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 رموز التصحيح
 ـ بجوار رأس المادة فيه تنبيه على أن المادة لها تكملة في موضع آخر (*)( وضع 1)

 ـ. غالبا عند نهاية الباب

 .( الزيادات واالستدراكات حصرت بين ][2)

 .()( حصرت القراءات بين 3)
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 
 طلحة بن نوح بن األزهر األزهرّي ، َرِحَمه هللا :قال أبو منصور محمد بن أحمد بن 

الحمد هلل ذي الحول والقدرة بكّلِ ما َحِمد به أقرُب عباِده إليه ، وأكرم خالئقه عليه ، وأرضى حامِديه لديه ، على ما أسبَغ علينا 

لمرسلين وإمام المتَّقين ، محمٍد صلى هللا ِمن نِعمه الظاهرة والباطنة ، وآتاناه من الفهم في كتابه المنزل على نبّي الرحمة سيد ا

عليه وعلى آله الطيبين ، صالة زاكية نامية وأزلَف مقامه لديه ؛ ووفقنا له من تالوته ، وهدانا إليه من تدبُّر تنزيله ، والتفكُّر 

زَل الكتاب ، واالهتداء بما في آياته ، واإليمان بمحكمه ومتشابهه ، والبحث عن معانيه ، والفحص عن اللغة العربية التي بها ن

شرع فيه ودعا الخلق إليه ، وأوضح الصراط المستقيم به ؛ إلى ما فّضلنا به على كثير من أهل هذا العصر في معرفة لغات 

 العرب التي بها نزَل القرآن ، ووردت سنَّة المصطفى النبي المرتضى َعلَيِه السَّالم.

َوِإنَُّه لَتَ ْنزِيُل َربِ  اْلعاَلِمنَي* ) ، وقال جّل وعّز : [2يُوُسف : ] (قُ ْرآَّنً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ِإَّنَّ أَنْ َزْلناُه )قال جلَّ ثناؤه : 
وخاطَب تعالى  [.195ـ  192 الشُّعََراء :] (نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اْْلَِمنُي* َعلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن* ِبِلساٍن َعَرِبٍ  ُمِبنيٍ 

َ ِللنَّاِس ما نُ زِ َل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ )فقال :  وسلمعليههللاصلىنبيَّه   [.44النّحل : ] (َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 

 قلت ، والتوفيُق من هللا المجيِد للصَّواب :

ب ، أولو بياٍن فاضٍل ، وفهم بارع ، أنزله جّل ذكره بلسانهم ، وصيغة كالمهم الذي نزَل القرآُن الكريُم والمخاَطبون به قوٌم َعرَ 

نشئوا عليه ، وُجبِلوا على النطق به ، فتَدّربوا به يعرفون وجوه خطابه ، ويفهمون فنون نظامه ، وال يحتاجون إلى تعلُّم مشكله 

العرب حتى يعلََّمه ، وال يفهم ضروبه وأمثاله ، وطرقه وأساليبه ،  وغريب ألفاظه ، حاجةَ المولدين الناشئين فيمن ال يعلم لسانَ 

َمها.  حتّى يفَهَّ

ما َعَسى الحاجةُ إليه من معرفِة بيان لمجمل الكتاب  عنهمهللارضيللمخاطبين من أصحابه  وسلمعليههللاصلىوبيَّن النبي 

ه ، فاستغنَوا بذلك عّما نحن إليه محتاجون ، من معرفة وغامضه ، ومتشابهه ، وجميع وجوهه التي ال غنى بهم وباألّمة عن

ر  لغات العرب واختالفها والتبحُّ
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 فيها ، واالجتهاد يف تعلُّم العربية الصحيحة اليت هبا نزَل الكتاب ، وورد البيان.
نة لجمل التنزيل ، الموّضحة فعلينا أن نجتهَد في تعلُّم ما يُتوصَّل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب ، ثم السُّنن المبيِّ 

ْيغ واإللحاد ، ثم على رءوس ذوي األهواء والبَِدع ، الذين  للتأويل ؛ لتنتفَي عنا الشبهةُ الداخلةُ على كثير من رؤساء أهل الزَّ

لوا بآرائهم المدخولة فأخطئوا ، وتكلَّموا في كتاب هللا جّل وعّز بلكنتهم العجميِّة دوَن معرفٍة ثاقبة ، ف  ضلُّوا وأضلُّوا.تأوَّ

يناه ، من النصيحة لجماعة أهِل دين  ونعوذ باهلل من الِخذالن ، وإياه نسأل التوفيق للصَّواب فيما قصدناه ، واإلعانة على ما توخَّ

 هللا ، إنّه خير موفٍِّق ومعين.

د بن إدريس الشافعي َرِحمه هللا وأخبرنَا أبو محمد عبد الملك بن عبد الوهاب البغوّي عن الربيع بن سليمان المرادّي عن محم

 أنَّه قال :

لسان العرب أوسُع األلسنة مذهباً ، وأكثرها ألفاظاً ، وما نعلم أحداً يحيط بجميعها غير نبّي ، ولكنّها ال يذهب منها شيٌء على »

تها حتى ال يكون موجوداً فيها. لم رجالً جمَع السنن كلَّها فلم والعلم بها عند العرب كالعلم بالسنن عند أهل الفقه ، ال نع عامَّ

ق علم كّل واحٍد منهم ذهب على  يذهْب عليه منها شيء ، فإذا جمع علم عاّمة أهل العلم بها أتى على جميع السنن ، وإذا فّرِ

ذهَب الواحد منهم الشيء منها ، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره. وهم في العلم طبقات : منهم الجامع ألكثره وإن 

عليه بعضه ، والجامع ألقلَّ مّما جمع غيره. فينفرد جملة العلماء بجميعها ، وهم درجاٌت فيما وَعْوا منها. وكذا لساُن العرب عند 

عاّمتها وخاّصتها ال يذهب منه شيٌء عليها ، وال يطلب عند غيرها ، وال يعلمه إاّل من قَبله عنها ، وال يَْشَركها فيه إاّل من 

في تعلُّمه منها ، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها ، وِعلُم أكثر اللسان في أكثر العرب أَعّم من علم أكثر السنن في أكثر اتَّبعها 

 .«العلماء مقدرة

اً ، فأحسن ، وأوضح فبيَّن ، ودّل سياُق بيانه فيما ذكرناه عنه آنفاً وفيما لم نذكره إيجازـ  تعالى هللارحمهـ  قلت : قد قال الشافعي

على أّن تعلُّم العربية التي بها يُتوصَّل إلى تعلم ما به تجري الصالة من تنزيٍل وذكٍر ، فرٌض على عاّمة المسلمين ، وأّن على 

الخاّصة التي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم االجتهاَد في تعلُّم لسان العرب ولغاتها ، التي بها تمام التوصُّل إلى 

رين من الّصحابة والتابعين ، من األلفاظ الغريبِة والمخاطبات العربية فإنَّ  معرفة ما في الكتاب والسنن واآلثار ، وأقاويل المفّسِ

 من جهل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها ، وافتنانها في مذاهبها ، َجِهل ُجَمل علم
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َبه ال ا لة الكتاب ، َومن َعلمها ووَقف على مذاهبها ، وفهَم ما أتوَّله أ هل التفسريريريريريريريريريريريريت فيها ، ُّاله عله الةريريريريريريريريريريريريُّ
 على َمن َجِهل لساََنا من ذوي األهواء والِب ع.

، وكتابي هذا ، وإن لم يكن جامعاً لمعاني التنزيل وألفاظ السنن كلّها ، فإنه يَُحوز جمالً من فوائدها ، ونُكتاً من غريبها ومعانيها 

رين ، ومس الك األئمة المأمونين ، من أهل العلم وأعالم اللغويّين ، المعروفين بالمعرفة الثاقبة غير خارج فيها عن مذاهب المفّسِ

 والّدين واالستقامة.

وقد دعاني إلى ما جمعُت في هذا الكتاب من لغات العرب وألفاظها ، واستقصيُت في تتبُّعٍ ما حصَّلت منها ، واالستشهاد 

 تي احتجَّ بها أهل المعرفة المؤتمنون عليها ، خالٌل ثالٌث :بشواهد أشعارها المعروفة لفصحاء شعرائها ، ال

منها تقييد نكٍت حفظتُها ووعيتُها عن أفواه العرب الذين شاهدتهم وأقمت بين ظهرانيهم سنيَّات ، إذ كان ما أثبتَه كثيٌر من أئمِة 

 هدة ، وال يقوم مقام الدُّربة والعادة.أهل اللغة في الكتب التي ألّفوها ، والنوادر التي جمعوها ال ينوُب مناَب المشا

ومنها النصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين في إفادتهم ما لعلَّهم يحتاجون إليه. وقدروينا عن النبي 

 «.أال إن الديَن النصيحة هلل ولكتابه وألئمة المسلمين وعامتهم»أنه قال :  وسلمعليههللاصلى

المنسوب « العين»والخلة الثالثة هي التي أكثر القصد : أني قرأت كتباً تصدَّى مؤلفوها لتحصيل لغات العرب فيها ، مثل كتاب 

أنا ذاكره من َدَخلها وَعوارها بعقب ذكرى األئمِة إلى الخليل ، ثم كتب من احتذى َحْذَوه في عصرنا هذا. وقد أخلَّ بها ما 

لوا من اللغات الصحيحة التي رَووها عن العرب ،  المتقنين وعلماء اللغة المأمونين على ما دّونوه من الكتب وأفادوا ، وحصَّ

 واستخرجوها من دواوين الشعراء المعروفين وحفظوها عن فصحاء األعراب.

فة المدخولة ما عرفتُه ، وال يميزون صحيحها من وألفيت طالب هذا الشأن من أبن اء زماننا ال يعرفون من آفات الكتب المصحَّ

ياً للمثوبة من هللا عليها ، أن أنصَح عن لغة العرب ولسانها العربّي  سقيمها كما ميزتُه. وكان من النصيحة التي التزمتُها توّخِ

ذّبها بجهدي غاية التهذيب ، وأدلَّ على التصحيف الواقع في كتب الذي نزل به الكتاب ، وجاءت السنن واآلثار ، وأن أه

 المتحاذقين ، والُمْعِور من التفسير المزال عن وجهه ، لئال يغتّر به من يجهله ، وال يعتمده من ال يعرفه.

 وكنت منذُ تعاطيُت هذا الفنَّ في حداثتي إلى أن بلغُت السبعين ، مولعاً بالبحث
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واالسريريريريريريريريريريريت صريريريريريريريريريريرياء فيها ، وأ ذها من ميتاَنا ، و مسكاُ الكت  اليت أتتَّى    اع ها من أهل ال به عن املعاين 
 واألمانة لألئمة املةّهرين ، وأهل العربية املعروفني.

وكنت امتُحنت باإلسار سنةَ عارضِت القرامطةُ الحاجَّ بالهبير ، وكان القوُم الذين وقعُت في سهمهم عرباً عامتهم من هوازن ، 

واختلط بهم أصراٌم من تميم وأسد بالهبير نشئوا في البادية يتتبعون مساقط الغيث أياَم النَُّجع ، ويرجعون إلى أعداد المياه ، 

ويرعون النَّعَم ويعيشون بألبانها ، ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوها ، وال يكاد يقع في منطقهم لحٌن أو خطأ 

 سارهم دهراً طويالً.فاحش. فبقيت في إ

تاَرين ، واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضاً ألفاظاً جّمة ونو ان ، ونتقيَّظ الّسِ مَّ ادر وكنا نتشتَّى الدَّهناء ، ونتربع الصَّ

 كثيرة ، أوقعُت أكثرها في مواقعها من الكتاب ، وستراها في موضعها إذا أتَْت قراءتك عليها إن شاء هللا.
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 اْلئمة الذين اعتمادي عليهم فيما مجعت يف هذا الكتاب ابب ذكر
فأولهم أبو عمرو بن العالء : أخذ عنه البصريون والكوفيون من األئمة الذين صنّفوا الكتب في اللغات وعلم القرآن والقراءات. 

 وكان من أعلم الناس بألفاظ العرب ونوادر كالمهم ، وفصيح أشعارهم وسائر أمثالهم.

الفضل محمد بن أبي جعفر المنذرّي العدل قال : أخبرني أبو الحسن الصيداوي عن الرياشّي أنه سمع األصمعّي  وحدثني أبو

 يقول : سمعت أبا عمرو بن العالء يقول : ما في الدنيا أحد إاّل وأنا أعلُم بالشعر منه.

يداوي : فأخبرت أبا حاتم السجستاني بذلك فقال : فلم لم ي قل الرياشّي : وال في الدنيا أحد إاّل وأنا أعلم قال أبو الحسن الصَّ

هد والصيانة. ؟!بالشعر منه  منعه من ذلك التقوى والزُّ

قال : وسمعت الرياشّي يقول : سمعت األصمعّي يقول : سألت أبا عمرو بن العالء عن ثمانية آالف مسألة ، وما مات حتى أخَذ 

 عنّي.

كان عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي أّول من  عن محمد بن ساّلم الجمحّي أنه قال :وحدَّثني أبو محمد المزنّي عن أبي خليفة 

كان ابن أبي إسحاق أشّد تجريداً  بعج النحو ومدَّ القياَس والعلل ، وكان معه أبو عمرو بن العالء ، وبقي بعده بقاًء طويالً. قال :

وكان بالل بن أبي بردة جمع بينهما بالبصرة وهو  ب وغريبها. قال :للقياس ، وكان أبو عمرو بن العالء أوسَع علماً بكالم العر

 واٍل عليها زمن هشام بن عبد الملك.

 قال محمد بن سالم : قال يونس : قال أبو عمرو : فغلبني ابن أبي إسحاق يومئذ بالهمز فنظرت فيه بعد ذلك وبالغت فيه.

يونُس عن أبي عمرو بن العالء ، وكان معهما مسلمة بن عبد هللا قال : وكان عيسى بن عمر أخذ عن ابن أبي إسحاق ، وأخذ 

 بن سعد بن ُمحارب الفهري. وكان
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 محّاد بن الزبرقان ، ويونس يفّضالنه.
وأخبرني أبو محمد عن أبي خليفة عن محمد بن سالم أنه قال : سمعُت يونس يقول : لو كان أحٌد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في 

 ل أبي عمرو بن العالء في العربية أن يؤخَذ كلُّه ، ولكن ليَس من أحٍد إاّل وأنت آخذٌ من قوله وتارك.شيء كان ينبغي لقو

 وقال يونس : كان أبو عمرو أشدَّ تسليماً للعرب ، وكان ابن أبي إسحاق وعيسى يطعنان عليهم.

بيد عن األصمعّي قال : سمعت خلفاً قلت : ومن هذه الطبقة خلٌف األحمر : أخبرني أبو بكر اإليادي عن شمر عن أبي عُ 

 األحمر يقول : سمعُت العرَب تُنِشد بيت لبيد :

لريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريوِ  يريريريريريريريريريريريريريريرأب فريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا رأب الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ  أب ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريريريريريريا  رامريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا   قريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَر املريريريريريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريريريريري 

  
 قال أبو عبيد : وخلٌف األحمر معلم األصمعّي ومعلِّم أهل البصرة.

موسى ، أعتَق أبَويه ، وكانا فرغانيين ، وكان يقول الشعر فيُجيد ، وربما وقال األصمعّي : كان خلٌف مولى أبي بردة بن أبي 

مين فال يتميز من شعرهم ، لمشاكلة كالمه كالمهم.  قال الشعَر فنحلهُ الشعراَء المتقّدِ

 وأخبرني أبو محمد عن أبي خليفة عن محمد بن سالم أنه قال :

ـ  قال : ويقال رجٌل فراهيدّي. وكان يونس يقول فُرهودّي مثل قُردوسيّ ـ  كان الخليل بن أحمد : وهو رجٌل من األزد من فراهيد

 قال : فاستخرَج من العروض واستنبط منه ومن علله ما لم يستخرجه أحد ، ولم يسبقه إلى علمه سابٌق من العلماء كلهم.

أصحابنا أنه كان أفرَس الناس ببيت شعر وأصدقه أجمَع ـ  وهو خلٌف األحمرـ  قال ابن سالم : وكان خلف بن حيَّان أبو ُمحرز

 لساناً ؛ كنَّا ال نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أّو أنشَدنا شعراً أالَّ نسمعه من صاحبه.

 ومن هذه الطبقة المفضل بن محمد الضبّي الكوفي : وكان الغالُب عليه رواية الشعر وحفظ الغريب.

 ن ساّلم أنه قال : أعلُم من ورَد علينا من أهل البصرة المفضَّل بن محمد الضبّي.وحّدثني أبو محمد عن أبي خليفة عن محمد ب

 وروى غيره أنَّ سليمان بن علّيٍ الهاشميَّ جمَع بالبصرة بين المفضل وبين
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 األصمعّي ، فأنة  املفضل قول أوس بن مسجر :
لريريريريريريريريريريريريريي جريريريريريريريريريريريريريَزعريريريريريريريريريريريريريا  أيريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريس أ ريريريريريريريريريريريريريِ

  
  نَّ الريريريريريريريريريريريريريريريريريذي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريذريريريريريريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريريريريري  وقريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 وفيها :

   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ُ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير هريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياذاو 

  
 تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريه   ملريريريريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريريريَذعريريريريريريريريريريريريريا 

  
وأراد تقريره على الخطأ ، فلم يفطن المفضل « تولبا جَذعا»ففطن األصمعّي لخطئه ، وكان أحدث سنًّا منه فقال : إنما هو 

ً تولباً »لمراده فقال : كذلك أنشدتهُ ، فقال له األصمعي حينئٍذ : أخطأَت ، إنما هو  ورفع  !فقال المفضل : جَذعا جذعا !«جِدعا

فقال سليماُن الهاشمي :  .«جِدعا»تكلم كالَم النمِل وأصْب ، إنما هو  !صوته فقال له األصمعيُّ : لو نفخَت في الشبُّور ما نفعك

، فعرضا عليه ما اختلفا فيه  اختارا من نجعله بينكما. فاتّفقا على غالٍم من بني أسٍد حافٍظ للشعر ، فبعَث سليماُن إليه من أحضره

ب قوله ، فقال له المفضل : وما الَجِدع  قال : السيء الِغذاء. ؟فصدَّق األصمعيَّ وصوَّ

 قلت : وهذا هو في كالم العرب ، يقال : أجدعتْه أمه ، إذا أساءت غذاءه.

 الطبقة الثانية
ة ، وُعرفوا ومن الطبقة الذين خلفوا هؤالء الذين قدَّمنا ذكَرهم وأخذوا عن هؤال ء الذين تقدَّموهم خاصة وعن العرب عامَّ

دق في الرواية ، والمعرفة الثاقبة ، وحفظ الشعر وأيام العرب :  بالّصِ

أبو زيٍد سعيد بن أوس األنصاري ؛ وأبو عمرو إسحاق بن مراد الشيباني مولى لهم ، وأبو عبيدة معمر بن المثنَّى التيمي من 

سعيد عبد الملك بن قُريب األصمعّي ؛ وأبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدّي ، وإنما سمي اليزيدي  تيم قريٍش مولى لهم ؛ وأبو

ألنه كان يؤدب ولد يزيد بن منصور الحميرّي خال المهدي ، وال يقدَّم عليه أحٌد من أصحاب أبي عمرو بن العالء في الضبط 

 لمذاهبه في قراءات القرآن.

اء النحو والقراءاِت ومن هذه الطبقة من الكوفيين  : أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي : وعنه أخذ أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّ

اء في حي اة والغريَب والمعاني ، فتقدَّم جميع تالمدته الذين أخذوا عنه ، إاّل علّي بن المبارك األحمر ، فإنه كان مقدَّماً على الفرَّ

اء الكسائي لجودة قريحته وتقّدمه في علل  النحو ومقاييسه. وأسرع إليه الموُت فيما ذكر أبو محمد سلمة بن عاصم ، وبقَي الفرَّ

ز على جميع من كان في عصره.  بعده بقاًء طويالً فبرَّ
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ومن هذه الطبقة : أبو محمد عبد هللا بن سعيد : أخو يحيى بن سعيٍد األموّي الذي يروي عنه أبو عبيٍد ، وكان جالس أعراباً من 

 لحارث بن كعب ، وسألهم عن النوادر والغريب ، وكان مع ذلك حافظاً لألخبار والشعر وأيام العرب.بني ا

ومن هذه الطبقة : النضر بن ُشميل المازني : سكن البصرة وأقام بها دهراً طويالً ، وسمع الحديث وجالس الخليَل بن أحمد ، 

 .وأبا َخيرة األعرابيَّ ، وأبا الدُّقيش ، واستكثر عنهم

ومنهم : أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف باألخفش : وكان الغالب عليه النحو ومقاييسه ، ولم يكن حافظاً للغريب وال ُملحقاً 

 بطبقته التي ألحقناه بها في معرفة الشعر والغريب.

 ومنهم : أبو مالك عمرو بِن ِكْرِكَرة : وكان الغالب عليه النوادر والغريب.

د بن أوس األنصارّي : فإنه سمع من أبي عمرو بن العالء القراءات وَجمعها ، ورواها عنه أبو حاتم الرازي فأما أبو زيد سعي

وغيره ، وهو كثير الرواية عن األَعراب ، وقرأ دواوين الشعراء على المفضل بن محمد الضبّي ، وجالس أبا الدُّقيش األعرابّي 

لب عليه النوادر والغريب ؛ وله فضُل معرفٍة بمقاييس النحو ، وعلم القرآن وإعرابه. ، ويونَس النحوّي وأبا خيرةَ العدوّي. والغا

جزي وقّدمه واعتد بروايته عنه. وروى عنه أبو عبد  م ووثّقه. وروى عنه أبو حاتم الّسِ روى عنه أبو عبيد القاسم بن سالَّ

ربما جمع بينه وبين أبي مالك عمرو بن ِكْرِكرة فيما يروى الرحمن عبد هللا بن محمد بن هانيء النيسابوريُّ النوادَر والشعر ، و

 عنهما من األمثال والغريب واأللفاظ.

، وهو كتاٌب جامٌع للغرائب الكثيرة واأللفاظ النادرة واألمثال السائرة « النوادر الكبير»وألبي زيد من الكتب المؤلفة كتاب 

ة. وله   .«الصفات»، وكتاٌب في « معاني القرآن»، وكتاٌب في « كتاٌب في الهمز» كبير ، وله« كتاٌب في النحو»والفوائد الجمَّ

وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن أبي نْجدة عن أبي زيد األنصاري ، أخبرني بذلك المنذري عن أبي العباس. ورَوى أيضاً 

 العباس عن ابن نجدة عن أبي زيد شيئاً كثيراً.عن أبي إسحاق الحْربي عن أبي عدنان عنه. وروى أبو عمر الوّراق عن أبي 

وحّدثني المنذري عن أبي بكر الطلحي قال : حّدثني عْسل بن َذكوان البصري عن ُرفيع بن سلمة عن أبي زيد أنه قال : دخلُت 

فقال : أجد ما ال أشتهي ، وأشتهي ما ال أجد ، وأنا  ؟على أبي الدُّقيش األعرابّي وهو مريٌض فقلت : كيف تجُدك يا أبا الدُّقيش

 في زمان سوٍء ، زمان من وجد لم يُجد ، ومن جاد لم يَجْد.
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فهو مما أخبرني به عبد هللا بن هاَجك عن أحمد « غريب الحديث»وما كان في كتابي ألبي عبيد عنه ، فما كان منه في تفسير 

 ا كان فيه من الغريب والنوادر فهو مما أخبرني أبو بكر اإليادي عن ِشمر ألبي عبيد عنه.بن عبد هللا بن َجبَلَة عن أبي عبيد. وم

« نوادر أبي زيد»وما كان فيه من األمثال فهو مما أقرأنيه المنذري وذكر أنه عرضه على أبي الهيثم الرازّي. وما كان فيه من 

ي القرآن عن أبي زيد فهو مما سمعتُه من أبي بكر بن عثمان عنه. وما كان في كتابي ألبي حاتم ف« كتاب ابن هانيء»فهو من 

جزي ، حدثنا به عن أبي حاتم. وأفادني المنذري عن ابن اليزيدي عنه فوائد في القرآن ذكرتها في مواضعها من الكتاب.  الّسِ

ي شيبان بالكوفة فنُسب إليهم ، ثّم وأما أبو عمرو الشَّيباني : فاسُمه إسحاق بن ُمراد : وكان يقال له أبو عمرو األحمر جاوَر بن

عر على المفضل الضبي ، وسمعها منه أبو حسان  قدم بغداد وسمع منه أبو عبيٍد وروى عنه الكثيَر ووثّقه. وكان قرأ دواوين الّشِ

قد « رالنواد»وله كتاٌب كبير في  ، وابنه عمرو بن أبي عمرو. وكان الغالب عليه النوادَر وحفَظ الغريب وأراجيز العرب.

وسمع أبو إسحاق الحربيُّ هذا الكتاب أيضاً من عمرو بن أبي عمرو.  سمعه أبو العباس أحمد بن يحيى من ابنه عمرو عنه.

اُق كتابه  وسمعُت أبا الفضل المنذري يروي عن أبي إسحاق عن عمرو بن أبي عمرٍو جملةً من الكتاب ، وأودَع أبو ُعمَر الورَّ

 د بن يحيى عن عمرو عن أبيه.أكثَر نوادره. رواها عن أحم

وكان أبو عمرٍو عّمر ُعمراً طويالً ، نيف على المائة ، وروى عنه ابن السكيت وأبو سعيد الضرير وغيرهما ، وكان ثقة 

 صدوقاً.

ه ويكثر وأما أبو عبيدة مْعمر بن المثنَّى : فإن أبا عبيٍد ذكر أنه تيمّي من تيم قريش ، وأنه مولى لهم ، وكان أبو عبيٍد يوثق

 الرواية عنه في كتبه.

فهو مما حدثني به عبد هللا بن هاَجك عن ابن جبلة عن أبي عبيد ، وما « غريب الحديث»فما كان في كتابي ألبي عبيد عنه في 

فهو مما « غريب القرآن»كان من الصفات والنوادر فهو مما أخبرني به اإليادي عن شمر ألبي عبيد عنه ، وما كان من 

 لمنذري عن أبي جعفر الغسانّيِ عن سلمة عن أبي عبيدة.أسمعنيه ا

، ناولنيه أبو الفضل المنذري ، وذكر أنه عرضه على أبي الهيثم الرازي. وله كتٌب كثيرة في « الخيل وصفاتها»وله كتاٌب في 

ير الخطأ ، وكان مع ذلك أيام العرب ووقائعها ، وكان الغالب عليه الشعر ، والغريب وأخبار العرب ، وكان ُمخالً بالنحو كث

 مغًرى بنشر مثالب العرب ، جامعاً لكل غّثٍ وسمين ، وهو مذموٌم من هذه الجهة ، وموثوق به
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 فيما يروي عن العرب من الغري .
 وأما أبو سعيد عبد الملك بن قَُريب األصمعي : فإنَّ أبا الفضل المنذريَّ أخبرني عن أبي جعفر الغساني عن أبي محمد َسلمة بن

عاصم أنه قال : كان األصمعي أذكى من أبي عبيدة وأحفظ للغريب منه ، وكان أبو عبيدة أكثر رواية منه. قال : وكان هارون 

الرشيد استخلص األصمعي لمجلسه ، وكان يرفعه على أبي يوسف القاضي ويجيزه بجوائز كثيرة. وكان أكثر علمه على 

 لسانه.

رياشّي قال : سمعُت األصمعيَّ يقول : خير العلم ما حاضرت به. قال : وكان شديد وأخبرني المنذرّي عن الصيداوي عن ال

التوقِّي لتفسير القرآن ، صدوقاً صاحب سنة ، عّمَر نيفاً وتسعين سنة ، وله عقب. وأبو عبيٍد كثير الرواية عنه. ومن رواته أبو 

 .«المعاني»حاتم السجستاني وأبو نصر الباهلي صاحُب كتاب 

فَِزيد عليه ما ليس من كالمه. فأخبرني أبو الفضل المنذري عن أبي جعفر الغسانّي عن « النوادر»لى ببغداد كتاباً في وكان أم

 سلمة قال :

المنسوب إلى األصمعي فوضعه بين يديه ، « النوادر»جاء أبو ربيعة صاحب عبد هللا بن ظاهر صديُق أبي السمراء ، بكتاب 

ل : ليس هذا كالمي كله ، وقد ِزيد فيه عليَّ ، فإن أحببتم أن أْعِلم على ما أحفظه منه وأضرب فجعل األصمعي ينظر فيه ، فقا

على الباقي فعلُت وإاّل فال تقرءوه. قال سلمة بن عاصم : فأعلم األصمعي على ما أنكر من الكتاب ، وهو أرجُح من الثلث ، ثم 

 أَمرنا فنسخناه له.

 ، إاّل أنه ألحق بأبوابه حروفاً سمعها من أبي زيد وأتبعه بأبواب ألبي زيد خاصة. «األجناس»وجمع أبو نصر عليه كتاب 

 يشبه كالمه ، غير أن الثقاِت لم يرووه عنه.« الصفات»وله كتاٌب في 

أبو وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن أبي نصر عن األصمعّي نوادر وأمثاالً وأبياتاً من المعاني ؛ وذكر أنَّ أبا نصر ثقة ، و

 إسحاق الحربي كثير الرواية عن أبي نصر.

فهو مما أخبرني عبد هللا بن محمد بن « غريب الحديث»وما وقع في كتابي ألبي عبيد عن األصمعي فما كان منه في تفسير 

ني به واألبواب المتفرقة فهو مما أخبر« النوادر»و « الصفات»هاَجك عن أحمد بن عبد هللا عن أبي عبيد. وما كان منها في 

 أبو بكر اإليادي عن ِشمر ألبي عبيد.
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وما وقع في كتابي إلبراهيم الحربي عن أبي نصر عن األصمعي فهو مما أفادنيه المنذري عن الحربي. وما كان من جهة أحمد 

اق.  بن يحيى روايةً عن أبي نصر عن األصمعي فهو من كتاب أبي عمر الورَّ

 وما رأيت في روايته شيئا أنكرته.

أبو الحسن علّي بن حمزة الكسائي : فإن أبا الفضل المنذري حدثني عن أبي جعفر الغسانّي عن أبي ُعَمر المقرىء أنه قال وأما 

: كان الكسائّي قرأ القرآن على حمزة الّزيات في حداثته ، وكان يختلف إليه ، وأُولع بالعلل واإلعراب ، وكانت قبائل العرب 

هم وسِمع منهم اللغاِت والنوادر ، أقام معهم شهراً وتزيا بزيِّهم ، ثم عاد إلى الكوفة وحَضر متصلة بظاهر الكوفة ، فخرج إلي

ْئبُ )حمَزةَ وعليه َشْملتان قد ائتزر بإحداهما وارتدى األخرى ، فجثا بين يديه وبدأ بسورة يوسف ، فلما بلغ   [13يُوُسف : ] (الذِ 

وال يُهَمز. فسكت عنه فلما فرَغ من قراءته قال له حمزة : إنّي أشبه قراءتك بقراءة  لم يهمز وهمَز حمزةُ ، فقال الكسائّي : يُهَمز

قال : أتيُت البادية وكان في نفسي  ؟فتًى كان يأتينا يقال له علي بن حمزة. فقال الكسائّي : أنا هو. قال : تَغيَّرَت بعدي فأيَن كنت

جوا عني ، فلّما دخلتُ   المسجد لم تَِطب نفسي أن أجوز المسجَد حتى أسلم عليك. أشياُء سألُت العرب عنها ففرَّ

قال أبو ُعمر : ثّم دخل بغداد أياَم المهدّي ، وُطلب في شهر رمضان قارىء يقرأ في دار أمير المؤمنين في التراويح ، فذُكر له 

 رة آالف درهم وكسوة وبّر ، ودار وبرذون.الكسائيُّ ، فصلَّى بمن في الدار ، ثم أُقِعَد مؤدباً البن أمير المؤمنين ، وأمر له بعش

قال أبو جعفر : وكان الكسائي مولى بني أَسد. ولما نهض هارون الرشيد إلى خراسان أنهضه معه ، فكان يزاملهُ في سفره ، 

 ولما انتهى إلى الرّي ماَت بها.

وكان أبو الفضل المنذرّي ناولَني هذا « المعاني»حسٌن ، وهو دوَن كتاب الفراء في « معاني القرآن»قلت : وللكسائّي كتاٌب في 

، قرأته على أحمد « قراءات القرآن»الكتاب وقال فيه : أخبرُت عن محمد بن جابر ، عن أبي ُعمر عن الكسائّي. وله كتاٌب في 

رواه لنا « النوادر»في  وله كتابٌ  بن علّي بن َرِزين وقلت له : حّدثكم عبد الرحيم بن حبيب عن الكسائّي. فأقرَّ به إلى آخره.

 المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء عن الكسائي.

فما كان في كتابي لَسلَمة عن الفّراء عن الكسائي فهو من هذه الجهة ، وما كان فيه ألبي عبيٍد عن الكسائّي فهو مما أسمعنيه 

 .«غريب الحديث»بي عبيد في اإليادّي عن ِشمر ألبي عبيد ، أو أسمعنيه ابن هاَجك عن ابن جبلة عن أ
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وكان الغالب على الكسائّي اللغاِت والِعلَل واإلعراب ، وعْلم القرآن وهو ثقة مأمون ، واختياراته في حروف القرآن حسنة ، 

 وهللا يغفر لنا وله.

القرآن ِحفظاً زْيناً ، وأما أبو محمد يحيى بن المباَرك اليزيدي : فإنه جالَس أبا عمرو بن العالء دهراً ، وحفظ حروفَه في 

زاً ، وجالَسه أبو عبيد  وضبط مذاهبه فيها ضبطاً ال يتقدمه أحد من أصحاب أبي عمرو. وكان في النحو والعلل ومقاييسها مبّرِ

 فاستكثَر عنه.

ين ، وعن النسبة وأقرأني اإليادّي عن ِشمر ألبي عبيٍد عن اليزيدي أنه قال : سألني المهدّي وسأل الكسائّي عن النسبة إلى البحر

قال : فقال الكسائّي : كرهوا أن يقولوا ِحْصناني الجتماع النُّونين. قال :  ؟إلى حْصنَين لم قالوا رجل حْصنّي ورجل بحرانيّ 

 وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا بحرّي فيشبه النسبة إلى البحر.

 قال ِشمر : وقال اليزيديُّ بيتاً في الكسائّي :

  ن الريريريريريريريريريريريريريريريريريريكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريرييَّ وأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
 يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريري ُّ يف الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريو    أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريل  

  
، وهو في الجملة ثقة « النوادر»، وبلغني أّن له كتاباً في « المقصور والممدود»، وكتاٌب في « النحو»ولليزيدّي كتاٌب في 

 مأمون حسُن البيان جيّد المعرفة ، أحُد األعالم الذين ُشِهروا بعلم اللغات واإلعراب.

لنَّضر بن ُشَميل المازنّي : فإنّه لزَم الخليَل بن أحمد أعواماً ، وأقام بالبصرة دهراً طويالً. وكان يدُخل الِمْربَد َويلقى وأما ا

جال. وكان وِرعاً ديِّناً صدوقاً. وله مصنفاٌت كثيرة في  و « الصفات»األعراب ويستفيد من لغاتهم وقد كتب الحديَث ولقَي الّرِ

وكان ِشْمر بن َحْمُدويةَ صرَف اهتمامه إلى كتبه فسِمعها من أحمد بن الَحِريش ، القاضي كاَن بَهَراةَ  .«درالنوا»و « المنطق»

 أيام الطاهرية.

، فإّن تلك الحروف « غريب الحديث»فما َعَزيت في كتابي إلى ابن ُشميل فهو من هذه الجهة ، إاّل ما كان منها في تفسير 

يمان بن َسْلم المصاحفي ، رواها عن أبي داود عبد الصمد بن الفضل البلخي ، ورواها لنا عن رواها عن النضر أبو داود ُسل

اب ، شيخ ثقة من مشايخنا. وحملْت نسختُه المسموعة بعد وفاته إلّي. فما كان في  عبد الصمد أبو علي بن محمد بن يحيى القَرَّ

 كتابي معزياً إلى النضر رواية أبي داود فهو من هذه الجهة.

 وتوفي النضر سنة ثالث ومائتين َرِحمه هللا.

 ومن متأّخري هذه الطبقة علّي بن المبارك األحمر : الذي يرِوي عنه أبو عبيد.
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وحّدثني المنذرّي عن أبي جعفر الغّساني عن سلمة أنه قال : كان األحمر يحفظ ثالثين ألف بيٍت من المعاني والشواهد ، فأتاه 

وذياً وهو أّول من دّون عن الكسائي. قال : وقال الفراء : أتيُت الكسائيَّ وإذا األحمُر سيبويِه فناظَره ، فأفحم ه األحمر. وكان َمرُّ

ز حتى كان الفراء يأخذ عنه. وكان الغالب عليه النحو  عنده ، غالٌم أشقر ، يسأله ويكتُب عنه في ألواحٍ وقد بَقََل وجههُ. ثم برَّ

 والغريب والمعاني.

 تابي ألبي عبيد عن األحمر فهو سماٌع على ما بيّنتُه لك من الجهات الثالث.وما وقع في ك

ز  ومنهم : أبو زكرياء يحيى بن زياد الفّراء : وكان أخذ النحو والغريَب والنوادر والقراءات ومعاني القرآن عن الكسائّي ، ثم برَّ

 بعده وصنَّف كتباً حساناً أمالها ببغداد عن ظهر قلبه.

، أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفٍر المنذرّي عن أبي طالب بن سلمة عن « معاني القرآن وإعرابه»ه كتابه في ومن مؤلّفات

أبيه عن الفراء ، لم يفُتْهُ من الكتاب كلِّه إاّل مقدار ثالثة أوراق في سورة الزخرف. فما وقع في كتابي للفراء في تفسير القرآن 

أسَمعنيه أبو الفضل بهذا اإلسناد. وله بعُد كتٌب منها « النوادر»ذه الجهة. وللفراء كتاٌب في وإعرابه فهو مما صحَّ روايةً من ه

الممدود »، وكتاٌب في « التأنيث والتذكير»، وكتاٌب في « الجمع والتثنية»، وكتاٌب في « مصادر القرآن»كتاٌب في 

وهو ثقة مأمون. قاله أبو عبيٍد وغيره. وكان من  .«الكبير الكتاب»، وكتاٌب يُعَرف بيافع ويَفَعٍة. وله في النحو « والمقصور

 أهل السُّنّة ، ومذاهبه في التفسير حسنة.

كبير في النحو. وكان عاّلمةً حسَن التصنيف ، « كتابٌ »ومن هذه الطبقة : عمرو بن عثمان ، الملقّب بسيبويه ، النحوّي : وله 

هذا ، ألنّه احتُِضَر وأسرَع إليه الموت. « كتابَه»، وما علمت أحداً سمع منه  جالس الخليل بن أحمد وأخذ عنه مذاهبَه في النحو

ا. وكان أبو عثمان المازنّي وأبو ُعَمر الجرميُّ ، يحتذيان حذَوه في النحو ، وربّما  وقد نظرُت في كتابه فرأيُت فيه علماً جمًّ

 سه باألهواز فمات وقد نيَّف على األربعين.خالفوه في العَلَل. وكان سيبويه قِدم بغداد ثم عاد إلى مسقط رأ

، « النوادر»ومنهم : عبد الرحمن بن بُْزُرج : وكان حافظاً للغريب وللنوادر. وقرأُت له كتاباً بخّط أبي الهيثم الرازّي في 

ه. فما وقع في  كتابي البن بُْزُرَج فهو من فاستحسنتُه ووجدُت فيه فوائَد كثيرة. ورأيُت له حروفاً في كتب ِشْمر التي قرأتُها بخّطِ

 هذه الجهات.
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 الطبقة الثالثة
أبو عبيد القاسم بن ساّلم : وكان ديِّناً فاضالً عالماً أديباً فقيهاً صاحَب ُسنّة ، معنيًّا بعلم القرآن وُسنَن  من علماء اللغة ، منهم :

 ، والبحث عن تفسير الغريب والمعنى المْشِكل. وسلمعليههللاصلىرسول هللا 

 .«الغريب المؤلَّف»وله من المصنّفات في 

كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة  المؤّدب أن الِمْسعَرّي أخبره أنه سمع أبا عبيد يقول :أخبرني المنذري عن الحسن 

حاً. قال : ثم أقبَل علينا أتلقّف ما فيه من أفواه الّرجال ، فإذا سمعت حرفا عرفت له موقعا في الكتاب بّت تلك الليلةَ فرِ 

 !تكثر أن يسمعه منّي في سبعة أشهر:أحدكم يسفقال

واختلفُت أنا إلى اإليادي في  .«مصنَّف أبي عبيد»ني أبو بكر اإلياديُّ عن ِشمر أنه قال : ما للعرب كتاٌب أحسن من وأخبر

سماعه سنتين وزيادة ، وكان سمع نسختَه من ِشمر بن َحْمُدويةَ ، وضبطه ضبطاً حسناً ، وكتَب عن ِشمر فيه زيادات كثيرة في 

 ْمكنني من نسخته وزياداتها حتى أعارض نسختي بها ، ثم أقرأها عليه وهو ينظر في كتابه.حواشي نسخته ، وكان َرِحمه هللا يُ 

، قرأته من أّوله إلى آخره على أبي محمد عبد هللا بن محمد بن هاَجَك « غريب الحديث»وألبي عبيد من الكتب الشريفة كتاُب 

 به. وكانت نسخته التي سِمعها من ابن جبلة مضبوطةً محكمة ، وقلت له : أخبركم أحمد بن عبد هللا بن جبلة عن أبي عبيٍد فأقرَّ 

 ثم سمعت الكتاب من أبي الحسين المَزنّي ، حّدثنا به عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد إلى آخره قراءةً علينا بلفظه.

الهيثم الرازّي. وزاد أبو الفضل ، قرأته على أبي الفضل المنذرّي ، وذكر أنه َعَرَضه على أبي « األمثال»وألبي عبيد كتاُب 

 في هذا الكتاب من فوائده أضعاف األصل ، فسِمعنا الكتاب بزياداته.

ه ، وكان المنذرّي سمعه من علي بن عبد العزيز « معاني القرآن»وألبي عبيد كتاٌب في  ، انتهى تأليفه إلى سورة طه ، ولم يتمَّ

 ابي هذا ألبي عبيد عن أصحابه فهو من هذه الجهات التي وَصفتُها.، وقُرىء عليه أكثره وأنا حاضر ، فما وقع في كت

 ومن هذه الطبقة : أبو عبد هللا محمد بن زياٍد المعروُف بابن األعرابّي : كوفّي األصل. وكان رجالً صالحاً ورعاً زاهداً صدوقاً.
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ج أّمه ، وأنّه ربيبُه. و حها وأخبرني بعُض الثقات أن المفّضل بن محمد كان تزوَّ قد سِمع من المفضَّل دواوين الشعراء وصحَّ

عليه ، وحفظ من الغريب والنوادر ما لم يحفْظه غيره. وكانت له معرفةٌ بأنساب العرب وأيّامها ، وسمع من األعراب الذين 

 حو.كانوا ينزلون بظاهر الكوفة من بني أَسٍد وبني ُعقيل فاستكثر ، وجالَس الكسائيَّ وأخَذ عنه النوادَر والن

وأخبرني المنذرّي عن المفضَّل بن سلمة عن أبيه أنه قال : جرى ذكر ابن األعرابي عند الفّراء فعَرفه وقال : ُهنَيٌّ كان يزاحمنا 

 !عند المفضَّل

ورواه عنه « النوادر»وكان الغالب عليه الشعَر ومعانيه ، والنوادر والغريب. وكان محمد بن حبيب البغدادي جمَع عليه كتاَب 

يت ، وأبو َعمرو ِشْمر بن َحْمُدَويه ، وأبو سعيد الضرير ، وأبو  ، وهو كتاٌب حسن. وروى عنه أبو يوسف يعقوب بن السّكِ

 العباس أحمد بن يحيى الشيباني الملقَّب بثعلب.

لعراق ودخلُت مدينة وأخبرني أبو الفضل المنذرّي أن أبا الهيثم الرازي حثَّه على النهوض إلى أبي العباس ، قال : فرحلُت إلى ا

فتُه خبري وقصدي إيّاه ، فاتَّخَذ لي مجلساً في  التي سمعها من ابن « النوادر»السالم يوَم الجمعة وما لي ِهّمةٌ غيره ، فأتيتُه وعرَّ

 األعرابي حتى سِمعُت الكتاَب كلَّه منه ، قال : وسألته عن حروف كانت أشكلت على أبي الهيثم ، فأجابني عنها.

مر بن َحْمدويه جالس ابن األعرابّي دهراً وسمع منه دواوين الشعر وتفسير غريبها. وكان أبو إسحاق الحربّي سمع من وكان شِ 

ابن األعرابي ، وسمع المنذري منه شيئاً كثيراً. فما وقع في كتابي البن األعرابي فهو من هذه الجهات ، إاّل ما وقع فيه ألبي 

اق ، فإن كتابه الذي اه  ُعَمر الورَّ وَجَمعَه على أبي العباس أحمد بن يحيى وغيره ، ُحِمل إلينا مسموعاً منه « الياقوتة»سمَّ

له إلى آخره. ونهَض ناهٌض من عندنا إلى بغداد ، فسألته أن يذكر ألبي ُعَمر الكتاب الذي وقع إلينا وصورتَه  مضبوطاً من أوَّ

ف ته الكتاب فعَرفه ، قال : ثم سألته إجازتَه لمن وقَع إليه فأجازه. وهو وصاحبَه الذي سمعه منه ، قال : فرأيت أبا ُعمر وعرَّ

ة ، ونوادر عجيبة ، وقد تصفّحته مراراً فما رأيت فيه تصحيفاً.  كتاٌب حسن ، وفيه غرائب َجمَّ

ة بن عاصم أنّه قال : ومن هذه الطبقة : أبو الحسن علي بن حازم اللِّحياني : أخبرني المنذرّي عن أبي جعفر الغَسَّانّي عن َسلَم

كان اللِّحياني من أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والفّراء واألحمر ، قال : وأخبرني أنّه كان يَْدُرسها بالليل والنهار ، حتى في 

 الخالء.
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 الذي للِّحياني على أبي الهيثم الرازي ، وأنه صححه عليه.« النوادر»وأخبرني أبو بكر اإليادّي أنه عرض 

 هذا.« النوادر»: قد قرأُت نسختي على أبي بكر وهو ينظر في كتابه. فما وقع في كتابي للِّحياني فهو من كتاب قلت 

ومن هذه الطبقة : نَُصير بن أبي نَُصير الرازي : وكان عاّلمةً نحوياً ، جالَس الكسائي وأخذ عنه النحو وقرأ عليه القرآن. وله 

الرازي ، ورواها عنه بَهَراة. فما وقع في كتابي هذا له فهو مما استفاده أصحابنا من أبي  مؤلفات ِحساٌن سمعها منه أبو الهيثم

 الهيثم وأفادوناه عنه. وكان نُصيٌر صدوَق اللهجة كثير األدب حافظاً ، وقد رأى األصمعي وأبا زيد وسمع منهما.

بيه ، وقد سمعه منه أبو العباس أحمد بن يحيى ، أل« النوادر»ومن هذه الطبقة : عمرو بن أبي عمرو الشيباني : روى كتاَب 

 وأبو إسحاق إبراهيم الحربي ، ووثَّقه كلُّ واحٍد منهما. فما وقع في كتابي لعمرو عن أبيه فهو من هذه الجهة.

ومنهم : أبو نصر صاحب األصمعّي ، واألثرم صاحب أبي عبيدة ، وابن نجدة صاحب أبي زيد األنصاري روى عن هؤالء 

أبو العباس أحمد بن يحيى ، وأبو إسحاق الحربي. فما كان في كتابي َمعِزيّا إلى هؤالء فهو مما أُثبت لنا عن هذين  كلِّهم

 الرجلين.

ِجستاني : وكان أحد المتقنين. جالس األصمعي وأبا زيد وأبا عبيدة. وله مؤلفات حساٌن وكتاٌب في  ومنهم : أبو حاتم الّسِ

ه علينا بَهراةَ أبو بكر بن عثمان. وقد جالَسه ِشمر وعبد هللا بن مسلم بن قُتَيبة ووثّقاه. فما وقع في جامٌع ، قرأ« قراءات القرآن»

، وقد قرأته فرأيته مشتمالً على « إصالح المزال والمفَسد»كتابي ألبي حاتٍم فهو من هذه الجهات. وألبي حاتم كتاب كبير في 

ة ، وما رأيت كتاباً في هذا ا  لباب أنبل منه وال أكمل.الفوائد الجمَّ

يت : وكان ديناً فاضالً صحيح األدب ، لقي أبا عمرو الشيباني ، وأبا زكريا يحيى  ومنهم : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السّكِ

فإنه بن زياد الفراء ، وأبا عبد هللا محمد بن زياد المعروف بابن األعرابي ، وأبا الحسن اللِّحياني. ولقي األصمعيَّ فيما أحسب ؛ 

كر له في كتبه. َويرِوي مع ذلك عن فصحاء األعراب الذين لقيهم ببغداد.  كثير الذِّ

، وكتاب « التأنيث والتذكير»، وكتاب « المقصور والممدود»، وكتاب « إصالح المنطق»وله مؤلَّفات حسان ، منها كتاب 

 روى .«معاني الشعر»، وكتاب في « القلب واإلبدال»
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عي  اََّرَّاين عن يع وب. قال أبو الفضريريريل للا أبو الفضريريريل امللذ ريُّ هذه الكتَ  ،  اّل ما فاته ملها ، عن أيب  ريريري 
:  عه  اََّرَّاين ي ول : كتبه عن يع وب بن السريريكيه من سريريلة عس وعةريريرين    أن ق ِتل قال : وق تل قبل 

 وأربعني.قال : وق تل املتوكِّل سلة سبع   املتوكل بسلة. وكان يؤدِّب أوالَد املتوكل.
ل يعقوَب بن السكيت ، وذلك أنه أمره أن يشتِم رجالً من قُريش وأن يَنال منه ، فلم يَفعَل ، فأمر  اني : وقَتل المتوّكِ قال الحرَّ

ل : أمرتك أن تفعَل فلم تفعْل فلّما أن َشتَمَك فع  !لتالقرشيَّ أن ينال منه فنال منه ، فأجابه يعقوب ، فلما أن أجابه قال له المتوّكِ

ل من الغد إلى ابن يعقوب عشرة آالف درهم ِديَته.  فأمر به فُضرب ، فحِمل من عنده صريعاً مقتوالً ، ووّجه المتوّكِ

مقدار ثالثين جلداً ونُِسب إلى ابن السكيت ، فسألت المنذرّي عنه فلم يَعرْفه ، « األلفاظ»قلت : وقد ُحِمل إلينا كتاٌب كبير في 

ة. وقرأت هذا الكتاَب وأعلمُت منه على حروف شككُت فيها ولم أعرْفها ، وإلى اليوم لم أقف  على مؤلف الكتاب على الصحَّ

ألبي ُعمر. « الياقوتة»فجاريُت فيها رجالً من أهل الثَّبَت فعرَف بعَضها وأنكر بعَضها ، ثم وجدُت أكثر تلك الحروف في كتاب 

 فسبيله ما وصْفتُه ، وهو غير مسموعٍ فاعلْمه.« أللفاظا»فما ذكرُت في كتابي هذا البن السكيت من كتاب 

ومن هذه الطبقة : أبو سعيد البغدادي الضرير : وكان طاهر بن عبد هللا استقَدمه من بغداد ، فأقام بنيسابور وأملى بها كتباً في 

قي ابن األعرابي وأبا عمرو وكان ل .«غريب الحديث»معاني الشعر والنوادر ، وردَّ على أبي عبيد حروفاً كثيرة من كتاب 

وحفظ عن األعرابي نكتاً كثيرة. وقدم عليه القتيبيُّ فأخذ عنه. وكان ِشمر وأبو الهيثم يوثِّقانه ويثنيان عليه ، وكان بينه  الشيبانّي.

 وبين أبي الهيثم فضُل موّدةٍ. وبلغني أنه قال : يؤذيني أبو الهيثم في الحسين بن الفضل وهو لي صديق.

ه في مؤلَّفاته.فما وق  ع في كتابي هذا ألبي سعيد فهو مما وجدته ِلشمر بخّطِ

أخبرني أبو الفضل المنذرّي أنه سمع أبا علّي  ومن هذه الطبقة : أبو عبد الرحمن عبد هللا بن محمد بن هانىء النيسابوري :

هانىء أنه قال : أنفق أبي على األخفش اثني األزدّي يقول : سمعت الهذيل بن النضر بن بارح يَحِكي عن أبي عبد الرحمن بن 

 عشر ألف دينار.

 قال أبو علي : وبلغني أن كتب أبي عبد الرحمن بيعت بأربعمائة ألف درهم.

 قال : وسمعت شمراً يقول : كنت عند أبي عبد الرحمن فجاءه وكيل له يحاسبه ،
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 ْق به.قال : تص َّ  ؟فب ي له عليه عسمائة درهم ، ف ال : أْيش  أصلع  به
ع النسخ   عليه.قال : وكان أعّد داراً لكّل من يَقَدم عليه من المستفيدين ، فيأمر بإنزاله فيها ويُزيح علّته في النفقة والَوَرق ، ويوّسِ

 .«المعاني واألمثال»، وفي « نوادر العرب وغرائب ألفاظها»قلت : والبن هانىء هذا كتاٌب كبير يُوفي على ألفي ورقة في 

ِشمر سمع منه بعَض هذا الكتاب وفّرقه في كتبه التي صنّفها بخطه. وُحِمل إلينا منه أجزاء مجلدة بسواٍد بخّطٍ متقَن وكان 

 مضبوط. فما وقع في كتابي البن هانىء فهو من هذه الجهة.

نجي :  ة بَمْرو.وِسْنج : قري ومن هذه الطبقة أبو معاذ النحوي الَمْرَوزّي ، وأبو داود سليمان بن معبد الّسِ

فأّما أبو معاذ فله كتاٌب في القرآن حسن. وأما أبو داود فإنه جالَس األصمعّي دهراً وحفظ عنه آداباً كثيرة ، وكتب مع ذلك 

 الحديث. وكان محمد بن إسحاق السعدي لقيه وكتب عنه ووثّقه ، وسأله عن حروف استغربها في الحديث ففسَّرها له.

ْمر بن َحْمدويه الَهروّي : وكانت له عناية صادقة بهذا الشأن ، رحل إلى العراق في عنفوان شبابه ويتلو هذه الطبقة أبو عمرو شِ 

فكتب الحديث ، ولقي ابن األعرابي وغيره من اللغويين ، وسمع دواوين الشعر من وجوه شتّى ، ولقي جماعةً من أصحاب أبي 

ّراء. منهم : الرياشيُّ ، وأبو حاتم ، وأبو نصر ، وأبو عدنان ، عمرو الشيباني ، وأبي زيد األنصاري ، وأبي عبيدة ، والف

 وسلمة بن عاصم ، وأبو حّسان. ثم لّما رجع إلى خراسان لِقَي أصحاب النضر بن ُشَميل ، والليث بن المظفر ، فاستكثر منهم.

دأ بحرف الجيم ، فيما أخبرني أبو بكر أّسسه على الحروف المعجمة وابت« اللغات»ولما ألقى عصاه بهراة ألّف كتاباً كبيراً في 

اإليادي وغيره ممن لقيه ، فأشبعه وجّوده ، إاّل أنه طّوله بالشواهد والشعر والروايات الجّمة عن أئمة اللغة وغيرهم من 

رين ، ومن تفسير غريب الحديث أشياء لم يسبقه إلى مثله أ حٌد تقّدمه المحدثين ، وأودعه من تفسير القرآن بالروايات عن المفّسِ

بَه ، فلم يُباَرك له فيما فعله حتى مضى  ، وال أدرك شأوه فيه من بعده. ولما أكمل الكتاب ضنَّ به في حياته ولم يُْنِسْخه ُطالَّ

جزّي فقلّده بعض أعماله واستصحبه إلى  لسبيله. فاختزَل بعُض أقاربه ذلك الكتاَب من تركته ، واتصل بيعقوب بن الليث الّسِ

حيها. وكان ال يفارقه ذلك الكتاُب في سفر وال حضر. ولّما أناخ يعقوب بن الليث بِسيِب بني ماوان من أرض السواد فارس ونوا

راً لقاء الموفَّق وأصحاب السلطان ، فُجرَّ الماء من  وحّط بها َسواده ، وركب في جماعة المقاتلة من عسكره مقّدِ
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 لة ما غرق من سواد العسكر.اللهروان على معسكره ، فغرِق ذلك الكتاب يف  
ورأيت أنا من أّول ذلك الكتاب تفاريق أجزاء بخط محمد بن قَْسوَرة ، فتصفَّحُت أبوابها فوجدتها على غاية الكمال. وهللا يغفر 

 ألبي عمرو ويتغمُد زلته.

 والضنُّ بالعلم غير محمود وال مباَرك فيه.

َراة مستفيداً من ِشْمر ، وكتب عنه شيئاً كثيراً. وأملى بهراة من كتاب قدم هَ « االعتقاب»وكان أبو تراب الذي ألف كتاب 

أجزاء ثم عاد إلى نيسابور وأملى بها باقَي الكتاب. وقد قرأت كتابه فاستحسنته ، ولم أره مجاِزفاً فيما أوَدعه ، وال « االعتقاب»

فاً في الذي ألّفه.  مصّحِ

 تاب.وما وقع في كتابي ألبي تراٍب فهو من هذا الك

 سنة خمس وخمسين ومائتين.ـ  فيما أخبرني اإلياديـ  وتوفي شمر َرِحمه هللا

ُر إلى ِشْمر وكان أبو الهيثم الرازي : قِدم هراة قبل وفاة ِشمر بُِسنَيَّاٍت فنظر في كتبه وُمَصنَّفاته وَعِلَق يَُردُّ عليه ، فَنُِمي الَخبَ 

ه ثم  وكان« !تََسلََّح الرازّي علّي بكتبي»فقال :  كما قال ؛ ألني نظرُت إلى أجزاء كثيرة من أشعار العرب كتبها أبو الهيثم بخّطِ

عارضها بنسخ شمر التي سمعها من الشاه صاحب المؤّرج ، ومن ابن األعرابي ، فاعتبَر سماَعه وأصلح ما وجد في كتابه 

حه ِشمر.  مخالفاً لخّط ِشمر بما صحَّ

على لسانه ، وكان أعذَب بياناً وأفطَن للمعنى الخفّيِ ، وأعلم بالنحو من ِشمر وكان شمر أروى  وكان أبو الهيثم َرِحمه هللا ِعلُمه

عر واألخبار ، وأحفَظ للغريب ، وأرفَق بالتصنيف من أبي الهيثم.  منه للكتب والّشِ

ه وفوائده أكثر من مائتي وأخبرني أبو الفضل المنذري أنه الزَم أبا الهيثم سنين ، وعرض عليه الكتب ، وكتب عنه من أمالي

 ِجلد ، وذكر أنه كان بارعاً حافظاً صحيح األدب ، عالماً ورعاً كثير الصالة ، صاحَب ُسنَّة. ولم يكن ضنيناً بعلمه وأدبه.

 وتوفي سنة ست وسبعين ومائتين ، َرِحمه هللا.

وفي  .«الفاخر والشامل»ي كتابه الذي لقّبه وما وقع في كتابي هذا ألبي الهيثم فهو مما أفادنيه عنه أبو الفضل المنذرّي ف

 ألبي عبيد.« األمثال»، وكتاب « المؤلَّف»للفّراء ، وفي كتاب « معاني القرآن»الزيادات التي زادها في 

لقَّب ومن هذه الطبقة من العراقيين أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني : الملقّب بثعلب ، وأبو العباس محمد بن يزيد الثَُّمالي الم

 بالمبّرد.
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وأجمع أهل هذه الصناعة من العراقيين وغيرهم أنهما كانا عاِلمْي عصرهما ، وأن أحمد بن يحيى كان واحَد عصره. وكان 

محمد بن يزيد أعذَب الرجلين بياناً وأحفظهما للشعر المحَدث ، والنادرة الطريفة ، واألخبار الفصيحة ، وكان من أعلم الناس 

 في النحو ومقاييسه. بمذاهب البصريين

وكان أحمد بن يحيى حافظاً لمذهب العراقيين ، أعني الكسائي والفّراء واألحمر ، وكان عفيفاً عن األطماع الدنية ، متوّرعاً ِمن 

 المكاسب الخبيثة.

َوْقر ، فكان يتولى قراءة ما البن األعرابي ، وأنه كان في أذنه « النوادر»أخبرني المنذري أنه اختلف إليه سنةً في سماع كتاب 

ح بشيٍء من أسباب « معاني القرآن»يُسَمع منه. قال : وكتبت عنه من أماليه في  ض وال صرَّ وغيرها أجزاء كثيرة ، فما عرَّ

 الطمع.

عته من قال : وقاط .«الكامل»و « بالروضة»قال : واختلفت إلى أبي العباس المبرد وانتخبت عليه أجزاًء من كتابيه المعروفَين 

ا لم يكن وقع عليه الشرط. ى ، وإنَّه لم يأذن له في قراءة حكاية واحدة ممَّ  سماعها على شيٍء مسمَّ

 قلت : ويتلو هذه الطبقة :

 طبقة أخرى أدركناهم يف عصرَّن
ببغداد بعد فراغه من في القرآن ، حضرتُه « المعاني»منهم : أبو إسحاق إبراهيم بن السِرّي الّزجاج النحوي ، صاحب كتاب 

ماً في صناعته ، بارعاً صدوقاً ، حافظاً لمذاهب البصريين في  إمالء الكتاب ، فألفيت عنده جماعةً يسمعونه منه. وكان متقّدِ

 النحو ومقاييسه. وكان خدم أبا العباس المبرد دهراً طويالً.

داد لسماعه منه. ووجدت النسَخ التي ُحملت إلى خراسان وما وقع في كتابي له من تفسير القرآن فهو من كتابه. ولم أتفرغ ببغ

غير صحيحة ، فجمعُت منها عّدة نسخ مختلفة المخارج ، وصرفت عنايتي إلى معارضِة بعضها ببعض حتى حصَّلت منها 

 نسخة جيّدة.

من شاهدُت بكتاب هللا ومنهم : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بّشار األنباري النحوي : وكان واحَد عصره ، وأعلَم 

ومعانيه وإعرابه ، ومعرفته اختالف أهل العلم في ُمْشِكله. وله مؤلفات حسان في علم القرآن. وكان صائناً لنفسه ، مقدَّماً في 

د صناعته ، معروفاً بالصدق حافظاً ، حسن البيان عذَب األلفاظ ، لم يُذكر لنا إلى هذه الغاية من الناشئين بالعراق وغيرها أح

 يخلُفُه أو يسدُّ مسدُّه.
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ومن هذه الطبقة : أبو عبد هللا إبراهيم بن محمد بن َعَرفة الملقب بنِْفَطويه : وقد شاهدته فألفيتُه حافظاً للغات ومعاني الشعر 

 ومقاييس النحو ، ومقدَّماً في صناعته. وقد خدَم أبا العباس أحمد بن يحيى وأخذ عنه النحو والغريب ، وُعِرف به.

زين من اللغويين ، وتسميتهم طبقةً طبقة ، إعالماً لمن َغبَِي عليه مكانُهم من  وإذ فرغنا من ذكر األثبات المتقنين ، والثقات المبّرِ

المعرفة ، كي يعتمدوهم فيما يجدون لهم من المؤلفات المرويَّة عنهم ، فلنذكر بعقب ذكرهم أقواماً اتَّسموا بسمة المعرفة وعلم 

، والمصَّحف المغيّر ، الذي ال يتميّز ما يصّح « المزال الُمْفَسد»فوا كتباً أودعوها الصحيح والسَّقيم ، وحَشْوها ب اللغة ، وألَّ 

نوا ، واالستنامةَ إلى ما ألَّفوا. ر األغمار اعتماَد ما دوَّ ز ، والعالم الفِطن ، لنحّذِ  منه إاّل عند النِّقاب المبّرِ

ب فيه َمْن حوله. « العين»مظفر : الذي نََحَل الخليل بن أحمد تأليف كتاب فمن المتقدمين : الليث بن ال جملةً لينفِّقه باسمه ، ويرّغِ

وأُثبَت لنا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلّي الفقيه أنه قال : كان الليث بن المظفَّر رجالً صالحاً ، ومات الخليل ولم يفرغ من 

ى لسانه الخليل ، فإذا رأيت في الكتاب ، فأحبَّ الليث أن ينفِّق « العين»كتاب  ، أو « سألت الخليل بن أحمد»الكتاَب كلَّه ، فسمَّ

فإنما يعني لسان نفسه. قال : وإنما وقع « قال الخليل»فإنه يعني الخليل نفَسه. وإذا قال : « أخبرني الخليل بن أحمد»

 االضطراب في الكتاب من قِبَل خليل الليث.

 سحاق ، رواه الثقات عنه.قلت : وهذا صحيٌح عن إ

فقال : ذاك كتاٌب َملَْى ُغَدْد قال : وهذا كان « العين»وأخبرني أبو الفضل المنذري أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى عن كتاب 

أن في لفظ أبي العباس ، وحقُّه عند النحويين مآلن ُغَدداً. ولكن أبا العباس كان يخاطب عواّم الناس على قدر أفهامهم ، أراد 

ها آكلَها.« العين»كتاب   حروفاً كثيرة أُزيلت عن صورها ومعانيها بالتصحيف والتغيير ، فهي فاسدة كفساد الغدد وَضّرِ

ْمنَى ، وال يصلح إاّل ألهل الزوايا.  وأخبرني أبو بكر اإليادي عن بعض أهل المعرفة أنه ذكر كتاب الليِث فقال : ذلك كتاُب الزَّ

ف وُغيِّر منه ، فأخرجته في « العين» قلت : وقد قرأت كتاب ة ، وتصفّحته تارة بعد تارة ، وُعنيُت بتتبُّع ما ُصّحِ غيَر مرَّ

ة فيه ، وبيَّنت وجه الخطأ ، ودللت على َمْوضع الصواب منه ، وستقف على هذه  مواقعه من الكتاب وأخبرت بوجه الصحَّ

ْلتَها  الحروف إذا تأمَّ
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على ما أفي ك فيها. وهللا املوفِّق للصواب ، وال قوَّأَب ريريريريريريري   ذا أنصفهَ ريريريريريريري  م  هللايف تضاعيف أبواب الكتاب ، و 
  اّل به.

يبة والشّك لشهرته  ا ما وجدتُه فيه صحيحاً ، ولغير الليث من الثقات محفوظاً ، أو من فصحاء العرب مسموعاً ، ومن الّرِ وأمَّ

يه بلفظه ، ولعلِّي قد حفظته لغيره في عدَّة كتب فلم أشتغل بالفحص وقلَّة إشكاله بعيداً ، فإني أْعزيه إلى الليث بن المظ فَّر ، وأؤّدِ

ته. فال تشكَّنَّ فيه ِمن أجِل أنه زلَّ في حروٍف معدودة هي قليلة في َجْنب الكثير الذي جاء به صحيحاً ،  عنه لمعرفتي بصحَّ

حته له ، كما تحمدني عل ى التنبيه فيما وقع في كتابه من جهته أو جهة غيره ممن زاد واحمْدني على نفي الشُّبَه عنك فيما صحَّ

ومتى ما رأيتَني ذكرت من كتابه حرفاً وقلت : إني لم أجده لغيره فاعلم أنَّه ُمريب ، وكْن منه على حذر وافحْص  ما ليس منه.

 وقفَت فيه إلى أن يَِضَح أمُره. عنه ؛ فإن وجدتَه إلمام من الثقات الذين ذكرتُهم في الطبقات فقد زالت الشُّبَه ، وإالّ 

لم يُْخِلِه من حروف كثيرة من كتاب الليث عزاها إلى « الجيم»وكان ِشمٌر َرِحمه هللا مع كثرة علمه وسماعه لما ألَّف كتاب 

 ُمحارب ، وأظنه رجالً من أهل َمْرو ، وكان سمع كتاب الليث منه.

ب : وكان متَّهماً في رأيه وروايته عن العرب. أخبرني أبو الفضل ومن نظراء الليث : محمد بن المستنير المعروف بقطر

نه ولم يعبأ به.  المنذري أنه حضر أبا العباس أحمد بن يحيى ، فجرى في مجلسه ذكر قطرب ، فهجَّ

 نحواً من ذلك. قال : وقال قطرب في قول الشاعر :« الياقوتة»وروى أبو ُعمر في كتاب 

 متم ل الذَّميم على قري ْزُ اليعا
هذا باطل سمعت ابن األعرابي يقول : اليعامير  زعم قطرب أن اليعامير واحدها يعمور : ضرب من الشجر. وقال أبو العباس :

 : الِجداء ، واحدها يَْعمور.

ن من مذاهبه في النحو أشياء نسبه إلى الخطأ فيها. جاج يهّجِ  وكان أبو إسحاق الزَّ

ن تكلم في لغات العرب   بما حضر لسانَه وروى عن األئمة في كالم العرب ما ليس من كالمهم :قلت : وممَّ

عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ : وكان أوتَي بسطةً في لسانه ، وبياناً عذباً في خطابه ، ومجاالً واسعاً في فنونه ، غير أن 

وه ، وعن  أهل المعرفة بلغات العرب ذمُّ
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اعِذبوا عن ذكر اجلامسظ  أنه جرى ذكره يف جملس أمح  بن حيىي ف ال :الصِّ ق دَفعوه. وأ رَب أبو ع مر الزاه  
 فإنه غت ث ة وال مأمون.

، « غريب الحديث»، وألَّف كتاب « مشكل القرآن وغريبه»وأما أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري : فإنَّه ألَّف كتباً في 

« غريب الحديثِ »، وردَّ على أبي عبيد حروفاً في « آداب الكتَبة»ي ، وكتاباً ف« الميسر»، وكتاباً في « األنواء»وكتاباً في 

اها  ا  .«إصالح الغلط»سمَّ وقد تصفَّحتها كلها ، ووقفت على الحروف التي غِلط فيها وعلى األكثر الذي أصاب فيه. فأمَّ

 ما غلط فيه.الحروف التي َغِلط فيها فإنّي أثبتُّها في موقعها من كتابي ، ودللت على موضع الصواب في

ياشّي ، وأبي سعيد المكفوف  جزي ، والعباس بن الفرج الّرِ وما رأيت أحداً يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم الّسِ

ا ما يستبدُّ فيه برأيه من معنًى غامض أو حرٍف من علل التصريف والنحو مشكل ، أو َحرٍف غريب ، فإنَّه ربَّما  البغدادي. فأمَّ

ورأيت أبا بكر بَن األنباري ينسبه  يخفى على َمن له أدنى معرفة. وألفيته يَحِدس بالظّنِ فيما ال يعرفه وال يحسنه.زلَّ فيما ال 

 .«مشكل القرآن»إلى الغفلة والغباوة وقلَّة المعرفة ، وقد ردَّ عليه قريباً من ُربع ما ألَّفه في 

وليد األلفاظ التي ليس لها أصول ، وإدخاِل ما ليس من كالم العرب في ومّمن ألَّف في عصرنا الكتَب فُوسَم بافتعال العربية وت

 كالمهم.

 .«المالحن»، وكتاب « اشتقاق األسماء»، وكتاب « الجمهرة»أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي : صاحب كتاب 

ةٍ ، فرأيته يروي عن أبي حاتم ، والرياشّيِ ، وعبد الرحمن ابن أخي األصمعي ، فسألت  وحضرته في داره ببغداد غير مرَّ

 إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاستخف به ، ولم يوثِّْقه في روايته.

له فلم « الجمهرة»من غلبة السكر عليه. وتصفحت كتاب  ودخلُت يوماً عليه فوجدته سكران ال يكاد يستمرُّ لسانُه على الكالم ،

أره داالً على معرفة ثاقبة ، وعثرت منه على حروف كثيرة أزالها عن وجوهها ، وأوقَع في تضاعيف الكتاب حروفاً كثيرة 

ت لبعض أنكرتُها ولم أعرف مخارَجها ، فأثبتُّها من كتابي في مواقعها منه ، ألبحث عنها أنا أو غيري مّمن ينظُ  ر فيه. فإن صحَّ

 األئمة اعتُمَدْت ، وإن لم توجد لغيره ُوقِفَت.

 وهللا الميسر لما يرضاه وما يشاء.

 وممن ألف وجمع من الخراسانيين في عصرنا هذا فصحَّف وغيَّر وأزاَل العربية عن وجوهها رجالن :
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 كنى أبا األزهر البخارّي.أحدهما يسمى أحمد بن محمد البُْشتي ، ويعرف بالخاْرَزنجّي. واآلخر ي

اه  ا البُْشتّي فإنه ألَّف كتاباً سمَّ  المنسوَب إلى الخليل بن أحمد.« العين»، أومأ إلى أنه كّمل بكتابه كتاب « التكملة»فأمَّ

ى كتابه   وأعاره هذا االسم ألنه قصَد قَْصَد تحصيل ما أغفله الخليل.« الحصائل»وأما البخاريُّ فإنه سمَّ

 ول كتاب البشتى فرأيته أثبت في صدره الكتب المؤلَّفة التي استخرج كتابه منها فعدَّدها وقال :ونظرُت في أ

، وكتاب في « اشتقاق األسماء»، وكتاب في « الصفات»، وكتاب « النوادر»، وكتاب « األجناس»منها لألصمعي : كتاب 

 .«واتَّفق معناه ما اختلف لفظه»، وكتاب « األمثال»، وكتاب في « السَّقي واألوراد»

 .«الديباج»، وكتاب « الخيل»، وكتاب « النوادر»قال : ومنها ألبي عبيدة : كتاب 

 .«الصفات»، وكتاب « غريب الحديث»، وكتاب « معاني الشعر»ومنها البن ُشَميل : كتاب 

 .«غريب الحديث»و ، « األمثال»و ، « المصنَّف»قال : ومنها مؤلفات أبي عبيد : 

« إصالح المنطق»، وكتاب « الممدود والمقصور»وكتاب « الفروق»، وكتاب « األلفاظ»ت ابن السكيت : كتاب ومنها مؤلفا

 .«النوادر»، وكتاب « المعاني»، وكتاب 

 بزيادات أبي مالك.« النوادر»قال : ومنها ألبي زيد : كتاب 

 ألبي َخْيرة.« الصفات»ومنها كتاب 

 .«اشتقاق األسماء»و ، « األزمنة»و ، « الفروق»ومنها كتب لقطرب ، وهي 

 البن األعرابي.« النوادر»للفّراء ، ومنها « النوادر»و ألبي عمرو الشيباني ، « النوادر»ومنها 

 لليزيدي.« النوادر»و ، « نوادر اللَّحياني»و ، « نوادر األخفش»قال : ومنها 

جزي. ومنها كتاب لعَُزير بن الفضل الهذلي. ومنها كتب أ« لغات ُهذيل»قال : ومنها  ألبي تراب. « االعتقاب»بي حاتم الّسِ

الذين كانوا مع ابن طاهر بنيسابور ، رواها عنهم أبو الوازع محمد بن عبد الخالق ، وكان عالماً « نوادر األعاريب»ومنها 

 بالنحو
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 والغري  ، ص وقا  ، يروي عله أبو تراب وغته.
 استخرجت ما وضعتُه في كتابي من هذه الكتب.قال أحمد بن محمد البُشتي : 

ثم قال : ولعّل بعض الناس يبتغي العنَت بتهجينه والقدح فيه ، ألني أسندت ما فيه إلى هؤالء العلماء من غير سماع. قال : وإنّما 

السقيم. وقد فعَل مثَل إخباري عنهم إخبار من ُصحفهم ، وال يُزري ذلك على ما َعرف الغثَّ من السَّمين ، وميز بين الصحيح و

، فإنه روى عن الخليل بن أحمد وأبي عمرو بن العالء والكسائي ، وبينه وبين « االعتقاب»ذلك أبو تراٍب صاحب كتاب 

 هؤالء فترة.

 قال : وكذلك القتيبي ، روى عن سيبويه ، واألصمعي ، وأبي َعمرو ؛ وهو لم يََر منهم أحداً.

نه ال سماَع له في شيء من هذه الكتب ، وأنه نَقل ما نقل إلى كتابه من ُصحفهم ، واعتلَّ بأنه ال قلت أنا : قد اعتَرف البُشتي بأ

 يُْزري ذلك بمن عرف الغثَّ من السمين.

ُحفي إذا كان رأس ماله ُصحفاً قرأها فإنّه يصّحف فيكثِر ، وذلك أنه يُخبر عن  وليس كما قال ؛ ألنه اعترَف بأنه ُصُحفّي والصُّ

صحيٌح ما ُكتب فيها أم ال. وإّن أكثر ما قرأنا من الصحف التي لم تُضبَط بالنْقط الصحيح ، أيَسمْعها ، ودفاتر ال يدري  كتٍب لم

 لسقيمةٌ ال يعتمدها إاّل جاهل.ـ  ولم يتولَّ تصحيَحها أهل المعرفة

القتيبي ، فليس رواية هذين الرجلين وأما قوله : إن غيره من المصنفين رووا في كتبهم عمن لم يسمعوا منه مثل أبي تراب و

عّمن لم يرياه حجةً له ، ألنهما وإن كانا لم يسمعا من كل من رويا عنه فقد سمعا من جماعة الثقات المأمونين. فأّما أبو تراب 

ة. ثم رحل إلى َهَراة فسمع من ِشمٍر بعض كتبه.  هذا سوى ما فإنه شاهد أبا سعيد الضرير سنين كثيرة ، وسمع منه كتباً َجمَّ

سمع من األعراب الفصحاء لفظاً ، وحفظه من أفواههم ِخطاباً. فإذا ذكر رجالً لم يََره ولم يسمع منهُ سوِمَح فيه وقيل : لعلَّه حفظ 

ثيَن  ما رأى له في الكتب من جهة سماعٍ ثبت له ، فصار قول من لم يره تأييداً لما كان سمعه من غيره ، كما يفعل علماء المحّدِ

إنهم إذا صحَّ لهم في الباب حديٌث رواه لهم الثقات عن الثقات أثبتوه واعتمدوا عليه ، ثم ألحقوا به ما يؤيده من األخبار التي ؛ ف

 أخذوها إجازة.

ْجزّي كتبَه ، ومن الرياشّي سمع فوائد جّمة ، وكانا من المعرفة  واإلتقان بحيث وأما القُتَيبيُّ فإنّه رجل سمع من أبي حاتم الّسِ

تُثنى بهما الخناصر ؛ وسِمَع من أبي سعيد الضرير ، وسمع كتب أبي عبيد ، وسمع من ابن أخي األصمعّي ، وهما من الشهرة 

يت والتأليف الحسن ، بحيث يُعفَى لهما عن خطيئة غلٍط ، ونَْبِذ زلة تقع في  وذهاب الّصِ
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يعرف  اّل بَ ْريته ، وال يوثق بصريريريريريريريريريريريريريريري قه ومعرفته ونْ ِله كتبهما ، وال يلحق هبما رجل من أصريريريريريريريريريريريريريريحاب الزوا  ال 
 الغريَ  الومسةي من نسخة    نسخة. ولعل اللسخ اليت ن ل علهما ما َنَسَخ كانه س يمة.

والذي اّدعاه البشتي من تمييزه بين الصحيح والسقيم ، ومعرفته الغثَّ من السمين ، دعوى. وبعُض ما قرأُت من أول كتابه َدلَّ 

 ّدِ دعواه.على ض

وأنا ذاكٌر لك حروفاً صّحفها ، وحروفاً أخطأ في تفسيرها ، من أوراق يسيرة كنُت تصفّحتها من كتابه ؛ ألثبت عندك أنه ُمْبطل 

 في دعواه ، متشبِّع بما ال يفي به.

 أن أبا تراب أنشد :« باب العين والثاء»فمّما عثرت عليه من الخطأ فيما ألّف وجمع ، أنه ذكر في 

ع  نْ  وَب املريريريريريريريريري مريريريريريريريريريِ ِك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وبريريريريريريريريريَ   متريريريريريريريريريلريريريريريريريريريعريريريريريريريريريي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِع   عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ رِي عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى ا ريريريريريريريريري ِّ كضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ  َيريريريريريريريريريَ

  
فأخطأ في كسره الثاءين ، وفي تفسيره إياه.  فقيّده البُشتّي بكسر الثاءين بنْقِطه ، ثم فسر ِضئْب الثّعثِع أنه شيٌء له حب يُزرع.

العباس أحمد بن يحيى ، ومحمد بن يزيد المبرد ، رواهُ عنهما أبو  بفتح الثاءين ، وهو اللؤلؤ. قال ذلك أبو« الثَّعثَع»والصواب 

 ُعمر الزاهد. قاال : وللثَّعثَع في العربية وجهان آخران لم يعرفهما البشتي. وهذا أهَون.

 .«باب العين والثاء»وقد ذكرُت الوجهين اآلخرين في موضعهما من 

 وأنشد البُْشتّي :

 فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  وأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤمتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير

  
ل و ريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريىء اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريرو   عريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي أحد أيام العجوز آمراً ألنه يأمر الناَس بالحذر منه.  قال البشتي : سّمِ

 قال : وُسّمي اليوم اآلخر مؤتمراً ألنه يأتمر الناس ، أي يؤذنهم.

ر قول هللا   ( َيََْتَُِروَن ِبكَ ِإنَّ اْلَمَلَ ):  عزوجلقلت : وهذا خطأ محض ، ال يُعرف في كالم العرب ائتمر بمعنى آذن. وفّسِ

ون بك ، والثاني يتشاورون فيك. وائتمر القوم وتآمروا ، إذا أمر بعضهم بعضاً.  [20القََصص : ] على وجهين : أحدهما يَُهمُّ

يه ، كما وقيل لهذا مؤتمر ألنَّ الحّي يؤامر فيه بعضهم بعضاً للظعن أو الُمقام ، فجعلوا المؤتمر نعتاً لليوم والمعنى أنه مؤتََمر ف

قالوا : ليل نائم أي يُنام فيه ، ويوم عاصٌف يَعِصف فيه الريح. ومثله قولهم : نهاره صائم ، إذا كان يَُصوم فيه. ومثله كثيٌر في 

 كالمهم.

 أبو عبيد عن األصمعي : أعللت اإلبَل فهي عالّة ، إذا أصدرتَها ولم تُرِوها.« : باب العين والالم»وذكر في 
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أخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم عن نُصيٍر الرازي  حيٌف منكر ، والصواب أغللت اإلبَل بالغين ، وهي إبٌل غالة.قلت : هذا تَص

قال : َصَدرت اإلبل غالةً وغَوالَّ ، وقد أغللتُها ، من الغُلّة والغليل ، وهو حرارة العطش. وأما أعللت اإلبل وعللتُها فهما ضدُّ 

وعللتها أن يسقيها الشربة الثانيةَ ثم يُصدَرها رواًء ، وإذا َعلّت اإلبُل فقد رويْت. ومنه قولهم : أغللتها ، ألن معنى أعللتها 

 عرَض عليَّ َسْوَم عالَّة. وقد فُسر في موضعه.

 قال الخليل : العُنَّة : الحظيَرة ، وجمعُها العُنَن. وأنشد :« باب العين والنون»وروى البُشتي في 

 ي رفَّع  َفوَق الع لنْ َرْط   و 
 قال البُشتّي : العُنَن هاهنا : ِحبال تُشدُّ ويُلقَى عليها لحُم القديد.

ى من العَْرفَج والرِّ  مث قلُت : والصواب في العُنَّة والعُنَن ما قاله الخليل إن كان قاله. وقد رأيُت ُحُظرات اإلبل في البادية تسوَّ

ونها ُعنَناً العتنانها في َمَهّبِ الشمال ، كالجدار المرفو ع قدَر قامٍة ، لتُناَخ اإلبل فيها ، وهي تقيها برَد الشمال ورأيتهم يسمُّ

 معترضةً في مهّب الشمال. وإذا يبست هذه الُحُظرات فنحروا جزوراً شّرروا لحمها المقدََّد فوقها فيجفُّ عليها.

مّد الحبل من فِعل الحاضرة. ولعل قائله رأى فقراء الَحَرم يمدون ولست أدري عمن أخذ ما قاله في العُنّة أنه الحبل الممدود. و

الحبال بمنى فيلقون عليها لحوم الَهْدي واألضاحي التي يُعَطْونَها ، ففسر قول األعشى بما رأى. ولو شاهد العرَب في باديتها 

 لعلم أّن العنة هي الِحظار من الشجر.

 وأنشد أحمد البُشتي :

نِي  لريريريريريريريريريريريريريريريِّ    ر بَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريخ  مريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 عريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريان وعريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريني  

  
 هو من الجفان ، أي ال يُطعم فيها.« وعن التجفين»قال البشتي في قوله : 

كثْرة الجماع. رواه أبو العباس عن ابن  قلت : والتجفين في هذا البيت من الِجفان واإلطعام فيها خطأ ، والتجفين هاهنا :

، أي أنحفَني َوهَزلني الدواُم على الجماع. ويكون التجفين في غير هذا « أضواني دواُم التجفين»عرابي : األعرابّي. وقال أ

 الموضع نحر الناقة وطبَخ لحمها وإطعاَمه في الِجفان. ويقال : َجفن فالٌن ناقةً ، إذا فعل ذلك.

 ساء.وذكر البُشتي أّن عبد الملك بن مروان قال لشيخ من َغَطفان : صف لي الن
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 قال البشتّي : المقرَمدة : المجتمع قصبها.« ُخْذها ملسَّنة القدمين ، ُمقرمَدة الرفغين»فقال : 

فغين الضيِّقتُهما ؛ وذلك اللتفاف فخذيها ، واكتناز بادَّْيها. وقيل في قول النابغة يصف  قلت : هذا باطٌل. ومعنى المقرَمدة الرُّ

 َرَكَب امرأة :

ََجسَّة  لع
 بت م  رَم ِ رايب امل

ج.  إنه المَضيَّق ، وقيل : هو المطلّي بالعَبِير كما يُطلَى الحوض بالقَرَمد إذا ُصّرِ

 وُرفغا المرأة : باطنا أصول فخذيها.

 أبو عبيد : العبيبة : الرائب من األلبان.« : باب العين والباء»وقال البشتيُّ في 

 ز العين والغين استحال اّدعاؤه التمييز بين السقيم والصحيح.قلت : وهذا تصحيٌف قبيح. وإذا كان المصنّف ال يمي

الغبيبة بالغين المعجمة : الرائب من اللبن. وسمعت العرب « : المؤلف»وأقرأني أبو بكر اإليادي عن ِشمر ألبي عبيد في كتاب 

قاء إذا راب من الغد غبيبة. ومن قال عبيبة بالعين في هذا فهو تصحيف فاضح. وروينا ألبي العباس  تقول للَّبن البيُّوت في الّسِ

والعُبُب بالعين : المياه المتدفّقة. وقال  عن ابن األعرابي أنه قال : الغُبُب أطعمة النُّفَساء بالغين معجمة ، واحدتها َغبِيبة. قال :

 وقد ذكرته في موضعه. غيره : العَبِيبة بالعين ، شيء يقطر من المغافير.

 العوهج : الحية في قول رؤبة :« : باب العين والهاء والجيم»وقال البشتي في 

 مَسْصَ  الغ واأب الَعوهَج امللسوسا
قلت : وهذا تصحيف داٌل على أّن صاحبَه أخذ عربيّتَه من كتب سقيمة ، ونسخ غير مضبوطة وال صحيحة ، وأنه كاذب في 

يَّره العوهج بالهاء فهو جاهٌل ألكن. وهكذا روى الرواةُ بيت دعواه الحفظ والتمييز. والحية يقال له العَْومج بالجيم ، ومن ص

 رؤبة.

 وقيل للحية عومج لتعمجه في انسيابه ، أي لتلّويه. ومنه قول الشاعر يشبه زمام البعير بالحيِة إذا تلّوى في انسيابه :

َ  مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريريريي كريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريه  العريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريري 

  
ر    فريريريريريريريريريْ روع  قريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريمريريريريريريريريريج   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريان  بريريريريريريريريريذي  ريريريريريريريريريِ

  
قال يعقوب بن السكيت : يقال قوَزع الديُك وال يقال قْنَزَع. قال البُشتّي : معنى قوله « : لعين والقاف والزايباب ا»وقال في 

 قوزَع الديك أنه نفَّش بُرائِلَه وهي قَنازعه.
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هِل العراق قلت : غلط في تفسير قوزع أنه بمعنى تنفيشه قنازَعه ، ولو كان كما قال لجاز فْنَزع. وهذا حرٌف لهج به عوامُّ أ

، « باب المزال المفَسد»وصبيانهم ، يقولون : قْنزع الديك ، إذا فرَّ من الديك الذي يقاتله. وقد وضع أبو حاتم هذا الحرف في 

وروى أبو حاتم عن األصمعّي أنه قال :  .«باب ما تلحن فيه العاّمة»وقال : صوابه قوزع. وكذلك ابن السكيت وضعه في 

 إذا اقتتال فهرَب أحدهما : قْنزَع الديك ، وإنما يقال قوزع الديك إذا ُغِلب ، وال يقال قْنزَع. العاّمة تقول للديكين

 قلت : وظنَّ البشتيُّ بَحْدسه وقلة معرفته أنه مأخوذ من القْنزعة فأخطأ في ظنّه.

 وإنما قوزَع فَوعل من يقَزع ، إذا خفَّ في َعْدوه ، كما يقال قَونَس وأصله قنس.

 قال : العيضوم : المرأة الكثيرة األكل.« باب العين والضاد»البشتّي في وقال 

قلت : وهذا تصحيف قبيٌح داٌل على قلة مباالة المؤلف إذا صحَّف ، والصواب العيصوم بالصاد ، كذلك رواه أبو العباس أحمد 

ها ، وإنما قيل لها َعصوم وعيصوم ألّن بن يحيى عن ابن األعرابي. وقال في موضع آخر : هي العَُصوم للمرأة إذا كثر أكلُ 

 كثرةَ أكلها يعصمها من الُهَزال ويقّويها. وقد ذكرتُه في موضعه بأكثر من هذا الشرح.

 يقال مررت بالقوم أجمعين أبضعين بالضاد.« : باب العين والضاد مع الباء»وقال في 

كما زعم.أخبرني أبو الفضل المنذري عن أبي الهيثم الرازي  وهذا أيضاً تصحيف فاضح يدّل على أّن قائله غير ُمميِّز وال حافظ

أنه قال : العرب تؤّكد الكلمة بأربع توكيدات فتقول مررت بالقوم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين. هكذا رواه أبو العباس عن 

 حويين هكذا بالصاد.ابن األعرابي قال : وهو مأخوذ من البَْصع وهو الجمع. وقرأته في غير كتاب من كتب ُحذّاق الن

قال يعقوب بن السكيت : يقال البن المخاض حين يبلغ أن يكون ثنيَّاً : قَعوٌد َوبَْكر ، « باب العين والقاف مع الدال»وقال في 

وأداته قال البشتي : ليس هذا من القَعود التي يقتعدها الراعي فيركبها ويحمل عليها زاده  وهو من الذكور كالقَلوص من اإلناث.

 ، وإنما هو صفة للبَكِر إذا بلَغ اإلثناء.

قلت : أخطأ البشتي في حكايته كالَم ابن السكيت ثم أخطأ فيما فسره من ِكيسه وهو قوله إنه غير القَعود التي يقتعدها الراعي ، 

قَعوٌد َوبكر ، وهو من الذكور من وجهين آخرين. فأما يعقوب بن السكيت فإنه قال : يقال البن المخاض حتى يبلغ أن يكون ثَنياً 

 كالقلوص من اإلناث.

 ومعنى حتّى إلى وهو انتهاء الغاية. وأحد الخطأين .«حينَ « : »حتى»فجعل البشتي 
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ه أتني  ه الَ عود وال يكون الَ عود عل  العرب  اّل ذكرا . وال اين أنه ال قعود يف  من البةريريريريريريريريريريريريرييت فيما قاله من ِكيسريريريريريريريريريريريريريِ
ا فسريريريريريره ابن السريريريريريكيه. ورأيه العرَب  عل ال عود الَبكَر من مسنَي ي رِك   ، أي   كن اإلبل تعرفه العرب  غت م

ظهَره من الركوب. وأقرب ذلك أن يسريريريريريريريتكمل سريريريريريريريلتني    أن يري ْ   ، فإذا أثَ   ِّي  ال . والبْكر والَبْكرأب  لزلة 
ألعرايب فيما أ ربين امللذرّي عن ثعل  عله  الغالُ واجلارية اللذين مل ي ركا. وال تكون البكرأب  َقعودا . وقال ابن ا

 .«اإلبل»: البكر َقعوٌد م ل الَ لوص يف اللوق    أن يْ  . هكذا قال اللضر بن مشيل يف كتاب 
قلت : وقد ذكرت لك هذه األحرف التي أخطأ فيها والتقطتها من أوراق قليلة ، لتستدّل بها على أّن الرجل لم يَِف بدعواه. وذلك 

َعى معرفةً وحفظاً يميز بها الغثَّ من السمين ، والصحيح من السقيم ، بعد اعترافه أنه استنبط كتابه من صحف قرأها ، أنه ادّ 

فقد أقرَّ أنه صحفيٌّ ال رواية له وال مشاهدة ، ودّل تصحيفه وخطؤه على أنه ال معرفة له وال حفظ. فالواجب على طلبة هذا 

وا بما أودع كت ابه ، فإّن فيه مناكير َجّمةً لو استقصيُت تهذيبَها اجتمعت منها دفاتُر كثيرة. وهللا يُعيذنا من أن نقول العلم أاّل يغترُّ

منا ما أّملناه ما ال نعلمه ، أو ندَّعي ما ال نُحسنه ، أو نتكثََّر بما لم نُْؤتَه. وفقنا هللا للصواِب ، وأداِء النُّصح فيما قصدناه ، وال َحرَ 

 من الثواب.

، فإني نظرت في كتابه الذي ألّفه بخّطه وتصفَّحته ، فرأيته أقلَّ « الحصائل»أبو األزهر البَُخاري : الذي سّمى كتابه  وأما

معرفة من البُشتّي وأكثر تصحيفاً. وال معنى لذكر ما غيَّر وأفسد ، لكثرته. وإن الضعيف المعرفة عندنا من أهل هذه الصناعة ، 

ل كتابَه لم يَخْ   َف عليه ما حلَّيتُه به. ونعوذ باهلل من الخذالن وعليه التُّكالن.إذا تأمَّ

ولو أنّي أودعُت كتابي هذا ما حوتْه دفاتري ، وقرأته من كتب غيري ووجدته في الصحف التي كتبها الوّراقون ، وأفسدها 

فون ، لطال كتابي. ثم كنُت أحَد الجانين على لغة العرب ولسانها ولَقليٌل ال يُ   ْخِزي صاحبه خيٌر من كثير يفضُحه.المصّحِ

ولم أُوِدْع كتابي هذا من كالم العرب إاّل ما صّح لي سماعاً منهم ، أو رواية عن ثقة ، أو حكايةً عن خّطِ ذي معرفٍة ثاقبة 

تيابي بها. وستراها اقترنت إليها معرفتي ، اللهّم إاّل حروفاً وجدتها البن دريد وابن المظفّر في كتابيهما ، فبينت شّكي فيها ، وار

 في مواقعها من الكتاب ووقوفي فيها.

ولعلَّ ناظراً ينظُر في كتابي هذا فيرى أنه أخلَّ به إعراضي عن حروٍف لَعلَّه يحفظها لغيري ، َوحْذفي الشواهَد من شعر 

فيما حَذفتُه إعفاَء الكتاب من  العرب للحرِف بعد الحرف ، فيتّوهم ويوهم غيره أنَّه حِفظ ما لم أحفْظه ، وال يعلم أني غَزوتُ 

 التطويل المّمل ،
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 والتك ت الذي ال حيصَّل.
وأنا مبتدىٌء اآلن في ذكر الحروف التي هي أصُل كالم العرب ، وتقديم األولى منها بالتقديم أّوالً فأّوالً ، وتبيين مدارجها لتقف 

 عليها ، فال يعُسر عليك طلُب الحرف الذي تحتاج إليه.

، ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، وأن ابن المظفَّر « العين»الفاً بين اللغويين أن التأسيس المجمل في أّول كتاب ولم أر خ

له أكمَل الكتاَب عليه بعد تلقُّفه إياه عن فيه. وعلمُت أنه ال يتقدَّم أحٌد الخليل فيما أّسسه ورسَمه. فرأيت أن أحكيَه بعينه لتتأمّ 

 وتستفيد منه ما بك الحاجةُ إليه. ثم أُتبعه بما قاله بعض النحويّين مّما يزيد في بيانه وإيضاحه.وترّدد فكرك فيه ، 

أعمَل فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدىء من أول ا ب ت « العين»قال الليث بن المظفَّر : لما أراد الخليل بن أحمد االبتداَء في كتاب 

وف كره أن يجعل الثاني أّوالً وهو الباء إاّل بحّجة ، وبعد استقصاء. فدبَّر ونظر ث ألن األلف حرف معتل فلّما فاته أّول الحر

 إلى الحروف كلّها وذاقَها ، فوجَد مخرَج الكالم كلّه من الحلق ، فصيََّر أوالها باالبتداء به أدخلَها في الحلق ، وكان ذوقُه إياها

الحرف ، نحو أت ، أح ، أع. فوجد العيَن أقصاها في الحلق وأدخلها. أنه كان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف ثم أظهر 

فجعل أول الكتاب العين ، ثم ما قرب مخرُجه منها بعد العين األرفع فاألرفع ، حتى أتى على آخر الحروف. فإذا سئلت عن 

في الكتاب المتقدم فهو في ذلك  كلمة فأردت أن تعرف موضعها من الكتاب فانظر إلى حروف الكلمة ، فمهما وجدَت منها واحداً 

 الكتاب.

 قال : وقلَّب الخليل ا ب ت ث فوضعَها على قدر مخارجها من الحلق. وهذا تأليفه :

 ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م وا ي.

 اعي ، والُخماسّي.قال الخليل بن أحمد : كالم العرب مبنٌي على أربعة أصناف : على الثنائي ، والثالثي ، والرب

 فأّما الثنائّي فما كان على حرفين ، نحو قد ، لم ، بل ، هل ، ومثلها من األدوات.

 قال : والثالثي نحو قولك ضرب ، خرج ، مبنّي على ثالثة أحرف.

 والرباعي نحو قولك : دحرج ، هملج ، قرطس ، مبنّي على ثالثة أحرف.

 شعرَّ ، اسحنفر ، مبنّي على خمسة أحرف.قال : والخماسّي نحو قولك : اسحنكَك ، اق
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قال : واأللف في اسحنكك واسحنفر ليست بأصلية إنما أدخلت لتكون عماداً وُسلَّماً للسان إلى الساكن ؛ ألن اللسان ال ينطلق 

 بالساكن. والراء التي في اقشعرَّ راءاِن أدغمت واحدة في األخرى ، فالتشديدةُ عالمة اإلدغام.

 سّي من األسماء نحو : سفرجل ، وشمردل ، وكنَهبُل ، وقَبَْعثَر ، وما أشبهها.قال : والخما

قال : وقال الخليل : ليس للعرب بناٌء في األسماء وفي األفعال أكثر من خمسة أحرف ، فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف 

 َرْعبَل ، ومثل عنكبوت ، إنما هو أصله َعنكب.في فعل أو اسم فاعلم أنها زائدة على البناء ، نحو قََرْعباَلنة ، إنما هو قَ 

قال : واالسم ال يكون أقلَّ من ثالثة أحرف : حرف يبتدأ به ، وحرف يُحَشى به الكلمة ، وحرف يوقف عليه. فهذه ثالثة أحرف 

قلت : هذه لٌو مكتوبة ، مثل سعد ، وبدر ، ونحوهما. فإن صيّرت الحرف الثنائّي مثل قد وهل ولو أسماًء أدخلَت عليها التشديد ف

 ، هذه قٌَد َحَسنَة الِكتْبة. وأنشد :

َ لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريٌه  عريريريريريريريريريريريريري وأيريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريِ ِّ  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
و ا عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء      نَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و نَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا حين جعله اسماً. قال : وقد جاءت أسماٌء لفُظها على حرفين ، وتماُمها على ثالثة أحرف ، مثل يد ودم وفم ، وإنما  فشدَّد لوًّ

الثالث لعلَّة أنها جاءت سواكن وِخلقتها السكون ، مثل ياء يَْديٍ وياء َدْميٍ في آخر الكلمة ، فلما جاء التنوين ساكناً لم ذهب 

يجتمع ساكنان فثبت التنوين ألنه إعراب ، وذهب الحرف الساكن. فإذا أردَت معرفتها فاطلْبها في الجمع والتصغير ، كقولك : 

 أيديهم ، ويَُديّة.

 وهذا يدل على أّن الذاهب من الفم الواو. وتوجد أيضا في الفعل ، كقولك : َدِميَْت يده. ويقال في تثنية الفم فََموان. قال :

 وقال الخليل : الفم أصله فَْوه كما ترى ، والجمع أفواه. وقد فاه الرُجل ، إذا فتح فاه بالكالم.

 قلت : وقد بيّنت في كتاب الهاء ما قاله النحويون فيه.
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 ابب ألقاب احلروف ومدارجها
يت ذُْلقاً ألّن الذّالقة في  قال الخليل بن أحمد : اعلم أن الحروف الذُّْلق والشفوية ستّة : ر ل ن ف ب م. فالراء والالم والنون سّمِ

يت الفاء والباء والميم شفوية ألّن مخرجها بين الشفتين ، ال تعم المنطق إنما هي بطَرف أَسلة اللسان. ل الشفتان في شيء وسّمِ

من الحروف إاّل في هذه الثالثة األحرف. فأّما سائر الحروف فإنها ارتفعت فجَرْت فوَق ظهر اللسان من لَُدْن باطن الثنايا من 

الطبقين بهّن. ولم  عند مخرج الثاء إلى مخرج الشين بين الغار األعلى وبين ظهر اللسان. وليس للسان فيّهن أكثر من تحريك

 ن ظهر اللسان انحراف الراء والالم والنون.ينحرفن ع

 فأّما مخرج الجيم والقاف فبين َعكدة اللسان وبين اللهاة في أقصى الفم. وأّما مخرج العين والحاء والهاء والغين فمن الَحْلق.

الواو على غير وأّما مخرج الهمزة فمن أقصى الحلق. وهي مهتوتة مضغوطة ، فإذا ُرفِّه عنها النت وصارت الياء واأللف و

 طريقة الحروف الصحاح.

ولما ذِلقت الحروف الستّة وَمِذل بهّن اللسان وَسُهلت في المنطق ، كثرت في أبنية الكالم ، فليس شيٌء من بناء الخماسّي التام 

س من صحيح كالم يَعَرى منها أو من بعضها. فإن ورَد عليك خماسيٌّ معّرى من الحروف الذُّلق والشفوية فاعلم أنّه مولَّد ولي

ا على العرب ؛ نحو الَخَضْعثَج والَكَشْعَطج وأشباه ذلك ، وإن أشبه لفظهم وتأليفَهم فال تقبلنَّ منه شيئاً ؛ فإّن النحارير ربَّما أدخلو

 الناس ما ليس من كالم العرب إرادة التلبيس والتعنُّت.

من بعض الحروف الذُّلق إاّل كلماٍت نحواً من عشر ، جئن شواذَّ ،  وأّما بناء الرباعي المنبسط فإّن الجمهور األكثر منه ال يعرى

هزقة.  فسَّرناُهّن في أمكنتها ، وهي : العَْسجد ، والعََسطوس ، والقُداِحس ، والدُّْعُشوقة ، والدَُّهدعة ، والدَّهدقة ، والزَّ
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ما شاكلها مما يُعرف الثنائي وغيره من الثالثّي والرباعّي قال : وأّما الغَْطَمِطيط وَجلَْنبَلَق وَحبَِطْقِطق فإّن لهذه الحروف و

ا والخماسّي فإنَّها في مواضعها بيّنة. واألحرف التي سّميناهن فإنهنَّ َعِرين من الُحروف الذُّلق ، ولذلك نَُزرن فقَلَْلن. ولو ال م

خالن على بناٍء إاّل حسَّنتاه ، ألنَّهما أطلق الحروف. َحُسنَّ على حال ، ولكن العين والقاف ، ال تد (1)لزمهّن من العين والقاف ما 

ها َجرساً. فإذا كانتا أو إحداهما في بناء حُسَن لنصاعتهما.  أّما العين فأنصُع الحروف َجْرساً وألذُّها سماعاً. وأّما القاف فأصحُّ

النت عن صالبة الطاء وكزازتها ؛ وارتفعت فإن كان البناء اسماً لزمته السين أو الدال مع لزوم العين أو القاف ، ألن الدال 

عن ُخفُوت التاء فحسنت. وصارت حاُل السين بين مخرَجي الصاد والزاي كذلك. فمهما جاء من بناء اسم رباعي منبسط معرى 

ه ما من الحروف الذُّلق والشفوية فإنّه ال يعرى من أحد حرفي الطالقة أو كليهما ، ومن السين والدال أو إحداهما ، وال ي ضرُّ

تْم.  خالطه من سائر الحروف الصُّ

وإذا ورد عليك شيٌء من ذلك فانظر ما هو من تأليف العرب وما ليس من تأليفهم ، نحو قعثج ، دعثج ، ال ينسب إلى العربية 

 ولو جاء عن ثقة ، أو قَْعَسج لم ينكر ولم نسمع به ، ولكنا ألَّفناه ، ليعرف صحيح بناء كالم العرب من الدخيل.

ى من الحروف الذُّْلق حكاية مؤلّفة نحو َدهداق وَزهزاق وأشباه ذلك ، فإن الهاء  وأّما ما كان من هذا الرباعي المنبسط من المعرَّ

الزمة له فصالً بين حرفيه المتشابهين مع لزوم العين والقاف أو إحداهما. وإنما استحسنوا الهاء في هذا الضرب من الحكاية 

 وهشاشتها ، إنما هي نَفَس ال اعتياَص فيها.للينها 

كانت فيها الهاء أم ال ، نحو َغْطَمَطة وأشباهه. وال تكون الحكاية أوإن الحكاية المؤلّفة غير معّراة من الحروف الذُّلق فلن تَضّر 

وا َدْه إلى َدق  فألّفوهما. ولو ال ما فيهما من مؤلفة حتى يكون حرف صدرها موافقاً لصدر ما َضّم إليها في عجزها ، كأنهم ضمُّ

تشابه الحرفين ما حسنت الحكاية بهما ، ألن الحكايات الرباعيات ال تخلو من أن تكون مؤلّفة أو مضاعفة. فأّما المؤلّفة فعلى ما 

ين ، ألّن وصفُت لك ، وهو نَزٌر قليل. ولو كان العهعخ جميعاً من الحكاية لجاز في تأليف بناء العرب وإن كان الخاء بعد الع

ا جاء العهعخ ، فيما ذكر بعضهم ،  الحكاية تحتمل من بناء التأليف ما ال يحتمل غيُرها لما يريدون من بيان المحكّي. ولكن لمَّ

 اسماً عاماً ولم يكن بالمعروف عند أكثرهم وعند أهل البصر والعلم منهم ُردَّ فلم يُْقبَل.

__________________ 
 (.52/  1)« العني»وامل به من كتاب « أما»( يف امل بوع : 1)
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وأّما الحكاية المضاعفة فإنها بمنزلة الصلصلة والزلزلة وما أشبههما ، يتوهمون في ُحسن الحركة ما يتوهمون في َجْرس 

 الصوت ، يضاعفون لتستمّر الحكاية على وجه التصريف.

ي صدره ، وذلك بناء نستحسنه ونستلذُّه ، فيجوز فيه والمضاعف من البناء في الحكايات وغيرها ما كان حرفا عجزه مثل حرف

تم. ويُنَسب إلى الثنائّي ألنه يضاعفه. أال ترى أّن  من تأليف الحروف ما جاء من الصحيح والمعتّل ، ومن الذُّلق والطُّلُق والصُّ

ّرة ، وإن شاء أعادها مرتين أو الحاكي يحكي صلصلة اللجام فيقول : صلصل اللجام ، فيقال َصْل يخفّف ، فإن شاء اكتفى بها مَ 

أكثر من ذلك فقال َصْل َصْل صل ، فيتكلف من ذلك ما بدا له. ويجوز في حكاية المضاَعف ما ال يجوز في غيرها من تأليف 

إاّل الحروف. أال ترى أن الضاد والكاف إذا ألّفتا فبدىء بالضاد فقيل ضك كان هذا تأليفاً ال يحُسن في أبنية األسماء واألفعال 

ْنك والضَِّحك وأشباه ذلك. وهو جائز في تأليف المضاعف نحو  مفصوالً بين حرفيه بحرف الزم أو أكثر من ذلك ، نحو الضَّ

 الضكضاكة من النساء وأشباه ذلك. فالمضاعف جائز فيه كل َغّثٍ وسمين من الَمْفصول واألعجاز وغير ذلك.

المضاعف من بناء الثنائي المثقل بحرفي التضعيف ، ومن الثالثّي المعتّل. أال ترى والعرب تشتق في كثير من كالمها أبنية 

أنهم يقولوَن صلَّ اللجام صليالً ، فلو حكيت ذلك قلت صّل تمد الالم وتثقلها ، وقد خففتها من الصلصلة ، وهما جميعاً صوت 

مكن ألنه على حرفين فال ينقاد للتصريف حتى يضاعف أو اللجام ، فالتَّثقيل مدٌّ والتضعيف ترجيع ، ألن الترجيع يخف فال يت

يثقل ، فيجيء كثير منه متّفقاً على ما وصفُت لك ويجيء كثير منه مختلفاً نحو قولك : صّر الجنوب صريراً ، وصرصر 

 .األخطب صرصرة ، كأنهم توهموا في صوت الجنُدب مداً ، وتوهموا في صوت األخطب ترجيعاً. ونحو ذلك كثير مختلف

 وأّما ما يشتقون من المضاعف من بناء الثالثّي المعتّل فنحو قول العجاج :

خريريريريريريريريريريريريواو  هريريريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريو أ ريريريريريريريريريريريريَْ

  
فريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا  ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّه الريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريوُّ     لريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لك ولو شاء لقال في البيت األول : ولو أنخنا جمعهم تنّوخوا ، ولكنّه اشتّق التنّوخ من نَّوخناها فتنّوخت ، واشتقَّ التنخنخ من قو

أنخنا ، ألّن أناخ لما جاء مخفّفاً حسن إخراج الحرف المعتل منه وتَضاُعُف الحرفين الباقيين ، تقول نخنخنا فتنخنخ. ولما قال 

 نّوخنا قّرت الواو فثبتت في التنّوخ. فافهم.
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 ابب أحياز احلروف
وعشرون حرفاً لها أحياٌز ومدارج ، وأربعة أحرف قال الخليل بن أحمد : حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً ، منها خمسة 

يت ُجوفاً ألنها تخرج من الجوف فال تخرج في مدرجٍة  يقال لها : ُجوٌف. الواو أجوف ، ومثله الياء واأللف اللينة والهمزة ، سّمِ

او والياء هوائية ، أي إنها في ، وهي في الهواء فلم يكن لها حيّز تنسب إليه إاّل الجوف. وكان يقول كثيراً : األلف اللينة والو

 الهواء.

قال : وأقصى الحروف كلها العين ، وأرفع منها الحاء ، ولو ال بُّحةٌ في الحاء ألشبهت العين ، لقرب مخرج الحاء من مخرج 

من الحاء. فهذه الثالثة  ألشبهت الحاء ، لقرب مخرج الهاءـ  وقال َمّرةً : َههَّة في الهاءـ  العين. ثم الهاء ، ولو ال َهتَّة في الهاء

في حيز واحد. ثم الخاء والغين في حيز واحد ، ثم القاف والكاف في واحد ، ثم الجيم والشين والضاد ثالثة في حيّز واحد ، ثم 

حيّز الصاد والسين والزاي ثالثة في حيّز واحد ، ثم الطاء والدال والتاء ثالثة في حيز واحد ، ثم الظاء والذال والثاء ثالثة في 

واحد ، ثم الراء والالم والنون ثالثة في حيز واحد ، ثّم الفاء والباء والميم ثالثة في حيّز واحد ، ثم الواو والياء واأللف ثالثة 

 في الهواء لم يكن لها حيّز تُنَسب إليه غيره.

والشَّْجر ـ  لجيم والشين والضاد َشْجريةقال الخليل : فالعين والحاء والهاء والخاء والغين َحْلقية. والقاف والكاف لََهويان. وا

َمفرج الفم. والصاد والسين والزاي أَسلية ، ألنَّ مبدأها من أَسلة اللسان ، وهي مستَدّق طرف اللسان. والطاء والدال والطاء 

ء والالم والنون َذْولقية ، نطعية ، ألّن مبدأها من نطع الغار األعلى. والظاء والذال والثاء ِلثوية ، ألن مبدأها من اللِّثة. والرا

نان. والفاء والباء والميم شفوية ، ومرة قال : شفهية. والواو واأللف والياء  وهي الذُّْلق ، الواحد أذلق ، وذولق اللسان كذولق الّسِ

 نسب كل حرف إلى َمْدرجته. هوائية.

 وكان الخليل يسمي الميم مطبَقة ألنَّها تطبق إذا لُِفظ بها.

 واعلم أّن الكلمة الثنائية المضاعفة تتصرف على وجهين ، مثل دّق ، قال الخليل :
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َقّ  ،  ّ  ، دّش. والكلمة ال الثية الصحيحة تتصرف على ستة أوجه تسمَّى مس وسة ، حنو : ضرب ، ضرب 
، ربض ، رضريريريريريريري  ، بر. ، بضريريريريريريرير. قال : والكلمة الر عية تتصريريريريريريريرف على أربعة وعةريريريريريريريرين وجها  ، وذلك أن 

 به وهي أربعة أمسرف يف وجوه ال الثي الصحيح وهي ستة فصار  أربعة وعةرين ، وهنَّ حنو :مسروفها ض رِ 
 عبقر ، عبرق ، عقرب ، عقبر ، عربق ، عرقب ، فهذه ستة أوجه أولها العين.

 وكذلك : قعبر ، قبعر ، قعرب ، قبرع ، قرعب ، قربع. ستة أوجه أولها القاف.

 ، برعق ، ستة أوجه.بعقر ، بعرق ، بقرع ، بقعر ، برقع 

 رقعب ، رقبع ، رعقب ، رعبق ، ربقع ، ربعق. فهذه أربعة وعشرون وجهاً أكثرها مهمل.

قال الخليل : والكلمة الخماسيّة تتصرف على مائة وعشرين وجهاً ، وذلك أن حروفها ُضِربت وهي خمسة أحرف في وجوه 

 ً ، يستعمل أقلها ويلغى أكثرها. وهو نحو : سفرجل ، سفرلج  الرباعي وهي أربعة وعشرون وجهاً فتصير مائة وعشرين وجها

، سفجرل سفجلر ، سفلرج ، سفلجر ، سرجفل ، سرلفج ، سرجلف ، سرفلج ، سلفرج ، سلجفر ، سلفجر ، سلجرف ، سجلفر ، 

سجرفل ، سرلجف ، سرفجل ، سجفرل ، سجرفل ، سجرلف ، سلرجف ، سجرلف ، سجفلر. فهذه أربعة وعشرون وجهاً 

بتداء فيها بالسين. وكذلك للفاء إذا ابتدىء بها أربعة وعشرون وجهاً ، وكذلك للراء والالم والجيم. فذلك مائة وعشرون وجهاً اال

 أكثرها مهمل.

وتفسير الثالثي الصحيح أن تكون الكلمة مبنية من ثالثة أحرف ال يكون فيها واو ، وال ياء ، وال ألف لينة ، وال همزة في أصل 

ألنَّ هذه الحروف يقال لها حروف الِعلَل. وكلَّما سلمت كلمة على ثالثة أحرف من الحروف السالمة فهي ثالثية البناء ، 

 والثالثي المعتل ما شابَهُ حرٌف من حروف العلة. صحيحة.

 فافهْمه. قال : واللفيف الذي التف بحرفين من حروف العلل مثل وفى ، وغوى ، ونأى.

الخليل بن أحمد أنه قال : الحروف التي بُني منها كالم العرب ثمانية وعشرون حرفاً لكل حرف وروى غير ابن المظفّر عن 

 منها َصرٌف َوجرس. أّما الجرس فهو فَْهم الصوت في سكون الحرف. وأما الصرف فهو حركة الحرف.

 قال : والحروف الثمانية والعشرون على نحوين : معتّل وصحيح. فالمعتّل منها
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َورهنَّ على ما ترى : أوى. قال :ثالثة أمسرف  مسال    واعتالهلا تغّتها من  : اهلمزأب والياء والواو. قال : وصريريريريريريريري 
 واستخالف بعضها من بعض. مسال ود ول بعضها على بعض

شجره قال : وسائر الحروف صحاح ال تتغير عن حالها أبداً غير الهاء المؤنّثة ، فإنّها تصير في االتصال تاًء ، كقولك هذه 

فتظهر الهاء ، ثم تقول هذه شجرتك شجرةٌ طيبة فتذهب الهاء وتستخلف التاء ألّن التاء مؤنّثة. وإنّما فعلوا ذلك بهاء التأنيث 

 ليفرقوا بينها وبين األصليَّة في بناء الكلمة.

رف في حيّزين : أحدهما حيّز الفاء قال : والحروف الصحاح على نحوين : منها ُمْذلَق ومنها ُمْصَمت. فأما الُمْذلقة فإنها ستة أح

فيه ثالثة أحرف كما ترى : ف ب م ، مخارجها من َمدرجٍة واحدةٍ لصوٍت بين الشفتين ال عمَل للِّسان في شيٍء منها. والحيّز 

على. فهاتان اآلخر حيّز الالم فيه ثالثة أحرف كما ترى : ل ر ن ، مخارجها من َمدرجٍة واحدة بين أَسلة اللسان ومقدَّم الغار األ

 المدرجتان هما موضعا الذَّالقة ، وحروفهما أخفُّ الحروف في المنطق ، وأكثرها في الكالم ، وأحسنها في البناء.

جعفر ، وَدْرَدق ، وسفرجل ، ودردبيس. وقد  وال يحسن بناء الرباعي المنبسط والخماسّي التاّم إاّل بمخالطة بعضها نحو :

 ذ ، نحو : َعسَجد ، وَعَسُطوس.جاءت كلمات ُمَسيَّنَةٌ شوا

ً ـ  وقال : أما الُمْصمتة تْم أيضا فإنها تسعة عشر حرفاً صحيحاً. منها خمسة أحرف مخارجها من الحلق ، وهي ع ح ـ  وهي الصُّ

ه خ غ. ومنها أربعة عشر حرفاً مخارجها من الفم َمدُرجها على َظهر اللِّسان من أصله إلى طرفه ، منها خمٌس شواخص ، 

يَن وه ى المستعِليَة ، ومنها تسعة مختفضة ، وهّن : ك ج ش ز س د ت ذ ث. قال : وإنَّما ُسّمِ ن : ط ض ص ظ ق وتسمَّ

مصمتة ألنها أصمتَت فلم تدخل في األبنية كلها. وإذا ُعّريت من حروف الذالقة قلّت في البناء ، فلسَت واجداً في جميع كالم 

 خاصة ، وال كالماً رباعياً كذلك غير المسيَّنة التي ذكرتها. العرب خماسياً بناؤه بالحروف المصمتة

 واستخفّت العرب ذلك لخفّة السين وهشاشتها. ولذلك استخفت السين في استفعل.

قال : والعويص في الحروف المعتلّة ، وهي أربعة أحرف : الهمزة واأللف اللينة والياء والواو. فأما الهمزة فال هجاَء لها ، إنما 

مّرةً ألفاً ومّرة واواً ومّرة ياء. فأما األلف اللينة فال َصْرف لها ، إنما هي َجْرس مدةٍ بعد فتحة ، فإذا وقعت عليها صروف تكتب 

 الحركات َضعُفت عن احتمالها واستنامت إلى الهمزة أو الياء أو الواو ، كقولك عصابة
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عالأب وثالل سريريعليا  فيمن َيمع  ل تاء. فاهلمزأب اليت يف العصريريائ  هي االلف وعصريريائ  ، كاهل وكواهل ، سريريِ
اليت يف العصريريريريريريريريريريريريريريريابة ، والواو اليت يف الكواه  هي األلف اليت يف الكاهل جاء  َ َلفا  ملها ، والياء اليت يف 
عَليا   لٌف من األلف اليت يف السريريريريعالأب ، وحنو ذلك ك ت. فاأللف الليلة هي أضريريريريعف اَّروف املعتلة ،  السريريريريِّ

 ، وخمرجها من أقصى اَّلق من عل  العني. واهلمزأب أقواها متلا  
قال : والياء والواو واأللف اللينة َمنُوطات بها ، ومدارج أصواتها مختلفة ، فمدرجة األلف شاخصة نحو الغار األعلى ، 

ومدرجة الياء مختفضة نحو األضراس ، ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين ، وأصلهّن من عند الهمزة. أال ترى أن بعض 

العرب إذا وقف عندهّن همزهن ، كقولك للمرأة افعلىْء وتسكت ، ولالثنين افعألْ وتسكت ، وللقوم افعلُْؤ وتسكت ، فإنّما يُهمَزن 

في تلك اللغة ألنهّن إذا ُوقِف عندهن انقطع أنفاسهن فَرجْعن إلى أصل مبتدئهن من عند الهمزة. فهذه حال األلف اللينة ، والواو 

 ة ، والياء الساكنة بعد الكسرة ، واأللف اللينة بعد الفتحة. وهؤالء في مجرى واحد.الساكنة بعد الضم

والواو والياء إذا جاءتا بعد فتحة قويتا ، وكذا إذا تحركتا كانتا أقوى. ومن تِبيان ذلك أن األلف اللينة والياء بعد الكسرة والواو 

كقولك عبد هللا ذو العمامة ، كأنك قلت ذُْل. وتقول رأيت ذا العمامة ، كأنك بعد الضمة إذا لقيهّن حرف ساكن بعدهن سقطن ، 

 قلت َذْل. وتقول مررُت بذي العمامة ، كأنك قلت ِذْل. ونحو ذلك كذلك في الكالم أجمع.

قت : يا فالن ، وقولك والياء والواو بعد الفتحة إذا سكنتا ولقيهما ساكن بعدهما فإنّهما يتحركان وال يسقطان أبداً ، كقولك لو انطل

 اْخَشُوا هللا. وإذا وقفت قلت : اخَشْوا واخَشي. للمرأة : اخَشي هللا ، وللقوم :

فإذا التقت الياء والواو في موضع واحد وكانت األولى منهما ساكنة فإن الواو تدغم في الياء إن كانت قبلها أو بعدها في الكالم 

 بل الياء ؛ ونحو الحّي من الحيوان ، الياء قبل الواو.كلِّه ، نحو : الطّي من طَويت ، الواو ق

قال : والحروف المعتلة تختلف حالتها فتجري على مجاٍر شتى. من ذلك األلف اللينة إذا مّدت صارت مّدتها همزة ملتزقة بها 

المصّورة إذا وقعت مواقع من خلفها كقولك هذه الٌء مكتوبة ، وهذه ماٌء ماُء الصلة ال ماُء المجازاة. ونحو ذلك من الحروف 

األسماء مّدت كما تمّد حروف الهجاء إذا نسبَت أو ُوصفت ؛ ألنهّن يصرن أسماًء ؛ ألنَّ االسم مبنيٌّ على ثالثة أحرف ، وهذه 

 الحروف َمثْنَى مثنى مثل لو ، وَمن ، وَعن. فإذا



44 

 

رج  من مسرف  اثن ك وله   :صتَ  وامس ا  ملها ا ا  قّويته حبرف  اثلث خم 
  ّن ليتا  و ّن لو ا علاء  

ا اسماً حين نعَتَه.  جعل لوًّ

هذا ما ألّفه الخليل بن أحمد من حرف : ا ب ت ث ، التي « : كتابه»وروى الليث بن المظفر عن الخليل بن أحمد في أول 

ه العرب في أشعارها عليها مدار كالم العرب وألفاظها ، وال يخرج شيء منها عنها ؛ أراد أن يعرف بذلك جميع ما تكلمت ب

 وأمثالها وأال يشذّ عنه منها شيء.

قلت : قد أشكل معنى هذا الكالم على كثير من الناس حتى توّهم بعض المتحذلقين أن الخليل لم يَِف بما شَرط ، ألنَّه أهمل من 

 كالم العرب ما ُوجد في لغاتهم مستعمالً.

َض الذي قاله الخليل ما أودعناه كتابنا هذا أصالً ؛ ألنَّ كتابنا يشتمل على نق« : التكملة»وقال أحمد البشتّي الذي ألَّف كتاب 

 ضعفَْي 

 ويزيد. وسترى تحقيق ذلك إذا ُحْزت جملتَه ، وبحثت عن كنهه.« كتاِب الخليل»

ا قرأت هذا الفصل من  م يفهم عن استدللت به على غفلته وقلة فطنته وضعف فهمه ، واشتففت أنه ل« كتاب البشتيّ »قلت : ولمَّ

الخليل ما أراده ، ولم يفطن للذي قَصده. وإنما أراد الخليل َرِحمه هللا أن حروف ا ب ت ث عليها مدار جميع كالم العرب ، 

َل جميع ما لفظوا  وأنه ال يخرج شيء منها عنها ، فأراد بما ألّف منها معرفةَ جميع ما يتفرع منها إلى آخره ، ولم يُرد أنه حصَّ

ظ على اختالفها ، ولكنه أراد أّن ما أسََّس ورَسم بهذه الحروف وما بين من وجوه ثنائيِّها وثالثيّها وُرباعيّها به من األلفا

الً ، حتى انتهت الحروف إلى آخرها الً فأوَّ يُعرف به جميع ما هو ـ  وخماسيّها ، في سالمها ومعتلّها على ما شرح وجوهها أوَّ

له ، أو استوفاه فاستوعبه ، من غير أن فاته من ألفاظهم لفظة ، ومن معانيهم للفظ من ألفاظهم إذا تُتُبِّع ، ال أنّ  ه تتبعه كلّه فحصَّ

 الواحد معنًى.

وال يجوز أن يخفى على الخليل مع ذكاء فطنته وثقوب فهمه ، أن رجالً واحداً ليس بنبيٍ يُوحى إليه ، يُحيط علُمه بجميع لغات 

ره ، وإنما معنى ِجماع كالمه ما العرب وألفاظها على كثرتها حتى  ال يفوته منها شيء وكان الخليل أعقل من أن يظنَّ هذا ويقّدِ

 بيَّنته. فتفهْمه وال تغلط عليه.

وقد بيَّن الشافعي َرضي هللا عنه ما ذكرته في الفصل الذي حكيته عنه في أول كتابي هذا فأوضحه. أعاذنا هللا من جهل الجاهل 

 َسدَّدنا للصواب بفضله.، وإعجاب المتخلف ، و
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؛ ألنِّي قصدت بما جمعت فيه نْفَي ما أدخل في لغات العرب من األلفاظ التي أزالَها « تهذيب اللغة»وقد سّميت كتابي هذا 

األغبياء عن صيغتها ، وغيَّرها الغُتم عن سننها ، فهذبت ما جمعت في كتابي من التصحيف والَخطاِء بقدر علمي ، ولم أحرص 

 ويل الكتاب بالحشو الذي لم أعرف أصله ؛ والغريب الذي لم يُسنده الثقات إلى العرب.على تط

ة أن يزيّننا بلباس التقوى وصدق اللسان ، وأن يُعيذنا من العُْجب ودواعيه ، ويعيننا على ما نويناه  وأسأل هللا ذا الحول والقوَّ

 ، وال حول وال قوة إاّل باهلل ، عليه نتوكل وإليه ننيب. (نِْعَم اْلوَِكيلُ وَ )وحسبُنا هو  وتوخيناه ؛ ويجعلنا ممن توكَّل عليه فكفاه.
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 ونبدأ اآلن أببواب املضاعف من حرف العني

 ابب العني واحلاء
قال الليث : قال الخليل بن أحمد : العين والحاء ال يأتلفان في كلمة واحدة أصلية الحروف ، لقرب مخرجيهما ، إاّل أن يؤلَّف 

 فعٌل من جمعٍ بين كلمتين ، مثل حيَّ َعلَى فيقال منه : َحْيعََل.

قلت : وهو كما قاله الخليل. وقد ُروي في باب الخماسي حرفان ذكرتهما في أول الرباعي من العين ، وال أدري ما صّحتهما 

 ألنِّي لم أحفْظهما للثقات.

 ابب العني مع اهلاء
َعْه ، وهو  عهعهُت بالضأن عهعهة ، إذا قلت لها : ف وقد قال الفراء في بعض كتبه :أهمل الخليل العين مع الهاء في المضاع

 زجٌر لها. وقال غيره : هو زجٌر لإلبل لتحتبس.

 قلت : وال أعلمني سمعته من العرب.

 ابب العني مع اخلاء
 هي كلمةُ معاياة وال أصل لها. الدُّقيش :لُخعخُع : شجرة. قال : وقال أبو  « :األشجار»قال النضر بن ُشَميل في كتاب 

 أيضاً ، وأرجو أن يكون صحيحاً ؛ فإّن ابن ُشميل ال يقول إاّل ما أتقنَه.« كتابه»قلت : وقد ذكر ابن دريد الُخعخع في 

د َعْدِوه. قلت : كأنّه وُروي عن عمرو بن بحر أنّه قال : يقال َخعَّ الفَْهد يَِخّع. قال : وهو صوٌت تسمعه من َحلِقه إذا انبَهَر عن

 حكاية صوته إذا انبهر ، وال أدري أهو من كالم الفّهادين أو مما تكلّمت به العرب.

 وأنا بريء من ُعهدته.

 مهمل الوجهني والعني مع الغني :

 ابب العني والقاف

 [ع ق]
 عق ، قع : مستعمالن.

روى و .«عن الغالم شاتان مثالن ، وعن الجارية شاة» العقيقة قال في وسلمعليههللاصلىروت أم ُكْرٍز أن رسول هللا :  عق

قال أبو عبيد  .«فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه األذى عقيقتُه مع الغالم»:  وسلمعليههللاصلىعنه سليمان بن عامر أنه قال 

أصلها  العقيقة ل : قال األصمعّي وغيره :فيما أخبرني به عبد هللا بن محمد بن هاجك عن أحمد بن عبد هللا بن َجبَلة عنه أنه قا

يت الشاةُ التي تُذبَح عنه في تلك الحال ألنّه يحلَق عنه ذلك  عقيقةً  الشَّعر الذي يكون على رأس الصبّي حين يُولَد. وإنَّما ُسّمِ

 يعني «أميطوا عنه األذى»قال في الحديث :  الشعُر عند الذَّبح. ولهذا
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ل وهذا مما قله  لك  َّنم رّ ا  َّوا الةريريريريرييء  سريريريريريم غته  ذا كان معه  ق عله. قال : ألذى ذلك الةريريريريريعر الذي حي 
 لع ي ة الَةَعر. ع ي ة أو من سببه ، فسمِّيه الةاأب

 . وأنشد لزهير :ِعقّةو عقيقة قال أبو عبيد : وكذلك كل مولود من البهائم فإنَّ الشعر الذي يكون عليه حين يولد

 ذلريريريريريريريريريريريريريريريريك أُ أقريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ الريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريريريريريريأٌب أ

  
 عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرياء   

  
 الشعر ال الشاةَ. وقال اآلخر يصف العَْير : العقيقةَ  فجعل

ٌة عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريأنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ر  عريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَّ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رى جريريريريريريريري يريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريعريريريريريريريري مريريريريريريريريا ابريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريالو    اجريريريريريريريريتريريريريريريريرياب أ ريريريريريريريريْ

  
 فاكتساه.يقول : لما تربّع وَرعى الربيعِ وبُقُولَه أنَسَل الشعر المولود معه ، وأنبت آخر فاجتابه ، أي لبسه 

 ، بغير هاء ، ومنه قول الّشماخ : عقيق قلت : ويقال لهذا الشعر

ه  عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريه ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياال    أطريريريريريريريريريريريريريريريار عريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َج ذي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريع و    أ دمريريريريريريريريريريريريريريَج َدمريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أراد شعره الذي ولد وهو عليه ، أنه أنسله عنه ، أي أسقطه.

يت الشعرةُ التي يخرج المولود من ب العَقّ  قلت : وأصل ، ألنها إْن كانت على  عقيقة طن أّمه وهي عليهالشَّق والقطع ، وسّمِ

ألنها تذبح ويشق حلقومها ومريُّها  عقيقة رأس اإلنسّي ُحلقت عنه فقطعت ، وإن كانت على بهيمة فإنّها تُنسلها. وقيل للذبيحة

 وَوَدجاها قطعاً ، كما سّميت ذبيحة بالذَّبح وهو الشق.

اني عن   فالٌن عن ولده ، إذا ذبح َعْنه يوم أسبوعه. قال : عقّ  ابن السكيت أنه قال : يقالوأخبرني أبو الفضل المنذري عن الحرَّ

ً  فالٌن أباه عقّ و  .يعقُّه عقا

 وقال األعشى : .بالعُقوق الرجُل ، أي جاء أعقّ و

كريريريريريريريريريريريريريريم  فريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريوين وربريريريريريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريريريريريإيّن ومريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريّ

  
م  مريريريريريريريريريريريرين أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى أعريريريريريريريريريريريريَق    أمسريريريريريريريريريريريرير و لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ

  
، إذا انفتََق بطنُها واتََّسع للَولَد. قال :  عقوق وهي فرس .ُمِعقّ  ، وال يقال َعقُوق الفرُس فهي أعقَّت أي جاء بالَحَرب. قال : ويقال

 .عقيقة ، ومنه قيل للبرق إذا انشّق : َعقٌ  ، وكل شق َوخْرٍق فهو انعقاق وكلُّ انشقاٍق فهو

ً  فالٌن والديه يعقُّهما عقّ  وقال غيره :  ، إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهما. عقوقا

 ، معناه ذق القتل يا «ُعقَق ذُقْ »قال أبو سفيان بن حرب لحمزةَ سيّد الشهداء َرضي هللا عنه يوم أحد حين مرَّ به وهو مقتوٌل : و

 .َعقَقةٌ  القاطع لرحمه العاقّ  كما قتلت ، يعني من قتلَت يوم بدر. وجمع عاقّ 

فَياُن الراجز : وقال .َعقٌ  ويقال أيضاً رجلٌ   الزَّ

ظَّ  ا  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رقريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل عريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أان أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريو املريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أعريريريريريريريريريريريريريريريريريريادي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 ، وهو القُعاع. العُقاق الُمرَّ ، من الماء بالعَقّ  وقيل : أراد

 وأخبرني المنذري عن محمد بن يزيد الثُّمالي أنه قال في قول الجعدي :

 حَبر َك عذب  املاء ما أعّ ه  
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 واحملرُو َمْن مل ي سَ ه  َسيب ك 
 .أعقَّهوإذا كان ُمراً غليظاً. وقد أقعَّه هللا  ُعقَاقٌ وقال : أراد ما أقعَّه. يقال ماء قُعاع 

 : البعداء األعداء. العُقُق وقال ابن األعرابي فيما َرَوى عنه أحمد بن يحيى البغدادي :

 أيضاً : قاطعو األرحام. العُقُقوقال : 

ً  عاققتُ  يقال« : نوادره»في وقال أبو زيد  ً  فالنا  .ُعقّات : الحفرة في األرض ، وجمعها العُقَّةو ، إذا خالفته. قال : أعاقُّه ِعقاقا

 ، شبِّه بعقيقة البرق. كالعقيقة وقال أبو عبيد : قال األصمعي في باب السحاب : االنعقاق تشقُّق البرق. ومنه قيل للسيف :

ج وهو ت  كشُّف البرق.قال : ومنه التَّبوُّ

ً  الريُح الُمْزنَ  عقّت وقال غيره : يقال  ، إذا استدّرته كأنّها تُشقُّه شقاً. وقال الهذليُّ يصف غيثاً : تعُقُّه َعقّا

ه  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح وانْ و مسريريريريريريريريريريريريريريار  زنريريريريريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِل   ْر.  ومل ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريرياَر بريريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
أي « وانقار به العرض»هب به الشمال فتقشعه. وقوله حار ، أي تحيّر وتردد ، يعني السحاب ، واستدرته ريح الجنوب ولم ت

 كأّن عرض السحاب انقار ، أي وقعت منه قطعة ، وأصله من قُرت جيَب القميص فانقار ، وقرُت عينَه إذا قلعتَها.

وقال عبد بني  .َعقَّت ، إذا َدفقَت ماءها. وقد عقّاقة ، أي تبعّجت بالماء. وسحابة ُعقّت فانعقّت ، إذا معقوقة ويقال سحابةٌ 

 الحسحاس يصف غيثاً :

ه  ْزنريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرَّ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى األَنريريريريريريريريريريرياِء فريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريجَّ مريريريريريريريريريريري 

  
 فريريريريريريريريعريريريريريريريريَق طريريريريريريريريويريريريريريريريريال  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريري  املريريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريرييريريريريريريريريا 

  
 .َعقَّتْ  السحابة بمعنى اعتقَّت ويقال

 وقال أبو َوْجزة :

 اعتَق ملبعٌج  لوبل مب  ور  و 
ً  اعتذاره : قدويقال للمعتذر إذا أفرط في   .اعتَق اعتقاقا

وروى شمر عن بعض أصحابه أن معقِّر بن حماٍر البارقي ُكفَّ بصره ، فسمع يوماً صوت راعدةٍ ، ومعه بنٌت له تَقُوده ، فقال 

ها ال تنبت إالَّ بمنجاةٍ وائِلى بي إلى جانب قَْفلة ، فإنَّ  ، كأنها ُحَوالُء ناقة. فقال لها : َعقَّاقة فقالت : أرى َسحماء ؟لها : ماذا ترين

 من السيل. والقَْفلة : نبتة معروفة.

 .عقيق قلت : والعرب تقول لكل مسيِل ماٍء شقّه ماُء السيل في األرض فأنهره ووسَّعه :

العََرمة عارض اليمامة ، وهو واٍد واسع مما يلي  عقيق ، وهي أودية عاديَّة شقَّتها السُّيول. فمنها أِعقَّة وفي بالد العرب أربعة

آخر يدفُق سيله  عقيق بناحية المدينة فيه عيوٌن ونخيل ومنها عقيق تندفق فيه شعاب العارض ، وفيه عيوٌن عذبة الماء. ومنها

القَنَان ، تجري إليه مياهُ  عقيق ومنها .«كان أحبَّ إليَّ  العقيق ولو أهلوا من»في غورّي تِهامة ، وهو الذي ذكره الشافعي فقال : 

 قُلِل نجد وجباله.

 األعقّة األودية. وذكر الباهلّي عن األصمعّي أنه قال :

 تميمة ُعقّت ويقال للصبي إذا نشأ في َحّيٍ من أحياء العرب حتى شبَّ وقوَي فيهم :
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هبا من  فالن  يف ب  فالن. واألصريريل يف ذلك أن الصريرياَّ ما داُ ِطفال  تعلِّق عليه أمُّه التمائَم ، وهي ا َرُّ  تعوِّذه
 العني ، فإذا كرب ق  عْه عله. ومله قول الةاعر :
َق الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياب متريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرييت   بريريريريريريريريريريريريالد هبريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريَ

  
او    أوَّل  أر.  مريريريريريريريريريريريريريريريريسَّ جريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريري ي تريريريريريريريريريريريريريريريريراهبريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
. الِعصابةُ ساعة العقيقةو: النَّهر.  العقيقةو : المزادة. العقيقة وروى أبو ُعمر عن أحمد بن يحيى عن ابن األعرابّي أنه قال :

قال أبو  : سهم االعتذار. العقيقةو: نواة رخوة من نوى العجوة تؤكل. قال :  العقيقةو : َخرزة حمراء. العقيقةووب. تَشقُّ من الث

فقال : قالت األعراب : إنَّ أصل هذا أن يُقتل رجٌل من القبيلة فيطالَب القاتل  ؟وما سهم االعتذار العباس : قلت البن األعرابي :

رؤساء إلى أولياء القتيل ويعرضون عليهم الدية ويسألونهم العفو عن الدم. قالت األعراب : فإن كان بدمه ، فيجتمع جماعةٌ من ال

 والنهي. وليُّه أبيّاً حمياً أبى أخذ الدية ، وإن كان ضعيفاً شاوَر أهَل قبيلته ، فيقولون للطالبين : إنَّ بيننا وبين خالقنا عالمةً لألمر

به على قوس ثم نرمي به نحو السماء ، فإن رَجَع إلينا ملطَّخاً  ؟كمقال : فيقول اآلخرون : ما عالمت فيقولون : نأخذ سهماً فنرّكِ

 بالدم فقد نُهينا عن أخذ الدية ، وإن رجع إلينا كما صعد فقد أمرنا بأخذ الدية.

 ولكن لهم بهذا ُعذٌر عند ُجهالهم.فما رَجع هذا السهُم قَْط إال نِقيّاً ،  قال ابن األعرابي : قال أبو المكارم وغيره :

 قال : وقال األسعر الجعفّي من أهل القتيل وكان غائباً عن هذا الصلح :

وا بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم  َّ قريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريوا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريوا  عريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريُّ

  
حريريريريريريريريى      لريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريري  يف الريريريريريريريري ريريريريريريريريُو  ْذ َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريوا الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ

  
لح َمْسُح اللحى.  قال : وعالمة الصُّ

 الشافعي أنه أنشده :قُلت : وأخبرني عبد الملك البغوي عن الربيع عن 

ر بريريريريريريريريريريه أمسريريريريريريريريريري  وا بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم ومل يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريُّ

  
ذا الريريريريريريريريريَوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح    بريريريريريريريريريَّ    اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياءوا وقريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوا مسريريريريريريريريريَ

  
 أخبر أنهم آثروا إبَل الدية وألبانها على دم قاتِل صاحبهم. والوضح : اللبُن هاهنا.

ً  قد ويقال للدلو إذا طلعت من الركيّة مألى : ، فلّما توالى ثالث  عقّقت ، وأصلها تعِقيَةعقْت  . ومن العرب من يقولَعقّت عقّا

 قافات قلبوا إحداها ياء كما قالوا تظنَّيت من الظن. وأنشد ابُن األعرابي فيما أخبرني المنذّري عن ثعلب عنه :

 َع ْه كما ع ه َدلوف الِعْ بان
يِد مسرعة.هواء البئر طالعةً بسرعٍة بالعقاب إذا انق تعُّق شبّه الدلو إذا نزعت من البئر وهي  ضَّْت على الصَّ

 : ُصوف الَجَذع. والجنيبة : صوف الثَّنِّي. العقيقة وروى الحّراني عن ابن السكيت أنه قال :

 .َعقوق : الحوامل من كل ذات حافر. والواحدة الِعقاق وقال أبو عبيد :

 في بطنها على الولد الذي حملتْه. العقيقة إذا نبتت، وذلك  َعقوقو ُمِعقٌ  الفَرُس واألتاُن فهي أعقت وقال ابن المظفّر : يقال

 وأنشد لرؤبة :
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 قريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريق األجريريريريريريريريريريريريريريريريري ع  بريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِق 

  
ِق   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار   أو ُّولريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : ُعقُق وجمعها عقوق فهي أعقّت وأنشد له أيضاً في لغة من يقول

 سرا وق  أّوَن أتوين الع   ق
 : الَحْمل. قال عدّي : العَقَقو العقاقو

ْت يريريريريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريريريريريي حنريريريريريريريريريريريريريريريريريره و   تريريريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْق و   حريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريَْ

  
 وقال أبو ِخَراش :

ه  مريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ َن ظريريريريريريريريريريريريريَ ْر ريريريريريريريريريريريريريَْ َن عريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريا    يريريريريريريريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريريل   ولريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة وَذمريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    ء  وفريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  وقال أبو عمرو : أظهرت األتان المعنى في آخر كتاب بهذا  العَقاق بفتح العين ، إذا تبيَّن حملها قلت : وهكذا قال الشافعي َعقاقا

 الصَّرف.

 .ُمِعقّ  فهي أعقّتو،  عقوق فهي عقّت وُروي عن أبي عمرو أنه كان يقول : العَقُوق مصدر العقاق وأما األصمعّي فإنه يقول :

يت وغيره. عقوق فهي أعقَّتْ  قلت : واللَّغة الفصيحة  ، قاله ابن السّكِ

 .عقوق نا أنه يقال للفرس الحاملزعم بعض شيوخ« : األضداد»وقال أبو حاتم في كتاب 

 ً  وهذا يرَوى عن أبي زيد. قال أبو حاتم : وأظنُّ هذا على التفاؤل. قلت : .َعقوق قال : ويقال للحائل أيضا

 الصبّي : ُغْرلته إذا ُختِن. عقيقة وقال أبو عبيدة :

إلطافاً بها ، ولذلك أضيَف إليها ،  العَقوقُ  تلوكه ، وتُعلفُهنًوى هشٌّ ِرخٌو ليِّن الَمْمَضْغة تأكله العجوز و العَقوقِ  وقال الليث : نوى

 وهو من كالم أهل البصرة وال تعرفه األعراُب في باديتها.

 : نواةٌ ِرخوةٌ ليِّنة كالعجوة تؤكل. العقيقة وقال ابن األعرابّي :

النخلةُ والَكْرمة ،  أعقَّت فسدت األصول. وقد الِعقَّان ما يخرج من أصولها. وإذا لم تقطع الكروم والنخيل : ِعقان وقال شمر :

 .ِعقَّانَها إذا أخرجت

 .العَْقعقة : طائر معروف ، وصوته العَْقعَقو

كلَّفتني بيَض »، ومثلهُ : « العقوق كلَّْفتَني األبلق»ومن أمثال العرب السائرة في الرجل يسأل ما ال يكون وما ال يُقدر عليه : 

 الحامل ، وال يحمل الذكر. وأنشد اللحياني : العقوقوواألبلق ذكر ،  .«األنوق

 طريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  األبريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَق الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريوَق فريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا

  
 مل َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ه أراد بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريض األنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  

  
 ، واجتلطه ، إذا استّله. وأما قول الفرزدق : اعتقَّهواهتلَب السيف من غمده ، وامترقه ، « : نوادر األعراب»وفي 

 قريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريي ودِّعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا   هريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريري  

  
 أرى اَّريريريريريرييَّ قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريوا الريريريريريريعريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريق الريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريريانريريريريريرييريريريريريريريا 

  
 فإن بعضهم قال : أراد شاموا البرق من ناحية اليمن.

 : موضع. وأنشد ابن السكيت : العَقُوقو

وق أتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم و   لريريريريريريريريريريريو طريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريوين  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري 

  
 أبلريريريريريريريريريريريريريريريريف  أ دِّيريريريريريريريريريريريريريريريريه    الريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريوُِ أقريريريريريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 يريد : ألف بعير. وأنشد لكثيِّر يصف امرأة :
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يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ذا  ريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين   بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا راَق عريريريريريريريريريَ

  
وِّذهريريريريريريريريريريريا وأعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريق   عريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريري 

  
يعني إنَّ هذه المرأة إذا خرجت من بيتها راقها معّوذ النبت حوالَي بيتها. والمعّوذ من النبت : ما ينبت في أصل شجٍر أو حجر 

مال الحمر. العقائق يستره. وقيل  : الغُْدران ، وقيل : هي الّرِ

 النَِّمر بن قاسط. قال األخطل :: بطن من  َعقّهو

مريريريريريريريريريريريريريريه و  فريريريريريريريريريريريريريريار  ريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ ر  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ِع أَثريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ة أو بريريريريريريريريريريريريريري  اجلريريريريريريريريريريريريريريّواِل   ود عريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ال في بني تغلب.  وبنو الَجوَّ

 البرق ، إذا انسَرب في السحاب. انعقَ  وقال الليث :

 القعقع لقافين : العَقعَق. وقال الليث :بضم ا القُعقُع أبو عمر عن أحمد بن يحيى عن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال ::  قع

 . قال : وهو طائر أبلق ببياض وسواٍد ، ضخٌم ، من طير البّر ، طويل المنقار.القعقعَة طائر وصوته

 .قعقاع : تمٌر َسحٌّ وتمر تقعقعوقلت : وسمعت البحرانيين يقولون للقَْسب من التمر إذا يبس 

ي: موضع بمكة اقتتل عنده قبي قُعَيِقعانو  السالح فيه. قال الليث : وباألهواز جبل يقال له قعيقعان لتقعقع الِن من قريش ، فسّمِ

 قال : ومنه نحتت أساطين مسجد البصرة. .قعيقعان

 : طريق يأخذ من اليمامة إلى مكة معروف. القعقاعو

 ومنه قول النابغة : قعقعت قعقعة ويقال للجلد اليابس والتِّرَسِة إذا تخشخشت فحكيت صوت حركاتها قد

 كريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريال بريريريريريريريريريريريريريريري  أقريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريش 

  
 يريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريع  ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريف رِجريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِن  

  
والعقعقة ، والخشخشة والشخشخة ، والخفخفة والفخفخة والنشنشة  القعقعة وقال ابن األعرابّي فيما يروي عنه أحمد بن يحيى :

المعنى : غبط بكثرة العدد « َعَمده يتقعقع من يجتمع»لعرب : والشنشنة ، كلّه حركة القرطاس والثَّوب الجديد. ومن أمثلة ا

وال واالنتشار. وهذا كقول لبيد يصف تغيُّر الزمان بأهله :  واتساق األسباب فهو بعََرض الزَّ

هريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريوا و ن أمريريريريريريريريريريريريروا بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريوا يريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريْ   ن يريريريريريريريريريريريريري 

  
كريريريريريريريريريريريَ ِ   ك والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريا  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتوا لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري 

  
ً  رجليهويقال للرجل إذا مشى فسمعت لمفاصل   .قعقعانيّ  : إنّه لقَْعقَعانّي. وكذلك العَْير إذا َحَمل على العانة فتقعقع لحياهُ : تَقعقُعا

 وقال رؤبة :

لريريريريريريريريريريْق  عريريريريريريريريريرياين  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  ىَيْ قريريريريريريريريريريري  َي َّريريريريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريِ

  
ْق   لريريريريريريريريريريريَ اف الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريوِر  ريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريِ

  
 .قعقعة ، إذا مشى فسمعت لمفاصله قعاقع وأَسٌد ذو

 وحثحاث ، إذا كان بعيداً والسَّيُر فيه متعباً ال وتيرة فيه ، أي ال فتور فيه. وكذلك طريق قعقاع خْمسأبو عبيد عن األصمعّي : 

ً  ، إذا بعُد واحتاج السائر فيه إلى الِجّد. وسّمي متقعقعو قعقاع  الِركاب ويتعبها. وقال ابن مقبل يقعقع ألنه قعقاعا
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 يصف انقته :
ل قريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريع  مريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
ر  ِ  املريريريريريريريريريريريريريراتريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريارج مريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .القعاقع وبالشُّريف من بالد قيس مواضع يقال لها

 .المقعقع القارورةَ وزعزعتها ، إذا أََرْغت نزع صمامها من رأسها. ويقال للذي يحرك قداح الميسر ليجيلها : قعقعتُ  ويقال

 وقال ابن مقبِل :

 ق ا  امل عِ عب  مسني فاُّا من 
 ً وإذا قلت لمثل األَدم  .يقعقع قال : وكل شيٍء َدقَّتُهُ صوٌت واِحد فإنك تقول .تتقعقع وقال الليث : يقال للمهزول : صار عظاما

 .يتقعقع اليابسة والسالح قلت

 قلت : وقول النابغة يدل على خالف ما قال : ألنه قد قال :

 ي ع ع  لف رجليه بةنِ 
 فيتقعقع. يقعقع ، وكأنّه أراد أنه والّشّن من األَدم

ً  القوُم ، إذا حفروا فأنبطوا ماء أقعَ  ويقال : حات كلهاقُعاعا  .قُعاع . ومياه المالَّ

 َعَمدهم. وقال جرير : تقعقعت ويقال للقوم إذا كانوا نزوالً ببلٍد فاحتملوا عنه : قد

 ت ع ع حنو أرضكم عماِدي
 .القعاقع : تتابع صوت الرعد في شّدة. وجماعه القعقعة وقال أبو زيد :

ى النافض د أخو الشماخ : .قعقاع ويقال للحمَّ  وقال مزّرِ

  ذا ذ كر  سلمى على اللأي عاَدين
 ُِ  ث الجّي قع اع  من الورد مرِد

ً  قعّ  وقال بعض الطائيِّين : يقال ً  فالن فالنا  ، إذا اجترأ عليه بالكالم يقُعُّه قعا

 القداح من الميسر. يقعقع : الذي المقعِقعوارة التي ترمى بها النخل لينتثر من ثمره. : الحج القعاقعو

 وقال ابن هرمة :

 قريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ا  فريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريز  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو  

  
مريريريريريريريريريريريريريني  مريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري ا      ريريريريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريذ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ي أنه قال : سمّيِ الجبل الذي بمكة  تُِقعِقعُ  وجعابها وَدَرقها ، فكانتألّن ُجرهماً كانت تجعل فيه قسيها  قعيقعان وروي عن الُسّدِ

ت.  وتصّوِ

 ابب العني مع الكاف

 [ع ك]
 عك ، كع : مستعمالن.

ً  أبو عبيد عن الفراء : يقال:  عك  الحمى عكته ، إذا حبسته عن حاجته. وكذلك يقال عجسته عن حاجته. ويقال عككتُه أعكُّه عّكا

 ً ً  ، إذا لزمته حتى تُْضنيَه. قال : وقال أبو زيد : عّكا  ، إذا استعدته الحديَث كي يكرره مرتين. عككته أعكه عكا
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، وهي أن تستبدل لَوناً غير لونها ، وكذلك  الِعكَّة واالسم .تُِعكَ  العَُشراء من اإلبل أعّكت وروى ابن حبيب عن ابن األعرابي :

 ة :إذا سمنت فأخصبت. وقال في قول رؤب

 ما ذا ترى رَْأي أ   ق  َعكَّا
 الرجل ، إذا احتبس وأقام. عك قال :
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ً  بالقول عكَّني قال األصمعي :  ، إذا كان ذا لَدٍد والتواء وُخصومة. ِمعَكٌ  ، إذا ردهُ عليك متعنّتاً. ورجلٌ  عّكا

 يُسبل طَرفْي إزاره. وأنشد :َوكَّ ؛ وهو أن  عكَ  وقال ابن األعرابي : العرب تقول : ائتزر فالن إزرةَ 

َك ركريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ن ُّرتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ه عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريريريريريريريريري ار هريريريريريريريريريريريريريريريرياَك ركريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 قال : هاك رّك : حكاية تبختره.

وقال  يومنا. قال : عكَ  أكٌّ ، وقد عكٌ  ، ويقال يومٌ  عِكيك أبو ُعبيد هللا عن أبي زيد : إذا سكنت الريح مع شدة الحر قيل : يوم

ة ، وكانت»وقال ساجع العرب :  : شّدة الحر. العكيكو العُكَّة غيره :  إذا طلعت العُْذرة ، لم يبق بعُمان بُْسرة ، وال ألَكار بُرَّ

 .«نُْكرة ، على أهل البصرة عكة

 من الخيل : الذي يجري قليالً ثم يحتاج إلى الضرب ، قاله الليث. الِمعَكّ و

 هو القصير المقتدر الَخلق. وقال الراجز :السمين ، وقال غيره :  العََكّوك وقال أبو عبيد :

 عكوَّك  ذا َمةى ِدرمسايه
 : ُزقيق صغير يُجعَل فيه السمن. العُكةو

 ويُجَمع ُعَككا وِعكاكاً.

وأخبرني المنذريُّ عن الغَسَّانّي عن سلمة ، أنه قال : سمعت أبا القمقام األعرابي يقول : غبت غيبة عن أهلي فقِدمت ، فقدََّمْت 

 صغيرتين من سمن ، ثم قالت : حلِّني اكُسني ، فقلت : عّكتين امرأتيإليَّ 

 تسأل كّل مس رَّأب  حِنْيني 
نِي و  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ألِ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    منريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني  

  
ابن ُعدثان بالثاء فهو  َعكّ  بن َعدنان هم اليوَم في اليمن ، وقال بعض النسَّابين ، إنما هو معّد بن عدنان ، فأّما عكُ  وقال الليث :

 ، وهم من ولد قحطان ، وعدنان من ولد إسماعيل َعلَيه السَّالم.

 إذا َغلى من الحّر. َعكَ وإذا ُحمَّ ،  ُعكَ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال

 : رملة حميت عليها الشمس. وأما قول العجاج : العَكَّة وقال أبو زيد :

ي    عٌك   ي   اأَلْسر ق سرب 
 : الصُّلب الشديد المجتمع. العَكُ  قال أبو زيد ؛

 من الحّر : فَورةٌ شديدة في القيظ ، وهو الوقت الذي تركد فيه الريح ؛ وفي لغٍة : أكَّة. العَكَّة وقال الليث :

ارتدع وتكأكأ ، إذا  تكعكع جبان. وقد : ُكعُكعٌ  الوجه ، أي رقيق الوجه ؛ ورجلٌ  َكعُ  ابن حبيب عن ابن األعرابي : رجل:  كع

 ، إذا كان جباناً ضعيفاً. َكٌع كاعٌ  ورجلٌ 

ً  وقد  .كّع يكّع كعُوعا

اج : .أِكعُ  بالفتح كعَعتُ و َكِععُت أَكعُ  وقال أبو زيد : يقال . وقال العجَّ  وكذلك َزِللت وَزلَلُت ، وَشِحْحُت وشَحْحُت أَشحُّ وأِشحُّ

 كعكعت ه  لرجم والتلجُّه
 : الضعيف الكاعُ و، وهو الذي ال يمضي في حزم وال عزم ، وهو الناكص على عقبيه.  كُع كاعٌ  وقال ابن المظفّر : رجل
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 العاجز. وأنة  :
  ذا كان َكع  ال ُو للرَّمْسِل الُّما

 .كعكعته فتكعكع وقال أبو زيد : يقال

م بن نويرة :  وأنشد لمتّمِ

 لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  أمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ذاَك مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريا  و 

  
ن يريريريريريريلريريريريريري ريريريريريريى ا ريريريريريري ريريريريريريوَب تريريريريريريكريريريريريريعريريريريريريكريريريريريريعريريريريريريريا  عريريريريريريض  مريريريريريريَ   ذا بريريريريريريَ

  
ر ومثله  كعَّْعت : كعكعت قال : وأصل ، فاستثقلت العرب الجمع بين ثالث أحرف من جنس واحد ففرقوا بينها بحرف مكرَّ

 كفكفتُه عن كذا ، وأصله كفَّفته.

ً  الفََرقُ  أَكعَّه وقال غيره :  ، إذا حبََسه عن وجهه. إكعاعا

 معرباً. وأنشد :: الخبز اليابس. قال الليث : أظنّه  الَكْعكو

ذا الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريك بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريروْد  بريريريريريريريريريريريّ    مسريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريرياٌن مريريريريريريريريريْع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريق  مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريودو     كريريريريريريريريريَ    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 ابب العني واجليم

 [ع ج]
 عج ، جع ، مستعمالن.

 .«والثَّجّ  العَجّ  أفضل الحجّ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  عج

 والثّّج : سيالن ِدماء الهدي.: رفع الصوت بالتلبية ،  العجّ  وقال أبو عبيد :

ون ، إذا رفعوا أصواتهم بالدُّعاء واالستغاثة. يَِعّجون القوم عج ويقال وا يَِضجُّ  ، وضجُّ

ي ً  الّرجاز العّجاج وقال الليث : سّمِ اجا  بقوله : عجَّ

 مسىت يعج ثخلا  من عجعجعا
ا قال الليث : لما لم يستقم له في القافية جا ولم يصحَّ معنى عجَّ  وهو فُعاَلء لذلك. عجعجا ضاعفه فقال : عجَّ

جت ويقال .العََجاج : إثارة الغبار ، وهو التعجيجوقال :  ج.  عجَّ  : غبار تثور به الريح ، الواحدة العََجاجوالبيت دخاناً حتى تعجَّ

 .التعجيج . وفعلهَعجاجة

واوالقوم  عجّ  « :النوادر»وفي  وا ، أعجُّ وا ، إذا أكثروا في فنونِِه الركوَب. ، وأَهجُّ وا وأخجُّ  وخجُّ

 بجباج ، إذا كان صيَّاحاً. عْجعاجٌ  اللحياني : رجل

ت وقال أبو زيد : في قضاعة كالعنعنة في تميم ، يحولون الياء  العجعجةوالريح ، إذا اشتد هبوبها وأثارت الغبار. قال :  أعجَّ

 جيماً كقوله :

 املريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريون الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِج 

  
ر الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَبْنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِج و     لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اأب ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

يصِج   ي  َلع  لودِّ و لصِّ

يصّي.  أراد : بالعشّي ، والبرنّي ، والّصِ
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با النُّكب من الرياح أربع :  وأخبرني المنذرّي عن ابن األعرابي قال : فنكباء الصبا والَجنوب مهياف ملواح ، ونكباء الصَّ

 ِمصراد ال َمطر فيها وال خير ، ونكباء الشمال والدَّبور قَّرة ، ونكباء الدَّبور والجنوب حاّرة. َمعجاجٌ  والشمال

 هي التي تثير الغبار. الَمعجاجوقال : 

ر هديره قيل يعجّ  البعير في هديره عجّ  ويقال :  بها. عجعجت وقد .عاجْ  ويقال للناقة إذا زجرتها .عجعج ، فإن كرَّ
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من الخيل  العََجاج بهذا المعنى. قال ابن حبيب : العجاجة : اإلبل الكثيرة. وقال شمر : ال أعرف العَجاجة أبو عبيد عن الفراء :

 : النجيب المسّن.

ال تقوم الساعة حتى يأخذ هللا شريطته »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروى شمر بإسناد له عن عبد هللا بن عمرو عن رسول هللا 

عاع.  العََجاج قال شمر : .«ال يعرفون معروفاً وال يُنكرون ُمنَكراً  َعَجاجٌ  من أهل األرض ، فيبقى َجاج والرَّ من الناس نحو الرَّ

 وأنشد :

 يريريريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  ذا رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي الريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء عريريريريريريريريجريريريريريريريرياجريريريريريريريريةٌ 

  
ِ  و   غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريْ  ه مل يريريريريريريريريريريريريريَ َ  عريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريريريري    ذا تريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، إذا صاح. وَجّع ، إذا أكل الطين. عجّ  أبيه :عمرو عن 

 زاجٌّ ، إذا امتأل. عاجٌ  وقال غيره : طريق

ين. جعَ  أبو العباس عن ابن األعرابي ::  جع  فالٌن فالناً ، إذا رماه بالَجْعو ، وهو الّطِ

 .نهماعهللارضيبالحسين بن علي  جعجعْ  كتب عبيد هللا بن زياد اللعين إلى ُعمر بن َسْعد : أنو

يق الخِشن. الجعَجعوقال ابن األعرابي : معناه ضيِّق عليه. قال :   : الموضع الضَّ

أي احبسه. ومنه قول أوس بن « بالحسين جعجع»الَحْبس. قال : وإنّما أراد بقوله  الجعجعة وقال أبو عبيد : قال األصمعيُّ :

 َحَجر :

  ذا جعجعوا بني اإلان ة واَّبس
 الَمحبِس : وأنشد ::  الجعجاعوقال : 

  توا جبعجاع  مس يث املعرَّجِ و 
 األرض الغليظة. وقال أبو قيس بن األسلت : : الجعجاع قال أبو عبيد : وقال غيره :

ْ  طريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا ذ ِق اَّريريريريريريريريريريريريريرَب َيريريريريريريريريريريريريريَ ْن يريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه جبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِع   رّا  وتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 التشريد بالقوم. : عجعةالجو: التضييق على الغريم في المطالبة.  الجعجعة َسلَمة عن الفراء قال :

حى ، ومنه مثل العرب :  الجعجع وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي : ً  َجعجعة»: صوت الرَّ ، يضرب للذي « وال أرى ِطْحنا

 : أصوات الجمال إذا اجتمعت. الجعجعةو يِعد وال يفي ، قال :

 وأنشد :اإلبل ، إذا حّركتَها إلناخة أو نُهوض.  جعجعت وقال الليث :

 َعْود  ذا ج عِجَع بع  اهل ِ 
غاء. وقال ُحميد بن ثور : جعجاعٌ  وفحلٌ   : شديد الرُّ

َن جبريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريرياع  كريريريريريريريريريريريريريريأّن جريريريريريريريريريريريريريريرانريريريريريريريريريريريريريريه   يريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريٌ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى جريريريريريريريريريال  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير أجريريريريريريريريريوِف    َنريريريريريريريريريَ

  
 البعير وغيره ، إذا ضَرب بنفسه األرض باركاً ، لمرٍض يصيبه أو ضرب يُثخنه. وقال أبو ذؤيب : تجعجع ويقال :

 فريريريريريريريريريريريريريريريأبريريريريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريريريريرينَّ مسريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرينَّ فريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريارب 

  
 بريريريريريريريريريريريريريريريَذمريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريه أو  رٌك مريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريع   

  
والجفجف من األرض المتطاِمن ، وذلك أنَّ الماء يَتجفجف  الجعجع وقال إسحاق بن الفرج : سمعت أبا الربيع البكري يقول :

 فلم يقُْلها في يتجعجعَ  وأردته أن يقول فيه فيقوم ، أي يدوم. قال :
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 املا ية وجفجفها ،  ذا مسبَسها. جعجعَ  املاء. وقال :
 قال شمر : وأنشدنا ابن األعرابي : .جعجاع األرض. قال : وكلُّ أرٍض  : الَجعجاع وقال شمر : قال أبو عمرو :

 حنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلُّ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر وراء الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
ز رْ    ِر َ  َنريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريع فريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : نحبسها على مكروهها. نجعجعها قال :

 البعيُر إذا برك. وأنشد : جعجعَ وقال :  .الجعجاع أناَخ بهم وألزمهمبهم ، أي  جعجعَ  ويقال :

 مسىّت أ لا عزَّه فجعجعا
 القوُم ، أي أناخوا. جعجعَ وأي استناخ. 

 ابب العني والشني

 [ع ش]
 عش ، شع : مستعمالن.

 رب :: المهزول. وقال بعُض رجاز الع العَشُ  أخبرنا المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال ::  عش

ا  تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريريريريري  أن رأتريريريريريريريريريريريريريريري  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  ر  فريريريريريريريريريامريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رْي ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 بةاَ يت وعَمال  ففّةا

 : ضئيلة الَخْلِق. َعشَّةٌ  وامرأةٌ 

 : الجمع والكسب. العَشُ وهللا قال :  أعّشهُ وبدُن اإلنسان ، إذا َضمر ونََحل ،  عشَ  وقال شمر : قال ابن األعرابّي :

 ، إذا أقلَّه وقال رؤبة : يَعُشُّه الرجل معروفه عش وقال الليث :

 مَسجَّاج ما َسْجل َك  ملعةوشِ 
ً  قال : وسقاه سجالً   ، أي قليالً. عشا

داويُسقَيَن ال َعّشاً  وأنشد :  ال مصرَّ

لُخبُز ، إذا يبس ا عشَّشو. عشَّة ، أي وقعنا في أرٍض  أعششناواألرض الغليظة. قال :  : العّشةُ  قال : وقال أبو َخيرة العدوّي :

ج ، فهو ش وتكرَّ  .معّشِ

 القوم ، إذا نزلَت بهم على َكره حتى يتحولوا من أجلك. وأنشد للفرزدق يصف القطا : أعششتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

هريريريريريريريريريريا ركريريريريريريريريريريْه انمريريريريريريريريريريه ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين أعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريو تريريريريريريريريريري 

  
ِف   الص  كريريريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريريريّ  املريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ  أذى مريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريِ

  
 القوم إعشاشاً ، إذا أعجلتهم عن أمرهم. أعششتُ  وقال أبو مالك : قال أبو الصقر :

 : موضٌع معروف في ديار بني تميم ، ذكره الفرزدق فقال : أعشاشو

 مريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِزف و عريريريريريريريريريريريَزفريريريريريريريريريريريه أبعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياش  

  
 أنريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرَ  مريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريَ راء مريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرف و  

  
 : دقيقة األغصان لئِيمة المنبت. وقال جرير : َعشَّةٌ  وشجرةٌ 



61 

 

ريريريريريريريريريريريش   يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَك يف قريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريرا   عريريريريريريريريريريِ

  
ا  الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريروِع وال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريريريريريريريريي    بريريريريريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 .فانعشَ  القميَص إذا رقعته ، عَششتُ والنخلة ، إذا قلَّ َسعَفُها ودقَّ أسفلُها. قال :  عّششتو

هِ  وقال شمر : قال أبو زيد : يقال جاء بالمال من ه. أي من حيث شاء. َعّشِ ه وبّسِ ه ، وَعّسِ  وبَّشِ

 القوائم : دقيق القوائم. َعشُ  وقال أبو عبيدة : فرسٌ 
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 إذا تراكَب بعُضه على بعض. العُشُ : العَشعَش ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 .ِعَششة للغراب وغيره على الشَّجر إذا كثُف وَضُخم ، ويجمع العُشّ  وقال الليث :

 المطلب. المطلب. قال : وقال غيره : المعَسُّ : المعَشُ  الفرج : قال الخليل :وقال ابن 

 : قليلة الشجر في َجلَد َعَزاز ، وليس بجبٍل وال رمل. وهي لينة في ذاك. قال : عشة وقال ابن شميل : قال أبو خيرة : أرضٌ 

ً  بالقضيب عشَّهو  : ضربه ضربات. عشا

ك ليس هذا»أبو عبيد : من أمثالهم :  ، « أعشاشك تلمَّسْ »يضرب مثالً لمن يرفع نفسه فوق قدره. ونحٌو منه :  .«فادرجي بعّشِ

فقال :  ؟فقيل له : لمن يُضَرب هذا« فاردجي بعشك ليس هذا»أي تلمَّس التجنِّي والعلل في ذويك. وقال أبو عبيدة لرجٍل أتاه : 

 فقال : لمن يطرد. ؟ما معناه لمن يُرفع له بخيال. فقيل :

 القوُم إذا تفرقوا. وأنشد لألخطل : شعَ  أبو العباس عن ابن األعرابي ::  شع

 عصابة َسْْب   َع أن يَت سَّما
قوا حذار أن يُتَقسَّموا الذئب في الغنم ، وانشلَّ فيها ، وانشنَّ ، وأغار فيها واستغار ،  انشعَ و: العََجلة. قال :  الشَّعُ وقال :  أي تفرَّ

 واحد. بمعنى

 وُحقَّ الَكُهول. الشَّعّ  بيه : يقال لبيت العنكبوتعمرو عن أ

 الحسن ، ويقال الطويل. الشَّعشاع والشعشان : الطويل. وقال في موضع آخر : الشَّعشع أبو عبيد عن األصمعي :

مة :  وقال ذو الرُّ

تريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريى      كريريريريريريريريريريريلِّ مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريو  الريريريريريريريريريريريذراعريريريريريريريريريريريني تريريريريريريريريريريري 

  
   ريريريريريريريريريريرير فريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريِم و بريريريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريريريرب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع  

  
ريقاء : شعشعتُ  الطويُل العنق. ويقال من كّلِ شيٍء : الشعشعان وقال الليث :  الشراَب ، إذا مزجته بالماء. ويقال للثريدة الزُّ

 بالزيت. شعِشعها

قال  «ثم لبقها ثم َصعَنَبها شعشعها ثرد ثريدة ثم» وسلمعليههللاصلىوروى شمر بإسناد له حديث واثلة بن األسقع ، أن النبّي 

الشراب بالماء إذا مزج به. قال : ويقول القائل للثريدة  يُشعشع : خلط بعضها ببعض كما شعشعها المبارك : وقال ابن شمر :

الثريدة إذا رفع رأسها ، وكذلك صعلكها وصعنبها. قال : وروى  شعشع بالزيت. قال شمر : وقال بعضهم : شعشعها الزريقاء :

، وهو الطويل  الشعشاع طّول رأسها ، من شعشعها أكثر َسمنَها. قال : وقال بعضهمالثريدة إذا  شعشع أبو داود عن ابن شميل :

 من الناس.

 بالسين والغين أي رواها دسماً. وهكذا قاله ابن األعرابي. «ثم سغَسغَها»قلت : وروى أبو عبيد هذا الحرف في حديث واثلة : 

قه ، يشُّعه بولَه َشعَ  ويقال :  . وشععنا عليهم الخيل نُشعُّها.إذا انتشر فشع يِشعُ  ، فرَّ

ً  : المتفرق ، يقال : تطايَر القومُ  الشَّعَاع أبو عبيٍد عن الفراء : ً  وتطايرت العصا ، إذا تفرقوا. شعاعا ، إذا تكسرْت قَِصداً.  شعاعا

 السنبل : َسفاه إذا يبس َشعاعُ و
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 مَسبُّه وانتةر سفاه.السُّلبل  ،  ذا اكتلَز  أ عَ و ما داُ على السلبل وبريْعَ  انتةاره. 
ً  ويقال : ذهبت نفسي  ، إذا انتشر رأيها فلم تتجه ألمٍر حزم. َشعَاعا

 الدم : ما انتشر إذا استنَّ من َخرق الطَّعنة. وأنشد ابن السكيت : َشعَاعو

 طريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريه  ابريريريريريريريرين عريريريريريريريريبريريريريريريريريِ  الريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريس طريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريَة اثئريريريريريريريرير  

  
عريريريريريريريريريرياع أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءهريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريٌذ لريريريريريريريريريريو ال الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  هلريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريَ

  
 َسنَن الدم ألضاءها النفذ حتَّى تُستبان.يقول : لو ال انتشار 

 ً ً  وقال ابن شميل : يقال سقيته لَبنا  أي َضيَاحاً أُكثر ماؤه. َشعاعا

بضم الشين ،  الشعاع فهو بفتح الشين ، وأما ضوء الشمس فهو الشعَاع وكلُّ ما مرَّ في : الَمْزج مأخوذ منه. الشعشعةوقلت : 

 ى من ضوئها عند ذُروِرها مثل القضبان.، وهو ما تَرَ  أِشعّةو ُشعُعٌ  وجمعه

وح ، بضم الشينين. الشُّعُشع عمٌرو عن أبيه قال :  : الغالم الحسن الوجه الخفيف الرُّ

 ابب العني والضاد

 [ع ض]
 عض ، ضع : مستعمالن.

 عليه وأنشد شمر : يُعَضّ  ، أي ما َعَضاض أبو عبيد : ما عندنا أَكال وال:  عض

 َسْبعا  مل يذ ق َعضاضاأْ َ َر 
قال : وإذا كان القوُم البِنِيَن فال  .نعضُّه ومعضوص ، أي ما أتانا بشيء َعضوٍض و َعضاٍض  وقال ابن بزرج : ما أتانا من

ً  عليهم أال يََروا  .َعضاضا

ى بعََزاء الجاهلية»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  أعّضوه »قوله  معنى «ال تَْكنُوابَهِن أبيه و فأِعضُّوه من تَعزَّ

بذلك تأديباً لمن دعا دعوة  وسلمعليههللاصلىبأير أبيك ، وال تكنوا عن األير بالهن. وأمر  اعَضضْ  أي قولوا له «بَهِن أبيه

 الجاهلية.

جال : الداهي المنَكر وقال القطامّي : الِعضُ  أبو عبيد عن األحمر قال :  من الّرِ

ر  ةأمسريريريريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريريريريريث مريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريرياد  وجريريريريريريريريريريريريريري  َم  ريريريريريريريريريريريريريريّ  هريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل    فريريريريريريريريريريريريريَ اِن ُّيريريريريريريريريريريريريريٌ  وَدغريريريريريريريريريريريريريْ وِّرهريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ين أراد  : زيداً النمرّي وَدغفالً النّسابة ، وكانا عالمي العرب بأنسابها وأيامها وِحَكمها. بالِعضَّ

ها ، إذا باَع دابّةً وبرىء إلى مشتريها من الِعضاض ويقال : برئت إليك من  كسر الفاء.والعيوب تجيء على فِعال ب الناس. َعّضِ

 ، إذا كان بعيد القعر يُستَقى منه بالسانية. َعضوض وماء َعضوض وسمعت العرب تقول : بئر

ً  وقال ابن بزرج : يقال ما كانت  ، وما كانت ُجدًّا ولقد أجدَّت ، وما كانت َجُرواً ولقد أَجّرت. أعّضت ولقد َعُضوضا

 .اعَضضْ و َعضَ  األمر منه،  أَعضُ و َعِضْضتُ  باألسنان ، والفعل العضُ و

 من أسماء الدواهي. العَُضوضو : شديد فيه َعْسف وُعْنف. َعضوض وُمْلك

 وأرضٌ  .الِعضَ  ، إذا كانت إبلُهم ترعى ُمِعضُّون الِعضاهُ بكسر العين. وبنو فالنٍ  : الِعضُ  الحرانّي عن ابن السكيت قال :
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 .عا.ّ  وبعتٌ  .الِعضّ  : ك تأب م ِعّضة
الِعضاه اسٌم يقع على شجٍر من شجر الشَّوك له أسماٌء مختلفة يجمعها الِعضاه ،  د فيما َرَوى عنه ابن هانىء :وقال أبو زي

ْرس. قال : وإذا اجتمعت  الِعضّ  والِعضاه الخالص منه : ما عُظم واشتّد شوكه. وما صغُر من شجر الشوك فإنه يقال له والّشِ

ً  وِشرٌس ، وال يُدَعيان ِعضُ  صغارهجموُع ذلك قيل لما لَه شوٌك من  . فمن الِعضاه السمُر ، والعُرفُط ، والسَّيَال ، ِعضاها

ْدر ، والغاُف ، والغََرب فهذه القياس وليس بالعضاه  ِعضاه أجمع. ومن عضاهٌ  والقََرظ ، والقَتَاد األعَظم ، والَكنَهبُل ، والّسِ

ريان ، و القياس  عضاه السََّراء ، والنََّشم ، والعُُجرم ، والتألب ، والغََرف. فهذه كلُّها تُدعىالخالص : الشَّوحط ، والنَْبع ، والّشِ

 .بالِعِض  وليست بالعضاه الخالص وال

بِرق ،  الِعِض  ومن رس القتاد األصغر ، وهي التي ثمرتُها نُفّاخة كنُفّاخة العَُشر ، إذا ُحّركت انفقأت. ومنها الشُّْبرم ، والّشِ والّشِ

 : ِعضاه وال بِِعِض  وليست بعضاه. ومن شجر الشوك الذي ليس ِعض  ، واللََّصف ، والكلبة ، والِعتْر ، والثْغُر. فهذهوالحاجُ 

 الشُّكاَعى ، والُحاَلَوى ، والحاذُ ، والُكّب ، والسُّلَّج.

 ، أي شجٌر ذو شوك. َعضاضو أعضاضو ِعضٌ  هذا بلٌد به« : النوادر»وفي 

 بضم العين : َعلَف األمصار ، مثل الُكْسب والنَّوى المرضوخ. قال : وقال المفضل : العُضّ  قال :ثعلب عن ابن األعرابي 

 ِعرنين األنف. وأنشد غيره : العُّضاض : العجين. وقال أبو عبيدة : العُضُ 

ا فريريريريريريريريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريَ  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه    اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ او أعريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريه ع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 ، وهو ما الَن من األنف. العُضاض الرجل الناعم اللّين ، مأخوذ من : العَُضاضيُ  سلمة عن الفراء ، قال :

 الحّجام الِمحجَمةَ قفاه. أعضَ  ويقال :

ه الرجل بصاحبه عضّ  وقال أبو زيد : يقال  ، إذا لَِزَمه. يعَضُّ

 قتال. وأنشد األصمعي : ِعضُ وسفَر : قويٌّ عليه.  ِعضُ  ماٍل ، إذا كان حسَن القيام عليه وفالنٌ  لِعضُ  وقال النضر : إنّه

رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   اّن  ذا قريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ان لريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ي األعريريريريريريريريريريريادي ِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريِق مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريْ  مل نريريريريريريريريريريري 

  
 ، أي اشتد َعيشهم. وإنّه لِعضاض عيش ، أي َصبوٌر على الشّدة. ِعضاضهم القوم العيش منذ العام فاشتد عاضّ  ابن شميل :

 ينفتح.: ال يكاد  ِعضٌ  وَغلَقٌ 

 ونحَو ذلك قال النضر. : بعيد القعر. َعضوض األصمعي : ماء

 ، إذا لِزق وترها بكبدها. َعضوض وقوس

: ال ينفُذ  َعضوض وقال أبو خيرة : امرأة ، هي الضيّقة. وقال أبو عمرو : هي الكثيرة الماء. العضوض وقال أبو زيد : البئر

 ، أي قِْرنه. ضةعضيوفالن  ِعضُ  فيها الذكر من ِضيقها. وفالنٌ 

 الضعيف. الشديد. قال : والضَّعَضع : الِعضُ  : العَضعَض ثعلب عن ابن األعرابي قال :
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، فكان  وسلمعليههللاصلى: تمر أسود ، التاء فيه ليست بأصلية. وفي الحديث أّن وْفد عبد القيس قِدموا على النبي  التَّعضوضو

 .تعضوض فيما أهَدوا له قَِرٌب من

 لرياشيُّ في صفة النخل :وأنشد ا

ى أ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريره  يريريريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريري جريريريريريريريريريريريّ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
ره و خمريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   مريريريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 بَرينَّ َعي ان  قليل  ِقَةره 

 والعُُمر : نخل السّكر.

 بالبحرين فما أعلمني أكلُت تَْمراً أحَمَت حالوةً منه ، ومنبته َهَجر وقُراها. التعضوض قلت : وقد أكلت

 تأديب الناقة والجمل إذا كانا قضيبَين. : الّضعُ  األعرابي قال :ثعلب عن ابن :  ضع

 ليتأّدب. َضعْ  قال أبو العباس : هو أن يقال له

 : الضعيف. الضَّعضعوقال : 

 : الضعيف من كل شيء. الضعضاعو: ال رأي له وال َحْزم.  َضعضاع وقال ابن شميل : رجلٌ 

 فالٌن ، إذا خضع وذل. تضعضعَ  وقال غيره :

ي الفقير ضعضعه وقد ً  الدهر. والعرب تسّمِ  ، إذا افتقر. تضعضع . وقدمتضعِضعا

 قلت : وأصل الباب من الوضع.

 ابب العني والصاد

 [ع ص]
 عص ، صع : مستعمالن.

: َعْجب الذنَِب ، بفتح  العَصعَصوهو األصل الكريم ، وكذلك األَّص. قال :  العَصُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  عص

 .َعصاعص العين وجمعه

 العُصعوص ، لغاٌت كلُّها صحيحة. وهو العُُصصو العَُصصو العَصعَصو العُصعُص وقال ابن األعرابي في موضع آخر : هو

 أيضاً.

 الشيُء ، إذا اشتّد. عصَ  وقال ابن دريد :

ق. وقال أبو حاتم : : الصَّعَصع ن ابن األعرابي :ثعلب ع:  صع  طائر أبرُش يصيد الجنادب ، وجمعه : الصَّعَصع المتفّرِ

 .صعاصع

 : التفريق. الصَّعصعة وقال األصمعّي :

 : التحريك. وأنشد ألبي النجم : الصَّعصعةو

ى هلريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرياوال حريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريْ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا   ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريال 

  
كتَه للقتال. وقال أبو النجم أيضاً في التفريق :أي   حرَّ

 م رثِعّن َوبريل ه  يصعِصع  و 
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 أي يفّرق الطَّيَر وينفُّره.

قه.  قلت : وأصله من صاعه يَُصوعه ، إذا فرَّ

الرجل وتضعضع بمعنًى واحد ، إذا ذلَّ وخضع. قال : وسمعت أبا المقدام السلمي يقول : تصّرع  تصعصع وقال أبو سعيد :

 لصاحبه وتضّرع ، إذا تذلَّل واستخذى.

 : الفََرق. الصَّعصعةوالرُجل ، إذا جبُن. قال :  تصعصع وقال أبو السميدع :

كهم. صعصعهم وقال ابن شميل :  حرَّ

ق ما بينهم.  وقال أيضاً : إذا فرَّ
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 وقال األصمعيُّ : الزعزعة ، والصعصة ، بمعنًى واحد.

 رأَسه بالدُّهن وَصْغصغَه ، إذا رّواه ورّوغه. صعصعَ  :وقال أبو الحسن اللِّحياني 

 : نَبت يُستمَشى به. الصعصعة وقال أبو سعيد :

 قال اليمامي : هو نْبٌت يشرب ماؤه للَمْشي. وقال إسحاق بن الفرج : قال أبو الوازع :

 ابب العني والسني

 [ع س]
 عس ، سع : مستعمالن.

قال ابن ُجريج : قال مجاهد في  [18،  17التّكوير : ] (َواللَّْيِل ِإذا َعْسَعَس * َوالصُّْبِح ِإذا تَ نَ فَّسَ )قال هللا تعالى : :  عس

 قال : هو إقباله. وقال قتادة : هو إدباره وإليه ذهب الكلبّي. (َواللَّْيِل ِإذا َعْسَعسَ )قوله : 

رون على أن م معناه دنا من أّوله  َعْسعَسَ  أدبَر. قال : وكان بعض أصحابنا يزعم أن َعْسعَسَ  عنىقال الفراء : اجتمع المفّسِ

 وأظلم. وكان أبو البالد النحوّي ينشد بيتاً :

 عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَس مسريريريريريريريريريريريريريريريىتَّ لريريريريريريريريريريريريريريريو يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء ادَّان

  
س    بريريريريريريريريريريريريريِ ه مريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ وئريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريان لريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 البيت مصنوع.وكانوا يَُرون أّن هذا  قال : ادَّنا : إْذ دنا ، فأدغم. قال الفراء :

الليُل أي أقبل ،  عسعس وكان أبو حاتم وقطرب يذهبان إلى أنَّ هذا الحرف من األضداد. وكان أبو عبيدة يقول ذلك أيضاً :

 إذا أدبر. وأنشد : عسعسَ و

 مّ رعا  الّليل ملّا عسَعسا
برقان :  أي أقبَل. وقال الّزِ

 ورد   أبفريريريريريريريريريريريريريريريريريريراس عريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق  وفريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  

  
 فريريريريريريريريريريريواِرَ  يف أعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريرياُِّ لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِس  

  
 أي مدبر.

والمعنيان يرجعان إلى أصٍل واحد ، وهو ابتداء  إذا أدبر. قال : عسعسوالليُل إذا أقبل ،  عسعس وقال أبو إسحاق بن السرّي :

 الظالم في أّوله وإدباره في آخره.

 ال إدباره وإقباله. قال أبو العباس : وهذا هو االختيار.: ظلمة الليل كلّه ، ويق العسعسة أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

ت. العَسوس وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  الناقة التي إذا ثارت طوفت ثم َدرَّ

لباهلي ، إذا ضجرت وساء خلقُها عند الحلب. وأنشد أبو عبيٍد البن أحمَر ا عسوس ناقة ونحَو ذلك قال أبو عبيد. وقال آخرون :

: 

هريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  ول  ومل حيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   رامسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِ رّ    فريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريٌل ومل يريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَس فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريري 

  
 : لم يطلب لبنها. يعتسَّها قال شِمر : قال الُهَجيمي : لم

  ، المطلب. وأنشد قوَل األخطل : الَمعَسُ  وقال الليث :
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هريريريريريريريريا رأب ال تريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريرير  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَف وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ عريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريري 

  
ٌس َّريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريِ    عريريريريريريريريريريريَ   ذا مل يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريَ

  
 العَسوس ، إذا أطعمتَهم شيئاً قليالً ، ومنه أخذ أُعسُّهم القوم عسست أبو زيد :
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 من اإلبل.
 من الناس : التي ال تُبالي أن تدنَُو من الرجال. العَُسوس وقال الفراء :

 علّي بخيره ، وإنَّ فيه لعُُسساً قال : واالعتساس واالعتسام : َعسَ  من الّرجال إذا قلَّ َخيره. وقد لعسوسُ  وقال أبو عمرو : إنّه

 االكتساب.

يبة ؛ يقال العَسُ  وقال ابن المظفر : اسٌم يقع على الواحد  العاسّ وقال :  .عاسّ  فهو عّس يعُُس َعسًّا : نَفض اللَّيل عن أهل الّرِ

 والجمع.

 ، وحارس وحرس.، كما يقال خادم وخَدم  العََسس واحد وجمعه العاسّ  قلت :

 : القَدح الذي يعّب فيه االثنان والثالثة والِعّدة. العُسُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

فد أكبر منه.  قال : والّرِ

 : اآلنية الكبار. العُُسسو: التُّجار الُحرصاء ،  العُُسس وقال أيضاً :

 : الذئب الكثير الحركة. العَِسيسوقال : 

خير  عاسٌ  كلبٌ »، وبعضهم يقول : « خيٌر من كلٍب ربَضَ  َعسَ  كلبٌ »الحّث على الكسب قولهم : أبو عبيد : من أمثالهم في 

ئب َعّس يعُسُ  : الطالب ، يقال العاسُ و .«من كلب رابٍض  يد. العَسوس إذا طلب. والذِّ  : الطالب للصَّ

ئب ؛ لكثرةِ تردُّدها  العَساِعس والقنافذ يقال لها .العسعاس بالليل ويَطلُب ، وقال له يعُسّ  ألنّه العَسعَسُ  وقال األصمعّي : يقال للذِّ

 بالليل.

 الليل. عسعسة فالٌن األمَر ، إذا لبَّسه وعّماه ، وأصله من عسعس ويقال :

هِ  ويقال : جاء بالمال من ه ، أي من طلبه وجهده. َعّسِ  وبَّسِ

 رجل.: اسم  عسعسٌ و: موضٌع معروف في بالد العرب.  َعْسعَسُ وقال : 

 السحابةُ ، إذا دنت من األرض ، ال يقال ذلك إاّل بالليل في ظلمة وبَرق. عسعست وقال الليث :

 : الذّكر. وأنشد : العُسُ  وقال أبو الوازع :

ه   ى ع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  القريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريري  تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريّ

  
ه    ه فريريريريريريريريريريريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريريان  اّل َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : ذَكره. ُعسُّه قال :

شِممُت بلد  ، واقتسستُه ، واشتممته ، واهتممته ، واختششته. واألصل في هذا أن تقول : الشيء ، واجتسستُهُ  اعتسستُ  ويقال :

 كذا وَخَششته ، إَذا وطئته فعَرفَت ِخبرته.

 عليَّ َخبَُر فالن ، أي أبطأ. عسَ  ويقال :

 : الرديء من الطعام. سَّعيعال : الشَّيلَم. قال : وقال ابُن األعرابّي : السَِّعيع أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال ::  سع

 ، وهو الذي أصابَه السَّهام. السَّعيع من مسعوع وقال ابن بُزرج : طعامٌ 

، « تََسعسعَ »قال أبو عبيد : قوله  «فلو ُصْمنا بقيّته تَسعَسعَ  إّن الشهر قد»وفي حديث عمر أنه سافر في عقب رمضان فقال : 

وأنشد لرؤبة يذكر امرأةً تخاطب صاحبةً لها  .تسعَسعَ  يقال لإلنسان إذا كبِر حتّى يهرَم ويولَّي : قدوكذلك  أي أدبَر وفَنَِي إاّل أقلَّه.

 ، فقال يذكرها :
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 قريريريريريريريريريريريريريريال ومريريريريريريريريريريريريريريا أتلريريريريريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريريريريريه أن يريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريا

  
   هريريريريريريريريريلريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريا أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَع مريريريريريريريريريا تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا 

  
 يعني أنّها أخبرْت صاحبتَها عن رؤبة أنه قد أدبَر وفني.

 الفَنَاء. ونحَو ذلك قال ابُن األعرابي. لسعسعةا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :

 بالعَناِق ، إذا زجرتَها فقلت لها : َسْع َسْع. سعسعتُ  وقال الفراء :

 شعَره وسغسغه ، إذا رّواه بالدُّهن. سعسع وقال غيره :

 حاله ، إذا انحّطت. تسعسعت أبو الوازع :

 فمه ، إذا انحسرت شفتُه عن أسنانه. تسعسعتو

. وال يكون تسعسع حاتم : شمر عن أبي  ُعمره. تسعسعَ  إاّل باضطراب مع الكبر. وقد التسعُسع الرجُل ، إذا اضطرَب وأسنَّ

 وقال عمرو بن شأس :

ه و  ي مسريريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى أمريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريَ ْزجريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريا ُّال يريريريريريريريريريريري 

  
ره قريريريريريريريري  تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريرياو   مريريريريريريريريْ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريَ يريريريريريريريرين مسريريريريريريريريىت عريريريريريريريري 

  
 .تسعسع وكلُّ شيء بلي وتغيّر إلى الفساد فقد

، وذهب به إلى رقَّة الشَّهر وقلَّة ما بقي منه ، كما يُشعَشع اللبُن  «إنَّ الشهر قد تشعشع»حديث عمر :  وقال شمر : من روى

 وغيره إذا ُرقِّق بالماء ، كان وجهاً.

 ابب العني والزاي
 عز ، زع : مستعمالن. [ع ز]

في صفة هللا تعالى : الممتنع  (اْلَعزِيزُ ) لسرّي :وأسمائه الحسنى. وقال أبو إسحاق بن ا عزّ ومن صفات هللا جّل  (اْلَعزِيزُ ):  عز  

 .(لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  )، فال يغلبه شيء. وقال غيره : هو القوّي الغالب على كّل شيء ، وقيل : هو الذي 

 ، بمعنًى واحد. عزيزٌ و أعزّ  ويقال َملكٌ 

 أي غالبني. (في الخطاب عازني)و معناه غلبني. وقرأ بعضهم : [23ص : ] (َوَعزَِّن يف اخلِْطابِ ):  عزّ ووقال هللا جّل 

ه وأخبرني المنذرّي عن الحراني عن ابن السكيت قال : يقال  ، إذا غلبه وقهره. وأنشد في صفة جمل : عّزه يعزُّ

ِه  يريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ زُّ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق  ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريريري َك ا ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريع  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ ا   

  
َل على لزوم الطريق ، فشبَّه حرَصه على لزوم الطَّريِق وإلحاَحه على السَّير ، بِحرص هذا الخليعِ يقول : يغلب هذا الجمُل اإلب

 المخلوع المقمور ماله. على الضَّرب بالقداح ، لعلَّه أن يسترجَع بعَض ما ذهَب من ماله. والخليع :

مخفّفاً بهذا المعنى  (عَززنا)فمعناه قّويناه وشّددناه. وقال الفراء : ويجوز  [14يس : ] (فَ َعزَّْزَّن بِثاِلثٍ )وجّل :  عزّ  وأما قول هللا

كذا وكذا ، جامٌع في كل شيء ، إذا قّل حتَّى ال  عزّ  ، إذا اشتّد. ويقال يَعزّ  ، بفتح العين من َعزَّ يَعَزّ  ، كقولك شَددنا قال : ويقال

ةً  بكسر العين يَِعزُّ  يكاد يوجد. وهو  .عزيز فهو ِعزَّ

ا الرجل عزّ  أبو عبيد عن أبي زيد : يقال  عليه عززتوإذا قوَى بعد ذلّة.  ِعّزةو يِعّز ِعزًّ
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الرجل :  أعزُّ   و ،  ذا كانه ضريريّي ة اإلمسليل. قال :  َعز وٌُّ  فهي تع زُّ ع زوُّا   اللاقة َعزَّ و . قال : َعزَاُّأبو  أِعّز ِعز ا
 : أكرمته وأمسببته. أعزُّتهو . عزيزا   جعلت ه
ف قول أبي زيد في قولهوأخبرن  أي أحببته. أعززته ي اإليادّي أنه وجد شمراً يضعِّ

 .َعُزوزاً  ، إذا كانت أعّزت : ضيّقة اإلحليل ال تُدّر حتَّى تحلب بجهد. وقد َعزوز وقال ابن شميل : شاة

َزتْ  وقال الليث : يقال  ، لهذا المعنى. تعزَّ

 وأضرَعت ، بمعنى واحد. أعّزتوأبو عبيد عن أبي زيد : إذا استباَن حمُل الشاة وعُظم ضرُعها قيل رّمدت ، 

َها اْْلََذلَ )وجّل :  عزّ  وقول هللا  أي ليخرجن (منها األذل األعز لَيَخُرَجنَ )وقرىء :  [8المنَافِقون : ] (لَُيْخرَِجَن اْْلََعزُّ ِمن ْ

 األلف والالم على الحال. منها ذليال ، فأدخل العزيز

يقول  [54الَمائدة : ] (َفَسْوَف َيَِْت هللاُ ِبَقْوٍم ُيُِب ُُّهْم َوُيُِبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِينَ ):  عزّ ووقال : جّل 

 شرف األحساب دونهم.على الكافرين وإن كانوا في  يتعززونو،  أعزة : يتذللون للمؤمنين وإن كانوا

.« أخوك فُهنْ  عزّ  إذا»والعرب تقول :   ، المعنى إذا غلبك وقهَرك فلم تقاوْمه فتواضْع له ؛ فإن اضطرابك عليه يزيدك ذاُلًّ

 ومعناه من َغلَب َسلب.« بَزّ  َعزّ  َمن»ومن كالم العرب : 

لبة. العََزازو  : األرض الضُّ

 عّززَ وهلةَ بغيبتها فشّددها حتَّى ال تسوخ فيها القوائم ويذهب وعوثتها : قد شّدد منها ويقال للمطر الوابل إذا ضرَب األرَض الس

 منها. وقال

 عريريريريريريريريريريّزَُّ مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه وهريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريي اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياْل 

  
هريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريال   ه  لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوارى مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْ

  
 ، كما يقال أسهلنا ، أي وقعنا في أرض سهلة. العَزاز : أي وقَعنا في األرض أعززنا ويقال

بفالن ، أي ُغِلب ،  استُِعزَّ وقال أبو عمرو :  .«في مرضه الذي مات فيه وسلمعليههللاصلىبرسول هللا  استُِعزَّ »وفي الحديث أنّه 

 يقال ذلك في كل شيٍء من مرٍض أو عاهة.

المرض ، إذا كان شديَد المرض. ويقال له أيضاً إذا  ِمعزازُ  أي غلبني. وفالنٌ  فالٌن بحقّي ، استَعزَّ وهللا بفالٍن.  استعزَّ وقال : 

 به. استُِعزَّ  مات :

عّما  وسلمعليههللاصلىأّن قوماً اشتركوا في لحم صيٍد وهم ُمحرمون ، فسألوا بعض أصحاب رسول هللا »وفي حديث ابن عمر 

ٌز بكميجب عليهم ، فأمر كّل واحٍد منهم بكفّارة ثم سألوا  ، أي مشّدد بكم ،  «عمر َوأخبروه بفتيا الذي أفتاهم ، فقال : إنكم معزَّ

 ومثقَّل عليكم األمر.

اءوالمطر الشديد الوابل. قال :  : الِعزُّ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : العََزاز  الشّدة. وقال الفراء : يقال لألرض : العَزَّ

 أيضاً. َعّزاءُ 

: ما غلظ من األرض وأسرع سيُل مطره ، يكون من الِقيعان والصَّحاصح وأسناد الجبال واآلكام  َزازالعَ  وقال ابن شميل :

 وظهور الِقفاف. وقال العّجاج :
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َ رْ  َن الريريريريغريريريريريريريَ فريريريريريريريا الريريريريعريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريي ويريريريريريريريَ َهسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
زَاَُّه   رْ و عريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرن مريريريريريريريريريريريريريريريريا اَنريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
زو  لحُم الناقة ، إذا اشتّد وصلُب. تعزَّ

َحبة ، ثم الشُّعبة ، ثم التَّْلعة ، ثم الِمْذنب ، ثم  .العََزازة وقال أبو عمرو في مسائل الوادي : أبعدها سيال الرَّ

ة وقال الفّراء : يت المرأة العَزَّ  .َعّزة : بنت الظَّبية ، وبها سّمِ

عصبة  : العَُزيزاء هما ُعَزيزاوا الفرس : ما بين جاعرتيه. وقال أبو مالك :و العزيزاء « :الخيل»وقال أبو عبيدةَ في كتاب 

 رقيقة مرّكبة في عظم الَخْوران إلى الورك. وأنشد في صفة الفرس :

رومريريريريريريريريريريريريريريه   زيريريريريريريريريريريريريريريزاه  ونريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريريري  رَّ  عريريريريريريريريريريريريريري   أمريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِق   لريريريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريريريريريريوثريريريريريريريريريريريريريريِّ     كريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريل  راب  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وضعها الذي تدور فيه من الورك القَْلت.قال : والكرمة : رأس الفخذ المستديُر كأنّه َجْوزة ، وم

. تَعَزَعز بها فلم عزعزتُ و،  َعْز َعزْ  وقال ابُن شميل : يقال للعنز إذا ُزجرْت :  ، أي لم تتنحَّ

 ثعلٌب عن ابن األعرابي : العَزعُز الغلبة.

عزع الفالوذ.  قال : والزَّ

 ، إذا سال ما فيها وكذلك َمَذع وبََذَع ، وَصَهى ، وهمى ، وفّز ، إذا سال ويقال تَِعزّ  القَرحة عّزتو،  يعزّ  الماء عزّ وقال : 

 الناقة ، إذا ضاق إحليلُها ولها لبٌن كثير. َعُززت

 ، وليس ذلك بقياس. َعُززت قلت : أظهر التضعيف في

َت َواْلُعزَّىأَ ):  عزّ ووقول هللا جّل  ى لتفسير أن الالَت صنَم كان لثقيف ، وأنجاء في ا [19النّْجم : ] (فَ َرأَيْ ُتُم الَّلَّ سُمرةٌ  العُزَّ

خالد بن الوليد إليها ، فهدم  وسلمعليههللاصلىكانت لغَطفاَن يعبدونها ، وكانوا بنَْوا عليها بيتاً وأقاموا لها َسَدنة ، فبعث النبي 

 البيت وأْحرق السَُّمرة.

ىو ىو،  العزيز بمعنى األعزُّ و، مثل الكبرى واألكبر.  األعزّ  : تأنيث العُزَّ  .العزيزة بمعنى العُزَّ

 : الضيّقة اإلحليل. العزوزولها َدرٌّ َجمٌّ ، إذا كان كثير المال شحيحاً  َعُزوزٌ  وقال أبو زيد : يقال : إنّما فالٌن عنزٌ 

 .الِعزاز بيِّنة َعزوزٌ  وقال ابن ُشميل : شاةٌ 

يح الشديدة التي تقلع :  زع   ، كل ذلك مسموع من  َزعزاعو َزْعَزعٌ و َزعزعانٌ  األشجار وتحّركها تحريكاً شديداً : ريحيقال للّرِ

 وقال أبو ذؤيب : .الزعازع العرب ، والجميع

 رامسْته بَِليٌل َُّعزَع  و 
 الشيَء ، إذا أَرْغَت إزالته من ُمثَبَّته فحّركتَه تحريكاً. وقال : زعزعتُ و

 لز عزَِع من هذا السَّريِر جوانب ه
عزاعةو  : الكتيبة الكثيرة الخيل. وقال زَهيٌر يمدح رجالً : الزَّ

ي جريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريال  ويسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريو غريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريري    عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريري 

  
وِل      ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريُو يف الريريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريريزاعريريريريريريريريريريرية اجلريريريريريريريريريريري 

  
ك ُجلها ، أي ناحيتها ، وتترّمز. فأضاف  إلى الجول. الزعزاعة أراد في الكتيبة التي يتحرَّ

 َسْوقاً عنيفاً.اإلبَل ، إذا ُسقتَها  زعزعتو

 : شديد. َزعَزعٌ  وَسيرٌ 
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عازع أبو عمرو واألصمعّي :  والّزالزل الزَّ
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 هي الة ائ .
عَزع أبو العباس عن ابن األعرابّي : يقال للفالوذ ص ، والمَزعفَر ، واللَّْمص. الُمَزعَزعو،  الزَّ  ، والملوَّ

 ابب العني والطاء

 [ع ط]
 عط ، طع : مستعمالن.

 : ِصياح الُمّجان. العطعطةو: الطويل. قال :  األعطّ  األعرابي قال : (1)[ابن]أبو العباس عن :  عط

 : حكاية أصوات الُمّجان إذا قالوا ِعيط ِعيط عند الغلبة. العطعطة وقال الليث :

 .يعطعطون فيقال : هم

 العُتعُُت أيضاً.الَجْدي ، ويقال له  : العُطعُط الَحّراني عن ابن السكيت قال :

ْطهوثوبَه فانعطَّ.  َعطّ  : َشقُّ الثَوب. يقال العَطُّ و  ، أي شقِّْقه. َعّطِ

 : جسيٌم شديد. قال ذلك أبو عمرو ، وأنشد قول المتنخل : َعَطاط ويقال : ليثٌ 

تريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا  و  ل الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ  ذلريريريريريريريريريريريك يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  
ا ِ و   يريريريريريريريريريريريث الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ َة الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريّ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريري 

  
ً  العُود انعطَّ  أبو عبيد عن أبي زيد :  ، إذا تننَّى من غير كسر يَبين. انعطاطا

 في الفعل ، والعَتُّ في القول. العَطُّ  وقال غيره :

 معتوت ، إذا ُغِلَب قوالً وفعالً. معطوط ، إذا َصَرعه. ورجلٌ  يعُطُّه َعطًّا فالٌن فالناً إلى األرض عطَّ  وقال أبو عمرو :

 مالحف المقّطعة.: ال العُُططُ  وقال ابن األعرابّي :

 المطمئن. من األرض : الطَّعَطعواللَّحس. قال :  : الطَّعُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي ::  طع

ق ، وذلك إذا ألصَق لسانَه بالغار األعلى ثم لَطع من طيب شيء  الطعطعة وقال الليث : : حكاية صوت الالطع والناطع والمتمّطِ

 أكله.

 ابب العني والدال

 [ع د]
 عد ، دع : مستعمالن.

اٍل المأِْربّي قِدَم عليِه ، فاستقطعه الملح الذي بمأرب وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  عد ، فأقطعَه إيّاه ،  ، أّن أبيَض بن َحمَّ

 . قال : فرجعَه منه.الِعدَّ  إنما أَْقطعت له الماء ؟تدري ما أقطعتهأفلما ولَّى قال رجٌل : يا رسول هللا 

قلت : غلط  .يُعَدّ و: ماء يُجَمع  الِعدُّ و. قال : األعداد : موضع يتَّخذه الناس يجتمع فيه ماء كثير ، والجميع الِعدّ  قال ابن المظفّر :

: الدائم الذي ال انقطاع له  الِعدّ  ما رواه أبو عبيد عن األصمعّي أنه قال : الماء الِعدّ  ، والصواب في تفسير الِعدّ   في تفسيرالليثُ 

 بعد ما ِعّداً  ، وأنشد لذي الرمة يذكر امرأةً حضرْت ماءً  الِعّد أعداد ، مثل ماء العين وماء البئر. وجمع

__________________ 
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 (.ع  )مادأب « اتج العروس»( ُّ دأب من 1)
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 نّةه ِمياه الغ  ران يف ال يظ ، ف ال :
َة األعريريريريريريريريري اد    اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريبريريريريريريريريري لريريريريريريريريريه هبريريريريريريريريرياو دعريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ

  
ذَِّل   ني  ريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  جريريريريريريريريريريريال  مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريَ

  
 مت في منازلها.المياه ، فخالفها إليها الوحش وأقا أعداد استبدلت بها ، يعني منازلها التي ظعنت عنها حاضرةً 

 ، أي قديم. وأنشد : ِعدٌّ  القديمة من الركايا. قال : ومنه قولهم : حَسبٌ  الِعدّ  قال شمر : قال أبو عبيدة :

ا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين األعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اد  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورَدْ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  

  
 قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادِ و أقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َُ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد   

  
بلغة تميم : الكثير. قال : وهو بلغة بكر بن وائل :  الِعدّ  فقال لي : الماء الِعدّ  قال : وقال أبو عدنان : سألت أبا عبيدة عن الماء

 الِعدّ  مثل كاظمة جاهليٌّ إسالمّي لم يَنَزح قّط. قال : وقالت لي الكالبية : الماء العدّ  الماء القليل. قال : بنو تميم يقولون : الماء

كّي. يقال   شدتني :وأن ؟هذا أم من ماء السماء الِعدِّ  ِمنأالرَّ

 مريريريريريريريريريريريريريريريرياء لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريس مريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِّ الريريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريريا و 

  
 ال مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياِء قريريريريريريريريري  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه و  

  
 ، قلَّ أو كثُر. ِعدٌّ  وقالت : ماُء كّلِ ركية

 ، أي قديم. ِعدٌّ  وقال أبو زيد : حسبٌ 

 : (1)وقال الحطيئة 

 اََّس   الِع ُّ و . ......
 . ومثله انقضت ، ُمّدته ، وهي الُمَدد.الِعَدد الرجل ، إذا انقضى أَجله ، وجمعها ِعّدةُ  وقال أبو زيد : يقال اْنقضت

، ونِدُّه ونديده ، وبِّده وبديده ، وِسيُّه ، وِزنُّه وَزنّه ، وَحيُده وِحيُده ،  ِعدُّهو ِعداُده أبو العباس عن ابن األعرابّي : يقال : هذا

 وَغْفره وَغفَره ، وِدنُّه ، أي مثله.

قال أبو عبيد : قال :  «، فهذا أواَن قطعَْت أبَهري تُعادُّني ما زالت أُْكلة َخيبر»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوي عن النبي ورُ 

ْبع والِغّب ؛ وكذلك السّم الذي يقتل لوقٍت. وأنشد : الِعداد هو من األصمعّي : ى الّرِ  ، وهو الشيء الذي يأتيك لوقٍت ، مثل الُحمَّ

ر  ل لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريريريريرين   تريريريريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ ادِ    كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، كما قال النابغة في حيّة عّضت رجالً فقال : معدودة أي تراجعني بألم السّم في أوقات «تعادُّني»قوله  ومعنى

 ت ّل ه مسيلا  ومسيلا  تراجع  
 : العداد وأما قول الهذلّي في

 هل أنِه عارفة  الع اد فت  ِصرِي
 فمعناه هل تعرفين وقت وفاتي.

في بني  ِعداُده لهم. ويقال : فالنٌ  ِعدادٌ  وقال ابن السكيت : إذا كان ألهل الميت يوٌم أو ليلة يجتمع فيه النِّساء للنياحة عليه فهو

 فالٍن إذا كان ديوانُه معهم.

 فالٍن وبِدُّه أي قِرنه ، ِعدُّ  عرابّي : فالنٌ والبِداد : المناهدة. قال : وقال ابن األ الِعداد ثعلب عن عمرو عن أبيه قال :

__________________ 
 : (ع د)« اللسان»( متاُ البيه يف 1)
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ة    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْب الريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه د عريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريَ

  
م  أنَّ الريريريريريريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريون  و   لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

اَس دالال  وابريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريريريريريريريريريريريال     فريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون  )بريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريريريريق  جمريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريا    هريريريريريريريريريريريريريري    (مريريريريريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريريريريريَه يريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 .ع ي  الليتراء ، وامس هم : الع ائ و وأب اد.  أع ادٌ  واجلميع
نساء.  عّدةورجال  عّدة جماعة قلّت أو كثرت يقال : رأيت الِعّدة صوتها. وقال غيره : القوس : ِعداد أبو عبيدة عن األصمعي :

منه.  تعتدّ  ع َحْمل كانت حملتْه من الذيالمرأة شهوراً كانت أو أقراًء أو وض العدة عّدةو. عدةو عداً  الشيء عددت مصدر الِعّدةو

 .العَدّ  ، وأصل ذلك كلّه من الِعّدة ِعَدد . وجمعاعتداداً  من وفاة زوجها ومن تطليقه إياها ِعدَّتَها المرأة اعتدَّت يقال :

أي أحاط علُمه بكل  (َأْحصى)أحدهما :  له معنيان : [28الجّن : ] (َوَأْحصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً )في قوله جّل وعّز :  العََددُ و

، كما يقال نفضُت ثمر  َعَددو معدود فهو ُعدَّ  . وماعدًّا الدراهم عددت يقال ، فيكون نصبه على الحال. معدوداً  أي َعَدداً  شيء

 أي أحصاه إحصاًء. [28 الجّن :] (َوَأْحصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً )الشجر نْفضاً ، والمنفوض نَفَض. ويجوز أن يكون معنى قوله 

 أقيم مقام المصدر الذي هو معنى اإلحصاء ، كما قال امرؤ القيس العدّ  اسم من فالعدد

 ر ْضه  فذّلْه صعبة  أيَّ  ذاللِ و 
 الحصى ، إذا كانوا ال يُحَصون كثرة كما ال يُحَصى الحصى. عديدُ  بني فالن. وبنو فالنٍ  عديدَ  : الكثرة ، يقال ما أكثر العديدو

 .بعددها هذه الدراِهم ، إذا كانت َعديدُ  هذه الدراهم ويقال :

 بمعناها. يتعّددونوكذا وكذا َرجالً  يتعادُّون . ويقال همالعدد على عشرة آالف أي يزيدون عليها في ليتعادُّون ويقال : إنَّهم

به  يعادُّ  ، إذا اشتركوا فيما يتعادُّون ويقال : هم .العدد على عشرةِ آالف ، أي يزيدون عليها في يتعدَّدون وقال الليث : هم

 .ُعدَّتَه لألمر أعددت ألمٍر يحُدث ، مثل األُهبة. يقال أِعدَّ  : ما العُدَّةو بعُضهم بعضاً من المكارم وغيرها.

مان. وأنشد قول الفرزدق :  وقال أبو عبيد : الِعدَّان : الزَّ

انه أو ك يصرا  كِكسرى على ِع َّ
 ُملكه ، وهو أفضلُه وأكثُره. ِعدَّانوشبابه  ِعّدان كان ذلك فيوقال الليث : يقال 

 ً قلت : وأما الِعدَّاُن الذي هو جمع عتود ، فهو مفسَّر في أبواب الثالثي الصحيح من  .ُمعَدًّا قال : واشتقاقه من أن ذلك كان مهيّأ

 العين.

ة ،  العديدة وقال ابن األعرابّي :  : الِحَصص في قول لبيد : العدائدو: الِحصَّ

 تريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريت عريريريريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريريريري  األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريا  

  
 وتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  والريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُِ و  

  
 بعُضهم بعضاً في الميراث. وأّما قول أبي ُدَواد في صفة الفرس : يعادُّ  الذين العدائد قال شمر : وقيل

هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراوأب الو  رَّأب  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزاِب لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريس هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ  

  
 فمعناه ليس لها نظائر.

 : العََجلة. العَْدَعدة العباس عن ابن األعرابّي قال :أبو 

 العُدّ  أبو العباس عن عمرو عن أبيه :
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فاقريَبْحه ، أي ابيّض رأسه من ال يح فافضخه  الع  ّ  : البريْ ر خيرج على وجوه املاَِل  ، ي ال ق  اسَتْمَكهَ  الع ّ أبو 
 مسىت متسح عله قْيحه.

 : يوم العطاء ويوم العَْرض. وأنشد شمر لجهم بن َسبَل : الِعداد وقال أبو العمثيل :

ر  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريض الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريل مل يريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ا  ء يف يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ادِ  

  
 بعضهم بعضاً. معاّدةوقال شمر : أراد في يوم الفخار 

 ، أي يوم جمعة أو فِطر أو عيد. ِعَداد وقال ابن شميل : يقال أتيُت فالناً في يوم

 القمر الثريا ، وإالَّ قِراَن الثريا ؛ أي ما يأتينا في السنة إال مّرة. ِعدادَ  ما يأتينا فالٌن إالوالعرب تقول : 

 وأنشدني المنذري وذكر أنَّ أبا الهيثم أنشده :

  ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريارن الريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريرير  الريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرير 

  
 لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري  ذهريريريريريريريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرياء   

  
 ثالثٍة من الِهالل ، وذلك أّوَل الربيع وآخر الشتاء.قال أبو الهيثم : وإنما يقارن القمر الثريا ليلةَ 

 من اللََّمم وهو شبه الجنون يأخذ اإلنسان في أوقات معلومة. ِعدادٌ  وقال أبو عمرو : يقال به

 نزول القمر بالثريا. ِعّدة الثريا القمر ، أي في ِعّدةَ  وقال األصمعّي : يقال ما نراَك إالّ 

 ، إذا زجرتَه. قال : وَعَدْس مثله. ْد َعدْ عَ  وقال أبو زيد : يقال للبغل

 : صوت القطا ، وكأنّه حكاية. العدعدة وقال أبو عبيدة :

  وقال َطَرفة :

 أرى املريريريريريريريريريريريريريو  أعريريريريريريريريريريريريري اَد الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريوس وال أرى 

  
 بريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ا  غريريريريريريريريري ا  مريريريريريريريريريا أقريريريريريريريريريرَب الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريوَُ مريريريريريريريريرين غريريريريريريريريري ِ  

  
 يقول : لكّل إنساٍن ِميتةٌ فإذا ذهبت النفوس ذهبت ِميَتُهم كلُّها.

ٍم َمْعُدوداتٍ )وقال تعالى :  يوم النَّحر. وُروي  بعد ثالثة أيام المعدودات قال الشافعي : [203البَقََرة : ] (َواذُْكُروا هللَا يف َأَّيَّ

ّحاك  .هذا عن ابن عباس ، وهو قول الضَّ

 ، أن يأتي أهله في الشهر والشهرين. العداد ، وهي من العَدَّة أبو الهيثم عن ابن بزرج : يقال فالٌن إنّما يأتي أهله

ٍم َمْعُدوداتٍ ):  عزوجلوقال ابن عباس في قوله   قّل أو كثُر فهو عددٍ  وقال الّزّجاج : كلُ  قال : هي أيام التشريق. (يف َأَّيَّ

يقع األلف والتاء وقد يجوز أن  أَدلُّ على الِقلّة ؛ ألن كلَّ قليل يجمع باأللف والتاء نحو دريهمات. معدودات ، ولكن معدود

 للتكثير.

رون وهو قول أهل اللُّغة [13الطُّور : ] (يَ ْوَم يَُدعُّوَن ِإىل َّنِر َجَهنََّم َدعًّا)قال هللا جّل وعّز : :  دع :  يَُدعُّونَ  قال المفّسِ

وقال ابن  َدْفراً في أقفيتهم. قال : (مَ يَُدعُّوَن ِإىل َّنِر َجَهنَّ ): الدْفع. وقال مجاهد :  الّدعُ ويدفَعون إلى نار جهنَّم دفعاً عنيفاً. 

 الدَّفر : الدفع. األعرابي :

 ، أي يَعنُف به دفعاً وانتهاراً. [2الَماعون : ] (َفذِلَك الَِّذي َيدُُع اْلَيِتيمَ )وكذلك قوله : 
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 السيُل الوادَي. إذا مأله. وقال لبيد : دعَدعَ وفالٌن جفنتَه ، إذا مألها من الثريد واللحم.  دعدعَ  ويقال :

رَّأب الريريريريريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريريريريريرياء كريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َر    دعريريريريريريريريريريريريريري َع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريريي األعريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والدَّحداح : الرجل القصير. الدَّعداع أبو عبيد عن أبي عمرو :

 : أن يقول الراعي للِمْعَزى : داْع داْع ، وداعٍ داعٍ ، وهو زجٌر لها. الدعدعة وقال غيره :

 ، إذا أمرتَه بالنعيق بغنمه. ُدْع ُدعْ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للراعي :

 بها. ومنه قول الفرزدق : َدعِدعْ  وقال غيره :

م  نريريريريريريريريريريريريريريّ   وائريريريريريريريريريريريريريريِ ك الريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَّ  َدعريريريريريريريريريريريريريري ِْع أبعريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يف  ذ    ابريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن املريريريريريريريريريريريريريريريريريريراغريريريريريريريريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   

  
 ومنه قول رؤبة : .َدعْ  أيضاً : أن يقول الرجل للعاثر : الدَّعدعةو

  ْن هَوى العاثر  قللا دعَ عاو 
 الِعثار. دع قال أبو سعيد : معناه

 وأنشد : .َدْع َدعْ  للعاثر قيل لعاً لك عالياً. ومثله ُدعيَ  أبو عبيد عن أبي زيد : إذا

 َّريريريريريريريريريريريريا هللا قريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريا  مل يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريوا لريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريرِ 

  
ر  دَْع دعريريريريريريريريريريريرياال و   م  انلريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ  البريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريَ

  
ً وقلُت : جعل لعاً   ُدعاًء له باالنتعاش. َدْع دعا

 أي ارتفْع. دع إذا عثَر فقلت له دعدعة بالصبيّ  دعدعتُ  وروى ابن هانىء عن أبي زيد :

 ، أي قُم وانتعش. َدْع َدعْ  : أن تقول للعاثر : الدَّعدعة وقال الليث نحَوه ، وقال :

 شْمر في قول رؤبة :وقال 

  ن هريريريريريريريريريريريريوى الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريرير قريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا دَْع دعريريريريريريريريريريريرياو 

  
ا  عريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريش  لريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريه وعريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريَ

  
رفَعَك  ، معناه أن يقول له : َدْع دعا يَهِلك. قال : وقال غيرهما : نَدْعه قال : قال األصمعّي : معناه إذا وقَع منا واقٌع نَعَْشناه ولم

 هللا ، وهو مثل لعاً.

 المؤّرج بيت طرفة بالدال :وروى الشاه عن 

 عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذاريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةو 

  
اع الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريريل تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريريريريريه    يف د عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: متفّرق النخل. قال : وقال أبو  الدُّعاعو ما بين النخلتين. وهكذا رأيته بخط ِشمر رواية عن ابن األعرابي ، قال : الّدعاعَ  وفسَّر

 قلُت : ورواه بعُضهم : .ُدعاع ن النخلة إلى النخلة: النَّخل المتفّرق. وقال أبو عبيدة : ما بي الدُّعاع منجوف :

 .«.. يف ذ عاع اللخل»
قه ، من ذعذعت الشيء ، إذا فّرقتَه.  بالذال ، أي في متفّرِ

  : َعْدٌو في التواٍء وبُطء. وأنشد : الّدعدعة وقال الليث :

هريريريريريريريم   أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريى عريريريريريريريلريريريريريريريى كريريريريريريريلِّ قريريريريريريريوُ  كريريريريريريريان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريري 

  
 وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريا  غريريريريريريريريت دعريريريريريريريري اِع  

  
 وأنشد : أي غير بطيء. قال : والدَّعدع : نبٌت يكون فيه ماٌء في الصيف يأكله البقُر.
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َوَر اجلريريريريريريريريريويّن مريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريول أمشريريريريريريريريريس  ى الريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  رعريريريريريريريريريَ

  
او   ْ  ريريريريريريريَ  مريريريريريريرين بريريريريريريري ريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريمريريريريريريريان الريريريريريريري عريريريريريريريادع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 يصف فحالً. وأنشد شمر للطرّماح ، يصف امرأة :

  ئريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  د ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  

  
عريريريريريريريريريريريريرياْع   ْ ُ الريريريريريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريريريريريَ جِّ  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريف لريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : عيال الرجل الصغار. الدََّعاعواللَّْعق.  قال : الطَّْخف : اللَّبن الحامض. واللَّْدم :

 .َدعاُعه الرُجُل ، إذا كثر أدعَ  يقال

 بضم الدال : حبُّ شجرة بّريّة. وأنشد للطرّماح أيضاً : الدُّعاعوقال ِشمر : 

  مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِع الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفأ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياألاتنِ 

  
عريريريريريريريريريريريرياْع    لَّ ومل يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري ُّ

  
 صخرة الماء. والفَثُّ : حبُّ شجرة بّريّة أيضاً. واألتان :

 ، والجميع ُدعاعةٌ  : حبّة سوداء يأكلها فقراء البادية إذا أجدبوا. قال : ويقال لنملٍة سوداء تشاكل هذه الحبّة الدُّعاعة وقال الليث :

 والفَثَّ ليأكلهما. الدُّعاع فثَّاٌث ؛ يجمع عَدّعا ورجلٌ  .ُدعاع

 قلت : هما حبّتان بريّتان إذا جاَع البدوّي في القحط دقّهما وعجنهما واختبزهما فأكلهما.

ك مكياالً أو ُجوالقاً أو غير ذلك حتى يكتنز. وأنشد للبيد : الدعدعة وقال الليث :  : أن تحّرِ

 امل معون اجلَْفلة امل عَ عه
 َدْعد : من أسماء العرب. وقال بعض األعراب : يقال ألّم ُحبَين : دعد.

 قال األزهرّي : ال أعرفه. وحكى أبو الوزاع ذلك عن بعض األعراب.

 أي كم تُبقى سواها. وأنشد : ؟ليلتكم هذه من الشهر تدعُ   : كموقال ابن األعرابّي : قال أعرابيٌّ 

 لسلا ألضيافكم  ل ُّع ع

 ابب العني والتاء
 عت ، تع : مستعمالن. [ع ت]

 وأنشد : .ُعتعُت الَجْدي. وقال أبو عمرو : يقال للشاّب الشديد القويّ  : العُتْعُت أبو العباس عن ابن األعرابّي ::  عت

ْؤدَ  َتّاملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا رأتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ان  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رّا  َه الريريريريريريريريريريريريريريذِّفريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريه أريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري 

  

َورّا  فريريريريريريريريريريريريريريريالان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريريريريريريريَل اجلريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رّا  اهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وال وقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : َغطُّ الرجل بالكالم وغيِره. العَتُ  وقال ابن األعرابّي :

ً  وأُصاتُّه أُعاتُّه أبو عبيد عن أبي عمرو : وما زلتُ   وِصتاتاً ، وهي الُخصومة. ِعتاتا

ً  ويقال  ، إذا تردََّد فيه. تعتُّتًّا في الكالم تعتَّتو، إذا ردَّ عليه قوله.  عتّه عتّا

 : الَجْدي ، بالفتح. العتعَت عمرو عن أبيه :

ر ، والِهلَّع ، والطَِّلّي ، واليَعْ  العُتعُت وقال ابن األعرابّي : هو ّعام ، ، والعُطعُط ، والعَِريض ، واإلمَّ ر ، واليَْعمور ، والرَّ

 والعّرام ، والرّغام ، واللَّسَّاد.
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افات : ] (َحَّتَّ ِحنيٍ ) في موضع : (حين َعتَّى)وقرأ ابن مسعود :   [.174الصَّ
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 التعتعة الفأفاء ، وهو:  التَّعتَع االسترخاء. وُروي عن عمرو عن أبيه أنّه قال : : التَّعُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  تع

 في الكالم.

 فالٌن ، إذا ُردَّ عليه قولهُ. تُعتِعَ  ويقال

 البعيُر وغيُره ، إذا ساَخ في الخبارى أو في ُوُعوثة الرمال. وقال الشاعر : تَعتَعَ  وقد ؟تعتعَه وال أدري ما الذي

اله  بريريريريريريريريريريريريريريريريار  ذا عريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريع يف ا ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر يف الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريم و    يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري 

  
 والتلتلة. التعتعة الرجَل وتلتْلتُه ، وهو أن تُقبِل به وتُدبر به وتعنُف عليه في ذلك. وهي تَعتَْعتُ  و عمرو :وقال أب

 ابب العني والظاء

 [ع ظ]
 [.عظ]وجهيه  [من]استعمل 

 باألرض قال : معظوظ فالٌن فالناً باألرض ، إذا ألزقَه بها ، فهو عظَّ  قال يونس بن حبيب فيما قرأت له بخط ِشمر : يقال:  عظ

ً  وماظَّه عاظَّه شبه الِمَظاظ ، يقال الِعظاظو  وِمظاظاً إذا الحاه والّجه. ِعظاظا

ته الُحروب ، الِعظاظ وقال أبو سعيد :  عظَّتْهو والعضاض واحد ، ولكنَّهم فّرقوا بين اللفظين لّما فرقوا من المعنَيين. ويقال عضَّ

 بمعنًى واحد.

 في الجبل ، وعصعص وبَْرقَط ، وبقَّط ، وعتَّب ، إذا صِعد فيه. عظعظَ  عمرو عن أبيه :

 من السهام : الذي يضطرب إذا ُرمي به. المعظِعظ أبو عبيد عن األصمعّي :

 وأنشد لرؤبة :

 عيتعيَتْه ِسهام هم ِعيتَعاظاو 
يد وحاد في ا عظعظو  لقتال.الكلُب ، إذا نكص عن الصَّ

، أي ال توصيني وأوِصي نفَسك. « تَعظعَظيوال تَعظيني »أبو عبيد عن األصمعي في باب اّدعاء الرجل علماً ال يُحِسنه : يقال 

، اتّعظي ، أصله من الوعظ ، نقله إلى  تعظعظي ، أي ُكفّي وارتدعي عن وعظك ، إيّاي. وقيل معنى تعظعظي وقيل معنى

 المضاعف.

 والذالابب العني 

 [ع ذ]
 [.ذع]استعمل من وجهيه 

 : التفريق. الذعذعة قال الليث ::  ذع

 قلت : وأصله من باب ذاع يذيع ، وأذعته أنا ، فنقل إلى المكرر المضاعف ، كما يقال نخنخ بعيره فتنخنخ من اإلناخة.

 فالٌن مالَه ، إذا بذّره. ذعذع ويقال

قته وذرَ  ذعذعتو يُح التراب ، إذا فرَّ  ته وَسفَتْه ، كلُّ ذلك معناه واحد وقال النابغة :الّرِ
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ِو     يريريريريريريريريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرياَُّل مريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريْ  َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريريريريريريون    ذعريريريريريريريريريريريريريريِذعريريريريريريريريريريريريريريٌة مسريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريذعريريريريريريريريريريريريريريِذعريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا. َذعذاع ورجلٌ   ، إذا كان ِمذياعاً للسّرِ نّماماً ال يكتُم سرًّ

ط. تذعذعَ و  شعُره ، إذا تشعََّث وتمرَّ

 دعيًّا.، إذا كان  ُمذعَذع وقال بعضهم : رجلٌ 
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 قلت : ولم يَصحَّ في هذا الحرف من جهِة َمن يوثْق به ، والمعروف بهذا المعنى رجل مدغدغ. وقرأت بخط أبي الهيثم :

 عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذاريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةو 

  
خريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه    يف ذ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الذَّعاعو . قال :َذعاعة ، واحدتها: الِفَرق  الذَّعاعو قال : وُدعاع تصحيف. قال : .«النَّخل ذُعاع في»قال أبو الهيثم : الرواية 

 النَّخل المتفّرق. قال : ويقال الدُّعاع : ما بين النخلتين ، بضم الدال.

 ابب العني والثاء

 [ع ث]
 عث ، ثع : مستعمالن.

 وقال رؤبة : .العثاعث : الكثيب من السهل ، وجمعه العَثعَث أبو عبيد ::  عث

 الَع اِعث  و أقفر  الوعساء  
قه. عثعثَ  غيره : يقالوقال   فالٌن متاَعه وحثحثَه وبثبثه ، إذا بذَّره وفرَّ

كه. قال عثعثَ والفساد. قال :  العثعث وأخبرني المنذرّي عن أحمد بن يحيى أنه قال : ذُكر لعلّيٍ زماٌن فقال : و متاَعه ، إذا حرَّ

 ، أي الشدائد. «العَثَاعث ذاك زمن»

، إذا كان  ُعثًّاوويقال : أطعمني َسِويقاً ُحثًّا  كان وغثغث به ، إذا أقام به ، بالعين والغين.بالم عثعثَ  « :نوادر األعراب»وفي 

 غير ملتوت بدسم.

 .العُثّ  الصُّوف ، إذا أكله ُعثَ  . وقدُعثّة : السُّوس ، الواحدة العُثُ و

ريّة : ما هي إالّ   .ُعثَّة ويقال للمرأة الزَّ

ً و َعثَّثَ  صَّوت بالِغناء والترنُُّم فيه. يقال: رفع ال الِعثاث وقال ابن حبيب :  . وقال كثيّر يصف قوساً :عاَث ِعثاثا

 هريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريريريريريريا   ذا ذاقريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريريريريريريريريون 

  
بريريريريريريريريريريريريض  عريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريااث    عريريريريريريريريريريريريَه هلريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَِ

  
 وقال بعُضهم : هو شبه ترنُّم الطَّست إذا ُضِرب.

 والنْكزاء. العَثَّاء بعضاً في الجدب. ويقال للحيّة :: األفاعي التي يأكل بعُضها  الِعثَاث عمرو عن أبيه قال :

 فالناً وتعاللته. تعاثثت « :النوادر»وفي 

 ِعُق َسوء واغتثَّه ِعرُق َسوء ، إذا تعقّله عن بلوغ الخير والّشرف. اعتثه ويقال

جنوٌن يُصيبُه في األوقات. فمسح النبي  أّن امرأةً أتته بولٍد لها فقالت : إّن ابني هذا به وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  ثع

 أي قاء قيئة. وقد ثَع ثعةً  قال أبو عبيد : فقوله فخرج من جوفه ِجْرٌو أسوٌد يسعَى. فثَع ثَعَّةً  صدَره ودعا له وسلمعليههللاصلى

 يا رجل. ثَعَعت

 يََهاع ، وأتاع يُتيع ، كّل ذلك إذا قاء.، وهاع  انثّع ينثعّ و،  ثع يثعّ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي يقال :

 ، وهو خطأ ، وصوابه بالثاء.« كتاب الليث»قلت : وقد جاء هذا الحرف في باب التاء والعين من 

 والثغثغة : كالٌم فيه لُثغة. الثعثعة وقال المبّرد :

 قال أبو .ثَعثع ، وللصوف األحمر ثَعثَع ِللصََّدف: اللؤلؤ قال : ويقال  الثَّعثَع وروى أبو العباس عن َعمرو عن أبيه أنه قال
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 عمرو : وسأله املربّد علها فروى عن البصريني حنوا  ممّا قال ثعل  وَعَرفه.

 ابب العني والراء

 [ع ر]
 عر ، رع : مستعمالن.

 القانع : الذي يسأل.ـ  وهو قول أهل التفسيرـ  غةقال أهل اللُّ  [36الَحّج : ] (َوَأْطِعُموا اْلقاِنَع َواْلُمْعَتَّ )قال هللا جّل وعّز : :  عر

 : الذي يُطيف بك يطلب ما عندك سألك أو سكت عن السؤال. المعترُّ و

 ، إذا أتيتَه تطلب معروفَه. اعتررتهو َعررتهويقال َعَروت فالناً واعتريته ،  وقال أبو العباس : قال ابُن األعرابي :

ُهْم َمَعرَّة  ِبَغْْيِ ِعْلمٍ )وقال : وقال هللا جّل وعّز :   قال َشِمر : قال عبد هللا بن محم بن هانىء : [25الفَتْح : ] (فَ ُتِصيَبُكْم ِمن ْ

ة  ، وهو الجرب. العَرّ  : الجناية كجناية الَمعَرَّ

 وأنشد :

م  ة  َنريريريريريريريريريريّ زِيريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريوارِس مريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريرَّأب  األبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياِل    عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريَ

  
ه قال : وقال ابن ُشميل : يقال  بَشّرٍ ، أي َظلمه وَسبَّه وأخَذ ماله. َعرَّ

ة وقال محمد بن إسحاق بن يسار : في تفسير اآلية الغُْرم. يقول : لو ال أن تصيبوا منهم مؤمناً بغير علم فتغرموا ديتَه ،  الَمعَرَّ

 فأّما إثُمه فإنّه لم يَْخَشه عليهم.

ة وقال شمر : ةو: األذى.  الَمعَرَّ أراده عمر بقوله  الحبيش : أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم شيئاً بغير علم ، وهو الذًي َمعرَّ

ة إنّي أبرأ إليك مناللهم » :  .«الجيش َمعرَّ

ُهْم َمَعرَّة  ِبَغْْيِ )فأّما قول هللا جّل وعّز :   َوَلْو ال رِجال  ُمْؤِمُنوَن َوِنساء  ُمْؤِمنات  ََلْ تَ ْعَلُموُهْم َأْن َتَطُؤُهْم فَ ُتِصيَبُكْم ِمن ْ
أهل مّكة ، وبين ظهرانيهم قوٌم مؤمنون لم يتميَّزوا من التي كانت تصيب المؤمنين أنهم لو كبسوا  فالمعرة[ 25الفَتْح : ] (ِعْلمٍ 

نوا الكفار ، لم يأمنوا أن يطؤوا المؤمنين بغير علم فيقتلوهم فتلزمهم دياتهم ، وتلحقهم ُسبَّةٌ بأنَّهم قتلوا َمن هم على دينهم إذا كا

التي صاَن هللا  المعّرة بناهم عذاباً أليماً. فهذهمختلطين بهم. يقول هللا : لو تميَّز المؤمنون من الكفار لسلَّطناكم عليهم وعذّ 

يات وَمَسبّة الُكفّار إياهم.  المؤمنين عنها ، وهي ُغرم الّدِ

ة وأما وا به من مسلم أو ُمعاَهد ، وإصابتهم إياهم في حريمهم وأموالهم  َمعرَّ أ عمر منها ، فهي وطأتهم َمن َمرُّ الجيش التي تبرَّ

ة وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنّه قال : هم فيه.ومزارعهم بما لم يؤَذْن ل : كوكٌب في السماء دون  المعّرةوالشّدة.  المعَرَّ

ة.  ةوالمجرَّ ةو : الدية. المعرَّ ن الوجه من الغضب. المعّرةو : قتال الجيش دون إذن األمير. الَمعرَّ  : تلوُّ

 العَرّ  من تمعَّر وجُهه أي تغيَّر فال تشديد فيه. وإن كان مفعلة من قلت : روى أبو العبّاس هذا الحرف بتشديد الراء. فإن كان

 فهي مشّددة كأخواتها.

ا كتب إلى أهل مكة كتابَه يُنذرهم أْمَر النبي  رسولَه  عزوجل، أطلَع هللا  وسلمعليههللاصلىوفي حديث حاطب بن أبي بَلتَعة أنّه لمَّ

 في أهل مكة ، عريراً  كنُت رجالً »ال : على الكتاب ، فلما ُعوتِب حاطٌب فيما كتب ق
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أي غريبا  جماورا  هلم ، « عريرا   كله فيهم»أراد ب وله .«فأمسببه  أن أت ّرب  ليهم ليحفيتوين يف عيااليت عل هم
بكة رمسم.  عار   فأان عررته َعر ا فعيل  ع  فاعل ، وأصريريله من قولك العريرو  ومل أك من صريريميمهم وال   فيهم  ريري 

  علاه. اع رتهو ،  ذا أتيَته ت ل  معروفه.  عريرو 
، إذا  تعارّ  قال أبو عبيد : قال الكسائّي : «من الليل قال : سبحاَن رّبِ النبيِّين تعارَّ  كان إذا»وفي حديث َسلمان الفارسّي أنه 

ا ، إذا استيقظ من نومه. قال : وال أحسب يكون ذلك إال تعارّ  استيقظ. يقال  مع كالم. يتَعارُّ تَعَارًّ

 الظليم ، وهو صوته. وال أدري أهو من ذلك أم ال. ِعرار قال أبو عبيد : وكان بعض أهل العلم يجعله مأخوذاً من

اح :يَِعرُّ ِعراراً  الظَّليم َعرَّ  وقال أبو عمرو : يقال  ، وزمرت النعامة ِزماراً. يُعاّر ِعراراً  الظليم عارّ  . وقال أبو الجرَّ

قال  .«من أمور الناس يَْعُرُرك أتيتك بهذا لما» نه أعطي سيفاً محلًّى ، فنزع عمُر الحليةَ وأتاه بها وقال :وفي حديث أبي بكر أ

ك لقال : لما العَرّ  أبو عبيد : أُراه : لما يَعُروك ، أي لما يأتيك. ولو كان من  .يعرُّ

 بمعنًى واحد ، إذا أتاه. َعَراهو عّره قلت :

 وقال ابن أحمر :

وَرهريريريريريريريرياتريريريريريريريريرعريريريريريريريريى  فريريريريريريريريُّ َس قريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريري ريريريريريريريري ريريريريريريريرياأب  ا ريريريريريريريريمريريريريريريريريِ

  
رّ      تريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرُّ املريريريريريريريريريريريرياَء فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري 

  
 أي تأتي الماَء وتَرُده.

ة كان يدُمل أرَضه»وفي حديث سعد أنه  عِذَرةَ  بالعُّرة قال أبو عبيد : قال األصمعّي : أراد .«ِمكتَل بُر ُعّرةٍ  ويقول : ِمكتَل بالعُرَّ

هم وقد يكون فالٌن قوَمه بَشّرٍ إذا لَطخهم به. قال أبو عبيِد : عرَّ  الناس. قال : ومنه قيل : ، وهو الجرب ، أي  العَرّ  بشّرٍ من عرَّ

ه. وقال األخطل :  أعداهم شرُّ

رأب  يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريرياو  عريريريريريريريريريريرْر بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوُ  عريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ

  
 حنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  أو منريريريريريريريريريو  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريل  و  

  
ا  اوويقال : لقيُت منه َشرًّ  .أعرّ و، وأنت شرٌّ منه  َعرًّ

 : الجَرب. العَرّ  أَبو عبيد عن األموّي :

ت يقال ا اإلبلُ  َعرَّ  .عاّرة فهي تَِعرُّ عرًّ

تْ  : قَرح يخرج ِمن أعناق الفُصالن ، يقال قد العَرُّ وقال :   .معرورة فهي ُعرَّ

 . وأنشد قول األعَشى :َعرار قال أبو عبيد : وقال أبو عبيدة : كلُّ شيٍء باء بشيٍء فهو له

 ف   كان هلم َعرار
 غير ُمْجًرى. وأنشد ابن حبيب فيمن أَْجرى :« بَكْحلَ  َعَرارِ »و « بَكْحلٍ  َعرارِ  باءت»ومن أمثال العرب : 

  ء  عريريريريريريريريرار بريريريريريريريريكريريريريريريريريحريريريريريريريريل  والريريريريريريريريّرِفريريريريريريريرياق  مريريريريريريريريعريريريريريريريريا  

  
ْوا أمريريريريريريريريريريرياينَّ األضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِل    فريريريريريريريريريريريال متريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
، فوقعْت حرٌب بينهما حتَّى  عرارِ  : ثور وبقرة كانا في ِسْبطيِن من بني إسرائيل فعُِقر كحل وعقرت به عراروقال : وكحل 

 تفانَوا ، فُضِربا مثالً في التساوي. وقال اآلخر :
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َل فريريريريريريرييريريريريريريريمريريريريريريريا بريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريريا حريريريريريريريْ   ء  عريريريريريريريراِر بريريريريريريريكريريريريريريريَ

  
ه َذو و األلريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياب و    اَّريريريريريريريريريريريريريريقُّ يريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريريريري 

  
 نساٍء يلدن الذُّكور وفي َشِريِّة نساٍء يلدن اإلناث. عرارة األعرابّي : يقال تزّوج فالٌن فيوأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن 

 : الشّدة. وأنشد قوَل األخطل : العَرارة وقال أبو عبيد :

بريريريريريريريريريريريريريريوَ  لريريريريريريريريريريريريريري ارُ  و  ّن الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرارأَب   الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
فُّ أ ريريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريريم األثريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياالو    املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريِ

  
 : بَهار البَّر. العَرار قال : وقال األصمعّي :

يت َعرارة قلت : الواحدة ن العجم من الفُرس بها. وأُرى أّن فرس كلحبة اليربوعّي سّمِ  بها. العرارة ، وهي الَحْنوة التي يتيمَّ

 وهو القائل :

َم بريريريريريريريِن بريريريريريريريكريريريريريريرير  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريلريريريريريريري  بريريريريريريريلريريريريريريريو ج ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أغريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّاء الريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَارأب  أُ هبريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريم   

  
يت الفرس. وقال بشر : العرارة وقال بعُضهم :  : الجرادة ، وبها سّمِ

 عرارأَب َهْبوأب  فيها اصفرار
ةو  .ُعَرر : األُْبنة في العصا ، وجمعها العُرَّ

َمن منه في صدره وعنقه أكثَر منه في سائر َخْلقه. أعرُّ  وقال الليث : حمارٌ   ، إذا كان الّسِ

ةو العَرّ وقال :   م والجاريةُ الُمْعَجالِن عن الفطام.الغال : العَرارةو العَرارو،  العَرَّ

 ُعراعروالسَّنام : غاربه.  ُعرُعرةوأعاله.  الجبل : ُعرعرةو: أتاه ما ال قِوام له معه.  معرور : المقرور. ورجلٌ  المعرورو

 الجبل وقال المَهلِهل : ُعرعرة القوم : ساداتهم ، أُِخذ من

َع املريريريريريريريريلريريريريريريريريوَك وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  ريريريريريريريريه لريريريريريريريريوائريريريريريريريريه  لريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ

  
َرى   راعريريريريريريريريريرير  األقريريريريريريريريريريواُِ و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرير  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريَ

  
 بعُرعرة إنا نزلنا»الجبل : غلظه ومعظمه. قال : وكتب يحيى بن يعمر إلى الحّجاج :  ُعرعرة وقال أبو عبيد : قال األصمعّي :

 : ِغلظه وَحضيُضه : أصلُه. فعرعرته .«الجبل والعدوُّ بحضيضه

 .عّراء وناقة أعرّ  ، وهو قَِصر السَّنام يقال بعيرٌ  العََرر عبيد : ومن ُعيوب اإلبلقال أبو 

 : شجٌر يقال له السَّاَسم ، ويقال له الشَّيَزى. ويقال هو شجٌر يُعَمل منه القطران. العَرَعر وقال ابن األعرابي :

 : لُعبةٌ لصبيان األعراب. قال الكميت : َعرعارِ  وقال أبو ُعبيد :

هريريريريريريريريابريريريريريريريريريو   لريريريريريريريريري أب  ال يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريذئريريريريريريريريري   أفريريريريريريريريرير ريريريريريريريريريَ

  
رعريريريريريريريريريارِ و   نَي عريريريريريريريريريَ ِ أب الريريريريريريريريري اعريريريريريريريريريِ ى الريريريريريريريريريِولريريريريريريريريريْ  ال َومسريريريريريريريريريَ

  
 أي ليس بها ذئٌب لبُعدها عن الناِس.

ِسدادها. قال :  : َعرَعَرتُها القارورةَ ، إذا نزعَت منها ِسَداَدها. ويقال ذلك إذا سددتها. ويقال عرعرت وقال ابن األعرابي : يقال

 : وكاؤها. ُعرُعرتهاو

 اإلنسان : جلد رأسه. ُعرُعرةو

 . وقال أبو عمرو في قول الشاعر يذكر امرأةً :عّراء قال األصمعّي : يقال للجارية العذراء

 ع رع َرهاو ركَبْه َصوَمها و 
 أي ساء خلقها وقال غيره : معناه أنّها ركبت القَِذر من أفعالها. وأراد بعرعرتها
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 اللعاُ. ع رَّأب . وكذلك الصَُّوع ّرهتا
يقول : َخلِّه وَغيَّه إذا لم يُِطْعك في اإلرشاد فلعلَّه أن يقع  .«فقَره بفيه لعلَّه يُلهيه ُعرَّ » ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال في مثل :

 في َهلكة تُلهيه عنك وتشغله. وقال قيس بن زهير :

   قريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ال تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرُّوان بريريريريريريريريريريري اهريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية

  
َ مريريريريريريريريريا     قريريريريريريريريريومريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا واذكريريريريريريريريريروا ا  ء والريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
ه فالٌن ، إذا لقّب بلقبٍ  ُعرّ  بُن األعرابّي : يقالوقال ا  .يعرُّ

هو، إذا نقَص ،  َعرَّ وقال :  ه يعُرُّ  ، إذا صادَف نوبتَه من الماء وغيره. َعّر يعُرُّ و، إذا لقَّبه بما يَشينُه.  َعرَّ

ى وقال أبو عمرو :  : الَمِعيهة من النساء. العُرَّ

ة األعرابّي قال :أبو العباس عن ابن   إذا قاتلتَه. عاررتُه القتال ، يقال الِعرار الَخلَّة القبيحة. وقال أبو عمرو : : العَرَّ

عّ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال ::  رع  السكون. الرَّ

ك. المترعِرع وقال أبو عبيد :  هو المتحّرِ

طب إذا طال في منبته   .رعراع : قََصبٌ قلت : وسمعُت العرَب تقول للقَصب الرَّ

 ، والجميع َرعارع. ومنه قول لبيد : َرْعَرعو رعراعٌ  ومنه قيل للغالم الذي شبَّ وامتّدت قامته :

 أاَل  نَّ   واَن الةَّباب الرَّعارع  
  الفارُس دابّتَه ، إذا كان ريّضاً فرِكبه ليروَضه ويُذلَّه. وقال أبو َوْجزة السعدّي : رعرعَ  ويقال

رِعريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريه ه  تريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريالُ  كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريّ

  
رامسريريريريريريريريريريريريريا  زَّأب  ومريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌَع يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياُّع هريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه : عاع وقال ِشمر فيما قرأت بخّطِ َذاُل والضُّعفاء ، وهم الذين إذا فِزعوا طاروا. الرَّ جاج من الناس ، وهم الرُّ قال : وقال  كالرَّ

 ، ألنها كأنّها أبداً منخوبة فزعة. َرَعاعة أبو العميثل : يقال للنعامة

قيق على األرض ، ومنه قيل غالمٌ  الرعرعة وقال ابن دريد : ِسنُّه  ترعرعت قال : ويقال .رعَرع : اضطراب الماء الصافي الرَّ

 وتزعزعت ، إذا نَغَضت.

 ابب العني والَّلم

 [ع ل]
 عل ، لع : مستعمالن.

اتهما شتّى واألب واحد وهم بنو  َعلّةٍ  ، وهما ابنا َعلّة هما أخوان من يقال« : النوادر»قال أبو زيد في كتاب :  عل ، إذا كانت أُمَّ

ت ، وهم إخوةٌ من ت ، وهم من َعالَّ ٍت. كلُّ هذا من كالمهم. ونحن أَخَواِن من َعلَّةٍ  العاَلَّ : من  َعلّة ، وهو أخي من َعلّة وَعالَّ

هاٍت شتّى.ا : العَلّةوَضّرتين ، ولم يقولوا من َضّرة.  ت : بنو رجٍل واحٍد من أُمَّ  لرابَّة. وبنو العاَلَّ

 .َعلّة وأوالد َعلّةٍ  وقال ابن شميل : هو بنو

 وقال أوس بن َحَجر :

ة  و  لريريريريريريريريريريريريريّ  هريريريريريريريريريريريريريْم ملريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلِّ املريريريريريريريريريريريريريال أوالد  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
َوالو     ن كريريريريريريريان  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يف الريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريومريريريريريريرية خمريريريريريري ْ

  
 فالٌن بأغانيِه ، إذا غنّاهم بأغنيّة بعد أخرى. علَّلَنا لهوُت بها. ويقالبالمرأة تعلُّالً ، أي  تعلَّلتُ  أبو عبيد عن األصمعّي :
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 : المرأة المطيَّبة العليلة وقال أبو عمرو :
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 طيبا  بع  ِطي . قال : ومله قول امرىء ال يس :
علَّلِ و 

 
 ال ت بِعِ ي  من َجَلاِك امل

فه بالريق. ليعلِّ  فهو الذي« المعلِّل»أي المطيَّب مرة بعد أخرى. ومن رواه   ُمترّشِ

 .بالِعلل : دافع جابي الَخراج المعلِّلو: الُمِعين بالبّر بعد البّر. قال :  المعلِّل وقال ابن األعرابي :

 ، أي يتوارث بنو اإلخوة لألب واألّم دون اإلخوة لألب. «العاَّلت يتوارث بنو األعيان من األخوات دون بني»وفي الحديث : 

 قبل استيجاب الضرع للحلب بكثرة اللبن. هو الحلب الِعاللو

 وقال بعض األعراب فيه :

لريريريريريريريريريريز تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم أّ  ال أكريريريريريريريريريريّرمريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
الِل وال عريريريريريريرين قريريريريريريريِ ر أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريايف    عريريريريريريرين الريريريريريريريعريريريريريريريِ

  
ألّول جري أبو العباس عن ابن األعرابّي : العاُللة والعُراكة والدُّالكة : ما حلبتَه قبل الِفيقة األولى وقبل أن تجتمع الثانية. ويقال 

 الفرس بُداهتُه ، وللذي يكون بعده ُعاللته. وقال األعشى :

اللريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة أو بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا   اّل عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
زاره    هريريريريريريريريريريريريريريريريَة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريريح  َنريريريريريريريريريريريريريريريري  اجلريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يكون ترجياً ، ويكون بمعنى كي ،  لعلّ  حرفان ُوِضعا للترّجي في قول النحويّين. وأثبَِت عن ابن األنبارّي أنه قال : لعلَ و علَ 

عبد هللا يقوم معناه عسى عبد هللا. ويكون  لعل أحّج العاَم ، معناه أظنُّني سأحّج. ويكون بمعنى َعَسى لعلّي ويكون ظنّاً كقولك :

 ؟تشتمني فأعاقبَك ، معناه هل تشتمني لعلَّك بمعنى االستفهام كقولك :

فَ َلَعلََّك ابِخع  )تعالى :  وأخبرني المنذرّي عن الحسين بن فهم أّن محمد بن ساّلم أخبره عن يونس أنه سأله عن قول هللا
قال : معناه كأنّك فاعل ذلك إن لم يؤمنوا.  [12هود : ] (فَ َلَعلََّك اتِرك  بَ ْعَض ما يُوحى ِإلَْيكَ ) ، و [6الكهف : ] (نَ ْفَسكَ 

 و [113 طه :] (َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ ) و [27النُّور : ] (َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ )لها مواضع في كالم العرب ، من ذلك قوله :  لعلّ وقال : 

 أركبها ، بمعنى كي. لعلّي قال : معناه كي تذكروا ، وكي يتقوا ، كقولك : ابعْث إلّي بدابّتك [44طه : ] (َلَعلَُّه يَ َتذَكَّرُ )

 نتحّدث ، أي كي نتحّدث. لعلّنا قال : وتقول انطلْق بنا

،  َعلِّي ، وبعضهم لعَنِّي ، وبعضهم لعلّني ، وبعضهم لعلّي بعض العرب لغات ، يقول لعلّ  الحّراني عن ابن السكيت : في

 ، وبعضهم ألنّي ، وبعضهم ألنّني ، وبعضهم لَونَّني. وقال العجاج حاكياً قول ابنته : علِّني وبعضهم

   أبتا َعلََّك أو عساكا
ْمتها ، أي استزدتها. تعاللتُ  ويقال :  نفسي وتلوَّ

 .العَلَل األصمعّي : إذا وردت اإلبُل الماَء فالسَّْقية األولى النََّهل ، والثانيةأبو عبيد عن 

 ، بضم العين. أُعلُّها أنا عللتُها ، إذا شربت الشربة الثانية ، وقد تَِعلّ  اإلبل َعلَّت قلت : وسمعُت العرب تقول :
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اعتَل  الشَّراب. وقد َعلَل من يَعُلُ و عّل يِعلّ ومن المرض ،  يَِعلُ  الرجلُ  علّ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي :

 صعبة. العليل ِعلَّةً 

 ، إذا عرَض عليك الّطعاَم وأنت ُمستغٍن عنه ، وهو كقولهم : َعْرَض سابِِرّيٍ. عالَّةٍ  َسومَ  عليَ  وقال أبو عبيد : يقال عرضَ 

 والجمع أعالل. قاله األصمعّي ، قال : وبه شبِّه الرجل الضعيف ، فيقال كأنّهالقُراد.  : العَلُ و: الكبير الُمِسّن.  العَلُ  أبو عبيد :

 .َعلّ 

أيضاً : َحباب الماء. قال : وقال  اليعاليلو قال : .اليعاليل : المطر بعد المطر ، وجمعه اليعلول أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 السَّحاب المطَّرد أيضاً.قال : وهو  : غدير أبيض مّطرد. اليعلول األصمعي :

 : ذكر القَنَابر. العُلعلو: اسم ذكر الرُجل.  العُلعُل ثعلب عن ابن األعرابّي :

هابة وهي طرف المعدة. قال : ويُجمع العُلعُلو لع التي تُشرف على الرَّ  وَعاللل. قال : ُعلُل منها كلها على العلعلُ  : طرف الّضِ

 به المريض من الطعام الخفيف ، فإذا قِوَي أكله فهو الغُلُل جمع َغلول. يعلَّل و ما، وه العَلول أيضاً : جمع العُلُلو

الناقةَ ِعالالً ، إذا حلبتَها صباحاً ومساًء ونصف النهار وقال أبو زيد : العاُللة : أن تحلب الناقة أّوَل  عاللت وقال اللِّحياني :

 طى هي العاُللة ، وقد يُدَعى كلُّهن ُعاللة.النهار وآخَره وتحلب وسط النهار ، فتلك الحلبة الوس

 شّرٍ وُزلُزول َشّر ، أي في قتال واضطراب. ُعلعُولِ  وقال الفراء : يقال إنه لفي

ُن بأرِض كذا كذا ، أي جاهل.  وقال أبو سعيد : تقول العرب : أنا َعالَّ

 قال : وامرأة عاّلنة : جاهلة. قال : وهي لغة معروفة.

 الحرف وال أدري من رواه عن أبي سعيد.قلت : ال أعرف هذا 

 واحد. لعلَّكو َعلَّكو،  لَعَلْ و َعلْ  وقال الفراء : العرب تقول للعاثر : لعاً لك وتقول

 وقال الفرزدق :

ِك  لريريريريريريريّ ر  يب قريريريريريريريلريريريريريريريه عريريريريريريريَ  انريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريى و  ذا عريريريريريريري ريريريريريريريَ

  
ا       ب أبريريريريريريريريريريريواب الريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريالهلريريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد أيضاً :

 فريريريريريريريريهريريريريريريريريّن عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أكريريريريريريريريتريريريريريريريريافريريريريريريريريهريريريريريريريريم ورمريريريريريريريريامسريريريريريريريريهريريريريريريريريم 

  
ْل   عريريريريريريريَ ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وال لريريريريريريَ  يريريريريريري ريريريريريريلريريريريريرين ملريريريريريرين أدركريريريريريرين تريريريريريريريَ

  
دت الالم في قولهم  لك. لَعَلْ  إنما هو لعلَّك لك. وكذلك َعلْ  ألنهم أرادوا َعلَّكِ  قلت : ُشّدِ

 ، وقِرَعْوس ، وُعصفورّي. يَعلول ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للبعير ذي السَّنامين :

من الجوع والعطش ، أي  يتلعلع فالن فالٌن عظَم فالٍن ، إذا كسره. قال : وقال أبو عمرو : لعلع عبيد عن أبي زيد :أبو :  لع

 يتضّور.

 : السراب. ولعلعتُه : بصيُصه. اللَّعلَعو

 : ماء في البادية معروف ، وقد وردتُه. لَعلَعٌ و

 األرُض. ألعَّتْ  : أّول النبت ، وقد اللُّعَاع أبو عبيد عن الفراء :
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فكثرت العَيناُت فقلبت إحداَها ياء ، كما قالوا  نتلعَّع كان ذلك في األصل .اللُّعاع ، أي نأكل نتلعَّى سلمةُ عن الفّراء : خرجنا

 تظنّيت من الظّن.

ع عسلٌ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال :  : اللُّعاعةوللُزوجته. قال :  ، وهو الذي إذا رفعتَه امتدَّ معك فلم يتقطَّع متلعِّ

 كل نباٍت ليّن من أحرار البقول فيه ماء كثير لِزج. ويقال له النّعاعة أيضاً.

 وأنشد :

هريريريريريريريا وذاِن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريَ ريريري  عريريريريريريرياع مريريرين اَّريريريَ  كريريريريريريرياَد الريريريلريريريُّ

  
لريريريريريريريريرياطريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  و   يريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَ  رِجريريريريريريريريريرٌِج بريريريريريريريريريني َّريريريريريريريريريَ

  
 : مليحة عفيفة. لَعَّة وقال الليث : امرأةٌ 

ج أنه قال : لعَّاعة ورجلٌ   اللعالع : الجبان. يتكلَّف األلحاَن من غير صواب. وروي عن المؤّرِ

 ، أي ِجزعة من الشراب. لُعاعة وقال أبو الحسن اللِّحياني : في اإلناء

 دُّنياإنّما ال»حسنة ، ونُعاعةٌ حسنة ، وهو نبٌت ناعم في أّول ما ينبت. ومنه قيل :  لُعاعةٌ  وقال األصمعي : ببلِد بني فالنٍ 

 .«لُعاعة

 : الكأل الخفيف ، ُرعي أو لم يُْرَع. اللُّعاعة الهنِدبَاء ، يمّد ويقصر. وقال أبو عمرو : : اللُّعَاعة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 ابب العني والنون

 [ع ن]
 عن ، نع : مستعمالن.

االعتراض بالفضول. قال : وشاركه  : العُنّةو العَنّة أخبرني المنذري عن أبي العباس عن سلمة عن الفراء أنه قال ::  عن

، وذلك إذا اشتركا في  عنان الحرانّي عن ابن السكيت : يقال شاركه ِشركة لهما ، أي عرض. عنّ  ، أي في شيءٍ  عنان ِشركة

 ا فيه ، أي َعَرض.لهما شيٌء فاشترك عنّ  ماٍل معلوم وباَن كلُّ واحٍد منهما بسائر ماله دوَن صاحبه ، وكأّن أصله أنَّه

 قال : وشاركه ِشركة مفاوضة ، وذلك أن يكون مالُهما جميعاً من كّل شيٍء يملكانه بينهما.

يت شركة ً  وقال غيره : سّمِ لمعارضة كل واحٍد منهما صاحبه بماٍل مثل مال صاحبه ، وَعمٍل فيه مثِل عمله بيعاً  العنان عنانا

ً  وشراء. يقال  كما يقال عارضه يعارضه ِعراضاً ومعارضة.،  ُمعانّةً و عانّه ِعنانا

 قال ابن حلِّزة : .َعنّ  : االعتراض ، اسٌم من العَننو

ع لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا   طريريريريريريريريريال  وظريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا تريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريرأب الريريريريريريريريربريريريريريريريرييريريريريريريريريض الريريريريريريريرييتريريريريريريريريبريريريريريريريرياء     تريريريريريريريرير عريريريريريريريرين مسريريريريريريريريَ

  
ي ً  اللجام ِعنانُ  وسّمِ  العتراض َسْيَريه على صفحتي عنق الّدابة عن يمينه وشماله. عنانا

ركة شركتان : شركة فهو أن يُحضر كلُّ واحٍد من الشريكين دنانير أو  الِعنَان وشركة المفاوضة. فأّما ِشركة العنان قلت : والّشِ

ه ، ولم يختلف الفقهاء في جواز هذه الشركة دراهم مثل ما يُخرج اآلخر َويخلطانها ويأذن كلُّ واحٍد منهما لصاحبه بأْن يتّجر في

 وأنهما إْن ربحا فيما تَجرا فيه
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عا فعلى ر وس أمواهلما. وأما  ريريريريريركة املفاوضريريريريرية فأن يةريريريريري كا يف كل  ريريريريرييء   لكانه أو  فالربح بيلهما ، و ن و ضريريريريريِ
 يستفي انه من بع .

 وهذه الشركة عند الشافعية باطلة.

ً   ، إذا علمَت لهاللجامَ  أعننت أبو عبيد عن الكسائي :  .ِعنانا

ً  ، باأللف وغير األلف ، إذا عِملت له َعنَنتهوالفرس  أعننت وقال يعقوب بن السكيت : قال األصمعي : ، وأهل العراق  عنانا

 .الِعنان أِعنّة . وجمعِعنانا : جعل لها َعنًّا دابّته َعنَ و ُمِعنَ  دابّته إليه ليَثنِيَه عن السير ، فهو عنانَ  الفارُس ، إذا شدَّ  أَعنَ  يقولون :

 من الدواّب : التي تُباري في سيرها الدوابَّ فتقُدمها. قال النابغة العَنُونو

ذوٌف   كريريريريريريريريريريأّن الريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريَل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ بريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريون    وان  هريريريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريريريريٌة عريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والَخذوف : السَّمينة من ُحمر الوحش.

ُ  َعنَانةٌ  رجٌل في أرٍض له إْذ مّرت بهوكان » في حديث عبد هللا بن مسعود أنه قال :و : السحابة  العَنانة قال أبو عبيد : .«تََرْهيَأ

فإن كان  .«السماء أعنانَ »ورواه بعضهم :  .«السَّحاب َعنَان لو بلغَْت خطيئتُه» قال : وفي بعض الحديث : .َعنانٌ  ، وجمعها

 السماء فهي النَّواحي. أعنانَ  المحفوظ

. َعنّ  ومنه يقال : أخَذ في كلِ  َعنٌ  واحيه ، قاله يونس النحوّي ، الواحدُ كّل شيٍء : ن أعنانو  وَسّنٍ وفَّنٍ

 لك منها إذا نظرَت إليها ، أي ما بدا لك منها. عنَ  السماء : ما َعنان وقال الليث :

 وأما قوله :

عرينِي األماعز    َجَرى يف َعلاِن الةِّ
.فمعناه جرى في ِعراضها َسراُب   األماعز حين يشتدُّ الحرُّ

ً و يِعُن َعنًّا الرجلُ  َعنَ  يقال وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال : ، إذا اعترَض لك من أحد جانبيك من عْن يمينك أو  عننا

 من عن شمالك بمكروه.

 .العانّ  فيه يَِعنّ  اسم ، وهو الموضع الذي العَنَنوالمصَدر ،  العَنّ وقال : 

ً  من اللجام الِعنان يقال : وسمِّ   ألنه يعترُضه من ناحيتيه وال يدخل فَمه منه شيء. ِعنانا

ي ً  الكتاب ُعنوان قال : وسّمِ قال :  ، فلما كثرت النونات قلبت إحداها واواً. ُعنَّان له من ناحيتيه. قال : وأصله يِعنُ  ألنه عنوانا

 النون.ومن قال ُعلوان جعل النوَن الماً ؛ ألنّها أخّف وأظهر من 

ض : قد جعل كذا وكذا ح بالشيء بل يعّرِ ً  قال : ويقال للرجل الذي ال يصّرِ  لحاجته. ومنه قول الشاعر : عنوانا

 تريريريريريريريعريريريريريريريرف يف عريريريريريريريلريريريريريريريواَنريريريريريريريا بريريريريريريريعريريريريريريريَض َّريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريرياو 

  
 يف جريريوفريريهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريمريريعريريريريريريرياء  ريريكريريي الريريريريريريري َّواهريرييريريريريريريرياو  

  
 يرثي عثمان َرِحمه هللا :له. وقال حسان بن ثابت  عنوانٌ  قال : وكلَّما استدللت بشيء تُْظِهره على غيره فهو

جريريريريوِد بريريريريريريريه  لريريريريوان  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ وا أبمشريريريريَ  عريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريَّ

  
ع الريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريحريريريريريريريا  وقريريريريريريرير ان   يريريريريريريري ريريريريريريري ريريريريريريريِّ

  
 قال : ويقال للحظيرة من الشجر يحظَّر بها على الغنم واإلبل في الشتاء للتتذرى بها
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 ، م ل قري ّبة وقباب. ِعلانو  ع َلنٌ  . و عهاع ّلة من برد الةََّمال
يقال :  ً  وسّمِ  يمينه وعن شماله فال يقصده. عن ذكرهُ لقبل المرأةِ من يعنّ  ألنه الِعنِّيُن ِعنّينا

 ، وعلونتُه بمعنًى واحد. َعنَّنتهوالكتاَب ،  َعنَنتُ وقال : 

 .نتهعنّ والكتاب  عنونت ، وهي التي ال تريد الرجال. قال أبو عبيد : وقال األحمر : ِعنّينة أبو عبيد عن األموّي : امرأة

ً  الكتاب عنّنت وقال اللِّحياني :  ، وعنَّيتُه تعنيةً ، إذا عنونته. تعنينا

ام ، أي بطيٌء عنه. عنّانٌ  على آنف القوم ، إذا كان سباقاً لهم. وفالنٌ  َعنّانٌ  وقال غيره : فالنٌ   عن الخير وَخنَّاٌس وكزَّ

ة : عنعنةو  بني تميم : إبدالهم الهمزة عيناً ، كما قال ذو الرمَّ

رقريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريزِلريريريريريريريريرية   ن  ريريريريريريريريريَ َه مريريريريريريريريريِ ْن تريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريَّ  أعريريريريريريريريريَ

  
وُ     مريريريريريريرياء  الصريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريابريريريريريريرية من عيليريريريريريريريَك مسريريريريريريريريريريريريريريريج 

  
 وقال جراُن العود :

لريريريريريريريا لريريريريريريَّ َن   لريريريريريرييريريريريريريريه عريريريريريريَ لريريريريريريْ  فريريريريريريمريريريريريريريا أ بريريريريريرين مسريريريريريريىّت قريريريريريريري 

  
ف  و تريريريريريريريريراٌب   َن األرَ.  لريريريريريريريريلريريريريريريريرياس ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 جاورهم أنَّ ، وتميم وقيس وأسٌد ومن جاوَرهم يجعلون ألف أنَّ إذا كانت مفتوحة عيناً ، يقولون :وقال الفراء : لغة قريش ومن 

 تقول ذاك ، معناهما لعلَّك. لَعَنَّكورسوُل هللا ، فإذا كسروا رَجعوا إلى األلف. قال : العرب تقول : ألَنَّك تقول ذاك ،  َعنَّك أشهد

 أعداه وَحَمله على الُحْضر الشديد. وأنشد ابن السكيت : دابّته ، إذا ِعنَان ويقال مأل فالنٌ 

 مسريريريريريريريرف بريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريري  مريريريريريريرين اَّريريريريريريريادي  ذا مريريريريريريريأل  

  
   ِ خريريريريريريريِ َرِق الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريرياَن األبريريريريْ  مشريريريس  الريريريلريريريهريريريريريريريار عريريريِ

  
 قال : أراد باألبرق الصَِّخب الجندب.

صوتاً. وليس صوته من فيه ؛ ولذلك يقال : َجهده. يقول : يَرَمُض فيستغيث بالطيران فتقع رجلُه في جناحيه فتسمع لهما  ِعنانهو

 صرَّ الجندب.

،  ِعنانه ، إذا كان ممتنِعا. ويقال أَْرخِ من الِعنان فالن ، إذا انقاد. وفالٌن أبيُ  عنانُ  َذلّ  أمثال سائرة. يقال : الِعنان وللعرب في

اح :إذا استَويا في فضٍل أو غيره. وقال الطر ِعنانٍ  أي رفِّه عنه. وهما يجرياَن في  مَّ

ٌن  هريريريريريريريريريريم أين م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ

  
لريريريريريريريريريريريرياِن   عريريريريريريريريريريريريوا عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياان  عريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريِ   ذا رفريريريريريريريريريريريريَ

  
 المعنى سيعلم الشعراء كلُّهم أني قاِرح.

ً  وجرى الفرسُ   ، إذا ألجمتَه. ِعنانَه ، أي ُردَّه علّي وثنيت على الفرس عنانَه ويقال : اثِن عليَ  ، إذا جرى شوطاً. ِعنانا

 وقال ابن ُمقبل يذكر فرساً :

ه و   مسريريريريريريريريريرياوطريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريىتَّ ثريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريَ

  
ه   بريريريريريريرياء ر َن كريريريريريريرياهريريريريريريريلريريريريريريري  لريريريريريريريْ  عريريريريريريريلريريريريريريريى مريريريريريريري  بريريريريريريرير الريريريريريريريعريريريريريريريِ

  
 حاَوطني ، أي داورني وعالجني. ومدبِر ِعلبائه : عنقه. أراد أنّه طويل العنق ، في علبائه إدبار.

 عنقه. فإذا قالوا قصير الِعذار فهو، إذا ذُمَّ بقصر  العنان وفرٌس طويل .العنان ويقال للرجل الشريف العظيم السُّوَدد : إنه لطويل
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 م ٌ  ، ألنه وصف مسيل ذ  بسعة َجحفلته.
 ، غيَر مسترخية البطن. العنان ويقال امرأة معنَّنة ، إذا كانت مجدولةً جدلَ 

يضاً ِمتْيَحا. ِمعَنٌ  ورجل  ، إذا كان ِعّرِ

 وتعترض في كل شيء. تعتَنُ  : ِمعَنّة وامرأة

 وروي عن بعض العرب أنه قال :

ْه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   نَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 ِ علَّة  ِنيتَرنَّه 

 وتفتنُّ في كل شيء. تعتنُ  أي

 وفّنٍ ، بمعنًى واحد. َعنٍ  ويقال : إنّه ليأخذ في كل

 من الكأل وفُنّة ، وثُنة ، وعانكة من الكأل ، بمعنًى واحد ، أي كنا في كأل كثير وِخصب. ُعنَّةٍ  وسِمعُت العرَب تقول : ُكنَّا في

 يعتنُّ للسالك. عانٌ  الذي يعتَنُّ لك في َصوبِك ويقطع عليك طريقك. يقال : بموِضع كذا ، من صفة الجبال : العانُ  ابن شميل :

 المعنون وجمع الِعنِّين جمع العُنُنوقال :  .َعنُونو عانٌ  المعترضون بالفضول ، الواحد : العُنُن ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :

 .َعنِين َمعنوٌن ُمعٌَن ُمعَنّن ، فهو أُْعنِنَ و ُعِننَ و ُعنِّنوالرجل  ُعنَ  أيضاً. ويقال

 : الحبس في المطبق الطويل. التعنينوقال 

 خفوع ، ومعتوه ، وممتوه ، وُمَمتّهٌ ، إذا كان مجنوناً.ومهروع ، وم معنون عمرو عن أبيه : يقال للمجنون :

 وبنو تيم هللا بن ثعلبة يقولون : َرَعنَّك تقول ذاَك ولغَنَّك ، بمعنى لعلَّك ، بالغين. لبني تميم. قال : لعنّك قال ابن األعرابي :

ً عنّ  الكتابَ  عننت غير جيّدة. قال : ويقال العنوان وقال الليث : العُلوان لغة في  .ا

 قال : وَعْنونته. قال : وهو فيما ذُكر مشتٌق من المعنى. قال : وَعنّيتُه تعنيةً ، كلُّها لغات.

 من الحروف الخافضة.« ِمن»و حرُف صفٍة ، وهو اسم. « عن»وقال النحويون : 

 وقال الشاعر : .«ِمن»على « َعنْ »والدليل على ذلك أنك تقول أتيته من عن يمينه ومن عن شماله ، وال تقدم 

 من عن  ني اَّ برييَّا نيترأٌب َعَجل
 ، وخذ منه كذا وكذا. عنّي وتقول : أخذت الشيء منه ، وحّدثني فالن عن فالن. ويقال تنحَّ عني وانصرفْ 

يلى زيادة. وقال الجعدّي يخاطب ل« عنك»و ، المعنى خذ ذا ،  عنك في كالمها ، يقال : خذ ذا عنك وقال أبو زيد : العرب تزيد

: 

َُ الريريريريرجريريريريريريريال وأقريريريريبريريريريلريريريريي   َدعريريريريي عريريريريلريريريريريريريِك َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريا

  
ى أذلريريريريريغريريريريريّي  ريريريريريأل اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريِك فريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال   عريريريريريلريريريريريَ

  
 أراد يمأل استَك فيشلةً ، فخرج فيشالً نصباً على التفسير.

 الضَّْعف. : النَّعْ  ثعلب عن ابن األعرابي قال ::  نع

 سلمة عن الفراء قال : النَّعَّة َضعُف الغُرمول بعد قّوته.

 نشد : : الفرج الدقيق الطويل. وأ النُّعنع قال :عمرو عن أبيه 
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وا نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريع  لريريريريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْع   ور أنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أيُّ األيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

ْع أ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ع   رصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أُ الريريريريريريريريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت الريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر.  قال : والقرَصع : القصير المعجَّ

 .نُعنُع أبو عبيد عن األصمعّي : يقال للطويل من الرجال

 الداُر ، إذا نأت وبعُدت.وقال غيره : تنعنعت 

 : بقلة ناعمة. وقال ِشْمر : لم أسمع نُعاعة إاّل لألصمعي. قال : ونُعاعة : موضع. النُّعاعة أبو عبيد عن األصمعي :

 وأنشد :

اعريريريريريريريريريريريريريريريه   ال عريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريش  اّل  بريريريريريريريريريريريريريريريٌل  ريريريريريريريريريريريريريريري ّ

  
عريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريه   أأب أو نريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريوردهريريريريريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ونُغنُغ. نُعنُع ويقال لبَظر المرأة إذا طال

  المغيرة بن حبناء :وقال 

هريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول  و  عريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريه  نريريريريريريريريريريري    اّل جريريريريريريريريريريري 

  
 ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّته  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن  

  
 قوله ثمان في موضع النصب ، وهو على لغة من يقول : رأيت قاٍض وهذا قاٍض ومررت بقاض.

 ابب العني والفاء

 [ع ف]
 عف ، فع : مستعمالن.

 أيضاً. وقال األعشى : العُفّة : بقيّة اللبن في الضرع بعدما يُمتَكُّ أكثره. قال : وهي العُفافة أبو عبيد ::  عف

عريريريريريريريريرياَدى عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياَر فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريعو   تريريريريريريريريريَ

  
واق    فريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريٌة أو فريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريريريريوه  اّل عريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ّرة. العُفافة وقال غيره  : القليل من اللبن في الضَّرع قبل نزول الّدِ

 .تعتفُّه : أن تأخذ الشيء بعد الشيء ، فأنت العُفافة قال :وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء 

 : ثمر الطَّلح. العَْفعَف وروى عمرو عن أبيه :

مث يرضعه الفصيل في قول بعضهم. قال : وبعضهم يقول : العُفافة وقال أبو زيد : أن تترك الناقةُ على الفصيل  العُفافة : الرَّ

 َن فُواقاً خفيفاً.بعد ما ينفض ما في ضرعها فتجمع له اللب

 وُعثّة. ُعفّة وقال ابن الفرج : يقال للعجوز

 : سمكة جرداء بيضاء صغيرة إذا ُطبخت فهي كاألُرّز في طعمها. العُفّةوقال : 

ً و يَِعُف ِعفّةً  اإلنسان عن المحارم عفّ  ويقال  .عفائف الفرج ونسوةٌ  عفيفة ، وامرأة أِعفّاء وجمعه َعفيفٌ  ، فهو َعفافا

 ، وَهْبَهبّي ، وسّطار. فَعفَعانيّ  أبو العباس عن سلمة عن الفراء : يقال للقّصاب:  فع

: القّصاب وأنشد غيره  الفعفعيُ  قال : وقال ابن األعرابّي : .فَعفَع ، إذا كان خفيفاً. ويقال للجدي فُعافِعٌ و فَعفَع قال : ورجلٌ 

 لصخر الغّي :
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فريريريريريريريريريريريرأب   اَر بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياَدى أ ريريريريريريريريريريرياه ّ  طريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريرياهريريريريريريريِ

 
  لريريريريريريرييريريريريريريريه اجريريريريريريريتريريريريريريريزاَر الريريريريريريريعريريريريريريريفريريريريريريريعريريريريريريريفريريريريريريريّي املريريريريريريري

  
 : زجُر الغنم. الفعفع عمرو عن أبيه :

 قلت : وهي الفعفعة.
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 َوعواٌع لَعالٌع َرعراٌع ، أي جبان. فعفاعٌ  وقال المؤرج : رجلٌ 

 ابب العني والباء

 [ع ب]
 عب ، بع.

ا وال»جاء في الخبر : :  عب ، « العبّ  الُكباد من»: أن يشرب الماء وال يتنفّس. وقيل :  العبُ و .«تعُبُّوه َعبًّا ُمصُّوا الماَء َمصًّ

 وهو وجع الكبد.

أن يشرب الماء دغرقة بال َغْنث. والدغرقة : أن يصبَّ الماَء مرةً واحدة.  العبُ  وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال :

 والغَْنث : أن يقّطع الَجْرع.

 وال يشرب كما يشرب سائر الطير نقراً. عبًّا الماء يعُبُ  وهَدر. وذلك أّن الحمام عبّ   : الَحَمام من الطَّير : ماوقال الشافعيّ 

كلُّ  : اليعبوب : جواٌد بعيد القَْدر في الجري. قال : وقال المنتجع : هو الطويل. وقال ابن األعرابّي : يعبوب أبو عبيدة : فرسٌ 

 .اليعبوب به شبّه الفرسجدول ماٍء سريع الجري ، و

  : كثرة الماء. وأنشد : العُْنبَب وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عنه أنه قال :

  ِ مريريريريس مل تريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريْه والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريّ

  
   ِ بريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  عريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريا بريريريريريريغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياَن ثريريريريريريجريريريريريريوَج الريريريريريريعريريريريريري 

  
 ، والنون ليست بأصلية ، وهي كنون ُعْنَصل وجندب. العبّ  فُْنعَل من ُعنبَب قلت :

 : الصُّوفة الحمراء. العَبعَبة عمرو عن أبيه :

 : كساٌء مخطَّط. وأنشد : العَبعَب وقال ابن األعرابي :

  لَُّج اجمللوِن َجرَّ الَعبَعبا
 : نَْعمة الّشباب. العَبعَب الشاّب التَّاْم وروى عمرو عن أبيه : العَْبعَب وقال أبو عمرو فيما روى أبو عبيد عنه :

 : الطويل من الرجال. العَبعابو العَبعَب ال :وأخبرني اإليادي عن ِشمر أنه ق

 من األكسية : الناعم الرقيق. العَبعَب وقال الليث :

لزماُن قلت : ورأيت في البادية ضرباً من الثُّمام يُْلثِي صمغاً حلواً يُؤَخذ من قضبانه ويؤكل ، يقال له لَثَى الثُّمام ، فإن أتى عليه ا

أي يصفّى ثم يُغلَى بالنار حتى يخثُر ثم ـ  ذ بترابه ويجعل في ثوب ويصبُّ عليه الماء ويُْشَخل بهتناثَر في أصول الثُّمام ، فيؤخ

 أي شربتها. تعبَّبتُها . وقدالعبيبة يؤكل. وما سال منه فهو

عه. يتعبّب ويقال : هو  النبيذ ، أي يتجرَّ

وشجُرهُ يقال له الراء ، ممدود. وقال ابن حبيب  الثعلب. قال :: عنب  العُبَب وروى محمد بن حبيب عن ابن األعرابي أنه قال :

 ، ومن قال ِعنَب الثعلب فقد أخطأ. العُبَب : هو

 الفَنا مقصور : عنب الثعلب. فقال عنٌب ولم يقْل ُعبَب. وروى أبو عبيد عن األصمعي أنه قال :

 وهو قوله : وقد وجدُت بيتاً ألبي وجزة السعدّي يدلُّ على قول ابن األعرابّي ،

ريريريريريريريريريف     عريريريريريريريريِه مريريريريريريريريا بريريريريريريريرينَي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ذا تريريريريريريريريربريريريريريريريريَّ

  
ر    اَل  أوالِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ  و أر. الريريريريريفريريريريريَ بريريريريريريريَ  الريريريريريعريريريريري 

  



102 

 

 العُبِّيَّة أبو عبيد : .«الجاهلية وتعظَُّمها بآبائها ُعبِّيَّة وَضَع عنكم عزوجلإّن هللا »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبّي 

 والِمبِّيّة : الِكْبر.

 ، أم هو من العَْبِو وهو الضوء. العَبّ  قلت : وال أدري أهو فعليّة من

 : معَظم السيل وارتفاعه وكثرته. العُباب أبو عبيد :

 ، إذا حُسن وجُهه بعد تغيُّر. َعبَ والشيء ، إذا ُشِرب.  ُعبَ و ، إذا انهزم. قال : عبعَبَ  عمرو عن أبيه :

 ، إذا أمرتَه أن يستتر. ُعْب ُعب األعرابّي :ثعلب عن ابن 

 قبقاب ، إذا كان واسَع الحلق والجوف جليَل الكالم. َعبعابٌ  رجلٌ « : نوادر األعراب»وفي 

 المياه المتدفّقة. : العُبُب ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 ، إذا صبّه. بعًّا الماءَ  بعّ  عمرو عن أبيه ::  بع

 : صبُّ الماء الُمداَرُك. البَعبَعوبعَب شبابه وِعِهبَّى شبابه. قال قال : ويقال أتيتُه في عَ 

 قلت : ألنه أراد حكاية صوته إذا خرج من اإلناء ونحو ذلك.

 الصعاليك الذين ال ماَل لهم وال َضيعة. : البعابعة قال الليث : وقال أبو زيد :

بع و البُعّةوقال :   الُهبَع. وقال الفراء مثله.من أوالد اإلبل : الذي يُولد بيَن الرُّ

ً و يُبّع بعًّا السحابُ  بعّ  وقال الليث :  ، إذا لّج بمطره. بعَاعا

 ، إذا أنبَتت أنواَع العُْشب أياَم الربيع. وألقت السحابةُ  بَعاُعها ، أي ثِْقله. وأخرجت األرض بَعاَعه وقال أبو عبيد : ألقى عليه

 ، أي ماءها وثقل مطرها. وقال امرؤ القيس : بَعاَعها

ه و  عريريريريريريرياعريريريريريريريَ بريريريريريرييريريريريريريِ  بريريريريريريَ حريريريريريريراء الريريريريريريغريريريريريريَ  ألريريريريريري ريريريريريريى بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   يريريريريريريرياب احملريريريريريريريمريريريريريريريَّ  نريريريريريريريزوَل الريريريريريريرييريريريريريريريمريريريريريريرياين ذي الريريريريريريريعريريريريريريريِ

  
 شمر عن أبي عمرو : العُباب : كثرة الماء.

 المطر الكثير وقال الَمّرار :وقال ابن األعرابي : العُباب : 

فريريريريريريريريريا    عريريريريريريريريريوامريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريمريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ

  
بريريريريريريريريريرياب     ذا أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريري 

  
 وقال رؤبة :

 كريريريريريريريريأّن يف األقريريريريريريريريتريريريريريريريرياد سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريا  عريريريريريريريريوهريريريريريريريري ريريريريريريريريا

  
ا  بريريريريريريرياَب الريريريريريريغريريريريريريلريريريريريريفريريريريريري ريريريريريريريَ  يف املريريريريريريرياء يريريريريريريفريريريريريرير قريريريريريريَن الريريريريريريعريريريريريري 

  
 الغَْلفَق جعله نعتاً للماء الكثير. ويقال للِعرِمِض فوق الماء غلفق.

 ابب العني وامليم

 [ع م]
 مع. عم ،

أنه اختصم إليه رجالِن في نخِل غرَسه أحُدهما في أرض اآلخر ، قال الراوي للحديث  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  عم

 .«ُعمٌ  فلقد رأيت النخل يُضَرب في أصولها بالفؤوس وإنّها لَنخلٌ : »
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إذا كانت وثيرة. وأنشد للبيد في  عميمة قال : ومنه قيل للمرأة. عميمة : التاّمة في طولها والتفافها ، واحدتها العُمُ  قال أبو عبيد :

 صفة نخيل طالت :

ه  رِيريريريريريريريُّ فريريريريريريريا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ق  ريريريريتريريريريِّ حريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ٌم نريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرينَّ كريريريريريريريريريريريريريرُو    عريريريريريريريريريريريريري 
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فا : نهر بالبحَرين. والسرّي : خليٌج ينخلج منه.  الصَّ

 قال األعشى :ويقال : اعتمَّ النبُت اعتماماً ، إذا التّف وطال. ونبٌت عميم. و

 مؤٌَُّّر بَعميِم اللبه م كتِهل  
 وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال : العَمُّ الجماعة من الحّي.

 والعّم : أخ األب. والعََمم : الِجسم التاّم ، يقال : إّن جسَمه لعَمٌم ، وإنّه لعََمُم الِجسم.

 وُعُمِمه ، أي على طوله وتمامه.ويقال استوى شباُب فالٍن على َعَممه 

 الجماعات ، واحدها َعمٌّ على غير قياس. أبو عبيد عن أبي عمر قال : العماعم :

مُت الرجل ، إذا دعوته ا. قال : وقال أبو زيد : يقال تعمَّ َعّماً.  قال أبو عبيد : وقال الكسائّي : استعمَّ الرجُل َعّماً ، إذا اتخَذ َعمًّ

لُت خا  الً. ويجمع العّم أعماماً وُعموماً وُعمومة.ومثله تخوَّ

 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشَدهُ :

هريريريريريريريا ْه أ ريريريريريريريه  الريريريريريريريتابريريريريريريرييريريريريريريريع بريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريَ َُ بريريريريريريريلريريريريريريريَ اَل  عريريريريريريريَ

  
ِم    عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييَّ وقريريريريريريريريريالريريريريريريريريريه   بريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ

  
ا معناه أنّه لما رأت الشيَب برأسه قالت له :  ال تأتنا ِخْلماً ولكن ائتِنا َعمًّ

 ن ابن السكيت : يقال هما ابنا َعم وال يقال هما ابنا خال ، ويقال هما ابناً خالة وال يقال ابنا عمة.الحّراني ع

بير أنه ذكر أَُحيحةَ بن الُجاَلح وقوَل أخواله فيه :  ه»وفي حديث عروة بن الزُّ ه ، حتى استوى على ُعُمّمِ ِه وُرّمِ قال  «كنّا أهَل ثُّمِ

هحتى ا»: قال أبو عبيد : قوله   أراد على طوله واعتدال شبابه ، يقال للنبات إذا طال : قد اعتّم.« ستوى على ُعمّمِ

مناك أمرنا ، أي ألزمناك.  وقال شمر : قال أبو منجوف : يقال قد َعمَّ

هم. وقال أبو ذؤيب الهذلّي : م : السيّد الذي يقلّده القوُم أموَرهم ، ويلجأ إليه عوامُّ  قال شمر : والمعمَّ

 مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريع الريريريريريريريريلريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىء المريريريريريريريرين  ريريريريريريريريت و 

  
ٌت وُّنريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  َورِي    م  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
هم بالخير. وقال الكميت :  قال : والعََمُم من الرجال : الكافي الذي يعمُّ

 مريريريريريريرين أرومريريريريريريريتريريريريريريريه  [بريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق  ]حبريريريريريريرير جريريريريريريريريريريريريريريرير  

  
  ريريريريريريريريالريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريرين بريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه املريريريريريريريريِ ره الريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريم  و  

  
 قال : والعمم أيضاً في الطُّول والتمام.

 وقال أبو النجم :

 ر د الةباِب َعَمم هَقَص  و 
 وقال ابن األعرابّي : َخْلق َعَمٌم ، أي تاّم.

م»في حديث عطاء : و ، يقول : إذا لم يكن في الماء وضوٌء تامٌّ « فلم تعُممْ »، قال شمر : قوله  «إذا توَضأَت فلم تعُمْم فتيمَّ

م. وأصله من العموم.  فتيمَّ

 ثعلب عن ابن األعرابي : ُعمَّ ، إذا ُطّول.

 مَّ ، إذا طال. قال : وعمعم الرُجل ، إذا كثُر جيُشه بعد قلّة.وعَ 

، يضرب للحَدث يحُدث ببلدة ثم يتعّداه إلى سائر البُلدان. وأصله أن الناعَس يتثاءب في « َعمَّ ثؤباُء الناعِس »ومن أمثالهم : 

 المجلس فيُعدى ثؤباؤه أهَل مجلِسه.
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ّي ورجٌل قُصرّي. فالعُّميّ   : ويقال رجل ُعّمِ
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 العاّم ، والقُصرّي : الخاّص.

ة. وقال ذو الرمة :  والِعمامة من لباس الرأس معروفة ، وجمعها العمائم. وقد تعمّمها الرجل واعتّم بها. وإنه لحَسن الِعمَّ

 اعتمَّ  لزَّب  اجلَْع  ا راطيم  و 
م. د : قد ُعّمِ  والعرب تقول للرجل إذا ُسّوِ

موه عمامةً حمراء.وذلك أنَّ العمائم تيجاُن   العرب. وكانوا إذا سّودوا رجالً عمَّ

 ومنه قول الشاعر :

ك هريريريريريريريريرَّيريريريريريريريريَه الريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريامريريريريريريريريَة بريريريريريريريريعريريريريريريريري مريريريريريريريريا  رأيريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
   ِ  رأيريريريريريتريريريريريريريَك دهريريريريريرا  فريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريا  مل تريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وكانت الفرُس إذا ملّكت رجالً تّوجوه ، فكانوا يقولون للملك َمتّوج.

م ، إذا انحدَر بياض ناصي م أيضاً. قال : ومن وقال أبو عبيدة : فرٌس معمَّ ته إلى منبتها ، وما حولها من الرأس والناصية معمَّ

م ، وهو الذي يكون بياُضه في هامته دون عنقه.  شيات الخيل : أدرُع معمَّ

 والعرب تقول رجٌل ُمعَمٌّ ُمْخَوٌل ، إذا كان كريم األعمام واألخوال ، ومنه قول امرىء القيس :

 َولِ جبيِ  م َعمّ  يف العةتأب خم ْ 
 وقال الليث : يقال فيه ُمِعمٌّ ُمْخِول أيضاً.

 هم.قلت : ولم أسمعه لغيره ، ولكن يقال رجل ِمعَمٌّ ِملَمٌّ ، إذا كان يعمُّ الناَس فضلُه ومعروفُه ويَلُّمهم ، أي يجمعهم ويصلح أمورَ 

 وقال الليث : العاّمة : عيداٌن يَُشدُّ بعُضها إلى بعض ويُعبَر عليها.

خفّف ابُن األعرابي الميم من العاَمة بمعنى الِمْعبَر ، وجعله مثل هامة الرأس وقاَمة العَلَق ، في حروٍف مخفّفة الميم ، قلت : 

 وهو الصواب.

دتَا ميماً  [1 النّبَإِ :] (َعمَّ يَ َتساَءُلونَ ):  عزوجلوقوله هللا  أصله عن ما يتساءلون ، فأدغمت النون من عن في الميم من ما وُشّدِ

، وحذفت األلف فرقاً بين االستفهام والخبر في هذا الباب. والخبُر كقولك : عما أمرتك به ، المعنى عن الذي أمرتك به. وأما 

 قول ذي الّرّمة :

وادىءٌ  راهريريريريريريريريريريريّن عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريّن  مريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريَ

  
  عريريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريريري   َّريريريريريريريريريريريريرياج  و مريريريريريريريريريريريريريا راجريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريا ٌ  

  
فإن الفراء قال : ما صلة ، والعين مبدلة من ألف أْن. المعنى براهّن يعني الركاب أْن هن إّما بَوادىُء لحاجة في سفر مبتدأ ، 

 وإما أن ُعْدن راجعات من السفر ، وهي لغة تميم ، يقولون عن ُهّن.

ى :  وأما قول اآلخر يخاطب امرأة اسمها َعمَّ

ى هللا مريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ ِك عريريريريريريريريريَ ِه  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريالَّ نريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ

  
    أهريريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريرييّ   لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريذ أوردوا 

  
ى. ى اسم امرأة ، أراد يا َعمَّ  فإّن َعمَّ

 وقِعَدِك وهللا يمينان.

 وقال المسيّب بن علَس يصف ناقة :

 هلريريريريريريريريريريريريريريا  ذا َّريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْه  ريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريرياو 

  
ق    فريريريريريريريريريريريريريِ ٌر  ريريريريريريريريريريريريريَ وٌُّ أعريريريريريريريريريريريريريمُّ وِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريَ
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 التاّم. والجوز : الوسط. قال : وِمشفٌَر َخِفق : أهَدُل ، فهو يضطرب إذا َعَدْت.قال أبو عمرو : الَجوز األعّم : الغليظ 
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 الذََّوبان. المعُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  مع

رام. ومنه قول امرىء  المعمعةوقال :  : اليوم الشديد الحّر. المعمعانيّ  أبو عبيد : : حكاية صوت لهب النّار إذا ُشبّت بالّضِ

 القيس :

 كمعمعة السََّعف املوَق ِ 
 أحدهما أصوات المقاتِلة ، واآلخر استعار نارها. : ولها معنيان : َمعمعة ويقال للحرب

 ، وهي الذكيّة المتوقَِّدة. َمعَمعٌ  وقال شِمر : امرأةٌ 

، يريد بالمعامع الحروَب وَهْيج الفتن والتهاَب  «المعامعوأّمتي حتّى يكون التمايُل والتّمايُز  ال تَْهلك»وفي حديٍث مرفوع : 

بِها. ومثله معمعة نيرانها ، واألصل فيه  الَحّر. معمعة النار ، وهو سرعة تلهُّ

 .«اآلن حيَن َحِمَي الوطيس»ومثل هذا قولهم : 

 : الدَّْمشقة ، وهو َعمٌل في عَجل. الَمعمعةو

ً  فهي كلمةٌ تضم الشيَء إلى الشيء ، وأصلها« َمعَ »وأّما   ، وستراها في معتّل العين بأوضَح من هذا التفسير إن شاء هللا. َمعا

 .«َمع َمع»: كتب عليه  َمعمعيٌ  . قال : وِدرهميُمعِمع معمعةً  قيل« َمعَ »وقال الليث : إذا أكثر الرجُل من قول 

إّمٌع  ومنه قيل لمن هذه صفتُه : َمعَك الرجُل ، إذا لم يحُصل على مذهب ، فهو يقول لكّل : أنا َمعَمع ثعلٌب عن ابن األعرابّي :

عَة.  وإمَّ
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب الثَّلثي الصحيح من حروف العني هذه
 في الثالثي الصحيح إلى آخر وجوهها. (العين مع الحاء)أهملت 

 أبواب العني مع اهلاء
 ع ه غ أهملت وجوهها كلّها.ـ  ع ه خ

 ابب العني واهلاء مع القاف

 [ع ه ق]
 : مستعمالن. [قهقع]عهق ، هقع ، 

 عقه ، هعق ، قعه ، قهع : مهملة.

 قال الليث : العهيقة : النشاط. وأنشد ::  عهق

  ّن لَريعان الةباب َعيه ا
يداوّي  قلت : الذي سمعناه من الثقات الغَْيهقة بالغين معجمة ، بمعنى النشاط. وأخبرني أبو الفضل المنذرّي عن أبي الحسن الصَّ

 عن الرياشّي عن أبي عبيدة قال : الغَيهق : النشاط ، بالغين. وأنشد :

ق   ن  راين َأولريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا يب مريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
رَّأٌب وغريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريق و   بريريريريريريريريريريريرياب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بالعين فإني ال أحفظها لغير الليث ، وال أدري أهي لغةٌ حفظت عن العرب  العيهقة فالغَيهق بالغين محفوظ صحيح ، وأماقال : 

 ، أم العين تصحيف. وهللا أعلم.

 .الِعيهاق ، أي الذي رَمى بك في عوهقَك الضَّالل. وال أدري ما الذي : الِعيهاقُ  وُروي عن أبي عمرو أنه قال :

ِقّراق. : العَوهقو: الُخّطاف.  العَوهق العباس عن ابن األعرابي أنه قال :وروى أبو   الغراب الجبلّي ، ويقال هو الّشِ

من شجر النَّْبع الذي يتخذ منه القسيُّ أجوُده. وأنشد لبعض  العوهقو: الالَزَوْرد الذي يُصبغ به.  العوهق وقال أبو عبيدة :

 الرجاز يصف قوساً :

    َعوهقِ كّل صفراَء َطرو و 
 والطَّروح من القسي : التي تُبِعد السهَم إذا ُرِمي به عليها.

 : اسم جمل للعرب نُسبت إليه النجائب. وقال رؤبة : العوهقو: الغراب األسود الجسيم.  العوهق وقال الليث :

 قوراء فيها من بلا  الَعْوَهق
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: كوكبان بحذاء الفرقدين على نسٍق طريقتهما مما يلي  عوهقانِ الولوٌن كلون السماء ُمشَرٌب سواداً. قال :  العوهقوقال : 

 القطب. وأنشد :

 حبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  ري الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرقريريريريريريريريري اِن الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريوهريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا

  
كِّ ال  ريريِ  مسيريريث اسريريريريريريريريريريريريريريتوسريريريريريريريريريريريريريري ريريا   علريري  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أيضاً : العوهقووهي الخطاطيف الجبلية.  قال : .العواهق وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي في موضعٍ آخر قال : الغَقَقَة

 : لون الرماد. العوهقوالالزورد. 

 من الوجوه صحيح بال شّك. العوهق قلت : وكلُّ ما ذكرت في

 بهذا المعنى. ُهقَعة يكثر االتّكاء واالضطجاَع بين القوم. وقال شمر : ال أعرف : ُهقَعةٌ  أبو عبيد عن األموي : رجلٌ :  هقع

 صحيح وإن أنكره شِمر.قلت : هو 

األعرابّي عن ابن السكيت عن الفراء قال يقال لألحمق الذي إذا جلس لم يكد يبرح : إنه لُهَكعة.  (1)[ابن]أخبرني المنذري عن 

شرف ، واهتنَعه ، واختضمه ، وارتكسه ، إذا تعقَّله وأْقعَده عن بلوغ ال اهتقَعهووقال بعض العرب : اهتكَع فالناً ِعرُق َسوٍء ، 

 والخير.

بَعة. وقد هِكعَت َهكعاً.  وروى أبو عبيد عن الفراء أنه قال : الَهكعة الناقة التي استرخت من الضَّ

ً  الناقة َهِقعت وقال أبو عبيدة : بَعة. قلت : فقد استبان لك أن  َهِقعة فهي َهقَعا ، وهي التي إذا أرادت الفحل وقعت من شّدة الضَّ

 والَهِكعة. الَهِقعة القاف والكاف لغتان في

ويقال : قَشط فالٌن عن فرسه الُجلَّ وكَشطه ، إذا كشفه. وهو القُسط والُكشط للعُود. وقد تعاقبت القاف والكاف في حروف كثيرة 

ه إنكار شمر إيّاه. الهقعة ٍء لذكرها. فما قاله األموّي فيليس هذا موضَع استقصا  صحيح ال يُضرُّ

عها ثم يَِعيسها. قلت : معنى اهتقعها يقال سانَّ الفحل الناقةَ حتى وقد روى شمر عن ابن شميل أنه قال : ، أي  اهتقعها ، يتقوَّ

خها ثم عالها وتسّداها.  نوَّ

ع وتطبَّخ ،  تَهقَّع لونُه وامتُِقع لونه ، إذا تغيّر لونُه. وقال غيره : عاهتُقِ  وروى أبو عبيد عن الفراء وغيره : فالٌن علينا ، وتترَّ

 بمعنًى واحد ، أي تكبّر وعدا َطوَره. وقال رؤبة :

  ذا امر  ذو َسوَرأب  هتّ عا
 .اهتقعك دك فقد، أي تعاوده فتُثْخنه. وكل شيٍء عاو تهتقعه واالهتقاع في الحّمى : أن تدع المحموَم يوماً ثم

: منزٌل من منازل القمر ، وهي ثالثة كواكب تكون فوق َمنكبي الجوزاء كأنّها أثاٍف ، وبها ُشبّهت الدائرة التي تكون  الَهْقعةو

ه وَمرَكِله ، وهي دائرة يُتشاءم بها. يقال  وأنشد أبو عبيدة : .مهقوع الفرُس فهو ُهِقع بجْنب الدواّب في َمعَّدِ

رِق املريريريريريريريريري  هريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوع  ملريريريريريريريريريرء أنريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريه  ذا عريريريريريريريريريَ

  
ا  ر ا عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه واُّداد مسريريريريريريريريريريَ

  
__________________ 

 ( س   من امل بوع.1)
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 : حكاية أصوات السيوف في معركة القتال إذا ُضرب بها. وقد ذكره الهذليُّ في شعره فقال : الهيقعةو

 الريري ريريعريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريٌة والضريريريريريريريريريريريريريريريريرب هريرييريري ريريعريريريريريريريةٌ 

  
 ضريريريريريريريريريريريريريريرَب املعوِّل  ريريريريريريريه الريريريريريريري ِّ ريريريريريريرية العضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا 

  
اد للشجر بفأس لبناء عالٍَة يستكنُّ بها من المطر.  شبّه أصواَت المضاربة بالسيوف بضرب العَضَّ

ً  الدُّبُ  قهقع يقال ن شميل عن أبي َخيرة قال :روى اب:  قهقع  ، وهو حكاية صوت الدّب في ضحكه ، وهو حكاية مؤلّفة. قهقاعا

 مع الكاف [واهلاء]ابب العني 

 [ع ه ك]
 هكع ، عهك : مستعمالن.

 كهع ، كعه ، هعك ، عكه : مهملة.

أيضاً :  الُهكاعو، وهو شهوة الجماع. قال :  الُهكاع مأخوذ من الُهكاعيّ  روى أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال ::  هكع

 في مئرانها ، أي نِيام في مأواها ، وأنشد ابن السكيت قول الهَذلّي : ُهكَّعٍ  النوم بعد التعب. وقال أعرابّي : مررُت بإراخٍ 

زامسريريريريريريريريريريريز  و   تريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريّوأ األبريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريال  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريَ

  
ِف   َع الريريريريريريريريلريريريريريريريريوامسريريريريريريريريز يف مريريريريريريريريلريريريريريريريريا  املريريريريريريريريومسريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريكريريريريريريريريْ

  
 تهكع : بروكهم للقتال كما ُهكوعهموبعد ذلك  هكعوا قال : معناه أنهم تبوءوا مراكزهم في الحرب بعد حزاحز كانت لهم حتى

 النواحز من اإلبل في مباركها ، أي تسكن وتطمئّن.

 وقال الِطرّماح يذكر بقر الوحش :

حى  ترى الِعنَي فيهريريريريريريريا من لريريريريريريري ْن َمَتع  الضريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َن هريريريريريكريريريريريوع    يريريريريريريريا وهريريريريري      الريريريريريلريريريريرييريريريريريريريل يف الريريريريريَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي نِيام ، وقال بعضهم : ُمِكبّاٌت إلى األرض ، وقيل مطمئنّات. والمعاني متقاربة. ُهكوع قال بعضهم هنّ 

 : السُّعاُل أيضاً. الُهكاعوفي ِكناسها عند اشتداد الحّر نصَف النهار.  تهكع والبقر

 ، إذا انكسر بعد ما َجبَر. عظمه هكعَ  وقال ابن شميل :

بَعة. من النوق : الهِكعة سلمةُ عن الفراء قال : بَعة. وناقةٌ ِمهكاٌع : تكاد يُغَشى عليها من الضَّ  التي قد استرخت من شّدة الضَّ

 الرجُل إلى القوم ، إذا نزل بهم بعد ما يُمِسي. وقال الشاعر : هَكع ويقال :

ة  و    ن هريريريكريريريَع األضريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياف   ريريريريريريريه عةريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريّ

  
ان كريريريريريريرياِذبريريريريريريرية الريريريريري ريريريريري ريريريريريرِ   فريريريريريريريّ قريريريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
ً  الليل هَكعو ً  ، إذا أرخى ُسدوله. هكوعا ً  ورأيت فالنا . هكع ، أي ُمِكبّاً. وقد هاكعا  إلى األرض ، إذا أكبَّ

، وَمْعَوكة  عوهكةو عيهكة ، يقال : تركتهم في« نوادر األعراب»أهمله الليث وغيره. ووجدت حرفاً قرأته في :  عهك

 وَعِويكة ، وَمْحَوكة. وقد تعاوكوا ، إذا اقتتَلوا.

 ابب العني واهلاء مع اجليم

 [ع ه ج]
 استعمل وجوهه : عهج ، عجه ، هجع ، جعه.
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 أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني ::  عهج
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 : الظَّبية الطويلة العنق. العَوهج

 .َعوَهج وقال الليث : يقال للناقة الفتية

 وقال العجاج : .عوهج نعامةويقال لل

 يف مشلة  أو ذا  ُِّف  عوهجا
 كأنه أراد الطَّويلة الرجلين.

 : الطويلة. العوهجووروى أبو تراب لألصمعّي أنه قال : العَهج 

 أهمله الليث.:  عجه

 الفُرقة بينهما.بين فالن وفالن ، معناه أنه أصابهما حتى وقعت  عجهت البن شميل :« الجيم»وقرأت في كتاب 

هَ  قال : وقال أعرابّي : أندَر هللا عيَن فالن ، لقد  بين ناقتي وولدها. عجَّ

 قلت : وهذا حرٌف غريب ال أحفظه لغير النضر ، وهو ثقة.

ً  ، أي بعد نومة خفيفة من أّول الليل. وقد َهْجعة يقال أتيت فالناً بعد:  هجع  سوةٌ ، ون هجوع ، إذا نام. وقومٌ  هجع يهجع هجوعا

ع  .هواجعو ُهجَّ

 وأصله من ِمهَجعو،  ُهَجعةو،  ِهجعةو ِهْجع وروى ابن حبيب عن ابن األعرابي : يقال للرجل األحمق الغافل عما يراد به :

 وهو النوم. الُهجوع

 ، إذا سكن.َغَرثُه وَهَجأَ  هَجع من الليل وهزيٌع ، بمعنًى واحد. قال : وقال ابن األعرابي : هجيعٌ  وقال أبو تراب : مضى

غرثَه ،  هجعَ وَهجعاً ، أي انكسر جوُعه ولم يشبع بعُد. قال : وهجأ فالن َغَرثَه  يهجع جوُع الرجل هجع قال : وقال ابُن شميل :

 غرثَه وأهجأه ، إذا سكَّن َضَرمه. أهجعووهجأ غرثُه أيضاً. قال : 

ً  القومُ  هّجعوقال :   ، إذا نّوموا. تهجيعا

 خفيفةً وقَت السََّحر. هجعةً  أعرابياً من بني تميم يقول : هجعناقلت : وسِمعت 

 من األشربة. وهو عندي من الحروف الناقصة ، وقد أخرجتُه في معتل العين والجيم فأوضحته. الِجعَة:  جعه

 [ع ه ش]
 وأهمل سائر وجوهه. أهملت وجوهها.

 ابب العني واهلاء مع الضاد

 [ع ه ض]
 استعمل من وجوهه : عضه.

 وأهمل سائر وجوهه.

 .«هي النَّميمة»قالوا : بلى يا رسول هللا. قال :  .«؟الِعَضهُ  أال أنبئكم ما»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  عضه

 قال أبو عبيد : وكذلك هي في العربية. وأنشد قوله :
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 أعريريريريريريريريريريريريريريوذ  بريريريريريريريريريريريريريريريب مريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريا

  
ه   ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
   يف عريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريعريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريري

  
 .«هي النميمة ؟الِعَضه ، أتدرون ما الِعَضهَ وإياكم »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن مسعود عن النبي و

وروى  ، وفسره : الساحرة والمستسحرة. «المستعضهةو العاضهة وسلمعليههللاصلىلعن رسوُل هللا »وروى الليث في كتابه 

 ، ِللعضيهة . قال : ويقال : ياالعضيهة ، وهو من ِعُضونَ  الكذب ، وجمعه الِعَضهُ  عبيد عن الكسائّي أنه قال :أبو 
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 و لألَفيكة ، و  لِْلَبِهيتة.
 .العضيهة قال شمر وغيره من النحويِّين : كسرت هذه الالم على معنى اعجبوا لهذه

ب من اإلفك العِظيم.وإذا نُِصبت الالم فمعناها االستغاثة ، يقال ذل  ك عند التعجُّ

 فقد اختلف أهل العربية في اشتقاق أصله وتفسيره : [91الِحجر : ] (الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنيَ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

قوا ِعَضة فمنهم من قال واحدها قتَه ، جعلوا النُّقصاَن الواو. المعنى أنَّهم فرَّ يُت الشيء ، إذا فرَّ ـ  ، وأصلها ِعْضوة ، من عضَّ

 أقاويلَهم في القرآن ، أي فجعلوه مّرةً َكِذباً ، ومّرة ِسحراً ، ومّرةً شعراً ، ومرة ِكَهانة. ومنهم من قال : أصلـ  يُعنَى المشركون

 ، كما قالوا َشفَة واألصل َشْفهة ، وكذلك َسنَة وأصلها َسْنهة. ِعَضة الجمَع بين هاءين فقالوا ، فاستثقلوا الِعَضة ِعْضهة

حر ، وذلك أنّه جعله من الِعُضون وقال الفراء :  .الِعْضه في كالم العرب الّسِ

حر بلسان قريش. وهم يقولون للساحر الِعْضهُ  وروي عن عكرمة أنه قال :  .عاضه الّسِ

 إلى هذا.والكسائي ذهب 

 : التي تقتُل إذا نهست من ساعتها. العاضهةو العاِضهُ  الحيّة وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه قال :

 .َعِضهٌ  قلت بعيرٌ  الِعضاهَ  اإلنساَن وتقوَل فيه ما ليس فيه. قال : وإذا كان البعير يرعى تعضه : أن العضيهة وقال ابن السكيت :

 وأنشد : .الِعضاه : كثيرة ُمعِضهة وأرضٌ  قال : .يٌ ِعضاه قلت العضاه وإذا نسبت إلى

ا   َعِضهْ و   قرَّبوا كلَّ   
 من الشجر : ما فيه شوك. العضاهُ  الشجر. فأّما النحويون فإنهم يقولون : عضاه قلت : واختلفوا في

. قال : وهي كل شجرة جازت ِعْضهة ، ويقال ِعَضهٌ  ، ويقال ِعَضة واحدها العضاه وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال :

 البقول كان لها شوك أو لم يكن.

يتون من  .الِعضاه قال : والزَّ

 كلُّ شجٍر له شوك. قال : وِمن أعرِف ذلك الطَّلح ، والسَّلَم ، والعُرفُط. الِعضاه أبو عبيد عن األصمعّي أنه قال :

 .الِعضاه يقع على شجٍر من شجر الشوك له أسماٌء مختلفة يجمعهااسٌم  الِعَضاهُ  وروى ابن هانىء عن أبي زيد أنه قال :

الخالُص منه ما عُظم واشتدَّ شوكه. قال : وما صغُر من  العضاه . قال : وإنّماِعَضةو ِعْضهةو الِعضاه عضاهة قال : وواحد

رس. قال : رس ال يُدَعيانِ  الشوك فإنّه يقال له الِعضُّ والّشِ ً  والِعضُّ والّشِ  .ِعضاها

 قلت : وقد مرَّ هذا في باب العض بأكثر من هذا الشرح.

 أخذ النََّجب من الشجر ، وهو قِشره. ، معناه أنّه ينتحل ِشعره واالنتجاب :« فالن ِعضاهَ  فالن ينتجب»ومن أمثال العرب : 

 ومن أمثالهم السائرة :

 من ِعَضة  ما يريلريْب نتَّ َ كت هاو 
 وقال الشاعر :« العَُصيّةالعصا من »وهو كقولهم. 
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ه  رِق ابريريريريريريلريريريريريريري  ٌه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا مريريريريريريريا  مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريم مريريريريريرييريريريريريريريِّ

  
لريريريريريريبريريريريريرينتَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريتهريريريريريريرياو   ة  مريريريريريريريا يريريريريريريَ  مريريريريريرين ِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ما ينبُت في أصل الشجرة. يريد أّن االبَن يشبه األَب ، فمن رأى هذا ظنّه هذا ، فكأنَّ االبن مسروق. والشَّكير :

 ع ه ص
 أهملت وجوهها.

 ع ه س
 أيضاً مهملة الوجوه.

 العني واهلاء مع الزايابب 

 [ع ه ز]
 استعمل من وجوهه : هزع ، عزه.

 من الليل كقولك : مضى َجْرٌس وَجرٌش وَهِدىء كلّه بمعنًى واحد. هزيعٌ  أبو عبيد عن األحمر : مضى:  هزع

 امرأة :المرأة في ِمشيتها ، إذا اضطربت. وقال أبو عبيد : وأنشدنا قوَل الراجز في صفة  تهّزعت قال أبو عمرو :

ِع  رصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريه ومل تريريريريريري  ريريريريريَ   ذا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ نريريريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريزُِّع   لريريريريريريريريريريريرياأِب لريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريّز الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : قرصعت في مشيتها ، إذا قرمطت ُخطاها.

 ويَْمَزع ، أي يُسرع. يَهَزع وقال األصمعّي : مّر فالنٌ 

 : جيّد االهتزاز. وأنشد ابُن السكيت : مهتزع : سريع. وسيف مهتِزع وفرس

زَْع  زَّ اهريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ رّاص   ذا هريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريلِّ عريريريريريريريريريريريَ

  
ْع   سَّ َبضريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى الريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريِر مريريريريريريريا مريريَ  مريري ريريريريريريريل قريريريريريريري  امريريَ

  
 أراد بالعّراص السَّيَف البّراق المضطرب.

. وسيفٌ « اهتزع إذا ُهزّ »وقوله   : شديد العَْدو. مهتزع : جيّد االهتزاز إذا ُهّز. وفرسٌ  مهتِزعٌ  أي إذا اهتزَّ

ويَْقِزع ، أي يَعُرج ، وهو أن يعدَو عدواً شديداً أيضاً. وأنشد ابن السكيت لرؤبة  يَْهزع نٌ أبو تراب : قال األصمعي : مر فال

 يصف الثور والكالب :

  ن دنْه من أرضه هتزَّعاو 
عَ  أراد أّن الكالَب إن دنت من قوائم الثور  ، أي أسرَع في عدوه. تهزَّ

ً  َعظُمه انهَزعَ  وقال األصمعّي وغيره : ً  ، إذا انكسر ، وقد هزعته انهزاعا  .تهزيعا

 وأنشد :

 هتزيعا  َسَواَء اللَّْفهِ و َلفتا  
 أي ِسوى اللَّفت ، وهو اللَّيُّ دوَن الكسر.

 ، أي ما فيها سهم. أهزع الحّراني عن ابن السكيت : يقال : ما في كنانته
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 قال : فيتكلم به بحرف الجحد. إاّل أَنَّ النمر بن تولب قال :

  لريريريريريريريريريريه أهريريريريريريريريريريزعريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريأرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  

  
مريريريريريريريريريريريريريريا  ه والريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكَّ نريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هام : ما يبقى في الكنانة وحده ، وهو أردؤها. األهزع وقال الليث :  من الّسِ

 أي وحَده. وأنشد : ِهَزاعٍ  قال : ويقال ما في الَجْعبة إالَّ سهمُ 

 ب يه  بع ه م كسهِم ِهزَاعِ و 
 وقال العجاج :

 ال تك كالرامي بَغِت َأهَزعا
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 وال غيره ، فهو يتكلّف الرمي بال سهٍم معه. أهزع كمن ليسر في كنانتهيعني 

عوقال :  عَ  : العُبوس والتنكُّر. يقال التهزُّ  اللَّيل ، وهي ساعةٌ ذاُت وحشة. هزيع فالٌن لفالن. قال : واشتقاقه من تهزَّ

، أي  ِعْنزهوة وقال الكسائّي : فيه ، كالهما العازَف عن اللهو قال : ِعْنَزهوةٌ و ِعزهاةٌ  أبو عبيد عن األصمعي : رجلٌ :  عزه

 ِكْبر.

 .العنزهوة قلت : والنون والواو والهاء األخيرة زائدات في

، تسقط منه تلك الهاء واأللف الممالة ، ألنها زائدة فال تستخِلف فتحة ، ولو كانت أصلية  الِعزهاةِ ِعْزُهونٍ  وقال الليث : جمع

ف مثنَّى الستخلَفت فتحةً كقولك ُمثَنَّْون. قال : وكلُّ ياٍء ممالة مثل ياء عيسى وياء موسى فهي مضمومة بال فتحة ، تقول مثل أل

في جمع موسى وعيسى ِعيُسوَن وُموُسوَن. وتقول في جمع أعشى أعَشْون ، ويحيى يحيَون ألنه على بناء أفعل ويفعل ، فلذلك 

 فتحت في الجمع.

 اء مع الطاءابب العني واهل

 [ع ه ط]
 استعمل من وجوهه : هطع وأهمل باقي وجوهه.

: الذي ينظر  المهِطع سِمعُت أبا الفضل المنذرّي يقول : [.43إبراهيم : ] (ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤِسِهمْ ) عزوجلقال هللا :  هطع

:  [43إبراهيم : ] (ُمْهِطِعنيَ )في ذّلٍ وخشوع. والُمْقنُِع : الذي يرفع رأسه وينظر في ذّل. وقال إبراهيم بن السرّي في قوله 

 مسِرعين.

 وأنشد :

هريريريريريريريريريريا ولريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  أراهريريريريريريريريريريم   بريريريريريريريريريري جريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريني    السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريرياِع   هريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  بريريريريريريريري جريريريريريريريريلريريريريريريريريَة مريريريريريريريري 

  
 أي ُمسِرعين وهو قول أبي عبيدة.

جين. [43إبراهيم : ] (ُمْهِطِعنيَ )إذا أسرع. وقال بعض المفّسرين في قوله  استهطعوبعير في سيره ال أهطعَ  ويقال :  قال : محّمِ

 والتحميج : إدامةُ النظر مع فتح العينين.

 وإلى هذا ذهب أبو العباس.

  شد الليث :وأن .أهَطعو: في عنقه تصويب. ويقال للرجل إذا قّر وذّل : قد أربَخ  مهِطع وقال الليث : بعير

ر بريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريري  وقريريريريريريريري  أ رى  بريريريريريريريريّ ين منريريريريريريريريِْ عريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريٌع و   عريريريريريريري     مريريريريري ريريريريريِ ع  و منريريريريرير بريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريري ريريريريريِ  مريريريريري 

  
 ، إذا أقبل على الشيء ببصره. هَطع يهَطعوقال : 

، إذا أسرَع مقبالً خائفاً ، ال يكون إال  َهَطعو أهطع إاّل لُطفيل ، وهو الناكس. وقال أبو عبيدة :« هاطع»وقال شِمر : لم أسمع 

 مع خوف.

 وقال ابن دريد : الَهِطيع : الطريق الواسع.

 قلت : ولم أسمع الَهِطيع بمعنى الطريق لغيره ، وهو من مناكيره التي يتفرد بها.
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 ابب العني واهلاء مع الدال

 [ع ه د]
 استعمل من وجوهه : عهد ، عده ، هدع ، دهع.
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بالمدينة ، فأقبل عليها وتخفَّى بها ، فعاتّبتْهُ عائشةُ في إقباله عليها  لموسعليههللاصلىوفي الحديث أن عجوزاً زارت النبي :  عهد

في أشياء مختلفة : فمنها الِحفاظ  العهد قال أبو عبيد : .«من اإليمان العهد إنها كانت تأتينا أزماَن خديجة ، وإنَّ ُحْسنَ »فقال : 

كقول سعد حين خاصم َعْبَد بَن َزْمعة في ابن أَمة زْمعة  لوصيّة ،ومنها ا ورعاية الحرمة ، وهو هذا الذي في هذا الحديث. قال :

يس ] (ََلْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم َّي َبِِن آَدمَ أَ ) ، أي أوصى. قال : ومنه قول هللا جّل وعّز : «إلىَّ فيه أخي َعِهدَ  هو ابن أخي ،»فقال : 

، وقال :  [124البَقََرة : ] (ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ): األمان ، قال هللا جّل وعّز :  العَهدويعني الوصيّة. قال :  [60: 

 العهد هللا. قال : ومن عهدُ  أيضاً اليمين يحلُف بها الرجل يقول : عليّ  العهد قال : ومن [.4التّوبَة : ] (فََأَتُّوا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهمْ )

وأما قول الناس :  به في مكاٍن كذا وكذا ، وبحاِل كذا وكذا. قال : َعهدي اٍل أو في مكان فتقول :الرجَل على ح تَعهد أيضاً أن

 هاهنا اليمين ، وقد ذكرناه. العهدَ  هللا وميثاقَه ، فإن َعهد أخذُت عليه

 [.91النّحل : ] (َوَأْوُفوا ِبَعْهِد هللِا ِإذا عاَهْدتُْ ): الميثاق ، ومنه قول هللا جّل وعّز :  العهدوقلت : 

؛ وإنَّما  يعاهدك ، وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها مّمن العَْهدة : جمع العَْهد وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :

واحد. تقول : برئُت  العهدةو العهدوقال :  المشترطة عليهم ولهم. العُْهدةوللذّمة التي أُعُطوها  العهد سّمي اليهوُد والنصارى أهل

فالٌن من فالن ، أي كتب  استعَهدَ  ويقال فيه عندي قال : معهوداً  هذا العبد ، أي مما يدركك فيه من عيٍب كان ُعهدة إليك من

  وأنشد لجرير يهجو الفرزدَق حين تزّوَج بنَت ِزيق : ُعهدة عليه

تريريونريريريريريريرية  و  ُ  مريرين ذي  ريري   مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريعريريهريريريريريريريَ  األقريريوا

  
ارِب مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس  اّل مريريريريريريريريلريريريريريريريريك أو    مريريريريريريريرين  ريريريريريريريري 

  
، بفتح العين : أّول مطٍر ،  العَهدةوقال :  ألنه ولّي الميثاق الذي يؤخذ على َمن بايََع الخليفة.« العهد وليّ »قال : وإنّما قيل 

 عهدي ول :فثافنتَه. تق عهدتَه : ما العَْهدوقال :  . والَوِلّي : الذي يليها من األمطار ، أي يتّصل بها من األمطار.الِعهاد وجمعُها

 .الَمْعَهد بفالٍن وهو شابٌّ ، أي أدركته فرأيته كذلك. وكذلك

 التَّعاُهدوواالعتهاد  المعاَهدةو. قال : المعاهد به هًوى لك. والجميع عِهدتَ  أو عِهدتَه : الموضع الذي كنتَ  المعَهد وقال الليث :

 .عِهدته بما العهد واحد ، وهو إحداث التعهُّدو

. يقال الِعهاد المطر األّول ، وجمعها العَْهد . وقال أبو زيد :َعهد أوائُِل الوسمّي ، واحدها : الِعهاد األعرابي قال :شمر عن ابن 

ها المطر. قال : واألرض معهودة أرضٌ  الَمْطرة تصيب  التي تصيبها النُّفضة من المطر. والنُّفضة : : المعهَّدة تعهيداً  ، إذا عمَّ

 طىء القطعة. يقال أرض منفّضة تنفيضاً.القطعة من األرض وتخ

 : رؤيته ويقال َعهدهو ؟أي متى رؤيتك إيّاه ؟بفالن عهُدك وقال ابن ُشميل : يقال متى
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ئك من إباقه. أُعهدك من هذا األمر ، أي أنا كفيلك وأنا أُعِهُدك أنا  من إباقِه ، أي أُبّرِ

، قال أبو عبيد : معناه أنّه خرَج من األمر سالماً « له ُعهدة الَملََسى ال»المعايب : وقال أبو عبيد : قال األحمر : يقال في كراهة 

 وانقَصى عنه ، ال له وال عليه.

ِلُس ويغيب عن مشتريها ساعةَ يقبض ثمنها ، فإن  قلت : وفّسره غيره فقال : الَملََسى أن يبيع الرجُل سلعةً يكون قد سرقَها فيمَّ

لَس هارباً  عهدتها ري لم يتهيَّأ له أن يتبع البائع بضماناستُحقّت في يَدي المشت : أن يبيعَها وبها  ُعهدتهاواستخفى. و، ألنه امَّ

وقال اللِّحياني : يقال في  عيٌب تُردُّ من مثله ، أو يكون فيها استحقاٌق لمالكها ، والَملََسى َذهاٌب في ُخفية ، كأنها صفةٌ لفَْعلته.

ه، أي ضعف. و ُعهدةٌ  عقله . وقال العهودو: الذي يحبُّ الواليات  العَِهد وقال أبو سعيد : ، إذا لم يُِقم حروفَه. ُعهدة في خّطِ

 الكميت :

 انَُ املريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا يف  مريريريريريريريريريريارتريريريريريريريريريريه 

  
هريريريريا الَعهريريريريِ     ٌة مل يريْ ضريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريَ  مسىت مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد أبو زيد : .العهود قال : وكان المهلَّب يحبُ 

لريريريريريريريريريريَن ُّيريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريرياٌ  َيريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرينَّ مريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريرياد  احملريريريريريوَّف   بريريريريريريريه الريريريريريعريريريريريِ  كريريريريريمريريريريريريريا اقريريريريريتريريريريريريرياَن  لريريريريريلريريريريريَّ

  
ف الذي قد نبتت حافاتُه ، واستدار به النبات.   مواقع الوسمّي من األرض. : الِعهادوقال أبو مالك : المحوَّ

ةَ ، ومشهود وليس له موُعود. قال : مشهود يقول هو الساع معهود وقال النضر بن شميل : قال الخليل بن أحمد : فَعََل له

 ما كان من أمس ، والموعود ما يكون غداً. المعهودو

 .تعاهدت ضيعتي وكّل شيء ، وال يقال تعهّدت أبو حاتم عن أبي زيد :

 ، رواه عنه ابن السكيت. تعاهدت قلت : وقد أجاز الفّراء

 هللا أاّل أفعل كذا وكذا. عاهدتُ  ويقال :

يها ، فإن لم يِف بها حلَّ سفُك دمه. المعاَهد ومنه الذميُ   الذي أُومَن على ُشروط استُوثَِق منه بها ، وعلى جزيٍة يؤّدِ

 له به. عهدَ  ، وذلك إذا سألتَه عن أمٍر قديم ال« بأسفِل فيك عهُدك متى»وقال أبو زيد : من أمثالهم : 

، معناه ال يقتل مؤمٌن بكافٍر بتّةً ألنهما غير  «َعْهِده في هدٍ ع ال يُقتل مؤمٌن بكافر ، وال ذو»:  وسلمعليههللاصلىوقال النبي 

 عهده من الكفّار ، أي ذو الذّمة واألمان ، ما داَم على العهد وال يقتل ذو متكافىء الدم ، وإنّما يتكافأ دماء المؤمنين. ثم قال :

الثابت  المعاَهد ، أيَّ كافر كان. ونهى عن قتل الذّمي عن قتل المؤمن بالكافر وسلمعليههللاصلىعليه ، فنهى النبي  ُعوِهد الذي

 .عهده على

 قال رؤبة : : السّيء الخلُق من اإلبل وغيره. العَْيَده:  عده

 َ ْبَ  ِصهميم الي ين َعي هِ و 
 ، أي ِكْبر. عيدهيّةو َعيدَهةٌ  ويقال : فيه

 َعيَدهٌ  وكلُّ من ال ينقاد للحّق ويتعّظم فهو
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 وقال الةاعر : .َعي اهو 
يت و  يريريريريريريريريّ يريريريريريريريريْ هريريريريريريريريِ   ين عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريريا كريريريريريريريريان مريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ

  
يت ألرِيريريريريريريريريريريريريريريريريري   و   وثريريريريريريريريريريريريريريريريرية أعريريريريريريريريريريريريريريريريريرابريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : النعام. الَهودع قال الباهلّي ::  هدع

 قال : ؟ويقال إن رجالً أتَى السُّوَق ببكٍر له يبيعه ، فساوَمه به رجل فقال : بكم البَكر زجٌر للبَكر تسّكنه. ِهَدعْ  وقال ابن شميل :

َصَدقني ِسنُّ »للبَكر ليسكن ، فقال :  ِهَدعْ  وإنما يقال ِهَدعْ  جمل. قال : هو بَكر فبينما هو يماريه إْذ نفر البكر فقال صاحبه ،إنّه 

 .«بكِره

 بها أيضاً. َدهَّع ، وكالهما مجروران. ويقال َدهدعة بها راعيها َدهدعَ  : زجٌر للعُنوق. ويقال َدْهَداعو َدهاعِ  قال الليث ::  دهع

 ابب العني واهلاء مع التاء

 [ع ه ت]
 استعمل من وجوهه : عته ، عهت.

 معتّه والمخفوق : المجنون. قال : وقال ابُن األعرابّي : قال المفّضل : رجل المعتوه أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال ::  عته

 ، إذا كان عاقالً معتدالً في َخْلقه. معتّه ْلقه. ورجل، إذا كان مجنوناً مضطرباً في خَ 

 قال أبو العبّاس : وقال األصمعّي نحواً من ذلك.

َق وبالَغ. وفالنٌ  تعتّه وقال أبو سعيد الضرير : لك عن كثيٍر مّما تأتيه ، أي يتغافل  يتعتّه فالٌن في كذا وكذا ، وتأّرب ، إذا تنوَّ

 عنك فيه.

 : التجنُّن وأنشد لرؤبة : التعتُّهو: المدهوش من غير َمّسِ ُجنون قال :  المعتوه وقال الليث :

 عن التصايب وعن التعتُّهِ 
فالن في فالن ، إذا أولع بإيذائه ومحاكاة كالمه وحركاته  ُعتِهوفالٌن في العلم ، إذا أولَع به وَحَرص عليه.  ُعتِه وقال غيره :

فاهيَة. ُعِتهَ  : مصدر العتاهيةو العَتاهة . وهوالعُتَهاء ، وجمعه َعتيُهه ويقال هو  ، مثل الرفاهة والرَّ

ً  أبو العباس عن ابن األعرابي : ما كاَن فالنٌ  ً  ولقد معتوها  .ُعتِه عتْها

تٌ  فالنٌ  روى أبو الوزاع عن بعض األعراب ::  عهت  ، إذا كان ذا نِيقة وتخيُّر ؛ وكأنه مقلوب عن المتعتِّه. متعّهِ

 ع ه ث   ع ه ذ   ه ظع 
 أهملت وجوهها.

 ابب العني واهلاء مع الراء

 [ع ه ر]
 استعمل من وجوهه : عهر ، هرع ، هعر.

 : الزاني. العاهر ، «الحجر للعاهروالولد للِفراش »:  وسلمعليههللاصلىقال النبي :  عهر

 ، ومسافحة. ُمعاِهرةو،  عاهرة قال أبو زيد : ويقال للمرأة الفاجرة
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، أي ال حّق له في النسب ؛ وهو كقولك : له التُّراب ، وبِفيه  «الحجر للعاهرو»:  وسلمعليههللاصلىقوله  وقال أبو عبيد : معنى

 األثلَب ، أي ال شيء له.

 وروى أبو ُعمر عن أحمد بن يحيى ومحمد بن يزيد أنهما قاال : يقال للمرأة
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 م ل  رأب. َعَهرأب والياء فيها ُّائ أب ، واألصل. قاال : الَعيَهَرأب   الفاجرأب
 أسيّد بن عمرو بن تميمـ  وأخبرني المنذرّي عن المفّضل بن سلمة أنه قال : لقي عبُد هللا بن صفوان بن أمية أبا حاضٍر األسيِّديّ 

تيّاس. قال أبو  ُعهيَرةٌ  ةً لك :قال : من بني أسيِّد بن عمرو ، وأنا أبو حاضر. فقال : أُفَّ  ؟فراَعه جمالُه فقال له : ممن أنتـ 

 ، وهو الّزاني. العاهر : العَهرو . قال :العَِهر : تصغير العَُهيرةوطالب : 

 الذي يتبع الشرَّ ، زانياً كان أو سارقا. : العاهر وقال ابن ُشميل : قال رؤبة :

 من النساء : التي ال تستقرُّ نََزقاً في مكاٍن في غير ِعفّة. العَْيهرة وقال الليث :

 ، إذا كانت ال تستقرُّ في مكان. تهيعرتوالمرأة  هيعرت قال الليث : يقال:  هعر

 قلت : كأنَّه عند الليث مقلوب من العيهرة ، ألنه جعل معناهما واحداً.

 مخفوع ممسوس. مهروع :يقال : للمجنون  أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال ::  هرع

لرجل : ا الَهْيَرعومن النساء : التي تُنِزل حين يخالطها الرجل قبلَه َشبَقاً وِحرصاً على جماعه إياها.  الَهِرعة وقال غيره :

 الَجبان ومنه قول ابن أحمر

اه  و  ق  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريِ ْتَع   ريريريريريريريريريريريَ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  هبريريريريريريريريريريريَ

  
ه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  طريريريريريريريريريريريريريريارا    ذا مريريريريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريريريريّتتريريريريريريريريريريريريريريْ

  
فإّن أبا الفضل أخبرني عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه  [78ُهود : ] (َوجاَءُه قَ ْوُمُه يُ ْهَرُعوَن ِإلَْيهِ ):  عزوجلوأما قول هللا 

 فقال : نعم. ؟: إسراٌع في طمأنينة. ثم قيل له : إسراع في فََزع اإلهراع قال :

 المهلهل :: إسراٌع في ِرعدة. وقال  اإلهراع وقال الكسائّي :

هريريريريريريريريريَرعريريريريريريريريريون   هريريريريريريريريريم أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَرى و فريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياءوا يريريريريريريريريري 

  
ودهريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى رغريريريريريريريريريريريريم األنريريريريريريريريريريريريوِف    نريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري 

  
قال : وإذا أشرَع القوُم رماَحهم ثمَّ مَضوا  أهِرعواو ُهِرعوا ، أي يساقون ويعّجلون. يقال« وهم أُسارى يُهَرعون»وقال الليث : 

عت بها. وقد هّرعوا بها قيل : ماُح ، إذا أقبلت َشوارع.  تهرَّ  وأنشد قوله :الّرِ

 عل  الب يهة والرما  هترّع
 : سريع البكاء. َهِرع قال : ورجلٌ 

 : تَْسِفي التراب. َهْيَرعٌ  وَهمع ، إذا سال. قاال : وريحٌ  َهرع : الجاري ، وقد الَهِرع أبو عبيد عن األصمعي وأبي عمرو :

 وقاله الكسائّي.: المصروع من الجهد.  المهروع وروى أبو تراب ألبي عمٍرو قال :

 ، للقملة الصغيرة. الَهَرَعةوالضعيف ، وقال الباهلّي : هي الفََرعة  والَهْيلع : الَهيرع وقال أبو عمرو :

 .الَهْرَعةووقال أبو سعيد : هي الفَْرعة 

ً  الرجلُ  أُهِرع أبو عبيد عن أبي زيد :  ، إذا أتاك وهو يُرَعد من البرد. إهراعا

ً ُمهَرع وقد يكون الرجلُ  ى والغََضب ، وهو حين يُرَعد.  ا أيضاً : الحريص جاء به كلِّه أبو عبيد في باب ما  الُمهَرعومن الحمَّ

 جاء في لفظ مفعول بمعنى فاعل.

 ، كأنَّها َهيعرون ويقال للعجوز المسنَّة : الدَّاهية. الَهْيعرونُ  قال بعُضهم ::  هعر
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  ِّيه  ل اهية.
 وال أُثبته ، وال أدري ما صّحته. الَهيعَرون قلت : وال أحقُ 

 ابب العني واهلاء مع الَّلم

 [ع ه ل]
 استعمل من وجوهه : عله ، عهل ، لهع ، هلع.

 : الذي يترّدد متحيّراً ، والمتبلّد مثله. ومنه قول لبيد يصف بقرة وحشيةً أكل السباُع ولَدها : العَِلهُ  أبو عبيد قال ::  عله

هريريريريريريريه تريريريريريريريبريريريريريريريلريريريريريريريَّ   يف لريريريريريريريِ عريريريريريريريائريريريريريريري   عريريريريريريريَ اء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    َنريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريريا  ؤامريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريال  أ مريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : نشيطة نزقة. َعْلَهى وقال غيره : فرسٌ 

ً  : َمن تنازعه نفُسه إلى الشّر. والفعلُ  العَْلهان وقال الليث :  العَلَهو قال : .َعْلَهى : الجائع ، والمرأة العَْلهانو . قال :َعِلهَ َعلَها

 : أصله الِحّدة واالنهماك وأنشد

ه  الريريريريريريريريريريري اعريريريريريريريريريريريي  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ رد  يريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريري 

  
 مريريريريريريريريريريريىت ركريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريوارس  أو مريريريريريريريريريريريىت ال 

  
 أيضاً : ُخبُث النْفس وأذى الُخمار. العَلَهوالنّعامة. قال :  : العاِلهُ والظَّليم.  .العَْلهانوقال : 

ن. َعْلهان وقال أبو سعيد : رجلٌ   َعالَّ

ن : الجائع. فالعَْلهان  : الجازع والعاَلَّ

رع يتوقّى بهما من الطعن.  : العَْلهاء قال خالد بن كلثوم :وقال شمر :  ثوبان يُنَدف فيهما وبر اإلبل يلبسهما الشُّجاع تحت الّدِ

 وقال عمرو بن قمئة :

َل األرو  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرََع الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّى لريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريريريرياء   لريريريريريريريريريريريريْ ر ِل و وََع بريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 ء بالميم ، قال : ولم أسمعه إال في بيت زهير بن َجنَاب :وقال شمر في كتابه في السالح : من أسماء الدروع العلما

 تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّى لريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَع الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَل األرو 

  
ر ِل   مريريريريريريريريريريريرياء والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريريْ  وََع بريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
ه أيضاً في كتابه  ن بدرعه وثيابه. وقرأت القول األول له بخّطِ غريب »قال : تصدَّى يعني المنية لتصيب البطل المتحّصِ

 رة بالهاء ومرة بالميم.فظننُت أنه رواه م« الحديث

 : السريعة من اإلبل. العيهل أبو عبيد ::  عهل

 ، وال يقال للناقة إال عيهلةو عيهل ويقال للمرأة ال تستقّر نَزقاً تََردَُّد إقباالً وإدباراً. قال : : عيهلة وقال الليث مثله. قال : وامرأة

 وأنشد : .عيهل

ٌل  عريريريريرييريريريريريريريَّ بريريريريريريريِك أ  اجلريريريريريريري عريريريريريريرياء ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريٌف مريريريريري   لريريريريرييريريريريريَ

  
يريريريريريريريريهريريريريريريريريل  و    أرمريريريريريريريريلريريريريريريريريٌة تريريريريريريريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريري َّوا ريريريريريريريريَن عريريريريريريريريَ

  
 وأنشد غيره :

ر يريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريان  و ريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريري 

  
اِل و   ى ُِّفريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية  جبريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريري 

  
 : ضخمة عظيمة. َعْيهلة وقال شمر : ناقة
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 بير األسدّي :، وقال عبد هللا بن الز َعيهلو عيهلة ، ويقال ناقة عيهل قال : وال يقال جمل

ْ قريريريريريريريريريمريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية هريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ة أو عريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريري 

  
ور عريريريريريريرياذر     هبريريريريريريريا مريريرين نريريريريريريري  وب الريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريِع والريريريكريريري 

  
 ، إذا كان فيه فترة وكسل. لهيعةٌ  أبو العباس عن ابن األعرابّي : في فالنٍ :  لهع

 من الرجال : اللِهع وقال الليث :
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. وق   .هليعو  هلَِعٌ  ، فهو هلََِع هَلَعا   املس سل    كلّ 
 : التَّواني في الشراء والبيع حتَّى يُغبَن. اللِهيعة ، أي غفلة. وقيل : لهاعةٌ و لَهيعةٌ  وقال غيره : رجٌل فيه

في كالمه ، إذا أفرَط ، وكذلك تَبلتََع. قال : ودخل َمْعبَد بن َطوق العنبرّي على أمير فتكلَّم وهو قائٌم  تَلَْهيَعَ  وقال األصمعّي :

ً  هيَعَ تَل فأحسن ، فلما جلس فقال : إذا قُمت َجَدْدت ، وإذا جلسُت  !في كالمه فقيل له : يا معبد ، ما أظرفك قائماً وأْمَوقك جالسا

 هزلت.

ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاً )قال هللا جّل وعّز : :  هلع أخبرني المنذرّي عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء  [.19المعَارج : ] (ِإنَّ اْْلِ

ْْيُ َمُنوعاً ): الضَّجور ، وصفتُه كما قال هللا تعالى ذكره :  الَهلُوع أنه قال :  (ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعًا* َوِإذا َمسَُّه اخلَْ

ً  وقد .الَهلُوع فهذه صفة [.21،  20المعَارج : ]  .َهِلَع يَهلَُع َهلَعا

 فتسرع بالسير.، وهي التي تضجر  ِهلواعٌ  وروى أبو العباس عن سلمة عن الفراء أنه قال : ناقة

 : الذي يفزع ويجزع من الشر. الَهلُوع وقال أبو إسحاق :

اح : ِهلواعٌ  وقال الليث : ناقة ِرمَّ  : حديدة سريعة ِمذعان. قال الّطِ

لريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريريريريريه  هبريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
  ُْ غريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري  رْبِ أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريار  كريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريري 

  
 ، إذا مضت وجدَّت. َهْلَوَعْت َهْلوعةً  وقد

، وهي الحديدة في ُمضيِّها. وأنشد الباهليُّ قول المسيَّب بن َعلَس يصف ناقةً  هالعةو هالع عام ، الواحدةمن النَّ  الهوالعوقال : 

 شبَّهها بالنعامة :

ا اء ِذعريريريريريريريلريريريريريريريبريريريريريريرية  ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريري بريريريريريريريرهتريريريريريريريَ كريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريواِع   رَج  ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريبريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريا هريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريَ

  
شبّهها بالنعامة ثم « َصّكاء»هي النَّفور وقال الباهلّي : قوله : فيها نََزق وِخفّة. وقال غيره :  ِهلواعٌ  قال : وقال األصمعّي : ناقة

َكك ، وليس الصكَّاء من صفة الناقة.  وصَف النعامة بالصَّ

 ، أي ماله جدي وال َعنَاق. ِهلّعة وال ِهلّع أبو عبيد عن أبي َزيد : يقال : ما لَهُ 

 الَجَزع. : الَهْولع ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 ، وهو من السُّرعة. َهَولَّعٌ وازع عن األشجعّي : رجٌل َهَملَّع وقال أبو الو

 الحريص على الشيء. والبُلَع من االبتالع. : الُهلَعوبُلَع.  ُهلَعٌ  وقال غيره : ذئبٌ 

 ابب العني واهلاء مع النون

 [ع ه ن]
 استعمل من وجوهه : عهن ، هنع ، نهع.

 ، أي مسترخٍ كسالن. وقاله ابن األعرابي. وقال أبو العباس : أصل عاهن فالن أبو العباس : عن سلمة عن الفراء ::  عهن

في غير هذا : الطَّعام الحاضر ،  العاهنو أن يتقصَّف القضيب من الشجرة وال يَبِين منها فيبقى معلَّقاً مسترخياً. قال : العاهن

 والشَّراب الحاضر.

 : الحاضر. وأنشد قول كثير : العاهن وقال أبو عبيد :
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  ذ معروف ها لك عاهن  و 
ونها  .الِعْهنة قلت : ورأيت في البادية شجرةً لها وردة حمراُء يسمُّ

ُفوشِ )ومنه قوله جلَّ وعزَّ :  .ُعهونٌ  : الصُّوف المصبوغ ألواناً ، وجمعه الِعْهنُ و  [.5القَارَعة : ] (َكاْلِعْهِن اْلَمن ْ

 وأنشد أبو عبيٍد : ِعهنة والقطعة،  ِعهنٌ  وقال الليث : يقال لكّل ُصوفٍ 

 فريريريريريريرياَ. فريريريريريريرييريريريريريريريه مريريريريريريري ريريريريريريريل  الريريريريريريريعريريريريريريريهريريريريريريريون مريريريريريريرين الريريريريريريريرَّوْ 

  
نَّ  إل ريريريريريريريريريريريريرياذ غريريريريريريريريريريريريري   رْ    ِ. ومريريريريريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ونها  العَواهن وقال أبو عبيد : قال األصمعّي : يقال للسَّعَفات اللواتي يَِليَن الِقلَبةَ  في لغة أهل الحجاز قال : وأّما أهل نجد فيسمُّ

 الَخَوافي.

قاع : : العَواهن مرو الشيبانّي :قال : وقال أبو ع  ُعروق في رحم الناقة. وقال ابُن الّرِ

يريريري ريريريريريريريا  مريريرين عريريريواهريريريلريريريهريريريريريريريا ْه عريريريلريريرييريريريريريريريه َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أوكريريريريريريريَ

  
اَل   رَّأِب اَّريريريريريبريريريريريَ َن كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  اَّريريريريري   كريريريريريمريريريريريريريا تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريَّ

  
 النخل. كعواهن : موضع رحمها من باطن ، َعواهنها على الجنين. وقال شمر : قال ابن األعرابي :« : عليه»

 ، إذا يبِست. قال : وهي الجرائد. تَعَهنُ  النخل َعَهنت عواهنُ  الجراح :وقال أبو 

 ، إذا لم يبال أصاَب أم أخطأ. عواهنه وقال أبو زيد : رَمى بالكالم على

،  واإلهان ، والعُرهون والعُرجون ، والِفتاق ، والعََسق ، والطَّريدة ، واللَِّعين الِعَهان أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

لَع والعُرُجدُّ ، واحد.  والّضِ

، وهو أن يتعسَّف الكالَم وال يتأتّى.  عواهنه قلت : والكلُّ أصل الِكباسة وقال ابن األعرابي : ويقال إنه ليَْحِدُس الكالَم على

 َعهنتُ  عاجله وحاضره. ويقالالمال وآهنِه ، أي من  عاهن ماٍل ، إذا كان حسَن القيام عليه. ويقال : ُخْذ من لِعْهنُ  ويقال إنّه

 ، المعنى أي أُثبِّى منه َمعِرفةً. أْعَهنُ  على كذا

ً  ، وقد مهنوع من سمات اإلبل في منخفض العنق ؛ يقال بعير الَهْنعَة أبو عبيد عن أبي زيد ::  هنع  .ُهنِع َهْنعا

ة. وقال بعضهم :: كوكبان أبيضان بينهما قِيُد َسوط يَطلُعان على إثر الَهْقعة في  الَهْنعةو قوس الجوزاء يرِمي بها  الَهْنعة المجرَّ

 ذراَع األسد ، وهي ثمانية أنجم في صورة قوس.

 : تطامٌن والتواٌء في ُعنق البعير. الَهنَعو

ً  وقد ، وهو التواٌء في عنقها حتى يقصر لذلك عما يفعل الطائر الطويل العنق من بنات  َهْنعاء ونعامةٌ  أهنَع . وظليمٌ َهنِع َهْنعا

 الماء والبّر.

 : أن يكون فيه انحناٌء قليل مثل الجنأ. وقال رؤبة : الَهنَع قال شمر : َهنَعٌ  وفي الحديث ذكر رجل فيه

 اجلّن واإلنس  ليها ه لَّع  و 
 أي ُخضوع.

وق : التي انحدرت قََصرتُها وأشرَف حارُكها. وقال بعض العرب : ندعو البعير القائل بعنقه إلى من الن الَهْنعاء وقال أبو زيد :

قاله ابن  في العُفر من الّظباء خاّصة دون األُْدم ، وذلك أّن في أعناق العُْفر قَِصراً. الَهنَعو ، وهو عيٌب. قال : أهنَع األرض

 األعرابي.
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ً نهع يَنَهع نُه قال الليث ::  نهع ع للقيء ولم يَْقِلْس شيئاً. وعا  ، إذا تهوَّ

 قلت : هذا حرف ُمريٌب وال أحقّه.

 ابب العني واهلاء مع الفاء

 [ع ه ف]
 أهمله الليث وغيره. ورَوى بعضهم بيت الشَّنفَرى ::  عفه

ا ة ال يريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   دوَنريريريريريريريَ فريريريريريريرياهريريريريريرييريريريريريريريّ  عريريريريريري 

  
ِه و   يريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريَ ر ريريريريريريريريى لريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه مريريريريريريريريا مل تريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريري 

  
 : الضَّخمة ، وقيل هي مثل العُفاهمة. يقال َعيش ُعفاهٌم ، أي ناعم. العُفاهيّة قيل

 فال أعرفها ، وأما العُفاهمة فمعروف صحيح. العُفاهية قلت : أّما

 ابب العني واهلاء مع الباء

 [ع ه ب]
 استعمل من وجوهه : هبع ، عهب.

يُهبَعة : الُحوار الذي يُْنتج في الصيف في آخر النِتاج ، واألنثى الُهبَع ُعبيد عن األصمعّي :أبو :  هبع ً  . وسّمِ إذا  يهبَع ألنه ُهبَعا

 مَشى ، أي يمدُّ عنقَه ويتكاره ليدرك أّمه.

 وأنشد األصمعي :

ذِ  الَّ
َ

ه املريريريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ أوَب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ى املِةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواذِ    َذرع  الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريانريريريريريريريريرينَي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

َق احملريريريريريريريريريريريرياذي يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريع ا واهريريريريريريريريريريريريِ
 

 ملريريريريريريريريريريريري

  
هريريريريريريريريريوا  غريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريراذِ    عريريريريريريريريريافريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 المبارى. والمواهُق : .يهبع أي يُبطره َذْرَعه فيحمله على أن« المواهق يستهبع»قوله 

 في مشيتها ، أي تمّد عنقَها. تَهبَع وقيل الُحُمر كلُّها

بع : ما نُتج في أّول الربيع.  ُهبَع وقال ابن السكيت : العرب تقول : ما له وقال  : ما نتج في الصَّيف. قال : الُهبَعووال ُربَع. فالرُّ

ي األصمعّي : سألت جبر بن حبيب : ً  لَم ُسّمِ باَع تنتج في ِرْبعيّة النّتاج ، أي في أوله ، ويُنتَج ؟الُهبَع ُهبَعا في  الُهبَع فقال ألّن الّرِ

باَع أ  ، أي استعان بعنقه في ِمشيته. فَهبَع بطْرنَهُ َذْرَعه ألنَّها أقوى منهالصيفية ، فإذا ماَشى الّرِ

شبابه ، يقصر ويمد.  ِعِهبَّاءوشبابه  ِعِهبَّىوأبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال : أتيتُه في ُربَّى شبابه ، وِحْدثَى :  عهب

 وأنشد :

 على ِعِهْبَّ َعيِةها املخرَفجِ 
 وَعوَهقَه ، إذا ضلَّله. وهو الِعيهاُب والِعيهاق. َهبَهَعو وقال أبو عمرو : يقال

 : الضَّعيف من الرجال عن طلِب ِوتره. وأنشد : العيهب وقال الليث :

ؤريت   مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريه ِوتريريريريريريريريريري وأدركريريريريريريريريريه  ثريريريريريريريريري 

  
يريريريهريريريريريريريِ    ه كريريريريريريريل  عريريريَ ى َذمسريريريلريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا تريريريلريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 جهلته. وأنشد :وقال أبو زيد : َعِهبُت الشيَء أعهبَه ، وَغِهبته أغَهبه ، إذا 

 كريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريرى مريريريريريريريريريرين  مريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريع  ريريريريريريريريريرية  و 

  
ه    ه لريريريريريرييريريريريريريريالريريريريريرييريريريريريريريه ومل تريريريريريري ريريريريريريَض أحنريريريريريريبريريريريريريري   تريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

 ملِ  املريريريريريريريريريرَء  ن جريريريريريريريريرياَء اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءأب عريريريريريريريريريامريريريريريريريريري ا  

  
ه و   عريريريهريريريبريريريريريريري  ِف لريريريومريريريريريريريا   ْن أتريريريى الريريريريريريريذنريريريريريريريَ  يريريريَ  ال  ريريري ْ

  
 مأخوذ من هذا. العيهب أي يجهله. وكأنَ 
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 بابه.قلت : والمعروف في هذه الحروف الغين ، وقد أوضحتُه في 

 ابب العني واهلاء مع امليم

 [ع ه م]
 استعمل منه : عهم ، عمه ، همع ، مهع.

ع عينُه إذا سالت دموعها. وقال : غيره : َهَمعت أبو عبيد عن أبي عمرو ::  همع  : ماطر. َهِمعٌ  الرجُل إذا تباكى. وسحابٌ  تهمَّ

اج : .َهَمع وإذا سقط الطَّلُّ على الشجر ثم سال قيل :  وقال العجَّ

  َدَر ِمن ليل وَطل  أ عا
ً  : الموُت الوِحُي. قال : الَهْيَمع الليث : ً  وذبحه ذبحا  ، أي سريعاً. هيمعا

 : الموت. وأنشد للهذلي : الِهْميع بالعين والياء قبل الميم. وقال أبو عبيد : سمعت األصمعي يقول الهيمع قلت : هكذا قال الليث

عريريريريريريريريريريريريريريريريريني ومريريريريريريريريريريريريريريريريرين  ُّل   ربريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
 

 مريريريريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
ه الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريري     ذا جريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 قبله :

وجريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوا   ذا َوَرد وا ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريريري 

  
اعريريريريريريريريريريريري ِ   مريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِع الريريريريريريريريريريريريذَّ  مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريو   هلريريريريريريريريريريريريِ

  
 هكذا رواه الرواة بكسر الهاء والياء بعد الميم.

 عند البصراء تصحيف. الهيمعوقلت : وهو الصواب. قلت : 

ن الوجه من عارٍض فادح. وأّما الَمْهيَع فهو  الَمْهع ابّي أنه قال :وروى أبو العباس عن ابن األعر:  مهع ، الميم قبل الهاء : تلوُّ

 َمفعَل من هاع يهيع ، والميم ليست بأصليّة.

 قال أهل اللغة : [15البَقََرة : ] (يف طُْغياِِنِْم يَ ْعَمُهونَ )قال هللا جّل وعّز : :  عمه

 يترّدد متحيّراً ال يهتدي لطريقه ومذهبِه. وقال رؤبة :: الذي  العامهو العَِمه

هريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريِه و  ه يف مريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريه  أطريريريريريريريريريريريريرافريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   مريريريريريريريريريَّ  أعريريريريريريريريريمريريريريريريريريريى اهلريريريريريريريريري  ى  جلريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريلريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
ً  يتحيّرون. وقد (يَ ْعَمُهونَ )ومعنى   في الرأي والعََمى في البصر. العََمه . وقال بعضهم :َعِمه يعَمه َعَمها

 القلب ، يقال رجٌل َعٍم ، إذا كان ال يبصر بقلبه.قلت : ويكون العََمى َعَمى 

 عيهل ، وهي السَّريعة. َعْيهم أبو عبيد : ناقة:  عهم

 : موضع بالغَور من تِهامة. َعيهم وقال غيره :

 العَْهميُّ الضَّخم الطويل. وروى ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 ينام على ظهر الطريق. وأنشد :: الرجل الذي ال يُدلج ،  العَيهمانُ  وقال ابن شميل :

 ق  أ ثت  الَعيَهماَن الراق او 
 .َعْيهم ويقال للِفيل الذكر .عيهومو َعيهم الشداُد من اإلبل ، الواحد العياهيم : نجائب اإلبل ، وقيل العياهيموقال : 
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 .عياهيم : سرعتها. وجمعها عيهمتهاو : ماضية. قال : عيهامة وقال الليث : ناقة

 لرّمة :وقال ذو ا

ا رقريريريريريريريريريرياء   اّل أن يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريّرهبريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريَ

  
عةريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياان   الريريعريرييريريريريريريرياهريرييريريم     ذو الريريعريريرش والةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 : األديم األملس. العَيهوم وقال غيره :

 وأنشد ألبي ُدَواد :

ه بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريرَّ ب ُّمريريريريريريريريريريرياان    فريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَّ

  
ا عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريوُ    فريريريريريريريريريريريريٌر كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريي قريريريريريريريريريريريريَ

  
 الذي أنضاه السَّيُر حتّى باّله ، كما قال ُحميد بن ثور :من اإلبل ، وهو  بالعَْيهم وقيل شبّه الدار في دروسها

ْه م لمريريريريريريريا َيعف و ال َّليح  وأصريريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريريريْه   َعفريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريري  وهريريريريريريريريريي رَكريريريريريريريريريوب    رب ء  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هبريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريِ

  

 أبواب العني واخلاء وما يليهما من احلروف
 ع خ غ : مهمل ع خ ق : مهمل

 ع خ ك : مهمل ع خ ج : مهمل

 ابب العني واخلاء مع الشني

 [ش ع خ]
 استعمل من وجوهه : خشع.

 وأهملت الوجوه األُخر.

 .«فُدِحيْت منها األرضـ  وبعضهم رواه : كانت َحَشفةـ  على الماء ُخشعةً  كانت الكعبة»في الحديث : :  خشع

 .ُخَشع ، وجمعها الُخْشعة وسمعُت العرب تقول للَحثْمة الالطئة باألرض : هي

 األَكمة. قال : وهي الَحثْمة ، والسَّْرَوعة ، والصائدة ، والقائدة. : الُخشعة ثعلب عن ابن األعرابي :

 الشمس وَكسفَْت وخسفت بمعنًى واحد. خشعت وقال شمر : قال أبو زيد :

 الكواكب إذا غارت فكادت تغيب في َمغيبها. وأنشد : خشوع قال : وقال أبو صالح الكالبّي :

 ب ر َتكاد له الكواك    ةع  
 الكواكب ، إذا دنت من المغيب. وخضعت أيدي الكواكب ، إذا مالت لتغيب. خشعت وقال أبو عدنان :

ً ) وقرىء : [7القََمر : ] (ُخشَّعاً أَْبصارُُهْم ََيُْرُجوَن ِمَن اْْلَْجداثِ )وقال هللا جّل ثناؤه :  قال الزجاج :  (.أبصارهم خاشعا

ً  نَصب ً  من األجداثعلى الحال ، المعنى يخرجون  ُخشَّعا ً  . قال : ومن قرأُخشَّعا فعلى أنَّ لك في أسماء الفاعلين إذا  خاشعا

ً )تقّدمت على الجماعة التوحيد نحو   .(خاِشَعًة أَْبصارُُهمْ )، ولك التوحيد والتأنيث لتأنيث الجماعة كقولك :  (أبصارهم خاشعا

قول مررت بشباٍب حسن أوجههم ، وحساٍن أوجههم ، وحسنة أوجههم. ت [7القََمر : ] (ُخشَّعاً َأْبصارُُهمْ )ولَك الجمع نحو  قال :

 وأنشد :

هريريريريريريريريريريريريم و  ن  أوجريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياب  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريريَ ّ    مريريريريريريريريريريريرين   د بريريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريريزار بريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريَ

  
 .خاشع أي سكنت. وكلُّ ساكن خاضع [108طه : ] (َوَخَشَعِت اْْلَْصواُت ِللرَّْْحنِ )وقال جّل وعّز : 
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 والتذلُّل.هلل : اإلخبات  التخشُّعو

َها اْلماَء اْهت َزَّْت )قال هللا تعالى :  .خشعت وإذا يبست األرض ولم تُمَطر قيل : قد َوتَ َرى اْْلَْرَض هاِمَدًة فَِإذا أَنْ َزْلنا َعَلي ْ
َسناُم البعير ، إذا  خَشعَ وهامدة ما فيها خضراء.  خاشعةً  سمعُت العرَب تقول : رأيت أرض بني فالنٍ  [.5الَحّج : ] (َورََبتْ 

 أُنِضيَ 
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 ،  ذا ت اعى واستوى مع األر..  ا ع فذه   حم ه وت أطأ  رف ه. وِج ار
 وقال النابغة :

 ن ؤٌي كِجذُ اَّوِ. أثلم  ا ع  و 
ً  الرجل خشع قال الليث :  الُخُشوعو، إذا طأطأ صدره وتواضع. قال :  اختََشعو، إذا رَمى ببصره إلى األرض.  يخَشع خشوعا

 في البدن والصَّوت والبصر. قال هللا : الخشوعوقريٌب من الخضوع ، إاّل أن الخضوع في البدن واإلقرار باالستخداء ، 

 الرجل َخراشيَّ صدِره ، إذا رَمى بها. َشعخ وقال ابُن َدريد : : [108طه : ] (َوَخَشَعِت اْْلَْصواُت ِللرَّْْحنِ )

 واقعاً ، ولم أسمعه لغيره. خَشع قلت : جعل

 ابب اخلاء والعني مع الضاد

 [ع خ ض]
أخبرني المنذري عن أبي  [.4الشُّعََراء : ] (َفظَلَّْت َأْعناقُ ُهْم هَلا خاِضِعنيَ )قال هللا جّل وعّز : :  خضع استعمل من وجوهه :

ليس من صفة األعناق ، إنما هو  خاِضِعينَ  ن َسلَمة عن أبي عبيدة ، أن يونس أخبره عن أبي عمرو أنه قال :جعفر الغّساني ع

 ، فالقوُم في موضع هم. خاضعين من صفة الكناية عن القوم الذين في آخر األعناق ، فكأنه في التمثيل : فظلَّت أعناق القوم

هم ، كما تقول : يُدك باسطها ، تريد أنت ، فاكتفيَت بما ابتدأَت من االسم أن  خاِضِعيها وقال الكسائّي : أراد فظلت أعناقُهم

ه.  تُكرَّ

 قلت : وهذا غير ما قال أبو عمرو.

للرجال. قال : وهذا كما  خاضعين فجعَل الفعَل أّوالً لألعناق ثم جعل .خاضعون فأربابها خضعت وقال الفراء : األعناق إذا

 لك رقبتي. خضعَتْ  تكتفي من قولكلك ، ف خضعت تقول :

ا لم يكن خضوع األعناق هو خضوع وذّكر األعناق ، ألن معنى خاضعين وقال أبو إسحاق : قال  أصحاب األعناق ، لمَّ

 األعناق جاز أن يخبر عن المضاف إليه ، كما قال الشاعر : بخضوع إالّ  الخضوع

لريريريريريريريريريريرينَي أ ريريريريريريريريريريريْذَن مريريريريريريريريريريريّ   رَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  رأ  مريريريريريريريريريريريَ

  
 رار  مريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريريالِل كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريَذ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  

  
 لّما كانت السنون ال تكون إال بمّر أخبر عن السنين وإن كان أضاَف إليها المرور.

 وأنشد :« ُهمْ »هم ، وأضمر  خاضعين معناه فظلت أعناقهم لها قال : وذكر بعُضهم وجهاً آخر ، قالوا :

ِ يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريريريريرى أر قريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ ىء اَّريريريريريريري يريريريريريريري   عريريلريريى   مريريريريريريرياأبِ كريريمريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريكريري 

  
 قال : وهذا ال يجوز مثلُه في القرآن. فهذا على بدِل الغلَط يجوز في الشعر ، كأنه قال ترى أرباقهم ترى متقلّديها ، كأنه قال :

 ترى قوماً متقلّدي أرباقهم.

 .عزوجلوقلت : وهذا الذي قاله الزجاج مذهب الخليل. ومذهب سيبويه أّن بدل الغلط ال يجوز في كتاب هللا 

 ومنه قول جرير : خضعتُه فخَضع في كالم العرب يكون الزماً وواقعاً ، تقول خَضعوقلت : 
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 أعريريريريريريريريريريريريريريريريّ  هللا لريريريريريريريريريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريراء مريريريريريريريريريريريريريريريريّ  

  
عريريريريريريريريريون هلريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريا    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريَق خَيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .خَضعتو فاختضعَتْ  الرجُل رقبتَه خضع واقعاً متعدياً. ويقالفجعله 

 وقال ذو الرّمة :

عريريريريريريريريا  يريريريريريريريريبريريريريريريريري و فريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريره    يريريريريريريريرييتريريريريريريريريل  خمريريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 مسريريريريريريرياال  ويسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريع أمسريريريريرييريريريريريريرياان  فريريريريرييريريريريريلريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    

  
 ً أسطع. وفي حديث عمر أن رجالً في زمانه  االنتصاب ، ومنه قيل للرجِل األَعنَق : : مطأطىء الرأس. والسُّطوع : مختضعا

ه ، فُرفِع إلى ُعمَر فأهدَره. َخَضعا ٍل وامرأة قدمّر برج  بينهما حديثا ، فضرَب الرجَل حتّى شجَّ

فالخانع : الذي يدعو إلى السَّوءة ،  .الخضوعوِشمر عن ابن األعرابي قال : العرب تقول : اللهم إني أعوذ بك من الُخنوع 

 نحوه. وقال رؤبة : الخاضعو

 ا  ضعاِمن  البا   خيتلنب 
لها  خَضع ، إذا تخاضعه المرأة وهي يخاضع بالقول وِمْلن. قال : والرجل خَضعن : اللواتي قد الُخضَّع قال ابن األعرابي :

األحَزاب ] (َفَّل ََتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي يف قَ ْلِبِه َمَرض  ):  عزوجلله فيطمع فيها. ومن هذا قول هللا  خضعتْ وبكالم 

 :32.] 

  وقال الكميت يصف نساًء ذواِت عفاف :

ع اَّريريريريريريريريريريريريريريريريري ي ّن ال   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ْذ هريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل   فريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
فريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريري  ل وال تريريريريريريريريريريكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : االختضاع : المّر السريع.

 وأنشد في صفة فرٍس جواد :

ه    ذا ا ريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريري  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريح  هبريريريريريريريريا تريريريريريريريريولريريريريريريريريّ

  
ْري    وُ  بريريريريريريريريريريريني جريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِع و بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 المسيح : العَرق يقول : إذا عرقت أخرجت أفانيَن َجريها.

 : البيضة. الَخيَضعة أبو عبيد :

 ، والّربيعة. وأنشد : الَخيَضعَة وروى أبو العباس عن األثرم عن أبي عبيدة قال : يقال لبيضة الحديد

َُ فوق ا يَضَعهْ و   الضاربون اهلا
 الخيضعة الغُبار. قال : وقال أبو عمرو : هو صوت القتال. قال : وقال الليث : : الخيضعة قال ابن األعرابّي :وقال شمر : 

 ، وهو صوت وقعها.« َخَضعة للّسيوف»األقراُن بعُضهم لبعض. قال : ويقال  يخضع حيث

 و الوقيب. وأنشد :َصوٌت يخرج من قْنب الفرس الِحصاِن ، وه : الَخِضيعة أبو عبيد عن أبي زيد قال :

يريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَة بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريريوا  كريريريريريريريريريريريأن َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ِد وعريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريريريذئريريريريريريريريريريري  يف الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريري ِ  

  
ً  من الرجال : الذي فيه َجنَأٌ ، وقد األخضعو  .أخَضع ، فهو َخِضع يخَضع َخَضعا

 أيدي الكواكب ، إذا مالت لتغيب. وقال ابن أحمر : خَضعتو

 تريريريريكريريريريريريرياد الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريس  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريع مسريريريريني تريريريريبريريريريريريري و

  
يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريرينَّ ومريريريريريريريريريريريريا َوبريريريريريريريريريريريريِ َن ومريريريريريريريريريريريريا    َّريريريريريريريريريريريريِ 

  
 وقال ذو الرمة :
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  ذا جعله أي ي الكواك   ضع  
 وقال الُكميت : اإلبل ، إذا َجدَّت في سيرها. خضعتو
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  ريريريريريريريريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع يف كريريريريريريريريريريريريريريريلِّ د ريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريرية

  
ل     يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرياد الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم هبريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريَ

  
 أعناقَها حين جّد بها السَّير. ومنه قول جرير : خضعت وإنَّما قيل ذلك ألنّها

 لريريريريريريريري ريريريريريريريري  ذكريريريريريريريريرتريريريريريريريريِك واملريريريريريريريري ريريريريريريريريي   ريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌع و 

  
هريريريريريريريريريريريريريِل و    كريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريّن قريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريالأب  جمريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ع خ س   ع خ ص
 أهملت وجوهها.

 ابب العني واخلاء مع الزاء

 [ع خ ز]
 [.خزع]استعمل من وجوهه 

عتُ و، كقولك قطعته فانقطع  فانخزعَ  الشيء َخَزعت يقال:  خزع ً  اللحم خزَّ من  تخّزعت ، إذا قّطعته قَِطعاً. ويقال : تخزيعا

عتها لحم ِخْزعة فالٍن شيئاً ، إذا أخذته منه. وهذه  من الَجُزور ، أي اقتطعتها. تخزَّ

 عن القوم واختزلته ، إذا قطعته عنهم. اختزعتُه وقال مبتكر الكالبي :

 ُق َسوء فاختزله ، أي اقتطعه دوَن المكارم وقعَد به.فالناً ِعرْ  اختزعَ  وقال إسحاق بن الفرج : سمعت خليفة الُحصينّي يقول :

 ، وبه َخمعة ، وبه خزلة ، وبه قَْزلة ، إذا كان يظلع من إحدى رجليه. َخزعة يقال به« : نوادر األعراب»وفي 

، أي شيء َسنَحه  ُخَزَعةٌ َخَزَعهُ  ما يزالُ  وقال ابن السكيت : قال أبو عيسى : يبلغ الرجَل عن مملوكه بعُض ما يكره فيقول :

 عن الطريق. ومعنى سنَحه أي َعَدله وصرفه ، وهو الرجل. قال : وخزغني َظْلع في رجلي ، أي قطعني عن المشي.

يت خزعَ  وقال الليث : يقال بهذا االسم ألنّهم لّما  ُخزاعة فالٌن عن أصحابه ، إذا كان معهم في َمسيٍر فخنَس عنهم. قال : وسّمِ

عوا ساروا مع قومهم من مأِرَب فانتهوا إلى مّكة  عنهم فأقاموا ، وسار اآلخرون إلى الشام. وقال حسان : تخزَّ

َن مريريريريريريريرّ   ريريريريريريريزَّعريريريريريريريْه  لريريريريريريريا بريريريريريريري ريريريريريريريْ  فريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريا هريريريريريريريبريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
راكريريريريريريريريريرِ   لريريريريريريريريريول الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ ا  َّريريريريريريريريري  زاعريريريريريريريريرية  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريري 

  
وا  من قومهم حين أقبلوا من مأرب فنزلوا بظاهر مكة. انخزعوا ألنهم ُخَزاعة وقال ابن السكيت : قال ابن الكلبي : إنَّما ُسمُّ

 ابن حارثة ، أّول من بَحر البحائر وغيّر دين إبراهيم َعلَيِه السَّالم.ـ  وهو لحيّ ـ  قال : وهم بنو عمرو بن ربيعة

 [ع خ ط]
 أهملت وجوهه.

 ابب العني واخلاء مع الدال

 [ع خ د]
ً  أبو عبيد : قال أبو زيد : يقالقال :  خدع استعمل من وجوهه :  . وأنشد قول رؤبة :خديعةو خدعته خدعا

 ف   أ داهي ِ  َْع َمن   َّعا



139 

 

ً  وأجاز غيره  بالفتح. َخْدعا

ينار في حديثه : والسُّوق ، أي كسدت. قال : انخدعتوالسوُق  خدَعتِ  وقال أبو الحسن اللحياني : يقال ، أي  خادعةٌ  وقال أبو الّدِ

 كاسدة. قال : ويقال رجل
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 به. خي  َع : ما ا  ْ عةو  ،  ذا كان َ ّبا .   َ عةو  َ   وعو   ّ اع
 .يُخَدع ، إذا كان ُخْدعة . قال : ورجلٌ ُخَدعة . قال : وقال أبو زيد مثلَهُخَدعة وقال أبو عبيد : سمعُت الكسائّي يقول الحربُ 

، ثالث لغات ، وأجودها ما « ُخْدعة الحربُ »واحدة وقيل  بَخْدعةٍ  ينقضي أمُرها، أي  «َخْدعةٌ  الحربُ »روى في الحديث : و

 .«ُخَدعة»قال الكسائّي وأبو زيد 

 عيُن الرجل ، إذا غارت. خَدَعتْ  ويقال :

 ملتوياً.الضبُّ إذا دَخَل في وجاِره  َخَدعَ  الضبُع في ِوجارها. وقال أبو العميثل : خدعتوَخيُر الرجل ، أي قّل.  خدعَ و

َوغان. خَدعو  الثعلب ، إذا أخَذ في الرَّ

ه من قُحوط المطر ، فقال له :  باب وجاعت األعراب خَدَعتِ »ورفَع رجٌل إلى عمر ابن الخّطاب ما أهمَّ  .«الّضِ

ةً وترفع لبنَها مّرة. وطريقٌ  الَخُدوعو  وقال الشاعر : ، إذا كان يَبين مّرةً ويخفى أخرى َخدوع من النُّوق : التي تُدرُّ مرَّ

عريريريريريريس داثريريريريريريرٌ و   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريكريريريريريريرٌه مريريريريريرين دارس الريريريريريريري َّ

  
  ذا غريريريريريريريريفريريريريريريريريلريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريون  ريريريريريريريريَ وع   

  
ً  ثوبي خدعتُ  وقال اللِّحياني : ه قول هللا جّل  خدعته الرجَل بمعنى خادعتووثنيتُه ثَْنياً ، بمعنى واحد.  َخْدعا ، وعلى هذا يوجَّ

 وعّز : 

رون في أنفسهم أنهم [142النِّساء : ] (خاِدُعُهمْ َُياِدُعوَن هللَا َوُهَو ) لهم ، أي  الخادعُ  هللا وهللا هو يخدعون معناه أنهم يقّدِ

 خداعهم المجازي لهم جزاءَ 

 وقال شمر : روى األصمعيُّ بيَت الراعي :

ٌُ هلريريريريريريريريريريريريريريريم َوَرٌق و    ريريريريريريريريريريريريريريريادَع اجملريريريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريريريوا

  
 راَ  الريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه  بريريريريريريريريه والريريريريريريريريعريريريريريريريريرق  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريول   

  
 ، قال : وفسَّره أنهم تركوا الحمد ، أي أنهم ليسوا من أهله.« الحمد خادعَ و»: ترك. قال ِشمر : ورواه أبو عمرو :  خادعَ  قال :

 : المْنع. الِخداع وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابّي قال :

 : الحيلة. الِخداعو

ً و خادعتُه مخادعةً  : وقال الليث  .خداعا

: جائر عن القصد وال  خيدع ، وَغْولٌ  خادعو َخيدعٌ  وطريقٌ  .الخدوع : الرجل الَخْيدعو مراراً. قال : ُخِدع : مخدَّع ورجلٌ 

 يُفَطن له.

 .أخدُعه : قد أصيب مخدوع الجميُع. ورجلٌ  األخادعُ و: ِعْرقان في صفحتي العنق قد خفيا وبََطنا.  األخدعانو

 : الِخَزانة. الِمخدعو الُمْخَدعو

 الشيء ، إذا أخفيتَه. أخدعتُ و

 منّي فالن ، إذا توارى ولم يظهر. خَدع ، وهو من قولك« من ضّبٍ َحرْشتَه أخدع»ومن أمثال العرب : 

 : : الفاسد من الطعام وغيره. وأنشد قوله الخادع وروى ابن األنبارّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

  ذا الرِّيق  َ  َعْ 
 : يفسدون ما يُظهرون من اإليمان بما يُضِمرون من [9البَقََرة : ] (َُياِدُعوَن هللاَ ) قال أبو بكر : فتأويل قوله جّل وعّز :
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 الكفر ، كما أفَس  هللا نَِعمهم يف ال نيا أبن أصاَرهم    عذاب اللار.
 : القليلة الخير الفواسد. قال : الخوادع ، قال ِشمر : السنون «َخّداعة الدّجال سنونَ يكون قبل خروج »وفي حديٍث مرفوع : 

 ، أي أمسك وَمنََع. فَخَدعَ  . إذا لم يُقَدر على الشيء إاّل بغالء. قال : وكان فالٌن يُعِطيخادعةٌ  ويقال السوق

 ال يُهتدى له. : خادعٌ  ماءٌ وقال غيره : نقَص فتغيَّر. و الريُق أي فسد. خدع وقال ابن األعرابّي :

 السُّوق ، إذا قامت. خدعتِ  أبو عبيد عن األحمر :

عر لخادع وقال الفراء : بنو أسد يقولون : إنَّ السُّوق  إذا ارتفع وغال. خدعَ  وقد .لخادع ، وإن الّسِ

يُق في فمه إذا  خدعوقّل ،  المطُر إذا خدعَ  ، قال : سنون يقلُّ فيها المطر. يقال« خّداعة سنون»وقال األصمعي في قوله  الّرِ

يع. كأنّه من الخّداعة قّل. وقال غيره :  : والتفسير هو األول. الخديعة التي يكثُر فيها المطر ، ويقلُّ النباُت والرَّ

 : منع الحّق. والختم : منع القلب من اإليمان. الَخْدع ثعلب عن ابن األعرابّي :

 هم ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. الُخَدعةوقال : 

س صاحب دهاء وَمْكر ، وقد مخدَّع ابُن شميل : رجلٌ  ع ، أي مجرَّ  وأنشد : .ُخّدِ

 أ يع بريْيعا  من أري  خم ّعِ 
 : أي ذو تجريب لألمور. ُخَدعاتٍ  ، وذو ُخْدعة وإنه لذو

 أقّل من الخالع. الخادعووُخَويلع  ُخويِدع جله إذا برك. وبهوخالع ، وهو أن يَزول َعَصبُهُ في وظيف ر خادع وبعيٌر به

ناً ال يثبت على رأي واحد. وقد خادعُ  وفالنٌ  ن. خَدعَ  الرأي ، إذا كان متلّوِ  الدهُر ، إذا تلوَّ

 ابب العني واخلاء مع التاء

 [ع خ ت]
 الماهر بالّداللة.، وهو  ُختَعٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : َدليلٌ :  ختع استعمل من وجوهه :

ً  وقال الليث : يقال  ، وهو ركوُب الظُّلمة والمضّي على القصد بالليل كما يفعل الدليُل بالقوم. قال رؤبة : ختع يختع ُختوعا

َء الفالأب ا  تَّعا  أعَيْه  دالَّ
هام.تتخذ من أَدٍم يغشَّى بها اإلبهام لرمي ال : الَختيعةو: النَِّمرة األنثى.  الُختْعةوقال :   ّسِ

 .الَختِيعَة قلت : وقال ابن شميل مثله في

 : الدَّستبانات. الِختاع وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

: الدليل  الَخوتعوال ُسَكَع ، أي ال يتحيّر.  ُختَعَ  ، وهو السريع المشي الدَّليُل. تقول : وجدته ُختَعو ُختَعة وقال شمر : يقال رجل

 أيضاً. وأنشد

 هبا َيِضل  ا َوتع  املةهَّر  
 ،« َخوتعةَ  هو أشأم من»ومن أمثالهم :  : الذُّباب األزرق ذباُب العُْشب. الَخوتعو
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 وكان رجال  من ب  غ َفيلَة بن قاس  مة وما . رواه أبو عبي   عن ابن الكلّا.
 مهمل. : [ع خ ظ]

 ابب العني واخلاء مع الذال

 [ع خ ذ]
ً  بالسيف خذّعته قال األصمعي : يقال:  خذع استعمل منه :  ، إذا قّطعته. وروى بيت أبي ذؤيب الهذلّي : تخذيعا

 كال ا ب ل  اللِّ اِء خمذَّع  و 
 معناه أنه ُمعاوٌد للحروب قد ُجرح فيها َجرحاً بعد َجرح ، وقد ُشّطب بالسيوف.

 ق.فمعناه المدّرب الذي ُخدع مراراً حتى َحذِ « مخدَّع»قال : ومن رواه 

بالسكين ، وال يكون قطعاً في عظم أو  تُخذَّع قَطع في اللحم ، أو في شيء َرْطب ال صالبة له ، مثل القَرعة الَخْذع وقال الليث :

 في شيء ُصْلب.

 : طعام يتّخذ من اللحم بالشام. الَخِذيعة وقال غيره :

 وقول رؤبة :

 كأنّه مسامل  جل   أ َذعا
 لحُم جنبِه فتدلَّى عنه. ُخذع قال ابن األعرابّي : معناه أنه

واء :  ، والَمعلَّس ، والوزيم ، والسَّحساح. المخذَّع وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه يقال للّشِ

 مهمل. : [ع خ ث]

 ابب العني واخلاء مع الراء

 [ع خ ر]
ع أبو العباس عن ابن األعرابّي : ثوب:  خرع استعمل من وجوهه : يع : مصبوغ مخرَّ  ، وهو العُْصفر. بالِخّرِ

الفاجرة ، قال :  الخريع الفاجرة من النساء. قال شمر : وكان األصمعي يكره أن تكون : الخِريع أبو عبيد عن أبي زيد قال :

 وهي التي تتثنى من اللِّين. وأنشد لُعتْبة بن مرداس يَِصف ِمشفر البعير :

فريرير    تريريكريريفُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريا األنريرييريريريريريريرياب عريريلريريهريريريريريريريا ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِ   ِه األمسريريريريريورّي املريريريريريخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريْ ريريريريريريع  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريَ

  
خاوة ، وكذلك الَخَراعةوقال :  ، لرخاوته ، وهي شجرة تحمل َحبّاً كأنّه بيُض  الِخْروع ومنه قيل لهذه الشجرة .الَخَرع : الرَّ

مسم الهندّي. ى الّسِ  العصافير ، يسمَّ

 إلى الفجور. وقال كثير : الَخِريع قال : وبعضهم يذهب بالمرأة .َخِريع وقال غيره : يقال للمرأة الشابّة الناعمة اللينة

ه املريريريريريريريريالو   فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريرينَّ أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرياه املريريريريريريريريهريريريريريريريريا رعريريريريريريريريَ

  
رَِّع    نريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريم  بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌض يف اهلريريريريريريريريريوى غريريريريريريريريريت  ريريريريريريريريري 

  
 وإنَّما نَفى عنها المقابح ال الممادح. أراد غير فواجر.

 فالٌن الباطل ، إذا اخترقه. اخترعَ  ويقال :
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.  فانخرع ه: الشقُّ ، يقال خرعت الَخْرعو أعضاُء البعير ، إذا زالت  انخرعتوالقناة ، إذا انشقّت.  انخرعتو، أي شققته فانشقَّ

 عن مواضعها. وقال العجاج :

 من  زان رأَسه  رَّعاو 
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 .َ رِعٌ  ، وهو الفصيل الضعيف. وكلُّ ضعيف   «ا َرِع ال ََيزي يف الصَّ قة» ور وي عن بعض التابعني أنه قال :
 : لنّي انعم. َ رِعٌ  وغ صن

 وقال الراعي يذكر ماًء :

 معان ا  ساق َرّ  ساق ها َ رِع  
 : َرْخصة ليّنة. ِخْروعة الِحسان. وامرأة من النساء : الَخَراِويع أبو عمرو :

إن »لحديث : في اوالخيانة واألخذ من المال. وقال ابن شميل : االختراع : االستهالك.  وقال أبو سعيد : االختراع واالختزاع :

 فالٌن ُعوداً من الشجرة ، إذا كسرها. اخترع وتقول : .«مالَه تخترع الُمغيبةَ يُنفَق عليها من مال َزوجها ما لم

 .مخروعة ، وهو جنونُها. وناقة الُخراع أبو عبيد عن الكسائّي : من أدواء اإلبل

نقطاٌع في ظهرها فتصبح باركةً ال تقوم. قال : وهو ، وهو ا ُخراع ، وهي التي أصابَها مخروعةو خريع وقال غيره : ناقة

 .مخروعة مرٌض يفاجئها فإذا هي

 ، واحد. الُخراعووقال ِشمر : قال ابن بزرج : الجنون ، والطُّوفان ، والثََّوُل ، 

قال  .«لَخِرع»و أ« لو سمع أحدكم ضغطةَ القبر لجِزع»وروى أبو سعيد الُخدرّي عن النبي صلّى هللا َعلَيه َوسلّم أنه قال : 

 وأنشد لرؤبة : .َخِرعو َخِريع فمعناه انكسر وضعف. قال : وكلُّ ِرْخو َضعيف خِرع ِشمر : من رواه

 ال  رَِع العيتم وال موصَّما
 وقال أبو النجم يصف جارية : : الضَّعيف. الخِريع قال : وقال أبو عمرو :

 فهي مَتَ َّى يف  باب ِ روَعِ 
 أي ناعم.

 الخَرع الرجُل إذا استرخى رأيه بعد قّوة ، وُضعف جسمهُ بعَد صالبة. وقيل : َخِرعَ  العباس عن ابن األعرابّي قال :وروى أبو 

ً  الدَهش. وقد  إذا َدِهش. خِرع َخَرعا

 ابب العني واخلاء مع الَّلم

 [ع خ ل]
 استعمل من وجوهه : خلع ، خعل.

ي ذلك الفراق خالعهاوامرأته  خلعَ والرجل ثوبه.  خلع يقال:  خلع ً  ، إذا افتدت منه بمالها فطلَّقها وأبانَها من نَْفسه. وسّمِ ألن  ُخْلعا

وهي  [.187البَقََرة : ] (ُهنَّ لِباس  َلُكْم َوَأنْ ُتْم لِباس  هَلُنَ )هللا جّل وعّز جعل النساء لباساً للرجال والرجاَل لبَاساً لهّن ، فقال : 

كلُّ واحٍد منهما  خلعورأة بماٍل تعطيه لزوجها ليُبينَها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه ضجيعته وَضِجيعُه ، فإذا افتدت الم

عند  الُخْلع المرأة منه اختالعاً ، إذا افتدْت بمالها. فهذا معنى اختلعت وقد .الَخْلع والمصدر الُخْلع لبَاس صاحبه ، واالسم من ذلك

 الفقهاء.

من العظام ويطبخ ويبّزُر ثم يجعل في وعاٍء يقال له القَرف ويُتزّود به في األسفار. قال ذلك  ، بفتح الخاء : اللحم يؤخذ الخلعو

 ابن السكيت وغيره.

: الحنظل المدقوق الملتوت  الخولعو: الرجل األحمق.  الَخولعو: الفَزع.  الَخولع وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنّه قال :

 بما يطيّبه ثم يؤكل ، وهو
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ل. قال : امل مل يف األسريريفار.  ا ولعو بسريريَّ  ا ولعو : الذئ .  ا َولعو الغ ول.  : ا ولعو : اللحم ي غَلى  َ لِّ   حي 
 امل امر احمل ود الذي يري ْ َمر أب ا . :
 الفََزع : : الخولع وأنشد غيره لجرير في .الخليع : الغالم الكثير الجنايات ، مثل الخولعو

رى جملريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع    ال يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريجريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك أن تريريريريريريريريريَ

  
ولريريريريريريريع    َ  الريريريريريريريّرِجريريريريريريريال ويف الريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريوب ا ريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  جريريريريريريريَ

  
 يعني الفَزع.

ي ِخيار المال : خياره. أبو سعيد : ِخلعتهوالمال  ُخلعةو  قلَب الناظر إليه. وأنشد الزجاج : يَخلع ألنّه ُخْلعة سّمِ

فريريريريريريريريا و  ة  د هسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريانريريريريريريريريه  ريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريوى َُّنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم   وقريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  ور عريريريريريريريريريري   َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 فطرحتَه على آخر أَْو لم تطرحه. خلعتَه من الثياب : ما الِخْلعةو يعني الِمعَزى ، أنَّها كانت خياراً 

فاُلناً فال نأُخذُ أحداً بجنايٍة  خلعنا إنّا قد : الذي يجني الجنايات يؤَخذ بها أولياؤه فيتبرءون منه ومن جناياته ويقولون : الخليعو

ى في الجاهلية  .الخليع تُجنَى عليه ، وال نؤاَخذ بجناياته التي يجنيها. وكان يسمَّ

 .َخليع رَسنَه. ويقال للصيّاد : َخلَعَ  ألنه خليع ويقال للشَّاطر من الفتيان : .خليع ويقال للذئب

 كالنَّْزع إاّل أن فيه ُمهلة. الَخْلعو

ه يديه. ورجل يتخلَّع من الناس : الذي كأنَّ به َهْبتَةً أو َمسَّاً. ويقال فالنٌ  المخلَّع :وقال الليث  الفؤاد ،  مخلوع في مشيه ، وهو هزُّ

 من العروض : ضرٌب من البسيط ، كقول األسود بن يعفر : المخلَّعوإذا كان فِزعاً قال : 

 مريريريريريريريريريرياذا وقريريريريريريريريريريويف عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  عريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا

  
ولريريريريريريريريريريريريق  دارس  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريِم   لريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريريري 

  
وإذا  .خالع والبُسرة إذا نضجت كلُّها فهي ، وهو زوال المفاصل من غير بينونة. قال : َخْلع ويقال : أصابَه في بعض أعضائه

 َخالَعةً. يَخلَع الزرع خلَع يقال .خالع أسفَى السُّنبل فهو

باع. الَخلَْعلَعو  من أسماء الّضِ

 ، وهو التواء العرقوب. وقال الراجز : الخالع الشْيُخ ، إذا أصابه َخلُعَ  ويقال :

ْ  و  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريا فريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْلةريريريريريريريريريريريريريريري  رأب  تريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريري 

  
 مريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريع  يريريريريريريريريريري  ركريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريْ   

  
ة : خشبة يثقَّل بها ِحباله الصائد ، فإذا نشب فيها الصيد أثقلتْه.  الُجرَّ

 الهشيم الساقط. من الشجر : الخالع وقال األصمعي :

 الشجُر ، إذا أنبَت ورقاً طرياً. خلع العَضاهُ ، إذا أورقت. وقال غيره : َخلَعت رابي فيما روى عنه أبو العباس :وقال ابن األع

 : داء يأخذ في عرقوب الدابة. الخالعو

 في الشراب الُمسِكر جلَده ثمانين جلدة. تخلَّع وفي حديث عثمان أنّه كان إذا أُتَي بالرجل الذي قد

ءوا  خلعه : الذي قد الخليعوفي الشراب هو أن يدمَن فيشرَب الليَل والنهار. قال :  تخلَّع معنى قولهوقال ابن شميل :  أهلُه وتبرَّ

 منه.

ين والحياء. وقومٌ  ُخِلع ويقال  فالٌن من الّدِ
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 مبيِّلو ا العة.
ْي له. وقال غيره. قد  : الَخْيعَل أبو عبيد عن أبي عمرو قال ::  خعل ، وربّما كان غير منصوح  الَخْيلع يقلب فيقالقميص ال ُكمَّ

 الفَرَجْين. وقال تأبّط شراً :

 َمْةي اهلَلوِك عليها ا َيريَْعل  الف ض ل  
 : االختباء من ريبة. الَخْوعلة أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال :

 اختلعوا فالناً ، أي أخذوا ماله.« : نوادر األعراب»وفي 

 ونابب العني واخلاء مع الن

 [ع خ ن]
 استعمل من وجوهه : خنع ، نخع.

ى الرجُل باسم َمِلِك األمالك»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  خنع ، وبعضهم « إّن أنخَع األسماء عند هللا أن يتسمَّ

والنَّْخع هو القتل الشديد ، ومنه  قال أبو عبيد : فمن رواه أنخع أراد : إن أفتَل األسماء وأهلَكها له. .«األسماء أخنع إن»يرويه : 

 لنخاع.النَّْخع للذبيحة ، وهو أن يجوز بالذبح إلى ا

 : الذليل الخاضع. الخانعو ، أراد أن أشدَّ األسماء ذالًّ وأوضعَها عند هللا.« األسماء أخنعَ  إن»ومن روى 

ق  وموضَّع. مخنَّع أبو العباس عن سلمة عن الفراء عن الدُّبيرية : يقال للجمل المتَنّوِ

فالٌن إلى األمر السّيء ، إذا ماَل  خنع ان فيه فساد. وقد، إذا ك ُخنُعات وأخبرني المنذري عن الصيداوّي عن الرياشّي : رجل ذو

 ً  ال تُفلْت منّي. وأنشد : بَخْنعة فقهرته ، أي لقيتُه بخالء. ويقال لئن لقيتك بَخْنعةٍ  إليه. ويقال : لقيت فالنا

عريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريه أن ألريريريريريريريريري ريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريالان   ريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
ه   ه صريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياقلريريريريريريري   معي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارٌُ قريريريريريريري  أمسريريريريريريري ثريتريريريريريريريْ

  
 ، أي على فَْجرة. وقال األعشى : َخْنعة إليها ، إذا مال إليها للفجور. واّطلعُت منه على َخنَع : الفاجر. يقال الخانع وقال الليث :

 ال يري َروَن    جاَرهتم   ل عاو 
 : قبيلة من ُهذيل. والنََّخع : قبيلة من األزد. ُخنَاعةو

ً  له وإليه ، فهو خنَع وقال أبو زيد : إليه الحاجةُ ، أي  أخنعتْهو، إذا َضَرَع له وطلب إليه وليس بأهل أن يَطلُب إليه.  يَخنع ُخنوعا

تْه ، واالسم  ، أي فَْجرة. ُخْنعة واّطلعُت منه على .الُخْنعَةُ  اضطرَّ

 للفجرة. ُخْنعةو َخنَعةٌ  قلت : يقال

 .النُّخاع للذَّبيحة : أن يَعَجل الذابُح فيبلغ القطُع إلى النَّْخعو .«أاّل ال تخنَعوا الذَّبيحة حتَّى تِجبَ »وفي الحديث : :  نخع

:  الَمْنَخعو فيما أخبر أبو العباس عن ابن األعرابي : خيٌط أبيض يكون داخَل عظم الرقَبة ، ويكون ممتّداً إلى الصُّلب. النُّخاعو

 مفِصل الفَْهقة بين الرأس والعُنق من باطن.

 فالٌن لي بحقِّي وبََخع ، بالباء والنون ، إذا أْذعن. نََخع الوقال ابن األعرابي : يق

 : الذي يبيِّن الناخع وهكذا حكى أبو عبيد عن أبي زيد. وقال ابن األعرابي :
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 : َ ي  الَفَ ار املّتصل  ل ِّماغ. اللُّخاعو  اللِّخاعو األمور. قال : 
عو  السحاُب : إذا قاء ما فيه من المطر. تنخَّ

 الشاعر :وقال 

ادى و   مسريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريري 

  
حريريريريريريرياب    هريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريِ َع يف جريريريريريريَ خريريريريريريَّ لريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  

 ابب العني واخلاء مع الفاء

 [ع خ ف]
 استعمل من وجوهه :

 : المجنون. المخفوع أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال ::  خفع

 وأنشد لجرير : .مخفوع الرجُل من الجوع فهو ُخِفع وقال الليث :

م    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَن قريريريريريريري  نريريريريريريريفريريريريريريريَخ ا ريريريريريريريزيريريريريريريرير  بريريريريريريري ريريريريريريريوَنريريريريريريريَ

  
ع و   فريريريريريريريَ  غريريريريريريريَ وا وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريف  بريريريريريريري  عريريريريريريريِ ريريريريريريريال  خيريريريريريريري 

  
، وهو الذي به اكتئاب ووجوم. وكلُّ من ضعف ووَجم  َخوفَعٌ  ورجلٌ  .الُخفاع رئتُه ، إذا انشقَّْت من داء يقال له انخفعتوقال : 

 .الُخفَاع ، وهو ُخِفعو انخفَع فقد

 وانقعرت ، وتجّوخت ، إذا انقلعْت من أصلها. انخفعتووروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال انجعفت النَّخلة 

 ابب العني واخلاء مع الباء

 [ع خ ب]
 استعمل من وجوهه : بخع ، خبع ، خعب.

قال الفراء : أي مخرٌج نفَسك وقاتٌل نفَسك.  [6الكهف : ] (فَ َلَعلََّك ابِخع  نَ ْفَسَك َعلى آاثرِِهمْ ):  عزوجلقال هللا :  بخع

ً  لك نفسي ونصحي ، أي َجَهدتهما ، بخعت وقال األخفش : يقال  .أبخع بخوعا

 ، أي استَخرَج ما فيها من الكنوز وأموال الملوك. «األرَض فقاءت أُُكلَها بَخع» وفي حديث عائشة أنها ذكرت ُعَمر فقالت :

ها عاماً ، األرَض بالزراعة ،  بخعتُ  ويقال  الوجُد نفَسه ، إذا نهكها. وقال الشاعر : بخعَ وإذا نهكتَها وتابعت حراثتها ولم تِجمَّ

ه  هريريريريريريريذا الريريريريريريريبريريريريريريريا ريريريريريريريع  الريريريريريريريوجريريريريريريريِ  نريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أال أيريريريريريريريُّ

  
ه عريريريريريريريرين يريريريريريريريري يريريريريريريريريه املريريريريريريريري ريريريريريريريريادر    تريريريريريريريريْ  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  حنريريريريريريريريَ

  
. بََخع وقال أبو زيد :  له بحقِّه ، إذا أقرَّ

ً  له بالطاعة بََخعو  .بُخوعا

ورواه  «طاعة أبخعُ وأتاكم أهُل اليمِن ، هم أرقُّ قلوباً وأليُن أفئدة »قال :  وسلمعليههللاصلىمر أن النبي في حديث ُعْقبة بن عاو

 قالت : أنصح طاعةً. وقال غيره : أبلغ طاعةً. ؟طاعةً  أبخعُ  نصر بن علّي بإسناٍد له ، قال نصر : قلت لألصمعّي : ما

 ُخبأة بمعنًى واحد. ُخْبعَةٌ  لغة تميم في الَخْبء. وامرأةٌ  الَخْبع قال الليث ::  خبع

ً  الصبيُ  خبعَ وقال :   إذا فُِحم من البكاء ، أي انقطَع نَفُسه. ُخبوعا
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 والَخيعامة : المأبون. وقال تأبط شراً : الَخيعابة:  خعب

ر و   ع   ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريرية  ذي غريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريل ال  ريريريريريريريريريريَ

  
ِل   يريريريريريريريريِّ هريريريريريريريريَ ر األبريريريريريريريري ريريريريريريريريح املريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ يريريريريريريريرياُ  كريريريريريريريريجريريريريريريريريفريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريَ

  
 .«خيعامة»ويروى : 

 ابب العني واخلاء مع امليم

 [ع خ م]
 استعمل من وجوهه : خمع ، خعم.
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ئب ، وجمعه الِخْمع أبو عبيد عن الفراء ::  خمع  .ِخْمع قال : ومنه قيل للِّصّ  أخماعٌ  : الذِّ

. الِخمع عمرو عن أبيه قال :  : الذئب. الِخْمعو : اللصُّ

باع ، اسٌم لها الزٌم ؛ ألنّها الخوامع وقال شمر : ً  : الّضِ ً و تخمع ُخماعا ً و َخَمعانا  .ُخموعا

 : العََرج. الُخَماعوفي مشيه ، إذا َعَرَج.  َخَمع وقال ابن المظفَّر :

َمج َهيَجان: المأبون. قال : و الَخْيعامة ثعلب عن ابن األعرابي قال ::  خعم  ، وهو المأبون. الَخْيعامة قال أبو عمرو : الضَّ

 : األحمق. الخوعم وقال ابن األعرابي :

، والمجبوس والَجبِيس ، والمأبون والمتدثِّر ، والِمثْفُر ، والِمثفار ،  الخيعامةو الخيعم وروى عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال :

 والممسوح واحد.

 بن أحمد : لم يأتلف العين والغين في شيء من كالم العرب. قال الليث : وقال الخليل

 (1)[مهمل العني مع الغني :]

 أبواب العني والقاف

 ع ق ج   ع ق ك
 أهملت وجوهها.

 ابب العني والقاف مع الشني

 [ع ق ش]
 مستعملة. عقش ، عشق ، قشع ، قعش ، شقع :

فيه إفراط. قال : وقال ابُن  الِعشق فقال الحّب ؛ ألن ؟أيهما أحمد الِعْشقوسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن الحّب :  عشق

وها. قال :  العُُشق األعرابّي : من اإلبل : الذي يلزم َطروقتَه وال يحنُّ إلى غيرها.  العُُشقوالمصلحون ُغروَس الرياحين وُمسوُّ

ي : األراك أيضاً. قال : العُُشقو. قال َعَشقةٌ  ُب ، واحدتها: اللَّبال العََشقوقال :  ً  وسّمِ ألنّه يذبُل من شدَّة الهوى كما  العاشق عاشقا

 إذا قُطعت. العَشقَة تذبُل

 مثله. عاشقٌ  بغير هاء ، ورجلٌ  عاشقٌ  وقال أبو عبيد : امرأةٌ 

امرأةٌ  ويقولون : .«تحسبها َحمقاء وهي باخس» منها قولهم :قلت : والعرب خَذفت الهاء من نعت المرأة من ُحروف كثيرة. 

 بالٌغ ، إذا أدركت. ويقولون لألمة خادم ، والرجُل كذلك في هذه الحروف.

ً  وقال الليث : يقال  االسم. وقال رؤبة يصف العَير واألتان : الِعْشقوالمصدر  العََشقو. قال َعِشق يَعَشق ِعْشقا

 َعَةقو مل ي ِضْعها بني ِفرك  و 
 الَمْعَشقوللزومه هواه.  عاشقٌ  ، بالشين والسين : اللّزوم للشيء ال يفارقه ، ولذلك قيل للَكِليفِ  العََسقو العََشق وقال أبو تراب :

__________________ 
 من هذا اجلزء. (49ص )( انيتر 1)
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 وامس  وقال األعةى : الِعْةق  و 
 وما يب َمْعَةق  ما يب من س ْ م و 

: ثَمر األراك ، وهو  العَقَش : أطراف قُضبان الكرم. وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال العَْقش أبو سعيد ::  عقش

 الَحثَر ، والَجَهاض ، والغَْيلة والكبَاث.

 سَّنَة :من مراكب النساء شبه الهوادج ، وقال رؤبة يصف ال القُعوش ثعلب عن ابن األعرابي قال ::  قعش

 مس  ء فّكه أ س ر ال  عوشِ 
 .قَْعش قال : واحدها

 كالقَْعض وهو العطف. القَْعشووقال الليث نحواً مما قاله ، قال : 

القوُم ، إذا انقلعوا  انقعشَ والحائط ، إذا انقلع.  انقعشوالبناء وتقعَوَس ، إذا انهدَم. قال :  تَقَْعَوشَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 فذهبوا.

 قال أبو عبيد : قال األصمعّي وغيره : .«بالقشع لو حّدثتكم بكّلِ ما أعلم لرميتموني»روي عن أبي هريرة أنه قال : :  قشع

 .قَْشع : الجلود اليابسة ، الواحد منها الِقَشع

م يرثي أخاه :  قال أبو عبيد : وهذا على غير قياس العربية ولكنّه هكذا يقال. وأنشد قول متّمِ

ِه و  ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ ي الريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  لريريريريريريريريعريريريريريريريريِ َرُ  هتريريريريريريريري   ال بريريريريريريريريريَ

  
ع من مِسسِّ الةريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريرياء ت ع عريريريريريريريا    ذا الَ ةريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ما تقلَّف من  : القَْشعة كأنّه أراد رميتموني بها استخفافاً بي. وقال غيره : .قَِشع : النُّخامة ، وجمعها القَْشعة وقال ابن األعرابّي :

ين إذا نَّشت الغُدران عنه ورَسب  فكأنه أراد : لو حدثتكم بكّلِ ما أعلم  .قَِشع فيها طيُن السَّيل فجفَّ وتشقَّق. وجمعهايابس الّطِ

 .ِقْشعو قَْشع لرميتموني بالحجر والمدر تكذيباً لحديثي. ويقال للجلد اليابس

 القوُم إذا تفّرقوا. أقشعوالريح السَّحابة فأقشعت. قال :  قشعت أبو عبيد عن الكسائي :

ع : السَّحاب ْشعالقَ  وقال الليث :  : قطعةٌ من السحاب ، إذا القَْشعةوالهمُّ عن القلب. قال :  انقشعَ وعن وجه السماء. قال :  المتقّشِ

 .قَْشع : بيٌت من أَدٍم يُتَّخد من جلود اإلبل ، والجميع القَْشعةوفي نواحي األفُق. قال :  القَْشعة الغيم تبقى انقشع

ى ً  قال : وربّما اتُِّخد من جلود اإلبل ِصواٌن للمتاع يسمَّ  .قَْشعا

 النَِّطع. قال : وقال غيره : هي الِقربة البالية. : القَْشعة قال شمر : قال ابن المبارك :

 ني هذا وال تنقُلوني عنه ، فقال :قال : ومات رجٌل بالبادية فأوصى أن ادفنوني في مكا

بريريريريلريريريريريريرياهريريريريريريريا عريريريريريريرية  ا ريريريريرقريريريريريريرياء  مريريريريَ ِوي الريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريَ  ال  ريريريريَْ

  
وَّاهريريريريريريريريريريريريا   الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياس انٌس وأر. هللا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قة. وقوله مبناها ، يعني به حيث بُنِيت واالجتواء : أاّل يوافقَك المكاُن وال ماؤه.أبو العباس  . قال :القَْشعة قال : الخرقاء : المتخّرِ

 : األنطاُع الُمْخِلقة. قال : وقول أبي الِقَشع قال :عن ابن األعرابي 
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اللُّخامة ي ةمها الرجل   : الِ َةع هاهلا : البري زَاق. وقال أبو سعي  : الِ َةع قال :« الِ َةع لرميتموين»هريرأب : 
 من ص ره ، أي خيرجها  لتلخُّم ، أي لبزقتم يف وجهي.

 اإلناء ، إذا كَرع فيه. ومثله قََمع ، وَمقَع ، وقَبَع ، كلُّ ذلك من شّدة الشُّرب.الرجل في  َشقَع قال الليث : يقال:  شقع

 بعينه ، إذا لَقَعَه. َشقَعه وقال غيُره :

 ابب العني والقاف مع الضاد

 [ع ق ض]
 استعمل من وجوهه : قعض ، قضع.

 ، أي انحنى. وقال رؤبة : قعضه فانقعضَ  الَكْرم. وقد: عطفك الخشبة ، كما تُعَطف ُعروش  القَْعض قال الليث وغيره ::  قعض

 َأْطَر الصََّلاَعنْيِ العريَش الَ ْعضا
ً  يقال ، وهو القهر. القَْضع مأخوذ من قُضاعة أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  قضع  أيضاً : القُضاعةو. قال : قََضعه قَْضعا

 حروب ونحِو ذلك.كلبة الماء. قال : وكانوا أشّداء َكِلبيَن في ال

يت القُضاعة قال الليث : وقال ابن األعرابي في موضع آخر  .قضاعة : القَْهر. وبه سّمِ

 ابب العني والقاف مع الصاد

 [ع ق ص]
 مستعملة. عقص ، صقع ، صعق ، قصع ، قعص :

المحِرميَن بالحج أو العمرة. قال أبو يعني من  «فعليه الحلق َعقَص من لبّد أو» روي عن عمر بن الخّطاب أنه قال ::  عقص

ْفر ، وهو أن يُلَوى الشَّعَر على الرأس ، ولهذا يقال : العَْقص عبيد :  .ِعقاصو ِعقَصٌ  وجمعها ِعْقصة للمرأة : ضرٌب من الضَّ

 وقال امرؤ القيس يصف شعر امرأة :

اَل   غريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريره مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزِراٌ     الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
ِل   ل  الريريريريريعريريريريريِ ريريريريريريرياص  يف مريريريريري ريريريريري َّ ومريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وصفها بكثرة الشعر والتفافِه.

 : أن تأخذ المرأة كل ُخْصلة من شعرها فتلويَها ثم تَعِقَدها حتّى يبقى فيها التواٌء ثمَّ تُرسلها ؛ وكلُّ ُخصلة العَْقص وقال الليث :

 من شعر غيرها. عقيصةً  . قال : والمرأة ربّما اتّخَذتْ عقيصة

فر ثالث قًُوى ،  العَْقص : الَمَداِري في قول امرىء القيس. قال : الِعقاص وقال شمر : سمعُت ابن األعرابي يقول : والضَّ

تان. قال : والرجل يجعل شعره  وضفيرتين فيُرخيهما من جانبيه. عقيصتين وقُوَّ

ارة التي في بطن الشاة الِعقاص ثعلٌب عن ابن األعرابي : بَض ، والحِويّة ، والحاوية واحد ، وهي الدُّوَّ  .، والرَّ

من الِمْعزى : التي قد التَوى قرناها على أذنيها من خلفها. والقَصماء : المكسورة القرن  العَْقصاء أبو عبيد عن أبي زيد :

من  العَِقص المنتصبة القرنين. وقال أبو عبيد : الخارج. والعَْضباء : المكسورة القرن الداخل ، وهو الُمشاش. والنَّْصباء :

مل كالعَِقد. وقال األصمعّي : العَِقص يل. وقال أبو عمرو :الرجال : الضيِّق البخ : السهم ينكسر نصله فيبقى  الِمعقَص من الرَّ

ل ويرّد إلى موضعه فال يسدّ   ِسْنُخه في السهم ، فيُخرج ويُضرب حتى يَُطوَّ
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للصريريريال اليت ليسريريريه ف الوا َمةريريرياق  ، ل َمعاق  ومل ي ر اللاس ما مسريريريّ ه  ن ألنه د قِّق وط وِّل. قال األصريريريمعي :
 وأنة  لألعةى : بعريضة.

 لو كلت م نْبال  لكلتم معاقصاو 
 أمره ، إذا لواه فلبََّسه. عقصوقال :  «مشاقصا»ورواه غيره : 

قال :  هي النِّهاية في سوء الخلق. الِمعقاصو من الجواري : السيِّئة الُخلُق. قال : الِمعقاص ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ةً وُمغالبة. معاقصة يقال أخْذتُه« : النوادر»وفي  : الشاة المعّوجة القرن. الِمعقاصو  ومقاعصة ، أي ُمعازَّ

ً  َمن َخرج في سبيِل هللا فقُتِل»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  قعص قلت : أراد  .«فقد استوجب المآب قَْعصا

،  [25ص : ] (َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَّن َلُزْلفى َوُحْسَن َمآبٍ )لمآب ، وهو قول هللا جّل وعزَّ : أنه استوجب ُحسن ا وسلمعليههللاصلى

 فاختصر الكالم.

الح أو بغيره فيموت مكانَه قبَل أن يَِريَمه. وقد القَْعص قال أبو عبيد : ً  الضاربُ  أقعَصه : أن يُضرب الرجُل بالّسِ  .إقعاصا

يد.  ، قال أبو عبيد : «الغنم كقُعاص وُموتاٌن يكون في الناس»في أشراط الّساعة قال :  في حديث آخر جاءو وكذلك الصَّ

 في الصيد ، يُرمى فيموت مكانَه. اإلقعاص : داٌء يأُخذ الغنم ال يُلبِثها إلى أن تموت. قال : ومنه أُخذ القُعاص

 داٌء قاتل.، وهو  القُعاص الشاة التي بها : الِمقعاص ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

ً  وانقعف وانغرَف ، إذا مات. وأخذت المال منه انقعص وقال بعض األعراب :  إياه ، إذا اعتززته. قعصتُهو،  قَعصا

تها. وما كانت قَعوص الليث : شاةٌ  ً  : تضرب حالبَها وتمنع ِدرَّ ً  ولقد قعوصا  .قَِعصْت قَعَصا

ك  القَْصع قال أبو عبيد : «بِجّرتها تَقَصع خطب على ناقة وهي»أنَّه  وسلمعليههللاصلىفي حديث روي عن النبي :  قصع : ضمُّ

يريدون أنّه  قَِصيع القملة. وإنّما قيل للصبّي إذا كان بطيء الشباب قَْصع الشيء على الشيء حتّى تقتله أو تهشمه. قال : ومنه

 مرّدد الخلق بعضه إلى بعٍض فليس يَُطول. قال :

ة : شّدة  قَْصعو  المْضغ وضّم بعض األسنان إلى بعض.الِجرَّ

أن يحفر ُحفيرةً ثم يسدُّ بابَها بترابها. وقال  : قاصعاؤهواليربوع  قَُصعة وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابّي قال :

 الفرزَدق يهجو جريراً 

  ذا أ ريريريريريريريريذ   بريريريريريريريري ريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريائريريريريريريريريك مل  ريريريريريريريريَِ ْ و 

  
ع    ك غريريريريريريريَت مريريريريريريرين يريريريريريريريتريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريلريريريريريريري  عريريريريريريريِ  أمسريريريريريريري ا  يريريريريريريري 

  
وإنّما شبههم بهذا ألنّه عنى جريراً ، وهو من  يقول : أنت في ضعفك إذا قصدُت لك كبني يربوع ال يُعينك إال ضعيٌف مثلك.

 بني يربوع.

، وهو ضمُّ الشيء  القَْصع قال : ومأخذه من : فم ُحجر اليربوع أّوَل ما يبتدىء في َحفره. القَُصعةو القاصعاء وقال أبو الهيثم :

 إلى الشيء.
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 العطشاُن ُغلَّته بالماء ، إذا سّكنها. ومنه قول ذي الرمة يصف الوحش : قََصع أبو عبيد :

ْع جرائَرهريريريريريا  فريريريريريانصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريه اَّ  ريريريريريْ   مل ت صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريم  و   َن فريريريريريريريريريال ري  وال هريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةَ : استقامة قَْصع وقال أبو سعيٍد الضَّرير : دق غير منقطعٍة وال نَْزرة ، ومتابعةُ بعضها  الناقِة الجرَّ خروجها من الجوف إلى الّشِ

 تقصيع بعضاً. وإنّما تفعل الناقةُ ذلك إذا كانت مطمئنّةً ساكنة ال تسير ، فإذا خافت شيئاً قطعت الِجّرة. قال : وأصل هذا من

ةَ إذا دَ  .قاصعائهواليربوع ، وهو إخراُجه تراَب جحره   َسعْت بها الناقة بمنزلة التُّراب الذي يُخرجه اليربوع منفجعَل هذه الجرَّ

 .قاصعائه

ً  الناقةُ بِجرتها قصعت وقال أبو زيد :  القَْصع والدْسع : أن تنزع الِجّرة من َكرشها ، ثم ، وهو المضغ ، وهو بعد الّدْسع. قَْصعا

 بعد ذلك ، والمْضغ ، واإلفاضة.

ً  الزرعُ  قّصع وقال ابن شميل :  ، إذا خرَج من األرض قال : وإذا صار له ُشعٌَب قيل : قد شعَّب. تقصيعا

 وِمقَصٌل : قّطاع. ِمْقَصعٌ  أّوُل القوم من نَْقب الجبل ، إذا طلعوا. وسيفٌ  قصَّع وقال غيره :

َحى. ويقال القَِصيع وقال أبو سعيد : ديد ، إذا امتأل منه. تقصَّع : الرَّ  الدُّّمل بالصَّ

ً  مثلُه. ويقال قَصَّعو قيات : قصَّعووقمعتُه قمعاً بمعنى واحٍد.  قصعتُه قصعا  الرجل في بيته ، إذا لزمه ولم يبرحه. وقال ابن الرُّ

  يّنِ أل  ريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريي هلريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريراَش  ذا

  
رِق    ه الريريريريريريفريريريريريريَ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِن عريريريريريريِ ع يف مِسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .القَْصعة ِقصاع وجمع

َمر : ] (يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السَّماواِت َوَمْن يف اْْلَْرضِ َونُِفَخ )قال هللا جّل وعّز : :  صعق فسَّروه الموَت  [68الزُّ

ً  معناه َمْغِشيّاً عليه. ونصب [143 األعَراف :] (َوَخرَّ ُموسى َصِعقاً )هاهنا. وقوله جّل وعّز :  على  [143األعَراف : ] َصِعقا

دليٌل على الغَْشي ؛ ألنّه يقال للذي ُغِشي عليه والذي  [143األعَراف : ] (فَ َلمَّا َأفاقَ )الحال ، وقيل إنّه خرَّ ميتاً. وقوله : 

 [.56البَقََرة : ] (ُثَّ بَ َعْثناُكْم ِمْن بَ ْعِد َمْوِتُكمْ )يذهب عقله : قد أفاق. وقال هللا في الذين ماتوا : 

اعقةو ْعقةو الصَّ يحة يُْغشى منها على من يسمعها الصَّ َويُ ْرِسُل الصَّواِعَق فَ ُيِصيُب ِِبا )أو يموت. قال هللا جّل وعّز :  : الصَّ
 أيضاً ، ومنه قوُل األخطل : الصَّواقع يعني أصواَت الرعد. ويقال لها [13الّرعد : ] (َمْن َيشاءُ 

ا كريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريوا غريريريريريريريريريريريريريريرا   واقريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ر الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواقريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا  ا أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريار ملريريريريريريريريريريّ

  
 وقال رؤبة :

هّن   صلصال  الصََّعقْ  َذا تتالَّ
ْعق أراد  فثقّله ، وهو شّدة نهيقه وصوته. الصَّ

: أي فذْرهم إلى يوم القيامة  [45الطور : ] يُْصعَقُونَ  وقرئت (يَصعقون وقال جّل وعّز : فذرهم حتى يالقوا يومهم الذي فيه

 فيصعق حين يُنفَخ في الصور
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 ا لق  ، أي  وتون.
 الصيحةُ : قتلتْه. وأنشد الفّراء : أصعقته الغَْشي يأخذ اإلنساَن من الحّر وغيره. ويقال: مثل  الصَّعق وقال الليث :

 أ مساَد وَمْ َ  أصع تها صواهل ه
 . وقال لبيد يرثي أخاه :صاعقة أي قتلها َصوتُه. ويقال للبرق والرعد إذا قتال إنساناً : أصابته

عريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريرعريريريريريريريريري    واعريريريريريريريريريق  لو فريريريريريريريريريجريريريريريريريريريّ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
جريريريريريريريريريري  ِ فريريريريريريريريريريارس يريريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري   ة الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
ََيَْعُلوَن َأصاِبَعُهْم يف آذاِِنِْم ِمَن الصَّواِعِق َحَذَر )صوت الرعد ، يدّل على ذلك قوله جّل وعّز :  بالصواعق وقيل : أراد
 فال يسدُّون آذانهم إاّل من شّدة صوت الرعد. [19 البَقََرة :] (اْلَمْوتِ 

 و (يَصعَقون)قال : فهو مصعوق. وقرىء :  ُصِعق ، ومن قال َصِعقٌ  فهو قال : َصِعق فمن قال .ُصِعقو َصِعق ويقال

 .أصعَقتهو صعقتْه الصاعقةُ  ، يقال (ُيْصَعُقونَ )

 .الصقيع األرض ، إذا أصابها ُصِقعت أبو عبيد ::  صقع

 .مصقوعةو َصِقعةٌ  ، وأرض أُصِقْعناواألرض  ُصِقعت ِشمر عن ابن األعرابي :

 .ُصِقعَ ووكذلك ُضِربت األرُض وأُضِرْبنا ، وُجِلدت وأُجِلَد الناُس. وقد ُضِرَب البقل ، وُجِلَد ، 

وَضِربة. ويقال أْضرَب  َصِقعةً  وأصبحت األرضُ  .ُمْصقَعو َصِقعٌ  الشجَر ، فالشجر أصقع الصقيعُ  وقال ابن بُزرج : يقال

 الضريُب النباَت ، فالنباُت ضريٌب وُمضَرٌب.

ً  الّركيةُ  َصِقعت أبو عبيد عن أبي زيد :  ، إذا انهارت. تَصقَع َصقَعا

قاع وقال أبو عبيد :  : ِخرقة تكون على رأس المرأة توقِّي بها الِخَمار من الدُّهن. الّصِ

قاع وقال غيره : ا في األرض من الخباء ،  ِصقاع : الّصِ وهو أن يؤخَذ َحبٌل فيمدَّ على أعاله ويوتَّر ويشّد طرفاه إلى وتدين ُرزَّ

 ناحيتي الخباء ، وذلك إذا اشتدَّت الريُح فخافوا تقويَضها األخبية.

 بيتكم فقد َعَصفت الريح. فيَصعقونه بالحبل كما وصفته. اصقعوا وسِمعُت العرب تقول :

قيعو يك. و الصَّ  إذا صاَح. صقَع يصقَع قد: صوت الّدِ

قاعوقلت :   : حديدة تكون في موضع الَحَكمة من اللجام. وقال ربيعة بن مقروم الضبِّيُّ : الّصِ

اء طريريريريريريريريا   و  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  يريريريريريريريريركريريريريريريريري  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ذاع    لريريريريريريريريريامريريريريريريريريرياه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريى غريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريْ

 عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى املريريريريريريريريري

  

مريريريريريريريريريريوِ  الريريريريريريريريريريرّأس كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريه جلريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريا    طريريريريريريريريريريَ

  
ه ، لريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياع    يِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   خيريريريريريريريريريري َ

  
قاع الِغمامة ، وللذي يَُشدُّ به عيناها : وقال أبو عبيد : يقال للِخرقة التي يشدُّ بها أنف الناقة إذا ُظئرت على ولد غيرها :  .الّصِ

 وأَنشد :

مريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريا     ذا رأٌس رأيريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريريريه طريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريرياعريريريريريريرياو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري د  لريريريريريريريه الريريريريغريريريريمريريريريريريريائريريريريم  

  
 وبَقَع ، أي َصقَع ويقال : ما أدري أين
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 ما أدري أين ذَه  ن قّلما ي تكلَّم به  اّل حبرف نفي.
قَعيّ  وقال أبو زيد : قيع : الُحوار الذي يُنتَج في الصَّ  ، وهو من خير النتاج. الصَّ

 وأنشد بيت الراعي :

سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريعريريريريريريريَي مسريريريريريريريىّت  را ريريريريريريرير      ريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريرياال  رُّه الريريريريريريريريريريراعريريريريريريريريريريي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريلُّ يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري 

  
 رات اللَّبن ، الواحد ِخرِخٌر. يعني أنَّ اللبَن يكثُر حتى يأخذه الراعي فيصبّه في سقائه ِسجاالً ِسجاالً.قال : الخراخر : الغزي

 قال : واإلحساب : اإلكفاء.

ً  الشمُس فيه رؤوَس البَْهم تَصقَع : أّول النتاج ، وذلك حين الصَّقعيّ  وقال أبو نصر : يه َصْقعا الشمسيَّ . قال : وبعُض العرب يسّمِ

فَريُّ بعد قيع وقال أبو حاتم : سمعت طائفيّاً يقول لُزنبور عندهم : وأنشد بيَت الراعي : .الصَّقعيّ  والقيِظيَّ ، ثم الصَّ  .الصَّ

ْقعو  .األصقاع : الناحية ، والجميع الصُّ

 كذا وكذا ، أي قََصده. ُصْقع فالٌن نحو َصقَع وقد

ِقعووبَقَع.  َصقَع أينثعلٌب عن ابن األعرابّي : ما أدري  : الغائب البعيد الذي ال يُدرى أين هو. قال : ويقال َصٍه صاقُع إذا  الصَّ

اقعوسِمع رجالً يكذب قال : اسكْت ، قد َضلَلَت عن الحّق. قال :   في كّل النواحي. يَصقع : الذي الصَّ

ة.الرجُل آمَّ  ُصِقعوبَكّيٍ ، إذا وسمتَه على رأسه أو وجهه.  صقعتُه ويقال  ةً ، إذا ُشجَّ آمَّ

 ، إذا كان في رؤوسها بياض. وقال ذو الرّمة : ُصْقع والجميع أصقع : قد ابيضَّ رأُسه. وُعقَابٌ  أصقعُ  وظليمٌ 

ع كريريريريريريريأنَّ ر وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا  مريريريرين الريريريريزُّرق أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريْ

  
وهريريريريريريّي بريريريريريرييريريريريريريض  املريريريريريري ريريريريريريريانريريريريريريِع   ِز والريريريريريري ريريريريريري  هريريريريريريْ  مريريريريريرين الريريريريريري ريريريريريريَ

  
 من البرقُع : رأسه. قال : ويقال لكّفِ عين البرقُع الضَّرس ، ولخيطه الشَّبامان. ويقال الصَّوقعة ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 وصومعَها وصعنَبَها إذا طّولها. الثريدةَ ، إذا سَطحها. قال : َصوقعَ 

ه. وأنشد : َصقَع أبو زيد : يقال ما يُدَرى أين  فالٌن ، أي ما يُدرى أين توجَّ

ه  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوٌك تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّد  ريريريريريريريريريُّ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ع     عريريريلريريرييريريريريريريريه ويف األر. الريريريعريريريريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية َمصريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريَ

  
ه.  يقول : متوجَّ

 من الفرس : ناصيتُه البيضاء. األصقَع وقال الليث :

فاريّة ، قاله قطرب. األصقع وقال غيره :  طائر ، وهو الصُّ

ْقعاء وقال أبو حاتم : لة كدراء اللون صغيرة ، ورأسها أصفر ، قصيرةُ الزِمكَّى. الصَّ  : ُدخَّ

قعة قال أبو الوازع :  .الصَّوقعة : بياٌض في وسط رأس الشاة السوداء ؛ وموقعُها من الرأس الصُّ

 ابب العني والقاف مع السني

 [ع ق س]
 عسق ، عقس ، قعس ، سقع : مستعملة.

ً  به الشيءُ  َعِسق أبو عبيد عن أبي عمرو ::  عسق  ، إذا لِصق به. يَعَسق َعَسقا
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ُدون على غرمائهم في التقاضي. : العُُسقوبه وَعِكس به بمعنى واحد. قال :  َعِسقَ  ثعلٌب عن ابن األعرابي : قال :  المتشّدِ

 .َعَسق عراجين النَّخل ، واحدها : العُُسقو: اللقَّاحون.  العُُسقو

 بي ُجعَُل فالٍن ، إذا ألحَّ عليه في شيء يطالبه به. َعِسق للعُرجون الردّي. والعرب تقول : عََسقال وقال الليث وابن دريد : هو

من الرجال : الشديد الّسّكة في شرائه وبيعه. قال : وليس هذا مذموماً ألنّه يخاف  األعقَس ثعلب عن ابن األعرابي قال ::  عقس

 الغَْبن ومنه

 .«سٌ لَقِ  َعِقسٌ » قول عمر في بعضهم :

 وقال : هو العََسق.« كتابه»: ضرٌب من النبت. وقد ذكره ابن دريد في  العَوقس وقال أبو زيد :

 ، أي التواء. َعقَسٌ  وقال الليث : في ُخلُقه

الذي في ُعنقه انكباٌب إلى ظهره. وقال  : األقعَس ثابتة قال : وقال أبو عمرو : : قعساء أبو عبيد عن األصمعّي : عّزة:  قعس

 الذي قد خرجْت َعجيزتُه. األقعس : الذي في ظهره انكباٌب وفي عنقه ارتداد. وقال في موضع آخر : األقعس ابن األعرابّي :

 وقال غيره : هو المنكبُّ على صدره. قال أبو العباس : والقول قول صاحبنا.

 وأنشد :

 أقعس أْبزى يف استه است خار
 وفي حاركه انِصباب. : في رجليه قَِصر أقعَس أبو زيد : بعيرٌ 

 الليُل ، إذا طال. تقاعسَ و : شديد. أقعَس وقال األصمعّي : ليل

 ابنا َضمرة ، من بني ُمجاشع. ُمقاِعسو أقعَس هما األقعسان وقال أبو عبيدة :

ر أيضاً. : الشديد. الُمْقعنسس وقال أبو عبيد :  قال : وهو المتأّخِ

قال  : نقيض الحَدب. القعَس وقال الليث : .مقعنسس ، إذا امتنع فلم يتبع. وكلُّ ممتنع فهوالبعير وغيُره  اقعنسس وقال اللِّحياني :

قال :  : التواٌء يأخذ في العنق من ريح كأنها تهصره إلى ما وراءه. القُعاسومن النَّمل : الّرافعةُ صدرها وذنبَها. قال  القعساءو: 

 الشيخ الكبير. : القَْعَوسو: الغليظ العنق الشديد الظهر من كّلِ شيء. قال :  القَوعسو

 الشيخ ، إذا كبِر. ذكر ذلك أبو عبيٍد عن الفراء. تقعوسَ والبيت إذا تهدَّم.  تقْعَوسَ و

صاٍد تجيء قبل القاف وقال الخليل : كلُّ  : المتباِعد من األعداء والحَسدة. األسقع أبو العباس عن ابن األعرابّي قال ::  سقع

وكل سيٍن تجيء قبل القاف فللعرب فيه لغتان : منهم من يجعلها سيناً ومنهم من يجعلها صاداً ، ال يبالون أمتصلة كانت بالقاف 

 أو منفصلة ، بعد أن تكونا في كلمٍة واحدة ، إاّل أن الصاد في بعٍض أحسُن والسيَن في بعضها أحسن.

 وُصْقع ، والسين أحسن. ُسْقع ركية وُجولُها من نواحيها ، والجميع األسقاع ، وكلُّ ناحيةٍ : ما تحت ال السُّقعوقال : 
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 : اسم طويئٍر كأنّه عصفور في ريشه خضرةٌ ورأسه أبيض ، يكون بقُرب الماء. والجميع األسقعووأصقع.  أسقع والعُقاب

 .السُّْقع نعتاً فالجميع باألسقَع وإن أردت .األساقع

وَوْقبة  من العمامة والرداء والِخمار : الموضع الذي يلي الرأس ، وهو أسرعه وَسخاً ، بالسين أحسن. قال : السَّوقعةوقال : 

 ، بالسين أحسن. َسوقعة الثَّريد

 والديك يسقَع ويَصقَع. .ُسْقع وقال أبو تراب : قال النضر : هو ُصْقع الركيّة وأصقاعها ، لنواحيها. قال : ويقال

ثعلب عن ابن األعرابي ، قال : ضاف رجٌل من العرب رجالً فقدَّم إليه ثريدةً وقال له الُمضيف : ال تَصقَعها وال تَقعَْرَها وال 

 قال : ال أدري. فانصرف جائعاً. ؟تَشِرْمها. قال : فقال له الضيف : فمن أين آكل

ها من أعالها. وقوله ال تَقعَرها ، أي ال تبتدىء في أكلها من أسفلها. وقوله ال تشِرْمها ، أي قلت : قوله ال تَصقَْعها ، أي ال تأكل

ا قال له المضيُف ذلك لم يجد سبيالً إلى أكلها.  تأكلها من حروفها وجوانبها. فلمَّ

 ابب العني والقاف مع الزاي

 [ع ق ز]
 عزق ، زعق ، زقع ، قزع : مستعملة.

ً  ، إذا شققتَها بفأٍس أو غيرها. عزقتها معزوقة زيد : أرضٌ  أبو عبيد عن أبي:  عزق  . وال يقال في غير األرض.أعِزقُها َعْزقا

 وأنشد : .الَمعَازق ، وجمعه ِمعَزق قال شِمر : ويقال للفأس والِمسحاة

لريريريريريريريريرياو  ي  ألكريريريريريريريريريفِّ رمريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريَ مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ان لريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
ه أيريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم   ملريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياُِّق     ذا أ رِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 . قال : وهي فأٌس لرأسها َطَرفان.معَزقة هي الفؤوس ، واحدها فة. وقال بعضهم :قال : وهي البِيلة المعقَّ 

: حمل الفستق في السنة التي ال ينعقد لُبُّه. وهو دباٌغ. قال  العَْزَوقُ و، أي في ُخلقه ُعسر وبُخل. قال :  َعِزقٌ  وقال الليث : رجلٌ 

 : تقبُّضه. وأنشد هو أو غيره : َعْزَوقتُهو: 

ْزَوق   مريريريريريريريريريا َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريز  بريريريريريريريريريذي عريريريريريريريريريَ

  
ْزَوق    ِ هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا يف جريريريريريريريريريريِ

  
 : عالج في عسر. العََزقوقال :  بالعَْزَوق وذلك أنّه يدبغ جلُدها

يِّئو األخالق ، واحدهم العُُزقوالفُستُق. قال :  : العَْزَوق األعرابي :أبو العباس عن ابن  نَِزٌق َزنٌِق  َعِزقٌ  يقال هو .َعِزق : السَّ

و الِحنطة. العُُزقوَزِعق. قال :   : ُمذرُّ

 ، وهي الِحفراءة والعَْضم. بالِمْعزقة ، إذا عِمل أعَزقَ و: الحفّارون. قال :  العُُزقو

 ، وهي الَمرُّ الذي يكون مع الحفّارين. وأنشد المفّضل : أعزَق بالِمعَزقةو

   كّف ذوقي نَزواَن املِعزقه
 ، ومعناه المذعور ، في باب أفعلته فهو مفعول. قال : وقال األموّي : مزعوق أبو عبيد عن األصمعّي : أزعقتُه فهو:  زعق

 ، أي فَِزع. وأنشدنا : فانزعق بغير ألف زعقته

 عليِك سائ اتعلَّمي أنَّ 
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 ال مريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  وال عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريفريريريريريريريريريا  ُّاعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا

  
ا  أبعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريرياُّ املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريّي المسريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريريريَ

  
عاق وقال الليث وغيره :  أزعقو: أكثر ِملُحه.  مزعوق قال : وطعام الماء الُمرُّ الغليظ الذي ال يُطاق ُشربه من أُجوجته. الزُّ

 .ُزعاق القوُم ، إذا حفَروا فهجموا على ماءٍ 

 : فَرُخ القَبَج. وأنشد الليث : الّزعقوقةوقال : 

اَن و كريريريريريريريريريريريأَن الريريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريق  يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريريريريريَ

  
َوان  يريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريرياِدْرَن يف املريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريزل الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريري 

  
، ومدعوقة ، وممعوقة ، ومبعوقة ، ومشحوذة ، وَمْسنِيَّة ، إذا أصابَها مطٌر وابٌل  مزعوقة أرضٌ « : نوادر األعراب»وفي 

 شديد.

قال أبو عبيد : هو أن يُحلق رأس الصبّي ويترك منه مواضع فيها  .القََزع أنه نهى عن وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  قزع

قة. قة ف الشَّعَر متفّرِ  .قََزع ومنه قيل لقطع السحاب في السماء .قََزع هووكذلك كل شيء يكون قطعاً متفّرِ

، يعني قَِطع السَّحاب.  «الخريف قََزع يجتمعون إليه كما يجتمع»حين ذكر يعسوَب الدين فقال :  عنههللارضيفي حديث علي و

 وقال ذو الرّمة :

ال  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه   تريريريريريريريريرى ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريري ريريريريريريريري ريريريريريريريريا  ريريريريريريريريََ

  
اُِ   هريريريريريريريريريريريريريريريَ زَع  اجلريريريريريريريريريريريريريريريَ ه قريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ رِعريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عٌ  الفرُس يعدو ، وَمَزع يعدو ، إذا أْحَضر. قال : ورجلٌ  قََزع وقال األصمعيّ  عٌ  ، إذا كان خفيفاً. وبشير مقزَّ د  ُمقزَّ ، إذا ُجّرِ

 للبُشارة. قال متّمم :

 ج َه به تع و بةتا  م زَّعاو 
عتَه ألمٍر ولم تشغَْله بغيره فقدوقال أبو عمرو : كلُّ إنساٍن جّردتَه  عو .قَزَّ  من الخيل : المهلوب الذي ُجزَّ ُعرفُه وناصيتُه. المقزَّ

 الُحْضر الشديد. : التقزيع وقال أبو عبيد : هو الفرس الشديد الَخْلق واألَْسر. وقال ابن األعرابّي :

 ذو الرمة :السَّريع الخفيف : قال  : المقّزع وقال أبو عبيد : قال األصمعّي :

زٌَّع أطريريريريريريريريلريريريريريريريريس  األطريريريريريريريريمريريريريريريريرياِر لريريريريريريريرييريريريريريريريريس لريريريريريريريريه   مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ

  
راَء و اّل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَ هريريريريريريريا نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ       اّل الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
يح. مقّزع وقال الليث : رجلٌ  قة تَطايَُر في الّرِ  : ال يُرى على رأسه إال ُشعَيرات متفّرِ

عوقال :   من الخيل ما تَنَتَُّف ناصيتُه حتَّى تَرّق. وأنشد : المقزَّ

ريريريريريريريريريريريريريريِح وأ لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ي  نريريريريريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريريريريريع لريريريريريريريريريريريريريِ َوجريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريريريريرياِل   ْرِد املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريري 

  
عوقال :   : الرقيق الناصيِة ِخْلقةً. المقزَّ

 الجمل : لُغامه على نُْخرته. قََزعوالوادي : ُغثاؤه.  قََزعُ  قال أبو سعيد :

وقال أبو حاتم عن األصمعّي : تقول العامة إذا اقتتل الديكان فهرب  .قنزعَ  الديك وال يقال قَوَزعَ  وقال ابن السكيت : يقال

يك ؛ وإنما يقال قَنََزع أحُدهما : يك إذا ُغِلب ؛ وال يقال : قَوَزع الّدِ  .قَنزعَ  الّدِ

 فَوَعَل منه. قَوَزعَ و، إذا عدا هارباً  قََزع قلت : واألصل فيه

 في المنطق وأقذَع وأزهف ، إذا تعدَّى في القول.له  أقَزع وقال إسحاق بُن الفرج : تقول العرب :

نى. القََزعة « :النوادر»وفي   : ولد الّزِ
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 قََزعاناً ، وزَمَع َزَمعاناً ، وهو َمْشٌي متقارب. قََزع سلمة عن الفراء :

 وقال النضر نحَوه.

 ، أي ما عليه شيء من الثِّياب. قََزعة وال قَِزاع وقال ابن السكيت : ما عليه

ْقع قال الليث ::  زقع ً  : أشدُّ ُضراِط الحمار وقد الزَّ  .َزقََع َزْقعا

قاقيع وقال النضر :  ، واحدتها ُزعقوقة. الزعاقيق : فِراخ القَبَج. وقال الخليل : هي الزَّ

 ابب العني والقاف مع الطاء

 [ع ق ط]
 استعمل من وجوهه : قعط ، قطع.

ي ونهى عن االقتعاط. وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  قعط م بالتلّحِ  أنّه أمر المتعّمِ

ً  . وجاء فالنٌ الِمْقعطة قال أبو العباس أحمد بن يحيى : قال ابُن األعرابّي : يقال للعمامة ماً طابِقيّاً. وقد  مقتِعطا ، إذا جاء متعّمِ

 نُهي عنها.

ً قعط العمامة قعطت ونحَو ذلك قال الليث. قال : ويقال  . وأنشد :ا

 ط َهّية م عوطا  عليها العمائم  
 شعُره من الُحفوف إذا يبس. قَعَطو: اليابس.  القاعط وقال أبو عمرو :

 َوثاقه ، إذا شّدده. قعَّطوفالٌن على غريمه ، إذا شدَّد عليه في التقاضي.  قَعَط وقال األصمعّي :

ط الِمْعَسر : الذي أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :  على غريمه في حال ُعسرته. يقعِّ

 على غريمه ، إذا ألّح عليه. قعّط ويقال

 : المضيِّق على غريمه. القاعطوقال : 

 فالٌن على غريمه ، إذا صاح أعلى ِصياحه. قعَّط يقال« : نوادر األعراب»وفي 

ر. ق ، وثَهََّت ، وجوَّ  وكذلك َجوَّ

 يطة.وقال أبو حاتم : يقال لألنثى من الِحْجالن قُعَ 

 : تقويض البناء ، مثل القَْعوشة. القَْعوطة قال أبو عمرو :

ً  القوم عنه أقعط الَكْشف. وقد : القعطو: شديد السَّوق. قال :  قَعَّاطٌ  : الطرد. ورجلٌ  القَْعط وقال ابن السّكيت : ، إذا  إقعاطا

 انكشفوا انكشافاً.

ً ) و [27يُونس : ] (ْظِلماً ِقَطعاً ِمَن اللَّْيِل مُ )قال هللا جّل وعز : :  قطع  الشيء قطعتُ  يقال .قُِطع اسم ما : الِقْطعو:  (قِْطعا

 .ِقْطع فسقَطَ  قُِطع ، واسم ما قَْطعا

ً )وأخبرني المنذرّي عن ثعلب أنه قال : من قرأ  فهو  [27يُونس : ] (ِقَطعاً ِمَن اللَّْيلِ )جعل المظلم من نعته ، ومن قرأ  (ِقْطعا

 الذي له يقول البصريُّون الحال.



160 

 

انّي عن ابن السكيت قال : : ِطْنفسة تكون  الِقْطعوالطائفة من الليل. قال :  : الِقْطعو .قطعتُ  : مصدر القَْطع وأخبرني عن الحرَّ

 وأنشد : .قُطوع والجميع تحت الرحل على كتفَي البعير.

راهريريريريريريريريريا خ  يف بريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريس  تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريري   أتريريريريريريريريريتريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ

  
ف  عريريريريريرين   َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريلريريريريريريرياكريريريريريريبريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريري ريريريريريري  ريريريريريريوع  تريريريريريريَ

  
 .أقطاع : نصٌل قصير ، وجمعه الِقْطعوقال : 
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قناهم فرقاً. [168األعَراف : ] (َوَقطَّْعناُهْم يف اْْلَْرِض ُأََماً )وقال هللا جّل وعّز :   (َوتَ َقطََّعْت ِِبُِم اْْلَْسبابُ )قال :  أي فرَّ

نَ ُهْم زُبُراً )أسبابُهم وُوَصلهم. وأما قوله :  انقطعت أي [166البَقََرة : ] فإنه واقٌع ، كقولك  [53 المؤمنون :] (فَ تَ َقطَُّعوا َأْمَرُهْم بَ ي ْ

 أمَرهم. قطَّعوا :

 وقال لبيٌد بمعنى الالزم :

ا ورِمام هاو   ت  َّعْه أسباهب 
 حباُل موّدتها. انقطعت أي

ً  أي [31يُوُسف : ] (َوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَ )وقوله :   ، وخدْشَن فيها خدوشاً كثيرة ، ولذلك ثُقِّل. قطع بعد قطعنها قَْطعا

 «ُثَُ ْليَ ْقَطعْ » أجمع المفّسرون على أّن تأويل قوله [15الَحّج : ] (فَ ْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السَّماِء ُثَُ ْليَ ْقَطعْ )وقال جّل وعّز : 
من كان يظنُّ من الكفّار أّن هللا ال ينُصر محمداً حتّى ـ  وهللا أعلمُ ـ  بيانه ، والمعنى: ثم ليختنق. وهو محتاٌج إلى شرٍح يزيد في 

والسَّبب : الحبل يشدُّه المختنُق إلى  (فَ ْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السَّماءِ )يُْظهره على الِملل كلّها فليُمْت غيظاً ، وهو تفسير قوله 

حياتَه ونَْفَسه  يقطع ، أي ليمدَّ الحبل مشدوداً على َحْلقه مّداً شديداً يوتِّره حتَّى (ُثَُ ْليَ ْقَطعْ ) َسْقف بيته. وسماُء كّلِ شيٍء : سقفُه.

 َخْنقاً.

 ثم)اختناقاً. قال : وفي قراءة عبد هللا :  (ُثَُ ْليَ ْقَطعْ )وقال الفراء : أراد ثم ليجعل في سماء بيته حبالً ثم ليختنْق به ، فذلك قوله 

 نفُسه فيموت. تنقطع ي السبب ، وهو الحْبُل المشدوُد في عنقه حتىيعن (ليقطعه

يت وُجِعلْت لَبُوساً لهم. [19الَحّج : ] (ُقطِ َعْت هَلُْم ثِياب  ِمْن َّنرٍ )وقال جّل ذكره :   أي ِخيَطْت وُسّوِ

أنَّ رجالً أتى »في حديث آخر و .«وُحلَلُهم مقّطعاتُهم نخل الجنّة َسعَفُها ِكسوةٌ ألهل الجنّة ، منها»وفي حديث ابن عبَّاٍس قال : 

أي قَُصرت. قال أبو عبيد  «الّظالل تقطَّعت وقت الضحى إذا»في حديث ثالٍث و،  «له مقطَّعات وعليه وسلمعليههللاصلىالنبّي 

يت األراجيزُ  المقطَّعات : قال الكسائّي : غريب »لِقَصرها. وقال َشِمر في كتابه في  مقطَّعاتٍ  : الثِّياب القصار. قال : وسّمِ

أراد أن من الثياب األردية والمطارف ، واألكسيةَ  من قميص وغيره. يقَطع من الثياب : كل ثوبٍ  المقطَّعات « :الحديث

ياط التي لم ةً ويُتَلفَّع بها أخرى ؛ ومنها القُُمص والِجبَاب والسَّراويال تقطع والّرِ ثم تخاط ؛  تقطع ت التيوإنّما يتعطَّف بها َمرَّ

 وأنشد شمر لرؤبة يصف ثوراً وحشياً : .المقطَّعات فهذه هي

عريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريأنَّ نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 خمريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري   ْذ تريريريريريريريريريري رَّعريريريريريريريريريريا 

  
راَعه ، قال : وقال ابُن األعرابي : يقول : كأن عليه نِصعاً مقلِّصا عنه. يقول : تخال أنه ألبس ثوباً أبيض مقلِّصا عنه لم يَبلُْغ كُ 

قال شمر :  .مقطَّعات قال : وال يقال للثياب القصار .مقطَّع : بروٌد عليها وشيٌ  المقَطَّعاتو ألنَّها ُسوٌد ليست على لونه. قال :

ولم يكن ليصف ثيابَهم بالقَصر ، ألنه ذمٌّ  .«مقطَّعاتهم منها»حديث ابن عباس في وصف َسعَف نخل الجنة :  ومّما يقّوي قوله

 إذا»وعيب. وأّما قوله 
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ر  « اليتالل ت  َّعه فإّن أ  عبي  قال : اليتِّالل تكون ممت َّأب  يف أول اللهار ، فكلَّما ارتفعه الةريريريريريريريمس  قصريريريريريريري 
 .ت  ُّعها اليتالل ن فذلك

 استَقطع يقال .«إيّاه فأقطعَه الِمْلح الذي بمأرب وسلمعليههللاصلىالنبي « استقطع»في حديث األبيَض بن َحّمال المأِربّي أنه و

 له مفروزةً محدودة يملّكه إياها ، فإذا أعطاه إياها كذلك فقد يُقطعها إياها ، إذا سأله أن فأقطعه من عفو البالد قَطيعةً  فالٌن اإلمامَ 

 فيُْقطع التي ال ملك ألحٍد عليها وال عمارةَ توجب ِمْلكاً ألحد ، من السُّلطان إنما تجوز في َعفو البالد القطائعوإياها.  أقطعه

منها قدَر ما يتهيّأ له ِعمارته بإجراء الماء إليه ، أو باستخراج عيٍن فيه ، أو بتحجيٍر عليه ببناٍء أو حائٍط  المستقِطعَ  اإلمامُ 

 يُحرزه.

رام والصَّرام ، والِجداد والَجَداد. قال : ، مثل  قَطاعهوالنخل  قِطاع وقال ابن السكيت : قال أبو عمرو :  النخلُ  أقطعوالّصِ

 ً عن  انقطع ، إذا ُمْقَطع القرآن : مواضع الوقوف ، ومبادئه : مواضع االبتداء. وَعودٌ  مقاطعو، إذا أصرَم وحاَن قِطافُه.  إقطاعا

راب. قال النَّمر بن تولب يصف امرأته   الّضِ

بريريريريريريريأ   لريريريريريفريريريريريتريريريريرييريريريريريريرية   ى أن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اكريريريريريَ بريريريريريريريَ  قريريريريريريريامريريريريريريريه تريريريريريريَ

  
ِع   ود  مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ا  و ريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  ُِّقريريريريريريريريريريريّ

  
ع لبنُها سريعاً. ويقال هذا فرسٌ  ينقطع : قَُطوع ، إذا َجفَر. وناقةٌ  أُقِطعَ  وقد الجري ، أي يَجري ضروباً من الجري لمرِحِه  يقّطِ

 ونشاطه.

 فيها الماء. وقال ذو الرمة : تقّطع خمَر بالماء ، إذا َمَزجتَها. وقدال قّطعتو

 ْزن يف ن  ف ا مرِ 
 ت  َُّع ماء امل

 مياه السماِء المزِن فرجعوا إلى أعداد المياه. انقطعت القوُم ، إذا أقطعَ  ويقال

 وقال أبو َوْجزة السعدي :

م  واريَّ  َنريريريريريريريريريريريريريّ ْرَُ اَّريريريريريريريريريريريريريَ ز ور يب الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أعريريريريريريريري اٌد  ذا الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس  أَقريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريوامريريريريريريريريلريريريريريريريرياهريريريريريريريريل   

  
 ماؤها سريعاً. ينقطع : ِمقطاع وبئر

 بيُضها. انقطعَ  الدجاجةُ ، إذا أقطعتو

ةُ عينَيه دون جبهته.« : الشيات»أبو عبيد في  ة ، وهي التي ارتفع بياضها من المنخرين حتَّى تبلغ الغُرَّ  ومن الغُر المتقّطِ

ً  نُهي عن لُْبس الذهب إالَّ »في الحديث : ومن الَحْلي هو الشيء اليسير منه القليل.  المقطع وقال غيره : ، وهو مثل  «مقطَّعا

 الَحْلقَة والُخْرص وما أشبهه.

هريز. وقال الشاعر : القَُطيعاءو  ممدود : التَّْمر الّشِ

هريريريريم  يريريريريعريريريريريريرياَء ضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريفريريريريَ ون الريريريري ريريريري  ريريريريَ   تريريريريوا يريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ِم و   ل د سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري هريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريرَبينُّ يف جريريريريريريريريري 

  
 ، وَمتَّ بالتَّاء مثلُه ، إذا توسََّل إليه بقرابٍة. ومنه قول الشاعر : أقطعَ  ويقال : مدَّ فالٌن إلى فالٍن بثدي غير

ه   دعريريريريريريريريريريرياين فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريم أ ورَأ بريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريأجريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  
 فريريريريريريريريمريريريريريريريري َّ بريريريريريريريري ريريريريريريريري ي بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا غريريريريريريريريِت أقريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريا 

  
ن عليه ضروباً من العذاب. قطَّع ويقال  فالٌن على فالٍن العذاَب ، إذا لَوَّ

ً  فالٌن رِحَمه قََطعَ  ويقال  في . وجاءالقَِطيعة ، إذا لم يَِصْلها ، واالسم قَْطعا
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 وذلك أّن الفاسق ي لِّ ها   ال ي با  أن يَغةاها. .«رمِحَها َقَ ع َمن َُّّوج كر َته من فاسق ف  »اَّ يث : 
ً  النهر قطعتو،  قَْطعاً فانقطع الحبل قطعت ويقال ً و قَطعا ً  الطير قطعَتِ و. قُطوعا ، إذا جاءت من بلد إلى بلد في  تقطع قُطوعا

 الطير. قواطع وقِت حّرٍ أو برد ؛ وهي

ً  الِغرباُن إلينا في الشتاء قطعت وقال أبو زيد : . ورجعت في الصيف ُرجوعاً. والطَّير المقيمة ببلد شتاَءها وصيفَها هي قُطوعا

 األوابد.

 به ، إذا كان مسافراً فأُبدع به وَعِطبْت راحلتُه وذهب زاُده ومالُه. منقََطعٌ  جلٌ رجاؤه. ور انقطع بالرُجل ، إذا قُِطعو

ة وما أشبههما. منقَطع ، مثل ينقطع كّلِ شيٍء : حيث منقَطعو مل والَحرَّ  الشيُء نفُسه. المْنقِطعو الرَّ

 قلت أعطني يقطعوقد يبقى منه الشيء  المقطوع من شيٍء فإْن كان قُِطع الحراني عن ابن السكيت قال : ما كان من شيءٍ 

ة من الفعل فبالفتح .قُطعة ومثله الخرقة. وإذا أردت أن تجمع الشيء بأسره حتَّى تسمي به قلت : أعطني .قِطعة  قال : وأما المرَّ

ً  قُطعةٍ  . وقال الفراء : سمعُت بعَض العرب يقول : غلبني فالٌن علىقطعت قَْطعة . القطيعة مفروزة مثل من أرٍض ، يريد أرضا

 .بقَطعَتِه ، يقال ضربَه األقطع من يد القطع موضع القََطعة . وقال غيره :قِطعة منه قلت قُِطع من شيء قِطعةً  فإذا أردَت بها

ن قِبَل غيره. ولو لزمه ذلك م يقطعه حتَّى أقطعَ  ال يكون األقطع ألنّ  قَِطع األقطع الرجل ، وال يقولون قُِطع وقال الليث : يقولون

القيام ، إذا كان ضعيفاً.  قطيع الكالم ، إذا لم تكن سليطة. ورجلٌ  قطيع قُطعاناً. وامرأة األقطع ويجمع .قَُطع أو قَِطع نفسه لقيل

ً  المرأةُ ، إذا صارت قطعت وقد له قُضباناً. من كرمه ، إذا أذن  أقطعَنيوفالٌن نهراً ، إذا أِذن له في حفره.  أقطعَني . ويقالقطيعا

هام ، وجمعه يُقطع : القضيب الذي الِقْطع وقال الليث : .قطعها في  قال الهذلّي : .أَقُطعو قُطعانٌ  ِلبَْري الّسِ

 أق  ع  و يف كفِّه َجْشٌء أَجشُّ 
هام.  أراد باألقُطع الّسِ

غيره ، وسواٌء كان النصل  من النِّصال : القصير العريض. وكذلك قال الِقطع قلت : هذا غلط ، قال أبو عبيد : قال األصمعّي :

ي النَّصل مركَّباً في السهم أو لم يكن مركَّباً. ً  وسّمِ وه مقطوع ألنّه قِْطعا ً  من الحديد ، وربَّما سمَّ وقال  .المقاطيع وجمعه مقطوعا

 الشاعر :

ْه مريريريريريريري ريريريريريريرياطريريريريريريرييريريريريريريريع الريريريريريريريرُّمريريريريريريرياأِب فريريريريريريريؤاَدهريريريريريريريا  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَّ

  
ْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَ  املريريريريريريغريريريريريريّرِد َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريِ       ذا  ريريريريريريعريريريريريريريَ

  
 : النصال هاهنا. المقاطيع قال :

عوقميصاً ،  يُْقِطعك وقال الليث : يقال هذا الثوبُ  ً  لك يقّطِ قميصاً. وروى أبو حاتم عن األصمعي أنه  يقطع ، إذا صلح أن تقطيعا

ع وال يُْقِطع قال : ال أعرف هذا ثوبٌ  عني ، وال يُقّطِ  ، هذا كلُّه من كالم المولَّدين. يَْقطعني وال يقّطِ
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 و حاتم : وقد حكاها أبو عبيدة عن العرب.قال أب

الشَّعَر : َهناٌت صغاٌر مثل شعر  مقطَّعةو . وقال :مقاطعَةً  فالناً على كذا وكذا من األجر والعمل قاطعتُ  وقال الليث : يقال

 األرانب.

عة عةيقال لألرنب السَّري« : الصفات»قلت : هذا ليس بشيء ، وأُراه أراد ما قاله ابن ُشميل في كتاب  عةوالنِّياط ،  مقّطِ  مقّطِ

عةواألسحار ،  رئاِت َمن يعدو على إثرها ليصيَدها فال يلحقها. ويقال للفرس الجواد :  تقّطع السُّحور ، لشّدة َعْدوها ، أنَّها مقّطِ

ع إنّه ً  الَخْيل ليقّطِ  ، إذا كان يسبقهنَّ فال يلحقنه. ومنه قوُل الجعدّي يصف فرساً : تقطيعا

عريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريّن بريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريه   يريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ِ  و  هريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريْ ر  مريريريريريريريريريريريريريريري   أيوي    مس ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 تَقَطَّعُ  معناه ليس فيكم سابٌق إلى الخيرات «عليه األعناُق مثُل أبي بكر تَقَطَّعُ  وليس فيكم من»قول ُعمر في أبي بكر :  ومن هذا

 .عنهماهللارضياً إلى كّل خير حتى يلحق شأَوه أحٌد مثل أبي بكر ، أعناُق مسابقيه سبق

ه وَخْلقه ، وجمعه قطيعُ  عمرو عن أبيه : يقال فالنٌ  : َمْغص يجده اإلنسان في بطنه  التقطيعو .أقطعاء فالٍن ، أي شبيُهه في قّدِ

القرين ، إذا لم يكن له ِمثٌْل في سخاٍء أو فضل.  منقطع نٌ ، بمعنًى واحد. وفال قواطعَ و ُمْقَطوِطعاتٍ  وأمعائه. ويقال جاءت الطَّيرَ 

قال :  ِمقَطع به فهو يُقطع وكل شيءٍ  .ِمقَطعو قّطاعو قاطعٌ  وسيفٌ  .أقطع فالٌن فالناً بسيفيهما ، إذا نظرا أيُّهما قاطع ويقال

 .قُِطع : غاية ما الَمْقَطعو .كالقَطع مصدر : الَمْقطعو .القَْطع : موضع الَمقَطعو

 فيه النهُر من المعابر. يُقطع : الموضع الذي المقطعوالرمل إلى حيث ال رمل وراءه.  َمقطعوالثَّوب ،  َمْقطع ويقال

 : ال يثبُت على مؤاخاةٍ. ِمقطاعوإلخوانه  قَُطوعٌ  ورجل

 ، إذا كان حسَن القَّد. التقطيع وشيء حسنُ 

 .لقَُطعةٌ قَُطعٌ  رحمه : إنّه لقاطع ويقال

 .قَُطعيّ  : حيٌّ من العرب ، والنسبة إليهم قَُطيعة وبنو

 .المتقّطع : السَّوط القَِطيع وقال الليث :

ي السَّوط ً  قلت : سّمِ م قَِطيعا أربعة سيور ، ثم يفتلونه ويلوونه ويعلِّقونه حتّى يجفَّ ، فيقوم  فيقّطعونه ألنَّهم يأخذون الِقدَّ المحرَّ

يقائماً كأنه عصاً.  ً  سّمِ  أربَع طاقاٍت ثم يلوي. يقطع ألنه قطيعا

 الحق : حيث يُفَصل بين الخصوم بنّصِ الحكم. وقال زهير : َمقَطعو

ه ثريريريريريريريريريريريريريالٌل  عريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريإّن اَّريريريريريريريريريريريريريَق مريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ

  
الء      ريريريريريريريريريريريريريريريريريرينٌي أو نريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌر أو جريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 بهم الطريق. فيقطعون الطُّرق : الذين يُعارضون أبناء السبيل قُطَّاعو

 عليه األديُم والثوُب ونحوه. كالِمْقَطع يُقَطع الٌ : ِمث القاطع وقال الليث :

قال : وهو مثل ِلحاف وِملحف ، وسراد وِمسرد وِقرام وِمقرم ، وإزار ومئزر ،  .القاطع ال الِقطاع وقال أبو الهيثم : إنما هو

 ونِطاق وِمنَطق.
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 .قََطعة الواحدة،  قُِطعت الشجر : أطراف أُبَنها التي تخرج منها إذا قََطعاتو

 .القُْطع والفرس أيضاً يأُخذه .مقطوع الرجُل فهو قُطع : البُهر. يقال القُطعو

 .قُِطع ، وقد مقطوعٌ  ِعرٌق في بطنه أو شحٌم : انقطع ويقال للفرس إذا

 : شيء تبعث به الجاريةُ إلى صاحبِها عالمة أنَّها صاَرمته. األُقطوعة وقال الليث :

 وأنشد :

 يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا اذهريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريه جلريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري

  
رْ   جريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه أب قريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريريريريرية   ْذ هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 البيت في بيوت الشعر : تجزئته باألفعال. تقطيعو

 قال أبو ذؤيب :

هريريريريريريريريمريريريريريريريريّي د رَّأب  قريريريريريريريريامريريريريريريريريس    كريريريريريريريريأّن ابريريريريريريريريلريريريريريريريريَة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريريو  وهريريريريريريرييريريريريريريريج     هلريريريريريريريا بريريريريريريريعريريريريريريري  تريريريريريريري ريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريع الريريريريريريريلريريريريريريريُّ

  
 الجماعات. والنُّبُوح :وهو طائفةٌ من الليل.  الِقطع أراد بعد َهْدِء من الليل ، واألصل فيه

ً  الحوضَ  قطعتُ  ويقال الماَء منه. ومنه قول ابن ُمْقبل ، يذكر إبالً سقى لها في  قطعتَ  ، إذا مألته إلى نصفه أو ثلثه ثم قَْطعا

 الحوض على َعَجلٍة ولم يُروها :

 قريريريري ريريريريعريريريريلريريريريريريريا هلريريريرينَّ اَّريريريريوَ. فريريريريريريريابريريريريتريريريريريريريلَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريرير ه 

  
رب  ِغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياش  وهو ظمريريريريريري ن  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائر ه    بةريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ببلد كذا. أقطعتْ وَمطرت السماء ببلد كذا  المطُر هناك وأقلعت. ويقال : انقطع السماُء بموضع كذا وكذا ، إذا أقطعتو

ع : َمغٌَس يجده اإلنسان في بطنه. يقال القَْطع وقال شمر : : ال ديواَن له. ُمْقَطعٌ  ورجلٌ  ً تقطي فالٌن في بطنه قُّطِ ، وهو َمغَس  عا

 ماء قليبكم ، إذا ذهب ماُؤها. قََطع منكرة. وقد قُطعة يجده في أمعائه. قال : ويقال للقوم إذا جفّْت مياه ركاياهم : أصابتهم

 بعُضكم من بعٍض في الحرب. ينقطع ، أي أن القَُطيعاءَ  وقال ابن شميل : تقول العرُب : اتَّقُوا

 مجذَّر. لمقطَّع ويقال للرجل القصير : إنّه

ً  الرجلُ  أقطعَ  أبو زيد : ً  بفالنٍ  قُطعوقال :  ، إذا لم يُرد النساء ولم ينقشر ُعجاِرُمه. ُمقِطعٌ  فهو إقطاعا به الطريق  قطع ، إذا قَطعا

ً  أهلهعن  أُقِطع به. ويقال للرجل الغريب بالبلد : قد انقُِطع وإذا عَجز عن سفره لنفقٍة هلكت أو راحلة َعِطبْت ، فقد  فهو إقطاعا

ً  كالم الرجل أَقطعَ وعنهم.  ُمْقَطعٌ  ً  ماء قليبكم قََطعو، إذا بكتوه بالحّق فلم يقدر على الجواب.  ُمْقِطع فهو إقطاعا ، إذا قل  قُطوعا

 ماؤها وذهب.

ً مقطَّع نَهى عن لُْبس الذََّهب إالّ »أنه  وسلمعليههللاصلىوروى ابن ُشميل حديثاً مرفوعاً إلى النبي  :  المقطَّع قال النضر : .«ا

 الخاتَم ، والقُرُط ، والشَّْنف.

 هو الشيء اليسير منه : مثل الَحْلقة والشَّذرة ونحوها. المقطَّع وقال أبو ُعبيد :

عن وقال أبو سعيد : يقال :  : ُعنق دابّتي ، أي ألبيعنَّه. وأنشد ألعرابّيٍ تزّوَج امرأةً وساق إليها مهرها إبالً فقال ألقّطِ

 أقول والَعيساء  متةي والف ض لْ 
 يف ِجّلة  ملها َعراميَس ع   لْ 
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 ق ّْعه   ألمسراِ  أعلاَق اإلبلْ 
 يقول : اشتريُت األحراَح بإبلي.

 : األصّم. قال : وأنشدني أبو المكارم : األقطع أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

ر مسريريريريريريريريريريريني أرجريريريريريريريريريريريو رِفريريريريريريريريريريري ه    نَّ األمسريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريِ

  
رَاِن   ٌء اإلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ع  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىيِّ را  ألَقريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريَ

  
أراد أنه يتصامم  والخنّابتان : َمجَريَا النفَس في المنخرين. قال : واإلصران : جمع إْصر ، وهو الِخنّابة ، وهو َسم األنف. قال :

 عليَّ وال َمَشمَّ له مع ذلك ، فهو أخَشُم أصّم.

 كالَمه. فيقطع في طيِّىٍء كالعنعنة في تميم ، وهو أن يقول يا أبا الَحَكا ، يريد يا أبا الحكم ، القُْطعة ب :وقال أبو ترا

 قلت : وكلُّ ما مرَّ في الباب من هذه األلفاظ واختالف معانيها فاألصل واحٌد والمعاني متقاربة وإن اختلفت األلفاظ.

 وهذا يدلُّك على أنَّ لساَن العرب أوسع األلسنة نطقاً وكالماً.وكالم العرب آخذٌ بعُضه برقاب بعض ، 

 ابب العني والقاف مع الدال

 [ع ق د]
 مستعمالن. عقد ، عدق ، قعد ، قدع ، دقع ، دعق :

العهود ، وقيل الفرائض التي أُلزموها.  العُقود قيل [1الَمائدة : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقودِ )قال هللا جّل وعّز :  عقد

جاج في قوله :   يَعقدها التي العقودوعليهم  عقدها التي بالعقود : خاطب هللا جّل وعّز المؤمنين بالوفاء (َأْوُفوا اِبْلُعُقودِ )وقال الزَّ

ين. قال :  يقال : عِهدُت إلى فالٍن في  كُد العهود.، وهي أو َعْقد العهود ، واحُدها : العُقودوبعُضهم على بعٍض على ما يوجبه الّدِ

 الحبَل فهو عقدتُ  عليه ، فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق. ويقال : َعقَدتُ  أو عاقدتُه كذا وكذا ، فتأويله ألزمتُه ذلك ، فإذا قلت

 .َعقيدو ُمْعقَدٌ  العسل ونحوه فهو أعقدتو ، وكذلك العهد. معقود

 وأنشد : .أعقدت َم :العسل والكال عقدت وروى بعضهم :

 كأنَّ ر  َّ  أو ك َحيال  م ْع  ا  و 
 فالٌن اليمين ، إذا وكَّدها. عقَد ويقال

 عاقدتو ) [33النِّساء : ] (َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْْياُنُكمْ ):  عزوجلوأخبرني المنذرّي عن ابن اليزيدّي عن أبي زيد في قوله 

ُقُضوا اْْلَْْياَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدها)بالتشديد ، معناه التوكيد كقوله :  (َعقَّدت)وقرىء :  (أيمانكم في الحلف  [91النّحل : ] (َوال تَ ن ْ

بالتشديد في القاف قراءة  [89الَمائدة : ] (َولِكْن يُؤاِخذُُكْم ِبا َعقَّْدُتُ اْْلَْْيانَ )أيضاً. قال : فأما الحرف في سورة المائدة : 

 وقال الحطيئة : .(َعقَدتم)قد قرىء بالتخفيف : األعمش وغيره ، و

لريريريْوا َأمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريوا الريريريبريريريلريريريريريريريا  أولريريري ريريريريريريريك قريريريومريريريي  ْن بريريريَ

  
  ن عريريريريريرياهريريريريريري وا أوفريْوا و ن عريريريريريرياقريريريريريري وا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّواو  

  
 : َعقَد وقال في

 قوٌُ  ذا َع  وا َعْ  ا  جلارهم
 . والحرف قرىء بالوجهين.عاقدوا ، وفي بيٍت : عقدوا فقال في بيٍت :
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 عليه َعقَدت إذا ُعقدة قضيبه. وإنّما قيل له الكلب : ُعقدة األعرابّي :ثعلب عن ابن 
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 كلب الصيد. واللَّعوة : األنثى. وَظبيتُها : : تشبُّث َظبية اللَّعوة ببُسرة قضيب الثَّمثَم. والثَّمثَم : العَقَدوالكلبة فانتفخ طَرفه. قال : 

 حياؤها.

 قعة الكثيرة الشجر ، ذكره أبو عبيد عنه.البُ  من األرض : العُقدة وقال األصمعّي :

 له. ُعْقَدةٌ  اإلنسان من العَقَار فهو يعتقده وقال غيره : كلُّ ما

 تكفيهم سنَتَهم. معناه البلد ذو الشجر والكأل والمرتع. ُعقدةٌ  ويقال : في أرض بني فالن

 . وقال هميان :َعقَدو َعِقدٌ  ، والجميع بعُضه على بعض المتعقِّد : العَقَدةومن الرمل  العَِقدة وقال أبو عبيد :

 يفت ق ط ْرَق الَع ِ  الرَّوا ا
 في البئر : أن يخُرج أسفل الطّي ويدخل أعاله إلى ِجراب البئر. وجرابُها : اتساعها. التعقُّد قال : وقال األحمر :

 ، إذا رفَع ذنبَه ، وإنما يفعل ذلك من النشاط. أعقدُ  المْعَوّج. وفحلٌ  : األعقَد ثعلب عن ابن األعرابي : الذّنَب

 ُمْقبل : فالٌن ناصيته ، إذا غِضب وتهيّأ للشّر. وقال ابنُ  َعقد والعرب تقول :

 أاثبريريريريريريريريريريريريريريريوا أ ريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريم  ْذ أرادوا ُّ لريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
 أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا  قريريريريريريريِ ّ  عريريريريريريرياقريريريريريريري يريريريريريرين الريريريريريريلريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريا 

  
 النكاح. ُعقدة ، ومنه ُعْقدة من الحبل العَْقد . وموضعتعقيداً  البنَّاءُ  عقَّده ، وقد ُعقود طاق البناء ، وجمعه َعقد : العَْقدو

 من التيوس : الذي في قْرنه التواء. األعقدو

 ، إذا كان في لسانه َرتَج. أعقد ورجلٌ 

 مبنّي. َعْقدٌ  القوُس في السماء ، إذا صار كأنّه تعقَّدوعصير العنب.  عقيد ، وكذلك عقيد ، وعسلٌ  انعقَدو فعَقَد العسل أعقدتو

 . وقال النابغة الذبياني :العواقد من الظباء : الذي ثنى عنقَه ، والجميع العاقدو

 مسساِن الو جوِه كاليتِّباء العواق ِ 
 وهي العواطف أيضاً.

 بالعسل. يُعقَد : طعام اليعقيدو

 .العقود : القالدة ، وجمعُه الِعْقدو

 فَم الرحم على الماء فارتتج. َعقَدتوبذنبها فيعلم أنها قد َحَملت  تَعِقد ، وذلك أنها عاقدٌ  وإذا أَرتََجت الناقةُ على ماء الفحل فهي

 بأصابعه إذا َحَسب. يعقد والحاسب

 .العَقَديّ  : قبيلة من العرب ينسب إليهم فالنٌ  العَقَدو

 القََرا ، إذا كانت وثيقة الظَّهر. معقودة وناقة

وجين ، والبيع بين البيِّعين.  انعقَدو  .انعقاداً  الحبل د َعقدُ انعقوالنكاُح بين الزَّ

 .َمعاقد ، وجمعه َمعِقد من الحبل العقد وَموضع

: الجمل القصير  العَْقدو، إذا اتَّصَل نبتُها.  َعِقدةٌ  ترطُّب الرمل من كثرة المطر. وروضة : العَقَد أبو العباس عن ابن األعرابّي :

بور على العمل.  الصَّ

 فالٌن عنقَه إلى فالٍن وعَكدها ، إذا لجأ إليه. َعقدَ  وقال عّرام :

 من المرعى هي الجْنبة ما كان فيها من َمرَعى العُقدة شمر عن ابن األعرابّي :
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وعروأب. فإذا كانه  ع   أب   وع روأب ، فهذا من اجلَْلبة. وق  ي ضريريريري رُّ املال     الةريريريريجر فيسريريريريمَّى ع   أبٌ  عاُ  أّول فهو
 . وأنة  :الع   أب وال عروأب. قال : ومله  ِّيه ع  أب اجللبة مل ي ل للةجر

هريريريريريريريا بريريريرييريريريريلريريريريَ ْه هلريريريريريريريا عريريريري  ريريريريريريريَ   الريريريريرباق جريريريريَ بريريريريريريريَ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا وعريريريريريريريريريراَدهريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريَ ركريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريَ

  
 .ُعُدق وجمعها لُخطَّاف الّدلو. قال : العَْدوقةو العَودقة  قال : هيثعلب عن ابن األعرابيّ :  عدق

بيده في نواحي البئر والحوض كأنه يطلب شيئاً  أعدقَ و: حديدة ثالُث شعب يستخرج بها الدَّلو من البئر.  العودقة وقال الليث :

 وال يراه.

ً  بظنِّه َعَدق إليه. يقالالرأي ؛ ليس له َصيُّوٌر يصير  عادقُ  وقال غيره : رجلٌ  ، إذا رجَم بظنِّه ووّجه الرأي إلى ما ال  عدقا

 يستبين ُرشده.

الء ، واحدها العََدق وقال ابن األعرابّي :  .َعَدقة : الخطاطيف التي تُخرج بها الّدِ

ِت ال يَ ْرُجوَن ِنكاحاً ):  عزوجلقال هللا :  قعد  [.60ور : النُّ ] (َواْلَقواِعُد ِمَن النِ ساِء الَّلَّ

 .قاعدة قلتَ  القُعود عن الَمحيض. فإذا أردتَ  قعَدتْ  ، إذا قاعدٌ  أخبرني المنذرّي عن الحّرانّي عن ابن السكيت قال : امرأةٌ 

 قال : ويقولون : امرأةٌ واضٌع ، إذا لم يكن عليها ِخمار. وأتاٌن جامع ، إذا حملْت.

 .قواعد من صفات اإلناث ، ال يقال رجالٌ  القواعد قال : وقال أبو الهيثم :

 .قاعدونو قُعَّادٌ  عن الغَْزو ، ويقوم قاعدٌ  قال : ويقال رجلٌ 

يت قعائد الرُجل : امرأته ، والجمع قعيدةوقال :   .تقاعده ألنها قعيدةً  ، سّمِ

ً  قِْعَدك أبو عبيد عن الكسائي : يقول  أي هللا معك. وأنشد :هللا ،  قِعَدك هللا مثل نشدتك هللا. وقال أيضا

عريريريريريريريريرييريريريريريريريريري َكريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا هللا الريريريريريريريريريذي أنريريريريريريريريريتريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريه   قريريريريريريريريريَ

  
ني املريريريريريريريلريريريريريريرياد   تريريريريريريريَ  أمل تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريعريريريريريريريا  لريريريريريريريبريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال وأنشد غيره َعن قَُريبة األعرابية :

مريريريريريريريريَر هللا   بريريريريريريريريلريريريريريريريريه مريريريريريريريريالريريريريريريريريك    قريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريَ ِك عريريريريريريريريَ

  
   ِ َم مريريريريريريريأَوى املريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  أمل تريريريريريعريريريريريلريريريريريمريريريريرييريريريريريلريريريريريريريا نريريريريريعريريريريريِ

  
 هذا.إاّل  القَِعيدوقال : ولم أسمْع بيتاً اجتمع فيه العَْمر 

م : .قعيَدكوال أفعُل ذاك  قِعَدك قال : وقال األصمعّي :  وقال متّمِ

المريريريريريريريريرية   عريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ ِك أال ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريرياو   رَْ  الريريريريريريريفريريريريريريريؤاد فريريريريريريرييريريريريريريرييريريريريريريريجريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريلريريريريريريريكريريريريريريري ريريريريريريريي قريريريريريريريريَ

  
 لتفعلنَّ كذا. قَعيَدك ُعليا ُمَضر تقول : « :النحو»وقال أبو عبيٍد أيضاً في كتابه في 

 : األب. القَعيد قال :

 . وأنشد :الُمقاعد : القَعيد وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم قال :

 قريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري َكريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا هللا الريريريريريريريريريذي أنريريريريريريريريريتريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريه 

  
 أمل تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريعريريريريريريريا  لريريريريريريريبريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريني املريريريريريريريلريريريريريريرياد  

  
ال ف قِْعَدكَ  هللا بفتح القاف ، وأما قَعدكوهللا ال تفعل كذا ،  قعيَدك هلل ، أي هو معك. قال : ويقال ُمقاِعد فأنت قَعدت يقول : أينما

 أعرفه.
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 . وأنشد :قُعوداً و قَعََد قَْعداً  ويقال

 فَ ْع ِك أال ت سمعي  َمالمة  
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 له. وأنشد : مقعّدوله  ُمْقِعدٌ  ، أي خدمته ، فأنا أقعدتهوالرجَل  قعّدت قال : ويقال

  َِذها س رِّيّة  ت عِّ ه
 أي تخدمه. وقال اآلخر :

عريريريريريريري ين و  ٌ  يف الريريريريريبريريريريرييريريريريريريريه يريريريريريري  ريريريريريْ  لريريريريرييريريريريريس   مريريريريري  ريريريريريعريريريريريريريِ

  
ة  كريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس  و   ن فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ٌُ وال مريريريريريريريريريِ وا  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وعن الشمال قعيد معناه عن اليمين فإن النحويين قالوا : [17ق : ] (َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِ ماِل َقِعيد  ):  عزوجلوأما قول هللا 

 ، فاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه ، كما قال الشاعر : قعيد

 حنريريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري ان وأنريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريا

  
 عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ك را.  والريريريريريريريريريريريريريرأي خمريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريف   

  
 أراد : نحن بما عندنا راضون ، وأنت بما عندك راٍض. وقال الفرزدق :

  يّن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه ملريريريريريريريريرين أاتين مريريريريريريريريريا جريريريريريريريريري  

  
 أىب وكريريريريريريريريريريريريريان وكريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريريت غريريريريريريريريريريريريريَ  ورِ و  

  
 ولم يقل غدورين.

 فالٌن يشتُمني وقام يشتُمني ، بمعنى طِفق. وأنشد لبعض بني عامر : قعد الفراء : تقول العرب :سلمة عن 

ع اجلريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريَة اِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب    ال يريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِ

  
 ال الريريريريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريرياِن وال اجلريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياب   

  

 مريريريريريريريريريريريرين دون أن تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريي األركريريريريريريريريريريريرياب  

  
َ  األيريريريريريريريريريريريريريريرير لريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرياب     يريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 كقولك يصير.

 .قاعدة اآلساس ، واحدتها : القواعد[ 127البَقََرة : ] (َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلبَ ْيتِ )وقول هللا جّل وعّز 

حديث النبي  البِناء ، قاله في تفسير بقواعد السَّحاب : أصولُها المعتِرضة في آفاق السَّماء ، شبِّهت قواعد وقال أبو عبيد :

 والبواسق : أعاليها. فالقواعد : أسافلها. .«؟وبواسقَها قواعدها كيف ترون»سحابٍة :  حين سأل عن وسلمعليههللاصلى

يفسَّر على وجهين : أحدهما أّن الشرَّ إذا غلبَك فِذّل له وال تضطرْب فيه. « فاقعُدْ  إذا قام بك الشَّرُّ »ومن أمثال العرب السائرة : 

 معناه إذا انتصَب لك الشرُّ ولم تجْد منه بّداً فانتصْب وجاهْده. وهذا يُرَوى عن الفراء.والوجه الثاني أنَّ 

 الذي يجيء ِمن ورائك من الظباء التي يُتطيَّر منها. قال : ومنه قول َعبِيد بن األبرص : : القعيد أبو عبيد عن أبي ُعبيدة قال :

 تَيٌس قعيٌ  كالو يجة أعض   
 لبارح.ذكره في باب السانح وا

ً  قاعداً  حلبت»ومن ُدعاء األعراب على الرجل بالشّر يقول أحُدهم للرجل :  ، يقول : ال ملكَت غير الشاء التي « وشربَت قائما

ْعفَى والذُّاّلن ، واإلبل مال األشراف واألقوياء. قُعود تُحلب ِمن  ، وال ملكت إبالً تحلبها قائماً. والشاُء مال الضَّ

 كذا وكذا أصالً. القاِعدِ  ، وفي أرض فالٌن من قَعَدت  : إذا صارت الفسيلة لها ِجذع قيل قدأبو عبيد عن األصمعيّ 

 ومنه قول الطِرماح يهجو رجالً : .تقعَّدوهوآباؤه  أقعََده الحسب ، إذا لم يكن شرٌف. وقد ُمْقعَد وقال : فالنٌ 
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ه و  عريريريريريريريريريريريريَّ  رأيريريريريريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريٌ  تريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
ُ  الريريريريريريريريفريريريريريريريريحريريريريريريريريول وار ريريريريريريريرياص  املريريريريريريريريلريريريريريريريرياكريريريريريريريريح    لريريريريريريريري ريريريريريريريريا

  
 حسبَه عن الكرم لؤُم آبائه. أقعدَ  أي

 .ُمْقعَد وقال الخليل : إذا كان بيٌت فيه زحاٌف قيل له

 .الُمْقعَد إذا كان لئيماً ، فهو من الحسب قُعَددٌ و قُعُددٌ  قلُت : وأما قولهم رجلٌ 

 نُقصان الحرف من الفاصلة ، كقوله : وقال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : اإلقواء :

ت    أفريريريريريريريريريبريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِل مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريك بريريريريريريريريرين ُّ هريريريريريريريريريَ

  
 تريريريريريريريريرجريريريريريريريريو الريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  عريريريريريريريريواقريريريريريريريريَ  األطريريريريريريريريهريريريريريريريريارِ  

  
ي هذا  .الُمْقعَد فنقَص من عروضه قّوة. قال : وكان يسّمِ

حاف ، وهو عيٌب في الشعر ، والزحاف ليس بعيب.  قلت : وهذا هو الصحيح عن الخليل ، وهذا غير الّزِ

بني فالٍن ، إذا كان أقربَهم إلى الجّد  أقعدُ  وفالنٌ  ، إذا كان قليل اآلباء إلى الجّد األكبر. قُعُدد النسب ذو قعيدُ  ويقال رجلٌ قلت : 

 بني العباس نسباً في زمانه. وليس هذا ذّماً عندهم ، وأما أقعدَ  األكبر. وكان عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن العبّاس الهاشميّ 

 القُعُددوالقريب النسب من الجّد األكبر.  القُعُدد مذموم فهو اللئيم في حسبه. وروى أبو العباس عن عمٍرو عن أبيه قال :ال القعدد

 : البعيد النسب من الجّد األكبر ، وهو من األضداد.

 وقال ابن السكيت في قول البعيث :

 ل ى  م  َع  األنساب ملَ َ ٌع به
 .القُعدد من قال معناه أنّه قصير النَّسب ،

 أي ال َسْعَي به ، إن أراد أن يسعى لم يكن به على ذلك قُّوةُ بُْلغٍة ، أي شيء يَتَبلّغ به.« منقَطع به»وقوله 

 األنف ، وهو الذي في منخريه َسعةٌ وقصر. ُمقعَد وقال ابن ُشميل : رجل

 وأما قول عاصم بن ثابت األنصارّي :

 أبريريريريريريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريان وريريريريريريريريريريش  املريريريريريريريريري ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ِ 

  
ور  أجريريريريريريريريريريريردِ و   ِك ثريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريأ مريريريريريريريريريريرين َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  جمريريريريريريريريريريري ْ

  
يش. الُمْقعَد فإّن أبا العباس قال : قال ابُن األعرابّي :  : فَرخ النَّسر ، وريُشه أجوُد الّرِ

هام.« الُمعقد»قال : ومن رواه   فهو اسم رجٍل كان يَريُش الّسِ

ب له حتّى ِصيَد فأُِخذ ريُشه. المقعَد وقيل :  : النَّسر الذي قُّشِ

: داٌء يأخذ النجائَب في أوراكها ، وهو ِشبهُ ميل العُجز  القُعادو اإلقعادو، إذا أزَمنَه داٌء في َجَسده حتّى ال َحَراَك به  ُمقعَدٌ  ورجلٌ 

ويقال  احتِفرت فلم يُنبَط ماؤها فتُركت. وهي الُمسَهبة عندهم. من اآلبار : التي المقعَدةو .ُمقعَد البعيُر فهو أُقِعدَ  إلى األرض. يقال

 ومنه قول الشاعر : فالناً عن السَّخاء لؤُم ِجْنثِه. اقتعَد :

ْ    الريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريرياِّ   اقريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريري   مريريريريريريريريَ ْ و فريريريريريريريرياُّ قريريريريريريريريِ

  
 راء  عريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريروق  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم  

  
 اقتعده ما من اإلبل خاّصةً : القَعودةو القَعُودو خاّصة. قال :الرجُل للركوب  يقتعده من الدواّب : الذي القُْعدة وقال الليث :

 من الذكور ، والقَلوص من القَعود وقال النضر بن شميل : .قِعدان الراعي فركبه وحمل عليه زاَده ومتاَعه. والجميع
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 اإلانل.
مثل القلوص ، إلى أن يُثْنِيا ، ثم  قَعودٌ  روأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : هي قَلوٌص للبْكرة األنثى ، والبك

 هو َجَمٌل.

جمع  القَعَادين ، ثم قِعدانٌ  إاّل البكَر الذَّكر ، وجمعه القَعودُ  قلت : وعلى هذا التفسير قوُل من شاهدُت من العرب : ال يكون

 بالهاء لغير الليث. قعودة الجمع. ولم أسمعْ 

 .قَعود للقلوص ، وللذكر قَعودةٌ  ثم للكسائي أنه سمع من يقولوأخبرني المنذرّي أنه قرأ بخّط أبي الهي

 قلت : وهذا للكسائي من نوادر الكالم الذي سِمعه من بعضهم ، وكالم أكثر العرب على غيره.

 شيئاً واحداً. القَعودَ و القُعدة من إبله فيركبه. فجعل قَعوداً  الراعي يقتعد : أن القُعدة وقال النْضر :

 الجراد الذي لم يستِو جناحاه. القعيدة وقال الليث :

مون وال يحاربون. قال : القَعَد ثعلب عن ابن األعرابّي :  النَّْخُل الصغار. القَعَدو : الشُّراة الذين يحّكِ

 لقَعَدا من الخوارج : الذي يرى رأي القَعَديّ و في المعنيين ، كما يقال خادٌم وَخَدم ، وحارٌس وَحَرس. قاعدٍ  جمع القَعَد قلت :

،  ُمْقعَدات وجعل ذو الرّمة فِراخ القََطا قبل نهوضها للطَّيَران عن الخروج على الناس. قعدوا الذين يََرون التحكيم حقّاً غير أنَّهم

 فقال :

حريريريريى      مريريريري  ريريريريعريريريريريريريَ ا   تريريريري ريريريرير د الريريريريريريريريريح   لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 عريريلريرييريريهريرينَّ َرْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريرين مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد الريري ريريالقريريريريريريريِل  

  
فادع أيضاً. المقعَداتو  : الضَّ

 ، إذا كان ناهداً. مقعَد وثَديٌ 

 كالِجلَسة. القعود : ضرٌب من الِقعدةو

 الشَّهر الذي يلي شواالً. : القَْعدة : جلسة واحدة. وذو القَْعدةو

 الهودج : خَشبات مْعترضاٌت في أسفله يرّكب ِعيدان الَهودج فيها. قواعدو

 من الرمال : التي ليست بمستطيلة. القعيدة أبو عبيد عن أبي عمرو :

 : الرحال والسُّروج. القُعُدات وقال ابن دريد :

: قلّة األجداد ، واإلطراف  اإلقعاد : لئيم األصل. وقال : قُعَدد : الدَّوخلة من الخوص. قال : ورجلٌ  الُمقعَدة عمرو عن أبيه قال :

الركوب. يقول الرجل  من إبله فيركبه. واالقتعاد : قَعُوداً  الراعي يقتعد أن:  القُعدة وقال النضر : كثرة األجداد ؛ وكالهما مدٌح.

 وأنشد أبو عبيد للكميت : ، أي علينا مركبك ، تركب من اإلبل ما شئت ومتى ما شئت. قُعدتك للراعي : نستأجرك بكذا وعلينا

لريريريريريريريريريريريون ومل   مل يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريِّ

  
 َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْخ مريريريريري ريريريريريريرياهريريريريريريريا الريريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  واَّريريريريريَ ريريريريريريريَ    

  
 بذلك المكان ، كما يقال أقاَم. وأنشد : أْقعَدَ  ابن بُْزُرج : قالوا :وقال 

 أقعَ  مسىّت مل َي  م ْ علَ دا
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 ال غ ا  وال الذي يلي غ او 
 وقال ابن األعرابي في قول الراجز :

 ت عِجل  ضجاَع اجَلةت ال اع ِ 
 الُجوالق. . والجشير :قاعد : الجوالق الممتلىء حبًّا ، كأنّه من امتالئه القاعد قال :

 : بطحن الطاحن بها بالرائد بيده. قاعدة ورًحى

 عن ذلك األمر إاّل ُشغل ، أي ما حبسني. تقعَّدني وقال ابن السكيت : يقال : ما

 إذا كان خامالً. قُعُدد : قريب من الجّد األكبر ، ورجلٌ  قُعُدد وقال ابن دريد : رجلٌ 

ً  الخيلَ  دعق أبو حاتم عن األصمعي ::  دعق  أساَء لبيٌد في قوله : ، إذا دفَعها في الغارة. وقال : يدعقُها دعقا

 ال يهمُّون إبدعاق الةََّللْ 
 لغتان. أدعقهاو دعقَها وقال غيره :

ً  اإلبُل الحوضَ  دعقَتو، أي موطوء.  مدعوقٌ و دْعق اإلبل الحوَض ، إذا خبطتْه حتى تَثلمه قال : وطريقٌ  دعقت ويقال ،  دعقا

 إذا ورَدت فازدحمت على الحوِض. وقال الراجز :

 كانه للا كَ ع ة  الِورد الصَِّ ي
الناس. وقال األصمعي : طريق َدْعٌس  دعقَه ، وهو الذي مدعوقوطريٌق مدعوس  وقال إسحاق بن الفرج : قال أبو عمرو :

 ، أي موُطوء كثير اآلثار. دعقٌ و

 الوادي ، وَمثادقه ، ومذابحه ، ومهارقه : َمدافعه. مداعق « :نوادر األعراب»وفي 

 من مطر ، أي ُدفعة شديدة. َدعقةٌ  ويقال أصابتنا

قال أبو عبيد ؛ قال أبو  «، وإذا شبعتُنُّ خِجلتُنَّ  َدقِْعتُنَ  ْعتُنَ إنكّن إذا جُ » أنه قال للنساء : وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  دقع

 الدَّقَعو : الخضوع في طلب الحاجة والحرُص عليها. والخَجل : الكسل والتواني عن طلب الرزق. قال أبو عبيد : الدَّقَع عمرو :

 ضوع. وقال الكميت :، وهو التراب ، يعني أنهنَّ يلصقن باألرض من الفقر والخ الدقعاء مأخوذ من

 مل يريريريريريريريريريريريريريريَ قريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريوا عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريريا انهبريريريريريريريريريريريريريريم و 

  
ع اَّريريريريريريريريريريريريريريروب ومل خيريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريوا   لريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يقول : لم يستكينوا للحرب.

 : سوء احتمال الفقر. والخَجل : سوء احتمال الغنى. الدَّقَع وقال ابن األعرابي :

 الشديد ، وهو اليرقوع أيضاً. : الدَّيقوع أبو عبيد عن األحمر : الُجوع

 .الدَّقعاء ، وهو من َدْيقوعو أدقَع النضر : جوعٌ وقال 

إليَّ فالٌن في الشتيمة ، إذا  أدقعَ  وقال أبو زيد : : اإلبل التي تأكل النّبَت حتّى تُلصقَه باألرض. المداقيع أبو عبيد : قال الفراء :

م عن قبيح القول ولم يأُل قَْذعاً.   تُراب من الفقر.: الفقير الذي قد لِصق بال الُمدقِعولم يتكرَّ

 الكئيب المهتمُّ أيضاً. : الداقعومن الرجال : الذي يطلب مداّق الَكْسب. قال :  الداقع وقال الليث :

 ، إذا ُمدقع فالٌن فهو أدقعَ  وقال شمر :
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 ، أي الُّقني  ألر.. َدْقعى ورأيه ال ُو َصْ عى أيضا . َدِقع لزِق  ألر. ف را . وي ال ق 
 التُّراب. وقال الكميت يصف الكالب : : الدُّقَاعو، يعني التُّراب. قال :  األدقَعو الدَّقعاء شميل. يقال بفيهوقال ابن 

ه  فريريريريريريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريريريريريريريَ اقريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري  اُّيريريريريريريريريريريريريريريريع قريريريريريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نْب الريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارا  اريريريريريريريف  مسريريريريريرينَي ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الذي يرضى بالشيء الدُّون. الداقعو : ترضى بشيء يسير. قال : َمداقيعوقال : 

 .الدقَع ، فوعلة من بالدَّوقَعة رماك هللا يُدَعى على الرجل فيقال : وقال ابن دريد :

ً  قلت : جعله منـ  : الكفّ  القََدع أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  قدع ، أي ال يَرتدع قال :  يَقدع وفالن الـ  قِدع يَقدع قََدعا

ً  عمر: انسالق العين من كثرة البكاء. وكان عبد هللا بن  القََدعو  .قَِدعا

ً  عينُه قِدَعتْ  أبو عبيد عن أبي زيد :  ، إذا ضعُفْت من طول النَّظر إلى الشيء. قََدعا

 وأنشد ِشمر :

ةٌ  ه أمريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريم فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريم مريريريريريريريرين هريريريريريريريريجريريريريريريريريني أمريريريريريريريريُّ

  
 يف عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا قريريريريريريريريَ ٌَع يف رجريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا فريريريريريريريريَ َع   

  
ً  القوم تقادع أبو عبيد عن أبي زيد :  ، وهو أن يموت بعُضهم في إثر بعض. تقاُدعا

 لي الخمسون ، إذا دنت منه. وأنشد : قُِدعت : وقال الفّراء :قال 

ْه  ِ عريريريَ ّ  وقريريري  قريريري   مريريريا يسريريريريريريريريريريريريريريريريريأل اللريريرياس  عن سريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ ر       أربريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريون وطريريريريريريريريريرياَل الريريريريريريريريريريِورد  والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
الرجل عن  يُقدع ، أي أمضاها ، كما قََدعها لي أربعون ، أي أُمِضيَْت. ويقال قُِدَعتْ  وقال شمر : سمعُت ابَن األعرابّي يقول

 الشيء.

تِّيَن : جازها. قََدع وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :  الّسِ

،  يُقَدع : الذي القَدوعو، أي كففتُه فكّف وارتدع.  فقَِدع الرجُل عن األمر قدعت ، كما تقول : تُقدع فتَْقَدع قلت : فاحتمل أن

 فَعول بمعنى مفعول.

 : تأنف من كل شيء. وقال الطرّماح : قَدوع ام : امرأةٌ وقال عرّ 

  اّل فم  ول الِفلاء َق وع  و 
 بمعنى مقدوع هاهنا. قَدوع

 ُدّراعة قصيرة. وقال ُمليٌح الهذلّي : من الثياب : الِقدعةو، إذا كففتُه عنك.  أقدعتُهوالرجَل  قدعتُ  وقال أبو عبيد :

كريريريرير هريريريريريريريا لريريريريِ ريريريريريريريه  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَق أ ُِ بريريريريِ  بريريريريتريريريريلريريريريريريريك عريريريريَ

  
ف    تريريريريريريعريريريريريري ريريريريريريَّ ى يف قريريريريريريريِ عريريريريريريرية  يريريريريريريَ  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت  ا ريريريريريري  ريريريريريريَ

  
 فالٌن عن الشيء ، إذا استحيا منه. انقدعَ و: حيّيةٌ قليلة الكالم.  قَِدعة وأمرأة

ً  الِمقدعةو بّان في الَمَرق ، إذا تهافتت فيه. القوم بالّرماح ، إذا تطاعنوا. تقادعَ وبها اإلنساُن عن نفسه.  يَقدع : عصا  وتقادعت الذِّ

 من هذا الشراب ، أي اقطع منه ، أي اشربه قَِطعاً قِطعاً. اقدعْ  ويقال : .يَْقَدع الك ؛ يقال : مرَّ به فرُسهوقال أبو م

دار ،   ، والِعدقة. الِقدعةووقال أبو العباس : الِمْجَول : الصُّدرة ، وهي الّصِ
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 ابب العني والقاف مع التاء

 [ع ق ت]
 استعمل من وجوهه : عتق ، قتع.

قال الحسن : هو البيت القديم ؛ ودليله  [29الَحّج : ] (َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ )قال هللا جّل وعّز : :  عتق

من  العتيق أُعتِق وقال غيره : البيت [.96آل ِعمَران : ] (ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة ُمبارَكاً )قول هللا تعالى : 

ْبراِهيَم َمكاَن اْلبَ ْيتِ )الغرِق أيام الطُّوفان ، ودليله قوله تعالى :  ، وهذا دليٌل على أن البيت رفع  [26الَحّج : ] (َوِإْذ بَ وَّْأَّن ِْلِ

 من الجبابرة ولم يدَّعه منهم أحٌد. أُعتِق وبقي مكانه. وقيل إنه

 َعتَّق ويقال الَوِسيقة ، إذا أنجاها وسبَق بها. ِمعتاق الفرُس ، إذا سبقت الخيَل فنَجْت. ويقال فالنٌ  َعتَقَت : أبو عبيٍد عن األصمعي

. يعتِّق بفيه ً  فالٌن بعد استعالج ، إذا صار عتُقو، إذا صار قديماً.  َعتُق يعتقوالتمُر وغيره  عتَقو ، إذا بَزَم ، أي عضَّ ،  عتيقا

قّة. ويقال هذا فرخ قطاةٍ  َعتَقا ، إذا عتيقة وامرأة عتيق لٌ وهو رقّة الجلد. ورج ، إذا كان قد استقّل وطار ، ونُرى  عاتقٌ  من الّرِ

ً  من الرقّ  َعتَق أنه من السَّْبق. وقال غيره : ً و،  يَعتق ِعتقا  : صالُح المال. يقال الِعتْق أبو عبيد عن الفراء قال : .َعتاقةو،  َعتاقا

 أي أصلحتُه فَصلَح. .فَعَتَق المالَ  عتقتُ 

ج بعُد. وأنشد : العاتق وأخبرني اإليادي عن شِمر أنه قال :  : الجارية التي قد أدركْت وبلغَْت ولم تتزوَّ

ِه  َُّ عريريريريريريريريريمريريريريريريريريرير و هريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ  أقريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ي َدمريريريريريريريريريا    أ

  
ْ   ذ أنريريريريريريريه عريريريريريريرياتريريريريق    يريريريريريريريك يريريريريُو السريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  بريريريريكريريريريفريريريريَّ

  
با واالستعانة بها في ِمْهنِة أهلها ،  عتَقَتولتي قد بلغت أن تدَّرع : الجارية ا العاتق أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : من الّصِ

يت ً  سّمِ  بهذا. عاتقا

 منّي يميٌن ، أي سبَقَْت. وقال أوس : عتَقت وقال األصمعي : .عاتق وقال شمر : يقال لجيِّد الشراب

 عليَّ ألِيٌَّة َعتريَ ْه ق  ا
 لها كفّارة. قال : وقوله :يمينَه ، أي ليس  أعتق وقال أبو زيد :

 «علّي ألّيٌة عت ه ق  ا  »
 .الِعتْق : رائٌع بيِّن عتيقٌ  وقال الليث : فرسٌ  ، أي لزَمتْني.

قاق : الجيِّد الواسع. وقال لبيد : العاتقوقال :  .العواتق ، والجميع العُتقو: ما بين المنكبِين  العاتقانوقال :   من الّزِ

بريريريريريريرياَء بريريريريريريكريريريريريريريلِّ أدكريريريريريريَن عريريريريريريرياتريريريريريريق   ي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  أ غريريريريريريلريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريا  تريريريريريريريريامريريريريريريريري  هَّ  ريريريريريريريريِ ْه وفريريريريريريريري  ِ مسريريريريريريريريَ ونريريريريريريريرية  قريريريريريريريري   أو جريريريريريريريريَ

  
وهي الخابية ، وإنما « أو جونة قُدحت»خمره التي فيه ، وهو كقوله  عاتقٍ  تبعاً لألدكن ، ألنه أراد بكّل أدكن العاتق قلت : جعلَ 

 ْطر.: ضرب من العِ  المعتَّقةو يُقدح ما فيها. والقَْدح : الغَْرف.

 وأما قول عنترة :

 ماء  َ ن   ردٌ و كَذب العتيق  
خاطب امرأته حين عاتبتْه على إيثاره فرَسه بألبان إبله فقال لها : عليك بالتمر والماء  .َعتَق التمَر الذي قد بالعتيق فإنه أراد

 البارد ، وَذِري اللبن لفرسي الذي أحميكِ 
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 بركويب ظهره.
 البازي ، في قول لبيد :الطَّير هو  عتِيقو

 كعتيق ال َِّت يري ْغضي وَي َلّ 
 : الخمر القديمة. العاتق وقال أبو عبيد :

 قال : ويقال هي التي لم يفُضَّ ختاَمها أحٌد.

 وقال حسَّان :

 ُِ  أو عاتق  ك ُ الذَّبيح م  ا
اَل والخمر. وقال األعشى : المعتَّقة وقال الليث :  من أسماء الّطِ

ق  بريريريريريريريريريريريريٌل و  ا تريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريِّ ة  ممريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريا جريريريريريريرير هلريريريريريريريَ بريريريريريريرييريريريريريريريح سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريبريريريريريريريتريريريريريريري   كريريريريريريري ُ الريريريريريريريذَّ

  
 ، إذا كانت نجيبةً كريمة. عتيقة وبَْكرةٌ 

 قال : .قٌ ُعتُ  وجمعه عتيق أبو العباس عن ابن األعرابّي : كل شيء بلغ النهاية في جودةٍ أو رداءةٍ ، أو ُحْسٍن أو قُبحٍ ، فهو

هريز. العتيقو  : التَّمر الّسِ

 األََرضة. وأنشد : : القَتَع . وقيل :قَتَعة : ُدوٌد ُحمر تأكل الخشب ، الواحدة القَتَع قال الليث ::  قتع

م  ى كريريريريريريريريأَنريريريريريريريري  ْرعريريريريريريريريَ وى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم  لريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ  غريريريريريريريريادرهتريريريريريريريري 

  
ع    تريريَ ف يف أجريريوافريريهريريريريريريريا الريري ريريَ ٌ  تريري صريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
، والِهرنِصانة ، واْلُحطيِّطة ، والبُطيِّطة ، والسَّْرَوعة ، والعََوانة ،  القَتَعةوأبو العباس عن ابن األعرابّي : هي السُّْرفة ، 

 والطَُّحنة.

 .المقاتعة ، إذا قاتله. وهي قاتَعه أبو عبيد :

 ابب العني والقاف مع الظاء

 [ع ق ظ]
 جاج :أهمل غيَر حرٍف واحد جاء به الع:  قعظ

 أ قِعيتوا  قعاظا
ً  فالنٌ  أقعَظني قال الليث :  ، إذا أدخَل عليك مشقَّةً في أمٍر كنت عنه بَمعِزل. إقعاظا

 ابب العني والقاف مع الذال

 [ع ق ذ]
 استعمل من وجوهه : عذق ، قذع ، ذعق.

 أعَذقَ وقال :  .أعذاقو ُعذوق الِكباسة ، وجمعهبالكسر :  العذقوالنَّخلة نفسها ؛  بالفتح : العَْذق قال األصمعّي وغيره ::  عذق

 اإلذخُر ، إذا أخَرَج ثمَره.
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ان. العََذق . وَخْبراءَعَذقةٌ  السَّخبَُر ، إذا طال نباتُه ، وثمرته َعَذق وقال ابُن األعرابي : مَّ  معروفة بناحية الصَّ

 ها بها.فالٌن شاةً له ، إذا علَّق عليها صوفةً يَعِرفُ  عَذقَ  وقال األصمعّي :

 قلت : وقد سمعت غير واحٍد من العرب يقول اعتذقت بْكرةً ألقتضبَها ، أي أعلمت عليها لنفسي.

باسمه ، أي  ُعِذق الرجُل واعتذَب ، إذا أسبَل لعمامته َعَذبتين من خلف. وقال أعرابيٌّ : ِمنّا من اعتذقَ  وقال ابُن األعرابّي :

 وقال كعب بن زهير يصف ناقةً له : .عاذق : ُعذوقه لنَّْخل وإباره وتذليلُشهر وُعِرف به. ويقال للذي يقوم بأمر ا

لريريريريريريق   راهريريريريريريريا عريريريريريريلريريريريريريى عريريريريريري  ر ِذفريريريريريريْ  تريريريريريريلريريريريريريجريريريريريريو ويريريريريريري ريريريريريري ريريريريريري 

  
َعفريريريريريريا  ذْع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذَّب علريريريريريريه عريريريريريرياذٌق سريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريرياجلريريريريريريِ

  
 كهل ، أي عزٌّ قد بلَغ غايتَه ، وأصله الِكباسة إذا أينعت ، ِعْذقٌ  ويقال : في بني فالنٍ 
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 ال  مي. قال ابن  م ْ بل :تضرب م ال  للةرف 
ٌع و  ْذق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ق  ممريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ اَن عريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ  يف غريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
 عريريريريريريريريلريريريريريريريريى رغريريريريريريريريم أقريريريريريريريريواُ  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس  نريريريريريريريريع   

  
 كهل. ِعْذقٌ ويانع ، كقولك : ِعزٌّ كهل ،  عذقٌ  فقوله

َغَذوانةٌ ، أي بذيَّةٌ ، وَشقَذانة ، و َعَذقانة وعذّانته ، وهي استه. وامرأةٌ  َعذَّاقته كذبَتْ  وقال أبو تراب : سمعُت عّراماً يقول :

 سليطة. وكذلك امرأةٌ َسلَطانة وَسلَتَانة.

 ، إذا كان ذكيَّ الريح طيّباً. َعِذق بالقلوب ولَبِق. وِطيبٌ  َعِذق فالنٌ « : نوادر األعراب»وفي 

عاق : الذُّعاق قال الليث ::  ذعق  لغةٌ هي أو لُثغة.أالُمّر. سمعنا ذلك من بعضهم ، فال أدري  بمنزلة الزُّ

 بالذال في شيء من كالم العرب ، وليس بمحفوٍظ عندي. ذُعاق قلت : ولم أسمع

ً  من َروى في اإلسالم هجاءً »في الحديث :  جاء:  قذع : الذي فيه فُحش وقَْذٌف  الُمْقِذع والِهجاء .«فهو أحد الشاتَِمْينِ  ُمْقِذعا

ً  فالٌن لفالنٍ  أقذعَ   يقبُح ِذكره. يقالوَسبٌّ  ً  الرجل قذعتُ  وقال الليث : .القَْذع ، إذا َشتَمه شتماً يُستفَحش ، وهو إقذاعا ،  أقَذعه قَْذعا

 إذا رميتَه بالفُحش من القول.

 بغير ألٍف لغير الليث. وقال العّجاج : قََذعت قلت : ولم أسمع

 بل أيُّها ال ائل  قوال  أقَذعا
 .قََذع نعٌت للقول ، أراد قوال ذا أقذعا فيه ، وقيل أقَذع أراد أنه

ً  ، بلساني أقذعتُه وقال أبو زيٍد عن الكالبيين :  بالعصا ، إذا ضربتَه. قذعتهو، إذا قهرتَه بلسانك.  إقذاعا

 قلت : أحسب الذي ُروي ألبي زيد عن الكالبيين بالدال ال بالذال.

 بالذال ، إذا شتمتَه. وهذا هو الصحيح الغايةُ. أقذعتهووروى أبو عبيد عن أبي عمرو : قَدعته عن األمر ، إذا كففته ، 

ح ، إذا استعدَّ له بالشّر. تقذَّعَ  « :نوادر األعراب»وقرأت في   له بالذال والدال ، وتقذّح وتقزَّ

 وقال ابن دريد : َذعقه وَزعقَه ، إذا صاح به وأفزعه.

 قلت : وهذا من زيادات ابن دريد.

 ابب العني والقاف مع الثاء

 [ع ق ث]
 قعث ، عثق.

وقال أبو زيد مثله. قال : وكذلك ِهثْت َهْيثاً  .قَعثةً  له قَعثْتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو قال : إذا حفَن له من ماِله َحفنةً قال ::  قعث

 له ، إذا َحثَوَت له.

 اإلكثار من العطيَّة.:  اإلقعاث وقال ابن المظفر :

 قلت : وقد أباه األصمعّي. وقال رؤبة في أرجوزة له :

ِث  عريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريلريريريريريريريريه بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري   مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ

  
ِث    لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريس  ريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريزور  وال بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ً  فجعل سيبَه« ُمْقعَثِ  بَسيبٍ »وقال األصمعّي : قد أساَء رؤبة حين قال   ، وإنما قعثا
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 اهلنيِّ اليست. الَ ْعث  
 : غزير. قعيثٌ  كثير ، أي واسع. ومطر لقَعيث يقال إنهوقال غيره : 

 اقتعثَ  الجداُر وانقعر وانقعف ، إذا سقط من أصله. وروى عنه أيضاً أنه قال : انقعثَ  وروى ابن الفرج لألصمعي أنه قال :

ً  الحافرُ   ، إذا استخرَج تراباً كثيراً من البئر. اقتعاثا

 الشيء وانقعف ، إذا انقلع. انقعثَ و: داٌء يأخذ الغنََم في أنوفها. قال :  القُعَاث قال أبو تراب : وقال َعّرام :

األرُض ، إذا  أعثقت « :لغات هذيل»أهمله الليث. وقال أبو عمرو : سحاٌب متعثِّق ، إذا اختلَط بعُضه ببعض. وفي :  عثق

 أخصبَت.

 ابب العني والقاف مع الراء

 [ع ق ر]
 مستعمالت. رعق :عقر ، عرق ، قرع ، قعر ، رقع ، 

ملة التي ال تنبُِت شيئاً. العاقر العظيم من الرمل. وعنه عن األصمعّي : العاقر أبو عبيد عن أبي عبيدة ::  عقر  من الرمال : الرَّ

وقال هللا  مه.، إذا قطع قائمةً من قوائ َعقَره ال يكون إاّل في القوائم. العَْقرو. قال : َعقير وجملٌ  عقير وقال ابن ُشَميل : يقال ناقة

َكْسف  عند العرب : العَْقروالناقة فبلَغ ما أراد. قلت :  َعقر ، أي تعاَطى الشقيُ  [29القََمر : ] (فَ َتعاطى فَ َعَقرَ )في قّصة ثمود : 

 ثم ينحره. يَعِقره سبٌب لنحره ، وناِحُر البعير العَْقر ألنّ  عقراً  عرقوب البعير ، ثم ُجِعل النَّحر

َحْلقَى ، ما أُراها إاّل  َعْقرى» حين قيل له يوَم النَّْفر في أمر صفيّة : إنها حائض ، فقال : وسلمعليههللالىصوفي حديث النبي 

جَسدها. وَحلَقَها : أصابها هللا  عقر يعني عقَرها هللا ، وَحْلقَى : َحلَقَها. وفقوله َعْقَرى عقَرها قال أبو عبيد : معنى .«حابستَنا

ً  َعْقراً »، وإنما هو « َحْلقَى َعْقَرى»بوجعٍ في َحْلقها. قال أبو عبيد : أصحاُب الحديث يروونه  قال : وهذا على مذهب  .«َحْلقا

 العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادةٍ لوقوعه ، ال يراد به الوقوع.

فقال : ألن فعَلَى تجيء نعتاً ، ولم تجىء في الدعاء. فقلُت : روى ابن ُشميل  ؟َعْقَرى تجيز وقال شمر : قلُت ألبي عبيد : لم ال

 فلم ينكره وقال : صيِّروه على وجهين. ؟أخفُّ منها َعقرىو« ُمطَّيَرى»عن العرب : 

ُْم ): لّما مات قرأ أبو بكر حين صِعد إلى منبره فخطب  وسلمعليههللاصلىوفي حديث عمر أن رسول هللا  ِإنََّك َميِ ت  َوِإِنَّ
َمر :] (َميِ ُتونَ   وبَِعل ، وهو مثل الدََّهش. َعِقر قال أبو عبيد : يقال «حتّى َخَررُت إلى األرض فعَِقرتُ »قال عمر :  [30 الزُّ

ه أخبرني المنذرّي عن إبراهيم الحربّي عن محمود بن غيالن عن النضر بن شميل عن الهرماس بن حبيٍب عن أبيه عو ن جّدِ

ُعيينةَ بن بدر حين أسلَّم الناُس ودَجا اإلسالم ، فهَجم على بني عدّي بن ُجنَدب بذات  وسلمعليههللاصلىقال : بعث رسول هللا 

 ، وسلمعليههللاصلىالشُّقوق ، فأغاروا عليهم وأخذوا أموالهم حتّى أحضروها المدينةَ عند نَبِّي هللا 
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َرملريريا اللريََّعم. فردَّ اللا  ركني مسني َ ضريريريريريريريريريريريريريريْ ذان   رسريريريريريريريريريريريريريريوَل هللا مسريريريريريريريريريريريريريريلمني غَت مةريريريريريريريريريريريريريريْ ف ريريالريريه وفود ب  العلرب أ  ريريِ
 وسلللمعليههللاصلللىرّد اللا  قال أبو الفضريريريل : قال اَّريّب : بيوهتم. َع ارَ و ذراريَّهم  وسلللمعليههللاصلللى

 بَع ار يح ، ووَجَ هم م ِ رّين  إلسريريريريريريريريريالُ. قال  براهيم : أرادذراريَّهم ألنه مل يريَر أن َيسريريريريريريريريريبَيهم  الَّ على أمر  صريريريريريريريريريح
 بيوهتم أَرِضيهم.

 بيوتهم أمتعةَ بيوتهم من الثياب واألدوات. بعقار هاهنا ، وإنما أراد العَقَار قلت : غلط أبو إسحاق في تفسير

َمْحَضة قصيدةً وأنشَدني منها أبياتاً ، فقال : هذه أخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : أنشدني أبو 

قال  البيت ونََضده : متاُعه الذي ال يبتَذل إال في األعياد والحقوِق الكبار. َعقارُ وقال :  هذه القصيدة ، أي خياُرها. َعقَار األبياتُ 

 .العَقارواألَهرة ، والظََّهَرة ، الكأل ، أي خير ما رَعت اإلبل. وقال : بيٌت حسُن  ُعْقر : ومنه قيل : البُْهَمى

 كّل شيٍء : خياره. َعقارو قلت : والقول ما قال ابُن األعرابّي :

 . قال : ومنه قيلَعْقر الدار : أصلُها في لغة أهل الحجاز ، فأّما أهل نجٍد فيقولون ُعقر وقال أبو عبيد : سمعُت األصمعّي يقول :

ياع. قال : وقال أبو عبيدة :، وهو المنزل ، واألرُض ، وال العَقَار قال : ويقال  ، يخفّف ويثقّل : مؤّخر الحوض. العُقُرو العُْقر ّضِ

 .َعِقرة الحوض ُعقر للناقة التي تشرب من

 ، ومن مقدَّمه إزاؤه. ُعْقره وقال ابن األعرابي : َمْفرغ الدلو من مؤّخره

 : اسم موضع. العَقَاراء قال أبو عبيد :

 ثور يصف الخمر :وأنشد لحميد بن 

ٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَب مريريريريريريرياَءهريريريريريريريا لريريريريريريريَّ ا طريريريريريريريَ مريريريريريريرييريريريريريريريَّ  ركريريريريريريريود  اَّريريريريريريري 

  
 هلريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرياراء الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرُو َُّبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري    

  
 قال شمر : ويروى هذا البيت لحميد :

 «هلا من ع  ارا  الكرُو َربي   »
 : الخمور. َربيب ، من يربُّها ويملكها. العُقاراتو . قال :

 : اسم للخمر. العُقار أبو عبيد عن األصمعي :

يت تَعِقر ألنها ُعقاراً  ى شمٌر عن ابن األعرابّي : سّميت الخمرورو . يقال ُعقاراً  العقل. وقال غيره : سّمِ ،  عاقَره ألنها تلزم الدَّنَّ

يت : المعاقرةوإذا الزَمه وداوَم عليه.   لمعاقرتها الدنَّ ، أي مالزمتها إياه. عقاراً  اإلدمان. وقيل : سّمِ

حال : الذي ليس بواٍق. قال أبو عبيد : الِمعقَر األصمعي قال :أبو عبيد عن   إاّل لما كانت تلك عادتَه. ِمعقَرٌ  ال يقال من الّرِ

ةً فال يكون إالّ  َعقَر فأّما ما  .ُعقر . قال أبو عبيد : وقال أبو زيد : َسرجعاقراً  َمرَّ

 وأنشد قول البَعيث :

 أحلَّ على أكتافهم قريَت  ع َ رْ 
العقرب ، والفأرة ، والغراب ،  َخمٌس َمن قتلهنَّ وهو حراٌم فال ُجناح عليه :»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

ولم يخّص به الكلب. قال  َعقور قال أبو عبيد : بلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال : معناه كل سبع .«العقور والِحدأ ، والكلب

 أبو
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، م ل األسريريريريريريريريريريري  والفه  واللمر والذئ  وما  َع ور من السريريريريريريريريريريريباع : كل  عاقر ال لكل جار  أوعبي  : وهلذا ي 
 أ ببَها.

 ، يزعمن أنَّها إذا علِّقت على َحْقو المرأة لم تحمل إذا وطئت. العُقََرة قلت : ولنساء األعراب َخرزة يقال لها

الرجل مثل  َعقُر ، وقد ُمعقَرة هللا رحمها فهي أعقرو،  العُْقر أشدَّ  َعقُرت ، ولقد عاقر وروي عن ابن بزرج أنه قال : يقال امرأة

 مثل ُهَمزة ، وهو داء في الرحم. وأنشد ابن بزرج : ُعقَرة امرأة . وقالوا :ُعقر ونساء ُعقُر المرأة ، ورجال

 سَ ى الكاليبُّ الع  يلَي الع   رْ 
ً  ُعقُر : كلُّ ما شربه إنساٌن فلم يُولَد له ، فهو العُقُروقال :   ُعقَرةو فلم يحَمل له. قال : َعقُر ، إذا َعِقرو َعقَرَ  له. قال : ويقال أيضا

 ، ومنه قوله : فانعقر ظهر الدابة ، إذا أدبرتَه َعقرتُ  العلم النِّسيان. ويقال

 ع رَ  بعتي   امرأ ال يِس فانزلِ 
 وأما قوله :

  للعذارى م ّييتيُو ع ر   و 
.  فمعناه أنّه نحرها لهنَّ

ة. العُْقرو  للمغتََصبة من اإلماء كمهر المثل للُحرَّ

يقال هي بيضة الديك ، يقال إنه يبيض في السنة بيضة واحدة ثم ال يعود ، يضرب مثالً للعِطية النَّْزرة التي ال  العُْقر وبَْيضة

 يربُّها ُموِليها ببّرٍ يتلوها.

ألنَّ الجارية العذراء يُبلَى ذلك منها بيضة الديك ، فيعلم شأنها ،  العُقر : بيضة الديك ، تُنسب إلى العقر : بيضةوقال الليث 

 فتضرب بيضة الديك مثالً لكّلِ شيء ال يستطاع َمسُّه رخاوةً وضعفاً.

ت تفسيرهما على الصحة ، ولذلك الحوض ، فخالف بما قال األئمةَ ، وقد أمضي ُعْقروالدار  َعْقر وخلَّط الليث في تفسير

 أضربت عن ذكر ما قال الليث.

ان يقول : كلُّ فُرجة تكون بين شيئين فهو مَّ لغتان. قال : ووضع  ُعْقرو َعْقر قال : وقال الخليل : سمعُت أعرابيّاً من أهل الصَّ

 : القصر الذي يكون معتمداً ألهل القرية. وقال لبيد : العَْقرو. قال ُعْقر يديه على قائمتي المائدة ونحن نتغدَّى فقال : ما بينهما

ر اهلريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريرّي  ذا ابريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياه   كريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ِذيريريريريريريريريريريَن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياِل    أب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياه  مسريريريريريريريريريري 

  
 : القصر على أّي حال كان. العَْقر وقال غيره :

 : غيم ينشأ من قِبَل العين فيغشى عين الشمس وما حواليها. العقر وقال الليث :

غيٌم ينشأ في ُعرض السماء ثم يقِصُد على حياله من غير أن تبصره إذا مرَّ بك ، ولكن تسمع رعَده  العقر قال : وقال بعضهم :

 من بعيد. وأنشد لحميد بن ثور يصف ناقة :

هريريريريريريريريريرياو  ا  رأيريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  
ه يف املريريريريريريريريريري   ذا امسريريريريريريريريريريزألريريريريريريريريريريَّ

  
ر  مريريريريريريريرياء  املريريريريريريريريمريريريريريريريري ريريريريريريريرير   كريريريريريريريريالريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  أفريريريريريريريريرده الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 القصر ، أفرَده العماء فلم يَظلِّْله وأضاء لعين الناظر إلشراق نور الشمس عليه من في هذا البيت : العَْقر قال : وقال بعُضهم :
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  الل السَّحاب.
 : القطعة من الغمام. العَْقر وقال بعضهم :

 ولكّلٍ مقال ؛ ألنَّ قطع السحاب تشبه بالقصور.

 قول لبيد : وأّما

بريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريلُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَر تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريايريريريريريريريريريرْ    ملريريريريريريريريريا رأى لريريريريريريريريري 

  
َُ كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت األعريريريريريريريريريريزِل   َع الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريواد  رفريريريريريريريريريريَ

  
ا تساقَط ريُشه فلم يَِطْر بفَرٍس ُكِسف عرقوباهُ فلم يُحِضر. واألعزل : المائل الذنَب.« العقير»من رواه   قال : شبَّه النَّسر لمَّ

اُرها ، فإذا فُِعل بها ذلك يبست ولم تصلح إال  َعْقر وقال بعضهم : النخلة : أن يُكَشط ليفُها عن قُْلبها ويُستخرج َجَذبُها ، وهو ُجمَّ

 .عقيرو معقورة فالٌن النخلةَ ، فهي َعقر للحَطب. يقال

 الحوض ، وهو مقام الواردة ، فكأنَّ شاربَها يالزم شربها مالزمةَ اإلبل الواردة ُعقر الخمر : إدماُن ُشربها ، أُخذ من معاقرةو

يتغنّى ، إذا رفع صوتَه بالِغناء. وأصله أن رجالً أصيب عضٌو من أعضائه  عِقيرتَه ويقال رفع فالنٌ  الحوض حتّى تَرَوى. ُعقرَ 

ت له إبلُه فُخيَِّل إليها أنَّه  العقر ين لما أصابه منوله إبٌل اعتادت ُحداَءه ، فانتشرت عليه إبلُه فرفَع صوته باألن في بدنه ، فتسمَّ

 .عقيرتَه يحدو بها فاجتمعت وراَعْت إلى صوته ، فقيل لكّلِ َمن رفع صوتَه بالغناء : قد رفَع

 وأما قول ُطفيل يصف هوادج الظعائن :

ت  خيريريريريريريريري ريريريريريريريريف ُّهريريريريريريريريَوه   عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريارا  يريريريريريريريرييتريريريريريريريريلُّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ

  
نْيَ أعريريريريريريريريالقريريريريريريريريا  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى كريريريريريريريريلِّ و   أُِ عريريريريريريريريالريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ   مريريريريريريريري 

  
بالفتح ، « َعقارا»، وقال : هو متاع البيت. وأما أبو زيد وابُن األعرابّي فروياه « ُعقارا»فإن األصمعّي رفع العين من قوله 

 .رَعقَا قال : ويقال للنَّخل خاّصة من بين المال البيت : َمتاُعه الَحَسن. َعقار وقد مرَّ تفسيره في حديث الِهرماس. وقال أبو زيد :

خرزة للعَين. والسُّْلوانة : خرزة لإلبغاض بعد  لتلد. قال : والقَُررة : العاقر : َخرزةٌ تعلَّق على العُقَرة ثعلب عن ابن األعرابّي :

 المحبّة.

 : أن يُسلّم الرجل قوائمه فال يقدر أن يمشَي من الفََرق. العَقَر وقال األصمعّي :

  النَّوى : صرفها حاالً بعد حال. وقال أبو َوْجزةَ : َعْقرو، إذا سكنت  ُعْقرٍ  ويقال رَجعت الحرُب إلى

ة  أ ريريريريريريريريريرياء  انجريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريّ ه بريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
َذِف   و ى قريريريريريريريَ عريريريريري ريريريريرير  مريريريريرين نريريريريريريَ    اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريمريريريريرير  بريريريريريِ

  
 : قرية على شاطىء البحر بحذاء َهَجر. العُقيرو: موضع.  العَْقرو

ى أبو عبيدةَ كتاب  المعاقَرة وقال أبو سعيد : اإلبَل ويقتلُها. قال : ومنه  يَعِقر : ُعقار وكألٌ  .«المعاقرات»: الُمالَعنة ، وبه سمَّ

ي الخمر  ها ، ومنه قول الهذلي :النار : ُمعَظمها ووسط ُعْقروالعقل. وقد قاله ابن األعرابّي.  تعقر ألنها ُعقاراً  سّمِ

 كأنَّ ظ باهِتا ع   ٌر بعيج  
 شبّه النصاَل وحدَّها بالجمِر إذا ُسِخَي.

 كألُ هذه األرض ، ُعِقر شحم الناقة ، إذا اكتنز كلُّ موضع منها شحماً. ويقال تعقَّرو
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 ، أي ارَعه . فاعِ ره كأَل موضع كذا  أع رتك  ذا أ كل. وق 
ى شيٌء  العقاقيرو العَقَّار المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه قال :وأخبرني  : كل نبٍت ينبُت مّما فيه شفاء يُستَمشى به. قال : وال يسمَّ

يب إالَّ التي لها رائحةٌ تَُشمُّ. العقاقير من  فُوهاً ، يعني واحد أفواه الّطِ

 . وقال أحمد بن حنبل :أَعقار َمهرها ، وجمعه المرأة : ُعقر . قال ابن شميل :ُعقرٌ  وُروى عن الشعبّي أنه قال : ليس على زانٍ 

ثواٌب تُثابُه المرأةُ  المرأة : ُعقر المرأة : دية فرجها إذا ُغِصبت فَرَجها. وقال أبو عبيدة : ُعقر : المهر. وقال ابن المظفَّر : العُقر

 من نكاحها.

 ركيّتهم ، إذا ُهدمت. ُعِقرت ويقال

يك»البخيل يُعطى َمّرةً ثّم ال يعود :  وقال أبو عبيد في باب فإن كان يُعطى شيئاً ثم يقطعه آخر الدهر  قال : .«كانت بيضةَ الّدِ

 .«العُْقر كانت بيضة»قيل للمرة األخيرة : 

 : . قالعراقية مياه بني سعد بن مالك ، وبني مازن بن عمرو بن تميم. ويقال : هذه إبلٌ  الِعراق شمر : قال أبو عمرو ::  عرق

يت ً  وسّمِ  لقُربها من البحر. الِعراق ِعراقا

ون ما كان قريباً من البحر ً  قال : وأهل الحجاز يسمُّ  .العراقِ  ، إذا أَخَذ في بلد ُمعِرقٌ  الرجُل فهو أعرق . ويقالِعراقا

: طريٌق كانت قريش تسلكه إذا سارت إلى الشام تأخذ على ساحل البحر ، وفيه سلكت عيُر قريش  الُمْعِرقة وقال أبو سعيد :

وأخبرني المنذري  .«أم َعلى المدينة الُمْعِرقة أين تأخذ إذا َصَدرت ، أعلَى»قول عمر لَسْلمان :  حين كانت وقعةُ بدر. ومن هذا

 قال : «ِعرق ذات العراق وقَّت ألهل»أنّه  وسلمعليههللاصلىء عن النبي الحديث الذي جا عن إبراهيم الحربي أنه قال في تفسير

ألنّه على شاطىء دجلة والفرات حتى يتّصل البحر ، وهو اسٌم للموضع. وَعِلَم  العراق شاطىء البحر أو النهر ، فقيل الِعراق

ون ، فبيَّن ميقاتهم. وسلمعليههللاصلىالنبيُّ   أنهم سيُسلمون ويحجُّ

ألنه على شاطىء دجلة والفرات ِعَداًء حتى يتَّصل  العراق ِعراقٌ  : شاطىء البحر على طوله ، وقيل لبلد العراق ل الليث :وقا

 بالبحر.

ٌب ، وأصله إيران فعّربته  العراق وقال بعضهم : .العراق ، أي أخذنا في أعرقنا وقال أبو عبيد : قال الكسائي واألصمعي : ُمعَرَّ

 والقول هو األّول. قلت : .راقع العرب فقالت :

 .ِعراق اإلبل ، إذا رَعت قُرب البحر ، وكلُّ ما اتَّصل بالبحر من َمرًعى فهو استعرقت وقال أبو زيد :

ي ثُمَّ ُخِرَز  ِعراق وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : إذا كان الِجلد في أسافل اإلداوة مثْنيّاً ثم ُخِرَز عليه فهو عليه غير ، فإذا ُسّوِ

 َمثنّيٍ فهو ِطباب.

: أهل السَّالمة في الدين.  العُُرقوقال :  .َعُروقو َعريق : أهل الشرف ، واحدهم العُُرق أبو العباس عن ابن األعرابّي ، قال :

 : نحيف الجسم َعريق وغالمٌ 
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، أي  ِ عرق ه من اللحممريريا عليريري َعرقريريه من الِعيتريرياُ. ي ريريال الع راق : مسريري يريري أب ي ربَى هبريريا املِْعرقو  فيف الرُّو . 
 بةفرأب.

 من تَْمر. بعََرقٍ  أُتِيَ  وسلمعليههللاصلىوفي حديٍث مرفوع أن النبي 

 .َعْرق هكذا رواه ابن َجبَلة وغيره عن أبي ُعبيد ، وأصحاب الحديث يخفّفون فيقولون

بيلالسَّفيفة المنسوجة من الُخوص قبل أن  : العََرق وقال أبو عبيد : قال األصمعّي : ي الزَّ ى منها َزبيٌل ، فسّمِ ً  يسوَّ لذلك ،  َعَرقا

. وقال غيره : وكذلك َعَرقة وكذلك كلُّ شيء يصطفُّ ، مثل الطَّير إذا اصطفَّْت في السماء ، فهو أيضاً. قال : َعَرقَةٌ  ويقال له

 وقال أبو كبير الهذلّي : .َعَرق كلُّ شيء مضفوٍر َعْرضاً فهو

وى نريريريريريريريغريريريريريريري و فريريريريريريريلريريريريريريري ك يف املريريريريريريريزامسريريريريريريريف مريريريريريريريَ   ن ثريريريريريريريَ

  
رقريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريرين مل نريريريريريريريريري ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِل و   رُّ يف الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  منريريريريريريريريريِ 

  
 ، وهي النُّسوع. العََرقات يعني نأسرهم فنُشدُّهم في

قال أبو عبيد : قال  .«ظالم حقّ  لعرقٍ  قال َمن أحيا أرضاً َمْيتةً فهي له ، وليس»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر أن النبي و

الظالم : أين يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجٌل قبلَه فيَغِرس فيها َغرساً  الِعرقـ  وهو الذي روى الحديثـ  هشام بن عروةً 

 ، أو يُحدث فيها شيئاً ليستوجب به األرض.

وفي حديث آخر ُروي عن  به شيئاً ، وأمره بقلع ِغراسه ونقض بنائه ، وتفريغه لمالكه. وسلمعليههللاصلىفلم يجعل له النبي 

األرطى  ُعروق قلت : األرَطى. ُعروق بإبٍل من َصَدقات قومه كأنها وسلمعليههللاصلىه قدم على النبي ِعكراش بن ذؤيب أن

فشبَّه اإلبل  ِطواٌل ذاهبةٌ في ثرى الرمال الممطورة في الشتاء ، تراها إذا استُخِرجت من الثَّرى ُحمراً تقطر ماًء وفيها اكتناز.

األرطى يقُطر منها الماُء النسرابها في ِرّي  ُعروقواألرطى.  بعُروق واكتناز لحومها وشحومها ،في ألوانها وسمنها وحسنها 

باء وبقر الوحش تجيء إليها في حمراء القيظ فتستثيرها من مساربها وتترّشف ماءها ، فتَجزأ به  الثَّرى الذي انسابت فيه. والّظِ

 أرطاة ليكنس فيه من الَحر فقال : عن ورود الماء. وقال ذو الّرمة يصف ثوراً حفر أصل

ا اه  ألظريريريريريريريريريريريريالف مسريريريريريريريريريريريريىّت كريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريّ و ريريريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   مريريريريريريريَ نِت  ريريريريِ بريريريريريريرياَب اجلريريريريعريريريريريريريَ  عريريريرين مريريريريَ  يريريريري  ريريريريت الريريريريكريريريري 

  
 األرطى بحمرتها. عروقِ  الُكباب : ما تكبَّب من الثرى وَجعُد لرطوبته. والِمْحَمل : ِحمالة السَّيف من السُّيور. شبّه حمرةَ 

ً  دخل على أّمِ سلمة وتناول» وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر أّن النبي و ،  ُعراق جمعُه العَْرق .«ثم صلَّى ولم يتوضأ َعْرقا

منها َهْبر اللحم وبقَي عليها لحوٌم رقيقة طيّبة ، فتكسَّر وتُطبَخ ، ويؤخذ إهالتها من ُطفاحتها ، ويؤكل  اعتِرق وهي العظام التي

ذ اللحم الرقيق ، ويُتَمشش ُمشاُشها.ما على العظام  قتهوالعظم  عرقت ولحُمها من أمرأ اللُّحمان وأطيبها. يقال من ُعوَّ  تعرَّ

 ، إذا نُِفَي عنه لحُمه. معروق ، إذا أخذت اللحَم عنه نَْهساً بأسنانك. وعظمٌ  اعترقتُهو

 وأنشد أبو عبيد لبعض الشُّعراء :
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ِ ي األمريريريريريريريريريريريريريرَّ ومريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه و   ال هتريريريريريريريريريريريريري 

  
ِ َن مريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريروَق الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريرياُِ و    ال هتريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى العُراق والعُرام مثل ً  ، قاله الرياشّي. يقال َعَرمت العظم أعُرمه. قال : والِعظاُم إذا كان عليها شيء من اللحم تسمَّ وإذا  .ُعراقا

ى دت من اللحم تسمَّ ً  جّرِ  أيضاً ، وهو قول أبي زيد. ُعراقا

 ، إذا لم يكن على قصبه لْحٌم. وقال الشاعر : ُمعتَرقو معروق وفرسٌ 

مريريريلريريري   عريريريواَء  ريريريَ  قريريريريريريري  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريري  الريريريغريريريريريريريارأَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وب    رمسريريريريري  حريريريريرييريريريريرينِي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريرداء  مريريريريريعريريريريريروقريريريريريريرية الريريريريريلريريريريريَّ

  
 وإذا عِري لَْحياها من اللحم فهو من عالمات الِعتْق.

ق وفرس راً ، يقال معرَّ ً  فرَسه عّرق ، إذا كان مضمَّ  وَضَمر وذهب َرَهُل لحمه. َعرقُه ، إذا أجراه حتى سال تعريقا

 كريم. ِعْرقٌ  من الخيل : الذي له العريقو

ً  الفرُس ، إذا صار أعرقَ  وقد  كريماً. عريقا

 ً قُواوفي أعمامه وأخواله  أعرق له في الكرم ، وفي اللؤم أيضاً. ويقال لُمعَرقٌ  والعرب تقول : إنَّ فالنا قال عمر بن وفيه.  عرَّ

 له في الموت. لُمْعَرق عبد العزيز : إن امرأ ليس بينه وبين آدم أٌب َحيٌ 

 مثله. تعّرقَتْ وفي األرض.  عروقُها الشجرةُ ، إذا انساب أعرقتِ  ويقال

ً  عروق نباٍت فيها ُصفرة يصبغ بها. ومنها ُعروق : العروقو  .ُحمر يصبَغ بها أيضا

ة. العََرقة أبو عبيد عن األصمعي : وَجَرى  خشبة تُعرض على الحائط بين اللَّبِن. : العََرقةوتنسج على جوانب الفُسطاط.  : الطُّرَّ

ً  الفرس  َرقالعَ ومن الماء.  ِعرقٌ  من الشراب : الذي قُلِّل ِمزاُجه ، كأنّه ُجعل فيه الُمْعَرقو، أي َطلَقاً أو َطلَقين.  َعَرقين أو َعَرقا

  : السَّْطر من الخيل ، وهو الصّف. وقال ُطفيٌل الغَنََويُّ يصف الخيل :

َرق   ن عريريريريريريريريريريَ نَّ وقريريريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّرن مريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريل  مريريريريريريبريريريريريريلريريريريريريول    َح الريريريريريريلريريريريريريَّ لريريريريريريْ ر  جريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريٌ  متريريريريريريَ ريريريريريريَّ

  
رَن من»وخالفه ابُن األعرابي فرواه  قال شِمر : صدَّرن ، أي أخرجن صدورهنَّ من الصّف ، زعم ذلك أبو نصر. قال :  ُصّدِ

رن بعد ما« َعَرق  الذي يخرج منهنَّ إذا أُجِريَن. العََرق ، يذهب إلى َعِرْقن ، أي ُصّدِ

 ، إذا أقللَت ماءها. وأنشد قول القطامي : عّرقتهاوالكأس  أعرقت وقال ابن األعرابّي :

او  الِل كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريَّ نَي مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّعريريريريريريريريريريِ

  
َرِق   عريريريريريريْ  

الَء مريريريريريرين الريريريريريريغريريريريريريبريريريريريريوِق املريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِبريريريريريريوا الريريريريريري ريريريريريريِّ

  
قتوقال :    فيها ، إذا جعلَت فيها ماًء قليالً وأنشد هو أو غيره : أعرقتوفي الدَّلو  عرَّ

لريريريريريريريريريريريريَو   عريريريريريريريريريريريريّرِْق فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريرياو ال متريريريريريريريريريريريريأل الريريريريريريريريريريريري َّ

  
بريريريريريريريريرياَر مريريريريريريريريرين يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  َرى مسريريريريريريريريريَ  أاَل تريريريريريريريريريريَ

  
قال  .«الِقربة َعَرق إليكِ أاَل ال تُغالوا ُصُدَق النِّساء فإّن الرجل يغالي بصداقها حتى يقول َجِشمُت »وفي حديث عمر أنه قال : 

قال :  : سيالن مائها. َعَرقَهاوالِقربة.  عِرقُت كعَرق أن يقول نَِصبُت لِك وتكلَّفُت حتى الِقربة : َعَرق أبو عبيد : قال الكسائي :

 .تعرق ألن القربة الالِقربة : أن يقول تكلَّفُت إليك ما لم يبلغه أحٌد حتّى َجِشمُت ما ال يكون ؛  َعَرق وقال أبو عبيدة :
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الِقربة وعلَقها واحد ، وهو  َعَرق وقال شمر : قال ابن األعرابي :« حتّى يَشيب الغُراُب ويبيضَّ القار»وهذا مثُل قولهم : 

 ِمعالٌق تُحَمل به الِقربة.

ي ِعْلقاً ألنّه َعِلق ِعرقُ وقال : ويقال فالٌن ِعْلق َمِضنٍَّة   به لحبِّه إياه. يقال ذلك لكّلِ ما أحبَّه. َمَضنٍَّة ، بمعنى واحد ، سّمِ

 القربة كلمة معناها الشدَّة. قال : وال أدري ما أصلها. وأنشد قول ابن األحمر : َعَرق وقال أبو عبيد : وقال األصمعّي :

فريريريريريو هريريريريريريريا عريريريريريريري ُّ وعريريريريريَ مريريريريريريرية  تريريريريري  تريريريريريَ  لريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريود الريريريريالغريريريريريريريِ    َرق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريرياء عريريريريلريريريريى الريريريري ريريريريَ  عريريريريَ

  
قاء على القَعود الالغب  كعََرق قال أبو عبيد : أراد أنّه يسمع الكلمةَ تغيظه وليست بمشتمٍة فيأخذ بها صاحبها وقد أُبِلغَْت إليه الّسِ

قاء القربة.  وأراد بالّسِ

ً  عند فالٍن يداً بيضاء وأخرى خضراَء فما نِلُت منهتقول العرب : اتَّخْذت  : النَّْفع والثَّواب. العََرقووقال شمر :   .َعَرقا

 وأنشد :

ون مريريريريريريريريري ِّ  ه مريريريريريريريريريكريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأجريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
َرَق ا ريريريريريريريريريريريريريالِل و   ه عريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريا أ عريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ذاتَ أبو عبيد عن أبي زيد : يقال لقيُت منه  يقول : لم أُعَطه للمخالَّة والموادَّة كما يُعطى الخليُل خليلَه ، ولكنّي أخذتُه قَسراً.

ليب : العََراقِي  ، وهي العَْرقَُوتان ، وهي الداهية. قال : وقال األصمعّي : يقال للخشبتين اللتين تُعَرضان على الدَّلو كالصَّ

ان الخشبتان اللت : العَرقوتان وقال األصمعّي أيضاً : .َعرقاةً  الدَّلوَ  َعرقَيتُ  وقال الكسائّي : يقال إذا شددتهما عليها : قد .العَراقي

، ينصبون التاء ألنهم  ِعرقاتَهُ  تُضّمان ما بين واسط الّرحل والمؤّخرة. والعرب تقول في الدُّعاء على الرُجل : استأصل هللا

 يجعلونها واحدة مؤنثة.

 ، وهي على تقدير فِعالة. العروقُ  من الشجر أروُمه األوسط ، ومنه تنشعب الِعرقاة وقال الليث :

 فقد أخطأ. ِعْرقةٍ  موضع النصب وجعلها جمعقلت : ومن كسر التاء في 

أَكمة تنقاد ليست بطويلة في السَّماء ، وهي على ذلك تُشِرف على ما حولها ، وهي قريٌب  العَرقُوة وقال شمر : قال ابن شميل :

وض أو غير قريب من الّروض. جانٌب من أرٍض قال : وهي مختلفة ، مكاٌن منها ليِّن ومكاٌن منها غليظ ، وإنما هي  من الرَّ

ما اتَّصل من اإلكام وآَض كأنّه َحرٌف واحٌد طويل على وجه األرض. وأما األكمة  : العََراقيومستوية ، مشرٌف على ما حوله. 

فتطول على وجه األرض وظهِرها ، قليلة العرض ، لها َسنٌَد ، وقُْبلها نِجاٌف وبَِراٌق ، ليس  العَرقُوةُ  فإنها تكون ملمومة. وأما

 ٍل وال غليظ جداً ، يُنبت ، فأّما ظهره فغليٌظ َخِشٌن ال يُنبت خيراً.بسه

ه. العَراقيو العَرقُوة وقال أبو خيرة :  : ما غلُظ منه فمنعََك من ُعلّوِ

يت الدَّاهيةُ العظيمة ذاتَ   ، ومنه قول عوِف بن األحوص : العراقي قلت : وبها سّمِ

يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين تريريريريريريريريري رُّئريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
رَاقريريريريريريريريريريي و   راتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ذاَ  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ِل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريَ
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ً  ويقال : إّن بغنَمك  من لبن ، قليالً كان أو كثيراً. لِعْرقا

 ، إذا استوى. وإذا لم يستو قيل : ليس ألمره ِعَراقٌ  تقارب الَخْرز ، يضرب مثالً لألمر فيقال : ألمره الِعراق وقال أبو عمرو :

 .الِعراق من معروقة القربةَ فهي َعَرْقت ويقال .ِعراق

 غنِمه ، إذا كثُر لبنُها عند والِدها. َعَرقَ  وقال أبو زيد : يقال ما أكثَرَ 

 حتَّى ينتهَي إلى الضَّْرع. وقال الشّماخ يصف إبالً : العروق : بتحلَّب في َعَرق وقال الليث : اللبَن :

ا َعَرقريريريريريا   رّاهتريريريريري  ْه ضريريريريريريريريريريريريريريَ ِملريريريريريَ  ت ضريريريريريريريريريريريريريريحي وقريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريو الريريريري  ون مسريريريري  عريريريريم جمريريريريهريريريريودِ مريريريرين انصريريريريريريريريريريريريريريريريريع الريريريريلريريريريَّ   ريريريريَّ

  
ً »قلت : ورواه الرواةُ   ، وهو جمع الغُرقة ، وهي الُجرعة من اللَّبَن.« ُغَرقا

قاء ويعلَّق على البعير ليس بينه وبين جنب البعير ِوقاء ، َعِرقٌ  وقال الليث : لبَن ويفسد طعُمه  فيعرق ، وهو الذي يُخضُّ في الّسِ

 الَحْبل الصغير. وقال الشماخ ::  الِعرقوقال :  .َعَرقه من

 مريريريريريريريريا  ْن يريريريريريريريريزال هلريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأٌو يريريريريريريريري ريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريهريريريريريريريريا

  
رق جمريريريريريريريريري ول    رٌَّب مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل  طريريريريريريريريريوِ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريري 

  
ً  يقال تركُت الحقَ « : النوادر»وفي   وصادحاً ، وسائحاً ، أي الئحاً بيّناً. ُمْعِرقا

ً  في األرض َعَرق أبو عبيد عن الكسائّي : الحائط ؛ يقال رفَع  أعراق الواحد من الِعْرق ، إذا ذهَب فيها. وقال غيره : ُعروقا

قَ  وقد .العََرق كثير : ُعَرقةٌ  ورجلٌ  .ِعْرقين أو بِعرقٍ  الحائط  في الحّمام. تعرَّ

َقِعرٍ )قال هللا جّل وعّز : :  قعر ُْم َأْعجاُز ََنٍْل ُمن ْ  المنقلع من أصله. وقال ابن السّكيت : يقال المنقعر معنى [20القََمر : ] (َكَأِنَّ

 النخلةَ ، إذا قلعتَها من أصلها حتّى تسقُط. قعرتُ 

  هي. وقال لبيد يرثي أخاه : انقعرت وقد

 أربريريريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريريريريارس  اهلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريا  ذا مريريريريريريريريريريريريرياو 

  
ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياُِ  

َ
ر  امل  تريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريّ

  
 ضربته في مجلٍس واحٍد في ثالثة أحرف فقال :وأخبرني اإليادّي عن شمر عن ابن األعرابّي أنّه قال : صّحف أبو عبيدة 

 وقال : ُشلَّت يُده ، والصواب َشلَّت يده. في صدره َحشك والصحيح َحَسك. . وقال :فانقعر ، وإنما هو فانعقر

ونَْهَداُن ، وهو  ء.شي قعره : في قَعَرانُ  أبو عبيٍد عن الكسائّي : إناٌء نَْصفاُن وَشْطراُن : بلغ ما فيه َشطَره ، وهو النِّصف. وإناءٌ 

وأقعْرت  .قَْعرهِ  اإِلناَء ، إذا شربَت ما فيه حتّى تنتهي إلى قَعَْرتُ  والمؤنّث من هذا كلِّه فَْعلَى. وقال الكسائّي : الذي عال وأشرَف.

،  قَِعرةٌ و قعيرةٌ  وامرأة .فانقعرت أَرومتهاشجرةً من  قَعَرتُ و. قَعُرْت قَعارةً  ، وقد قَِعيرة . ويقال بئرقعراً  البئر ، إذا جعلَت لها

 الرجُل ، إذا رّوى فنظر فيما يَغُمُض من الرأي حتَّى يستخرجه. قعَّرو كّلِ شيٍء : أقصاه. قَعرونَعُت َسوٍء في الجماع. 

ى وهو لحَّ  يتقعَّر : العقل التاّم. ويقال هو القَعَر ثعلب عن ابن األعرابّي :  انة ، ويتعاقل وهو ِهلباجة.في كالمه ، إذا كان يتنحَّ

 أَحٌد مثله ، كقولك : من أهل هذا القعر وقال أبو زيد : يقال ما خرَج من أهل هذا
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 الغائ  ، م ل البصرأب والكوفة.
يزى والدَّسيعة. روى ذلك الفراء عن الدُّ  القَْعر وقال ابن األعرابّي : قالت الدُّبيرية :  بيريّة.: الَجْفنة ، وكذلك الِمعَجن ، والّشِ

 .القُرعة فالن وهي تقارعوا فقرَعهموبين الشُّركاء في شيء يقتسمونه فاقترعوا عليه  أقرعت يقال:  قرع

بينهم وأعتق اثنين وأَرقَّ  فأقرعَ  أّن رجالً أَعتق ستّةَ أعبٍد له عند موته ال مال له غيرهم ، وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 أربعة.

 والسَّبَق والنََّدب : الَخَطر الذي يُستَبَُق عليه. القََرع األعرابي. قالثعلٌب عن ابن 

: بثٌْر يخرج بأعناق الفُصالن وقوائمها ، فإذا أرادوا أن يعالجوها نََضحوها بالماء ثم  القََرع أبو عبيد عن األصمعي قال :

وها في التُّراب. يقال عت جرُّ ً  الفصيلَ  قرَّ  يذكر الخيل : . وقال أوس بن حَجرتقريعا

 لريريريريريريريريريري ى كريريريريريريريريريريلِّ أ ريريريريريريريريريري ود يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريادرَن دارِعريريريريريريريريريريا  

  
رَّع      ريريريريريريريريَ

رَّ الريريريريريريريريفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريل  املريريريريريريريري رُّ كريريريريريريريريمريريريريريريريريا جريريريريريريريري   َيريريريريريريريري َ

  
 ، يُضرب مثالً لمن تعدَّى طوَرهُ واّدعى ما ليس له.« القَْرَعى استنَِّت الِفصاُل حتَّى»ومن أمثالهم السائرة : 

مأوى  قََرعُ والِفناء من المرعى ،  قََرعُ  : القََرعو .القََرع وإنما هو من، « القَْرع هو أَحرُّ من»وقال شمر : العوامُّ يقولون : 

 ً  فِناُء فالٍن ، إذا لم تكن له غاشيةٌ يَْغَشونه. وقال الهذلّي : قَِرعَ  المال وُمراحها من المال. ويقال أيضا

اٌل ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواله  ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذَّ

  
راِ   

 
رِع املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أاته عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الرأس ، وهو أن يَصلَع فال يبقى على رأسه  قََرع : القََرعوالكرش ، وهو أن يذهب زئبُره ويرّق في شّدة الحّر.  قَرع : القََرعو

 .قرعاء وامرأة أقرع شعر ، يقال رجلٌ 

 ساحتها. الدار : قرعاء وقال ابن األعرابّي :

 : ال تنبت شيئاً. قِرعة وقال النضر : أرض

لعاء ، وهي المنكشفة.  القرعاء : َمْنَهلة من مناهل طريق َمكَّة بين العَقَبة والعَُذيب. وجاء فالٌن بالسَّوَءة القرعاءو والسَّوءة الصَّ

ً  وأصبحت الرياضُ   : قد َجَردتها المواشي فلم تََدع بها شيئاً من الكأل. قُْرعا

ً »:  وسلمهعليهللاصلىوفي حديث النبي  قال أبو عمرو : هو الذي ال  «له َزبيبتان أقرعَ  يجيء كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا

 شعَر على رأسه.

ألنَّه يَقِري الّسمَّ ويجمعه في رأسه حتَّى يتمعَّط منه فروةُ رأسه. وقال ذو الرّمة  أقرعَ  وقال أبو عبيد : والشُّجاع : الحيّة ، وسمي

 يصف حيّة :

ه قريريريريريريرى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمَّ   مسريريريريريريىّت امنريريريريريريرياَُّ فريريريريريريروأب  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل  فريريريريريرياتريريريريريريك اللَّسريريريريريريريريريريريريريريِع مريريريريريريارد ه    عن العيتم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 فهو التَّاّم. أقرعُ  وقال أبو عمرو : أّما قولهم ألفٌ 

اع ، إذا كان ُصلباً ، وهو أقرعُ  وقال ابن السكيت : تُرسٌ   أيضاً. وقال أبو قيس ابن األسلت : القَرَّ
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 جم ْلأ أ َر قرّاعِ و 
 وقال آخر :

َ  مريريريريريريريا يف الريريكريريتريريريريريريريائريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياربريريوا  فريريلريريمريريريريريريريا فريريَ

  
جريريريريريريرياِن اجملريريريريريريريوَِّب   لريريريريريريري  اهلريريريريريريريِ رْع مريريريريريريرين جريريريريريريريِ     الريريريريريريري ريريريريريريري 

  
 أي َضربوا بأيديهم إلى التَِّرسِة لّما فنيت سهاُمهم. وفَنَى بمعنى فَنَِي في لغة طيِّىء.

 من لحائه. قَِرع ، إذا أقرع ، وهو الذي ُحكَّ بِالحصى حتّى بدت َسفاِسقُه ، أي طرائقه. وُعودٌ  أقرع وقِْدح

راب. القريعو ى للّضِ  : الفحل الذي يَُصوَّ

يعهاوالكتِيبة  قَِريعُ  ويقال فالنٌ   ، أي رئيسها. قِّرِ

كّلِ  قُرعةوالبيت : خير موضع فيه ، إن كان في َحّرٍ فخياُر ِظلِّه ، وإن كان في برد فخيار ِكنِّه.  قريعةُ  وقال ابن السكيت :

بَعة. وقد لقريعة تكشيء خياُره. ويقال إّن ناق الناقة ، إذا اشتهت  استقرعتوالفحل الناقةَ ، إذا ضربَها.  قََرع ، أي مؤخرة للضَّ

 الضراب ، وكذلك البقرة.

، رواه ثعلب عن  قَُرعٌ  : الجراُب الصغير ، وجمعها القُرعة : الِجراُب الواسع يُلقَى فيه الّطعام. وقال أبو عمرو : القُرعةو

 أبيه.عمرو عن 

ى حين قيل له : محمد يخطب  وأخبرني المنذرّي عن الحربي أنه قال في حديث عّمار قال : قال عمرو بن أسد بن عبد العُزَّ

 أنفه. يُقَرع خديجة ، قال : نِعم البُْضع ال

ا فحلَه ، فإْن أخرَج إليه كان الرجل يأتي بناقة كريمة إلى رجل له فحٌل يسأله أن يُطرقَه« أنفه يُقَرع ال»قال أبو إسحاق : قوله 

 أنفه وقال : ال أريده. قرعَ  فحالً ليس بكريمٍ 

 وهو َمثٌل للخاطب الكفيء الذي ال يَُردُّ إذا خطَب كريمةَ قوم.

 أي قّل أهله ، كما« المسجدُ  قَِرع»معنى قوله  قال الحربي : .«المسجُد حين أصيَب أصحاُب النَّْهر قَِرع»وفي حديث آخر : 

 ُس إذا قلَّ شعره.الرأ يَقرع

ر  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبّي   ، أي ضربها بسوطه. «راحلتَه قََرع»أنه لما أتى على ُمَحّسِ

 ، يقول :« لذي الحلم قُِرعتْ  العََصا»قال : وحّدثني أبو نصر عن األصمعي ، يقال 

 إذا نُبِّه انتبَه. وأنشد :

 لريريريريريريريِذي اَّلِم قبريريريريريريريَل اليُو مريريريريريريريا ت  رَع  العصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
م اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان   اّل لريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريرياو   لريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريا عريريريريريريريري 

  
 ، أي ال يرتدع. يُقرع قال : وقال األصمعّي : يقال فالٌن ال

 فالٌن ِسنَّهُ ندماً. وأنشدنا أبو نصر : قََرعوقال : 

ك يف أمريريريريريريريريريريريريريريور  و   لريريريريريريريريريريريريريريو أيّن أطريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري 

  
   ّ رعريريريريريريريريريريريه  نريريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريرين ذاك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريَ

  
الطريق :  قارعةوالُمراح ، إذا لم يكن فيه إبل.  قَِرعوالطريق : ساحتُها.  قارعة قال. وأخبرني أبو نصر عن األصمعّي قال :

 أعاله.

 أنشد لبعضهم ، ويقال إنه لعمر بن الخطَّاب :و

 مريريريريريريريريريىت ألريريريريريريريريريَق ُِّنريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياَع بريريريريريريريريرين َرو   بريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريري أب

  
  ُ َ    اللِّصريريريريريريريريريريريريريريف ملهريريريريريريا يَ رع السريريريريريريريريريريريريريرينَّ ِمن نريريريريريريَ

  
 كان يَْعُشر من َمرَّ به ، فخرَج في تجارة إلى الشام ومعه َذَهبَة قدكان زنباع بن َرْوح في الجاهلية ينزُل َمشارَف الشام ، وو
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جعلها يف َدبِيل وألَ َمها  ارفا  له ، فليتر  ليها ُّنباٌع َتذِرف عيلاها ف ال :  ّن هلا لةأان . فلحرها ووج  الذهبَة 
 ، فَعَةرها ، ف ال عمر هذا البيه.

اإلناء جبهةَ الشاِرِب ، إذا  قرعَ  القدُح جبينَه. قال إبراهيم : يقال قرعَ  َسويٍق فشِربَه حتىوفي حديث آخر أن ُعمر أخذ قََدَح 

 استوفَى ما فيه. وأنشد :

هريريريريريريريريريَ  يف ا ذان مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريأنَّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َرعريريريريريريريريريريوا حبريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا    ذا قريريريريريريريريريريريَ

  
ْز غازياً أصابه هللا»قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي أمامة أن النبيَّ وقال :  قال : وأخبرني  .«بقارعة َمن لم يْغُز أو يجّهِ

ً  قارعة أبو نصر عن األصمعي : يقال أصابته  القيامة. وقاله الفراء. : القاِرعةُ  وقال الكسائّي : .يقرُعه ، يعني أمراً عظيما

اعووقال أبو إسحاق :   اقتُِرعوحتى يدُخَل فيه. قال :  يَقرُعه وَد اليابَس فال يزال: طائر له منقاٌر غليظ أعقف ، يأتي العُ  القرَّ

 .قريع فالٌن ، إذا اختير ، ومنه قيل للفحل

ع يقال : أن يأخذ الرجل الناقة الصَّعبةَ فيُربَِضها للفحل فيبُسرها. الِقراع وقال أبو عمرو : كريمتها.  اإلبل : قريعةولجمِلك.  قّرِ

 أقرعتو ، أي ُمنقالن. ُمْقَرعانِ  وتميٌم تقول : ُخفَّانِ   يُترك أن يضرب في اإلبل ، رغبةً عنه. قال :: الفحل يُعقَل فال الُمْقَرعو

 الذي يأخذ بذراع الناقة فينيخها. من اإلبل : القريعونعلي وُخفِّي ، إذا جعلَت عليها ُرقعةً كثيفة. قال : 

 وأنشد : .ِمقراع الناقةُ اللَّقَح فهيوأخبرني أبو نصٍر عن األصمعّي قال : إذا أسرعت 

هريريريريريريريا  تريريريريريريرى كريريريريريريريَل مريريريريريريِ ريريريريريريراع  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع  لريريريريريري ريريريريريريريامسريريريريريري 

  
رُّ لريريريريِ ريريريريريريرياَ  الريريريريفريريريريحريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريَة تريريريري  ريريريريرَع     ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 التَّْيُس العَْنز ، إذا قفَطها. قرعَ و

ت. وللبقر :  ، وللكلبة : استحرمت. استقرعت أبو عبيد عن األموّي : يقال للضأن قد استوبلت ، وللمعزى استَدرَّ

 وإبل مقروع وبعير .قرعتين أو قُرَع قرعةً  : ِسَمةُ على أيبَِس الساق ، وهي َركَزةٌ بطرف الِميَسم ، وربَّما القَْرعة لنضر :وقال ا

 .مقّرعة

 ، إذا كففتَه. أقرعته ويقال قَِرع ، أي ال يرتِدع. فإذا كان يرتدع قيل رجلٌ  يُقَرع أبو عبيد عن األصمعي : يقال فالن ال

 وقال رؤبة :

 َدعريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريرِع لريريريريريريريريريريريريألضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزِّ 

  
زي   ه وهبريريريريريريريَ ْي رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى مسريريريريريريريريجريريريريريريريرياجريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريَّ

  
كفّاً ، ويكون إطاقةً. وقال  اإلقراع له وُمْقِرن له ، أي مطيق ، وأنشد بيت رؤبة هذا. فقد يكون ُمْقِرعٌ  وقال أبو سعيد : يقال فالنٌ 

 رؤبة في الكّف :

ٌُ ي لجم ه  أقرَعه عّ  جلا
ً  إلى الحقِ  أقرعتُ  أبو عبيد عن الفراء :  ، إذا رجعَت إليه. إقراعا

ع وقال ابُن السكيت :  الرجُل مكاَن يده من المائدة فارغاً ، أي جعله فارغاً. قرَّ

عُ  أبو عبيد عن الفراء : بتُ   القوم ، أي أقلقتُهم. وأنشد الفراء : قّرعتُ والبارحةَ ، أي أتقلَّب. قال :  أتقرَّ

وه   يريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريرِّع لريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريريريريريريريال  ذا أتريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الُ  و   لريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوان  ن جريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريِ
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 الرجُل إذا وبَّختَه وعَذلته. ومرجعه إلى ما قال الفراء. قّرعتُ  وقال غيره :

 وقال الراعي : .القُْرع الكِرُش ، إذا استوَكَع. واألكراش يقال لها استقرعوحافُر الدابة ، إذا اشتدَّ.  استقرعَ و

لريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا    َض  ريريريريريريريري  َض محريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ نَي اَّريريريريريريريريَ  رعريريريريريريريريَ

  
ل الريريريريريريريغريريريريريريريَواِدي   بريريريريريريريَ رع مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريا يف الريريريريريريري ريريريريريريري 

  
: شديٌد صلب ،  أقرع ، إذا ذهب َخملُها. ومكان قُرعٌ  ُغدراناً في صالبة من األرض. واألكراش يقال لها بالقُرع قيل : أراد

 وقال ذو الّرمة : .األقارع وجمعه

ة   ََمى َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ة  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا األكَم هب   مسبةريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريّ

  
 تريريريريريريريريريؤامريريريريريريريريريا  ونريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريور األقريريريريريريريريريارِع  

  
 المسافر ، إذا دنا من منزله. أقرع ويقال

 َداَره آُجّراً ، إذا فرَشها باآلجّر. أقرعَ و

 ، إذا كّف. انقرعَ والرجُل عن صاحبه  أقرعَ والشَّرُّ ، إذا دام.  أقرعَ و

ع وفي حديث علقمة أنه كان  عليها. ، أي يُْنِزي التَّيسَ  غنَمه يقّرِ

الغائص  أقرعَ ومن الركايا : التي تُحفَر في الجبل من أعالها إلى أسفلها. وقال الفّراء : هي القليلة الماء.  القَروع أبو عمرو :

 : القَْرعو: المضاربة بالسُّيوف.  المقارعةو الِقراعووالقّداحة : التي يُقتدح بها النار.  القّراعةووالمائح ، إذا انتهى إلى األرض. 

القرآن : اآليات التي من قرأها أِمَن ، مثل آية الكرسّي  قوارعُ  ويقال .القَْرع يحبُ  وسلمعليههللاصلىكان النبي و َحْمل اليقطين.

 وآيات آخر سورة البقرة.

وقيل في التفسير : ِسّريةٌ من َسرايا  [31الّرعد : ] (َوال َيزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبُ ُهْم ِبا َصنَ ُعوا قارَِعة  )وقول هللا سبحانه : 

 في اللغة : النازلة الشديدة تنِزل عليهم بأمٍر عظيم ؛ ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة ومعنى .وسلمعليههللاصلىرسوِل هللا 

 .القارعة

 َدُع ماالً وال غيره.، وأنزَل به بيضاء ومبيضة ، وهي المصيبة التي ال ت ُمْقِرعةو قارعةو قَرعاءَ  ويقال أنزَل هللا

 : التي يُضَرب بها الدابّة. الِمْقرعةو

 : صكُّ الحمير بعِضها بعضاً بحوافرها. وقال رؤبة : اإلقراعو

 أو م ْ رٌَع من ركضها دامى الزََّنقْ 
 .المقروع : القريع عمرو عن أبيه :

 : الغالب. القريعو

، وقَلَد في ِمْقلده ، وَكرص في ِمكرصه ، وَصرَب في ِمصربه ، كلُّه  ِمْقرعهِ  فالٌن في قََرعَ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال :

ّق. قال :  قاء والّزِ  : وعاٌء يُجبَى فيه التَّمر ، أي يجمع. الِمْقرعوالّسِ

ناك ، أي ، وقَرحناك واقترحناك ، وَمَخْرناك وامتََخْرناك ، وانتضل اقترعناكو قََرعناك وقال أبو عمرو الشيباني : يقال إنما

 اخترناك.

 ، إذا اتَّعظ. قِرعو، إذا افتقَر.  قَِرعوالرجل إذا قُِمر في النضال.  قَِرع ثعلب عن ابن األعرابي :

، إذا كان الفحل يكثر  قريعة ، إذا أعطوه خيَر النَّهب. ويقال ناقة أقرعوه : خيار المال. ويقال قد القُرعةو القَِريعة ابن السكيت :

 قاحها.ضرابها ويبطىء ل
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ً  : الرجل األحمق ، سمي الرقيع قالوا ::  رقع . ورجٌل َمْرقَعاٌن يُرقَع بُرقعة ألن عقله كأنّه قد أخلَق واسترمَّ واحتاج إلى أن رقيعا

 .رقُع يرقُع رقاعة . وقدَمْرقَعانة وامرأةٌ 

 .رقَّعتهوالثوب  رقَعت ويقال

قعة الثوب يُرقّع التي تليها فكانت َطبَقاً لها ، كما َرقعت ، كلُّ سماٍء منها أرقعة والسماوات السبع يقال لها سبعة  . ويقالبالرُّ

قيع يت الرَّ ً  : السماُء الدنيا التي تلي األرض ، سّمِ  باألنوار التي فيها. رقِعت ألنَّها رقيعا

 به ، أي لم أكترْث له. ارتقعت ويقال قَّرَعني فالٌن بلوِمه فما

الغرَض بسهمه ، إذا أصابه ، وكلُّ  رقَع ، إذا كان شديداً. ويقال يُرقوعووَديقوع  يَرقُوع ن أبيه قال : جوعٌ ثعلب عن عمرو ع

 .رْقع إصابةٍ 

قعة السَّهم صوتُه في َرْقعة وقال ابن األعرابي : ً  . ويقالالرُّ َذنَبه بسوطه ، إذا  رقع قبيحاً ، إذا شتَمه وهجاه. ويقال رقعَه رقعا

ل الجرب. ُرقعةٌ  : بهذا البعير ضربَه. ويقال  من جرب ونُقبة من جرب ، وهي أوَّ

، أي ما تطيعني وال تقبل مما أنصَحك به شيئاً. ويقال للذي يزيد في الحديث : هو  برقاعِ  مني ترتقع وقال ابن السكيت : يقال ما

 وتوصيل ، وهو صاحُب َرِميٍّة : يزيد في الحديث. ترقيعوصاحب تَْبنيق 

عيق أبو العباس عن ابن األعرابي ::  رعق عاقو الرَّ والَوعيق : الصوت الذي يُسَمع من بطن الدابة ، وهو الُوَعاق. وقال  الرُّ

 األصمعي : هو صوت ُجردانه إذا تقلقَل في قُْنبِه.

عاق وقال الليث : ً  رَعق : صوٌت يُسَمع من قُنب الدابّة كما يُسَمع الوعيق من ثَْفر األنثى. يقال الرُّ ق بينيَرَعق ُرعاقا  . ففرَّ

 والوعيق. والصواب ما قاله ابُن األعرابّي. الرعيق

 ابب العني والقاف مع الَّلم

 [ع ق ل]
 مستعمالت. عقل ، علق ، لقع ، لعق ، قلع ، قعل :

ى رسول هللا عليه في الحديث أن امرأتين من ُهذيٍل اقتتلتا ، فرمت إحداهما األخرى بَحجٍر فأصاَب بطنها فقتلتها ، فقض:  عقل

 األخرى. عاقلة بِديتها على

بديِة ِشبِه  وسلمعليههللاصلىهم العََصبة. قال : وقضى رسول هللا  العاقلة أخبرنا عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنّه قال :

م القَرابة من قِبَل األب. قال : ه العاقلةو، يؤدُّونها في ثالث سنين إلى ورثة المقتول. قال :  العاقلة العمد والخطأ المحِض على

لون ما تحمل العاقلة ومعرفة ، فإن احتملوها أدَّوها في ثالث سنين ، وإن لم  العاقلة أن يُنظَر إلى إخوة الجاني من قبل األب فيحمَّ

ه ، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جّد أبيه ، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني  جّد أبي جّده ، ثم يحتملوها ُرفعت إلى بني جّدِ

 سواء. العقل هكذا ال ترفع عن بني أٍب حتى يعجزوا قال وَمن في الديوان وَمن ال ديواَن له في
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لون بقدر ما ال يطيقون ، فإن لم تكن ؟العاقلة وقال إسحاق بن منصور : قلت ألحمد بن حنبل : َمن  فقال : القبيلة ، إالَّ أنَّهم يُحمَّ

 أصالً فإنه يكون في بيت المال وال تُهدر الديةَ. العاقلة لم يُجعَل في مال الجاني ولكن يُهدر عنه. وقال إسحاق : إذا لم تكن عاقلة

ية ، سميت َعقالً ألن ال العَْقلوقلت :  ديَة كانت عند العرب في الجاهلية إبِالً ، وكانت أمواَل القوم التي في كالم العرب : الّدِ

يت الدية َعْقالً ألّن القاتل كان يكلَّف أن يسوق إبل الدية إلى فِنَاء ورثة المقتول ، ثم  يعقلها بالعُقُل يرقئون بها الدماء ، فسّمِ

: حبل يُثنَى به يد البعير إلى ركبتيه فيشدُّ  الِعقالوعقالً ،  بالعقال أعقله البعير عقلت مصدر العقل ويسلمها إلى أوليائه. وأصل

 به.

فأّما  في دية الخطأ المحض وبِشبه العمد أن يغرَمها َعَصبةُ القاتل ويُخرج منها ولده وأبوه وسلمعليههللاصلىوقضى رسول هللا 

، وعشرين ابن لبون ، وعشرين ِحقّة ،  عشرين بنَت مخاض ، وعشرين بنت لبون دية الخطأ المحض فإنها تقسم أخماساً :

وعشرين جذعة. وأما دية شبه العمد فإنَّها تغَلّظ ، وهي مائة بعير أيضاً ، منها ثالثون حقة ، وثالثون جذعة ، وأربعون ما بين 

أخماساً كما وصفت ، وإن  ثنية إلى بازِل عاِمها ، كلُّها َخِلفة فعصبة القاتل إن كان القتل خطأ محضاً غِرموا الدية ألولياء القتيل

 .العاقلة ، وهم العَْقل كان القتْل شبه العمد َغِرموها مغلَّظة كما وصفت في ثالث سنين ، وهو

 عن فالن ، إذا لزمتْه جنايةٌ فغِرمَت ديتَها عنه. وهذا كالم العرب. عقلتُ وفالناً ، إذا أعطيت ديتَه ورثتَه.  عقلتُ  ويقال

ً  تعقل العاقلة ال»وروي عن الشعبي أنه قال :  المعنى أّن القتل إذا كان عمداً محضاً لم  .«عمداً وال عبداً وال ُصلحاً وال اعترافا

وإذا جنى عبد  ما ُصولح عليه. عاقلتَه القاتل ؛ وكذلك إْن ُصولح الجاني من الدية على ماٍل بإقرار منه لم يلزم عاقلة تلزم الديةُ 

مواله جناية العبد ، ولكنه يقال لسيّده : إّما أن تسلّمه برّمته إلى ولّي المقتول أو  عاقلةُ  تغرملرجٍل حّر على إنسان جناية خطأً لم 

الجاني  عاقلةُ  أن يجني حرٌّ على عبٍد جناية خطأ فال يغرم« عبداً  تعقل العاقلة ال»تفديه بماٍل يؤّديه من عنده. وقيل معنى قوله : 

 .«العَْمد وال العبد تعقل العاقلة ال»ثمَن العبد. وهذا أشبه بالمعنى. ورواه بعضهم : 

الرجل إلى ثلث ديتها ، فإذا جازت الثلث ُرّدت إلى نصف دية  تُعاقل وقال سعيد بن المسيب في تابِعيه من أهل المدينة : المرأة

م على النصف من دية الرجل ، كما أنها ترث نصَف ما يرث الذكر ، ومعناه أّن دية المرأة في أصل شريعة اإلسال الرجل.

فجعلها سعيد بن المسيب جراَحها مساويةً جراَح الذَّكر فيما دون ثلث الدية ، تأخذ كما يأخذ الرجل إذا ُجنِي عليه ، فلها في 

جل ، وفي إصبعين من أصابعها عشرون من اإل  بل ، وفي ثالث أصابعإصبع من أصابعها عشر من اإلبل كإصبع الرَّ
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ا جاوُّ  ثلث ال ية فرّد     عةريريريرين  ثالثون كالرَّجل. فإذا أصريريريي  أربٌع من أصريريريابعها ر ّد     عةريريريرين ألَنَّ
وأّما الةريريافعي وأهل الكوفة فإَنم جعلوا يف  صريريبع املرأأب  ألَّنا جاوُّ  ثلث ال ية فرّد     اللصريريف مما للرجل.

 عةرا . ومل يعترِب ال لث الذي اعتربه ابن املسي . عسا  من اإلبل ، ويف  صبعني هلا
لو منعوني »:  وسلمعليههللاصلىوفي حديث أبي بكر الصديق أنه قال حين امتنعت العرب من أداء الزكاة إليه بعد موت النبي 

 َصَدقة عام ، يقال أخَذ منهم الِعقال سائي :قال أبو عبيد : قال الك .«لقاتلتهم عليه وسلمعليههللاصلىِعقَاالً مّما أدَّوا إلى رسول هللا 

 هذا العام ، إذا أُِخَذْت منهم صدقتُه. وأنشد غيره لعمرو بن العَّداء الكلبي : عقال

بريريريريريريريَ ا   ى عريريريِ ريريريريريريرياال  فريريريلريريريم يريريريَ ْك لريريريلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريكريريرييريريريف لريريريو قريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريى عريريريمريريريرو عريريريِ ريريريريريريريالريريرينِي  

  

 ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَح اَّريريريريريريريريريريريرييُّ أو دا  ومل َيريريريريريريريريريريريري وا

  
 الريريريريريريريرينِي عريريريريريريريريلريريريريريريريري  الريريريريريريريريتريريريريريريريريفريريريريريريريريرُّق يف اهلريريريريريريريرييريريريريريريريريجريريريريريريريريا  ريريريريريريريريِ  

  
به الفريضة التي كانت تؤخذ في الصدقة ، إذا قبضها  يُعقَل الحبل الذي كان بالِعقال وقال بعضهم : أراد أبو بكر َرضي هللا عنهُ 

ق أخَذ معها ِعقاالً   به. يعقلها المصّدِ

 حبالً.به ، وِرواًء ، أي  تُعقَل وذلك أنه كان على صاحب اإلبل أن يؤّدي على كّل فريضٍة ِعقاالً 

ِعق : ِعقالُ وويقال : فالٌن قَيُد مائة ،   مائة ، إذا كان فداُؤه إذا أسر مائة من اإلبل. وقال يزيد بن الصَّ

يريريريريريريريض الريريريريريريري ار عريريريريريريريني وأبريريريريريريريتريريريريريريريغريريريريريريريي   أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياور بريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريا  ويف الريريريريريريري هريريريريرِ    عريريريري ريريريريريريريال املريريريري ريريريرينَي يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
يَعقالً ، إذا  يَعِقل الرجلُ  َعقَلَ  وقال أبو عبيد : قال األصمعّي : يقال وهو تمييزه ـ  اإلنسان عقلُ  كان عاقالً. وقال غيره ؛ سّمِ

ط في الَهلَكة ، كما يعقله عقالً ألنّهـ  الذي به فارق جميَع الحيوان  البعيَر عن ركوب رأسه. يعقل العقالُ  ، أي يمنعه من التورُّ

يت عقالً ألنها إذا وصلت إلى ولّي المقتول  جاني الذي أدَّاها ، أي منَعتْه. وقال األصمعّي :عن قتل ال عقلَتْه وقيل إن الديّة سّمِ

ي الَوِعل عاقالً. ومنه يَعِقل الظبيُ  عقّل عقالً ، إذا  يعقله الدواء بطنَه عقلو، وهو الملجأ.  الَمعِقل ُعقوالً ، أي امتنع ؛ وبه سّمِ

 أمسكه بعد استطالقه ويقال : أعطني َعقالً ، فيعطيه دواء يُمِسك بطنه.

 َمعاقلهم الدواُء بطنَه ، سواء. ويقال القوُم على عقل بطنُه ، وقد َعقَل يل : إذا استَْطلَق بطُن اإلنسان ثم استمسك فقدوقال ابن شم

ية ، أي يؤدُّونها كما كانوا يؤّدونها في الجاهليّة ، واحدتها ُق الصدقَة ، إذا قبَضها. ويقال ال  عقلو. معقُلة األولى من الّدِ المصّدِ

دقة حتّىتشتر  ، وهو أن يكون في رجله التواء.  العَقَل بيِّن أعقل المصّدق ، أي يقبضها. ويقال ناقة َعْقالء وبعير يعقلها الصَّ

الشاةَ ، إذا  اعتقلو فالٌن رمَحه ، إذا وضعَه بين ركابه وساقِه. اعتقل : أن يكون بالفرس َظْلٌع ساعةً ثم ينبسط. وقد العُقّالو

 بها ُعقلةٌ يَعِقل ذه وساقه فحلبَها. ويقال لفالنوضَع رجليها بين فخ
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 أرجَلهم ، ويه الةَّغَزبيَّة واالعت ال. ع لَ  اللاَس ، يع  أنّه  ذا صارَعهم
الظلُّ  َعقَلو .العقائل : الكريمة من النساء واإلبل وغيرها ، والجميع العقيلةو: ضرٌب من الوشي.  العَْقل قال : وقال غير واحد :

 فالٌن الرْحَل ، إذا ثنَى رجله فوَضعها على المورك. وقال ذو الرمة : اعتقل قائم الظهيرة. ويقال ، إذا قام

ة   ه  اعريريريريريريتريريريريريري ريريريريريريرياَل الريريريريريريرَّمسريريريريريريريِل يف مريريريريريريري هلريريريريريريمريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ  أطريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا    ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرك املريريريريريريريريومريريريريريريريرياأب أوَدى نريريريريريريريرييتريريريريريريريريامريريريريريريريري 

  
 أي خفيت آثار طرقها.

 وقال النابغة : .اعتقله فالٌن قادمة رحِلِه ، بمعنى تعقَّل ويقال

َُ األكوارِ   متعّ لني قواد
لي بكفَّيك حتَّى أركَب بعيري. وذلك أّن بعيره كان قائماً مثقالً ، ولو أناخه لم ينهض به  تعقَّلْ  وسمعت أعرابيّاً يقول آلخر :

 وبِِحمله ، فجمع له يديه وشبَّك بين أصابعه حتَّى وضع فيهما ِرجلَه وركب.

 لسانه ، إذا لم يقدر على الكالم. وقال ذو الرّمة : اعتِقل ويقال

ل  و  بريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريل الريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان بريريريريريريريريغريريريريريريريريت  ريريريريريريريريَ

  
ه رجريريريريريريريريريريريريريريريٌل أمريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريم    يريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َرْفع. وصار دم فالنٍ  عقلٍ  منذ اليوم. وكلُ  معقولٌ  فالناً وَعَكله ، إذا أقاَمه على إحدى رجليه ، وهو عقلَ  قال أبو سعيد : يقال

 اإلبل. تُعقل : حيث المعاقلو .العَْقل فالٌن من دم صاِحبِه ومن طائلته ، إذا أخذ اعتقل موه. ويقالعلى قومه ، إذا َغرِ  َمعقُلةً 

 المرأة َشْعرها ، إذا َمَشطته. عقَلتو

 .عقل ، أي ما له معقول ، يقال ما له العقل : المعقولوالبحر  َعِقيلة . والدُّرة الكبيرة الصافيةالعاقلة والماشطة :

 .العقل القلب ، والقلب : العقلوالتثبُّت في األمور.  : العقل ابن األعرابّي قال :ثعلٌب عن 

 ، وأنشد : عقول ، وهو الِحصن ، وجمعه المعِقل : العَْقل الليث :

 قريريريريريريريريري  أعريريريريريريريريري د  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريري اَثِن مِسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  و 

  
 لريريريريريريريريريريَو اّن املريريريريريريريريريريرء يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريول   

  
 الَمعِقل بمعنى العَْقل ، إذا تحّصَن بَوَزِره عن الصيَّاد. ولم أسمع عاقل يقال َوِعلٌ التحصُّن في الجبل ؛  بالعقول قلت : أُراه أراد

 لغير الليث.

. قلت : وقد رأيتها وفيها حوايا كثيرةٌ تمِسك ماَء السماء دهراً طويالً. َمعقُلة : اسم جبٍل بعينه. وبالدَّْهنَاء َخْبَراُء يقال لها عاقلٌ و

يت  ساكها الماء.إلم َمْعقُلة وإنما سّمِ

 .عاقول األدوية : دراقيعها في معاطفها ، واحدها عواقيلو

ّب : ُكْشيتُه في  عقنقل وقال ابن األعرابي : .َعقاقِلوبعضه ببعض ، ويجمع َعقنقاَلٍت  تعقّلَ ووالقعنقل من الرمل : ما ارتكم  الضَّ

 بطنه.

 ولساٌن َسئول. عقول ويقال لفالٍن قلبٌ 

 .«الَكْرمُ  فيعقِّل ثم يأتي الِخْصبُ »: في حديث الدجال وصفته و

 قال : معناه أنه يخرج« الكرم يعقِّل»روى سلمة عن الفراء أنه قال في قوله 
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    جَّج ، أي َيِ ي  طعم ه.ري  وهو اَِّصرُِري  الع  يريََّلى
 فالناً ، أي ألفيتُه عاقالً. أعقلتُ  ويقال

 فالناً أي صيّرته عاقالً. عقّلتو

 .ُعقيلو،  َعقيلٌ  اسم رجل ، وكذلك:  َمعِقلو

 ، وجمعه أعالٌق. وأنشد : العَلَق أبو عبيد عن الفراء قال : القامة هي:  علق

 عيوَنا   زٌر لصو  األعالقْ 
: اسٌم جامع لجميع آالت االستقاء بالبَكرة ، ويدخل فيه الخشبتاِن اللَّتان تُنَصبان على رأس البئر ، وياُلقَى بين  العَلق قلت :

طرفيهما العاليين بحبٍل ، ثم يوتَّدان على األرض بحبل آخر يمدُّ طرفاه إلى األرض ، ويمّدان إلى وتدين أُثبتا في األرض ، 

للسَّانية.  العَلَق ِمن ُشعبتي طرفي الخشبتين ، ويستقي عليها بدلوين ينِزع بهما ساقيان. وال يكونـ  وهي البََكرةـ  القامة تعلَّقو

 هكذا خفظتُه عن العرب. َعلقَ  ن الخطَّاف والِمحور والبكرة والنعامتين وِحبالهاوجملة األداة م

 بالبكرة. وأنشد : المعلَّق : الحبل العَلَق وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 بريريريريريريري ريريريريريريريس مريريريريريريريَ ريريريريريريرياُ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريخ ذي الريريريريريريريكريريريريريريريرامريريريريريريريْه 

  
الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّارأٌب وقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َعَلٌق يزقو ُّ قاء اهلامه و 

قاُء له ، وإنّما هو للبكرة. قال : معلَّقة قال : لما كانت البكرة  : الحبل الذي في أعلى البكرة. العَلَقو في الحبل جعل الزُّ

قها فأْن تَعرَق من َجهدها. وأّما َعرَ  .تعلَّق فالذي تشدُّ به ثم علقها فأّما .«َعَرق الِقربة»و « الِقربة َعلَق َكِلْفُت إليكَ »قال : وقوله 

 القربة ألّن أشّد العمل عندهم السَّقي. َعلَق قال : وإنما قال : كِلفُت إليك

َعالَم تَْدَغرن »عنه من العُْذرة ، فقال :  أعلقت وقد وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أّن امرأةً جاءت بابٍن لها إلى رسول هللا 

 بابٍن لي وقد وسلمعليههللاصلىدخلُت على النبي » قال عثمان بن سعيد في حديث أّمِ قيس :و .«كذا، عليكم ب العُلَق أوالدكنَّ بهذه

هري :  قال : قال علي بن المديني : .«عنه أعلْقتُ   .«عنه أعلَقتُ  وقد»قال سفيان : حفظتُه من في الزُّ

ه ، إذا فعلَْت ذلك به وغمَزْت ذلك الموضع  أعلقَتْ  قلت : واإلعالُق : معالجة ُعْذرة الصبّي ورْفعُها باإلصبع. يقال عنه أمُّ

 بإصبعيها ودفعتْه.

الدواهي.  : العُلُقو، إذا َغَمَز حْلَق الصبّيِ المعذور ؛ وكذلك َدَغَر. قال :  أعلقَ  وقال ابن األعرابّي فيما رَوى عنه أبو العباس :

 أيضاً : األشغال. العُلُقو: المنايا أيضاً.  العُلقُ و

: الدم الجامد الغليظ ، ومنه قيل لهذه الدابَّة التي تكون  العَلَقة ، [14المؤمنون : ] (ُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةً ):  عزوجلوقال هللا 

 .َعلقٌ  ، ألنّها حمراء كالدم. وكلُّ دٍم غليظٍ  َعلَقة في الماء

ً  بِحنَك الدابّة َعِلق العَلَق ويقال  ا عضَّ على َموضع العُذرة من حلقه يشربُ ، إذ يَْعلَق َعلَقا
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 مسىت   َّ دَمه. الَعَلق ال ُ. وق  ي ةَر  موضع  احملاجم من اإلنسان ويرَسل عليه
 بَحْلقه عند ُشربه الماء من عيٍن أو غيره. العلقُ  الذي أخذَ  من الدواّب والناس : المعلوقوقال : 

ً  أحبَّها ؛ وقدفالٌن فاُلنةَ ، إذا  َعِلق ويقال  القلِب بها. معلَّق ، وهو ُعلِّقها تعليقا

 والعاََلقة : الهوى الالزُم للقلب.

 والِعالقة بالكسر : ِعالقة السيف والسَّوط.

 طِفق يفعل كذا. فالٌن يفعل كذا ، كقولك : َعِلق ويقال :

 حكاه أبو عبيد عن الكسائي. فُلَق ال ينصرف. ُعلَقووأفلَق ، إذا جاء بالداهية.  أعلقَ  فُلََق. وقد بعُلَقَ  ويقال جاء

يت : ناقة  ، إذا رئمت بأنفها ومنعَْت ِدّرتها. وأنشد للجْعدّي : َعلوقٌ  الحّرانيُّ عن ابن السّكِ

وو  لريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ ِ  كريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريا حنريريريريريريريريريريريريريََ

  
رأب  تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِب   َر مريريريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريريريِ  ِق مريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ها الرأَم والعطف ، ولم ترأْمه.يقول : أعطاني من نفسه غير ما في قلبه ، كالناقة التي تُظِهر ب  شّمِ

 وأنشد غيره : .العَلوق من اإلبل مثل الَمعَالق أبو عبيد عن الكسائي :

لريريريريوق  بريريريريريريريه   أُ كريريريرييريريريريف يريريريريلريريريريفريريريريع مريريريريريريريا تريريريريعريريريري ريريريريي الريريريريعريريريريَ

  
نِب   نَّ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  رئريريريريريريريريمريريريريريريريرياَن أنريريريريريريريريف   ذا مريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الناقة يعطيها الرجُل القوَم يمتارون ، ويعطيهم دراهَم ليمتاروا له عليها. وأنشد : العَِليقة وقال ابن السكيت :

هريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريرية   ْم و أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ

  
ْم   القريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياِ  يريريريريريريريريريري   أَن الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
 يركبونها. العليقة يعني أنَّهم يوّدعون ِركابهم ويخفِّفون عنها بهذه

 : العَلوقو .َعلوقٌ  وقال غيره : يقال للدابّة

  : نبت. وقال األعشى : العَلوقوالَمْغرة أيضاً. 

 هريريريريريريريريريريو الريريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرية املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا

  
لريريريريريريريريريريريريريريوق  هبريريريريريريريريريريريريريرينَّ امحريريريريريريريريريريريريريريرارا   أب الَ  الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي حسَّن هذا النبُت ألوانَها.

ت ،  َعِلقَتْ  : ماء الفحل ، ألنَّ اإلبَل إذا العَلوق وقال أبو الهيثم : فكانت أنفََس لها في وعقَدت على الماء انقلبت ألوانُها واحمرَّ

 نْفس صاحبها.

يعني  تعلُق ، قال أبو عبيد : قال األصمعّي : «من ثمار الجنّة تَعلُق أرواح الشُّهداء في أجواف َطيٍر ُخْضرٍ »وفي الحديث : 

ً  تَنَاَوُل بأفواهها. يقال  .علقَْت تعلُق ُعلوقا

 وأنشد :

  ْن ت ن  من فريَلِن األالءأب تعل قِ 
 .َمعَالق الراكب منه ، وجمعه يعلِّقه : قََدحٌ  الِمْعلق األصمعّي :

 ، أي طويل الذَّنَب. العَْولق أبو عبيد عن األحمر : حديٌث طويل

 علٍم ، وِطلُب علٍم ، وتِبُع علم. ِعْلقُ  ويقال فالنٌ 

 ارَض من»من الطعام والمركب : ما يُتبلَّغ به وإن لم يكن تاّماً. ومنه قولهم :  العُْلقةو
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من اإلبل  علي ة   ، يضريريريريريريريريريريرب م ال  لرجل  يؤمر أبن ي لَع ببعض مساجته دون متامها ، كالراك «  لتعليق رك امل
 الع ْل ةو  من متاعهم ، أي ب ّية. ع ل ةٌ  وعل هم أي بري ْلغة. ع ل ة وي ال : هذا الكأل للا فيه سريريريريريريريرياعة  بع  سريريريريريريريرياعة.

قال :  .الَعْلَ ى : يريَرَعى عالقٌ  : نبه. وبعتٌ  الَعْلَ ى السريريريريكيه :وقال ابن  من ال عاُ : ال ليل الذي يري تريبريلَّ  به.
 وي ال ما يف األر. َعاَلق ، وما فيها لََباٌق ، أي ما فيها م رتريَ ع ، وي ال ما فيها ما يتبلَّ  به. وقال :

 ليَس  اّل الّرجيَع فيها َعاَلق  
ة. جيع : الِجرَّ  الرَّ

 (فَ َتَذُروها َكاْلُمَعلََّقةِ )ي ال يُنِصفها زوُجها وال يُحِسن ُمعاشرتَها وال يخلِّي سبيلَها : في صفة المرأة الت عزوجلوقال هللا 

 ، إذا لم يُنفْق عليها زوُجها ولم يطلِّْقها ، فهي ال أيٌِّم وال ذاُت بعل. معلَّقةٌ  وامرأةٌ  [.129النِّساء : ]

 ا وألقاه على غاربها فيكون أهنأ لرعيها.فالٌن لراحلته ، إذا فسَخ ِخطامها عن َخْطمه علّق ويقال

به. يقال  َعِلق في الثَّوب : ما العَْلقو: الشيء النفيس. قال :  الِعْلق : اإلتْب ، يلبسها نساء األعراب وقال ابن السكيت : الِعْلقةو

عليه ثوب له أدنى قيمة. وقال أبو  ، إذا لم يكن ِعلقة َمَضنّةً ، أي يَُضنَّ به ، وجمعه أعالق. ويقال ما عليه ِعْلق هذا الشيء

دَرة تلبسها الجارية تتبذَّل به. ويقال فالٌن ذو معالٍق وفالن ِمفالٌق ، إذا كان شديَد الخصومة ، ومنه قول  الِعلقة العباس : الصُّ

 مهلِهل يرثي كليباً :

  ّن  ريريريريريريريريريَه األمسريريريريريريريريريجريريريريريريريريريار مسريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريا  وعريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريا  

  
عريريريريريريريريريريريريريالِق و     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا  ألريريريريريريريريريريريريري َّ ذا مريريريريريريريريريريريريريِ

  
 المعلوق وقال الليث : أدَخلوا على عليه الشيء. يعلَّق ، وهو ما ُمعلوق ويقال للِمعالق وِمعالق الرُجل : لسانه إذا كان َجِدالً.

وفرُق ما  به شيء فهو ِمعالقُه. قال : ُعلِّق الضمة والمّدة ، كأنّهم أرادوا حدَّ الُمدُهن والمنُخل ثم أدخلوا عليه المدَّة. وكلُّ شيء

 علِّق به الباب ثم يدفع المعالق من غير مفتاح فينفتح. يقال يعلَّق قبين المعالق والِمْغالق أنَّ المغالق يفتح بالمفتاح ، والمعال

 الباب تركيبه ونصبه. تعليق ويكون الباَب وأزلْجه. قال :

 : الغُول. وكلبة َعولقةٌ : حريصة. وقال الطِرّماح : العَولَقووقال الليث : 

َرْ   رِص  ذا أمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق  اَّريريريريريريريريريريريريريريريِ ْولريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ُْ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ؤوَر امل   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَوَرْ  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد لبعض الشعراء وأظنه شعراً مصنوعاً : .عليق ويقال للشراب على الدابّة. قال : يعلق : القَضيم العَليقو

ْق و اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِق هريريريريريريريريريريريريريريذا وذا وذاك   عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 ال تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمِّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراَب  اّل عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا 

  
 والشُّنوف : ما يُجعل فيها من كل ما يحُسن فيها.العقود  معاليقو .َمعلق ، جمع َمعاِلقَه الِكبَُر منه َعِلقَ  ويقال للشيخ : لقد

 بالشجر ويلتوي عليه. يتعلَّق : نبات معروف العُلَّيقو

 وقال .َعلوق باإلنساِن. قال : والمنيّةُ  يعلق : ما العَلوق وقال ابن السكيت :
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 املفضَّل اللُّكري :
ت  و   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريلريريريريريريريرية  بريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريَة بريريريريريريريريِن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريوق  و    قريريريريريريريري  عريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريْه بريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريَة الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 : ضرٌب من النَّخل معروف. وقال الراجز يصفه : َمعاليقُ و

ْه مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْق   لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريريريريو   وَنريريريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ   يّن  ذا ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّوْق  

  
 ، إذا تناولَه. َعلَقهوأبو الحسن اللحياني : سلق فالٌن فالناً بلسانِه 

:  عالق الدار ِعالقة ، أي بقيّةُ نصيٍب. والدَّعوى يقال لها ِعالقة. وقال ابن السكيت : بعيرٌ وقال ابن شميل : يقال لفالن في هذه 

ي يعلُق : عالقٌ  وبعير .العَلَقى يرعى ً  العضاهَ ، أي ينتِف منها ، سّمِ  العضاهَ لُطوله. يعلُق ألنه عالقا

ً  الشيء لِعقتُ  يقال:  لعق :  اللُّعقةو به. يُلعَق : ما الِملعقةومن دواء أو عَسل أو غيره.  يُلعَق : اسم كّلِ ما اللَّعوقو .ألعَقُه لَْعقا

 .لِعقتَه : ما بقَي في فِيَك من طعامٍ  اللُّعاقوواحدة.  لَِعقُت لَعقةوالشيء القليل منه. 

ً  إّن للشيطان»وفي الحديث   .تلعقُه : اسم لما اللَّعوقو،  «لَعوقا

ً  ، يَلعقُه من الطَّعام ما ألعقتُه إصبَعَه. ويقال قد لَِعق إذا مات : قدأبو عبيد عن الفراء : يقال للرجل   .إلعاقا

 ورجٌل لَْعَوٌق : مسلوس العقل. : ُسرعة اإلنسان فيما أخَذ فيه من عمل وِخفّةٌ فيما أهوى. اللَّْعَوقة وقال ابن دريد :

اء قال ::  لقع بالبعرة  لَقَعه : الدَّاهية من الرجال. ويقال اللُّقَّاعة : الكثير الكالم. وقال غيره : التِّلقَّاعةو اللُّقاعة أبو عبيد عن الفرَّ

في حديث سالم بن عبد هللا بن عمر أنّه دخل على هشام بن عبد الملك فقال له : وبعينه ، إذا أصابه بها.  لقعَهو، إذا رماه بها ، 

يعني هشاماً أنّه أصابه  ؟بعينه لقَعَني خذته قفقفةٌ ، أي ِرعدة ، فقال لصاحبه : أتُرى األحولإنّك لذو ُكْدنة ، فلما خرَج من عنده أ

 بعينه. وكان أْحَول.

 : الكساء الغليظ. اللِّقَاع وقال الليث :

 النَّسر :قلت : هذا تصحيف ، والذي أَراده اللِّفاع بالفاء ، وهو كساٌء يُتلفَّع به. ومنه قول أبي كبير يصف ريش 

 مَسْةِر ال واِدُ كاللَِّفاع األطَحلِ 
 : فّحاشة. وأنشد : ِملقَعةٌ  الكالَم وال شيء وراء الكالم. وامرأةٌ  يتلقّع ، للذي لُقَعة وقال أبو عبيدة : فالنٌ 

  ن تكلَّمِه فكوين ِملَ عهو 
 ونُِطع وانتُِطَع ، واستُنِطع لونه ، بمعنًى واحد.لونُه ، والتُفع لونه ، واستُِفع لونه ،  التُِقع ثعلب عن ابن األعرابي : يقال

 ، إذا أسرع. يلقَع وقال غيره : مّر فالنٌ  لقَعه يلقَعُه وقال ابن شميل : إذا أخذ الذباب شيئاً بُمتِْك أْنِفه من عسل وغيره قيل

 وقال بعض الرّجاز :

لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريع   ٌع بريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريع    َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريريريريريريريرياب يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لونُه ، والتُِمع لونُه ، إذا تغيَّر لونُه. التُِقع وقال اللحياني :

 ال يدخل»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  قلع
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ٌع وال َديْبوب ع : السريريريرياعي  لرجل   عه ابن َن أب ي ول : قال أبو ُّي  : قال أبو العباس : .«اجللَة َقالَّ الَ الَّ
ل ريريان  لبريرياطريريل. قريريال :  ع :   السريريريريريريريريريريريريريريُّ الّلبريرياش. وال اّلع : الكريريذاب. قريريال : وقريريال ابن  والَ اّلع : ال ّواد. وال الَّ

عا  ألنه أييت الرجل املتمّكن عل  األمت ، فال  ع : الذي ي ع يف اللاس عل  األمراء ،  ِّي قالَّ األعرايّب : الَ الَّ
 الّلماُ الَ تَّا . والّ يبوب : وي زيَله عن مرتبته. ي لَعه يزال ي ع فيه وَيِةي به مسىتَّ 

 بهذه البالد قِالعاً ، إذا ابتَنوها. وأنشد في صفة السُّفن : أقلعوا وقال الليث : يقال : قد

عريريريريريريريريةٌ  لريريريريريريريريَ واِء الريريريريريريريرييريريريريريريريريِم مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ وا ريريريريريريريريٌر يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
ه احنريريريريريريريريري روا  فّ   ريريريريريريريريري ّ ْوا ظريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَر قريريريريريريريريري    ذا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
 .قلعة : ُجِعلت كأنَّها أُقِلعتْ  .بالقلعة قال : شبَّهها

يت عليها الِقالع ،  الُمقلَعة أنّها ُجِعلت كالقلعة وهي الِحصن في الجبل. والسُّفن ُمْقلَعة في تفسير قوله قلت : أخطأ الليث : التي سّوِ

راع والِجالل التي إذا ُرفعت ساقت الريُح السفينةَ بها.  وهي الّشِ

قال : والقاَُلع  .القُلُع ينة ، والجميع :وأخبرني أبو الفضل عن أبي العباس عن ابن األعرابي أنه قال : الِقالع : ِشراع السف

ومن  : الِكْنف تكون فيه األدوات. قال : القَْلعو وانخرَع. قال : انقلع والُخَراع واحد ، وهو أن يكون صحيحاً فيقَع ميتاً ، يقال

مثٌل لمن حصَّل ما يريد قال : « قلعي شحمي في»وقالع. قال : ومعنى قولهم  قلعة ، والجميع« قَْلعي شحِمي في»أمثالهم : 

ً »قول عمر في ابن مسعود : و ْيه وَشِغيزته  «ُكنَْيٌف مليء ِعلما شبّه عمر قلب ابن مسعود بِكْنف الراعي ، ألنَّ فيه ِمبراتَه وِمقَصَّ

 يه كّل ما يحتاج إليه الناُس من العلوم.ونُُصَحه ، ففيه كلُّ ما يريد. هكذا قْلُب ابن مسعود قد جمع ف

الحصن ،  : القَْلعةوأيضاً. قال :  القَلَع والحجارة الضَّخمة هي .قَلَع : السَّحابة الضخَمة ، والجميع القَلَعة وقال ابن األعرابي :

ع : قُلوع وجمعه  لذي ال يثبت على الخيل.: ا الِقْلعو: الرجل البليد الذي ال يفهم.  الِقْلعوالحجارة  قال : والقاُلَّ

ً  إذا زال زال» في حديث ابن أبي هالة :و،  «تَقَلَّع كان إذا مشى»وصفته ، أنه  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و « قَِلعا

ً »ويروى  يمشي اختياالً والمعنى واحد ، أراد أنَّه كان يُقلُّ قََدَمه على األرض إقالالً بائناً ويباعد بين ُخطاه ، ال كمن  «قُْلعا

 وتنعُّماً.

: النَّاقة الضَّخمة الثَّقيلة ، وال  القَلوع : القوس التي إذا نُِزع فيها انقلبت وقال غيره : القَلُوع أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

وهي السَّحابة الضخمة.  لَعةالقَ  قلت : وهذا كلُّه مأخوذٌ من : المرأة الضخمة الجافية. القَيلعويقال للجمل ؛ وهي الدَّلوح أيضاً. 

 الجبل والحجارة. قَلَعة وكذلك

 .القَْلعة : للقرية التي دون ُحلواِن العراق ، وال يقال مرج القَلَعة وقال الفراء : يقال َمْرج

 : القَلَع وقال أبو عبيد : قال األصمعي :
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 من اإلقالع. وأنة  : : ال  ل وعو فيه اَّمَّى.  ت  ِلع الوقه الذي
ه  كريريريريريريريريريريريريريريريأنّ  يريريريريريريريريريريريريريريريرَب ُّّوَدتريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريرياأب  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريوِع   كريريريريريريريريريريريريوَر الريريريريريريريريريريريريِورد ريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريَ

  
 ونَطاة َخيبر : قرية منها على عين ماء ُمؤٍب ، وهي كثيرة الحّمى.

 الِقْلِفعة.أبو عبيد عن الفراء قال : القاُّلعة والقاَُلعة ، يشّدد ويخفّف ، هما قِْشر األرض الذي يرتفع من الكمأة فيدلُّ عليها ، وهي 

ع : الطين الذي يتشقق إذا نَضب عنه الماء ، كلُّ قطعة منها قاُّلعة.  وقال الليث : القاُلَّ

وقال ابن األعرابي : القاُّلع : نبٌت من الَجْنبة ، ونِعم المرعى هو رطباً كان أو يابساً. رواه ابن حبيب عنه. والقاَُلع بالتخفيف 

 من أدواء الفم والحلق.

 السماء بعدما َمَطرت ، إذا أمسكت. أقلعتوالرجُل عن عمله ، إذا كفَّ عنه.  أقلعَ  ويقال

ْبد ، وهي ال تُستَحّب. القالع وقال أبو عبيدة : دائرة  هي التي تكون تحت اللِّ

هللا بن الحارث  هما من بني نُمير ، وهما َصاَلءةُ وُشريٌح ابنا عمرو بن َخَويلفة بن عبد القَْلعان الحّراني عن ابن السكيت قال :

 بن نُمير. وأنشد :

ريريريريريريريريريريريريع    رغريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريرين دمريريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريريريرياب    مريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ نِي  َنريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ     الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  

ْم  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم و  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل أقريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري َّ

  
 فريريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريريريريالب   

  
 اقتعلهوالنَّور ، إذا انشّق عن قُعالته.  أقعَلَ  : ما تناثََر من نَور الِعنَب وفاغيِة الحنّاء وأشباهه. وقد القُعال قال ابن المظفّر ::  قعل

 الرجُل ، إذا استنفضه في يده عن شجِره.

 .أقعَلَ  وقال غيره : اقعالَّ النَّور بمعنى

 : رؤوس الجبال وقال امرؤ القيس : القواعل وقال األصمعي :

 ع  اب  يريل وَف ال ع اب  ال واعلِ 
 : العُقاب التي تسكن قواعل الجبال. وأنشد : القيعلةو

 مسلَّ ْه بك الع  اب  الَ يَعلهْ و 
 : المرأة الجافية الغليظة العظيمة. القيعلة وقال ابن األعرابّي :

 ، أي منتصبة ال أصل لها في األرض. ُمْقعالَّة وقال غيره : االقِعيالل : االنتصاب في الركوب. وصخرة

 .قَعولة في مشيه قَعَولَ  في المشي : أن تُْقبَل إحدى القدَمين على األخرى. يقال لةالقَْعوَ  وقال األصمعّي :

: الرجل القصير البخيل المشؤوم ، كأنه يَغِرف بقدميه  القَْعلو، إذا مَشى ِمشية قبيحة. قال :  قَعولَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ى الِمشحَ  القَعَلوالتراب ، يعني المقَْعِول   ط ، يُجعَل تحت ُسُروع القطوف لئالَّ تتعفَّر.: عود يسمَّ

 ابب العني والقاف مع النون

 [ع ق ن]
 عنق ، قنع ، قعن ، نعق ، نقع : مستعملة.

 فإنّه مهمل ، إال أن عقن قلت : أما:  عقن
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 ُّائ أب.ِفعياال  مله ، وهو الذَّه  ، واألقرب  نه ِفعالٌن من َع ى يَعِ ي ، واللون  الِعْ يان   يكون
رين ذهبوا بمعنى [4الشُّعََراء : ] (َفَظلَّْت َأْعناقُ ُهْم هَلا خاِضِعنيَ )قال هللا جّل وعز : :  عنق في هذه اآلية  األعناق أكثر المفّسِ

ً  إلى الجماعات ، يقال جاء القوم   ومنه قوله : .ُعنق ، إذا جاءوا فرقاً ، كلُّ جماعٍة منهم ُعنُقاً عنقا

  ن الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراَق وأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  

  
يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريا  َه هريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريٌق  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريك فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ

  
، أي رقابهم ،  (َفظَلَّْت َأْعناقُ ُهمْ )واحٌد عليه ، وإلٌب واحد. وقيل في تفسير اآلية :  ُعنُق أراد أنّهم مالوا إليك جميعاً. ويقال هم

 على ما قال فيه النحويون. (خاِضِعنيَ )وقد مرَّ تفسير قوله  .أعناقهموكقولك : ذلّت له رقاب القوم 

 وقال رؤبة يصف السَّراب أو اآلل : .عنقه مؤنّثة ، وقد ذّكره بعضهم ، قالهُ الفراء وغيره. يقاُل ُضِربَتْ  العُنُقو

َرْق  ه بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريبريريريريريريريريري و لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا أعريريريريريريريريريالمريريريريريريريريري 

  
ْق   لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريارجريريريريريريريريرية  أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقريريريريريريريريري 

  
 فأخرجت اعتنقت الجبال من السَّراب ، أي أعناق : مخرج المعتنقوذكر السراَب وانقماس الجبال فيه إلى ما دون ذُراها. 

 .أعناقَها

 .تعانقا الرجُل جاريته ، وقد عانق ويقال

 فأما االعتناق فأكثر ما يستعمل في الحرب ، ومنه قول زهير :

  ذا ما ضاربوا اعتل ا
 ي غير الحرب بمعنى التعانق ، وكلٌّ في كّلٍ جائز.وقد يجوز االعتناق ف

 العنقو: القطعة من المال. قال :  العُنقو : الجمع الكثير من الناس. قال : العُنُق وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 أيضاً : القطعة من العمل ، خيراً كان أو شراً.

ً  المؤذّنون أطوُل الناِس »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و من  عنقٌ  قال ابن األعرابّي : يقال لفالنٍ  .«يوَم القيامة أعناقا

؛ ألن الناس يومئٍذ في الكرب وهم في  األعناق وقال غيره : هو من طول الخير ، أي قطعة ، فمعناه أنهم أكثر الناس أعماالً.

وح والنشاط مشرئبّون لما أُعِ   .«من النار ُعنُق وفي حديث آخر : يخرج دَّ لهم من النعيم.الرَّ

 ق   ّفف الع ل ق في ال ع ْلقو 
 .تعنَّق فيقال : عنقه : ُجحٌر من ِجَحرة اليربوع يملؤه تراباً ، فإذا خاف اندسَّ فيه إلى العانقاءو

 اصعاء ، والنافقاء ، والراهطاء ، والدَّاَماء.، والق العانقاءوقال : وأخبرني المفّضل أنه يقال لِجَحرة اليربوع : الناعقاء 

ره ، وقال الليث :« الُمْغِرب العَْنقاء طارت بهم»أبو عبيد : من أمثال العرب :   : اسم َمِلك ، والتأنيث عنده للفظ العنقاء ولم يفّسِ

ألَوى » طائر لم يَبَق في أيدي الناس من صفتها غير اسمها ؛ يقال : العنقاء من أسماء الداهية. وقيل العنقاء . وقال غيره :العنقاء

 الُمْغرب : طائر لم يره العنقاءُ  : أكمة فوق جبل ُمْشرف. وقال الزجاج : العنقاء وقال أبو زيد : .«الُمْغرب العُْنقاء به
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فهذا  يع ما  م ْغرِبة. عل اء   ل : هيقا [3الِفيل : ] (َطْْيًا َأابِبيلَ ) قال ِعكرمة يف قول هللا جّل وعّز :و أمس . 
 املغرب. العل اء جاء يف

ً  من الناس الجماعة. وجاء القوم العُنُقوقال :  .ُعنُق وقال ابن شميل : إذا خرَج من النهر ماٌء فجرى فقد خرجَ  ، إذا  ُعنقاً ُعنقا

 جاءوا أرساالً. وقال األخطل :

هريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريْه أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقريريريريريريريريري    ذا املريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريون  تريريريريريريريريريواكريريريريريريريريريَ

  
اِل    فريريريريريريريريريريامحريريريريريريريريريريْل هريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَك عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريريىت  محريريريريريريريريريريََّ

  
:  العَنيقو العَنَقو: دوْيبَّة.  الَمعنَّقةوالقالدة.  : الِمْعنَقة وقال غيره : ساداتها. وقال : : جماعاتها. أعناقها قال ابُن األعرابّي :

 الدابّة. أعنقت ضرٌب من السَّير ، وقد

: األنثى من أوالد الِمعَزى إذا أتت عليها السنة ،  العَناقوديم الدَّهر. الدهر ، أي على ق ُعنُق وقال أبو زيد : كان ذلك على

 .أعنُق وأربعُ  أعنُقٍ  ، وهذا جمٌع نادر. ويقولون في العدد األقل : ثالث ُعنُوق وجمعها

 وقال الفرزدق :

م  نريريريريريريريريريريريّ   ك الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريِ  دعريريريريريريريريريريري ِْع أبعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريِ

  
 يف  ذ     ابريريريريريريريريريريريريريَن املريريريريريريريريريريريريريراغريريريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريريرياِ   

  
 : العُنوق يوقال أوس بن حجر ف

هريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريَوى ُّنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌم  لريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريَ وع عريريريريريريريريريري   َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
خريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريرمي    أٌب كريريريريريريريريمريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريه ظريريريريريريريريَ

  
بعد  العُنوق ؛ يضرب مثالً للذي يَُحطُّ عن مرتبته بعد الرفعة ، أنَّه صار يرعى« بعد النُّوق العُنُوق هذه»ومن أمثال العرب : 

 وراعي اإلبل قويٌّ ممتنع.ما كان يرعى اإلبل. وراعي الشاء عند العرب َمهين ذليل ، 

باع ، يقال إنّه ليس شيٌء من  َعنَاقو يني يصيد كما يصيد الفهُد ويأكل اللَّحَم ، وهو من الّسِ األرض : دابّة فُويق الكلب الّصِ

يه  ُعنوقٌ  غيره وغير األرنب ؛ وجمعهـ  أي يعفِّي أثره إذا عداـ  الدواّب يَوبِّر ، وقد رأيته « سياه قُوشْ »أيضاً ، والفُْرُس تسّمِ

ورأيت بالدَّهناء شبه منارةٍ عاديّة مبنيَّة بالحجاَرة ، ورأيُت غالماً من بني كليب بن يربوع  في البادية أسوَد الرأس أبيض ساِئره.

 ذي الرمة ، ألنه ذكرها في شعره. َعنَاقُ  يقول : هذه

ويقال جاء  ، أي داهية وأمراً شديداً. قال : َعنَاقٍ  قيُت منه أذُنَيْ وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال : ل

موضع الخيبة. وأنشد  العَناقُ  ، إذا رَجع خائباً ؛ يوضع بالعَناق ، أي جاء بالكذب الفاحش. ويقال رَجع فالنٌ  عناق فالٌن بأذنَيْ 

 ابُن األعرابّي :

ة  تريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْم  ن تريريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِع قريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريريِ

  
ْم    بريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريم وأبريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري  اِق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
 من الخيل الجياد. أعنقَ  : فحٌل من خيل العرب معروف ، إليه تنسب بناتُ  األعنَقو وصفهم بالُجْبن

 وأنشد ابُن األعرابي :

 تيتلُّ بلا   أعَلَق م ْسَرجا   
 ، فقال قائل : هو اسمُ  أعنَقَ  اختلفوا في قال أبو العباس : .«ُمسِرجات»ويروى : 
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، ومن جعله « م سريريريريَرجا »هو ِده اٌن ك ت املال من ال َّهاقني. فمن جعله رجال  رواه  : فَرس. وقال   رون : 
 .«م سَرجا »فرسا  رواه 

سين ، وتوسَّد كلٌّ  وسلمعليههللاصلىوفي حديث ُمعاٍذ وأبي موسى أنهما كانا مع النبي  في سفٍر ومعه أصحابُه فأناخوا ليلةً ُمعّرِ

عند راحلته ، فاتَّبعناه فأخبرنا َعلَيه السَّالم أنّه ُخيِّر بين أن  وسلمعليههللاصلىْهنَا ولم نََر رسول هللا ذراَع راحلته. قاال : فانتب

 يدخل نصُف أمته الجنّةَ وبين الشفاعة ، وأنَّه اختار الشفاعة. قال :

رهم َمعانِيقَ  فانطلْقنا إلى الناس» ً  إليه أعنْقتُ  يقالأي ُمسرعين ،  معانيقَ  ، قال شمر : قوله «نبّشِ  ُمْعنِقٌ  . ورجلٌ أُْعنُِق إعناقا

 وقال القُطامي : .معانيقو ُمْعنِقون وقومٌ 

َرِق  لريريريريريريريا مريريريريريرين مريريريريريريَ ريريريريريريْ لريريريريريريوب  رمسريريريريريريريالريريريريريريَ ْه جريريريريريريَ  طريريريريريريرقريريريريريريريَ

  
ِق   عريريريريريلريريريريريَ  

 مريريريريريريريا كريريريريريلريريريريريريريه أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريهريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريري  املريريريريري

  
 وقال ذو الرّمة :

رِ   أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريتريريريريريريريك أ ريريريريالق  الريريريريرُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو الريريريريريريري َّوائريريريريِ

  
عريريريريلريريريريِ ريريريريريريريا   

 
ى املريريريري وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريلريريريريوادرِ أبدعريريريريريريرياص مسريريريريَ

  
ً  من السَّير معروف ، وهما اسمان ِمن العَنيقو العَنَقوالمتقّدمات فيها. قال :  : الُمْعنِقات قال شمر : قال أبو حاتم :  .أعنَق إعناقا

 ، أي بعيدة. ُمْعنِقةو، وبالٌد ُمْعِلقة  أعنقتوأعلْقُت في األرض « : النوادر»وفي 

 بالِحَمى في أرض غني. العَنَاق ووادي

ضات األساقي ، لها أطواٌق في المعَانق وقال أبو حاتم : السحابةُ ، إذا خرجت من معظم  َعنَّقت ببياٍض ويقال أعناقها هي ُمقَّرِ

  الغَيم ، تراها بيضاء إلشراق الشمس عليها. وأنشد شمر :

َ رْ  بريريريريريريرياٌ  فريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريَ رب  اّل نريريريريريريَ  مريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
رب    ْه فريريريريريريرييريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريم  عريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ريريريريريريريَ  يف يريريريريريريريُو غريريريريريريريَ

  
مال ، الواحدة معانيق وقال ابن شميل :  .ُمْعنِقة الرمال : ِحباٌل صغار بين أيدي الّرِ

 الثريا ، إذا غابت. وأنشد : أعنقت ويقال :

ِه الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرير ّ   كريريريريريريريريريريريريريأيّن مسريريريريريريريريريريريريريني أعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  مريريريريريريريريريريَ  وفريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريراَ  أو  ريريريريريريريريريري ّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ

  
 النُّجوُم ، إذا تقّدمت للمغيب. أعنقتو

ً  جاء الفرسُ : السابق ؛ يقال  الُمْعنِقو  .أْعنَقَ  : قد ِمعناقٌ  . ودابةٌ ُمْعنِقا

قال أهل  [171البَقََرة : ] (َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق ِبا ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدعاًء َوِنداءً ):  عزوجلقال هللا :  نعق

ً  بها نَعَقَ  بضأنك ، أي ادُعها. وقد انِعق : دعاء الراعي الشاء. يقال النعيق اللُّغة الفراُء وغيره  .ينعق نعيقا

البَقََرة ] (َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعقُ ):  عزوجلوأخبرني المنذرّي عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء في قول هللا 

والمعنى وهللا أعلم : مثل الذين كفروا  اآلية قال : أضاف الَمثَل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي ولم يقل كالغَنَم. [171: 

كالبهائم التي ال تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصَّوت ، فأضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعى. قال : ومثله في 

 سد ، المعنى كخوفه األسَد ، ألن األسد معروف أنّه المخوف.الكالم : فالٌن يخافك كخوف األ
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 قلت : ونحَو ذلك قال أبو عبيدة فيما أخبرني المنذرّي عن الغّساني عن سلمة عن أبي عبيده :

يا محمد بها بما ال تسمع منه إاّل الصَّوَت ، فالمعنى مثلك  المنعوق وقال الّزجاج : ضرب هللا لهم هذا المثَل وشبَّههم بالغنم

به بما ال يسمع ، ألّن سمعهم لم يكن ينفعهم ، فكانوا في تركهم قبوَل ما يسمعون بمنزلة من لم  المنعوقو الناعق ومثلهم كمثل

 يسمع.

 ، بالعين والغَين. نَعَقووقال الليث : يقال نَغَق الغراب 

، ولكنَّهم يقولون نَعَب  نَعَق م يقولون في الغرابالراعي بالشاء بالعين ، ولم أسمعه نعقوقلت : كالم العرب نَغَق بالغين ، 

 بالعين.

: كوكباِن من كواكب الجوزاء ، وهما أضوأ كوكبيِن فيها ، يقال إن أحدهما رجلُها اليسرى واآلخر منكبها األيمن  الناعقانو

 الذي يسمى الَهْنعة.

 حيٌّ من بني أَسد. وأنشد أبو عبيدة : قُعَين:  قعن

 فريريريريريريريريريريري اٌء  ريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييت وفريريريريريريريريريريريِ  ى  ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريي 

  
ني و   عريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْم لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريري   أهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريي كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ

  
 .قُعَين : قِصٌر فاحش في األنف. ومنه اسم القَعَن وقال أبو بكر بن دريد :

قلت : والذي صّح للثقات في عيوب األنف القَعَم بالميم. روى أبو العباس عن ابن األعرابي : القَعَم : ِضَخم األرنبة ونتوُءها 

 القََصبة. وقال : والقَعَم أحسن من الَخنَس والفََطس. وانخفاض

قلت : وقد عاقبت العرُب بين الميم والنون في حروف كثيرة لقرب مخرجيهما ، مثل األْيم واألَْين ، والغَيم والغَين ، وال أُبعد أن 

 منها. القَعَنويكون القَعَم 

قال : ويجوز أن  .قَعن واشتقاقه من ول ، وهو ما طال منه. قال :من العُشب معروف ، على بناء فيع القَيعون وقال الليث :

 فعلوناً من القَيع كما قالوا َزْيتون من الزيت ، والنون مزيدة. قيعون يكون

مل المجتمع. وقال أبو عبيد : الِقْنعَ  الرجُل ، إذا صادفَ  أقنَعَ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال ::  قنع أسفل  : الِقْنعُ  ، وهو الرَّ

 الرمل وأعاله.

 : متََّسع الَحْزن حيث يُسِهل. وقال ذو الّرمة : الِقْنع وقال األصمعّي :

ه و  لريريريريَع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  نريريريريِ ريريريريريريريافريريريريريريري   أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَن أَن الريريريري ريريريريِ

  
رَا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وأّن الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل ذاو  و بريريريريريريريريريريس     فريريريريريريريريريريريَ

  
ً و الِقنع قِنَعةً  قال : ويُجَمع  .قِْنعانا

 أسفلُه من األرض إلى َجنبه ، وهو اللَّبَُب وما استرقَّ من الرمل.ما استوى  من الرمل : القَنَعة وقال ابن شميل :

إلى فالن ، يريد  قَنَعتو. القَناعة بما رزقُت ، مكسورة ، وهي قَنِعتُ  وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال :

 [.36الَحّج : ] (قاِنَع َواْلُمْعَتَّ َوَأْطِعُموا الْ ) َخَضعت له والتزْقت به وانقطعت إليه. وقال هللا جّل وعّز :

 القانع وأفادني المنذرّي عن ابن اليزيدي ألبي زيد النحوّي قال : قال بعُضهم :
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: الذي يسريريريريألك ، فإذا أع يَته  ريريريريي ا   ال انع السريريريريائل ، وقال بعضريريريريهم : املتعفِّف ن وكل  يصريريريريل ح. وقال الفراء :
 قَِبله.

 .«مع أهل البيت لهم القانع ال يجوز شهادة كذا وكذا ، وال شهادة» حديٍث رواه :وقال أبو عبيد في تفسير 

ً  الرجل يكون مع الرجل يطلب فضلَه ويسأل معروفه. قال : ويقال القانع قال : ، إذا  قَنِع يقنَع قناعةً و، إذا سأل ،  قَنََع يقنَع قُنوعا

 وأنشد أبو عبيد قول الشماخ : .نعقِ  ، واآلخر بكسرها من قنَع رضي ، األول بفتح النون من

غريريريريريريريريريريريِ   حريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  ال  املريريريريريريريريريريريرء ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ َ
 ملريريريريريريريريريريري

  
لريريريريريريريريريريريريوع    مريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريَره أعريريريريريريريريريريريريفُّ مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وكالم العرب الجيُّد هو األّول. الِقناعة بمعنى القُنوع ومن العرب َمن أجاز أي من المسألة. وهكذا قال ابن السكيت.

:  الُمقنِع سمعت أحمد بن يحيى يقول : قال لي أبو الفضل : [43إبراهيم : ] (ُمْقِنِعي ُرُؤِسِهمْ ُمْهِطِعنَي )وقول هللا جّل وعّز : 

أنه  وسلمعليههللاصلىيُروى عن النبي و: رفُع الرأس والنَّظُر في ذُل وُخشوع.  اإلقناعوالذي يرفع رأَسه ينظر في ذّل. قال : 

رأَسه ، إذا رفَعه.  أقنعَ  وقال ابن السكيت : يقال يديك في الدعاء : أي ترفعهما. تقنع «الدُّعاءيديَك في  تُْقنِع»قال في الدُّعاء : 

 الُمْقنِع أنا. وقال القتيبّي : أقنعتُهاواإلبل والغنُم للمرتع ، إذا مالت إليه ؛  قَنعتوكذا وكذا ، أي أرضاني. قال :  أقنعَنيوقال : 

البعير  يُْقنع : أن اإلقناع في الصالة من تمامها. وقال الليث : اإلقناعوإلى ما بين يديه. قال : رأَسه : الذي رفَعَه وأقبل بَطْرفه 

رأَسه نحو  يُقنِعواإلناء للماء الذي يسيل من ِشْعٍب ،  يُقنع رأَسه إلى الحوض ليشرَب منه ، وهو مده رأَسه. قال : والرجل

 ج :الشيء إذا أقبل به إليه ال يصرفه عنه. وقال العجا

 أ رف َروقاه َصليفا  م ْ ِلَعا
من الشَّاء : المرتفعة  الُمْقنَعةواإلناء في النهر ، إذا استقبَل به ِجريةَ الماء. قال :  أقنعو يعني عنق الثَّور فيه كاالنتصاب أمامه.

ب.  الضَّرع ليس في َضرعها تصوُّ

من اإلبل  المْقنَعورع : التي أخالفُها ترتفُع إلى بطنها. قال : الضَّ  مقنَعة وأخبرني المنذرّي عن ثعلٍب عن سلمة عن الفراء : ناقة

 : الذي يرفع رأسه ِخلقة. وأنشد :

    َلِع من رأسه ج حاِ رِ 
: الرافع رأسه  المْقنِعوفالٌن رأَسه ، وهو أن يرفَع بصَره ووجَهه إلى ما حياَل رأِسه من السماء. قال :  أقنع وقال ابن شميل :

 إلى السماء.

 : أن تضَع الناقة ُعثنونَها في الماء وترفع من رأِسها قليالً إلى الماء ، تجتذبه اجتذاباً. اإلقناع وقال ِشمر : قال الغنوّي :

: الفم الذي يكون عطُف أسنانه إلى داخل الفم ، وذلك القوّي الذي يقطع به كلَّ شيء ؛ فإذا كان  عالُمقنَ  وقال األصمعي :

 انصبابُها إلى خارج فهو أَْدفَق ، وذلك ضعيٌف ال خيَر فيه. وقال الشماخ يصف اإلبل :

ا    عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريرَن الريريريريريريريريريريِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَه  ريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريري 

  
َ أ الريريريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِع    نريريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريريذ هريريريريريريريريريريريرينَّ كريريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريريَ

  
 يصف اإلبل أيضاً : وقال ابن ميّادة
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 تريريريريريريريريبريريريريريريريرياكريريريريريريريرير الريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَه قريريريريريريريريبريريريريريريريريل اإل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراْق 

  
عريريريريريريريريريريريريريا   كريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرياب األوراق     ريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : قوله كقعاب األوراق ، يقول : هي أفتاٌء فأسنانها بيض. وأما قول الراعي :

ل اَّريريريريريريريريريريري  اء كريريريريريريريريريريريأنَّ يف مسريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريزومريريريريريريريريريريريه   َُّجريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريا    جريريريريريريريريوالو َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَة اَّريريريريريريريريلريريريريريريريرينِي عريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ةً ، فقال :  أقنعَ  الحنين النأَي ؛ ألّن الزامر إذا زمر بمْقنَعة أنه عنىفإّن ُعمارة بن عقيل زعَم  رأسه. فقيل له : قد ذكر القَصب َمرَّ

أراد « الحنين ُمْقنِعةَ و»مقامه. ومن رواه  مقنَعة الحنين ، فحذف الصَّوت وأقام ُمْقنَعة هي ضروب. وقال غيره : أراد وصوت

 ناقةً رفعت حنينها.

ذ قالت :  بيَِّع بنَت معّوِ قال أبو عبيد : قال  «من ُرطٍب وأَْجٍر ُزْغب بقناع وسلمعليههللاصلىأتيُت النبي »وروى الحديث أن الرُّ

 : الطبَق الذي يؤَكل عليه الطعام. وقال غيره : وتجعَل فيه الفاكهة. القناعو القُْنع أبو زيد :

 جمع َجرو ، وأراد بها ِصغَار الِقثَّاء ، شبّهها بأْجِري الكالِب لطراءتها.« وأجٍر ُزْغب» وقوله

 ، إذا كانوا مرضيِّين. وأنشد أبو عبيد : قُنعانو َمقانع ، ورجال قُْنعانٌ و َمْقنَع ويقال رجلٌ 

ه  ْؤ  مريريريرىء  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه مريريري ريريريلريريريريريريريَ  فريريري ريريريلريريريريريريريه  لريريريريريريريه بريريريري 

  
مريريريريريريرياو   لريريريريعريريريريريريرياان  ملريريريرين يريريريري ريريريريلريريريريريريري   الريريريريريريري َّ   ن كريريريريلريريريريريريريَه قريريريري 

  
ي محاسنَها ورأَسها. تتقنَّع : ما الِمْقنعةو الِقناعو  به المرأة من ثوٍب يغّطِ

 الشيُب ِخماَره ، إذا عال رأَسه الشَّيب. وقال األعشى : قنَّعهوفالٌن فالناً بالسَّوط ، إذا عال به رأَسه.  قنّعو

 قّلعه الةي   مله ِعاراو 
 ويقال بكسر القاف ، إذا كان لئيَم األصل. الِقْنع هذيٍل ، مؤنّثة. وقال المفّضل : إنّه للئيمُ بمنزلة الَهبوط بلغة  القَنوع وقال الليث :

 فالٌن الصبّي فقَبَّله ، وذلك إذا وَضَع إحدى يديه على فأس قفاه وجعل األخرى تحت َذقَنه وأماله إليه فقبَّله. أقنعَ 

 ، إذا علوته. قَنَعتهورأس الجبل  قنَّعت . ويقالالجبل والسَّنام : أعالهما ؛ وكذلك قََمعتُهما قَنَعةُ و

 أوسع منها. الِقناعوبه المرأةُ رأَسها. قال :  تقنّع : ما الِمقنَعة وقال الليث :

 قلت : وال فرق بينهما عند العرب ، وهما مثل ِلحاٍف وِملحفة ، وِقراٍم وِمقرمة.

 الوعول.: العظيم من  الِقنعان أبو عبيد عن الكسائّي :

ين الطيّبةُ التي ال حزونة فيها وال ارتفاَع وال  نَْقع ، واحدها النِّقاع أبو عبيد عن األصمعي ::  نقع ة الّطِ ، وهي األرض الُحرَّ

 : قِيعان األرض. وأنشد األصمعي : النِّقاع انهباط. وقال : والقاع مثله. وقال غيره :

ه  وف أبنريريريريريريريريريفريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريرياَع كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر  الريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريعريريريرييريريريريم     عريريريرين الريريريريرَّوص مريريريرين فريريريريَ

  
يب. بنَقُوع قال : ويقال صبَغ فالٌن ثوبَه  وهو صبٌغ يُجعَل فيه من أفواه الّطِ

 وأنشد : .ناقعو،  نقيعو،  منقوع : السمُّ الثابت. يقال سمٌ  النقيع : ثابت. وقال ابن األعرابي : ناقع قال : وسمٌ 
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 فريريريريريريريريبريريريريريريريريهُّ كريريريريريريريريأين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياورتريريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية

  
 مريريريريريريرين الريريريريريريريرُّقريريريريريريريش يف أنريريريريريريرييريريريريريريرياهبريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  انقريريريريريريريع   

  
 دائم. : ناقع ، وموتٌ  ُمْنقَع وقال غيره : يقال سمٌ 

ً  بالماء ومنه نَقَعتُ  أبو عبيد عن أبي زيد : الماء. قال : وسمعت أبا زيد يقول :  أنقعَني ، إذا شرَب حتى يروى ، وقد أنقُع نُقوعا

ً  . يُقال منهالنَّقيعة يُصنع عند اإلمالك :الطعام الذي   .نَقَعت أنقَع نُقوعا

ً  : ما َصنَعه الرجُل عند قدومه من السَّفَر ، يقال النَّقيعة وقال الفراء :  .أنقعُت إنقاعا

 وأنشد :

هريريريريريريريريريم    اّن لريريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواُر هريريريريريريريريريامريريريريريريريريريَ

  
ّ اُِ   رَب الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  اِر نريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريرية الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عن عّدة من اإلبل إذا بلغَتْها ،  نقَعوا وربَّما قال : .نقيعتهم طعام الِمالك. يقال دَعونا على النقيعة وقال شمر : قال ابن شميل :

 .النَّقيعة َجزوراً منها ، أي نَحروه ، فتلك

 وأنشد :

ْق أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريمريريريريهريريريريريريريا لريريريريعريريريريِ  مريريريرييريريريريمريريريريونريريريريريريرية الريريريري ريريريريت مل تريريريريَ

  
ِع و دائريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ر  ألفريريريريريريريريريريراع    الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري 

  
ج الر  لهم ، أي نحر. نَقَع جل فأطعَم َعْيبَتَه قلنا :وقال خالد بن َجْنبة : إذا ُزّوِ

 : ما نُِحر من النَّهب قبل القَْسم. النَّقيعة وقال األصمعي :

د. حكاه عن بعض األعراب. النقيعة وقال ابن السكيت :  : المحض من اللبن يبرَّ

 ، إذا جاءوا بناقٍة من نهٍب فنحروها. نقيعةً  بنو فالنٍ  انتقَعَ  وقال األصمعّي : يقال

، أي قاتل.  ناقع والنَّحر والقتل ، يقال سمٌ  النَّْقع ، ومأخذها عندي من النَّقيعة قلت : وقد ذكرت اختالفهم في النَّحيرة التي تُدَعى

د فهو نقَعه وقد  وال يقولون ُمْنقَع ، وال يقال نقيع بن فهوالل أنقعتُ  ، وأصله من النقيعةو النَّقيع ، إذا قَتله. وأما اللبُن الذي يبرَّ

 .نقعتُه

 وهذا سماعي من العرب.

الرجل ، إذا ضربَت أنفَه  أنقعت ما ِعْجُت بها ، وال علمُت ثقةً من رواها عنه. يقال اإلنقاع ووجدت للمؤّرج حروفاً في

البيت ، إذا  أنقعتُ والجارية ، إذا افترعتَها.  عتأنقو البيت ، إذا زخرفتَه. أنقعتوقال :  الميت ، إذا دفنتَه. أنقعتوبإصبعك. 

 وهذه حروٌف لم أسمعها لغير المؤّرج. جعلت أعاله أسفله. قلت :

قال  .«وال لقلقة نَقعٌ  ما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهّن على أبي سليمان ما لم يكن»وروي عن عمر أنه قال : 

 الصوت. قال لبيد :: رفع  النَّقع أبو عبيد :

راٌ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادٌق  ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريَ

  
ْل   رس  وَُّجريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريريريريا ذاَ  جريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريريريريريري ْ

  
 ، يقول : متى سمعوا صارخاً ، أي مستغيثاً ، أحلبوا الحرَب ، أي جمعوا لها.« يَْجلبوها»ويروى 

أي غباراً. وقال شمر : قال أبو عمرو :  [4العَاديَات : ] (َفأَثَ ْرَن ِبِه نَ ْقعاً )في غير هذا : الغبار ، قال هللا جّل وعّز :  النَّقعو

صوتَه ، إذا تابعَه  أنقعوالصارخ بصوته  نَقَع ُصراٌخ ، أي يرتفع. وقال غيره : يدوم ويثبت. وقال الفراء : يقال ينقع معنى فمتى

 وأدامه.
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وال  نَقع ما لم يكن»: الصُّراخ المرتفع. قال شمر : وقيل في قول عمر :  النَّْقعو: الغبار المرتفع.  النَّْقع عن ابن األعرابي :شمر 

 ووجدت للمّرار األَسدي فيه بيتاً : إنه شّق الجيوب. قال :« لقلقةٌ 

ا   عريريريريريريريريريريَن جريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريوهبريريريريريريريريريرينَّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّي مسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ  نريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
 أعريريريريريريريريريريريريريريري دَن املريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريريريريريريَي والريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريريريريريالو  

  
 بالرّي. نَقعتُ  ، أي يُشتَفى برأيه ، أصله من ِمْنقَع فالنويقال : 

 .الِمنقعو الِمْنقعة وقال أبو عمرو : هي ، وال يكون إالَّ من حجارة. َمناقع البَُرم : تَْوٌر صغير ، وجمعه ِمْنقع وقال أبو عبيد :

البئر : فَْضل مائه الذي يخرج منه أو من  نقع ل أبو عبيد :، قا «البئر نَْقع نََهى أن يُمنَع»أنّه  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

َمن َمنََع فْضل الماء ليمنع به فَْضَل الكأل منَعَه هللا فضلَه »الحديُث اآلخر :  العَين قبل أن يصيَّر في إناٍء أو وعاء. قال : وفّسره

ض يسقي بها مواشيَه ، فإذا سقاها فليس له أن يمنع قال : وأصل هذا في البئر يحتفرها الرجُل بالفالةِ من األر .«يوم القيامة

 نَقَع به أي يُروى به. يقال : ينقَع ألنه نَْقعٌ  الماء الفاضَل عن مواشيه مواشي غيره ، أو شارباً يشرب بشفته. وإنما قيل للماء

 بخبره ، أي لم أشتِف به. نقعت بالرّي وبَضع. ويقال : ما

 البئر الكثيرة الماء ، والجميع األنقعة.:  النَّقع وقال الليث :

 الماء ُغلّتَه ، إذا أروى عطَشه. نقع ويقال

ابٌ »ومن أمثال العرب :   يضرب مثالً للرجل الذي قد جّرب األمور وَعرفها ومارَسها حتّى خبَرها.« بأنقُع إّن فالناً لَشرَّ

لغامضة في الفلَوات ووردها وشِرب منها ، َحِذق ُسلوَك الطرق واألصل فيه أّن الدليل من العرب في باديتها إذا َعَرف المياه ا

 من ماٍء ِعٍد أو غدير. مستنِقع ، وهو كلُّ ماءٍ  النَّْقع : جمع األنقُعوالتي تؤّديه إلى المحاضر واألمواه. 

ً  الماء نقع وقال األصمعي : ً نَق يقال َسقونا من شيء. أنقعتَ  : ما النَّقوعو، إذا ثبت.  ينقع نُقوعا  من الليل. أُنِقعَ  ، لدواءٍ  وعا

نْفُس المؤمن جاءه َملٌَك فقال له السالم عليَك وليَّ هللا. ثّم نََزع هذه اآلية  استَنقَعتْ  إذا» وفي حديث محمد بن كعب القُرظّي قال :

نفس المؤمن ،  استنقعت وقال شمر : قوله إذا [32النّحل : ] (الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمَّلِئَكُة طَيِ ِبنَي يَ ُقوُلوَن َسَّلم  َعَلْيُكمْ ): 

 قال بعضهم : يعني إذا خرَجْت. قال شمر : وال أعرفها. وقال ابن مقبل :

 مستلِ عان على فضول املِْةفرِ 
تان.في اللُّغام. وقال خالد بن َجْنبَة : معناه  مستنقعان قال : وقال أبو عمرو : يعني نابَي الناقة ، أنهما  مصّوِ

الماء في مكان ، والثاني  يستنقع له مخرجان ؛ أحدهما أنها اجتمعت في فيه كما« نفُس المؤمن استنقَعَتْ  إذا»قلت : قوله 

 ، إذا قتلتَه. نقعتُه خرَجْت ، من قوله

 .أُنقوعة ونحوه فهو: َوْقبة الثريد التي فيها الوَدك. وكلُّ شيٍء ساَل إليه الماء من َمثْعٍب  األُنقوعة وقال الليث :

 : شراب يُتّخذ من الزبيب النَّقيعوقال : 



211 

 

َكر  نّه ي لَ ع فيه ُّبي  وأ ريريريريريريريريريريياء    يل ع :  ريريريريريريريريريريرابٌ  اللَّ وعو الزَّبي .  نَ يع يف املاء من غت طبخ. وقيل يف السريريريريريريريريريريَّ
 .اللَّ وع يصفَّى ما ه وي ةَرب. وذلك املاء ا ه

ً  ي وغيره ، وكذلكالماُء ، إذا اجتمَع في نِهْ  استَنقع ويقال  .نَقَع ينقَع نُقوعا

 : َخباَرى في بالد بني تميم. النقائعوبالشَّتم ، إذا شتَمه شتماً قبيحاً. قال :  نقَعه وقال النضر : يقال

 بذاك نفسي ، أي اطمأنَّْت إليه ورِويَْت به. نقَعتْ  ويقال

في حديث  «لونُه انتُِقع َملَكاِن فأضجعاه وَشقَّا بطنَه ، فرَجع وقد وسلمعليههللاصلىأنّه أتَى رسوَل هللا »وفي حديث الَمْبعث 

لونه وامتُِقع لونه ، إذا تغيَّر. وقال النضر : يقال ذلك إذا ذهب دُمه وتغيَّر لوُن  انتُِقع طويل. قال أبو ُعبيٍد واللِّحياني : يقال

 رته ، إّما من خوف ، وإما من َمرض. حكاه بالنون عن أبي ذؤابة.بش

 ابب العني والقاف مع الفاء

 [ع ق ف]
 مستعمالت. عقف ، عفق ، قعف ، قفع ، فقع :

 : ُعقفانوففازٌر : جّد السُّود.  .ُعْقفانوقال النّسابة البكري : للنَّمل جّدان : فازٌر  أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال ::  عقف

 جّد الُحمر.

الطويلة  العُقيفانوقال :  .العُقيفانووأخبرني المنذرّي عن إبراهيم الحربّي أنه قال : النمل ثالثة أصناف : النمل ، والفازر ، 

 القوائم تكون في المقابر والخرابات. وأنشد :

لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذرُّ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌُّر أو  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .(1). .......... ن 

  
ر األسود يكون في التَّمر.قال : والذّر : الذي يكون في   البيوت يؤذي الناس. قال : والفازر : المدوَّ

 وأنشد : .ُعقفان ، والجمع أعقَف وقال الليث : يقال للفقير المحتاج

ه  تريريريريريريريريَ ْزجريريريريريريريريى مريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ  
هريريريريريريريريا األعريريريريريريريري ريريريريريريريريف املريريريريريريريري    أيريريريريريريريريُّ

  
بريريريريريريريا  ي عريريريريلريريريريريريري ي وال َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريتريريريريغريريريريِ  ال نريريريريعريريريريمريريريريريريرية  تريريريريَ

  
 : ضرب من البقول معروف. العَْقفاءوقال : 

 .العقفاء ي أعرفه في بُقول البادية القَفعاء ، وال أعرفقلت : الذ

: خشبة في رأسها ُجحنةٌ  العُقّافةو. معقوفة الشاة فهي ُعقفت : داء يأخذ الشاة في قوائمها حتّى تعوّج. يقال العُقَاف وقال الليث :

، أي عطفتُه  عقفاً فانعقَف الشيء أْعِقفُه عقفتووالعَطف واحد.  العْقفُ وحديدةٌ قد لُِوي طرفُها.  : العقفاءويحتَجن بها الشيء. 

 فانعطف.

 : حيٌّ من ُخزاعة. ُعْقفانُ وقال : 

 وُجراف ، بمعنًى واحد. قُعافٌ وأبو عبيد عن الفراء : َسيل ُجحاٌف :  قعف

 .من المطر : الشديد القاعف وقال الليث :

__________________ 
 : (ع ف)« اللسان»( متاُ عجز البيه يف 1)

ة    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريْب الريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريلريريريريريريريريه د عريريريريريريريريابريريريريريريريريَ

  
م  أنَّ الريريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريون  و   لريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريْ

  



212 

 

اَس دالال  وابريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريريريريريريال     فريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون  )بريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريق  جمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا    هريريريريريريريريريري    (مريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريَه يريريريريريريريريريريريَ
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 بالقوائم. وأنشد :: شّدة الوطء واجتراُف التراب  القَعفوالحجارة ويجرفها.  يقعَف

 يريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريفريريريريريريريرين قريريريريريريريرياعريريريريريريريريا  كريريريريريريريريفريريريريريريريريراِش الريريريريريريريريِغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُِ 

  
م   يتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريومريريريريريريريريرية  وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا  مل يريريريريريريريريري 

  
 الُجرف ، إذا انهاَر وانقعَر. وأنشد األصمعي : انقعف أبو عمرو :

ْث و  مريريريريريريريَة مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا واقريريريريريريريتريريريريريريري ريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  اقريريريريريريريعريريريريريريريتريريريريريريريِف اجلريريريريريريريِ

  
ِرْل   ا تريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري مسريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا ملريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريإمنريريريريريريريريريريريريّ

  
 الَجْلمة ، أي اقلع اللحم بجملته. اقتعفِ  قوله منها ، أي الدنيا وما فيها.

قال :  محركاً : سقوط الحائط. القَعَف : السُّقوط في كّل شيء. وقال في موضع : القَْعف أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 والنَّعَف : الجبال الصغار بعُضها على بعض ، الواحدة نَعَفة.

 اعفقْ  ويقال .عافق صيَد ناجش. وللذي يَثني وجهه ويردُّه على الصائدسمعُت غير واحٍد من العرب يقول للذي يُثير ال:  عفق

 عليَّ الصيد ، أي اثنه واعطفه. وقال رؤبة :

ْق  فريري ريريريريريريرية  لريريلريريمريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريفريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريمريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريتريريَالهريريريريريريريَ

  
ْق   فريريريريريريريريريريريَ ردَّى أربريريريريريريريريريريريٌع يف املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريىتَّ تريريريريريريريريريريريَ

  
العير  َعْفق ، أي في مكان منعفَقها فرماها الصائد فييصف عيراً أورد أُتُنَه الماَء فرماها الصائد فَصفَقها العَير لينجَو بها ، 

 إيّاها.

ً  اإلبلُ  عفقت وقال أبو تراب : قال بعُض العرب : ، إذا كانت ترجع إلى الماء في كّلِ يوٍم أو كّلِ يومين. وكلُّ راجعٍ  تَعِفق َعْفقا

 ، أي تكثر الرجوع. لتَعِفق وغافق. ويقال إنك عافقٌ  مختلفٍ 

 الغنَم بعَضها على بعض ، أي يرّدها عن وجهها. ليعفّق إنّه وقال أبو عمرو :

  وأنشد :

عريريريريريريريريفريريريريريريريرياَق الريريريريريريريريز رأب واجريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريْ  و   ال تريريريريريريريريك  مريريريريريريريريِ

  
   ِ يريريريريريريريريَّ   ذا جريريريريريريريري ريريريريريريريريَه  كريريريريريريريري ريريريريريريريرياَر الريريريريريريريريكريريريريريريريريالُِ املريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 ، إذا خنَس وارتّد ورَجع. عفَق يعفقو، إذا رِكَب رأَسه ومضى. قال :  يَعِفق الرجلُ  عفَق وقال الليث :

، وهي  َعفّاقته قال : وقال أبو زيد : يقال كذبَتْ  بها وَحبََج بها ، إذا َضَرط. َعفَق األصمعي : يقال للرجل وغيره :أبو عبيد عن 

 استُه.

 الرجُل ، إذا أكثَر الذَّهاَب والمجيء في غير حاجة. أعفقَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 فالٌن بفالن ، إذا الذ به. وقال علقمة : تعفَّقوالذئُب الغنم ، إذا عاَث فيها ذاهباً وجائياً.  عافقَ وقال : 

 تعفَّق  ألرَطى هلا وأرادها
وقال  : الذئاب التي ال تنام وال تُنيم تردُّداً في الفساد. العُفُقو: األستاه. قال :  العُفُقو : الضّراطون في المجالس. العُفُقوقال : 

 األسُد فريستَه ، إذا عطف عليه فافترَسه. وقال : اعتفق :غيره 

 مريريريريريريريريريريا أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريرين أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريو 

  
 ِن يريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريريفريريريريريريريريق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريلريريريريريريريريني اعريريريريريريريريتريريريريريريريريفريريريريريريريرياقريريريريريريريريا 

  
 الرجُل جاريتَه ، إذا جاَمعها. عفقَ و

، إذا  يَعِفقعفَق  أخبرني أبو سفيان عن األصمعّي قال ::  «الِعفَاق خذي منّي أخي ذا»قول لقمان :  وقال القتيبي في تفسير

 ذهبَ 
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 هو الع ف أيضا . الَعْفق  و َذها   سريعا . قال : 
 : البِيض من الكمأة ، واحدها الِفقَعة ، قال أبو عبيد : قال أبو زيد واألحمر :« بقَرقر فَْقع فالٌن أذلُّ من»تقول العرب : :  فقع

 .فَْقع

هو الشَّراب  الفُقّاعوت ، وهو من أردأ الكمأة وأسرعها فساداً. قال : : كمٌء يخرج من أصل اإلجِرّد ، وهو نب الفَْقع وقال الليث :

، وهي الَحَجا التي تعلو ماء المطر والشراَب إذا ُمزج بالماء ، كأنّها قوارير صغاٌر  فُقّاعة واحدتها الفقاقيعوالمعروف. قال : 

 مستديرة.

ً  أصابعَهفالٌن  فقَّعَ  يقال في الصالة التفقيع وفي الحديث النَّهي عن ، إذا غمَز مفاصلَها فأنقَضْت ، وهو الفرقعة أيضاً ،  تفقيعا

، إذا تشدََّق وجاء بكالٍم ال معنَى له.  فقّع : التشدُّق في الكالم ؛ يقال قد التفقيع وكل ذلك قد جاء في الحديث. وقال بعضهم :

 ، أي ضّراط. لفَقَّاعٌ  الحمار ، إذا ضرط. وإنّه فقَعو عالياً.حتَّى تسمَع لها صوتاً  فتفقع الوردة : أن تُضَرب بالكفّ  تفقيعو

فرة. يقال أصفر فاقع قال أبو إسحاق : [69البَقََرة : ] (َصْفراُء فاِقع  َلْوُِنا)وقال هللا جّل ذكره :   فاقع نعت لألصفر الشديد الصُّ

 .فُقّاعيو فاقع يقال أصفر لحياني.، وأبيض ناصع ، وأحمر قانىء. وقال أبو عبيد : يقال أبيض ناصع. وقال ال

 ُمدقع. ُمْفِقع : فقير مجهود. يقال فقير ُمفِقع فهو أفقَعَ  : سوء الحال ، وقد اإلفقاع وقال الليث :

 قال : والُمْفِقع أسوأ ما يكون من حاالته.

 الخمر إذا مزجت : فقاقيع وقال عدي بن زيد في

هريريريريريريريريريا فريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياقريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا  وطريريريريريريريريريفريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريوِ  محريريريريريريريريريٌر يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريرييريريريريريريريريريق   

  
 ، وهو األحمر الذي يتقشَّر أنفه من شدَّة حمرته. قُفَاعيٌ  قال الليث : يقال أحمر:  قفع

القاف قبل الفاء ، والمعروف في باب األلوان أصفر فاقع وفُقَاعيٌّ ، الفاء قبل القاف ،  قُفاعي قلت : لم أسمع لغير الليث أحمر

 وهو الصحيح.

ً  ، وهي القصيرة الذّنَب ، وقد قفعاء ويقال شاهٌ   وقال الشاعر : .قُْفع ، وهي كباشٌ  أقفَع . وكبشٌ قَِفعْت قَفَعا

ة   يريريريريريريريريريريَس  ريريريريريريريريريريتا  بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ   اّن وجريريريريريريريريريري ان الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ

  
ع أذان    ذا مريريريريريريريا اقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريرَِّ    فريريريريريريريْ  مريريريريريريرين الريريريريريريري ريريريريريريري 

  
ت. و بالقُْفع قلت : أراه أراد َرد.أذناباً ، الِمعَزى ؛ ألنها إذا َصِردت اقشعرَّ  أّما الضأن فإنها ال تقشعرُّ من الصَّ

 من أحرار البقول ، وقد رأيتها في بالد تميم ، ولها نَُوير أحمر. وقد ذكرها زهير فقال : القفعاءو

يِّ ما ت لبه  الَ ْفعاء   اَََّسك  و  لسِّ
ر مثل َشَرر النار ، وورقها تراها مستْعلياٍت : حشيشة خّوارة من نبات الربيع َخْشناء الورق ، لها نَوٌر أحم القَْفعاء وقال الليث :

ْجل القَفعاء واألذن من تحت. قال : ُمقَفَّعٌ  من فوق ، وثمرها ت من أعالها وأسفلها. قال : والّرِ  كأنّما أصابَتْها ناٌر فتزوَّ
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 .َقِفَعْه قريَفعا   : اليت ارتّ   أصابع ها    الَ َ ُ ، وق  ال فعاء
 .قَفَّعها البرد. قال : ونظر أعرابيٌّ إلى قُنفذةٍ قد تقبّضْت فقال : أتُرى البردَ  قَفَّعها األصابُع من البرد ، وقد تقفَّعت ويقال

 كأنّه قروٌن َصالبةً إذا يبِس ، يقال له كفُّ الكلب. متقفِّع : نباتٌ  القُفَّاعو: خشبةٌ يضرب بها األصابع.  الِمْقفعةوقال : 

بِيِل ليس  القَْفعة قال أبو عبيد : .«قَفعتين أو قَفعةً  ليت ِعندنا منه»عنده الجراُد فقال : وفي حديث عمر أنه ذُكر  : شيٌء شبيه بالزَّ

مثل القُفَّة تُتَّخذ واسعةَ األسفل ضيّقة األعلى ، حشُوها مكاَن  القَفعة بالكبير ، يُعَمل من ُخوص ، وليس له ُعًرى. وقال شمر :

الُجلّة ، بلغة  القَفعة وسمعُت محمد بن يحيى يقول : ، وظاهرها خوٌص على عمل ِسالل الخوص. قال : الَحلفاء َعراجين تَُدقُّ 

 اليمن ، يُحَمل فيها القُطن.

بَّابات التي يُقاتَل تحتها ، واحدتها : القَْفعو. قال : قَفعة الِقفاف ، واحدتها : القَْفع ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :  .قْفعة الدَّ

ويقال لهذه  َضْبُر يتّخذ من خشب يمشي بها الرجال إلى الحصون في الحروب ، يدخل تحتها الرجال. قال : القَْفع وقال الليث :

مسم المطحون ويضعون بعَضها على بعض ثم يضغطونها حتّى تُسيَل الدهَن : ارت التي يجعل الدَّّهانون فيها الّسِ  .القَفَعات الدُّوَّ

ً  أراد عّما قفَعتُه ويقال ً  ، إذا منعتَه قفعا  لماله ، إذا كان ال ينفقُه. قفَّاعٌ  هذا ، أي أوِعِه. ورجلٌ  قفِّع . ويقالفانقفََع انقفاعا

 ، أي ِوعائه. قفعتِه وال يبالي ما وقَع في

 ابب العني والقاف مع الباء

 [ع ق ب]
 عقب ، عبق ، قبع ، قعب ، بقع ، بعق مستعمالت.

روي عن النبي و: الذي يَْخلُف من كان قبلَه في الخير.  العَقُوبو العاقب قال ابن األعرابّي :قال أبو العباس : :  عقب

لي خمسة أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، والماحي يمحو هللا بَي الكفر ، والحاشر أحُشر الناس »أنه قال :  وسلمعليههللاصلى

َعقَب يَعِقب  له ، وقد عاقب آخر األنبياء. قال : وكل شيء َخلَف بعد شيء فهو:  العاقب قال أبو عبيد : .«العاقبوعلى قدميَّ ، 

 ً ً و َعْقبا  .َعِقبه ، وكذلك آخر كل شيءٍ  َعْقبهو َعِقبه . ولهذا قيل لولد الرجلُعقوبا

بالضم  ْقبهعُ  رمضان وفي ُعْقب ، أي في آخره. قال : وقال أبو زيد : جاء فالٌن على رمضان َعِقبَ  وفي حديث عمر أنه سافر

 والتخفيف ، إذا جاء وقد ذهب الشهر كلُّه.

 ، إذا جاَء وقد بقيْت في آخره أيام. َعِقبه رمضاَن وفي َعِقب وجاء فالٌن على

 فيه. َعِقبٍ  ، أي جري بعد جري. ومن العرب من يقول ذو َعْقبٍ  قال : وقال األصمعي : فرٌس ذو

، إلى راوحتَه  العُْقبة الّرجل من عاقبتُ  : ترعى مّرةً في َحمٍض ومّرةً في ُخلَّة. ويقال ُمعاقِبَةٌ  الحراني عن ابن السكيت قال : إبلٌ 

 . وكذلكُعْقبة وله ُعْقبةٌ  فكانت لك
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 وكذلك كلُّ عمل. .ع  بيت ، أي انزِْل مسىّت أرك َ  عاِق ْ و  أعِ  ْ  وي ول الرجل  لزميله : .أع بته
:  المعقِّبات قال الفراء : [11 الّرعد :] (َلُه ُمَعقِ بات  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َُيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر هللاِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 مالئكة النهار. تعقِّب المالئكةُ مالئكةُ الليل

وعاقد وَعقَّد بمعنى واحد ، فكأنَّ مالئكة النهار تحفظ العباَد ، كما يقال ضاَعَف وضعَّف  عاقب بمعنى عقَّبَ  قلت : جعل الفراءُ 

عَلوا فإذا جاء الليُل جاء معه مالئكةُ الليل وَصِعد مالئكةُ النهار ، فإذا أقبَل النهار عاَد من صِعد وصِعد مالئكةُ الليل ، كأنَّما جَ 

ً  حفظهُ   أي نَُوباً. ُعقَبا

؛ ومنه قيل للذي يَْغُزو غْزواً بعد َغْزٍو ، وللذي يتقاضى الدَّيَن فيعود  عقَّب ثم عاد إليه فقدوقال أبو الهيثم : كلُّ َمن عِمل عمالً 

 .ُمعَقِّب إلى غريمه في تقاضيه :

 وقال لبيد :

ه  َر يف الريريريريريريريريريريريرَّواِ  وهريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريىتَّ هتريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريَّ

  
ه املريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوُ     طريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ

  
 وقال سالمة بن جندل :

 الَغْزو َع َّبا ذا مل ي ِصْ  يف أّول 
 أي غزا غزوةً أخرى.

ال يَِخيب قائلُهّن ، وهو أن يسبّح في ُدبر صالته ثالثاً وثالثين تسبيحة ، ويكبّر  معَقِّباتٌ »:  وسلمعليههللاصلىقال : وقول النبي 

د هللا ثالثاً وثالثين تحميدة ين .«أربعاً وثالثين تكبيرة ، ويحّمِ  ّرةً بعد مّرة.ألنّها عادت م معقِّباتٍ  فسّمِ

 الناس. بأعقاب ال يخيب قائلهن : تسبيحات تَْخلُف معقِّبات وقال شمر : أراد بقوله :

ر بعدهم وبقَي. ويقال لكْن فتًى من صالح القوم عقّباو ما قبله. وأنشد : يُعقِّب من كل شيء : ما َخلَفَ  الُمعقِّبوقال :   يقول : ُعّمِ

 في الشَّيب بأخالق حسنة. عقَّب

: إنَّما أنثت  [11الّرعد : ] (َلُه ُمَعقِ بات  ِمْن َبنْيِ َيَدْيهِ )برني المنذرّي عن أحمد بن يحيى قال : قال األخفش في قوله : وأخ

 لكثرة ذلك منها نحو نّسابة وعاّلمة ؛ وهو ذَكر.

 جمع الجمع. معقِّباتو،  ُمعَقِّبةٌ  وقال أبو العباس : قال الفراء : مالئكة

 سعيد في قول لبيد :وقال أبو 

 طل  املع ِّ  مس َّه امليتلوُ  
: الذي أُِغير عليه فُحِرَب فأغار على الذي كان أغاَر عليه فاسترجَع  المعقِّبو: الغريم الماطل في قول لبيد. قال :  المعقِّب قال :

 مالَه.

: الذي يُكرُّ على  المعقِّبومعناه ال رادَّ لحكمه. قال :  فإنَّ الفراء قال : [41الّرعد : ] (ال ُمَعقِ َب حِلُْكِمهِ ):  عزوجلوأما قوله 

 الشيء ؛ وال يكرُّ أحٌد على ما أحكمه هللا.

: لم يلتفت. وقال مجاهد : لم يرجع.  [10النَّمل : ] (َوََلْ يُ َعقِ بْ )وروى شمر عن عبد الصمد عن سفيان أنه قال في قول هللا : 

 الطرّماح : وقال .معَقِّبٌ  قال شمر : وكلُّ راجعٍ 

  ن تو َّ الّتاليا   ع َّباو 
 أي رَجع.
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 وأخبرني المنذِرّي عن ثعلب عن ابن
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 األعرايّب أنه أنة ه يف صفة الفرس :
رْ  لريريريريريريريريريريرياِء ويريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريأل عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
َزقريريريريريريريا   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريك عريريريريِ ريريريريريريريا    ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَه أو نريريريريريَ

  
ً  قال : ً  وقالواعليه صاحبُه ، أي يغزو عليه مّرة بعد أخرى. قال :  يعقِّب : ِعقابا  أي جرياً بعد َجري. ِعقابا

 .َعِقب قلت : هو جميع

 .«ُعْقبة كنت مّرةً نُْشبةً وأنا اليوم»قال : وقال الحارث بن بدر : 

 اليوم ورجعُت. أعقبتُ  قال : معناه كنُت إذا نَِشبُت بإنساٍن وَعِلقُت به لقي منّى ّشراً ، فقد

 ى بني هاشم قال ُسَديف ، شاعر ولد العبّاس ، لبني أمية في قصيدة له :قلت : ولما حّول هللا الخالفةَ من بني أمية إل

 أع ْب  ل ها م    أَميَّا
 لهم اليوم عليكم. العُقبة يقول : انزلي عن الخالفة حتّى يعلَوها بنو هاشم فإنّ 

 إذا َخُشوا أن يَِزيغ. وأنشدنا : بعَقبٍ  الَخْوَق ، وهو َحْلقة القُرط ، وهو أن يَُشدَّ  َعقَّبتُ  أبو عبيد : قال األصمعي :

رطريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوِب  وَق قريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريأنَّ  ريريريريريريريريريريَ

  
وِب    عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى َد أب  أو عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  فالٌن مكان أبيه عقَبَ ومثلُه.  بالعَقَب الِقدح عقَبتو  الرجل : َعقبتوالرجل في أهله ، إذا بغيتَه بشّرٍ وخلفتَه.  عقَبتُ و. َعقبا

 َسقَماً. أعقبتْه . ويقال أكَل فالٌن أكلةً ُعقبة ورِكب ُعقبة رِكبتَ الرُجل : إذا  عقبتو عقبه ضربت

 .«من النار لألعقاب ويلٌ »قوله :  ومنه .أعقاب ، وجمعه َعْقبٌ  القدم : مؤّخرها ، ويقال عِقبو

ُتمْ )وقال هللا جّل وعّز :  هكذا قرأها مسروق وفسَّرها  [11تَحنَة : الُمم] (َوِإْن فاَتُكْم َشْيء  ِمْن َأْزواِجُكْم ِإىَل اْلُكفَّاِر َفعاقَ ب ْ

لقَمان : ] (َوال ُتَصعِ رْ ) (وال تصاعر)قال : وهي كقوله :  .عاقبتم قال الفراء : وهو بمعنى (فعقَّبتم): فغنِمتُم ، وقرأها ُحميٌد : 

حتى  بالعقوبة فمعناه أصبتموهم في القتال [11الُممتَحنَة : ] فَعاقَْبتُمْ  خفيفة. وقال أبو إسحاق : من قرأ (فَعَقَْبتُم)وقرىء  [.18

إاّل أنَّ  .ُعْقبى جيّد أيضاً ، أي صارت لكم َعقَبتمو فعقَّبتم وأجودها في اللغة فمعناه : فغنمتم. قال : (فعقبتم)غنمتم قال : ومن قرأ 

 التشديد أبلغ. وقال طرفة :

 فعَ بت م بَذن وب  َغْتَ َمرّ 
أّن من مضت امرأته منكم إلى َمْن ال عهد بينكم وبينه ، أو إلى َمن بينكم وبينَه عهٌد فنكَث في إعطاء المهر  قال : والمعنى

فغَلبتم عليهم فالذي ذهبت امرأته يُعَطى من الغنيمة المهَر من غير أن يُنقَص من حقِّه في الغنائم شيء ، يُعَطى حقَّه َكَمالً بعد 

 إخراج مهور النساء.

 الرجَل ، إذا أخذتَه بذنٍب كان منه. تعقّبت عن أبي زيد : أبو عبيد

ومعناه  الشيء ، إذا حبستَه عندك. اعتقبت يقال وهذا يُروى عن إبراهيم النَّخعّي. .«اعتَقَب ضامٌن لما الُمْعتَِقبُ »وفي حديث : 

 ماله ، وضمانُه منه.أّن البائَع إذا باع الشيَء ثم منعه المشترَي حتَّى تَِلف عند البائع هلك من 
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 الِخمار. وأنشد : : الِمعقب شمر عن أبي عمرو الشيباني :

ابَه  كِمعَ   الرَّْي   ْذ َنةَّرَ  ه  َّ
ي الِخمار ً  قال : وسّمِ  الُمالءةَ يكون خلفاً منها. يعقُب ألنّه ِمعقبا

:  الِمعقَبو .العُقَب : بَعير الِمعقبوئق الحاذق بالسَّوق. : السا الِمعقَبو: القُرط.  الِمعقَب وقال أبو العباس : قال ابُن األعرابي :

 ومنه قول الراجز : .المعاقب : النجم الذي يطلُع فيركب بطلوعه الزميلُ  الِمْعقَبوالذي يرشَّح للخالفة بعد اإلمام. 

ا بني السُّجوف ِمعَ      كأَنَّ
 ردَّها. وقال الكميت : : الشيء من المرق يردُّه مستعير القدر إذا العُقبة وقال شمر :

كريريريريريريريريريْ   اجلريريريريريريريريريالد  ومل يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين و   مسريريريريريريريريرياردِ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
عريريريريريريْ ريريريريريريريِ      لريريريريريريعريريريريريري  ريريريريريريبريريريريريريريِة قريريريريريريريِ ر املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريعريريريريريريتيريريريريريريَن مريريريريريري 

  
 .عاقبة أي [44الكهف : ] (ُهَو َخْْي  َثواابً َوَخْْي  ُعْقباً )وقال األخفش في قول هللا : 

 بعُضها بعضاً ، تقع هذه فتطير ثم تقع هذه موقَع األولى. يعقُب من طير ، إذا رأيَت طيراً  عاقبةً  وقال أبو سعيد : يقال رأيت

 ، جعله مصدراً على فاعلة كالعافية وما أشبهها. المعاقبةو العقاب بمعنى عاقبَه عاقبةً  وقال الفراء : يقال

قال :  .العُقُبو العُْقبى كالعاقبةو العُقبانُ وقال :  .العُقُبو العواقب ، والجميع عاقِبُه كل شيٍء : آخره ؛ َوكذلك عاقبة وقال الليث :

 بخير منه. وأنشد : فعَقَبَ  ويقال أتَى فالٌن إليَّ خيراً 

 فعَ بتم بَذنوب غت َمرّ 
فرة  العَقَب قال : والفرق بين  وأّما وأمتنُها.يضرب إلى البياض ، وهو أصلبُها  العَقَبووالعََصب أنَّ العَصب يضرب إلى الصُّ

 .األعقاب ، وتجمع على أعقب مؤنّثة ، وثالث العَِقبوقال :  .العَقَب مؤّخر القدم فهو من العََصب ال من العَِقب

وهذا يدلُّ على أن المسَح على القدمين غير جائز ، وأنه ال بّد من َغسل الرجلين إلى  «من النار لألعقاب ويلٌ »في الحديث : و

 ال يُوِعد بالناِر إاّل في ترك العَبد ما فُرض عليه. وهو قول أكثر أهل العلم. وسلمعليههللاصلىبي الكعبين ، ألن الن

الخبَر ، إذا سألَت غير من كنَت سألتَه أّوَل  تعقّبت صاحبه. ويقال َعِقيبُ  كلُّ واحٍد منهما َعقيبانِ  ، وهما يتعاقبان والليُل والنهار

 مرة.

  ذاُلًّ ، أي أُبِدل.ِعزُّ فالنٍ  أُعِقبَ  ويقال

دوائره  الطّي : أعقاب هي الَخَزف التي تُجعَل بين اآلجر في الطّي لكي يشتدَّ. وقال شمر : األعقاب أبو عبيٍد عن األحمر قال :

: حجٌر يستَْنتِل على الطّي في البئر ، أي  العُقابو الركيّة ، أي طويناها بحَجٍر من وراء حجر. قال : عقَّبنا إلى مؤخره. وقد

 يَْفُضل.

: صخرة ناتئة ناشزة في البئر في ُجولها ، وربَّما كانت من قِبَل الطّي ، وذلك أن تزول الصَّخرةُ عن  العُقاب وقال الليث :

 .المعقِّب ي البئر فيرفعها يقال لهموضعها. قال : والرجل الذي ينزل ف

 ثعلب عن ابن األعرابّي قال : القبيلة :
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 من جنبتيها يَْعضدانها. العقابانِ وصخرة على رأس البئر ، 

العَلَم  : العُقابوذَكر. قال :  ُعقابٌ  ، إاّل أن يقولوا : هذا أعقب وثالث الِعْقبان هذا الطائر يؤنّث ، والجميع العُقاب وقال الليث :

 : الصَّخرة العظيمة في ُعرض الَجبَل. العُقابو الطائر. قال : بالعقاب : اللِّواء الذي يُعقَد للُوالة ، ُشبِّه العُقابوالضَّخم. 

 .عاقبته بمعنى أعقبته . ويقالالعُقوبة : أن تجزي الرجَل بما فعل ُسوءاً ، واالسم المعاقبةو الِعقابو

َضه وأبدله ، وهو معنى قوله : أعقبَه فعله ندماً. ويقالفالٌن من  استعقبَ  ويقال  هللا خيراً بإحسانه ، بمعنى عوَّ

ه بريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريه و  بريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين أطريريريريريريريريرياع فريريريريريريريريريأعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
 كريريريريريريمريريريريريريريا أطريريريريريريرياعريريريريريريريك واد ْ  عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريرَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  

  
 .يعاقيب : ذكر الحَجل ، وجمعه اليعقوبو

ي بهذا االسم ألنه وُ  يعقوب وقال الليث :  يعقوبُ ولد مع ِعيُصو في بطن واحد ، ُوِلد عيصو قبله بن إسحاق اسُمه إسرائيل ، سّمِ

وم. بعَِقبه متعلِّق  ، خرجا معاً ، فِعيصو أبو الرُّ

ى الخيل ً  يعاقيبَ  وتسمَّ  الحَجل ، ومنه قول سالمة بن جندل : بيعاقيب تشبيها

ه   و َّ مسريريريريري ريريريريرييريريريريري ريريريريريريريا  وهريريريريريريريذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري   يريريريريري ريريريريريلريريريريريبريريريريريريري 

  
ه ركريريريريريريريريض  الريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريرياقريريريريريريريرييريريريريريريريريِ     لريريريريريريريريو كريريريريريريريريان يريريريريريريريري  ركريريريريريريريري 

  
قرىء  [71ُهود : ] (فَ َبشَّْرَّنها ِبِِْسحاَق َوِمْن َوراِء ِإْسحاَق يَ ْعُقوبَ )وعّز في قّصة إبراهيم وامرأته :  وقال هللا جلّ 

فإن أبا زيد  يَْعقُوبَ  مبشَّر به. ومن فتح يعقوبُ  بفتح الباء. فمن رفََع فالمعنى ومن وراء إسحاق يَْعقُوبَ  بالرفع وقرىء (يعقوبُ )

 المعنى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق .(ِبِِْسحاقَ )واألخفش زعما أنه منصوب وهو موضع الخفض ، عطفاً على قوله 

 .بِيعقوبَ 

 يَْعقُوبَ  قلت : وهذا غير جائز عند حذاق النحويين من البَصريين والكوفيين. فأما أبو العباس أحمد بن يحيى فإنه قال : نصب

عنده في موضع النصب ال  يعقوبو .يعقوبَ  آخر ، قال : كأنه قال فبشرناها بإسحاق ووهبنا لها من وراء إسحاقبإضمار فعل 

 (فَ َبشَّْرَّنها)على المعنى الذي في قوله :  (يَ ْعُقوبَ )عطف  في موضع الخفض بالِفعِل المضَمر. وقال أبو إسحاق الزجاج :

 ، أي وهبناهُ لها أيضاً. يعقوب وراء إسحاقوهبنا لها إسحاق ومن  كأنه قال : [71ُهود : ]

 وهكذا قال ابن األنباري. وقول الفراء قريٌب منه. وقول األخفش وأبي زيد عندهم ، خطأ.

: نَُوب الواردة تَِرُد قطعةٌ فتشرب ، فإذا وردت قطعةٌ  العُقَبومن النساء : التي تلد ذكراً بعد أنثى. قال :  الِمعقاب وقال الليث :

ل إلى الحمض ، فالَحمضُ  ُعقبةً  الماشية في المرعى : أن ترعى الُخلّةَ  ُعقبةو. ُعقبتها بعدها فشربت فذاك وكذلك  .ُعقبتُها ثم تُحوَّ

لت من الحمض إلى الُخلّة فالُخلّة  . وهذا المعنى أراد ذو الرمة :ُعقبتها إذا حّوِ

َْرو واملرَعى له ع َ  
 من الئح امل
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 وأوله :

وٌُ  لريريريريريريريريريريريريريريُّ ه و أهلريريريريريريريريريريريريريرياه  ٌء وتريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرو 

َ
 ... مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين الئريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
 من بني فالن ، أي آخر َمن بقَي منهم. ُعقبةٌ  ويقال فالنٌ 

، بكسر العين أيضاً ،  ِعقبةٌ  السَّْرو والجمال ، إذا كان عليه أثَر ذلك. وقال الفراء في الَجَمال : ِعْقبة أبو عبيد : يقال على فالنٍ 

الِقدر فإّن األصمعيَّ والبصريِّين جعلوها بضم العين ، وكان الفراء يجيزها بالكسر أيضاً بمعنى البقية. ومن  ُعقبة أي بقيّة. وأما

 القدر جعلها من االعتقاب. ُعقبة قال

 القمر : ُعقبة : بالفتح. وقال َعْقبةووالِعقمة : ضرٌب من ثياب الَهودج َمْوِشّي ، ومنهم من يقول َعْقمة  الِعقبة وقال اللِّحيانيُّ :

:  ُمعاقِبة : تحمل عاماً وتُخِلف آَخر وقال ابن السكيت : إبلٌ  ُمعاقِبة بالفتح ، وذلك إذا غاَب ثم طلع. ونخل َعْقبة عودته ، ويقال

ةً في َحمض ومرة في ُخلَّة. وجاء فالنٌ  ً  ترَعى مرَّ  ، إذا جاء في آخر النهار. ُمْعِقبا

لها ، أي آخر  عاقبٌ  فالٌن على فالنة ، إذا تزّوجها بعد َزْوِجها األّول ، فهو َعقَب األعرابّي قال :وروى أبو العباس عن ابن 

ً  فالن في الصالة عقّبوأزواجها.  في صالةٍ  َعقَّب َمن»في الحديث : و، إذا صلَّى فأقام في موضعه ينتظر صالةً أخرى.  تعقيبا

 .ُعقبته وقُرارة الِقْدر : .«فهو في الصالة

 في العمل ، يعمل مّرة وتعمل أنت مّرة. يعاقبك : الذي َعقيبكو

ناً بفوزه. معقَّبٌ  وقال أبو سعيد : قِدحٌ  بابة مّرةً بعد مرةٍ تيمُّ  وأنشد : ، وهو المعاد في الّرِ

ليح املَع َّ ِ 
َ
   َ  األ دي وامل

 ، إذا كان سميناً. وأنشد : المعقَّب وقال أبو زيد : َجزوٌر َسُحوف

 جبلمِة ِعليان  َسحوِف املع َّ ِ 
 به الزميالن في السَّفَر ، إذا غاب نجم وطلَع نجٌم آخر ركب الذي كان يمشي. وأنشد : يتعاقب : نجم الِمْعقَب أبو عبيدة :

 كأَّنا بنَي السُّحوِف ِمعَ    
ً  في إثر الرُجل عقَبتُ  وقال اللحياني : ً  الرجلُ  أعقبوَت فيه. ، إذا تناولته بما يكره ووقع أعقُُب َعْقبا ، إذا رجَع من شّرٍ  إعقابا

ً  إلى خير. ويقال : لم أجد عن قولك ص لنفسي متعقَّبا  فيه ألنظَر آتِيِه أم أدُعه. التعقُّبَ  ، أي رجوعاً أنظر فيه ، أي لم أرّخِ

ي الناقة السوداء ً  وقال أبو عمرو : العرب تسّمِ  ، على التشبيه. ُعقابا

ً  اإلبل عقَبت ، أي نزلوا بعد ما ارتحلنا. ويقال عقَّبوناوِمن َخلفنا  َعقَبونا اللِّحيانّي :وقال  ، إذا تحّولت من مكان إلى  تَعقُُب َعْقبا

ً  فالن عقَبومكاٍن ترعى فيه.   ، إذا طلب ماالً أو شيئاً. يعقُب َعْقبا

 .الِعقاب : العَْقب وقال األصمعي :

 وأنشد :

 ذو َعْ    ذَكرْ َلنْيٌ ألهل اَّق 
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 : الرجوع. وأنشد لذي الرّمة : العَْقبو

بريريريلريريريريريريريا  كريريريريريريريأّن صريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياَ  الريريريكريريريريريريري  ِر يريريريلريريرييتريريريرَن عريريريَ ريريريْ

  
غريريريريريريريريريريرياُِ   ن  أنريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِه طريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريراطريريريريريريريريريريري 

  
 معناه ينتظر َصَدرنا ليِرْدَن بعدنا.

 إاّل في سنٍة شديدة ، تأكل الشجر ثم الحمض. عاقبة في مرتعٍ بعد الَحْمض ؛ وال تكون تَعقُب : عاقبة وقال ابن األعرابي : إبلٌ 

 : الرجل يخرج من حانة الخّمار إذا دَخلها من هو أعظُم قدراً منه. ومنه قوله : المعقّبو في العُْشب. عاقبة قال : وال تكون

  ن تلتِمس  يف اَّوانيه تص  ِ و 
ً  أي أكون با  .معقِّ

قال  .«إنهم ال يرجعون إاّل لخير يرجونه أو شّرٍ يخافونه»رمضان فقال : في  التعقيب وفي حديث أنس بن مالك أنه سئل عن

شمر : قال إسحاق بن راهويه : إذا صلى اإلمام في شهر رمضان بالناس ترويحةً أو ترويحتين ثم قام اإلمام من آخر الليل 

وأقلُّ ذلك خمُس  ما أُمر أن يصلَّى من الترويح.فأرسل إلى قوم فاجتمعوا فصلَّى بهم بعد ما ناموا فإن ذلك جائز إذا أراد به قياَم 

ترويحات ، وأهل العراق عليه. قال : فأّما أن يكون إماٌم صلّى بهم أّوَل الليل الترويحات ثم رجع آخر اليل ليصلّي بهم جماعةً 

 وا في بيوتهم.وكان أنس يأمرهم أن يصلُّ  .التعقيب فإن ذلك مكروه ؛ لما روي عن أنس وسعيد بن ُجبير في كراهيتهما

بصالةٍ بعد صالةٍ ، وغزوة بعد  عقَّبَ  يقال : : أن يعمل عمالً من صالةٍ أو غيرها ثم يعود فيه من يومه. التعقيبووقال شمر : 

، أي عاَد في تلك  عقَّب هو الذي يفعل الشيء ثم يعود ثانية. يقال صلّى من الليل ثم غزوة. قال : وسمعُت ابن األعرابي يقول :

 ة.الصال

 ُعقِّبَ  يقال قد .يعاقبونهم ، قال شمر : معناه أنّه يردُّ قوماً ويبعث آخرين «الجيوَش في كل عام يعقِّب كان»وفي حديث عمر أنه 

ه مكانَهم غيُرهم. أُعِقبواوالغازيةُ بأمثالهم   ، إذا ُوّجِ

 األمر ، إذا تدبَّرتَه. عقَّبت قال : ويقال

 التدبُّر والنظر ثانيةً. قال طفيٌل الغنوي ::  التعقُّبوقال : 

ة   بريريريريريريريريَّ ُ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريلريريريريريريريرين َيريريريريريريريري  األقريريريريريريريريوا

  
   ِ مريريريريريريريريلريريريريريريريريا  لريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ   ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري  بريريريريريريريريرْ  أ َّ

  
 أيامنا لم يجدوا َمَسبَّةً. تعقَّبوا يقول : إذا

 وشراً. فالٌن من كذا وكذا خيراً  استعقبَ  ، إذا طلبَت عوَرتَهُ وعثرته. ويقال تعقّبتُهوالرجَل  استعقبتُ و

 ويتعقّبان : إذا ذهَب أحدهما جاء اآلخر مكانَه. يعتقبان ويقال هما

فيها فعليك  َعقَب . ويقال : ماتعِقبة إن كانت فيها ، وقد أدركتني في تلك السلعة تعِقبَةٌ  ابن شميل : يقال باعني فالن ِسلعةً وعليه

 في مالك ، أي ما أدركني فيها من َدَرٍك فعليَك ضمانُه.

: الجبل الطويل يَعِرض للطَّريق فيأُخذُ فيه ، وهو طويٌل صعٌب شديد وإن كانت ُخرمت بعد أن تشتدَّ ،  العَقَبة شمر :وقال 

 وتطول في
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َل  اللريَّْ   فيه  السريريريريريماء يف صريريريريريعود وهبو  ، أْطَول  من اللريَّْ   وأصريريريريريع  مرت  ى ، وق  يكون طوهلما وامس ا . سريريريريريَ
 مستو  كهي ة اجل ار. الَع بة  يء من اسِلْل اء ، وَسَل 

ً  قلت : وتجمع  .َعقَباتو العقبة ِعقابا

بُع ، أي ِشدَّة. وهو كقولك : لقي  ُعْقبةَ  ويقال لقي فالٌن من فالنٍ  ؟أي من أين أقبلت َعِقبُك وقال أبو زيد : يقال من أين كان الضَّ

 : الخيط الذي يشدُّ به طرفا َحلقة القُْرط. الِعقابو منه اسَت الكلبة. قال :

ً  النبتُ  َعِقب ثعلب عن ابن األعرابي :  .َعقَبه ، إذا َدّق عوُده واصفرَّ ورقُه. وكلُّ شيء كاَن بعد شيٍء فقد العَقَب أشدَّ  يَعقَب َعقَبا

 وقال جرير 

ا هريريريريريريريريريم فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريّ الفريريريريريريريريريَ َ  الريريريريريريريريريّرذاذ   ريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
َ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريواطريريريريريريري   بريريريرييريريريريلريريريريهريريريرينَّ مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريتا   بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َعِقبه فالٌن : يتلو َعقَبَهوآل فالٍن ، أي بعدهم. وذهب فالٌن  َعِقب وقال ابن السكيت : فالٌن يَسِقي على

، وهو  القَْعب لذي ال يبلُع الرّي ؛ ثمأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال : أّول األقداح الغَُمر ، وهو ا:  قعب

. قال ابن األعرابّي أيضاً :  يَّاح. القاعبوقَدُر ِرّيِ الرجل ، وقد يروي االثنين والثالثة ؛ ثم العُسُّ  : الذئب الصَّ

 قعبةٌ  : كأنّه مقعَّب : شبه ُحقّة مطبَقة يكون فيها َسِويق المرأة. وحافر القَعبةو: قدح ضخٌم جاٍف غليظ.  القعب وقال الليث :

 الستدراته.

 ، أي َغور. قعبٌ  فالٌن في كالمه وقعّر في كالمه بمعنًى واحد. وهذا كالٌم له قعَّب وقال غيره :

السيف : ما تحت الشاربين  قبيعة : قال شمر «من فضَّة وسلمعليههللاصلىسيف رسول هللا  قَبيعةُ  كانت»في الحديث : :  قبع

أنفان طويالن أسفَل القائم ، أحدهما من هذا الجانب واآلخر من هذا  مما يكون فوَق الِغمد فيجيء مع قائم السيف. والشاربان :

 الجانب.

 رأسه الذي منتهى اليد إليه. السيف : قبيعة قال : وقال خالد بن َجْنبة :

 السيف وأنشد لُمزاحٍم العُقَيلي : قَبِيعة : عالقَوبَ  أبو حاتم عن األصمعي :

ة   زئريريريلريريريريريريريّ يريريريريريريرياَ  الريريري ريريريَّت مريريرين  ريريري  وا صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريري 

  
لريريريريريريريريريان   بريريريريريريريريريور  هلريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ع  و عريريريريريريريريريَ وبريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
بِرقان بن بدٍر السعدّي أنَّه قال :  ، وهي التي تُطِلع رأَسها ثم تخبؤه كأنّها  «القُبَعَة أبغُض كنائني إليَّ الطُّلَعة»وُروي عن الّزِ

 رأسها. تقبع قنفذةٌ 

فالٌن رأس القربة والمزادة ، وذلك إذا أراد أن يَسقي فيها فيدخل رأسها في جوفها ليكون أمكَن للسَّقي فيها ، فإذا قلب  قبَعَ  ويقال

 رأسها على خارجها قِيل قََمعَه بالميم ، هكذا حفظت الحرفين عن العرب.

قَا قَبَعتُ  وقال شمر : قال المفضل : يقال ً  ءالّسِ قال :  ، إذا ثنيَت فَمه فجعلَت بشرته الداخلة ثم صببَت فيه اللبَن أو الماَء. قَْبعا

 وخنَث سقاَءه ، إذا ثنى فَمه فأخرج أَدمتَه ، وهي الداخلة.

قاء : قلبَ   وقال ابن شميل : خنث فم الّسِ
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 فَمه دا ال  كان أو  ارجا . وكلُّ قل   ي ال له َ ْلث.
 : أن يدخل اإلنسان رأَسه في قميصه أو ثوبه. القُبوع :أبو عبيد عن أبي عمرو 

ً  وقد  . وأنشد :قبع يقبع قُبوعا

ل قريريريريريريريريريابريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  و  يريريريريريريريريريْ  ال أطريريريريريريريريريرق  اجلريريريريريريريريرياراِ   لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
َْب أ ريريريريريريريري ريريريريريريريريأتريريريريريريريريه جمريريريريريريريريامسريريريريريريريريره   َرنريريريريريريريريْ بريريريريريريريريوَع الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري 

  
ً  الخنزير قبع وقال الليث : ً و يقبع قَْبعا منخريه إلى الحلق ، وال يكون إاّل : صوٌت يرّدده الفرس من  القَْبع . وقال أبو عبيدة :قُباعا

 من نفاٍر أو شيٍء يكرهه.

 وقال عنترة :

يريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ع الريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريَِ   ذا وقريريريريريريريريريريريريَ

  
 تريريريريريريريريريريريريريوّ  قريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ود   

  
ياح.  القَْبعو والنََّخفة. قال : القَْبعُ  أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال لصوِت الفيل رأَسه في : أن يطأطىء الرجل  القَْبعو: الّصِ

كوع  تغطية الرأس باللَّيل لِريبة. : القَْبعوشديداً.  الرُّ

بن َضبّة ، يضرب مثالً لكل أحمق. وقال أبو عبيدة :  قُباع : األحمق. وكان في الجاهلية رجل أحمق يقال له القُباع وقال الليث :

 إنه» واسع ألهلها ، فمرَّ واِليها به فرآه واسعاً فقال : ، أي يخبأ رأسه وقال : وكان بالبصرة مكيالٌ  يقبع ألنّه قُبَاع يقال للقنفذ

ً  ، فلقِّب ذلك الوالي« لقُبَاع  .لقُباع . ويقال للمرأة الواسعة الَجَهاز : إنّهاقُباعا

 الكبير. ، وهو الِمكيال القُبَاع من الرجال : العظيم الّرأس ، مأخوذ من القُبَاعيّ  وروى أبو العباس عن سلمة عن الفراء أنه قال :

ً  اإلنسان قَبَع وقال الليث :  ، إذا تخلف عن أصحابه. وأنشد : يقبع قبوعا

 قريَواِبَع يف َغمَّى َعجاج  وِعْ َتِ 
 : دوْيبَّة من َدواّب البحر. قُبَعوقال : 

ً  الرجل في األرض قبع أبو عبيد عن أبي زيد : ، إذا أعيا  قابع الرجُل فهو قَبَع وقال األموي : ، إذا ذهب فيها. قال : يقبع قُبوعا

 .قبع وانبهر. يقال عدا حتَّى

 : ُطويٌِّر أبقع مثل العصفور يكون عند ِجَحرة الِجرذان ، فإذا فِزع أو ُرمي دخَل الُجحر. القُبَعة وقال ابن شميل :

وا بذلك ألنَّ قال أبو عبيد : أراد ببُقعان ال «الشام بُقعانُ  يُوشك أن يُستَعَمَل عليكم»في الحديث : :  بقع شام َسْبيَها ومماليَكها ؛ سمُّ

 الختالط ألوانهم وتناسلهم من جنسين مختلفين. بُْقعانٌ  الغالب على ألوانهم البياض والصُّفرة ، وقيل لهم

 ، أي أين ذهب. بقعووقال أبو عبيد : يقال ما أدري أين َسكع 

ً  فالنٌ  انبقَعَ  وقال غيره :  ، إذا َذهَب مسرعاً وَعدا وقال ابن أحمر : انبقاعا

ه  تريريريريريريري  بريريريغريريريَ  كريريريريريريريالريريري ريريريعريريريلريريريريريريري  الريريريرائريريريح املريريريمريريري ريريريور صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لَّ اَّريريريريريريوامريريريريريريريل  مريريريريريريلريريريريريريريه كريريريريريرييريريريريريريف يريريريريريريلريريريريريريبريريريريريري ريريريريريريع      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قوله

 .«..  لَّ اَّوامل مله»
 َدَعا عليه أن تََشلَّ قوائُمهُ لسرعته.

بع  ، الختالط لونه. بُقعانٌ  ، وجمعه أبقع ويقال للغراب .باقع ويقال للضَّ

 وإذا انتضح الماُء على بدن المستقي من ركيٍّة ينزع منها بالعَلَق فابتلَّْت مواضُع من
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 وأنة  ابن األعرايّب : بري ْ ع ومله قيل للسُّ اأب .ب َّع جَس ه قيل ق 
عريريريريريريريا   نَي  ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياف بريريريريريري  ريريريريريْ تريريريريريِ لريريريريريِ ْوا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريفريريريريريَ

  
فريريريريريريريريار مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريِي    عريريريريريريريريلريريريريريريريريى تريريريريريريريريلريريريريريريريريك اجلريريريريريريريريِ

  
 الماء الذي ينتضح عليه. : السَّنُِت : الذي أصابته السنة. والنفيُّ 

وهو العرق يُصيب اإلنساَن  بقاعِ  من الجراد. وقال أبو عمرو : يقال عليه ُخرء بُقَع : فيها بَِقعةٌ  أبو الحسن اللِّحياني : أرضٌ 

:  الباقعةو .بقاعو بُقَع : قطعةٌ من األرض على غير هيئة التي إلى جنبها ، والجميع البقعةو فيْبيَضُّ على جلده شبه لَُمع. قال :

جل الدَّاهية. يقال ما فالٌن إالّ  األرض وكثرة تنقيبه في البالد ومعرفته بها ، فشبِّه الرجل  بقاعَ  ، لحلوله البواقع من باقعة الرَّ

مة ، ونّسابة.البصير باألمور به ، ودخلت الهاء في نعت الرجل مبالغ  ة في صفته ، كما قالوا : رجٌل داهية ، وَعالَّ

مصروف وغير مصروف ، وهو أن يصيبَه غباٌر وعرٌق ، فتبقى  بَقاعويا فتى ،  بَقَاعِ و بَقَاعَ  وقال أبو زيد : يقال أصابه ُخرء

 أرضاً بعينها. ببقاعِ  لمع منه على جسده. قال : وأرادوا

 : الكلب ، وما أبقى من الِجيفة. بُقَيع قال : وابن بُقَيع ما أبقى ابنُ قال : ويقال تشاتما وتقاذفا ب

 : الطائر الَحِذر ، إذا شِرب الماء نظر يَمنةً ويَسرة. الباقعة وقال أبو عمرو :

 لونه ، وامتُِقع لونُه ، وانتُِقع لونه ، بمعنًى واحد. ابتُِقع وقال اللِّحياني : يقال

ع ، واألذمل. األبقع يقال لألبرص : ثعلب عن ابن األعرابي قال :  والجميع ، واألسلَع ، واألْقَشر ، واألصلخ ، واألعرم ، والملمَّ

 .بُْقع

 والغَرقد : شجر العَوَسج. الغَْرقَِد : َمقبُرة بالمدينة ، كان منبتاً لشجر الغَرقد فنُسب إليه وُعرَف به. بقيعو

وال َعمقَة ، أي ما فيه وَضر من السَّْمن. وأصل ذلك  َعبَقةٌ  السكيت : يقال ما في نِْحيِهأبو الحسن اللِّحياني ، ويعقوب بن :  عبق

ً  به الشيء عِبق من قولك :  ، إذا لِصق به. وقال طرفة : يَعبَق َعبَقا

ق  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِك هبريريريريريريريريريريريريريم  بريريريريريريريريريريريريريَ    رامسريريريريريريريريريريريريريوا عريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريون األرَ. هريريريريريريريريريريريريري  َّاَب األ ُّ رْ    يريريريريريريريريريريريريري 

  
وهم من ـ  وقال ابن ُشَميل : قال الُخزاعيُّون : الصق. َعبِقٌ  به : إذا لصق به. وريح قَعبِ وأبو عبيد عن أبي عمرو : َعِسق به 

شجرة  : العَباقية ، وهو الذي له أثٌر باق. وقال غيره : َعباقِيَةٌ  لبِق ، وهو الظريف. أبو عبيد : َشْينٌ  عبِقٌ  رجلٌ ـ  أعَرِب الناس

 ذات شوك تُؤذي َمن َعِلق بها.

 وأنشد :

و  ّ ا  غريريريريريريريري اأَب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْوَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  امسريريريريريريريري   لريريريريريريريريَ

  
ريريريريريريريريريريريريري   و   بريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرية  هريريريريريريريريريريريريَ ك يف عريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريريريوبريريريريريريريريريريريري 

  
 : الرجُل الداهيةُ ذو شّرٍ ونُكر. وأنشد : العَباقية وقال الليث :

َرنريريريريريريريريريري ى  ٌة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ  أطريريريريريريريريريريفَّ هلريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ

  
 جريريريريريريريء الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ر مريريريريريريلريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريرييريريريريريريمريريريريريرينِي  

  
 : اللص الخارب الذي ال يُحجم عن شيء. وُروي عن العَباقية وقال ابن ُشميل :
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 ُِِّب َّانة ،  ذا كان سّيء ا لق واملروءأب كذلك. ِعب َّانة األصمعّي أنه قال رجلٌ 
 ، إذا تطيَّبا بطيٍب فلم تذهب رائحتُه أياماً. َعِبق ورجلٌ  َعبِقة وقال الليث : امرأة

ً  بالماء يتبعَّق ي: المطر الذ البُعاق أبو عبيد عن األصمعي ::  بعق . وفي حديث حذيفة أنه قال : ما بقي من المنافقين إال تبعُّقا

قون فأين الذين»أربعة. فقال رجل :  قال أبو  يعني أنهم ينحرونها. فقال حذيفة : أولئك هم الفاسقون.« ؟لقاَحنا وينقُبون بيوتنا يبعِّ

قون»عبيدة : قوله  وقال الليث : االنبعاق  المطر ، إذا سال بكثرة. انبعق سيلون دماَءها يقال، يعني أنهم ينحرونها ويُ « لقاحنا يبعِّ

 عليك الشيء مفاجأةً من حيُث لم تحتسْبه. ينبعق : أن

 وأنشد :

 بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريرء  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا راعريريريريريريريريريريريريه  را

  
ه   َش مريريريريريريريريلريريريريريريريريه انريريريريريريريريبريريريريريريريريعريريريريريريريرياقريريريريريريريريَ  ئريريريريريريريريع  مسريريريريريريريريتريريريريريريريريف  مل خيريريريريريريريريَْ

  
 أخذه من تلقاء نفسه ، فهو مبتعق.ابتعَق فالٌن كذا وكذا ابتعاقاً ، إذا « : نوادر األعراب»وفي 

 : شّدة الصوت. البُعاق وقال الليث :

ً  : المَطر يفاجىء بوابل. وقد الباعقو  . وأنشد :بَعَق بُعاقا

ْوِن كريريريريريي ال يريريريريريفريريريريريوتريريريريريَ   ِ يريريريريريريَ مريريريريريريريه   لريريريريريكريريريريريريريِ  تريريريريرييريريريريريمريريريريريَّ

  
لريريريريريريرية الريريريريريبريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء تريريريريريفريريريريريريريريريريري    عريريريريريِق   َ ريريريريريْ

 مريريريريرين املريريريريري

  
 أذانه.قال : يعني ترجيع المؤذّن إذا َمدَّ صوتَه في 

 ِمن نعَق الراعي بغنمه ، إذا زَجرها ودعاها.« تفريط ناعق»قلت : ورواه غيره : 

 ابب العني والقاف مع امليم

 [ع ق م]
 مستعمالت. عقم ، عمق ، قمع ، قعم ، معق ، مقع :

 الكالم : غريُب الغريب.من  العُقميو: الرُجل القديُم الكرم والشَّرف. قال :  العَْقميُ  عمرو عن أبيه قال ::  عقم

ً  وما كان ، إذا كانا سيِّئَي الُخلُق. َعقَام ورجلٌ  َعقَام وقال أبو الهيثم : قال ابن بُْزرج : امرأةٌ   وامرأة تَخلّقه. قال : َعقُم ولقد َعقاما

، وفي سوء الخلق  َعِقَمتْ  النساء : قد ويقال للعقيم من .العَقيم العُْقمو العَقام ال يُولَد له. قال : وجمع : عقيم : ال تلد. ورجلٌ  عقيم

ً  أيضاً : ما كانت العقيم قال : وقد قالوا في .عقُمتْ  : قد  هللا رحمَها. َعقَم وقد .العَْقمو العُْقم . وهومعقومة فهي ُعقمتْ  ، ولقد عقيما

 وَشحاحٍ وشحيح. بمعنًى واحد ، مثل بََجاٍل وبجيل ، عقيمٌ و َعقامٌ  وقال أبو عبيد : سمعُت األصمعّي يقول :

ً  الرحم ُعِقمت ال يَلوي فيها أحٌد على أحد. قال : ويقال : ُعقامو َعقام وقال الليث : يقال َحربٌ  ، وذلك َهزمةٌ تقمع في الرحم  ُعقما

 فال تقبل الولد.

َويف عاٍد ِإْذ َأْرَسْلنا )في كتاب هللا يقال هي الدَّبور ، ال تُلقح شجراً وال تحمل مطراً. وقال جّل وعّز :  العَقيم قال : والريح
: التي ال يكون معها لَْقٌح ، أي ال تأتي بمَطر ، إنّما هي  العقيم قال أبو إسحاق : الريح [.41الذّاريَات : ] (َعَلْيِهُم الر ِيَح اْلَعِقيمَ 

 ريحُ 
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ك    لريريْ
ل فيب ى  ع يمٌ  ي تريري ل الوالريري  فيريريه ولريريَ ه ، والولريريَ   والريريَ ه. ومسربٌ  ع يم اإلهالك. وي ريريال امل : يك ر فيهريريا الَ تريريْ

 اللِّساء َأ َمى.
أصالب  تُعقَموفيخرُّ المسلمون سجوداً لرّبِ العالمين »وفي حديث ابن مسعود حين ذكر القيامةَ وأنَّ هللا يَظَهر للَخْلق ، قال : 

أصالُب المنافقين ، يعني تيبس مفاصلُهم فتبقى أصالبُهم طبقاً  تُعقَم قال أبو عبيد : قوله .«قين فال يقدرون على السجودالمناف

 وقال النابغة : .المعاقم والمفاصل يقال لها واحداً. قال :

وج  مريريريريريريعريريريريريريرياقريريريريريريمريريريريريريهريريريريريريريا ج  عريريريريريري  عريريريريريري  و عريريريريريريلريريريريريريى مريريريريريري    ريريريريريري ريريريريريري 

  
هريريريريريريريري     راب األر. مريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريَ  حيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينب أّن تريريريريريريريري 

  
قال األصمعّي : االعتقام أن يحفروا البئر فإذا  الرحم ، كأنها مسدودتها. وقال أبو عبيد : معقومة وقال أبو عبيد : يقال المرأة

ا. قال : وأنشدنا اقتربوا من الماء احتفُروا بئراً صغيرة في وسطها بقدر ما يجدون طعَم الماء ، فإن كان عذباً حفَروا بقيّتَه

 للعجاج :

 جلَّفاو  ذا انتحى معت ما  
 وقال الليث في االعتقام : إنّه المضيُّ في الحفر ُسْفالً.

وقال  ، ال يشتقُّ منه فعل. عقيم : كالمٌ  العُقميُ  . وقال األصمعّي :َعْقمة : ضرٌب من الوشي ، الواحدة العَْقم وقال هو وغيره :

الكالم وُعْقبّي الكالم ، وهو غامض الكالم الذي ال يعرفُه الناس ، وهو مثُل النوادر. وقال أبو  قميّ بعُ  ابن شميل : إنّه لعالمٌ 

، يعني أنه من كالم الجاهليّة ال يُعَرف اليوم. وقال ابن  ُعْقميٌ  عمرو : سألت رجالً من ُهذيل عن حرٍف غريب فقال : هذا كالمٌ 

ي بَخصمه.، إذ ُعْقميّاتٍ  األعرابي : يقال فالٌن ذو  ا كان يلّوِ

جزّي : : اسم حيّة تسُكن البحر. قال : وحدَّثني من أثق به أّن األسوَد من الحيّاِت يأتي شطَّ البحر فيْصِفر  العَقَام وقال أبو حاتم الّسِ

 إلى البحر. العَقَام ، فيتاَلويان ثم يفترقان ، فيذهب هذا في البّر ويرجع العَقَام فتخرج إليه

 المرأة ُعِقمت ؛ ألنه تقطع فيه األرحام بالقتل والعقوق. قال : ويقال عقيم : القطع ؛ ومنه قيل الُمْلكُ  العَْقم قال : عمرو عن أبيه

 ً ً و،  تُعقَم َعْقما ً و،  َعِقَمْت تَعقَم َعقَما  : ال تحمل. عقيم : ال يولد له. وامرأة عقيم . ورجلَعقمت تَعقُم ُعقما

أحسن من الَخنَس  القَعَمو: ِضَخم األرنبة ونتوُءها وانخفاض القََصبة. قال :  القَعَم األعرابّي قال :أبو العباس عن ابن :  قعم

 أي َعَوج. قَعَم والفََطس. وقال في موضعٍ آخر : في أنفه

 : السنّور. القَيعَموقال : 

 : ِصياُح السنّور. القَْعم عمرو عن أبيه قال :

 لك الحيّة ، إذا لدَغتْه فماَت من ساعته. وقال األصمعي : أقعمتهوالرجُل ، إذا أصابه الطاعون فمات. قال :  أُقِعم وقال الليث :

 هذا المال ولك قُْمعته ، أي لك خياره وأجوده. قعمة

 َيَُْتوكَ )قال هللا جّل وعّز : [ : معقـ ] عمق
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وبلو متيم  .عميق قال الفراء : لغة أهل اَّجاُّ [27اََّّج : ] (َعِميقٍ رِجااًل َوَعلى ُكلِ  ض    اِمٍر َيَِْتنَي ِمْن ُكلِ  َفٍ  
 قال : من كل طريق  بعي . (ِمْن ُكلِ  َفٍ  َعِميقٍ )وقال جماه  يف قوله :  .معيق ي ولون

 .(ِمْن ُكلِ  َفٍ  َعِميقٍ )وقال الليث في قوله 

 المضرُب البعيد. : والفّج : أكثر من الَمِعيق في الطريق. قال العميقو .َمِعيق قال : ويقال

عب الواسع بين الجبلين.  قلت : وقد قال غيره : هو الّشِ

 والمْعق. العَْمق ومعُقت َمعاقةً. وإنّها لبعيدةُ  عُمقَت وأمعقتها ، وقد أعمقتها ومعيقة ، وقد عميقة وتقول العرب : بئر

. َعَمق يهاأي حّق ، ومالي ف َعمقَ  وقال ابن شميل : يقال : لي في هذه الدار  أي حقٌّ

 واألمعاق : أطراف المفازة البعيدة ؛ وكذلك األماعق. وقال رؤبة : األعماق وقال الليث :

 قريريريريريريريريريريرياو األعريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرياق  ريريريريريريريريريريرياوي املريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريَ َْق و 

  
ْق   فريريريريريريريريريريريَ اع ا ريريريريريريريريريريريَ  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريه األعريريريريريريريريريريريالُ ملريريريريريريريريريريريّ

  
المعُق األياَم. يُقال َعلَونا ُمعُوقاً من : بُعد أجواف األرض على وجه األرض يقود  الَمْعق وقرأت بخط ِشمر البن ُشميل قال :

 .َمعيق فالشديد الدُّخول في جوف األرض ، يقال غائط الَمِعيق األرض منكرة ، وعلَونا أرضاً َمْعقاً. وأّما

ي شيئان : المطمئّن ، ويجوز أن يكون بعيَد الغَور. وقال ابن األعرابي ف األعماق قال شمر : وقال األصمعي وابن األعرابي :

 يعني األطراف.« : األعماق وقاتم»قول رؤبة : 

ق ويقال ق فالٌن في األمر ، إذا تنّوق فيه ، فهو تعمَّ  .يتعمَّ

، وهو خطأٌ.  العُُمق : موضع على جاّدة طريق مكة ، بين معِدن بني ُسلَيم وذات ِعرق. والعامة تقول العَُمق وقال ابن السكيت :

 : موضع آخر. َعْمقوقاله الفراء. 

 .الِعْمقَى : يرعى عامق : نبت. وبعيرٌ  الِعْمقَى وقال ابن السكيت :

الرجَل باأللف ، إذا طلع  أقمعت بمعنًى واحد وروى الحّراني عن ابن السكيت قال : أقمعتُهوالرجَل  قَمعتُ  أبو عبيد ::  قمع

 قمعتو في فمه لتصبَّ فيه لبناً أو ماًء. الِقَمع الَوْطَب ، إذا جعلتَ  قمعت وقال غيره : ، إذا قهرته. قمعتهوعليك فرددتَه. قال : 

ً تَق العينُ  قَِمعت : ورم يكون في مؤق العين ، يقال القََمعو. مقموعة الِقربة ، إذا ثنيَت فمها إلى خارجها ، فهي ، إذا وِرَم  مع قََمعا

 ُمؤقها. ومنه قول األعشى :

 مأقا  مل يكن َقِمعا  و 
 ، يقع على رؤوس الدواّب فيؤذيها. وقال أوس بن حجر : قََمعٌ  : ذباب عظيم أزرق ، وجمعها القََمعة أبو عبيد عن األصمعي :

زنريريريريريريريريريريريريريريريرية   َر أّن هللا أنريريريريريريريريريريريريريريريريزَل مريريريريريريريريريريريريريريريري   أمل تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع  و   مريريريريريريريَّ لريريريريريريرياس تريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ بريريريريريريرياء يف الريريريريريريريكريريريريريريريِ فريريريريريريرير  الريريريريريريرييتريريريريريريريِّ  عريريريريريريري 

  
ك رؤوسها من  القََمع يعني تحّرِ

 : القَْمع الحرانّي عن ابن السكيت قال :
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ً  أمقعُه قمعتُه مصدر : فساٌد في موق العين  القََمع بَثر يخرج في أصول األشفار. قال : وقال األصمعي : : القََمعو. قال : قمعا

 وأنشد : ، وهي السَّنام. قال : والقََحدة أصلُه. قََمعة ضاً : جمعأي القََمعوواحمرار. قال : 

 هم ي  ِعمون الةَّحَم من َقَمع الذُّرىو 
عت أيضاً : ذباب يركب اإلبل والظباَء إذا اشتدَّ الحّر ، فإذا وقَع عليها القََمعوقال :   منها. تقمَّ

ين ألقماع ويلٌ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  القول ، عنى به الذين  ألقماع قوله : ويلٌ  «القَول ، ويٌل للمصّرِ

شبّه آذانَهم بها في كثرة ما يدخلها من  ال تُمِسك شيئاً مما يصبُّ فيها. األقماع يسمعون القوَل وال يَعُونَه وال يعملون به ، كما أنّ 

وَن على ترك العََمل بها. وواحد ، وهو األداة التي يَُصبُّ فيها ما يُحقَن في السقاِء وغيره من  اع قَِمعاألقم المواعظ وهم ُمِصرُّ

 أريد بها األسماع. األقماع األوعية. وقيل

: َطرف الذَّنَب ،  القميعة وقال أبو عبيدة : .قمائع : الناتئة بين األذنين من الدواّب ، وجمعها القَِميعة شمر عن أبي عمرو قال :

 وأنشد لذي الرمة : .قمائع وهو من الفرس منقطع العسيب ، وجمعها

 يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن عريريريريريريريريريرين أقريريريريريريريريريريراهبريريريريريريريريريرينَّ أبرجريريريريريريريريريريل  و 

  
ر الريريريريريريري ريريريريريريريمريريريريريريريائريريريريريريريِع و   ِ  ُّ عريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  أذانب  مسريريريريريريري  ِّ اهلريريريريريريري 

  
العُرقوب ، وهو من عيوب الخيل ، يستحبُّ أن يكون الفرس حديد  قَمعة : ِضَخم القََمعو الذنَب. قََمعة العرقوب مثل قََمعةو

نَ »وقال قائل من العرب :  .قََمع : الرأس ، وجمعها القََمعةطرف العُرقوب. وقال بعضهم : ، أي ألضربّن « قََمعكم ألجزَّ

 رؤوسكم.

 لحبشة :وقال األصمعّي : حّدثني أبو عمرو بن العالء قال : قال سيف بن ذي يزن حين قاتَل ا

ْع  ْه ذاو  نريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْع   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أّ   ذ

  

ْع  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُْ قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِذ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرهبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْع   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وا قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
أراد أنَّهم أوساخ أذاّلء كالوسخ الذي « القمع قِرف»قال : أراد : النطع ، وإذا الموت كنع ، فأبدل من الم المعرفة ميماً. وقوله 

 ِقَمع والثُّفروق : : ما التزق بالعنقود من حّب العنب والتَّْمر. الِقَمعو .الِقَمع ألنه أراد يا قرف« قِرفَ »نصب و .الِقَمع يُقَرف من

 البُسرة والتمرة.

 (َوهَلُْم َمقاِمُع ِمْن َحِديدٍ )قال هللا تعالى :  .المقامع : شبه الِجَرزة من الحديِد والعََمد يُضرب بها الرأس ، وجمعها الِمقمعةو

 وهي الِجَرَزة من الحديد ، وهللا أعلم. [21 الَحّج :]

في ثوبه حين خرج أخوه مدركةُ بن إلياس في بُغاء  انقمع ألنّه بقََمعةَ  بن إلياس بن ُمَضر : أحد ولِد ِخنِدف ، يقال إنه لقّب قََمعةو

ي باغي اإلبل ُمدركة ،  يإبل أبيه ، وقعد األخ الثالث يطبُخ القدر ، فسّمِ . قََمعة في ثوبه المنقمع وسّمي طابخ القدر طابخة ، وسّمِ

 وهذا قول النسَّابين.
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عو  قال ذو الرّمة : .المقامع الدابة : رأسها وَجحافلها ، ويجمع على متقمَّ

 أذانب ُّ عر اهل ْل  ص ْحم امل اِمعو 
 يريد أن رؤوسها ُسود.

 ه.هذا المال ، أي خيار قُْمعة وقال األصَمعّي : يقال لك

 : أخذ خياُرها. مقموعة وقال غيره : إبل

ً  وقد  . وقال الراجز :قُْمعَتها ، أي أخذت تقّمعتها . ويقالقمعتُها قَمعا

 ت مَّعوا ق معَتها الع ائال
 : مثل العَجاجة تثور في السماء. القََمع أبو خيرة :

 ، وهو الفارسّي. األقماعيّ  وقال ابن شميل : من ألوان العنب

 : ما في مؤّخر الثُّنّة من طرف العُجاية مما ال يُنبت الشعر. القََمعة يدة :وقال أبو عب

 طبَق الحلقوم ، وهو مجرى النّفَس إلى الرئة. القََمع وقال شمر :

، أي تغيَّْبن ،  «انقمْعنَ  وسلمعليههللاصلىفإذا رأين النبي »وفي حديث عائشة أنها كانت تلعب بالبناِت مع صواحَب لها ، قال : 

 دخولهنَّ في بيٍت أو ِستْر. ، أي ذلّلتُه. قال : وانقماعهنَّ : قَمعتُه فانقَمعَ  يقال

ي تَْقمع أن القَْمع وحكى شمر عن أعرابيّة أنها قالت : الِقَمع  آَخَر بالكالم حتّى تتصاغَر إليه نفُسه. قال : وقال األصمعي : سّمِ

 ً  في فم السقاء ثم يُمأل. الِقَمع : أن يوضع القَْمعوقال :  .أقمعه اإلناءَ  قمعتُ  ألنّه يُدَخل في اإلناء. يقال قَِمعا

 ومقنوعة ، بالميم والنون : ُخنَِث رأسها. موعةمق قال أبو تراب : سمعت أبا سعيد وغيره من أهل العلم يقولون : إداَوةٌ 

 : َطبَق الُحلقوم. القََمع وقال شمر : وقال بعضهم :

 : الدُّخول فِراراً وهرباً. القَْمعوالذُّّل.  : القَْمع ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 ما في السقاء ، أي شربته كلَّه وأخذته. اقتمعتُ  أبو عبيد عن األموّي :

 في فمه ثم اْكِلتْه في فيه. فاقمعه راء : يقال : ُخْذ هذا اإلناءَ سلمة عن الف

ه ، إذا شِرب ما فيه أجمع. وكذلك امتقَّه وامتكَّه. امتَقَع أبو عبيد عن األحمر : يقال ::  مقع  الفصيُل ما في َضرع أُّمِ

بشّرٍ ولقَعتُه بمعناه ، إذا رميتَه بها. وقال غيره  مقَْعته غيره :فالن بَسوءةٍ ، إذا ُرمي بها. وقال  ُمِقعَ  وقال أبو عبيد : قال الفراء :

 لونُه وانتُِقع لونه ، إذا تغيَّر لونه من فزع أو علّة. امتُِقع :

ه ، إذا َرِضعَها. يَمقَع والَمْعق : الشُّرب الشديد. قال : والفِصيل الَمْقع وقال الليث :  أمَّ

 أبواب العني والكاف
 مهمل. ع ك ج :

 ب العني والكاف والشنياب

 [ع ك ش]
 استعمل منه : شكع ، عكش.
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 : نبٌت ، وقد رأيتُه الشُّكاَعى أبو عبيد ::  شكع
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وأمحةريريري  وأذرأين وأمسَفيَت  ، كلُّه أغضريريريَب .  أ ريريريكَع  وقال األمحر : يف البادية ، وهو من أمسرار الب ول. قال :
 ،  ذا ك  ر أنيل ه وضجره  من َمر.  ي  ِل ه. وي ال لكلِّ متأذّ  من  يء  : َيةكع َ َكعا   الرجل   َ ِكع وقال غته :

ِكعٌ  ِكعٌ  وي ال للبخيل الل يم . ريريريريرياكعو   ريريريريريَ كاَعى وقال ابن أمحر الباهلّي يذكر . ريريريريريَ َ ى  الةريريريريريُّ وت اويَه به مسني سريريريريريَ
 َب ل ه.

 الريريتريريريريريريري ْد   ألريريريريريريريِ َّأب  و  ريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريرياعريريى 

  
ه  أفريريريريريريريريريريواَه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريروِق املريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياِو و   لريريريريريريريريريريْ  أقريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ

  
 أهمله الليث.:  عكش

، وبه سمي  العُّكاشةو،  العُكاشةوأبو العباس عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه أنه قال : هي العنكبوت ، والُمولَةُ ، 

 .تعكَّش . وكلُّ شيء لزَم بعُضه بعضاً فقدُعّكاشة الرجلُ 

شٌ و َعِكشٌ  وقال األصمعّي : شعر : كثيرةُ الفروع  عِكَشة األطراف ، إذا كان جعداً. وشجرة ِعكشُ  ، إذا تلبَّد. وشعرٌ  متعّكِ

اء الذي يتفشَّغ الشجُر ويلتوي عليه. العُكَّاشُ ومتشجنة. قال :   : اللَّوَّ

ى به األكداُس الَمُدوسة ، وهي الِحفراة أيضاً. ويقال شدَّ ما العَْوكشة وقال ابن شميل : اثين : ما يُذرَّ  رأُسه َعِكشَ  من أدوات الحرَّ

 ، أي لزَم بعُضه بعضاً.

 ابب العني والكاف والضاد

 [ع ك ض]
 [ضكع]استعمل منه حرف واحد : 

 : المسترخي القوائم في ثقل. الضَّوكع ، وهو األحمق. وقال غيره : َضوَكعةٌ  روى أبو عبيد عن الفراء : رجل:  ضكع

 وأما العََضنُّك فقد أثبتناه في رباعّي العين.

 والكاف والصادابب العني 

 [ع ك ص]
 [.عكص ، كعص]استعمل من وجوهه : 

ً  َعِقص : شكس الخلق سيِّئُه. ورأيت ِمنه َعِكصٌ  أبو عبيد عن الفراء : رجل:  عكص  ، أي عسراً وسوَء ُخلُق. َعَكصا

 : شاقّة المسلك. عِكَصةٌ  ورملة

 وال أعرفه أنا. : اللئيم. قلت : الَكْعص قال بعضهم ::  كعص

 العني والكاف والسنيابب 

 [ع ك س]
 استعمل من وجوهه : عكس ، سكع ، كسع ، عسك ، كعس.

 الدقيق يَُصبُّ عليه الماُء ثم يُشرب. : العَكيس أبو عبيد عن أبي عمرو ::  عكس
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 وأنشدنا لمنظور األسدي :

ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريرييريريريريريلريريريريريريرياهريريريريريريريا الريريريريريعريريريريريكريريريريرييريريريريريَس متريريريريريريريّذمسريريريريريريريه   ملريريريريريريريَّ

  
واصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير هريريريريريريريا واُّداد ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريا  وريريريريريريريري هريريريريريريريا    ريريريريريريَ

  
 .العكيس عبيد : وقال األصمعي : إذا ُصبَّ لبٌن على مرٍق كائناً ما كان فهووقال أبو 

ً  البعير عكست أبو عبيد عن األحمر : وقال ابن  .الِعكاس ، وهو أن تشدَّ عنقَه إلى إحدى يديه وهو بارك ، واالسم عكسا

 األعرابي مثله.

 .«الخيل باللُُّجم عكسَ  أنفَسكم اعِكسوا» وروي عن الربيع بن ُخثَيم أنه قال :
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، إذا جذبَت من جريِره ولزمت من رأسه  عكستُهوقال شمر : معناه اقدعوها وكفوها. قال أعرابيٌّ من بني نُفَيل شنقُت البعير 

 أن يَجعَل في رأس البعير خطاماً ثم يعقده إلى ركبته لئال يُصول. العَْكس فهملج. قال : وقال الجعدّي :

 ك آخَر الشيء على أّوله. وأنشد :: ردُّ  العكس وقال الليث :

ى و  َن  لريريريريريرب  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريْ نَّ لريريريريريريري ى األكريريريريريوار يريريريريريري   هريريريريري 

  
ع    كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل  مريريريريلريريريريهريريريريريريريا ومريريريريلريريريريهريريريرينَّ يريريريري  جريريريريريريريَ  عريريريريلريريريريى عريريريريَ

  
ً  قال : والرجل يمشي َمشَي األفعى فهو  ، كأنه قد يبِست ُعروقُه. يتعكَّس تعكُّسا

ي السكران كذلك.  وربّما سّمِ

 ، وذلك أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك. ِعكاسووقال أبو زيد : يقال ِمن دون ذلك ِمكاٌس 

به ، إذا  َعِسكوبه ، وَسِدك به ، إذا لزمه. أبو العباس عن ابن األعرابي : عسق به  َعِسك أبو عبيد عن أبي عمرو ::  عسك

 لِصق به.

 الِكعاس. وهي أيضاً عظام البراجم في األصابع ، وكذلك من الشاء وغيرها.: ِعظام السُّالَمى ، وجمعه  الَكْعس الليث ::  كعس

:  الُكْسعة ، قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : «َصَدقة الُكْسعة ليس في»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  كسع

 الحمير.

يت : الُكْسعة األعرابي :وأخبرني المنذري عن الطوسّي عن الخّراز قال : قال ابن  قيق ، سّمِ ألنّك تكسعها إلى  ُكْسعة الرَّ

 حاجتك. قال : والنُّّخة : الحمير.

يت الحمير والَجْبهة : الخيل  في أدبارها إذا ِسيقَت وعليها أحمالُها. تُكَسعُ  ألنّها ُكسعةً  قلت : سّمِ

 ه والَظه وألظه ، يلُوُظه ويلُظُّه ويأَلَُظه ، إذا طرده.فالٌن فالناً وكَسحه ، وثَفَنَه ، ولَظَّ  كسعَ  « :النوادر»وفي 

أيضاً : أن يؤخذ ماء بارد فيضرب به ضروع الحالئب إذا أرادوا تغريزها ليبقى لها ِطرقُها ويكون أقوى ألوالدها التي  الَكسعو

  تُنتُجها فيما تقتبل. وقال ابن حلّزة :

وَل أيغريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريارهريريريريريريريريريريا ع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ال تريريريريريريريريريريكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ن الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريج   نريريريريريريريريريريريريريك ال تريريريريريريريريريريريريري ري مريريريريريريريريريريريريريَ  

  

او  ْ  ألضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريك ألريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريَ  امسريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري 

  
 فريريريريريريريريريريريريريريريريريإنَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّ الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريرينِب الريريريريريريريريريريريريريريريريريوا    

  
ةَ نسلها ، واحلْبها ألضيافك فلعلَّ  ز إبلك وأنت تُريُغ بذلك قوَّ  واألغبار : جمع ُغْبر ، وهو بقية اللبن في الضرع. يقول : ال تغّرِ

 عدّوك يُغير عليها فيكون الناتَج دونك.

شات. بُكَسعٍ  األعرابي : قال أعرابي : ِضفُت قوماً فأتونيوقال ابُن   َجبِيزاٍت معّشِ

 اليابسات. : الِكَسر. والَجبيزات : الُكَسع قال :

بسيوفهم ، أي ضربوا  فكَسعَوهم فالٌن فالناً بما ساءه ، إذا هَمزه من ورائه بكالٍم قبيح. ويقال : ولَّى القوُم أدباَرهم َكَسعَ  ويقال :

 .دوابرهم

: حيٌّ من العرب ُرماة ، وكان فيهم رجٌل راٍم ، فرَمى بعدما أسدَف الليُل عيراً فأصابه ، فظنَّ أنّه أخطأه فكسر قوَسه ، ثم  ُكَسعو

 ندم من الغد حين نظر إلى العَير قد اسبَطرَّ 
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ه م ال  للفسريريريه مسني طّلق ميتا  وسريريريهم ه فيه. فصريريريار م ال  لكلِّ اندُ  على فعل  فَعَله. وفيه ي ول الفرُّدق  وق  ضريريريرب
 امرأته نوار :

ا عريريريريريريريريريريِي ملريريريريريريريريريريّ  نريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريه  نريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريريك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وار     غريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريرية  نريريريريريريريريريريريريريَ

  
يش المجتمع األبيض تحت ذنَب العُقاب ، وجمعها الُكْسعة وقال الليث : الظَّبية والناقةُ ، إذا أدخلت ذنَبها  َكَسعتِ و .الُكَسع : الّرِ

جل. « ِشيات الخيل»في  الَكَسعوبغيرهاء.  كاسع بين رجليها. وناقة من وضح القوائم : أن يكون البياض في طرف الثُّنّة في الّرِ

 قاله أبو عبيدة.

 وقال أبو سعيد : إذا خَطَر الفحُل فضرَب بين فخذيه فذلك االكتساع ، فإن شاَل به ثّم َطواه فقد َعْقَربه.

قيق. وإنما َكْسعُها أنّها الُكْسعة وقال أبو سعيد : بالِعِصّيِ إذا  تُْكَسع تقع على اإلبل العوامل ، والبقر الحوامل ، والحمير ، والرَّ

 ِسيقْت.

 وبكع وبقع ، أي ما أدري أين ذهب. َسَكع قال ابن السكيت : ما أدري أين:  سكع

عة وقال أبو زيد :  الِمَضلَّة. من األَرضيَن : المسّكِ

 ، وَشِصيب ، أي غريب. ساكعوجل نَِفيح ونِفِّيح ، عمرو عن أبيه : ر

عةٍ  يقال فالٌن في« : النوادر»وفي  رة التي ال يُهتَدى فيها لوجه األمر. ُمَسكَّعةو ُمَسّكِ  من أمره ، وهي المضلِّلة الموّدِ

 وأنشد الليث :

 أاَل  نّه يف َغْمَرأب  يتسكَّع  
 أي ال يدري أين يأخذ من أرض هللا.

 الكاف والزايابب العني و 

 [ع ك ز]
 استعمل من وجوهه : زعك ، عكز.

 القصير اللئيم. وقال غيره : هو المسنُّ الفاني. : األزعكيّ  أبو عبيد عن أصحابه ::  زعك

: عصاً في أسفلها ُزجٌّ يتوّكأ عليها  العُّكازة : الرجل السيّىء الخلق البخيل المشؤوم. وقال غيره : الِعْكز عمرو عن أبيه ::  عكز

 .ُعكَّازاتو عكاكيز الرجل ، وجمعها

 أهملت وجوهه. ع ك ط :

 ابب العني والكاف والدال

 [ع ك د]
 عكد ، دعك ، دكع : مستعملة.

 وُعْقدته.أصل اللسان  : العَكدة ، وهو أصل القلب بين الرئتين. وقال الليث : َعَكدته أبو عبيدة : القلب:  عكد
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، ومجهوُدك أن تفعل كذا  َمعكوُدكو،  معكوِدك وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال َحبَابُك وَشبَابُك ، وأمّ 

م به مخافة ُعقاٍب أو باز. وأنشد ابُن  استعكد ويقال وكذا ، معناه كلِّه غايتك وآخر أمرك. الضبُّ بحجٍر أو شجر ، إذا تعصَّ

 في صفة الضّب : األعرابيّ 

َ ْ  مريريريريلريريريريريريريه بريريريريكريريريريريريريلِّ كريريريريريريري  ايريريريريريريرية   ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريعريريريريكريريريريريريريَ

  
خر وافريريريريريرياهريريريريريريا لريريريريريري ى كريريريريريريلِّ َمسريريريريريريريريريريريريريريرِ     من الصريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، إذا سِمَن وصلُب. يعَكد َعَكداً  الضبُ  َعِكد وقال الليث :
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عونة ، وقد الدََّعكومن النساء : الحمقاء الجريئة.  الداعكة أبو زيد ::  دعك ً  : الُحمق والرُّ من قوٍم  داعك ، ورجلٌ  دِعك دَعكا

ً  األديم. ودَعكُت الثوب باللُّْبس ، إذا ليّنتَه. ودعكت الخصم دْعك : الدَّْعكوداعكين ، إذا هلكوا ُحمقاً ،  ، ومعكتُه َمعكاً ، إذا  دعكا

 ذلَّلتَه.

 نّانِه وَجِديّته وسليقته.الطريق وعن َضْحكه وَضّحاِكِه ، وعن ح َدْعكة وقال ابُن األعرابّي : يقال تنحَّ من

 بالهاء. داعكةٌ  قال : ويقال للرجل األحمق

 وأنشد :

ض داعريريريريريكريريريريريريرية هريريريريريْ لريريريريريَّ ريريريريريي  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريرييريريريريريف  الريريريريريلريريريريريريَّ  هريريريريريبريريريريريريَ

  
َ  ويريريريريراهريريريريريريريا أفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل الريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   

 
 يريريريريريَ ريريريريْ  املريريريري

  
ً  البعيرُ  دَكعَ  ويقال ، وهو سعاٌل يأخذُها. قال : الدُّكاع أبو عبيد عن أبي زيد : من أمراض اإلبل:  دكع ، وقََحب يَقَحب ،  َدْكعا

 ونَحب يَنِحب ، ونََحز ينَحز وينِحز ، كلُّه بمعنى السُّعال.

 .مدكوع الفرس ، فهو ُدِكع : داٌء يأخذ الخيل في صدورها كالَخْبطة في الناس ؛ يقال الدُّكاع وقال الليث :

 ابب العني والكاف والتاء

 [ع ك ت]
 عتك ، كتع ، كعت : مستعملة.

ً  من اللبن : الحازر ، وقد العاتك هانىء عن أبي زيد :ابن :  عتك  .عتك يَعتِك ُعتوكا

 : الراجع من حاٍل إلى حال. العاتك وقال أبو مالك :

 : األحمر من الِقَدم ، وهو نعٌت. العتيك عمرو عن أبيه :

 : اللَّجوج الذي ال ينثني عن األمر. وأنشد : العاتك ثعلب عن ابن األعرابي :

 ال  للا عواتكان تبعهم  يْ 
يت المرأة  المرأة على زوجها ، إذا نََشزت. عتكت لصفائها وُحمرتها. وقال : عاتكة قال : وسّمِ

ً  فالن عتك أبو عبيد عن أبي عمرو :  ُمنكرةً ، إذا َحَمل. عتَك عتكةو، إذا كرَّ في القتال.  يَعتِك َعتْكا

ثالث  العواتك ، روى القتيبي ألبي اليقظان أنه قال : «من ُسلَيم العواتك أنا ابنُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

ى كلُّ واحدةٍ   عاتكة بنت هالل بن فالج بن َذْكوان ، وهي أمُّ عبد مناف بن قصّي. والثانية : عاتكة : إحداهنّ  عاتكة نسوة تسمَّ

بنت األوقِص بن ُمّرة بن هالل بن فالج بن  عاتكة هاشم بن عبد مناف. والثالثة :بنت ُمّرة بن هالل بن فالج بن ذكوان ، وهي أمُّ 

عمة الوسطى ، والوسطى عمة األخرى وبنو  العواتك . فاألولى منوسلمعليههللاصلىذكوان ، وهي أم وهب أبي آمنة أم النبي 

 ُسليم تفخر بهذه الوالدة.

 لتي طال بها العهُد فاحمرَّ عوُدها.من القسّي : ا العاتكة أبو عبيد عن األصمعي :

 ، إذا صفَا. عاتك ثعلب عن ابن األعرابي : نبيذٌ 

 ، إذا كانت ال تأتبِر ، أي ال تقبل اإلبار ، وهي عاتكة ، وأحمر أقشر ، إذا كان شديد الحمرة. ونخلة عاتك اللِّحياني : أحمر
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ي .  الصَّلود  مل الةِّ
 ضع كذا ، إذا عَدلوا إليه. وقال جرير :القوُم إلى مو عتك وقال الحرمازي :

  (1)ال و . .. 
  

كريريريريريريوا  ة عريريريريريريتريريريريريريَ ريفَْ نريريريريريرييريريريريريريريّ  أدري عريريريريريريلريريريريريريى أيِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أبو قبيلة من اليمن. عتيكو، إذا ذهَب فيها.  يَعتِك في األرض عتك وقال الليث :

 ، كقولك ما بها َعِريب. َكتِيع ابن السكيت وغيره : ما بالدار:  كتع

 .ُكتَع : الدَّلو الصغير ، وجمعها الُكتْعة عمرو عن أبيه :

 وقاتعه ، إذا قاتله. كاتعه أبو عبيد :

أبصعون أبتعون بالتاء ، تؤكَّد الكلمة بهذه التواكيد كلِّها. أخبرني بذلك المنذري عن أبي الهيثم.  أكتعون ويقال جاء القوم أجمعون

ئب بلغة أهل ا : الُكتَع وقال غيره : وقال بعضهم :  ليمن.الذِّ

 ُكتَع ، وُجَمع كتعاء حرف يوصل به أجمع ال يفرد. وجمعاء أكتعومن أوالد الثعالب ، ويجمع ُكتْعاناً. قال :  الُكتَع وقال الليث :

 لم أسمعه لغيره. : لئيم ، وهم الُكتَعون. ُكتَع قال : ورجلٌ  ؛ كلُّ هذا توكيد. أكتعون ، وأجمعون

 المفَرد من الناس.:  الكتيع عمرو عن أبيه قال :

 ، وإذا كانت كبيرةً فهي السَّجيلة. الُكتْعةوسلمة عن الفراء : إذا كانت الدلو صغيرةً فهي الُحْرجة 

ً  جاء فالنٌ « : النوادر»وفي  ً و ُمَكوتعا  وُمْكعراً وُمكعتراً ، إذا جاء يمشي مشياً سريعاً. ُمْكتِعا

 البُلبُل جاء مصغَّراً كما ترى. : الُكعَيت ابن األعرابي قال : أهمله الليث. وأخبرني المنذِري عن ثعلب عن:  كعت

 ، وهما القصيران. لم أسمعه لغيره. َكْعتة وامرأةٌ  َكْعتٌ  وقال أبو زيد : رجلٌ 

 ابب العني والكاف والظاء

 [ع ك ظ]
 استعمل من وجوهه : عكظ ، كعظ.

إذا اشتدَّ على الرجل السفُر وبَعَُد قيل : قد تنكَّظ ، فإذا التوى عليه أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : :  عكظ

 .تعكَّظ أمره فقد

عليه حاجته  عكَّظوعن حاجته ونكَّظه ، إذا صرفَه عنها.  عكَّظه وقال إسحاق بن الفرج : سمعت بعَض بني سليم يقولون :

 ونكَّظها ، إذا نكَّدها.

كّل  بعكاظ أسواق العرب ، وموسٌم من مواسمهم الجاهلية. وكانت قبائل العرب تجتمع : اسم سوٍق من ُعكاظ وقال غير واحد :

 سنة ويتفاخرون بها ويحضرها شعراؤهم فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفّرقون.

 ، وهو عكاظ نُسب إلى ُعكاظيٌ  وأديمٌ 

__________________ 
 : (عتك)« التاج»و « سانالل»ومتاُ ص ر البيه يف  .«التهذي »( كذا يف نسخ 1)

 ساروا فلسه علي أين اصبه هبم
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مل     فيباع به. عكاظ ما حي 
ي فالٌن خصَمه  عكظَ وبعُضهم بعضاً بالفَخار ، أي يَْدَعك.  فيعِكظ ألنَّ العرب كانت تجتمع بها عكاظ ُعكاظَ  وقال الليث : سّمِ

ً  باللَّدد والُحَجج  .َعْكظا

ً  الرجُل دابّتَه عَكظ وقال غيره : ً  القومُ  تعّكظو، إذا حبََسها.  يعِكظها عكظا ، إذا تحبَّسوا ينظرون في أمورهم. قال : وبه  تَعكُّظا

يت  .عكاظ سّمِ

 .مكعَّظٌ و َكعيظٌ  قال ابن المظفّر : يقال للرجل القصير الّضخم:  كعظ

 مهملة : [ع ك ذ]

 ابب العني والكاف والثاء

 [ع ك ث]
 [.كثع ، عكث]استعمل من وجوهه : 

 وكثأ. َكثَع والَكثْأة : اللّبن الخاثر. يقال الَكثْعة أبو عبيد عن األصمعي قال ::  كثع

 شمر عن ابن األعرابّي : كثأ اللبن ، إذا ارتفع وصفا الماُء من تحته.

 ، أي حين ظهرت ُزبدتُه.من لبن  َكثْعةً  سقاؤك ، إذا خرج ُزبده. وشِربتُ  أْكثَعَ  وقال األصمعي : يقال

 بُكثوعها ، إذا َسلََحْت. ورَمت الغنم كاثعة فهي تكثَعُ  الغنم كثعت اللحيةُ وكثّأت ، إذا كثُرت وكثُفت. ويقال كثَّعتِ  وقال المفّضل :

 .َكثْع ، إذا رمت بُسلوحها. واحدها

 أيضاً. كاثعة ، إذا كثر دُمها حتَّى كادت تنقلب. وِلثَة كاثعة وقال الليث : شفةٌ 

 .مكثِّعة وامرأة

 سقاءكم وأكثِّئه ، أي آكل ما عاله من الدََّسم. أكثِّع وقال ابن الفرج : قال األصمعّي : يقال للقوم : ذروني

ا عكث فإني ال أحفظ في ثالثيِّه حرفاً أعتمده. وفي ُرباعيه:  عكث  نبٌت معروف ، وكأن النون فيه زائدة.، وهو  العنكث وأمَّ

 ابب العني والكاف مع الراء

 [ع ك ر]
 مستعمالت. عكر ، عرك ، كرع ، كعر ، ركع :

 .عَكراً  : جعلت فيه عّكرتهو، إذا كِدر ؛ وكذلك النبيذ. وأعكرته  عَكراً  الماءُ  َعِكرَ  أبو ُعبيد ::  عكر

ارونال  العكارون أنتم»وفي الحديث :   وقال غيره : الذي يحمل في الحرب تارة بعد تارة. : العّكار قال ابن األعرابي : «الفرَّ

 بمعنًى واحد. اعتكرو َعَكر : الذي يولِّي في الحرب ثم يكرُّ راِجعاً. يقال العّكار

 لليُل ، إذا اختلط سواُده. وأنشد :ا اعتكر الشباُب ، إذا داَم وثبَت حتَّى ينتهَي منتهاه. وقال غيره : اعتكر وقال اللِّحياني :

 أعسف الليل  ذا الليل  اعتكرْ و 
عاد عمرو بن ُحريث أبا العُرياِن األسديَّ  وحّدثني حاتم بن محبوب عن عبد الجبار عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال :

 فأنشده : ؟فقال له : كيف تجدك
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وٌء يف الريريريريريبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  تريريريريري ريريريريريريريار ب  املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ركريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرأب الريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريان فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريو    ا يريريريريريريريريري  َّكريريريريريريريريريَ
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رْ و  يريريريريريريريريريل  اعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ ة الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُو  َذا الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
رْ و   هريريريريريريري  بريريريريريريريل الريريريريريريري ريريريريريريريُّ  تريريريريريريريركريريريريريريريَي اَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرياء يف قريريريريريريري 

  
ه. اعتكر وقال الليث : الرياح ، إذا  اعتكرتوالمطر ، إذا اشتدَّ.  اعتكرو العسكُر ، إذا رَجَع بعُضه على بعض فلم يُقَدر على عّدِ

 جاءت بالغُبار.

 : الكثير من اإلبل. العَكرة ، أي كثير.أبو عبيد عن أبي زيد : معتِكر وقال ابن شميل : طعام

 من اإلبل : ما فوق الخمسمائة. العََكرو : ُدرديُّ النَّبيذ. قال : العَكر وقال الليث :

 : األصل. الِعْكر أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 وأنشد : .ِعكره ورَجع فالٌن إلى

رهريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريْ وَدْن ملريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري ّ  عريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْح  َد     لريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريِل وأت ريريريريريريريريريريريريريريرياذ املريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال أبو عمرو : لبٌن عكركٌر : غليظ.

  وأنشد :

نِب الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريرِ  عريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريَّ

  
رِ   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ى والريريريريريريريعريريريريريريري  ض  لريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريم  املريريريريريريريلريريريريريريريتريريريريريريريمريريريريريريريَ  عريريريريريريريِ

  
 أرضه ، أي أصلها. ِعكرةَ  ويقال : بَاع فالنٌ 

 : أصل اللسان. العََكرةووالعَكدة 

دأ على السَّيف وغيره. قال : وأنشدني المفضَّل : العَكر ثعلب عن ابن األعرابي :  : الصَّ

َ  لريريريريريريريريه  رِنريريريريريريريريْ يريريريريريريريريِف ال فريريريريريريريريِ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير   كريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رَاو   ا   والريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريرياله ا ريريريريريريريريريريريريَ

  
الغباُر. قال : ومن جعل الهاء  عكَرهـ و يعني السيفـ  على الهاء فكأنه قال : وقد عاله بالعكر قال : الَخباط : الغُبار. ونَسقَ 

م المكنَّى على الظاهر.للخباط فقد   لحَن ، ألّن العرب ال تقّدِ

 عن الطُّهور بماء البحر. وسلمعليههللاصلىسأل النبي  العََركيَ  في الحديث أن:  عرك

السمَك. ألنّهم يَصيدون  َعَرك قال : ومنه قيل للماّلحين .َعَرك : صيّاد السَمك ، وجمعه العََركيُ وقال أبو عبيد عن أبي عمرو : 

 وقال ُزهير :

رَّ الريريكريري ريرييريريريريريريري  كريريمريريريريريريريا ى اَّريريريريريريري اأب  هبريريم مسريري  ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريَ

  
َرك    ة الريريعريريَ فريريريريريريريائريريَن مريريوَج الريريلريريُّجريريريريريريريّ ي السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريري 

  
 الصوت. : العَِركو العََرك أبو عبيد عن األصمعي :

المرأة  العَركيّة َسناُمها باليد. وقال غيره : يُعَرك : ناقة فيها بقيَّة من َسِمنها وَسنامها ، ال يُعلَم ذلك حتَّى العَروك وقال غيره :

 الفاجرة. وقال ابن مْقبل يهجو النجاشّي :

ةٌ و  رَكريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ اكريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ

  
الِن   هريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريا رجريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريا يف طريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريريريريَ

  
ً  : ازدحام اإلبل على الماء ، وقد الِعراكو جال في الحرب : ازدحاُمهم ،  اعتراكو. اعتركت اعتراكا  بعضاً. بعِضهم َعْركُ والّرِ

ً  ويقال عاركتُه .المعارك فيه إذا التقَوا ؛ والجمع يعتركون : الموضع الذي المعركةو ي الرجلُ  معاركةو عراكا  ، وبه سّمِ

 ً  .ُمعاِركا

ً  األديم عركتُ  ويقال ً  القوَم في الحرب عركتو، إذا دلكتَه َدْلكاً.  َعْركا  .َعركا
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 ، إذا كان َسِلَس األخالق سهلَها. العريكة الِحْمل ، وجمعه العَِريُك. ويقال : إّن فالناً لليِّنُ  عَركه البعير : َسنامه إذا عريكةو
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 ، إذا كان شديد النَّفس أبيّاً. العريكة وفالن شديد

عي. َعِركت ، وقد معروكة وأرضٌ   ، إذا جَردتها الماشيةُ من الرَّ

 لم يُعلَم ِسمنُها من ُهزالها إاّل بالجّس.، إذا  َعُروك وناقةٌ 

تين. ولقيتُه َعْركتين أو َعْركةً  ويقال لقيتُه  .َعَركات ، أي مرةً أو مرَّ

 قبل أن تُِفيض. الِعراك كانت ُمحِرمةً فذكرت وسلمعليههللاصلىوفي الحديث : أن بعض أزواج النبي 

ً عَ  ، أي حائض. وقد عارك : الَمحيض. وامرأة الِعراكو  ، أي ُحيَّض. عواركُ  . ونساءٌ َركت تَْعرُك ِعراكا

يعاً ال يُطاق. وقوم َعِركٌ  ورجلٌ   .عركون ، إذا كان شديداً ِصّرِ

راع حتّى يخلُص إلى اللحم ويقطع الجلَد  العَْرك أبو عبيد عن العََدبَّس الكناني قال : والحاّز واحد ، وهو أن يَُحزَّ الِمرفَق في الّذِ

 رة. وقال الشاعر يصف بعيراً بائن الِمرفَق ، فقال :بحّدِ الِكْركِ 

 قليل العرك َيهجر ِمرف اها
سحاء القبيحة. العركركة أبو عبيد عن أبي زيد قال :  من النساء : الكثيرة اللَّحم الرَّ

 وأنشدني أعرابي :، إذا كانت ضخمةً سمينة.  َعَرْكركات وجمعها َعركركةٌ  وسمعُت غير واحٍد من العرب يقول : ناقةٌ 

يريريريريريريريريل  قريريريريريريريريومريريريريريريريريا    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريَاْ رمسريريريريريريريريلريريريريريريريريي بريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ومريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   ركريريريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريريريا   كريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد : .عركرك أبو العباس عن ابن األعرابّي : بعيٌر به ضاغطٌ 

رِك  رَكريريريريريريريريْ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب مريريريريريريريرين ذي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغريريريريريريريري   عريريريريريريريريَ

  
َواين َُّْوره لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريربَِك   ى بريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 النساء. قال : وأصله ثالثي ، ولفظه خماسّي.، وهو الضَّخم من أركاب  عركرك وقال الليث : رَكبٌ 

 القوم واعتَوكوا ، إذا ازدحموا. اعترك وقال شجاٌع السُّلمي :

، والحريكة ، والسَّليقة ، والنقيمة ، والنقيبة ، والنخيجة ، والَجبِيلة ، والطبيعة ، بمعنًى  العريكة عمرو عن أبيه : فالٌن ميمون

 واحد.

 القوُم ، إذا َصبَّْت عليهم السماُء فاستنقع الماُء حتَّى سقَوا إبلَهم من ماء السماء. أكرعَ  شمر عن أبي عمرو ::  كرع

ومنه قول  .بالَكَرع ، وأروينا نَعَمنا الَكَرع ، وقد شِربنا َكَرعٌ  قلت : وسمعت العرب تقول لماء السماء إذا اجتمع في غدير

 الراعي يصف إبالً وراعيَها :

ٌل مريريريريريريريريريريا  ْن َيريريريريريريريريريريزِّئريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريُّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َرعريريريريريريريا  وي كريريريريريَ ْزءا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري ا  ومريريريريريريريا  ْن تريريريريريرتريريريريريَ  جريريريريريَ

  
 في النهر. الَكْرع وروي عن عكرمة أنه كِره

 منه بفيك من إناء : أن يشرب الرجل بفيِه من النَّهر غير أن يشرب بكفَّيه أو بإناء. وكلُّ شيء شربتَ  الَكْرع شمر عن أبي زيد :

 فيه. وقال األخطل : كَرعتَ  أو غيره فقد

لريريريريريريريه   بريريريريريريريَّ ْذٌب مريريريريريريري ريريريريريريريَ روى الريريريريريريريعريريريريريريريِ ريريريريريريرياَش هلريريريريريريريا عريريريريريريريَ  يريريريريريريري 

  
َرعريريريريريريريريوا    ذا الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياش  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أمريريريريريريريري ريريريريريريريريالريريريريريريريريه كريريريريريريريريَ

  
 : الذي رَمى بفمه في الماء. الكارعو
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 : الذي يشرب بيديه من النهر إذا فَقَد اإلناء. الَكِريع وقال أبو عمرو :

. وقال ابن ُمْكِرعةو كارعةٌ  ، وهي كرعتو أكرَعتْ  من النخيل : التي على الماء. وقد الُمْكِرعاتو الكارعات وقال أبو عبيد :

الء فيسودُّ أعناقها. المكِرعات األعرابي :  من اإلبل : اللواتي تدخل رؤوسها إلى الّصِ

 وقال األخطل :

 ال تريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريزْل جبريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري يّ   ذا مريريريريريريريريريريريريريريرياو 

  
كريريريريريريريريريريريَرعريريريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريري ُّ ريريريريريريريريريريرياِن  

 
 تريريريريريريريريريريريردَّى املريريريريريريريريريريري

  
 هاهنا النَّخيَل النابتةَ على الماء ، كما قال لبيٌد يصف نخالً : المكرعات وجعل غيره

هريريريريريريريا  عريريريريريراكريريريريريريريا غريريريريريت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادرأب  يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريرين رِفريريريريريْ

  
مريريريريريريريريرير    هريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريارٌع يف املريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريغريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
ً  اإلنسان في الماء كرعَ  وقال الليث : ً و يكرع كْرعا  فيه من موضعه.، إذا تناولَه ب ُكروعا

 في اإلناء ، إذا أمال نحوه عنقَه فشِرب منه. وقال النابغة : كرعو

 بصهباء يف مسافاهتا املسك كارع
 أي مجعول فيه. وقال شمر : أنشَدنيه أبو عدنان :

 بزوراء يف أكلافها املسك كارع
 نَفَُسك مثل المسك.فيها ، أي  الكارعُ  اإلنسان ، أي أنَت الِمسك ألنّك أنت الكارعوقال : 

ة فهو  ركٌن من الجبل يعترض في الطريق. : الُكراع وقال غيره : .ُكراع أبو عبيد عن األصمعّي : إذا ساَل أنٌف من الَحرَّ

 القوائم : شديدها. ُمكَرع الغَِميم : موضع معروف بناحية الحجاز. وفرسٌ  ُكراعو

 قال أبو النجم :

 م كرَعْ أمس    جملوٌُّ َ واه  
الدواّب  بأكارع من الناس : السَِّفلة ، ُشبِّهوا األكارعوالشاة ، وهي قوائمها.  بأكارع األرِض : أطرافُها القاصية ، شبِّهت أكارعُ و

 ، وقد كِرعٌ  : ِمْغليٌم. ورجل كرعةٌ  وقال الليث : جارية .«األرض أكارع ال بأس بالطلَب في»، وهي قوائمها. وفي الحديث : 

ً  إلى العمل َكِرعت  .َكَرعا

كبة ، ومن الدواّب : ما ُدوَن كعوبها. الُكراعوقال :   من اإلنسان : ما دوَن الرُّ

 ناحيتُها. األرض : ُكراعوكّلِ شيء : طَرفه.  ُكراعو ؛ وهي الوظيف. قال : ُكراعٌ  ويقال هذه

 أي دقّة. وقال أبو عمرو أيضاً فيما روى َعمرو عنه :،  َكَرعٌ  : الدقيق مقدَّم الساقين ، وفيه األكرع أبو عبيد عن أبي عمرو :

عَ وتطهَّر الغالم ،   ، وتمكَّى ، إذا تطهَّر للصالة. تكرَّ

الح إذا ذُكر مع السالح.  الُكراع وقال الليث :  :الخيُل نفُسها. وِرجال الجْنَدب : ُكراعاه. الُكراعو: اسٌم يجمع الَخيَل والّسِ

 : ومنه قول أبي ُزبَيٍد الطائي

رَاعريريريريريريرييو  ى بريريريريريريريكريريريريريريري  لريريريريريريريَ ب  اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريفريريريريريريريى اجلريريريريريريري 

  
ر ء    وده اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ه وأوىف يف عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يُد ، وأْخَطبك ، وأصقبك ، وأقنى لك ، بمعنى أمكنك.  أكرَعك ثعلب عن ابن األعرابي : يقال الرجُل ، إذا تطيََّب  كِرعوالصَّ

اعوبطيٍب فصاَك به ، أي لِصَق به.  فَُل من الَكَرعَ  الذي يخاِدن : الَكرَّ  ، وهم الّسِ
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يف اَّ يث : و ، وهو ماء السريريريماء   لَكرَع : الذي يسريريري ى ماَله الكرَّاعو    هلَّم جرّا. َكرَعٌ   اللاس ، ي ال للوامس 
ا أراد موضريريعا  َيتمع فيه ماء السريريماء فيسريري ي  «فالن َكرَعَ   اسريريِ ي»أن رجال  ع قائال  ي ول يف سريريحابة :  ، و منَّ

 به صامسب ه ُّرَعه.
 ، وهو ماء السَّماء ، فأوردوه إبلَهم. الكَرع القوُم ، إذا أصابوا أكرعَ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 إكعاراً. أكعرَ  وقد،  ُمْكِعرٌ  أبو عبيد عن األصمعي : إذا َحَمل الُحواُر في َسنامه شحماً فهو:  كعر

 من األشبال : الذي قد َسِمن وَحَدَر لحُمه. الَكْيعَرو، إذا مرَّ يعدو ُمسِرعاً.  ُمكِعراً  مرَّ فالنٌ « : النوادر»وفي 

 َكِعر يأيضاً ، إذا َسِمن. وقال ابن األعرابي ف َكعَراً  بطنُه َكِعرَ و، إذا امتأل بطنُه من كثرة األكل.  َكعَراً  الصبيُ  َكِعر الليث :

 بطنُه مثله. َكِعروالصبّي 

لواِت كلِّها فهي الركوع وكلُّ قَومٍة يتلوها .ركعات ، وصالة الظهر أربع ركعتان صالة الصُّبح:  ركع  والسجدتان من الصَّ

 .ركعة

كوع وأما .رَكعات وثالث ركعتينو ركعةً  المصلِّي رَكع ويقال القَومة التي فيها القراءةُ فهو أن يَخفض المصلّي رأَسه بعد  الرُّ

ً  حتَّى يطمئنَّ ظهره ً  . يقالراكعا  .َركع ركعةً  ، واألول تقول فيه ركع ركوعا

 وقال لبيد :

 أِدبُّ كأيّنِ كلَّما ق مه  راكع  
 المنحني في قول لبيد. فالراكع

 .ُركوعو الراكع ُركَّعٌ  ، وجمع عراك وكلُّ شيء ينَكبُّ لوجهه فتمسُّ ركبتُه األرض أوالً تمسُّها بعد أن يخفض رأسه فهو

ي الحنيفَ  ً  وكانت العرب في الجاهلية تسّمِ  إلى هللا. رَكعَ  ، إذا لم يعبُد األوثان. ويقولون : راكعا

 ومنه قول الشاعر :

    ربّه ربِّ الربية راكع  
 الرجُل ، إذا افتقَر بعد غنًى وانحطَّت حالُه. وقال الشاعر : ركع ويقال :

َك أن تريريريريريريريريريريرْ ال و  لريريريريريريريريريريَّ  هتريريريريريريريريريرينَي الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت عريريريريريريريريريريَ

  
ه   عريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريرير  قريريريريريريريريريريري  رفريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَع يريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريا  والريريريريريريريريريريري َّ

  
 أراد : وال تهينْن ، فجعل النون ألفاً ساكنة ، فاستقبلها ساكن آخر فسقطت.

 ابب العني والكاف مع الَّلم

 [ع ك ل]
 .(1)[لعك : مهمل]

 مستعمالت. عكل ، علك ، كلع ، كعل ، لكع :

 َعْكالً ، مثل حدس يحِدس حدساً ، إذا قال برأيه. ل يعُكلُ عكَ  أبو عبيد عن الفراء ::  عكل

 : المرأة الحمقاء. العَوكل وقال أبو عمرو :
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ملة العظيمة. العَوكلة وقال أبو عبيد :  : الرَّ

__________________ 
 .«اللسان»، ومل ترد املادأب يف  (201/  1)« العني»( كذا يف 1)
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 وقال ذو الرمة :

 قابلْته  َعوكالٌ  عوانكق  و 
 .أعكال : اللَّئيم من الرجال ، وجمعه العُْكل ثعلب عن ابن األعرابي :

 َعكالً ، إذا ساقها وضمَّ قواسيها. وأنشد : يَعِكلُها السائق اإلبلَ  عَكل الليث

 ت عَكل  و نريَعٌم ت َةلُّ    الرئيس 
 ن.: لغة في العََكر من اإلبل ، والراء أحس العََكلوقال : 

باب. ُعْكلو  وتيٌم وعديٌّ : قبائل من الّرِ

 .ُعكليٌ  والعرُب تذكر ُعكالً بالغباوة وقلَّة الفطنة ، ويقولون لمن يُستَحَمق :

 َعكالً. رواه أبو عبيٍد عنه. أعُكلُه ، أي معقولة بِرْجٍل ، واسم الحبل ِعكال. قال ذلك أبو عمرو. وقد عكلتُه معكولة وإيلٌ 

ملة أيضاً. العوكلة ن ابن األعرابّي :وروى أبو العباس ع  : األرنب ، وهي الرَّ

ن : الُمْعِكلو،  العاكل أبو العباس عن ابن األعرابي قال :  الذي يظنُّ فيصيب. ، والغَيَذاُن ، والمخّمِ

واحتكل ، إذا  اعتكلوعلّي األمر وأحكَل ،  أعَكلَ  ويقال : .ُعُكلٌ  ، وهو القصير البخيل المشؤوم ، وجمعه عاكل قال : ورجلٌ 

 أشكَل.

ً  الفرُس اللجام علكَ  يقال:  علك  .يعلُكه َعْلكا

 وقال النابغة :

  َه الَعجاج وأ رى تعلك اللُّج ما
قشقة عند الهدير. قال رؤبة : العَِلَكةو  : الّشِ

 َيريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرين ُّأرا  وهريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريرا  َ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
ْهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريا   يريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريني الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريِ  يف عريريريريريريريريَ

  
اع ، وجمعه الِعْلكو  وأعالك. ُعلوكٌ  : صمغ يُمضغ فال يَمَّ

َسهٌل وَدكَداك ، وَسلَم »سأله عن منزله ببِيَشةَ ، فوَصفَها جرير فقال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث جرير بن عبد هللا أن النبي 

 وقال لبيد : .العَلَك والعَالك : شجر ينبت بناحية الحجاز ، ويقال له .«وأراك ، وَحْمٌض وَعالك

َك اَّريريريريريريجريريريريريريرياُّ مريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريرية لريريريريريريريَ ْه عريريريريريريَ يتريريريريريريريَ  لريريريريريريتريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريَّ

  
ْوأِب    فريريريريريريريريجريريريريريريريريلريريريريريريريريوَب انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريرية  لريريريريريريريري ريريريريريريريريا   اَّريريريريريريريريَ

  
 : ِعرق في الخيل والُحمر والغَنَم يكون في البُظاَرة غامضاً داخالً فيها. العَولك أبو عبيد عن العدبّس الكنانّي قال :

 البُظارة : ما بين اإلسَكتَيِن.قال : و

 وأنشدنا :

 ُْ ا    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  مريريريريريريريريا أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَبَ ظريريريريريريريريهريريريريريريريريَر غريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
  ُْ َر فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه أْورا هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريه  أن يريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريْ   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 من َعْولَكنِي غَلبا  إلْبالُ 

 .العولك عوالك وذلك أن امرأتين ركبتا غنّاماً ، وهو اسُم جمل. وجمع

 ِعرٌق في َرِحم الشاة. : العَولك وقال أبو عبيد : وقال الفراء :
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بر في المواطن.:  كلع  سلمة عن الفّراء : الُكالعيُّ مأخوذ من الُكاَلع ، وهو البأس والشّدة والصَّ

 : الوَسخ. الكولَع وقال ابن األعرابي :

ً  عليه الوسخُ  َكلَعَ  أبو عبيد عن الفراء :  كِلعَتْ  ، إذا يبِس. وعن األصمعي : َكلَعا
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 ،  ذا تة َّ ْه وتوّسخْه. َكَلعا    رجل ه
ً  البعيرُ  كِلع الليث : : داء يأخذ البعير في مؤّخره ، وهو أن يَجَرد الشعُر عن  الَكلَعةوقال :  .َكِلعٌ  ، إذا تشقََّق ِفْرِسنُه ؛ وهو كلَعا

 مؤّخره وينشقَّ ويسوّد ، وربَّما هلََك منه.

 خ.، وهو األسود الذي سواُده كالوسَ  َكِلعٌ  ورجلٌ 

 : التََّحالف ؛ لغة يَمانية. التكلُّع وذو الَكاَلع : ملك من ملوك حمير. وقال ابن دريد :

ي ذو الَكاَلع ألنّهم عوا. تكلَّعوا قال : وبه سّمِ  على يده ، أي تجمَّ

صُّ جرباً فييبس فال ينجع : أشدُّ الجَرب ، وهو الذي يَبِ  الكلَع . وقال النضر :الَكِلعة أبو عبيد عن الفراء : إذا كثرت الغنُم فهي

 فيه الِهنَاء.

ْجَل. الكلَع وأصل هذا من .تكلَّعت وقال ابن حبيب : إذا اجتمعت القبائل وتناصرت فقد  يركب الّرِ

مان»في الحديث : :  لكع  غيره :عند العرب : العبد اللئيم. وقال  اللُّكع قال أبو عبيد : «لَُكع ابن لَُكعٌ  أسعد الناس في آخر الزَّ

 .لكيعةو لََكاع : األحمق. وامرأة اللَُّكع

ً  الرجلُ  لِكعَ  وقال الليث : يقال ، كلُّ ذلك  لكيعة وامرأة لكيع . ورجلٌ لََكاعِ َمْلكعانة ، وامرأة ألَكع لَُكٌع َمْلكعان ، فهو يَلَكع لَكعا

 يوَصف به الُحمق والُموق.

 .لَُكع ولد من ُسْخٍد وصاءةٍ وغيرها ، ومن ذلك قيل للعبد وَمن ال أصل لهما يخرج مع ال ثعلب عن ابن األعرابي : المالكيع :

 وأنشد : .لَكوع وقال الليث : ويقال

ر الريريريريريريلريريريريريريري ى   أنريريريريريريريه الريريريريريريفريريريريريريىت مريريريريريريريا داُ يف الريريريريريريزَّهريريريريريريَ

  
وع  و   كريريريريريريريريري   أنريريريريريريريريريه  ذا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري َّ الريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريان  لريريريريريريريريريَ

  
:  لَكوع ، َوَوكوع لكيع ورجٌل وكيع .األلكع فُمه فهو. وإذا سقط لَُكعة واألنثى لَُكعٌ  أبو عبيدة : إذا سقطت أضراس الفََرس فهو

 لئيم.

 الرجُل الشاةَ ، إذا نََهَزها. لَكع وقال أبو تراب : سمعُت شجاعاً السُّلمّي يقول :

 وَوْكعاء ، وهي لكعاء أوَكع ، وامرأة ألكعُ  ونكعها ، إذا فعل بها ذلك عند َحْلبِها ، وهو أن يضرب ضرَعها لتدّر. قال : وعبد

 الحمقاء.

 قال البكري : هذا شتٌم للعبد واللئيم.

قال : وهو الضيِّق الصدر ، القليل الغَناء الذي تؤّخرهُ الرجال عن أمورها فال يكون له  الكع. لَُكعٌ  شمر عن أبي نهشل : يقال هو

 .اللَُّكع موقع ، فذلك

 .للَُكوع ير : إنهوقال ابن شميل : يقال للرجل إذا كان خبيَث الفَعاِل شحيحاً قليل الخ

 أهمله الليث.:  كعل

 لكّلِ شيٍء ، إذا وَضعَه. الَكْعلووأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : الِخثْي للثَّور ، 

 من الرجال : القصير األسود. وقال َجندٌل الطُّهوّي : الَكْعل وقال غيره :

ِذرْ و   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريحريريريريريريريريْه لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريى هلريريريريريريريريا َُّوٌج قريريريريريريريريَ

  
ٌل   عريريريريريريريريريْ رْ كريريريريريريريريريَ واٌد وِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ
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 ابب العني والكاف مع النون

 [ع ك ن]
 مستعملة. عنك ، عكن ، كنع ، نكع ، كعن :

 ، أي بشيء كثير منه. بِعْنكٍ  ، أي شيء كثير منه. وجاءنا من الطَّعام بِعْنكٍ  ابن شميل : جاء من السََّمك:  عنك

ملة التي فيها تعقُّد حتَّى يبقى فيها البعير ال يقدر على السَّير فيها. يقال قد : العانك أبو عبيد عن األصمعي قال  .اعتنك الرَّ

 : لوٌن من الحمرة. العانك وقال الليث :

 ، إذا كان في لونه ُصفرة. عانكٌ  دم

 وأنشد :

 ُِ  أو عانك  ك ُ الذبيح م  ا
مل في لونه ُحمرة. العانكوقال :   من الرَّ

، فهو خطأٌ وتصحيف. والذي أراده الليث من صفة الُحمرة فهو عاتك بالتاء ، وقد مرَّ تفسيره  العانك قاله الليث فيقلت : كلُّ ما 

 في بابه.

 وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : سمعُت أعرابيّاً يقول :

 أاتان فريريريريريريريريريريريريريالٌن بريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريذ عريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريك  

  
 يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتِّ الريريريريريريريلريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَك مريريريريريريري ريريريريريريريل الريريريريريريريفريريريريريريرياتريريريريريريريك  

  
 من الرمال فهو الذي فسَّره األصمعي ، ال ما فيه ُحمرة. العانك وأما

 وأما ما استشهد به من قوله :

 ُِ  أو عانك  ك ُ الذَّبيح م  ا
 فإنِّي سمعت اإلياديَّ يروي عن شمر أنَّ أبا عبيٍد أنشده :

 ... أو عاتق  ك ُ الذبيح
عرابي عن من قال من األعراب : أتانا بنبيذ عاتك ، أي بنبيذ فإْن كان وقع لليث بالكاف فهو عاتك بالتاء ، كما روى ابن األ

 أحمر.

ويقال  من الليل ، أي بعد ساعة وبعد ُهْدء. ِعنكٍ  وقال األصمعّي وغيره : أتانا فالٌن بعد : ُسدفة من الليل. الِعْنك وقال الليث :

ً  مكث  ، أي عصراً وزماناً. ِعنكا

 ، وهي األبواب. العُنوك ، إذا تََجر فيالرجُل  أعنكَ  ثعلب عن عمرو عن أبيه :

مل الكثير. ِعْنك ، واحدها الِعْنكة : وقََع في أعنكَ و  ، وهو الرَّ

 الباَب وأعنكتُه ، إذا أغلقتَه ، لغة يمانية. عنْكتُ  وقال ابن دريد :

 الثاني.ثلثُه  الِعْنك : الثلث الباقي من اللَّيل. وقال أبو عمرو : الِعْنك أبو تراب عن األصمعي :

 ، ولصانِعه الفَْيتَق. الِعْنك وقال ابن األعرابّي : يقال للباب

من. ولو قيل جارية العَُكن قال الليث وغيره ::  عكن  .معكَّنة لجاز ، ولكنهم يقولون عْكناءُ  : األطواء في بطن الجارية من الّسِ

 .العَُكن ُعْكنة وواحدة
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ً  الشيءُ  تعكَّن ويقال  بعُضه على بعٍض وانثنى.، إذا ُرِكَم  تعكُّنا

رع : ُعَكن وقال ابن األعرابي :  ، إذا كانت واسعةً تَثَنَّى على الالبس من َسعَتها. ُعَكن أثناؤها ؛ يقال درٌع ذاتُ  الّدِ

 العَْكنانُ  أبو عبيد عن الفراء قال :
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 : اإلبل الكثيرة العظيمة. وأنشد : العََكنانُ و

 َعْكَلانْ هل  للَِّوى من َعَكر  
، أي أحلف به. وروي عن األصمعي أنه قال : « به أكنَعُ  ال والذي»أبو العباس عن ابن األعرابي قال : قال أعرابّي : :  كنع

الغدر. والخانع : الذي يضع رأسه  فسألته عنهما فقال : الُخنوع :« الُكنوعورّبِ أعوذ بك من الُخنوع »سمعُت أعرابياً يدعو : 

س رأسه. قال : للسَّوءة يأتي   وقال غيره : التَّصاُغر عند المسألة. : الُكنوعوأمراً قبيحاً فيرجع عاُره عليه فيستحي منه وينّكِ

 : الذلُّ والخضوع. الكنوع

بعث خالد بن الوليد إلى ذي الَخلََصة ليهدمها ، وفيها صنم يعبدونه ، فقال له  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث : أن رسول هللا 

 المتقفِّع اليد. وقال أبو عبيد : : المكنَّع ، أخبرني المنذرّي عن ثعلٍب عن ابن األعرابّي قال : «ُمكنِّعتُك ال تفعْل فإنها» ادن :السَّ 

 ، أي تخبل أعضاَءك وتيبِّسها. مكنِّعتُك الذي تقبَّضت يده ويبِست. وأراد الكافر بقوله إنها : الكانع

ا قَُربوا من المدينة  وفي حديث آخر : أّن المشركين يوم ، أي أحجموا عن الدُّخول فيها  كنَّعُوا ، ومعنى «عنها َكنَّعوا»أُُحد لمَّ

 وانقبضوا.

 اللَّيل ، إذا حَضر ودنا. وقال الشاعر : اكتنع ويقال

 اكتلعاو  َب هذا الليل 
 وأما من روى بيت النابغة :

 بزوراء يف أكلافها املسك  كانع
 فمعناه الالصق بها.

 .«أكنع كلُّ أمٍر ذي باٍل لم يُحَمِد هللا عليه فهو»قول األحنف بن قيس :  ومنه .ُكْنع : ناقص ؛ وأمور أكنعُ  وأمرٌ 

 : الطمع. الُكنوع وقال أبو عمرو :

 : السائل الخاضع. وروى بيتاً فيه : الكانعو

 رَمى هللا يف تلك األكّف الكوانع
 ومعناه الدَّواني للسؤال والطمع.

 : الذي قد تدانَى وتصاغر وتقارَب بعُضه من بعض. الكانع د عن األصمعي :أبو عبي

 : الحاضر. المكتنعو

ه الِقدُّ. وأنشد بيت النابغة : كانع وقال ابن دريد : أسير  : قد ضمَّ

 بريَزوراَء يف مسافاهتا املسك  كانع  
 قال : أراد تكانَف المسك وتراُكبَه.

 ، وكّوعه ، بمعنًى واحد. كنَّعهووروى إسحاق بن الفرج لألصمعي : يقال بضَّعه ، 

 : المكسور اليد. الكنيع عمرو عن أبيه :

 عنّا ، أي عدلوا. كنَعوا : العادل من طريٍق إلى غيره. يقال الكنيعو

ء. الُمكنَعَة سلمة عن الفّراء قال :  : اليد الشَّالَّ

 فالٌن منّي ، أي دنا منّي. اكتنعوجُل ، إذا ُصرع على َحنَكه. الر ُكنِع وقال ابن شميل :

 فالٌن بفالٍن ، إذا تضبََّث به وتعلَّق. وقال متمم : تكنَّعَ و: الذي قد تشنَّجْت يُده. قال :  الَكنِعو األكنع وقال الليث :
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 عان  ثريَوى يف الِ  ِّ مسىّت تكلَّعاو 
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ً  الموتُ  كنعوأي تقبَّض واجتمع.   ، إذا دنا وقرب. وأنشد : كنوعا

  يّن  ذا املو   كَلعْ 
ت جناحيها لالنقضاض ، فهي كنعتو  جانحة. وقال في قوله : كانعة العُقاُب ، إذا ضمَّ

 رمى هللا يف تلك األنوِف الكوانعِ 
 عليه.عليه ، أي عطَف  اكتَنَع واالكتناع : التعطُّف ؛ يقال قال : هي الالزقةُ بالوجوه. قال :

الرجل ، للشيء  أكنعو، وكانوا أّمة يتكلمون بلغٍة تضارع العربيَّة. قال :  الكنعانيُّون بن سام بن نُوح ، إليه ينسب كنعانوقال : 

 ، إذا ذّل له وخضع. وقال العجاج :

 ِمن نف ِه والّرِفِق مسىّت أكَلعا
وأنشد  .نُُكع القصيرة من النساء ، وجمعها : النَّكوعولون. قال : من النساء : الحمراء ال النَِّكعة أبو عبيد عن أبي عمرو ::  نكع

 البن مقبل :

 ال س وٌد وال ن ك ع  
يت قال : سمعت ابن األعرابي يقول : أحمر اني عن ابن السّكِ ، قال : وهي ثمرة النُّقاَوى ،  كالنََّكعة وأخبرني المنذرّي عن الحرَّ

وأخبرنا ثعلب عن ابن األعرابّي حكى عن بعضهم أنه قال :  الطُّرثوث. قال : نََكعة وهو نبٌت أحمر. قال : ويقال هو أحمر مثل

قال : وهي َجنَاةُ ثمِر ـ  نََكعة قلت : وسماعي من األعرابـ  هكذا رواه بضم النون لنا« النُّكعة فكانت عيناه أشدَّ حمرةً من»

 شجرة حمراُء كالنَّبق في استدارته.

 وأحمر عاتك. نِكعٌ  وقال اللحياني : أحمر

ر األنف ، وقد األنكع وقال الليث : ً  : المتقّشِ  مع حمرة لوٍن شديدة. نَِكع ينَكع نَكعا

 الطُّرثوث في أعالها كأنها ثُومة ذكِر الرجل مشربة ُحمرة. نَكعة قلت : وقد رأيت

 ، إذا ضرَب دبَره بظهر قدمِه. وأنشد : نَكعهووقال الليث : يقال كسعه 

ل   عريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريِ  ثريريريريريريريريري  عريريريريريريريريوا الريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريَز  نريريريريريريريريّ لريريريريريريريريكريريريريريريريريَ   ال تريريريريريريريريَ

  
ع الريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريريَز ظريريريريريريريامل    ل  مريريريريريريرين يريريريريريريريلريريريريريريريكريريريريريريريَ عريريريريريريريَ  بريريريريريريريِ  ثريريريريريريريري 

  
 : اإلعجال عن األمر ؛ يقال نكعته عن ذلك األمر ، إذا أعجلتَه. وقال عدّي بن زيد : النَّْكع وقال األصمعّي :

لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك ا ريريريريريريرييريريريريريريريل وتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريادك ال  تريريريريريريريري  ريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريْ    لريريريريريريريريريِ َو الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ع هلريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ ت وال تريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريَّ

  
 : ال تُمنَع. تُنَكع وقال ابن األعرابي : ال

 .أنكعَه : الراجع وراءه ، وقد المنَكع وقال ابن شميل :

 بمعنى اإلعجال : اإلنكاع عن األمر ونَكَل بمعنًى واحد. وأنشد أبو حاتم في نَكع وروى أبو تراٍب عن واقعٍ السُّلمّي :

رَّدا  أرى  بريريريريريريريريلريريريريريريريريي ال ع  الريريريريريريريريِورَد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريكريريريريريريريريَ   تريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريوا  كريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ لَّ قريريريريريريريريوٌُ عريريريريريريريرين و رود  وكريريريريريريريري    ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : فتور النشاط. اإلكعان أبو عمرو ::  كعن

ً  وقد  . وأنشد لَطْلق بن عدّيٍ يصف نعامتين وقد شدَّ فارٌس عليهما :أكعَن إكعانا

 املهر  يف  اثرهّن يَ ِب   و 
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لريريريريريريكريريريريريريِ    بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريال اهلريريريريريريِ ريريريريريريريَل مريريريريريريلريريريريريريريه يريريريريريريَ  قريريريريريريَ

  
هريريريريريريريبريريريريريريريريِ     لريريريريريريريا  مريريريريريريريا يريريريريريريريَ عريريريريريريريِ كريريريريريريريْ  مسريريريريريريريىت امشريريريريريريريعريريريريريريريَل مريريريريريريري 

  
 قلت : وأنا واقف في هذا الحرف.

 ابب العني والكاف مع الفاء

 [ع ك ف]
 استعمل من وجوهه : عكف ، عفك.

 عَكف يعُكف : مقيمون في المساجد ، عاِكفُونَ  [.187البَقََرة : ] (َوأَنْ ُتْم عاِكُفوَن يف اْلَمساِجدِ )قال هللا جّل وعّز : :  عكف

َواهْلَْدَي )أي يقيمون وأما قوله جّل وعّز :  [138األعَراف : ] (يَ ْعُكُفوَن َعلى َأْصناٍم هَلُمْ )، إذا أقام. ومنه قوله :  يعِكفُ و
ُلَغ َمَِلَّهُ    (َمْعُكوفاً َأْن يَ ب ْ

ً  وكذلك قال الفراء. يقال ساً.محبو فإنَّ مجاهداً وعطاًء قاال : [25الفَتْح : ] القوم عن  عكَّْفت ، إذا حبستَه. وقد عكفته أعكفه عكفا

 كذا ، أي حبَستهم. وقال األعشى :

لو  فريريريريريريريهريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ مريريريريريريريو  عريريريريريريريكريريريريريريريَّ  كريريريريريريريأنَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
يريريريريريريريريريريري اَء أ ُِّ غريريريريريريريريريريريزاِل   فريريريريريريريريريريريْي جريريريريريريريريريريريَ  ك  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
ق.  أي حبَسها ولم يدْعها تتفرَّ

 تصِرفني عنها.عن حاجتي ، أي  لتَعكفني ويقال إنّك

ً  قلت : يقال ً  ، عكفتُه عكفا ،  العكوف . وهو الزٌم وواقع ، كما يقال رجعتُه فرَجع ، إاّل أّن مصدر الالزمفعكف يعكف عكوفا

 .العَْكف ومصدر الواقع

ً و عَكف يعِكفُ  وقال الليث : يقال ً و يعكُف َعْكفا  ، وهو إقبالك على الشيء ال ترفع عنه وجَهك. وقال العجاج يصف ثوراً : عكوفا

 فهَن يعك فن به  ذا مَسَجا
 الطَّير بالقتلى. عكفتوالخيُل بقائدها ، إذا أقبلَْت عليه.  عَكفتوأي يْقبلَن عليه. قال : 

واالعتكاف في المسجد : اإلقامة فيه وترُك  في العَْشر األواخر في المسجد يعتكف أنه كان وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 : مقيمون. وقال أبو ذؤيب يصف األثافّي : ُعكوف الخروج منه إاّل لحاجة اإلنسان ، يصلِّي فيه ويقرأ القرآن. وقومٌ 

وٌف كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريو  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَن عريريريريريريريريريريري 

  
 ُ قريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّف أكريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياَدهريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريريِوي   

  
 على الشيء : أقام عليه. عكفوأي مقيماً.  [97طه : ] (ظَْلَت َعَلْيِه عاِكفاً )وقوله : 

 األحمق. : األعفك أبو عبيد عن األموي ::  عفك

والعَفَت يكونان  العَفَكوولَْفتَاء ، إذا كانت خرقاء. قال :  عفكاءوأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي : امرأةٌ َعْفتاء 

 العََسر والُخْرق.

ي ال يثبت على كلمة واحدة وال يتمُّ أمراً حتَّى يأخذ في غيره. قال : وهو المخلَّع من الرجال. : األحمق الذ األعفك وقال الليث :

 وأنشد :

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  أمل تريريريريعريريريريجريريريريريريري  لريريريري ريريريريول الضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريري ريريريريرِ 

  
 األعريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريِك األمسريريريريريريريريريريريريري ِل   َّ األعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ  
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ً  وقال بعض العرب : هؤالء الطماطمة يعِفكون الكالمَ   ويَلِفتونه لفتاً. عفكا

 واللَّفيك : المشبَع ُحمقاً. العَِفيك وقال أبو عمرو :
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 ابب العني والكاف مع الباء

 [ع ك ب]
 مستعمالت. عكب ، عبك ، كبع ، كعب ، بعك ، بكع :

 الغبار ، بفتح العين. وأنشد قول بشر بن أبي خازم : : العَكوب أبو عبيد عن أبي عبيدة ::  عكب

ا  على كلِّ َمْعل وب  ي ور َعكوهب 
 والمعلوب : الطريق الذي يُعلَب بَجْنبَتَْيه.قال : 

ً ووقال أبو عمرو : عكفت الخيل عكوفاً ،   ، بمعنًى واحد. عكبت ُعكوبا

 .ُعكوبووقال الليث نحوه : طير عكوف 

 وأنشد لمزاحم العُقَيلي :

اُِ عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريم    تريريريريريريريرييتريريريريريريريريلُّ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌر مريريريريريريريرين مشريريريريريريريريَ

  
ِل   بريريريريريريرياِن عريريريريريِ ريريريريريبريريريريريريرياِن يريريريريريريريذبريريريريريريري  كريريريريريو   مريريريريريع الريريريريريعريريريريريِ ريريريريريْ  عريريريريري 

  
 قال : والباء لغة بني َخفاجة من بني ُعقَيل.

 ويقال عكبت القدر تعُكب عكوباً ، إذا ثار ُعكابُها ، وهو بُخاُرها وشدَّة غليانها.

 وأنشد :

غريريريريريريريتا  اجلريريريريريريرييريريريريريريريوش الريريريريريريريتريريريريريريري ريريريريريريريْه هبريريريريريريريا  كريريريريريريريأّن مريريريريريريري 

  
ا  ْه َغْليا  وفاضريريريريريريريريريريريريريريريْه ع كوهب    ذا اسريريريريريريريريريريريريريريتحمةريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
العباس عن ابن األعرابي : غالٌم َعْضٌب وَعْصٌب وَعْكٌب ، إذا كان خفيفاً نشيطاً في عمله. قال : والعكب : الشدَّةُ في الشّرِ أبو 

الِعَكبُّ :  والشَّيطنة ، ومنه قيل للمارد من الجّن واإلنس ِعَكّب. قال : والعَْكب : الغُبار ، ومنه قيل لألمة َعْكباء. وقال غيره :

عر. والعاكب من اإلبل : الكثيرة. وقال الراجز :الجافي   الغليظ ، وكذلك األعكب. والِعكبُّ العجليُّ : شاعر جيّد الّشِ

 فَغِةَي الذادأَب ملها عاك   
 وقال الليث : العََكب : ِغلٌظ في لَْحي اإلنسان ؛ ومنه أَمةٌ َعْكباء : جافية الَخْلق ِعلجةٌ ، من آٍم ُعْكب.

قاء من الوَضر ،  العَبَكةو . قال :َعبَكة رّي عن ثعلب عن ابن األعرابي : يقال ما أْغنَى عنّيأخبرني المنذ:  عبك : ما يتعلَّق بالّسِ

 السَّويق. : العَْبكوويقال الشيء الهيِّن. قال : 

 ، وهي الحبّة من السَّويق ، وال لَبَكةً ، وهي الحبّة من الثريد. َعبَكةً  عمرو عن أبيه : ما ذُقتُ 

 : قطعة من السويق أو كسرة ، واللَّبَكة : لُْقمة من ثريٍد أو نحوه. العَبَكةووال لبَكة ،  عبكة وقال الليث : ما ذقت

 : َخْلُطك الشيَء. العَْبك وقال ابن دريد :

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن  [6الَمائدة : ] (ُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َواْمَسُحوا بِ )قال هللا تعالى : :  كعب

 عاصم وحمزة 

 خفضاً ، واألعشى عن أبي بكر بالنصب مثل حفص. وقرأ يعقوب الحضرمّي والكسائّي ونافع وابن عامر : (وأرجِلكم)

وكان الشافعي يقرأ  [.6الَمائدة : ] (فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ )نصباً ، وهي قراءة ابن عباس ، يردُّه على قوله :  (َوَأْرُجَلُكمْ )

 .(َوَأْرُجَلُكمْ )بالنصب 
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 ، فأومأ الكعب وسأل ابن جابر أحمد بن يحيى عن .اْلَكْعبَْينِ  واختلف الناس في
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ْفِصل ملها بسبَّابته فوضع السّبابة عليه ،   قال : هذا قول املفضَّل وابن األعرايب : قال 
َ
ثعل     رجله    امل

ْلِجَمنْي وقال : هذا قول أيب عمرو بن العالء واألصمعي قال : وكل  ق 
َ
 ذهَ  مذهبا . :   أومأ    امل
الفرس : بين عظم  كعبواإلنسان : ما أشرف فوق ُرسِغه عند قدمه.  كعبو: العظم لكّلِ ذي أربع.  الكعب وقال ابن المظفَّر :

والعرب تقول  .الكعوب من القصب والقنا : أُنبوب ما بين العُقدتين ، والجميع الكعبو الوظيف وعظم الساق الناتىء من خلف.

 ، إذا لم يكن لرؤوس عظامها َحْجم ، وذلك أؤثَر لها قال الراجز يصف جارية : الكعب : جارية َدْرماء

 كعبا  أدرماو ساقا  َ َل اأب  
مح : الَكْعبومن السمن : الُكتْلة.  الَكْعب أبو عبيد عن األصمعي : الناشزان من  : الكعبانوطرف األنبوب الناشز.  من الرُّ

 نّه في ظهر القدم.جانبي القدمين. وأنكر قول الناس إ

 (وََكواِعَب َأْتراابً )وقال هللا :  .الكواعب ، بالتشديد والتخفيف ، والجميع كعَّبوثدياها  َكعَب : الجارية التي الكاعب أبو عبيد :

 .الكاعب أيضاً بمعنى َكعابٌ  ، إذا كان جافياً ناتئاً. ويقال جارية مكعَّبٌ  ووجهٌ  [.33النّبَأ : ]

 : ُعذرة الجارية. وأنشد قول الراجز : الُكعبة عرابي :أبو عمرو وابن األ

ه  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْه َربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌ  َوَّ ومتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ  ركريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   عريريريريريبريريريريريتريريريريريريري  ْه كريريريريري   قريريريريريريري  كريريريريريريريان خمريريريريريتريريريريريومريريريريريريريا  فريريريريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ي الَكعبة وأما البيت الحرام فهو :  الَكعَبات . وذوكعبة الرتفاعه وتربُّعه. وكلُّ بيٍت مربَّع عند العرب فهو كعبةً  بفتح الكاف ، سّمِ

 بيٌت كان لربيعة ، وقد ذكره األسود بن يعفر في شعره فقال :

 البيه ذي الةُّر فا  من ِسل ادِ و 
ً  الثوبَ  كعَّبت : المطوّي الشديد اإلدراج. يقال المكعَّب وقال الليث : الثوب أنبوب ما بين  من القََصب : بالكعو. قال : تكعيبا

 .كعوب العُقدتين ، وجمعه

 : كعوبه وقال أوس بن حجر يصف رمحاً واستواء

ذُّه   تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرياَك بريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري   وامسريريريريريريريريريريري   وتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
ل    عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ زَّ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريّف يريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري اك  ذا مريريريريريريريريا هريريريريريريريري 

  
بو كاعب وقال الليث : ثديٌ  بٌ و،  مكعِّ  ، بمعنى واحٍد. متكعِّ

يت  للتربيع. الكعبة وقال األصمعّي : سّمِ

 : القطعة من السمن الجامس. الكعب وقال أبو عبيد :

ً  الشيء كعبت وقال الليث :  : إذا مألتَه. تكعيبا

 الُمَوشَّى. من الثياب : المكعَّب أبو عبيد عن الفراء :

 ، أي أعلى َجدَّه. وقال غيره : معناه أعلى هللا شرفَه. كعبه وقال أبو سعيد : أعلى هللا

ً  الرجلُ  أكعبَ  وقال أبو زيد :  ومثله كلَّل تكليالً. ، وهو الذي ينطلق مضاّراً ال يبالي ما وراءه. إكعابا

 والوشيَجة ، والُمقعَدة ، والشَّوغرة. المكعَّبة عمرو عن أبيه : يقال للدَّوخلَّة :
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 .الُكبع الدميمة : يا وجه: جمل البْحر. ويقال للمرأة  الُكبَع أبو العباس عن ابن األعرابّي قال ::  كبع

 : النَّْقد. وأنشد : الَكْبع وقال أبو عمرو :

 قالوا َ  اكَبْع قله لسه  كابعا
 : القَْطع. وأنشد : الَكْبعو

 تريريركريريريريريريريه  لصريريريريريريريريريريريريريريريريوص املِصريريريريريريريريريريريريريريريرير مريرين بريريني  ئريريس  

  
 مريريريريكريريريريبريريريريوع الريريريريكريريريريراسريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريع  رِك و صريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريرييريريريريريريري    

  
 الذّل والخضوع.والُكنوع :  الُكبوع : المْنع. وقال أبو تراب : الكْبعو

 .«بها تبكعَني لقد َخِشيُت أن»في حديث أبي موسى األشعري : :  بكع

ً  : أن تستقبل الرجل بما يكره. وقال شمر : يقال البَْكعوأبو عبيد عن األصمعي : التبكيت  ، إذا واَجَهه بالسيف  بّكعه تبكيعا

 والكالم.

 بالسَّيف والعصا. بكعتُه : شدَّة الّضرب المتتابع ، تقول البَْكع وقال الليث :

 بالسيف : قطعتُه. بكعتُه وقال ابن دريد :

 وَمْعكوكاء ، أي في َجلَبٍة وِصياح. بَعُكوكاء ابن السكيت : تقول العرب : وقْعنا في:  بعك

 يخُرجن من بَعكوكة الِخالطِ  من اإلبل : المجتمعة العظيمة. وقال الراجز : البَْعكوكة وقال غيره :

 وسطه. الشَّّر : بَْعكوكةوالقوم ، أْي في جماعتهم. قال :  بَْعكوكةِ  وقال اللِّحياني : تركته في

 وُكْهلول وُزغلول.قلت : وهذا حرف جاء نادراً على فَعلولة ، وأكثر كالمهم على فُعلولة وفُعلول ، مثل بُهلول 

 .بَْعَكك : الِغلَظ والكزازة في الجسم ، ومنه اشتق البَعَك وقال ابن دريد :

 قلت : ولم أجد هذا لغيره.

 ابب العني والكاف مع امليم

 [ع ك م]
 عكم ، كعم ، كمع ، معك : مستعملة.

 ، إذا كرَّ راجعاً. عكم يعِكم أبو عبيد ::  عكم

 وقال لبيد :

 مفجال ومل يريْعكِ 
في بيت لبيٍد بمعنى انتظر ، فكأنّه قال : فجال ولم ينتظر ، يعني الثَّوَر هرَب ولم  عَكم أي هرب ولم يكّر. وقال شمر : يكون

 ينتظر. وأنشد شمر بيت الهذلي :

 أُّ َهْت  َهْل عن َ يبة  من َمْعِكمِ 
 : بََكرة البئر. الِعكم وقال أبو عمرو :

 وأنشد :
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ِ  و  ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريق مريريريريريريريري ريريريريريريريريل عريريريريريريريريمريريريريريريريريود السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريري 

  
   ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

َ
َ  يف َُّور  وثريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريق امل  ر كريريريريريريريريريريريِّ

  

ْلَةِ  
 
 كالِعكم بني ال امتني امل

األحمال واألعدال التي فيها األوعية من  : العُكوم قال : قال أبو عبيد : .«َرَداح ، وبيتها فَيَاح ُعكومها»وحديث أّم َزْرع : 

 .ِعْكم واِحدهاُصنوف األطعمة والمتاع ، 

وا األعدال ليشدُّوها على الَحُمولة. اعتكموا . وقداعتكموا قلت : وسمعت العرب تقول يوم الظَّعن لخَدمهم :  وكلُّ ِعدلٍ  ، إذا سوَّ

 .أعكامو عكومٌ  ، وجمعه ِعكمٌ 

 لي ، اعُكم أي اعُكمني ، فمعنى أعكِمنيو اعُكمني وقال الفّراء : يقول الرجل لصاحبه
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وم لريريه امسل ْب  أي امسلريري ْ    ،  .الَعْكم ب  ع األلف فمعلريرياه أعّ  على أعكم  وَيوُّ بكسريريريريريريريريريريريريريرير الكريرياف. وأمريريا
ْسِ  وأملِس  ، وابِغ  وأْبِغ .

 
 وأمسِلب  أي أعّ  على اََّْل  وم له امل

ً  المتاع عكمتُ  وقال الليث : ى حينئذٍ ، إذا بسطَت ثوباً وجعلت فيه متاعاً فشددته ، وي أعكمه عكما ً  سمَّ : الحبل  الِعكامو. ِعْكما

تُشدَّان من جانبي الهودج بثوب. ويقال للدابّة إذا  العَكمتانو،  العَكمة الثِّياب الذي يشدُّ به الِعْكم ِعكموعليه. قال :  يُعكم الذي

 إالَّ امتألت. وأنشد : َعْكمةٌ  شِربت فامتأل بطنُها : ما بقيَْت في جوفها َهْزمةٌ وال

ْه الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
زومريريريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريريرين َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  األجريريريريريريريريريريريواِف واهلريريريريريريريريريريري 

  
 قال : ويقال الَهْزم : داخل الخاصرة.

 ، إذا ُردَّ عن زيارتنا. وأنشد : يُعَكم عنّا فالنٌ  ُعِكم : داخل الَجْنب. قال : ويقال الِعْكمو

مريريريريريريريريرياءأبٌ و  ز وء ظريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  اجلريريريريريريريريري   المسريريريريريريريريريتريريريريريريريريريْ

  
كريريريريريريريريريريريوُ  و    مل يريريريريريريريريريريريك عريريريريريريريريريريرين ِورد املريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياه عريريريريريريريريريريري 

  
 : نََمط المرأة تجعله كالِوعاء وتجعل فيه ذخيرتها. الِعكم وقال ابن السكيت :

 ، ومكتَّل ، ومصدَّر ، وكلثوم ، وِحَضْجر. معكَّم أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي : يقال للغالم الشابل المنعَّم :

 والمكامعة. المكاعمة ه نهى عنأن وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  كعم

البعير ، وهو أن يَُشدَّ فُمه إذا هاج ، يقال  ِكعام فأن يلثَم الرجُل صاحبَه ، أُِخذ من المكاعمة قال أبو عبيد : قال غير واحد : أما

ً  أْكعَُمه َكعَمته منه  وقال ذو الرمة : .مكعوم ، فهو َكْعما

 يهماء  اِب  ها   وف مكعُو
 .الكعام لثَمه إياه بمنزلة وسلمعليههللاصلىالخوف فمه فمنعَه من الكالم ، فجعل النبي  يقول : قد شدّ 

 الطريق : ُكعوم وقال أبو سعيد : .الِكعام : شيء من األوعيَة يُوَعى فيه السالُح وغيره ، والجميع الِكْعم وقال الليث :

 أفواهه. وأنشد :

لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    أاَل انُ ا ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييُّ وبريريريريريريريريريريريريهُّ مسريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريوُ    يريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ بريريريريريريريه الريريريريريريكريريريريريري   بريريريريريرييتريريريريريريهريريريريريرير الريريريريريريغريريريريريريَ

  
 الطريق ، وهي أفواهه. ُكعوم قال : بات هذا الشاعر ِحلساً لما يحفظ ويرعى ، كأنّه ِحلٌس قد ُسدَّ به

، وهو  الكميعو الِكْمع أن يُضاجع الرجُل صاحبَه في ثوٍب واحد ، أخذ من في الحديث : المكامعة قال أبو عبيد ::  كمع

 الضَّجيع.

 . وأنشد ألوس :َكِميعها يل لَزْوج المرأة هوومنه ق

ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريأل  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  و ذْ و   هريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياأب مريريريريريريريريري      كريريريريريريريريريَ

  
ها إليه يصونُها. كامعتُ  وقال الليث : يقال  المرأة ، إذا ضمَّ

  الغائط المتطأطىء. وأنشد : من األرض : الِكْمع وقال أبو عمرو :

لريريريريج   ه عريريريريلريريريريى األكريريريريمريريريريريريرياع أكريريريريمريريريريريريرياع َدعريريريريْ  فريريريرييتريريريريلريريريريريريريَّ

  
جريريريريتِ   ى وهريريريريَ حريريريريَ يريريريريهريريريريريريريا مريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريَ هريريريريَ  عريريريريلريريريريى جريريريريِ

  
 : أماكن من األرض األكماع : المطمئّن من األرض ، ويقال مستَقَرُّ الماء. قال : وقال أبو نصر : الِكْمع وقال شمر :
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 يرتفع مسروفها وت م ّن أوساطها.
ْبدّي. الِكَمع وقال أبو العباس عن ابن األعرابي : عة من الرجال ، والعاّمة تسّميه المعمعّي واللِّ  : اإلمَّ

 في اإلناء ، وَكَرع فيه ، وشرَع. وأنشد : َكَمع وقال ابن شميل :

ِد الريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ذي مسريريريجريريريريريريريل    أو أعريريريوجريريرييّ  كريريريرب 

  
ه كريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريع  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريرياو   تريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ رأب  ُّيريريريريريريريريريريريريريَّ  غريريريريريريريريريريريري 

  
 الفرُس والرجُل والبعير في الماء وكرع ، ومعناهما شرع. كمع قال إسحاق بن الفرج : سمعت أبا السََّمْيدع يقول :

 .«َطَرٌف من الظُّْلم المعك»في حديث آخر : و .«رجالً كان رجَل َسوء المْعك لو كان»روي عن ابن مسعود أنه قال : :  معك

ً  بَِدينِه معَكه : الَمْطل واللَّيُّ بالدَّين ، يقال المْعك  ، إذا َمَطله ودافعه. يمعُكه َمْعكا

 ودالَكه ، إذا ماَطلَه. وقال زهير : ماَعَكهو

 الو . .. 
  

ك    عريريريريريريريِ
َ
ك  نَّ الغريريريريريريريادَر امل ْك بعرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ (1)متعريريريريريريريَ

 

  
ً  األديم معكت : الدَّْلك. يقال الَمْعكو  ، إذا دلكته دلكاً شديداً. أمعَكهُ معكا

ً  في التراب معّكته ويقال غتَه فيه. وقد تمعيكا غ. عَّكتم ، إذا مرَّ غ في التراب. يتمعَّك والحمار في التراب وتمرَّ  معَكتو ويتمرَّ

 ، إذا َذلَّلته وأهنته. أمعُكه الرجلَ 

 أبواب العني واجليم

 ع ج ش
 استعمل من وجوهه : شجع ، جشع ، جعش.

ً  يجيء كنز أحدهم يوم القيامة»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  شجع أما األقرع فقد  .«أفرَع له زبيبتان شجاعا

 : الحيَّة الذَّكر. وأنشد األحمر : الشجاع فإن أبا عبيد وغيره قالوا : الشُّجاع مّر تفسيره. وأما

 قريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامَل اَّريريريريريريريرييريريريريريريريريا   مريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريري ريريريريريريريري مريريريريريريريريا

  
او األفريريريريريريريعريريريريريريريواَن   جريريريريريريرياَع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريعريريريريريريريمريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
بمعنى الكالم ، ألن الحيات إذا سالمت القدَم فقد سالََمها القدُم ، فكأنه قال : قد سالم القدُم الحياِت ؛ ثم  الشُّجاعونصب األفعواَن 

 من الحيات الخبيث المارد. الشَّجعمو َجعََل األفعوان بدالً منها.

 .ِشجاعو ُشجاع وقال اللحياني : يقال للحية

 أجرؤها. وقال ابن أحمر :ـ  زعمواـ  ضرب من الحيات لطيٌف دقيق ، وهو الشُّجاع « :الحيات»وقال شمر في كتاب 

هريريريريريريريريرياو  ْه لريريريريريريريريريه أذٌن يريريريريريريريريريراقريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
خريريريريريِ ِ   سريريريريريريريريريريريريريريْ

 
جريريريريرياع امل ٌر كلريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريبريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريُّ  بصريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : عينه التي ينصبها للنََّظر إذا نظر. الشجاعِ  حبَْت : انتصبت. وناصبةُ 

 ُشجعاء ، وقوم شجاعات ونسوة ُشجاعة وامرأة شجاعٌ  . قال : ورجلٌ أشجعة ، وثالثة الشُّجعان الحيّةِ  الشُّجاعِ  وقال الليث : جمع

 : شدَّة القلب. الشَّجاعةو، مثل َعجيب وُعجاب. قال :  ُشجاعو َشِجيع ويقال رجل . قال :َشْجعةو ُشْجعانو

__________________ 
 : (معك)« اللسان»( متاُ ص ر البيه يف 1)

 فأردد يسارا  وال نعتف علي والء
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 . وأنشد للعّجاج :َشْجعاء ، وللبؤةِ  أشجع عند البأس. قال : ويقال لألسد

 فوَلَ   فريرَّاَس أ ْس   أ جعا
 يعني أّم تميم ولدته أسداً من األسود وأنشد لألعشى :

ه  كريريريريمريريريريريريريَ اذ  عريريريريلريريريريى الريريريريريريري هريريريرير مسريريريري   أب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريَع أ ريريريريريريريّ

  
 فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرين أّي مريريريريريريريريريريا أتيت اَّريريريريريريريريريريوادل  أَفريريريريريريريريريريَرق   

  
 وأنشد : .األشجعَ  وقال غيره : يقال للحيّة

 ق  عضَّه ف َضى عليه األ جع  
 أي جنون. شَجع : المجنون ، وبه األشجعو

جال : الذي كأّن به جنوناً. قال : وهذا  األشجع وقال الليث : قد قيل أنَ   خطأ ، لو كان كذلك ما َمَدح به الشعراء.من الّرِ

ِجعةوقال :   من النِّساء : الجريئة على الرجال في كالمها وسالطتها. الّشِ

 وقال اللِّحياني : يقال للجبان الضعيف إنّه لَشْجعة.

  البطن : شّدة الجوع. وأنشد ألبي ِخراش الهذلي : ُشجاع وقال األصمعّي :

جريريريريريريرياَع الريريريريريريبريريريريريري ريريريريريريِن لريريريريريريو تريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريمريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريه   أردُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريِم و   ك  لريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريالريريريريريريريريِ ر غريريريريريريريريتي مريريريريريريريرين عريريريريريريريريِ  أ وثريريريريريريريريِ

  
ه كالمخبَّل. الشَّْجعةو  : الفصيل تضعُه أمُّ

 .َشْجعة قلت : ومنه قيل للرجل الضعيف

عَ  ويقال لقد . قال :يشُجع شجاعة الرجلُ  شُجع ويقال  .بالشجاعة : المْغلوب المشجوعوفالٌن أمراً عظيماً ، أي ركبه.  تشجَّ

 وقال ُسويد : .الشََّجع : الرُجل الطويل ، والمصدر األشجعو

 بِصالب األر. فيهَن َ َجعْ 
 وأنشد : َشِجعة وناقة َشِجعٌ  في اإلبل : سرعة نقلها قوائمها. َجملٌ  الشََّجع وقال الليث :

 على َ ِجعا   ال ِ خا   وال ع ْصلِ 
 ِطوال.قوائم اإلبل أنَّها  بالشَِّجعات أراد

في  أشجعو: قبيلة من كنانة  ُشَجعُ و: قبيلة من ُعذرة ،  َشْجعو. قال : َشْجعاء : طويل ؛ وامرأة أشجع وقال ابن دريد : رجلٌ 

 قيس.

 : عروق ظاهر الكّف ، وهو َمْغِرز األصابع. األشاجع أبو عبيد عن األصمعي وأبي عمرو قاال :

 .أشجع وقال ابن السكيت : واحدها

سغ إلى أصول األصابع التي يقال لها أطناب  في اليد والرجل : األشجع الليث :وقال  العَصب الممدود فوق السُّالَمى ما بين الرُّ

ْسغ ، لكّل إصبعٍ  األصابع فوق ظهر الكّف. قال : واحتجَّ الذي  قال : .أشَجع وقال بعضهم : هو العَُظيم الذي يصل اإلصبَع بالرُّ

العصب قال لتلك العظام هي األسناع ، واحدها  األشاجعَ  فمن َجعَل .األشاجع ذئب واألسد : عاِريقال هو العصب بقولهم لل

 ِسْنع.

ً  ، فبكى معاذٌ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن ُمعاذاً لما خرج إلى اليمن شيعه رسول هللا :  جشع لفراق رسول هللا  جشعا

 .وسلمعليههللاصلى

 : أسوأ الحرص. وقال ُسَويد : الَجَشعُ  قال ابن السكيت :
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 كالب  الصَّي  فيهَن َجَةعْ و 
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 : وقوٌم َجِشعون. َجِشعٌ  : الحرص الشديد على األكل وغيره. رجلٌ  الجَشعوشدَّة الجزع لفراق اإلْلف. قال :  .الجَشع وقال شمر :

 بَِشع : يجمع َجزعاً وِحرصاً وُخبَث نفس. َجِشعٌ  وقال ابن ُشميل : رجلٌ 

 تَجاُشعاً ، وتناهبناه ، وتشاححناه إذا تضايقنا عليه وتعاطشنا. نتجاشعه الماء تجاشعنا بعض األعراب :وقال 

 .مجاشع ومن األسماء

الرجُل الدقيُق النحيف ، وكذلك  : الُجعشوش الرجل الطويل. وقال شمر : : الُجعشوش أبو عبيد عن األصمعي ::  جعش

 اللئيم. الُجعشوش عسوٌس ، إذا كان قمياً زريّاً. وقيل :الجعسوس. وقال غيره : رجٌل ُجعشوش وجُ 

 : النَّحيف الضامر. وأنشد : الُجعشوش وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال :

لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ِ  ِرس  عريريريريريريريريريريريَ ْرُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ربَّ قريريريريريريريريريريريريَ

  
وس  وال أبْذَو    لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريس جبريريريريريريريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال ابن ِحلِّزة :

 م َضرْ بلو جل يم وَجَعاسيس  
 كل ذلك يقال بالسين والشين.

 ابب العني واجليم والضاد

 [ع ج ض]
 .ضاجع فهو ضجع يضَجع قال النحويون : أصل بناء الفعل من االضطجاع ،:  ضجع أهملت وجوهها غير حرف وهو :

ً  وقلّما تستعمل. واالفتعال منه  .مضطجع فهو اضطجع يضطجع اضطجاعا

الطاء في األصل تاء ، ولكنَّه قَبُح عندهم أن يقولوا اضتجع فأبدلوا التاء طاء. وله نظائر أذكرها وقال ابن المظفر : وكانت هذه 

 في مواضعها.

َجعَ  قلت : وقال الفراء : من العرب من يقول  وأنشد : .اضطجع بتشديد الضاد ، في موضع اضَّ

ْع  بريريريريريريريريريريريَ ه وال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا رأى أن ال َدعريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريّ

  
عْ   جريريريريريريريريَ ف  فريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   مريريريريريريريرياَل    أرطريريريريريريريرياأِب مسريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
 وقال : أدغَم الضاد في التاء فجعلها ضاداً شديدة.

 بإظهار الالم ، وهو نادر. قال :« فاْلَضَجعْ » قال : وبعضهم يقول : .أضجعتُه فاضطجع وقال ابن الفرج : قال الفراء : يقال

 واْضِطراُد ، لطراِد الخيل.وربّما أبدلوا الالم ضاداً كما أبدلوا الضاد الماً ، قال بعضهم : الطراد 

قال : وروى إسحاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد والحكم قاال : إذا كان عند اضطراِد وعند ظّل السيوف أجَزى 

راد.  الرجَل أن تكون صالته تكبيراً ، قال : وفسَّره ابن إسحاق الّطِ

 .ضجيعَتُه وهي َضِجيعها شعاٍر واحد ، وهو، إذا نام معَها في  مضاجعةً  الرجُل امرأتَه ضاجعَ  ويقال

 نَْفُسه. قال : وكلُّ شيء تَخفضه فقد يَضَجع ، وهو َضَجعَ وفالناً ، إذا وضعَت جنبَه باألرض ،  أضجعتُ  وقال الليث : يقال
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 يف ال وايف. وأنة  : اإلضجاعو يف  ب اَّركا  م ل  اإلمالة وا فض. قال :  اإلضجاعو  .أضجعته
 األعوج الضاجع من  كفائهاو 

 بمعنًى واحد. أضجعَ وأكفأ  وهو أن يختلف إعراب القوافي ، يقال :

:  ضاجعة أي ممتلئة. وغنم ضاجعة أي أحمق ، ودلوٌ  ضاجع وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابّي : رجلٌ 

 وقُعدٌي وقِعدّي : كثير االضطجاع في بيته. ِضْجِعيٌ  ، ُضْجعيٌ  كثيرة الزمة للَحْمض. وَرجلٌ 

 .ضواجع ، إذا ماَل للمغيب ؛ ونجومٌ  ضاجع النجُم فهو َضَجعوالشمُس للغروب  َضَجعت وقال األصمعّي :

ً  ويقال أراك  إلى فالٍن : مائالً إليه. ضاجعا

 ِصْغوه إليه. فالٍن إلى فالن ، كقولك : ِضْجع ويقال

 الغيث : مساقطه. مضاجعو

ْجع الثنايا : مائلُها ؛ والجميع أضجع ورجلٌ   .الضُّ

 فالٌن عن أمِر كذا وكذا ، إذا تغافَل عنه. تضاجعَ  ويقال

 عُد فتصير وادياً.َرْحبةٌ ثم تستقيم ب الضاجعة ، كأنَ  ضاجعة : مَصابُّ األودية ، واحدها الضواجع أبو عمرو :

 : بطيئة من كثرة مائها. َضجوع وسحابة

 : رملة بعينها معروفة. الضَّجوعو

 : بضم الضاد : حيٌّ في بني عامر. الضُّجوعو

السَّجَدة : ] (تَ َتجاىف ُجُنوُِبُْم َعِن اْلَمضاِجعِ ) أيضاً. قال هللا جّل وعّز : الَمْضَجع جمع : المضاجعو: اسم موضع.  الَمضاجعو

 فيها. اضطجعت التي مضاجعها أي تتجافى عن [16

ً  واالضطجاع في السجود : أن يتضامَّ ويُلِصَق صدره باألرض. وإذا قالوا : صلَّى على شقِّه  يضطجع فمعناه أن مضطجعا

 األيمن مستقبالً القبلة.

 : موضع. الضَّجوع وقال ابن السكيت :

 يل في ارتفاعها من البئر ، لثقلها. وأنشد لبعض الرجاز :: مألى ماًء ، تمِ  ضاجعة قال : ودلوٌ 

ِف  َ ل املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ن مل  ريريريريريريريريريريريريىء كريريريريريريريريريريريرياألجريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريري َّّف   عريريريريريريريريريريِ ل  مريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريريَ

  

ي  ْه   َّ كريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   َذْن فريريريريريريريريريريريريريريريريريال  بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِف   رق  مريريريريريريريريريريرين األلريريريريريريريريريريريَ  أْو يريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَع الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : واأللفُّ : ِعرٌق في العُضد.

 الضاجعةُ  الناقة التي ترعى ناحيةً. والعَنود مثلُها. قال : وقال الفراء : إذا كثرت الغنم فهي:  الضَّجوع وقال أبو عبيد :

ْجعاءو غه. ومنه قول الراجز : أضجعَ  . ويقالالضَّ  فالٌن ُجوالقَه ، إذا كان ممتلئاً ففرَّ

 ت عِجل   ضجاَع اجَلةِت ال اع ِ 
 والجشير : الُجوالق. والقاعد : الممتلىء.

 همل.م ع ج ص :
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 ابب العني واجليم مع السني

 [ع ج س]
 مستعمالت. عجس ، عسج ، سجع ، جعس :

 َعجسني أبو عبيٍد عن الفراء : عجسته عن حاجتِه : حبسته. وقال أبو عبيدة ::  عجس
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 .الَعَجاساء األمور علك. وقال : ما ملعك فهو َعَجاساء  
. َعجاساء . قال : وال يقال َجَملٌ َعَجاساء والجميع َعَجاساء من اإلبل : الثقيلة العظيمة الحوساء ، الواحدة العَجاساءُ  أبو عمرو :

 يمدُّ ويُقَصر. العَجاساءوقال : 

 وأنشد :

 طاَف  َّوِ. َعَجاسا  مس وس  و 
 الليل : َعَجاساء مقصورة. وقال شمر : العَجاسا قال أبو الهيثم : ال نعرف

 . وأنشد قول الراعي :َعجاساء اكبة ؛ ومن اإلبل : الضخام ، يقال للواحد والجميعُظلمتُه المتر

ةٌ و  لريريريريريريريَّ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  جريريريريريِ جريريريريريريريَ ْه مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا عريريريريريَ   ن بريريريريريركريريريريريريريَ

  
ْرَوعريريريريريريريا  فريريريريريريرياَس وبريريريريريريريَ ى الريريريريريريعريريريريريريِ ة  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريَ يريريريريريريريَ لريريريريريريِ حريريريريريريْ   ريريريريريريَ

  
 دعا هاتين الناقتين فتبعتْهما اإلبل. َعجاساءُ  يقول : إذا استأخرْت من هذه اإلبل

مشُي العاجساء ، وهي النّاقة السمينة تتأّخر عن  أيضاً : العُجوسوآخر ساعٍة من الليل ؛  : العُجوس أبو العباس أحمد بن يحيى :

 السَّاعة من الليل ، وهي الُهتْكة والطَّبِيق. : العُْجَسة النُّوق لثقل قَتَالها ، وقَتالها : لحمها وشحمها. وقال ابن األعرابي :

 : َمقبض الرامي من القوس. الِعْجسوأبو عبيد عن األصمعي : المعِجس 

 واحد. الِعْجسو العَْجسو العَْجس وقال الكسائي :

 : شدَّة القبض على الشيء. العَْجس وقال الليث :

 ، ومعناه الدَّهر. وأنشد : ُعَجيٍس  أبو عبيد عن األحمر : ال آتيك َسجيسَ 

مرأَب طريريريريريريريائعريريريريريريريا  فريريريريريريريأقسريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريه ال  يت ابَن   ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريس  مريريريريريريريا أ َن لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياين   جريريريريَ يريريريريَس عريريريري  جريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهو الدَّهر.« ال آتيك األزلََم الجَذع» أي ال آتيك أبداً. وهو مثل قولهم :

 بي ، إذا تنكَّبَْت به عن الطريق من نشاطها. وأنشد لذي الرمة : َعَجستْ وبَي الراحلةُ  تعّجَست وقال غيره :

هْ   بريريريريريلريريريريريريريا  ذا قريريريريريريريال مسريريريريريريرياديريريريريريلريريريريريريريا أ  عريريريريريَجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِف   والريريريريِ وج  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ة  األعريريريريراف عريريريري  هريريريريريريريابريريريرييريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ستْ »ويروى :   بالتشديد.« بنا عجَّ

ستْها غيوث ، أي أصابتها غيوث بعد غيوث فتثاقلت عليها. ها المطر. وقد تعجَّ  أبو زيد : يقال هذه أرٌض مضبوطة ، أي قد عمَّ

َسه « :نوادر األعراب»وفي   وتثقَّلَه ، إذا قصَّر به عن المكارم.ِعرُق َسوء وتعقَّله  تعجَّ

سكم ِعنَد أهل مكة»وروى ابن شميل في حديث  ف رأيَكم عندهم. «يتعجَّ  ، قال النضر : معناه يضعِّ

 .َعْجُسهووقال الليث : َعْجُز القوس 

 ضرٌب من سير اإلبل. ومنه قول ذي الرمة : : العَْسج أبو عبيد عن األصمعّي ::  عسج

 عاسج  أو واسج   بباالِعيس  من و 
 : مدُّ العُنق في السَّير. العَْسج وقال الليث :

 وأنشد :
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َن أبعريريريريريلريريريريريريرياق الريريريريرييتريريريريريبريريريريريريرياء وأعريريريريريني ال  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريْ

  
ه هلريريريريريريريريريريريريريريرينَّ الريريريريريريريريريريريريريريريروادف     جريريريريريريريريريريريريريريري ذِر وار ريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : شجر كثير الشوك العوسج وقال غيره :
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َصع.
 
 معروف ، وهي ضروٌب ملها ما ي مر  را  أمحَر ي ال له امل

ة يقال لهوقال أبو عمرو :  : قبيلة  العواسجومن أسماء الرجال.  َعوَسجةٌ و. عوَسجة في بالد باهلة معِدٌن من َمعادن الِفضَّ

 معروفة.

ً  الحمامة سجعت تقول العرب ::  سجع بْت في صوتها ، فهي تَسَجع سجعا  .سواجع وساجعة ، وحمامٌ  َسجوعٌ  ، إذا دَعْت وطرَّ

 .َسّجاعةٌ  نطَق بكالٍم له فواصل. وصاحبُهالرجُل ، إذا  سجع وقال الليث :

اربة قال رجٌل منهم :  وسلمعليههللاصلىلّما قضى النبي و قلت : ةٍ على عاقلة الضَّ في َجنين امرأةٍ ضربتها أخرى فسقَط ميّتاً بغُرَّ

 .«الُكهَّان سجعَ وإياكم »:  وسلمهعليهللاصلىقال « كيف نَِدي َمْن ال شِرَب وال أَكل ، وال صاَح فاستهّل ، ومثل دمه يَُطلُّ »

نون. سجعهموفي الكالم والدُّعاء ، لمشاكلة كالم الكهنَة  السَّْجع ُروي عنه َعلَْيه السَّالم أنه نََهى عنو  فيما يتكهَّ

ع فأّما فواصل الكالم المنظوم الذي ال يشاكل  وهللا أعلم. فهو مباٌح في الخطب والرسائل. المسجَّ

 قال ذو الرمة : .سْجع القاصد في سيره. وكل قَصدٍ  : الساجعو، وجمعها األساجيع  السَّجع من أُسجوعة عبيد : بينهموقال أبو 

هريريريريريريريا  قريري ريريعريريريريريريريه  هبريريريريريريريا أرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريرى وجريريريريريريريَه ركريريبريريِ

  
كريريريريريريريريفريريريريريريريريأ غريريريريريريريريت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريِع   وهريريريريريريريريا مريريريريريريريري    ذا عريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ها.أراد أّن السَّموَم قابل ُهبوبها وجوهَ الّرْكب فأكفئوها عن مهبِّها اتِّقاء   لحّرِ

 : طويلة. ساجع وقال أبو عمرو : ناقة

 قلت : ولم أسمع هذا لغيره.

بت في حنينها. ساجع ويقال ناقة  ، إذا طرَّ

 العَِذرة. الَجْعس قال الليث وغيره ::  جعس

ً  وقد  جعش. وقد مر تفسيره في باب .الجعاسيس : اللئيم الِخلقة والُخلُق. وهم الُجعُسوسو . قال :َجعَس يَجعَس َجْعسا

 ابب العني واجليم مع الزاي

 [ع ج ز]
 مستعمالت. عجز ، عزج ، جزع ، جعز ، زعج :

قال الفراء : يقول القائل كيف  [22العَنكبوت : ] (َوما أَنْ ُتْم ِبُْعِجزِيَن يف اْْلَْرِض َوال يف السَّماءِ )قال هللا جّل وعّز : :  عجز

في األرض وال من  بمعجزين فالمعنى ما أنتم ؟في األرض وال في السماء وليسوا في أهل السماء يُعِجزون وَصفَهم هللا أنّهم ال

 في األرض وال لو كنتم في السماء. بمعجزين . وقال أبو إسحاق : معناه ما أنتمبمعجز في السماء

هرباً في األرض وال في  تعجزوننا في األرض وال في السماء ، أي ال بمعجزين قال األخفش : معناه ما أنتموقال أبو العباس : 

 لكان جائزاً. بمعجزين السماء. قال أبو العباس : وقول الفراء أشهر في المعنى ، ولو كان قال وال أنتم لو كنتم في السماء

 الفوت والسبق. اإلعجاز قلت : ومعنى

 عن طلبه وإدراكه. َعجزتَ  فالٌن ، إذا أعجَزني فالٌن ، أي فاتني. وقال الليث : أعجزني يقال

 وقرأه بعضهم : (َوالَِّذيَن َسَعْوا يف آَّيتِنا ُمعاِجزِينَ )[ : 5وقال هللا في سورة سبأ ]



272 

 

زين) زين قول الزجاج. ومن قرأفتفسيره معاندين. وقال بعضهم : مسابقين ، وهو  ُمعاِجِزينَ  وقال الفراء : من قرأ (معّجِ  معّجِ

 فهو الفوت ، ومنه قول األعشى : اإلعجاز وهو نقيض الَحْزم. وأما العجز فالمعنى مثبِّطين عن اإليمان بها ، من

ه  ْز مريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريو  َربريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريجريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريذاك ومل يريريريريريريريريري 

  
ق  و    لريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرين أاته املريريريريريريريريريريريريو   ال يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريأبريريريريريريريريريريريريّ

  
عن الحّقِ إلى الباطل ، أي يلجأ إليه. ويقال هو  يُعاجز  إليه. ويقال فالنٌ أبو عبيد عن أبي زيد : إنّه ليُعاِجز إلى ثقٍة ، إذا مالَ 

 يُكارز إلى ثقٍة ُمكاَرزةً ، إذا مال إليه.

 .«اإلبل وإن طال السُّرى أعجاز لنا حٌق إْن نُْعَطهُ نأخْذه ، وإن نُمنَْعه نركبْ »روي عن علي َرضي هللا عنهُ أنه قال : و

، وهو مركب شاّق. قال : ومعناه إن ُمنِعنا َحقَّنا ركْبنا المشقَّة وَصبَرنا عليه وإن  َعُجز : مآخيرها ، جمعاإلبل  أعجاز القتيبيُّ :

 طال ، ولم نَضَجْر منه ُمِخلِّين بحقِّنا.

ره إياه عن حقِّه ، اإلبل مثالً لتقدُّم غيره عليه وتأخي أعجازَ  بقوله هذا ركوَب المشقَّة ، ولكنّه ضربَ  هللارحمهقلت : لم يُرد علّي 

رنا عنها صبرنا على األثَرة علينا وإن طالت األيام. منا لإلمامة تقّدمنا ، وإن ُمنِْعنا حقَّنا منها وأّخِ  فيقول : إن قُّدِ

راً  ، يقول :« أموٍر قد ولَّت ُصدورها أعجازَ  ال تََدبَّروا»وفي كالم بعض الحكماء :   على إذا فاتك األمر فال تُتبْعه نفَسك متحّسِ

الً على هللا.  ما فات ، وتعزَّ عنه متوّكِ

 .َعُجزت تعُجز َعْجزاً  : المرأة الشيخة ، والفعل العجوز وقال الليث :

زت قلت : وروى أبو عبيد عن الكسائّي : ز المرأةُ فهي عجَّ  عَجزت بالتخفيف. وقال ابن السكيت : َعَجَزتْ  . قال : وبعضهممعّجِ

زت تعّجز تعجيزاً و. عجيزتها ، إذا عُظمت تَْعَجز المرأة َعِجَزتِ  . قال : وقد يقالَمعَجزةو َعْجزاً  عنه أعِجز عن األمر ، إذا  عجَّ

َزة . قال : وامرأةٌ عجوزاً  صارت زة . قال يونس : امرأةالعجيزة ضخمة : معجَّ زة طعنت في السّن. وامرأة : معّجِ  : ضخمة معجَّ

 .َعُجَزه البعيَر ، إذا ركبت. وقال ابن السكيت : تعّجزت العجيزة

إْن الحقَّ بقَبٍَل فمن تعدَّاه َظلَم ، »وأخبرني أبو الفضل عن أبي العباس عن ابن األعرابّي ، قال رجل من بني ربيعة بن مالك : 

أي « بقَبَلٍ » . وقولهالعجز َعَجز ، ومن العجيزة إاّل من َعِجزَ  قال : ال أقول« ، ومن انتهى إليه اكتفى َعَجز ومن قَصَّر عنه

 .«إّن الحقَّ عاِري»يَِضُح لك حيث تراه. وهو مثل قولهم 

 ، وللزوج وإن كان حدثاً : هو َشْيُخها. َعجوُزهُ  قلت : والعرب تقول المرأة الرجل وإن كانت شابّة : هي

 وقلت المرأةٍ من العرب : حاِلبِي زوَجِك.

رْت وقالت : هاّل قلت : حالبي َشيخكِ   .عجوز ويقال للخمر إذا َعتُقت؟فتذَّمَّ

 .العَجوز قال : ومعه آخُر يقال له وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال : الكلب : مسمار َمقبِض السيف.

 : نصل السيف. العجوز وقال الليث :

 : البقرة. العجوزو: الِقْبلة.  العجوزو قلت : والقول ما قال ابن األعرابي. قال :
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 بالهاء أيضاً. عجوَزةٌ  . قال : ويقال للمرأةعجوز وللمرأة عجوز : الخمر. ويقال للرجل العجوزو

 ، ومشفوه ، ومعروك ، ومنكود ، إذا أِلحَّ عليه في المسألة. معجوز رجلٌ  وأخبرني المنذري عن ثعلب أنه قال :

 عن الضراب. َعَجز وعجيس ، إذا َعِجيز وقال ابن دريد : فحلٌ 

 ل أبو عبيد في باب العنِّين : هو العَِجير بالراء ، للذي ال يأتي النساء.قلت : وقا

 قلت : وهذا هو الصحيح.

 ، وال يقولون عجيزات . قال : والجميعَعِجَزْت َعَجزاً  ، وقد عجزاء المرأة خاّصةً. وامرأة عجيزةُ  : العجيزة وقال الليث :

 مخافة االلتباس. عجائز

ره ، والجميعا َعُجز وقال ابن السكيت : جل والمرأة. األعجاز لرجُل : مؤخَّ  ؛ ويصلح للرَّ

 المرأة خاصة. العجيزة فعجيزة وأما

 ، وكذلك العُْضد والعُضد والعَْضد ، ثالُث لغات. قال : وتعّجزت البعيَر : ركبت العَْجزو العَُجزو العُْجز أبو عبيد عن أبي زيد :

 .َعُجزه

ألنه نعٌت  العُْجز من الرمال : حبل مرتفٌع كأنّه َجلَد ، ليس بُركام رمل ، وهو مكُرمةٌ للنبت ، والجميع العجزاء وقال الليث :

ملة.  لتلك الرَّ

 ن في ذنبها ريشة بيضاء أو ريشتان. وقال الشاعر :، إذا كا َعْجزاء وقال غيره : ُعقابٌ 

 َعْجزاَء ترُّ ق  لسَُّليِّ عياهَلا
م به المرأة الِعجازةُ و. الِعجازة ويقال ِلدابرة الطائر : ، مثل الِعظامة واإلعظامة. قاله  إعجازة . ويقالعجيزتها أيضاً : ما تعّظِ

 ابن دريد.

بويه ، أي آخرهم ، وَكذلك ِكْبَرة ولد أبويه. قال : والمذكر والمؤنث والجمع والواحد ولد أ ِعجزة أبو عبيد عن الكسائي : فالنٌ 

 مثله. الِعجزة في ذلك سواء. قال : وقال أبو زيد في

 قلت : أراد بِكبرة ولد أبويه أكبرهم.

واه. قال : ويقال اتَِّقي هللا في شيبتِك ، أي بعدما كِبر أب لِعجزة ، هو آخر ولِد الشيخ. ويقال ُولد العجزة ابنُ  الِعجزة وقال الليث :

 .العجز فالٌن رأَي فالن ، إذا نسبه إلى خالف الحزم ، كأنه نسبه إلى عّجزو. عجوزاً  ، أي بعد ما تصيرين َعْجزكِ و

 .عاجزاً  فالناً ، إذا ألفيتَه أعجزتُ و

 وقد يكنى به عن النكاح.: الدَّفع. قال :  العَْزج « :كتابه»أهمله الليث. وقال ابن دريد في :  عزج

 .َعَزجواألرض بالمسحاة ، إذا قَلَبها. كأنّه عاقب بين َعزق  َعَزجَ  وقال غيره :

ْْيُ َمُنوعاً  20ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً )قال هللا جّل وعّز : :  جزع  [20ـ  19المعارج : ] (1) .(21َوِإذا َمسَُّه اخلَْ

ً  : نقيض الصبر. وقد الَجَزعوضّد الّصبور على الشّر.  الَجزوعو  ، فإذا كثُر جازع فهو جِزع يجَزع جَزعا

__________________ 
 «.ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً  و ِإذا َمسَُّه اخْلَْْيُ َمُنوعاً » ( يف امل بوع :1)
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 .َجز وع فهو اجلزع مله
 ِجزع ، بكسر الجيم : الِجْزعوبفتح الجيم : الَخَرز اليماني.  الَجْزع وأخبرني المنذري عن الحّراني عن ابن السكيت قال :

 هو ُمنَحناهُ. الوادي ، وهو منعَطفهُ. وقال األصمعي :

أيضاً قطعك وادياً أو مفازة أو موضعاً  الَجْزع وقال غيره : .أجزاع وقال أبو عبيدة : هو إذا قطعتَه إلى الجانب اآلخر. والجميع

 .زعاهجِ  تقطعه َعرضاً. وناحيتاه

 وقال األعشى :

 جريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريا   بريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَن الريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريق كريريريريريريريريمريريريريريريريريا وَ 

  
ي رِفريريريريريريريريريريريرياٌق أمريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريّن رِفريريريريريريريريريريريرياق     ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  الوادي ِجزعُ  قال الليث : ال يسمَّى : الخشبة التي ترفع بين  الجازعوقال :  حتى تكون له سعةٌ تُنب الشجر وغيره. ِجزعا

 وقضبانها ، لترفعَها عن األرض.خشبتين عرضاً منصوبتين ليوضع عليه ُسروغ الكروم 

 وقال ابن ُشَميل نحواً منه.

ع أبو عبيد عن األصمعي قال : َطب : الذي بَلَغ اإلرطاُب نصفه. المجّزِ  من الرُّ

ع قال شمر : قال الِمسعريُّ :  بالكسر. وهو عندي بنصب الزاي على وزن مخطَّم. المجّزِ

ع وقلت : وسماعي من الهجريِّين ُرَطبٌ  ع بكسر الزاي كما رواه المسعرّي عن أبي عبيد. يقال مجّزِ ع فهو جزَّ  .مجّزِ

من اللبن في  الِجْزعة من اللبن ، إذا كان فيه شيء قليل. وقال الليث : ِجْزعة من الماء ، وفي الَوْطب ِجزعةٌ  ويقال : في الِقْربة

قاء ما كان أقلَّ من نِْصفه ، وكذلك الماء. وكذلك الماء ف  ي الحوض.الّسِ

 من آخرها. جزعة من الليل ، أي ساعةٌ من أّولها وبقيت ِجزعة األصمعي : مَضتْ 

ع ، وهو الذي يقتُل الدواّب. ولحمٌ  ُجَزاع أبو زيد : كأل ع : فيه بياٌض وحمرة. ونًوى مجزَّ  ، إذا كان محكوكاً. مجزَّ

 السهُم ، إذا تكسر. تجّزع وقال غيره :

 وقال الشاعر :

 ر   ه يف ال َّارعنَي  زَّعا ذا 
: المحور الذي تدور فيه الَمحالة ، لغة  الُجَزعو العصا. قال : انجزعتوالحبُل بنصفين ، إذا انقطع.  انجزعَ  وقال ابن دريد :

ى العُُروق. الُجَزعويمانية. قال :  بغ األصفر الذي يسمَّ  أيضاً : الّصِ

ع وقد .الِجَزعُ  و الثلث أو قريٌب منه ، وهي، وه ِجزعة وقال ابن شميل : يقال في الحوض  الحوُض ، إذا لم يبق فيه إالّ  جزَّ

 .جزعة ، وال يقال : في الركيّة ِجزعة . ويقال : في الغديرِجْزعة

 ، والُكثبة ، والغُرقة ، والَخْمطة : البقيَّة من اللبن. الِجزعة وقال ابن األعرابي :

 والَجأَُز : الغَصص ؛ كأنه أبدل من الهمزة عيناً. الَجعَز أهمله الليث. وقال ابن دريد ::  جعز

 انزعج ولو قيل .أزعجتُه فََزعج من بالده فَشَخص ، وال يقولون أزعجته : نقيض اإلقرار ، يقال اإلزعاج قال الليث ::  زعج

 لكان قياساً. ازدعجو

 ، إذا أقلقَه. أزَعجهو َزَعجه وقال ابن دريد : يقال
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 األمُر ، إذا أقلقه. أزعجه : القَلَق. وقد الّزَعج وقال غيره :

 .(1)أهملت وجوهه  : [ع ج ط]

 ابب العني واجليم مع الدال
 عجد ، جدع ، جعد ، دعج : مستعمالت.

بيب. قال : وهو حّب العنب أيضاً ، ويقال بل ثمرةٌ غير الزبيب شبيهةٌ به ، ويقال بل هو العُْجد قال الليث ::  عجد  .ْنُجدالعُ  : الزَّ

: َعْجم الزبيب. قال : وحاكم أعرابي رجالً إلى القاضي  العُْنُجد ثعلب عن ابن األعرابي عن المفضَّل ، وعمرو عن أبيه قال :

 قطعة من الدهر. فقال : بعُت منه ُعْنُجداً ُمْذَجْهٌر فغاب عنّي. قال ابن األعرابي : الَجْهر :

 ويقال َعْنَجد ، ويقال بل هو حبُّ الزبيب. : رديء الزبيب ، العُنجدُ  وقال ابن دريد :

 . وقال الهذلي يصف خيالً :َعَجدة : الِغربان ، واحدته العََجد وقال األصمعي :

َن هبريريريريريريريريريريْم  كريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريأرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريرينَّ يريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريَ     ا الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ َواُ  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريَّ َر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
ً  الرجلَ  جدعت أبو عبيد عن أبي زيد ::  جدع  .مجدوع ، إذا سجنته ، فهو أجدُعه جدعا

 قال شمر : المحفوظ َجَذعت الرجل بالذال بمعنى حبست. وأنشد :

 كأنّه من طول َجذْع الَعْفسِ 
والَجْذع  الَجْدع قال : وقال ابن األعرابّي : َجذع الرجُل عياله ، إذا َحبَس عنهم الخير وقال أبو الهيثم : الذي عندنا في ذلك أنّ 

 ْبس من تحبسه على سوء واليٍة وعلى اإلذالة منك له قال : والدليل على ذلك قول أوس :بمعنًى واحد ، وهو حَ 

 ذا   هريريريريريريريريريريريريريريِ ُ  عريريريريريريريريريريريريريريار  نريريريريريريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريريرياو 

  
ِ عريريريريريريريريريريا    بريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريَ ه   ملريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريَ  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريِ

  
قيُع النباَت فَضِرَب ، وكذلك َصِقع ، وَعقَرته فعَِقر أي سقط َجَدعته فجِدع قال : وهو من قولك ، وقََرحته  ، كما تقول َضرَب الصَّ

 فقَِرح.

ه. وقال األصمعّي : الجِدع أبو عبيد عن الكسائّي :   : السَّنَة التي تُذهب كلَّ شيٍء. وأنشد : الَجَداعُ  : السّيء الغذاء. وقد أجدعته أمُّ

َ اِع   لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه  َأغريريريريريريريريريريريريِ ر يف جريريريريريريريريريريريريَ

  
اِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريّرِ ِع و   يريريريريريريريريريريريريريريريريه  أ مريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ْن مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 لم يَْزُك النقطاع الغيث عنه وقال ابن ُمْقبِل :القحط النباَت ، إذا  جدَّع ويقال

 غيث َمريع مل َي َّْع نبات هو 
ةُ نحوها. ُمجاَدعةً  أبو عبيد عن أبي زيد : جادعت الرجل  ، وهي المشاتَمة. والمشارَّ

ً  : قطع األنف واألذن والشَّفَة ، تقول الَجْدع وقال الليث :  .جادع فأنا جدعته جدعا

ً  ، وقد أْجَدعُ  وإذا لِزمه النعت قلت  .المجدوع من الَجْدع : موضع الَجَدعةو. قال : َجِدَع َجَدعا

__________________ 
جاء ذكر هذا الباب بع   ب العني واجليم مع التاء ، ووضريريريريريريريريريريريريريريعلاه هلا وف ا  مللهاج األُّهري يف ترتي   (350/  1)( يف امل بوعة 1)

 األبواب.
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 بيِّن أدعج ، ورجلٌ  َدْعجاء ، وامرأةٌ  دعجاء العين وشدة بياض بيَاضها ؛ عينٌ  [سوادِ ]: شّدة سواد  الدََّعج قال الليث ::  دعج

 .الدََّعج

 وقال العجاج يصف انفالق الصبح :

 تس ور يف أعجاُّ ليل  أدعجا
 لشدَّة سواده مع شّدة بياض الصبح. أدعج قال : جعل الليل

القرنين والعينين.  أدعج اللون ، وتيسٌ  أدعج سواٌد عامٌّ في كّلِ شيء. يقال رجل الدََّعجو الدُّعجة قلت : وقد قال غير الليث :

 وقال ذو الرمة يصف ثوراً وحشياً وقرنيه :

نِي واضريريريريريريريريريريريريريريريريريح  ال ني والريريريريعريريريريَ  جريريريريرى أدعريريريريج الريريريريروقريريريريَ

  
يريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريريبريريريريريريريريريني  ر     رَا أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريع ا ريريريريريريريريري َّ  قريريريريريريريريريريَ

  
 كما ترى. أدعجَ  فجعَل القَْرنَ 

ى نَُصيراً ويلقَّب ُدعيجاً ، لشّدة سواده.قلت : ورأيت في   البادية غليِّماً أسود كأنّه ُحَممةٌ ، وكان يسمَّ

 الدُّْعجةو الدَعج بيِّنة دعجاء وعين أدعج : شّدة السواد ، ليلٌ  الدََّعج فقال : الدُّعجةو الدََّعج وقال أبو نصر : سألت األصمعّي عن

 في الليل : شدةُ سواده.

إنّه شّدة سواد سواِد العين مع شدة بياض بياضها ، خطأٌ ما قاله أحٌد  الدَّعج قلت : وهذا هو الصواب ، والذي قاله الليث في

 غيره.

 وأّما قول العجاج :

 يف أعجاُِّ ليل  أدعجا
 الليَل المظلم األسود. باألدعج فإنه أراد

حشيشة تنبُُت على شاطىء األنهار خضراء ، لها َرْعثة كرعثة الديك طيِّبة الريح تنبت في الربيع :  الَجْعدة قال الليث ::  جعد

 وتيبس في الشتاء ؛ وهي من البقول.

 بقلة بِّريّة ال تنبت على شطوط األنهار ، وليس لها َرْعثة. الجعدة قلت :

ُضب في أطرافها ثمر أبيض ، يُحَشى بها الوسائد لطيب : شجرة طيّبة الريح خضراء ، لها قُ  الَجْعدة وقال النضر بن ُشميل :

 .َجعدة ريحها ، إلى المرارة ما هي ، وهي جهيدةٌ يصلُح عليها المال ، واحدتها وَجماعتها

 .الجعدة وأجاد النضر في صفة

والصعارير أّول ما ينفتح اإلحليل باللبأ ، فيخرج شيٌء أصفر غليظ يابس ، وفيه رخاوة وبلل كأنّه  الجعاديد وقال النضر أيضاً :

 ُجْبن ، فينُدُص من الطُّْبي ُمَصْعَرراً ، أي يخرج مدحرجاً.

غاً. وقال في كتابه في الجعاديدوونحو ذلك قال أبو حاتم في الصَّعارير  « : األضداد». وقال : يخرج اللبأ أوَل ما يخرج مصّمِ

. قال : وال أعرف ذلك ،  الجعدَ  قال األصمعي : زعموا أن وقال كثيِّر في السخّي  : البخيل ، وهو معروف. قال : الجعدوالّسخيُّ

 كما زعموا يمدح بعض الخلفاء :

    األبريريرييريريريض اجلريريريعريريريريريريري  ابريريرين عريريريريريريرياتريريريكريريريريريريرية الريريريريريريريذي 

  
لريريريريريريريك  يف الريريريريريريريربيريريريريريريرية غريريريريريريريالريريريريريريري      لريريريريريريريه فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل مريريريريريريري 

  
ً  الجعدِ  األنصار ِذكرُ قلت : وفي أشعار   .بالجعد ُوِضَع موضَع المدح ، أبياٌت كثيرة ، وهم من أكثر الشعراء مدحا
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المجتمع بعضه إلى بعض. والسَّبِط : الذي ليس  من الرجال : الَجْعد وأخبرني المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال :

 بمجتمع. وأنشد :

ِ يريريريرينْ  عريريريريريريريْ يريريريريمريريريريى ال أمسريريريريريريري   اجلريريريريَ لريريريريَ   قريريريريريريريالريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
  

نْي و   لريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريرياَ   َنريريريريريريريريريريريريريْم مريريريريريريريريريريريريريَ  ال السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 وأنشد أبو عبيد :

   رَب جريريريريريريريريريعريريريريريريريريري   فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريو تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْن 

  
بريريريريريريريري   املريريريريريريريري ريريريريريريريريادمْي   ر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قلت : وإذا كان الرجل مداَخالً ُمدَمج الخْلِق معصوباً فهو أشدُّ ألْسِره ، وأخفُّ له إلى منازلة األقران ، فإذا اضطرب َخْلقُه 

إذا ذُهب به مذهَب المدح فله معنيان مستحبان : أحدهما أن يكون معصوب  الَجْعدُ و طوله فهو إلى االسترخاء ما هو.وأفرط في 

غير َسبِط ؛ ألنَّ سبوطة الشعر هي الغالبة على  جعداً  الجوارح شديَد األسر غير ُمسترخٍ وال مضطرب. والثاني أن يكون شعره

لم يَخُرج من هذين  بالجعد الشعر هي الغالبة على ُشعور العرب. فإذا ُمِدح الرجل ةَ ُجعودوشعور العجم من الروم والفرس ، 

ن يُمدح : أحدهما أن يقاُل رجلٌ  الجعد المعنَيين. وأما ، إذا كان قصيراً مترّدد  َجْعدٌ  المذموم فله أيضاً معنيان كالهما منفيٌّ عمَّ

األنامل ، لم يكن  جعدواليدين ،  َجْعد لئيماً ال يَبِضُّ َحَجُره. وإذا قالوا رجل، إذا كان بخيالً  جعدٌ  الخلف. والثاني أن يقال رجلٌ 

 إاّل ذّماً محضاً.

ضدُّ السُّبوطة مدٌح ، إاّل أن يكون قََططاً ُمفلفاَلً كشعر الزنج  الجعودةوفي الخدَّين : ضدُّ األَسالة ، وهو َذمٌّ أيضاً.  الُجعودةو

 والنُّوبة ، فهو حينئٍذ ذم. وقال الراجز :

فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريٌة أ مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريود   مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ

  
ه الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري     لريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريم  ُّيريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 مجتمع. ومنه قول ذي الرمة : : َجعد ، إذا ابتّل فتعقَّد. وَزبَدٌ  َجْعد وثًرى

  اجلعِ  ا راطيم  اعتمَّ  لزََّب ِ و 
ئب أبا ي الّذِ  ، ومنه قول َعبيد بن األبرص : َجعدة والعرب تسّمِ

الءَ  َ  الريريريريريري ريريريريريريِ كريريريريريريْ رفريريريريريريريا  وتريريريريريري   هريريريريريريي ا ريريريريريريمريريريريريرير  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريري أبِ    كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريذِّئريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  أ  جريريريريريريريريريَ

  
الُء  جعدة قال أبو عبيد : يقول : الذئب وإن كنّي أبا ه بهذه الكنية فإنَّ فعلَه غير َحَسن ، وكذلك الّطِ وإن كان خائراً فإّن فعلَه ونُّوِ

 فِعُل الخمر إلسكاره شاربَه. كالٌم هذا معناه.

 أهملت وجوهه. : [ع ج ت]

 ابب العني واجليم والظاء

 [ع ج ظ]
 َجِعظٍ  كلُّ َجظٍّ  ؟أال أنبئكم بأهل النار»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن أبي هريرة عن النبي :  جعظ استعمل من وجوهه :

 .«العظيم في نفسه»قال :  ؟الَجِعظ قلت : ما« الضخم» قال : ؟قلت : ما الَجظُّ « مستكبِر

ط : الرجل السيّىء الُخلق يتسخَّ  الَجِعظ عند اللغويين يقرب من التفسير الذي جاء في الحديث. وقال الليث : الَجِعظ قلت : وتفسير

 عند الطَّعام.
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 الرجل القصير اللِحيم. وأنشد أبو سعيد بيت العجاج : وقال أبو زيد األنصارّي : الِجعظايَة :

لريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريا ربريريريريريريريريريريري  ، الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريواكريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوا  ملريريريريريريريريريريريِ

  
يتريريريريريريريريريريوا  جريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريرياو   فريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريني أ جريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ  اجلريريريريريريريريريري 

  
وا بآنُِفهم.  قلت : معناه تعظَّموا في أنفسهم وَزمُّ

 ومنعَه ، وأنشد بيت العجاج هذا.، إذا رفَعه  أجعظهو جعظه وقال ابن دريد :

وروى سلمة عن الفراء أنه قال : الجظُّ والجّواظ : الطويل الجسيم ، األكول الشروب ، البَِطر الَكفور. قال : وهو الِجعظار 

 أيضاً.

 قلت : والَجْعَظريُّ مثله.

 ابب العني واجليم مع الذال

 [ع ج ذ]
 استعمل من وجوهه : عذج ، جذع ، ذعج.

 ، إذا كان كثير اللَّوم. وأنشد : ِمْعَذجٌ  أهمله الليث. وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال : يقال رجل:  عذج

رعريريريريرع   وال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريعريريريريريريرياجريريريريريريريه عريريريريلريريريرييريريريريلريريريريريريريا مريريريرين طريريريري 

  
عريريريريريريريَذج    ء الريريرييتريريرين مريريريِ  عريريريلريريريى  ريريريوف َُّوج سريريريريريريريريريريريريريريريريريىيِّ

  
ً  ه عن النكاح. يقالالدفع ، وربّما كني ب : الذَّْعج أهمله الليث. وقال ابن دريد ::  ذعج  .ذعجها ذعجا

 بهذا المعنى لغير ابن دريد ، وهو من مناكيره. الذَّعج قلت : ولم أسمع

 : الذي يُحبَس على غير مرعى. المجذوع أخبرني أبو الفضل عن أبي الحسن الصيداوّي عن الرياشي أنه قال ::  جذع

 وأنشد : .الَجْذع وهو

س  فريريريريريريريريريْ ذْع الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريول جريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريِس و   ِس بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريْ الن ا ريريريريريريريريريريريِ  َرمريريريريريريريريريريريَ

  
 وأما نحواً مما قاال. الَجْذع وقال ابن السكيت في الرجل عيالَه ، إذا حبَس عنهم خيراً. جَذع وقال شمر : قال ابن األعرابي :

ً  الجَذع ، لحاجة الناس إلى  فطنه يختلف في أسنان اإلبل والخيل والبقر والشاء. وينبغي أن يفسَّر قوُل العرب فيه تفسيراً ُمْشبَعا

 معرفته في أضاحيهم وَصدقاتهم وغيرها.

ا البعير فإنّه . والذكر يُجِذع فأمَّ ،  َجَذعة واألنثى َجَذع الستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة ، وهو قبل ذلك ِحقٌّ

وال  .الَجذعة يس في صدقات اإلبل سنٌّ فوقفي صدقة اإلبل إذا جاوزْت ِستِّين. ول وسلمعليههللاصلىوهي التي أوجبها النبي 

 من اإلبل في األضاحي. الجذع يَجِزي

من الخيل فإّن المنذرّي أخبرني عن أبي العباس عن ابن األعرابي أنه قال : إذا استتمَّ الفرس سنتين ودخل في الثالثة  الَجَذع وأّما

 .، وإذا استتمَّ الثالثة ودخل في الرابعة فهو ثَنِيّ  َجَذع فهو

 َجَذع من البقر فإن أبا حاتم روى عن األصمعي أنه قال : إذا طلَع قرن العجل وقُبَِض عليه فهو َعْضب. ثم بعد ذلك اْلجَذع وأما

 من البقر حتّى اْلجَذع ، وبعده ثَنِيٌّ وبعده َربَاع وقال عتبة بن أبي حكيم : ال يكونُ 
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 من الب ر يف األضامسي. اجَلذَع ََيزِيقله : وال  يكون له سلتان وأول يُو من ال الث.
، فروى أبو عبيد عن أبي زيد في أسنَان الغنِم  إجذاعه من الضأن فإنه يَجِزي في الضحيّة ، وقد اختلفوا في وقت الَجَذع وأما

ً  فقال في الِمعَزى خاّصةً : إذا أتى عليها الحوُل فالذكر تَْيٌس واألنثى َعْنز ، ثم يكون ، ثم  َجَذعة لثانية واألنثىفي السنة ا َجَذعا

 ثنيّاً في الثالثة ، ثّم رباعياً في الرابعة. ولم يذكر الضأن.

. قال :  اإلجذاع وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابي أنه قال : من الغنم لسنة ، ومن  الَجَذعووقٌت وليس بسّنٍ

العَناُق قبل تمام السنة للخصب ، وتَسَمن  أجذعت لسنة ، وربّما تُجِذع الخيل لسنتين ، ومن اإلبل ألربع سنين. قال : والعَنَاق

 لسنة ، وثنيّة لتمام سنتين. َجَذعة ، فهي إجذاعها فيُسرع

لستة أشهر إلى  أجذع إذا كان ابن شابَّين من الضأن قال : اْلَجَذع وسمعت المنذِري يقول : سمعت إبراهيم الحربي يقول في

 لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر. أجذعَ  ابن َهِرَمينسبعة أشهر ، وإذا كان 

ق بين المعزى والضأن في ً  ، فجعَل الضأَن أسرعَ  اإلجذاع قلت : فابن األعرابّي فرَّ  .إجذاعا

 قلت : وهذا الذي قاله ابن األعرابّي إنما يكون مع ِخصب السنة وكثرة اللبن والعُْشب.

أن في األضاحي ألنه ينزو فيُلقح ، فإذا كان من  اْلجذع آدم : إنما يَجزيقال المنذري : وقال الحربي : قال يحيى بن  من الضَّ

 المعزى لم يُلقح حتى يثنَى.

 من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة. الَجَذع وذكر أبو حاتم عن األصمعي قال :

 .ِجْذعانو ُجْذع هو أّوُل ما يُسطاع ركوبُه واالنتفاُع به ، والجمعمن الدواّب واألنعام قبل أن يُثْنَِي بسنة ، و الَجذَع وقال الليث :

ى ً  قال : والدهر يسمَّ ، إذا أخَذ فيه حديثاً. وإذا َطِفئَْت حرب بين قوم  َجَذع ألنه جديد الدهر. ويقال : فالٌن في هذا األمر َجَذعا

 ، أي أوَل ما يْبتَدأ فيها. َجَذعة فقال بعضهم : إن شئتم أعدناها

 : أي ال آتيك أبداً ، ألنَّ الدَّهَر أبداً جديٌد ، كأنه فَتِيٌّ لم يُِسّن. الجَذع هو الدَّهر ؛ يقال : ال آتيك األزلم الجَذع قال غيره : األزلمو

 حتّى يتبيَّن ساقها. جذعٌ  النخلة ، وال يتبيَّن لها ِجْذع : الِجْذعو

 قب.: أحياٌء من بني َسْعٍد معروفون بهذا الل الِجذاعو

 الِجبال : صغاُرها. وقال ذو الرّمة : ُجذعانو

 َجواريه ج ذعاَن الِ ضاف اللَّوابكِ 
 والقََضفَة : ما ارتفع من األرض.

، أي َحَدث السّن غير مدرك ، فزاد في  َجَذع ، أراد : وأنا «أسلم أبو بكر وأنا َجَذعمة»أنه قال :  عنههللارضيروي عن علي و

 زادوها في ُستُْهم للعظيمآخرها ميماً كما 
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 االسه ، وُّ رق م لألُّرق ، وكما قالوا لالبن ابل ٌم.
قوا في كّل وجه. ِجَذعَ  وقال ابن شميل : يقال : ذهب القومُ   ِمَذَع ، إذا تفرَّ

 بين البعيرين ، إذا قرنتهما في قََرن ، أي حبل. َجَذعت « :النوادر»وفي 

 الثاء [مع]ابب العني واجليم 

 [ع ج ث]
 استعمل من وجوهه : عثج ، ثعج.

 ، وهم جماعةٌ من الناس في السَّفر. قال الراجز : العَثَج والثَّعج لغتان ، وأصوبهما العَثَج قال ابن المظفر ::  عثج

مَّ لريريريريريريريريريريو ال أن بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرا  دونريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريا  ال هريريريريريريريريريري 

  
رونريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريا  رَبُّك الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياس  ويريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ما ُّال ِملَّا َعَ ٌج أيتونكا

 ، وأن بعض العرب في الجاهلية ارتجَز بها.« الَمبعث»األرجوزة محمد بن إسحاق في كتاب ذكر هذه 

ً  : البعير السَّريع الضَّخم ، يقال قد العَثَْوثَج وقال الليث :  .اعثوثََج اعثيجاجا

ً  وقال ابن دريد : رأيت ً ومن الناس  َعثْجا  ، أي جماعة. َعثَجا

ً  المنذرّي له ، ورواه عن أبي طالب عن أبيه عنه : رأيتوقال الفراء فيما أقرأني  ً ومن الناس  ُعثَجا  ، أي جماعة. َعثَجا

 وقال الراعي يصف فحالً : .َعثَج ويقال للجماعة من اإلبل تجتمع في المرعى

ٌج  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه  ه عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريريريَ

  
َذاال  يريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَن الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ل عن معنى هذا البيت فأنشد :وقال ابن األعرابي : سألت المفضَّ 

ا َ اهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وائريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرياو   لريريريريريريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى غريريريريريريريريريريريريري   َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فأنشأ يقول : قال : قلت : أريد أْبيََن من هذا. قال :

هريريريريريريريريريريا حريريريريريريريريريري  ٌق مريريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريٌة قريريريريريريريريريريَ  ع 

  
م    يتريريريريريريريريريريريْ اَل هبريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريَ  ر  د الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياب غريريريريريريريريريريريَ

  
 قَذالَه ؛ لُحْسن نباتها.يقول : من نجابة هذا الفحل ساوى بناُت اللَّبون من بنَاته 

 ، وهو أن يديم الشُّرَب شيئاً بعد شيء. وهي َعثَِج يَْعثَج : الجمع الكثير. قال : ويقال العَثْجج أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 ومثله َغفَق يَغِفق. .العَثْجو العُثْجة

 ابب العني واجليم مع الراء

 [ع ج ر]
 مستعمالت. رعج :عرج ، عجر ، جرع ، جعر ، رجع ، 
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ً  أي تصعد. يقال : [4 : المعَارج] (تَ ْعُرُج اْلَمَّلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيهِ )قال هللا جّل وعّز : :  عرج . وقوله جّل َعَرج يَعُرج ُعروجا

المالئكة ، وهي  َمعارجُ  ذي الفواضل والنِّعَم. وقيل المعارج ذي قال قتادة : [3 : المعَارج] (ِمَن هللِا ِذي اْلَمعارِجِ )وعّز : 

 ، ألنَّ المالئكة (هللاِ )من نعت  (ِذي اْلَمعارِجِ )وقال الفراء :  فيها ، ذكر ذلك أبو إسحاق. تَعُرجوَمصاعُدها التي تصعَد فيها 

اء كلُّهم على التاء في قوله تعُرج  عنإاّل ما ذُِكر  [4 : المعَارج] تَْعُرجُ  إلى هللا ، فوَصف نفَسه بذلك. والقُرَّ
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 عب  هللا ، وهو قول الكسائي.
ً  وقال الليث : ً و َعَرج يعُرج ُعروجا  .َمْعَرجا

فيه  تْعُرج يقال : شبه ُسلَّم أو درجة الِمعراجُ و الطَّريق الذي تصعَد فيه المالئكة. قال : : الَمعَرجو: المصعد.  الَمْعرجوقال : 

وح لم يتمالك أن يَخرج. قال : ولو جمع علىاألرواح إذا قُبَِضْت. يقال ليس شيء أحَسُن منه ، إذا ر لكان  المعاريج آه الرُّ

 .المعَرج فجمع المعارج صواباً. فأّما

 .المعراج َمعارج قلت : ويجوز أن يجمع

:  العََرج قال : وحكى لنا أبو عمرو : .أعرج ، إذا صار يَعَرج الرجلُ  عِرج مصدر : العََرج الحراني عن ابن السكيت قال :

 َغيبوبة الشمس. وأنشد :

 مسىت  ذا ما الةمس   َّْه بعرَجْ 
 .العُرجان ، إذا مَشى ِمشيةَ  عَرج يعُرج وقال األصمعّي :

ويقال للطَّريق إذا : أن تحبَِس مطيَّتَك مقيماً على ُرفقتك أو لحاجٍة.  التعريجوهللا. قال :  أعرَجه ، وقد عِرج يَعَرج وقال الليث :

القوم عن الطريق ، إذا مالُوا عنه. قال :  انعرجو: حيث يميل يَمنةً ويَسرة. قال :  منعَرجهُ والوادي ،  انعرجو .انعَرج مال : قد

جناو بُع ، والجميع العَْرجاءوالنهر ، أي أملناه يَمنة ويَْسرة.  عرَّ  .ُعْرج : الضَّ

ت األسدي :ـ  يعني الضباعَ ـ  معرفةً ال تنصرف ، تجعلها ُعْرج وقال شمر : العرب تجعل  بمنزلة قبيلة. وقال أبو مكعِّ

َه هتريريريريريريريريار ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريْ  أفريريريريريريريريكريريريريريريريرياَن أول مريريريريريريريريا أ ثريريريريريريريريِ

  
رَْج عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  ِوجريريريريريريريريريارِ    أبريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياء  عريريريريريريريريري 

  
 ، لم يُجِرها بمنزلة قبيلة. ُعرجَ  قال : أوالد

 ُعروجٌ و َعْرجٌ  حاتم : إذا جاوزت اإلبل المائتين وقاربت األلف فهي: الكثير من اإلبل. وقال أبو  العَْرج أبو عبيد عن أبي زيد :

 .أعراجو

 من اإلبل. وأمرٌ  َعْرجٌ  الرجُل إذا كان له أعرجَ  من اإلبل نحٌو من الثمانين. وقال ابن األعرابي : العَْرج وقال ابن السكيت :

 َمِريٌج : ملتبس. قال أبو ذؤيب : َعِريجٌ 

م ، أمريريرير هريريريم كريريريمريريريريريريريا نريريريوَّر املِصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريا   لريريريلريريريعريريري    جريريريْ

  
ريريريريريريريريريريريج    يريريريريريريريريريريَ  رقريريريريريريريريريرياد الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريري 

  
 : منزل بين مكة والمدينة. العَْرجو

 .ُعرجانو األعرج ُعرج وجمع

قية ، وتَطِفر كما يطفر األفعى ، والجميع األَعيرجو اء ال تَقبل الرُّ  .األُعيرجات من الحيات ، قال أبو َخْيرة : هي حيّةٌ َصمَّ

 مثلَه.وقال أبو زيد 

: حيّةٌ عريض له قائمة واحدة ، عريٌض مثل النَّْبث والتراِب تَْنبِثُه من ركيّة أو ما كاَن ، فهو  األعيرج شمر عن ابن شميل قال :

 نَْبٌث. وهو نحو األَصلَة.

 : الغائب. ارجالعوأخبُث الحيات ، يقفز على الفارس حتَّى يصير معَه في َسرجه. قال :  األعيرج ثعلٌب عن ابن األعرابي :

،  َعِرجوفي اإلبل كالحقَب ، وهو أاّل يستقيم مخرُج بَوله ، فيقال َحِقَب البعيُر  العََرجو قال : .األعيرج وقال الليث : وال يؤنّث

ً وَحقَباً   ، وال يكون ذلك إالّ  َعَرجا
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 للجمل  ذا    َّ عليه اََّ  . ي ال أ ِلْف عله ل الَّ حيَ  .
 .العَُريجاء األصمعي : إذا وردت اإلبُل يوماً نصَف النهار ويوماً ُغدوة فتلكأبو عبيد عن 

: أن ترَد َغدوةً وتصُدر عن الماء فتكون  العَُريجاء وقال ابن األعرابي فيما روى عنه أبو العبّاس وأخبرني به المنذري عنه :

ماء ، ثم تصدر عن الماء ، تكون بقية ليلتها في الكأل ويومها من سائَر يومها في الكأل وليلتَها ويوَمها من غِدها ، ثم ترد ليالً ال

ْفه الظاهرةُ ، والضاحية ، واآليِبة ، العُريجاء الغد وليلتها ثم تصبِّح الماء غدوة ، فهذه وقال الكسائّي  .العُريجاءو. قال : وفي الّرِ

 ، إذا أكَل كلَّ يوٍم مرةً واحدة. العُريجاء : يقال إن فالناً ليأكل

أنه طاف ليلةَ وقعِة الجمل على القتلى مع مواله قَْنبَر ، فوقَف على طلحة بن عبيد هللا وهو  عنههللارضيروي عن علي :  عجر

قال أبو  .«َجِريوبُ  ُعَجري إلى هللا أشكو !َعزَّ عليَّ ، أبا محمد أن أراك معفَّراً تحت نجوم السَّماء»صريع ، فبكى ثم قال : 

ها.  العباس محمد بن يزيد : معناه إلى هللا أشكو همومي وأحزاني التي أُِسرُّ

 فقال : غمومي وأحزاني. ؟وبُجري ُعَجري وأخبرني المنذري عن الُكَديمي قال : سألت األصمعّي قلت : يا أبا سعيد ، ما

العُروُق المتعقِّدة  العَُجر تُه من ثقتي به على معايبي. قال : وأصلوبَُجري ، أي أطلعْ  بعَُجرى وقال أبو عبيد : يقال أفضيُت إليه

وبَُجري ،  بعَُجري في الجسد. والبَُجر العروق المتعقّدة في البطن خاّصة. وقال أبو حاتم : قال األصمعي في قولهم : حدَّثته

ْلعة ، والبُْجرةُ نحوها.  فالعُْجَرةُ : الشيء يجتمع في الجسد كالّسِ

 أخبرتُه بكّل شيء عندي لم أستُْر عنه شيئاً من أمري.فيراد 

 ، إذا مدَّ ذنبَه يعدو. يعجرُ  الفرسُ  َعَجر وقال األصمعي :

 وقال أبو ُزبَيد :

 ِمن بنِي م ود   لبسي ة يعج ر
 أي هالٍك قد مدَّ ذنبه.

 وأما قول تميم بن أبّي بن مقبل : .َجرانالعَ  برجليه كقُماص الحمار. والمصدر يعُجر ، وهو الذي عاجر وقال أبو عبيد : فرسٌ 

 ج رٌد عواجر   أللباِد واللُّح مِ 
َمن ، وهي رافعةٌ أذنابَها من نشاطها.  فإنه يقول : عليها ألبادها ولحمها ، يصفها بالّسِ

  ورواه شمر :

ٌع  لريريريريريريري  ر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريَّ  أمريريريريريريريا األداأب فريريريريريريريفريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِم   رٌد عريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريرير  أللريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياد والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريري 

  
 بلُجمها وألبادها ، إذا َعَدْت وعليها ُسروُجها وألباُدها وأداتُها. عواجر بالجيم. قال : ويقال الخيل

 ورواه أبو الهيثم بالحاء.

د بن ضرار  يَعِجر الريُق على أنيابه ، إذا َعَصب به ولِزق ، كما َعَجر قال شمر : ويقال الرجُل بثوبه على رأسه. وقال مزّرِ

 أخو الشماخ :

ه    ذ ال يريريريريريريريريريريريريريريزال انئسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه   َوان عريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريزا  أنريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ

  



284 

 

 ، إذا مّد ذنبَه. َعَجر عجراً و، إذا مّر مّراً سريعاً.  يَعِجر عجراً  الفرسُ  َعَجر قال : وقال األصمعّي :

بالراء غير معجمة ، والقَحول ، والَحِريك ،  العَجيروالقُّوة مع ِعَظم الجَسد. قال :  : العََجر ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 والضعيف ، والحُصور : الِعنِّين.

 الذي يأكل العّجارو: األحدب ، وهو األفزر ، واألفرص ، واألفرس ، واألدنُّ ، واألثبج قال :  األعجر سلمة عن الفراء قال :

ارو، وهي ُكتَل العجين تُلقى على النار ثم تؤكل.  العجاجير راع الُمَشغِزُب لَصِريعه. العَجَّ يع الذي ال يُطاق َجْنبُهُ في الّصِ ّرِ  : الّصِ

 .العجاجيروطع العجيم ُكتاَلً على الخوان قبل أن يُبَسط فهو الُمشنَّق ثعلب عن ابن األعرابي قال : إذا قُ 

 : ليَُّك ُعنَق الرجل. العَْجر سلمة عن الفراء قال :

، إذا كان على وجٍه فأراَد أن يرجَع عنه إلى شيٍء خلفَه وهو يُنهى  يَعِجره عنقَه إلى كذا وكذا عجر « :نوادر األعراب»وفي 

 عنقَه ولم يرد أن يذهب إليه ألمرك. فعَجر بالشيءعنه ، أو أمرته 

 وقال أبو سعيد في قول الشاعر :

جريريريريرأب رك عريريريري   فريريريريلريريريريو كريريريريلريريريريريريريَه سريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريفريريريريريريريا  كريريريريريريريان أَثريريريريْ

  
ل  و   ه َدداان  ال يريريريريريريريريؤيِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 التِّكَّة ال تقطع شيئاً. ُعْجرة يقول : لو كنت سيفاً كنت َكهاماً بمنزلة

 َظرت عليه ، وَحَجرُت عليه ، بمعنًى واحد.عليه ، وحَ  َعَجرتُ  وقال شمر : يقال

والبَجارّي ،  بالعََجاِريّ  والبَُجر ، أي جاء بالكذب. وقال أبو سعيد : هو األمر العظيم. وجاء بالعَُجر وقال الفراء : جاء فالن

 وهي الدَّواهي.

 ه.بالعصا وبَجره ، إذا ضَربه بها فانتفَخ موضُع الضَّرب من َعَجره وقال أبو عبيدة :

 : رؤوس الِعظام. وقال رؤبة : العَجاريُ و

 من َعَجاريهَن كلَّ جلجنِ و 
يرو َعِجير : الذي ال يأتي النساء. وقال شمر : يقال العَِجير وقال أبو عبيد : وهو مشّدد العجاريّ  فخفّف ياء  .ِعّجِ

. قال شمر الِمعجر المعاجر : ثوٌب تلفُّه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبِب فوقه بجلبابها. وجمع الِعجارو الِمعَجر وقال غيره :

 : ومنه أُِخذ االعتجار ، وهو ليُّ الثوب على الرأس من غير إدارةٍ تحت الحنَك.

أنه لفَّها على رأسه ولم يتَلحَّ بها.  المعنى «بعمامٍة سوداء معتجراً  دخل مكةَ يوم الفتح»أنه  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 وقال الراجز :

دِه   جريريريريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريرا  بريريريريريريريريريريريريريرب 

  
ِ ي بريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريِج َومسريريريريريريريريِ ِه   واء  ريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من ثياب اليَمن. المعاجر وقال الليث :

داء وأكبر من الِمْقنعة. ِمْعَجروقال :   المرأة أصغر من الّرِ

 من َسلَم. بعَْجراءَ  ي فيها أُبٌَن ؛ يقال ضربَهالعصا ال : العجراء ثعلب عن ابن األعرابّي قال :
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 : ُصلب شديد. َعِجرٌ  وقال الليث : حافرٌ 

ار :  وقال المرَّ

ب ِك ذو ر س   َعِجرْ   َسِل   السُّلريْ
 : كلُّ شيء ترى فيه ُعقداً. األعجروقال : 

 عنترة :. وقال ُعْجر : مآلُن ، وجمعه أعجرُ  ، وهو الممتلىء. وبطنٌ  أعجر قال : وكيسٌ 

هريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريم    
يريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَة مريريريريريريريريريريريريريريا ملريريريريريريريريريريريريريري ِ  َُّبريريريريريريريريريريريريريريِ  أبريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    جريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريّردا  وبريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريري 

  
 : كلُّ عقدةٍ في الخشبة. العُْجرةوقال : 

 .ُعَجر . قال : والسيف في فِرنِدهُعَجر والَخلْنُج في وشيِه

ً  الماءَ  َجِرع مصدر الَجْرع الحراني عن ابن السكيت قال ::  جرع ، وهي ِدعٌص من  َجْرعة جمع : الَجْرعو. يَجَرع َجْرعا

 الرمل ال تنبت شيئاً.

ملة العَذاة الطيِّبة الَمنبِت التي ال ُوعوثةَ فيها ، ويقال  الَجَرعوغير ما قاله.  الجرع قلت : الذي سمعته من العرب في عندهم : الرَّ

ً  وتُجمع .َجْرعاواتو أجارع ، ويجمع األجرعو الَجْرعاء لها . الَجَرعة أكبر من األجرعو الجرعاء ، غير أنَ  الَجَرعة َجَرعا

 فجعله يُنبِت النبات : األجرع وقال ذو الرّمة في

لَّلِ   أبجرَع ِمر ع  َمَربّ    
 وال يكون َمَربّاً محلَّالً إاّل وهو يُنبِت النبات.

 نحواً مما قلته. الَجَرعو األجَرعِ  وقال غير ابن السكيت في

من األوتار : أن يكون مستقيماً ويكون في مواضَع منه نُتوٌّ ،  الَجِرع المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :وأخبرني 

 فيمَسح بقطعة كساء حتّى يذهب.

ع وقال ابن ُشميل : من األوتار  قُواه على ، وهو الذي اختلف فتلُه وفيه ُعَجر لم يَُجْد فتلُه وال إغارته ، فظهَر بعضُ  المجرَّ

ع بعض. يقال وترٌ   .َجِرعو مجرَّ

ً  الماء َجِرع ويقال عه مرةً بعد أخرى كالمتكاره ِقيَل : الجرعَ  ، فإذا تابعَ  اجترعهو يَجَرُعه َجْرعا يَ َتَجرَُّعُه )قال تعالى :  .تجرَّ
 المّرة الواحدة. الَجرعةوملء الفم يبتلعُه.  : الُجرعةو [.17إبراهيم : ] (َوال َيكاُد ُيِسيُغهُ 

 .الُجرعة ُجَرع وجمع

 غيظ تكظمها. ُجرعةِ  أحمد ُعقباناً من ُجرعة ويقال ما من

، يريدون أن نفسه صارت في فيه فكاد يَهِلك فأفلَت « الذَّقَن بُجريعة»و « الذَّقَن ُجَريعةَ  أفلَت فالنٌ »ومن أمثال العرب : 

 وتخلََّص.

من الذَّقَن ثم  الُجرعة ، إذا كان منه قريباً كقُرب« الذَّقَن ُجريعةَ  أفلَتَني»أمثالهم في إفالت الجبان : أبو عبيد عن أبي زيد : من 

ً »أفلتَه. وَرَوى غيره عن أبي زيد يقال  يق ُجريعةَ  أفلتَني فالنٌ »و إذا أفلتَك ولم يَكْد « أفلتَني فالٌن َجريضا ، إذا سبقَك « الّرِ

 ً  .فابتلعَت عليه ريقَك غيظا

 قلت : وما رواه أبو عبيد عن أبي زيد صحيٌح ال شكَّ فيه.

 : الحبل يَُشدُّ به وسُط الرُجل إذا نزل في البئر وطرفُه في يد الِجعار أبو عبيد عن أبي الجراح العقيلّي واألصمعي ::  جعر
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 رجل ، فإن سَ َ  م َّه به.
 وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده :

جريريريريريريرييريريريريريريريا  مريريريريريريرين الريريريريريريري ريريريريريريريِ رْ  لريريريريريريريْ عريريريريريريريار  مريريريريريريري   لريريريريريريرييريريريريريريريس اجلريريريريريريريِ

  
رّ و   رَ   ريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريوك  ممريريريريريريريريريريريريريريَ    ْن  ريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 كما فّسراه الِجعار وفّسر ابن األعرابي

 أبو عبيد عن أبي زيد : من أمثالهم في فِرار الجبان وخضوعه :

 انيتري أين املَفرّ و روِغي َجعاِر 
 . وأنشد غيره :جعرها لكثرة َجعَارِ  يقال لها أمُ  هي الّضبُع : وقال الليث : َجعَارِ وقال : 

لريريريريريريريريريريريريريريريَزرأٌب جريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريريريريريريرير هريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريان    َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ول    جريريريريريريريريريري  َ ُ مسريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَ ويريريريريريريريريريريَق َُّمريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريري 

  

هريريريريريريرينَّ رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ع أعريريريريريريرييتريريريريريريريمريريريريريريريَ بريريريريريريري   تريريريريريريريراهريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريل    َرأٌب وثريريريريريريريريريريريريريريريريِ ة  هلريريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريِ را ريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
قلت أنا :  المغتِلمة. وجعلها ُخنثَى لها ِحَرةٌ وثِيلٌ  ثماٍن ألّن للّضبُع خروقاً كثيرة. والُجراهمة : جواعُرها قال بعضهم : إنّما قال

 .جعرها أراد كثرة« ثمان جواعرها»والذي عندي في تفسير قوله 

، أخرجه على فاعلة وفواعل ومعناها المصدر ، كقول العرب : سمعت رواغي اإلبل  الَجْعر ، وهو الجاعرة : جمع الجواعرو

لَْيَس هَلا ِمْن )أي ُرغاَءها ، وسمعت ثواغي الشاء أي ثُغاءها. وكذلك العافية مصدر وجمعها َعواٍف. وقال هللا جّل وعّز : 
 [11الغَاِشيَة : ] (ال َتْسَمُع ِفيها الِغَيةً )ْشٌف وظهور. وقال : ، أي ليس لها دونه جلَّ وعّز ك [58النّْجم : ] (ُدوِن هللِا كاِشَفة  

 أي لَْغواً.

وهي آَكُل  الجعرو، ولكنه وصفها بكثرة األكل « ثمان جواعرها»ومثله كثيٌر في كالم العرب. ولم يُرد عدداً محصوراً بقوله 

 الدواّب.

 يستا من قول الهذلي في شيء.اللتان تكتنفان الَذنَب والذنُب بينهما فل الجاعرتان وأما

حيث يكوى من  الجاعرتان العظمان المتكنّفان أصَل الذنب والذنُب بينهما. وقال الليث : من البعير : الجاعرتانووقال أبو زيد : 

 الحمار في مؤّخره على كاَذتَيه.

 .الجعراءو الجاعرة ويقال للدُّبُر

 إذا كان كذلك. ِمجعارٌ  يُْبس الطبيعة. ورجل ْعرالجَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 . قال : وبنوَجعَر يَجعَر َجْعراً  : ما يَبِس في الدُّبر من العَِذرة ، أو خرَج يابساً. قال : وال يقال للكلب إالّ  اْلَجعر وقال الليث :

 : حيٌّ من العرب يعيَّرون بهذا اللقب. الَجْعراء

األخرى : َخْبراء لبني عبد هللا  الَجعُورو: َخْبراُء لبني نهَشل.  اْلَجعُور األعرابي أنه قال : وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن

 بن داِرم ، يمأل الغيث الواحد كلتَيهما ، فإذا امتألتا وثِقوا بَكرع شتائهم.

 وأنشد :

عريريريريريريريريريريريريريريريريريريور ر  جلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا أرد  اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريورِ    فريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريارن  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
دقة من التَّمر :» وسلمعليههللاصلىروى مالك بن أنس بإسناٍد له أن النبي و  نََهى عن لونين في الصَّ
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: ضرٌب من الدَّقَل يحمل شيئاً صغاراً ال خيَر فيه. ولون الُحبَيق من  اْلُجعرور وقال األصمعّي : .«، ولون الُحبَْيق اْلُجعرور

 أردأ التُّمراِن أيضاً.

ى ب لعبةٌ يقال لهاولصبيان األعرا ، الراء شديدة ، وذلك أن يُحمل الصبيُّ بين اثنين على أيديهما. ولُعبةٌ أخرى يقال لها  اْلِجِعرَّ

بيان بعضهم في إثر بعض ، كلُّ ذلك آِخذٌ بُحجزة صاحبِه من خلفه.  َسْفد اللِّقاح ، وذلك انتظاُم الّصِ

 هو كثرته وتتابُعه.أبو عبيد عن األصمعي في البرق االرتعاج ، و:  رعج

اج : اإلرعاج وقال الليث : قه في السحاب. وأنشد العجَّ  : تأللؤ البرق وتفرُّ

 سّحا  أهاضيَ  وبريْرقا  م رِعجا
 االرتعاج واالرتعاش واالرتعاد واحد. وروى ابُن الفرج عن أبي سعيد أنه قال :

 ، أي أقلقَني. أرعَجنيوهذا األمر  رَعَجني وقال ابن دريد :

فاً ، فالصواب أزعجني بمعنى أقلقني ، بالزاي. وقد مرَّ في بابه.قلت   : هذا منَكر وال آَمُن أْن يكون مصحَّ

قال مجاهد : إنه على رّد الماء إلى اإلحليل لقادر. وقال  [8الّطارق : ] (ِإنَُّه َعلى رَْجِعِه َلقاِدر  )قال هللا جّل وعّز : :  رجع

َلى السَّراِئرُ )، واعتبار هذا بقوله جّل وعّز :  يوَم القيامة لقادرغيره : إنّه على بَعثِِه  المعنى إنّه على  [9الّطارق : ] (يَ ْوَم تُ ب ْ

ه إلى صلب الرجل وتَِريبِة المرأة. وهللا أعلم بما أراد. (َعلى رَْجِعِه َلقاِدر  )بعثه لقادٌر يوم القيامة. وقيل   ، أي على رّدِ

به كلَّ عام.  ترجع فإنَّ الفراء قال : تبتدىء بالمطر ثم [11الّطارق : ] (َوالسَّماِء ذاِت الرَّْجعِ ) وأما قوله تبارك وتعالى :

ر. وقال أبو عبيدة : يرجعو، أي ذات المطر ؛ ألنه يجيُء  (ذاِت الرَّْجعِ )وقال غيره :  ْجع ويتكرَّ في كالم العرب الماء.  الرَّ

 لماء :وأنشد قوَل الهذلي يصف السيف وجعلَه كا

 أبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريض  كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريريريريع رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌب  ذا

  
لريريريريريريريريريريريريي   تريريريريريريريريريريريريَ ل خيريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريا اثَ  يف  ريريريريريريريريريريريري 

  
 .َرْجع وقرأت بخط أبي الهيثم البن بزرج ، حكاه عن األسدي قال : يقولون للّرعد

جيع قال أبو عبيد : «أو عْظم بَرجيعٍ  نَهى أن يُستنَجى»أنه  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  والعِذرة جميعاً يكون الروَث  الرَّ

ً  ، وإنّما سّمي عن حاله األولى بعد أن كان طعاماً أو علفَاً إلى غير ذلك. وكذلك كلُّ شيء يكون من قوٍل أو  رَجع ألنَّه رجيعا

جوع أي [8العَلق : ] (ِإنَّ ِإىل رَبِ َك الرُّْجعى)مردود. وقال هللا جّل وعّز  مرجوع ألّن معناه رجيع فعل تردََّد فهو  المرجعو الرُّ

 ، مصدٌر على فُعلَى.

 يعني نحوه. .َرجعهُ والسبُع  رجيع وقال األصمعّي : يقال هذا

ْشق في الرمي : ما يُردُّ عليه.  رْجعوالجواب ،  َرْجع وقال الليث : سالة. قال : ويقال  المرجوعو المرجوعةوالرَّ : َجواب الّرِ

 فيه. يُرَجع ، أي ال مرجوع ليس لهذا البيع

ْجعوكذا ، يعني ردَّه الجواب. قال :  مرجوِعه إليَّ فالٌن من رَجعوقال :  ْجع : نبات الربيع ، وقيل الرَّ  : الغدير ، وجمعه الرَّ

ِجيعو ُرْجعان ي الرَّ ً  : العرق ، سّمِ  ألنه كان ماًء فعاد َعَرقاً. وقال لبيد : رجيعا
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 رجيعا  يف املغابن كالعصيم
 .رجيع أيضاً. وكلُّ طعاٍم بََرد فأُعيد على النار فهو رجيعٌ  هه بعَصيم الِحنّاء وهو أثَره. ويقال للِجّرةأراد العرَق األصفَر ، شبَّ 

ْجع ويقال سيٌف نجيح  ، إذا كان ماضياً في الضريبة. وقال لبيٌد يصف السيف : الرجيع ونجيح الرَّ

 أب لَق  مود  َنيح  رجيعه  
يعني العبَد إذا بُِعث يوَم القيامة  [100ـ  99المؤمنون : ] (اْرِجُعوِن * َلَعلِ ي َأْعَمُل صاحِلاً قاَل َرِب )وقال هللا جّل وعّز : 

واقٌع هاهنا ، ويكون  (ارجعوني)، أي ُردُّوني إلى الدُّنيا ، وقوله  ارجعوني فأبصر وعرَف ما كان يُنكره في الدنيا يقول لربه

ً  [150األعَراف : ] (ىل قَ ْوِمهِ َوَلمَّا رََجَع ُموسى إِ )الزماً كقوله :  جوعُ  ومصدره الزما ً  الرُّ ْجع ، ومصدرهُ واقعا  يقال .الرَّ

 ً  ، يستوي فيه لفظ الالزم والواقع. رجعتُه رْجعاً فرَجع رجوعا

جيع وقال الليث :  واألنثىمن سفر إلى سفَر ،  رَجْعتَه ما من الدواّب واإلبل : الرجيعومن الكالم : المردود إلى صاحبه.  الرَّ

 . وقال ذو الرّمة يصف ناقة :رجيعة

هريريريريريريريريريا  رجريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريرية  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريار  كريريريريريريريريريأن ُّمريريريريريريريريريامريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريرياٌع لريريريريريريري ى ي سريريريريريريريريريريريريريريَرى الريريريريريريريذارعني م رق      ريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الَخْطو ، قال الهذلّي : الرْجعوقال : 

 ََنٌْ  سليٌم رْجع ه ال ييتلع  
ُمماِرٌن ، فإْن ظهر لهم أنّها قد لِقحْت ثم لم يكن بها حمٌل أبو عبيد عن األصمعّي قال : إذا ُضِربت الناقةُ ِمراراً فلم تَلقَح فهي 

 وُمْخلفة. راجعٌ  فهي

ً  وقال أبو زيد : إذا ألقت الناقةُ حملَها قبل أن يستبِين َخْلقُه قيل قد . وأنشد أبو الهيثم للِقطامّي يصف نجيبة رَجعت تَرِجع ِرجاعا

 لنجيبين :

تانريريريريريريريريريرية  عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو   مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريَ

  
رْ  رِجريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريا   َّ     مريريريريريريريريريريا َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : أراد أن الناقةَ عقدت عليها لقاحاً ثم ما رَمْت بماء الفحل وكسرت ذنبها بعد ما شالت به.

ار يصف إبالً :  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه أنشده للمرَّ

تريريريريريريريْ ريريريريريريريمريريريريريريرياٌ  رواجريريريريريريريٌع  ٌ  مريريريريريريري  تريريريريريريريابريريريريريريرييريريريريريريريع  ب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريَ

  
ُُّ مسريريريريريريريائريريريريريريريِل   عريريريريريريريه  يف لريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا أ  كريريريريريريريمريريريريريريريا رجريريريريريريريَ

  
ةٌ على أوالدها بُِسطْت عليها ال تُقبَض عنها. ُمتئمات : معها ابن َمخاٍض وُحوار. على  رَجعتْ  : رواجع قال : بُْسط : مخالَّ

ع. أمُّ حائل : رواجع أوالدها. ويقال  أّم ولدها األنثى. : نُزَّ

 ليأخذ سهماً.الرجُل يَده ، إذا أهَوى بها إلى كنانته  أرجعَ  أبو عبيد عن األصمعي :

 .مرجوع ، أي له ُمرِجع قال : ويقال هذا متاعٌ 

ق : إنّي»، أنه  وسلمعليههللاصلىوروى أبو عبيد في حديث النبي  دقة ناقةً َكوماء ، فسأل عنها فقال الُمَصّدِ  رأى في إبل الصَّ

يَقَدَم الرجُل المصَر بإبله فيبيعها ثم يشتري بثمها مثلَها االرتجاع : أن  قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة :«. فسَكتَ  بإبل. ارتجعتُها

 أو غيرها ،
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 . وقال الكميه يصف األاثيّف :الّرِْجعة فتلك
فريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى ال رٌد جريريريريريريريريريالٌد مريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و أوَرِق ال رِجريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريٌة    ال جريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
دقة ، إذا وَجب . قال بِرْجعة قال : فإْن ردَّ أثمانَها إلى منزله من غير أن يشتري بها شيئاً فليست أبو عبيد : وكذلك هذا في الصَّ

ق مكانها ِسنّاً آخَر فوقَها أو دونَها ، فتلك التي أخذ من التي  ارتجعها ، ألنه ِرجعةٌ  على رّبِ المال ِسنٌّ من اإلبل فأخذ المصّدِ

 وجبْت له.

 صالحة. ِرجعةً  منها فارتجعَ  وقال األصمعّي : يقال باَع فالٌن إبلَه

أي تجلبون أوالد  ؟البِكارة ارتجاعوبنو تَغِلب إلى معاوية السنةَ فقال : كيف تَْشكون الحاجة مع اجتالب الِمهارة قال : وشكت 

 الخيل فترتجعون بأثمانها البكارة للِقْنية.

َجع أوصانا أبونا»وحكى ابُن األعرابّي عن بعض العرب أنه قال :  واألكائل ،  ، أي أوصانا بأن نبيع النِّيب« والنَُّجع بالّرِ

 ونرتجع بأثمانها القُلُص للِقنية.

جيعة وقال ابن السكيت : وأنشد  .الرجائع ، أي اشتريتَه من أجالب الناس ، ليس من البلد الذي هو به. وهي ارتجعتَه : بعير الرَّ

 قوله :

 برََّ  يب  ن اض هَن الرجائع  و 
ه ُسروراً ، أي أبدَل  أرجعَ  وقال غيره : ه سروراً.هللا همَّ  همَّ

جيع من أرَجعَ و، إذا حُسنْت بعد ُهزال.  ُمرِجعٌ  الناقةُ فهي أرجعَت وقال الكسائّي :  الناقةُ  راجعتو، إذا أنجى من النَّْجو.  الرَّ

 ً  إلى سيٍر سواه. وقال البعيث يصف ناقته : فرَجعَتْ  ، إذا كانت في ضرٍب من السَّير رجاعا

يريريريريريريريِ  تريريريريريريغريريريريريريتريريريريريريو  يريريريريريريري   لريريريريريريبريريريريريريِ  لريريريريريريي طريريريريريريول ارمتريريريريريريرياء الريريريريريريبريريريريريريِ

  
 هبريريريريريريريريريريريريريا انقريريريريريريريريريريريريرييت  ريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري ُّ   تريريريريريريريريريريريريريراجريريريريريريريريريريريريريع   

  
ى الِخطام رَجع ويقال : ً  فالٌن على أْنف بعيره ، إذا انفسخ خطُمه فردَّه عليه. ثم يسمَّ  .ِرجاعا

ً  فترجع من النساء : التي يموُت زوُجها أو يطلِّقها الُمراجعو  .راجع إلى أهلها. ويقال لها أيضا

ٍك من العلّة :ويقال للمريض إذا ثابت إليه   كتفيه. َمرِجع ويقال َطعنه في .راجع نفُسه بعد تهوُّ

ْجعانو: الناشغة من نواشغ الوادي.  الراجعة ابن شميل : : أعالي التالع قبل أن يجتمع ماء التلعة. وقال الليث : هي مثل  الرُّ

 الُحْجران.

 في يدي من هذا ، أي أنفع. أرَجعُ  ويقال : هذا

في الّدابِّة  رجعوكالمي في الرُجل ونَجع فيه بمعنًى واحد. قال :  رَجع معت بعض بني ُسليم يقول : قدوقال ابن الفرج : س

ر قوله : التَّرجيعو العَلَُف ونََجع ، إذا تبيَّن أثره. قال : أشهد أن ال إله إاّل هللا أشهد أن محمداً رسوُل هللا.  في األذان : أن يكّرِ

ةً بعد أخرى. عهترجيوالوشم والنُّقوش  رْجعو  : أن يُعاد عليه السَّواُد مرَّ



290 

 

جعة ، أي جوابه. وكذلك ُرْجعانُهوكتابك  ِرجعةُ  ويقال : هل جاءتك ْجعة بعد الطالق بالكسر. وأّما قولهم : فالٌن يؤِمن الّرِ  بالرَّ

جعة طالقاً يملك فيه الطَّالق. يقال طلّق فالٌن فالنةَ  ِرجعةوالكتاب  ِرجعة فهو بالفتح. قلت : ويجوز الفتح في وأّما قول ذي  .الرَّ

 يصف نساًء تجلَّْلن بجالبيبهنَّ الرمة 

هريريريريريريريا مريريريريريريرياِ  ار ريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريَ لريريريريريريحريريريريريريَ  
 كريريريريريريريأنَّ الريريريريريريّرِقريريريريريريرياَق املريريريريريري

  
م   ر ن ذا  اهلريريريريريريريريمريريريريريريريريائريريريريريريريريِ لريريريريريريريريوأب الريريريريريريريري ريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مسريريريريريريريريَ

  
 أراد أنهنَّ رددنَها على ُوجوٍه ناضرة ناعمة كالرياض.

 وْشي النقش والوشم : خطوطه. وقال زهير : ترجيعو: تقارب ضروب الحركات في الصَّوت. قال :  الترجيع وقال الليث :

  م يف َنوا ر ِمعَصمِ و مراجيع 
 ، وهو الذي أعيد عليه سواده. المرجوع جمع

 : التي لها ثواٌب وعاقبةٌ حسنة. الُمرجعةو ُمرِجعة ويقال : جعلها هللا َسفرةً 

فالٌن عن مصيبٍة نزلت به ، إذا  استرجعوشهراً ، أي ال يثوب إليه جسمه وقّوته شهراً.  يُرِجع نويقال الشيخ يمرض يوميِن فال

 .مسترِجعٌ  فهو .(ِإَّنَّ ّلِِلَِّ َوِإَّنَّ ِإلَْيِه راِجُعونَ )قال : 

 ابب العني واجليم مع الَّلم

 [ع ج ل]
 جعل ، عجل ، علج ، جلع ، لعج :مستعمالت.

ْنساُن ِمْن َعَجلٍ )قال هللا جّل وعّز : :  عجل كأنك  َعَجل وعلى َعَجل قال الفراء : خلق اإلنساُن من [37األنبيَاء : ] (ُخِلَق اْْلِ

 قلت :

ْنساُن ِمْن َعَجلٍ )ونحو ذلك قال أبو إسحاق :  .العجلة وعلى العََجلة وِخلقتُه العََجلة بِنيتُه ْنساُن َعجُ )وُخِلق  (ُخِلَق اْْلِ  (والً اْْلِ

، ُخوطب العرُب بما تَعِقل ؛ والعرُب تقول للذي يُكثِر الشيء : ُخِلْقَت منه ، كما يقال ُخِلقَت من لعٍب ، إذا بُولغ في وصفه 

 باللَّعب.

ْنساُن ِمْن َعَجلٍ )وقال ابن اليزيدّي : سمعُت أبا حاتم يقول في قوله :   استعجلوا : أي لو يعلمون ما [37 األنبيَاء :] (ُخِلَق اْْلِ

ين ، قاله ابن األعرابي. العََجلو . قال :العََجلة : العََجل ، والجواُب مضمر. وروى أبو ُعمر عن أبي العباس أنه قال :  : الّطِ

ْنساُن ِمْن َعَجلٍ )وقال ابن عرفة : قال بعض الناس :   ، أي من طين. وأنشد : (ُخِلَق اْْلِ

 الَعَجلِ و اللخل يلبه بني املاء و 
 قال : وليس عندي في هذا حكايةٌ عّمن يُرَجع إليه في علم اللغة.

 : استحثثته. أعجلتهوالشيء ، أي سبقته.  َعِجلتُ  : تقول [150األعَراف : ] (َعِجْلُتْم َأْمَر رَبِ ُكمْ أَ )وقال هللا جّل وعّز : 

ُل هللاُ )وأما قول هللا تعالى :  ْْيِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهمْ َوَلْو يُ َعجِ  فإن الفّراء قال  [11يُونس : ] ( ِللنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعجاهَلُْم اِبخلَْ

 : معناه لو أجيب الناُس في ُدعاء أحدهم على ابنه وشبيهه في قوله : لعنك هللا وأخزاك وشبهه ، لهلكوا. قال : ونصب قوله

ل وقوع الفعل وهوب [11يُونس : ] اْستِْعجالَُهمْ   على نعت اْستِْعجالَُهمْ  وقال أبو إسحاق : نصب .يعّجِ
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ل مص ر   ذوف  ، املع  ولو هللا  عجَّل وقال ال تيّا : معلاه لو .استعجاهلم هللا لللاس الةرَّ تعجيال  م ل يعجِّ
 يسريريريريتعجلون به كما اسريريريريتعجلواو لللاس الةريريريريرَّ  ذا َدَعوا به على أنفسريريريريهم عل  الغضريريريري  وعلى أهليهم وأوالدهم ، 

 ، أي ماتوا. (َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهمْ )  ت فيسألونه ا ت والرمحَة 
ْْيِ اسْ )في الدعاء كتعجيله  (َوَلْو يُ َعجِ ُل هللاُ ِللنَّاِس الشَّرَّ )قلت : المعنى   إذا دَعوه بالخير لهلكوا. (ِتْعجاهَلُْم اِبخلَْ

ْلنا َلُه ِفيها ما َنشاءُ ):  عزوجلوقوله  : الدُّنيا ، واآلجلة اآلخرة.  العاجلة[ 18اإلسَراء : ] (َمْن كاَن يُرِيُد اْلعاِجَلَة َعجَّ

 : نقيض اآلجل ، عامٌّ في كل شيء. العاجلو

م قبل إدراك الغَداء. وأنشد : استُعِجل : ما العََجل وقال الليث :  به من طعاٍم فقّدِ

ال   جريريريريريريَ غريريريريريريِ ريريريريريري  أكريريريريريرين  ذا الريريريريريريلريريريريريريري ى عريريريريريريَ   ن مل تريريريريريري 

  
ْراثِن    كريريريريريريريلريريريريريريري  ريريريريريريريمريريريريريريرية  وقريريريريريريريعريريريريريريريه يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ق غريريريريريريريَ

  
لتَه ما : العُجالة أبو عبيد عن األصمعّي :  .تعجَّ

 تَمٌر بَسويق. « :الراكب ُعجالة الثيِّبُ »وقال اللحياني : 

 التَّمر والحيس ، والواحد عجاجيل َهنّاٌت من األقِط يجعلونها ِطواالً بغلظ الكّف وطولها ، مثل العجاجيل وقال ابن شميل :

ال ويقال أتانا .ُعّجال ولو بِعُجَّ  ، أي بُجمعٍة من التمر قد ُعِجن بالسَّويق أو باألقط. ِعجَّ

له المعّجل اللَّبَن الذي اإلعجالةوقلت :  بله في العَزيب قبل ورود اإلبل ، وجمعها اإلعجاالت. قال إلى أهله إذا كانت إ يعّجِ

 الكميت :

ٌل  فريريريريريريريريريَّ  أتريريريريريريريريريتريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْم إبعريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياالهتريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريري 

  
ا  اهلريريريريريريريريريَ جُّ لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل امسريريريريريريريريريتريريريريريريريريريالب   ريريريريريريريريري   متريريريريريريريريريَ 

  
غوة.  يخاطب اليمن يقول : أتتكم مودَّة َمعَّدٍ بإعجاالتها. والثُّمال : الرغوة. يقول : لكم عندنا الصَّريح ال الرَّ

ل والذي يجيء باإلعجالة من اإلبل في العَزيب يقال لهقلت :    وقال الكميت : .المعّجِ

لريريريريريريريريريريريون   مل و مل يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريِّ

  
ْخ مريريريريريَ ريريريريريريرياهريريريريريريريا الريريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  واَّريريريريريَ ريريريريريريريَ      َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ضرب من السير سريع. قال الشاعر : العَُجيلي وقال األصمعّي :

 ا َليَف وَيْضرب  و َ ةي الع َجيَلى 
 : ضرٌب من النَّبْت ، ومنه قوله : الِعْجلةو

 ذا َنِصّي ضامسيو ذا ِعجلة  
 .بالعََجلة : الخشبة المعترضة على النعامتين ، والغَْرب معلَّق العََجلة أبو عبيد :

: مختَصرات  يلالمعاجو .ُمْعَجل ، والولد ُمْعِجلة فهي أعجلَتْ  من الحوامل : التي تضع ولَدها قبَل إناه. وقد الِمعجال النضر :

 الطُّرق فإنَّها أقرب. َمعاجيل الطُّرق ، يقال : ُخذْ 

من الطريق ، وهذه مستعِجالت الطريق ، وهذه ُخدعة من الطريق ، وَمخَدع ، ونَفَذٌ من  مستعِجلةً  أخذتُ « : النوادر»وفي 

 الطريق ، ونََسم ، ونَبَق وأنباق ، كلُّه بمعنى القُربة والُخْصرة.

 بأيِّمكَ  َعِجلَتْ  لقد»رب : ومن أمثال الع
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 هبا الزَّواج. َعِجل ، أي« الَعجول
وقال الراعي يصف  .معجال وناقةٌ  ِمعجال في السير : أن يَثَِب البعير إذا ركبه الراكب قبل استوائه عليه. يقال جملٌ  اإلعجالو

 راحلته :

ل املريريريريريريريريريريريرء قريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريورو عريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريري 

  
ر  ر كريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريه أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي بريريريريريريريريريريريريريريِ  ِك وهريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، لغتان. وقاله ابن السكيت وغيره. َعُجلو َعِجل أبو عبيد : رجلوقال 

لو اإلعجالووقال الليث : االستعجال   واحد. التعجُّ

 .العجلة قلت : هي بمعنى االستحثاث وطلب

 .ُعجالَىو َعَجالىو ِعجالٌ  ، وقوم َعْجلَى ورجل َعْجالن وامرأة

 .عجلة الثيران ، واحدته َعَجل : العََجلو

 : الَمْنَجنون الذي يُستَقى عليه. العَجلةو

 : المزادة. الِعجلة : الِقربة. وقال ابن األعرابي : الِعْجلة وقال أبو عبيدة :

 : الدُّوالب أيضاً. قال : وأنشدني المفّضل في صفة فرس : الِعجلةو: شجرة.  العجلةو

ا ْه وأَنريريريريريريريريريريريى حنريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريّ رِقريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريِ   يريريريريريريريريلريريريريريريريرية  خمريريريريريريريري ْ جريريريريريريريريَ  ِف  ريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريي وقريريريريريريريريّ امريريريريريريريريي عريريريريريريريري 

  
 قال : أنجى ، إذا استخرج عرق فرسه.

 وقال األعشى : .ُعُجل من اإلبل : الواله التي فَقدت ولَدها ، وهي الثَّْكلى من النساء ؛ وجمعه العَُجولو

 َي فع  لرا  عله ِنسوأٌب ع ج ل  
ولٌ  ، ويقال عجلة واألنثى ِعْجل أبو عبيد عن الكسائي : ولد البقرة . الِعْجل ِعَجلة وقال أبو حاتم : يُجمع .عجاجيل وجمعه ِعجَّ

ه إلى شهر ، ثم بَرَغٌز وبُرُغٌز نحواً من شهرين ونصف ، ثم هو الفرقد. ِعجلٌ  وقال أبو خيرة : هو  حين تضعُه أمُّ

ِصدٍق ،  َعلُوجُ  : رمال معروفة في البادية. ويقال هذا عالجو .عالج قيل بعير العَلَجان ابن السكيت : إذا أكل البعيرُ :  علج

كت بأَلوٍك وال وَعلوك ِصدق ، وألوك ِصدق ، ِلَما يؤكل.  .تعلَّجت بعَلوج وما تلوَّ

 استعلجَ  : الرجل القوّي الّضخم. وقد الِعلج .«ِعلجان فعالجا إنكما»أنه بعث رجلين وقال لهما :  عنههللارضيفي حديث علي و

 أي حاِرسا العَمل الذي ندبتكما له وزاواله. وكل شيٍء زاولتَه ومارسته فقد« فعالجا»وقوله الغالُم ، إذا خرج وجههُ وَعبُل بدنُه. 

ً  ، ويجمع ِعلجٌ  ويقال للعَير الوحشي إذا َسِمن وقِويَ  .عالجتَه : الشديد  العُلَجوبالمّد وأعالجاً.  َمعلوجاءوبالقصر  َمعلوَجىو ُعلوجا

يع ؛ ويقال له ّرِ  التشديد.ب ُعلَّج من الرجال الّصِ

 القوُم ، إذا اتّخذوا ِصراعاً وقتاالً. اعتلجوأمواُج البحر ، إذا تالطمت.  اعتلَجتْ  ويقال :

 فالناً فعلجتُه ، إذا زاولتَه فغلبتَه. عالجتَ  ويقال :

 .َعلَجانة : شجر يُشبه العَلَنَدى ، وقد رأيتُهما في البادية ، وأغصانهما صليبة ، الواحدة العَلَجانُ و

 .َعِلجات : شديدة ، وتُجمع َعِلجةٌ  وناقة
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غيف الغليظ الحروف المعتلجة وقال ابن شميل : ، ويقال للرجل  ِعلج : األرض التي استأسد نباتُها والتفَّ وكثُر. ويقال للرَّ

 أيضاً. ِعلجٌ  القوّي الضخم من الكفّار

أو دابَّة. وفي حديث عائشة أّن عبد الرحمن بن أبي بكر توفّي بالُحْبِشّي على جريحاً أو عليالً  عالجَ  : المداِوي ، سواء الُمعالجو

ولم  يُعاِلجْ  ما آَسى على شيٍء من أمره إاّل خصلتين : أنه لم»رأس أمياٍل من مّكة ، فنقله ابن َصْفواَن إلى مّكة فقالت عائشة : 

 سكرةَ الموت فتكون كفّارة لذنوبه. يعالج نه لم، أرادت أ يُعاِلجْ  معنى قولها لم قال شمر : .«يُدفَن حيث مات

نَى ويقاسَي َعلََز الموت. فيعالجَ  قلت : ويكون معناه أّن علّته لم تمتدَّ به  شّدة الضَّ

ِإَّنَّ َجَعْلناُه ): قاَل ، ومنه قوله :  جعَلَ وَخلَق.  : جعلو: أقبل.  َجعَلو: صيَّر.  َجعَل أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  جعل
فالٌن يصنع كذا وكذا ، كقولك َطِفق وَعِلق يفعل كذا  َجعل أي قلناه. وقال غيره : صيّرناه. ويقال [.3الّزخُرف : ] (قُ ْرآَّنً َعَربِيًّا

معناه  [5الِفيل : ] (ٍف َمْأُكولٍ َفَجَعَلُهْم َكَعصْ ) : عزوجلأحذَق الناس بعمله ، أي صيّرته. وقول هللا  جعلتُه وكذا. ويقال

 ؛ أي خلْقنا. [30األنبيَاء : ] (َوَجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ ):  عزوجلصيَّرهم. وقال 

 هذا الباب من شجرةِ كذا ، فمعناه صيّرته. َجعْلتُ  وإذا قال المخلوق

القدر إجعاالً ، إذا أنزلتَها  أجعلتُ  ألصمعي. قال : وقال الكسائّي :: الِخرقة التي تُنَزل بها القُدور ، قاله ا الِجعال أبو عبيد :

 تَجعَله بالفتح ، من الشيء الَجعَالة له باأللف. وقال األصمعّي : هي أجعلتُ  في العطيّة الُجْعل بالِجعال. قال : وكذلك من

 لإلنسان.

باُع كلُّها ،  أَجعَلت ثعلب عن ابن األعرابي :  أيضاً بمعناه. استجعلَت إذا اشتهت الفحل. وقال غيره :الكلبةُ والّسِ

ما يتجاعل الناس بينهم عند البَْعِث أو األمر  لإلنسان أجراً على عمله. قال : والَجعَاالُت : جعلتَه : ما الُجْعل وقال الليث :

 : دابّة سوداء من دواّب األرض ، تُجَمع ِجعالناً. الُجعَلويَحُزبُهم من السلطان. 

 ، إذا تهافتت فيه الِجعالن. َجِعلٌ و ُمْجِعلٌ  ءٌ وما

 ، يقال ذلك عند التنغيص واإلفساد. وأنشد أبو زيد :« ُجعَلُه لِزَق بامرىءٍ »ومن أمثال العرب : 

ٌل  عريريريريريريريَ ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ   جريري  لريرييريريمريريَ   ذا أتريرييريريريريريريريه  سريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل    لريريَى بريريريريريريريه اجلريري عريريريريريريريَ   ّن الةريريريريريريريريريريريريريريريري ريرييَّ الريريريريريريريذي َيصريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فكلما أتاها وقَعد عندها صبَّ هللا عليه َمْن يقطع حديثهما.قاله رجٌل كان يتحدَّث إلى امرأة ، 

يها : َجبَّى بيان نسّمِ ، يضع الصبيُّ رأَسه على األرض ثم ينقلب  ُجعَلُ  وقال ابن بزرج : قالت األعراب : لنا لُعبةٌ يلعب بها الّصِ

 بغير َجبَّى أجَرْوه. جعلٌ  وا هذاإذا أرادوا به اسم رجل. فإذا قال ُجعَلُ  على ظهره. قال : وال يُْجرون َجبَّى

 : قصار النخل. وقال لبيد : الَجْعل أبو عبيد عن األصمعي :
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يريريريريريريريري اٌن يريريريريريريريريلريريريريريريريريوء بريريريريريريريريه  ٌل ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌر وعريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
ر     مريريريريريرين الريريريريريريكريريريريريريوافريريريريريرير مريريريريريريهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو ومريريريريريريهريريريريريريَتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َمن واللجاج. : الَجعَل أبو العباس عن ابن األعرابي :  الِقَصر مع الّسِ

أُْل ولُد النعام. الَجْعَول وقال ابن دريد :  : الرَّ

جة ، بغير هاء. جالعٌ  أبو عبيد عن األحمر : امرأة:  جلع  ، إذا كانت متبّرِ

 ، وهي التي قد ألقَْت قِناع الحياء ؛ واالسم منه الَجالعة. َجِلعة قال : وقال األصمعّي : امرأةٌ 

 وأنشد :: تناُزع القوم عند ُشرٍب أو قِمار.  المجالعة وقال الليث :

َه    اِلعة  تكفُّ وتريلريْ  أيِ ي جم 
 ، وهم المقامرون.« أيدي ُمخاِلعة»قلت : ورواه غيره : 

ام  بير بن العَوَّ ً  أْجلَعْ  كان»وُروي في الحديث أنَّ الزُّ قال :  من الرجال : الذي ال يزال يبدو فَرُجه. األجلع ، قال القتيبي : «فَِرجا

 ال تنضمُّ َشفتاه. أجلعَ  َشفَتاه على أسنانه. قال : وكان األخفش: الذي ال تنضمُّ  األجلعو

 المنقلب الشفة. الَجِلع ورَوى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 المرأةُ ِخَماَرها ، إذا كشفَتْه عن رأسها. َجلعت : الكْشف ، يقال الَجْلع قلت : أصل

 وقال الراجز :

 جالعة نصيَفها وَ َتلحْ 
 ف وال تَستَّر.أي تتكشَّ 

 َمضَحك اإلنسان. والَجلَقة : الَجلَعة وروى ابُن الفََرج : أبو تراب عن خليفة الُحَصينّي أنه قال :

 الشيء ، إذا انكَشَف. قال الحكم بن ُمعَيّة : انجلع وقال األصمعّي :

ون  فريريريريريريرياَنريريريريريريريلريريريريريريريْع و  عريريريريريريريْه أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرياَن عريريريريريريريَ  نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
مريريريريريريريريريريور هريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريرين انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال   مل تريريريريريريريريريريَ َْع    عريريريريريريريريريري 

  
 ويقال للرجل إذا انحسرت ِلثاتُه عن أسنانه : قد نسَّع فوه.

ً  الغالُم ُغرلتَه وفَصعها ، إذا َحَسرها عن الَحَشفَة َجلَع وقال ابن شميل :  وفَْصعاً. َجْلعا

 : القليل الحياء ، الميم زائدة. الَجلعَم وقال ابن األعرابي :

: الُخْنفََساءة. قال : ويروى عن األصمعي أنه قال : كان عندنا رجٌل يأكل الطين ،  الُجلَعلَعة اإلياديُّ عن شمر أنه قال :وأخبرني 

 نصفُها طين ونصفها ُخْنفُساء قَد ُخِلق. قال شمر : وليس في الكالم فُعَلِعل. ُجلَعلَعة فامتَخط فخرجت من أنفه

 : الحديد النَّْفس.من اإلبل  الَجلَعلَع وقال الليث :

 أبو عبيد : الالعج : الَهَوى الُمحِرق ، وكذلك كلُّ ُمحِرق. وأنشد قول الهَذلّي ::  لعج

 ضر   أليما  بِسبه  يَلَعج اجلِِل ا
ً  الحْزُن فؤاَده لَعَج وقال الليث :  َهّمٍ يُِصيبه.الرجُل ، إذا ارتمَض من  التعجَ  ، وهو حرارتُه في الفؤاد. وقال غيره : يَلعَج لَْعجا

 وسمعت أعرابياً من بني ُكليب يقول : لّما
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اللار يف  أَلعجَ  فَتح أبو سريريريعي  الِ رِمِ ّي َهَجَر سريريريوَّى مِسيتارا  من سريريريَعف اللَّخل ومأله من اللسريريرياء اهلََجر َّ  ،  َ 
 اَِّيتار فامس ْقن.

 ابب العني واجليم مع النون

 [ع ج ن]
 مستعمالت. عجن ، عنج ، جعن ، نجع ، نعج :

خاوة من الرجال والنساء. العُُجن أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  عجن  ، وللمرأة َعجينو عجينة يقال للرجل أهل الرَّ

بيديه. يقال َخبََز  عجنَ  ، وهو الذي أسنَّ فإذا قام عاجن : جمع العُُجنوال غير ، وهو الضعيف في بدنه وعقله. قال :  عجينة

َص ، كلُّه من نعت الكبير. َعَجنو  ، وثَنَّى وثَلَّث ، وَورَّ

ً  العَّجان وقال الليث :  بمرفقيه ُحمقاً. ليعجن : األحمق ، ويقال إن فالنا

 أعجنه اآلخر : أناقال : َسْلحه. فأجابه  ؟ويَحك يَعِجن فقلت له : ما .لتَعِجنُه إنّك عّجان يا قلت : وسمعت أعرابيّاً يقول آلخر :

 وأنت تَلقَمه.

ً  الناقةُ  َعِجنت أبو عبيد عن الكسائي : يقال  ، إذا سمنَْت. تَْعَجُن َعَجنا

: البعير المكتنز ِسَمناً ، كأنّه لحٌم  المتعّجنو قال : .العََجن : الناقة الكثيرة لحِم الضَّرع مع قلَّة لبنها ، بيّنة العْجناء وقال الليث :

 بال عظم.

 . وأنشد :أعجنة ، وثالثة العُُجن معروف ، وهو آخر الذكر ممدود في الجلد ، والجميع الِعجانو: قال 

  ريريريريريريريريريري ُّ اَّريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريري ا  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه 

  
 تريريريريريريريريريريريريريٌر جريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريري   و كريريريريريريريريريريريريريأّن عريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريه  

  
 : العُنق بلغة قوٍم من اليمن. وأنشد بعُضهم : الِعجانووقال غيره : 

جريريريريريريريريريريان  عريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ود  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ر بَّ  ريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريرياِن   ا أطريريريريريريريريريريريول  مريريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريِ

  
 المرأة : الَوتَرة التي بين قبُلها وثَعلبتها. عجانو

 .ِعجانه الرجل ، إذا أصبتَ  عجنت وقال اللحياني :

 وسُطه. وأنشد لألخطل : المكان : عاجنة وقال ابن األعرابي :

 َيِستوابعاجلِة الرَّمسوِب فلم 
 ، وهي السَّمينة. العَْجناء الرجُل ، إذا ركب أعجنَ  ثعلب عن ابن عمرو عن أبيه قال :

ً  وقد ً  ، إذا أسنَّ فلم يَقُم إال أعجنَ و، وهو األحمق.  عجينةٍ  ، إذا جاء بولدٍ  أعَجنو. عِجنَْت َعَجنا ،  ِعجانُه إذا َوِرمَ  أعجنو،  عاجنا

 : المجبوس من الرجال. المعجونوقال :  أُدافه وثعلبتِه.وهو الَخطُّ الذي بين 

ة ، وهو أقلُّها  العََجنوقال :  .األعَجن أبو الهْيثم عن نُصير : من الضُّروع : لحمة غليظة مثل ُجمع الرُجل ِحياَل فِرقَني الضَّرَّ

 لبناً وأحسنُها َمرآة.

 غزيرة وبكيئة. العجناء قال : وقال بعضهم : تكون

 : عيب يصيب الناقةَ في العََجنو .عجنت العجين : مصدر العَْجن السكيت : وقال ابن
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 .َعْجلاء مسيائها ، وهو  بيٌه  لَعَفل ، ي ال انقة
 : التي قد انتهت ِسَمناً. المعتَِجنةو من اإلبل : التي يَِرُم حياؤها فال تلقح. قال : العَْجناءووقال ابُن دريد : العَِجنة 

إن كان في َدْلٍو ثقيلة فهو حبٌل أو بطاٌن يشدُّ تحتها ثم يشدُّ إلى العَراقي فيكون َعوناً  الِعناج عبيد عن األصمعي :أبو :  عنج

ً  الدَّلوَ  عنَجت قال : وقال الكسائي : وإذا كانت الدلُو خفيفةً ُشدَّ خيط تحتها إلى العَرقُوة ، وربّما ُشدَّ في إحدى آذانها. للوَذم.  .َعنجا

 أبو زيٍد مثل قول األصمعي.وقال 

 نحواً مما قاال. العناج وقال الليث في

 .َعنْجتَه قال : وكلُّ شيٍء تَجذبه إليك فقد

ً  البَكر َعنَجت وقال أبو الهيثم : قال نَُصير : ، إذا ربطَت ِخطاَمه في ذراعه وقََصرتَه. وإنّما يُفعل ذلك بالبكر  أُعنِجه َعنجا

 الدَّلو. ِعناج الصغير إذا ِريَض. وهو مأخوذٌ من

 ، يضرب مثالً لمن أخذ في تعلُّم شيٍء بعد ما كبِر.« العَْنج َعوٌد يُعَلَّم»قال : ومن أمثالهم : 

ً  البعير عنجت وقال أبو زيد :  بَت خطامه إليك وأنت راكبُه.، إذا جذ أعنُجه َعْنجا

 أي يُراُض فيرّد على رجليه.« : العَْنجَ  َعوٌد يعلَّم»وقال أبو حاتم : قال األصمعّي في قولهم : 

ْحل. وقال الحطيئة يمدح قوماً  العَْنج قال : وقال أبو زيد : : أن يجذب راكبُه ِخطاَمه قِبََل رأسه ، حتَّى ربَّما لِزم ِذفراه بقادمة الرَّ

 قدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يُخفروه :ع

 قريريريريريريريريريريريوٌُ  ذا عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري وا عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري ا  جلريريريريريريريريريريريارهريريريريريريريريريريم  

  
لريريريريريريرياَج   َر و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّوا الريريعريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّوا فريريوقريريريريريريريه الريريكريريَ

  
 وهذه أمثاٌل ضربها إليفائهم بالعهد.

 الَهْودجِ : عضادةٌ عند بابه تُسدُّ الباب. َعنَجة وقال النضر :

ُجل.بلغة هذيل :  العَنَج وقال الليث :  الرَّ

 قال : ويقال بالغَين : َغنَج.

 قلت : قاله ابُن األعرابّي وغيره بالغين ، ولم أسمعه بالعين من أحٍد يُرجع إلى علمه ، وال أدري ما صحتُه.

 .ُعنجوج : جياد الخيل ، واحدها العَناجيج أبو عبيد عن األصمعّي :

ياحين. العُنُججومن النجائب أيضاً قال :  العُْنُجوج وقال الليث : ويكون ْيُمَراُن من الرَّ  : الضَّ

 قلت : لم أسمعه لغيره.

ً  ويقال : إنّي ال أرى ألمرك  الدَّلو. وأنشد الليث : ِعناج ، أي ِمالكاً ، مأخوذ من ِعناجا

لريريريريريريريريرياٌج و   بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريض  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريِ

  
ل املريريريريريريريريريريريرياء لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريريريريه  اتء    يريريريريريريريريريريريريْ  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لب والمفاصل. الِعناجو .ِعناَجه رجل ، إذا اشتكىال أعنجَ  عمرو عن أبيه :  : وجع الصُّ

ض لألمور. ِمْعنجٌ  وقال ابن دريد : رجلٌ   : يتعرَّ

 : المنزُل في طلب الكأل. المنتََجع قال أبو عبيد : سمعُت األصمعّي يقول ::  نجع
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 والمحضر : المرجُع إلى المياه.

عند العرب : المذهب في طلب الكأل. والباديةُ تحُضر َمحاضَرها عند َهيج العُشب ونقص الُخَرف ، وفَناء ماء  النُّْجعة قلت :

ُع السماء في الغُدران ، فال يزالون حاضرةً يشربون الماَء الِعدَّ حتى يقَع ربيٌع باألرض َخَرفيّاً كاَن أو َشتياً ، فإذا وقَع الربي

إلى أن  النَُّجع عوا مَساقَط الغيث يرَعون الكأل والعُشب إذا أعَشبت البالد ، ويشربون الَكَرع ، فال يزالون فيوتتبَّ  النَُّجع توّزَعتْهم

 يهيج العُشب من عاٍم قابل وتَنشَّ الغُدران ، فيرجعون إلى مجاضرهم على أعداد المياه.

يف. انتجعنا وقال الليث :  أرضاً نطلُب الّرِ

 فَه. وأنشد قول ذي الرمة :فالناً نطلب معرو انتجعناو

 ف له  لَصي َ  انتِجِعي بالال
 ، إذا استمرأه وَصلَح عليه. ينجع في اإلنسان طعاُمه نجعَ  ويقال :

 : َدُم الَجوف. النَّجيعوقال : 

مسم.، وهو الَمِديُد ، وذلك أن تسقيه الماَء بالبِْزر أو  النَّجوع البعيَر أنَجعهُ ، إذا سقيتَه نجعتُ  ويقال  الّسِ

به ويُستَرَجع عنه ، وذلك إذا نَفََع  يُستنَجعوبه  يُنَجع البعير. ويقال هذا طعامٌ  نجعت للمديد ، وقد النَّجوع وقال ابن السكيت : هو

ْعي. وهو طعامٌ   ِقيَه. ومنهالصبيُّ بلبن الشاة ، إذا ُغِذي به وسُ  نُِجعو، وغائر.  ُمْنجعو،  ناجعٌ  واستُمِرىء فُسِمن عنه. وكذلك الّرِ

 ، أي ُغِذيَت به. «به نُِجْعتَ  عليك باللَّبَن الذي»الحديث : 

 الرجُل ، إذا أفلَح. أنجع عمرو عن أبيه :

عَ و يَنِجعو ينَجع فيه الدواءُ  نََجع إذا نفع. يقال أنجعَ  ، إذا عمل. وقال ابن األعرابي : أنجعَ والدواء  نجعو  بمعنى واحد. نَجَّ

 ، ومنه قول ابن أحمر : مناجع ، وجمعه َجعللُمنتََجع َمنْ  ويقال

هريريريريريريريا هريريلريريريريريريريا وجريريريريريريريانريريبريري  هريريريريريريريا الريريريريريريري َّ  كريريريريريريريانريريريريريريريه مريريلريريريريريريرياجريريعريريَ

  
ْرفريريريريريريريريريريريريرية َدَرراو   فُّ ممريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريراه قريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، إذا كان مريئاً. نجيعو ناجع وقال ابن دريد : ماء

 ، إذا كان قصيراً سميناً. َجعَونة من أسماء العرب. وقال أبو عمرو الشْيباني : رجلٌ  َجْعونةُ :  جعن

 .َجعونة فعٌل ُمماٌت ، وهو التقبُّض. قال : ومنه اشتقاق الَجْعن وقال ابن دريد :

ان : األحمق. النَّعجة ثعلب عن أبي نصر عن األصمعّي قال ::  نعج  والعَجَّ

 .نَِعجٌ  أكل اإلنساُن لحَم ضأٍن فثُقل على قلبه فهوأبو عبيد عن األصمعّي : إذا 

 وأنشد :

وا َّريريريريريريريريريَم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن    كريريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوَُ ع ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
الهريريريريريريريريْم   جريريريريريريريريوَن قريريريريريريريري  مريريريريريريريريالريريريريريريريريه طريريريريريريريري  عريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريهريريريريريريريريْم نريريريريريريريريَ

  
ً  القومُ  أنعج وقال أبو عبيد : قال أبو عمرو : وهي في شعر  ، إذا سِمنت. قال : تنعَج اإلبل نَعَجت ، إذا َسِمنت إبلُهم. وقد إنعاجا

 الرّمة.ذي 

 اإلبُل إذا سمنت ، حرٌف غريب. قال : وفتّشت شعر ذي الرمة فلم أجد هذه الكلمة فيه. نعجت وقال شمر :

 بمعنى سِمَن حرٌف صحيح. نَعج قلت :
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د ما رأيتك أبا فالٍن بع نَِعْجتَ »ونََظر إلّي أعرابيٌّ كان عهُده بي وأنا ساهُم الوجه ، ثّم رآني وقد ثابَْت إليَّ نفسي ، فقال لي : 

ِإنَّ هذا )وقال هللا جّل وعّز في قصة داود وقول أحد الَملكين اللَذين احتكما إليه :  أراد َصلَحت وَسِمنت. .«كالسَّعَف اليابس
: البقرة  عند العرب النَّْعجة قال أبو العباس محمد بن يزيد : [23ص : ] (َأِخي َلُه ِتْسع  َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َوِلَ نَ ْعَجة  واِحَدة  

ائنة ، وحكم الظبية حكم الماعزة.   .نِعاج : األنثى من الضأن ، وجمعها النعجةوالوحشية ، وحكم البقرة عندهم حكم الضَّ

ون الثور الوحشّي شاة. بالنعجة والعرب تكني  والشاة عن المرأة ، ويسمُّ

ْمث. من األرض السهلة المستوية ، َمْكُرمةٌ للنَّ  النَّاعجة وقال أبو خيرة : البِيض  من اإلبل : الناعجاتو النواعجوبات تنبت الّرِ

ً  اللوُن األبيض نَِعج . وقدناعجة وناقة ناعج الكريمة. وجملٌ   ، وهو البياض. وقال العجاج : يَْنعَج نُعوجا

 يف انعجا  من بَيا.  نَِعجا
 : اسم موضع. َمنِعجو

َمن ، يقال : النَّعَج وقال أبو تراب : قال أبو عمٍرو :  هذا بعدي ، أي َسِمن. نَِعجَ  الّسِ

 وقال غيره : النََّهج مثله. : أن يربَو وينتفخ. قال : النَّْعجوقال : 

 الوحش. نِعاج : البيضاء من اإلبل ، ويقال هي التي يُصاد عليها الناعجة أبو عبيد عن األصمعي :

ً  الناقةُ  تنَعجَ  : ضرب من سير اإلبل. قد النَّْعج وقال ابن ُدريد :  . وأنشد :نَْعجا

   ربِّ ربَّ ال  ل ِ  اللَّواعجِ 
 : البيض من اإلبل. النَّواعج وقال غيره :

 ابب العني واجليم مع الفاء

 [ع ج ف]
 عجف ، عفج ، جعف ، فجع ، جفع ، مستعمالت.

إاّل  العَْجف ، إذا حبسَت نفَسك عنه وأنت تشتهيه لتُْؤثِر به غيرك. وال يكون أعِجفُها نفسي عن الطعام َعَجْفتُ  أبو زيد ::  عجف

 على الجوع والشَّهوة.

 أيضاً ، وهو قول الراجز : التَّعجيفُ  قلت : وهو

ذ هريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريري    وال َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريف   غريريريريريريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريريريريريريريَ

  
تاٌ  وال تريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريف  و    ال متريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 َت على تمريضه.نفسي على المريض ، إذا أقم َعَجفَت وقال ابن األعرابي :

 نفسي على أَذى الخليل ، إذا لم تخذُْله. وقال الراجز : َعَجفَتو

و   ِ  حنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تَّ   يّن و ن عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف  الريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريَس عريريريريريريريريلريريريريريريريريى  ريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريي   جريريريريريريريريِ  أَلعريريريريريريريريْ

  
ً  نفسي عنه عجفَتو اً ، إذا كان داثر معجوف : سوء الغذاء والهَزال. وسيفٌ  التعجيف ، إذا احتملَت عنه ولم تؤاخْذه. وقيل َعجفا

 لم يُصقَل. وقال كعب بن زهير :

لريريريبريريريهريريريريريريرياو  لريريريهريريريريريريريا مريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريأّن مريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريَع َرمسريريريْ

  
وف    َُ عريريريريريريريريهريريريريريريريري  ه مريريريريريريريريعريريريريريريريريجريريريريريريريري  يريريريريريريريريٌف تريريريريريريريري ريريريريريريريرياد  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : غلظ العظام وَعَراؤها من اللحم. العََجف وقال ابن دريد :
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خم : وقال الليث : َمن. والذّكر الَعَجف الضريريريريريريريريريريريريَّ يف  ِعجافٌ  ، واجلميع عجفاء واألنْ ى أعجف : َذهاب السريريريريريريريريريريريريِّ
. قال : وليس يف كالُ العرب أفعل وفعالء  عها على ِفعال َعج ف يَعج ف َعَجفا   الذُّكران واإلانل ، والفعل

وجاء أفعل وفعالء على  ِعجافو ، وهي  ريريريريريريريريريريريريريريرياّذأب ، مَحَلوها عى لفظ ِ ان ف الوا ِ ان  َعْجفاءو  أعجف غت
، وأد ُ أيد ُ فهو  َدُ ، و  ر َيسريريريريريريريريريريريريريريم ر فهو  أعجف فهو عج ف يعج ف ودأب ، ملهافريع َل يفع ل يف أمسرف مع 

 أ ر ، ومَح ق حيم ق فهو أمحق ، وَ ر ق خير ق فهو أ رق.
، وَحُمق وَحِمق ، ورُعن ورِعَن ، وَخُرق وخِرق. وقال ابن األعرابّي في  َعِجفو َعُجف وقال ابن السكيت : قال الفراء : يقال

 قوله :

تاٌ  وال تعِجيف  ال و   مت 
 : َمنع النَّْفس من المقابح. العُجوفو : أن ينقل قُوتَها إلى غيرها قبل أن تشبع من الجدوبة. قال : التَّعِجيف قال :

 أيضاً : تَْرك الطعام. العُجوفو

هي الَهْزلى التي ال لحم عليها وال شحم ، ُضربت مثالً بسبع  [43يُوُسف : ] (َيَُْكُلُهنَّ َسْبع  ِعجاف  )وقول هللا جّل وعّز : 

 سنين ال قَْطَر فيها وال ِخصب.

لف والطير. وقال شمر : يقال  .َعْفج لإلنسان واحدها األعفاج أبو عبيد عن أبي زيد ::  عفج والمصارين لذوات الخّف والّظِ

 من أمعاء البطن لكّلِ ما يجتّر كالِمْمَرغة للشاء. وقال الشاعر : جالعَفْ  وقال الليث : .ِعْفجو َعفَجو األعفاج َعْفجٌ  لواحد

ا ّ  ا ريريريريريريزيريريريريريريِر كريريريريريريريأمنريريريريريريريّ بريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريم عريريريريريرين غريريريريريريريِ  مريريريريريريَ

  
ق يف أعريريريريريريريفريريريريريريرياجريريريريريريريهريريريريريريريَن الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريادع    لريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريِ  تريريريريريريري 

  
ً  بالعصا َعفَجه وقال أبو زيد : الرجُل جاريتَه ، إذا نَكحها. وقال ابن  عفجَ و، إذا ضربَه بها في ظهره ورأسه. قال :  عفجا

األحمق الذي ال يضبط العمل والكالم ، وقد يعالج شيئاً يعيُش به على ذلك. يقال  الِمعفَجو : العصا. وقال : الِمعفجة األعرابي :

 ويَعثِمون في الناس. والعَثْم : أن يَعثِم بعَض األمر ويَعِجز عن بعض. ليَعِفجون إنهم

 يسربون منها. العَفَجة فإذا قَلَص ماُء الحياض اغترفوا من ماء : نِهاٌء إلى َجْنب الحياض ، العَفَجة وقال ابن شميل :

قال  .«مّرة واحدة انجعافُها َمثل الكافر كمثَل األَرزة الُمْجِذيَة حتَّى يكون»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  جعف

 ربَت به األرض.الرجَل ، إذا َصرعتَه فض جعفتُ  االنجعاف : االنقالع. ومنه قيل أبو عمرو :

 ونحو ذلك قال أبو عبيدة.

 وجأفه ، وَجعفله وجفَله ، إذا َصَرَعه. َجعَفَهوأبو عبيد عن األصمعي : يقال ضربه فجعبَه 

 : حّي من اليمن. ُجعف وقال الليث :

 : ِشّدةُ الصرع. الَجْعفو

عو .فجائع : الرزيئة الموجعة ، وجمعها الفجيعة:  فجع ر للمرِزئة.  التفجُّ  : المصائب المؤلمة التي الفواجعو: التوّجع والتضوُّ

 فالٌن فهو فِجع وقد .فاجع وموت فاجعٌ  وَدهر فاجعة اإلنسان بما يعزُّ عليه من ماٍل أو حميم ، والواحدة تفجع
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 املو   بفالن  ،  ذا أصيَ  له محيم. وقال لبي  : فجع و  .مفجوع
عريريريريريريريري  الريريريريريريريريرعريريريريريريريري  والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريق   لريريريريريريريريفريريريريريريريريا  فريريريريريريريريجريريريريريريريريَّ

  
جريريريريريريريريريريريري  ِ    رس يريريريريريريريريريريريريوَُ الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، إذا َصَرَعه. وهذا مقلوب ، كما قالوا : جذب وَجبَذ. وروى بعضُهم بيت جرير : َجفَعهوقال بعضهم : َجعفَه :  جفع

 ضيف  ب  ِع ال  َي َْفع  و 
 بالخاء.« يُخفَع»الجيم ، أي يُصرع من الجوع. ورواه بعضهم : 

 يصحَّ لي فيه شيء.، ولم  جفع وقد أهمل الليث

 ابب العني واجليم مع الباء

 [ع ج ب]
 مستعمالت. عجب ، عبج ، جبع ، جعب ، بعج :

افات : ] (َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُرونَ )قال هللا جّل وعّز : :  عجب بضم  (ويسخرون عجبتُ  بل)قرأ حمزة والكسائي :  [12الصَّ

 بنصب التاء. (َبْل َعِجْبتَ )ر ، ونافع ، وابن عامر ، وعاصم ، وأبو عمرو : وقرأ ابن َكثِي التاء ، وهكذا قرأ علّي وابن عباس.

ُهْم )وإن أسند إلى هللا تعالى فليس معناه من هللا كمعناه من العباد ؛ أال ترى أنه قيل  العجبووقال الفراء :  فَ َيْسَخُروَن ِمن ْ
ُهمْ    كمعناه من العباد.وليس السُّْخريُّ من هللا [79التّوبَة : ] (َسِخَر هللاُ ِمن ْ

من كذا. وعلى هذا معنى قراءة  عجبتُ  قد في اللُّغة أن اإلنسان إذا رأى ما ينكُره ويَِقلُّ مثله قال : العجب وقال الزجاج : أصل

وهللا قد َعِلم ما أنكره قبل كونه ، ولكن اإلنكار  .عجبتُ  ، ألّن اآلدمي إذا فَعَل ما ينكره هللا جاز أن يقول فيه (عجبتُ  بل)من قرأ 

 الذي تلزم به الحّجةُ عند وقوع الشيء. العََجبو

 محادثة النساء وال : الذي يحبُّ  الِعْجب وقال : النَّظر إلى شيء غير مألوف وال معتاد. : العََجب ثعلب عن ابن األعرابي قال :

يبة.   .العُْجب : فَضلةٌ من اْلُحْمق َصَرفَها إلى العُْجبويأتي الّرِ

 : العَْجبوالقُعود مع النِّساء. قال :  يُعِجبه : الرجل الذي العُْجبو الِعْجبو العَْجب وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :

 الذَّنب ، وهو العُصعُص. َعْجب

ً َعجِ  وقال الليث : ب شّدة قال : واالستعجاب : .ُعجابو عجيب ، وأمرٌ  َب يَعَجب َعَجبا هذا  أعجبني ويقال .َعَجب وقّصةٌ  .التعجُّ

بت بنفسه أو بالشيء تقول : الُمعَجب : اإلنسان الُمعَجبو ، إذا كان حسناً جّداً. معِجبٌ  به ، وهو شيءٌ  أُعِجبتُ والشيء  فالناً  عجَّ

 منه. تعجيباً فعِجب بشيء

 الُكثبان : أواخرها المستِدقّة. وقال لبيد : ُعجوبوقال : 

 بع جوب أن اء َ ل َهَيام ها
رها وأشرفت جاعرتاها ، وهي ِخلقة قبيحة فيمن كانت. قال :  العََجب بيِّنة َعْجباء وناقة من كل دابَّة  العَْجبو، إذا دقَّ أعلى مؤخَّ

ت عليه الوركانِ   الناقة ، إذا دقَّ أعلى عُجبت من أصل الذنب المغروز في مؤخر العَُجز. ويقال لَشدَّ ما : ما ُضمَّ
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ا.  مؤّ رها وأ رفه جاعرهت 
 بالتشديد. [5ص : ] عّجاب إّن هذا لشيء خفيف ، وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَميُّ : (ِإنَّ هذا َلَشْيء  ُعجاب  )وقال هللا تعالى : 

ام ، وكبير وُكبَار وُكبَّار.قال الفراء : هو مثل   قولهم رجل كريم وُكَراٌم وُكرَّ

بني « :النوادر»وفي   فالٌن وتفتَّنني ، أي تََصبّاني. تعجَّ

ب وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس أنه قال : كأنَّه  !تظنُّ أنّك لم تر مثلَه. قال : وقولهم هلل زيد يُعِجبُك : أن تََرى الشيء التعجُّ

ه من أمر عجيب  من أمرأي جاء به هللا ه ، أي جاء بدّرِ  لكثرته. عجيب ، وكذلك قولهم : هلل درُّ

الرُجل البغيض الطَّغَامة الذي ال يَِعي ما  سمعت شَجاعاً السُّلَميَّ يقول : العَبَكة : أهمله الليث : وقال إسحاق بن الفرج ::  عبج

 ، جاء بهما في باب الكاف والجيم. عَبَجةال يقول وال خير فيه. قال : وقال ُمدرٌك الجعفري : هو

 : الدنّي من الرجال. الُجْعبوب القصار من الرجال. وقال الليث : : الجعابيب أبو عبيد عن أبي عبيدة ::  جعب

 .َجْعبِيَّات ضرٌب من النمل. وقال الليث : هو نمٌل أحمر. وجمعه : الَجْعبيّ  ثعلٌب عن عمرو عن أبيه قال :

: الدُّبر. قال  الَجْعباء والَجْعواء ، والناطقةُ الخرساء : الدُّبُر ونحو ذلك. وقال الليث : الَجْعبَاءو الِجِعبَّى عرابي :ثعلب عن ابن األ

 : كنانة النُّشَّاب. الَجْعبةو :

 : المستديرة الواسعة التي على فمها طبٌق من فوقها. الَجْعبة وقال ابن ُشَميل :

ا ج أعالها لئاّل  الجعبة قال : والوْفَضة أصغر منها وأعالها وأسفلها مستوي. قال : وأمَّ ففي أعالها اتساع وفي أسفلها تبنيق ويفرَّ

ح أعالها من قِبَل الريش ، وكالهما من شقيقتين من َكبّاً ، فُظباتُها في أسفلها ، ويُفَلطَ  الجعبة ينتكث ريش السهام ، ألنها تَُكبُّ في

 َخَشب.

ً  وجعفَه ، إذا ضرَب به األرض. ويثقَّل فيقال فجعَبه ضربَه وقال األصمعي فيما يروي عنه أبو تراب : ، أي  جعَّبه تجعيبا

بوصرَعه. قال :   : الميّت أيضاً. المتجعِّ

يع من : الِمْجعَب ثعلب عن ابن األعرابي : ّرِ  الرجال يَصَرع وال يُصَرع. الّصِ

 ويتَجْربَى ، ويتقبقب ، ويتهبهب ، ويتدربَى : يركب بعُضه بعضاً. يتََجْعبَى َجيشٌ « : النوادر»وفي 

 أهمله الليث. وأنشد أبو الهيثم قوَل ابن ُمْقبِل ::  جبع

 ال َنَصف  و َطفلة  غِت ج ّباع  و 
 وقال : أراد غير قصيرة.

بيان. ويقال للمرأة القصيرة: س الُجبّاع وقال غيره :  تشبيهاً بالسهم القصير. ُجبّاعٌ  هٌم قصير يَرِمي به الّصِ

، وتبعَّق وانبعق ، إذا انفَرج عن الَوْبل الشديد. وقال العّجاج  انبعجوالسحاُب بالمطر  تبعَّج قال ابن المظفر وغيره : يقال:  بعج

: 

 ْزن  أو تبعَّجا
 مسيث استهلَّ امل
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ً  المطر بعَّج ويقال  في األرض ، إذا اشتدَّ وقعُه حتَّى فََحص الحجارة. تبعيجا

 البطن من ضعف َمشِيه. مبعوجٌ  كأنه بَِعجٌ  قال : ورجلٌ 

 حبُّ فالٌن ، إذا اشتدَّ وجُده وَحِزن له. بَعَجه قال : ويقولون

. يقال البعج ، ألنّ  بعجه قلت : لَعََجه حبُّه أصوُب من  سّكين ، إذا شقَّه وخضخَضه فيه. وقال الهذلي :بطنه بال بعجَ  الشقُّ

 كأنَّ ظ باهِتا ع   ٌر بَعيج  
 شبّه ُظباِت النصال بنار جمٍر ُسِخَي فظهرت ُحمرتُه.

ُشقَّْت أي  بُِعَجتْ  .«كظائَم ، وساَوى بناؤها رؤوَس الجبال ، فاعلْم أّن األمر قد أَظلَّك بُِعَجتْ  إذا رأيت مّكة قد»في الحديث : و

 وفتح كظائُمها بعُضها في بعض واستُخِرج عيونها.

 : أماكن في الرمل تَستِرّق ، فإِذا نبَت فيها النصيُّ كان أرقَّ له وأطيب. البواعجو

 وقال الشاعر يصف فرساً :

ل   ردٌ  يريريريريريريريريريريريريف ظريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريإذا لريريريريريريريريريريريريه  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ة  و   ي   عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَ ع  و نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ٌض مريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريَ

  
 أُديَم له اللبُن المحض يسقاه. من نقع الشيُء إذا دام.، أي « ُمْنقَع»قوله 

 : اسم موضع. باعَجةو

 ابب العني واجليم مع امليم

 [ع ج م]
 مستعمالت. عمج ، عجم ، جمع ، جعم ، مجع ، معج :

 (وعربيٌّ  أْعَجميٌ )أقرىء  ء :قال الفرا [.44فُّصلَت : ] (َلْو ال ُفصِ َلْت آَّيتُُهَء َأْعَجِمي  َوَعَرِب  )قال هللا جّل وعّز : :  عجم

ً  .أعَجميٌ  باالستفهام ، وجاء في التفسير : أيكوُن هذا الرسول عربيّاً والكتابُ  ً  قلت : ومعناه أن هللا قال : ولو جعلناه قرآنا  أعجميا

لَةَ اآلي. كأّن التَّفصيل للسان العرب ، ثم ابتدأ فقال : حكايةً عنهم ،  ؟(َأْعَجِمي  َوَعَرِب  ) لقالوا هاّل فّصلت آياته عربيَّةَ مفصَّ

 فكان أشدَّ لتكذيبهم. ؟ونبيٌّ عربي ، كيف يكون هذا أعجميٌ  كأنهم يعجبون فيقولون كتاب

: الذي ال يُفِصح وإن كاَن عربيَّ  األعجميو األعجمو، كأنّه جعله من قبل الكفرة. وقال الفراء : وقراءة الحسن بغير استفهام 

 (أْعجميٌ )بهمزتين ، ويقرأ  (َء َأْعَجِمي  )وإن كان يفصح. وقال أبو إسحاق : يُقرأ  العجم : الذي نسبته إلى العََجميّ والنَّسب. 

 (أََعجميٌ )ون ألفاً خالصةً ألن بعدها عيناً وهي ساكنة. ويقرأ : بهمزة واحدة بعدها همزة خفيفة تشبه األلف ، وال يجوز أن تك

 بهمزة واحدة والعين مفتوحة.

ً  (وعربيٌّ  أَْعَجميٌ )قال : وقرأ الحسن :  ً  بهمزة واحدة وسكون العين. قال : وجاء في التفسير أن المعنى لو جعلناه قرآنا  أعجميا

تقول :  .األعجميّ  بهمزة وألف فإنه منسوب إلى اللِّسان (َء َأْعَجِمي  )عربّي. ومن قرأ ونبيٌّ  أعجميٌ  لقالوا هاّل بُيِّنت آياته أقرآن

، فصيحاً كان أو  األعاجم ، إذا كان من َعَجميٌ  ورُجلٌ  أو من العرب. العجم ، إذا كان ال يُفصح ، كان من أعجميٌ  هذا رجلٌ 

 غير فصيح. قال : واألجود
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َوَلْو َجَعْلن  اُه قُ ْرآَّنً ) أال ترى قولريريه : .األعجم هبمزأب وألف على جهريرية اللسريريريريريريريريريريريريريريبريرية    (َأْعَجِمي  َء )يف ال راءأب : 
َله : ] (َأْعَجِميًّا فعلى مع  هالَّ بيِّله  (وعريب أعجمي). وأما قراءأب اَّسريريريريريريرين َعجميا   ومل ي رأه  أمس  [44ف صريريريريريريريّ

ه بياان   : وكلُّ هذه األوجه األربعة سريريريريريريريريريريريريريائغة يف العربّيِة ، وبعضريريريريريريريريريريريريريه بياان  للعرب. قال  للعجم   ته فجعل بعضريريريريريريريريريريريريري 
 والتفست.

يتْ  المعجم وأخبرني أبو الفضل عن أبي العباس أنه سئل عن حروف ً  : لم سّمِ  فقال : أّما أبو عمرو الشيبانّي فيقول : ؟ُمعجما

قال : ويقال  الحروف. أعجمت الفراء فيقول : هو منُمبَهم الكالم ال يتبيَّن كالمه. قال : وأما  العََجميّ وأْبَهمت. قال :  أَْعَجمت

 تقول : كاتبه بالنُّقط. أعجَمه الخّط هو الذي ُمعَجم ، إذا اعتاص. قال : وسِمعُت أبا الهْيثم يقول : معَجمٌ  ، وأمرٌ  ُمعَجم قُفل

ً  الكتابَ  أعجمتُ  قال :  ِضضتَه لتعرف صالبتَه من َرخاوته.العود ، إذا عَ  َعَجمتُ  ، إنَّما يقال عَجمتُه وال يقال .أُعِجُمه إعجاما

رسين إذا كان معروفاً بالفَوز ليؤثروا فيه أثراً  يعجُمون : عضٌّ شديد باألضراس دوَن الثنايا. قال : وكانوا العَْجمو الِقدَح بين الّضِ

 يعرفونه به.

يتا بالعْجماء ، قال أبو عبيد : أراد «ُجْرُحها ُجبَار العَْجماءُ »وفي الحديث :  ألنَّها ال تتكلَّم. قال : وكلُّ من  عجماءَ  لبهيمةَ ، سّمِ

عليه ما يقرؤه ، إذا التبس عليه فلم يتهيَّأ له أن يمضَي  فاستَعجم قال : ويقال قرأ فالنٌ  .ُمستعِجمو أعجمُ  ال يقدر على الكالم فهو

البهيمة  «ُجرُحها ُجبارٌ  العَْجماء»قوله :  قال : ومعنى قراءة.معناه أنه ال يُسَمُع فيها  «َعْجماء صالة النَّهار»قال الحسن : وفيه. 

، وكذلك العرب جمع  العَجميّ  جمع العََجم تنفلت فتصيب إنساناً في انفالتها ، فذلك َهَدٌر ، وهو معنى الُجبَار. وقال غيره :

الذي ال يُفِصح ، ويجوز أن يكون  األعجم جمع العُْجموالعربّي. ونحو هذا من جمعهم اليهوديَّ والمجوسي اليهوَد والمجوَس. 

قال ذو  .العُجمو، وهؤالء العُرب  العََجمو، فكأنه جمع الَجْمع. وكذلك العُْرب جمع العرب ، يقال هؤالء العرب  العََجم جمعَ 

 الرّمة :

 ال َعَرب  و ال يرى م َلها ع ْجٌم و 
 ، ألنه عطف عليه العََرب. العََجم جمع بالعُْجم فأراد

يت الُمْعَجم لليث :وقال ا ً  : الحروف المقطَّعة ، سّمِ م . قال : وإذا قلت كتابٌ أعجمية ألنها معَجما تنقيطه لكي  تعجيَمه فإنّ  معجَّ

 وتَِضَح. ُعجمتُه تستبين

 قلت : والذي قاله أبو العباس وأبو الهيثم أْبيَن وأوَضح.

 .العََجمو. َعَجمة والنَّبِق ، الواحدة: نَوى التمر  العََجم وقال ابن السكيت وغيره :

ً  ِصغار اإلبل ، ويجمع  العَّض. وقال في قول علقمة : : العَْجمو. ُعجوما

لَّ هلريريريريريريريا هريريريريريريري يِّ غريريريريريريري  اّلءأٌب كريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريلريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَّاَن مريريريريريريريريعريريريريريريريريجريريريريريريريريوُ    وى قريريريريريريريريري  يريريريريريريريري ريريريريريريريرية  مريريريريريريريرين نريريريريريريريريَ  ذو فريريريريريريريريَ

  
 ي موضع النُّسور. وشبَّه النسور بنوى قُّرانَ ، أي أُدِخل لها إدخاالً في باطن الحافر ف« ُغلّ »قال ابن السكيت : معنى قوله 
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الب. قال : وقوله  ا صريريريريريريريريريِ ي ول : له َمرجوع. وال يكون ذلك  اّل من صريريريريريريريريريالبته ن وهو أن ي  عم « ذو في ة»ألَنَّ
قال : وقوله  البعت اللَّوى ،   يفّه بعره فيخرج مله اللوى ي عَلفه مرأب أ رى ، وال يكون ذلك  اّل من صريريريالبته.

 يري  أنه نوى الفم ، وهو أجود ما يكون من اللوى ن ألنَه أصل  من نوى اللبيذ امل بو . «معجُو»
ها عوداً  فعََجم إّن أمير المؤمنين نكب كنانتَه»خطب الحجاج يوماً فقال : و قال : ، يريد أنه  «عيدانها ُعوداً ُعوداً ، فوجدني أمرَّ

 : وقال النابغة قد راَزها بأضراسه ليمتحَن صالبتها.

 فضَل يَعج م أعلى الرَّوِق مل بضا  
 أي يعّض أْعلى قَرنه وهو يقاتله.

 ، وهو الذي إذا جّرستْه األموُر ُوِجد صلباً. الَمْعجمة ويقال فالٌن ُصلب

 ، أي ذات صالبة وِشّدة. وأنشد بيت المّرار : َمْعَجمة شمر عن ابن األعرابي : ناقة ذات

 نريريريريريريريريريريريريريوٌق و  ريريريريريريريريريريريريرياٌل ذا  مريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريرية  

  
ول    كريريريريريريريريْه لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريحريريريريريريريريا  ومسريريريريريريريري  واقريريريريريريريري   أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 وأنكره شمر. ، أي ذات ِسَمن. معجمة وقال غيره : ذات

رأيت فالناً  اللحياني :عيني منذ كذا وكذا ، أي ما أخَذتْك. وقال  عجَمتْك وقال الليث : يقول الرجل للرجل : طال عهدي بك ، ما

ْنجّي : رآني أعرابيٌّ فقال لي  تَعجُمه فجعلَْت عيني ، أي كأنّها ال تعرفه وال تمضي في معرفته كأنّها ال تُثبته. وقال أبو داود الّسِ

 :، أي لم أقْف على حروفه. وأنشد  فعَجمتُ  عيني ، أي يتخيَّل إلّي أنِّي رأيتك. قال : ونظرت في الكتاب تعُجمك :

 عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى أّن الريريريريريريريريريريريبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت هبريريريريريريريريريريريا  ذا مريريريريريريريريريريريا

  
يريريريريريريريريريل    فريريريريريريريريريِ م أو يريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريجريريريريريريريريري   أعريريريريريريريريريار الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرَف يريريريريريريريريريَ

  
 على المصلِّي قراَءتُه ، إذا لم تَحُضره. استعَجمتْ و

ى  العظام. ومنه قوله : تعُجم وعاجماٍت ألنها عواجمَ  واإلبل تسمَّ

 كله  كعيتم العا ا  اكَتلْفَله  و 
ِشقشقٍة ال ثُْقب لها ، فهي في شدقه ال يَْخرُج الصَّوُت منها. وهم يستحبّون إرساَل : يهدر في  أعجم وقال أبو عبيدة : فحلٌ 

 األخرس في الشَّول ؛ ألنه ال يكاد يكون إاّل مئناثاً.

 : صخور تنبت في األودية. وقال أبو ُدَواد : العََجماتوقال : 

ْزِن أن
 

 عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذٌب كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
جريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريرياِ   ردْ   ه مريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَ  ُّلريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 جاريٍة بالعُذوبة.يصف ريَق 

ً  نَعُجم أن وسلمعليههللاصلىنهانا النبي »وُروي عن أّم سلمة أنها قالت :  ، وهو أن يُبالَغ في طبخه وإنضاجه حتّى  «النَّوى َطْبخا

الوة يتفتّت النوى ويفسد. قال القتيبّي : معناه أنه أن يبالغ في طبخه وإنضاجه. قال : ورأى أن تؤخذ حالوته عفواً ، يعني ح

 التمر وال يبلغ في ذلك النوى ، إّما ألنه قوٌت للدواجن فيذهب قّوته إذا أنضج ، أو ألنّه يُْفِسد طعم السُّاَلفة.

 وقال ابن األعرابّي فيما روى عنه أبو
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 : اللاقة ال ويّة على السَّفر. الَعجُوو من الرجال : املميِّز العاقل. قال :  الَعْجميّ  العباس :
 و : ناقة َعَجمجمةٌ : شديدة.وقال أبو عمر

 وأنشد :

بريريريريريريريريرياري ورِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   كريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا   تريريريريريريريريريه تريريريريريريريريري 

  
َرى    عريريجريريمريريجريريمريريريريريريريا     ةريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريا   ريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 الوِرشات : الِخفاف. والُخُشف : الماضية في سيرها بالليل.

 ولفَظوني ، إذا عرفوك. عجموني قال أبو زيد : يقال إنه لتعُجمك عيني ، أي كأنّي أعرفُك. ويقال : لقد : عجم ومن باب (1)

 وقال أبو العباس : أنشدنا ابُن األعرابّي لُجبيهاء :

م   لريريريريريريريْ   مريريريريريريريعريريريريريريريجريريريريريريريَّ ا طريريريريريريريافريريريريريريريه بريريريريريريرييتريريريريريريريِ  فريريريريريريريلريريريريريريريو أَنريريريريريريريَّ

  
ه فريريريريريريريهريريريريريريريو كريريريريريريرياحل    ى الريريريريريريريرقَّ عريريريريريريريلريريريريريريريه جريريريريريريريَ بريريريريريريري   نريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
ْنب : أصل العرفج إذا انسلَخ من ورقه  المعّجم قال :  .(2): الذي قد أُكَل حتّى لم يَبَق منه إاّل قليل. والّظِ

 في سيره وَمعَج ، إذا سار في كّلِ وجه ، وذلك من النشاط. َعَمج أبو عبيد : يقال:  عمج

جو َج يَمن تعّمج : التَّلّوي في السير. ويقال : التعمُّ  ةً ويَسرةً.السيُل في الوادي ، إذا تعوَّ

 وقال العجاج :

َوجريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريا  َرهريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريح  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ امسريريريريريريريريرية متريريريريريريريريريَِ  مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ

  
جريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريِل  ذا تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَّ َع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ افريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

  
جو : الحيَّة. العَوَمج : السابح في شعر أبي ذؤيب.أبو عبيد عن األصمعّي : العَموجو في الماء ، إذا سبَح. َعَمج ويقال : :  التعمُّ

ي.  التَّلّوِ

كه فيها. َمعجَ و، إذا نَكحها ،  يَمعُجها الرجُل جاريتَه معج يقال:  معج  الُمْلموَل في الُمكُحلة ، إذا حرَّ

 ، إذا َجَرى في كّل وجه. وقال العّجاج يصف العَْير : َمعَج يَمعَج : يشتقُّ في َعْدوه يميناً وِشماالً. وقد َمعَّاج وقال الليث : ِحمارٌ 

 غمر األجاريِّ ِمَسّحا  ممَعجا
 في النبات : تَقلبُه وتَْفليه. تمعج يحوالر

 وقال ذو الرمة :

ْه  عريريريريريجريريريريريريريَ لريريريريريوأب  مريريريريريَ  أو نريريريريريفريريريريريحريريريريريريرية  مريريريريرين أعريريريريريريريا  مسريريريريريَ

  
وهريريريريلريريريريريريريا  والريريريريرَّو.  مريريريريرهريريريوُ    بريريريريريريريا مريريريريَ  فريريريرييريريريريهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ه ، إذا لهَزه وقلََّب فاه في نواحيه ليستمكن. وقال ُعقبة بن َغْزوان : فعل ذلك في يَمعَج قال : والفصيل شبابه  َمعجة ضرَع أّمِ

 وَغلوة شبابه وُعنفُوانه. وقال غيره : في موجة شبابه بمعناه.

 .الَمَجاعة من النساء هي التي تَكلَُّم بالفُحش ، واالسم منه الِمْجعة أبو عبيد عن أبي عمرو ::  مجع

 وقال ابن الفرج : سمعُت جماعةً من قيس يقولون : تماَجَن الرُجالن وتماجعا ، إذا ترافثا.

 ه : يقال للرجل إذا أكل التمرَ وقال غير

__________________ 
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يب و أنه اسريريريريريريريريت راك من األُّهري أو من »التالية ، وقال احمل ق يف اَّا ريريريريريريريريية :  (عمج)( وقع ما بني الرقمني يف امل بوع يف   ر مادأب 1)
 و دراجها مع مادهتا أنس .« الساب ة (عجم)اللاسخ على مادأب 
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َو مس سوأب  من اللنب ويَلَ م عليها مَترأب . وذلك يتمجَّع يزال  للنب : ق  متجَّعه ، وهو ال عل   اجمليع ، وهو أن حَيس 
ا أ لِ َي التمر  يف اللَّنَب مسىّت يتةريريريريريريريريريريريريريريرَّبَه ، فيؤكل التَّمر وتَب ى العرب. َجاعة ور َّ

 
ِجيع ، وهي ف ضريريريريريريريريريريريريريريالة امل

َ
 ورجلٌ  .امل

 ث :وأنة  اللي .اجمليع ،  ذا كان حي    جم َّاعةو  جَمَّاعة
 جريريريريريريريريرياريت لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريخريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِ  واهلريريريريريريريريريرُّ لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريأ

  
 ِر و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايت  ذا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا جمريريريريريريرييريريريريريريريعريريريريريريريا 

  
 إذا اشتهيناه. للمجيع كأنه قال : وشاتي

،  جعماء قال : ويقال للناقة المسنَّة .أْجعَم من النساء : التي أُنكَر عقلُها َهَرماً. قال : وال يقال للرُجل الَجعماء قال الليث ::  جعم

ً  الرُجل َجِعموقال :  ، أي ِغلُظ كالٍم في  َجعَمٌ  ، وبهما َجِعمة وامرأةٌ  َجِعمٍ  ، إذا قِرم إلى اللَّحم وهو في ذلك أكول. ورجلٌ  َجعَما

 َسعِة َخلق. وقال العجاج :

  ذ َجِعَم الذُّهالِن أَي جَمَْعمِ 
 كما يُقَرم إلى اللَّحم. َجِعموا أي

 : الِجْعميُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : الرجُل لكذا ، إذا خفَّ له. َجِعموالبَْلهاء.  من النساء : الَهْوجاء الَجْعماء وقال غيره :

 : الطَّموُع في غير مطمع. الَجعومو : المرأة الجائعة. الَجعوموالحريص. 

وقال ابن  : المسنة من النُّوق. الَجعماء . قال : وقال األصمعّي :َجعَما الرجُل يَجعَم ، إذا طِمع َجِعم أبو عبيد عن أبي زيد :

 معاً. الجعماءواألعرابي : هي الجمعاء 

ً  اإلبلُ  َجِعمت ابن السكيت : ، وهو َطَرٌف من القََرم ، إذا لم تجد َحْمضاً وال ِعضاهاً فتَقَرم إليها فتقَضم الِعظاَم  تجعَم َجعَما

 وَخروَء الكالب.

ماَرى.والَوجْ  الَجْعماء وقال أبو زيد : يقال للدُّبر  عاء ، والَجْهوة ، والّصِ

 الجائع. الجيعم . وقال ابُن األعرابّي :الجعماء : الُجوع. يقال يا ابن الَجعَم عمرو عن أبيه قال

ُعوا َأْمرَُكْم َوُشرَكاءَُكمْ ):  عزوجلقال هللا :  جمع  األمر.: اإلعداد والعزيمة على  اإلجماع قال الفّراء : [71يُونس : ] (فََأمجِْ

 أمركم وادعوا شركاءكم. فأجمعوا بفعل مضمر كأنك قلت : (ُشرَكاءَُكمْ )قال : ونصب 

 : اإلجماع قال : وكذلك هي في قراءة عبد هللا. وأنشد في

   ال تريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريع  
   لريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريري واملريريريريريريريري

  
ع    مريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريل أغريريريريريريريريريري  َوْن يريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريا  وأمريريريريريريريريريريري جمريريريريريريريريريري 

  
ق قلت : جمع قال الفراء : فإذا أردت  (ذِلَك يَ ْوم  ََمُْموع  َلُه النَّاسُ )، كما قال هللا تعالى :  مجموعون القوَم فهم جمعت المتفّرِ

عت قال : وإذا أردت كسَب المال قلت [.103ُهود : ] مَجََع )ماال وعّدده. وقد يجوز  جّمع المال ، كقول هللا تعالى : الّذي جمَّ
 بالتخفيف. [2الُهَمزة : ] (ماالً 

 الذي قاله الفراء غلٌط في إضماره وادعوا شركاءكم ؛ ألنَّ الكالم ال فائدة فيه ، ألنهم كانوا يَْدعون شركاءهم ألنوقال الزجاج : 

والواو بمعنى مع  أمركم مع شركائكم. وإذا كان الدُّعاء لغير شيٍء فال فائدة فيه. قال : فأجمعوا أمرهم. قال : والمعنى يُجمعوا

 كقولك : لو تُركت الناقةُ 
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أبلف موصريريريريولة  (أمركم و ريريريريركاءكم فا عوا)فصريريريرييَلها لرضريريريرييعها. املع  لو ت ركه مع فصريريريرييلها. قال : ومن قرأ : و 
رَكاءَُكمْ )فإنه يع ف  أمركم على  ريريريريريريريريريريريريريريركائكم. وقال  فا عوا قال : وَيوُّ .(َأْمرَُكمْ )مع  [71يونس : ] (َوش           ُ
َته أ عت هو  قال : الةريريريريريريريرييء ،  ذا ج َه به من هاهلا وهاهلا.  عه   األصريريريريريريريريمعّي : . وقال أبو  يعا   ،  ذا صريريريريريريريريتَّ

 ذ ي  :
َمع  و   أوالِ  ذي الَعْرجاء ََنٌ  جم 

ُعوا َكْيدَُكْم ُثَّ ائْ ُتوا َصفًّا)وقال الفراء في قوله جّل وعّز :  : اإلحكام والعزيمة على الشيء ،  اإلجماع قال : [64طه : ] (فََأمجِْ

 كيدكم فمعناه ال تَدعوا من كيدكم شيئاً إال جئتم به. فاجمعوا الخروج. قال : ومن قرأ :على  أجمعتُ والخروَج  أجمعتُ  تقول :

ً  أمَره ، أي جعله أجمع وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال : قه أنه جعل يدبِّره فيقول  جميعا قاً. قال : وتفرُّ بعد ما كان متفّرِ

ً  ، أي جعله أجمعَه مٍر محكممّرةً أفعل كذا ومرة أفعل كذا ، فلما عزَم على أ والنَّهب :  النَّهب. أجمعتُ  قال : وكذلك يقال .جميعا

قةً في مراعيها لهم ثمَّ طردوها وساقوها  اجتمعتْ  من كّل ناحيٍة حتّى فجمعوها إبُل القوِم التي أغار عليها اللُّصوص فكانت متفّرِ

 . وأنشد :أجمعوها قيل اجتمعت ، فإذا

َمع    َنٌ  جم 
ً  : أن تجعل المتفّرقَ  اإلجماعوشيئاً إلى شيء.  تجمع أن : الجمعوأمري.  جمعت ضهم :وقال بع ً  ، فإذا جعلته جميعا  بقي جميعا

 ً ق ، كالرأي المعزوم عليه الُممَضى. جميعا  ولم يكد يتفرَّ

 وقال غيره في قول أبي َوْجزة السعدّي :

 أ ريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريِه اهلريريريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريريرير  كريريريريريريريريريريريريريلَّ َرجريريريريريريريريريريريريريع  و 

  
ث الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريرياءِ   مريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريرين األ ريريريريريريريريريريريرياد والريريريريريريريريريريريري َّ

  
جع : الغدير. أجمعت  والبَثاء : السهل. : أيبَسْت. والرَّ

ً  اإلبل : سقتُها أجمْعتُ  وقال بعضهم :  المطر األرض ، إذا سال َرغابُها وَجهاُدها كلُّها. أجمعواألرُض سائلةً  أجمعَتِ و. جميعا

خفّفها األعمش وثقَّلها عاصٌم وأهل  قال الفراء : [9 : الُجُمعَة] (ِإذا نُوِدَي ِللصََّّلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعةِ )وقال هللا جّل وعّز : 

ذهبوا بها  الُجمعَةَ  ، وهي لبني ُعقيل. قال : ولو قرىء بها لكان صواباً. قال : والذين قالوا الُجْمعة الحجاز. قال : وفيها لغة :

 الناس ، كما يقال رجٌل ُهَمزة لُمَزة : ُضَحكة. يجمع إلى صفة اليوم أنّه

ع لفعل منه، وا الُجَمعو الُجُمعات على تجمعويوم ُخصَّ به الجتماع الناس في ذلك اليوم ،  الجْمعة وقال الليث : الناُس ، أي  جمَّ

 .الجمعة شِهدوا

 . فمن ثقل أتبع الضّمةَ ، ومن خفّف فعلى األصل. والقراء قرءوها بالتثقيل.ُجْمعة تثقَّل واألصل فيها التخفيف الجمعة لت :

 أنه ذكر الشهداء وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و
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يع  أن متو  ويف ب لها  عبي  : قال أبو ُّي  والكسريريريريريريريريريريريائّي :، قال أبو  «جب ْمع وملهم أن متو  املرأأب»ف ال : 
أن متو   جب مع أيضا . قال أبو عبي  : وقال غت ا : وق  تكون اليت متو  جَبْمع   ول . وقال الكسائّي : وي ال

ها رجل. ا امرأأب  ماته»قال : وروي ذلك يف اَّ يث :  مل  سريريريريَّ وأنةريريريري  أبو  .«اجلّلةمل ت  مْث د له  جب ْمع أ ُّ
 عبي  :

هريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريانريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا    ورْدانه يف جمريريريريريريريريريرى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ع    َى مريريريريريرين بريريريريريريني  ريريريريريري  عريريريريريريِر الريريريريريريرب    ريريريريريريرياِدِج و بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الناقة التي في بطنها ولٌد. الُجْمعوقال : 

 والخادج : التي ألقت ولَدها.

اع أبو العباس :  : الضُّروب من الناس المتفّرقون. وأنشد قول ابن األسلت : الُجمَّ

ّاعِ من   بني َ ع غِت   
ً والناس.  لجماعة : اسم الجمعو  .يُجَمع جموعا

اع وقال الليث :  جَسِد اإلنسان. ُجّماع َخْلِقه. من ذلك مجتمع كّل شيء : ُجمَّ

اعوقال :   براعيم في موضعٍ واحٍد على حملها. اجتمعت الثَّمرة ونحوها ، إذا ُجمَّ

 وقال ذو الرّمة :

اع و  مريريريريريريريريريريَّ ر  وِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرٌ رأس كريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ

  
رَّدِ   اين قريريريريريريريريريَ ُّه مل حيريريريريريريريريري َ مريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، وذلك إذا ماتت وولُدها في بطنها ، ماخضاً كانت أو  بُجْمع ، والواحدة بأجماع وروى ابن هانىء عن أبي زيد : ماتت النساءُ 

، أي ُطلّقْت وهي عذراء لم يدخل بها ؛  ْمعبجُ  غير ماخض. قال : وإذا طلّق الرجُل امرأته وهي عذراء لم يدخْل بها قيل ُطلِّقَتْ 

 .بجمع وكذلك إذا ماتت وهي عذراء قيل : ماتت

فال  مجتمع فال تُفشوه ، أي أمركم بُجْمع أمركم كفِّه. ويقال : بُِجْمعِ  ، إذا َضربوه بأيديهم. وضربه بأجماعهم ويقال ضربوه

 تفّرقوه باإلظهار.

 بينكما ، كقولك أدام هللا ألفة ما بينكما. ُجَمعةَ  وقال أبو سعيد : يقال أدام هللا

اَع من هذا بالصاعين. فقال  ؟أنه أُتي بتمٍر جنيٍب فقال : من أين لكم هذا وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي  قالوا : إنا لنأُخذ الصَّ

ً بالدراهم وابتْع  الَجْمع فال تفعلوا ، بع»:  وسلمعليههللاصلىرسول هللا  قال أبو عبيد : قال األصمعّي : كلُّ لوٍن  .«بالدَّراهم جنيبا

وقال  .َجْمع في أرض فالٍن ، لنخٍل يخرج من النوى. ومزدلفة يقال لها الَجْمع يقال قد كثُر .َجْمع من النخل ال يُعرف اسمه فهو

 .«بلَْيل َجمع في الثَّقَل من وسلمعليههللاصلىبعثَني رسول هللا »ابن عباس : 

 ً الكّف كما  ُجْمعَ  وتقول أعطيتُك من الدراهم كفي. بِِجْمع كفّي ، ومنهم من يكسر فيقول بُجْمع وقال الليث : يقال : ضربت فالنا

 تقول ِمْلء الكّف.

 .الجامع وال يقال مسجد أهله. قال : يَجمع نعٌت له ألنه عالمة لالجتماع الجامعُ  وقال الليث : يقال المسجد

ً  أجازواقلت : النحويون   ما أنكره الليث. والعرب تضيف الشيء إلى نفسه جميعا
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ومع  ال ين املِّلة  [5 البرييريَلة :] (َوذِلَك ِديُن اْلَقيِ َمةِ )و   نعته  ذا ا تلف اللفيتان ، كما قال هللا جّل وعّز : 
 كأنه قال : وذلك دين  املّلة ال يِّمة.

 [16األحقاف : ] (َوْعَد الصِ ْدقِ )العرب تضيف االسم إلى نعته كقوله جّل وعّز :  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال :

 .الجامعِ  وصالةُ األولى ، ومسجد [22إبراهيم : ] (َوْعَد احْلَق ِ ) و

دُق ، والمسجدُ  قلت : وما علمت  ، والصالة األولى. الجامعُ  أحداً من النحويِّين أبَى إجازتَه ، وإنما هو الوعد الّصِ

 : عدُد كّلِ شيٍء وكثرته. الجماعةو فيه. قال : يجتمعون يكون اسماً للناس ، وللموضع الذي الَمجَمع وقال الليث :

الضاللة ومعادها  جماعها اتَّقوا هذه األهواء التي»قال الحسن : وأخبية. الخباء  ِجماع عدداً ، كما تقول : َجَمع : ما الِجماعو

 ، ألنه اسم الزم. الجميع وكذلك .«النار

فالذي استوت لحيتُه وبلغ غايةَ شبابه ، وال يقال للنساء. وأنشد أبو  الُمجتِمع في َخْلقه. وأما مجتمع ، أي جميع وقال الليث : رجل

 عبيد :

ْه   قريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَد وهريريريريريو فريريريريريىت  مسريريريريريىت  ذا بريريريريريلريريريريريغريريريريريريريَ

  
 اجريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريعريريريريريريريرياو َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّه  وغريريريريريريريريال يف األمريريريريريريريرير  

  
 ، ثم َكْهٌل بعد ذلك. ُمجتِمع ويقال للرجل إذا استوت لحيته :

ن وال مصروف. ُجَمعُ  ، وهؤالء نسوةٌ هنَ  جمعاءُ  ، ولك هذه الِحنطة أجمعُ  وقال الليث : يقال : لك هذا المال  لك ، غير منوَّ

 الفرُس َجْرياً. وأنشد : استجمعَ وللمرء أموُره ،  استجَمعَتْ والسَّيُل ،  استجمعَ  ل :قال : وتقو

 مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريجريريريريريريريريمريريريريريريريريع جريريريريريريريرير   ولريريريريريريريرييريريريريريريريريس بريريريريريريريريبريريريريريريريريار   و 

  
 ت بريريريريريريرياريريريريريريريريه يف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسي املِتريريريريريريرياِن سريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريري  ه  

  
 يعني السَّراب. وسواعده : مجاري الماء.

 : كناية عن النِّكاح. الِجماعو المجامعةو

 : الناقة الكافَّة الهرمة. الجمعاء وقال ابن األعرابي :

 .جمعاء وليلةً  جمعاء ابن بزرج : يقال أقمت عنده قَيظةً 

 ، ثم التي تَليها الِمئكلة. الجماع ، وهي العظيمة. وقال الكسائّي : أكبر البِرام جامعةو ِجماعٌ  وقال األصمعي : قِدرٌ 

ً  وُسودده ، كما يقال َمَربٌّ لهم. واشترى دابّةً لبني فالن ، إذا كانوا يأُوون إلى رأيه  جماعٌ  ويقال فالنٌ  : تصلُح للسَّرج  جامعا

 : أّوَل ما تحمل. جامع واإلكاف. وأتان

 الرأي ، أي ليس بمنتشر الرأي. جميع وفالنٌ  .أجمع ، أي بجْمعو بُجْمعٍ  وقال اللحياني : ذهب الشهر

 وأنشد : .الَمجامع من الرمال ، وهي اجتَمع : ما الَمجَمعةو: األرض القَْفر.  الَمجمعة وقال أبو عمرو :

لّ   ريريريريريريريريريريريريادِع  ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريَ        نريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريا. قريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريِع اجملريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريع   ِث الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ  َوعريريريريريريريريريريْ

  

ةاِيِع 
 
  ألَُِّ أمسياان  و مل
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 المشايع : الدليل الذي ينادي إلى الطريق يدعو إليه.

عتِ ووكذلك أكمَش بها.  .أجمع أخالفَهاالرجُل بناقته ، إذا َصرَّ  أجمع وقال ابن السكيت : ً  الدجاجةُ  جمَّ  َجمعت ، إذا تجميعا

رع والخمار. جَمعت بيضها في بطنها ويقال للجارية إذا شبّت ؛ قد  ، أي لبست الّدِ

 بكذا. ُجمعةٍ  ، أي كلَ  مجاَمعةوويقال استأجرته مشاهرةً 

القوُم ، إذا ذهبوا كلَّهم لم يبَق منهم  استجمعو يبق منه موضٌع إاّل ساَل.الوادي ، إذا لم  استجمعوالبقُل : إذا يبس كلُّه.  استجمعو

 جوامعَ  عجبُت لمن الَحَن الناَس كيف ال يعرف» وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : الوادي بالسَّيل. يستجمع أحد ، كما

 جوامعَ  أوتيتُ »:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  يقول : كيف ال يقتصر على اإليجاز ويترك الفضوَل من الكالم. وهو من «الكلم

ة في األلفاظ القليلة ، كقوله تعالى :  عزوجلهللا  َجَمع يعني القرآن وما «الَكِلم ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر )بلطفه من المعاني الَجمَّ
 [.199األعَراف : ] (اِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنيَ 

 أبواب العني والشني

 [ع ش ص] [ش ض ع]
 أهملت وجوُهها.

 ابب العني والشني مع السني

 [ع ش س]
ً  إذا جعلَت لها أشسعتُهاوالنعل  َشَسْعت أبو عبيد عن أبي زيد ::  شسع استعمل من وجوهه :  .ِشسعا

 .شاسع : الشسع للرجل المنقطعويقولون  النَّعَل ، وقَبِلت وشِركْت ، إذا انقطع كلُّ ذلك منها. قال : َشِسعت ابن بُْزُرج : يقال

 وأنشد :

 من  ل أ لس  اسع اللعلِ 
 يقول : منقِطعه.

ً  : جعلت لها شسَّعتهاوشمر عن ابن األعرابي : أشسعت النعل  سع . وقال الليث :شسعا قال :  .ُشسوع السَّير نفسه ، وجمعه الّشِ

ً  : المكان البعيد ، وقد الشاسعو  نوناً. وأنشد : سعالشِّ  . وربَّما زادوا فيَشَسع شسوعا

 ويريريريريريريريريريريريريريريريريل أل ريريريريريريريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريرِيِّ مريريريريريريريريريريريريريريريريّ  

  
  ذا غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري و   وعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري وَن  يّن  

  

 أمس و هبا مل  عا  ِ ْسَعّ  

 فأدخل النُّون.

سع وقال المفضل :  ماله ، أي أكثره. وأنشد : ِشسع : ُجلُّ ماِل الرجل ، يقال ذهب الّشِ

 َّ ِ ع مريريريريريريريريريا  و عريريريريريريريريريَ اين عريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريريريريريَّ  ودٌُ ثريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل    فريريريريريريريريريريريرياٌظ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريِ

  
 الدَّهناء. ِشسعَيِ  المكان : َطَرفه ؛ يقال حللنا ِشسعو

 وقال بالل بن جرير : .َشَسع وكلُّ شيء نبا وشَخص فقد
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ٌع  ريريريريريريريه الريريريري ريريريرييريريريريريريرياب كريريريريريريريأنريريريريريريريه   هلريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رفريريريريريريريريريريه  َّ طريريريريريريريريريريرَّ   فريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريك أوىَف غريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريَ

  
 .«أوفى ُغرفةً »ويروى : 
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عاء الحسُن القيام على ماله. وز :وروى عمرو عن أبيه قال : األح سع وهو القُبَضة من الّرِ يصةُ أيضاً. الّشِ  أيضاً ، وهو الّصِ

سع ماٍل ، وهو القليل. قال : وقال العُقيلي : ِشْسعَ  وقال شمر : قال محارب : إنَّ له : ما ضاق من األرض. وقال ابن  الّشِ

 ة ، وِعْنِصيَة ؛ وهي البقيَّة. وأنشد بيت المرار :من المال ، ونَِصيّةٌ ، وُعنصل شسعٌ  األعرابي : عليه

 ِ سع ما و َع اين عن بّ  
 مال ، كقولك أيُِّل مال وإزاُء مال. ِشسع قال : ويقال فالنٌ 

ً  داره َشسعت ويقال  ، إذا بعدت. ُشسوعا

 ابب العني والشني مع الزاي

 [ع ش ز]
ً  الرجل عشز أبو عبيد عن أبي عمرو ::  عشز استعمل من وجوهه : جل. يَعِشز َعَشزانا  ، وهي ِمشية المقطوع الّرِ

 : ما صلُب مسلُكه من طريٍق أو أرض. وأنشد ِللشَّّماخ : العَْشَوزُ  الليث :

 امل ِفرا   العةاوُّ  
 وقالهُ أبو عمرو وأنشد :

 َت ّق   هَ  طلِحِه العةاوُّ  

 ابب العني والشني مع الطاء

 [ع ش ط]
 ، عطش.استعمل من وجوهه : عشط 

 شيئاً صحيحاً. عشط قلت : لم أجد في باب ثالثيِ :  عشط

كين العَْنشط والعَشنَّط ِمن رباعيِّه ، والنون زائدة. وروى أبو عبيد عن األصمعّي أنه قال : العََشنَّط بتشديد النون ، والعَْنَشط بتس

 النون : الطَّويل.

ً  وقد .ِعطاش ، والجميع عطَشىو عطشانة وامرأة عطشان قال الليث وغيره : يقال رجلٌ :  عطش وتقول  .َعِطش يَْعَطش عطشا

ْمء. : المعاطشوغداً.  عاِطشٌ  : هو  مواقيت الّظِ

اإلبَل إذا زدت في ِظمئها وحبستَها عن الماء  عّطشت ويقال .لعطش يعطش مصدراً  المعطش ، وقد يكون َمعَطش قلت : واحدها

 : المحبوس عن الماء عمداً. الُمعَطَّشو أعطشتها لتيوَم ِورِدها ، فإن لم تبالغ في ذلك ق

 أعطشَ  وقد .ُعطاَشىو َعطاَشى نطشان ، وقومٌ  َعطشانُ  ، أي قليل الماء. قال : ويقال رجل َعُطشٌ و َعِطشٌ  اللِّحياني : مكان

 .ِمعطاش وامرأةٌ  ِمعطاشٌ  إبلُه وهو ال يريد ذلك. ورجلٌ  عطشت ، إذا لُمْعِطشٌ  فالن وإنّه

 ع ش ظ   ع ش ت   ع ش د
 أهملت وجوهها.

 ابب العني والشني مع الذال
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 [ع ش ذ]
 استعمل من وجوهها :

ا .الشَّعوذيّ و الشَّعوذة قال الليث : استعمل منه:  شعذ حر  الشعوذة قال : وليس من كالم أهل البادية. فأمَّ فِخفَّة في اليد وأَُخذٌ كالّسِ

 الشَّعوذيّ وي العين. قال : ، يَُرى الشيء بغير ما هو عليه أصله في رأ



316 

 

 ا ت اقه مله ، لسرعته ، وهو الرَّسول لألمراء على الربي .

 ابب العني والشني مع الثاء
ثْ »روي عن عمر أنه سأل زيداً عن الَجّدِ واإلخوة فقال له : :  شعث ً  ما كنت َشعِّ ثا  قال شمر : فسَّرهُ شعبة قال : «ُمشعِّ

من الطعام : أكلت قليالً. ولّم  َشِعثْتُ و مالَه ، إذا أخَذه. قال : تشعّثَ وقال :  الدهر ، أي أخذه. تشعَّثه التفريق. ويقال : التشعيث

ق منه. ومنه َشعَثه هللا  الرأس. َشعَث ، أي جمع ما تفرَّ

ً  الرأس. وقد َشْعثَانُ و َشِعثٌ و أشعث وقال الليث : تقول رجل ً ت أنا شعّثتهو. ُشعوثةو شِعث يشعَث َشعَثا ، وهو المغبَّر الرأس  شعيثا

 المنتَتُِف الشعر الحافُّ الذي لم يَدَّهن.

ق والتنّكث ، كما التشعُّثوقال :   : انتشار األمر. وأنشد : التشعُّثورأس المسواك.  يتشعّث : التفرُّ

 رَُّ بريريريريريريريريريريريريه و ملَّ اإللريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريا  

  
تريريريريريريريريريريريريِه واألمريريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير     أمريريريريريريريريريريريريوَر أمريريريريريريريريريريريريّ

  
 وقال النابغة :

ه  مريريريريريريريُّ لريريريريريري   فريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريبريريريريريريق  أ ريريريريريريريا  ال تريريريريريريريَ

  
ث  أيُّ الريريريريريريرجريريريريريريرياِل املريريريريريريهريريريريريريريذَّب    عريريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي األشعثو  لتشعُّث رأسه ؛ ومنه قوله : أشعثَ  : اسم الوتد ، سّمِ

ج و  جريريَّ رتريريني م ةريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريث عريريريريريريرياري الضريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ربا  بريريريريريريريا  ال أرى مريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريه جريريريريريريريَ  أبيريريريريريريري ي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 صار في آخره مكان فاعلن مفعولن كقول سالمة بن جندل :قال : والمشعَّث في الضَّرب الخفيف من الشعر : ما 

هريريريريريريريريريرياو  هريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا  ذا نريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريأنَّ ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
ْرب  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريي   هريريريريريريريا لةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريَّ ريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريبريريريريريريرياء  عريريريَ

  
 ، أي جمع كلمتَهم. وسلمعليههللاصلىأمة محمد  َشعَثَ  وَجَمع َشْعبكم ، ولّم هللا َشعَثكم قال : ويقال في الدعاء : لمَّ هللا

 قال ذو الرّمة : .أشعث قال للبُهمى إذا يَبِس سفاه :وقال األصمعّي : ي

ْه يف كريريريريريريريريلِّ ظريريريريريريريرياهريريريريريريريريرأب   ْذ أوجريريريريريريريريفريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا ُّال مريريريريريريريري 

  
  أل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريث الريريريريريريريفريريريريريريريرِد  اّل وهريريريريريريريو مريريريريريريريهريريريريريريريمريريريريريريريوُ   

  
هاهنا قبيح ، كأنه كره له إدخال تحقيق على تحقيق. ولم يُرد ذو « إالّ »قال األصمعي : أساء ذو الرّمة في هذا البيت ، وإدخال 

إليه ، إنما أراد لم يََزْل من مكاٍن إلى مكان يستقري المراتَع إاّل وهو مهموم ، ألنّه رأى المراعي قد يبست. ف  الرّمة ما ذهبَ 

 .«إالّ »هاهنا ليس بتحقيق ، إنما هو كالم مجحوٌد فحقَّقه ب « ما زال»

 ابب العني والشني مع الراء

 [ع ش ر]
 مستعمالت. عشر ، عرش ، شرع ، رعش ، شعر :

 أنَّثت المذكر وذكَّرَت المؤنث ، تقول العشرة عدد المذّكر ، فإذا جاوزت العشرةوعدد المؤنّث ،  العَْشر قال الليث ::  عشر

. قال : ومن العرب عَشر فإّن ابن السكيت حَكى عن الفراء تقول في المذكر أحد العشر رجال ، فإذا جاوْزت عشرةونسوة  عشر

ن العين فيقول أََحدَ   فإنَ  عشر ، إاّل اثني عَشر ، وكذلك يسّكنها إلى تسعةَ  َشرعْ  من يسّكِ
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يف  عةرَ     تسعةَ  عةرَ  العني مله ال تسّكن لسكون األلف والياء قبلها. قال : والع د ملصوٌب ما بني أمس َ 
 فإن اثَ ْ واثليت يعر ن ألَنما على هجاءين. قال : و منا ن صريريري  أمس  عةريريرير اللصريريري  والرفع وا فض ،  الَّ اث 

رأبو وأ واهتا ألنَّ األصريريريل أمسٌ   عةريريرير ا  يعا  ا ا  وامس ا  ، كما ت ول : هو جاري  َعةريريريَ ، فأسريريري  ه الواو وصريريريتِّ
ات ا  تِّ ا  وامس ا . وت ول يف املؤنث بيَه بيَه ، ول يت ه ِكفََّة ِكفَّة ، واألصريريريريريريريريريريريريريريريل بيٌه لبيه  ، وِكفٌَّة ِلكفَّة ، فصريريريريريريريريريريريريريري 

،  َعْةرأب ، وملهم من يسّكن الةني في ول  مس ى َعِةرأب ، ومن العرب من يكسر الةني في ول َعَةرأب  مس ى
رأب وكذلك اثليت رأب ، واثليت َعةريريَ رأب واثليت َعةريريِ رأب ، وثِليتْ  َعةريريْ رأبو  َعةريريَ رأبو  َعةريريِ . قال : وتسريري   اهلاء من الليِّف َعةريريْ

 اسريريريريريريريتوى املذّكر واملؤّنث ف له العةريريريريريريريرين من املؤنث. و ذا ج زَ     عةريريريريريريريرأب    تسريريريريريريريع عةريريريريريريريرأب فيما بني ثالل
 امرأأب. عةرونو رجال   عةرون

 .العاشرةوهذه الواحدة والثانية والثالثة  في المذكر ، وفي المؤنث : العاشر قال : وتقول : هذا الواحد والثاني والثالث إلى

 ، غلَّبَت المذكر على المؤنث. عاشرة َعَشرةٍ  فإذا كان فيهنَّ مذكر قلت : هي .ْشرٍ عاِشرةُ عَ  وهي عاشر َعَشرةٍ  وتقول : هو

 ال غير بالرفع في األول. وتقول : هو ثالثُ  عشرةَ  ، أي هو أحدهم. وفي المؤنث : ثالثةُ ثالثَ  عشرَ  وتقول : هو ثالُث ثالثةَ 

، فألقيُت  عشرَ  فمن رفَع قال : أردت هو ثالُث ثالثةَ  .عشر تسعة، يا هذا ، بالرفع والنصب ، وكذلك إلى  عشرَ  وهو ثالثَ  َعَشرَ 

، فلما أسقطت الثالثةَ ألزْمُت إعرابَها األّوَل  َعَشر الثالثةَ وتركُت ثالَث على إعرابه. ومن نصَب قال : أردت هو ثالُث ثالثةَ 

 . وتفسير المؤنث مثل تفسير المذكر.َعْشرة وهي ثالثةَ  َعْشرة ليُعلَم أّن هاهنا شيئاً محذوفاً. وتقول في المؤنث : هي ثالثةُ 

 والثانيةَ  عشرةَ  نث : هذه الحاديةَ وفي المؤ ، مفتوح كلُّه. العشرين إلى َعَشرَ  والثالث عشر وهو الثاني َعشرَ  وتقول : هو الحادي

 ، تدخل الهاء فيها جميعاً. العشرين إلى عشرةَ 

األلَف الدرهم.  َعَشرَ  وقال الكسائّي : إذا أدخلَت في العدد األلف والالم فأدِخْلُهما في العدد كلِّه ، فتقول : ما فعَلَت األحدَ 

 ألف درهم. عشرَ  فعلت األحدوالبصريون يدخلون األلَف والالم في أّوله فيقولون : ما 

أموالهم ، إذا أخذَت  َعَشرتُ والقوَم  عشرتو . قال :عاشَر َعْشرة ، وكنت عاشَرهم القوَم : صرتُ  عشرتُ  وقال الليث : تقول :

ي العُْشر منهم ،  ُعَشار ُعَشارَ  . قال : وتقول : جاَء القومالِمعشارو العَِشير ، وهو العَشرة : جزء من العُْشرو .العَشَّار ، وبه سّمِ

 ، كما تقول : جاءوا أُحاد أُحاد ، وثُناء ثُناَء ، وَمثنى َمثني. عشرة عشرة ، أي معشر َمعشرو

 ، وكذلك الثوامن ِعشراً  : تِرد الماء عواشر التاسع. وإبلٌ  الِعْشر وفي حسابهم : .العاشر : ورد اإلبل يوم الِعْشروقال : 
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 والسوابع وا وامس.
األصمعي قال : إذا وردت اإلبل كلَّ يوم قيل : ورَدْت ِرْفهاً ، فإن ورَدْت يوماً ويوماً ال قيل : وردْت ِغبّاً ، فإذا أبو عبيد عن 

بع ، وليس في الورد ثِلٌث ، ثم الِخمس إلى ْمء الّرِ . فإن زادت فليس لها تسميةُ ِورٍد ، ولكن يقال : الِعْشر ارتفعْت عن الِغّبِ فالّظِ

 فهي جوازىء. العشرين فإذا جاوَزت .ِعشرانِ  ، فيقال حينئٍذ ِظمؤها العشرين وِربعاً إلى ِعْشراً ووِغبّاً  عشراً  هي تِردُ 

، إذا كان تسعةً فزدت واحداً  تعشيراً  الشيءَ  عّشرتُ و. قال : ِعشر وردنا ِرفهاً بعد قالوا : العشرة وقال الليث : إذا زادت على

 زيادة وتمام. التعشيرونُقصان  فالعشور فصار تسعة. عشرة أخذُت واحداً من ، خفيفةً : َعَشْرتُ و. قال : َعشرة حتّى تَمَ 

ليس  فعشرون قال : تسعة. قلت : ؟كم يكون فالِعْشر قلت : ِعْشر قال : جماعة ؟العشرين وقال الليث : قلُت للخليل : ما معنى

 ؟قلت : وإن لم يستوعب الجزء الثالث .بالعشرين الثالث يوماِن جمعتَه الِعْشر لّما كان من ويومان. قال : ِعْشران بتمام إنَّما هو

 تطليقة فإنه يجعلها ثالثاً ، وإنما من الطلقة الثالثة فيه جزء. ُعشروقال : نعم ، أال ترى قول أبي حنيفة إذا طلقَّها تطليقتين 

 كامالً. الِعْشر ِعشراً  بعض التطليقة تطليقة تاّمة ، وال يكون بعضالتطليقة ، ألّن  الِعْشرُ  هذا قياُسه. قلت : ال يُشبه فالعشرون

 وثلث الِعشر ال تَرى أنّه لو قال المرأته : أنت طالٌق نصَف تطليقة أو جزءاً من مائة تطليقٍة كان تطليقة تاّمة ، وال يكون نصفأ

 كامالً. الِعْشر ِعشراً 

م.من ا العاشر هو اليوم عاُشوراء وقال الليث : ويوم  لمحرَّ

 قلت : ولم أسمع في أمثلة األسماء اسماً على فاعوالء إاّل أحرفاً قليلة. قال ابن بزرج : الضَّاروراء : الضَّراء ، والّساروراُء :

 الّسّراء ، والدَّالوالُء : الدَّالّة. وقال ابُن األعرابّي : الخابوراُء : موضع.

وروي عنه أنه قال : رَعت  .«لئن َسِلْمُت إلى قابل ألصومنَّ اليوم التاسع»:  عاشوراء روي عن ابن عبّاس أنه قال في صومو

 ، وإنما هي تسعةُ أيّام. عشراً  اإلبل

. وروى ابن عيينة عن العاشر قلت : ولقول ابن عباٍس وجوهٌ من التأويالت : أحدها أنّه كره موافقةَ اليهود ألنَّهم يصومون اليومَ 

والوجه الثاني ما قال  .«وال تشبَّهوا باليهود العاشروصوموا التاسع »سمعُت ابن عباٍس يقول :  ُعبيد هللا بن أبي يزيد قال :

 .العاشر يحتمل أن يكون التاسع هو إسماعيل بن يحيى المَزني :

 الورد أنّها تسعة أيام ، وهو الذي حكاه الليث عن الخليل ، وليس ببعيٍد من الصواب. ِعشر قلت : كأنه تأّوَل فيه

ر ال الليث :وق  . ويقالالتعشير ترجيعات في نهيِقِه ، ونهيقُه يقال له عشرِ  : الحماُر الشديد النَّهيق الذي ال يزال يوالي بين المعّشِ

 .عّشر يعّشر تعشيراً 

 لُقَّحُ  الِعشار قال الفراء : [.4التّكوير : ] (َوِإَذا اْلِعشاُر ُعطِ َلتْ )وقال هللا تعالى : 
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اللُّوق  اليت يف ب وَنا أوالد ها  ذا أته  الِعةريريريار وقال أبو  سريريريحاق : أهل ها ال ريريريتغاهلم أبنفسريريريهم.اإلبل ، ع َّلها 
 أ هر. عةرأب عليها

 .ِعشاراً  قال : وأحسن ما تكون اإلبل وأْنفَُسها عند أهلها إذا كانت

، ثم ال يزال ذلك اسَمها حتَّى تََضَع وبعدما تضُع  ُعَشراء أشهٍر فهي عشرةَ  أبو عبيد عن األصمعّي : إذا بلغت الناقةُ في حملها

 . وقال غيره : إذا وضعَْت فهي عائذٌ وجمعُها ُعوذٌ.ِعشار ال يزايلُها ؛ وجمعها

ونها ونها ِلقاحاً. ِعشاراً  قلت : العرب يسمُّ  بعد ما تضع ما في بطونها ، للزوِم االسِم لها بعد الوضع ، كما يسمُّ

 .الِعَشار ، والجميع ُعَشَراوات ، والعدد ُعَشَراء فهي َرتْ َعشَّ  وقال الليث : يقال

 على النُّوق التي نُتِج بعُضها وبعضها َمقاريب. الِعشار قال : ويقال يقع اسمُ 

، قال أبو  «العشير وتَكفُرنَ إنّكنَّ أكثر أهل النار ، ألنكنَّ تُْكثِرَن اللَّعَن » أنَّه قال للنساء : وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

ي بالعشير عبيد : أراد وج ، سّمِ  (لَِبْئَس اْلَمْوىل َولَِبْئَس اْلَعِشْيُ )وقال هللا جّل وعّز :  .تُعاِشرهو يعاِشرها ألنَّه عشيراً  الزَّ

 .المعاشر ، أي لبئس [13الَحّج : ]

والنَّفَر والقوم والّرهط ، هؤالء معناهم الجمع ؛ ال واحَد لهم من  الَمْعَشر وأخبرني المنذِرّي عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال :

 والعالَم أيضاً للرجال. أيضاً للرجال. قال : العشيرةوقال :  لفظهم ، للرجال دون النساء.

العاّمة ؛ مثل  العشيرة وقال ابن شميل : ، ولمن دونهم. العشيرة تكون للقبيلة ولمن هو أقرُب إليه من العشيرة وقال أبو عبيد :

 بني تميم وبني عمرو بن تميم.

 المشركين. معشروالمسلمين  معشر : كلُّ جماعٍة أمُرهم واحد ، نحو الَمعَشر وقال الليث :

 المصحف ، وهي لفظةٌ مولَّدة. عواشر من التعشير : حْلقة العاشرة وقال الليث :

رة ، ومنه  أعشار والعرب تقول : بُرمةٌ   قول امرىء القيس في عشيقتِِه :، أي متكّسِ

 مريريريريريريريريريا َذرفريريريريريريريريريه عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياِك  ال لريريريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريب و 

  
ِل    بسريريريريريريريريريريريريريريريهريمرييريريريريريريريِك يف أعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار قريلريريريريريريري   مري ريتريريريريريريريَّ

  
هاهنا سْهَمي قِداح الميسر ، « بسهميك»وفيه قوٌل آخر أعَجُب إلىَّ من هذا القول ، قال أبو العباس أحمد بن يحيى : أراد بقوله 

قيب ، فللمعَلّى سبعة أنصباء ، وللرقيب ثالثة ، فإذا فاز الرجُل بهما َغلب على جزور الميِسر كلِّها فال يطمع  وهما المعلَّى والرَّ

فالمعنى أنها ضربت بسهامها على قلبِِه فخرَج لها السَّهماِن ، فغلبتْه على قلبِه كلِّه وفتنتْه فملكتْه. قال  غيُره في شيء منها. قال :

 : ويقال أراد بسهميها عينيها.

ي المنذرّي عن أبي الهيثم في تفسير هذا البيت بنحٍو مما فسَّره أبو العباس ، إال أنّه جعل اسَم السَّهم الذي له ثالثة قلت : وأخبرن

قيب. ونظرت في باب الميسر للِّحياني في  يه« نوادره»أنصباء الضَّريَب ، وجعله ثعلٌب الرَّ  فذكر أن بعض العرب يسّمِ
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 وهذا التفست يف هذا البيه هو الصحيح.الرقي  ، وبعضهم يسميه الضَّري . 
منذ لم نلتق  أعَشْرناوالحبُّ قلبَه ، إذا أضناه.  َعشرو. قال أعشاراً  ، إذا كسَّرتَه فصيّرته تعشيراً  القََدح عشَّرت وقال الليث : يقال

 ليال. عشر ، أي أتى علينا

 وأما قول لبيد يصف َمرتعاً :

ل  عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريرير ه عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى أوالدهريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريََ

  
يريريريريريريريريريريِم    مريريريريريريريريريرين را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوِّب وفريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
باء الحديثات العهد بالنتاج. العشائر فإّن شمراً روى ألبي عمرو الشيبانّي أنه قال :  : الّظِ

 هو جمع الجمع ، كما يقال جماٌل وجمائُل ، وحبال وحبائل. عشائرُ و،  ِعشارٍ  في بيت لبيٍد بهذا المعنى جمع العشائر قلت : كأنّ 

قين في كل وجه. ُعشاَرياتٍ  قال ذهَب القومُ وقال ابن السكيت : ي  وُعَساَرياٍت ، إذا ذهبوا أيَادي َسبا متفّرِ

 ، مثل ُحبارى وُحباَريات. العُشاَريات ُعشاَرى وواحد

قَهم : .عشاراتو ُعشارة : القطعة من كّلِ شيء ، قومٌ  العُشارةو  وقال حاتم طيء يذكر طيّئاً وتفرُّ

 فصاروا ع ةارا   بكلِّ مكانِ 
 ، أي أحمق. أْعَشر وروي عن ابن شميٍل أنه قال : رجلٌ 

 قلت : لم يَروه لي ثقةٌ أعتمده ، ولم أسمعه لغيره ، ولعله رجل أعَسر ، وال أحقُّ واحداً منهما.

زق في التجارة ، وجزٌء منها في  أعشراء تسعة»أنه قال :  وسلمعليههللاصلى. وروي عن النبي العَِشير أعشراء وجمع الّرِ

 الرزق. أعشار أراد تسعة .«السابِياء

 القَِفيز ، والقفيز : ُعشر في حساب مساحة األرض : العَشيروواحد ، مثل الثَّمين والثُّمن ، والسَّديس والسُّدس.  العُشرو العَشيرو

 الجريب. ُعشر

: غزيرةٌ ليلةَ تُنتَج ،  معشار ، قال :« إنها لِمعشاٌر ِمْشكار»ناقةً فقال :  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أن أعرابياً ذكر

ل نبت الربيع.  ومشكار : تغزر في أوَّ

ان معروف ، نسب إلى العُشيرة وذو مَّ  من كبار الشَّجر ، وله صمٌغ حلو يقال له ُسّكر العَُشرونابتة فيه.  ُعَشرة : موضع بالصَّ

 .العَُشر

 بالدهناء ، وقيل وهو ماء.: موضع  تِْعشارو

َوَُيِْمُل َعْرَش رَبِ َك ) ، وقال في موضع آخر : [5طه : ] (الرَّْْحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى)قال هللا جّل وعّز : :  عرش
روى سفياُن الثوري عن َعّمار الدُّْهني عن مسلٍم البَِطين عن سعيد بن جبير عن ابن و [.17 الَحاقَّة :] (فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثانَِية  

 .«ال يُْقدر قدره العَْرشوالكرِسيُّ موضع القدمين ، »عباس أنه قال : 

أرسله ابن األعرابي إرساالً ولم  «مجلس الرحمن العرش»روى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال : قال ابن عباس : و

 سنده. وحديث الثَّوري متصل صحيح.يُ 

 في كالم العرب : سرير الَمِلك ، يدلُّك على ذلك سرير ملكة سبأ ، سماه العرشو
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 [.23اللَّمل : ] (ِإِن ِ َوَجْدُت اْمَرَأًة ََتِْلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َوهَلا َعْرش  َعِظيم  )ف ال :  عر ريريا   هللا جّل وعزّ 
ْ ف البيه ، و عه العرشو قله :  َأْو َكالَِّذي ) ن ومله قول هللا جّل وعّز : عروش يف كالُ العرب أيضريريريريريريا  : سريريريريريريَ

ها َوِهَي خاِوَية  َعلى )قريريال الكسريريريريريريريريريريريريريريريائي يف قولريريه :  [259البريَ َرأب : ] (َمرَّ َعلى قَ ْرَيٍة َوِهَي خاِوَية  َعلى ُعُروش           ِ
ها : على أركاَنا. وقال غته من أهل اللغة : على سريريريريريريريريريريريريريري وفها ، أراد أنَّ مسي اَنا قائمٌة وق  هت َّمه  (ُعُروش           ِ

سريريري وف ها فصريريريار  يف قرارها ، وان عر  اَّي ان من قواع ها فتسريريرياق ه على السريريري وف املته ِّمة قبلها. ومع  
ُْم َأْعجاُز ََنٍْل خاِويَةٍ )د : يف قصريريريريريريريريريريرية قُو عا عزوجلا اوية واملل عرأب وامس  ، ي لُّك على ذلك قول  هللا   (َكَأِنَّ

َقِعرٍ )، وقال يف موضريريريريريريريريريريريريريع   ر يذكر هالكهم أيضريريريريريريريريريريريريريا  :  [7اََّاقَّة : ] ُْم َأْعجاُز ََنٍْل ُمن ْ ،  [20الَ َمر : ] (َكَأِنَّ
لةجرأب  ، فمع  ا اوية واملل عر يف ا يتني وامس  ، وهي املل لعة من أصوهلا مسىتَّ َ َوى َملِبتها. وي ال ان عر  ا

فا .   ذا ان لعه ، وان عر البيه ،  ذا ان لَع من أصريريريريريريله فاَن ُ. وهذه الصريريريريريريفة يف  راب امللاُّل من أبل  الصريريريريريريِّ
َفأََتى هللُا بُ ْنياَِنُْم ِمَن ) وق  ذكر هللا جّل وعّز يف موضريريريريريريريريريريريريريريع   ر من كتابه ما دلَّ على ما ذكرته ، وهو قوله :

قْ  أي قلع أبليَتهم من أسريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريها ، وهي ال واع  ،  [26الّلحل : ] (ُف ِمْن فَ ْوِقِهمْ اْلَقواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم الس        َّ
ه  ا وهم فيها. و منا قيل للمل عر  او  ألنَّ اَّائ   ذا ان لَع من أ سريريريِّ فتسريريرياق ه سريريري وف ها وَعلتها ال واع  ومسي اَن 

 َ َوى مكان ه ، أي  ال. وداٌر  اوية ، أي  الية.
لتهدُّمها ، جعل على بمعنى عن  عروشها أي خاوية عن [259البَقََرة : ] (ِهَي خاِويَة  َعلى ُعُروِشهاوَ )وقال بعضهم في قوله : 

 أي اكتالوا عنهم ألنفسهم. [2المطفِّفين : ] (الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ )، كما قال هللا تعالى : 

 ٌء فوق البئر يقوم عليه الساقي. وأنشد :: بنا العرش وقال ابن األعرابي أيضاً :

 أكلَّ يوُ  َعر  ها َم يلي
ه. قال زهير : عرُشه : الُمْلك ، يقال ثُلَ  العرشوقال :   ، أي زاَل ُملكه وعزُّ

هريريريريريريريا ّل عريرير ريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريري اركريريتريريمريريريريريريريا األمسريريالَف قريريريريريريري  ثريريريريريريري 

  
ه أبقريريريريريريريري امريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريريل  و   يريريريريريريريرياَن  ْذ َُّلريريريريريريريريَّ  ِذبريريريريريريريريْ

  
ي  ى من جريد النَّخل ويُطَرح فوقَها الثُّمامُ قلت : وقد رأيُت العرب تسّمِ ً  الَمَظالَّ التي تُسوَّ ، ثم  عريشٌ  ، والواحد منها ُعروشا

ً  يُجَمع ً  ، ثم ُعُرشا ، يعني بيوت أهل  مّكة عروش حديث ابن عمر أنّه كان يقطع التلبيةَ إذا نظَر إلى ومنه جمُع الجمع. عروشا

، يعني وهو مقيٌم  «بالعُُرش وفالٌن كافرٌ  وسلمعليههللاصلىتمتّعنا مع رسول هللا » حديث سعٍد أنه قال : الحاجة منهم. ومنه

 في حال كفره.ـ  وهي بيوتهاـ  بعروش مكَّة

ى للماشية تُكنُّها من البرد :  .عريش ويقال للحظيرة التي تسوَّ

 ، إذا منعتَها أن ترتع. وأنشد : أعرشتها : أن تُمنع الغنم أن ترتع ؛ وقد اإلعراش وقال ابن شميل :

َحل  
َحى به امل   عراش  الرُّم مْ و   

 الّدابةَ ، واعترشته ، اعَرّوْشتُ  ويقال
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 ،  ذا ركبته. تَعْرو تهو 
، وهي التي تُطَوى قدَر قامٍة من أسفلها بالحجارة ثم يُطَوى سائرها بالخشب وحَده  معروشة وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : بئر

. وقال غيره : بمعروشة . فإذا كانت كلُّها بالحجارة فهي مطّويةٌ وليستأْعِرُشها البئر عرشت يقال منه .العرش الخشُب هوفذلك 

 ومنه قول الشاعر : .العروش الَمثَاب : َمقام الساقي فوق

ا   الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريروش بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريةٌ و   مريريريريريريريريريريريا ملريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
ّل من  ريريريريريريريه العروش الريريريريريريري عريريريريريريريائم      ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريري 

  
الرُجل : قِواُم أمره ، فإذا زال قِوام أمره  عرشُ و : ما يُستَظّل به. قال : العريشو العرشوالسَّرير للملك :  العرش وقال الليث :

 .عرُشه قيل : ثُلَ 

ً  يوم بدر : أال نَبني لك وسلمعليههللاصلىقيل لرسول هللا و  ؟تتظلَّل به عريشا

ً  الكْرمَ  عّرشت ويقال  ، ويقال عروش والجميع عرش ، إذا عَطفت العيَدان التي تُرَسل عليها قُضبان الكرم ، والواحد تعريشا

 ُعُرش وجمعه عريشٌ 

 : ِشبه الهودج يُتَّخذ للمرأة تقعد فيه على بعيرها. وقال رؤبة : العريشو

 أْطَر الصَّلاَعنِي العريَش الَ عضا
ً  الحماُر بِعانته عّرش ويقال  ، وذلك إذا َحَمل على عانته فرفع رأَسه شاخساً فاه. وقال رؤبة أيضاً : تعريشا

 كريريريريريريريريريريريأّن مسريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريث  عريريريريريريريريريريريرَّش الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريال

  
لريريريريريريريريوا  انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  بريريريريريريريرييريريريريريريريريبريريريريريريريريني ومسريريريريريريريريِ  مريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 بينهما القفا ، وفيهما األخدعان ، وهما لحمتان مستطيلتان َعَداء العنُق. وقال الشاعر : ُعرشان وللعُنق

 عريريريريريريريبريريريريريريري  يريريريريريريريغريريريريريريريول  ريريريريريريريجريريريريريريريل الريريريريريريري ريريريريريريريت مسريريريريريريريولريريريريريريريه و 

  
ر  و   اُ املريريريريريريريذكريريريريَّ ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريه اَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريري  هريريريريريريريّذ عريريريري 

  
 .األعراش في القدم : ما بين الِحماِر واإلصبع من ظهر القدم ، والجمع العرشو

ن واألُذنا : ما زال عن الِعلباَوين. قال : العُرشان وباطنه األَْخمص. وقال األصمعّي : العَرش وقال ابن األعرابي : ظهر القدم

يان  وإذا ساّره في أذنيه فقد دنا من .ُعرشيه يقال أراد فالٌن أن يُقرَّ بحقّي فنفَث فالٌن في .العُرشين لمجاورتهما ُعرشين تسمَّ

 .ُعرشيه

 ، قال ذلك أبو عمرو. العَِريش وإذا نبتَت رواكيُب أربٌع أو خمٌس على جذع النَّخلة فهي

 الثريَّا : كواكب قريٌب منها. َعرشو

ً  العنبُ  اعترشَ  ويقال ً  ، إذا عاَله ، وقد َعرشوهُ  العريش اعتراشا  .َعرشا

 البئر إذا طويْت. تُعرش الجنبين : عظيمُهما ، كما معروش وبعيرٌ 

شنا ببالد كذا ، أي ثبتنا.  أبو زيد : تعرَّ

شَ و  فالٌن بها. تَعَرَّ

 فالٌن وَعِرَس. َعِرشَ  وقال شمر :

 الفرس : آخر شعر العُرف.من  العُرشان وقال ابن دريد :

 وَعِرَس. َعِرشَ  وقال شمر : وبَِطر وبَِهَت مثل

 ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للكلب إذا
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 وَعِرَس. َعِرشَ  َ رِق فلم ي ن  للصَّي  :
قال الفراء : كانت العرُب عاّمةً ال  [2الَمائدة : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتُِلُّوا َشعاِئَر هللاِ )قال هللا تبارك وتعالى : :  شعر

، أي ال  [2الَمائدة : ] (ال ُتُِلُّوا َشعاِئَر هللاِ )، وال يطوفون بينهما ، فأنزل هللا جّل وعّز :  الشعائر يرون الّصفا والمروةَ من

هللا  شعائر ليُهَدى إلى بيت هللا وقال الزجاج : أُشعرَ  ، وهي ما شعيرة هللا واحدها شعائر تستحلُّوا تَرَك ذلك وقال أبو عبيدة :

 وإنّما قيل هللا ، أي جعلها أعالماً لنا ، وهي كلُّ ما كان من موقٍف أو مسعًى أو ِذْبح. أشعَرها يُعنَى بها جميع متعبَّدات هللا التي

يت األعالم التي هي متعبَّداُت هللابه : علمتُه ، فلهذا س َشعَرت هللا لكّلِ َعلٍَم مما تُعُبِّد به ألنَّ قولهم شعائر  .شعائر ّمِ

الَهْدي هو أن يُطعَن في أسنمتها في أحد الجانبين بمبضعٍ  إشعار الَهْدي فإّن أبا عبيٍد روى عن األصمعي أنّه قال : إشعار وأما

 أولى باالتِّباع. وسلمعليههللاصلىأو نحوه بقدر ما يسيل الدم ، وهو الذي كان أبو حنيفة يكرهه ، وزَعَم أنّه ُمثْلة وسنّة النبي 

عارو : اإلعالم. اإلشعار وقال األصمعي :  الحّج إاّل من هذا ألنَّها عالماٌت له. مشاعر : العَاَلمة. قال : وال أرى الّشِ

تَك أن يرفعوا أصواتَهم بالتلبية فإ»فقال له :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث آخر أن جبريل أتى النبي   .«الحجّ  ِشعار نَّها منُمْر أمَّ

 العَساكر ، إنّما يَِسُمون لها عالمة ينصبونها ليعرف بها الرجل ُرفقَتَه. ِشعار ومنه

روي عن عمر بن الخطاب أنَّ رجالً و !كان : يا منصوُر أِمْت أَِمتْ  وسلمعليههللاصلىأصحاب النبي  شعار وفي حديث آخر أن

ونادى رجل آخر : يا خليفة ، وهو اسم رجٍل ،  !أميُر المؤمنين أُشِعر بحجِر فسال الدم فقال رجل :رمى الجمرةَ فأصاب َصلَعَتَه 

وِلْهٌب : قبيلة من اليمن فيهم ِعيافةٌ وَزْجر ، وتشاءم  فقال رجل من بني ِلْهٍب : ليُقتَلَنَّ أمير المؤمنين. فرَجع فقُتِل في تلك السَّنة.

الهدي ،  يُشعَر يُر المؤمنين فقال ليقتلن. وكان ُمراد الرجل أنه أُعِلَم بسيالن الدِم عليه من الشُّّجة ، كماأم أُشِعرَ  هذا اللِّهبي بِقول

 .أُشِعروا وذهب به اللِّهبيُّ إلى القتل ؛ ألّن العرب كانت تقول للملوك إذا قُتلوا :

أمير المؤمنين جعله اللِّهبيُّ  أُشِعر لوك. فلّما قال الرجلألُف بعير ، يريدون دية الم الُمشعَرة وكانوا يقولون في الجاهلية : دية

ى الهدُي إذا َي كما يدمَّ ه له من علم العيافة ، وإن كان ُمراد الرجل أنه ُدّمِ  .أُشِعر قتالً فيما توجَّ

قال شمر : قوله :  « َسلََب لهفال يُشِعرْ  ِعْلجاً ، فأّما من لم أشعَرَ  ال َسلََب إاّل لمن» وروى شمر بإسناٍد له عن بعضهم أنه قال :

 : اإلدماء بطعن أو رمي أو َوْجٍء بحديدة. وأنشد لكثيِّر : اإلشعاروِعلجاً ، أي طعنه حتّى دَخل السناُن َجوفَه. قال :  أشعرَ  إاّل لمن

ا يريريريريريريبريريريريريريلريريريريريريغريريريريريريريا كريريريريريريريلَّ جريريريريريريهريريريريريريري هريريريريريريريا  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا وملريريريريريريريّ

  
ِع و   ْ مريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرَاهريريريريريريريريريا يف أظريريريريريريريريريل ومريريريريريريريريريَ

  
 : أدمياها وطعناها وقال اآلخر : أشعراها

اب  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريره  ر والريريريريريلُّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريْ  يريريريريري ريريريريريول لريريريريريلريريريريريمريريريريري 

  
يريريريريريريريريمريريريريريريريرية اجلريريريريريريريريز ع   نَّ فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ زعريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريَ

  
 دخل التَُّجوبيُ و الهدي. إشعار قال : ومنه
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 وأنة  أبو عبي أب : ِمةَ صا . فأ عره على ع  مان
م   يريريريريريريريريال  تريريريريريريريريراهريريريريريريريري  لريريريريريريريريهريريريريريريريريم جريريريريريريريرييريريريريريريريريال  فريريريريريريريريجريريريريريريريريِ  نريريريريريريريري ريريريريريريريريتريريريريريريريريِّ

  
تريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرَّب    ر ن هبريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريرير قريريريريريريريريريريري 

  
ى بهما جميعاً. [198البَقََرة : ] (فَاذُْكُروا هللَا ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلَرامِ )وقال هللا جّل وعّز :   هو ُمزدِلفة ، وهي َجْمع ، تسمَّ

 : الَمْعلَم المتعبِّد من متعبّداته. الَمْشعَرو

 فإنَّ أبا عبيد قال : معناه اجعْلنَه «إيّاه أشِعْرنَها»لغََسلِة ابنته حين طرَح إليهنَّ َحقَوه فقال :  وسلمعليههللاصلىالنبي  قول وأّما

 الذي يلي جَسدها. ِشعارها

عار ُشعُر وجمع ثار : الذي فوقه ، وجمعه ُدثُر.الّشِ  . والّدِ

عار وقال الليث : يمن  استشعرتَ  : ما الّشِ الجسد دون ما سواه من اللِّباس. قال :  شعَر ألنّه يلي شعاراً  الثِّياب تحتها. قال : وسّمِ

عارو  : ما يناِدي به القوُم في الحروب ليعرَف بعُضهم بعضاً. وقال في قول األعشى : الّشِ

عارا  يف مسيث  واَرى األدمي  الةِّ
 األديم ، فقلَبه. الشعار أراد في حيث واَرى

عار أنتم»لألنصار :  وسلمعليههللاصلىقال : وقول النبي  ثار الّشِ ، أراد أنَّهم أخصُّ أصحابه ، كما سّماهم عيبتَه  «وغيركم الّدِ

 وَكِرَشه.

عار وروى عمرو عن أبيه أنه قال : عد. وأنشد : : الّشِ  الرَّ

 ق ار غادية بغت  عارِ و 
 جيء غدوة.الغادية : السحابة التي ت

عار وقال شمر : قال ابن شميل : ما كان من شجٍر في ليٍن وَوطاء من األرض يحلُّه الناس ، نحو الدَّهناء وما أشبهها ،  : الّشِ

عار يستدفئون بها في الشتاء ، ويستظلُّون بها في القيظ ، فهو  .الّشِ

  . وأنشد :ِشعار يقال أرٌض ذاتُ 

 تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري َّى اجلريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريومسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي أيدو

  
عريريريريريريريارا  يريريريريريريريل واجريريريريريتريريريريريلريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ِ بَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريَ

  
ه المرأة. وأما ابن  شعار بكسر الشين ، وهكذا رواه أبو حاتم عن األصمعي بكسر الشين مثل ِشعار قلت : قيّده شمر بخّطِ

 بفتح الشين في الشجر.« َشعار»السكيت فرواه عن أبي عمرو الشيباني 

عاروالشجر. قال :  َشعار كله مكسور إالّ  الشَّعار قال أبو زيد : وأخبرني المنذري عن الصيداوّي عن الرياشّي قال : كثرة  : الّشِ

 الشجر.

 ، في كثرة الشجر. َشعارو ِشعار قلت : فيها لغتان :

. َشْعراء : كثيرة الشَّجر. ورملة َشْعراء وقال ابن دريد : روضةٌ   : تُنبت النَِّصيَّ

عار القوُم ، إذا تداَعوا استشعر أنهما قاال :وروى شمر عن ابن األعرابي وأبي عمرو  في الحرب. وقال النابغة الذبياني فيه  بالّشِ

: 

ْوا يف د رهريريريريريم  ريريريريريرين قريريريريريريري  الريريريريريفريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريِ

  
مريريريريريريريريريريريرييّ  وأيريريريريريريريريريريريريوِب   وع  ود عريريريريريريريريريريريريْ  د عريريريريريريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .بِشعارهم يقول : غزاهم هؤالء فتداَعْوا بينهم في بيوتهم

يَن : جعلُت لها أشعرتُ  أبو عبيد : ّكِ  .عيرةشَ  الّسِ
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 ، إذا ملك عبيداً. َشِعرولكذا ، أي فِطن له.  َشعَرو: ذُباٌب يلَسع الحمار فيدور. قال :  الشَّْعراء ثعلب عن ابن األعرابي :

َموضع  : المشعَرومناسك الحّج ، أي عالماته.  هللا : شعائرو. قال : الشَّعائر : البََدنة التي تُهَدى ، وجمعها الشَّعيرة وقال الليث :

 . ورجلٌ األشعارو الشعور ، ويُجمع على َشعَرة : ما ليس بصوٍف وال وبَر ، والَواحدة الشَّعَرو الَمْنَسك من َمناسك الحج. قال :

 .الشعر : طويل أشعَُر َشْعرانيٌ 

 ورجل أعنَُق : طويل العنُق. ويقال رجٌل رأَى ل األظفار.. ورجٌل أظفَر : طويالشَّعر : طويل أشعرُ  وقال ابن السكيت : رجل

 ، إذا رأى الشَّيَب في رأسه. الشعرة

 حوالَي الحافر ، وجمعه األشاعر. الشُّعَيرات : ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيُث ينبت األشعر وقال الليث :

لناحيتَي فرج المرأة األَْسَكتاِن ، ولطرفيهما الشُّْفران ، وللذي وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم عن نُصير الرازّي قال : يقال 

 .األشعران يليهما

: شيء  األشعرو. قال : الشَّعَر الحياِء حيث ينقطع أشعروالحافِر مثله ،  أشعروخّفِ البعير حيث ينقطع ،  أشعَرُ  وقال اللحياني :

 يخرج بين ِظلفي الشاة كأنّه ثؤلول تُكَوى منه.

عرو : ما يُدريك. قال : يُشِعرك : ليت علمي. وما ِشعري ، أي فِطنُت له وعلمته. وليت أشعُر بكذا شعَرت وقال الليث : :  الّشِ

 َشعَرتُ  . ويقالالشُّعراء لم. وجمعُهغيره ، أي يع يشعُر ما ال يَشعُر ألنه شاعرٌ  القريض المحدود بعالمات ال يُجاوزها ، وقائله

 . وأنشد ِشعراً  لفالٍن ، أي قلُت له

لريريريريريريريه  فضريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريكريريريم  ر  لريريريكريريريم ملريريريريريريريا تريريريبريريرييريريريَّ عريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع ر  للريريريريريريرياس َيةريريريريريريريريريريريريريريريْ  على غتكم مريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائر ا

  
عر َشعَر وقال اللحياني : يقال من  ، وهو االسم. ِشعراً و شعُر يشعُر َشعراً وفالن ،  الّشِ

 شعرت قال : ويقال ماـ  ِشْعَرى وقال أبو الهيثم : ال أعرفـ  ِشْعَرىو مشعوراً و مشعورةو ِشعراً و ِشعرة بفالنٍ  شعرتوقال : 

 عن فالن ما صنع ، وليتَ  ِشعري لفالٍن ما صنََع ، وليتَ  شعري قال : وهو كالُم العرب. ويقال ليتَ  لفالن ، حكاه عن الكسائي.

 فالناً ما صنع. شعري

 المطَّلب :وأنشد بيت أبي طالب بن عبد 

عريريريريريري م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريَر بريريريريريَن أيب عريريريريريم  لريريريريرييريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا احملريريريريريريريريريريريريريريريزون     ر و ولريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريٌه يريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 َعْن : شعري وأنشد في ليت

   لريرييريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريعريريري عريرين فريريالن  مريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريلريريَع 

  
 عريريريريريريرين أيب ُّيريريريريريريري  وكريريريريريريريم كريريريريريريريان اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريجريريريريريريريع و  

  
 وقال آخر :

   لريريريريريرييريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري عريريريريريريلريريريريريريكريريريريريريم مسريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريفريريريريريريريا

  
َ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم األنريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريرياو    قريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريَ

  
. وفي حديٍث ُشعرور : صغار الِقثَّاء ، واحُدها الشَّعاريرو. قال : شعيرة : جنٌس من الحبوب ، الواحدة الشَّعير وقال الليث :

بيان ، ال يُفرُد. الشَّعاريروقال :  .شعارير وسلمعليههللاصلىُروي ، أنّه أهدي لرسول هللا   : لُعبةٌ للّصِ
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 وبنو .الشَِّعيرة في الُحلّي : َهنَةٌ تُتَّخذ على ِخْلقة الشَِّعيرةو، جمعُه وواحده سواء. : فاكهة  الشَّعراءو. الشَّعارير يقال لَعْبنا

 : قبيلة معروفة. الشُّعيراء

عرى [.49 النّْجم :] (َوأَنَُّه ُهَو َرُب الشِ ْعرى)وقال هللا :  ى  الّشِ : كوكٌب نيِّر يقال له الِمرَزم ، وهما ِشعريَاِن أحدهما تسمَّ

عرى ، واألخرى يقال لها العَبُور. وقد عبَدَ  الغُميصاء العَبوَر طائفةٌ من العرب في الجالية وقالوا إنها َعبَرت السماء َعْرضاً ،  الّشِ

عرى أي ربُ  [49النّْجم : ] (َوأَنَُّه ُهَو َرُب الشِ ْعرى)ولم يَْعبُرها َعْرضاً غيُرها. قال هللا :  يت األخرى  الّشِ التي تَعبُدون. وسّمِ

 لغَُميصاء ألنَّ العرب قالت في أحاديثها إنها بكت على إثْر العَبور حتَّى َغِمَصْت.ا

 : جبل لبني سليم. َشْعرو

مث أخضر يضرب إلى الغبرة. الشَّعرانُ و  : ضرٌب من الّرِ

ْعرةو ُجل وَرَكب المرأة وعلى ما وراءهما. الشعَر : الّشِ  على عانة الرَّ

قال : وسألت أبا زياٍد عن  .شعره . وكذلك كّل ما كثُرَشِعر يَشعَر َشعَراً  ، وقد شعراء وَعْنزة أشعرُ  قال اللحيانّي : يقال تيسٌ 

 .«وأبشارهم أشعارهم على» جاء في الحديث : . وهكذاأشعار ، رجع إلى أَُشيعار فقال : الشُّعور تصغير

عار ويقال  غيري. أشعَْرتُهو استشعرت الّشِ

 بفالٍن ، أي أُطِلعت عليه. أُشِعرتُ  ويقال

 به ، أي أْطلَْعُت عليه. أشعَرتُ و

 قلبك. شعارَ  خشيةَ هللا ، أي اجعله استشِعرْ  وتقول للرجل :

 .َمشعورو ُمشعَر وخفٌ  .َشعَرتهو شعَّرتهوالُخفَّ والقَلَْنُسَوةَ وما أشبههما.  أشعرتُ  ويقال :

 فالناً ما عمله. أشعَرَ ولفالٍن ما عِمله ،  أشعَرَ  وقال الكسائي : يقال

 واألبابيل ، كل هذا ال يُْفَرد له واحد. الّشعاريرووأخبرني المنذرّي عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء يقال الّشماطيط والعَباِديد 

 بِقرَدْحمٍة ، أي تفّرقوا.ـ  شعارير وقال أبو عبيد عن الفراء : ذهبوا شعاليَل ِمثل

 نشد ابن السكيت في ذلك :وأ .شعره الجنيُن في بطن األّم ، إذا نبت أُشِعر ويقال

 كلَّ جلني  م ةَعر  يف الِغرسِ 
 فالٌن الخوَف ، إذا أضمَره. استشعرو

 ِميثَرةَ َسْرجه. أشعَرَ  ، وكذلك بالّشعَر فالٌن ُجبَّتَه ، إذا بّطنها أشعَرَ و

عار ، أي ذاُت َشَجر. وقيل ِشعارٍ  وقال ابن السكيت : أرٌض ذاتُ  ال أبو عمرو : بالموصل جبٌل : مكاٌن ذو شجر. قال : وق الّشِ

ي به لكثرة شجِره قال : وأرضٌ  َشْعران يقال له  : كثيرة الشجر. َشْعراء ، سّمِ

 وقال الطرّماح :

ّم األعريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريك مسريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَان  مريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريض  ذرى هريريريريريريريريريامريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد َشٌم أعاليها ، فحذف الهاء وأدخل األلَف والالم ، كما قال زهير :

َبع  مس ْجن    املخالِ  ال يريْغتاله الةِّ
 : كلُّ موضعٍ فيه َخَمر وأشجار. وقال ذو الرّمة المشاعروأي ُحجن مخالبه. قال 
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 يصف ثورا  ومسةيا  :
ي بريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريه  فريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريلريريريريريريريريو   ذا أفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى وخيريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريوب  املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريرِ   ه غريريريريريريريري  تريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريا أجريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
 : الشاعر وأّما قول

 ُِ  على َ ْعراء ت لِ ض   لِبها
َعنَى أُدرةً فيها إذا فُّشْت خرَج لها َصوٌت كصوت « تُنِقض بالبهام»النابت عليها. وقوله  الشعَر خصيةً كثيرة ّشعراءبال فإنّه أرادَ 

 الُمْنِقض بالبَْهم إذا دعاها.

 .ينيشاِعرِ  . ويقول الرجل المرأته :ِشعاراً  وكانت لك ِشعاراً  فالنةَ ، إذا ضاجعتَها في ثوٍب واحٍد فكنَت لها شاَعْرتُ  ويقال

 بين ِظلفَْيها فتَدَمى. الّشعر من الِمعَزى : التي ينبُت الشَِّعرة أبو عبيد عن األحمر قال :

 بَْركاً ، أي أنّه كثير أشعَرُ  . وكان زياد بن أبيه يقال لهَشعَر الرقبة ، شبِّه باألسد وإن لم يكن ثَمَ  أشعرَ  ويقال للرجل الشديد : فالنٌ 

 الصدر. شعر

 بتخفيف يا النسبة كما يقال قوم يمانون. األشعِرينَ  ويُْجَمعون .األشعريُ  : قبيلة من العرب ، منهم أبو موسى أشعَرو

ً :  رعش إلى القتال وإلى المعروف ،  لَرِعشٌ  ِعند الَحْرب ضعفاً وُجبناً. وقال النضر : إنّه ِرعشةٌ  قال الليث : يقال قد أخذْت فالنا

عشةوأي سريع إليه.   العََجلة. وأنشد : : الّرِ

ُِ و  رَعِةنَي  ل لا امل وَّ
 
 امل

 ، أي أعجلوهم. أرعشوهم كأنما

ى الدابّة  النتفاضها من شهامتها ونشاطها. رعشاء قال : وتسمَّ

 رأُس الشَّيخ ، إذا رَجَف من الكبر. ارتعشَ ويُده ، إذا ارتعدت. قال :  ارتعَشتْ  ويقال .ِرعشيش وقال الليث : يقال للجبان

ْعشاء ، وهو على تقدير فَِعٍل ، بدالً من أفعل. وكذلك الناقة َرِعشٌ  من النعام : السَّريعة ، والظليمُ  عشاءالرَّ و  ، والجمل الرَّ

ْعَشنُ  وهو .أرَعش عَشنةو،  الرَّ  . وأنشد :الرَّ

 انج  َرْعَةنِ و من كِل رعةاَء 
ْعَشنِ  والنون زائدة في يَدن ، وهو  الرَّ بة َخْلبَن. ومنهم من يقول كما زادوها في الصَّ األصيد من الملوك ، وكما قالوا للمرأة الخالَّ

ْعَشنُ  : عاشو بناٌء رباعيٌّ على ِحَدة. الرَّ  تعتري اإلنساَن من داٍء يصيبُه ال يسكن. ِرعشة : الرُّ

ُثَّ َجَعْلناَك َعلى )وقال في موضع آخر :  [48الَمائدة : ] (ِلُكلٍ  َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً )قال هللا جّل وعّز : :  شرع
يِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً )وقال :  [18الَجاثيَة : ] (َشرِيَعٍة ِمَن اْْلَْمرِ  قال أبو إسحاق في  [13الّشورى : ] (َشرََع َلُكْم ِمَن الدِ 

رعة قال بعضهم : (ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً )قوله :  رعة الطَّريق ، وقيل في الدين والمنهاُج : الّشِ الطَّريق.  والمنهاج جميعاً : الّشِ

ين ، ولكنَّ اللفَظ إذا اختَلف أُتي به بألفاٍظ تؤكد بها القصَّة واألمر ، كما قال عنترة :  والطَّريق هاهنا : الّدِ

 أقَوى وأقَفَر بع  أُِّ اهليَ مِ 
معناها ابتداء  ِشرعةً  وقال محمد بن يزيد : ْلوة ، إاّل أّن اللَّفظين أوكُد في الَخْلوة. قال :فمعنى أقوى وأقفََر واحد يدلُّ على الخَ 

 الطريق. والمنهاج : الطريق المستمّر.
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ذلك يقال.  ، قال : على ديٍن وِملّة ومنهاج ، وكلُّ  [18الَجاثيَة : ] (ُثَّ َجَعْلناَك َعلى َشرِيَعٍة ِمَن اْْلَْمرِ )وقال الفّراء في قوله : 

الماء ،  َمشارع فالن في كذا وكذا ، أي أخَذ فيه. ومنه َشَرع : على ِمثال ومْذهب ، ومنه يقال (َعلى َشرِيَعةٍ )وقال القتيبّي : 

 فيها الواردة. تَشرع وهي الفَُرض التي

يِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً َوالَِّذي َأْوَحيْ )وقوله جّل وعّز :  قال ابن األعرابّي فيما  [13الّشورى : ] (نا ِإَلْيكَ َشرََع َلُكْم ِمَن الدِ 

 أي أظَهَر. َشَرعَ  روى عنه أبو العباس :

يِن ما ََلْ َيََْذْن ِبِه هللاُ )وقال في قوله :  بَّانّي ،  الشارعوأظهروا لهم. قال :  قال : [21الّشورى : ] (َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِ  : الرَّ

 فالٌن إذا أظهَر الحقَّ وقََمَع الباطل. شرعَ ووهو العالم العامل المعلِّم. قال : 

جلين وسلختَه. قال : وهم في األمر َشَرعتُ  : مصدر الشَّْرع وقال ابن السكيت : ، أي  َشَرعٌ  اإلهاَب ، إذا شققَت ما بين الّرِ

 سواء.

ْل. وهذه ضروٌب من السَّلخ معروفة ،  ُشِرع مأخوذ من بيََّن وأوَضَح ، َشَرعَ  قلت : فمعنى اإلهاُب ، إذا ُشقَّ ولم يُزقَّْق ولم يُرجَّ

 .الشرع أوسعُها وأبيَنها

يِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً )قيل في قوله : و هات. (َشرََع َلُكْم ِمَن الدِ  وقوله  إّن نُوحاً أّوُل من أتى بِتحريم البنات واألخوات واألمَّ

لكم ما أوحينا إليك وما  شرعوأي  [13الّشورى : ] (َوالَِّذي َأْوَحْينا ِإلَْيَك َوما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َوُموسى)عّز : جّل و

ينا به األنبياء قبلك.  رعةووصَّ  الناس فيشربون منها ويستَقُون ، وربَّما يشرُعها التي الَمْشرعة في كالم العرب : الشريعةو الّشِ

عوها يها تشرَعها دوابَّهم حتى شرَّ حتّى يكون الماء ِعّداً ال انقطاَع له ويكوَن ظاهراً َمِعيناً  شريعةً  وتَشرَب منها. والعرُب ال تُسّمِ

شاء.  بلَهم فكرعْت فيه ، وقد سقَوها بالَكَرع.وإذا كان من ماء السماء واألمطار فهو الَكَرع ، وقد أكرعوه إ ال يُستَقى منه بالّرِ

أمُر رجٍل سافَر مع أصحاٍب له فلم يَرجع حين قَفَلوا إلى أهاليهم ، فاتَّهم أهلُه أصحابَه فرافعوهم  عنههللارضيوُرفع إلى علّي 

 قوله :إلى ُشريح ، فسأل األولياَء البيِّنةَ فعَجزوا عن إقامتها وأخبروا عليّاً بحكم ُشريح ، فتمثّل ب

ْل  مريريريريريريريِ  أورَدهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريٌ  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريٌ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريَ

  
رَوى هبريريريريريريريريريريذاك اإلبريريريريريريريريريريْل      سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريريري 

  
ق بينهم وسألهم واحداً واحداً فاعترفوا بقتله فقتلَهم به« التشريع إّن أهَوَن السَّْقي»ثم قال :  : أراد عليٌّ أّن الذي فعله ُشريٌح  ثم فرَّ

الماَء ، وهو  تشريعها يحتاط ويمتِحن بأيسر ما يُحتاط به في الدماء ، كما أّن أهوَن السَّْقي لإلبلكان يسيراً هيِّناً ، وكان نَْولُه أن 

ال يُحتاج مع ظهور مائها إلى نَْزعٍ بالعَلَق من البئر وال َجْبي في الحوض. أراد أّن الذي فعله  شريعةً  أن يورَد ربُّ اإلبل إبلَه

 الواردةُ  شرعت وقال الليث : .التشريع تى األهَوَن وترَك األحوَط ، كما أن أهون السَّقيُشريح من طلب البيّنة كان هيّناً ، فأ

 .الَمْشَرَعة : الشريعةو، إذا تناولت الماء بِفيها.  الشريعة
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ي ما  ، من الصالة والصوم والنكاح والحّج وغيره. شريعةً  هللا للعبادِ  شَرع قال : وبها ُسّمِ

 وأنشد : .َشوارعُ  ، فهي شرْعناها فَشرَعتْ و نحوهم قال : ويقال أشرعنا الرماحَ 

ا  ملريريريريريريريريريريريريريَّ
 أفريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريوا مريريريريريريريريريريريريرين رمريريريريريريريريريريريريريا  ا ريريريريريريريريريريريريري ِّ

  
اال   رأوان قريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وكذلك السُّيوف. وقال اآلخر :

يريريريريريريريريريريريريريريريٌض  م َ َّ بريريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريريريري اأَب تريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرياورهتريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِن   ج املريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ ن  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريريرَّهريريريريريريريريريَ رِعريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الشماخ :الماَء تشرُب. قال  شرعت : قد ُشروع قال : وإبلٌ 

 ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ بريريريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريه 

  
روِع   ل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ هريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين األ ُ كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ

  
،  شارعةٌ  فيه. ودورٌ  يشرعون من الخلق َشْرع فيه الناس عاّمةً. وهو على هذا المعنى ذو يشرع من الطريق : الذي الشارعو

 .شارع في طريق شارعةً  إذا كانت أبوابها

 ْهج واحد.: على نَ  شوارع وقال ابن دريد : ُدورٌ 

راع قال أبو عبيد :  وقال لبيد : .الشُُّرع : األوتار ، وهي الّشِ

  ذا مَسَن  لةُّرِع ال ِّقاِق األانمل  
 وقال آخر :

راع  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريٌة  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا اُّدهريريريريريريريريريرير  قريريريريريريريريريريَ

  
لَّ مريريريريلريريريريهريريريريريريريا اصريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريبريريريريريريريامسريريريريريريريا   إلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريوارِهريريريريريريريا عريريريريريريريَ

  
ى األوتار ً  وقال الليث : تسمَّ  ما دامت مشدودة على قوٍس أو ُعوٍد. ِشراعا

 وأنشد للنابغة :

 كريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوس املريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريّي أرنَّ فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا

  
ْرعريريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريوٌع مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريني     مريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
راعو  السفينة ، وهي ُجلولُها وقالُعها. شراع : الّشِ

راع أشرعة وجمع .ِشراَعه رفعَ  وقال الليث : إذا رفَع البعير عنقَه قيل : ذاك ، أي مثله. وأنشد  ةُ ِشرع ويقال هذا . قال :الّشِ

 للخليل يذّم رجالً 

لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ى  اك مل  ريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريّ

  
ه و    مل يريريريريريريريريريريريريريريك لريريريريريريريريريريريريريريؤمريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 فريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريف  عريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية

  
 كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريري  َّ عريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريائريريريريريريريريرية سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريعريريريريريريريريريه  

  

 أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرى ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  الفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو 

  
ه و   رعريريريريريريريريريريَ  ِتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 واحد ، أي سواء. َشَرعٌ  أي مثلها. ويقال : هم في هذا األمر

 فيه معاً. يشرعون ، أي شارع قلت : كأنه جمع

 هذا ، أي حسبُك. ومن أمثالهم : َشرُعك ويُقال

 َ رع ك ما بلَّغك احمَلالَّ 
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رعةووقال الليث :  ً  : ِحبالة من العَقَب يُجعَل َشركاً يُصطاد به القطا. ويُجمع الّشِ  . وقال الراعي :ِشَرعا

رَع    من  جِن املاء  فوفا  هبا الةِّ
 : الرُجل الشُّجاع. وقال أبو َوْجزة : الشَّريعو: الُجرأة.  شَّراعةالو
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رَبَ   ريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريرية  و  م  ريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريرَبهتريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
وَردِ و  

 
راعريريريريريريريرية   ريريريريريريريريه الريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريِج املريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، الناقة الطويلة العنُق. وأنشد : الشُّراعيّة وقال ابن ُشميل :

هريريريريريريريا ة األعريريريلريريريريريريرياق تريريريلريريري ريريريى قريريريلريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راعريريرييريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ك كومريريريريريريرياَء  دِن    قريريريريريريري  اسريريريريريريريريريريريريريريتأل  يف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نان  ِشراعيّة ، أو ُشراعيّة قلت : ال أدري ، والكسر عندي أقرب ، شبّهت أعناقُها بِشراع السَّفينة لطولها. يعني اإلبل. وأما الّسِ

 الشُّراعّي فهو منسوٌب إلى رجٍل كان يَعمل األسنَّة فيما أخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي وذكر أنه أنشده :

 أ ريريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريٌك فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياٌن و 

  
عريريريريريريريريرياِع   راعريريريريريريريريريٌي كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريعريريريريريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
مَح. والعاتك : المحَمرُّ من قِدمه.  أراد باألسمر الرُّ

 من اللِّيف : ما اشتدَّ شوُكه وَصلَح لِغلظه أن يُخَرز به ، سمعُت ذلك من الَهَجريِّين. الشَّريعو

 ، ذكر ذلك ذو الرمة في شعره. شارع وفي جبال الدهناء جبٌل يقال له

 : رافعة رأسها. ُشُروع وقال الليث : ِحيتانٌ 

فمعناه أّن  [163األعَراف : ] (يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعاً َويَ ْوَم ال َيْسِبُتوَن ال ََتْتِيِهمْ ) ما قول هللا جّل وعّز في صفة الِحيتان :وأ

ن صيدها ، فلما حيتاَن البحر كانت تِرُد يوَم السبت ُعنُقاً من البحر يُتاخم أَْيلة ، ألهمها هللا أنّها ال تُصاد يوم السَّبت لنهيه اليهود ع

هت لهم ، ُمِسخوا ِقَردة.  وروى ِشمر عن محارب : يقال للنَّبت إذا اعتمَّ وشبِعت منه اإلبل : قد َعتَْوا وصادوها بحيلة توجَّ

 .ُشَراع ، وهذا نبتٌ  أشرعت

:  الشارعة ذلك. وكذلك الدارله  َشَرع ، وقد شارع من النجوم : الدَّانية من المغيب. وكلُّ داٍن من شيٍء فهو الشوارعوقال : 

 التي قد دنت من الطَّريق وقَُربْت من الناس. وهذا كلُّه راجٌع إلى شيٍء واحد ، إلى القُرب من الشيء واإلشراف عليه.

ً  يَده في الِمطهرة ، إذا أدخلَها فيها أشرعَ  وقال ابن شميل : يقال  اإلبُل الماءَ  شرَعتويُده فيها.  َشَرعتْ و . قال :إشراعا

 .أشرعناهاو

ير ، والرازقّي. وُمَشاقته السَّبيخة. الشَّريع عمرو عن أبيه قال :  : الَكتَّان ، وهو األَبَُق ، والّزِ

اع وقال ابن األعرابي :  ، وهو الكتّان الجيّد واللِّيُف الجيّد. الشَّريع : الذي يبيع الشَّرَّ

 ابب العني والشني والَّلم

 [ع ش ل]
 شلع : مستعملة.عشل ، علش ، شعل ، 

 أهمَل ابن المظفر عشل ، وشلع ، وهما مستعمالن.:  عشل

ن الذي يظنُّ فيصيب العاشل فأّما عشل فإن أبا العباس روى عن ابن األعرابّي أنه قال :  وأما : والعاشن والعاكل : المخّمِ

 هو الِعلّْوشَ  فإنَّ ابن األعرابّي زعم أن:  علش
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وقال ا ليل : ليس يف كالُ  ، وهو الذئ . قال : العّلوش علش لغة محتية ، ملهابن  َوى. وقال الليث : 
 العرب  ني بع  الُ ، ولكن كلُّها قبل الالُ.

 قلت : وقد ُوِجد في كالمهم الشين بعد الالم. قال ابن األعرابي وغيره : رجٌل لشالٌش ، إذا كان خفيفاً.

 : الطويل من الرجال. الشعَلَّعُ  أنه قال : فإّن أبا عبيد روى عن الفراء:  شلع وأّما :

ِزيدت العين األولى أو األخيرة. فإن كانت األخيرة مزيدةً فاألصل شعل ، وإن كانت األولى هي المزيدة أقلُت : وال أدري 

 .شلَع فاألصل

ه يُشعَل : شبه الِجْذوة ، وهي قطعةُ خشبةٍ  الشُّعلة:  شعل فهي الفَتيلة الُمرّواة  الشَّعيلةُ  اب. وأمافيها النار ، وكذلك القَبَس والّشِ

 بالدُّهن يُستصبَح بها. وقال لبيد :

ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريري َّ وهريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  أ رى بريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريرية يف الريريريريريريريذُّ ِل    كريريريريريريريمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريا  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .فاشتعلت النار في الحطب أشعلتُ  ويقال

ً »النار. ونصب  اشتعال رأُسه شيباً ، أصله من اشتعلوفالٌن غضباً ،  اشتعلو على التفسير ، وإن شئَت جعلتَه مصدراً ، « شيبا

 وكذلك قال ُحذَّاق النَّحويين.

قة. وقد الُمْشِعلة الغارة أبو عبيٍد عن األصمعّي وأبي عمرو قاال : الِقربةُ  أشعَلتِ  ، إذا تفّرقت. قال ويقال أشعلتْ  : المتفّرِ

 َساٍق لها قوائم. وأنشد األصمعّي لذي الرّمة :: أ الَمَشاعل وجمعه الِمشعَلُ ووالمزادة ، إذا سال ماؤها. 

َه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريَواِ  عريريريريريريمريريريريريريري ا   واقريريريريريريريِ َن مريريريريريريَ عريريريريريريْ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َل و   ن املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريِ راراو مسريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريريريريريريريريريِ

  
ها بالِهناء ولم يَْطِل النُّقََب من الَجرب دون غيرها من بََدن البعير األجرب. أشعَلَ  وقال :  فالٌن إبلَها ، إذا عمَّ

 ته. وقال أبو وجزة :َجمعَهم ، أي فّرق أشعلتُ  ويقال

 فريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياَد ُّمريريريريريريريريريريرياٌن بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  ذاَك مريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريّرٌِق 

  
ِل و    أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريل َوْ ٌ مريريرين نريريريو ى كريريريريريريريَل م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
 العين : كثُر دمعُها. أشعلَتوالطعنةُ ، إذا خرج دُمها.  أشعَلتِ و

 ، وهو الذي يخرُج في كّل وجه. الُمْشِعل وقال ابن السكيت : جاء جيٌش كالجراد

قاً. وجاء كالحريق أشعَلَتِ و، إذا انتشرت.  ُمْشِعلة وكتيبة  ، بفتح العين. الُمشعَل الطعنةُ ، إذا خرَج دُمها متفّرِ

 تأخذ إحدى العينين حتّى تدخَل فيها. وُغّرةٌ شعالء : .أشعَل أبو عبيدة : فرسٌ 

 في النَّواصي واألذناب في ناحية منها. الشَّعَل قال : قال : ويكون

 أشعلُ  وفرسٌ  .َشعَل الفرس اشعيالالً ، إذا صار ذا اشعالّ  . وقدالشُّْعلة : بياٌض في الناصية والذَّنَب ، واالسمُ  الشَّعَل وقال الليث :

، فإذا كان في وسط الذنب فهو أْصبَُغ ، وإن كان في  أشعَل إذا كان البياُض في طرف الذنب فهو وَشعالء. وقال أبو عمرو :

 غ التحجيل إلى ركبتيه فهو مجبَّب ، فإن كان في يديه فهو مقفَّز.صدره فهو أْدَعم ، فإذا بل
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 وشعارير. وقال أبو وجزة : َشعاليل أبو عبيد عن الفراء : ذَهبوا

هريريريريريريريا  مسريريريريريريىّت  ذا مريريريريريريريا دنريريريريريريريْه مريريريريريريلريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريري ريريريريريري 

  
اُِ بريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريفريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريالريريريريريريريرييريريريريريريريريل  و   غريريريريريريريريَ لريريريريريريريريُّ  لريريريريريريريريِ

  
 أي فِرق وِقطع : يعني الكالب والثور ، أي سوابق الكالب.

 والشني مع النونابب العني 

 [ع ش ن]
 مستعمالت. عشن ، عنش ، شنع ، شعن ، نعش ، نشع :

ن. العاِشنُ  ، إذا قال برأيه. وقال ابن األعرابّي : اعتَشنَ وبرأيه  َعَشن أبو عبيد عن الفراء ::  عشن  : المخّمِ

 ، إذا تتبعت ُكرابتَها فأخذتَه. اعتشنتُهاوالنخلةَ  نتُ تَعشَّ  : اللُّقاطة من التمر. يقال : العَُشانة وأفادني المنذري عن أبي الهيثم قال :

َطب إذا لقُطت النخلةُ   ، والغَُشان ، والنَُّدار مثلُه. العَُشانةو العَُشانُ  ابن نجدة عن أبي زيد : يقال لما يبقى في الكبَاسة من الرُّ

 روى ابن األعرابّي قول رؤبة ::  عنش

زَعج 
 
 املعلوشِ ف ْل لذاك امل

 المستفَزُّ الَمُسوُق. المعنوش وفسَّره قال :

 ، إذا ساقه. عنَشه يعنِشه يقال

 أيضاً : المعانَقة في الحرب. المعانَشةوالمفاخرة. قال :  : المعانَشة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

، أي الِعناق  الِعناش أنه قال : فالٌن َصديقوعانقتُه بمعنًى واحٍد وحكى ابن األعرابي عن أبي المكارم  عانشتُه وقال أبو عبيد :

 في الَحْرب. وقال بعض أهل اللغة : من كالم أهل نجد : فالٌن يعتنُِش الناس ، أي يظلُمهم. وأنشد لرجٍل من بني أسد :

س  وائريريريريريريريريريريٌل هريريريريريريريريريريو  رانو  بريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريول  عريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريا  اّل اعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياٌش بريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريِل و   لريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريِ

  
 أي ظلم.

 ، أي ما له شيء. ُعنُشوشٌ  اللحيانيُّ : ما لَه

 : الطويل. العَنَْشنَشُ  وقال ابن السكيت :

 وقال :

ه  َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌش  ريريريريريريريمريريريريريريريلريريريريريريريه عريريريريريريريَ لريريريريريريريَ َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريَ

  
 للريريريريريريري ِّرع فوق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريري يريريريريريريريه  ةريريريريريريريريريريريريريريخةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  

  
ً :  شعن  الرأس ، إذا رأيتَه َشِعثاً منتفش الرأس ُمغبّراً. ُمْشعانَ  تقول العرب : رأيت فالنا

ه أْشعَنَ  وروى عمرو عن أبيه :  ما تناثَر من ورق العُْشب بعد َهيجه ويُبسه. : الّشعَنوشعُره.  فاشعانَ  الرجُل ، إذا ناَصى عدوَّ

 ، وهي مستعملة. (شعنو )،  (عنش) ، و (عشن)وقد أهمل الليث 

ً  الناقة في سيرها ، إذا شمَّرت شنّعت أبو عبيد عن األصمعي ::  شنع  االنكماش والجّد.:  التشنُّعو. مشنِّعة ، فهي تشنيعا

 فالٌن لهذا األمر ، إذا تهيّأ له. تَشنَّع وقال أبو سعيد :
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القوُم ، إذا جدُّوا  تشنَّعوالرجل راحلتَه ، إذا ركبها.  تشنَّعوالرجُل ِقرنَه ، إذا ركبه.  تشنَّع ابن السكيت : حكى لي العامرّي :

 وانكمشوا.
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ةٌ  شنيٌع أشنع قُْبحه ، وهو يُستَشنَع هذا من قُبح الشيء الذي ، كلُّ  الشُّنوعو الشَّناعةو الشُّْنع الليث :  أشنعُ  ، ورجلٌ  َشْنعاء ، وقِصَّ

 الَخْلق. وأنشد شمر :

   لوع  و يف اهلاُ ملها نيترأب و 
ب منه.  أي قُبح يُتعجَّ

ً  به َشنِعتُ  وقال الليث : تقول رأيت أمراً   وأنشد لمروان : .استشنعته ، أي ُشْنعا

 األمريريريريريريريريريريريريريريريريوَر فريريريريريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريريريريريوِّْ.    هللا 

  
 سريريريريريريريريريريريريريرييكفيريريريريريريريك ال يةريريريريريريريريريريريريريريلْع برأيريريريريريريريك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانع   

  
ً  على فالٍن أمَره شنَّعتوقال :   .تشنيعا

 وقد اشتَْشنََع بفالٍن جهلُه.

 فالٌن وفََضحنا. شنَعَنا « :النوادر»وفي 

 : المشهور. المشنوعوقال : 

 يُوَجره الصبيُّ أو المريض. ومنه قول المّرار :والَوشوع : الَوجور الذي  النَّشوع الحراني عن ابن السكيت قال ::  نشع

  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريم   لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياس  يّن 

  
عريريريريريريريه  الريريريريريريريعريريريريريريريزَّ يف أنريريريريريريريفريريريريريريريي ن ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريا     ن ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .(1) أنشعته : السَّعوط. يقال النَّشوعوقال : 

 وقال أبو عبيد : كان األصمعّي ينشد بيت ذي الرمة :

َحارا
َ
 فاألُ  م رَضع  ن ِةع امل

  الدواء.قال : وهو إيجارك الصبيَّ 

الصبيُّ ونُِشغ بالعين والغين ، إذا أُوِجَر في األنف. وقال األصمعّي فيما روى عنه أبو تراب :  نُِشع ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 والنّشوغ ، للَوُجور. النُّشوع هو

 والنَّشوغ. النَّشوع وروى عمرو عن أبيه : أنشَع الصبيَّ ، إذا َسعََطه. وهو

 : أن يُعَطى الكاهن ُجعالً على ِكهانته. وأنشد للعّجاج : النَّشوع وقال الليث :

 قال اَّواُّي واستَحْه أن ت لَةعا
 ورواه ابن السكيت :

 «أىَب أن يري ْلَةعاو . ..»
ً  به نُِشعت . ويقال  ، أي أُولعت به. نُشوعا

 بكذا وكذا ، أي ُمولٌع به. منشوعٌ  وفالنٌ 

 وقال أبو وجزة :

ٌع  ريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريني طريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريِق   َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ع     مريريرين ا ريريريلريريريق مريريريريريريريا مريريريلريريريهريريرينَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريرييٌء مضريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريَّ

  
 وطرائقه : اختالف ألوان البقل.

 : سرير الميت. النعش الليث ::  نعش
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 وأنشد :

  ُ  أ موٌل على اللَّعش اهل ما
 وسمعُت المنذرّي يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى وسئل عن قوله :

َة رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وكريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْ

  
م   رَج عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريش  هلريريريريريريريريريرينَّ خمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريريريَ

  
فحكى عن ابن األعرابي أنه قال : النَّعام منخوُب الجوف ال عقل له. وقال أبو العباس : إنَّما وَصف الرئال أنَّها تتبع النعامة 

 .«مخيِّم»والرواية فتطمح بأبصارها قُلّة رأسه ، وكأنَّ قُلّة رأسه ميّت على سرير قال : 

 السرير. قال المنذرّي وحكاه عن األصمعي فيما أحسب. قلت : وروى : النَّعشُ و: الميّت ،  النَّعش قال : ويقولون :

__________________ 
 .«ر ا قالوا : أنةعته الكالُ ،  ذا ل َّلته»: (نةع)« اللسان»( يف 1)
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 الباهلي هذا البيه يف كتابه.
ه و . ..   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
م    َُّْوٌج عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريش  هلريريريريريريريريريريريرينَّ خمريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ

  
وج : قال : هذه نعاٌم يتبعن الذكر. والمخيَّم :  النََّمط. وقُلَّة رأسه : أعاله. يَتْبعن ، يعني الرئال. الذي ُجعل بمنزلة الخيمة. والزَّ

 قلت : ومن رواه

 .«.. مَسرَج على نعش»
يه الناس، فالحَرج : المشبَّك الذي يُْطبَق على المرأة إذا  السريُر نفُسه ،  النَّعشُ  ، وإّما النَّْعش ُوضعَْت على سرير الموتى ، يسّمِ

ي َحرجاً ألنّه مشبَّك بعيداٍن كأنّها َحَرج الَهودج.  سّمِ

ب ، ألنَّ الكوك نَْعش ألنها مربّعة ، وثالثة منها بناٌت يقال للواحد منها ابن نعشٌ  : سبعة كواكب ، فأربعةٌ منها نعٍش  وبناتُ 

 ، كما قال الشاعر : نَعش مذكر. قلت : والشاعر إذا اضُطرَّ يجوز أن يقول بنو

  ذا ما بَلو نَعش  َدنريْوا فتصوَّبوا
، كما يقال بنات آوى وبنات ِعرس ، والواحد منها ابن ِعرس وابن ِمقَرض. وهم يؤنّثون جميع ما خال  نعش ووجه الكالم بناتُ 

 اآلدميين.

 ، وهو من كالم العاّمة. أنعَشه هللا ، أي رفَعَه ، وال يقال نَعََشه وقال ابن السكيت : .أنعَشهوهللا  نَعَشه :أبو عبيد عن الكسائّي 

 من هذا ألنّه مرتفٌع على السَّرير. قال : النَّعشوهللا ، أي رفعه. قال :  نعَشه : البقاء واالرتفاع ، يقال النَّعش وقال شمر :

 ، أي يذكرونه ويرفعون ذكره. ينعَشونه إذا مات الرُجل فهم النَّعشوفالناً إذا جبرتَه بعد فَْقر ، ورفعتَه بعد َعثْرة. قال :  نعَْشتُ و

هللا  نعشه : الّرْفع ، يقال النَّْعشوقال :  .«، وِشيَك فال انتَقَش انتعش تَِعَس فال»ومنه قوله :  هللا. انتِعْش نعَشك وقال الليث : يقال

 باأللف أيضاً. وقال رؤبة : أنعَشتُه الشجرةَ ، إذا كانت مائلةً فأقمتها. قال : ويقال نعَشتُ ود فَْقر. بع

 أنعَة  مله بَسي   م ْ َعثِ 
 الناَس ، أي يُْخصبهم. ينعش والربيع .«أقعثَني»وغيره يقول : 

 ابب العني والشني مع الفاء

 [ع ش ف]
 عفش ، عشف ، شفع ، شعف : مستعملة.

 [85النِّساء : ] (َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيب  ِمْنها َوَمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيِ َئةً )قال هللا تعالى جّده : :  شفع

 .(َوَمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيِ َئًة َيُكْن َلُه ِكْفل  ِمْنها)يقول : أي من يكتسب حسنةً يكن له نصيٌب منها ، 

أي يزداد عمالً إلى عمل. قال :  [85النِّساء : ] ؟!(َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنةً ) منذرّي عن أبي الهيثم أنه قرأ :وأخبرني ال

 : تنُظر نَظرين. وأنشد : شافعة الزيادة. وعينٌ  : الشَّْفعو

 مل أك   له يف بصري  ف وعاو 
 وأنشد ابُن األعرابي :
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بريريريريريريريريا غريريريريريريريريرّاِ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريا كريريريريريريريريان أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرين بريريريريريريريريِ

  
ْه َ  األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريا   فريريريريريريريا  عريريريريريريريَ فريريريريِ  لريريريرييريريريريُو قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي أرى الشخص الواحد شخصين لضعف بصري.
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فيما تطلب حتّى  يشفِّعك : الزيادة ، وهو أن الشُّفعة في اللغة فقال : الشُّفعة قال المنذري : وسمعُت أبا العباس وسئل عن اشتقاق

ه إلى ما عندك فتزيده  وروى أبو ُعمر  به. شفعَهوبها ، أي تِزيُده بها ، أي إنه كان ِوتراً واحداً فضمَّ إليه ما زاده  تشفعهوتضمَّ

 قالوا : [255َرة : البَقَ ] (َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِِْذنِهِ )عن المبرد وثعلٍب أنهما قاال في قول هللا تبارك وتعالى : 

: كان الرجُل في  الشُّفعة وقال القتيبّي في تفسير للمِلِك في حاجٍة يسألها لغيره. الشَّفيع كالم : الشفاعةو: الدُّعاء هاهنا.  الشفاعة

ن بَعَُد سببُه ، فسمِّ  فشفّعه إليه فيما باع فَشفَع الجاهلية إذا أراد بيَع منزٍل أتاه جاُره ي طالبُها ُشفعةً  يتْ وجعَلَه أولى ممَّ ً  وسّمِ  .شفيعا

 ما فسَّره أبو الهيثم وأبو العبَّاس أحمد بن يحيى. الشُّفعة إليه بمعنى َطلَب إليه. وأصلُ  شفع قلُت : جعَل القتيبيُ 

: يوم األضحى ؛  الشَّْفع قال األسود بن يزيد : [4،  3الفَجر : ] (َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر* َواللَّْيِل ِإذا َيْسرِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 والَوتْر : يوم عرفة.

الشَّْفِع )بزوجته. وقال في  ُشِفع َخْلقُه. وروى ابن عباس أنه قال : الَوتْر آدمُ  : الشَّْفعووقال عطاء : الوتر هو هللا تعالى : 
 ووتْر. شفعٌ  : إن األعداَد كلَّها (َواْلَوْترِ 

 بآخر. فشفعته من العدد : ما كان زوجاً ، تقول : كان ِوتراً  فعالشَّ  وقال الليث :

 .شِفيع فيه ، واسم الطالب فشفّعني لفالٍن إلى فالن تشفّعت به إلى المطلوب. وتقول : يستشِفع : الطالُب لغيره الشافعوقال : 

  وقال األعشى :

راأب اَّّي ذا ث ريريريريريرية  و   اسريريريريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريفعريريريريريريْه من سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َفعريريريريريريرياف ريريريريريريري  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريا أبوهريريريريريريريا والريريريريريريريذي     ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ً  لي بعداوةٍ ، أي يُضادُّني. قال األحوص : ليَشفَعُ  قال : وتقول : إّن فالنا

هريريريريريريريريريريريريا ِ  ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأنَّ مريريريريريريريريريريريرين المريريريريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريانريريريريريريوا عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريا بريريريريريريلريريريريريريومريريريريريريهريريريريريريْم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريعريريريريريريوا 

  
 معناه أنَّهم كأنّهم أغَرْوني بها حين الُموني في هواها ، وهو كقوله :

 .  ّن الّلوَُ  غراء  ..
 .ُشفَع : الجنون ، وجمعها الشُّْفعة عمرو عن أبيه :

 وَسْفعةٌ ، وُشْنعة ، وَردَّةٌ ونَْظَرةٌ ، بمعنى واحد. َشْفعة وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال في وجهه

 ومسفوع. مشفوع وقال أبو عمرو : يقال للمجنون :

قاً فأتاه بشاةٍ  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي   .«ائتني بُمعتاط»فردَّها وقال :  شافع بعث مصّدِ

يت الشافع قال أبو عبيد : ً  : التي معها ولدها ، سّمِ ، إذا  شافعٌ  هي. وقال شمر : قال الفراء : ناقة شفعَتْهو َشفَعها ألّن ولدها شافعا

 كان في بطنها ولٌد ، يتلوها آخر. ونحَو ذلك قال أبو عبيدة ، وأنشد :

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريع يف بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريا ولريريريريريريريريريري ْ و 

  
هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريه َولريريريريريريريريريَ ْ و   عريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
 وقال :

 مريريريريريريريا كريريريريريريريان يف الريريريريريبريريريريري ريريريريرين طريريريريريالهريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريع  

  
 مريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريريريريا ولريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريٌ  اتبريريريريريريريريريريريريريريريع  و  
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 : تجمع بين ِمحلبين في َحْلبة ، وهي القَرون. َشفوع األصمعّي : ناقة

 الضُّحى : ركعتا الضُّحى ؛ جاء في الحديث. ُشفعةو

وقد قرىء الحرف بالعين والغين ،  [.30يُوُسف : ] (َقْد َشَغَفها ُحبًّا ِإَّنَّ لََنراها يف َضَّلٍل ُمِبنيٍ )قال هللا جّل وعّز : :  شعف

فمعناه تيَّمها. ومن  (حبا شعفها)فأخبرني المنذرّي عن الحسين بن فهم عن محمد بن ساّلم ، عن يونس أنه قال : َمن قرأها 

 قال : أصاب شغَافها. (َشَغَفها) قرأها :

 حبُّها. ويقال شعفَه بفالنة ، وقد مشعوفٌ  الحبُّ ، إذا بلغ منه. وفالنٌ  َشعَفه وأخبرنا عن الحراني عن ابن السكيت أنه قال :

 الِهناُء البعير ، إذا بلغ منه ألمه. َشعَفَ 

 بها ، كأنه قد ذهب بها كّل مذهب. ُشِعْفتُ  : زعموا أن الحسَن كان يقرأ بها. قال : وهو من قوله شعفها وقال الفراء في قوله

 : رؤوس الجبال. الشَّعَفو

 بالعين : إحراق الحّبِ القلَب مع لذَّةٍ يجدها ، كما أّن البعيَر إذا ُهنِىَء بالقَِطران يبلغ منه مثل ذلك. الشَّْعف وقال أبو عبيد :

 : ذهَب بها كلَّ مذهب. َشعَفَها وقال شمر :

 .مشعوف : الذاهُب القلب. وأهل هجر يقولون للمجنون : المشعوفوقال : 

 وقال أبو سعيد في قوله :

 كما َ َعَف امللهوَءأَب الرجل  ال اِ  
 يقول : أحرْقُت فؤادها بحبِّي كما أحرَق الطالي هذه المهنوءة.

 المرُض ، إذا أذابَه. قال : وقوله : شعَفَه إذا ذهَب بفؤاده ، مثل ، يَشعَفُه حبُّها شعَفه وقال أبو زيد :

 كما َ َعَف املهلوءأَب الرجل  ال ا 
 يقول : فؤادها طائر من لذّة الِهناء.

 واحد.وشغَفَه ، وَملقَه ، وُحبَّه وُحبَّتَه ، وبِشَره بمعنًى  َشعَفَه سلمة عن الفراء عن الدُّبيرية قالت : يقال ألقى عليه

 وقال األصمعي في قوله :

 َ َعف الكالب  الضار    فؤاَده  
 أي جنون. وقال جندٌل الطُّهَوّي : ُشعافٌ  : الذاهُب الفؤاد. وبه المشعوف قال :

 مَسنَب و غت َعْ َوى من   عاف  و 
 والَحبَن : الماء األصفر.

 : رأس الجبل. الشَّعفة ، قال أبو عبيد : «يأتيه الموتفي ُغنَيمٍة له حتّى  َشعفَةٍ  ِمن خير الناس رجٌل في»وفي الحديث : 

 .َشعَفاتٍ  قلت : وتجمع

عاف ِعراض الوجوه ِصغار العيون ، ُصْهب»وفي حديث آخر أنه ذكر يأجوَج ومأجوج فقال :  ِمْن ُكلِ  َحَدٍب )،  الّشِ
 «(يَ ْنِسُلونَ 

عاف . قوله : ُصهب  كّل شيء : أعاله. َشعَفَةوي أعلى الشَّعَر. ، وه َشعَفة يريد شعور رؤوسهم ، واحُدها الّشِ
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ته فأغاثني هللا  ، يعني أنَّهما وقَتَاه الضَّرَب. وأراد بهما ذؤابتين على رأسه. «في رأسي بَشعفَتين وقال رجل : ضَربني عمُر بِدرَّ

 : الَمْطرة الهيِّنة. الشَّْعفة وقال أبو زيد :

 في الشَّْعفة ما تنفَع»قال : ومثٌل للعرب : 
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ّ ا . والواِدي الرُّغ   :  .«الوادي الرُّغ   يضريريريريريريريريريرب م ال  للذي يع يك قليال  ال ي ع ملك َموقعا  وال يسريريريريريريريريري ُّ َمسريريريريريريريريريَ
 الواسع الذي ال  لؤه  ال السيل اجل حاف.

: جبالِن  َشْعفانِ ويُضرب مثالً لمن كان في حاٍل سيِّئة فحسنت حالُه.  .«أنِت َجُدود بَشْعفينِ  لِكنْ »ومن أمثالهم المعروفة : 

 ر.بالغَو

 َشعفَني رأُسه عند معلَّق النِّياط ، ولذلك يقال : القلب : َشعَفةو: رؤوس الكمأة واألثافي المستديرة. قال :  الشَّعَف وقال الليث :

 األثافي واألبنية : رؤوُسها. وقال العّجاج : شعفَاتوحبُّها. قال : 

 َدوا سا  يف األرِ.  الَّ َ عَفا
 غير الليث. والحبُّ الشديُد يتمّكن من سواد القلب ال ِمن َطرفه. َشعَفةً  لقلبقلت : ما عملُت أحداً َجعََل ل

 : الشجرة اليابسة. العَُشوف أهملَه الليث : وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال ::  عشف

:  الُمْعِشفو .لُمْعِشف والنََّوى ، يقال إنّهالبعير إذا جيء به أّوَل ما يُجاُء به ال يأكل القَتَّ  « :المنطق»وقال ابن شميل في كتاب 

 ً هذا  ألعِشفُ  عنه ، أي مِرضُت عنه ولم يهنأني. وإنّي فأعَشْفتُ  الذي ُعرَض عليه ما لم يكن يأكل فلم يأكْله. وأكلُت طعاما

 الطعاَم أي أْقَذره وأكرهه.

 لك ، أي ما كان يُعرف لك. يُعَشف ما كان لي األمر القبيح ، أي ما يُعرُف لي. وقد ركبَت أمراً  يُعَشف ووهللا ما

 من الناس ، ونُخاعة ، ولُفاظة ، يعني من ال خير فيه من الناس. ُعفاَشة بها « :نوادر األعراب»أهمله الليث. وفي :  عفش

 ابب العني والشني مع الباء

 [ع ش ب]
 مستعمالت. عشب ، عبش ، شبع ، شعب ، بشع :

ْطب ، وهو َسَرعان الكأل في الربيع يَهيج وال يبقَى. وأرضٌ : ا العُْشب قال الليث ::  عشب  أعَشبتْ  ، وقد ُمْعِشبةو َعِشبةٌ  لكأل الرَّ

ً  القوُم إذا أصابوا أعشبَ و .ُعْشبُها إذا كثُر اعشوشبتْ و األرض ، وهو  َعِشبت . وال يقالالعََشابة بيّنة َعِشبة وأرضٌ  . قال :ُعْشبا

 قياٌس إْن قيل.

 النجم :وأنشد ألبي 

 ي  ْلن للرائ  أعةبَه انزلِ 
لِّيان الطيّب ، كلُّ ذلك من الكأل ،  العُْشب قلت : الكأل عند العرب يقع على ْطب ، وعلى العُْروة والشجر والنِصّي والّصِ وهو الرُّ

ْطب من البقول البريّة تنبت في الربيع. ويقال روضٌ  العُْشب فأّما  ويدخل في .ْعِشبمُ  وروضٌ  .ُعْشب : ذو عاشب فهو الرُّ

 أحرار البقول وذكورها. فأحرارها : ما رقَّ منها وكان ناعماً. وذكورها : ما ُصلب وغلُظ منها. العُشب

 َعَشبٌ  ، بالميم والباء. وقال غيرهما : عيالٌ  َعشبةووقال أبو عبيدة : يقال شيخ َعشمة  وقال األصمعّي : يقال شيٌخ َعَشمة بالميم.

 ال الراجز :: ليس فيهم صغير. وق

  عه  ملهم َعَةبا  َ هابرا
 ، َعَشبة وامرأةٌ  َعَشبٌ  وقال الليث : رجلٌ 
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 .َعةابةو  َعة   ع ةوبة   و ا ال صتاِن يف َدمامة. وق 
:  َعشيبةو ُمْعِشبة وأرضٌ  .ُعْشب ، أي ذو أعَشبَ  وقد عاشبٌ  قال : وبَلَدٌ  .عاشب قيل العُشبَ  وقال ابن السكيت : إذا رَعى البعيرُ 

 .العُشب كثيرة

 .العُْشب ، إذا كاَن فيها ألوانُ  تعاشيب وقال اللِّحيانّي : يقال هذه أرٌض فيها

الصَّالح في كّل شيء. قال : والعرب تقول :  العَْبش أهمله الليث. وروى أبو ُعَمر عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال ::  عبش

بّيِ ، أي صالٌح ، بال َعْبشٌ  الِختان باء. وذكره في موضع آخر العَْمش بالميم. وقد ذكره الليث في كتابه فهما لغتان. يقال ِللصَّ

 وكلتا اللغتين صحيحة. .اعبُِشوهوالِختان صالٌح للولد فاعِمشوه 

 .ُعْبشة : الغباوة. ورجٌل به العَْبش وقال ابن دريد :

أكبر من القبائل ،  الشُّعوب قال الفراء : [13الُحجَرات : ] (َوقَباِئَل لَِتعاَرُفواَوَجَعْلناُكْم ُشُعوابً )قال هللا جّل وعّز : :  شعب

 والقبائل أكبر من األفخاذ.

 أكبر من القبيلة ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، ثم البطن ، ثم الفَِخذ. الشَّْعب أبو عبيد عن ابن الكلبّي أنه قال :

 ، والقبائل دونها. الشُّعوبو الشَّعب ومنها القبائل من قبائل الرأس الجتماعها. قال :وأخبرني المنذرّي عن ثعلب قال : أُِخذت 

ر شأَن العرب وال  الشُّعوبيُ و قال : .الشُّعوب من قبائل العرب والعجم. والجميع تشعَّب : ما الشَّعب وقال الليث : : الذي يصغِّ

 يرى لهم فضالً على غيرهم.

 أسلَم فكانت تؤخذ منه الجزية ، فأمر ُعمر بأاّل تؤَخذ منه. الشُّعوب ديثاً عن مسروق أّن رجالً منورَوى أبو عبيٍد بإسناٍد له ح

 هاهنا : العجم ، وفي غير هذا الموضع أكثر من القبائل. الشُّعوبوقال أبو عبيد : 

 قبائله. قال : وفي الرأس أربُع قبائل. الرأس : يعني شأنَه الذي يُضمُّ  الشَّعب َشْعب وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه قال :

 وأنشد :

 فريريريريريريريريريإْن أوَدى مريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياويريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريرير  

  
عريريريريريريريَ  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اِع   ر  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  فبةريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
هم. قال : ويقال الشَّعبوقال :   ، أي أصلحته. شعَبتُهو، أي فّرقته.  َشعَبتُه : أبو القبائل الذي ينتسبون إليه ، يعني يجمعهم ويضمُّ

يت الشَّعيبوقال :  ً  : المزادة ، سّمِ ْت. وأنشد أبو عبيٍد لعلّي بن  ُشِعبتْ  ألنها من قطعتين شعيبا إحداهما إلى األخرى ، أي ُضمَّ

 بمعنى التفريق : الشَّعب الغدير الغَنَوّي في

  ذا رأيريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريريرَء يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ   أمريريريريريريريريريريريره و 

  
َ  العصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وَيلجُّ يف الِعصريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياِن   عريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق في   أمَره.قال : معناه يفّرِ

 الناس. شعَبت ما هذه الفُتيا التي وروي عن ابن عبّاس أّن رجالً قال له :

قَه وشتَّته. قال أبو عبيد : ويكون شعبَ  فّرقت الناَس. وقال األصمعّي : َشعَبَتْ  قال أبو عبيد : معنى  الشَّعب الرجُل أمَره ، إذا فرَّ
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 للِ رّما  : ع  اإلصال . وهذا اَّرف من األض اد. وأنة  
 ُْ عريريريريريريري   اَّريريريريرييِّ بريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريتريريريريري ريريريريريريريا َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُْ و   ا  ريريريريريريريريريريريَ

 
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريرياَك الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريوَُ َربريريريريريريريريريريريع  املريريريريريريريريريريري

  
 الصَّدع في اإلناء ، إنّما هو إصالُحه ومالءمته ونحو ذلك. َشْعب إنّما هو َشتَّ الجميع ومنه

 إنه يكون بمعنيين : يكون إصالحاً ، ويكون تفريقاً. الشعب وقال ابن السكيت في

ته وقال أبو عبيد : اسم المنيّة معرفةٌ ال  َشعوبُ وإقصاصاً ، إذا أشرف على المنية ثم نجا ،  َشعوبُ  : قال أبو زيد : يقال أقَصَّ

 تنصرف.

 فأشعََب ، أراد بشعوب المنية. فأشعََب ، أي مات. شعَبتْه َشعوبُ  أخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم : يقال

 الرجُل ، إذا مات. وأنشد : انشعبَ  أو فارَق فِراقاً ال يرجع. وقال غيره : الرجُل ، إذا ماتَ  أشعبَ  وقال ابن السكيت :

 الَقى اليت تةَع   األمسياء فانةعبا
ْدع الذي الشَّْعب وقال الليث :  من القََدح. الشَّعب القطعة التي يُوَصل بها : الشُّْعبةو: ِمثقَبُه.  الِمْشعَبو .يشعبه الشَّعَّاب : الصَّ

ق َشعب ، أي ما يلتئم. قال : والتأم يَْنشِعب فما أشعبَه قال ويقال قين فاجتمعوا. قال : ويقال تفرَّ  .َشعبُهم بني فالٍن ، إذا كانوا متفّرِ

 وهذا من عجائب كالمهم.

ق. انشعبَ وقال :   الطريُق ، إذا تفرَّ

 .عبتانِ شُ  أغصاُن الشجرة. قال : ويقال هذه َعصاً في رأسها انشعبتوالنَّهر ،  انشعَبَ و

 بغير تاء. ُشعبان قلت : وسماعي من العرب عصاً في رأسها

 ُشعَبها ، وقال بعُضهم : «األربع اغتسلَ  ُشعَبها إذا قَعَد الرجُل من المرأة بين»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

: رجالها وُشْفرا فرجها كنَّى بذلك عن تغييبه الحشفة األربع  ُشعَبها وقال غيره : يداها ورجالها ، ُكنِي به عن اإليالج. األربع :

 في فرجها.

 ، وهي ُعنقُه وَمْنِسجهُ وما أشرف منه. وأنشد : ُشعَبُه وأقطاُر الفرس : الجبال رؤوسها. ُشعَب وقال الليث :

 أ مُّ  لذيٌذ مليٌف   َعب ه
 الدهر : حاالته. وأنشد قول ذي الرّمة : ُشعَبو

 تريَ سََّم َ عبا  وامس ا    َع   ال و 
 أي ظننُت أاّل يتقسَّم األمر الواحَد أموٌر كثيرة.

د الليُث في تفسير البيت. ا قََصدوا الَمحاضَر تقسَّمتهم  قلت : لم يجّوِ بيع ، فلمَّ ومعناه أنّه وصف أحياًء كانوا مجتمعين في الرَّ

انت لكّل فرقٍة منهم نيَّةٌ غير نيَّة اآلخرين ، فقال : ما كنت أظنُّ أّن نيّات مختلفةً القوم : نِيَّاتُهم في هذا البيت ، وك ُشعَبوالمياه. 

ا هاَج العُشُب ونَشَّت الغُدراُن توزَّ  ق نيّةً مجتمعة. وذلك أنَّهم كانوا في منتواهم ومنتجعهم مجتمعين على نيّة واحدة ، فلمَّ عتْهم تفّرِ

 المحاضر ، فهذا معنى قوله :
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 م  عبا  وامس ا    َع   ال تريَ سَّ و 
لُه :  وأوَّ

ي جريريريريريريريِ َّأب  أبريريريريريريري ا   بريريريريلريريريريِ  ال أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريري هريريريَر يريريري 

  
عريريريريريريريَ   و   َم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريبريريريريريريريا  وامسريريريريريريري ا   ريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال تريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الحّق : طريق الحق. َمشعَب وقال الليث :

 وقال الكميت :

 ما َ   اّل َمةَعَ  اَِّق َمْةَع   و 
 بينونةً شديدة.، إذا انفرَق قرناه فتباينا  أشعبُ  قال : وظْبيٌ 

 .َشْعباء ، إذا انكسر قرنُه. وعنزٌ  أشعبُ  وقال ابن شميل : تَيسٌ 

 قرناه ، أي تباعد ما بينهما. انشعَبَ  : الظَّْبي الذي قد األشعب وقال أبو عمرو :

حرفان مشرفان ، : مسيل الماء في بطن من األرض له  الشعب : ما انفرج بين جبلين. وقال ابن شميل : الشَّعبووقال الليث : 

 وعرُضه بطحةُ رجٍل إذا انبطح.

 وقد يكون بين سنَدْي جبلين.

ب والزرع يكون على ورقٍة ثمّ  : األصابع قال : الشُّعَب وقال الليث : وأنشد لسهٍم الغنوّي  .انشعَبَ  ويقال للميت : قد قال : .يشعِّ

: 

 مسريريريريريريريريىّت يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادَف مريريريريريريريرياال  أو يريريريريريريريري ريريريريريريريرياَل فريريريريريريريريىت  

  
 تيريريريريريريرياَن فريريريريريريريانةريريريريريريريريريريريريريريعبريريريريريريرياالَقى اليت َتةريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ   الفِ  

  
عبوقال :   .(1) مشعوب : ِسَمةٌ لبني ِمنقَر كهيئة الِمحَجن وصورته. وَجَملٌ  الّشِ

 .الشَّْعبيّ  : حيٌّ من اليمن. وقال غيره : إليهم نُِسب َشعبانُ و: اسم شهر.  َشعبانو

 : َصْدٌع في الجبل تأوي إليه الطُّيور. الشُّعبةو

 : موضع. َشعَبعَبو

ً  وقال األصمعّي :  اللجاُم الفرَس ، إذا كفَّه. شعَبَ و، إذا َصَرفَه.  َشعَبه يَشعَبه شعبا

 وأنشد :

ُ  يةَعب ه   امِسَي فيه واللجا
عاب وقال ابن شميل :  طرفيهما األعليين ، واألسفالن متفّرقان. وأنشد :: ِسمةٌ في الفخذ في طولها ، َخطَّان ياُلقَى بين  الّشِ

ٌة الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْ  َ  انٌر عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريان   عريريريريريريريريرياب  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريرْ و اَّريريريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 : اسم موضع في جبل طيّىء. ُشعَبَى . وقال غيره :مشعَّبة وإبل مشعوب يقال بعير

 لك ، معناه فديتك. وأنشد : شعبيووقال الكسائّي : العرب تقول : أبي لك 

ِا لريريريريريريريريريِك قريريريريريريريريريالريريريريريريريريري عريريريريريريريريريْ  ه رأيريريريريريريريريريه رجريريريريريريريريريال   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ك   ه تريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ال  مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  َرجريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريري 

  
 قال : ومعناه رأيت رجالً فديتك شبَّهتُه إياك.
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ْحلُ  ى الرَّ ً  وقال األصمعّي : يسمَّ  .َشِعيبا

 ومنه قول المّرار يصف ناقةً :

اهلريريريريريريريريا ن مشريريريريريريريريِ ن عريريريريريريريريَ رَّ مريريريريريريريريِ رَّ   ريريريريريريريريَ   ذا هريريريريريريريريي  ريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريوهبريريريريريريريريا  هريريريريريريريريا ولريريريريريريريري  يريريريريريريريريٌ  بريريريريريريريريه   ريريريريريريريريامريريريريريريريري  عريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْحَل ألنّهيعني   بعُضه إلى بعض ، أي مضموم ، وكذلك المزاَدة مشعوبٌ  الرَّ

__________________ 
  ل مةعوب ، و بل مةعَّبة : موسُو هبا.»: ( ع )« اللسان»( يف 1)
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 ألنَّه ض مَّ بعض ها    بعض. َ عيبا    يه
ن ليس فيهما فئام في زواياهما. وقال الراعي يصف إبالً المزادة من أديَمين يُقاباَل : الشَِّعيب وقال شمر عن ابن األعرابّي :

 ترعى في العَزيب :

ٌل  ر   أدَّى  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريِّ   ذا مل تريريريريريريريريريريريَ

  
نِي مريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريا  راغريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ  أدمي ذا فريريريريريريريريريِ

  
 مثل السَّطيحة. الشَّعيبو يعني : ذا أديمين قُوبِل بينهما. قال :

قال أبو عبيد : يعني المتزيِّن  «بما ال يَملك كالبِس ثَوبَْي ُزور المتشبِّع»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  شبع

تدَّعي من الُحظوة عند زوجها بأكثر  فتتشبّع بأكثر مّما عنده يتكثَّر بذلك ويتزيَّن بالباطل ، كالمرأة تكون للرجل ولها ضرائر ،

يِن مما عنده لها ، تريد بذلك  ور : أن يُعَمد إلى الُكمَّ َغيَظ جارتها وإدخاَل األذى عليها ، وكذلك هذا في الرجال. ومعنى ثَْوبَي الزُّ

اِن آَخراِن ، فمن نظر إليهما ظنَّهما ثوبين.  فيُوَصَل بهما ُكمَّ

ْبع ثعلب عن ابن األعرابّي قال : بَعومن الطعام : ما يكفيك.  الّشِ مْ  المصدر. الّشِ : غلظ السَّاقين.  الشَّْبعوقال :  .ِشْبعي إليَ  يقال قّدِ

ْبعو ً  : مصدر الّشِ  .َشبِع يشبَُع ِشبَعا

ْبع قال الليث قال :  من الطَّعام وغيره. وأنشد : أشبعَ  : اسم ما الّشِ

عريريريريريريريا  لريريريريريريريبريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريه و  بريريريريريريريْ كريريريريريريريم  قريريريريريريري  انل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريلريريريريريريريُّ

  
ه و   ع الريريفريريىت لريريؤٌُ  ذا جريريريريريريرياَع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريبريريريريريريري  بريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رع ، إذا كانت  َشبعى الوشاحِ ، إذا كانت ُمفاضةً. وامرأته َشبعَى . وقال غيره : امرأةٌ َشبعانةو َشْبعى وامرأةٌ  َشْبعانُ  ورجلٌ  الّدِ

 فيوفَّر حروفُه. يُْشبَع حتّى الكالم أشبعتَه وكلُّ شيٍء توفّره فقد الثوَب ِصْبغاً. أشبعتُ  ضخمةً. ويقال :

 الغَرثان. يُْشبعوفي الجاهلية ؛ ألّن ماءها يُرِوي العَْطشان  ُشباعة وجاء في الحديث أّن زمزَم كان يقال لها

 ، إذا أكثروا غزل الثوب وثَلّة الَحْبل ، وهو صوفُه أو شعره َووبره. ُشبُع وثيابٌ  َشبيع وقال أبو زيد : هذا ثوبٌ 

بَع غنُمه ، إذا قاربت ُشبِّعتْ  غنُمه ، إذا ُوِصف بكثرة النَّْبت ، وهذا بلٌد قد َشبِعتْ  ابن السكيت : يقال هذا بلٌد قد  .تَْشبَعْ  ولم الّشِ

 العقل ، أخبرني بذلك المنذرّي عن ثعلب عنه. شبيعوالعقل  ُمْشبَع ؛ ورجلٌ  َشبيع عقلُه فهو َشبُع وقال ابن األعرابّي :

الفم ، إذا كان رائحة  بِشعة فم وامرأةٌ ال بَِشع : طعٌم كريةٌ فيه ُحفوٌف ومرارةٌ كطعم الَهليلَج قال : ورجلٌ  البََشع قال الليث ::  بشع

 الُخلُق ، إذا كان سيِّيء الِعشرة والُخلق. ورجلٌ  بَِشع . ورجلٌ البَشاعةو البََشع فمهما كريهة ال يتخلالن وال يستاكان والمصدر

 المنظر ، إذا كان دميماً. بَِشع

 واللِّباس والكالم.: الَخِشن من الطَّعام  البَِشع ثعلب عن ابن األعرابي :

 الوْجه ، إذا كان بَِشعوالنَّفس ، أي خبيث النَّْفس.  بَِشع وقال ابن شميل : رجلٌ 
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َُ فيه. َبِةعا   : َ ِةن. وأكللا طعاما   َبِةعٌ  عابسا   سرا . وثوبٌ   ، أي مسافّا   بسا  ال أ ْد
 : كثيرةُ األُبَن. بَِشعة وَخَشبة

ً  الوادي بَِشعَ ويُق الَحْلق بطعاٍم َخِشن. قال : : تَضا البََشع وقال ابن ُدريد : ِضقُت  ، إذا تضايَق بالماء. وبَِشْعُت بهذا األمر : بَشعا

 : َخِشن. بَِشعٌ  به َذْرعاً. وكالمٌ 

 ابب العني والشني مع امليم

 [ع ش م]
 مستعمالت. عشم ، عمش ، شعم ، شمع ، معش ، مشع :

 .َعَشمة أبو عبيد عن األصمعي : شيخٌ :  عشم

 وقاله أبو عبيدة.

 .َعِشمو عاشم : ضرٌب من الشجر ، واحده العُُشم : الشيوخ. وقال ابن األعرابي : العََشم وقال أبو عمرو :

 ؛ نبت. العَيشوم أبو عبيد عن األصمعّي :

اض.  وقال الليث : هو ما يبِس من الُحمَّ

 وأنشد :

 كما تَلاوَ  يوَُ الرِّيح َعيةوُ  
اض ، وهو من الُخلَّة يشبه الثُّدَّاء. العَيشوم قلت :  : نبٌت غير الُحمَّ

ً  الخبزُ  َعشمَ  وقال الليث :  .عاشم ، وخبزٌ  يَعِشم ُعشوما

 في باب الُخبز. العاشم قلت : ال أعرف

 والعُسوم بالسين : ِكَسر الُخبز اليابسة ، قاله يونس فيما رواه شمر.

 الذي تَْغِسق عيناه. ومثله األرَمص.: الفاسد العين  األعمش أبو زيد ::  عمش

ً  . والفعلعمشاءُ  والمرأة يُبصر بها. األعمش : أاّل تزال العيُن تُسيل الدَّمع ، وال يكاد العََمش وقال الليث  .َعِمَش يَعِمُش َعَمشا

لك ، أي  َعِمشٌ  زيادة. وهذا طعامٌ  للغالم ؛ ألنه يَُرى فيه بعد ذلك َعْمشٌ  : ما يكون فيه صالُح البدن. يقال الِختان العَْمشوقال : 

 موافٌق لك.

روه ، يعني الغالم. العَْمش وقال ابن األعرابي مثله في  ، أنّه صالُح البدن. وقال : يقال اعِمُشوه ، أي طّهِ

شه جسُم المريُض ، إذا ثاَب إليه. وقد َعِمشَ  وقال غيره : ً  هللا عمَّ  الموعظةُ ، أي ال تنجع. وقدفيه  تَعِمش . وفالٌن التعميشا

 فيه قولُك ، أي نجع. َعَمش

 : العُنقود يؤكل ما عليه ويُترك بعُضه ، وهو العُمشوُق أيضاً ، حكاه أحمد بن يحيى عنه. العُْمشوش وقال ابن األعرابي :

 تغابيتُه. أمر كذا وتعامستُه وتعامصتُه ، وتغاطسته وتغاطشته ، وتعاشيتُه ، كلُّه بمعنى تعاَمْشتُ  ويقال

 : اإلصالح بين الناس. وهو حرٌف َغريب. الشَّْعم أهمله الليث. روى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال ::  شعم

 وقال أبو الحسن اللِّحياني : رجٌل ُشعموٌم وُشْغموٌم ، بالعين والغين ، أي طويل.

فيق. بالشين : الَمْعش أهمله اللّيث : وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنّه قال ::  معش  الدَّلك الرَّ
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ين أيضاً ، يقال  قلت : وهو الَمْعس بالّسِ
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ْعشَ  َمَعَس  هابَه َمْعسا . وكأنَ 
َ
ْعس. امل

َ
 أْهَون  من امل

ع َمن يتتبَّع»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  شمع  قال القتيبّي : .«هللا به الَمْشَمعَة يُشّمِ

 زاح والّضِحك. وقال المتنّخل الهذلي :: المُ  الَمْشمعة

عريريريريريريريريريريرية   ِ  و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأبريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريم  َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ  أَثريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريري ي مريريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياُ  أو ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ِ    جبريريريريريريريريريري 

  
 يريد أنَّه يبدأ أضيافَه عند نزولهم بالُمزاح والمضاحكة ، ليؤنسهم بذلك.

ً  الرجلُ  َشَمع قال : ويقال  ، إذا لم يَِجدَّ. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلّي : يَشَمع ُشموعا

 َيْةَمع  و فيِج ُّ مسيلا  يف العالج 
أّن َمن كان ِمن شأنه العبُث بالناس واالستهزاء ، أصاره هللا إلى حالٍة يُعبَث به فيها ويُستهزأ به  وسلمعليههللاصلىوأراد النبي 

 منه.

 : المرأة اللعوب الضَّحوك. الشَّموع وقال أبو عبيد :

 .الشَّْمع للُموِم وال تقل الشََّمع وقال ابن السّكيت : قُلِ 

راُج ، إذا سطع نوُره أشَمع وقال الليث :  . وأنشد :الّسِ

 كلمِع بَرق  أو سراج  َأمشَعا
 : نوٌع من األكل. الَمْشع قال الليث ::  مشع

ً  الِقثّاءَ  َمَشعتُ  يقال  ، أي َمَضغته. مشعا

 مّشْعنا : أكل الِقثّاء وغيره مما له َجْرٌس عند األكل. قال : ويقال الَمْشعو: السَّير السهل.  الَمْشع ثعلب عن ابن األعرابي :

 القَْصعة تمشيعاً ، أي أكلنا كلَّ ما فيها.

ً  فالنٌ  َمشع أبو عبيد عن الفراء :  ، إذا َجَمع وكَسب. يَمَشع َمْشعا

 السيف من غمده ، إذا امتعََده وسلّه ُمسِرعاً. امتشع األصمعي :

 امتشعت ع فيه شيئاً. قال : وكذلكما في الضرع وامتشقته ، إذا لم تد امتشعتُ  وقال ابن الفرج : سمعت خليفةَ الحصينيَّ يقول :

 سيفَه وامتلخه ، إذا استلّه. امتََشعَ وما في يد الرجل وامتشقته ، إذا أخذت ما في يده كله. قال : 

 بَرْوٍث أو َعْظم. يتَمّشع وروى ابن شميل حديثاً أنه نُِهَي أن

 : التَّمسُّح في االستنجاء. التمشُّعوقال : 

 الرُجل وامتشَّ ، إذا أزاَل األذى عنه. تمشَّعَ  بو العباس عن ابن األعرابّي :قلت : وهو حرف صحيح. وروى أ

 أبواب العني والضاد

 (ع ض ز(   )ع ض س(   )ع ض ص)
 مهمالت الوجوه.

 ابب العني والضاد مع الطاء
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 [ع ض ط]
 .الِعْذيَوطُ  : الذي يُحدث إذا جاَمَع ، ويقال له الِعضيَوط قال ابن دريد ::  عضط

 .أْضَوطو أذَوط ويقال لألحمق :

 ابب العني والضاد مع الدال

 [ع ض د]
قال الزجاج : أي سنُعينك  [35القََصص : ] (َسَنُشدُّ َعُضَدَك أبَِِخيكَ )قال هللا جّل وعّز : :  عضد استعمل من وجوهه :

 على العضد بأخيك. قال : ولفظ
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 فالٌن على فالن  ، أي عاوَن . عاَضَ ينو . َعض   ن وكّل معني  فهو عض ها جهة امل ل ، ألّن اليَ  فوقها
رون ، وفيه لغتان  العَُضد والعُُجز. فيؤنّثونهما ، وتميم تقول العُُضد أبو عبيد عن أبي زيد : أهل تهامة يقولون والعَُجز ويذّكِ

، أي ما كنت  (كنتَ ) وقرىء : [.51الكهف : ] (َوما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِ نَي َعُضداً ). وقال جّل وعّز : ُعْضدو َعْضدٌ  أخريان

 يا محمد لتتّخذ المضلِّين أنصاراً.

 الرجل : أنصاُره وأعوانه. عُضدو

ي واالستعانة.  واالعتضاد : التقّوِ

قال :  فالناً ، أي يُِعينه. يَعُضد . وفالنٌ األعضاد ، والجميع العَُضَدان : ما بين الَمرفِق إلى الكتف ، وهما العُضد وقال الليث :

 : بقلةٌ من بقول الربيع فيه مرارة. اليَْعِضيدو

 .أعضادٌ  قال الليث : وجمعهمن إزائه إلى مؤّخره. واإلزاء : مصبُّ الماء فيه.  الحوض : َعُضد أبو عبيد عن أبي زيد :

 وأنشد للبيد :

ِن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى أعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياده   راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخ الريريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريريْ

  
ْل   بريريريريريريريريريريريريَ ه  كريريريريريريريريريريريريلُّ ريريريريريريريريريريريريريح  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريْ

  
 يصف الحوَض الذي قد طال عهُده بالواردة.

ْحل مّما يلي العََراقِي المعّضد وقال أبو عبيد : ،  العَُضدان : الثوب المخطَّط. قال : وقال أبو زيد : يقال ألعلى َظِلفَتي الرَّ

 وأسفلهما الظَِّلفتان ، وهما ما َسفََل من الِحْنَوين : الواسط والمؤخرة.

ْحل اإلبزيم من الجانبين ، وما كان نحو ذلك  ِعضادتاو ، وهما خشبتان لصيقتاِن بأسفل الواسط. قال : العَُضدان وقال الليث : للرَّ

 .الِعضادة فهو

 الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وِشماله. عضادتاوقلت : 

 ، إذا كان يعاونه ويرافقه. وقال لبيد : ُمعاِضدهو،  ِعضادتهوفالٍن ،  َعُضدُ  ويقال فالنٌ 

حريريج   لريريٌِق ِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادأب   ريريَ ٌل سريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أو ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريوُ    َ ٌب لريريريريريريريريريريريريريه وكريريريريريريريريريريريريري  راهتريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريَ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الذي يمشي إلى جانب دابٍّة عن يمينه أو  : العاضدويكون مّرةً عن يمينها ومّرةً عن يسارها ال يفارقها :  يَعُضدها يقول : هو

 . وقال الراجز :معضود ، والبعير َعَضد يعُضد ُعضوداً  عن يساره. وقد

تريريريريريريريريري    هريريريريريريريريريا أربريريريريريريريريريعريريريريريريريريريٌة كريريريريريريريريرياأل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريَ

  
عضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريا اثريريريريريريلريريريريريريريان ويريريريريريريتريريريريريريلريريريريريريوهريريريريريريريا اثريريريريريريلريريريريريريرياْن    يريريريريريريَ

  
 َعِضدٌ  فصرعه ، وَضبَعَه إذا أخذه بَضْبعه. وحمار بِعُضده البعيُر البعيَر ، إذا أخَذه عَضدوبعيرك وال تَتْلُه.  اعُضدْ  ويقال

 ، إذا ضمَّ األتُن من جوانبها. عاضدو

العودان اللذان في النِّير الذي يكون على ُعنُق ثور العََجلة. قال : والواسط : الذي يكون وسَط :  العضادتان وقال أبو عمرو :

 النِّير.

 .َمعاضد ، وجمعها الِمعَضَدةُ  وقال الكسائّي : يقال للدُّملج

 أبو عبيد عن األصمعي : إذا صار للنخلة ِجذٌع يتناول منه المتناِول فتلك النَّخلةُ 
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 ،  ذا عضَّه فعَ ره. وقال ذو الرمة : عْض ا   ال ت   البعتَ  َعَض َ  وقال غته : .ِعْض انٌ  ، و عها الَعِضي 
 ه نَّ على َعْضِ  الّرمسال صوابر  و 

حاُل ، إذا ألّحْت عليها. عَضَدتهاو  الّرِ

 .المعضود من الشَّجر ، بمنزلة ُعِضدَ  ما : العََضدوالبيت : نواحيه.  أعضادو

 المزارع : ُجدورها. أعضاد وقال النضر :

 ، ومنه قول النابغة : َعُضده : داء يأخذ البعير في العََضدو

بيِ ِر  ْذ َيةفي من الَعَض ِ 
 
 َ كَّ امل

 .العُضد : ضخم ُعضاديٌ  ورجلٌ 

 .َعُضداً  ، وكذلك إذا أعنتَه وكنت له َعُضده ، إذا أصبتَ  أعُضده الرجلَ  عَضدتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 : التَّْرَخْجقُوق. اليَعِضيد شميل : وقال ابن

 .َعَضاد . وقال المؤّرج : ويقال للرجل القصيرَعَضادٌ  وقال ابن السكيت : امرأةٌ 

 وأنشد قول الهذلّي :

ةٌ  يريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَّ ِه جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريْ ق مل تريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريري 

  
اٌد   َرُّ  و َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريْ حريريريريم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال مريريريريكريريريريلريريريريوُّأب  الريريريريلريريريريَّ

  
 ، وهي التي ال ترُد النَّضيح حتى يَخلَُو لها ، تنصرُم عن اإلبل. ويقال لها القَذُور. َعضادٌ  عمرو عن أبيه : ناقةٌ 

 نَفُسه. : أهل بيته. وساقُه : فالعَُضد فالٍن ويَقدح في ساقه. قال : َعُضد فالٌن يفُتُّ في ثعلب عن ابن األعرابي : العرب تقول :

يح من هذه  أتاك الغيث ، يعني ناحية اليمين. العُضد وقال أبو زيد : يقال : إذا نحرت الّرِ

: سيف يكون مع القّصابين يُقَطع  المعضاد . وقال ابن شميل :الِمعَضد األصمعّي : السيف الذي يُمتََهُن في قطع الشجر يقال له

 به العظام.

 (ع ض ذ(   )ع ض ظ(   )ع ض ت)

 [(ع ض ث)]
 أهملت وجوهها غير حرف واحٍد.

 : نوع من التَّمر. التَّعضوضو . قلت : أراها الضيِّقة.تَعضوضة امرأة« : رابنوادر األع»في [ : تعض]

 قلت : والتاء فيهما ليست بأصلية ، وهي مثل ترنوق الَمِسيل.

 ابب العني والضاد مع الراء

 [ع ض ر]
 عرض ، عضر ، ضرع ، رضع : مستعملة.
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قال سلمة عن الفراء : يقول  [224 البَقََرة :] (ُعْرَضًة ِْلَْْياِنُكْم َأْن َتََبُّوا َوتَ ت َُّقواَوال ََتَْعُلوا هللَا )قال هللا جلَّ وعزَّ : :  عرض

ً  ال تجعلوا الحلف باهلل : وا ، فجعل معترضا  .المعترض بمعنى العُرضة مانعاً لكم أن تَبرُّ

 ونحَو ذلك قال أبو إسحاق الزّجاج.

 ً  كذا وكذا ، أي نصبتُه له.ل ُعرضةً  وقال ابن دريد : يقال جعلُت فالنا

ً  قلت : وهذا قريٌب مما قاله النحويون ، ألنه إذا نُِصب فقد صار  مانعاً. معترضا

 .َعرَض يَعِرض : فُعلة ِمن ُعرَضة قلت : وقوله
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 ، أي حال حائٌل ومنع مانع. ومنه قيل ال َعرَض عارضٌ  ، وقد عارضٌ  وكلُّ مانعٍ منعََك من ُشغل وغيره من األمراض فهو

لي في  فعرض أن يقصد ُمراَده ويذهب مذهبَه. ويقال سلكُت طريَق كذا باعتراضك له فتمنعَه تعترضْ  لفالٍن ، أي ال تَعِرضْ 

 ، أي جبٌل شامخ قطع عليَّ مذهبِي على َصْوبي. عارضٌ  الطَّريق

ْوج.لألز ُعرضةٌ  للشَّّر ، أي قويٌّ عليه. وفالنة ُعرضة وقال أبو عبيد عن األصمعّي : فالنٌ   واج ، أي قويَّة على الزَّ

 له الناُس بالمكروه ويقَعون فيه. يَعِرض معنًى آخر ، وهو الذي للعُرضةوقلت : 

 ومنه قول الشاعر :

َ وْكريريريريريِس ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرية  و    ْن يريريريريريَ كريريريريريوا رهريريريريري  الريريريريريفريريريريريريريَ

  
رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريلريريريريريريري ريريريريريريريبريريريريريريريائريريريريريريريل   ى عريريريريريريري  ى أ مريريريريريريريَ  يريريريريريريريتريريريريريريريامريريريريريريريَ

  
 بالمكروه َمن شاء. يعترضهم أي نَصباً للقبائل

 ال يزالون يَقعون فيه. للناس : ُعرَضةٌ  فالنٌ وقال الليث : 

قال أبو عبيد : جميع متاع  [169األعَراف : ] (َيَُْخُذوَن َعَرَض هَذا اْْلَْدىن َويَ ُقوُلوَن َسيُ ْغَفُر لَنا)وقول هللا جّل وعّز : 

بسكون الراء فما خالَف  العَْرض لفاجر. وأماحاضر ، يأكل منها البَرُّ وا َعرضٌ  ، بفتح الراء. يقال : إّن الدُّنيا َعَرضٌ  الدُّنيَا

َعَرٍض  ، وليس كلُ  العََرض داخٌل في َعْرٍض  فكل .ُعروض الثمنَين : الدَّنانيَر والدراهم ، من متاع الدُّنيا وأثاثها ، وجمعه

 ً  .َعْرضا

ً  لفالٍن من حقِّه ثوباً فأنا َعَرْضتُ  وقال األصمعي : يقال في « من»و ، إذا أعطيتَه ثوباً أو متاعاً مكاَن حقِّه.  أعِرضه َعرضا

 (َوَلْو َنشاُء جَلََعْلنا ِمْنُكْم َمَّلِئَكًة يف اْْلَْرِض ََيُْلُفونَ ):  عزوجلله من حقّه بمعنى البدل ، كقول هللا  عرضت قولك

 يقول : لو نشاء لجعلنا بدلكم في األرض مالئكة. [60الّزخُرف : ]

 بها : أعطى واحدةً وأخَذ أخرى. عارضَ  فالٌن من ِسلعته ، إذا رضَ عَ  وقال الليث :

 وأنشد قول الراجز :

 الريريريريريريريريعريريريريريريريرياِر.  مريريريريريريريريلريريريريريريريريِك عريريريريريريريريائريريريريريريريريض  و هريريريريريريريريل لريريريريريريريريِك 

  
ر مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريابريريريريريريريريض     يف مريريريريريريريريائريريريريريريريرية ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ

  
قلت : وهذا الرجز ألبي محمد الفقعسّي يخاطب امرأةً خطبَها إلى نفسها ورّغبها في أن تنكحه بمائة من اإلبل يَجعلها لها مهراً. 

منك  العارضووفيه تقديم وتأخير ، والمعنى : هل لِك في مائة من اإلبل يُسئر منها قابُضها الذي يسوقها لكثرتها. ثم قال : 

ً  بُْضعكِ  عائض ، أي المعِطي بدل منك. يقال ِعْضُت أَعاُض ، إذا  َعَرضَ  عائض ، أي آخذ ِعوضاً يكون ِكفاًء لما َعْرضا

ضت عوضاً ، أي دفعت. فقوله عائض من ِعْضت ال من ُعْضت.  اعتضَت عوضاً ، وُعْضُت أعوض ، إذا عوَّ

 : األمر العََرض عبيد : قال األصمعي :من أحداث الدهر من الموت والمرض ونحو ذلك. وقال أبو  العََرض وقال الليث :

د به غيُره فأصابه. َعَرض ، مضاف ، َوَحَجر َعَرٍض  للرجل يُبتَلَى به. قال : وقال أبو زيد : يقال أصابه سهمُ  يَعِرضُ   ، إذا تُعُّمِ

 ونحَو ذلك قال النضر. .بعََرض فإن سقََط عليه حجٌر من غير أن يَرِمَي به أحٌد فليس
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ً  اءك من الرأيويقال : ما ج  خيٌر مما جاءك ُمستكَرهاً ، أي ما جاءك من غير تروية وال فكر. ويقال : ُعلِّق فالٌن فالنةَ  َعَرضا

 ً  ، إذا رآها بغتةً من غير أْن قَصَد لرؤيتها فَعَِلقَها. َعَرضا

ْقتُها»وقال ابن السكيت في قوله :  ً  ُعلِّ ً  أي كانت« : عرضا  ن غير أن أطلبه. وأنشد :م األعراض اعترَضني من َعَرضا

َرٌ. و  هريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريّ ا مسريريريريريريريريريريريريريريري  او  مريريريريريريريريريريريريريريريّ   مريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية كريريريريريريريّل عريريريريريريريلريريريريريريريق  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريفريريريريريريريادِ  

  
ً  يقول : إما أن يكون الذي بي من حبِّها  لم أطلبه ، أو يكون ِعْلقاً. َعَرضا

 َعْرضوماٍل ،  ُعراضةَ  لإلنسان من أمٍر يحبُِسه ، من مرٍض أو لُصوص. قال : وسألته َعَرضَ  : ما العََرض وقال اللِّحياني :

 ماٍل فلم يُعِطنيِه. َعَرضوماٍل ، 

ً  الُجندَ  عرْضت وقال ابن السكيت :  .َعْرضا

 بفتح الراء ، كما يقال قبَض الشيء قَْبضاً ، وقد ألقاه ودَخَل في القَبَض. العََرض قال : وقال يونس : فاتَه

 .أعِرُضه وقال غير األصمعّي : .أَعُرُضه العُوَد على اإلناء َعَرضتُ  ويقال: ِخالف الطُّول.  العَْرضَ  أبو عبيد عن األصمعي :

ً  ، أي تضعه «عليه تَعُرُضه ولو بعودٍ »وفي الحديث :   عليه. معروضا

 وأنشد : : الجبل. العَْرض وقال األصمعي :

 كما َتَ ْهَ ى من الَعْر. اجلالمي   
 ، أي جبل. وأنشد : ضٌ َعرْ  ويشبّه الجيش الكثيف به فيقال : ما هو إالّ 

ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   اّن  ذا قريريريريريريريريريريريريريري  ان لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريوُ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ي األعريريريريريريريريادي ِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريْ بريريريريريريريريِق مريريريريريريريرين بريريريريريريريريريَ  مل نريريريريريريريري 

  
 إذا استكثََف. قاله ابن السكيت وغيره. َعْرض : السَّحاب أيضاً ، يقال له العَْرضو

ً  المتاَع وغيره على البيع عرضتُ  يقال  الُجْنِد والِكتاب. َعْرض . وكذلكَعْرضا

 فالن ، أي ال تذكرهُ بسوء. تَعِرَض َعْرض ويقال ال

ً  الفرسُ  َعرضَ  ويقال ً  ، إذا مرَّ  يَعِرض عرضا  في َعْدوه. وقال رؤبة : عارضا

 يَعِر. مسىتَّ يَلِصَ  ا يةوما
ً  وذلك إذا عَدا  صدَره ورأَسه مائالً. عارضا

طون ، إنما هو َعَرق يَجِري في»أنّه ذكر أهل الجنّة فقال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي   أعراضهم ال يُبولُون وال يتغوَّ

 ، وهو كل موضع يعرق من الجسد. يقال فالن طيّب األعراِض ِعْرض قال أبو عبيد : قال األموّي : واحد «مثل ريح الِمْسك

قال  .األعراض أنه كل شيء في الجسد من الَمغَابن ، وهي الِعْرض ، أي طيّب الريح. قال أبو عبيد : المعنى هاهنا في الِعْرض

 في النسب من هذا بشيء. الِعرض : وليس

 : بدن كّلِ الحيوان. الِعرض وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 : النَّْفس. الِعرضُ و

 عرابّي ، وهو أْحَسُن من أن يُذهب به إلى، معناه من أبدانهم على قول ابن األ« أعراضهم َعَرق يجري من»قلت : فقوله 

 المغابن. أعراض

 ، إذا الِعرض وقال األصمعّي : رجل خبيث
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 ، أي م ْلنت الريح. الِعر. كان م لنِت الرِّيح. وِس اٌء  بيث  
يح. قال :  العرض ، وامرأة طيّبة الِعرض وقال اللحياني : لبَن طيِّب  أو ُمِدَح ، وهو اإلنسان ذُمَّ  ِعرض : الِعْرضو، أي الّرِ

 الَجسد.

 الناَس بالباطل. يعترض ، إذا كان ِعَرْضنَةو ِعَرْضنٌ و،  ِعرضة وامرأةٌ  ِعرضٌ  قال : ورجلٌ 

لَيُّ »، قال :  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وأخبرنا السعدّي عن الحسين بن الفرج عن علي بن عبد هللا قال : قال سفيان في

 أن يُغَلَّظ له. ِعرُضه قال : «وعقوبته ِعرَضه الواجد يُِحلُ 

 وعقوبته الَحْبس.

ماً منه ال يحّل له ِعرضه أن يُِحّل ذمّ « ِعرضه يُحلُ »قلت : معنى قوله   والطعن عليه. اقتراضه ألنّه ظالم ، بعدما كان محرَّ

وقال  .ِعْرض : وادي اليمامة. ويقال لكّلِ واٍد فيه قًُرى ومياهٌ : الِعْرض الرجل : َحَسبه. وقال غيره : ِعرض وقال الليث :

 الراجز :

ِرِ.  عريريريريريريريريريريريْ ر.  مريريريريريريريريريريري   أال تريريريريريريريريريريريرى يف كريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريِ

  
 كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ َرَدا   َدْومسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية احملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَِّ.  

  
 أعراض المدينة ، وهي قُراها التي في أوديتها. وقال شمر : أعراضُ  ، وأخصبت الِعرض وقال األصمعّي : أخصَب ذلك

 اليمامة هي بطوُن سواِدها حيث الّزرُع والنخل.

ً  الجيشَ  َعَرضَ و  ، وهو العطاء والطمع. وقال عدّي بن زيد : العََرض . وقد فاتهَعْرضا

 مريريريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريريريريريذا أبول مريريريريريريريريريريريريريريريريريا أالقريريريريريريريريريريريريريريريريريي و 

  
َ اثن   َر. الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  و مريريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
 أي الطَّمع القريب. يقال أخذ القوُم أطماَعهم ، أي أرزاقهم.

ا  الخوارُج الناس ، إذا قتلوهم من أّي وجٍه أمكنَهم. وقيل : استعرض فهو ناحيةُ الشيء من أي جهٍة جئتَه. يقال ضالعُرْ  وأمَّ

 ُعْرضا الحائط ، أي ناحيته وقال أبو عبيدة : ُعرضَ  أي قتلوا من قَدروا عليه أو ظِفروا به ويقال اضرْب بهذا استعرضوهم

 األنف في حافتيه جميعاً.أنِف الفرس : مبتدأ ما انحدَر من قصبة 

ً  ُكِل الُجبُنَ »وروي عن محمد بن علي أنه قال :  ن وجدتَه ، وال تسأل عن  اعترْضه قال أبو عبيدة : معناه «ُعْرضا واشتِره ممَّ

 الشيء ، وهو ناحيته. ُعرض عِملَه مسلٌم أو غيره. وهو مأخوذ منأَعَمِله ، 

، أي من أّي  َعْرضهموالناس  ُعرض وقال : ُخْذهُ من َعْرضو ُعْرضٌ  الدار شئَت. الواحد أعراض وقال اللِّحياني : ألِقِه في أيّ 

 ، أي ناحيته. ُعرَضه لك الظَّبُي فارِمه ، أي واّلك أعرضَ  لك ، يقال ُمْعِرض فهو ُعرِضه شّقٍ شئَت. وكلُّ شيء أمكنَك من

السَّير في جانب ، وهو محموٌد في الخيل مذموم  مثقَّل : ضالعُرُ والجانب من كل شيء.  : العُرض ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 في اإلبل. ومنه قوله

 مع ضا   غَت ع رضيَّا ِ 
 أي يَلَزْمن الَمَحّجة.

 ، لغتان. قال : َعِرَض يَعَرضو،  يَعِرض لي َعَرض لإلنسان من الهموم واألشغال. يقال يَعِرض : ما العََرضوقال : 
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 اَّيوان.: ب ن كّل  الِعْر.و 
البحر  ُعرضوالجبل. قال :  ُعرض في اعترضَ  ، وهو ما ُعُرضٌ  الجبل ، والجميع ُعرض : طريٌق في العَروض وقال الليث :

 والنهر كذلك.

 الناس ، كلُّ ذلك يُوَصف به الوَسط. قال لبيد : ُعرض الحديث ، ويقال في ُعرض ويقال َجَرى في

رِّي وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريا رَ. السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا عريري   فريريتريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  الَّ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريورأب  مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياورا  قريريريريريريريريريري 

  
 ، أي جانب. وأنشد : ُعُرض قال : ويقال نظرُت إليه عن

ِه طريريريريريريريريامريريريريريريريرييريريريريريريريريا   رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريَرى الريريريريريريريريريريريريريريريريريَش عريريريريريريريرين عريريريريريريريري 

  
رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك فريريريريريريريوَق ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياال   كريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
 نصالً فوق نصل. تعِرضُ  يصف ماًء صار ريُش الطائر فوقَه بعُضه فوق بعض ، كما

ً  األَُسيِفَع أَُسيِفَع ُجهينة رضَي عن دينه وأمانته بأن يقال سابُِق الحاّج ، فاّدانَ  أاَل إنَّ »وفي حديث عمر أنه خطب فقال :   ُمعِرضا

ً  فاّدانَ »قال أبو عبيد : قال أبو زيد في قوله  .«قد ِريَن به ً  يعني استدانَ « ُمعِرضا الناس فيستِدين  يعترضُ  ، وهو الذي ُمعرضا

ن أمكنَه.  ممَّ

ً  فاّدانَ »األصمعّي في قوله وروى أبو حاتم عن   الُمعِرض وقال شمر في مؤلَّفه : ، أي أخذ الدَّيَن ولم يُباِل أاّل يؤّديَه.« ُمْعِرضا

ضَ و أعرضولي الشيُء  َعَرض لكل من يُْقرضه. قال : والعرب تقول : يعترض الذي المعترض هاهنا بمعنى  اعترضَ و تعرَّ

ً الُمعرِ  بمعنًى واحد. قال شمر : ومن َجعَل ً  هاهنا بمعنى الممكن فهو وْجهٌ بعيد ، ألنَ  َض ُمعرضا منصوب على الحال  معِرضا

من  الُمْعِرضُ  هو الذي يُقِرضه ، ألنّه هو الممكن. قال شمر : ويكون فالُمْعِرض لقولك اّدان ، فإذا فسَّرته أنه يأخذ ممن يمكنُه

 : اعترض بمعنى أعرض ائي فيوأنشد لط .َعُرضوثَوُب الُمْلبِس ، أي اتَّسَع  أعرضَ  قولك

ْه لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريرياظريريريريريريريرِيريريريريريريريَن بريريريريريريري ا هلريريريريريريريْم    ذا أعريريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريار    فريريريريريريريريريريرياٌر أبعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريري ِّهريريريريريريريريريريريا وغريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : وِغفاٌر : ِميسٌم يكون على الخّد.

 لك الشيُء ، أي بدا وظَهَر. وأنشد : أعرضَ  قال : ويقال

ةٌ  ٌة مريريريريريريريريريريريري  هلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريَّ ْه داويريريريريريريريريريريريريّ َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا أعريريريريريريريريريريريريْ

  
َن هبريريريريريريريريريا و   َريريريريريريريريريريْ اغريريريريريريريريريّرَد مسريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريِ

  
 أي بدت.

اء في قول هللا جّل وعّز : أي أبرْزناَها حتّى رأوها.  [100 الكهف :] (َوَعَرْضنا َجَهنََّم يَ ْوَمِئٍذ ِلْلكاِفرِيَن َعْرضاً ) وقال الفرَّ

 ، أي استبانْت وظهرْت. أعرَضتْ  قال : ولو جعلَت الفعل لها زدَت ألفاً فقلتَ 

 ن األعرابّي أنه قال في بيت ابن كلثوم :وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن اب

 أعرضِه اليمامة  وامشخرَّ ْ و 
 .عارُضها . ويقال ذلك لَجبَلها وهوُعرَضها أي أبدتْ 

ً  فاّدان»وقال ابن قتيبة في قوله  ً  أي استدانَ « ُمْعِرضا  عن األداء مولِّياً عنه. ُمْعِرضا

 في اعترض بمعنى أعرضَ  قال : ولم نجدْ 



359 

 

  ذا قيل له ال تستِ ْن فال يَ َبل. يعِر. قال :« م ْعِرضا   فاّدانَ »العرب. وقال ابن مشيل يف قوله كالُ 
 ؛ وهي الهديّةُ تُهديها لهم إذا قِدمَت من سفَر. وأنشد للراجز : ُعراضةً  أهلي َعّرْضتُ  أبو عبيد عن األصمعّي يقال

يريريريريريريريريريريرياْن  لريريريريريريريريريريريْ الأب  عريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريلُّ عريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريري 

  
رَّ   عريريريريريريريريريريَ راء مريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريري  ر ْن محريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ

  
 يعني أنها تَْقُدم اإلبل فيسقُط الغراُب على ِحملها إن كان تمراً فيأكله ، فكأنّها أهدته له.

أثراً ،  العُراضاتِ  وأْرِسل»أثراً. وقال ساجعهم :  العُراضاتُ  ويقال لإلبل : إنّها .عريضة ، أي ُعَراضة قال : ويقال قوسٌ 

 اآلثار عليها ُركبانُها ليرتادوا لك منزالً تنتجعه. العريضة ي أرسل اإلبلَ ، أ« يَبغينك في األرض َمْعمراً 

ضَ  وقال ابن شميل : يقال  لفالن. يُْعِرضك لي يشتُمني ويؤذيني ، وما اعترضو،  يَعِرض لي َعَرضولي فالٌن ،  تعرَّ

فادِشدقه. قال : ويقال  بعُْرِض  ، وهو الذي يأكل الشجرَ  َعروض ويقال َعتودٌ   ، وجمعه َعريض للماعز إذا نَبَّ وأراد الّسِ

 المرَعى بِشدقه فأكله. اعترضَ  ، إذا عريض َعروض ويقال .ِعْرضان

ضَ  ويقال  منه فاحتاَج أن يأخذ فيه يميناً وشماالً. ومنه َعُروٍض  فالٌن في الجبل ، إذا أخَذ في تعرَّ

 وهو يقودها على ثنّيٍة َركوبة ، فقال : وسلمعليههللاصلى قول عبد هللا ذي البِجادين المَزنّي يخاطب ناقة رسول هللا

 تعرَّضي َمَ ارجا  وس وِمي 
 تريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريرَُّ. اجلريريريريريريريريريريريريريريريوُّاِء لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريُو 

  
 هريريريريريريو أبريريريريريريو الريريريريريري ريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريي و  

  
ضتُ  ويقال : فاَق أسألهم ، أي تصدَّيت لهم أسألهم. تعرَّ  الّرِ

ضت وقال اللِّحياني : يقال ، يُعنَى مكةُ والمدينةُ  العَروض ولمعروفهم ، أي تصدَّيت. ويقال استُعمل فالٌن علىمعروفَهم  تعرَّ

 منكرة ، يعني طريقاً في َهبوط. َعروٍض  واليمن. ويقال أخذ في

ضَ  وقال الليث : يقال  فالٌن بما أكره. تعرَّ

ضَ  ويقال  وصُل فالٍن ، أي دَخلَه فساد. وأنشد : تعرَّ

 َ. وصل هفاق ْع ل بانَة َمن َتعرَّ 
ضَ  َمنْ »وقيل : معنى  ض أي زاَغ ولم يستَِقْم ، كما« : وصلُه تعَرَّ  الجبل يميناً وشماالً. َعروض الرجل في يتعرَّ

  وقال امرؤ القيس يصف الثريا :

ْه    ذا مريريريريريريريا الريريري ريريرير َّ يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرياء تريريريعريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل    تريريريريريريريعريريريريريريريرَُّ. أثريريريريريريريلريريريريريريرياِء الريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  املريريريريريريريفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ج أثناؤه على جارية توشَّحت به.أي لم تستقم في سيرها ومالت   كالوشاح المعوَّ

فالٍن ، إذا  ِعرضَ  فالنٌ  اعترضَ وفي الطريق تمنع السالكين سلوَكها.  المعترضة الشيُء ، إذا َمنَع ، كالخشبة اعترضَ  ويقال

الفرُس في َرَسنه ، إذا لم  اعترضَ وله بسهٍم ، إذا أقبَل به قُْبلَه فأصابه.  اعترض وَحَسبه. ويقال ِعرضه وقع فيه وتنقَّصه في

 يستقْم لقائده. وقال الطرّماح :

 أمريريريريريريريرياين املريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريك ر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ي وقريريريريريريريري  كريريريريريريريرينو 

  
ة    لريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ ا عريريريريريريريريريريريري   اعريريريريريريريريريريريري اِ. و    أ ريريريريريريريريريريريريَ
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 الجنُد على قائدهم. اعترضَ  ويقال

 الراجز :واحداً واحداً ، وقول  عرَضهم واعتََرَضهم القائد ، إذا

 مع ضا   غَت ع رضّيا 
 صعوبة. اعتَراضَ  من النشاط ، ليس اعتَراضهنَ  يقول :

 السَّير في جانب. قال : وهو محموٌد في الخيل مذموٌم في اإلبل. قال : ومنه قوله : :ـ  محّركـ  العُُرض وقال ابن األعرابي :

 مع ضا   غَت ع رضّيا 
ة.  أي يلَزمن المَحجَّ

فالٌن فالناً ، إذا فعَل مثَل فعله وأتى  عارضَ و فالٌن فالناً : إذا أخَذ في طريٍق وأخذ في غيره فالتقيا. عارضَ  الليث : يقالوقال 

،  ُمعارضةً  بمتاعٍ أو دابٍّة أو شيءٍ  عارضتُهوفالناً في السَّير ، إذا ِسْرت حيالَه وحاذيتَه.  عارضتُ  إليه مثل الذي أتَى إليه. ويقال

القوم ، إذا لم تستقبلهم ولكن  ِعراض ويقال ِسرنا في ، أي يباريني. يُعارضني كتابي بِكتابه. وفالنٌ  عارضتُ ودلتَه به. إذا با

 .ُعرضهم جئتهم من

ً  وقال أبو عبيد : أُلقحْت ناقة فالنٍ  فيضربها من غير أن تكون في اإلبل التي كان  معارضةً  الفحل يُعارضها ، وذلك أن ِعراضا

 يالً فيها. وقال الراعي :الفحُل رس

عريريريريريريريريريريارأب   حريريريريريريريريريرين  الَّ يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريري  ال يريريريريريريريريريري 

  
راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا     ال ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَريريريريريريريريريَن  الَّ غريريريريريريريريوالريريريريريريريرييريريريريريريريرياو عريريريريريريريريِ

  
 وقال ابن السكيت في قول البَِعيث :

ْه  بريريريريرياب فعريريريريريارضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريَ مسلريريريريريا هلريريريريريا َروَق الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريا يف كريريريريريرياو السريريريريريريريريريريريريريريرِّ أعجمريريريريريريا  اب الصريريريريريريريريريريريريريريِّ  َجلريريريريريريَ

  
با : إلى َجْنبه. وقال اللحياني : بعير، أي ناحيٍة  ُعرٍض  : أخَذت في عارَضتْ  قال : ، إذا لم يستقم في  ُمعاِرضٌ  منه. َجناب الّصِ

 .المعاَرضة ، إذا لم يعرف أبوه ويقال للسَّفيح : هو ابن معارضةو ِعراض القطار. ويقال جاءت فالنةُ بولٍد عن

 الرُجُل المرأة فيأتيَها بال نكاح وال ِمْلك. يعارض : أن الُمعاَرضةو

ض بيد عن األصمعي : يقالأبو ع ً  لي فالنٌ  عرَّ  الشيَء : جعلتُه عّرضت ، إذا َرحرَح بالشيء ولم يبيِّن وقال غيره : تعريضا

 ً ض من الكالم : ما المعَاريضو. عريضا ح.  ُعّرِ في ِخطبة المرأة في ِعّدتها : أن يتكلَّم بكالم يُْشبه  التعريضوبه ولم يصرَّ

ح به ، وهو  قد يكون بِضرب  التعريضوأن يقول لها : إنّك لجميلة ، وإن فيِك لبقيّةً ، وإن النساء لِمْن حاجتي. ِخطبتها وال يصّرِ

ضواألمثال وذكر األلغاز ، وهو خالُف التصريح في ُجملة المقال.  ً  الكاتب َعرَّ م الخّط.  تعريضا ، إذا لم يبيِّن الحروَف ولم يقّوِ

اخ :  ومنه قول الشَّمَّ

 َعرََّ. أس  را بتيماَء مَسرٌب  َ 
ضَ  ثعلب عن ابن األعرابي : ضَ و: قّوة الكالم وتنقيحه ، والرأي الجيِّد.  العارضةو. عارضة إذا صار ذا الرجُل : َعرَّ فالٌن  َعرَّ

ر. وإبلٌ  العَِريض ، إذا داَم على أكل ضة ، وهو اإلمَّ  َعَرضتُ  الفخذ ال في طوله. يقال منه َعرض في الِعراض : ِسَمتُها معرَّ

ً والبعير   .عّرضته تعريضا

 من العريض من الِمعَزى : ما فوَق الفطيم ودون الَجَذع. وقال بعضهم : العَِريضو
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ة  : ا صريريرييُّ ، و عه العريضو اليتباء : الذي قارب اإلثلاء.  ه   وي ال .ِعرضريريريان عل  أهل اَّجاُّ  اصريريريَّ أعرضريريريْ
َتها. وي ال الِعرضانَ    ال ذكرا . العريض ،  ذا جعلتها للبيع وال يكون نَ أعرضه  الِعرضا ،  ذا َ َصيريْ

وروى ثعلب عن ابن  .ِعرضانٌ  ، وجمعه عريضٌ  أبو عبيد عن أبي زيد : إذا رَعى الَجْفُر من أوالد الِمعَزى وقَِوَي فهو

ي ً  األعرابي قال : إذا أجَذع الجْدُي والعَناق سّمِ  : العارضوجانب الِعراق.  العارضو قال : .ِعرضان وَعتُوداً ، وجمعه عريضا

 السَّحاُب الُمِطّل.

ً  الشيَء ، أي جعلتُه أعرْضتُ  وقال الليث :  ُت إلى فالنةفالٍن ، إذا نحوَت نحَوه. قال : ونظر اعترضت ُعْرضَ و. َعريضا

يضٌ  ورجلٌ  .ُعرٍض  ، إذا نَظرَت في ُمعاَرضةً  ض : إذا كان ِعّرِ . قال :  يتعرَّ الشعر ،  عروض : العَروضوللناس بالشّرِ

ي األعاريض والجميع ً  ، وهو فواصل أنصاف الشعر ، سّمِ ؛ ألّن  عروض عليه ، فالنصف األّول يُعَرض ألن الشعرَ  عروضا

طرائَق الشعر وعموده ، مثل الطويل ، تقول  العروض والنصف األخير الشَّطر. قال : ومنهم من يجعل الثاني يُبنَى على األول.

ى ضروباً. قال : ولكّلٍ مقال.  واحد. عروضٌ  : هو  َعروض الشعر مؤنثة ، وكذلك العَروض َعُروضوواختالف قوافيه يسمَّ

 الَجبل.

 منَكرة. َعروٍض  وأَخذ في ِشدقه. بعُرض يأكل الشيء، وهو الذي  َعروضٌ  أبو عبيد عن األصمعي : َعتودٌ 

 كالمه ، أي فَحوى كالمه ومعنى كالمه. وقال التغلبي : َعروض وقال ابن السكيت : َعَرفُت ذلك في

مريريريريريريريريريريريارأبٌ  عريريريريريريريريريريري ّ  عريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريّل أانس  مريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريَ

  
روٌ.  لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا يريريريريريريريريلريريريريريريريريجريريريريريريريري ريريريريريريريريون وجريريريريريريريريانريريريريريريريري      عريريريريريريريريَ

  
عر. وأخذ فالٌن في َعروض قال : وتقول هي ، إذا كانت  ُعرِضيَّةٌ  تُعِجبني ، أي في ناحية. ويقال هذه ناقةٌ فيهاما  َعروض الّشِ

 وقال الشاعر : .ُعْرضيٌ  وَجملٌ  ُعرضيّةٌ  ريَِّضاً لم تَُذلَّل. ويقال ناقةٌ 

رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَي تريريريريركضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و  َ  الريريريريعريريريري  لريريريري   اعريريريريرورِ  الريريريريعريريريري 

  
ه   عريريريريريريريريريريريَ  أُ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريوارِس  لريريريريريريريريريريري ِّيريريريريريريريريريريري اء والريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريريَ

  
 إنّي أضمُّ العَنود ، وأُْلِحُق العَطوف ، وأزجر»ن النَّظر لرعيّته فقال : وفي حديث عمر حين وصف نفَسه بالسياسة وُحس

من اإلبل : الصَّعبة الرأس الذَّلول وسُطها التي يُحمل عليها ثم تساق وسَط اإلبل  العَروض العُْرضيّة ، قال شمر : «العَروض

ف لراكبها. ق  ألنها تكون آخر اإلبل.« العَروضَ  أزُجر» ال : وإنّما قال :المحّملة ، وإن ركبها رجٌل مَضْت به قُدماً وال تََصرَّ

، إذا قبِلْت بعض الرياضة ولم  َعروضٌ  . وقال ابن السكيت : ناقةٌ ُعْرضية ، وناقة َعروض وفيها َعروض قال : وتقول ناقةٌ 

 تستحكم. قال شمر : وأما في قول حميد :

جريريريريريري   رايب و ريريريريريريِ وطريريريريريريي يف قريريريريريريِ  فريريريريريريمريريريريريريريا ُّاَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رو.  أذود هريريريريريريريريرياو    مريريريريريريريريريا ُّلريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه يف عريريريريريريريريريَ

  
 وقال في قول ابن أحمر يصف جارية : .اعتراض أي في ناحيٍة أداريه وفي

ةو  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريّ هريريريريريريريا قريريريريريريريو  عريريريريريريريلريريريريريريريى عريريريريريريري  حريريريريريريريتريريريريريريري   مريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريتريريريريريريريريريودُّدِ   غريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري    أ دارىء ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريري 
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 : ُعرضيّةومنحتُها : أَعرتُها وأعطيتها.  كالمه إيَّاها ورفِقه بها. وقال غيره :وقال ابُن األعرابّي : شبّهها بناقٍة صعبٍة في 

: الذي فيه جفاٌء  العُرضيُ و .اعتراض صعوبة ، كأّن كالَمه ناقةٌ َصعبة. ويقال إنه أراد كلَّمتها وأنا على ناقٍة صعبة فيها

 وقال العّجاج : .اعتراضو: الذي فيه جفاٌء  العُرضيُ و .اعتراضو

َارٌس ع رضي    مح 
 ذو َ ْوأب 

ً  : سهٌم يُرَمى به بال ريش يَمِضي الِمعراض وقال الليث :  ِمعرضٌ  فيه الشيء. وثوبٌ  يُعَرض : المكان الذي الَمعَرضو. َعْرضا

 : سقائف المحمل. العوارضو: ذو َجلَد وصرامة.  العارضة الباب. وفالٌن شديد عارضة : العارضةوفيه الجارية  تُعَرض :

يت لعوارضاو : األسنان التي بعد الثَّنايا ، يقال فالنة  العوارض الفم. وقال األصمعي : ُعرض ألنّها في عوارضَ  : الثنايا ، سّمِ

 .العوارض نقيّة

الفم : ما يبدو  عارض : ما بين الثنيّة إلى الضرس. وقِيل : العارض وقال غيره : من األضراس. العوارض وقال اللحياني :

 حك. وقال كعب :منه عند الض

مريريريريريريريْه  م  ذا ابريريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريْ   ريريريريلريريريريو عريريريريوار. ذي ظريريريريَ

  
ٌل  لريريريريريريريريريريرا  مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريول    لريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ

  
 يصف الثنايا وما بعدها.

ي»بعَث أم ُسلَيم لتنظَر إلى امرأة فقال :  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن رسول هللا   العوارض ، قال شمر : «عوارَضها شّمِ

 وقال جرير : .عارض الفم ، وهي ما بين الثَّنايا واألضراس ، واحدها ُعرض هي األسنان التي في

يريريريريريريريهريريريريريريريا ل  عريريريريريريريارضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر يريريريريريريريوَُ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريري  ْذكريريريريريريري   أتريريريريريريريَ

  
   ُ َي الريريريريريريريَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا رِع َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريِ  بريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
 لتَبوَر بذلك ريحَ  عوارضها ، أي خدَّيه. وإنما أمَر النبي بشمٍ  عارضيه أيضاً : الخدُّ. يقال أخَذ الشَّعََر من العارض وقال شمر :

 فمها ، أطيّب أَْم خبيث.

، وهي  العارضة ، جمع للعوارض جانباه. وقال األصمعّي : يقال بنو فالن أكَّالون : َعروضاهوالوجه  عارضا وقال اللِّحياني :

 الشاة أو البعير يصيبُه داٌء أو سبٌُع أو كسر.

 .َعَرَضت قال شمر : وأجوده .َعِرضت ، أي مِرضت. قال : وبعضهم يقول عارضةٌ  من إبل فالن َعرَضتْ  وقال شمر : يقال

 وأنشد :

هريريريريريريرياأٌب  ريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريةٌ  ْه مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريريَ ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريَ

  
   ِ بريريريريريريريجريريريريريريريَ ق و ريريريريريريريََ ِ  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا واتَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريال هتريريريريريريري 

  
 ، وهو الذي يشتقُّ في َعْدوه. الِعَرْضنةَ  الليث : يقال فالٌن يعدو

 ، أي هديّة ، مثل الحنّاء ونحوه. ألهلك ُعَراضة وقال اللحياني : يقال اشتر بهذا

ضونا ما كان من ِميرةٍ أو زاٍد بعد أن يكون على ظهر بعير. يقال التعريض : الهديّة العُراضة وقال أبو زيد في  من ِميرتكم. َعّرِ

 : ما أطعَمه الراكُب من استطعََمه من أهل المياه. العُراضة وقال األصمعي :

 وقال ِهميان :

  ضا  ماهجا   عرَّضوا اجمللسَ و 
 أي سقَوهم. ويقال : َعَرفت ذلك في
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ني :  كالمريريه. وملريريه  عرو. كالمريريه وفحواه أي يف  معريرياريضو كالمريريه ،   ِمعرا.   ّن يف»قول ِعمراَن بن مس صريريريريريريريريريريريريريريَ
َل ومسة  عن الكذب املعاريض

هِ  وي ال .«مل اأب  الةريريوكَ  عرضريريَ  َعْر.َ  ،  ذا تلاولْته وأكلْته. وي ال رأيته تعر ضريريه الةريريَّ
 أي ظاهرا  من قري .عني ، 

ضةو بوا فيها من َرِغب ، ثم  َعرضةً  على أهل الحيِ  تُعَرض من النساء : البكر قبل أن تُحَجب ، وذلك أنها المعَرَّ ليرّغِ

 يحجبونها. وقال الكميت :

لريريريريريريريريريريا روعريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريا  ْذ ال تريريريريريريريريريريزال  تريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريرير وثريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِّ     عريريريريريريريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريرينَّ بريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري 

  
 ، كما يقال قُِذفت باللحم ولُِدَست ، إذا سمنْت. وقال ابن مقبل : مستَعَرَضة فهيالناقة باللحم ،  استُعِرضت ويقال

ْه  سريريريريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة سريريريريريريريريريريريريريريلِّهريريريريريريريا اء قريريريريريريري  َّ ريريريريريريريَ  قريبريريريريريريريَّ

  
عريريريريِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريبضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريعريريريريهريريريريريريريا املريريريريتريريريريبريريريري ِِّ و    اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريري 

  
 قال : خسيسة ِسنِّها : حين بََزلْت ، وهي أقَصى أسنانها.

وإذا طلب قوٌم عند قوٍم دماً فلم يُِقيدوهم قالوا :  .العَْرض ي أخذتُ منه ، أ اعترضتُ وويقال : كان لي على فالٍن نَقٌد فأعسرته 

ً  منه ، أي اقبلوا الّديةَ  فاعتِرضوا منه نَْعِرض نحن  .َعْرضا

ض ويقال انطلق فالنٌ  ضْ  على البيع. ويقال عرَضه بَجمله السوَق ، إذا يتعرَّ في  معتََرضٌ  به ، أي أقْمه في السُّوق. وفالنٌ  تَعرَّ

ً  الرامي القوَس ، إذا أضجعها ثم رَمى عنها َعرضَ و ُخلقه ، إذا ساءك كلُّ شيٍء من أمره.  .َعْرضا

أي قالوا : الذي ُوعدنا  [24األحقاف : ] (فَ َلمَّا رََأْوُه عاِرضاً ُمْستَ ْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قاُلوا هذا عاِرض  َُمِْطُرَّن)وقال هللا تعالى : 

 [.24األحقاف : ] (َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم ِبهِ )ل هللا : به سحاٌب فيه الغيث. فقا

ْجل العظيم من الجراد :  قد مأل األفق. عارضٌ  ؛ يقال مرَّ بنا عارض ويقال للّرِ

والُجْلُب إلى السَّواد يكون أبيَض  العارض : السحابة تراها في ناحيِة السماء ، وهو مثل الُجْلب ، إاّل أنّ  العارض وقال أبو زيد :

ً  من اإلبل : التي تأكل الِعضاهَ  العوارضووأبعََد.  العارض ، والُجلب يكون أضيَق من  ، أي تأكله حيثُما َوجدته. ُعُرضا

 وقول ابن ُمقبل :

 مهاريق فريلُّوج  تعرَّْضَن اتليا
 أراد : تعّرضهّن تاٍل يقرؤهن ؛ فقلب.

ضك لفالن ، وال يقال ما يَْعُرضك وقال ابن السكيت : يقال ما ،  يعترضهاوالمال  يستعرضها : ُمْعِرضة هذه أرضٌ  ويقال : .يُعَّرِ

 فيها نبٌت يرعاه المال إذا مرَّ فيها. ُمْعِرضة أي هي أرضٌ 

 : الضعيف. الضََّرعوالشاة والناقة.  الضَّْرع ضرع الحراني عن ابن السكيت ::  ضرع

َراعة قال أبو إسحاق : المعنى تَْدعون ُمظهِرينَ  [63األنعَام : ] (ُعونَُه َتَضرُّعاً َوُخْفَيةً َتدْ )وقول هللا جّل وعّز :  ، وهي شّدة  الضَّ

 الفقر إلى الشيء والحاجِة إليه. وانتصابهما على الحال وإن كانا مصدرين.

 فمعناه تخشَّعُوا [43األنعَام : ] (َتَضرَُّعوافَ َلْو ال ِإْذ جاَءُهْم أبَُْسنا )وأما قول هللا تعالى : 



364 

 

 وتذلَّلوا و ضعوا.
 له ، إذا ما تخشََّع له وسأله أن يُعطيَه. َضَرعوفالن لفالن  َضِرعَ  وقال شمر : يقال

 له مالي ، أي بذْلتُه له. وقال األسود : أضَرْعتُ  قال : ويقال قد

َ  و دُّهريريريريريريريريريريريريريم و  ئريريريريريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريَّ الَّ   ذا أ ريريريريريريريريريريريريريِ

  
و الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري    رَع  فريريريريريريريريريأبريريريريريريريريري  ه َ  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ادأِب مريريريريريريريريريالريريريريريريريريري 

  
 أي مبذول. وقال األعشى :

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريْل متريريريرييريريريريمريريريريريريريا  بريريريريريريريه أ َُ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريري ريريريريتريريريريهريريريريم 

  
َرعريريريريريريريا  هريريريريريم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا أتريريريريريوه أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارى ، كريريريريريلريريريريريُّ  ملريريريريريريريّ

  
به ، أي  َضِرعَ  قال : وقال ابن شميل : لفالٍن فرٌس قد .استضرعَ وله  َضَرع ويقال كلُّ واحٍد منهم وخضع. قال : ضرعَ  أي

عوغلبَه ، وهو في حديٍث ِلَسْلمان.   الظلُّ : قلَّ وقَلَص. وقال يوسف بن َعمرو : تضرَّ

ه  َ يريريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرأب  ، وظريريريريريريريريرياللريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَن قريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ

  
 تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّع  يف يَفِء الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ اأِب تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّعريريريريريريريريريريا 

  
 ِمْلَن قُديداً ، أي من قُديد.

  : الشَّراب الرقيق. وقال يصف ثغراً : الضَّريعو

ش  الريريريلريريريِّ ريريريريريريريا ِ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريرييريريريريريريريٌه وهريريريو مريريريعريريريتريريريريريريري ٌل  محريريريَ

  
ه بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريري َّنِّ مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول     كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريّ

  
 الضعيف. الضَرع : لغةٌ في الضريعو

 وقال :

هريريريريريريريرياو  لريريريريريريريرييريريريريريريريريِ  رفريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريري  ة  طريريريريريريريرييَّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريويريريريريريريريريّ

  
َح الريريريريريرييتريريريريريريالُ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِع   لريريريريريريْ ح  جريريريريريريِ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريِ

  
 المطويّة عنى به األُذن. والمستنبح : الذي ينبح نبَح الكالب طلباً للِقرى.

، أي نحيف ضاوّي. وفي الحديث أن  ضارع الشمُس أْي دنت للغروب. وقال غيره : رجلٌ  ضّرعت األحمر :أبو عبيد عن 

 الضاِويُّ النحيف. ومنه : الضارع .«!ضارعين ما لي أراهما»عليه رأى ولَدْي جعفٍر الطيّار فقال :  وسلمعليههللاصلىالنبي 

 .«؟الجسم ضارعَ  ما لي أراكَ »قول الحجاج لَسلم بن قتيبة : 

ِجماع ، وفيه األْطباُء وهي األخالف ،  الضَّْرع وقال أبو زيد : .الضَّرع العظيمة من الغنم : الضريعة أبو عبيد عن األموّي :

 واحدها ِطْبٌي وِخْلف ، وفي األْطباء األحاليل ، وهي ُخروق اللَّبَن.

عتِ  أبو عبيد عن الكسائّي قال : ً  الِقدرُ  ضرَّ ع ، إذا حاَن أن تُدِرك. وقال األصمعّي : تضريعا  : التلّوي واالستغاثة. التضرُّ

َرعِ الغُْمرِ  ، وهو الغُمر من الرجال الضعيُف. وأنشد : َضَرعٌ  وقال الليث : رجلٌ   فما أنا بالواني وال الضَّ

 وأنشد : ضارع ، وَجْنبك ضارعٌ  ويقال جسُدك

 من اَّ ْسن  نعاما  وجلب ك ضارع  
 وأنشد : .َضَرع ورجلٌ  َضَرع ال : وقومٌ ق

 أنت م ال أ  ا ٌ  وال َضرَع  و 
 ، إذا قُرَب نِتاُجها. ُمْضِرعٌ  الناقةُ فهي أضرعتوقال : 
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؛  مضارع كأنّه مثلُه أو ِشْبهه. وقال األزهري : والنحويون يقول للفعل المستقبل : يضارَعه للشيء : أن المضارعةوقال : 

 لمشاكلتِِه األسماء فيما يلحقه من اإلعراب.
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 وِصرٌع. ِضرعٌ  قَُوى الَحْبل ، واحدها والصُّروع : الضُّروعوهذا وِصرعه ، بالضاد والصاد ، أي مثله.  ِضْرع ويقال هذا

ع أبو عبيد عن الفراء : جاء فالنٌ   لي ويتأرض ، ويتصّدى ويتأتّى ، أي يتعّرض. يتضرَّ

بِرق ، وأهل الحجاز  : الضريع قال الفراء : [6الغَاِشيَة : ] (ْيَس هَلُْم َطعام  ِإالَّ ِمْن َضرِيعٍ لَ )وقال هللا تعالى :  نبٌت يقال له الّشِ

ونه ال ُيْسِمُن )لتَسَمُن عليه إبلُنا. فقال هللا :  الضَّريع إذا يَبِس. وهو اسٌم. وجاء في التفسير أن الكفَّار قالوا : إنَ  الضَّريعَ  يسمُّ
 [.7الغَاِشيَة : ] (َوال يُ ْغِِن ِمْن ُجوعٍ 

لَع : هي  .الضَّريع وقال الليث : يقال للِجلدة التي على العظم تحت اللَّحم من الضَّ

طب ، فإذا جفَّ فهو َعوَسٌج ، فإذا : الضَّريع ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :  الضارعو زاَد ُجفوفُه فهو الَخزيز. قال : العَوَسج الرَّ

 : الجمل الضعيف. الضََّرعو: المتهالك من الحاجة للغنّي.  الضََّرعوالرُجل الَجبان.  : الضََّرعو: المتذلِّل الغنّي. 

 والغين.المانع ، وكذلك الغاضر ، بالعين  : العاضر أهمله الليث. وروى أبو العباس عن عمرو عن أبي عمٍرو قال ::  عضر

 واختلف النحويون في علّة دخول الهاء في [2الَحّج : ] (َتْذَهُل ُكُل ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ )قال هللا جّل وعّز : :  رضع

 الرضاع ألنَ  ُمرِضع قال : ولو قيل في األمّ  .تُرِضعُه التي معها صبيٌ  : الُمرِضعو: األم.  المرِضعة ، فقال الفراء : المرِضعة

كان صواباً.  مرضعةٌ  يكون إاّل من اإلناث ، كما قالوا امرأة حائض وطامث ، كاَن وجهاً. قال : ولو قيل في التي معها صبيٌ ال 

وقال أبو العباس : الذي  .ُمرِضع الِفعَل. ولو أراد الصفة لقالـ  وهللا أعلمـ  ألنه أراد المرضعة أدخل الهاء في وقال األخفش :

 قاله األخفش ليس بخطأ.

. قال :  (ُكُل ُمْرِضَعةٍ ) قال و .ترضع : التي الُمرضعة وأخبرني المنذرّي عن ابن اليزيدي عن أبي زيد قال : : كّل أّمٍ

 .الرضيع : التي معها الصبيُ  الُمرِضعو بعد. تُرِضع ولم تُرِضع التي قد دنا لها أن : المرضعو

، كما يقال امرأةٌ ُمطِفل : ذات طفل ، بال هاء ، ألنك ال تَِصفُها بفعٍل منها  رضيع ذاتُ  : مرضع وقال الليث : قال الخليل : امرأةٌ 

 [2الَحّج : ] (َتْذَهُل ُكُل ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ )واقعٍ أو الزم ، فإذا وصفتَها بفعٍل هي تفعله قلت ُمْفِعلة ، كقول هللا تعالى : 

ً  بأنَّ معها وصفَها بالفعل فأدخل الهاء في نعتها. ولو وصفَها  .ُمرِضع قال رضيعا

ضاعَ  ، وتفسيره أن «من الَمَجاعة الرضاعة انظرَن ما إْخوانكّن ، فإنّما»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  الذي  الرَّ

م ن َجوعتَه ، فأّما الكبير ِرَضاعُ  يحّرِ  ينفعُه من جوعٍ وال يُغنيه ال يحّرم ؛ ألنه ال فرضاُعه الصبي ؛ ألنه يُْشبِعه ويَغذوه ويسّكِ

 من طعام ، وال يَْغذوه اللبن كما يغذو الصغيَر الذي حياتُه به.

 والعرب تقول : لئيم .الراضعون ، أي لئيم ، والجميع رضيع راضع فهو يرُضع رضاعة الرجل رُضع وقال الليث : تقول

 ناقتَه من يرَضع ويقال نُِعَت به ألنّه .راضع
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 ي سَمع صو   الةَّخ  في ل  لبله.لؤمه ل الَّ 
ِضعو الراضع ثعلب عن ابن األعرابي قال : شاتَه بفمه لئالَّ  رِضع : الخسيس من األعراب ، الذي إذا نزل به الضَّعيف الرَّ

ً  يسمعه الضَّيف. يقال منه  ال :وقال بعضهم : لو عيَّرُت رجالً بالرضع لَخِشيُت أن يَُحور بي داؤه. ق َرِضع يرَضع َرْضعا

َضعو  : ثَديُها في فم ولِدها. مرِضعةٌ  وامرأة .رضيع : معها ُمرِضع وامرأة .َرَضعة : ِصغار النخل ، واحدهُ  الرَّ

 من السن : اللتان شِرب عليهما اللبن. الراضعتان الليث :

 ع العرَب تُنِشد :قال : وأخبرني عيسى بن عمر أنه سم .رِضَع يرَضعو،  يَرِضع الصبيُ  رَضع أبو عبيد عن األصمعّي :

عريريريريريوَنريريريريريريرياو  رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نريريريريرييريريريريريريريا وهريريريريريم يريريريريريَ وا لريريريريريلريريريريريريريا الريريريريريريري ُّ  ذمريريريريريُّ

  
ل    عريريريريريريريريريْ  أفريريريريريريريريرياويريريريريريريريريريَق مسريريريريريريريريريىّت مريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  رُّ هلريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريري 

  
ضوعة قال : وقال األموّي :  .ِرضاعةو َرضاعةو،  ِرضاعو َرضاعٌ  قال : ويقال .تُرِضع التي من الغنم : الرَّ

اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى األمر ، كما  [233البَقََرة : ] (َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ َواْلواِلداُت يُ ْرِضْعَن )وقال هللا تعالى : 

تقول حسبُك درهٌم ، فاللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى األمر ، معناه اكتِف بدرهم. وكذلك معنى اآلية : لرتضعِ الوالداُت. وقوله : 

 ألوالدكم. ُمرِضعةً  أي تطلبوا [233البَقََرة : ] (1)(َأْوالدَُكْم َفَّل ُجناَح َعَلْيُكمْ َوِإْن َأَرْدُتْ َأْن َتْسَتِْضُعوا )

 ابب العني والضاد مع الَّلم

 [ع ض ل]
 استعمل من وجوهه : عضل ، علض ، ضلع ، ضعل.

 [232البَقََرة : ] (َفَّل تَ ْعُضُلوُهَن َأْن يَ ْنِكْحَن َأْزواَجُهنَ ):  عزوجلقال هللا :  عضل

غبْت نزلت في َمعِقل بن يَسار الُمَزني ، وكان زّوج أختَه رجالً فطلَّقَها ، فلما انقضت ِعّدتُها خطبَها ، فآلى أاّل يزّوجه إياها ، ور

 اآلية. (َفَّل تَ ْعُضُلوُهنَ )أخته فيه ، فنزلت : 

 األصمعّي وغيره. َعْضالً. قاله يعِضلهاو يعُضلها فالٌن أيَِّمه ، إذا منعها من التزويج َعَضل ويقال

ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َيَِْتنَي ِبفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنةٍ )وأما قول هللا :   العَْضل فإنَ  [19النِّساء : ] (َوال تَ ْعُضُلوُهَن ِلَتْذَهُبوا بِبَ ْعِض ما آتَ ي ْ

ها وال يحسَن معاشرتَها ليضطّرها بذلك إل وج المرأته ، وهو أن يُضارَّ ى االفتداء منه بمهرها ؛ سماه هللا في هذه اآلية من الزَّ

 َعْضالً ألنه يمنعها حقَّها من النَّفقة وُحسن الِعشرة واإلنصاف في الفراش ، كما أن الولّي إذا منع حريمتَه من التزويج ، قد منعها

 الحقَّ الذي أبيح لها من النكاح إذا دَعْت إلى كفٍء لها.

ها حتَّىوروى معمر عن أيُّوب عن أبي قالبة أنه قال   في الرجل يَّطلع من امرأته على فاحشة ، قال : ال بأس أن يضارَّ

__________________ 
 .«وال جلا  عليكم أن تس ضعوا أوالدكم»( يف امل بوع : 1)



368 

 

 تلع مله. قال األُّهرّي : فجعل هللا اللوايت أيتني الفامسةريريريريريريريريريريريريريريَة مسريريريريريريريريريريريريريريت َليا   من  لة اللسريريريريريريريريريريريريريرياء اللوايت ََنَى هللا 
 أُّواجهّن من َعْضلهنَّ ليذهبوا ببعض ما  َتوهن من الص اق.

قال أبو عبيد : قال األموّي في قوله  «بي أهُل الكوفة ، ما يرَضون بأمير وال يرضاهم أمير أعَضلَ »وروي عن عمر أنه قال : 

قال  .ُمعِضل األمُر فهو أعضلَ  دوهو األمر الشديد الذي ال يقوم به صاحبُه. يقال ق العُضال هو من« : بي أهُل الكوفة أعضل»

المرأة تعضيالً ، إذا نِشب الولُد فخرَج بعُضه ولم يخرْج بعٌض فبقي معترضاً وكان أبو عبيدة يحمل هذا  عضَّلت : ويقال قد

 األمر ويراه منه. إعضال على

 ويقال : أنزَل القوم بي أمراً ُمعِضالً ال أقوم به. وقال ذو الرمة :

  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  مل أقريريريريريريريريريريريريريريِذْف ملريريريريريريريريريريريريريريؤمريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية  و 

  
بريريريريريريريريريريريريريريريرية  ع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياال  وجريريريريريريريريريريريريريريريريِ  إبذن هللا مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ُمْعِضلو ُعضال : المنَكر الذي يأُخذ ُمباَدهةً ثم ال يلبث أن يقتُل ، وهو الذي يعيي األطبّاء. يقال أمرٌ  العَُضال وقال شمر : الداء

 .ُمعِضل ، فإذا لِزم فهو ُعضال ، فأّولُه

ْوج : حبسها. َعْضلوقال :   المرأة عن الزَّ

 األرُض بأهلها ، إذا ضاقت بهم لكثرتهم. وأنشد ألوس بن حَجر : عّضلت األصمعّي : يقالوقال 

ا  لريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء مريريريريريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريَّ  تريريريريرى األرَ. مريريريريِ

  
رُِ   َرمريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريع  عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا جبريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 ، أي داهيةٌ من الدَّواهي. العَُضل من ُعْضلةٌ  ويقال فالنٌ 

 َعَضل ذكر الفأر. وقال الليث : بنو العََضل الُجَرذ ، وجمعه ِعْضالن. وقال ابن األعرابي :بفتح الضاد والعين فهو  العََضل وأما

يش : حياِن يقال لهما القاَرة ، وهم من كنانة. َعَضل : حيٌّ من كنانة وقال غيره :  والّدِ

كوبِ  عضَّلت وقال أبو زيد :  عّضلت  وكّلِ عمل. وقال أبو مالك :الناقة تعضيالً وبّددت تبديداً ، وهو اإلعياء من المشي والرُّ

 المرأةُ بولدها ، إذا َغصَّ في الفرج فلم يخرْج ولم يدخْل.

لَتْ  َزبَّاء ذاُت َوبٍَر ، لو وردت على أصحاب محمد» وسئل الشعبّي عن مسألة ُمْشكلٍة فقال : بهم  عضَّلت قال شمر : «بهم لعَضَّ

 ، أي ضاقت عليهم.

 الجواب عنها َذرعاً ؛ إلشكالها.قلت : أراد أنّهم يَضيقون ب

ل وقال الليث : يقال للقطاةِ إذا نَِشب بيُضها : قطاة  .ُمعَّضِ

ق وامرأة ل قال األزهري : كالم العرب : قطاة ُمطّرِ  .معّضِ

غير الرجال  والعُضليُّ : القوّي من الرجال والعَضيل :المنَكر منهم الضَّخم الشأن ، الجْمع العَِضيلون والعَُضالء. فإذا كان من

نكيرةٌ في الشدَّة. وِحصٌن َعِضيل : نكير ُمشرف. ومكاٌن َعضيل : ضيِّق بأهله ، ويكون المشرَف  : عضيلة وناقةٌ  .ُعُضل فجمعُه

 ، نحو ِحصٍن عضيل. قال
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 مرّار :
رَا جريريريريريريريريذ ريريريريريريريريَة والريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريْه  مَّ   حبريريريريريريريريَْ   ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريرينَّ عضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل     عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييَّ روايب كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ

  
 األشراف من األرض.الروابي : 

ْفلَى ، تأكلهُ اإلبل فتشرب كلَّ يوٍم عليه الماء. العََضلة أبو عمرو :  : شجرة مثل الّدِ

 أم العََصلة ، ولم يرِوها لنا الثِّقات عن أبي عمرو. العََضلة قال األزهري : ال أدري أِهيَ 

:  العُضال : ضخمة. قال : والدَّاء َعِضلَةٌ  والعضد. يقال ساقٌ : كل لحمٍة غليظٍة ُمْنتَبرة مثل لحمة الساق  العََضلة وقال الليث :

 الذي أعيا األطباَء عالُجه.

عليه ، أي ضيّقُت عليه أمره وُحلُت بينه وبين ما يَُرومه ،  عضَّلتو: الذي قد أعيا صاحبَه القياُم به. قال :  الُمْعِضل واألمر

 الشجرة ، إذا التفّت وكثر أغصانُها. وأنشد : اعضألَّتوياض. قال : : موضع بالبادية كثير الغِ  العََضلوُظلماً. قال : 

هريريريريريريريريريريريريريا َأمْيٌ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريرياٌع   كريريريريريريريريريريريريريأّن ُِّمريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريريراَءَد يف غ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون  مريريريريريريريريريريري 

  
 بالطاء.« ُمعطئلّهْ »قال األزهري : ورواه غيره : 

 الِعلّوض وروى ثعلب عن ابن األعرابي قال :: ابن آوى ، بلغة حمير.  الِعلّْوض أهمله الليث غير حرٍف واحد ، قال ::  علض

 ابن آوى. :

م ولم  الضاِعل أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال ::  ضعل : الجمل القوّي. قال : والطاعل : السهم المقوَّ

 : دقّة البدن من تقارب النسب. الضَّعَلو أسمع هذين الحرفين إاّل له. قال :

 .«نوادر ابن األعرابيّ »ة ، وهي من وهذه الحروف غريب

ً  كّلِ إنسان أربع وعشرون ضلوع أخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال ::  ضلع ً  ، وللصَّدر منها اثنتا عشرة ِضلعا  ِضلعا

ى الجوانح ، وخْلفها من الظهر الَكتِفاِن ، والكتفاِن  بحذاء تلتقي أطرافها في الصدر ، وتتّصل أطراف بعضها ببعض وتسمَّ

ً  الصدر. واثنتا عشرة منها ُشرُسوف ،  ضلع أسفل منها في الجنبين ، البطُن بينهما ، ال تلتقي أطرافُها ، على طرف كلّ  ضلعا

هابة ، ويقال له لساُن الصَّدر. وكل من أضالع الجنبين أقصر من التي تليها  ِضلع وبين الصَّدر والجنبين ُغضروٌف يقال له الرَّ

لع آخرها ، وهي التي في أسفل الجنب ، يقال لها إلى أن تنتهي إلى  الِخْلف. الّضِ

 : الجائر. الضالع أبو عبيد عن أبي زيد :

 مع فالن. َضْلعُك ، إذا مال. ومنه قيل : َضِلَع يَْضلَع وقال الكسائي مثله. وقد

 بالعداوة.واحد. يعني اجتماعهم عليه  َضْلعٌ وأبو زيد : هم عليه أَْلٌب واحد ، 

 َضلَعِ واللهم إنّي أعوذ بك من الهّمِ والحَزن ، والعَْجز والكَسل ، والبُْخل واْلُجْبن ، »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

ْلع وقال ابن السكيت :«. الدَّين ، وَغلَبة الرجال  االعوجاج. ُرمحٌ :  الضلَعومع فالن. قال :  َضْلعُك : الميل ، ومنه قولهم : الضَّ

ج. َضِلعٌ   : معوَّ

 ثِقَلُه حتّى يميل« الدَّين َضلَع»قلت : فمعنى 
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 بصامسبه عن مسّ  االستواء ل  له.
هكذا رواه الثقات بكسر الضاد  .«بِِضلَع ُحتِّيه»أنه أمر امرأةً في دم الحيض يُصيب الثوب :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

لَع ريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال :وفتح الالم. وأخبرني المنذ  : العُود هاهنا. الّضِ

لَع ِضلَع قلت : أصل ً  ِضلَع الجنب ، وقيل للعود الذي فيه انحناء وِعَرٌض واعوجاجٌ  الّضِ لَع ، تشبيها الذي هو واحد  بالّضِ

 األضالع.

لَع وقال الليث : هي ْلعو الّضِ  ، لغتان. الّضِ

 .أضلُع وثالث ِضلَعٌ  هذهقال : والعرب تقول 

لَع كأنّي بكم يا أعداء هللا ُمقتَّليَن بهذه»لّما نظر إلى المشركين يوم بدٍر قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث ثالث أن النبي   الّضِ

لَع ، قال األصمعّي : «الحمراء لَعال انزل بهاتيك : ُجبيل يستطيل في األرض ليس بمرتفع في السماء ، يقال : الّضِ وقال  .ّضِ

لع غيره : لَع ُجبَيل صغيٌر ليس بمنقاد وقال ابن شميل : الّضِ  : خطٌّ يَُخطُّ في األرض ثم يَُخطُّ آخر ، ثم يُْبَذر ما بينهما. وُرْمحٌ  الّضِ

  أعوج. وأنشد : : َضِلعٌ 

 بريريريريريريكريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياع  كريريريريريريجريريريريريريريذع املريريريريريريزَدرَع 

  
ع   لريريريريريريريريِ ه أجريريريريريريريريرد  كريريريريريريريريالريريريريريريريريرُّمريريريريريريريريح الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريري ريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريَ

  
رنوق. والفليق : المطمئن في عنق البعير الذي فيه الحلقوم.يصف اإلبل تَنَاوَ   ُل الماَء من الحوض بكل ُعنٍق كِجذع الزُّ

وُمطَّلٌع ، الضاد تدَغم في التاء فيصيران طاء مشّددة ، كما تقول اطَّنَّني أي اتّهمني ،  ُمضطلعٌ  وقال الليث : يقال إنّي بهذا األمر

بحمله ، أي قويٌّ عليه ،  مضطِلع الِحْمَل ، إذا احتملته أضالعه. وقال ابن السكيت : هو اضطلعو: واطَّلم إذا احتمل الظُّلم. قال 

 وهو من الضَّالعة. قال : وال يقال مّطلع بحمله.

لع ، إذا كانت سنُّه شبيهةَ  ُضْلع وقومٌ  َضلعاءُ  وامرأةٌ  أضلع وقال الليث : ورجلٌ   الشَّديد الغليظ.يوصف به  األضلعوقال :  .الّضِ

الفم :  ضليع وقال القتيبي : قال أبو عبيد : أراد أنه كان واسع الفم. الفم. ضليعَ  أنه كان وسلمعليههللاصلىوفي صفة النبي 

 قال أبو عبيد : «لضليع إنّي منهم» قول الجنّي الذي صارَع عمر بَن الخّطاب : بَيُِّن الضالعة. قال : ومنه ضليعٌ  عظيُمه ، يقال

قوله في منَطق النبي  قال : ومنه والعرب تذمُّ بصغر الفَِم وتحمد َسعَته. معناه إني منهم لَعظيم الَخْلق. قال القتيبي :

ُجل إذا كان كذلك أْشَدق ، بيِّن الّشِدق. «كان يفتتح الكالم ويختمه بأشداقه»إنه  وسلمعليههللاصلى  ، وذلك ِلُرْحب ِشدقه. ويقال للرَّ

 فقال : ُغؤور العينين ، وإشراُف الحاجبَين ، وُرْحب الشدقين. ؟ما الجمال معُي : قلت ألعرابّي :وقال األص

: الطويل  الّضليع الَخْلق ، إذا كان تامَّ الَخْلق ُمْجفَر الجنبين غليَظ األلواح كثير العََصب. ضليع وقال ابن السكيت : فرسٌ 

 الجنبين.األضالع العريض الصدر الواسع 

ل الهذلّي : وقال األصمعّي : المضلوعة : القَوس.  وقال المتنّخِ
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 واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  عريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريِ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريرية  

  
ِل   عريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريارِي ومل يريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ  اتبريريريريريريريريريريريريريَ

  
، إذا كانت خطوطه عريضةً  مضلّع بُردٌ  : الثوب الذي قد نُسج بَعُضه وترك بعضه. وقال غيره : المضلَّع وقال ابن شميل :

 كاألضالع.

ْولع ثعلب عن ابن األعرابي قال :  عليه أي جائرة عليه. وقال ابن َهْرمة يصف امرأة : ِضلَعٌ  المائل بالَهَوى. هي : الضَّ

ع و  لريريريريريريَ  هريريريريريريي عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريا يف مسريريريريريريكريريريريريريمريريريريريريهريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريريريْه   لريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريرأب يف قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريَ

  

 [ع ض ن]
 استعمل من وجوهه :

 وهو معروف. الغَضا له شوك ، واحدتها نُْعَضة.شجر من  : النُّْعض أبو زيد عن األصمعي ::  نعض

 منه شيئاً ، أي ما أصبت. نعَْضتُ  وقال ابن دريد : ما

 قلت : وال أحقُّه ، وال أدري ما صّحته ، ولم أره لغيره.

 ابب العني والضاد مع الفاء

 [ع ض ف]
 استعمل من وجوهه : ضعف ، ضفع ، فضع.

األحَزاب : ] (لنَِّبِ  َمْن َيَِْت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنٍة ُيضاَعْف هَلَا اْلَعذاُب ِضْعَفنْيِ َّي ِنساَء ا)قال هللا جّل وعّز : :  ضعف

، قال أبو عبيدة : معناه يجعل الواحد ثالثة ، أي تعذَُّب ثالثة أعذبة. قال : عليها أن تعذَّب مّرةً  (يَُضعَّفْ )وقرأ أبو عمرو :  [30

 اب ثالثةَ أعِذبة.صار العذ ضوعف ضعفين فإذا

قلت : هذا الذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاز كالمهم ، وما يتعارفونه بينهم. وقد قال الشافعي شبيهاً بقوله في 

 ً تين. قال : ولو قال ِضعفَ  رجل أوصى فقال : أعطوا فالنا ما يصيب ولدي ،  ضعفَيْ  ما يصيب ولدي. قال : يعطى مثله مرَّ

 فإن أصاب مائةً أعطيتَه ثالثمائة.نظرَت ، 

والوصايا  قلت : [.13آل ِعمَران : ] (يَ َرْوَِنُْم ِمثْ َلْيِهْم رَْأَي اْلَعنْيِ ):  عزوجلقلت : وقد قال الفراء شبيهاً بقولهما في قول هللا 

والموَصى إليه ، وإن كانت اللُّغة تحتمل يستعمل فيها العرف الذي في خطابهم موضوع كالم العرب يذهب إليه َوْهُم الموِصي 

وكذلك روي عن ابن  غيره يتعارفه المخاِطب والمخاطب ، وما يسبق إلى األفهام من شاهد الموصي مما ذهب وهمه إليه كذلك.

عمل فيه فهو عربيٌّ مبين ، ويرّد تفسيره إلى الموضع الذي هو صيغة ألسنتها ، وال يُست عزوجلعباٍس وغيره. فأما كتاب هللا 

عفوالعرف إذا خالفَتْه اللغة.  في كالم العرب : الِمثْل إلى ما زاد ، وليس بمقصور على مثلين ، فيكون ما قاله أبو عبيدة  الّضِ

أي مثاله وثالثة  ِضعفاه هذا أي مثاله. وجائز في كالم العرب أن تقول : ضعفاه هذا أي ِمثْلُه ، وهذا ِضْعف صواباً ، يقال هذا

 فَُأولِئَك هَلُْم َجزاءُ ):  عزوجلفي األصل زيادة غير محصورة. أال ترى قول هللا  الضعف ألنأمثاله ، 
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ْعِف ِبا َعِمُلوا َبأ : ] (الض  ِ  عف األضريريريعاف مل ي رِْد به ِمْ ال  وال م َلني ، ولكلَّه أراد [37سريريريَ ، وَأو  األ ريريريياء   لضريريريِّ
عَل عةرأَب أم اله ، ل ول هللا جّل وعّز : َمْن جاَء اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثاهِلا َوَمْن جاَء اِبلسَّيِ َئِة َفَّل َُيْزى ) به أن َي 

 صريريريريريريريريور وهو امل ل ، وأك ره غت  صريريريريريريريريور. وأما قول هللا تعا  :  الضريريريريريريريريعف فأقل   [160األنَعاُ : ] (ِإالَّ ِمثْ َلها
ْعَفنْيِ ) اثلان فإن سريريريريياق ا ية وا ية اليت بع ها دّل  ضريريريريعفانِ   َّنما [30األمسزَاب : ] (ُيض   اَعْف هَلَا اْلَعذاُب ض   ِ

ْعَفنْيِ  على أّن املراد من قوله وِلِه َوتَ ْعَمْل )َمرَّتنِي. أال ترى قوله بع  ذكر العذاب :  ضريريريِ َوَمْن يَ ْقُنْت ِمْنُكنَّ ّلِِلَِّ َوَرس   ُ
ا َأْجَرها َمرََّتنْيِ  هللا ألّمها  املؤملني من األجر م َلْي ما لغتهّن من فإذا جعل  [.31األمسزَاب : ] (ص     احِلاً نُ ْؤَِ

نسريرياء األمَّة تفضريرييال  هلّن عليهّن ، فكذلك  ذا أته بفامسةريرية   مس اه نَّ ع ذبْه م َلْي ما يعذَّب غتها. وال َيوُّ 
 أن ت عَ ى على ال اعة أجَرين ، وعلى املعصية أن تعّذَب ثالثة أعذبة.

إن أعطيتني درهماً كافأتك بضعفين ، فمعناه  حويين وقوُل أهل التفسير. وإذا قال الرجل لصاحبه :وهذا الذي قلتُه قوُل ُحذّاق الن

 بدرهمين.

اُج في قول هللا : جَّ ً  [38األعَراف : ] (َفآَِِْم َعذاابً ِضْعفاً ِمَن النَّارِ ) وقال أبو إسحاق الزَّ ً  قال : عذابا عف ؛ ألنّ  مضاعفا  الّضِ

األعَراف : ] (قاَل ِلُكٍل ِضْعف  )الشيء  تضعيف ن : أحدهما المثل ، واآلخر أن يكون في معنىفي كالم العرب على ضربي

 .مضاعف أي للتابع والمتبوع ؛ ألنّهم قد دخلوا في الكفر جميعاً ، أي لكّلٍ عذابٌ  [38

عذاب الحياة  ِضعفَ  أي أذْقناك [75: اإلسَراء ] (ِإذًا َْلََذْقناَك ِضْعَف احْلَياِة َوِضْعَف اْلَمماتِ )وقول هللا جّل وعّز : 

 .التضعيف عذاب الممات ، وَمعناهما ِضعفَ و

ُتْم ِمْن زَكاٍة ُترِيُدوَن َوْجَه هللِا فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ )وقول هللا جّل وعّز :  وم : ] (َوما آتَ ي ْ  معناه الداخلون في [39الرُّ

ْعف ، أي يُثابون التضعيف  [.37َسبَأ : ] (فَُأولِئَك هَلُْم َجزاُء الضِ ْعِف ِبا َعِمُلوا)الذي قال هللا تعالى :  الّضِ

، بمعنًى واحد. ومثله امرأة ُمناَعمة ومنعَّمة ، وصاَعر المتكبّر َخدَّه وصعّره ، وعاقدت  ضعّفتهوالشيء  ضاعفت والعرب تقول

 وعقّدت ، وعاقبت وعقّبت ، بمعنًى واحد.

 الشيء وأنشد قول لبيد : أضعفتُ  من المضعوف أبي عمرو قال :أبو عبيد عن 

ني مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريوفريريريريريريريريا  و  ه و عريريريريريريريريالريريريريريريريريَ وطريريريريريريريري  ردا   ريريريريريريريري   فريريريريريريريريَ

  
رجريريريريريريرياٌن يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكُّ املريريريريريريريفريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  اٌن ومريريريريريريريَ   ريريريريريريري 

  
ًة ُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد ):  عزوجلوأما قول هللا  ٍة َضْعفاً الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وَّ وم ] (قُ وَّ الرُّ

 قال قتادة : [54: 

ٍة َضْعفاً )قال : من النُّطفة.  (َخَلَقُكْم ِمْن َضْعفٍ )  .الضُّْعفو الضَّْعف وفيه لغتان : ، قال : الَهَرم. (ُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ

وم :] (الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعفٍ  هللاُ )و:  [66 األنفال :] (َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفاً )وقرأ عاصم وحمزة :  بفتح  [54 الرُّ

ً ) و (ُضْعفٍ  من)الضاد فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر والكسائي :  وقال  بضم الضاد ، وهما لغتان. (ُضْعفا

ً  الرجل ضعف الليث : يقال ً و يضعف َضعفا  ، وهو خالف القُّوة قال : ُضعفا
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عف وملهم من ي ول : عفو يف الع ل والرأي ،  الضريريَّ يف اجلسريري . قله :  ا عل   اعة أهل البصريرير  للغة  الضريريُّ
 الرأي. َضعفو الب ن  َضعف لغتان َجيِّ اتن مستعملتان يف

وأخبرني المنذرّي عن عثمان بن سعيد عن ساّلم المدائني عن أبي عمرو بن العالء عن نافع عن ابن عمر أّن رسول هللا 

 [.54الروم : ] ُضْعف قرأها : خلقكم من وسلمعليههللاصلى

ً  فالناً : أي وجدته أضعفت ويقال ً  ، أي صيّرته ضعّفتهو؛  ضعيفا ً  ، أي وجدته استضعفتهو،  ضعيفا  أيضاً. وقال الليث : ضعيفا

 ، إذا زدَت على أصل الشيء فجعلته مثلين أو أكثر من ذلك. ضاعفتُهوالشيء  أضعفت يقال

 ، ضعيف ُمْضِعف الجسد : أعضاؤه ويقال فالنٌ  أضعاف قال : ويقال ِضعف لجسد : ِعظامه ، الواحدا أضعاف أبو عمرو :

 ، كما يقال فالٌن قوٌي ُمقٍّو ، فالقوّي في بدنه ، والُمْقِوي : الذي دابّته قويّة. ضعيفة الذي دابّته : المْضِعفوفي بدنه ،  فالّضعيف

 .َضعف ومهبوٌت ، إذا كان في عقله مضعوف ثعلب عن ابن األعرابّي : رجلٌ 

 َحلقُها. ُضوِعف ، وهي التي المضاَعفة شمر : ومن الدُّروع

جُل فهو أضعفَ  : وقال أبو زيد : يقال للرجل إذا انتشرْت ضيعتُه وكثُرت  : الجوف قال رؤبة : األَضعافو .ُمْضِعف الرَّ

ا اُّدهريريريريريريريريريريريريريريرياِف   فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه اُّدهريريريريريريريريريريريريريريرياٌف أ ريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 األضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياِف و هللا بريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ  و 

  
 .ِضْعف الجسد : ِعظامه ، الواحد فأضعاف

 ، على مثال النَّفَض بمعنى المنفوض. قال األفوه : المضعَّفة : الثياب الضَّعَفو

نٌي خمريريريريريريريريريري َّرأب لريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريع  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالفريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريرينَّ الريريريريريرَّيريريريريريْ     ف  و مريريريريرين  ريريريريريريريه َدْوجلريريريريريِ عريريريريريَ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .ضعيف : أصابها مطرٌ  ُمْضعَفة وأرضٌ 

قال : ورجل مغلوٌب وَغلوب ، وبعيٌر معجوف وَعجيف وعجوف وأعجف ،  ضعيفو َضعوفو مضعوف ابن بزرج : رجل

 ، إذا كان ضرير البَصر. ضعيف ويقال للرجل .ضعوف وناقة عجوف وعجيف ، وكذلك امرأة

 .استضعفتَه الرجل ، إذا تضعَّفتو

 .ضعف وَمْهبوت ومرثوء ، إذا كان في عقله مضعوف ثعلب عن ابن األعرابي : رجل

ً  الرجل َضفَع ثعلب عن ابن األعرابي :[ : فضعـ ] ضفع  ، إذا أبدى. يَضفَع ضفعا

 ، وهو اإلبداء. َضفَعَ  لغةٌ في فََضعَ و، إذا أحدَث.  َضفع وقال الليث :

ْفع وقال ابن األعرابّي : نَْجو الفيل  ، وجلده الَحْوران ، وباطن جلده الِحْرِصيان. الضَّ

هاَج السَّعداُن وانتثر ثمرها إاّل مسلْنقيةً : ثمرة السَّعدانة ذات الّشوك ، وهي مستديرة كأنها فَْلكة ، ال تراها إذا  الضْفعانةوقلت : 

 قد َكَشَرْت عن شوكها وانتصَّت لقََدم من يطؤها ، واإلبل تسَمن على السَّعدان وتطيب عليه ألبانها.

 ابب العني والضاد مع الباء

 [ع ض ب]
 عضب ، ضبع ، بضع ، بعض : مستعملة.
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ً  الرجلوإذا كان »قال الشافعي في المناسك : :  عضب ال يستمسك على الراحلة فحجَّ عنه رجٌل في تلك الحالة فإنّه  معضوبا

ِمن الذي ال َحراَك به. يقال المعضوبو .«يَْجِزيه مانةُ  عضبَتْهُ  في كالم العرب : المخبول الزَّ ً  الزَّ ، إذا أقعدته عن  تَعِضبه َعضبا

 الحركة وأزمنَتْه.

 والعََرج والخبَل.: الشَّلَل ،  العََضب وقال أبو الهيثم :

 هللا فالناً ، أي ال يَْخبِله هللا وإنَّه يَعِضب هللا ، وال يَعِضبُك يَده بالسيف ، إذا قطعتَها. وتقول : ال عضبت وقال شمر : يقال

يقول : يقطعها ويُفسدها.  .«إنَّ الحاجة ليَِضبُها طلبُها قبَل وقتها»اللسان ، إذا كان مقطوعاً َعييّاً فَْدماً. وفي مثٍل :  لمعضوب

ً  قَرنُه َعِضب في الرمح : الكسر ؛ ويقال العََضبو يدعون  !هللا عَضبَه . قال : وتدعو العرُب على الرجل فتقول : ما لهَعَضبا

 عليه بقطع يده ورجله.

ى»بإسناده ، أنه  وسلمعليههللاصلىوروى أبو عبيدة عن النبي   ، قال أبو عبيد : «واألذُن القَْرنِ  باألعَضبِ  نََهى أن يضحَّ

 في األذن أيضاً. فأما المعروف ففي القَْرن وأنشد لألخطل : العََضب المكسور القرن الداخل قال : وقد يكون : األعضب

هريريريريريريريريريريا   نَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريوَف غريريريريريريريريريري  وَّهريريريريريريريريريريا وروامسريريريريريريريريريريَ

  
 تريريريريريريريركريريريريريريريه هريريريريريريريواَُّن مريريريريريريري ريريريريريريريَل قريريريريريريريرِن األعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   

  
ىا وسلمعليههللاصلىقال أبو عبيد : وأّما ناقة النبي  يت به. العْضباء لتي كانت تسمَّ  ، فليس من هذا ، إنما ذاك اسٌم لها سّمِ

ً  بالعصا ، إذا ضربتَه بها ، أعِضبُه عضبتُه وقال أبو عمرو : يقال مح أيضاً ، وهو أن يشغَله عنه.  عضبتُه . ويقالعْضبا بالرُّ

عن حاجتي ، أي  لتَعِضبُني يراّده. وقال األصمعّي : إنكفالناً ، أي  يُعاِضب عليه ، أي رَجع عليه. وفالنٌ  َعَضب وقال غيره :

 تقطعني عنها.

 : السيف القاطع. العَْضبو، أي قََطعه.  عَضبَه يَعِضبُه : القَْطع ؛ يقال العَْضب وقال الليث :

، وَعْصب ، وَعْكب ، ، ونَْدٌب ، وَشْطب ، وَشْهب  َعْضب ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للغالم الحاّدِ الرأس الخفيف الجسم :

 وَسْكب.

، وذلك قبل إجذاعه. وقال  َعْضب أبو حاتم عن األصمعّي : يقال لولد البقرة إذا طلع قرنُه ، وذلك بعدما يأتي عليه حوٌل :

َمم والتََّممة. فإذا ، ثم َجَذع ، ثم ثَنِيٌّ ، ثم َرباعٍ ، ثم َسَدٌس ، ثم التَّ  َعضبة ، واألنثى َعْضبٌ  الطائفّي : إذا قُبِض على قرنه فهو

 استجمعت أسنانُه فهو َعَمٌم.

ْبع شمر عن ابن األعرابّي ::  ضبع  من األرض : أكمة سوداُء مستطيلة قليالً. الضَّ

بُع يا رسوَل هللا أكلَتْنا» أّن رجالً أتاه فقال : وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  بُع قال أبو عبيد : «الضَّ الُمْجدبة. هي السنة  الضَّ

 وأنشد :

ا أنريريريريريريريريريريَه ذا نريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرير   را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة أمريريريريريريريريريريّ  أَ   ريريريريريريريريريري 

  
ع    بريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريإّن قريريريريريريريريريومريريريريريريريريريَي مل أتكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بُعو باع : األنثى من الضَّ ً  ويجمع ، ِضبعانٌ  ويقال للذكر .الّضِ ً و ُضْبعا ْبعُ  وأّما .َمْضبَعةو ِضباعا بسكون الباء فهو العَُضُد ؛  الضَّ

 ، أي بعُضديه. بَضْبعيه يقال أَخذ
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و عبيد عن أبي عمرو قال : االضطباع بالثوب : أن يُدخل رداءه تحت يده اليمنى ثم يُلِقيَه على عاتقه األيسر ، كالرجل يريد أب

ْبع بثوبي. وهو مأخوذ من اضطبعتُ  أن يعالَج أمراً فيتهيّأ له. يقال قد  ، وهو العُضد. الضَّ

ْبع ِده فذلكأبو عبيد عن األصمعّي : إذا لوى الفرُس حافَره إلى َعضُ   ، فإذا َهَوى بحافره إلى وحشيِّه فذلك الِخناف. ويقال الضَّ

ً  الناقة َضبَعت ً و،  تَضبَع َضْبعا ت. ويقال َضْبعَيها ، إذا مدَّت ضبّعت تضبيعا ً  الرُجل َضبَع في سيرها واهتزَّ ، إذا  يَْضبَُع َضْبعا

 رفََع يديه بالدُّعاء. ومنه قول الراجز :

 ما َتِ  أي   عليلا َتْضَبع  و 
 بالسيوف ، أي مددنا أيديَنا إليهم بالسُّيوف ومدُّوها إلينا. وقال الراجز : ضابعناهم ويقال

 نضبعاو ال ص لَح مسىّت تضبعوا 
ً  لنا من الطَّريق َضبَعَوا ويقال ً  َضْبعا  ، كما تقول : َذرعوا لنا طريقاً. ، أي جعلوا لنا فيه قسما

لح ، أي مالوا إليه وأرادوه. قال شمر : ولم أسمْع هذا إاّل ألبي عمرو ، وهو من  َضبَع أبو عبيد عن أبي عمرو : القوُم للصُّ

 : أن تَهوى بأخفافها إلى العَُضد إذا سارت. َضْبعهاو .ضوابعَ  نوادره. وقال األصمعي : مّرت النَّجائبُ 

ْبع : أبو سعيد  ، أي يجور. يَْضبَع : الَجور. وفالن الضَّ

ْبع سلمة عن الفراء قال : بُعوفالٍن ، أي فنائه. قال :  ُضْبعٍ  : فناء اإلنسان ، يقال كنّا في الضُّ  : السنة الُمهِلكة. الضَّ

 . قال :ُمْضبِعة فهي أضبعَتْ  يقال. وقال الليث : َضبِعَْت َضبَعةً  أبو عبيد عن األصمعّي : يقال للناقة إذا أرادت الفحل : قد

 : قبيلة في ربيعة. ُضبَيعةو، وهو الكثير الجري.  ضوابع وجمعه ضابع : اللحم الذي تحت اإلبط من قُُدم. وفرسٌ  الَمضبَعةو

 : اسم امرأة. ُضبَاعةو

دعاٌء  المضبوع وهما داءان. ومعنى، ومخنوق ، ومذءوب ، أي به ُخنَاقِيَّةٌ وذئبة ،  مضبوع ِحمارٌ « : نوادر األعراب»وفي 

 الضبع عليه أن تأكله

به  بَضعتُ  وقال أبو زيد : .أبَضعَني ، وقد بََضعت أبَضع أبو عبيد عن األصمعي وأبي زيد : إذا شِرب حتى يروى قال:  بضع

ً  ومنه  ومثلها الَهبرة.، إذا أعطاه قطعةً مجتمعة.  بَِضع من اللحم وجمعها بَضعةً  . وقال األصمعي : أعطيتهبُضوعا

ً  اللحم بَضعت وقال الليث : ً و بَْضعا  حَسنُها ، إذا كان ذا ِجسٍم وِسَمن. البَْضعة ، إذا قّطعته ، وإّن فالناً لشديد بّضعته تبضيعا

 : اللحم أيضاً وأنشد : البضيعوقال : 

  اظي البضيع َّم ه َ يتَا َبيتَا
ً  من صاحبي بَضعتُ وَ قال :   ، إذا أمرتَه بشيء فلم يفعله ، فدَخلَك منه ما سئمت من أن تأمره أيضاً بشيء. بُضوعا

مثل بَْدرة وبَِدر ،  بَِضعو بَْضعةومثل تَْمرة وتََمرات ،  بََضعاتو بَْضعةومثل تَْمرة وتَْمر ،  بَْضعو بَْضعة سلمة عن الفراء :

 مثل صحفة وصحاف. بِضاعو بضعةو
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 : اللَّْحم. قال ساعدة الهذلي : البضيعو: الجزيرة في البحر.  يعالبض أبو عبيد عن األصمعي :

يريريريريريريريريريِع  ريريريريريريريريريانريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا رَُّ  لريريريريريريريريريَبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد   ريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريَ     يريريريريريريريري ريريريريريريريريا  الريريريريريريريريبريريريريريريريريحريريريريريريريريور وَيريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِوي بريريريريريريريريِ  يريريريريريريريري 

  
 ساٍد مقلوب من اإلسآد ، وهو َسْير الليل.

م في  ، أي أقام في الجزيرة. البَِضيع تَجرَّ

 حر. ويُجنَب ، أي يُصيبه الَجنوب.يُلِوي بعَْيقات ، أي يذهب بما في ساحات الب

. وقال أبو ذؤيب : تتبضَّع ويقال جبهتُه  ، أي تسيل عرقاً. قاله األصمعيُّ

  اّل اَّميَم فإنه يتبضَّع  
عاً قال :  يتبضَّع قال :  : اسم موضع وأنشد لحسان : البَُضيعو: يتفتَّح بالعرق ويسيل متقّطِ

 فالب َضيع فَحوملِ 
: ما بين الثالثة إلى ما دون العشرة. وقال  البِضع قال الفراء : [42يُوُسف : ] (فَ َلِبَث يف السِ ْجِن ِبْضَع ِسِننيَ )وقال هللا : 

سنين.  بَْضع سنين. وقال بعضهم : بِْضع ال يكون أقلَّ من ثالث وال أكثَر من َعشرة. وقال أبو زيد : أقمت عنده البِْضع شمر :

 : ما لم يبلغ العَْقَد وال نصفَه ، يريد ما بين الواحد إلى أربعة. البِْضع يدة :وقال أبو عب

 بضع وعشرون رجالً وله بضعة يقال له سبعة. وقال أبو زيد : البضع : ما بين ثالثة إلى عشرة. ويقال البِْضع وقال الليث :

 وعشرون امرأة.

لعة ، وأصلها القطعة من المال الذي يُتَْجر فيه ،  البضاعة[ 88يُوُسف : ] (ُمْزجاةٍ َوِجْئنا بِِبضاَعٍة ):  عزوجلوقال هللا  : الّسِ

من أربعٍ إلى تسع. قال :  البِْضعوقال :  : جزء من أجزاء المال. البِضاعة وهو القَْطع. وقال أبو العباس : البَْضع وأصلها من

ياط َخَضعة ، واحدها خاضع. قال : ـ باضع واحدهاـ  بََضعة وقال الفراء : يقال للسُّيوف في اإلبل مثل الدَّاّلل في  الباضع وللّسِ

 هو الفرج ، وقال قوم : هو الجماع. ، فقال قوم : البُْضع قال : واختلف الناس في الدُّور.

 ن كان. وقال األصمعّي :، وهو أن تبيِّن له ما تنازعه حتَّى يشتفَي كائناً م أبَضعتهوبالكالم  بَضعتُه أبو عبيد عن أبي عبيدة :

، إذا  بََضعوفالٌن  ابتضعَ  فالنة ، إذا ملك ُعقَدة نكاحها ، وهو كناية عن موضع الِغْشيان. وقال بعُضهم : بُْضعَ  يقال َملك فالنٌ 

ج.   .البُْضع ، إذا جاَمعَها ، واالسم باَضعَها مباضعَةً  : المباشرة ، يقال المباضعةوتزوَّ

 .بَواضع قطعةٌ انقطعَْت عنها ، تقول فِْرقٌ  من الغنم : الباضعةو، أي بيّنته فتبيََّن. قال :  بََضعو بضعتُه فانبَضع الليث : يقال

 بعد الجلد وبعد المتالِحمة. تَبَضعه من الشجاج : التي تُشجُّ اللحم الباضعة أبو عبيد عن األصمعي وغيره :

 وشركائي. وقال أوس بن حجر يصف قوساً : بَُضعائي ، وهم بَِضيعيوأبو سعيد : هو شريكي 

 َمبضوعة  من رأِس َفرِع  يتّية  و 
 ً  ، أي قَطعها. بََضعَها يعني قوسا
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 للبيع كائنة ما كانت. أبَضْعت بضاعة ويقال

َعَلْيِه َوِإْن َيُك كاِذابً ف َ )قال هللا جّل وعّز في قصة مؤمن آل فرعون وما أجراه على لسانه فيما وعَظ به آل فرعون : :  بعض
أخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنّه قال في تفسير قوله  [.28َغافر : ] (َكِذبُُه َوِإْن َيُك صاِدقاً ُيِصْبُكْم بَ ْعُض الَِّذي يَِعدُُكمْ 

، قال : كل الذي يعدكم ، أي إن يكْن موسى صادقاً يُصْبكم كل الذي ينذركم ويتوّعدكم به ،  (ُيِصْبُكْم بَ ْعُض الَِّذي يَِعدُُكمْ ) :

 ، ألّن ذلك من فعل الُكهَّان ، وأّما الرسل فال يوجد عليهم وعٌد مكذوب. وأنشد : بعض دونَ  بعضٌ  ال

ى ويريريريريريريري  ريريريريريريريرِع  بريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريريا عريريريريريريريفريريريريريريريَ ه يريريريريريريري   فريريريريريريرييريريريريريريريا لريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريَ

  
رِع     عريرين املريريو  أو عريرين بريريعريريض  ريريريريريريريريريريريريريريريريكريريواه مريري  ريريْ

  
 ضدُّ كّل. وقال ابن ُمْقبل يخاطب ابنَتْي َعَصر : بعضو، بل يريد الكّل ،  بعض شكواه دونَ  بعض ليس يريد عن

كريريريريمريريريريريريريا بريريريريتريريريري   لريريريريو ال اَّريريريرييريريريريريريرياء  ولريريريريو ال الريريريريريريري ِّيريريريرين عريريريريِ

  
َوري   مريريريريريريريا عريريريريَ تريريريري  بريريريريريْ بريريريريعريريريريض مريريريريريريريا فريريريرييريريريريكريريريريمريريريريريريريا  ْذ عريريريريِ  بريريريريِ

  
 أراد : بكّل ما فيكما ، فيما يقال.

 وسلمعليههللاصلىمن لطيف المسائل أن النبيَّ  (ِدقاً ُيِصْبُكْم بَ ْعُض الَِّذي يَِعدُُكمْ َوِإْن َيُك صا)وقال أبو إسحاق في قوله : 

، وحقُّ اللفظ كّل الذي يعِدكم.  (بَ ْعُض الَِّذي َيِعدُُكمْ )، فمن أين جاز أن يقول  بعُضه إذا َوَعَد وعداً وقَع الوعُد بأْسره ولم يقعْ 

وهذا باٌب من النظر يذهب فيه الُمناِظر إلى إلزام الحّجة بأيسر ما في األمر. وليس في هذا نفُي إصابة الكّل ومثله قول القطامّي 

: 

 قريريريريريريريري  يريريريريريريريري  رِك املريريريريريريريريتريريريريريريريريأيّنِ بريريريريريريريريعريريريريريريريريَض مسريريريريريريريرياجريريريريريريريريتريريريريريريريريه 

  
ل  و   ِل الريريريريريزَّلريريريريريريريَ جريريريريريريريِ عريريريريريْ  قريريريريريريري  يريريريريريكريريريريريون مريريريريريع املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريَ

  
الحاجة ،  بعض هو الكّل ، ولكّن القائل إذا قال أقّل ما يكون للمتأني إدراك البعضَ  الكّل ، ال أنَ ليوجب له  البعض وإنّما ذكر

لَل ، فقد أباَن فضَل المتأنّي على المستعجل بما ال يقدر الخصُم أن يدفعَه.  وأقل ما يكون للمستعجل الزَّ

 الذي يعدكم. بعضُ  كموكأنَّ ُمؤمَن آل فرعون قال لهم : أقلُّ ما يكون في صدقه أن يصيب

شيٌء من أشياء ، أو شيء من شيء ، إاّل هشاماً ، فإنه زعم  البعضَ  وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : أجمَع أهُل النحو على أنّ 

 أن قول لبيد :

 أو يعتلْق بعَض اللُّفوِس مِحَام ها
أو »النفوس نفسه. قال : وأما جزم  ببعض أراد لبيدهاهنا جمع. ولم يكن هذا من عمله ، وإنّما  البعض فاّدعى وأخطأ أنّ 

فإنّه رّده على معنى الكالم األّول ومعناه جزاء ، كأنّه قال : وإن أخرْج في طلب المال أُصْب ما أّملت أو يعتلق الموُت « يعتلقْ 

هم شيئين من العذاب : عذاب الدنيا وعذاب إنَّه كان وعدَ  [28َغافر : ] (ُيِصْبُكْم بَ ْعُض الَِّذي يَِعدُُكمْ )نفسي. وقال في قوله : 

 الوعَدين ، من غير أن نَفَى عذاَب اآلخرة. بعضُ  اآلخرة ، فقال : يصبكم هذا العذاُب في الدُّنيا ، وهو

 كما تصل بما. من ذلك قول هللا : ببعٍض  العرب تصل بعض وقال الليث : يقال إنّ 
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انة يةبه  بعضو قال :  .(الَِّذي يَِعدُُكمْ َوِإْن َيُك صاِدقاً ُيِصْبُكْم بَ ْعُض )  كلِّ  يء  طائفة مله. وي ال جارية مس سَّ
ها بعضريريا   معروفة ،  البعوضريريةو  مذّكر يف الوجوه كّلها. بعضٌ و ،  ذا فرَّقَته أجزاء.  تبعيضريريا   الةريرييء بعَّضريريه  و . بعضريري 

 .الَبعو. واجلميع
 َمْبعَضة وأرضٌ  .بعوض : إذا كان في أرضهم أبعَُضواو .البعوض اهمالقوم ، إذا آذ بُِعض وقد .مبعوضون وقال الكسائّي : قومٌ 

 معروفة بالبادية. البعوضة ورمل

فأنكره  .«خيٌر من تَرك الُكلّ  البعض العلم كثيٌر ولكنَّ أْخذَ « : »كتاب ابن المقفّع»وقال أبو حاتم : قلت لألصمعّي : رأيت في 

وَُكلٌّ أَتَ ْوُه )وكّل ؛ ألنهما معرفة بغير ألف والم ، وفي القرآن :  بعض تدخالن فيأشّد اإلنكار وقال : األلف والالم ال 
  (داِخرِينَ 

، وقد استعمله الناُس حتى سيبويه واألخفش في كتبهما ، لقلة  البعضَ  وال تقول العرُب الكلَّ وال قال أبو حاتم : [87النَّمل : ]

 .(1)من كالم العرب علمهما بهذا النحو ، فاجتنِْب ذلك فإنه ليس 

 [ابب العني والضاد مع امليم]

 [ع ض م]
 استعمل من وجوهها : عضم ، معض.

: َعِسيب البعير ، وهو  العضاموقال :  .العضام الَمعِجس ، وهو الَمقبِض ، والجميع في القوس : العَْضم قال الليث ::  عضم

ى بها.  : العَْضمُ و .العُُضم ، والجميع أعضمة َذنَبُه العَْظم ال الُهْلب ، والعدد الفّدان : لَوُحه  َعْضموالَخْشبة ذاُت األصابع يذرَّ

 العريض في رأسه الحديدة تُشقُّ به األرض.

 ، والعَْجس ، والَمقبِض ، كله بمعنًى واحد وأنشدنا : العَْضم أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : هو

 رَب َعْضم  رأيه  يف وس  َضْهر
أراَد أنه رأى عوداً في ذلك الموضع « َعْضم ُربَ »قال : الضَّهر : البُقعة من الجبل يخالف لونُها سائر لونه. قال : وقوله 

ى بها. : العَْضموفقطعَه وعِمل منه قوساً. قال :   الِحْفراة التي يَُذرَّ

لبة في بدنها ، القويّة على ا العَُضوم عمرو عن أبيه قال :  لسَّفر.: الناقة الصُّ

 قال : والعَصوم بالصاد : الكثيرةُ األكل.

جُل من شيء سِمعه  َمِعض الليث : يقال:  معض ع منه وقال رؤبة : امتعضوالرَّ  منه ، إذا شقَّ عليه وأوجعَه وتوجَّ

 ذا َمَعض  لو ال يردُّ املْعضا
ً  قال : والِفعل المجاِوز أمعضتُه أنا ً و إمعاضا  .معَّضتُه تمعيضا

 من اإلبل : التي ترفع َذنَبها عند نتاجها. المعَّاضة مرو :وقال أبو ع

__________________ 
 .«وقال األُّهري : اللحويون أجاُّوا األلف والالُ يف بعض ، و ن أ ه األصمعي»: (بعض)« اللسان»( بع ه يف 1)
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 أبواب العني والصاد

 [ع ص س]

 [ع ص ز]
 وال مع الزاي في شيء من كالم العرب.أهملت وجوهها. وال تأتلف الصاد مع السين 

 [ابب العني والصاد مع الطاء]

 [ع ص ط]
 صعط ، صطع : مستعمالن.

خطيٌب ِمصَطٌع وِمْصقٌَع ، « : كتابه»والسَّعوط بمعنى واحد. وروى أبو تُراٍب له في  الصَّعوط صطع ، قال اللحياني ::  صعط

 بمعنى واحد.

 ت اجلزء اْلول
 زهريلل« َذيب اللغة»من 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ائريريلريريِي  ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري   عريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
نْيٌ َوُّاٌي   اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :   2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل.

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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  هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسمِ 

 ابب العني والصاد مع الدال

 )ع ص د(

 عصد ، صدع ، صعد ، دعص : مستعملةع

 إذا مات. وأنشد َشِمر : يَْعِصد ُعُصوداً  فالن َعَصد ُعبَيد عن أبي زيد : يقال :أبو  عصد :

 على الرمسل ممَّا ملَّه الَسْت عاص   
، شبَّه الناعس به ِلَخفَقان رأسه. قال : ومن قال :  بالِمْعَصدة أي يُديرها ويقلبها يعِصد العَِصيدة ههنا : الذي العاصد وقال الليث :

 فقد أخطأ. بالعاصد إنه أراد الميّت

 أي صاحوا واقتتلوا. َعْصَودة ُمْنذُ اليوم َعْصَودوا وهو الشَّّر من قَتْل أو ِسبَاب أو َصَخب. وقد ِعْصواد ابن ُشَميل : تركتُهم في

قال :  بينهم ، يعني الباليَا والُخُصومات. ِعْصواد ، وهم في َعَصدتهم العََصاِويدُ  ، يقال : : َجلَبة في بَِليَّة الِعْصواد وقال الليث :

: الِعَطاش من اإلبِل. وقال  العََصاويد وقال ابن ُشَميل : الكالم. عصاويد : رِكب بعُضها بعضاً. وكذلك َعَصاِويد وجاءت اإلبِل

 صاحبة َشّر. وأنشد : : ِعْصواد امرأة: َعِسر شديد ، و ِعْصواد ابن األعرابّي : رُجل

عضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادِ  وق واملريريريريريريريريريريريِ يَّ َذا  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ    مريريريريريريريريريريريَ

  
وادِ   ل  ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لَّ َرعريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ ِك كريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريْ

  
 : ُمتِْعب وأنشد : ِعْصواد وِوْرد

 يف الَ َرب الِعصواد للِعيس سائقو 
 في الحرب : يالزمون أقرانهم وال يفارقونهم. وأنشد : َعَصاِويد وقوم

ا رأيريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريم  ال َدْرَء دوَنريريريريريريريريريريريريريريريم    ملريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريث عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياويريريريريريريري    يريريريريريريري ع ون َِّْيريريريريريريريان يف  ريريريريريريريريريريريريريري 

  
د « : نوادر األعراب»وفي  د وَعَطرَّ دويوم َعَطوَّ وِعْربَدَّة إذا رِكب رأيه. وقال أبو ُعبَيدة  ِعْصَودَّة أي طويل. ورِكب فالن َعَصوَّ

ِحَمارك أي أِعْرنيه ألُْنِزيه على  أعِصْدني ، وَعَزدها َعْزداً إذا جامعها. وقاله الليث. قال : ويقال : َعْصداً  الرجُل المرأة َعَصد :

: اللَيُّ ، وبه  العَْصدوإذا أكرهتَه عليه.  َعْصداً  على األمر عصدتُه : نَْعت َسْوء. ويقال : َعِصيد معصود أتَاني. قال : ورجل

يت  .ِصيدةالعَ  سّمِ

قال بعض المفّسرين : اجَهر بالقرآن. وقال أبو إسحاق :  [94الحجر : ] (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )قال هللا جّل وعّز :  صدع :

ِديع : أظِهر ما تؤَمر به ، أُِخذ من (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )  الصَّ
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ه من بعض. وأ ربين امللذري عن اََّرّايّن عن يف الز جاج : أن يَبني  الصريريريريريريَّ ْع وهو الصريريريريريريبح. قال : وأتويل بعضريريريريريري 
 : الَفْصل. وأنة  جلرير : الصَّ ْع ابن الِسكيه قال :

وا مريريريريريريريا قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه لكم   هو ا ليفريريريريريريرية فريريريريريريريارضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف    لريريريريريريريريَ   َّريريريريريريريريّق يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ع مريريريريريريريريا يف قريريريريريريريريولريريريريريريريريه جريريريريريريريريَ

  
ة : يصدع قال :  : يفصل ويُْنِفذ. وقال ذو الُرمَّ

ْبح ومسريريريريريريائريريريريريريل   فريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريريه أرمي كريريريريريريلَّ  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريَة األر. صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادع   وّ  ِقسريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريأين م سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يقول : ال يأخذني في عيني كسر وال انثناء  وحائل : كل شيء يتحّرك.ـ  وهو الشخصـ  يقول : أصبحت أرمي بعيني كل َشْبح

: يَْفُرق بين الحّق والباطل. وقال الفَّراء :  يصدع : قاض ، صادع كأني ُمسّو ، يقول : كأني أريد قِْسمة هذه األرض بين أقوام ،

أي فّرق  (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )وقال ابن َعَرفة :  مقام المصدر. (ما)باألمر ، أقام  اصدع أي [94الحجر : ] (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )

أي  (ِبا تُ ْؤَمرُ )أي يتفرقون. وقال مجاهد :  [43الروم : ] (يَ ْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ )بين الحّق والباطل ، من قوله جل وعّز : 

ً  بالقرآن. قلت : ويسّمى الصبح . وقال الليث : انصدع ، كما يسّمى فَلَقاً ؛ وقد َصِديعا ْدع وانفطر وانفلق وانفجر إذا انشقَّ  : الصَّ

بالحّق :  صدعوالنهَر : شقَّه َشقّاً ،  َصَدع الفالة أي قطعتها في وسط َجْوزها. وكذلك صدْعتو َشّق في شيء له صالبة. قال :

بالنبات. وقال  تتصدع : الصدع قال الفّراء : ذات [12الطارق : ] (َواْْلَْرِض ذاِت الصَّدْعِ )تكلّم به ِجهاراً. وقال هللا تعالى : 

ِديعوقال :  به. فتصّدع األرض يصدع : نبات األرض ألنه ْدعالصَّ  الليث : ِديعوالصبح ،  انصداع : الصَّ : ُرقعةٌ جديدة في  الصَّ

 وقال لَبِيد : ثوب َخلَق.

 دعي اللُو أو بِي  كَةّق َصِ يع
ْدَعةو، يضرب مثالً لكل فُْرقة ال اجتماع بعدها.  ِصْدعتين قال بعضهم : هو الِرَداء الذي ُشقَ  ِديعو الّصِ : قطعة من الظباء  الّصِ

في أرض كذا وكذا.  يَْصَدع وهذا الطريق .صادع ووادٍ  صادع : ذاهب في األرض ُطوالً. وكذلك َسبِيل صادع والغَنَم. وَجبَل

َدعات يقال : أصِلحوا ما فيكم منأي تفّرقاً في الرأي والَهَوى ،  َصَدعات ويقال : رأيت بين القوم أي اجتِمعوا وال تتفّرقوا.  الصَّ

َداع وقال الليث : ع : َوَجع الرأس ، وقد الصُّ ً  الرجل ُصّدِ بالتخفيف.  مصدوع فهو ُصِدع . قال : ويجوز في الشعرتصديعا

ْدع تفّرقوا. الَحّراني عن ابن السكيت : القوُم : تصّدعو َدعوفي الُزَجاجة والحائط وغيرهما.  الصَّ الَوِعل بين الَوِعلين :  : الصَّ

 ليس بالعظيم وال بالشَّْخت. وكذلك هو من الِظباء. وأنشد :

ر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َْع  فريريريريريريريريريريريْ ُّ  مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري     ر ّب أ َّ

  
ْع   مريريريريريريريريَ ض الريريريريريريريريذئريريريريريريريري    لريريريريريريريرييريريريريريريريريه فريريريريريريريرياجريريريريريريريريتريريريريريريريريَ  تريريريريريريريري ريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ

  
َدع وقال الليث : ِديع لرجل الشاّب المستقيم القناةِ. عمرو عن أبيه :قال : ويقال : هو ا : الفَتِّي من األوعال. الصَّ : الثوب  الصَّ

 أي ُشّق جماعاتهم بالتوحيد. (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ ): الصبح. أبو العباس عن ابن األعرابي في قوله تعالى :  الصديعوالمشقَّق. 
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وقريريريال غته : فّرق ال ول فيهم جمتمعني وفري رَاَدى. قريريريال ثعلريريري  :  وقريريريال غته : أظِهر التومسيريريري  وال َ َْف أمسريريري ا .
دَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )و عه أعرابيا  كان حيضريريريريريريريريرير جملس ابن األعرايّب ي ول : مع    أي اقصريريريريريريريريري   ا تؤمر. قال : (فَاص       ْ

ْرمة  اصريريري َع والعرب ت ول : لة واَّ ْ رأب : ما بني فالان  أي اقصريريري ه ألنه كرمي. أبو ع َبي  عن أيب ُّي  : الصريريريِ والِ صريريريْ
ْ عة العةرأب    األربعني من اإلبل ، فإذا بلغْه ِسّتني فهي وهو  َص ْعو  َص َع . وقال ابن الِسّكيه : رجلالصِّ
 : َوِعل بني َوِعلني. َص َع الَضْرب ا فيف اللِحم ، وأما الَوِعل فال ي ال فيه  ال

: في ابتداء  اإلصعاد اآلية قال الفّراء : [153آل عمران : ] (َن َوال تَ ْلُووَن َعلى َأَحدٍ ِإْذ ُتْصِعُدو )قال هللا جّل وعّز :  صعد :

 من الكوفة إلى خراسان ، ومن بغداد إلى خراسان وأشباه ذلك ، فإذا أصعدناومن مكَّة  أصعدنا األسفار والمخارج ؛ تقول

 في الجبل الصُّعود جعل (تَْصعَدون إذ)وقرأ الحسن :  .أصعدت ولم تقل : َصِعدت في الُسلَّم أو الدرجة وأشباهه قلت : صِعدت

في البالد. ويقال : ما  أصعدوفي الجبل  صِعد في السُّلّم. وأخبرني المنذري عن الَحّرانّي عن ابن السكيّت قال : يقال : كالصعود

 ، وهو المكان فيه ارتفاع. قال : وقال أبو صخر : َصعُود زلنا في

، ومن أّم العراق فهو  ُمْصِعد يكون الناس في مباديهم ، فإذا يبِس البقُل ودخل الَحّر أخذوا إلى َمَحاضرهم ، فمن أمَّ الِقبلة فهو

 َمْصعدهم عارضنا الحاّج فيمنحدر. قلت : وهذا الذي قاله أبو صخر كالم عربّي فصيح ، سمعت غير واحد من العرب يقول : 

 أي في قصدهم مكَّة ، وعارضناهم في ُمْنَحدرهم أي في َمْرِجعهم إلى الكوفة من مّكة. وقال ابن الِسّكيت : قال لي ُعَمارة :

 : قلت : وهذا يشاكل كالم أبي صخر. وقال األخفش إلى نَْجد والِحجاز واليمن واالنحدار إلى العراق والشام وُعَمان. اإلصعاد

ا أصعدوفي البالد : سار ومضى ،  أصعد فهو ارتقاء. أبو ُعبَيد عن أبي زيد وأبي عمرو  صِعد في الوادي : انحدر فيه ، وأمَّ

. ُصعُداً  : إذا مدَّت ِشَراعها فذهبت بها الريح إصعاداً  السفينةُ  أصعدت الرجل في البالد حيث توّجه. وقال غيرهم : أصعد يقال :

عَُّد إّصعّاداً وإذا ارتقى ،  صِعد وقال الليث : عَّد يَصَّ د فهو اصَّ عِّ إذا صار مستقبِل َحُدور أو نهر أو واٍد أو أرض أرفع من  مصَّ

عَّادوفي الوادي إذا انحدر. قلت :  َصعّدواألخرى. قال :  ا َيصَّعَُّد يف )؛ قال هللا تعالى :  الُصعُود عندي مثل االّصِ َكَأَّنَّ
اَعدو اصَّعّدو صِعد يقال : [125األنعام : ] (السَّماءِ   النِّساء :] (فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدًا طَيِ باً )بمعنى واحد. وقال هللا تعالى :  اصَّ

: التراب ، وقال غيره : هي المستوية. وقال أبو ُعبَيدة  الصعيد : [8الكهف : ] (َصِعيدًا ُجُرزاً )قال الفّراء في قوله تعالى :  [43

، وهو التراب.  الصَّعيد : الطُُّرق ، مأخوذة من الصُّعُدات قال ::  «بالصُّعُدات إيّاكم والقُعود»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  في

 إاّل على تراب ذي َصِعيد ال يقع اسم الربيع له :وقال الشافعي فيما ُرِوي لنا عن  جمع الجمع. ُصعُدات ، ثم الصعيد ُصعُد وجمع
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أو  صريريعي  و ن  ال ه تراب أو صريريعي  غ بار. فأّما الب حاء الغلييتة والرقي ة والَكِ ي  الغليظ فال ي ع عليه اسريريم
مسجارأب. وال يَتَيمم بل ورأب وال ك حل وال ُِّْرنيخ ، وكل هذا  . قال :الصعي َ  َمَ ر يكون له غ َبار كأن الذي  ال ه

وعلى اإلنسان أن يضرب بي يه وجه األر. ،  : وجه األر.. قال : الصعي  وقال أبو  سحاق بن السرِّي :
ليس هو ال اب ،  منا هو وجه األر. ، ترا   كان  الصريريريريريعي  وال يبا  أكان يف املوضريريريريريع تراب أو مل يكن ن ألن

م  ي ه على ذلك الصريريريخر لكان  أو غته. قال : ولو أن أرضريريريا  كانه كلها صريريريخرا  ال تراب عليه   ضريريريرب املتيمِّ
ح به وجهه. قال هللا جّل وعّز : ِعيدًا زََلقاً ) ذلك َطه ورا   ذا َمسريريريريريريريَ ِبَح ص     َ  فأعلمك أن [40الكهف : ] (فَ ُتص     ْ

 يكون ََُّل ا . الصعي 
 الصعيد ين أهل اللغة اختالفاً فيه أنإليه من باطن األرض ال أعلم ب يُْصعَد ألنه نهاية ما َصعيداً  : الُطُرق ، وسّمي الصُّعُداتو

ا الشافعّي والكوفيّون  وجه األرض. قلت : وهذا الذي قاله أبو إسحاق أحسبه مذهب مالك ومن قال بقوله وال أستيقنه. فأمَّ

 شجر أي أرضاً مستوية ال صعيداً  عندهم التراب. وقال الليث : يقال للحديقة إذا َخِربت وذهب َشْجراؤها : قد صارت فالصعيد

 : الُطُرق في الصُّعُدات وقال أبو ُعبَيد : .ِصْعدانو ُصعُدات : األرُض بعينها ، وجمعها الصعيد فيها. َشِمر عن ابن األعرابّي :

مثُل طريق وُطُرق  ُصعُدات ثم ُصعُد وهو التراب ، وجمعه الصَّعيد قال : وهي مأخوذة من .«بالصُّعُدات إياكم والقعود»قوله : 

 أي اجلس على وجه األرض. الصعيدَ  : وجه األرض البارُز قلَّ أو كثر. تقول : عليك الصعيد وقال غيره : وُطُرقات قال :

 وقال جرير :

م ثريريريريريريريريريريريوْ  بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  أر.  يريريريريريريريريريريريْ   ذا تريريريريريريريريريريريريَ

  
ث لريريريريؤمريريريريهريريريريم الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريرييريريريريريريري     بريريريريريريريْ  بريريريريكريريريريريريريه مريريريرين  ريريريري 

  
 وقال في أخرى :

 األطيبني من ال اب صعي او 
:  الصعيدو: الطريق يكون واسعاً وضيّقاً ،  الصعيدو: األرض ،  الصعيدوالتراب ،  : الصعيد َسلَمة عن الفّراء ، قال :

 قال الليث وغيره : [17المدَّثِّر : ] (َسُأْرِهُقُه َصُعوداً )وقال هللا جّل وعّز :  : القبر. الصعيدوالموضع العريض الواسع. 

منَّك مشقة من األمر. َصعُوداً  . ويقال : ألُرِهقَنَّكاألْصِعدة الَكئُود ، وجمعهاِضّد الَهبُوط ، وهي بمنزلة العَقَبة  : الصَّعُود  أي ألُجّشِ

يعني مشقَّة من  (َسُأْرِهُقُه َصُعوداً )أشّق من االنحدار في َهبُوط. قال في قوله :  َصعود وإنما اشتقوا ذلك ألن االرتفاع في

دة يكلَّف الكافر ارتقاءه ويُضرب بالَمقَامع ، فكلّما وَضَع عليه رجله ذابت إلى العذاب. ويقال : بَل جبل في النار من َجْمرة واح

. وقال أبو ُعبَيد في قول ُعَمر : ما تصعَّدني قال : ومنه اشتُقّ  أسفل وركه ، ثم تعود مكانها صحيحةً.  ذلك األمُر أي شقَّ عليَّ

 وهي العَقَبة الصَّعُود ءدتني وما بَلَغت منّي وما َجَهدتني. وأصله منأي ما تكا ُخْطبة النكاح : تصعَّدتني ُخْطبة ، ما تصعَّدتني
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ع   الةريريريريريريريرياقَّة. وقال الليث :  : اإلذابة ، ومله قيل : َ لّ  التصريريريريريريريريعي   ريريريريريريريريجر يذاب مله ال ار. وقال غته : الصريريريريريريريريُّ
عَّ  عن األصريريريمعّي :  ذا   ذا عو   للار مسىت حَي ول عمَّا هو عليه ، لوان  وطعما . أبو عبي  مصريريريعَّ  و ريريريراب م صريريريَ

ع ود َوَل   اللاقة لغت مَتَاُ ولكلها َ َ جه لسريريريريريتة أ ريريريريريهر أو سريريريريريبعة فع  فه على ولِ  عاُِ أوََّل فهي . وقال صريريريريريَ
 : اللاقة  و  مس وارها ف جع    َفِصيلها فت  ّر عليه ، وقال : هو أطي  لِلبلها. وأنة  : الصَّع ود الليث :

 الصَّع ودو هلا لنب ا ليَّة 
ْعدة حتى تكون خاِدجاً. أبو عبيد : َصعُوداً  قلت : والقول ما قاله األصمعّي ، سماع من العرب ، وال تكون : األَلَّة ، وهي  الصَّ

ْعدة نحو ِمن اْلَحْربة أو أصغر منها. وقال النضر : : القَنَاة. وقال الليث : هي القناة المستوية تنبت كذلك ال تحتاج إلى  الصَّ

عَاد التثقيف ، وكذلك من القََصب ، وجمعها  . وأنشد :الّصِ

عريريريريريريريريريريريريريريْ أب انبريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرية يف مسريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريرير  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   هريريريريريريريريريريريا متريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريِّ  أيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  متريريريريريريريريريريريَ 

  
 وقال آخر :

َعاد   رير الريح يف َقَص  الصِّ
ْعدةوقال :  ِللقنا مثقَّلة ألنه  َصعَدات ، خفيفة ألنه نعت. وثالث َصْعدات قَناةٍ ، وَجَوارٍ  َصْعدة تقيمة كأنهامن النساء : المس الصَّ

ْعدة قال : يتبعها ُحَذاقِّي. َصْعدة أنه خرج على وسلمعليههللاصلىاسم. وقال ابن ُشَميل : ُروي عن النبي  : األتَان الطويلة ،  الصَّ

عَداء األصمعّي :واْلُحَذاقِّي : اْلَجحش. وقال  أي فما  فصاعداً  وقولهم : صنع أو بلغ كذا وكذا : هو التنفّس إلى فوق ، ممدود. الصُّ

يقال للناقة :  معناه أنه يرفع رأسه وال يطأطئه. وقال ابن شميل : ُصعُداء أي طويل. ويقال : فالن يتبع صاعد فوق ذلك : وُعنُق

ا تَْبُزل ، وأنشد : صعيدة إنها لفي  بازلَيها أي قد دنت ولَمَّ

يريريريريريريريريهريريريريريريريريا يريريريريريريريري أب  ُّلريريريريريريريريَ عريريريريريريريريِ ِ يريريريريريريريريس يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريِ ق اجلريريريريريريريريريريريريَْ اأب ومل َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
 زيادة من غير خّط المصنِّف :

ْعُددو عُود : الصُّ  وهي المَشقَّة ، قال : الصُّ

 أغةيَتهم َعْوصاء فيها ص ْع  د
 الثنِيَّة الصعبة. وقال ابن مقبل : : الصَّعُوداءوأُرِدف في آخره دال ، كما أُردف في ُدخلل الرجل أي دخيله وبِطانته. 

ةو  يريريريريريريريريريريَّ ثريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه أن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل ثريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريري َّ

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريوداء يريريريريريريري عريريريريريريريو كريريريريريريريل كريريريريريريريهريريريريريريريل وأمريريريريريريريردا 

  
 أي ما يتصاعده ويتكاءده ، قال الهذلّي : َصْعداء وفي نفسه وصدره

 لريريريريريريريريريريريريم  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريادأب األقريريريريريريريريريريريريواُ فريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريو 

  
هريريريريريريريريا طريريريريريريريريويريريريريريريريريل   عريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ اء مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عَداءو : االرتفاع. ومثاله من المصادر الُمَضواء من المضّي ، والُمَطواء من التمّطي ، والثُّوبَاء من التثاؤب ، والغُلَواء من  الصُّ

 الغلّو ، قال ذو الرّمة :

عريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريه  ا.    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريه بريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريَّ

  
ه   س ذالذلريريريريريريريري  ْ ر  عريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق عريريريريريريريريِ   ذا مشريريريريريريريريَّ

  
ْعدو  : الجبل الطويل ، قال : الصَّ

 لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريو    لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل و 

  
عريريريريريريريْ ِ   ح صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريَ حريريريريْ مريريريريَ  دون السريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرياء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 : اْلَحّر المرتفع. الَمْصعَدو

 ، وهو أقل من الِحْقف. أبو ُعبَيد عن أبي زيد : أدعاصو ِدَعَصة : الَكثِيب من الرمل المجتِمع. وجمعه الّدِْعص دعص :

ً  الَحرُّ  أدعصه ْعص : الشيء الميّت إذا تفسَّخ ، ُشبّه المندِعص إذا قتله ، وأهرأه البَْرد إذا قتله. الليث : إدعاصا قال :  ِلَوَرمه. بالّدِ

ْعص ِدْعَصة وواحدة  برجله وَدَحص ومحص وقَعَص إذا ارتكض. ويقال : أَخْذتُه َدَعص « :نوادر األعراب». وفي الّدِ

ة.ومداَغَصة ومقاعصة و مداَعَصة  مرافصة ومحايصة ومتايَسة أي أخذته ُمعَازَّ

 ابب العني والصاد مع التاء

 [ع ص ت]
 استعمل من وجوهه : صعت ، صتع.

بَة إذا كان لطيف الُجْفرة. وأنشد ابن األعرابّي فيما روى أبو العباس عنه : َصْعت قال ابن ُشَميل : َجَملصعت :   الرُّ

ْه  ه الر بريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ْ لريريريريريريرية يف صريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريل لريريريريريريريِك    ريريريريريريريَ

  
ْه   بريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ ه كريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريْ  َرنريريريريريريريريريريزُِ هريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري 

  
بَة : العُْقدة ، وهي ههنا الَكْوَسلة وهي الَحَشفَة.  قال : الرُّ

تَع أبو عمرو : صتع :  : ِحَمار الوحش. الصَّ

تَعوقال :   : الشاّب القوّي. وأنشد : الصَّ

لريريريريريريريريحريريريريريريريريِه و ّدي  رو قريريريريريريريري  مريريريريريريريري  مريريريريريريريريْ    بريريريريريريريريلريريريريريريريريه عريريريريريريريريَ

  
ّ ي و   َل مريريريريريريريريريا مل تريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريي فريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ  اَّريريريريريريريريريَْ

  

 ما ِوصال الصََّتع ال  م  ّ و 

اح : .ُصْنتُع وقال غيره : يقال للحمار الوحشّي :  وقال الطرمَّ

قْ  رَّطريريريريريريريريه الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ تريريريريريريريريع اَّريريريريريريريرياجريريريريريريريريبريريريريريريريريني  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِ يريريري ريريريريريريريا  قريريريبريريريريريريريل اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريكريريريريريريرياك الريريرير ضريريريريريريريريريريريريريريريريريي    ل  بريريريريريريريَ

  
تَع وهو فُْنعُل من  يتصتَّع علينا بال زاد وال نفقة وال َحّق واجب. وقال أبو زيد : جاء فالن يَتَصتَّع وقال الليث : جاء فالن .الصَّ

إذا كان ُطلُقاً. ويقال لإلنسان  يتصتّعوهذا بعير يتمّسح « : نوادر األعراب»إلينا ، وهو الذي يجيء وحده ال شيء معه. وفي 

 وأخبرني المنذرّي عن الطوسّي عن الخّراز عن ابن األعرابّي أنه أنشده : مثُل ذلك إذا رأيته ُعْرياناً.

وّع و  َس عريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياٌل جريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريْ ل ا ريريريريريريريريريريريريريَْ  َأكريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريه وَ   لريريريريريريريريريريريريريريريِ ع  تريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَّ  وامسريريريريريريريريريريريريريريري أب تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
في األمر إذا تلدَّد فيه ال يدري أين  تصتَّع : تردُّدها. وروى غيره عْنه : تصتّعهاوقال :  قال : تَِلي فالن بعد قومه وَغَدر إذا بقي.

 يتوّجه.

 :(ع ص ث)،  (ع ص ذ)،  (ع ص ظ)
 أهملت وجوهها.

  ب العني والصاد مع الراء

 [ع ص ر]
 صرع ، رصع ، رعص : مستعمالت.عصر ، عرص ، صعر ، 
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ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ )قال هللا جّل وَعّز :  عصر : : الدهر ، أقسم هللا  العصروقال الفّراء :  [2،  1 : العصر] (َواْلَعْصِر ِإنَّ اْْلِ

 : ما يلي المغرَب من النهار. وقال قتادة : هي ساعة من ساعات النهار. العَْصر روى مجاهد عن ابن عبّاس أنه قال :و به.

 : العصرو: الدهر ،  العصر وقال أبو إسحاق :
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 : الليلة. وأنة  : العصرو اليُو ، 
 ال يريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريث الريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريران يريريريريريريريريُو ولريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريةو 

  
مريريريريريريريريا  ْ رِكريريريريريريريريا مريريريريريريريريا تريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ ا أْن يريريريريريريريري  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ   َذا طريريريريريريريريَ

  
 وأنشد : : الغداة والعَِشّي. العَْصران ويقال : قال : .العَْصران ل والنهار يقال لهما :اللي وقال ابن السكيت في باب ما جاء مثنَّى :

لريريريريريريريريَّ  و  ريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريََ ه الريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريري   أمريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
ٌم و   يريرين واألنريريف راغريريِ  يريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريى بريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريف الريريريريريريري َّ

  
 العَِشّي. وأنشد : العَْصرو: الليل والنهار.  العَْصرانومثقَّل. قال :  العُُصر : الدهر ، ويقال له : العصر وقال الليث :

 تريَروَّْ  بلا   عمرو ق  َقص ر العصر
صالة  وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس قال : .العصرين . قال :والغداة والعَِشّي يسّميانالعصر قال : وبه سّميت صالة

يت العصرول : قا . وذلك ألنها بين صالتي النهار وصالتي الليل.العصر الوسطى : صالة  تعَصر ألنها َعْصراً  : الَحْبس ، وُسّمِ

 : العِطيَّة. وأنشد : العَْصرو أي تُْحبَس عن األولى. قال :

 يعصر فيلا كالذي تعصر
 [49يُوُسف : ] (ِفيِه يُغاُث النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ )أي بطيئاً. وقال هللا جّل وعّز :  َعْصراً  أبو عبيد عن الكسائّي : جاء فالن

 الُمْعتََصرو العُْصرةـ و وهو الَمنجاةـ  العََصر األعناب والزيت. وقال أبو عبيدة : هو من يَْعِصرون قال أكثر المفّسرين : أي

 . وقال لبيد :الُمعَصَّرو

 ما كان وقّافا  ب ار م َعّصرو 
 وقال أبو ُزبَيد :

 ل   كان ع ْصرأب امللجودو 
 فهو من (تَْعِصرون)بضّم التاء أي تُمَطرون. قال : ومن قرأ :  (تُْعَصرون وفيه)قرىء :  ل الليث :أي كان َمْلجأ المكروب. وقا

 ويقال : ، وال أدري من أين جاء به الليث. قال : تُعصرون الِعنب. قلت : ما علمت أحداً من القّراء المشهَّرين قرأ : َعْصر

ة.  ُعِصر إذا اعتصرتوبنفسك ،  َعْصره إذا وِليت عصَّرتهوالِعنَب  عصرت : االلتجاء. وقال َعِدّي بن  االعتصارولك خاصَّ

 زيد :

رِق  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريت املريريريريريريريريريرياء مسريريريريريريريريريريَ

  
ان  ملريريريريريريرياء اعتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياري    كلريريريريريريريه  كريريريريريريريالَغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وأنشد : .تَْعِصره : ما تحلَّب من شيء العَُصارةوقال : 

ىت  مريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريإن الريريريريريريريريعريريريريريريريريَذاري قريريريريريريريري   ريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريرين لريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريري    بريريريريريريريريِ اء مريريريريريريريريعريريريريريريريريا  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريّ ارأب مسريريريريريريريريِ  ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الراجز :

 ع َصارأب اجل زء الذي  ّلبا
وكل  ويروى تجلّبا ، من تجلّب الماشية بقية العُْشب َوتلّزجته : أي أكلته ، يعني : بقيَّة الُرْطب في أجواف ُحُمر الوحش. قال :

 وأنشد قول الراجز :. َعِصير ماؤه فهو ُعصر شيء

ْزء مريريريريريريريريرين عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريته و   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  قريريريريريريريريريي اجلريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريريريريريريريريوره   رَار األر. أو قريريريريريريريريريريريريريريري      سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْطب في بطون األرض ويبس ما سواه. بالعصير يعني  الجزء وما بقي من الرُّ



404 

 

 َوأَنْ َزْلنا ِمَن اْلُمْعِصراتِ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 
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اجاً  بأ : ] (ماًء َثجَّ را  أنه قال :روي عن ابن عباس  [14الّل ْعصريريريريريريريريريريريريريريِ
 
قال األُّهري : ّ يه  : هي الر  . امل

را  الر   ت  ذا كانه ذوا ِ  م ْعصريريريريريريريريِ  (ِإْعص      ار  ِفيِه َّنر  )، من قول هللا جّل وعزَّ :   عصريريريريريريريريار ، وامس ها أعاصريريريريريريريريِ
: هي الريح اليت هَت  ُّ من األر. كالَعم ود السريريريريريريريريرياطع حنو السريريريريريريريريريماء ، وهي اليت  اإلعصريريريريريريريريريارو  [.266الب رأب : ]
مسىت هَت ّ  كذلك بةريريريريريري أب. ومله قول   عصريريريريريريار سريريريريريريّميها بعض اللاس الّزْوبَعة ، وهي ريح  ريريريريريري ي أب ، ال ي ال هلاي

 العرب يف أم اهلا :
  ن كلَه رحيا  ف   القيَه  عصارا

يج الريُح التراَب ، وهو أن تَه ِعَصارو إعصار يضرب َمثاَلً للرجل يَْلقَى قِْرنه في النَْجدة والبََسالة. وقال ابن األعرابّي يقال :

 ، وأنشد األصمعّي : اإلعصار األعاصير الريح التي تَْسَطع في السماء. وجمع : اإلعصار فترفعه. وقال أبو زيد :

 بريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريا املريريريريريريريرء  يف األمسريريريريريريرييريريريريريريرياء مريريريريريريريغريريريريريريريتريريريريريريريبريريريريريريريِ و 

  
س تريريريريريريريعريريريريريريريفريريريريريريريوه األعريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت    ذا هريريريريريريريو الريريريريريريريَرمريريريريريريريْ

  
إنها السحاب. قلت : وهذا أشبه بما أراد هللا جلَّ  [17النبأ : ]:  (اْلُمْعِصراتِ ِمَن ) وروي عن أبي العالية أنه قال في قوله :

 .(ماًء َثجَّاجاً )من الرياح ليست من رياح المطر ، وقد ذكر هللا أنه يُنزل منها  األعاصير وعزَّ ؛ ألن

 : المطر ، قال ذو الرمة : العصر

ح و  ع الريريريريريربق عريريريريرين مريريريريريتريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ مريريريريريْ م لريريريريريَ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريَ

  
ر  كلون األقريريريريريريريامسي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا الَعصريريريريريريريريريريريريريريْ  اف ألواَنريريريريريريريَ

  
 وقوُل النابغة :

هريريريريريريريا وء  ريريريريريريريّ ون مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اذرهريريريريريريريا الريريريريريريريراقريريريريريريري  لريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
 عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  تريريريريريراجريريريريريع و تريريريريريراسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريهريريريريريم عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   

  
 الزرع : صار في أكمامه. َعَصروأي تستغلون.  [49يوسف : ] تَْعِصرون : الغَلَّة. ومنه يقرأ. وفيه العَُصارةوأي مّرة.  عصراً 

قد كادت تحيض  المعصر : التي تتحلّب بالمطر ولما تجتمع ، مثل الجارية الُمْعِصر شجرة. وقال الفّراء. السحابة العَْصرةو

كما يقال : أجزَّ الزرُع إذا صار  ُمْعِصرات الماء. وقيل تُْعِصر : السحائب ، ألنها المعِصرات ولما تِحْض. وقال أبو إسحاق :

 فجعلها سحائب ذوات المطر فقال : المعصرات . وقال البَِعيث فيفيعصر ب إلى أن يمطرإلى أن يَُجزَّ ، وكذلك صار السحا

ه و  ر كريريريريريريريريرياأل قريريريريريريريريريحريريريريريريريريريوان تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريري   ذي أ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا   بريريريريريريريَ را  الريريريريريريري واحل  و ِذهريريريريريريرياب  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
 املريريريريري

  
ِذهاب األمطار. والدوالح من نعت السحاب ال من نعت الرياح ، وهي التي أثقلها الماء فهي تَْدلَُح أي تمشي مشي الُمثْقَل ، وال

قامت مقام الباء الزائدة ، كأنه  [14النبأ : ] (ِمَن اْلُمْعِصراتِ )في قوله :  (ِمنَ و )، الرياح. قال :  المعِصرات وقال بعضهم :

ا ما قاله الفّراء في بالمعصرات قال : وأنزلنا اجاً. قلت : والقول هو األول. وأمَّ من الجواري : إنها التي دنت  الُمْعِصر ماء ثَجَّ

ا تِحض فإن أهل اللغة خالفوه في تفسير  ُمْعِصر ، فقال أبو ُعبَيد عن أصحابه : إذا أدركت الجاريةُ فهي المعصر من الحيض ولمَّ

 ، وأنشد :

 ق  أعصر  أو ق  دان  عصارها
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ساعة تَْطُمث  المعِصر عن ابن األعرابّي قال : قال : وقال الكسائي : هي التي قد راهقت العشرين. وأخبرني المنذرّي عن ثعلب

 معصر . وقال غيره : قيل لهاَعَصر . قال : وكل ِحصن يتحصَّن به فهوَعَصراً  أي تحيض ، ألنها تُحبس في البيت يجعل لها

لجاريةُ ا أعصرت النعصار دم حيضها ونزول ماء تَريبتها للجماع ، وروى أبو العبّاس عن عمرو بن عمرو عن أبيه يقال :

أت إذا أدركت. وقال الليث : يقال للجارية إذا حرمت عليها الصالة ورأت في نفسها زيادة الشباب : قد  وأْشهدت وتوضَّ

 شبابها وإدراكها. ويقال : ُعْصرة : بلغت ُمْعِصر فهي أعَصرت

 . وأنشد :ُعُصورهاو َعْصرها بلغت

 الع ص ورو فلَّ ها املراضع و 
 َوَروى أبو قِاَلبة عن عمر بن الخطاب أنه قضى أن الوالد الوالُد على ولده في ماله. يَْعتِصر : وروي عن الشعبّي أنه قال

يقول : له  يعتصر قال أبو ُعبَيد : قوله : من والده ، لفضل الوالد على الولد. يعتصر ولده فيما أعطاه ، وليس للولد أن يعتصر

 وقال ابن أحمر : اعتصرته ته ومنعته فقدأن يحبسه عنه ويمنعه إيّاه. قال : وكل شيء َحبَس

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريش بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرّ نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و    منريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رو    أنريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريرين أفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 من هذا. أعِصره الشيء عصرتوقال : 

 وقال َطَرفة :

 لريريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريريريان يف أمريريريريريريريريريريريريريالكريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريريريريَ 

  
رْ    يريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا كريريريريريريريريالريريريريريريريريذي تريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِفيِه يُغاُث )الذي يصيب من الشيء : يأخذ منه ويحبسه. قال : ومنه قول هللا :  المعتصر وقال أبو ُعبَْيد في موضع آخر :

 وقال أبو ُعبَيدة في قوله : [.49يوسف : ] (النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ 

 يعصر فيلا كالذي تريْعِصرْ 
الرجل مال  يعتصر) في قوله : أي يتّخذ فينا األيادي. وقال غيره : أي يعطينا كالذي تعطينا. وقال شمر : قال ابن األعرابيّ 

: يسترجعونه  يعتصرونه العطاء ويُعبِرون النساء ، قال : يعتصرون : يسترجع. وحكى في كالم له : قوم يعتصر قال : (ولده

:  العَُصورو العاصرو: أي ثوابه أو الشيء نَْفسه. وقوله : يُْعبِرون النساء أي يختِنونهّن. قال :  عصرته بثوابه. تقول : أخذت

: أن يأخذ الرجل مال ولده لنفسه ،  االعتصار من مال ولده شيئاً بغير إذنه. شمر عن الِعتريفّي قال : يعصرو يَعتصر هو الذي

مال أبيه  اعتصر ن مال فالن إاّل أن يكون قريباً له. قال : ويقال للغالم أيضاً :فال اعتصر أو يبقّيه على ولده. قال : وال يقال :

على  االعتصار قليل الَخير قال شمر وقال غيره : عاصرٌ  إذا كان ممِسكاً. يقال : هو عاصر فالن إذا أخذه قال : ويقال :

أي رجعت فيها.  فاعتصرتها عطيت فالناً عطيَّةمن فالن شيئاً إذا أصبته منه. واآلخر أن تقول : أ اعتصرت وجهين. يقال :

 وأنشد :

 نريريريِ مريريريه على  ريريريريريريريريريريريريريرييء مضريريريريريريريريريريريريريريى فريريرياعتصريريريريريريريريريريريريريريرتريريريه 

  
لريريريريريريريريريريرية األو  أعريريريريريريريريريريريفُّ وأكريريريريريريريريريريريُر و   لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريِ

  
 فهذا ارتجاع. قال : وأما الذي يمنع فإنما
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ر ي ال له : ق  ر ، َيعل مكان السريريريني صريريريادا . ثعل  عن ابن األعرايّب ي ال : تعصريريريّ رك ما أي تعسريريريّ وَثرَبك  َعصريريريَ
َجرك أي ما ملعك.  ارو وَغصريريريَلك و ريريريَ ْلجأ. وي ال : العصريريريَّ

َ
ِلك امل

َ
ر ما بيلهما : امل ر وال أيصريريرير وال َعصريريريَ  وال َيصريريريَ

أمر بالال  أن يؤذِّن قبل  وسلمعليههللاصلىروي يف اَّ يث أن اللا و أي ما بيلهما مودَّأب وال قرابة.  أعصريرير
أراد الذي يري  أن يضريريريريرب الغائ . وأ ربين امللذرّي عن ثعل  عن ابن األعرايب أنه  ليعتصريريريرير معتصريريريرير هم الفجر

 أنة ه :
 أدركريريريريريريريريريريريريريريري  و أدركريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر قريريريريريريريريريائريريريريريريريريري ي نريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريي    مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريي وَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ويقال  أي ِدْنية دون َمن سواهم. قلت : ُعْصرة ري وَهَرمي. وقال الليث : يقال هؤالء موالينا: ُعمُ  معتصري قال ابن األعرابي :

حتى يتحلَّب  يعصر : الذي يجعل فيه شيء ثم الِمْعصارو فيها العنب. يُعصر : التي الِمْعَصرةو : قُْصرة بهذا المعنى. قال :

 ماؤه.

 وكان أبو سعيد يروي بيت َطَرفة :

 كريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريريريان يف أمريريريريريريريريريريريريريال 

  
عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْ    يريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا كريريريريريريريريالريريريريريريريريذي يريريريريريريريري 

  
 الِحين ، يقال : جاء فالن على الِعَصارو إذا رجع فيه. اعتصره أعطاهم شيئاً ثم . قال : ويقال :تعصر أي يصاب منه وأنكر

 ، أي لم يَكْد ينام. وجاء ولم يجىء ُعْصراً  وما نام لعُْصر يقال : نام فالن وما نام من الدهر أي ِحين. وقال أبو زيد : ِعَصار

 أي لم يجىء ِحين المجيء. وقال ابن أحمر : لعُْصر

تريريريريريريريريريريريريريريريريريه   يريريريريريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريريريريريريون جريريريريريريريريريريريريريريريريريارهريريريريريريريريريريريريريريريريريم وِذمريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ر  هريريريريريريريريريا ومريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري عريريريريريريريريريون مريريريريريريريريرين ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
ة جارنا ، وال يَْدعون ذلك حين ينفعه. وقال األصمعّي : أراد : فالن  فخفَّف ، وهو الملجأ. ويقال : ُعُصر من أي يقولون : واِذمَّ

 أي كريم النسب. وقال الفرزدق : العَصير كريم

رَّأب   ريريريريريريريريّرد مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا كريريريريريريريريّل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريبريريريريريريريرياء مسريريريريريريريري 

  
ْوهريريريريريريريريريِج أو لريريريريريريريريريلريريريريريريريريري اعريريريريريريريريريرّي عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 : الفَُساء. الِعَصارو

 وقال الفرزدق أيضاً :

تريريريريريريرييريريريريريريريق الريريريريريريريتريريريريريريريمريريريريريريرير قريريريريريريرياُ لريريريريريريريه  ى عريريريريريريريَ   ذا تريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريل ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار ذو أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريرييريريم     ريريريريريريريه ا ريريمريريِ

  
اح : المعصوروبه الريح من التراب في الهواء.  عصرتْ  ما ِعَصارال وأصل  : اللسان اليابس عطشاً. قال الِطِرمَّ

ْي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريرييريريريريريلريريريريريريريرية   امسريريريريريَ لريريريريريريريَ ّل  ريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور جريريريريريَ بريريريريريريري   يريريريريريريَ

  
وع   ة ونريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَّ  أفريريريريريريريريريريرياويريريريريريريريريريريريق مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريَ

  
ت متطيّبة لذيلها َعسَرة . اإلعصار ثار من َسْحبها ، وهو، قال أبو عبيد : أراد : الغبار أنه  في حديث أبي هريرة أن امرأة مرَّ

 . أنشده األصمعّي :األعاصير من فَْوح الطيب وَهْيجه ، فشبَّهه بما تثير الريح من العََصرة وتكون قال :

بريريريريريريِ و ] تريريريريريريَ  بريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريريا املريريريريريريرء  يف األمسريريريريريرييريريريريريريرياء مريريريريريريغريريريريريريْ

  
(1)  ذا هريريريريو الريريريريرَّمريريريريس  تريريريريعريريريريفريريريريوه األعريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريت[ 

 

  
__________________ 

 .«غري  اَّ يث»( ُّ دأب من 1)
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ْلبل قيل : ق قا ر ل ال يلورّي :  ذا تبيَّله أكماُ السريريريريريري  ر الَزرْع  ، مأ وذ من َعصريريريريريريَّ وهو اَِّْرُّ أي  رَُّّ يف  الَعصريريريريريريَ
ْلبل. وهي ما دامه كذلك  ْلبل أْ ِبيته ولفائفه وأْغةريريريريريريريرييته وأكمته وقلابعه. وق  قلبعه السريريريريريريريري  غ ْلفه. وأوعية السريريريريريريريري 

 (.صمعاء   يلف ىء
 البيت أي َخبُثت ِريحته. قال : وقال األصمعّي : كل َجْوبة منفتِقة ليس فيها بناء فهي عِرص : أبو عبيد عن الفّراء عرص :

ً و َعَرصات قلت : وتُجمع .عْرصة  . وأنشد أبو ُعبَيدةَ بيت المخبّل :ِعراصا

ٌم مريريعريريّرٌص   سريريريريريريريريريريريريريريريرييريريكريريفريرييريريريريريريريك صريريريريريريريريريريريريريريريريرب الريري ريريُو َّريريَ

  
 مريريريريريريريرياء  قريريريريريريريري ور يف الريريريريريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري   و  

  
ص لحم الفّراء أنه قال :فروى ثعلب عن َسلَمة عن  : الذي يُْلقى على الَجْمر  المعّرص اللحم أي مقطَّع. وقال الليث : معرَّ

َماد وال يَُجود نُْضُجه. قال : فإن غيَّْبته في الجمر فهو مملول ، فإن َشَويته فوق الجمر فهو ُمْفأد. قلت : وقول الليث  فيختِلط بالرَّ

ص في يت فيأعجب إلي من قول الفرّ  المعرَّ ص اء. وقد روينا عن ابن الِسّكِ نحواً مما قاله الليث. أبو عبيد عن األصمعّي  المعرَّ

من السحاب : ما أظّل من فوُق ، وال يكون إالَّ إذا َرَعد  العَّراص الشديد االضطراب. وقال الليث : من البُُروق : العَّراص :

 وبََرق. وأنشد لذي الرمة :

رّاص  ّل عريريريريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريريريريريَ ُّ يف ظريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرده و يريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَنريريريريريريريا مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     لريريريريريري   مسريريريريريريفريريريريريرييريريريريريريف  انفريريريريريريجريريريريريريرية عريريريريريري  ريريريريريريريْ

  
: إذا ُهّز  َعّراص مثله. أبو عبيدة : رمح الترّصعو .َعِرَص يعَرص النشاط ، وقد واألرن : العََرص أبو ُعبَيد عن الفّراء قال :

ص اضطرب. وقال ابن حبيب : بعير ص ولَْحم للذي َذلَّ ظهُره ولم يَِذلَّ رأُسه. قال : معرَّ إذا لم يُْنعَم َطْبخه وال إنضاجه.  معرَّ

: َخَشبة توضع على البيت َعْرضاً إذا أرادوا تسقيفه ، ثم يُْلقَى عليه أطراُف الُخُشب القصار. وروى أبو  العَْرص وقال الليث :

س : الذي ُعِمل له َعْرس ، وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت ال يَبلغ أقصاه ،  ُعبَيد عن األصمعّي هذا الحرف بالسين المعرَّ

ثم يوضع الجائز من َطَرف العَْرس الداخل إلى أقصى البيت ، ويَُسقّف البيت كله : فما كان بين الحائطين فهو الَسْهوة ، وما كان 

بون تركت الصبيان يلع تحت الجائز فهو الُمْخَدع قلت : رواه أبو ُعبيد بالسين ، ورواه الليث بالصاد ، وهما لغتان ويقال :

: الناقة  العَُروص العتراص الصبيان فيها. ثعلب عن ابن األعرابّي قال : َعْرصة ويَْمَرُحون. وُسّميت ساحة الدار يعترصونو

صْ  « :نوادر األعراب»الطيّبة الرائحة إذا َعِرقْت. وفي  ج أي أقِم  تعرَّ ْس وتَعرَّ : الِهاَلل ، لبُُروقه.  الِمعراصويا فالن وتهجَّ

 وقال :

 مس  أبلج كاملعراصصاو 
 ، وأنشد للعّجاج : ارتعصتْ  أبو ُعبيد عن األصمعّي يقال للحيَّة إذا ُضربت فلوت َذنَبها : قد رعص :

  ال ارتعاصا  كارتعاص اََّْيَّهْ 
 الَجْدي إذا َطفَر من نشاطه. ارتعص وقال ابن دريد :
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ْعص وقال الليث : ، لغتان. والثور يطعُن الكلب  أرعصتهاوالريُح  رعصتها الشجرة وقد ارتعصت بمنزلة النَْفض ، تقول : الرَّ

ً وفيحتمله  الُسوق إذا غال. والذي رواه شمر  ارتعص ألبي زيد :« كتابه»إذا هّزه ونفضه. وروى البخارّي في  يَْرُعُصه َرْعصا

السوق بالفاء إذا غال صحيح ، كأنه قلت : ارتفص  ألبي عبيد ألبي زيد : ارتفص ، بالفاء. قال شمر : وال أدري ما ارتفص.

ْفصة وهي النوبة. والذي رواه مؤلف   يرَعص عليه جْلُده ، َرَعص تصحيف وخطأ. ويقال :« الحصائل»مأخوذ من الرُّ

إذا اختلج ، وروى ابن مهدّي عن أبي الزاهريَّة عن ابن شجرة أن أبا َذّر خرج بفرس له فتمعّك ثم نهض  اعترصو ارتعصو

ا قام من مراغه انتفض وأُْرِعد. يقال  رعص قوله : اسكن فقد أجيبت دعوتك ، قال القتيبّي : كَّنه وقال :فس َرَعص ثم يريد أنه لمَّ

 .ارتعصو رعص :

ْصعاء : النشاط مثل العََرص. قال : وقال أبو عمرو : الترصُّع أبو عبيد عن الفّراء : رصع : ء. وقال الليث  الرَّ من النساء : الَزالَّ

ا َرْصعاء مثل الرَسح ، وهي َصعالرَّ  : ْصع إذا لم تكن عجزاء. قال : وقال بعضهم : هي التي ال إسكتين لها. قال : وأمَّ ـ  الرَّ

 فِشدَّة الطعن ، يقال :ـ  بسكون الصاد

 وقال العّجاج : .أرصعهوبالرمح  رصعه

 َوْ ضا     اللصف وطعلا  أرصعا
صيعة . وقال الليث :ِرَصاعة مضفورة في أسافل حمائل السيف ، الواحدة: سيور  الرصائع وقال ابن شميل : : العُْقدة التي  الرَّ

وهو َعْقد التَميمة وما أشبه  .الترصيع في اللَِّجام عند المعذَّر حتى كأنه فَْلس. قال : وإذا أخذت َسْيًرا فعقدت فيه ُعقَداً مثلَّثة فذلك

 ذلك. وقال الفرزدق :

م جريريريريريريريريري ريريريريريريريريرين أبوالد الريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   ارى  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريري 

  
اَ  ويف أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَن املريريريريريريريريريراصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع   بريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
َصع أي الَختْم في أعناقهّن. وقال الليث : : ِفراخ النَْحل. قلت : هذا خطأ ؛ قال ابن األعرابّي : الَرَضع : فِراخ النَْحل بالضاد  الرَّ

قاله الليث بالصاد في هذا الباب تصحيف. أبو والذي  ، رواه أبو العباس عنه ، وهو الصواب ، وقد مّر في باب الضاد والعين.

 مرصَّع وفرس ، وهي َمَشّك محاني أطراِف الضلوع من َظْهر الفرس. َرِصيعة واحدتها الرصائع « :الخيل»ُعبيدة في كتاب 

َدّق بالِفْهر ويبَّل : البُّر يُ  الرصيعة الثُّنَن إذا كانت ثُنَنُه بعُضها في بعض. وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي :

ِصيع ويُطبخ بشيء من َسْمن. عمرو عن أبيه : اع : ِزّر ُعْروة المصحف ، ثعلب عن ابن األعرابّي ، الرَّ صَّ : الكثير الِجماع.  الرَّ

َصاعوقال :   العصافير. تراصعت : الجماع ، وأصله في العصفور الكثير السفاد : وقد الّرِ

 مثل َعِسق وَعِبق وَعِتق وَعتِك. َرِصع فهو رِصع الشيء :قال أبو عبيد في باب لزوق 

 : الضروب في قول لَبِيد : الصُُّروع أبو ُعبَيد : صرع :

م كلريريادي اجلّن أسريريريريريريريريريريريريريري  ريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريأوهم و   َ صريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رأب   روع و  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريِوذ  ذي مريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الحْبل : قُواه. صروع وقال غيره :
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هذا وِضْرعه أي ِمثله ،  ِصْرع وِضْرعان وَحتْنان ، وهذا ِصْرعان ماوأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : ه

 وأنشد ابن األعرابّي :

ق  لريريريريريريريريَ َ أب  ريريريريريريريريَ َاُ غريريريريريريريري ا  يف أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريل الريريريريريريريريرب 

  
ْن ومسريريريريريوامريريريريريي املريريريريريوِ  تريريريريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه   عريريريريريِ تريريريريريَ  مل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

يريريريريريريريريلريريريريريريريريا ألرمريريريريريريريريلريريريريريريريرية ْرعريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريلريريريريريريريريه بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريْ

  
 أو  ئريريريريريريريريريس جريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياه كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياه  

  
 لم يستِعن يقول : لم يحلق عانته ، وحوامي الموت وحوائمه : أسبابه ، وقول : بالبَُرام وهو القَُراد :قال يصف سائالً شبَّهه 

أراد بهما إبالً مختِلفة المشي تجيء هذه وتذهب هذه لكثرتها ، هكذا رواه بفتح الصاد وقال : األسنان مرتِصعة إذا  بصرعينا

 التقارب والتضايق ، وَرِصعت عيناه : ين ، رجل أرصع ، والرَصع :التصقت وتقاربت ، والرَصع : قرب ما بين المنكب

التزقتا. ورِصع فالن بفالن فهو راصع به أي الزم ، وَرَصع فالن بمكان رُصوعاً ورِصع بإستْه األرض َرْصعاً : أْلزقها بها 

 ورصائع القوس : ُسيورها التي تُحسَّن بها القوس ، قال :

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريراء كريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريوس هلريريريريريريريريا رصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريع  

  
 مريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريوفريريريريريريريريٌة  لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريع  

  
ْرَعين والمراصيع : النحل أي صغار الولد وقال األصمعّي : فالن يأتينا  : الصَّْرعان أي ُغدوة وعشية. وقال ابن السكيت : الّصِ

 الغَداة والعشّي ، وأنشد لذي الرّمة :

لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريرين وطريريريريريريريريريرين   كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريري  انُّع يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
ل وتريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريرييريريريريريريريري     ْرعريريريريريريريريان رائريريريريريريريريحريريريريريريريرية  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: الطَّْرح  الصَّْرع أي طَرفان. الليث وغيره : َصْرعان قٌل عشيَّةً وتقييد ُغدوة ، فاكتفى بذكر أحدهما. ويقال لألمر :أراد ع

ً  باألرض لإلنسان ، تقول : راعو المصارعةو،  صرعه َصْرعا يع صاحبه. ورجل يصرع : معالجتهما أيّهما الّصِ إذا كان  ِصّرِ

اع . ورجلذلك َصنعته وحاله التي يُعرف بها  لألقران : أي كثير َصُروع وإن لم يكن معروفاً. رجل الصراع إذا كان شديد َصرَّ

من  الِمصراعانو ُصَرعة وقوم ُصْرعة . قلت : يقال : رجلصارعوا من يَْصَرعون : هم القوم الذين الصََّرعةولهم.  الصَّْرع

ْعر : ما كان له قافيتان في بيت واحد ، ومن  ان جميعاً ، َمْدخلهما بينهما في وسطالّشِ  األبواب : ما له بابان منصوبان ينضمَّ

 القَتْلَى : حيث قُتِلوا. وأّما قول لَبيد : مصارعو .المصراعين

 ملها مصارع غابة وقيامها
عر .مصاريع ، ومنها قائم ، والقياس مصروع يقول : منها من القََصب. مصروع جمع المصارع فإن  : له ُمَصّرع وبيت من الّشِ

ع وكذلك باب .مصراعان وقال أبو مالك :  .«الرجل الحليم عند الغضبـ  بتحريك الراءـ  الصَُّرعة»وفي الحديث :  .مصرَّ

ِريع أي يفعل ذاك على كّل حال. عمرو عن أبيه قال : ِصْرعة يقال : إن فالناً ليفعل ذاك على كل ِريعو: المجنون ،  الصَّ :  الصَّ

 .ِصْرعان يَسقط من شجر البََشام ، وجمعهالقضيب 

 وِضرعه وَضرعه وِطْبعه وَطلعه َصْرعهو ِصْرعه ثعلب عن ابن األعرابي يقال : هذا
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ي ال : طلبه من فالن مساجة  وِطباعه وطبيعه وَ ّله وِقْرنه وقريْرنه وِ لوه و  لَّته أي ِم له. وقال ابن السكيه :
 أمرِِه أنصِرف أي مل يبنّي   أمره. وأنة  : ِصْرَعيْ  فانصرفه وما أدري على أي

 فريريريريريرير مسريريريريريريريه ومريريريريريريريا َودَّعريريريريريريريه لريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريى ومريريريريريريريا َدَر  

  
ْي أمريريريريريريريريريرِهريريريريريريريريريا أتريريريريريريريريريرّو    ْرعريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أّي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 من الِقداح : ما ُصنع من الشجر ينبت على وجه األرض ، وقال ابن مقبل : الصريعو

 أُّجريريريريريريرير فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا قريريريريريريريبريريريريريريريل ّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريائريريريريريريريهريريريريريريرياو 

  
يريريريريريريريريح املريريريريريريريريخريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ

َ
َ ا  واملريريريريريريريري اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  تَّ

  
 : العُود يِجّف في شجره ، يتَّخذ منه قِْدح ، وهو أجود ما يكون ، قال : الصريع وإنما خيَّره ألنه فائز مبارك. ويقال :

ه مريريريريريريس بريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع َدرِيريريريريريرير مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ني يريريريرب      ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريحريريريريريريريه أيريريريريريريري ي املريريريفريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 والعشّي ؛ قال عنترة :: َحْلبتا الغداةِ  الصَّْرعانِ و أي يُخرج فيُدّر على صاحبه باللحم.

رْع و   مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريوب  لريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وارا  َه بريريريريريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  ذا عريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريْ

  
قاء المدبوغ بالنََّجب. قاء من هذه اإلبل المنجوب : الّسِ اآلخر  الصرعوكّل يوم ،  َصْرع ومنهن يعني : من اإلبل ، أي لهذا الّسِ

قَاء حتى يميل بك الصرع ألوالدها ، وأخبر أن هذا وار : متاع الراعي وغيره.يمأل الّسِ  وقوله : ل ما يُعَدل به إذا ُحِمل ، والّشِ

ة رِيريريريريريريريَّ ْت القريريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ش الريريريريريعريريريريريَ يريريريريريْ  أال لريريريريرييريريريريريريريه جريريريريريَ

  
رْع ذاِ  اَّريريريريريريريري ريريريريريريريريائريريريريريريريريل   ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريالثريريريريريريريريني مريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
 ذات الحقائل أي ِحَذاء ذات الحقائل وناحيتها ، وهي واٍد. صرع

 قال الفّراء : ومعناهما : (.تَُصاعر وال)وقرىء :  [18لقمان : ] (سِ َوال ُتَصعِ ْر َخدََّك ِللنَّا)قال هللا جّل وعّز :  صعر :

 . وقال الليث :الصَّعَر معناه : ال تُْعِرض عن الناس تكبّراً ، ومجازه : ال تُلِزم َخّدك اإلعراض من الِكْبر. وقال أبو إسحاق :

قَّين ،  الصَّعَر إمالة الَخّد عن النظر إلى الناس تهاُوناً وِكْبراً ، كأنه  : التصعيرو: َميل في العُنق وانقالب في الوجه إلى أحد الّشِ

 أصعر يأتي على الناس زمان ليس فيهم إال»في الحديث : وِخلقَةً. قال :  أَْصعر ُمْعرض. قال : وربما كان الظليم واإلنسان

 ، وأنشد : صْعَرْرت ُصْعرورة َدَحاريج الُجعَل ، وقد : الصعاريروزالة الناس الذين ال دين لهم. قال : ، يعني : رُ  «وأبتر

 يريبريَْعرن م ل الف ْلف ل املصعَررِ 
ر إذا استدار من الَوَجع مكانه وتقبّض. وربما قالوا : فاصعَْنرر ويقال : ضربته فأدغموا النون في الراء. وكل َحْمل  اصعَرَّ

ا فيه صالبةـ  ن أمثال الفُلفلشجرة يكو ىـ  نحو َحمل األْبهل وأشباهه ممَّ  وأنشد : الصعارير فإنها تسمَّ

ه  لريريريريريريريريرياتريريريريريريريريري    ذا َأْورق الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّي جريريريريريريريريرياع بريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريرياو   عريريريريريريريريَ  مل َيريريريريريريريري وا  ال الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريرياريريريريريريريريرير مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
األباخس الطوال ، وهي األصابع. وقال  : الصعاريرو: َصْمغ جامد يشبه األصابع. قال :  الصعارير ثعلب عن ابن األعرابي :

غ في الصعارير أبو حاتم :  : اللبَُن المصمَّ
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َعرّ  ، وقريَرب اصريريريعرارا   اإلبل اصريريريعرَّ  : السريريريْت  الةريريري ي  ، ي ال االصريريريعرار الِلبأ قبل اإلفصريريريا . وقال غته : . م صريريريْ
 :وأنة  أبو عمرو 

رّاو  عريريريريريريريريريريريريريريَ َر   م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َربريريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ان مسريريريريريريريريريريريريريريار واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريرَّا    ذا اهلريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْيعرية وقال أبو ُعبَيد : ْيعريَّةو: ِسَمة في ُعنُق البعير.  الصَّ أيضاً : اعتراض في السَّْير. ويقال للصمغة المستديرة  الصَّ

 .ُصْعرورة:

ْمغ. الصعارير : أْكل الصعَرو: التكبّر ،  الصَّعَرووالصَّعَل : ِصغر الرأس ،  الصَّعَر ثعلب عن ابن األعرابي قال :  وهو الصَّ

ت وقال : قت. اصعرَّ ت إذا تفرَّ  اإلبل واصعنفرت وتمْشَمَشْت وامذقرَّ

األباخس الطوال وهي األصابع واحدها :  الصَّعاريرو: صمغ جامد يشبه األصابع. قال :  الصعارير ثعلب عن ابن األعرابي :

 أي كل ذي ِكْبر وأبَّهة. يقال : أصاب البعيرَ  «ملعون صعَّار كل»في الحديث : و : المعرض بوجهه كْبراً. األصعروأبخس. 

 وَصيَد. َصعَر وَصيَد أي أصابه داء يلوي عنقه. ويقال للمتكبّر : فيه َصعَر

 ابب العني والصاد مع الَّلم

 ع ص ل
 مستعمالت.: علص ، صلع ، صعل ، لعص عصل ، 

 لعص :

: النِهُم في األكل  اللِعصُ وفالن علينا أي تعسَّر. قال :  تَلَعَّص : العََسر ، يقال اللَّعَص: وقال ابن دريد  لعص أهمل الليث

ً  والشرب ، وقد  . وال أحفظ ما قاله أبو بكر لغيره.لِعص لَعَصا

 عصل :

 وقال : في الناب : اعوجاجه. العََصلو، وقاله الليث وغيره.  َعَصل األمعاء ، واحدها:  لاألعصا أبو عبيد عن أبي عمرو :

 على  لا   انب ه  مل يريْعَصلِ 
 :وقال صخر 

م أقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل  هريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرية  أ  املريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
ل    أتتريريريريريريرييريريريريريريريك مريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروس  انهبريريريريريريريا َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال أوس :

 رأيه هلا ان   من الةر أعصال
ت. وشجرةمن  األعصل وقال الليث : وهي العوجاء التي ال يُقدر على إقامتها  َعِصلة الرجال : الذي ُعِصبَْت ساقه فاعوجَّ

 :، وقال لبيد  ُعْصل : معوّج الَمتْن ، وجمعه أعصل لصالبتها. وسهم

 فريريريريريريريرمريريريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريريري ريريريريريريريُو رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريبريريريريريريريا  

  
ل    ال  ملريريريريريريريريريفريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريريل و لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 :وقال حسَّان  .العصل ته. والجميع :: شجرة إذا أكل البعير منها َسلَّح العََصلةو

يريريريريريريريريا   مريريريريريريريرين أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريرياهريريريريريريريريهريريريريريريريم  ر ج األضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريَْ

  
ْل   يريريريريريريريِ  أيكريريريريريريلريريريريريرين الريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ال  الريريريريريريلريريريريريريِ  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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: ملتوي  أعصل الرجُل تعصيالً ، وهو البُْطء في األمر. أبو عبيدة : فرس عصَّل: واألضياح : األلبان الممذوقة. أبو عمرو 

 : يابس البدن ، وجمعه أعصل : الرْمل الملتوي المعوّج. ورجل العَِصلوالعَِسيب حتى يبرز بعُض باطنه الذي ال شعَر عليه. 

 وقال الراجز : .ُعْصل
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 ر بَّ  ت  يف الرجال الع ْصلِ و 
ل: ويقال للسهم الذي يلتوي إذا ُرمي به   : االلتواء في كل شيء. العََصلو .ُمعَّصِ

، والصاع والميجار والصولجان. والمْعقف ثعلب عن  الِمْعصالو الِمْعِصيلوعمرو عن أبيه : يقال : هو الِمْحَجن والَصْولجان 

ْلب  العاصلوالمتشّدد على َغِريمه ، :  الِمْعَصل ابن األعرابي ، قال :  : المرأة اليابسة ، قال : العَْصالءو: السهم الصُّ

ْذِمي الك  لريريريَ  نكَهت هريريرياليسريريريريريريريريريريريريريريريريريه بعصريريريريريريريريريريريريريريالء تريريريَ

  
ْ  هريريريريريريريريرياو   كُّ ثريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرية َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ  ال بريريريريريريريريريِ

  
م. قال العبَّاس بن ِمْرداس : العََصل : الموضع الذي ينبت فيه العَْصلَىو  أي القاُلَّ

ع  تريريريريريريريريالريريريريريريريريِ ل مريريريريريريريرين أهريريريريريريريريلريريريريريريريريه فريريريريريريريريمريريريريريريريري  هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريفريريريريريريريريا مريريريريريريريري 

  
 َفعصريريريريريريريريريريريريريريَلى أرِيريريريريريريك  قريريريريريري   لريريريريريريه فريريريريريرياملصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانع  

  
 منهل : ماء ببالد بني ُسلَيم.

 وأنشد : إذا أبطأ. تعصيالً  الرجل عصَّل أبو عمرو :

ران  أيَّ ألريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   هريريريريريريريريريريريريريريريريريا محريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ بريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَيلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َل الريريريريريكريريريريريلريريريريريريريْ  و   ري  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريْ ل الريريريريريعريريريريريَ  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْلب. العاصلوواألْلب : السوق الشديد. يقال : ألَب اإلبَل يأِلبُها إذا طردها.   : السهم الصُّ

 الِعلَّوص: واللََّوى ونحو ذلك قال الليث قال : والِعلَّْوز جميعاً : الَوَجع الذي يقال له  الِعلَّْوص أبو عبيد عن أبي عمرو :علص : 

ً  التُخَمةُ في َمِعدته علَّصت من التُخمة والبََشم ، وهو اللََّوى الذي يَْيبَس في المعدة. يقال : ً  ، وإن به تعليصا  ، وإنه لِعلَّوصا

: الَوَجع ، والِعلَّْوز : الموت الَوِحّي. والِعلّوض بالضاد : ابن آوى. قال :  الِعلَّوص األعرابي قال :ُمتَِّخم. ثعلب عن ابن  لِعلَّْوص

 دأبه اللََّوى. ِعلَّوص ويكون الِعلَّوز اللََّوى. ويقال : رجل

لَّعة ثعلب عن ابن األعرابي قال : صلع :  قمان بن عاد :في حديث لو الصخرة الملساء ، حكاه عن أبي المكارم.:  الصُّ

  اّل أر م معي فَوقّاع بص لَّعِ و 
لَّع قال أبو عبيد : قال بعضهم : سألت ابن َمنَاذر صاحب العربية الشاعر عن فقال : الَحَجر ، قال : وسألت األصمعّي عنه  الصُّ

ـ  . وقال َشِمرَصْلعاء ت :الرأس. ويقال لألرض التي ال تُنب َمصلَع فقال : هو الموضع الذي ال يُْنبِت من األرض ، وأصله من

لعاء :ـ  فيما ألَّف بخطه ْلعاء الداهية الشديدة ، يقال : لِقي من:  الصَّ  .الصَّ

 : وأنشد للكميت 

م  لريريريريريريَ يريريريريريريريْ اء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريَ وين بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريْ ا أمسريريريريريريلريريريريريريّ  فريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريريّ

  
ل   بريريريريريريريْ  إلمسريريريريريريري ى ُّ ىَب ذي الريريلريريبريريريريريريري تريريني أيب الةريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أراد : األسد.

ةٌ يكون كذا وكذا ثم تكون »وفي الحديث :  البارز األملس  األصلع البارزة كالجبَل ههنا : الصلعاءوقال :  .«صْلعاء جبَُروَّ

اق. قال :   إذا خرجت من الغَْيم. وقال أبو ذؤيب : تصلَّعتوالشمس  انصلعتوالبرَّ

 فيه سلان كامللارأب أصلع
 : أي بّراق أملس. وقال آخر 

ْذَرَ ه  ق مريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريو  هبريريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريَ   يريريريريريريرياُ  ريريريريريريريروج الريريريريريريريلريريريريريريريجريريريريريريريم مريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ع الريريريريريريريغريريريريريريريِ

  
ع وقال الليث :  : الُصفَّاح وهو الُصالَّ
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عة. لَّع ثعل  عن ابن األعرايّب : العريض من الصريريخر ، والوامس أب صريري الَّ وقال  .التصريريليع الرجل  ذا أعذر وهو صريريَ
اَل . قال : والأل صريريريريريريريريريرييلع من اَّّيا  : العريض الع ل ق كأن رأسريريريريريريريريريريه بري ْل قة  التصريريريريريريريريريريليع: الليث  م  مسَرجة. : السريريريريريريريريريري 

 : ذهاب  عر الرأس من م  َّمه    مؤ َّره ، وكذلك  ن ذه  وس ه. الصَلعو  والأل صيلع : الذكر يك  عله.
من الرأس ، وكذلك اللَزعة والَكَةفة واجلََلحة ، جاء  م  َّال   الصَلعِ  : موضع الصَلعةو . َصِلع َصَلعا   ت ول :

َلعا   وأكلتها اإلبل قيل : ق كلها. والع ْرف  ة  ذا سريريريري  ه ر وس  أغصريريريرياَنا  لعه صريريريريَ . وقال الةريريريريمَّا  يصريريريريف صريريريريَ
 : اإلبل 

ه   ع   ريريريريريريريريا ريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  س يف عريريريريريريريري    ن متريريريريريريريري 

  
 مريريريريرين األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريق عريريريريريريرياري الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوك جمريريريريريرود 

  
ْولَع ثعلب عن ابن األعرابّي : ً  الصَّ  : الِسنَان المجلّو. وفي الحديث : أن معاوية قِدم المدينة فدخل على عائشة ، فذكرت له شيئا

فقال : شِهدت الشهوُد. فقالت : شهدت الشهود ولكن  الذي ال يصلح اّدعاؤك زياداً ، قال : فقال : إن ذلك ال يصلح ، قالت :

لَْيعاءَ  رِكبَتِ  في كالم  الصلعاءو : الفِخر. الصليعاء أي شهدوا بُزور قال المعتمر ، قال أبي : الصليعاء معنى قولها : ركبت .الصُّ

د أخو الشماخ : العرب : الداهية  واألمر الشديد. وقال مزّرِ

 أتوَُّه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريخ قريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريري  وعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريوُِّه 

  
ني  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريرياء أو  ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياود   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ً  السماءُ  تصلَّعت قال أبو زيد : يقال : وِصاَلع الشمس :  والسماء جرداء إذا لم يكن فيها َغْيم. إذا انقطع غيمها وانجردت. تصلُّعا

 الحّر ، قال :شديد :  أصلع حّرها. ويوم

ردأب  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أظريريريريريريريريفريريريريريريريريارهريريريريريريريريا    قريريريريريريريريِ

  
تأب  ريريريريريريريريه يريريريريريريريريُو أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريع   هريريريريريريريريِ رَّ الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
 : األرض الخالية ، قال : الصلعاءو

ق عيلريريريريريه   ترى الضريريريريريريريريريريريريريرييف  لصريريريريريريريريريريريريريريلعريريريريرياء تريْغسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 من اجلوع مسىت حي ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الضريريريريريريريريريريريريريرييف أرمريريريريريري ا 

  
ِليعو  : األملس. وقال عمرو بن معد يكرب : الصَّ

فريريريريريريريريريه أل ريريريريريريريريريرى و  ْوق  كريريريريريريريريريتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريبريريريريريريريريرية َدلريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريع    كريريريريريريريريريريريريأّن ُّ هريريريريريريريريريريريرياءهريريريريريريريريريريريريا رأس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ً ، يريد الصحراء التي ال  الصلعاء تُحترش به الِضباب من: وفي حديث عمر في صفة التَّْمر قال و أملس. أصلع يعني : رأسا

اء مثل الرأس األحّص. األصلع تنبت شيئاً ، مثل الرأس  ، وهي الحصَّ

ْعلة قال أبو عبيد : «َصْعلة لم تُْزِر به»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث أم َمْعبَد في صفة النبي صعل :  ِصغَر الرأس ، يقال :  الصَّ

إذا صغُر  َصْعل ألنه صغير الرأس. قال الليث : رجل َصْعل الرأس إذا كان صغير الرأس. ولذلك يقال للظَِّليم : َصْعل : رجل

استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحول »:  عنههللارضيفي حديث علّي ووامرأة صعالء.  أصعل رأُسه. وقد يقال رجل

 َصْعل هكذا يُروى ، فأما كالم العرب فهو أصعل قال األصمعّي : قوله :: قال أبو عبيد  .«أصمع أصعلُ  بينكم وبينه من الحبشة

 بغير
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 : قال الليث : وأما قول العَّجاج  .َصْعل ألف وهو الصغير الرأس ، ولذلك يقال للظليم :

ْوَذيٌب و  ٌل أجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َدقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ين    ل مريريريريريريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياج ور  َّ عريريريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْعل فإنه أراد ْعلة ههنا الطويل. أبو عمرو : بالصَّ  من النخل : فيها اعوجاج ، وأنشد : الصَّ

 ما مل تكن صعلة صعبا  مراقيها
 النعام الخفيف.:  الصاعل ثعلب عن ابن األعرابي :

ْعل قال شمر : ْعلة وتكون: من الرجال : الصغير الرأس الطويل العُنق الدقيقُهما. قال  الصَّ الِخفَّة في البدن والدقَّة والنحول.  الصَّ

 قال الشاعر يصف َعْيراً :

 نفى علها املصيف وصار َصْعال
 يقول : خفَّ جسُمه وضُمر.

 وقال آخر :

َز   جريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريرية القريريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ويريريريريريريريريريرين أرقريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا  َل الريريريريريريريريريريَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  أَُّل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الصغير الرأس. األصعل قال أبو نصر :

 .َصْعلة: : الدقّة في العُنق والبدن كله. ويقال للنخلة إذا دقَّت  الصعَل وقال غيره :

 ابب العني والصاد مع النون

 [ع ص ن]
 عصن ، عنص ، صنع ، صعن ، نصع ، نعص : مستعمالت.

الرجل إذا شدَّد على غريمه وتمكََّكه وروى عمرو  أعصن الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :أهمله  عصن :

 الرمل إذا اعَوجَّ وعُسر. أْعصن عن أبيه قال :

 : الُخْصلَة من الشَّعَر ، وقال الشاعر  العُْنُصوةو لم أجد فيه غير َعنَاِصي الشَّعَر.عنص : 

س رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي أمشريريريريريريري  ا ي  ن  ريريريريريريري ْ  لريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي   لريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 على تقدير فُْعلُوة. العُْنُصوة قال الليث :

 قال : وما لم يكن ثانيه نوناً فإن العرب ال تضم صدره مثل تُْنُدوة.

 بقايا ، واحدهامن ضفائره ، وهي  َعنَاٍص  إذا بقيْت على رأسه أعنص عمرو عن أبيه : فأما َعْرقُوة وتَْرقُوة وقَْرنُوة فمفتوحات.

ق. العَنَاِصي: . وقال أبو زيد ُعْنُصوة  : الشَّعَر المنتِصب قائماً في تفرُّ

ْعَونُ  الرجل إذا صغُر رأُسه. أبو عبيد : أْصعَن أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :صعن :  : الظليم  الّصِ

 .ِصْعَونَّة الدقيق العُنُق الصغير الرأس ، واألنثى :

 : مؤلَّلة ، قال عدّي : ُمَصعَنَّة : الِدقَّة واللطافة ، ومنه يقال : أُذُنٌ  االصعنان وقال غيره :

 أ ْذٌن م َصعََّلٌة كالَ َلمْ و 
 إذا صغر رأسه ونقََص عقلُه. أْصعَن عمرو عن أبيه :
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انعص :   المشبِّب بخنساء في شعره ، وكان َصْعب الشعر اعصةن فليس بعربيَّة إاّل ما جاء أَسد بن نعص قال ابن المظفّر : أمَّ



418 

 

عره لصريعوبته. قله  ريت وانصريريت وانئصرييت « : نوادر األعراب»وقرأ  يف : جّ ا  ، وقلَّما يري ْرَوى  ريِ فالن من ن صريْ
. قله انِعصة : التمايل ، وبه  ِّي اللريَّْع  : اسم موضع. وقال ابن دري  : اللواع و وهي انصرته.  انِعصيتو 
  يء أعتِم ه من جهة من ي رَجع    علمه وروايته عن العرب. (نع )ومل يصح   من  ب : 

ً  الناقة للفحل أْنَصعتِ  أبو ُعبَيد عن الفّراء :نصع :  ْت له عند الِضَراب. إنصاعا  إذا قَرَّ

ً  ِلْلحقّ  أنصع وقال غيره : ً  له أنصع إذا أقَرَّ بِه. وقال الليث : يقال للرجل إذا تصدَّى للشّر : قد إنصاعا : . وقال شمر إنصاعا

 : الثوب األبيض. وأنشد لرؤبة يصف ثوراً  النِّْصعُ 

عريريريريريريريريريريريريا َولريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريأن  ريريريريريريريريريريريرييت ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريريريا    لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأُ مسريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريربقريريريريريريريريريريَ

  

عريريريريريريريريا فريريريريريريريريَ ّي أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ ْرمسريريريريريريريريَ يريريريريريريريري ريريريريريريريرية مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريه   عريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريأن ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ

  

 خمال  الت لي   ذ َتَ رَّعا

ً  قال شمر : قال ابن األعرابّي : يقول : كأن عليه مقلَّصاً عنه ، يقول : تخال أنه أُْلبِس ثوباً أبيض مقلَّصاً عنه لم يبلغ  نِْصعا

في كل لون َخلَص وَوَضح. قال  الناصع: وقال  .ناصع ُكروَعه التي ليست على لونه. ابن السكيت عن ابن األعرابّي : أبيض

البحر :  النَِّصيع الليث : ناصع عبيدة : أصفرويَقَق. وقال أبو  ناصع األصمعّي : وأكثر ما يقال في البياض أبو عبيد : أبيض

 وأنشد :

 أْدلَيه َدْلِوي يف اللَِّصيع الزا ر
الماء ليس بَكِدر ؛ ألن ماء البحر ال يُْدلَى فيه  ناصع : ماء بئر بالنصيع : البحر غير معروف ، وأراد النَِّصيع قلت : قوله :

إذا كان صافياً. والمعروف في البحر البَِضيع ، بالباء والضاد : وقد مّر في بابه وروى  نِصيعووماصع  ناصع يقال : ماء الَدْلو.

 : أبو ُعبَيد عن أبي عمرو : الماصع : البَّراق ، بالميم ، ويقال : المتغيّر ، قال : ومنه قول ابن مقبِل 

ه   فريريريريريريريريريريأفريريريريريريريريريريرغريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع لريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريري 

  
اال  جريريريريريريريريَ نب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريري   يريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى قريريريريريريريريري 

  
ة  ناصع يريد به :وقال شمر : ماصع  ماصع فجعله ماء قليالً. أخبرني بذلك كله : ، فصيَّر النون ميماً. قال : وقد قال ذو الرمَّ

قرأت في : قلت  .َمْنَصع : المواضع التي يُتَخلى فيها لبول أو حاجة ، والواحد الَمنَاِصع: اإليَادّي عن شمر ، وقال أبو سعيد 

موضع بعينه خارج  المناصع وأُرى أن«. المناصع بالمدينة قبل أن ُسّويت الُكنُف في الدور وكان متبّرز النساء»حديث اإلْفك : 

 المدينة ، وكن النساُء يتبّرْزن إليه بالليل على مذاهب العرب في الجاهليَّة.

. وأنشد لحاجز ابن الجعيد والنَِّطع لواحد األنطاع ، وهو ما يتَّخذ من األَدم النَِّصعـ :  فيما روى له أبو ترابـ  وقال المؤّرج

 األزدّي :

 فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا أب ريريريريريريريريريريرى 

  
ع َدهريريريريريريريريريريريريني   رَاهتريريريريريريريريريريريريا ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال .نِْصع بسكون الصاد. وقال شمر : قال األصمعّي : كل ثوب خالط البياض والصفرة والحمرة فهو نِْصع قال : ويقال :
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رَاأِب تعلو متَله ج  َّأب َغْبسريريرياء.هو : ، قال  انصريريريع أبو ع َبي أب يف الةريريرييا  : أصريريريفر وقال أبو تراب :  األصريريريفر السريريريَ
ع  ريريريريريِرب مسىت: قال األصريريريريريمعّي : ي ال  َفى غليله. قال أبو نصريريريريرير : املعروف  َنصريريريريريَ : ومسىت نريَ ع ، وذلك  ذا  ريريريريريَ

 بضع.
في قول بعض المفّسرين :  المصانع [129الشُّعََراء : ] (َوتَ تَِّخُذوَن َمصاِنَع َلَعلَُّكْم ََتُْلُدونَ )قال هللا جّل وعّز : صنع : 

 األبنية.

 األصناع قلت : وسمعت العرب تسّمي أحباس الماء : .َمْصنَعو َمْصنَعة وقال بعضهم : هي أحباس تُتَّخذ للماء ، واحدها

نُوعو لَف : الَمْصنَعة وروى أبو عبيد عن أبي عمرو قال : الِحْبس مثل .ِصْنع ، واحدها الصُّ قلت : وهي  .صانعالم ، قال : والزَّ

 َمسَّاكاٌت ِلماء السماء يحتفرها الناس فيملؤها ماُء السماء يشربونها.

 ً  : وقال لبيد  .مصانع ويقال للقصور أيضا

لريريريريريى الريريريريريلريريريريريجريريريريريُو الريريريريري ريريريريريوالريريريريريع   بريريريريريْ يريريريريريلريريريريريريريا ومريريريريريريريا تريريريريريريَ لريريريريريِ  بريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريى الريريريريريريريريري  ر  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ان و   بريريريريريريريريريْ ع و تريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
 امل

  
القراءة بالنصب ، ويجوز الرفع. فمن : قال أبو إسحاق  [88النَّمل : ] (أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ ُصْنَع هللِا الَِّذي )وقول هللا جل وعزَّ : 

 الصنعة دليل على [88النَّمل : ] (َوتَ َرى اجْلِباَل َُتَْسُبها جاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ السَّحابِ )نصب فعلى المصدر ، ألن قوله : 

ً  هللا ذلك َصنَع: ، كأنه قال  طه : ] (َوِلُتْصَنَع َعلى َعْيِِن )هللا. وقول هللا :  صنع فعلى معنى : ذلك (هللا ُصْنعُ )ومن قرأ : . ُصْنعا

 صنع فرسه إذا قام بعلفه وتسمينه. وقال الليث : َصنَعوفالن جاريته إذا رباها ،  َصنَع معناه : ولتربَّى بمرأًى منّي. يقال : [39

 جاريته بالتشديد ؛ ألن تصنيع الجارية ال يكون إال بأشياء كثيرة وِعاَلج. قلت : وغير الليث يجيز صنَّعوفرَسه ، بالتخفيف ، 

جه ، ويجوز : َصنِيع وفالن .(َولُِتْصَنَع َعلى َعْيِِن ): جاريته بالتخفيف ، ومنه قوله  َصنَع  .صنيعته فالن إذا ربَّاه وأدَّبه وخرَّ

 . وقال ابن ُمْقبل :َمْصنعة ، واحدتها مصانع عّي : العرب تسّمي القَُرىوقال األصم

عريريريريريريرية لريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا   نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوان أنريريريريريبريريريريريريريا   َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا بريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا  بريريريريريريريَ نْب الريريريريريريريتريريريريريريريريَ ْو  واجريريريريريريريتريريريريريريريَ ْ ن لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  جبريريريريريريريََّ

  
 : الدَّْعوة يتّخذها الرجل ويدعو إخوانه إليها. وقال الراعي : الَمْصنعةو

 مصلعة  ه َليَ  أعْله  فيهاو 
 يصانعك ، وهو الذي ال يعطيك جميع ما عنده من السير ، له صون يصونه فهو ُمَصانِع األصمعي : يعني َمْدعاة. وفرسقال 

: تكلّف  التصنُّع: الوالي إذا راشيته ، وصانعته إذا داهنته. وقال الليث  صانعتوفالناً أي رافقته.  صانعت ببذله َسْيَره. ويقال :

نَاعة : الذين يعملون بأيديهم ، والِحْرفة الُصنَّاع: ُحْسن السَّْمت وإظهاره والتزيُّن به والباطن مدخول. وقال   ، والواحد الّصِ

وقال أبو  .َصنَع ي األساقي وتَْخُرز الدالء وتَْفريها. ورجلإذا كانت رقيقة اليدين تسوِّ  َصنَاع وقال ابن السكيت : امرأة .صانع

 ذؤيب :

 عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروَداتن قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريرياو 

  
ع    بريريريريريريريريريَّ ع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ  داود أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا كانت حاذقة بالعمل ، ورجل َصنَاع امرأة« : الزاهر»وقال ابن األنبارّي في 



420 

 

َلع ْلع : رجلقال : وي ال   ذا أ فرد  فهي مفتومسة متحرّكة. .صريريريريريَ الي ين ، مكسريريريريريور الصريريريريرياد  ذا أضريريريريرييفه.  صريريريريريِ
 وأنة  :

 ِصْلع  الي ين حبيث  يكوى األْصَي   
 وأنشد غيره :

 أنبل َعْ واَن ك لِّها َصَلعا
نِيعةو  : ، قال الشاعر  صنائع به ، وجمعها تصنعه : ما أعطيته وأسديته من معروف أو يد إلى إنسان الصَّ

  ن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريرييريريريريريعريريريريريريرية ال تريريريريريكريريريريريون صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريرييريريريريريعريريريريريريرية

  
ع   لريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 مسريريريريريريريىت يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَب هبريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريريريريريق  امل

  
ة أمري الذي أردته في فرعون وجنوده. وحّدثنا  [41طه : ] (َواْصطَنَ ْعُتَك ِلنَ ْفِسي) عزوجلوقول هللا  أي ربَّيتك لخاصَّ

الحسين عن أبي بكر بن أبي َشْيبة عن يحيى بن سعيد القطَّان عن محمد بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الُخْدرّي قال : قال 

فإنه لن يدرك قوم بعدكم ُمدَّكم وال  اصطنعواوأوقدوا »؛ ثم قال : « ال توقدوا بليل ناراً »:  وسلمعليههللاصلىرسول هللا 

 أي اتّخذوا طعاماً تنفقونه في سبيل هللا. اصطنعوا قوله :«. صاَعكم

 فيه فهو ُصنِع الرجُل إذا أعان آخر. قال : وكل ما أْصنع : الثوب الجيّد النقّي. وقال ابن األعرابي : الَصنِيع عمرو عن أبيه :

َواء.ا الِصْنع مثل السُّْفرة. ويكون ِصْنع نَّاعة وقال الليث : لّشِ وُرِوي  : خشبة تُتّخذ في الماء ليحبس بها الماء وتُمسكه حيناً. الصَّ

رواه َجِرير بن عبد الحميد عن منصور عن ِرْبعّي بن « ما شئت فاصنع إذا لم تَْستَح»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىعن النبي 

قال أبو عبيد : قال جرير : معناه : أن يريد الرجل أن يعمل  .وسلمعليههللاصلىِحَراش عن أبي مسعود األنصارّي عن النبي 

لمضّي ِلَما أردت. قال أبو عبيد : والذي الخير فيدَعه حياًء من الناس ، كأنه يخاف مذهب الريَاء. يقول : فال يمنْعك الحياُء من ا

ووجهه عندي : ذهب إليه جرير معنى صحيح في مذهبه ، ولكن الحديث ال يدّل سياقه وال لفظه على هذا التفسير. قال أبو عبيد 

ء ، ولم يرد ما شاء ، على جهة الذّم لترك الحيا َصنَع إنما هو : من لم يستح« ما شئت فاصنع إذا لم تستح»أنه أراد بقوله : 

داً فليتبّوأ َمْقعَده »:  السالمعليهكقوله  ما شئت أن يأمره بذلك أمراً ، ولكنّه أْمر معناه الخبر ؛ فاصنع بقوله : من كذب علّي متعّمِ

أ مقعده من النار. والذي يراد من الحديث أنه َحثَّ  «من النار  على ، ليس وجهه أنه أمره بذلك ، إنما معناه : َمن كذب علّي تبوَّ

ما  فاصنع وقال إبراهيم بن َعَرفة : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول في قوله : إذا لم تستح الحياء وأمَر به وعاب تركه.

 : ما شئت فإن هللا يجازيك. وأنشد  فاصنع شئت قال : هذا على الوعيد ،

  ذا مل  ريريريريريريريريريريريريش عريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريا  

  
ِي فريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريع مريريريريريريريا تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءو   حريريريريْ  مل تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريَ

  
 [.29الكهف : ] (َفَمْن شاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن شاَء فَ ْلَيْكُفرْ )ل هللا تعالى : وهو كقو

 وقال ابن مقبل يصف فرساً : .ِصْنع : األسواق ، جمع األصناع

ر مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريره  جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  بريريريريريريريري  ْس أعريريريريريريريريجريريريريريريريريم مل تريريريريريريريريري 

  
تَّ  يف أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريرُو    ممريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريََ

  
 لم تُنجز مسامره أي لم تشّد فيه المسامير.
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 : : الَسفُّود ، قال َمّرار يصف إبالً  الِصْنعو

روب و   جريريريريريريريريريريريرياء  وركريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواءو   لريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريري ريريريريريهريريريريريريريا مريريريريري ريريريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
إذا  صنيعتهوفالن  َصنِيع اسوّد من السَُّموم. ويقال : فالنـ  يعني نفسهـ  أي هذه اإلبل وركبانها يتمايلون من النُّعَاس ، وسائقها

 ربّاه وأّدبه حتى خّرجه.

 ابب العني والصاد مع الفاء

 [ع ص ف]
 (َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَُّْيانُ )قال هللا جّل وعّز : عصف :  مستعمالت.: عصف ، عفص ، صفع ، صعف ، فصع 

حمن : ] بَْقل ـ :  ذكروافيما ـ  العَْصف قال الفّراء : [5: الفيل ] (َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ )وقال في موضع آخر :  [12الرَّ

ُذو )قال : وقال بعضهم :  .العَْصف الزرع إذا قطعوا منه شيئاً قبل إدراكه ، فذلك نَْعِصف الَزْرع ؛ ألن العرب تقول : خرجنا
ن ويقال للتبْ  : َوَرق الزرع. العَْصف وقال أبو إسحاق : : الصحيح الذي يؤكل. (َوالرَُّْيانُ )يريد المأكول من الَحّب ،  (اْلَعْصفِ 

أي جززنا ورقه الذي يميل في أسفله  نعِصفه الزرعَ  عصْفناو: القَِصيل. قال :  العَْصف وَعِصيفة. وقال النْضر : َعْصف :

ليكون أخّف للزرع ، وإن لم يُفعل مال بالزرع. وذكر هللا جّل وعّز في أّول هذه السورة ما دلَّ على وحدانيَّته من َخْلقه اإلنسان 

وبهيمة ، تبارك  وتعليمه البيان ، ومن َخْلق الشمس والقمر والسماء واألرض وما أَنبت فيها من ِرزِق َمن خلق فيها من إنسيّ 

ا قوله تعالى :  .(هللاُ َأْحَسُن اخْلاِلِقنيَ ) أنه جعل : فله معنيان : أحدهما أنه أراد  [5الفيل : ] (َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ )وأمَّ

البهائم. وقال  قد أكله كعصف واآلخر أنه أراد : أنه جعلهم أصحاب الفيل كورق أُِخذ ما كان فيه من الَحّب وبقي هو ال حّب فيه.

أيضاً : ما على ساق الزرع من الورق الذي  العَْصفوقال :  : ما على حّب الِحْنطة ونحوها من قُشور التْبن. العَْصف الليث :

هو الَهبُّور ، وهو : ذُكر عن سعيد بن ُجبَير أنه قال  (َكَعْصٍف َمْأُكولٍ )قوله : : وقال  .العصف يبِس فتفتَّت ، كل ذلك من

أخبرني المنذرّي عن أبي العباس أنه قال في قوله تعالى و عن الحسن : كزرع قد أُكل َحبّه وبقي تِْبنُه.و النابت بالنَبَطيَّة. الشعير

ً  (َكَعْصٍف َمْأُكولٍ ):  ورق :  العَِصيفةو العَْصفو: الرزق ،  العصفو،  إذا طلب الرزق يعتصف : إنه يقال : إن فالنا

ً : وعّز الُسْنبُل. وقول هللا جّل  َأْعماهُلُْم )قال المفّسرون : هي الرياح. وقال الفّراء في قوله :  [2الُمرَسالت : ] فَاْلعاِصفاِت َعْصفا
 العُُصوف تابعاً لليوم في إعرابه وإنما العُُصوف قال : فجعل [18إبراهيم : ] (َكَرماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الر ِيُح يف يَ ْوٍم عاِصفٍ 

وإن كان للريح فإن اليوم قد يوَصف به ؛ ألن الريح تكون فيه ، فجاز  العُُصوف جائز على جهتين : إحداهما أنللرياح. وذلك 

الريحِ ،  عاِصف ؛ كما يقال : يوم بارد ويوم حاّر والبرد والحّر فيهما. والوجه اآلخر أن تريد : في يوم عاصف أن تقول : يوم

 لمة ، كما قال :فتحذف الريح ألنها قد ذُِكرت في أول الك
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  ذا جاء يوٌُ ميتلم الةمس كاسف  
اني عن ابن السكيت قال : يقال : الريُح  َعَصفت يريد : كاسف الشمس فحذفه ألنه قدَّم ذكره. وأخبرني المنذرّي عن الحرَّ

رياح التي : ال الُمْعِصفاتوقال :  .العاصف عواصف إذا اشتدَّت. وقال الليث : وجمع ُمْعصفةو عاصف فهي ريح أعصفتو

: : ما سقط من الُسْنبل ، مثل التبن ونحوه. أبو عبيد عن أبي عبيدة قال  العُصافة: والزرع. قال  َعْصفَ وتُثير التراب والورق 

 : : اإلهالك ، وأنشد لألعشى  اإلعصاف

 يف فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريومريريريريريريريريرية

  
ف  لريريريريريريريريريريريريري ارع واَّريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : السرعة ، وأنشد : العَْصفوالسريعة : :  العَُصوف أي تَذهب بهما. قال : والنعامةبهما  تُعصف أي تُهلكهما. وقال الليث :

هريريريريريريرياو  يريريريريتريريريري  حريريريريريريرياج  ذا ابريريريريتريريريريريريريلَّ لريريريريِ  مريريريرين كريريريريريريريل ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ف     ريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا اثئريريريريريريريري  مريريريريريريريريتريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 أسرعت ، فهيالناقةُ إذا  أعصفت : السريعة من اإلبل. وقال اللحيانّي : العَُصوف: يعني العََرق. أبو ُعبَيد عن أبي عمرو قال 

وقال  اإلبل : استدارتها حول البئر حرصاً على الماء وهي تطحن التراب حوله وتثيره. إعصاف . وقال النضر :ُمْعِصفة

 : وقال كثيّر  .عاصف قال : وكل ماء .لعاصف المفّضل : إذا رمى الرجل َغَرضاً فصاب نَْبلُه قيل له : إن سهمك

 فمّر  بليريريريريريريريل وهي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري فريريريريريريرياء عريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريف 

  
َ دِ  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ رَّ ا ريريريريريريريريريريَ  َرق الريريريريريريريريريري َوداأب مريريريريريريريريريريَ

  
ويصرف ويصطرف ، أي يكِسب ويطلب ويحتال. وقال ابن األعرابي ، فيما َرَوى عنه  يعتصفو يَْعِصف وقال اللحياني : هو

 : الرياح. العُُصوفو .ُعصوف : السْنبُل ، وجمعه العَْصفو: األتبان  العُُصوف: و: التِْبناِن ، قال  العَْصفانِ  أبو العباس :

 الُخُمور. العصوفو: الَكّد.  العُُصوفو

ً  : َحْمل شجرة البَلُّوط ، يحمل َسنَة بَلُّوطاً وسنة العَْفص قال الليث :عفص :  جاء حديث اللُّقَطة عن النبي و .َعْفصا

لِوعاء الذي تكون فيه النفَقة إن كان من : هو ا الِعفَاص قال أبو عبيد :«وِوكاءها ِعفَاَصها احفظ»أنه قال :  وسلمعليههللاصلى

َمام الذي  ، ألنه كالوعاء لها. الِعفَاص جلد أو خرقة أو غير ذلك ، ولهذا سّمي الجلد الذي يُْلبََسهُ رأس القارورة وليس هذا بالّصِ

:  الِعفَاص ا. وقال الليث :يُدَخل في فم القارورة فيكون ِسَداداً لها. قال : وإنما أمره بحفظه ليكون عالمة لصدق َمن يعترفه

: أنه  العفاص والقول ما قاله أبو عبيد في: وعاؤه الذي تكون فيه النفقة. قلت : الراعي  ِعفَاصوصَمام القارورة ، ثم قال : 

ً  القارورة َعفَْصت الوعاء أو الجلدة التي تُْلبَس رأَس القارورة حتى تكون كالوعاء لها. ويقال : على  الِعفَاص إذا جعلت َعْفصا

ً  رأسها. فإن أردت أنك جعلت لها : مصبوغ بالعْفص ، كما قالوا : ثوب ممّسك بالِمْسك.  ُمعَفَّص . وثوبأعفصتها قلَت : ِعفَاصا

بَْعبَق الن: من الجواري  الِمعفاص إذا كانت فيه بشاعة ومرارة. ثعلب عن ابن األعرابي قال : َعِفص ويقال : هذا طعام هايةُ الزَّ

 في ُسوء الُخلُق. قال :
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ال ابّة : ثريَله ع ل ها. ما ُّله أطالِبه حبّ ي  َعَفَصهو الَعْصر واهلَْصر. :  العْف   ّر ملها.ري   ل افري  واملع اص
 جامعها.:  َعَفصهاو به واعتفصته مله أي أ ذته مله.  عف  مسىت

، وهو أن يُْشَدخ الِعنَب ،  الصْعف أخبرني محمد بن كثير أن ألهل اليمن شراباً يقال له :: أهمله الليث. وقال أبو عبيد صعف : 

الهم ال يرونه خمراً لمكان اسمها. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : أنه قال : ثم يُْلقى في األوعية حتى يَْغِلي.  قال : وُجهَّ

 ع بشراب الصفع وهو العَصير.: المولَ  الصْعفَانُ 

ً  الرجل فصَّع أبو العباس عن أبي األعرابي :فصع :  إذا خرج منه ريح منتِن وفَْسوة. وروي عن النبي  يفّصع تفصيعا

ً : : أن يخرجها من قشرها ، يقال  فَْصعها: ، قال أبو عبيد  «الُرَطبة فَْصع أنه نهى عن» وسلمعليههللاصلى ، وأنا  فصعها فَْصعا

ثعلب عن ابن األعرابّي  : الفأرة. الفَْصعاءو: أن تأخذها بإصبعك فتَْعِصرها حتى تتقّشر. قال :  فْصعها: أْفَصعُها. وقال الليث 

ْلفة الصبّي إذا كشفها عن ثُومة ذكره قبل أن : غُ  الفُْصعة وقال غيره : المكشوف الرأس أبداً حرارة والتهاباً.:  الفَْصعَانُ  قال :

كذا من كذا وفّصله منه  فصَّع وروى ابن الفرج عن َحتَْرش األعرابي قال : الصبّي إذا نّحاها عن الَحَشفَة. فصعها يُختن ، وقد

 حقّي منه أي أخذته بقهر فلم أترك منه شيئاً. افتصعت بمعنى واحد إذا أخرجه منه.

،  بَصْفع يَْبُسط الرجل كفّه فيضرب بها قفا اإلنساِن أو بدنَه ، فإذا جمع كفّه وقبضها ثم ضرب بها فليس : أن الَصْفعصفع : 

ة والِعمامِة. الَصْوفَعة: ولكن يقال : ضربه بُجْمع كفّه. وقال ابن دريد   : هي أعلى الُكمَّ

قال األزهري : الَسْفع :  معروفة. الصوفعةو،  الَصْوفَعة أصله من الَصْفعوإذا ضربه هنالك. قال :  َصْوفَعته يقال : ضربه على

 بالصاد. الصفع اللطح باليد ، فإذا بسط الضارب يده فضرب بها القفا ، فهو

 ابب العني والصاد مع الباء

 [ع ص ب]
 مستعملة. عصب ، صبع ، صعب ، بصع ، بعص :

رني المنذرّي عن أبي العباس عن َسلَمة عن الفّراء قال : أخب [77ُهود : ] (هذا يَ ْوم  َعِصيب  )قال هللا جل وعز : عصب : 

ً  فوه َعَصب: وأي شديد. قال  َعَصبَصب ، ويوم (يَ ْوم  َعِصيب  )  .عاصب إذا َذّب ويبِس ِريقه ، وفوه يَْعِصب َعْصبا

ً  الريُق بفيه عَصب: وأخبرني الَحّرانّي عن ابن السكيِت يقال   فاه الريق. بَعصَ  وقال : إذا يبِس. يعِصب َعْصبَا

 وقال ابن أحمر :

 . مسىت يعِص  الريق   لفم..
 : وقال الراجز 

 يريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريرياه الريريريريريريريريرِيريريريريريريريريق  أي َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  

  
اب بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريرياه الريريريريريريوطريريريريريريريْ    بريريريريريريريَ  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريري 

  
ثين  الُجبَاب : ِشْبه الُزْبد في ألبان اإلبل.  أن جبريل جاء»وروى بعض المحّدِ
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، والباء  َعَص  ، فإن مل يكن غل ا  من احمل ِّل فهي لغة يف «الغبار  يُو ب ر على فرس أن ى وق  عصم ب ّليتيه 
ْربَة  الُّب  والُُّ ، وسريريريريريريريّب  رأسريريريريريريريه و َّ ه. وأ ربين  وامليم يتعاقبان يف مسروف ك تأب ، ل رب خمرجيهما ، ي ال ضريريريريريريريَ

به أي ف ت ق  معصريريريريريريَّ  امللذرّي عن أيب العباس عن ابن األعرايب قال : رجل من قوله جل اجله  ، وهو  عصريريريريريريَّ
 [.77ه ود : ] (يَ ْوم  َعِصيب  ): وعز 

ً  القوَم أمرٌ  َعَصبَ  أي شديد مأخوذ من قولك : (يَ ْوم  َعِصيب  )وقال بعضهم :  هم واشتد عليهم. يعِصبهم َعْصبا وقال ابن  إذا ضمَّ

 : أحمر 

   قريريريريريريريريريريوُِ مريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى  يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم 

  
ال وقريريريريريريريريريريريريرّ     ذ َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياس مشريريريريريريريريريريريريََ

  
الناس َشمال أي أطاف بهم وشمِلهم  عصب على نأيهم تعّجب من كرمهم ، وقال : نِعم القوم هم في المجاعة إذوقوله : ما قومي 

ب بَْرَدها. ويقال للرجل الجائع يشتّد عليه َسْخفة الُجوع  ومنه قوله : .ُمعَصَّب: بطنه بحجر  فيعّصِ

ول مسريريريريريريريريريرب  يريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريفريريريريريريريريريي هريريريريريريريريريذا فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريرين لريريريريريريريريري 

  
او   بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يف هريريريريريريريريريريذا غريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريول مريريريريريريريريريري 

  
 : َغْيم أحمر يكون في األفُق الغربّي يظهر في ِسنِي الَجْدب. وقال الفرزدق : العَْصب وقال األصمعّي :

  ذا الَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أمسريريريريريريريريريريريريريريى يف السريريريريريريريريريريريريريريمريريرياء كريريريأنريريريه 

  
ورهريريريريريريريا  بريريري  ه عريريريَ َ ى أ ْرجريريريوان واسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريري ريريريلريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بته : الذي المعصَّب أبو ُعبيد عن أبي ُعبَيدة : َوََنُْن ُعْصَبة  ِإنَّ َأابَّن َلِفي )الِسنُون أي أكلت ماله. وقال هللا جل وعز :  عصَّ

  (َضَّلٍل ُمِبنيٍ 

: جماعة ليس  الِعصابةو العُْصبة وقال األخفش : من العََشرة إلى األربعين. العُْصبة قال أبو عبيد : قال أبو زيد : [.8يوسف : ]

، فوجدت تصديقه في العَُصب  يثاً : إنه يكون في آخر الزمان رجل يقال له : أميرلها واحد. وذكر ابن المظفّر في كتابه حد

حّدثنا به محمد بن إسحاق عن الرمادّي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ُعْقبة بن أوس عن عبد  حديث

عمر الفاروق قَْرن من  لصديق أصبتم اسمه.هللا بن عمرو بن العاص أنه قال : وجدت في بعض الكتب يوم اليرموك : أبو بكر ا

عثمان ذو النورين ِكفلَْين من الرحمة ألنه يُقتل مظلوماً ، أصبتم اسمه. قال : ثم يكون َمِلك األرض المقدَّسة  حديد أصبتم اسمه.

م يكون جابر ، ثم مهدّي ، ثم وابنه. قال ُعقبة : قلت لعبد هللا سّمهما. قال : معاوية وابنه. ثم يكون سفَّاح ، ثم يكون منصور ، ث

، ستة منهم من ولد كعب بن لؤّي ورجل من  العَُصب يكون األمين ، ثم يكون سين وسالم يعني صالحاً وعافية ، ثم يكون أمير

 قحطان كلهم صالح ال يَُرى مثله. قال أيوب : فكان ابن سيرين إذا َحدَّث بهذا الحديث قال : يكون على الناس ملوك بأعمالهم.

 قلت : وهذا حديث عجيب وإسناده صحيح وهللا أعلم بالغيوب.

ً  من برود اليمن ، معروف. وقال الليث : سّمي العَْصبو  ، ثم يُصبغ ثم يحاك ، وليس من برود الرْقم. يُعَصب ألن َغْزله َعْصبا
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ألن البُْرد ُعِرف  العَْصب ال : عليهألنه مضاف إلى الفعل. وربما اكتفَوا بأن يق َعْصب وبرود َعْصب وال يجمع ، يقال : بُْرد

 : الغّزال. وقال رؤبة : العصَّاب بذلك االسم. أبو عبيد عن أبي عمرو :

 طّي الَ َسامّي ب روَد الَعصَّاب
 وقول أبي عمرو يحقّق ما قاله الليث من: قال : والقََسامّي : الذي يَْطوي الثياب في أول َطيّها حتى تُكّسر على طيّها. قلت 

 السَّلَمة. ألَْعِصبَنَّكم َعْصب الغَْزل وَصْبغه. وروي عن الحّجاج بن يوسف أنه خطب الناس بالكوفة فقال : َعْصب

 يَْعِصبوقلت : والسَّلَمة شجرة من الغََضى ذات شوك ، وورقها القََرظ الذي يُدبغ به األََدم ، ويعُسر َخْرط ورقها لكثرة شوكها. 

: جمع أغصانها  َعْصبُهاويَْهِصرها إليه ويخبِطها بعصاه فيتناثر ورقها للماشية ولمن أراد جمعه. الخابط أغصانها بَحْبل ثم 

التَْيس وهو أن يُشّد ُخْصياه شّداً شديداً حتى تَْنُدَرا من غير أن  َعْصب اللَّي ، ومنه العَْصب وأصل بحبل تُمّد به وتَُشّد شّداً شديداً.

قال ذلك أبو زيد فيما َروى عنه أبو عبيد. ومن أمثال  .معصوب فهو أعِصبه التيس َعصْبتُ  . يقال :تنتزعا نزعاً ، أو تَُساّل سالًّ 

 َسلَماته يضرب مثالً للرجل العزيز الشديد الذي ال يُقهر وال يُستَذّل. ومنه قول الشاعر : تُْعَصب العرب : فالن ال

يلة تري ْعَص   و   ال َسَلمايت يف جبَِ
 عصبها وقد .الِعَصاب فخذاها بحبل ، وذلك الحبل يقال له : يُْعَصب : التي ال تَِدّر حتى العَُصوب : أبو عبيد عن األصمعيّ 

ً  الحالب ً و َعْصبا  . وقال الشاعر :ِعَصابا

بريريريوهريريريريريريريا ْه عريريريلريريرييريريريكريريريم فريريريريريريرياعصريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريَ عريريري   فريريريريريريريإن صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ّر بريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريري ا   ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وال تُحّل حتى تُحلب. وأما يُْعَصب : الناقة التي ال تَِدّر حتى العَُصوب وقال أبو زيد :  َعَصبة أداني َمْنِخَريها بَخيط ثم تُثَوَّ

وا بنسبه أي استَكفُّوا به ، فاألب َطَرف واالبن َطَرف والعَّم  َعَصبوا ألنهم َعَصبة الرجل فهم أولياؤه الذُكور من ورثته ، ُسمُّ

. وكل َعَصبة بنسبه ُسّموا َعَصبتْ وّما أحاطت به هذه القرابات جانب واألخ جانب ، والعرب تسّمي قرابات الرجل أطرافه ، ول

ا ِعَصابة ، واحدتها العصائب به. والعمائم يقال لها : َعَصب شيء استدار بشيء فقد فلم أسمع لهم بواحد.  العََصبة ، من هذا. وأمَّ

ً  والقياس أن يكون اإلبُل بِعََطنها إذا استكفَّت به ؛ قال أبو النجم  بتَعصَ  ويقال أيضاً : ؛ مثل طالب وَطلَبة وظالم وظلَمة. عاصبا

: 

  ذ َعَصبه  لَعَ ن املغرَبل
 الرجُل بيتَه أي أقام في بيته ال يبرحه ، الزماً له. َعَصب يعني المدقَّق ترابُه. ويقال :

ة إذا ألمها بها محيطة به. والضبَّة َعَصب ويقال : ْدع.  َصابةعِ  القَْين َصْدع الزجاجة بضبَّة من فضَّ : أن يدعو  العََصبيَّةوللصَّ

بوا والتألُّب معهم على من يناوئهم ، ظالمين كانوا أو مظلومين. وقد َعَصبته الرجل إلى نُْصرة  عليهم إذا تجّمعوا. تعصَّ

بوا القوُم إذا اجتمعوا. فإذا تجّمعوا على فريق آخرين قيل : اعصوصبو  .تعصَّ



426 

 

 : وقرأت بخّط شمر أن الزبير بن العّوام لّما أقبل نحو البصرة سئل عن وجهه فقال 

ْه  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريم  ين  ريريريريريريريريلريريريريريريريريِ ريريريريريريريريه  ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
ْه   ادأب  تريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريل ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال شمر : وبلغني أن بعض العرب قال :

ْه  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريه  ن ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  ين  ريريريريريريريريري 

  
ْه   بريريريريريريريريريريريريريَ ة بريريريريريريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريادأب مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريِويريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 نبات يتلّوى على الشجر ، وهو اللَّْبالب. والنُْشبة من الرجال : الذي إذا عبِث بشيء لم يكد يفارقه. وأنشد لكثيّر : العُْصبةوقال : 

  دَي الريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريريع واملريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريارف مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا

  
بريريريريريريريريريريرية األغريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريال   ع كريريريريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريت َربريريريريريريريريريريريْ

  
 : َهنَة تُلَّف على القَتَادة ال تُنزع عنها إاّل بعد َجهد ، وأنشد : العُْصبة الجّراح أنه قال :وروى غيره عن ابن األعرابي عن أبي 

هريريريريريريريريريا بريريريريريريريريري مريريريريريريريريريي وَّريريريريريريريريريمريريريريريريريريريي  بريريريريريريريريريُّ س مسريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ

  
اِل   بريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريفريريريريريريريريريروع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َس ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريُّ

  
 لعََصب َعَصبا ما ُحْفِضج. وقال ابن السكيت : لمعصوب ويقال للرجل إذا كان شديد أْسِر الَخْلق غير مسترِخي اللحم : إنه

القوم أي من خيارهم ، ونحَو ذلك قال ابن األعرابي. وقال  َعَصب اإلنسان والدابَّة ، قال : وحكى لي الكالبّي : ذاك رجل من

 العَُصوب المرأة الرسحاء ، وروى أبو نصر عن األصمعي واألثرُم عن أبي عبيدة أنهما قاال : هي العَُصوب: أبو العباس عنه 

أطناب المفاصل التي تالئم :  العََصب والرسحاء والَمْسحاء والرصعاء والمصواء والمزالق والمزالج والِمْنداص. وقال الليث :

بوه قد: : ُصْلب شديد. ويقال للرجل الذي سّوده قومه  َعِصب بينها وتشدُّها وليس بالعَقَب. ولحم  ؛ وقد معصَّب فهو عصَّ

 .تعّصب

 : الزْبِرقان  ومنه قول المخبَّل في

امريريريريريريريرية بريريريريريريريريعريريريريريريريري مريريريريريريريريا مريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ  رأيريريريريريريريريتريريريريريريريريك هريريريريريريريريربريريريريريريريريَّ

  
   ِ َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أراك ُّمريريريريريريريرياان  مسريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  ملريريريريريريريريا تريريريريريريريريري 

  
م : أي  معصَّب وهي الِعَمامة وكانت التيجان للملوك ، والعمائم الحمر للسادة من العرب. ورجل الِعَصابة وهذا مأخوذ من ومعمَّ

د. وقال عمرو بن ُكْلثوم :  مسوَّ

بريريريريريريريريريوه و   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير قريريريريريريريريري  عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ريريريريريريريريريلريريريريريريريريا  جريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  

مريريريريريريريريى املريريريريريريريري ك حيريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريْ  
 بريريريريريريريريتريريريريريريريرياج املريريريريريريريري

  
ً  فجعل المِلك با تقع على الجماعة من الناس  الِعصابةوبرأس البسها.  َعَصبت التي كالِعصابة أيضاً ألن التاج أحاط برأسه معصَّ

 والطير والخيل. ومنه قول النابغة :

 عصائ  طت هتت ي بعصائ 
قيات : اعتصب ويقال :  التاُج على رأسه إذا استَكفَّ به. ومنه قول قيس ذي الرُّ

رِقريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياج  فريريريريريريريريريوق مريريريريريريريريريَ

  
 عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى جريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريني كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريذهريريريريريريريريريريري   

  
له. ويقال ألمعاء الشاء إذا ُطِويت وجمعت ثم ُجعلت في َحِويَّة  ِعصاب به َكْسر أو قرح من خرقة أو َخبِيبة فهو ُعِصب وكّل ما

 .َعِصيب واِحُدها بُعصُ  من حوايا بطنها :

 الشجر تعصب : الرياح التي العصائبو
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 فت رج فيه ن قال األ  ل :
م  فريريريريريريرياَنريريريريريري  يريريريريريري  جريريريريريريِ بريريريريريريِ  مريريريريريري ريريريريريريرياعريريريريريرييريريريريريريم تريريريريريريعريريريريريريريذ و  لريريريريريريعريريريريريريَ

  
ه    اه عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريبريريريريريريري  ّر ألريريريريو   لريريريريِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا الريريريري ريريريري 

  
 : الكتاب المطوّي. وقال : المعصوبو الِفصاُل اإلبَل : تقدَّمتها. َعِصبتو

رُِ وعريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريري   أاتين عريريريريريريريريريريريريريريريريرين أيب هريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّ  بريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريريرياب  مريريريريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو    وٌب  ريريريريريريريريريريري 

  
م الظهر ، وجمال ُمْصعَب وَجَمل إذا كانت شاقَّة. َصْعبة يقال : َعقَبةصعب :  قاً وكان محرَّ  .مصاعيبو مصاعب إذا لم يكن منوَّ

ً  األمر إذا ألفيته أصعَْبتُ  ويقال :  . ومنه قول الشاعر :َصْعبا

رْكريريريريريريريبريريريريريريريه  ث يريريريريريريريريَ عريريريريريريريِ  األمريريريريريريرير  ال َريريريريريريريريْ  ال ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َرب  و   ّرب   اّل مسريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  عليه فاستصعب ويقال : أخذ فالن بَْكراً من اإلبل ليقتضبه .َصْعب فهو يَْصعُب ُصعُوبة األمر َصعُب ويقال :  . وقداستصعابا

ً  أنا إذا وجدته استصعبته : ْحل الذي يودَّع من الركوب والعمل ، للِفْحلة. قال : الفَ  المصعَب . وقال ابن السكيت :َصْعبا

: الذي لم يمسسه َحْبل ولم يُركب. قال : والقَْرم : الفحل الذي يُْقرم أي يودَّع ويُعفى من الركوب ، وهو الُمْقَرم  المصعَبو

 .الصَّْعب ِصعَاب من أسماء الرجال. وجمع َصْعبووالقريع والفَنِيق. 

ً  عليه صبعتوبالرجل  َصبَعت أبي عبيدة :أبو عبيد عن صبع :   فالناً على فالن : دللته. صبعتوإذا اغتْبتَه.  أْصبَع َصْبعا

اإلناء أن يُرسل الشراب  َصْبعوثم أرسلت ما فيه في شيء آخر. قلت :  إصبعيك اإلناء إذا كان فيه شراب فقابلَت بين صبعتو

؛ ألن اإلنسان إذا اغتاب  اإلصبع ال ينتشر فيندفق. قلت : وهذا كله مأخوذ منالذي فيه من َطَرفي اإلبهامين أو السبَّابتين لئ

ْبعوإذا كان متكبّراً. قال :  مصبوع وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : رجل .باإلصبع إنساناً أشار إليه الِكْبر التاّم. :  الصَّ

وروي عن  .األُْصبُعو اإلْصبِعوَ  اإلْصبَع كسائّي قال : هيوفيها ثالث لغات حكاها أبو عبيد عن ال .األصابع : واحدة اإلصبعو

 : في حفر الخندق فقال  إصبعُه أنه دِميتْ  وسلمعليههللاصلىالنبي 

يريريريريريريريريريريريِه  ع َدمريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريل أنريريريريريريريريريريريه  ال  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريِه و    يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل هللا مريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ

  
ر َحَسنة.  إصبع : األثر الحَسن. يقال : فالن من هللا عليه اإلصبعوجاز له ؛ ألنه ليس فيها عالمة التأنيث.  اإلصبع وإن ذكَّر مذّكِ

 وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال : إنه لحسن .باإلصبع إلشارة الناس إليه إصبع وإنما قيل لألثَر الحسن :

 ه أي حسن األثر. وأنشد :في ماله ، وَحَسن الَمّس في مالِ  اإلصبع

رِيء اإلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريع   أوردهريريريريريريريريريريريريريريريا راع مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مل تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه ومل َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّع  

  
 إذا كان خائناً. وقال الشاعر : اإلصبع وفالن ُمِغلّ 

 مسريريريريريريريّ ثريريريريريريريَه نريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  لريريريريريريوفريريريريريريرياء ومل تريريريريريريكريريريريريرين 

  
ّل اإلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريع   غريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريغريريريريريريريري ر  ريريريريريريريريائريريريريريريريريلريريريريريريريرية  مريريريريريريريري 

  
 : اسم جبل بعينه. إصبع وقيل :

 األعرابّي :أبو العباس عن ابن بعص : 
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ُكفّي ، ويا وجه  بُْعُصوصة . قال : وَسبٌّ للجواري : ياالبُْعُصوصة : نحافة البدن وِدقَّته. قال : أصله ُدودة يقال لها : البَْعص

 وصةبُعص : دَوْيبَّة صغيرة لها بريق من بياضها. ويقال للصبيَّة يا البُعصوصة الُكبَع : سمك بحري َوِحُش الَمرآة. وقال الليث :

ى. وقال ابن  تَبْعَصصُ  لصغر ُجثَّتها وضعفها. أبو عبيد عن األصمعّي يقال للحيَّة إذا ُضِربت فلَوْت َذنَبها : هي أي تتلوَّ

يطة. البُعصوصة: األعرابي أيضاً : يقال للُجويرية الضاويَّة   والِعْنِفص والبطيّطة الحّطِ

إنما هو  أبصعون ْمع. ومنه قولهم في التأكيد : جاء القوم أجمعون أكتعونالجَ :  البَْصع أبو العباس عن ابن األعرابي :بصع : 

 حتى يتقّدمه أكتعون. أبصعون ، وال يقولون : أبصعون يقولون : أجمعون أكتعون شيء يَجمع األجزاء. قال : وقال الفّراء :

 أبصعون يقولون : جاء القوم أكتعون أبثعون وسمعت المنذرّي يقول : سمعت أبا الهيثم يقول : الكلمة تَوكَّد بثالثة تواكيد.

أبتعون بالتاء ، وظننت أن المنذرّي لم يضبِطه عن  بالصاد ؛ كما قال ابن األعرابي والفّراء. وقال : أبثعون بالثاء والصواب :

 وقال الليث : د.بالتاء والصا أبصع أبي الهيثم ضبطاً حسناً. وقال ابن هانىء وغيره من النحويين : أخذته أجمع أبتع وأجمع

العََرق من الَجَسد إذا نبع  تبّصع . قال : ويقال :بَُصع يبُصع بََصاعة : الَخْرق الضيِّق الذي ال يكاد يَنفُذ فيه الماء. تقول : البَْصع

 من أصول الشَّعَر قليالً قليالً. قلت : وَرَوى ابن دريد بيت أبي ذؤيب :

  اّل اََِّميم فإنه يتبّصع
إذا سال ، هكذا أقرأنيه اإليادّي عن ـ  بالضادـ  وَرَوى الثقات هذا الحرف : يتبّضع الشيء يسيل قليالً قليالً. قلت :بالصاد أي 

فمّر على التصحيف « كتاب ابن المظفّر»شمر ألبي ُعبيد ، وهكذا رواه الرواة في شعر أبي ذؤيب ، وابن ُدريد أخذ هذا من 

فه.  الذي صحَّ

 مليمابب العني والصاد مع ا

 [ع ص م]
 مستعملة.: عصم ، عمص ، معص ، مصع ، صمع 

في موضع نصب ،  (ِمنَ )قال الفّراء :  [43هود : ] (ال عاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن َأْمِر هللِا ِإالَّ َمْن رَِحمَ )قال هللا جل وعز : عصم : 

النساء : ] (ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ ات ِباَع الظَّنِ  ما هَلُمْ )، فكان نصبه بمنزلة قوله :  معصوم والمرحوم العاصم خالف المعصوم ألن

اء : ولو جعلت [.157 ً  قال الفرَّ قال : وال تنكرّن أن  .(ِمنَ )اليوم من أمر هللا جاز رفع  معصوم أي ال معصوم في تأويل عاصما

مدفوق. ـ :  وهللا أعلمـ  معناه [6الطارق : ] (ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفقٍ )يخرج المفعول على الفاعل ، أال ترى إلى قوله جّل وعزَّ : 

ْوَم ِمْن َأْمِر هللِا ِإالَّ َمنْ ): وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس أنه قال : قال األخفش في قوله   [43هود : ] ( رَِحمَ ال عاِصَم اْلي َ

 (ِإالَّ َمْن رَِحمَ )، ويكون  معصوم أي ال عاصمةٍ  يجوز أن يكون : ال ذا
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مَ )رفعا  ب ال  من  قال أبو العباس : وهذا َ ْلف من الكالُ ، ال يكون الفاعل يف أتويل املفعول  ال  .(ال عاص   ِ
وهذا الذي قاله   سريريريريريريريريريت لاء املل  ع. َنصريريريريريريريريريْ  (ِمنَ ) و .عاصريريريريريريريريريم واألول معصريريريريريريريريريُو  ريريريريريريريريرياّذا  يف كالمهم ، واملرمسُو

ُمِِن ِمَن )األ فش َيوُّ يف الةريريريريريذوذ الذي ال يل اس. وقال الزجَّاج يف قوله تعا  :  آِوي ِإىل َجَبٍل يَ ْعص    ِ قاَل س    َ
َم اْليَ ْوَم ِمْن َأْمِر هللِا ِإالَّ َمْن ): أي  لع  من املاء. واملع  : من تغريق املاء. قال  [43هود : ] (اْلماءِ  ال عاص     ِ
قال :  .معصريريريريريريُو َنصريريريريريريْ  ، املع  : لكن من رمسم هللا  فإنه (ِمنَ )هذا اسريريريريريريت لاء ليس من األول وموضريريريريريريع  (رَِحمَ 

يف  (ِمنَ )، وتكون  عصمة : ال ذا (ال عاِصمَ )، ويكون مع   معصُو يف مع  عاصم وقالوا : َيوُّ أن يكون
. قله : واَّ ذَّاق من اللحويني اتّف وا على أن قوله :  معصريريريريُو موضريريريريع رفع ، ويكون املع  : ال ال ) ال املرمسُو

مَ  مةو  نصريريريري  على االن  اع. (َمنْ ) ع  ال مانع ، وأنه فاعل ال مفعول ، وأن  (عاص   ِ يف كالُ العرب :  الِعصريريريريْ
ْلع.
َ
مةو  امل  ذا امتلع وأىب ،  اسريريريريتعصريريريريمو فالن  هلل  ذا امتلع به.  اعتصريريريريمو  ممَّا ي وِب ه. يعصريريريريمه هللا عبَ ه : أن ِعصريريريريْ

ْستريْعَصمَ  قال هللا تعا  مسكاية عن امرأأب العزيز يف أمر يوسف مسني راودته عن نفسه : أي  [32يوسف : ] فَا
 .اعتصمه  ع  أعصمه قله : والعرب ت ول : أتىّب عليها ومل َيبها    ما طََلبه.

 : ومنه قول أْوس بن َحَجر 

م  ْعصريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريأ ريريريريريريريريريريريريريريرير  فيريهريريريريريريريا نفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وهو م 

  
الو    ألريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريى أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياب  لريريريريريريريريريريريه وتريريريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريريريّ

  
م به بَعيٌر َصْعب فامتَسك بواسط َرْحله أو بقََربوس َسْرجه لئال يُصَرع  معتصم أي وهو بالحبل الذي َداّله. ويقال للراكب إذا تقحَّ

 : وقال الراجز  .ُمْعِصم فهو أْعَصم : قد

م   حريريريريريريريريريريريريريريَّ  أقريريريريريريريريريريريريريريول والريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريرية  يب تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م و   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّز مريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريْ  أان مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري 

  
ً  الرجل بصاحبه أعصم وروى أبو ُعبيد عن أبي عمرو :  إذا لِزمه ، وكذلك أخلد به إخالداً. إعصاما

أي تمسَّكوا  [103آل عمران : ] (ْبِل هللاِ َواْعَتِصُموا ِبَ )به. وقول هللا :  أعصموإذا لجأ إلى الشيء  أعصم وقال ابن المظفر :

أي من يتمسَّك بحبله وعهده. وروي عن النبي  [101آل عمران : ] (َوَمْن يَ ْعَتِصْم اِبللِ )بعهد هللا. وكذلك قوله : 

جات فقال  وسلمعليههللاصلى قال أبو عبيد :  .«األعصم ال يدخل الجنَّة منهن إاّل ِمثُْل الغراب»: أنه ذكر النساء المختاالت المتبّرِ

، لبياض في أيديها.  أعصم والذكر َعْصماء ، واألنثى منهنّ  ُعْصم : هو األبيض اليدين. ومنه قيل للُوُعول : األعصم الغراب

ا هذا األبيض الظهِر والبطن فهو األبقع ، وهذا الوصف في الغربان عزي: قال  ز ال يكاد يوجد ، وإنما أرجلها ُحْمر. قال : وأمَّ

عند الِغربان الُسود والبُْقع.  العُْصم وذلك كثير ، قال : فيرى أن معنى الحديث : أن من يدخل الجنَّة من النساء قليل كِقلَّة الِغربان

 قلت : وقد ذكر ابن قتيبة
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هو األبيض  األعصريريريريريريريريريريريريم ا َردَّ على أيب ع َبي  ، وقال : اضريريريريريريريريريريريري رب قول  أيب عبي  ، ألنه ُّعم أنهذا اَّ يث فيم
وهذا الوصريريريريريريريريريريريريريريف يف الِغر ن عزيز ال يكاد يوج  و منا أرجلها محر ، فذكر مرأب الي ين ومرأب : الي ين ،   قال 

را  يف  رب أظّن  سريريلاده صريرياَّا  ، مسّ ثَلا  م  بن  سريريحاق قال : مس ثلا  األرجل. قله : وق  جاء اَّرف مفسريريَّ
ثلا األسود ابن عامر مسّ ثلا محَّاد بن َسَلمة عن أيب جعفر اَ ْ ِمّي عن ع َمارأب بن   ز ة قال : بيلا  الرمادّي مس َّ

ْعبا  ، فإذا حنن ِبغر ن وفيها غراب أمحر  أعصريريريريريريريريريريريريريم حنن مع عمرو بن العاص فع ل وع للا معه مسىت د للا  ريريريريريريريريريريريريريِ
ال ي  ل اجللَّة من اللسريريرياء  الَّ َقْ ر  : » وسلللمعليههللاصلللىل عمرو : قال رسريريريول هللا املل ار والرجلني ، ف ا

 اّل : » وسلللمعليههللاصلللىقول اللا  قله ف    ن يف هذا اَّ يث أن مع  هذا الغراب يف هؤالء الغر ن
ود والبري ْ ع. ور وي عن  «األعصريريريريريريريم م ل الغراب أنه أراد األمحر الرجلني ل ّلته يف الغر ن ، ألن أك ر الغر ن السريريريريريريري 

ر. : األبيض اجللامسني. األعصم الغراب: ابن مشيل أنه قال  والعرب  عل  والصواب ما جاء يف اَّ يث املفسَّ
مح ْر لغلبة البيا. على ألواَنم.  البيا. محرأب في ولون للمرأأب البيضريريريريريريريريريريريريريرياء اللون : محراء ، ولذلك قيل لألعاجم :

مة من اليتباء والو ع ول فهو الذي يف ذراعيه بيا. ، قاله األصريريريريريمعّي وغته. وأمَّا األعصريريريريريم وأمَّا يف ا يل  الع صريريريريريْ
، فإذا كان إبمس ى ي يه دون األ رى قيل  أعصريريريريم فإن أ  ع بي أب قال :  ذا كان البيا. بي يه دون رجليه فهو

َْيل :اليم  أو ال أعصم : الذي يصي  البيا.   مس ى ي يه فوق الر ْس . وقال :  األعصم ي سرى. وقال ابن مش 
ه الي  فهو مة وقال ابن امليتفَّر : .أعصريريريم األصريريريمعّي :  ذا ابيضريريريَّ :  األعصريريريمو بيا. يف الرُّسريريريْ . قال : :  الع صريريريْ

َمعة من الةاء. قال : وي ال للغراب : : بيا. ِ ْبه ََُّمعة الةاأب يف رجل الَوِعل يف موضع الزَّ  ع ْصمتهو الَوِعل ، 
 ذا كان ذلك مله أبيض ، وقلَّما وج  يف الغر ن كذلك. قله : وهو الذي قاله الليث يف نعه الَوِعل أنه 

ال ،  منا األوعال بيا. يف أذرعها ال يف أوظفتها ، والَزَمعة  منا تكون يف  ع ْصمة ِ ْبه الَزَمعة تكون يف الةاء   
َورها ، فكن على مسَذر من تفسريريريريريريته ن األوظفة. وا لذي يغّته الليث من تفسريريريريريريت اَّروف أك ر مما يغّته من صريريريريريري 

 الكالب : َعَذ هتا اليت يف أعلاقها ، الوامس أب أعصريريريريريريريريريريريريرياُ كما تكون على مَسَذر من تصريريريريريريريريريريريريريحيفه. وقال الليث :
 ، قال لبي  : ِعَصاُ ، وي ال : َعَصمة

   ْضعا دواجَن قافال  أعصام ها
القربة إذا شددتها بالِوَكاء. قلت : والمحفوظ من العرب  أعصْمتُ  قال : وقال الكسائي : : ِربَاط الِقْربة. الِعَصام أبو عبيد :وقال 

ى عليها  ُعُصم في َواء ، الَمَزاد أنها الِحبَال التي تُْنَشب في ُخَرب الروايا وتُشّد بها إذا ُعِكمت على ظهر البعير ، ثم يَُروَّ بالّرِ

ا الِوكاء فهو الَشِريط الدقيق أو الَسْير الوثيق يُوَكى به فُم الِقْربة والَمَزادة. وهذا كلّه صحيح ال ارتياب فيه.  .ِعَصام والواحد فأمَّ

 الَدْلو : ِعصام وقال الليث :
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م كّل مَسْبل مو قال :  .ِعصريريريريامه به  ريريريرييء فهو يعصريريريريَ  .ِعصريريريرياُ ْلية ، والوامس : طرائق َطَرف املزادأب عل  الك   الع صريريريري 
تَ ّق طرف الَذَن  واجلميع الِعصريريريريريرياُ: قله : وهذا من أغالي  الليث وغ َ ده. وقال الليث  مة : م سريريريريريريْ . اأَلْعصريريريريريريِ

َيل قال   لصاد. قله : وق  قال الليث فيما ت  َُّ من  الِعَصاُ الَذَن  هب ْلبه وَعِسيبه يسمى: ووج   البن مش 
والع د ال ليل أعضمة واجلميع : : َعِسي  البعت وهو َذنَبه الَعيْتم ال اهل ْل . قال  ب العني والضاد : العضاُ 

املرأأب فهما موضعا السَوارين  ِمْعصما قله : وقال غته : فيها لغتان  لضاد والصاد ، وهللا أعلم. وأما الع ض م.
 : من ساع يها. ومله قول األعةى 

ا ا  يف اِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ك كريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريريريريريريريأرتريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريريريريريريو ب   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريارأبمريريريريريريريريريريريريِ ْلَء اجلريريريريريريريريريريريريِ  ا  مريريريريريريريريريريريريِ

  
: بقيَّة كل شيء وأثره ،  العَِصيم أي يمنع من الجوع. وروى أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني قال : يَْعِصم ويقال : هذا طعام

 : وأنشد األصمعّي  من الِقطران والِخضاب ونحوه.

س اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريرار الريريريريريريريَوْرِس  بريريريريريريريْ  يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريّر لريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريري 

  
يريريريريريريم  الريريريريريريريَ ْرس   ح َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرق الريريريريريريَلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريرين عريريريريريريَ

  
 ِحنّائك. تعني ما بقي منه بعد ما اختَضبَت به. وقال ابن المظفر : ُعُصم قال : وسمعُت امرأة من العرب تقول ألخرى : أعطيني

 ثُورة. وأنشد :: الَصَدأ من العََرق والِهنَاء والدَرز والوسخ والبول إذا يبس على فخذ الناقة حتى يبقى كالطريق خُ  العَصيم

 أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريى عريريريريريريريرين مريريريريريريريريوا ريريريريريريريريهريريريريريريريريم قريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريال  و 

  
يريريريريريريريريريم   تريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريح  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
الِمْحَمل : ِشكاله  ِعَصاما وقال الليث : أثر كل شيء من َوْرس أو زعفران ونحوه.:  العُْصم وقال أبو ُعبيد : قال األصمعي :

: المحمل كِعَصامي المزادتين. ثعلب عن ابن األعرابي قال  ِعَصاما وقَْيده الذي يَُشّد في َطَرف العارضين في أعالهما. قلت :

ان أكوالً. إذا ك َعْيصامو َعْيصوم من النساء : الكثيرة األكل الطويلة النوم الُمَدمِدمة إذا انتبَهت. وقال أبو عمرو : رجل العَْيُصوم

 وأنشد ابن األعرابي :

 أ رجَ  رأس  َ ْيَخة  عيصُو
الجاريةُ إذا اكتحلْت. قلت : وال أعرف  اعتصمت : الُكْحل في بعض اللغات ، وقد الِعَصام: وروى بعضهم عن المؤّرج أنه قال 

ت الرواية عنه فهو ثِقَة مأمون.  الِجْلد الذي :  الُمْعَصموشعر أسود ينبت تحت الَوبَر. :  العَِصيموروايته عن المؤّرج. فإن صحَّ

، وذلك من أجود  مُعصُ  وأُُهب َعِصيم اإلهاَب وإهاب أعصْمنا يِجفُّ بشعره ولم يُعطن ألنه أُعسم أي أُلزم شعره. يقال :

ى بعُْصمته األساقي. ودفَعته إليه ته. والعَْنز تسمَّ ً  أي بُرمَّ  لبياض في ُكَراع يدها. ِمْعَصما

ً  قال أحمد بن يحيى : العرب تسمي الُخْبز  : وجابراً وأنشد  عاصما

 فريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  ولريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريي جريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريرا

  
فريريريريريريريريريريريريريري  اهلريريريريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريريريريرا   فريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريرير كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ويسّمونه عامراً. وأنشد :
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 أبريريريريريريريريو مريريريريريريريريالريريريريريريريريك يريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريريادين يف الريريريريريريريرييتريريريريريريريريهريريريريريريريريائريريريريريريريريرِ 

  
ي رمسريريريريريريريريلريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريري  عريريريريريريريريامريريريريريريريرير  لريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريرييء فريريريريريريريرييريريريريريريريري 

  
 

: قال القُتَْيبِي  بثنِيَّته الغُباُر. َعَصم جاء على فرس أنثى يوم بَْدر وقد السالمعليهفي الحديث أن جبريل و. .. أبو مالك : الجوع

، والباء والميم يتعاقبان في كثير من  َعَصمووقال غيره : يقال : َعَصب الريق بفيه  صوابه : َعَصب أي يبِس الغبار عليها.

 الحروف.

معرب. وقد  العامص َعاميص. قلت :: واآلمص وهو الخاميز. وبعضهم يقول  العامص قال ابن المظفر : َعَمْصتعمص : 

 وهو الُهاَلم. عامصال : المولَع بأكل العَِمص روى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

أي اشتكى رجليه من  َمِعص أخبرني المنذرّي عن أحمد بن يحيى عن ابن األعرابّي قال : إذا أكثر الرجل من المشيمعص : 

والعََضد  الَمعَصو: أن يمتلىء العََصب من باطن فينتفَخ مع وجع شديد. قال :  الَمعَص: وقال النضر  .َمعَص كثرة الَمْشي ، وبه

 ِشْبه الَخلَج ، وهو داء في الِرْجل. الَمعَص: واحد. وقال الليث  والبََدل

 الَمعَص : الذي يقتني المِعصووالمأَص : بِيض اإلبل وكرائمها. قال :  الَمعَص وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 : من اإلبل وهي البِيض. وأنشد 

ورا رجريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريرية جريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريْ  أنريريريريريريريريريريه وهريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريَ

  
ودا    وراسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريري  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريري  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريَ  وبريريريريريريريريِ

  
في : للبيض من اإلبل. وهما لغتان. وروى ابن الفرج عن أبي سعيد ـ  بالغينـ  قلت : وغير ابن األعرابي يقول : هي الَمغَص

 بطني وتمغَّص أي أوجعني. تمعَّصوومِغص قال :  َمِعص وَمغَص وقد َمعَص بطن الرجل

قال : والبُْهَمى أّوُل ما يبدو منها البارض ،  : العازم الذكّي. األصمع والرأي األصمع الفؤاد:  األصمعيّ  أبو ُعبيد عنصمع : 

ْمعاء فإذا تحّرك قليالً فهو َجِميم ، فإذا ارتفع وتّم قبل أن يتفقّأ فهو  : . وأنشد الصَّ

رأب يريريريريمريريريريريريريا  وب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ى  ريريريريَِ مريريريريَ هريريريريْ  رعريريريريريريريه  ر. الريريريريبريريريريري 

  
او   عريريريريريريرياء مسريريريريريىّت  نريريريريريفريريريريريتريريريريريهريريريريريريريا ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريري  مريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الكعوب إذا لُطفت ُعقَدها واكتنز جوفُها. وقوائم الثور الوحشّي تكون صمعاء وقناة في الكعوب : لطافتها واستواؤها. عالصَّمَ و

 الكعوب ليس فيها نُتُوء وال َجفاء. وقال امرؤ القيس : ُصْمع

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريا أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياو 

  
بريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريري  اتريريريريريريريريريريريريَ  ن َّريريريريريريريريريريريريم  محريريريريريريريريريريريريََ

  
 ليس بمنتفخ والَحَماة : َعَضلة الساق. والعرب تستحب انبتارها وتَزيّمها وضمورها. وقوله :: الضامر الذي  باألصمع أراد

 ص ْمع  الكعوب بري ا   من اَََّْرد
 صمعاء: القلب إذا كان حاّد الِفْطنة. ويقال لنبات البُْهَمى  أصمع عنى بها القوائم والَمْفِصل أنها ضامرة ليست بمنتفخة. ورجل

ً  : اللطيف العَسيِب ، ويُجَمع األصمع والريش لك قبل أن تتفقَّا.لضموره ، يقال ذ ع . ويقال :ُصْمعانا ِريش الَسْهم إذا ُرمي  تصمَّ

 به َرْمية فتلطَّخ بالدم وانضّم. ومنه قول أبي ذؤيب :
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وص  عريريريريريريريريائريريريريريريريري  ى فريريريريريريريريأنريريريريريريريريفريريريريريريريريذ مريريريريريريريرين حنريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريرمريريريريريريريريَ

  
ع   ه مريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريمريريريريريريريا  فريريريريريخريريريريريّر وريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
: يجوز أن يضّحى بها ، فقال : ال بأس. قلت  الصمعاء حمزة عن ابن عبّاس أنه سئل عنأي مجتِمع من الدم. وَرَوى أبو 

: الصغير األُذُن  الصَّمع : الشاة اللطيفة األُذُِن التي لَِصق أذناها بالرأس. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال : الصمعاءو

ْومعةو المليحها وهو اْلَحديد الفؤاِد أيضاً. الثَِريدة إذا رفع رأسها وَحّدده.  َصّمعولتلطيف أعالها.  صومعة ناء ُسّميتمن الب الصَّ

يت كذلك ا قول أبي النجم في صفة الظِليم َصْومعة وكذلك َصْعنبها. وتسّمى الثريدة إذا سّوِ  : . وأمَّ

عريريريريريريريريريائريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريْ   ذا لريريريريريريريريريوى األمسريريريريريريريريري َع مريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريه عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرون مريريريريريريريريرين رِعريريريريريريريريريائريريريريريريريريريه  

  
 ألنه ال أُذُن للظليم. وإذا لِزقت األُذُن بالرأس فصاحبها صمعاء ساِلفته وموضَع األُذُن منه. سّميت:  بصمعائه قالوا : أراد

 .أصمع

أصعل َحِمش  أصمع كأني برجل» السالمعليهإذا كانا صغيري األذُن. وفي حديث علّي  أصمع وتَْيس صمعاء ويقال : عْنز

، وكذلك غير الناس. وفي حديث ابن عباس  صمعاء وامرأة أصمع . رجلالصغير األذن:  األصمع قال أبو ُعبيد :«. الساقين

 َعزَمة: إذا كان ذِكيًّا فِطناً. ويقال  أصمع وقلب: يعني : الصغيرة األذنين. قال  بالصمعاء أنه كان ال يرى بأساً أن يضّحى

عو: أي ماضية.  صمعاء ع فالن على رأيه إذا صمم عليه. وَظْبي صمَّ  مؤلَّل القرنين. وُروي عن المؤّرج أنه قال ::  ُمصمَّ

فالن في كالمه إذا أخطأ ،  َصِمع قال : ويقال : : السيف القاطع. األصمعو: الذي يترقَّى أشرف موضع يكون. قال :  األصمع

ا ال: : السادر. قلت  األصمعوإذا ركب رأسه فمضى غير مكتِرث له ،  َصِمعو ج عليه إاّل  وكّل ما جاء عن المؤّرج فهو ممَّ يعرَّ

ً  بالسيف والعصا َصَمعه : القلب الذكّي والرأي العازم. األصمعان أن تصّح الرواية عنه. ابن السكيت : : ضربه.  َصْمعا

 : القوم : حبْستهم بالكالم. وقول ابن الرقاع  َصَمْعتو

مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريه و  ا  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري 

  
ائريريريريريريريهريريريريريريرياو   عريريريريريريريَ لريريريريريريريا  مريريريريريريريِ عريريريريريريريا  مريريريريريريرين بريريريريريريريِ  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريَّ

  
ع  ات بَعَرات دقيقات ملتِزقات.عنى بالمصمَّ

 : البرانس جمع البُْرنُس. وقال بِْشر : الصوامعو

ْ َى كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا تان تريريريريريريريريريريَ ى بريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 دهريريريريريريرياقريريريريريريريني  أنريريريريريريريبريريريريريريريا   عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريع   

  
 : الداهية ؛ قال الباهلي : الصمعاءوويروى : تَْرِدي. 

 تريريريريريريريعريريريريريريريرف يف عريريريريريريريلريريريريريريريواَنريريريريريريريا بريريريريريريريعريريريريريريريض َّريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريرياو 

  
ْبلى و    اللواصريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريايف جوفهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريمعريريريريريريرياء تري 

  
ار. قلت : ومن هذا  المِصعو : الغالم الذي يلعب بالِمخراق. الَمِصع أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :مصع :  : الشيخ الزحَّ

ا :  به ، وهو أن تُْلِقي المرأة ولدها بَزْحرة واحدة. وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي : يقال َمَصعتْ  قولهم : قَبَحه هللا. وأُمًّ

 به باأللف وأزلخت وأخفدت به أمصعت
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 ومَس َأ  به وََُّكَبْه به.
القوُم إذا  أمصعولَبَُن الناقة إذا ذهب ،  َمَصع إذا ذهب فيها. ومنه يقال : امتصعوفي األرض  َمَصع أبو عبيد عن الفّراء : يقال :

 : الحوض إذا نَِشفه الحوُض. وقال الراجز ماُء  مصعوالحوُض إذا نِشف ماؤه ،  َمَصع: ذهبت ألباُن إبلهم. وقال غيره 

 أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريح مسريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياك ملريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريرا ريريريريريريريريريا

  
را ريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريني مريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 البَّراق ، ويقال : المتغيّر. وأنشد البن مقبل ::  الماصع أبو عبيد عن أبي عمرو :

ه   فريريريريريريريريريريريأفريريريريريريريريريريريرغريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع لريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريري 

  
اال  جريريريريريريريريَ نب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريري   يريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى قريريريريريريريريري 

  
 كدراً ، فقال : الماصع ناصع ، صيَّر النون ميماً. قلت : وقد قال ابن مقبل في شعر له آخر فجعليريد :  ماصع وقال شمر :

ْه  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريرهريريريريريريريا وفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل ُّمريريريريريريريامريريريريهريريريريريريريا بريريريريريريريَّ  عريريريريَ

  
 يف فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرية مريريريريريريرين مريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع مريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريري ِّر 

  
وهي ثمرة  كالُمْصعَة وقال ابن األعرابي : يقال : هو أحمر .ماصع قال : وكّل ُمَولٍ  الناقةُ ُهَزاالً. َمَصعَتووقال أبو عبيدة : 

ومنه ضرب  ثمر العوسج يكون أحمر ُحْلواً يؤكل.:  الُمَصع وقال الليث : .الُمصع العَْوَسج ، حكاه ابن السكيت عنه ، والجميع

 بَذنَبها ، وأنشد لرؤبة : ْمَصعتَ  التحريك ، والدابة:  الَمْصعوأسود ال يؤكل ، وهو أردأ العوسج وأخبثُه شوكاً. قال : 

  َصْعن  ألذانب من ل و  وَبقّ 
 وأنشد : .َمِصع : الضرب بالسيف ، ورجل الَمْصعوقال : 

 ر َب َهْيَضل َمِصع  َلَفْفه  هبيضل
 وأنشد للقطامي : : المجالدة بالسيوف. المماصعةوقال : 

 تريريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريزون مريريريريريريريريريرين اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريوا

  
اعريريريريريريرياَيريريريريريريريتريريريريريريريلريريريريريريريبريريريريريريريون مريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ق و    املِصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رت وعنّقت إذا أقر به وأعطاه َعْفواً. أمصعتويقال : أنصعت له بالحّق « نوادر األعراب»وفي   وعجَّ

قال أبو بكر : معناه في الّدقَّة والتحريك والضرب ، فكأن السوط َوْقع به للسحاب وتحريك  .«َملَك َمْصع البَْرق»وفي الحديث : 

 له.

 أبواب العني والسني

 ع س ز
 أهملت وجوهها ، والزاي والسين ال يأتلفان.

 ابب العني والسني مع الطاء
 مستعمالت.: عسط ، عطس ، سطع ، سعط ، طسع 

اعسط :  ، وهي شجرة ليّنة األغصان ال أُبَن لها وال شوك يقال لها الخيزران ، وهو  َعَسُطوس فلم أجد فيه شيئاً غير عسط أمَّ

 وقََرقوس وَحلَكوك للشديد السواد. وقال الشاعر :على بناء قََربُوس 

 عصا َعَس  وس  ليل ها واعت اهل ا
 فالن َعَطس فيقال : عطس وأماعطس : 
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بضريريريريريريّم ال اء أيضريريريريريريا  ، وهي لغة.  يع  س ، وقال الليث : ي ال : الع  َاس ، واالسريريريريريريم َعْ سريريريريريريةو  يريْعِ س َعْ سريريريريريريا  
 وهو بكسريريريريريريريريريريريريريرير ال اء ال غت ، وهذا ي ّل على أن اللغة اجلّي أب مله خيرج ، الع َ اس الرجل أْنفه ألن َمْعِ سو 

 الصبح   ذا انفلق. وأمَّا قوله َعَ س وق  ع  َاسا   وقال الليث : الصبح يسّمى .يعِ س
 ق  أغت ي قبل الع  َاس بسابحو 

عرب أهل ِطيَرة ، وكانوا فأتطيّر منه وال أمضي لحاجتي ، وكانت ال ُعَطاس عاطس فإن األصمعّي زعم أنه أراد : قبل أن أسمع

فإنه  العَُطاس قلت : وإن صّح ما قاله الليث : أن الصبح يقال له : ِطيَرتهم. وسلمعليههللاصلىفأبطل النبّي  العَُطاس يتطيّرون من

به  َعَطستْ  مات :أراد : قبل انفجار الصبح ، ولم أسمع الذي قاله لثقة يُرَجع إلى قوله. وقال أبو زيد : تقول العرب للرجل إذا 

 اللَُجُم. قال : واللَُّجمة : كّل ما تطيَّرَت منه. وأنشد غيره :

زور ان   ان أ انس ال تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزال جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة عريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريس   م مريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ  هلريريريريريريريريريريريا جلريريريريريريريريريريريَ 

  
 ، وقال رؤبة : َعُطوسٌ  ويقال للموت : لَُجم

 ال خياف الل َجم الَع  وساو 
: دابَّة يُتشاءم بها. وأنشد غيره  العاطوس فالن إذا أشبهه في َخْلقه وُخلُقه. ثعلب عن ابن األعرابّي قال : َعْطسة ويقال : فالن

 لَطَرفة بن العبد :

ة  لريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريري لريريريريريريريري ريريريريريريريري  مريريريريريريريريرَّ  عريريريريريريريريواطريريريريريريريريس  ريريريريريريريريََّ

  
ع  و   بريريريريرييريريريريريريريل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريح ظريريريريريا مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريَّ ّر قريريريريري   مريريريريريَ

  
ً  ضوؤه في السماء : قد سطع يقال للصبح إذاسطع :  في السماء وذلك إذا كان كَذنَب  يَْسَطع ، وكذلك البَْرق َسَطع يَْسَطع ُسُطوعا

حّدثناه ابن هاَجك عن علي بن ُحْجر عن يزيد بن  السْرحان مستطيالً في السماء قبل أن ينتشر في األُفُق. ومنه حديث ابن عبّاس

ً  واشربوا ما دام الضوءكلوا »قال ابن عبّاس :  هارون عن هشام الدَّْستَوائّي عن يحيى بن أبي َكثِير قال : حتى تعترض  ساطعا

ً  ، «الحمرة في األُفُق اخ : سطعوأي مستطيالً.  ساطعا  السهم إذا ُرِمي به فشخص في السماء يلمع. وقال الشمَّ

 أرِقريريريريريريريه لريريريريريريريه يف الري ريريُو والصريريريريريريريريريريريريريريريبريريح سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريع 

  
ره الريريريريريريريغريريريريريريريا    رِّيريريريريريريريخ مشريريريريريريريََّ ع املريريريريريريريِ  كريريريريريريريمريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
 ويروى : سّمره ، ومعناهما : أرسله.

 تسطع : أن السَّْطعوالرائحة إذا فاحت.  سطعت: رائحةُ المسك إذا طارت إلى أنفك. ثعلب عن ابن األعرابي  طعتنيس ويقال :

ً  وقال ابن المظفر : يقال : سمعت لضربته شيئاً براحتك أو بإصبعك ضرباً. وإنما : يعني صوت الضربة. قال  (مثقاّلً ) َسَطعا

قال : والحكايات يخالَف بينها وبين النعوت أحياناً. قال : ويقال للظليم إذا رفع رأسه  ثُقِّلت ألنه حكاية وليس بنعت وال مصدر.

ة يصف الظليم  .َسَطع وَمّد ُعنُقه : قد  : وقال ذو الرمَّ

عريريريريريريريريا  يريريريريريريريريبريريريريريريريري و فريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريره   يريريريريريريريرييتريريريريريريريريّل خمريريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ع أمسريريريريريرييريريريريريريرياان  فريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   و طريريريريريريورا     َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريَ

  
ً  ، فيقال : سطعاء واألنثىإذا كان عنقُه َطويالً  أسطع قال : وظليم  في سِطع َسَطعا
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َ ع اللعه ، وي ال يف رفعه ع ل  ه : َ ع َيسريريريريريريريْ عمود من أعم أب البيه. :  السريريريريريريريِّ َاع أبو عبي  عن أيب ُّي  : .سريريريريريريريَ
 : وقال ال   َامّي 

 ألريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا  أل  َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريوا  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  

  
اعريريريريريريريا   عريريريريريلريريريريريى الريريريريريلريريريريريعريريريريريمريريريريريريريان وابريريريريريتريريريريريريري روا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريَ

  
ً  ِسَطاع قلت : ويقال للبعير الطويل :  البيت. وقال ُملَيح الهَذلّي : بِسَطاع تشبيها

 مسريريريريريريريريريىت دعريريريريريريريريريا داعريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريراق وأ ْدنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْه و 

  
وْق   ج  و    اَّريريريريريريّي نريريريريريري  لريريريريريريَ مريريريريريريْ حريريريريريريَ  

اع  املريريريريريري  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريَ

  
َطاع وقال أبو زيد : وقال  .مسطَّعة وإبل مسطوعة من سمات اإلبل في العُنق بالطول ، فإذا كان بالعَْرض فهو الِعاَلط. وناقة الّسِ

 لَبيد :

 مس ََّعة األعلاق بري ْلَق ال وادُ
طاعو  : اسم جبل بعينه. وقال صخر الغّي : الّسِ

ا جريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريذاك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريرياع  ريريريريريريريريريالَف الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ

  
الء نريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريا   ء  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريه ذا طريريريريريريريريريريريِ

  
 أسطيع وِمْصقع. وأما قولك : ال ِمْسطع خطيب: خالف النَِّجاء أي بعد السحاب تحسبه جمالً أجرب نُتِف وُهنِىء. اللحياني 

قالت : وكان في  وسلمعليههللاصلىفالسين ليست بأصلية وقد خّرجته في باب أطاع. وفي حديث أم َمْعبد وصفتها المصطفى 

: التي طالت وانتصبت عالبِيُّها. ذكره في صفات  السطعاء وقال أبو عبيدة : العُنُق .َسْطعاء نُقأي طول ، يقال : عُ َسَطع  ُعنُقه

 الخيل.

 والمصعد ،  الساطع كلوا واشربوا وال يَهيَدنَّكم»قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث قيس بن َطْلق عن أبيه أن رسول هللا 

قال الشيخ :  ، وأشار بيده في هذا الموضع من نحو المشرق إلى المغرب َعْرضاً.« األحمر (مُ ُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ َبنيََّ َلكُ )

إذا طالت وانتصبت عالبِيُّها. قال ذاك أبو عبيدة. قال الشيخ  سطعاء ومنه عنق هو المستطيل. الساطع وهذا دليل على أن الصبح

 : طويل العنق. أسطع وظليم .ِسَطاع ، وللبعير الطويل : ِسَطاع: ولذلك قيل للعمود من أعمدة اْلِخباء : 

بها العليل : ُمْسعُط بضّم الميم وجاء نادراً مثل الُمْكُحل  يُسعط والنَُّشوع والنَُشوق في األنف. ويقال لآلنية التي السَّعُوطسعط : 

، وكذلك  أسعطته: ويقال  .َسعَطته لَخْيتَه ولخوته وألخيته إذا: للسيف. ابن السكيت عن أبي عمرو :  والُمُدّق والُمْدُهن والُمْنُصل

الرمَح  أسعْطته يقال :: َوَجْرته وأوجرته ، فيها لغتان. ويقال : نُِشَع وأُنِشع. وأّما النَُّشوق فيقال فيه : أنشقته إنشاقاً. وقال الليث 

 ِعْلماً إذا بالغت في إفهامه وتكرير ما تُعلِّمه عليه. أبو عبيد عن أبي عمرو : أسعطته : يقال : وقال غيره إذا طعنه في أنفه.

 سعطته: ويكون من الَخْردل. وقال ابن بُُزْرج يقال : : الريح من الخمر وغيرها من كل شيء. وقال ابن السكيت  السَِّعيط

 .أسعطتهو

 . وأنشد يصف إبالً وألبانها :اإلسعاطو السُّعَاطو طالسَّعُو اإلياديُّ عن شمر : تقول : هو طيّب

 مَحْضيَّة طّيبة السَُّعا 
 حدَّثنا السَّْعدّي عن الزعفرانّي قال : حّدثنا
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ن قاله : د له  سريريريريريريريفيان عن الزهرّي عن عبي  هللا بن عب  هللا بن ع ْتبة بن مسريريريريريريريعود عن أُ قيس بله ِ ْصريريريريريريريَ
عليكّن  !عالُ ت َغْرَن أوالدكن»وق  أعل ه  من الع ْذرأب ف ال :  وسلمعليههللاصلى بن   على رسول هللا 

 .«رأب ، ويري َلّ  من ذا  اجلَْل من الع ذْ  ي ْسَع  هبذا الع ود اهلل ّي فإن فيه سبعَة أ فية ،
ً  وطِزع : ال َغْيرة له. وقال ابن المظفر مثله. وقد طِسع أبو العباس عن ابن األعرابي : رجلطسع :  وَطِزع  طِسع َطَسعا

 الذي يََرى مع أهله رجالً فال يغار له.: والطزيع  الطِسع َطَزعاً. عمرو عن أبيه :

 ابب العني والسني مع الدال

 [ع س د]
 سد ، عدس ، سعد ، سدع ، دسع ، دعس : مستعمالت.ع

فالن جاريته وَعَزدها َعَصدها إذا جامعها.  َعَسد لغة في العَْزد ، كاألْسد واألْزد. قلت : يقال : العَْسد قال ابن المظفّر :عسد : 

 عساود رمل يشبَّه بها بنات العَذَاَرى ، وتجمع: دويبة بيضاء كأنها شحمة يقال لها : بِْنت النَقَا تكون في ال الِعْسَوّدة وقال الليث :

: العَْضَرفُوط. قلت : بِْنت النقا غير العضرفوط ، ألن بِْنت النَقَا تشبه ـ  بتشديد الدالـ  الِعْسَودّ  وقال ابن شميل : ِعْسَودَّاتو

قلت : وقال  والِعْربَّد : الَحيَّة. الِعْسَودّ  السمكة ، والعضرفوط من العََظاء ولها قوائم. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 هو البَْبر ، وأنا ال أعرفه. الِعْسَودّ  بعضهم :

وُحَدس. ثعلب  ُعَدس ومن أسماء العرب ، وَحَدس يحِدس إذا ذهب في األرض. َعَدس يعِدس أبو عبيد عن األموّي : عدس :

 العََدسةو. قال : َعَدسة والبُلُس. وقال الليث : الَحبَّة الواحدة العََدسولَس من الُحبُوب يقال له : العَ  العََدس عن ابن األعرابي قال :

: َزْجر البَْغل ، وناس يقولون : َحَدْس. قال : وزعم  َعَدسْ وقال :  : بَثْرة تخرج ، وهي ِجْنس من الطاعون ، وقلَّما يُْسلَم منها.

ْعنَفُون على البِغال ، وكان البغل إذا سمع باسم َحَدس طار فََرقاً مما يَْلقى ابن األرقم أن حَدْس كانوا على عهد سليمان بغَّاِلين يَ 

غ فجعل البغلة نفسها .َعَدسْ  ، والمعروف عند الناس منهم ، فلهج الناس بذلك ً  وقال ابن مفّرِ  :  َعَدسا

اد عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِك  مريريريريريريريريريارأب َ ْس مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريَ

  
 َنريريريريريريريريريريريوِ  وهريريريريريريريريريريريذا  ريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريني طريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريق  

  
ت العر ً  ب البغلوقال غيره : سمَّ  الَجِريئة. وقال جرير : : العَُدوس بالزجر وسببه ال أنه اسم له. َعَدسا

َوى  اَن اثلريريريريبريريريريريريرية  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ   غسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريري ريريريريريريري  ولريريريريريريريَ

  
َرى ال ي بريريريريريريل الَكْرَُ ِجيريريريريريري  هريريريريريريا   عريريريريريريَ  وس السريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الَرْعي. العَْدسوالثالبة : الَمعيبة. 

 الراعي :: ضرب من السير خفيف. ومنه قول  العَْدسوالماَل.  َعَدْست

ا رنريريريريني مريريريريلريريريري ريريريريوبريريريريريريرية الريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريرية الريريريريعريريريريِ  جمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ف عود ها  َرى  ق  على اَ سريريريريريريريريريريريريريريْ  َع  وس السريريريريريريريريريريريريريري 

  
 والعََدساُن والِعداس أيضاً : الَسْير والمشي السريع ، قال :
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رَاس   مريريريريريريريريريريريريريريريرياِرْس فريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريذا ُّمريريريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ اس و   ّ   لريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريِ ِ س فريريريريريريريريريريريريريريإن اجلريريريريريريريريريريريريريريَ  اعريريريريريريريريريريريريريريْ

  
، والخير في يديك ، والشّر ليس  َسْعديكولبَّيك »أنه كان يقول في افتتاح الصالة :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي سعد : 

وهذا خبر صحيح ، وحاجة أهل العلم إلى معرفة تفسيره ماسَّة. فأما لبَّيك فهو مأخوذ من لَبَّ بالمكان وألَبَّ أي : قلت  .«إليك

: أنا مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة ، ومجيب لك إجابة بعد إجابة. وأخبرني المنذرّي عن أقام به ، لَبّاً وإلباباً ، كأنه يقول 

ألمرك  إسعاداً و، تأويله إلباباً بعد إلباب أي لزوماً لطاعتك بعد لزوم ، « سعديكولبَّيك »الَحّرانّي عن ابن السكيت في قوله : 

 .إسعاد بعد

 .إسعاد ألمرك بعد إسعاداً و مساعدة لك ثم مساعدة أي َسْعَديك قال :وأخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه 

اء إسعاد بعد إسعاداً  هللا سعديك أسعدك وقال ابن األنباري : معنى قال :  على صحة. سعديكوال واحد للبَّيك : . قال : وقال الفرَّ

العبد أمر ربّه. وقال سيبويه : كالم العرب متابعة  المساعدةو اإلسعاد وحنانيك : رحمك هللا رحمة بعد رحمة. قلت : وأصل

. قلت : وقد قرىء قول هللا جّل َسعَد وال فعل له على َسْعديك ، غير أن هذا الحرف جاء مثنَّى على اإلسعادو المساعدة على

 ومعنى .مسعوداً  وبه ُسّمي الرجل،  أسعده هللا ال من َسعَده وهذا ال يكون إاّل من [108: هود ] (َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا)وعزَّ : 

 هللا أسعدني أي سعديكووأخبرني المنذرّي عن أبي طالب النحوّي أنه قال : معنى قولك لبَّيك  أي أعانه ووفَّقه. أسعدهوهللا  َسعَده

لزومه أمره ، والقول ما قال أبو العباس وابن السكيت ، ألن العبد يخاطب ربَّه ويذكر طاعته له و: . قلت إسعاد بعد إسعاداً 

وفَّقه هللا لما يرضيه : فمعناه  َسعَدهوهللا العبَد  أسعد وإذا قيل : .مساعدة ألمرك بعد مساعدة لبَّيك أي: كما يقول  سعديك فيقول :

ية وتأويله أن نساء أهل الجاهل«. في اإلسالم إسعاد ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلى. وروي عن النبي سعادة بذلك فيَْسعد عنه

على ذلك جاراتُها وذوات قراباتها ، فيجتمعن معها في  يُسعدهاوكّن إذا أُصيبت إحداهن بمصيبة فيمن يَِعزُّ عليها بكته حوالً ، 

بعد  أسعدتهنّ  ما دامت تنوح عليه وتبكيه ، فإذا أصيب صواحباتها بعد ذلك بمصيبة يساعدنهاوِعداد النياحة وأوقاتها ويتابعنها 

ساعداً  الذراع وهو ما بين الَزْندين والِمْرفَق ، سّمي الساعد ساعدو. اإلسعاد عن هذا وسلمعليههللاصلىي ذلك ، فنهى النب

فيما أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن ـ  الدَّرّ  ساعدو. الساعد سواعد الكف إذا بََطَشت شيئاً أو تناولته. وجمع لمساعدته

ى: ِعْرق ينزل الدَّر منه ـ  األعرابي ومنه  .ساعداً  إلى الضْرع من الناقة. وكذلك الِعْرق الذي يؤّدي الَدّر إلى ثَْدي امرأة يسمَّ

 : قوله 

 أمل تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريي أن األمسريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريث يف غريريريريريريريريري 

  
نْبَ ألريريريريريريريريريْ   الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرائريريريريريريريريري و    بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  غريريريريريريريريري    لريريريريريريريريري 

  

هريريريريريريريريرياو  ن ابريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ ة  ظريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريأ ُّ  لريريريريريريريريريَ

  
  لريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريمريريريريريريريا دّر  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريري  

  
 نها بالطاء أيقال : رواه المفضل : طعن اب
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  خ  برأسه    َثْ يها كما ي ال : طعن هذا اَّائ  يف دار فالن أي  خ  فيها.
 : بغير هاء ، وأنشد شمر  ساعد مجاري البحر التي تَُصّب إليه الماء ، واحدها السواعد وقال أبو عبيد : قال أبو عمرو :

تريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريري ْه   أتبريريريريريريريريريريريريّ  أَلٌْي مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم  فريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري 

  
ه فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريري  ْه   م أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريري  لريريريريريَ  فريريريريريريريذو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
المزرعِة  َسِعيدومن أسماء األسد معرفة ال ينصرف ، وكذلك أسامة.  ساعدةوواألنشاج أيضاً : مجاري الماء ، واحدها نََشج. 

ويوُم نَْحٍس. قال : وأربعة منازل من منازل القمر  َسْعد ضّد النَْحس ، يقال : يوم السَّْعد: نهرها الذي يسقيها. وقال ابن المظفَّر 

ى  وهذه كلها في بُْرَجيِ الدْلو والَجْدي. وقال ابن ُكناسة : األخبيِة. سعدو سعد السُّعُودِ وبُلََع  سعدوالذابح  سعد ، منها ُسعُوداً  تسمَّ

مضاً يكاد يلَزق به فكأنه مِكّب عليه يَذبحه والذابح الذابِح : كوكبان متقاربان سّمي أحدهما ذابحاً ألن معه كوكباً صغيراً غا سعد

:  عزوجلبُلََع : نجمان معترضان خفيّان. قال أبو يحيى : وزعمت العرب أنه طلع حين قال هللا  سعد: وأنور منه قليالً ، قال 

 كأنه لقرب صاحبه منه يكاد أن يبلعه. ويقال : إنما سّمي بُلَع ألنه [44هود : ] (َّي َأْرُض ابْ َلِعي ماَءِك َوَّي ََساُء َأْقِلِعي)

ثالثة : األخبية  سعدوالذابح في مطلعه.  سعد ولذلك أضيف إليها. وهو يُْشبه السعود : كوكبان ، وهو أحمد سعد السعودوقال : 

بِية األخْ  سعد مائلة عنها ، وفيها اختالف وليست بخفيّة غامضة ، وال مضيئة منيرة. سميت السعود كواكب على غير طريق

ها. من ِجَحرتها ، ُجِعلت لها كاألخبية. وفيها يقول الراجز   : ألنها إذا طلعت خرجت َحَشَراُت األرض وَهَوامُّ

رّه   قريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريال  حبريريريريريريريريريريَ

  
 راكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري أب جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود ه لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرّه  

  
كلها يمانِيَة ، وهي من نجوم الصيف وهي من منازل القمر تطلع في آخر  السعود األخبية وهذه السعد فجعل هواّم األرض جنود

الربيع وقد سكنت رياح الشتاء ولم يأت سلطاُن رياح الصيف ، فأحسن ما تكون الشمس والقمر والنجوم في أيامها ، ألنك ال 

 : ترى فيها َغبَرة. وقد ذكرها الذبياني فقال 

ة لريريريريريريريَّ ْي كريريريريريريريِ فريريريريريريريَ جريريريريريريريْ رَاَءى بريريريريريريريني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريامريريريريريريريه تريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريس يريريريُو طريريريلريريريوعريريريهريريريريريريريا  ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري   

  
 : مصدر كالسعادة ؛ قال  السُّعُودو

عريريريريريريريريريريريود   ن طريريريريريريريريريريريول اَّريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياأب غريريريريريريريريريريريت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل ا ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريودو   يريريريريريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالال  أتمريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل نريريريريريريريريريريريريَ

  
 وفي المثل :

 سع  مةتملو أوردها سع  
منها بالُدِلّي. ومثله : أهون يضرب مثالً في إدراك الحاجة بال مشقَّة ، أي أوردها الشِريعة ويوردها بئراً يحتاج إلى أن يَستقي 

هللا  أسعده . ويقال :السعَداء ، نقيض شِقي. وجمعه سعيد فهو سعادة أو سِعد يَْسعد َسْعد السَّْقي التشريع. وقال ابن المظفّر : يقال

 هللا ؛ َسعَده من مسعود بمعنى سعيد َجدَّه. قلت : وجائز أن يكون أسعدو
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ْع ان  و . سعي  فهو َيْسَع َسِع   وَيوُّ أن يكون من : نبه له َ ْوك كأنه فريْلكة ، َيْسَلْلِ ي فتليتر     وكه  السَّ
كاَّا   ذا يِبس ، وملبِته سريريريريريريريريريريريريريريهولة األر.. وهو من أطي  مراعي اإلبل ما داُ َرْطبا . والعرب ت ول : أطي  

ْع ان اإلبل ألباان  ما أكل ،  السريريريريريريريريع ان ، فجعل اَََّلمة  ر انالسريريريريريريريريع  واَّ ْرب ث. و لَّ  الليث يف تفسريريريريريريريريت السريريريريريريريريَّ
كا  كاْل     ، وهذا كله غل . ك  السريريريع ان ال  ْ   :  ريريريوك غت وجعل مَسسريريريَ ْع انو يةريريريبه اََّسريريريَ مسريريريت ير  السريريريَّ

ْع ان  ريريريريوكه يف وجهه. وأمَّا اَََّلمة فهي  ريريريريجرأب أ رى وليسريريريريه من ْع انة يف  ريريريرييء ووامس أب السريريريريَّ ْع ان سريريريريَ . السريريريريَّ
 .السع اان  به كالَفْلكة. وقال أبو عبي  : الع َ   اليت يف أسفل املواُّين ي ال هلا :الَ ْ ي : ما أطاف  َسْع انةو 

ْع انةو قال :  ع ممَّا يلي األر. والِ بال  م ل الزماُ بني اإلصريريريريبع الوسريريريري ى واليت تليها ن قال  السريريريريَّ : ع ْ  أب الةريريريريسريريريريْ
ْع انة ذلك كله األصريريريريمعّي. وقال أبو ُّي  : ْع انة ،  ّيه أيضريريريريا  ِكرِْكرأب البعت السريريريريَّ :  السريريريريع انةو  السريريريريت ارهتا. سريريريريَ

 : اإلسه : مِسَتارها ، وأمَّا قول اهلذّ  يصف اليتليم  سع انةو اَََّمامة أيضا . 
رِّي الريريريريريريريريريريس َايريريريريريريريريريرية َُّخمريريريريريريريريريريَْ ّه الريريريريريريريريريريرب   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريَ

  
وال   ْري طريريريريريريريريريريريريريريِ لَّ يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  واعريريريريريريريريريريريريريري  ظريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: : مجاري الُمّخ في العظام. قال  السواعد: الظليم : أجنحته ؛ ألن جناحيه له كاليدين. وقال الباهلّي  سواعد فقد قيل :

 والزمخرّي من كل شيء : األجوف مثل القََصب ، وعظام النَعَام ُجوف ال ُمخَّ فيها.

:  الساعدة: انحسار لحمه وشحمه. وقال غيره هو سريع عند ذهاب بَُرايته أي عند : والحّت السريع ، والبَُراية ، البقيَّة ، يقول 

هي العروق التي : : قََصب الَضْرع. وقال أبو عمرو  السواعد: . وقال األصمعيُّ السواعد وجمعها خشبة تُْنَصب لتمِسك البَْكرة.

 : وأنشد  ُسعُد النهر وجمعه : السَِّعيد البحر وهي مجاريها. أبو العباس عن ابن األعرابي قال : بسواعد يجيء منها اللبن ، ُشبِّهت

رأبو  ْ بريريريريريريريريريريريريريريريِ ن اَّريريريريريريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريأن ظريريريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريريري    َواقريريريريريريريريريرير  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريَ

  
: نبت له أصل تحت األرض أسود طيّب  السُّْعدو .سعيدة قال : ويقال ِللَْبنة القميص سعيد ههنا : األنهار واحدها السُّعُد قال :

 يريدون أن كالسَّعدان . ومن أمثال العرب : َمْرًعى والالسُّعد : بنت السُّعادى : نبت آخر. وقال الليث : السُّعاَدىوالريح. 

بن بكر  سعد بن زيد َمنَاة بن تميم. ومنها بنو سعدُ  في قبائل العرب كثير ، وأكثرها عدداً  السُّعُودومن أفضل مراعيهم.  السعدان

 سعد في األنصار. ومن أسماء الرجال ساعدة العَِشيرة. وبنو سعد ُهَذيم في قُضاعة. ومنها سعد في قيس َعْيالن ، ومنها

. ُمْسعَدة . ومن أسماء الرجالُسعَْيدةو َسْعِديَّةو َسِعيدةو ُسْعَدىو ُسعَاد ومن أسماء النساء .َسْعدانو ُسعَيدو أسعدو َسِعيدو مسعودو

 : : ضرب من التمر ؛ قال أوس  السُّْعدو

ْ بريريريريريريريريريريريريريريريرأبكريريريريريريريريريريريريريريريأو  َن اَّريريريريريريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريْ  ن ظريريريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريريريريزارأب محريريريريريريريريريريريريَْ
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ى زيادة الخّف وبنائق القميص ساعد : ُرقعة تزاد في الَدْلو ليتَّسع السَّعَادةو أي  يتسعَّدون . وخرج القومسعادة المزادة. وتسمَّ

 اللَّحمات النابتات من الحلق. قال ::  السَّْعدانةو .السعدان يطلبون مراعيَ 

ِكلّ 
 
 جاء على سع انة الةيخ امل

 يعني الفالوذ.

 من الرماح : الِمْدَعس قال : وقال بعضهم : بها. يُْدَعس : الُصمُّ من الرماح قال : ويقال : هي التي الَمَداِعس أبو عبيد :دعس : 

 َدَعس شّدة الَوْطء. ويقال : الدَّْعس وقال الليث : .ِمْدَعس بالرمح إذا طعنه ، وُرْمح َدَعسه الغليظ الشديد الذي ال ينثني ، وقد

ً  فالن جاريته  : ُمْختَبَز الَمِليل ومنه قول الهذلّي : الُمدََّعسو إذا نكحها. َدْعسا

يريريريريريريريض ا ريريريريريريريتريريريريريريريفريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريريه و  س  فريريريريريريرييريريريريريريريه األنريريريريريريريِ عريريريريريريريَ  مريريريريريريري  َّ

  
ف يريريريريريريريكريريريريريريريبريريريريريريريو غريريريريريريريراهبريريريريريريريا   جبريريريريريريريرداء مريريريريريريري ريريريريريريريل الريريريريريريريوَكريريريريريريريْ

  
 َدُعوس رجل« : النوادر»: األثَر. وفي  الدْعس عبيد :القوائم ووطأته. وقال أبو  َدَعسته ، وهو الذي مدعوسو ِمْدعاس وطريق

 وَعطوس وقَُدوس وَدقُوس ، كل هذا في االستقدام في الغََمرات والحروب.

: َصْدم  السَّْدع الهادي. وقال ابن دريد : الِمْسِدع : ماٍض لوجهه ، نحُو الدليل ِمْسَدع أهمله الثقات. وقال الليث : رجلسدع : 

ً  الشيء الشيَء ، الرجل إذا نُكب ، لغة يمانية. قلت : ولم أجد لما قال الليث وابن دريد شاهداً من كالم  ُسِدعو. قال : َسَدعه َسْدعا

 العرب.

ة إلى فيه. وقال ابن المظفر : دسعوفالن بقَْيئه إذا َرَمى به ،  َدَسعَ  يقال :دسع :  : َمِضيق  الَمْدسع البعيُر بجّرته إذا دفعها بمرَّ

ى ذلك العظمَمْوِلج  ، وهو العظم الذي فيه التَْرقُوتان. وقال َساَلمة بن  الدَِّسيع الَمِريء وهو َمْجَرى الطعاِم في الَحْلق ، ويسمَّ

 جندل :

ع   لريريريريريريريِ ى الريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريع     هريريريريريريرياد  لريريريريريريريه تريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
يريريريريريريري  خمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريوب   َ اك الريريريري ريريريريِ مريريريريريريريَ  يف جريريريريؤجريريريريؤ كريريريريَ

  
ته ، وهو موضع المِريء من َحْلقه ، والَمِريء : مدخل الطعام والشراب. البعير  يَْدسع : حيث الدَِّسيع وقال ابن شميل : بِجرَّ

يقال ذلك للرجل الَجَواد.  الدَّسيعة والعرب تقول : فالن ضخم َمْفِرز العُنُق في الكاهل وأنشد البيت. : الدَِّسيع وقال األصمعي :

يت الدَِّسيعة معنى قولهم : فالن ضخموقيل  : مائدة الرجل إذا كانت كريمة. الدَِّسيعة وقال الليث :  َدِسيعة أي كثير العطيَّة. ُسّمِ

إن هللا تبارك »: الرغائب الواسعة. وفي الحديث :  الدََّسائعولدفع المعطي إيّاها مّرة واحدة ، كما يَْدفَع البعيُر ِجّرته َدْفعة واحدة. 

تَْربع : تأخذ ُربَُع الغَنيمة وذلك من فعل  «تَْدسعولم أجعلك تَْربَع أ، لم أْحملك على الخيل أوتعالى يقول يوم القيامة : يا بن آدم 

الُجْحَر إذا  َدَسْعت : الَجْفنة. وقال الليث : الدَِّسيعة: وروى ثعلب عن ابن األعرابي : قال  : تعطى فتُجزل. تَْدَسعوالرئيس ، 

 عنبر ودسر إذا جمعه كالَزبَد ثم يقذفه إلى ناحية فيؤخذالبحُر بال َدسع أخذت ِدَساماً من ِخرقة فسددته به. قال الليث :
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 : وهو أجود ال ي . وانقة َدْيَسع : ضخمة ك تأب االج ار يف ستها. قال ابن مّيادأب 
ة لريريريريريريريريَّ ل فريريريريريريريريوق مشريريريريريريريريِِ  محريريريريريريريريلريريريريريريريريه  اهلريريريريريريريريوى والريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريْ

  
ِع   ة هريريريريو جريريريريريريرياَء كريريريريريريريالريريريريفريريريريحريريريريريريريل َدْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريرييريريريريريريريَّ   ريريريريريريري َ

  
 : : العُنُق والقّوة قال األعور  الدسيعةو الدَّسيعوأي لم تظهر ألنها خفيت في اللحم اكتنازاً. 

 رأيريريريريريريريريريه دسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريرية يف الريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا 

  
اج   جريريريريريريريريريريريريَ م خمريريريريريريريريريريريريوِّيريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى ِدعريريريريريريريريريريريريَ

  
َعم : القوائم ، والِفجاج : ما بين قوائمه.  الّدِ

 ابب العني والسني مع التاء

 [ع س ت]
 ، تسع.استعمل من وجوهها : تعس 

في  تسعون نسوة. ويقال : تسعورجال  تسعة: من العََدد يَجري وجوُهه على التأنيث والتذكير  التِّْسعةو التِّْسع قال الليث :تسع : 

عشرة مفتوحتان على كل حال ؛ ألنهما اسمان  تسعو،  التاسعة والليلة التاسع في الجّر والنصب ، واليوم تسعينوموضع الرفع 

َعَلْيها )َعَشر رجالً ، قال هللا جل وعز :  تسعةوَعْشرة امرأة  تسع اسماً واحداً فأُعِطيا إعراباً واحداً ، غير أنك تقول :جعال 
بسكون العين  (ْعشر تسعة)عشر َملَكاً. وأكثر القّراء على هذه القراءة. وقد قرىء :  تسعة يعني : [30المدثر : ] (ِتْسَعَة َعَشرَ 

عشر َملكاً. والعرب تقول في ليالي الشهر : ثالٌث ُغَرر  تسعة من أسكنها لكثرة الحركات. والتفسير أّن على َسقَر، وإنما أسكنها 

ين .تَُسع ، ولثالث بعدها : ثالٌث نفَل ، ولثالث بعدها : ثالثٌ  ً  ُسّمِ ، كما قيل لثالث بعدها : ثالٌث  التاسعة ألن آِخرتها الليلة تَُسعا

قال شمر : ولم أسمع تِسيع  .التُّْسعوبمعنى العُْشر  التَِّسيعوالليلة العاشرة. أبو عبيد عن أبي زيد قال العَِشير  ُعَشر ؛ ألن بادئتها

 تاسعٌ و تاسع تسعةٍ  ويقال : هو .تاسعهم بنفسي ، أو كنت تسعة ويقال : كان القوم ثمانية فتََسْعتُهم أي َصيَّْرتهم إاّل ألبي زيد.

رابع أربعٍة على اإلضافة ، ولكنك تقول : وال رابٌع أربعةً ، إنما يقال  تاسٌع تسعةً  . وال يجوز أن تقول : هوثمانيةٍ  تاسعُ و ثمانيةً.

بفتح  أتَْسعَهم ، تاسعهم أموالهم أو كنت تُْسع القوم إذا أخذت تََسْعت رابٌع ثالثةً. وهذا قول الفّراء وغيِره من الُحذّاق. ويقال :: 

الوجهين. وقال الليث : رجل متَّسع وهو المنكمش الماضي في أمره ، قلت ال أعرف ما قال إال أن يكون السين ال غير في 

 مفتِعالً من الَسعَة ، وإذا كان كذلك فليس من هذا الباب.

ْستَع أي ِمْسَدٌع ، لغة. قال : ورجل مِ : ُمْستٌَع ، وهو المنكمش الماضي في أمره. قال : ويقال « : كتاب الليث»وفي نسخة من 

هو : أْخذ آل فرعون بالسنين ، وإخراج  [101اإلسراء : ] (َوَلَقْد آتَ ْينا ُموسى ِتْسَع آَّيٍت بَ يِ ناتٍ ):  عزوجلوقوله  سريع.

مَ )موسى يده بيضاء ، والعصا ، وإرسال هللا عليهم  حديث  ، وانفالق البحر. وفي (الطُّوفاَن َواجْلَراَد َواْلُقمََّل َوالضَّفادَِع َوالدَّ

 يعني : عاشوراء ، كأنه تأّول فيه ِعشر الِوْرد «التاسع لئن بِقيت إلى قابل ألصوَمنَ »: ابن عبّاس 
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را  يعلون : يُو تسريريريعة أَنا ُ. والعرب ت ول : ورد  املاء ِعةريريريْ ومن ههلا قالوا : ِعةريريريرِين ومل ي ولوا :  .التاسريريريع أ َّ
 ِعْةَرْيِن ألَنما ِعْةران وبعض ال الث.

فيما أخبرني عنه أبو بكر ـ  في باب فَعَلت وأفعلت بمعنى واحد. وقال شمر أتعسهوهللا  تَعَسه أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة :تعس : 

إذا خاطبت الرجل ،  تَعَستَ  هللا. قال : وقال الفّراء : يقال : أتعَسهوبنفسه  تَِعس هللا ، ولكن يقال : تَعَسه : ال أعرفـ  اإلياديّ 

في حديث عائشة حين َعثَرت صاحبتها أّم  بكسر العين. قال شمر : وهكذا سمعته تِعس ن تقول : فَعَل قلت :فإذا صرت إلى أ

تعَس  كأنه يدعو على صاحبه بالهالك. قال وقال بعض الكالبيّين : تَعَْست قال : وقال ابن شميل : ِمْسَطح. تِعس ِمْسطح فقالت :

 ً ته إن خا يتعَس تَْعسا فما انتعش ، وِشيك فما انتقش ، أبو دواد عن  تَِعس صم ، وبُْغيَته إن َطلَب وقال :وهو أن يخطىء ُحجَّ

البعد. :  التَّْعس الهالك. ابن األنبارّي : قال أبو العباس معناه في كالمهم : الشّر. وقيل ::  التَّْعسو: هلك ،  تَعَس النضر قال :

 : أيضاً : الهالك. وأنشد  التَّْعسو النُْكس أن يِخّر على رأسه.: أن يِخّر على وجهه ، و التَّْعس وقال الُرْستُمي :

ةو  َز  ريريريريريريريريري َّ ْم َنريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ َزهريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ  أرمريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريَ

  
ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا     ال لريريريريريريريعريريريريريريرياو يريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريرين ملريريريريريريرين أدركريريريريريريرين تريريريريريريريريَ

  
ً : : أالَّ ينتعش من َعثْرته ، وأن يُنكس في َسفَال. ويدعو الرجل على بعيره الجواِد إذا عثر فيقول  التَّْعس وقال الليث : ،  تَْعسا

 فإذا كان غير َجَواد وال نجيب فعثَر قال له : لَعاً. ومنه قول األعشى :

رْ   ْراَنأب   ذا عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ ول عريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريذا  لريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريا  س أد  هلريريريريريريريا مريريريريريرين أن أقريريريريريريول لريريريريريريَ عريريريريريريْ  فريريريريريريريالريريريريريريتريريريريريريريَّ

  
 يجوز أن يكون نَْصباً على معنى ::  [8محمد : ] (فَ تَ ْعساً هَلُْم َوَأَضلَّ َأْعماهَلُمْ ): وقال أبو إسحاق في قول هللا جل وعز 

في اللغة : االنحطاط والعثور. قال أبو منصور وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال : قال أبو  التَّْعسوهللا قال :  أتعسهم

 ء : تقول العرب :عمرو بن العال

عريريريريريريريريري ى فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريريّ  الريريريريريريريريريَوْقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا س يريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريْ

  
ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  س يريريريريريريريريالِق تريريريريريريريريريَ ْ ن  لريريريريريريريريلريريريريريريريريَوقريريريريريريريريْ  مريريريريريريريرين يريريريريريريريريَ

  
 (.وتعدَّ أي تجنَّب وتنكب. كله سواء الهالك. التَّْعسوقال : والوْقس : الَجَرب ، 

 ع س ث :   ع س ذ   ع س ظ
 أهملت وجوهها.

 ابب العني والسني مع الراء

 [س ع ر]
 مستعمالت.: عسر ، عرس ، سرع ، سعر ، رسع ، رعس 

َسَيْجَعُل هللاُ )، وقال هللا جل وعز :  [280البقرة : ] (َوِإْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرة  ِإىل َمْيَسَرةٍ )قال هللا جل وعّز : عسر : 
: قِلّة ذات  العُْسرةو: نقيض اليسر.  العُْسرو [.5الشرح : ] (فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً )وقال :  [7الطالق : ] (بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسراً 

من  األعسر : تأنيث : العسرىو وال تتيّسر ، واليْسرى : ما استيسر منها. تعُسر : األمور التي العُْسرىو. اإلعسار اليد. وكذلك

 ُروي عن ابن مسعود أنه قرأ قوله جلو األمور.
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وس ل  يسرين. ع ْسر ف ال : ال يَغل  [.6،  5الةر  : ] (* ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  اْلُعْسِر ُيْسراً فَِإنَّ َمَع )عز : و 
قال الفرّاء : العرب  ذا ذَكر  نكرأب   أعادهتا : أبو العباس عن تفسريريت قول ابن مسريريعود ومراِده من قوله ف ال 

 ذا كسريريريريريريريريريريريريبه در ا  فأنِفق در ا  ، : . ت ول من ذلك بلكرأب م لها صريريريريريريريريريريريريارات ثلتني ، و ذا أعادهتا  عرفة فهي هي
فال اين غت األّول ، فإذا أع ته  أللف والالُ فهي هي. ت ول من ذلك :  ذا كسريريريريريريريريريريريريريبه در ا  فأنِفق ال رهم ، 

  أعاده  (الع سريريريريريريريريرير)فال اين هو األول. قال أبو العباس : وهذا مع  قول ابن مسريريريريريريريريريعود ، ألن هللا تعا  ملّا ذكر 
راً )ف والالُ ع ِلم أنه هو ، وملّا ذكر  ألل بال ألف والُ   أعاده بغت ألف والُ ع ِلم أن ال اين غت األول  (ُيس     ْ

  لعسر األول ، وصار يسر اثن غت يسر ب أ بذكره. وي ال  ن هللا جل وعّز أراد العسر ال اين الع ْسر ، فصار
ج ْحرا   العسريريريريريريريريريريرير ا ويسريريريريريريريريريريريرا  يف ا  رأب وهللا أعلم. وقيل : لو د ليف ال نيا على املؤمن أنه يري ْبِ له يسريريريريريريريريريريريرا  يف ال ني

كانوا يف ِضيق   ي  ، فأعلمهم هللا   وسلمعليههللاصلىل  ل اليسر عليه ، وذلك أن أصحاب رسول هللا 
ُرُه )الذي كانوا فيه اليْسر وقيل يف قوله :   لع سر أْن سيفتح عليهم ، ففتح هللا عليهم الف ت و  ، وأب هلم َفَسنُ َيسِ 

رى رى)أي لألمر السريريريريريريريهل الذي ال ي  ر عليه  ال املؤملون. وقوله :  [7الليل : ] (ِلْلُيس     ْ ُرُه ِلْلُعس     ْ نُ َيس     ِ   (َفس     َ
ر موضريريريريريريع املعسريريريريريريور . قله : والعرب تضريريريريريريعالعسريريريريريريت العذاب واألمر:  العسريريريريريريرى قالوا : [10الليل : ] ،  الع سريريريريريريْ

ر ، وج ِعل املفعول  ر الرجل  فهو أعسريريرير يف اَّرفني كاملصريريري ر. وي ال :وامليسريريريوَر موضريريريع الي سريريريْ   ذا صريريريار ذا م ْعسريريريِ
وي ال  ومل تريْرف ق به    َميَسرته. ع ْسرأب  ذا أ ذته على أعِسره َعْسرا   الغرمي َعَسر : و وِقلَّة ذا  ي . قال  ع ْسرأب

. قال هللا تعا  ع ْسر ذو:  عست . ويُوعِسر فهو َعِسر يريْعَسر َعَسرا  و ،  َعِست فهو يعس ر ع ْسرا   األمر َعس ر :
ْي  )يف صريريريريريريفة يُو ال يامة :  ْيٍ  َفذِلَك يَ ْوَمِئٍذ يَ ْوم  َعس     ِ وي ال :  [.10،  9امل ثر : ] (* َعَلى اْلكاِفرِيَن َغْْيُ َيس     ِ

ر بنيِّ  أعسريرير رجل  ذا كانه قّوهّتما يف أمْش لهما ، ويعمل كل وامس  ملهما بةريريماله ما يعمل  عسريريراء وامرأأب الَعسريريَ
 أْعَسر َيَسرأب  ذا كاان يعمالن أبي يهما  يعا  ، وال ي ال : َعْسراء َيَسر وامرأأب أعسر غته بيميله. وي ال : رجل

 وي ال : بلغه   الن َيَسرأب.َيسراء لألن ى ، وعلى هذا كالُ العرب. وي ال من الَيَسر : يف ف عسراء أيسر ، وال
ر و فالن  ذا مل تريْرف ق به ،  معسريريور  معسريريوره وي ال : اسريريتعسريرير  فالان   ذا طلبه على فالن األمر تعسريريتا . عسريريَّ

رو األمر   اسريريتعسريريرو ،  . وقال ابن امليتّفر : ي ال للَغْزل  ذا التبس فلم ت  ر على  ليصريريه : عسريريتا    ذا صريريار تعسريريّ
ر  لغني وال ي ال ما . قله  ق  تغسريريريّ وهذا الذي قاله ابن امليتفر صريريريحيح ، وكالُ العرب عليه :  لعني  الَّ  ةريريريُّ

 : أي مة ُو قال َمْعِ ل اهلذ   أعسر ،  عته من غت وامس  ملهم ، ويُو
رِّنريريريريريريريريريواو  َ الريريريريريريريريرية قريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريا بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُو مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريري   ر مسريريريريريريريريريْ

  
 ظريريريريريريريريّل هلريريريريريريريريم يريريريريريريريريُو مريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير أعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  و  

  
 ويقال :فّسر أنه أراد به أنه مشئوم. قال : 
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ر املرأأب   ذا أعسريريرير  و ن ْه ، و ذا د عي هلا قيل : أيسريريرير   أعسريريرير ْ  و ذا د عي عليها قيل : عليها ِوالدها. َعسريريري 
: اللاقة اليت اعتاطه فلم َ مل َسَلتها ،  الَعِست وأذكرْ  أي وضعه ذكرا  وتيّسر عليها الوالد. وقال الليث :

 : ، وأنة  قول األعةى  َعس ر  وق 
 عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت أدمريريريريريريريريريريريريرياء مسريريريريريريريريريريريريريادرأب الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرييو 

  
الِل   ْتانريريريريريريريريريريريريريريريرية مشريريريريريريريريريريريريريريريريِ وف  عريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريري   ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فُرِكبت ولم  اعتُِسرت من اإلبل عند العرب : التي العَِسيروأنها الناقة التي اعتاطت غير صحيح.  للعسير قلت : تفسير الليث

يت في تفسير قوله  لت قبل ذلك وال ِريضت. وهكذا فّسره األصمعّي فيما َرَوى عنه أبو ُعبَيد.تكن ذُلِّ   : وكذلك قال ابن السّكِ

ني رمسريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو  يريريريريريريريريريّ  رومسريريريريريريريريرية دنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريني مسريريريريريريريريريَ

  
تا  أو َعروضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أروضريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا  ت  َعسريريريريريريريريريريريريريريِ  أسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
تي إذا َعَدت رفَعَت َذنَبها ، وتفعل ذلك من نشاطها من النوق فهي ال العاسرة : الناقة التي ُركبت قبل تذليلها ، وأما العَِسير قال :

 : ، والذئب يفعل ذلك. ومنه قول الشاعر 

  ال عريريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ا  مريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري أبٌ 

  
ف     لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريورد أميِّ مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
إذا كان من دأبها تكسير َذنَبها ورفعُه إذا َعَدت.  َعْوَسرانية : الذئاب التي تعِسل في َعْدوها وتكّسر أذنابها. وناقة بالعواسر أراد

اح   : ومنه قول الِطِرمَّ

م ة  ذا انريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريض ا ريريريريريريريريريريِ ْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرانريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريض أيَّ انريريريريريريتريريريريريريفريريريريريريرياِ.    س  نريريريريريريفريريريريريريرياَ. الريريريريريريَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 لنشاط وتعدو بعد َعَطشها وآخر ظمئها في الِخْمس. وزعم الليث أنالفضيض : الماء السائل ، أراد أنها ترفع َذنَبها من ا

، وكالم العرب على غير  َعْيَسرانو َعْيُسران والعَْيَسرانيّة من النوق : التي تُرَكب من قبل أن تُراض قال : والذكر العَْوَسرانيّة

أيضاً  العَْسرو. تعِسر َعْسراً  به َعَسرتْ  ي تشول به ، يقال :الناقةُ بذنبها أ تَْعِسر : أن العَْسر: ما قال الليث. وقال ابن السكيت 

وهو الضيق. وقال الفّراء : يقول القائل : كيف قال  اإلعسار منـ  بالضمّ ـ  العُْسروقال :  .ُعْسرة أي أخذته على َعَسرته مصدر

ُرُه ِلْلُعْسرى)هللا تعالى :  : وهذا في جوازه بمنزلة قول هللا تعالى : تيسير. قال الفراء  العُْسرى وهل في [10: الليل ] (َفَسنُ َيسِ 

ِر الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعذاٍب َأِليمٍ ) ح الساّر. فإذا جمعت كالمين في خير  [3: التوبة ] (َوَبشِ  والبِشارة في األصل تقع على المفّرِ

انية لقائدها إذا انتهى الغَرب طالعاً من البئر إلى يَدي القابل وتمّكن وشّر جاز التبشير فيهما جميعاً. قلت : وتَقول قابِْل َغْرب الس

ق. ورأيت هم من َعَراقِيها : أاَل ويَّسر السانية أي اعطف رأسها كيال تجاوز الَمْنحاة فيرتفع الغَْرب إلى الَمَحالة والِمْحور فيتخرَّ

وقال  الكالَم إذا اقتضبته قبل أن تزّوره وتهيئه. اعتسرت ويقال :،  التعسير يسّمون َعْطف السانية تيسيراً ، ِلَما في خالفه من

 : الجعدّي 

 فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَذْر َذا وعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّ    غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريته 

  
رْ   تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّر املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريري 

  
 البعير وركوبه قبل اعتسار قلت : وهذا من
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ارَ   تذليله. وي ال : ذهبه اإلبل ارَ    ذا انتةريرير  وتفّرقه. وقال ابن مشيل  ع سريريَ ارَ   : جاءواوع ةريريَ  ع سريريَ
الرجل  من  يعتسر أي بعضهم يف  ْثر بعض. وقال اللضر يف اَّ يث الذي جاء :ريريريري  ت  ير سكارىريريريري  ع َساَرىو 

 أي ذ من ماله وهو كاره ، وأنة  معلاه :: مال ول ه رواه  لسني وقال 
ِل    ن أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  عريريريريريرين داعريريريريريريي اهلريريريريريريوى املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ّل   ّو انسريريريريريريريريريريريريريريريريريريي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريبريريريريريريريِ حريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 معتِسر للصُّْرُ أو م ِ ِل 

 وقََسره واحد. َعَسره وقال األصمعي :

: أصحاب التبرية في  العُُسر إذا أخذتها من اإلبل. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال : َعْسراً  الناقة َعَسْرتوقال : 

: قبيلة من قبائل الِجّن. قلت : وقال بعضهم في قول أبي  الِعْسرةوريمه. قال : : الذي يُقعّط على غ الِمْعَسروالتقاضي والعمل. 

 أحمر :

 فتيان كِجّلة  ل ِعْسرو 
 في قول زهير : موضع : ِعْسروأرض يسكنها الجّن. :  ِعْسر قبيلة من الجّن. وقيل : ِعْسر إن

 كأن عليهم  جب ل وب ِعْسر
 : لُْعبة لهم : ينصبون خشبة ثم ترمى يخشبة أخرى وتقلَع. قال األغّر بن ُعبَيد اليَْشُكرّي  العُْسرو

 فريريريريريريريريريريريريريريريوق اَّريريريريريريريريريريريريريريريزامريريريريريريريريريريريريريريريى تريريريريريريريريريريريريريريريرمتريريريريريريريريريريريريريريريني هبريريريريريريريريريريريريريريريا

  
ر   كريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريرياذف الريريريريريريريريريريريِولريريريريريريريريريريريْ ان  لريريريريريريريريريريريع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
: ريشها من الجانب األيسر أكثر من األيمن.  عسراء أي تفعل َمنَاسُم هذه الناقة بالَحَصى كما تفعل الولدان بهذه الخشبة. وُعقَاب

 قال ساعدة :

ى عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريو  أيّن طريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريه و   عريريريريريريريريريمريريريريريريريريريّ

  
هريريريريريريريَ     لريريريريريْ اب ومريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريني كريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريراء الريريريريعريريريري  ريريريريريريريَ

  
 : بجناحه من يساره بياض. عسراء وُعقَاب أعسر أي فرس. ويقال : َحَمام

قال أبو  .«أو إْعذار ُعْرس أفي ُخْرس أو»: َرَوى أبو ُعبَيد في حديث حّسان بن ثابت أنه كان إذا ُدِعي إلى طعام قال عرس : 

الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بها ، وكل واحد  إعراس : اسم من العُْرس قلت : أي طعام الوليمة. ُعْرس عبيد : قوله : في

ً  كذلك بغيرها ، ثم تسمى الوليمة عروس وللمرأة َعُروس ل، يقال للرج َعُروس من الزوجين ،  العُْرس . والعرب تؤنّثُعْرسا

 : وأنشد قول الراجز  .األعراس ، والجميع ُعْرس قال ابن السكيت : تقول : هذه

ا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر س اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ان وجريريريريريريريريريريريريريريريريريري ان عريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وَّا    مريريريريريريريريريريريريريريذمريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريرية اَّريريريريريريريريريريريريريري 

  

 ت ْ عى مع اللَّسَّاج وا َيَّا 

إال أيام البِناء  عروسين والزوجان ال يسميان .ِعْرسه وَطلَّته وقَِعيدته. ولَبُؤة األَسد ِعْرسه الرجل : امرأته. يقال : هي ِعْرسو

ى .العُْرس واتّخاذ قال : قال أبو عبيد  .َعُروس الرجل كلَّ وقت. ومن أمثال العرب : ال َمْخبَأ لِعْطر بعد ِعْرس والمرأة تسمَّ

ا ُهِديت إليه وجدها تَِفلة فقال : أين ِعطرِك فقالت : خبأته ، فقال  عروس المفّضل : ال مخبأ : ههنا اسم رجل تزّوج امرأة ، فلمَّ

 ِعْرس وقيل : إنها قالته بعد موته. ويقال للرجل : هو .عروس ِلعطر بعد
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 : ومله قول العّجاج  .ِعْرسه امرأته ، وللمرأأب : هي
س   أُّهريريريريريريريريريريريرير مل يريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريم حنريريريريريريريريريريريريَْ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريال   ْرس  جريريريريريريريريريريريريريريري  ْرس و أَنريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، وبات َعذُوباً وُعذُوباً وَسُدوس وُسُدوس. وحدَّثنا محمد بن إسحاق قال  ُعُروسو َعُروس: أي أكرم رجل وامرأة. ابن األعرابي 

إذا دعي أحدكم »قال :  وسلمعليههللاصلى: حدثنا شعيب بن أيوب عن نُمير بن ُعبيد هللا عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا 

بالهاء وغير الهاء : مأواه في  َعّريسهواألَسد  ِعّريسةوقال األزهري : أراد طعام الرجل بأهله.  .«فليِجب ُعْرس إلى وليمة

 فعله ، ولكني كرهت أن يظلّوا وسلمعليههللاصلىِخيسه. وفي حديث عمر أنه نََهى عن ُمتْعة الحّج وقال : قد علمت أن النبي 

وهو بالتخفيف ، وهذا يدلُّ أي ُملّمين بنسائهم  ُمْعِرسين وقوله : بهّن تحت األراك ثم يروحوا بالحج تقُطر رؤوسهم. ُمْعِرسين

ً  على أن إلمام الرجل بأهله يسّمى ا إعراسا  أيام بنائه عليها وبعد ذلك ؛ ألن تمتع الحاّج بامرأته يكون بعد بنائه عليها. وأمَّ

ح سائراً. فَنومة المسافر بعد إدالجه من الليل ، فإذا كان وقت السََّحر أناخ ونام نومة خفيفة ثم يثور مع انفجار الصب التعريس

 : ومنه قول لَبِيد 

ه  جريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريرَّس مسريريريريريريريريريريريريىت هريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
  لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريح األ َوْل  

  
 : وأنشدتني أعرابيَّة من بني نَُمير 

يريريريريريريريريريس   لريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريلريريريريريريريريريعريريريريريريريريريه محريريريريريريريريريراء فريريريريريريريريريريَ

  
 لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريرَكريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري هريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريس  

  

هبه ود ِهش. قال : وقال الرجل وَعِرش  لسريريريريريريريريريريريريريريني والةريريريريريريريريريريريريريريني  ذا َبِ ر أي  َعِرس أبو ع بي  عن األصريريريريريريريريريريريريريريمعّي :
َل  به أقصريرياه ،    َعْرس : الذي ع ِمل له املعرَّس األصريريمعّي : البيه وهو اَّائ  َيعل بني مسائ ي البيه ال يري بريْ

ال ا ل    أقصريريريريريريريى البيه وسريريريريريريري  ِّف البيه كله ، فما كان بني اَّائ ني فهو  الَعْرس يوضريريريريريريريع اجلائز على َطَرف
ْهوأب ، وما كان  ه اجلائز فهو ْخ َع. أبو عبي  عن األمحر : سريريَ

 
ه امل وهو أن َتةريري َّ عل ه مع  َعْرسريريا   البعت َعَرسريريْ

ّ  ع ل ه     مس ى ي يه فهو الَعْكس ، واسريريريريم ذلك  الِعرَاس ي يه  يعا  وهو  رك ، اسريريريريم ذلك اََّْبل ، فإذا  ريريريريَ
الةرُّ بيلهم  ذا  َعِرسو ه  ذا لزمها ، الصاُّ أبمّ  َعِرسو الرجل  بصامسبه  ذا لزمه ،  َعِرس وي ال : اََّْبل الِعَكاس.

ْهَ  مِسَباال  من نري ْ يان رماهلا ي ال هلا :  ِعْرس ، ومل أ ع هلا بوامس . وابن العرائس لزُِ وداُ. قله : ورأيه  ل َّ
يّ و  .ِعْرس بلا : د َويْبة معروفة هلا انب. واجلمع  بِّه لون ه بلون ابن الِعْرسريريريريريريِ ْب  كأنه  ريريريريريري   ِعْرس   : ضريريريريريريرب من الصريريريريريريِّ
  ر  م بل.  ِعْرس م بال  ، وهذا ابن ِعْرس ي ال : هذا ابن معرفة ونكرأب. ِعْرس ال ابّة. وقال ابن األعرايب : ابن

 ي ال :: قال : وَيوُّ يف املعرفة الرفع وَيوُّ يف اللكرأب اللص . قال ذلك كله املفّضل والكسائي. وقال الليث 
 العرّاس عله أي تفّرقوا. قله : هذا مسرف ملكر ال أدري ما هو. أبو العباس عن ابن األعرايب قال : اع سريريريريريريريريريوا

َعّرسو 
 
: قال  .َعْرسو  ع ْرس ْصالن الصغار ، وامس هاوهي الف   األعراس :  ئع املِْعرسو  امل
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: السائق اَّاذق  لسياق ، فإذا َنِة  ال ُو  املِْعرسو أي أوالدها. قال :  أعراسهاو وقال أعرايب : بكم البريْلهاء 
لوا قال : : اإلقامة يف الَفرَ .  الَعْرسو : الك ت التزويج. قال :  املِْعَرسو هبم. قال :  عّرس سريريريريريريار هبم ، و ذا َكسريريريريريريِ

:  الَعْرسو عمود يف وسريريريريريريريريريريريريريري  الف سريريريريريريريريريريريريريريْ ا .  .الَعرسو وهي اَّبال وامس ها ِعرَاس. قال :  الع ر س :  ئع الَعرّاسو 
 اََّْبل.
قال  [24القمر : ] (َبَشرًا ِمنَّا واِحدًا نَ تَِّبُعُه ِإَّنَّ ِإذًا َلِفي َضَّلٍل َوُسُعرٍ أَ )قال هللا تبارك وتعالى حكاية عن قوم صالح : سعر : 

معناه : إنا إذاً لفي ضالل وجنون ،  (ِإَّنَّ ِإذًا َلِفي َضَّلٍل َوُسُعرٍ ): العَنَاء للعذاب. وقال غيره في قوله :  بالسُّعُر الفراء : أراد

 إذا كانت كأّن بها جنوناً. قلت : ويجوز أن يكون معناه : إنا إن اتبعناه وأطعناه فنحن في ضالل وفي عذاب مسعورة يقال : ناقة

أي بُْعداً  [11الملك : ] (َفُسْحقاً ِْلَْصحاِب السَِّعْيِ ): وعناء مما يُلزمنا ، وإلى هذا مال الفّراء وهللا أعلم. وقوله جل وعز 

 .مسعورة إذا أوقدتها ، وهي َسْعراً  النار أْسعَرها َسعَرت ألصحاب النار ، يقال :

ثها.  ِمْسعَر دت ورجلالناُر إذا استُوقِ  استعرتو َسْعراً  نار الحرب َسعَرتو  ُسعَارو، النار نفسها.  السَِّعيروحرٍب إذا كان يؤّرِ

الجوع : لهيبه ،  ُسعَاروالعطش : التهابه ،  ُسعَارو. ُسعَار جوفُه : به فاستعرَ  النار : َحّرها. ويقال للرجل إذا ضربه السَُّمومُ 

 : ومنه قول الشاعر يهجو رجالً 

بريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا لريريريريريريريريْ لريريريريريريريريهريريريريريريريريا أب ريريريريريريريري ريريريريريريريرير مسريريريريريريريريَ  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريريريريريريريريارو    مريريريريريريريريريريريريريريوالك األمسريريريريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 َوَصفه بتغريزه حالئبه وَكْسعه ضروعها بالماء البارد وليرتّد لبنها فيبقى لها ِطْرقها ، في حال جوع ابن عمه األقرب منه.

فيه الَجَرب من اآلباط واألرفاغ وأُّم القَُراد  يستِعر البعير : حيث َمساعروالقريب القرابِة. : واألحّم : األدنى األقرب ، والحميم 

ة  إذا اشتّد  مسعور الرجل فهو ُسِعر . ويقال :َمْسعَر والواحد قريع هجان ُدسَّ منه المساعر: والمشافِر. ومنه قول ذي الرمَّ

 عجاج :في اإلنسان : لون يضرب إلى سواد فويق األُْدمة. وقال ال السُّْعرة جوُعه أو عطشه. وقال الليث :

 أسعر َضْر   أو ط َواال  ِهْجَرعا
ْعرارةوقال :  أسعر فهو يَْسعَر َسعَراً  فالن سِعر ويقال : : ما ترّدد في الضوء الساقط في البيت من الشمس وهو الَهبَاء  الّسِ

في حوائجي ثم جئت أي  َسْعرة اليوم سعْرتُ : . ويقال ِمسعارو ِمْسعَر المنبّث. ويقال لما يحّرك به النار من حديد أو خشب :

 : الِمْسعَر ُطفت فيها. وقال األصمعّي :

 الشديد في قوله :

 ساَمى هبا ع ل ق ِمْسَعر  و 
. وقال أبو عبيدة َسعُور الناقةُ إذا أسرعت في سيرها ، فهي َسعَرتِ  الطويل. ويقال ::  الِمْسعَر وروى أبو عبيد عن أبي عمرو :

: ، وهو الذي تَطيح قوائمه متفّرقة وال َضْبر له. وقال ابن السكيت تقول العرب  ُمساعرو ِمْسعَر فرس« : الخيل»في كتاب 

 حرب أي تُحمى به لِمْسعَر الناَر والحرب إذا هيَّجتهما. وإنه َسعَْرت ، مأخوذ من َسْعر َضْرب َهْبر ، وطعن نَتْر ، وَرْمي
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ْعرو اَّرب. قريريريريريال :  ُ عليريريريريريه ال من. ويف اَّريريريريري يريريريريريث أنريريريريريه قيريريريريريل لللا وهو الريريريريريذي ي و  األسريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريار من السريريريريريريريريريريريريريريِّ
 ع  وامس .  سعَّرو  أسعر وقال الليث : ي ال .«املسّعر  ن هللا هو»للا ف ال :  َسعِّر : وسلمعليههللاصلى

َعران كهي ة التّلور حيَفر يف األر. خيتبز فيه ، قال ابن األعرايب : وقال أبو ُّي  :  السريريرياعورأبو  :  ريريريّ أب الَعْ و  السريريريَّ
َعتأب اللةي  وقال ابن األعرايب :: اجَلَمران  : من اجلمر. والَفَلتان ، و  ْعرأب تصغت:  السُّ َعال اَّاّد.  السَّ وهي السُّ

ْعرأب هذا: وي ال  ْرمسته وفريْوعته أي أّوله ومس َّته. أبو يوسريريريف : سريريريَ اللاس يف كل وجه واسريريريتْلجْوا  اسريريريتعر األمر وسريريريَ
 أي يف أمر نسعره أي يري ْلهبلا. [47: ال مر ] (يف َضَّلٍل َوُسُعرٍ )قال ابن عرفة :   ذا أكلوا الر ْط  وأصابوه.

ذا خروجاً  ُسْرعانوذا خروجاً  َسْرعان: في كالمه وفعاله. وقال  أسرع الرجل إذا َسِرع أبو العباس عن ابن األعرابي :سرع : 

ً  وقال ابن السكيت : يقال : ذا خروجاً. والضّم أفصحها. عانِسرْ و : والعرب تقول  .سريع فهو ُسْرعةو َسُرع يَْسُرع َسَرعا

ذا خروجاً ، ومنه  َسْرع ذا خروجاً بضّم الراء. وربما أسكنوا الراء فقالوا : لَسُرع: ذا خروجاً بتسكين الراء. ويقال  لَسْرعان

 : قول مالك بن ُزْغبة الباهلي 

ر وق   رْع مريريريريريريريريريريريريريريرياذا   فريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْورا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِذيريريريريريريق  و   ث مسريريريريريريريَ ل  الريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل مريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريكريريريريريريريِ بريريريريريريريْ  مسريريريريريريَ

  
بفتح ـ  الناس َسَرعانوذا نَْوراً.  َسُرع: صلة أراد  (ماو )فخفَّف  َسُرع ماذا أراد : َسُرعْ  أنوراً معناه : أنِواراً يا فَُروق. وقوله :

، سمعت ذلك  السََّرعان ِشْبه الُخَضل تخلَّص من اللحم ثم تُفتل أوتاراً للِقسّي ، يقال لها: َعقَب الَمتْنَين  َسَرعانو: أوائلهم. ـ  الراء

 َسَرعانة: العَقَب  َسَرعان وقال أبو زيد : واحدة من العسكر. يُسرع لمنـ  محركـ  الناس َسَرعان من العرب. وقال األصمعي :

 : الناس  َسَرعان الناس : أوائلهم. وقال القطامي في لغة من يثقّل فيقول : َسْرعان: ، وكان ابن األعرابي يقول 

ْ وأبو  زَع الريريريريريريريريكريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريبريريريريريريريرية غريريريريريريريري  لريريريريريريريريا نريريريريريريريريريَ  مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريريريريون ونريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرعريريريريريريريريريرياان   فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِّ

  
بفتح  يَسروعو أُسروع الرمل واحدها أساريعو: الطَُّرق التي في القوس واحدتها ُطْرقة.  األساريع أبو عبيد عن األصمعي :

 الياء وضّم الهمزة ، وهي ديدان تظهر في الربيع مخطَّطة بسواد وحمرة ، ويشبَّه بها بَنَان العََذاَرى. ومنه قول امرىء القيس :

ن كريريريريريريريأنريريريريريريريه و  َر ريريريريريريْ  غريريريريريريت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريْ  تريريريريريريعريريريريريري ريريريريريريو بريريريريريريِ

  
ل   حريريريريريِ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياريع  ظا أو مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياويريريريريريك  سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .أُسروع الِعنَب ُشُكر تخرج في أصول الَحبَلة. وربما أُكلت حامضة َرْطبة. الواحدة أساريع وقال ابن شميل :

 َسْرَوعات : النَّبَكة العظيمة من الرمل ، وتجمع السَّْرَوعةوالظبي : َعَصبة تَْستبِطن يده وِرجله.  أُسروع وقال أبو عمرو :

 أسرع: إلى كذا وكذا يريدون  أسرع ويقولون : فعل مجاوز.فالن المشَي والكتابة وغيرهما وهو  أسرع ويقال : َسَراوعو

ُهْم ِبِه ِمْن أَ )قال هللا جل وعزَّ :  .سارعوا ، يقال ذلك للواحد ، وللجميع : أسرع بمعنى سارعوالمضيَّ إليه ،  ا َّنُِدُّ َُيَْسُبوَن َأَّنَّ
ْْياتِ  ماٍل َوبَِننيَ   (* ُنسارُِع هَلُْم يف اخلَْ
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معلاه : أحيسريريريريبون أن  م ادان هلم  ملال والبلني جماُّاأٌب هلم ، و منا هو اسريريريريت راج من هللا  [56،  55املؤملون : ]
 يف مع  الذي. أراد : أحيسريريبون أن الذي مَنّ هم به من مال وبلني ، وا رب معه  ذوف ، املع  : (ماو )هلم. 

ا َّنُِدُُّهمْ )هلم به. وقال الفراء :  رب  نسريريارع  ع  الذي. ومن قرأ :  (ما):  (أن)واسريريم  (س  ارُِع هَلُمْ نُ )قوله :  (َأَّنَّ
: وَيوُّ أن يكون على مع   .ن سارِع   به هلم يف ا تا  فيكون م ل يسارَع: فمعلاه ) (هلم يف ا تا  يسارَع)

رْع امليتّفر :وقال ابن  هلم يف ا تا  ، فال حيتاج    ضريريمت ، وهذا قول الزّجاج. يسريريارع أحيسريريبون  م ادان  السريريَّ
َلة  من قضريريبان الَكْرُ ، واجلمع ر وع : قضريريي  سريريَ ر وعا   قال : وهي .السريريُّ ر ع سريري   .سريريارعة والوامس أب سريريوارع وهنّ  َتسريريْ

، و ن  َسَرْعرَع : اسم ال ضي  من ذلك  اّصة. قال : وي ال لكل قضي  ما داُ َرْطبا  غّضا  : السَّرْعو قال : 
 .َسَرْعرعة: أنَّ ه قله 

 :  وأنشد

 أُّمريريريريريريريريان  ذ كريريريريريريريريلريريريريريريريريه  كريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريريه الريريريريريريريريلريريريريريريريرياعريريريريريريريريه 

  
وطريريريريريريريا  كريريريريريريريغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين انبريريريريريريريه   رعريريريريريريريا   ريريريريريريري  َرعريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
األصمعّي :  .السُّروعوبمعنى القضيب الَرْطب ، وهي السُُّروغ  السَّْرع : لغة فيـ  بالغينـ  يصف عنفوان شبابه. قلت : والسَّْرغ

 ً ً  شبَّ فالن شبابا  من النساء : الليّنة الناعمة. السََّرْعرعةو .َسَرْعرعا

 عمرو عن أبيه قال : أبو الطرائق.:  األساريعو،  أساريع بال فرأى بوله وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن أحد ابني رسول هللا و

 : هو ُكْنية النار في العَْرفَج. وأنشد : َسِريع

 ال تريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريرينَّ أبيب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِع 

  
  ذا غريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياء  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريع  

  
: الرابية من  السَّْروعة ، «َسْرَوَعتين فأخذتهم من»في الحديث :  إلى خير أو شّر. السريع : الِمْسرعوالصقيع : الثلج. قال : و

ْرَوَحةُ تكون من الرمل وغيره.  الرمل. وكذلك الزَّ

ْعس أهمله الليث ، وهو مستعمل. قال أبو عمرو الشيبانّي : رعس : َعسانو الرَّ  الرأس ، وقال بعض الطائيين :َرَجفان :  الرَّ

اليَب أنريريريريريريريري    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريم مريريريريريريريرين يريريريريريريريريلريريريريريريريريوي  ريريريريريريريريِ

  
س    لريريريريريريَّ بريريريريريريريَ يريريريريريريض مسريريريريريريَ  أريريريريريريريري  أبكريريريريريريلريريريريريريرياف الريريريريريريب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

رَّبريريريريريريريريريريريوا َ  وقريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ اليب يريريريريريريريريريريريُو فريريريريريريريريريريريريَ  أرادوا  ريريريريريريريريريريريِ

  
س    ْرعريريريريريريريريَ ى ور وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريادأب تريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريِ

  
 العجاج يذكر سيفاً يَُهذّ ضريبته َهذَّاً :الَحبَلَّس والَحلَبَّس والُحاَلبس : الشجاع الذي ال يبرح مكانه. وأنشد الباهلّي قول 

ْذري إبرعريريريريريريريريريريريريرياِس  ريريريريريريريريريريريريرينِي املريريريريريريريريريريريريريؤتريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريي   يريريريريريريريريريريريريري 

  
ي   ذَّ املريريريريريريريريريخريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ ة الريريريريريريريريري ارع هريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَّ    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ة كل شيء : معظمه. والدارع  الرجف ، والمؤتلي : الذي ال يبلغ جهده.:  اإلرعاسوقال : يُْذري أي يُطير ،  الذي : وُخُضمَّ

ف معظم هذا الدارع ، على أن يمين الضارب به تَْرُجف وعلى أنه غير مجتهد في َضْربته. عليه الدرع. يقول : يقطع هذا السي

 وإنما نعت السيف بسرعة القطع. والمختلي : الذي يحتّش بِِمخاله وهو ِمَحّشه. وناقة راعوس : تحّرك رأسها
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ي  االضريري راب. وقال أبو سريريعي  :  ذا كان َلْ ن املَهّز َعرّاصريريا   ريري  َرعَّاسو  َرع وس  ذا َعَ   من نةريرياطها. ورمح
الرجل  املِْرَعس رأسريريريريريريريريريريريريريريريه وارتعش  ذا اضريريريريريريريريريريريريريري رب وارتع . وقال أبو العباس : قال ابن األعرايب : ارتعس: ي ال 

 ا فيف الَ ةَّاش. وال ةاش : الذي يلت   ال عاُ الذي ال  ت فيه من املزابل.
 َرَسع فَسدت وتغيرت. وفيه لغتان :: قال أبو عبيد : يعني  عينه. رَسعت في حديث عبد هللا بن عمرو أنه بكى حتىرسع : 

ع ورجل .َرسَّعو عةو مرّسِ  . وقال امرؤ القيس :مرّسِ

ة وهريريريريريريريريريريريَ  أ  هريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  ال تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريريري 

  
ه أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  

عريريريريريريريريريريريريريريريرية وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أر عريريريريريريريريريريريريريريريريه   مريريريريريريريريريريريريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
م يريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريي أرنريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريريريريه َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريل يف رِجريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا

  
ة أن   بريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريذار املريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ

  
عةوقال :   : الذي فسدت عينه ، والبُوهة : األحمق. وقوله : المرّسِ

 مسذار املِليَّة أن يع با
ْجل ويقولون : إن من فعل ذلك لم تصبه عين وال آفة. وقال ابن  كان حمقى العرب في الجاهلية يعلِّقون كعب األرنب في الّرِ

ِسيع تُدخل فيه َسْيراً كما يَُسّوي ُسيُور المصاحف. واسم السير المفعوِل به ذلك :: أن تخرق َسْيراً ثم  الترسيع السكيت :  الرَّ

 وأنشد :

ْية للحمائلو   عاد الرسيع َن 
يقول : انكبَّت سيوفهم فصارت أسافلها أعاليها. قلت : ومن العرب من يجعل بدل السين في هذا الحرف الصاد فيقول : هو 

ِصيع وقال ابن شميل :  الرصائع : سيور مضفورة في أسافل الحمائل ، الواحدة ِرَصاعة. وَرَوى أبو العباس عن ابن الرَّ

 : الذي انسلقت عينه من السهر. المرسَّع األعرابي :

 ابب العني والسني مع الَّلم

 [ع س ل]
 مستعمالت.: عسل ، علس ، سلع ، سعل ، لعس ، لسع 

فالعسل الذي في الدنيا هو لُعَاب النَّْحل. وجعل هللا بلطفه  [15محمد : ] (ٍل ُمَصفًّىَوَأِْنار  ِمْن َعسَ )قال هللا جل وعز : عسل : 

َطب .(ِفيِه ِشفاء  ِللنَّاسِ ) ي َصْقر الرُّ  َعَسالً.ـ  وهو ما سال من ُساَلفتهـ  والعرب تسّمي َصْمغ العُْرفُط َعَسالً لحالوته وتسّمِ

ى به على  َعَسل قال : وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه النحل هو المنفرد باالسم دون ما سواه من الُحْلو المسمَّ

جته لترجع به  وسلمعليههللاصلىوقال النبي  .معسول التشبيه. قال : والعرب تقول للحديث الُحْلو : المرأة سألته عن زوج تزوَّ

 ُعَسيلته ال حتى تذوقي ؟أتريدين أن ترجعي إلى ِرفَاعة»إلى زوجها األّول الذي طلَّقها فلم ينتشر ذكره لإليالج فقال لها : 

 ، على أنه معسولو َعَسلٌ  ، يعني جماعها ، ألن الجماع هو المستحلَى من المرأة. وقالوا لكل ما استحلَْوا : «ُعَسيلتك ويذوق
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: ماء  الع َسيلة  ن:  «ع َسْيلتك ويذوق ع َسيلته مسىت تذوقي»قوله :  وقال غته يف .الَعَسل ي ْستحلى استحالء
يلة واللْ فة تسريريريريريريريريريريريمَّى: الرجل. قال  قله : : ، َرَوى ذلك مشر عن أيب ع انن عن أيب ُّي  األنصريريريريريريريريريريريارّي  الع سريريريريريريريريريريريَ

ي والصريريريريريريريريريريريواب ما قاله الةريريريريريريريريريريريافعي ن ألن يف هذا اَّ يث كلاية عن مسالوأب اجلماع الذي يكون بتغيي   لةالع سريريريريريريريريريريريَ
يلتهما.  يلتني معا   ال  لتغيي  و ن مل ي لزال ، ولذلك ا ريريريري   ع سريريريريَ فة يف فرج املرأأب ، وال يكون َذَواق الع سريريريريَ اََّةريريريريَ

يلة وأنَّه ل ألنه  ريريبَّهها ب  عة من الع سريريَ لةو  كّلا يف َََّْمة ونَِبيذأب:  وهذا كما ت ول  .الَعسريريَ أي يف ق عة من  َعسريريَ
 : وتذّكره. قال الةمَّا   الَعَسل كل  يء ملها. والعرب تؤّنث

 كريريريريريريريأن عريريريريريريرييريريريريريريريون الريريريريريريريلريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريريريريرين تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريهريريريريريريريا

  
َ ا  من يةريريريريريريريريريريريريريريور هريريريريريريا   هبريريريريريريا عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل طريريريريريريابريريريريريريه يريريريريريريَ

  
ل :  العَسَّالةوأي تشوف العيوُن واألبصار بها هذه المرأة. قال ذلك ابن السكيت.  ى للنحل من راقود وغيره فتعّسِ الخليَّة التي تَسوَّ

ى عاسالً. العسل والذي يَشتار النحُل تعسيالً. عّسل فيه. يقال :  فيأخذه من الخليَّة يسمَّ

 ومنه قول لبيد :

 اللحَل عاسل  أْرِي د ب ور   ارَه  و 
ى: َصْمغ يَسيل من شجر اللبنى ال حالوة له : اللُْبنَى  َعَسلو، لغة معروفة. والتأنيث أكثر.  العََسل ومن العرب من يذّكر  يسمَّ

حّدثنا الحسين بن إدريس حدثنا عثمان ابن أبي َشيبة عن زيد بن الُحبَاب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن واللبنى.  َعَسل

 إذا أراد هللا بعبد خيراً »:  وسلمعليههللاصلىْير بن نُفَير عن أبيه قال : سمعت عمرو بن الَحِمق يقول : قال رسول هللا بن ُجبَ 

وَرَوى أبو  .«يَفتح له عمالً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه َمن حوله»قال :  ؟َعَسله قيل : يا رسول هللا وما« : َعَسله

أي  «َعَسله إذا أراد هللا بعبد خيراً »قوله :  ومعنى: : ِطيب الثناء على الرجل. قال  العََسل: بي أنه قال العباس عن ابن األعرا

ً  َعَسله طيَّب ثناءه. وقال غيره : معنى قوله :  الطعام إذا ُجعل فيه يُْعَسل ؛ كما كالعََسل أي جعل له من العمل الصالح ثناء طيّبا

الرجَل إذا  َعَسلت: إذا جعلت فيه َعَسالً وطيَّبتْه وحلَّيته. ويقال أيضاً  أعُسلهو أْعِسله الطعاَم والسَِّويقَ  َعَسلت يقال : .العََسل

الكالم إذا كانت ُحْلوة المنطق مليحة اللفظ  معسولة وجارية .العََسل إذا زّودتهمـ  بالتشديدـ  القوم عسَّلتو .العََسل جعلت أُْدمه

: الرجال  العُُسلو: َحبَاب الماء إذا جرى من هبوب الريح. قال :  العََسل: لعباس عن ابن األعرابّي قال أبو ا طيّبة النَّْغمة.

ا جاء على لفظ فاعل وهو مفعول به. قلت : كأنه أراد  .َعُسولو عاسل الصالحون. قال : وهو جمع  عاسل رجل: قال : وهو ممَّ

يب. العَِسيل وقال الفّراء : .كالعسل مستحلَىأي ذو عمل صالحٍ ، الثناُء عليه به  َعَسل : ذو : الريشة التي  العَِسيلو : ِمْكنسة الّطِ

 وأنشد الفّراء : .ُعُسل أيضاً : قضيب الفيل وجمعه كلّه العَِسيلو تُقلع بها الغالية.
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ْ مسريريريريريريريرييت  ْن ومريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريت ال أكريريريريريريريريونريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريل    كريريريريريلريريريريريريريامسريريريريريريريِه يريريريريريومريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريرأب  بريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يوماً ، هكذا أنشد فيه المنذرّي عن أبي طالب عن أبيه عن الفّراء. ومثله قول أبي األسود : بعسيل قال : أراد : كناحٍت صخرةً 

ه غريريريريريريريريريريت مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريِ    فريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
ر هللَا  ال قريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  و    ال ذاكريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وأنشد الفّراء أيضاً :قال ابن األنبارّي : أراد : وال ذاكٍر هللا ، 

يريريريريريمريريريريريى مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريعريريريريريريريّل  لريريريريريَ  رّب ابريريريريرين عريريريريريم لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل   ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريا  الكرى ُّاَد الَكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  طبريريريريريريريّ

  
 .َعَسلو: مضطِرب لَْدن ، وهو العاتر ، وقد َعتَر  َعسَّالو عاسل أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : ُرْمح

 : الرجل الشديد الضرب السريع َرْجعِ اليد بالضرب. العَِسل وقال الليث :

 وأنشد :

 متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريوائريريريريريريريلريريريريريريرية والريريريريريريريلريريريريريريريفريريريريريريريس تريريريريريريريلريريريريريريريِذرهريريريريريريريا

  
ل    مريريريريريع الريريريريريوبريريريريرييريريريريريريريل بريريريريريكريريريريريف األهريريريريريوج الريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َعْسالً  يعِسل الذئب َعَسل ومن أبي ِرْعلة ومن أبي ِسلعامة ومن أبي ُمْعطة كلّه الذئب. ويقال : ِعْسلة فالن أخبث من أبي

 وَعَسالناً وهو سرعة ِهّزته في َعْدوه. وقال الجعدّي :

الَن الريريريريريريريريريريذئريريريريريريريريريري  أم  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى قريريريريريريريريريريار   َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   َرد الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
: يعني : أعراقه. وقال غيره  َعَسلة مال كقولك : إَزاء مال وخال مال. ابن السكيت يقال : ما لفالن َمْضِرب ِعْسل ويقال : رجل

اللَّْحي في المالم. شمر عن أبي عمرو : ثم صار مثالً لألصل والنَسب. ويقال : بَْسالله وَعْسالً وهو  العسل أصل ذلك في ُسؤر

وِعْسن.  ِعْسل من أبيه وأْعسان أي على أثَر من أثره ، الواحد أعسال من طعامه َعْسالً أي ذقت. ويقال : هو على َعَسْلت يقال :

 : الريَاح. العواسلوالَحْلب بثمانين. : : الَحْلب بستّين ، والفَْطر  العَْسلوهذا وِعْسنه أي ِمثله.  ِعْسل وهذا

: َضْرب من القمح ، يكون في الكمام منه حبَّتان ، يكون بناحية  العَلَس أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي قال : علس :

 العَلُس: و: أبو عبيد عن األصمعّي : يقال للقَُراد : العَّل وقال شمر  العَلَس العََدس يقال له :: اليمن. ثعلب عن ابن األعرابي قال 

 مثلُه ، وجمعه أعالل وأعالس.

ً  قال أبو عبيد : وقال األموي : ما ذقت ً  . وقال األحمر : ما ذقتَعلُوسا وال ألُوساً أي ما ذقت طعاماً. ابن السكيت عن  َعلُوسا

ً َعلُو الِكاَلبّي قال : ما َعلَْسنا عندهم إذا أصابت شيئاً تأكله.  تعِلس اإلبلُ  َعلََستِ  . وقال ابن هانىء ، ما أكلت اليوم َعاَلساً ، وقدسا

َعلَس يَْعِلس  : الشُّْرب ، يقال : العَْلس إذا أصابت شيئاً تأكله. وقال الليث : َعلَس يَْعِلس : الشُّْرب ، يقال : العَْلس وقال الليث :

 ً  : األكل ، وقلَّما يُتَكلِّم به بغير حرف النفي. وأخبرني اإليادّي عن شمر قال : العَْلس قلت : َمْسمون. : ِشَواء العَِليسو. َعْلسا

 الَحمل الشديد. وأنشد قول الَمّرار : العَلَسيُ 

َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّي أبريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ذا ر هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
بَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   ق الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريُو أداَوى يريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريريَ
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 : وقال أبو َوْجزة السعدّي  الَمْقِر.: شجرة  العَلَِسيّ  وقال أبو عمرو :

  َ َأنَّ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريْ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَي أجريريريريريريريريري  و كريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
م نريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريه واد مريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريت  و    نريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : الشَواء المنَضج. العَِليس وقال أبو عمرو :

س  ب. ُمعَلَّسووقال ابن السكيت عن الكالبّي : رجل مجرَّ  ومنقَّح ومقلَّح أي مجرَّ

ً  فِتْيةفي حديث الزبير أنه رأى لعس :  فسأل عنهم فقيل : أّمهم موالة للُحَرقة وأبوهم مملوك فاشترى أباهم وأعتقه فجّر  لُْعسا

 وامرأة ألعس : الذين في شفاههم سواد ، وهو مّما يُستحسن. يقال منه : رجل اللُّْعس: قال أبو عبيد : قال األصمعي  َواَلءهم.

ً  وقد .لُْعس والجميع منهما لعساء ة . وألِعس لَعَسا  : نشد لذي الرمَّ

ٌس  عريريريريريريريريَ وَّأب لريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريرييريريريريريريريرياء يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا مسريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريَ   و   ا  ويف أنريريريريريريريرييريريريريريريريرياهبريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريَ

  
ً  قلت : قوله : رأى فتية ة ، إنما أراد لُْعسا إذا كان  لَْعساء ألوانِهم. سمعت العرب تقول : جارية لَعَس لم يَُرْد به سواد الشفة خاصَّ

وقد قال العجاج بيتاً  الشَّفَة فهو على ما قال األصمعّي. لعساء: في لونها أدنى سواد فيه ُشْربة حمرة ليست بالناصعة ، وإذا قيل 

 يكون في بََشرة اإلنسان كلّها فقال : اللعَس دلَّ على أن

 َبَةر  مع البيا. ألعساو 
:  اللَّْعَوس: و: شديد األكل. قال  متلعّس رجل: من ُشْربة الحمرة. وقال الليث ، وجعله مع البياض لما فيه  أْلعس فجعل البََشر

ة  لَْعَوس األُكول الحريص. قال : ويقال للذئب :  : ولَْغوس وأنشد لذي الرمَّ

رِدو   مريريريريريريرياء  هريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريريه  الريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل عريريريريريريريلريريريريريريريه ومل يريريريريريريريَ

  
 روا  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرا  والريريريريريريريريريريريذ ب  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريرياوس  

  
الذئب الحريص الشِره. قلت : وال أنكر أن ـ :  بالغينـ  و ُعبيد عن الفّراء : اللْغَوسقلت : وَرَوى أب .اللعاوس قال : ويروى :

ً  يكون العين فيه لغة. وقال النضر : ما ذقت العّض ، :  اللَّْعس أي شيئاً. قال األصمعي : ما ذقت لَعُوقاً مثله. وقال غيره : لَعُوسا

ً  يقال : ً  أي عضَّني ، وبه سّمي الذئب لَعَسني لَْعسا  .لَْعَوسا

 كلَْسع بلسانه يلسع قال : وزعم أعرابي أن من الحيَّات ما .تَْلَسع ويقال للحيَّة :: للعقرب. قال  اللَّْسع قال ابن المظفر :لسع : 

ً فالن فالناً بلسانه إذا قرضه ، وإن  لََسع: ُحَمة العقرب ، وليست له أسنان. قال : ويقال  اضة للناس بلسانه. للَُسعة فالنا  أْي قرَّ

ا الحيَّات فإنها تنهش وتَعَّض وتَْخِدب وتَْنِشُط.  اللسع قلت : والمسموع من العرب أن لذوات اإلبَر من العقارب والزنابير. فأمَّ

والُمْلِسع : الُمْغِري  للَُّسوع : المرأة الفارك.ذهب. وا: في األرض وَمَصع  لََسع وأَبََرتْه َوَوَكعَتْه وَكَوتْه. لََسعَتْه ويقال للعقرب : قد

عةوبين القوم.   أصحابه لثقله. يلسع المقيم الذي ال يبرح ، كأنه:  الملّسِ

 : : شجر ُمّر. وقال بِْشر  السَّلَع أبو عبيد عن األصمعّي :سلع : 

ال  بريريريريريريريذا  كريريريريريريريهريريريريريريريف   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ع و   لريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريارو مريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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والعَُشر في المجاعات وقُُحوط المطر فتوقِر ظهور البقر منها ثم تُْلِعج الناَر فيها ،  السَّلَع العرب في جاهليتها تأخذ َحَطبوكانت 

  يستمطرون بلَهب النار المشبّه بسنا البَْرق. وأراد الشاعر هذا المعنى بقوله :

ا ر مريريريريريريريريريّ ا ومريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه ع ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع مريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريورا  ا وعريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريال  مريريريريريريريريريريريّ

  
:  السَّْلعة: رأسه أي شججته قال ذلك أبو زيد. وقال شمر  َسلَْعت ويقال : .ِسْلعو َسْلع : ُشقُوق في الجبال ، واحدها السُّلُوعو

ة في الرأس كائنة ما كانت. اَلع. ورأس َسلَعات وثالث َسْلعتان يقال : في رأسه الشَّجَّ ْلعة وأّما .ُمْنَسِلعو مسلوع ، وهي الّسِ ـ  الّسِ

ْلعةوفهي الَجَدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد ، تمور بين الِجْلد واللحم ، تراها تَِديص َديَصاناً إذا حّركتها. ـ  سر السينبك ـ  الّسِ

لَّع وجمعها ْلعة : صاحب الُمْسِلعوكل ما كان َمتْجوراً به. ـ  الّسِ وأنشد بيتاً للخنساء  .ِمْسلع . وقال الليث : يقال للدليل الهادي :الّسِ

 : 

ة رِيريريريريريريريريريريريَّ اق عريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريرية ورأس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريريريع و   ل وهريريريريريريريريريرياد ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
أي  ِسْلع ابن شميل : قال رجل من العرب : ذهبت إبلي فقال رجل : لك عندي أْسالعها أي أمثالها في أسنانها وهيئاتها. وهذا

 : موضع يقرب من المدينة. ومنه قول الشاعر : عَسلْ وإذا تشقَّقت.  تََسلَّعتوِمثله. ويقال : تزلّعت ِرْجله 

 لعمرك  ن  ألمسّ  َسْلعا  
األبرص. قال : :  األسلع هذا أي مثَل هذا. وقال ابن األعرابي : ِسْلع هذا أي ِمثلُه وَشْرواه. ويقال : أعطني ِسْلع أبو عمرو : هذا

بِر الُمّر. السَّْولعو نان المجلّو. أسالع الفرس : ما تفلّق من اللحم عن نََسبيها إذا استخفَّت ِسَمناً. وقوله  : الصَّ  : والصولع : الّسِ

عريريريريريريريريريةأ  جريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريل أنريريريريريريريريريه بريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريورا  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 َذريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريريريريك بريريريريريريريريريريريريريني هللا واملريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرير 

  
 عند الَجْدب. السَّلَع يعني البقر التي كان يُْعقَد في أذنابها

ال َصفَر وال هامة وال ُغول »:  وسلمعليههللاصلىروى ابن ُعيَينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال : قال رسول هللا سعل : 

 : الِغيالن وذكرها العرب في أشعارها. قال األعشى : السعالى : قد فّسرواـ  فيما قرأت بخطهـ  قال شمر .«السعالَى ولكن

 نساء  كأَنن السعا و 
 و حاتم : يريد : في سوء حالهن حين أُِسرن. وقال لَبيد يصف الخيل :قال : وقال أب

 عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرين ِولريريريريريريريريريري ان الريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريال كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا

  
 عريريريريِ ريريريريبريريريريريريريان عريريريريلريريريرييريريريريهريريريريريريريا الريريريريرمسريريريريريريريائريريريريريريريل و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياَ   

  
 وقال ِجَران العَْود :

َي مريريريلريريريهريريريمريريريريريريريا عريريريالأب مسريريريلريريريْ ريريريِ  هريريريي الريريريغريريريول والسريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
    ّ ي مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ ّ ش  مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريري اقريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريري َ

  
 العرُب بالسعالة إاّل العجائز والخيل. قال شمر :وقال بعض العرب : لم تصف 

 فقال : بالسعالى وشبَّه ذو اإلصبع الفرسان

ود عريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريرية    انريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ز عريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  نريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريري 
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ابة : قد السعاِليَ : فهي ههنا الفرسان. وقال بعضهم  وقال أبو عدنان : إذا  .استسعلت من أخبث الِغيالن. ويقال للمرأة الصخَّ

ْعالة هي األنثى من الغيالن ، وتجمع ْعالة. وقيل : الّسِ ، وقال  ِسْعلَياتو سعاِليَ  كانت المرأة قبيحة الوجه سيِّئة اْلُخلُق ُشبِّهت بالّسِ

استْعنَزت ، ومثله : إن المرأة قولهم. َعْنٌز نََزت في جبل فاستَتْيََسْت ، ثم من بعد استتياسها  استسعلت: أبو زيد : مثل قولهم 

المرأة إذا صارت كأنها ِسْعالة َخْبثاً وَساَلطة ؛ كما يقال : استأسد الرجل  استسعلت البغاث بأرضنا يستَْنِسر واستنوق الجمل. وقد

اغل وشعر ساعل ؛ كقولهم : شغل ش ُسعَال . ويقال : بهَسعَل ُسْعلةوُسعَاالً  يَْسعل اإلنسان َسعَل واستكلبت المرأة. ويقال :

 : الفم في بيت ابن مقبل  الساعلوشاعر. 

اج لريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريف  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت ه   عريريريريريريريلريريريريريريريى  ثريريريريريريرير عريريريريريريريجريريريريريريريَّ

  
ْه   َرس اجلريريريَْوِن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريلريريريريريريري  اَع الريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريَ   ريريريجُّ لريريري 

  
الكأل وأزعله بمعنى واحد. ثعلب عن ابن  أسعله زِعل أي نشيط ، وقد َسِعل فرس: أبو عبيدة  .يسعل به الساعل أي فمه ألن

 : الشيص اليابس. السَّعَل األعرابي قال :

 ابب العني والسني مع النون

 [ع س ن]
 مستعمالت.: عسن ، عنس ، سنع ، سعن ، نسع ، نعس 

 ، وناقة أعسانووجمعهما آسان  العُْسنوأبو عبيد عن الفراء قال : إذا بقيْت من شحم الناقة ولحمها بقيَّة فاسمها األُْسن عسن : 

 : وقال الفرزدق  .ُعْسن : ذوات ُمْعِسنات : سمينة. ونوق عاسنة

َرى  ه     األنريري ريريريريريريريا مريريلريريهريريريريريريريا وقريريريريريريري  يريريريَ  فريريَخ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريا   مريريريريريريكريريريريريريريانريريريريريرييريريريريريريريا  ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
 ذا  الريريريريريريلريريريريريري ريريريريريريريا  املريريريريريري

  
 إذا سمن ِسَمناً حسناً. أعسن أبو عمرو :

ه إذا أباه وتأسَّنه وتأسَّل تعسَّن من أبيه وآسان. وقد أعسان : الطول مع حسن الشعر والبياض. ويقال : هو على العََسن وقال :

 اإلبل َعِسنَت : نجوع العَلَف والرْعي في الدواّب. تقول : العََسن وقال الليث : نزع إليه في الشَّبَه ، قال ذلك اللحياني وغيره.

 ً  إذا نجع فيها الكأل وسِمنت. عسنَا

 وهو السمين. َعُسونو أعسن جمع العُُسن: : موضع معروف. أبو العباس عن ابن األعرابي  العَْسنومثل الشُكور.  العَِسنو

مال : إذا  عسنُ ووقال أبو تراب : سمعت غير واحد من األعراب يقول : فالن ِعْسل مال  .ُعَسن وجمعها ُعْسنة ويقال للشحمة :

 قال الراجز : معسَّن مطر وكألخفّة الشحم من الَجْدب وقلّة ال:  التعسين كان حسن القيام عليه.

 نِْعَم قريع  الةَّْول يف التْعسني
وأعسنها الَجْدب : ذهب بعُْسنها وشحمها. وهذا كما يقال : قذّيت العين  العُْسن حملت: : الشتاء. وأعسنت الناقةُ  التعسين ويقال :

 : أخرجت قذاها ، وأقذيتها : ألقيت فيها القََذى.

ْلبة ، وقال الليث  العَْنسعنس :  ى: : الناقة الصُّ ً  تسمَّ تها وَوفَر عظاُمها وأعضاؤها. قال :  َعْنسا ت ِسنّها واشتدَّت قُوَّ إذا تمَّ

 اعنونسو
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 : وقال ال رمَّا  يصف ثورا  ومسةيا   : وفور ه ْلبه وطول ه. اعليلاسهو َذَن  اللاقة ، 
س    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  األر.  ريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَ  اُ مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريالأب الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ

  
ز في بيت أبويها ال تتزوج ، وقد العانس: أي بذنَب سابغ. أبو عبيد عن أبي زيد  ً  : المرأة التي تُعَّجِ  .َعنَست تَْعنُس ُعنُوسا

 .ُمعَنَّسة فهي ُعنِّست ولكن يقال : َعنَّست وال َعنَست وقال األصمعّي : ال يقال :

الرجل يدخل بالمرأة على أنها بِكر فيقول : لم أجدها َعذراء ، فقال : إن وفي الحديث أن الشعبي أو غيره من التابعين سئل عن 

ً  وتُجمع والَحيضة. التعنيس العُْذرة يُذهبها أيضاً ،  عانس ويقال للرجل إذا طعن في السّن ولم يتزّوج : .عوانسو العانس ُعنّسا

 : ومنه قول الشاعر  العانسون والجميع

ّر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار بريريريريريريريه   مريريريريريريلريريريريريريريا الريريريريريريريذي هريريريريريريو مريريريريريريريا  ن طريريريريريريَ

  
ْرد  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري   و الريريريريريريعريريريريريريريانسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون و    

 مريريريريريريلريريريريريريريا املريريريريريري

  
ً  المرأة َعنَست وقال الليث : أهلها إذا حبسوها عن األزواج حتى جاوزت  عنّسهاوإذا صارت نََصفاً وهي بِكر لم تتزّوج.  ُعنُوسا

ز فهي ا تُعَّجِ الشيُب رأَسه إذا  أعنس وقال غيره : : قبيلة من اليمن. َعْنسو. وتجمع َمعَانس ومعنَّسات. معنَّسة فَتاء السّن ولمَّ

 خالطه. وقال أبو َضّب الهذلّي :

س الةريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري   رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  لريريريِ عريريريْ ال مل يريريريري  بريريريَ  فريريريىت قريريريريَ

  
 سريريريريريريريريريريريريريريوى   ي   كريريريريريرياللَّور أ ريريريريريريريريريريريريريريرقن يف الريريريريريري  َجى  

  
 الَخْلق. وقال أبو َوْجزة السعدّي :: سمين تاّم  عانس وجمل عانسة السّن وجهه ، وهو أجود. وناقة تَْعنُس روى المبّرد : لم

ل  زِمريريريريريريريريريريريريريا  األُّْمريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريانسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريري 

  
ل   يريريريريريريريِ خريريريريريريْ  

ّش كريريريريريريبريريريريريريحريريريريريريرّي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياب املريريريريريري  جريريريريريري 

  
وأْعنست وتأطَّرت إذا لم  َعنّستو َعنِستوالمرأة  َعنَستوللمرآة. قال :  ِعنَاس : الَمَرايا ، واحدها العُنُس عمرو عن أبيه :

ج. وقال ابن السّكيت : يقال : رجل ً  وقد عانس وامرأة عانس تُزوَّ  .َعنَست تَْعنُس ِعنَاسا

الَحَسن. وقال شمر : أهدى أعرابّي ناقة لبعض الخلفاء فلم يقبلها فقال : لم ال تقبلها :  السَّنِيع أبو عبيد عن أبي عمرو :سنع : 

إنا ِمْسياع : ر في الِلقاح. ورواه األصمعّي التي تبكّ : : الحسنة الَخْلق. والمرباع  الِمسناع قال مرباع. ِمسناع وهي َحْلبانة َرْكيانة

والِمْرياع : التي يسافَر عليها ويعاد. وهذا في رواية  ِمْرياع. قال : والِمسياع : التي تحمل الَضْيعة وسوَء القيام عليها.

 أسنع . عمرو عن أبيه :سانعةال وقال : اإلبل ثالثة فذكر : الَجَمال. السَّنَع األصمعّي. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

ْنع أي ِسْنَطه وهو الُرْسغ. وقال ابن األعرابي : ِسْنعه الرجل إذا اشتكى  : الَحّز الذي في َمْفِصل الكّف والذراع. وقال الليث : الّسِ

ْنع نَعة. :  الّسِ : الُطُرق في الجبال  السَّنَائعوالُساَلمى الذي يصل بين األصابع والرسغ في جوف الكّف ، والجميع : األسناع والّسِ

 : . وقال َسنِيعة ، الواحدة

هريريريريريريا اضريريريريريريريريريريريريريري  ه خمريريريريريريََ   ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ر  علريريريريريريه متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْرو تريريريريريريري عريريريوهريريريريريريريا  لريريرييريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريائريريريع       السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 : َمْهر املرأأب ، وأسلاه : أك ر ، قال  أسلع م ْسَلع : ك ت. َسليع وَمْهر
تريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريّرٌك جمريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريوى  مل تريريريريريريريريريرير. طريريريريريريريريريريَ

  
ع ر غريريريريريريريريري   و   لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريرير م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريو أاتهريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَ

  
 اإلبل : خيارها. ُسنُعو

ُعَمان : ُظلّة يتّخذها أهل  السُّْعنُ  وقال الليث : وهي الِمَظلَّة. السُّْعنة الرجُل إذا اتخذ أسعن أبو العباس عن ابن األعرابي :سعن : 

: قِْربة أو إداوة يُقطع  السَّْعن وقال أبو سعيد : : الَوَدك. السَّْعنووالجميع السُّعُون. قال :  فوق ُسُطوحهم من أجل نََدى الَوَمد.

ل مستدير ، شيء يتَّخذ من األَدم شبه َدْلو إال أنه مستطي السُّْعن أسفلها ويشّد ُعنُقها وتعلَّق إلى خشبة ثم يُنبذ فيها. وقال الليث :

عَنة وربما جِعلت له قوائم يُنبذ فيه ، الجميع : من الغُُروب يتّخذ من أِديمين يقابل بينهما فيعرقان  الُمَسعَّنو .األسعانو،  الّسِ

 وال َسْعنة أبو عبيد عن أصحابه : يقال : ما لفالن عراقين وله ُخْصمان من جانبين لو ُوضع قام قائمه في استواء أعاله وأسفِله.

من الِمْعَزى : صغار األجسام في  السُّْعنة وقال غيره : قال : كان األصمعّي ال يعرف أصلها. َمْعنة أي ما له قليل وال كثير.

 َخْلقها ، والَمْعن : الشيء الهيّن وأنشد :

  ن هالك مالك غت َمْعنو 
نة : الِقلَّة من الطعام وغيره ، حكاه عن المفضل في الكثرة من الطعام وغيره ، والَمعْ :  الَسْعنة أبو العباس عن ابن األعرابي :

 : الِقْربة الصغيرة يُنبذ فيها. السُّْعنة: ووال َمْعنة. قال  َسْعنة قولهم : ما له

ْنع : الَمْفِصل بين الكّف والساعد. النِّْسع ثعلب عن ابن األعرابي : نسع : : الِمظلَّة. السُّْعنةو يقال لريح وقال األصمعّي :  والّسِ

 وِمْسع وأنشد : نِْسع الّشمال :

 ِنْسع هلا بعضاه األْر. هتزيز
ً  قلت : ُسّميت الشََّمالِ  المضفور من األَدم ، وهو َسْير يُضفر على هيئة أِعنَّة البِغال يُشّد به  بالنِّْسع لدقَّة َمَهبّها ، فشبّهت نِْسعا

ً  الرحال. ويجمع ً  أسنانُه نسَّعَتْ  األصمعّي : وأنساعاً. نسوعا ، وهو أن تطول وتسترخي اللثَات حتى تبدو أصولها وقد  تنِسيعا

قت في مراعيها.  انتسعت انحسر عنها ما كان يواريها من اللثَات ، وقال ابن األعرابي : اإلبل وانتسغت بالعين والغين إذا تفرَّ

 : وقال األخطل 

ع املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  ّن حبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َرجريريريريريريريريريريَ

  
ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريرياف وال    ذ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريال بريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َمْنهلة من مناهل طريق مكة على جادَّة  القُّف : يَْنُسوعةو: طولُه. قلت :  نُسوعهو: طويلة البَْظر  ناسعة وقال الليث : امرأة

 أنسع البصرة ، بها ركايا َعذبة الماء عند منقَطع رمال الدهناء بين ماِويّة والنِبَاج ، وقد شرْبُت من مائها. عمرو عن أبيه :

وِوفَاقه  الرجُل إذا كثر أذاه لجيرانه. وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي : هذا ِسْنعه وَسْنعه وِشْنعه وَشْنعُه وِسْلعه وَسْلعه وَوْفقه

 بمعنى واحد.

ً نَعَس يَْنعُس نُ : يقال  [.11األنفال : ] (ِإْذ يُ َغشِ يُكُم النُّعاَس َأَمَنًة ِمْنهُ )قال هللا جل وعز : نعس :   ، وبعضهم ناعس فهو عَاسا
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ى وامرأأب نعسريريريريان وقال الليث : قالوا : رجل .نعسريريريريان قال الفرّاء : وال أ ريريريريتهيها يع  .نريْعسريريريريان ي ول : ،  نريْعسريريريريَ
َ  ، ور ا محلوا الةريرييء على نيتائره ، وأمسسريرين ما يكون ذلك يف الةريريعر. لان وَوسريريْ قله :  محلوا ذلك على َوسريريْ

َلة من غت اللعاس ومس ي ة  :  نُو ، كما قال ابن الّرِقَاع : السِّ
لريريريريريريريان أقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ه الريريريريلريريريريعريريريريريريرياس  فريريريريرنريريريريَّ ريريريريريريريه   َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ٌة ولريريريريريريريرييريريريريريريريريس بريريريريريريريريلريريريريريريريريائريريريريريريريريم   لريريريريريريريريَ  يف عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
الرجل إذا جاء  أنعس وَرَوى عمرو عن أبيه :: ِلين الرأي والجسم وضعفهما. قال :  النَّْعس أبو العباس عن ابن األعرابي :

 .النعاس السوُق إذا َكَسدت. والكلب يوصف بكثرة نَعَستو: تُغمض عينيها عند الحلب.  نَعُوس ببنين ُكسالى. وناقة

 ومن أمثالهم :

 َ ْ  ل َمْ ال  كل عاس الكل 

 ابب العني والسني مع الفاء

 [ع س ف]
 مستعمالت.: عسف ، عفس ، سعف ، سفع ، فعس 

وفي حديث أبي هريرة أن رجالً  والُوَصفاء. العَُسفاء أنه بعث َسِريَّة فَنَهى عن قتل وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي  عسف :

ً  فقال : إن ابني كان وسلمعليههللاصلىجاء إلى النبي  قال أبو عبيد : قال أبو  على رجل كان معه ، وإنه زنى بامرأته. َعسيفا

ً  وقوله : إن ابني كان .َعِسيف األُجراء ، والواحد:  العَُسفاء عمرو وغيره :  وقال ابن السكيت في على هذا أي كان أجيراً. َعِسيفا

: ركوب األمر بغير َرِويَّة وركوُب الفالة وقطعها على غير توّخي َصْوب وال طريق  العَْسف وقال غيرهم : مثلَه. العَِسيف

ً  الطريق اعتسف: مسلوك. يقال  : السَّْير على غير َعلَم وال  العَْسف: وقال شمر إذا قطعه دون َصْوب توّخاه فأصابه.  اعتسافا

فالن فالناً إذا  تعسَّفوالمفازة : قطعها بال هداية وال قصد.  َعَسفوإذا لم يَْقِصد قَْصد الحّق.  َعُسوف ومنه قيل : رجل أثَر.

رف البعير على الموت من الغُّدة إذا كان ظلوماً. أبو عبيد عن األصمعي قال : إذا أش َعُسوف ركبه بالظلم ولم يُْنِصفه. ورجل

وقال ابن  أن يتنفّس حتى تَْقُمَص َحْنجرته أي تنتفخ.:  العَْسفوبغير هاء.  عاسف وناقة عاسف ، هو بعير َعَسف يَعِسف قيل :

وهو القََدح  العَْسف الرجل إذا لِزم الشرب في أعسفوقال :  وهو نَفَس الموت. العَْسفُ  الرجل إذا أخذ بعيَره أعَسف األعرابي :

 إذا سار بالليل خبط عشواء. وأما قول أبي َوْجزة السعدّي : أعسفوإذا أخذ غالمه بعمل شديد ،  أعسفوالكبير. 

 استيَ َله أن الصليَف ملَعسفْ و 
 : َمْنَهلَة من مناهل الطريق بين الُجْحفة وَمّكة. ُعسفانوالحنجرة إذا قمصت للموت.  عسف هو من

ً  الرجل عفست أبو عبيد :عفس :  وقال  : الَكّد واإلتعاب. العَْفس :ـ  فيما أفادني المنذري لهـ  : إذا سجنته. وقال الرياشي َعْفسا

 وقال العّجاج : اإلذالة واالستعمال. العَْفس شمر :
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س  فريريريريريريريريريْ ذْع الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريول جريريريريريريريريريَ

  
ه مريريريريريريريريريريرين أقريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياره بريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريأس   لريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد : : شّدة َسْوق اإلبل. العَْفس وقال الليث :

 يَعِفسها السوَّاق  كل َمْعَفس
 يعافس : الممارسة : فالن المعافسة وقال غيره : .تعافسهو يعافسها المرأةَ برجله إذا ضربها على َعِجيزتها يَعِفسُ  قال : اإلنسان

 فقال :: اسم ناقة ذكرها الراعي في شعره  الِعفَاسو: الِعالج.  الِعفَاسو األمور أي يمارسها ويعالجها.

 بريْروعاو  َْحِلية أ لى الِعَفاس 
وعكسته  َعفَسته المعالجة. وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي : يقال ::  المعافسةو الِعفَاس وقال ابن األعرابي :

لرأس ، فقال : وَعتْرسته إذا جذبته إلى األرض فضغطته إلى األرض ضغطاً شديداً. قال : وقيل ألعرابّي : إنك ال تحسن أكل ا

أذنيه ، وأفّك لَْحييه وأْسَحى خدَّيه وأرمي بالمّخ إلى من هو أحوج مني إليه. قلت : أجاز ابن األعرابي  ألعفس أما وهللا إني

 : الِعيَْفس : الغليظ. قال ُحَميد األرقط  الصاد والسين في هذا الحرف.

ْ س و   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار تريريريريريريريريريرجريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريون اَّريريريريريريريريريَ

  
س و   فريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 : صبور على البِْذلة ، ومعفوس : َخلَق. وقال رؤبة : معفَّس وثوب

 بريريريريريريريريريريريَ َّل ثريريريريريريريريريريريوَب اجلريريريريريريريريريريريِ َّأب املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
لريريريريريريَ ريريريريريريريا  مريريريريريريعريريريريريريفريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   ن مريريريريريريلريريريريريريريه  ريريريريريريَ  اَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 والَمْعِفس : المفِصل. وقال الحميرّي :

س  فريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ اَنريريريريريريريرياو فريريريريريريريريلريريريريريريريريم يريريريريريريريريبريريريريريريريريق  ال مريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريِ

  
أب مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا و مسريريريريريريريري ى الريريريريريريريريذوائريريريريريريريري  و   لريريريريريريريريْ     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ناصيته : مقّدم رأسه أي : قال الفراء  [16،  15العلق : ] (َلَنْسَفعاً اِبلنَّاِصَيِة َّنِصَيٍة كاِذبَةٍ )قال هللا جل وعز : سفع : 

 (فَ يُ ْؤَخُذ اِبلنَّواِصي َواْْلَْقدامِ )قال : لَنَهِصرنَّها ولنأخذنَّ بها أي لنُْقِمئنَّه ولَنِذلَّنه. ويقال : لنأخَذنَّ بالناصية إلى النار كما 

ً  ويقال : معنى: قال  [41الرحمن : ] لََنْسَفعاً )أما من قال : : : لنسّودْن وجهه ، فكفت الناصية ألنها في مقدَّم الوجه قلت  لَنَْسفَعا
ته قوله  (اِبلنَّاِصَيةِ   : أي لنأخذنه بها إلى النار فحجَّ

وا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخ رأيريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريم  زِعريريريريريريريري   قريريريريريريريريُو  ذا فريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريره أو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريع    مريريريريريريرين بريريريريريريريني مريريريريريريريلريريريريريريريجريريريريريريريم مريريريريريريري 

  
ً : أراد : وآخٍذ بناصيته. ومن قال  لنِسَمّن موضع الناصية بالسواد ، اكتفَى بها من سائر الوجه : أي لنسّوَدْن وجهه فمعناه  لَنَْسفَعا

ة له قوله  ألنها في مقدم الوجه.  : والُحجَّ

ِوّي نريريريريريريريريزَ  بريريريريريريريريه و  س  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه   ذا نريريريريريريريريريَ

  
يسريريريريريريريريريريريريريريريريريم   رنريريريني مريريريلريريريريريريريه  ريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريعريريريريريريريه عريريريلريريريى الريريريعريريريِ

  
 وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي  [.16القلم : ] (َسَنِسُمُه َعَلى اخْلُْرُطومِ ): أراد : وسمته على ِعْرنينه ، وهو مثل قوله 

أي لطمته ،  سفعته أي ضربة منه ، يقال : َسْفعة قوله : .«هاْستَْرقُوا ل»من الشيطان فقال :  َسْفعة أُتي بصبّي فرأى به

 : المضاربة. ومنه قوله األعشى : المسافعةو

يريريريريريريريريريريريريريريريرية ونريريريريريريريريريريريريريريريريّ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريريع َوْرقريريريريريريريريريريريريريريريرياء جريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْن   كريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري ركريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا يف محريريريريريريريريريريريريريرياُ تريريريريريريريريريريريريريري 

  
 



461 

 

ومشفوع  مسفوع والشُّفعة بالسين والشين : الجنون ، ورجل السُّْفعة أي يضارب. وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :

وهي العين. ففي الحديث على هذا  َسْفعة من النساء : التي أصابتها المسفوعة أي مجنون. وَرَوى أبو عبيد عن األموّي أنه قال :

وأحسبه أراد أن يُقرأ عليه  سترقاء له.باال وسلمعليههللاصلىالتفسير أنه رأى بالصبّي َعْيناً أصابته من الشيطان فأمر النبي 

ذتان ويُنفَث فيه. فهذه ثالثة أوجه في قوله : رأى به أنا »في حديث آخر : و. وأحسنها ما قاله األموّي ، وهللا أعلم. َسْفعة المعّوِ

 سوداء عاطفة على ولدها.الخّدين امرأة  بسفعاء ، أراد وضّم إصبعيه« الخدَّين الحانيةُ على ولدها يوم القيامة كهاتين سفعاءو

قال : وأراد بالسواد أنها ليست بكريمة وال شريفة. وإذا قالت العرب : امرأة بيضاء فهي الشريفة الكريمة. وقال أبو حاتم 

وقال غيره :  .ُمَسفَّع : لألسفع : الثور الوحشّي الذي في خّديه سواد يقرب إلى الحمرة قليالً. قال : ويقال األسفع األصمعّي :

قة :  : لسواد ِعاَلطها في عنقها. ومنه قوله  سفعاء يقال للحمامة المطوَّ

اَلطريريريريني  كريريريرير    مريريريرين الريريريريو رق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريعريريريريريريرياء الريريريريعريريريريِ

  
اء  م لع الةريريريريريريريريريريريريريريمس أسريريريريريريريريريريريريريريحمريريريريريريا   فروَع أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال اآلخر يصف ثوراً وحشياً شبَّه ناقته في السرعة به 

 كريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريا أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريع ذو مسريريريريريريريريريريريريريريريريِ َّأب

  
ِ ي     سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل  ولريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريع 

  
ْذَود  لريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريه َرْوق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة : السفعة في وجه الثور ببرقع أسود وال تكون السُّْفعة شبَّه  إال سواداً مشرباً ُوْرقة. ومنه قول ذي الرمَّ

َفعريريريريا ا سريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريَ  أو ِدْملريريريرية نسريريريريريريريريريريريريريريفريريريريه علهريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريري    ة الريريريريريكريريريريري  يريريريريريريريَّ ر بريريريريريعريريريريريريري  الريريريريري ريريريريريِ َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    كريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريري 

  
 أراد : سواد الِدَمن أن الريح هبَّت به فنسفته وألبسته بياَض الرمل ، وهو قوله :

 جبان  الرُّق أغةته معارفها
دت صفاحها التي تلي النار. وقال زهير : ُسْفع: ويقال لألثافي التي أوقد بينها النار   ؛ ألن النار سوَّ

 أاثيَف س ْفعا  يف معرَّس ِمْرجل
ا قول  اح :وأمَّ  الطرمَّ

ح  عريريريريريريريائريريري  يريريريريريريرية َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريْ َ ْ طريريري  تريريريْ لَّ مريريريَ  كريريريمريريريريريريريا بريريريريريريريَ

  
ن  هلريريريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريِ زيريريريريريريريريريريريريِّ وع  و يريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
المرأة ثيابها إذا لبِستها. وأكثر ما يقال ذلك في الثياب  استفعت : ثيابها ؛ يقال : ُسفُوعهاوفإنه أراد بالعائط : جارية لم تحمل ، 

ً  النار سفعته المصبوغة. ويقال : دت بََشرته ،  تسفَعه َسْفعا حت بََشرة الوجه.  سفعتهوإذا لَفَحته لَْفحاً يسيراً فسوَّ السَُّموم إذا لوَّ

 : لوافح السَّموم. السوافعو

از : : ِجهاز العَروس ، والعُُسوف  السُّعُوف: أبو العباس عن ابن األعرابي  سعف : األقداح الكبار وأخبرني المنذرّي عن الخرَّ

َسْوٍء.  َسعَف يقال للغالم : هذا .َسعَف األعرابي أنه قال : كل شيء جاد وبَلَغ من ِعْلق أو مملوك أو دار ملْكتها فهوعن ابن 

 : طبائع الناس من الَكَرم وغيره السُّعُوف: ووقال ابن األعرابي 
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 قال الغلويِّ : .م ْسَعف حباجته أي مسعوف أي ال بائع ، ال وامس  هلا. وفالن السُّع وف ي ال : هو طّي 
 فال أان مسعوف  ا أان طال 

ولم : قال  .ُسعُوف أطراف أصابعه أي تشقّقت وقال أبو عمرو : يقال للضرائب : تسعفو : ُشقَاق في أسفل الظُّفُر. السُّعَافو

اني عن ابن السكيت : : ِجهاز العروس.ـ  محّركـ  السَّعَف: وأسمع لها بواحد من لفظها. قال  : داء في أفواه اإلبل  السَّعَف الحرَّ

 .السعف : َوَرق َجِريد النخل الذي يَسفَّ منه الُزْبالن والِجالل والمراوح وما أشبهها. ويجوز السَّعَفو،  أسعف كالَجَرب ، بعير

 َسعَف ويقال للَجِريد نفسه: إذا يبس ، وإذا كانت َرْطبة فهي الشَّْطبة. قلت  السَّعَف وقال الليث : أكثر ما يقال له .َسعَفة والواحدة

ً  أيضاً ، وواحدة الجريد َجِريدة. وتجمع اني عن ابن السكيت  .َسعَفاتو السَّعَفة َسعَفا ـ  ساكنة العينـ  َسْعفة يقال : في رأسه: الحرَّ

هذا الداء ، فلذلك نُسب يقال لها : داء الثعلب ، توِرث القََرع ، والثعالب يصيبها  الَسْعفة وهو داء يأخذ الرأس. وقال أبو حاتم :

 وقد َسْعفاء وهو التشعّث حول األظفار والشُّقَاق. قال : وقال أبو زيد : ناقة َسِعفتويُده  َسعُفت إليها. أبو عبيد عن الكسائي :

 ً ومثله في  ، وهو داٌء يتمعَّط منه ُخرطومها ويسقط منه شعر العين قال : وهو في النوق خاصَّة دون الذكور. قال : َسِعفت َسعَفا

 إذا شابت ناصيته. أسعف وفرس سعفاء من شيات نواصي الخيل ناصية« : الخيل»الغنم الغََرب. وقال أبو عبيدة في كتاب 

أن : في الِمْسك  التسعيف وقال ابن شميل : قال : وذلك ما دام فيها لون مخالف البياض. فإذا خلصت بياضاً كلها فهي صبغاء.

ح بأفاويه الطيب ويُخ ف لط باألدهان الطيّبة. يقال :يرّوِ ً  داره أسعفتْ : لي ُدْهني. ويقال  سعِّ  إذا َدنَت : وكل شيء دنا فقد إسعافا

 ومنه قول الراعي : .أسعف

 كائْن ترى من م ْسِعف  ليَّةو 
: المواتاة على األمر في حسن  المساعفةو قضاء الحاجة. اإلسعاف وقال الليث : أي قريب. مساعف ومنزل مساِعف ومكان

 : مصافاة ومعاونة. وأنشد 

رَّأب غريريريريريريريريريريريريِ   ذ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياس انس والريريريريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريريريريان  بريريريريريريريريريريريريِ

  
ف  و   ار صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريق مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريِ   ذ أ ُُّ عريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ

  
 أهمل الليث هذا الحرف. وأخبرني المنذري عن أبي العباس أن ابن األعرابي أنشده :فعس : 

يريريريريريريريريريريريريس  مريريريريريريريريريريريريِ ِ    لريريريريريريريريريريريريَ تَّ   ملريريريريريريريريريريريريو  مريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريَ

  
ك األرقريريريريريريريريريريم   لريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريوس و قريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَ

  

هريريريريريريريريريريريريريريريريوس  و   األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريريريريريريريذرَّع الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وس و   ل املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريم اجلريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  

ل الريريريريريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوس و  بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريع املريريريريريريريريريهريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
رمريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس و   يريريريريريريريريريل ال يريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريى وال اهلريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
ع : على ذراعه دم فرائسه. الفاعوسوقال : الجئوس : القتَّال.   الرجال :وقال ابن األعرابي : يقال للداهية من  األفعى. والمذرَّ

 : الفاعوسةوالَكْرَكَدّن واللعلع : الذئب.  ، قال : والِهْرمس : فاعوس
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َي  األرق  يصف الكمرأب  تتفاعس فرج املرأأب ألَنا  : أي تلفرج. قال مح 
ْرَدل   كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريا ذ رَّ عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل     تريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا أَتكريريريريريريريريريريريَّ

  
از والفَْدم والُمالِعب. الفاعوسو : الكمرة ، والفُعُس : الحيَّات. الفاعوسو  : الَوِعل والَكرَّ

 ابب العني والسني مع الباء

 [ع س ب]
 عسب ، عبس ، سبع ، سعب : مستعملة.

: الِكَراء الذي يؤخذ  العَْسب: قال أبو عبيد : قال األموي  الفَْحل. َعْسب أنه نََهى عن وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي  عسب :

ً  الرجلَ  عسبت الفحل ، يقال منه :في ِضراب  : هو  العَْسب وقال غيره :: إذا أعطيته الِكَراء على ذلك. قال  أعِسبه َعْسبا

 الِضَراب نفسه.

 : وقال زهير 

بريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريوه و   لريريريريريريريريريريريريو ال َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ار  و   عريريريريريريريريريريريريَ ر مريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريرية أيريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّر مريريريريريريريريريريريريَ

  
ب ؛ والعرب تسّمي الشيء باسم غيره إذا كان معه أو الِكراء ، واألصل فيه الضرا: في الحديث  العَْسب قال أبو عبيد : معنى

 العَِسيبو الذَّنَب وهو مستَدقُّه. عسيب : العسيبو من سبَبه ، كما قالوا للمزادة : راوية وإنما الراوية : البعير الذي يُستقَى عليه.

ي عنه ُخوصه. ويجمع ً  : جريد النخل إذا نّحِ  بعالية نَْجد معروف ، يقال : ال أفعل كذا ما أقامجبل :  َعِسيبووُعْسبَاناً.  ُعُسبا

الِدين بذنبه فيجتمعون إليه كما يجتمع قََزع  يَْعُسوبُ  فإذا كان ذلك َضَرب»وفي حديث علّي أنه ذكر فتنة فقال :  .عسيب

وفي حديث آخر لعلّي أنه  الدين أنه سيّد الناس في الدين يومئذ. يعسوب قال أبو عبيد : قال األصمعي : أراد بقوله : .«الَخِريف

 ، يريد : سيّدها. قال األصمعي : وأصل قريش يعسوب مّر بعبد الرحمن بن عتَّاب بن أِسيد مقتوالً يوم الَجَمل ، فقال : هذا

 الدين بَذنَبه يعسوب قوله : ضرب : فَْحل النحل وسيّدها ، فشبَّهه في قريش بالفحل في النحل. قال أبو سعيد : معنى اليعُسوب

وَضْربه بذنبه : أن يغِرزه  قال : .اليعسوب الدين ضعيفه ومحتقَره ، وذليله ، فيومئذ يعظم شأنه حتّى يصير غير بيعسوب أراد

في األرض إذا باض كما تَْسرأ الجراد. فمعناه : أن القائم يومئذ يثبت حتى يثوب الناس إليه وحتى يظهر الدين ويفشو. قال : 

ن أِسيد على التحقير له والوضع من قدره ، ال على التفخيم ألمره. قال األزهري : والقول ما قاله وقول علّي في عبد الرحمن ب

الدين بَذنبه فما زاد في تفسيره  يعسوب قلت : وروى شمر الحديث األول : ضرب .اليعسوب األصمعّي ال ما قاله أبو سعيد في

أي فارق الفتنة وأهلها في أهل دينه. وَذنَبه : أتباعه  الدين بذنبَه وبُ يعس قوله : ضرب على ما قال أبو عبيد شيئاً. قلت : ومعنى

الذين يتّبعونه على رأيه ويَْجتَبُون ما اجتباه من اعتزال الِفتن. ومعنى قوله : َضَرب أي ذهب في األرض مسافراً ومجاهداً ، 

 قوله : بَذنَبه أييقال : ضرب في األرض مسافراً وضرب فالن الغائط إذا أبعد فيها للتغّوط. و
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وَرَوى ابن األعرايب عن املفّضل  يف َذنَبه وأتباعه ، وأقاُ الباء م َ اُ يف أو م اُ مع ، وكلُّ ذلك من كالُ العرب.
 : أنه أنة ه 

 مريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريت عريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريش ال يريريريريريريريريريريزال كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريه و 

  
لريريريريريريريريريان   ة يريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوب  بريريريريريريريريريرأس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريََ

  
ِسنَان ، فمعناه أن العيش إذا كان هكذا فهو الموت. وقال شمر : قال ابن قال : ومعناه : أن الرئيس إذا قُتل ُجعل رأُسه على 

 وقال كثيّر يصف خيالً أسقطت أوالدها : .َعْسب ويقال للولد : .العَْسب إنه لشديد: الفحل : ِضَرابه. يقال  َعْسب ُشميل :

 يريريريريريريغريريريريريريريادرن َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريوالريريريريريري ريريريريريريّي وانصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح 

  
ا  ّ  بريريريريريريريريريريريه أ ُُّ الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريري 

  
 .ُمْستَْعِسب الكلب وذلك إذا ما هاج واغتلم. وكلب استعساب فالن استعسب والعرب تقول : : الولد ويقال : ماء الفحل. فالعَْسب

عند  اليعسوب : دائرة عند َمْرَكض الفارس حيث يرُكض برجله من َجنب الفرس. قلت : وهذا غلط ، اليعسوب وقال الليث :

ة  اليعسوب ينحدر حتى يمّس َخْطم الدابَّة ثم ينقطع. وقد قاله ابن شميل. وقال األصمعي : أبي عبيدة وغيره : خّط من بياض الغُرَّ

 هو طائر أعظم من الجرادة. والقول ما قال األصمعّي.: أيضاً : طائر أصغر من الجرادة طويل الَذنَب. وقال الليث 

في أبوالها وأبعارها فتقنَّع بثوبه وقرأ :  َعبِست أنه نظر إلى نَعَم بني الُمْصَطِلق وقد وسلمعليههللاصلىروي عن النبي عبس : 

ُهمْ ) نَ ْيَك ِإىل ما َمت َّْعنا ِبِه َأْزواجاً ِمن ْ في أبوالها يعني : أن تجفَّ  َعبِست قال أبو عبيد : قوله : قد [131: طه ] (َوال ََتُدَّنَّ َعي ْ

 وأنشد لجرير يصف راعية : .العَبَسُ  ا ، وذلك إنما يكون من كثرة الشحم ، وذلكأبوالُها وأبعارها على أفخاذه

وعريريريريريريهريريريريريريريا ْوان  بريريريريريريكريريريريريري  ْوّ  جريريريريريريَ س اَّريريريريريريَ بريريريريريريَ  تريريريريريريرى الريريريريريريعريريريريريريَ

  
ل   كريريريريريريريا  مريريريريريرين غريريريريريريت عريريريريريريرياج وال َذبريريريريريريريْ  هلريريريريريريريا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً َعبَس يَْعبِ  وهو الَوَذح أيضاً. ويقال للرجل إذا قطَّب ما بين عينيه : قال : .العَبَس ونحو ذلك قال الليث في ،  عابس فهو س عبُوسا

ً و ه وجَههُ. فإن َكَشر عن أسنانه مع عبّس تعبيسا : قبيلة من قَيس َعْيالن ، وهي إحدى الَجَمرات.  َعْبسو فهو كالح. عبوِسه إذا كرَّ

األُْسد ، وبه سّمي : األَسد الذي تَْهُرُب منه  العبّاس عن ابن األعرابي أنه قال : العباس : اسم. وروى أبو عبّاسو : اسم. ُعبَيسو

ً  الرجل  : شديد. َعبُوس ِلْبس إتباع ، ويوم ِعْبس . وقال أبو تراب : يقال : هو ِجْبسعبّاسا

 معروف ، وهو الِعْقد الذي بين الستّين والثمانين. السبعونورجال.  سبعةونسوة  سبع من العدد معروف. تقول : السَّْبعسبع : 

ومعناه : أن الرجل يكون له امرأة فيتزّوج أخرى «. وللثيِّب ثالث َسْبع للبِكر»قال :  وسلمهعليهللاصلىوفي الحديث : أن النبي 

ً  ، فإن كانت بِكراً أقام عندها  سبَّع ال يحسبها في القَْسم بينهما ؛ وإن كانت ثيّباً أقام عندها ثالثاً غير محسوبة في القَْسم. وقد َسْبعا

 سبَّعت إن شئتِ »ألّم َسلَمة حين تزّوجها وكانت ثيّباً :  وسلمعليههللاصلىليال. وقال النبي  بعس الرجُل عند امرأته إذا أقام عندها
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 ، أي ال أمستسريريريِ  ال الل عليك. وي ال : «عل  سريريريائر نسريريريائي ، و ن  ريريري ه ثل ه   د ْر  سريريريبَّعه عل ك  
َليم يُو الفتح سريريريريريريريريريريبَّعه ليال. ويف اَّ يث : سريريريريريريريريريريبع فالن ال ر ن  ذا وظَّف عليه قراءته يف سريريريريريريريريريريبَّع  أي متَّه سريريريريريريريريريري 

قال : واألّ ُ اليت  .أسبوعا  أطواف ، وَيمع على سبعة من ال واف األ سبوع رجل. وقال الليث : سبعمائة
ب وع ، ومن العرب من ي ول أسريريريابيع و مع األ سريريريبوع ملها  عة تسريريريمَّى سريريريبعة ي ور عليها الزمان يف كل يف  سريريري 

بوع: والكالُ الفصريريريريريرييح  .السريريريريريريبع وذأب من ع داأل ُ وال واف بال ألف ، مأ   ، أبو عبي  عن أيب ُّي  : األ سريريريريريريْ
ِبيع ب ع  ع  السريريريَّ بيعا   كالَ مني  ع  ال  من ، وقال مشر : مل أ ع  السريريريُّ أن ذئبا  ا ت ف »لغته. ويف اَّ يث :  سريريريَ

ْبع  ريريريريريريرياأب من غلم فانتزعها الراعي مله ف ال الذئ  : َمن هلا يُو املوضريريريريريريريع :  السريريريريريريريبع األعرايب :قال ابن  ؟«السريريريريريريريَّ
الذي  ليه يكون احملَةر يُو ال يامة ، أراد : من هلا يُو ال يامة وروي عن ابن عباس أنه س ل عن مسألة ف ال 

ْبع  مس ى من:  اليت أرسريريريريريل هللا  السريريريريريبع قال مشر : ي ول  ذا ا ريريريريريتّ  فيها الف ْتيا قال : َيوُّ أن يكون الليا  .سريريريريريَ
 سريريبعا   واألرضريريني سريريبعا   قال : و لق هللا السريريموا  ضريريرهبا م ال  للمسريريألة  ذا أ ريريكله.العذاب فيها على عاد ، 

َباع  َنى عن وسلللمعليههللاصلللىروي يف مس يث   ر أن اللا و  باع: قال ابن األعرايب السريريريريِّ : الِفخار  السريريريريِّ
 كأنه ََنى عن املفا رأب بك رأب اجلماع.

: « نوادر األعراب»أراد : التضعيف ، وفي : هللا له األجر ، قال  سبَّع ل :وحكى أبو عمرو عن أعرابي أعطاه رجل درهماً فقا

ً  هللا لفالن سبّع  التسبيع وتبَّع له تَتْبيعاً أي تابع له الشيء بعد الشيء ، وهي دعوة تكون في الخير والشر ، والعرب تصنع تسبيعا

بُ َلٍة ِماَئُة كَ )، واألصل فيه قول هللا جل وعز :  السبع موضع التضعيف وإن جاوز َمَثِل َحبٍَّة أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسناِبَل يف ُكلِ  ُسن ْ
قلت : وأَُرى قول هللا َجّل ثناؤه  .«سبعمائة الحسنة بعشر أمثالها إلى»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي  ثم [261البقرة : ] (َحبَّةٍ 

ْغِفْر هَلُْم ):  وسلمعليههللاصلىلنبيه  من باب التكثير والتضعيف ال من  [80التوبة : ] (َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلْن يَ ْغِفَر هللاُ هَلُمْ ِإْن َتْست َ

َغفَر لهم ، ولكن المعنى : إن استكثرَت من الدعاء  السبعين إن زاد على السالمعليهباب َحْصر العََدد ، ولم يُرد هللا جل ثناؤه أنه 

ا قول الفرزدق  واالستغفار للمنافقين لم يغفر هللا لهم.  : وأمَّ

 كريريريريريريريريرييريريريريريريريريريف أ ريريريريريريريريرياف الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس وهللا قريريريريريريريريريابريريريريريريريريريض و 

  
ني يف رامسريريريريريريرية الريرييريريريريريريري و عريريلريريى الريريلريريريريريريرياس   عريريَ بريريريْ  السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .أسبوعينوأي جمعتين  َسْبعين أرضين. ويقال : أقمت عنده سبعوسموات  سبع : بالسبعَين فإنه أراد

 المهَمل. وهو في قول أبي ذؤيب : : الُمْسبَع أبو عبيد عن أبي عمرو :

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوارَب ال يريريريريريريريزال كريريريريريريريأنريريريريريريريه 

  
ع    بريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري   ل أيب ربريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرية م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هات كلُّهن أَمة. وقال بعضهم : إلى الُمْسبَع وَرَوى شمر عن النضر بن شميل أنه قال : هات.  سبع : الذي يُْنَسب إلى أربع أمَّ أمَّ

 : الُمْسبع قال : ويقال أيضاً :
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 أ هر فلم تري ْلضجه الرمِسم ومل تتمَّ  هوره. لسبعة التابعة. ي ال : الذي يول 
 وقال العّجاج :

  ن متيما  مل يراضع م ْسَبعا
وروى أبو سعيد الضرير قول أبي  قال : والمراضعة : أن يرضع أّمه وفي بطنها ولد. قال النضر : رّب غالم قد رأيته يراِضع.

 ذؤيب :

 عب   ل أيب ربيعة مسبع
، فإذا  سبعة الشيء إذا صيَّرته سبَّعت في ماشيته فهو يصيح ويصرخ ، ويقال : السباع نه قد وقعبكسر الباء وزعم أن معناه : أ

لته سبعين أردت أنك صيَّرته دراهمي أي  سبعنَتْ  ، وال يجوز ما قال بعض المولَّدين : سبعنته وال قولهم : سبعين قلت : كمَّ

مثاقيل ولذلك نصب  سبعة المعنى فيه : أن كل عشرة منها تزن سبعة وزنَ أخذت منه مئة درهم وزناً  وقولهم : .سبعين َكُملتْ 

 وزناً.

 ويَْعُدو على الناس والدواّب فيفترسها ؛ مثل األَسد والذئب والنَِّمر والفَْهد وما أشبهها. الِسباع يقع على ماله ناب من الُسبُعو

 ر المواشي وال ينيّب في شيء من الحيوان.ألنه ال يعدو على صغا بَسبُع والثعلب وإن كان له ناب فإنه ليس

العاِدية ، ولذلك وردت السنَّة بإباحة لحمها وبأنها تُجَزى إذا أصيبت في الَحَرم أو أصابها  السباع وكذلك الَضبُع ال يعّد من

 المحرم.

 ْرماً وأضعف بََدناً. ويقال :خبيث ولحمه حرام ألنه من جنس الذئاب إال أنه أصغر جِ  َسبُع فهوـ  وهو ابن آوىـ  وأما الَوْعوع

ه بسنّه. سبعوفالن فالناً إذا قََصبه واقترضه أي عابه واغتابه.  سبَع  فالناً إذا عضَّ

أنزُق ـ  زعمواـ  فُخفّفْت. قال : واللَبُؤة َسبُعَة . قال ابن السكيت : إنما أصلهاَسْبعة ومن أمثال العرب السائرة قولهم : أخذه أخذ

 بن َعْوف بن ثعلبة بن َسالَمان من طيّىء ، وكان رجالً شديداً. َسْبعة قال ابن الكلبّي هومن األَسد ، قال و

 سبعة قال : وقال بعضهم : أرادوا : عمل : المبالغة وبلوَغ الغاية. َسْبعة وقال ابن المظفّر : أرادوا بقولهم : ألعملّن بفالن عمل

 أموالهم. وكذلك َسبَْعتُُهم أْسبَعُهم إذا كنت ُسبُعَ  القوم أْسبَعُهم إذا أخذت َسبَْعتُ  ويقال : : الِسباع : كثيرة َمْسبَعَة رجال. وأرضٌ 

ْبعُ  وفي أظَماء اإلبل .َسابِعَُهم ، وذلك إذا أقامت في مراعيها خمسة أيام كوامَل ، ووردت اليوم السادس ، وال يُحسب يوُم  الّسِ

 ولدها. الَسبُع إذا أكل مسبوعة الوحشيّةُ فهي َسبُعَتْ والَصَدر. 

ويدلّك : الذئب إذا رميته. قال  سبعت قال أبو بكر في قولهم : فالن يَْسبَع فالناً قوالن. أحدهما : يرميه بالقول القبيح من قولهم :

ما يسوءه وهو أن يتساّب الرجالن فيرمي كّل واحد منهما صاحبه بالّسبَاع  أنه نهى عن وسلمعليههللاصلىحديث النبي  على ذلك

 من القَْذع. وقيل : هو إظهار الَرفَث والمفاخرة بالجماع ، واإلعراب بما يُكنَى عنه من أمر النساء.
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 : موضٌع معروٌف في ديار قَيس. وال يعرف من كالمهم اسم على فَعاَُلن غيره. السَّبُعَانوقال 

قال :  على طوله. السُّبَاِعي ال والُرباعّي من الجمال ، مثلمن الِجمال : العظيم الطويل. ق السُّبَاِعيُ  وقال النضر بن شميل :

أشبار ؛ ألن الِشْبر مذّكر ، والذراع مؤنثة.  سبعة أذرع أو َسْبع إذا كان طوله ُسبَاِعي ثوبٌ  ورباعيّة. وقال غيره : ُسبَاِعيَّة وناقة

باع أطعمتهإذا وقعت فيه ، وأْسبَْعتُه إذا  َسبَْعتُه أبو عبيد عن األصمعي :  .الّسِ

بَاع الراعي إذا وقع في ماشيته أْسبَعَ  وقال ابن السكيت :  أْسبَعَ وفالن فالناً إذا وقع فيه ،  َسبَعَ والذئُب الشاةَ إذا فرسها.  َسبَعَ و .الّسِ

 َعْبُده إذا أهمله.

وثعابيَب إذا سال  َسعَابِيبَ  ، وفُوه يَْجِريالماُء ، واْنثَعََب إذا سال  انسعب أهمل الليث هذا الحرف ، وهو مستعمل. يقال :سعب : 

 التي تمتد ِشبه الخيوط من العََسل والِخْطِمّي ونحوه. وقال ابن مقبل : السَّعَابيب َمْرُغه أي لُعَابه. أبو عبيد عن أبي عمرو :

ون  ملريريريريريريريردقريريريريريريريوش الريريريريريريريَورد ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريرييريريريريريريرية   لريريريريريريري  عريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
 على سريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريابيريريريريريريري  مريريريريريريرياء الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريرية اللِجِن  

  
 « :نوادر األعراب». وفي ُسْعبوبة ما اتَّبع يَدك من اللبن عند الَحلَب مثل النخاعة يتمطط والواحدة السعابيب وقال ابن شميل :

ٌغ وُمَزغٌَّب ، كل ذلك بمعنًى واحٍد. ُمَسعَّبٌ  فالن ٌع له كذا ، وُمَسوَّ  له كذا وكذا ، وُمَسغٌَّب ، وُمَسوَّ

 ابب العني والسني مع امليم

 [ع س م]
 [.مستعمالت]عسم ، عمس ، سمع ، سعم ، معس ، مسع : 

 بمثله أي ما بَِلْلت بمثله. َعَسْمتُ  قال النَْضر : يقال : ماعسم : 

قال :  َعَسمة هذا الثوب أي لم أْجهده ولم أنهكه. قال : وذكر أعرابي أَمة فقال : هي لَنَا وكلُّ ضربة لها من َعَسمت ويقال : ما

 أي َكَسْبُت ، وأْعَسْمُت أي أعطيت. َعَسْمُت أْعِسمُ  أبو عبيد عن الفّراء :العََسمة : النَْسل. 

 وقال شمر في قول الراجز :

 ب ر َعض و. ليس فيها َمْعَسم  
 غ.يُْبُس الُرسْ  : العََسمُ  : انتشار ُرْسغ اليد من اإلنسان. وقال أيضاً : العََسمُ  أي ليس فيها َمْطَمع. أبو العباس عن ابن األعرابي :

ً  الرجل َعِسمَ  : يُْبٌس في الِمْرفَق تعوّج منه اليد. يقال : العََسمُ  وقال الليث : :  العُُسومُ و. قال َعْسَماء ، والمرأة أْعَسم فهو َعَسما

 ِكَسر الخبز اليابس.

 وأنشد قول أمية بن أبي الَصْلت في نعت أهل الجنة :

ْرك و  ان  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريريريريون عريريريريريريريريريريريِ

  
وُ  و    ال أقريريريريريريريريريريريريوا   أهريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريريع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : إنها ِكسر الخبز اليابس. وقوله : العُُسوم وقال يونس أيضاً في

 كالبحر ال يريْعِسم  فيه َعاِسم  
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وسطهم غير في جماعة الناس في الحرب ، أي يركب رأسه ويرمي بنفسه  يَْعِسمُ  أي ال يطمع فيه طامع أن يغالبه. والرجل

إذا َذَرفَت  َعَسَمتْ  فهي َعاِسمة إذا غمَّضت ، وقال غيره : تَْعِسمُ  العَْينُ  َعَسَمت وقال غيره : بنفسه إذا اقتحم. َعَسمَ  مكتِرث. يقال

 ، رواه األثرم عن أبي عبيدة.

 وقال ذو الُرّمة :

رتريريريريريريريريريه و  ِم الريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريِل اَنج  َُّجريريريريريريريريريَ ض  كريريريريريريريريريرِئريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
م   ذا العني كريريريريريريرياد  من َكَرى ال   ليريريريريريريريل تْعسريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 تغّمض ، وقيل : تَْذِرف. تَْعِسمُ  قيل :

 وقال اآلخر :

يريريريريريريريز األعريريريريريريرييتريريريريريريريم  فريريريريريريريِ لريريريريريريريلريريريريريريريا عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا  لريريريريريريري ريريريريريريريَ  كريريريريريريريِ

  
م   ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه مل يريريريريريريريريريريري  ر ا كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ ني كريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريِ  ِتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي لم يَُطفَّْف ولم يُنقْص.

: دقيق القوائم.  أْعَسمُ  االنتقاص. وحمارٌ  العَْسمُ ووقال المفّضل : يقال لإلبل والغنم والناس إذا ُجِهُدوا : َعَسَمُهْم ِشّدة الزمان. قال 

المصلح  ْسِميُ العَ و الُمَخاِتل. العَْسِميُ والَكُسوُب على عياله.  : العَْسِميُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : أي َمْغمز. َمْعَسم وما في قِْدِحه

 : الناقة الكثيرة األوالد. العَُسومُ وقال  .َعاِسمٌ و َعُسومٌ  : الكاّدون على الِعيال ، واحدهم العُُسمُ وألموره ، وهو المعوّج أيضاً. قال 

تغافل. قلت : أي ي يَتَعَامس : الذي يَتَعَسَُّف األشياء كالجاهل. ومنه قيل : فالن العَُموسُ  أبو عبيد عن أبي عمرو قال : عمس :

 فهو مخطىء.ـ  بالغينـ  ومن قال : يتغامس

 مثل قَتَاٍم شديد. َعَماسٌ  وقال أبو عمرو : يومٌ 

َساتٍ  ، وهو الذي ال يُْدَرى من أين يؤتى له. قال : ومنه قيل : أتانا بأمور َعَماسٌ  وقال األصمعي : يومٌ  َساتٍ و ُمعَّمِ بنصب  ُمعَمَّ

يَاٍت.الميم وجرها أي   ُملَوَّ

  ؛ وأنشد للعّجاج : َعَماٍس ُعْمسٌ  وقال الليث : جمع

 نريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريوا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأس و 

  
ِس و   مريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ني عريريريريريريريريريريريريريريريريري  رَّ أ ُ  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : شديد. وقال : َعَماس وأسد

لريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريذف املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ ى   قريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِّ

  
اس    مريريريريريريريريريريريريَ  أطريريريريريريريريريريريرياف  بريريريريريريريريريريريريني ذو لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريَ

  
ْست ويقال :. ُعُموسةً و َعَماَسةً  يوُمنا َعُمسَ  وقد ً  َعاَمْستُ وعليَّ األمَر أي لبَّسته.  َعمَّ إذا ساترته ولم تجاهره  ُمعَاَمَسةً  فالنا

 : تتستَّر في َشبِيبتها وال تتهتّك وقال الراعي : ُمعَاِمَسةٌ  بالعداوة. وامرأة

ا مريريريريريريريريريريريريريَ َ هتريريريريريريريريريريريريريْ  َزرا  َولريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ   ن اَّريريريريريريريريريريريريريالل و ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌة عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى األطريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريارِ   اِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  أ ٌُ مريريريريريريريريريريري 

  
عن األمر وتَعَاَمْشُت وتَعَاَمْيُت  تَعَاَمْستُ  يقال وقال أبو تراب : قال خليفة اْلُحَصينّي : ال خير فيه غير معاِلنة به.أي تأتي ما 

َرار. وفي  الُمعَاَمَسةُ  األمر المغطَّى. وقال الفّراء : العَِميسُ  بمعنًى واحٍد. عمرو عن أبيه قال : َحلَف فالن على « النوادر»الّسِ

 يَّة ، وعلى الغَُمْيِسيَّة ، أي على يمين غير حّق.العَُمْيسِ 

ً  البعيرُ  َسعَمَ  من سير اإلبل. وقد السَّْعمُ  أبو عبيد :سعم :   َسعُومٌ  . وناقةٌ يَْسعَُم َسْعما
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 سرعة الست والتمادي فيه. وأنة  : : السَّْعم   وقال الليث : .َسع ُو وَ َلٌ 
ََهاَرى والس َرى 

 دوا  ه  َسْعم  امل
به. وقد يقال لجميع ُخُروق اإلنسان. عينيه وَمْنِخريه وإسته  يُسَمع وهو الَخْرق الذي الِمْسَمع األذن : لسمع أبو زيد : يقالسمع : 

فالن في الناس  ِسْمعُ  اإلنسان وغيره. ويقال : قد ذهب السَّْمع ِسْمع الحّراني عن ابن السكيت : ، ال يفرد واحدها. َمَسامع :

ْمعُ و يتُه أي ِذْكره. قال :وِص  ال بِْلٌغ  ِسْمعٌ  يقال : اللهم أَزّل. قال : وقال الفّراء : ِسْمع ويقال : أيضاً : ولد الذئب من الَضبُع. الّسِ

ً وال بَْلٌغ  َسْمعٌ و ً وال بَْلغاً  َسْمعا  الخبر ال يعجبه قال :الرجل  سمع وال يَْبلُغ. قال وقال الكسائي : إذا يُْسَمعُ  ال بِْلغاً معناه : ِسْمعا

ْمعُ و : َخْرقها. الِمْسَمعُ و. قال : الِمْسَمعَةُ  : األُذُن وهي السَّْمع بالدواهي وال تَْبلغني. الليث : أْسَمعُ  ال بَْلٌغ أي َسْمعٌ وال بِْلٌغ  ِسْمعٌ   الّسِ

ً  ويقال أساء .تسمعه : ما َوقَر فيها من شيء أذني زيداً يفعل كذا  َسِمعَتْ  َحَسناً. قال وتقول العرب : يسمع فأساء َجابَة أي لم َسْمعا

 أي أبصْرتُه بعيني يفعل ذاك. قلت : ال أدري من أين جاء الليث بهذا الحرف ، وليس من مذاهب العرب أن يقول الرجل :

ن مّما ولّده أهل البَِدع واألهواء وكأنه من كالم أذني بمعنى أبصرْت عيني وهو عندي كالم فاسد ، وال آمن أن يكو َسِمعَتْ 

 السَّاِمعَتَانوبه فشاع وتُُكلَِّم به.  َسِمْعتَ  أيضاً ما السََّماعُ و: اسم ما استلذَّت األذُن من صوٍت حسٍن.  الّسَماعُ  الَجْهميَّة وقال الليث :

  ، ومنه قوله : َسْمعٍ  األذنان من كل ذي :

اِن تريريريريريعريريريريريرف الريريريريريعريريريريريِ وَ  تريريريريريريريَ عريريريريريَ امريريريريريِ ق فريريريريرييريريريريريهريريريريريمريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريْ

  
َردِ   فريريريريريريريريْ ِل مريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريَ يَتْ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  حبريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ امريريريريريريريريِ  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قال هللا تبارك وتعالى  .وسلمعليههللاصلىكّل شيء ؛ كما قال النبي  َسْمعُهُ  هو الذي وِسعَ ومن صفات هللا وأسمائه.  (السَِّميعُ ) و

َع هللاُ قَ ْوَل الَِِّت َُتاِدُلَك يف َزْوِجها):  َأْم َُيَْسُبوَن َأَّنَّ ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم )وقال في موضع آخر :  [1المجادلة : ] (َقْد َسَِ
ً  ، فراراً من وصف هللا بأن له الُمْسِمع بمعنى السَِّميع قلت : والعََجب من قوم فسَّروا [80الزخرف : ] (َوََنْواُهْم بَلى . وقد َسْمعا

َخْلقه ،  َسْمعُه كسمع من َخْلقه ، وال بالسميع بال تكييف وال تشبيه َسْمعٍ  : ذو عٌ َسِمي ذكر هللا الفعل في غير موضع من كتابه. فهو

ً  ونحن نَِصفُهُ بما وصف به نفسه بال تحديد وال تكييف. ولست أنكر في كالم العرب أن يكون ً  ، ويكون السَِّميُع َساِمعا . ُمسِمعا

 وقد قال عمرو بن َمْعِدي َكِرَب :

ْن رحيريريريريريريريريريانريريريريريريريريرية الريريريريريريريريري اعريريريريريريريريريي ا يريريريريريريريريريع  أمريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريِ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 يريريريريريريريريريريريريريريؤرِّقريريريريريريريريريريريريريري  وأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريايب هريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريوع   

  
، مثل عليم  السامع بمعنى السميع ، وهو شاذّ ؛ والظاهر األكثر من كالم العرب أن يكون الُمْسِمع وهو في هذا البيت بمعنى

اعٌ  وعالم وقدير وقادر. ورجلٌ  ََسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن )إذا كان كثير االستماع لما يقال ويُْنَطق به. قال هللا جّل وعّز :  َسمَّ
َر قوله : [42المائدة : ] (ِللسُّْحتِ   .سمعوا لكي يكذبوا فيما يسمعون أنهم على وجهين أحدهما : (ََسَّاُعوَن ِلْلَكِذبِ ) وفُّسِ
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 الكذب ليُشيعوه في الناس وهللا أعلم بما أراده. عمرو عن أبيه أنه قال : من أسماء القيد يسمعون ويجوز أن يكون معناه : أنهم

 وأنشد : .الُمْسِمعُ 

اِن وَ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ارأبٌ وَ ِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْق و   ٌن أَمريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريريريل  ظريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريٌل ومسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً وأراد بالزّمارة : الّساجور.  ً  كتب الحّجاج إلى عامل له : أن ابعْث إلّي فالنا عا راً  ُمَسمَّ  أي َمقيَّداً ُمَسْوَجراً. وقال الزّجاج : ُمَزمَّ

العُْروة التي تكون في وسط المزادة. ووسط الغَْرب ليعتدل. أبو عبيد عن  الِمْسَمعُ  َجانِبا الغَْرب. وقال أبو عمرو : الِمْسَمعَانِ 

الَزبِيل.  أسَمعتُ  الَزبِيل إذا أْخرج به التراب من البئر ، يقال منه :: الخشبتان اللتان تُْدَخالن في ُعْروتي  الِمْسَمعَانِ  األحمر قال :

ُعْروة في داخل الدلو بإزائها عروة أخرى ، فإذا استَثقل الصبيُّ  الِمْسَمعُ  وروى أبو العباس عن أبي نصر عن األصمعي قال :

  وأنشد : أو الشيخ أن يستقي بها جمعوا بين العُْروتين وشّدوهما لتخّف.

اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأ فريريريريريريريريَّ ر   ريريريريريريريري  كريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريه  ُّيريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  بريريريريريريريريَ

  
او   فريريريريريريريريريَّ ْي  ريريريريريريريريريَِ ع  كريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ و  قريريريريريريريريري  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ

  
 قال : سأله بَْكراً من اإلبل فلم يعطه ، فسأله ُخفًّا أي َجَمالً ُمِسنًّا. وقال آخر :

او  لريريريريريريريريريريريريريَ ِل  ْن رَامريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ
َ

ِ ل  ذا املريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِع   مريريريريريريريريريريَ ْرب   ملِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ َل الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريري 

  
الِمْشئاة أي أبيناها عن ُجول  أْسِمعَا للرجلين اللذين ينِزعان الِمْشئاة من البئر بترابها عند احتفارها ،بعض العرب يقول  سمعتو

فمعنى َختََم  [7البقرة : ] (َخَتَم هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِْم َوَعلى ََسِْعِهْم َوَعلى َأْبصارِِهْم ِغشاَوة  ) الَرِكيَّة وفمها. وقال هللا جّل وعّز :

: 

ويبصرون ، ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواّس استعماالً يُجدي عليهم ؛ فصاروا  يسمعون َطبََع على قلوبهم بكفرهم ، وهم كانوا

 ولم يبصر ولم يعقل ؛ كما قال الشاعر : يسمع كمن لم

 أَصمُّ َعمَّا ساءه  َِيع  
بمعنى المصدر ، والمصدر يوّحد يراد  السمع فيه ثالثة أوجه أحدها : أنو .أسماعهم فالمراد منه على سمعهم وأما قوله : على

والوجه الثالث  ، فحذفت المواضع كما تقول : هم َعْدٌل أي ذوو َعْدٍل. سمعهم به الجميع. والثاني أن يكون المعنى على مواضع

 ؛ كما قال : أسماعهم إليهم داالً على السمع : أن يكون إضافته

 م وق  َ ِجيلايف مَسْل كم َعيتْ 
عَ  من» أنه قال : وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي ومعناه : في حلوقكم. ومثله كثير في كالم العرب.  عَ  الناس بعمله َسمَّ هللا  َسمَّ

ْعتَ  يقال َخْلِقه. قال أبو عبيد : قال أبو زيد : أَساِمعَ  ورواه بعضهم : .«َخْلِقه وحقّره وصغّره َساِمعُ  به ً  بالرجل َسمَّ إذا  تسميعا

عَ  َخْلِقه فهو مرفوع أراد : سامعُ  ندَّدت به وشهَّرته وفضحته. قال : وَمن روى  خلقه به أي فضحه. ومن رواه سامعُ  هللا َسمَّ

خلقه بهذا  أسماع ليسمع جمع األَْسُمع. يريد إن هللا أَساِمعُ  ، ثم السَّْمع وهو جمع أْسُمع جمع أَساِمعوخلقه فهو منصوب ،  أَساِمع

 : ما السُّْمعَةُ والرجل يوم القيامة. 



471 

 

بفالن يف اللاس  ذا نوَّهَه بذكره. ومسّ ثلا أبو ال اسريريريريريريريم بن َمليع قال  َ َّْعهو  به من طعاُ أو غته ر ء . َ َّْعهَ 
لمة بن   : ك َهيل عن جل ب مسّ ثلا  م  بن ميمون قال : مسّ ثلا سريريفيان قال : مس ثلا الولي  بن مسرب عن سريريَ

هللا به ، ومن ي راء يراِء هللا   َّع يسريريريريريريّمع من»ي ول :  وسللللمعليههللاصللللىرسريريريريريريول هللا   عه الَبَجلّي قال :
ون َّد  ريري   لتاءريري  ُّاد هذا اجللي  عن سفيان إبسلاده. أبو عبي  عن أيب ُّي  يف املؤلف :   َّ  به تةتتا   .«به
 ال بيح   اعو  ع  الةريريريريريتم  التسريريريريريميع ال بيح و ريريريريريتمته. قال األُّهري : من  عتهأ به وهجَّله به  ذا  َّعهو به 

:  الّسَمْعَمع   أبو عبي  عن األصمعي أو األموي : «هللا به  َّع ي سمِّع من: » وسلمعليههللاصلىقول اللا 
ان اَّ مَّرأب عن اللسريرياء ، ف ال الصريريغت  الرأس. وَرَوى مشر عن ابن الكلا أن َعَوانَة مَس َّثه أن املغتأب سريريأل ابن  ِلسريريَ

ْر. قال :    َّعَ  ويروى .َ َْعَمع و ريريريريي انٌ  اللسريريريرياء أربع : فربيع م ْربع. وَ يٌع َ مع. : ، وغ ل  ال خي َْلع. قال : َفسريريريريِّ
 ْربع  :

ميع اليت الةريريريريريريريريابَّة اجلميلة ، اليت  ذا نيتْر   ليها سريريريريريريريريرّتك ، و ذا أقسريريريريريريريريمه عليها أبريرّتك. وأمَّا اجل الربيع امل
ٌ  فتجمع ذلك. وأمَّا الةريريريريي ان ٌ  وهلا َنةريريريريَ َمْعَمع َ مع فاملرأأب تريَزوَّج ها ولك َنةريريريريَ فهي الكاَّة يف وجهك  السريريريريَّ
كأَنا غ ول. قال : والةي ان   َ َْعَمَعة  ذا َدَ ْلَه ، املولولِة يف أثرك  ذا  رجَه. قال مشر : وقال بعضهم امرأأب

ل : وأما الغ ّل الذي ال خي ْلع فبله عمك ال صريريريريريريريريريريتأب الفوهاء ، الَ ِميمة السريريريريريريريريريريوداء ، قا .َ َْعَمع ا بيث ي ال له
اليت ق  نريَ رْ  لك ذا ب ِلها. فإن طّل تها ضريريرياع ول ك ، و ن أمسريريريْكتها أمسريريريْكتها على م ل َج ْع أنفك. وقال 

َمْعَمع الليث : كأَنا غوٌل أو ذئبٌة.   َ َْعَمعةٌ  أبوامرأ َ َْعَمعٌ  من الرجال : امللكمش املاضريريريريريريريريريي. قال : وغ ولٌ  السريريريريريريريريريَّ
َمعانو  َمَعني األذانن ، ي ال :  نه ل ويل املِسريريريريريريريريريريْ من أدوا  اَّرّاثني : عودان  السريريريريريريريريريريميعان وقال الليث : .املِسريريريريريريريريريريْ

ن يْتر نَّة ، وهي    ْع لَّة امرأأبٌ  طويالن يف املِْ َرن الذي يري ْ رن به ال ريْوران َّراثة األر.. وقال أبو عبي  عن أيب ُّي  :
رْ  فلم تر  ريريريريريريريريريريريريريريي ا  تيتلَّْه َتيتَلِّيا  أي عِملْه بيتّن. قال وقال األمحر أو غته :  َِعهْ  اليت  ذا  ِ َْعلَّةٌ  أو تبصريريريريريريريريريريريريريريّ

 ِنيْتَرنٌَّة. وأنة  :
ة لريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريَّ   نَّ لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   َرنريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريريريريريريريريْ ة  نريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ْه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    الَّ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْه تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريريَّ َ  الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريذئريريريريريريريريريريريريريري  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وفي حديث قَْيلَة أن أختها قالت : الويُل ألختي ، ال تخبرها بكذا  .ِلتَْسَمعَهُ  لك أي تَْسِمعَةً و تَْسِمعَتَكَ  وقال أبو زيد : يقال فعلُت ذلك

ه. عِ َسمْ  قال أبو زيد : يقال خرج فالن بين األرض وبصرها. سمع فتخرَج بين وقال أبو  األرض وبصرها إذا لم يَْدِر أين يتوجَّ

كالمها أو يبصرها  يسمع األرض وبصرها : أن الرجل يخلو بها ليس معها أحد سمع عبيد : معنى قولها : تخرج أختي معه بين

صحبها. وقيل معناه : أن تخرج ولكنها َوّكدت الشناعة في خلوتها بالرجل الذي  َسْمع إاّل األرض القَْفر ، ليس أن األرض لها

 أهل األرض َسْمع بين
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 أي أهلها. [82يوسف : ] (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )وأبصارهم ، فحذفه األهل ك ول هللا جّل وعّز : 
األرض وبصرها أي بأرٍض خالٍء ما بها أحد. قلت : وهذا يقرب من قول أبي  َسْمع وقال ابن السكيت : يقال لِقيته يمشي بين

عٌ  وهو صحيح. وقال بعضهم : غولٌ  عبيد ،  : خفيف الرأس. وأنشد شمر البيت : ُسمَّ

ه   فريريريريريلريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه إبنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان فريريريريرييريريريريريلريريريريريفريريريريريَع عريريريريري ريريريريريلريريريريريريري 

  
ع  و    لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريوٌل مريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريّن  ريريريريريريريريريري َّ

  
 َسْمسامة. وأنشد غيره : َسَمْعَمعة والَسْمَسام من الرجال : الدقيق الطويل. وامرأةٌ  السََّمْعَمعو

ٌل أل ريريريريريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريوُّ مريريريريريريريريريريريريريريِ ِّ   َويريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْوَن مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِّ     ذا دنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   وَدنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 كأن  َ َْعَمع من ِجّن 

 : الدماغ. قال : السَِّميعِ  وأمّ  السَّْمعِ  وأمّ 

رأب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوداء عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم  نْبَ اَّريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريِع   مريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريري  الريريريريريريريريرأس عريريريريريريريرين أ ُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 والقُْنفُذ.من الفرس والقَُراد وفرخ العُقاب  أَْسَمعُ  ويُقال في التشبيه : هو

أي  تَْمعَسُ ئ  إهاباً لها. تَمعَسُ  مرَّ على أسماء بنت ُعَميس وهي وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي وأهمله الليث.  معس :

ا إلى وقال ابن السكيت : قال األصمعي : بعثت امرأة من العرب بنتاً له : الدلك للِجْلد بعد إدخاله في الِدبَاغ. الَمعسْ  تَْدبُغ. وأصل

به َمنِيئتي فإني أفَِدةٌ. والَمنِيئَة الَمْدبغة. والنَْفُس : قَْدر ما يُْدبَغ به من  أمعَسُ  جارتها : أن ابعثي إلي بنَْفٍس أو نَْفَسْيِن من الدباغ

 ورق القََرظ أو األْرَطى. وأنشدني المنذري وذكر أن العباس أخبره عن ابن األعرابي أنه أنشده :

رِج  بريريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريري ر وس خيريريريريريريريريريريريريري ْ  لريريريريريريريريريريريريرياب والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وِس   عريريريريريريريريريريريريريري 

َ
 محريريريريريريريريريريريريريريراَء كريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريريريري

  
 أراد : ِشْقِشقة حمراء ، شبّهها بالمنيئة المحّركة في الدباغ.

 وقال آخر :

 صامس   َ َْتِعس  اْمِتَعاسا  و 
 : النكاح ، وأصله الدلك : قال الراجز : الَمْعسُ و

ِس  بريريريريريريريريْ ه  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا كريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريود اَّريريريريريريريريِ مريريريريريريريريْ  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِس   عريريريريريريريريريْ ا   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  أّي مريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أمريريريريريريريريريْ

  
 الَمْسِعيُ  أهمله الليث. أبو العباس عن ابن األعرابي قال :مسع :  أي يمّكن استه من األرض ويُحّركها عليه. يَْمتَِعسُ  والرجل

 الكثير السيِر القوّي عليه. من الرجال :

 .ِمْسعٌ ووقال أبو ُعبَيد قال األصمعّي : يقال للشَمال : نِْسع 

 أبواب العني والزاي

 ع ز ط
 [.طزع]استعمل من وجوهها : 

ً  وَطِسٌع وَطِسيٌع ؛ وهو الذي ال َغْيرة له وقد َطِزيعٌ و َطِزعٌ  يقال : رجلٌ طزع :   .َطِزع َطَزَعا
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 ع ز د
 أهملت وجوهه.
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 المرأة إذا جامعها. َدَعزَ  : الدفع يقال الدَّْعز وذكر ابن دريد حرفين : دعز ، عزد. قال : عزد –دعز 

 والعَْصد الجماع. العَْزد وقال غيره معه :

 إذا جامعها. َعَزَدَها َعْزداً  وقد

 (.ع ز ث)،  (ع ز ذ)،  (ع ز ظ) (ع ز ت)
 [.وجوهها]أهملت 

 ابب العني والزاي مع الراء

 [ع ز ر]
 عزر ، عرز ، زرع ، زعر : مستعملة.

 رعز ، رزع : مهمالن.

جاء في التفسير في قوله  [12 المائدة :] (َوَعزَّْرَُتُوُهمْ )وقال :  [9الفتح : ] (َوتُ َعزِ ُروُه َوتُ َوقِ ُروهُ )ز : قال هللا جّل وععزر : 

وقال أبو عبيدة في قوله :  فقد نصر هللا تعالى. وسلمعليههللاصلى: أي لتنصروه بالسيف. وَمن نصر النبي  (تُ َعزِ ُروهُ )ل  تعالى :

ْرتُُموُهمْ  قال : عظَّمتموهم. وقال غيره : [12المائدة : ] (َوَعزَّْرَُتُوُهمْ )  : نصرتموهم. َعزَّ

ْرت الرّد وتأويل في اللغة : العَْزر وقال إبراهيم بن الّسِرّي : وهذا هو الحق وهللا أعلم. وذلك أن فالناً أي أدَّبته إنما تأويله :  عزَّ

ْرتُُموُهمْ  ُت به ما يَْرَدعه عن القبيح ؛ كما أن نكَّلت به تأويله : فعَلت به ما يجب أن يَْنُكل معه عن المعاودة. فتأويلفعَل  َعزَّ

هو التوقير لكان األجود في اللغة االستغناء به. والنُْصرة إذا وجبت  التعزير نصرتموهم ، بأن ترّدوا عنهم أعداءهم. ولو كان

 تَْعُزُروه قال : ويجوز : يها ؛ ألن نُْصرة األنبياء هي المدافعة عنهم ، والذّب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم.فالتعظيم داخل ف

ْرته تعزيراً  بمعنى َعَزرته َعْزراً  من : التأديب دون  العَْزرُ و : النصُر بالسيف. العَْزرُ  . أبو العباس عن ابن األعرابي قال :َعزَّ

 هو التوقيف على الدين ؛ ألنه التعزير قلت : وحديث َسْعٍد يدُل على أن : التوقيف على باب الدين. العَْزرُ وُع المن : العَْزرُ والَحّد. 

على  تعّزرني وما لنا طعام إال الُحْبلَة وورق الَسُمر ، ثم أصبحْت بنو أسد وسلمعليههللاصلىقال : لقد رأيتني مع رسول هللا 

: النصر باللسان  التعزيرو في كالم العرب : التوقير. التعزير وقال ابن األعرابي أيضاً : اإلسالم ، لقد ضللُت إذاً وخاب عملي.

 التأديب. ولهذا يسمى الضرب دون الَحدّ  التعزير : أصل: التوقيف على الفرائض واألحكام. وقال أبو عبيد  التعزيرو والسيف.

في موضع آخر : تعظيَمك الرجل وتبجيلَه : وقال ابن األعرابّي : معنى قول سعٍد  التعزير ، إنما هو أدٌب. قال : ويكون تعزيراً 

بلغة أهل السواد  العَِزيرُ  قال الليث :الرّد والمنع. و العَْزر على اإلسالم أي توقِّفني عليه. قلت وأصل تعزرني : أصبحْت بنو أسدٍ 

أي هل أخذت ثمن مراعيها ؛ ألنهم إذا حصدوا باعوا  ؟هذا الَحِصيد َعِزير . يقولون : هل أخذتالعزائر هو ثمن الَكأل والجميع

 والَحْزَوَرةُ والَسْرَوَعة والقائدة : العَْزَوَرة اسم نبّي. وقال ابن األعرابي : هي : ُعَزيرومراعيها. 
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زَاَرأب األكمة. أبو عمرو : َ َالة َزَرَها   ي أب األسر. وق  : َعيريْ  وأنة  : صامسبها. َعيريْ
اُِّرَا يريريريريريريريريريريريريريَ ل عريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريريَ ِ  ذا  عريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رَا  اقريريريريريريريريريِ وكريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ َة الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  َدمريريريريريريريريري  رَّافريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رُ و الغاَُلم الخفيف الروح النشيط. وهو اللَْقُن  العَْيَزارُ  أبو العباس عن ابن األعرابي : : الّسيء الُخلُق عن أبي عمرو. العََزوَّ

 : موضع قريب من مكَّة. قال ابن َهْرَمة : َعْزَورُ  والمماحل والمماني. الثَْقُف وهو الريشة ،

ن عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرية  و  َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مل نريريريريريريلريريريريريريس أظريريريريريريعريريريريريريرياان  عريريريريريريَ

  
ْزَورَا  ى قريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريَ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريوالريريريريريع مريريريريرين هريريريريريَ

  
 األكل.: بقايا الشجر الذي أُخذت أعاليه بالقطع و العَيَاِزرُ و

 المعاندة والمجانبة وأنشد للشّماخ : : الُمعاَرزة أبو عبيد عن أبي زيد : عرز :

ه و   كريريريريريريريلُّ  ريريريريريلريريريريرييريريريريريريريل غريريريريريتِهريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم نريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ارُّ    عريريريريريريريَ  لريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  ريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرٌُ أو مريريريريريري 

  
شجرة من أصاغر الثَُمام وأدّق وهي ـ  َعَرزة والواحدةـ  العََرزو: العاتُب. قال :  العَارزُ  شمر : الُمعَاِزُر : الُمعَاتُِب وقال الليث :

قة. وما كان من شجر الثَُمام من َضْربه فهو ذو أَماِصيخ ، يمصوخةٌ في جوف أمصوخة ، تنقلع  شجره ، له ورق صغار متفّرِ

واجتمع. الشيُء أي انقبض  اْستَْعرزَ  االنقباض ، وقد : العَْرز العليا من السفلى انقالع الِعفَاص من رأس الُمْكُحلة. وقال غيره :

، وهو أن تقبِض على شيء في كفّك وتضم عليه أصابعك وتُِري منه شيئاً صاحبَك لينظر إليه وال  عرزاً  لفالن َعَرزت ويقال :

كالتعريض في  التعريز من كذا أي أعوْزتني منه. وروى أبو تراب للخليل قال : أعرزتني «نوادر األعراب»تريه كله. وفي 

 الخصومة.

ازُ  رابي قال :ثعلب عن ابن األع  : شجر الثُمام. العََرزوالمغتابون للناس. قال :  العُرَّ

يه حتى يبلغ غايته. يَْزرعه هللا. و: نبات كل شيء يُْحَرث الَزْرع الليث :زرع :   هللا أي أنبته. زرعه ويقال للصبّي : أي يُنَّمِ

ً  : الذي الُمْزَدِرعو  . وقال الشاعر :الزراعة موضع الُمْزَدَرعُ ويتخصَّص به لنفسه  يزدرع َزْرعا

م   ريريريريريريريال  و  هريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ْزَدَرعريريريريريريريا  و اطريريريريريريريلريريريريريريريْ  لريريريريريريريلريريريريريريريا مريريريريريريريِ  مريريريريريريري 

  
ٌل   ْزَدرٌَع و كريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا جلريريريريريريريريريريريريتانريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريريريري 

  
 .َزْرُعهُ  وَمنِيُّ الرجل : .الزرع ُمْفتَعٌَل من

يعُ  وقال النضر :  الَحّبِ.: ما ينبت في األرض المستحيلة ، مما يتناثر فيها أيام الحصاد من  الِزّرِ

اعُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : : أحصد. وال ينزرع أي ال  أْزرَع الزرعُ  األحقاَد في قلوب األِحبَّاء. يَْزرع النّمام الذي : الَزرَّ

 كالَماّلحات مواضع الِمْلح. قال جرير : الزرع : مواضع الَزّراعاتو. ُزْرَعة فهو زرعه ينبت. وكل بَْذر أردت

اٌء عريريريريريريلريريريريريريري لريريريريريريريَ لَّ غريريريريريريَ  ك يف مسريريريريريريرب جريريريريريريعريريريريريريفريريريريريرير  فريريريريريري ريريريريريريريَ

  
ا   اهتريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريك َُّرَّاعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريريَ او تريريريريريريريريريريري  ورهريريريريريريريريريريَ  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 لفالن بعد ُزرعَ و. الَمْزَرَعةُ الَمْزَرَعةو
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 قال : .ُّارع    الةيء : تسرع. وي ال للكالب : أوالد تريَزرَّعَ و   اوأب أي أصاب ماال  بع  مساجة. 
 أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرج مريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريه هللا أوالد ُّارع و 

  
عريريريريريريريريريريرية أكريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا   َولريريريريريريريريريريريَّ وهبريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري   وجريريريريريريريريريريري 

  
 من بني كعب بن سعد لَقَبان ال إسمان. الَمْزروعانو

 في َشعر الرأس وفي ريش الطائر : قلّةٌ وِرقَّة وتفّرق. وذلك إذا ذهبت أصوُل الَشعر وبقي شكيره. وقال : الَزَعر الليث : زعر :

 ذو الرمة يصف الظليم :

ٌر قريريريريريريريريريريوادمريريريريريريريريريريه  ٌ  ُّ عريريريريريريريريريريْ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريَ

  
َوى    َ  لريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريِ ُ  أجريريريريريريريريريريريريريْ وُّ لريريريريريريريريريريريريريريَ  ٌء وتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةٌ  . أبو عبيد : في ُخلُقهيَْزَعُر َزَعراً  رأسه َزِعرَ  وقد أي َشَراسة وسوء ُخلُق وربما ـ  بتشديد الراء مثل َحمارة الصيفـ  َزَعارَّ

 ، وهي لغة. َزَعاَرة اْلُخلُق. ومنهم من يخفِّف فيقول في ُخلُقه َزِعرَ  قالوا : هو

وقال  : شجرة الُدّب. الُزْعُرورُ  وقال ابن ُشَميل : .ُزْعَران : قِلَّة الَشعَر. ومنه قيل لألحداث : الَزَعر ثعلب عن ابن األعرابي :

. رواه أبو العباس الُزْعرور ثم شجر ، منه أحمُر وأصفر ، له نًوى ُصْلٌب مستدير. وقال أبو عمرو : الفُْلك : الزعرور غيره

 عن عمرو عن أبيه.

 والزاي مع الَّلمابب العني 

 [ع ز ل]
 عزل ، علز ، زلع ، زعل ، لعز : مستعملة.

في حديث أبي سعيد الُخْدِرّي أنه قال : بينا أنا جالس عند والرجل الماَء عن جاريته إذا جامعها لئالَّ تحمل.  َعْزل : العَْزلعزل : 

 ؟العَْزل إنا نصيب َسْبياً فنحب األثمان ، فكيف ترى في جاء رجل من األنصار فقال : يا رسول هللا وسلمعليههللاصلىرسول هللا 

وفي « ال عليكم أاّل تفعلوا ذلك فإنها ما من نََسمة كتب هللا أن تخرج إال وهي خارجة»:  وسلمعليههللاصلىفقال رسول هللا 

ال بأس عليكم أال تفعلوا ،  ويين :فمعناه عند النح «ال عليكم أال تفعلوا» قلت من رواه .«ما عليكم أالَّ تفعلوا»حديث آخر : 

 العَْزل فمعناه أي شيء عليكم أال تفعلوا ، كأنه كِره لهم «ما عليكم أال تفعلوا» لمعرفة المخاطب به. ومن رواه (بأس)حذف منه 

مه. قلت وفي  ويقال : الَولَد ال تباع.كالداللة على أن أّم  «العزل نُِصيُب َسْبياً فنحّب األثمان فكيف ترى في»قوله :  ولم يحّرِ

ه عنك. وكنتُ  اعِزلْ   اعتزلتومنه وكنُت في ناحية منه.  ُعْزلةٍ  من كذا وكذا أي كنت بموضع بَمْعِزلٍ  عنك ما يَِشينك أي نَّحِ

يت عنهم. وقوٌم من القََدريَّة يلقَّبون يعنون أهَل  فئتي الضاللة عندهم ، اعتزلوا ، زعموا أنهم المعتِزلة القوم أي فارقتهم وتنحَّ

َذنَبَه في أحد الجانبين ، وذلك عادةٌ  يَعِزل في ذنَب الدابّة : أن العََزلُ والّسنة والجماعِة والخوارَج الذين يستعِرضون الناس قتالً. 

 الَذنَب إذا كان كذلك. ومنه قول امرىء القيس : أعزلُ  ال ِخْلقة. وفرسٌ 

 ِبَضاف  فري َوْيَق األر. ليس أَبْعَزلِ 
 .العََزل ضر : الكَشُف أن ترى َذنَبَه زائالً عن ُدبُره. وهووقال الن
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 من الرجال : الذي ال سالح معه. وأنشد أبو عبيد : األعزلومن الدواب : الذي يميل بَذنَبه عن ُدبُره.  األعزل وقال الليث :

 أرى املريريريريريريريريري يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية مسريريريريريريريريريني كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه أمريريريريريريريريريتهريريريريريريريريرياو 

  
َزل    َن الريريريريريريريريريريريريريريربيء هبريريريريريريريريريريريريريريا وانُ األعريريريريريريريريريريريريريريْ  أمريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا. ف، واآلخر السماك الرامح األعزل وفي نجوم السماء ِسَماَكاِن : أحدهما الِسَماك فهو من منازل القََمر ، ينزل القمر  األعزل أمَّ

ي أعزل وهو شآٍم وُسّمي ألنه إذا طلع ال  أعزل ألنه ال شيء بين يديه من الكواكب ؛ كاألعزل الذي ال سالح معه. ويقال : ُسّمِ

 يكون في أيامه ريٌح وال بَْرٌد.

 وقال أْوس بن َحَجر :

ر ون الةريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريس عريريريلريريريريريريري  ارتريريريفريريريريريريرياعريريريهريريريريريريريا  كريريريريريريريأّن قريريريري 

  
َزاَل و   ْران  مريريرين الريريريلريريريجريريريم أعريريريْ  قريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادفريريريريريريريْه قريريريريَ

  

 تريريريريريريريريردَّد فريريريريريريريرييريريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو هريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريرياعريريريريريريريريهريريريريريريريريا

  
اَل   ْربريريريريَ ْن المريريريريرىء   ن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن وأُّْيريريريريِ  فريريريريريريريامْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 إذا نظرت إليها وجدتها صافية بّراقةً ، كأّن شعاع الشمس وقع عليها في أيام طلوعأراد إن تسربل بها ، يصف الدرع أنك 

اح : األعزل  والهواُء صاٍف. وقوله : تردَّد فيه يعني في الدرع فذّكره للَّفظ ، والغالب عليها التأنيث. وقال الطِرمَّ

ْوء الريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريع  يريريريريريريريريريريّ   نريريريريريريريريريريريَ ّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريري 

  
ْزِل    الريريريريريريريريريريريريريريرا ريريريريريريريريريريريريريريْه و مريريريريريريريريريريريريريرين األَنريريريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري 

  
؛ سّميت عزالء ألنها في أحد  العََزاِلي ْزالء المزادة : َمَصّب الماِء منها في أسفلها حيث يُستفرغ ما فيها من الماء ، وجمعهاوعَ 

 ُخْصَميِ المزادة ال في وسطها ، وال هي كفمها الذي منه يُْسقَى فيها ، ويقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر اْلَجْود : قد َحلَّتْ 

من الناس : الذي ال ينزل مع القوم في الَسفَر ، ولكن ينزل وحده. وهو ذّم عند العرب  الِمْعَزالُ و .َعَزاِليَها ، وأرسلت َعَزاِليَها

: الذي يستبِّد برأيه في َرْعي أُنُف الَكأل ، ويتّبع مساقط الغيث ، ويَْعُزُب فيها ، فيقال له : ِمْعَزابه  الِمْعَزال بهذا المعنى. ويكون

 ومنه قوله : .ِمْعزالو

 تلوى بَلب ون املِْعزَابَة املِْعزَالِ و 
من الرجال الذي ال  عزلاأل وهذا المعنى ليس بذّم عندهم ألن هذا من فعل الشجعان وذوي البأس والنَْجدة من الرجال. ويجمع

 :ـ  واسمه َشْهلـ  سالح معه : عزالً وأْعَزاالً. ومنه قول الِفْند الِزّماني

زَا  رأيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية األعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ق الريريريريريريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريري   ل مريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريل األيريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
الً. ومنه قول األعشى : .العُُزلِ  ، وكأنه َجْمع أعزال على األعزل فجمع  وقد جاء في الِشعر : ُعزَّ

يريريريريريريريريريريريل وال عريريريريريريريريريريريواويريريريريريريريريريريرير يف اهلريريريريريريريريريريريي  غريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريِ

  
زَّل    اِل و جريريريريريريريريريريريريريريريريريا وال عريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال أكريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 على فُعُل كما يقال : ُجنُب وأجناب ومياه أسدام جمع ُسُدم. العُُزل جمع األعزال وقال أبو منصور :

من  األعزلوقال :  .ُعْزلٌ  اللحم يكون نصيَب الرجل الغائب. والجمعمن  األعزل وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 عنها أي انقطع. انعزل الرمال : ما
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ره.  َعَزلَ  ويقال لسائق الحمار : اْقرع  الناقص إحدى الَحْرقَفتين. وأنشد : : األعزلو: الَحْرقَفة.  العََزلَةوحمارك أي مؤّخِ

 ق  أعجله ساقتها قرع الَعَزلْ 
وا الُمْعتَِزلَةُ  عن ابن شميل : مّر قتادة بعمرو ابن عبيد فقال : ما هذهأبو داود  وفيه  وهو عمرو بن عبيد بن باب. .المعتزلة : فُسمُّ

 يقول القائل :

هريريريريريريريريم  رِئريريريريريريريريه  مريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريوارج لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريلريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريَ

  
زَّاِل مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم وابريريريريريريريريريريرين َ ب    مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري 

  
اني. وهو القائل فيها : عازلةو  : اسم َضْيعة كانت ألبي نَُخيلة اْلِحمَّ

َزل  عريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريرياُّلريريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريت تريريريريريريريريريريريريري 

  
ل    فريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ   بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريري 

  

هريريريريريريريريريريا أفريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريل  يريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريّن بريريريريريريريريريريني قريريريريريريريريريرياَرتريريريريريريريريريريريَ

  
 أقريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريت عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل   

  
 .عازلة ومقبل : اسم جبل بأعلى

 . وأنشد :َعِلزاً  ما لي أراك : ِشبه ِرْعدة تأخذ المريض والحريص على الشيء. تقول : العَلَزُ  قال الليث :علز : 

 َعَلزَان األِست    َّ ِصَفادا
 الموت. َعلَز ، وهو سياقه نفَسه. يقال : هو في بالعَلَز قلت : والذي ينزل به الموت يوصف

 ت : معنى قوله : َغِرَض ههنا أي قَِلق.إذا َغِرَض. قل يَْعلَُز َعلَزاً  الرجل َعِلزَ  وقال األصمعي :

 جميعاً : الوجع الذي يقال له اللََوى. الِعلَّوزوأبو عبيد عن أبي عمرو : الِعلَّوص 

 : الجنون. وأعلزني أي أعوزني. الِعْلَوزوِعْلَوذّ وِعْلَوّد.  : اسم موضع ويقال للبْظر إذا َغلَُظ : َعاِلزو

 أي تشقّقت. قال ذلك أبو عبيد وغيره. تزلّعَتْ  رجلُه فله أن يَْدُهنها. تزلّعَتْ  الُمْحِرم إذافي الحديث أن زلع : 

لُوع وقال الليث :  استالٌب في َختْل ؛ تقول الَزْلعُ وِرْجلُهُ وقدُمهُ. قال :  َزلَعَتْ  : ُشقُوق تكون في ظهر القدم وباطنِه ، يقال الزُّ

 .الَزْلع الشجرة إذا قطعتها. وهو افتعال من اْزَدلَْعتُ  فالن َحقِّي إذا اقتطعته. وقال : ازدلع المفضل :وازدلعته. وقال  َزلَْعتُهُ 

 كانت في األصل تاًء. ازدلعت والدال في

 َخَرز معروف. الَزْيلَعُ  وقال ابن دريد : فالناً في كذا أي أْطعَْمتُهُ. أْزلَْعتُ  وقال الليث :

 جراحته إذا فسدْت. َزِلعَتْ  قال: موضع. و َزْيلَعُ وقال : 

 والُسلوع : ُصدوع في اْلَجبَل في ُعْرضه. الُزلُوع وقال النضر :

وسلقته ودثثته وعصوته وهروته  زلعته المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي يقال : ِرْجله بالنار أْزلَعَُها. َزلَْعتُ  وقال أبو عبيد :

 (.َوْلعاء : واسعة الفرج َزْلعاء وامرأة تين في استحالة عن وَضح الفم.وفأوته بمعنى واحد رجل أزلع : قصير الشف

 الِرْعُي. وقال أبو ذؤيب : أْزَعلَهُ  وقد .َزِعل النشيط األِشر. وِحَمار الَزِعلُ  : النشاط. وقال الليث الَزَعل أبو عبيد :زعل : 
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ٌج  حريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريريريَْ تريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريم وطريريريريريريريريرياوعريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريِ  أكريريريريريريريريريل اجلريريريريريريريريريْ

  
ر ع    ا اأَلمريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياأب وأُّْعريريريريريريريريريَ

  
ر. الَزَعلُ  وقال أبو زيد :  من الحوامل : التي تلد سنة وال تلد سنة ، كذلك تكون ما عاشت. الَزْعلة وقال الليث : والعَلَُز : التضوُّ

: كناية عن النكاح ،  اللْعز عها. قال : وهو من كالم أهل العراق. وقال ابن دريد :إذا جام يَْلعَُزَها فالن جاريته لَعَز الليث :لعز : 

 الناقةُ فصيلها إذا لَِطعته بلسانها. لَعََزت . قال : وفي لغة قوم من العربيَْلعَزها بات

 ابب العني والزاي مع النون

 [ع ز ن]
 [.مستعملة]عنز ، نزع ، عزن. 

الرجل إذا قاسم نصيبه فأخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه. قلت : وكأن النون مبدلة من  أعزن األعرابي :أبو العباس عن ابن  عزن :

 الالم في هذا الحرف.

يكون ـ  العَنَزُ  والجميعـ  العَنََزة : قَْدُر نصف الُرْمح أو أكبر شيئاً وفيها ُزٌج كُزّج الرمح. وقال الليث : العَنََزة أبو عبيد :عنز : 

عند العرب  العَنَزة ويزعمون أنه شيطان. قلت : دقيُق الَخْطم. وهو من الِسبَاع يأخذ البعير من قِبَل ُدبُره ، وقلّما يَُرى.بالبادية ، 

ان ناقة ُمِخَرْت من قِبَل َذنبها ليالً : فأصبحت وهي ممخورة قد أكلت  العَنََزة من جنس الذئاب ، وهي معروفة ، ورأيت بالَصمَّ

ً ـ  لناقة َحيّة ، فقال راعي اإلبلمن عجزها طائفة وا  فمخرَها والَمْخُر : الشق وقلَّما تظهر العَنََزةُ  طرقهاـ  وكان نَُميريًّا فصحيا

 بِِحْدج جمالً. وفيها يقول الشاعر : َعْنز لُخْبثها. ومن أمثال العرب المعروفة : ركبتْ  العَنََزة

رَّ يريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا وأغريريريريريريريريريريريريريواه هلريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ ج  ريريريريريريريريريريريريريريريََ   بريريريريريريريريريريريريريريريْه عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريٌز حبريريريريريريريريريريريريريريريِ  اَل ركريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، أُِخَذْت َسبِيّة فحملوها في هودج وألطفوها بالقول  َعْنزٌ  وقال أبو عبيد : قال األصمعي : أصله أن امرأة من َطْسم يقال لها

والفعل. فعند ذلك قالت : شرَّ يَْوَمْيَها وأغواه لها. تقول شرُّ أيامي حين صرت أُكَرم للِسبَاء ، يضرب مثالً في إظهار الِبّر 

. وقبيلةٌ من العرب ينسب إليها فيقال : َعْنَزةٍ  أو َعنََزة من أسماء النساء تصغير ُعنَْيَزةو والفعِل لمن يراد به الغوائل. باللسان

 األنثى من الِمْعَزى. وأنشد ابن األعرابي : العَْنزُ و،  َعنََزة والقبيلة اسمها .العَنَِزي فالن

ز متريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريع رهبريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريْ يُّ  ّن الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ  َأهبريريريريريريريريريريريريري َ

  
ِل   ائريريريريريريريريريريريِ َه جريريريريريريريريريريرياره  َّريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريريَ ن أن يريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريِ

  
أرض  يتبّلغ أهلها بلبنها فتكفيهم الغارةَ على مال الجار المستجير بأصحابها. وَحائل : العَْنز أراد يا بَُهيَّة فرّخم. والمعنى : أن

: ضرٌب من السمك  العْنزُ و من األوعال والظباء. قال : العَْنز بعينها أدخل عليها األلف والالم للضرورة. وقال الليث : وكذلك

 وسألني أعرابّي عن قول رؤبة : الماء. قلت : َعْنز يقال له :

 أَرُ  أعيس  فوق َعْلزِ و 
 واألَرم : َعلَم يبنى فوقها. وجعله أعيس ألنه بُني من حجارة بيض ليكون أظهر لمن القارة السوداء. العَْنز فلم أعرفه. فقال :
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َزأبو  ال ريق يف الفالأب.يري  االهت اء به على  يف قول ر بة  الَعْلز : موضع يف البادية معروٌف ، وقال الليث : ع لرييريْ
من األر. : ما فيه مس ز ونة من أكمة  الَعْلز وقال الليث : ، صخرأب تكون يف املاء ، والذي قاله األعرايّب أصّح.

وملتِبذا   م ْعَتِلزا   مَسرِي ا  يف انمسية من اللاس. ورأيته  ذا نزل معتِلزا   أو َتّل أو مسجارأب. وقال غته : ي ال نريَزل فالن
يا  عن اللاس. وقال اللضر :  الوجه  ذا كان قليل َّم الوجه. وأنة  : َمَعلريَّز   رجلٌ   ذا رأيته متلحِّ

 م َعلَّز الوجه يف ِعْرنيله مَشَم  
بَْزِريش كأنه شبّه لحيته بلحية التْيس. ومن  اللحية ، وفّسره أبو دواد : معنَّز وقال أبو داود : سمعت أعرابياً يقول لرجل : هو

تبحث عن الُمْدية ، يضرب مثالً  كالعَْنز أمثال العرب : َحتْفَها تحمل ضأٌن بأظالفها. وقال أبو عبيد : من أمثالهم في هذا ال تَكُ 

ولم يجد ما يذبحها به ، فبحثت بيديها  َعْنزاً  ئعاً بالفالة فوجدللجاني على نفسه جناية يكون فيها هالكه ، وأصله أن رجالً كان جا

، وذلك أن ركبتيها  العَْنز وأثارت عن ُمْديٍة ، فذبحها بها. ومن أمثالهم في الرُجلين يتساويان في الشرف : قولهم : هما َكُرْكبَتَي

ر. ويروى هذا المثل عن َهِرم بن ِسنَان أنه قاله لعلقمة إذا أرادت أن تَْربض وقعتا معاً. ونحُو ذلك قولهم : هما كِعْكَمي العَيْ 

، يضرب مثالً للرجل يَْلقي ما  العَْنز وعامر حين سافرا إليه فلم ينفِّر واحداً منهما على صاحبه ، ومن أمثالهم لِقي فالن يوم

 : ناحيتا منحِسر الَشعَِر عن الجبينين. وقد عتانالنَّزَ و: الذي انحسر الَشعَُر عن جانبَْي َجبهته.  األنزع أبو عبيد :نزع :  يُهلكه.

ً  الرجل نَِزعَ  ، وتذّم الغََمم وتتشاءم باألَغّم ، وتزعم أن األغّم القفا والجبيِن ال  باألنزع وتتيّمن النَزع . والعرب تحبّ يَْنَزع نََزعا

 يكون إالَّ لئيماً. ومنه قول ُهْدبَة بن َخْشرَم :

 لريريريريريريلريريريريريريرياال تريريريريريريلريريريريريريكريريريريريريحريريريريريريي  ْن فريريريريريريّرق الريريريريريريري هريريريريريرير بريريريريريرييريريريريريري

  
 أغريريريريريريريريمَّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريفريريريريريريريريا والريريريريريريريريوجريريريريريريريريِه لريريريريريريريرييريريريريريريريريس أبنريريريريريريريريَزعريريريريريريريريا 

  
من أيدي قوم آخرين. قال : وقال األصمعي :  انتُِزعت إلى أعراق. ويقال : التي نََزعت من الخيل : التي النزائعوقال أبو عبيد. 

ً  منها الماء باليد نُِزعَ  إذا نزوع بئرٌ   .النَُّزوعو النََّزيع . قال : وقال أبو عمر : هينَْزعا

 نزع معناه : رأيتني في المنام أسِقي بيدي من قَِليب يقال : على قَِليب. أْنِزع أنه قال رأيتُني وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

 ما لي»ل : صلَّى يوماً بقوم فلّما سلَّم من صالته قا وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر أنه وبيده إذا استقى بَدْلٍو ُعلّق فيها الرَشاُء. 

في  الُمنَازعةوقراءته ، فنهاه عن الجهر بالقراءة في الصالة َخْلفه.  فنازعه وذلك أن بعض المؤمنين جهر خلفه .«القرآنَ  أناَزع

ال  يَ َتناَزُعوَن ِفيها َكْأساً )الكأس : معاطاتها. قال هللا تعالى :  منازعةو فيها الَخْصمان. يَتنازع مجاذبة الُحَجج فيما الخصومة :
 وقال الراعي : المصافحة. المنازعةوفالن بنانه أي صافحني ،  نازعني ويقال [23الطور : ] (َلْغو  ِفيها َوال ََتْثِيم  

  



481 

 

 يريريريريريريريريلريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا ر ريريريريريريريري  الريريريريريريريريبريريريريريريريريلريريريريريريريريان كريريريريريريريريأمنريريريريريريريريا

  
 يريريريريريريريريلريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا هريريريريريريريري  َّاب َريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  

  
. قّوة عزم الرأي الَمْنَزعةوالقوس الفَْجواء.  : الَمْنَزعةو: الصخرة التي يقوم عليها الساقي قال  الَمْنَزعة َسلَمة عن الفّراء قال :

بكسر الميم فخشبة عريضة نحو الِمْلعَقة ، تكون مع ُمشتار  الِمْنَزعة . وأماالَمْنَزعة والهّمة. ويقال للرجل الجيّد الرأي : إنه لجيّد

 إليه يَْنِزع هو نفسه إليه : نازعتهوالَشْهد وتسّمى الِمْحبََضة. ويقال لإلنسان إذا هوى شيئاً بها النحَل الالصق ب ينِزع العسل

 ً ً  في القوس نََزعو. نَِزاعا  تَْنزع قال الفّراء : [1 : النازعات] (َوالنَّازِعاِت َغْرقاً ) إذا َمّد وتَرها. قال هللا جّل وعّز : يَْنِزع نَْزعا

في القوس إذا َجَذب الَوتر. وقال ابن السكيت : قال الكسائي : يقولون لتعلمّن أينا  النازع الكفّار ، كما يُْغِرقاألنفَس من صدور 

وقوله  : ما يرجع إليه الرجل من رأيه وتدبيره ، جاء به ابن السكيت في باب ِمْفعَلة وَمفعلة قال : الِمنزعةو. ِمْنزعة أضعف

 .(َوالنَّازِعاِت َغْرقاً )ي يتعاطون ، واألصل فيه يتجاذبون. وقال ابن عباس وابن مسعود في قوله : أ (يَ َتناَزُعوَن ِفيها َكْأساً )

ً  هي المالئكة. ويقال : فالن  الرجل عن الِصبَا ، نََزعَ  إذا كان في السياق عند الموت. وكذلك هو يسوق َسوقاً. ويقال يَْنِزع نَْزعا

 ً ً  : إذا كّف عنه. وربما قالوا ينِزع نزوعا  نََزعَ  ، وقد يَْنِزع إلى ِعْرق ، نََزعَ وإذا أشبهه ،  يَْنِزع فالن إلى أبيه نََزع ويقال .نَْزعا

اعُ . ونََزَعه إنما هو ِعْرق وسلمعليههللاصلىوقال النبي  َشبََههُ ِعْرق. القبائل : غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم  نُزَّ

:  الِمْنَزعُ و مثله إذا استخرجه. نََزَعهُ ومعنًى جيّداً ،  انتزع للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب هللا : قدالواحد نَِريع. ويقال 

 السهم الذي يُْرَمى به. ومنه قول أبي ذؤيب :

 فأنفذ ط رَّتَيه املِلريْزَع  
فالن إلى  نزع قال أبو منصور : ومنه .النيَّة : بُْعدها ، أخبرني بذلك المنذري عن الحراني عنه انتزاع وقال ابن السكيت :

عن  ينزعه إذا كان طيّب الِختام ، وهو ساعة الِمْنَزعة وشراٌب طيّب .نازعو نزيع الواحد النُّزاع الغرباء وكذلك النزائع وطنه.

طع الشُّرب انختم ذلك إنهم إذا شِربوا الرِحيق ففنِي ما في الكأس وانق [26المطففين : ] (ِختاُمُه ِمْسك  )فيه. وقيل في قوله : 

 سنَناً. وأنشد : نََزعت بريح المسك وطيبِه وهللا أعلم. وقال الليث : يقال للخيل إذا َجَرت : لقد

تريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو  ا يف أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريري   ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريزِع قريريريريريريريريريري 

  
ْؤبريري وِب ذي الريريرَبَدِ    كريريريريريريريالريري ريريت تريريلريريجريريو مريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يضرب مثالً للذي يَحيق به َمْكُره. أبو عبيد عن األموي : النََّزعة ومنه المثل عاد الرمُي على .نازع : الُرَماة ، واحدهم النََّزَعةو

 إبلُهم إلى أوطانها. وأنشد : نزَعتْ  إذا ُمْنِزعون القوم فهم أْنَزعَ 

 أنريَزع واو ف   أهافوا ُّعموا 
 أرضنا إذا كانت تتاخمها. وقال ذو الرّمة : تناِزع ويقال هذه أرض

ى بريريريريريريريريري ْه لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  ْرعريريريريريريريريرياء اَنَُّعريريريريريريريريريَ  ني أ ريريريريريريريريرياد  وجريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريرياال هبريريريريريريريريريريريريريريّن اجلريريريريريريريريريريريريريرياُّ   األوابريريريريريريريريريريريريريري    مسريريريريريريريريريريريريريريِ
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 نزاع إذا َحنّت فاشتهت الفَْحل. وبها نُُزعٌ الختالف َمَهابِّها. وقال الليث : َغنَمٌ  نزائع من الرياح : هي النُْكب ، سّميتْ  النزائعو

 .نزعاته الرجل إذا ظهرت أنزع بي :نبٌت معروف. ابن األعرا النََّزعة ابن السكيت : .نَاِزع وشاةٌ 

 ابب العني والزاي مع الفاء

 [ع ز ف]
 عزف ، عفز ، زعف ، فزع : مستعملة.

ً  نَْفُسه عن الشيء إذا انصرفت عنه َعَزفَتْ  يقالعزف :  عن النساء إذا  َعُزوفٌ وعن اللهو إذا لم يشتهِه ،  َعُزوف . ورجلٌ ُعُزوفا

 الفرزدق :لم يَْصُب إليهّن. وقال 

 َعَزْفَه أبعةاش  وما ِك   تريْعِزف  
 أصوات الِجّن. وفي ذلك يقول قائلهم : العَِزيف : صوت الِرَمال إذا هبّت بها الرياح. والعرب تجعل العَِزيفُ و

  يّن ألجريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرياب الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريالأب وبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو 

  
َوا ريريريريريريريريريريِ     ان  وهريريريريريريريريريرياُ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريواُّف  جريريريريريريريريريريِ

  
اخ ::  العُْزفوأيضاً  العَْزف وهو  الَحَمام الُطورانية في قول الشمَّ

ك  بريريريريريريري   مسريريريريىت اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريغريريريريريريريال أبمسريريريريوى فريريريريوقريريريريريريريه مسريريريري 

  
ْزف الريريريريريريعريريريريريريزاهريريريريرييريريريريريريريل    يريريريريريريري عريريريريريريو هريريريريريريري يريريريريريريال  بريريريريريريريه الريريريريريريعريريريريريري 

  
 الُدّف : صوته. وقال الراجز : َعَزفو: التي لها صوت وَهِدير.  العُْزفووهي المهملة. 

ْوتريريريريريريريريع األُّرِق فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريْل   لريريريريريريريريلريريريريريريريريخريريريريريريريريَ

  
اَلجريريريريريريريريْل   ْزف كريريريريريريريريريعريريريريريريريريريزف الريريريريريريريريري  ّف ذي اجلريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
 رواية عن العرب ، فإذا أُفرد َمعَازف وللجميع َعْزفٌ  : قال الليث : هي المالعب التي يُضرب بها ، يقولون للواحد : الَمعَاِزفو

ً  فهو َضْرٌب من الطنابير يتَّخذه أهل اليمن وغيره يجعل العُود الِمْعَزف  .ِمْعَزفا

: جبل من جبال الدهناء قد نزلُت به.  العَّزافو قلت : .«أيقَّن أنهن هوالك الَمعَازف إذا سمعن صوت»َزْرع : وفي حديث أّم 

 سمع أْعَزفَ و إذا أقام في األكل والشرب. يَْعِزف الرجل َعَزفَ ونفُسه أي َسلَْت.  َعَزفَتْ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي :

: الَجْوز الذي يؤكل. وقال أبو عمرو :  العَْفز الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :أهمله  عفز : الرمال. َعِزيف

 : األكَمة ، يقال : لقيته فوق العَفَاَزةو. قال َعفَاَزةو َعْفزة . والواحدةَعفَازٌ و َعْفزٌ  وقال ابن األعرابي : يقال للجوز .العَْفز مثله في

امرأته أي يغازلها. قلت هو من قولهم : بات  يُعافز المالعبة ، يقال : باتَ  : العَْفز بن دريد :أي فوق أكَمة. وقال ا َعفَاَزة

 يعافسها. فأبدل السين زاياً.

وذَُعاف وذَُؤاف بمعنًى واحد. قال : وقال  ُزَعاف َرَوى أبو عبيد عن الكسائي موت أهمله الليث. وهو مستعمل صحيح.زعف : 

. وقد الزَعاف األصمعي : الموت : السّم  الُمْزِعفُ  إذا أْقعَْصته. وكذلك ازدعفته. أبو عبيد عن أبي عمر : أزعفته : الَوِحيُّ

 .المزِعفَ  : ال يُْطنِي. وكان عبد هللا بن َسْبرة أحد الفتّاك في اإلسالم ، وكان له سيف سّماه ُمْزِعفٌ  القاتل. وقال غيره : سيفٌ 

 وفيه يقول :
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ه  ف املريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريوِر هريريريريريريريريريامريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ ْزعريريريريريريريريريِ
 
 عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريو   ملريريريريريريريريري

  
ا  عريريريريريريريَ  فريريريمريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريجريريريريريريرياب لريريريريريريري اعريريرييريريريريريريريه وقريريريريريريري   ريريريَِ

  
ُعوف ثعلب عن ابن األعرابي قال :  والِمزعامة. الِمزعافة الَمَهالك. عمرو عن أبيه قال : من أسماء الحيّة : الزُّ

فُ ز َِع َعْن )هل التفسير وأهُل اللغة أن معنى قوله اتّفق أ [23سبإ : ] (َحَّتَّ ِإذا فُ ز َِع َعْن قُ ُلوِِبِمْ )قال هللا تعالى : فزع : 
أّن مالئكة سماء الدنيا كان عهُدهم قد طال بنزول الَوْحي من السموات العاُل  عن قلوبهم ، وتأويل اآلية الفزع ُكِشف : (قُ ُلوِِبِمْ 

ا نزل جبريل بالوحي على النبي  المالئكة الذين في السماء الدنيا أن جبريل نزل أّوَل ما بُعث نبيًّا ظنّت  وسلمعليههللاصلى، فلمَّ

ر عندهم أنه نزل لغير ذلك ُكِشف ففِزعوا لقيام الساعة ، ا تقرَّ عن قلوبهم فأقبلوا على جبريل ومن معه من  الفََزع له ، فلمَّ

 .(اْلَعِليُّ اْلَكِبْيُ احْلَقَّ َوُهَو )قال هللا  (قاُلوا ؟.ما ذا قاَل رَبُُّكمْ )لهم  (قاُلوا) والمالئكة ، 

ومن معه  السالمعليهلنزول جبريل  فَِزعوا ههنا مالئكة السماء الدنيا. وقيل : إن مالئكة كّل سماء (فُ ز َِع َعْن قُ ُلوِِبِمْ )والذين 

عُ  وقال الفّراء : ؟(ما ذا قاَل رَبُُّكمْ )من المالئكة ، فقال كل فريق منهم لهم :  ويكون ُشَجاعاً ، فمن جعله يكون َجبَاناً ،  الُمفَزَّ

من كل شيء. قال : وهذا مثل قولهم للرجل : إنه لُمغَلٌَّب ،  يَْفَزع ومن جعله َجبَاناً جعله .األفزاع مفعوالً به قال : بمثله تَْنِزل

ْعتُ  ويقال : وهو غالٌب ، وُمغَلٌَّب وهو مغلوب. قلت : عته. أفزعتهوالرجل  فَزَّ فَزَع  : الغََرق. وقد َزعالفَ  وقال الليث : إذا َروَّ

 ً إليه أي لجأنا إليه واستغثنا به. وقد يقال :  فَِزعنا معناه : إذا َدِهمنا أمر .َمْفَزع وامرأةٌ لنا .َمْفَزعٌ  وفالن لنا .فَزعٌ  فهو يَْفَزع فََزعا

اعة منه. ورجلٌ  يُْفَزع بالهاء يستوي فيه التذكير والتأنيث إذا كان َمْفَزعة فالن ع : فَزَّ  الناَس كثيراً. قلت : والعرب تجعل يُفَّزِ

ع ، وتجعله استغاثة. فأّما للفَِزع فََرقاً ، وتجعله إغاثةً  الفَزع جاء في حديث يرويه ثابت عن  بمعنى االستغاثة فإنه الفَزع المروَّ

ا رجع قال :  وسلمعليههللاصلىأهل المدينة ليالً ، فركب النبي  عفَزِ  أنٍس : أنه لن تُراعوا ، لن »فََرساً ألبي طلحة ُعْرياً ، فلمَّ

ا قال لهم النبي  فِزع معنى قوله .«تُراعوا ، إني وجدته بَْحراً  ا أحاط بهم ، فلمَّ أهل المدينة أي استَْصرخوا ، وظنّوا أن عدوًّ

أنه بمعنى اإلصراخ واإلغاثة فقول َكْلَحبة  الفزع وأما الُحّجة في .الفََزع َسَكن ما بهم من« لن تَُراعوا» وسلمعليههللاصلى

 اليربوعي حيث يقول :

 فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه لريريريريريريريريكريريريريريريريريأس  أجلريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا فريريريريريريريريإمنريريريريريريريريا

  
ا  يريريريريريريري  مريريريريرين َُّر وَد لريريريريريلريريريريريفريريريريريَزعريريريريريريريَ لريريريريريريريا الريريريريريكريريريريريَ ريريريريريِ لريريريريريْ لريريريريريَ  مسريريريريريَ

  
أي أَغثْته. وهذه األلفاظ كلّها  أفزعتهوالرجل إذا َرّوعته ،  أفزعت وقال بعضهم : معناه : لنغيث ونُْصِرخ َمن استغاث بنا.

إليه أي َمْلجأ لمن التجأ  فِزع لمن َمْفَزع إلى فالن إذا لجأت إليه ، وهو فَِزْعتُ  ويقال : صحيحة ، ومعانيها عن العرب محفوظة.

 إليه.

 ابب العني والزاي مع الباء

 [ع ز ب]
 مستعملة.عزب ، زعب ، زبع ، بزع : 

 عاَلِِ اْلَغْيِب ال)قال هللا جّل وعّز : عزب : 
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ماواِت َوال يف اْْلَْرضِ   معلاه ال يغي  عن علمه  يء. وفيه لغتان : [3سبإ : ] (يَ ْعُزُب َعْنُه ِمْثقاُل َذرٍَّة يف السَّ
: ال ُّوج هلا. وقال  َعَزَبة امرأأب ال أهل له. أبو عبي  عن الفرّاء : َعَزبٌ   ذا غاب. ورجلٌ  يريْعِزب  و  َعَزَب يريْعز ب  

،  أعزابٌ  ، وقوٌُ  َعَز ن ، ورجالن َعَزبٌ  : رجلٌ ري  فيما قرأ  له  ّ  أيب اهلي مري  الكسائي م له. وقال ابن بري ز رْج
امللتِجع : ال أُّواج هلّن ، و ن كان معهّن أوالدهّن. وقال اللضر : قال  ع زَّابٌ  ونسوأٌب َعَزَ ٌ  ونساءٌ  َعَزبة وامرأأبٌ 

 بغت هاء : َعَز    . وأنة  يف صفة امرأأب جعلهاَعَزبَة بغت هاء. قال وال ت ل : امرأأب َعَزبٌ  : ي ال امرأأب
ْه  حريريريريريريريَ َزب  اهلريريريريريريوجريريريريريريرياء  لريريريريريريعريريريريريري ريريريريريرير اَنفريريريريريريَ   ذا الريريريريريريعريريريريريريَ

  
ر  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ ة  مل تريريريريريريريريريَ ن  طريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ َ ْ  مشريريريريريريريريس َدجريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريَ

  
ً  ، ولم يَْدِر كيف يقال للمرأة. َعَزبٌ  أبو حاتم عن األصمعي : رجلٌ   وأنشد : .َعَزبُ  قال أبو حاتم : ويقال للمرأة أيضا

َزْب  َز   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريَ    مريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريَ  ل  عريريريريريريريريريريريَ

  
اِرس الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريخ األَُّْب   مريريريريريريريَ  عريريريريريلريريريريريى ابريريريريريلريريريريريريرية اَّريريريريري 

  
بو َعَزَب يَْعُزبُ  لََزبة. ويقال لعََزبة لََزب وإنها لعََزب ويقال : إنه .أعزب رجل وأجاز غيره : .أعزب قال : وال يقال رجل  تعزَّ

، حتى ما له في األهل  ُعُزوبته : الذي طالت الِمْعَزابة في األرض. وقال الليث : يَْعُزب للذي َعَزبٌ  التأّهل. وقالوا : رجلٌ بعد 

من حاجة. قال وليس في الصفات ِمفعالة غير هذه الكلمة. قلت : قال الفّراء : ما كان من مفعال كان مؤنَّثه بغير هاء ، ألنه 

فيه.  انعدل عن النعوت انعداالً أشّد من انعدال َصبُور وَشُكور وما أشبههما مّما ال يؤنَّث ، وألنه ُشبِّه بالمصادر ، لدخول الهاء

يقال امرأة ِمْحماق وِمْذكار وِمْعطار. قال : وقد قيل رجل مجذامة إذا كان قاطعاً لألمور جاء على غير قياس. وإنما زادوا فيه 

دخلتها  الِمعزبةوالهاء ألن العرب تُدخل الهاء في المذكَّر على جهتين : إحداهما المدح واألخرى الذّم إذا بولغ في الوصف. قلت 

يتتبَُّع مساقط الغيث وأُنُف الكأل. وهو مدح بالٌغ  العِزيبِ  لغة أيضاً. وهو عندي : الرجل الذي يُْكثِر النهوض في مالهالهاء للمبا

ً  عن فالن ِحْلُمه أْعَزبَ  على هذا المعنى. قال الليث : ويقال  هللا ِحْلمه أي أذهبه هللا وأنشد : أعزبو،  يَْعُزب ُعُزوبا

 ْعَز َ أعزبَه مسلمي بع  ما كان أو 
من الكأل : البعيُد  العَاِزبُ  الزماً وواقعاً. ومثله أملق الرجل إذا أعدم ، وأملق مالَه الحوادُث. وقال الليث : أعزب قلت : جعل

ً  القوم : أصابوا أعزبوَعاِزٍب نَّور في خالئه قال : و الُمْطِلب. وأنشد : الرجل بإبله إذا رعاها  َعَزبَ ومن الكأل. قلت :  عاِزبا

بَةُ و .َعَزبٌ  وكّل منفرد ِمْعزابَةٌ و ِمْعَزابٌ  عيداً من الدار التي حّل بها الحيُّ ال يأوي إليهم. وهوب الرجل : امرأة يأوي إليها  ُمعَّزِ

بَة فتقوم بإصالح طعامه وِحفظ أداته. ويقال ما لفالنٍ  به تُقَعُّده. وقال أبو سعيد الضرير : ليس لفالن امرأة ُمعَّزِ  أي تُْذِهبُ  تُعَّزِ

ضه أي تقوم عليه في َمَرضه. وفي  ُعْزبته فالناً ويَُربِّض فالناً  يعّزب فالن« : نوادر األعراب»بالنكاح ، مثل قولك : هي تمّرِ

 : العَِزيبُ وويَْربِضه : يكون له مثل الخازن. 
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: اإلبل.  العاُّبةو ،  العاُّبة يه  الغلم مِسذارَ عن اَّّي ،  عته من العرب. ومن أم اهلم :  منا ا ريريريريريريريري   الَعاُِّب   املال
ي ال ذلك ملن  .عزوهبا َغَلم ه فعات  على فَعَزبهْ  ، تريْعز بَ  قاله رجل كانه له  بل فباعها وا ريريريريريريريريريريريريريري ى غلما  ل ال

، : فرٌس كانه مةريريريريريهورأب يف اجلاهلّية  األْعزاب ترّفق أهون األمور م ونة  ، فلزمه فيه مةريريريريري ٌَّة مل حيتسريريريريريبها. وِهراوأب
لته  لته  م َعزّبتهو ذكرها لَِبي  وغته من ق ماء الةريريريريريريريريعراء. عمرو عن أبيه : ي ال المرأأب الرجل : هي  صريريريريريريريريّ ومساصريريريريريريريريِ

لته وقابِلته وَّافه وقال ابن مشيل يف قوله : سريريريتج ونه عن أهله يف  بله أي  َعَزب قال : هو الذي معّز    ومساضريريريِ
 عن اَّّي. العاُّب : املال الَعزِي و  غاب.
وَمْمزورة :  مزعوبة أي يحملها مملوءة ، ويَْزأبها : كذلك. وقال الفّراء : قِربة يَْزَعبَُها ال شمر : جاء فالن بِقْربةقزعب : 

 وأنشد : مملوءة.

 من الف ْرينّ يريْزَعبري َها اجلميل  
 كل شيء أي يملؤه وأنشد يصف سيالً : يزَعبُ  : زاِعبٌ  أي يملؤها. ومطرٌ 

ر مريريريريريريريريريرين  فريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريريةمريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريرياُّ  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريري 

  
ِل   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

 
اء  مريريريريريريريريلريريريريريريريريه مريريريريريريريريزعريريريريريريريريوبريريريريريريريرية امل  فريريريريريريريريالريريريريريريريريَرْومسريريريريريريريريَ

  
 وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي وبِِحْمله إذا َمّر سريعاً.  يَْزَعبُ  إذا َجَرى. ومرَّ  يَْزَعبُ  أي مملوءة. وقال األصمعي : مّر السيل

قال أبو  .«من المال َزْعبَة لك أْزَعبُ و، إني أرسلت إليك ألبعثك في وجٍه يسلّمك هللا ويغنّمك »أنه قال لعمرو بن العاص : 

ْعبُ ومن المال أي أعطيك ُدْفعة من المال. قال  َزعبة لك أزعبُ  عبيد قال األصمعي : قوله :  : هو الدفع. وجاءنا سيل الزَّ

 ً وقال غيره  جامعها فمأل فرجها بفرجه.المرأة إذا  يَْزَعبُ  اإلناء إذا مألته. والرجل َزَعْبتُ  أي يتدافع. وقال الليث : يَْزَعُب زْعبا

ِعيبُ  : الرجل في قَْيئه إذا أكثر حتى يدفع بعُضه بعضاً.  َزَعبَ و ونَعََب بمعنًى واحد. َزَعبَ  والنعيُب : صوت الغراب ، وقد الزَّ

اِعِبيُ  الِقْربةُ إذا دفعْت ماءها. وقال المبّرد : َزَعبَتِ و كان يَْعمل  زاِعب ْزَرج يقال له :منسوب إلى رجل من الخَ  من الرماح : الزَّ

اِعبيُ  األسنّة. قال : وقال األصمعّي :  يَْزَعبُ  الذي إذا ُهزَّ كأّن كعوبه يجري بعُضها في بعض ِلِلينه. وهو من قولك مرّ  الزَّ

ا سهالً وأنشد :  بِحمِله إذا مّر مرًّ

 َنْصٌل كَلْصِل الزَّاِعِا فَِتيقو 
 : الِرَماح كلّها. وقال شمر في قوله : الزاعبية وقال ابن شميل : .الزاعبيّ  قال أراد : كنصل الرمح

 ََُّعَ  الغراب  وليته مل يريْزَع 
ْعب بمعنى زعم أبدل الميم باًء ، مثل َعْجب الذنَب وَعْجمه. وقال ابن السكيت : َزَعبَ  يكون  واحدهم : اللئام القصار. الزُّ

عب اء فيعلى غير قياس. وأنشد الفرَّ  ُزْعبُوبٌ   : الزُّ

يفريريريريريريريه   من الزُّعريريريريريريريِ  مل يضريريريريريريريريريريريريريريريرب عريريريريريريري و ا بسريريريريريريريريريريريريريريري

  
ِف و   رَّاٌب ر وَس الريريريريريريريريكريريريريريريريريرانريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريفريريريريريريريريأس ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وروى أبو تراب عن أعرابي من قيس أنه قال هذا البيت :

 ُِّْهِبهِ و جمتزىء بزِْعبه 
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ً ووأعطاه ِزْهباً من ماله فازدهبه  من ماله وَزَهَب لي ُزْهبَةً إذا أعطاه قطعة وافرة. ُزْعبَةً  لي زَعبَ وأي بنفسه.  فازدعبه  ِزعبا

 الشيء إذا حمله ، ومّر به فازدعبه أي َحَمله. اْزَدَعبَ  أي قطعةً. وقال األصمعي :

ْبعزبع :  م :: الذ الُمتََزبِّعُ  أبو عبيد عن األصمعي قال : .التزبُّع أصل بناء الزَّ  ي يؤذي الناس ويشاّرهم وقال متّمِ

ْرب ال تلق فريريريريريريامسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و    ْن تل ريريريريريريه يف الةريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريا  َزبريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريري ى الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريأس ذا قريريريريريريريريرياذورأب مريريريريريريريريري 

  
 لمعاوية. يتزبّع وفي الحديث أن معاوية عزل عمرو بن العاص عن مصر ، فضرب فُْسَطاطه قريباً من فسطاط معاوية ، وجعل

 .ُمتََزبِّعٌ  التَّغَيُّظ وكل فاحش سيّىء الخلقهو  التزبّع قال أبو عبيد :

بِيع وقال أبو عمرو :  .المتزبّع : الرجل المَدْمِدم في غضب. وهو الزَّ

ْوبَعة وقال الليث :  ، يقولون فيه شيطان مارد. َزْوبَعَةَ  ويكون اإلعصار أبا : اسم شيطان. الزَّ

ً  َزْوبَعَةُ  وقال ابن دريد :  .التزبع  واحداً ، وتحمل الغبار ، أُِخَذت من: ريح تدور وال تقصد وجها

 مشية األحرد. قلت : وال أدري من رواه عن المفّضل ، وال أعتمد هذا الحرف وال أُحقّه. الزوبعة وروي عن المفضل :

 : الظريف. البَِزيع عمرو عن أبيه قال :بزع : 

 بَْوَزعو فا بالَظْرف والَماَلحة وَذَكاء القلب. وال يقال إال لألحداث. قال :إذا ُوِص  بَِزيعَةٌ  ، وجاريةٌ  بَِزيعٌ  وقال الليث : يقال : غالمٌ 

 .البَِزيع : اسم امرأة ، وكأنه فَوعل من بَْوَزعوقلت :  : اسم َرْملة من رمال بني سعٍد.

 ابب العني والزاي مع امليم

 [ع ز م]
 عزم ، زمع ، زعم ، مزع ، معز : مستعملة.

 سمعت أبا الهيثم يقول في قوله تعالى : سمعت المنذري يقول : [21محمد : ] (فَِإذا َعَزَم اْْلَْمرُ )قال هللا جّل وعّز : عزم : 

لإلنسان ال لألمر. قال : وهكذا كقولهم :  العزمو،  يَعِزم األمر وال يُْعَزم هو فاعل معناه المفعول ، وإنما (فَِإذا َعَزَم اْْلَْمرُ )

 وإنما أُْهِلَك. َهلَك الرجلُ 

األمر  َعَزمتُ  فإذا جّد األمُر ولزم فرُض القتال. قال : هذا معناه. والعرب تقول : : (فَِإذا َعَزَم اْْلَْمرُ )وقال الزّجاج في قوله : 

يع  َعِليم  )عليه. قال هللا تعالى :  عزمتُ و  [.227البقرة : ] (َوِإْن َعَزُموا الطََّّلَق فَِإنَّ هللَا َسَِ

 عليه. يعِزم ، أي ال يثبت على أمرٍ  عزيمة ما َعقَد عليه قلبُك من أمٍر أنك فاعله. وتقول : ما لفالن العَْزمُ  الليث :وقال 

 َعْزَمك وله معنيان : أحدهما : خير األمور ما وّكدت .«عوازمها خير األمور»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 ورأيك ونِيّتك عليه ، وَوفَيت بعهد هللا فيه.

 قال أبو منصور : .عزائمه يحّب أن تؤتى ُرَخصه ، كما يحّب أن تؤتى عزوجلوروي عن عبد هللا بن مسعود أنه قال : إن هللا 



487 

 

ويف  الَعْزِمي   أبو العباس عن ابن األعرايّب قال :وَرَوى  : فرائضريريريريريريريريريريريه اليت أوجبها وأمران هبا. عزائمه
 
من الرجال : امل

هللا عليك بفعلها. وأما قول هللا  َعَزُ أي فرائضريريريريريريريريريريريريريريها اليت «عواُّمها  ت األمور»قوله  واملع  ال اين يف  لعه .
رِ ة وال مَسْزما  فيما فإن الفرّاء قال : مل َن [115طه : ] (َوََلْ َنَِْد َلُه َعْزماً )جل وعزَّ يف قصريريريريريريريريريرية  دُ :    له صريريريريريريريريريريَ

 فريَعل.
أمٍر  َعِزيمة على فعلها. يقال : َطَوى فالن فؤاده على عزْمتَ  واحدة ، وهي الحاجة التي قد العَِزيمةووقال أبو الهيثم : الَصِريمة 

 إذا أَسّرها في فؤاده.

 .ُعْزَمانٌ  وال َعْزمٌ  وال َعِزيمة وال َمْعَزم وال َمْعِزمٌ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : العرب تقول : ما له

ً  (َوََلْ َنَِْد َلُه َعْزماً )وقال بعضهم في قوله :  ً  أي رأيا وقال  واحد ، يقال : إن رأيه لذو َعِزيم. العَِزيمةو العَِزيمُ وعليه.  معزوما

 رواح.بها على الجّن واأل يُْعَزمُ  من الُرقَى : التي العَِزيمة الليث :

 الراقِي والَحّواء كأنه إقسام على الداء والَحيّة. َعْزمُ وعليك لتفعلنَّ أي أقسمُت.  َعَزْمتُ  وقال غيره :

 وقال الليث : االعتزام : لزوم القَْصد في الُحْضر. وأنشد لرؤبة :

  ذا اعتزمن الَرْهو يف انتها.ِ 
 َرْيِقط :الطريَق : يمضي فيه وال ينثني ، وقال األُ  يَْعتِزم والرحل

 معتزما  لل  ر ق اللوا  
على قارىء آيات السجود أن يسجد هلل فيها. والفََرس إذا ُوِصف باالعتزام فمعناه تجليُحه في ُحْضره  ُعِزمَ  السجود : ما عزائمو

 غير مجيب لراكبه إذا َكبَحه. ومنه قول رؤبة :

َلقْ 
َ
 م ْعَتزُِ التجليح ماّل  امل

سمعت قيساً يقول : سمعت األشعث يقول  ُمعَاذ عن عبد الجبار عن ُسْفيَان عن إسماعيل بن أبي خالد قال :حدثنا محمد بن 

 اْسته. بالعزوم أراد ُمفزعة. لعَُزوم لعمرو بن معديكرب : أما وهللا لئن دنوُت ألضرطنّك ، قال : كاّل وهللا إنها

ً  أراد أن لها عة : بها تنزل األفزاع فتجليها.وليست بواهية فتضِرط وإنما أراد  َعْزما : ذات صرامة  عزوم نفسه. وقوله : مفزَّ

 وَحْزم.

 عزمت شمر : .عزِمهِ  ، يقال : كذبته أمُ  َعْزم أمّ  الَصبور المجّدة الصحيحة العَْقد. قال : والُدبُر يقال لها : العزوم قال شمر :

من اإلبل التي قد  العَُزوم ما أِمر السجود فيها. قال األصمعي : السجود : عزائمو. العَْزمة عليك أي أمرتك أمراً ِجداً ، وهي

 أسنَّت وفيها بقية من الشباب.

الناقة الَهِرَمة  والعَْرَزُم : العَُزومُ وقال  .َعْزمٌ  : َعَجم الزبيب واحدها العُُزمُ و: بيَّاع الشِجير. قال  العَْزِميُ  وقال ابن األعرابي :

 أي صبٌر. َعْزمٌ  : الَصْبُر في لغة ُهَذيل. يقولون : ما لي عنك العَْزموالِدْلِقم. قال 

 [.115 طه :] (َوََلْ َنَِْد َلُه َعْزماً )وقال جّل وعّز : 
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 قال : صبراً. (ْزماً َوََلْ َنَِْد َلُه عَ )وأخبرني ابن َمنيع عن علّي بن الَجْعد عن ُشْعبة عن قَتَادة في قوله تعالى : 

 : َشِجير الَزبِيب. العَْزمُ وقال  .َعُزوم : العجائز واحدتهنّ  العُُزمُ  وقال ابن األعرابي :

 .العَُزمُ  الرجل : أُْسرته وقبيلته ، وجماعها ُعْزَمةُ  وقال أبو زيد :

 : المصّححون للموّدة. العََزَمةُ  وقال أبو عمرو :

هللا قال : حقٌّ من حقوق هللا أي واجب مما أوجبه هللا. وقال في قوله تعالى :  َعَزَمات من َعْزَمة وقال ابن شميل في قوله :

نِيِ نيَ )وقوله :  .َعْزم هذا أمر [65البقرة : ] (ُكونُوا ِقَرَدةً )  هذا فَْرٌض وُحْكٌم. [79آل عمران : ] (ُكونُوا َرابَّ

َمعُ  األصمعي :زمع :   األمَر لم يَْنثَِن عنه. أْزَمعَ  ، وهو الشجاع الذي إذا َزِميعٌ  اإلنسان إذا هّم بأمر ورجلٌ : ِرْعدة تعتري  الزَّ

َماعُ  والمصدر :  الزَّ

َمعُ  عليه. أبو عبيد : أزمعت عليه. قال شمر : وغيره يجيز أْزَمْعتُ  األمر ، وأنكر أْزَمعتُ  أبو عبيد عن الكسائي : الزيادة  : الزَّ

 اة.الناتئة فوق ِظْلف الش

ُموع األصمعي : ر ِرْجلها. َزمعتها من األرانب : التي تقاِرب َعْدَوَها وكأنها التي تَْعُدو على الزَّ . وهي الَشعَرات الُمَداّلة في مؤّخِ

 أي َعَدْت. أْزَمعَتْ  أبو عمر : يقال منه : قد

َمعَةُ  وقال أبو زيد :  .َزَمع : الزائدة من وراء الِظْلف ، وجمعها الزَّ

َمعُ  وقال الليث : وذكروا أن  كأنما ُخِلقتا من قَِطع القُُرون. قال : َزَمعَتَانَ  : َهنَات ِشْبهُ أظفار الغنم في الُرْسغ ، في كل قائمة الزَّ

ُموع ويقال : بل قال : .َزُموع ولذلك تنعت فيقال لها : َخْلف قوائمها. َزَمعات لألرنب ْزَمُع تَ  من األرانب النشيطةُ السريعة ، الزَّ

 ً  ، ُشبُِّهوا بَزَمع األظالف. َزَمعٌ  قال : ويقال لُرذالة الناس : إنما هم أي تخف وتسرع. َزَمعَانا

اعة وقال الليث : مَّ اعة. قلت : المعروف فيها  الزَّ بالزاي : التي تتحرك من رأس الصبّيِ في يافوخه. قال : وهي الرّماعة واللَمَّ

اَعة بالراء ، وما علمت  اعة أحداً روىالَرمَّ مَّ  غير الليث وهللا أعلم. الزَّ

َمعُ  وقال ابن شميل : ودنا خروج الِحجنة منها  َزَمعَتها الَحبَلَةُ إذا أعظمت أْزَمعَت : األُبَُن تخرج في مخارج العناقيد. وقد الزَّ

َمعة والِحجنة والنامية ُشعَب. إذا عظمت َمعة فهي البَنِيقة. وأكمحت الزَّ ضَّت وخرج عليها مثل القُْطن ، وذلك اإلكماح ، إذا ابيَ  الزَّ

َمعةو  أول شيء يخرج منه فإذا عظم فهو بَنِيقة. الزَّ

 النَْبُت إزماعاً إذا لم يَْستَِو العُْشب كله وكان قَِطعاً متفّرقة وبعضه أفضل من بعض. أزَمع وقال الليث :

ْمِعيُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : ْمِعيُ والخسيس.  : الزَّ  وهو الداهية من الرجال. : السريع الغضب. الزَّ

 َزَمعَ وَسلَمة عن الفّراء قال : قََزَع قََزَعاناً 
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 وهو َمةٌي مت اِرٌب. ََُّمَعاان  
َمعُ وأي باألمور الُمنَكرات. قال :  باألزامع وقال ابن األعرابي : جاء فالن القََزع من النبات : شيء ههنا وشيء ههنا مثل  الزَّ

 : َرَشَمةٌ ههنا َوَرَشَمةٌ ههنا. الزَمع في السماء. قال : والَرَشم من النبات مثل

 من نَْبت وُرْمعَةَ من نبت وُزوَعة من نبت ولُْمعَة من نبت وُرْقعة من نبت بمعنى واحد. ُزْمعَةٌ  « :نوادر األعراب»وفي 

ْعمُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :زعم :  ْعم ن حقًّا ويكون باطالً. وأنشد فييكو الزَّ  الذي هو َحّق : الزَّ

  يّن أذيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم أنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و 

  
ْم   كريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريا َُّعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريزكريريريريريريريريريريم ربريريريريريريريريريريّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري 

  
أنه قال : والبيت ألَُميَّة. وقال الليث : سمعت أهل العربية يقولون : إذا قيل : َذَكر فالن كذا وكذا فإنما يقال ذلك ألمر يُْستَيقَُن 

 (َفقاُلوا هذا ّلِِلَِّ ِبَزْعِمِهمْ )فالن. قال : وكذلك تفّسُر هذه اآلية :  زعم ه فلم يُْدَر لعلّه كِذب أو باطل قيل :َحّق ، فإذا ُشّك في

 أي بقولهم الكذَب. [136األنعام : ]

 َزعم أنه ، فكسروا األلف مع قال ، وفتحوها مع َزَعمووسمعت المنذرّي يقول : سمعت أبا الهيثم يقول : تقول العرب قال إنه ، 

عبد هللا قائماً ، وال تقول : قلُت زيداً خارجاً ، إال  زعمتُ  ِفْعل واقع بها أي باأللف متعّد إليها ؛ أال ترى أنك تقول : زعم ؛ ألن

ً أن تُدِخل حر  وأنشد : ؟فاً من حروف االستفهام فتقول : هل تقولُه فعل كذا ، ومتى تقولني خارجا

ا لريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريال ا ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريري ا  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ

  
ا  لريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول الريريريريريريريريريريري اَر  ريريريريريريريريريريريَْ

  
 .تزعم فمعناه فمتى تظّن ومتى

 وقال ابن السكيت في قوله :

ل  قريريريريريريريومريريريريريريريهريريريريريريريا َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وأقريريريريريريريتريريريريريريري  ا عريريريريريريريَ هريريريريريريريَ تريريريريريريريري  لريريريريريريريِّ ريريريريريريريْ  عريريريريريريري 

  
ِم   ر  أبريريريريريريريرييريريريريريريريريك لريريريريريريريرييريريريريريريريريس  ريريريريريريريريزعريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ مريريريريريريريريا  لريريريريريريريريَ  َُّعريريريريريريريريْ

  
ْقتَُها وأنا أقتل قومها ، فكيف أحبّها وأنا  قال يقول : كان ُحبّها َعَرضاً من األعراض اعترضني من غير أن أطلبه. فيقول : ُعلِّ

ْعمُ ول : ثم رجع على نفسه مخاِطباً لها فقال : هذا فِعل ليس بفعل مثلي. قا !أقتلهم أم كيف أقتلهم وأنا أحبّها إنما هو في  الزَّ

والرجل من العرب إذا حّدث عّمن ال يحقق قولَه  أي أمٌر غير مستقيم ، فيه منازعة بعُد. قلت : ُمَزاَعم الكالم. يقال : أمٌر فيه

 ومنه قوله : َزَعَماِته يقول : وال

 ل   َ  َّ ر وِمي  وال ُّعماتِهِ 
ُعوم أبو عبيد عن األصمعي : عمرو  وهو الذي ال يوثَق به. ُمَزاِعم الغنم التي ال يُْدَرى أبها َشحم أم ال. ومنه قيل : فالنٌ من  الزَّ

ُعوم عن أبيه قال : ،  المزعومة . قال فمن جعلها القليلة الشحم فهيالُمْزِعمة : القليلة الشحم ، وهي الكثيرة الشحم. وهي الزَّ

القوم  تزاعموأي ُمطِمع  ُمْزِعم أنها سمينة. وقال أبو سعيد : أمرٌ  أَزَعْمت اً له :وهي التي إذا أكلها الناس قالوا لصاحبها توبيخ

ً  على كذا ً  إذا تظافروا عليه. قال : وأصله أنه صار بعضهم لبعض تزاُعما أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و. زعيما

ْيُن َمْقِضيٌّ »  (َوَأََّن ِبهِ )لى :وقال هللا تبارك وتعا .«غاِرم الزعيمُ والدَّ
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رين ا تلفوا يف قوله  [72يوسريريف : ] َُِّعيمٌ  قالوا  يعا  : معلاه : وأان  .(َوَأََّن ِبِه َزِعيم  )قله : وما علمه املفسريريّ
ِعي  بن ج َبت وغته. أبو عبي  عن الِكسريريريريريريريريريريريائّي قال : أي  ََُّعاَمة  و  َُّْعما   به أُّعم   به ََُّعمه   به كفيل ، ملهم سريريريريريريريريريريريَ

 ذا  َُِّعَم يريْزَعم ََُّعما  و  ذا كَفَل.  ََُّعَم يريْزع م  ََُّعاَمة   كَفله  به. وأ ربين امللذرّي عن ثعل  عن ابن األعرايّب قال :
 طِمع وقال لَِبي  :

عريريريريريريريريا   فريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريت عريريريريريريريري ائريريريريريريريري   األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
را  و   امريريريريريريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريالُِ و ِوتريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َعامة قال أبو العباس : َعامة يقال الشرف والرياسة. قال وقال غير ابن األعرابي : الزعامةويقال : الشرف  الزَّ  : الِدْرع. الزَّ

ْعمُ و قال : .َزْعمٌ و ُزْعم القوم سيّدهم وِمْدَرُههم وقال الليث : يقال زعيم الفّراء :وقال  القوم سيّدهم والمتكلِّم عنهم. زعيمو  الزُّ

ْعمُ وتميميّة.  ا في الكالم فأحسن  زعمتْنيوأني ال أحبّها ،  زعمتْ  وتقول : حجازية. قال : الزَّ ال أحبّها ، يجيء في الِشعر. فأمَّ

ْعم ذلك أن تُوقِع  . وأنشد :ُدون االسم (أن)على  الزَّ

مريريريريرييريريريريري  كريريريريريلريريريريريريريه أجريريريريريهريريريريريريريل فريريريريرييريريريريريكريريريريريم    فريريريريريريريإن تريريريريريزعريريريريري 

  
م بريريريريريعريريريريريريري ِك  جلريريريريريهريريريريريريريل   لريريريريريْ َريريريريريريريريه اَّريريريريريِ  فريريريريريريريإين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 التكذب وأنشد : : التزّعموأي َطِمَع في غير مطَمع. قال  َمْزَعم فالن في غير زِعم قال : ويقال :

 فأيّها الزاِعم ما تريَزّعَما
ْعِميُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : ْعِميوالكذَّاب  الزَّ ْعم وقال شمر : روي عن األصمعي أنه قال : الصادق. الزَّ الكذب. قال  الزَّ

 الكميت :

  ذا اإلكريريريريريريريريريرياُ اكريريريريريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا

  
ِذب  و   َم الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريان َُّعريريريريريريريريريريريريْ

  
كثر ما أ التزاعمو الزعم كنيةُ الكذب. وقال شمر : زعموا يريد السراب. قال شمر : والعرب تقول أكذب من يَْلَمع. وقال ُشَريح :

 بمعنى القول. ويروى للجعدّي يصف نوحاً : الزعم يقال فيما يَُشكُّ فيه وال يَُحقَّق. وقد يكون

ْم واركريريريريريريريريريريريريرينْب أبهريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريك  َن  وِدَي قريريريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  مريريريريريريريريريريريريَ  هللا مريريريريريريريريريريريريْوف  لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياس مريريريريريريريريريريريريا َُّعريريريريريريريريريريريريَ

  
 الحيّة. الِمْزَعاَمةوفهذا معناه التحقيق. 

نَّ وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن َسلَمة عن الفّراء قال الكسائّي : إذا قالوا : ُعزَمةٌ صادقة ألتينَّك رفعوا ، وَحْلفَةٌ صادقة ألقوم

. قال :  ْعموقال : وينصبون يميناً صادقة ألفعلنَّ عمو الزَّ عمو الزُّ  ثالث لغات. الّزِ

وَمعيزاً وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن  ِمْعزىً  . ويجمعَماِعز يقال للواحد. و: ذوات الشعِر من الغَنَم المعَزُ و الَمْعزُ معز : 

قال : وهو المعتمد عليه. قال : وكذلك ُدْنيَا ال  تُْصَرُف إذا ُشبَِّهْت بِمْفعَل. قال وأصله فِْعلَى فال تصرف. ِمْعزى األعرابي قال :

 ويقال : رجل أصليّة. قال : ومن صرف ُدْنيا شبَّهها بفُْعلَل ، واألصل أالَّ تصرف. الِمْعَزى ت الميم فيتصرف : ألنها فُْعلَى. قل

 إذا كان حازماً مانعاً ما وراءه َشْهماً ، ورجٌل ضائن إذا كان ضعيفاً أحمق. قال ذلك ابن حبيب. ثعلب عن ماِعز
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ِ  ا َْلق :  املاِعز َلع. وقال الليث : الرجل: البخيل الذي َيمع و َْ  املْعزِيّ  ابن األعرايب قال : : الةريريريري ي  َعصريريريريْ
 وقال غته : رجل :  اعة ال ياثل من األوعال. األْمع وُّو  من رجل ، أي ما أ ريريريريريريريريريريريري َّه وأصريريريريريريريريريريريريلبه. أمعزه ي ال ما
ك ت   وقال : رجل ضريريائن : .مواعزه وقال األصريريمعي : ِعيتَاُ الرمل ضريريوائله ، وِل َافه : .ِمْعزى : صريريامس  َمعَّاُّ

ْل  الرأي. الر  ريريي عن األصريريمعّي قال أمعز  ذا كان معصريريو  . وما ماِعز اللحم. ورجل  األْمَعز رأيه  ذا كان صريري 
ْعزاءو : املكان الك ت اََّصى 

َ
عه على .َمْعزاوا و  أَماِعز م له. و مع امل  وأنة  الليث : م ْعز   ور ا   

ْرهريريريريِ    اس  يريريريريري  بريريريريريريريَ اٌد هبريريريريريريريا الريريريريَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا ريريريريريريريَ زهريريريريريريريَ عريريريريْ  مريريريري 

  
رَا   بريريريريريريلريريريريريريرياِ  الريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريون والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالقريريريريريريمريريريريريريريَة اَّريريريريريريمريريريريريري 

  
الصحراء فيها إشراٌف وغِلٌظ ، وهي طيٌن وَحًصى مختلطاِن غير أنها أرض ُصْلبة  : الَمْعَزاء وقال مثمر قال ابن شميل :

: الثالثون  األُْمعُوز د :أبو عبيد عن أبي زي غليظة الموطىء ، وإشرافها قليل لئيم تقود أدنى من الدعوة وهي َمِعَرة من النبات.

 مثلها وكذلك الِضئين. المعيزومثلها  الَمْعزُ وللذكور واإلناث ،  الِمْعِزى من الِظباء إلى ما زادت. وقال ابن شميل :

روى ابن المبارك عن  معناه : ما عليه ُحّزة لحم وكذلك ما في وجهه لحادة لْحم «لَْحمٍ  ُمْزَعةُ  ما عليه»في الحديث : مزع : 

 ُمْزعةُ  عمر عن عبد هللا بن مسلم عن حمزة بن عبيد هللا عن ابن عمر قال : ال تزال المسألة تأخذكم حتى يلقى هللا ما في وجههم

عَ  ويقال : لحم ً  فالن أمره َمزَّ لحم في باب النفي. وقال  ُمزَعة ما عليهـ  فيما َرَوى عنه أبو عبيدـ  إذا فّرقه. وقال الكسائي تمزيعا

 الَمْزِعيُ  الشيء : ُسقَاطتهُ. ثعلب عن ابن األعرابي : مَزاَعةو ِمَزعٌ  من الريش والقطن كالِمزقة والبِتْكة وجمعها الِمْزَعة الليث

ً  بالليل تَْمَزع النّمام ويكون السيّار بالليل والقنافذ  إذا سعت فأسرعْت. وأنشد الرياشي لعَْبدة بن الَطبِيب : َمْزعا

َس الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريال  ُ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريريوٌُ  ذا َدمريريريريريريريريريريَ

  
َ جريريريريريريريريوا قريريريريريريريريلريريريريريريريريافريريريريريريريريذ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرية متريريريريريريريريزع     مسريريريريريريريريَ

  
ً  اللحم مّزعوتضرب مثالً للنّمام.   إذا قطَّعه وقال ُخبَيب : تمزيعا

 ذلريريريريريريريريريريريريك يف ذا  اإللريريريريريريريريريريريريه و ن يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأو 

  
و ممريريريريريريزَّع   لريريريريريريْ  يريريريريريريبريريريريريريريارك عريريريريريريلريريريريريريى أوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بيدها إذا َزبََّدتهُ تقَّطعه ثم تؤلفه فتجّوده بذلك. القطن  تمّزع إذا أسرع في َعْدوه. والمرأة يمَزعُ  الظْبيُ  َمَزعَ  وقال الليث : يقال

اع وقال ابن األعرابي : القُْنفُذ يقال له : لحم وال ِحْذفَةً  ُمزَعةَ  وقَزَع. عمرو عن أبيه : ما ذقتُ  َمَزعَ  ويقال للظبي إذا َعَدا : .المزَّ

 وكاً بمعنى واحد.وال ِحذبة وال لحبَةً وال ِحْرباءة وال يَْربوعةً وال َمالكاً وال َمل

 أبواب العني والطاء

 ع ط د
 [.عطد]استعمل من وجوهه : 

دٌ  أبو العباس عن ابن األعرابي : َسفَرعطد :   نوادر»: شاٌق شديد. وفي  َعَطوَّ
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وٌَّد أي طويل. وقال ابن مشيل : هذا طريق َعَ وَّدٌ  َجَبلٌ « : األعراب أي بنيِّ يذه  فيه  َعَ وَّدٌ  وَعَ رٌَّد وَعصريريريريريريريريريريريريَ
 وأنة  : السفر الةاّق الة ي . الَعَ وَّد مسي ما  اء. وقال الليث :

وََّدا را  عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َوَدا   يريريريريريريري ك ذا الريريريريريريريلريريريريريريريون الريريريريريريريبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريِ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ط. وقال  دُ  الفّراء :قال : وبعٌض يقول : َعَطوَّ  : الطويل. العََطوَّ

دُ  وقال أبو عبيد : ً  االنطالق السريع. العََطوَّ داً  ويقال ذهب يوما  أي يوماً أجمع وأنشد : َعَطوَّ

وََّدا م أدمي يريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ ا  عريريريريريريريريَ َرى لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريا أو أبريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 :(ع ط ظ)،  (ع ط ت)

 مهمَّلت.

 [ابب العني والطاء مع الذال]

 ع ط ذ
 [.مستعمالت]عذط ، ذعط. 

لق والَزلق وهو الثَُموت والثَّّت. وقال : الِعذيَوَطة من النساء : التي  الِعْذيْوطُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :عذط :  هو : الُزمَّ

وقال  كسل أو أحدث.الذي إذا غشي المرأة أ الِعذيَوط تحدث إذا أُتِيَْت وهي التيتاءة ويقال : رجل تيتاء إذا كان كذلك وقال شمر :

 : الذي إذا أتى أهله أبَدى. والجميع العذاويط والعذاييط. الِعْذيَْوط الليث :

 . ويجمع أيضاً على ِعْذيَْوِطين. ومنهم من يقول ِعْظيَْوط بالظاء.يُعَذيُط َعْذيَطةً  الرجلُ  َعْذيطَ  وقد

 َذلّي :إذا ذبحه. وقال الهُ  َذَعَطه : الذابح ، الذاعط األصمعّي :ذعط : 

  ذا وردوا مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوا

  
يريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريذاعريريريريريريريريريريريريِ ِ   مريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريو   هلريريريريريريريريريريريريِ

  
 المنيةُ وَسَحطته. َذَعَطتهوبالسكين ،  ذعْطته : الذبح نفسه. وقد الذَّْعط وقال الليث :

 [ابب العني والطاء مع الثاء]

 ع ط ث
 استعمل من وجوهه : ثطع ، ثعط.

وهو مثل  .مثطوع فهو ثُِطعَ  وقال الليث : وهو الُزكام. الثُّطاع مأخوذ من الثَُّطاِعي الفّراء قال :أبو العباس عن َسلَمة عن ثطع : 

 الزكام والسعال.

ً  اللحمُ  ثَِعط عمرو عن أبيه :ثعط :   إذا أنتن. وأنشدني أبو بكر اإليادي : ثَعَطا

ا عريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  أيكريريريريريريريريريريل َّريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا   ئريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريري  ثريريريريريريريريريريَ

  
ا  رِطريريريريريريريريريريَ  أكريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه األكريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريَ
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 وقال بعض شعراء ُهذيل يهجو نساء : .الثَِّعَطة وَخِرط به أي َغّص به. وقال أبو عمرو : إذا َمِذرت البَْيضة فهيقال 

ودٌ  راب وهريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َن الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ

  
   ُ َ ا ٌح فريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريري  ه  فريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريَ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ويَْدقُْقنه. فُلح : جمع الفَْلَحاء : الشفِة. فَدام : َهِرَمات.: يرَضْحنَه  يُثَعّْطنَه العََراب : فثم الَخَزم ، واحدته َعَرابة.

 ابب العني والطاء مع الراء

 [ع ط ر]
 عطر ، عرط ، طعر : مستعملة.

 رعط ، رطع ، طرع : مهملة.
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 َعِطر . ورجلٌ ارةالِعط ، وِحْرفته : العَّطار : اسم جامع لهذه األشياء التي تعالج للطيب. وبَيَاعه : الِعْطر قال الليث :عطر : 

 .يتعّطرا إذا كانا طيّبَْي ريح الِجْرِم وإن لم َعِطَرة وامرأةٌ  َعِطر وقال غيره : رجلٌ  إذا تعاهدا أنفسهما بالطيب. َعطَرة وامرأةٌ 

. والمرأة ِمعِطيرو ِمعطارو َعِطرو عاِطر ، وهو المِحّب للِطيِب. وقال : رجلٌ  ُعُطر ، وجمعه عاِطرٌ  وقال ابن األعرابي : رجلٌ 

ة. قال : والَمِطرة : الكثيرة الِسَواك ، وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن  َعِطرة مثله. وزاد غيره : يقال امرأة َمِطرة بَّضة َمضَّ

 تتعّطرووِعْرِمٌس أي كريمة. وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه : تأطَّرت المرأةُ  ِمعطارو ِمْعَطرة ابن األعرابي قال : ناقة

ج.   للباهلّي في قول الراجز :« المعاني»وقرأت في كتاب  إذا أقامت في بيت أبويها ولم تتزوَّ

ا زيريريريريريريريرين ال أنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ فريريريريريريريريي عريريريريريريريريلريريريريريريريريى عريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريْ

  
ر  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريرا ريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريَ ل مسريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأنَّ ظريريريريريريريريريريريِ

  

 َصاِلٌ  م ْعَ رأب كربا او 

وتاجرة إذا كانت نافقة في  عِطرةو َعطَّارة : حمراء. وجعل األخرى ظل حجر ألنها سوداء. قال شمر : ناقة ُمعَطرة قال

وسائري فذري يقال ذلك لمن أتاك بما ال يحتاج إليه ويمنعك ما تحتاج إليه ،  أْعِطري وقال أبو عبيدة : يقال : بطني السوق.

 .كأنه في التمثيل رجل جائع أتى قوماً فطيَّبوه

إذا  اعترطهوفالن ِعرض فالن  َعَرط ويقال .الِعْريَط أهمله الليث. وقال أبو الحسن الِلْحياني : العَْقرب يقال لها أُمّ عرط : 

 : الشّق حتى يَْدَمى. العَْرطُ  اقترضه بالِغيبة وأصل

وهو  إجبار القاضي الرجَل على الحكم. قلت : وهذا مما أهمله الليث. الطَّْعرُ  روى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :طعر : 

 .«الياقوت»حرف غريب لم يرِوه غير أبي ُعَمر صاحب كتاب 

وَرَطعَها َرْطعاً ، يكنَى به عن الجماع. ولم أسمعها لغيره وال أدري ما  َطْعراً  فالن جاريته َطعَرَ  « :كتابه»وقال ابن دريد في 

 ل : اعترط الرجُل إذا أبعََد في األرض.صحتها. قال : وقا

 ابب العني والطاء مع الَّلم

 [ع ط ل]
 مستعمالت. عطل ، علط ، لعط ، لطع ، طعل ، طلع :

م.  : الطاِعل أهمل الليث طعل. وروى أبو ُعَمر عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :طعل :  : القَْدح في  الطَّْعلوالسهم المقوَّ

 وهما حرفان غريبان لم أسمعهما لغيره.األنساب. قلت : 

: ما لَِزق بنَجفة الَجبَل. يقال  اللُّْعطُ  :ـ  فيما قرأت بخّط َشِمر لهـ  أهمله الليث أيضاً ، وهو معروف. قال النضر بن ُشَمْيللعط : 

 لك الموضع من الحائط والجبل يقال له :وذ يا فالن. ومّر بفالن اَلِعطاً أي َمّر ُمعَاِرضاً إلى َجْنب حائط أو َجبَل. اللُّْعطَ  خذ :

 الَماَلِعط أي ترعى قريباً من البيوت وأنشد شمر : تَْلعَط . والَماَلِعُط : المراِعي حول البيوت. يقال : إبل فالناللُّْعطُ 
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اٌ  هريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريا راعريريريريريريريريريريري   ال جريريريريريريريريريريريَ

  
ا  البريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ه الريريريريريريريريعريريريريريريريري  وطريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريو  قريريريريريريريريَ

  

اَلِع َاذا  ف ض ول تريْلَع   
َ
 امل

ً  فالن بحقّي لَعَطني قال : وَجنَاح : اسم راعي َغنَم. وجعل هابطاً ههنا واقعاً وقال غيره : أي لوانِي به وَمَطلَنِي. وروى أبو  لَْعطا

 الجبل وهو أصله. لُْعط الرجُل إذا مشى في أْلعَطَ  ُعَمر عن ثعلب عن ابن األعرابي :

 وهي التي بِعُْرض ُعنُقها لَْعَطاء الجبل أيضاً. ورأيته الِعطاً أي ماشياً في َجْنب الَجبَل. أبو عبيد عن أبي زيد : نَْعجة لَْعط ويقال

 عاِطل أبو عبيد عن الفّراء : امرأةعطل :  سوداء وسائرها أبيض. قلت : وهذه الحروف كلها صحيحة وقد أهملها الليث. لُْعَطة

 مثلها. وأنشدنا القَنانّي : ُعُطلٌ  عليها. قال : وامرأةبغير هاء : ال ُحِلّي 

ْ  عريريريريريريرياطال  و  ة السريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريَّ ه من ك   لو أ ريريريريريريريريريريريريريريريَرفريريريريريريريَ

  
ا.     لريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريَه غريريريريريريريريزاٌل مريريريريريريريريا عريريريريريريريرييريريريريريريريريه َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الشّماخ :

   ظبية  ع   ال  مس َسانََة اجلِي 
َعَطالً وُعُطوالً  تَْعَطلُ  المرأة َعِطلَتِ  الليث :من الخيل : التي ال أرسان عليها. وقال  األعطالو: ال َوتَر عليها.  ُعُطل وقوسٌ 

لَ  إذا لم تَْلبَس الِزينة وإذا تُِرك الثَْغُر بال حاٍم يحميه فقد تَعَطَّلَتو لَت والمواشي إذا أهِملَْت بال راع فقد .ُعّطِ وكذلك الرعيّة  ُعّطِ

لُوا ، وقد ُمعَطَّلون إذا لم يكن لها واٍل يسوسها فهم  تعطيلو ال يُْستقى منها وال ينتفع بمائها. (بِْئٍر ُمَعطََّلةٍ ) لوا. وأي أهمِ  ُعّطِ

لَتوالحدود : أالَّ تقام على َمن وجبت عليه.   فالن ذو الغاَّلت والمزارع إذا لم تُْعَمْر ولم تُْحَرث. وسمعُت العرب تقول : ُعّطِ

من االستقاء بها وفي حديث عائشة في صفة أبيها :  فتعطَّلت وَذُمها : إذا تَقَطع َعِطلَة إذا لم تكن له صنعة يمارسها. وَدْلوٌ  ُعْطلة

ى أمر اإلسالم بعد ارتداد الناس ، وأوهى أمر الردَّة حتى  العِطلة فرأب الثَأْي وأوذم ، أرادت أنَّه رّد األمور إلى نظامها وقوَّ

: تمام الجسم  العََطلو . سمعته من أهل األحساء.: ِشْمراخ من شماريخ فُّحال النخل يؤبَر به العَِطيلو استقامت له الناس.

ة الجسم  َعِطلة وهي ناقة العََطل وقال أبو عمرو : ناقة حسنة إذا كانت حسنة الُجْرَدة. العََطل وطولُه. وامرأة َحَسنة إذا كانت تامَّ

 ونوق َعِطاَلت. وقال لبيد : والطول.

ال  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريال نريريريريريريريريريتريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياوُّ الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
ز وُِ   ر املريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريارب والريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريْ     الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الناقة الطويلة في ُحْسن َمْنَظر وِسَمن. وقال ابن ُكْلثوم : العَْيَطلو: يعرف في ُعنُقها أنها غزيرة.  َعِطلَة وقال الليث : شاة

ر كريريريريريريريريريريريريْ ل  أدمريريريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ ْي عريريريريريريريريريريريريَ  ِذراعريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا    لريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريون مل تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرأ جريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريِ

  
 أي ُحسن جسٍم. وأنشد أبو عمرو : َعَطلٍ  ذات َعِطلة طويلة من النساء في ُحْسن جسم. وامرأة : َعْيَطلٌ  وقال الليث : امرأة

 َوْرَهاء  ذا   َعَ ل  َوِسيم  
 وهو الذي يقول فيه القائل : َعَطالَة ورأيت بالسَّْوَدة من ديارات بني سعد جبالً منيفاً يقال له :
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رَا يتريريريريريريري  ة فريريريريريريريانريريريريريريريْ الريريريريريريريَ ا يف عريريريريريريريَ ريريريريريريريَ ومريريريريريريريَ   ريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريّي قريريريريريريري 

  
ا  َرى مريريريريريريريريريرين ذي أ نريريريريريريريريريريني أُ بريريريريريريريريريريْرقريريريريريريريريريريَ  أانرا  تريريريريريريريريريريريَ

  
الحسناء  من النساء : المعطال وقال ابن شميل : .التعّطل من النساء : التي تُكثر الِمْعطالو : ترك الُحلّي : التعّطل وقال شمر :

 مواقع ُحليّها. وقال األخطل : المرأة : َمعَاِطلوالتي ال تبالي أاّل تتقلّد قِاَلدة لجمالها وتمامها. قال 

 َُّاَنْه َمَعاِطلها  ل  ّر والذه ِ 
 قال ويقال : امرأة َعْطاَلء : ال حلّي عليها.

 ال ِسَمةَ عليها. وقال األحمر : ُعلُطٌ  و عبيد : وقيل ناقة: بال ِخطام. قال أب ُعلُط أبو عبيد : سمعت األصمعّي يقول ناقةعلط : 

ً  الِعاَلط ِسَمة في العُنُق بالعَْرض وقد َعلَْطتها أْعلُُطها وأنشد  . وقال غيره : ِعاَلطا الحمامة طوقها في َصْفَحتَْي عنقها بسواٍد.َعْلطا

: 

الطريريريريني  درْ   لريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريعريريريريريريرياء الريريريريعريريريريِ  مريريريرين الريريريريعريريريري 

  
اء  َم ِلع ا   لةريريريريريريريريريريريريريريمس أسريريريريريريريريريريريريريريَحمريريريريريريافري ر وَع أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  وأنشد : : الِقالدة. العُْلَطة وقال ابن السكيت :

نِي  عريريريريريريريريريريْ  ذي ر عريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ني   تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريريرية متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
ً  البعير َعلطتُ  وقال أبو زيد : ً  إذا َوَسْمتَه في ُعنُقه. قال : وعلَّطته َعْلطا من  ُعلُطٌ  إذا نزعَت َحْبله من عنقه. وهو بعير تعليطا

سواد تخّطه المرأة في وجهها تتزيَّن به. وكذلك اللُْعطة. قال : ولُْعطة الصقر : ُسْفعَةٌ في  العُْلَطةُ  ِخَطامه. وقال ابن دريد :

نوادر »الِقَصار من الَحِمير. قلت : وهذا من  أيضاً : العُلُطو: الطوال من النوق.  العُلُطُ  وجهه. أبو العباس عن ابن األعرابي :

 لَمْرخ. وأنشد :وعاء ثمر ا : اإلعِليط وقال : .«ابن األعرابي

 كإعلي  َمرْ    ذا ما َصِفرْ 
شبّه به أُذُن الفرس. وقال الليث : ِعاَلط اإلْبرة : خيطها. وِعالط الشمس : الذي كأنّه خيط إذا نظْرت إليها. وكذلك النجوم. 

 وأنشد :

اٌ  و  لريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريال  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريُو مريريريريريريريريريريريري 

  
ْرق لريريريريرييريريريريريس لريريريريريريريه انريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب     كريريريريريحريريريريريبريريريريريريريل الريريريريريفريريريريريَ

  
 قال : الفَْرق : الكتَّان. قلت : وال أعرف الفرق بمعنى الكتّان. وقال غيره : أعالط الكواكب هي النجوم المسّماة المعروفة كأنها

ال ِسَمة عليها وال :  ُعلُط أعالط الكواكب هي الَدَرارّي التي ال أسماء لها من قولهم : ناقة بالِسَماِت. وقال بعضهم : معلوطة

اطو ِخطام. ونوق أعالط. طَ  : ركوب الرأس والتقحم على األمور بغير َرِويَّة. يقال : األعلوَّ طوفالن رأَسه ،  اعلوَّ الجمُل  اعلوَّ

طها العنَّاقةَ  اذ. يَعلّوِ  إذا تسدَّاها ليضربها. وهو من باب األفعّوال مثل األخرّواط واالجلوَّ

ً  مسُ الش طلعَت يقال :طلع :  ً و تطلُع ُطلُوعا  تطلع : الموضع الذي المطِلعوالفجر والنجم والقمر.  طلع . وكذلكطاِلعَة فهي َمْطلعا

ا قول هللا جّل  [.90الكهف : ] (َحَّتَّ ِإذا بَ َلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدها َتْطُلُع َعلى قَ ْومٍ )عليه الشمس وهو قوله تعالى :  وأمَّ

 (الفجر َمْطِلعِ  هي حتى)فإن الكسائي قرأها  [5القدر : ] (َسَّلم  ِهَي َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ ) وعّز :
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بكسريريرير الالُ. وكذلك روى عبي  عن أيب عمرو بكسريريرير الالُ. وقرأ ابن ك ت وانفع وابن عامر واليزي ّي عن أيب 
قال : وهو  .(َمْطَلعِ )بفتح الالُ. وقال الفرّاء : أك ر ال رّاء على  (ِع اْلَفْجرِ ِهَي َحَّتَّ َمْطلَ )عمرو وعاصم ومحزأب 

مله ،  ال أن  ي ْ َلع  لكسريرير هو املوضريريع الذي امل ِلعو ،  ال لوع  لفتح هو امل َلع أقوى يف قياس العربية ن ألن
وقال :  ذا كان اَّرف من  ب فريَعَل  فيكسريريريريرون وهم يري ون املصريريريري ر. م ِلعا   الةريريريريمس طلعه العرب ت ول :

 ثر  العرب يف االسم مله واملص ر فتح العني  ال أمسرفا  من ريريريريريريريريري  م ل َدَ َل ي   ل وَ رََج وما أ بههماريريريريريريريريري  يريْفع ل
ِ   امل ِلعو األ اء ألزموها كسريريريريريرير العني يف مفِعل. من ذلك املسريريريريريريِج   َسريريريريريريْ

َْجزِر   واملغِرب واملةريريريريريريرِق وامل
واملفرِق وامل

ك وامللِبه  فجعلوا الكسريرير عالمة لالسريريم ، والفتح عالمة للمصريري ر. قله أان : والعرب  واملسريريِكن  واملرِفق  وامللسريريِ
 و ن كان ا ا  ريريريريري   مل ِلع ألنه ذه  (الفجر َمْ ِلعِ  هي مسىت)تضع األ اء مواضع املصادر ، ولذلك قرأ من قرأ 

بكسر  (الفجر َمْ ِلعِ )هذا قول الكسائي والفرّاء. وقال بعض البصريني : من قرأ و  .امل َلع م ل ال لوع   ريريريريريريريريريريريريريريري 
 قال ذلك الزّجاج. وأمسسريريريريريريريبه قول ا ليل أو قول سريريريريريريرييبويه. وقال الليث : ي ال .ال لوع الالُ فهو اسريريريريريريريم لوقه

فالن  ذا أ ريريريريريريريريريرف على  عَ اطَّلَ و قال :  .طَْلَعَتك : ر يته. ي ال مسّيا هللا طَْلعتهو فالن عليلا من بعي . قال :  طلع
ال رّاء  [55،  54الصريريريافا  : ] (قاَل َهْل أَنْ ُتْم ُمطَِّلُعوَن * فَاطََّلعَ )غته. وقول هللا جّل وعّز :  أطلعو  ريريرييء ، 

سريريريريريريريرياكلة ال اء  (م ْ ِلعونِ  هل أنتم)كلهم على هذه ال راءأب ،  ال ما رواه مسسريريريريريريريريني اجل ْعِفّي عن أيب عمرو أنه قرأ 
 ريريرياذ عل   (م ْ ِلع ونِ )وكسريريرير اللون يف  بضريريريم األلف وكسريريرير الالُ على فأ ْفِعْل قله : فأ طِلعَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مكسريريريورأب اللون

بال  م ْ ِلع وه وهل أنتم م ْ ِلعيَ  على هذا املع  : هل أنتم اللحوّيني أ عني ، ووجهه ضريريريريريريريريريريريريريريعيف. ووجه الكالُ
 نون ن ك ولك : هل أنتم  ِمروه و ِمرّي. وأما قول الةاعر :

ه   ر ونريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريون ا ريريريريريريريريريريت وا مريريريريريريريريريريِ

  
ا  وا من  ريريريريريريريَ ل األمر م عيَتمريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا َ ةريريريريريريريريريريريريريري 

  
 54الصافات : ] (َهْل أَنْ ُتْم ُمطَِّلُعوَن * فَاطََّلعَ )دة الفصيحة فوجه الكالم : واآلمرون به. وهذا من شواذّ اللغات. والقراءة الجيّ 

يف َسواِء )المسلم فرأى قَِرينَه  فاطَّلع ومعناها : هل تحبون أن تتطلَّعوا فتَْعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار [.55، 
فهي جائزة في العربيّة ، وهي بمعنى  فأْطلَع فتح النونب (ُمْطِلعونَ  هل أنتم)أي في وسط الجحيم. وإن قرأ قارىء :  (اجلَِْحيمِ 

إذا طالت  ُمْطِلعَة عليهم بمعنًى واحٍد. وقال ابن السكيت : يقال : نخلة اّطلعتوعليهم  َطلَْعتُ  يقال : .مّطلعُونو َطاِلعُون هل أنتم

 بمعنًى واحد. اّطلَْعتُ ومن فوق الجبل  أْطلَْعتُ  النخلةَ التي بحذائها فكانت أطول منها. وقد

ً وإْطاَلعاً ،  الطَّْلع النخلُ  أْطلَعَ  وقال أبو زيد : يقال ً  على أمرهم َطلَْعتُ و،  َطلََع الطَّْلع يَْطلُع طلوعا عليهم  اّطلعتُ و،  أطلُع ُطلُوعا

ً  في الجبل تُ َطلَعْ واّطالعاً   إذا أدبرت فيه حتى ال يراك أطلُُع طلوعا
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 ذا أقبله عليه. أبو عبي  يف  ب اَّروف اليت فيها ا تالف اللغا   طلوعا   على صريريريريامسا طَلعه  و صريريريريامسبك 
 طََلعه أْطل ع قال : وقال أبو عبي أب فيهما  يعا  : .أْطل ع على ال ُو طََلعهو ،  أطَلع ه اجلبل طِلْعه واملعاين :

 ذا ِغبه  أْطل ع ط ل وعا   على ال ُو طََلعه وأقرأين اإلَ دّي عن مشر أليب عبي  عن أيب ُّي  يف  ب األضريريريريريريريريريري اد :
عليهم  ذا أقبلريريريريه  ليهم مسىت يروك. قلريريريريه : وهكريريريريذا َرَوى اَّرّاين عن ابن  طََلعريريريريهو علهم مسىت ال يريَروك ، 

 عليهم  ذا ِغْبه علهم ، وهو صريريريريريريريريريحيح ج ِعل َعَلى فيه  ع  عن كما قال هللا جلَّ وعّز : طََلعه ه :السريريريريريريريريريكي
معلاه  ذا اكتالوا عن اللاس ومن اللاس  [2،  1امل ففني : ] (* الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى النَّاسِ  َوْيل  ِلْلُمَطفِ ِفنيَ )

ْيَ اِوّي عن الر  ريريريّي عن األصريريريمعي قال ، كذلك قال أهل اللغة أ عون. وأ ربين ا مللذري عن أيب اَّسريريرين الصريريريَ
وي ال  أمرك. أْطِلْعِ  ِطْلعَ  رأيه ما فيه. ومن  ّ ي ال أْطَلْعَته : كل م م ن من األر. ذاِ  الرْبوأب  ذا ال ِّْلع   :
 الرجل  طالعا   ذا قاء. أطَلع :

والطالئع الجماعات.  طليعة والجميع طليعة العدّو. ويسّمى الرجل الواحد ِطْلع ليّطلعوا القوم : الذين يبعثون طليعة وقال الليث :

يفة والبَِغيَّة بمعنى  ، كل لفظة منها تصلح للواحد والجماعة. الطليعة قلت : وكذلك الَربِيئة والّشِ

 .الُمّطلَع َهْولوُروي عن عمر بن الخطاب أنه قال عند موته : لو أنَّ لي ما في األرض جميعاً الفتديت به من 

هو موضع االّطالع من إشراٍف إلى االنحدار ، فشبّه ما أشرف عليه من أمر اآلخرة  الُمطَّلَع قال أبو عبيد قال األصمعي :

 وهذا من األضداد. الَمْصعَد من أسفل إلى المكان الُمْشِرف. قال : الُمطَّلَع بذلك. قال : وقد يكون

 معناه : لكل َحد َمْصعٌَد يُْصعد إليه ، يعني : «ُمطَّلَع لكل حرف َحّد ولكل َحدّ »ذكر القرآن : حديث عبد هللا بن مسعود في  ومنه

 من معرفة علمه. ومنه قول جرير :

بريريريريريريريريريريريريْه  ي  ريريريريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريريريريَ ٌر عريريريريريريريريريريريريَ   ين  ذا م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورا  َع اجلريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريال و عريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ  القريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَّ

  
 هذا الجبل من كذا وكذا أي َمْصعَده ومأتاه. ُمطَّلَعُ  ويقال :

 .الُمطَّلَع ُروي في حديث عمر هذا أنه قال : لو أن لي ِطاَلَع األرض ذهباً الفتديت به من هول وقد

أعلى األرض فيساويه ، ومنه قول أوس بن َحَجر يصف قوساً وأن َمْعِجسها  يطالع وِطاَلع األرض : ِمْلؤها حتىعبيد :قال أبو

 يمأل الكّف فقال :

لريريريريريري ريريريريريريهريريريريريريري اَلع الريريريريريريكريريريريريريّف ال دون مريريريريريريِ وٌُ طريريريريريريِ تريريريريريري   اكريريريريريريَ
  

اَل و   َها عن موضريريريريريريريريريريريريريريع الكّف أْفضريريريريريريريريريريريريريريَ  ال َعْجسريريريريريريريريريريريريريري 

  
 عليه الشمس من األرض. طلعَتْ  ما قول عمر : األرض في ِطاَلع وقال الليث :

 نفسه في قول ُحَميد بن ثور : االّطالع هو الطالعو والقول ما قاله أبو عبيد. وقال الليث :

ة  و  بريريريريريريريَ اَلعريريريريريريريا  مريريريريريريرين َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياص  ورِقريريريريريريريريْ  كريريريريريريريان طريريريريريريريِ

  
اأبعريريريريريريريريريريني أعريريريريريريريريريري اء   مريريريريريريريريريريَ َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرفريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريري   وطريريريريريريريريريريَ
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ً  قلت : قوله : وكان ً و طالعته مطالعة يقال ُمطالعة أي ِطاَلعا ً  . وهو أحسن من أن تجعلهِطاَلعا اَلعا  ؛ ألنه القياس في العربية. اّطِ

قُبَعَةٌ : تنظر ساعة ثم  لَعَةٌ طُ  إليه أي ِلتُنَاِزع إليه. وامرأة لَتَطَِّلعُ  إلى هذا األمر ، وإنها لُطلَعَةٌ  وقال الليث : يقال : إن نفسك

قال الفّراء : يقول يبلغ  [7،  6الهمزة : ] (* الَِِّت َتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئَدةِ  َّنُر هللِا اْلُموَقَدةُ )تختبىء ساعة. وقول هللا جّل وعّز : 

اَلع والبلوغ قد يكونان بمعنًى واحد. والعرب تقول متى أرضنا أي متى بلْغَت أرضنا. وقال  َطلَْعتَ  ألَُمها األفئدة. قال واالّطِ

 وإليه ذهب الزّجاج. وقول الفّراء أَحّب إليّ  إذا أشرفت. قلت : اّطلعت توفِي عليها فتحرقها ، من (َتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئَدةِ )غيره : 

ً  الجبل إذا َعلَوته َطلَْعتُ  ويقال : ع أْنُجد إذا كان يعلو األمور فيقهرها بمعرفته وتجاربه  أْطلُعُهُ ُطلُوعا ع الثَنَايا وَطالَّ وفالن َطالَّ

في المخارم  َطلَعَتْ  ين قدومن أمثال العرب : هذه يم وَجْودة رأيه واألنجد جمع النَْجد وهو الطريق في الجبل ، وكذلك الثَنِيَّة.

 وهي اليمين التي تجعل لصاحبها َمْخَرجاً. ومن هذا قول جرير :

ةو  يريريريريريريريريريريريَّ  ال  ريريريريريريريريريريريت يف مريريريريريريريريريريريال عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه ألريريريريريريريريريريريِ

  
 ال يف  ريريريريريريريريريريريريريريريني غريريريريريريريريريريريريريريريِت ذا  خمريريريريريريريريريريريريريريريارُِِ و  

  
وقال   بالُمقَْرِطس.من السهام : الذي يقع وراء الَهَدف ، ويُْعَدلُ  الطاِلعُ ووالمخاِرم : الطرق في الجبال أيضاً ، واحدها َمْخِرٌم. 

 المّرار :

 هلا أسهٌم ال قاصراٌ  عن اَََّةى
 ال  ا صاٌ  عن فؤادي طواِلع  و 

 أخبَر أن سهامها تصيب فؤاده وليست بالتي تَْقُصر دونه أو تجاوزه فتخطئه.

شخص َسْهُمه فارتفع عن معناه : أنه كان يخفض رأسه إذا  للطالع وقال ابن األعرابي : ُروي عن بعض الملوك أنه كان يسجد

 وقال : .طلع الفجَر اّطالعاً أي نظرت إليه حين اطَّلَْعتُ  الَرِميَّة ، فكان يطأطىء رأسه ليتقّوم السهُم فيصيب الدارة. ويقال

 نسيم  الَصَبا من مسيث ي  َّلع  الفجر  
الوادي ،  ِطْلعَ  الوادي ، وفالن بِِطْلعِ  فالن ويقال :في فيك ، أي لم يتعقب كالمك.  يتّطلع وحكى أبو زيد : عافى هللا َرُجالً لم

النخلةُ إذا  أْطلَعَتِ وإذا ظهر نباته.  يَطلع الزرع إذا بدا َطلَعَ ورأي فالن إذا نظرت ما رأيه.  استطلَْعتُ وبغير الباء. قال : 

اها قبل أن تنشّق عن الغَِريض. والغَريض يسمّ  َطْلعَُهاو. َطْلعََها أخرجت ً  ى: ُكفُرَّ أيضاً. وحكى ابن األعرابي عن المفّضل  َطْلعا

ار  ن ، فذكر الُجمَّ : الغَِريض الذي ينَشّق عنه كافوره ، وهو  بالطَّْلع والَكْمأة ، أراد الطَّْلعوالّضبّي أنه قال : ثالثة تؤكل وال تَُسّمِ

وهو القيء. عمرو عن أبيه : من أسماء  الطَّْولَُع الطُّلَعَاء . وقال ابن األعرابي :َطْلعَة الواحدة : أول ما يَُرى من ِعْذق النخلة.

ْلع الحيّة  إليه معروفاً مثل أْزلَْلُت. أْطلَْعت وأخبرني بعض مشايخ أهل األدب عن بعضهم أنه قال : يقال والِطّل. الّطِ

 وال ُمطَّلَعٌ  وقال شمر : يقال ما لهذا األمر
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 ى مله.أي ما له وجه وال َمْأت ى يري ْؤتَ  َمْ َلع
 هذا الجبل من مكان كذا أي َمْصعَدة ومأتاه. وأنشد أبو زيد : َمْطلَع ويقال

 مريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ من َمْ َلع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريه ثِلّيتريريريريريريريه 

  
عريريريريريريريا  لريريريريَ يريريريريق مريريريري  ريريريريَّ   اّل َوجريريريريريريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريواء الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ْذبة الماء قريبة الِرشاء : َرِكيّة عاِديّة بناحية الشواجن عَ  ُطَوْيلعوفالن وأرهقني وأْذلقني وأقحمني أي أعجلني.  أطلعَني ويقال

 أي فاض قال : تََطلَّع كيله أي مألته ِجّداً حتى َطلَّْعتُ و

 كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه أراهريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا  

  
ا  عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
 ممتلئة. قال : : ِطاَلعة : ممتلىء. وعين ِطالع وقََدح

ون   و ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ رُّوا أمريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريِ  أمريريريريريريريريريريريَ

  
اع    عريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريرين ورائريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريُو  نريريريريريريريريريريريوا واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرُّواو 

  
اَلع    وا طريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم ومريريريريريريريريريريريا َربريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ

  
ً  انحدرت نحو فََرعُت الجبل َعلوته وأفرعُت انحدرُت وَمرَّ  منه : أْطلَْعتُ والَجبَل : علوته.  َطلَْعتُ و لذلك األمر أي غالباً له  ُمطَِّلعا

األكم ، أي ظاهر  َمَطاِلع األكمة أي ظاهر بَيٌِّن. وهذا َمثَل يضرب للشيء في التقريب. يقال : الشّر يُلقَى َمْطلع ومالكاً. وهو على

 بارز. قال ابن َهْرمة :

َغر  َعَرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   اَل من َمصريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريادتريريريريك يُو امل

  
َع األكريريريريريريريريِم و   ي املريريريريريريريريلريريريريريريريريا  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريلريريريريريريريريِ اَلقريريريريريريريريِ  قريريريريريريريري  تريريريريريريريري 

  
 . قال :ُطلُوُعَها الشمس : َطْلعُ و

  كر َعوفا  قبل طَْلِع الةمس
ً  اإلنسان الشيء لَِطعَ  الليث :لطع :  : الرجل الذي قد ذهبت أسنانه ، وبقيت أسناخها  األلطعوإذا لحَسه بلسانه. قال :  يَْلَطعُهُ لَْطعا

وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفّراء  .لَْطعَاء وامرأة األلطع الرجل: ِرقّة في َشفَة  اللََّطعُ  في الُدْرُدر. قال ويقال بل

ً  الشيء لََطعت إذا انسحقت أسنانها فلِصقت بالِلثَة ، وقد اللََّطع بيّنة لَْطعَاء : امرأة  لَِطْعتُهُ  وقال غيره إذا لِعقته. قال : أْلَطعُهُ لَْطعا

 حم الَرَكب.: قليلة ل لطعاء امرأة بكسر الطاء. وقيل :

 اللْطع أي امُحه. وكذلك اطِلْسهُ. وقال ابن دريد : الَطْعهُ  اسمه أي أثبِتْهُ ، الِطعْ وقال  بالعصا. لََطعتُه .«نوادر األعراب»وفي 

 لََطعتو بالعصا : ضربته لََطْعتُهوالشيء بلسانك  اللْطُع لَْطعُكَ وأن تتحاّت األسنان.  اللَطعُ وقلة لحم الفرج  اللَطعوبياض الشفة 

: التي ذهب فمها من  اللطعَاء ذهب ماؤها. والناقة البئُر : لََطعتوالغََرض : َرَميته فأصبته  لَطعتُ وعينَه : ضربتها ولطمتها. 

الذئب على صوته وصنعَة الُسرفة والدَّبَر.  لَْطعَةُ وقال :  الشراَب والتطعه : شِربه. لََطعَ وإصبعه ولِعق إذا مات.  لَِطعَ والَهَرم. 

 ألطاع. : الَحنَك والجميع : اللَطعو

 ابب العني والطاء مع النون

 [ع ط ن]
 مستعمالت. عطن ، عنط ، نعط ، نطع ، طعن :

الحّراني عن ابن السكيت أخبرني المنذرّي عن  اإلبل. أعطان أنه نهى عن الصالة في وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي عطن : 

 : العََطن قال :
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ت ها أان  ذا سريريريريريريريريريريريريريري يتها   أحنتها يف َع ََّلهو اإلبل  على املاء  َع ََله َمرْبَك اإلبل مسول املاء. وق   َع َِلَها ، وأْع َلريْ
  ذا نزلوا يف َعاِطل ونو  ع   ونٌ و  َعَ َلةٌ و  ع  َّانٌ  لتعود فتةريريريريريريريريريريريريريريرب. وأ ربين عن ثعل  عن ابن األعرايب قال : قوٌُ 

رأيت   أنزِع  على »أنه قال :  وسلللللمعليههللاصلللللىيف مس يث اللا و  .ع  َّان اإلبل. وال ي ال :  بل أع ان
ْعفٌ  وهللا يغفر له ، فجاء عمر فلريزََع فاسريريريريريريريتحاله الَ ْلو يف ي ه  قَِلي  ، فجاء أبو بكر فاسريريريريريريريت ى ويف نريْزعه ضريريريريريريريَ

َربه َربه»قال ابن السريريريريريريكيه : قوله :  «بَعَ ن َغْر   فأروى اليَتِم ة مسىت ضريريريريريريَ َرَبه اإلبل  « بَعَ ن   ضريريريريريريَ  ي ال ضريريريريريريَ
َرَبهْ » له : ذا َرِوَيْه   بريرََكْه على املاء. وأ ربين عب  امللك عن الربيع عن الةريريافعّي يف تفسريريت قو  بَعَ ن      ضريريَ
هلا  لزلة الوطن  َعَ نٌ  بلحو  ممّا قاله ابن السريريريريريريريريريريريريريريكيه. وقال الليث : كل َمرْبَك يكون َمألفا  ل بل فهو« بَعَ ن  

 اإلبل يف اَّ يث : مواضعها. وأنة  : َمَعاِطن للغلم والب ر قال : ومع 
ي و  عريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ِ  نريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي وال هريريريريريريريريَ فريريريريريريريري  لريريريريريريريريِّ  ال تريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريْ   ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أ قريريريريريرييريريريريريريم بريريريريريريريه يف مريريريريريريَ وِن مسريريريريريريِ ن اهلريريريريريري    ريريريريريريِ

  
ً  قلت ليس كل ُمنَاخ لإلبل يسّمى العرُب  تُْعِطن ال تكون إاّل َمبَاِرَكها على الماء. وإنما َمعَاطنهاواإلبل  أعطانووال َمْعِطناً.  َعَطنا

يوم ِوْردها فال يزالون كذلك إلى وقت  تُْعَطنُ واإلبَل على الماء حين تَْطلُع الثريّا ، ويرجع الناس من النَُجع إلى المحاِضر ، 

 بعد ذلك ، ولكنها تَِرد الماء فتشرب َشْربتها وتَْصُدر من فَْورها. يُْعِطنُونَها طلوع سهيل في الخريف ، ثم ال

: الُمْنتِنة الريح. قلت :  العَِطنَة قال أبو عبيد : .َعِطنَةٌ  وفي بيته أُُهبٌ  وسلمعليههللاصلىل على النبي وفي حديث عمر أنه دخ

ً  الِجْلد أْعِطنُهُ  َعَطْنتُ  ويقال  َعِطن وقد .َعِطينٌ و معطونٌ  إذا جعلتَه في الدبَاغ وتركته فيه حتى يتمّرط َشعَُره ويُْنتِن ، فهو َعْطنا

ً  الِجلد األديم  َعِطن ، من نَتْنه. وقال أبو زيد : عِطينة ويقال للذي يُْستَْقَذر : ما هو إالّ  إذا أْنتََن وأْمَرق عنه َوبَُره أو ُصوفه. َعَطنا

 أن يُْجعَل في الِدبَاغ. العَْطنُ و .العَْطن إذا أْنتََن وسقط صوفه في

في الِجلد : أن يؤخذ الغَْلقة َوهو ضرٌب من النبات يدبغ به  لعَْطنُ اوقال :  العَِطن العََطنة قال أبو عبيد : وقال أبو زيد : موضع

 والبَلَد ، وهو الَرْحب الذراعِ. العََطن أو فَْرٌث يُْلقى فيه الِجْلد حتى يُْنتِن ثم يلقى بعد ذلك في الِدبَاغ. وفالن واسع

 الليث :الطويل من الرجال. وقال  : العَنَْطنَطُ  أبو عبيد عن األصمعي :عنط : 

 ولكنه أُْرِدف بحرفين في َعُجزه. وأنشد : عنَط واشتقاقه من

 َ ْ و الس َرى بع ل ق  َعَلْ َل ِ 
 : طويلة العُنُق مع ُحْسن قََوام. َعنَْطنََطةٌ  قال : وامرأة

في طول عنقها جاز  َعنَْطنََطتَُها . قال : ولو جاء في الشعرالعَنَط : طول قََوامها وعنقها ال يجعل مصدر ذلك إال َعنَُطهاوقال : 

 جاء بولدٍ  : أْعنَط ذلك في الِشعر. قال وكذلك أسٌد َغَشْمشٌم بين الغَْشم ، ويوٌم َعَصْبَصٌب بين العََصابة. ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 .َعنَْطنَطٍ 
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ً  بالرمح طعنه الليث : طعن :  .يَْطعُنُهُ َطْعنا

ً  بالقول الَسّيء َطعَنَ و  . واحتّج بقوله :يَْطعَن َطعَنَانا

 أىب الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريون   هريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري    الو 

  
اان    لريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريول مريريريريريريريريريريريريرياال يريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريال و طريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ففّرق بين المصدرين ، وغيره لم يفّرق بينهما. وأجاز ِللشاعر فيه بالعيب فأكثروا ،  طعَنُوا في البيت ؛ ألنه أراد : أنهم طعنانا

 يَْطعُنُ  والعَين ِمن وتطاول ذلك منهم ، وفَعاََلن يجيء في مصادر ما يَتََطاول ويتماَدى ويكون مناسباً للميل والَجور. قال الليث :

وقال أبو العباس  .يَْطعُنُ  ما. ثم قال الليث : وكالهمابالقول فيفّرق بينه يَْطعَنُ وبالرمح  يَْطعُنُ  مضمومة. قال : وبعضهم يقول :

 وقال الفّراء : سمعُت أنا قال : .يَْطعُنُ  بالرمح وال في الحسب ، إنما سمعت يَْطعَنُ  قال الكسائي : لم أسمع أحداً من العرب يقول

فالن في الِسّن إذا شخص  َطعَنَ  : ويقال : في المغازة ونحوها إذا مضى فيها قلت يَْطعُنُ  وقال الليث : اإلنسان بالرمح. يطعَنُ 

ُغْصٌن من أغصان الشجرة في دار فالن إذا مال فيها شاخصاً. وأنشدني المنذري عن أبي العباس لُمْدِرك بن ُحَصين  َطعَنَ وفيها 

 يعاتب قومه :

َن ابريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو  عريريريريريريريريريَ ة طريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريأ ُّ  لريريريريريريريريريَ

  
اعريريريريريريريِ ِ     لريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريمريريريريريريريا َدرَّْ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الحائط في دار فالن إذا شخص فيها. يَْطعُن ابنها إليها أي نهض إليها وشخص برأسه إلى ثَْديها ، كما َطعَنَ  قال :

 المرأةُ في الَحْيضة الثالثة أي دخلْت. َطعَنَت ويقال :

 : الدخول في الشيء. الطَّْعنُ  وقال بعضهم :

 .الطاعون له :إذا أصابه الداء الذي يقال  َطِعينو مطعون فالن فهو ُطِعنَ  ويقال

بعضهم بعضاً : والتفاعل واالفتعال ال يكاد يكون إال باشتراك الفاعلين فيه ؛  َطعَنَ  إذا اطَّعَنُواوالقوم في الحرب  تََطاَعن ويقال :

ين مثل التخاصم واالختصام ، والتعاور واالعتِوار. ورجلٌ   في الحرب. بالِطعَان : حاذق ِطعِّ

: ما ظهر من الغار األعلى  النَِّطعُ  وقال الليث : .أنطاع وجمعه .النَِّطعُ و النِّْطعُ و النََّطعُ و النَّْطع هوأبو عبيد عن الكسائي : نطع : 

ق فيه ، مأخوذ منه قلت :  التَّنَطُّعو .النُّطوع ، وهي الِجلدة الُمْلَزقة بعظم الُخلَْيقَاء فيها آثار كالتْحزيز ، والجميع في الكالم : التعمُّ

عون هلك»الحديث : وفي  قال  ويكون : الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبّراً ؛ كما وهم المتعّمقون الغالُون. «المتنّطِ

 وسأفّسره في موضعه. .«إّن أبغضكم إلّي الثرثارون المتفيِهقون»:  وسلمعليههللاصلى

 بني فالن أي دخلنا أرضهم. نَِطاعَ  وقال أبو سعيد : يقال َوطئنا

، وهي  نََطاعِ  بوزن قََطاِم : ماءة في بالد بني تميم قد َوَردتَُها يقال َشِربَْت إبلُنا من ماء نََطاعِ وقلت :  .نِطاعهم اب القومقال وَجنَ 

 : المتشّدقون في النُُّطعُ  َركيّة َعْذبة الماء غزيرته. ثعلب عن ابن األعرابي قال :
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 يف الكالُ وتريَل ََّس  ذا أتّنق فيه. تريَل َّعَ  ل :كالمهم وقال ابن الفرج :  عه أ  الَسَمْي َع ي و 
 والقَُطاَعةُ والعَُضاَضة : اللُْقمة يؤكل نصفها ثم ترّد إلى الِخَوان وهو عيٌب. يقال : فالن الِطع النَُّطاَعةُ  وقال ابن األعرابي :

 قاِطع. ناِطع

 ْذواء.: ِحْصن في رأس جبٍل بناحية اليمن قديٌم كان لبعض األَ  ناِعطٌ نعط : 

 : المسافرون سفراً بعيداً ، بالعَين. النُّْعطُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

وناِطع  ناِعط والنُُّطُع واحدهم النُّعُط : القاطعو اللُقَم بنصفين فيأكلون نِصفاً ويُلقون النصف اآلخر في الغََضار. وهم النُّْعطُ وقال 

الِطوال من  وأنطع إذا قطع لُْقمة قال : والنُغُط بالغين : نعَط وهو السيّىء األدِب في أكله ومروءته وَعطائه. قال : ويقال :

 الناس.

 لطاء مع الفاءابب العني وا

 [ع ط ف]
 استعمل من وجوهه : عطف ، وعفط ، وأهمل باقي الوجوه.

جاء في التفسير أن معناه : الوياً ُعنُقه. وهذا  [9الحج : ] (اثِنَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل هللاِ )قال هللا جّل وعّز : عطف : 

ً يوصف به المتكبِّر. فالمعنى : ومن الناس من يجادل في هللا على الحال  [9الحج : ] (اثِنَ ِعْطِفهِ )ونصب  .عطفه  بغير علم ثانيا

الرجل : ناحيتاه عن يمين  ِعْطفاومعناه : بالغاً الكعبةَ.  [95المائدة : ] (َهْدَّيً ابِلَغ اْلَكْعَبةِ )ومعناه التنوين ؛ كقوله جّل وعّز : 

 «الِعزَّ وقال به تعطَّف سبحان من» أنه قال : وسلمعليههللاصلىلنبي وُروي عن ا عطفه وإبطه ِعْطفه وِشَمال. وَمْنِكب الرجل :

: الِرَداء. والمراد منه بهاء هللا وجالله وجماله. والعرب تضع الرداء  العطافو، معناه وهللا أعلم : سبحان مْن تََردَّى بالِعّز ، 

ً  الرداءموضع البهجة والحسن ، وتضعه موضع النْعمة والبهاء. وسّمي  الرُجل وهما ناحيتا ُعنُقه.  ِعْطفَيِ  لوقوعه على ِعطافا

. ويجمع تعّطِفه فهذا معنى ً  الِعزَّ وهو مثل مئزر وإزار َوِمْلَحف  .المعاطف : الرداء وجمعه الِمْعَطفو. أْعِطفَةً و الِعَطاف ُعُطفا

فهي  َعطوف ر لها اللينة الذليلة الِمطواع فإذا قلت : امرأةوهي التي ال ِكبْ  َعِطيف وِلَحاف وِمْسَرد وِسراد. وقال أبو زيد : امرأة

ً  فالن إلى ناحية كذا َعَطفَ  ويقال : .َعُطوفٌ  الحانية على ولدها. وكذلك رجلٌ  نحوه.  انعطفوإذا مال إليه ،  يَْعِطُف َعْطفا

ً  رأَس بعيره إليه إذا َعاَجهُ  َعَطفَ و ً  ه إذا جعلههللا بقلب السلطان على رعيّت َعَطفَ و. َعْطفا الرجل  َعَطف رحيماً. ويقال َعاِطفا

 ِوساده إذا ثَنَاه ليرتفق عليه ويتّكىء. َوقال لَبيد :

َرى وَ  ا   الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ ود  مريريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جمريريريريريريريريريريريَ 

  
َذْل   تريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ  

ْ ق املريريريريريريري ف الريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريرق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اطريريريريريريريِ  عريريريريريريريَ

  
كل إنساٍن ودابٍّة : ِشقَّاه من لدن رأسه إلى وركيه شمر  ِعْطفاواآلباط.  العُطوفواألردية.  : العُُطوف ثعلب عن ابن األعرابي :

 الِعَطاف عن ابن شميل :
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الرداء  الع ريريريريافو  بردائريريريريه. قريريريريال : تع ف َترّديريريريريك  ل وب على ملكبيريريريريك كريريريريالريريريريذي يفعريريريريل اللريريريرياس يف اَّّر وقريريريري 
 .ع اف أي َتردَّى به فهو تريَعَ ف ه   وال يلسان وكل ثوب

ُعنقها. وكذلك  فعَطفتْ  إذا َربضتْ  َعاِطف على الناس بفضله. وظبية العَُطوف ن اْلُخلُق: الرجل الَحس العَطاف وقال الليث :

في ِمشيته بمنزلة يتهادى  يتعاطف ويقال فالن .العُُطف على بَّو فرئمته. والجميع َعِطفَتْ  إذا عطوفٌ  الحاقِف من الظباء. وناقةٌ 

ـ  العاطوف وبعٌض يقول :ـ  العَُطوفو إذا َحنَيته فانحنى. فانعطف رأس الَخَشبة َعَطْفتُ  ويتمايل من الُخياَلء والتبختُر. َويقال :

. عِطيفَة : الِقسّي ، الواحدة العطائف وقال غيره : ِمْصيدة ، سّميْت به النعطاف خشبتها.  ، كما سّموها حنِيَّةً وجمعها َحنيُّ

 القِسّي : العطائف نة. وقال ذو الرمة فيأطراف الَذيل من الظهارة على البِطا عطف : العطفوقال 

ه و  ه  ريريريريريريريفريريريريريريري ريريريريريريريانريريريريريريري  ى و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريرير بريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
يريريريض يف أغريريريمريريريريريريريادهريريريريريريريا   ى الريريريبريريريِ لريريريَ  الريريريعريريري ريريريريريريريائريريريف و عريريريَ

  
على القداح  يَعطف : وهو الذي العَُطوف ويقال : في صفة قِداح الميسر. العطَّافوأصفر يعني بردا يظلّل به. والبيض السيوف 

 فيخرج فائزاً.

 ماء َورده :وقال الهذلي يصف 

ِه  ِ َ يف  ريريريريريريريََّ فريريريريريريريْ  فريريريريريريريخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وفريريريريريريريريا    مريريريريريريريريَ ابريريريريريريريرير قريريريريريريريريِ مسريريريريريريريريا  عريريريريريريريري ريريريريريريريري  ا. الريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريِ

  
: الِقْدح الذي ال ُغْرم فيه وال ُغْنم له ، وهو أحد األغفال الثالثة في قِداح الميسر ،  العَطوف « :الميسر»وقال القتيبي في كتاب 

ً  ُسّمي ً ألنه يَُكرُّ في كل َربَابه يضرب بها. ق عُطوفا ً  ال وقوله : قِدحا  واحد في معنى جميع ، ومنه قوله : عطوفا

ْفن السريريريريريريريريريريريريريريبيخ كمريريريا  مسىت خيضريريريريريريريريريريريريريريخض  لصريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل    ٌع َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌت طريريريريريريريامريريريريِ مريريريريِ َ ا  قريريريريَ   ريريريريريريريا. الريريريري ريريريريريريريِ

  
السبيخ : ما نََسل من ريش الطير التي ترد الماء. والقمير : المقمور. والطاِمع : الذي يطمع أن يعود إليه ما قُِمَر. ويقال : إنه 

 وأما قول ابن مقبل : كثير ِخَصال قَْمِرِه. ليس يكون أحد أطمع من مقمور ، َخِصل :

ه  و  اف  ذا را  َربريريريريريريريريريريريريُّ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَر عريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ

  
   ِ هريريريريريريريَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
َواء امل يريريريريريريريان   لةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريري ا ابريريريلريريريريريريريا عريريريِ

  
ً  بالعَطَّاف فإنه أراد  ُق اْلَحبَلَةُ بها من الشجر. وأنشد :هي التي تَعَلَّ  العََطفة قال ابن شميل :وَ  عن مآخذ الِقداح َوينفرد. يعِطف قِْدحا

ي  ي وَّريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا بريريريريريريريريري مريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريُّ َس مسريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
اِل   فريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريفريريريريريريريريريروع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َس عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
 .عَطفَة واحده العَْطفُ  فخفّفها ليستقيم له الِشْعر. عمرو عن أبيه قال : ِمن غريب شجر البَرّ  عَطفَة قال النضر : إنما هي

 وعلَبِِه وَدعِسِه وقَِريّه َوقَِرقِه وقَاِرعته. عْطِفهوالطريق  عْطف وقال ابن األعرابي : يقال تَنَحَّ عن

ج أنه قال في َحْلبة الخيل إذا سوبق بينها هو السَّابق ، والمَصلّى ، والمَسلّى ، والمجلِّي  وفي أساميها : وروى بعضهم عن المؤّرِ

ل ، َواللَِطيم ، َوالُسَكْيت. العاطفو، َوالتالي   ، والحظّي ، َوالمؤمَّ
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ت وقال أبو عبيد : ال يعرف منها إال السابق َوالمَصلّى ثم الثالث َوالرابع إلى العاشر َوآخرها الُسَكيت َوالِفْسِكل. قلت : َوقد رأي

ت الرَواية عنه  لبعض العراقيين هذا الذي ُروي عن المؤرج ، َولم أجد الرَواية ثابتة عن المؤرج من جهة َمن يوثق به فإن صحَّ

 من خَرز النساء تتعلّقها طلب محبة أزَواجها. َوسميت بذلك تفاؤالً بها. وقوسٌ  العَطفةوَ د جاء به ابن األنباري. فهو ثقة ، وق

 : ليّنة االنعطاف. قال : َعُطفٌ 

 فيتل   و ع   فا  ر ج وما  
َوتَر عليها ، وقلٌب فُُرٌغ أي  ، فُعُل بمعنى مفعولة ، كما قيل : قوس ُعُطٌل أي ُمعَطَّلَة ال معطوفة ألنها ُعطفٌ  وقيل للقوس :

غ من الحزن ، ونحو ذلك كثير.  قوله في وصف النبي والرجل.  ِعطف وجع في العُنق من تعادى الوسادة : العََطفُ ومفرَّ

ً  ثوبي أي جعلته عطَّفتُهو .انعطافٌ  أيَعَطٌف  : وفي أشفاره وسلمعليههللاصلى  له. وقال ابن ُكَراع : ِعطافا

ْه و  فريريريريريريريَ اب  تريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريري  ريريريريريريريريِّ   ذا الريريريريريريريريرِكريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريَ اعريريريريَ يريريريريريريريَ   ريريريريَر السريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريا  قريريريري ريريريريوفريريريريهريريريريريريريا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  أي ُجِعلَِت السياطُ   ِعطافولها ُجنُوبها ، وإنما تُْضَرُب بالثمر ألنها ال تدَرك فتضرَب بِالسياط. وثمر السياط : أطرافها.  ُعطفا

 من أسماء الكلب. قال :

ه  عريريريريريريريريلريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَّ ة فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريَّ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروق عريريريريريريريري 

  
افريريريريريريريا    لريريريريريى عريريريريريِ ريريريريريريريَ لريريريريريَ   ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أجريريريريريريريذاَل و أ ريريريريريو قريريريريريريَ

  
وال نافِطة فقال  َعاِفَطة ما لفالن نَثْر الشاة بأنوفها كما يَْنثِر الحمار ، والعرب تقول : العَِفيطو العَْفطُ  قال الليث :عفط : 

: الماعزة  العافَطة قال غير األصمعي من األعراب :الماعزة. وقال ابن السكيت :  : الضائنة ، والنافِطة : العَافَِطة األصمعي :

: األََمة ، والنافِطة : الشاة  العافِطة : النعجة ، والنافِطة : العَْنز ، وقال غيره : العافِطة إذا َعَطست. وقال الليث : قال أبو الُدقَيش

ً  في كالمه َعفَطَ  ، وقد العَفَّاط األلكن الذي ال يُْفصح وهووهو  الِعْفِطيّ  الرجلُ  يَْعِفط في كالمها ، كما تَْعِفط ، ألن األَمة  َعْفطا

قلت : األْعفَُت واألْلفَُت : األعسر األخرق. وَعفََت الكالَم  .ِعْفِطي وال يقال على جهة النسبة إالّ  .َعفَّاط وَعفََت َعْفتاً ، وهو َعفَّاتٌ 

الذي يصيح بالضأن لتأتِيَه. وقال  العَافِط ب مخرجيهما. وقال أبو عمرو :إذا لواه عن وجهه. وكذلك لَفَته. والتاء تبدل طاًء لقر

 بعض الرّجاز يصف غنماً :

اِ ٌء و قريريريريريريريريريريريريريِ     حيريريريريريريريريريريريريريار فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
افريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   و   اٌ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريان و ريريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
بها وَعفَط بها إذا َعفَق  وقال أبو تراب : سمعت َعّراماً يقول : ويقال حاحيت بالِمْعَزى ِحيحاء ودعدعت بها دعدعة إذا دعوتها.

 ُعَطاُسها. الُحَصاص للشاة ، والنَّْفُط : العَْفطُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال : َضَرط.

 ابب العني والطاء مع الباء

 [ع ط ب]
 مستعملة. عطب ، عبط ، طبع ، طعب ، بعط :

 : هالك الشيء العََطبُ  قال الليث :عطب : 
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أان : أهلكته. أبو العباس عن ابن األعرايب قال  أْع َبت ه  و البعت   ذا انكسر أو قاُ على صامسبه ،  َعِ  َ و واملال 
: ِلني  الَعْ    و  : امل م ّن بني املوجتني. قال : الَعْوَط    أعمق  موضريريع يف البحر. وقال يف موضريريع  : الَعْوَط    :

من هذا أي ألني. أبو عبي  عن  أعَ     وهذا الكبش .ع   و   و  َعَ َ  يَع     َعْ با   ال  ن والصريريريريريريريريريريريريوف ي ال :
 أي أج  ريح ق لة   ِقة. ع ْ َبة وقال الليث : ي ال  ين ألج  ريح لل    ن. الع      و  الع ْ     األصمعي : هو

ً  الشرابَ  َعْطبَ  ، عالج الشراب ليطيب ريُحه. يقال : التعطيبُ  وقال أبو سعيد :  . وأنشد بيت لَبيد :تعطيبا

 َ  جُّ س اَلفا  من رمسيق م َع َّ ِ 
 ورواه غيره :

 . من رمسيق م َ  َّ ِ ..
 .معطب : المهالك واحدها المعَاِطبُ و .ُمعَطَّب ، وهو الممزوج ، وال أدري ما

ً  ناقةً فتنحرها من غير داء وال َكْسر. يقال : تَْعبِط : أن العَْبطُ  قال الليث :عبط :  ً و،  َعبََطها يَعبُِطها َعْبطا  .اْعتَبََطها اعتِباطا

وال  من كّل اللحم وذلك ما كان سليماً من اآلفات إال الكسر. قال : الِعبِيط :ـ  فيما وجدت له بخط أبي الهيثمـ  وقال ابن بُُزْرجَ 

ويقال مات  كسر.أي سليم إال من  عبيط ، واللحم نفسه معتبَطةو عبيطة ، ويقال للدابة َعبِيط يُقال للّحم الَدِوي المدخول من آفٍة :

 الموُت. وقال أَميَّة بن أبي الَصْلت : اعتبطهو، أي شابًّا صحيحاً.  َعْبَطة فالن

َرمريريريريريريريريريا   ْه هريريريريريريريريريَ ة  ريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين مل  ريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريَ

  
 لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريو  كريريريريريريريريريريأٌس فريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريرء ذائريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا 

  
 إذا كان طريًّا لم يُنَيِّْب فيه َسبٌُع ولم تُصبه ِعلة. وقال لَبيد : معبوطو َعبيط ويقال لحمٌ 

اُ  ذاو  لريريريريريريريريريَ ن   ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريريوِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    َ َْو   الريريريريري ريريريريري  ريريريريري  تريريريريريريريار  كريريريريريمريريريريريريريا ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريان الريريريريري ريريريريري 

  
 ألُريقط :الدواهي أي نالته من غير استحقاق. وقال ا َعبََطتْه . قال : ويقال :العبيط : يشبّه بالدم عبيط وقال الليث : زعفران

فّ  ومل خيريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريزِل عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َوابريريريريريريريريريريريريِ ِ   َ  الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ اِ  الريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريريريَ َ ّنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريري 

  
ً  فالن األرض َعبَط ويقال :  إذا حفر موضعاً لم يكن ُحِفر قبل ذلك. اعتبطهاو َعْبطا

ار العََدوي :  وقال المرَّ

اع  جريريريريريريريريريريريريرياُّال فريريريريريريريريريريريريريَ لَّ يف أعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  فريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  األر. اعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا  احملريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
 : الشُق. ومنه قول القطامي : العَْبط أبو عبيد :

 ظّله تعب   األي ي كل وما  و 
 .ُعبُط أي مشقوق وجمعه عبيط وثوبٌ 

 ومنه قول أبي ذؤيب :

 فريريريريريريتريريريريريريخريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريمريريريريريريريا بريريريريريريلريريريريريريوافريريريريريريريذ  

  
ع    ْرقريريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريريريرييت ال تريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريذ الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
 كنوافذ العُُطب.للفّراء : « المعاني»وأخبرني المنذرّي أن أبا طالب النحوي أنشده في كتاب 

 . قال والعُُطب : القطن ، والنوافذ : الجيوب يعني ُجيُوب األقمصة. وأخبر أنها ال تُرقَع ،العُبُط ثم قال ويروى كنوافذ
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، وهو الذي ي لحر لغت عّلة ، و ذا  عبي  أراد هبا :  ع الع ب    ريريريريريريريّبه سريريريريريريريعة اجلرامسا  هبا. قال : ومن رواها :
 ذا  َعَبَ  يريْعِب و فالن علّي الكذَب ،  اعتب  أ ريريريريريريريريريريريريريريريّ . أبو عبي  عن أيب ُّي  : كان كذلك كان  روج ال ُ

: الِغيبريريرية.  الَعْب   و الكريريريذب.  : الَعْب   و الكريريريّذاب.  العريريرياب  كريريريذب. وَرَوى أبو العبريريرياس عن ابن األعرايب قريريريال :
قُّ وي ريريال الَعْب و  الريح وجريريَه األر.  ذا  َعَب ريريهِ و . عبي ٌ  اَّمريريار  ال اَب حبوافره  ذا أاثره ، وال اب   َعَب  الةريريريريريريريريريريريريريريَ

 َعَرق الفرس أي أجريلاه مسىت َعرَِق. وقال اجلع ي : َعَبْ َلاو َقَةرْته . 
 ق  َعَبَ  املاَء اَّميَم فأْسَهاَل و 

ً  الدرهم َطبَْعتُ  مصدر الطَّْبع الحّراني عن ابن السكيت قال :طبع :  ْبعُ و. َطْبعا األصمعي. وأنشد ، عن  أطباع النهر وجمعه الّطِ

 للبيد :

هريريريريريريريريريريريريريم   يريريريريريريريريريريريريري  ْوا فريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريرا  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ولريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ه  لريريريريريريريريريريريومسريريريريريريريريريريريَ ع  ريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريروا  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِّ

  
بعُ  ويجمع ً  اللَبِن َطبَْعتُ  : ابتداُء صنعة الشيء. تقول : الطَّْبعو، سمعته من العرب.  الطُّبوع بمعنى النهر على الّطِ  َطبَْعتُ و َطْبعا

ً  السيف يها إّما ِسّكيناً وإّما سيفاً وإما ِسناناً. وِحْرفَتُه فيَطبَعُها الذي يأخذ الحديدة:  الطَّبَّاعو َطْبعا بَاَعة ويَُسّوِ هللا الَخْلق  َطبَعَ و. الّطِ

ً  اإلنسان َطْبع التي خلقها فأنشأهم عليها ، وهي خالئقهم. ويجمع الطبائع على اإلنسان في  ِطبَاع عليه من ُطبِعَ  ، وهو ما ِطبَاعا

ـ  هللا على قلب الكافر َطبَعَ  مشربه وسهولة أخالقه وُحُزونتها وُعسرها ويُسرها وشّدته ورخاوته وبُْخله وسخائه. ويقالمأكله و

في اللغة  َطبَعَ  الخاتَم. وقال أبو إسحاق النحوي : معنى : الطَّابَعوأي ختم عليه فال يعي َوْعظاً وال يوفَّق لخير. ـ  نعوذ باهلل منه

َكَّلَّ )[24محمد : ] (َأْم َعلى قُ ُلوٍب َأْقفاهُلا)هو التغطية على الشيء واالستيثاق من أن يدخله شيء ؛ كما قال وَختَم واحٌد و
قلت :  [.108 النحل :] (طََبَع هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ )معناه : َغّطى على قلوبهم ، وكذلك  [14المطفيين : ] (َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِمْ 

: الصدأ يكثر  الطَّبَع وأصل فهو تلطُّخه باألدناس.ـ  القلب بِحركة الباء َطبَع على القلب. وأماـ  بتسكين الباء ـ الطبع فهذا تفسير

 على السيف وغيره. قال ابن السكيت : وذكر أن األصمعي وغيره أنشده هذه األرجوزة :

زَْع  ْه طريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ   ان  ذا قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ

  
رَْع و    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ر الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارب مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا عريريريريرين جريريريريري 

  

ْع  بريريريريريَ يريريريريريَض الريريريريري ريريريريريلريريريريرييريريريريريالِ  الريريريريري ريريريريريَّ لريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريبريريريريريِ حريريريريريَ فريريريريريْ  نريريريريريريَ

  
زَْع   تريريريريريريريريريريريريَ زَّ اهريريريريريريريريريريريْ رَّاص   ذا هريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريَ

  
 .«طبَع نعوذ باهلل من َطَمع يَْهدي إلى»وفي الحديث : 

قول عمر بن عبد  ومنه .َطبِعٌ  ويقال منه : رجلٌ  .َطبَع الدنس والعيب ، َوكلُّ َشْين في ِدين أو ُدنيا فهو الطبَع قال أبو عبيد :

 .الطَّبَعُ  العزيز : ال يتزوُج من الموالي في العرب إاّل األِشر البَِطر. وال يتزوج من العرب في الموالي إاّل الطِمعُ 

 الَمآلن وأنشد غيره : : الُمَطبَّعُ  وقال أبو عبيد قال أبو عبيدة :

  َبريََّعهْ و 
 أين َوْسق اللاقة امل
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 الناقة التي ُملئْت َشْحماً ولحماً فتَوثَّق َخْلقُها. المطبَّعَة : المثقّلة. قلت : وتكون الُمَطبَّعَةُ  قال :

ً  اإلناء َطبَّْعتُ  وقال الليث : َمْلئه. َملؤك الِسقَاء حتى ال َمِزيد فيه من شّدة  الطَّْبعوالنهُر حتى إنّه ليتدفّق. قال :  تطبَّع ، وقد تطبيعا

 وقال في قول لبيد :

 كَرَواَ  ال ِّْبع َ َّه  لَومَسلْ 
ْبع إن ْبع ؛ ألن فِعله ال يخفّف كما يخفف فعل مألت. قال ويقال : َطْبع كالِمْلء. قال : وال يقال للمصدر : الّطِ في بيت لبيد :  الّطِ

ْبع قلت : ولم يعرف الليث الماء الذي يُْمأل به الرواية. لبيد ، فتحيّر فيه ، فمّرةً جعله الِملء وهو ما أخذ اإلناُء من  في بيت الّطِ

ْبعوالماء ، ومّرةً جعله الماء ، وهو في المعنيين غير مصيب.  ً  وُسِمّي النهر في بيت لبيد ما قاله األصمعي أنه النهر. الّطِ  ِطْبعا

ا األنهار ألن الناس ابتدءوا حفره ، وهو بمعنى المفعول كالِقْطف بمعنى المقطوف وال نِكث بمعنى المنكوث من الصوف ، وأمَّ

ىـ  مثل ِدْجلة والفَُرات والنّيل وما أشبههاـ  الكبار التي َشقّها هللا تعالى في األرض َشقًّا ً  فإنها ال تسمَّ :  الطُّبُوع ، إنما ُطبُوعا

ْت بالوَحل  األنهار التي أحدثها بنو آدم واحتفروها لمرافقهم. يدّل على ما قال األصمعي ؛ ألن الروايا إذا أوقرت وقول لَبيد : َهمَّ

بالمزايد مملوءةً ماء ثم خاضت أنهاراً فيها َوَحل َعُسر عليها المشي فيها والخروج منها. وربما ارتطمت فيها ارتطاماً إذا كثر 

تكلّموا بروايا مثقلة خاضت أنهاراً الوَحل. فَشبّه لبيد القوم الذين حاّجوه عند النعمان بن المنذر فأدحض حججهم حتى ذلّوا فلم ي

إذا ُدنِّس وِعيَب. قال وأنشدتنا أم سالم  ُطبِّعَ و ُطبعوإذا َدنِس وِعيَب  َطبِع ذات َوَحل فتساقطْت فيها وهللا أعلم. وقال شمر : يقال

 الكالبيّة :

هريريريريريريريريريم و   حيريريريريريريريريريمريريريريريريريريري هريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريتان  واألهريريريريريريريريريل  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
او   عريريريريريريريَ بريريريَ َ  فريريتريري  ريريْ  تريريبريريغريريِض أيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عريرين ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي تُشان. وقال ابن الَطثْريّة : تُْطبَع : الَشين فهي تبِغض أن الطَّْبع ضّمت التاء وفتحت الباء. وقالت :قال : 

رب بريريرييريريريلريريريلريريريريريريرياو  ْن  ريريريلريريري ريريريي يف طريريرييريريريريريريريّ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريَ

  
عريريريريريريريريا  بريريريريريريريريَّ ر   مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ ِ ر املريريريريريريريريأيّب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
َس.  المَطبَّعو أراد : وأن تخلطي وهي لغة تميم. قال : والمأبّي الماء الذي يأبى ُشْربه اإلبل. أبو العباس عن ابن : الذي قد نُّجِ

نوادر »هذا وعلى ِغراره وِصيغته وِهْديته أي على قدره. وفي  َطْبع المثال ، يقال اضربه على الطَّْبعُ  األعرابي قال :

: دابّة  الطَّبُّوعوقفاه.  َطبَْعتُ  فا قلتيقال قد قََذذت قفا الغالم إذا ضربته بأطراف األصابع ، فإذا مكَّنت اليد من الق« : األعراب

 من الحشرات شديدة األذى بالشأم.

 حسنةٌ. قال الُرَؤاِسّي : طبيعةٌ  َحَسٌن أي طاِبعٌ  ولفالن

ٌع َيريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه و منريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريه طريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريِ

  
ع    ائريريريريِ بريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريا بريريريريني الريريريريرجريريريريريريريال الريريريري ريريريريَّ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  تريريريريريَ

  
 أي تتفاضل.

 وُطْبعَان األمير : طينُه الذي يُختم به الكتب.
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  الرجُل في كالمه إذا لم يرسله على وجهه. وقال رؤبة : أبعَط قال الليث : يقالبعط : 

عريريريريريريريريريريِ ِ و  بريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  أقريريريريريريريريريريواَل امريريريريريريريريريريرىء  مل يريريريريريريريريريريري 

  
خريريريريريريريريريَّ ِ   ِرْ. عريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس وال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريْ

  
 فالن في السَّوم إذا جاوز فيه القَْدر. وكذلك طمح في السوم وأشّط فيه. أبعط وقال األصمعي وأبو زيد : يقال

والُصْنتُوت والفَِرُد والفََرُد والفَْرُد والفَُرود. وروى أبو العباس  الُمْبِعطُ وهو الُمْعتَنِز  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

الشاة وَسَحَطَها  بَعَطَ  َطاَرك يريدون ما أْبعََد َداَرك. ويقال أبعط ون : ماعن سلمة عن الفّراء أنه قال : يبدلون الدال طاء ، فيقول

 وَذَمَطها وبَرَخها وَذَعَطها إذا ذبحها.

يب. الطَّْعبِ  أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال : ما به منطعب :   أي ما به من اللذة والّطِ

 ابب العني والطاء مع امليم

 [ع ط م]
 مستعمالت. عطم ، عمط ، طعم ، طمع ، مطع ، معط :

 َعِطيم : الَهْلَكى واحدهم العُُطمو: الصوف المنفوش. قال  العُْطمُ  أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :عطم : 

 .عاِطمو

 إذا وقع فيه وقََصبه بما ليس فيه. اعتمطهوأهمله الليث وقال غيره : اعتبط فالن ِعْرض فالن عمط : 

َتِليُكْم بِنَ َهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِمِنِ  َوَمْن ََلْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمِنِ  )قال هللا جّل وعّز : طعم :   [249البقرة : ] (ِإنَّ هللَا ُمب ْ

 األكل بالثنايا. وتقول إن فالناً لحسن الطَّْعمُ و كل شيء َذوقه قال : َطْعمُ  وقال الليث : به. يتطعَّم : معناه : من لمقال أبو إسحاق 

ً  وإنه الطَّْعم  : الَحبُّ الذي يُْلقَى للطير. الطُّْعمُ وقال :  َحَسناً. ليَطعَُم َطْعما

 : الشهوة. َوهو الذوق. َوأنشد ألبي ِخَراش الهذلّي : الطَّعمو ، الطعام : الطْعمُ  وقال األصمعي فيما روى عنه الباهلي :

جريريريريريريرياع الريريريريريريبريريريريريري ريريريريريرين لريريريريريريو تريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريمريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريه   أردُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م وَ   عريريريريريريريريْ  أوثريريريريريريريرير غريريريريريريريريتي مريريريريريريريرين عريريريريريريريرييريريريريريريريريالريريريريريريريريك  لريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ

  
  : الطَّْعمِ  ثم أنشد قول أبي خراش في .بالطعام أي

رَا  فريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريي و  ق  املريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  أغريريريريريريريريريتريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ

  
م   عريريريريريريريريْ   ذا الريريريريريريريريزاد أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريَز َّ ذا طريريريريريريريريَ

  
 أي ذو عقٍل َوحزٍم. َوأنشد : َطعمٍ  أي ذا شهوة. قال َورجل ذو َطعم قال : ذا

 فريريريريريريريريريريريريريال أتمريريريريريريريريريريريريريري   أُ أ ريريريريريريريريريريريريرياء  لريريريريريريريريريريريريرييت 

  
مريريريريريريريا  م أن يريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريريلريريريريريريريَّ عريريريريريريريْ رُّ الريريريريريريريفريريريريريريريىت ذا الريريريريريريري ريريريريريريريَّ   ريريريريريريريِ 

  
أي من  (َوَمْن ََلْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمِنِ  )َوال نَِويٌص أي ليس له عقٌل َوال به َحراك. َوقيل في قول هللا تعالى :  َطْعمٌ  يقال : ما بفالنوَ 

ً  فالن طعم لم يَذُقه. يقال منه إذا ذاق منه. وإذا جعلته بمعنى الذوق  َطِعمَ و إذا أكله بمقدم فيه ولم يُسِرف فيه. الطَّعَام يطعَُمه َطْعما

 أطعماتٍ  ثم الطعام أْطِعمة اسٌم لما يؤكل ، والشراب : اسٌم لما يُشرب. ويجمع : الطَّعَاموجاز فيما يؤكل ويشرب. 
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وهو  عِّمٌ م  َ  َعَلوا به الرب َّ  اصريريريريرية . قال أبو مساو : ي ال َلنَبٌ   ل عاُ  ع اجلمع. وأهَل اََِّجاُّ  ذا أطل وا اللفظ
َ اء يف  ي َ عِّم   وال طعما   وِطيبا . وهو ما داُ يف الع ْلبة َ ٌْض و ن تغّت. وال أي ذ اللنب   طعما   الذي أَ ذ يف السريريريريريريريريريِ

 ذا كان  ال ِّعمة وفالن  بيث ال ِّعمة من اإلن اع. وي ال فالن َطّي    طعمه الع ْلبة واإلانء أب ا . ولكن يتغّت 
لفالن أي َمأَكلة  له.  ط ْعمة  مسالال  أو مسراما . وي ال : جعل السريريريريريريريريريريريريريريل ان  انمسية كذامن عادته أاّل أيكل  اّل 

ْ ِعم وي ال : يف بسريريريريريريريريريتان فالن من الةريريريريريريريريريجر
 
 اطََّعَمه كذا أي من الةريريريريريريريريريجر امل ِمر الذي يؤكل  ره. وي ال :  امل

الصريريريريريريي   ذا كان مرُّوقا  مله. ومله  م  م ْ عَ و للصريريريريريريي   م ْ َعم   وي ال : فالن .ال َّْعم ال مرأب  على افتَعَله أي أَ َذ 
 قول امرىء ال يس :

م لريريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريريه   مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
رَبه   ٌ  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى كريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريريتَهريريريريريريريريريريريريريا كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال ذو الرمة :

 «م ْ َعم  الصي  َهبَّال لبغيتهوَ »
. قال ِمْطعََمة وامرأة: شديد األكل  مطعم بغير هاء ورجل مطعام الناس ، وامرأة إطعام : يكثر ِمطعام وقال الليث : رجل

من الجوارح هي اإلصبُع الغليظة المتقدمة فاطَّرد هذا  الُمْطِعمةومن ِرْجل كل طائر : هما المتقّدمان المتقابلتان.  الُمْطِعَمتَانو

 : يصاد بها الصيد ، ويكثر الصواب عنها. وأنشد : ُمْطعَمة االسم في الطير كلها. قال وقوسٌ 

رْ و  ال مريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريَ مريريريريريريريةيف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريَ   ن مريريري  ريريريْ

  
ٌف وتريريريريري ريريريريريومي    ْجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا عريريريريريَ ريريريريريْ  كريريريريريبريريريريريريريَ اء يف عريريريريريَ

  
يْت كذلك ألنها ه المطِعمُ و الصيد. قال : تُْطعَم سّمِ  فقد طعمهُ  الشحم من سمنه. وكل شيء ُوِجد طعم من اإلبل : الذي تجد في مّخِ

ً  َجعَل ذواق الماء [249البقرة : ] (َوَمْن ََلْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمِنِ  ) قال وقول هللا تعالى : .أطِعم : نهاهم أن يأخذوا منه إاّل  َطْعما

 َمَوّدتي أي مرزوق َمَوّدتي. وقال الكميت : ُمْطعَمٌ  َغْرفَةً وكان فيها ِريّهم وِرّي دوابّهم. وقال غيره : يقال إنك

مريريريريريريريريريريريا   عريريريريريريريريريريريَ ى  نَّ الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريواين مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريريريريت    َ  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريا و ن َو ريريريريريريريريريريريريريَ َوّدتريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
بتثقيل الطاء أي ال يتأّدب وال  يَطَِّعمُ  الَخْلق أي متتابع الَخْلق. ويقال هذا رجل ال لمتطاِعم  وإن ِشْبنَا. أبو زيد : إنهأي يُِحبّهنّ 

 أي الخراج واإلتاوات. وقال زهير : الطُّعَمُ  ويقال : فالن تُْجبَى له يَْنَجع فيه ما يُصلحه ، وال يَْعِقل.

 َعم  مما تري َيسَّر  أمسياان  له ال ُّ 
يقال  يعني الفَْيء والَخَراج. وقال أبو سعيد : الطُّْعَمة وقال الحَسن : الِقتال ثالثة : قتال على كذا ، وقتال لكذا ، وقتال على هذه

 جزور : سمينة. وقال ابن السكيت عن الفراء : َطعُومٌ  : بها ِطْرق ، وَجُزورٌ  َطعُوم أي َغثُه وَسِمينه. وناقةٌ  َطعُوُمهولك َغثُّ هذا 

الفرس : ما تحت َمْرِسنِه إلى أطراف جحافله. قال  ُمْستَْطعم إذا كانت بين الغَثّة والسمينة. وقال أبو عبيدة : َطِعيمو َطعُوم

 الفرَس إذا طلبت َجْريه. وأنشد أبو عبيدة : استطعْمت ويقال .ُمْستَطعَمه ويستحبُّ للفرس لُْطفُ 
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رَّأب مريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريري ارَكريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريٌي وركريريريريريريريريريريض  طريريريريريريريريريريِ

  
َبح    ب و    ذا اسريريريريريريريريريريريريريريت عمتهريريريريريريريا اجلري َتسريريريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الغُْصن أطعمتُ  وقال النضر :  أي وصلته به فقبل الوصل. أطعمته فَطِعمَ  إذا وصلت به غصناً من غير شجره. وقد إطعاما

ً  ويقال : .فََطعَْمتُه عينه قذًى أطعَمتُ و ُروي عن ابن عباس أنه قال وكقولك طيُّب المأكل.  الَمْطعَم وإنه لطيبُ  َطِعَم يَْطعَُم َمْطعَما

أي  طعامكم عن طاِعم أي يَشبع منه اإلنسان. ويقال : إني طعاُم ُطْعمٍ  ، قال ابن شميل : وشفاء ُسْقمٍ  طعَاُم ُطْعمٍ  في زمزم : إنه

 يَْطعَمُ  ما ال ُجزء له. وما الطعام ُجْزء منَمن أكله أي يشبع ، وله  يَْطعَم أي الطعام طعام ُطْعمٍ  هذا ويقال : .طعامكم مستغٍن عن

 عليه أي قََدرت عليه. وقال أبو زيد : يقال أَخذ فالن َطِعْمتُ  يقال : أيضاً : القُْدَرة. الطُّْعمُ وأي ما يشبع. قال :  الطعام آكل هذا

: إدخال الفم في الفم ،  التطاعمو: المأُدبة  الُمْطعَمةوفالن إذا أخذ بَحْلِقه يَْعُصره. وال يقولونها إاّل عند الَخْنق والقتال.  بَمْطعَمة

 كما يَفعل الحماُم عند التقبيل. وقال :

اعريريريريريريريريم يف  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراء انعريريريريريريريريمريريريريريريريرية    كريريريريريريريريمريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
ّوقريريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريامسريريريريريريريا  بريريريريريريريعريريريريريريري  تريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريري ِ    مريريريريريريري  ريريريريريريريَ

  
 .الطَّْعم أي تُْدِرك وتأخذتُْطِعم  ونُِهَي عن بيع الثمرة حتى

 : ضّد اليأس. وقال عمر بن الخطاب : تعلَُّمنَّ أن الطََّمعوبمعنًى واحٍد.  َطُمعٌ و طِمعٌ  الَحّراني عن ابن السكيت : رجلٌ طمع : 

 .َطَمعه فالناً ، على التعجب من أطمع فقر ، وأن اليأس غنًى. ويقال : ما الطمع

الرُجُل ،  لَطْمعَ  الوا : إنهالرجُل بضّم الميم في التعّجب ؛ كقولك : إنه لحسن الرُجُل. وربما ق لَطُمع وقال الليث : يقال : إنه

وكذلك التعّجب في كل شيء مضموٌم ؛ كقولك : لخُرَجت المرأة فالنة إذا كثر خروجها ، ولقَُضَوا القاضي فالن ، ونحو ذلك 

ن. تُطِمعُ  وهي التي ِمطماع أجمع ، إاّل ما قالوا في نِعم وبئس فإن الرواية جاءت فيهما بالكسر. وامرأة  : ما َمعُ الَمطْ و وال تمّكِ

ا الَمْطَمعة فيه. ويقال : إن قول المخاضعة من المرأة َطِمْعتَ   ذا الِريبة فيها. وقال اللحياني : أخذ القومُ  يُطِمع في الفساد أي ممَّ

ً  أيـ  ِمثال عالنيةـ  في كذا َطَماِعيَةً  وفعلُت ذاك .طَمعٌ  أي أرزاقهم ، الواحد أطماَعُهم  فيه. قال الهذلي : طمعا

حريريريريريريريه  أركريريريريريريريان بريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريه   أمريريريريريريريا والريريريريريريريذي مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ر ْه   افريريريريريريِ ة  أن يريريريريريريغريريريريريريفريريريريريرير الريريريريريريريذنريريريريريريريَ  غريريريريريريريَ يريريريريريريريَ  طريريريريريريمريريريريريريرياعريريريريريريِ

  
 : الطائر الذي يوضع في وسط الَشبَك ليصاد بداللته الطيوُر. الُمْطِمعُ و

 شعره إذا نتفه. ورجل َمعَطَ و: الَجْذب. يقال ضرب فالن يده إلى سيفه فامتعطه من ِغمده ، وامتعده إذا استلّه.  الَمْعطُ معط : 

َرَط َشعُره عنه. واألنثى أمعط أْمَرط : ال َشعر على جسده. وذئبٌ  أْمعَط  لُخْبثه. األمعط : يشبّه بالذئب أمعَط ولصٌ  .َمْعَطاء قد امَّ

عَطَ  َشعره وقد َمِعطَ  الذئب وال يقال َمِعطَ  لليث : يقال. وقال اُمْعط ولُُصوص  الداء. قال : ويقال : إنه لطويل َمعََطه شعره إذا امَّ

ِعطُ  ِغط بالغين كأنه قد ُمدَّ. قلت : ُممَّ  المعروف في الطول الُممَّ
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 ال ما قرأته يف كتاب هبذا املع  لغت الليث ،  مم َّع ِ  معجمة ، كذلك رواه أبو عبي  عن األصريريريريريريريريريريريريريريمعي ومل أ ع
أي  مم َِّع و رجٌل مم َِّغ   أليب تراب  ، قال :  عه أ  ُّي  وفالن بن عب  هللا التميمي ي والن :« االعت اب»

َغ   :
َ
الِبيض  طويل. قله : وال أبع  أن يكوان لغتني ، كما قالوا : َلَعلََّك وَلَغلَّك  ع  لعّلك ، واملَع   وامل

بان الَرْ صريريريريريرية. وقال الليث : ر وٌغ لل  ضريريريريريريْ ر وٌع وسريريريريريري  َْع    من اإلبل ، وسريريريريريري 
 ذا  َمَع ها ضريريريريريريرٌب من اللكا  ي ال : امل

 : اسم موضع  ذكره الراعي يف  عره ف ال : أمَع و ن. يف قريش معروفو  م عي  نكحها. و ل أيب
 ب اِع أْمَعَ  بني السهل والصربِ 

الناقة بولدها : َرَمْت به عند الوالدة. والذئب  َمعَطتو والَشْعراء والَدْفراء. الَمْعَطاء ثعلٌب عن ابن األعرابي : من أسماء الَسْوءة

 : ال نبت فيها. َمْعَطاء جت منه ريح. وأرضٌ بها وَمَرَط إذا خر َمعَطَ و. ُمْعَطةَ  يكنى أبا

إذا كان يأكل بالثنايا وما يليها من مقاديم األسنان :  َماِطع : ضرٌب من األكل بأدنى الفم. يقال : هو الَمْطعُ  قال الليث :مطع : 

 شُخب أطباؤها لَبَناً.ناِطع بمعنًى واحٍد. والممِطعَة : الَضْرع التي ت َماِطع وهو القَْضم أيضاً. وقال غيره : فالن

 أبواب العني والدال

 ع د ت
 [.عتد]استعمل من وجوهها : 

: الشيء الذي تُِعّده ألمٍر  العَتَاد أي هيّأت وأعّدت. وقال الليث : [31يوسف : ] (َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأً )قال هللا جّل وعّز : عتد : 

 ، ولكن أدغمت التاء في الدال. أعتَد يُْعتِد إنما هو أَعّد يُِعدّ و،  العُتَْدةُ  إنما هي العُدَّة ما وتهيئُه له. قال : ويقال : إنّ 

 أنشد :من عين ودالين ؛ ألنهم يقولون : أعَدْدناه فيُظهرون الدالين. و أَعدّ  قال : وأنكر آخرون فقالوا : اشتقاق

 أعريريريريريريريريري د  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِمريريريريريريريريريا  ذكريريريريريريريريريرا  

  
   ِ تريريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريريريرَّب الريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريع غريريريريريريريريريريريريت ذي عريريريريريريريريريريريريَ

  
بناء على ِحدةٍ ، وَعدَّ  عتد قلت : وجائز أن يكون األصل أعددت ثم قلبت إحدى الدالين تاء ، وجائز أن يكون .أعتدت ولم يقل :

 بناء مضاعفاً. وهذا هو األصوب عندي.

 أي حاضر. وقال بعضهم : قريٌب. ويقال : َعتِيدٌ  قال بعض المفّسرين : [23ق : ] (َعِتيد  هذا ما َلَدَي )وقال هللا جّل وعّز : 

يت عتِيد فهو َعتَاَدةً  الشيءُ  َعتُدَ  . وقدعتِيدو،  ُمْعتَدُ  الشيء فهو أعتَدت التي  العَتِيدة : حاضر. قاله الليث. قال : ومن هنالك ُسّمِ

في رفعه ثالثة أوجه عند النحويين. أحدها أنه على إضمار التكرير ،  (هذا ما َلَدَي َعِتيد  ) فيها ِطيب الرُجل وأدهانه. وقوله :

هذا ُحْلو حامض. فيكون المعنى : هذا  ويجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبر ، كما تقول : عتِيد كأنه قال : هذا ما لدّي هذا

 .عتيد شيء لديّ 

 تحتاج إليه العَُروس من أُعتِدت َطْبل العرائس العَتِيدةو عتيد هذا ما لدي هو ويجوز أن يكون بإضمار هو ، كأنه قال :
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 طي  وأداأب وَ  ور وم ْة  وغته ، أد ل فيها اهلاء على مذه  األ اء.
قد َمنَع خالد بن الوليد والعبّاس عّم النبي نََدب الناَس إلى الصدقة. فقيل له :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و

ُحبُساً في  أْعتَُدهوأّما خالد فإنهم يظلمون خالداً ، إّن خالداً جعل َرقيقه »:  وسلمعليههللاصلى، فقال رسول هللا  وسلمعليههللاصلى

: وهو ما أعّده الرجل من السالح والدواّب واآللة للجهاد.  العَتَاد يجمع األعتُدُ و سبيل هللا. وأّما العباس فإنها عليه ومثلُها معه.

 أيضاً. أعتَِدةً  ويجمع

 وهو الُمعَّد للركوب. ومنه قول الشاعر : َعتَدٌ و َعتِدٌ  ويقال : فرسٌ 

م عريريريريريريريلريريريريريريريى أكريريريريريريريتريريريريريريريافريريريريريريريهريريريريريريريم   رامسريريريريريريريوا بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريرير هريريريريريريري 

  
ٌ  و   تريريريريريريريريريريِ  أي وَ بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتيت يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري و هبريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ

  
 عتِد ؛ وهما لغتان. وقال ابن السكيت : فرسٌ  ُمْعتَدٌ  : ُمعَدٌّ  َعتَدٌ و َعتِدٌ  يقول : فرسٌ وسمعت أبا بكر اإليادي يقول : سمعت شمراً 

بيد وهو الشديد التاّم الَخْلق الُمعَّد للجري. قال ومثله رجل سبٌِط وَسبٌَط وَشعَر َرِجل وَرَجٌل وثْغر َرتِل وَرتَل أي مفلّج. أبو ع َعتَدو

، إاّل أنه أدغم قال : وهو  ِعتَْدان ، وأصله ِعدَّانو أعتَِدة د المعز : ما َرَعى وقَوي وجمعهمن أوال العَتُود عن أبي زيد قال :

ي َعِريضاً وَعتُوداً. وقال  العَِريض أيضاً. وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : إذا أجذع الَجْدُي أو العَنَاق سّمِ

: الَجْدي إذا استَْكَرش. ويقال : بل هو  العَتُود وقال الليث : .َعتُود يض ، فإذا أثْنَى فهوابن شميل : ولد الِمْعَزى إذا أجذع فهو َعرِ 

 وأنشد أبو زيد  .ِعّدان ِعتَْدان . وأصلأعتَِدة إذا بلغ الِسفَاد والجميع الِعدان. وثالثة

ة  و  َزمنريريريريريريريريريريريريريريََّ ّ اان  مريريريريريريريريريريريريريري  ة عريريريريريريريريريريريريريريِ َ انريريريريريريريريريريريريريريَ  اذكريريريريريريريريريريريريريرير غريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ  مسريريريريريريريريوهلريريريريريريريريا   بريريريريريريريريْ ِق تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَ َت  مريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
أنشدني أبو عدنان وذكر أّن أعرابياً من بني  القََدح وهو العَْسف والَصْحن. وقال شمر : : العَتَاد ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 العنبر أنشده هذه األرجوزة :

بريريريَ ْ  َه مريريرين هريريريريريريريذا ا ريريريَ عريريريريريريريْ بريريريِ َز هريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    محريريريَْ

  
تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ ْ   لريريريريريريريريريْ  أُ أنريريريريريريريريه يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكّ  فريريريريريريريريهريريريريريريريريذا مريريريريريريريري 

  

يٌم  ٌ  جسريريريريريريريريريريريريريريري  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   املعَتمريريريريريريريَ ْ صريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
ود  ذاَ  َودْ   تريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريَ

  
  : مأسدة. قال ابن مقبل :ـ  على بناء َجْهورـ  َعتَْود الِسْدرة أو الَطْلحة قال : العَتود قال عروقها في البحر يعمى بالَزبَدْ 

 جريريلريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريّم الريريعريريجريريريريريريرياف  كريريريريريريريأَنريريم 

  
رْبج  أو أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌد بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريودا   أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود تريريريريريريريريريَ

  

 [دال مع التاءابب العني وال]

 ع د ت
ً  سقط من النسخة. وقد ذكره ابن دريد فقال : الَدْعت : الدفع العنيف.دعت :   ، بالدال والذال. َدَعته يدَعته َدْعتا

 ع د ظ
 [.دعظ]استعمل من وجوهها : 

فيها إذا أدخله كلّه فيها. وقال ابن السكيت  دعظهوبه ،  َدَعَظها : إيعاب الذكر كله في فرج المرأة يقال الدَّْعظُ  قال الليث :دعظ : 

 ـ إن صّح لهـ  «األلفاظ»في 
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، وقال أبو عمرو الِ ْعَكاية  ال ِّْعيتَاية ال صريريت. وقال يف موضريريع   ر من هذا الكتاب : ومن الرجال ال ِّْعيتاية
 و ا الك ت اللحم ، طاال أو قص را. وقال يف موضع   ر : اجلْعيتَاية هبذا املع .

 ع د ذ
 أهملت وجوهه.

 [ابب العني والدال مع الثاء]

 ع د ث
 [.مستعمالت]دعث ، عدث ، ثعد ، دثع. 

تدقيقك التراب على  الدَّْعثُ  قال محارٌب : الرجل. وقال شمر : ثَ ُدعِ  ، وقد الدَّْعثُ  أبو عبيد عن األُموّي : أول الَمَرضدعث : 

ً  وجه األرض بالقََدم أو باليد أو غير ذلك ، قال : وقال أبو  .َمْدُعوثٌ  وَمَدرٌ  انَدعث . قال وكل شيء َوِطيء عليه فقدتَْدَعثُهُ َدْعثا

 وأنشد : : بقيّة الماء. الدَّْعث عمرو الشيباني :

َواه َداِرِس و   ل  انء  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِس   ل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ذ  ه  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َوَرْرتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

اِرِس  كريريريريريريريريَ َ
َ  املريريريريريريريري َن ِدعريريريريريريريريْ ريريريريريريريريا  َ لريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِوِس   ر ى م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  دلريريريريريريريريوي يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  َدلريريريريريريريريَّ

  
الِدْمن. ثعلب عن ابن الُمشاِوس ، الذي ال يكاد يُرى من قِلَّتِه ، بَاِلد المكاِرس قديم  الَمَكاِرِس مواضع الِكْرس والِدْمن. قال :

ْعثُ  األعرابي قال :  والِدئُْث : الذَْحل. الّدِ

ي الرجل العَْدث له :« االشتقاق»: اسٌم. قال ابن دريد في كتاب  ُعْدثانعدث :   .ُعْدثَان سهولة الُخلُق ، وبه ُسّمِ

قلت :  واحد. الدَّثْعوالَوْطء الشديد ، لغة يمانيَة. قال : والدَّْعُث : األرض السهلة. ويقال : الدَّْعث  الدَّثْع قال ابن دريد :دثع : 

 أرجو أن يكون ما قال أبو بكر محفوظاً ، وال أُحقّه يَِقيناً.

 ثَْعَدة فإذا النت فهي أبو عبيد عن األصمعي قال : إذا دخل البُْسَرة اإلرطاُب وهي ُصلبة لم تنهضم بعد فهي ُجْمَسة ،ثعد : 

 .ثَْعدٌ  وجمعها

 ابب العني والدال مع الراء

 [ع د ر]
 مستعمالت. عدر ، عرد ، ردع ، رعد ، درع ، دعر :

ح. قال :  : العَدَّار ثعلب عن ابن األعرابي :عدر :  قلت : أراد بالِقيلة األَدر ، وكأّن الهمزة قُلبت  : الِقيلَة الكبيرة. العََدروالَمالَّ

 الُجْرأة واإلقدام وقد َسّمت العرب ُعَداراً. وقال الليث : العُْدَرة أِدَر أَدراً. وقال ابن دريد : ، واألصل : َعِدَر َعَدراً  اً فقيل :عين

 ممطورة ونحَو ذلك. معدورة : الَمَطر الكثير. وأرضٌ  العَْدرُ 

 قال شمر : قال : وَعْنَدَر المطر فهو ُمعنِدٌر.

 وأنشد :

 م َعْل را  ج َفاال م ْهَ ودرا  
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 وهو العاثِر أيضاً. الكذّاب. قال : العاِدر عمرو عن أبيه :

 َمْغِرِز العُنق. وقال العّجاج : لعَْرد : الشديد من كل شيء الُصْلب المنتصب. يقال : إنه العَْردُ  الليث :عرد : 

 َعْرَد ال اقي مَسْةَورا  م َعْ َر   
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ونََجم نُُجوماً أّوَل ما  ُعُروداً  الشجر َعَردَ وإذا خرج كله واشتّد وانتصب ، قاله أبو عمرو.  يَْعِرُد ُعُروداً  النابُ  َعَردَ  ويقال : قد

 يَْطلُع. وقال العّجاج :

 رَْأسا  ِمْرَأَساو ع ل ا  َعْردا  و 
  أنياُب الجمل إذا َغلُظت واشتّدت. قال ذو الرمة : َعَرَدتْ وَ ِمَصكًّا للرؤوس. قال :  : غليظاً ، ِمْرأَساً : َعْرداً  وقال األصمعي :

وج كريريريريريريريأَنريريريريريريريا ْ َن ر قةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريني عريريريريريريري  عريريريريريريريِّ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريٌم   ا مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا َنريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريَ اج  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ارِد  و ُِّجريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 إذا َغلُظ وَكبُر. أَْعَردَ والَشَجُر  َعَردَ  « :النوادر»وقال في 

  وأنشد : .ُعُردٌّ  َوَوتَرٌ  ُعُردٌّ  ورمحٌ الفّراء : رمٌح متَلٌّ 

ر د  و  ر عريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريوس فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا َوتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر أو أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ   كريريريريريريريريريريريريْ ل  ذراع الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ

  
 ويروى : مثل ذراع البَْكر.

 : الُمْنتَبِذُ. وأنشد : العَاِردو شديد. قال : ُعُردٌّ  شبّه الوتر بذراع البعير في توتّره. وقال ابن بُُزْرَج : إنه لقويٌ 

 ترى  ؤون رأسه الَعَوارَِدا
. وأخبرني محمد بن إسحاق َعَراد وجمعها : شجرة ُصْلبة العُود. العََراَدة أي منتبِذة بعُضها من بعض. وقال ابن األعرابي :

 السعدّي عن أبي الهيثم أنه قال : تقول العرب : قيل للَضّبِ : ِوْرداً ِوْرداً ، فقال :

رِدا   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ردا   ال يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي أن يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

رَِدا رَادا  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   الَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ اوَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 صلِّياان  بَرَِداو 

 

 . وبه ُسّمي الرجل.َعَرادة : نبت ، واحدته العََراد أبو عبيد عن األصمعي : ُصلٌب منتصٌب. َعِرد : نَْبت َعَرادَ وقال : 

في البادية ، وهي ُصْلبة العُود منتشرة األغصان وال رائحة  العَراَدة قلت : قد رأيت : نَْبت طيّب الريح. العََراَدة وقال الليث :

 فيما أحسب ، فإنها بََهار البَّر. العَرادة لها. والذي أراد الليث

دَ  أبو عبيد : : سرعة الذهاب في الهزيمة.  التعريد ل الليث :: الِفرار. وقا التعريدوالرجل عن ِقْرنه إذا أحجم ونََكل. قال :  َعرَّ

 وأنشد لبعضهم :

بريريريريريريريريَ  َربَّ  وا عريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريرََّد  وَ ملريريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريبريريريريريريريريامسريريريريريريريري 

  
ق   فريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ ُُّ رَْأل   ريريريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريريرية أ عريريريريريريريريريريريريريَ  أبيب نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ّي :إذا نَفَذ من الَرِميَّة. وقال ساعدة الُهَذل تعريداً  السْهمُ  َعّردَ  وقال أبو نصر : يذكر هزيمة أبي نعامة اْلَحُرورّي قطري.

 فريريريريريريريريجريريريريريريريريالريريريريريريريريه و ريريريريريريريريالريريريريريريريريه أنريريريريريريريريه مل يريريريريريريريري ريريريريريريريريع هبريريريريريريريريا

  
ّرِد  و   عريريريريريريريَ ويريريريريريريريٌ  مريريريريريريري  ِ ٌ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا قريريريريريريريِ هريريريريريريريَ لريريريريريريريّ  قريريريريريريري   ريريريريريريريَ

  
دٌ  دَ وأي نافذ ، َخلَّها أي دخل فيها ، َصويٌب : صائٌب قاِصد.  ُمعَّرِ  النجم إذا مال للغروب بعد ما يُكبّد السماء ؛ قال ذو الرّمة : َعرَّ

 َ َّه اجلوُّاء  لتعري و 
اَدةو : الَجَرادة األنثى. العََراَدة وقال الليث : َدات. ونِيقٌ  العَرَّ دٌ  : ِشْبه َمْنَجنيق صغير. والجميع العَرَّ : مرتفع طويل. وقال  ُمعَّرِ

 الفرزدق :
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ن يف مسريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم   فريريريريريريريريريريإين و ّ كريريريريريريريريريريم ومريريريريريريريريريريَ

  
ّرِدِ   عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريق مريريريريريريريري  لريريريريريريريريه يف رأس نريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريمريريريريريريريرين مسريريريريريريريريَ
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 وقال شمر في قول الراعي :

َ  مريريريريريريريرين ثريريريريريريريريوبريريريريريريريريني أتوي  لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا  أبطريريريريريريريرييريريريريريريريريَ

  
رََّدا  اد   ذا َنريريريريريريريم السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرياكريريريريريريريني عريريريريريريريَ عريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي ارتفع. وقال أيضاً :

ة   بريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياء أب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوال    أهريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريري 

  
رَّدا  عريريريريريريَ ل فريريريريريريريَ يريريريريريريريْ هريريريريريريَ ر وقريريريريريريريا  وقريريريريريريري  أقريريريريريريعريريريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   طريريريريريري 

  
د قد قال : أقعى : ارتفع ثم لم يبرح. ويقال :  فالن بحاجتنا إذا لم يقضها. َعرَّ

 لَّ وَصلَُب.الَذَكر إذا انتشر واتمهَ  العَْرد وقال الليث وغيره :

 إذا قِوي جسمه بعد المرض. َعِردوالرجل إذا هرب.  َعِرد أبو العباس عن ابن األعرابي

ْرع ِدْرعُ درع :  ً  ِدْرعوالمرأة مذّكر.  الّدِ الحديد والجمع  ِدْرع ابن السكيت : هي بغير هاء. ُدَرْيع الحديد تؤنّث. وتصغيرهما معا

 .ِدْرع عليه َداِرع ورجلٌ  .أدراع المرأة لقميصها وجمعه ِدرع ، وهو الدروع فإذا كثرْت فهي .أدراعو أْدُرع القليل

عَ والرجل  ادََّرع وقال الليث : ْرع إذا لبِس تََدرَّ اَعةو .الّدِ ضرٌب آخر ، وال تكون  الِمْدَرعةو: ضرٌب من الثياب التي تُلبس.  الدُّرَّ

ر إاّل من صوٍف. فّرقوا بين أسماء اعةو عالّدِ  الختالفها في الصنعة ؛ إرادة اإليجاز في المنطق. قال ويقال : الِمْدَرعةو الدُّرَّ

َعة لُصفَّة الَرْحل إذا بدا منها رأسا الواِسط واآلِخرة : . أبو عبيد عن أبي زيد في ِشيات الغنم من الضأن : إذا اسوّدت العُنُق ُمَدرَّ

هي  الدَُّرعُ  في الشاة : بياض في صدرها ونحرها وسواد في الفخذ. قال : والليالي َرعالدَّ  . وقال الليث :َدْرَعاء من النعجة فهي

 : مختلفة اللون. وقال ابن شميل َدْرعاء التي يَْطلُع القمر فيها عند وجه الصبح وسائرها أسود مظلم. وقال أبو سعيد : شاة

 َدْرعاء قال : وإن ابيّض رأسها مع ُعنقها فهي .الدرعاء يض فتلك: السوداء غير أن عنقها أبيض ، والحمراء وعنقها أب الدَّْرعاء

يت ، وهي ليلة ِسّت عشرة وسبع عشرة  الدُّرع إذا اسوّد ُمقَّدمها تشبيهاً بالليالي َدْرَعاء أيضاً. قلت : والقول ما قال أبو زيد. ُسّمِ

ينَ  ً  وثمانَي عشرة اسوّدْت أوائلها وابيّض سائرها فُسّمِ لم يختلف فيها قول األصمعي وأبي زيد وابن شميل. وأخبرني  ُدَرعا

وكذلك قال أبو عبيد  .ُدَرع المنذري عن المبّرد عن الرياشي عن األصمعي أنه قال في ليالي الشهر بعد الليالي البيض : وثالث

 ُدْرَعة ، وثالث ُظلَم جمع ُدَرعٌ  منذري : ثالث. فقال أبو الهيثم فيما أفادني عنه الَدْرَعاء جمع ُدْرعٌ  غير أنه قال : القياس :

 قلت : هذا صحيح وهو القياس. وظلماء. َدْرَعاء وُظْلَمة ال جمع

هي السود الصدور البيض األعجاز من آخر الشهر ، والبِيض الصدور  الدُّْرع الليالي وروى أبو حاتم عن أبي عبيدة أنه قال :

 للبيض المآخير السُّود المقاديم ، أو السود المآخير البيض المقاديم. قال : ُدْرعٌ  نَمالسود األعجاز من أول الشهر. وكذلك غَ 

. قال أبو ُدْرَعة بفتح الراء الواحدة ُدَرع وقال أبو عبيدة : ولغة أخرى : ليالٍ  .أدرع ، والذكر َدْرَعاء والواحد من الغنم والليالي

 حاتم : ولم أسمع ذلك من غير أبي
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 عبي أب.
 القومُ  أدَرعَ  إذا أُكل ما حوله من المرعى فتباعد قليالً وهو دون الُمْطِلب. وقال الهجيمي : ُمتَدّرع ابن األعرابي : ماء ثعلب عن

 ً  إذا َحَسر كلؤهم عن حوالَْي مياههم. ونحَو ذلك قال ابن شميل. قال وإذا جاوْزت النصف من الشهر فقد ُدْرَعةٍ  ، وهم في إدَراعا

 : سواد أّوله. إدراُعهو،  أْدَرع

في عنقه حبالً ثم  َدَرعَ  قال شمر وقال أبو عبيدة وابن األعرابي : يقال .ألْدرع وقال ابن بُُزْرَج : يقال للهجين إنه لمعَلَهٌج وإنه

َعه إذا خنقه. قلت : وأما شمر فإنه ـ  بالذالـ  تنق. قلت : وأقرأني اإليادي ألبي عبيد عن األموي : التذريعاخ الخنُق ، وقد َذرَّ

 َذَرع في عنقه حبالً ثم اختنق ، بالذال. أبو عبيد : االندَراع التقدم. وأنشد للقطامي : روى ألبي عبيدة وابن األعرابي :

َُ ا يل تل رع ان   راَعاأما
عته تذريعاً إذا جعلت ُعنقه ثِْنَي ذراعك وعضدك فخنقته ، وهو الصواب.  قال أبو زيد : ذرَّ

 أي اندفع. وأنشد : اندرعووقال غيره : اندرأ يفعل كذا وكذا 

س و  لريريريريريريريريريريريريريْ  انريريريريريريريريريريريريري رعريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريريلُّ عريريريريريريريريريريريريرياَلأب عريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ رَُّع الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل  ذا مريريريريريريريريريريريريا     تريريريريريريريريريريريريَ

  
رع وحكى َشِمر عن القزُملّي قال : ْرع ثوٌب تجوب المرأة َوَسطه ، وتجعل له يدين وتخيط فرجيه ، فذلك : الّدِ َعتو .الّدِ  ُدّرِ

رع الصبيّةُ إذا أُلبست نََزع ونَِمٌغ  َدِرعٌ  الزرُع إذا أُكل بعضه. وقال بعض األعراب : ُعْشبٌ  ُدرعَ  ثعلٌب عن ابن األعرابي : .الّدِ

ا.  الليَل إذا دخل في ظلمته ليسري واألصل فيه ادترع كأنه ليس ظلمة الليل فاستتر به.فالن  ادََّرعَ و وَذِمٌط وَولٌخ إذا كان َغضًّ

 وأنشد البن مقبل : ُدَعرٌ  قال شمر : العُود النَِخر الذي إذا وضع على النار لم يَْستوقد وَدِخن فهودعر : 

َواطريريريريريريريِ   لريريريرييريريريريلريريريريى يريريريريلريريريريتريريريريمسريريريريريريريريريريريريريريريريريرين هلريريريريريريريا   تريريريريريريريه مسريريريريَ

  
رِ   وَّار  وال د عريريريريريريريريريريَ َذى غريريريريريريريريريريت  ريريريريريريريريريريَ ْزل اجلريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهو الذي ال يوِري وأنشد : ُدَعر هذا َزْند ال : وَحكى أبو عدنان عن أبي مالك :ق

 م ْؤَتِةٌ  يكبو به َُّْن  د َعرْ 
ما احترق من الحطب فَطِفىء قبل أن يشتّد  : الدَُّعر أيضاً. وقال الليث : الدَِّعر من الحطب البالي وهو الدَُّعر وقال ابن َكثَْوةَ :

:  الدََّعاَرةوال يُوِري. قال  ُدَعراً  . وهو من الزناد : ما قد قُِدَح به مراراً حتى احترق َطَرفه فصارُدَعَرة احتراقه. والواحدة

 َدِعرَ  . وقال ابن شميل :ُدَعرٌ  ، وهو الخبيث الفاجر. قلت : وسمعت العرب تقول لكل حطٍب يُعَثُِّن إذا استُوقِد به الداعر مصدر

. وقال أبو الِمْنهال : سألت أبا زيد عن شيء فقال : مالك ولهذا الدَّاِعر إذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس وهو َدَعراً  الرجلُ 

، فتزاد تلقيحاً وتبّخق. قال : وتبخيقها ، أن توطأ  َمَداِعير ونخيل داِعرة ويقال للنخلة إذا لم تقبل الِلقَاح : نخلة .الَمَداِعير هذا كالم

 سترخي ، فذلك دواؤها. ثعلب عنُعُسفَُها حتى ت
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 َ عَّر ابن األعرايب : ي ريريريال للون الفيريريريل :
 ّعرو قريريريال ثعلريريري   .املريريري

 
ارو : اللون ال بيح من  يع اَّيوان.  املريريري  الريريريّ عريريريَّ

ْفِس .
 
 امل

َداع أبو عبيد عن األْصَمعيردع :   في الجسد وأنشدنا : الوجع : الرُّ

 فوامسَزاَن وعاودين ر َداِعي
 الذي إذا أصاب الَهَدف انفضح عوُده. لمرتِدع من السهام :وقال األصمعي : ا

 إذا نُِكس في مرضه. وقال ُكثَير : ُرِدعَ  وقال ابن األعرابي :

  ين عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى ذاك الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ   نريريريريريريريريريريري  و 

  
ّل   بريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ اُ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ ّر هريريريريريريريريريري  ْردَع  وَ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو العيال الهذلّي :

 ذكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياودين 

  
م والريريريريريريريريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري      ر َداع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َداع  في مرضه. ارتدع : النُْكس ، قد الرُّ

 فأِسَن فمات. َرْدَعه وفي حديث عمر بن الخطاب أن رجالً أتاه فقال له : إني رميت ظبياً محرماً فأصبت ُخَشَشاَءهُ فركب

 يعني أنه سقط على رأسه. َرْدَعه قال أبو عبيد : قوله ركب

 الزعفران. وركوبُه إياه : أن الدم سال فَخّر الظبُي عليه صريعاً ، فهذا معنى قوله : بَرْدع ع : الذم ، شبّههقال وإنما أراد بالَردْ 

 .َرْدَعه ركب

ْدع وقال أبو عبيد : ليس يُعرف ما ذكر أبو عبيد ، ولكنّ  كما يقال  َرْدَعهُ  يقال : اضرب .يُْرَدع بالدم أو لم ُرِدعَ  العُنُق ، الرَّ

ي العُنُقاضرب َكْردَ  ً  هُ. قال وُسّمِ إذا  َرْدَعهُ  وقال ابن األعرابي : ركب كلُّ ذي ُعنٍُق من الخيل وغيرها. يَرتدع ألنه بها َرْدعا

 وقع على وجهه ، وركب ُكْسأَه إذا وقع على قفاه.

هّم بالنهوض ركب مقاديمه. وقال أي خّر صريعاً لوجهه ، غير أنه كلّما  َرْدَعه ركب قال شمر : وقال ابن األعرابي في قولهم :

 أبو ُدَواٍد :

هريريريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريّل وأَنريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريِ

  
اَلال   َن يريريريريريريريريريركريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريرَِّديريريريريريريريريريع  الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِ

  
ِديعوقال :   : الصريع يركب ِظلّه. الرَّ

ْدعُ  وقال شمر : ْدعُ  على أربعة أوجه : الرَّ ْدعو: كففته.  َرَدعته : الَكّف. الرَّ : مقاديمه  َرْدَعه بالزعفران. وركباللَْطخ  : الرَّ

ْدعووعلى ما سال من دمه   ركب النَْصل في السهم ، وهو تركيبه وضربك إيَّاه بحجر أو غيره حتى يدخل. وقيل : َردع : الرَّ

ْدع إن َرْدَعه ْدع كّل ما أصاب األرض من الصريع حين يَْهوي إليها ، فما َمّس األرض منه أوالً فهو الرَّ  أقطاره كان. ، أيّ  الرَّ

ً  ُرِدعَ  قال : ويقال  الرجل المرأة إذا وطئها. َرَدع به األرض إذا َضَرَب به األرض. ويقال : فََرَدعَ  بفالن أي ُصِرع ، وأخذ فالنا

ْدعُ  وقال الليث :  كفّها.الجاريةُ َصْدَر َجْيبها بالزعفران بملء  ترَدع ثوباً بطيب أو زعفران ، كما ترَدعَ  : أن الرَّ

  وقال امرؤ القيس :

َت َرَواِدعريريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريريِ َن الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريَ ورا  يريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريري 

  
اَلُِ   اء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ ا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريائريريريريق أو ظريريريريِ هريريريريريريريَ مريريريريَ  كريريريريَ
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 الساَلم : الشجر.

 وأما قول ابن مقبل :

 َيري ب يَبا َجتريْيه الر ح م ْرَت ِع  
 بالزعفران.الثوُب  يُْرَدع ففيه قوالن. قال بعضهم : منصبغ بالعََرق األسود ، كما

ـ  فيما قرأ على أبي الهيثمـ  الجمل إذا انتهت ِسنّه. وأقرأني المنذري ألبي عبيد ارتدع قد انتهت ِسنّه. يقال قد ُمْرتِدع وقال خالد :

وكالهما عندي من نعت  األحمق بالعين غير معجمة. وأما اإليادي فإنه أقرأنيه عن شمر : الرِديغ بالغين معجمة. قلت : الرديع

 حمق.األ

 الَمنِيَّة. َرْدع إذا َهَوى فيها. وركب فالن َرْدعه وقال الليث : يقال َخّر في بئر فركب

ْدعوقال   : مقاديم اإلنسان إذا كانت في ذلك منيّته. الرَّ

  الزعفران وهو لَْطخه : َرْدع وأنشد قول األعشى في

ة  لريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريراء عريريريريريريريلريريريريريريري هريريريريريريرياو   رَادعريريريريريريريَ

  
ق    تريريريريريريريَ فريريريريريريريْ  جلريريريريريريريّس الريريريريريريريلريريريريريريري امريريريريريريريى يف يريريريريريريري  الريريريريريريري رع مريريريريريريري 

  
: الرجل الذي يمضي في حاجته  الِمرَدع ، كما يقال : ركب النَّْهَي. عمرو عن أبيه : يرتدع فلم ُرِدع إذا َرْدَعه وقيل ركب

ْدعوكله بالغين ، قال  : السهم الذي يكون في فُوقه ِضيق ، فيُدّق فُوقُه حتى يتفتَّح. قال : ويقال فيه الِمْرَدعوفيرجع خائباً ،  :  الرَّ

 الَكْسالن من المالحين. الِمْرَدعوالدّق بالحجر. 

 [.13 : الّرعد] (َوُيَسبِ ُح الرَّْعُد ِبَْمِدهِ )قال هللا جّل وعّز : رعد : 

ْعد قال ابن عباس :  فقال : هللا أعلم. الرعد وسئل وهب بن منبِّه عن : َملَك يسوق السحاب ، كما يسوق الحادي اإلبل بُحَدائه. الرَّ

 عزوجل: صوت السحاب والبَْرق ضوء ونور يكونان مع السحاب. قالوا : وقول هللا  الرعد وقال ابن األنباري : قال اللغويون :

ليس بَملَك. وقال  الرعد يدل على أن الرعد ِذْكره المالئكة بعد [13 : الّرعد] (َمَّلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتهِ َوُيَسبِ ُح الرَّْعُد ِبَْمِدِه َوالْ ): 

 وهو من المالئكة كما يذكر الجنس بعد النوع. الرعد ملك : ذكر المالئكة بعد الرعد : الذين قالوا :

عْ  وقال ِعْكِرمة وطاوس ومجاهد وأبو صالح وأصحاب ابن عباس :  فقال : الرعد سئل علّي عنو،  : َملٌَك يسوق السحاب دالرَّ

 َملك ، وعن البرق فقال : َمَخاريق بأيدي المالئكة من حديد.

ْعد وقال الليث : ْعد : َملَك اسمه الرَّ ْعَدة ، ومنه َرَعَد يَرُعدُ  يسوق السحاب بالتسبيح ، قال وِمن َصوته اشتُّق فِعل الرَّ  الّرِ

 األَْلية. تترعَدد كما يَتَرعَدد قال وكل شيء يترجرج من نحو القَِريس فهو : َجبَان. ِرْعِديد ورجلٌ . قال : االرتعادو

اج :  وأنشد للعجَّ

 فهي كرع ي  الَكِ ي  اأَلْهَيم
عد وقال األخفش : أهل البادية يزعمون أن  هو صوت السحاب. والفقهاء يزعمون أنه َملَك. الرَّ
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وال أبرق في الوعيد وال  أَْرَعد له وبََرق له إذا أوعده. وال يجيز رعدوَ السماء وبرقَْت ،  َرعَدت : أبو عبيد عن األصمعي : يقال

 وبََرَق وأَْبَرَق بمعنًى واحٍد ، ويحتّج بقول الُكَميت : أَْرعدَ و َرَعد في السماء. وكان أبو عبيدة يقول :

رِق   أرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزيو أَبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريري  ك   بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريرْ    د فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا وعريريريريريريريريريريريريِ

  
 يكن األصمعي يحتج بشعر الُكَميت.ولم 

اء :  ويقال للمرأة إذا تزيَّنْت وتهيّأْت : أبَرقَْت. وبَْرقاً وبُُروقاً ، بغير ألف. قال : ُرعوداً و َرعداً  السماء وبَرقَت ، َرَعدت وقال الفرَّ

وبََرقَْت. قال :  َرعَدتْ  ويقال في كله :وأبرقت ،  أرعدت والبرق قبل المطر : قد الرعد قال : ويقال للسماء المنتَظرة إذا كثر

 َوبَرَق. َرَعدَ وَ َوأَْبَرَق ،  أْرعدَ  َوإذا أوعَد الَرجل قيل : قد

 وقال ابن أحمر :

 اْرع  ِ و فابرير ْق أبرِضك ما ب ا لك 
 .َرَعاِديد : تاّرة ناعمة ، وَجَوارٍ  ِرْعِديدة وقال النضر : جارية

 أي ُمْنَهال وقد ُمْرَعد وقال ابن األعرابي : كثيب الطعام ُرَعْيَداء ممدود وهو ما يُْرَمى به إذا نُقَِّي.أبو عبيد عن الفراء : في 

 وأنشد : أُرِعد إرَعاداً 

ْجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ و   كريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريّج  ريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريريِ

  
ْرعريريريريريريريريريَ ِ    

َ ا  املريريريريريريريريري هريريريريريريريريري   
ِ  بريريريريريريريريريني املريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ

  
 ويرتعش. يرتعد والرعاشيش. وهو الرعاديد مثله. وجمعهما إذا كان َجبَاناً. ورعِشيش ِرعديد أي ما تمّهد من الرمل. ورجلٌ 

 ابب العني والدال مع الَّلم

 [ع د ل]
 عدل ، علد ، دلع ، دعل : مستعملة.

 [.95الَمائدة : ] (َأْو َعْدُل ذِلَك ِصياماً )قال هللا جّل وعّز : عدل : 

 ِعْدلوغالمك  ِعْدلُ  : الِمثل ، مثل الِمْحَمل وذلك أن تقول : عندي الِعْدلوالشيء من غير جنِسه.  َعادلَ  : ما العَْدل قال الفراء :

وربما قال بعض  .َعْدل غالماً. فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت : يَعدل شاةً أو غالم تعِدل شاتك إذا كانت شاةٌ 

قال ونُصب قوله  .األعدال ِعْدلٌ  وقد اجتمعوا على أّن واحد .الِعْدل من العَْدل نى، وكأنه منهم غلط ؛ لتقارب مع ِعدلُه العرب :

أخبرني بجميع  [91آل ِعمَران : ] (ِمْلُء اْْلَْرِض َذَهباً )ذلك من الصيام ، وكذلك قوله :  َعدلُ  على التفسير ، كأنه : (ِصياماً )

 ذلك المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء.

 واحد في معنى الِمثْل. قال : والمعنى واحد ، كان الِمثُل من الجنس أو من غير الجنس. الِعْدلو العَدلُ  وقال الزّجاج :

 العرب غِلط.قال أبو إسحاق : ولم يقولوا : إن العرب غِلطت. وليس إذا أخطأ مخطىء وجب أن يقول : إن بعض 

 : االستقامة. وقال العَْدلُ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :
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 سواء أي م له. ِعْ ل هو الةيء  َعْ ل  
يُ ْؤَخْذ َوِإْن تَ ْعِدْل ُكَل َعْدٍل ال ): الِفدء في قوله جّل وعّز :  العَْدلُ  قال وأخبرني ابن فهم عن محمد بن ساّلم عن يونس قال :

 [.70األنعام : ] (ِمْنها

ويقال  منه كذا وكذا أي قيمته. قال : َعْدله خذ : الِقيمة يقال : العَْدلُ و:  عدله الِمثل : هذا : الِعْدلُ  قال وسمعت أبا الهيثم يقول :

ى  َمعُدولٍ  : اسم ِحْمل الِعْدلُ وغير َحْدٍل. قال  َعْدلٌ  يقال : هذا قََضاء .َعْدلٌ  لكّل من لم يكن مستقيماً : َحْدٌل وضّده بحمل أي ُمَسوًّ

 (َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ ): تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له ِمثالً. وقول هللا جّل وعّز :  العَْدلوبه. 

 [.2الطالق : ]

 قال سعيد بن المسيّب : َذَوْي عقل.

 الذي لم تظهر منه ريبة. عَْدلال وقال إبراهيم :

 في الحكم : قال هللا تعالى : العَْدل على أربعة أنحاء : العَْدل ، فأجابه : إن العَْدل وكتب عبد الملك إلى َسعيد بن ُجبَير يسأله عن

 (َوِإذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا)قال هللا تعالى :  في القول ؛ العَدلو [58النساء : ] (1)(َوِإذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن َُتُْكُموا اِبْلَعْدلِ )

في اإلشراك قال هللا جّل وعّز :  العَْدلو [.123 البَقََرة :] (َوال يُ ْقَبُل ِمْنها َعْدل  ): الِفْدية ؛ قال هللا :  العَدلو [.152األنعام : ]

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا َبنْيَ النِ ساِء َوَلْو )وأّما قوله جّل وعّز :  [.1األنعَام : ] (ُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِبِ ِْم يَ ْعِدُلونَ )
اك : في الُحّب والجماع. [.129النِّساء : ] (َحَرْصُتمْ  َوِإْن تَ ْعِدْل ُكَل َعْدٍل ال )وقوله سبحانه :  قال َعبِيدة الَسْلماني والضحَّ

قلت : وهذا خطأ فاحش وإقدام من  عبيدة يقول معناه وإن تُقسط كل أقساٍط ال يُقبل منها. كان أبو [70األنعَام : ] (يُ ْؤَخْذ ِمْنها

يَ َودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يَ ْفَتِدي )لو تفتدي بكل فِداء ال يقبل منها الفداء يومئذ. ومثله قوله :  أبي ُعبِيدة على كتاب هللا. والمعنى فيه :
أال تراه.  عدل معناه ذو َعْدل رجلٌ  اآلية أي ال يقبل ذلك منه وال يُْنجيه. وقولهم : [11معَارج : ال] (ِمْن َعذاِب يَ ْوِمِئٍذ بَِبِنيهِ 

 َعْدلٌ  ، ورجالن َعْدلٌ  رجل ، فنُِعَت بالمصدر. وقيل : [2الطالق : ] (َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ )قال في موضعين : 

: االستقامة.  العَْدلو .َعدل ونسوة ذوات َعدلٍ  ، كل ذلك على معنى : رجال ذِوي َعْدلٌ  ونِْسوة،  َعْدلٌ  ، وامرأة َعدلٌ  ورجال

أي  َعدلتُه عندنا شيء أي ما يقع عندنا شيء َمْوقعك. وإذا مال شيء قلت : يعِدلك فالناً أي يساويه. ويقال ما يَعِدل يقال : فالن

 (يف َأيِ  ُصورٍَة ما شاءَ )ـ  بالتخفيفـ  (َخَلَقَك َفَسوَّاَك فَ َعَدَلكَ )جّل وعّز :  أي استقام ومن قرأ قول هللا فاَعتََدلَ  أقمتُه

 [.8،  7االنِفطار : ]

 فصرفك إلى أّي صورة شاء إما َحَسن وإما قبيح وإما طويل وإما قصير. ومن قرأ :ـ  وهللا أعلمـ  قال الفراء : من خفّف فوجهه

 ين إلىوهو أعجب الوجهـ  فشدد (فَعَدَّلك)

__________________ 
 وهي ليسه آبية. (و ن مسكمه فامسكم بيلهم  لع ل)( يف امل بوعة 1)
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 (يف)ن ألن  (َعّ لك)وا      ا َْلق. قال : م ْع َّلَ  جعلك م ْعَتِ ال   ومعلاه :ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الفراء وأجود ا يف العربية
رفت ك    كذا. وهذا  َعَ ْلت كَ  ن ألنك ت ول : للَعْ لِ ( يف)لل كي  أقوى يف العربيِّة من أن تكون     كذا وصريريريريريريريَ

 فيه وصرفتك فيه. َع لتك أجود يف العربية من أن ت ول :
 الشيء َعدلتُ  ، من قولك : فسّواك وقّومك : إنه بمعنى :ـ  بالتخفيفـ  فَعََدلَكَ  قلت : وقد قال غير الفّراء في قراءة َمن قرأ :

 أي سّويتهُ فاستوى. فاعتدل

 ومنه قوله :

 َعَ ْلَلا َمْيل َبْ ر  فاْعَتَ لو 
َأْو َعْدُل )بالتشديد. وقوله :  (فَعَدَّلَكَ )، وقرأ ناِفع وأهل الحجاز.  فَعََدلَكَ  أي قّومناه فاستقام. وقرأ عاصم واألعمش بالتخفيف

ً  ِعْدلُ  أو)قرأها الكسائي وأهل المدينة بالفتح ، وقرأها ابن عامر بالكسر :  [95المائدة : ] (ذِلَك ِصياماً  وقال الليث  (ذلك صياما

يقال هو  : الُحكم بالحّق. العَْدلُ و. قال : العََدالةو العَْدل بيّن لعَْدلٌ  من الناس : المرِضّي قولُه وُحكمه. قال : وتقول إنه العَْدل :

أي الذين يُعَدُّلُونَه.  العَُدلَة قال القُْزملي : سألت عن فالنٍ  في حكمه وقال شمر : َمْعَدلةٍ  : ذو َعادلٌ  وهو َحَكم يعدلويقضي بالحّق 

 أيضاً وهم الذين يزّكون الشهود. وقال يونس : جائز أن يقال : هما َعْداَلن وهم ُعَدلَة وقوم ُعَدلَة وقال أبو زيد : يقال رجل

،  َعْدلٌ  ، وقومٌ  َعْدلٌ  وقال يونس عن أبي عمرو : الجيّد امرأةٌ  .ُعُدل وقومٌ  َعْدلٌ  . وقال الكالبيون : امرأةَعْدلة ، وامرأة ُعُدول

 َعَدلت يقال : جائزة الشهادة. وقال األصمعي : َعاِدلة : جائز الشهادة. وامرأة َعاِدلو َعْدل رجلٌ  وقال الباهلّي : .َعْدلٌ  ورجلٌ 

َمن شرب الخمر لم يقبل هللا منه َصْرفاً »في الحديث : وبآخر.  يُْعَدلوَعْدالً يُحمل على َجْنب البعير  أعِدله البعيرالُجَوالق على 

الصرف الحيلة ، ويقال منه فالن  : الِفْدية. قال يونس بن ُعبَيد : العَدلو قال بعضهم : الَصْرف الحيلة. .«وال َعْدالً أربعين ليلة

وقال ابن عباس : الَصْرف : الِدية  [19الفرقان : ] (َفما َتْسَتِطيُعوَن َصْرفاً َوال َنْصراً ):  عزوجلال هللا يتصّرف أي يحتال. ق

وقال  : الفريضة. والصرف : التطّوع. العَْدلُ  : السَِّويَّة ، وقال شمر : أخبرني ابن الَحِريش عن النضر بن شميل قال : العَْدلُ و، 

الكافر بربه َعْدالً  َعَدل أي يُشركون. وقال األحمر : [1األنعام : ] (ُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِبِ ِْم يَ ْعِدُلونَ )مجاهد في قوله تعالى : 

ى به غيره فعَبََدهُ. الحاِكم في الحكم  َعدلوُعُدوالً إذا ساويته به.  أعِدله الشيء بالشيء َعَدلت وقال الكسائي : وُعُدوالً إذا َسوَّ

 ال شمر : أما قول الشاعر :َعْدالً. وق

اأ جريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَذاَك أُ هريريريريريريريريريريريريريريريي يف الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِدْل   عريريريريريريريريريريريريريريريَ ارب  أو يريريريريريريريريريريريريريريريري   ء ملريريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الشّك في األمرين وأنشد : المعادلة بين ناقته والثَْور ، قال : وقال ابن األعرابي يُعَاِدل يعني :

ِه و  ة   ريريريريريريريريريريَِّ رَامريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ذو اهلريريريريريريريريريريّم تريريريريريريريريريريري 

  
ى   ه  الريريريريريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريريريْ اِدل و  ذا مل متريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريري 
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ار : بين األمرين أيُّهما يَركُب ، تَُميِّثه : تَُذِّّلِ الَمُشوَرات ، وقول الناس : يعَاِدل يقول  أين تذهب ، وقال المرَّ

رِي  ْه وكريريريريريريريريريان أمريريريريريريريريريْ َرمريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا أن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريا  ال  ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري   ول   

  
 ُعدوالً ال يميل به عن طريقه المْيُل. يَْعِدلُ  عنِّي َعَدل قال

 وقال اآلخر :

ِه  و داء فريريريريريريريريريريَأمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َس َوهريريريريريريريريريريْ مُّ أمريريريريريريريريريريْ   ذا اهلريريريريريريريريريريَ

  
اِدلريريريريريريريه و   عريريريريريريريَ ْمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريه وأنريريريريريريريه تريريريريريريري   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريري 

  
 قال : معناه : وأنت تشّك فيه.

آوى ُمْحِدثاً لم يقبل هللا منه َصْرفاً من أحدث فيها َحَدثاً أو » حين ذكر المدينة فقال : وسلمعليههللاصلىَروى أبو عبيد عن النبي 

من أحدث فيها »قوله  : القدية. وقال أبو عبيد : العدلو، قال أبو عبيد ُروي عن مكحول أنه قال الصرف التوبة  «وال َعْدالً 

 ً  فإن الحدث كل َحّد يجب هلل تعالى على صاحبه أن يقام عليه. «َحَدثا

 تسوية األْونَين ، وهما الِعْدالن. :ُمحّرك  العََدلُ  ثعلب عن ابن األعرابي

الدابة إلى موضع كذا فإذا أراد  َعَدْلتُ وفالناً عن طريقه ،  َعَدْلتُ  الشيء عن وجهه ، تقول ، تعِدل أن العَْدل وقال الليث :

 أي يعوّج. وقال في قوله : يَْنعَِدل االعوجاج نفسه قال : هو

ْرف مريريريريرين حنريريريريريو أرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريرياو  ي الريريريريري ريريريريريَ   ين ألحنريريريريريِْ

  
اِدل   عريريريريريريريريريريَ ه  مل يريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياء  ولريريريريريريريريريريو طريريريريريريريريريرياوعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
 .ينعدل بمعنى يُعَاِدل بنحو أرضها أي بقصدها نحواً وال يكون يَْعِدل أي لم يعادل قلت معنى قوله لم ينعَِدل قال : معناه ، لم

ُمْعنَِدلة من النوق قال : ال من النوق : الحَسنَة المتّفقة األعضاء بعُضها ببعض. وروى شمر عن محارب : المعتِدلة وقال الليث :

 بالتاء. المعتدلة وجعله رباعيًّا من باب َعنَدل. قلت والصواب

 وروى شمر عن أبي عدنان أّن الكناني أنشده :

عريريريريريريريريريريريريْ ِل و  حريريريريريريريريريريريريل و ن مل يريريريريريريريريريريريريري  َ ل الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
ل و   يريريريريريريريريريَ اُ اأَلمريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ْه ذا   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  اعريريريريريريريريريْ

  
 بعدما كان مائالً. ذات السَّنَام األميَل استقامة َسنامها من الِسَمن اعتدال قال :

 اعتدلت ، ألن الناقة إذا سِمنتْ  الُمْعتَِدلة الُمْعنَِدلة غير صحيح ، وأن الصواب : قلت : وهذا يدّل على أن قول محارب :

رباعي أعضاؤها كلُّها من السنام وغيره. وُمعَْنِدلة من العَْنَدل وهو الُصلب الرأس وليس هذا الباب له بموضعٍ ، ألن العَْندل 

 : نقيض الَجْور. العَْدلو: الذي يُعَاِدلك في المحِمل  العَِديل خالص. شمر

موني. السهم في الثِقاف يُْعَدل كما َعَدلُوني الحمد هلل الذي جعلني في قوٍم إذا ِمْلتُ  وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال :  ، أي قَوَّ

ن بمعناه.أي امتأل. قلت وكذ َعدَّل شمر عن أبي عدنان : شرب حتى الباطل أي في  َمْعَدل ويقال أخذ الرجل من لك َعدََّن وأوَّ

 طريق الباطل ومذهبه ، ويقال انظروا
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 ، ومذمُو م ا له ، أي    سوء مذاهبه ومسالكه ، وقال ُّهت : َمَعاِدلِهِ     س وء
َوى .. سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َِّد ْ و   . عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   اِدلريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريَ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
القسَّام األنصباء للقَْسم بين الشركاء إذا سّواها  َعدَّلو متعة البيت إذا جعلتها أعداالً مستِوية لالعتكام يوم الظْعن.أ َعدَّْلتُ  ويقال

 على الِقيم. وأّما قول ذي الرّمة :

    ابريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريرّي    بريريريريريريريريريريريريريريالل  

  
َ اال  لريريريريريريرية الريريريريريريريعريريريريريريريِ عريريريريريريري ريريريريريريري  ِف مريريريريريريريَ عريريريريريريريْ  قريريريريريريري ريريريريريريريعريريريريريريريه  بريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
أمري ، ومضيت على عزمي ، وذلك إذا َميََّل بين أمرين أيُّهما يأتي ، ثم استقام به الرأي في  الِعَدال فالعرب تقول : قطْعتُ 

بين أمرين  َعاَدلت أأمضي عليه أم أتركه ، وقد من هذا األمر أي في شك منه : ِعَدال فعزم على أْواَلُهما عنده ، ويقال أنَا في

تُه جبهته ، فلم نصب واحدة من العينين ولم تَمل على واحد من الخّدين الغُّرة إذا توّسطَ  معتدل أيَّهما آتي أي ميِّلت وفرسٌ  ت ُغرَّ

 ، قاله أبو عبيدة.

 .َعدْولَى من السفن منسوب إلى قرية بالبحرين يقال لها : العََدوليّ  أبو عبيد عن األصمعي :

 .العَدْوِليَّة قال َوالُخْلُج سفٌن دونَ 

 ة :قال شمر : قال ابن األعرابي قول طَرفوَ 

 َعَ ْوليَّة أو من سفني ابن نريبريَْتل
 قال نسبها إلى ِضَخم وقَِدم ، يقول : هي قديمة أو ضخمة.

 نُِسبَْت إلى موضع كان يسمى َعَدْواَلة وهو بوزن فَعَْواَلة. العَْدَوِليَّة وقال الليث :

والقول  اليمن ، إنما هم أّمة على ِحَدة ، قلت :ليسوا من ربيعة وال مضر وال مّمن يعرف من  َعَدْولَى وذكر عن الكلبي أنه قال :

 ما قاله األصمعي. العََدْوليّ  في

يات واألخصام والثَفنات. وقال في قول هللا :  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال لزوايا البيت : المعَدَّالت والدراقيع والُمَزوَّ

من الكفر إلى اإليمان ، وهما نعمتان.  َعَدلَك أي فقّومك. ومن خفّف أراد : [8،  7االنفطار : ] (فَ َعَدَلَك * يف َأيِ  ُصورَةٍ )

 وهذا قول ابن األعرابي.

بن َجْزء بن سعد  العَْدل قال : هو َعْدلٍ  وقال ابن السكيت عن ابن الكلبي في قول الناس للشيء الذي يُئَِس منه : ُوِضَع على يََديْ 

 .َعْدلٍ  فكان تُبَّع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فقال الناس ُوِضَع على يََدي العَِشيرة ، وكان َولي ُشَرط تُبَّع ،

 . وقال رؤبة يصف فحالً :َعْلد مضائغ في العُنُق من َعَصب ، واحدها : األعالد قال أبو عمرو واألصمعي :علد : 

 َقْسَ  الَعاَليّب ج رَاَُّ األعالد
 وقال ابن األعرابي : يريد َعَصب ُعنُقه.

 قَْسُب : الشديد اليابس.وال

 الُصْلب الشديد ، كأنَّ فيه يُْبساً من صالبته. العَْلدُ  وقال الليث :

 : الكبير. الِعْلَودُّ  أبو عبيد عن األموي :

 العنق. ِعْلَودّ  قال : وقال أبو عبيدة : كان ُمَجاشع بن دارم

 من الرجال : الِعْلَودّ  وقال أبو عمرو :
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 الغليظ الرقبة.
من الخيل : التي تنقاد بقوائمها وتجِذب بعنقها القائَد َجْذباً شديداً ، وقلَّما يقودها حتى يسوقها سائق من  الِعْلَوّدة وقال ابن شميل :

 ورائها ، وهي غير َطيِّعة الِقيَاد وال َسِلسة. وأما قول األسود بن يَْعفَُر :

اِول و  تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريريريريري  َود  هلريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ وِدَر عريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريري 

  
ر  نريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريل كريريريريريريريريجريريريريريريريري  ريريريريريريريري  رَادأب اَن ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريان اجلريريريريريريريري 

  
 : عنقها ، أراد : الناقة والُجَرادة : اسم رملة بعينها. بعْلَوّدها فإنه أراد

 وقال الراجز :

ق  لريريريريريريريريريريري  َوّد الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ ِش عريريريريريريريريريريريِ  أيُّ غريريريريريريريريريريريالُ  لريريريريريريريريريريريَ

  
ْق   اس  وال جريريريريريريريريريريريَ ّ  محريريريريريريريريريريريَِ  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس بريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ

  
 لبعضهم :قوله : لِش أراد : لك لغة لبعض العرب وأنشدني المنذري في صفة الضّب 

رَاَدأب   ا عريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريّ ان ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَّ  أَنريريريريريريريريريريريريم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ا ريريريريريريريَ  ر ك ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريْ َودَّاِن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريْ  كريريريريريريريبريريريريريريريتان عريريريريريريريِ

  
 : ضخمان. ِعلوّدان

دَ  وقال أبو عبيدة :  الرجل بعدي إذا َغلُظ. اْعلَوَّ

 وهي الَهِرمة.،  ِعْلَودَّةٌ  وناقة ِعْلَودّ  ، وهو الشديد ذو القَْسوة. وبعير ِعْلَودَّة وامرأة ِعْلَودّ  وقال أبو زيد : رجل

 إذا لزم الشيء مكانه فلم يُقدر على تحريكه. َعْلَوَد يُعَْلِودُ  وفِْعلُهُ  : َرِزين ثخين. ِعْلَودٌّ  وقال الليث : َسيِّدٌ 

: المخاتلة  الدََّعل وروى أبو ُعَمر عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال :« كتابه»أهمله الليث ولم يذكره شمر في دعل : 

 الهاِرب. الداِعل أي يخاتله. وقال في موضع آخر : يَُداِعلُهُ  وهو بالعين.

 .أدلَعتُهُ  أنا. قال : وبعضهم يقول َدلَْعتُهوِلساني ،  َدلَع أبو عبيد عن أبي زيد :دلع : 

 وقاله ابن األعرابي. .أدلعتهواللسان  َدلَْعت وقال ابن بُُزْرج :

ً  اللسان َدلَع وقال الليث : جاء في األثر ولسانه قال :  اندلَعَ  الرجُل لسانَه. وقد يقال أدلعوإذا خرج من الفم واسترخى.  يَْدلَُع ُدلُوعا

 البَْطن. ُمْنَدِلع ويقال للرجل المنَدِلث البطِن أمامه : لسانه فسقطت أَسلَتُه على صدره ، فبقيت كذلك. فأدلع عن بَْلعََم أن هللا لعنه

السيف من ِغْمده واندلق.  اندلَع بطن المرأة واندلق إذا عُظم واسترخى وقال غيره : انَدلَعَ  روى له أبو تراب : فيماـ  وقال نَُصير

 : تتقدَّم اإلبل. َدلُوع وناقة

 : الطريق السهل في مكان َحْزن ال َصعُود فيه وال َهبُوط. الدَِّليع وقال الربيع :

 األعرابي قال : الدَّْولَع : الطريق البَيّن.وروى أبو ُعمر عن ثعلب عن ابن 

 إذا كان سهالً.ـ  َداَلنِع وجمعهـ  َدلَنَّع وروى شمر عن محارب : طريق

 : الدَّْولَعة اللسان ، وهو غاية الُحْمق. قال : وقال أبو عمرو : داِلع ، وهو الذي ال يزال داِلعٌ  وقال شمر قال الُهَجيمي : أحمقٌ 

ذا أصابها َضْبح النار خرج منها كهيئة الظفر فيُْستَلُّ قدر إصبع ، وهو هذا األْظفار الذي في القُْسط. وأنشد َصَدفة متَحّويَة إ

 للَشَمْرَدل :
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 َدْوَلَعة تستلُّها بيتفرها
 العاََلنِد وأحسنه لعَلَْنَديَاتُ او العاََلِديو العاََلنِد : البَِعير الضخم الطويل. والجميع العَلَْنَدى وقال الليث في باب العَْلد :: (علند)علد 

 على تقدير قالنس.

وقال  قال والعَفَْرنَاة مثلها ، وال يقال : جمل َعفَْرنَى. .َعلَْنَدى من اإلبل : العظيمة الطويلة. وال يقال : جمل العَلَْنَداة وقال النضر :

شجرة ُصْلبة  العلنداة ؛ ألن العَلَْنَداة : شجرة طويلة ال شوك ، لها من العضاِه قلت : لم يُِصْب الليث في صفة العَلَْنَداة الليث :

العيدان جاسية ال يَْجَهدها الماُل وليست من العضاه وكيف تكون من الِعَضاِه وال شوك لها والِعَضاهُ من الشجر ما كان له شوك ، 

 ليست بطويلة. وأطولها على قدر قَْعَدة الرُجل. وهي مع قَِصرها كثيفة األغصان مجتمعة. لَْنَداةالعَ وصغيراً كان أو كبيراً ، 

 ابب العني والدال مع النون

 [ع د ن]
 : مستعملة. [ندع]عند ، عدن ، دعن ، دنع 

قلت  : بُْطنَان الجنّة. (اِت َعْدنٍ َجنَّ )ُروى عن ابن مسعود أنه قال :  [72التّوبَة : ] (َجنَّاِت َعْدنٍ )قال هللا جّل وعّز : عدن : 

 العَْدنُ و فيَْكُرم نباتُها ، واحدها بَْطٌن. قلت : المواضع التي يستِريض فيها ماء السيل. وبُْطنَانها : وسطها. وبُْطنان األودية :

ً  فالن بالمكان إذا أقام به ، َعَدنَ  مأخوذ من قولك :  ، قاله أبو زيد وابن األعرابّي. قال شمر : وقال القُْزُمِلّي : اسم يَْعِدن ُعُدونا

بمكان كذا وكذا. قال :  َعَواِدن ، وهو أن تلزم اإلبُل المكاَن فتألفَه وال تبرحه. تقول تركُت إبل بني فالن العَْدن مشتق من َعْدنَان

ي َمْعِدنو نه شتاًء وال صيفاً. قلت :، وهو المكان الذي يثبت فيه الناس وال يتحّولون ع الَمْعِدن ومنه ً  الذهب والفّضة ُسّمِ  َمْعِدنا

َوأَنْ بَ ْتنا ِفيها ِمْن ُكلِ  )أي ثبت فيها. قال هللا جّل وعّز :  َعَدنَ  إلنبات هللا جّل وعّز فيه جوهرهما وإثباته إيّاه في األرض حتى
َر الموزون على وجهي [19الِحجر : ] (َشْيٍء َمْوُزونٍ  ن : أحدهما أن هذه الجواهر كلّها مّما يوَزن ، مثل الَرَصاص ، وفُّسِ

ِمْن ُكلِ  )وقيل : معنى قوله :  والنُحاس والحديد والثمنين أعني الذهب والفضة ، كأنه قََصَد قْصد كل شيء يُوَزن وال يَُكال.
إبُل فالن بمكان كذا وكذا أي  َعَدنَتْ  الك : يقال :أنه المقَّدر المعلوم وزنُه وقدُره عند هللا تعالى. وقال أبو م (َشْيٍء َمْوُزونٍ 

مكان كل شيء يكون فيه أصله وُمبتدؤه ؛  الَمْعِدن َمِعَدته على كذا وكذا أي َصلَحْت. وقال الليث : َعَدنَتْ وَصلَحْت بذلك المكان. 

: إقامة اإلبل في الَحْمض  العَْدنو . قال :للخير والكرم إذا ُجبِل عليهما َمعِدن الذهب والفضة واألشياء. ويقال : فالن معدن نحو

ةً. ً  اإلبُِل في الَحْمض َعَدنَت وقال أبو زيد : خاصَّ  إال في الَحْمض. تَْعِدن إذا استمرأت المكاَن ونََمْت عليه ، وال تَْعِدن ُعُدونا

 الفرزدق :: الزمان ، وأنشد بيت  العَدَّان وقال أبو مالك : يكون في كل شيء. أبو عبيد :
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ر  أ ان كريريريريريريريافريريريريريِ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ج   ريريريريريَ لريريريريريْ  تريريريريريبريريريريريكريريريريريي عريريريريريلريريريريريى عريريريريريِ

  
رَا  ْيصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه أو كريريري ريريريَ انريريريريريريريِ َرى عريريريلريريريى عريريريريريريريِ َّ  كريريريِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يخاطب مسكيناً الدارمّي لّما رثى زياداً ، وفيها يقول البيت :

ه   يريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريريريريريريريريِ ا أاتين نريريريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريريريول لريريريريريريريريريريريريريريريه ملريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
رَا  فريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريه ال بريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريا يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريم أعريريريريريريريريريْ

  
 وقال أبو عمرو في قوله :

 َع َّان م لك  َتَضرال على و 
ابن بوٍر ، وابن بور  ِعّدان أي على زمانه وإبّانه. قلت : وسمعت أعرابيًّا من بني سعٍد باألحساء يقول : كان أمر كذا وكذا على

 الفّراء : كان ذلك علىعليها. يريد : كان ذلك أيام واليته عليها. وقال ـ  أبادهم هللاـ  كان والياً بالبحرين قبل استيالء القرامطة

واألقرب عندي أنه من العَّد ؛  .َعَدن فِعاَلناً فهو من العَّد والِعَداد. ومن جعله فِعالالً فهو من ِعدَّان فِْرعون. قلت : من جعل ِعدَّان

ا العَْيدانوألنه ُجِعل بمعنى الوقت.  :  العََدان المفّضل أنه قال : فإن الفّراء حكى عنـ  بفتح العينـ  العََدان من النخل ما طال وأمَّ

 .َعَدانٌ  ، وهما أربع عشرة سنة ، الواحد َعَدانَْينِ  يقال : مكثنا في غالء السعر سبع سنين.

ا قول لبيد :  وهو سبع سنين. وأمَّ

 لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم و 

  
ْل   ربي َونريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ان السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
قال :  السيف بكسر العين. بِِعدان : موضع على ِسيف البحر. ورواه أبو الهيثم َعَدان الِسيف. وقال : بِعََدان فإن شمراً رواه

وروى أبو ُعَمر  .َعَدانِي السيف فأّخر الياء ، وقال بعََدائن فقلبوا واألصل العَِدينة أراُدوا : جمع السيف. وقال : بعََدانِي ويروى

 العََدانة َضفّته ، وكذلك ِعْبره وِمعبَره وبِْرغيله. وقال أبو عمرو : :ـ  لعينبفتح اـ  النهر َعدان عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 وأنشد : .َعَدانات : الجماعة من الناس ، وجمعه

ني  وراءكريريريريريريريريريم  الريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريري َّ اَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
َ اان     او رجريريريريريريريريريريرياال  عريريريريريريريريريريريَ ال  أكريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريَ

  
 َعّدنتُ  أُْكُسوم إذا كانت ملتفّةً بكثرة النبات. أبو عبيد عن الفّراء :مقيمون. وقال : روضة  : َعدانَات وقال ابن األعرابي : رجال

: ُعًرى ُمنَقَّشة تكون في  العَِدين عمرو عن أبيه قال : به األرَض وَوَجْنُت به األرض وَمّرنُت به األرض إذا ضرْبَت به األرض.

: رقعة منقََّشة تكون في عروة الَمَزادة. وقال ابن شميل :  ينةالعَدِ  . وقال ابن األعرابي :َعِدينة أطراف ُعَرى المزادة ، واحدتها

: يزاد في مؤّخر  يُعَدَّن أي زادوا في ناحية منه ُرقعة ، والُخفُ  َعِدينَة إذا صغُر األِديم وأرادوا توفيره زادوا له يُعَدَّن الغَْربُ 

 وأنشد : ، وهي كالبَنِيقة في القميص. ِدينَةعَ  قال : وكل رقعة تزاد في الغَْرب فهي الساق منه زيادة حتى يتّسع.

 الَغْرَب ذا الَعِ يلة املَوعََّباو 
 والموّعب : الموسَُّع المَوفّر. وقال أبو سعيد في قول المخبَّل :

 َ َواِمس تلةريريريريريريريريريريريريريريّق العصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عن ر وسريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريا

  
 عريريريريريريريَ ِّن   

 كمريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َع الصريريريريريريريريريريريريريريخر الِ  ريريريريريريرياَل امل

  
ن قال :  المعِدن : الذي يُخِرج من الُمعَّدِ
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رها يبتغي فيها الذه . أْبنَي : بل  على  َعَ ن  و الةريريريريارب   ذا امتأل ، م ل َأوََّن وَع ََّل.  َع َّنَ و  الصريريريريخر   يكسريريريريِّ
 ِسيف البحر يف أقصى بالد اليمن.

الُمعِرض عن طاعة هللا تعالى.  : العنيد قال قتادة : [24ق : ] (َأْلِقيا يف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ )قال هللا جّل وعّز : عند : 

أو َرْكضة من  عانِد وُرِوي عن ابن عباس أنه سئل عن المستحاضة فقال : إنه ِعْرقٌ  عن الحّق. َعنَدَ  أي َعنَدَ  وقال الزجاج :

، فهذا الِعْرق في كثرة ما يخرج منه بمنزلته ، وأنشد  يُعَاِند وبَغَى ؛ كاإلنسان َعنَدَ  الذي : العانِد قال أبو عبيد : الِعْرق الشيطان.

 للراعي :

ةو  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ اِ ِّ طريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري 

  
ل    بريريريريريريريريِ انريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريوق الريريريريريريريريذراعريريريريريريريريني م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ

  
 عن القصد. وأنشد : َعنَدَ واإلنسان إذا بَغَى  ُعنود وأصله من : الذي ال يَْرقأَ. قال : العَانِد وقال شمر :

 ع ورِ َمجَّ كل عاِن   نريَ و 
 إذا سال دمها بعيداً من صاحبها ، وهي طعنة تَْعنِدو تَْعنُدُ  الطعنةُ  َعنََدت وقال الِكسائي : إذا سال. أَْعنَدَ والِعْرق  َعنَدَ  أبو عبيد :

 َعنَدَ  صمعي :إذا سال في جانب. رواه ثعلب عن سلمة عن الفّراء أن الكسائي قاله. أبو حاتم عن األ يَْعنِدُ  الدمُ  َعنَدَ و. قال : عانِدة

قال : والعاّمة  فالناً أي يفعل مثل فعله ، وهو يعارضه ويباريه. يعانِد إذا تباعد. ويقال : فالن يَْعنُِد ُعنُوداً  فالن عن الطريق

 : يفعل خالف فعله. قال : وال أعرف ذلك وال أُثبته ، وأنشد : يعانُِده يفّسُرونه :

َ ْه و   قريريريريريريريريريريريري  حيريريريريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريريريريلُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء َولريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ْه   لريريريريريريريريريريريريريَ ِ ف  عريريريريريريريريريريريريريَ اَرى وتريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريىت اَّريريريريريريريريريريريريري 

  
:  َعانِد فالن فالناً إذا جانَبَه. ودمٌ  َعانَدَ  يقال أي معارضة للولد. قلت : تعاِرضه شفقةً عليه. شمر عن أبي عدنان عن األصمعي :

معارضةً بغير  الِعنَاد هو المعاِرض بالخالف ال بالوفاق. وهذا الذي يعرفه العواّم. وقد يكون الُمعَانِد يسيل َجانِباً. قلت أنا :

َل ما  عانَد الُحبَاَرى جعله اسماً من َعنَدِ  الخالف ؛ كما قال األصمعي. واستخرجه من الُحبَاَرى فَرَخهُ إذا عارضه في الطيران أوَّ

، وهو أن يعرف الشيَء ويأبى أن  َعانَد ُمعَانََدةً و يَْعنِد ُعنُوداً  الرجل َعنَدَ  الليث : ينهض كأنه يعلّمه الطيران شفَقة عليه. وقال

 ؛ ألنه عَرف وأقّر وأِنف أن يقال : تبع ابن أخيه ، فصار بذلك كافراً. ُمعَانََدة يقبله ؛ ككفر أبي طالب ، كان كفره

ا روى شمر و من اإلبل الذي ال يخالطها ، إنما هو في ناحية أبداً. العَنُودول : . قاَعنِيد فهو من التجبّر ، يقال : جبّار العَنِيد وأمَّ

وأُْلِحق القَُطوف وأزُجر  العَنُود بإسناٍد له َرفَع الحديث فيه إلى عمر أنه وصف نفسه بالسياسة فقال : إني أَْنهز اللَفُوت وأُضمّ 

عن اإلبل تطلب خيار الَمْرتَع تتأنَّف ، وبعض اإلبل يرتع ما وَجد. وقال ابن األعرابي وأبو  تُعَانِد : التي العَنُود قال : العُروض.

 تعانِد من اإلبل : التي العَنُود نصر : هي التي تكون في طائفة اإلبل أي في ناحيتها. وقال القيسيُّ :
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 أعَل َ  ر عن ثعل  عن ابن األعرايب :اإلبل فتعارضها. قال : فإذا قادهتن ق   ما  أمامهّن فتلك السلوف. أبو ع مَ 
 َعلَ ه  ذا عار.  التّفاق. قال : ومله قوله : مسىت اَّ َباَرى وحي  ّ  َأْعَل َ و الرجل  ذا عار.  نسريريريرياان   ِ الف ، 

علهم  َعَل َ و  ذا ما تركهم واجتاُّ عليهم ،  يعِل  ع لودا   الرجل عن أصريريريريحابه َعَل َ  أي اع اضريريريريه. وقال ابن مشيل :
َفر  وأ ذ يف غت طري هم أو  لَّف علهم.   ذا كأنه ا الف والتباع  والَ ك لو رأيه   الع ل ودو ما تركهم يف سريريريريريريريريريريريريريريَ

: ك تأب  َعل ود وسريريريريحابةٌ  من قومك أي تباع   علهم. َعَلْ   رجال   لبصريريريريرأب من أهل اَّجاُّ ل له :  ريريريريَ َّ ما
 وقال الراعي : ع ل  ٌ  امل ر. و عه

 رٌَّق ع ل  ٌ ِدْعصا  أرذَّ عليه فري  
،  َعانَدوفالن من بين القوم أي قََصَدني.  استعنَدني وهو الذي يخرج فائزاً على غير وجهة سائر الِقَداح. ويقال : َعنُود وقدح

ال ابن وال ُمْعلَْنَدٌد ، أي ما لي منه بُّد. وكذلك ق ُعْنَددٌ  البعيُر ِخطامه أي َعاَرَضه. أبو عبيد عن أبي زيد : ما لي عن ذلك األمر

إذا أتبع بعَضه بعضاً. وقال  إعناداً  الرجل في قَْيئه أعنَدَ  الِحيلة. أبو عبيد عن أبي زيد : : العَْنُددُ  األعرابي. وقال أبو عمرو :

 : حرُف صفٍة يكون موضعاً لغيره ، ولفظه نصٌب ؛ ألنه َظْرف لغيره وهو في التقريب ِشبه الِلْزق. ِعْندَ  الليث :

وذلك أن  وال يكاد يجيء في الكالم إال منصوباً ؛ ألنه ال يكون إال صفة معموالً فيها أو مضمراً فيها فِعٌل ، إاّل في حرف واحد.

وزعموا أنه في هذا الموضع يراد به القلب وما فيه  فيُرفع. ِعندٌ  كذا ، فيقال : أَولككذا و ِعندي يقول القائل لشيء بال ِعلم : هذا

قريباً مما قاله النحويون. الفّراء : العرب تأمر من  (عند)من معقول اللّب. قلت : وأرجو أن يكون ما قاله الليث في تفسير 

تأّخر ، كما يقولون : وراءك وراءك. فهذه الحروف  دون :ودونك وإليك. يقولون : إليك إليك َعنّي يري عندكوالصفات بعليك 

البعيَر بينكما فخذاه ، فنصب البعير. وأجاز ذلك في كل الصفات التي تفرد. ولم يجزه في الالم  كثيرة. وزعم الكسائّي أنه سمع :

يقتك بو زيد يقال :وسمع الكسائي العرب تقول : كما أْنتِني يريد : انتظرني في مكانك. أ وال الباء وال الكاف.  إّن تحت ِطّرِ

يقة :لِعْنَداَوة ّرِ : الجْفوة والمكر. وقال األصمعي : معناه : إن تحت سكونك لنَْزوةً وِطماحاً. وقال  الِعْنَداَوةواللين والسكون.  . والّطِ

ة زائدتين ، على بناء فِْنعَْلَوة. وقال االلتواء والعََسُر. وقال : هو من العََداء. وهمزه بعضهم فجعل النون والهمز الِعنداوة غيره :

 فِْعلَْلَوة. ِعْنَدأْوة غيره :

 وهو الفَْسل الذي ال لُّب له وال عقل : وأنشد شمر لبعضهم : .َدنَائع من قوم َدنيعة الليث : رجلٌ دنع : 

 فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريك ال عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه  ذا

  
ِس   عريريريريريريريريريريْ ْه أنريريريريريريريريريريوف  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريُو لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريَ  َدنريريريريريريريريريريِ

  
 أي َدقّتْ  َدنِعَتْ وال عليه إذا ُدِعي على القوم. يقول له الفضل في هذا الزمان 
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 الصريريريريريريريريا  ذا ج ِهَ  وجاع وا ريريريريريريريريتهى. وقال ابن بزرج : َدِنعَ  ابن مشيل : وَلؤ َمْه. ورواه ابن األعرايب و ن َرِغَمْه.
 َوَرِثع  ذا طِمَع. َدِنع

 : الخسيس. الدنيع عمرو عن أبيه قال :

 وأدنع إذا تبع طريقة الصالحين. الرجل إذا تبع أخالق اللئام واألنذال. قال : أنَدعَ  ثعلب عن ابن األعرابي :ندع : 

الجمل إذا أطيل رُكوبه حتى  أُدِعنوالناقةُ  أُدِعنت قرأت بخط أبي الهيثم في تفسير شعر ابن مقبل ألبي عمرو : يقال :دعن : 

 .دعن يهلك ، رواه بالدال والنون. وقد أهمل اللّيث وشمر

 عني والدال مع الفاءابب ال

 [ع د ف]
 عدف ، عفد ، فدع ، دفع : مستعملة.

ً  : األكل. قال : وقال األحمر : ما ذقت العَْدف أبو عبيد : عدف : وال َعلُوساً وال أَلُوساً. وقال أبو حّسان : سمعت أبا  َعُدوفا

ً  عمرو الشيباني يقول : ما ذقت  . قال : وكنت عند يزيد بن َمْزيَْد الشيباني فأنشدته بيت قيس بن زهير :َعُدوفَة وال َعدوفا

ن عريريريريريريريريريريريَ  وفريريريريريريريريريريريةو  قريريريريريريريريريريريْ ذ  بريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ  جمريريريريريريريريريريري َ

  
را  واألمريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريارِ   هريريريريريريريريريريريريري 

 
ذفريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
فَت يا أبا عمرو. وإنما هي َعذوفة بالذال.بالدال ، فقال لي يزي ف أنا وال أنت. د من َمْزيَد : صحَّ تقول  قال : فقلت له : لم أصّحِ

 .ِعَدفٌ  : ما بين العشرة إلى الخمسين وجمعها الِعْدفَة َربيعة هذا الحرف بالذال ، وسائر العرب بالدال. أبو عبيد عن أبي زيد :

 : القََذى. العََدفوه ، قال : قال شمر : وقال ابن األعرابي مثل

نِفَة من قطعة ثوٍب. وِعْذفَة كل شجرة : أصلها الذاهب في  الِعْدفةو: الَذَواق اليسير من العَلَف. قال :  العَُدوف وقال الليث : كالصَّ

 وأنشد : .ِعَدفٌ  األرض ، وجمعها

َأى  ال أثريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرياِل ِدَ ِ  الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريريريََّ

  
ل   َ ف األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريَ رَّامريريريريريريريريريريريِ  وكريريريريريريريريريريري 

  
 أي يلّم ما تفّرق منه. َعَدفَة األصل جمع َعَدف قال : ويقال : بل هو عن

والعائر والغَُضاُب : أذى  العََدف من ماله إذا قطع له قِطعة من ماله. ثعلب عن ابن األعرابي قال : ِعْدفَةً  له َعَدفَ  ويقال :

ً  ما َذاقاألَْكل يقال  العَْدفُ  العين. وقال ابن السكيت :  القََذى. العََدفُ و. َعْدفا

  وأنشد : االعتفاد : أن يُغلق الرجل الباب على نفسه ، فال يَسأل أحداً حتى يموت جوعاً. أهمله الليث. وقال أبو عمرو : عفد :

 قريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية  ذا ُّمريريريريريريريريريريريريريريان اعريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريادْ و 

  
ادْ و   بريريريريريريريريْ ريريريريريريريريى عريريريريريريريريلريريريريريريريريى االعريريريريريريريريتريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ن ذاك يريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
 .اْعتَفََد يَْعتَِفُد اعتِفاداً  وقد

وقال شمر : قال محمد بن أنس : كانوا إذا اشتّد بهم الجوع وخافوا أن يموتوا أغلقوا عليهم باباً ، وجعلوا َحِظيرة من شجرة 

النّظار بن هاشم . قال : وقال نَْعتَِفد نريد أن قلت : ؟يدخلون فيها ليموتوا جوعاً. قال : ولقي رجل جارية تبكي فقال لها : ما لك

 األَسدّي :
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اد  ُّمريريريريريريريريرياْن  فريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَ  هبريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى اعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ

  
اع بريريريريريريريريريريريرينِي األقريريريريريريريريريريريريراْن   ٌ  قريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريري 

  
قال  وآطم وذلك أن يغلق عليه باباً إذا احتاج حتى يموت.ـ  بالقافـ  اعتقد الرجل « :كتاب ابن بزرج»قال شمر : ووجدته في 

 . وذلك إذا صّف رجليه فوثب من غير َعْدٍو.يَْعِفد الرجل وهو َعفَدَ  « :كتاب أبي َخيرة»: ووجدته في 

ً  هللا عنك المكروه دفع معروف. يقول : الدَّْفع قال الليث :دفع :  ً  عنك دافعو،  َدْفعا : انتهاء جماعة قوم إلى  الدَّْفعَةو. قال ِدفاعا

 ةٍ. وقال األعشى :من ِسقَاء أو إناء فانصبَّ بمرَّ  َدفَْعتَ  ما الدُّْفعَةوموضع بمّرة. 

 َساَفْه من َدُ  د فريَعاو 
 : الدُّفَّاعوالمطر ونحِوه. قال :  ُدفَع وكذلك

 َطْحمة الموج والسيل. وأنشد قوله :

ني  فريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريض عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ َواد يريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
ِه   اعريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريرياَ. مَيٌ بريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
 .دافِعَة أسفُل كل َمْيثاءفي األودية ،  تَْدفَعُ  : أسافل الِميث حيث الدوافع وقال ابن شميل :

في تلعَة أخرى من مسايل الماء إذا جرى في َصبب وحدور من َحَدٍب ، فترى له في مواضع  تَدفَع : التَّْلعَة الدَّافِعَة وقال الليث :

 وَمْجَرى ما بينقال :  .الدََّوافِع والجميع .َدافِعَة في أخرى أسفل منه ، فكّل واحد من ذلك دفع قد انبسط شيئاً أو استدار ثم

 المجاري والمسايل. وأنشد ابن األعرابي : : الَمَدافِع ِمْذنٌَب. وقال غيره : الدافعتين

ه   عريريريريريريريري  َ افريريريريريريريريِ يريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريبريريريريريريريريارك مريريريريريريريري روٌس مريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وِب   ْوظريريريريريريريري  ايب املريريريريريريريريراِغ قريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريِل الريريريريريريريريَوْدق مريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَ

  
والموظوب : الذي قد ُوِظَب على أكله أي  آثار السيل من جدوبته. َمْدفِِعه الذي ليس في قال شمر قال أبو عدنان : المدروس :

 بيٌض. : مأكول ما في أوديته من النبات. هابي المراغِ : ثائٌر ُغبَاره. ِشيٌب : َمَدافِعُهُ  مدروس ديم عليه. وقال أبو سعيد :

 : المضّي في األرض كائناً ما كان. وقال في قول الشاعر : االندفاع وقال الليث :

ل  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ْ أيريريريريريريريريهريريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
َ
ذُّ    املريريريريريريريري غريريريريريريريريِ

 
 املريريريريريريريري

  
عريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل  فريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريَذارِ   ِع مريريريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
الرجل المحقور الذي ال يُْقَرى إن ضاف ، وال يُْجَدى إن اجتدى. ويقال : فالن سيّد  : الُمَدفَّعواسم موضعٍ. قال :  بالَمْدفَع أراد

فالن إلى  ُدفِعَ وإلى مكان كذا أي ينتهي إليه.  دفعي عنه. ويقال : هذا طريق مدفوع أي غير مزاَحٍم في ذلك وال ُمَدافَعٍ  قومه غير

 فاُلن أي انتهى إليه.

اللبََن على رأس ولدها ، إنما يكثر  تَْدفع الناقة التي : الدافعوإلى بني فالن أي انصرفت عنا إليهم.  فدفَْعناها ويقال غشيتْنا سحابة

 .الدَّْفعة لمصدروا .الِمدفاع اللبن في َضْرعها حين تريد أن تصنع. وكذا الشاة

 بولد ، َدافِع سواًء. يقولون : هي الدافعووقال أبو عبيدة : قوم يجعلون المْفِكه 
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ْرعها ، و ن  ريريريريريريريريري ه قله : هي داِفع بلنب ، و ن  ريريريريريريريريري ه قله : هي داِفع و ن  ريريريريريريريريري ه قله : هي  داِفع بضريريريريريريريريريَ
 وتسكه. وأنة  :

ِج و  تريريريريريريريريريريريريْ ْه لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريَ ع قريريريريريريريريريريريري  َدفريريريريريريريريريريريريريَ  دافريريريريريريريريريريريريِ

  
ِج   تريريريريريريريريريْ ل نريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ا.  ريريريريريريريريريَ ْه خمريريريريريريريريريََ  قريريريريريريريريري  خَمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الكثير  : الدُّفَّاع وقال أبو عمرو : .َدفَعَتْ  بلبنها وباللبن إذا كان ولدها في بطنها ، فإذا نُتِجت فال يقال : دفعت وقال النضر : يقال

  وقال ابن أحمر : .َدفَّاعٌ  َجْريُه. وفرسٌ  تدافع من الناس ومن السير ومن َجْري الفرس إذا

ٌل  ذ اع لريريريريريريريريريريه َُّجريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ  ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريَ بريريريريريَ خ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ والريريريريتريريريري ريريريريريريريريريريريري  وا ريريريريَ َواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريري 

  
 في جريه. المتدافِع يريد الفرس بُدفَّاعٍ  ويروى

 : كالُمْقرم الذي يودَّع للِفْحلة فال يُْرَكُب وال يُْحَمل عليه. ُمَدفَّعٌ  وقال األصمعي : بعيرٌ 

 هذا أي َدْعه إبقاء عليه. ادفع ليحمل عليه. قيل :وقال األصمعي : هو الذي إذا أُتِي به 

 وأنشد غيره لذي الرّمة :

 قريرَّْبَن لألظعان كل م َ فَّعِ وَ 
 من الرجال والنساء إذا ازدحموا فركب بعضُهم بعضاً. ُدفَّاع قال : ويقال : جاء

 فالن فالناً في حاجته إذا ماطله فيها فلم يقضها. فَعَدا الرجُل أمَر كذا وكذا إذا أولع به وانهمك فيه. ويقال َدافَع أبو زيد : يقال

 : مجاري الماء. الَمَدافِع قال أبو عمرو :« كتاب شمر»وفي 

الماء إلى  َمَدافِع : الدَوافِع وقال األصمعي : السيل وهو أسفله حيث يتفّرق ماؤه. يدفع الوادي : حيث َمْدفَع وقال ابن شميل :

 ادي األعظم.إلى الو تدفع الِميث ، والميث

 الذي يمشي على ظهر قدميه. : األفدع ثعلب عن ابن األعرابي قال :فدع : 

أبو نصر عن األصمعي : هو الذي ارتفع أَْخَمص رجله ارتفاعاً لو وطىء صاحبُها على عصفوٍر ما آذاه قال : وفي رجله قََسٌط 

 وهو أن تكون الِرجل ملساء األسفل كأنها َمالٌَج.

قال : وكّل  : َمْيل في المفاصل كلّها ، كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها ، وأكثر ما يكون في األرساغ. الفََدعُ  وقال الليث :

 ؛ ألن في أصابعه اعوجاجاً. أفَدع ظِليم

 وقال رؤبة :

 عن َضعِف أطلاب  وْ ك  أَْفَ َعا
 وأنشد شمر ألبي ُزبَيد : .أَْفَدع فجعل الّسْمك المائل

 ِو يف أَْرَساِغِه َف َع  م َ اَبل اَ  ْ 
 قال : وأنشدني أبو عدنان :

ا هريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريِ ْ عريريريريريريريريريريَ رأب أو فريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريوٌُ مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
ا  هريريريريريريريَ ائريريريريريريريِ عريريريريريريريَ ِز مريريريريريريرين َوجريريريريريريريْ لريريريريريريريْ َس الريريريريريريريعريريريريريريريَ فريريريريريريريْ رِج نريريريريريريريريَ  خيريريريريريريري ْ

  
. بفدعائها قال : يعني  : الذراع تُخرج نَْفس العَْنز من شّدة القُّرِ

 قِرَدانِِه فيشخص صدر ُخفه ،في اليد : أْن تراه يطأ على أم  الفََدعُ  قال ابن شميل :
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  ال يف الر ْس  ج ْسأأب فيه. الف ع . وال يكونَفْ عاء وانقةٌ  أَف ع  لٌ 
 : أن يصطك كعباه ويتباعد قدماه يميناً وِشماالً. الفََدع وقال غيره :

 .فَِدَعتْ  الميل والعََوج ، فكيفما مالت الِرْجل فقد الفََدع قلت : أصل

 الباءابب العني والدال مع 

 [ع د ب]
 مستعملة. عبد ، عدب ، دعب ، بعد ، بدع :

ما لبَّث. قال : ويقال امتَّل يعدو ، وانكدر يعُدو ،  أَن فعل ذاك وما َعتَّم وما كذّب معناه كله : َعبَّد عن الفّراء : ما عبيد أبوعبد : 

 يَعُدو إذا أسرع بعض اإلسراع. َعبّدَ و

 [.81الّزخُرف : ] (اَن ِللرَّْْحِن َوَلد  فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ ُقْل ِإْن ك)وقال هللا جّل وعّز : 

أي اآلنفين من هذا  (فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ ) : األنُف والحِميَّة من قول ليُستحيا منه ويُستنكف. قال : وقوله : العَبَد قال الليث :

 (فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ ). قال : وبعض المفسرين يقول : َعبِد فهو َعبَِد يَْعبَدُ  مقصور من (العَبِدين فأنا أول)القول. قال : ويُقرأ : 

 هللا. عبد أي كما أنه ليس للرحمن ولد أنا لست بأول من

ها عندي وهللا الموفق.قلت : وهذه آية مشكلة. وأنا ذاكر أقاويل   السلف فيها ، ثم ُمتبعها بالذي قال أهل اللغة وأُخبِر بأَصّحِ

ولو قرىء مقصوراً  (العَبِدين فأنا أول) ، على أني ما َعِلمُت أحداً قرأ : عبيدة فأما القول الذي ذكره الليث أّوالً فهو قول أبي

 مشهوٌر لم يُعبَأ به. محتمالً. وإْذ لم يقرأ به قارىء عبيدة كان ما قاله أبو

 (ِإْن كاَن ِللرَّْْحِن َوَلد  فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ )والقول الثاني : ما روي عن ابن ُعيَْينَة أنه سئل عن هذه اآلية فقال : معناه : 

قاله الليث آِخراً ، وأضافه هللا فكذلك ليس هلل ولد. وهذا القول يقارب ما  َعبَدَ  ، يقول : فكما أني لسُت أّول من [81الّزخُرف : ]

 إلى بعض المفسرين.

كما تقولون لكنت  (ِللرَّْْحِن َوَلد  )ـ  على الشرطـ  (ِإْن كانَ )لهم :  (ُقلْ ) : وسلمعليههللاصلىوقال السُّدي : قال هللا تعالى لمحمد 

 .يعبدهوأّول من يطيعه 

 وقال الكلبي : إن كان ما كان.

 هللا من هذه األّمة. َعبَدَ  : أّوُل من (َفَأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ )على معنى ما كان  (ِإْن كاَن ِللرَّْْحِن َوَلد  )وقال الحَسُن وقتادة : 

وآنِف  َعبِدٌ و ابِدعَ  اآلنفين ، رجلٌ  : (ِللرَّْْحِن َوَلد  فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ )أي ما كان  (ِإْن كانَ )وقال الكسائي : قال بعضهم : 

 وأنٌِف.

أي الِغضاب اآلنفين ويقال : فأنا أول  [81الّزخُرف : ] (فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ )وروى أبو العباس عن ابن األعرابي في قوله : 

 على الوحدانية مخالَفةً لكم. يعبده الجاحدين ِلَما تقولون. ويقال : أنا أول من

. فَصَمتُ  تُ َعبِد وروي عن علّي أنه قال :  أي أنِْفُت فَسَكتُّ

 وقال ابن األنبارّي : معناه : ما كان للرحمن ولد والوقف على الولد ، ثم
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قلريريه : قريري  ذكر    اتُّ. (اْلع  اب ِ ِدينَ )لريريه ، على أنريريه ال ولريري  لريريه. والوقف على  (ف َ َأََّن َأوَُّل اْلع  اب ِ ِدينَ )يبتريري ىء : 
وغ يف اللغة ، وأبع  من االسريريريريتكراه وأسريريريريرع أقاويل َمن قّ ملا ذكرهم ، وفيه قول أمسسريريريرين  من  يع ما قالوا وَأسريريريريْ

    الفهم.
 (ُقْل ِإْن كاَن ِللرَّْْحِن َوَلد  فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ )الرازق عن َمْعَمر عن ابن أبي نَِجيع عن مجاهد في قوله تعالى :  عبد َرَوى

 هللا وحده وكذّبكم بما تقولون. َعبَدَ  أنا أول منيقول : إن كان هلل ولد في قولكم ف [81 الّزخُرف :]

ِإْن كاَن ِللرَّْْحِن )يا محمد للكفار  (ُقلْ ):  وسلمعليههللاصلىقلت : وهذا واضح. ومّما يزيده وضوحاً أن هللا جّل وعّز قال لنبيّه 
دين للرب الخاضعين  (ِلْد َوََلْ يُوَلدْ ََلْ يَ )إلهَ الخلق أجمعين الذي  (فََأََّن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ )في زعمكم  (َوَلد   ، وأوّل الموّحِ

ِإْن كاَن )وحده ال شريك له فقد َدفََع أن يكون له ولد. والمعنى :  معبوده هللا واعترف بأنه َعبَدَ  المطيعين له وحده ؛ ألن من
  ولد له وال والد.الذي ال معبودي في دعواكم فاهلل جّل وعّز واحد ال شريك له ، وهو (ِللرَّْْحِن َوَلد  

 قلت : وإلى هذا ذهب إبراهيم بن الَسِرّي وجماعة من ذوي المعرفة ، وهو القول الذي ال يجوز عندي غيره.

 اآلية. [22الشُّعراء : ] (َوتِْلَك نِْعَمة  ََتُنُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِِن ِإْسرائِيلَ )وقال هللا جّل وعّز : 

ا قيل.قلت : وهذه اآلية   تقاِرب التي فّسرنا آنفاً في اإلشكال ، ونذكر ما قيل فيها ونخبر باألصّح األوضح ممَّ

قال :  (َوتِْلَك نِْعَمة  ََتُنُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِِن ِإْسرائِيلَ )قال األخفش في قوله :  أخبرني المنذرّي عن أبي العباس أنه قال :

فجعله بدالً من  (َأْن َعبَّْدَت َبِِن ِإْسرائِيلَ )ثم فَسَّر فقال :  !(تِْلَك نِْعَمة  ََتُنُّها َعَليَ )قال : أَو يقال : إن هذا استفهاٌم ، كأنه 

 النعمة.

 (أم)قال أبو العبّاس : وهذا غلط ؛ ال يجوز أن يكون االستفهام يُْلقى وهو يُْطلَُب ، فيكون االستفهام كالخبر. وقد استُقبح ومعه 

 االستفهام. استقبحوا قول امرىء القيس : وهي دليل على

َتِكرْ   ترو  من اََّّي أُ تريبريْ
 قال بعضهم : هو أتروح من الحّي أم تبتكر فحذف االستفهام أّوالً واكتفى بأم. وقال أكثرهم : بل األول خبر والثاني استفهام.

ا وليس معه   لم يقله إنسان. (أم)فأمَّ

لنعمتي أي لنعمة تربيتي لك ،  (َوَأْنَت ِمَن اْلكاِفرِينَ )، ألنه قال :  (تِْلَك نِْعَمة  ََتُنُّها َعَليَ وَ )قال أبو العباس : وقال الفّراء : 

،  عبيداً  وأعبدتهم أي صيّرتُهم َعبََّدُت العَبِيد يقال : .تستعبدني ولم (َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِِن ِإْسرائِيلَ )فأجابه فقال : نعم هي نعمة 

 بني إسرائيل ولَمْ  تعبيدك وتلك نعمة من َرفَع رّدها على النعمة ، كأنه قال : رفعاً ويكون نصباً وخفضاً. (نْ أَ )فيكون موضع 

ََلْ أَ قاَل )ومن خفض أو نصب أضمر الالم. قلت : والنصب أحسن الوجوه ، المعنى : أن فرعون لّما قال لموسى :  .تُعَبِّْدني
 فاعتَّد فرعوُن على [18الشعراء : ] (نُ َربِ َك ِفينا َوِليدًا َوَلِبْثَت ِفينا ِمْن ُعُمِرَك ِسِننيَ 
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 ن جواب موسريريريريريريريريريريريريريى له : تلك نعمة َتعتّ  هبا علّي ألنكموسريريريريريريريريريريريريريى أبن رّ ه ولي ا  ملذ و ِل     أن َكرب ، فكان م
لكَفل  أهلي ومل يري ْل وين يف اليّم ، فإمنا صريريريريريريريريار  نعمة ِلَما أق مه عليه ممَّا  ت عْب هم ب   سريريريريريريريريرائيل ولو مل َعّب  َ 

 مسيتره هللا عليك.
 كأنه قال : وأّي نعمة لك علّي في أنوقال أبو إسحاق الزّجاج : المفّسرون أخرجوا هذه على جهة اإلنكار أن تكون تلك نعمة ، 

بني إسرائيل واللفظ لفظ خبر. قال : والمعنى يخرج على ما قالوا على أن لفظه لفظ الخبر. وفيه تبكيٌت للمخاَطب كأنه  َعبَّدت

نعمة ألنك  ، على جهة التهّكم بفرعون. واللفظ يوجب أن موسى قال له : هذه َعبيداً  قال له هذه نعمة أن اتخذَت بني إسرائيل

 : َعبَّدته الرجل بمعنى أعبَدت ، وقال الشاعر في َعبداً  ولم تتخذني عبيداً  اتخذت بني إسرائيل

بريريريريريريريريِ  ين قريريريريريريريريومريريريريريريريريي وقريريريريريريريري  كريريريريريريريري ريريريريريريريرير   عريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريالُ يريريريريريريريريري 

  
ر مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءوا   بريريريريريريريريْ ان  و فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريم أ عريريريريريريريريِ  عريريريريريريريري 

  
 : البعير الَجِرُب. الُمعَبّدو: الُمَذلَّل.  الُمعَبَّد وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :

 وأنشد لََطرفة :

 أفرد   فراد البعت املع بَّ ِ و 
م في بيت حاتم حيث يقول : الُمعَبَّدوقال   : المكرَّ

بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك فريريريريريريريريريإنريريريريريريريريري    تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول أال تريريريريريريريريري 

  
َ ا  بريريريريريريريَّ عريريريريريَ  أرى املريريريريريريريال عريريريريريلريريريريريريري  املريريريريريمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريني مريريريريري 

  
 وأنشد قول رؤبة : َعْبداً  أي أخذه َعبََّدهو ْعبَدهاْستَ  أي ُمعَظَّماً مخُدوماً. قال : وأخبرني الحّراني عن ابن السكيت : يقال

 التأِميّ و يريْرَضْوَن  لتعبي  
ْيُت فالنةَ أي اتخذتها أََمةً. َعبَّدته ، مثل َعبداً  فالناً أي اتّخذته تَعَبَّدت قال : ويقال :  َسَواء. َوتَأَمَّ

 .استعبده بالطاعة أي العَْبد هللا تَعَبَّدو. العَْبِديّةو العُبُوِديَّةو العُبُودة بَيِّنُ  َعْبدٌ  وقال الفّراء : يقال : فالن

ُهُم الْ )وقال هللا جّل وعّز :  ِقَرَدَة ُقْل َهْل أُنَ بِ ُئُكْم ِبَشرٍ  ِمْن ذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد هللِا َمْن َلَعَنُه هللاُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمن ْ
 .(َوَعَبَد الطَّاُغوتَ )قرأ أبو جعفر وَشْيبَة ونافِع وعاِصم وأبو عمرو والكسائي :  [60المائدة : ] (َوَعَبَد الطَّاُغوتَ َواخْلَنازِيَر 

ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلَنازِيرَ )قال الفّراء : هو معطوف على قوله   الطاغوت. َعبَدَ  ومن (َوَجَعَل ِمن ْ

الطاغوت. قال وتأويل  عبد المعنى : من لعنه هللا ومن (َمْن َلَعَنُه هللاُ )نََسٌق على  (َوَعَبَد الطَّاُغوتَ )وقال الزجاج : قوله 

 فيما سّول له وأغواه. قال : والطاغوت هو الشيطان.ـ  يعني الشيطانـ  أي أطاعه (َوَعَبَد الطَّاُغوتَ )

َك نَ ْعُبدُ )قال في قول هللا تعالى :   الطاعة التي نخضع معها.: إياك نطيع  [5الفَاتَِحة : ] (ِإَّيَّ

إذا كان َمْطليًّا  ُمعَبَّد إذا كان مذلَّالً بكثرة الوطء ، وبعيرٌ  ُمعَبَّدٌ  في اللغة : الطاعة مع الخضوع. ويقال طريقٌ  العبادة قال : ومعنى

 (الطاغوتِ  َعبُدَ )وبالقَِطران. وقرأ : 
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 حيىي بن َواّثب  واألعمش ومحزأب.
 بمنزلة حذُر وَعُجل. َعبُدَ  وجهاً إال أن يكونقال الفّراء : وال أعلم له 

ن قرأه ، ولسنا نعرف ذلك في العربيَّة. (َعبُدٌ )وقال نَُصير الرازّي :   َوهٌم ممَّ

 (.الطاغوت عبدوا)وهللا قرءا  عبدووذكر الفّراء أن أُبَيَّاً  (الطاغوتِ  ُعبُدَ )ووُروي عن النخعي أنه قرأ : 

 (.الطاغوت َعابِدَ )ووبعضهم  (الطاغوت بَّادعُ )ووُروي عن بعضهم أنه قرأ : 

 (.الطاغوت ُعبِّدَ )ووُروي عن ابن عباس : 

 (.الطاغوت ُعبَّدَ )ووُروي عنه أيضاً : 

المائدة ] (َوَعَبَد الطَّاُغوتَ )قلت : والقراءة الجيّدة التي ال يجوز عندنا غيرها هي قراءة العاّمة التي بها قرأ القُّراء المشّهرون. 

 على التفسير الذي بيّنته من قول ُحذَّاق النحويين. [60: 

 قلت : وأما قول أوس بن حجر :

م   كريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريري  أن أ مريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري      ٌة و ن أ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َعبُدُ  فثقَّله للضرورة ، فقال : َعْبد فإنه أراد : وإن أباكم

هللا  عباد أيضاً ؛ إالَّ أّن العاّمة اجتمعوا على تفرقة ما بين الِعبَاد ، وهم العَبِيد وجماعتهم : : المملوك. العَبد وقال الليث :

 مماليك. عبيد هللا ، وهؤالء عباد من َعْبد والَمماليك ، فقالوا : هذا

 سرين.ِمن دونه إلهاً فهو من الخا َعبَدَ  هللا. ومن يَْعبُدُ  إاّل لمن َعبََد يَْعبُُد ِعبَاَدةً  قال : وال يقال :

 .َعبََده َخَدَم مواله فالن يقال : َعْبدٌ  قال : وأما

فَقُهَ الرجل وَظُرَف. قلت : َغِلط الليث في  ، كما يقال : يُْعبَد فمعناه صار الطاغوتُ  (الطاغوتُ  َعبُدَ )وَ قال الليث : ومن قرأ : 

اء األمصار وغيرهم   (الطاغوتِ  َعبُدَ )وَ برفع الطاغوت ، إنما قرأ حمزة :  (الطاغوتُ  َعبُدَ )وَ القراءة والتفسير. ما قرأ أحد من قُرَّ

 وهي مهجورة أيضاً.

هللا. وذكر الليث أيضاً قراءة أخرى ما قرأ  يَْعبُُدون هللا ِعبَاد الطاغوِت. ويقال للمسلمين : َعبََدة قال الليث : ويقال للمشركين : هم

 جماعة. (الطاغوت عابدو)وبها أحد وهي 

مه هللاُ قليل المعرفة بالقراءات. وكان نَْولُه أاّل يحكي القراءات الشاذَّة ، وهو ال يحفظها القارىء قرأ بها وهذا دليل وكان َرحِ 

ى مثل هذه الحروف قراءات  على أن إضافته كتابه إلى الخليل بن أحمد غير صحيح ، ألن الخليل كان أعقل وأورع من أن يسّمِ

 قارىء مشهور من قُّراء األمصار ودليل على أن الليث كان مغفَّالً ونسأل هللا التوفيق للصواب.في القرآن ، وال تكون محفوظة ل

 فالن فالناً أي ملّكني إيّاه. أعبَدني وقال الليث : يقال

فإن ولست أنكر جواز ما ذكره الليث إن صحَّ لثقة من األئمة ،  .استعبدته فالناً أي أعبَدت قلت : والمعروف عند أهل اللغة :

 السماع في اللغات أولى بنا من القول بالَحْدس والظّن وابتداع قياسات ال تستمرّ 
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 وال ت ّرد.
 إلى آبائه. العُبُودة ، أي في تعبيدة ابنَ  تعبيدةً  ، العُبُوَدة الذين ُوِلُدوا في العَبيد : جماعة الِعبِدَّى وقال الليث :

 .ِعبَاُده هللا أي ِعبِدَّى قلت : هذا َغلَط. يقال : هؤالء

 .«بِفناء َحَرمك ِعبِّداك وهذه» وفي الحديث الذي جاء في االستسقاء :

 .ِعْبِديد : الخيل إذا تفّرقْت في ذهابها ومجيئها ، وال تقع إال على جماعة : ال يقال للواحد العباِديدوقال الليث : 

 ، وأنشد : عبابيد قال ويقال في بعض اللغات :

ٌز دون   ريريريريريريريريريريريوهتريريريريريريريريريريريم و   الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريُو  تريريريريريريريريريريريوك هبريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريري   ابريريريريِ  كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريل يريريريريركريريريريريريري  أطريريريريراف الريريريريعريريريريبريريريريريريريَ

  
 أيضاً. َعباديد قال : وهي األطراف البعيدة ، واألشياء المتفرقة. وهم

 : الُطُرق المختلفة. العبابيد قلت : وقال األصمعي :

 له واحد. والشماِطيط ال يُْفرد العَبَاديد وَرَوى أبو طالب عن أبيه عن الفّراء أنه قال :

 قال : وقال غيره : وال يُتكلم بهما في اإلقبال ، إنما يتكلم بهما في التفرق والذهاب.

 أي متفّرقين. َعبَاِديدو َعبابِيد قال : وقال األصمعي : يقال صاروا

 له. َعابد أي دائنون ، وكل من دان لملٍك فهو [47المؤمنون : ] (َوقَ ْوُمُهما َلنا عاِبُدونَ )وقول هللا جّل وعّز : 

أي  [21البقرة : ] (اْعُبُدوا رَبَُّكمُ )وهو الخاضع لربّه المستسلم لقضائه المنقاد ألمره. وقوله  َعابِد وقال ابن األنباري : فالن

َك نَ ْعُبدُ )أطيعوا ربّكم. وقيل في قوله :  د ،  [5الفاتحة : ] (ِإَّيَّ د. والدراهم العابدو: إيّاك نوّحِ كانت دراهم أفضل  العَْبديَّة الموّحِ

 من هذه الدراهم وأكثر وزناً. وأما بيت بشر :

ر   بريريريريريريريريَّ أب  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريائريريريريريريريريف ذا  د سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  
أٌب جريريريريريريريريريريريريريريريريريريوانريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َردا     ربَّ  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .للعبيد َمْعبََدة شمر : يقالُمقَيرة. وقال  : ُمعَبَّدة : المطليَّة بالشحم أو الُدْهن أو القار. وقيل المعَبَّدة قال : عبيدة فإن أبا

 وأنشد للفرزدق :

يريريريريريريريريم مسريريريريريريريرييريريريريريريريريث كريريريريريريريريانريريريريريريريريه و   مريريريريريريريريا كريريريريريريريريانريريريريريريريريه فريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ

  
ودِ   عريريريريريريريريريريري  َ أب قريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرب غريريريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريريريَ

  
القوم بالرُجل إذا ضربوه  أعبَدَ  عن أبي زيد : عبيد مشْيخة جمع الشيخ ، ومْسيفة جمع السيف. أبو العْبد جمع معبَدة قلت : ومثل

 أي لها قّوة شديدة. وقال شمر : َعبََدة ناقة ذات عن أبي عمرو : عبيد به إذا ذهبْت راحلته ، وكذلك أُْبِدَع به. أبو أُْعبِدَ  ، وقد

ي َعْلقمة بن َعبََدة البقاء يقال ما لثوبك العَبََدة  وقال أبو دواٍد اإليادُي : َعبََدة أي بقاء ُسّمِ

رس   ْن تريريريريري   بريريريريريتريريريريريريريذل مريريريريرين جريريريريريلريريريريريريري ل   ريريريريريِ  بريريريريريتريريريريريريريذل تريريريريري 

  
َ ه   بريريريريريريريريَ اَلبريريريريريريريرية  ذا  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ار  هلريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وُعْبَداناً وِعْبَداناً وأنشد : َمْعبََدةو ِعبِدَّىو َمْعبُوَداءو العَْبُد َعبيداً  يُجمع : الشّدة. وقال شمر : بالعَبََدة وقيل أراد
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 تركه الِعبّ ى يريلريْ  رون عجاََنَا
 : الطريق الموطوء في قوله : الُمعَبَّدُ و َمْعبَداً و ِعبَاَدةً  هللا َعبَدت وقال اللحياني :

 َوظيفا  وظيفا  فوق َمْور  م َعبَّ ِ 
 وأنشد شمر :

بريريريريريريريريريريريَّ وَ  عريريريريريريريريريريريَ َوى مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري  انئريريريريريريريريريريريي الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريَ ِ   لريريريريريريريريريريْ ْول  جريريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريريذاِ  لريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
من  الُمعَبَّدُ  : الذي ليس فيه أثَر وال َعلم وال ماء. وقال شمر : الُمعَبَّد قال : أنشدنيه أبو عدنان وذكر أن الكالبيّة أنشدته وقالت :

: األجرب الذي قد تساقط َوبَره فأُفرد عن اإلبل ليُْهنَأَ. ويقال :  الُمعَبَّدُ  اإلبل : الذي قد ُعمَّ ِجلُده كلّه بالقَطران من الَجَرب. ويقال :

ُ. وقال ابن مقبل َعبَّده هو الذي  : الَجَرب أي َذِّّلَ

بريريريريريريريَّ ا  و  عريريريريريَ لريريريريريريريه  أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَن اجلريريريريرييريريريريريريرياد مريريريريري  مريريريريريَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ح    َرنريريريريريريريريَّ   ذا مريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريلريريريريريريريريا رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه ال يريريريريريريريريري 

  
أسود حطاباً فَغَبَر في محتطبه أسبوعاً لم  عبود عبداً  . قال المفضل بن سلمة : كانَعبّود ههنا الوتِد ويقال أنوم من المعَبَّدوقال : 

 بعيرٌ  وقال أبو عدنان : سمعت الكالبيّين يقولون : عبّود : نام نومينم ثم انصرف وبقي أسبوعاً نائماً فضرب به المثل وقيل 

فالن : إذا نِدم على شيء يفوته ويلوم نفسه  َعبِدَ  وُمتَأَبِّد إذا امتنع على الناس صعوبةً فصار كآِبدة الَوْحش. قال ويقال : ُمتَعَبِّدٌ 

عليه وأِحن عليه وأِمد وأبِد أي  َعبِدَ  قال الفّراء : عبيد طول الغضب. وقال أبو العَبَدُ  على تقصير كان منه. وقال النضر :

 : الحَزُن والَوْجد. وقيل في قول الفرزدق : العَبَدُ  غِضب. وقال الغَنَِوّي :

 وهتريريريريريريريريم أولريريريريريريريري ريريريريريريريريك قريريريريريريريريُو  ن هريريريريريريريريجريريريريريريريريوين هريريريريريريريريجريريريريريريريري

  
يريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريَ ارُِِ و   لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ   أن أهريريريريريريريريريجريريريريريريريريريو كريريريريريريريريري   أعريريريريريريريريريْ

  
 : أي آنف. وقال ابن أحمر يصف الغَّواص : أْعبَدُ 

بريريريريريريريَ ا  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا ل نريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريَ  فريريريريريريريأرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريان بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه أرِ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة. وقال شمر : قيل للبعير إذا  أي أنَفَاً. يقول : َعبَداً  قيل : معنى قوله : ألنه يتذلَّل  ُمعَبَّدٌ  ُهنِىَء بالقَِطران :أنَِف أن تفوته الُدرَّ

يقال : هو الذي يُترُك وال يُركُب. ثعلب عن ابن  : المذلَّل. المعَبَّدو: التذلّل. قال :  التعبُّدو لشهوته للقطران وغيره ، فال يمتنع.

وقال الّزجاج  : اآلكام. العَبَاِديدو. قال : َعبَاِديد لواأقب إذا ذهبوا متفّرقين ، وال يقال : َعبَابِيدو َعبَاِديد األعرابي يقال : ذهب القوم

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ )في قول هللا جّل وعّز :  اآلية ، المعنى : ما خلقتهم إاّل ألدعوهم  [56 الذّاريَات :] (َوما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْْلِ

 عبادته مّمن يكفر به ، ولو كان خلقهم ليُجبرهم على يَْعبُُده منهم ، وقد علم هللا قبل أن يخلقهم من الِعبَاَدة وأنا ُمِريد عبادتي إلى

 المَساِحي والُمُرور ، واحدها : المعَابد مؤمنين. قلت : وهذا قول أهل السنّة والجماعة. وقال ابن األعرابي : ُعبَّاداً  لكانوا كلهم

 : اديّ الِعبَ  . قال َعِدّي بن زيدِمْعبَدٌ 

َعاِب ِ 
َ
  ذ حَيْر ثريَله  مل

 نبات طيّب الرائحة. وأنشد : : العَْبدُ  . أبو العباس عن ابن األعرابي قال :العَبيد : المعَابد وقال أبو نصر :
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بريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريواِن  رَّقريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريوُ  مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريوُ  أَْرَوانِن  

  
تَْكلَف به اإلبُل ؛ ألنه َمْلبَنَة َمْسَمنة ، وهو حادٌّ الِمَزاج ، إذا رعته اإلبل عطشت فطلبت الماء ، وأخبرني المنذري  العَْبدوقال : 

فقال :  ؟ُعبَيد ، وهي الفَاَلة وهي الّرقّاَصة. قال : وقلت للقَنَاني : ما ُعبَيد عن ثعلب عن َسلَمة عن الفّراء : يقال ُصّك به في أم

 ة. وأنشد قول النابغة :ابن الفال

 م َل َّى ع َبي ان احمللِّىء  ِقَرهْ 
تها واستشهد عليها بشعر النابغة.  ُعبَْيدان قال : يعني به الفاََلة. وقال أبو عمرو : قوم  : الِعبَادو: اسم وادي الَحيّة ، وذكر قصَّ

ت العرب .ِعبَاديّ ال من أفناء العرب ، نزلوا بالِحيرة وكانوا نصارى ، منهم َعِدّي بن زيد  َعبِيداً و ُعبَاداً و ُعبَادةو َعبَّاداً  وقد َسمَّ

 .َعبدان تصغير ُعبَْيدانو َعْبدانو عابداً و ُعبَْيداً و َمْعبَداً و َعبََدةو َعبيدةو

يذهب : ُمْستَرق الرمل حيث  العَداب أهمله الليث وهو معروف. روى أبو عبيد عن أبي عبيدة واألصمعي أنهما قاال :عدب : 

 ُمْعظمها ويبقى شيء منها. وأنشد :

وِدس من َعَ اهباو 
 
 أقفر امل

 يعني األرض التي قد أنبتت أول نبت ثم أيسرت.

  وقال ابن أحمر :

رد يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريه الريريريريلريريريريريريريَ ى  ور الريريريريعريريريريريريريَ اب الريريريريفريريريريَ  كريريريري ريريريريَ

  
لريريريريريريريريريه و ريريريريريريريريريّ را  تريريريريريريريريريْ ى الريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ى يف مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
من  العَُدبيّ  شمر عن ابن األعرابي قال : : ما استََرّق من الرمل. العَدابُ و: الرمل الكثير.  العَُدوبُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 الرجال : الكريم األخالِق. وقال َكثير :

ْه  َر  من ليلهريريريا   َعرَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َر  مريريريا سريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   لريريريريريريريريريرياء وذي َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ يب  ذي غريريريريريريريريريريَ     عريريريريريريريريريري 

  
 مثله. وهو حرف صحيح غريب. العُدبيّ  وقال الرياشي في

اآلية. أخبرني المنذري عن الَحّراني عن ابن  [9األحقاف : ] (ُقْل ما ُكْنُت ِبْدعاً ِمَن الرُُّسلِ )قال هللا جّل وعّز : دع : ب

وأفادني المنذرّي ألبي ُعَمر الُدورّي عن  .بديع أي جديد. وكذلك ِزمام بَِديع : كّل ُمْحَدثة. ويقال : ِسقَاء البِْدعة السكيت قال :

ً و بَُدَع بََداَعةً  وقد في الشّر والخير. البِْدع الكسائي أنه قال : إذا كان غاية في كل شيء ، كان  بِْدَعةٌ  وامرأة بِْدع . ورجلٌ بُُدوعا

ً  األمر بُِدعَ  عالماً أو شريفاً أو شجاعاً. وقد شمر عن ابن  أْبداعو بدعٌ  ونساءٌ  أَْبَداع ورجالٌ  بِْدع ورجل .ابتََدُعوهو بََدُعوهُ و بَْدعا

الذي يأتي أمراً على ِشْبه لم يكن ابتدأه إيّاه قلت : ومعنى قول هللا  المبتدع من الرجال الغُْمر قال أبو عدنان : البِْدع األعرابي :

 أي ما كنُت أول َمْن أرِسل ، قد أرِسل قبلي ُرُسٌل كثير. (ُقْل ما ُكْنُت ِبْدعاً ِمَن الرُُّسلِ )تعالى : 

: الِسقَاء الجديد والِزّق  البَديع .«العَسل : حلٌُو أّوله ، ُحلٌو آِخره كبَديع إن تِهامة»قال :  وسلمعليههللاصلىالنبي وفي الحديث أن 

 وشبّه تهامة بِزّق العََسل ألنه ال يتغيّر هواؤها ، فأوله وآخره طيب ، وكذلك العََسل ال يتغير. وأّما اللبن فإنه يتغيّر. الجديد.

 وتهامة في فصول السنة كلِّها طيِّبة َعذاةٌ ،
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ولياليها أطي  الليا  ، ال تؤِذي حَبرّ  م فِر  وال قري رّ  مؤذ . ومله قول امرأأب من العرب وصريريريريريريريريريريريريريريفْه ُّوجها ف ال : 
ماواِت َواْْلَ )ُّوجي كليِل هتامة ، ال مَسّر وال قري ّر وال خمافة وال سريريريريريريريريريريريريريري مة. وقول هللا جّل وعّز :   (ْرضِ َبِديُع الس          َّ

 األوَّل قبل كل  ريريريريريريريريريريريريريرييء. وَيوُّ أن يكون من الَب يع من أ اء هللا وهو َب يعٌ و أي  ال هما.  [117البريَ رأب : ]
 .م ْب ع ا َْلَق أي ب أه. وَيوُّ أن يكون  ع  َب َعَ 

 لم يسبَق إليه قيل له : منشئهما على غير ِحَذاء وال مثال. وكّل َمن أنشأ ما (َبِديُع السَّماواِت َواْْلَْرضِ )وقال الزجاج : 

 ألنه أحدث في اإلسالم ما لم يسبقه إليه السَّلَف. .ُمْبتَِدع ولهذا قيل لمن خالف الّسنة : .أَْبَدْعتَ 

 بدعة ، وكل بِْدعة إيَّاكم وُمْحَدثَات األمور ، فإن كل ُمْحَدثة»بإسناٍد صحيح أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 .«ضاللة

أكثر في  أَْبَدعَ وَ  .أَْبَدعَ  ال ِمن بََدع ِمن (بديع)؛ إال أن  ُمْبدعهما بمعنى (َبِديُع السَّماواِت َواْْلَْرضِ )قلت : وقول هللا تعالى : 

صفات هللا ؛ ألنه فَِعيل بمعنى فَاِعل مثل قدير بمعنى قادر. وهو صفة من  فبَِديع لم يكن خطأ ، بََدعَ  ولو استُعمل بََدعَ  الكالم من

 بدأ الخلق على ما أراد على غير مثاٍل تَقَّدمه.

 من الِحبال : الذي ابتدىء فَتْله ، ولم يكن حْبالً فنِكث ثم ُغِزَل وأعيد فتله. البَديعو

 ومنه قول الشماخ :

 أ ْدمج َدْمج ذي َ َ ن  َبِ يعِ و 
 وأنشد األعرابّي في الّسقاء :

 
 
 َصفَّراَنْضَح الَبِ يِع الَصَفق امل

فَق.  يعني المزاد الجديد الذي يسّرب أول ما يسقَى فيه فيخرج ماؤه أصفر ، وهو الصَّ

قاء أو الحْبل فِعيل بمعنى مفعول. البَديعوقلت :   بمعنى الّسِ

 بي فاحملني. أُْبِدعَ  أن رجالً أتاه فقال : يا رسول هللا إنّي قد وسلمعليههللاصلىوَرَوى عبد هللا بن مسعود عن النبي 

 به. أُبِدع قد قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة يقال للرجل إذا َكلَّْت ِرَكابه أو َعِطبْت وبقي منقطعاً به :

 الركاُب إذا َكلَّْت وَعِطبَْت. أبَدَعتِ  قال : وقال الكسائي مثله ، وزاد فيه :

 به راحلته إذا َظلَعْت. أبَدَعتْ  إاّل بَظْلعٍ ، يقال اإلبداع عراب : ال يكونوقال بعض األ

 قال أبو عبيد : وليس هذا باختالف ، وبعضه شبيه ببعٍض.

 فالن بفالن إذا قََطَع به وَخَذله ولم يقم بحاجته ولم يكن عند ظنّه به. أَْبَدعَ  وقال اللحياني : يقال

 حّجته أي بََطلَْت. أَْبَدَعتْ وَ ة فالن أي أُْبِطلَْت ، ُحجَّ  أُْبِدَعتْ  وقال أبو سعيد :

فضله وإيجابه بوصفي إذا شكره على إحسانه إليه ، واعترف بأن شكره ال يفي  أبَدعوبِرُّ فالن بشكري  أَْبَدعَ  وقال غيره :

 بإحسانه.

 إذا َسِمَن. بَِديعٌ  فهو بَِدَع يَْبَدعُ  وقال األصمعي :
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از :وأنشد لبَِشير بن النِ   ْكث أحد الُرجَّ

 فَبِ َعْه أَْرنريب ه  وِ ْرنري   هْ 
بالنصب على وجه التعجب ِلَما قال المشركون ،  [117البقرة : ] (السماوات واألرض بديعَ )قال الليث : قرىء : وَ  أي سِمنتْ 

ً  على معنى ً وما قلتم  بْدعا اخترقتم ، فنصبه على التعّجب وهللا أعلم أهو كذلك أم ال. فأّما قراءة العامة فالرفع ، ويقولون :  بديعا

 هو اسم من أسماء هللا.

ُب فيه غير جائز. (بديعَ ) قلت ما علمت أحداً من القّراء قرأ : وإن جاء مثله في الكالم فنصبه على المدح كأنه  بالنصب ، والتعجُّ

 من الرجال الغُْمُر. البِْدع وات شمر عن ابن األعرابي :السما بديع قال اذكر

ا بعدَ  كلمة دالّة على الشيء األخير. تقول : بَْعدُ  قال الليث :بعد :  فإنك ال تضيفه إلى شيء ،  بعدُ  هذا ، منصوٌب. فإذا قلت : أمَّ

 ولكنك تجعله غاية نقيضاً لقَْبل.

وم : ] (ُل َوِمْن بَ ْعدُ ّلِِلَِّ اْْلَْمُر ِمْن قَ بْ )قال هللا تعالى :  فرفعهما ألنهما غايةٌ مقصوٌد إليها ، فإذا لم يكونا غاية فهما نَْصٌب  [4الرُّ

 ألنهما صفة.

 من األضداد. بَعدوَ وقال أبو حاتم : قالوا : قَبل 

ن قاله خطأ ،  [30النَّازعات : ] (َواْْلَْرَض بَ ْعَد ذِلكَ )وقال في قول هللا تعالى :  أي قبل ذلك. قلت والذي حكاه أبو حاتم عمَّ

 كّل واحد منهما نقيض صاحبه ، فال يكون أحدهما بمعنى اآلخر ، وهو كالم فاسد. بعدُ وقبل 

ا قول هللا جّل وعّز :  بَ ْعَد )فإن السائل يَسأل عنه فيقول : كيف قال :  [30النَّازعات : ] (َواْْلَْرَض بَ ْعَد ذِلَك َدحاها)وأمَّ
ِإنَُّكْم لََتْكُفُروَن اِبلَِّذي َخَلَق اْْلَْرَض يف أَ ُقْل )واألرض أُنشىء َخْلقها قبل السماء ، والدليل على ذلك قول هللا تعالى :  (ذِلكَ 
ا فرغ من ذكر األرض وما َخلَق فيها قال هللا :  [9فُّصلَت : ] (يَ ْوَمنْيِ  وثُمَّ ال يكون  [11لت : فص] (ُثَّ اْسَتوى ِإىَل السَّماءِ )فلمَّ

 األول الذي ذُِكر قبله. ولم يختلف المفّسرون أن َخْلق األرض َسبَق َخلق السماء. بَعد إال

ل. فاهلل جّل وعّز خلق األر ض والجواب فيما سأل عنه السائل أن الَدْحَو غيُر الخلق ، وإنَّما هو البَْسط ، والَخلق هو اإلنشاء األوَّ

ة. ثم خلق السماء ، ثم َدحا األرض أي بََسطها.أَوالً غير   َمْدُحوَّ

واآليات فيها مؤتِلفة وال تناقض بحمد هللا فيها عند من يفهمها. وإنما أُِتَي الملِحد الطاعن فيما شاكلها من اآليات من جهة غباوته 

 وِغلظ فهمه ، وقلَّة علمه بكالم العرب.

وم : ] ( اْْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعدُ ّلِِلَِّ )وقال الفّراء في قوله جّل وعّز :  القراءة بالرفع بال نوٍن ألنهما في المعنى يراد  [4الرُّ

بهما اإلضافة إلى شيء ال محالة ، فلما أّدتا عن معنى ما أضيفتا إليه وُسميتَا بالرفع ، وهما في موضع جّر ليكون الرفع دليالً 

 على ما سقط. وكذلك ما أشبههما ؛
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 : ك وله
  ن أت  من  ه أج ها من علو

 وقال اآلخر :

  ذا أان مل أومريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك ومل يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين 

  
ن وراء  وراء     لريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ك  اّل مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الذي أضيف إليه. بَعَده فرفع إذ جعله غاية ولم يذكر

جاز ، كأنك أظهرت المخفوض  بَعدِ  قال الفّراء : وإن نويت أن تُظهر ما أضيف إليه وأظهرته فقلت : هلل األمر من قبِل ومن

 .بَعدوالذي أضفت إليه قَْبَل 

، وهذه  بَِعيدٌ  . وتقول : هذه القريةبَعيد فهو بَعَُد يَْبعُد بُْعداً  على معنيين : أحدهما ِضّد القُرب. تقول منه : البُعد وقال الليث :

 البُْعدُ وقال  .بَعيده بَعيدٌ ونهما اسمان قولك : قريبُه قريٌب القرية قريٌب وال يراد به النعُت ، ولكن يراد بهما االسم. والدليل على أ

على المصدر ولم يجعله اسماً  بُْعداً  له وُسْحقاً. ونََصب بُْعداً  هللا أي ال يُرثَى له فيما نََزل به. وكذلك أَْبعََده أيضاً من اللْعن كقولك :

 ه وفرٌس.له وُسْحٌق ؛ كقولك : غالٌم ل بُْعدٌ  ، وتميم ترفع فتقول :

؛ ألن المعنى  البَعيدوذكَّروا القريب  بَِعيدٌ  أو قريٌب ، أو قالوا : فالنة منا قريٌب أو بَِعيدٌ  وقال الفّراء : العرب إذا قالت : دارك منّا

 َخلَفاً من المكان. البَِعيدو، فُجعل القريب  بَعيد هي في مكان قريب أو

األحَزاب : ] (َوما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقرِيباً )وقال  [83ُهود : ] (الظَّاِلِمنَي بَِبِعيدٍ َوما ِهَي ِمَن )قال هللا جّل وعّز : 

،  بعيدة منك فهي بَعَُدت قال : ولو أُنِّثَتا وبُنِيتَا على [56األعراف : ] (ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )وقال  [63

 ، فقال : هما منك قريٌب وهما منك بعيداً ووذّكرهما لم يُثَّنِ قريباً  بعيدٌ وة كان صواباً. قال : ومن قال قريٌب وقُربَت فهي قريب

 وأنشد : .بعيداتوثنَّى وجمع فقال : قريبات  بعيدةو. قال : وَمن أنثهما فقال : هي منك قريبة بعيدٌ 

َة ال عريريريريريريريريفريريريريريريريريراء مريريريريريريريريلريريريريريريريريك قريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرية يريريريريريريريريَّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يريريريريريريريريري فريريريريريريريريريتريريريريريريريريري نريريريريريريريريريو وال عريريريريريريريريريفريريريريريريريريريراء مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
 قََرابة النسب أنّثت ال غير ، لم يختلف العرب فيها. البعيدوقال : وإذا أردت بالقريب 

: إنما قيل : قريٌب ألن الرحمة والغفران والعفو  (ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )وقال الزّجاج في قول هللا جّل وعّز : 

 بحقيقّي.في معنى واحٍد. وكذلك كّل تأنيث ليس 

 قال : وقال األخفش : جائز أن تكون الرحمة ههنا بمعنى الَمَطر.

ر ليفصل بين القريب من القُْرب والقريب من القرابة. وهذا غلط ، كل ما قَُرَب في ـ  يعني الفّراءـ  قال : وقال بعضهم : هذا ذُّكِ

 مكان أو نَسٍب فهو جاٍر على ما يصيبه من التأنيث والتذكير.

قال وكان أبو عبد  (َكما بَِعَدتْ ) قرأ الكسائّي والناس : [95ُهود : ] (َأال بُ ْعدًا ِلَمْدَيَن َكما بَِعَدْت ََثُودُ )وقوله جّل وعّز : 

 سواء ، وهما قريٌب من السواء ؛ إالّ  البُعدو، يجعل الهالك  (بَعَُدتْ )الرحمن الُسلَِمّي يقرؤها : 
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ح ق. ومن اللاس من ي ول بَِع َ  ، وبعضريريريريريهم : بريع  َ  أن العرب بعضريريريريريهم ي ول : ِحَق وسريريريريريَ يف املكان  بريع  َ  م ل سريريريريريَ
ّ . وي ال يف السريريريريريريريريّ  : تريَباَع َ   ذا بريع  َ و الرجل  بَِع َ  وقال يونس : العرب ت ول : يف اهلالك. بَِع َ و   يف غت سريريريريريريريريَ

 وَسِحق ال غت. بَِع َ 
قال : سألوا الرّد حين ال َرّد. وقال مجاهد :  بعيد[ 44فُّصلَت : ] (كاٍن بَِعيدٍ ُأولِئَك يُناَدْوَن ِمْن مَ )وقال ابن عباس في قوله : 

َويَ ْقِذُفوَن )من اآلخرة إلى الدنيا. وقوله جّل وعّز :  (ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ )وقال بعضهم :  من قلوبهم. (ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ )أراد : 
وقال الزّجاج في قوله جّل  .(شاِعر  )،  (... . كاِهنٍ ..)،  (ساِحر  )قولهم :  قال : [53سبأ : ] (اِبْلَغْيِب ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ 

عندهم ما يتلى عليهم. وقال الليث : يقال  يَبعد من قلوبهم بعيد أي (ُأولِئَك يُناَدْوَن ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ )وعّز في سورة السجدة : 

 ارب. وأنشد :وأق أباعدووأقرب وأقربون  أَْبعَُدونو أْبعَدُ  : هو

ه  َ  نريريفريريعريريريريريريري   مريرين الريريلريريريريريريرياس مريرين يريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريى األ عريريريريريريريِ

  
ْه و    يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريى بريريريريريريريريه مسريريريريريريريريىت املريريريريريريريريمريريريريريريريريا  أقريريريريريريريريارِبريريريريريريريري 

  

ك   ريريريريريريريريتا  فريريريريريريريريالريريريريريريريريبريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريري  يريريريريريريريريلريريريريريريريريالريريريريريريريريه   فريريريريريريريريإْن يريريريريريريريريَ

  
ْه و   امِسبريريريريريري  ك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رّا  فريريريريريريابن عمريريريريريريّ ك   ريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ ْن يريريريريريريَ

  
واألقرب والقُْربَى وقال  البُْعَدىو األَْبعَدُ  وقال ُحذّاق النحويين : ما كان من أفعَل وفُعلَى فإنه تدخل فيه األلف والالم كقولك : هو

 أي بغير منفعة. أَْبعدَ  ابن شميل : قال رجل البنه إْن َغدوَت على الِمْربَد رِبْحَت َعناًء ورجْعَت بغير

 .أَْبعَد وقال أبو زيد : يقال : ما عندك

 أي ما عنده طائل إذا ذّمه. أَْبعَدَ  وإنك لَغَير

 بُْعدُ  أي ال خير فيك ليس لك أبعَد أي ذو رأيٍ وَحْزٍم ، وإنك لغير بُْعَدة لب عن ابن األعرابي إنه لذووأخبرني المنذرّي عن ثع

 َمذهٍب وقال صخر الغّي :

لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم  تريريريريريريريريريريريِّ  املريريريريريريريريريريريْوعريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريايف أن تريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريَ     م وبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريْ  أفريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياء فريريريريريريريريريريريريَ

  
 . وأنشد ابن األعرابي :بعيدة أي من أرض بُْعَدة . وقال األصمعي : أتانا فالن منبُْعدة جمع بُعَد أي أفناء فهم ضروب منهم

ا  يريريريريريكريريريريريفريريريريرييريريريريريريريك عريريريريريلريريريريريريري  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ أب الريريريريريبريريريريري ريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   حريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ أب الريريريريريريريريلريريريريريريريري   يريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريي ذا الريريريريريريريريبريريريريريريريريري 

  
رأي. وقال النضر في  بُْعدِ  إذا كان نافذ الرأي ذا َغْوٍر وذا بُْعدة في المعاداة. وقال ابن األعرابي : رجل ذو يُبِعد : الذي البُعَدة ذا

قلت : هذا ِمثل قولهم : فال  .البُْعَدى قال : يعني صاحبَه. وهكذا يقال إذا ُكنَِي عن اسمه ويقال للمرأة هلكت األبعد قولهم : هلك

سكت عنه ثم حين ثم أم بعد بَْين إذا لقيته بُعَْيدات لِقيته مرحباً باآلَخر إذا كنَى عن صاحبه وهو يذّمه. أبو عبيد عن أبي زيد :

 أتيته. وأنشد شمر :

لريريريريريريَ ريريريريريريريَّ  الريريريريري ريريريريريمريريريريرييريريريريري  دعريريريريريوتريريريريريريريه وَ  ث مريريريريري   َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
ِس   كريريريريريريريريْ نْي  ال هريريريريريريريريِ ان  وال نريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ اِ  بريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريري 

  
. ببعيد أي ليسوا بَعَدٍ  بيٍن أي بين المّرة ثم المّرة في الِحين. وقال األصمعي : هم مني غيرُ  بُعَْيدات وقال غيره : إنها لتضحك

 أي ال ذهبتَ  دٍ بَاعِ  وانطِلْق يا فالن غير
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 أي كن قريبا . بعي  أي غت صاغر  ، وتلّح غت  ِع    أبو عبي  عن الكسائي : تلّح غت
 وقول الذبياني :

 فضال  على اللاس يف األد  ويف البريَع ِ 
 األعرابي : في األدنى وفيورواه ابن  .بعيد أي غير بَعَد والعرب تقول : هو غير . قال :البعيدوقال أبو نصر : في القريب 

 هللا. أَْبعََده . ويكون من اللْعن ؛ كقولك :المباعدة يكون من البِعاد . وقال الليث :بُعُدٌ و بَعيدٌ  قال : البُعد

ويقرأ  .(دْ ابعِ )قال الفراء : قراءة العواّم :  [.19َسبَإ : ] (رَبَّنا ابِعْد َبنْيَ َأْسفاِرَّن) وقول هللا جّل وعّز مخبراً عن قوم سبأ :

دْ و ) (.بَعَّدَ ) و (باَعدَ  ربُّنا)على الخبر :  قال الزّجاج : من قرأ  (َبنْيَ َأْسفاِرَّن) و (بَْيُن أسفارنا بَعُدَ  َربَّنَا)وقرىء  َجْزٌم. (بَعِّ

دْ و ) (ابِعدْ ) عمة ، كما قال قوم فمعناهما واحد. وهو على جهة المسألة. ويكون المعنى : أنهم سئموا الراحة وبِطروا الن (بَعِّ

 بَعُدَ  بالرفع فالمعنى (بَْيُن أسفارنا بَعُدَ )اآلية. ومن قرأ ؛  [61البقرة : ] (فَادُْع َلنا رَبََّك َُيْرِْج لَنا َمَّا تُ ْنِبُت اْْلَْرضُ )موسى : 

َسْيرنا بين أسفارنا قلت : قرأ أبو عمرو وابن  بَعُدَ وما بين أسفارنا  بَعُدَ  فالمعنى (بَْيَن أسفارنا بَعُدَ )ما يتصل بسفرنا. ومن قرأ : 

د)كثير :  دْ )بغير ألٍف. وروى هشام بن عّمار بإسناده عن عبد هللا بن عامر :  (بَعِّ  مثل أبي عمرو. (بَعِّ

 باأللف على الُدَعاء. (ابِعدْ ):  بالنصب على الخبر. وقرأ نافع وعاصم والكسائي وحمزة (باَعدَ  َربُّنَا)وقرأ يعقوب الحضرمّي : 

فالن في األرض إذا  أبعَدَ ومعناه : إمعانه في ذهابه إلى الخالء ،  في الَمْذهب يُبِعد أنه كان وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 فتَبَاَعدْ  تكن ممن يقترب منه ، يقول : إذا لم بُْعدانِه أْمعن فيها. وقال أبو زيد : يقال للرجل : إذا لم تكن من قُربان األمير فكن من

ه. وقال ابن شميل : َراَوَد رجل من العرب أعرابيّة عن نفسها فأبت إاّل أن يجعل لها شيئاً ، فجعل لها درهمين  عنه ال يُِصْبك َشرُّ

ا خالطها جعلت تقول : غمزاً ودرهماك لك ، فإن لم تغمز لرجل تراه يعمل العمل ، يضرب مثالً ل البُْعدَ  لك ، َرفَعت فبُْعدٌ  ، فلمَّ

 الشديد.

ً أ»أنه قال لجابر بن عبد هللا وقد تزوج :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي دعب :  فقال : بل ثيباً. فقال : « ؟بِكراً تزوجَت أم ثيبا

 .َدِعبٌ  . وبعضهم يقول َرُجلٌ َدعَّابة رجل : الُمزاح. قال وقال : اليزيدّي : الدَعابة قال أبو عبيد : .«تداعبكو تداِعبها فََهالَّ بكراً »

وهو الذي يتمايل على الناس ويَْركبهم بثَنِيَّته أي  لَدِعبٌ  عليه أي تدلّلت ، وإنه تدّعبت وحكى شمر عن ابن شميل : يقال :

 : اللعَّابة. الدَِّعب وإنما ويغّمهم وال يَُسبُّهم.على الناس أي يركبهم بُمَزاحٍ وُخياَلء  ليَتََداَعب بناحيته. وإنه

ً  وقال الليث : يقال هو اح : إذا قال قوالً يُستملَح ؛ كما يقال : مزح يمزح. يَْدَعُب َدْعبا  وقال الطرمَّ

ا امسريريريريزأّل هبريريريريم و  ْم ملريريريريريريريّ هريريريري  لريريريريري  عريريريريْ ه ظريريريري   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريري ريريريريربريريريريريريريَ

  
اِ  ِددِ   بريريريريريريريَ ٌ  مريرين داعريريِ  مريريع الضريريريريريريريريريريريريريريريريحريريى ان ريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 َزمسن ويلعنب وي َ أَِدْدن أبصابعهّن. والَ د  هو الضرب  ألصابع يف اللع . قال : وملهم َمن يروي يع  اللوايت 
عه ب ال  أ رى ليتّم اللعه ن ألن اللعه ال يتمّكن  َداِع    هذا البيه : ِمنْ  َدِدِد ، َيعله نعتا  لل اع  وَيْكسريريريريريريريريريَ

ني ال الني األ وليني  زأب ل ال تتوا  ال اال  في  ل ، مسىت يصريريريريريريت ثالثة أمسرف ، فإذا ا ريريريريريريتّ وا مله فعال  أد لوا ب
 :ري  وهو ر بةري  وعلى قياسه قول الراجز في ولون : َدْأَدَد ي َ ْأِدد  َدْأَدَدأب . قال :

 َ  َ عريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ُّ َذْأدا  وهريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  َُّعريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  بريريريريريريريريريريريريريريَ رّا  أبْبريريريريريريريريريريريريريريريَ رّا  َومريريريريريريريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قم في التصريف إاّل كذلك.وإنما حكى َجْرساً ِشْبه بَبَْب ، فلم يست

 وقال آخر يصف فحالً :

  ْ بريريريريريريريريريريِ ار بريريريريريريريريريريَ س  هريريريريريريريريريريَ َّ يريريريريريريريريريريَ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َأعريريريريريريريريريريْ

  
   ْ تريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريِ   ذا دعريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريا أقريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْه ال تريريريريريريريريريريريَ

  
ا  : النشيط. الدُّْعبُوبُ وقال  فعلى االشتراك كالممازحة ، اشترك فيها اثنان أو أكثر. المداعبة قال الليث : فأمَّ

 وأنشد قول الراجز :

وِب  بريريريريريريريريريريري  ن  د عريريريريريريريريريريريْ ر مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ    ر بَّ مريريريريريريريريريريري 

  
ِن الريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريري    اِن مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َرمسريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريَ

  
: الطريق المذلَّل الذي يسلكه الناس. قال : والُدْعبُوبة : َحبّة سوداء تؤكل ، وهي مثل الدَُّعاعة. وقال بعضهم :  الّدعبُوبوقال : 

: الطريق المسلوك الموطوء. قال الفراء : وكذلك  الدُّْعبُوب ميل :وقال أبو عبيدة والفراء وابن ش بل هي أصُل بقلٍة يقَشُر فيؤكل.

: والُدْعبُوث والُدعثوت من الرجال المأبون  الدُّعبُوبُ  الذليل الذي يطؤه كّل واحد. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 وأنشد : المخنَّث.

و بريريريريريريريريريري  م  غريريريريريريريريريريت د عريريريريريريريريريريْ    فريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
ن   رْبِ ب وال مريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َوارأب اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : ليلةُ َسْوٍء شديدة وأنشد : دعبوبٌ  قال : وليلة

اق الةهر دعبوبِ و   ليلة من   
 وقال أبو صخر :

 لريريريريريريكريريريريريريْن تريريريريريري ريريريريريريّر الريريريريريريعريريريريريريني والريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريس أن تريريريريريريرى و 

  
   ِ ال  ُّ ْرق َدَواعريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريه َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
أو ذواعب ويُْنَظر في ِشعر أبي صخر. عمرو عن أبيه  دواعب أدرييَْستَنَّ َسيلُه. قلت : ال  َداِعبٌ  : َجَواٍر ، ماءٌ  َدَواِعب قالوا :

الَمّزاح وهو المغنّي المجيد  الدُّْعبُبُ  والطَّثَْرج والَحرام والَحَذال من أسماء النمل. أبو العباس عن ابن األعرابي الدَُّعابُ  :

 والدُّْغبُْب الغالم الشَّابُّ البَّض.

 دبع : دبع مهمل وهللا أعلم.

 لعني والدال مع امليمابب ا

 [ع د م]
 مستعمالت. : [مدعـ  دعم]عدم ، عمد ، دمع ، معد ، 

ً  : فِقدان الشيء وذهابه. يقال : العََدم قال الليث :عدم :   .َعِدمته أعَدمه عدما
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صار  الرجل : أْعَدمَ و: ال مال له.  َعِديم ، ورجلٌ  العُْدم وإذا خففوا قالوا : العََدم لغة فيه. قال : ورأيناهم إذا ثَقَّلوا قالوا : العُْدمو

 قال : ويقول الرجل لحبيبه : َعَدم ذا
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مشر ري  أنة هري  هللا فضلك أي ال أذَهَ  عّ  فضلك. وقال لَِبي  أعَ َم  فضلك وال ع مه ف  ك وال َعِ ْمه  
: 
ِ مريريريريريريريريريريريريري  و  عريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري  أغريريريريريريريريريريريريريْ  و ومريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل   بريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريري  غريريريريريريريريت طريريريريريريريريويريريريريريريريريل املريريريريريريريري

  
المعروف  لعديم وقال أبو عمرو : يقال إنه أْعَدُمهُ  أي ال يُْعِدُمني وقال ابن األعرابي : وما قال أبو عمرو : أي ما يَْفِقْدني فرسي.

 المعروف وأنشد : لعديمة وإنها

ة ابريريريريريريريلريريريريريريرية  ريريريريريريريالريريريريريريريِ    عريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ   يّن وجريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ز ور عريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَة املريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريروف    عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري  اجلريريريريريريريريريريريريَ

  
ال  : َعِديم وقال ابن األعرابي : رُجل .َعِديمو معِدم الرُجل فهو أعدموال مال له.  َعِديم هللا. ورجل أَْعَدَمنِيهوفالناً  َعِدمتُ  وقال :

ما يُْحَرمه غيُره. ويقال : هو آكلكم  إذا كان مجدوداً ينال المعدومَ  : ال مال له ، وقال غيره : فالن يَْكسب ُمْعِدم عقل له ، ورُجل

 ، وأعطاكم للمحروم. وقال الشاعر يصف ذئباً : للمعدوم للمأدوم ، وأكسبكم

وٌب لريريريريه املعريريريري وَُ ِمْن كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وامسريريريري     َكسريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه  اإلقريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريار مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريّول   فريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريري َ

  
ً َعِدَم  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال وحده وال يتمّول. المعدوم أي يكسب ً و يَْعَدُم َعَدما َعُدَم وإذا افتقر ،  أعدمو،  َعِدمٌ  فهو ُعْدما

 أحمق وأنشد أبو الهيثم قول زهير : َعِديم إذا َحُمَق فهو يَْعُدم َعَداَمةً 

 لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس مريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريع ذي قريريريريريريريريريريرىب وال رمسريريريريريريريريريريم و 

  
ِ مريريريريريريريريا  مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريابريريريريريريريري  ورقريريريريريريريريا  عريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  وال مريريريريريريريري 

  
ويجوز أن يكون معناه وال مانعاً من خابط  ابط ورقاً. قال األزهري :قال : معناه أنه ال يفتقر من سائل يسأله ماله فيكون كخ

 ً  أي منعته َطلَبَته. أعدْمته ورقا

 الِعَماد سمعت المنذرّي يقول : سمعت المبّرد يقول : رجل طويل [7الفَجر : ] (ِإَرَم ذاِت اْلِعمادِ )قال هللا جّل وعّز :  عمد :

داً  إذا كان ذاِت )أي ذات الُطول ونحَو ذلك قال الزّجاج. قال : وقيل :  (ِإَرَم ذاِت اْلِعمادِ )أي طويالً. قال : وقوله  ُمعَمَّ
ينتِقلون إلى الَكأل حيث كان ؛ ثم يرجعون  َعَمد كانوا أهلأي أنهم  (ذاِت اْلِعمادِ ): ذات البِنَاء الرفيع. وقال الفّراء :  (اْلِعمادِ 

. العُُمدُ  . والجميع منهماعماد وأهل َعُمود إلى منازلهم. وقال الليث : يقال ألصحاب األْْخبِيَة الذين ال ينزلون غيرها : هم أهل

، وال  العَُمود عليكم بأهل ذلك ألهله : كثيرة فيقال أعمدة قال : وقال بعضهم : كّل ِخبَاء كان طويالً في األرض يُضرب على

 . وأنشد :العََمد يقال : أهل

وِد لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا أبهريريريريريريريريريريريل  و  مريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريا أهريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريال و  

 
م  امل عريريريريريريريريريريريَ  ال الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال في قول النابغة :

 الَعَم و يبلون َتْ م َر  لص ّفا  
ا قول هللا جّل وعّز :  العََمد قال : َدةٍ ): أساطين الُرَخام. وأمَّ ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدة  يف َعَمٍد َمَُدَّ  في)قرئت  [9،  8الهمزة : ] (ِإِنَّ

من النار. قال ذلك أبو إسحاق  ُعُمدٍ  ، كما قالوا : إهاٌب وأََهٌب وأُُهٌب. ومعناه : أَنها في ُعُمدٌ و َعَمدٌ و ِعَماد وهو جمع (ُعُمد

 مثل أديم وأََدمٍ  للعمود جميعاً جمعان العََمدو العُُمد الزّجاج. وقال الفراء :
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م. وقال هللا جّل وعّز :  م وق ضريريريري  يم وَقضريريريريَ ماواِت ِبَغْْيِ َعَمٍد تَ َرْوَِنا)وأ د ُ ، وَقضريريريريِ قال  [10ل َمان : ] (َخَلَق الس   َّ
وال ول ال اين أنه    تاجون مع الر ية    َ رَب.، وال َعَم  الفراء : فيه قوالن : أمس  ا أنه  ل ها مرفوعة بال

 اليت ال ترى هلا ق رته. وقال الليث : معلاه : أنكم ال ترون العَم  . وقيل :العم  ، ال ترون تلك بعَم   ل ها
جبل قاف احملي   ل نيا ، والسماء م ل ال ّبة أطرافها َعَلى قاف. وهو  َعم ها . وامستّج أبنَعَم  ، وهلا العم 

من َُّبريْرَج أب  ضريريريريريريريراء. وي ال  ّن  ضريريريريريريريرأب السريريريريريريريماء من ذلك اجلبل ، فيصريريريريريريريت يُو ال يامة انرا  َ ْةريريريريريريرير اللاس    
 احمْلَةر.

بطنه هو  َعُمود د : قال أبو عمرو :قال أبو عبي بطنه. َعُمود وفي حديث عمر بن الخطاب في الجالب : يأتي أحدهم به َعلَى

له الجالب الذي يجلب المتاع إلى البالد. يقول : يُترك وبيعَه وال  كالعمود َظْهره. يقال : إنه الذي يُْمِسك البطن ويقّويه ، فصار

 يتعرض له حتى يبيع ِسْلعته كما شاء ، فإنه قد احتمل المشقّة والتعب في اجتالبه وقاسى السفر والنصب.

بطنه أنه أراد : أنه يأتي به على مشقّة وتَعب وإن لم يكن ذلك على ظهره إنما هو َمثل  عمود ل أبو عبيد : والذي عندي فيقا

 البطن ِشبه ِعْرق ممدود من لدن الَرهابة إلى ُدَوين الُسّرة في وسطه يشق من بطن الشاة. عمود له. وقال الليث :

السنان : ما توسَّط َشْفرتيه من َعْيره الناتىء في  عمودوالَسْحر. قال :  عمود ال للوتين :الكبد : ِعْرق يسقيها. ويق عمودوقال : 

 وسطه.

في ظهره ، وهي الُشَطُب  أعمدة السيف : الَشِطيبة التي في وسط َمتْنه إلى أسفله. وربما كان للسيف ثالثة عمود وقال النضر :

 ما يَْسطع منه في السماء أو يستطيل على وجه األرض. اإلعصار : عمودوُمعظمها وقِوامها.  األُذُُن : عمودووالشطائب. 

ِره ليجِهز عليه ، فقال له أبو جهل :و  أْعَمدُ  في حديث ابن مسعود أنه أتى أبا جهل يوم بدر وهو َصِريع ، فوضع رجله َعلَى ُمَذمَّ

قال : وكان أبو  أي أن هذا ليس بعاد. ؟هل كان إال هذا !معناه : هل زاد َعلَى سيّد قتله قومه قال أبو عبيد : !من سيّد قتله قومه

 وقال ابن َميَّادة : !من كيِل ُمِحّق أي هل زاد َعلَى هذا أعمد عبيدة يحكي عن العرب :

 تريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ َُّ قريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌس كريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريُو كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرية

  
 يريريريريريريريري  ريريريريريريريري  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا يف الريريريريريريريرير ريريريريريريريرياء ذنريريريريريريريريوهبريريريريريريريرياو  

  

 أعريريريريريريريريمريريريريريريريري   مريريريريريريريرين قريريريريريريريريوُ  كريريريريريريريريفريريريريريريريرياهريريريريريريريريم أ ريريريريريريريريوهريريريريريريريريم و 

  
َ اُ األعريريريريريريريادي مسريريريريني   ه نريريريرييريريريريوهبريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَّ  فريريريريري 

  
: هذا استفهام ، أي أعجب من رجل قتله  (من َسيّد قتله قومه أعَمدُ )وقال شمر في قوله  يقول : هل زدنا َعلَى أن َكفَينا إخوتنا.

من كيل محّق فإني سمعته في رواية ابن  أعمد قومه. قلت : كان في األصل أأعمد من َسيّد فخففت إحدى الهمزتين. وأما قولهم :

 من كيٍل ُمِحقَ  أعمد بالتشديد ، ورأيته في كتاب قديم مسموع : (محقّ )لة ورواية علّي عن أبي عبيد َجبَ 
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ل ه أي ط فَِّف. ومسسبه أن الصواب هذا. وقال  ر : هل ُّاد على مكيال ن ِ َ  َكيريْ َحق ، وف سِّ
 لتخفيف من امل

من َكِبِ ه  عموده لا  ومِشاال  ، ي ال :  ن فالان   ارجٌ الَكِب  : عرقان َضْخمان َجَلابيت السُّرأب  ي عمود ابن مشيل :
 من اجلوع.

 .َعَمداً  : جعلت تحته أعمدتهوالشيء : أقمته ،  َعمدتُ  أبو عبيد :

إذا َدعمته.  أعِمده عْمداً  الحائط َعمدتوإذا قصدت له.  عْمداً  له أعِمد للشيء عَمدت مصدر العَْمد الحّراني عن ابن السكيت قال :

 .َعِمدٌ  في السنَاِم وهو أن ينشدخ انشداخاً. وذلك إذا ُرِكب وعليه شْحم كثير. يقال بعيرـ  ُمثَقّلـ  العََمدوقال 

 وقال لَبيد :

 فريريريريريريريريبريريريريريريريريا  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريل يريريريريريريريريركريريريريريريريري  جريريريريريريريريانريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه 

  
اِل   مريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ار كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ

  
يَعَمد  الثرى َعِمد أي بلغ الُحبُّ منه. قال ويقال : معمودو عميد قال : ومنه قيل : رجل : البعير الذي قد فسد َسنَامه. العَِمد قال :

ته. قال الراعي يصف بقرة  َعمداً  إذا كان تراكب بعُضه على بعض ونَِدَي ، فإذا قبضت منه على شيء تعقَّد واجتمع من نُُدوَّ

 وحشيّة :

َ   يف بريريرييريريريريريريريا. بريريريريريريرية مسريريريىت غريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريح طريريرييريريريّ

  
مريريريريريريريريريِ     ِ ي والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرى عريريريريريريريريريَ  ريريريريريريريريريريح املريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياءأب  ريريريريريريريريريْ

  
ا نّون   (.ريح المباءة)نصب  (طيّبة)أراد : طيبةَ ريح المباءة ، فلمَّ

وقال  إذا رسخ فيها الَمَطر إلى الثََرى حتى إذا قبْضت عليه في كفّك تعقّد وَجعَُد. عمداً  األرضُ  َعِمدت أبو عبيد عن أبي زيد :

. العميد من جوانبه بالوسائد. ومنه اشتُّق القَْلب يُعَمدَ  الذي ال يستطيع الجلوس من مرضه ، حتى المعمود : الرجل العَميد الليث :

من الهوى : أنه ُشبِّه بالَسنَام  العميد والقول ما قاله ابن السكيت في الذي يُْعَصر قبل أن ينضج بَيُضه فيَِرم. : العَِمدُ  قال : والُجرح

 شدخ انشداخاً.الذي ان

 العَْمد المحض وقتل ِشْبه العمد قلت : والقتل على ثالثة أوجه : قتل الخطأ المْحض ، وقتل : نقيض الخطأ. العَْمدُ  وقال الليث :

فالخطأ المحض : أن يرمي الرجُل بحجر يريد تنحيته عن موضعه. وال يقصد به أحداً ، فيصيب إنساناً فيقتله. ففيه الِديَة على 

الرامي ، أخماساً من اإلبل ، وهي عشرون ابنة َمَخاض وعشرون ابنة لَبُون وعشرون ابن لبون ، وعشرون ِحقّة ،  عاقلة

ال يقتل ِمثْلُه ، أو بحجر ال يكاد يموت َمن أصابه ، فيموت منه  بعمود فأن يضرب اإلنسانَ  العَْمد وعشرون َجَذعة. وأما ِشبه

المحض : فيهما ثالثون ِحقّةً ، وثالثون َجَذعة ، وأربعون ما بين ثَنِيَّة إلى بازِل عاِمها ، كلُّها  العَْمد ففيه الِديَة مغلَّظة. وكذلك

ا ِشْبه :  المعمود المحض فهو في مال القاتل. شمر عن ابن شميل : العَْمد فالِديَة فيه على عاقلة القاتل. وأما العمد َخِلفَة. فأمَّ

أي ما  ؟يَْعِمدك . ويقال له : مامعمود قال ويقال للمريض أيضاً : أي ما أحزنك. َمَدكعَ  الحزين الشديد الُحزن. يقال : ما

 عمدنيويوجعك. 
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 ؟املر.  أي أضريريريريريريريريريلاين. وقال مشر : قال ابن األعرايب : سريريريريريريريريريأل أعرايّب أعرابي ا وهو مريض ف ال له : كيف   ك
 ي ْس  ه ويْف مسه ويةتّ  عليه وأنة  : : يعم ه فح ْصٌر وأ ْسٌر. قال : يريْعِم ين ف ال : أمَّا الذي

 أال َمن هلمّ   ِ َر الليل َعاِم 
 معناه : ُموجع.

 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده لِسماك العاملّي :

 أال مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريْه لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريامريريريريريريريريري ْه 

  
 كريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا أبريريريريريريريريريريريريريري أ لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية وامسريريريريريريريريريريريريريري ْه  

  
 المعرفة كان جائزاً.وقال ما معرفة فنصب أبداً على خروجه من 

 أي ُمِمّضة موجعة. عامدة قال األزهري وقوله : ليلة

 أَْليتاه من الركوب وهو أن تَِرما وتَْخلَجا. َعِمدتْ  وقال النضر :

 ً  الثََرى أي كثير المعروف. لعَِمدُ  وقال شمر : يقال إن فالنا

 بَطنه. عمود إذا ضربت َمدتهعَ و،  بالعمود إذا ضربته أعِمده َعْمداً  الرجل َعَمدت وقال غيره :

: سيّد القوم. ومنه قول  العَِميدو. ُعْمدتنا فيما يَْحُزبهم. وكذلك هم يعتمدونه قومه إذا كانوا ُعمدة وقال أبو زيد : يقال فالن

 األعشى :

كريريريريريري ريريريريريريريا    مسريريريريريريىت يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت عريريريريريريمريريريريريرييريريريريريريري   الريريريريريري ريريريريريريُو مريريريريريريتريريريريريريَّ

  
ل    جريريريريريريريري   يريريريريريريريري فريريريريريريريريع  لريريريريريريريريرا  عريريريريريريريريلريريريريريريريريه ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوأب عريريريريريريريري 

  
 عليه. يعتمدون رأيهم أي على الوجه الذي َعُمود ويقال : استقام القوم على

 به ولَِزَب به إذا لَِزمه. َعِمدووقال ابن بزْرج : يقال : َحلَس به وَعِرَس به 

نِيُّون. العُُمدَّانيّ  : الشاّب الممتلىء شباباً ، وهو العُُمدُّ  وقال الليث :  . ويقال: ذات جسم وَعبَالة ُعُمدَّانِيَّة وامرأةٌ  والجمع العُُمدَّ

 أي الذين ُعمّدتنا إذا سَددت وجه ِجْريته حتى يجتمع في موضع بتراب أو حجارة. شمر : يقال للقوم : أنتم تعميداً  السيل َعّمدت

فالن ليلته إذا ركبها يسري  اعتمدوالصبح هو المستطير منه.  عمودوعليهم. وكذلك االثنان ، والمرأة والواحد والمرأتان.  نعتمد

 عليه. اعتمدوفالن فالناً في حاجته  داعتموفيها. 

 والَضَمُد : الغضب. العََمدُ  وقال أبو تراب : سمعُت الغَنَوي يقول :

 قلت : وهو العَبَُد واألبَُد أيضاً.

 .َعُمودان الظليم :: رئيس العسكر وهو الُزَوير. ويقال لِرْجلي  العُْمَدانو العُْمَدةُ وَ  الِعَمادو العَمود ثعلب عن ابن األعرابي قال

: اسم جبل أو موضع. قلُت : أُراه أراد : ُغَمدان بالغين فصّحفه. وهو ِحْصن في رأس جبل باليمن  ُعْمدان وقال ابن المظفر :

فه.  معروف. وكان آلل ذي يََزن. قلت : وهذا كتصحيفه يوم بُعَاث َوهو من مشاهير أيام العرب ، فأخرجه في كتاب الغين وَصحَّ

 عينُه ، بكسر الميم. دِمعَتْ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي :دمع : 

 عينه بفتح الميم ال غير. َدَمعت وقال الكسائّي وأبو زيد :
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 .َدَمعَت : ممتلئة ، وقد دامعة ، وَجْفنة َمْدموع وبعير .الدْمع ، وهي في مجرى الدُُّمع أبو عبيد عن األحمر : ِمن ِسَمات اإلبل

 :وَرِزمت وقال لَبيد

 جاء ِوْرٌد أ ْسبله ب  م وع  ذا
 يعني اْلَجْفنَة.

اعو دامع ومكان َداِمع . وهو أن يسيل منها َدٌم. وثَرىالدامعة أبو عبيد : من الِشَجاج إذا امتأل  َدْمعَان إذا كاَن نَِديّاً. َوقََدحٌ  َدمَّ

 فجعل يسيل من جوانبه.

قال والماقِيَان  .مدامعُه يقال : فاضت .مدامع في نواحي العين وجمعه الدَّْمع مجتمع:  الَمدَمعو : ماء العين. الدَّْمع وقال الليث :

 وقال ابن شميل : .للدَّْمعَة ، التأنيث َدْمعَتها والبكاء وما أكثَر الدَّْمعة : سريعة َدِمعة ، والُمْؤِخران كذلك. وامرأة المدامع من

َماع اُع ُدّماعو .ِدَماَعانِ  ْر ، وربما كان عليهِميَسم في المناِظر سائل إلى الَمْنحِ  الّدِ  الَكْرم ، وهو ما سال منه أيَّام الربيع. الدُّمَّ

 ، وهي ما قََطر من ُعْرض َجبَل. قال : المدامع وقال أبو عدنان : من المياه

 وسألت العُقَْيلّي عن هذا البيت :

ر هريريريريريريرياو  لريريريخريريريِ ع عريريرييريريريلريريريريريريرياهريريريريريريريا ومريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريس  تريريريريريريري مريريريَ

  
يريريريريريريريريري   و   يريريريريريريريريري ِ هريريريريريريريريريّن خيريريريريريريريريريرجريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريِ     بريريريريريريريريريِ

  
 فقام أزعم أنها الظَِّهيرة إذا سال لُعَاب الشمس.

بَّاغ. : الدْمعووقال الغَنَوّي : إذا عِطشت الدواّب َذَرفت عيونُها وسالت مناخرها. قال  قال  السيالن من الراُووق َوهو ِمْصفاة الصَّ

 قاله ابن األعرابي.ُمَشقَّرك أي قََدحك ،  أَْدِمع : َمْلء اإلناء. يقال اإلْدماعو

 الطعن وإيالجه أجمع. والدْحُم : الدْعمووَدَحَمها.  يَْدَعُمها الرجُل المرأة بأْيره َدَعم ابن شميل : يقالدعم : 

ار. الدُّْعِميُ و: الفرس الذي في لَبَّته بياض.  الدُّْعِميُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  : النجَّ

 تُدَعمُ  ، كما فتَْدعمه بِِدعامٍ  : أن يميل الشيء الدْعمُ  الليث : .ِدَعم يق البئر من خشب فهيأبو عبيد عن أبي زيد : إذا كانت َزَران

َعامةو ُعُروش الَكْرم ونحِوه. ليستقيم. وأما  فتدَعَمهُ  : الذي يميل فيريد أن يقع ، الَمْدعومو بها. تُدعم : اسم الخشبة التي الّدِ

عامتانوالمعمود فالذي تحامل الثقُل عليه من فوق ، كالسقف فعُمد باألساطين المنصوبة.  : اسم أبي  ُدْعِميّ وَ خشبتا البَكرة.  : الّدِ

 وأنشد : : لُدعميُ  : إنه الدَّعام آخر. ويقال للشيء الشديد ُدْعِمي َحّيٍ من ربيعة. وفي ثقيف

 َر اْكَتَ  د عمّي اَّواِمي َجسْ 
 وقال الراجز : إذا كانت ذات شحم ولحم. دْعمٍ  أي مال كثير. َوجارية ذات دْعمٌ  ويقال : لفالن

م    لريريريريريريريريريي َدعريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ َم   لريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  ال َدعريريريريريريريريريْ

  
 جريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريرية يف وركريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريم   

  
 يصف اإلبل :وقال الراجز  الطريق : ُمعظمه. ُدْعميّ وأي يقّويني :  يَْدعمني لي أي ال َسِمن بي َدْعمَ  قوله : ال

او  ِ ر الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريْ َ َرْ  تريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا د عريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريركريريريريريريريريري  مريريريريريريريريرين د عريريريريريريريريريْ
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ً  : وسطها ، ُدعّميهاو  أي طريقاً موطوءاً. ُدعِميّا

 ، وإذا كان في خواصره فهو ُمَشكَّل. أْدَعم عمرو عن أبيه قال : إذا كان في صدر الفرس بياض فهو

فلم  ِمعدتُه إذا َدِويَت ممعود الرجل فهو ُمِعدَ  لغة ، وقد الِمْعَدةُ و: التي تستوعب الطعام من اإلنسان.  الَمِعَدة قال الليث :معد : 

 .َمعَْدتُه َمْعداً  كالَجْذب ، تقول : الَمْعدُ ويستمرىء ما يأكله. 

 وقال الراحز :

عريريريريريريريريريريريريْ    زٌْع مريريريريريريريريريريريريَ ْن َذْوَدَك نريريريريريريريريريريريريريَ ْرِويريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريريريريريْ   و   ٌ  وجريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فالن سيفه مْن ِغمده  امتعد : سريع. وبعٌض يقول : شديد ، وكأنه ينزع من أسفل قَْعر الركيَّة. ويقال َمْعدٌ  ابن بزرج : نْزعٌ قال 

وجعل أحد الّساقيين َجْعداً واآلخر َسبِطاً ألن الَجْعد منهما أسود  .فامتَعََده إذا استلّه واخترطه ، وجاء إلى رمحه وهو مركوز

 ِمْمعَدٌ  وذنبٌ  إذا ذهب. يَْمعَد في األرض َمعَد ط رومّي وإذا كانا هكذا لم يشتغال بالحديث عن صنعتهما ، ويقال :زنجّي ، والسَّبْ 

 إذا كان يَْجِذب العَْدَو َجْذباً. ماِعدو

 وقال ذو الرّمة يذكر صائداً شبّهه في سرعته بالذئب :

َ ا  كريريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريريا أطريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريرياره  ذا عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريَ   ْ ْرمسريريريريريريريريريريان فريريريريريريريريريريالأب  ممريريريريريريريريريريِ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَّ  َ اجريريريريريريريريريريَ

  
 : البعيد. وقال َمْعن بن أَْوس : الُمتََمْعِددُ  أبو عبيد :

ن هبريريريريريريريريا ارا  ومريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ ا  َنريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريِ

  
َ داو   عريريريريريريريريريْ ن ذي و دِّاَن قريريريريريريريريري  متريريريريريريريريريََ   ن كريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريِ

  
 أي تباعد.

 في األرض أي ذهب فيها ، ثم صيّره تَفَْعلاُلً منه ، َوأنشد : َمعَدَ  البعيد ال أعلمه إال من المتمعدد وقال شمر : قوله :

َ اوَ  َر   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ا  ان هللا  ال َرقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال حَيْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وقال أبو عبيد : فيه قوالن : يقال هو من الِغلَظ أيضاً. ومنه يقال للغالم إذا شّب وغلُظ :  تََمْعددواوفي حديث عمر : اخشوِشنوا و

 .تََمْعَدد قد

 وقال الراجز :

ت ه مسىت  ذا مَتَْعَ دا  َربريَّيريْ
يقول : فكونوا مثلهم وَدُعوا التنَعُّم وزّي العََجم.  ، وكانوا أهل قََشف وِغلَظ في المعاش. َمعَدّ  : تشبّهوا بعيش تََمْعَدُدوا ويقال

ية حديث له آخر : عليكم بالِلبسة وهكذا هو  .الَمعّدِ

 فالن. تََمْعَدد في الحَضر والسَّفَر. يقال : قد َمعَدّ  : الصبر على عيش ُددالتََمعْ  وقال الليث :

 .تََمْعَددوا إلى اليمن ثم رجعوا قلت : َمعَدّ  قال وإذا ذكرت أن قوماً ممن تحّولوا عن

وتقول العرب في َمثَل  : اللحم الذي تحت الكتِف أو أسفَل منها قليالً وهو من أطيب لحم الَجْنب.ـ  الدال شديدةـ  المعَدّ وقال 

 يضربونه : قد يأكل الَمعَدَّين أْكَل الَسْوء.

 وَعلَّد ، (َعبَنّ )قال وهو في االشتقاق يخرج على َمْفعل ، ويخرج على فَعَّل على مثال 
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َع َّان ومل ي ةريريريريريريريريريريريتّق مله ِفعل. أبو عبي  عن األصريريريريريريريريريريريمعي :
َ
: موضريريريريريريريريريريريع رجلي الراك  من الفرس. أبو عبي  عن  امل

َعْي يّ  الكسائي : من أم اهلم : أن تسمع
 
 . ت من أن تراه  مل

 خير من أن تراه. بالمعيديّ  وسمعت المنذرّي يقول سمعت أبا الهيثم يقول : تسمع

 خير من أن تراه. بالمعيديّ  قال : وسمعت أبا طالب يقول : الكالم المختار : أن تسمع

 خير من أن تراه. بالمعيدي وإن شئت قلت : ألن تسمع ال أن تراه. بالمعيدي قال وبعضهم يقول : تسمع

 .المعَْيديّ  قال أبو عبيد : كان الكسائّي يرى التشديد في الدال فيقول

 ، يضرب مثالً لمن َخبَره خير من َمرآته. َمعدّ  ويقول : إنما هو تصغير رُجل منسوب إلى

 التصغير.وكان غير الكسائي يرى تخفيف الدال ويشّدد ياء النسبة مع ياء 

، إاّل أنه إذا احتمعَْت تشديدة الحرف وتشديدة  َمعَّديّ  ال أن تراه. وهو تصغير بالمعيدي وقال ابن السكيت : يقال في مثل : تسمع

 ياء النسبة مع ياء التصغير َخفَّفت تشديدة الحرف.

  وقال الشاعر :

م   م  عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريم وغريريريريريريّرهريريريريريري  هريريريريريري  ومريريريريريري  لريريريريريري  ه مسريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
ي وتريريريريريريريري  ن  املريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريِ ّي يف َرعريريريريريريريريْ زيريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريْ

  
 يضرب لرجل الذي له ِصيت وِذكر ، فإذا رأيته ازدريت َمْرآته. وكأّن تأويله تأويل أمر. كأنه قال : اسمع به وال تَره.

 : موضع رجل الفارس من الدابة ، ومن الرُجل مثله. المعَدّ  وقال شمر :

 وأنشد بيت ابن أحمر :

عريريريريريريريريريريريريَ ِّ  رٌج عريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريَ ا ُّّل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريإمريريريريريريريريريريريريّ

  
  َّريريريريريريريريريريريريريريريريوادل أن تريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريوانأجريريريريريريريريريريريريريريريري ر و  

  
 قال األصمعي يخاطب امرأته فيقول إن َزّل عنك َسْرجي فبِْنِت بطالٍق أو بموٍت فال تتزوجي هذا المطروق وهو قوله :

لريريريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريروق   ذا مريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريال َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َرى يف الريريري ريريريُو أصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريح م سريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريكريريرييريريريلريريريريريريريريا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي فرسي من سرجه وُمّت.  وقال ابن األعرابي معناه : إن ُعّرِ

ي   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ىِي  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ َّ أبَْرحيريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريرين الريريريريريريريريفريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريان ال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا 

  
 من اإلنسان : الَمعَدِّ  وأنشد شمر في

ّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريةو   كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
امريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  َ هريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريي رقريريريريريريريريريريادك  ريريريريريريريريريريُّ

  
المتّهم في نسبه قلت : :  الَمْدعيِ  روى ثعلب عن ابن األعرابي :مدع :  والمْغد : النَتْف ، بالعين والغين. المْعدويعني الحيّة. 

 كأنه جعله من الدعوة في النسب. وليست الميم أصلية.

 أبواب العني والتاء

 ع ت ظ
 مهمل.
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 ع ت ذ
 [.ذعت]استعمل من وجوهه : 



557 

 

ً  فالن فالناً في التراب َذَعتَ  قال الليث :ذعت :   إذا َمعَكه فيه َمْعكاً. َذْعتا

ً ووقال أبو تراب : قال أبو زيد : َذأَتَه َذأْتاً ،   ، وهو أشّد الَخْنِق. َذَعتَه َذْعتا

ً  وقال ابن شميل :  إذا َخنَقه. وكذلك َزَمتَه َزْمتاً إذا خنقه. َذَعتَه يَْذَعتُه َذْعتا

 ع ت ث
 مهمل.

 ابب العني والتاء مع الراء

 [ع ت ر]
 مستعمالت. عتر ، عرت ، ترع ، تعر ، رتع :

 وَعَسل. َعتَر وقد : المضطرب ، مثل العاِسل. العاتر الُرمح أبو عبيد عن أبي ُعبَيدة ::  [عرتـ ] عتر

اص ، وهو الشديد االضطراب. وقد َعِرت يَْعَرت وَعِرص يَْعَرص.  وقال أبو عبيد : قال األصمعّي : ومن الرماح العَّرات والعَرَّ

 اختالف بنائهما على أن كل واحد منهما غير اآلخر.وَعَرت ودّل  َعتَر قلت : قد صح

 مثله. يَْعتِر الرمح َعتر وقال الليث في

 .َعتِيرة أنه قال : ال فََرعة وال وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

ب بها أهل الجاهليّة ، ثم جاء اإلسالم فكان على ذلك  العَتِيرة قال أبو عبيد : هي الَرَجبيّة ، وهي َذبيحة كانت تُذبح في رجب يتَقرَّ

 حتى نُِسَخ بعُد.

إن على كل مسلم في كّل عام » يقول : وسلمعليههللاصلىحديث ِمْخنَف بن ُسلَْيم قال : سمعت رسول هللا  قال : والدليل على ذلك

 «ةَعتِيروأَْضحاةً 

 .َعتَرُت أعتِر َعتْراً  . وقال أبو عبيد : الحديث األّول ناسخ لهذا يقال منه :

 وقال الحارث بن ِحلِّزة يذكر قوماً أخذوهم بَذْنب غيرهم فقال :

لريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا ا   طريريريريريريريريريريريال  وظريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريرياء    رأب الريريريريريريريربريريريريريريرييريريريريريريريض الريريريريريريرييتريريريريريريريِ جريريريريريريريْ َ   عريريريريريريرين مسريريريريريريريَ عريريريريريريريْ  تريريريريريريريري 

  
ب ، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت إذا طلب أحدهم أمراً نَذر : لئن ظِفر به في رج العَتِيَرة يعني تُْعتَر قال : وقوله : كما

فيأخذ عَددها ظباًء ـ  وهي الربِيضـ  ، فإذا ظِفر به فربّما ضّن بغنمه العتائر ليذبحّن من َغنَمه في رجب كذا وكذا ، وهي

 فضرب هذا مثالً. عتائره فيذبحها في رجب مكاَن تلك الغنم ، فكانت تلك

 قول : أخذتمونا بذنب غيرنا ، كما أُِخذت الظباء مكان الغنم.ي

 نحواً مّما فسَّر أبو عبيد ، وأنشد : العتائر وقال الليث في

 فخّر صريعا  م ل عاتِرأب اللُّْسكِ 
 وإنما هي َمْرضيّة. [21الَحاقَّة : ] (ِعيَشٍة راِضَيةٍ )، وهي مثل  معتورة قال : وإنما هي

 : الِعتْر وقال زهير في

 كَمْلِص  الِعْ  دمَّى رأَسه الل س ك  
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ُب له الِعتْر أراد بمنصب  .الِعتْر أي ِذْبح فيُذبَح له ويصيب رأُسه من دم ِعتْرٌ  صنماً كان يقرَّ

 العَتْر الحّراني عن ابن السكيت قال :
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. وهي ذبيحة الَعِتتأب  ذا َذَبح  َعْ ا  َعَ  يريْعِ   مصريريريريريريريريري ر الَع َّ و قال :   ذا اضريريريريريريريريري رب. يريْعِ  َعْ ا   الرمح َعَ   مصريريريريريريريريري ر
: األصل ، ومله  العْ  و أيضا  : ضْرٌب من اللبه.  الِعْ  و : املذبو . قال  العْ  و كانه ت ْذبح يف رج   لألصلاُ 

. ِلِعْ ها قوهلم : عاد   ملِيس 
: شجرة تنبت عند ِوَجار الضّب ، فهو  الِعتْرةو : القطعة من الِمْسك. الِعتْرو: الِريقة العَْذبة.  الِعتْرة ثعلب عن ابن األعرابي :

سها فال تَْنمي. ويقال : هو أذّل من  الضّب. ِعتْرة يَُمّرِ

إني تارك فيكم »:  وسلمعليههللاصلىَروى َشِريك عن الركين عن القاسم بن حّسان عن زيد بن ثابت قال : قال رسول هللا وَ 

 .«، فإنهما لن يتفرقا حتى يرَدا علّي الحوض ِعترتيوكتاَب هللا الثَقَلين َخْلفي : 

إني تارك »قال محمد بن إسحاق : وهذا حديث حسن صحيح ، ورفعه نحوه زيد بن أرقم وأبو سعيد الُخْدِرّي. وفي بعضها : 

 أهل بيتي. ِعتْرتيوفيكم الثَقَلين : كتاب هللا 

 الرجل وأُْسرته وفَِصيلته : َرْهُطه األدنَْون. تْرةعِ  وقال أبو عبيد : أهل البيت الِعترة فجعل

 مثل الَرْهط. الِعتْرة وقال ابن السكيت :

:  وسلمعليههللاصلىالنبي  فِعتْرة ولد الرجل وذُّريته وَعِقبهُ من ُصْلبه. قال الِعتْرة وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 .السالمعليهمولد فاطمة البَتُوِل 

 : عبد المطلب وَولده. قال : وسلمعليههللاصلىالنبي  ِعترةو: ساق الشجرة. قال :  الِعتْرة وى ابن الفرج عن أبي سعيد قال :ور

 لَميس ولِعْكرها أي أصلها. لِعتْرها وِمن أمثالهم : عادت

أهل بيته ، وهم آله الذين  : وسلمعليههللاصلىالنبي  ِعتْرة الرجل : أقرباؤه من َولد َعّمه ِدْنيا. وقيل : ِعتْرة وقال ابن المظفر :

َدقة المفروضة وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس المذكور في سورة األنفال قال األزهري وهذا القول  ُحّرَمت عليهم الصَّ

قال  ِعتْرةوقال : إن ثغرها لذو أُشرة الثغر إذا َرقّت ُغُروب األسنان ونِقيَت وجرى عليها الماء ي ِعترةوعندي أقربها وهللا أعلم. 

ى يد الِمسحاة. ِعتْرةو  الِمْسحاة : خشبتها التي تسمَّ

رسول هللا  ِعترة ُروي عن أبي بكر أنه قال : نحن الرجل أهل بيته األقربون واألبعدون بحديث عترة واحتّج القتيبّي في أن

 !التي تفقَّأَت عنه. وسلمعليههللاصلى

 وسلمعليههللاصلىَرَوى عمرو بن مّرة عن أبي عبيدة عن عبد هللا قال : لما كان يوم بدٍر وأخذ رسول هللا قال األزهري : و

ْب أرقابهم. فقال أبو بكر يا رسول هللا : ؟ما ترون في هؤالء األَُسارى قال :  ِعترتُك فقال عمر : كذَّبوك وأخرجوك ، َضّرِ

 ، في حديث طويل. ن الناروقومك ، تجاوْز عنهم يستنقْذهم هللا بك م

 : شجر صغار. ِعتْرة واحدها الِعتْر وقال أبو عبيد في غير هذا :

 فقال : هو نبٌت ينبت ، مثلُ  الِعتْر وأخبرني المنذري عن أبي الحسن األَسدي عن الرياشي قال : سألت األصمعي عن
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ْرََُّْنوش متفرَّقا . قال : وأنة ان بيه اهلذّ  :
َ
 امل
 ى أن أعريرييريريش  ريريالفريريَهريريم مريريريريريريريا كريريلريريريريريريريه  أ ةريريريريريريريريريريريريريريريريو 

  
   ْ ة أبريريريريريرييريريريريريريريا  كريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريريه الريريريريريريعريريريريريريِ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريّ

  
 في منبته. الِعتْر يقول : هذه األبيات متفرقة مع قلَّتها كتفّرق

: بقلة إذا طالت قُِطَع أصلها فيخرج منه لَبَن. ثم ذكر بيت الهذلّي ألنه إذا قُِطع نبتت من حواليه ُشعٌَب  الِعتْر وقال ابن المظفر :

 سّت أو ثالث.

 اسم حّي من َكنَانَة وأنشد : ِعتَْواَرة وقال الليث : قلت : والقول ما قاله األصمعي.

َوار  َوراو من مَسّي ِعتريْ  من تريَعتريْ
 : الِشّدة في الحرب. العَتَْوَرة وقال المبّرد :

يَْت بهذا لقّوتها. قال  ِعتَْوارة وبنو  : اسم واٍد خِشن الَمْسلَك. ِعتَْوروُسّمِ

دة والقّوة في جميع الحيوان. قال :  العَتَر ثعلب عن ابن األعرابي :  العَتّارو .َعتُورو َعاتِر الفُُروج الُمْنِعظة واحدها : العُتُرو: الّشِ

 فَرس القوّي على السَّير ، ومن المواضع : الوحُش الخِشن.: الرجل الشجاع ، وال

 وهو الوادي الخِشن التُْربِة. ِعتَْورووقال المبّرد : جاء على فِْعَول من األسماء ِخْرَوع 

 كانوا أُوِلي َصْبٍر وخشونة في الحروب. ِعتَْوارة وبنو

 قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : .«الجنّة تُرعِ  من تُْرَعة إن منبري هذا على»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي ترع : 

 الروضة تكون على المكان المرتِفع خاّصة ، فإذا كانت في المكان المطمئّن فهي َرْوضة. : التُّْرعة

 يه ِغلٌظ وارتفاع. وأنشد قول األعشى :أحسُن ما تكون الروضة على المكان الذي ف قال أبو عبيد : وقال أبو زياد الكالبي :

ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرية  مريريريريريريريا َرْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية مريرين ر . اَّريريْزن مريري 

  
ل   بريريريريريريريٌل هريريَ ريريريريريريريِ   ضريريريريريريريريريريريريريريريراء جريريريريريريرياد عريريلريرييريريهريريريريريريريا م سريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َعتْ )وروى أبو يعلى عن األصمعي عن حّماد بن َسلََمة أنه قال : قرأت في مصحف أبّي بن كعب :  قال األزهري  (.األبواب تَرَّ

 [.23يوسف : ] (َوَغلََّقِت اْْلَْبوابَ )هو في موضع  :

: الباب ، كأنه قال : منبري على باب  ةالتُّرعَ  الدََّرجة. قال أبو عبيد : وقال غيرهم : : التُّرَعة قال أبو عبيد : وقال أبو عمرو :

 من أبواب الجنّة. قال ذلك َسْهل بن سعد الساعدّي ، وهو الذي َرَوى الحديث. قال أبو عبيد : وهو الوجه عندنا.

 : الِمْرقاة من المنبر. التُّرَعةو: الباب ،  التُّرَعةو: َمقَام الشاربة من الحوض ،  التُّْرَعة وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه

 .«الحوض تُْرعِ  من تُْرَعة إن قََدَميَّ على»قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث آخر أن النبي 

ً  الحوض أَتَْرْعتُ  ومنه يقال الحوض : َمفتَح الماء إليه. ترعة قلت :  وسحابٌ  ُمتْرعٌ  اإلناء مثله ، فهو أترْعتُ وإذا مألتَهُ  إتراعا

 طر.كثير الم تَِرع
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 قال أبو َوْجَزة :

َ أب   هريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى مريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريَرقريريريريريريريريريَ

  
رع    اِر. تريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريرير . والهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الرجل تَِرعَ  اإلناء ، ولكن يقال : تَِرعَ  اإلناء ، ولم أسمع أترعت : امتالء الشيء ، وقد التََّرع وقال الليث : إذا اقتحم األمر  ترعا

ع َمَرحاً ، وإنه  إلى الشّر ، وأنشد : لُمتَتَّرِ

 الريريريريبريريريريريريرياغريريريريي اَّريريريريرب يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريى حنريريريريوهريريريريريريريا تريريريريرِعريريريريريريريا  

  
رَدا  ا  بريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت  ذا ذاق مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريامحريريريريريريريريريِ

  
ً  َعتِل وقد تَِرعٌ  أبو عبيد عن الكسائي : هو  وَعتِل َعتاَلً إذا كان سريعاً إلى الشّر. تَِرَع تََرعا

عوقال أبو عبيد :  ع الشّرير ، يقال المتتّرِ  ُمتِْرعٌ و تَِرعٌ  فالن إلينا بالشّر إذا تسّرع. أبو العباس عن ابن األعرابي : حوضٌ  تَتَرَّ

إذا كانت فيه  تَِرعٌ  : السفيه السريع إلى الشّر ، ونحو ذلك َرَوى الَحّراني عن ابن السكيت قال : رجل التَِّرعوأي مملوٌء. قال 

ً  لة ، وقدَعجَ   أي مملوء. تَِرعٌ  ، وهذا حوضٌ  تَِرع تََرعا

اع وقال ابن األعرابي :  : الباب. التُّْرَعةو: البّواب ،  التَّرَّ

 .التِرع قلت : وهذا ضدّ  إذا كان ال يغضب وال يَْعَجل. َمتَْرعة وروى أبو زيد عن الكالبيين : فالن ذو

يوسف : ] (َأْرِسْلُه َمَعنا َغدًا يَ ْرَتْع َويَ ْلَعبْ ) السالمعليهقال هللا جّل وعّز مخِبراً عن إخوة يوسف وقولهم ألبيهم يعقوب رتع : 

12.] 

 معرفة فليس في جواب األمر وهو (َغداً ) معرفة و (َأْرِسْلهُ )، العين مجزومة ال غير ؛ ألن الهاء في قوله  يَْرتَعْ  قال الفّراء :

ابعث )جاز فيه الرفع والجزم ، كقول هللا جّل وعّز  يرتع إاّل الجزم. قال : ولو كان بدل المعرفة نكرة كقولك : أرِسل رجالً  تَعْ يَرْ 

ابعث  ويقاتُل ، الجزم ألنه جواب الشرط ، والرفع على أنه صلة للمِلك كأنه قال : [246 البقرة :] (لنا ملكاً يقاتْل في سبيل هللا

 تل.لنا الذي يقا

تْعُ  وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال : تَعَةو: الَرعُي في الِخْصب. قال : ومنه قولهم : القَْيُد  الرَّ تَعة ، ويقال : الرَّ قال  .الرَّ

تْعَة : ومعنى  أي إنه في شيء كثير ال يُْمنَع منه فهو مخصٌب. يَرتَع : الِخْصب. ومن ذلك قولهم هو الرَّ

تْعوأنا.  أْرتَْعتُهاوالماُل إذا َرَعى ما شاء ،  َرتَع تقول :قلت : والعرب   وقوم ِرتَاع ال يكون إال في الِخْصب والِسعَة. وإبل الرَّ

 إذا كانوا مخاصيب. راتعونو مرتِعون

تَعةووقال أبو طالب : َسَماعي من أبي عن الفّراء : القَْيد  تْعَة ، ُمثقّل. قال : وهما لغتان : الرَّ تَعَةاو الرَّ  .لرَّ

ِعق بن خويلد بن نُفَيل بن عمرو بن كالب ، وكانت شاكُر من َهْمَدان  الرتْعةوقال أبو طالب : وأّول من قال القيد  عمرو بن الصَّ

أسروه فأحسنوا إليه ورّوحوا عنه ، وقد كان يوم فارق قومه نحيفاً فَهَرب من شاِكَر فلما وصل إلى قومه قالوا : أَْي عمرو 

تْع ثعلب عن ابن األعرابي : فأرسلها مثالً. الرتْعَةوعندنا نحيفاً وأنت اليوم باِدٌن ، فقال : القيد  خرْجَت من  : األكل الرَّ
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 املخِصَبة. املراتع : الذي يتتّبع إببله الرَّاتَّعو ،  راَِتعا  و  َرَتَع يريْرَتع َرْتعا   بَةَرِه ، ي ال :
 : ُمْرتِع األرُض وغيثٌ  أرتَعَتوالماُل  أرتع هي التي قد طِمع ما لها من الِشبَع ، وقدو ُمْرتِعَة وقال شمر : يقال أتيت على أرض

 قال أبو بكر معناه : هو ُمخصب ال يَْعَدم شيئاً يريده. يرتع ذو ِخْصٍب. وقولهم فالن

أي يلهو ويَنعَم. وقال غيره :  (يَ ْرَتْع َويَ ْلَعبْ َأْرِسْلُه َمَعنا َغدًا )وقال في معنى قوله :  : يلهو. يَْرتَعْ  وقال أبو عبيدة : معنى

 : يأكل. واحتّج بقوله : يَْرتَعْ  معناه : يسعى وينبسط. وقيل معنى قوله

 مسريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريري     ذا القريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريه و 

  
ْع و     ذا خيريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريو لريريريريريريريريريريريريريريه َّريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريي َرتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إبلنا : ترتع بالنون أراد : (نرتع)معناه : أكله. ومن قرأ 

 عبيد عن األموي : ُجْرح تغار بالغين إذا كان يسيل منه الدم.أهمله الليث وروى أبو تعر : 

 قال أبو عبيد : وقال غيره : ُجْرٌح نَعَّار بالنون والعين.

رواية « كتاب أبي ُعَمر الزاهد»بالغين تصحيف ، فقرأت في  (تغار)قلت : وسمعت غير واحد من أهل العربية بهراة يزعم أن 

بالتاء والعين وتَغّار بالتاء والغين ونَعّار بالنون والعين بمعنى واحد ،  تَعّار عن أبي العباس عن ابن األعرابي أنه قال : ُجْرحٌ 

 عاقبا ، كما قالوا : العَبِيثة والغبِيثة بمعنى واحد.وتغّار ت تعّار وهو الذي ال يرقأ فجعلها كلّها لغاٍت وصّححها. والعين والغين في

 : اسم جبل في بالد قيس. تِعَاروقلت : 

 وقد ذكره لبيد :

  اّل يرمُر أو تَِعار
 : اشتعال الحرب. التعَر ثعلب عن ابن األعرابي :

 ابب العني والتاء مع الَّلم

 [ع ت ل]
 عتل ، تلع ، تعل : مستعملة.

 .علت ، لتع ، لعت : مهملة

ُعُتٍل بَ ْعَد ذِلَك )وقال في موضع آخر :  [47الّدَخان : ] (ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإىل َسواِء اجلَِْحيمِ )قال هللا جّل وعّز : عتل : 
بكسر التاء ، وكذلك قرأ أبو عمرو. وقرأ ابن َكثِير ونافع وابن عامر  فَاْعتِلُوهُ  قرأ عاصم وحمزة والكسائي : [13القلم : ] (زَنِيمٍ 

 .يَعتُلهو َعتَلَهُ يَعَتِله بضّم التاء. قلت : هما لغتان فصيحتان ، يقال : (فاعتُلوه)ويعقوب : 

 أي خذوه فاقِصفوه كما يُقَصف الَحَطب. (ُخُذوُه فَاْعِتُلوهُ )وَرَوى األعمش عن مجاهد في قوله 

إلى  َعتَْلتُهُ  : الَدْفع واإلرهاق بالسَّْوق العنيف. وأخبرني المنذرّي عن الحّراني عن ابن الّسّكيت : العَتْل و ُمعَاذ النحوّي :وقال أب

 وأْعتِنُه وأْعتُنُه إذا دفعتَه َدْفعاً عنيفاً. أْعتُلُهو أْعتِلُه السجن وَعتَْنتُه فأنا

 ، أي تجّره إليك وتذهب به فتعتِلَه لرجل: أن تأخذ بتَْلبيب ا العَتْلُ  وقال الليث :
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  ذا قادها قريْودا  عليفا . فعَتلها    مَسْبس أو بَِليَّة. وَأَ ذ فالن ِبزِماُ اللاقة
 معك ِشْبراً أي ال أبرح مكاني وال أجيء معك. أَتَعَتَّل ويقال : ال

ههنا : الشديد الخصومة ، وجاء في التفسير  العُتُلّ  ي التفسير أنجاء ف [13القلم : ] (ُعُتٍل بَ ْعَد ذِلَك زَنِيمٍ )وأّما قوله تعالى : 

 : بَْيَرم النَّجار. العَتَلَة أيضاً أنه : الجافي الُخلُِق اللئيُم الَضِريبِة ، وهو في اللغة : الغليظ الجافي. أبو عبيد عن أبي عمرو :

تُحفر بها األرض والحيطان ، ليست بُمعَقَّفٍَة كالفأس ، ولكنها وقال الليث : هي حديدة كأنها َحّد فأٍس عريضة في أصلها خشبة ، 

 : أكول َمنُوع. ُعتُلٌ  قال : ورجل مستقيمة مع الخشبة.

 وقال أُمية : : القِسّي الفارسية. العَتَلُ  وقال أبو عبيد :

بريريريريريريريريري  ٌ  ل كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا غريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ وَن عريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريَ رمريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَ

  
ّي  عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياال    رمريريريريريريريريريريِ

َ
عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريل املريريريريريريريريريري ر  يريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريَزخمريريريريريريريريريريَْ

  
 .َعتَلة واحدتهاقال : 

 عتاَلً. َعتِل إلى الشّر أي سريع ، وقد لعَتِلٌ  أبو عبيد عن الكسائي : إنك

 : األجير بلغة طيء ، وجمعه العُتاََلء. العَتِيل الحّراني عن ابن الّسّكيت :

 : المَدَرة الكبيرة تتقلّع من األرض إذا أثيرت. العَتَلَة وقال ابن شميل :

 َعتِيل داءٌ « : النوادر»أيضاً. وفي  ُعتُلٌ  : األجير وجمعه العَتِيلوقال :  .ُعتُلٌ  الِجْلَواز ، وجمعه عَاتِلال وقال ابن األعرابي :

 : الخادم. العتيلوشديد 

 يضرب للرجل الذليل الحقير. تَْلعه من أمثال العرب : فالن ال يمنَع ذنَبَ تلع : 

ما انهبط من األرض. قال  أيضاً : التالعوقال أبو عبيد : وهي مجاري الماء من أعالي الوادي. قال :  .التِّاَلع : واحدة التَّْلعَةو

 وهي من األضداد.

أي من بني عّمي وذوي  تَْلعَتِي وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال في َمثل : ما أخاف إال من َسْيلِ 

 فهو على َخَطر : إن جاء السيل َجرف به. قال : وقال هذا وهو نازل التَّْلعَة الماء ؛ ألن من نزل : َمِسيل التَّْلعَةوقرابتي. قال : 

: مسايل الماء تسيل من األسناد والنَِجاف والجبال حتى تنصّب في  التِالع وقال شمر : .فقال : ال أخاف إال من َمأََمِني بالتَّْلعة

 التَّْلعةويء فيُخّد فيه ويحفره حتى يخلُص منه. قال : وال تكون التِاَلع في الصحارى. قال الجبل : أن الماء يج تَْلعةوالوادي. قال 

وإذا َجَرت من الجبال فوقعت في الصحارى َحفَرت فيها كهيئة  ربما جاءت من أبعد من خمسة فراسخ إلى الوادي. قال :

ثيه فهي َمْيثاء. وقال ابن شميل : من أمثالهم في الذي ال حتى تكون مثل نصف الوادي أو ثل التَّْلعَة الخنادق. قال وإذا عظمت

 . وقال الليث :التَّْلعة إني ال أثق بَسيل تَْلعتك أي ال أثق بما تقول وما تجيء به. قلت : فهذه ثالثة أمثال جاءت في يوثق به :

 أسفل تَْلعَة : أرض ارتفعت وهي غليظة يترّدد فيها السيل ، ثم يَْدفع منها إلى التَّْلعة
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 ملها. وهي َمَكَرمة من امللابه.
 : التقّدم. وأنشد ألبي ذؤيب : التَّتَلُّع أبو عبيد :

وق  مريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  راىبء  الريريريريريريريريض يريريريريريريريريُّ َورْدَن والريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ع    لريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ  ر ء فريريريريريريريريريريريوق الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريم ال يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ

  
للطويل  تَِلعو أتلع الليث : يقال : هووقال  : طول ُعنُقه. باألتلع : الطويل. قال أبو عبيد : وأكثر ما يراد األتلع األصمعي :

وما يَتَتَالَع أي ال  يَتَتَلَّعُ  ويقال : لزم فالن مكانه فما بمعنى التَِرع. قال : تَِلعُ  قال : ورجل : كثير التلفّت. تَِلعٌ  العُنُق. قال : ورجل

فالن رأسه إذا أخرجه من شيء كان  تَلَع ال :ويق في مشيه إذا َمّد عنقه ورفع رأسه. قال : ليَتَتَالع يرفع رأسه للنهوض ، وإنه

رأسه إذا  أتلع الثوُر إذا أخرج رأسه من الِكنَاس. قلت : المعروف في كالم العرب تَلَعوفيه ، وهو شبه َطلَع ، إاّل أّن طلع أعّم. 

 الرأُس نفُسه. وقال الشاعر : تلعوأطلعه فنظر ؛ 

ه من  ريريريريريريريه أَْرطى صريريريريريريريريريريريريريريرير ريريريريريريرية    كمريريريريريريريا أتلعريريريريريريريَ

  
س   أأب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  الريريريريرييتريريريريريبريريريريريريرياء  الريريريريريكريريريريريوانريريريريريِ بريريريريريريريْ     نريريريريريريَ

  
ً  النهار إذا ارتفع تَلَع ويقال : : جبل بناحية البحرين بين الَسْودة واألحساء. وفي سفح هذا  ُمتَاِلعو: طويل.  تَِليع وِجيدٌ  .يَتْلَع تلُوعا

 .ُمتَاِلع عين الجبل َعين يسيح ماؤها ، يقال لها :

 : حرارة الحلق الهائجة. التعَل عن ابن األعرابي قال : أهمله الليث وروى أبو العباستعل : 

 وأما َعلََت فمهمل.

 ابب العني والتاء مع النون

 [ع ت ن]
 عتن ، عنت ، نتع ، نعت : مستعملة.

ه َعتَنووهو مستعمل ، أخبرني المنذرّي عن الَحّرانّي عن ابن السّكيت قال : يقال : َعتَله إلى الِسْجن  عتن أهمل الليثعتن : 

ً و يَْعتِنه إذا تشّدد على  عاتِنٍ و،  َعتُونٍ  : األِشدَّاء ، جمع العُتُن إذا دفعه َدْفعاً َعنيفاً. أبو العبّاس عن ابن األعرابّي قال : يَْعتُنه َعتْنا

 غريمه وآذاه.

نزلت اآلية فيمن لم يستطع َطْوالً أي فَْضل ماٍل ينكح به  [25النِّساء : ] (ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ ):  عزوجلقال هللا  عنت :

ة  العَنَت وهذا يوجب أن من لم يخش .(ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ )ُحّرة ، فله أن ينكح أَمة ، ثم قال :  ووجد َطْوالً لُحرَّ

ذلك لمن خاف أن يحمله شّدة الشَّبَق والغُْلمة  م : معناه :فقال بعضه .العَنَت أنه ال يحّل له أن ينكح أََمة. واختلف الناس في تفسير

معناه : أن يعشق أََمة ، وليس في اآلية ذكر عشق  على الزنى فيلقى العذاب العظيم في اآلخرة ، والَحدَّ في الدنيا. وقال بعضهم :

ً  ، ولكن ذا الِعشِق يلقى ههنا : الهالك. وأخبرني المنذرّي عن أبي الَهْيثَم  نَتالعَ  . وقال أبو العباس محمد بن يَزيد الثَُمالّي :َعنَتا

فالن فالناً إذا  تعنت قال : نعم ، يقال : ؟آلتعنُّت من هذا الَجْور واإِلثْم واألََذى. قال : فقلت له : في كالم العرب : العَنَت أنه قال :

اج :  إذا كانت شاقَّة َعنُوت الَمَشقَّة الشديدة ؛ يقال : أكَمةفي اللغة :  العَنَت أدخل عليه األََذى. وقال أبو إسحاق الزجَّ
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قَّ على الرجل الع ْزبة وغلبته الغْلمة ومل َي  ما  َع . قله : وهذا الذي قاله أبو  سريريريحاق صريريريحيح ، فإذا  ريريريَ َصريريريْ
امل

أّدى    الِعلَّة الصعبة ، يتزّوج به مس رأب فله أن يلكح أََمة ن ألن غلبة الةهوأب واجتماَع املاء يف ص ْل  الرجل ر ا 
 وهللا أعلم.

معناه : ولو شاء هللا لشدَّد عليكم وتعبَّدكم بما يَصعب عليكم  [220البقرة : ] (َوَلْو شاَء هللاُ َْلَْعنَ َتُكمْ ):  عزوجلوقول هللا 

أي  ( شاَء هللاُ َْلَْعنَ َتُكمْ َلوْ )موضع الهالك ، فيجوز أن يكون معناه :  العَنَت وقد يوضع أداؤه ؛ كما فَعل بمن كان قبلكم.

، وهو  َعنَتكم معناه : عزيز عليه [128التّوبَة : ] (َعزِيز  َعَلْيِه ما َعِنتُّمْ ):  عزوجلأهلككم بحكم يكون فيه غير ظالم. وقول هللا 

:  عزوجللَمَشقَّة. وقوله وا العَنَت أي ما أوردكم أعنتكم معناه : عزيز عليه أي شديد ما لقاء الشّدة والمشقّة. وقال بعضهم :

أي لو أطاع مثل الُمْخبِر الذي  [7 الُحجَرات :] (َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل هللِا َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثٍْي ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّمْ )

أي فساد وهالك.  َعنَت لوقعتم فيـ  أنهم ارتّدوا وسلمعليههللاصلىكان سعى بقوم من العرب إلى النبي ـ  أخبره بما ال أصل له

 [6الُحجَرات : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسق  بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوماً ِبَهاَلةٍ ):  عزوجلوهو قوله 

 اآلية.

ً  أعنت وقال الليث : يقال : ً إعنا فالن فالنا ً  إذا أدخل عليه تا  أي َمَشقَّة. َعنَتا

ً وقال :   إذا سأله عن شيء أراد به اللَْبس عليه والمَشقَّة. تعنَّته تعنُّتا

 قال : والعَْظم المجبور يصيبه شيء فَيُْعنِته.

 عنِتَت : الكسر ، وقد تالعَنَ  وقال ابن ُشَميل : قلت : معناه : أنه يَهيضه ، وهو كسر بعد انجبار ، وذاك أشّد من الكسر األّول.

 يده أو رجله أي انكسرت. وكذلك كل عظم. وأنشد :

 فريريريريريريري اِو هبريريريريريريريا أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريالع جريريريريلريريريريبريريريرييريريريريريريريك بريريريريعريريريريريريري مريريريريريريريا

  
نت   لريريريريريريريريِ ل  و عريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريك اجلريريريريريريريريبريريريريريريريريائريريريريريريريرير مريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ

  
إلى إال الكسر. والَوْثء : الضرب حتى يَْرَهص الجلَد واللحم ويصل الضرب  العَنَت ، ال يكون بعَنَت وقال النَْضر : الَوْثُء ليس

 العظم من غير أن ينكسر.

 : تكليف غير الطاقة. اإلعنات وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

الجابر الكسيَر إذا لم يَرفُق به ، فزاد الكسَر فساداً. وكذلك راكب الدابَّة إذا حمله على ما ال يحتمله من العُْنف  أْعنت ويقال :

: العَقَبة الَكئُود الشاقَّة ، وهي العَنُوت  العُْنتُوتوالضرر الشاّق المؤذي.  العَنَت دابَّة. وُجملةال عنِتَت وقد .أْعنته حتى يَْظلَع فقد

 أيضاً ، قاله ابن األعرابّي وغيره.

 القوس : هو الَحّز الذي تدخل فيه الغانة ، والغانة : َحْلقة رأس الَوتَر. ُعْنتُوتوقال : 

 إذا ألزمه ما يصعُب عليه. تعنَّتهوتشديد ال العَنَت وقال ابن األنبارّي : أصل

 بما فيه وتبالغ في وصفه. تَْنعته : وصفك الشيء النَّْعت قال الليث :نعت : 

 قال : وكّل شيء كان بالغاً تقول له : هذا
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 أي جّي   ل . نريْعه
ً  : الذي هو غاية في الِعتْق. وما كان النَّْعت قال : والفرس  .نِعت . فإذا أردت أنه تكلَّف فعله قلت :نَعَُت ينعُت نَعَاتة ولقد نعتا

 .النعت نُعُوت أي استوصفتُه. وجمع استنعتُّهوقال : 

 إذا كان موصوفاً بالِعتْق والَجودة والَسْبق. ُمْنتَِعتو نَْعت وقال غيره : فرس

  وقال األخطل :

َُ عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريريريه    ذا غريريريريريريريريريريريريريّرق ا ل  اإلكريريريريريريريريريريريريريا

  
تريريريريريريريريريريا  ال بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريال  و   رْ  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ  ال محريريريريريريريريريري  

  
؛ كما  نعتّه فانتعت يقال : .النعت من الدواّب والناس : الموصوف بما يفّضله على غيره من جنسه. وهو مفتعل من المنتِعتو

 يقال : وصفته فاتّصف. ومنه قول أبي ُدواد اإليادّي :

 جار كجار اَّ َذاقّي الذي اّتصفا
 .يُْنعَت إذا َحُسن وجههُ حتى أْنعَتَ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

ً  العََرق نَتَع قال ابن المظفّر :نتع :   في العََرق أحسن. نَتَع . وهو ِشبه نَبَع نُبوعاً ، إال أننُتُوعا

 الرجُل إذا عرق َعَرقاً كثيراً. أنتع وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال

اللحم وال يكون للمْسبار فيه  فينتِعُ  المتالِحمة من الِشَجاج : وهي التي تشّق الِجلد فتِزلّهوقال شمر : قال خالد بن َجْنبة في 

 طريق.

 : أالَّ يكون دونه شيء من الِجلد يواريه ، وال وراءه َعْظم يخرج قد حال دون ذاك العظم ، فتلك المتالحمة. النَّتْعوقال : 

 [ابب العني والتاء مع الفاء]

 ع ت ف
 وجوهه : عتف ، عفت. استعمل من

 .عتف أهمل الليث وغيرهعتف : 

 : النَتْف. العُتُوف روى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي قال :

 من الليل وِعْدف من الليل أي َهِوّي. ِعتْف وقال أبو بكر محمد بن ُدَريد : مضى

ً  فالن الكالمَ  َعفَت قال الليث بن المظفّر :عفت :  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي  ، وهو أن يَْلِفته ويكسره. َعْفتا

 أعفك أْلفت ، وهو األخرق. أعفت وعفكاء ولَْفتاء ، ورجل عفتاء قال : امرأة

 قال : وإنما ُسّمي أْلفت ألنه يعمل بجانبه األميل. قال : وكّل ما .األَْعفت وقال في موضع آخر : األْلفت : األعسر ، وكذلك

ً  فالن عظم فالن ، َعفَت رميته إلى جانبك فقد لَفَتَّه. أبو ُعبَيد عن أبي زيد : واللفت : اللَّي  العَْفت : إذا كسره. قلت : يَْعِفته َعْفتا

ً  الشديد وكل شيء ثَنَيتَه فقد  عن حاجتي أي تثَنيني عنها. لتَْعِفتني . وإنكَعفَتَّه تعِفته َعْفتا

 ولَفيتة. َعِفيتة ويقال للعِصيدة :

 : الرجل الَجْلد القوّي ، رواه عنه أبو نصر ؛ وأنشد : الِعفَّتانيّ  وقال األصمعّي :

 بع  أُّايب العِفتَّايّن الَغِلث



567 

 

 في كالم العرب ِسلِّجان يقال ألقاه في سلجانه أي َحْلقه. عفتان قلت : ومال

 [ابب العني والتاء مع الباء]

 ع ت ب
 ملة.عتب ، تبع ، تعب ، بتع : مستع

 [.24فُْصلَت : ] (َوِإْن َيْستَ ْعِتُبوا َفما ُهْم ِمَن اْلُمْعَتِبنيَ ):  عزوجلقال هللا عتب : 

 (.يُْستَْعتَبوا وإن)وقال أبو ُمعَاذ النحوّي : قرىء : 

، يقول : لم يعملوا بطاعة هللا ؛ ِلَما سبق لهم في علم هللا من الشقاء ،  يُعتِبوا قال : ومعناه : إْن أقالهم هللا ورّدهم إلى الدنيا لم

ُْم َلكاِذبُونَ )وهو قول هللا جل وعّز :   [.28 األنعَام :] (َوَلْو رُدُّوا َلعاُدوا ِلما ُِنُوا َعْنُه َوِإِنَّ

 أعتبني فالنا فما استعتبت ه : إن يستقيلوا ربهم لم يُِقْلُهم ؛ تقولفمعنا (َوِإْن َيْستَ ْعِتُبوا َفما ُهْم ِمَن اْلُمْعَتِبنيَ )قال : وَمن قرأ : 

 ؛ كقولك : استقلته فما أقالني. قلت : وهذا الذي قاله أبو معاذ في القراءتين حسن إن شاء هللا.

ً  فالن على فالن َعتَب الَمْوِجدة ؛ تقول : : العَتْب وقال ابن ُشَميل وابن المظفّر : فالن أي  أعتبني ذا َوَجد عليه. وقدإ َمْعتِبةو َعتْبا

 ترك ما كنت أِجد عليه من أجله ، ورجع إلى ما أرضاني عنه بعد إسخاطه إيّاي عليه.

 األخ خير من فَْقده. معاتبة وقال أبو ُعبيد : ُروي عن أبي الدرداء أنه قال :

 بأن ال رِضيت ، وهذا فعل محّول عن موضعه ؛ ألن أصل العُتْبى فإن مثلهم فيه قولهم : لك يُْعتِب األخ فلم استُعتِب قال فإن

 بخالف رضاك. أُعتِبك إلى محبّة صاحبه ، وهذا على ضّده. يقول : المستعتَب رجوع العُتْبى

 وأنشد لبِْشر :

ل عريريريريريريريريامريريريريريريريرير تريريريريريريريريّ بريريريريريريريريه متريريريريريريريرييريريريريريريريريم أن تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريم   يريريريريريريْ بريريريريريريوا  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريِ ار فريريريريريريريأ عريريريريريريْ  يريريريريريريُو الريريريريريريِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 باالصطالم.أُعتِبوا أي أُرضوا 

 وقال آخر :

 فريريريريريريريريريريريريريري ع الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرياب فريريريريريريريريريريريريريريرّب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْ 

  
ه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب     ر  هريريريريريريريريريريريريريريريريريرياج أولريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .العاتب : اسم على فُْعلى يوضع موضع إلعتاب ، وهو الرجوع عن اإلساءة إلى ما يُْرضي العُتْبىو

 أي يُرَضى. يُْعتَب فالن إذا طلب أن استعتَب وقال الليث :

 .أعتب أيضاً بمعنى استَعتَبوقال : 

  وأنشد :

 فريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريت مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريِ  

  
 ال ذاكريريريريريريريريريريريريريريريريريريِر هللا  ال قريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريالو  

  
أي غير مستقيل أي طالب أن يقال وقوله : وال ذاكر هللا إال قليالً أي وال ذاكٍر هللا ، فحذف  مستعِتب قال األزهري : قوله : غير

 التنوين.
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أخاّلءهم طالبين ُحْسن مراجعتهم ومذاكرة بعضهم بعضاً ما كرهوه كل ذلك مخاطبة المدلّين  الِعتابو المعاتبةو التعتبوقال : 

 مّما َكَسبهم الموِجدةَ.
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ً  قال : ويقال : ما وجدت في قوله ً  ولم تر لذلك بياناً. قال : وقال بعضهم : ما وجدت عنه أعتبك وذلك إذا ذكر أنه ُعتْبانا  وال َعتْبا

 ً : لومك الرجَل على إساءة  العتبانو العتب ، إنما اإلعتاب بمعنى العتابو عتبانالو العتب بهذا المعنى. قلت : لم أسمع ِعتَابا

، فإذا اشتركا في ذلك وذكَّر كلُّ واحد منهما صاحبَه ما  للعتاب منها. وكّل واحد من اللفظين يخلص فاستعتبته كانت له إليك

 .العاتب عليه إلى ما يُرِضي المعتوب فهو رجوع العُتْبىو اإلعتاب . وأّماالمعاتبةو الِعتاب فََرَط منه إليه من اإلساءة فهو

 طلبك إلى المسيء أن يرجع عن إساءته. واالستعتاب :

 ويكون االستعتاب االستقالة.

 أُْسُكفّة الباب التي توطأ. العَتَبة أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 .َعتَبة وقال الليث : كل َمْرقاة من الَدَرج

 .َعتَبة ي الثنايا الشاقَّة ، واحدتهاف العَتَب وكذلك

 الحاجب قال : واألُْسُكفّة هي السفلى. في الباب هي األعلى. قال : والخشبة التي فوق األعلى : العَتَبة وقال ابن ُشَميل :

كانت خالصة ال  إذا عتَب أي اْلتواء وال نَْبوة ، وما في موّدته َعتَبٌ  والعارضتان : الِعَضادتان. ويقال : ما في طاعة فالن

 َكريه من البالء والشّر. َعتَب كريهة ، وعلى َعتَبة يشوبها فساد. ويقال : ُحِمل فالن على

 وقال الشاعر :

 يري ْعَلى على الَعَت  الكريه ويوَبس
 وقال ابن السكيت في قول علقمة :

 ال يف  يتاها وال أرساغها َعَت 
يَْعتِب  شيء. والفحل المعقول أو الظالع إذا مشى على ثالث قوائم كأنه يَْقِفز يقال :عليه في  يُتَعتّب أي عيب. وهو من قولك : ال

 ً  .َعتَبانا

في  َعتَبة لي عتِّب ، وكذلك من المشي على ثالث قوائم. وتقول : يَعتِب يعتُب ، الِعتابِ  عليه من َعتَب أبو عبيد عن الكسائّي :

 عد فيه.هذا الموضع إذا أردت أن تَرقى به إلى موضع تص

 وأُتعب. أُعتِب وقال الليث : إذا أُعنت العظم المجبور قيل : قد

 فالن عن الشيء إذا انصرف عنه. اعتَتَب وقال أبو عبيد : يقال :

 ومنه قول الُكَميت :

 فريريريريريريرياعريريريريريتريريريريريتريريريريريريري  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  عريريريريرين فريريريريريؤادي والريريريريريش

  
تريريريريريريريريريريريَ    تريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريرير    مريريريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد المازنّي قول الُحَطيئة :

ن لريريريريريريريريريريريه  َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا خمريريريريريريريريريريرياُر َأمسريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياء عريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريا  تريريريَ لريريريريريريريْ   عريريريلريريريهريريريريريريريا و ريريريريريريرياف اجلريريريور فريريريريريريرياعريريريتريريريريَ  مل يريريريريَ

  
 َعتَبةو أي لك الرجوع مّما تكره إلى ما تُِحّب. العُتْبى أي رجع من قولهم : لك اعتتبو يقول : لم ينُب عنها ولم يخف الَجْور.

ً  في طريقه اعتَتَب الوادي : جانبه األقصى الذي يلي الَجبَل. ويقال للرجل إذا َمَضى ساعة ثم رجع : قد  ، كأنه َعَرض اعتِتابا

 فتراجع. َعتَبٌ 

 وقال أبو سعيد في قول األعشى :

تريريريريريريريريريريَ  و  َ  الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّف عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ذي عريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريَ

  
َح    يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  بريريريريريريريريريذي ُِّيريريريريريريريريرير أبريريريريريريريريريَ

  
 



570 

 

العيدان المعروضة على وجه العود ، منها تُمد األوتار إلى َطَرف العُود. ومن أمثال  : العَتَب الَدْستَانات. وقيل ::  العَتَب قال :

 .َعتِيب العرب : أَْوَدى كما أَْوَدى

إذا كبِر صبيانُنا  بن أسلم بن مالك ، وهم َحّي كانوا في ِدين َمِلك أََسرهم واستعبدهم ، وكانوا يقولون : َعتِيب قال ابن الكلبّي : هو

 افتكونا ، فلم يزالوا كذلك حتى هلكوا ، فصاروا َمثاَلً لمن هلك وهو مغلوب. ومنه قول َعِدّي بن زيد :

رّ  يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا وقريريريريريريريريريريري  وقريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  َرجريريريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريري     تريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا تريريريريريريريريرجريريريريريريريريو أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغريريريريريريريريَرهريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ

  
 من أسماء النساء. َعتَّابةو أسماء الرجال.من  معتِّبو ِعتْبانو َعتَّابو ُعتْبةو: قبيلة. قال :  َعتِيب وقال الليث :

 والبَْيت والُدْمية والغُّل والقَْيد. قال : والنَْعل والقاُرورة. بالعَتَبة أبو العبّاس عن ابن األعرابّي قال : العرب تكنِي عن المرأة

 .العتاب : الذي ال يعمل فيه وبالعَتوصاحبه أو صديقه في كل شيء إشفاقاً عليه ونصيحة له.  يعاتِب : الرجل الذي الِعتْبو

 من نفسه ، ويستقبل من نفسه ، ويَستدرك من نفسه إذا أدرك بنفسه تغييراً عليها بحسن تقدير وتدبير. يَستعتِب ويقال : فالن

سراويله  تَّبعَ  وفي حديث سلمان أنه كان من قُّدام السراويل. عتَّبته وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : الثُْبنَة : ما

 فتشّمر.

ً  : شّدة العَنَاء ، وقد التَّعَب قال الليث :تعب :   الرجُل ِركابَه إذا أعجلها في الَسْوق أو الَسْير الَحثِيِث. أتعبو. تِعب يَتْعَب تَعَبا

 .أُتِعب قال : وإذا أُِعنت العظم المجبور فقد

 وقال ذو الرمة :

ه  يريريريريريريريريريريض قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري    ذا مريريريريريريريريريريا ر هريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريرية هريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريم   تريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  

 هبريريريريريريريريا كريريريريريريريريانريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريا. املريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  املريريريريريريريري

  
لها وأعملها فيه. أتعب ويقال :  فالن نفَسه في عمل يمارسه إذا أنصبها فيما حمَّ

 .ُمتْعَب فالن القََدح إذا مأله َمأل يفيض ، فهو أتعب أبو العباس عن َسلَمة عن الفّراء قال :

 اتَّبَعَ )، وقرىء :  [89الكهف : ] (ُثَُ أَتْ َبَع َسَبباً )؛ قال هللا تعالى في قّصة ذي القَْرنين :  اتَّبعهوفالن فالناً  تبع يقال :تبع : 

 ً  (.سببا

ً  اتَّبَعَ )قال أبو ُعبَيد : وكان أبو عمرو بن العالء يقرأ :  قال : وهي قراءة أهل المدينة ، وكان  .تَبع بتشديد التاء ، ومعناها : (سببا

 مقطوعة األِلف ، ومعناها : لِحق وأدرك. ( أَتْ َبَع َسَبباً ُثَُ )الكسائّي يقرؤها : 

مثل افتعلت إذا مّروا بك فمضيت  اتَّبعتهموقال :  القوم مثال أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلِحقتهم. أتبعت قال أبو ُعبيد : ويقال :

ً ومعهم ،   ، أي حتى أدركتهم. أَتْبعتهم حتى أتّبعهم ما زلت مثله. ويقال : تبِعتهم تَبَعا

 قال أبو ُعبيد : وقراءة أبي عمرو أحّب إلّي من قراءة الكسائّي.

 فكأنك قَفَوته. أتْبعته ؛ ألن االتّباع : أن يسير الرجل وأنت تسير وراءه ، فإذا قلت : اتّبع أحسن من أتْبع وقال الفّراء :

 سواء. اتّبعتهوفالناً  تبِعت وقال الليث :
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فرعون  أتبع ، وكما (َفكاَن ِمَن اْلغاِوينَ )الشيطاُن الذي انسلخ من آيات هللا  أتبع يريد به شّراً ، كما تبعه الن فالناً إذاف أتبعو

َمَداّق األمور ، ونحو  يتتبَّعومساوىء فالن وأثَره ،  يتتبَّع في ُمْهلة شيئاً بعد شيء. وفالن يتتبَّع فأن التَّتبُّع موسى. قال : وأما

 .تَبَعه أثر شيء فهو تبع : ما التَّبَعوذلك. قال : 

 وأنشد قول أبي ُدَواد اإليادّي في صفة َظْبية :

ع هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْق   ع مريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا َُّمريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريَ

  
 : التالي. التابعوقال :  ، كما يقال لجمع الحارس : َحَرس ولجمع الخادم : َخَدم. تَبَع : التابع وقال غيره : يقال لجمع

 [.69اإلسراء : ] (فَ يُ ْغرَِقُكْم ِبا َكَفْرُتْ ُثَّ ال َتَُِدوا َلُكْم َعَلْينا ِبِه تَِبيعاً ) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :

ً  بالثأر إلغراقنا إيّاهم. وقيل : معنى قوله : تابع أي تابع في موضع التبيع قال : أي مطالباً. ومنه قول هللا جّل وعّز :  تَبِيعا

بالمعروف أي المطالبة بالِدية ،  اتّباع يقول : على صاحب الدم [178البَقَرة : ] (فَات ِباع  اِبْلَمْعُروِف َوَأداء  ِإَلْيِه ِبِِْحسانٍ )

ف. واآلية مستقصى تفسيرها في بالمعرو اتباع على معنى : فعليه (فَات ِباع  )وعلى القاتل أداء إليه بإحسان. ورفع قوله : 

 [.178البَقََرة : ] (َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيء  )المعتاّلت من العين في باب عفا يعفو عند ذكر قوله : 

َّبِع أََحُدكم على َمليء أُتبِع الظلم لَيُّ الواِجد ، وإذا»:  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي  ل أحدكم على معناه : وإذا أحي «فليَت

 مليء فليحتَْل ، من الحوالة.

بعثه إلى اليمن ، فأمره في َصَدقة البَقَر أن يأخذ من كل  وسلمعليههللاصلىفي حديث مسروق عن ُمعاذ بن َجبَل أن النبي و

ً  ثالثين من البقر  ، ومن كل أربعين ُمِسنّة. تَبِيعا

َل سنة ولد البقرة أبو ُعبيد عن أبي فَْقعَس األَسدّي قال :  ثم َجَذع ثم ثنِّي ثم َرباعٍ ثم َسَدس ثم صالغ. تَبِيع أوَّ

ه بَْعُد. والعََدد ثالثة يتبع : الِعْجل الُمْدِرك ، إال أنه التَّبِيع وقال الليث : :  ُمتْبع ، والجميع األتابيع جمع الجمع. وبقرة أَتبِعة أُمَّ

 ولدها حيثما أقبلت وأدبرت. يتبعها : ُمتْبع وخادم .تَبِيع َخْلفها

ً  من البقر يسّمى التبيعو: المدرك َوَهم ، ألنه يدرك إذا أثْنى أي صار ثنِيّاً ،  التبيع قلت : قول الليث : حين يستكمل الحول ،  تَبِيعا

ً  وال يسّمى نئٍذ يُِسّن ، واألنثى ُمِسنّة ، قبل ذلك ، فإذا استكمل عامين فهو َجَذع ، فإذا استوفى ثالثة أعوام فهو ثَنِّي ، وحي تَبِيعا

 .تَبيع وللذكر تَبِيعة وهي التي تؤخذ في أربعين من البقر. ويقال لألنثى :

فالن بين الصالة وبين القراءة إذا َوالَى بينهما  تابعو قال : .تَبِيع به أي يطالبك به : يتابعك وقال الليث : يقال للذي له عليك مال

ً  ُمْهلة بينهما. وكذلك َرَميته فأصبتُه بثالثة أسم ، ففعل هذا على أثر هذا بال : اسم للشيء  التِّبَاعةو التَّبِعةوأي ِوالًء. قال :  تِباعا

 الذي لك فيه بغية
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 ِ ْبه  ظالمة وحنو ذلك.
 إذا كان يخالبهّن.يزورهّن ، وِخْلُب نساء  ، وِحْدث نساء يحادثهّن ، وزير نساء : يتبعهنّ  نساء أي تِْبع قلت : ويقال : فالن

 والِخْلب أيضاً : ِحجاب القلب.

 وأّما قول الُجَهنِيَّة :

ة تأب ونريريريريريريريريريفريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريرِد املريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياه مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ع    بريريريريريريريريريريريَّ اأب  ذا ا ريريريريريريريريريريريأّل الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريُّ  ِوْرد الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 الطّل ، واسمئالله : قُلُوصه نِْصَف النهار وضموُره. : التُّبَّع فإن أبا ُعبَيد وابن السكيت قاال :

ً  : هو الَدبَران في هذا البيت ، سّمي التُّبَّع الضرير :وقال أبو سعيد   التّباعه الثريّا. تُبّعا

وما أشبه ما قال الضرير بالصواب ، ألن القََطا تَِرد المياه ليالً ،  .التَُّوْيبعو التابع قلت : وقد سمعت بعض العرب يسّمي الَدبَران

 وقلَّما تِردها نهاراً ، لذلك يقال : أَدّل من قطاة ، وقول لَبيد يدّل على ذلك :

رّا  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريوردان قريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل   هريريريريريريريريريريَ   ن مريريريريريريريريريرين ِوْرِدَي تريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَس الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
ا .التبابع ها وأحسنها ، وجمعه: ضرب من اليعاسيب من أعظم التُّبَّع وقال الليث : الملك الذي ذكره هللا في كتابه  تُبَّعٌ  قلت : وأمَّ

كان لِعيناً أم  تبّعأما أدري » أنه قال : وسلمعليههللاصلىروينا عن النبي  فقد [14ق : ] (َوقَ ْوُم تُ بٍَّع ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسلَ )فقال : 

 تُبَّع ويقال : إن ثبت اْشتُّق لهم هذا االسُم من . قال :تبابعة مِلكاً من الملوك وكان مؤمناً ، وكان فيهم تُبَّع وقال الليث : كان .«ال

 بتلك البالد. تُبَّع ولكن فيه عجمة ولُْكنة ، ويقال : هم اليوم من وضائع

قال أبو عبيد قال أبو زيد  هد في الدنيا.األعمال فلم نجد شيئاً أبلغ في طلب اآلخرة من الز تابْعنا في حديث أبي واقد الليثّي :و

وروى أبو  عمله. تابع األعمال يقول : أحكمناها وعرفناها ويقال للرجل إذا أتقن الشيء وأحكمه : قد تابعنا وغيره : قوله :

 ْلق أي ُمْستٍَو.الخَ  متتابع الكالم إذا أحكمه. َوفرس تبيع فالن كالمه وهو تابع العباس عن َسلَمة عن الفّراء أنه قال : يقال

  وقال ُحَميد بن ثور :

الن كريريريريريريريريريال ريريريريريريريريريا َرفريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريرى طريريريريريريريريريَ

  
م املريريريتريريريتريريريريريريريابريريريع   ود السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريمريريريريريريريا اهريريريتريريريّز عريريري 

  
 قال النابغة الذبيانّي :

 من لؤلؤ متتابع مَتَسّرد
ويقال  مستِوياً ال أُبَن فيه.إذا كان  متتابع وُغصن الِعْلم إذا كان علمه يشاكل بعُضه بعضاً ال تفاوت فيه. متتابع وقال غيره : فالن

ن َخْلقها فسِمنت وَحُسنت. فتتابعت المرتُع المالَ  تابع :  أي سمَّ

 وقال أبو َوْجزة السعدّي :

لريريريريريرييريريريريريريكريريريريريرييريريريريريريرية كريريريريريريريالريريريريريريفريريريريريريحريريريريريريريل اتبريريريريريريعريريريريريريهريريريريريريريا  مسريريريريريريْرٌف مريريريريريري 

  
 يف ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريامريريريريريريريني  فريريريريريريريراق وهتريريريريريريريمريريريريريريرييريريريريريريريل  

  
ا قول سالمان الطائّي : الحديث إذا كان يَْسرده. يتابع وناقة ُمفِرق أي تمكث سنتين أو ثالثاً ال تَْلقَح. ويقال : هو  وأمَّ

كريريريريريريريرينت و نريريريريريريريري   لريريريريريريريرياين  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريرين اطريريريريريريريريّ  أ ريريريريريريريريِ

  
ع    بريريريريريَّ تريريريريريريَ تريريريريريريَ  لريريريريريفريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريل عريريريريرين َذمسريريريريريلريريريريريي الريريريريرييريريريريريري 
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 ، فطرح الذي وأقام األلف والالم مقامه ، وهي لغة لبعض العرب. يُتَتبَّع فإنه أراد : ذحلَي الذي

 م على الفعل المضارع لمضارعته األسماء.وقال ابن األنبارّي : إنما أقحم األلف والال

ما  يتتبّع أراد أنه كان من اللخاف والعُُسب أتتبّعُه وفي حديث زيد بن ثابت حين أمره أبو بكر الصّديق بجمع القرآن قال : فعِلقت

ـ  حتى ما ُكتب في الِلخافُكتب منه في اللخاف والعُُسب ، وذلك أنه استقصى َجمع جميع القرآن من المواضع التي ُكتب فيها ، 

، فأمر  وسلمعليههللاصلىوفي العُُسب ، وهي جريد النخل ، وذلك أن الَرّق أعوزهم حين نزل على رسول هللا ـ  وهي الحجارة

مواضع التي زيد بن ثابت القرآن وجمعه من ال تتبَّع ُكتَّاب الوحي بإثباته فيما تيسَّر من كتِف ولَْوح وِجْلد وَعِسيب ولَخفَة. وإنما

استظهاراً واحتياطاً ، لئال يسقط منه حرف لُسوء ـ  وكان من أحفظ الناس للقرآنـ  ُكتب فيها ولم يقتِصر على ما حِفظ هو وغيره

 حفظ حافظه ، أو يتبّدل حرف بغيره. وهذا يدلّك أن الكتابة أضبط من صدور الرجال وأحرى أاّل يسقط معه شيء ، فكان زيد

ما كتب منه في مواضعه ويضّمه إلى الصحف ، وال يثبت في تلك الصحف إال ما وجده مكتوباً كما أُنِزل على  في ُمْهلة يتتبَّع

 وأماله على َمن كتبه ، وهللا أعلم. وسلمعليههللاصلىالنبي 

 ه على رياض الجنَّة ومنالقرآن يهبط ب يتبع القرآن فإنه من يتبعنَّكم القرآن وال اتّبعوا وفي حديث أبي موسى األشعرّي أنه قال :

 القرآن يُزّخ في قفاه حتى يقذف به في نار جهنم. يتّبعه

ُلوَنُه ):  عزوجلاجعلوه إمامكم ثم اتلوه ؛ كما قال هللا  القرآن يقول : اتبعوا قال أبو ُعبيد قوله : الَِّذيَن آتَ ْيناُهُم اْلِكتاَب يَ ت ْ
 .اتباعه حق هيتّبعون أي [121البَقََرةَ : ] (َحقَّ ِتَّلَوتِهِ 

 القرآن فإن بعض الناس يحمله على معنى : ال يطلبنكم القرآن بتضييعكم إيّاه ، كما يطلب الرجل صاحبه يتبعنَّكم وأما قوله : وال

 .بالتبعة

، فجعله يمحل  «إن هذا القرآن شافع مشفَّع ، وماحل مصدَّق»الحديث اآلخر :  قال أبو عبيد : وهذا معنى حسن يصّدقه

 ما فيه. يتّبع بصاحبه إذا لم

القرآن : ال تََدعوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهوركم  يتبعنكم قال أبو عبيد : وفيه قول آخر أحسن من هذا ، قوله : ال

يديه ، وإذا كان بين  اتّبعه ؛ كما فعل اليهود حين نبذوا ما أُِمروا به وراء ظهورهم. وهذا قريب من المعنى األول ؛ ألنه إذا

 خالفه كان َخْلفه.

 : الِظّل. التُّبَّعو: سيد النحل ،  التُّبَّع ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال :

 الفرَس لجاَمها ، يضرب َمثاَلً للرجل يؤمر بَرب الَصنيعة وإتمام الحاجة. أتْبع ومن أمثال العرب السائرة :

 .«كّل شراب مسِكر فهو حرام»فقال :  البِتْع أنه سئل عن وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي بتع : 
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 : نَبِيذُ العََسل ، وهو َخْمر أهل اليمن. البِتْع قال أبو ُعبيد :

 : الشديد المفاِصل والَمَواِصل من الجسد. البِتَع وقال الليث :

 .بَتِعهو بَتِع طول العُنُق ، يقال : ُعنُق البَتَع قلت : وغيره يجعل

 وقال الراجز :

 عالأب بِتع دليلهاكل 
 وقال اآلخر :

 يرقى الَ ِسيع     هاد  له بَِتع  
 : الطويل العُنق ، والتِلع : الطويل الظهر. البَتِع وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 يكون إاّل لعتيق.وهو الغليظ الكثير اللحم الشديد. قال : ومنها المرَهف وهو الدقيق ، وال  البَتَع قال ابن شميل : من األعناق

 فالن علّي بأمر لم يؤامرني فيه إذا قطعه دونك. بَتِع طوله. ويقال : في العُنق : شّدته ، والتَلَع : البَتَع ويقال :

 وقال أبو َوْجَزة الَسْعدّي :

  ن ا ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  وكريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريني   ئريريريريريريريريريجريريريريريريريريرية  

  
عريريريريريريواو   تريريريريريريِ هريريريريريريم عريريريريريريلريريريريريريى األمريريريريريرير الريريريريريريريذي بريريريريريريَ  مل  ريريريريريريفريريريريريريْ

  
 .بَتِعو أبتع أي قطعوا دوننا. ويقال : ُعنُق بتعوا

 االنبتاع واالنبتال : االنقطاع. وروى أبو تراب عن أبي ِمْحَجن قال :

 بالتاء ، وهذا من باب التأكيد. أبتعون وقال أبو زيد : جاء القوم أجمعون أبصعون

 ابب العني والتاء مع امليم

 [ع ت م]
 عتم ، عمت ، متع : مستعملة.

إذا َمرَّ منه قِطعة. وقال : إذا ذهب النهار  أعتموالليل  َعتَم أخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابي : قالعتم : 

 وجاء الليل فقد َجنَح الليُل.

ب هللا العشاء ، ال يغلبنَُّكُم األعراب على اسم صالتكم الِعشاء ، فإن اسمها في كتا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

؛ فإن األعراب الذين يَْحلبون إبلهم  العَتَمة معناه : ال تسّموها صالة« بحالب اإلبل يُْعتَم إنما»قوله :  .«بِِحالب اإلبل يُْعتَم وإنما

وها صالةـ  ، العَتَمة أي دخلوا في وقتـ  أعتموا إذا اها هللا في كتابه صالة الِعشاء ، فَسمُّ  العتمة َسمَّ وها كما سّماها هللا ، ، وسمَّ

الناُس إذا دخلوا في  أعتم وقد .يَْعتِم الليل َعتَم الليل : َظاَلم أّوله عند سقوط نُور الَشفَق. يقال : َعتَمةوال كما سّماها األعراب. 

وذلك بعد َمر ـ  فإذا أفاقت. وأهل البادية يريُحون نَعََمهم بُعَيد المغرب ، ويُنيخونها في ُمَراحها ساعة يستفيقونها ، العَتَمة وقت

ويقال  نَعَمكم حتى تُفيق ثم احتِلبوها. استعتِموا . وسمعتهم يقولون :َعتَمة أثاروها وحلبوها. وتلك الساعة تُسمىـ  قِطعة من الليل

في كالم العرب الُمكث واالحتباس ؛ يقال :  العَتْم الحالئب أي احتبس قدر احتباسها لإلفاقة. وأصل َعتَمة : قعد فالن عندنا قدرَ 

 وال َعتَّب وال َكذَّب أي لم يتمّكث ولم يتباطأ في ضربه إيّاه. وقًِرى َعتَّم ضرب فالن فالناً فما
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 صامسبه أي أّ ره. أعتمهو ِقراه ،  َعَتم أي ب يء. وق  عاو
 :وقال الشاعر 

َرى  ا رأيريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريرياِو الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريّ

  
ْردمريريريريريريريا    ريريريريريرييريريريريريريريل ذكريريريريريريران لريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريرية اهلَضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريَ

  
حاجتك أي  أعتمت حاجتُك. ولغة أخرى : عتمتوحاجتَك أي أّخرتها ،  أعتمتَ  وروى َسلَمة عن الفّراء أنه قال : يقال : قد

 أبطأْت.

 وأنشد قوله :

ر ف  ذا مريريريريريريريريريا َرى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريم  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريرية  الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل الريريريريريريريريبريريريريريريريريهريريريريريريريرييريريريريريريريريم   خريريريريريريريريْ ه طريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ  أجريريريريريريريريَ

  
 وقال الِطِرّماح يمدح َرجالً :

جريريريريريريريريريز وال يريريريريريريريريريكريريريريريريريريريتريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل  لريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  طريريريريريريريريريول   عريريريريريريريريريتريريريريريريريريريامريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا 

  
، فإذا كان مدحاً فهو  َعتُومو عاتِم يكون فعالهم مدحاً ، ويكون ذّماً جمع العُتُم وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 يَْقِري ِضيفانه الليل والنهار ، وإذا كان ذّماً فهو الذي ال يَْحلُب لبن إبل ُمْمسياً حتى ييأس من الضيف.الذي 

ً  إذا َكّف عن الشيء بعد المضّي فيه ، وأكثر ما يقال : يعتِم الرجلُ  َعتَم وقال الليث بن المظفّر : يقال :  .َعتَّم تعتيما

أي ما أبطأت  منها وِديَّة َعتَّمت يناوله وهو يَْغِرس ، فما وسلمعليههللاصلىِديّاً والنبّي وفي الحديث أن َسْلمان غرس كذا وكذا وَ 

الرجل إذا صار في ذلك الوقت.  أعتم هو الثُلُث األول من الليل بعد غيبوبة الَشفَق ؛ يقال العَتَمة وقال الليث : حتى عِلقَت.

ً و  قت ، وكذلك إذا صدروا في تلك الساعة.إذا ساروا فوردوا في ذلك الو عتَّموا تعتيما

 وقال الراعي : ، وهي التي ال تزال تُعَشَّى حتى تذهب ساعة من الليل ، وال تُحلب إالَّ بعد ذلك الوقت. َعتُوم وقال غيره : ناقة

 أ ِدرُّ الَلَسا  ذ ال ت  ّر َعت ومها
ُسَخيله ، حلَّ أهلها بُرَميلْه ، أي  َعتََمةُ  للقمر إذا كان ابن ليلته :وروى ابن هانىء عن أبي زيد األنصارّي أنه قال : العرب تقول 

ق  َعتَمة قدر احتباس القمر إذا كان ابن ليلة ثم غروبه قدر َسْخلة يرضع أّمه ثم يَحتبس قليالً ثم يعود لرضاع أّمه ، وذلك أنَّ تفوُّ

ه فُواقاً بعد فُواق يقرب وال يطول. وإذا كان الق مر ابن ليلتين قيل له : حديث أََمتين ، بكذب َوَمْين. وذلك أن جديثهما ال الَسْخل أمَّ

ُربَع ، غير  َعتَمة يطول لُشغلما بمْهنة أهلهما وإذا كان ابن ثالث قيل : حديث فتيات ، غير مؤتلفات. وإذا كان ابن أربع قيل :

أّم  َعتَمة فواق هذا الُربَع أو فواق أُّمه. وقال ابن األعرابي :جائع وال مرَضع. أرادوا أن قدر احتباس القمر طالعاً ثم غروبَه قدُر 

الُربَع. وإذا كان ابن خمس قيل : حديث وأُْنس ، ويقال : َعَشاء ِخلفات قُْعس وإذا كان ابن ست قيل : ِسْر وبِْت. وإذا كان ابن 

ابن تسع قيل يُلتقط فيه الَجْزع. وإذا كان ابن عشر قيل  سبع قيل : َدْلجة الَضبُع. وإذا كان ابن ثمان قيل : قمر إْضِحيان. وإذا كان

 من الزيتون : ما ينبت في الجبال. العُتُموله : مخنِّق الفجر. 
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 وقال الهذلّي :

ّر وأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريلريريريريريريريه  عريريريريريريريَ  قريريريريريريريري   مريريريريريريرين فريريريريريريريوقريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ان   يريريريريريريريريريَّ ق  لريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَ ْيء تريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ م و جريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 وثمره الَزْغبَج.

 الزيتون البَّري ال يحمل شيئاً. وقال ذلك الليث.:  العُتُم وقال ابن األعرابي :

ال الذي  يَْعمت : أن العَْمت قال الليث :عمت :  الصوف ، فتُلّف بعضه على بعض مستطيالً أو متّخذاً َحْلقة ، كما يفعله الغَزَّ

 وأنشد : .ُعُمت ثمّ  أعِمتة ، وثالثة العَِميت يغِزل الصوف فيلقيه في يده. واالسم

ّل يف ال هريريريريريريريايريريريريرييتريريريريريريريَ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء يريريريريريرعريريريريريريرياهريريريريريريريا وحيريريريريريلريريريريريبريريريريري 

  
بريريريريريريريِ   و   تريريريريريريريَ هريريريريريريريْ َث يريريريريريريريريَ ه الريريريريريريري هريريريريريريريَر  الَّ َريريريريريريريريْ مريريريريريريريِ عريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
ً  ويقال : ت العَِميت يُعَمته تَعميتا  . أبو العباس عن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه أنه أنشده :َعمَّ

ْو  وراجريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية ه يف قريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريّل يريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريِ   تريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ َث يريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريري هريريريريريريريريَر  اّل َريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريِ كريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
 وهي الِقطعة من الصوف ، وقال : يَْكِفت : يجمع ويحرص ، إاّل ساعة يقعد يطبخ الَهبِيد. العَِميتة : يغزل ، من يعمت قال :

 : الحافظ العاِلم الفِطن. وأنشد : العَِميت أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : والراجلة : َكْبش الراعي يحمل عليه متاعه.

يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياو  فريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريَر مريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريريريريريَ

  
اِر او   يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياال متريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ ن الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ

  
أقرانه إذا كان يقهرهم ويلفُّهم ، يقال ذلك في الَحْرب وَجودة الرأي والعلم بأمر العدّو وإثخانه. ومن ذلك قيل  يَْعِمت ويقال : فالن

 أي تُلَّف. وقال الهذلّي يؤبّن رجالً : تُْعَمت : ألنها َعِميت ، واحدها ُعُمت للَفائف الصوف

رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ّف طريريريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريريريريف الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم أَِرب    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ و بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ن وهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
راجعة إلى أصل ـ  وإن اختلفتـ  في مواضع من كتابه ، ومعانيها التمتيعوواالستمتاع  التمتّعو المتاع عزوجلذكر هللا  متع :

بها على من واحد. وأنا مفّسر كل لفظة منها على ما يصّح ألهل التفسير وألهل اللغة ؛ لئال تشتبه على َمن أراد علمها ،  وألقّرِ

 قرأها ، والموفّق للصواب ربّنا جّل وعّز.

د ؛ والفناء يأتي عليه في الدنيا. وقول هللا جّل وعّز :  المتاع فأّما َفَمْن ََتَتََّع )في األصل فكّل شيء ينتفَع به ويُتبلَّغ به ويتزوَّ
مرة إلى الحج : أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا أحرم بالعمرة بالع المتمتّع وصورة [196البَقَرة : ] (اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احْلَ ِ 

ً  بعد إهالله شّواال فقد صار ً  بالعمرة إلى الحّج. وُسّمي متمتّعا بالعمرة إلى الحج ألنه إذا قِدم مّكة وطاف بالبيت وسعى بين  متمتّعا

، وحّل له كلُّ شيء كان حرم عليه في إحرامه :  تمتّعهل الصفا والَمْروة َحّل من عمرته وحلق رأسه وذبح نُسكه الواجب عليه

من النساء والِطيب ، ثم يُنشىء بعد ذلك إحراماً جديداً للحّج وقت نهوضه إلى ِمنًى أو قبل ذلك ، من غير أن يجب عليه الرجوُع 

ما انتفع به : من ِحاَلق وِطيب وتنظُّف بالعمرة إلى الحّج أي انتفاعه وتبلّغه ب تمتّعه إلى الميقات الذي أنشأ منه ُعْمرته ، فذلك

 وقضاء تَفَث وإلمام بأهله
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ّل ويلتفع إبمسالل هذه األ ريريريريريياء كلها ،   ن كانه معه ن وكّل هذه األ ريريريريريياء كانه  رَّمة عليه ، فأبيح له أن حيِ 
 عّي :  نمع ما سريريريريريريريريريريريري   عله من الرجوع    املي ا  واإلمسراُ مله  َّّج ، وهللا أعلم ، ومن ههلا قال الةريريريريريريريريريريريرياف

 أ ّف مساال  من ال ارن ، فافهمه. املتمّتع
ا قول هللا جّل وعّز :  ال )، وقال في موضع آخر :  [241 البَقََرة :] (َوِلْلُمطَلَّقاِت َمتاع  اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ )وأمَّ

َتََسُّوُهنَّ َأْو تَ ْفِرُضوا هَلُنَّ َفرِيَضًة َوَمتِ ُعوُهَن َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِ ُجناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النِ ساَء ما ََلْ 
الذي ذكره هللا للمطلقات على وجهين ،  التمتيع قلت : وهذا [.236البَقََرة : ] (َقَدرُُه َمتاعاً اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ 

 ال يسعه تركه ، واآلخر غير واجب يستحّب له فعله.أحدهما واجب 

ى لها َصداقاً ، ولم يكن دخل بها حتى يطلّقها ، فعليه أن بما عّز  يمتّعها فالواجب للمطلَّقة التي لم يكن زوجها حين تزّوجها َسمَّ

لم  عزوجلينفعها به : من ثوب يُلبِسها إيّاه ، أو خاِدم يَخدمها أو دراهم أو طعام. وهو غير موقّت ؛ ألن هللا  متاع وهان من

 وأما .(َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِ َقَدرُُه َمتاعاً اِبْلَمْعُروفِ )فقط ؛ وقد قال :  بتمتيعها يحصره بوقت ، وإنما أمر

بواجبة وهي مستحبَّة من جهة اإلحسان والمحافظة على العهد فأن يتزّوج الرجل امرأة ويسّمي لها صداقاً ، التي ليست  المتعة

سوى نصف المهر الذي وجب عليه لها إن لم يكن دخل بها ، أو  يمتّعها بُمتْعة ثم يطلّقها قبل دخوله بها وبعده ، فيستحب أن

ينفعها بها ، وهي غير واجبة عليه ، ولكنه استحباب ليدخل في جملة  ُمتْعةفيمتّعها ب المهر الواجب كله إن كان دخل بها ،

ً و ُمتْعة المحسنين أو المتّقين ، وهللا أعلم. والعرب تسمي ذلك كلُّه  وتَْحميماً وَحّماً. َمتَاعا

ا قول هللا جّل وعّز :  البقرة ] ( ِْلَْزواِجِهْم َمتاعاً ِإىَل احْلَْوِل َغْْيَ ِإْخراجٍ َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزواجاً َوِصيَّةً )وأمَّ

َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزواجاً َيَتَبَّْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ َأْربَ َعَة ) فإن هذه اآلية منسوخة بقول هللا جّل وعّز : [240: 
الحول منسوخ باعتداد أربعِة أشهر وَعْشِر ، والوصيَّة لهّن منسوخة بما بيَّن هللا من فُمقام  [234البقرة : ] (َأْشُهٍر َوَعْشراً 

بالرفع والنصب. فمن نصب فعلى المصدر الذي أريد به  (وصيةٌ و ) (َوِصيًَّة ِْلَْزواِجِهمْ )ميراثها في آية المواريث. وقرىء 

على  (َمتاعاً )ر : فَعَلَيهم وصيّةٌ ألزواجهم. ونصب قوله : الفعل ، كأنه قال : ليوصوا لهنَّ وصيّةً. وَمن رفع فعلى إضما

ً  المصدر أيضاً ، أراد ، أي انفعوهّن بما  التمتيع اسمان يقومان مقام المصدر الحقيقّي ، وهو الُمتْعةو المتاعو .متّعوهن متاعا

 توصون به لهّن من صلة تَقُوتهّن إلى تمام الَحْول.

م من النساء فقال :  تَ ُغوا أبَِْمواِلُكْم )وأما قول هللا جلَّ وعزَّ في سورة النساء بعقب ما َحرَّ َوُأِحلَّ َلُكْم ما َوراَء ذِلُكْم َأْن تَ ب ْ
ُهنَّ )أي عاقدين النكاح الحالل غير زناة  [24النِّساء : ] (َُمِْصِننَي َغْْيَ ُمساِفِحنيَ   َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ

 فإن [24النِّساء : ] (َفرِيَضةً 
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أ   سريريريريحاق الزّجاج ذكر أن هذه  ية ق  غِل  فيها قُو َغَل ا  عيتيما  جلهلهم  للغة ، وذلك أَنم ذهبوا    أن 
ةً )قوله :  ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيض      َ َتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ ْتعة من (َفَما اس      ْ

 
اليت ق  أ ع أهل العلم أَنا مسراُ ن و منا  امل

ُهنَ )مع   َتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ َأْن ): فما نكحتموه  ملهن على الةريريريري ة اليت َجَر  يف ا ية أنه اإلمسصريريريان ،  (َفَما اس  ْ
ِننيَ  تَ ُغوا أبَِْمواِلُكْم َُمْص    ِ ُهنَ )أي عاق ين التزويج ، أي  (تَ ب ْ َتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ على ع   التزويج الذي جرى  (َفَما اس    ْ

ةً )ذكره  بع    اسريريريريريريتمتع  ل  ول هبا  تى املهر اتما  ، و ن اسريريريريريريتمتع أي م ه ورهّن. فإن (َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيض     َ
َوَمتِ ُعوُهَن َعَلى )قال : وقوله :  .متاع يف اللغة : كل ما انت ِفع به ، فهو املتاعو  اللكا   تى نصريريريف املهر. قال :

ِع َقَدرُهُ  َتع ُّّودوهن ليس  ع  : [236الب رأب : ] (اْلُموس     ِ
 
به. وكذلك  يسريريريريريريتمتعن ن  منا معلاه : أع وهن ما امل

ُهنَ )قال : ومن ُّعم أن قوله :  [.241البريَ رأب : ] (َوِلْلُمطَلَّقاِت َمتاع  اِبْلَمْعُروفِ )قوله :  َتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ  (َفَما اس   ْ
الذي يفعله الرافضريريريريريريريريرية ف   أ  أ   أ عيتيما  ن ألن ا ية  التمّتع اليت هي الةريريريريريريريريرير  يف املتعة[ 24اللِّسريريريريريريريريرياء : ]

 واضحة بّيلة.
به منهن  استمتعتم فما)يروى عن ابن عبَّاس أنه كان يراها حالالً ، وأنه كان يقرؤها :  قلت : فإن احتّج محتّج من الروافض بما

ى ا وقف على نهي النبي فالثابت  (إلى أجل مسمَّ عنها رجع عن  وسلمعليههللاصلىعندنا أن ابن عباس كان يراها حالالً ؛ ثم لمَّ

حدَّثناه محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا الحسن ابن أبي الربيع ، عن عبد الرزاق ، عن ابن ُجَريج عن عطاء ، قال :  إحاللها ؛

ة محمد ، فلو ال نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى أحد إاّل َشفى إالَّ ر الُمتْعة سمعت ابن عباس يقول : ما كانت حمة رحم هللا بها أمَّ

ُهنَ )عطاء القائل. قال عطاء : فهي التي في سورة النساء : « إال َشفًى»، وهللا لكأني أسمع قوله :  إلى  (َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ

ى. فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد األجل فنعَْم ، وإن تفرقا فنعَْم ، وليس بنكاح.  كذا وكذا من األَجل ، على كذا وكذا شيئاً مسمَّ

الشرطيَّة ، وأنه رجع عن  المتعة عن وسلمعليههللاصلىقلت : وهذا حديث صحيح ، وهو يبيِّن أن ابن عباس صّح له نهي النبيَّ 

ـ  وهو الَشفَىـ  أي إال أن يُْشفي أي يُشرف أي على الزنى وال يواقِعه ، أقام االسم« إاّل َشفى»تحريمها. وقوله :  إحاللها إلى

 (َعلى َشفا ُجُرٍف هارٍ ):  عزوجلُمقام المصدر الحقيقّي ، وهو اإلشفاء على الشيء ، وَحْرف كّل شيء شفاه ، ومنه قول هللا 

الك إذا أشرف عليه. وإنما بيَّنت هذا البيان لئال يغُّر بعُض الرافضة ِغّر من المسلمين فيُِحّل له : وأشفى على اله [109التوبة : ]

الشرطية صّح من جهات لو لم يكن فيه  الُمتعة ؛ فإن النهي عن وسلمعليههللاصلىما حّرمه هللا جّل وعّز على لسان رسول هللا 

 باس عنها لكان كافياً. وهللا المسّدد والموفّق ، ال شريك له وال نَِديد.غير ما ُرِوي عن علي بن أبي طالب ونهيه ابن ع

ْغِفُروا رَبَُّكْم ُثَّ ُتوبُوا ِإَلْيِه ُْيَتِ ْعُكْم َمتاعاً َحَسناً ِإىل َأَجلٍ )وأّما قول هللا جلَّ وعزَّ :   َوَأِن اْست َ
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مًّى ه وفاتكم ، وال يسريريريريتأصريريريريلكم  لعذاب ، كما فمعلاه : أي يب يكم ب اء يف عافية    وق [3ه ود : ] (ُمس   َ
َبابه. ومله قول لَِبي   أمتعهو هللا فالان   َمتَّعو اسريريريتأصريريريل أهل ال  َرى الذين كفروا.   ذا أب اه وأنسريريريأه    أن يلتهي  ريريريَ

 يصف  ال  انبتا  على املاء مسىت طال ِطواله يف السماء ، ف ال :
ه  ريريريريريريريريُّ ا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريَ عريريريريهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق  ريريريريتريريريريّ حريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ّم نريريريريريريريريريريريريريوا  ر ُو عريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريري 

  
 والَصفا والسِرّي : نهران يتخلَّجان من نهر محلِّم الذي بالبحرين يَْسِقي قرى َهَجر كلها.

جاء في التفسير  [29النُّور : ] (لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناح  َأْن َتْدُخُلوا بُ ُيواتً َغْْيَ َمْسُكونٍَة ِفيها َمتاع  َلُكمْ ):  عزوجلوقول هللا 

أنه عنى ببيوت غير مسكونة الخانات والفنادق التي ينزلها السابلةُ وال يقيمون فيها إال ُمقامك ظاعن. وقيل : عنى بها الخرابات 

فيها  أي منفعة لكم تقضون [29النُّور : ] (ِفيها َمتاع  َلُكمْ )التي يدخلها أبناء السبيل لالنتفاض من بول أو َخاَلء. ومعنى قوله : 

 يَستمتِع البيت : ما أمتعة من المتاع وهللا أعلم بما أراد. وقال ابن المظفر : .المتاع حوائجكم مستترين عن أبصار الناس ، فذلك

أيام ثم يزول ، أي بقاء أيام.  متاع الغرور يقول : إنما العيش متاع به اإلنسان في حوائجه ، وكذلك كّل شيء. قال : والدنيا

ً  هللا فالناً بفالن أمتع ويقال : به فيما يحّب من االنتفاع به والسرور بمكانه. ويقول الرجل لصاحبه :  ليستمتع أي أبقاه هللا إمتاعا

 أعيش بها أي ابغ لي شيئاً آكله ، أو زاداً أتزّوده ، أو قوتاً أقتاته. ومنه قول األعشى يصف صائداً : ُمتْعة ابغني

 م َتعامن  ل نَبهان يبغي صحبه 
وَرَوى عمرو عن  .ِمتَع ، وجمعها ِمتْعة . قال الليث : ومنهم من يقول :ُمتْعَة جمع الُمتَعو أي يبغي ألصحابه صيداً يعيشون به.

ا هِذِه احْلَياُة ):  عزوجلقلت : وكذلك قول هللا  .ُمتَع ، الزاد القليل ، وجمعها الُمتْعة أبيه أنه قال : نْيا َمتاع  َّي قَ ْوِم ِإَّنَّ  (الدُّ

 النهار َمتَع هللا بك. ويقال : أمتع هذا الثوب أي ال يَْبقَى لي ، ومنه يُمتِعني أي بُْلغة يُتبلَّغ به ال بقاء له. ويقال : ال [39غافر : ]

 ً  إذا ارتفع حتى بلغ غاية ارتفاعه قبل أن يزول. ومنه قول الشاعر : متُوعا

م بريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريروو  كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريا هبريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريَ  أدركريريريريريريريريريريْ

  
 مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريار  بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريزاال قريريريريريريريريريري و  

  
من كل شيء : البالغ في الجودة الغاية في بابه  الماتع إذا اشتدَّت حمرته. وقال أبو عمرو : ماتع ونبيذ .ماتع ويقال للحبل الطويل

 ؛ وأنشد :

ه جريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ ا     ريريريريريريريريريريريذه فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  أ عريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريا  ه مريريريريريريريرياتريريريريريريريريِ  قريريريريريريريري  أ مسريريريريريريريريكريريريريريريريريمريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريغريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
.  لتَْمتَعَنَ  به. قال : ومنه قيل : لئن اشتريَت هذا الغالمذهبت  بالشيء : َمتَعت أبو عبيد عن األحمر منه بغالم صالح أي لتذهبنَّ

 به. قال : ومنه قول الراعي : تمتعت بأهلي ومالي أي أمتعت وقال أبو زيد :

عريريريريبريريريريني  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريىتَّ  ريريريريريريرياورا   ريريريريلريريريرييريريريري ريريريريني مريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُّمريريريريريريريريريريرياان  وكريريريريريريريريريريرياان  لريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرق أمريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا 

  
 بالعافية ، في أُْمتِع وقال الكسائي : طالما
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عن فالن أي اسريريريريريريريريريريريتغليه عله. وقال  أمتعه اََّرّايّن عن ابن السريريريريريريريريريريريكيه : قال أبو عمرو : .متتَّعو  م تِّع مع  :
 األصمعّي يف قول الراعي :

 كاان  لتفرق أمتعاو  ..
وقول هللا  صاحبه أن فارقه.به كّل واحد من هذين  أمتع بشيء يَذكره به. وكان ما أمتعه قال : ليس من أحد يفارق صاحبه إال

َرُضوا بنصيبهم في الدنيا من أنصابهم في  يقول : استمتعوا قال الفَّراء : [69التّوبَة : ] (فَاْسَتْمتَ ْعُتْم ِبََّلِقُكمْ )جّل وعّز : 

 رة في الدنيا.بنصيبهم من اآلخ استمتعوا اآلخرة ، وفعلتم أنتم كما فعلوا. ونحَو ذلك قال الزجاج. وقال غيرهما : معناه :

 وأنشد المازنّي هذا البيت :

يريريريريريريريريريريان َنريريريريريريريريريريَْ أب  و  تريريريريريريريريريريْ ا غريريريريريريريريريري اأَب الريريريريريريريريريريروْع فريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
ه بريريريريعريريريريريريري  األكريريريريّف األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريع   عريريريريريريريَ   ذا امريريريريتريريريريريَ

  
أي إذا احمرت األكّف واألشاجع من  امتَعَت إذا كان أحمر ، وقوله : إذا ماتع نَبيذ قال : زعم ُعَمارة بن جرير أنهم يقولون :

 الدم.

 أبواب العني والظاء

 (ع ظ ث(   )ع ظ ذ)
 مهمالن.

 [ابب العني والظاء مع الراء]

 ع ظ ر
 استعمل منه : عظر ، رعظ.

أبو عبيد عن أبي الجّراح قال : إذا َكظَّ الرجَل ُشْرُب الماء وثقُل في َجوفه فذلك اإلعظار ، وقد أعظرني الشراُب. أبو عظر : 

 : ذكور الجراد. وأنشد : العََظاِريّ  االمتالء من الشراب. وقال شمر : : الِعَظار العباس عن ابن األعرابي :

ْذلريريريريريريريريريريريريه  س يف مسريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريري ا  كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريريْ اري كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريريَ  ر وس الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
، وهو الممتلىء من أّي  َعُظور جمع العُظرُ  والعملَّس : الذئب ، وُحْذله : ُحْجزة إزاره ، والعُْنُجد : الزبيب. وقال ابن األعرابي :

 : القوّي الغليظ ، وأنشد : الِعْظير القصير من الرجال. وقال األصمعّي : : الِعْظير راب كان. وقال أبو عمرو :الش

 ت  َلِّح العيتت ذا الَلْوِ  الَضِبث
 .: الَكَز الغليظ الِعْظير وقال ابن دريد :

ْعظ أبو عبيد عن األصمعي :رعظ :   ومن أمثال العرب : إن فالناً ليكِسر عليك .أرعاظ وجمعهَمْدَخل النَْصل في السهم ،  : الرُّ

النَْبل ، يضرب للرجل الذي يشتّد غضبه. وقد فّسر على وجهين. أحدهما أنه أخذ سهماً وهو غضبان شديد الغضب فكان  أرعاظ

م أي السهم. والقول الثاني أنه مثل قول ُرْعظ يَْنُكت بنصله األرض وهو واجم نَْكتاً شديداً حتى انكسر هم : إنه ليَْحِرق عليك األُرَّ

األسنان ، أرادوا أنه كاَن يَْصِرف بأنيابه من شدَّة غضبه حتى َعنِتَت أسناُخها من شدَّة الَصِريف ، شبّه مداخل األنياب ومنابتها 

ْعظ ، وصفه بالضعف وقال الليث : مرعوظ مداخل النِصال من النبال. وقال أبو َخيرة : سهم دخل فيه ِسْنخ النصل. : الذي يُ  الرُّ

 وأنشد :
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ْرمريريريريريريريريريريي  ذا مريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّد األرعريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريَ

  
ر ظريريريريريريريريريا  ْربريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى قسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّي مسريريريريريريريريري 

  
ى الِرَصاف. ُرْعُظه إذا انكسر مرعوظ وسهم  فُشّد بالعَقَب فوقه ، وذلك العَقَب يسمَّ

 [ابب العني والظاء مع الَّلم]

 ع ظ ل
 استعمل من وجوههن : عظل ، ظلع ، لعظ.

 قوله : لم الكالم ولم يتّبع ُحوِشيّه. يعاظل عن عمر بن الخّطاب أنه قال لقوم من العرب : أشعر شعرائكم َمن لمروي عظل : 

َوْحِشيّه  الكالم أي لم يَحمل بعضه على بعض ، ولم يتكلّم بالَرِجيع من القول ولم يكّرر اللفظ والمعنى. وُحوشّيِ الكالم : يعاظل

 وهو يوم معروف. العََظالَى المعروفة يوموغريبه. ومن أيّام العرب 

 ، سمي اليوم به لركوب الناس فيه بعضِهم بعضاً. العََظالَى ويقال أيضاً : يوم

 القوم على فالن إذا تركَّبوا عليه يضربونه. تعّظلووقال األصمعّي : ركب فيه الثالثة واالثنان الدابَّة الواحدة. 

 ؛ وأنشد : الِعَظال ل ما يالزم في الِسفاد ، واالسمالجراد والكالب ك َعَظل وقال الليث :

ا ل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ اظريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريالب تريريريريريريريريريريريَ

  
 ِ  مل  ريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  ومل تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  

  
 : متعاظالت ؛ وأنشد : َعْظلَى قال : وَجَراد

َرى  َُ عريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرو أبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريب ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    أ

  
ى   لريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريريريْ رَاد عريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريوٌ  َذرِيريريريريريريريريريريريريريريٌع وجريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يستقم البيت فقال : يا أّم عمرو. وأم عامر : ُكْنية الضبَُع ، والعرب تضرب بها الَمثَل في قلت : أراد أن يقول : يا أم عامر فلم 

خامري أم  الُحْمق. ويجيء الرجال إلى ِوجارها فيُسّد فمه بعد ما يدخله لئال ترى الضوء ، فتَحمل الضْبع عليه ، فيقول لها :

الجراُد إذا تسافدت.  تعاظلتو له ، حتى يَْكعَمها ، ثم يجّرها ويستخرجها. ، فتِذلّ  َعْظلَى عامر ، أبشري برجال قَتْلَى ، وَجَراد

 تعاظل والجراد والعظاء .تُعاظل قال : والِسباع كلّها .عاظلووأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : َسفَد الَسبُع 

. وقال ابن شميل : يقال : رأيت المعاظلة المجبوسون ، مأخوذ من: هو  العُُظلوالسباع وتشابكت. قال :  تعاظلت ويقال :

 وذلك أن ترى أربعة وخمسة قد ارتدفت. .اعتظلت إذا ُعَظالَىوالجراد ُرَدافَى وُرَكابَى 

 المتََّهم. قال : ومنه قوله : : الظالع أبو عبيد عن أبي عمرو قال :ظلع : 

 ظامل الرب ظلع
 ويقال : َضْلعك مع فالن أي َمْيلك معه. فهو المائل ، وقد َضلَع يَْضلَع.ـ  بالضادـ  الضالع قلت : هذا بالظاء ال غير. وأما

ويقال  ، فيقول : رقِيت ُرقِيّاً. َظْلعك اْرَق على وأخبرني أبو الفضل المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : يقال :

َوقَيت ، أقِي ، وقيّاً.  ، فيجيبه : َظْلعك ، ومعناه : أَصِلْح أمرك أّوالً. ويقال : ِق علىفيقول : رقأت ـ  بالهمزةـ  َظْلعك : ارقأ على

 وروى ابن هانىء عن
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 فالن يرقأ على« : اللوادر»، أي ك ّف فإين عامل  سريريريريريريريريريريريريريريرياويك. ويف  ظَْلعك أيب ُّي  : ت ول العرب : اْقأ على
 ظَْلعا   ، ييْتَلع يف مةريريريريريريريريريريريرييه ، ظََلع كالَغْمز ، وق   اليتَْلع امليتفر :أي يسريريريريريريريريريريريريكه على دائه وعيبه. وقال ابن  ظَْلعه

 وقال ك ت :
ا  ريريريريريريريامريريريريريريلريريريريريريريه و  ع ملريريريريريريريّ لريريريريريريْ  كريريريريريريلريريريريريريريه  كريريريريريريريذا  الريريريريريرييتريريريريريريَ

  
ه   ار اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريري ريريريلريريريريريريريَّ عريريريهريريريريريريريا يريريريُو الريريريعريريريِ ريريريريريريريَ لريريريْ  عريريريلريريريى ظريريريَ

  
الحاجة ثم قضائها في ، بغير هاء فيهما. وَرَوى أبو ُعبيد عن األصمعّي في باب تأخير  ظالع وِبْرذون ظالع ويقال : هذه دابَّة

منها ال يقدر أن يعاِظل مع ِصحاحها لضعفه ،  الظالع الكالب ، قال : وذلك أن ظالع آخر وقتها : من أمثالهم في هذا : إذا نام

فهو يؤّخر ذلك وينتظر فراغ آخرها فال ينام ، حتى إذا لم يبق منها شيء َسفَد حينئٍذ ثم ينام. ونحو ذلك قال ابن شميل في كتاب 

 الكالب ، وال أفعل ذلك حتى ينام ظالع من أمثال العرب : إذا نام« : الفروق»وقال ثابت بن أبي ثابت في كتاب  .«الحروف»

 وأجعلت واستطارت إذا اشتهت الفحل. قال : ظلعتومن الكالب : الصارف. يقال َصَرفَت الكلبة  الظالعو الكالب. قال : ظالع

وأنشد خالد بن يزيد قول الحطيئة يخاطب  ب َمثاَلً للمهتم بأمره الذي ال ينام عنه وال يهمله.من الكالب ال تنام ، فتضر الظالعو

 خيال امرأة َطَرقَه :

 تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ يريريتريريلريريريريريريريا مريرين بريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا انُ ظريريريريريريريالريريع ال

  
 كريريريريريريريريريريريريالب وأ ريريريريريريريريريريريريْب انَره كريريريريريريريريريريريريلُّ مريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريِ  

  
الكلبة وَصَرفت ، ألن الذكور يتبْعنها وال يدْعنها  َظلَعت الكالب : الكلبة الصارف ، يقال : ظالع قال أبو الهيثم : قال بعضهم :

الكالب : الذي ينتظرها أن تسِفد ثم يسفد بعدها. قال األزهري : والقول  ظالع قال : وقال غيره : تنام ، حكاه عن ابن األعرابّي.

اد مع الكالب. قال : وقوله : أي َغْمز في قوائمه فضعف عن الِسفَ  َظْلع الكالب ، وهو الذي أصابه ظالع ما قاله األصمعّي في

 ، ال تجهْد نفسك. ظالع أي تصعّد في الجبل وأنت تعلم أنك ظلعك ارقَأ على

إذا كانت سمينة طويلة. قلت : ولم أسمع هذا الحرف مستعمالً في كالم العرب  ملعّظة قال ابن المظفر : يقال : هذه جاريةلعظ : 

 لغيره ، وأرجو أن يكون ضبطه.

 لظاء مع النونابب العني وا]

 [ع ظ ن
 عظن ، عنظ ، ظعن ، نعظ : مستعملة.

 الرجل إذا َغلُظ ِجسمه. قال وأنعظ إذا اشتهى الجماع. أعظن أهمله الليث : وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :عظن : 

 لغير ابن األعرابّي. وهو ثقة مأمون. أعظن وال أحفظ

قال : ونونه زائدة ، إذا استكثر منه البعير َوِجع بَْطنُه. قال : وأصل الكلمة عين وظاء  : نَْبت. العُْنُظوان قال ابن المظفّر :عنظ : 

الفاحش من  : العُْنُظوان : الذكر. وروى أبو ُعبَيد عن الفّراء أنه قال : العُْنُظبو: الجرادة األنثى.  العُْنُظوانةووواو. قال : 

 .ُعْنُظوانة الرجال ، وامرأة



584 

 

 يُعَْنِظي إنه لِعْنِظيان ، والمرأة : ِعْنِظيانة. ومثله رجل ِخْنِظيان وامرأة ِخْنِظيانة ، وهو قلت : ويقال للرجل البَِذيء والفاحش :

 ويَُخْنِذي ويَُخنظى. وقال الراجز يصف امرأة :

  ته تعليتي ِبَك َ ْع اَّاضر
ع بِك وتفضحك بشنيع الكالم بَمْسمع من الحاضر.  : ضرب من الَحْمض معروف يشبه الِرْمث غير أن  العُْنُظوانوأي تُسّمِ

 : ماء لبني تميم معروف. ُعْنُظوانوالرمث أسبط منه ورقاً وأمرأ ، وأنجع للنَعَم. 

:  عزوجل. وقال هللا َظْعنها تركبه في سفرها وفي يومالمرأةُ أي  تَظَِّعنه الحّرانّي عن ابن السكيت : يقال : هذا جملظعن : 

: سير البادية لنُْجعة أو حضور ماء أو طلب َمْرتَع  الظَّْعنُ و .(َظعَنِكم)وقرىء :  [80النّحل : ] (يَ ْوَم َظْعِنُكْم َويَ ْوَم ِإقاَمِتُكمْ )

وقد يقال لكل شاخص لسفر في حّج أو غزو أو مسير من  .َظعَنوا يَْظعَنون وقد أو تحّول من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد.

 الظعنة وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : ؟أنت أم مقيم ظاعنأ، وهو ضّد الخافض ، يقال :  ظاِعن مدينة إلى أخرى :

عَانوفيُحمل عليه. قال :  : البعير الذي يُعتمل الظَّعُون : الَسْفرة القصيرة. أبو ُعبيد عن الكسائّي : : الحبل الذي يشّد به  الّظِ

، قال : وإنما سّميت  َظِعينة : هي الهوادج ، كان فيها نساء أو لم يكن ، الواحدة الظعائن الِحْمل. أبو عبيد عن أبي زيد قال :

قال :  .الظعينةُ الظَّعُون تركبه قال أبو عمرو يقال للبعير الذي ألنهّن يكّن في الهوادج. وقال ابن السكيت : ظعائن النساء

عَانو وزوجه  ظعينته النساء في الهوادج. أبو عبيد عن األصمعي : : الظعائنو: النِْسعة التي يُشّد بها الهوادج. قال :  الّظِ

الجمل الذي يُركب ، زوجها وتقيم بإقامته. قال : ويقال هو  ظعن إذا تَْظعن : المرأة ألنها الظعينة وقعيدته وِعْرسه. وقال الليث :

 للمرأة الراكبة. وأنشد قوله : الظعينة قال : وأكثر ما يقال ألنها تركبه. ظعينة وتسمى المرأة

 تريريريبصريريريريريريريريريريريريريريريريرير  ريريريلريريرييريريريلريريريي هريريريريريريريل تريريريرى مريريرين ظريريريعريريريريريريريائريريرين 

  
 ملريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية أمريريريريريريريريري ريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريخريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل املريريريريريريريريريخريريريريريريريريريارف  

  
 مع َحيّها. ظعنها المرأة أي تركبه يوم نهتظَّعِ  قال : شبَّه الجمال عليها هوادج النساء بالنخيل. قال ابن السكيت : يقال : هذا َجَمل

ً  َذَكر الرجل نعَظ قال الليث : يقال :نعظ :  ً و يَْنعَظ نَْعظا المرأة إنعاظاً إذا اهتاجت. قال  أنعظتوالرجل إنعاظاً ،  أنعظو؛  نُعُوظا

 الرجل : انتشار َذكِره. وأنشد أبو عبيدة : إنعاظو :

رِق املريريريريريريريريريهريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوع  ملريريريريريريريريريرء أنريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريه    ذا عريريريريريريريريريَ

  
امسريريريريريريري  حريريريريريريريا  عريريريريريريريجريريريريريريرياَنريريريريريريري  ه واُّداد َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريتريريريريريريري 

  
المرأة إذا اشتهت أن تُجاَمع وقال أبو ُعبيدة : إذا فتحت الفرس  أنعظتوالرجل إذا اشتهى الجماع ،  أنعظ وقال ابن األعرابي :

ً  َظْبيَتها وقبَضتْها واشتهت أن يضربها الِحصان قيل :  .انتعظت انتعاظا

 [ابب العني والظاء مع الفاء]
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 ع ظ ف
 استعمل من وجوهه : فظع.

ً  إذا رأيتَه استفظعتهوبه.  فَِظعتووقد أفظعني هذا األمُر  .فَِظيع فهو يفُظع فََظاعة األَمرُ  فَُظع قال ابن المظفر :فظع :  ،  فظيعا

 .ُمْفِظع األمُر فهو أَْفظعوكذلك. قال :  أفظعتهو

 لبك فلم تثِق بأن تطيعه. وقال أبو َوْجزة :إذا َهالَك وغ فََظاعة به أفَظع باألمر فِظعت وقال أبو زيد :

عريريريريريريريا   اَليّف مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريريريوفريريريريريريريِ ا  فريريريريريريرييتريريريريريريريِ  تريريريريريريريرى الريريريريريريريعريريريريريريريِ

  
ر    ذا امسريريريريريريريريريزألَّ بريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين ظريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ

  
ً  قال : ً  أي مآلن ، وقد فِظعا  إذا امتأل. فَِظع يَْفَظع فََظعا

 وضده الُمَضاض وهو الشديد الملوحة.: هو الماء الصافي الُزاَلل ،  الفَِظيع أبو العباس عن ابن األعرابي قال : الماء

 [ابب العني والظاء مع الباء]

 ع ظ ب
 استعمل من وجوهه : عظب.

ً  الطائُر ، وهو َعَظب قال الليث :عظب :  ، وهو سرعة تحريك الِزِمكّي. ورواه أبو تراب لألصمعي : َحَظب على  يَْعِظب َعْظبا

 ِجلُده إذا يبِس. َعَظبوقال :  يُده إذا غلظت على العمل. َعَظبت : إذا َمَرن عليه. وقال : وقال أبو نصر َعَظبوالعمل 

وقال مبتكر  على المصيبة إذا نزلت به يعني أنه حسن التبّصر جميل العََزاء. العُُظوب وقال عثمان الجعفري : إن فالناً لحسن

 العَُظوب عليه. ثعلب عن ابن األعرابي : ُظوبهعُ  إذا كان قائماً عليه ؛ وقد َحُسن عاظب فالن على ماِله وهو َعَظب األعرابي :

ً  : السمين. يقال :  إذا سِمن. َعِظب يَْعَظب َعْظبا

ً  كنت العام« : النوادر»وفي  ً و َعِظبا  وعذياً وشظفاً وصامالً وشذياً وشذباً ، وهو كله نزوله الفالةَ ومواضَع اليبس. عاظبا

 [ابب العني والظاء مع امليم]

 ع ظ م
 استعمل من وجوهه : عظم ، مظع.

ً  العظم افكسون)ويقرأ :  [14المؤمنون : ] (َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْوََّن اْلِعظاَم حلَْماً ):  عزوجلقال هللا عظم :   (لحما

، فإذا وّحد فألنه يدّل على الجمع ، وألن معه اللحم لفظه لفظ  عظام والتوحيد والجمع ههنا جائزان ؛ ألنه يعلم أن اإلنسان ذو

 الواحد. وقد يجوز من التوحيد إذا كان في الكالم دليل على الجمع ما هو أشدَّ من هذا قال الراجز :

 ق  َ ِجيلاو يف مَسْل كم َعيْتم 
 .عظام ريد : في حلوقكمي

فوحد. وفيه  (َرِميم  )وهي جمع ثم قال :  (اْلِعظامَ )قال :  [78يس : ] (قاَل َمْن ُُيِْي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميم  ):  عزوجلوقال 

أشبهها ، فوحد وإن كانت جمعاً فبناؤها بناء الواحد ألنها على بناء ِجدار وكتاب وِجراب وما  العظام قوالن ؛ أحدهما : أن

 النعت للفظ ؛ وقال الشاعر :
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   عريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريرو جريريريريريريريريريريريريريريتانريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريم  كريريريريريريريريريريريريريرير  

  
 فريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري  ال اله وال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريرير   
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والجيران جمع جار ، والباكر نعت للواحد وجاز ذلك ألن الِجيران لم يُبن بناُء الجمع ، وهو على بناء ِعرفان وِسْرحان وما 

ة ومرمومة  العظام م ، وذلك أن اإلبل تَُرمّ أشبهه. والقول الثاني أن الرميم فعيل بمعنى مرمو أي تَْقُضمها وتأكلها ، فهي ِرمَّ

،  (اْلَعِلُي اْلَعِظيمُ ) عزوجلإذا بَِلَي يِرمَّ فهو راّم ورميم أي بال. ومن صفات هللا  العظمُ  وَرميم. ويجوز أن يكون رميم من رمَ 

 .العظيم ويسبّح العبد َربَّه فيقول : سبحان ربّي

هللا ال تكيف وال تَُحّد  َعَظمةو عظمة أي اجعلوه في أنفسكم ذا «فيه الربّ  فعظموا أّما الركوع»:  وسلمعليههللاصلىوقال النبي 

 الذراع : َعَظمةوكما وصف نفَسه وفوق ذلك بال كيفيَّة وال تحديد.  عظيم وال تمثَّل بشيء. ويجب على العباد أن يعلموا أنه

 َمستغلَظها.

 يعَّظم عند الناس أي ُحْرمة َعَظمة اللسان : مستغلَظه فوق العََكدة ، قال : وَعَكدته : أصله. وإن لفالن َعَظمة وقال أبو ُعبَيد :

 مثله. وقال مرقّش : معاظم لها. وله

 مس َرُْ و ا ال له معاظم و 
ً عُظم يعُظم عِ  ويقال : الُحْرمة. عظيم أي لعظيم الَمعَاِظم وإنه ً  اللحم فبتسكين الظاء ، يجمع َعْظم وأما .عظيم فهو َظما  ِعظاما

 . وقال الراجز :ِعَظامةو

ْه  ران أيب نريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ ٌل لريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريري   َويريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   َذامريريريريريريريريريَ رتريريريريريريريريريك اهلريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك ومريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ْه    ذا ابريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرير  قريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرل   ْه و   نريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرير  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ

  
هي  [33الُمرَسالت : ] (مِجاَلت  ُصْفر  )والِجَمالة جمع الَجَمل ؛ قال هللا : ـ  جمع النَقَدـ  والنِقَادةومثله الِفحالة والِذكارة والحجارة 

 جمع جمالة وجمال.

 والنّْخوة والَزْهو. التعّظم : العََظمة وقال الليث :

ا ،  عزوجلفي الحقيقة هلل  العظمة ؛ ألن فهو َذمّ  بالعََظمة هللا فال توصف بما وصفها به الليث. وإذا ُوصف العبد عظمة قلت : أمَّ

ا  ُجلّه وأكبره. : ُمعظمهوالشيء  ُعْظموالعبد فهو ِكْبره المذموم وتجبُّره.  عظمة وأمَّ

البطن بطنك ، يسّكنون الظاء  ُعْظموالبطن بطنك بتخفيف الظاء ،  َعْظموالبطن بطنُك ،  َعُظم قال ابن السكيت : العرب تقول :

 العين ، وإنما يكون النقل فيما كان مدحاً أو ذّماً. وينقلون ضّمتها إلى

ة إذا أعضلت. قال : استعظمت وقال الليث :  ما أتيت إليك من يتعاظمني ويقال : ال األمر إذا أنكرته يقال والعَِظمية : الُمِلمَّ

 .فأعظمته . وسمعت خبراً عظيم العِظيمة

ما قلَت لي أي  أعظمني وقال اللحيانّي : يقال : عنده شيء. يعظم شيء أي ال يتعاظمه قال ابن السكيت : يقال : أصابنا َمَطر ال

 ُمْعِظم األمُر فهو أعظم ، وقد بعَظيم أي بُمْعِظم أن أفعل ذاك أي ما يَُهولني ، ورماه يُْعِظمني ما علّي. ويقال : َعُظموهالني 

والعََضلة ، والنصف اآلخر الذي يلي الكّف يقال له األَسلة ودخل  : ما يلي المرفق من مستغلظ الذراع وفيه العضلة. العظمةو

 َعْظمهموالناس  ُعْظم في
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 .م ْعيَتمهم أي يف
 وهذا كما يقال : تهيَّبني الشيء وتهيَّبته. .استعظمته إذا تعاظمتهواألمر  تعاظمني قلت : ويقال :

 وهذا في كالم بني أَسد ، وغيرهم يقول : المرأة ِرْدفها من ِمْرفقة وغيرها.به  تعظَّم ، شيء العُْظمة أبو عبيد عن الفّراء قال

 بكسر العين. الِعَظامة

ِعْرض من أعراض َخْيبَر ، فيه عيون جارية  : عظم َخَشبة بال أَنساع وال أداة. وذو الرْجل : َعْظم أبو عبيد عن األصمعّي :

وكذلك  [114البَقََرة : ] (َعذاب  َعِظيم  )ووصف هللا عذاب النار فقال :  القوم. سادتهم وذوو شرفهم. َعَظماتوونخيل عامرة 

 وهذا على االستفظاع له. وهللا أعلم. [.28يُوُسف : ] (ِإنَّ َكْيدَُكَن َعِظيم  )العذاب في الدنيا ، ووصف كيد النساء ، فقال : 

 : بقيَّة من الكأل. الُمْظعة الليث :مظع : 

ته.الخ تُمّظع قال : والريح  شبة حتى تستخرج نُُدوَّ

الخشبة إذا قطعتها َرْطبة ثم وضعتها بِلَحائها في الشمس حتى تتشرب ماءها ، ويُترك ِلَحاؤها عليها لئال  َمَظْعت وقال غيره :

 يتصدَّع ويتشقَق. وقال أوس بن َحَجر يصف رجالً قطع شجرة يتَِّخذ منها قوساً :

عريريريريريريريريهريريريريريريريريا مسريريريريريريريريولريريريريريريريريني مريريريريريريريرياَء َّريريريريريريريريائريريريريريريريريهريريريريريريريريا  فريريريريريريريريمريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريَزل    رِيريريريريريريريش وتريريريريريريري  عريريريريريريرياَ  عريريريريريريريلريريريريريريريى ظريريريريريريريهريريريريريريرير الريريريريريريريعريريريريريريريَ  تريريريريريريري 

  
غه  ى دَسَم الثريد : قد رّوغه ومرَّ  وَمْرطله وَسْغبله. مّظعهوأبو العباس عن عمرو عن أبيه : يقال للرجل إذا روَّ

ً  فالن َوتَره مظَّع وقال الليث : يقال : سه كله.فالن ما عندك أي تل تمظَّع ولقد إذا ملَّسه ويَبّسه. وكذلك الخشبة. تمظيعا  حَّ

 الِظّل أي يتتبَّعه من موضع إلى موضع. يتمظَّع األصمعي : فالن

 أبواب العني والذال

 ع ذ ث
 مهمل.

 [ابب العني والذال مع الراء]

 [ع ذ ر]
 عذر ، ذرع ، ذعر : مستعملة.

نزلت في قوم من بني إسرائيل َوعظوا الذين اعتَدوا في  [164األعراف : ] (قاُلوا َمْعِذرًَة ِإىل رَبِ ُكمْ ):  عزوجلقال هللا عذر : 

: ـ  يعني الواعظينـ  ، فقالوا [164 األعراف :] (َلَ َتِعُظوَن قَ ْوماً هللاُ ُمْهِلُكُهمْ ) السبت من اليهود ، فقالت طائفة منهم :

األمر بالمعروف واجب علينا ،  فالمعنى : أنهم قالوا : إلى ربكم. معِذرة المعنى : قالوا : موعظتنا إيَّاهم .(َمْعِذرًَة ِإىل رَبِ ُكمْ )

:  الَمْعِذرةوبوعظنا إيّاهم إلى ربّنا.  نعتذر معذرة فيكون المعنى : َمْعِذَرةً  فعلينا موعظة هؤالء ولعلّهم يتّقون. ويجوز النصب في

 إلى ربّنا ، فأقيم االسم ُمقام االعتذار. اعتذار نا، وأقيم ُمقَام االعتذار ؛ كأنهم قالوا : موعظت يعِذر ، َعَذر اسم على مفِعلة من
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ُروَن ِمَن اْْلَْعراِب لِيُ ْؤَذَن هَلُمْ )وقال هللا جّل وعّز :  َرَوى الضّحاك عن ابن عباس أنه قرأ :  [90التّوبَة : ] (َوجاَء اْلُمَعذِ 

 وقال : لعن هللا (.من األعراب الُمْعِذرون وجاء)
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ْعِذرين ابن عّباس    أنقله : يذه  املعذِّرين 
 
 يعتذرون الذينريريريريريري   لتة ي ريريريريريري  املعّذرونو  ع ْذر هم الذين هلم امل

 به. ي عَذر فالن أي كان مله ما أعذر هلم والعرب ت ول : ع ْذر ، وكأَنم امل صرون الذين ال عذر بال
 به. اعتذر اعتذاراً يُعَذر بمعنى أعذر من أنذر. ويكون أعذر ومنه قولهم : قد

  ه قول لَبيد يخاطب ابنتيه :ومن

 فريريريريريري ريريريريريريومريريريريريريريا فريريريريريري ريريريريريريوال  لريريريريريريريذي قريريريريريريري  عريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريتريريريريريريمريريريريريريريا

  
َعرْ و    ال  ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وجهريريريريريريريا  وال  ل ريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

    اَّريريريول   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريم السريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ عريريريلريريرييريريريكريريريمريريريريريريريا

  
 مريريريريرين يريريريريريبريريريريريريريك مسريريريريريوال  كريريريريريريريامريريريريريال  فريريريريري ريريريريريريري  اعريريريريريتريريريريريريريذرْ و  

  
 يشوبها الكذب. المعاذيرويكون ُمِحقاً ويكون غير ُمِحّق ؛  المعتِذرو،  اإلعذار فجعل االعتذار بمعنى

 .معتِذر غير َعَذرتك رجل إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال له : اعتذرو

ساكنة العين ، وسائر قّراء األمصار قرءوا :  (الُمْعِذرون وجاء)وقرأ يعقوب الحضرمّي وحده :  تعتذر دون أن عذرتك ويقول :

رُ ) ُرونَ  بفتح العين وتشديد الذال ، ممن قرأ [90 التوبة :] (ونَ َوجاَء اْلُمَعذِ  ، فأدغمت التاء  المعتذرون فهو في األصل : اْلُمعَذِّ

 أو لم يكن ، وهو ههنا شبيه بأن يكون لهم عذر ، كان لهم يعتذرون : الذين المعتذرين في الذال لقرب المخرجين ، ومعنى

فأسكنت التاء وأدغمت في الذال ونُِقلت  المعتذرون بكسر العين ؛ ألن األصل : نالمِعذّرو . ويجوز في كالم العرب :عذر

 حركتها إلى العين ، فصار الفتح في العين أولى األشياء ، ومن كسر العين جّره اللتقاء الساكنين ، ولم يُقرأ بهذا.

ُرونَ  ويجوز أن يكون  لهم. عذر وال عذراً  يوهمون أن لهم يعذّرون : الذين اْلُمعَذِّ

م الُجَمحّي عن يونس النحوّي أنه سأله عن قوله تعالى :  ُروَن )وأخبرني المنذري عن ابن فهم عن محمد بن َسالَّ َوجاَء اْلُمَعذِ 
:  المعذّرو،  ُعْذر : الذي له الُمْعِذر مخفّفة كأنها أقيس ؛ ألن (الُمْعذرون)فقال : قلت ليونس :  [90التوبة : ] (ِمَن اْْلَْعرابِ 

، وَجلَّح آخرون  فعذَّروا له. فقال يونس : قال أبو عمرو بن العالء : ِكاَل الفريقين كان مسيئاً ، جاء قوم عذر وال يعتذر الذي

 فقعدوا.

ُرونَ )وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال في قوله :   .المعتذرون قال : معناه : .(َوجاَء اْلُمَعذِ 

 .اعتذر في معنى ر ِعذّاراً يَِعذّ  الرجل عذَّر ويقال :

ر يَِعذّر ويجوز ر فهو ِعّذِ  ، واللغة األولى أجودهما. ُمِعذِّ

ي. قال : ومثله َهّدى يَهّدى ِهّداًء إذا اهتدى.  ِهدَّى يِهّدِ

 [.35يُونس : ] (َأمَّْن ال َيِهدِ ي ِإالَّ َأْن يُ ْهدى)قال هللا جل وعّز : 

ُرونَ  قلت : ويكون لين من اْلُمعَذِّ فيما استكفيتُه إذا  تعذير قام فالن قيام وهو التقصير. يقال : التعذير بمعنى المقّصرين على مفعِّ

 لم
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ر فيما اعت م  عليه. ويف اَّ يث أن ب   سريريريريريريريريريريرائيل كانوا  ذا ع ِمل فيهم  ملعاصريريريريريريريريريريي َناهم أمسبارهم  يبال  وقصريريريريريريريريريريّ
، فعمَّهم هللا  لع ريريرياب ، وذلريريريك  ذا مل يبريريريالغوا يف َنيهم عن املعريريرياصريريريريريريريريريريريريريريي وداهلوهم ومل يلكروا أعمريريرياهَلم  تعريريريذيرا  

  ملعاصي مسّق اإلنكار.
 .«من أنفسهم يُْعِذروا لن يهلك الناس حتى»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 عيوبهم.قال أبو عبيد : قال أبو ُعبيدة : يقول حتى تكثر ذنوبهم و

 إذا صار ذا عيب وفساد. إعذاراً  الرجل أعذر قال : وفيه لغتان ، يقال

. َعَذر يَْعِذر وكان بعضهم يقول :  بمعناه ، ولم يعرفه األصمعيَّ

 في ذلك. العذرُ  من أنفسهم باستيجابهم العقوبة فيكون لمن يعذّبهم يعِذروا ، يعني : العُْذر قال أبو عبيد : وال أرى أخذ هذا إالَّ من

 ، ومنه قول األخطل : «لن يهِلك على هللا إال هالك»كالحديث اآلخر :  قال : وهو

زَار  تريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريه  ْرب  ابريريريريَ ْ نريريريريِ  فريريريريريريريإن تريريريريريريريك مسريريريريَ

  
َذْرتريريريريريريريريلريريريريريريريريا يف كريريريريريريريريالب ويف كريريريريريريريريعريريريريريريريري     فريريريريريريريري ريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
 ال ذو اإلصبع العَْدوانّي :من فالن. وق يَْعِذرني فيما صنَْعنا. ومنه قول الناس : من عذراً  أي جعلَْت لنا أعذرتْنا ويروى :

ْ وا  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَذيريريريريريريريريريريريريريريريريريريَر اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة األر.   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ن كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ومنه قوله : .يَْعِذرني ، كأنه قال : هات من يَْعِذرني الحّي من َعْدوان أي من َعِذير أي هاتِ 

 َعِذيَرك ِمن  ليلك من مراد
منه ، كأنه يخبر بإساءته إليه  يَْعِذرني من فالن أي َمن َعِذيري َمنيقال :  وقال الليث : .هذا يروى عن علّي رضي هللاُ َعْنهو

ا الرجل : عذيرومنه إذا جازيتُه بسوء فعله. قال :  يَْعِذرني واستيجابه المجازاة ، فيقول : من عليه  يُْعَذر ما يروم وما يحاول ممَّ

اج يخاطب امرأته :  إذا فعله. قال العجَّ

 جريريريريريريريريريريارَي ال تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريذيريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريي و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريرياقريريريريريريي عريريريريريريلريريريريريريى بريريريريريريعريريريريريريتي   عريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فخاطبها بهذا الشعر ، أي ال  ؟وذلك أنه عزم على السفر فكان يُرّم َرْحل راحلتِه لسفره ، فقالت له امرأته : ما هذا الذي تَُرمّ 

من نفسه أي أُِتي  َعذّر يُعَذّروفالن من نفسه أي أُتِي من قِبَل نَْفسه. قال :  أَْعَذر عبيدة :تنكري ما أحاول. وقال شمر : قال أبو 

 من هذا بمعنى : أما تُْنصفني منه ، يقال : تُْعِذرني أَما من نفسه. قال يونس : هي لغة للعرب. قال : وقال خالد بن َجْنبة. يقال :

من هذا الرجل أحد ، معناه : ال يُلِزمه الذنَب فيما تضيف إليه وتشكوه به.  يُْعِذرك المن هذا أي أنِصفني منه. ويقال :  أعِذرني

إن أنا جازيته بُسوء صنيعه فال يُلزمني لوماً على ما يكون منّي إليه.  بعُْذري من فالن أي من يقوم يَعذرني ومنه قولهم : من

أبو عبيد عن األصمعّي  عليَّ هذا األمُر إذا لم يستقم. تعذَّروقال :  .عَذرتهف من ذنبه َمْعِذرةو ِعْذرةو اعتذاراً  فالن اعتذر ويقال :

 أيضاً : العذيروإيَّاي. قال :  معذرتَك ونصبه على إضمار هلمّ  .يَْعِذرني من فالن أي من عذيري :



592 

 

 ، ور ا   فَِّف ف يل : ع ذ ر اَّال ، و عه
 . وقال حاتم :ُعْذر

 ِطالبكم الع ْذر  ق  عذرْت  يف و 
 وقال َطَرفة : .ُعَذر : الناصية ، وجمعها العُْذرةوقال : 

 ِهَضبَّا    ذا ابتل الع ْذرو 
 . وقال جرير :معذور رجل : َوَجع في الحلق ، يقال منه : العُْذرةو

 َغْمز ال بي  نغان  املعذور
الغالم والجارية وَعَذرتهما ، لغتان إذا ُختِنا. وقال  أعذْرت فالنة إذا كان اْفترعها وقال األصمعّي : ُعْذر ويقال : فالن أبو

 الراجز :

ْعَذر
 
 تلوية ا اتن ُّ ّب امل

لِلحياني : : العاََلمة. وقال أبو الحسن ا العُْذرةو: َوَجع الَحْلق ،  العُْذرةوخاتَم البِكر ،  : العُْذرة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

تها ، سّميتا العُْذرةو، إحداهما تخِفضها ، وهو موضع الخفض من الجارية ،  ُعْذرتان للجارية وهو  ُعْذرة بالعَْذر الثانية قِضَّ

ً ُعْذرتها القطع ؛ ألنها إذا ُخِفضت قطعت نََواتها ، وإذا اْفتُِرَعْت انقطع خاتم في الحديث أن و. ُعْذرة . ويقال لقُْلفة الصبّي أيضا

 .«منها إن أّدبتُها اعِذرني»أبا بكر من عائشة ، كأنه َعتَب عليها بعض األمر فقال ألبي بكر :  استعذر وسلمعليههللاصلىالنبي 

. وقال األحوص بن اعتذرت اعتذاراً  في معنى تعذُّراً  إلى الرجل تعذّرت قال أبو زيد : سمعت أعرابيَّْين تميميَّاً وقيسيّاً يقوالن :و

د األنصارّي :  محمَّ

ة    طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريالفريريريريريريريريريريريرياه يريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَرمحريريريريريريريريريريريريَْ

  
عريريريريريريريمريريريريريريريائريريريريريريريه يريريريريريريريتريريريريريريريعريريريريريريريذَّر  َف مريريريريريريرين نريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  فريريريريريريريلريريريريريريريم يريريريريريريريري 

  
أي يذهب عنها. وقال ابن  يتعذر منها. ويجوز أن يكون معنى قوله عتذري ، يقول : أنعم عليه نعمة لم يحتج إلى أن يعتذر أي

إليه  اعتذرت عليه أي فّروا عنه وَخَذلوه. وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : قولهم : تعذّروا بُُزْرج : يقال :

: باٍل. وقال لَبِيد  معتذر ازُل إذا َدَرَسْت ، ومررت بمنزلالمن اعتذرتوالمياهُ إذا تقطَّعت ،  اعتذرتِ  هو قَْطع ما في قلبه ، يقال :

: 

 اعريريريريريريتريريريريريريريذر   لريريريريريرييريريريريريريريه و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريوَر الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريف 

  
مريريريريريريريال    نريريريريريريريِ ريريريريريريرياف  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريريني مريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال ابن أحمر في االعتذار بمعنى الُدُروس :

لريريريريريريريه  عريريريريَ  قريريريريريريري  كريريريريلريريريريريريريَه تريريريريعريريريريرف     فريريريري ريريريريريريري  جريريريريَ

  
ك  لريريريريريريريريريريَودْكريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريذر  فريريريريريريريريريريِ  أطريريريريريريريريريريالل   لريريريريريريريريريريْ

  
يت البِْكر اعتذاَره شابَ  اعتذر الذنب من هذا ؛ ألّن منوأُِخذ االعتذار من  من  َعْذراء بكذب يعفي على َذْنبه. قال : وإنما ُسّمِ

قال المنذري : وقال أبو طالب المفضَّل بن سلََمة : االعتذار قَْطع الرجل عن حاجته  عليَّ هذا األمُر. تعذَّر ِضيقها ، ومنه يقال :

ا أْمسك في قل المنازُل إذا َدَرَست. أبو ُعبَيد عن  اعتذرتِ  واالعتذار : َمْحو أثر الموِجدة من قولهم : به. قال :، وقَْطعه عمَّ

 . وقال ابن أحمر :عاذر األصمعّي يقال ألثر الُجْرح :

  ليتهر م  من قريرَا الباب عاذرو 
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 أنشد :و .أعذرت : ما ُصنع من الطعام عند الِختان ، وقد اإلعذار أبو عبيد عن أبي زيد :

ْه   كريريريريريريريريلَّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريرياُ تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريي ربريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ْرَس   ْه و اإلعريريريريريريريريريريريريريذاَر و ا ريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
وفي حديث علّي رضي هللاُ عنه أنه عاتب قوماً  .أعذرتهوالغالَم  َعَذْرتو: طعام الِختان. قال :  العَِذيرة َسلَمة عن الفّراء قال :

أصلها فِنَاء الدار ، وإيّاها أراد علّي. قال أبو عبيد :  العَِذرة األصمعّي :قال أبو عبيد : قال  !َعِذَراتكم فقال : ما لكم ال تنظفون

يت ـ  وهي األرض المطمئنَّةـ  الناس بهذا ألنها كانت تُْلقَى باألفنية ، فُكني عنها باسم الِفناء ؛ كما كني بالغائط َعِذرة وإنما ُسّمِ

 عنها. وقال الحطيئة يذكر األفنية :

 فريريريريريريوجريريريريريريري تريريريريريريكريريريريريريم لريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريري لريريريريريري ريريريريريريري  جريريريريريريرّبريريريريريريتريريريريريريكريريريريريريم 

  
ِذرا    يريريريريريريريريّ ريريريريريريريريي الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ بريريريريريريريريا  الريريريريريريريريوجريريريريريريريريوه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريِ

  
قال بعضهم :  [15الِقيَاَمة : ] (َوَلْو َأْلقى َمعاِذيَرهُ ) : عزوجلوقال هللا  .مكاذب المعاذر ، ومن أمثالهم : َمْعِذرة جمع المعاذرو

ة . ِمْعذار : الستور بلغة أهل اليمن ، واحدها المعاذير وجاء في التفسير أيضاً : ولو ألقى ستوره ، بها. يَعتِذر ولو أدلى بكّل ُحجَّ

 إذا ضربه فأثَّر فيه َشتَمه فبالغ في شتمه حتى أثر به فيه ، وقال األخطل : إعذاراً  فالن في ظهر فالن بالسياط أعذر ويقال :

 ق  أعذرن يف َوَضح الِعَجانِ و 
 ُعِذر ، وقد الِعَذار ، وهي ِسَمة في موضع العُذُر ِسَمة. وقال األحمر : من الِسَمات : الِعَذاروأي أثراً ،  عاذراً  وترك الَمَطُر به

 . وقال ابن األعرابّي في قول الشاعر :معذور البعير فهو

بريريريريريريريريريريريريريَ و   خمريريريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  قريريريريريريريريريريريريرياومريريريريريريريريريريريريريه  يف كريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْذر    ان فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريان   الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري   مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ

  
أي النُْجح  العُْذر أي خروج من الذنب. ويقال في الحرب : لمن ْعِذرةمَ و ُعْذَرىو ُعْذر : النُْجُح. ولي في هذا األمر العُْذر قال :

الَرْملة التي لم  : العَْذراءو .الِعذارين : الَرَسن ذا بالمعذَّر إذا لم يُطع ُمْرشداً ، وأراد ُمعَذَّره والغَلَبة. وقال األصمعّي : خلع فالن

ة : قرية  عذراءو، وما عندهم َغِفيرة أي ال يَغفرون.  يَْعذرون أي ال َعِذيرة : لم تُثْقب. ويقال : ما عندهم َعْذراء توطأ. وُدرَّ

 العَِذرة وقال اللحيانّي : هي .عذراء : هي الجوامع كاألغالل تجمع بها األيدي إلى األعناق ، واحدتها العََذاَرىو بالشام معروفة.

 الحائط والوادي : عذاراومن الشجر أي ِسكَّة مصطفَّة.  ِعَذاراً  إذا نُقِّي. ويقال : اتخذ فالن في َكْرمهوالعَِذبة ِلَما سقط من الطعام 

م  جانباه. وقال أبو سعيد : يقال للرجل إذا عاتبك على أمر قبل التقّدم إليك فيه : وهللا ما استعذرت إلّي وما استنذرت ، أي لم تقّدِ

 وقال النضر : اللجام : ما وقع منه على خّدي الدَّابة. عذارومنك.  اعِذرني أن تقول له : ذار :واإلنذار. واالستع المعذرة إليَ 

 َعَذرت . وقال ابن األعرابّي :ِعَذاراً  الفرس : جعلت له أعذْرت اللجام : السَّْيران اللذان يُجمعان عند القفا. وقال الكسائي : عذارُ 

 الفََرس : جعلت له
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َذارا   َذر  ابن امليتفَّر :. وقريريال عريريِ ِذره  لعريريَِذار الفرس فريريأان عريريَ َذارا    ذا جعلريريه لريريه أعريريذرتريريهو  َأعريريْ عريريذَّرتريريه تعريريذيرا  و ،  عريريِ
 عذَّرو : طعاُ الِبَلاء وأن يسريريريريتفي  الرجل  ريريريريي ا  ج ي ا  يتَّخذ طعاما  ي عو عليه   وانه.  الِعَذارو  . قال : لِعذار
: َنم  الع ْذرأبو  : واسريريريريريريع عريض. عَذوَّر وهو الواسريريريريريريع اجلَْوف. وم ْلك ، عَذوَّر للِختان وحنوه. ومِحَار تعذيرا   فالن

  ذا طلع ا ت َّ َغّم اََّّر ، وهي ت لع بع  الةْعرى وهلا َوْقَ أب وال ريح هلا وأت ذ  للريْفس   ي لع سهيل بع ها.
 وهو األَثَر. وقال أبو َوْجزة السعدّي : العاذر : جمع العواذير وقال المازنّي :

ر َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريلريريريريريريريا ذا  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ
 
ْوُ املريريريريريريري ّي واَّريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريَ

  
  ذ حنريريريرين يف مسريريريريريريريال مريريريرين الريريريريعريريريرييريريريريش صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياحل و  

  

ى الريريريريريريعريريريريريريواذيريريريريريرير  بريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريه و  ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق نريريريريريريري  لريريريريريريَ  ذو مسريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريو  أب ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريار عريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريح  

  
ر : الذي قد جاء لَبَنه. وذو َحلَق يعني إبالً ِميَسُمها اْلَحلَق.   : جمع العواذيرووقال األصمعّي : الَحْوم : اإلبل الكثيرة ، الُميَّسِ

عنّي ، فيخّط في الِميسم َخطاً أو  أَْعِذر ، وهو أن يكون بنو األب ميَسُمهم واحداً فإذا اقتسموا ما لهم قال بعضهم لبعض : عاذور

فَاْلُمْلِقياِت ):  عزوجلأيضاً : ما يُقطع من َمْخِفض الجارية. وقال هللا  العاذُوروغيره ليعرف بذلك ِسَمة بعضهم من بعض. 
 نصبا على البدل من قوله :واإلنذار ، والقول الثاني : أنهما  فيه قوالن. أحدهما : [6،  5المرسالت : ] (* ُعْذرًا َأْو نُْذراً  ِذْكراً 

 وهما اسمان أُقيما ُمقام .(ُعْذرًا َأْو نُْذراً )الملقيات إن ذكرت  المعنى : (ِذْكراً )وفيه وجه ثالث وهو أن تنصبهما بقوله :  .(ِذْكراً )

 واإلنذار ، ويجوز تخفيفهما معاً وتثقيلهما معاً. اإلعذار

 ِعَذار جمع العُذُرو، وهو َدبُوقاؤه.  عاِذره وهو األبداء يقال : قد ظهر العاذر عجم العُذُر أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 : العالمة ، يقال : العََذروأي َخطَّ ِلحيتِه.  ِعذاره استواء َشعَر الغالم ، يقال : ما أحسن : الِعَذارووهو المستِطيل من األرض. 

 على نصيبك أي أعِلم عليه. أَْعِذر

 أي ضربوه فأثقلوه. فأعذروه ضربوه وقال أبو مالك عمرو بن ِكْرِكرة : يقال :

ورجل متذّعر. ثعلب عن ابن األعرابّي  : الفََزع ، وهو االسم. الذُّْعروأي أُخيف.  َمْذعوراً  فهو ذُْعراً  فالن ذُِعر الليث :ذعر : 

 : الذَّْعرةو: أم ُسؤيد.  الذُّعرة : الفُْنُدورة. وقال في موضع آخر : الذُّْعرةو الذَّْعراءو ء. قال :: الَدَهش من الحيا الذََّعر قال :

 وأذعرته بمعنى واحد وأنشد : َذَعرته الفَْزعة. وقال ابن بزرج :

ه الريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  فريريريريريريريريريأذعريريريريريريريريريروا تان مَشَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريَ

  
وان  كريريريريريري  نَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َومْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريك وجريريريريريريري هتريريريريريريَ

  
 : بها ُجنون. مذعَّرة ، ونُوق مذعورة نة :والعرب تقول للناقة المجنو

ً  من أسفل الُجبَّة أذرع ِذراعيه وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن رسول هللا ذرع :  أي  أذرع ذراعيه ، قال النضر : إذراعا

 اليد بالكتابة أي سريع اليد. الحّرانّي عن ابن السكيت : هذا ثوب َسْبع في َذِريع أخرجهما. ورجل
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 ، وقله :  انية ألن األ ريريريبار مذّكرأب. وقال الليث : ذراع مؤنَّ ة ، ت ول : هذه األذرع  انية ف الوا : سريريريبع ألن
 .مذروع وهو ذارع فأان أَْذَرعه ال وب وغته َذَرعه وق  من َطَرف املرفق    طرف اإلصريريريريريريريريريبع الوسريريريريريريريريري ى. الذراع
َبامسته يذرِّع والرجل : اسريريريريريريريريريريريريم جامع يف كل ما يسريريريريريريريريريريريريمَّى ي ا  من الرومسانيني ذوي  الذِّرَاعو . قال : تذريعا   يف سريريريريريريريريريريريريِ

يّ  مذراع ، وي ال : مذراع ال ابَّة : قوائمها ، وامس ها مذاريعو األب ان. قال :   مذارعو  .املَذارع ، وثريْور َمْو ريريريريريريريريريريريريريريِ
ال ادسريريريريريريريريريريريريريرييَّة : هي البالد اليت بني الريف والرَب ن م ل  املذارع نوامسيها. أبو عبي  عن أيب عمرو قال : األر. :

زَاِلف أيضريريريريريريريريا . وقال الليث : مو 
َ
:  الذِّرَاعو  سريريريريريريريريريع فاش  ، ال يكاد اللاس يت افلون. : َذريع واألنبار ، وهي امل

 الذريعةو  : مَسْل ة يعلَّم عليها الرَّْمي. الذَّرِيعةو  العامل َصْ ر ال لاأب. قال : ِذراعو  ِ َة ب  ثعلبة من اليَمن. قال :
الرامي من الصريريريريي  فتميه. ويسريريريرييَّ  اجَلَمل مع الصريريريريي  مسىت أيتلفا ، و ةريريريريي الصريريريرييَّاد    َجْلبه  : َ َل َيسريريريريتِ  به

 .م ْذرِع : ول  الب رأب الومسةيَّة ، وأ ّمه الذَّرَع فتمي الصيَ   ذا أك به. أبو عبي  :
 : بلد تنسب إليه الخمر. أذرعاتوقال :  .ِذْرعان أي ذوات الُمْذِرعات وقال الليث : هنّ 

 وأنشد بعضهم :

ا مريريريريريريريريريرين أذرعريريريريريريريريريريا     أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّورهتريريريريريريريريريري 

  
 بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرَب أد  دارِهريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريريال  

  
، فأّما الفتح فخطأ ، ألن نصب تاء الجميع وفتحه وحفضها  أذرعات قال : وهذا أكثر الرواية. وقد أنشد بالكسر بغير تنوين من

كسر. قال والذي أجاز الكسر بال َصْرف فألنه اسم لفظه لفظ جماعة لواحد. والقول الجيد عند جميع النحويين الصرف ، وهو 

هو اسم لمكان واحد ، ولفظه لفظ على الكسر والتنوين ، و [198البقرة : ] (ِمْن َعَرفاتٍ )مثل َعَرفات ، والقُّراء كلهم في قوله : 

ع جمع. أبو الهيثم : من الناس : الذي أُّمه أشرف من أبيه. قال : والَهِجين : الذي أبوه عربي وأّمه أََمة. وأنشد هو أو غيره  المذرَّ

: 

ة   ذا  هريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّي  ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ

  
 لريريريريريريريريريريريريه ولريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريذاك املريريريريريريريريريريريريذرَّع   

  
ً  وإنما سّمي عا الِحَمار نََزع بهما إلى الحمار في الّشبَه ، وأُّم البغل  ِذَراع َرْقمين كَرْقَمتَيْ  ذراعيه ألن فيتشبيهاً بالبَْغل ،  مذرَّ

 وقال األعشى : .ذارع الِزقاق ، واحدها الذوارع أكرم من أبيه.

لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه و   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياربريريريريريريريريريريون  ذا الريريريريريريريريريريذوارع أ غريريريريريريريريريريْ

  
الد  ال بريريريريريريريري ريريريريريريريريارف وتريريريريريريريريِ و الريريريريريريريريِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع كانت خفيفة اليدين بالغَْزل. ويقال :إذا  ِذَراع أبو عبيد : امرأة ، والعرب  ذراعيه فالن لبعيره إذا قَيَّده بفضل ِخطامه في ذرَّ

ً  تسّميه ً  . ويقال : ضقت باألمرتذريعا ً و َذْرعا ً  ، نصبت ِذَراعا الً ؛ ألنه كان في األصل ضاق ذْرعا  ذرعي ألنه خرج مفسراً محوَّ

ا ُحّول الفعل خرج قوله ً َذْرع به ، فلمَّ  مفسراً. ومثله قَِرْرت به َعيناً وِطبت به نَْفساً. ا

 يوضع موضع الطاقة. واألصل فيه الذَّْرعو
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ته َيْذرَع أن َعة َ ْ وه ، فإذا محلته على أك ر من َطْوقه قله : ق  أب ر   َذْرعا   الَبِعت  بي يه يف سريريَ على َقْ ر سريريَ
ل عليه.، أي محلته من الست على أك ر من طاق َذْرَعه بعتك  ته مسىت يريْبَ ر وَ   َّ عل ه َضْعفا  عمَّا محِ 

له لك نَْقداً. الذراع ومن أمثال العرب السائرة : هو لك على َحْبل  َذْرع ، ويقال : ما لي به الذراع والَحْبل ِعْرق في ، أي أَُعّجِ

إذا كان سابقاً ، وأصله الفرس يلحق الوحشّي  مذّرع : شريع واسع الَخْطو. وفرس َذريع أي ما لي به طاقة. وفََرس ِذَراع وال

خ الفرس بذلك الدم فيكون عالمة لسْبقه. ومنه قول تميم بن أُبَْي بن مقبل  ذراعي وفارُسه عليه ، فيطعُنه طعَْنة تفور بالدم فتلّطِ

 يصف الخيل فقال :

  الل بيو  اَّّي ملها مذرَّع
عة والَضبُع  ومنه قول الهذلي : أذرعها لسواد في ُمَذرَّ

 مذرَّعة أ َمْيَم هلا فَِليل
 الدابَّة : قوائمه. ومنه قول ابن خذَّاق العبدّي يصف فرساً : ذرعاتو

ل تعريريريريري و  ذا عريريريريري     فريريريريريأْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه كتيس الَربريريريريريْ

  
وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريري   عريريريريريريريلريريريريريريريى َذرِعريريريريريريريا  يريريريريريريريعريريريريريريريتريريريريريريريلريريريريريريرينَي  ريريريريريريري 

  
ول : لم يَْبذلن جميع ما عندهن من الَسير. ويقال أي على قوائم يعتلين َمن جاراهن وهّن يْخنِْسن بعض جريهّن أي يُْبقين منه ، يق

. وهو البعير الذي يستتِر به الرامي من الصيد الذَِّريعة الليلة أي سبَبي وُوصلتي الذي به أتسبَّب إليك ، أُِخذ من َذريعتي : فالن

 ويخاتله حتى يُْكثِبُه فيرميه.

 وقال أبو َوْجَزة يصف امرأة :

هريريريريريريريريرية  طريريريريريريريريريافريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريه ذا  ألريريريريريريريريريوان مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريّ

  
ّن ال تريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريي وال تريريريريريريريريري ع     َذريريريريريريريريريريعريريريريريريريريرية اجلريريريريريريريريريِ

  
عته : الَخنِق ، وقد التذريع أراد كأنها ِجنّية ال يُطَمع فيها وال يُعلَم ما في نفسها. أبو ُعبيد عن األموّي : وقال أبو  إذا َخنَقته. ذرَّ

ً  زيد :  ذراعه فالن الجريَد إذا وضعه على عتذرَّ  وعضِدك فَخنَْقته. وقال األصمعي : ذراعك إذا جعلت ُعنُقه بين ذّرعته تذريعا

 فَشطَّبه. ومنه قول قيس بن الَخطيم :

ى كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ رّان تريريريريريريريريريري   
 تريريريريريريريريريرى َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريري

  
رصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  أبيريريريريريريري ي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواطريريريريريريري    َذرُّع   ريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
المنقّية قال : والِخْرصان أصلها القضبان من الجريد ، والشواطب جمع الشاطبة. وهي المرأة التي تقُشر العَِسيب ثم تلقيه إلى 

وكل قضيب من  .تتذّرعهو ذراعها فتأخذ كّل ما عليه بسّكينها حتى تتركه رقيقاً ، ثم تلقيه المنقّية إلى الشاطبة ثانية فتشُطبه على

ينكسر فيسقط. قال :  ذراع ، قدر التذّرع وقال أبو عبيدة : شجرة ُخْرص. وهذا كله قول األصمعّي حكاه عنه ابن السكيت. قال :

والِقَصد عنده واحد. قال : والِخْرصان : أطراف الرماح التي تلي األِسنَّة ، الواحد ِخْرص وُخْرص وَخْرص. قلت :  التذّرعو

 أي ال تَْعُد بك قدَرك. بذرعك البعير يده إذا مدَّها في السير. ويقال اقِصد ذرع وقول األصمعّي أشبههما بالصواب. ويقال :

 بُْعدَ  تذارع ضواجه ونواحيه. ويقال : هذه ناقةالوادي : أ مذارع وقال ابن شميل :
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 ذا أسريريريريريريريريريريريريريريرعه فيها كأَنا ت يسريريريريريريريريريريريريريريها. وقال  َتْذرعهاو الفالأب  تذارع وهي لت  عه. ذراعهاو ال ريق أي متّ   عها 
 الراجز يصف اإلبل :

لريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياو  مريريريريريريريريْ اق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذَرعريريريريريريريرين الريريريريريريريريَرقريريريريريريريريَ  هريريريريريريريرين يريريريريريريريريَ

  
ل املريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريا  حريريريريريريريريري   َذرْع الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريواطريريريريريريريريريي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ع ويقال : النواسج ، الواحدة ناطية.والنواطي :  ع فالن بكذا إذا أقرَّ به ، وبه سّمي َذرَّ أحد بني َخفَاجة بن ُعقَيل وكان قتل  المذّرِ

ع رجالً من بني َعْجالن ثم أقرَّ بقتله فأقيد به فسّمي عت أنت« : نوادر األعراب»وفي  .المذّرِ بيننا هذا وأنت سحلته ، يريد :  ذرَّ

 : َحَسن الِعشرة والمخالطة. ومنه قول َخْنساء : َذِرع لسبَّْبته ، ورج

يريريريريريريريريريريريريل  رع َذرع  لريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل خمريريريريريريريريريريريريِ   جريريريريريريريريريريريريَ

  
 يف اَّريريريريريريريريريريروب  ذا القريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريارو  

  
 َذَرعه إذا أفرط في الكالم. ويقال أذرع : كثرة الكالم واإلفراُط فيه ، وقد اإلذراع إذا خالطته. أبو زيد : مذارعة ويقال : ذراعته

ع الرجل إذا أخرجه. أبو عبيد عن أبي زيد : أذرعه إلى فيه ، وقدالقيء إذا َسبَق  ً  فالن َذرَّ ك تذريعا في السعي  ِذَراعه إذا حرَّ

: الطويل اللسان  الذَِّرعوواندر أو َرَعف واسترعف إذا تقّدم. قال :  انذرعواندرع  واستعان بها. ثعلب عن ابن األعرابّي :

 والنهار.بالشّر. وهو الَسيَّار الليَل 

 [ابب العني والذال مع الَّلم]

 ع ذ ل
 : مستعملة. [ذلع]عذل ، لذع ، ذعل 

 العواذلو .العاذل جمع العُذَّالو. َعَذالً و َعَذل يَْعِذُل َعْذالً  مثله. وهو مصدر العََذل : اللَْوم. وقال غيره : العَْذل قال الليث :عذل : 

 .العاذالت ، ويجوز العاذلة من النساء جمع

 هذه أيّامٌ  قال : وقول العرب : .المعذول : اإلْحراق ، فكأن الالئم يُْحِرق بعَْذله قلب العَْذل أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 إذا كانت نهاية في الحر من هذا. ُمْعتَِذالت

 الَحّر.إذا كانت شديدة ـ  بذال معجمةـ  معتذالت أبو عبيد عن األصمعّي : هذه أيام

 وأنشد أبو نصر عن األصمعّي :

 لوَّامة المه بلوُ  ِ َه ِ 
 قال : الِشَهب أراد : الشهاب ، كأن لومها يحرقه.

ة. قال : وجمع العُذُل وقال ابن األعرابّي أيضاً : أيضاً. وفي حديث ابن عبّاس أنه سئل عن  ُعذُلـ  الِعْرقِ ـ  العاذل : األيَّام الحارَّ

 يغذو. العاذل : ذاكالمستحاضة ، فقال 

 : هو اسم الِعْرق الذي يسيل منه دم االستحاضة. العاذل قال أبو ُعبَيد :

 ً  أي الم نَْفَسه وأْعتب. فاعتذل أبو ُعبَيد عن األحمر : َعَذْلنا فالنا

 أي رمى ثانية. اعتَذل وقال ابن السكيت : سمعت الِكالبّي يقول : َرَمى فالن فأخطأ ثم

 َسلَمة عن الفّراء أنه قال : سمعت المفّضل الّضبّي يقول : كانت وروى أبو العباس عن
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، ولةريريهر رمضريريان : انتق ، ولةريريوال : َوِعل ، ولذي الَ ْع أب : َوْرنة ،  عاذل العرب ت ول يف اجلاهلية لةريريعبان :
َفر : انجر ، ولربيع األول : َ ّوان ، ولربيع ا   ِ ِر : َوْبصريريريريريريريريريريريريريريان.ولذي اَِّجَّة : بري َرك ، وحملّرُ : مؤمتر ، ولصريريريريريريريريريريريريريريَ

 مس َلني ، ولرج  : األصّم. وجلمادي األو  : ر َ  ، ولآل رأب :
ً  قال الليث :لذع :   ، والقَْيح تلتذع قال : والقَْرحة إذا قيَّحت فالناً بلساني. لذعتُ و. وهي ُحْرقة كُحْرقة النار. قال : لََذع يَْلَذع لَْذعا

 الجناَح إذا رفرف ثم َحّرك شيئاً قليالً جناحيه. يَْلَذع . قال : والطائريلذعها

  : الَحِديد الفؤاِد. وقال الهذلّي : اللَّْوَذِعيّ  أبو عبيد :

 فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا  ل  أهريريريريريريريريريل الريريريريريريريريري ار مل يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريفريريريريريريريريريّرقريريريريريريريريريوا

  
ل  و   المسريريريريريريريِ فَّ عريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريلريريريريريوذعريريريريريي  اَّريريريريري   قريريريريريريري   ريريريريريَ

  
 .اللََّذعات بَطَرف الِميَسم. وجمعها لَْذعتين أو لَْذعة فالن بعيره في فخذه لََذع وقيل : هو الَحديد النْفس. ويقال :

 : اإلقرار بعد الجحود. قلت : وهذا حرف غريب ما رأيت له ذكراً في الكتب. الذََّعل أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :ذعل : 

فين :ذلع :   األْذلِغّي ، بالغين ال غير.والصواب :  الضخم من األيور الطويُل. قلت :ـ  بالعينـ  األذلعيّ  قال بعض المصّحِ

 [ابب العني والذال مع النون]

 ع ذ ن
 [.عذنـ ] أهملت وجوهها ما خال : اإلذعان

 [.49النُّور : ] (َوِإْن َيُكْن هَلُُم احْلَقُّ َيَُْتوا ِإلَْيِه ُمْذِعِننيَ )قال هللا جّل وعزَّ : ذعن : 

 مقّرين خاضعين. (ُمْذِعِننيَ )قال ابن األعرابّي : 

لي بحقّي  أذعن اإلسراع مع الطاعة ، تقول : قد في اللغة : اإلذعانومسرعين. قال :  قال أبو إسحاق : جاء في التفسير :و

 معناه : قد طاوعني ِلما كنت ألتِمسه منه ، وصار يُسرع إليه.

ً  إذا انقاد وَسِلس بناؤه : أذعن : االنقياد ، اإلذعان وقال الليث : : َسِلسة الرأس منقادة لقائدها. قال  مذعان اقةون .َذِعن يْذعن َذَعنا

 : منقادين. ُمْذِعنِينَ  : وقوله :

وكذّانته بمعنى  َعذّانته والعرب تقول : َكَذبت : اإلست العَذانة أهمله الليث. وروى إسحاق بن الفرج عن َعّرام أنه قال : عذن :

 واحد.

 إذا آذى إنساناً بالمخالفة.الرجل  أعذن وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 [ابب العني والذال مع الفاء]

 ع ذ ف
 عذف ، ذعف : مستعمالن.

 .الذعاف : ُجعل فيه مذعوف وطعام : سّم ساعة. الذَُّعاف قال الليث : ذعف :

 وأنشد : .ذُعافوأبو ُعبَيد عن الكسائّي : موت ذُؤاف 
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 َجْوُّالو س تهّن كأسا  من ذ َعاف 
 اللعَاب : سريعة القتل. َذْعف وحيَّة

 أبو العباس عن ابن األعرابّي :عذف : 
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 املرارا . : السكو . قال : والذُّع وف : الع ذ وف
ً  أبو عمرو : ما ذقت  وال َعُدوفاً أي ما ذقت شيئاً. وقد مرَّ تفسيره فيما تقدم. َعذُوفا

 [ابب العني والذال مع الباء]

 ع ذ ب
 عذب ، بذع ، ذعب : مستعملة.

 إذا استقوا ماء استعَذبواوماؤهم. قال :  َعذُب القوم إذا أعذبو: طيب.  َعْذب فهو يَْعذُب ُعذُوبة الماء َعذُب قال الليث ::  عذب

 ً ً  الحمار عذبو. َعْذبا  الرجل عن األكل فهو يَْعذُبوإذا لم يأكل العَلَف من شّدة العطش. قال :  َعذُوبو عاذب فهو يَعذُب ُعذوبا

ً و صائم وال مفطر.: ال  عاذب ً و،  أعذبته إعذابا  أعذبته . كقولك فطمته عن هذا األمر. وكل من َمنعته شيئاً فقدعذَّبته تعذيبا

ً وقال :  .عذّبتهو ً و عذَّبته تعذيبا قضيب  َعَذبةو .َعَذباتهاو َعَذبها َطَرفه ، وأطراف السيور السوط : َعَذبةو .العذاب من عذابا

ماء معروف بين  : العَُذيبوِشَراك النعل : المرسلةُ من الشراك.  َعَذبةو .العََذب ّق في مقدَّمه. والجميعالَجَمل : أَسلَته المستدِ 

 عن النساء. أَعِذبوا القادسية وُمِغيثة. وفي حديث علّي أنه َشيَّع سريَّة فقال :

 ك يكسركم عن الغَْزو. وكّل َمن منعته شيئاً فقدقال أبو عبيد : يقول : امنعوا أنفسكم عن ذكر النساء وَشْغل القلوب بهّن ؛ فإن ذل

 .أعذبته

 وقال َعبِيد بن األبرص :

وب بريريريريريريريريعريريريريريريريري   هلريريريريريريريريهريريريريريريريريم و  بريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريبريريريريريريريريّ لريريريريريريريريوا الريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريل   ّروا   جريريريريريريريَ ِذبريريريريريريريواو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريا فريريريريريريري ريريريريريريريِ  َأعريريريريريريريْ

  
 سواء. العَذُوبو العاذبوقال 

ً  ويقال للفرس وغيره : بات  إذا لم يأكل شيئاً ولم يشرب ألنه ممتنع من ذلك. وأنشد : َعذُوبا

ذ و   لريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرياء كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريه   فريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريل  ذا مريريريريريريريا أفريريريريريريريردتريريريريريريريه الريريريريريريريكريريريريريريريواكريريريريريريري    هريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يصف ثوراً َوْحشياً بات فَِرداً ال يذوق شيئاً.

: أنه الذي ال  العاذبو ذُوبالعَ  وقول أبي عبيد في قلت : .العاذب : الذي ليس بينه وبين السماء ُسترة. وكذلك العَذُوبوقال : 

 : الذي يمتنع عن األكل لعطشه. العَذُوب يأكل وال يشرب أصوب من قول الليث : إن

 غيره إذا منعه فيكون الزماً وواقعاً ، مثل أملق إذا افتقر ، وأملق غيره. أعذبوعن الشيء إذا امتنع ،  أعذب ويقال :

 اللسان : َطَرفه. َعَذبةولميزان ، : الَخيط الذي يُرفع به ا العََذبة أبو عبيد :

 : الَرِحم. العََذابة : ما يخرج على أثَر الولد من الَرِحم. وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال : العََذب وقال غيره :

 وأنشد :

بريريريريريِق مريريريريريريرياءهريريريريريريرياو   كريريريريريلريريريريريريريه كريريريريريريريذاِ  اَّريريريريرييريريريريريض مل تريريريريري 

  
َذابريريريريريريريريرية طريريريريريريريريرياهريريريريريريريريرو    ال هريريريريريريريريريي مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 : َرِحم المرأة. العذابةوقال : 

 عنك : أي انتهيت. استعذبت وقال اللحياني :
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 أي ال ِرْعَي فيه وال كأل. َعَذبة ويقال : مررت بماء ما به

 ، الحوض حتى يظهر الماء أي اضرب َعْرَمضه. َعَذبة ويقال : اضرب

. وَعذُوبات الناقة معذبة أيضاً واحدها المعاذب النوائح هي المآلي : وهي َعَذبو .َعَذب : الغُْصن وجمعها العََذبة وقال الكسائّي :

 : قوائمها.

 إذا جعلت له ِعاَلقة. معذَّب السوط فهو عذَّبت وقال ابن األعرابّي :

 السوط : ِعاَلقته. َعَذبةوقال : 

 وذَوابة. َعَذبة وقال أبو زيد : يقال للِجلدة المعلَّقة َخْلف ُمْؤِخرة الرحل من أعاله

 وأنشد :

هريريريريريريريريم  عريريريريريريريريو ملريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريالريريريريريريريريوا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري قريريريريريريريريه ورفريريريريريريريريَّ

  
ْتا  يريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريت ذوائريريريريريريريريريريريريريَ  األكريريريريريريريريريريريريريوار   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 على غير قياس. العذبة معاذب وِمْعَوز. وجمع َعَذبة عمرو عن أبيه : يقال لِخْرقة النائحة

 كالمذعور. المبذوعو : شبه الفََزع. البََذع قال ابن المظفّر :بذع : 

وا أي فزعوا فتفرّ  بُِذعوا ويقال :  قوا. قلت : وما سمعت هذا لغير الليث.فابذَعرُّ

 : قَطْر ُحْب الماء. البَْذع وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 إذا قََطر. بََذعوقال وهو الَمْذع أيضاً. يقال : َمَذع 

 أهمله الليث.ذعب : 

وروى أبو تراب لألصمعّي أنه قال : رأيت القوم مذعاً بيِّن كأنهم ُعْرف ِضْبعان ، ومثعابِّين بمعناه ، وهو أن يتلو بعُضهم بعضاً 

 إذا سال واتصل جريانه في النهر. انذعبوقلت : وهذا عندي مأخوذ من انثعب الماء 

 [ابب العني والذال مع امليم]

 ع ذ م
 مذع. استعمل من وجوهه : عذم ،

 : المالمة. العَِذيمةوإذا َعنَف في لومه.  َعَذم يَْعِذم َعْذما : األخذ باللسان واللوُم ، وقد العَْذم قال ابن المظفّر :عذم : 

 وقال الراجز :

 يريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريّل مريريريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريريرياراه يف عريريريريريريريريريريريريريذائريريريريريريريريريريريريريم 

  
م   فريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريِ ْريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  وان جريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريري 

  
انشداخ ورقه إذا مِسَستْه ، وله ورق كورق  َحْمض يَْنتمىء ، وانتماؤه :شجر من الْ  : العُذّاموأي َعُضوض. قال :  َعذُوم وفرس

: العَُض. وذكر عن ُعَمارة بإسناد له  العَْذم . وأخبرني المنذرّي عن الَصْيداوّي عن الرياشّي أنه قال :ُعذَّامة القاقّل ، والواحدة

الرجل إذا أربع لها بالكالم أي تشتمه إذا سألها المكروه ،  تَْعِذم : والمرأةعن ذلك. قال  ألْعِذمنَّك : الَمْنع ، يقال : العَْذم أنه قال :

: اللّوامون والمعاتِبون. وفي  العُذُمو .َعذُوم : البراغيث ، واحدها العُذُم وهو اإلرباع. أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 َعَذمته عن كذا وكذا وأعذمته أي منعته.« : النوادر»

ً  أهمله الليث. وقال أبو عبيد : قال الكسائي : إذا أخبر الرجل ببعض الخبر وكتم بعضاً قلت :مذع :   وماش َمَذع يَْمَذع َمْذعا
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ذَّاع  يش َمْيةريريريريريريريريريريريريريا . وقال غته : ي ال للكّذاب :
َ
فالن  يلا   ذا  َمذَع  ذا َكَذب. وقال املفضريريريريريريريريريريريريريل َمذَع ، وق  امل

ذْع األعرايب :مَسَلف. أبو العباس عن ابن 
َ
ذْع : سريريريريريريريريريريريريريرييالن املزادأب. امل

َ
: السريريريريريريريريريريريريريرييالن من العيوِن اليت تكون يف  امل

ّذاع َ َغَفا  اجلبال. وقال أبو ُّي  :
َ
 ، الكذوب الذي ال وفاء له وال حَيفظ أمس ا  بيتهر الَغْي . امل

 أبواب العني والثاء

 [ابب العني والثاء مع الراء]

 ع ث ر
 مستعملة. عثر ، ثعر ، رعث ، رثع ، ثرع :

َُما اْسَتَحقَّا ِإَْثاً )قال هللا جّل وعّز : عثر :  معناه : فإن اطُّلع على أنهما قد خانا. وقال هللا  [107الَمائدة : ] (فَِإْن ُعِثَر َعلى َأِنَّ

إذا هجم على  يَْعثُر ُعثُوراً  الرجل َعثَر معناه : وكذلك أَْطلعنا. وقال الليث : [21الكهف : ] (وََكذِلَك َأْعثَ ْرَّن َعَلْيِهمْ )جلَّ وَعزَّ 

. وعيوب الدواّب ِعثَاراً  الفرس َعثَرو،  يَْعثُر َعثْرة الرجل َعثَروفالناً على أمر أي أطلعته.  أعثرتوأمر لم يهُجم عليه غيره 

: الِعْذي  العَثَِريّ  َراح والِرَماح وما شاكلها. أبو ُعبيد عن أبي عمرو :والِعَضاض والِخراط والِض  الِعثار تجيء على فِعَال ؛ مثل

 عاثور من الزروع : ما ُسِقي بماء السيل والمطر وأُجِري إليه الماُء في المسايِل وُحفر له العَثَِريّ  ، وهو ما سقته السماُء. قلت :

شّر وعافور شّر إذا وقع في َوْرطة  عاثور وقع فالن في ا يقال :. ومن هذالعاثور عواثير وجمع أي أتّي يُْجرى فيه الماء إليه.

الَمِسيل أو في خّد َخدَّه سيُل المطر فربما أصابه  فيتعثّر بعاثور وأصله الرجُل يمشي في ُظْلمة الليل لم يحتسبها وال َشعَر بها.

 منه َوْثء أو َعنَت أو كسر.

 من بغاها»قوله :  .«كبَّه هللا لمنخره العواثر ن قريشاً أهل أمانة ، َمن بغاهاإ»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

بها كالعاثور الذي يَُخّد في األرض فتعثّر به اإلنسان إذا َمرَّ به ليالً وهو ال يشعر به  تَْعثُر أي بغى لها المكايد التي« العواثر

ً  فربما أَْعنته. ً  وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : يقال : جاء فالن رائقا بتشديد الثاء إذا جاء  َعثَِّريّا

الذي جاء في الحديث ، ألن الذي في الحديث مخفّف الثاء ، وهذا مشّدد الثاء ، ونحو  العَثَريّ  فارغاً قال أبو العباس : وهو غير

بتخفيف الثاء ، وكان شمر يشّدد الثاء فيه ، والصواب تخفيفها ؛ كما قال أبو العباس  العَثَريّ  ذلك قال أبو الهيثم في الِعْذي : إنه

: ليس في أمر الدنيا وال في أمر اآلخرة. وقال الليثي في قول  َعثَريّ  لوأبو الهيثم. وروى شمر عن ابن األعرابّي أنه قال : رج

 وأنشده األمويّ  : الغُبَار. قال : الِعثْيَر قال : يعني المتاِلف. أبو عبيد :« العاثور وبلدة كثيرة»الراجز : 

 ترى هلم مسول الِصَ ْعل ِعْ ته
فإنه مبنّي على مثال فَْيعَل. وروى  َعْيثَرٌ  وأما قولهم : ما يرى لفالن أَثٌَر وال : الغبار الساطع. الِعثْيَر يعني الغبار. وقال الليث :

 األصمعّي عن أبي عمرو بن العَاَلء أنه قال : بُنيَْت َسْيلَُحون : مدينة باليمن في
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ْيلحني أَثريٌر وال ، وهااتن   ريرٌ َعيريْ   انني أو سريريريريريريريريبعني سريريريريريريريريلة ، وبليه بريرَاِقش َومعني ِبغ سريريريريريريريريالة أي يهم ، فال يرى لسريريريريريريريريَ
 قائمتان. وأنة  قول عمرو بن مع يكرب :

ني  عريريريريريريريريريريريريِ ش أو مريريريريريريريريريريريريَ رَاقريريريريريريريريريريريريِ  دعريريريريريريريريريريريرياان مريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريريريريريَأ ريريريريريريريريريريريريع واتريريريريريريريريريريريريأَلب بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريع  

  
: أخفى من األَثَر ،  العَْيثَر فهو الغبار. وقال الرياشي : الِعثْيَر تبع ألثر. قال : وأما العَْيثَر وَمِليع : اسم طريق. وقال األصمعّي :

 وأنشد : َعْيثر : َعين الشيء وشخصه في قوله : ماله أثر وال العَْيثَر يقال : إن

 لريريريريريريعريريريريريريمريريريريريرير أبريريريريريرييريريريريريريريك   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريرير بريريريريريرين عريريريريريريمريريريريريريرو

  
 لريريريريريريريري ريريريريريريريري  عريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريرير  طريريريريريريريريتك لريريريريريريريريو تريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريف   

  
: ما قَلَْبت من تراب أو َمَدر أو طين بأطراف أصابع رجليك إذا مشيَت وال  العَْيثَر يريد : لقد أبصرت وعاينت. وقال الليث :

: الكِذب ،  العثْر . وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :َعْيثراً  يرى من القََدم أثر غيره ، فيقال : ما رأيت له أثراً وال

 والبائن ، يريد : في الحق والباطل. العَثْر يقال فالن في

تركت القوم في  دون الغَْيثَرة. وقال األصمعي : العَْيثرة وَغْيثَرة شديدة ، وكأن َعْيثَرة ابن األعرابي يقال : كانت بين القوم وقال

االطالع على  العَثَر : الشخص العَْيثَرو. قال : َعْيثراً  أي في قتال دون القتال. قال ويقال : ما رأيت له أثراً وال َعْيثرةوَغْيثرة 

 وقال أبو سعيد في قول األعشى : : موضع وهو مأَسدة ، جاء على فَعَّل مثل بَقََّم. َعثَّروالرجل.  ِسرِّ 

 فريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريه وقريريريريريريريريريريري  أورثريريريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريؤا

  
ارهريريريريريريريريريريريريا  ْ عريريريريريريريريريريريريا  خيريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَّ  د صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بها فابتُلَي بهواها وتزّود منها َصْدعاً في فؤاده. َعثَر هو األعشى عثَّارها قال :

 : اسم واد. ُعثَارىو

إذا ُميّز أهل الجنَّة من أهل النار أُخِرجوا قد اْمتُِحشوا »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىَرَوى أبو الزبير عن جابر عن النبي : ثعر 

في هذا الحديث : رؤوس الطراثيث ، تراها إذا خرجت من  الثعاريرو .«الثعارير فيُْلقَون في نهر الحياة فيخرجون بيضاً مثل

 الثَّعَرو. قال : ثُعرور : الثآليل واحدها الثعارير : األرض بيضاً ُشبّهوا في البياض بها. وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال

ة. ويقال لرأس الُطْرثُوث : الثُّْعرورو : كثرة الثآليل. قال : ، وكأنه َكَمرة َذَكر  ثُْعرور أيضاً : ثََمر الذُْؤنُون وهي شجرة ُمرَّ

 : الرجل القصير. الثُّْعرورة الرجل في أعاله. وقال الليث :

 الثعاريرو : قِثّاء صغار. قال : وهو الثُؤلول ، وهو قَُراد الثَْدي وهو َحلَمته. قال : الثُّْعرور  في موضع آخر :وقال ابن األعرابيّ 

 ، وهي شجرة السّم إذا قُِطر منه في العين مات صاحبه َوَجعاً. الثُّْعر : لغة في الثَّْعر : نبات يشبه الِهْليَْون. وقال الليث :

ً ـ  وكّن في حْجرهـ  أنه كان يحلِّي بنات فالن وسلمعليههللالىصُروي عن النبي رعث :   من ذهب. ِرَعاثا

َعاث رَعثَة قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : واحد ْعثو ، وهو القُْرط. قال : َرْعثةو الرَّ  في غير هذا : الِعْهن من الصوف. الرَّ

 وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن
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ْلف يف أعلى األذن. وقال الليث : الرََّع ة األعرايّب قال : ال يك وهي َِّْيته  َرْع ة : الرَّْع ة يف أسريريريريفل األ ذ ن الةريريريريَ
وكّل ِمْعالق كال  ْر  وحنوه   ذا ابيضَّه أطراف َُّمَنيتْيها. قال : َرْع ا   الَعلريْز   َرَعَ هِ و املِْعَزى : َُّمَنتاها.  َرع َتاوَ  قال :

 َذَ ذب من الِعْهن تعلَّق من اهلوادج ُّيلة  هلا ، وامس ها : الرُّع ثو قال :  .ِرَعال يعلَّق من أذن أو قالدأب فهو
التريْلَتلة تتخَّذ من ج ف ال َْلعة ي ةريريريريريريريريريريرب هبا. ومس ِكي عن بعضريريريريريريريريريريهم أنه قال : ي ال لراعوفة  الرَّْع ةو . قال : َرْع ة

اروتفسريريريريريريريريريريريريته يف ا .األ ْرع وثةو . قال : وهي األ ْرع وفة راعوثة الب ر :  َرعَّث لعني والراء. وَبةريريريريريريريريريريريريَّ
 ِلَرَعال ّ ي م َرع ا   امل

 كانه يف أذنه.
 الرجل إذا َطفَّل على قوم. ثَِرع أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :ثرع : 

 .وهو الذي يرضى من العطيّة بالطفيف ، ويخادن أخدان الَسْوء راثع أبو عبيد عن الكسائي : رجلرثع : 

ً  وقد  : حريص ذو َطَمع. راثعو َرثِع . وقال الليث : رجلَرثِع َرثَعا

 [ابب العني والثاء مع الَّلم]

 ع ث ل
 علث ، عثل ، ثعل ، لعث : مستعملة.

الَحّرانّي : المخلوط. قال : وقد سمعناه بالغين : مغلوث ، وهو معروف. ـ  بالعينـ  : المعلوث أبو عبيد عن الفّراء قال : علث :

ً  الطعامَ  َعلَث : أن يُخلط البُّر بالشعير ، يقال : العَْلث عن ابن السكيت قال : شّدة  : العَلَثو. ومنه اشتّق ُعالثة. قال : يَْعِلثه َعْلثا

: طعام  يقال بعُض القوم ببعض قلت : والذي ذكره ابن السكيت بالعين يجوز في جميع ما ذكر في الغين. َعِلث القتال. يقال : قد

ورجل َغِلث : مالزم لمن طالب قتال أو غيره ، وهو صحيح كله. وُعاَلثة : اسم رجل ، وهو الذي  َعِليثومغلوث وَغِليث 

 الَزْنُد إذا لم يوِر ، واعتاص ِعاَلثة. وأنشد : اعتلث قال : ويقال : .َعلَث يَجمع من ههنا وههنا. وقد

 فإين غت معِتلث الّزاَِند
من الِسَهام : الذي ال خبر فيه  المعتلثوفالن َزْنداً إذا أخذه من شجر ال يُدرى أيُورى أم ال.  اعتلث َصْلد الزناد. ويقال :أي غير 

وحكى النضر عن الجعدّي : َغلَثوا البُّر بالشعير أي خلطوه ، وهو  .َعليث ، قاله ابن شميل. أبو زيد : إذا ُخلط البُّر بالشعير فهو

 أن يخلط الشعير بالبّر للزراعة ثم يحصدان ويجمعان معاً. والِجْربة : المزرعة ، وأنشد : ل أبو الجّراح : الغَليث :الغَِليث. وقا

ة   ْربريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياه ذوا  الريريريريريريريريريريَ ّر واجريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريّز جريريريريريريريريريريِ

  
ُو و عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا    تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريا َدرُّ كريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريْ

  
 إذا َجبَرت على غير استواء. وأنشد غيره : تَْعثُلعثَلَت وَعثََمْت يَُده  أهمله الليث. وقال الفّراء : يقال :عثل : 

هريريريريريريريريريَج الريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريال عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى يريريريريريريريريري يريريريريريريريريريه   تريريريريريريريريريرى مريريريريريريريريري 

  
رْب   لريريريريريريريريريريريريه جبريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأن عريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ِعثَْولّ  ثَْرب الشاة ، وهو الِخْلم والِسْمحاق. وقال أبو الهيثم : رجل : العَثَل أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :  قِثَْوّل إذا كان َعيِيّا
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ال . قال : وقال   أعرايّب ولصريريريريامس    كان يسريريريريت  له ، وكلا معا   تلف  ليه ، ف ال   : أنه قري ْل  ل َفْ ما  ث ي
. ثعل  عن ابن األعرايّب : ِع ريَولٌ  بري ْلب ل ، وصامسبك هذا  .ع   ل : األمحق ، و عه الَع  ول ِق ريَول 

 زيادة ُطْبي على سائر األطباء ، وزيادة ِسّن على ِسّن. وأنشد ::  الثُّْعل أخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم قال :ثعل : 

وا لريريريريريريلريريريريريريريا الريريريريريريري نريريريريريرييريريريريريريريا وهريريريريريريم يريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريوَنريريريريريريريا  ذمريريريريريريّ

  
ل    عريريريريريريريريريْ  أفريريريريريريريريرياويريريريريريريريريريق مسريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري رُّ هلريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريري 

  
ثَِعل  وامرأة ثعالء وقد أثعل إذا كان زائد السّن. وتلك السن الزائدة يقال لها الراءول. الليث : رجل أثعل وقال األصمعّي : رجل

: السيّد الضخم إذا كان له فضول. قال :  األثعلوقال :  وهو زيادة سّن أو دخول سن تحت سّن في اختالف من الَمْنبت. ثَعاَلً 

إذا ازدحم بعضه على  ُمثِْعل : الشاة التي تُحلب من ثالثة أمكنة أو أربعة للزيادة التي في الُطْبي. األصمعي : ِورد الثَّعُولو

ومنه قول  . قلت : ويقال لجمع الثعلب ثعالب وثعالى بالباء والياء.ثُعَالة ى من الثعالب يقال لهابعض من كثرته. الليث األنث

 الشاعر :

مريريريريريريريريريرير ه  تريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريرين َّريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريري 

  
ز مريريريريريريريريرين أرانريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا     َو ريريريريريريريريريْ

  
 : الرجل الغضبان وأنشد : الثُّْعلُول أراد : من الثعالب ومن أرانبها. وقال الليث :

ِ ي و  يريريريريريريريل واجريريريريريتريريريريريريري  ول  ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريري  عريريريريريْ  لريريريريرييريريريريريس بريريريريريِ ريريريريريري 

  
ف أو ريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريْ  ال بريريريريريريريريرمريريريريريريريريا  يريريريريريريريريومريريريريريريريريا   ذا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وفي أسنانه َشَخس وهو  األَثْعل أخبث الذئاب وهو تراكب بعضها على بعض. وقيل : ثَعَل ثعلب عن ابن األعرابّي : في أسنانه

 اختالف النِبتة. ابن شميل : الثعلب :

، ويقال  ثُعَالة ، كما ترى بغير صرف ، وال يقال لألنثى : ثُعَالة ويقال لكل ثعلب إذا كان ذكراً : هذاالذكر ، واألنثى ثعلبة. 

 : كثير الثعالب. َمثْعَلة : َحّي من أحياء طّيء. وبَلَد ثُعَل لألََسد : أُسامة بغير صرف ، وال يقال لألنثى : أُسامة. وبنو

ً  الثقيل البطيء من الرجال ، وقد : األلعث أهمله الليث. وقال غيره :لعث :   وقال أبو َوْجزة السعدّي : لِعث لَعَثا

هريريريريريريريا فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْريريريريريريتريريريريريهريريريريريريرياو   نريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  عريريريريري  نريريريريريومريريريريريَ

  
م     اِن و ألريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَث و  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريُو مريريريريريريريريريريريرين هتريريريريريريريريريريريريَِ

  
 والتِهم والتِهن : الذي قد أثقله النُعَاس.

 [ابب العني والثاء مع النون]

 ع ث ن
 عثن ، عنث ، نثع : مستعملة.

ا بَُصر بهما دعا عليه  وسلمعليههللاصلىفي حديث ُسَراقة بن مالك أنه طلب النبي  عثن : وأبا بكر حين خرجا مهاِجَرين ، فلمَّ

 قال أبو عبيد : .ُعثَان فساخت قوائم فرسه في األرض ، فسألهما أن يخلّيا عنه ، فخرجت قوائمها ، ولها وسلمعليههللاصلىالنبي 

ههنا الغُبَار شبَّهه  بالعثان ، وكذلك جمع الدخان دواخن على غير قياس. وأراد العُثَان َعَواثن . وجمعأصله الُدَخان العُثان

 الثوب َعثَْنتوالمرأة بدخنتها إذا استجمرت ،  َعثَنَت بالدخان ، كذلك قال أبو عمرو بن العالء. ويقال :
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وَمْ  ون وَدِ ن  ذا فسريريريريريريريريريريريريريريري  ل  ان  ال ه وي ال  َعِ نو  َمْع ون وطعاُ  لِ ي   ذا د لته عليه مسىت َعِبق به.
 ع اننيو َطَرفها.  اللحية : ع ْ لون عليلا. وقال الليث : تري َع ِّن للرجل  ذا اسريريريريريريريريريريريريتوق  حب   َرْط  ذي د َ ان : ال

َعتا  عل  مذحبه.  ع ْ لونو السريريريريريريريريريريريريريريحاب : ما ت  َّ من َهْي هبا.  ع اننيو الر   : أوائلها.   ع ْ لونو البعت :  ريريريريريريريريريريريريريري 
ل من اللحية بع  العارضريريريريريريني من  الع  ريل ون وقال أبو ُّي  : التريْيس : ما ت  َّ من الةريريريريريريعر  ه َمْذحبه. : ما َفضريريريريريريَ

َبلة  َبلة. وق  َيمع بني السريريريَ َبلة. ع  ريل ون في ال هلما : الَع ريل ونو  طلهما. وي ال ملا ظهر ملها : السريريريَ  أبو عبي  وسريريريَ
ِع   فيه. وقال ابن مشيل : َعْ له عن الكسريريائّي : َلم الصريريغت ، والوثن :  الَعَ ن يف اجلبل وَعَفله  ذا صريريَ : الصريريَ

أي  لَّ  وأاثر الفسريريريريريرياد. وقال أبو تراب  تع يلا   فالن بيللا َعَ ن واألواثن. وي ال : اأَلع ان الكبت ، واجلماعة :
 ل اء.  الِعْ ن لوان الصريريريريريريوف العهن ، غت ب  جعفر فإَنم ي عونه:  عه ُّائ أب البكرّي ي ول : العرب ت عو أ

: ضريريريريريرب من ا  وصريريريريرية يرعاه املال  ذا كان َرْطبا   الِعْ ن قال : و عه م رك بن َغْزوان اجلعفرّي وأ اه ي والن :
 .، فإذا يِبس مل يلفع. وقال مبتِكر : هي الِعْهلة ، وهي  جرأب غرباء ذا  ُّهر أمحر

ة به بعد الشيب فقال  ُعْنثة : يَبيس الَحِلّي خاّصة إذا اسودَّ وبَِلَي ويقال له : العُْنثُوة الليثعنث :  أيضاً. وَشبَّه الشاعر شعرات الِلمَّ

: 

 عليه من ِلمَّته َعَلاِثي
ته الحلّي : ثمرتها إذا ابيّضت ويَبِست قبل أن تسودَّ وتَْبلَى ، هكذا سمعت من العرب.  َعنَاثي قلت : وشبَّه الراجز بياض ِلمَّ

 ببياضها.

القَْيء ِمن  أنثع إذا خرج الدم من أنفه غالباً له. أبو ُعبَيد عن أبي زيد : أنثعوالرجُل إذا قاء.  أنثع ثعلب عن ابن األعرابّي : نثع :

ً  فيه  ، وكذلك الدم من األنف. إنثاعا

 [ابب العني والثاء مع الفاء]

 ع ث ف
 .استعمل من وجوهه : عفث

أخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابّي :  .أعفث في الحديث أن الُزبَير بن العّوام كانووقد أهمله الليث.  عفث :

 : ال يواري َشَواره أي فرجه. وقال غيره : هو الكثير التكّشف إذا جلس. أعفث رجل

 [ابب العني والثاء مع الباء]

 ع ث ب
 ملة.عبث ، ثعب ، بثع ، بعث : مستع

ا َخَلْقناُكْم َعَبثاً أَ )قال هللا جّل وعّز : عبث :  ُتْم َأَّنَّ ً  وقد أي لَِعباً. [115المؤمنون : ] (َفَحِسب ْ :  عابث فهو عبِث يَْعبَث َعبَثا

ً  العب بما ال يعنيه وليس من باله. قلت : نََصب  .للعبث ألنه مفعول له ، المعنى : خلقناكم َعبَثا
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ً  األقِط أَْعبَثُه َعبَثْتُ  أبو ُعبيد عن الفّراء : َوِمثْته ، وُدفته. قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى : َغبثته بالغَين. قال : وقال األموي  َعبَثا

 : الغَبِيثة بالغين : طعام يُْطبخ
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 وَيعل فيه َجرَاد وهو الَغِ يمة أيضا .
ً  األَقِط َعبَث مصدر : العَْبث حّرانّي عن ابن السكيت قال :ال  أن العَبَثو. قال : العَبِيثة إذا خلط َرْطبه بيابسه. وهي يَْعبَثه َعْبثا

َغتْه على الُمَشّر اليابس ليحِمل يابسه َرْطبُه. قال : وقال أبو  َعبَثَتوبالشيء. قال :  يَعبَث ُعبَيدة : في نسب المرأة أقِطها إذا فرَّ

 في ِوَعائه أي بُّر وشعير قد ُخِلطا. بعَبِيثة : أي مؤتِشب ، كما يقال : جاء َعبِيثة بني فالن

من  َعبِيثة : الَخْلط ، وهو بالفارسيَّة : ترْف تَِرين. قال وتقول : إن فالناً لفي العَْبثو في لغٍة : الَمْصل. العَبِيث وقال الليث :

 وأنشد : الناس ، وهم الذين ليسوا من أب واحد ، تهبَُّشوا من أماكن َشتى.الناس ولَِويثة من 

 َعِبيَ ة من ج َةم وَجْرُ
 واحدة أي اختلط بعضها ببعض. َعبِيثة ويقال مررنا على َغنَم بني فالن

عن سلمة عن الفّراء قال  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب .ثُْعبان : َمِسيل الوادي ، وجمعه الثَّعَب أبو عبيد عن أبي عمرو :ثعب : 

 والَوقِيعة والغَِدير كّل ذا من مجامع الماء. الثَّْعب :

 : الذي يجتمع في َمِسيل الَمَطر من الغُثاء. الثَّْعب وقال الليث :

 ، وهو عندي : المسيل نفسه ، ال ما يجتمع في الَمِسيل من الغُثَاء. الثَّْعب قلت : لم يجّود الليث في تفسير

ً  الماء ثَعَبت الليث :وقال  الحيَّة  : الثُْعبانوالَمَطر. قال  َمثْعَب كانثعاب الدم من األنف. قال ومنه اشتُقّ  فانثعَب إذا فََجْرته ثَعَبا

 : الوجه الضخم في ُحْسن وبياض. األَثْعَبيّ  الضخم الطويل الذكر قال :

ى سامَّ أبرص ، غير أنها خضراء الرأس والَحْلق  الثُّْعبةوقال :  .أُثْعبانيّ  قلت : ومنهم من يقول : وجه : َضْرب من الَوَزغ يسمَّ

 .ثُعَب جاحظة العينين ، ال تلقاها أبداً إالَّ فاتحة فاها. وهي من شّر الدواّب. وجمعها

 والعَِرم. الثُّْعبةوأبو العباس عن ابن األعرابي قال : من أسماء الفأر البِّر 

 : دابَّة أغلظ من الَوَزغة تلسع ، وربما قَتَلت. قال : وَمثَل من أمثالهم : ما الَخَوافِي كالِقلَبة ، وال الُخنَّاز لثُّْعبةا وقال ابن دريد :

 الَوَزغة. : الُخنّازو. قال كالثُّعَبَة

 ، الصغير والكبير واإلناث والذُكران. ثعبان وقال ابن شميل : الحيَّات كلها

 األعَراف :] (فَِإذا ِهَي ثُ ْعبان  ُمِبني  )الحيَّة الذكر ، ونحو ذلك قال الضحاك في تفسير قوله تعالى :  الثعبان وقال أبو خيرة :

107.] 

ماء  : الثُّْعبان وقال أبو تراب : قال الخليل : : الحيَّة الذكر األصفر األشقر ، وهو من أعظم الحيَّات. الثعبان وقال قُْطرب :

 قال : وقال غيره : هو الثغب بالغين. .ثَعب الواحد

 من الثعبان وقال شمر : قال بعضهم :
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وقال : وهي ببعض املواضريريريع تسريريريتعار للفأر ، وهي أنفع يف البيه من  اَّيَّا  ضريريريخم عيتيم أمحر يصريريريي  الفأر.
َي  بن َثور : السلانت.  وقال مح 

َُ كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريه اإلمريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريري ا  تريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريه اِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية أرقريريريريريريريريمريريريريريريريا  رى بريريريريريريريريتريريريريريريريريوقريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريَ

  

 فلمريريريريريريريا أنتريريريريريريريه أنةريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريه يف ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
اطريريريريريريرية  ريريريريريريريكريريريريريريريمريريريريريريريا  مريريريريريريريَ  ُِّمريريريريريريريامريريريريريريريا  كريريريريريريري ريريريريريريريعريريريريريريريبريريريريريريريان اَّريريريريريريريَ

  
وروي عن ثعلب في قوله تعالى وتشبيهه  الحوض : ُصْنبُوره وهو ثَْقبه الذي يخرج منه الماء. قال : َمثْعبوقال األزهري : 

أخُف  : أضخم الَحيَّات ُجثّة ، والجاّن : الثعبان مبين في موضع ، وقد شبَّهها في موضع آخر بالجان فقيل بثعبان عصا موسى

ة بالجانّ  بالثعبان الحيَّات وألطفها َغْلقاً فكيف شبّهت العصا مرة ، وفي خفَّتها بالجان  بالثعبان فقال شبَّهها في ضخمها ؟ومرَّ

 ونحو ذلك قال الزجاج.

ً  ِلثَةُ الرجل بَثِعت أبو زيد :بثع :  إذا خرجت وارتفعت حتى كأنَّ بها َوَرماً ، وذلك عيب وإذا ضحك الرجل فانقلبت  تَْبثَع بُثُوعا

 أيضاً. باثعة شفته فهي

 في الجسد.ـ  بالغينـ  وقال الليث : البَثَغ ظهور الدم في الشفتين وغيرهما من الَجَسد. قال : وهو البَثَغ

 لغيره.ـ  بالغينـ  قلت : لم أسمع البَثَغ

 البَْعثوقال  .فانبعث من نومه بعثته قال : إذا حللت ِعقَاله وأرسلته لو كان باركاً فأثرته. فانبعث البعير عَثبَ  قال الليث : بعث :

اسم رجل. قلت  : بَعيث إلى وجه من الوجوه ؛ مثل السفَر والَرْكب. يُْبعثون يكون نَْعتاً للقوم البَْعثوالُجْند إلى العَُدّو. قال  بَْعث :

 قولُه : بعَّثَه لقب له ، وإنما بَعيثومن بني تميم ؛ : هو شاعر معروف 

 تبعَّث م  ما تبعَّث بع  ما استمرْ 
وذكر ابن  .«كتابيهما»: يوم من أيام األوس والخزرج معروف ذكره الواقدي ومحمد بن إسحاق في ـ  بالعينـ  بُعاثوقلت : 

؛ ألنه من مشاهير  بعاث فجعله يوم بُغَاث فصّحفه. وما كان الخليل َرِحَمه هللا يخفي عليه يومُ « الغين»المظفّر هذا في كتاب 

فه الليث وعزاه إلى خليل نفِسه ، وهو لسانه. وهللا أعلم.  أيَّام العرب ، وإنما صحَّ

هذا وقف التََمام وهو قول المشركين يوم النُُشور  [52يس : ] (َعثَنا ِمْن َمْرَقِدَّنقاُلوا َّي َويْ َلنا َمْن ب َ )وقال هللا جّل وعّز : 

ما )رفع باالبتداء والخبر  (هذا) قول المؤمنين و [52يس : ] (هذا ما َوَعَد الرَّْْحُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ )وقوله جّل وعّز : 
في كالم العرب على وجهين  البعثو هللا إيانا من مرقدنا. بَْعث أي ِمن (مرقدنامن  بَْعثِنا يا ويلنا ِمن)وقرىء  (َوَعَد الرَّْْحنُ 

: إثارة باِرٍك أو  البَْعثومعناه : أرسلنا.  [103األعراف : ] (ُثَُ بَ َعْثنا ِمْن بَ ْعِدِهْم ُموسى)أحدهما اإلرسال ؛ كقول هللا تعالى : 

ُثَُ بَ َعْثناُكْم ِمْن )أيضاً : اإلحياء من هللا للموتى. ومنه قوله جّل وعّز :  البَْعثوأي أثرته فثار.  فانبعث البعير بعثت قاعد. تقول
 أي [56البَقََرة : ] (بَ ْعِد َمْوِتُكمْ 
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 أمسييلاكم.
 .«وَوقَفات فمن استطاع أن يموت في َوقفاتها فليفعل بَْعثات إن للفتنة»وفي حديث حذيفة : 

:  البَْعثو النائم إذا أْهبَبتَه. قال : بعثتو .بعثتَه أي إثارات وَهْيجات. قال : وكّل شيء أثرتَه فقد« بعثات»وقال شمر في قوله : 

 بسكون العين. البَْعث ويُقَال : هم الُمْشخصون. المبعوثون القوم

 : بَِعث موضع معروف. األصمعّي : رجل الشام َعْيراً إذا أرسلوا إليها ِرَكاباً للميرة. وباِعيثاء : اْبتَعَثْنا يقال :« : النوادر»وفي 

 : ال تكاد تَْبُرك. بَِعثة ال يكاد ينام ، وناقة

 [ابب العني والثاء مع امليم]

 ع ث م
 عثم ، مثع ، ثعم : مستعملة.

 مثله. العثم أنا إذا َجبَرتها على غير استواء. وقال أبو زيد في متهاعثَ و،  تعثِم يَُده َعثَمت أبو عبيد عن الكسائي :عثم : 

 وتْعثُل مثله.ـ  بضم الثاءـ  تَْعثُم وقال الفّراء :

 : األنثى من الِفيلة. العَْيثُوم : إساءة الَجْبر حتى يبقى فيه أََود كهيئة الَمَشش. ثعلب عن ابن األعرابي قال : العَثْم وقال الليث :

 : الَضبُع والذكر ِضْبعان. العَْيثُوم عبيد : وقال أبو

 وجمعُه َعيَاثيم. َعْيثُوم قال : ويقال للفيل الذكر : .َعْيثوم : الضخم الشديد من كل شيء. ويقال للفيلَة األنثى العَْيثوم وقال الليث :

  وقال الشاعر :

 قريريريريريريريريري  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت أمريريريريريريريريرياُ اَّريريريريريريريريريّي  ريريريريريريريريريمريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  و 

  
يريريريريريري ريريريريريريُو و   اُّ  الريريريريريريلريريريريريريحريريريريريريم عريريريريريريَ لريريريريريريريَ  الريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريني كريريريريريريِ

  
الشديد  : العَثْْمثَم . أبو عبيد عن عمرو :َعْيثامة : شجر يقال له البيضاء ، الواحد العَْيثامو وصف ناقته فجعلها َعْيثُوماً. قال :

، يقال ذلك من ثِقَل  َعثَْمثَم واألسدمن اإلبل : الطويل في ِغلَظ ، والجمع َعثَْمثَات. قال :  العَثْمثَم العظيم من اإلبل. وقال الليث :

 قوّي. وقال الجعدّي يصف جمالً : : َعثَْمثَم َوْطئه. بَْغل

ى   أاتك أبريريريريريريريريو لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريى َيريريريريريريريريوب بريريريريريريريريه الريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ

  
م   مريريريريريريْ ريريريريريريَ ّواب  الريريريريريريفريريريريريريالأب عريريريريريريَ ريريريريريريَ ى الريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريل جريريريريريريَ  د جريريريريريريَ

  
 فالن الفرج : سمعت جماعة من قيس يقولون :له شيئاً من الَرَجز أي أنتف. وقال ابن  ألْعثِم أبو العباس عن ابن األعرابي : إني

في الكسر والجرح : تداني العظم حتى َهّم أن يَْجبُر ولم  العَثْم ويَْعثِن أي يجتهد في األمر ويُْعِمل نَْفسه فيه. وقال ابن شميل : يَْعثِم

الجرح وهو أن يُْكنب ويَْجلُب ولم يبرأ  َعثَمَ  يَْجبُر. وقدولم  َعثَم فيقال : ال ولكنه ؟أجبَر عظُم البعير يَْجبُر بعد كما ينبغي. يقال :

: الجاّن ، جاء به  العُثْمان إذا َجبَره. عمرو عن أبيه قال : َعثَمه وهم الُمجبَّرون ، عاثم جمع العُثْمُ  بعد. ثعلب عن ابن األعرابي :

 .العَثْم : فُْعالن من ُعثمان اإلبل. قال األزهري : الشديد العظيم من : العَثْْمثَم في باب الحيَّات : أبو عبيد ابن عمرو :

. ويقال : الثَّْعم الليث :ثعم :   فالناً أرُض بني فالن إذا أعجبَتْه تثعَّمتْ  : النَْزُع والجرُّ
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يف  ريريريريريرييء من كالمهم غت ما  ال ْعم وجرَّته  ليها ، وحنو  ذلَك كذلك. قله وال أبع ه من الصريريريريريريواب وما  عه
 ذكره الليث.

 وقال شمر : .تَْمثَع : مشية قبيحة للنساء وقد َمثَعث الَمثَع أهمله الليث وهو معروف. روى أبو عبيد عن أبي عمرو قال :ثع : م

 : وأنشد : تَْمثُعو تَْمثَع

 كالضبع امل عاء علَّاها الس   ُ
 : الضبع الُمْنتِنة. الَمثْعاء قال :

 أبواب العني والراء

 [الَّلمابب العني والراء مع ]

 ع ر ل
 استعمل من وجوهه : رعل.

، كلَّما ازداد َمثَالة :  َرَعالة األحمق ، وأنكر األرعن. قال : وَمثَل للعرب : زاده هللا : األَْرعل أبو حاتم عن األصمعّي : رعل :

 أي كلَّما ازداد ِغنى زاده هللا ُحْمقاً.

 وطال ، وأنشد :إذا انثنى  أرعل وُعْشب .أرعل فهو َرِعل يَْرعل وقد

 أرعل جمَّاج الل ى َم ّااث
اني : رعالء وناقة  ، وهو أن يَُشّق أُذُنُها ثم يُتَْرك نائساً. وقال الِفْند الِزمَّ

تريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية األعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزا  رأيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل   ق الريريريريريريريريريريريريريريريريرُّعريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريري   ل مريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريل األيريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
فهي ُمْمِشرة إذا َغلظت. أبو عبيد عن األصمعّي يقال  َرْعلتها وُمْقِصدة أي َرْطبَة. فإذا َعَستْ  ُمْرِعلة شجرة« : النوادر»وفي 

َعالوقال :  .الراعل لفحل الَدقَل : الغَنَُم إذا  استرعلت وقال أبو َشْنبَل األعرابّي : . قال :َرْعلة الدَّقَل من النخيل واحدتها : الّرِ

ْعلة من السمات في قَْطع الِجْلد مر :تتابعت في السير. وروي عن األح قال  ، وهو من يُشقَّ من األذن شيء ثم يترك معلَّقاً. الرَّ

ْعل أبو عبيد : ويسّمى ذلك المعلّق ويقال للقلفاء من النساء إذا طال موضع  .أَْرَعل قلت : وكّل شيء متدّل مسترخٍ فهو .الرَّ

 ومنه قول جرير : .أرعل َخْفضها حتى يسترخي :

ب لها الِغَ ْفل األرعلرَ   َع اِ  ع لريْ
ْعل أراد بعُْنبُلها بَْظرها. والِغَدفل : العريض الواسع. وقال الليث  الطعَن. قال : أرعلوبالرمح ،  َرَعله : شدَّة الطعن ، يقال : الرَّ

ْعلةو ِعيل : القَِطيع من الخيل تكون في أوائلها ، وهو الرَّ َعلة  وتجمع .الرَّ  . وقال امرؤ القيس :ِرَعاالً الرَّ

 غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأب  ذا  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتوان و 

  
ال     كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراهبريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِعريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
األول. وأنشد  الرعيل : الذي ينهض في الُمْستَرِعلو .َرعيل ، ولجماعة الخيل : َرْعلة وقال بعضهم : يقال للقطعة من الفرسان :

  أبو عبيد وابن األعرابي قول تأبَّط َشّراً :

مريريريريريريريا  مريريريريىت تريريريريبريريريريغريريريري  مريريريريريريريا دمريريريريريريريه   ا  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريَّ   مسريريريرييريريريريريريريّ

  
ل   هريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  

  ريريريريريريريري ين مريريريريريريريريع املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريل املريريريريريريريري

  
ْعلة وقال الليث : ْعلة قال : وتجمع النعامة ، سميت بذلك ألنها ال تكاد تَُرى إال سابقة للظليم. الرَّ  من الخيل أرعاالً ثم الرَّ

ْعلةوقال :  .أراعيل  : هي القُْلفة. وهي أيضاً : الِجلدة من أذن الشاة تَُشّق فتترك نائسة معلَّقة في مؤخر األُذُن. وقال الرَّ
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 ذا نفحه به ،  َرْعال    لسريريريريريريريريريريرييف َرَعله بن ذَْكوان. وقال أبو ُّي  : رِْعل : ذكر الَلْحل ، وبه ّ ي الّرِْعل ق ْ ر ب :
وهو الذئ  ، وكذلك  رِْعلة األعرايّب عن املفضل : هو أ بث من أيبوخِمَْذُ. ثعل  عن ابن  ِمْرَعل وهو سيف

َلة. وقال ابن األعرايب : العرب ت ول لألمحق : كلما اُّدد  َم َالة ، ُّادك هللا :  الرعالةو  . قال :رعالة أبو ِعسريريريريريريريْ
 َالة : الِغ .

َ
 الرعونة ، وامل

 [ابب العني والراء مع النون]

 ع ر ن
 : مستعملة. رعن ، رنع ، عرن ، نعر

 َعَرن الدواّب فهو غير َعَرن وأما : قَْرح يخرج بقوائم الفُْصالن وأعناقها. قلت : العََرن أبو عبيد عن األصمعّي :عرن : 

الِفْصالن ، وهو ُجُسوء في ُرْسغ رجل الدابَّة وموضع ثُنَنها من أُُخر لشيء يصيبه من الُشقَاق أو الَمَشقّة من أن يرمح َجبالً أو 

، على لفظ الِعَضاض  ِعَرانو ُعْرنةو َعَرن وبه َعِرن مثل السََّحج يكون في الِجلد فيُذِهب الشعر فهو العََرن اً. وقال الليث :حجر

: ما  الِعَرانوما كان من عود أو غيره يجعل في َعْظم أنف البعير. قال :  أبو عبيد عن األصمعّي قال : الِخشاش : والِخَراط.

وهو اللحم. قال أبو عبيد :  الِعَرينو العََرن قلت : وأصل هذا من .معرون البعير ، فهو عرنت كان في اللحم فوق األنف. وقد

 : اللحم وأنشد لغادية الُدبَيريَّة : العَِرينوقال األموّي 

ة األطرا  ف َرْ   َعرِيلهامومشَّ
 الِعْرنين : ُعود يجعل في َوتََرة األنف ، وهو ما بين المنخرين ، وهو الذي يكون للبََخاتّي. وقال الليث : الِعَران وقال األصمعيّ 

السحاب : أوائل َمَطره. ومنه قول امرىء  عرانينو الناس : وجوههم وأشرافهم. عرانينو قلت : .َعَرانين : األْنف ، وجمعه

 قيس يصف غيثاً :ال

لريريريريريريريريريريريريه   كريريريريريريريريريريريريأن ثريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريتا  يف عريريريريريريريريريريريريرانريريريريريريريريريريريريني َوبريريريريريريريريريريريريْ

  
َزل   غريريريريريْ ة  مريريريريريِ اء فريريريريريلريريريريريكريريريريريريريَ  مريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريل والريريريريريغريريريريري  ريريريريريريريَّ

  
: شجرة على  ِعْرنة واحدته الِعْرن أبو العباس عن ابن األعرابي وعن عمرو وعن أبيه قاال : الِظْمخ واحدتها ِظْمخة ، وهو

ارين التي تدفن ، ويقال لبائعها :  : مدبوغ معرون وقال ابن السكيت : يقال : ِسقَاء .َعّران صورة الُدْلب تُقطع منه ُخُشب القصَّ

وهو َخَشب الِظْمخ. قال : وهو شجر خِشن يشبه العَْوسَج إاّل أنه أضخم منه ، وهو أثِيث الفَْرع وليس له سوق طوال ،  بالِعْرنة

شجر  :ـ  بضم التاءـ  العَرتُن وقال شمر : .العََرتُن : عروق الِعْرنة قال : وقال أبو عمرو : يَُدّق ثم يطبخ فيجيء أديمه أحمر.

:  العَِرينو : ِصياح الفاختة. العَِرين أبو العباس عن ابن األعرابي قال : .ُمعَْرتَن غيره : يقال منه أِديم. وقال َعَرتُنة واحدتها

:  العرانوأي في فنائها.  مكَّة بعرين ُدفِن بعض الخلفاء في الحديث :و: الَشْوك  العَِرينوالِفناء.  : العرينواللحم المطبوخ. 

ة : عارنة : البعد ، يقال : دارهم العران . وقال أبو عبيد :: الدار البعيدة العرانوالقتال.   أي بعيدة. وأنشد قول ذي الُرمَّ
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 أال أيريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريري  الريريريريريريريذي بريريريريريريريرَّمسريريريريريريريه بريريريريريريريه 

  
ّي   ع  و مريريريريريريريريلريريريريريريريرياُّل مريريريريريريريريَ رَان الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ

  
 إذا دام على أكل أعرنوإذا وقعت الِحكَّة في إبله.  أعرنوالرجل إذا تشقَّقت سيقان فِْصالنه.  أعرن ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وهو اللحم المطبوخ. العََرن

 وقال الِطِرّماح يصف َرْحالً : : مأوى األسد. العََرين وقال الليث :

 أمسريريريريريريريريريّم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراأِب أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريون مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه 

  
رِيريريريريريريريريرين    كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريون سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراأب ثريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 : األجمة ههنا. العرين وقيل :

 من اليََمن. : حيّ  ُعَرينة وقيل الليث :

 : حّي من تميم ولهم يقول جرير : َعِرينو

ا لريريريريريريريريريّ َريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس مريريريريريريريريريِ رِيريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريرين   َريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريرئريريريريريريريريريريريه    عريريريريريريريريريريري 

  
 قال : وهو العََرم أيضاً. يدك. َعَرنِ  : رائحة لحم له غَمر ؛ يقال : إني ألجد رائحة العََرن وقال أبو عمرو :

 وقال ابن أحمر يصف ضعفه : ال يُطاق. ِعْرنة الرجل ِصّريعاً خبيثاً قيل : هوأبو عبيد عن الفراء قال : إذا كان 

رِك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمسريريريريريريريريي و  ْرنريريريريريريريرية عريريريريريريريريَ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريعريريريريريريريريِ

  
ة تريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريمريريريريريريريريريارا   عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو عبيد : يقال : هذا ماء ذو سالحي عصا أسوق بها حماري ولست بُِمقِرن لِقرني. يقول : لست بقوّي. ثم ابتدأ فقال :

 إذا كثروا وارتفع ُعبَابه. ُعرانية

  قال : ومنه قول عدّي بن زيد الِعبَادّي :

رانريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريه ر   ومريريريريريريريريريريرياء ذو عريريريريريريريريريريري 

  
الو   لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ ريريريريريريريريا  وال  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريمريريريريريريريرية مل تريريريريريريريري ع فريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريري 

  
 واٍد بِحَذاء عرفات. : ُعَرنة : اسم واد معروف. وبطن ِعْرنانو

ْعن رعن : ْعن ، شبّه أْرعن متقّدماً. ومنه قيل للجيش العظيم :: األْنف العظيم من الَجبَل تراه  الرَّ من الجبل. قلت : وقد  بالرَّ

 . شبّهها بجبل من الظالم في قوله يصف ناقة تشّق به ُظلَم الليل :َرُعونا جعل الِطِرّماح ظلمة الليل

مِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريل عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا غريريريريريريَ ّق مريريريريريري   تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ون   ْرداس َرعريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا طريريريريريريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ضات الليل :   : بَجبَل من الظالم عظيم. رعون دياجيُر ُظلَِمها. بمرداسومغّمِ

ُعون ويقال :  : الكثير الحركة. الرَّ

ْعن وقال الليث :  .ُرُعون من الجبال ليس بطويل ، وجمعه الرَّ

 ويقال : بل هو الطويل.

 وقال رؤبة :

 يع ل  عله َرْعن  كل ص  ّ 
ً  الرجلُ  َرُعنوقال :   .َرْعناء : أهوج. والمرأة : رعنأ فهو ُرُعونةو يْرُعن َرَعنا

 وأنشد : إذا ُغشي عليه. َمرعون الرجل فهو ُرِعنوقال : 
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 كأنه من أوار الةمس مرعون
 : ملك من األذواء معروف. وكان يقال للبصرة : ُرَعين : اسم جبل باليمن فيه ِحْصن ينسب إليه. وذو ُرَعْينوأي َمْغِشّي عليه. 
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 ِلما يك ر هبا من َوَم  البحر وعِكيكه. الرَّْعلاء
ً  ال تقولوا)كان الحسن يقرؤها :  [104البَقََرة : ] (ال تَ ُقوُلوا راِعنا َوُقوُلوا اْنُظْرَّن)وقال هللا جّل وعّز :  والذي  بالتنوين. (راعنا

اء :  غير منّون. راِعنا عليه قراءة القُرَّ

 ّسرناها في معتّل العين عند ذكرنا المراعاة وما يُشتّق منها.غير منّون ثالثة أقوال قد ف راِعنا وقيل في

، وذلك أن  وسلمعليههللاصلى( كلمة كانت تجري مجرى الُهْزء فنُِهي المسلمون أن يَْلِفظوا بها بحضرة النبي راعنا)وقيل : إن 

في نفوسهم ، ويتستّرون من ذلك بظاهر المراعاة  وسلمعليههللاصلىاليهود لعنهم هللا كانوا اغتنموها فكانوا يَُسبّون بها رسول هللا 

 منها ، فأِمروا أن يخاطبوه بالتعزير والتوقير.

ً )وأما قراءة الحسن  أي انتظرنا. (َوُقوُلوا اْنُظْرَّن)كما يقول بعضكم لبعض  (ال تَ ُقوُلوا راِعنا)وقيل لهم :  بالتنوين  (راعنا

 .الرعونة ال تقولوا : ُحْمقاً ، من فالمعنى :

، من الصوت. قال : وقال األصمعّي في حديث ذكره : ما كانت فتنة  يَْنعَر نَِعيراً  الرجل نَعَر الحّرانّي عن ابن السكيت :نعر : 

 فيها فالن نَعَر إال

 ً  الفرس والحمار نَِعرو ذا ارتفع َدُمه.بالدم إ نعَّار ، وهو ِعْرق يَْنعَرُ  الِعْرق بالَدم نَعَر في الِفتَن. وقد لنعَّار أي نَعَق فيها. وإن فالنا

 أي من أي أقبلت. وقال شمر : ؟إلينا نَعَرت . أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال : من أينالنُّعَرة إذا دخلت في أنفه يَْنعَُر نَعراً 

 عدّي :الِعْرق الذي يسيل دماً. وقال المخبَّل الس : الناعرو: المصّوت ،  الناعر : على وجهين : الناعر

م أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريوا أمريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريم    ذا مريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريري 

  
ر األ ريريريريريريريريريريري ع   عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ر  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريَ

  
أيضاً : ذبابة. قال وقال  النَّعرةويعني : أنه يُفِسد على قومه أمرهم. أبو عبيد عن األصمعّي : إن في رأسه لنُعَرة أي كْبراً. قال : 

أي ما  :ـ  بالفتحـ  قط نَعَرة أمراً يُهّم به. قال : ويقال للمرأة ولكل أنثى : ما حملتـ  بفتح النونـ  األُموي : إن في رأسه لنَعَرة

إذا  يَْنِعر الرجل وغيره عَرنَ و: ال يكاد يَْرقأ.  نَعَّار . وجرحيَْنعَر الجرح بالدم إذا فار ، نَعَر حملت َملقوحاً أي ولداً. ويقال :

ت. أبو عمرو :  ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها. ومنها يقال : حمار : النُّعَرة : الذي ال يستقّر في مكان. األحمر : النَِّعر صوَّ

 .نَِعر

  وقال ابن مقبل :

انريريريريريريريه  بريريريريريريريَ ر مسريريريريريريول لريريريريريريَ را  ا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريَ  تريريريريريريرى الريريريريريريلريريريريريريريُّ

  
ْه   اد ومريريريري ريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريري ريريريريتريريريريهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريلريريريريريريري   أ مسريريريريريريريَ

  
قال :  .يَْنِعر الناعر : هي الخيشوم ، ومنها النُّعَرةو ، وهو صوت الخيشوم. قال : نَعَر يَْنِعر نَِعيراً  قتلها صهيله. وقال الليث :أي 

: ما أجنَّت اْلحمُر في أرحامها ،  النُّعَرةو: ذبابة الحمير األزرق.  النُّعَرةوبصوته من شدَّة خروج دمه منه. قال :  نَعُور وجرح

 شبه بالذباب ، وأنشد :

 الَةَ نيا  يساق ن اللريَُّعرو 
ابة. ويقال َغْيرى نعَّارة قال : وامرأة  : َصخَّ
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وهو الصخَّاب ن ألن فعالن وفريْعلى َيي ان يف  ب  نريْعران ال َيوُّ أن يكون أتنيث نريْعرى للمرأأب. قله : نريْعرى
:  اللريَُّعرأب :  نه صو  يف ا يةُو ، وقوله : اللعت يء يف  ب فريَعل يَفِعل. وأمَّا قول الليث يفَفِعل يريْفَعل وال َي

َفر ا َيةريريريريريريريُو فما  عته ألمس  من األئّمة ، وما أ رى الليث مسِفيته.  ذا كان بعي ا . ومله قول  نريع ور وي ال : سريريريريريريريَ
 طرفة :

 ري  فريريريريريريرياعريريريريريلريريريريريمريريريريريي   أُ عريريريريريمريريريريريروريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريري ريريريريريلريريريريرييو 

  
ور ذا مريريريريريريريريريريريا اعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياده سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرير   عريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريريَ

  
ة  .نَعَرت نُعَاراً  ، وقد نواعر الِريح إذا هبَّت مع صوت ، ورياح نَعَرتوالبعيدة.  من الحاجات : النعُورو: بعيدة  نَعُور وِهمَّ

 : مثل البَغرة من النَْوء إذا اشتّد به هبوب الريح ومنه قوله : النَّْعرةو

ل األانمريريريريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريري   أوراقريريريريريريريريريريريه    عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريِ

  
َر  بريريريريريريريريريريريريريه اجلريريريريريريريريريريريريريوُّاء  عريريريريريريريريريريريريريَ ر نريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريزمسريريريريريريريريريريريريريّ

  
ركب رأسه. فيقال لكل من ركب  نَِعر أي ِكْبرك وجهلك من رأسك. واألصل في ذلك أن الحمار إذا نُعَرتك ويقال : ألُطيرنّ 

 .نُعَرة رأسه : فيه

وهي األصوات واللعب. وقال غيره : يقال للّدابة إذا  َمْرنَعة كان لنا البارحة أهمله الليث. وقال شمر : قال الفّراء : :رنع 

 وأنشد شمر لمصاد بن زهير : .َرنَعت َطَردت الذباب برأسها :

  ريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريرانريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريا 

  
 قريريريريريريريريريريريريريريريريريريوّي ال يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّل وال َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريور   

  
من الصيد أي قطعة. َسلَمة عن  َمْرنعة من طعام أو شراب ، كما تقول : أصبنا َمْرنعة هأبو عبيد عن الكسائي : أصبنا عند

اللون  رانع يقال : فالن« : النوادر»وفي  والمرغدة للروضة. المرنعة : الروضة. وقال أبو عمرو : هي الَمْرنَعَة الفّراء : قال :

ً  لونهُ  َرنَع ، وقد  إذا تغيَّر وَذبَل. يَْرنَع ُرنُوعا

 [ابب العني والراء مع الفاء]

 ع ر ف
 مستعمالت. عرف ، عفر ، رفع ، رعف ، فرع ، فعر :

ً  الليث : عرف : لغير  معروف أي عارف قلت : لم أسمع أمر .معروف َعِريف : عارف وأمر .َمْعِرفةو َعَرف يَْعرف ِعْرفانا

 الليث.

ة : رجل لناه لألئِمَّ ً  أي َصبُور. قال أبو عبيد وغيره : يقال : نزلت به مصيبة فُوِجد َصبُوراً  عارف والذي حصَّ  . قلت :عارفا

 مثله. وقال غيره :ـ  بالهاءـ  عارفة ونفس

رَّأب  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب   عريريريريريريريريريريريريارفريريريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريريك مسريريريريريريريريريريريري 

  
ع    لريريريريريريريريَّ ان تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  ذا نريريريريريريريريفريريريريريريريريس  اجلريريريريريريريريَ

  
 األعرابي :: صبور. إذا ُحِملت على أمر احتملَتْه. وأنشد ابن  َعُروف ونفس

وا  لريريريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريريريريريريردَّفريريريريريريريريريريريريريريريا     فريريريريريريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريريريريريريري 

  
نّ  وائريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريا     عريريريريريريريريريريريريوارَف بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريِ

  
 أراد : أنهن أقررن بالذّل بعد النِعمة.

 ويروى :
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 ابتحا ()و . ..
 فمن َرَوى :

 ائتجا ()و . ..
 ومن َرَوى : فهو من الِوَجاح وهو الِستْر.

 ابتحا ()و . ..
 فالن إذا َذلَّ وانقاد. وانشد الفّراء : اعترف األعرابي. ويقال :فهو من البحوحة ، وهكذا رواه ابن 

 أتضجرين واملِ ّي مع فْ 
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ا قول هللا جّل ذكره  (معترف)وتصبر. وذّكر  تعترف أين  [1الُمرَسالت : ] (َواْلُمْرَسَّلِت ُعْرفاً )ألن لفظ المطّي مذكَّر. وأمَّ

النْفس من الخير  تعرفه واحد ، وهو كّل ما المعروفو العارفةو العرفو،  بالمعروف فقال بعض المفّسرين فيها : إنها أُرسلت

وقيل في  [.199 : األعَراف] (ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنيَ )وتَْبَسأ به وتطمئّن إليه. قال هللا جّل وعّز 

ً و ) (ُعْرفاً )الفرس. وقرئت  كعُرف إنها المالئكة أُرسلت متتابعة : [1المرسالت : ] (َواْلُمْرَسَّلِت ُعْرفاً ):  قوله والمعنى  (ُعُرفا

إذا ترك  عِرفوالرجل إذا أكثر من الِطيب ،  َعَرف : هي الُرُسل. أبو العباس عن ابن األعرابّي : (اْلُمْرَسَّلتِ )واحد. وقيل 

 َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبُّ ِإىل بَ ْعِض َأْزواِجِه َحِديثاً فَ َلمَّا نَ بََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه هللاُ َعَلْيِه َعرََّف بَ ْعَضهُ ) جّل وعّز : الطيب. وقول هللا
 بالتخفيف. (بعضه َعَرف)وقرىء  [3التَّْحريم : ] (َوَأْعَرَض َعْن بَ ْعضٍ 

ف بالتشديد فمعناه : أنه (َعرَّفَ )قال الفراء : من قرأ :   (َعَرف)َحْفصة بعَض الحديث وترك بعضاً. قال : وكأّن من قرأ  عرَّ

ـ  لعمريـ  لك ذلك. قال : وقد ألعرفنَ  بالتخفيف قال : َغِضب من ذلك وجازى عليه ؛ كما تقول للرجل يسيء إليك : وهللا

و عبد الرحمن الُسلَمّي. قلت : وذهب أبو إسحاق إبراهيم ابن جازى حفصةَ بطالقها. قال الفّراء : وهو وجه حسن ، قرأ بذلك أب

ا قاله الفّراء. قلت : وقرأ الكسائي واألعشى عن أبي بكر عن عاصم :  (َعَرفو ) (َعرَّفَ )السرّي في معنى   َعَرفَ )إلى نحو ممَّ

 بالتشديد. (ْعَضهُ َعرََّف ب َ )خفيفةً. وقرأ حمزة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر اليحصبّي  (بعضه

د : ] (َويُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة َعرََّفها هَلُمْ )وأما قول هللا جّل وعّز :  فون فإن الفّراء قال : [6مَحمَّ منازلهم إذا دخلوها ، حتى يكون  يعرَّ

رين ، وقد قال وهذا قول جماعة من المفسّ  بمنزله في الجنة منه بمنزله إذا رجع من الجمعة إلى أهله. وقلت : أعرف أحدهم

ف أي طيَّبها ، يقال : طعام (َعرََّفها هَلُمْ )بعض اللغويين : إن معنى  أي مطيَّب. وقال األصمعي في قول األسود بن يعفر  معرَّ

 يهجو ِعقَال بن محمد بن شفين :

عريريريريريريريريه  لريريريريريريريريِ ل أيريريريريريريريري  يف مسريريريريريريريريلريريريريريريريرياجريريريريريريريرير أ قريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريتريريريريريريريري   ريريريريريريريريَ

  
زِيريريريريريريريريريريرير املريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرَّف    لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريادهتريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريريَ

  
َويُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة ):  عزوجلأُقنعت أي ُمدَّت وُرفِعت للَّْقم. وهللا أعلم بما أراده. وقال أبو العباس : قال بعضهم في قول هللا 

ف : وهو وضعك الطعام بعَضه على بعض من كثرته. وَخِزير (َعرََّفها هَلُمْ   : بعضه على بعض. معرَّ

َوَّندى َأْصحاُب اْْلَْعراِف )ئحة ، تكون طيّبة وغير طيّبة. وأما قول هللا جّل وعّز : : الرا العَْرف وقال ابن األعرابي :
وقال بعض المفّسرين  ، وهو كل عال مرتفع. ُعْرف في اللغة : جمع فاألعراف[ 48 : األعراف] (رِجااًل يَ ْعرُِفوَِنُْم ِبِسيماُهمْ 

 وأصحابها قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم ، فلم يستحقُّوا الجنَّة بالحسنات ، : أعالي ُسور بين أهل الَجنَّة وأهل النار. األعراف :
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وال اللاَر  لّسي ا  ، فكانوا على اََِّجاب الذي بني اجلَلَّة واللار. قله : َرَوى ذلك جرير بن مساُُّ عن قريَتادأب 
ن وه  عن جرير. وقال عن ابن عباس ، مس َّث  بذلك أبو اَّسريريريرين ا  ْل ّي عن يونس بن عب  األعلى عن اب

أهل اجللة إبسريريريريريريريريريريريريريريفار وجوههم ، وأهَل اللار  سريريريريريريريريريريريريريريوداد وجوههم. وقال أبو  يعرفون قُو : هم مالئكة ، وأَنم
 أهل اجللة وأهل اللار. وهللا أعلم  ا أراد. وي ال : معرفة على األعراف  سريريريريريريحاق : وَيوُّ أن يكون  عه على

ألمس  يصريريريريريريريريريريريريريريرع  ، أي ال أِقّر به. وي ال : أتيه فالان   أعرف الرجل ذنبه  ذا أقرَّ به. وقال أعرايب : ما َعَرف
 َمن أان. وقال مزامسم الع َ يلّي : عرَّفته أي استعرفه متلّكرا   

 فريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرِفريريريريريريريريريا   قريريريريريريريريريوال  ن ذا رمسريريريريريريريريريم  

  
را    لريريريريريريريا مريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريكريريريم َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريَ مريريريريريريرياَن كريريريلريريريَّ يريريريْ  هريريريَ

  

ْه  يريريريريريريريرية تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريريرفريريريريريريريريان هبريريريريريريريريا  فريريريريريريريريإن بريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  
ود  الريريريريريريريذي ا ريريريت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   يريريريومريريريريريريريا  فريريري ريريريوال هلريريريريريريريا الريريريعريريري 

  
 القوم : سألتهم. اعترفت أبو عبيدة :

 وأنشد قول بْشر :

تأب  عريريريريريريريريريرين أبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريٌة عريريريريريريريريريري 

  
  ريريريريريريريريريريريالل الريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ف الريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريا  

  
 إيَّاها بصفتها وإن لم يرها في يدك. معرفته فمعناه : «يعترفها فإن جاء من»الحديث الذي جاء في اللقطة :  وأّما

 ُعْرفها لطول َعْرفاء وقيل لها : إذا كانت مذكَّرة يُْشبه الِجمال. َعْرفاء أو ناقة .عارف باألمر أي َعُروفة وقال الفّراء : رجل

 الوجوه. وقال الهذلّي : : المعارفو. ُعْرفها لطول َعْرفاء والَضبُع يقال لها :

 مريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريريوريريريريريريريرين عريريريريريريريلريريريريريريريى املريريريريريريريعريريريريريريريارف بريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريم 

  
 ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب كريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريري  املريريريريريريريريزاد األثريريريريريريريريجريريريريريريريريل  

  
للرجل : طويل. ويقال  أعرف منها. وَسنَام ُعِرف األرض : ما معارفومشِرفة الَسنَام.  : عرفاء واحد. وقيل : ناقة الَمْعَرفو

من ضنّه بك. ومعنى هاجت : أي يَبِست كما يهيج  تعرفه : ما كنت معارفهوفالن ،  معارف إذا ولّى عنك بوّده : قد هاجت

ً  أعرافوالنبات إذا يبس.  انّي عن ابن السكيت : أصابت فالنا ، وهي قُْرحة  َعْرفة الرياح والسحاب : أوائلها وأعاليها. الحرَّ

ن ، وال يقال : َعَرفة . قال : وهو يومالعَْرفة إذا أصابته َمْعروف رجل تخرج في بياض الكّف. وهو ف . وقدالعرفة غير منوَّ  عرَّ

ف . وهوعرفة الناُس إذا شهدوا  ضرب من النخل. وأنشد بعضهم : : األعرافو .بعرفات للموقف المعرَّ

 األعريريريريريريريريريريريرافريريريريريريريريريريرياو يريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريرس فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريزاد 

  
ِ فريريريريريريريريريريريا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري افريريريريريريريريريريريا  و    الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياجبريريريريريريريريريريرييَّ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اف ويقال للحازي اف لمعرفة وللطبيب .َعراف وللقُناقِن : .عرَّ أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  كل منهم بعلمه. عرَّ

ً  من أتى» افا اف ، أراد «أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد َعرَّ : الحازي أو المنّجم الذي يدَّعي علم الغيب الذي استأثر  بالعَرَّ

 . وقال علقمة بن َعبَدة :يَْعُرف َعرافة عليهم َعَرف القوم : سيِّدهم ، وقد عريفوهللا بعلمه. 
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 بريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريّل مسريريريريريريريريريّي و ن عريريريريريريريريريزُّوا و ن كريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريوا

  
 عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم أباثيف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّر مريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريُو  

  
وقال  .العُْرف الدم إذا صار له من الَزبد ِشْبه اعرورف رمال عالج ورمال الَدْهنى. ويقال :: دوْيبَّة صغيرة تكون في  العُُرفَّانو

 الهذلّي :

ة ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريو مريريريريريريِ َن الريريريريريريفريريريريريريَ ة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
ز مريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرورف    تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريي الريريريريريريريريري اب بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريِ

  
 فالن للشّر كقولك : اْجثَأّل وتشّزن. اعرورف يصف طعنة فارت بدم غالب. ويقال :

 .العُْرف هو اللحم الذي ينبت عليه وقال غيره : .ُعْرفه الفرس : أصل َمْعَرفةو الفرس : ُعْرف : العُْرف وقال الليث :

 الصبر ، وأنشد : :ـ  بالكسرـ  الِعْرفو، بالضّم.  المعروف : العُْرف ثعلب عن ابن األعرابي :

ا    قريريريريريريريريريل البريريريريريريريريرين قريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس أ ريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريرقريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ

  
ْرف يف املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريبريريريريريريريا     مريريريريريريريا أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريعريريريريريريِ

  
فهوَ فالن فالناً  أعرف وقال :  إذا وقَفَه على ذنبه ثم عفا عنه. عرَّ

 ، هكذا رواه عنه. َرَعَف يَْرُعفو،  َرَعف يَْرَعف أبو عبيد عن األصمعّي :رعف : 

ْعف وقال أبو عبيد :  وقال األعشى : .َرَعفت أَْرُعف : الَسْبق الرَّ

ف األلريريريريريريريريريريف   رعريريريريريريريريريري    ذا أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريريَ

  
ع  اثرا   غريريريريريريريريريري اأَب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا   ذا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
 .الراعف لَسْبقه عْلمِ  ُرعاف قلت : وقيل للدم الذي يخرج من األنف :

  وقال ُعَمر بن لََجأ :

بريريريريريريريريرية مريريريريريريريريرين  ذرائريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريرى الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
ف أعريريريريريريريريريريالهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين امريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  رعريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ

  
في حديث عائشة أن النبي و: َطَرف األْرنَبة.  الراعفو .الرواعف : أنف الجبل ، وجمعه الراعف وقال الليث :

 البئر. راعوفة ُسِحر وجعل ِسْحره في ُجّف َطْلعة وُدفِن تحت وسلمعليههللاصلى

البئر : صخرة تُترك في أسفل البئر إذا احتُفرت ، تكون نابتة هناك ، فإذا أرادوا تَْنقية البئر جلس المنقي  راعوفة قال أبو عبيد :

 .عليها

قال : ويقال : بل هو َحَجر ناتىء في بعض البئر يكون ُصْلباً ال يمكنهم حفره فيترُك على حاله. ويقال : هو حجر يكون على 

 رأس البئر يقوم عليه المستقي.

 .أْرُعوفة قال الليث : ويقال له :

در ُجْحر العقرب نيط في أعلى الركيَّة البئر : النَطَّافة. قال : وهي مثل عين على ق راعوفة شمر عن خالد بن َجْنبة قال :

سه. قال : وبالروبنج عين نَطَّافة َعْذبة وأسفلها عين ُزَعاق  فيجاوزونها في الَحْفر خمس قِيَم وأكثر ، فربما وجدوا ماء كثيراً تَبَجُّ

 ، فتسمع قطران النَطاقة فيها : طَرْق طَرْق.

 األنف وهو سيالن دمه وقََطرانُه. ويقال ذلك لسيالن الَذنِين. ُرَعاف أخذه منإلى النطَّافة فكأنه  بالراعوفة قال شمر : من ذهب

 وأنشد قوله :
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را    عريريريريلريريريريى مريريريريلريريريريخريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريفريريريريريريريا  أو مريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
  ريريريريريريريا انريريريفريريريّض مريريرين مريريريريريريرياء ا ريريرييريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريم راعريريريف  

  
الرجل أو  َرَعف فهو منـ  على ما ذكر عن األصمعيـ  إلى الحجر الذي يتقّدم طّي البئر بالراعوفة وقال شمر : من ذهب

َعافِيّ  َسلَمة عن الفّراء قال : .استرعف الفرس إذا تقّدم وَسبَق. وكذلك وهو المطر  الرعاف : الرجل الكثير العطاء مأخوذ من الرُّ

 الكثير.

 : األنف وما حوله. مراعفهاوأي تلثَّمي  مراعفك وقال غيره : يقال للمرأة لُوثي على

ً وقال أبو عبيدة : بينا نحن نذكر   َرَعف يَرَعف أبو حاتم عن األصمعّي يقال : به الباب أي دخل علينا من الباب. َرَعف فالنا

 .الرعاف في فعل َرُعف وال ُرِعف ولم يعرف .يَرُعفو

األمطار الِخفاف. قال : ويقال للرجل إذا استقطر الَشْحمةَ وأخذ ُصَهارتها : قد أودف  : الرعوف ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 واستوكف واستدام واستدمى كله واحد. استرعفوواستودف ، 

قال أبو عبيد : قال  إبطيه. ُعفرة أنه كان إذا سجد جافي َعُضديه حتى يَرى َمْن َخْلفه وسلمعليههللاصلىروي عن النبي عفر : 

إذا  ُعْفر : البياض ، ولكن ليس بالبياض الناصع الشديد ، ولكنه لون األرض. ومنه قيل للظباء : العُْفرة أبو زيد واألصمعّي :

األرض ِمثله أي ما على وجهها. وروي عن  َعفَر يقال : ما علىاألرض وهو وجهها و بعَفَر كانت ألوانها كذلك ، وإنما سميت

 أحّب إلّي في األضحية من دم سوداوين. عفراء أبي هريرة أنه قال : لَدمُ 

 تعفّر في غير هذا يقال للوحشيَّة : هي التعفيرو. قال أبو عبيد : تعفيراً  فالناً في التراب إذا مّرغته فيه ، عفَّرت قال : ويقال :

وذلك إذا أرادت فطامه قطعت عنه الرضاع يوماً أو يومين. فإن خافت أن يضّره ذلك ردَّته إلى الرضاع أياماً ثم أعادته  ولدها.

 .معفَّر ، والولد التْعفير إلى الِفَطام ، تفعل ذلك مرات حتى يستمّر عليه ، فذلك

 يد يذكر بقرة َوْحشية وولدها :قال أبو عبيد : واألّم تفعل مثل ذلك بولدها اإلْنِسّي. وأنشد بيت لَبِ 

وه  لريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياُّع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر قريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريا  ّن طريريريريريريعريريريريريريريامريريريريريري  س كريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريا  ريريريريريريَ  بريريريريريريْ  غريريريريريري 

  
غته. وهذا عندي  فعفَّرته في بيت لَبيد : إنه ولدها الذي افترسه الذئاب الغُْبس المعفَّر قلت : وقيل في تفسير في التراب أي مرَّ

 الوجه وقد معفَّروالوجه في التراب  منعفر وأنا أعفره وهو عفراً  في التراب َعفَرته يقال : أشبه بمعنى البيت. وقال الليث :

 إذا ضربت به األرض فمغَثْته. وقال الشاعر يصف َشعَر امرأة طال حتى َمسَّ األرض : اعتفرته اعتفاراً  . وقال :عفَّرته تعفيراً 

ْ راأب يف أكريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريه  ك املريريريريريريريريريريريريريريريِ  هتريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رْ و     ذا مريريريريريريريريريريريريا أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريِ

  
فقال له : إني ما  وسلمعليههللاصلىروي أن رجالً جاء إلى النبي و. َعفَرته فاعتفر يسقط شعرها على األرض ، جعله من أي

 قِربت أهلي مذ
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تل يحها و صريريريريريريريريريريريالمسها ،  اللخل : َعَفار أبو عبي  عن األصريريريريريريريريريريريمعّي : اللخل وق  مَحَله ، فالعن بيلهما. َعَفار
ار ثعلريري  عن ابن األعرايّب قريال : .يعِفرون  لهم َعَفروا ي ريريال : قري  : أن ت ك اللخيريريل بعريري  التل يح أربعني  الَعفريريَ

 : س  ي الزرع بع   ل اء اََّّ . الَعفر لّ ا  اللخيل. أبو مساو عن األصمعي : : العفَّارو يوما  ال تس ى. قال : 
فيها مسىت يع ش ،   يس  ى فيصلح الزرع : أن يس ى َسْ ية يلبه عله ،   ي ك أ ما  ال يس ى  عفر قله :

فَ َرأَيْ ُتُم النَّاَر أَ )وأك ر ما يفعل ذلك ِ ْلف الصريرييف و ضريريراواته. وقيل يف قول هللا َجل وعز ذكره :  على ذلك.
اأَ الَِِّت ُتوُروَن  َجَرََ ْأُتْ ش   َ رْ   [72،  71الواقعة : ] (أَنْ ُتْم أَْنش   َ

َ
انر ليس  ، و ا  ريريريريجراتن فيهما الَعَفارو :  َنا امل

َ ل 
َ
يف غت ا من الةجر ، ويسوَّى من أغصاَنما الزاَِند فيري ْ ت   هبا. وق  رأيتهما يف البادية. والعرب تضرب امل

رْ  
َ
اسريريتك ر. وذلك أن  . اسريريَتْمَج  :الَعَفارو هبما يف الةريريرف العا  فت ول : يف كل الةريريجر انر ، واسريريَتمَج  امل

، وُّاند ا أسرع الزاند َوْر   ، والع لَّاب من أقّل الةجر انرا  ، وقال املربد هاتني الةجرتني من أك ر الةجر انرا  
اسريريريريريريريريم لةريريريريريريريرييء  َمَعافر بن م ّر أ و متيم بن مّر. قال : ونسريريريريريريريري  على اجلمع ألن َمَعافرو  .َمَعافرِيّ  : ي ال : رجل

بايّب. فَأمَّا اللسريري      اجلماعة فإمنا توقع وامس  ن كما ت ول لرجل من ب  كالب أو من الضريريباب : كاليّب وضريريِ
ن ألنه  َمعافريّ  اللس  على وامس  ن كاللس     املساج  ت ول : مسج ّي ، وكذلك ما أ به. وت ول : بري ْرد

اَلبة األر. وهي  الع ْفر . وقال أبو ُّي  : من اليتباءمعافر نسريريري     رجل ا ه وهي اليت تسريريريكن الِ فاف وصريريريَ
:  اليعفور : ولريري  الب رأب الومسةريريريريريريريريريريريريريرييريريَّة. وقريريال الليريريث : اليريْعفور أبو عبيريري  :وكريريذلريريك قريريال أبو ُّ د الكاليّب.  مح ْر.

 لك رأب لزوقه  ألر.. يعفورا   اِ ْةف ّ ي
وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال  .َعِفير وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : يقال للَسِويق الذي ال يُلَّت باألُْدم

 أبو عبيد عن الفّراء قال : والدبَار وسوء الدار. العَفَار وقال : عليه أي بال شيء معه. عفيراً و َعفَاراً و: أكل فالن خبزاً قَفَاراً 

 من النساء : التي ال تُهدي شيئاً ؛ قال الكميت : العفير

ربْرنو  رَّد اغريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريريحْ   ذا ا ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريري ا هريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريتا   ل وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  مريريريريريريريريريريريِ

  
األصمعُي  على مثال فِعللة ، وهو من اإلنسان : َشعَر الناصية ، ومن الدابّة : َشعَر القَفَا. قال وقال :ـ  خفيفةـ  الِعْفرية أبو ُعبَيد :

:  عزوجل. وقال هللا ِعْفراةٌ  ويقال : لِعْفرية الرأس : . قلت :َعِفرة . وامرأةالعَِفر النِْفرية ؛ الرجل الخبيث المنَكر. ومثله الِعْفرية :

يقال : : النافذ في األمر المبالغ فيه مع ُخْبث ودهاء  العفريت قالوا : [39النَّمل : ] (قاَل ِعْفرِيت  ِمَن اجلِْنِ  َأََّن آتِيَك ِبهِ )

 جمعه عفريت ، ومن قال : عفارٍ  فجمعه ِعْفرية بمعنى واحد. وقال الفّراء : من قال : ُعفَاريةو ِعْفريةو عفريتو ِعْفر رجل

 .عفاريت
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ة امرأة ؛ كقولهم في جمع الطاغوت : طواغيت وطواغٍ. وقال شمر : عفارٍ  وجاز أن يقول :  بتشديد الراء. ِعِفرّ  ورجل ِعِفرَّ

 ة امرأة غير محمودة الصفة :وأنشد في صف

رَّأبو  فريريريريريريريريريريريريريريِ أب مريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريل األاتن عريريريريريريريريريريريريريريِ ربَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ثريريريريريريريجريريريريريريريالء ذا   ريريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريا تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريع  

  
يّ  قال الليث : ويقال للخبيث : يُّون. قال : وأسد ِعِفرّ  أي ِعِفّرِ  إذا كانا جريئين. قال : وأّما لَْيثُ  َعفَْرناة ولَبُؤة َعفَْرنى ، وهم الِعِفّرِ

ين ر ُدّوارة ، ثم تندس في جوفها : فإذا  ِعِفّرِ ي به دَوْيبة يكون مأواها التراب والسهل في أصول الحيطان تدّوِ فَإن العرب تسّمِ

 إذا كان كامالً. ِعِفرين قال ويقال للرجل ابن الخمسين : ليثُ  هجت َرَمت بالتراب ُصعُداً.

 هكذا قاال في حكاية الَمثَل واختلفا في التفسير. عفّرين يقال : إنه ألشجع من ليث األصمعّي وأبي عمرو : أبو عبيد عن

 فقال أبو عمرو : هو األسد.

 وقال األصمعّي : هو دابَّة من الحرباء يتعّرض للراكب.

 : اسم بلد ونحَو ذلك. ِعِفّرين قال : وهو منسوب إلى

 قال : إنه دابّة مثل الحرباء يتحّدى الراكب ويضرب بَذنَبه.َرَوى أبو حاتم عن األصمعّي ي

 : الذكر الفحل من الخنازير. الِعْفر وقال الليث :

 أي بعد حين. ُعْفر أبو عبيد عن األحمر : لقيته عن

 : بعد شهر ونحوه. ُعْفر وعن أبي زيد : لقيته عن

 وأما قول المّرار :

ر مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياء و منريريريريريريريريريا فريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى عريريريريريريريريري 

  
 تريريريريريريريَ ا  اهلريريريريوى مريريريرين عريريريرين تريريريريلريريريريريريرياء وعريريريرين عريريريريفريريريريرير 

  
أي على بعد من الحّي والقرابات أي ونحن ُغَرباء ولم يكن  ُعْفر وكان هجر أخاه في الحبس بالمدينة فيقول : هجرت أخي على

أي بعد قلَّة  ُعْفر : قلَّة الزيارة ، يقال : إال عن العُْفر ويقال : : البعد. العُْفروينبغي لي أن أهجره ونحن على هذه الحالة. قالوا : 

  قدماي أي لم تبلغا األرض. ومنه قول امرىء القيس : انعفرتْ  زيارة ، ويقال : دخْلت الماء فما

 وتريريريريريريريريريرير الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريرا  

  
عريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرْ   لريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ ْرثريريريريريريريريريريريري   اثنريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريري 

  
 إذا سمن. تعفُّراً  الوحشيّ  تعفّر أبو سعيد : .َمعافر بغير نسبة فيقال :ثم صار اسماً لها  اليمن. َمعَافر : منسوب إلى معافري وبُْرد

 وأنشد :

ر  و   جمريريريريريريريريرُّ مريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريحريريريريريريريرير الريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريْي تريريريريريريريريعريريريريريريريريفريريريريريريريريّ

  
ن   كريريريريريريريريريريريريِ زع واد ممريريريريريريريريريريريري  رَاء جبريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريِ

  
 : تعفّرتومناتح مائه بمنزلة أطالء الوحش  قال : هذا سحاب يمّر مّراً بطيئاً لكثرة مائه. كأنه قد انتحر لكثرة مائه وطليّه :

والممكن : الذي أمكن مرعاه. وقال ابن األعرابي : أراد بالطلّي نَْوء الَحَمل ونَْوء الَطِلّي  سمنت. والِفراء : ُحُمر الوحش.

 والَحَمل واحد عنده. قال : ومنتِحر أراد أنه نحره فكان النَْوء بذلك المكان من



624 

 

ْكلان وهو نريْبه من أمسرار الب ول.اَََّمل. قال : وقول
َ
 ه : واد ممكن يري ْلبه امل

 أي رماني بداهية. ومنه قول ابن أحمر : أعفر ويقال : رماني عن قَْرن

 أصبح يرمي اللاس عن قرن أعفراو 
إذا بات ليلته في ِشّدة وذلك أنهم كانوا يتّخذون القرون مكان األِسنَّة ، فصار مثالً عندهم في الشدَّة ؛ تنزل بهم. ويقال للرجل 

 . ومنه قول امرىء القيس :أعفر تُْقلقه : كنت على قَْرن

 كأين وأصحايب على قرن أعفرا
 : اسم امرأة. ومنه قوله : َعفَارةووِهْنبِر وِزْهِلق.  يَْعفوروأبو العباس عن ابن األعرابي : يقال للحمار الخفيف : فْلو 

  نه لتحزنلا َعَفارأب
 من أسماء الرجال. ُعفَيرو. َعفَارة لعَفَار من الشجر الواحدةبا َعفَارة سميت

،  الفََرعو الفََرعة قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : هي .«وال َعتِيرة فََرعة ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي فرع : 

 بنصب الراء.

ل ما تِلده الناقة. وكانوا يذبحون ذلك آللهتهم  في الجاهلية فنُهوا عنه. وقال أوس بن َحَجر يذكر أَْزَمة في شدة البَرد قال : وهو أوَّ

: 

اُ مريريريريريريريرين األقو  بريريريريريريريريَ َ ب الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه اهلريريريريريريريريَ بريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َرعريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريال  فريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريا  جمريريريريريريريريريريريريريَ  واُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
القوم إذا فعلت  أفرع أهل القرية. ويقال : قد : [82يوسف : ] (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )فاختصر الكالم ؛ كقوله :  فََرع أراد : مجلَّالً ِجلد

ع إبلهم ذلك. أبو عبيد عن أبي عمرو :  التفريع إذا انحدر. قال : وقال َمْعن بن أوس في فّرعوالرجل في الجبل إذا َصِعد فيه  فرَّ

: 

ي فريريريريريريريفريريريريريريريّرعريريريريريريريوا يريريريريريريريّ  فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياروا فريريريريريريريأمريريريريريريريا جريريريريريريريل مسريريريريريريريَ

  
ّي َدعريريريريريريريريْ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريَّ ا    ريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريريا  وأمريريريريريريريريا مسريريريريريريريريَ

  
 أي انحدروا. وقال الشّماخ : (فأفرعوا)أيضاً بالمعنيين. ورواه شمر :  أفرعوقال شمر : 

 تصعي يو ال ي ركلََّك  فراعي 
 إذا ابتدءوه. وقال الشاعر يرثي عبيد بن أيُّوب : افترعوهوالقوم الحديث  استفرع : انحداري. شمر : إفراعي قال :

تريريريريريريريريريريريري   َّريريريريريريريريريريريريزن مسريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري  و   دهلريريريريريريريريريريريريَّ

  
  ذا اسريريريريريريريريريريريريريريتفرع ال وُ  األمسريريريريريرياديريريريريريريَث سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهيريريريريريريا 

  
قال شمر : وقال أبو  .«إن شئتم ولكن ال تذبحوه َغَراة حتى يَْكبَر فّرعوا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن رسول هللا 

 وأنشد : الفرع مالك : كان الرجل في الجاهلية إذا تّمت إبله مائة بعير قدَّم بَْكراً فنحره لصنمه. وذلك

  ذا ال يريريريريريريريريريزال قريريريريريريريريريتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريه رايريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا

  
 كمريريريريا تةريريريريريريريريريريريريريريحَّ  سريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريْ   اللريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريك الَفرَع   

  
ة : من أمثالهم : أول الصيد  قال : وهو مشبَّه بأول النتاج. أبو عبيد عن األصمعي : .فََرع قال شمر : وقال يزيد بن ُمرَّ

 القضيب.: التي عملت من َطَرف  الفََرعو التي ُعملت من غصن واحد غير مشقوق. فالقضيب : .الفََرعومن الِقِسّي القَضيب 

 الجارية إذا ابتكرتها. افترعت ويقال :
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 َصِعد. وقال كثيِّر : : فّرعو: هبط ،  أفرع ألنه أول جماعها. ثعلب عن ابن األعرابّي : افتراع ويقال له

عريريريريريريرية أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري   هبريريريريريريريا لريريريريريْ   ذا أفريريريريريرعريريريريريريريه يف تريريريريريريَ

  
 يصريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري و من ي لريريريريريريري  اَّريريريريريريرياجريريريريريريريا  ي فرِع و  

  
 إذا عال. وأنشد : فََرعوقال : 

 أقريريريريريريول وقريريريريريريري  جريريريريريريرياوُّن مريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريرين رابريريريريريري  

  
ا  رَع ا ل  هلريريريريريريري  فريريريريريريْ رْبا  يريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح غريريريريريري 

  
إذا كان  فارع ومنه قيل : جبل .فِراع أيضاً : أعلى الجبل ، وجمعها الفََرعةو: القَْملة العظيمة.  الفََرعة أبو عبيد عن األصمعّي :

 .فاِرعة أطول مّما يليه. وبه سّميت المرأة

بين  فََرعت أي َحَجز وفرق بينهما ، يقال : بين جاريتين من بني عبد المطلب فََرع وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

 إذا حجزت بينهما. أَْفَرعُ  المتخاصمين

ع وقال أبو تراب : َرَوى في ذلك حديثاً بإسناد له عن أبي الُطفَيل قال : كنت عند ابن عباس وبين القوم وفّرق بمعنى واحد.  فرَّ

 أي يحِجز بينهم. بينهم يفّرع فجاء بنو أبي لََهب يختصمون في شيء بينهم ، فاقتتلوا عنده في البيت ، فقام

 .فََرعة َعْون السلطان ، وجمعه : الفارع ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 قلت : هو مثل الوازع ، وجمعه َوَزعة أيضاً.

 أيضاً : الِقْسم. الفرع َدعته. قال : وقال أبو عمرو :فرسي أَْفَرعه أي قَ  فََرعت أبو عبيد عن األصمعّي :

 فالن القوَم إذا ركبهم وشتَمهم. تفّرع وقال أبو زيد :

ع وقال غيره :  فالن القوم إذا عالهم. تفرَّ

  وقال الشاعر :

 تريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريّرعريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريرين ابريريريريريريريريريريريريريري  وائريريريريريريريريريريريريريريل و 

  
ْرثريريريريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريُر   ّز وجريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  فارع ويقال : رجل  مرتفع طويل.:  فارع ، َونقا

ة. أبو عبيد : الفََرعة وقال أبو سعيد : إذا رأت  أفرعتوالمرأة : حاضت.  أفرعت : ِجْلدة تزاد في الِقْربة إذا لم تكن وفراء تامَّ

 َدماً قبل الوالدة.

 وقال األعشى :

اعريريريريريريري   بريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري د  عريريريريرين األعريريريريريريري اء يريريريريريُو عريريريريري 

  
ل     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري وَد املريريريريريريريذاكي أفرعتهريريريريريريريا املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ

  
وقال أبو  قومه أي شريف قومه. فَْرع ورجل : تالع مشرفات المسايل. الفوارع اللُُجم كما تدمى الحائض أبو عبيدة :أي أْدمتها 

  سعيد في قول الهذلّي :

ح  َنريريريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريروو  يريريريريريريريريريريريريريريْ رهريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريَ  ذكريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ال   مريريريريريريريَ ّر بريريريريرد الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ  اَّريريريريَ يريريريريريْ  ع مريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كان وـ  وهي من نجوم الَدلْ ـ  بالغينـ  فإذا جاءت الفروغوهو أشّد ما يكون الحّر.  الجوزاء ، بالعين. قال : فروع قال : هي

علوته.  رأس الَجبَل : فرعتوفالن فالناً إذا عاله.  فََرعو .فَْرعه الليث : أعلى كل شيء : الزمان حينئٍذ بارداً ، وال فَْيح يومئٍذ.

 : المال الطائل الُمعَّد. وقال الشاعر : الفََرعوقال : 
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 واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريبريريريريريريريري ريريريريريريريريى ومل يريريريريريريريريعريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْ فريريريريريريريريمريريريريريريريرينَّ 

  
ر   مريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريرياال  وال املريريريريريريريريريريريكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  الرجل فَِرعَ وقال :  قال : المكسر : ما تكسَّر من أصل ماله. الكتف إذا كان  ُمْفرع ورجل .أفرع : كثر شعره ، وهو يفرع فََرعا

لت  فرعتوبفالن فما أحمدته أي نزلت به  أفرعت مرتفع الكتف. ويقول :  فارعةو فيها فعلمت ِعْلمها.أرض بني فالن أي َجوَّ

يتهم.  بني فالن : تزّوجت في الذُروة منهم والَسنام. تفرعتوالطريق : حواشيه.  يتهم وتنصَّ الطويل من  : الُمْفَرعووكذلك تذرَّ

 كل شيء.

ً  روي عن الشعبي أنه قال : كان ُشَريح يجعل المدبَّر من الثُّلُث ، وكان مسروق يجعلهو  من المال. فارعا

 : المرتفع العالي الهيء الحسن. وكذلك الفاع من كل شيء. الفارع قال شمر : قال أبو عدنان : قال بعض بني كالب :

 الفرس إذا كبحتَه باللجام فسال الدم. أفرعتوالعروَس إذا قضى حاجته من غشيانه إياها.  أفرع عمرو عن أبيه يقال :

 إذا نزلت. فرعتوإذا صعدت ،  فرعتو : المتَسفل. قال : الفارعو: العالي.  الفارع قال :وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي 

 لغة يمانية ، وهو ضرب النَْبت ، زعموا أنه الَهْيَشر ، وال أَُحق ذاك. الفَْعر أهمله الليث. وقال ابن دريد :فعر : 

 ، وهو صغار الذآنين. يرالفَعَار : أكل الفعر وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 قلت : وهذا يقّوي قول ابن دريد.

المعنى : أنها تخفض أهل المعاصي  قال الزّجاج : [3الواقعة : ] (خاِفَضة  راِفَعة  ) قال هللا جّل وعّز في صفة القيامة : رفع :

 : ضد الخفض. الرفعوأهل الطاعة.  ترفعو

فيُعليه على الَجْور ـ  وهو العَْدلـ  الِقْسط يرفع أنهـ  وهللا أعلمـ  قلت : وتأويله : .«ويخفضالِقْسط  يرفع إن هللا»وفي الحديث : 

 الشيء ارتفع وأهله ، ومرة يخفضه فيُظهر أهل الَجْور على أهل العدل ابتالء لَخْلقه. وهذا في الدنيا ، والعاقبة للمتقين. ويقال :

 ً  بنفسه إذا عال. ارتفاعا

 وأنشد : : ساطع. رافع : بَْرق وقال ابن المظفَّر

ز نريريريريريريريريريك ريريريريريريريريريريح مريريريريريريريريريريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    مل  ريريريريريريريريريَ

  
ْرق تريريريريريريريريريريريألأل  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريني رافريريريريريريريريريريريع و    بريريريريريريريريريريريريَ

  
 َرفُعومن دابَّتك ، هكذا كالم العرب.  ارفع من َسْير الفرس والبِرَذْون دون الُحْضر وفوق الموضوع يقال : المرفوعوقال : 

ً  وفي َعدوه يُرفِّع . والحماررفيعة وامرأةإذا َشُرف ،  رفيع فهو يرفُع َرفَاعة الرجل من  أرفع ، أي عدا َعْدواً بعضه ترفيعا

 ً ً  األول فاألول قلت فرفعت بعض. وكذلك لو أخذت شيئا  .رفعته ترفيعا

فعةو  : نقيض الِذلَّة. الّرِ

 إذا أصعدوا في البالد. رافعون القوم فهم َرفَعَ  وقال األصمعي :

 وقال الراعي :
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ن دعريريريريريريريريرياهريريريريريريريريرين داع لريريريريريريريريري كريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف ومل تريريريريريريريريريَ

  
 هلريريريريريريريريريريّن بريريريريريريريريريريالدا  فريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرين روافريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا 

  
فَاعةوأي مصِعدات ، يريد : لم يَكن البالد التي دعتهّن لهّن بالداً.  وقال  .رفائع : شيء تعظم به المرأة َعِجيزتها. والجميع الرُّ

 الراعي :

 ِعرَا. ال  ا ال يّتخذن الرفائعا
فاعو الدابَّة.القطا : األعجاز واألصل فيه قطاة  إليه ، ُحِكي ذلك عن يونس النحوّي ؛  يرفعه : َحْبل القيد يأخذه المقيَّد بيده الّرِ

تي : قدَّمتها. رفعتوفالناً إلى الحاكم أي قدَّمته إليه.  رفعتو  قِصَّ

 وقال الشاعر :

 هم رفعوا يف ال عن أبلاء َمْذمسجو 
 ، بالراء. وأما الدافع فهي الَّتي دفعت الِلبَأ في َضْرعها. رافع تُدّر :لبنها فلم  رفعت أي قدَّموهم للحرب. ويقال للتي

 .المرفوع أنا وهو السير رفعتهوالبعير  َرفع وقال أبو عبيد : قال األصمعّي :

فاع الحّراني عن ابن السكيت قال : يقال : جاء زمنُ  فاعو الّرِ  الزرع ، حكاه عن أبي عمرو. ُرفع إذا الرَّ

فاع كسائّي : لم أسمعقال : وقال ال فَاعو، بالكسر. قال :  الّرِ  .يُرفعو: أن يُحِصد الزرع  الرَّ

 الصوت. رفيع إذا كان َرفَاعةو ُرفاعة وقال الفّراء : في صوته

 فالناً إلى الحاكم إذا قدَّمته إليه لتحاكمه. رافعت ويقال :

 وقال النابغة الذبيانّي :

ْجَفني و   فاللض رفَّعته    السِّ
 أي بلغت بالَحْفر وقدَّمته إلى موضع السْجفَين ، وهما ِستْرا ُرَواق البيت.

مه ، وليس من ارفعهوإلّي أي تقدم ، قال :  ارتفَع قال : وهو من قولك :  الذي هو بمعنى العُلُّو. االرتفاع إلى الحاكم أي قّدِ

 قال ذلك كلَّه يعقوب بن السكيت ، وأنشد قوله :

 ل عن أبلاء َمْذمِسجهم رفعوا  و 
علينا من البالغ فقد حّرمتها أن تُْعَضد أو تُْخبط إال لعصفور  رافعة رفعت كل»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

 .«قَتَب أو َمَسد َمحالَة

 غ عنا وتذيع ما تقوله.يريد : كّل جماعة مبلّغة تبلّ  «علينا من البالغ رافعة رفعت كل»قوله :  قال عبد هللا بن مسلم : معنى

يعني ـ  فالن على العامل إذا أذاع خبره. وُحكي عنه أن كل حاكية حكت عنَّا وبلَّغت فْلتحِك أني قد حّرمتها رفع وهذا كما تقول :

 .رفعهوالشيء بيده  ارتفع يقال :« : النوادر»أن يُعضد شجرها. وفي ـ  المدينة

نوادر »، إال ما قرأته في  رفع واقعاً بمعنى ارتفع ، ولم أسمع فارتفع الشيء رفعت قلت : المعروف في كالم العرب :

 .«األعراب

 في رفعوا إذا الروافعو .رافع فهو يَْرفَع البعيرُ  رفع ، يقال : المرفوع البعير عن الَهْملجة فذلك السير ارتفع ابن السكيت : إذا
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 .مرفوع ال ابَّة يف ستها. ودابة رفعهو ستهم ، 

 [العني والراء مع الباء ابب]

 ع ر ب
 مستعمالت. عرب ، عبر ، ربع ، رعب ، برع ، بعر :

 الصريح منهم. : العََرب العاربة قال ابن المظفّر :عرب : 

 .األعراب : جماعة األعاريبوقال : 

يقال : رجل مجوسّي ويهودّي ؛ كما  العََرب ثابتاً وإن لم يكن فصيحاً. وجمعه العرب إذا كان نسبه في عربيّ  وقال غيره : رجل

 باأللفـ  أعرابيّ  إذا كان فصيحاً وإن كان عجمّي النسب. ورجل ُمْعِرب المجوس واليهود. ورجل ، والجمع بحذف ياء النسبة :

 أو من مواليهم. ويجمع العرب إذا كان بدويّاً صاحب نُْجعة وانتواء وارتياد للكأل وتتبّع لمساقط الغيث ، وسواء كان منـ 

 أعرابيّ  يا إذا قيل له : العربيّ وفَِرح بذاك وَهّش له.  عربيّ  إذا قيل له يا األعرابيّ و .األعاريبو األعراب على عرابيّ األ

، ومن نزل بالد الريف واستوطن  أعراب غِضب له. فمن نزل البادية أو جاور البادين وَظعََن بَظعنهم وانتوى بانتوائهم فهم

 وإن لم يكونوا فصحاء. عرب فهم العرب وغيرها مما ينتمي إلى العربية المدن والقَُرى

 هؤالء قوم من بوادي [14 الُحجَرات :] (قاَلِت اْْلَْعراُب آَمنَّا ُقْل ََلْ تُ ْؤِمُنوا َولِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا)وقول هللا جّل وعّز : 

اهم هللا المدينة طمعاً في وسلمعليههللاصلىقِدموا على النبي  العرب ، ومثلهم  األعرابَ  الصدقات ال رغبة في اإلسالم ، فسمَّ

 اآلية. [97التوبة : ] (اْْلَْعراُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونِفاقاً )الذين ذكرهم هللا في سورة البَُحوث : 

يتأّوله في هذه اآلية ، وهو ال بما  العرب ربما تحامل على األعرابيّ و العربيّ و األعرابو العرب قلت : والذي ال يفرق بين

 العربية ؛ ألنهم استوطنوا القَُرى عرب ، إنما هم أعراب وال يجوز أن يقال للمهاجرين واألنصار : .األعرابو العرب يميز بين

منهم بأهل  وسكنوا الُمُدن ، سواء منهم الناشىء بالبَْدو ثم استوطن القرى والناشىء بمكة ثم هاجر إلى المدينة. فإن لحقت طائفةٌ 

ً  أي صاروا تعّربوا البَْدو بعد هجرتهم واقتَنوا نَعَماً ورَعوا مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة قيل : قد بعد ما  أعرابا

ً  كانوا  .َعَربا

ً  األعجمي أعرب وقال أبو زيد األنصارّي يقال : ً و،  إعرابا با ً و تعّرب تعرُّ  ون الصبّي.كّل هذا لألْغتَم د استعرب استعرابا

: أفِصْح لي إن  للعربي قال : وأفصح الصبِّي في منطقه إذا فهمت ما يقول أّوَل ما يتكلم. وأفصح األغتم إفصاحاً مثله. ويقال

 كنت صادقاً أي أَبِْن لي كالمك.

بت قال : ويقال : ً  له الكالم عرَّ ً  له أعربتهو تعريبا قال : وفَُصح الرجل فََصاحة  إذا بيَّنته له حتى ال يكون فيه َحْضرمة. إعرابا

ل على النبي المرسل محمد  ً  وسلمعليههللاصلىوأفصح كالُمه إفصاحاً. قلت : وجعل هللا جّل وعّز القرآن المنزَّ ألنه نََسبه  عربيا

 العرب إلى
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 .العربّية  ديتها وقراهايف  العرب الذين أنزله بلساَنم ، وهم اللا واملهاجرون واألنصار الذين صيغة لساَنم لغة
الذين يسريريريريريريكلون  األعراب ولو أن قوما  من .العرب ألنه من صريريريريريريريح عربّيا   وسللللمعليههللاصللللىوجعل اللا 

اللسريريريان  عريبّ  . وي ال : رجلأعرا    ومل يسريريريمُّوا عر    وغتها وتَلاءْوا معهم فيها   ُّوا العربية البادية مسضريريريروا ال  َرى
  ذا كان فصيحا .

 . وقلت أنا :فاستعربوا هم الذين دخلوا فيهم بعد العرب المستعربةواللسانّي. قال :  َعَربانيّ  ل الليث : يجوز أن يقال : رجلوقا

 فتكلموا بلسانهم وَحَكوا َهيئاتهم وليسوا بَُصرحاء فيهم. العرب عندي : قوم من العجم دخلوا في المستعربة

 .استعربوا مثل تعّربوا وقال الليث :

 ويكون .باألعراب أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالَحَضر فيلَحق التعّرب ويكون لك قال أبو زيد األنصاري. قلت :وكذ

 الُمقام في البادية. ومنه قول الشاعر : التعّرب

 تريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرَّب   ئريريريريريريريريريريريريريي فريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريالَّ وقريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريم 

  
اَل عريريريريريريريريريريريريريريريا   َُّر ودِ    مريريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريريو  َرمريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بالبادية ولم يحضروا القَُرى.يقول : أقام آبائي 

وقال أبو عبيد : هذا  .«عنها لسانُها والبكر تُستأَمر في نفسها يُْعرب الثيب»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 ، بالتخفيف. يُْعِرب الحرف جاء في الحديث :

ب وقال الفّراء : إنما هو بت ، بالتشديد يقال : يُعّرِ  التعريبو اإلعراب تكلمت عنهم واحتججت لهم. قلت : عن القوم إذا عرَّ

بوعنه لسانُه  أعرب يقال : معناهما واحد ، وهو اإلبانة. عما في ضميرك أي أبِْن. ومن  أعِربْ  أي أبان وأفصح. ويقال : َعرَّ

 .أَْعرب هذا يقال للرجل إذا أفصح في الكالم : قد

 ومنه قول الكميت :

 وجريريريريريريريريري ان لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم يف  ل مسريريريريريريريريريامريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَم  يريريريريريريريريرية  

  
ي   ا تريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريّ ِرب  و أتّوهلريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريري 

  
أي مفصح بالحق ال يتوقّاهم. والخطاب في هذا لبني هاشم حين  معربوتِقّي : يتوقّى إظهاره ِحذاَر أن يناله مكروه من أعدائكم. 

 [.23الّشورى : ] (ُقْل ال َأْسئَ ُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىب)ظهروا على بني أميَّة ، واآلية قوله جّل وعّز : 

ا بوا لناس أالَّ ما لكم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض ا»حديث عمر بن الخطاب :  وأمَّ الذي  التعريب فليس هذا من «عليه تعّرِ

بت ، وإنما هو من قولك : وسلمعليههللاصلىجاء في خبر النبي   على الرجل قولَه إذا قبَّحته عليه. عرَّ

 تقبّحوه.معناه : أالَّ تفسدوا عليه وال « عليه تعربوا أالَّ »قال أبو عبيد : وقال األصمعي وأبو زيد األنصارّي في قوله : 

 ومنه قول أوس بن َحَجر :

ر  و  ذ كريريريريريريريّ م  ن ذ مسريريريريريريريول تريريريريريريري   مريريريريريريري ريريريريريريريل ابريريريريريريرين عريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
ال  تريريريريريريريعريريريريريريريرِّب و   اس  عريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريَ  قريريريريريريريتريريريريريريريلريريريريريريريى تريريريريريريريِ

  
 يعني أن هؤالء الذين .يعّرب ويروى :
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 املصاَّة.ق ِتلوا ملا ومل نتَّ ر هبم ومل ن تل ال أر  ذا ذكر دما هم أفس   املصاَّة وملعْتلا علها. والِصاَل  : 
 التعريبو قال : .«عن نفسها تُعِرب الثيب»التبيين في قوله :  التعريب أنه قال : األعرابي وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن

اإلكثار من  : التعريبوأي تمنع. قال : « تعرب عن ِصاَلح»أي ال تمنعوا. وكذلك قوله : « تعربوا أال»: الَمْنع في قول عمر : 

ً  التعريبووهو الماء الكثير الصافي. قال :  ، العََرب شرب ً  : أن يتَّخذ فرسا ، وهو  العَِرب : تمريض التعريبو. قال : عربيّا

 الذِرب الَمِعدة.

َفَّل َرَفَث )وقال ابن عباس في قول هللا جّل وعّز  من الفُْحش ، وهو قريب من هذا المعنى. التعريب وقال أبو عبيد : وقد يكون
، وهو ما قبح من  التعريب كأنه اسم موضوع من الِعَرابةو قال : .العرب في كالم العَرابة وهو : [197البَقََرة : ] (َوال ُفُسوقَ 

للُمْحِرم. وقال رؤبة يصف نساء يجمعن العَفَاف عند  اإلعراب ومنه حديث عطاء : أنه كره .أعربتو عّربت الكالم يقال منه :

 ا يستفحش من ألفاظ النكاح والجماع فقال :عند األزواج ، وهو م اإلعرابوالغرباء 

  عرابو الع ْرب  يف عفافة و 
 (ُعُرابً َأْتراابً ) من قول هللا جّل وعّز : العَُروب جمع : العُُربووهذا كقولهم : خير النساء المتبِذلة لزوجها ، الِخفرة في قومها ، 

 لغَنِجات.ا العُُرب وهن المتحبّبات إلى أزواجهّن. وقيل : [37الواقعة : ]

 المغتَلمات ، وكّل ذلك راجع إلى معنى واحد. العُُرب وقيل :

العاصية  أيضاً : العَُروبومن النساء : المطيعة لزوجها المتحبّبة إليه. قال :  العَُروب : األعرابي وروى أبو العباس عن ابن

 لزوجها ، الخائنة بفرجها ، الفاسدة في نفسها. وأنشد :

ٌع  فريريريريريَ لريريريريريْ  فريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريلريريريريريٌف مريريريريرين أُ عريريريريريمريريريريريران سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
روب     مريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود ورهريريريريريريريرياء  الريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريان عريريريريريريريريَ

  
قال : عواشق ، وقال غيره : هي الشكالت بلغة أهل مكَّة ، والَمْغنوجات بلغة  (ُعُرابً أَْتراابً )وقال مجاهد في قول هللا جّل وعّز : 

 أهل المدينة.

 ساء.في صفات الن العَُروب مثل العَِربة وقال أبو عبيد :

ب وقال أبو زيد األنصارّي : فعلت كذا وكذا فما  عليَّ أحد أي ما غيَّر عليَّ أحد. عرَّ

: أن يتكلم الرجل بالكلمة فيُفحش فيها أو يخطىء فيقول له اآلخر : ليس كذا ولكنه كذا للذي هو أصوب ،  التعريب وقال شمر :

 أراد معنى

 من الفحش في الكالم. اإلعراب مثل الِعْربوقال شمر :  .«عليه تعربوا أالَّ »حديث عمر : 

ً  َمِعدته عِربتْ  أبو عبيد عن أبي زيد :  وَذِربة إذا فسدت. َعِربة وذِربت َذرباً فهي َعَربا

 على من يقول بلسانه المنكر من هذا ألنه يفسد عليه كالمه كما فسدت َمِعدته. التعريب قلت : ويحتمل أن يكون

 : النشاط واألََرن. العََرب وقال الليث :
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 وأنشد :

 كل ِطِمرّ  َغَذوان  َعَرب هْ 
الفرس ، وهو أن يُْكَوى على  تعريب : التعريبو ِعْربة : يبيس البُْهَمى والواحدة الِعْرب ويروى : َعَدوان. وقال األصمعي :

شتّد أَْشعره. قلت : وأشاعر الفرس : ما بين حافره أشاعر حافره في مواضع ثم يُْبزغ بمبَزغ بَْزغاً رقيقاً ال يؤثّر في َعَصبه لي

 وقال الجعدّي : .عربيَّته إذا خلصت : ُمْعِرب وفرس .عربيّ  : معه فرس ُمْعِرب ومنتهى شعر أرساغه. ورجل

 يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريل يف مريريريريريريريري ريريريريريريريريل جريريريريريريريريوف الريريريريريريريري ريريريريريريريريِوّي و 

  
ِرب   عريريريريريريريريريريريْ َ لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريال  تريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرينيَّ

  
 .ُمْعِربة فيه ِعْرق هجين ، واألنثىمن الخيل : الذي ليس  المعرب أبو عبيد عن الكسائّي :

اق. قال : وقِْدر العَْبَرب أبو العباس عن ابن األعرابّي : قال : اقيَّة.  َعَرْبَربِيَّة : الُسمَّ وكان  : يوم الجمعة. العَُروبةووهي الُسمَّ

، تأكله القرود  َعَرابة َحائه الِحبَال ، والواحدة: َحْمل الَخَزم ، وهو شجر يُفتل من لِ  العََرابو،  العَُروبة يقال له في الجاهلية : يوم

ً  الَسنَامُ  عِربو وربما أكله الناس في المجاعة. :  العَُريبوأي ما بها أحد.  عِريب ويقال : ما في الدار إذا ورم وتفتَّح. َعَربا

 حّي من اليمن. : عِريبوإذا أحدث.  َعَربُونه ألقى فالن ويقال : .العرب تصغير

ً  اء :وقال الفرّ  ً و أعربت إعرابا بت تعريبا  .العَْربون قلت : ويقال له : .العُربان إذا أعطيت عرَّ

 في البيع. اإلعراب وُروي عن عطاء أنه كان ينهى عن

 وقال أبو زيد : في البيع : أن يقول الرجل للرجل : إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالي. اإلعراب وقال شمر :

ً  الجرح عِرب  واختلف الناس في : طريق في جبل بطريق مصر. العََرباتو وحبِط َحبَطاً إذا بقيت له آثار بعد البُْرء. َعَربا

وا العرب ً  أنهم ِلَم ُسمُّ  .عربا

بن  . ونشأ إسماعيلالعرب العاربة بن قَْحطان وهو أبو اليََمن ، وهم العرب يَْعُرب فقال بعضهم : أول من أنطق هللا لسانه بلغة

 .العرب المستعِربة إبراهيم صلى هللا عليهما معهم فتكلم بلسانهم ، فهو وأوالده

 وهي من تِهامة فنُِسبوا إلى بلدهم. بعََربة وقال آخرون : نشأ أوالد إسماعيل

هود صلّى وهم : إسماعيل ، محمد ، شعيب ، صالح ،  .العرب خمسة أنبياء من»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروينا عن النبي 

 «هللا عليهم

 قديم. العرب . وهذا يدّل على أن لسان

 فكان ُشعيب وقومه بأرض َمْديَن. .العرب وهؤالء األنبياء كلهم كانوا يسكنون بالد

 وكان صالح وقومه ثمود ينزلون بناحية الِحْجر.

 َعَمد.ينزلون األحقاف من رمال اليمن. وكانوا أهل ـ  وهم عادـ  وكان هود وقومه

 وكان إسماعيل بن إبراهيم والنبي



632 

 

ّكان اَََّرُ. وكّل من سريريريكن بالد وجزيرهتا ون ق بلسريريريان أهلها  العرب املصريريري فى  م  صريريريلى هللا عليهما من سريريري 
 .الَعَر    سم بل هم : عر    َ َل هم وَمَعّ هم. واألقرب عل ي أَنم   ّوا : َعَرب فهم

. قال : وفيهما يقول السالمعليهما، وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم  العرب حة: با َعَربة وقال إسحاق بن الفرج :

 قائلهم :

هريريريريريريريريريريرياو  ّل مسريريريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريرية أر. مريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريِ   عريريريريريريريريريريريَ

  
المسريريريريريريريريل    مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس  اّل الريريريريريريريريلريريريريريريريريوذعريريريريريريريرييُّ اَّريريريريريريريري 

  
 أِحلت له مكَّةُ ساعة من نهار ، ثم هي حرام إلى يوم القيامة. وسلمعليههللاصلىيعني النبي 

 فسكَّنها. َعَربة قال : واضُطّر الشاعر إلى تسكين الراء من

 وأنشد قول اآلخر :

َر   َرجريريريريريريريريريريريريريريريا  و  ه  مسريريريريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر جريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 تريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريرق  يف مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريرياء 

  
؛ ألن أباهم إسماعيل  َعَربة في جزيرتها ، فنُسبوا كلهم إلى العرب فتَنََّخْت بها وانتشر سائر بعَربة كما قال : وأقامت قريش

ا لم تحتملهم البالد انتشروا وأقامت قريش بها. (وربل أي كثر أوالده)بها نشأ  وسلمعليههللاصلى  فيها فكثروا. فلمَّ

 أْلسنة. أعربهوداراً ، وأحسنه ِجواراً  العرب في العرب قريش هم أوسط روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال :و

 ، حتى صار أفضل لغاتها لغة لها فنزل القرآن بها. العرب أفضل لغاتـ  أي تختارـ  تجتبيوقال قتادة : كانت قريش 

اب أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :  ، وهي ُشُمل ُضُروعِ الغنم. عرابة ، واحدتها العرابات : الذي يعمل العرَّ

 : النْفس. العََربة أيضاً أنه قال :وروى أبو العباس عنه  : الغريبة من اإلبل وغيرها. العَِريبةوقال : 

 الرجل إذا غِرق في الدنيا. َعِربوقال : 

 إذا فُصح بعد لُْكنة في لسانه. َعِربو

ْعب قال ابن المظفر :رعب :   : الخوف. الرُّ

ً  َرَعبت وتقول ً  فالنا ً و َرْعبا  فِزع.أي  ُمْرتَِعب ، وهو ُمَرعَّب فهو رعَّبتهو .َرِعيبو مرعوب لغتان فهو ُرْعبَا

ً  في صوته الراِعبّي يُرّعب قال : والَحَمام  .الرْعب ، وهو شّدة الصوت تقول : إنه لشديد ترعيبا

 وقال رؤبة :

 ال أجي  الرَّْع   ن دعيه  و 
 ويروى :

 .  ن ر قيه..
ْعب أراد  وقال شمر : : الَسنَام المقطَّع. التْرعيب الَوِعيد ، إن ُرقِيُت : أي ُخدعت بالوعيد لم أنَقَْد ولم أَخف. أبو عبيد : بالرَّ

 : ارتجاجه وِسَمنه وِغلظه ، كأنه يرتّج من سمنه. ترعيبه

 من َسنَام عنده. ُرعبُوبة ويقال : أطعَمنا

َعْيب وهو  من هذا. ُرْعبُوبة وكأن الجارية قيل لها : .الرُّ

 : تاّرة َشْطبة. ُرْعبوبة وقال الليث : جارية

ْعبُوبة وقال األصمعّي : .الرعابيب لجميعوا .ُرْعبوب ويقال :  : البيضاء. الرُّ
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 وأنشد الليث :
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بريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواء ر عريريريريريريريريريريْ    ظريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
ه   بريريريريريريري  َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َوج مريريريريريري ريريريريريريريل الريريريريريريكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى نريريريريريري  هريريريريريريْ لريريريريريريَ  مريريريريريري 

  
 أيضاً. ُرْعبُوبة وقال غيره : يقال ألصل الطلعة :

ا الزاعب فهو الذي يَْدفع بعُضه بعضاً.ـ  بالراءـ  الوادَي إذا مأله رعب وقد راعب أبو عبيد عن األصمعّي : جاءنا سيل  وأمَّ

 : الفَُروقة. التِّْرعابة وقال الليث :

 : القَْفرة الُمخيفة. الَمْرَعبة أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :

 .بارع فهو بَُرع يَْبُرع براعةوَ  بََرع يَْبُرع : الذي قد فاق أصحابه في الُسوَدد. وقد البارع أبو عبيد :برع : 

ع وقال غيره : فالن  بالعطاء أي يتفّضل بما ال يجب عليه. يتبرَّ

 : المرأة الفائقة الجمال والعقل. البَِريعة وقال ابن األعرابي :

 فارع. بارعٌ  وفََرعه إذا عاله وفاقه وكّل ُمْشِرف بََرعه وقال غيره : يقال :

 .«ُعّمال هللا أقوى من هؤالء»حجراً فقال :  يَْربَعُون مّر بقوم وسلمعليههللاالنبي صلىفي الحديث أن ربع : 

 .«حجراً  يَْرتَبِعون»في بعض الحديث : و

ْبع قال أبو عبيدة :  : أن يشال الَحَجُر باليد ، يُفعل ذلك ِلتعرف به شدَّة الرجل. الرَّ

ة. قال : وقال األموّي مثلَه في ْبع يقال ذلك في الحجر خاصَّ  .الرَّ

 وأنشدنا : : َعصاً يحمل بها األثقال حتى توضع على ظهور الدواّب. الِمربَعة وقال :

ْه  عريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريان وأيريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريِ  أيريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه و   عريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ق  الريريريريريريريريلريريريريريريريرياقريريريريريريريرية اجلريريريريريريريريَ  أيريريريريريريريرين َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال الراجز : الرجل إذا رفعت معه الِعْدل بالعصا على ظهر البعير. رابعت ابن السكيت :

ر كريريريريريريريانريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريا  مريريريريْ    لريريريرييريريريريريريريه أُ الريريريريعريريريريَ

  
 مريريريريريريريكريريريريريريرياَن مريريريريريريرين أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريركريريريريريريريائريريريريريريري   

  

 رابريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارب و 

  
م وكريريريريريريريريّف  ريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    عريريريريريريريريْ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ

  
 .«وهو ال يَِحّل في دينك الِمْرباع إنك تأكل»أنه قال لعدّي بن حاتم قبل إسالمه :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

الغنيمة فكان خالصاً له  ربع : شيء كانوا في الجاهلية ، يغزو بعضهم بعضاً ، فإذا غنموا أخذ الرئيس الِمْرباع قال أبو عبيد :

 دون أصحابه.

 وقال عبد هللا بن َعنَمة :

 لريريريريريريريريريريريك املريريريريريريريريريريرير ع فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريا 

  
ول و   يريريريريريري ريريريريريريرية والريريريريريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريكريريريريريريمريريريريريريريك والريريريريريريَلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  القوم َربَعت وقال غيره : ً  أموالهم أو كنت لهم ربع إذا أخذت أَْربَعهم َرْبعا  .رابعا

ْبعو  قًُوى. أربع الَوتَر إذا فتلته على َربَعت أيضاً : مصدر الرَّ

ظة : مقعد  : الُمْربعوالُرومّي : ِشَراع السفينة الفارغة ،  عمرو عن أبيه : .مربوع ويقال : َوتَر شراع الَمألَى. قال : والمتلّمِ

 الرّكاب. االستيام وهو رئيس

ْبع عبيدة عن األصمعّي :أبو  ة. الربيع : المنزل في الَمْربَعو: هو الدار بعينها حيث كانت.  الرَّ  خاصَّ
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بُوع وقال شمر :  وقال الشماخ : : أهل المنازل أيضاً. الرُّ

هريريريريريريريريريريريم  و ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا   تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري 

  
وع عريريريريريريريريريريريريرين ربريريريريريريريريريريريريريوع و   ف يف ر بريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريري   َأ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي في قوم بعد قوم.

 .ربع من أهلي أي في مسكنهم بعد ربع وقال األصمعي : يريد : في

 مثل الَسْكن وهما أهل البيت. وأنشد : الربع وقال أبو مالك :

ع مريريريريريريرين رجريريريريريريريا  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريم   فريريريريريريريإن يريريريريريريريك َربريريريريريريريْ

  
وب   عريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
م املريريريريريريريريري تريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين هللا واَّريريريريريريريريريَ

  
بَّاع وقال ابن األعرابي : بُوع : الرجل الكثير ِشَرى الرَّ  ون المنزل ، وأهَل المنزل.يك الربع وقال شمر : ، وهي المنازل. الرُّ

ا قول الراعي :  قال : وأمَّ

ع بريريريريريريريريربريريريريريريريريع تريريريريريريريريعريريريريريريريريوده  جريريريريريريريريلريريريريريريريريا عريريريريريريريريلريريريريريريريريى َربريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريعريريريريريريريري 

  
وج   اء اَّريريريريريلريريريريريني نريريريريريريَ ريريريريري   مريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريف مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْبعوالثاني َطَرف الجبل.  الربع فإن ، وقد  روابع وإبل .الرابع من أظماء اإلبل : أن ترد الماَء يوماً وتدعه يومين ثم ترد اليوم الّرِ

ً  وردت ً  الرجُل إذا وردت إبله أربعو. ِرْبعا ْبعو. ِرْبعا ى التي تأخذ كل الّرِ  .الرابع أيّام ، كأنه يَُحّم فيهما ثم يحّم اليومَ  أربعة : الُحمَّ

 .أُْربعوالرجل  ُربع يقال :

 وقال الهذلّي :

ني  عريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْربريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
 

 مريريريريريريريريريريريريريريريريرين  ُّل و مريريريريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
ه الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريَّ   ذا جريريريريريريريريريريريَ

  
ى زيداً إذا أخذته ربعتأ أبو حاتم عن األصمعّي : ً  اْلُحمَّ  وأنشد :ـ  بكسر الباءـ  ُمْرِبعو، وأَغبَّته إذا أخذتْه ِغبَّاً. ورجل ُمِغّب  ِرْبعا

 من  ُّلو من املرِبعني 
ى زيداً. ثم قلت : من أربعت بكسر الباء ، فقيل له : ِلَم قلت : ة  ؟الُمْربِعين الُحمَّ ة مفعوالً ومرَّ  يقال : فاعالً ، فقال :فجعلته مرَّ

 الرجُل أيضاً. أَْربَع

ى ومن الِغّب : َغبّت. قلت : كالم العرب : أربعت أبو عبيد عن الكسائي : يقال : ى ، والرُجل أربعت عليه الُحمَّ  ُمْربَع عليه الُحمَّ

 ، بفتح الباء.

 وقال الراجز : .ِرْبعيّون تَاء ِسنه. وولدهإذا ُوِلد له في فَ  ُمْربع الرجُل فهو أَْربع وقال األصمعّي أيضاً : يقال :

وْن  يريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريرية صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ   ن بريريريريريريريريريريريِ َّ غريريريريريريريريريريريِ

  
ون   ن كريريريريريريريريريريريان لريريريريريريريريريريريه رِبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ  أفريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريح مريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا وقف َوتحبَّس. يَْربَع الرجل َربَع وقال ابن السكيت : يقال : قد

 َواحد معناه : انتظر. َوقال األحوص :عليك ، كل ذلك  اربعوَ على نَْفسك  اربَعْ وَ على َظْلعك ،  اربَعْ  وقال الليث : يقال :

 مريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّر جريريريريريريريريتانريريريريريريريريلريريريريريريريريا  ذا انريريريريريريريريتريريريريريريريريجريريريريريريريريعريريريريريريريريوا

  
عريريريريريريريريريريوا   لريريريريريريريريريريو أَنريريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم َربريريريريريريريريريريَ

  
 قال آخر :وَ 

ع عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريورود يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ُ   أَْربريريريريريريريريريريريريريَ

  
يت َوأجريريريريريريريريريريريريريزا هريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريَّ  أنريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريع مريريريريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريريريري 

  
 قال : معناه : أُلقي في ماء ُسُدم َوألهج فيه.
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: الذي  المربوعوَ الطويل البائن.  فالمشذَّب : َوأقصر من المشذَّب. المربوع أطول منأنه كان  وسلمعليههللاصلىَوفي صفة النبي 

ْبعة فالمعنى : أنه لم يكن ُمْفِرط الطول ، َولكن كان بين الرابعة ليس بطويل َوال قصير. وكذلك من  المربوعوَ َوالمشذَّب.  الرَّ

 الذي ذََهب جزءان من ستة أجزاء. : المثلوثوَ التاّم.  الشْعر : الذي ذهب جزء من ثمانية أجزاء من المديد والبسيط

ْبعةو بتحريك الباء َوخولف به طريق َضْخمة َوَضَخمات  َربَعات َورجال َونساء َرْبعة َوامرأة َرْبعة : الجوفة. َويقال : رجل الرَّ

فصار كاالسم ، واألصل في باب فَْعلة من األسماء مثل تَْمرة  َربعة َوامرأة َرْبعة رجل الستواء نعت الرجل والمرأة في قولك :

وَجْفنة أن يجمع على فَعاَلت مثل تَمرات وَجفَنات ، َوما كان من النعوت على فَْعلة مثل شاة لَْجبَة وامرأة َعْبلة أن يجمع على 

 الستواء لفظ المذّكر والمؤنّث في َواحده. وهو نعت ألنه أشبه األسماء َربَعات على َرْبعة فَْعالت بسكون العين. َوإنما جمع

، فيجعله كسائر النعوت  َرْبعُون ورجال َرْبعة ، وكذلك رجل َرْبعات َونسوة َرْبعة قال الفّراء : من العرب من يقول : امرأةوَ 

ً  البعيرُ  ارتبع َويقال : بعة ، واالسم يرتبع ارتباعا  وأنشد األصمعّي لبعض الشعراء : ، وهو أشّد َعْدو البعير. الرَّ

ّي تريريريريركضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ  الريريريريعريريريري  لريريريري   اعريريريريرور  الريريريريعريريريري 

  
ْه وَ أ ُّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريوارس  لريريريريريريريريريريريِ ئريريريريريريريريريريري اء    الريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
مة بهاـ  قال أبو يحيى بن ُكناسة في صفة أزمنة السنة َوفصولهاوَ  األَول ،  الربيع أزمنة : أربعة : اعلم أن السنةـ  َوكان عالَّ

ة : الخريف. ثم الشتاء ثم الصيف ، َوهو  قال : َوهذا كله قول العرب في البادية. اآلخر ، ثم القَْيظ. الربيع َوهو عند العامَّ

ل الذي هو الخريف عند الفرس يدخل لثالثة أيام من أيلُول. قال َويدخل الشتاء لثالثة أيام من كانون األول ،  الربيعوَ قال :  األوَّ

 ألربعة عند الفُرس لخمسة أيام تخلو من آذار ، ويدخل القيظ الذي هو صيف عند الفرس الربيع َويدخل الصيف الذي هو قال :

 أيام تخلو من َحِزيران.

الفُْرس ، وهو الذي يكون بعد الشتاء. وهو زمان الَوْرد ، َوهو أعدل اآلِونة ،  لربيع أهل العراق موافق ربيعوقال أبو يحيى : 

 ْقَطع العُُروق ، َويُشرب الدَواء.َوفيه تُ 

الذي يتلو الشتاء ، َوأما أهل اليمن فإنهم يُمَطرون في القَْيظ  الربيع قال : َوأهل العراق يُمَطرون في الشتاء كله ، َويُخِصبون في

 األول. الربيع َويُْخصبون في الخريف الذي يسّميه العرب

باألرض بعثنا الرواد  ربيع ، ويقولون : إذا وقع ربيع أيام الخريف : قلت : وسمعت العرب تقول ألول مطر يقع باألرض

النخيُل ، وإنما سّمي فصل الخريف خريفاً  تربَّعت وانتجعنا مساقط الغيث. وسمعتهم يقولون للنخيل إذا ُخِرفت وُصرمت : قد

ً  ألن الثمار تُختَرف فيه ، وسمته العرب  ُربَع يل الذي يُْنتَج في أول النتاج :لوقوع أول المطر فيه. ويقال للفَِص  ربيعا
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 ومله قول الراجز : .ر ع و عه
 علبة انُّعتها رَِ عيو 

ي ً  ُسّمِ  النِّتَاج. يقال َسْقب ِرْبِعيّ والشباب  ِرْبعيّ  أوله : كل شيء : ِرْبِعيّ وأي َوسَّع َخْطوه وَعَدا.  َربَعوألنه إذا َمَشى ارتفع  ُربعا

 : ُوِلدت في أول النِتاج. وقال األعشى : ِرْبِعيَّة ، وِسقاب ِرْبعيّ 

ةو   لريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا كريريريريريريريريانريريريريريريريريه نريريريريريريريريو ى أجريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ

  
عريريريريريّي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياب فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريبريريريريريريريا   تريريريريريوا  ربريريريريريِ

  
هكذا سمعت العرب تنِشده. وفّسروا لي توالي السقاب أنه من المواالة ، وهو تمييز شيء من شيء ، يقال : والينا الِفْصالن عن 

فصلناها عنها عند تمام الحول. ويشتد المواالة ويكثر َحنِينها في أثر أّمهاتها ، ويُتَّخذ لها َخْندق تحبس فيها أّمهاتها فتوالت ، أي 

هات فترعى وحدها  حت األوالد في جهة غير جهة األمَّ ح األمهات في وجه من مراتعها. فإذا تباعدت عن أوالدها ُسّرِ ، وتَُسرَّ

السقاب إذا ُوولي عن  ِرْبعيّ  أخبر األعشى أن نََوى صاحبتِه اشتدَّت عليه فحنَّ إليها َحنينَ  فتستمّر على ذلك وتُْصِحب بعد أيام.

أّمه ، وأخبر أن هذا الفَصيل يستمّر على المواالة ويُصِحب ، وأنه دام على حنينه األول وتمَّ عليه ولم يُصحب إصحاب الَسْقب. 

ا أشكل عليه م معناه تخبّطوا في استخراجه وخلّطوا ولم يعرفوا منه ما يَعرف َمن شاهد وإنما فسرت هذا البيت ألن الرواة لمَّ

 م الختالط أنسابهم. وقال الشاعرالقوم في باديتهم ، والعرب تقول : لو ذهبت تريد ِوالء َضبَّة من تميم لتعذَّر عليك مواالتهم منه

لريرييريري ريريى يف اجلريمريريريريريريريال فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريبريريحريريريريريريريه و   كريلريريريريريريريا  ري 

  
ا  مريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريا  واَ  و هلريريريريريريريريريريريريَّ ا  تريريريريريريريريريريريري  ِك  ريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
ً »في دعاء االستسقاء :  تُوالى أي تَُميَّز منها. وجاء ً  اسقنا غيثاً َمِريعا :  الُمْربِعو فالَمريع : الُمْخِصب الناجع في المال. .«ُمْربِعا

الناقةُ إذا  أَْربعت حيث كانوا فيقيمون للِخْصب العاّم. وقال ابن المظفر : يقال : يربعون الُمْغني عن االرتياد لعمومه وأن الناس

. أَْربِعاء النهر ربيع . ويجمعأَْربِعة الشهور ربيعوالكأل  ربيع استغلق رحُمها فلم تَقبل الماء. ثعلب عن َسلَمة عن الفّراء : يُجمع

دة إال شهري  ويشترط ما َسقَى» وشهر رمضان. وفي الحديث في المزارعة قال : ربيع قال : والعرب تذكر الشهور كلها مجرَّ

بيع يعني على  َربَعاتهمو ِربَاعتهمويريد النهر ، وهو الَسِعيد أيضاً. أبو عبيد عن الفّراء : الناس على َسَكناتهم ونََزالتهم « الرَّ

 قال األخطل : غير فالن كأنه أمره وشأنه الذي هو عليه. ِربَاعتُه يقال : ما في بني فالن أحد يُْغني استقامتهم. وقال األصمعّي :

ه مريريريريريريريريريريا يف  تريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري  رَِ عريريريريريريريريريريَ

  
ال  عريريريريريريريريريريريريَ   ذا يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريّم أبمريريريريريريريريريريريرير صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياحل فريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  أي األَْربُعَاَوىو األُْربَعاء اللِّحيانّي : قعد فالن وتُْقِرح ، واإلبل تُثْني  تُْربِعُ والخيل تُثْنِي  . ثعلب عن ابن األعرابي قال :متربّعا

وتُْسِدس وتَْصلُغ. قال ويقال للفرس إذا استتمَّ سنتين : َجَذع. فإذا استتّم الثالثة فهو  تُربِعُ ووتُْسِدس وتبُزل ، والغنم تُثني  تُْربِعو

 قال : أثنى إذا .َربَاعٍ  فهو الرابعة ثَنِّي ، وذلك عند إلقائه رواضعه. فإذا استتمّ 
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نِّ ه ّن. فلبا  تلك السريريريريريريريِ  فهي  ر عه و اإلثلاء.   تسريريريريريريري   اليت تليها عل سريريريريريريري  ه رواضريريريريريريريعه ونبه مكانه سريريريريريريريِ
 فإذا مسان قري ر ومسه س   الذي يلي .أر عو  َرَبع وأك ر الكالُ ر ْبع واجلميع َرَ عٌ  فتلبه مكاَنا ِسّن فهو َرَ ِعيته
فيلبه مكانه قارمس ه وهو انبه ، وليس بع  ال رو  سريريريريري و  سريريريريريّن وال نبا  سريريريريريّن. وقال غته :  ذا طعن  ر عيته

،  َرَ ع   لبعت يف السريريريريريريلة ا امسريريريريريرية فهو َجذَع ، فإذا َطَعن يف السريريريريريريادسريريريريريرية فهو َثِ ّ ، فإذا َطَعن يف السريريريريريريابعة فهوا
فإذا طعن يف ال املة فهو س وس وسِ يس ، فإذا طعن يف التاسعة فهو  ُّل. وقال ابن األعرايب  َرَ عية واألن ى

سلني صال  لتماُ  أربع لتماُ ثالل سلني وَسَ س لتماُ َرَ عية هي:   ْذِع الَعَلاق لسلة وتري ْ   لتماُ سلتني ، و 
،   َسَ س ،  ر ع   عس سلني. وقال أبو فريْ عس األَس ّي : َوَل  الب رأب أوََّل سلة تِبيع ،   َجذَع ،   ثِ ّ ،  

 ر ِعيتانو ثَليَّتان ل نسان من فوق    صال . وهو أقصى أسلانِه ، روى ذلك أبو عبي  عله. وقال األصمعّي :
بع  ا وان ن وضامسكان وستة أرمساء من كل جان  وانِجذان وكذلك من أسفل. وقال أبو ُّي  : ي ال لكل 

َباع كلها فلها أربع  ثلا . وللحافر بع  ال لا  أربع   ّف وِظْلف ثليَّتان من أسريريريريريريريريريريريريريريفل ف  . وأّما اَّافر والسريريريريريريريريريريريريريريِ
بكسريريريرير الباء مم ود. وملهم من ي ول  األربعاء أنياب و انية أضريريريريراس. الليث : يُو أربعةو قوار   أربعةو  َر ِعيا 

: 
حمله على أسِعداء. ويقال  أَْربِعاء ، حمل على قياس قصباء وما أشبهها. ومن قال : أَْربعاواتو أربعاوانوبنصب الباء ،  أربَعاء

 : وأنشد غيره .الربيع إذا أصابها مطر مربوعة األرض فهي ُربِعت :

 أبفلان مربوع الَصرِ ة م ْعِبل
النجوم : التي يكون بها المطر في أول األنواء. وقال أبو زيد  مرابيعو: بَْيضة السالح. وكذلك قال ابن األعرابي  الربيعةوقال : 

 وأنشد : الرمُل إذا تراكم فارتفع. استربع :

 مس بع من َعَجاج الصيف ملخول
بعمله أي مستِقل به قوّي عليه.  مستربع ورجل البعيُر للَسْير إذا قَِوي عليه. استربعو كان ُمْخِصباً.إذا  ربيع رابع ابن السكيت :

 وقال أبو َوْجزة :

 مس بع بس َرى املوماأب هيَّاج
 وأما قول صخر :

 كرمي ال لا مس بع كل مساس 
وأما قول أبي  الناقة َسنَاماً طويالً أي حملته : تربعتو وإشالته.الحجر  َرْبع وهذا كله من فمعناه : أنه يَحمل حسده ويقدر عليه.

 وجزة :

ر مسريريريريريريريريريريا    مسريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريا   ال  جريريريريريريريريريرير  بريريريريريريريريريريري 

  
َوى مريريريريرين مريريريريريريرياطريريريريرير  مريريريريريريرياج و   عريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريري  َربريريريريريَ

  
يقول : ِمْلح.  (ماج)أي من َعَرق  (من ماطر)وأراد بقوله :  .الربيع أي أصابنا مطر ربُعنا : أَْمَطرن من قولك : َربَعن فإن معنى

ان أي  تربّعنا فسِمن ونِشط ، ويقال : الربيع من الدواّب : الذي رعى المرتَبِعوأمطرت قوائمهن من عرقهّن.  : الَحْزن والَصمَّ

 رعينا بقُولها في الشتاء. وتربت اإلبُل بمكان
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 كذا أي أقامه به وأنة ين أعرايّب :
ِم  يريريريريريريريريريَّ ّي الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريربريريريريريريريريريَّ

  
م   هريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريْ  يف بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريرياىف الريريريريريريريريريريرير . مريريريريريريريريريريري 

  
 ُمْبِهم : كثير البُْهَمى. وأّما قول الشاعر : عافى الرياض أي رياضه عافية لم تُرع.

 يريريريريريريريريريري اك يريريريريريريريريريري  ربريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياس فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا

  
 يف األ ريريريريريريريريريريرى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريور مريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريراُ و  

  
وأّما  يَْنعَش الناس بَسْيبه ، وأن في يده األخرى األمن والِحيطة وَرْعي الِذمام.فإنه أراد أن خِصب الناس في إحدى يديه ألنه 

 قول الفرزدق :

ع مريريريريريريريريلريريريريريريريريافريريريريريريريريق  ك مريريريريريريريريفريريريريريريريريجريريريريريريريريوعريريريريريريريريا  بريريريريريريريرير بريريريريريريريريْ  أظريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
ْ ر  َس أثريريريريريريريريريواب ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريانريريريريريريريريرية والريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريّ

  
 . وأما قول الجعدّي :األربعة أطرافه ربع فإنه أراد أن يمينه تقطع فيذهب

عريريريريريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييو   مسريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريل  ُّل تريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريَّ

  
م   فريريريريريريريريريريريرياء كريريريريريريريريريريريرياأل طريريريريريريريريريريريري   ف طريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ

  
َسنَاماً طويالً  تربَّعت في الصيف َسنَاماً طويل العَفَاء أي حملتْه ، فكأنه قال : تربَّعت فإنه نصب الصيف ألنه جعله ظرفاً ، أي

 كثير الشحم. وقال ابن السكيت في قول لبيد يصف الغيث :

ه  لريريريريريريريريريريريه   كريريريريريريريريريريريأنَّ فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه ملريريريريريريريريريريريا ارتريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْ

  
ْر ع غريريريريريريريريريريريريريريرياِ  و َريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريا    بريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريِ   جلريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
ج البَْرق فيه بالَريْ  ط قال : ذكر السحاب. واالرتفاق : االتّكاء على المرفق. يقول : اتكأت على َمْرفِقي أشيمه وال أنام. شبَّه تَبوُّ

 غانم صوب َرْعده. بمرباع األبيض. والَرْيطة : ُمالءة ليست بملفَّقة. وأراد

 النَّْهب من اإلبل فتحانَّت عند المواالة ، فشبَّه صوت الرعد فيه بحنينها. ُربع صاحب الَجيش إذا ُعِزل له بمرباع شبَّهه

بن عامر بن ُعقَيل ، وهو أبو األبرص وقُحافة  ربيعةوبن ُعقَيل ، وهو أبو الُخلَعاء ،  َربِيعة : َربِيعتان قال : وفي بني ُعقَيل

وإذا  .ِربَاع . والجميعُربَعة ، واألنثى ُربَع د الناقة يُْنتَج في أول النتاج :ويقال لول .الِربيعيِّينِ  وَعْرَعرة وقُّرة. وهما ينسبان :

 .اليَْربوع : جمع اليرابيعو .َربعيّ  الفَرس فهو ربيعةِ  وإذا نسب إلى .ربيعيّ  قيل : الربيع وإذا نسب إلى .ُربَعيّ  نسب إليه فهو

بِيعةو وهي المنازل. قال : الرباع الكثير ِشَرى : الربَّاع رابّي :المتن : لحمه ، ولم أسمع لها بواحد. وقال ابن األع ترابيعو :  الرَّ

بِيعةوبيضة الحرب.  الربيعةو : المزادة. الربيعةوالروضة.  بِيعَةو : العَتِيدة. الرَّ  : الَحَجر الذي يشال. الرَّ

  وأنشد األصمعي قول الشاعر :

َ   و فريريريريريريريريريريريريريريريريريوه ربريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريع  ه قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ْه و   َربريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريني يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريّ

  

اقريريريريريريريري  الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس مسريريريريريريريريولريريريريريريريريه مريريريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْه و   بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريرييريريريريريريريريح مريريريريريريريريا  ن بريريريريريريريريه قريريريريريريريريريَ

  
 .األربعاء الحديث : إنهم كانوا يُْكرون األرض بما ينبت على . ومنهأربِعاء أي نهر لكثرة شربه وجمعه ربيع أراد بقوله : فوه

وطريقة واحدة ،  أربعوعلى أفعالواء ، وهو البيت على طريقتين وثالث  أُْربَعاواء بيت وقال ابن هانىء : قال أبو زيد : يقال :

 العمد الواحد ، وكل عمود طريقة وما كان فما كان على طريقة فهو ِخبَاء ، وما زاد على طريقة فهو بيت. والطريقة :
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 بني عمودين فهو َمنْت.
لكّل ذي ِظْلف ولكل ذي ُخّف من اإلبل والشاء وبَقَر الوحش والظباء ، ما خال البقر األهلي فإنها تَْخثِي ، وهو  البَْعربعر : 

في  بَعَرها ، ويُعّد عيباً ؛ ألنها ربما ألقت البِعار حالبها ، وهو تباِعر : الشاة والناقة الِمبعاروأيضاً.  تَْبعَر واألرانب ِخثْيها.

من اإلبل بمنزلة اإلنسان : يقع على  البعير َمنه ، واحدها َمْبعَر. األصمعي : البَعَر الشاء واإلبل : حيث تُلقى مباعروالِمْخلَب. 

 أباعر في الجمع األقّل ، ثم البعير أبعرة ، وال تبالي ذكراً كان أو أنثى ، ويجمع بعيراً  الجمل والناقة إذا أْجَذعا. يقال : رأيت

البعر  ويجمع ، وهو أفصح اللغَتَْين. بَعير ، بكسر الباء. وِشعير ، وسائر العرب يقولون : بِعير ون :وبُعراناً. وبنو تميم يقول

وقال أبو عمرو  .عزوجلوهي الغَْضبة في هللا  البَْعرة : تصغير البُعَيرة ثعلب عن ابن األعرابي : الواحدة. البَْعرة . وهيأبعاراً 

. وكان من حديثه أن رجالً كانت له ِظنَّة في البَْعرة أنت كصاحب ال ابن هانىء : من أمثالهم :: الفَْقر التاّم الدائم. وق البَعَر :

هذه صاحب ِظنَّتي. فجفَل لها أحدهم وقال : ال ترمني بها ، فأقرَّ  ببعرتي ، فقال : إني رام بَْعرة قومه فجمعهم ليستبرئهم وأخذ

 ى َمن أقرَّ على نفسه.على نفسه ، فذهبت مثالً. يقال عنه الَمْزِربة عل

ُتْم ِللرُّْءَّي تَ ْعَُبُونَ )قال هللا جّل وعّز : عبر :   : العابر سمعت المنذرّي يقول : سمعت أبا الهيثم يقول : [43يُوُسف : ] (ِإْن ُكن ْ

فالن كذا. وقال  اعتبروالرؤيا ،  َعبَر بعضه ببعض حتى يقع فهُمه عليه. ولذلك قيل : يعتبر أي فيعبُره الذي ينظر في الكتاب

إذا  ُعبُوراً  النهر والطريق عبرتوأي في ذلك الجانب.  الِعبر وهو جانب النهر. وفالن في ذلك الِعْبر غيره : أُخذ هذا كله من

ل ناحتي الرؤيا فيتفكر في أطرافها ويتدبّر كّل شيء  ابرع الرؤيا : لعابر قطعته من هذا الجانب إلى ذلك الجانب ، فقيل ألنه يتأمَّ

ِإْن ) منها ويَمضي بفكره فيها من أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى في قول هللا جّل ذكره :
ُتْم ِللرُّْءَّي تَ ْعَُبُونَ  : ألنه أراد : إن كنتم للرؤيا عابرين وإن كنتم عابرين الرؤيا  (ونَ ِللرُّْءَّي تَ ْعَبُُ ): دخلت الالم في قوله :  (ُكن ْ

ى هذه الالم الم التعقيب ألنها عقَّبت اإلضافة. أبو عبيد عن أبي زيد :  الرؤيا َعبَرتو،  ُعبُوراً  النهر والطريق َعبَرت ، وتسمَّ

إذا تدبّرته في نفسك ولم ترفع به صوتك. وُروي عن أبي  أعبُره َعْبرا الكتاب َعبَرتوفالناً رؤياي ،  استْعبرتُ و. ِعبارةو َعْبراً 

وقعت ، فال تقّصها إال على واّد  ُعبِّرت الرؤيا على ِرْجل طائر ، فإذا»يقول :  وسلمعليههللاصلىَرِزين العُقَيلي أنه سمع النبي 

رأي ألن الواّد ال يجب أن يستقبلك في تفسيرها إال بما قال الزجاج : إنما قال : ال تقّصها إال على واّد أو ذي  .«أو ذي رأي

 ً ا جعلها هللا عليه. تعبيره لم يَْعَجل لك بما يَغُّمك ، ال أن بالعبارة تحّب. وإن لم يكن عالما وأما ذو الرأي فمعناه : ذو  يزيلها عمَّ

 أن يكون في تفسيرها، فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها ، أو بأقرب ما يعلمه منها. ولعله  بعبارتها العلم
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موعيتريريرية تْردعريريريك عن قبيح أنريريريه عليريريريه ، أو يكون فيهريريريا ب ةريريريريريريريريريريريريريريرى ، فتحمريريري  هللا على اللعمريريرية فيهريريريا. وقريريريال هللا 
ت ، ف ايسريريريوا  [2اََّةريريرير : ] (فَاْعَتَِبُوا َّي ُأوِل اْْلَْبص  ارِ ):  عزوجل أي ت بّروا وانيتروا فيما نزل ب  رييتة والَلضريريريِ

 ع رْب   ذا مسزِن. وَفالن يريْعرب َعرَبا   الرجريريل   َعرب  نزل هبم. وقريريال أبو ُّيريري  : ي ريريال : أفعريرياهلم واتِّعيتوا  لعريريذاب الريريذي
عيله يف ذلك األمر ما  ع رْب  ورأى فالن أيضريريريريا  : الك ت يف كل  ريريريرييء. الع رْب و أسريريريريفار  ذا كان قو   على السريريريريفر. 

ِخن  َعْيله. ثعل  عن ابن األعرايب قال : : السريريريريريريريريريحائ   الع رْب و . َعب ور من اللاس : ال  ْلف ، وامس هم الع رْب  ي سريريريريريريريريريْ
ْتا   ريريريري ي ا .  َفر.  الَعرْب و : الَ ْكلى.  الع رْب و اليت تسريريريريت سريريريريَ : البكاء  َّزن ، ي ال :  الع رْب و : اللاقة ال ويَّة على السريريريريَ

 َسَفر. ع رْب  هي : اإلبل ال ويّة على الست ، ي ال لللاقة الِعَبارو  . قال :الَعرَب و  الع رْب  ألّمه
ها. وغالم أعبرت أبو عبيد عن الكسائي : أسفار :  ِعْبر إذا كاد أن يحتلم ولم يُْختَن. وناقة ُمْعبَر الغنم إذا تركتَها عاماً ال تجزُّ

 تُقطع األسفار عليها بالكسر.

 لزعفرانة.ا الزعفران. وقال ابن األعرابي : العَبِيرة : عند أهل الجاهلية : العَبِير أبو عبيدة :

فالن  عبّروعليها النهر.  يعبَر : سفينة الِمْعبرةو .للعبور : شّط نهر هو الَمْعبَرو: ضرب من الطيب قال :  العَبِير وقال الليث :

ته فتكلم عنه بها. قال :  تعبيراً  عن فالن ا قول هللا جّل وعّز :  تعبيراً  الدنانير عبَّرتوإذا َعّي بحجَّ إذا وزنتها ديناراً ديناراً. وأمَّ

مسافرين ؛ ألن المسافر قد يُعوزه الماء. وقيل : إال مارين في  [43النِّساء : ]فمعناه : إال  (َوال ُجُنباً ِإالَّ عاِبِري َسِبيلٍ )

 : االعتبار بما مضى. الِعْبرة المسجد غير مريدين الصالة. وقال الليث :

ا ، وهما شعريان. إحداهما الغَُميضاء ، وهو أحد كوكبي الذراعين. العَبُور ىوالشعر  فهي مع الجوزاء تكون نيّرة. العَبُور وأمَّ

ة وهي شأمية. وتزعم العرب أن األخرى بكت على أثرها حتى غِمَصت فسّميت الغَُميصاء.  َعبَرت ألنها ُعبُوراً  سّميت الَمَجرَّ

 ومنه قوله : .َعْبرة َجْريه. قال : والدمع نفسه يقال له : :الدمع  َعْبرة وقال الليث :

  ن  فائي َعرْبأب  ن سَفحتهاو 
إذا كانا حزينين. أبو عبيد عن األصمعّي : من أمثالهم في عناية الرجل بأخيه وإيثاره إيَّاه على  َعْبرى وامرأة َعْبران ورجل

بفالن هذا األمُر إذا اشتّد  عبّر بي ، يضرب مثاَلً للرجل يشتّد اهتمامه بشأن أخيه. ويقال : َعْبرة نفسه قوله : لك ما أبكي وال

 عليه. ومنه قول الهذلّي :

لريريريريريريريريريريريريريريف  تريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريا أان والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَت يف مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريرّب  لريريريريريريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريريريريريرير الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
 سبيل الحياة. وأنشد أبو العباس : عبر ، كأنه عابر فالن إذا مات فهو َعبَر ويقال :

مريريريريريريريريريريريا    رب  فريريريريريريريريريريريإن لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريإن نريريريريريريريريريريريريَ

  
  ن نريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريرب  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريذورو  

  
ن : االعتبار. العَبَر َسلمة عن الفراء :  بها يعتبر أي مّمن يعبُرها الدنيا وال يعبَر والعرب تقول : اللهم اجعلنا ممَّ
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ال راهم  اسريريريتعبارك ي ال يف الكالُ : ل   أسريريريرعه وقال األصريريريمعّي : وال  و  سريريريريعا  مسىت يرضريريرييك  ل اعة.
ها ال ت َعرَب  أي اسريريريريريريريريريريريريريريتخراجك  ّ ها. وي ال : متاعي أي  عرب   ذا ُّجرهتا. وقال ابن مشيل : أعربهاو  أعرب 

ْيل علا أي يباع ه. أبو العباس عن ابن األعرايب قال : يعرب  ع ته. والوادي : اجَلَمل ال وّي على  الَعبَّار السريريريريريريريريريريريريَ
ْعرَب و الست. 

 
 : الَتيس الذي ت رك عليه  عره سلوا   فلم َي َّز. وقال ِبْةر بن أيب  اُُّ : امل

َرأب   جريريريريْ زيريريريريز الريريريري ريريريريفريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريعريريريريريريريان يريريريريربريريريريض مسريريريريَ  جريريريريَ

  
رَب    عريريريريريْ ل مريريريريري  فريريريريريريريْ  مسريريريريريريري يريريريريريريريث ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء واُر الريريريريريعريريريريريَ

  
إذا كبر ولم يُْختن.  ُمْعبَر . وغالمعبائر من الغنم : فوق العظيم من إناث الغنم. يقال : لي نعجتان وثالث العَبُور وقال اللحياني :

من الِسْدر : ما كان على  العُْبريّ  عينه أي يُْسِخنها. وقال األصمعي : يُْعبِر عينه إذا كان ينظر إلى ما َعبَر وإنه لينظر إلى

قال : والذي ال يشرب من المياه ويكون بَّريّاً  من الِسدر الذي يَشرب من المياه. العُْبريّ ونهار. وقال اللحياني العُْمرّي شطوط األ

 العُْبريّ  وقال أبو سعيد : .العُْبِريّ  يقال له الضال. وروى ابن هانىء عن أبي زيد : يقال للِسْدر وما عظم من العوسج :

 لِسْدر.والعُْمرّي : القديم من ا

 [ابب العني والراء مع امليم]

 ع ر م
ُْم َلِفي ) قال هللا جّل وعّز في كتابه المنزل عليه :عمر :  مستعمالت. عمر ، عرم ، رمع ، رعم ، مرع ، معر : َلَعْمُرَك ِإِنَّ

ما أقسم هللا و يقول : بحياتك. قال : لَعَْمُركَ  َرَوى أبو الجوزاء عن ابن عباس في قوله : [72 الِحجر :] (َسْكَرَِِْم يَ ْعَمُهونَ 

 وأخبر المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال : النحويون ينكرون هذا ، ويقولون : .وسلمعليههللاصلىتعالى بحياة أحد إاّل بحياة النبي 

 وأنشد : .تعمر : لَِدينُك الذي لَعَْمُركَ  معنى

 أيريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريلريريريريريريريريريكريريريريريريريريريح الريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريرييريريريريريريريريريال  

  
َرَك هللا  مريريريريريريريريريريريْ   كريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريف يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريان عريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد : هللا أي عبادتك هللا ، فنصب. َعْمَرك قال :

 عريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرِك هللا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريرية مسريريريريريريريريريري ثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا

  
ن يريريريريريريريريريريريؤذيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياو    ذرِيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريول مريريريريريريريريريريريَ

  
 لعمرو،  لَعَْمُرك ، فإذا أدخلتها رفعت بها فقلت : (لعمرك)قال : وتدخل الالم في  هللا. َعْمَرك فأوقع الفعل على هللاَ في قوله :

،  عمارةو يَْعُمره َعْمراً  الخير َعمرَ  أبيك الخير نصبت الخير وخفضت فمن نصب أراد أن أباك لعمر أبيك. قال : فإذا قلت :

هللا ، ال أفعل ذاك نََصب  َركَعمْ  عليه ، وَمْن خفض الخير جعله نعتاً ألبيك. أبو عبيد عن الكسائي : العَْمر ونصب الخير بوقوع

رتك على معنى :  قال : ويقال : بأنه يمين بغير واو. هللا إياك. عمَّرت ، كأنه قال : يعّمرك هللا أي سألت هللا أن عمَّ

 هللا مثل ناشدتك هللا. َعْمَركوتفاؤالً أن يبقى.  َعْمراً  واحد. وسّمي الرجل العُمرو العَْمرو هللِا ، وهو قبيح قال : َعْمرَ  وقد يكون
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عظيم ،  َعْمِرك فلعمُركوفقال : على إضمار قسم ثان ، كأنه قال :  [72الحجر : ] لَعَْمُركَ  وقال أبو عبيد : سألت الفّراء ِلَم ارتفع

 وكذلك لحياتك مثله.

 كأنه أراد : [87النِّساء : ] (َو لََيْجَمَعنَُّكمْ هللاُ ال ِإلَه ِإالَّ هُ )قال : وصدَّقَه األحمر وقال : الدليل على ذلك قول هللا جّل وعّز : 

ُمْ )وهللا ليجمعنّكم فأضمر القََسم. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : قال األخفش في قوله :   : وَعْيِشك وإنما يريد به (َلَعْمُرَك ِإِنَّ

 .العُْمرُ 

اء : األَيمان يرفعها جواباتها : وقال : إذا أدخلوا الالم المحلوُف به. قال الفرّ  لعمرك وقال أهل البصرة : أضمر له ما يرفعه :

هللا.  َعْمِركَ وإن شئت جعلت نصبه بفعل أضمرته ، وإن شئت نصبته بواو حذفته :  هللا : َعْمرَ  رفعوا. وقال المبّرد في قولك :

 وأنشد فيه : التعمير في موضع عمرك ، ونشدتُك هللا نَْشداً ، ثم وضعت تعميراً  هللا عّمرتك وإن شئت كان على قولك :

ِك هللا  اّل مريريريريريريريريريريا ذكريريريريريريريريريريرِ  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا رتريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريَ

  
م   لريريريريريريَ  هريريريريريريريل كريريريريريريلريريريريريريريِه جريريريريريريريارتريريريريريريلريريريريريريريا أ ُ ذي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قال : وفي  هللا. لعمر قال : وقد نُهي عن أن يقال : المخاَطب. بعُمر ، تحليف لعمرك يريد : ذّكرتك. وقال الليث : تقول العرب :

لظريف. وأخبرني المنذري عن الَحّرانّي عن ابن السّكيت قال :  عمري قال : وتقول : إنك .لعمرك لغة لهم : َرَعْملُك يريدون :

؛ فإذا  ُعمرهو َعْمره لغتان فصيحتان ، يقال : قد طال العُْمرو العَْمرو هللا مرفوعة. قال : لعمروأبيك  لعمرو لعمرك يقال :

ا قول ابن أحمر :فتحوا العين ال غير.  عمريو عمِركو لعَمرك أقسموا فقالوا :  قال : وأمَّ

 ذه  الةباب وَأ لف الَعْمر
. ُعُمور وجمعه العَْمر األسنان وبين كل ِسنَّين لحم متدّلٍ يسّمى عمور الواحَد من بالعَْمر ، ويقال : أراد العُمر فيقال : إنه أراد

ويقال :  لربّه أي عابد. قال : عامر عبدته. وفالنربّي أي  َعَمرت وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال :

 ً ْعَمرَُكْم ِفيها)وقال هللا جّل وعّز :  ربَّه أي يعبده. يعُمر تركت فالنا أي أِذن لكم  [61ُهود : ] (ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْست َ

َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِكتابٍ َوما يُ َعمَُّر ِمْن )واستخراج قُوتكم منها. وقوله جّل وعّز :  عمارتها في فَاِطر : ] (ُمَعمٍَّر َوال يُ ن ْ

ل من [11 ر من عمر وفُّسر على وجهين : قال الفّراء : ما يطوَّ يريد آخر غير األول ، ثم كنّى  ُعمره وال يُنقص من عمر معمَّ

، فجاز أن يقول : نصفه ؛ ألن لفظ الثاني قد بالهاء كأنه األول. ومثله في الكالم : عندي درهم ونصفه ، المعنى : ونصف آخر 

َقُص ِمْن ُعُمرِهِ )قال : وفيها قول آخر :  يُظهر كلفظ األول ، فكنى عنه كنايةَ األول. يقول : إذا  (َوما يُ َعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوال يُ ن ْ

ل وال يذهب منه شيء  ن المعنى :والهاء في هذا المعنى لألول ال لغيره ؛ أل .عمره أتى عليه الليل والنهار ونقَصا من ما يطوَّ

إالَّ وهو ُمْحًصى في كتاب ، وكلٌّ حسن ، وكأن األّول أشبه بالصواب ، وهو قول ابن عباس ، والثاني قول سعيد بن ُجبَير. 

 وقال
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تكون يف السريريريريلة  العمرأب أن العمرأبو والفرق بني اَّّج  [196البريَ َرأب : ] (َوَأَتُّوا احلَْ َّ َواْلُعْمَرَة ّلِِلَِّ )هللا جّل وعّز : 
ر من ذي اَّجَّة. كلها ، واَّّج ال َيوُّ أن حي َْرُ به  اّل يف أ ريريهر اَّّج :  العمرأب ومتاُ  ريريّوال وذي ال ع أب وَعةريريْ

ذأب مأ و  العمرأبو أن ي وف  لبيه ويسريريعى بني الصريريفا واملرأب ، واَّّج ال يكون  ال مع الوقوف بعرفة يُو عرفة. 
 أي ُّائرا . ومله قوله : معتمرا   من االعتمار وهو الز رأب. ي ال : أاتان فالن
 راكٌ  جاء من تريْ ليث معتمر  و 

 ويقال االعتمار : القصد ، وقال :

 ل    ا ابن معمر مسني اعتمر
 ، فلهذا قيل : عامر ألنه قصد لعمل في موضع معتِمر : بالعمرة إنما قيل للُمْحِرم المعنى : حين قصد مغًزى بعيداً. وقيل :

ار والجميع عامر . ويقال لساكن الدار :عمارة : ذو عامر . ومكانمعتِمر  .ُعمَّ

ً  َعَمروأي عاش.  يَْعَمر َعَمراً  الرجلُ  َعِمر أبو عبيدة عن األصمعّي : م كلمة جرير : .يَْعُمره فالن بيتا  وأنشد محمد بن َسالَّ

رأب غريريريريريريريريريريِ م ُّمريريريريريريريريريرياان  بريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ َر  تريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريا  ْبصريريريريريريريريريريريريريريَ َ اء َعصريريريريريريريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريث تَيٌم مسريريريريريريري   ل ريريريريريريري  مسريريريريريريري 

  
 أي وجدتها فأعمرتها إذا كثر. وأتيت أرض بني فالن يَْعَمر ماُل فالن َعمرَ  : يسكنها الِجّن. ويقال معمورة وقال اللحياني : دار

 وقال طرفة : ام به.: الذي يق الَمْعَمر .عامرة

أب  َْعَمر    لِك من ق ربَّ
 وقال آخر :

 يريْبغيلك يف األر. َمْعَمرا
 : ضرب من النخل ، وهو الَسُحوق الطويل. العَْمر أي منزالً. وقال الليث :

ين. وأنشد الرياشّي في ، وهو معروف عند أهل البحر العُْمر : نخل الُسّكر يقال له : العُْمرو،  العَْمر قلت : غِلط الليث في تفسير

 صفة حائط نخل :

ى أ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ْه  ود كريريريريريريريالريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل تريريريريريريري جريريريريريريريَّ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه   ر ْه و خمريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريري 

  

 بريْرينَّ َعْيَ ان  قليال  َقَةر ْه 

َسُحوقاً كان أو  : نخل الُسّكر ، العُْمرووالعَضوض : ضرب من التَمر َسِرّي. وهو من خير تُْمران َهَجر ، أسود َعْذب الحالوة. 

هذا التفسير. وقد  العمر ولو كان الكتاب من تأليفه ما فّسر غير َسحوق. وكان الخليل بن أحمد من أعلم الناس بالنخيل وألوانه.

وُرَطب التعضوض وَخَرفتهما من صغار النخل وَعْيدانها وَجبّارها. ولو ال المشاهدة لكنت أحد المغتّرين  عُْمرال أكلت أنا ُرَطب

 بالليث وخليِله وهو لسانه.

ار أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال رجل ار ورجل إذا كان كثِير الصالة كثِير الصيام. َعمَّ  ُمَوقًّى مستور ، مأخوذ من َعمَّ

ة رأسها ، ورجل العََمر ي به الُحرَّ ار وهو الِمنديل أو غيره تغّطِ وهو الرجل القوّي اإليمان الثابت في أمره الثخين الَوَرع ،  عمَّ

اروقال :  ، وهو الثوب الصفيق النِسيج القوّي الغَْزِل الصبور على العمل. العَِمير مأخوذ من  الزْين في المجالس مأخوذ العَمَّ
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ارو   ْر  وهو ال الَعْمر من ار : ال يريريّ  ال لريرياء وال يريري  الروائح مريريأ وذ من الَعمريريّ ارو وهو ا س. قريريال :  الَعمريريَ  عمريريَّ
وهي ال بيلة اجملتِمعة على رأي وامس .  الِعَمارأب اجملتِمع األمر الالُُّ للجماعة اَِِّ ب على السريريريريريريل ان مأ وذ من

 مأ وذ من َعمَّارو ، وهي العمامة.  الَعمارأب من: الرجل اَّليم الَوق ور يف كالمه وفعاله ، مأ وذ  عمَّارو قال : 
ارو وهو الب ريرياء ، فيكون  قيريريا  يف   ريريانريريه وطريرياعتريريه وقريريائمريريا   ألمر واللهي    أن  و  قريريال :  الَعْمر : الرجريل  َعمريريَّ

ّلته ، مأ وذ من وسللللمعليههللاصللللىَيمع أهَل بيته وأصريريريريريحابَه على أدب رسريريريريريول هللا   الَعَمرا  وال ياُ بسريريريريري 
 وهي الَلَحما  اليت تكون  ه اللِحي ، وهي اللغان  واللغادي . وهذا كله  كّي عن ابن األعرايب.

ارة  : العَِميرةوويقال ُعَميميرتان ، وهما عظمان صغيران في أصل اللسان.  .َعْمَرتان وقال أبو عبيدة : في أصل اللَسان ُكوَّ

 النَْحل.

ربي وجَجته أي  عمرتو: المخدوم.  المعمورو ، هكذا قال بالعين. قال : َعِمير وقال ابن األعرابي : يقال َكثِير بَثِير بَِجير

 قول الهذلي : ومنه عامر كأن ولدها عامر خدْمته. ويقال للصنَبُع : أمُ 

يريريريريريريري  و  جريريريريريريرييريريريريريريريْ  الريريريريريريري ريريريريريريريمريريريريريريريِ  كريريريريريريريم مريريريريريريرين وجريريريريريريريار كريريريريريريريَ

  
ل و بريريريريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريرير   ْرعريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي في صياح وَجلَبة. َعْومرة تركت القوم في ، ويضرب َمثاَلً لمن يُخدع بلين الكالم. ويقال : عامر ومن أمثالهم : خاِمري أمّ 

الصدر  ِعمارة بعمارة الَصْدر ، سّمي الحّي العظيم : الَحّي العظيم تنفرد بَظْعنها وإقامتها ونُْجعتها. وهو من اإلنسان : العَمارةو

 .عمائر ، وجمعها

 ومنه قول جرير :

 يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريّف أ ريريريريريريريريريريريريرى و َيريريريريريريريريريريريريوس عريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريارأب 

  
 لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريىّت َنريريريريريريريريريريريريريرياوُّهريريريريريريريريريريريريريريا دلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريل  

  
 داراً أو أُْرقِبها فهي له ولورثته من بعده. أُْعِمر وال تُرقبوا ، فمن تُْعِمروا ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُرِوي عن النبي 

 أو يقول : داري هذه لك عمرك : أن يقول الرجل للرجل : داري هذه لك العُْمَرىو والرْقبى. العُْمرى وقال أبو عبيد : هي

وأّما الُرْقبَى : فأن يقول الذي أرقبها : إن متَّ  إن مات. المعِمر ترجع إلى ولم للمعَمر ، فإذا قال ذلك وسلَّمها إليه كانت عمري

، وأصل الرقبى من المراقبة ، فأبطل النبي  العُْمر مأخوذ من العمرى قبلي رجعت إلّي ، وإن متُّ قبلك فهي لك. وأصل

هذه الشروط وأمضى الهبة. وهذا الحديث أصل لكّل من وهب ِهبة فشرط فيها شرطاً بعد ما قبضها الموهوب  وسلمعليههللاصلى

 له : أن الِهبَة جائزة والشرط باطل.

 جاء في التفسير أنه بيت في السماء بإزاء الكعبة ، : [4الطور : ] (َواْلبَ ْيِت اْلَمْعُمورِ )وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعزَّ :

 يدخله كلَّ يوم سبعون أْلَف ملٍَك يخرجون منه وال يعودون إليه.

 : الِسْدر الذي يَْنبت على األنهار ويَشرب الماء. العُْمريّ ووقال األصمعي : العُْبرّي 
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 الحديث منه. من الِسْدر : القديُم ، على نهر كان أو غيره. قال : والضال : العمريّ ووقال أبو العََمْيثل األعرابّي : العُْبرّي 

 وأنشد قول ذي الرمة :

 قريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريه  ذا  ريريريريريريريريريريّوفريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريواطريريريريريريريريريريي 

  
رب ّ  وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياال   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ر عريريريريريريريريريري 

  
 وقال : الظباء ال تكنِس بالسدر النابت على األنهار.

قال الراوي  وقال أبو سعيد الضرير : القول ما قال أبو العميثل ، واحتّج هو أو غيره بحديث محمد بن َمْسلَمة وَمْرَحب.

، فجعل كلُّ واحد  ُعْمريَّة يثهما ما رأيت حرباً بين رجلين قّط عِلمتها مثلها. قال كلُّ واحد منهما إلى صاحبه عند شجرةلحد

منهما يلوذ بها من صاحبه. فإذا استتر منها بشيء َخَذم صاحبُه ما يليه حتى يخلُص إليه ، فما زاال يَتََخذَّمانها بالسيف حتى لم 

 ، في حديث طويل. فضى كل واحد منهما إلى صاحبهيبق فيها ُغْصن ، وأ

 .ُمعتِمر : كّل شيء عال الرأَس من عمامة أو قلنسوة أو غير ذلك. ويقال للمعتّم : العََمار أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 وقال بعضهم في قول األعشى :

 رفعلا عماراو . ..
بن مالك بن جعفر ، وهو ُماَلِعب األِسنَّة ،  عامر في قيس : العامران السكيت :وقال ابن  هللا أي حيَّاك هللا. عّمرك أي قلنا له :

ألنه أخّف االسمين. قال :  عمر ، فغلّب ُعَمروأبو بكر  العُمَرانو بن الُطفَيل بن مالك بن جعفر. قال : عامرووهو أبو بََراء ، 

 بن عبد العزيز. عمر قبل خالفة العَُمرين وقيل : ُسنَّة

قبل أبي بكر وهو قبله ، وهو أفضل منه فإن العرب يفعلون مثل هذا ،  بعمر كيف بدىء و عبيدة نحوه. قال : فإن قيل :وقال أب

 ، ولم يترك قليالً وال كثيراً. عامرويبدءون باألخّس ؛ يقولون : ربيعة وُمَضر ، وُسلَيم 

هات األوالد ، فقال : أعتقوقال أبو يوسف : قال األصمعي : حدثنا أبو هالل الراسبّي عن قتادة أ  العَُمران نه سئل عن عتق أمَّ

 بن عبد العزيز. عمروبن الخطَّاب  عمر : العَُمران فيمن بينهما من الخلفاء أّمهات األوالد ، ففي قول قتادة :

 هللا منزله ، باأللف. أعمر ، وال يقال : أعمروهللا بك منزلك  عمر وقال أبو عبيد : يقال :

بن ُجَؤية  عمرو بن جابر بن هالل بن ُعقَيل بن ُسَمّي بن ماِزن بن فزارة ، وبَْدر بن عمرو : العَْمران وقال يعقوب بن السكيت :

  وأنشد لقَُراد بن َحنَش يذكرهما : بن لَْوذان بن ثعلبة بن عدّي بن فزارة وهما َرْوقا فزارة.

 بريريريريرين جريريريريريريريابريريريريرير ذا اجريريريريريتريريريريريمريريريريريع الريريريريريعريريريريريمريريريريريران عريريريريريمريريريريريرو 

  
عريريريريريريرياو   بريريريريّ يريريريريريريريان تريريريريري  لريريريريريريريه ذ بريريريريْ  بريريريريريريري ر بريريريرين عريريريريمريريريريرو  ريريريريِ

  
 : كنية فرج الرجل. ُعَمير كنيَة الجوع ، وأبو : عمرة أبو العباس عن ابن األعرابّي : أبو
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 .َعْمرة وقال الليث : اإلفالس يكنى أبا

 ، وأنشد : عمرة وقال ابن األعرابي : كنية الجوع أبو

  ن أ  عمرأب  ّر جار
الشُّدَّاخ أحد  يْعُمرو رسول المختار ، وكان إذا نزل بقوم حّل بهم البالُء من القتل والحرب. عمرة : كان أبو وقال ابن المظفر

 . وأنشد :يَْعُمور : الِجداء ، واحدها اليعامير حكَّام العرب. ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 م ل الذميم على قري ْزُ اليعامت
 شجراً ، وهو خطأ. اليعامير وجعل قطرب

 .عامراً وتقول في كالمها : تركتم سامراً بمكان كذا  العامريَّة وقال أبو الحسن اللحياني : سمعت

 قال أبو تراب : فسألت مصعَباً عن ذلك فقال : مقيمين مجتمعين.

ة ِخمار وال َصْوقعة تغّطي رأسها ، فتُدخل رأسها في ُكّمها. وأنشد : العََمر ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  أالَّ يكون للُحرَّ

 قامه تصّلي وا ِْمار من َعَمر
. العُْمرةوَخَرزة الُحّب.  : العَْمرةوَحْلقة القرط العليا ، واْلَخْوق : َحْلقةُ أسفِل القُرط.  العَْمروقال :   : طاعة هللا جل وعزَّ

لونُه إذا تغيَّر وَعلَتْه  فتمعَّر غضب فالن إذا أصابه شيء فنَصل. قال : ويقال : يَْمعَر َمعَراً  الُظفُر َمِعر بن المظفّر :قال امعر : 

 ُصفرة.

ب َغَضباً هلل. الممعور وقال ابن األعرابي :  : المقّطِ

 إذا فنِي زاُده. َمعَّرو أمعروالرجل  مِعر وقال : يقال :

ال شعَر  : َمِعر ، وُخفّ  َمعر ، وَجَمل َمِعرت َمعَراً  ، وقد الَمعَر يل : إذا انفقأت الرْهَصة من ظاهر فذلكوقال شمر : قال ابن شم

 عليه.

 الرأس. َمعَر ما افتقر. وأصله من معناه : «حاّج قطّ  أمعر ما»وفي الحديث : 

 إذا انجرد نَْبتها. مِعرة : القليل الشعَر. وأرض الَمِعرووقال أبو عبيد : الَزِمر 

 رأسه إذا تمعَّط. تمعّروالقوُم إذا أجدبوا.  أمعرو

 المواشي األرَض إذا رعت شجرها فلم تََدع شيئاً يُْرَعى. أمعرتو

  وقال الباهلي في قول هشام أخي ذي الرمة :

م  ْي مريريريريريريريبريريريريريريرياءهتريريريريريريِِ فريريريريريريريْ ريريريريريريريَ  مسريريريريريريريىت  ذا أمريريريريريريريعريريريريريريريروا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ج اجلريريريريريريريريريريراثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم جريريريريريريريريريريّرد ا ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ   أثريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا و  

  
 الخطوب أي أفقرته. أملقتهوالرجل إذا افتقر ،  أملق الرجُل إذا افتقر ، فهو الزم وواقع. ومثله : أمعرو: أكلوه.  أمعروه قال :

َعام وهو داء يأخذها في أَْنفها فيسيل منه شيء يقال له : .َرُعوم فهي تَْرَعم الشاة َرعمت قال الليث :رعم :   .الرُّ

 : اسم امرأة. َرُعوموقال : 

ُعوم أبو عبيد عن أبي زيد :  وهو ُرَعاُمها إرعاماً إذا سال أَْرعمت من الشاء التي يسيل ُمَخاطها من الُهَزال وقد :ـ  بالراءـ  الرَّ
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َخا . وي ال : ِكْسر
 
 : ذو  حم. َرِعم امل
ْعمو  : الَشْحم. الّرِ

 وقال أبو وجزة :

 س   فْ و فيها كسوٌر َرِعما  
َعام ثعلب عن ابن األعرابي قال : الشمَس إذا نظرت وجوبها. وقال  َرَعْمتُ  واليعمور : الطِلّي وهو العَِريض. ويقال الرَّ

اح :  الِطِرمَّ

أٌق و  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ وه مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م اإلَيريريريريريريريريريريريرياب قريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريالُ   ْرعريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وأنشد : عارم فهو يَْعُرم َعَرامة اإلنسان َعَرم الليث :عرم :  أي ينتظر وجوب الشمس.

  ن امريريريريريريريريريريريريرير  يريريريريريريريريريريريريريذ ّب عريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريارمريريريريريريريريريريريريريي 

  
ّف ولسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  عريريريريريريريريريريريريارُِ    َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريريريريريَ

  
تهم وكثرتهم. ُعَرامو   وأنشد : الجيش : َحّدهم وِشرَّ

َريريريريريريريريريه و  ول قريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريرية  لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية هريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ  وفريريريريريريريريِ

  
اَلِدس   راُ مريريريريريريريريريريري  َ يريريريريريريريريريريريه  و ريريريريريريريريريريريع ذي عريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريَ

  
 .َعِرمو َعُرمو َعَرم يَْعُرم : الجاهل ، وقد العَِرم ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وهو الجهل. العُّرام من العَُراميّ  وقال الفّراء :

 ، وأنشد : العَُرام أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : يقال لقشور العَْوسج :

 ع رَاُ الَعْوَسجو  ل  َماُ و 
 جمع العَِرم قال أبو عبيدة : [16َسبَإ : ] (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِمِ ): الَسْيل الذي ال يطاق. قال هللا جّل وعّز  العَِرموقال : 

لُجَرذ الذي بَثَق الِسْكَر عليهم ، وهو الذي يقال ههنا : اسم ا العَِرم وقيل : : اسم واد. العَِرم وهي الِسْكر والُمسنَّاة. وقيل : العَِرمة

: المطر الشديد. وكان قوم سبأ في  العَِرم وقيل : .العَِرموالخْلد. أبو العباس عن ابن األعرابي : من أسماء الفأر البِّر والثُْعبة  له :

مل بيديها وتسير بين ظهراني الشجر المثمر نَْعمة ونِعمة وِجنان كثيرة. وكانت المرأة منهم تخرج وعلى رأسها الَزبِيِل فتعت

فيسقط في َزبِيلها ما تحتاج إليه من ثمار الشجر ، فلم يشكروا نعمة هللا ، فبعث هللا عليهم ُجَرزاً وكان لهم ِسْكر فيه أبواب 

ق ِجنانَهم. وقال  أبو العباس : قال ابن األعرابي يفتحون ما يحتاجون إليه من الماء ، فنقبه ذلك الُجَرذ حتى بثق عليهم الِسْكر فغرَّ

 : ذو نهاية في البَْرد نهاُره وليلُه. وأنشد : عارم : يوم

رَُّ و   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  مسريريريريريريريريريري ى الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري 

  
ْرَُُّ    بريريريريريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريريريريريذراعريريريريريريريريريريريريريريريريني وبريريريريريريريريريريريريريريريريني املريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 هت ّم فيها الَعْلز  لتكلُّم 

ى  العَْرماء أبو ُعبَيد عن األصمعّي قال : الحيَّة : التي فيها نُقَط سود وبيض. وقال أبو عبيد : وُرِوي عن ُمعاذ بن جبل أنه ضحَّ

 بكبشين أعرمين.

 وأنشد األصمعّي :

ى  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريَ َك بريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ل ال تريريريريريريوطريريريريريريِ ريريريريريريريَ عريريريريريريْ ريريريريريريريِ  أ  مريريريريريريَ

  
ْرُِ    ر وَس األفريريريريريريرياعريريريريريريي يف مريريريريريريراصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريا الريريريريريريعريريريريريري 

  
: القُْلفان من  العرامين وَرَوى عمرو عن أبيه أنه قال : .األعرم األقلف يقال له : وحكي عن أبي عمرو بن العالء أنه قال :

 : األَكَرة ، العُرمانوالرجال. قال : 
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 ع  عرامني   ع ْرمان ورجال أعُر ليسه أبصلية. ي ال : رجل الع ْرمانو  العرامني قله : ونون .أعُر وامس هم
 ال عريريادين ، والِ عريريْ ان   ع الَ ع ود ، وال عريريادين نيتتو عريريه العرب ت ول جلمع الِ عريريْ ان من اإلبريريل :  اجلمع.
ما يري ْرفع مسول  واملِْعذار : الَعرُِ : ال اهية. وقال ابن مشيل عن اهلَْم اين : العرمي وقال ابن األعرايّب : .العرامني

 : أر. ص ْلبة    َجْل  الصَّمان. وقال ر بَة : الَعَرَمة ال برأب. مشر عن ابن األعرايب :
 ر. الِعْر. وأعلاق الَعَرُْ عاو 

وقال  : فيه سواد وبياض. أعرم تتاخم الَدْهنى وعارض اليمامة يقابلها ، وقد نزْلت بها. وقال ابن األعرابي : كبش العََرمة قلت :

 وقال أبو َوْجزة : .ُعْرم وكذلك بَْيُض القطا .َعَرم من كل شيء : ذو لونين. قال : والنمر ذو العَِرم ثعلب :

 تبا ر ع رما  غت أُّواج  ته
ة الشاة الضائنة أو المْعزى. وكذلك إذا كان في  العُْرمة : األنبار من الِحنطة والشعير. وقال الليث : العََرمةوقال :  : بياض بََمرمَّ

ى. قال :: الُكْدس الَمُدوس الذي لم يَُذّر ، يجعل كهيئة األََزج ث العََرمةوقال :  .العََرم أذنها نُقَط سود واالسم :  العََرْمَرمو م يُذرَّ

اء. قال : ويقال : : العََرموالجيش الكثير.   والعُراق واحد. ويقال : العَُراموالعظم أعِرمه إذا تعّرقتَه.  َعَرمت اللحم ، قاله الفرَّ

الصبّي ثدي أّمه إذا َمّصه. وأنشد  َعَرم أي طيّب اللحم. ويقال العََرمة ويقال : إن جزوَركم لطيّب .ُعَرام من كلب على أْعُرم

 يونس :

نَيّ كريريريريريريريريريريريريريريريذا  الريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريالو  فريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ُ  ن مل  ريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريارمريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري ُْ  

  
ومعناه : ال تكن كمن يهجو نفسه إذا لم يجد من  أراد بذات الغالم : األّم المرضع إن لم تجد َمن يمتَّص ثديها مّصته هي. قال :

أََما وهللا.  وَحْرمى ثالث لغات بمعنى : َعْرمىووهللا ألفعلن ذاك  َعْرمى وقال ابن األعرابي : : أرض معروفة. عاِرمةويهجوه. 

 وأنشد :

ّ ك لريريريريريريريريريريريو وجريريريريريريريريريريري َ  هلريريريريريريريريريريريم  ْرمريريريريريريريريريريريى وجريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريي    كريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري اوأب  َيريريريريريريريريريريريريريريري وَنريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من َدَمال. َعَرمة وقال بعض النَمريين : تجعل في كل ُسْلفة من حبّ  .َعَرمو َعَرمةٌ  س من الطعام ،: الُكدْ  العََرم وقال شمر :

 فقال : ُجثْوة منه يكون مزبلين ِحْمَل بقرتين. ؟العََرمة فقيل له : ما

ِمع أبو العباس عن ابن األعرابي :رمع :   الذي يتحّرك َطَرُف أَْنفه من الغضب. : الرَّ

ً  جاءنا فالنويقال :  ً  وقال الليث : .َرْمعو َرَمعٌ و َرَمعَان رأس األنف ، وألنفه قِبّراه ، والِقبّري : رامعا ً و َرَمع يَْرَمع َرْمعا  َرَمعانا

ّماعة وهو التحرك ك من رأس الصبّي الرضيع من يافوخه من رقَّته. الرَّ  : ما يتحرَّ

اعةوقال :   أي تحّركها. لترّمعها : االست الرمَّ

 .يَْرَمعة : الَحَصى األبيض التي تأَلألُ في الشمس ، الواحدة اليَْرَمعو:  قال

ارة التي يَلعب بها الصبيان إذا أِديرت سمعت لها صوتاً ، اليَْرَمع وقال غيره :  : الحزَّ
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 وهي ا  ذ روف.
ّماع ثعلب عن ابن األعرابي :  تحّرك.أي  َرَمعان : الذي يأتيك مغَضباً وألْنفه الرَّ

اعوقال :  َماع الذي يشتكي ُصْلبَه من الرمَّ  وهو وجع يعترض في ظهر الساقي حتى يمنعه من السقي. وأنشد : الرُّ

َزب املريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريوع   بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريس طريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
ض  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوع   لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريِ ْوءبريريريريريريريريريريريرية تريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 ً تعال.  تجيء ، ويومىء بيديه ، ويقول :بيديه أي يقول : ال  يَْرَمع به أي ولدته. أبو سعيد : هو َرَمعت ويقال : قبحه هللا وأُّما

ع. وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  أنه غِضب غضباً شديداً حتى ُخيِّل إلى من رآه أن أنفه يتمزَّ

ع قال أبو عبيد : ليس يتمّزع بشيء ، وأنا أحسبه ع روايةً  .يترمَّ وهو أن تراه كأنه يُْرَعد من شّدة الغضب. قلت : إن صحَّ يتمزَّ

عت الشيء إذا قسَّمته ، وكل قطعة ُمْزعة ، ومزعت المرأة قطنها إذا أقْطعته ثم زبَّدته.فمع وقال  ناه : يتشقَّق ، من قولك : َمزَّ

عْ  أبو زيد : يقال : َدْعه نه أي دعه يتَسكَّع في ضاللته. يترمَّ  في ُطمَّ

 وقال غيره : معناه : دعه يتلطَّخ بُخْرئه.

 رأسك ُدْهنه وأَْمِرغه أي أكثر منه وأوسعه. أَْمِرع : يقال : شمر عن ابن األعرابيمرع : 

 وقال رؤبة :

رَع  َرعريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  ن عريريريريريريريريريريريود ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَع    كريريريريريريريريريريريريريريريريأن ِوْردا  مريريريريريريريريريريريريريريريرين دهريريريريريريريريريريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ً »دعا فقال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث االستسقاء أن النبي  ً  اسِقنا غيثا  والِخْصب ، يقال : المراعة : ذو الَمِريع ، «َمِريعا

 الوادي إذا أخصب. أمرع

  وقال ابن مقبل :

ه و  رِيريريريريريريريريريريريع مل َيريريريريريريريريريريري  َّع نريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريث مريريريريريريريريريريريَ

  
ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    اكريريِني مريري   ولريريتريريريريريريريه أهريريريريريريريالريرييريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريَ

  
القوم إذا  أمرعولم يجّدع نباته أي لم ينقطع عنه المطر فيجدَّع كما يجّدع الصبّي إذا لم يَْرَو من اللبن فيسوء غذاؤه ويُْهَزل. 

 المكان إذا أَْكألَ. أمرعوأصابوا الكأل فأخصبوا. 

  وأنشد : .ُمَرع ، وجمعها ُمْرَعة : طائر طويل ، واحدته الُمَرعة ثعلب عن ابن األعرابي

عَ ى ورهَ هاسريريريريريريريريريريريريريري ْع ى وسريريريريريريريريريريريريريري    ى جاريَتْ سريريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريْ ى ومغرب  و    مسيريريريريريريريث اْلت ى  ريريريريريريريريريريريريريريريرٌق بسريريريريريريريريريريريريريريري 

  

ا الريريريريريريريرير َ   ريريريريريريريريه َوْدقريريريريريريريريه  يريريريريريريريريْ ب أ ريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريذي هريريريريريريريريَ

  
ا كريريريريريريريريريريريريريّل واد فريريريريريريريريريريريريريَتْعريريريريريريريريريريريريريَ      فريريريريريريريريريريريريريَ َْوى وأ ريريريريريريريريريريريريريْ

  

رَع خيريريريريريريريريريرجريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريه َوْدقريريريريريريريريريه   لريريريريريريريريريه مريريريريريريريريري 

  
تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريّ    ون ريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا يريريريريريَ  مريريريريرين املريريريريريريرياء جريريريريري 

  
 .ُمَرع : طائر أبيض حسن اللون طيّب الطعم في قَْدر السَُّمانى ، وجمعها الُمَرعة عمرو عن أبيه :

ع ويجوز َمَرع ، ولم يأت َمُرعوالمكان  أمرع : الموضع المخصب ، وقد الَمِرع وقال ابن األعرابي :  .َمرَّ

 المعِشبة الُمْكِلئة.األرض  : الُمْمِرعة إذا تنعّم. ابن شميل : َمِرعوالرجل إذا وقع في خصب ،  مِرع وقال :

 إذا أكألت في الشجر والبقل. أمرعتواألرض إذا شبع َغنَُمها ،  أمرعت وقد
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 ما دامت مكلئة من الربيع واليبيس. ُمْمِرعة وال تزال يقال لها :

 .ُمْمِرع َمِريع األرض إذا أعشبت. ومكان أمرعت وقال أبو عمرو :

 غير.المكاُن ال  أمرع وقال ابن األعرابي :

 رأَسه بالُدْهن إذا َمَسحه. َمَرعو

 إذا كانت ِخْصبة. أْمُرعٌ  وقال أعرابّي : أتت علينا أعوام

 وقال في قول أبي ذؤيب :

 م ل  ال لاأب وأُّعلته اأَلْمر ع
 إنه عنى السنين المخصبة.

 وقال األعشى :

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريس مريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ ه أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريل 

  
ه     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ه مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِع جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 أبواب العني والَّلم

 [العني والَّلم مع النونابب ]

 ع ل ن
 علن ، لعن ، نعل : مستعملة.

ً  األمر َعِلن يقال : علن :  أنا إعالناً. أعلنتهوإذا شاع وظهر.  َعلَن يَْعلُنو،  يَْعلَن َعلنا

 األمُر إذا اشتهر. أعلن وقال الليث :

 أي أظِهْرهُ. استعِلنْ  قال : وتقول : يا رجل

  وأنشد : كل واحد لصاحبه ما في نفسه. أعلن إذا المعالنة قال : والِعاَلن :

ي عريريريريريريريريرين أذى اجلريريريريريريريريريتان نريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي و   كريريريريريريريريريفريريريريريريريريريّ

  
الين و     عريريريريريريريريريريريريريريالين ملريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ظهور األمر. والعاََلنية على مثال الكراهية والفراهية :

 اإلبعاد. : اللعنوأي أبعدهم هللا.  (َلَعنَ ُهُم هللاُ ) قال أهل اللغة : [88البَقََرة : ] (َبْل َلَعنَ ُهُم هللاُ ِبُكْفرِِهمْ )قال هللا جّل وعّز  لعن :

  وقال الشَّماخ :

 ذعريريريريريريريرير   بريريريريريريريريه الريريريريريريريري ريريريريريريريري ريريريريريريريريا ونريريريريريريريريفريريريريريريريرييريريريريريريريريه  عريريريريريريريريلريريريريريريريريه 

  
ني   عريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريريذئريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 الطريد كالرجل. اللعين أراد : مقام الذئب

ال يزال منتبِذاً عن الناس ، شبَّه الذئب به.  اللعين المنفّي. والرجل، وهو  اللعين ويقال : أراد : مقام الذئب الذي هو كالرجل

 هللا فقد أبعده عن رحمته واستحّق العذاب فصار هالكاً. لعنه وكّل من
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 : التعذيب. اللعن وقال الليث :

 هللا أي عذّبه. لعنهو: المشتوم المسبوب  اللَِّعينوقال : 

 : ما يُتَّخذ في المزارع كهيئة َخيَال يُْذَعر منه السباع والطيور. اللعينوقال :  في القرآن : العذاب. اللعنةوقال : 

بين الزوجين إذا قذف الرجل  الُمالعنةو: الطرد واإلبعاد. ومن أبعده هللا لم تلحقه رحمته وُخلّد في العذاب.  اللعن وقال غيره :

بينهما. ويبدأ بالرجل ويقفه حتى يقول : أشهد باهلل أنها زنت بفالن وإنه  يالِعن إلمامامرأته أو رماها برجل أنه زنى بها فا

فيما رماها به. ثم  (ِإْن كاَن ِمَن اْلكاِذِبنيَ )هللا  لعنة لصادق فيما رماها به. فإذا قال ذلك أربع مرات قال في الخامسة : وعليه

 تقام المرأة فتقول أيضاً أربع مرات : أشهد
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ِإْن كاَن ِمَن )فيما رماين به من الز  ،   ت ول يف ا امسريريريريريريريريريريريريريرية : وعليها غضريريريريريريريريريريريريريري  هللا  ( ِإنَُّه َلِمَن اْلكاِذِبنيَ اِبللِ )
 فإذا فرَغْه من ذلك  نه مله ومل ِ ّل له أب ا . .(الصَّاِدِقنيَ 

ً  ذلك كلهوإ كانت حامالً فجاءت بولد فهو ولدها وال يلحق بالزوج ؛ ألن الُسنَّة نفته عنه ، سّمي  هللا  لعنة لقول الزوج : عليه ِلعَانا

 .(ِإْن كاَن ِمَن الصَّاِدِقنيَ )، وقول المرأة : عليها غضب هللا  (ِإْن كاَن ِمَن اْلكاِذِبنيَ )

 .اْلتَعَناوقد تالعنا والعنا  وجائز أن يقال للزوجين إذا فعال ذلك :

 الرجل. يلتعن هي ولم التعنت المرأة ، وقد تلتعن ولم التعن وجائز أن يقال للزوج : قد

 الناس. لَْعن إذا كان يكثر لُعَنة ورجل

 لشرارته. يلعنونه إذا كان الناس لُْعنة ورجل

 .اللُّْعنة ، والثاني مفعول وهو اللُّعَنة واألول فاعل وهو

 عليه. تُْلعَن أبيت أيها المِلك أن تأتي أمراً  ومعناه :،  اللَّْعن وكانت العرب تحيّي ملوكها في الجاهلية بأن تقول للملك : أبيتَ 

 .اللعن وسمْعُت العرب تقول : فالن يتالعن علينا إذا كان يتماجن وال يرتدع عن سوء ويفعل ما يستحق به

ربما وقال الليث : التالعن كالتشاتم في اللفظ ، غير أن التشاتم يستعمل في وقوع فعل كل واحد منهما بصاحبه. والتالعن 

 استعمل في فعل أحدهما.

 كثيراً. يُلعَن إذا كان ملعَّن ورجل

 : المعذَّب ، وبيت زهير يدلُّ على غير ما قال الليث ، وهو قوله : الملعَّن وقال الليث :

يريريريريريريريريريفريريريريريريريريريان حيريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  يف الْ و  ق الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريَّ

  
ن الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريِ ر   أْلواء غريريريريريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وشحمها.ألنه يُكثر لحمها  تْلعن أراد قِْدره ال

والمالعن : َجَواّد الطريق وظالل الشجر ينزلها الناس نُهي أن يُتغَّوط تحتها  .«اتّقوا المالعن وأِعّدوا النُبَل»وفي الحديث : 

 َمن جلس للغائط عليها. يلعنونوفيتأذَّى السابلةُ بأقذارها 

 وقال شمر : أقرأنا ابن األعرابي لعنترة :

ةٌ  لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ ِّ دارهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريه  ريريريريريريريريحريريريريريريريريرُو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراب مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَُّ    لريريريريريريريريعريريريريريريريريِ

  
 وفّسره فقال : ُسبَّت بذلك فقيل : أخزاها هللا فما لها َدّر وال بها لَبَن.

 لمحروم الشراب. لعنت قال : ورواه أبو عدنان عن األصمعي :

 وقال يريد بقوله : بمحروم الشراب أي قُذفت بَضْرع ال لبن فيه مصّرم.

 أي نمسخهم. [47النِّساء : ] (َأْو نَ ْلَعنَ ُهْم َكما َلَعنَّا َأْصحاَب السَّْبتِ ): الَمْسخ أيضاً ؛ قال هللا تعالى :  اللعن وقال الفراء :

 : الُمْخَزى المهلَك أيضاً. اللعينوقال : 

ً  ال يكون المؤمن»وفي الحديث :   للناس. اللعن أي ال يكون كثير «لعَّانا
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  وأنشد : : األَرضون الِصالب. النِّعَال َسلَمة عن الفّراء قال :أبو العباس عن نعل : 

 قريريريريريريريريريريريريريريُو  ذا ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّر  نريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريريريريم 

  
ر  مريريريريريريريريريريري  ق اَّريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريون تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريري 

  
يقول : إذا ُمطرت األرضون الِصالب  «فالصالة في الرحال النعال إذا ابتلت»الحديث الذي جاء :  قال أبو العباس : ومنه

 ا في منازلكم ، وال عليكم أالَّ تشهدوا الصالة في مساجد الجماعات.فتزلَّفت بمن يمشي فيها فَصلُّو

: تنعيلك حافر  التنعيلوقال :  .النعل إذا لبِس انتعلو نَِعل يَْنعَل : ما جعلته ِوقَاية من األرض. قال : ويقال : النَّْعل وقال الليث :

 ناعل ر بالِجْلد لئال يَْحفى. ويوصف حافر حمار الوحش فيقال :ُخّف البعي تنعيل البرَذْون بَطبَق من حديد يقيه الحجارة. وكذلك

ي فإنك . ومن أمثالهم :ناعلة البس نعالً. وامرأة فمعناه : منتعل فإذا قلت : .نْعل : ذو ناعل لصالبته. ورجل أراد :  ناعلة أِطّرِ

 وقد ذكرت اختالف الناس في تفسيره في كتاب الطاء. ويقال : .النَّْعلين أِدلّي على المشي فإنك غليظة القدمين غير محتاجة إلى

 من َجْفن السيف الحديدةُ التي في أسفل قِرابه. النَّْعلو ُمْنعَل فهو إنعاالً  فالن دابَّته أنعل

 .ُمْنعَل وهو أن يحيط البياُض بما فوق الحافر ما دام في موضع الُرْسغ ، يقال : فرس،  اإلنعال أبو عبيدة : من َوَضح الفرس

 وقال أبو َخْيرة : هو بياض يَُمس حوافَره دون أشاعره.

 : حديدة الِمْكَرب ، وبعضهم يسّميه الِسّن. النَّْعل وقال أبو عمرو :

يَة من القوس. قال :: العَقَب الذي يُْلبَس ظه النَّْعل أبو عبيد عن األصمعّي :  وِديَّة وإذا قُِطعت الَوِديَّة من أّمها بَِكَربها قيل : ر الّسِ

 .منعَّلة

 .الُمنعاَلت أي بالدواهي وتركت بينهم بالُمْنعاَلت أبو زيد يقال : رماه

 الذليل من الرجال وأنشد : : النَّعل ابن السكيت عن األصمعّي :

 نريْعالو مل أكن دارِجة و 
 المِطيُّ ِظاللَها إذا َعقَل الظلُّ نصَف النهار ؛ ومنه قول الراجز : انتعلتوفالن الَرْمضاء إذا سار فيها حافياً.  انتعل ويقال :

 انتريَعل اليتلَّ فكان جور و 
.  انتُِعلوويروى :   الرجُل إذا ركب ِصاَلب األرض وِحَرارها ومنه قول الشاعر : انتعلوالظلُّ

 عليف كل    قضاه الليل يلت
ة النعل شمر عن ابن األعرابّي :  بالنعل منها شبيهة فالنعل من األرض والُخفُّ والُكَراُع والِضلَع كل هذه ال تكون إال من الَحرَّ

، والُكَراع أطول من الُخّف ، والِضلَع أطول من الُكَراع ، وهي ملتوية كأنها  النعل فيها ارتفاع وصالبة. والُخّف أطول من

  : وأنشدنا ِضلَع.

 الريريريريريريريلريريريريريريريعريريريريريريريل بريريريريريريرييريريريريريريري  وبريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريه و فريريريريريريريِ  ى المريريريريريريريرىء 

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريى غريريرييريريريم نريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريرين وجريريريوه اَّريريريواثريريرير 
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 الجبل ، والغَْيم : الِوتْر والَذْحل ، وأصله العطش. والحواثر من عبد القيس. نعل : النعل

 [ابب العني والَّلم مع الفاء]

 ع ل ف
 مستعمالت. علف ، عفل ، فلع ، فعل ، لفع ، لعف :

 فإن الليث قد أهمله.أّما لعف لعف : 

األَسد والبعيُر إذا نظر ثم أغضى ثم نََظر. وإن ُوجد شاهد لما قال فهو  تلعَّف :ـ  ولم أجده لغيرهـ  «كتابه»وقال ابن دريد في 

 صحيح.

ً  الرجل دابَّته َعلَف قال ابن المظفر :علف :  ن  المعلَّفة ءُ والشا العَلَف موضع : الِمْعلَفواالسم.  العَلَفو. يَْعِلفُه َعْلفا : التي تسمَّ

 وال تُْسرح فترعى. العَلَف بما يُجمع من

 بالحمحمة. العَلَف ، ويَستعِلف إذا طلب العَلَف إذا أكل يَْعتِلف لها. والدابَّة العَلَف إذا أكثرت تعّهدها بإلقاء علَّفتها وقد

من ثمر الطلح : ما أخلف بعد البََرمة ، وهو ِشبه اللوبياء وهو الُحْبلة من الَسُمر ، وهو الِسْنف  العُلَّفة شمر عن ابن األعرابي :

 من الَمْرخ كاإلصبع. وأنشد قوله :

 جِبي  أدماء تلوش الع لَّفا
 .ُعلَّفه الَطْلُح إذا خرج أعلف وقد

 ، وهو َزبَّان أبو َجْرم ، ولذلك قيل للِرحال : ِعاَلفيَّة. أبو عبيد عن ابن الكلبي : أّول َمن َعِمل الِرَحال من العََرب ِعاَلف

جاٍف كثير اللحم والشعر كبير السّن. ومنه قوله  ُعْلفُوف وقال الليث : هي أعظم الرحال آِخرة وواسطاً والجمع ِعاَلفيَّات ، وشيخ

: 

لريريريريريريريرية بريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريأوى الريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريِم ومريريريريريريريريأَوى كريريريريريريريريّل َنريريريريريريريريَْ

  
فريريريريريريريوِف   لريريريريريريريْ ر عريريريريريريري  ل كريريريريريريريالريريريريريريريَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريَ  أتوي    َنريريريريريريريَْ

  
 الشرب الكثير. .العَْلفوالكثير األكل.  : الِعْلف أبو العباس عن عمرو عن أبيه : ما يَْعِلفون. من المواشي : العَلُوفة أبو عبيد :

 : الخصب الواسع.ـ  بالغينـ  والِغْلف

 : الجافي من الرجال والنساء. العُلفُوف وقال أبو عبيد :

َسلَمة أنه قال في قول العرب : رمتني بدائها وانسلَّت : كان سبب ذلك أن سعد بن زيِد أخبرني المنذرّي عن المفّضل بن عفل : 

مناة كان تزّوج ُرْهَم بنت الخزرج بن تَْيم هللا ، وكانت من أجمل النساء ، فولدت له مالك بن سعد ، وكان ضرائرها إذا ساببنها 

 .َعْفالء يقلن لها : يا

 ُسبِيَِت فأرسلتها مثالً فسابَّتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها. بعَفَالِ  ئيهنَ فقالت لها أمها : إذا ساببنك فابد

 ، فقالت َضّرتها : رمتني بدائها وانسلَّت. َعفالء فقالت لها ُرْهم : يا

اج كان يقال لهم :  .العُفَيلَى قال : وبنو مالك بن سعد رهط العجَّ

الكبش لينظر  َعفَل قال : وإذا مّس الرجل : بَُظارة المرأة. العَفَلة ه قالوأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابي أن

 .َعفَلهوِسَمنه يقال : جسَّه وَغبَطه 
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 نَبات لحم ينبت في قبُل المرأة ، وهو القَْرن وأنشد : : الَمْعفَل وقال شمر : قال ابن األعرابي :

ل   مريريريريريريريا يف الريريريريريريري وابريريريريريرير مريريريريريرين رجريريريريريريلريريريريريريّي مريريريريريرين عريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
ل عريريريريريلريريريريريريري  الريريريريريرهريريريريريريريان ومريريريريريريريا أ    فريريريريريريريَ وى مريريريريرين الريريريريريعريريريريريَ  كريريريريريْ

  
 العَفَلو بالمرأة ، فيؤخذ الَرْضف فيُْحَمى ثم يُكوى به ذلك القََرن. قال : العَفَل قال : وقال أبو عمرو الشيباني : القَْرن بالناقة مثل

 ال يكون في األبكار ، وال يصيب المرأة إالَّ بعد ما تلد. العَفَلوشيء مدّور يخرج بالفرج. 

 في الرجال : ِغلَظ يحدث في الُدبُر ، وفي النساء : ِغلَظ في الَرِحم. وكذلك هو في الدواّب. العَفَل وقال ابن دريد :

 : االسم ، وهو شيء يخرج في حيائها ِشبه األُْدرة. العَفَلةوالناقة.  َعِفلتوالمرأة َعفاَلً فهي َعفاَلء.  َعِفلت وقال الليث :

 ومنه قول بشر : : شحم ُخْصيَْي الكبش وما حوله. العَْفل أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 مس يث ا صاء واُر الَعْفل م ْعرَب 
 قال : وهو قول بشر.: الموضع الذي يُجّس من الشاة إذا أرادوا أن يعرفوا ِسَمنَها من غيره.  العَفَل قال وقاَل الكسائي :

 الذي يلبَس ثياباً قصاراً فوق ثياب طوال. : العافل ثعلب عن ابن األعرابي قال :

اء عند العرب. : أن يشتِمل اإلنسان بالثوب حتى يجلِّل جسده. التلفُّع أبو عبيد عن األصمعّي :لفع :   قال : وهو اشتمال الصمَّ

 بالثوب مثله. التفع وقال غيره :

 بن َحَجر :وقال أوس 

يريريريريريريريريريريِل و ذو  لريريريريريريريريريريِ ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريأل  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَّ

  
عريريريريريريريريريا      كريريريريريريريريريمريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياأب مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
بُمُروطهّن ما يُْعَرفن من  متلفّعات الصبح ثم يرجعن وسلمعليههللاصلىوفي الحديث : ُكنَّ نساُء المؤمنين يَشهدن مع رسول هللا 

 ِمْطرف يُشتَمل به كالِمْلَحفة.أي متجلِّالت ألكِسيَتهّن. والِمْرط : كساء أو  الغَلَس

 المرأة إذا ضممتها إليك مشتِمالً عليها. لَفَّْعت ويقال :

 ، ومنه قول أبي كبير : ِلفَاع ويقال لذلك الثوب :

ف بريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريوايَف انهريريريريريريريريريريض    جبريريريريريريريريريري  

  
اع األطريريريريريريحريريريريريريريل   فريريريريريريريَ ر الريريريريريري ريريريريريريوادُ كريريريريريريريالريريريريريريلريريريريريريِّ  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أراد : كالثوب األسود.

 إذا شِمله. يَْلفَعُه الشيُب رأسه لَفَع ذا شِمله الشيُب ، وقدالرجُل بالمشيب إ تلفّع ويقال :

 وأما قول كعب :

 ق  تلفَّع  ل  ور العساقيلو 
 القُور بالسراب ، فقلبه. تلفّعت فالعساقيل : السراب ههنا ، وهذا من المقلوب ، المعنى : وقد

 المرعى.وقال الليث : إذا اخَضّرت األرض وانتفع المال بما يصيب من 

 اإلبُل والغنم. تلفّعت قيل : قد

 .تلفيعها إذا قُلبت أو نقضت فجعل أطبَّتها في وسطها فذلك ملفَّعة المزادةُ فهي لُفِّعتوقال : 
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 وأّما قول الحطيئة :

عريريريريريريلريريريريريريريا عريريريريريريلريريريريريريى عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريم و   حنريريريريريرين تريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريَّ

  
رِ   خريريريريريريريريْ ا بريريريريريريريريبريريريريريريريريغريريريريريريريريي وال فريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريهريريريريريريريريارا  ومريريريريريريريريا طريريريريريريريريِ

  
 وأّما قول الراجز : أي اشتملنا عليهم.

 ع ْلبة من قادُ اللَِّفاعو 
 : اسم ناقة بعينها. وقيل : هو الِخْلف المقدم. فاللفاع

 فِلَع الِقْطعة من الَسنَام ، وجمعها : الِفْلعةوأي انشّق.  فانفلع إذا شقَّه ، يَْفلَعه فالن رأسه بالحجر فَلَع قال ابن المظفر :فلع : 

 العَِقب إذا انشّق. تفلّعوالبّطيخة إذا انشقّت ،  تفلَّعتو

 ، يعنون : َمشّق َجهازها أو ما تشقّق من عقبها. فَلعتها ويقال لألمة إذا ُسبَّت : لعن هللا

 .الفوالع أي بداهية ، وجمعها بفالعة ويقال : رماه هللا

 رأسه بالسيف إذا فاله بنصفين. فلع ويقال :

رأسه  فلع قال : ولفخته على رأسه لَْفخاً. وقال : وفلغته ، كل ذلك إذا أوضحته. فلعتهووقال شمر : يقال : فلخته وقفحته وسلعته 

 الَسنَاَم بالسّكين إذا شقَّه. فلعوبالَحَجر إذا شدخه وَشقَّه. 

 وقال ُطفَيل الغَنَوّي :

ُ  املَفلَّع  كما   ّق  ملوسى السلا
اسم الفعل الَحَسن ؛ مثل الجود والكرم  الفَعَالو ، فالمصدر مفتوح واالسم مكسور. قال : فِْعالً و فَعَل يفعَل فَْعالً  : قال الليثفعل : 

 ونحوه.

، وفالن  الفَعال : فعل الواحد خاصَّة في الخير والشّر ، يقال : فالن كريم الفَعَال وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 إذا كان الفعل بين االثنين.ـ  بكسر الفاءـ  الِفعالوقال  .الِفعال لئيم

ولست  .الفَعال ، وفالن سيء الفَعال قلت : وهذا الذي قاله ابن األعرابي هو الصواب ، ال ما قاله الليث ؛ وقال : فالن َحَسن

 على الَحَسن دون القبيح. الفعَال أدري لم قصر الليث

، وهذا  فِعال فهو فاعلين واحد ، فإذا كان من لفاعل يكون في المدح والذّم. قال : وهو ُمخلَّص الفَعال وقال المبرد أبو العباس :

 هو الُدّر الجيد.

ار يقال له : العود الذي يجعل في ُخْرت الفأس يُعمل به. قال : الِفعَال وقال ابن األعرابي :  .فاعل والنجَّ

 ين والَحْفر وما أشبه ذلك من العمل.قوم يعملون عمل الطِ  الفَعَلة وقال الليث :

اه فِعاالً :  وقال ابن مقبل في نصاب القَدوم ، َسمَّ

تريريريريريريرياق  تريريريفريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريه و  يريريريس  الريريريعريريريِ  هتريريريَِْوي  ذا الريريريعريريريِ

  
ا  عريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريري  نْي جريريريريريريريريريال فريريريريريريريريريِ ِوّي قريريريريريريريريريَ  ُو الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريري 

  
 يعني : نصابها.

له ؛  مفعولوبه ، كقولك : أكرمت زيداً وأعنت عمراً وما أشبهه.  فمفعول وقال النحويون المفعوالت على وجوه في باب النحو.

 ويسمى هذا مفعوالً من أَْجٍل أيضاً. ذلك ِحذاَر غضبك. فعلت كقولك :
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ا الحال  مفعولو فيه. وهو على وجهين. أحدهما الحال واآلخر في الظروف. فأّما الظرف فكقولك : نمت البيت وفي البيت. وأمَّ

بال صلة :  مفعولوعلوت الّسطح ورقِيت الدرجة.  عليه ؛ كقولك : مفعولوفكقولك : ُضِرب فالن راكباً ، أي في حال ركوبه. 

انكسرت انكساراً.  والواقع ؛ كقولك : حِفظت ِحفظاً وفهمت فهماً. والالزم كقولك :الالزم  الفعل وهو المصدر. ويكون ذلك في

 فِعَّلو فُعُّولو فُْعلولو فِعليلو ِمفعيلو أُفعولو فَعولةو فُعاله والعرب تَشتّق من الفعل الُمثُل لألبنية التي جاءت عن العرب ؛ مثل

إذا ابتدعه قائله ولم يَحذُه على مثال تقدَّمه فيه َمن قبله. وكان يقال :  مفتعَل ْعرويقال : شِ  فِِعيلو فِعَْيلووُمْفعلل  فُعَلةو فْعلو

ة : افتُِعل ، وأطرف الشعر ما افتُِعل أعذب األغاني ما  ؛ قال ذو الُرمَّ

رفريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريل أفريريريريريريريريريريق   غريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريل افريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياال   مريريريريريريريريريرين ا فريريريريريريريريريرياق تريريريريريريريريريري 

  
 أي يبتدع بها ِغناء بديع وصوت محَدث.

 فالن حديثاً إذا اخترقه. وأنشد : افتعل العباس عن ابن األعرابي :أبو 

مريريى قريريريريريريري  مضريريريريريريريريريريريريريريريريى  يريريْ لريريَ  ذكريرير  ريريريريريريريريريريريريريريريرييء   سريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل    َوو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريون املريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
ى على غير مثال تقدَّمه :  ومنه قول لَبيد : .مفتعَل ويقال لكل شيء يَسوَّ

يريريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا    فريريريريريريريريريرمريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُو َرمريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريْل   تريريريريريريريريريَ ن  لريريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل وال  ملريريريريريريريريريفريريريريريريريريريْ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
، وجاء  أفعلْ  قد جاء بمعنى فَعَالوإذا عانى منه ألَماً لم يعهد مثله فيما مضى له.  بالمفتعَل ويقال : عذبني وجع أسهرني فجاء

 ، بكسر الالم. فاعلة بمعنى

 [ابب العني والَّلم مع الباء]

 ع ل ب
 مستعمالت. علب ، عبل ، لعب ، بلع ، بعل :

ة ، إنما ِحْليتهالقد »في الحديث : علب :   جمع العالبي .«واآلنُك العاََلبي فَتََح الفُتوَح قوم ما كانت ِحْلية سيوفهم الذهب والفضَّ

. وكانت العرب تشّد بالِعلباء الَرْطِب أجفان السيوف فتِجّف عليها ، وتُشّد الرماح ِعلباء ، وهو العََصب ، وبه سمي الرجل الِعْلباء

 قول الشاعر :إذا تصدَّعت بها. ومنه 

 ن ّعسها  لَسْمهرّي املعلَّ 
 الَرَصاص ، ولست منه على يقين. وقال القتيبي : بلغني أن العالبّي :

 قلت : ما علمت أحداً قاله ، وليس بصحيح.

 تأثير كأثر الِعالب. العَْلبو. قال : الِعلباء وقال شمر : قال المؤّرج : الِعاَلب سمة في

 عرابي لُطفَيل الغنوّي :وقال شمر : أقرأني ابن األ

هريريريريريريريريا لريريريريريريريريِ و. أب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريرياق الريريريريريريريري    ومحريريريريريريريريَْ  َنريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريْ  و   ِ   ريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريبريريريريريريريريه لريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريريذي َيريريريريريريريريَْ  ثريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
 وهو األثر. َعْلب قال ابن األعرابي : لَْعب أراد به :
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 وقال أبو نصر : يقول : األمر الذي يجني عليه وهو بمنكبه خفيف.

، يقول : ال تؤثر فيها أثراً بشّدة انتحائك على  صورتك تَْعلُب السجود فقال : الوفي حديث ابن ُعَمر أنه رأى رجالً بأْنفه أثَر 

 يقال ذلك في أثر الِميسم وغيره. وقال ابن الرقاع يصف الركاب : َعْلب : اآلثار واحدها العُلُوبوأنفك في السجود. 

هريريريريريريريريريريا ن انجريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريأن بريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريا عريريريلريريريوَب مريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريم   تريريريِ عريريريَ ْر. نسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريرين غريريريَ

  
من الناس : الذي ال يُطمع  الِعْلبووهو الُصْلب. قال :  َعْلبو َعِلب وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي يقال : لحم

ع ُصْلب من األرض الغليظ الذي لو مطر دْهراً لم يُنبت خضراء. وكل موض الِعْلبوفيما عنده من كلمة وال غيرها ، قال : 

 .ِعْلب َخِشن من األرض فهو

: سيف كان للحارث بن ظالم.  المعلوبوبجنبيه. ومثله الملحوب.  يُْعلَب الطريق الذي : المعلوب أبو عبيد عن أبي عبيدة قال :

اه ً  ويقال : إنه سمَّ ي معلوبا ً  آلثار كانت في َمتْنه : ويقال : ُسّمِ  ه وفيه يقول :ألنه كان انحنى من كثرة ما َضَرب ب معلوبا

 أان أبو ليلى وسيفي املعلوب
أُْبنة غليظة من الشجر ـ  ِعلَب والجمعـ  الِعْلبةو وهي الَجنبة والَدْسماء والسمراء. قال : ُعْلبة : جمع العُلَب وقال ابن األعرابي :

  تتخذ منه الِمقطرة. وقال الشاعر :

ْرظ لريريريريريريبريريريريريريرية  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرياء مريريريريريرين قريريريريريريريَ  يف رجريريريريريريلريريريريريريريه عريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريتريريريريريريريريه فريريريريريريريريبريريريريريريريريال  املريريريريريريريريرء مريريريريريريريريتريريريريريريريريبريريريريريريريريول    قريريريريريريريري  تريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ

  
: ِجلدة تؤخذ من جلد َجْنب البعير إذا ُسلخ وهو فَِطير  العُْلبةوقلت :  .ِعْلب : منابت الِسدر ، الواحد العُلُوب وقال أبو زيد :

ى مستديرة ثم تمأل رمالً سهالً ، ثم بضّم أطرافها وتُخّل بِخالل ويوَكى عليها مقبوضة بحبل وتترك  حتى تِجّف وتيبَس ، ثم فتسوَّ

رة كأنها نُِحتت نَْحتاً أو ُخِرطت َخْرطاً. ويعلّقها الراعي والراكب فيحلُ  ب يُقطع رأسها وقد قامت قائمة لجفافها تُشبه قَْصعة مدوَّ

ً  فيها ويشرب بها. وتجمع إلى األرض.  وِعالباً. وللبدوّي فيها ِرفق خفَّنها وأنها ال تنكسر إذا حّركها البعير أو طاحت ُعلَبا

ً  النبت َعِلب والِعالب أيضاً : ِسَمة في طول عنق البعير. وقال الليث : إذا  استعلبواللحم  َعِلبوإذا َجَسأ.  عِلب فهو يَعلَب َعلَبا

: َعَصب  بالِعلْ و: الوِعل الضخم الُمِسّن.  الِعْلبوالماشيةُ البقل ، إذا ذََوى فأجَمتْه واستغلظته.  استعلبتو غلظ ولم يكن َهّشاً.

ً  البعير عِلبو .العلب إذا ُجلز ولُوي بعََصب ُمعَلَّب وُرْمح .علباوانو ِعْلباءان العنق الغليظ خاصة. وهما وهو داء  عِلب فهو َعلَبا

 القوم أي خيارهم. ُعلبوبة يأخذه في ناحيتَْي ُعنُقه فتِرم رقبتُه. وقال شمر : يقال هؤالء

 : جاٍف غليظ. ِعْلب القوم أي خيارهم. ورجلقلت كقولهم : هؤالء َعَصب 

ولم تُْجرد ولم  تُْعبَل إذا أتيَت ِمنًى فانتهيت إلى موضع كذا وكذا فإن هناك َسْرحة لم»في حديث ابن ُعَمر أنه قال لرجل : عبل : 

 تُْسَرف ، ُسّر تحتها سبعون نبيّاً فانِزل
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الةريريريريريريريريريريجرأب َعْبال   ذا مَسَتهَّ  َعبريْله  يسريريريريريريريريريري   ورقها ن ي ال :، ي ول : مل ت عبل قال أبو عبي  : قوله : مل .« تها
: كريريّل ورق مفتول كورق األَثريريل  الَعبريريَل الةريريريريريريريريريريريريريريَجر   ذا طلع ورقريريه. قريريال : وقريريال أبو عبيريري أب : أْعبريريلو علهريريا ورقهريريا. 

 : ِم ل الورق وليس بورق. الَعَبل واألْرَطى والَ ْرفاء. قال : وقال أبو عمرو :
َلمة عن الفرّ  ْرو واللخل ال ي عِبالن وكل  ريريريريجر  أعبل اء قال :ثعل  عن سريريريريَ الةريريريريجر  ذا َرَمى بورقه. قال : والسريريريريَ

حنوا  من قول « املصريريريريريلَّف»قله : وق  ذكر أبو عبي  عن أيب عمرو يف  .يري ْعبل ثبه ورقه   ريريريريريتاء وصريريريريرييفا  فهو ال
 الةجرأب  ذا طلع ورقها. أعبله الةجرأب   ذا س   ورق ها ،   َرَوى عن اليزي ّي ال ول األول : أعبله الفرّاء يف

وهذا هو الصحيح  .َعبَلُه إذا طلع معبل وأرًطى ُمْعبِل وقال الليث مثله. قلت أنا : وسمعت غير واحد من العرب يقول : َغًضى

ة :  ومنه قول ذي الرمَّ

راهتريريريريريريريا   ذا ذابريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريس اتريريريري ريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريَ

  
ل   بريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ رِ ريريريريريريريريَة مريريريريريريريري   أبفريريريريريريريريلريريريريريريريريان مريريريريريريريريربريريريريريريريريوع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وإنما يتَّقي الوحشّي َحّر الشمس بأفنان األرطاة التي طلع ورقها ، وذلك حين يَكنِس في حمراء القيظ. وإنما يسقط ورقها إذا برد 

ضخم ، وأصله في : الغليظ وال العَْبل الزمان وال يَْكنس الوحشّي حينئٍذ وال يتّقي َحرَّ الشمس. ثعلب عن ابن األعرابي :

 وأنشد : إذا رددته. َعبَلتْه ، والجمع َعْبالت ألنها نعت. ويقال : َعْبلة الذراعين. وجارية

 هريريريريريريريريريريا  ن َرمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم ملريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريوْل 

  
 فريريريريريريريريال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخ الريريريريريريريرييريريريريريريريريُو  اّل املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريول  

  
األرطاةُ إذا  أعبلت النَْضر :: المردود. وقال  المعبولو كان يرمي عدّوه فال يغني الرمي شيئاً ، فقاتل بالسيف وقال هذا الرجز.

الشجرة من األضداد ، ولو لم يحفظه عن  أعبلت قلت : جعل ابن شميل .ُمْعبل إذا سقط ورقها ، فهي أعبلَتْ ونبت ورقها : 

 حجارة بيض. وقال الليث : صخرة عبالء : بيضاء. والعبالء : األعبل أبو عبيد عن األصمعي : العرب ما قاله ألنه ثقة مأمون.

 شد في صفة ناب الذئب :وأن

 َيرْب ق انب ه كاألعبل
. وقال أبو عمرو : َعبَالة الغالم َعبُل إذا كانا ضخمين. وقد َعْبلة وجارية َعْبل ويقال : رجل أي كحجر أبيض من حجارة الَمْرو.

َعبَلته  أي ثِْقله. ويقال للرجل إذا مات : قد َعبَالَّته العبالء : َمْعِدن الُصْفر في بالد قَْيس وقال أبو ُعبَْيد عن األحمر : ألقى عليه

 القطع المستأِصل ، وأنشد : العَْبل ، مثل َشعَبته َشعُوب. وأصل َعبُول

 عابِليت َعبول ..
 وقال عنترة : .معابل : النَْصل العريض وجمعها الِمْعبَلةو

 يف الَبْجلي ِمْعبلة وقيعو 
 : سمين. عابل ، وهو أن يعّرض النصل ويطّول. أبو العباس عن ابن األعرابي : غالم ةالِمْعبل وقال األصمعّي : من النصال



661 

 

ابن شميل عن أبي َخْيرة قال : العبالء الَطِريدة في سواء األرض حجارتها  .ُعبُل : ثَُكول وجمعها َعبُول وامرأة .ُعبُل وجمعه

حجر أخشن غليظ  : األعبل ْرو ، وكأنها البَلُّور. وقال ابن ُشَميل :وربما قدحوا ببعضها ، وليس بالمَ  بيض كأنها حجارة القَدَّاح.

 يكون أحمر ويكون أبيض ويكون أسود كل يكون ، جبل غليظ في السماء.

ً  الليث :لعب :  ً و لِعب يلعَب لُْعبا  يُلِعب : الذيـ  َجْزمـ  اللُّْعبةوقال :  .اللعب : َكثير لُعبَة ورجل .يتلعّب إذا كان تِِلعَّابة . ورجللَِعبا

الحّرانّي عن  به. يُْلعَب : ما اللُّْعبةو ـ. بالكسرـ  اللِّْعبة واحدة. ورجل حسن لِعبت لَْعبة به ، كالِشْطَرنجة ونحوها. وقال الفّراء :

. وتقول لُْعبة به فهو ملعوب كل. ولُْعبة ، والنَْرد لُْعبة الشطرنج فتضّم أولها ألنها اسم. وتقول : ؟اللُّْعبة ابن السكيت : تقول : لمن

ثعلب عن ابن األعرابي  واحدة. لِعبت لَْعبة حسن الِجلسة ، وقد ؛ كما يقول : اللِّْعبة ، وهو حسن اللُّْعبة : اقعد حتى أفرغ من هذه

 الشمس : الَسَراب ، وأنشد : لُعَاب وقال الليث : .لُعَابه إذا سال يَْلعَب الرجل لَعَب :

 قريْرَقر بلعاب الةمس مضروجيف 
، ويقال له : ِريق الشمس ، وهو ِشْبه الخيط ـ  بفتح السينـ  ُمَخاط الشيطان. وهو الَسَهام الشمس : هو الذي يقال له : لُعَاب قلت

كأنه ماء جاٍر الشمس السراب فقد أبطل ، إنما السراب يَُرى  لعاب تراه في الهواء إذا اشتّد الحّر وَرَكد الهواُء. ومن قال : إن

نصَف النهار. وإنما يعرف هذه األشياء َمن لِزم الصحاري والفلوات وسار في الهواجر فيها. وقال الليث : ُماَلعب ظلِّه : طائر 

وتقول : رأيت مالعبات أظالٍل لُهّن ، وال تقل : أظاللهن ؛  أظاللهن. مالعبات يكون بالبادية. واإلثنان مالعبا ظلّهما ، والثالثة

الَحيَّة : سّمها.  لُعَابو األسنَّة ، سّمي بذلك يوم الُسوبان. ُماَلِعب وكان عامر بن مالك أبو براء يقال له : نه يصير معرفة.أل

 ، الواحد يلعبون حيث الصبيان والجواري في الدار من ديارات العرب : َماَلِعبو: فرس من خيل العرب به معروف.  اللُّعَابو

له. وقال أبو سعيد : لُعَابو ِحْرفة. اللعب لرجل الذي يكون لها : اللعابو .َمْلعَب النخلةُ إذا أطلعت َطْلعاً  استلعبت النحل : ما تعّسِ

 وفيها بقيَّة من َحْملها األول. وقال الطرماح يصف نخلة :

 أَّريريريريريريريري ريريريريريريريريْه مريريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريريبريريريريريريريريْه  لريريريريريريريريذي 

  
 قريريريريريريريريريريري  أ   ذ مسريريريريريريريريريريريان وقريريريريريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراُ  

  
: َسبَخة معروفة بناحية البحرين  اللعباءوبها.  يلعب ألنه لعوب . ويجوز أن تسّمىلعبها لكثرة لعوب : اسم امرأة سميت لَعُوب

 بحذاء القَِطيف وِسيف البحر.

ً  الطعام بَِلعت أبو عبيد عن الكسائّي :بلع :  ً  الماء بَِلع وقال الليث : يقال : .ابتلعته وَسِرطته َسْرطاً إذا أبلَعه بَْلعا  إذا شِربه. بلعا

ـ  البَلَّوعةو البالوعةو، وهي من قامة البَْكَرة : َسّمها وثَْقبها. قال :  بُْلعة الواحدة البُلَعو الطعام : أاّل يَْمُضغه. قال : ابتالعو:  قال

 بئر تُحفر ويضيّقـ  لغتان
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َلعو لغة أهل البصريريريريريريرأب.  ( لوعةو ) رأسريريريريريريها ، َيري فيها ماء امل ر. قال : َبريْ
االبتالع من اََّْلق. أبو موضريريريريريريع  : امل

ْع تبليعا   فيه الةريريي  بلَّع عبي  عن أيب ُّي  : ي ال ل نسريريان أوََّل ما ييتهر فيه الةريريي  : ق  : َنمان  بري َلع . وسريريَ
َلعه ن ألنه كأنه ل رب صريريريريريريريريريريريامسبه مله يكاد بري َلع مع ضريريريريريريريريريريريان  فّيان ما بيلهما قري  ، ي ال :  نه ّ ي ، يع   يريبريْ

 ذا كان ك ت األكل.  بري َلعةوَ  ِمْبلعو  بري َلع رجل من كرباء العرب. ورجل بن قيس : عاءبريلْ و الكوك  الذي معه. 
 : الك ت األكل. البْولع وقال ابن األعرايب :

على الحال. قال : والحال ههنا  (َشْيخاً )قال الزّجاج : نصب  [72ُهود : ] (َوهذا بَ ْعِلي َشْيخاً )وقال هللا جّل وعّز : بعل : 

 هذا زيد قائماً فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيداً أنه زيد لم يجز أن تقول : نَْصبها من غامض النحو. وذلك إذا قلت :

زيد قائماً ، فتُعِمل وإنما تقول للذي يعرف زيداً : هذا  هذا زيد قائماً ألنه يكون زيداً ما دام قائماً ، فإذا زال عن القيام فليس بزيد.

إشارة إلى من حضر ،  (هذا)أشير لك إلى زيد في حال قيامه ، ألن  في الحال التنبيه ، المعنى انتبِه لزيد في حال قيامه ، أو

، هذا شيخ. ويجوز  بعلي أحدها التكرير ، كأنك قلت : هذا ففيه وجوه. (شيخ بعلي هذا)ومن قرأ :  فالنصب الوجه كما ذكرنا.

؛  (هذا)فترفعهما جميعاً ب  (هذا)جميعاً خبرين عن  (شيخو ) (بَ ْعِلي)ويجوز أن تجعل  .(هذا)مبنِيّاً عن  (شيخ)ل أن تجع

افات : ] (َتْدُعوَن بَ ْعًَّل َوَتَذُروَن َأْحَسَن اخْلاِلِقنيَ أَ ):  عزوجلكما تقول : هذا حلو حامض. وقوله  قيل : إن بعالً  [125الصَّ

هذا الشيء أي ربّه ومالكه ، كأنه قال : أتدعون ربّاً  بَْعل كان َصنَماً من ذهب يعبدونه. وقيل : أتدعون بعالً أي ربّاً ، يقال : أنا

و من يريد أنا ربّها ، فقال ابن عباس : ه بعلها سوى هللا. وذكر عن ابن عبّاس أن ضالَّة أُنِشدت ، فجاء صاحبها ، فقال : أنا

افات : ] (َتْدُعوَن بَ ْعَّلً أَ )قول هللا جّل وعّز :  أنه قال في َصَدقة النخل :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  أي ربّاً. [125الصَّ

ما « : »األموال»وسمعته في كتاب « غريب الحديث»قلت : هذا ذكره أبو عبيد في كتاب  .«ما ُسِقي منه بَْعالً ففيه العُشر»

:  البَْعل وهذا لفظ الحديث ، واألول كتبه أبو عبيد : على المعنى. وقال أبو عبيد : قال األصمعّي :« ْعالً ففيه العُشرشرب منه بَ 

 وأنشد لعبد هللا بن َرَواحة : ما شرب بعروقه من األرض من غير َسقي من سماء وال غيره.

ي   هريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريك ال أ    ريريريريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ل و   عريريريريريريريريريريريريريريريريْ م اإلانء  و ال بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريريريريري    ن عريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هو الِعْذي ، وهو ما سقته السماء. وقال ذلك أبو عبيدة. قلت : وقد ذكر القتيبّي هذا في  : البْعل قال أبو عبيد : وقال الكسائّي في

: ما شرب بعروقه من األرض  البَْعل الحروف التي ذكر أنه أصلح الغلط الذي وقع فيها. وألفيته يتعّجب من قول األصمعّي :

 ء وال غيرها ، وقال : ليت شعري أينما يكون هذا النخل الذي ال يُسقى من سماءمن غير سْقي من السما
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وال غتها ، وتوهَّم أنه ي صريريريريريريريريريريريريريريلح َغل ا  ، فجاء أبطّم غل . وجهل ما قاله األصريريريريريريريريريريريريريريمعّي ، ومحله جهله به على 
أبو عبي  عن التخّب  فيما ال يعرفه ، فرأيه أن أذكر أصريريريريريريريريريريلاف اللخيل لت ف عليها ، فيصريريريريريريريريريريحَّ لك ما مسكاه 

ِ ّي. وي ال : َ ِوّي. وهو الذي ي سريريريريريريريريريَ ى  اء األَنار والعيون اجلارية. ومن  األصريريريريريريريريريمعّي. فمن اللخيل السريريريريريريريريريَ َسريريريريريريريريريْ
امل

 السِ ّي ما ي سَ ى َنْضحا   ل الء واللواعت وما أ بهها.
ماَء المطر ، فعاشت عروقُها  فهذا صنف. ومنها الِعْذي. وهو ما نبت منها في األرض السهلة ، فإذا ُمِطرت نِشفت السهولةُ 

ى التمر إذا جاء كذلك قَْسباً وُسّحاً.  بالثرى الباطن تحت األرض ، ويجيء تمرها قَعقاعاً ؛ ألنه ال يكون ريَّان كالسَِّقّي. ويسمَّ

ت النَّز ، ما نبت وِديُّه في أرض يقرب ماؤها الذي خلقه هللا تحت األرض في َرقَّات األرض ذا والضرب الثالث من النخيل :

فرسخت عروقُها في ذلك الماء الذي تحت األرض واستغنَْت عن َسْقي السماء وعن إجراء ماء األنهار إليها أو َسْقيها نَْضحاً 

 بالدالء.

الذي فّسره األصمعّي. وتَْمر هذا الضرب من التُْمران ال يكون ريّان وال ُسّحاً ولكن يكون بينهما وهكذا  البَْعل وهذا الضرب هو

: ما َرَسخ  البَْعل في باب القَْسم ، فيما أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي فقال : البَْعل فّسر الشافعّي َرِضي هللاُ َعنه

وقد رأيت بناحية البيضاء من بالد جزيمِة عبد القيس نخالً كثيراً عروقها راسخة  عروقه في الماء فاستغنَى عن أن يُسقى. قلت :

ى بَْعالً. وروي عن النبي في الماء وهي  أنه ذكر أيام التشريق فقال  وسلمعليههللاصلىمستغنية عن الَسْقي وعن ماء السماء تسمَّ

زوجها بِعَاالً  تباِعل هي النكاح ومالعبة الرجل أهله. يقال للمرأة : : البِعَال قال أبو عبيد : .«بِعَالوإنها أيام أكل وُشْرب : »

 معه. وقال الحطيئة :إذا فعلت ذلك  مباعلةو

هريريريريريريرياو  ل تريريريريركريريريريتريريريريَ عريريريريريريريْ ان ذا  بريريريريريَ  كريريريريم مريريريرين مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريري  اعريريريريِ بريريريريريريريَ   ذا الريريريريلريريريرييريريريريريريريل أدجريريريريى مل  ريريريريريريري  مريريريرين تريريريريري 

  
، قال هللا  البعل بُعولة ويجمع .بعلتهو بَْعله هي المرأة. ويقال للمرأة : بعل أراد : أنك قتْلَت زوجها أو أسرته. ويقال للرجل : هو

من النخل ما هو أطّم من الغلط الذي  البعل وقال الليث في تفسير [.228 البَقََرة :] (َوبُ ُعولَتُ ُهَن َأَحقُّ ِبَردِ ِهنَ )جّل وعّز : 

وهذا غلط فاحش. وكأنه اعتبر هذا التفسير  : الذكر من النخل ، والناس يسّمونه الفحل. قلت : البعل ذكرناه عن القتيبّي. زعم أن

 اه الزوج.الذي معن البعل من لفظ

وقال  النخيل : إناثها التي تُلَقَّح فتحِمل. وأما الفُحال فإن ثمره ينتفض ، وإنما يلقَّح بَطْلعه َطلُع اإلناث إذا انشق. بعلوقلت : 

سّمي زوج وإنما  أي مستعلج قلت : وهذا من أغاليط الليث أيضاً. باعل فهو بَعَل يَْبعَل بُعولة : الزوج. يقال : البَْعل الليث أيضاً :

 بعل المرأة بعالً ألنه سيّدها ومالكها ، وليس من باب االستعالج في شيء. وروى َسلَمة عن الفّراء وأبو عبيد عن األصمعّي :

م بالشيء. البعل بَعالً كقولك : َدِهش وَخِرق وَعِقر. وقال ابن األعرابي : يَْبعَل الرجل  : الَضَجر والتبرُّ
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 وأنشد :

لريريريريريريريه بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريري   عريريريِ ْزوان بريريريَ لريريريريريريريه ابريريرين غريريريَ  بريريريعريريريِ

  
عريريريريريريريريل   بريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريه قريريريريريريريريبريريريريريريريريلريريريريريريريريك اإل ريريريريريريريريوان  مل تريريريريريريريريك تريريريريريريريريريَ

  
 بعالً إذا صار بعالً لها. بَعَل يَْبعل : الزوج ، وقد البعلو: اسم مِلك.  البعلو: الَصنَم.  البَْعلوقال : 

:  البِعالو : حسن العشرة من الزوجين. عَلالبَ  وقال ابن دريد : أصبح فالن بَعالً على أهله أي ثِقالً عليهم. وقال ابن األعرابي :

 الجمال. وأنشد : : البِعالوحديث العروسين. 

   رب  بعل ساء ما كان بعل
النخُل إذا صار بَعالً راسخ العروق في الماء مستغنياً عن  استبعلوإذا كانت مطاِوعة لزوجها مِحبَّة له.  التبعل وامرأة حسنة

 أو عاثور إليه.السْقي وعن إجراء الماء في نهر 

 [ابب العني والَّلم مع امليم]

 ع ل م
 : مستعمالت. (2)، ملع ، معل  (1)علم ، عمل ، لمع ، لعم 

َوِإنَُّه َلُذو )حّدثنا محمد بن إسحاق السعدّي حدثنا سعد بن َمْزيد حدثنا أبو عبد الرحمن الُمْقِرى في قول هللا جّل وعّز : علم : 
وروي عن  قال : من ابن ُعيَينة ، قلت : َحْسبي. ؟فقلت : يا أبا عبد الرحمن ممن سمعت هذا [.68يُوُسف : ] (ِعْلٍم ِلما َعلَّْمناهُ 

ا ََيَْشى هللَا ِمْن )قلت : ويؤيّد ما قاله قوُل هللا جل وعز :  الَخْشية. الِعلم بكثرة الحديث ولكن العلم ه قال : ليسابن مسعود أن ِإَّنَّ
 [.28فَاِطر : ] (ِعباِدِه اْلُعَلماءُ 

احْلَْمُد ّلِِلَِّ َرِب ) قلت : وهذا يقرب من قول ابن عيينة. وقول هللا جّل وعّز : .يعلم هو الذي يعمل بما العاِلم وقال بعضهم :
  (اْلعاَلِمنيَ 

 قال : رب الِجّن واإلنس. (َرِب اْلعاَلِمنيَ )َروى عطاء بن السائب عن سعيد بن ُجبَير عن ابن عباس في قوله :  [2الفَاتَِحة : ]

ة قول ابن عباس قول هللا جّل وعّز :  وقال قتادة : رّب الخلق كلِّهم. َك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقاَن َعلى تَبارَ )قلت : والدليل على صحَّ
نذيراً للبهائم وال للمالئكة ، وهم كلّهم َخْلق هللا ،  وسلمعليههللاصلىوليس النبي  [1الفُرقان : ] (َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلعاَلِمنَي َنِذيراً 

،  عالم وروي عن وهب بن منبّه أنه قال : هلل تعالى ثمانية عشر ألف نذيراً للجّن واإلنس. وسلمعليههللاصلىوإنما بُعث محمد 

: كّل ما خلق هللا  (اْلعاَلِمنيَ )معنى  وقال الزجاج : واحد ؛ وما العُمران في الخراب إال كفُْسطاط في صحراء. عالم الدنيا منها

 وهو [164األنعَام : ] (َوُهَو َربُّ ُكلِ  َشْيءٍ ) كما قال :

__________________ 
انفرد هبا األُّهري وقال : مل أ ع فيها  ي ا  غت مسرف وامس  وج ته »: (لعم)« اللسان»( س    ر  املادأب يف امل بوعة ، وجاء يف 1)

 .«األعرايب ، قال : اللَّعم  اللُّعاب ،  لعني ، قال وي ال : مل يتلع م يف كذا أي مل يتمكث ومل يلتيترالبن 
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وانيتر  .«معل : معله ا صريريريريية  ذا اسريريريريتخرجتها من أرومتها وصريريريريفلها: »(154/  2)( سريريريري    ريريريرير  املادأب يف امل بوعة. ويف العني 2)
 (.145/  13ري  معل)« اللسان»



666 

 

لوامس  ملها صريريريريريريريريريريريريار  عامل َ ْع أ ريريريريريريريريريريريريياء خمتلفة فإن جعل عاَلما   من لفيته ن ألن لعاملَ  قال : وال وامس  .عاملَ   ع
وهو اسريريريريم ب  على م ال فاَعل ن كما قالوا :  .العامل  عا  أل ريريريريياء متَّف ة. قله : فهذه  لة ما قيل يف تفسريريريريت

  او وطاَبع وداَنَق.
ا قول هللا جّل وعّز :  َنة  َفَّل َتْكُفرْ َوما يُ َعل ِ )وأمَّ ا ََنُْن ِفت ْ تكلم أهل التفسير في  [102البَقََرة : ] (ماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقوال ِإَّنَّ

الناس وغيرهم ما يُسأالن عنه ويأمران باجتناب ما  يعلّمان هذه اآلية قديماً وحديثاً. وأبين الوجوه التي تأولوا : أن الَملكين كانا

لوجب أن  ؟وما اللواط ؟ فيما أُمروا به ونهوا عنه. وفي ذلك حكمة ، ألن سائالً لو سأل : ما الزنىَحُرم عليهم ، وطاعة هللا

وذكر أبو العباس  أنه حرام. فكذلك َمَجاز إعالم الَملَكين الناس الِسْحر وأْمرهما السائل باجتنابه بعد اإلعالم. يُعلَمويوقف عليه 

قال ومعناه أن  [102البَقََرة : ] (َوما يُ َعلِ ماِن ِمْن َأَحدٍ )قال : ومنه قوله تعالى :  .اعلَمْ  معنىب تَعَلَّمْ  عن ابن األعرابي أنه قال :

الساحر يأتي الملكين فيقول : أخبراني عما نهى هللا عنه حتى أنتهي. فيقوالن : نهى عن الزنى ، فيستوصفهما الزنى فيصفانه. 

ا ذا فيقوالن : هو كذا  ؟وما السحر فيقوالن : عن السحر ، فيقول : ؟وعماذا م يقول :فيقوالن : عن اللواط. ث ؟فيقول : وعمَّ

إذا  تعلُّمه السحر إذا كان إعالماً كفراً ، وال تعليم وال يكون .يُْعِلمان ، إنما هو : يعلمان فيحفظه وينصرف ، فيخالف فيكفر. فهذا

عرف الربا لم يأثم بأنه عرفه ، إنما يأثم بالعمل. قلت : وليس كتابنا هذا كان على معنى الوقوف عليه ليجتنبه كفراً ؛ كما أن من 

القرآن فنودع موضع المشكل كل ما قيل فيه وإنما نثبت فيه ما نستَْصوبه وما ال يستغني أهُل اللغة عن  علم مقصوراً على

 معرفته.

م. العاِلمو العليم وِمْن صفات هللا  والعالَّ

ُق اْلَعِليمُ َوُهوَ )قال هللا جل وعز :  َّلَّ  [81يس : ] ( اخلَْ

 [.73 األنعام :] (عاَلُ اْلَغْيِب َوالشَّهاَدةِ )وقال : 

ُم اْلغُُيوبِ )وقال في موضع آخر :  بما كان وما يكون َكْونه ، وبما يكون ولّما يكن بعد قبل أن  العاِلم فهو هللا [48َسبَإ : ] (َعَّلَّ

 يكون.

ً  ولم يزل ً عالِ  ، وال يزال عالما  بما كان وما يكون ، وال تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء. ما

ً  هللا علَّمه ويجوز أن يقال لإلنسان الذي  [.55يوسف : ] (ِإِن ِ َحِفيظ  َعِليم  )؛ كما قال يوُسف للِملك :  عليم : العلوم من ِعلما

ا ََيَْشى هللَا ِمْن )وقال هللا جّل وعّز :   أن من عباده َمن يخشاه وأنهم همـ  جلَّ وعزَّ ـ  فأخبر [28فَاِطر : ] (ِعباِدِه اْلُعَلماءُ ِإَّنَّ

 .العلماء

ً  وكذلك صفة يوسف كان الذي  (ِمْن ََتِْويِل اْْلَحاِديثِ )هللا  َعلَّمه ؛ إلى ما (لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  )بأمر ربّه وأنه واحد  عليما

ً  كان يقضي به على الغيب ، فكان  هللا. علَّمه بما عليما
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مة إذا بالغت في وصفه ً  ، وقد لعالم نقيض الجهل. وإنه الِعْلمو .بالعلم ويقال : رجل عالَّ  .عِلم يعلَم ِعلما

 بخبر قدومك أي ما َشعَرت. علمت ويقال : ما

 .أَعلمه حتى أْعِلمنيهولي خبَر فالن  استعِلمْ  ويقال :

 قيل في تفسيره : إنه جّل ذكره يسَّره ألن يُذَكر. [2،  1الرحمن : ] (الرَّْْحُن َعلََّم اْلُقْرآنَ )وقول هللا تعالى : 

 القرآن الذي فيه بيان كل شيء. علَّمه فمعناه : أنه [4الرحمن : ] (َعلََّمُه اْلَبيانَ )وأما قوله : 

 حتى انفصل من جميع الحيوان.ـ  يعني اإلنسانـ  زاً : مميّ  (َعلََّمُه اْلَبيانَ )ويكون معنى قوله : 

 [.24الرحمن : ] (َوَلُه اجْلَواِر اْلُمْنَشآُت يف اْلَبْحِر َكاْْلَْعَّلمِ )وقال جّل وعزَّ 

 .َعلَم قالوا األعالم : الجبال ، واحدها

 وقال جرير :

  ذا ق علا علما  ب ا علم
اء. [61الزخرف : ] (َلِعْلم  ِللسَّاَعةِ َوِإنَُّه )وقال في صفة عيسى :   وهي قراءة أكثر القرَّ

 المعنى أن ظهور عيسى ونزوله إلى األرض َعاَلمة تدّل على اقتراب الساعة. (للساعة لَعَلَمٌ  وإنه)وقرأ بعضهم : 

: الراية التي إليها يجتمع  العَلَمو .َعلَم واحدهاويقال لما يُبنى في َجَواّدِ الطريق من المنار التي يستدّل بها على الطريق : أعالم ، 

ً و: ما جعل عالمة  الَمْعلَموالثوب وَرْقمه في أطرافه.  َعلَم : العَلَموالجند.   معالمهوللطرق والحدود ؛ مثل أعاَلم الحَرم  َعلَما

 المضروبة عليه.

 وذكر َسلَمة عن الفّراء : العاُلم : الَصْقر. .«ألحد لَمَمعْ  تكون األرض يوم القيامة كقُْرصة النَقّي ليس فيها»وفي الحديث : 

 قال : العاَُلمّي : الرجل الخفيف الذكّي ، مأخوذ من العاَُلم.

فإن أبا العباس َرَوى عن ابن األعرابّي أنه ـ  بتشديد الالمـ  وقال الليث : العاَُلم : الباِشق ، وهو ضرب من الجوارح. وأما العاُّلم

 : وهو صحيح.الِحنّاء. قلت 

 .المعاِلم : األثر ، وجمعه الَمْعلَم وقال أبو ُعبيد :

ً  الثوب إذا جعلت فيه عالمة أو جعلت له أعلمت ويقال :  على موضع كذا من الكتاب عالمة. أعلمتو. َعلَما

وكذلك كل ما كان من هذا الباب بالكسر في يفِعل فإنه في باب ـ  بالضمّ ـ  فعلَمتُه أَْعلُُمه أبو عبيد عن األحمر : عالَمني فالن

كما قالوا :  علمتُنِي يتعدى إلى مفعولين. ولذلك أجازوا علمتوالمغالبة يرجع إلى الرفع ؛ مثل ضاربته فضربته أضربه. 

 عبَد هللا عاقالً. علمت ظننتُني ورأيتُني وحِسبتُني. تقول :

 ى َعَرفته وَخبَرته.الشيء بمعن علمت ويجوز أن تقول :

ً  الرجل َعلَمت وقال اللحياني :  ، وقد األعلم إذا شققت شفته العليا ، وهو أْعلُُمه َعْلما
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 .أعلم فهو َعِلَم يريْعَلم َعَلما  
 في ِمْشفره األعلى. وإذا كان الَشّق في شفته الُسفلى فهو أفلح. أعلم لعَلَم والبعير يقال له :

ً  شفته َعلَمت : مصدر العَْلم وقال ابن السكيت :  : الشّق في الَشفَة العليا. العَلَمو. أعلُمها َعْلما

، وفي األنف : أخرم ، وفي األُذُن : أخرب ،  أعلم وقال ابن األعرابي : يقال للرجل المشقوق الشفة السفلى : أفلح ، وفي العليا :

 وفي الَجْفن : أشتر. ويقال فيه كله أشرم.

تي َعلَمت ويقال : ً  ِعمَّ  . وذلك إذا لُثْتها على رأسك بعالمة تُعرف بها ِعّمتك.أَْعِلمها َعْلما

 وقال الشاعر :

ةو  رأب قريريريريريريريرير ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ ْ وب عريريريريريريريريِ بريريريريريريريري   لريريريريريريريري  ريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريا  لريريريريريريريْ ْوثريريريريريريريهريريريريريريريا عريريريريريريريَ مريريريريريريرين يف لريريريريريريريَ لريريريريريريريِ عريريريريريريريْ ة يريريريريريريريريَ تيريريريريريريريّ  د بريريريريريريريَ

  
 أبو عبيد عن الفّراء العَْيالم : الضبعان ، وهو ذكر الِضبَاع.

حمزةُ يوم  أَْعلَمو. أعلمها إذا عرف مكانه في الحرب بعالمة ُمْعِلم : البئر الكثيرة الماء. ورجل العَْيلم وقال األموّي والفّراء :

 بدر. ومنه قوله :

م    فريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريّرفريريريريريريريريريريريريريريريوين  نريريريريريريريريريريريريريريري  أان ذاكريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م   لريريريريريِ عريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياك  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمسريريريريريي يف اَّريريريريريوادل مريريريريري 

  
 ومنه قول عنترة : : فيه عالمة. ُمْعلَم وقِْدح

 لريريريري ريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريه مريريريرين املريريريريريريري امريريريريريريرية بريريريريعريريريريريريري مريريريريريريرياو 

  
م   وف املريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

َ
 ركريريريريريريريريري  اهلريريريريريريريريريوا جريريريريريريريريرير  مل

  
 من أسماء الدروع. العَْلماء له :« السالح»وقال شمر فيما قرأت بخطه في كتاب 

 قال : ولم أسمعه إال في بيت زهير بن َجناب :

ْ مريريريريريريريا   ح الريريريريريريري هريريريريريريرير فريريريريريريريانريريريريريريريتريريريريريريريحريريريريريريريى   وقريريريريريريريِ لريريريريريريريَّ  جريريريريريريريَ

  
َوى عريريريريريريريلريريريريريريريى أمريريريريريريري ريريريريريريريا    حريريريريريريريي الريريريريريريري ريريريريريريري  لريريريريريريريْ  كريريريريريريريان يريريريريريريريري 

  

ع يف  ح املريريريريريريريريولريريريريريريريريَّ ْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جَّ يريريريريريريريري رك الريريريريريريريريتريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
َم يف ر وس اجلريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريال    أب والريريريريريريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّى لريريريريريريريريرييصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرع الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل األرْ و 

  
مريريريريريريريريريريريرياء   لريريريريريريريريريريريريْ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ل و وَع بريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
 وروى غير شمر هذا البيت لعمرو بن قَِميئة. وقال : بين العلهاء والسربال ، بالهاء. والصواب ما رواه شمر بالميم.

وهم الُسعاة الذين يأخذون الصدقات من أربابها ،  [60التّوبَة : ] (ِلنَي َعَلْيهاَواْلعامِ ) قال هللا تعالى في آية الصدقات :عمل : 

فالن ِذهنه في كذا وكذا إذا دبره بفهمه.  أعمل السلطان. ويقال : أعمال فالن إِذا َوِلي عمالً من استُعملووساعٍ.  عامل واحدهم

 ولم يجىء فِعلت أفعَل فَعاَلً متعّدياً إالَّ في هذا الحرف. .عامل َعَمالً فهو العمل يعَمله فالن عِملو

 ً  وما وفي قولهم : هبلته أّمه َهباَلً ، وإاّل فسائر الكالم يجيء على فَْعل ساكن العين ؛ كقولك : سِرطت اللُْقمة َسْرطاً وبِلعته بَْلعا

 .عوامل الرمح : صدره دون السنان ، ويجمع عاملو،  ملالع الذي ُجعل له على ما قُلِّد من العامل : ِرْزق العَُمالةوأشبهه. 

 أعامله الرجل عاملت وقال الليث : يقال :
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 يف طني أو مَسْفر أو غته. العمل أبي يهم ضرو   من يعملون ال ُو الذين : الَعَملةو يف املبايعة وغتها.  معاملة
 .العمل : أَْجر العَُمالةو العُْملة وقال اللحياني :

 .عاملة الدابَّة : قوائمه ، واحدها عوامل ة :أبو عبيد

 من النوق : يَْعمالت. اليعملة إذا كانت فارهة ، وتجمع اليَْعملة مثل العََمالة بيِّنة َعِملة الكسائّي : ناقة

ل ويقال : ال .عمل إالَّ فسادكم ، أي ما كان لي َعِملة وقالت امرأة من العرب : ما كان لي ال تتعَنَّ ،  كقولك :في أمرك ذا ،  تتعمَّ

 وقد تعنَّيت للرأي تعنَّيت من أجلك.

 وقال مزاحم العُقَيلّي :

لريريريريريريى   تريريريريريريكريريريريريريرياد مريريريريريريغريريريريريريريانريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا تريريريريريري ريريريريريريول مريريريريريرين الريريريريريريبريريريريريريِ

  
ِل   مريريريريريريريَّ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا عريريريريريرين أهريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا ال تريريريريريريعريريريريريريَ

  
 أي ال تتعَنَّ ، فليس لك في السؤال فَرج.

ل وقال أبو سعيد : سوف  في حاجتك أي أتعنَّى. أتعمَّ

 ً  : وقال الجعدّي يصف فرسا

ذوف و   تريريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َذاهريريريريريريريريريريا  ْرفريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريق  قريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع  طريريريريريريريريريريَ

  
ون بني  وأنشد األصمعّي : .العََمل أي ترقبه بعين بعيدة النظر. والمسافرون إذا مَشوا َعلَى أرجلهم يسمَّ

ى ونريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزل   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير هللا و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
  ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريزل يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريْل  

  

 ال َضَفف َيْةَغله وال ثريَ ْل 

 إذا كان كُسوباً. عمول إذا كان خبيث الكسب ورجل الِعْملة نزل : أقام بمنًى ، ورجل خبيث

 وأنشد الفّراء قول لَبيد :

حريريريريج  ادأَب  ريريريريَْ ٌل ِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل عريريريريمريريريريريريريِ حريريريريريريريَ  أو ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ُو   لريريريريريريريريريريريريري  َ ب لريريريريريريريريريريريريريه وكريريريريريريريريريريريريري  رَاهتريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريَ  َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قلت : العضادة في بيت لَبيد جمع  كان أبين في العربيّة. (عامل)قال : ولو كانت  (عصادة َسْمحج)على  (عمل)فقال : أوقع 

 ، ثم جعله َعِمالً وهللا أعلم. عامل أو ُمْعِمل بمعنى (عمل)وإنما وصف َعْيراً وأتانهُ وَسوقه إيّاها ، فجعل  العَُضد.

 لنفسه. عِمل الرجُل ؛ إذا اعتمل وقال الليث :

 أعملو له. يعمل فالن غيره إذا سأله أن استعملو ختدم إذا خدم نفسه ، واقترأ إذا قرأ السالم على نفسه.قلت : هذا كما يقال : ا

لت فالن اللبِن إذا ما بنى به بناء. ويقال : استعمل فالن رأيه. ويقال :  إذا أعطيتهم إيَّاها. ُعَمالتهم القوم َعمَّ

 هي المساقاة في كالم الحجازيّين. في كالم أهل العراق : المعاملةو .العامليّ  : قبيلة ، إليها نسب َعِدّي بن الِرقاع عاملةو

 في الشراب : الذي فيه اللبَن والعَسل والثّلج. المعمول ، قال أبو العباس :معمول  وُرِوي عن الشعبّي أنه أُتي بشراب

 الرجل بثوبه لإلنذار. ألمعو إذا أضاء. يَْلَمع البَْرقُ  لََمع الليث :لمع : 
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 .ُمْلِمع الناقةُ بَذنَبها فهي ألمعتوقال : 

ً  : قد لَِفَحْت. وهي ُمْلِمع قال : وهي ة فيه. لَمعوإذا َحَملت ،  تُلمع إلماعا  َضْرعها عند نزول الِدرَّ

 .ألمعت قال : وإذا تحّرك ولدها في بطنها قيل :

 .ُمْلِمع َسَواٍد فهي لَُمع عن األصمعّي : إذا استبان َحْمل األَتَان وصار في َضْرعهاأبو عبيد 

 .ألمعتْ  إذا أشرق َضْرع الفرس للحمل قيل :« : الخيل»وقال في كتاب 

ع وُمْرِمد في الناقة لغير الليث ، إنما يقال للناقة : ُمْضرِ  اإللماع قال : ويقال ذلك لكل حافر وللسباع أيضاً. قلت : لم أسمع

 وُمِرّد.

الناقة بَذنبها شاذّ ، وكالم العرب : شالت الناقة بذنبها بعد لَقَاحها ، وَشَمذت واكتارت وَعَسرت. فإن فعلت ذلك  ألمعت وقوله :

 من غير َحبَل قيل : أبرقت فهي ُمْبرق.

ع اً شتَّى. يقال : َحَجريكون في الَحَجر أو الثوب أو الشيء يتلّون ألوان تلميع : اللَُّمع وقال الليث :  . يقال :اللَُّمع لُْمعة وواحدة .ملمَّ

 من سواد أو بياض أو حمرة. لُْمعة

 .يَْلَمع ويقال : هو أكذب من .يَْلَمع قال : ويقال : للبرق الُخلَّب الذي ال َمَطر فيه :

لِّيان أي في بُقعة منها ذاِت َوَضح ِلَما نبت فيها من من نَِصّي وِص  لُْمعة : السراب قلت : والعرب تقول : وقعنا في اليَْلَمع ويقال :

ً  النَِصّي. ويجمع  وقال َعِدّي بن زيد : َجسد اإلنسان نَْعمتها وبَِريق لونها. لُمعةو. لَُمعا

هريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريذب الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريوَس لريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريري 

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   اثراو  

  
من  اليلمعي قلت : ما علمت أحداً قال في تفسير وهو الشراب. اليَْلمع الكذّاب ، مأخوذ من : األلمعيّ و اليَْلَمِعيّ  وقال الليث :

 اللغويين ما قاله الليث.

 الخفيف الظريف. وأنشد قول أوس بن َحَجر : : األْلمعيّ  قال أبو عبيد عن أصحابه :

ن   اأَلملريريريريريريريريريعريريريريريريريريريّي الريريريريريريريريريذي يريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريك الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريريريريريريأن قريريريريريريريريريريريريريريري  رأى وقريريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 للذكّي المتوقِّد. أَْلَمعيّ و يَْلمعيّ  وقال ابن السكيت : رجل

له أّوُل األمر عرف آِخره ، يُْكتَفَى بظنّه دون يقينه. وهو مأخوذ  لمع : الذي إذا األلمعيّ  وَرَوى شمر عن ابن األعرابّي أنه قال :

صّدق بعُضه بعضاً. والذي قاله متقارب ي اليلمعيّ  وهو اإلشارة الخفيَّة والنظر الخفّي. قلت : وتفسير هؤالء األئّمة اللَّْمع من

 إاّل في موضع المدح. األلمعيّ  الليث باطل ؛ ألنه على تفسيره ذّم ، والعرب ال تضع

اعة الشأم. فقال : أَما إنها َضاحية قومك ، وهي قال : ؟أنه رأى عمرو بن ُحريث فقال : أين تريد هللارحمهوفي حديث عمر   اللمَّ

 بالُرْكبان.

 بهم أي تدعوهم تلمع بالركبان : اللّماعة سألت الُسلَمّي والتميمّي عنه فقاال جميعاً :قال شمر : 
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  ليها وت َّبيهم.
 فالن الباَب أي برز منه. وأنشد : لََمع وقال شمر : يقال :

س  ْن كريريريريريريريريريريان يف الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريُّ  مسريريريريريريريريريريىت  ذا عريريريريريريريريريريَ

  
ّق األنريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريس    أفريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريه هللا بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ْعِ س 
َ
 م َلمََّع الباِب َرثيم امل

 بالشيء أي ذهب به. وأنشد قوله : ألمع وقال شمر : يقال :

 َعْمرا  وجوان   ملة َّر أْلَمعاو 
 : اللذين معاً ، فأدخل عليه األلف والالم. ألمعا قال : ويقال : أراد بقوله :

 .األلمعيّ  بمعنى األلمع يقال : هو وقال أبو عدنان : قال لي أبو عبيدة :

 قال : وأراد متمّم بقوله :

 وجوان   ملة ر أملعا
 فحذف األلف والالم. األلمع أراد : أي جونا

 به أي فته. ألمعتوبالشيء  لََمعت قال شمر : وقال ابن بُُزْرج : يقال :

 وأنشد : .فلمعت بها الطريقَ  ألمْعتُ  ويقال :

ع هبريريريريريريريريريريريريّن وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق  مريريريريريريريريريريريريِ  ألريريريريريريريريريريريريْ

  
وق   ك  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء ذا  اَّريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  
 بمعنى أشار : لََمع وقال ابن مقبل في

عريريريريريريريه  مريريريريَ ّ  ابريريريريلريريريريريريريه املريريريريكريريريريتريريريريُو  ذا لريريريريَ يريريريريْ ريريريريي يريريريريلريريريريريريري   عريريريريَ

  
وان أن يريريريريريريريري ريريريريريريريريفريريريريريريريريا  عريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريراكريريريريريريريريبريريريريريريريريني عريريريريريريريريلريريريريريريريريى نريريريريريريريريريَ

  
 لونُه. التُِمع َعْيثي بمعنى َعَجبى وَمْرَحى. ويقال للرجل إذا فِزع من شيء أو غضب وحِزن فتغيّر لذلك لونُه : قد

قبل أن  سيُْلتَمع وفي حديث ابن مسعود أنه رأى رجالً شاخصاً بََصُره إلى السماء في الصالة فقال : ما يدري هذا ، لعل بصره

 يرجع إليه.

 وقال القطامي : القوم : ذهبنا بهم. التمعنا قال أبو عبيد : معناه : يُْختَلس ، يقال :

 ُّمريريريريريريريريريريريريريان اجلريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريريريريّي 

  
ْوان مريريريريريريريريرين   اعريريريريريريريريرياأبريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريِ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
في غير هذا : هو الموضع الذي ال يصيبه الماُء في الغُْسل  اللُّْمعَةولونُه إذا ذهب. قال :  التمع قال أبو عبيد : ومن هذا يقال

 والوضوء.

ع وفي حديث لقمان بن عاد أنه قال : إن أَر مطمعي فِحَدوّ  ع عبيد : معنى قال أبو ، وإالَّ أرى مطمعي فوقّاع بُصلَّع. تَلَمَّ أي  تلمَّ

 لََمعوالطائر بجناحينه إذا َخفَق بهما.  لََمع تختطف الشيء في انقضاضها ، وأراد بالِحَدّو والحَدأَة ، وهي لغة أهل عكة. ويقال

 .ِمْلَمعاه الرجل بيديه إذا أشار بهما. ويقال لجناحي الطائر :

 وقال ُحميد يذكر قطاي :

عريريريريريريريريريريريريريرياه  ذا أوغريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ى حيريريريريريريريريريريريريريري    ان جريريريريريريريريريريريريريريّوجريريريريريريريريريريريريريريزهريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريَومسريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 أوغفا : أسرعا. والَوَحى ههنا : الصوت ، وكذلك الَوَحاة ، أراد : حفيف جناحيها.
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 فإذا اشتدَّت وعادت عظماً فهي اليافوخ. اللوامع . جمعها :المعة وقال أبو زيد : يقال ليافوخ الصبّي ما كانت ليّنة :
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 أهمله الليث.ملع : 

 .َمْيلع : سريعة. وال يقال : جمل َمْيلَع : سرعة سير الناقة. وناقة الَمْلع أبو عبيد :

 : األرض التي ال نبات فيها. الَمِليع قال : وقال أبو عبيدة :

 اإلبل فيها وهو ذهابها. مليعاً لَمْلع : الفَِسيح الواسع من األرض البعيد المستِوي. وإنما سّمي الَمِليع وقال ابن األعرابي :

 : الفضاء الواسع. الَمِليع عمرو :وقال أبو 

: كهيئة الِسكَّة ذاهب في األرض ، ضيق قعره أقّل من قامة ، ثم ال يلبث أن ينقطع ، ثم يضمحّل إنما  الَمليع وقال ابن شميل :

مّرار وقال ال .ُملُع الغْلوتين أو أقّل والجماعة المِليعُ  يكون فيما استوى من األرض في الصحاري ومتون األرض ، يقول

 الفَْقعَِسّي فيه :

بريريريريريريريريريريا  أفريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريى   رأيريريريريريريريريريريه ودوَنريريريريريريريريريريم َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ول اَّريريريريريريريريريريريّي عريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا   محريريريريريريريريريريري  

  
 : أرض أضيف إليها. تاَُلع ومن أمثال العرب : ذهبت به ُعقَاٌب تاَُلع قال بعضهم : قال : تِليع : َمَدى البصر أرض مستوية.

: من أمثالهم في الهالك : طارت بهم العنقاء ، وأوَدْت بهم  من نعت العقاب أضيفْت إلى نعتها. وقال أبو عبيد مالع ويقال :

هو العُقَيِّب الذي يصيد الِجْرذان ، يقال له بالفارسية :  مالع ُعقَاٌب تاَلع ويقال ذلك في الواحد والجميع. وقال أبو الهيثم عقاب

يداً من ُعقَيِّب َمالع يا فَتًى منصوب وهي  ألنت أخفُّ  موش خاّره. أخبرني بذلك المنذري عنه. وقال أبو زيد : من أمثالهم :

: أرض. قال : وأصابه خرء بَقَاع يا فتى مصروف ، هو أن  َمالعُ و ُعقَاب تأخذ العصافيَر والِجْرذان ال تأخذ أكبر منها. قال :

العَِضيل أُّمه وملق  َملَع يقال : األعرابي :يصيبه غبار وَعَرق فتبقى لَُمُع من ذلك على َجَسده. وبَقَاع يعني بها أرض. وقال ابن 

 الناقة الخفيفة السريعة. وما أسرع : الَمْيلَع َمْيلُق إذا كانت سريعة. وقال شمر : َمْيلَع أّمه إذا رضعها. وقال أبو تراب : ناقة

جمل فَسبق وهو سرعة َعنَقه ال امتلع وامتلعت وأملعت وقد َملَعت ما أسرع ما في األرض وهو سرعة َعنَقها. يقال : َمْلعها

 وأنشد :

 جاء  به ميلعة طمرأب
 وأنشد الفّراء :

 هتريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريو هبريريريريريريريريريريريريريريريريرياد  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريع و 

  
 كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا أقريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريادس األردمريريريريريريريريريريريوان 

  
ح. : الخفيف. والقادس السفينة. الميلعو : المضطرب ههنا وههنا. الميلع قال :  واألْردم : المالَّ
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 الرَِّحيمِ  هللِا الرَّْْحِن ِبْسمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

نْيِ  ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ  د ْونريريكريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَّ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ون    َّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :   2
 أوالً : المضاعف.

 واب الثالثي الصحيح.ثانياً : أب

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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  هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسمِ 

 ابب

 ع ن ف
 عنف ، عفن ، فنع ، نفع ، نعف : مستعملة.

ً  به َعنُفَ  ضد الرفق ، يقال العُْنفُ  قال الليث :عنف :  أنا ،  أعنفتهوإذا لم يكن رفيقاً في أمره. قال :  َعنيف فهو يَْعنُف ُعْنفا

ً و  النبات. ُعْنفُوان أّول بهجته ، وكذلكالشباب  ُعْنفوانو. قال : عنّفته تعنيفا

أُْنفَُوان ، من ائتنفت الشيء واستأنفته ، إذا اقتبلتَه ، : ضّد الرفق ، ويجوز أن يكون األصل فيه  العُْنف فُْعلُوان من ُعْنفُوان قلت :

المراعي ، أي رعينا  اعتنفناو، األمر بمعنى ائتنفته  اعتنفت: وسمعت بعض تميم يقول  .ُعْنفوان: فقُلبت الهمزة عيناً ، فقيل 

 : وأخبرني المنذرّي عن أبي العبَّاس أن ابن األعرابّي أنشده  .«أأن ترّسمت»، موضع « أعن ترّسمت»: أُنفها. وهذا كقولهم 

َه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريريزُِّب  يريريريريريريريريريْ َ ِ الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  مل خيريريريريريريريريريَْ

  
ة  عريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريركريريريريريريريريري  و   لريريريريريريريريريَ اَف ر جريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ  ال اعريريريريريريريريريْ

  
جلة فيركَب ويدع الُرْجلة ، ولكنه اشتهى الرجلة ، وأنشد في االعتناف  قال : واالعتناف الكراهة ، يقول لم يختر كراهة الرُّ

 : بمعنى الكراهة 

تريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريلريريريريريريريري أٌب مل أكريريريريريريريرين هبريريريريريريريريا فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ   ذا اعريريريريريريريريْ

  
َ ْد عريريريريلريريريرييَّ املريريريري ريريريريريريريالريريريريريريري     نسريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريبريريريريريريريا  ومل ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً والشيء : كرهته ، ووجدت له علّي مشقّة  اْعتَنَْفتُ  وقال أبو ُعبَيد عن أصحابه : ً  األمر اعتنفت وقال أبو عبيدة : .ُعْنفا  اعتنافا

ً  األمر اعتنفتوأي ال يجهْلن شّدة العَْدو. قال :  بأربع ال يَْعتَنِْفَن العَْفقا: جِهلته ، وأنشد قول رؤبة  أي أتيته ولم يكن لي به  اعتنافا

 علم.

 : وقال أبو نَُخْيلة 

ا بريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ريريريريريريريَ   اَّريريريريريريري  لريريريريريريريا   ذا تريريريريريريريري  َه امريريريريريريريرأ  َُّيريريريريريريريْ يريريريريريريريْ عريريريريريريريَ  نريريريريريريريريَ

  
ه  الريريريريريريريوقريريريريريريريائريريريريريريريع و   فريريريريريريريْ لريريريريريريريِ تريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ْه مل تريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ ريريريريريريريَ   ن أ طريريريريريريريْ

  
 يريد : لم تجده الوقائع جاهالً بها.

 ً  ، أي أنكرته. قلت : وذلك إذا لم يوافقه. فاعتنفتُه وقال بن شميل : قال الباهلي : أكلُت طعاما

ً  وقدأي غير قاصد.  ُمْعتَنِفٌ  ويقال : طريق الشيء إذا أخذته أو أتيته غير  اعتنفت إذا جار ولم يقصد ، وأصله من اعتنف اعتنافا

 حاذق به وال عالم.
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ً  الشيء َعِفن الليث :عفن :   ويَْفُسد. فَيَْعفَنُ  ، وهو الشيء الذي فيه نُُدّوة ويُْحبَس في موضع مغموم َعِفنٌ  فهو يَْعفَُن َعفَنا

 في الجبل وَعثَن فيه ، إذا َصعَّد فيه ، جاء به في باب الفاء والثاء. َعفَنَ  وقال اللحياني وغيره :

 : نَْفَحة المسك ، ونَْشر الثناء الحسن. وقال ُسَويد بن أبي كاهل  الفَنَعُ  قال الليث :فنع : 

هريريريريريريريريريريريريريريريرياو  ر وع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريري  أطريريريريريريريريريريريريريريريريرافريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ع   لريريريريريريريريَ ك  ذي فريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا ريريريريريريريريريح  ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريَ

  
 : : الكرم والعطاء والجود الواسع. وقال أبو العباس : أنشدنا ابن األعرابي  الفَنَع أبو عبيد :

يت أُ مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياء انعريريريريريريريريريمريريريريريريريريرية   يريريريريريريريريريْ  أظريريريريريريريريريلَّ بريريريريريريريريريريَ

  
ِع   لريريريريريريريريريَ اء هللا ذي الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ َتريريريريريريريريريْ  أُ عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ تَّ  عريريريريريريريريريَ

  
: وفَنَأ ، أي ذو كثرة. قال  فنعٍ  في الجود ، ومال ذو فَنَعٌ  ويقال : له .الفَْنعو،  الفَنِيعُ  : الكثير من كل شيء ، وكذلك الفَنَعِ  قال :

 أعرًف وأكثر في كالمهم ، قاله الليث. الفَنَعُ و

ً  قال الليث : يقال :نفع :  في المزادة في  النِّفعُ وبكذا وكذا. قال :  ينتفع ضّد الضَّر ، وفالن النْفعو،  نافع فهو نَفََع يَْنفَُع نَْفعا

 .نِْفعَةٌ  ي كل جانبجانبيها ، يَُشقُّ األديم فيُْجعَُل في جانبيها ، ف

 .النَّْفع العصا ، وهي فَْعلَةٌ من النَّْفعَةُ  وروى أبو العباس عن ابن نَْجدة قال أبو زيد :

ر في أنفع عمرو عن أبيه : يقال . النَّفَعَاتِ  الرجل إذا اتجَّ  وهي الِعِصيُّ

 الناس وال يضّرهم. ينفع ن: إذا كا نفَّاعٌ  . ويقال : رجلمنفعة أي نَِفيعَةٌ  وقال اللحياني : ما عندهم

ً  الرجُل إذا ارتقى اْنتَعَفومن األرض المكان المرتِفع في اعتراض ،  النَّْعفُ  قال الليث :نعف :  : ذؤابة النعل  النَّْعفَةُ : و. قال نعفا

ْحِل. النَّعَفةو،   : أََدم يَضرب خلف َشْرخ الرَّ

ْحل. النَّعفة أبو عبيد عن األصمعي :  : الجلدة التي تعلّق على آِخَرةِ الرَّ

 السير الذي يضرب ظهر القدم من قبل وْحِشيِّها.: في النعل  النَّْعفَة شمر عن ابن األعرابّي :

 ما ارتفع عن الوادي إلى األرض ، وليس بالغليظ. النَّْعف أبو عبيد عن األصمعّي :

 الجبل ، وارتفع عن َمْجَرى السيل ، ومثله الَخْيف.: ما انحدر عن ِغلظ  النَّعَف وقال غيره :

 ، وقِفَاٌف قُفَّف. نعَاٌف نُعَّف وقال أبو عبيد : يقال

 مقدَّمها ، وما استَرّق منها.: الرملة  نَْعف وقال ابن األعرابي :

 ضعيف: كل هذا : متقاُدها. اللحياني : يقال القُنَّة ، وراعفتها ، وطارفتها ، وُرَعافها ، وقائَِدتها ،  نَاِعفَةَ  أخذت« : النوادر»وفي 

 االْنتِعَاُف : وضوح الشخص وظهوره.: إِتْباٌع له. وقال غيره  نَِعيفٌ 

 :الَحدُّ بين الَحْزِن والسَّهِل. وقال البَعيُث  الُمْنتعفُ والراكُب أي من أين َوَضَح ومن أين َظَهر.  اْنتعفَ  من أين: يقال 
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 :ِة والّسْهل وقال ذو الرمة بُمْنتَعَِف بين الُحُزونَ 

 يريد : ما استرقَّ من رمله. قطعُت بنعف َمْعقُلَةَ الِعَداال

 ع ن ب
 عنب عنب ، عبن ، نبع ، نعب : مستعملة.

 تَْمٍر َولَبن.، كما يقولون : تَاِمٌر ، والبٌِن ، أي ذو  عنب : ذو َعانِبٌ  . وقال الليث : رجلِعنَبَة معروف ، والواحدة الِعنَبُ عنب : 

 السَّنِجالن بلسان الفرس.: من الثَّمر يقال له  العُنَّابُ وقال : 

 : بَثَْرة تشتّد فتَِرم وتمتلىُء ماًء وتُوِجُع ، تأخذ اإلنسان في عينه وَحْلقه. الِعنَبة وقال ابن ُشميل :

 .ِعنَبة يقال : في عينه

 أبو عبيد عنه. ممدود ، رواه الِعنَبٌ  : الِعنَبَاءُ  وقال الفّراء :

 : وأنشد  ُمعَنِّب وقال ابن األعرابي : إذا كان القَطراُن غليظاً فهو

بريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريو أن فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريل املريريريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريريريريريرياو   لريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريَ  

ق املريريريريريريريريريريري رَان الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ

  
 السَِّمُج.األَْنف الضخُم  األَْعنَبُ  : بَْظر المرأة ، قال شمر : وقال غيره : العُنَابُ  وقال شمر قال ابن شميل :

 : : الرجل الضخم األنف ، وأنشد  العُنَاب وقال أبو عبيد :

ِ  الْ و  عريريريريريريريَّ ى م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اتريريريريريريريَ وِن الريريريريريريري َّ بريريريريريريري  هريريريريريريريْ  أفريريريريريريريرق مريريريريريريريَ

  
اِب   لريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريبريريريريريريريريرينْي عريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ َ

ِو املريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريالعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم رِ ريريريريريريريريريْ

  
سود وأحمر وأسمر ، النَّبََكةُ الطويلةُ في السماء الفاردةُ الُمَحدَّدةُ الرأس ، يكون أ:  العُنَابُ  « :الجبال»وقال شمر في كتاب 

واحد ، قال :  العُنَابُ ووعلى كل لون يكون ، والغالب عليها الّسمرة. وهو جبل طويل في السماء ال يُنبت شيئا مستدير. قال : 

ه ، أي ال تَْجَمعُهُ ، قال : ولو جمعت لقلت :  :وقال الراجز  .العُنُب وال تَعُمُّ

   َكَمَرأٌب كأَنا الع َلاب   
 كتاب ابن شميل. قلت : وهذا من

اُر  ُعنابوقال شمر :   : : جبل في طريق مكَّة ، قال الَمرَّ

س   بريريريريريريريريريْ اَن مسريريريريريريريريريَ نَّ رِعريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريري 

  
اب  و   لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري   أعريريريريريريريريرير. عريريريريريريريريرين مشريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
 : الجبل الصغير األسود. العُنابُ  وقال الليث :

بَاء. وجمعه العَنَبَان وقال أبو عبيد :  .ِعْنبَان : التَّْيُس من الّظِ

 : نشيط. َعنَبان وقال الليث : ظبي

: قّوة الجمل والناقة. قال :  العُبنَة: و، وهو القوّي. قال  َعبَنَّى الرجُل إذا اتّخذ جمالً  أعبن ثعلب عن ابن األعرابي :عبن : 

 .بَنّىعَ  من الدواب : القويّات على السير ، الواحد العُْبنُ ومن الناس : السمان المالح ،  العُبُنُ و

 ، وهو العظيم. َعبَنيٌ  قال أبو عبيد : نَْسرٌ 

 : الِغلَُظ في الجسم والخشونَةُ. العَْبن وقال أبو عمرو :

 َعبَنُ  ، وجمل َعبَنَّاةٌ  : الجمل الضخم الجسم ، وناقة العَبَنَّىو العَبِّنُ  وقال الليث :
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 .َعبريلَّةٌ  ا َْلق ، وانقة
ً و يَْنعَب الغرابُ  نعَب قال الليث :نعب :  ً و ينِعب نْعبا ً و نَِعيبا ً و نَعَبانا :  نَعَّابةٌ  : جواد ، وناقة ِمْنعَب وفرس ، وهو صوته. نُْعابا

 سريعة.

 : أن يحّرك البعير رأسه إذا أسرع ، وهو من سير النجائب ، يرفع رأسه النْعب من سير اإلبل ، وقال غيره : النَّْعب أبو عبيد :

 ً  .فيْنعَُب نعبانا

 الرجُل إذا نَعَر في الِفتن. أَْنعَبَ  ابن األعرابي : ثعلب عن

ً  الماءُ  نَبَع يقال :نبع :  ً و ينبُع نَْبعا ً  إذا خرج من العين ، قاله الليث ، ولذلك سميت العين نُبُوعا  نبع . قلت : وهو يَْفعُول منيَْنبُوعا

،  ينبُعُ و ينبعُ و ينبَعُ  الماءُ  نبع َسلَمة عن الفراء قال : وأخبرني المنذري عن ثعلب عن .ينابيع الماُء إذا جرى من العين ، وجمعه

: اسم مكان  نُبايع ، تسِقي نخيالً آلل علّي بن أبي طالب رضي هللا عْنه. يَنبُع قال ذلك الكسائي. وبناحية الحجاز َعيٌن يقال لها :

 : أو جبل أو واٍد في بالد ُهَذيل ، ذكره أبو ذؤيب فقال 

بريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريريريع و  زْع نريريريريريريريريريريريريري  زِْع جريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريا  جلريريريريريريريريريريريريريِْ

  
ع  و   مريريريريريريريريريَ ٌ  جمريريريريريريريريري ْ  أ وال  ذي الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرجريريريريريريريريرياء َنريريريريريريريريريَْ

  
. وأخبرني المنذري عن المبرد أنه قال : النَّْبعُ وويجمع على نُبَاعيات.  والشَّْوَحط  عالنَّبْ  : شجر من أشجار الجبال يتّخذ منه الِقسيُّ

،  النَّْبع والّشْريَاُن : شجرة واحدة ، ولكنها تختلف أسماؤها الختالف منابتها وتَْكُرم على ذلك ، فما كان منها في قُلَِّة الجبل فهو

ْريَان ، وما كان في الَحِضيض فهو الشَّْوَحُط.  ل فيقال : لو ال نار فيه ، ولذلك يضرب به المث النَْبعووما كان في َسْفحه فهو الّشِ

أْي والِحْذِق باألمور. بالنَّْبع اْقتََدحَ   ألَْوَرى ناراً ، إذا ُوصف بَجْوَدةِ الرَّ

 ع ن م
 مستعمالت.: عنم ، عمن ، منع ، معن ، نعم 

َواِك لَيُِّن األغصان لَِطيفُها ، كأنها بنان العََذارى ،  العَنمُ  قال الليث :عنم :   . قال : ويقالَعنََمةٌ  واحدتها: ضرب من شجر الّسِ

 :ضرب من الَوَزغ يشبه العََظاية ، إالَّ أنه أحسن منها وأشدُّ بياضاً. وقال رؤبة  العَنَمُ و: َشْوُك الطَّلحِ. قال :  العَنَمُ 

   ي ب ين أطرافا  ِل َافا َعَلم ْه  
 ِحَجاِزيَّةُ لها ثمرة حمراء يَُشبَّهُ بها البناُن الَمْخُضوبَةٌ.: شجرة  العَنَمُ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 له ثمرة حمراُء يَُشبَّهُ بها البنان المخضوب. العَنَمُ  وقال أبو َخْيَرةَ :

 أَنهُ الَوَزُغ َوَشْوُك الطَّْلحِ غيُر صحيح. العَنَمِ  قلت : الذي قاله الليث في تفسير

 الشَّجر الُحْمُر.:  العَنَمُ و، قال :  َعنَمةٌ  يُْشبِهُ العُنَّاَب ، الواحدةُ  نَمُ العَ  وقال ابن األعرابي في موضع :

ْفِدُع الذََّكُر. العَْينُومُ وإذا رعى الغَنََم ، وهو شجر يحمل ثَمراً أَْحمَر مثل العُنَّاب ،  أَْعنَمَ  وقال أبو عمرو :  : الّضِ

 الَحَسنُ  العَْنِميُ وِة اإلنسان ، قال : : الشَّقَّةُ في َشفَ  العَْنمة وقال ابن األعرابي :
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 ْةَرب  محرأب .
 الَوْجه امل

، وهي أغصان تنبت في ُسوِق الِعَضاِه َرْطبَةٌ ال تُْشبِهُ سائر أغصانه ،  َعنَمة واحدته العَنَمُ  « :النوادر»وقال أبو زيد في كتاب 

تَاِء والقَْيظ. أحمر النَّْور ، يتفرق أَعالي نَْوِرِه بأربع فرق ، كأنه فَنَنٌ   من أراكة يخرجن في الّشِ

 .الَمْنعَمِ  بَيِّنُ  نَِعمٌ  فهو نَِعَم يَْنعَُم نَْعَمةً  قال الليث :نعم : 

 .ناعم ، فهو يَْنعَمُ  ويجوز نَِعَم يَْنِعمُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :

 َعْيناً ، أربع لغات. يُْنِعُمُهمو يَْنِعُمُهمو يَْنعَُمُهمْ وَ  يَْنِعُمُهمْ  ثعلب عن َسلَمة عن الفراء ، قالوا : نزلوا منزالً 

 يَْنعُُمُهم وحكى الكسائّي : نزل القوم منزالً : هللا بك َعيناً ، قال  أنعمو نَِعمَ وهللا بِك َعْيناً  نَِعمَ وهللا عيناً ،  نَِعَمك وقال اللِّحياني :

عين ، حكاه كلَّه  نِعَامَ وَعيٍن  نَِعمَ وعين  نَْعَمةَ وَعْيٍن ،  نَعَامَ وَعْيٍن ،  نُْعَمىو نَعَمْ  :، والعرب تقول  يُْنِعُمهمو ْينعُُمهموَ  يَْنعَمُهمو

ة عيني ، وأنشد الكسائي فيه  نُْعم اللحياني ، وقال : يا  : عيني ، أي يا قُرَّ

حريريريريريريريريريريريريريريريك هللا  ريريريريريريريريريريريريريريريت   كريريريريريريريريريريريريريريريرِ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِم عريريريريريريريريريريني و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياب  فريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريرير  عريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري 

  
 .أَْنعُما ، ويجمع نَْعمٌ  العيش : ُحْسنُه وَغَضاَرتُه ، والمذّكر منه نَْعَمةُ وقال : 

قال  [.20لقمان : ] (َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َوابِطَنةً )هللا : َمنُّه وَعَطاُؤه بكسر النون ، وقال هللا جّل وعّز :  نِْعَمةُ وقال : 

وهو  (نَِعَمهُ )، قال الفراء : وقرئ  نعمة أو فوق نعمة دون نعمة لكانت نعمة كانتقال : ولو  (نعمة)الفراء : قرأه ابن عباس : 

جائز. وقال  (نَِعَمهُ )، وهو دليل على أن  النعم ، فهذا جمع [121النّحل : ] (شاِكرًا ِْلَنْ ُعِمِه اْجَتباهُ )وجه جيّد ، ألنه قد قال : 

 ستر الذنوب.: الظاهرة : اإلسالم ، والباطنة  النعمة ابن عباس :

 ، وواحدة األُشّدِ ِشدَّةٌ. نِْعَمةٌ  وقال أبو الهيثم : واحدة األْنعُمِ 

بفتح  (هللا بنعَمات)، وقرئ :  [31: لقَمان ] (ََلْ تَ َر َأنَّ اْلُفْلَك ََتِْري يف اْلَبْحِر بِِنْعَمِت هللاِ أَ )وقال الّزجاج : قرأ بعضهم : 

ا الكسر فعلى من جمع ِكْسرة ِكِسرات ، ومن أسكن فهو أجود األوجه  (هللا بنْعمات)ين وكسرها. ويجوز الع بإسكان العين. فأمَّ

 (.هللا نِِعمات)فألن الفتح أخّف الحركات ، وهو أخّف في الكالم من :  (هللا بنعَمات)على من جمع ِكْسرة ِكْسرات ، ومن قرأ 

 نعمته هللا عليك وحمدك إيّاه على بإنعام ، يقول : ما أنت [2القَلَم : ] (ْنَت بِِنْعَمِة رَبِ َك ِبَْجُنونٍ ما أَ )وقال هللا جّل وعّز : 

 بمجنون.

بمعنى ، كقولك : أنفقت عليه إنفاقاً ونَفَقَةً  اإلنعام ، أُقيم االسم ُمقَام نِْعَمةً و يُنعم إنعاما هللا عليه أنعم بالكسر اسم من : النِّعمةو

 واحد.

إن أهل الجنة ليتراءون »: أفضل وزاد ، وفي الحديث :  أنعموالرجُل إذا شيَّع صديقه حافياً ُخطوات ،  أنعم عمرو عن أبيه :

 قال أبو عبيد ، قال الكسائيّ  .أَْنعَماوأهل عليين كما ترون الكوكب الُدّرّي في أُفُق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم 
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، أي ُّد  على اإلمسسريريريريريريريريريريريريان ،  أنعمهو ، أي ُّادا على ذلك ، ي ال : ق  أمسسريريريريريريريريريريريريلَه  ّ  « عماأَنْ و يف قوله : 
 : دقّه ، أي  لغه وُّد  ن وأنة  ابن األعرايب  فأنعمه   ودق ه  دواء

  ريريريريريريريريني الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريريي مل تريريريريريريريريؤرِّقريريريريريريريريه لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  

  
او   ُو وعريريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريري   أنريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريم أبريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريار  اهلريريريريريريريريريريري 

  
 ، أي وزاد على هذه الصفة. أنعموالهموم وعونها  الضواحي : ما بدأ من جسده ، لم تؤرقه ليلةً أبكار

 وقال أبو عمرو : أبكار الهموم : ما فجئَك وُعونها : ما كان هّماً بعد هّم. وحرب َعَوان إذا كانت بعد حرب كانت قبلها.

 ومناَعَمة ، أي متَرفة. منعَّمة ويقال : جارية

فهم. نعّمو  فالن ولده إذا ترَّ

ً  هذا الطائر يجمع النَّعامةو: موضع يقرب من مكة.  التنعيمو حبلََك وغيره ، أي أُْحِكْمهُ. ناِعمْ  ويقال :  .نعائمو نعاماتو نَعَاما

 على فُعالَى. النُّعامى األصمعي : ومن أسماء الَجنُوب

 .نعامة هاء ، وكذلك األنثى يقال لهابال نعامة األنثى. قلت : وجائز أن يقال للذكر النعامةوبغيرها : الظليم ،  النَّعَام وقال الليث :

ْرنُوقَان : منارتان تبنيان على َرأُِس البئر ،  : الخشبة المعتِرضة على الُزرنوقين ، ثم تعلّق  النعامةوأبو عبيد عن أبي زيد : الزُّ

 ، فإن كانت الزرانيق من خشب فهي ِدَعٌم. النّعامة القامة وهي البََكَرةُ من

 ، قال والمعترضة عليهما هي العََجلة ، والغَْرُب معلَّق بها. النعامتان بّي : إذا كانتا من خشب فهماوقال أبو الوليد الكال

خشبتين يضم طرفاهما األعليان ويُْرَكُز طرفاهما األسفالن في األرض ، أحدهما من هذا الجانب ،  النعامتان قلت : وقد تكون

دُّ طرفا الحبل إلى وتدين مثبتين في األرض أو حجرين ضخمين وتعلّق القامة واآلخر من الجانب اآلخر ويُْصقعان بحبل ثم يُمَ 

 بين ُشْعبَتَْي النعامتين.

 [.58النِّساء : ] (ِإنَّ هللَا نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبهِ )، ومثله :  [271البقرة : ] (ِإْن تُ ْبُدوا الصََّدقاِت فَِنِعمَّا ِهيَ )وقول هللا جّل وعّز : 

بكسر النون وَجْزم العين وتشديد الميم ، وقرأ حمزة  (فنِْعما)قال أبو عبيد : قرأ أبو جعفر وَشْيبَة ونافع وعاصم وأبو عمرو : 

 والكسائي : 

ا)  بفتح النون وكسر العين. (فَنَِعمَّ

ا»حين قال لعمرو بن العاص :  وسلموآلهعليههللاصلىوذكر أبو عبيد حديث النبي  ، وأنه  «ال الصالح للرجل الصالحبالم نَِعمَّ

 يختار هذه من أجل هذه الرواية.

 ليست بمضبوطة. (نعما)وقال الّزجاج : النحويّون ال يجيزون مع إدغام الميم تسكين العين ويقولون إن هذه الرواية في 

 بكسر النون والعين. (فَِنِعمَّا)وُروي عن عاصم أنه قرأ : 

 ه كسرة خفيفة مختلسة.وأما أبو عمرو فكان مذهبه في هذ

ا ثالث لغات. وما في تأويل الشيء في نِِعمو،  نْعم واألصل في  ، نِِعمَّ
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 الةيء هي. نعم املع  :
ههنا  األْنعَامُ  ، فإن الفراء قال : [66: النّحل ] (َوِإنَّ َلُكْم يف اْْلَْنعاِم َلِعَْبًَة ُنْسِقيُكْم َمَّا يف بُُطونِهِ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

لم يريدوا  النعم ، والعرب إذا أفردت [66النّحل : ] (َمَّا يف ُبُطونِهِ )يذكر ويؤنّث. ولذلك قال جّل وعّز :  النَّعَمُ و،  النَّعَم بمعنى

َوِمَن اْْلَْنعاِم َْحُوَلًة َوفَ ْرشاً ُكُلوا َمَّا ): ، أرادوا بها اإلبل والبقر والغنم. قال هللا تعالى  األنعام بها إال اإلبل ، فإذا قالوا :
أي خلق منها ثمانية أزواج. وكان الكسائي يقول  [143 : األنعام] (ََثانَِيَة َأْزواجٍ ): اآلية ، ثم قال  [142 : األنعَام] (َرَزَقُكُم هللاُ 

 قال : أراد في بطون ما ذكرنا. [66النّحل : ] (ُنْسِقيُكْم َمَّا يف بُُطونِهِ )في قوله جّل وعّز : 

 مثل الفراخ نَتَقَْت حواصله.: قال : ومثله قوله 

 قال : أراد حواصل ما ذكرنا.

 :  النعم وقال آخر في تذكير

وونريريريريريريريريريريريريريريه  م  ريريريريريريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريريريريريريَ  يف كريريريريريريريريريريريريريريّل عريريريريريريريريريريريريريرياُ نريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ونريريريريريريريريريريريريه   جريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ه قريريريريريريريريريريريريُو وتريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
َفَجزاء  ِمْثُل ما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم َُيُْكُم ِبِه َذوا )وقول هللا جّل وعّز  .األناعيمو األنعام ومن العرب من يقول لإلبل إذا كثرت

 ههنا اإلبل والبقر والغنم وهللا أعلم. النعم ، دخل في [95الَمائدة : ] (َعْدلٍ 

سلمة عن الفراء قالت الدٌّبَْيرية والواضعة والناصفة والغَْلباء واللفَّاء. وروى  الناعمة: عمرو عن أبيه قال : من أسماء الروضة 

 والِمْصَول : المكنسة. الِمْنعَمووُصْلتها. أي كنستها ، وهي الِمْحَوقَة  نَعََمتُهاويقال : ُحْقت الَحْشَربَةَ 

 :في قوله  النعامة من الطرق كأنه َمْركب النعامة : صخرة في الركيَّة ناشزة. قال : وزعموا أن ابن النعامة وقال الليث :

 ابن اللعامة يُو ذلك مركا و   
 أي استمّر بهم السير. نعامتهم قال : ويقال : خفت

وبئس إذا كان معهما اسم جنس بغير ألف والم فهو نصب أبداً ، وإذا كانت فيه األلف والالم فهو رفع  نعم وقال النحويون في

وبئس في اسٍم علٍم ، إنما  نعم رجالً على التمييز ، وال يعمل الرجل زيد ، نصبت نعمورجالً زيد  نعم ابداً ، وذلك قولك :

: ما فعل فالمعنى  نعم تعمالن في اسم منكور داّل على جنس أو اسم فيه ألف والم يدّل على جنس ، وإذا قلت بئسما فعل ، أو

 شيئاً يعظكم به. نعم به معناه [58نِّساء : ال] (ِإنَّ هللَا نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبهِ ): شيئاً فعل ، كذلك قول هللا  نعموبئس شيئا 

 ، في معنى نَِعمْ  وفي بعض اللغات : [.44األعَراف : ] (فَ َهْل َوَجْدُتْ ما َوَعَد رَبُُّكْم َحقًّا قاُلوا نَ َعمْ )وقال هللا جّل وعّز : 

تصديقاً ، قال ذلك  نَعَمْ  وقد يكون جحد فيه.، موقوفة اآلخر ، ألنها حرف جاء لمعنى ، وإنما يجاب بها االستفهام الذي ال  نَعَم

 النحويون.

 يكون تصديقاً ويكون ِعَدةً. نَعَمْ  وروى أبو العباس بإسناده عن الكسائي قال :

 إذا كان ضعيف العقل. وقال أبو النعامة وقال اللحياني يقال لإلنسان : إنه لخفيف
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ى ال ماغ ، وحنو ذلك قال األصريريمعي ، وقال أبو عبي أب : اجلل أب اليت تريْغةريري اللعامة « :ا يل»عبي أب يف كتاب 
فالن  تلّعمو فالان  : أتيته على غت دابَّة ،  تلعَّمهو : ي ال : أتيه أرضريريريريريريريريريريريريريريريا  فلعَّمت  أي واف ت  وأقمه هبا ، 

 ق ميه أي ابتذهلما.
 ِعْرق في الرْجل ، قال وسمعته من العرب. النعامة وقال الفراء : ابن

، وذلك أنها ال تلوي على شيء إذا َجفَلت ، ويقولون : أشّم من  نعامة الظلمة ، والعرب تقول : أصّم من عامةالن وقال أبو عمرو

 :َهْيق ألنه يََشّم الريح. وقال الراجز 

   أ ّم من َهْيق وأهَ ى من  ل 
،  نعامة ، ويقال أجبن من، ومؤوقها : ترُكها بيضها وَحضنها بيض غيِرها  نعامة ، وأشرد من نعامة ويقولون : أموق من

ً  إذا جدَّ في أمره ، ويقال للمنهزمين : أضَحوا نعامة ، ويقال ركب فالن جناحي نعامة وأعدى من  : ، ومنه قول بِشر  نعاما

ا بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريريريّ

  
وان نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريا   ر فريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريوا غريريريريريريريريريري اأب لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري 

  
، ويقال للفرس :  نعام ، ويقال للعذارى : كأنهم بيض نعامتهم ، وشالت نعامتهم خفّت: وتقول العرب للقوم إذا ظعنوا مسرعين 

، وذلك أن مساكن  النعاموالرتفاع جؤِجئها. ومن أمثالهم : ما يجمع بين األْرَوى  نعامة لقصر ساقيه ، وله جؤجؤ نعامة له ساقا

، يعنون  نعامة السهولة ، فهما ال يجتمعان أبداً. ويقال لمن يكثر علله عليك : ما أنت إالّ  النعام مساكناألروى َشعَف الجبال ، و

 : قوله 

 مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل نريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريرية تريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريى بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريتاو 

  
عريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريه  ذا مريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل طريريريريريريريريريريريتي    تريريريريريريريريريريري 

  

 لريريريريريريريريريريو قريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل امحريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريي قريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريإين و 

  
ة  لريريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريريريور   مريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريت املريريريريريريريريريريريريريرِبريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ذهبت تطلب قرنين : فقطعوا أذنيها فجاءت بال  النعامة ألن األعراب يقولون : إن مةكالنعا ويقولون للذي يرجع خائبا : جاء

 : أذنين ، وفي ذلك يقول بعضهم 

 أو كريريريريريريريالريريريريريلريريريريريعريريريريريريريامريريريريريريرية  ذا غريريريريريريري   مريريريريرين بريريريريرييريريريريريتريريريريريهريريريريريريريا

  
 يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغ قريريريريريريريريريريريريريرانهريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريت أِذيريريريريريريريريريريريريرين  

  

ه األذانن مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريانريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريه   فريريريريريريرياجريريريريريريريتريريريريريريريري  ريريريريريريريَّ

  
اء لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريس مريريريريريريريريريريريريرين ذوا  قريريريريريريريريريريريريريرون     ريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 إذا َدَرست طريقتهم. نعامتهم إذا ذهب عزهم وشالت نعامتهم إذا تفرقت كلمتهم ، وشالت نعامتهم عمرو عن أبيه : شالت

ة الطريق ، وابن النعامة : ِعْرق الرجل ، وابن النعامة َعْظم الساق ، وابن:  النعامة ثعلب عن ابن األعرابي : ابن  النعامة َمَحجَّ

 الفرس الفاره.: 

 كون على البئر.: الساقي الذي ي النعامة وابن

القمر ، والعرب  منزل من منازل النعائمو: اسم جبل بين مّكة والطائف ،  نَْعمانوضّد البأساء والبؤسى ،  النُّعمىو النَّعماءو

ة ، وهي شأمية. النعام تسميها :  الصادر ، وهي أربعة كواكب مربّعة في طرف المجرَّ

ْجل ،  النعامة وقال ابن األعرابي :  النعامةوالفََرُح ،  النعامةوالفَْيج المستعِجل ،  النعامةوالساق ،  عَاَمةُ النَّ والّرِ
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تها أَنا وج   اللعامة احملجَّة الواضريريريحة ، ومن أم اهلم : أَْنَه كصريريريامسبة اللعامةو اإلكراُ   نعامة ، وكان من قصريريريّ
عرورأب فأ ذهتا ورب تها  مارها     ريريريريجرأب ،   دنه من اَّّي فهتفه : من كان حَي فُّلا ويرير ف لا  ه بصريريريري  ق  غصريريريريَّ

تها وأ فلته ، وب يه املرأأب ال  اللعامة فلي َِّْك ، وقوَّضريريريريريريريه بيتها لتحل على ، فانتهه  ليها وق  أسريريريريريريرياغه غ صريريريريريريريَّ
ْزرِيِة على من ي ق بغت ال  ة.َصْي ها أمسرُّ  ، وال نصيبها من اَّّي مَسِفيته. ي ا

َ
 ل ذلك عل  امل

 .النعمان : الدم ، ولذلك قيل للشَِّقِر : شقائق النُعمان وقال المبرد :

 أرٍض منبسطة.:  (ذاِت َقرارٍ )قال الفّراء :  [.50المؤمنون : ] (ذاِت َقراٍر َوَمِعنيٍ ):  عزوجلقال هللا معن : 

،  الماعون مفعوالً من العيون ولك أن تجعله فعيالً من المِعين جاري ، قال : ولك أن تجعلالماء الظاهر ال (َوَمِعنيٍ )وقوله : 

 : الفاعول ، وقال َعبِيد  الماعونو،  الَمْعن يكون أصله

عريريريريريريريريريريريريريريريريرين  ِن ممريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  واهريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريرية أو مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وب   بريريريريريريريريريريريريريريريريريرية دوَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريريريريريريري    أو َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
، قال : وقول النمر بن  ُمْعنان أيضاً ، قال : وأمعنته أنا ، ومياه أمعنوإذا جرى ،  يَْمعَن الماء َمعَن ثعلب عن ابن األعرابي :

 :تَْولب 

  ّن ضياع مالك َغْت  َمْعن  و   
 لي بحقّي إذا أقّر به وانقاد. أمعن أي غير حزم وال كيس ، من قولهم :

وقال الفراء  : الزكاة. الماعون: أنه قال  عنههللارضيروي عن علّي  [.7:  الَماعون] (َوَْيْنَ ُعوَن اْلماُعونَ ):  عزوجلوقال هللا 

 وقال الّزجاج : من جعل يَُمج َصبِيُره الماعوَن صبّا: هو الماء بعينه ، وأنشدني فيه  الماعون : سمعت بعض العرب يقول :

ً  ، وهو الشيء القليل ، فسميت الزكاة الَمْعن الزكاة فهو فاعول من الماعون يل ؛ ألنه يؤخذ من المال ربع بالشيء القل ماعونا

 : عشره ، وهو قليل من كثير. قال الراعي 

ا  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريعريريريريريريريريريوا  قريريريريريريريريريُو عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ ملريريريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريريريريريريريَ ِّلريريريريريريريريريريريريوا تريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريالو مريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريريريريم    يريريريريريريريريريريريريري 

  
 المعروف كله ، حتى ذكر القصعة والِقْدر والفأس. الماعون ومنهم من قال :

 ْفرة.: كّل ما يُستعار من قَُدوم وُسْفَرة وشَ  الماعون وقال ثعلب :

 وقالت طائفة : الزكاة ، وعليه العمل.

 ضرب الناقةَ حتى أعطت ماعونها وانقادت.: : الطاعة ، يقال  الماعون وقال بعضهم :

 ، يُسقى بالماء الجاري. ممعون وقال ابن األعرابي : روض

 : وقال َعِدّي بن زيد الِعبَادّي 

ح و  بريريريريريريريريريَ  ذي تريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياويريريريريريريريريرير ممريريريريريريريريريعريريريريريريريريريون لريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريْ وا أوابريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريري  أفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريني أمريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريارا 

  
:  الَمْعنو: الطويل ،  الَمْعنوالكثير ، :  الَمْعنو: القليل ،  الَمْعن وقال أبو عمرو : .َمْعنَةٌ  ويقال للذي ال مال له : ماله َسْعنَةٌ وال

 : الجحود ، والكفر للنعم ، لَمْعناوالذّل ، :  الَمْعنو: اإلقرار بالحّق ،  الَمْعنوالقصير ، 
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ْعنو 
َ
 : املاء اليتاهر. امل

 : الَوَدك ، قال ، ويقال معناه ما له قليل وال كثير. وأنشد : : المعروف ، والسَّْعن  الَمْعن وقال الليث :

ه فريريريريريريريريريريريريريأانَُ عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه و  عريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري   ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ن   عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريإن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياع مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريك غريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريَ

  
 تباعد في َعْدوه.الفرس وغيره إذا  أمعن الليث :

 المطُر إذا تتابع عليها فأرواها. َمعَنها إذا َرِويت ، وقد ُمِعنَتْ واألرُض  أْمعَنَتِ  أبو زيد :

: الكثير المال ،  الَمْعنِيَ  عََّسهُ وقال ابن األعرابي :وال حٍب كَمقَّد الَمْعن : واألديم في قوله :  الَمْعنو: اسم مدينة باليمن.  َمِعينو

 : القليل المال. يُ الَمْعنِ و

 منا أي منزل منّا. َمعَان القوم : منزلهم ، يقال : الكوفة َمعَان وقال أبو عبيد :

 ميم مفعل. معان قلت : والميم من

 بالحق إذا أقر به بعد جحوده. أمعنوإذا قَّل ماله ،  أمعنوالرجل إذا كثر ماله ،  أمعن عمرو عن أبيه :

ن وقال ابن األعرابّي :: وقال رؤبة  .ُعَمان إذا أتى عّمنو أعمن عربيّة ، يقال :: اسم كورة  ُعَمانعمن :   نَوى شآٍم بان أم معّمِ

 .ُعَمان ، ومنه اشتق : َعمونو عامن : المقيمون في مكان يقال : الرجل العُُمن

من جعله بلداً صرفه في حالتي يصرف وال يصرف ، ف ُعمانو، قال :  بعُمان : دام على المقام أْعمن وروى عمرو عن أبيه :

 المعرفة والنَّكرة ، ومن جعله بلدة ألحقه بطلحة.

ان وأما فهو بناحية الشأم : موضع ، يجوز أن يكون فَْعالن من عّم يعّم ال ينصرف معرفة وينصرف نكرة ، ويجوز أن  َعمَّ

 فينصرف في الحالتين إذا ُعني به البلد. َعمن يكون فعَّاالً من

 .َمنَْعتُهُ فاْمتَنَعَ  أن تَُحوَل بين الرجل وبين الشيء الذي يريده. يقال : الَمنعُ  لليث :قال امنع : 

َمنُعَْت  ال تَُؤاتَى على فاحشة. وقد ُمتََمنِّعَةٌ :  َمنِعَةٌ  وامرأة َمْنعة ، ويقال : َمنَعَةوَ : ال يُْخلَُص إليه ، وفالن في عز  منيعٌ  ورجل

 : إذا لم يَُرْم. َمنَُع مناعة ، وقد منيع وكذلك ِحصن َمنَاَعةً 

 .َمْنع : وهي السََّرَطانَاُت ، واحدها الُمنُوع : أكَّال الَمْنِعيُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

َوِإذا ): ي آية أخرى وقال ف [25ق : ] (َمنَّاٍع ِلْلَخْْيِ )إذا كان بخيالً ممِسكاً ، قال هللا تعالى :  َمنَّاعوَ  َمنُوع وقال غيره : رجل
ْْيُ َمُنوعاً   [.21المعارج : ] (َمسَُّه اخلَْ

 من صفات هللا تعالى له معنيان ، أحدهما ما المانعونفسه  َمنِيُع يمنع غيره ، ورجل يمنع : َمنُوع وقال ابن األعرابّي : رجل

يعطي من  عزوجلفكأنه  «َمنَْعتَ  أَْعَطْيَت ، وال ُمْعِطَي لمالما  َمانِعَ  اللهم ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي 

من يشاء ، وهو العادل في جميع ذلك ؛ والمعنى  يمنعو، ويعطي من يشاء  المنع من لم يستحّق إالّ  يمنعواستحّق العطاء ، 

 الثاني في
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أي يف  َمَلعة ي ال : فالن يف أهل ديله أي حيوطهم ويلصريريريريرهم ، ومن هذا  لع : أنه تَبارك وتعا  املانع تفسريريريريت
 من مل يكن هللا له  تلع هللا ، وال  لعه ملن مل َمَلعة هللا  ل  ،  ذ ال ملعة وحيمونه ، وهذا املع  يف  لعونه قُو

 .مانعا  
كيت : بعان قبل الِجلَّة ، وهما المقاتلتان للزمان على السَّنِة لفَنَائِِهَما ، وأنهما تش تمنَّعان البَْكرة والعَنَاق الُمتََمنِّعَتانِ  وقال ابن الّسِ

 عن أنفسهما.

 غيره. يمنع الذي الممنوعو،  المنِيع الممتنع وروى ابن عرفة عن أحمد بن يحيى عن ابن األعرابي أنه قال :

 : وقال عمرو بن معديكرب 

ّ  مريريريريريريريريريرين ال أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريع   بريريريريريريريريريريراين مسريريريريريريريريريري 

  
وع و   لريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريريريو لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريذي أهريريريريريريريريريريريوى مريريريريريريريريريريريَ

  

 ابب

 العني والفاء

 بع ف 
 مهمل

 ع ف م
 :استعمل منه 

: أي ممتلىء ، وقال الشاعر  ُمْفعَوعم ونهر فَْعمةٌ  ، وجارية فْعمٌ  : ممتلىء : وجه فَْعم فهو فُعُومةو فعُم يفعُم فَعَامة الليث :فعم : 

 : 

خريريريريريريريِ   ا ذيِّ مريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريعريريريريريريق  ْوعريريريريريريٌم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريَ فريريريريريريْ  مريريريريريري 

  
فَّ الريريريريريريري ريريريريريريريُو تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريفريريريريريريريق    كريريريريريريريأن فريريريريريريرييريريريريريريريه أكريريريريريريري 

  
، وأنشد  مفعوم السقاء فهو أفعمتوالمسُك البيَت ،  أفعمو، قال :  فافعوعم البيت برائحة العُود أفعمت يصف نهراً. قال ويقال :

 : ابن األعرابي لُكثَيِّر 

يريريريريريريريريريريريريث كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه و َأيتُّ   مريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريُو مسريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ

  
ر وب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريواين أتريريريريرعريريريريتريريريريهريريريريريريريا الريريريريلريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريح    غريريريري 

  
 :قال وهو مثل قوله 

   أللاطق املربوُّ واملختُو 
 المضعوف من أضعفت.: قال ولم أسمعه إاّل في هذا ومثله 

 وُمْفأم ، أي مملوء. ُمْفعَم وقال غيره : ِسقَاء ،

 الرجل وأفغمته إذا مألته غضباً أو فرحاً. أفعمت وقال أبو تراب : سمعت واقعاً السلمي يقول

 العني والباء ابب
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 ع ب م
 [.عبم]استعمل من وجوهه : 

 .َعبَام فهو َعبُم يعبُم َعبَامة الرجل الغليظ اْلِخْلقة ، تقول العَبَامُ  قال الليث :عبم : 

 : الفَْدم العَيّي الثقيل من الرجال. العَبَام وقال غيره :

 ، وهو الذي ال عقل َعبَام جمع العُبُمووُهَدبِد. قال  ِعبَمٌ  وقال أبو العباس قال ابن األعرابي : يقال للرجل الطويل العظيم الجسيم :

 لألحمق. العبَاماء وقال الفراء : هو .َعبَاماءو َعبَمٌ  له وال أدب وال شجاعة وال رأس مال ، وهو

 : ، وأنشد قول أوس بن َحَجر  العبامو

ُ  مريريريريريريريرين األقو  ا بريريريريريريريريَ َ ب  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه اهلريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رعريريريريريريريريريريريريريا    لريريريريريريريريريريريريريال  فريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريا  جمريريريريريريريريريريريريري َ  واُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ
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 :آخر الثالثي الصحيح من حرف العين ، والمنّة هلل سبحانه وتعالى 

 كتاب الثَّلثي املعتل من حرف العني

 ابب العني واهلاء]

 [وا يء]ع ه 
 (.يهيع ، يهوع)عوه ، عهو ، هيع ، 

، فقيل البن  اهةالع أنه نََهى عن بيع الثمار حتى تذهب وسلمعليههللاصلىروي عن ابن عمر عن النبي :  عاه: (عاه)عوه ، 

 فقال : طلوَع الثُريّا. ؟عمر : ومتى ذلك

 : اآلفة تصيب الزرع والثمار فتفسدها. العاهةو

 وَمْعبُوهٌ. َمعُوهُ و َمِعيهٌ  الزرُع فهو ِعيهَ  وقال ابن بُُزْرج :

 وقال طبيب العرب : اضمنوا لي ما بين مغيب الثريّا إلى طلوعها أضمْن لكم سائر السنة.

 يعُوه عاهة المال َعاهَ  ، وقد أََعَوُهواوَ القوم  أعاه: . وقال غيره العاهة القوُم إذا أصابت ما ِشيَتَهم أَعاه عبيدة عن أبي زيد :أبو 

ً و  .َعُووها

ً  عاه مثل مائِه وماٍه ، ورجل عاهٍ و عائِهٌ  الماُل ، ورجل ِعيهَ و،  عاهة ، أصابته َمعُوه شمر عن ابن األعرابي : طعام  ، أيضا

 : كقولك َكْبٌش صاٌف ، وقال ُطفَيل 

ن الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريون عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو   دار  يريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم ويريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون الريريريريريريريريريريذِّمريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ

  
يِب والُخْبث. العاهون وقال ابن األعرابّي :  : أصحاب الّرِ

الزرُع إذا أصابته آفة من  أعاه : الباليا واآلفات ، أي فساٌد يصيب الزرع ونحوه من حّر أو عطش. وقال : العاهة وقال الليث :

 .عاهةٌ  القوم إذا أصاب زرعهم خاّصةً  أعاهواليرقات ونحوه فأفسده ، 

 :قلت : وسألت أعرابياً فصيحاً عن قول رؤبة 

   َجْ ب املل َّى  ِ َز املعوَِّه  
ج  ج وعوَّ ج ، يقال عرَّ  بمعنى واحد. عّوهوفقال : أراد به الُمعَرَّ

الرجُل إذا  َعْوه الرجُل إذا دعا الجحش ليلحق به فقال عّوهووالتعريس : نومة خفيفة عند وجه الصبح. قال  التعويه وقال الليث :

 ، ويقولون : َعْهعَْهت باإلبل. َعْه َعهْ  ، ويقولون ه َعْيهَعيْ  إذا ُزِجَرِت اإلبُِل لتَْحتَبِس : وربما قالوا عاه عاه دعاه ، ويقال :

هو َعاهَ و أْعوهوالرجُل  أعاه ثعلب عن ابن األعرابي :  في زرعه. العاهة ، كله إذا وقعت َعوَّ

 .العاهة وقال ابن السكيت : أرض َمْعيوهة من

 جميعاً : الجحش. الِعْهوُ وعن شمر عن أبي عدنان عن بعضهم قال : الِعْفو عهو : 
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 :  الِعْهو قلت : ووجدت ألبي َوْجزة السعدّي بيتاً في

ِم  ق قريريريريريريَ ريريريريريريِ لريريريريريريِ َ ى  ريريريريريري ْ خريريريريريريريْ لريريريريريريَ  قريريريريريريرَّبريريريريريرين كريريريريريريريلَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ج  لريريريريريريريريري ِِّّ مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريور    بريريريريريريريريريَ و  لريريريريريريريريريه ثريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريِ

  
 ، نبيل الثَبَج لطيفه ، وهو شديد مع ذلك. قلت : كأنه شبه الجمل به لنحفته. ِعْهو وقيل : جمل

 .«طار إليها َهْيعة خير الناس رجل ممسك بِعنان فرسه كلّما سمع»: أنه قال  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي هاع يهيع هيع : 

 تخافه من عدّو.الصوت الذي تَفزع منه و:  الَهْيعة قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة :

ً  الئٌِع إذا كان جباناً ضعيفاً ، وقد هائِعٌ والٌع  هاعٌ  قال : وأصل هذا الجزع ، يقال : رجل ً و هاع يهيع ُهيُوعا . وقال َهيَعانا

 : الِطِرّماح 

اأب اجملريريريريريريريريري  مريريريريريريريريرين  ل مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريك   أان ابريريريريريريريريرين محريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريع   ور الريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريال هتريريريريريريريريريِ   ذا جريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريري 

  
ً وإذا تهّوع أي قاء قَْيأ ،  يهاع الرجل هاع وقال أبو عبيدة أيضاً : ً  إذا جاع هاع يهاع َهْيعا  إذا َجبَُن. هاع يهيعو،  َهيَعانا

ً  وقال ابن بُُزْرَج :  .هاع يهاع من الحّب والحزن والجزع ، قال وقالوا : ِهْعت أهاع َهْيعا

 الَجُزوع ، والالع : الموَجع. الهاعُ  وقال ابن األعرابّي :

 إذا تهّوع. هاع َهْيعوعةوإذا جاع  يهاع َهْيعةهاع  وقال اللِّحياني :

ً و، وِلْعت أالع لَيَعاناً  ِهْعت أََهاعووالواعية : الصوت الشديد ، قال :  الهائعة وقال أبو عبيد : قال أبو عمرو : إذا  َهيَعانا

 : ضِجرت ، وقال َعِدّي 

ْع  لريريريريريريَ   ذا أنريريريريريريريه فريريريريريريرياكريريريريريريهريريريريريريريه الريريريريريريرجريريريريريريريال فريريريريريريال تريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريل مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوا وال تريريريريريريريريريتريريريريريريريريريزنريريريريريريريريريَّ ِ و  

  
ً و هاع يهاُع َهْيعة : سوء الحرص ، يقال الهاعُ  وقال الليث :  : ، وأنشد ألبي قيس بن األسلت  هاعا

وَّأب  ريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريرين ال س  والريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ

  
ة   هريريريريريريريريريريريريريريريَّ  اهلريريريريريريريريريريريريريريرياع و   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريرياق والريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع ، : يَُهوع َهْوعاً وُهواعاً إذا جاءه القيء من غير تكلّف. وإذا تكلّف ذلك قيل  هاع: و، قال  هاعة وامرأة هاعٌ  وقال : رجل تهوَّ

َعنَّه ما أكل ، أي ألستخرجنّه من َحْلقه ، ويقال أرض: فما خرج من حلقه ُهَواعة ، ويقال   : واسعة مبسوطة ، ورجل َهيِّعَةٌ  ألَُهّوِ

فَْعيََل فقد أخطأ ، ألنه ال فَعَْيل في كالمهم  َمْهيَعٌ  وهو االنبساط ، قال ومن قال تََّهيُّعِ ال : مفعل من َمْهيَعٌ  : حائر ، وطريق ُمتََهيِّع

ً  السراب انهاع: وبفتح أوله ، قال   :وأنشد  مهايع واضح ، وجمعه َمْهيَعٌ  ، وطريق انهياعا

    لَغْوِر يريْهِ يها طريق َمْهَيع   
َصاص هائع ، وماء َهاَع يَهيعُ  : سيالن الشيء المصبوب على وجه األرض ، تقول الَهْيعَةوقال :   في الِمْذَوب. يَهيعُ  ، والرَّ

 .هائعة إذا أرادته ، فهي تَهيعُ  اإلبل إلى الماء هاعت وقال غيره :

، أي استقاء ، يقال : تهّوع نَْفَسه إذا  وروي عن علقمة أنه قال : الصائم إذا َذَرَعهُ القَْيء فليتّم صومه ، وإذا تهّوع فعليه القضاء

 قاء بنفسه كأنه يُخرجها. وقال رؤبة يصف
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 : ثورا  طعن ِكال   
نَّ األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريعريريريريريريريا وَّاَرهريريريريريريري   يريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريى بريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّوعريريريريريريريريريريريريريريريريريا   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريىت  ذا انهريريريريريريريريريريريريريريريريريزهريريريريريريريريريريريريريريريريريا هتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع أي قاء الدم ، ويقال قاء بنفسه فأخرجها.  وقال بعضهم : تهوَّ

 : : الطريق الواسع الواضح وقال أبو العيال الهذلي  الَمْهيَع أبو عبيد :

هريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ بريريريريريريريريعريريريريريريريريْ ع مريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريحريريريريريريريريتريريريريريريريريك الريريريريريريريرييت أ تريريريريريريريريْ  اْرجريريريريريريريريِ

  
ق مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريون   ْوعريريريريريريريريريريريا  ومسريريريريريريريريريريريَ َّ مريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريريريريريريريَ

  
نفسه ُهوعاً أي ازدادت  هاعت وقيل الُهوع : العداوة ، وقيل : شّدة الحرص ، يقال : يقول : ُرّدها فقد جِزعت نفُسك في أثرها.

 حرصاً.

 ، وتيّع ومتتيّع وتَْرعان وتَِرٌع أي سريع إلى الشّر. ُمتََهيِّعوفالن منهاع إلّي « : النوادر»وفي 

 ابب العني واخلاء

 [وا يء]ع خ 
 :: جبل أبيض ، وأنشد  الَخْوعُ  الليث :خوع : 

   كما يلو  ا َْوع  بني األجباْل 
مث ، وأنشد  الَخْوع وقال غيره :  : : بطن من األرض يُْنبِْت الّرِ

ث  و  عريريريريريريريريريريْ ْوِع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أُّفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريَ

  
ٌة نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريول    لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوء هبريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريري 

  
 : نائع ، وقال أبو وجزة السعدي يذكرهما : : اسم جبل يقابله جبل آخر يقال له  الخائعو

ْون      عريريريريريريريرين مشريريريريريريريريائريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم و   ا ريريريريريريريريائريريريريريريريريع اجلريريريريريريريريَ

  
ِف عريريريريريريريريرين أ ريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريَ و   عريريريريريريريريريْ ع  انئريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريَ

  
 أي مرتفع.

 : وخّوف أي نقص ، وقال َطَرفة  خّوع أبو عبيد :

يريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريه و  وَّع مريريريريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريرييريريريريريريريريح   ى أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  را ملريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  ُّجريريريريريريريري 

  
ف من نيبه: ..ويروى   : وقال ُحَميد بن ثور  .. خوَّ

ه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه ِد ريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  وابريريريريريريريريريريل   ألريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريري    ْوع السريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريول َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ زْع مريريرين  ريريريَ  فريريريلريريريلريريريجريريريِ

  
 الوادي أي كسر َجْنبَتَْيه. فخّوع يقال : جاء السيل

 ابب العني والقاف

 [وا يء]ع ق 
 مستعملة.: عوق ، عقي ، قوع ، قعا ، وعق ، وقع 
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ً  قال الليث : تقول :عوق :  ه صارف. تقول :واالعتياق ، وذلك إذا أردت أمراً فصرفك عن التعويق ، ومنه عاق يعوق َعْوقا

 التعويقوبمعنى واحد.  َعقَانيو عاقني . قال : ويجوزعائقة ، الواحدة عاقتني العوائقو،  عائق عن الوجه الذي أردتُ  عاقني

 :الرجل الذي ال خير عنده ، وقال رؤبة :  العَْوقوللناس عن الخير. قال :  تعويق : ذو ُعَوقَةٌ  تربيث الناس عن الخير. ورجل

   َفَ اك ملهم كل  َعْوق  َأْصَلِ  
 : حّي من اليمن ، وأنشد  العََوقَةُ و

  ين امريريريريريريريريريرير  مسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّي يف أَرومريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا

  
َوق    يريريريريريريريريريك وال أ ريريريريريريريريريوا  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ  ال مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريَ

  
 .ُعوق أبو ُعوج بن العُوقو، األمر الشاغل ،  العَْوق ثعلب عن ابن األعرابي :
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: فيعول ، يحتمل أن يكون  عيّوقو: كوكب أحمر ُمِضيٌء بحيال الثريّا ، إذا طلع ُعلم أن الثريا قد طلعت  العَيُّوق وقال الليث :

 : ، ألن الياء والواو في ذلك سواء ، وأنشد  عْيق ومن عْوق بناؤه من

ْ ء  و   عريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرّ  بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريَ

  
وق جريريريريريريريريريريريريار   مريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريري أب هلريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريُّ

  
يقال : إنه كان رجالً من صالحي زمانِه قبل نوح ،  يَعُوقوقال :  .السالمعليه: اسم صنم كان يُعبد على زمن نوح  يَعُوقوقال : 

ا مات جزع عليه قومه ، فأتاهم الشيطان في صورة إنسان فقال : أمثّله لكم في محرابكم حتى تَروه كلّما صلَّيتم ، ففعلوا ذلك  فلمَّ

 أن اتّخذوا على مثاله صنماً فعبدوه من دون هللا.، فتمادى بهم ذلك إلى 

ِقنَي ِمْنُكمْ )وأّما قول هللا جل وعز :  قوم من المنافقين كانوا يثبِّطون  المعّوقين فإن [18األحَزاب : ] (َقْد يَ ْعَلُم هللاُ اْلُمَعوِ 

ال أََكلَةُ رأس ، ولو كانوا لحماً اللتقمهم أبو ما محمد وأصحابه إ: عنه ، وذلك أنهم قالوا لهم  وسلمعليههللاصلىأنصار النبي 

 .عاق يعوق ، وهو تفعيل من وسلمعليههللاصلىإياهم عن نُصرة النبي  تعويقهم ، فهذا سفيان وحزبه ، فخلُّوهم وتعالَوا إلينا

 : وعقاني عنك عاٍق على القلب ، وأنشد  عائق عنك عاقني وقال أبو الهيثم :

 فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريو أين دعريريريريريريريريريريريوتريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري 

  
 لريريريريريريريريعريريريريريريريرياقريريريريريريريريك عريريريريريريريرين وعريريريريريريريرياء الريريريريريريريريذئريريريريريريريري  عريريريريريريريرياقريريريريريريريريى  

  
 :فقلبه. وقال العّجاح  عائق أراد :

   الل  به األ اء  والع رْبِيُّ 
 ُجُرف هائر وهاٍر على القلب.: وإنما هو الئث من الث يلوث فهو الئث فجعله من لثا يلثو فهو الٍث. ومثله 

، أي لم  َعاقت أبو عبيد عن األموّي يقال للمرأة إذا لم تحَظ عند زوجها : ما القت وال وقال الفراء : مثله عاث وعثا وقاف وقفا.

 إتباع لالقت. عاقت  أي لِصقت وأنا ألْقتها. قلت : كأنتلصق بقلبه ، ومنه يقال : القت الدواةُ 

ب. قلت : كأنه ذهب به إلى قوله ما القت وال وغيره  .عاقت وروى شمر ألبي عبيد عن األموّي : ما في شقائه َعْيقة من الرُّ

 .َعيِّقٌ  لَيِّقٌ  لَْوٌق وَضيِّقٌ  َعْوقٌ  وقال ابن األعرابي : رجل يقول : ما في نِْحيِه َعبَقَةٌ وال َعَمقَةٌ.

 أبو عبيد عن األصمعي : العَْيقة : ساحل البحر. قلت : وتجمع َعْيقان.

 : موضع بالحجاز ، وأنشد  َعْوقٌ وَواِلُد ُعوج ، قال :  ُعوقٌ  قال الليث :

ا  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَك  رمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوق فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوى مريريريريريريريريريريريريرين أهريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرير   

  
 ونُغاقه بمعنى واحد. نُعاقه الغراب ، قال : وهووغاِق غاِق لصوت  عاِق عاقِ  وقال اللِّحياني : سمعت

 أبو العباس : عقا يَْعقُو ويَْعِقي إذا كِره شيأ ، والعاقي : الكاره للشيء.عقي : 

انّي عن ابن السكيت : أعقى الشيء يُعقي إعقاء إذا اشتدَّت مرارته. ويقال في مثل : ال تكن ُمّراً فتُعِقي وال ُحْلواً فتُْزدَ  َرد الحرَّ

 يقال : فتُْعقَى ، فمن رواه فتُْعِقي تُْفِعلو
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فمعلاه : فتةريريريريريريريريريريريت َّ مرارتك ، ومن قال : فتري ْعَ ى فتري ْلَفَظ ملرارتك. وي ال : َعَ اه واعت اه  ذا امستبسريريريريريريريريريريريه ومله قول 
 :الراعي 

   صبا  تعت يها مرأب وت يمها 
 قال بعضهم : معنى تعتقيها تُمضيها ، وقال األصمعّي : تحبسها.

يَْعِقي َعْقياً فإذا رضع فما بعد ذلك فهو الطَّْوف ،  َعقَى ، وقد الِعْقيُ  عبيد عن األحمر يقال ألّول ما يخرج من بطن الصبي :أبو 

 صبّي. ِعْقي ويقال في َمثٍَل : أحرص من كلب على

نة لما يخرج من جوف الولد وهو فيها ، وهي أعقاؤه ، وهو شيء  ِعْقي والواحد وقال شمر قال ابن شميل : الِحَواَلء ُمَضمَّ

ه فما خرج من ُدبُره َعقَى يخرج من ُدبُره وهو في بطن أّمه أسود بعِضِه وأصفر بعٍض ، وقد  يَْعقي ، يعني الُحوار إذا نُتجت أُمُّ

 حتى يأكل الشجر. ِعْقيُ 

 عليه المرأة وما ولدت.حرمت  َعقَى وفي حديث ابن عباس حين سئل عن المرأة تُرضع الصبّي الَرْضعة فقال : إذا

 ليعلم أن اللبن قد صار في جوفه ألنه ال يَْعقى من ذلك اللبن حتى يصير في جوفه وقد الِعْقيَ  قال أبو عبيد : إنما ذكر ابن عباس

 المولود من اإلنس والدواّب ، وهو أّول شيء يخرج من بطنه وهو يخرؤه. َعقَى

 بي حين يولد ، أسوُد لَِزٌج كالِغراء.: ما يخرج من بطن الص الِعْقيُ  وقال الليث :

 صبيّكم أي هل سقيتموه َعَسالً ليسقط ِعْقيُه. عقَّيتم ويقال هل

الدلُو إذا ارتفعت في البئر وهي  َعقَّتوالحائم المستدير من الِعْقبان بالشيء ، قال : : أبو العباس عن ابن األعرابي قال الُمعَقِّي 

 : تستدير. وأنشد 

َو  الَّ  بريريريريريريريريريريريريان ال َدلريريريريريريريريريريريريْ و  أ هريريريريريريريريريريريريْ ل  َدلريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ

  
زِْغ أِد ريريريريريريريريريريريان اثريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريان    واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ

  

اَظ الريريريريريريريريركريريريريريريريريبريريريريريريريريان  كريريريريريريريريَ ي مريريريريريريريرين عريريريريريريريري   ممريريريريريريريريا يريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ

  
  ذا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياأب اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريجريريريريريريعريريريريريريوا لريريريريريريألذقريريريريريريريان  

  

بريريريريريريريان  وف الريريريريريعريريريريريِ ريريريريريْ ه َدلريريريريري  ه كريريريريريمريريريريريريريا عريريريريري ريريريريريريريَّ  عريريريريريَ ريريريريريريريَّ

  
ْ  كريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق  عريريريريريريريريجريريريريريريريريالن    هبريريريريريريريريا فريريريريريريريريلريريريريريريريرياهريريريريريريريريِ

  
 السماء.كما ترتفع العُقاب في ـ  يعني الدلوـ  : ارتفعت عقت قال :

 :بمنى ارتفعت. وأصله عقَّقَْت ، فلما توالت ثالث قافات قلبت إحداهن ياء ؛ كما قال العّجاج  عقّت قلت : قوله :

ي الباُّي  ذا الباُّ َكَسْر     ت ضِّ
ي ِللُّعاعة. وأصل تعقية الدلو من العّق وهو الشّق. يقال : َعقَّ  الرجُل بسهمه إذا رمى به ومثله قولهم : التَظني من الظّن ، والتلعِّ

 : وأنشد أبو عمرو في التعقية  في السماء فارتفع. ويسمى ذلك السهم العقيقة ، وقد مر تفسيره في مضاعف العين.

ه و  ه دلريريريريريريريريريو ه مسريريريريريريريريريني اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ

  
اب     ريريريريريريريريريا فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ

  
 يقال : نزلت بعَْقوته.وَعْقَوةُ الدار : ساحتها.  الرامي بسهمه من عقَّق. عقّى وقال أبو عبيدة :
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 وقال الليث : العَْقوة : ما حوالي الدار والمَحلَّة يقال ما بَعقوة هذه الدار مثل فالن.

 وتقول ما يَُطوُر أحد بعَْقوة هذا األسد ، ونزلت الخيل بعقوة العدّو.

كذلك يشتق اإلْنَساُن الكالم فيعتقي فيه ، والعاقي قال : والرجل يحضر البئر فإذا لم يَْنبِط الماُء من قعرها اعتقى يَْمنَة ويَْسرة ، و

 : كذلك ، وقلّما يقولون : عقا يعقو ، وأنشد بعضهم 

ه   العريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   لريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريري  َدرِبريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
حريريريريريريريريريريريريا   ء واالعريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياُ فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه  َنريريريريريريريريريريريري ْ

  
 : وقال رؤبة 

يتريريريريريريريمريريريريريريريّي يريريريريريريريفريريريريريريريهريريريريريريريم الريريريريريريريتريريريريريريريفريريريريريريريهريريريريريريرييريريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريريريْ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريي  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياو  

  
 بالعُقم التعقيم معنى يعتقي أي يحبس ويمنع بالعَقَم التعقيم أي بالشّر الشّر.وقال غيره : معنى قوله : ويعتقي 

قلت أنا : أّما االعتقام في الحفر فإن األصمعّي فّسره أن الحافر إذا احتفر البئر فإذا قرب من الماء احتفر بئراً صغيرة في 

 :د وسطها بقدر ما يجد طعم الماء ، فإن كان عذباً حفر بَِقيتَها ، وأنش

    ذا انتحى معتِ ما أو جلَّفا 
 وقد فّسرت هذا في بابه. وأّما االعتقاء بمعنى االعتقام فما سمعته لغير الليث.

 : ذهب ينبت نباتاً ، وليس مما يستذاب من الحجارة. الِعْقيان وقال الليث :

 : الذهب. الِعْقيان وقال غيره : هو الذهب ، وروى عمرو عن أبيه :

يقال : ما أدري من أين ُعقيُت وال من أي ُطبيُت ، واعتُقيُت وأُطُّبيُت ، وال من أين أُتِيُت وال من أين اغتُيِْلت « : النوادر»وفي 

 بمعنى واحد.

 قلت : وجه الكالم : اْغتِْلت.

 لَِقٌس. وْعقَةٌ  في حديث عمر أنه ذُكر له بعُض الصحابة فقال :وعق : 

 من الرجال الذي يضجر ويتبّرم مع كثرة َصَخب وسوء خلق. الوعقة قال أبو عبيد :

 :وقال رؤبة 

 توعي ا على من وعَّ ا و   قتال 
 : الخالف والفساد. التوعيق قال شمر :

 : الخفيف. الَوْعقة وقال الفراء :

ابة. الَوْعقة وقال أبو عبيدة :  الصَّخَّ

 ق ، وأنشد قول األخطل.: السّيء الخلق الضيّ  الوِعق وقال ابن األعرابي :

أ الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريمريريريريريريريريريود مشريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه   مريريريريريريريريريوطريريريريريريريريريَّ

  
ق    الريريريريريريريريريريريِة الكريريريريريريريريريريريزُّ وال َوعريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريريَ

  
 قلت : وهذا كله مما جمعه شمر في تفسير هذا الحديث.

لِعق ، قال  لوِعق ؛ فيه حرص ، ووقوع في األمر بجهل. وإنه وِعق لْعقة وهو النَِّكُد ، ورجل َوْعقة وقال الليث : يقال رجل

 :رؤبة 
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   خمافة هللا وأن يوعَّ ا 
 وأّما ِعيّق فمن أصوات الزجر ، يقال عيّق في صوته.: قال  وِعق أي مخافة أن يقال له : إنك

 الَوِعيق أبو العباس عن ابن األعرابي قال :
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 ج ْرَدانِه  ذ ت ل ل يف قري ْلبه.والر عاق : الصو  الذي يسمع من ب ن ال ابة. وهو صو   الو عاقو والَرِعيق 
ويقال : وهو صوت يخرج من َحيَاء الدابّة إذا مشت ، قال : هو الخقيق من قُْنب الذكر ، قال  َوَعق يَِعقُ  وقال الليث : يقال منه :

 : ، وأنشد  الوعيقو، وهو العويق  ُوَعاقوله : ُعواق 

لَّ بريريريريريريريريريريري ار قريريريريريريريريريريريُو    ذا مريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريَ

  
َ ر   َواقريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريه هلريريريريريريريريريريريريا  ذا هريريريريريريريريريريريريَ    عريريريريريريريريريريريري 

  
صوت الُجْرَدان إذا تقلقل في قُْنب الِحَصان ، :  الُوَعاقو الوعيق والخفيق خطأ ؛ ألن الوعيق قلت أنا : جميُع ما قال الليث في

 كما قال ابن األعرابي وأبو عبيدة ، وأّما الخقيق فهو صوت الحياء إذا ُهزلت األنثى ال صوت القُْنِب. وقد أخطأ فيما فسَّر.

 الرجل في صالته. يُْقِعيَ  أنه نهى أن وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي قعا : 

 : أن يُلِصق الرجل أليتيه باألرض ، وينِصب ساقيه ، ويضع يديه باألرض. اإلقعاء قال أبو ُعبيدة :: قال أبو عبيد 

، كما يروى عن العبادلة يعني عبد هللا بن عباس  قال أبو عبيد : وأّما تفسير الفقهاء فهو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين

 وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبير وعبد هللا بن مسعود.

في السباع إاّل كما قال  اإلقعاء الكلب ، وليس يُْقعي قال أبو عبيد : وقول أبي عبيدة أشبه بكالم العرب ، وهو المعروف ، كما

 أبو عبيدة.

ً  أنه أكل وسلمعليههللاصلىوقد روي عن النبي   ، وهو كما فسره أبو عبيدة. مقعيا

ً  الرجل قَِعيَ  نحو القََصبة يقال : تقعى : َردَّةٌ في رأس األنف وذلك أن تُشرف األرنبة ثم القعا وقال الليث :  أقعتو،  يَْقعَى قعا

 .قعواء وامرأة أقعى أنفُه. ورجل أقعىوأرنبته 

 كّل واحد منهما على استه. يقعى متساند إلى ظهره ، والذئب والكلبالرجل كأنه  يُقعى قال : وقد

 : أن يجلس الرجل على وركيه ، وهو االحتفاز واالستيفاز. اإلقعاء وقال ابن شميل :

 : شبه البََكرة يَْستَقي عليها الطيّانون. القَْعو وقال الليث :

 .القَْعو البكرة فيه إذا كان من حديد ، فإن كان من خشب فهووقال أبو عبيد قال األصمعي : الُخّطاف الذي تجري 

 : وأنشد غيره 

  ن متريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريي قريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريوك أمريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريع  ريريريريريريريريريريوري 

  
 لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريو أ ريريريريريريريريريريريريرى مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  مريريريريريريريريريريريري  ّور 

  
 والِمْحور : الحديدة التي تدور عليها البكرة.

قال : والعُقَى : الكلمات  .قُعَىال : أصل الفخذ ، وجمعه القَْعووَخّد البكرة ،  القَْعو: وروى أبو العباس عن ابن األعرابي 

 الفرُس إذا تقاعس أقعىواألْليتين إذا لم يكن منبسطهما ،  قَعُوُّ  المكروهات. ورجل
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 .قريْعوان ورجل قريْعوى على أقتاره ، وامرأأب
والقَْوع. ونحَو ذلك قال  القُعُوّ  ، وقاع يقوع مثله ، وهو قُعُّواً  عليها قعا أبو عبيد عن األصمعي : إذا ضرب الجمل الناقة قيل :

 أبو زيد.

 :عن الناقة وعلى الناقة ، وأنشد  يقعو وقال الليث يقال قاعها وقعا

   قاَع و ن َي ك َفْةول د وَّ   
 [.39النُّور : ] (َكَسراٍب ِبِقيَعةٍ )قال هللا جّل وعّز : قوع : 

 : ما انبسط من األرض. وفيه يكون السراب نصف النهار. القاعوجار وجيرة. قال : كما قالوا  القاع : جمع الِقيعة قال الفراء :

ة الطيِن التي ال يخالطها رمل فيشرَب ماءها ، وهي مستوية ليس فيها تَطامن وال ارتفاع  القاع وقال أبو الهيثم : : األرض الُحرَّ

ً  ، وإذا خالطها الرمل لم تكن  ها تشرب الماء فال تمسكه.؛ ألن قاعا

 أقواعو،  أْقُوع ، وثالث قاع : أرض واسعة سهلة مطمئنَّة ، قد انفرجت عنها الجبال واآلكام. يقال : هذه القاع وقال الليث :

 .القيعانو الِقيعة كثيرة. ويجمع

 قُويعة وهو مصّب المياه وتصغّر وهو ما استوى من األرض ال َحَصى فيه وال حجارة وال يُنبت الشجر وما حواليه أرفع منه ،

 الذكر من األرانب. القَُواعُ و، ودلّت هذه الواو أن ألفها مرجعها إلى الواو ، قال  قويع فيمن أَنَّث ، ومن َذكَّر قال :

 : األرنب األنثي. القَُواعة روى أبو العبَّاس عن ابن األعرابي قال :

 الفحُل الناقة. يتقّوع ها ، كماالِحْرباء الشجرة إذا عال تَقّوع وقال الليث :

اع وقال أبو زيد :  : الذئب الصيّاح ، والقَبَّاُع : الخنزير الجبان. القَوَّ

 وكذلك باحتها وصْرَحتُها. الدار : ساحتها. قاعة وقال األصمعي :

َوقِيٌع ، وهو ما استوى من  قِيعةٌ  ، ويقال أقواع ، وهي طين ُحّر يُنبت الِسْدر ، ويقال قيعانو قاعٌ  وقال األصمعي : يقال :

 األرض ، وما حواليه أرفع منه ، وإليه مصّب المياه.

 .أقواعووقِيعة جماعة  قاعٌ : َوقِيٌع. ويقال  قِيعة وقال ابن األعرابي :

 : وقال ذو الّرمة 

 ودَّ عريريريريريرين أقريريريريريريواع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريالريريريريريرييريريريريريريريل بريريريريريريعريريريريريريري مريريريريريريرياو 

  
هريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريرارهريريريريريريريريريريا وذكريريريريريريريريريريورهريريريريريريريريريريا   َذَوى بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري 

  
ان وأقمت بها َشتْوتين الواحد منها قِيعان قلت : وقد رأيت مَّ ، تُمسك الماء  القيعان وهي أرض ُصْلبة القفاف ، ُحّرة طينِ  قاع الصَّ

ُسْلقان وآكام في رؤوس القفاف ،  القيعان منها يكون ميال في ميل وأقّل من ذلك وأكثر ، وحوالي قاع وتُنبت العُْشَب. وربّ 

ما ينبت الضاَل فترى فيها َحَرجات منها ، ومنها ماال يُنبت ، وهي أرض  قيعانها ، ومن القيعان غليظة ، ينصّب مياهها في

 َمريئة إذا أعشبت ربَّعت العرَب أجمع.

ً  ربيع باألرض وقع تقول العربوقع :   في الخريف. يقع ألّول مطر يقع وقوعا

 المطر ، وهو شّدة َوْقع ويقال : سمعت
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 ضربه األر.  ذا َوَبل.
ً  لحوافر الدوابويقال : سمعت  ً و َوْقعا  القول والحكم إذا وجب. وقعو. وقوعا

 معناه إذا وجب أخرجنا لهم دابّة من األرض. [82النمل : ] (َوِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنا هَلُْم َدابَّةً )قال هللا جل وعز : 

ويقال لإلبل إذا بركت ،  معناه : لما أصابهم ونزل بهم. [134األعَراف : ] (َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الر ِْجزُ )وقال جّل وعّز : 

 إذا كان على شجر أو َمْوِكن. واقع ، وطائر وقَّعتو وقعت والدواّب إذا َربَضت : قد

 : وقال األخطل 

 كريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريوا غريريريريريريريريريريريريريريرا   واقريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريا

  
 فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريار ملريريريريريريريريريريا أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواقريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا 

  
ً  : كوكب ، سّمي الواقع والنسر حذائه النسر الطائر حده ما بين النجوم الشأميّة واليمانية ، وهو معتِرض غير ألن ب واقعا

مستطيل ، وهو نيّر ، ومعه كوكبان غامضان وهو بينهما وقّاد ، كأنهما له كالجناحين قد بسطهما وكأنه يكاد يطير ، وهو معهما 

ألثافي ، فكوكبان مختلفان ليسا على هيئة النسر فهي ثالثة كواكب كا الواقع معتِرض مصّطف ، ولذلك جعلوه طائراً ، وأّما

 وقع الطائر فهما له كالجناحين ، ولكنهما منّضمان إليه كأنه طائر

بهم في الحرب. والمعنى واحد ،  أوقعوبهم  وقع ، يقال الوقيعة في الحرب : َصْدمة بعد صدمة ، واالسم الَوْقعة وقال الليث :

ً  بهم أوقعواو،  واقعوهم: قوم بقوم قيل  وقع وإذا  في الحرب. المواقعة : الِوقَاعوالعرب : أيّام حروبهم ،  وقائعو،  إيقاعا

 :وقال القطامي 

 الِوقاعا و من  ه  املالمسم و   
 الرجل امرأته إذا باضعها وخالطها. مواقعة أيضاً : الِوقَاعو

: اسم من أسماء  الواقعةو: النازلة من ُصُروف الدهر ،  الواقعةوفيه إذا عابه.  الوقيعة فالن في فالن ، وقد أظهر وقع ويقال :

 يوم القيامة.

 [.2،  1 : الواقِعَة] (* َلْيَس ِلَوقْ َعِتها كاِذبَة   ِإذا َوقَ َعِت اْلواِقَعةُ )قال هللا جّل وعّز : 

: ههنا : الساعة والقيامة ، قال  الواقعةواألمر ، كقولك قد جاء األمر ، قال  وقع قد:  يتوقّع وقال أبو إسحاق : يقال لكل آت

 مجيئه وتنّظرته. توقّعت تنظُّر األمر. يقال : التوقّعو

أي ألِق ظنّك  .َوقِّعْ  اإلزَكاِن تقول : توقيع على شيء وكذلك توقعه : رمى قريب ال تباعده ، كأنك تريد أن التوقيع وقال الليث :

 على شيء.

 : البعير الذي به آثار الدَّبَر. الُمَوقَّع أبو عبيد عن أبي عمرو :

 :: َسْحج بأطراف عظام الدابّة من الركوب ، وربما تحاّص عنه الشعر فنبت أبيض ، وأنشد  التوقيع وقال الليث :

 مل يري َوقَّْع بر كوب  مَسَجب ه و   
 المكتوب : أن يجمل بين تضاعيف سطوره مقاِصد الحاجة ويحذف الفُُضول.الكاتب في الكتاب  توقيع وقال ابن األنباري :
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 في الكتاب يَُؤثِّر في األمر الذي كتب الكتاب فيه ما يؤّكده ويوجبه. الموقع الدَّبَر ظهر البعير ، فكأن توقيع وهو مأخوذ من

 : المكان المرتفع ، وهو دون الجبل. الَوْقعُ  وقال أبو عبيد :

 ذلك قال ابن األعرابي.وقال شمر : ك

 .َوْقعة : الَحَصى الصغار ، واحدها الَوْقع قال : وقال غيرهما

 : ال تكاد تَْنَشُف الماَء من الِقيعان وغيرها من القفاف والجبال. وقِيعة وقال ابن شميل : أرض

 .الَوقَاعة بيّنة ُوقُع قال : وأمكنة

 الروضة إذا أمسكت الماء. عتأوق قال : وسمعت يعقوب بن َمسلمة األَسدّي يقول :

 :وأنشدني فيه 

   م وِقعة َجْ َجاث ها ق  أَنريَوار 
 : ، وأنشد شمر  الَوقَعُ  : الذي يشتكي ِرْجله من الحجارة ، والحجارة الَوقِعُ  أبو عبيد عن األحمر قال :

   لريريرييريريريريريريريه   نريريريعريريريلريريريني مريريرين جريريريلريريريريريريري  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريع 

  
رَكريريريريريريريا  مريريريريريريرين اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريرياال تريريريريريريريلريريريريريريري ريريريريريريري ريريريريريريريع و     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 والَحفَا والَوقَى واحد. الوقَعو الَوقِعْ  كلَّ الحذاء يحتذي الحافي

 : بمعنى الحجارة  الَوقَع وقال الذبياني في

ورِهريريريريريريريريا وَّان مسريريريريريريريريَ َّ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرى َوقريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريَ

  
اِد الريريريريريريريذوابريريريريريريريل   عريريريريريريريَ  فريريريريريريريهريريريريريريريّن لريريريريريريري ريريريريريريرياف كريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 :بمعنى الحفا  الَوقَع وقال رؤبة في

   ال َوَقٌع يف نعله وال َعَسم 
 ، يقول : إن الحاجة تحمل صاحبها على التعلّق بكل ما قََدر عليه. الوقِع ومعنى قوله : كلَّ الحذاء يحتذي الحافي

 قلت : ونحو منه قولهم : الغريق يتعلّق بالطحلب.

إذا أصابها داء ووجع في حافرها من َوْط ، على غلظ. والغلظ هو  ْوقَعتَ  الدابة َوقِعَت: والعََسُم : انتشار في ُرْسغ اليد. ويقال 

 الذي بَرى حّد نسورها.

 :وقال الليث في قول رؤبة 

   يرك  قيلاه وقيعا انعال 
 السيف إذا ُشِحذ. يَوقّع الحافر المحّدد كأنّه ُشحذ باألحجار ، كما الوقيع

 والناعل : الذي ال يحفى كأن عليه نعال.: الحافر الصلب ،  الوقيع وقال غيره :

ً  الحجارة وقّعته وقال الليث : يقال :  ، كما يَُسّن الحديد بالحجارة. توقيعا

 .وقائع : النُّْقرة في الجبل يَْستَْنِقع فيها الماُء. وجمعها الوقيعة أبو عبيد عن األصمعي :

 في نبتها. توقيع فذلكوقال الليث : إذا أصاب األرَض مطر متفّرق أصاب وأخطأ 

ً  الحديدة َوقَعتُ  أبو عبيد عن الكسائّي :  إذا َحَددتها. أَقَعُها َوْقعا

 وقال األصمعّي : يقال ذلك إذا فعلته بين حجرين.
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 : وقال أبو َوْجزة 

عريريريريريريريريرية مريريريريريريريريرياج الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريان  هبريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريرَّى مريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريّ

  
اج   ى املريريريريريريرياَء عريريريريريجريريريريريريريَّ ّم ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريَّ  عريريريريريلريريريريريى ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى الِمْرماة العطش  ى.أراد بالَحرَّ
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الحجارةُ  وقّعَتوبالحجارة ،  ُوقِّع ، وربما وقيع إقبال الصيقل على السيف يحّدده بِميقعة ، يقال : سيف التوقيع وقال الليث :

ً  الحافَر فقَطعت سنابكه  ِميقَعة السيُف إذا أَنى له الشحذُ ، قال : وتسمى خشبة القَّصار التي يَُدّق عليها بعد َغْسلٍ  استوقعو،  توقيعا

 .التوقيع ، واالستيقاع شبه

 .مواقع عليه ، وجمعها يقع الذي: الطائر  َمْوقِعَةُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 : عليه وأنشد  فيقع البازي مكان يألفه ِميقعةوللمكان الذي يعتاد الطير إتيانه ، قال :  َمْوقَعةو َمْوقِعَة وقال شمر : يقال :

ِي  فريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريأن مريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
فريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريواقريريريريريريريريريريع  ا   لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 الطير على الصفا إذا ذرقت عليه. بمواقع شبّه ما انتشر من ماء االستقاء بالدَّْلِو على متنيه

ً  من قلبي ليقع ، وتقول : إن هذا الشيء واقع : موضع لكل الَمْوقع وقال الليث : ة والمساءة ، قال :  موقِعا ، يكون ذلك في المسرَّ

 عليه َوْهُمه. ليقع بالظّن والكالم : الرمي يعتمده التوقيعوفي الكتاب : أن يُلحق فيه شيئاً بعد الفراغ منه.  التوقيعو

 : وهي الدائرة على الجاعرتين ، وال تكون اإلرادة حيث كانت وقال قيس بن زهير  َوقَاعِ  أبو عبيد عن الكسائي : كويته

ْوء  و  لريريريريريريريرييريريريريريريريريه   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه   ذا مريريريريريريريري 

  
اِع   فريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريريريأكريريريريريريريريريريريريريريِويريريريريريريريريريريريريريريه َوقريريريريريريريريريريريريريريَ  َدلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا كوى أّم رأسه. َوقَاعِ  وقال شمر : كواه

األلحاَن ويَْبنيها ،  يُوقِعَ  ألحان الغناء ، وهو أن يقاعاإلوإذا كويته تلك الَكيَّة.  وقعته أَقَعه وقال المفضل : بين قرني رأسه ، يقال :

 .«اإليقاع»وَسّمى الخليل كتاباً من كتبه في ذلك المعنى : كتاب 

ذ.:  موقَّع : مذلَّل ، ورجل موقَّع الفراء : طريق  منجَّ

ً  القوم وقّعوفي السير : شبيه بالتلقيف وهو رفعه يديه إلى فوق.  التوقيع األصمعي :  إذا عّرسوا. توقيعا

 :وقال ذو الرمة 

    ذا َوقعوا َوْهلا أان  وام يهم 
 :: حّي من بني سعد بن بكر ، وأنشد األصمعّي  الوقعةو

   من عامر وَسل ول أو من الَوَقعْه  
 .أوقعتوبالقوم في القتال  َوقَعت أبو عبيد عن أبي زيد :

 للجميع. الِوقَعَةو،  الِوقَاعو الَوْقعَةُ  ابن هانىء عن أبي زيد : يقال لِغالف القارورة :

 .الَوقَعَة : الرجل الذي ينقُر الرحى ، وهم الواقع وقال ابن شميل :

 : المكان المرتفع وهو الجبل. الَوْقع أبو عبيد عن أبي عمرو :

ولُع لُع إذا أمرته بتعّهد لَْوعيه وهم  أبو العباس عن ابن األعرابي يقال : قُع قُع إذا أمرته بالسياحة والتعبّد في القيعان والقفار ،

 األسودان حول الثديين.

 ابب العني والكاف
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 [وا يء]ع ك 
 مستعمالت.: عكا ، عوك ، كعا ، كوع ، وعك ، وكع 

: أصل الَذنَب بفتح العين رواه لنا ، قال : فإذا تعّطف َذنَبُه  العَْكوة قال :: أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي عكا : 

 .أعكى وتعقّد قيل : بعير العَْكوة عند

والعَْكواء من الشاء : التي ابيّض ذنبها وسائرها أسود قال ولو استعمل الفعل في هذا : : معقود الذنب. قال  َمْعكو وقال : برذون

 ولم أسمع ذلك.: قال  .أعكى فهو َعِكي يَْعَكى القيل

 : أصل الذنب ، بضم العين. العُكوة وأقرأني اإليادّي ألبي ُعبيد عن األحمر قال :

 .َعْكوةو ُعكوة قلت : هما لغتان

 إذا عطفته وعقدته. َعْكواً  ذنب الدابة عكْوت وقال الليث :

ال الذي يبيع العَُكا جمع العاكي أبو عمرو : رج من الِمغزل قبل أن يَُكبَّب على الَدَجاجة وهي ، وهي الغَْزل الذي يخ ُعكوة : الغزَّ

 إذا مات. عّكىو عكا : الميت يقال العاكيوالُكبَّة. 

 وهو َسِويق الَمقل. العُكيَ  : المولَع بشرب العاكيوقال : 

 من اللبن : المحض. العَِكيُ  أبو عبيد عن الفراء قال :

 شربتان من َعِكّي الَضأن و: : الخاثر. وأنشد قول الراجز  العَِكيُ  وقال شمر :

ا  يف مسريريريريريريريريوا  الريريريريريريريريبريريريريريريريري ريريريريريريريرين   أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ن   ذاذ   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  قريريريريريريريريريريريِ رِبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
 بعد ما يَْخثُر. العَِكيُ وقال شمر : النِّيُء من اللبن ساعة يحلب ، 

 :إذا شّده قالصا عن بطنه لئاّل يسترخي لضخم بطنه ، وقال ابن مقبل  يعكو بإزاره عكا ويقال :

     خمامي  ال يعكون  أل ُّ ر 
 يقول ليسوا بعظام البطون فيرفعوا بآزرهم عن البطون ولكنهم لطافي البطون.

 .َمْعِكيَّة من الشحم وامرأة َعْكوان وقال الفراء : هو

 إذا شددته. واً َعكْ  في الحديد والِوثاق عكوته ويقال :

 : وقال أُميِّة يذكر ُمْلك سليمان صلوات هللا عليه 

ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريرين  عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه عريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرياه    أ ريريريريريريريريريريريُّ

  
ى يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريرين واألغريريريريريريريريريالل   لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ    يريريريريريريريريريري 

  
 َوقََرَض الرباط. َعّكى شمر يقال للرجل إذا مات :

إذا غلظت واشتدَّت من السمن.  عكت تعكو . وقدمعكاء اإلبل المجتمعة يقال : مائة: على مفعال  الِمعكاء وقال ابن السكيت :

 : قال : وَرَوى أبو عبيدة بيت النابغة 

لريريريريريريريريهريريريريريريريريا الَّ   الريريريريريريريريواهريريريريريريريري  املريريريريريريريريائريريريريريريريرية املريريريريريريريريعريريريريريريريريكريريريريريريريرياء ُّيريريريريريريريريّ

  
بريريريريريريريريريَ ِ   ح  يف أو رهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريري ان  يريريريريريريريريري 

  
 هي الغالظ الشداد ال يثنى وال يجمع. المعكاء المائة: يوضح : يبين في أوبارها إذا ُرِعَي ، فقال 
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 : وقال أوس 

 الريريريريريواهريريريريريريري  املريريريريريريريائريريريريريريرية املريريريريريعريريريريريكريريريريريريرياء يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريعريريريريريهريريريريريريريا

  
 يريريريريريريريريُو الريريريريريريريريِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال أب ريريريريريريريريرى غريريريريريريريريَت جمريريريريريريريريهريريريريريريريريود 

  
 الذنب ، وهو شّده. َعْكو إذا شّد ، ومنه عكا : الشادُّ. وقد العاكي وقال الفراء :

ً  عليه عاك أبو عبيد عن أبي زيد :عوك :   إذا كرَّ عليه ، وكذلك عكَم يَْعِكم وَعتَك يَْعتِك. يَعُوك َعْوكا

 : المذهب. يقال : ما له َمعَك أي مذهب. الَمعَاكوعلى الشيء أقبل عليه.  عاك ل :وقال المفض

ي على بيتك.  وقال أبو زيد : يقال : ُعوِكي على ما في بيتك إذا أعياِك بيت جارتك أي كّرِ

 ثعلب عن ابن األعرابي : لِقيته عند أول َصْوك ويَْوك أي عند أّول كل شيء.

ً  معاشه َعاك : الكسوب ، العائك َسلَمة عن الفراء قال : ً و يَعُوُكه َعْوكا  .َمعَاكا

ً ومعاشك معاساً  ُعكووقال ابن األعرابي : يقال : ُعْس َمعَاشك   إصالح المعيشة.: . والقْوُس معاكا

:  األكعاء أيضاً :: المنهزم ، وقال ابن األعرابي  الكاعي إذا جبن ؛ عمرو عن أبيه قال : كعا ثعلب عن ابن األعرابي :كعا : 

 الجبناء ، قال : واألعكاُء العُقد.

 في اليد. ُكوعٌ و كاعٌ  يقال :: قال أبو عبيد سمعت األصمعّي قال كوع : 

وقال غيره الكرسوع :  .بكوعه أحمق يمتخط: : َطَرف الَزْند الذي يلي أصل اإلبهام. يقال  الكاعو الكوعُ  وقال ابن السكيت :

: طرف الزند الذي  الَكاعو: طرف الزند الذي يلي اإلبهام وهو أخفاهما  الكوع وقال الليث : نصر.طرف الزند الذي يلي الخ

 والُكْرسوع هو القول األّول. الُكوع قلت : والقول في يلي الخنصر وهو الكرسوع.

 :لألنثى. وأنشد  كوعاء ، أكواع:  كاُعه قال الليث : ويقال للذي يعظم

 غِت أكوعا   دوا ٌس يف ر سِ  
 أيضاً : يبس في الرسغين ، وإقبال إحدى اليدين على األخرى : بعير الَكَوعو،  الكاع ُكويع قال : وتصغير .الَكَوع والمصدر

ً  وقد كوعاء ، وناقة أكوع  .َكِوع َكَوعا

اإلبل : الذي قد أقبل ُخفُّه نحو من  األكوعو: اليابِس اليِد من الرسغ ، الذي أقبلت يده نحو بطن الذراع.  األكوع وقال أبو زيد :

في  يَُكوع يقال للكلب : هو .الكوع التواء الَكَوع وقال غيره : إاّل في اليدين. الكَوع الوظيف ، فهو يمشي على ُرسغه ، وال يكون

إذا  كاع يَُكوعويُده ،  تكّوعت ، وقد الُكوع في الناس إذا تعّوج الكّف من قِبَل الَكَوعويمشي في شّق.  ُكوعه الرمل إذا مشى على

 .ُكوعه مشى على

 .وكعاء وامرأة أوكع : َمياَلن في صدر القدم نحو اْلِخنصر. وربما كان ذلك في إبهام اليد الرُجل الَوَكع وقال الليث :وكع : 

 لألحمق والحمقاء. الوكعاءو األوكع وأكثر ما يكون ذلك لإلماء اللواتي يُْكَددن في العمل. قال : ويقال :
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 إذا التوى ُكوعه. وَكع وكوعٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : في ُرسغه

ْجل على أخواتها إقباالً شديداً حتى يظهر عظم أصلها ، وقال أبو زيد  : أبو نصر عن األصمعّي : الَكَوع : أن تقبل إبهام الّرِ

جل : انقالبها إلى وحشيّها. الَوَكع  يزول فيرى شخٌص أصله خارجا. وقال غيره :والكَوع في اليد : انقالب الكوع حتى  في الّرِ

 وقال الليث : فرس: : الشّدة  الوكاعةوواللكاعة اللؤم ،  الوكعاء يقال : يا ابنـ  : ركوب اإلبهام على الّسبابة من الِرْجل الَوَكع

هي التي قُّورت فأُلقي ما و وكيعة : غليظ صلب ، ومزاد وكيع . وِسقَاءوُكع َوَكاعة إذا كان شديد اإلَهاب ُصْلباً. وقد وكيع

ب. وأنشد األصمعيُّ بيت الفرزدق  استوكعوضعف من األديم وبقي الجيّد فخِرز.  السقاُء إذا َمتُن واشتدَّت مخارزه بعدما ُسّرِ

 : يصف فرساً 

َرُّ بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت  وكريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرية  و   وفريريريريريريريريريريريراَء مل  ريريريريريريريريريريري ْ

  
ا  يريريريريريريري ي بريريريريريريرير ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريهريريريريريريريا  بريريريريريريريّ  غريريريريريريري و  هبريريريريريريريا طريريريريريريريَ

  
إذا سِمنت إبلهم ،  أوكعواويقال قد أسمن القوم  : وثيقة الخلق شديدة. وكيعة يعني فرساً أنثى.وقال ابن السّكيت : وفراء وافرة 

 إذا كان محكَم الِجْلد والَخرز. ويقال : وِكيع ، وِسقَاء وكيع يقال : دابّة .وكيع وكل وثيق شديد فهو وغلظت من الشحم واشتدَّت.

 معدته إذا اشتدت وقويت. استوكعت

ى بها ُخَدُد األرض المكروبة وقال :  الِميكع وَكَوته. وقال غيره : وكعتهوكسائي : لدغته العقرب أبو عبيد عن ال الَمالَقَةُ التي يسوَّ

 : جرير 

لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير رَّ  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياأب  جمريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع يف مريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريري 

  
 غريريريريريريريريريريريَت املريريريريريريريريريريريراء كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا َيريريريريريريريريريريريّر املريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريع  

  
 : الحْلُب وأنشد  الَوْكع أبو عمرو

م   ألنريريريريريريتريريريريريريم بريريريريريريوكريريريريريريع الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن أعريريريريريريلريريريريريريم مريريريريريريلريريريريريريكريريريريريري 

  
ى اجلريريريريريرائريريريريريم بريريريريري ريريريريريرع   غريريريريريَ بريريريريريريْ  الريريريريريكريريريريريمريريريريريريرياأب مسريريريريرييريريريريريريريث  تريريريريريري 

  
 القوم : قلَّ خيرهم. أوكعوالدجاجة إذا خضعت عند سفاد الديك.  وكعتوقال : 

وقالت العنز : اْحلُْب ودع ، فإن لك ما تدع. : الشاة إذا نََهْزَت ضرعها عند الحلب. قال  َوَكْعتَ  وقال أبو الجهم الجعفري :

 فليس لك ما تدع أي انهز الضرع واحلب كل ما فيه. .َوَكع وقالت النعجة : احلب

 : َمْغُث المرض. الوْعك قال الليث :وعك : 

 .تَِعُكه الحّمى وَعكته أي محموم وقد موعوك الحّمى إذا دّكته. ورجل وعكته تقول :

 مثله. موعوك الحّمى فهو وعكته أبو عبيد عن األصمعيّ 

 المحموم.:  الموعوكووقال ابن األعرابي : الممغوث 

 أوعكت : معركة األبطال إذا أخذ بعضهم بعضاً. وقد الَوْعكةوأي مّرغته. قال :  أوعكته وقال الليث : الِكاَلب إذا أخذت الصيد

 .الَوْعَكة اإلبُل إذا ازدحمت فركب بعضها بعضاً عند الحوض ، وهي

 اإلبُل. أوعكت ، وقد الَوْعكة زدحمت اإلبل في الِورد ، واعتركت فتلكأبو عبيد عن أبي زيد : إِذا ا
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 : الدفعة الشديدة في الجري. الوْعكةواإلبل : جماعتها قال :  َوْعكة وقال أبو عمرو :

ك : السمين.  أبو عبيد عن أبي عمرو العكوَّ

 ابب العني واجليم

 [وا ىء]ع ج 
 مستعمالت.: جعا ، جوع ، وجع  (يعيج)عجا ، عوج 

 : تؤّخر رضاعه عن مواقيته ، ويورث ذلك ولدها َوْهناً وقال األعشى : ولَدها  تعجو قال الليث : يقال األمّ عجا : 

هريريريريريريريا عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريه فريريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريريع  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريِ ريريريريريريريا  قريريريريريريلريريريريريريبريريريريريري 

  
واق   ٌة أو فريريريريريريريريريريريريريريري  افريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريوه  ال عريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 جيه بشيء تعلّله به ساعة. وكذلك إن ولي ذلك منه غير أّمه.: أالَّ يكون لألم لبن يُرِوي صبيّها ، فتعا المعاجاةوقال : 

 ، والجميع العُجايا. عِجيَّة ، واألنثى العَِجيُ  واسم ذلك الولد ، والفعل العَْجو. العُْجَوة واالسم منه

ا من ُمنع اللبن فغُذي بالطعام يقال  .ُعوِجيّ  قال : وأمَّ

، ويقال لذلك اليتيم الذي  ُعَجاوة به الصبي اليتيم أي يُْغذي به يعاجي يقال للبن الذي: وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم قال 

 .َعِجيُ  يغذي بغير لبن أمه :

ً  أنه قال : كنت يتيماً ولم أكن وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي   .عِجيّا

 : وأنشد الليث 

 بريريريريريريهريريريريريريم  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَه أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَ  مريريريريريرين عريريريريريريَ ريريريريريريْ 

  
ون كريريريريريريريريريريريريرياألذ ب   عريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريريريريري 

  
 : وقال آخر في وصف أوالد الجراد 

فريريريريريريريه بريريريريريريريه    ذا ار ريريريريريريريلريريريريريريريْه مريريريريريريرين مريريريريريريريلريريريريريريريزل  ريريريريريريريلريريريريريريريّ

  
ي  لريريريريريريريري اب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريت هريريريريريريريريا  اثريريريريريريريريِ جريريريريريريريريا  حيريريريريريريريري   عريريريريريريريريَ

  
 لغتان ، وهما قدر ُمضغة من لحم تكون موصولة بعََصبة تنحدر من ركبة البعير إلى الِفْرِسن. العُجاوةو العُجاية أبو عبيد :

 : َعَصبة في باطن يد الناقة ، وهي من الفََرس َمِضيغة. العُجاية بو عمرو :وقال أ

: العََصبة المستطيلة في الوظيف ومنتهاها إلى الرسغين وفيها يكون الَحْطم ، قال : من الفََرس  العُجاية وقال ابن شميل :

 .العُجاية والُرْسغ : منتهى

قَّها بين فهرين فأكلها : َعَصب مرّكب فيه فُصوص عظام يكون عند ُرسغ الدابّة ، قال : وإذا جاع أحدهم دَ  العُجاية وقال الليث :

 وقال كعب

     ّم الع َجا   ي كن اَّصى َُِّ َا 
 بيده. وسلمعليههللاصلى: تمر. يقال هو مما غرسه النبي  العَْجوة، يصف حوافرها بالصالبة. و العَُجى قال : وتجمع على

 ليس لها ُعذُوبة الصيحانية وال ِريّها وال امتالؤها. العجوة التي بالمدينة هي الَصْيحابية. وبها ضروب من العَْجوة قلت :

 َشْدقَه إذا لواه. عجا أبو سعيد :

 الَسيء الِغَذاء.:  العَِجيّ  : قال أبو زيد :وأخبرني المنذري عن أبي الحسن الشيخي عن الرياشي قال 

 : وأنشدنا 
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ا يريريريريريريريريّ َل الريريريريريريريريعريريريريريريريريجريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريق فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريا  ال  ذا مريريريريريريريريريريريريا  نريريريريريريريريريريريريس الريريريريريريريريريريريريِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  َرغريريريريريريريريريريريريْ
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وقال  ِشْدقَهُ فقال : إذا فتحه وأماله. عجا قال الرياشي : وقال األصمعي : قال لنا خلف األحمر : سألت أعرابياً عن قولهم

 : تربية سيّئة  يعاَجون أوالد ال أّمهات لهم فهم الِطرّماح يصف صائداً له

ه  لريريريريريريريريُّ   ن يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري ا  يريريريريريريريريكريريريريريريريرين جريريريريريريريري 

  
حريريريريريريريريريريريريريرياُ   م  لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ وهتريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وما َعَظاه وما أورمه إذا لقي شدَّة وبالًء. َعَجاه وقال شميل : يقال : لقى فالن ما

بكالمه  أَُعوج قال : وبنو أَسد يقولون : ما أْعبأ به.ما أِعيج من كالمه بشيء أي ما : الحرانّي عن ابن السكيت : يقال عوج : 

بََخبِر فالن وال أعيج به ، أي لم أستشِف به ولم أْستَْيِقنُه ، وشربت  ِعْجتُ  ويقال ما الناقة. ُعجت أي ما ألتِفت إليه أخذوه من

 : ألعرابي أنه أنشده وأخبرني المنذري عن ابي العباس عن ابن ا به أي لم أنتفع به. ِعْجتُ  شربة من ماء فما

ذُّه و   مل أر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريا  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريى ألريريريريريريريريَ

  
 ال مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  أَْرَوى بريريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريأعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريج  و  

  
 أي أنتفع به.

يعيج إذا  عاجوإذا َعَطف.  عاج يَعُوج: وقال ابن األعرابي : يقال : ما يعيج بقلبي شيء من كالمك ، وقال في موضع آخر 

 يء ، قال : والعَْيج : المنفعة.منه بش ِعْجتُ  انتفع بالكالم وغيره. ويقال : ما

وقال : ما أعيج به ُعيُوجاً أي ما أكترث له  به ُعووجاً. أَُعوج عمرو عن أبيه قال : الِعياج : الرجوع إلى ما كنَت عليه. ويقال ما

 وال أباليه.

ً أُعوجه  رأسه ُعْجت : عطف رأس البعير بالزمام أو الِحطام. تقول : العَْوج وقال الليث رأسها إلى  تعوج : قال : والمرأة َعْوجا

 ضجيعها.

 : إليه رؤوسهّن يوم َظْعنهن فقال  ُعْجن وقال ذو الرّمة يصف جوارَي قد

ن مريريريريريريرين أجريريريريريريرييريريريريريريريادهريريريريريريريّن لريريريريريريريلريريريريريريريا جريريريريريريريْ  مسريريريريريريريىت  ذا عريريريريريريري 

  
ة أعريريريريريريريلريريريريريريرياق الريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريرياجريريريريريريرييريريريريريريريج   ْوج األِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريَ

  
 ناجيج أيضاً.أراد بالعناجيج ِجيَاد الِركاب ههنا ، واحدها ُعْنجوج ، ويقال لجياد الخيل ع

 أي عطفته فانعطف. ُعْجته فانعاج ويقال

 :فالن فرسه إذا عطف رأسه ومنه قول لَبيد  عاج وقال غيره : يقال :

   فعاجوا عليه من سواِهَم ض مَّر  
الكهف ] (* قَ يِ ماً  َوََلْ ََيَْعْل َلُه ِعَوجاً احْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي أَنْ َزَل َعلى َعْبِدِه اْلِكتاَب ): سلمة عن الفراء في قول هللا جّل وعّز 

ً  معناه الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب قيِّماً ولم يجعل فيه [2،  1:  . وفيه تأخير أريد به التقديم. وقال في قوله : عوجا

 [.107،  106طه : ] (* ال َترى ِفيها ِعَوجاً َوال َأْمتاً  فَ َيَذرُها قاعاً َصْفَصفاً )

 أَُعوج ِعيَاجا إليه ُعجت فيه يكثر مثل األرض ومثل قولك : التعويج في الدين ، وفيما كانـ  بكسر العينـ  الِعَوجوقال : 

ً و  .عَوجا

 : وأنشد 

 قريريريريريريريريريفريريريريريريريريريا نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأل مريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياُّل  ل لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى 

  
َوج  لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا وانريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياء   مريريريريريريريريريريريريريىت عريريريريريريريريريريريريريِ
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اِعَي ال ِعَوجَ )قال : وقوله جّل وعّز :  له يقول  عوج أي يتبعون صوت الداعي للحشر ال [108طه : ] ( َلهُ يَ ْوَمِئٍذ يَ تَِّبُعوَن الدَّ

 ِعَوج وهو كما تقول دعوتني دعوة ال ألن المذهب إلى الداعي وصوته. «َلهُ » للمدعّوين عن الداعي ، فجاز أن يقول ِعَوجَ  ال: 

 :وأنشد ابن األعرابي في مثله  .َعَوجٌ  فيه خلقة فهو العوج وكل قائم يكون: لك وال عنك. قال  أُعوج لك عنها أي ال

   يف انبه َعَوٌج خيالف ِ ْ قه 
ْمُح وكل ما كان قائماً يقال فيه :  شديد. َعَوج ويقال : شجرتك فيها .العََوج قال والحائط والرُّ

 .العََوجُ  قلت : وهذا ال يجوز فيه وفي أمثاله إالَّ 

ً اعوّج  وقد معوجٌ  وقال األصمعّي : يقال هذا شيء  على افعّل افعالالً. اعوجاجا

ج وال تقول ب فيه : معوَّ  .العاج على مفعَّل إال لعُود أو شيء ُرّكِ

ً  الشيء عّوجت قلت : وغيره يجيز ً  إذا حنيته ، وهو ضد قّومته. فأّما ما انحنى من ذاته فيقال : تعويجا  ، ويقال اعوّج اعوجاجا

 :أي عطفته فانعطف ، ومنه قول رؤبة  ُعْجته فانعاج

 انعاج ع ودي كالةيتيف األ ةن و   
ً  الشيء َعِوجَ  ويقال ،  َعوج ، ويقال لقوائم الدابة : ُعوج ، والجماعة عوجاء لكّل ما يَُرى ، واألنثى أعوج فهو يَْعَوُج َعَوجا

 إذا مالت. ُعوج ويستجّب ذلك فيها. يقال : نخيل

 ُ  : نَهُ وَسوقه إيّاها وقال لبيد يصف َعْير وأُت

  ذا اجريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريعريريريريريريريريه وَأمسريريريريريريريريوذ جريريريريريريريريانريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا

  
وال و   وج طريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أوردهريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ت فقال بعضهم : معناه : أوردها على نخل نابتة على الماء قد مالت ،  :لكثرة َحْملها ؛ كما قال في صفة النخل  فاعوجَّ

   غ لٌ  سواج  مل ي  ل هبا اَّصر 
 إذا َعِجفت عوجاء ، ويقال ناقة ُعوج ، ولذلك قيل للخيل : العُوج طوال أي على قوائمها ُعوج وقيل معنى قوله : أوردها على

 : إليه لترضعه ، ومنه قول الشاعر  تَعُوج إذا كان لها ولد عوجاء ظهرها ؛ وامرأة فاعوجَ 

زُّهريريريريريريريريا عريريريريريريريري  ث الريريريريريريريريعريريريريريريريريوجريريريريريريريرياء    يريريريريريريريريريَ ْرغريريريريريريريريِ
 
  ذا املريريريريريريريري

  
وج    عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى ثريريريريريريريريري يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ذو َوْدعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريني هلريريريريريريريريريَ 

  
 .أعوج ، يقال : هذا الِحَصان من بنات أعوج منسوبة إلى فحل كان يقال له : يّةاألعوج والخيل

ً  : أنياب الِفيَلة ، قال وال يسمى غير الناب العاج وقال الليث :  .عاجا

 : قال وأنشدني ابن األعرابي  .عاج وقال شمر : يقال للَمسِك :

او  اء كريريريريريريريريريريف  بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريّ  يف الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياج اَّريريريريريريريريريريِ

  
ا مل يريريعريري ريريهريريريريريريريا الريريزنريريريريريريري  قريريريريريريرياد     كةريريريريريريريريريريريريريريريريحريريم الريريلريريريَ ريريريريريريريَ

  
 أراد بشحم النقا دوابَّ يقال لها : الُحلَك.

 ويقال لها : بنات النقا يشبَّه بها بنان الجواري للينها ونَْعمتها.

قال لثَوبان :  وسلمعليههللاصلىجاء في حديث مرفوع أن النبي  أنه الَمسُك ما العاج قلت : والدليل على صحة ما قال شمر في

 اشتر»
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َتٌة ، و منا  لعاج ، مل ي رد «عاج لفاطمة سريريريريريريريريوارا  من الذُّْبل  وهو  العاج ما خي ْر  من أنياب الِفَيلة ن ألن أنياهبا َميريْ
 ظهر السَُّلْحفاأب البحرية.

يديها فذاك الَمَسك. قال : والذَّْبُل. القرون فإذا كان  كهنئة السوار تجعله المرأة في العاج وقال ابن شميل الَمَسك من الذَّْبل ومن

 : وَوْقٌف ، فإذا كان ِمن َذْبٍل فهو َمَسٌك ال غير. وقال الهذلي  عاجوفهو َمَسك  عاج من

َل عريريريريريرياجريريريريريرية    فجريريريريريرياء  كخريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريي الَعْتِ مل  ريريريريريريَْ

  
 ال جريريريريريريرياجريريريريريريرية مريريريريلريريريريهريريريريريريريا تريريريريلريريريريو  عريريريريلريريريريى و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريم و  

  
 فَْلساً. : الذَّبلة ، والجاجة : خرزة ال تساوي فالعاجة

بن ُعوق رجل ذُِكَر من ِعَظم َخْلِقه شناعةٌ ، وذُكر أنه ولد في منزل آدم فعاش إلى زمن موسى ، وأنه هلك  ُعوجُ  وقال الليث :

 .وسلمعليههللاصلىعلى ِعدَّان موسى 

 :إذا كانت ِمذعان السير ليّنة االنعطاف ، ومنه قوله  عاج قال الليث : ويقال ناقة

   تريَ  َّى يب املوماأَب عاٌج كأَنا 
 بال تنوين ، وإن شئت جزمت على توّهم الوقوف ، يقال : عجعجت بالناقة إذا قلت لها : َعاج قال : ويقال للناقة في الزجر :

 .عاج عاج

كان صاحب الصخرة التي أراد أن يُْطبقَها على عسكر : مصر ، ويقال بن ُعوق كان يكون مع فراعنة  عْوج قال : وذُكر أن

 ، وهو الذي قتله موسى صلوات هللا عليه. السالمعليهموسى 

 وجاٍه بالتنوين. عاجٍ  وقال أبو عبيد : يقال للناقة

في قافية فيحّول إلى الخفض ،  وقال أبو الهيثم فيما قرأت بخّطه : َوكّل صوت يُزَجر به اإلبل فإنه يخرج مجزوماً ، إال أن يقع

: تقول في زجر البعير ؛ َحْل َحْوب ، وفي زجر السبع : َهْج َهْج ، وَجْه َجْه ، وجاْه جاْه ، قال : فإذا حكيت ذلك قلت للبعير 

 : ، وقلت لها َحٍل ، وأنشد  َحْل َحلْ  َحْوَب أو َحْوِب ، وقلت للناقة :

 أقريريريريريريريريريريول لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريرية قريريريريريريريريريريو  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريل 

  
وْ   ل أقريريريريريريريريريريريول مسريريريريريريريريريريريَ َ  ب    أثريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا حبريريريريريريريريريريريِ

  
 :وقال آخر  فخفض َحْوب ونّونه عند الحاجة إلى تنوينه.

   قله هلا مَسل  فلم َ َْلَحِل 
 : وقال آخر 

  ريريريريريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريرياه  جريريريريريريريريريريريريرياْه و 

  
   ويريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياْه  

  
 :وقال آخر 

   سفر  ف له هلا هج فتربقعه 
رواجع ، يقال ذلك عند الشماتة ، يقولها المشموت به ، أو تقال عنه ،  ُعوج أمثالهم : األياموقال شمر : قال زيد بن ُكثْوة : من 

، كما يقال أصور وُصور ، ويجوز أن يكون  َعْوجاء ، ويكون جمع أعوج ههنا جمع ُعوج قلت : وقد يقال عند الوعيد والتهدُّد.

 :األخطل  على فُعُل فخفّفه ، كما قال ُعُوج: ؛ فكأنه قال  عائج جمع

   فهّن  لبذل ال   ٌْل وال ج ود 
 أراد ال بُُخٌل وال ُجُوٌد.
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ً  : اسم للمخمصة ، والفعل الُجوع قال الليث :جوع :   جائع ، ورجل َجْوعانو جائع رجل: ، ويقال  َجْوعةو جاع يجوع َجْوعا

ً جّوعته فجاع يجوع و أجعته ، ويقال جوع : عاٌم فيه الَمجاعةونائع ،   .جوعا

 : وقال الشاعر 

 أجريريريريريريريريريريريرياع هللا مريريريريريريريريريريريرين أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريوه 

  
ْن جبريريريريريريريريريريْوركريريريريريريريريريريم  أ جريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياو    أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريع مريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال اآلخر 

ْق  لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ  وهريريريريريريريريو فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا الريريريريريريريريزُّمريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريان اجلريريريريريريريريْ 

  
ْق   لريريريريريريريريريريريريري  اَليبَّ ا ريريريريريريريريريريريريريْ   جمريريريريريريريريريريريريريوََّع الريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريريِ

  
 إلى لقائك وعِطشت إلى لقائك. ُجعت وقال أبو زيد : تقول العرب

 جائعة الِقْدر إذا لم تكن قدره مألى ، وامرأة جائع الذي يأكل كل ساعة الشيء بعد الشيء ، وفالن المستجيع وقال أبو سعيد :

ً  الِوشاح إذا كانت ضامرة البطن ، ويجمع ْش للدواء  َجْوعى وامرأة جوعان ، ورجل الجائع جياعا عْ و، ويقال تََوحَّ للدواء  تََجوَّ

 أي ال تستوِف الطعام.

 ، وقد َوِجعون وقوم َوَجاعى ، ونسوة وجاعى وقوم وِجع : اسم جامع لكل مرض مؤلم ، يقال : رجل الَوَجع الليث :قال وجع : 

 ، ومنهم من يكسر الياء فيقول ياَجعو،  يَْيجعو،  يَْوَجع َرأَْسه ، وفيه لغات ، يقال : يَْوَجعُ  فالٌن َرأَْسهُ أو بَْطنَه ، وفالن َوِجعَ 

 .تَْيجع وأنتِ  أْيَجع ول : أنا، وكذلك تق يِيَجعُ 

ً  أوجعتورأسي ،  يَْوجعنيورأسي ،  أَْوَجع ، قال : وتقول : أنا وِجع يَِجع قال : ولغة قبيحة ، منهم من يقول :  فالناً ضربا

 ً ا نزل به إذا َرثَيت له من مكروه نازل به. توّجعتو،  َوِجيعا  لفالن ممَّ

، وأليم : ذو  َوَجع : ذو وجيع ضرب: بمعنى مؤلم ، وقيل  (َعذاب  أَلِيم  )ا يقال ، كم موِجع أي وجيع وقال غيره : يقال ضرب

 ألم.

 : : الُدبُر ممدودة ، وأنشد  الوجعاء وقال الليث وغيره :

فريريريريريريريه لريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريرء  ذ نريريريريريرييريريريريريريكريريريريريريريه مسريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريريه   أنريريريريريريِ

  
ر  و     ذ يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريلريريريريريريريى وجريريريريريريريعريريريريريريريائريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريفريريريريريريريَ

  

 أغةريريريريريريريريريريريريريريى اَّروب وسريريريريريريريريريريريريريرير    مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعفريريريريريرية

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُر ذكرتغةريريريريريريريريريريريريريريريى البلريريريريريريريان وسريريريريريريريريريريريريريريرييفي  

  
 بَْطنََك مثل َسِفْهَت َرأْيََك وَرِشْدَت أمرك. َوِجْعتَ : وروى سلمة عن الفراء : يقال للرجل 

ر ، وكذلك  (بطنك)ألن قولك : : قال : وهذا من المعرفة التي هي كالنكرة  رأُسك ،  وجع َغبِْنَت رأيك ، واألصل فيه :: ُمفَّسِ

بطنك وما أشبهه مفسراً ، قال وجاء هذا نادراً في  وجعت ونفُسك ، فلما ُحّول الفعل خرج قولك :وألم بطنُك ، َوَسفه رأيُك 

 أحرف معدودة.

من بطنك ، َوكذلك سفهت في رأيك ، وهذا قول  َوجعت بطنك بنزع الخافض منه ، كأنه قال : وجعت وقال غيره : إنما نصبوا

رات ال تكون إال   نكرات.البصريين ، ألن المفّسِ

 .َوْجعاوات : الدبر الوجعاء وتجمع

 أهمله الليث.جعا : 

 روى أبو العباس عن عمرو بن أبي عمرووَ 
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 َوهو ال ني.  جلَْعو : ال ني ، قال َوي ال جّع فالن فالان   ذا رماه اجْلَْعو عن أبيه أنه قال :
 : وقال الليث العَْيج : شبه االكتراث ، َوأنشد 

يريريريريريريريريج بريريريريريريريريه  مريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريه هبريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريا  وَ   أعريريريريريريريريِ

  
ِ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريار  وقريريريريريريريريريريريَ   ال الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرياُ َو ال مريريريريريريريريريريريَ

  
 ويقال : عاج به يعيج عيجوجة فهو عائج به.

 .الِجعة عن وسلمعليههللاصلى سمعت علياً يقول نهى رسول هللا: َوروى أبو إسحاق عن هبيرة أنه قال 

 من األشربة َوهو نبيذ الشعير. الجعة بيد :َوقال أبو ع«. شراب يصنع من الشعير َوالحنطة حتى يُسكر الِجعَة»َوفي الحديث 

 [من معتل العني ابب العني والشني

 [وا يء]ع ش 
 عشا ، عيش ، شعا ، شيع ، شوع ، وشع.

من  العُْشو سمعت ابن األعرابّي يقول :: أخبرنا أبو الفضل بن أبي جعفر عن أبي الحسن الطوسّي عن الخزاز قال عشا : 

 بني نَْهشل األسود بن يَْعفر ، َوفي اإلسالم أعشىوَ باهلة أبو قحافة ،  أعشىوَ بني قيس أبو بصير ،  أعشى الشعراء سبعة :

 ِطْرَود من ُسلَيم. أعشىوَ تغلب بن جاَوان ،  أعشىوَ َهْمدان ،  أعشىوَ بني ربيعة من بني شيبان ،  أعشى

ً  الرجل َعِشي ، وقد األعشى جمع العُْشووَ :  قلت بني مازن من تميم. أعشىوَ قال غيره : وَ   عشواء َوامرأة أَعشى فهو يعشى عشا

 .أَعشونوَ  ُعْشو َورجال عشواَوان َوامرأتان أعشيان ، َورجالن

 يكون سوء البصر من غير عمى ، ويكون الذي ال يبصر بالليل ويبصر بالنهار. العشا وقال الليث :

 بعد ما يعشو ، وهو أدنى بصره ، وإنما عشا يعشو َعْشواً  هو السّيء البصر بالنهار وبالليل ، وقد األعشى وقال أبو زيد :

 .يَْعَشى

 إذا ضعف بصره. شا يعشوعوإذا أتى ناراً للضيافة ،  عشا يعشو أبو العباس عن ابن األعرابي :

ً  الرجل عن حّق أصحابه عَشي وقال أبو زيد : ،  العشا شديداً إذا ظلمهم ، وهو كقولك : عمى عن حقه ، وأصله من يَْعَشى َعشا

 : وأنشد 

 أال ر َب أعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى ظريريريريريريريريريريامل  مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريّ 

  
 جريريريريعريريريريلريريريريريريريه  لريريريريعريريريرييريريريريلريريريرييريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياء  فريريريريريريريأبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا 

  
 منقوص : ظلمني. ايَْعَشى عشً  عليَّ فالن َعِشيَ  أبو عبيد عن أبي زيد :

ا صارت الواو في: ، قال  يعَشْين ، وفي النساء هن يعشيان ، وهما يعَشْون وقال الليث : يقال للرجال : ياء لكسرة  عشي ولمَّ

 الرُجل في أمري إذا تجاهل. تعاشىوياء على حالها ، وكان قياسه يعَشَواِن ، فتركوا القياس ، قال :  يعَشيَانِ  الشين تركت في

 ويقال في مثل : العاشقِة تَِهيج اآلبية ، أي إذا رأت .عاٍش  فهو تعّشى إذا يعشى فالن َعِشي الحراني عن ابن السكيت :
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 فرعه.هاجتها للرعي  تتعّةى اليت أتىب الَرْعي اليت
 .أَْعشاء به ، وجمعه يُتعّشى : ما الِعْشيُ و

 : قال الحطيئة 

 قريريريريريريريريري  نريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم أعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادرأب  و 

  
اسريريريريريريريريريريريريريريي    للِخْمس طريريريريريريريال هبريريريريريريريا مَسْوُِّي َوتريْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إبل صدرت عن الماء لخمس وطال عشاُؤها. تَعََشى قال شمر أراد انتظرتكم طويالً قدر ما

: طويالً وفي بطونها ماء كثير فهي تحتاج إلى ثَقَل كثير. قال  تعشَّت ألنها إذا صدرتيقول انتظرتكم انتظار إبل خواِمَس ؛ 

 .األعشاء ِعْشي وواحد

 وقال زهير من النوق : التي ال تبصر ما أمامها ، وذلك ألنها ترفع رأسها فال تتعاهد موضع أخفافها. العَْشواء وقال الليث :

 رأيريريريريريريه امللريريريريريريا   ب  عةريريريريريريريريريريريريريريواء من تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
ر فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريَرُ متريريريريريريريريِ    عريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريه ومريريريريريريريرين  ريريريريريريريري ريريريريريريريريىء يريريريريريريريري 

  
التي ال  العشواء ، يُضرب مثالً للسادر الذي يركب رأسه وال يهتم لعاقبته ، كالناقة عشواء ومن أمثالهم السائرة : هو يخبِط َخْبط

ت به ، وَشبَّه زهير المنايا بخبط  ألنها تعّم الكّل وال تخّص. عشواء تبصر ، فهي تخبط بيديها كل ما مرَّ

ال تدري كيف تضع  العشواء التي ال تبالي كيف َخبَطت وأين ضربت بمخالبها كالناقة:  العشواء وقال ابن األعرابي : العُقَاب

 يدها.

 : إذا ضعف بصره. عشا يعشوو: إذا أتى ناراً للضيافة ،  عشا يعشو : أبو العباس عن ابن األعرابيّ 

 .ُعُشّواً و عشوتها أعشوها َعْشواً  : إتيانك ناراً ترجو عندها هدى أو خيراً. تقول : العَْشو وقال الليث :

إلى  العواشي تعشو اإلبل بالليل إلى ضوء نار من أصناف اْلَخْلق ؛ كالفََراش وغيره ، وكذلك يعشو : كل شيء العاشيةوقال : 

 : ضوء نار. وأنشد 

او  وش  يريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريان  ذعريريريريريريريريريرهتريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية مسريريريريريريريريري 

  
ف    هريريريريريريريا يريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريَّ  بضريريريريريريريريريريريريريريريريريرِب قريريريتريريرييريريريريريريريل  وسريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريَ

  
وهي التي ترعى ليالً  العاشية جمع العواشي إلى ضوء النار. واإلبل تعشو أنها التي العواشي قلت : غلط في تفسير اإلبل

 تهيج اآلبية. العاشية ، ومنه قولهم : تتعّشىو

قال الفراء في  [.36الّزخُرف : ] (َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحِن نُ َقيِ ْض َلُه َشْيطاَّنً فَ ُهَو َلُه َقرِين  )وقول هللا جل وعّز : 

كتابه في المعاني ولم أسمع هذا الفصل من المنذري ألن بعض هذه السورة كان فات أبا الفضل معناه : من يعرض عن ذكر 

َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر )فمعناه من يَْعَم عنه. وقال القتيبي معنى قوله :  (عن ذكر الرحمن يَْعشَ  ومن)الرحمن ، قال ومن قرأ 
عن الشيء  عشوت لم أر أحداً يجيز: أي يُظلم بصُره ، قال : وهذا قول أبي عبيدة ثم ذهب يرّد قول الفراء ويقول  (الرَّْْحنِ 

 عن الشيء : تغافلت عنه ، كأني لم أره وكذلك تعاميت. تعاشيت قال :أعرضت عنه ، إنما ي
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 إلى النار إذا استدللت عليها ببصر ضعيف. عشوتوقال : 

قلت : أغفل القتيبي موضع الصواب ، واعترض مع غفلته على الفراء يرّد عليه فذكرت قوله ألبين عواره فال يغتر به الناظر 

عنها أي أعرضت عنها ، فيفرقون  عشوتوأي قصدتها مهتدياً بها ،  أعشو َعْشواً  إلى النار َعَشوت في كتابه ، والعرب تقول :

 بين إلى وعن موصولين بالفعل.

ل الليل يعشو َعْشواً  فالن إلى النار عشا وقال أبو زيد : يقال : الرجل  عشاوإليها يستضيء بضوئها ،  فيعشو إذا رأى ناراً في أوَّ

 ذلك من أول الليل إذا علم مكان أهله فقصد إليهم.، و يعشو إلى أهله

عنه إذا  يعشو عن كذا وكذا َعَشا ال يبصر ليالً ، أعشى إذا صار يَْعَشى الرجل َعِشي: وأخبرن المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال 

اً و َعْشواً  إلى كذا وكذا يعشوا إليه َعَشاومضى عنه ،   : ، وأنشد قول الحطيئة  إذا قصد إليه مهتدياً بضوء ناره ُعشوَّ

 مريريريريريريريريريىت أتتريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوء انره 

  
  ريريريريريريريري   ريريريريريريريريت انر عريريريريريريريريلريريريريريريريري هريريريريريريريريا  ريريريريريريريريت  مريريريريريريريريوقريريريريريريريري  

  
 : فالن ناراً إذا اهتدى بها ، وأنشد  استعشى قال : ويقال :

 ُْ  َ نْب قريريريريريريريريريريريَ ْرَو    ذا هريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريِ

  
َرُ   ى ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريَ  كريريريريريريريأنريريريريريريريه  لريريريريلريريريرييريريريريريريريل م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َضَرَمةً وهي النار. وهو الرجل الذي قد ساق الخارب إبله  مستعٍش  الليل ، كأنهيقول : هو نشيط صادق الَطْرف جريء على 

فطردها فعََمد إلى ثوب فشقّه وفتله فتاْلً شديداً ثم غمسه في زيت أو دهن فرّواه ثم أَْشعَل في َطَرفه النار فاهتدى بها ، واقتّص 

 أثر الخارب ليستنقذ إبله.

عنها ، ولم يعلم أن كل  عشاوإلى النار  عشا أَتَى القتيبي في وهمه الخطأُ من جهة أنه لم يفرق بينقلت : وهذا كله صحيح وإنما 

واحد منهما ضّد اآلخر في باب الميل إلى الشيء والميل عنه ، كقولك : عدلت إلى بني فالن إذا قصدتهم ، وعدلت عنهم إذا 

 ومضيت عنهم وهكذا. مضيَت عنهم ، وكذلك ملت إليهم وملت عنهم ، ومضيت إليهم

 أي يُعرض عنه كما قال الفراء. [36الّزخُرف : ] (َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحنِ ): قال أبو إسحاق الّزجاج في قوله جّل وعّز 

قال أبو إسحاق : ومعنى اآلية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلّين فعقابُه بشيطان نقيّضه له 

 حتى يضلّه ويالزمه قريناً له فال يهتدي ؛ مجازاة له حين آثر الباطل على الحّق البيّن.

 قلت : وأبو ُعبيدة صاحب معرفة بالغريب وأيّام العرب ، وهو بليد النظر في باب النحو ومقاييسه.

وال  َعِش  فقال ابن عمر : ؟ن ذنبوفي حديث ابن عمر أن رجالً أتاه فقال له : كما ال ينفع مع الشرك عمل هل يضّر مع اإليما

.  عِش  قال أبو عبيد : هذا مثل ، وأصله فيما يقال أن رجالً أراد أن يقطع مفازة بإبله فاتّكل على ما فيها من الكأل ، فقيل له تَْغتَرَّ

ز ، وخذ  إبلك قبل أن تفّوِ
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ق  أَ ذ   ل  ة ، فَأراد  المستيا  ، فإن كان فيها كأل مل يضريريريرك ما صريريريلعه ، و ن مل يكن فيها  ريريرييء كله 
 ي ال ابن عمر ب وله هذا اجتل  الذنوب وال تركبها اّتكاال  على اإلسريريريريريريريريريريالُ ، و ذ يف ذلك  ل  ة واالمستيا .

أيضا   ذا رعيتها بع  الزوال    غروب  عةيتهاو اإلبل  ذا رعيتها بع  غروب الةمس    ثلث الليل ،  عّةيه
يهو الةريريريريريريريريريريريمس ،  قول اللا  ، ومله الِعةريريريريريريريريريريرياء ، وهو ال عاُ الذي يؤكل بع  العةريريريريريريريريريريرياء الرجل  ذا أطعمته عةريريريريريريريريريريريّ

اء  ذا قري رِّب: » وسلللللمعليههللاصلللللى اء وأقيمه الصريريريريريريريالأب فاب  ا الَعةريريريريريريريَ اء ،  لَعةريريريريريريريَ  : ال عاُ وقه فالَعةريريريريريريريَ
 .«الِعةاء

وهو من ذوات  َعْشيان ، قال : ورجل َعشاء ما بي: يا هذا. وال تقل  تَعِش  قلت : ما بي تَعشَ  ذا قيل لكوقال ابن السكيت : إ

 .عاش ، فهو تَعَشَّى إذا َعِشي يَْعَشى ، وقد عشَّيته أي أعشوه فأنا َعَشْوتُهو َعَشْيتُه الواو ألنه يقال

، قال : واألصل غدوان وعشوان ؛ ألن أصلهما الواو ، ولكن  َعْشيانورجل َغْديان :  العشاءووقال أبو حاتم : يقال من الغََداء 

 الواو تقلب إلى الياء كثيراً ؛ ألن الياء أخّف من الواو.

، هي التي بعد صالة المغرب ،  لِعَشاءا عنه معناهما : َرفَْقت به. وصالة َعَشْيتُ وأبو عبيد عن أبي زيد : َضَحْيُت عن الشيء 

فإن المنذري  العَِشيُ  وأّما [.58: النُّور ] (َوِمْن بَ ْعِد َصَّلِة اْلِعشاءِ )ووقتها حين يغيب الشفق ، وهو قول هللا جّل وعّز : 

 لشمس غريبة.، فتحول الظل شرقياً وتحولت ا العشيّ  أخبرني عن أبي الهيثم أنه قال : إذا زالت الشمس ُدعي ذلك الوقت

هما الظهر والعصر ، وحدَّثنا السعدّي عن عمر بن َشبَّة عن عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي  العِشيّ  قلت : وصالتا

، ثم ذكر الحديث. قلت :  ، وأكبر ظني أنها الظهر العشيّ  إحدى صالتي وسلمعليههللاصلىهريرة قال : صلّى بنا رسول هللا 

 .الِعشاء ، فإذا غابت الشمس فهو ِعشيّ  ا بين زوال الشمس إلى وقت غروبها ، كل ذلكعلى م الِعِشيّ  ويقع

 من عشيَّة يوم كذا وكذا ، ولقيته عشية فهو ليوم واحد ، يقال لقيته عشيّة بغير هاء : آخُر النهار. فإذا قلت : العَِشيّ  وقال الليث :

فغُلّب على المغرب ، كما قالوا : األبوان  الِعشاء ، واألصل العشاء العشاءانوقال أبو عبيد : يقال لصالتي المغرب  .العشيَّات

 : : حين يصلي الناس لعتمة وأنشد  الِعشاء وهما األب واألم. ومثله كثير. قال النضر :

ه و  وتريريريريريريريريريري  ث الريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء دعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريّول مريريريريريريريريريريَ

  
 الريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريل مريريريريريريلريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريرييريريريريريري  هبريريريريريرييريريريريريريم و  

  
 عِشيَّة ُعَشيَّة ، وذلك عند شفًى وهو آخر ساعة من النهار. قال : ويجوز في تصغير ُعَشْيشيَان: قالوا  العشيّ  وإذا صغّروا قال :

 .ُعَشيشيةو

 ، وذلك أن عِشيّة في تصغير ُعَشيَّة ، جاء نادراً على غير قياس. ولم أسمع ُعَشيشية:  عشية قلت : كالم العرب في تصغير

ل ظلمة الليل ، فأرادوا أن يفرقوا بين تصغير العَْشوة تصغير ُعشية  وهي أوَّ
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 .الَعْةوأب وتصغت الَعِةيَّة
 ؟ضحى للعشية يقول القائل : وهل [46النَّازَعات : ] (ََلْ يَ ْلبَ ُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة َأْو ُضحاها)وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

 أو ضحى عشية ، فالمعنى لم يلبثوا إالّ  عِشيّتها أو غداتَها ، وآتيك الغداة العِشيّة آتيك: قال : وهذا جيّد من كالم العرب. يقال 

 .العشية ، فأضاف الضحى إلى العشية

 : وأخبرني المنذري عن أبي العباس أن ابن األعرابي أنشده 

ْه  يريريريريريريريريريَ ي مريريريريريريريريرين ُّ رأب أ مريريريريريريريريريِّ  أاَل لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريا   أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريرييريريريريريريريه غريريريريريريريِ  َّ       قريريريرييريريريريظ أو َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .َعِشيَّاتو َعِشية في الشتاء أطول وأطيب ، وقال : َغِدية وغِديات ؛ مثل العِشيَّاتووقال : الغََدوات في القيظ أطول وأطيب ، 

، ولقيته مغيربان الشمس ومغيربانات  ُعَشيَّانَاتو عشيشياناتو عشيِشياتو ُعَشيشية الحراني عن ابن السكيت : يقال : لقيته

والمعنى فيه : أنه  .ُعشوةو ِعْشَوةً و َعْشَوةً  يقال : أوطأته: الشمس. وذكر ابن السكيت عن أبي عبيدة وابن األعرابي أنهما قاال 

ظلماء الليل مثل  ُعشوتهوالليل  َعْشواء حمله على أن يركب أمراً غير مستبين الرشد ، فربما كان فيه عَطبُه ، وأصله من

 فهو أول ظالم الليل. الِعشاء وظلمته ، فأّما

وقال  .العُشوة أنه قال : يا معشر العرب احمدوا هللا الذي رفع عنكم وسلمعليههللاصلىوَرَوى شمر حديثاً بإسناد له عن النبي 

. وقال شمر : ُعشوة ، مأخوذ من ُعشوة ظلمة الكفر ، كلَّما ركب اإلنسان أمراً بجهل ال يبصر وجهه فهو بالعُْشوة شمر : أراد

 : أيضاً في غير هذا : الشعلة من النار. وأنشد  العُْشوة قال أبو عمرو :

يريريريريريريريل بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريرير هريريريريَ  مسريريريريىت  ذا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريال سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرر  ْرمريريريريريريريِ  كريريريريريريريع ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوأب الريريريريريريري ريريريريريريريابريريريريريريريس تريريريريريريريريَ

  
ً  يقال :عيش :  ً و عاش يعيش عيشا ً ووِعشية  معيشةو معاشا  بغير هاء. معيشا

 ، يقال. العيش : ضرب من العيشةوبه ،  يعاش : اسم ما المِعيشةو: المطعم والمشرب وما يكون به الحياة.  العَْيش وقال الليث :

آل فالن اللبن إذا  عيش للخلق. ويقال : معاش ، واألرض معاش به فهو يعاش َسْوٍء ، وكّل شيء عيشةوصدق ،  عاش ِعيشة

ً  التمر ، وربما سموا الخبز همعيشوآل فالن الخبز ،  عيشوبه ،  يعيشون كانوا  .َعْيشا

 : ؛ قال والَمعُوشة لغة األَْزد. وأنشد لحاجز بن الُجعَْيد  المعيشة وقال المؤرج : هي

َذاهريريريريريريريريريريريا ٌم غريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ را  ال يريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ

  
 ال كريريريريريريريريريريريريري ُّ املريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية والريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريالج  و  

  
، وتقول هي َرْيطة ؛ وال تقل رائطة ؛ وتقول : هو من بني َعيِّذ هللا وال  َعْيَشة ؛ وال تقل عائشة وقال ابن السكيت : تقول : هي

 تقل : عائذ هللا.

 :؛ وال تقل  العائشيّ  وقال الليث فالن
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 عبَ  ب  عائةة اهل اَلبعا: . وأنة  عائةة ن ملسوب    ب  الَعْيةيّ 
فَِإنَّ ): وقال أكثر المفسرين في قوله جّل وعّز  حاله حسنة. : عائش ؛ ورجل العيش إذا كانت لهم بُْلغة من ليتعيّشون ويقال إنهم

الضنك في نار جهنّم ، والضنك  المعيشة الضنك عذاب القبر ، وقيل : إن هذه المعيشة : إن [124طه : ] (َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً 

 يعيشون فيحتمل أن يكون : ما [10األعَراف : ] (َوَجَعْلنا َلُكْم ِفيها َمعاِيشَ )في اللغة : الضيق والشدة. وقول هللا جّل وعّز : 

،  (َمعاِيشَ )به ، قال ذلك أبو إسحاق ، قال : وأكثر القراء على ترك الهمز في  يعيشون به ، ويمكن أن يكون الُوْصلة إلى ما

إال ما ُروي عن نافع أنه همزها ، والنحويّون على أن همزها خطأ. وذكروا أن الهمزة إنما تكون في هذه الياء إذا كانت زائدة ؛ 

 ، الياء أصلية. العيش فمن معايش نحو صحيفة وصحائف ، فأّما

ً  الشيءُ  شاع قال الليث :شيع :   ق.: إذا ظهر وتفر شائع فهو َشْيعُوعةً و يِشيع َمَشاعا

ً  وأجاز غيره ُق فيه ، قال : ونصيب فالن فتشيع . وتقول : تَْقُطر قطرة من لبن في الماءشاع ُشيُوعا في جميع  شائع فيه أي تَفَرَّ

 المال بين القوم ، والِقْدَر في الحي إذا فّرقته فيهم. أشعت فيها أي ليس بمقسوم وال معزول. وقال غيره : ُمَشاعوهذه الدار ، 

 : يدة وأنشد أبو عب

ْ َر مسريريولريريلريريريريريريريا  فريري ريريلريريريريريريريه أ ريريريريريريريريريريريريريريريرييريريعريريريريريريريا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريرا الريري ريريريريريريريِ

  
رو   َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْ ر ان مل مت   أيَّ ُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريان قريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
الناقة ببولها وأوزغت وأزغلت كل هذا إذا رمت به رمياً وقّطعته ، وال يكون ذلك إالَّ إذا  أشاعت أبو عبيد عن األصمعي :

 هذا أي مثله. َشْيعُ  ضربها الفحل. وقال أبو عبيد : يقال هذا

 : ونحوه ، وأنشدني أبو بكر : أراد  َشْيِعهووقال شمر : لم أره منذ شهر 

لريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريال ا ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريري ا  تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ

  
ه  أفريريريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريريريوّدعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ  أو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أو بعد غد. شيعه قال أبو

 ا أذعت به وفي لغةبه إذ ِشْعتُ والسّر  أشعت: ، مذياع ال يكتم سّراً. يقال  مشياع من أوالد األسد ، ورجل الشَّْيع وقال الليث :

 به. أشعت

ْبراِهيمَ )وأما قول هللا جّل وعّز :  افات : ] (َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه َْلِ  وسلمعليههللاصلىفإن ابن األعرابي قال : الهاء لمحمد  [83الصَّ

 أي إبراهيم ُخبِّر بخبره فاتّبعه ودعا له. وكذلك قال الفراء. يقول : هو على منهاجه ودينه وإن كان إبراهيم سابقاً له.

ْبراِهيمَ )وقال أبو الهيثم في قوله   نوح ومن أهل ّملته. شيعته إن من (َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه َْلِ

جاج.قلت : وهذا القول أقرب ؛ ألنه معطوف على قّصة نوح  : أنصار الرجل وأَتْباعه. وكّل قوم  الشيعةو ، وهو قول الزَّ

 [54َسبَإ : ] (َكما فُِعَل أبَِْشياِعِهْم ِمْن قَ ْبلُ )، وقال هللا جّل وعّز :  أشياعو ِشيَع . والجماعةِشيعة اجتمعوا على أمر فهم

 الونهم.ويو وسلمعليههللاصلىقوم يَْهَوْون هوى ِعتْرة النبي محمد :  الشيعةو



726 

 

 :الالحق ، وقال لَبيد :  الُمَشايع أبو عبيد عن أبي عبيدة قال :

 َةاِيع   
   كما ضم أ رى التالياِ  امل

ً  النار شيّعت أبو عبيد عن األصمعي : يها به ، ويقال : تشييعا فالناً أي خرجت معه ألوّدعه ،  شيعت إذا ألقيت عليها ما تَُذّكِ

: الشجاع من الرجال ، قال وقال األموي  الُمَشيَّع شهر رمضان بسّت من شوال أي أتبعناه بها. وقال أبو عبيد شيعنا ويقال :

ً  باإلبل شايعت يقال بها إذا دعوت بها لتجتمع وتنساق وأنشد قول جرير يخاطب  شايعت إذا دعوتها ، وقال غيره : ِشيَاعا

 : الراعي 

ودهريريريريريريريا عريريريري  بريريريريريريرياَء فريريريريوق قريريريريريَ لريريريريْ  فريريريريريريريألريريريريِق اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريك اهلريريريريَ

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايريريْع هبريريريريريريريا واضريريريريريريريريريريريريريريريريمريريم  لريرييريريريريريريريك الريريتريريوالريرييريريريريريريرياو  

  
ت بها ليلحق أخراها أوالها.  يقول صّوِ

إن مريم بنت عمران سألت ربها أن يُطعمها لحماً ال دم فيه فأطعمها الجراد ، »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي 

 يشايعُ  به كما يَُشايَعَ  ، المعنى تابع بينه في الطيران حتى يتتابع من غير أن«ِشياع فقالت : أَِعشه بغير رضاع ، وتابع بينه بغير

 الراعي بإبله لتجتمع وال تتفّرق عليه.

ياع :وقال الليث   :: صوت قصبة ينفخ فيها الراعي. وأنشد  الّشِ

ياع      مَسلني الِلي  ت رب للةِّ
ياع أبو العباس عن األعرابي قال : ارة الراعي. وهو قول مريم في دعائها للجراد : اللهم ُسْقه بال:  الّشِ ارة  ِشيَاع َزمَّ أي بال َزمَّ

 راع.

ياع وقيل :  : السالُم لُغَتان ، وقال الشاعر  شاعكموهللا السالَم.  أشاعكم : الدعاء ، ويقال : الّشِ

 أال    ريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريريريرين ذا  عريريريريريريريريريريريريريريرق 

  
ر وَد الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ    بريريريريريريريريريريَ

  
 السالم أي تبعكم السالم وتقول : آتيك غداً أو شاعكم فالناً في اللغة اتَّبعت ، والعرب تقول : شيَّعت وقال أبو إسحاق : معنى

يَع : الذي يتبع بعضهم بعضاً ومعنى الشيعة ي يَتبعه. قال ومعنىأي اليوم الذ َشْيعه : الفرق التي كل فرقة منهم يتبع بعضهم  الّشِ

وَكانُوا ): قال معنى قوله  [159األنعَام : ] (ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وَكانُوا ِشَيعاً )بعضاً وليس كلهم متفقين قال هللا تعالى : 
وا فرقاً في دينهم ، كل فرقة تكفّر الفرق المخالفة لها ، يعني اليهود والنصارى بعضها يكفر بعضاً ، وكذلك أي كان (ِشَيعاً 

 اليهود ، والنصارى تكفر اليهود ، واليهود تكفرهم ، وكانوا أُمروا بشيء واحد.

ً  هللا بالسالم شاعكم: اللحيانّي عن الكسائي : قال يونس   .يُشيعكم إشاعة هللا بالسالم أشاعكم قيل : أي مألكم. وقد يشاعكم َشْيعا

 : الخير أي ال فارقك ، قال لبيد  شاعك ويقال :

 فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم محريريريريريريريريري  وُّانريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريورهريريريريريريريريريم 

  
وِّرِ   لريريريريريريريريريريريريريريريَ ان  بريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياع  مريريريريريريريريريريريريريري  رَّأب  َرحيريريريريريريريريريريريريريريْ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 هما: النار بإلقاء الحطب عليها يقويها. أبو سعيد  تشييع على ذلك مال أي يقّويه. قال األصمعي : ومنه يُشيِّعه ويقال فالن

 في دار أو أرض مشتاعانو متشايعان
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يعاء  ذا كاان  ريريريريريريريريكني فيها ، وهم يِّع فيها ، وكل وامس  ملهم  ريريريريريريري  يِّعة لصريريريريريريريامسبه ، وهذه ال ار  ريريريريريريري   بيلهم أي  ريريريريريريريَ
 له. ِ َياع ، وقال : كل  يء يكون به متاُ الةيء أو ُّ دته فهو م َةاعة
 : ، وأنشد  شاعٌ : ببولها  فأشاعت صمعي : يقال لما انتشر من أبوال اإلبل إذا ضربها الفحلوقال األ

اس  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريا  كريريريريريريريأنريريريريريريريه  عريريريرين لريريريري ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريري ريريريري ريريريريّ

  
َ ا  عريريلريريى األنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء مريريلريريهريريريريريريريا بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريرير   جريريريريريريريَ

  
ع ببوله إذا هاج ، وبوله  : وأنشد  .شاعٌ  والجمل أيضاً يقّطِ

ه و  ا ريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  لريريريريريريري ريريريريريريري  رمريريريريريريريى  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع عريريريريريريريلريريريريريريري  مريريريريريريري 

  
ا هتريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريريريريريرو    رغريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّر أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، متفرقة ، وأنشد لألجدع ابن مالك أبي مسروق بن األجدع. شوائعو شواعيّ  أبو عبيد عن األصمعي : جاءت الخيل

اب  مريريريريريريريري ريريريريريريريريامريريريريريريريريرو  عريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريرياهريريريريريريريريا كريريريريريريريريِ

  
ز ن  فريريريهريريريّن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريي   ْه عريريريلريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِبريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي امرأة. ؟شاعة الرجل : امرأته ، وقال رجل لعبد المطلب : هل لك شاعة وقال شمر :

من  الَمِشيع ثعلب عن ابن األعرابي أنه سمع أبا المكارم يذّم رجالً فقال : َضّب َمِشٌع ، أراد أنه مثل الضّب الحقود ال ينتفع به ،

ً  قولك :  نتِشرة.: األخبار الم الشاعةوإذا مألته. قال :  ِشْعتُه أِشيعه َشْيعا

ً  رأسه َشُوع أبو العباس عن ابن األعرابي :شوع :   إذا اشعاّن. يَْشُوُع َشَوعا

ً  رأسه َشِوع قلت : هكذا رواه أبو عمر عنه ، والقياس :  .يَْشَوع َشَوعا

أبو عبيد عن  .أشوع وقال ابن األعرابي : يقال للرجل : ُشْع ُشع إذا أمرته بالتقّشف وتطويل الشعر ، ومنه قيل فالن ابن

 الِغْريَفِ وبحافتيه الشُّوع : : شجر البان. وقال قيس بن الَخِطيم  الشُّوع األصمعّي قال :

 : انتفاش الَشعَر. الشَّْعووالبعيد. قال :  الشاعي أبو العباس عن ابن األعرابي :شعا : 

 الُشعَا ُخَصل الشعر المْشعاّن.

 : : المتفرقة ، وأنشد ابن األعرابي  ءالشعوا وقال أبو عبيد قال األصمعي : الغارة

ا غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأب    مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوّي   ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّّ

  
م   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريواء كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريذعريريريريريريريريريرية  ملريريريريريريريريريريِ

  
. الشَّْعوانَة القوم الغارة وأشعلوها. عمرو عن أبيه : أشعى وقال الليث : ة من الشعر الُمشعاّنِ  الُجمَّ

ً  الغارة َشِعيَت قال أبو الهيثم :  َعِشيت المرأة تعشى َعشاً فهي َعْشواء.: ، كما يقال  شعواء إذا انتشرت فهي تَْشعَى َشعا

 : فالن في الجبل إذا صعَّد فيه ، وأنشد  توشَّعَ  أخبرني المنذري عن أبي العباس عن َسلَمة عن الفراء : يقال :وشع : 

ْل  يريريريريريريريخ قريريريريريريري  حنريريريريريريريََ َة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريَ هريريريريريريريا لريريريريريريريِ ريريريريريريريْ مريريريريريريريِّ لريريريريريريري   َويريريريريريريريريْ

  
وٌع يف اجلبريريريريل   اء  يف السريريريريريريريريريريريريريريهريريريريل و ريريريريريريريريريريريريريري   مَسْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  في الجبل َوَشع قال وأخبرنا عن ثعلب عن ابن األعرابي يقال  مثله. يََشُع ُوُشوعا

ً  فالن الجبل َوَشعَ  أبو عبيد عن الفراء  إذا عاله. يََشُع وْشعا

 : الوشيع أبو العباس عن ابن األعرابي :
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:  ةريريريريريريبة اَّائك اليت يسريريريريريريميها اللاس اََّفَّ ، وهو عل  العرب  لو ريريريريريرييعاو  : ك بَّة الغزل. الو ريريريريريرييعو َعَلم لل وب. 
.  الو يعو  ذا كانه كبتأب قال :  الو يعو اَِّْلو   ذا كانه صغتأب ،  :  الو يعو : س ف البيه.  الو يعو ا   ُّ

اللسَّاج فيها : ال صبة اليت َيعل  الَوِ يع عريش يب  للرئيس يف املعسكر ي ةرف مله على عسكره. أبو عبي  :
مة ال وب لللسج.  َّْ 

وهي خشبة يُْلوى عليها الغزل من ألوان شتّى من الَوْشي وغير ألوان الوشي. وكلُّ لَِفيفة  وشائع ، وجمعها الَوِشيعة وقال الليث :

 :وأنشد قوله  الغزل. يَُوشَّع . ومن هناك ُسّميت قصبة الحائك وشيعة ؛ ألن فيهاوشيعة منها

 اس ال  ْ ن املو َّعا   َنْ ف الِ ي
 قال : وتوشيعه : أن يُلّف بعد النْدِف.

 : : خشبة غليظة توضع على رأس البئر يقوم عليها الساقي ، وقال الطرماح يصف صائداً  الوِشيع أبو سعيد

 فريريريريريريريريريريريأَُّّل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَم عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا

  
  ُْ ا   ريريريريريريريريريريريَ

اقريريريريريريريريريريريي و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريع  املريريريريريريريريريريري  ُّّل  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
َصتْه وهيّأته  وّشعتو،  التوشيع بقََصب أو سعف يَُشبُِّك الجدار به ، وهوَكْرَمهُ إذا بنى جداره  َوشَّعَ وَ قال  المرأةُ قطنها إذا فَرَّ

 الشيُب َرأَْسهُ إذا عاله. توّشعوللندف بعد الَحْلج. وهو مثل التزبيد والتسبيخ 

 كّل رجل منهم بطائفة. قال : ويقال :وقال ابن شميل : توّزع بنو فالن ضيوفهم وتوّشعوهم سواٌء ، أي ذهبوا بهم إلى بيوتهم 

 وأتلَع فيه القتيُر وسبّل فيه الشيب ونصل بمعنى واحد ، ويقال ِلَما ِكسا الغازُل الِمْغَزَل. وشَّعوفيه القَتِيُر  َوَشع

 من خبر وَوْشم وُوُشوم وشمع وشموع وكذلك أثر وآثار. َوْشعٌ  وَوِليعة وَسليخة ونْصلَه ويقال َوِشيعةٌ 

، قال  وشوعو َوْشعٌ  من زهر البقول ما اجتمع على أطرافها فهو الَوْشعوقال :  .الوُشوع : شجر البان ، والجميع الَوْشعُ  الليث :

 : البقلةُ إذا انفرجت َزَهرتها ، قال : والشُّوع أيضاً : شجرة البان ، الواحدة ُشوَعة ، وأنشد قول الطرماح  َوشَّعَتْ وَ 

رْ  لريريريريس  أبريريريريكريريريريريريريار  أطريريريريريريرياع لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريهريريريريريريريافريريريريمريريريريريريريا جريريريريَ

  
وع    َ   ريريريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريريريريواديريريريريريريريريريريريريريريني َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وهو  َوْشع فهو جمع ُوشوع فالواو واو النسق ، ومن رواه : َوشوع بضم الواو ، فمن رواه بفتح الواو : ُوشوع قال ويروى :

 زهر َزَهر البقول.

 ابب العني والضاد

 [وا يء]ع ض 
 عضا ، عوض ، ضاع ، ضعا ، ضوع ، وضع.

ْيتُ  الشاة وغيرها ، وقد أعضاء : الواحد من العُضوو الِعْضوعضا :  وقسمتها ،  أعضاء إذا جعلتها تعِضية الشاة والَجُزور عضَّ

قال أبو عبيد : هو أن يموت الميت ويََدع «. في ميراث إاّل فيما حمل القَْسمَ  تعضية ال» وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي و

 ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم.شيئاً إن قُسم بين ورثته كان في 

 : التفريق وهو التعضيةويقول : فال يقسم. 
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 اللحم  ذا فرقته. عضيه . ي ال :األعضاء مأ وذ من
قال : والشيء الذي ال يَحمل القَْسم مثل الحبّة من الجوهر ؛ ألنها إن فُّرقت لم ينتفَع بها ، وكذلك الحّمام والطيلسان من الثياب 

الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن )وإذا أراد بَْعٌض القَْسَم لم يَُجب إليه ، ولكن يباع ثم يقسم ثمنه بينهم. وقال هللا جّل وعّز : وما أشبهه. 
: . وقال غيره ِعضة فتفرقوا فيه أي آمنوا ببعضه ، قال : وكل قطعة ِعَضةً عضةً  قال الليث أي جعلوه [.91الِحجر : ] (ِعِضنيَ 

، فنُقصت الواُو ، كما قالوا : ِعَزة وأصلها ِعْزوة ، وثُبَة وأصلها ثُْبوة من ثَبَّْيُت  ِعْضوة من األسماء الناقصة ؛ وأصلها العضة

 الشيء إذا جمعته ، وتجمع ِعزة عزين ، وثُبة ثُبات وثُبِيِن.

: فرقوا فيه القول ،  [91الِحجر : ] (الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنيَ )اس عن ابن األعرابي في قول هللا جّل وعّز : أبو العب

 فقالوا شعر وسحر وكهانة.

لوا : ِكَهانة ، وقالوا : شعر ، وقا (ِسْحر  ): ، وقالوا  (َأساِطُْي اْْلَوَِّلنيَ )وقال الزجاج : يُروى أن المشركين قالوا في القرآن : 

 .عضَّوه أعضاءوفقسموه هذه األقسام ، 

 قال : وقيل : إن أهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما فعل المشركون.

 الشاة. تُعَضَّى أي فرقوهُ كما عضَّوه . قال ويقال :العضين ِعَضة السحر ، وواحد: وقال الفّراء : الِعُضون في كالم العرب 

، وقال هي في األصل ِعْضهة والِعَضةُ السحر والعاضه الساحر ،  ِعضة السحر جعل واحدها ِعِضينَ  رقلت أنا : من جعل تفسي

 ثم حذفت الهاء األصلية من عضهة وتبقى ِعَضةٌ ، كما قالوا شفة ، واألصل َشْفَهةٌ ، وسنة األصل َسْنَهةٌ.

 إذا فرقه. يعضوه ماالً  عضاوالسحر ، قال : : والتَِّولة  الِعَضةُ  وقال ابن األعرابي :

ً : : مصدر قولك  العَْوض الليث :عوض :  ً و عاض يَعُوض َعْوضا : تقول  .التعويض ، والمستعمل الِعَوض ، واالسم ِعياضا

ً  اعتاضنيومن هبته خيراً.  عّوْضتُه  : وأنشد  .العوض إذا سألك استعاضنيووالصلة ،  للعوض فالن إذا جاء طالبا

ْرغريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريا.   نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريىت ومريريريريريريريريريريَ

  
 هللا َيريريريريريريريريريريريريريريريزي الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرير.  إلقريريريريريريريريريريريريريريريرا. و 

  
ً  عاوضتو للعوض يقول : نعم مرغب الطالب  ِعْضتومما أعطيته  اعتضته في البيع واألخذ واإلعطاء ، ويقال : بِعَوض فالنا

ً  : أصبت  : ، وأنشد  عوضا

ِك والريريريريريريريريعريريريريريريريريار. مريريريريريريريريلريريريريريريريريك عريريريريريريريريائريريريريريريريريض   هريريريريريريريريل لريريريريريريريريَ

  
ِ ر  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريابريريريريريريريض   غريريريريريريريْ مريريريريريريرية يريريريريريريريري  جريريريريريريريْ  يف هريريريريريريريَ

  
أي هل لك في العارض منك على الفضل في مائة يُْسئُِر منها القابض. قال : وهذا رجل خطب امرأة فقال : أعطيك مائة من 

،  ضعائ اإلبل يدع منها الذي يقبضها من كثرتها ، يدع بعضها ال يطيق َشلّها. وأنا معاِرضك ، أُعطي اإلبل وآخذ نَْفسك فأنا

 كله لي. العوض أي قد صار منك

 أي أخذت ِعْضت من عائض قلت : قوله
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، واملع  : هريريل لريريك يف َهْجمرية  الِعو.  ذا أع ى عريريا. يعو. من عريريائضو مل أ عريريه لغت الليريريث ،  عوضريريريريريريريريريريريريريريريا  
ترضريريريرييله وهو اهلَْجمة من  ِعَوضريريريريا   أي معوِّص عاِئض أتزّوجك عليها ، والعار. ملك أي املعِ ي َعْرضريريريريا  بذلك

 إلبل.ا
ال  عوضُ  كلمة تجري مجرى اليمين. وبعض الناس يقول : هو الدهر والزمان. يقول الرجل لصاحبه : َعْوضُ  وقال الليث :

اسماً للزمان إذاً لجرى بالتنوين ، ولكنه حرف يراد به القسم ، كما أن أََجْل ونحوها مّما لم  عوضُ  يكون ذلك أبداً ، فلو كان

 لى غير اإلعراب.يتمّكن في التصريف ُحمل ع

 : بضم الضاد غير منّون : الدهر. وقال األعشى  عوضُ  وقال أبو عبيد : قال الكسائي :

ُّ تريريريريريريريري ريريريريريريريريا ريريريريريريريريا ْ َي أ  رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريريي لريريريريريريريريبريريريريريريريريان  ثريريريريريريريريَ

  
 أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريم داج عريريريريريريريريريريو. ال نريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرق  

  
 ال نتفرق بالفتح. عوضَ  أي أبدا ، قال وأراد بأسحم داج : الليل. ويجوز َعْوض قال أبو زيد قوله :

 أكثر وأفشى. َعْوض كالهما بغير تنوين. والنصب في عوضَ وال أفعل ذلك.  عوضُ  أبو عبيد : قال أبو زيد ،قال 

 .عوض ، ومن ذي عوضَ  قال : وقال األموي :

 أي لم َعْوض ، وال دهر الداهرين أي ال أفعله أبداً. قال ويقال : ما رأيت مثله َعْوَض العائضين وقال أبو زيد : يقال : ال أفعله

 : أر مثله قّط. وأنشد 

ْو. أكريريريريريري ريريريريريرير هريريريريريريريالريريريريريريكريريريريريريريا  فريريريريريريلريريريريريريم أر عريريريريريريريامريريريريريريريا  عريريريريريريَ

  
ْه و    وجريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريالُ يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ي وغريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي أبداً. عوضُ  ويقال : عاهده ال يفارقه

ً  القوم تعاوض ويقال  أي ثاب مالهم ورجالهم بعد قلّة. تعاوضا

المنذري والمفضل بن سلمة عن أبيه عن الفراء أنه وقال الليث : أراد األعشى بقوله بأسحم داج سواد َحلَمة ثدي أّمه. أخبرني 

 ومن ذي أُنٍَف ، أي فيما يستقبل. َعَوضو ِعَوض قال : لقيته من ذي قِبٍَل وقَبٍَل ومن ذي

 :الريح الطيّبة أين نفحتُها. وأنشد  تضّوع : الَضَوع قال الليثضوع : 

    ذا قامتا تضوَّع املسك ملهما 
 : في الرائحة المِصنّة. ومنه قوله  تضوعال قلت ومن العرب من يستعمل

 يريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّوعريريريريريريرين لريريريريريريريو تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريخريريريريريريرين  ملريريريريريريريس

  
ْرق   مريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريه ريريريريريريريريريريريح مريريريريريريريريريريَ  ك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ن فأنتن.  والصُّماح : الريح المنتن والَمْرق : اإلهاب الذي ُعّطِ

 ، وهو تضّوره في البكاء في شّدة ورفع صوت. يضوع الصبيّ  ضاع وقال الليث :

 : ، وقال امرؤ القيس يصف امرأة  تضّوع قال : والصبّي بكاؤه

يت ويسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوءهريريريريريريريريا بريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريعريريريريريريريريّز عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا رِقريريريريريريريريريْ

  
 بريريريريريريريكريريريريريريرياه فريريريريريريريتريريريريريريري ريريريريريريري  اجلريريريريريريرييريريريريريريري  أن يريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريا 

  
 .يتضوع يقول تثنى الجيد إلى صبيّها حذاَر أن

 إذا أمرته بزقّه. ُضْع ُضع الطائر إذا زقّه. وتقول منه : ضاع ثعلب عن ابن األعرابي :
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 :إذا حّركه. وأنشد  يضوعه ذلك ضاعه وقال ابن السكيت

   َيض وع فري َؤاَدها مله ب غاُ 
 إذا أفزعني. يَُضوعني أمر كذا وكذا ضاعني الريح إذا تحّرك. وقال غيره : تضّوعوأي يحّركه : قال : 

 : أي مذعور. وقال الُكَميت  َمُضوع ورجل

و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
َ
ال امل يريريريريريريريريريريريَ  رِ ب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وع غريريريريريريريريريريريِ

  
ل   جريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريْ

 
َ ر  املريريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ع ألمريريريريريريريريريريريريريَّ

  
إذا بسط جناحيه إلى أّمه لتََزقَّه ، أو فَِزَع من  التضّوعوالفرخ  انضاعوما تسمع منه ، أي ال تكترث له.  يَُضوعنَّك ويقال : ال

 : شيء فتضّور منه ، وقال أبو ذؤيب 

مريريريريريريريا َرخيريريريريريريريان يريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريان  لريريريريريفريريريريريجريريريريرير كريريريريريلريريريريريّ  فريريريريريري 

  
ا دوّي الريريريريريح أو صريريريريريريريريريريريريريريريريو  انعريريريريريريري     أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
باح صدح.هذا الطائر إذا أحّس با: : طائر من طير الليل من جنس الهام. قال : وقال أبو الدُّقَْيِش  الضَُّوع وقال الليث :  لصَّ

 : وقال األعشى يصف فالة 

 ال يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريع املريريريريريرء فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريريريا يريريريريريؤّنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
َوعريريريريريريرياو  لريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل  اّل نريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريم الريريريريريريريبريريريريريريريُو    الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َوعاوقرأت بخط أبي الهيثم :  َوع ، ونصب ِضَوعٌ و ُضَوعٌ : ، وهما لغتان  ضيعان ، بكسر الضاد ، وجمعه : الّضِ بنية النَّئيم  الضُّ

 مقام الصياح. الضُّوع ، فأقام الضَُّوع وصياح ، كأنه قال : إال نئيم البوم

ً  الشيء ضاع ومن ذوات الياء في هذا البابضيع :   أضاعو. َمِضيعةو بَمْضيعة . وترك فالن عيالهضْيعةوَ  يضيع ضياعا

ً و ضيّعهم إضاعةوالرجل عياله وماله ،   الرجل : ِحرفته وصناعته وَكْسبه. يقال : ما َضْيعةو .ُمضيِّعو ُمِضيع ، فهو تضييعا

حتى ال يدري بأيّها يبدأ. ومعنى قوله فشت أي  َضْيعته أي ما حرفتك. وإذا انتشرت على الرجل أسبابه قيل : فشت ؟ضيعتك

 كثرت.

 : وفشت. وأنشد قول الشّماخ  َضْيعته إذا كثرت ُمضيع الرجل فهو أضاع وقال ابن السكيت :

 ال أراهريريريريريريريريريريريريم  أعريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريش مريريريريريريريريريريريريا ألهريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريك

  
 ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريعريريريريريريريون السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواُ مريريريريريريريع املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريع  

  

 كريريريرييريريريريف ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريري   مريريريريريريري  فريريريريريريريَ   و 

  
 عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أثريريريريريريريريبريريريريريريريرياجريريريريريريريريهريريريريريريريرين مريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريع  

  
 إنك قد أفنيت شبابك في َرْعي اإلبل.: وقال الباهلي : كان الشّماخ صاحب إبل يلزمها ويكون فيها ، فقالت له هذه المرأة 

 أُضيع فقال لها الشّماخ : ما ألهلك ال يفعلون ذلك وأنت تأمرينني أن أفعله. ثم قال لها : وكيف !ما لك ال تنفق مالك وال تتفتَّى

 : إبالً هذه الصفةُ صفتها. ودّل على هذه قوله على أثر هذا البيت 

غريريريريريريريريريريري    ملريريريريريريريريريريريال  املريريريريريريريريريريريرء ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري 

  
وع   لريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريَره أعريريريريريريريريريريريريفُّ مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري 

  
 خير من القُنُوع وهو المسألة. يضيعه واليقول : ألن يصلح المرء ماله ويقوم عليه 

ياع وقال الليث : ً  : المنازل ، سميت الّضِ  إذا تُرك تعّهدها وعمارتها. تَضيع ألنها ضياعا

 .ضيعتك الِحرفة والتجارة. يقال للرجل قم إلى الضيعة العرب سياسة اإلبل والغنم. ويدخل في ضيعة وقال شمر : كانت
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يَاعو الَضْيعة قلت : إال الحرفة  الضيعة مال الرجل من النخل والَكْرم واألرض والعرب ال تعرف: عند الحاضرة  الّضِ

آخر الفَتْل ، وَسّف الُخوص وعمل النخل ورعي اإلبل وما أشبه  ضيعةوفالن الِخرازة ،  ضيعة والصناعة ، وسمعتهم يقولون :

له راع َرفَضت عليه إبلُه في المرعى ، فأراد جمعها فتبّددت ، ال يصلحها إال ضجعة ، قا َضيعةَ  ذلك. ومن أمثالهم : إني ألرى

 : عليه ، فاستغاث حين عجز بالنوم. وقال جرير 

عريريريريريريريةو  يريريريريريريْ  قريريريريريريلريريريريريرين تريريريريريريروّ  ال تريريريريريريكريريريريريرين لريريريريريريريك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريريك مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريول وهريريريريريريّن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواغريريريريريريلريريريريريريريه و  

  
ً  وقال النضر في قوله من ترك .الضيَاع من الضيعة وقد تكون  : العيال. الضياع: فإلّي قال  ضياعا

اللبن إذا خوطب به المذكر أو المؤنث أو االثنان أو الجميع فهي مكسورة التاء  ضيعتِ  وقال ابن السكيت : من أمثالهم : الصيفَ 

 ألن المثل خوطب به المرأة فجرى الَمثَل على األصل.

البعير إذا عدا ،  ضعو أنا. قال : وقال ابن شميل : أوضعتها الناقة وهو نحو الرقََصان. وضعت شمر عن أبي زيد :وضع : 

ً  السير تضع أنا إذا حملتَه عليه. وقال الليث الدابة أوضعتهو  : وأنشد  .الموضوع يقال : إنها لحسنة ، وهو سير دون. َوْضعا

  ريريريريريريريريريريرياذا تريريريريريريريريريريريرّديريريريريريريريريريريرين امريريريريريريريريريريريرأ جريريريريريريريريريريرياء ال يريريريريريريريريريريريرى 

  
 أوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياو كريريريريريريريريريريريوّدك وّدا  قريريريريريريريريريريري  أكريريريريريريريريريريريّل  

  
 [.47التّوبَة : ] (َوَْلَْوَضُعوا ِخَّلَلُكمْ )راكبها ، وهو ذلك السير الدون. ومنه :  أوضعها قال : يريد

 هو العَْدو. واعتبر الليث اللفظ ، ولم يعرف كالم العرب فيه. الوضع : سير دوٌن ليس بصحيح ، الوضع قلت : قول الليث :

َنةَ )فأّما قول هللا تعالى :  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ الراكب  أوضع اء قال : العرب تقولفإن الفر [47التّوبَة : ] (َوَْلَْوَضُعوا ِخَّلَلُكْم يَ ب ْ

 :وأنشد  َوَضع الناقة ، وربما قالوا للراكب وضعتو

   ألفيت    َْتِمال  بريّزِي أضع  
ً  ، وجئت أوضعتُ  وقال األخفش : يقال الراكُب ومن أين أوضح الراكب.  أوضع . وال توقعه على شيء. ويقال من أينموِضعا

 بعيري فال يكون لحناً. أوضعت بعض قيس : هذا الكالم الجيّد. قال : وقد يقول

ً  البعيرُ  وضعُ  وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه سمعه يقول بعد ما ُعرض عليه كالم األخفش هذا. وقال يقال :  يضع َوْضعا

ً  أنا أوضعته ، واضع إذا عدا فهو ً  الرجل إذا عدا وضع قال ويقال : أُوضعه إيضاعا  : . وأنشد يضع َوْضعا

   لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريريذع 

  
 أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع و َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  

  
مراكبهم خاللكم لهم قال :  أوضعوا أي (َوَْلَْوَضُعوا ِخَّلَلُكمْ )قال وقول هللا :  .الوضع أي أَْعدو من أضعوأُخّب من الخبب ، 

ا قوائم : إذا طرأ عليهم الراكب   في شيء. اإليضاع ليس منمن أين أوضح الراكُب فمعناه من أين أنشأ ، و: وأمَّ
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أنه  وسلمعليههللاصلىقلت : وكالم العرب على ما قال أبو الهيثم. وقد سمعُت نحواً مما قال من بعض العرب. وُروي عن النبي 

ر. أوضعوأفاض من عرفة وعليه الَسِكينة ،   في وادي ُمَحّسِ

 : : سير مثل الَخبَب ، وأنشد  اإليضاع وقال أبو عبيد :

ال   ذا أ عريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه  رامسريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية وَرمسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي و   ع فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياُ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييَّ انعريريريريريريريريريريريِ  مل أ وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
أنه دفع من عرفات وهو  وسلمعليههللاصلى: أن يُْعِدي بعيره ويحملَه على العَْدو الحثيث. وفي الحديث عن النبي  اإليضاع قلت

 .اإليضاع ريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها ، وكذلفالنّص التح يسير العَنَق ، فإذا وجد فَْجوة نّص.

ً  الشيء وضعت وقال الليث : يقال : . وهو وُضع يَْوُضع َوَضاعة وَضعَةً  ، وقد وضيع ، وهو ضّد رفعته. ورجل أضعه وضعا

نقلهم من بالدهم ، : قوم كان كسرى ي الوضائع: وفيها إذا خِسر فيها. قال  موضوع فالن في تجارته فهو ُوِضعوضّد الشريف. 

 قوم من الجند يجعل أسماؤهم في ُكورة ال يَْغُزون منها.:  الوضيعةوأبداً. قال  َوِضيعةً  ويُسكنهم أرضاً أخرى حتى يصيروا بها

 الذين وصفهم فهم شبه الرهائن ، كان كسرى يرتهنهم ويُنزلهم بعض بالده. الوضائع قلت : أّما

ع وقال الليث : والخيَّاط ً  القطن يُوّضِ صاحبك  تواضع : أن المواضعةو .موضع معروفة واحدها المواضعوعلى الثوب.  توضيعا

 التذلّل. فهذا جميع ما ذكره الليث في باب التواضع: وقال  .فاتّضع دخوله فيه فوضعه أمراً تناظره فيه ويقال : دخل فالن أمراً 

 .وضع

أي  واضعة أصحاب َحْمض مقيمون ال يخرجون منه ، وهي إبل أي َوِضيعة الحراني عن ابن السكيت : يقال هؤالء أصحاب

 مقيمة في الَحْمض.

 .الَوِضيعة وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : الَحْمُض يقال له

 إذا رعت الحمض. تضع اإلبل َوَضعت وقد .َوَضائع والجمع

 .موضوعة أنا فهي وضعتهاو،  وضعت تضع َوِضيعة قيل :وقال أبو زيد إذا رعت اإلبُل الَحْمض حول الماء فلم تبرح 

 : في الَحْمِض واإلخالل في الُخلَّة وأنشد  اإليضاعوبنا وأَْخِلْل ،  أُْوِضعْ  ابن األعرابي : تقول العرب :

 وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس وهريريريريريريريريريريي نريريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريريع 

  
 فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريريه أوالدهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريع  

  
 : منه إذا استحّط. وقال جرير  استوضع : الَحِطيطة. وقد الَوِضيعة وقال أبو سعيد

ا  يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريوا  كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريوا كريريريريريريريريريريمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريني ملريريريريريريريريريريّ

  
فَّ عليهم فريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريتريْوضريريريريريريريريريريريريريريعوا  روا و ريريريريريريريريريريريريريريَ   سريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وفي  في الَجِرين فيوضع التمر قبل أن يجّف ، يوضع : أن الوضيعو: ما يأخذه السلطان من الخراج والعُُشور.  الوضائعوقال : 

 وضعه ثممن رفع السالح »الحديث 
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من ي ه ، وقال  وضريريريريريريعه أي ضريريريريريريرب به. وليس معلاه أنه« وضريريريريريريعه  »، وقال بعضريريريريريريهم يف قوله :  «ف مه َهَ ر
 : س َ يف 

 فضريريريريريريريريريريريريريريريريريع السريريريريريريريريريريريريريريريريريو  وارفريريريريع السريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريف مسريريريريىّت 

  
 ال تريريريريريريريريريريريريريرى فريريريريريريريريريريريريريوق ظريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريريا أمريريريريريريريريريريريريريو ّ  

  
 الطعام إذا أكله. وإذا عاكم.يده في  وضع السوط على بدن من تبسطه عليه وارفع السيف لقتلهم. ويقال : ضع إن معناه :

أي أِمل الِعْدل على الِمْربعة التي يحمالن العدل بها فإذا أمره  واِضع وأذا عاكم الرجل صاحبَه األعداَل يقول أحدهما لصاحبه :

 بالرفع قال رابع.

ً  قلت : وهذا من كالم العرب إذا اعتكموا أبو عبيد عن اليزيدي : ما حملته أّمه وقال أبو : ه على َحْيض. قال أي ما حملت ُوضعا

ً  المرأة فهي وضعت عمرو : ً و تضع ُوضعا  .واضع فهي تُْضعا

ً  البعير في سيره وضع وقال ابن السكيت : : أن تحمل المرأة في آخر طهرها في ُمْقبَل  الُوضعوإذا أسرع.  يضع وضعا

 : أيضاً. وأنشد  التُّْضع الحيض. وهو

ع  ْردان فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريكريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول واجلريريريريريريريريريْ 

  
ع   ال  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريرياف مسريريريريريريريريريريَ

  
عنَا كقولك : متراخٍ ومتباعد.  لمتواضع خمارها. ويقال : إن بلدكم وضعت بغير هاء إذا واضع أبو عبيد عن األصمعي : امرأة

ة   :وقال ذو الرمَّ

   دواء لَغْول اللاُّ  املتواضع  
البعير َحَكمته  وضع ما بيننا أي بعد. ويقال : تواضعووقال األصمعي : هو المتخاشع من بُعده تراه من بعيد الصقاً باألرض. 

 إذا طامن رأسه وأسرع. ويراد بَحَكمته لَْحياه. وقال ابن مقبل.

اُ واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع مسريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريه  نَّ  ريريريريريريريريريريََ  فريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ

  
 خمريريريريريريريريريريريريريريريريريّويريريريريريريريريريريريريريريريريرية أعريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريرياُّه وكريريريريريريريريريريريريريريريريريراكريريريريريريريريريريريريريريريريريره  

  
 : رملة معروفة. الوضيعة وِلوى

ع وقال أبو عبيدة : فرس  إذا كان يفترش وظيفه ، ثم يُتبع ذلك ما فوقه من خلفه ، وهو عيب. موّضِ

 : منضود. موّضع النعامةُ بيضها إذا َرثَدته ، وهو بَْيض وّضعتو

 أي تخنيث. توضيع وأخبرني المنذري عن أبي العباس أنه قال : يقال في فالن

 مخنَّثا. إذا كان موضَّع وفالن

ً  عند فالن وَضْعت وقد .وضيع ويقال للوديعة : فالن بعيره إذا كان قائماً فطامن من  اتّضع: إذا استودعته وديعة. ويقال  وِضيعا

 : عنقه ليركبه ، وقال الكميت 

َ اد   بريريريريريك اّتضريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريه   أصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريَه فريْرعريريريريريا  فريريريريري 

  
 ُّيريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريراكريريريريريريريريريبريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا يف اجملريريريريريريريريري   ذا ركريريريريريريريريريبريريريريريريريريريوا 

  
 .وضعته فاتّضع متعّدياً. وقد يكون الزماً يقال : اتّضع فجعل

 : الروضة. الواضعة عمرو عن أبيه قال :

 وُوكست وأُوِكست. أُوضعتوفي مالي  ُوِضعت أبو عبيد عن اليزيدي :

 وموقِعة أي محبّة. َمْوِضعة الفراء له في قلبي

 :وقال جرير  واتَضعَ  : شجر مثل الثَُمام وجمعه الَضعَة أبو عبيد عن األصمعي :ضعا : 
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   متخذا  يف َضَعوا  تريْوجلا 
 .َضعَوات نُقص منها الواو ، أال تراهم جمعوها َضْعَوة كانت في األصل ، الضعة قلت

 إذا اختبأ ، وطعا بالطاء إذا َذّل. وطعا إذا تباعد أيضاً. ضعا ثعلب عن ابن األعرابي : قال :

 وكأنه اتخذ فيها تولجا أي َسَرباً فدخل فيه مستتراً. الضعوة إذا اختبأ ، وقال في موضع آخر إذا استتر مأخوذ من ضعا قلت قوله

فَل. األضعاء ثعلب عن ابن األعرابي :  الّسِ

 ابب العني والصاد

 [وا يء]ع ص 
 ، صعا ، صوع ، وصع ، عوص.عصا ، عيص 

 [.مهمل]وعص. 

قال أبو عبيد قال الكسائي وغيره :  .«عن أهلك عصاك ال ترفع»: أنه قال لرجل  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي عصا : 

 التي يَضرب بها ، وال أمر أحداً قّط بذلك ، ولكنه أراد األدب. العصا يقال : إنه لم يُرد

قوا جماعتهم. عصا االجتماع واالئتالف ، ومنه قيل للخوارج : قد شقُّوا صاالع قال أبو عبيد : وأصل  المسلمين ، أي فرَّ

المسلمين ، ومنه قيل للرجل إذا أقام  عصا إياك أن تكون قاتالً أو مقتوالً في شقّ : يقول  العصا وقول القائل : إياك وقتيل

 : وألقى بََوانِبَه ، وقال الشاعر  عصاه بالمكان واطمأّن واجتمع إليه أمره : قد ألقى

 اسريريريريريريريريريريريريريريت ر  هبريريريريريا اللوى و فريريريريريأل ريريريريريه عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريا 

  
 كريريريريريريريريمريريريريريريريريا قريريريريريريريريرَّ عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا   إل ب املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريرير 

  
 : ، وقال َمْعن بن أوس الُمَزني  العصا ويقال للرجل إذا كان رفيقاً حسن السياسة لما يلي : إنه لليّن

ريريريريريريريري  وادع لريريريريريريرينيَّ الريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه  وتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريلريريريريريريريريه   اتريريريريريريريريِ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا  ريريريريريريريري 

  
: كانت هذه امرأة كلّما تزّوجت زوجاً فارقته واستبدلت آخر ، وكان عالمة  عصاها وقال الليث في معنى البيت األول فألقت

 قناعها.إبائها أاّل تكشف رأسها فلّما رضيت آخر أزواجها كشفت 

حتى  أَْعصى ثم ضربته بها فأنا َعِصيت بالعصا . قال : وكرهها بعضهم وقالَعَصوته بالعصا أبو عبيد عن الكسائّي : يقال :

 ً  : ، وقال جرير  بالعصى قالوها في السيف تشبيها

 تصريريريريريريريريريريريريريريريف السريريريريريريريريريريريريريريرييوف وغتكم يريْعصريريريريريريريريريريريريريريريى هبريريريريريريريا

  
   ابريريريريرين الريريريريري ريريريريرييريريريريريون وذاك فريريريريريعريريريريريريريل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريري ريريريريريريريل  

  
 .العصا فيهم إذا عاث فيهم َعْيثاً ، واالسم يَْعَصى فهو عصاهوي القوم بسيفه ف َعِصيَ  وقال أبو زيد :

جيّدة أي يتوكَّأ. ويقال  عصا على يعتصي . وهوبالعصا إذا ضربه يعصوه َعْصواً  فهو عصاه بالعصا أبو نصر عن األصمعّي :

 : ً  وشديد العصا ويقال للراعي إذا كان قوياً على إبله ضابطاً لها إنه لُصْلب .ِعِصيّ : في الجمع. ويقال  ُعِصيّ و َعَصوانو عصا

 :ومنه قول ُعَمر بن لَجأ  العصاء

   ص ْل   العصا جاف  عن التعزُّل 
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ّية من العصريريريريريريريريا أبو عبي  عن األصريريريريريريريريمعّي يف  ب تةريريريريريريريريبيه الرجل أببيه : . قال أبو عبي  هكذا قال ، وأان الع صريريريريريريريريَ
يَّة أمسسريريبه ،  ال أن يراد به أن الةريرييء اجلليل  منا يكون يف ب ئه صريريغتا  ، كما قالوا :  ن الَ ْرُ  عصريرياال من الع صريريَ

 .الع َصيَّة من العصا من األفيل. فيجوُّ على هذا املع  أن ي ال :
يكون بعده  تُضرب مثالً لالجتماع ، ويضرب انشقاقها مثالً لالفتراق الذي ال العصا: وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال 

ً  اجتماع. وذلك أنها ال تُْدعى  إذا تشقّقت. عصا

 : وأنشد 

ة  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريا العصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ا ِطيريريريريريريريّ ْعبريريريريريريريَ  فللريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 هريريريريريريريي الريريريريريريرييريريريريريريريُو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىتَّ وهريريريريريريريي أمريريريريريريريِس  ريريريريريريرييريريريريريريريع  

  
ب مما كانا فيه من األُْنس واجتماع الشمل ، والثاني أن ذلك مصيبة  قوله : هللف له معنيان : أحدهما أنها الم التعجب ، تَعَجَّ

 موِجعة فقال : هلل ذلك يفعل ما يشاء ، وال حيلة فيه للعباد إاّل التسليم كاالسترجاع.

 ً  تقريع.: المالمة إذا بالغ في َعْذله. ولذلك قيل للتوبيخ  بعصا ويقال : قرع فالن فالنا

 :فالن أي يدبّر أمره ويليه. وأنشد  عصا وقال أبو سعيد : يقال فالن يَُصلِّي

 كمست مي   ما َصلَّى عصاكو   
 أنها إذا اعوّجت ألزمها مقّومها َحّر النار حتى تلين له وتجيب التثقيف. العصا قلت : واألصل في تصلية

ها حتى تلين لغامزها. وتفاريق العصا يقال : صلّيت إذا انكسرت ُجعلت أِشظَّة  العصا عند العرب أن العصا الناَر إذا ألزمتها َحرَّ

 ، ثم تجعل األِشظَّة أوتاداً ، ثم تجعل األوتاد تواِدَي للِصرار.

 : للعصا لَجِذيمة األبرش ، وهي اسم فرس كانت من سوابق خيل العرب. ويقال العصا وكانت العصا يقال : هو خير من تفاريق

قُِرعت لذي الحلم ، وذلك أن بعض حّكام  العصا أمثالهم : إنومنهم من كره هذه اللغة ومن  عصاته بالهاء. يقال أخذت عصاة

يفّطنه بقرعها للصواب  العصا العرب أسّن وضعف عن الحكم ، فكان إذا احتكم إليه خصمان وزّل في اْلُحكم قََرَع له بعُض ولده

هو العاند النّحار ، ومنه : ، إذا لم يرقأ دمه  عاص ويقال : ِعرق .العصا فيفُطن له ، ويقال للقوم إذا استُذلوا : ما هم إال عبيد

 :قول ذي الرمة 

 هن من واطىء ت   مسويَّته و   
ً  فالن أميره عصى الجوف تنشخب ، يعني عروقاً تقطعت في الجوف فلم يرقأ دمها ويقال عواصيووناشج   يعصيه عصيا

ً و عليه.  استعصت عة إذا خرجت عن طاعة السلطان : قدالعبد ربه إذا خالف أمره. ويقال للجما عصىوإذا لم يطعه ،  ِعْصيانا

 بها. معتٍص  إذا توكأ عليها فهو بالعصا فالن اعتصى الريح إذا استقبل مهبَّها ولم يتعرض لها ، يعصى ويقال فالن

 يف.كلعبه بالس بالعصا إذا لعب َعِصي يَْعَصىوقال  بالعصا إذا ضربه عصاه يعصوه أبو العباس عن ابن األعرابي يقال :
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 إذا َصلُب. عصا قال : ويقال

ً  سميت العصا قلت كأنه أراد عسا بالسين فقلبها صاداً وروى األصمعي من بعض البصريين أن ألن اليد واألصابع تجتمع  عصا

وال إدخال  العصا ، إذا جمعتهم على خير أو شر ، قال : وال يجوز مد أعصوهم القوم عصوت: عليها ، مأخوذ من قول العرب 

 بالتاء عصاتي التاء معها ، قال وأول لحن سمع بالعراق هذه

 أّمه. ُعَصى وقد عاٍص  والفصيل عند العرب إذا لم يتبع أمه

 : وقول الشاعر : أنشده ابن األعرابي 

 أظلريريك ملريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريحضريريريريريريريريريريريريريريريريه ب لريريَك العصريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
 ذكر  من األرمسريريريريريرياُ مريريريريريريا لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه انسريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريا 

  
 البين هاهنا. العصا عصا قال

 : شديدة. عوصاء وداهية .ِعوص ِمن َعْوصاء ، وكلمة ِعوص يَْعَوصو،  عاص يَعَاص وقد .َعويص كالم يقالعوص : 

فالن بخصمه : إذا أدخل  أعَوصوإذا التَاث عليه ، فلم يهتِد لجهة الصواب فيه.  معتاصٌ  فهو يعتاص علّي هذا األمرُ  اعتاصو

 : عليه من اْلُحَجج ما َعُسر عليه المخرج منه. وقال لَبيد 

م وقريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  أعريريريريريريريريريريريريِوص   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريرية مريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريم الريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريل   فريريريريريريريْ  أمريريريريريريريأل اجلريريريريريريريَْ

  
 قال ذلك الليث ، وأكثر الكالم اعتاطت بالطاء. .اعتاصت قد: ويقال للناقة إذا ضربها الفحل فلم تَْلقح 

 .العََوص بينة َعْوصاء الَمْيثاء المخالفة : هذه ميثاء العوصاء شمر عن شميل :

: : الشدَّة ، وقال غيره  العوصاء فالن إذا ألقى بيت شعر صعَب االستخراج. أبو عبيد : عّوص ثعلب عن ابن األعرابي :

 : ال ابن أحمر أي شدَّة ، وق عوصاء أصابتهم

 مل تريريريريريريريريري ر مريريريريريريريريريا نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريج األرنريريريريريريريريري ج قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه 

  
َوَص دارس  مريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريري دو    ِدرَاس  أعريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال الباهلي : أراد دراس كتاب الموَصى عليها متجدد لغيرها.

: الغامض الذي ال يوقف عليه ، قال : والِمْعياص كل متشدد عليك فيما تريده منه قال والمعياص كل متشدد عليك  األعوصو

 منه.فيما تريده 

في آبائهم وقال  عيصو،  ِعيص قريش كرامهم ينتمون إلى أعياصو: منبِت خيار الشجر قال :  الِعيص قال الليث :عيص : 

 :العجاج 

   من عي  مروان    عي   َغِ م 
 : كما تقول : المنبت. وهو اسم رجل. وأنشد  الَمِعيصوقال 

كريريريريريريريريريريريريريريَ َُّ و   أل رنَّ ربريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريري    عريريريريريريريريريِ ة بريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريىت أانل ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من معادن بالد العرب. العيصانُ  وقال أبو عمرو

من الِسْدر والعَوسج والْنبع والَسلَم ومن العضاه كلها إذا اجتمع وتدانى  الِعيص الحراني عن ابن السكيت قال : قال ُعمارة :

 : ما التفَّ من الِعيص وقال الكالبي : الطَّرفاء الغَْيطلةُ ، ومن القََصب األَجَمةُ.والتّف. الجميع الِعصيان وهو من 
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 عاسي الةجر وك ر : م ل الَسَلم وال لح والسَّيال والِسْ ر والَسم ر والع ْرن   والعضاه.
 : وأنشد  الرجل : أصله. ِعيص وقال شمر :

 لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس عريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  و 

  
رْ قريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريري  وهريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريرياان  و    ُّ هريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 عيُصك أبو عبيد عن أبي زيد : من أمثالهم في استعطاف الرجل صاحبه على أقربيِه وإن كانوا له غير مستأهلين قولهم : منك

 :وأما قوله : وإن كان أِشبا. قال أبو الهيثم في قوله : وإن كان أشبا أي وإن كان ذا شوك داخالً بعضه في بعض. وهذا ذّم. قال 

 ي  أ   لعب  ال يس عِ و   
 صدق أي في أصل صدق. عيص فهو مدح أراد به المنعة والكثرة. ويقال هو في

 [.72يُوُسف : ] (قاُلوا نَ ْفِقُد ُصواَع اْلَمِلكِ )قال هللا جل وعّز : صوع : 

 ثالث: يؤنث ويذّكر. فمن أنّثه قال  الصاع: و: ذكر. وهو اإلناء الذي كان للملك يَشرب به. قال  الُصَواع سلمة عن الفّراء قال :

 مثل ثواب. أصواع مثل ثالث أَْدُور ، ومن ذكَّره قال : أصوع

 قال : هو المكوك الفارسّي الذي يلتقي طرفاه. (ُصواَع اْلَمِلكِ )وقال سعيد بن جبير في قوله : 

والِسقاية شيء واحد. وقد قيل : إنه كان من وِرق كان يكال به ، وربما شربوا به ، أخبرني بذلك  اعالُصوَ  وقال الحسن :

 أيضاً ِصيعاناً. الصاع المنذرّي عن ابن فهم عن محمد بن ساّلم عن يونس ويجمع

الذي بالمدينة أربعة  وسلمعليههللاصلىالنبي  صاعو .بالصاع أنه كان يتوّضأ بالمد ، ويغتسل وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 أمداد بمدهم المعروف عندهم.

هذا هو القفيز  صاعهموأربعة أمناء والمّد ربعه  الصاع وهو يأخذ من الَحّب قدر ثلثي ِمنا بلدنا. وأهل الكوفة يقولون : عيار

 الَحّحاجي ال يعرفه أهل المدينة.

 ليس فيها شيء. ، البقعة الجرداء الصاَعة وقال شمر : قال ابن شميل :

 .الصاعة يكسحها الغالم ، وينّحي حجارتها ، ويكرو فيها بكرته. فتلك البقعة هي الصاعةوقال : 

 : وأنشد ابن السكيت  .الصاع وبعضهم يقول :

 مريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريه يريريريريريريريريري اهريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياء كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريا

  
ي العريريريريريريريريري   يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع   ر و بريريريريريريريريريكريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْ

  
 كالحفرة.: المطمئن من األرض  الصاع وقال ابن السكيت :

 من أديم كالنَِّطع لندف القطن أو الصوف عليه. صاعة وقال ابن شميل : ربما اتخذت

عت وقال الليث : إذا هيّأت المرأة لندف القطن موضعاً يقال  .الصاعة موضعاً. واسم ذلك الموضع صوَّ

 البقلُ  تصّوع أبي عمرو : ابن السكيت عن الغنم وِصْعتها أصوعها وأَِصيعها إذا فرقتها. ُصْعت وقال اللحياني :
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 .تصوُّعا   ال ُو  ذا تفرقوا تصوَّع ، وتصّيع تصيُّعا   ذا هاج. وم له تصوَّ  وتصيَّح. وي ال تصوُّعا  
ع أبو عبيد عن األصمعّي :  الَشعَُر إذا تفّرق. تصوَّ

 كذلك.اإلبل  يصوع أقرانه إذا حازهم من نواحيهم ، والراعي يُصوع وقال الليث : الكِميُ 

 الكمّي أقرانه إذا حمل بعضهم على بعض أو أن يحمل عليهم فيفرق جمعهم. يصوع قلت : غلط الليث فيما فسَّر ، ومعنى

 إذا أراد سفادها أي فرقها. صاعها إبله إذا فّرقها في المرعى والتيس إذا أُْرسل في الشاء يصوع وكذلك الراعي

 : وأنشد أبو عبيد 

لريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريوى ُّنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم   يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوع عريريريريريريريريريري 

  
 لريريريريريريريريه ظريريريريريريريريأ ب كريريريريريريريريمريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريرمي   

  
 :وقال الليث في قوله  القوم وِصْعتهم إذا حملت بعضهم على بعض. ُصعتُ  ويقال :

   فيتّل يكسوها اللجاء األصيعا 
 .األصوعا قال : لو رّد إلى الواو ولقال

د والناكص واحد  الُمنصاعوالرجُل إذا انفتل راجعاً ،  انصاع وقال أبو عبيد :  : ؛ قال ذو الرمة والمعّرِ

ه الومسةريريريريريريريريريريريريريرييُّ وانكريريريريريري ر    فريريريريريريانصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع جريريريريريريانبريريريريريري 

  
لريريريريريريريَ     نْب ال أيتريريريريريلريريريريريي املريريريريري ريريريريريلريريريريريوب  والريريريريري ريريريريريَ حريريريريريَ لريريريريريْ  يريريريريريريَ

  
 إذا صغر. صعاوإذا َدّق ،  صعا أبو العباس عن ابن األعرابّي :صعا : 

 .ِصعَاءٌ  ، وهو طائر لطيف وجمعه الَصْعوة قلت : كأنه ذهب به إلى

 : طائر صغير. الَصْعو جمع األصعاءواألصول ، : وقال ابن األعرابي أيضاً : األعصاء 

قَاء. ِصعاء . قال وهو : أحمر الرأس وجمعهَصْعوة : صغار العصافير ، واألنثى الَصْعو وقال الليث :  على لفظ الّسِ

 كثير. َصْعووواحدة ،  َصْعوة قال : ويقال

ْعو ويقال : بل .والَوَضع و الصَّ  احد كما يقال جذب وجبذ وبض وضبَّ

إن العرش على َمْنِكِب إْسَرافيل ، وإنه ليتواضع هلل جّل وعّز حتى يصير »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي وصع : 

 .«الَوصع مثل

 الصغير في صغر جسمه.: إنه الصغير من أوالد العصافير ، ويقال : هو طائر شبيه بالعصفور  الَوْصع قال أبو عبيد يقال في

 صغارها خاّصة ، والجميع الِوْصعان. الَوَصعو الَوْصع وقال الليث :

 : صوت العصفور. الَوِصيعوقال : 

 : الطائر في شيء  الوصع في شيء من كالمهم ، إال أني سمعت بيتاً ال أدري َمن قائله ، وليس الوصع وقال شمر : لم أسمع

 أان  فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريا اقريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوَ  و ريريريريريريريريريريريوَّى 

  
بريريريريوب   عريريريرين مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريى اجلريريريريَ س َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريلريريريريى عريريريريَْ

  
 الحصى : يغيّبنه في األرض. يصعن قال

 َحَصى الَجبُوب أي يفّرقنها يعني الثفنات الخمس. يُصعن قلت : الصواب عندي :

 وهو أبو الروم. وأما َعيُصو فهو ابن إسحاق أخو يعقوب.
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 ابب العني والسني

 [وا يء]ع س 
 عسا ، عوس ، سعا ، عيس ، سوع ، وسع ، سيع ، وعس.

 مثله. عسا يعسووأبو عبيد عن األموّي : يقال للشيخ إذا َولّى وكبِر : عتا يعتُو ُعتِيّاً ، عسا : 

 إذا َغلُظت من العمل. تعسو ُعُسّواً  يُده عست قال : وقال األحمر :

 إذا كبِر. َعَساءً وَ  يَعسو َعْسَوةً  الشيخ عسا وقال الليث :

ً  ما قال األحمر ، ويجوز عسا قلت : والصواب في مصدر  مثل ُعتِيّاً. ُعِسيّا

 : ، وأنشد  َعِسى يَْعِسى َعسى ولغة أخرى :: النبات إذا غلظ. قال  عسا وقال الليث :

وون عريريريريريريريريريريريرين أركريريريريريريريريريريريريان عريريريريريريريريريريريريّز أورمريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   عن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريل عريريريريرياس   ذا مريريريريريا اصريريريريريريريريريريريريريريلْخَممريريريريريَ

  
 غلظت من العمل.يده إذا  عستوقال 

ٌد صاحب شرطة البصرة يكنى أبا  .العََساء وكان جالَّ

: حرف من حروف المقاربة وفيه ترّجِ  عسىو، والقََساُء مصدر قسا القلب يقسو  يعسو العود عسا مصدر العََساءُ  قال أبو بكر :

 : عبيد  وطمع. وهي من هللا واجب ومن العباد ظن ، وقد قال الشاعر فجعله يقيناً أنشده أبو

ة  و ظريريريريريريريريّن هبريريريريريريريريم كريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى   هريريريريريريريريم بريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريوفريريريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياوبريريريريريريريريريريريريون جريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريري  األمريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريال  

  
من هللا واجب ومن العباد ظن ، ألن العبد ليس له فيما تستقبل علم نافذ إاّل بدالئل ما شاهد ، وقد يجوز  عسى وقال ابن كيسان :

بأغلب الظن عليه وهو منتهى علمه فيما لم يقع ،  عسى أن تبطل الشواهد له على ما لم يكن فال يكون ما يُظن ، وقد اجتهد في

إال على علمه ، فهي واجبة من قِبَله على هذا ، وقد قال  عسى وهللا تعالى علمه بما لم يكن كعلمه بما كان ، فال يكون في خبره

 : إذا كانت أغلب الظن وأقواه ، فقال  بعسى الشاعر حين انتهى بظنّه عند نفسه إلى حقيقة العلم فمثّله

 هريريريريريريريريم بريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريوفريريريريريريريريةو ظريريريريريريريريّ  هبريريريريريريريريم كريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى 

  
 يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريريريريريون جريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريري  األمريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريال  

  
يتكلّم به على فعل  .َعَسينو،  عستاوللمرأة ،  عَستو،  َعَسيتمو،  عَسيناو،  عَسيت يجري مجرى لعَّل ، عسى وقال الليث :

 .، وال مفعول له وال فاعل يعِسي وال يعَسى ماض ، وأُميت ما سواه من وجوه فعله. ال يقال :

 .عِسى: وال يقال  عَسى وقال النحويون : يقال :

ُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا يف اْْلَْرضِ )وقال هللا جّل وعّز :  ُتْم ِإْن تَ َولَّي ْ د : ] (فَ َهْل َعَسي ْ اتفق القراء أجمعون على فتح السين  [22مَحمَّ

 بكسر السين.« عِسيتم فهل»إاّل ما جاء عن نافع أنه كان يقرأ :  َعَسْيتُمْ  من قوله

 فتح السين. َعَسْيتُمْ  على أن الصواب قوله عسى ، فدل موافقته القراء على [129األعَراف : ] (َعُدوَُّكمْ )وكان يقرأ : 

 : الناقة التي يُشّك فيها أبها لبن أم ال. الُمْعِسية وقال ابن األعرابي :
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 : وقال الشاعر 

و بريريريريريريريري  عريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريا   مريريريريريريريريَ
 
  ذا املريريريريريريريري

  
ن   ْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ِك  ملريريريريريريريريريريريريري رِيريريريريريريريريريريريريريُّ     ريريريريريريريريريريريريريّ  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ما أُْحِصن واّدخر ِمَن الطعام.: جريُّه : وكيله ورسوله : والُمْحَصن 

: من الجواري  الِمْعَساءُ وبه أن يفعل ذاك كقولك أحر به.  أعسوأن يفعل ذاك ؛ كقولك : َمْحراة ،  لََمْعساة وقال اللحياني : إنه

أَت.المراِهقة التي يَظّن من رآها   : وأنشد ثعلب  أنها قد توضَّ

 أمل تريريريريريريريريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريريه أ  يريريريريريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اِء اجلريريريريريريريريريواري و   ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريِ

  

يريريريريريريريريريريريريْ  ولريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرين  يريريريريريريريريريريريريْ  وال نريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِ   عريريريريريريريريريريَ ي جريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريِ

  
في حيضها ،  الجواري : يسيل الدم عليه كالمرأة التي لم تأخذ الِحْشَوةَ  كمعساء تركته: قال : هذا رجل طعَن رجالً ، ثم قال 

 فدمها يسيل على فخذيها ، وقوله. يداً بيد ، أي طعنه كفاحاً ولم أطعنه َختاْلً.

 : الشمراخ من شماريخ العَْذق في لغة بلحارث بن كعب. العاسي أبو عبيد عن األموي :

 .عاٍس  : األرزان الُصْلبة قلت وواحدها األعساء وقال ابن األعرابي :

 : وأنشد  عياله ويعولهم أي يقوتُهم. يعُوس هو: أخبرني اإليادّي عن شمر قال يقال عوس : 

ْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريم  سريريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريَ ى كريريريريريريريان حي  ي يريريريتريريريريريريريامريريريَ   ريريريلريريريّ

  
 يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوهتريريريريريريريريريريريم يف كريريريريريريريريريريريّل عريريريريريريريريريريرياُ جريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريري و  

  
ً  فالن معاشه عاس سلمة عن الفراء :  ورقَّحه واحد. َعْوسا

ً  فالن مالَه عاس وقال أبو زيد :  ورقَّحه واحد. َعْوسا

ً  فالن مالَه عاس وقال أبو زيد :  ماٍل بمعنى واحد. عائسو، وساسه سياسة إذا أحسن القيام عليه. وإنه لسائس ماٍل ،  َعْوسا

ً  على عياله عاس: أبو العباس عن ابن األعرابّي : يقال  الِكباش البيض. قال :  العُوسوإذا كّد وكدح عليهم. قال :  يَعُوس َعْوسا

 : الطوفان بالليل. قال : والذئب طلب شيئاً يأكله. العََوسانو العَْوسووقال الليث :  : الشَّْربَة من اللبن وغيره. واسةالعُ و

 وّصاف. أعوس : الصيقل. ثم قال : ويقال لكل وّصاف لشيء : هو األعوسوقال : 

 : وقال جرير 

ى هبريريريريريريريا ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريلريريريريو السريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريوف وغريريريريتكريريريريم يريريريريريَ

  
ون وذاك فريريريريريريريريعريريريريريريريري  يريريريريريريريري   ل األعريريريريريريريريوس   ابريريريريريريريرين الريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
وذاك فعل الصيقل. والقصيدة لجرير : وتفسيره إبداله قافية هذا البيت بغيرها. والرواية  األعوس قلت : رابني ما قاله في

 : الصيقل ليس بصحيح عندي. األعوس معروفة وهي الميّة طويلة. وقوله

 ، وهو دخول الخّدين حتى تكون فيهما َهْزمتان وهو عوساء ، وامرأة أعوس : مصدر قولك رجل العََوس وقال ابن دريد :

 .العََوس

 :من الخنافس : الحامل وأنشد  العََواساء أبو عبيِد عن القَنَاني :
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   بكرا عواساء تريَفاسى م ْ رِ  
 األرض التي لم توطأ.:  الِميعاس أبو عبيد عن أبي عمرو :وعس : 

 رمل.؛ السهل الليّن من ال األوعس وقال األصمعي :

 : وأنشد  ، الطريق. الميعاس وقال ابن بُُزْرَج :

هريريريريريريريريريوراِ  و اَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا و    ريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا     مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
،  أوعس ورمل الَوْعساء ، وهو الرمل الذي تَُسوخ فيه القوائم. واالسم الَوْعس : المكان الذي فيه الرمل الميعاس وقال الليث :

 :. وأنشد الَوْعساء وهو أعظم من

   ألِبْسن ِدْعصا  بني ظهري أو عسا 
 :وقال جرير 

   مسيَّ اهِلَ ملة من ذا  املواعيس  
 :وأنشد ابن األعرابي 

   أل ه طال بوعسة اََّْومان 
وأنشد  باألعناق إذا مددن األعناق في سعة الَخْطو. واعسن : ضرب من سير اإلبل في السرعة. تقول : المواعسة وقال الليث :

 : 

 كريريريم اجريريريتريريرينب مريريرين لريريرييريريريريريريريل  لريريرييريريريريريريريك واعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
 بلريريريريريريريا البيريريريريريريريَ  أعلريريريريريريرياق املهريريريريريريريارى الةريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريع  

  
 : اإلقدام في السير. المواعسة : المباراة في السير وهي المواضحة. أبو عبيد المواعسة وقيل :

 فاستثاره إبليس ألهل الجاهلية فعبدوه.: اسم صنم ُعبد زمن نوح فغّرقه هللا أيام الطوفان ودفنه  ُسواع قال الليث :سوع : 

 .ساعة من الليل أي بعد ُسْوع من الليل ، وبعد ُسَواع وقال اللحياني : يقال : أتيته بعد

 :قال  السَُّوعاء وهو الَمْذي وهو السُّواع مأخوذ من السُّواعيُ : أبو العباس عن ابن األعرابي قال 

 .عاءهُسوَ  ويقال : ُسع ُسع إذا أمرته أن يتعّهد

 .الُسوعاء وقال أبو حاتم : أخبرني أبو عبيدة أنه قال لرؤبة : ما الَوْدي. فقال : يسّمى عندنا

محدود : الَمْذي الذي يخرج قبل النُْطفة. وقد أَْسرع الرجُل وأنشر إذا فعل ذلك ، حكاه عن أبي العََميثل  السوعاء وقال شمر :

فيموت الَخْلُق كلُّهم عند الصيحة  ساعة ألنها تفجأ الناس في ساعة امة ، سّميت: الوقت الذي تقوم فيه القي الساعةووغيره. 

: جزء من آخر  الساعةو [29: يس ] .(ِإْن كاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة واِحَدًة فَِإذا ُهْم خاِمُدونَ )األولى التي ذكرها هللا ، فقال : 

ً و ساعات الليل والنهار ، وتُجمع  .ُسويعة . وتصغّرساعا

 .ساعة والليل والنهار معاً أربع وعشرون

 ، وقد أضْعت الشيء وأََسعته. سائع ويقال : هو ضائع .ساعة وإذا اعتدال فكل واحد منهما اثنتا عشر

ً  هي ساعتواإلبل أي أهملتها.  أسعت أبو عبيد عن أبي عمرو : وهي  .ِمْسياع ، وناقة سائع . ومنه قيل : ضائعتَُسوع َسْوعا

 َرْعي.الذاهبة في ال
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 .تسوع وقال شمر : يقال : تَِسيُع مكان

 وهو المضياع للمال. ِمْسياع : تدع ولدها حتى يأكله السبع. ورجل مسياع قال : وناقة

 ويقال : ُرّب ناقة تُسيع ولدها حتى يأكله السباع.

 .ساعة بعد ساعة ويقال : ساوعت األجير إذا استأجرته

 : الَهْلكى ، والطاعة : المطيعون ، والجاعة : الجياع. الساعة وقال ابن األعرابي :

أطاق أن يعينه على عمله : قال  [37الصافات : ] (فَ َلمَّا بَ َلَغ َمَعُه السَّْعيَ ): َسلمة عن الفراء في قول هللا جّل وعّز سعا : 

 الزّجاج.وكان إسماعيل يومئٍذ ابن ثالث عشرة سنة ، ونحَو ذلك قال : وقال  .سعيهو

والذهاب بمعنى واحد ؛ ألنك تقول للرجل  السعي قال : [9الُجُمعَة : ] (فَاْسَعْوا ِإىل ِذْكِر هللاِ )وقال الفراء في قوله جّل وعّز : 

 في األرض وليس هذا باشتداد. يسعى هو: 

َوَأْن َلْيَس ِلْْلِْنساِن ِإالَّ ما )في كالم العرب التصّرف في كل عمل. ومنه قول هللا جّل وعّز :  السعي وقال الزجاج : أصل
 فاقصدوا ، وليس معناه العَْدو. (فَاْسَعْوا ِإىل ِذْكِر هللاِ )معناه : إاّل ما عمل. قال ومعنى قوله :  [39النّْجم : ] (َسعى

 لصالة فال تأتوها وأنتمإذا أتيتم ا»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  بمعنى العَْدو في كالم العرب ، ومنه السعي قلت : وقد يكون

 في هذا الحديث العَْدو. فالسعي «، ولكن ائتوها وعليكم السكينةُ ، فما أدركتم فصلُّوا ، وما فاتكم فأتُِموا تسعَون

 ويقوم أهلَه أي يقوم بأمرهم.: . قال ُسعاة الذي يقوم بأمر أصحابه عند السلطان. والجميع الساعي اللحياني :

 : على عياله أي يتصّرف لهم ، كما قال الشاعر  يسعى ويقال ؛ فالن

ّل بريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريك   أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى جريريريريريريريريري 

  
 كريريريريريريريريريل امريريريريريريريريريرىء يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريي  

  
من الكالم النجاة من نجا ينجو ، والفالة من فاله يفلوه إذا قطعه عن الرضاع ، وعصاه  الَسعَاة : التصّرف. ونظير الَسعَاةو

 : ه أي أولعت غراةً قال يعصوه َعَصاة ، والغراة من قولهم : َغِريت بِ 

 ال  ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى غريريريريريريريريريريريريراتريريريريريريريريريريريريك  ان

  
 قريريريريريريريريبريريريريريريريريل  مريريريريريريريريا قريريريريريريريري  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى بريريريريريريريريلريريريريريريريريا األعريريريريريريريري اء   

  
 وفعلت ذلك رجاة كذا وكذا ، وتركت األمر خشاة اإلثم ، وأذى به أذّى وأذاة.

 إذا قصد. سعىوإذا عمل ،  سعىوإذا عدا ،  سعىوإذا مشى ،  سعى وقال أبو العباس عن ابن األعرابي :

 أي اقصدوا. (فَاْسَعْوا ِإىل ِذْكِر هللاِ )قال وقوله : 

بصاحبه إلى سطانه فتمِحل به. وأراد بقوله :  يسعى الذي بالساعي ، أراد لغير ِرْشدة الساعي وُروي عن ابن عباس أنه قال :

 لغير رشدة : أنه ليس بثابت النسب من أبيه الذي ينتمي إليه.

 سعى به ، والثاني السلطان الذي المسِعيّ  ؛ أحدهم بسعايته وتأّوله أنه يُهلك ثالثة نفر مثَلث الساعي وُروي عن كعب أنه قال :
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ا رب   نفسريريه ،  ى م ل ا  إلهالكه ثالثة نفر ، ومما حيّ ق ذلك السريرياعي بصريريامسبه  ليه مسىت أهلكه ، وال الث هو
 واملامِسل وامس . الساعيو فالَ ّتا   «لة قريّتا ال ي  ل اجل»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىال ابه عن اللا 

 إذا عمل عمل الصدقات فأخذها من أغنيائها ورّدها في فقرائها. سعى يسعى ، وقد ُسعَاة وجمعه ساعٍ  ويقال لعامل الصدقات :

 : وقال عمرو بن العّداء الكلبّي 

بريريريريريريريَ ا اال  فريريريلريريريم يريريري ك لريريريلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريى عريريريِ ريريريريريريريَ

  
 فريريريكريريرييريريريف لريريريو قريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريى عريريريمريريريرو عريريري ريريريريريريريالريريريني  

  
موا على آبائهم وال يسترقّوا. َساَعْينَ  وفي حديث عمر أنه أُتِي في إماء ونساء  في الجاهليّة ، فأمر بأوالدهّن أن يقوَّ

ال تكون في الحرائر ، إنما تكون  المساعاة قال أبو عبيد : وأخبرني األصمعّي أنه سمع ابن عون يذكر هذا الحديث فقال له : إن

 في اإلماء.

 الزنى. المساعاة قال أبو عبيد : ومعنى

 على مواليهّن فيكِسبن لهم. يسعَين وخّص اإلماء بالمساعاة ألنهن كن

 في فََكاك ما رّق من رقبته ، فيعمل فيه يسعى العبد إذا َعتَق بعضه وَرّق بعضه ، وذلك أنه استسعاء قلت : ومن هذا أُخذ

 ألنه يعمل فيه. سعاية ويتصّرف في كسبه حتى يْعتِق. ويسمى تصرفه في كسبه

العبد  استُسِعي مالكها ، فَضرب عليها ضريبة تؤّديها بالزنى ، ومنه يقال : ساعاها األمة إذ مساعاة : المساعاة وقال أبو الهيثم :

 في ثلثي رقبته. يُستسعىو، وليس له مال غيره ، فيعتق ثلثه في رقبته ُسوِعَي في غلته فالمستسعَى الذي يُعتقه مالكه عند موته 

 يكون في الصالح ، ويكون في الفساد. السعيو: أن يساعيه في حياته في ضريبته.  المساعاةو

ا َجزاُء الَِّذيَن ُُيارِبُوَن هللَا َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اْْلَْرِض َفساداً )قال هللا جّل وعّز :  نصب قوله  [33الَمائدة : ] (ِإَّنَّ

في األرض للفساد. وكانت العرب تسمي أصحاب الَحَماالت لَحْقن الدماء وإطفاء  يسعون ألنه مفعول له ، أراد : (َفساداً )

 في صالح ذات البين. لسعيهم ؛ ُسعَاة النائرة

 : ومنه قول زهير 

 سريريريريريريريريريريريريريريريعى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعيريريريريريريريا  غيِظ بن م رَّأب بعريريريريريريري مريريريريريريريا

  
  تريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريّزل مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب  لريريريريريريريريريري ُ 

  
ً  أي  َمسعاة لسعيهم واحدتها مساعي في الصلح وَجْمع ما تحّمال من ديات القتلى. والعرب تسمي مآثر أهل الشرف والفضل سعيا

 اسم من ذلك ، ومن أمثال العرب : شغلت َسعَاتِي جدواي. السَّعاةوفيها ، كأنها مكاسبهم وأعمالهم التي أْعنوا فيها أنفسهم. 

شغلتني أموري عن الناس واإلفضال عليهم. : هذا مثالً للرجل يكون شيمته الكرم غير أنه ُمعِدم. يقول قال أبو عبيد : يُضرب 

 ومن أمثالهم في هذا : بالساعد تبطش اليد.

 الكسب على نفسه والتصّرف في معاشه. بالسعاة قلت كأنه أراد

 لغاَرْيه أي يسعى ومنه قولهم : المرء
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اليهود واللصارى : هو رئيسهم الذي ي ص رون عن رأيه وال ي ضون أمرا  دونه.  ساعيو يكس  لب له وفرجه. 
: الوا    لسريريريريريرياعي وي ال أراد .سريريريريريرياعيه وهو الذي ذكره مس َذيفة ف ال :  ن كان يهود   أو نصريريريريريريرانيا  لتدَّنه عليّ 

من و  عمال  على الذي عليه من املسريريريريريريلمني ، وهو العامل. ي ول ي لصريريريريريريف  مله. و ن مل يكن له  سريريريريريريالُ. وقّل 
 عليهم. ساع   قُو فهو

 أبو عبيد عن الكسائي : مَضى من الليل ِسْعو وَسْعواء ممدود.

عواء مذّكر ، قال وقال : بعضهم : الِسْعوا فوق الساعة من الليل. وكذلك الِسعواء من النهار.  وقال ابن بُُزْرَج : الّسِ

 والنهار.ويقال كنا عنده ِسْعواوات من الليل 

الَشَمعة قال : واألسعاء : ساعات الليل ويقال للمرأة : الَسْعوة الساعة من الليل. والَسْعوة : أبو العباس عن ابن األعرابّي : قال 

 البذيئة الجالعة : ِسْعوة وِعْلقَة وِسْلقة.

ً عاسها يعيسها َعْيس : ماء الفحل. يقال العَْيسُ : الحراني عن ابن السكيت قال عيس :  ، وهي  عيساءو أعيس جمع الِعيسو. ا

 اإلبل البيض يخالط بياَضها شيء من شقرة.

ً  الفحُل من اإلبل الناقةَ  عاس وقال أبو عبيد :  إذا ضربها. يعيسها َعْيسا

ج   : ماء الفحل. وأنشد بيت طرفة. العَْيسُ : وقال شمر : قال أبو عبيدة والمؤّرِ

   سأمسل  َعْيسا َصْحَن َسمِّ 
 يقتل ، ألنه أخبث السّم. ْيسالعَ وقال 

 :قال شمر : وأنشدنيه ابن األعرابّي 

   سأمسل   علسا صحن سّم 
 الناقة أي يضربها. يعيس بالنون : وقال النضر : الجمل

 .أْعيس أبو عبيد عن األصمعّي : إذا خالط بياَض البعير شْقرة فهو

في أصل البناء فُْعلة  الِعيسةوقال :  .أعيس : لون أبيض مشرب صفاء في ظلمة خفيّة. يقال : جمل الِعيسةو العَيس وقال الليث :

: اسم نبّي هللا صلوات هللا  عيسىوقال :  .أعيس على قياس الصُّهبة والُكْمتة ، وإنما ُكسرت العين لمجاورتها الياء. قال : وظبي

قال : وإذا استعملت الفعل  .العَيَس وكأن أصل الحرف من: ئدة فسقطت. قال بضّم السين ؛ ألن الياء زا ِعيُسون عليه يجمع :

 شبه فُعلى. عيسىوقال  .عاس يعيس أو َعيَِس يَْعيَس منه قلت

: وموَسْون مثل المصطفون واألدنون في الرفع ، وفي النصب والخفض  عيَسون: وموسى  عيسى وقال ابن كيسان في جمع

 المصطفين واألَدنين.

: اسم أعجمّي ُعدل عن لفظه باألعجميّة إلى هذا البناء وهو غير مصروف في المعرفة ؛ الجتماع  عيسى ّزجاج :وقال ال

فِْعلى. فاأللف تصلح أن تكون للتأنيث فال تنصرف في معرفة  ِعيسى العجمة والتعريف فيه. ومثال اشتقاقه من كالم العرب أن

 وال نكرة. ويكون اشتقاقه من
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، وا  ر من الَعْوس وهو السريريريياسريريرية ، ف لبه الواو  ء النكسريريريار ما قبلها. فأّما اسريريريم  الَعَيس أمس  ا ريريريي ني : 
 فمع ول عن أيس وع كذا ي ول أهل السر نية. وسلمعليههللاصلىنّا هللا 

بكسر السين وتشديد  سيٌ عيووموسى وما أشبههما مما فيه الياء زائدة قلت موِسيٌّ  عيسى أبو عبيد عن الكسائي : إذا نسبت إلى

 الياء.

ً  الزرعُ  أْعيَس وقال أبو عبيدة  الشعر : أبيضه. أعيس إذا لم يكن فيه َرْطب ، وأَْخلس إذا كان فيه رطب ويابس ، ورجل إعياسا

 : أبيض. أعيس َوْسم

ْسعاً. وقال بعض أهل الحجاز قال شمر : تسّمى الريح الجنوب النُعاَمى بلغة هذيل ، وهي األَْزيب أيضاً. قال بعضهم : نسميها مِ 

 : يُْسع بالياء مضمومة. وأما اسم النبي فهو اْليَسع. وقرىء : اللَّْيسع.

،  وسعك ما ليسعني رحمتُه كّل شيء ويقال : إنه وسعتورزقُه جميَع خلقه ،  وسع من صفات هللا تعالى : الذي الواسعوسع : 

َعَلى اْلُموِسِع )الرجُل إذا كثر ماله. قال هللا جّل وعّز :  أوسعوالِجّدة وقدرة ذات اليد. :  الُوْسعووهو المليء ،  ُموِسع ورجل
 ، وفرس استوسعو فاتّسع البيت وغيره وّسعتومن عيشه.  سعة ويقال : إنه لفي [236البَقََرة : ] (َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِ َقَدرُهُ 

 ذاك أي ما أطيقه. أسع ويقال : ما ماء لبني سعد. َوِسعو،  وُسع َوَساعة وقد وَذْرعه.في َخْطوه  سعة إذا كان جواداً ذا َوَساعٌ 

اللهم إني ال أحّل لَهم  لوسعتهم الناس أسع هذا األمر مثله. ويروى عن عمر أنه كان يقول : اللهم لو أستطيع أن يسعني وال

 يسعه الناس أي أطيقهم ، يقال : هذا الكيل أسع قوله : أنمعنى  أشعارهم وال أبشارهم ، من ظلمه أميره فال إمرة عليه دوني.

 هذا األمر وهذا األمر أسع عشرون َكْيالً على مثال قولك : أنا يسع عشرين كيالً ، وهذا الوعاء يسع ثالثة أمناء هذا الوعاء

لعشرين كيالً  يسع عشرين كيالً معناه : يسع واألصل في هذا أن تدخل فيه في وعلى والالم ؛ ألن قولك : هذا الوعاء .يسعني

 يسعه لها وعليها ، وتقول هذا الوعاء يتّسع على رجلي أي يسعولرجلي  يسع برجلي أي يسع لذلك ، ومثله هذا الُخفّ  يتَّسع أي

فيه عشرون كيالً ، واألصل في هذه المسألة أن يكون بصفة ، غير أنهم  يتَّسع الً أيفيه عشرون كي يسع عشرون كيالً معناه

ينزعون الصفات من أشياء كثيرة حتى يتّصل الفعل إلى ما يليه ويفضي إليه كأنه مفعول به ، كقولك كلتك واستحيتك ومكَّنتك 

َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّماواِت )وقال  كل شيء.رحمة هللا كل شيء ول وسعت: أي كلت لك واستحيت لك ومكَّنت لك. ويقال 
منك  فليسعهم الناس بأموالكم تََسعون إنكم ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىلها. وعن النبي  اتسع أي [255البقرة : ] (َواْْلَْرضَ 

: يقول  [115البَقََرة : ] (هللِا ِإنَّ هللَا واِسع  َعِليم  فَأَيْ َنما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه )قال أبو إسحاق في قوله تعالى :  .«بََسُط الوجه

 على الناس في شيء رّخص لهم. توسعة يدّل على أنه (ِإنَّ هللَا واِسع  َعِليم  )أينما تولوا فاقصدوا وجه هللا بتيممكم القبلة 
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قال أبو  [47الذّاريَات : ] (أِبَْيٍد َوِإَّنَّ َلُموِسُعونَ  َوالسَّماَء بَ نَ ْيناها)هذا أي هل تطيقه ، وقال هللا جّل وعّز :  تسع ويقال : هل

 فحذفت الواو. ِوْسعة أصلها السعةو .وّسع بمعنى أوسع ، جعل سعة إسحاق يقول : جعلنا بينها وبين األرض

ع عليه أي َسعْ  اللهم« : النوادر»بيتك معناه القرار فيه ، وفي  ليسعك ويقال :  عليه. وّسِ

: المحيط بكل  الواسع لما يُسأل. وهذا قول أبي عبيدة. ويقال يسع الَكثير العطايا الذي: من أسماء هللا  الواسع : قال ابن األنباري

 :أي أحاط. وقال  (َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً )شيء من قولهم : 

   أع يهم اجله  م  بريْله ما أسع  
 معناه : فدع ما أحيط به وأقدر عليه.

 أعطيهم ، ال أجده إال بجهد فدع ما أحيط به.والمعنى 

ً  به سيّعت يقال : بالجّص والطين والِقير. السَّيَاع الليث :سيع :   : ؛ أي طليت به َطْلياً رفيقاً ، قال القَطامّي  تسييعا

ٌن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا أن جريريريريريريريريريريرى  ريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريرياعريريريريريريريا  لريريريريريريريه  لريريريريريريريفريريريريريريري ن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريمريريريريريريريا بريريريريريريري ريريريريريريريَّ

  
 فقلَب. بالسياع ناه كما بطنت الفدنقلت : مع .السَّياعو السَّياع قال يجوز

 الطين. السَّياع ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ً  : خشبة مملّسة يطيَّن بها والفعل منه سيّعته الِمْسيَعة وقال الليث  :أْي طينته تطييناً ، وقال رؤبة  تسييعا

   من ِ ّلها ماء السراب ألسيعا 
 أيضاً : شجر اللُبان وهو من شجر العضاه له ثمرة كهيئة الفُستق. السَّياع بعضهم :قال يصفه بالرقّة. وقال الليث : قال 

 قال ولثاهُ مثل الُكْنُدر إذا َجَمد.

 ابب العني والزاي

 [وا يء]ع ز 
 ، عوز ، زوع ، وزع ، وعز ، زعا. (عزو)عزا 

أي إلى  ؟هذا الحديث تَْعِزي ويقال : إلى من إذا نسبته. َعْزواً أَعِزيه و أعزوه إلى أبيه ، عزوته أبو عبيد وغيره :: (عزو)عزا 

قال أبو عبيد «. الجاهلية فأِعضوه بهن أبيه وال تْكنُوا تعّزى بعََزاء من»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىمن تَْنميه. وُروي عن النبي 

ى : قال الكسائي : قوله  : يعني انتسب وانتمى كقولك : يالفالن ويا لبني فالن ، وقال الراعي  تعزَّ

 فريريريريريلريريريريريمريريريريريريريا الريريريريريتريريريريري ريريريريريريريه فريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريلريريريريريريريا ورجريريريريريريرياهلريريريريريم 

  
وا   لريريريريريريريكريريريريريريريلريريريريريريري      اعريريريريريريريتريريريريريريريزيريريريريريريريلريريريريريريريا لريريريريريريريعريريريريريريريامريريريريريريريرو َدعريريريريريريريَ

  
 : وقال بشر بن أبي خازم 

 نريريريريريعريريريريريتريريريريريزي و  نريريريريريعريريريريريلريريريريريو الريريريريري ريريريريريوانريريريريريس  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريوف

  
رأب الريريريريريريلريريريريريريحريريريريريريور مريريريريريرين الريريريريريريري ُ و   عريريريريريريَ  ا ريريريريريرييريريريريريريريل  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هللا  يتعز بعزاء من لم»الحديث اآلخر :  وأما أي إلى من تَسنده. ؟تَعزيه وقال إن جريح حدث عطاء بحديث فقيل له : إلى من

ى بعزاء فإن له وجهين : أحدهما أال «فليس منّا ن فتكون دعوة المسلمين الجاهلية ودعوى القبائل ولكن يقول يا للمسلمي يتعزَّ

 واحدة غير منهي عنها.
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ِإَّنَّ ّلِِلَِّ َوِإَّنَّ ِإَلْيِه )في هذا الحديث التأّسي والتصبّر ، فإذا أصابت المسلَم مصيبة تَْفَجعُه قال :  التعّزي والوجه الثاني أن معنى
 من التعزية هللا إيّاه ، فأقام االسم ُمقَام المصدر الحقيقّي وهو بتعزية هللا أي بعزاء ؛ كما أمره هللا تعالى. ومعنى قوله : (راِجُعونَ 

يت  (َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِ ماِل ِعزِينَ ):  عزّ و؛ كما يقال : أعطيته عطاء ومعناه أعطيته إعطاء. وأما قول هللا جّل  عزَّ

، فكانوا عن يمينه وعن شماله جماعات في  ِعْزوة جمع ِعُزونوِخلَقاً ِخلَقا ، وجماعة جماعة ،  (ِعزِينَ )فمعنى  [37المعَارج : ]

 تفرقة.

 ونقصانها واو. .عزون ُعصبةٌ من الناس فوق الَحْلقة. والجماعة الِعَزة وقال الليث :

 . وهي مثل ِعَضة أصلها ِعْضوة. وقد مّر تفسيرها.ِعزة ، كأن كل جماعة اعزازها أي انتسابها واحد عزة ِعْزوة قلت أصل

 عّزيت على المصائب. وتقول العزاء : صبور إذا كان حسن لعِزيّ  ممدود. وإنه يَْعَزى عزاء الرجلُ  َعِزي وقال الليث يقال

 ً ً  هأي أّسيته وضربت له األَُسى وأمرت أعّزيه تعزية فالنا : الصبر نفسه عن كل  العزاءوأي تصبَّر تصبّراً.  باْلعزاء فتعّزى تعّزيا

 ما فقدت.

: إليهم ، مِحقّا كان أو باطالً ، وانتمى إليهم مثلُه. قال  اعتزى إذا يعزوها َعْزواً  فالن نفَسه إلى بني فالن عزا وقال أبو زيد :

 والنِْمو ويقال : النِْميَة. الِعزوة واالسم

ْحر يقولون الجماعة مأخوذة من هذا. الِعزةوقلت :  ما كان كذا وكذا كما نقول  يَْعزى وقال الليث : كلمة شنعاء من لغة أهل الّشِ

 نحن : لعمري لقد كان كذا وكذا.

 كأنّها كلمة يتلّطف بها. وكذلك يقولون َعْزَوى: لغة مرغوب عنها يتكلم بها بنو َمْهرة بن َحْيدان يقولون  العَْزو بن دريد :وقال ا

 : حي من الجّن والعرب تقول : إن النعام مراكب الجّن وقال ابن أحمر يصف الظليم  َعْزوان قال : وبنو .يَعزى

ؤجريريريريريريريريريريريَؤه   ْزوان جريريريريريريريريريريري  ْه بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
رو    الريريريريريريريريريريريريريريريريريرأَس غريريريريريريريريريريريريريريريريريت قريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريرياُّع ُّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال الليث : االعتزاء : االتصال في الدعوى إذا كانت حرب. فكل من اّدعى في شعاره : أنا فالن بن فالن أو فالن الفالني فقد

 إليه. اعتزى

ليس  عازني قلت .عازني الشيء وأنت إليه محتاج. قال : وإذا لم تجد الشيء قلت : يعوزك : أن العََوز قال الليث :عوز : 

 بمعروف.

أي قّل عندي مع  يُعوزني األمر أعوزني: هذا األمر إذا اشتّد عليك وَعُسر ، وقال غيره  أعوزني وقال أبو مالك : يقال :

قال  الدهر إذا حّل عليه الفقر. أعوزهوالرجُل إذا ساءت حاله.  أعوز وقال الليث : : قليل الشيء. ُمْعِوز حاجتي إليه. ورجل

 : وهي الِخرق التي يلّف فيها الصبّي. وقال حّسان  المعاوز والجميع ْعَوزالمِ و

 مريريريريريريريريريريريريريريريوءودأب مريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرورأب يف مريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرياوُّو 

  
 آبمريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية مل تريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  

  
 : ُخْلقان الثياب ، لُفّ  المعاوز وقال غيره :
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 فيها الصّا أو مل يلّف.
 لَِوز تأكيد له ، كما تقول : تعساً له ونعساً. لعَِوز وقال ابن هانىء : يقال : إنه

 العََوز والمعروف : ضيق الشيء. العَْوز عمرو عن أبيه :

ما يُوِهف له وما يُشرف. قاله أبو زيد بالزاي قال أبو : لفالن شيء إاّل ذهب به ، كقولك  يُعِوز أبو حاتم عن أبي زيد يقال : ما

 أبي زيد صحيح ، ومن العرب مسموع. قال : وهو عند حاتم : وأنكره األصمعي.

 إذا عدل ، وشعا إذا هرب ، وقعا إذا َذلَّ ، وفعا إذا فتّت شيئاً. َزَعا أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي :زعا : 

ني عن ابن السكيت إلى فالن في ذلك األمر إذا تقّدمت إليه. وروى الحرا أوعزت: : التقِدمة. يقال  الَوْعز قال الليث :وعز : 

 بالتخفيف. َوَعَزت مخففاً. ونحو ذلك روى أبو حاتم عن األصمعي أنه أنكر َوَعزت ، ولم يُِجز أوعزتو َوعزت قال يقال :

ً  : كّف النفس عن هواها. يقال : الَوْزع قال الليث :وزع :  أي من  «َوَزعة ال بّد للناس من». وفي الحديث : وزعته أَزعه َوْزعا

من تقّدم منهم بغير أمره. وقال هللا جّل وعّز :  يزع في الحرب : الموكُل بالصفوف الوازعوبعضهم من بعض.  َزعيَ  سلطان

قاَل َرِب َأْوزِْعِِن َأْن )أي يُِكفّون. وجاء في التفسير : يُحبس أّولهم على آِخرهم. وأما قوله :  [83النَّمل : ] (فَ ُهْم يُوَزُعونَ )
  (َأْشُكَر نِْعَمَتكَ 

ألهمني. وتأويله في اللغة : ُكفّني عن األشياء إاّل عن شكر نعمتك ، وُكفّني عّما يباعدني  (َأْوزِْعِِن )فمعنى  [15األحقاف : ]

ً  بالشيء أوزعته و إسحاق الزّجاج المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال : يقال : قدعنك. هكذا قال أب إذا أغريته ،  إيزاعا

 (َأْوزِْعِِن )هللا إذا ألهمه. ونحو ذلك قال الفراء. قال معنى  أوزعه وقد .الَوُزوع بكذا وكذا أي ُمْغًرى به واالسم لموَزع وإنه

 ألهمني.

 الَجُزور فيما بيننا. وّزعنا قسمة. يقال: ال التوزيع وقال الليث :

 أي متفرقون. أوزاع يقال : أتيتهم وهم ، وهم الِفَرق من الناس. األوزاع قلت : ومن هذا أُِخذ

 أي يصلون متفرقين غير مجتمعين على إمام واحد.أوزاع  وفي حديث عمر أنه خرج ليلة في رمضان والناس

لناس وأوباش ، وهم الضروب المتفرقون ، وال واحد لألوزاع. وقال الشاعر يمدح من ا أوزاع وقال األصمعّي : يقال : بها

 : رجالً 

هريريريريم  لريريريريلريريريريريريريَه بريريريرييريريريريتريريريريريريريَك  جلريريريريمريريريرييريريريريع وبريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أمسريريريريْ

  
 مريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِق لريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريريّل  ألوُّاع  

  
يكفّه معناه : أن من  «الفرقان يزع السلطان أكثر ممن يزع َمن»في الحديث وهاهنا : بيوت منتبِذة عن مجتمع الناس.  األوزاع

أي ممن يكفّهم عن الشّر  َوَزعة السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفّه الفرقان باألمر والنهي واإلنذار. ويقال ال بّد للناس من

 والفساد.
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 : وقوله ُحَصيب الهذلّي يذكر قربه من عدّو له 

  ُّعريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم و ملريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرو 

  
َود   أيريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه أين هلريريريريريريريريريريريم يف هريريريريريريريريريريريذه قريريريريريريريريريريريريَ

  
 في هذه الواقعة أي سيستقيدون منا وازعهم يازعمهم لغتهم ، يريدون :قال : 

 الشيء بين القوم قسمته. وّزعتوبالشيء مثل أُلهمته وأُولعت به. قال :  أُوِزعتُ  أبو عبيد يقال :

: قدَّمته. وقال ذو الرّمة  ُزعته قال : ويقال : أبو عبيد عن األصمعّي َوَزعته فأنا أَزُعه : كففته. وُزْوعته فأنا أزعه مثله.زوع : 

 : 

  ريريريريريريريافريق الريرأس مري ريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريرييريريف قريلريريريريريريريه لريريريريريريريه و 

  
ْوُّ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريركريريريريريريريريريُو    ُّ ْع  لريريريريريريريريريزمريريريريريريريريرياُ وجريريريريريريريريريَ

  
 أي ادفعه إلى قدام وقّدمه.

 بالزمام أْي هيّج وحّرك. ُزعْ  راحلتك أي استحثّها ، وبعضهم يقول ُزعْ  وقال شمر :

وع وقال الليث :  لتنقاد.جذبك الناقة بالزمام  الزُّ

 : حّركته وقّدمته. ُزعته وقال أبو الهيثم :

 إذا عطفه. زاعه يزوعه وقال ابن السكيت :

 : وقال ذو الرّمة 

ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ كريريريورهريريريريريريريا يريريريس مريريريَ  أال ال تريريريبريريريريريريريا  الريريريعريريريِ

  
 عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا وال مريريريريريريريريرين ُّاعريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريم  

  
 الُشرط. .الزاعة ثعلب عن ابن األعرابي : قال :

من نبت ،  ُزوعة ، وصّوعته ، وذلك إذا جمعته لتفريقها بين ذّراه ، ويقال : تزّوعه الريُح النبت زّوعتِ  « :النوادر»وفي 

 ولُْمعة من بنت.

يخ  َزْوعة الثريد إذا اجتذبه بكفّه. قال : وزعت له يزوع : أخذك الشي بكفّك ، نحو الثريد ، أقبل الّزْوع وقال ابن ُدَريد : من البِّطِ

 إذا قطعت له قطعة.

 ابب العني والطاء

 ([وا يء)ع ط ]
 عطا ، عوط ، طعا ، طوع ، عيط ، يعط.

 : أعطو. وقال بشر بن أبي خازم  َعَطوت: : التناول. يقال منه  العَْطو أبو عبيدعطا : 

حريريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريواطريريريريريريريريريريريي   أو األ ْدُ املريريريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
عريريريريريريريريرياف   م الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  أبيريريريريريريريريري يريريريريريريريريريهريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: : المناولة. وقال الليث  المعاطاةومأخوذ من هذا.  اإلعطاءويعني الظباء وهي تتطالل إذا رفعت أيديها لتتناول ورق الشجر. 

. وهو اسم جامع. فإذا أفرد العطاء ويقال : إنه لجزيل .يعَطى : اسم لما العطاءوالصبيُّ أهلَه إذا عِمل وناولهم ما أرادوا.  عاطى

: تناول  التعاطيوجمع الجمع.  أعطيات ، ثم أعطية يقال ثالثة .العطاء فهي جمع األْعِطية . وأّماالعطايا ، وجمعها العطيّة قيل :

الشقيُّ َعْقر الناقة فبلغ  فتعاطى أي [29القََمر : ] (فَ َتعاطى فَ َعَقرَ )فالن ظلمك. وفي القرآن :  تعاطى ما ال يجوز تناوله. يقال :

 ما أراد.
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 : ُجْرأته. تعاطيه الليث : ويقال بلوقال 

 : ِخْلمها أي تناوله قُبَلها وِريقها. وقال ذو الرمة  تعاطي ويقال للمرأة : هي

ودأب يريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريعريريريريريريريرياطريريريريريريريرييريريريريريريريريه أمسريريريريريريريرييريريريريريريريرياان   ذا جريريريريريريريريِ

  
ل   ا   كريريريريري ريريريريريعريريريريريم الريريريريريزَنريريريريريبريريريريرييريريريريريريريل املريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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يك نعّمته وناعمته. تقول : منأي خدمته وقمت بأمره ؛ كقولك :  عاطيتهو عطَّيته وقال غيره : يقال : أي من يتولّى  يُعَّطِ

ً : و: ليّنة ليست بكّزة وال ممتنعة على من يمّد وترها. وقال أبو النجم  ُمْعِطية خدمتك. وقوس أراد بالَهتَفى  َهتَفى ُمعطية طروحا

 : ل ذو الرمة . ويقال : هي التي ُعطفت فلم تنكسر ، وقاالمعطية بمعنى َعْطوى قوساً لوترها رنين. وقوس

وى كريريريريريريريريأن رنريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا  لريريريريريريريريه نريريريريريريريريبريريريريريريريريعريريريريريريريرية عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
 أبلريريريريريريريريوى تريريريريريريريريعريريريريريريريرياطريريريريريريريريتريريريريريريريريه األكريريريريريريريريّف املريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  

  
وسمعت غير واحد من العرب يقول لراحلته إذا انفسخ  .عطاء عطائيّ  ، وإلى عطيّة َعَطِويّ  أراد باأللوى : الوتر. والنسبة إلى

معالَي األمور  يتعاطى خِطمه. وقال أبو زيد : يقال هوفيعوج رأسه إلى راكبه فيعيد الخطم على مَ  أعطِ  َخْطمه عن َمْخِطمه :

ة أقول هو يتعاطىوورفيعها ،  القبيَح  يتعّطىوالرفعة من األمر ،  يتعاطى أمراً قبيحاً. قال : وقال رجل من قيس يكنى أبا قُوَّ

 إذا سألهم وطلب إليهم. استعطاءً  الناس بكفّه ، وفي كفّه ، يستعطي تعّطياً. ويقال هو

 أِرني سيفك: أن يستقبل رجل رجالً ومعه سيف فيقول  المعاطاةو: المناوالت.  األعطاء: لعباس عن ابن األعرابي : قال أبو ا

بغير أنواط ، يضرب  عاطٍ  فيهّزه هذا ساعة وهذا ساعة وهما في ُسوق أو مسجد ، وقد نُهي عنه. ومن أمثال العرب فيعطيه

 مثالً لمن انتحل ِعْلماً ال يقوم به.

له الَمْرتع إذا اتّسع له المرتع ، وأمكنه من الَرْعي. وقد يقال في هذا الموضع  أطاع الحّراني عن ابن السكيت : يقال : قدطوع : 

 : وقال أوس بن ُزَهير  .َطاع :

ْرعريريريريريريريريريريريريريريرين ُّ ُ    كريريريريريريريريريريريريريريريأن جريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريادهريريريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 جريريريريريريريريريريريريريريريراٌد قريريريريريريريريريريريريريريري  أطريريريريريريريريريريريريريريرياع لريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريَورَاق   

  
 أنشده أبو عبيد. وقال : الوراق : خضرة األرض من الحشيش ، وليس من الورق.

له إذا انقاد  طاع . قال : وقدمطاعة له علّي أمره: ، باأللف ال غير. والعرب تقول  فأطاعه وقال ابن السكيت : يقال أمره بأمر

 له بغير ألف.

ً  قيض الَكْره ، لتفعلنّه: ن الطَّوع وقال الليث : ً وأو كرهاً ،  َطْوعا  له إذا انقاد له ، فإذا مضى ألمره فقد طاعوأو كارهاً.  طائعا

 . يقال :المطاَوعةِ  : اسم لما يكون مصدر الطواعيةو .أطاعه إطاعة : اسم من الطاعةوقال  .طاوعه ، وإذا وافقه فقد أطاعه

 : ، وهو مقلوب ومنه قول الشاعر  طاعٍ  : للطائع ويقال. قال : طواِعية المرأةُ زوجها طاوعت

ن مسريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريه   مسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه ومريريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريذ  لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه أو طريريريريريريريريريريريرياع  

  
ع وإذا قلت : .تستطيعه لهذا األمر حتى تطاوعْ  ويقال : وهذا كقولهم : عاقني عائٌق وعاٍق. قال :  .استطاعته فمعناه تكلّف تطوَّ

 َطْوع : ما تبّرعت به من ذات نفسك فيما ال يلزمك فرُضه. وفرس التطّوعوقال  .طيعاْسطاع يَسْ  والعرب تحذف التاء فتقول

 [158البَقََرة : ] (خيرا يّطّوع ومن)الِعنان إذا كان َسِلساً. وقول هللا جّل وعّز : 
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، فأدغمه التاء يف ال اء وكل مسرف أدغمته يف مسرف ن لته    لفظ امل غم فيه.  يريَت وّع األصريريريريريريريريريريريريريريريل فيه ومن
على لفظ املضريريّي فمعلاه االسريريت بال ن ألن الكالُ  ريرير  وجزاء ، فلفظ املاضريريي فيه  (َوَمْن َتَطوََّع َخْْياً )ومن قرأ 

ان ييتهروه  اسريريريريريريريريريريت اعوا فما: ي ول    مع  االسريريريريريريريريريريت بال ، وهذا قول مس ّذاق اللحوّيني. وأما قول هللا جّل وعّز 
 لتاء ، ولكن التاء وال اء من خمرج وامس  ، فحذفه التاء ليخّف  اسريريريريريريريريريريريريت اعوا فإن أصريريريريريريريريريريريريله [97الكهف : ]

طاُعوا)اللفظ. ومن العرب من ي ول : اسريريريريريريريريتاعوا بغت طاء ، وال َيوُّ يف ال راءأب. وملهم من ي ول :   (َفَما اس      ْ
عوضا  عن ذهاب مسركة الواو ن ريري  قال ذلك ا ليل وسيبويهريري  ا السنيفزادو  أطاعوا أبلف م  وعة ، املع  : فما

 ومن كانه هذه لغته قال يف املست بل ي سِ ع بضّم الياء. .أطاع َأْطوَع ألن األصل يف
، وكان حمزة  أستطيع وما أَْسطيع وما اسطيع وما أَستطيع وأخبرني المنذرّي عن الحراني عن ابن السكيت قال : يقال : ما

 بإدغام الطاء والجمع بين ساكنين. (اْسطَّاعوا فما)يّات يقرأ الز

وقال أبو إسحاق الزّجاج : من قرأ بهذه القراءة فهو الِحٌن مخطىء. زعم ذلك الخليل يونس وسيبويه ، وجميع َمن يقول بقولهم. 

تهم في ذلك أن السين ساكنة ، وإذا أدغمت التاء في الطاء صارت طاء ساكنة ، وال ي جمع بين ساكنين. قال : ومن قال : وحجَّ

 فخطأ أيضاً ألن سين استفعل لم تحّرك قّط. (اَسطَّاعوا فما)أطرُح حركة التاء على السين فأقرأ 

عون : قوم المّطّوعةو : وأّما قوله جّل وعّز  .(َوَمْن َتَطوََّع َخْْياً ): بالجهاد ، أدغمت التاء في الطاء ، كما قلنا في قوله  يتطوَّ

 (َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسهُ )فإن الفراء قال : معناه فتابعته نفسه. وقال المبرد ؛  [30الَمائدة : ] (َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيهِ )

عته.  ( َلُه نَ ْفُسهُ َفَطوََّعتْ )وقال أبو عبيد : حّدثنا يزيد عن ورقاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد ؛  .الَطْوع فعَّلت من قال شجَّ

 .الطواعية قال أبو عبيد عن مجاهد : إنها أعانته على ذلك وأجابته إليه. وال أرى أصله إاّل من

حت وسهَّلت له نفسهُ قتَل أخيه أي جعلت نفسه بهواها الُمردي قتَل أخيه  (طّوعت)قلت : واألشبه عندي أن يكون معنى  سمَّ

ا عل نته. وأمَّ له نفسه  فطوعت على إفضاء الفعل إليه ؛ كأنه قال : (قَ ْتَل َأِخيهِ )ى قول الفراء والمبرد فانتصاب قوله سهالً وهوَّ

المكاره إذا كان معتاداً لها ،  َطْوع ويقال : فالن أي انقادت في قتل أخيه ولقتل أخيه فحذف الخافض وأفضى الفعُل إليه فنصبه.

 : ملقًى إيّاها. وقال النابغة 

اّلب فريريريريبريريريريريريريا  لريريريريريريريه   فريريريريريريرياراتع مريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  كريريريريَ

  
َرد   طوع  الةريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريه من  وف ومن صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َطْوعه شامته من البرد والخوف أي بات له ما اشتهى شامته ، وهو أطاع الشوامت. فمن رفع : أراد بات له ما طوعَ  ويروى :

 ويحبّه.بي شامتاً أي ال تفعل بي ما يشتهيه  تطيعنّ  ، ومن ذلك تقول : اللهم ال
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، فإذا جئت إلى األمر  يُطيع قال أطاع ، ومن قال : يطاع قال طاع ، سواًء. فمن قال : أطاعوله  طاع وقال ابن السكيت : يقال

 ؛ كما ذكرناه في أّول الباب. أطاعه فليس إالّ 

 طوع ول : فبات الثَْورالشوامت بالنصب أراد بالشوامت قوائمه واحدها شامتة يق طوعَ  ومن روى بيت الذبياني : فبات له

 قوائمه أي بات قائماً.

ً  له طاع قلت : ومن العرب من يقول :  لغة جيّدة. طاع يطاعوأيضاً ،  أطاع بمعنى طائع فهو يَُطوع َطْوعا

 .أطعتهوله  أطعت اللحياني : يقال :

ً  له أطوع له وأنا ُطْعت ، ويقال : طاعة له أِطيع له وأنا ِطْعت ويقال : العنان.  طوعةوالِعنان  َطْوع أي انقدت ، وفرس طوعا

 : سِلس القياد. طيّع وبعير

 ، فإذا لم تحمل السنةَ المقبِلة أيضاً فهي عائط أبو عبيد عن الكسائّي : إذا لم تحمل الناقةُ أّول سنة يَطُرقها الفحل فهيعوط : 

 .ُعوَططٍ و عائُط ُعوطٍ 

َطتتع قال : وقال العََدبَّس الكنانّي : يقال  إذا ُحِمَل عليها الفحل فلم تحمل. وَّ

ا التي تعطاط أرحاُمها نعائطُ تَِعيط ، وهي ِعيطٌ  ، وجمعها عائط وقال ابن بُُزْرَج : بَْكرة  .تَعُوطُ  وهي ِمنْ  ُعوطٍ  . قال : فأمَّ

 : وأنشد 

َن    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريويت  ذا مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريريه  ر عريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
 كمريريريريريريريا ترعوى ِعي     صريريريريريريريريريريريريريريريو  أعيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 : وقال آخر 

يريريريريريريريري ريريريريريريريري  ن لريريريريريريريريعريريريريريريريريِ حريريريريريريريريْ  َنريريريريريريريريائريريريريريريريري  أبريريريريريريريريكريريريريريريريريار لريريريريريريريري ريريريريريريريريِ

  
را  ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرو    نريريريريريريريريريعريريريريريريريريريم فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريّن املريريريريريريريريريهريريريريريريريريريجريريريريريريريريريِ

  
من كثرة شحمها ، أي  اعتياطها وربما كان: قال  .اعتاطت وقال الليث : يقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير ُعْقر : قد

. عاطت تعوط من غير أن يقال : ُعوطو ِعيط وق، ونُ  عاطت تِعيط ِعياطا . وقدعائط المرأة. وناقة تعتاط اعتاصت. قال : وقد

 .العائط عوائِط قال : وجمع

 : خيار اإلبل ، وأفتاؤها ما بين الِحفّة إلى الرباِعية. الِعيط وقال غيره :

 . وفرسالعَيَط مشرفة. والمصدر:  َعْيطاء ، وقَارة أعيط طويلة العنق. ورجل:  َعْيطاء أبو عبيد عن األصمعي : امرأةعيط : 

 : طوال. ِعيط ، وخيل عيطاء

كلمة :  ِعيطِ و. قال ِعيط والجمع أعيط : الناقة الطويلة العنق ، والذكر العيطاءو: الطويل الرأس والعنق.  األعيط وقال الليث :

ع قالوا : عطعط. عيّط يناَدى بها األَِشُر عند السكر ، ويُلهج بها عند الغلبة ، فإن لم يزد على واحدة قالوا  ، وإن رجَّ

 :: غضب الرجل واْحتالطه وتكبره. وقال رؤبة  التعيط غيره

 البغي من تعّي  العّيا  و   
 .ِعيطِ  هاهنا : الجلبة ، وصياح األَِشر بقوله التعيّط ويقال :

غ أو يسيل. التعيّط وقال الليث : بالعََرق األسود  تتعيّط وذفرى الجمل تنبّع الشيء من حجر أو شجر يخرج منه شيء فيصّمِ

 :وأنشد 
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ْون كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريريريريّ   ذفريريريريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريريريريا جبريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريه انبريريريريع   ل جريريريريرى مريريريرين قريريريريلريريريريفريريريريريريريذ الريريريريلريريريريِّ يريريريريريريريْ حريريريريَ  كريريريري 

  
 .ِعيط ِعيط فالن بفالن إذا قال له : عيَّط ويقال

 : وتقول : يعَطت به ويا عطت به وأنشد  يعاط .يَعَاطِ  : زجرك للذئب إذا رأيته قلت : يَعَاط قال الليث :يعط : 

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء أيب رِ  

  
 ذ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياألقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    األمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  

  

   ي نو  ذا قيل له يريَعاِ  

 بكسر الياء. يِعاط قال : وبعض يقول :

العرب كلمة على فِعَال في قال : وهو قبيح ؛ ألن كسر الياء زاَدها قبحاً. وذلك ألن الياء ُخِلقَت من الكسرة ، وليس في كالم 

 صدرها ياء مكسورة.

 قلت : وهو بشع قبيح ، أعنى يَِسار وإسار. وقال غيره : يَِسار لغة في اليََسار. وبعض يقول : إسار بقلب الياء همزة إذا ُكسرت.

. الطاعي إذا تباعد. عمرو عن أبيه : طعا ثعلب عن ابن األعرابي :طعا :   بمعنى الطائع إذا ذلَّ

 : الطاعة. األطعاء ابن األعرابي :قال 

 ابب العني والدال

 ([وا يء)ع د ]
 ، ودع ، وعد ، يدع. (1)عدا ، عود ، دعا ، داع 

األنعام : ] (َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللِا فَ َيُسبُّوا هللَا َعْدوًا ِبَغْْيِ ِعْلمٍ ): قال هللا جّل وعّز :  (عندأوةـ ) عدا

 (.بغير علم ُعُدّواً )وقرىء  [108

 قال المفّسرون : نُهوا قبل أن أُذن لهم في قتال المشركين أن يلعنوا األصنام التي عبدوها.

منصوب على المصدر ، وعلى إرادة الالم ، ألن  (َعْدواً ) أي فيسبّوا هللا ظلماً و (فَ َيُسبُّوا هللَا َعْدوًا ِبَغْْيِ ِعْلمٍ )وقوله : 

 َعْدو فهو في معنى (ُعُدواً  فيسبوا هللا)أي يَظلمون ظلما. ويكون مفعوالً له أي فيسبّوا هللا للظلم. ومن قرأ  فيَْعدون َعْدواً : المعنى 

ً و ُعُدّواً و َعْدواً  فالن عدا أيضاً. يقال في الظلم قد بفتح  (اً َعُدوّ  فيسبوا هللا)أي ظلم ظلماً جاوز من القدر ، وقرىء  َعَداءً و ُعْدوانا

: منصوب على الحال في هذا القول. وكذلك قوله  (َعُدّواً و ). أعداء العين ، وهو ههنا في معنى جماعة ، كأنه قال : فيسبوا هللا

ْنِس َواجلِْنِ ) المعنى : كما جعلنا لك . أعداء في معنى (َعُدوًّا)[112األنعَام : ] (وََكذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِ  َنِبٍ َعُدو ًا َشياِطنَي اْْلِ

 ههنا منصوب ألنه مفعول به و (َعُدوًّا) و كذلك جعلنا لمن تقّدمك من األنبياء أو أممهم. أعداء وألّمتك شياطين اإلنس والجن

ْنسِ ) ْنسِ ) منصوباً ألنه مفعول ثان و (َعُدوًّا)ويجوز أن يكون  منصوب على البدل. (َشياِطنَي اْْلِ ل المفعو (َشياِطنَي اْْلِ

 األول.

__________________ 
 .«داع دوعا  : اسنتَّ عاِد   وساحبا . وال ُّوع : ضرب من اَّيتان ، َ انيةٌ : »(442/  4ري  دوع)« اللسان»( أ له الليث. وجاء يف 1)
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 الظالم لك. عدّوك أي عاديَك : الظالم. يقال ال أشمت هللا بك العاديو

 : الظلم. العُْدوانو التعّديوواالعتداء 

 أي فال سبيل. [193البَقََرة : ] (َفَّل ُعْدواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ )وقول هللا : 

 أي ال سبيل علّي. [28: القََصص ] (َفَّل ُعْدواَن َعَليَ )وكذلك قوله : 

َوَجزاُء َسيِ َئٍة )وهو مثل قوله :  األول ظلم ، والثاني جزاء. [194البَقََرة : ] (َفَمِن اْعَتدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيهِ )وقوله : 
الّسيئة األولى سيئة ، والثانية مجازاة ، وإن ُسّميت سيّئة. فاالعتداء األول ظلم ، والثاني ليس  [40الّشورى : ] (َسيِ َئة  ِمثْ ُلها

م الرجُل يأثَم إثماً ، َوأَثََمهُ هللا على إثمه أي جازاه هللا يقال : أثِ  بظلم ، وإن وافق اللفظ اللفظ. ومثل هذا في كالم العرب كثير.

 عليه يَأثُِمه أثاماً.

َوال َتعاَونُوا َعَلى )أي جزاء إلثمه وقول هللا جل ذكره :  [68الفُرقان : ] (َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك يَ ْلَق َأاثماً )وقال هللا جّل وعّز : 
ُثِْ َواْلُعْدوانِ  البَقََرة : ] (تِْلَك ُحُدوُد هللِا َفَّل تَ ْعَتُدوها)يقول : ال تعاونوا على المعصية والظلم ، وقوله :  [2الَمائدة : ] (اْْلِ

َفَمِن ): أي يجاوْزها ، وقوله  [229البَقََرة : ] (َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد هللاِ )أي ال تجوزوها إلى غيرها ، وكذلك قوله :  [229
َفَمِن اْضطُرَّ َغْْيَ )أي المجاِوزون ما ُحّد لهم وأُمروا به ، وقوله :  [7المؤمنون : ] (َك ُهُم العاُدونَ ابْ َتغى َوراَء ذِلَك فَُأولئِ 

 أي غير مجاِوز لما يُبلِّغُهُ ويغُنيه من الضرورة ، وأصل هذا كلّه مجاوزة القدر والحّق ، يقال : [173البقرة : ] (ابٍغ َوال عادٍ 

فوق الحق ، كأن معناه : جاز  اعتدىوفالن عن الحّق ،  اعتدى َدونه أي جاوزته ، وقد قالت العرب، وعَ  اعتديتهوالحّق  تعديت

عليه  عدا بنو فالن على بني فالن أي ظلموهم وقولهم : عداوفالن َطْوره إذا جاوز قَْدره ،  عدا عن الحّق إلى الظلم ، ويقال :

 ن الظلم.على الرجلين ، ولكن م َعْدو فضربه بسيفه ال يراد به

 (ما)زيداً ، كقولك ، ما خال زيداً. وتنصب زيداً في هذين. فإذا أخرجت  عدا ومن حروف االستثناء قولهم : ما رأيت أحداً ما

زيد ، وخال زيداً ، وخال زيٍد ، النصب بمعنى إالَّ ، والخفض بمعنى  عداوزيداً.  عدا ما رأيت أحداً : خفضت ونصْبت فقلت 

 سوى.

 فالن أمرك ، أي ما يجاوزه. يعدو وتقول : ما

نْيا َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصوى)وقال هللا جّل وعّز :  : شاطىء الوادي  العدوة قال الفراء : [42األنفَال : ] (ِإْذ أَنْ ُتْم اِبْلُعْدَوِة الدُّ

 ، الدنيا مّما يلي المدينة ، والقُْصوى مّما يلي مّكة.

 ير الوادي.: َشفِ  العدوة وقال الزّجاج :

 الوادي مقصور. عدا وكذلك

 : الِعَدى: و، قال  ُعًدىو ِعًدى جانبه ، والجميع ُعْدوتهوالوادي  ِعدوة وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال :

 مثله. عدىويكتب بالياء ؛ وإن كان أصله الواو لمكان الكسرة في أوله  ِعَدى يقال هؤالء قوم ألعداء

 :ألفه مقصور يكتب بالياء وقال  العدىو الذين ال قرابة بينك وبينهم والقول األول. الِعدىو،  العُدى األعداء وقال غيره :
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  ذا كريريلريريريريريريريه يف قريريُو عريريريريريريريِ  ى لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مريريلريريهريريم 

  
 فريريكريريريريريريريل مريريريريريريريا عريريلريريفريريريريريريريه مريرين  ريريبريرييريريريريريريريث وطريرييريريريريريريري   

  
 : الحجارة والصخور. وأنشد قول كثير  الِعَدى وقال ابن السكيت زعم أبو عمرو أن

فريريريى بريريرييريريري  وبريريرييريريريلريريريريريريريك و   الريريريعريريريريريريريِ ى و مسريريريريريريريال السريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريرير الريريريريلريريريري ريريريرييريريريريبريريريريريريرية مريريريريريريرياجريريريريريريري و   ن  السريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريى غريريريريَ  َرهريريريريْ

  
 ما يُْطبُق على اللحد من الصفائح.:  بالِعَدىوأراد بالَسفَى : تراب القبر : 

 الصفائح.ما يُْطبُق على اللحد من :  الِعَدى وقال بدر بن عامر الهذلّي فمدّ 

 : ، وهي الحجارة والصخور  الِعَداء وقال بدر بن عامر الهذلّي فمدّ 

 أو اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريمريريريريريريريريريّر ملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين أثريريريريريريريريريِوي بريريريريريريريريريه 

  
ون    بريريريريريريريري ريريريريريريريريرار مريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريري أب الريريريريريريريريعريريريريريريريري اء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري 

  
 .ِعَداءة على الميت حين تدفنه من لبِن أو حجارة أو خشب أو ما أشبهه. والواحد عاديت ممدودة : ما الِعَداء وقال أبو عمرو :

 : . قال أسامة الهذلي عداء : حجر رقيق ، يقال لكل حجر يوضع على شيء يستره فهو الِعَداء ضاً :وقال أي

َوى  ّا عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريا بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اتهلل مريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريري 

  
 قريريريريريريريري  ظريريريريريريريريعريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريّي وأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى قريريريريريريريري  ثريريريريريريريريوى  

  

 ال رى و   مغاَدرا ْ ه الع اء 

 معناه : ما حبّي علياً بخطأ.

 الوادي وأعناؤه : جوانبه. أعداءو

 أرض يابسة ُصلبة.:  العَُدواءو: قال :  ِعدوة : صالبة من شاطىء الوادي. ويقال : العُْدوة وقال الليث :

 :وربما جاءت في البئر إذا ُحفرت ، وربما كانت حجراً حتى يحيد عنها الحافر ، وقال العّجاج 

  ن أصاب ع َ َواء مسروفا و   
 يصف الثور.

 .متعادية إذا لم تكن مستقيمة وطيئة ، وكانت ُعَدواء وهذا من قولهم : أرض ذاتقلت : 

 : المكان الغليظ الخشن. العَُدواء شمر عن ابن األعرابي :

ا قوله  العدواء وقال غيره :  :: البعد ، وأمَّ

   مله على ع واء ال ار تست يم 
 : َصْرفه واختالفه. ُعَدواؤه قال األصمعي

 .ُعَدواء وإذا نام اإلنسان على موضع غير مستٍو ، فيه انخفاض وارتفاع قال : نمت على على غير قصد. ُعَدواء المؤّرج :وقال 

 : عادة الشغل. العَُدَواء قال شمر : وقال محارب :

ئّن فيميل فيه من األرض المكان المشرف ، يَْبرك عليه البعير فيضطجع عليه ، وإلى جنبه مكان مطم العدواء وقال النضر :

، وتوّهنه أنه يمّد جسمه إلى المكان الوطىء فتبقى قوائمه على المشرف فال يستطيع أن يقوم  العَُدواء البعير فيتوهّن ، فالمشرف

 حتى يموت فتوهُّنُه اضطجاعه.

 أي تباعدهم وتفرقهم. عدواؤهم وقال أبو زيد : طالت

 : إناخة قليلة. العَُدواءوقال :  .المتعاِدي : المكان الذي بعضه مرتفع وبعضه متطأطىء : وهو العَُدواء وقال أبو عمرو :
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 وقال األصمعي : جئتك على فرس ذي
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 َغْتَ جم َْرى  ذا مل يكن ذا طمأنيلة وسهولة. ع َ واء
ح بصاحبه ، ويقال : آديتك  ُعَدواء وقال أبو عمر : من األفعال :  المتعديووهي الَمعُونة.  ْدوىالعَ  من أْعديتكوالّشْوق : ما يَرَّ

ما أنت فيه إلى غيره أي تجاوزه ، وُعْد عما أنت فيه أي اصِرف َهّمك وقولك إلى  تعدّ  ويقال : ما يجاوز صاحبه إلى غيره.

اسم  العََداوةو عني إلى غيري أي اصرف مركبك إلى غيري. عدّ  عني الهّم أي نّحيته ، وتقول لمن قصدك : عدَّيتوغيره ، 

هذا إذا جعلته في مذهب االسم والمصدر ، فإذا جعلته نعتاً  عدوّ  وهنّ  عدوّ  وهما عدوّ  وهو العداوة بَيِّنُ  عدو يقال العدوّ  عام من

اتُكَ  وهن أعداءك وهم عدّوتك ، وهي عدّوك قلت هو: محضاً قلت   .َعُدوَّ

عدّوءه : فمن قال  .عدّوتهوفالن  عدوّ  عليه بالمكروه ويظلمه. ويقال فالنة يعدو معناه : عدّوه اري : قولهم : هوقال ابن األنب

ألنه بمنزلة قولك : امرأة ظلوم  عدّواً  فالن قال ذكَّرت عدوّ  قال : هو خبر للمؤنث ، فعالمة التأنيث الزمة ، ومن قال : فالنة

 وصبور وغضوب.

 أنا إذا حملته على الُحْضر. ويقال للخيل المغيرة : أعديتهوإذا أَحضر.  يعدو َعْدواً  الفرس َعَدا . ويقال :اءاألعد جمع األعاديو

 قال ابن عباس : هي الخيل ، وقال علّي : هي اإلبل ههنا. [1 : العَاديَات] (َواْلعاِدَّيِت َضْبحاً ): . قال هللا جّل وعّز عادية

 : إنه لعََدوان. العَْدو وقال األصمعي : يقال للشديد

 : على الناس. وأنشد  يعدو : َعَدوان . وذئبالعَدو : كثير َعَدوان وفرس

ز فريريريريريريريريريْ ر   ذا أنريريريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريري   الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريذكريريريريريريريريري 

  
ز  مريريريريريريريريريريْ َ وان  اجلريريريريريريريريريريَ ْتى عريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 روف م ْبزى أنه تع و  َ و   

 فالن أي ِحّدته وغضبه. عادية يخاطب ذئباً كان اختطف حروفاً له فقتله وقال ابن شميل : رددت عني

 يعدوني عنك أْمٌر فهو عداني . وقدعوادٍ  عن أمورك ، أي يَشغلك وجمعها يعدوك ، الُشغل من أشغال الدهر العادية وقال الليث :

 : الشغل. العََداءوأي صرفني ؛ 

 :وقال زهير 

 عاَدك أن تالقيها الَعَ اء  و   
فالن السلطان على ظالمه أي  استعدى: قالوا : معناه : عداك فقلبه. وقالوا : معنى قوله : عادك : عادلك وعاودك : ويقال 

فأعانه وقّواه. وبعض أهل اللغة اسم من هذا ويقال استأداه بالهمز فآداه أي  العَْدوىو استعان به ، فأعداه عليه أي أعانه عليه.

أي ُظْلمك وشّرك. وهذا مصدر جاء على فاعلة  عاديتك يجعل األصل في هذا الهمَزة ويجعل العين بدالً منها. ويقال ُكّف عنا

عليك  ْدوهعَ  الرُجل : عادية كالراغية والثاغية. يقال : سمعت راغبة البعير ، وثاغية الشاء أي ُرَغاء البعير وثُغَاء الشاء. وكذلك

 «.وال هامة وال َصفَر َعْدوى ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىبالمكروه. وُروي عن النبي 
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ما به إليك أي يجاوزه  يعدوه أن يكون ببعير َجَرب أو بإنسان ُجَذام أو بََرص فتتّقي مخالطته أو مؤاكلته ِحذار أن العَْدوىو

 وسلمعليههللاصلىأي يجاوز ذا الجرِب إلى من قاربه حتى يَْجَرب. وقيل للنبي  عدىليُ  فيصيبك مثُل ما أصابه. ويقال إن الجرب

، وقد نهى النبي  األّول أعدى فما: فقال عليه الصالة والسالم للذي خاطبه  اإلبل كلها. فتُعدى : إن النُْقبة تبدو بمشفر البعير

 .العَْدوى لى ُمْجرب مثال يصيب الصحاَح الجرُب ، فيحقّق صاحبُهاأن يُوِرَد ُمِصحٌّ ع العدوى مع إنكاره وسلمعليههللاصلى

أي أجاز الجرب الذي به إلى غيره. أو أجاز جرباً بغيره إليه. وأصل هذا  أعدى . ومعنىُمْعدٍ  فهو أعدى يعدي اسم من العَْدوىو

:  المعاداةو الِعَداءوالفارس بين صيدين وبين َرُجلين إذا طعنهما طعنتين متواليتين.  عادى إذا جاوز الحّد. ويقال : عدا يعدو من

 بين عشرة من الصيد أي والى بينها رمياً وقتالً. عادى يقال : المواالة.

 :لُغتان. وهو الطَّلََق الواحد للفرس. وأنشد  الِعَداءو العََداء وروى شمر عن محارب أنه قال :

 َ اء يف طَْلْق   يصرع اَ ْمس عِ 
 ، وهو الُحْضر حتى يلحقه. العَْدو الصيد من يعادي فمعناه أنه العداء قال : فمن فتح العين قال : جاز هذا إلى ذاك ، ومن كسر

 َعَداء الطريق والجبل أي َطَواره. ويقال : األكحل عرقٌ  َعَداءوالنهر ،  َعَداء : َطَواُر الشيء ، تقول : لزمت العََداء وقال الليث :

: حّي من  َعْدوانو : التفعال من كل ما مّر جائز. التعداءو في معناه بغير هاء. ِعْدوٌ و. العََداء في معنى ِعْدوة السَّاعِد. وقد يقال

باب عِديّ  ومعديكرب اسمان ُجعال اسماً واحداً فأُعطيا إعراباً واحداً ، وهو الفتح. والنسبة إلى قيس ساكني الدال.  .َعَدَويّ  الرُّ

 في قريش رهط عمر بن الخطاب. َعِديّ  وكذلك إلى بني

 َعَدِويّةو ُعْدِويَّة فإذا رعتها اإلبل فهي إبل العُدوة: وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال للُخلَّة من النبات 

ْمض ، وإبل آركة وأََوارك مقيمة في الحمض. وأنشد ترعى الُخلّة ، وال ترعى الحَ  عاِديَة إبل: ، وقال ابن السكيت  عوادٍ  وإبل

 : لكثير 

هريريريريريريريرياو    ن الريريريريريريريريذي يريريريريريريريريلريريريريريريريريوي مريريريريريريريرين املريريريريريريريريال أهريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
 عريريريريريريريريريريريريريريريريريريوادي و أَوارك ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أتتريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريْف  

  
 وأَوارك. والفرق بينهما ما ذكرت. عوادٍ  وروى الربيع عن الشافعي في باب الَسلَم ألبان إبل

 .َعَدويَّة من نبات الصيف بعد ذهاب الربيع : أن يخضّر صغار الشجر فترعاه اإلبل. تقول : أصابت اإلبلُ  العََدويَّة وقال الليث :

فجعله نباتاً وهو غلط. ثم خلّط فقال :  العدوية وهي الُخلّة. ولم يضبط الليث تفسير العُْدوة : اإلبل التي ترعى العََدويّة قلت :

قال : هي بنات أربعين يوماً فإذا ُجّزت عنها عقيقتها ذهب عنها هذا االسم ، قلت ، وهذا غلط أيضاً : ِسخال الغنم ، ي العََدويّةو

 بل تصحيف منكر ،
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والصريريريريواب يف ذلك الَغَ وية  لغني املعجمة أو الَغَذوية  لذال. والِغَذاء صريريريريغار الغلم وامس ها غِذّي. وهي كلها 
رأب يف معتل الغني. ومن قال : ب  فالن  يعادي فالن: الغلم ف   أب ل وصريريّحف. وي ال سريريخال  الَعَ وية مفسريريّ

ُهْم َمَودَّةً ). قال هللا جّل وعّز : الع اوأب من َنُكْم َوَبنْيَ الَِّذيَن عاَديْ ُتْم ِمن ْ ى هللاُ َأْن ََيَْعَل بَ ي ْ مَتحَلة : ] (َعس        َ
 
 [7امل

 : وأنة    ذا جرى. يع و املاء   ع ا وقال املاُّين :
 بريريريريريريريريريتريريريريريريريريريالَّ مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريرير   أن ظريريريريريريريريريهريريريريريريريريرير  او 

  
الَّ    مسريريريريريريريريريريريىت رأيريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريرياء يريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 القوم علّي بنصرهم أي توالَوا أو تتابعوا. تعادى ويقال

، ألنهم لم يجدوا  عدوّ  بسكون الواو ففخموا آخره بواو فقالوا : َعُدو قال وكان حّد الواحد .ُعًدى : العدوّ  وقال الخليل في جماعة

وقال الكوفيون إنما هو مثل قضاة وغزاة  .عًدى في كالم العرب اسماً في آخره واو ساكنة. قال : ومن العرب من يقول قوم

 .عادٍ  ، وهو جمع ُعدى فحذفوا الهاء ، فصارت عداةو

: جماعة القوم بلغة هذيل ، وقال مالك بن خالد  يَ العَدِ : القوم مقبالً أي َمن َحَمل من الّرجالة. وقال أبو عبيدة  َعِديَ  ويقال رأيت

 : الخناعي 

هريريريريريريريم  بريريريريريريري  ِ ّي الريريريريريريري ريريريريريريريُو يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريري   ملريريريريريريريا رأيريريريريريريريه عريريريريريريريَ

  
م   رفريريريريريريرياء  والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريّ ح  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواجريريريريرين والريريريريري ريريريريريَّ لريريريريريْ  طريريريريريَ

  
 :وقال شمر : قال ابن األعرابي في قول األخطل 

  ن كان مسياان  ِع ى   ر ال هر و   
 : إذا كانوا حرباً. وقال في قول الكميت  ُعدى كانوا متباعدين ال أرحام بينهم وال ِحْلف. وقومإذا  ِعًدى : التباعد ، قوم الِعَدى قال

ْ وأب األمريريريريريريري  األبريريريريريريعريريريريريريري   يريريريريريريرمريريريريريريي بريريريريريريعريريريريريرييريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريه عريريريريريريريَ

  
 هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل يف مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   

  
 األمد : مّد بصره ينظر هل يرى ريبة تريبه. عدوة قال :

إال أن تُْدخل الهاء  ُعدى والغرباء ، وال يقال : قوم عداءلأل مقصور يكون ِعَدى أبو حاتم عن األصمعي : يقول هؤالء قوم

 .أعاديّ  على أعداء في وزن قضاة. قال : وربما جمعوا ُعَداة فتقول

 : المكان المرتفع شيئاً على ما هو منه. العُدوة . َسنَد الوادي ، وقال أبو خيرة :العُْدوة وقال ابن شميل :

ً وقاُدعاً ، أبو عبيد عن أصحابه : تقادع القوُم ت ، وهو أن يموت بعضهم في إثر بعض ، وأنشد قول عمرو بن أحمر  تعاَدوا تعاديا

 : 

ك مريريريرين أروى تريريريريعريريريريريريرياديريريريريريريريِه  لريريريريعريريريريمريريريريى   فريريريريمريريريريريريريا لريريريريريريريِ

  
ال  ورامريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياو    القريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريالَّ  مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريِ

  
 رجلك عن األرض أي جاِفها. عادِ  وقال العكلي : يقال :

قال  رأسي كما ترون. عاديت كان شعرة ال يصيبها الماء جنابة ، فمن ثموروي عن حذيفة أنه خرج وقد َطّم شعره فقال : إن 

 شمر معناه أنه طّمه واستأصله ليصل الماء إلى أصول الشعر.
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:  المعاداةو رأسي أي عاودته بُوضوء وغسل. عاديت رأسي أي جفوت شعره ولم أدُهنه. وقال آخرون عاديت وقال غيره :

 المواالة والمتابعة.

باعدته ، : الشيء  عاديتوالوسادة أي ثنيتها ،  عاديتوشعري أي رفعته عند الغسل  عاديت وروى أبو عدنان عن أبي عبيدة :

 وال يوادبني قال ال يعاديني فالن ما« النوادر»وفي  : بعضه مرتفع ، وبعضه متطامن. متعادٍ  عنه أي تجافيت. ومكان تعاديتو

 أي ال يجافيني وال يواديني أي : ال يواتيني. يعاديني

الِقْدر ، وذلك إذا طامنت إحدى األنافي  عاديت: بالقَْرحة. ويقال  تعادت اإلبل جمعاُء أي مّوتت ، وقد تعادت وقال ابن شميل

 ورفعت األخريين لتُميل الِقْدر على النار.

الناس بشر أي ألزق  أعدى ، وفالن قد يعُدوني َعْدواً  شّره بشرّ  فالن من عدانيومنه شّر أي بلغني ،  عداني وقال األصمعّي :

 شراً أي أصابني بشره. فأعداني بهم منه شراً ، وقد جلست إليه

 مما بدا. عدا أنه قال لبعض أصحابه وقد تخلّف عنه يوم الجمل : ما عنههللارضيوروي عن علي 

 ما ظهر منك من التخلّف بعدما ظهر منك من التقدم في الطاعة.: قال أبو ُعَمر : قال أحمد بن يحيى معناه 

 بَْدواً أي ظاهراً جهاراً. َعْدواً  قال أبو العباس : ويقال فالن فعل ذلك األمر

 : لك ، وأنشد مما كان بدا لنا من نصرك أي ما شغ عداك مما بدا أي ما عدا وقال غيره : معنى قوله : ما

مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اين أُّورك أّن هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
هريريريريريريريريريريريريريا  اّل قريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريال  ا  كريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريُّ جريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من بدأ على االستفهام. يقول : ألم عدا من بدا هذا خطأ والصواب : أما عدا وقال أبو حاتم قال األصمعي في قول العامة : ما

 من بدأ. عدا ، وإنما اعتدى أي قدمن بدأ بالظلم  عدا الحق من بدأ بالظلم ، ولو أراد اإلخبار قال : قد يتعدّ 

الجبل أي خذ في َسنَده تدور فيه  َعَداء ويقال : خذ الطريق وهو أن تأخذه ال تظلمه. َعَداء وقال شمر : قال ابن شميل يقال : الزم

 الوادي بطنه. عداءوالخندق  عداءو .َعَداَءهُ  حتى تعلوه ، وإن استقام فيه أيضاً فقد أخذ

وقال رجل من العرب آلخر : ألبناً نسقيك  الطريق أي َوَضُحه. أعداء الطريق ، وألزم َعْدَو أعداءِ  ال : الزموقال ابن بزرج : يق

 معناه : ال بّد من أحدهما ، وال يكونّن ثالث. عداء فأجاب : أيّهما كان وال ؟أم ماء

 : حجارة المقابر قال : واالدعاء آالم النار. األعداء: أبو العباس عن ابن األعرابي قال 

يقتك الِعْنَدأَوة شمر عن محارب : عندأوة :  أي خالفاً وتعسُّفاً. لِعْندأْوة : التواء وَعَسر يكون في الِرْجل. تقول : إن تحت طّرِ
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والنون والهمزة زائدتان. وقال بعضهم : هو بناء على فِْنعَْلوة. وقال بعضهم : عندأْوة فِْعلَْلوة.  العََداء وقال بعضهم : هو من

واألصل قد أُميت فعله ، ولكن أصحاب النحو يتكلّفون ذلك باشتقاق األمثلة من األفاعيل. قال : وليس في جميع كالم العرب 

عة وَعبَاء وعفاء وعماء. فأّما عظاءة فهي لغة في عظاية ، وإعاء  دأوةِعنْ  شيء تدخل فيه الهمزة والعين في أصل بنائه إالّ  وإمَّ

 لغة في وعاء.

 وقال شمر : قال ابن األعرابي : ناقة عندأوة ، وقِْندأوة ، وِسْندأوة أي جريئة.

يت الداهي. وقال اللحياني : ّكِ يقتك لعندأوة يقال ذلك للّسِ : المكر والخديعة ولم يهمزه.  العنداوة قال ومعنى قولهم : إن تحت ِطّرِ

 أدهى الدواهي. العنداوةووقال أبو عبيد : يقال ذلك للُمْطرق الذي يأتي بداهية. قال : 

ُتْم صاِدِقنيَ )قال هللا جّل وعّز : دعا :   ادعوا قال أبو إسحاق يقول : [23البَقََرة : ] (َواْدُعوا ُشَهداءَُكْم ِمْن ُدوِن هللِا ِإْن ُكن ْ

يريد : آلهتهم.  (َواْدُعوا ُشَهداءَُكْم ِمْن ُدوِن هللاِ )تم طاعته ، ورجوتم معونته في اإلتيان بسورة مثله. وقال الفراء َمن استدعي

ً  يقول : استغيثوا بهم. هاهنا بمعنى  فالدعاء المسلمين ، ومعناه استغث بالمسلمين. فادع وهو كقولك للرجل : إذا لقيت العدّو خاليا

األعَراف : ] (ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللِا ِعباد  َأْمثاُلُكمْ )عبادة ؛ ومنه قول هللا جّل وعّز :  الدعاء االستغاثة. وقد يكون

في  ادعوهم يقول : [194األعَراف : ] (فَاْدُعوُهْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكمْ )أي الذين تعبدون من دون هللا. وقوله بعد ذلك :  [194

فلم يجيبوكم فأنتم كاذبون أنهم آلهة. وقال أبو  دعوتموهم فإن .دعاءكم النوازل التي تنزل بكم إن كانوا آلهة تقولون ، يجيبوا

اِع ِإذا َدعانِ )إسحاق في قول هللا جّل وعّز :  ضرب هلل على ثالثة أضرب. ف الدعاء يعني [186البَقََرة : ] (ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

بقولك ربّنا ، ثم أتيت  دعوته ربّنا لك الحمد ، إذا قلته فقد: منها توحيده والثناء عليه ؛ كقولك : يا هللا ال إله إال أنت ، وكقولك 

اآلية فهذا  [.60غافر : ] (َوقاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكَِبُونَ )بالثناء والتوحيد. ومثله قوله تعالى : 

ب منه ، كقولك : اللهم اغفر لنا. والضرب الثالث مسألته الدعاء الضرب من . والضرب الثاني مسألة هللا العفَو والرحمة وما يقّرِ

 ألن اإلنسان يصّدر في هذه األشياء بقوله : يا دعاء الحظُّ من الدنيا ، كقولك : اللهم ارزقني ماالً وولداً. وإنما سمى هذا أجمعُ 

َفما كاَن َدْعواُهْم ِإْذ جاَءُهْم أبَُْسنا ِإالَّ َأْن قاُلوا ِإَّنَّ ُكنَّا ). وأما قول هللا جّل وعّز : دعاء هللا يا رّب يا رحمن. فلذلك ُسّمي
راف بأنهم إالَّ على االعت يدَّعونه المعنى أنهم لم يحصلوا مّما كانوا ينتحلونه من المذهب والدين وما [5األعَراف : ] (ظاِلِمنيَ 

، لو قلت :  الدعاء تصلح أن تكون في معنى الدعوىو .تّدعيه : اسم لما الدعوىوكانوا ظالمين. وهذا كله قول أبي إسحاق. 

 :المسلمين جاز ، حكى ذلك سيوبيه ، وأنشد  دعوىوالمسلمين  دعاء اللهم أشركنا في صالح
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 دعواها ك ت َصَخب ه و   قاله 
ُتْم ِبِه َتدَُّعونَ )[ : 27وقال هللا في سورة الملك ] مثقّلة وفّسره الحسن : تكِذبون  (َتدَُّعونَ )قرأ أبو عمرو  (َوِقيَل هَذا الَِّذي ُكن ْ

فة مخفّ  (تَْدعون)ومن قرأ  .تَْدعون بمعنى (َتدَُّعونَ )وقال الفّراء : يجوز أن يكون  ما ال يكون. تّدعيوالباطل  تّدِعي من قولك :

اللُهمَّ ِإْن كاَن هذا ُهَو )يعني قولهم :  هللا بتعجيله. تْدعونو. والمعنى : هذا الذي كنتم به تستعجلون ، دعوت أدعو فهو من
ذكر ذلك لنا المنذرّي عن ابن فهم عن محمد بن ساّلم  [32األنفال : ] (احْلَقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلْينا ِحجارًَة ِمَن السَّماءِ 

 ، وتفتعلون من الدعاء في اآلية تفتعلون من (َتدَُّعونَ )قال : ويجوز أن يكون  عن يونس النحوي ، وقاله الزجاج أيضاً.

 الحرب : االعتزاء ، وكذلك قال : واالّدعاء في .َدْعوىو اّدعى يدَّعي اّدعاءو،  ُدَعاءو دعا يدعو َدْعوة وقال الليث : .الدعوى

 القوُم بعُضهم بعضاً. يدعوا : أن التداعيوقال :  .التداِعي

دار السالم هي الجنة والسالم هو هللا.  [25يُونس : ] (َوهللاُ َيْدُعوا ِإىل داِر السََّّلِم َويَ ْهِدي َمْن َيشاءُ )وقال هللا جّل وعّز : 

 أي مأُدبة يتَّخذها. وطعامِ  َمْدعاة الرجل الناس إلى يدعو هللا خلقه إليها كما دعاءوويجوز أن تكون الجنة دار السالمة والبقاء. 

قرأ و .«الناس إليها فدعا إن هللا تعالى بني داراً واتَّخذ مأدبة ،»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي  الناس إليه. يدعو

أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطراً فليأكل ، وإن كان  ُدعي إذا»: أنه قال  وسلمعليههللاصلىهذه اآلية: وروى عن النبي 

ا الَمْدعاةو الّدْعوة وهي .«صائماً فليَصلّ  عوة للمأُدبة. وأمَّ  وةالدع بيّن دِعيّ  يقال غير أبيه. الدعيّ  فاّدعاء الولدـ  بكسر الدالـ  الّدِ

عاوةو األّمة إلى توحيد هللا تعالى وطاعته. قال هللا تعالى مخبراً عن  داعي وسلمعليههللاصلىهللا ، والنبي  داعي . والمؤّذنالّدِ

ويقال لكل  [31: األحقاف ] (َّي قَ ْوَمنا َأِجيُبوا داِعَي هللاِ ):  (... َولَّْوا ِإىل قَ ْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ ) الجّن ، الذين استمعوا القرآن و

غيث وقع ببلدة فأَْمَرع ، أي كان  دعانا إلى اإلحسان إليك إحسانك إلّي. والعرب تقول : دعاني ويقال فأجاب. ُدعي من مات :

ة  ذلك سبباً النتجاعنا إياهُ.  :ومنه قول ذي الرمَّ

   ت عو أنَفه الرب   
اللبن قال أبو عبيد يقول : أبِق في الضرع  داعية ويقال «اللبن داعي َدعْ »أنه قال للحالب  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

ما وراءه من اللبن فينزله ، وإذا استنفض كل ما في الضرع أبطأ  يدعو قليالً من اللبن ، فال تستوعب كّل ما فيه ؛ الذي تُبقيه فيه

ه على حالبه.  َدرُّ

سبباً لنزول الِدّرة. وذلك أن الحالب إذا ترك في الضرع ألوالد الحالئب لُبَْينةً تَرضعها  ما يكون دع قلت : ومعناه عندي :

الِحْلف  الدعوة: الخيل اللحياني  داعية يقال : أجيبوا : صريخ الخيل في الحروب. الداعيةوطابت أنفسها ، فكان أسرع إلفاقتها 

 َدْعوة الوليمة. وفي نسبة الدعوةوعلى قومهم إذا كان يبدأ بهم.  الدعوة النفالن في بني فالن. قال : ويقال : لبني ف َدعوة يقال :

 ، َدْعَوى أي
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 (.ال َّعاوأبو  ال ِّعوأب بني دِعيّ و 
 (َتْدُعوا َمْن َأْدبَ َر َوتَ َوىلَّ )الميت إذا ندبته. وقول هللا جل ذكره حين ذكر لظى نعوذ باهلل منها قال :  تدعو وقال الليث : النادبة

إياهم ما  دعوتها : تَعاَل ، ولكن كالدعاء الكافَر باسمه ، والمنافق باسمه. وقيل : ليست تدعو قال المفسرون : [17المعَارج : ]

عليهم الِحيطان من جوانبها أي  داعينا: البناُء والحائط إذا تكّسر وآذن بانهدام. ويقال  تداعى تفعل بهم من األفاعيل. ويقال :

بعضهم بعضاً إلى  دعاوالقبائُل على بني فالن إذا تألَّبوا ،  تداعتوالَكثِيب من الرمل إذا ِهيل فانهال  تداعىوهدمناها عليهم. 

 التناصر عليهم.

 : في جوانب الغيم قال ابن أحمر  يتداعى ا أخلق ، وفي الدار إذا تَصدَّع من نواحيها والبرقفي الثواب إذ التداعي شمر قال :

 ال بريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء يف َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري اعريريريريريريريريريريى و 

  
 بريريريريريريريريريريريربق يف عريريريريريريريريريريريوار. قريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا 

  
الناس إلى بدعة أو دين ، أدخلت  يدعو إذا كان داعية ، ورجل داعٍ  إلى بَْيعِة هدى أو ضاللة ، واحدهم يَْدعون : قوم الدُّعاةو

 الهاء فيه للمبالغة.

 دعاء يعني أن [10يُونس : ] (َوآِخُر َدْعواُهْم َأِن احْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلعاَلِمنيَ ): وأما قول هللا جل ذكره في صفة أهل الجنة 

َوآِخُر َدْعواُهْم َأِن )ثم قال :  [10يُونس : ] (مَ َدْعواُهْم ِفيها ُسْبحاَنَك اللهُ )أهل الجنة تنزيه هللا وتعظيمه ، وهو قوله : 
. دعاء ، وتحميده دعاء أخبر أنهم يبتدئون بتعظيم هللا وتنزيهه ، ويختمونه بشكره والثناء عليه ، فجعل تنزيهه (احْلَْمُد ّلِِلَِّ 

 .الدعاء ههنا معناها الدعوىو

 : وأنشد  .داعيته أداعيه ة ، وقدمثل األُْحجيَّة ، وهي األُغلوط األُْدِعيَّة أبو عبيد :

رى   أ داعيريريريريريريريك مريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريتحَ بريريريريريريريا  مع السريريريريريريريريريريريريريري 

  
 مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان ومريريريريريريريريريريريريريا  اثرهريريريريريريريريريريريريريا حبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  

  
 بها ، وأحجيَّة يتحاَجون بها وهي األُْلقيَّة أيضاً. أُْدعيَّة يتداَعون أي أحاجيك. وأراد بالمستحقَبات السيوف. ويقال : بينهم

إلى بني فالن. وكان عمر بن  الدعوة إلى أعطياتهم. وقد انتهت الدعاء على قومهم إذا بدىء بهم في الدَّعوة ويقال : لبني فالن

 إليه كبّر. الدعوة يقّدم الناس في أعطياتهم على سوابقهم فإذا انتهت هللارحمهالخطاب 

 : تطريب النائحة في نياحتها على ميتها. التدّعيو

 إذا تحطَّمت َهْزالً. متداعية إبل فالن فهي تداعت عاله أي يخبر عن نفسه بذلك. ويقالبكرم ف يَدَّعي الِحلف. وفالن الدعوةو

 : وقال ذو الرّمة 

ولريريريريريريريريريرييت   تريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريري  أن رأيريريريريريريريريريريه محريريريريريريريريريريَ 

  
يريريريريريريريا عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريك قريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريع و تريريريريريريري اعريريريريريريريه    أن أمسريريريريريريريْ

  
 ومساعٍ. مداعٍ  لذو: : نحو المساعي والمكارم. يقال  الدَّاعيو

 هللا فالناً بما يكره أي أنزل به مكروه. دعا شمر عن محارب :

 : قال أبو النجم 

 رمريريريريريريريريريريريرياك هللا مريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريش انفريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريي 

  
  ذا انُ الريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريون سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريريا 
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  ذا أقريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريه أمسريريريريريريريريريريريريوى  ريريريريريريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
 أتريريريريريريريرييريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مسريريريريريريريرييريريريريريريريريالريريريريريريريريك فريريريريريريريريانريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريا 

  
 : إذا ناحت. وقال بشر  تدعو والحمامة

ة  ذ َدعوا يريريريريريريريَّ  أمسببلريريريريريريريا ب  سريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري  بن ضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 دعريريريريريريريريريريريريريوأب ال َيريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرياهلل مريريريريريريريريريريريريريو  و  

  
 :  دعاء فال يجيب. وقال النابغة فجعل صوت القطا يدعى يُجيب إليها ، ثم دعوة يريد هللا وليّ 

ْ عى  ذا انتسريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريه   تريريريريريريري عو ق ريريريريريريريا  وهبريريريريريريريا تريريريريريريري 

  
   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري قهريريريريريريريا مسني تريريريريريريري عوهريريريريريريريا فتلتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   

  
 أي تصّوت قطا قطا.:  تدعو أي صوتها قطا وهي قطا ومعنى

ك إليه واضطرك.إلى هذا  دعاك ويقال : ما  األمر أي ما الذي جرَّ

ْ لَنا ما ِهيَ )قال الكلبي في قول هللا جّل وعّز :   قال سل لنا ربك. [68البَقََرة : ] (ادُْع لَنا رَبََّك يُ َبنيِ 

 َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َوقاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجبْ )ثم قرأ : « هو العبادة الدعاء»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 
 [.60َغافر : ] (َيْسَتْكَِبُوَن َعْن ِعباَدِت 

ُْم اِبْلَغداِة َواْلَعِشيِ )وقال مجاهد في قوله :  قال يصلّون الصلوات  [28الكهف : ] (َواْصَِبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرِبَّ

 .الخمس. وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيَّب

 السحابةُ بالبرق والرعد من كل جانب إذا َرَعدت وبرقت من كل جهة. عتتدا ويقال :

ثيابُك أي  دعت به ، ويقال للرجل إذا أخلقت ثيابه : قد دعا وقال أبو عدنان : كل شيء في األرض إذا احتاج إلى شيء فقد

 ينا ، مثل قولك بعثته فانبعث.إلى أمر ال ندع ُدعينا وقال األخفش : يقال : لو احتجت إلى أن تلبس غيرها من الثياب.

 :أي جعلوا. وقال ابن أحمر الباهلي  [91مريَم : ] (َأْن َدَعْوا ِللرَّْْحِن َوَلداً )وقال في قول هللا جّل وعّز : 

 كله أدعو قذاها اإل ِْ  ال ردا و   
 أي كنت أجعل وأَُسّمي.

 أي لن نعبد إلهاً دونه. [14: الكهف ] (َلْن َنْدُعَوا ِمْن ُدونِِه ِإهلاً )وقوله : 

افات ] (َتْدُعوَن بَ ْعَّلً أَ )وقال جّل وعّز :   أي أتعبدون ربّاً سوى هللا. [125: الصَّ

 أي ال تعبد. [213: الشُّعََراء ] (َفَّل َتْدُع َمَع هللِا ِإهلاً آَخرَ )وقال : 

 َعلَيَّ ما شئت. اّدع ن. تقول العربأي ما يتمنّو [57يس : ] (َوهَلُْم ما َيدَُّعونَ )وقال ابن هانىء في قوله : 

 : . وأنشد ِدعاوةو َدعاوىو َدْعوى وقال اليزيدي : يقال لي في هذا األمر

 أتىب قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريرية أن تريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريى ِدعريريريريريريرياوتريريريريكريريريريم 

  
ة الريريريريريريريبريريريريريريريلريريريريريريري و   ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريلريريريريريريريا نريريريريريريريزار فريريريريريريريأنريريريريريريريتريريريريريريريم بريريريريريريريريَ

  
 أجود. دعاوة قال : والنصب في
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 أي قرابة وإخاء. ِدعوة وقال الكسائي : لي فيهم

 كما تقول في عرسهم. مدعاتهم أيضاً. وهو في ِدعوة قال وفي العُْرس

 في الطعام. الدَّعوة وقال ابن شميل :
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 في النسب. الدَّعوةو

ونََسبُه ابنه  فدعاه أيضاً : المتبنيَّ الذي تبنّاه رجل الدِعيّ و .الدعيّ  المتهم في نسبه وهو:  الُمدََّعى ثعلب عن ابن األعرابي قال

 إلى غيره.

تبنّى زيد بن حارثة فأمر هللا جّل وعّز أن ينسب الناس إلى آبائهم ، وأاّل ينسبوا إلى من تبنَّاهم  وسلمعليههللاصلىوكان النبي 

 [5األحَزاب : ] (يِن َوَمواِليُكمْ اْدُعوُهْم آِلابِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد هللِا فَِإْن ََلْ تَ ْعَلُموا آابَءُهْم فَِإْخواُنُكْم يف الد ِ )فقال : 

 [.4األحَزاب : ] (َوما َجَعَل َأْدِعياءَُكْم َأْبناءَُكْم ذِلُكْم قَ ْوُلُكْم أبَِْفواِهُكمْ )وقال 

 هللا أي عذّبه. دعاه: المعذَّب  الداعي عمرو عن أبيه قال :

 وقال ثعلب : تنادي من أدبر. تعذّب. [17المعَارج : ] (َتْدُعوا َمْن َأْدبَ َر َوتَ َوىلَّ ): وقال محمد بن يزيد في قول هللا جّل وعّز 

 : تطريب النائحة إذا نََدبَت. التدّعيو

 وهي قبيحة وقد ِعيَدة ل في لغة :ويقا .ِعَودة : الَجَمل المسّن الذي فيه بقية قوة ، والجميع العَْود قال شمر قال محارب :عود : 

 إذا ُوصف بالقدم. َعْود إذا مضت له ثالث سنين بعد بُُزوله أو أربٌع. وُسوَدد تعويداً  البعيرُ  عّود

دت ، وال َعْودة قال : وال يقال للناقة :  .َعوَّ

 .َعْودة قلت : وقد سمعت بعض العرب يقول لفرس له : أنثى

 أنه دخل على جابر بن عبد هللا منزله. وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

ثَْغوتها ، فقال : يا جابر : ال تقطع َدّراً وال  وسلمعليههللاصلىقال جابر : فعََمدت إلى َعْنٍز لي ألذبحها ، فثغت ، فسمع رسول هللا 

 ت.علفناها البَلَح والُرَطب فسمن َعْودة فقلت : يا رسول هللا إنما هي نسال.

 :إذا أسّن. وأنشد  تعويداً  الرجل عّود وقال ابن األعرابي :

   ف لن ق  أقصر أو ق  عّودا 
 كبيراً. َعْوداً  أي صار

د قال وناقة َعْودة: . وال يقال للنعجة َعْودة ويقال للشاة : إال لبعير أو لشاة. َعْودٌ  قال : وال يقال :  .معّوِ

ة وِهَرر  العَْودة في َجْمع ِعَودة ، ثم َعْودتان ، وناقتان َعْودة قة، ونا َعْود أبو عبيد عن األصمعي : جمل  ِعَودةو َعْودومثل ِهرَّ

 مثل ِهّر وِهَررةَ.

 ، وجمل َغْلق وِغلَقة إذا ُهزل وكِبر. ِعيَدةو َعْود « :النوادر»وفي 

 : وأما قول أبي النجم 

ى أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريه   مسريريريريريريريريريريريريريىت  ذا  ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ه و    اَنريريريريريريريريريريريريرياب عريريريريريريريريريريريريرين وجريريريريريريريريريريريريريه أغريريريريريريريريريريريريريرَّا َد ريريريريريريريريريريريريري 

  

 تبع األمحر َعْود يزمح ه و 

 الشمس. بالعَْود فإنه أراد باألحمر الصبح ، وأراد

ً  إذا كان عود وطريق  :. وقال عاديا

   َعْود على َعْود من ال  ْ ُ األول 
 أي عن طريق قديم. َعْود األول : الجمل المسّن ، على بالعَْود أراد
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 عليك أْعود تقول : هذا األمروقال الليث 
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ر.  يعود أي أرفق بك ن ألنه ل من صريريريريلة أو فضريريريريل ،  عاد : اسريريريريم ما العائ أبو عليك برفق وي سريريريريْ ْفضريريريريِ
 
به عليك امل

 .العوائ  و عها
 .عاديّة وبئر عاِديّ  : قبيلة. ويقال للشيء القديم : عادٌ و

ادهوفالن  َعْود وقال الفّراء : يقال هؤالء اره ، وهم الذينمثل  ُعوَّ  يَعُدن : النساء اللواتي العوائدوإذا اعتلَّ  يعودونه َزوره وُزوَّ

 .عائدة المريض ، الواحدة

 .ُعوداً  قال : وخشبة كل شجرة غلظ أورّق يسمى : كل خشبة َدقَّت. العُود وقال الليث :

 : الذي يستَْجمُر به معروف. العودوقال : 

 : وقول األسود بن يْعفُر 

 لريريريمريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريوى الريريريريريريريذي يريريريلريريريتريريريريريريريابريريري  لريريري ريريريريريريري  عريريريو 

  
 أن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريل ذي األعريريريريريريريواد 

  
 ما يحمل عليه الميت. باألعواد يريد الموت ، عنى األعواد قال المفضل : سبيل ذي

 ويحملون الميت عليها إلى القبر. عود إلى عوداً  قلت : وذلك أن البوادي ال جنائز لهم ؛ فهم يضّمون

اد المريض : يعودون قال ويقال للرجال الذين د ؛ وللنساء ُعوَّ  ؛ هكذا كالم العرب. ُعوَّ

ً  : ذو األوتار الذي يضرب به ، ويجمع العُودوقال :   : وقال شمر في قول الفرزدق  الذي يتخذها. العَّوادو عيدانا

وديريريريريريريريريرين و   ا ريريريريريريريريرياو الريريريريريريريريريذي و مريريريريريريريريرين ورل الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريا  لريريريريريريريك واألر. الريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء رمسريريريرييريريريريبريريريري 

 
 لريريريريريريريه املريريريري

  
 وعصاه. وسلمعليههللاصلى: منبر النبي  العودان قال

 مرة واحدة. عوده : العَْودةو. عاد بعد بَْدء. يقال : بدأ ثم عوداً  تثنية األمر العَْود وقال بعضهم :

يقول :  [30،  29األعراف : ] (َكما َبَدَأُكْم تَ ُعوُدوَن * َفرِيقاً َهدى َوَفرِيقاً َحقَّ َعَلْيِهُم الضََّّلَلةُ )وقال هللا جّل وعّز : 

أشقياء وسعداء كما ابتدأ فطرتكم في سابق علمه ، وحين أمر بنفخ الروح  تعودون ليس بعثكم بأشّد من ابتدائكم. وقيل : معناه :

 فيهم وهم في أرحام أّمهاتهم.

 [.3المَجادلة : ] (َوالَِّذيَن يُظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثَُ يَ ُعوُدوَن ِلما قاُلوا)وقوله جّل وعّز : 

إلى ما قالوا وفيما قالوا يريد النكاح ، وكلٌّ صواب. يريد : يرجعون عما قالوا  يعودون قال الفراء : يصّح فيها في العربية : ثم

 وفي نقض ما قالوا.

 نقض ما فعل. لما فعل إن عاد لما فعل ، تريد إن فعله مرة أخرى ويجوز إن عاد قال : وقد يجوز في العربية أن تقول : إن

 وهو كما تقول حلف أن يضربك فيكون معناه حلف ال يضربك. وحلف ليضربنّك.

لهذا الذي قال إنه علَّي  عاد فإذا أعتق رقبة إنا ال نفعله فيفعلونه يعني الظهار. (ُثَُ يَ ُعوُدوَن ِلما قاُلوا)وقال األخفش في قوله : 

 حرام ففعله.

 عُوُدونَ يَ  وقال أبو العباس : المعنى في قوله
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 فيه. عادوا لتحليل ما مسرَّموا ، ف   (ِلما قاُلوا)
 فالمعنى عنده : والذين يظاهرون من نسائهم ثم (فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةٍ )من صلة  (ِلما قاُلوا)وروى الزجاج عن األخفش أنه جعل 

 فتحرير رقبة لما قالوا. قال : وهذا مذهب حسن. يعودون

يقول : إذا ظاهر منها فهو  (َوالَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثَُ يَ ُعوُدوَن ِلما قاُلوا فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةٍ )وقال الشافعي في قوله : 

حريم تحريم ، كان أهل الجاهلية يفعلونه ، وُحّرم على المسلمين تحريُم النساء بهذا اللفظ. فإن اتبع المظاهر الظهار طالقاً فهو ت

م ولزمته الكفّارة عقوبة لما قال. قال : وكان  عاد أهل اإلسالم ، وسقطت عنه الكفَّارة. وإن لم يُتبع الظهار طالقاً فقد لما َحرَّ

 لما قال من التحريم. عاد تحريمه إيّاها بالظهار قوالً ، فإذا لم يطلِّقها فقد

للظهار  (ُثَُ يَ ُعوُدونَ )أي كانوا يظاهرون قبل نزول اآلية  ( ِمْن ِنساِئِهمْ الَِّذيَن يُظاِهُروَن ِمْنُكمْ ) وقال بعضهم : معناه : و

 في اإلسالم فعليه الكفارة ، فأوجب عليه الكفّارة بالظهار.

 إليها واإلقامة عليها َمّس أو لم يمّس كفّر. العود وقال بعضهم : إذا أراد

 [.85القََصص : ] (ْلُقْرآَن َلرادَُّك ِإىل َمعادٍ ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك ا)وقال هللا جّل وعّز : 

إلى َمعِدنك من الجنّة. وقال  (َلرادَُّك ِإىل َمعادٍ )اآلخرة. وقال مجاهد : يُحييه يوم البعث. وقال ابن عباس :  معاده قال الحسن :

حيث ُولدت. قال : وذكروا أن جبريل قال : يا محمد أَْشتَْقَت  (َلرادَُّك ِإىل َمعادٍ )إلى مكة. وقال الفراء :  (ِإىل َمعادٍ )بعضهم : 

 عادتك ههنا : إلى الَمعَادوقال  .(ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرادَُّك ِإىل َمعادٍ )قال : نعم. فقال :  ؟إلى مولدك ووطنك

 إلى مكة مفتوحة لك فيكون تعود لُمَصيُِّرَك إلى أن (َلرادَُّك ِإىل َمعادٍ ). وقد يكون أن تجعل قوله : العود حيث ولدت وليس من

 لما وعده من فتح مّكة. معاد أَيَّما معاد تعجباً إلى المعاد

: بها النساء. يقال  أي مصيبة يغشاهم الناس في مناوح أو غيرها يتكلم معادة كقولك آلل فالن الَمعَادو الَمعَادة وقال الليث :

وأكثر التفسير  للناس. َمعَاد واآلخرة قال : واآلخرة: . كل شيء إليه المصير. قال المعادو : المآتم. المعاودو المعادة خرجت إلى

 أي اذكر مبعثك في اآلخرة قاله الزجاج. المعاد لباعثك ، وعلى هذا كالم الناس : اذكر (َلرادَُّك ِإىل َمعادٍ )في قوله 

 أي إلى الجنة. معادـ  وعليه العملـ  وقالت طائفة : الموعد. قال : وقال بعضهم : إلى أصلك من بني هاشم. المعاد ل ثعلب :وقا

َوُهَو ): : بدأ هللا الخلق أحياء ثم يميتهم ثم يحييهم كما كانوا. قال هللا جّل وعّز  المعيد ومن صفات هللا سبحانه وتعالى : المبدىء
وم ] (يَ ْبَدُؤا اخْلَْلَق ُثَُ يُِعيُدهُ الَِّذي   بدأ وأبدأ بمعنى واحد. [13: البروج ] (ِإنَُّه ُهَو يُ ْبِدُئ َويُِعيدُ )وقال :  [.27: الرُّ
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 أنه قال : إن هللا يحّب النََكل على النََكل. قيل : وما النََكل على النََكل. قال : الرجل القويّ  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

قال أبو عبيد : هو الذي قد أبدأ في غزوه  المعيد وقوله المبدىء .المعيد على الفرس المجرب المبدىء المعيد المجرب المبدىء

ب األمور  أعادو  فيها وأبدأ. أعادو، أي غزا مرة بعد مرة ، وجرَّ

ب ، ففارسه يصرفه كيف شا المعيد قلت : والفرس المبدىء ء لطواعيته وِذلِّه ، وأنه ال يستصعب : الذي قد ِريض وذُلّل وأُّدِ

ة بعد أخرى وهذا  المعيد عليه وال يمنعه ِرَكابه وال يجمح به. ويقال : معنى الفرس المبدىء : الذي قد غزا عليه صاحبه مرَّ

 كقولهم : ليل نائم إذا نيم فيه ، وسر كاتم قد كتموه.

 أي حاذق. معيد وقال شمر : رجل

 : وقال كثَيِّر 

      الريريريريريريريريَرجريريريريريريريريا قريريريريريريريريذفريريريريريريريريه بريريريريريريريريه عريريريريريريريريُو املريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريري

  
ُو    يف الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّج داويريريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريريريَ

  
 : قال. وأما قول األخطل 

 يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول  ن الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريون  ذا ر ين 

  
عريريريريريريريرييريريريريريريريري و  

 
ة  املريريريريريريريري واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَ  خيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياين الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 المعيدو: الذي ال يحتاج إلى ذلك. قال  المعيدو الجمل الذي ليس بعياياء وهو الذي ال يضرب حتى يُخلَط له. المعيد قال أصل

 :من الرجال : العالم باألمور الذي ليس بغُْمر. وأنشد 

   كما يَتبع الَعْود املعيَ  السالئ  
 الذي َضَرب في اإلبل مرات.: : الفحل  المعيد أبو عبيد عن األصمعي :

 : قال أبو كبير الهذلي يصف الذئاب و

عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري أب را  مريريريريريريريريريريري    اّل عريريريريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير كريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريِ

  
ف     لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريورَد أمّي مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي وردت مراراً فليس تنكر الورود.

فالن ما  عاودو. يعيدها فالن الصالة فهو أعادو .عائدة ، أي ما يتكلم ببادئة وال يعيد وقال الليث : يقال رأيت فالناً ما يبدىء وما

دته فاعتاد . يقال :العادة ، وهو من التعّود هم وحزن. قال واالعتياد في معنى اعتادنيو. معاِود يه فهوكان ف دو عوَّ  .تعوَّ

دها. استعيدوهاوالزموا تقى هللا : . قال وفي كالم بعضهم ُمعاِود وقال الليث : يقال للرجل المواظب على أمره : وقال  ، أي تعوَّ

 :في قوله 

 املعي ا   به اللواهض     اّل 
 ويقال للشجاع : بطل العاِود. ويقال : هو ميعبد لهذا الشيء أي مطيق له ألنه قد النْهض بالَدْلو. استعادت يعني النوق التي

 .اعتاده

يهم بظلمي وقال : أكره أن يعّود شمر عن أبي عدنان : هذا أمر  أيعلى الناَس فيضَرْوا بظلمي  يعّود الناس على أي يُضّرِ

 .يعتادوه

 ، أي بّراً ولََطفا. َعَوداً  إلينا ، فإن لك عندنا ُعدْ : : البِّر واللطف. يقال  العََوادُ  وقال غيره

 على الرجل من الطعام بعدما يفرغ. أُعيد ، ما العُوادة أبو عبيد عن األموي :

 ، كما َعَواد قلت : إذا حذفت الهاء. قلت :
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اُ. وي ال لل ريق الذيقالوا : أكال ، وَلَماظ ،  ْفر وأب ءوا  َأعاد وَقضريريريريريريريريريَ . ومله قول ابن م بل م عي : فيه السريريريريريريريريريَّ
 : يصف اإلبل السائرأب 

عريريريريريريرياف عريريلريريى  ه َيريريتريريَنْب الريريلريريِّ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريبريريحريرين   ريريبريريريريريريريْ

  
م   تريريريريريريَ الب هريريريريريريرياد  مريريريريريريعريريريريريريبريريريريريريري  البريريريريريريِس الريريريريريري ريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الذي لُِحب. الُمعيدوأراد بالهادي الطريق الذي يُهتَدى به ، 

 :بن سام بن نوح الذين أهلكهم هللا وقال زهير  عاِدياء ابن عاد األولى هم عادٌ ووقال الليث : 

 عاد  و اهلك ل مان بن عاد و   
 اآلخرة فهو بنو أَُميم ينزلون رمال عاِلج ، َعصوا هللا فُمسخوا نَسناساً لكل إنسان منهم يد ورجل من ِشّق. عاد وأما

 :وقال لبيد  .العَْيدان ، النحلة الطويلة ، والجمع دانةالعَيْ  أبو عبيد عن األصمعي :

 اجلّباِر و أبيَض الَعْيَ اِن و   
 إليه. عادوا كأنهم عاد يعود واشتقاقه من: قال  .اعتادوه ألنهم قد عيداً  : كل يوِم َمْجمع ، وُسّمي الِعيد وقال الليث :

 : وقال العجاج يصف الثور الوحشي 

 اعريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريرياد أر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريا  رِّي و 

  
 كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريود الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرايّن  

  
، تركوه على التغيير ؛ كما أنهم  عيد ُعييد ياء لكسرة العين. وتصغير العيد . قال : وتحّولت الواو فيعاد يعود من العيد فجعل

 : نجائب منسوبة معروفة. الِعيدية: و. قال أعواداً  ولم يقولوا : أعياداً  جمعوه

 .عيد من الهم فهو اعتادك وقال غيره : ما

 :وأنشد  .عادتي أي عادني عيِدي وقال المفضل :

   عاد قلا من ال ويلة ِعي  
ا قول تأبَّط شراً. ّمان تكون ثالثة أميال في مثلها. وأمَّ  أراد بالطويلة روضة بالصَّ

   عريريريريريرييريريريريريريري   مريريريريريريريا لريريريريريريريك مريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق و يريريريريريريراق 

  
رَّ طريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريف مريريريريريريريريريريرين األهريريريريريريريريريريريوال طريريريريريريريريريريريرَّاق و    مريريريريريريريريريريريَ

  
قال أراد يا أيها المعتادي. وقوله : ما لك من شوق كقولك : ما لك من فارس ، وأنت تتعّجب من فروسيته وتمَدحه. ومثله : 

 قاتله هللا من شاعر.

 من الحزن والشوق. يعتاده : ما العيد مالكُ  عيد ابن األنباري في قوله : يا

وقوله : ما لك من شوق أي ما أعظمك من شوق. ويروى : يا َهيَد ما لك. ومعنى يا َهْيد : ما حالك وما شأنك ، ويقال : أتى 

 فيه الفرح والحزن ، يعود عند العرب : الوقت الذي العيدوفالن القوم فما قالوا له : َهْيد ما لك أي ما سألوه عن حاله. قال : 

ا سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء. الِعْود وكان في األصل  فلمَّ

 : . وقال المسيَّب بن َعلَس َعْيدانة النخلةُ إذا صارت َعْيدنت وقال أبو عدنان يقال

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ان  ُّرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   األ ْدُ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    عريريريريريريريريريريريْ م جريريريريريريريريريريريَ اء مريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريه اأَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
النخلة. ومن جعله فعالن مثل  عيدنت أصلية والياء زائدة. ودليله على ذلك قولهم :فيعاالً جعل النون  العيدان قلت أنا : من جعل

 سيحان من ساح يسيح جعل الياء أصلية والنون زائدة. ومثله َهْيمان
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 وَعْيالن.
 : : شجرة ُصلبة قديمة لها عروق نافذة إلى الماء. وأنشد  العَْيدانة األصمعي :

ة لريريريريريريريريريريَّ ْرجريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ انريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريرياوبريريريريريريريريريرين يف عريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريل     من السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ر َروَّاهريريريريريريريا املصريريريريريريريريريريريريريرييَف َمسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ي كل سنة بفرح مجدَّد. قال ثعلب :  يعود ألنه الِعيد ِعيداً  وقال آخر : بََواِسق النخَل أبكاراً وُعوناً ثعلب عن ابن األعرابي : ُسّمِ

: ضرب من الغنم وهي األنثى  الِعيديَّة وقال شمر ِعْود فقلبت الواو ياء ليفرقوا بين االسم الحقيقّي وبين المصدر. العيد وأصل

 من البُرقان ، والذكر خروف ، فال يزال اسَمه حنى تُعَّق عقيقته.

 وال أدري إلى أّي شيء نسبت. الِعيديَّة افي العنم. اعراف جنساً من اإلبل العُقَيليَّة يقال له العيديَّة قلت : ال أعرف

 : : الظلوم. وأنشد ابن األعرابي لَطَرفة  المتعيد وقال شمر :

 فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريال أال مريريريريريريريريريريرياذا تريريريريريريريريريريريرون لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارب 

  
ه مريريريريتريريريريعريريريرييريريريريريريريريّ   خريريريريْ ريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   عريريريريلريريريرييريريريريلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : أي ظلوم. وقال جرير 

 يريريريريريريريريريريريريرى املريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ ون عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّي دوين 

  
لريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريا   ة الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَّ  أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَد  ريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
 عليه يُوعده. يتعيَّد : الذي المتعيّد غيره :قال وقال 

 المتعيّديناوعلى الجّهال : المتجنّي في بيت جرير. وقال ربيعة بن مقروم  المتعيّد وقال أبو عبد الرحمن :

 : الغضبان. المتعيَّدوقال 

 العائن على من يتعيَّن له إذا تشهَّق عليه ، وتشدَّد ليبالغ في إصابته بعينه. تعيّد وقال أبو سعيد : يقال

 : . وأنشد ابن السكيت يُتعيَّد وحكي عن أعرابّي : هو ال يُتعيَّن عليه وال

 كريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريا وفريريريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا اجملريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ 

  
زودو   ْرفريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية ومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ربريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 غتي على جاراهتا تريَعيَّ 

اتها وتحرك  تَعَيَّد فكأنها وفوقها هذا الِحْمل وقربة ومزدود امرأة غيريقال : المجلَّد : حمل ثقيل ،  أي تندرىء بلسانها على َضرَّ

 يديها.

 ، وهو التواعد : موضع الموعدوال يجمع.  الوعدو،  ِعَدات فتُجمع الِعَدة يكونان مصدراً فأّما الِعَدةو الَوْعد الليث :وعد : 

ً  الموعد ويكون .وعدته مصدر الموعد . ويكونالميعاد  .للِعَدة وقتا

 من التهّدد. الوعيدوال يكون إاّل وقتاً أو موضعاً.  الميعادو. للعدة أيضاً : اسم الموعدةو

 .الموعدة إسم يوضع موضع المصدر ، وكذلك الِعَدةومصدر حقيقّي ،  الوعد قلت أنا :

هُ ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدها )قال هللا جّل وعّز :   [.114التّوبَة : ] (ِإَّيَّ

 (فََأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي)وكذلك قوله :  : العهد. الموعد قال : [87طه : ] (ما َأْخَلْفنا َمْوِعَدَك ِبَْلِكنا)وقال مجاهد في قوله : 

 قال : عهدي. [86طه : ]

 (َويف السَّماِء ِرْزُقُكْم َوما)وقوله جّل وعّز : 
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 قال : رُّقكم امل ر ، وما توع ن اجللة. [22: الّذارَ   ] ت وَع  ونَ 
ْوِم اْلَمْوُعودِ )وقال قتادة في قوله :   إنه يوم القيامة. [2البُُروج : ] (َواْلي َ

َلةً )وقال جّل وعّز :  بغير ألف ، وقرأ ابن كثير ونافع  (وعدنا)قرأ أبو عمرو  [51البَقََرة : ] (َوِإْذ واَعْدَّن ُموسى َأْربَِعنَي َلي ْ

 باأللف. واَعْدنا وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائّي :

 منك خاّصة. الوعد زيداً إذا كان وعدتو،  وعدتهو وعدك زيداً إذا واعدت وقال أبو ُمعَاذ النحوّي :

 في الخير والشّر. َدةالعِ و الَوْعد خيراً. قال : وهو وعدتهوشراً ،  وعدته الحراني عن ابن السكيت : تقول :

 : وأنشد 

ل  الين كريريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  أال عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ

  
 ال تريريريريريريريريريعريريريريريريريريري اين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير وا ريريريريريريريريريت مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل و  

  
 بالشّر إذا أدخلوا الباء جاءوا باأللف. أوعدته قال : وتقول :

 : قال : وأنشدني الفراء 

 أوعريريريريريريريريريريريريريريريري ين  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريرين واألداهريريريريريريريريريريريريريريريريم 

  
لريريريريريريرية  املريريريريريريلريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم   لريريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريْ لريريريريريريي ورِجريريريريريريْ  رِجريريريريريريْ

  
ة تخطىء فتقول   أوعدتهوشّراً  وعدتهوالرجل خيراً  وعدت أقف عليه ، وكالم العرب موعداً  فالن أوعدني: قال أبو بكر : العامَّ

 فلم يسقطوا األلف. أوعدته :فلم يدخلوا ألفاً ، وإذا لم يذكروا الشرَّ قالوا  وعدته شّراً ، فإذا لم يذكروا الخير قالوا : أوعدتهوخيراً 

 : وأنشد 

  ين و ن أوعريريريريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريريريريه أو وعريريريريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريريريريه و 

  
 أ َنريريريريريريريريريريز مريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريري ي و أل  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريف  يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريادي  

  
 بالضرب. أوعدته قال : وإذا أدخلوا الباء لم يكن إاّل في الشّر ، كقولك ،

 .وعدنيو وعدتُه فالنا أواعده إذا واعدتوقال : 

 فالفعل من هللا ومن موسى. (واَعْدَّن)فالفعل من هللا ومن قرأ  (َوَعدنا)فمن قرأ :  واَعْدنا: موسى وقرىء  وعدنا وقال هللا : وإذ

 .وعدته الرجل إذا اتَّعدت وقال غيره :

 :وقال األعشى 

   فإن تّتع ين أتّع ك   لها 
 .بعدتك إذا وثِق يتَّعد وقال بعضهم : فالن

 : وقال 

ا  فريريريريريريريرياتريريريريريريريريعريريريريريريريري ي  مريريريريريريريريه أ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  َأينَّ أمتريريريريريريريريْ

  
 اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري بريريريريريريريريلريريريريريريريريوال غريريريريريريريريت مريريريريريريريريلريريريريريريريريزورو  

  
إَذا ُرجي خيرها ، وتماُم نَْبتها في أول ما يظهر  واعدة وقال األصمعي : مررت بأرض بني فالن ِغّب مطر وقع بها ، فرأيتها

 : النبت. وقال ُسَويد بن ُكراع 

ى غريريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريريذعريريريريريريريريريريريريور هبريريريريريريريريريريريريّن وراقريريريريريريريريريريريريه   َرعريريريريريريريريريريريريَ

  
اع هتريريريريريريريريريريريريرياداه الريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريريادك واعريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريري 
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 .واعد ويقال للدابة والماشية إذا ُرجي خيرها وإقبالها :

 : وقال الراجز 

 كريريريريريريريريرييريريريريريريريريريف تريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريا واعريريريريريريريريري ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريا

  
اء   لريريريريريريريريريّ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ا كريريريريريريريريريبريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريايسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 َجلَداً وصرامة. تعد مخايلُه كرماً ، وِشيَمه تعد بَْرداً ، وهذا غالم يِعد ويقال يومنا

ع وقوله فقد منهم تُُوّدع : إذا لم يُنكر الناس المنكر فقد وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي ودع :  منهم أي أُهِملوا  تُوّدِ

وهو الترك.  التوديع ي ولم يُهَدوا لرشدهم ، حتى يستجبوا العقوبة ، فيعاقبَهم هللا ، وأصله منوتُركوا ما يرتكبون من المعاص

أنه استأخر  أي لم يقطع هللا عنك الوحي وال أبغضك. وذلك [3الضحى : ] (ما َودََّعَك رَبَُّك َوما َقلى): ومنه قوله جّل وعّز 

ما َودََّعَك رَبَُّك )ربه وقاله فأنزل هللا جّل وعّز :  وّدعه أيّاماً ، فقال ناس من الناس : إن محمداً  وسلمعليههللاصلىالوحُي عنه 
 َودََّعكَ  بالتخفيف ، وسائر القراء قرءوه (ربك َوَدَعك ما)المعنى : وما قالك. وقرأ عروة بن الزبير هذا الحرف  (َوما َقلى

 ك.بالتشديد. والمعنى فيهما واحد أي ما ترك

 : وأخبرني المنذري عن أبي أحمد الجمادي عن ابن أخي األصمعي أن عّمه أنشده ألنَس بن ُزنَيم الليثي 

 لريريريريرييريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريري عريريريريرين أمريريريريريتي مريريريريريريريا الريريريريريريريذي 

  
ْه    غريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريه يف اَّريريريريريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريريريريريىت ودعريريريريريريريريريريريريريريَ

  

بريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريّ  ال يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريك بريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريري 

  
  ن  ريريريريريريريريريت الريريريريريريريريريربق مريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريغريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  مريريريريريريريريريعريريريريريريريريريه  

  
 ولكن تركته. َوَدعته ذا. وال يقال : َدعوَ  ذا ، الحراني عن ابن السكيت قال : ويقال : َذرْ 

وفي  َدْعه وفي األمر يدع في معنى تركته فأنا تارك ، ولكن يقولون في الغابر : وادع فأنا َوَدعته وقال الليث : العرب ال تقول :

 تَدْعه النهي : ال

 : وأنشد 

مريريريريريريريريريريريوا ألنريريريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم و   كريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريري َّ

  
 َوَدعريريريريريريريريريريواأكريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرير نريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريذي  

  
 : يعني تركوا. أنشد ابن السكيت قول مالك بن نُويرة وذكر ناقته 

عريريريريريريريريريريريه   قريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريه أ اَثل    املريريريريريريريريريريريال وتريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريّ

  
ْزن عريريريريريريريريريريريريريرياُّبريريريريريريريريريريريريريرية ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّن    تريريريريريريريريريريريريريريودَع و  َّريريريريريريريريريريريريريريَ

  
د ، وتسّن أي تصقل بالرعي يقال : سنَّ إبله إذا أحسن القيام عليها وصقلها. وكذلك إذا صقل فرسه إذا أرا تودَّع أي توَدع قال :

 أن يبلغ من ُضمره ما يبلغ الصيقل من السيف وهذا مثل.

وهي مناقف صغار تخرج من البحر تزيّن بها العثاكيل ، وهي بيض في بطنها َمَشٌق َكَشّقِ  َوْدعة : جمع الَوْدع وقال الليث :

 .التَُّدعة ذوالرجل الهادىء الساكن  .الَوِديعوالنواة ، وهي ُجوف في جوفها ُدَوْيبَّة كالَحلَمة. قال : 

 .َدَعة : صاحب متَّدع : الَخْفض في العيش والراحة. ورجل الدََّعةو. قال : َوَداعة ويقال : ذو

ً  ويقال : نال فالن المكارم  أي من غير أن تكلف فيها مشقّة. واِدعا

عَ  : أن التوديعو .متَِّدع فهو تَُدعةو اتَّدع تُْدعةو،  وُدع يَْوُدع َدعة ويقال  الِميدعو ثوباً في ِصوان ال يصل إليه غبار وال ريح. يَُوّدِ

 توديع : الَوَداعو ميدعٍ  ويضاف فيقال : ثوبُ  .ِميدع ثوب يجعل وقاية لغيره. ويُْنعت به الثوب المبتَذل ، فيقال : ثوبٌ 
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 اللاس بعِضهم بعضا  يف الست.
 .َمْودوعوَ  ُمَودَّعٌ ووقال ابن بزرج : فرس ويدع 

 : وقال ذو اإلصبع العَْدواني 

ر مريريريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريري ه   أ ودعريريريريريريريريريريريريريريريه و أقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرب ريريريريريريريريريريريع أو فريريريريريريريريريريزعريريريريريريريريريريا   مسريريريريريريريريريريىت  ذا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مخفّف. أَدعه الثوب بالثوب وأنا وَدعتوقال  .الوديع الرجُل من وُدع قال وقالوا :

ً  كل ثوب جعلته الِميدع وقال أبو زيد عه لثوب جديد ، ِميدعا  به أي تصونه به. توّدِ

 .الميدع موادع وجمع ِميداعة ويقال

 : به ثيابها. وقول َعِدّي  توّدع التي:  ِميَدعتها المرأة ميدع وقال اللحياني :

اّل  ريريريريرييريريريريريلريريريريريريريا بريريريريريريريذا  الريريريريريَودْع لريريريريريو مسريريريريريلريريريريريفريريريريريريريه   كريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم وقريريريريريريريريريابريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريرب  املريريريريريريريريرياجريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريزارا 

  
 مّكة ؛ ألنه كان يعلّق عليها في ِستْرها:  الَوْدع : سفينة نوح يحلف بها. وقال أبو نصر : ذات الَوْدع قال ابن الكلبي : يريد بذات

 األوثان. الَوْدع قال : ويقال أراد بذات .الَوْدع

التي يصير إليها إذا  بالدعة إذا سافر تفاؤالً  يوّدعونه ، وهم وادعين تخليفُه إياهم خافضين: المسافر أهله إذا أراد سفراً  توديعو

 : األعرابي  وأنشد ابن فوَدع بالتخفيف َوَدعته قَفََل ويقال

ة مريريريريريريريريريريريريريريريودعريريريريريريريريريريريريريريرية  و  ْر   املريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي ُّ َُّيريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا  ي رويريريريريريريريريريري ا  ومت  حريريريريريريريريريريِّ  ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عو: الثوب الذي تبتذله ،  الِميَدع وقال األصمعي : .ُموَدعو موِدعو وديع وهو من قولهم فرس به ثياب الحقوق ليوم الَحْفل.  توّدِ

 : ، وِمْعوز وِمْفَضل. وقال الشاعر  ِميدعوبه الَمُصون. ويقال للثوب الذي يُبتذل : ِمبَذل  الِميدع ليودع قال : وإنما يُتخذ

 أقريريريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريري اُ وجريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريي واتريريريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريريريي 

  
يريريريريريريري ع    بريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريّر  ن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريوف لريريريلريريريخريريريّز مريريريِ

  
 يكون للحّي وللميت. التوديع وقال شمر :

 : وأنشد بيت لَبيد 

ز َريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريودِّع  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ أ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّل وداع  أربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و  

  
فإن العرب تضعه موضع التحية والسالم ، ألنه إذا  وادعين وإن كان األصل فيه تخليَف المسافر أهله وذويه التوديعوقلت أنا : 

بالسالم أبا ُحريز. أراد  فودع خلَّف أهله دعا لهم بالسالمة والبقاء ، ودَعوا له بمثل ذلك ؛ أال ترى لبيداً قال في أخيه وقد مات :

تركه إياه في  التوديع الحّي إذا سافر. وجائز أن يكون وّدعه توديعوء له بالسالم بعد موته ، وقد رثاه لبيد بهذا الشعر الدعا

 .الدعةوالَخْفض 

الجمعات أو ليُختمّن على قلوبهم ثم ليكتُبّن  َوْدعهم لينتهيّن أقوام عن»: قال  وسلمعليههللاصلىوفي حديث ابن عباس أن النبي 

ً  الجمعات : تركهم إيَّاها ، من َوْدعهم قال شمر : معنى .«غافلينمن ال إذا تركته. قال : وزعمت النحوية أن العرب  َوَدعته َوْدعا

ويذر ، واعتمدوا على الترك. قال شمر : والنبي أفصح العرب وقد ُرويت عنه هذه الكلمة. وَرَوى شمر عن  يدع أماتوا مصدر

 َوداع فالناً من وّدعت محارب :
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 السالُ.
 : وقول القطامّي 

اعريريريريريريريريا بريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريفريريريريريريريريي قريريريريريريريريبريريريريريريريريل الريريريريريريريريتريريريريريريريريفريريريريريريريريرق   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 واليريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريف مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريوداعريريريريريريريريريريريا 

  
يكون للفراق ، ويكون منغصاً بما  الوداع ، ولكن ليكن موقَف غبطة وإقامة ؛ ألن موقف الوداع أراد : وال يكفي منك موقف

 يتلوه من تباريح الشوق.

. وأنشد وداعةو وُدع يَُوُدع َدَعة ، الوديع من وقار الرُجل الدََّعةوفالناً أي هجرته. قال : والداعة من خفض العيش ،  ودَّعتو

 : شمر قول ُعبَيد الراعي 

 ثريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياء َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرق األمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه 

  
 بريريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريودّع اَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوان 

  
 أي نقيه ونصونه.

 : والسكون ومنه قول ُسَويد بن ُكراع  الدعة إذا صار إلى يََدع الرجلُ  َوَدع : المقبرة ، ويقال الَوِديع عمرو عن أبيه :

 أرَّق الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرينَي  ريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريال مل يريريريريريريريريريريريريريريريَ َْع 

  
 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريؤادي مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريزَع  

  
 أي لم يبق ولم يقّر.

 : وأخبرني المنذرّي عن أحمد بن يحيى أنه أنشده قول الفرزدق 

ضَّ ُّمريريريريريريريريريان   ابريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريروان مل يريريريريريريريريريَ َع   َوعريريريريريريريريريَ

  
ف   ٌه أو جمريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين املريريريريريريريريال  ال م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .يتّدع : لم يتقاّر ولم يَدع وقال في قوله : لم

من المال إاّل مسحتاً أو مجلف أي لم يترك  يدع من المال أي لم يستقر وأنشده سلمة عن الفراء : لم يدع وقال الزجاج : معنى لم

من المال إال شيئاً مستأصالً هالكاً أو مجلّف كذلك. ونحو ذلك رواه الكسائي وفّسره. فقال : وهو كقولك : ضربت زيداً وعمرو 

 تريد : وعمرو مضروب كذلك ، فلّما لم يظهر الفعل رفع.

 : وقال شمر : أنشدني أبو عدنان 

ال    أربريريريريريريريريريريريريريع  يف الريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريّف مريريريريريريريريريريريريري  جمريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريذال  مريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري ع   

  
 أي يصونهّن عن العمل. فيدعهنّ  أي ما لهن من يكفيهن العمل ،« ميدع ما لهن»قال : 

 جاء به في باب األضداد. وديعته قبلت:  أودعتهوعنده.  وديعة فالناً ماالً إذا دفعته إليه يكون أودعت أبو عبيد عن الكسائي :

 فالن بعيراً فأبيت أن استودعني ، وأنكره شمر ، إال أَنه حكى عن بعضهم : وديعته ؛ قبِلت أَودعته أَعرفوقال أبو حاتم : ال 

 أي أقبله. أوَدَعهُ 

 أودعت: قلت : والكسائّي ال يحكي عن العرب شيئاً إاّل وقد ضبطه وحفظه. ويقال  .«المنطق»قلت : قال ابن شميل في كتاب 

 : وأنشد  ماالً. استودعتهوالرجل ماالً 

ْه  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ َّ أ مريريريريريريريريريريريريريريريريِّ    ابريريريريريريريريريريريريريريريرين أيب و  بريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
و مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه    أودعريريريريريريريريتريريريريريريريريك هللا الريريريريريريريريذي هريريريريريريريري 

  
 : وأنشد ابن األعرابي 

م   مسريريىت  ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريرب الريري سريريريريريريريريريريريريريريريريوس  عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريري 

  
 ودان مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريني ركريريريريريريريريريريريريوع  
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 اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريودعريريريريريريريتريريريريريريريلريريريريريريرياو أودعريريريريريريريتريريريريريريريلريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياء 

  
ن مضريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريع    أ ريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياء لريريريرييريريريريس ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريرييريريريريعريريريريهريريريريِ
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 : وأنشد أيضاً 

بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياس    ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرك الريريريريريريريريريريّرِيُّ قريريريريريريريريريري 

  
م  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياس   َوهريريريريريريريريريريريريْ ْرب بريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريودِّع الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ

  
 لهذا الجمل أي أَلِزمه الغَْرب. وديعة الغرب أي اجعله وّدع

بكسر القاف. وقرأ  (فَُمْستَِقرُ )فإن ابن كثير وأبا عمرو قرءا  [98األنعَام : ] (َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْست َْودَع  )وأما قول هللا جّل وعّز : 

في الرحم ،  (َفُمْستَ َقرٌّ )معناه : : بفتح الدال. وقال الفراء  ُمْستَْوَدعٌ  وفيون ونافع وابن عامر بالفتح ، وكلهم قرءواالك

: فمعناه  (َفُمْستَ َقرٌّ )وقال الزجاج : من قرأ  .في ُصْلب األب. وُروي ذلك عن ابن مسعود ومجاهد والضحاك (َوُمْست َْودَع  )

 فمنكم مستِقرَّ في األحياء ، ومنكم بالكسر فمعناه. (فَُمْستَِقرُ )ومن قر.  .مستودع مستقر ولكن في األصالبفلكم في األرحام 

أي مستقرها في األرحام ،  [6هود : ] (َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرَّها َوُمْستَ ْوَدَعها)في الثََرى. وقال ابن مسعود في قوله :  مستوَدعٌ 

 في األرض. مستودعهاو

ِّيت له إليها الحاجة ، فإذا بلغ أقصى أثره قُبض ، فتقول األرض وروي عن اب ن مسعود أنه قال : إذا كان أجل الرجل بأرض أُت

يقول : اصبر  [48األحَزاب : ] (َودَْع َأذاُهْم َوتَ وَكَّْل َعَلى هللاِ )وقال قتادة في قوله جّل وعّز : استودعتني  يوم القيامة : هذا ما

ه على صونه أي أعِرض عنهم. (َودَْع َأذاُهمْ )د : قال مجاهو على أذاهم. ً  وقوله : به نتودَّع الحسب المصونا أي نقرُّ . وادعا

 :موضع ، وأنشد  َوْدعان إذا كان يحزن ، وذلك إذا كان الكالم يحتشم منه وال يستحن وقال الليث : ِميدع كالم: وقال اللحياني 

   ببريْيض َوْدعان َبَساٌ  ِسيُّ 
، من غير أن يجعل له فعالً وال فاعالً ؛ مثل  بالمودوع ، وعليك اتَّدعْ و تودَّعْ  وإذا أمرت رجالً بالسكينة والوقار قلت :قال : 

 المعسور والميسور.

: ليث : ال تُركب وال تحلب ال مودَّعة ثياب َضونه إذا ابتذلها ، وناقة تودَّعوفالن فالناً إذا ابتذله في حاجته ،  تودَّع وقال غيره :

 الَوِديع الفريقان إذا أعطى كّل واحد منهما اآلخرين عهداً أال يغزوهم. واسم ذلك العهد توادع من أسماء اليربوع ويقال : األودع

؛ وهي  موادعة العدو إذا هاونته وادعت ويقال : .«الشرك ووضائع المال ودائع لكم يا بني نهد»: الحديث الذي جاء  ، ومنه

 :. وقيل في قول ابن مفّرغ ةالموادعوالُهْدنة 

   دعي  من اللُو بعض ال عْه  
 أي اتركيني بعض الترك.

 من هند فال جديَدها دعني وقال ابن هانىء : من أمثالهم في الَمْزِرية على الذين يتصنّع في األمر وال يُْعتمد منه على ثقة :

 ، وال َخلقَها َرقَعت. ودعت

ً  وأنا يَدَّعته يقول : ِصبغ أحمر ، وهو خشب البَقَّم ، وهو على تقدير أفعل.:  األَيدع قال الليث :يدع :  عه تيديعا : . قال أُيّدِ

 واألودع من أسماء اليربوع.

 :أيضاً ، ويقال : البقّم ، وقال الهذلي  األيدع أبو عبيد عن األصمعّي : العَْنَدُم : دم األخوين. ويقال : هو
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     هبما من اللضج اجمل ّع أي ع
 أي أوجبتها. أيدعتهاووأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : أَْوَذْمُت يميناً ، 

 : الرجُل إذا أوجب على نفسه حّجاً. وأنشد لجرير  أيدع شمر عن ابن األعرابي :

 رب الريريريريريريريريريريريريريراقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا     الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا و 

  
ا متريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريّ ه أيريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريوا مسريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : أوجبوا على أنفسهم ، وأنشد شمر لكثيّر  أيدعوا قال

لريريريريريريريريريوا ول الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُو مسريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريمريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريأن محريريريريريريريريري  

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ ريريريريريريريريريرية  ريريريريريريريريريريل أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ريريريريريريريريريرية أَيريريريريريريريريريريْ ع  

  
 : وقال ابن قيس 

هريريريريريريريريريريريرياو  هللا ال أييت  ريريريريريريريريريريريريت  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريْ  ع مريريريريريريريا اهريريريريتريريريريز يف الريريريريبريريريريحريريريرير أيريريريريريريري ع    بريريريريلريريريريو جريريريري 

  
 السفن من بالد الهند.هو البقّم ؛ ألنه يُْحَمل في  األيدع قلت : هذا البيت يدّل على أن

 أبو العباس عن ابن األعرابي : ُدع ُدع إذا أمرته بالنعيق بغنمه. وغيره يقول : َدْع َدْع بالفتح وهما لغتان.

 ابب العني والتاء

 ([وا يء)ع ت ]
 (.يتعى)، تعا  (يتيع)، تاع  (يعتو)عتا 

 :فالن وأنشد  تعتّىوالمرأة ،  تَعتّت ، وهو مجاوزة الحّد إذا استكبر. ويقال : عتيّاو عتَا يعتو ُعتُّوا قال الليثعتا : 

   أبمره األر.  فما تعتَّه  
 .(ِعِتيًّا)وقرىء  [8مريَم : ] (ُعتيا وقد بلغت من الكبر). وقول هللا جّل وعّز : العُتَاة : الجبّار ، وجمعه العاتيوأي فما عصته. 

ً  وقال أبو إسحاق : كل شىء قد انتهى فقد ا وُعِسيّاً. فأحب زكريا أن يعلم من أّي جهة  ُعتُّواو عتا يعتو ُعتِيّا ، وعسا يعسو ُعُسوَّ

، معناه وهللا أعلم : األمر كما قيل  [9مريم : ] (َكذِلكَ )يكون له ولد وِمثْل امرأته ال تلد ، ومثله ال يولد له. قال هللا جّل وعّز : 

 لك.

الدُّعار من  اإلْعتاءُ  سلمة عن الفراء ، وعسا يعسو مثله. عتاً يعتو عتيّا أبو عبيد عن األموي : يقال للشيخ إذا ولَّى وَكبِر :

 الرجال.

   قله والوامس  عاِ   
 قال أبو عبيد : .«احبهاشاة والِقيمة لص التِيعة على»أنه كتب لوائل بن ُجْحر كتاباً فيه  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي تاع : 

أدنى ما يجب من الصدقة ؛ كاألربعين :  التِيعة األربعون من الغنم ، لم يزد على هذا التفسير. وقال أبو سعيد الضرير ::  التِيعة

ق فيها ؛ ألنه لو رام أخذ شيء منها قبل أن يبلغ  التِيعة فيها شاة وكخمس من اإلبل فيها شاة إنما يتَعَ  الحّق الذي وجب ِللُمَصّدِ

ا وجب فيها الحّق : التِيعة عدده ما تجب فيه ق أي َعِجَل ،  تاع لمنعه صاحب المال ، فلمَّ رّب المال إلى إعطائه  تاعوإليه المصّدِ

 .عفتا قيئه أتاع وهو القَيء ، يقال : التَْيع فجاد بِه ، وأصله من

 :، إذا قاء. وقال القطامّي  إتاعة الرجل أتاع وقال أبو عبيد :

   متّج عروق ها َعل ا  م َتاعا 
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 إذا قاء مثله. أتاع وقال ابن األعرابي في

ً  به تاع : أن تأخذ الشيء بيدك. يقاله : التِّْيع وقال ابن شميل  : به إذا أخذه بيده وأنشد  تَيَّعَ و يتيع تيعا

ودا   ه بريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريرأبو أعريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريِ

  
  ريريريريريت املريريريريريراغريريريريريي قريريريريريريري  عريريريريريلريريريريريمريريريريريلريريريريريريريا قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار هريريريريريريرياو  

  
والِمرغاة :  بتمرة أي أخذتها آكل بها. تعتوقال : وهذا رجل زعم أنه أكل رغوة مع صاحبة له ، فقال : أعطيتها عوداً تأكل به 

 العود أو التمر أو الِكْسرة يُرتغى بها وجمعها المراغي.

ً  بتمرة. تِعتوورأيت بخّط أبي الهيثم :   فتِْعتُ  قال : ومثل ذلك تيَّْغت بها ، وأعطاني تمرة فتِغت بها. قال : وأعطاني فالن درهما

 بالعين غير معجمة. تِعت والصواب به أي أخذته وأنا فيه واقف.

ً  دمه أتاعوقيئه ،  أتاع ويقال  .فتاع يتيع تُيُوعا

ورقة إذا قِطعت أو قُطفت ظهر لها لبن أبيض يسيل منها ؛ مثل ورق التين ، ويقول آخر يقال لها والتَيُّوعات : كل بقلة أو 

 اليتوعات.

ً  وقال الليث : التَْوع : كسرك ِلبَأ أو سمناً بكسرة خبز ترفعه بها. تقول منه : تُعته وأنا أتوعه ً  الماء تاع: وقال  تَْوعا  إذا يتيع تيعا

قال أبو عبيد : التتابع :  .«الفََراُش في النار يتتايَعُ  كما» وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي  نبسط.على وجه األرض أي ا تتَيَّع

فيه  يتتايع لوال أن»وفي حديث آخر  التهافت في الشيء والمتابعة عليه ، يقال قد تتابعوا في الشّر إذا تهافتوا فيه وسارعوا إليه.

قال :  : إنه اللجاجة ، وهو يرجع إلى هذا المعنى. التتايع قال أبو عبيد : ويقال في يتهافت ويقع فيه.، أي  «الغَْيران والسكران

 في الخير ، إنما سمعناه في الشر. التتايع ولم نسمع

: يقال في مشيه إذا حرك ألواحه كأنما يتفّكك. و يتتايع أي يرمي بنفسه في األمر سريعاً ، والبعير يتتايع وقال الليث : الرجل

به. وقال أبو ذؤيب يذكر عقره ناقته ، وأنها كاست على رأسها  تتايعت أتّايعتت الريح بورق الشجر إذا ذهبت به ، وأصله

 :فخّرت 

   فخّر  كما تريتَّايع  الريح   لَ ْفل 
 والقَْفل : ما يبس من الشجر.

 إذا أمرته بالتواضع. تُْع تُع ثعلب عن ابن األعرابي :

من الشاء القطعة التي تجب فيها  التِيعة ال أدري ما هي ، وبلغنا عن الفراء أنه قال : التِيعة ألعرابي قال :شمر عن ابن ا

 الصدقة ، ترعى حول البيوت.

 القوم في األرض إذا تباعدوا فيها على عمى وَشَدةٍ. تتايعوركوب األمر على خالف الناس.  التتايع وقال ابن شميل :

 ، الُكتْلة من اللِّبأ الثخينة. التاعة األعرابي :وقال ابن 

 تَيِّح وتَيِّقَان وتيِّق مثله. تيَّع وتَيَّحان تيَّعَان عليَّ فالٌن وفالن يتيع « :نوادر األعراب»وفي 
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: العصيان عمرو  االعَتوالحفظ الحسن ،  التَّعَىوإذا قذف. قال :  ثَعىوإذا عدا ،  تَعى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :تعا : 

بَأ المسترخي ،  التاعيوالمتمرد  العاتي عن أبيه قال :  الثَّعَىوَ ساعات الليل ،  األتعاء القاذف ، سلمة عن الفراء قال : الثاعيواللِّ

 القَْذُف.

 ابب العني والظاء

 ([وا يء)ع ظ ]
 عظا ، وعظ.

 ، وثالث العََظاء لغة فيها ؛ والجمع العظاءةو: على ِخْلقة ساّم أبرص أو أِعيظم منه شيأ. قال  العظاية قال الليث :عظا : 

 .عظايات

 ، لغتان ؛ كما يقال : امرأة سقّاءة وسقّاية. عظايةو عظاءة الحراني عن ابن السكيت : يقال :

، قال : يقال هذا للرجل يريد أن ينصح  يَْعظيني لَت مااألصمعّي عن أبي عمرو بن العالء : تقول العرب : أََرْدَت ما يُلهيني ، فق

 .يَْعظيها صاحبه فيخطىء ، ويقوُل ما يسوءه. قال ومثله : أراد ما يحظيها فقال ما

 ، أي قلت ما أسخطه. َعَظاهووقال اللْحياني : يقال : قلت : ما أورمه 

ه وال أن تَْبغره فتحبَط بطونُها ، فيقال  وقال ابن شميل العََظى أن تأكل اإلبل العُْنُظوان ، وهو شجر فال  ِعظى: تستطيع أن تجترَّ

ً  فالن فالناً إذا ساءه بأمر يأتيه إليه عظىوقال  .عٍظ َعْظيان شديداً فهو يعظي عًظى الجمل  .يَْعظيه َعْظيا

ً  عظا ثعلب عن ابن األعرابي :  إذا قطَّعه بالِغيبة. يعظوه فالنا

 إذا اغتاله فسقاه سّماً. ْظواً عظاه يعظوه عَ  وقال ابن دريد :

حين يَذكَُّر الَخير ونحوه ، مما يرّق لذلك  الموعظة إذا قَبِل يتَّعظ . والرجلالوعظ ، وكذلك الموعظة : الِعظة قال الليث :وعظ : 

 وال تَعظي. اتْعظي أي تَعَْظعَِظيو تَِعِظينِي . ومن أمثالهم المعروفة : الوعظته عظة قلبه. يقال

وإن كان كمكّرر المضاعف فإن أصله من الوعظ ، كما قالوا : خضخض الشَّْيَء في الماء وأصله من  تَعَْظعَِظي وقولهقلت 

 خاض.

 العني والذال أبواب

 ([وا يء)ع ذ ]
 عوذ ، ذيع ، عذي ، ذعي ، وذع.

َفِإذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبلِل ِمَن ): إذا لجأ إليه واعتصم به. قال هللا جّل وعّز  يعوذ َعْوذاً  فالن بربّه عاذ يقال :عوذ : 
ذو عاذوباهلل من الشيطان الرجيم ووسوسته.  أعوذ معناه : إذا أردت قراءة القرآن فقل : [98النّحل : ] (الشَّْيطاِن الرَِّجيمِ   تعوَّ

 نعوذ أي [79: يُوُسف ] (ََنُْخَذ ِإالَّ َمْن َوَجْدَّن َمتاَعنا ِعْنَدهُ قاَل َمعاَذ هللِا َأْن )بمعنى واحد. وقال هللا جّل وعّز :  استعاذو

أنه تزّوج  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي وأن نأخذ غير الجاني بجنايته ، نصبه على المصدر الذي أريد به الفعل.  َمعَاذاً  باهلل

ا أُدخلت عليه  امرأة من العرب ، فلمَّ



785 

 

َعاذو  فاَّ ي أبهلك. ع ْذِ   ََعاذ ف ال هلا ل   هلل ملك ،  أعوذ قاله :
َ
به.  يعاذ يف هذا اَّ يث : الذي امل

فالان   هلل وأ ائه ،  عوَّذ  . وقالاملعاذ به ، وملجأ َمن جلأ  ليه ، واملاَلذ ِمْ ل عاذ من معاذ   وهللا جّل وعزّ 
كل  ّر وكل داء ومساس  وعني. وي روى عن بكلما  هللا وأ ائه من   أ عيذك: من ال ر ن  ذا قله   ملعوذتنيو 

اب  ابلته البتوِل عليِهم  يعّوذ بع  ما ط  َّ ، وكان  ملعوِّذتني نفسريريريريريه يعوِّذ أنه كان وسللللمعليههللاصللللىاللا 
الُْ هبما. ي عن تعلي ها. التعاويذ وأّما السريريريريريريريريريَّ  وهي تسريريريريريريريريريمى اليت تكت  وتعلَّق على اإلنسريريريريريريريريريان من العني ف   َن 

َعاذا 
َ
 .ع وذأب ، وامس هتا الع َوذ وهي هبا َمن ع لِّ ه عليه من العني والفزع واجللون. يعوَّذ أيضا  ، امل

 : باهلل منك. وأنشد  أعوذ باهلل منك أي َعْوذٌ  الحراني عن ابن السكيت : قال يقال

رقريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه وفريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريْ أب وذ عريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريَ

  
ر    جريريريريريريريريريريريريريْ ْوٌذ بريريريريريريريريريريريريريريب مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريم ومسريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من األمر. ويقال أُفلت فالن من فالن استعاذة قال : وتقول العرب للشيء ينكرونه ، واألمِر يهابونه : ُحجراً أي َدْفعاً له ، وهو

بك  عائذاً  لك أي ملجأ. ويقال : اللهمّ  َعَوذ إذا خّوفه ولم يضربه أو ضربه وهو يريد قتله فلم يقتله وقال الليث : يقال فالن َعَوذاً 

 تعاوذومن حجر أو أَرومة. قال  بالعََوذ : ما دار به الشيء الذي تضربه الريح فهو يدور العََوذو عائذاً  بك أعوذ من كل سوء أي

 بعضهم ببعض. عاذوالقوم في الحرب إذا تواكلوا 

ذ وقال أبو عبيدة : من دوائر الخيل  لبني فالن أي لَجأ لهم َعَوذ ، وهي التي تكون في موضع القالدة يستحبّونها. وفالن المعوَّ

ْنِس يَ ُعوُذوَن ِبرِجاٍل مِ ): به. وقال هللا جّل وعّز  يعوذون قيل إن أهل الجاهلية  [6الجّن : ] (َن اجلِْنِ َوأَنَُّه كاَن رِجال  ِمَن اْْلِ

 أي نلوذ به ونستجير. بعزيز هذا الوادي من َمَردة الجن وسفهائهم نعوذ كانوا إذا نزلت ُرفقة منهم في واٍد قالت :

النُفَساء من  بمنزلة ُعوذ أيّاماً ، ووقَّت بعضهم سبعة أيام. وجمعها عائذ وقال أبو عبيد وغيره : الناقة إذا وضعت ولدها فهي

بها ، فهي  يعوذ ألن ولدها عائذاً  وقيل سميت الناقة النساء. وهي من الشاء ُربَّى وجمعها ِرباب ، وهي من ذوات الحافر فِريٌش.

ْن ُخِلَق مِ ): . ومثله قول هللا جّل وعّز َعْوذاً  بها ولدها عاذ أي َعْوذِ  ألنها ذات عائذ فاعل بمعنى مفعول. وقيل : إنما قيل لها :
 أي ِذي َدفق. [6الّطارق : ] (ماٍء داِفقٍ 

وقال هللا جّل  .مذاييع : ال يستطيع كتمان خبر. وقوم ِمْذياع ورجل .أذعناه فذاع: : أن يشيع األمر. يقال  الَذْيع الليث :ذيع : 

 وعّز : 

وقال أبو إسحاق يعني بهذا جماعة من المنافقين ،  [83النِّساء : ] (َوِإذا جاَءُهْم َأْمر  ِمَن اْْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف َأذاُعوا ِبهِ )

 : أي أظهروه وناَدوا به في الناس وأنشد  «َأذاُعوا ِبهِ » وضعفةً من المسلمين. قال : ومعنى

 أذاع بريريريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياس مسريريريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريه 

  
وب    بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياَء انٌر أ وقريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري 

  
 اهر على قوٍم آمٌن منهم ، أو أُعلم يتجّمع قوم يخافإذا أُعِلم أنه ظ وسلمعليههللاصلىوكان النبي 
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امللاف ون ذلك ليحذر من يلبغي أن حيذر من الكفار ، ولي وى قل   من يلبغي أن ي وى  أذاع من  ع م لهم
َعفة املسريريريلمني ي ةريريرييعون ذلك معهم عن غت علم  لضريريريرر يف ذلك ، ف ال هللا جّل و  .أذاع قلبه على ما كان ضريريريَ
بريريه من  أذاعوا رّدوا ذلريريك    أن أي ريريذوه من ِقبريريَل الرسريريريريريريريريريريريريريريول ومن قبريريل أو  األمر ملهم لعلم الريريذينوعّز : لو 

 .يذاع أو ال يذاع املسلمني ما يلبغي أن
 به اإلبلُ  أذاعتوإذا شربوا ما فيه ،  إذاعة الناُس بما في الحوض أذاع قال : ويقال: به  أذعتواألمر ،  أذعت قال أبو زيد :

 السرّ  أذعتوبه.  أذيع وكّل ما ذُهب به فقد الناس به إذا ذهبوا به. فأذاع ته ، وتركت متاعي في مكان كذا وكذاإذا شرب إذاعة

 إذا أفشيته وأظهرته. إذاعة

 : اسم للموضع الذي يُنبت في الشتاء والصيف من غير نَْبع ماء. الِعْذيُ وقال  : موضع بالبادية. الِعْذيُ  قال الليث :عذي : 

: إنه اسم للموضع الذي ينبت في  العذي في: موضع بالبادية فال أعرفه ولم أسمعه لغيره. وأما قوله  الِعْذي أما قوله :قلت 

من الزروع والنخيل :  الِعْذي اسماً للموضع ، ولكن الِعْذي الشتاء والصيف من غير نبع ماء فإن كالم العرب على غيره. وليس

 ما ال يُسقى إاّل بماء السماء.

األرض الطيّبة التربة الكريمة المنبت البعيدة عن :  العََذاةوالكأل والنبات : ما بعد عن الريف وأنبته ماء السماء.  ِعْذي وكذلك

 : ذات وخامة وال وباء. وقال ذو الرمة  العذاة األحاء والنزوز والريف ، السهلةُ الَمِريئةُ التي يكون كلؤها مريئاً ناجعاً. وال تكون

ة الريريريريريريريريلريريريريريريريري ى أبر. هريريريريريريريريجريريريريريريريري  ان الريريريريريريريري ريريريريريريريريرب و ريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
ة  والريريريريريريريبريريريريريريريحريريريريريريرير    وجريريريريريريريَ   ريريريريريريري 

 عريريريريريريريذاأب     عريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا املريريريريريريري

  
األرض الطيّبة التي ليست بسبِخة. ويقال : رعينا أرضاً َعَذاة ، ورعينا َعَذوات األرض. قال ويقال في  العَِذيَّة وقال ابن شميل :

 ينبت من ماء السماء. الِعْذىو .الِعْذى أعذاء وجمع ِعْذىو َعْذىو َعِذيٍ و عذٍ  فهو َعذًى يَْعَذى عِذيَ  تصريفه :

 هواؤه.أبو العباس عن ابن األعرابي : عذا يعذو إذا طاب 

 وهي الطيّبة البعيدة من الماء. العََذاةِ  وقال أبو زيد َعذَُوت األرُض ، وعِذيت أحسنَ 

 وقال حذيفة لرجل : إن كنت ال بّد نازالً بالبصرة فانزل َعَذواتها ، وال تنزل ُسّرتها.

 كان واستقمأته. وقد قامأني أي وافقني.: األرض الطيّبة البعيدة من األنهار والبحور والسباخ ، واستعذيت الم العذاة وقال شمر :

 : أنشد المازني ذعي : 

 كريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريا أوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا ملريريريريريريريريريريريرين َرقريريريريريريريريريريريريْ  

  
بريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريريريرْب   يريريريريريريريريريريريريني نريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ ذعريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريِ

  
بت  : الناظر. الرقيبو: نظر ،  َرقَب : مكان. والباء في موضع مع. ِمْذعيان قال : يقول : هذه األرض قد أُخذ حطبها وأكل فتقوَّ

 .«يؤكل ، فكأنها نُْقبة جرب في جلد صحيح، وما حولها عاٍف لم 

 قال ابن السكيت فيما قرأت له منوذع : 



787 

 

ِعني. الواذعو و ى يهمي  ذا سريريريريريريريال. قال :  يذع املاء   وذع األلفاظ  ن صريريريريريريريّح له :
َ
قال : وكل ماء جرى على  امل

 .واذع صفاأب فهو
 يفتش عنه.قلت : وهذا حرف منكر وما رأيته إاّل في هذا الكتاب. وينبغي أن 

 ابب العني والثاء

 ([وا يء)ع ث ]
 عيث ، وعث ، ثوع ، عوث. (عثي)عثا 

َعثِي  بفتح التاء من (َوال تَ ْعثَ ْوا)القراء كلهم قرءوه  [60البَقََرة : ] (َوال تَ ْعثَ ْوا يف اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ )قال هللا جّل وعّز : عثا : 

مثل سما يسمو ، قال ذلك األخفش وغيره. ولو  عثا يعثو ان أخريان لم يُقرأ بواحدة منهماوهو أشد الفساد. وفيه لغت يَْعثَى ُعثُّواً 

يعيث  عاث ولكن القراءة سنَّة ، وال يُقرأ إاّل بما قرأ به القراء. واللغة الثالثة (تَْعثُوا وال)جازت القراءة بهذه اللغة لقرىء 

 وتفسيره في بابه.

؛  عثَِى يَْعثَى . قلت : واللغة الجيّدة :عثا يعثو َعثْواً وفي األرض مثل يسعَون. قال :  يَْعثَون وهم ، َعثَا يَْعثَى وحكى ابن بُُزرج :

 ألن فَعَل يفعَل ال يكون إال مما ثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق.

ً  شعره َعثِيَ  ، وهو ُحفوف شعره والتباده. وقد العُثْوة وقال أبو زيد : في الرأس  .أعثى ورجل يعثى َعثا

ً  : كثيف اللحية وقد أعثى : الثقيل ، األحمق. ورجل األعثى وقال أبو عمرو :  : . أنشد أبو عمرو َعثِي يعثى َعثا

ر و  حريريريريريريريريريريريريريريْ َرقريريريريريريريريريريريريريريا  وطريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريرياص مريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريأدرك األعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريَ ثريريريريريريريريريور ا ريريريريريريريريري 

  

 فةّ   ّ ا  ذا ََنَاء م ْلَهبا

 القصير.: الدثور الذي ينام ناحية. والُخْنتب 

: الشعر ثم يستعار فيما تشعّث من النبات ،  العَثَا األرض مقصور إذا هاج نبتها. وأصل َعثَا وقال ابن السكيت : يقال : شاب

لِّيان.  مثل النَِّصّيِ والبُْهَمى والّصِ

والجميع العُثْو ،  عثواء : الضبع الكبير. واألنثى األعثىولشعر. : الكثير ا األعثىو : لون إلى السواد. األعثى وقال الليث :

 .العُثْيُ  ويقال :

 .ِعثْيان وقال أبو عبيد : الذكر من الضباع يقال له

ة من الرأس وهي الَوْفرة. العَثْوة عمرو عن أبيه قال  والَوْفضة والغُْسنة هي اْلُجمَّ

 : إذا أفسد  عثا يعثو : اللِّمم الطوال. وقال ابن الرقاع فيمن قال : الِعثَى وقال ابن األعرابي :

 لريريريريريريريريوال اَّريريريريريريريرييريريريريريريريرياء وأن رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي قريريريريريريريري  عريريريريريريريري ريريريريريريريريا

  
 فريريريريريريرييريريريريريريريه املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري  لريريريريريريريزر  أُ الريريريريريريري ريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  

  
 : وقال ابن الرقاع أيضاً  فيه المشيب أي أفسد. عثا

ا هريريريريريريريريا ش الريريريريريريريريربريريريريريريريرييريريريريريريريريع غريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرارأب مسريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريريت ثريريريريريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريريريريريا   مسريريريريريريريريريريريريريَواء يريريريريريريريريريريريريريزدرع الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ

  

 مسريريريريريىت اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريلريريريريريى وهريريريريريج املريريريريري ريريريريرييريريريريريظ ُّمريريريريريريريانريريريريريريريه 

  
 أبريريريريريريريري ريريريريريريريريى مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياربريريريريريريريريه و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب عريريريريريريريري ريريريريريريريرياهريريريريريريريريا 
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 أي يبس عشبها.
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في الغنم فال يأخذ منه شيئاً إاّل قتله.  يعيث ، وهو اإلسراع في الفساد. والذئب عاث يعيث : مصدر العيث قال الليث :عيث : 

 : وأنشد غيره لكثيّر 

َرى كريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريل ِذيريريريريريريريريريريريح ا ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييو   ِذفريريريريريريريريريريريريْ

  
رِيريريريريريريريريري ريريريريريريريريرية لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريعريريريريريريريريريااث   ف أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب فريريريريريريريريريَ

  
 : أن تركب األمر ال تبالي عالم وقعت. وأنشد  العيث وقال أبو عمرو :

ْث فريريريريريرييريريريريريريمريريريريريرين يريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريك بريريريريريريغريريريريريريت قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريعريريريريريريريِ

  
 فريريريريريريريريريريريإين عريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريث فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري   

  
 : طلب األعمى ، وطلب الرجل البصير الشيء في الظلمة. التعييث وقال الليث : .َعْيثة األرض َدِهسة فهيقال : وإذا كانت 

 :إدخال الرجل يده في الِكنانة يطلب سهماً. وقال أبو ذؤيب  التعييثو

 . فعيََّث يف الكلانة ي رجع ..  
 : ر الباهلي األرض السهلة. وقال ابن أحم:  العَْيثة وقال شمر : قال أبو عمرو :

يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية األطريريريريريريريريريهريريريريريريريريريار غريريريريريريريريريتَّ ر ريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا     عريريريريريريريريريَ

  
ى مريريريرين خيريريريري ريريريريىء املريريريريو  يريريريريهريريريريُر    بريريريريلريريريريريريريا   الريريريريبريريريريلريريريريَ

  
 : بلد بالشَُّرْيف. َعْيثة وقال األصمعّي :

 : بالجزيرة. وروى ابن األعرابي بيت القطامي  العَْيثة وقال المؤرج :

ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ  عريريريريريريريْ ْود مريريريريريريري  ان الريريريريريريري ريريريريريريريَ   ريريريريريريريعريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريا ورِعريريريريريريريَ

  
ل     مريريريرين دوَنريريريريريريريا وكريريريري ريريريرييريريريريريريري  الريريريريعريريريرييريريريري ريريريريريريرية السريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريِ

  
 السفر ، َوكآبة المنقلب. َوْعثاء أنه كان إذا سافر سفراً قال : اللهم إنا نعوذ بك من وسلمعليههللاصلىيروى عن النبي وعث : 

 قال أبو عبيدة : وهو شدة النََصب والمشقَّة وكذلك هو في المآثم.

 : قال الكميت يذكر قَُضاعة وانتسابهم إلى اليمن وَ 

 ابريريريريريرين  ابريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريريلريريريريريريريا ومريريريريريريلريريريريريريكريريريريريريم وبريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريرياوَ 

  
ا  َز ريريريريريريريريريريرية واألرمسريريريريريريريريريريرياُ َوعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياء  مسريريريريريريريريريريريوهبريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريري 

  
الدهس : الرمال الرقيقة والمشي يَْشتَدُّ فيه على  وهو الَدْهس. الوعث من الوعثاء يقول : إن قطيعة الرحم مأثم شديد. وإنما أصل

  لكل ما يَُشّق على صاحبه.صاحبه ، فُجعل َمثاَلً 

 .الَوْعث وقعوا في: القوم  أوعثومن الرمل : ما غابت فيه القوائم وهو مشقة ،  الَوْعث وقال الليث :

ً  فالن أوعث وقال غيره :  .الُوُعوث : فساد األمر واختالطه ، ويجمع على الَوْعثُ و إذا خلّط. إيعاثا

 وأْقعث في ماله وطأطأ الركَض في ماله إذا أسرف فيه.فالن في ماله  أوعث ابن السكيت :

ً  ، وقد َوِعثةو َوْعثة وقال الفراء : قال أبو قطِرّي : أرض : كل ليّن سهل. الَوْعث وقال األصمعي : : . وقال غيره َوْعثت َوْعثا

 .َوَعاثةو ُوُعوثة

 مل الرقيق ، والَدَهاِس من الحصى الصغار وشبهه.: ما غابت فيه الحوافر واألخفاف من الر الوعثاء وقال خالد بن كلثوم :

. الوعوثة القوُم إذا وافقوا أوعثو وِعث ُوعوثةوالطريق  َوُعث وقد .ُوُعوث في ُطُرق َوْعث وقال أبو زيد : يقال طريق

 :البعير. وقال رؤبة  أوعثو
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 ليس طريق  تِه  أَلْوَعث
ً : رقَّة التراب  الَوَعث قال : ويقال : : كثيرة  َوْعثة إذا كان كذلك. وامرأة ُمَوعَّث ورخاوة األرض تغيب فيه قوائم الدواب. َونَقا

 :اللحم ، كأن األصابع تسوخ فيها من لينها وكثرة لحمها. َوقال رؤبة 

ِيلها أعجاُّ ها األَواعث  مت 
وقال ابن  : القاذف. الثاعي عمرو عن أبيه طاعة هللا.ثعلب عن ابن األعرابي : ثُْع ثُْع إذا أمرته باالنبساط في البالد في ثوع : 

 : القََذفة. الثاعة األعرابي :

ثني تقول :« : نوادر األعراب»في عوث :  ً  فالن عن أمر كذا عوَّ ثو أي ثبَّطني عنه. تعويثا ً  القوم تعوَّ  إذا تحيروا. وتقول تعوثا

ثني ً  إن لي عن هذا األمر ، أي صرفني عن أمري حتى تحيرت. وتقول : تعوثت حتى عوَّ أي مندوحة ، أي مذهباً  لََمعاثا

 ومسلكاً ، وتقول : َوعثَّته أي صرفته.

 ابب العني والراء

 ([وا يء)ع ر ]
 عرى ، عرا ، عير ، عور ، رعي ، روع ، ريع ، ورع ، وعر ، يعر ، يرع.

ثم ـ  يعني هوداً ـ  كانوا كذّبوه: قال الفراء  [54ُهود : ] (آهِلَِتنا ِبُسوءٍ ِإْن نَ ُقوُل ِإالَّ اْعَتاَك بَ ْعُض )قال هللا جّل وعّز : عرا : 

ِإِن ِ ُأْشِهُد هللَا َواْشَهُدوا َأِن ِ َبِريء  َمَّا )جعلوه مختِلطاً ، وادََّعوا أن آلهتهم هي التي َخبَّلته لعيبه إيّاها. فهنالك قال : 
أي ما نقول إال َمسَّك  [54هود : ] (ِإْن نَ ُقوُل ِإالَّ اْعَتاَك بَ ْعُض آهِلَِتنا ِبُسوءٍ )ه وقال الزجاج في قول [.54هود : ] (ُتْشرُِكونَ 

وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه سمعه يقول : إذا أتيت رجالً تطلب منه  بعض أصنامنا بجنون لسبّك إياها.

 واعتررته. اعتريتهووعرْرته ،  عرْوته حاجة قلت :

ى وهي عرتهوالبرد  عراه إذا غِشيه وأصابه. يقال : يعروه َعْرواً  أمر عراه الليث :وقال  إذا جاءته بنافض ،  تعروه الُحمَّ

 الهم ، عام في كّل شيء. اعتراهو،  َمْعُروّ  الرجل فهو ُعِريو،  بعَُروائِها وأخذته الحمى

ةٌ ووجد مّس  . قال : وإن كانت َمْعُروّ  فهو ُعِري وقد العَُرواء الحمى ، فتلكأبو عبيد عن األصمعي : إذا أخذت المحموَم قِرَّ

 نافضاً قيل : نفضته فهو منفوض ، وإن َعِرق منها فهي الُرَحضاء.

ى بنافض أي برعدة وبرد. العَُرواء وقال ابن شميل :  : قلٌّ يأخذ اإلنسان من الُحّمى ، وِرعدة. وأخذته الحمَّ

وفي حديث آخر أنه «. والوصيَّة العِريّة خفّفوا في اْلَخرص ؛ فإن في المال»أنه قال :  سلموعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 .العرايا رخَّص في

: أن يجعل له ثمرة عاِمها. قال :  اإلعراءوصاحبها رجالً محتاجاً ،  يُْعريها وهي النخلة .عريّة قال أبو عبيد : العرايا واحدتها

 ي كل وجه إذا أكلوا الُرَطب ، أخذه من العرايا.الناُس ف استعرى وقال األصمعي :

 منا من يُْعِري. قال : وهو أن يشتري الرُجُل النخل ثم يستثني نخلة أو نخلتين.: وقال ابن األعرابي : قال بعض العرب 
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ئطك ثمر نََخالت واحدتها أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط ، فيقول له : بعني من حا: ثالثة أصناف  العرايا وقال الشافعي :

رها ، ويفعل بها ما ي شاء. قال : بأعيانها بخْرِصها من التَْمر ، فيبيعه إياها ويقبض التَْمر ويُسلِّم إليه النََخالت يأكلها ويبيعها ويُتَّمِ

والصنف الثاني  وِجَماع العرايا : كل ما أُفرد ليؤكل خاّصة ، ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملتها من واحد.

ن أن يحضر ربَّ الحائط القوُم فيعطى الرجَل ثمر النخلة أو النخلتين وأكثر عِريّة يأُْكلها. وهذه في معنى الِمْنحة. قال وللُمْعَرى أ

ره ، ويصنع فيه ما يصنع في ماله ؛ ألنه قد ملكه. والصنف الثالث من جُ  العرايا يبيع ثمرها ، ويُتَّمِ َل النخلة أن يعرى الرجل الرَّ

ره ويفعل فيه ما أحّب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه منه فتكون هذه مفردة من المبيع  وأكثر من حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتَّمِ

 منه جملة.

 أن يقول الغني للفقير : ثمر هذه النخلة أو النََخالت لك ، وأصلها لي. العرايا وقال غيره

عن المزابنة ،  وسلمعليههللاصلىفإن الترخيص فيها كان بعد نهي النبي  العرايا الّسالْم : أنه رّخص فيقوله َعليه  وأما تفسير

وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتَّْمِر ، ورخَّص من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خمسة أوسق وذلك الرجُل يفُضل من 

بيده يشتري به الُرَطب ، وال نخل له يأكل من ُرَطبه ، فيجيء إلى صاحب الحائط  قوت سنته التمُر ، فيدرك الُرطُب وال نَْقد

فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين أو ثالث بِِخْرصها من التمر ، فيعطيه التَّْمر بثمر تلك النََخالت ؛ ليصيب من ُرَطبها مع 

زابنة فيما دون خمسة أوسق ، وهو أقّل مّما تجب فيه الزكاة ، من جملة ما حرم من الم وسلمعليههللاصلىالناس ، فرّخص النبي 

في العرايا ، ألن بيع الُرَطب بالتَْمر محّرم في األصل ، فأخرج هذا المقدار من  وسلمعليههللاصلىفهذا معنى ترخيص النبي 

مة لحاجة الناس إليه.  الجملة المحرَّ

يت من جملة التحريم فعَِريت أي خلت وخرجت منها فهيمأخوذة من َعِري يَ  الِعْرية قلت : ويجوز أن تكون  ْعرى ، َكأنها ُعّرِ

 .العرايا : فعلية بمعنى فاعلة ، وهي بمنزلة المستثناة من الجملة ، وجمعها عِريَّة

إيَّاها ، فالن فالناً ثمر نخلة إذا أعطاه  أعرىوالناُس في كل وجه إذا أكلوا الُرَطب ،  استعرى وروى أبو عبيد عن األصمعي :

 يأكل ُرَطبها وليس في هذا بيع ، إنما هذا معروف وفضل ، وهللا أعلم.

: أن يُعري الرجل من نخِلِه ذا قرابته أو جاره ما ال يجب فيه الصدقة ،  العرايا َرَوى شمر عن صالح بن أحمد عن أبيه قال :وَ 

من التمر. قال والعَِريَّة مستثناة من جملة ما نُهي عن بيعه أي يهبها له ، فأرخص للُمْعِري في بيع ثمر نخلة في رأسها بِخرصها 

وقال شمر : يقال لكل شيء أهملته وخليته :  ممن أعراه إياها. وقيل له أن يبيعها من غيره. اْلُمعَرى من المزابنة. وقيل : يبيعها

ي أبهري: قد عّريته. وأنشد   إيجُع ظهري وأَلَّوِ
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 لريريريريريريريرييريريريريريريريريس الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريرييريريريريريريريريح ظريريريريريريريريهريريريريريريريريره كريريريريريريريرياألدبريريريريريريريرير

  
رو    ال املريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرَّى مسريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريَ

  
ى  : : الجمل الذي يرَسل ُسًدى وال يحمل عليه. ومنه قول لبيد  فالمعرَّ

رّيريريريريريريريريريه وأتبريريريريريريريريريَّ     فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريا عريريريريريريريريري 

  
زيريريريريريريري  اجلريريريمريريريريريريريائريريريالو    كريريريريريريريانريريريريريريريه تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريي  لريريريعريريريَ

  
 : ألقى عنها الرحل ، وتركت من الحمل عليها ، وأُرسلت ترعى ، يصف ناقة. ُعّريت قال :

 : من النخل : الفاردة التي ال تُمسك َحملها ، يتناثر عنها. قال وأنشدني لنفسه  العِريّة عدنان : قال الباهلي :وقال أبو 

َ  ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريع مريريريريريريريوديت  كريريريريريريريْ  فريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريا بريريريريريريري   تريريريريريريري 

  
  ريريريريريريريريلريريريريريريريريِ  يب قريريريريريريريريومريريريريريريريريا  لريريريريريريريري ريريريريريريريريامريريريريريريريريا  جريريريريريريريري ود هريريريريريريريرياو  

  

هريريريريريريريا ة وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريِ  ردد   عريريريريريريلريريريريريريى تريريريريريريكريريريريريري  بريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريريَّ

  
 ذميمريريريريريريريا  فريريريريريريريأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وهي َرّل جريريريريريريري يريريريريريريري هريريريريريريريا 

  

ةكريريريريريريريريمريريريريريريريريا اعريريريريريريريريتريريريريريريريريكريريريريريريريرير    لريريريريريريريرياّلقريريريريريريريري ريريريريريريريريني عريريريريريريريريرِيريريريريريريريريَّ

  
 مريريريرين الريريريريلريريريريخريريريريريريريل يريريريريوطريريريريى كريريريريريريريّل يريريريريُو جريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريا 

  
شاء قال : اعتكارها كثرة َحتّها ، فال تأتي أصلها دابة إال وجد تحتها لُقَاطاً من حملها وال يأنى خوافيها إال وجد ِسقَاطاً من أّي ما 

ً  فالن من ثوبه عِري ويقال :  َعْرَوىومن هذا األمر ، كما يقال : هو ِخْلو منه  وِعرْ  ويقال هو .ُعْريانو،  عار فهو يَْعَرى ُعْريا

 اسم جبل ، وكذلك َعْروان.

الذين ال يُهمهم ما يُِهمُّ  األعراء ُعْرياً إذا استبان لك. قال أبوبكر : عِري الذي قد: من النبت  العريان سلمة عن الفراء قال :

 أصحابهم.

 : الفناء مقصور يكتب باأللف ؛ ألن أنثاه َعْروة. العرا ثعلب عن ابن األعرابي :

ويقال : نزل بعراه وَعروتِه أي نزل بساحته.  ألنه عِري من األبنية والخيام. َعًرى : الساحة والفناء ؛ سّمي العََرى وقال غيره :

 (نَ َبْذَّنُه اِبْلَعراِء َوُهَو َسِقيم  ف َ )قال هللا جّل وعّز :  ممدود فهو ما اتّسع من فضاء األرض. العراء وكذلك نزل بحراه. وأما

افات : ]  [.145الصَّ

 : وجه األرض الخالي وأنشد  العَراء ألنه ال شجر فيه وال شيء يغطيه. وقيل : إن َعَراء وقال أبو عبيدة : إنما قيل له

ارهريريريريريريريريرياو   رفريريريريريريريريريعريريريريريريريريريه  رجريريريريريريريريريال  ال أ ريريريريريريريريرياف عريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ

  
راَء ثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريايب و    نريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريذ   لريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
 مقصور وممدود. فالمقصور الناحية ، والممدود المكان الخالي.: على وجهين  العََراء وقال الزجاج :

 باردة. وقد عِريّة وقال أبو زيد : العَُرواء عند اصفرار الشمس إلى الليل إذا اشتّد البرد ، واشتّدت معه ريحه باردة وَشَمال

 إعراء إذا بلغنا بَْرد الِعشّي : قال : والعرب تقول : أهلَك فقد أعريت. أعرينا

 هواه إلى كذا أي حّن إليه. ُعِريوويقال : ُعِريت إلى مال لي أشدَّ العَُرواء إذا بعته ثم تبعته نفُسك. 

 : وقال أبو وجزة 

َرى هريريريريريريريريريواك    أ ريريريريريريريريرياء وامسريريريريريريريريريتريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرير   عريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريري 

  
  للريريريريريريريأي والبخريريريريريريريل فيمريريريريريريريا كريريريريريريريان قريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريلفريريريريريريريا 

  
 القوم صاحبهم إعراء إذا تركوه في مكانه وذهبوا عنه. أعرى وقال أبو زيد :
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 .عارية وامرأة عارٍ  . ورجلعريانة الرجل ِعروة شديدة وِعْرية شديدة ، وُعْريا فهو ُعْريان ، والمرأة َعِري وقال الليث :

 ل نَقياً ليس عليه شجر.من الرم العريانومن الخيل : الفرس الطويل القوائم المقلِّص.  العُْريانو

 فرساً ألبي طلحة ُعْرياً. وسلمعليههللاصلىوفي حديث أنس أن أهل المدينة فزعوا ليالً فركب النبي 

 الفارُس فرَسه إذا ركبه عرياً وكذلك اعرورى . وال يقال رجل ُعْرى. وقدأعراء ، وخيل ُعْرى قلت : والعرب تقول : فرس

 : البعيَر ومنه قوله  اعرورى

يَّ تريريريريركضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريري   الريريريريعريريريري   اعريريريريرور  الريريريريعريريريري 

  
عريريريريريريريريريريريْه    أ ُُّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريوارس  لريريريريريريريريريريريِ ئريريريريريريريريريريريِ اء والريريريريريريريريريريريَربريريريريريريريريريريريَ

  
 : ، ورجل عاٍر وامرأة عارية إذا عريا من أثوابه ، ورجل عار إذا خلقت ثيابه. وقال  أعراء وخيل ُعْري أبو الهيثم : دابّة

 أتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريك عريريريريريريريريريريريار    ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  ثريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريايب 

  
  الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريون عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريجريريريريريريريريريل تريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرين يب 

  
أي نركب الخيل أعراء ، وذاك أخف في الحرب وأعريت المكان إذا تركت نُعاري  وروي عن زائدة البكرّي أنه قال : نحن

 حضوره.

 :وقال ذو الرمة 

 ملهل  أعرى َجَباه اَّ ضَّر و   
 األرض : ما ظهر من متونها وظهورها. أعراء وقال الليث

 :وأنشد 

 بل   عارية أعرا ه و   
فالن من هذا األمر أي ما تخلص. قال  تعّرى كل شيء أعريته ِمن ُستْرته تقول استره من العراء. وتقول : ما العراءوقال 

يت منها نخلة أي عزلت العِريَّة والنخلة قال :  .العرايا ها من المساومة. والجميع: التي إذا َعرضت النخل على بيع ثمرها ُعّرِ

المرأة : ما ال بّد لها من إظهاره ،  معاريو، وهو أن يجعل ثمرتها لمحتاجٍ عامها ذلك ، أو لغير محتاج.  اإلعراء والفعل منه

 .َمْعًرى واحدها

 ابن األعرابي : يقال : نزل بَْعروته وَعْقوته أي بِفنائه.

 [.256البَقََرة : ] (فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوْثقى اَل اْنِفصاَم هَلا)وقوله جّل وعّز : 

ة.  قال أبو إسحاق : معناه : فقد عقد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً ال تحلّه ُحجَّ

 : ومنه قول مهلهل  ُعرى هاأبو عبيد عن األصمعي : العروة من الشجر الذي ال يزال باقياً في األرض ال يذهب وجمع

  ريريريريريريريريلريريريريريريريريع املريريريريريريريريلريريريريريريريريوك وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  ريريريريريريريريه لريريريريريريريريوائريريريريريريريريه 

  
ر  األقريريريريريريريريريريواُ   راعريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرى وعريريريريريريريريريريَ

  
 .العروة ونحو ذلك قال أبو عبيدة وأبو عمرو في

من ِدّق الشجر : ما له أصل باق في األرض ؛ مثل العَْرفَج والنَِصّي وأجناس الُخلَّة والَحْمض ، فإذا أمحل الناس  العروةوقلت 

 فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوةِ )الماشية فتبلّغت بها ، ضربها هللا مثالً لما يُعتصم به من الدين في قوله  العروةُ  عصمت
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 .(اْلُوْثقى
 : وأنشد ابن السكيت 

ّ  مسريريريريريريبريريريريريريريالريريريريريريكريريريريريريم  رِّب عريريريريريريلريريريريريريري  مريريريريريريريَ  مريريريريريريريا كريريريريريريريان جريريريريريري 

  
 ضريريريريريريريريريريريريريريريعف خيريريريريريريرياف وال انفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ يف العرى  

  
 أي ضعف فيما يعصم الناس. العرى قال قوله : انفصام في

 الوثقى ُشبِّه بالعروة التي يتمسك بها. العروة وقال األخفش :

 عروة الدلو وعروة الكوز ونحوه. العروة وقال الليث :

 وِذروة وِعصمة إذا كانت خصيبة خصباً يبقى. ُعْروة أَرض« : ادرالنو»وفي 

: هو رجل من خثعم َحَمل عليه يوم الَخلَصة عوف بن عامر بن أبي عويف بن  العريان وقال ابن السكيت في قولهم : أنا النذير

رة ابن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مالك بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر ، فقطع يده ويد امرأته ، وكانت من بني ُعتْوا

 مناة بن كنانة.

إنما مثلى ومثلكم كمثل »: قال  وسلمعليههللاصلىوروى أبو أسامة عن بُريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي 

ً  العريان رجل أنذر قومه جيشاً فقال : أنا النذير  .«، أنِذركم جيشا

رؤس العظام حيث  معاريووقال  .المعاري أي حسنة عند تجريدها من ثيابها ، والجميع ىالُمعَرَّ  وقال الليث : جارية حسنة

 يعرى العظم عن اللحم.

 : : الوجوه واألطراف والترائب. وقال  المعاري وقال األصمعي

 فريريريريريريريإن يريريريريريريريك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق من أميريريريريريريرية قلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
ّن املريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريار    لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس حبريريريريريريريريريريريرب ال  ريريريريريريريريريريري 

  
والمحاسر مثل المعاري من المرأة. وفالة عارية المحاسر إذا لم يكن فيها ِكّن من شجرها.  أي شمر تشميراً ال يستر معاريه.

 تنحسر عن النبات. ومحاسرها متونها التي

ويقال : فالن ُعْريان النِجّي إذا  .عروة ويقال لطوق القالدة : : النفيس من المال مثل الفرس الكريم ونحوه. العُْروة وقال غيره :

 : رأته ، ويشاورها ويُْصدر عن رأيها. ومنه قوله كان يناجي ام

 أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرير ن الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريّي و نريريريريريريريريريريريه 

  
 ألُّور عريريريريريريريرين بريريريريريريريريعريريريريريريريريض املريريريريريريريري ريريريريريريريريالريريريريريريريرية جريريريريريريريريانريريريريريريريريبريريريريريريريريه  

  
سادات الناس الذين يعتِصم بهم  العَُراوآذانها. : المزادة  عراوالمرجان : قالئد المرجان ،  ُعراوأي استمع إلى امرأته وأهانني. 

شمر عن ابن شميل العََراء : ما استوى من  شبِّهوا بعُرا الشجر العاصمة الماشية في الجدب.الضعفى ، ويعيشون بعُْرفهم ، 

 ظهر األرض وَجَهر. والعراء الجهراء مؤنثة غير معروفة.

والعراء مذكر مصروف ، وهما األرض المستوية الُمْصِحرة ليس بها شجر ، وال جبال وال آكام وال رمال وهما فضاء 

 األعراء. يقال وطئنا أعراء األرض واألعرية.األرض. والجماعة 

 وقال أبو زيد : أتتنا أعراؤهم أي
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 : الذين يلزلون يف ال بائل من غتهم ، وامس هم ع ْرى. قال اجلع ي : أفخاذهم. وقال األصمعي. األعراء 
 أمريريريريريريريهريريريريريريريلريريريريريريريه أهريريريريريريريل الريريريريريريري ار مسريريريريريريريىت تريريريريريريرييتريريريريريريرياهريريريريريريريرواو 

  
ْري  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريم فريريريريريريريأهريريريريريريريجريريريريريريريرَا   عريريريريريريريلريريريريريريريّي وقريريريريريريريال الريريريريريريريعريريريريريريري 

  
 : البَْرد. وَعِريت ليلتنا َعًرى. وقال ابن مقبل  العََرى وقال أبو عمرو :

 كريريريريريريريأمنريريريريريريريا اصريريريريريريريريريريريريريريريري ريريبريريحريريريريريريريه قريريريريريح سريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريابريريريريريريريةو 

  
ر ى تريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريرير   ُّالل    بريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : مكان بارد. العرى قال :

 وقال ابن شميل العرى مثل العَْقوة ، ما بعرانا أحد أي ما بعقوتنا أحد.

 .العََرَواء ويقال حم ُعَرواء وحم بعرواء وحم: عمرو عن أبيه أْعرى إذا ُحمَّ العُْرَواء قال 

 ـ :  وهو الجعديـ  وقول الشاعر

 أُّجريريريريريريريرير الريريريريريريريريكريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح الريريريريريريريريعريريريريريريريري ّو  ذا اغريريريريريريريريتريريريريريريريرياو 

  
م    بريريريريريريريريريريريريك ُّجريريريريريريريريريريريريرا  مريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ُّجريريريريريريريريريريريريريرير أيب عريريريريريريريريريريريريريريروأب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياع  ذا

  
 أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريري ريريريريريريرين أن يريريريريريريريلريريريريريريريتريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  لريريريريريريريغريريريريريريريلريريريريريريريم  

  
يزجر الذئب فيقع ميتاً من زجره ، ويصيح بالسبع فيموت مكانه ، ويشقّون عنه فيجدون فؤاده قد  عروة قال خلف : كان أبو

 خرج من غشائه.

ْعي الحراني عن ابن السكيت :رعي :  ً  مصدر الرَّ  الكأل ونحوه. رعى يرعى َرْعيا

ْعيو وكل  .الرعي أي ترتُع وتأكل تْرعى والماشية الماشية أي يحوطها ويحفظها. الراعي يرعىو: الكأل نفسه بكسر الراء.  الّرِ

عايةوإذا ساسهم وحفظهم.  يرعى رعيته والوالي .رعيته شيء ُحْطته فقد وقال أبو  .َمْرِعيّ  ، والمسوس الراعي حرفة:  الّرِ

 : قيس بن األسلت 

ّي وال ال  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس قريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريريريريّي يف األقريريريريريريريريريريريريريريواُ كريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريراعريريريريريريريريريريريريريريي  

  
 الراعي ُرَعاة ويجمع [23القََصص : ] (َحَّتَّ ُيْصِدَر الر ِعاُء َوَأبُوَّن َشْيخ  َكِبْي  ):  تعالى . قال هللاالراعي ِرَعاء وجمع

 وُرْعياناً.

: وقرأ بعض القراء قول هللا تعالى  .ترتعيو ترعى النعم. ويقال للنعم هي راعي لجمع الرعيانوللوالة ،  ُرَعاة وأكثر ما يقال

بعضنا بعضاً. وأما قول  يَرعى أي نرتعي وقيل معنى .الرعي وهو نفتعل من [12: يوسف ] (ونلعبْ  نرتِعي أرسله معنا غداً )

 .عاةالمراو اإلرعاء فإن الفراء قال هو من [104البَقََرة : ] (ال تَ ُقوُلوا راِعنا َوُقوُلوا اْنظُْرَّن)هللا جّل وعّز : 

مك وتفهم عنا. راعنا أي (راِعنا)وقال أبو العباس :   سمعك أي اسمع منا ، حتى نُفَّهِ

 راعناوسمعَك ،  أَْرِعنا والعرب تقول : (راعونا ال تقولوا)قال : وهي قراءة أهل المدينة ، ويصّدقها قراءة أُبَّي بن كعب : 

 باب الرعن والرعونة. سمعك بمعنى واحد. وقد مّر معنى ما أراد القوم براعنا من

 .الرواعي والجميع راعية النجوم ، وإبل راعيتوأمر فالن أي ينظر إلى ما يصير أمره ،  يراعي وقال الليث : يقال : فالن

ً : وقال ذو اإلصبع  : اإلبقاء على أخيك. اإلرعاءوقال :   بغى بعُضهم بعضا
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 فلم يري ْرعوا على بعض
ْعوىو  ، وهو اإلبقاء. اإلرعاء : اسم من الرَّ

 : ومنه قول ابن قيس الرقيات 

  ن يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريه يف هريريريريريريريريريريريريذه األُ

  
وى يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم.   أب َرعريريريريريريريريريريْ

  
 والبَْقوى والبُْقيا : اسمان يوضعان موضع اإلبقاء.

ْعوى وروى أبو عبيد عن الكسائي : ْعيَاو الرَّ  اْلِحفَاظ. رعاية من الرُّ

 حسنة ، وهو نزوعه وحسن رجوعه. َرْعَوىوحسناً ،  ارعواء هلفالن عن الج ارعوى وقال الليث : يقال :

ْعوىوقلت :  ْعوى أحدها :: لها ثالثة معان  الرَّ ْعوىوالِحفَاظ للعهد ،  الرعوى رعايةووهو اإلبقاء  اإلرعاء اسم من الرَّ  الرَّ

 حسن المراجعة والنزوع عن الجهل.

ْعي من المراعاة وقال شمر : تكون : المحافظة ،  المراعاةومعها.  ترعى الوحش أي تراعي يقال : هذه إبلمع آخر.  الرَّ

 واإلبقاء على الشيء.

 فالناً سمعي إذا استمعت ما يقول. أرعيتو: اإلبقاء.  اإلرعاءوقال : 

ً  راعيت: : المناظرة والمراقبة ، يقال  المراعاةو لت فعله. ِرَعاءو مراعاة فالنا  إذا راقبته وتأمَّ

ِعيَّة ألعرابي قال :ثعلب عن ابن ا  األّمة بأسرها.:  الرَّ

َعاوى أبو عبيد عن األحمر : َعاوىو الرَّ  جميعاً : اإلبل التي يُعتمل عليها. الرُّ

 : وقالت امرأة لزوجها 

 متةريريريريريريريريريريريريريريريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري  مسريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريا تريريريريريريريريركريريريريريريريريتريريريريريريريريْ  

  
و الريريريريريريريريرُّعريريريريريريريرياَوى قريريريريريريريريلريريريريريريريريه  ين ذاهريريريريريريريري    فريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريِ

  
 هاهنا.بهذا المعنى إاّل  الرعاوي قال شمر : لم أسمع

 مال إذا كان يَْصلُح الماُل على يده. لترِعيّة أبو عبيد عن الفراء : إنه

 بهذا المعنى. تُْرِعيَّةو تِْرعايةو تُْرعايةو تِْرِعيَّةو تَْرِعيَّة سلمة عن الفراء : يقال :

 : وأنشد الفراء 

 داِر مسريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياظ قريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا وغريريريريريريريريريريتِهريريريريريريريريريرياو 

  
ة الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري ن    أمسريريريريريريريريريريريريّ     الريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .ترعاه هللا المواشي إذا أنبت لها ما أرعى بلغة أَْزد َشنُوءة : نير الفَدَّان يُْحتََرُث بها. ويقال ألُْرُعوها أبو عمرو

 :وقال الشاعر 

   أتكل من طّي  وهللا ي رعيها 
 يظهر منه.الشيب : أوُل ما  َرواعيوَ الشيب  راعية إلى قول أحد أي ال يلتفت إلى أحد. ورأى فالن يُْرعى ويقال : فالن ال

 علّي. أرعىووقال أبو سعيد : أمر كذا أرفق بي 

 : الفرس النشيط. العَْير: أبو العباس عن ابن األعرابي عور : ـ  عير

 : نشيط في طاعة هللا تعالى وفرس َعيَّار : نشيط في المعاصي ، وغالم َعيَّار يقال : فالن وتَذّم به. بالعيَّار قال : والعرب تمدح

 عار وعيَّال : نشيط. ويقال َعيَّار
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 وهذا من ذَوا  الياء. .عائرو  عيَّار ، وهو تردده يف ذهابه وجمي ه. ومله قيل : كل  يعت َعَتاان   الرجل  
رون اإلعارةو العاريّة وأما ها بالواو ، كأنهم أرادوا تفرقة بين واالستعارة فإن العرب تقول فيهما : هم يتعاورون العوارّي ويتعوَّ

 ما يترّدد من ذات نفسه وبين ما يُردَّد.

 الشيء أُعيره أعرته . يقال :اإلعارة منسوبة إلى العارة ، وهي اسم من العارية: وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال 

، كما قالوا : أطعته إطاعة وطاعة ، وأجبته إجابة وجابة. وهذا كثير في ذوات الثالث ؛ منها العارة ، والدارة ،  عارةو إعارة

 فأعارنيها. عاِريّة منه استعرت والطاقة ، وما أشبهها. ويقال :

يت  ُسبّة أو عيب. والفعل منه : كل شيء تلزم به العاروعلى من طلبها : قال :  عارٌ  ألنها العارية عاريّة وقال الليث : سّمِ

 .التعيير

 من جيرانهم الماعون واألمتعة. يتعيّرون قال ومن قال هذا قال : هم

رون بالواو   : شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين. التعاورو المعاورةوقلت : وكالم العرب يتعوَّ

 : ومنه قول ذي الرمة 

 سريريريريريريريريريريريريريريِ   كعني الريريريري يريريريريك عريريريرياَور  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسا وَ 

  
را  أان ملريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا وَكريريريريريريريريريريريريْ  أ هريريريريريريريريريريريريا َوهريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ

  
 :يعني الزند َوما يسقط من نارها َوأنشد ابن المظفر 

    ذا َرد املعاِور ما استعارا 
 ضرباً إذا تعاونوا عليه. فكلما أمسك واحد َضرب َواحد ، َوالتعاور عام في كل شيء. اعتوروهوالقوم فالناً ،  تعاَور يقال :وَ 

 الرياُح رسم الدار حتى َعفَته أي تواظبت عليه. قال ذلك الليث. تَعاَورتوَ 

ة قلت : َوهذا غلط. ومعنى تعاَورت الرياح رسم الدار : تداَولته ، فمرة تَُهّب َجنُوباً ، َومرة تهّب شماالً ، َومرة قَبُوالً ، َومر

 َدبُوراً.

 : منه قول األعشى وَ 

رأب تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياَوَرهريريريريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي فريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريرية تريريريريريريريريريريريَ  ِدمريريريريريريريريريريْ

  
اِل ف بريريريريريريريريريريريرحيريريريريريريريريريريريني  ا َومشريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رناوبعضكم بعضاً ،  أعار تعاُوراً إذا العواريّ  قال أبو زيد : تعاَورناوَ  راً إذا كنت أنت المستعير ،  تعوَّ فالناً ضرباً  تَعاَورناوَ تعوُّ

 إذا ضربته مرة ، ثم صاحبُك ، ثم اآلخر أيضاً.

ن هذا وهذا مكان هذا يقال اعتوراه وابتدَّاه ، هذا مرة وهذا مرة ، أن يكون هذا مكا:  االعتوارو التعاور وقال ابن األعرابي :

 الَمْعيُوراء . وقد يقال :أعياراً  ، ويجمع َعْير: وال يقال : ابتّد زيد عمراً ، وال اعتور زيد عمراً. ويقال للحمار األهلي والوحشي 

 َعْير ء ، يمّد ذلك كله ويُقصر. ومن أمثالهم إن ذهبممدودة ؛ قال ذلك األصمعي ؛ مثل المعلوجاء ، والمشيوخاء ، والمأتونا

 ، فبعضهم يجعله الحمار األهلي ، وبعضهم يجعله الوتِد. العَْير فعَْير في الرباط. ومن أمثالهم أيضاً فالن أذّل من

 وقال أبو عبيد : من أمثالهم في الرضا بالحاضر ونسيان الغائب قولهم : إن ذهب
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، وُّ دَه عةريريريريريريريريريرأب. وكان  لفاء ب  أمية كلَّما  َعْت بَعْت  الر   قال : وألهل الةريريريريريريريريرياُ يف هذا م ل :عت فعت يف 
 ما  وامس  ُّاد الذي خيل فه يف ع ائهم عةرأب ، فكانوا ي ولون هذا عل  ذلك.

ال الذي في اْلَحدقة يسمى المث العير وما جرى ، قال : َعْير وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال في قول العرب : أتيته قبل

 اللُّعبة. قال : والذي جرى الَطْرف ، وَجْريه حركته. والمعنى : قبل أن يطِرف اإلنسان.

 : وقال الشماخ 

ْت و  ى قريريريبريريريريريريريل عريريريَ بصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريا جريريريرى و تريريريعريريريريريريري و الريريري ريريريِ

  
 مل تريريريريريريريريريريريري ر مريريريريريريريريريريريريا    ومل تريريريريريريريريريريريري ر  هلريريريريريريريريريريريرياو  

  
 قال والِقبِّصى والقمصى : ضرب من العَْدو فيه نَْزو.

 : أي ظاهر العيوب وقال الراعي  األعيار فالن ظاهرويقال : 

بريريريريريريريريرياو  ت مريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريبريريريريريريريريريهَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريري  منريريريريريريريريريَ 

  
س املريريريريريريريريريريريريريروءأب ظريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريرير األعريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريار   َدنريريريريريريريريريريريريريِ

  
 به. يعيّر قال : كأنه مما

وقال أحمد بن يحيى : أخبرني أبو نصر عن األصمعي عن أبي عمرو بن العالء أنه قال : مات من يحسن تفسير بيت الحارث 

 : بن ِحلّزة 

يْ ُّ   عريريريريريريريريمريريريريريريريريوا أن كريريريريريريريريل مريريريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
َوال لريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وأاّن الريريريريريريريريريريريريريريريريريريَوالء   ر مريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
: هو الناتىء في بؤبؤ العين. ومعناه أن كل من انتبه من نومه حتى يدور َعْيره جنى جناية فهو مولًى لنا  العَْير قال أبو عمرو :

 ينتبه نائم. وما جرى ، أي قبل أن َعْير ، يقولونه ظلماً وتجنّياً. قال : ومنه قوله أتيتك قبل

 أرادوا جريه ، أرادوا المصدر.: وقال أحمد بن يحيى في قوله : وما جرى 

، وهما  إلى ثَْور َعْير حّرم ما بين وسلمعليههللاصلىَجبَل بالحجاز. وفي الحديث أن النبي  العير وقيل في قول ابن ِحلّزة : إن

 :واٍد في قوله  العَْير: جبالن. وقيل 

 الَعْت قفر  هب ته واد كجوف و   
 ، وكّل واد عند العرب َجْوف. العير أي كوادي العَْير وقول كجوف

 : اسم موضع كان مخِصباً ، فغيَّره الدهر فأقفر ، فكانت العرب تُضرب به الَمثَل في البلد الموحش. العَْير وقال الليث :

 : العظم الناتىء وسط الكتف. العيروالطبل  العَْير وقيل :

الناتىء : الورقة  َعْيروالقََدم : الناتىء في ظهرها.  َعْيرو: َعْير النصل ، وهو الناتىء في وسطه  العَْيرون السكيت. قال : قال اب

 : اإلبل التي تحمل الِميرة. الِعيرُ وفي وسطها. قال : 

: اإلبل  الِعيروكسر العين قال : موال لنا ب العير وروى أبو سلمة عن الفراء أنه أنشده قول ابن حلزة : زعموا أن كل من ضرب

 ، موال لنا أي العرب كلهم موال لنا من أسفل ، ألنا أسرنا فيهم فلنا نعم عليهم.

 إنها كانت ُحُمراً. [94يُوُسف : ] (َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعْيُ )وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال في قول هللا جّل وعّز : 
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 .ِعير اإلبل خاّصة باطل ، كل ما امتِير عليه من اإلبل والحمير والبغال فهي العير قال : وقول من قال :

 : ، فقال  ِعيراً  قال : وأنشدنا نَُصير ألبي عمرو السعدني في صفة َحِمير سّماها

ة وال لريريريريريريريريريريريريريريريرينْب  لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أهريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريذا ال ثريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ال يريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريني  ذا الريريريريريريريريريريريذيريريريريريريريريريريرين اطريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريأن و  

  

لريريريريريريريري ريريريريريريريريحريريريريريريريريا  الريريريريريريريريَرْول أيكريريريريريريريرين الريريريريريريريريِ مريريريريريريريرين  فريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  
 ال بريريريريريريريريريريريريريّ  أن خيريريريريريريريريريريريريري ن مريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريني أن  

  

 ي َسَ ن عتا أو يري َبعن  ل من 

 حتى يُمتار عليها. ِعيرا قال وقال نصير : اإلبل ال تكون

 جمع العَْيرومن اإلبل : ما كان عليه ِحْمله أو لم يكن. قال :  الِعير وقال المنذري : أخبرني أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

إذا نِشط ، فرِكب جانباً ثم عدل إلى جانب آخر  َعيَّار ، وفرس عار إذا َعيَّار وفرس: وهو مدح وذّم. قال  ، وهو النشيط عائر

 من نشاطه.

 : وأنشد أبو عبيد 

 لريريريريريريري ريريريريريريري  رأيريريريريريريريَه فريريريريريريريوارسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريرين رهريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريرياو 

  
ظ جريريريريريريريريريريرادأب الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريار  لريريريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريريريوك غريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  
اسم رجل ، قال ذلك ابن  العيارواسم فرس  العيار جرادة وضعها في فيه فأفلتت من فيه. وقيل : جرادة العيّار قيل : أراد بجرادة

 األعرابي.

. وقال أبو الجراح مثله. ذكر ذلك في عيّرتها: المكاييل وعاورتها كقولهم  عايرت أبو ُعبيد عن الكسائي واألصمعي وأبي زيد :

 باب ما خالفت العامة فيه لغة العرب.

. قال المعيارو الِعيَار به أي سّويته وهو عايرت تقول : صحيح تاّم واٍف. فالِعيار به المكاييل ؛ عايْرت : ما الِعيَار ال الليث :وق

إذا وزنت واحداً واحداً. يقال هذا في  عيّرت تعييراً  وكذلك الدينار وهو أن تلقي ديناراً ديناراً فتوازن به ديناراً ديناراً. عيَّرتو: 

 يل والوزن.الك

في الميزان. والصواب ما رويناه ألبي عبيد عن  عيّرتوفي المكيال  عايرت فجعلت عيّرتو عايرت قلت : وفرق الليث بين

 .التعييرو العار إاّل من عيّرت فال يكون عيّرتو عايرت أصحابه في

 : وأنشد أبو العباس أحمد بن يحيى قول الشاعر 

 وجريريريريريريريريريريريريري ان يف كريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرياب بريريريريريريريريريريريريري  متريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريم 

  
ار   أمسريريريريريريريريريريريريقُّ ا ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل  لريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريض املريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
ر الُمقَدَّح. المعار السمين وقال قوم المعار: . فقال بعضهم : هو المنتوف الذنب وقال قوم الُمعَار فقال اختلف الناس في  : الُمَضمَّ

 :. وأنشد غيره العارية نوقال ابن األعرابي وحده : هو م

   أعتوا  يلكم   اركبوها 
ألن طريقة متنه نتأت ، فصار  ُمعار إذا ذهب وجاء. وقيل للمضَمر : عار يعير أي ضّمروها بترديدها من أعيروها وقال معنى

 : ناتىء. وأنشد الباهلي قول الراجز  َعْير لها

  ن أعريريريريريريريريريريريريريريريريار  مسريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريريرا  مريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريرياراو 

  
 نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَره األوقريريريريريريريريريريريريريريريريريرياراْأ   محريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وَ  

  
 



800 

 

لت. أعارت وقال : معنى  فالن سهماً من كنانته أي رفعه. استعار: والثياب واألدوات. قال  إعارة قال : ومنه : رفعت وحوَّ

 : وحّوله منها إلى يده. وأنشد قوله 

افريريريريريريريريريريرية  ريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريض مريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريذيريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريّ

  
 يف الريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  ملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتِهريريريريريريريريرياوَ  

  

    هباء ت رِوي الريَش من بصتها 

 : طريقة الدم. البصيروَ : ِمْعبَلَة. والهاء في مستعيرها لها  شهباء

 : وقال بشر بن أبي خازم 

 كريريريريريريريريريريأن  ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريره  ذا مريريريريريريريريريريا

  
ت مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريريار  و كريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريَربريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
 أحدهما : أنه استعير فأُسرع العمُل به مبادرة الرتجاع صاحبه إيّاه.: قوالن  مستعار قيل في قوله :

َعْينَه َويقال : عارت عينه تعار  َعارَ  بمعنى َواحد تعاَورناهوَ  اعتورناهوَ الشيء  استعرنا: الثاني : أن تجعله من التعاور ، يقال وَ 

رها. ت تعواّر بمعنى َواحد. ويقال : يَعُورها إذا عوَّ ت تعوّر ، َواعوارَّ  ، وعِورت تَْعَور ، َواعورَّ

 : منه قول الشاعر وَ 

 فريريريريريجريريريريريريرياء  لريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  جريريريريريفريريريريرين عريريريريرييريريريريريلريريريريريريريه 

  
 فريريريريريري ريريريريريريلريريريريريريريه لريريريريريريريه مريريريريريرين عريريريريريريريار عريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريك عريريريريريريلريريريريريري أب 

  
ار ،   من العائر. أعارهاويقول : من أصابها بعُوَّ

ً  الدمعُ  عار وقال ابن بزرج : يقال :  ربت سائل عني حِفيّ : وإذا سال. وأنشد  يعير َعيَرانا

 أعار  عيله أُ مل تعارا
بمعنى  رعار يعي أي أدمعت عينه. وقال الليث : عارت عينه في هذا البيت بمعنى عورت وليس بمعنى دمعت ؛ ألنهم يقولون

 دمع.

ارووهما من الَرَمد. قال :  عائروأبو عبيد عن اليزيدي : بعينه ساِهك  ار سلمة عن الفراء قال :: مثل القذى بالتشديد  العُوَّ :  العُوَّ

 الرمد.

ار الرَمد الذي في الَحَدقة.  العُوَّ

 : ة : العيب بفتح العين في الثوب. وقال ذو الرمَّ  العََوار أبو عبيد عن الفراء :

َرئريريريريريريريريريريّي لريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريا
َ

نيِّ  نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري 

  
وارا  لريريريريريريريريريريريه يف األَدُ الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ

  
: ذات ُعّوار. قال : وال يقال في  عائرة وعين: َغَمصة تَُمّض العين ، كأنما وقع فيها قذًى وهو العُّوار. قال  العائر وقال الليث :

رت. وأنشد  تعار َعَواراً  العين عارت هذا المعنى عارت ، إنما يقال هللا عين فالن  أَْعوروقال  أعارت عينه أم لم تعارا: إذا عوَّ

توعينه  َعِورتوعينه. قال :  ُعْرت وربما قالوا : .عّورهاو،   إذا ذهب بصرها. اعورَّ

فيترّدد في  يِعير ألنه العَْير المترّدد ، وبه سمي فالعائر خير من كلب رابض. عائر كلب: من أمثالهم  أبو عبيد عن األصمعي :

 فقتله وهو الذي ال يُدرى من رماه. عائر الفالة. ويقال : جاءه سهم

 أخشى على وجهك يا أمير: وأنشد أبو عبيد 
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 عوائرا  من جل ل تعت
ار أبو عبيد عن أبي عمرو قال :  .العواوير الرجل الجبان. وجمعه:  العُوَّ

ار.: أبو العباس عن ابن األعرابي : العواوير   الخطاطيف. وهي األقذاء في العين ، والواحد منها ُعوَّ

ار وقال الليث : ار: و: ضرب من الخطاطيف أسود طويل الجناحين. قال  العُوَّ : الجبان السريع الفرار والجماعة العواوير.  العُوَّ

 َعْينَك والَحَجر. أْعَورُ : ومن أمثال العرب السائرة 

 صحاُح العيون يُدَعون ُعورا: و. وأنشد ُعَوير قال الليث : يسمى الغراب أعور ، ويصاح به فيقال :

 حبشي : أبو البيضاء.لحّدة بصره ، كما يقولون لألعمى : أبو بصير ، ولل أعور وإنما سمي الغراب

 : . وأنشد قول الشاعر َعْيناء ، وللكلمة الَحَسنة عوراء: وقال أبو الهيثم : يقال للكلمة القبيحة 

 عريريريريريريريريريريريوراء جريريريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريريريرين أ  فريريريريريريريريريريريرددهتريريريريريريريريريريرياو 

  
 بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريرية الريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريني طريريريريريريريريالريريريريريريريريبريريريريريريريرية  عريريريريريريريريذرا   

  
 أي بكلمة حسنة لم تكن عوراء والعََور شين وقبح.

ي في غير عقل وال ُرْشد. قال : ودجلة العوراء بالعراق بَمْيسان ويقال لألعمى بصير ، وقال الليث العوراء : الكلمة التي تهوِ 

: َخْرق أو  العََوروولألعور أحول. قلت رأيت بالبادية امرأة عوراء ، كان يقال لها الحوالء ، وقد يقولون لألحول أعور قال 

 : ترك الحق. وقال العجاج:  العََوروَشّق يكون في الثوب. قال : 

 عّور الرحمُن من ولّى العََورو

 أراد من واله العور.

 .أعور الرداءة في كل شيء. قال : والعرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه ::  العََور ثعلب عن ابن األعرابي قال :

عين ، وعائرة عينين أي ترد عليه إبل كثيرة ، كأنها من  عائرةُ  تِرد على فالن: وقال أبو عبيد : يقال للرجل إذا كثر ماله 

رها. عار كثرتها تمأل العينين ، حتى تكاد تَعُورها أي تفقؤها. يقال :  عينَه وعوَّ

 وقال أبو العباس : معناه أنها من كثرتها تِعير فيها العين.

ه ألفاً عار عين بعير منها ، فأرادوا بعائرة العين وقال األصمعي : أصل ذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا بلغ أبلُ 

 ألفاً من اإلبل تعُور عيُن واحد منها.

رتووقال شمر : عورت عيون المياه إذا دفنتها وسددتها ،   الركية إذا كبستها بالتراب حتى تنسد عيونها. عوَّ

ار وقال ابن األعرابي :  : الرجل إذا استسقاك فلم تسقه وقال الفرزدق  ْرتعوَّ و: البئر التي ال يُستقى منها. قال :  العُوَّ

 مريريريريريريىت مريريريريريريريا تريريريريريريرد يريريريريريريومريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريرياِر  ريريريريريريري  بريريريريريريريه 

  
 أديريريريريريريريريهريريريريريريريريم يريريريريريريريريرمريريريريريريريريي املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريجريريريريريريريرييريريريريريريريريز املريريريريريريريريعريريريريريريريريوَّرا 

  
 ، ومنه قولهم ُكَسير وعوير ، وكل غيُر خير. ُعَويرا : اسم ماء ، والمستجيز الذي يطلب الماء ؛ والعرب تصغر األعور َسفَارِ 

 ِإنَّ بُ ُيوتَنا)وعّز : وقال الفراء في قوله جّل 
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ال راء أ عوا على تسكني الواو من عورأب ، وذكر عن بعضهم يف  واّذ  [13األمسزاب : ] (َعْورَة  َوما ِهَي ِبَعْورَةٍ 
على َفِعلريرية. والعرب ت ول : قريري  أعور ملزلريري ك  ذا بريري   ملريريه عورأب ، وأعور الفريريارس   ذا  (َعِورأب)ال راءا  أنريريه قرأ 

 :وقال الةاعر يصف األس   للضرب.كان فيه موضع  لل  
 له الةَّ َّأب األو   ذا الِ ْرن أعورا

َوما ِهَي )أي ممِكنة للُسّراق ؛ لخلوتها من الرجال ، فأكذبهم هللا جّل وعّز وقال :  (ِإنَّ بُ ُيوتَنا َعْورَة  )قال وإنما أرادوا بقولهم 
 ولكن يريدون الفرار. (ِبَعْورَةٍ 

أي ُمعورة أي بيوتنا مّما يلي العدّو ونحن نُسرق منها ، فأعلم هللا أن قصدهم  (ِإنَّ بُ ُيوتَنا َعْورَة  )وقال أبو إسحاق في قوله 

المعنى : ما يريدون تحّرزاً من  [13: األحَزاب ] (ِإْن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفراراً )ذات عورة : فمعناها  (َعِورة)رأ الهرب. قال : ومن ق

 .وسلمعليههللاصلىَسَرق ، ولكن يريدون الفرار عن نصرة النبي 

 ويقال : ليس كل عورة تصاب. وما يُعور لفالن الشيء إاّل أخذه.

 بالزاي.وقال أبو زيد : ما يُْعِوز 

ج.  قال األصمعي : الزاي تصحيف ، وفّسر يُعور : ليس يرى شيئاً ال حافظ له إالَّ أخذه ال يتحرَّ

 وفي المثل : ليس كل عورة تصاب أي ليس كل خال من الحفاظ يؤخذ.

 : : الممكن البيّن الواضح. وأنشد لكثيّر  الُمْعور ابن األعرابي :

زَّ عريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريم   كريريريريريريريريذاك أذود الريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريس   عريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريري  أعريريريريريور  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراب  مريريريريرين ال يريريريريريريريذودهريريريريريريرياو  

  
 إذا كان مخّوفاً. ُمْعِور : أمكنت. ومكان أعورت

. والعامة تقول : معوز بالزاي ، وال يجوز ذلك ، ويقال للشيء الضائع معور وزقاق ُمعور أبو حاتم عن األصمعي : رجل

 .ُمْعِور البادي العورة :

سوءة اإلنسان ، وكل أمر يُستحيا منه فهو عورة ، والنساء عورة ، والعورة في الثغور وفي الحروب : َخلَل  العورة وقال الليث

أي ليست بحريزة ، ومن قرأ َعِورة ذّكر وأنّث ، ومن قرأ  [13األحزاب : ] (ِإنَّ بُ ُيوَتنا َعْورَة  )يُتخوف منه القتُل. وقوله 

 كالمصدر. (َعْورة)لجمع قال في التذكير والتأنيث وا (َعْورَة  )

على معنى ليستأذنكم ثالث عورات أي في أوقات ثالث َعْورات لكم. وقد  [58: النُّور ] (َثَّلُث َعْوراٍت َلُكمْ )وقوله جّل وعّز 

 فسرها هللا.

: وقد قال بعضهم وال ينطقون فيه بيفعل ، : ، أْي أّي الناس أخذه. قال  عاره ابن السكيت عن الفراء : يقال ما أدري أي الجراد

 أي أهلكه. عاره ويقال معنى .يَعيره

رت أبو زيد  :أي وكذّبت عنه ما قيل له تكذيباً. وقول العجاج  تعويراً  عن فالن ما قيل له عوَّ

 عّور الرمحن من وّ  العور و   
 يقول : أفسد الرحمن من جعله وليا للعََور ، وهو قبح األمر وفساده. ويقال
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 أمره تعويرا أي قّبحته عليه.عوَّر  عليه 
رته عن حاجته : منعته. ته. وعوَّ  ويقال : عورته عن الماء تعويرا أي َحألَّ

 الرّد ، عورته عن حاجته : رددته عنها.: وقال أبو عبيدة وأبو عمرو : التعوير 

يت عنه تعِوية إذا كذَّبت عنه ور  ددت.أبو عبيد عن الكسائّي : عورت عن الرجل تعويراً ، وَعوَّ

ر الكتاُب إذا درس ، وكتاب أعور : دارس. قال  : الدليل السّيء الداللة ال يحسن يَُدّل وال  األعور: ووقال ابن اإلعرابي : تعوَّ

 : يَْندّل. وأنشد 

 مريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريك   أعريريريريريريريريريريريريريريريور ال تريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريري ّل 

  
ول  و   تريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريف يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ّل امريريريريريريريريريريريريرير  عريريريريريريريريريريريريريِ

  
ارىوقال  ى ثم تحمل في األوعية إلى مكة فتباع ويتّخذ منها مخانق.: شجر يؤخذ ِجراؤها فتُشدخ ثم تُيَبَّس ثم تُ  العُوَّ والعرب  َذرَّ

 .عوراء تقول لألحول العين : أعور ، وللمرأة الحوالء : هي

 ويقال : فالن ُعيَيِر وحِده ، وَجَحيش وحده وهما اللذان ال يشاوران الناس وال يخالطانهم ، وفيهما مع ذلك مهانة وضعف.

 يَير وحِده أي يأكل وحده ويكون وحده.وقال ابن شميل فالن عُ 

 يريدون الداهية والشّدة. ِمْعيَر ويقال : لقيت منه ابنة

 فالناً ويكايله ، أي يساميه ويفاخره. يعاير وقال الكميت : بنى ابنة ِمْعور واألَقورينا ويقال : فالن

 إذا عاب بعضهم بعضاً. التعاير السباب ألف والتعايب دون فالتعاير ، يتعايرانووقال أبو زيد : يقال : هما يتعايبان 

 .وَعر يَِعرو،  يَْوُعر الطريق وُعر أبو عبيد عن أبي زيد :وعر : 

،  َوُعرو أوعرو َوِعر فهو وِعر يَْوَعر َوَعراً  . وقدَوِعر ، ومكان َوِعر ، رمل الوعورة : المكان الَحزن ذو الَوْعر وقال شمر :

، ال سهل فيُرتَقى ، وال  َوْعر وفي حديث أّم زرع : زوجي لحم جمل َغّث على جبل .َوْعر القوُم إذا وقعوا في مكان أوعر وقد

 سمين فينتقى.

 تكون ِغلَظاً في الجبل ، وتكون ُوُعوثة في الرمل. الوعورةوقلت : 

 المعروف : قليلة. َوْعر : المكان الُصْلب ، وفالن ْعرالوَ  وقال الليث :

 بمعنى واحد. الُوُعورةووهي الُشقُونة والُوتُوحة  َوْعروأبو عبيد : قليل َشْقن وَوتْح 

 :وقال الفرزدق 

   وَفْه   أّد  ال قليال  وال َوْعرا 
 .الوعر : وقعوا في أوعرواوالقوُم طريقَهم  استوعرويصف أم تميم أنها ولدت فأنجبت وأكثرت. 

 الموضع المخيف الَوِحش. الوعر ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 عقيبان.ـ  بالغينـ  مثل َوِغر َوَعراً  صدره َوِعر َزِمر بمعنى واحد. اللحياني : َوِعر وقال األصمعي : َشعَر َمِعر

عة قال أبو حاتم : قال األصمعي :: ورع   الَهْدي وحسن الهيئة ، أو سوء الهيئة.:  الّرِ
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 ، وهو الكّف عن القبيح. الَوَرع أي شأنهم وأمرهم وأدبهم. وأصله من ِرَعتهم يقال : قوم حسنة

. وُسّمي الجبان َدَرعاً إلحجامه ةَورع يَِرع ِرعَ : ومن التحرج  .وُرع يَْوُرع الجبان. وقد:  الوَرع أبو عبيد عن الكسائي قال :

ْعتُ  ونكوصه. ومنه يقال  اإلبل عن الحوض إذا رددتها فارتدَّت. َورَّ

ع وفي حديث عمر أنه قال :  .تراِعه اللص وال وّرِ

 .وّرعته قال أبو عبيد : يقول : إذا رأيته في منزلك فادفعه واكففه بما استطعت ، وال تنتظر فيه شيئاً. وكل شيء كففته فقد

 قال أبو ُزبَيد

ا الريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريوه رعريريريريريريريريريايريريريريريريريريريةو  كريريريريريريريريريْ  ورَّعريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ

  
كريريريريرير  ر مريريريريريلريريريريريْ ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر  ريريريريريت أو لريريريريرييريريريريريريَ  لريريريريرييريريريريريحضريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يقول : وال تنتظره ، وكل شيء تنتظره فأنت  تراِعه عنكم ما يَكبي وجوهكم ، يمتَّن بذلك عليهم. وقوله : وال ورعت يقول :

 وجوبها ، والساهر يرعى النجوم.تراعيه وترعاه. ومنه يقال : هو يرعى الشمس أي ينتظر 

ً  إذا كان متحّرجاً. وقد َوِرع الحراني عن ابن السكيت : رجل : الصغير الضعيف. يقال : إنما  الَوَرع: و. قال َورع يِرع َوَرعا

 أي صغار. أوراع مال فالن

ً  ما كان: إلى الجبان وليس كذلك. ويقال  بالورع وقال أبو يوسف : وأصحابنا يذهبون ً  ولقد َوَرعا ً و َوُرع يَْوُرع ُوْرعا  ُوروعا

ً  ، وما كان َوَراعةو ً  ولقد َوِرعا  .َوَراعةوَ  َورع يَِرع َوَرعا

 : المناطقة. وقال حّسان  الموارعةوأبو عبيد عن أبي عمرو : 

 نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريري  الريريريريريلريريريريريجريريريريريريريار أفريريريريريعريريريريريريريال والريريريريريريري ي 

  
  ذا الريريريريريريريريعريريريريريريريرياِن مل يريريريريريريريريوجريريريريريريريري  لريريريريريريريريه مريريريريريريريرين يريريريريريريريريوارعريريريريريريريريه  

  
 فيما َرَوى عنه ثعلب.وقال ابن األعرابي مثل ذلك 

 أي حجزت. وّرعتوويقال : أورعت بين الرجلين 

 : الكّف والمنع. التوريع: أي حجزت. وقال  وّرعتووقال شمر : قال الفراء : أورعت بين الرجلين 

 : وقال أبو ُدَواد 

 ُْ  فريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريوّرعريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريا

  
َوارا  َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أو غريريريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َورع يَِرع وقد .الَوَرع بين َورعٌ : حرج. يقال في الت الَوَرع أي نكفّه ، ومنه

 :  الوريعة وأنشد المازني في

لريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ق و   رّد  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
 أعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريوريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَة مريريريريريريريريريرين نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب و  

  
 من نسل نُصاب. الوريعة اسم فرس ونصاب اسم فرس كان لمالك بن نويرة ، إنما يريد أعقبه الوريعة

 : واد معروف فيه شجر كثير. الوريعةو

 : وقال الراعي يذكر الهوادج 

 انريريريريريريريريتريريريريريريريريحريريريريريريريريى و  ريريريريريريريريّتن مريريريريريريريرين أثريريريريريريريريل الريريريريريريريريوريريريريريريريريريعريريريريريريريرية 

  
 هلريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريني يريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريوب بريريريريريريريريفريريريريريريريريأس ومريريريريريريريريربد 

  
ْوعريع : ـ  روع عتهومنه ،  ارتْعتو،  يروعني هذا األمر راعني : الفرع. يقال : الرَّ  روَّ
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 .ف وَّع
 .رائع فهو راعني منه جمال وكثرة ، تقول : يَروعك وقال الليث : وكذلك كل شيء

َوع من الرجال : من له جسم وَجَهارة وفضل وسؤدد. وهو بيِّن األْروعو .رائع وفرس  قال والقياس في اشتقاق الفعل منه .الرَّ

 ً  إن ُروح القدس نفث في»: أنه قال  وسلمعليههللاصلىالقلب : ذهنه وَخلَده. وفي حديث النبي  ُروعو. قال روع يَْرَوع َرَوعا

 «.إن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقَها ، فاتّقوا هللا وأجملوا في الطلبوقال :  ُروعي

 قال أبو عبيد : معناه كقولك : في َخلَدي وفي نْفسي ونحو ذلك.

، وفّسره لنا : ليذهْب ُرعبك  َرْوعك أي انكشف فزعك ، هكذا ُروي لنا عن أبي عبيد : أفرخ َرْوُعك ومن أمثال العرب : أَفرخَ 

قال : وهذا المثل لمعاوية ، كتب به إلى زياد. وذلك أنه كان على البصرة ، والمغيرة  األمر ليس على ما تحاِذر وفزعك ؛ فإن

بن ُشعبة على الكوفة فتوفِّي بها ، فخاف زياد أن يولِّي معاويةُ عبَد هللا بن عامر مكانه ، فكتب إلى معاوية يخبره بوفاة المغيرة 

ن قيس مكانه ففطن له معاوية وكتب إليه : قد فهمت كتابك ، فأَمِرخ َرْرَعك أبا المغيرة ، قد ، ويشير عليه بتولية الضحاك ب

 ضممنا إليك الكوفة مع البصرة.

، إال ما أخبرني به المنذري عن أبي الهيثم أنه كان  روعه بفتح الراء من َروُعه أفرخ: قلت : وكّل من لقيتُه من اللغويين يقول 

ْوع بضم الراء. قال ومعناه : خرج ُروعه يقول : إنما هو أفرخ  فالُروع موضع أي اسُكن واْمن. ُروَعك من قلبه قال وأفِرخْ  الرَّ

ْوع  :وهو القلب. وأنشد قول ذي الرمة  الرَّ

   جذالن ق  أفر ه عن ر وِعه الك َرب 
ْوعوقال : ويقال : أفرخت البيضة إذا خرج الولد منها. قال :  والفزع ال يخرج من الفزع ، إنما يخرج من الموضع الفزع ،  الرَّ

وع الذي يكون فيه ، وهو وعوقال  .الرُّ كالفرخ في البيضة. يقال أفرخت البيضة إذا انفلقَت عن الفرخ فخرج  الروع في الرَّ

 :منه. قال وقلبه ذو الرمة على المعرفة بالمعنى فقال  َرْوعه منها. قال : وأفرخ فؤاد الرجل إذا خرج

 جذالن ق  أفر ه عن ر وعه الكرب   
قلت : والذي قاله أبو الهيثم بيّن ، غير أني أستوِحش منه ؛ النفراده بقوله. وقد يَستدرك الخلف على السلف أشياء ربما زلّوا 

إن في »وفي الحديث المرفوع  فيها ، فال ينَكر إصابة أبي الهيثم فيما ذهب إليه ، وقد كان له حّظ من العلم موفور َرِحمه هللاُ.

عينوكل أمة محدَّثين  الصواب والصدق ،  ُروعه الذي ألقي في المروعو .«، فإن يكن في هذه األمة منهم أحد فهو عمر مروَّ

ث بالحق الغائب فنطق به.  وكذلك المحدَّث ؛ كأنه ُحّدِ

 إاّل ذلك. ُروعي ما أصاب: ما شعَرت إاّل بمجيئك ، كأنه قال : إاّل مجيئك ، معناه  راعني ويقال ما

ْوع أمر كذا أي بلغ راعه وقالوا :  .ُروعه منه الرَّ
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ْوعو، وهو النْفس.  ُروعي أي وقع في َمروع كذا وأنا راعني قال ابن األنباري :  الخوف. .الرَّ

 : بها ومن قول الشاعر  ُروعي بها فؤادي أي بََرد بها ُغلَّة راع ويقال : سقاني فالن شربةً 

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريرية  راعريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريؤادي 

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياهريريريريريريريا هللا مريريريريريريرين مسريريريريريريريو. الريريريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول  

  
 من رآه فيسّره. ونحو ذلك قال يعقوب ابن السكيت. ُروع من الَجَمال : الذي يُعجب الرائع وقيل :

 إذا فزع. يُراع فالن ِريعوفي يدي كذا وكذا ، وراق مثله ، أي فاد.  راع « :النوادر»وفي 

،  تراعوا ركب فرساً ألبي طلحة ُعْرياً ليالً لفزع ناب أهل المدينة فلما رجع قال : لن وسلمعليههللاصلىالحديث أن النبي وفي 

 فاسُكتوا واهدءوا. َرْوع ، معناه : ال فزع وال ، إني وجدته بحراً  تراعوا لن

ْوعة ثعلب عن ابن األعرابي :  والَوْعرة : البُقعة المخيفة. لجمال الرائق.: الَمْسحة من الجمال. والَرْدقة ا الرَّ

 الفؤاد إذا كانت شهمة ذكيّة. ُرواعة ويقال ناقة

 بغير هاء. ُرَواع ويقال فرس

 : وقال ذو الرمة 

ْرمريريريريريس   رفريريريريريعريريريريريريريه لريريريريريريريه رمسريريريريريلريريريريريي عريريريريريلريريريريريى ظريريريريريهريريريريرير عريريريريريِ

  
 ر واع الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريؤاد مسريريريريريريريريريرَّأب الريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريه عريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل  

  
 للخير وارتاح للخير. ارتاع أبو زيد

 بالسمن ورّوغه إذا رّواه.فالن خبزه  رّوع شمر

وقال األموي : أراعت : ، وهو قليل. قال  راعت أبو عبيد : أراعت الحنطة إذا زكت وأْربَْت تُربي بمعناها ، وبعضهم يقول

 اإلبُل إذا كثر أوالدها. وناقة ِمْرياع ؛ وهي التي يعاد عليها السفر.

يع الزيادة يقال ط: الحراني عن ابن السكيت قال : الَرْيع  يع. والّرِ  المكان المرتفع.: عام كثير الرَّ

ُنوَن ِبُكِل رِيٍع آيَةً أَ )قال هللا جّل وعّز :   الجبل.: قال وقال ُعمارة : الِريع  [128الشُّعََراء : ] (تَ ب ْ

يع مصدر ُروي عن الحسن البصري أنه سئل عن الصائم وعليه القيء يَريُع إذا عاد إلى جوفه.  راع وقال أبو يوسف : الرَّ

 منه إلى جوفه شيء فقد أفطر. راع فقال : إن ؟يَْذرعه القيُء هل يفطر

 : يريع. وقال طرفة  راع قال أبو عبيد : معناه : إن عاد. وكذلك كّل شيء رجع إليك فقد

هريريريريريريرييريريريريريريري  وتريريريريريريريتريريريريريريريّ ريريريريريريريي 
 
رِيريريريريريريريع    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  املريريريريريريري  تريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريِ   لريريريريْ ل روعريريريريريريرياِ  أكريريريريلريريريريف مريريريري   بريريريريريريريذي   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُنوَن ِبُكِل رِيٍع آيَةً أَ ): وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز  ، ومعناهما الموضع من األرض  َرْيعو ِريع قال : يقال (تَ ب ْ

 المرتفُع.

 الطريق المنفرج فيكل فج. قال : والفج :  ِريع أرضك أي كم ارتفاع أرضك قال : وجاء في التفسير بكل َرْيع ومن ذلك كم
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 اجلبال  اّصة.
 وقال الفراء : الِريع والَريع لغتان مثل الِرير والَرير.

 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : الِريع : َمِسيل الوادي من كل مكان مشرف. وجمعه أرياع وريوع.

 : قال : وأنشد للراعي يصف إبالً 

ف يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريوُّ بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريل رِيريريريريريريريريريريع  لريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى اَّريريريريريريريريريريوُّا  وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرير اإلفريريريريريريريريريرياال   محريريريريريريريريريريََ

  
 قال : السلف : الفحل. حمى الحوزات أي حمى َحْوزاته أاّل يدنو منهن فحل سواه. واشتهر اإلفال : جاء بها تشبهه.

البَْذر : فضل ما يخرج  ريعوالدقيق ، وهو فضله على َكيل البُّر ،  َرْيع وقال الليث : الَرْيع : فضل كل شيء على أصله ؛ نحو

الدرع فضول ُكَمتِها على أطراف األنامل. قال : وَرْيعان كل شيء أفضله وأوله ، وَرْيعان  َرْيعومن النُْزل على أصل البَْذر. 

يع : السبيل ُسِلك أو لم يسلك.  المطر أّوله. قال والّرِ

وتَريَّع  القيء عليه وراه عليه أي رجع. راعو يريه أي رجع. يَِريع وراه راع شمر عن أبي عمرو واألصمعّي وابن األعرابي :

إذا  َرْيع وتريَّعت اإلهالةُ في اإلناء إذا ترقرقت ، وتريَّعت يده بالجود إذا فاضت. وناقة لها السراُب وتريَّه إذا ذهب وجاء.

 بئر ذات َغيِّث.: جاءت بسير بعد سير ، كقولهم 

على الخبزة وتريَّغ وهو ُخلوف بعضه بأعقاب بعض. وتريَّْعُت وتورْعت يعني : تلبَّثْت ، شمر قال ابن شميل : تريَّع السمُن 

 وتوقّفت. وأنا متريِّع عن هذا األمر ، وُمثْنَْوٍن ، ومنتِقض ، أي منتشر.

 : الشاة التي تُشّد عند ُزْبية الذئب. اليَْعر قال الليث :يعر : 

 : : الجدي. وأنشد  اليَْعر وقال أبو عبيد :

مريريريريريريريا جريريريريريريرياء راكريريريريريريري    أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريل عريريريريريلريريريريريهريريريريريم كريريريريريلريريريريريّ

  
ر    عريريريريريريريْ  مريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريمريريريريريريريا  أبمريريريريريريريال  كريريريريريريريمريريريريريريريا ر بريريريريريريري  الريريريريريريرييريريريريريريريريَ

  
 قلت ؛ وهكذا قال ابن األعرابي َوهو الصواب ، ُربط عند ُزْبية الذئب أو لم يربط.

 .يَعَرت تَْيعر يُعَارا : صوت من أصوات الشاء شديد. يقال اليُعَار وقال الليث :

 ونحو ذلك قال غيره.

 : الشاة التي تبول على حالبها وتَْبعَر ، وتفسد اللبن. اليَعُور وقال الليث :

. وكأن الليث رأى في بعض الكتب شاة بعور بالباء فصّحفه وجعله يَعُورا اليُعَار إذا كانت كثيرة يَعُور قلت : هذا وْهم. شاة

 بالياء.

 : من غير أن يرسل فيها ، وأنشد  : أن يعارض الفحُل الناقة فيعارضها معارضة اليَعَارة أبو عبيد األصمعي :

ارأب عريريريريريريريريريريريَ ن  اّل يريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريَ

  
َريريريريريريريريرين  اّل غريريريريريريريريوالريريريريريريريرييريريريريريريريريا   عريريريريريريريريراضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وال ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إليها الفحل. وذلك لكرمها. يَعار : ال تُضرب مع اإلبل ، ولكن يَعارة وقال أبو عمرو :
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تها ومعنى بيت الراعي هذا أنه وصف نجائب ال ير إليها الفحل محال. يعَار قلت : قوله سل فيها الفحل ِضنّاً بِطرقها ، وإبقاء لقوَّ

ال تَْلقح إاّل : يقول  يعارة على السير ؛ ألن لقاحها يُذهب ُمنَّتها. وإذا كانت عائطاً فهو أبقى لسيرها ، وأقّل لتعبها. ومعنى قوله إالّ 

 أن يُْفِلت فحل من إبل أخرى فيعير ويضربها في َعْيرانه.

 :  يَعَارة يبة َحَملتوكذلك قال الطرماح في نج

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريوف تريريريريريريري نريريرييريريريريريريريك مريريرين ملريريرييريريريس  سريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريلريريريتريريريريريريريا

  
 أب أمريريريريريريريريريريريار   لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريول مريريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرا.  

  

يريريريريريلريريريريريريريه   أنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريتريريريريريريريه عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريومريريريريريريريا  ونريريريريريِ

  
ارأب يف عريريريريريريريريريريريرا.   عريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريني نريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريريريريَ

  
فلما مضى عليها عشرون ليلة من يوم طرقها الفحل ألقت ذلك الماء الذي كانت عقدت عليه ،  يعارة أراد أن الفحل ضربها

 فبقيت ُمنّتها كما كانت.

تعار فيعارضها الفحل في َعْدوها حتى ـ  أي نفرتـ  منه عارت أن الناقة إذا امتنعت على الفحل اليَعَارة وقال أبو الهيثم : معنى

اسماً لها وزاد فيه الهاء وكان حقه أن يقال :  يعارة إنما يريد عائرة فجعل (يَعارة)وقوله : :  ينالها فيستنيخها ويضربها. قال

لدخول أحد حروف الحلق فيه. قال والعَيَّار الذي ينفر ، يجيء ويذهب في األرض وفرس َعيّار :  يعار عارت تعير ، فقال :

 نافر ذاهب في األرض.

ألصمعي يقال : رجل ُمْعور ، وزقاق ُمْعور ، والعامة تقول : معوز : وال يقال ذلك. قال وِمن ، باب عور َرَوى أبو حاتم عن ا

: ويقال للشيء الضائع البادي العورة أيضاً : ُمْعِور. قال أبو حاتم : قال أبو زيد : تقول العرب : ما يُْعوز له شيء بالزاي إالَّ 

ف أبو زيد. قال وتفسيره أنه ليس :  أخذه. قال أخذه ؛ كقولهم ما يَِطّف له شيء وال يوِهف له شيء إال وقال األصمعي : صحَّ

يقول : ليس كل خال من الحفاظ  .ليست كل عورة تصاب: يرى شيئاً ال حافظ له إالَّ أخذه ال يتحرج. قال : ومثل من أمثالهم 

 يؤخذ ، ُربما ُغِفل عنه.

 لعرب ما يعوز له شيء إاّل ذهب به مثل ما يوهف.وقال أبو حاتم : والذي قاله أبو زيد فيما زعم مشهور عند ا

حر ؛ كان تفسيرها : الُرْعب والفزع. اليَُروع قال ابن دريد :يرع :   لغة مرغوب عنها ألهل الّشِ

 : . وأنشد اليراعة . قال : القصبة التي ينفخ فيها الراعي تسمىيََراعة : القََصب ، الواحدة اليََراع وقال الليث وغيره :

نُّ  َوى  أمسريريريريريِ ه الريريريريريلريريريريريريَ     لريريريريرييريريريريريلريريريريريى و ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريّ

  
ّن الريريريريريريريريتاع املريريريريريريريري ريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ     بريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريى كريريريريريريريريمريريريريريريريريا  ريريريريريريريريَ

  
 اليراعة . قال عمرو بن بحر : ناريراعة كالبعوض يَغشى الوجه ، الواحدة اليََراع: و. قال يراعةو يراع ويقال للرجل الجبان :

: طائر صغير ، إن طار بالنهار كان كبعض الطير ، وإن  اليراعةوقيل هي نار أبي ُحباحب ، وهي شبيهة بنار البرق. قال : 

 :طار بالليل فكأنه شهاب قُذف ، أو مصباح يطير. وأنشد 

 أو طائر يدعى اليراعة إذ تُرى
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 يف مِسْلِ س كضياء انر ملّوِر

 ابب العني والَّلم

 ([وا يء)ع ل ]
قال الحسن البصري ومسلم البَِطين في قول هللا جّل وعّز : : (علىـ ) عال ، عول ، لعا ، لوع ، ولع ، وعل ، عيل. (علي)عال 

اُر اآْلِخَرُة ََنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اْْلَْرِض َوال َفساداً ) التكبّر في :  العلُوّ  قال : [83القََصص : ] (تِْلَك الدَّ

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَّل )؛ وقال هللا جّل وعّز :  المعاصي. وقال مسلم : الفساد : أخذ المال بغير حقّ : األرض. وقال الحسن : الفساد 
إلسَراء : ا] (َولَتَ ْعُلَن ُعُلوًّا َكِبْياً ) جاء في التفسير أن معناه : طغى في األرض. وقوله جّل وعّز : [4القََصص : ] (يف اْْلَْرضِ 

 قد عال وتعّظم.: معناه : لتْبغُّن ولتتعظُمّن ، يقال لكل متجبّر  [4

 فالن إذا هجم على قوم بغير إذن ، وكذلك َدَمق َودَمر. تعلّى ثعلب عن ابن األعرابي :

 لها َمعَان ، والقُراء كلهم يفّخمونها ؛ ألنها حرف أداة. َعلَى على :

جاء في  [63األعَراف : ] (ِذْكر  ِمْن رَبِ ُكْم َعلى رَُجٍل ِمْنُكمْ )ه قال في قول هللا تعالى : وأخبرني المنذري عن أبي العباس أن

 وجهك ومع وجهك. على مع رجل منكم ؛ كما تقول : جاءني الخير: التفسير 

 :، وال تقل : رميت بها. وأنشد  عليها وقال ابن السكيت : يقال رميت عن القوس ورميت

 فريرْع أ ع   هيو   أرمي عليها 
أوفاز كأنه يريد  على دين ، ورأيته عليه مال وال يقولون له مال ويقولون : عليه: وقال ابن شميل : يقولون إذا كان له مال 

 النهوض.

كتالوا عنهم. معناه : إذا ا [2المطفِّفين : ] (ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ ): قال هللا جّل وعّز  (َعن)بمعنى  على ويجيء

 : بمعنى عنه. قال ُمزاحم العُقَيلّي  على وتجيء

ؤهريريريريريريريا  غريريريريريريري   مريريرين عريريريلريريرييريريريريريريريه بريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا ّو ظريريريمريريريِ

  
ل   هريريريريريريريريَ ّل وعريريريريريريريريرين قريريريريريريريريرييريريريريريريريريريض بريريريريريريريريريزبريريريريريريريريريزا جمريريريريريريريريريَْ  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 عليك ودونك وعندك إذا ُجعلن أخباراً َرفعن األسماء ، كقولك عليك قال ابن كيسان : قال األصمعي : معناه : غدت من ِعنده.

زيداً ، ودونك عمراً ،  عليك ويُجعلن إغراء فيُجرين مجرى الفعل فينصبن األسماء. يقول : مال ، ودونك خير.ثوب ، وعندك 

 وعندك بكراً أي الزمه وخذه ، وأما الصفات سواهن فيَرفعن إذا ُجعلن أخباراً وال يُغرى بهن.

زيد ، إالَّ أن األلف ُغيِّرت مع  علىواألصل عالهم وإالهم ؛ كما تقول : إلى زيد : قال الزجاج في قولهم : عليهم وإليهم 

المضمر ، فأبدلت ياء ليُفصل بين األلف التي في آخر المتمكنة ، وبين األلف في غير المتمكنة التي اإلضافة الزمة لها ؛ أال 

فرد عن اإلضافة. وقالت العرب : في ِكاَل في حال النصب والجّر : رأيت كليهما وكليكما ، ولدى ال تن علىوترى أن إلى 

 ومررت بكليهما ، ففصلت بين اإلضافة إلى المظهر والمضمر ، لما كانت ِكاَل تنفرد وال تكون كالماً إاّل باإلضافة.
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بياء  َعِلي بضم الالم وسكون الواو ، وأتيته من َعلُو نبضم الالم ، وأتيته م َعلُ  الحراني عن ابن السكيت : يقال : أتيته من

 يروى منوَ  من َعْلَو ال َعَجب منها وال َسَخر: َوأنشد  َعْلوِ  َوَمن َعْلوَ  بسكون الالم وضّم الواو ، َومن َعْلو ساكنة ، وأتيته من

 :َوأنشد  .ُمعَالٍ  َومن عالٍ  أتيته من: . قال َويقال َعْلوِ  َومن َعْلوُ 

 الَلَسا من  ه  ، رّ  من عاْل     ظمأى
 نَغَضان الرحل من ُمعالِ : وَ  معال أنشد فيوَ 

 (عاليهم) بفتح الياء و (عالِيَ ُهمْ )قرىء  [21اإلنَسان : ] (عالِيَ ُهْم ثِياُب ُسنُدٍس ُخْضر  )قال الفراء في قول هللا جّل وعّز : وَ 

 بسكونها.

قوتك داخل الدار فينصبون داخل ألنه محّل ، : جعلها كالصفة : فوقهم. قال : َوالعرب تقول  (عالِيَ ُهمْ )قال الفراء : من فتح 

 فعاليهم من ذلك.

في الظروف. قال : ولو كان ظرفاً لم يجز إسكان  بعالي في الظروف. قال : ولعّل الفراء سمع (عالَى)وقال الزجاج : ال يُعرف 

ثم قال  [19اإلنسان : ] (َوَيُطوُف َعَلْيِهمْ )حدهما من الهاء والميم في قوله : الياء ، ولكن نصبه على الحال من شيئين : أ

 الثياب إياهم. قال : ويجوز أن يكون حاالً من الولدان. قال : فالنصب في هذا بيّن. علوّ  أي في حال (عالِيَ ُهْم ثِياُب ُسنُدسٍ )

 .(سٍ ثِياُب ُسندُ )فرْفعه باالبتداء والخبر  (عاليهم)قال ومن قرأ 

عليهم ثياب )بالرفع ، والقراءة بهما ال تجوز ، لخالفهما المصحف. وقرىء  (عاليتُهمو )بالنصب ،  (عاليتَهم)قال وقد قرىء 

 .(عاليهمو ) (عالِيَ ُهمْ )ورفِعها كتفسير  (عاليتهم)وتفسير نصب  (سندس

، وعال فالن فالناً إذا  يعلوه ُعلُْواً  عال فالن الجبل إذا َرقِيه ،. ويقال : ُعْلوهاووُسْفلها  ِعْلوهاووقال ابن السكيت : ِسْفل الدار 

عنه العين بمعنى تنبو عنه ، وإذا نبا الشيُء عن الشيء ولم  تعلو قهره ، وعال فالن في األرض إذا تكبّر وطغى. ويقال : فالن

 يلَصق به فقد عال عنه.

حيث ينحدر : الوادي َوسافلته. فعاليته  بعالية عاله ويقال نزل فالنكل شيء أ عاليه وكذلك كل شيء أعاله. عالى وقال الليث :

مضرهم  ُعلياو تميم هم بنو عمرو بن تميم ، وهم بنو الُهَجيم والعنبر وماِزن. عاليةوَ الماء منه ، َوسافلته ، حيث ينصّب إليه ، 

 السطح. أعلى ، وكنت السطح على كنت: صفة من الصفات َوللعرب فيها لغتان  (علىو )قريش وقيس. قال 

 ُعلُّواً  عما يقول الظالمون تعالى ، الَمعَاليوَ ذو العالء والعاَُل  العلي المتعالي العالي األعلى وقال الليث : هللا تبارك وتَعالى هو

، ال  عليه مما يُثنَى أعلىو: جّل عن كل ثناء ، فهو أعظم وأجّل  تعالى قال : وتفسير العالي سبحانه بمعنى األعلى كبيراً. وهو

 إله إالَّ هللا َوحده ال شريك له.

، وهو الذي  العالي ، وهو بمعنى يعلو من عال فعلى الشريف فالعليّ  قلت : وتفسير هذه الصفات هلل يقرب بعضها من بعض ،

 ليس فوقه شيء. ويقال : هو الذي عال
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 فهو الذي َجّل عن  فك املف ين ، وتلزّه عن وساوس املتحّتين. وق  يكون املتعا  ته. وأّماا لق ف هرهم ب  ر 
الصريريريريريريفا .  أعلى أي صريريريريريريفته األعلى وا ه .عال   من كل أعلى هو هللا الذي هو األعلىو  .العا   ع  املتعا 

. العليا والكلمة العليا أي  ع الصريريريريفة الع ْليا وذو العالء صريريريريامس  الصريريريريفا  الع اَل والع اَل  ع والعالء الةريريريريرف.
:  هادأب أن ال  له  اّل هللا فهذه أعلى الصفا  وال يوصف  العليا وصفة هللا .األعلى ويكون الع اَل  ع االسم

 العلي هللا عن  َّرياد امللحري ين وهو تعريا  ، عليريا  عرياليريا  متعرياليريا   هبريا غت هللا ومسري ه ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريك لريه. ومل يزل هللا
ِاّ  ِعْلية ي ال : فالن من ِعْلية أي  ريريريريف ، و عه عليّ  لعيتيم. وي ال رجلا اللاس أي من أ ريريريرافهم وم له صريريريَ

 الذكر. عا و الكع   ذا كان اثبه الةرف ،  عا  وفالن وِصْبية.
 العالية القناة أعلى قال ويسّمى .العوالي : القَنَاة المستقيمة ، وجمعها العاليةو، رأس كل جبل مشِرف. قال :  العَْلياء وقال الليث :

 وأسفلها السافلة.

ة : أتَرونني عالية أِسنّتها ، واحدتها: الرماح  عوالي قلت : وقال غير الليث : مَّ . ومنه قول الخنساء حين خطبها ُدَريد بن الّصِ

الرماح لطراءة شبابهم ، وبريق َسَحناتهم ،  بعوالي الرماح ، َوُمْرتَثَّةً شيخ بني ُجَشم. شبَّههتم عوالي تاركة بني عّمي كأنهم

 ، واألنثى ُعْلِويّ  وإذا نسبوا إليها قيل : الحجاز : أعالها بلداً وأشرفها موضعاً. وهي بالد واسعة. عاليةووحسن وجوههم. 

 : الحجاز. وقال بشر بن أبي خازم  عالية الرجُل وغيره إذا أتى عالي . ويقال :ُعْلِوية

ر ّم  اّل  ريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريرية  ال هريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
وهبريريريريريريرياو   رَّأب لريريريريرييريريريريريلريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريل  مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريلريريريريري   مسريريريريريَ

  
ة بني ُسلَيم في ة َشوران وَحرَّ ة ليلى وحرَّ قال  .المعالي مكسب الشرف وجمعها: الحجاز. وقال الليث : الَمْعالة  عالية وَحرَّ

ية. قال  العُلِّيّةو  لة.وهي في التعريف فُعُّو: : الغرفة على بناَء ُحّرِ

 :. وقال العّجاج ِعلِّيّة الغرف ، واحدتها:  الِعلِّيّ  وقال شمر : قال األصمعي :

 بِيعة لسورها ِعّلّي  و   
 فِعيلة ، العين شديدة. ِعلّيّة قال ووزن ِعلّيّة وقال أبو حاتم : العاََللّي من البيوت ، واحدتها

يَّة أكثر في كالمهم من ِعلِّيّةوقلت :   .ُعلِّ

 في السماء السابعة ، إليه يُصعَد بأرواح المؤمنين. ِعلّيّ  : جماعة ِعلِّيّين الليث :وقال 

 [.19،  18المطفِّفين : ] (َكَّلَّ ِإنَّ ِكتاَب اْْلَْبراِر َلِفي ِعلِ يِ نَي * َوما َأْدراَك ما ِعلِ يُّونَ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

قال : والعرب إذا جمعت جمعاً ال يذهبون فيه إلى أن له بناء من  ؟نون وهذا من جمع الرجالبال علّيّون يقول القائل كيف جمعت

: وهو شيء فوق شيء غير معروف واحُده وال اثناه. قال  .ِعلّيّون واحد واثنين قالوا في المذكر والمؤنث بالنون من ذلك

 ُطبخت بماء وسمعت العرب تقول : أطعمنا َمَرقة َمَرقِيَن ، تريد اللُحمان إذا
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 : وامس  ، وأنة  
يريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريري  َرِويريريريريريريريريريريريريه  اّل د هريريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرييِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وأ بريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 : فجمع بالنون ؛ ألنه أراد العدد الذي ال يَُحد آخره. وكذلك قول الشاعر 

 فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريحريريريريريريريه املريريريريريريريذاهريريريريريريريِ  قريريريريريريري  أذاعريريريريريريريه 

  
 هبريريريريريريريريريا اإلعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا 

  
 : ارتفاع بعد ارتفاع. علّيّون أراد المطر بعد المطر غير محدود وكذلك

 (َوما َأْدراَك ما ِعلِ يُّونَ )األمكنة.  أعلى : أي في [18المطففين : ] (َلِفي ِعلِ يِ نيَ ): وقال أبو إسحاق في قوله جّل وعّز 

 نَّسرين.هذه قِنَّْسرون ورأيت قِ : فإعراب هذا االسم كإعراب الجمع ، ألنه على لفظ الجمع ؛ كما تقول  [19المطفِّفين : ]

 السماء السابعة. عليون: قال  (َلِفي ِعلِ يِ نيَ )وقال مجاهد في قوله 

يِّينَ  قال شمر : قال أبو ُمعَاذ :و  السماء السابعة. ِعلِّ

 .«، كما ترون الكوكب الُدّرّي في السماء عليّين إن أهل الجنة ليتراءون أهل»:  وسلمعليههللاصلىحديث النبي  قلت : ومنه

 فالنة من نفاسها. تعلّت ويقال للمرأة إذا َطُهرت من نفاسها :

فت لُخطَّابها. تعلّت وفي حديث ُسبَيعة أنها لما  :ومنه قول الشاعر  من نفاسها تشرَّ

 ال ذا  بعل من نفاس تعّله  و   
ومثله قول هللا  وُسْفلى لتأنيث الجماعة. ُعْليا عة :، والثنايا السفلى ، يقال للجما العليا ، والثنايا العُْليَا والسموات العاَُل جمع السماء

ولم يقل : الُكبَر. وهو بمنزلة األسماء الحسنى ، وبمنزلة قوله جّل وعّز :  [23طه : ] (لُِنرَِيَك ِمْن آَّيتَِنا اْلُكَْبى)جّل وعّز : 

، وللمرأة  تعالَْوا ، وللرجال : تعاليا  ، ولالثنين :وتقول العرب في النداء للرجل : تعالَهْ  [18طه : ] (َوِلَ ِفيها َمآِرُب ُأْخرى)

اسم فرس  َعْلوىو وال يبالون إن كان المدعّو في مكان أعلى من مكان الداعي ، أو في مكاٍن دونه. .تعالين ، وللنساء : تعالَيْ  :

يحمل على البعير وغيره بين الِعْدلين. كانت من سوابق خيل العرب. ويقال : ضربت ِعاَلوته أي رأسه وُعنُقه. والِعالوة : ما 

 َعلِ  ويقال : أعطاه ألفاً وديناراً ِعالوة ، وأعطاه ألفين وخمسمائة ِعاَلوة. وجمع الِعاَلوة َعاَلَوى ، مثل ِهراوة وَهَراَوى. ويقال :

ـ  علي ، وإذا نسبوا إلى بني يّ َعلَوِ  قالوا عنههللارضيبن أبي طالب  عليّ  َعاَلواك على األحمال وعالها. وإذا نسب الرجل إلى

 .الِعليُّون قالوا : هؤالءـ  وهم قبيلة من كنانة

 :أخبرنا المنذري عن الطوسي عن الخراز عن ابن األعرابي أنه قال في تفسير قوله 

   بلو علي كّلهم سواء 
الطلحات ؛ ألن أمهم َعْبلة بنت جازل من من بني العَباَلت من بني أميَّة األصغر ، كان َوِلي من بعد طلحِة  علي قال : بنو

 البراجم ، وهي أم ولد أميّة األصغر.

 وُغْرم سبعة أسهم إن لم يفز. وكّل من قهر : أحد قداح الَمْيِسر ، وهو الِقْدح السابع. وله فوز سبعة أسهم إن فاز. المعلِّيو
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ّوا  فإنه ي ال فيه : عاله واعتاله واسريريتعاله  الكتاب لع لوانه. والعرب  ع ْلوان عليه. وي ال : اسريريتعلىو رجال  أو َع  
الكتاب  علوان تب ل الالُ من اللون يف مسروف ك تأب ن م ل لعلَّك ولعلَّك وَعَتله    السريريريريريريريريريريريريريجن ، وَعَتله. وكأن

 الالُ فيه مب لة من اللون. وق  مّر تفسته يف مضاعف العني.
 : وأنشد  ِعْليان إذا كان طويالً جسيماً وكذلك ناقة ِعلَّيَانوأبو العباس عن ابن األعرابي : رجل ِعْليانا 

يريريريريريريريريريريريريرياِن  لريريريريريريريريريريريريريْ وَّارأب عريريريريريريريريريريريريريِ  أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريورأب الريريريريريريريريريكريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياِن  

  
 .ِعْليان : الذكر من الضباع قال ويقال للجمل الضخم : الِعْليان وقال الليث :

فه الليث ، وجعل بدل الثاء الماً. وقد مر ذكر الِعثْيان في بابه.: يقال لذكر الضباع  قلت هذا تصحيف ، إنما  ِعثْيان بالثاء ، فصحَّ

 وقال الليث : العاََلة الَسْندان ؛ ويشبّه بها الناقة الُصْلبة.

 (نْ َزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه أبَْس  َشِديد  َوأَ )قلت : وهكذا قال غيره من أئمتنا في الناقة الُصْلبة وهذه الحديدة. وقيل في تفسير قوله : 

 قال : أنزل العاََلة والَمّر. [25الَحديد : ]

شاء المعلِّي أبو عبيد عن األصمعي : يقال للرجل الذي يرّد حبل المستَِقي بالبكرة إلى موضعه منها إذا َمِرسَ   .المعلَّى ، والّرِ

 :الدلو عن الحجر الناتىء وأَنشد لعدي  يعلِّي أن ينتأ بعُض الطّي أسفل البئر ، فينزَل رجل في البئر التعلية وقال أبو عمرو :

َعْل 
 
   كه وّي ال لو نزّاها امل

قال والعالة : صخرة يُجعل لها إطار من األْخثاء ومن اللبن والرماد ، ثم يطبخ فيها األقط. ويجعع َعالً. وأنشد أبو  .المعلِّي أراد

 : عبيدة 

ْث بريريريريريريريه و  مريريريريريريريا  نسريريريريريريريريريريريريريريتغريريريريريريريِ  قريريريريريريريالوا عليكم عريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َم عريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريم   هريريريْ ق الريريريبريريريريَ  ر َويريريريريريريري َك مسريريريىت يصريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريِ

  

 مسريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريرى أن الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريالأب متريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريرياو 

  
ٌة والريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريريروائريريريريريريريريريريريم   اديريريريريريريريريريريريّ خريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريري 

  
يد أن تلك العالة يزيد فيها ُجحاديّة ، وهي قِربة َمألى لبناً ، أو ِغراَرة مألى تمراً أو خنطة يصّب منها في العالة للتأقيط ، ير

 يه.عل علّيتهوويقال : عاليته على الحمار ،  : فائقة. َعِليَّة َحِليَّة : ُحْلوة المنظر والسير َعِليّة فذلك مّدها فيها. ويقال : ناقة َحِليّة

 : وأنشد ابن السّكيت 

ور َ  الريريريريريريريكريريريريريريري  لريريريريريريريْ  عريريريريريريريالريريريريريريرييريريريريريريريه أَنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريي وجريريريريريريريِ

  
رَارأب رائريريريريريريريريريريريريريح ممريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريور   عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال 

لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوك فريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريإالَّ  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
وقريريريريريريي ظريريريريريريهريريريريريريَر مريريريريريريريا أنريريريريريريريه راكريريريريريريبريريريريريريريه و    كريريريريريرييريريريريريريف تريريريريريري 

  
 أي يُعلوك فوقها.

أتيت : الريح على الصيد فيَراح ريِحك وينِفر. ويقال  تَعلُ  على فالن الريح أي كنت في ُعالوتها. ويقال : ال علوت أبو سعيد :

هو الذي يقوم على يسار الَحلُوبة. والبائن : الذي يقوم على يمينها.  الُمْستَْعليوالناقةَ من قِبَل مستعالها أي من قبل إنسيّها. قال 

 :والبائن  المستعلي يأخذ العُْلبة بيده اليسرى ويحلب باليمنى. وقال الكميت في المستعليو
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 يريريريريريريريريريريريريبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريا   ئريريريريريريريريريريريرين 

  
نِي أبن ال غريريريريريريريريريريريريريريرارا   مريريريريريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عنها أي انزل عنها. وأنشدني أبو بكر اإليادي المرأة من العرب ُعنِّن عنها زوُجها  أَْعلِ والوسادة أي اقعد عليها ،  اعلُ  ويُقال :

 : 

 فريريريريريريريري ريريريريريريريري نريريريريريريريريك مريريريريريريريرين بريريريريريريريريعريريريريريريريريل عريريريريريريريريالُ تريريريريريريريري كريريريريريريريريُّ  

  
ي بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري رك ال تريريريريريريغريريريريريري  فريريريريريريتريريريريريرييريريريريريريال وال تريريريريريري     عريريريريريريلريريريريريريِ

  
ر. وأنشد أبو العباس بيت  ُمْعتلٍ  ويقال : فالن غير مؤتل في األمر ، وغير أي ال تَنِزل وأنت عاجز عن اإليالج. أي غير مقّصِ

 : ُطفيل 

ْرس نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءكريريريريريريريم و   حنريريريريريريرين مريريريريريريريلريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريريا يريريريريريريريُو مسريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريل    غريريريريريريريريريري اأب دعريريريريريريريريريرياان عريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريرير غريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريري 

  
 الكتاب وُعنوانه. ُعْلوان وقال الفراء : هو

 اللحياني : َعْلونت الكتاب َعْلونة وعلوانا ، وعنونته عنونة وعنواناً.وقال 

 : كل شيء : ما عال منه ، وهو العُْنوان. وأنشد  ُعْلوان وقال أبو زيد :

 مسريريريريريريرياجريريريريريريرية دون أ ريريريريريريريرى قريريريريريريري   ريريريريريريريحريريريريريريريه  هبريريريريريريرياو 

  
 جريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريا لريريريريريريريلريريريريريريريذي أ ريريريريريريريفريريريريريريرييريريريريريريريه عريريريريريريريلريريريريريريريواان   

  
 عنواناً لما أردت.أي أظهرت حاجة وأخفيت أخرى. وهي التي أُريغ ، فصارت هذه 

فإذا كانوا  .عليين وقال أبو سعيد : هذه كلمة معروفة عند العرب : أن يقولوا ألهل الشرف في الدنيا َوالثرَوة والغنى : أهل

 ن.وإن كانوا ينزلون أسافلها فهم ِسْفليُّو البالد. أعالي في كالم العرب : الذين ينزلون الِعلِّيُّونومتّضعين قالوا : ِسفليُّون. 

، ولم يذهب  َعْلواً وذهب الرجل َعاَلء : ويقال هذه الكلمة تستعلي لساني إذا كانت تعتّزه وتجري عليه كثيراً. وتقول العرب 

 الناس ال من َسفلتهم. عْلية ُسْفالً إذا ارتفع. وفالن منِ 

فالن َعلَى الناس إذا غلبهم  استعلى قدويقال :  على الغاية. استعلى وقال الليث : الفرس إذا بلغ الغاية في الرهان يقال : قد

المريض من ِعلَّته إذا  تعلَّى ويقال : [64: طه ] (َوَقْد َأفْ َلَح اْليَ ْوَم َمِن اْستَ ْعلى)وقهرهم وعالهم قال هللا تبارك وتعالى : 

 اسم امرأة.:  تَْعلىو: اسم رجل.  يَْعلىوأفاق منها. 

 والجميع : يُعنى بكّل ذلك الحريصة التي تقاتل على ما يؤكل. لَْعوة ، وامرأة لَْعوة ، وِذئبة لَْعوة قال الليث : يقال : كلبةلعا : 

ً و .تَلعّى . قال : ويقال للعسل ونحوه إذا تعقّد. قداللِّعاءو اللَعَوات  كلمة تقال للعاثر.:  لَعا

ً  أبو عبيد عن أبي زيد : إذا ُدعي للعاثر قيل :  ه دع دع.لك عالياً ، ومثل لعا

ً  وقال أبو عبيدة : من دعائهم : ال  : لفالن أي ال أقامه هللا ، ومنه قول األعشى يصف ناقة له نجيبة  لعا

ر    بريريريريريريريريريريريذا  لريريريريريريريريريريريول عريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرانأب  ذا عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريالريريريريريتريريريريريعريريريريريس أد  هلريريريريريريريا مريريريريرين أن تريريريريري ريريريريريول لريريريريريعريريريريريريريا 

  
 : وأنشد غيره لرؤبة 

  ن هريريريريريريريريريوى الريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياثريريريريريريريريرير  قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا دَْع دعريريريريريريريريرياو 

  
 لريريريريريريريريريه وعريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريش لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا 

  
 ب تدعو َعلَى العاثر من الدواّب إذاوالعر
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لك وهو مع  قول  لعا   كان َجَوادا   لتْعس في ولون : تْعسريريريريريريريريريريريريريريريا  له ، و ن كان بلي ا  كان دعا هم له  ذا ع ر ،
 :األعةى 

   فالتعس أد  هلا من أن ي ال لعا 
ً و لَْعو أبو عبيد عن الفراء. رجل  منقوص ، وهو الشِره الحريص. لَعا

. ويقال : ما بالدار الِعي قَْرٍو أي ما بها أحد. والقَْرو. اإلناء ِلعَاء الكلبة وجمعها:  اللَّعَاةو اللعُوة ثعلب عن ابن األعرابي :

 : والقَْرو. العُّس. َوقال في قوله  بمنزلة الحاسي. الالعي الصغير. شمر.

ه عريريريلريريريى الريريريالعريريريي السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ة  ريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَّ ْع داِويريريريريريريريَّ  لريريريِ

  
ْع و     منريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُو هبريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ة.: . قلت كأنه أراد الالئع فقلَب ، وهو ذو اللوعة. والرضع اللوعة من الالعي قال : ة بعد َمصَّ  مصَّ

 وقال أبو سعيد : يقال هو يَلعَى به ويَْلغَى به أي يتولع به.

 ي ذو لَْعوة : قيل من أقيال حمير.: السواد حول الَحلَمة. قال وبه سمّ  اللَّْعوة وقال ابن دريد :

ْغثاء ، وهو السواد الذي على الثدي ، وهو اللطخة قال واأللعاء : الُسالتيات. واألْعالء :  ثعلب عن ابن األعرابي : اللولع الرَّ

 الطوال من الناس. وخرجنا نَتَلَعّى أي نصيب اللّعَاعة من بقول الربيع.

زّي وثابت بن أبي ثابت أنهما قاال لوع :  : السواد حول الَحلَمة حلمِة ثدي  اللَّوعة: أخبرني المنذري عن الحراني عن التَوَّ

 المرأة. وقد أَْلعى ثديُها إذا تغيَّر.

 وهو السواد الذي على الثدي. لَْوع الثدي جمع ألواع ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : ، وهما لغتان. وقال زياد األعجم  لَْوعةووة قلت : هذا السواد يقال له : لَعْ 

 كريريريريريريريريذبريريريريريريريريَه مل تريريريريريريريريغريريريريريريريريذه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوداء  مريريريريريريريري ريريريريريريريريرِفريريريريريريريرية

  
اع   وع ثريريريريريريريري ي كريريريريريريريريأنريريريريريريريريف الريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريري  دمريريريريريريريريّ  بريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 : ُحرقة الهوى. اللوعة أبو عبيد

 .اللوعة وقال ابن بُُزْرَج : يقال : الع ياََلع من الضجر والجزع والحزن ، وهي

الحزن والحّب والمرض وهو وجع القلب.  لوعة : اللوعةوإذا جزع أو مرض. قال :  لَوعة ثعلب عن ابن األعرابي : الع يالع

 قال : والهاع الَجُزوع ، والالع الموَجع. ورجل الٌع وقوم العون والعة.

 أي ال تضجر. تَلَعْ  أبو عمرو : يقال : ال

ً  أالع ِلْعتُ  وقد  ال تََهب من هاب يهاب.: من الع ، كما تقول  تَلَعْ  ، وِهْعت أهاع َهْيعاناً. قلت : ال لَْيعانا

 أبو عبيد عن أبي عبيدة : رجل هاٌع الٌع ، وهائع الئع إذا كان جباناً ضعيفاً.

 المرأة الحديدة الفؤاد الشهمة.: ثعلب عن ابن األعرابي : قال الالعة 

 ي التي تغازلك وال تمّكنك.وقال الليث : المرأة الالعة قد اختُلف فيها. فقال أبو الُدقَيش : اللَعَّة وه

وقال  وقال أبو خيرة : هي الالعة بهذا المعنى امرأة العة : إذا كانت مليحة بعيدة من الريبة. والع يالع إذا جزع جزعاً شديداً.

ً  يقال : العني الهّم والحزن  : ُحرقة يجدها من اللَّْوعةو. فالتْعت التياعا
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. واجلميع األْلواع ل و وعا  و  َلْوعا   مسري  سريريريريريريريريريريّيء ا  ل ق. والفعل الع يلوع: . ورجل هاٌع الع َلْوعا   الوج  ، تلوعه
 والالعون.

معناه : ذلك أقرب أال تجوروا وتميلوا : قال أكثر أهل التفسير  [3النِّساء : ] (ذِلَك َأْدىن َأالَّ تَ ُعوُلوا)قال هللا جّل وعّز : عول : 

 .عيالكم أي أدنى أال يكثر (ذِلَك َأْدىن َأالَّ تَ ُعوُلوا)ال في قوله ، وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه ق

 الرجل عال والمعروف في كالم العرب :: قلت : وإلى هذا القول ذهب الشافعي فيما أخبرني عبد الملك عن الربيع عنه. قلت 

 عال يحيى عن َسلَمة عن الفراء أن الكسائي قال :وقد َرَوى أبو عمر عن أحمد بن  .عياله إذا كثر أعال يعيلوإذا جار ،  يعول

 .عياله إذا كثر عال يعول قال الكسائي : ومن العرب الفصحاء من يقول : .عياله الرجل إذا كثر أعالوإذا افتقر ،  يعيل الرجل

ه وضبطه. وقول الشافعي قلت : وهذا يؤيّد ما ذهب إليه الشافعي في تفسير اآلية ، ألن الكسائي ال يحكي عن العرب إاّل ما حفظ

ة ؛ ألنه عربّي اللسان فصيح اللهجة. وقد اعترض عليه بعض المتحذلقين فخطَّأه ، وقد عجل ولم يتثبت فيما قال. وال  نفسه حجَّ

 ةالعَْيل يجوز للحضرّي أن يعجل إلى إنكار ما ال يعرفه من لغات العرب سلمة عن الفّراء قال : قال الكلبّي ما زلت ُمعيالً ، من

الفريضةُ أي ارتفعت وزادت. وفي  عالت الفريضة فإن المنذرّي أخبرني عن المفضَّل بن سلمة أنه قال : َعْول وأّما أي محتاجاً.

 حديث علي أنه أُتي في ابنتين وأبوين وامرأة ، فقال : صار ثمنها تسعاً.

صل الثمن ، وذلك أن الفريضة لو لم تعُْل كانت من حتى صار للمرأة التسع ، ولها في األ عالت قال أبو عبيد : أراد أن السهام

ا صارت من سبعة وعشرين : لالبنتين الثلثان : ستة عشر سهماً ولألبوين السدسان : ثمانية ،  عالت أربعة وعشرين سهماً ، فلمَّ

 هو الثمن.ثالثة من أربعة وعشرين و العَْول وللمرأة ثالثة فهذه ثالثة من سبع وعشرين وهو التسع وكان لها قبل

 الميل في الحكم إلى الَجْور. العَولوقال  الفريَضة. أِعلِ  : ارتفاع الحساب في الفرائض. ويقال للفارض : العَْول وقال الليث :

 : وقالت الخنساء  .عالك : كل أمر العولوقال 

 يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب مريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريرياو 

  
  ن كريريريريريريريريريريريريريان أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريري او  

  
 : أي ال تغلبني قال وأنشد األصمعي قول النمر بن تولب  تعُْلني : غلبني وثقل علّي. ويقال ال يعولني الشيء عالني أبو عبيد ؛

ا  رويريريريريريريريريريري ا  و  بريريريريريريريريريريّ ْ  مسريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريك مسريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ  أمسريريريريريريريريريريْ

  
رمريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريك أن َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 :قال : ومنه قول ابن مقبل 

   عيل ما هو عائله  
 أي ُغِلُب ما هو غالبه.

 أي ُغلب. ويكون ُرفع وغيِّر عّما كان عليه ،َصْبُره  ِعيل وقال أبو طالب : يكون
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 الفريضة  ذا ارتفعه. عاله من قوهلم :
 الميزان إذا مال ، مأخوذ من الَجور. عال أبو عبيد عن األصمعي :

 : وقال أبو طالب بن عبد المّطلب 

تأب عريريريريريريريريِ لُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريري    ريريريريريريريرييريريريريريريريريزان ِقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ال يريريريريريريريريريَ

  
 لريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريري  من نفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه غت  عريريريريريريريائريريريريريريريل  

  
إذا كفاهم معاشهم. وقال  عياله يعولهم الرجل عال فإن األصمعي قال : «تعول وابدأ بمن»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وأما

 : وأنشد  : القَْوت. العَْولوإذا قاتهم.  عال عياله: غيره 

ُُّ عريريريريريريريامريريريريرير  كريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريريامريريريريرير  يف جريريريريريفريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا أ

  
ل مسريريريريريريريىت عريريريريريريريا  بريريريريريريريْ َ ى اَّريريريريريريريَ  ل أوس عريريريريريريرييريريريريريريرياهلريريريريريريريالريريريريريريريَ

  
هكذا أنشده ابن األعرابي. وقال : أمُّ عامر هي الضبع ، أي بقي جراؤها وال كاسب لهن فجعلن يتبعن ما بقي من الذئب وغيره 

 ، فيأكلنه. قال : والحبل حبل الرمل.

 : قال أبو عبيدة : الضبع إذا هلكت قام الذئب بشأن جرائها. وأنشد فيه هذا البيت 

 ا  الريريريريريريريِذيريريريريريخ انفريريريريريلريريريريريريريةالريريريريريريريذئريريريريريريري  يريريريريريغريريريريريريريذو بريريريريريلريريريريريريريو 

  
 بريريريريريل حيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريذئريريريريري  أن اللجريريريريريل للريريريريريذيريريريريري   

  
 يقول : لكثرة ما بين الضباع والذئاب من الِسفاد يظن الذئب أن أوالد الضبع أوالده.

: قال  .العيال يقال : عنده كذا وكذا عيِّال أي كذا وكذا نَْفساً من .العيال َعيَّل وواحد: قال  .العيال : قَْوت العَْول وقال الليث :

 : البكاء. وأنشد  العويلو العَْول فإن أبا عمرو قال : َعْولهووأَّما قولهم : ويلَه  .عياله الرجل إذا كثر أعالو

 أبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  أمريريريريريريريريريريت املريريريريريريريريريريؤمريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريني رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرية

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريوى  لريريريريريريريرييريريريريريريريريك مريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريرية وعريريريريريريريريويريريريريريريريريال 

  
لى االستغاثة ، ومنه قولهم:  ِويلالعَ وَ  العَْول وقال األصمعي :  على فالن أي اتكالي عليه واستغاثتي به. ُمعَوَّ

 على الدعاء والذّم كما يقال ويال له وتراباً له. َعْولهووقال أبو طالب : النصب في قولهم : ويلَه 

لوإعواالً  أعولوقال :  : الصياح والبكاء. العَِويل وقال شمر :  وسلمعليههللاصلىحديث النبي  وبكى. ومنهتعويالً إذا صاح  َعوَّ

ل»:   :وقال امرؤ القيس «. عليه يعذَّب المعوَّ

   فهل عل  رسم دارس من معّول  
 :أي من َمْبًكى. وقيل من مستغاث وقيل من َمْحِمل ومعتمد. وأنشد 

   عوِّل على  اليك نعم املعول  
لنا ويقال : ل عمإلى فالن في حاجتنا ، فََوجدناه ن عوَّ يكون صوتاً من  العَِويلو، أي فَِزعنا إليه حين أعوزنا كلُّ شيء قال :  المعوَّ

 :غير بكاء. ومنه قول أَبي ُزبَيد 

   للص ر مله عويل فيه مسةرجة 
 أي زئير كأنه يشتكي صدره.

 عليه أي أدلَْلت عليه. أعولتوإذا َحَرص.  أَْعولوالرجُل  أعال أبو عبيد عن أبي زيد :

لْ  أبو سعيد :وقال   من الناس أي ِعَولي قال ويقال : فالن عليه أي استعن به. عّوِ
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 : ع  َّيت وَ ِْملي وقال أتب   را  
َو   ن كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه ذا عريريريريريريريريريول   لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريِ

  
اق    عريريريريريريلريريريريريريى كريريريريريريرمي بريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اجملريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريَّ

  
 أي متفاقِم ، على القَْلب. عائلو عالٍ  ويقال : أمر

 :وقال األصمعي في قول الُهذلي 

   فاُّدر  م زدار الكرمي املعول  
 : الذي يَحمل عليك بدالَّة. وأما قول الكميت  المعولوأي حريص  ُمْعِول إذا َحَرص ، ورجل أعولو أعال قال : هو من

 مريريريريريريريريريريريريا أان يف ائريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريالف بريريريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريريريزارو 

  
ول   عريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريوس عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييَّ وال مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي غلب. ِعيل الرأي منفمعناه أني لست بمغلوب 

ل وقال األصمعي : يقال  : هي شبه الُظلَّة يسّويها الرجل من الشجر ، يستتر بها من المطر. وقال الهذلي  عالة الرجل عوَّ

يريريْ ريريعريريريريريريرية  الريري ريريعريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرية والضريريريريريريريريريريريريريريريريرب هريريَ

  
 ضريريريريريريريريريريريريريريريرب املعّول  ريريريريريريريه الريريريريريريريِ  ريريريريريريرية الَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا 

  
 .معاول وجمعه: حديدة يُنقر بها الجبال.  الِمْعول وقال الليث :

 إذا َحَرص. ُمْعِول فهو أعولو،  ُمِعيل الرجل فهو أعيل وقال أبو زيد :

 مثله. يعيل على القصد أحد أي ال يحتاج ، وال يَعُول النضر عن يونس : ال

 العيال عيّل د، أي فقراء. وواح َعْيلَى إذا افتقر. ويقال ترك يتامى عالةو يَعيل عيلة الرجل عال أبو عبيد عن األصمعي :عيل : 

 : يقع على الواحد والجميع ، أنشد ابن األعرابّي  العيّلو عيائل ويجمع

ْرق دهريريريريرير ذي  ريريريريريبريريريريريريريْل    لريريريريرييريريريريريريريك أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريو عريريريريريَ

  
ال   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريري ريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريارا  كريريريريريريرياَّريريريريريجريريريريريريريل و    عريريريريرييريريريريريّ

  
 .عيائل ، ولم يقل : ِعيّل فجعله جماعة. وفي حديث أبي هريرة ينقله إلى عشرة

عيالناً إذا لم تَْدر أي  أعيل الضالة ِعْلت عيالً وَمِعيالً إذا أعجزك. قال : وقال أبو زيد ، يعيلني الشيء عالني وقال األحمر :

 جهة تبغيها. وجاء

 أي ما افتقر. «يعيل مقتصد وال عال ما»في الحديث 

 :إذا تبختر في مشيته. وأنشد  تعيَّل يتعيّلو عال يعيل وقال األصمعي :

   كاملرُّ يّن عيَّال آبصال 
 إذا التمس شيئاً ويقال يُعيل إعالة الذئب أعالوفيها إذا ضرب فيها ،  يعيل الرجل في األرض عال تر ابن األنباري :أي متبخ

 :فالن دابّته إذا أهمله وسيَّبها ، وأنشد  عيّل

  ذا ي ُو به اَّست يعيَّل  و   
 أي يسيَّب.

وقال  وهو المتكبّر والمتبختر أيضاً. العائل جمع العُيُلووهو الفقير.  العائل جمع العُيُلو،  العُيُل العَْيلة ثعلب عن ابن األعرابي :

إن من البيان سحراً ، وإن من العلم جهالً ، وإن »:  وسلمعليههللاصلىَوَروى عن النبي  ُعلتك إياك أي طالما عيلتي يونس طالت

 ْرضك حديثك وكالمك َعلَى من ال يريده وليس من شأنه.قيل في قوله عيالً : عَ  .«من الشعر ُحكماً َوإن من القول َعْيالً 

 من الَولُوع أبو عبيد عن الكسائّي :ولع : 
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 ، وكذلك الَوُّ وع من أ وُِّعه. أ ولعه
 قلت : وهما اسمان أقيما مقام المصدر الحقيقّي.

ً  فالن بكذا أُولع وقال الليث : ً  وإيالعاً إذا لّج. قال ويقال : َولُوعا  : نفس الَولَع: وَ . قال الَعةوَ  َولُوعٌ وَ  َوِلعٌ  فهو َوِلع يَْولَع َولَعا

 بفالن : لّج في أمره وَحَرص َعلَى إيذائه. َوِلعوَ  .الَولُوع

ً  بالكذب َوِلعَت أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن سلمة عن الفراء :وَ  َولَع يَلَع  عن األصمعي واألحمر :. َورَوى أبو عبيد تَلَع َوْلعا

 ً ً و َوْلعا  :إذا كذب. وأنشد  َولَعانا

 الوَلعان  و هّن من اإل الف و   
 : وقال كعب 

ة قريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريري  مريريريرين دمريريريريهريريريريريريريا لريريريريريريريَّ  لريريريريكريريريريلريريريريهريريريريريريريا  ريريريري 

  
ع وَ فريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريع      ريريريريريريريريريريريالف َوتريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريل و َولريريريريريريريريريريريْ

  
 : وقال ذو اإلصبع العُْدواني 

ّي وال لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   اّل أبن تريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريذ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريرياأمريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريك أن تريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريذ  وأن   لريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا استخّف ، وأنشد  َولَع يَلَع قال اللحياني : يقال :وَ 

لريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريه  هريريريريريريريريريريريريريريريْ ى مريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريري اهريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْع   لريريريريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريني األر. َوالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
َولَع  أي ال يُجّد في العْدو ، كأنه يلعب. قلت : هو من قولهم : يلع أي يستخّف َعْدواً ، وذكَّر الشاة. قال المازني في قوله : والشاة

 إذا كذب ، كأنه كذب في َعْدوه ولم يجدَّ. لَعيَ 

ً  َولَع بما ال يعنيه ، َوُهلَعة : يجوع سريعاً. َويقال يُولَع : ُولَعة ابن السكيت : رجل ، أي  اتّلعته َوالعةوَ  َولَعته َوالعةوَ ،  واِلع فالنا

ً  فالن بحقّي َولَع أي ما حبسه. وقد َولَعَه ماحّي أم ميت. ويقال : فقدنا فالناً فما ندري أخِفي َعلَّي أْمُره ، فال أدري  أي ذهب  َوْلعا

 به.

 : َوأنشد  َوليعة : الطلع ما دام في قِيقائه ، كأنه نظم اللؤلؤ في شّدة بياضه. َوالواحدة الَوِليع قال ابن األعرابّي َوغيره :وَ 

 تريريريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريّت كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريع وَ 

  
وفريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريري  ق  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريرقريريريريريريريريرياأب اجلريريريريريريريريري   ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ

  
صه. وأنشد  المولّع الليث :قال وَ   :الذي أصابه لَُمَع من بََرص في جسده أي بَرَّ

   كأنه يف اجلل  توليع البريَهْق 
 :: التلميع من البرص وغيره َوقال أبو ذؤيب  التوليع قلت :

 .  ل رتني مولَّع  ..  
 ؛ وهو الذي في بياض بَلقه استطالةٌ وتفرقةٌ. مولَّع وقال أبو عبيدة : فرس

القلب ، وُموتَله  موتلَع وابتلعت فالنة قلبي وفالن واألولق ؛ وهو شبه الجنون. األولع ال َعّرام : يقال : بفالن من حّب فالنةوق

 القلب ، ومتَّلَه القلب ومنتَزع القلب بمعنى واحد.

قال : ولغة  .َوْعلو،  َوِعل الجبال ويقال :في  استوعلَتْ  : وهي الشاء الَجبَليَّة. وقد األوعال وجمعه الَوِعلُ  الليث :وعل : 

بضم الواو وكسر العين من غير أن يكون ذلك مّطرداً ، ألنه لم يجيء في كالمهم فُِعل اسماً إاّل ُدئل ، وهو شاذّ.  ُوِعل: للعرب 

 قال
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 ، هذا كله عن الليث. َوْعل  لزلة ب ّ  ن ك ولك : ما ب ّ  من ذلك والري   فيفري  الَوْعلو 
 ويقال فما سمعته لغير الليث. الُوِعل ما وجد َوْعال يَلجأ إليه أي موئالً يئل إليه ، وأما: : الملجأ ، يقال ـ  خفيفـ  الَوْعل : قلت

 : إذا ذهبت في قُلَل الجبال وقال ذو الرمة  استوعلت األوعالُ 

ايريريريريريريرية مريريريريريريريَ ال يف عريريريريريَ  ولريريريريريو كريريريريريلريريريريريمريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريوعريريريريريِ

  
هريريريريريريريا  يريريريريريلريريريريري  اه مريريريريرين أعريريريريريلريريريريريى عريريريريريمريريريريريريريايريريريريريريريَة قريريريريريِ  تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريّ

  
 يعني َوِعالً مستوعالً في قلَّة عماية وهو جبل.

 ، وما لك منه َوْغل أي ملجأ. َوْعل وقال الفراء : أمالك من هذا األمر

 : وقال غيره هما بمعنى ماله منه بّد. وقال ذو الرمة 

ال  وَنريريريريريريريريريلريريريريريريريريريجريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريىت  ذا مل َيريريريريريريريريري  َوعريريريريريريريريريْ

  
 خمريريريريريريريريريافريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم  

  
 من أشراط الساعة أن يظهر أو يعلو التحوت ، ويسفل»، وألرذالهم التُحوت. وفي الحديث  الوُعول ويقال ألشراف الناس

 .«يعني األشرافالوعول 

وعالً. والجميع المستوَعالت.  الوعل ولذلك سمي: في رأس الجبل. قال  الوعل : الِحْرز الذي يتحرز به المستوَعل قال النضر :

ن الذي يستوئل إليه أي يأوي إليه ، ومنه أخذ الموئل. ومكانه الذي يوفيه المشتَرف والجميع وكذلك المستوأل بهمزة وهو المكا

 المشترفات يعلو العلّو لئال يُْختَّل.

 ولزّره الِزير. الَوْعلة ثعلب عن ابن األعرابي : يقال لعُْروة القميص

 ابب العني والنون

 ([وا يء)ع ن ]
 نعي ، نوع ، ونع. عون ، عنا ، نعو ، عين ، وعن ، ينع ،

 ومتداِرك ومتالحك إذا لِحقت قّوته وِسنّه. متعاون إذا اعتدل َخْلقُها فلم يبُد حجمها ، وبرذون متعاِونة يقال امرأةعون : 

،  أعنته إعانة قال : وتقول : .األعوان على العبادة والجميع َعْونٌ  لك ؛ كالصوم َعْون فهو أعانك وقال الليث : كل شيء

وقال  .العَْون َمْفعُلة في قياس من جعلها من:  الَمعُونةوبعضنا بعضاً.  أعان أي تعاونّا وقد .عاونتهوبه ،  استعنتو،  استعنتهو

، مثل الَمغُوثة من  العَْون َمْفعُلة من الَمعُونة ناس : هي فَعُولة من الماعون ، والماعون فاعول. وقال غيره من النحويين :

وهو شاّذ ؛  َمعُون فة من أضاف إذا أشفق ، والمشورة من أشار يشير. ومن العرب من يحذف الهاء فيقول :الغوث ، والَمُضو

ال يأتي في المذّكر َمْفعُل بضم العين إال حرفان : ألنه ليس في كالم العرب َمْفعُل بغير هاء. وَرَوى الفراء عن الكسائّي أنه قال 

 : جاءا نادرين ال يقاس عليهما وأنشد 

  ريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريى ال  ن ال  ن لريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريتريريريريريريريريريه بريريريريريريريريري

  
 عريريريريريريريريلريريريريريريريريى كريريريريريريريري ريريريريريريريريرأب الريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني أي  مريريريريريريريريعريريريريريريريريون  

  
 :وقال آخر 

   ليُو هيجا أو َفعال َمْكرُ  
 ، ومكرم معونة جمع َمعُون وقال الفراء :
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  ع مكرمة.
ثم  (َوال ِبْكر  )انقطع الكالم عند قوله : قال الفراء  [68البَقََرة : ] (ال فاِرض  َوال ِبْكر  َعوان  َبنْيَ ذِلكَ )وقال هللا جّل وعّز : 

نَتْ  يقال منها قد العوان: وقال  (َعوان  َبنْيَ ذِلكَ )استأنف فقال   .ُعون من النساء : الثيّب. وجمعها العََوان وقال أبو عبيد : .عوَّ

ً  البقرة عانت وقال أبو زيد  .َعوانا إذا صارت تَعُون ُعُوونا

ويقال : : النََصف التي بين الفارض وهي المسنّة وبين البكر وهي الصغيرة. قال  العََوان: عن أبي الهيثم قال وأخبرني المنذري 

؛ فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكَّنوها. وكذلك يقال رجل جواد وقوم  ُعَون واألصل على فُْعل. ُعون وخيل َعَوان : فرس

 : ُجود. وقال زهير 

لَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريإذا فريريريريريريريريريريريزِعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  حنريريريريريريريريريريريَ 

  
َرى مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرين   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال عريريريريريريريريريريريون     جريريريريريريريريريريريَ

  
هم شجعان ، فقد أبطل. وأراد أن العانة هاهنا جمع العُون فِزعنا : أغثنا مستغيثاً. يقول : إذا أغثنا ركبنا خيالً. قال : ومن زعم أن

 فإذا استغيث بهم ركبوا الخيل وأغاثوا.

 : بين المِسنَّة والشابَّة. عوان وقال أبو زيد : بقرة

 عوان : ثيب. وحرب َعَوان من الحيوان : السّن بين السنّين ، ال صغير وال كبير. وامرأة العََوان ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : كان قبلها حرب.

ً  : الجماعة من ُحُم والوحش وقال غيره : تجمع العانة أبو عبيد :  .عاناتو ُعونا

الرجل إسبه من الشعر النابت على فرجه  عانةو. قال : العانيَّة : موضع بالجزيرة تنسب إليه الَخُمر عانات وقال الليث :

 .ُعَوْينة وتصغيرها

منبِت الشعر فوق القُبُل من المرأة ، وفوق الذكر من الرجل ، والشعر النابت عليها يقال له الِشْعرة  العانة وقال أبو الهيثم :

 واإلسب.

 قلت : وهذا هو الصواب ال ما قاله الليث.

 : وأنشد  عانته الرجل إذا حلق استعان ثعلب عن ابن األعرابي :

ق  لريريريريريريريريَ اُ غريريريريريريريري ا يف أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري أب  ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريل الريريريريريريريريرب 

  
 و  تريريريريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه مسريريريريريوامريريريريريي املريريريريريو مل يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريعريريريريرين  

  
 وحوامي الموت حوائمه فقلبه. وهي أسباب الموت. عانته أي لم يحلق يستعن البَُرام : القراد. لم

 بكر بن وائل أي على جماعتهم وحرسهم أي هو قائم بأمرهم. عانة اللحياني : يقال : فالن على

 .المعونة : حسن ِمعوان الليث : رجل

قال :  النخلة الطويلة ، وبها سمي الرجل ، وهي المنفردة ويقال لها : الِقْرواح والعُْلبة. ةالعََوان ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 أيضاً : دودة تخرج من الرمل فتدور أشواطاً كثيرة. العََوانةو

 حياناً ،فتظهر أـ  وهي المنفردة من الَرَمالتـ  : دابَّة دون القنفذ تكون في وسط الرملة اليتيمة العََوانة وقال األصمعي :



822 

 

 و لعوانة ال ابة  ى الرجل.: وي ال هلذه ال ابة : ال َُّحن. قال : وت ور كأَنا ت حن   تغوص. قال 
 .األعوان : العَِوين عمرو عن أبيه قال :

 قال الفراء : ومثله َطِسيس جمع َطّس.

 الِسَمن. التوعين لعانتهو لعانته كثرة بَْوك الحمار التعوين ثعلب عن ابن األعرابي

 وهي نَِهيّة مثلها. متوعنة فهي توّعنت قال أبو عبيد عن أبي زيد : إذا بلغت الناقة أقصى غاية الِسَمن قيلوعن : 

وقال ابن األعرابي  .َوْعن واحدها الِوَعان عمرو عن أبيه قال قرية النمل إذا خربت فانثقل النمل إلى غيرها وبقيت آثارها فهي

 َوْعنة.مثله ، إاّل أنه قال : 

 :بياض تراه على األرض تعلم به أنه وادي النمل ال يُنبت شيئاً. وأنشد  .الِوَعان جمعها الَوْعنة وقال الليث

 . كالِوعان رسومها ..  
 .توعَّنت قال والغنم إذا سِمنت أيام الربيع فقد

 : خطوط في الجبال شبيهة بالشئون. الِوَعان وقال ابن دريد :

ً  عان يقالعين :  ً  الرجل فالنا : ومن العرب من يقول  .بالعين معين ، والمصاب عائن ، فهو بالعين إذا ما أصابه يعينه َعْينا

 .َمْعيون

 : وأنشدني غير واحد 

 قريريريريريريري  كريريريريريريريان قريومريريريريريريريك حيسريريريريريريريريريريريريريريريبريونريريريريريريريك سريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري ا

  
يريريريريريريريريريريريون و   عريريريريريريريريريريريْ    ريريريريريريريريريريريال أنريريريريريريريريريريريك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ه تأنّى ليصيب شيأ تعيَّنو  .العين نَِجىءَ إذا كان  َعيُون ورجل .بعينه الرجُل إذا تشوَّ

 بشيء أي ما أعطاني شيأ. عيَّنني لي بشيء ، وما عيّن ويقال : أتيت فالناً فما

 فالناً أي أخبرته بمساويه في وجهه. عيَّنت ويقال :

 ً  لنا أي يأتينا بالخبَر. واالعتيان : االرتياد. يعتان أي طليعة ، َعْينا ويقال : بعثنا

 .ِعيَن : خيار الشيء وجمعها الِعينةولنا منزال ُمْكلئاً أي ارتاد لنا منزالً ذا كأل.  فاعتان ويقال ذهب فالن

 : وقال الراجز 

يريريريريريريريلريريريريريريرية فريريريريريريريا ريريريريريريريتريريريريريريريارهريريريريريريريا  فريريريريريريرياعريريريريريريريتريريريريريريريان مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا عريريريريريريريِ

  
 مسريريريريريريريريريىت ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ى بريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريارهريريريريريريريريريا 

  
 .العَين يريد به األعين ثر :قال أصحاب النقل واألخذ باأل [37هود : ] (َواْصَنِع اْلُفْلَك أبَِْعُيِننا)ابن األنبارّي في قوله تعالى : 

 هللا ال تفسَّر بأكثر من ظاهرها ، وال يسع أحداً أن يقول : كيف هي أو ما صفتها. قال : وقال بعض المفسرين َعْينوقال : 

 بإبصارنا إليك. بِأَْعيُنِنا

 عيني غَذَّى بإشفاقي. تقول العرب : علىأي لت [39طه : ] (َولُِتْصَنَع َعلى َعْيِِن )وقال غيره : بإشفاقنا عليك. واحتّج بقوله : 

 قصدت زيداً يريدون اإلشفاق.

 ال غير. ُعيُن وجمعها الِعيان عمرو عن أبيه قال : اللُّومة : الِسنّة التي تُحرث بها األرض ، فإذا كانت على الفََدان فهي

 : وقول عمر بن أبي ربيعة 
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 نريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك مل عريرييريريلريريني جريري ريريريريريريريه الريريريريريريريذي تريريرى و 

  
 طريريريريريريرياوعريريريريريريريه أمريريرير الريريريغريريريّي  ذا أنريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادرو  
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 .معاينة : عينين قال : قال الزبير :

 جعله بدالً من النفس. عينين وقال أبو العباس :

 .العيون بلغت أَْعينتو ِعْنت أبو عبيد : حضرت حتى

 .العين ، وال تقل : من رأس َعْين ابن السكيت : يقال قِدم فالن من رأس

 أي أحٌد. عائنة وال عين ويقال : ما بالدار

ل شيء. َعْين الفراء : لقيته أّول  أي أوَّ

 وأبو عبيد عن الكسائي مثله.

 مثله. عائنة وقال أبو زيد لقيته أول

 : أهل الدار. العَينُ وبنصب الياء.  َعيَن وما بها عائن وقال الفراء : ما بها

 (َوُحور  ِعني  )قال هللا تعالى :  ِعين . والجميع منهاعيناء واسعها واألنثى العين إذا كان ضخم ألعْين وقال اللحياني : إنه

ً  ولقد [22الواقِعَة : ] : موضع  ِعينتهاو، وابيض سائر جسدها قال  عينتها إذا اسودت عيناء حسنةً. ونعجة ِعينةً و َعيَِن يَْعيَُن َعيَنَا

ً  .العُيون أي بلغ أعانو فأْعيَن وحفر الحافر .لعينا الَمْحِجر من اإلنسان ، وهو ما حول ً  ورأيت فالنا  أي مواجهة. ِعيَانا

 ، أي الشمس. العين وغابت العين ويقال : طلعت

: ولد  األعيان وأخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه قال : .«بني األم يتوارثون دون بني العاَّلت أعيان إن»وفي الحديث : 

امرأة واحدة ، واألَْقران : بنو أّم من رجال شتّى ، وبنو العاَّلت : بنو الرجل من أّمهات شتى ، ومعنى الحديث أن الرجل من 

 اإلخوة لألب ولألم يتوارثون ، دون األخوة لألب.

 .َعْين ابن األعرابي : يقال : أصابته من هللا

 .هللا عيون من عين أصابتك: وقال عمر لرجل ضربه رجل بحّق : قال 

 : أنشد و

 فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياس أرَدوه ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين أقريريريريريريريريريرياده 

  
 يريريريريريريريريري  هللا واملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير هللا غريريريريريريريريريالريريريريريريريريري   

  
، وال يقال  بأعيانهم وكذلك يقال هؤالء إخوتك عيون وال أْعيُن دراهمك وال يقال فيها أعيان وهي بأعيانها ويقال : هذه دراهمك

ً  الماء ، وتجمع َعْين ويقال : غارت .عيونو أعين : قبيحة ، وهي االسم ، وذلك  عينةو يُعيّن تعيينا التاجر عيَّن ويقال : .عيونا

أكثُر الفقهاء.  الِعينَة إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم اشتراها منه بأقّل من الثمن الذي باعها به. وقد كِره

ِسْلعة من آخر بثمن معلوم ، وقبضها ، ثم  ينةالعِ  وُروي النهي فيها عن عائشة وابن عباس. فإن اشترى التاجر بحضرة طالب

بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسّمى ثم باعها المشتري من البائع األول بالنقد بأقل الثمن الذي اشتراها  العينة باعها من طالب

 ً وجملة القول فيها أنها إذا  وأكثر الفقهاء على إجازتها ، على كراهة من بعضهم لها. . وهي أهون من األولى.ِعينة به فهذه أيضا

 بشرط أن يبيعها من المتعيّن وإن اشتراها تعّرت من شرط يفسدها فهي جائزة.
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 ا ت اقها من العيلة وذلك أن .الِعيلة َّصول الل   ل ال  ِعيلة  ئعها األول فالبيع فاس  عل   يعهم و ّيه
 وهو الل   اَّاضر حيصل له من فوره. الَعنْي 

 :وقال الراجز 

َماِر و     َعْيله كالكا ء الضِّ
مار ، وهو الغائب الذي ال يُرجى. بِعينه يريد  حاضر عطيته. يقول فهو كالّضِ

 الُرْكبَة وهي نُْقرة الُرْكبة. عين : العَْينو

 العراق.ما عن يمين قِبلة أهل :  العينو: المطر يدوم خمسة أيام أو أكثر ال يُقلع.  العَْين وقال األصمعي :

 فإنها ال تكاد تُخِلف ، أي من قِبَل قِْبلة أهل العراق. العَْين وكانت العرب تقول : إذا نشأت السحابة من قِبَل

 : الذي ينظر للقوم. العينو .بعين : أن يصيب اإلنسان العينوالتي يبصر بها الناظر. :  العين الحراني عن ابن السكيت قال :

: التي يخرج منها  العينوالُركبِة  العيُن عينو .بعينِه ويقال : ال أقبل إاّل درهمي الشيء : نفسه. عينوالمتاع : خياره.  عينُ و

 : ما َعْن يمين قبلة أهل العراق. العينو: مطر أيام ال يُقِلع.  العينو: الدنانير.  العينوالماء. 

 : أهل الدار. العينوقال  الشمس. العين عينوإذا رجحت إحدى ِكفَّتيه على األخرى.  َعْين ويقال : في الميزان

 :وأنشد 

   تةرب ما يف َوْطبها قبل الَعني  
اليَنبوع الذي ينبع من األرض  العينوالقوس : التي يقع فيها البندق.  عينو .بالعَْين : النَْقد. يقال : اشتريت العبد بالَدْين أو العينو

 الركيَّة : منبعها. عينوويجري. 

 أي في لسانه َميَل قليل. َعْين وقال أبو الهيثم : العرب تقول : في هذا الميزان

 إذا كان ميّاالً أرجح بمقدار ما يميل به لسان الميزان. َعْين ويقولون : هذا دينارٌ 

 سبعة دنانير نصف دانق. عينوقال 

 : : لها ماّدة من الماء وقال الطرّماح  عين َمْعيونة أبو سعيد

يريريريريريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريريريريريريْ     لريريريريريريريريريريريريريريريريه وهريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ز املريريريريريهريريريريريريريامريريريريريي   كريريريريريْ ل نريريريريريَ هريريريريريريريْ  مريريريريرين بريريريريري ريريريريريىء الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد أنها َطَمْت ثم آلت أي رجعت.

 الِعيَانو إذا سال. يعين الماءُ  عانو .َعْين ، وهو صديق َعْينٍ  ويقال للرجل يُظهر لك من نفسه ما ال يفي به إذا غاب : وهو َعْبدُ 

نَّة وجمعه: حَ   .ُعيُن ْلقة الّسِ

 الكرم. عينُ  وقال الليث : يقال إن فالناً لكريمٌ 

. وأصله أن رجالً رأى قاتِل أخيه فلما أراد قتله قال : أفتدي بمائة ناقة ، المعاينة أي بعد عين ويقال في مثل : ال أطلب أثراً بعد

 وقتله. عين فقال : لست أطلب أثراً بعد

 : وقوله 

ا  لريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريون عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريريريبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ

  
 بريريريريريريريريريني عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه قريريريريريريريريري  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  فريريريريريريريريرياال 

  
 : الذي تبعثه بتجسس األخبار ، تسميه العرب ذا العينورأسه.  عيني يعني بين عينيه أراد عبداً حبشياً له ثمانون ديناراً بين
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لريَتني وذا الِعيرييريَْلتني  كله  ع  وامس .  الع َويلتني وذا الع يرييريْ
 قومهم أي أشرافهم والماء أعيان : بقر الوحش وهؤالء الِعينوالتاجر.  عيَّنةو،  ِعينة منه تعيّن : الَسلَف. وقد الِعينةوقال الليث : 

 الوحش. ُعيُون وثوب ُمعَيَّر : يُرى في وشيه ترابيع صغار تشبه .العيون : الظاهر الذي تراه المِعين

بتها كذلك.القربة إذا ص عيَّنت وقال األصمعي :  ببت فيها ماء ليخرج من مخارزها وهي جديدة فتنسّد وسرَّ

 أن يكون في الجلد دوائر رقيقة. التعيّن وقال الفراء :

 : وقال القطامي 

ّرى و  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين األِدمي  ذا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال    اعريريريريريريريريرياو بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريُّ

  
ً  الشخص تعينتُ والقربة.  تعيّن أخفاُف اإلبل إذا نِقبت مثل تعيّنت وقال ابن األعرابي : إذا َرقَّ فلم  َعيِّن إذا رأيته. وسقاء تعيُّنا

ً  فالن الحرب بيننا عيَّن يُمسك الماء. ويقال :  الحرب ماّدتها. ِعينةوِ إذا أدارها  تعيينا

 : وقال ابن مقبل 

يريريريريريلريريريريريتريريريريريهريريريريريريريا  ال  ريريريريريلريريريريريريري   اَّريريريريريرب  مريريريريري  بريريريريريعريريريريريريري  عريريريريريِ

  
  ُ ِ يريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريارد سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَللريريريريريريريريريرية سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ال عريريريريريريريريريري 

  
 فالن لي شيأ ، أي لم يدلّني على شيء. عيّن ماأبو عمرو : 

أي  عائنة العدّو ، وما رأيت ثَمّ  عيون العدّو ، أي بحيث تراه بعائنة منا أي منزل وَمْعلم. ورأيته َمعَان وقال األصمعي : الُكوفَة

، وإليها  بعينين جبل بأُُحد. وبالبحرين قرية تعرف:  َعْينَينوُعنٍَّة أي مواجهة  َعْينَ  أي سريع البكاء ، ولقيته َعيِّن إنساناً. ورجل

 إذا سال. يَِعين وقد دخلتها أنا ، وعان الماء عينين ينسب ُخلَيد

 [.111طه : ] (َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِ  اْلَقيُّومِ )قال هللا جّل وعّز : عنا : 

 : نِصبت له وعملت له. (َوَعَنِت اْلُوُجوهُ )قال الفراء : 

: لك  َعنَوت اً أنه َوْضع المسلم يديه وجبهته وركبتيه إذا سجد وركع ، وهو في معنى العربية أن يقول الرجل :وذكر أيض

 خضعت لك وأطعتك.

بشيء ، والمعنى واحد ؛ كما يقال َحثَوت عليه التراب  تَْعنِ  بشيء أي لم تُنبت شيأ. ويقال : لم تعنُ  قال : ويقال لألرض : لم

 وَحثَيت.

 يكون غلبة ، ويكون عن تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه الشيء. َعْنوة : أخذت الشيء قال وقولهم

 : وأنشد الفراء 

وأب عريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريوّدأب لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريذوهريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ

  
 ولريريريريكريريريريّن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّف اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريري ريريريريريريرياهلريريريريريريريا 

  
 فهذا على معنى التسليم والطاعة بال قتال.

 : استأسرت. [111طه : ] (َوَعَنِت اْلُوُجوهُ )وقال األخفش في قوله : 

 : األسير. العانيوقال : 

 : العبد. العانيو: األسير.  العانيو: الخاضع ،  العاني وقال أبو الهيثم :
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 إذا سأل ماؤها. تعنو الِقربة عنت: : السائل من ماء أو أدم. يقال  العانيو

ل الهذلي   : وقال المتنّخِ

 تريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريرو  لريريريريريريريريريريريريه انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌح 

  
ل   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريذو وذو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ذو َريريريريريريريريريريريِّ

  
 الَشُق في الَشفة والمخروت المشقوق.: بمخروت أي تسيل بمخروت أي من َشٍق مخروت ، والَخْرت  تعنو قال شمر :

 ذو قََطران من الواشل وهو القاطر:  معناه ورواه : ذو َشْلَشل بالشين معجمة

 :أخرجته. وأنشد : الشيء  عنوت أبو عبيد عن الكسائي :

 َعَلْه به مل يبق   لصاء مما و   
 أي أَخرَجتْه.

 إذا َذلَّ لك واستأثر. َعنَاءو يعنو ُعنُّواً  الرجلُ  َعنَا : الحبس في شّدة وذل. يقال : العَنَاء وقال أبو الهيثم :

 إذا أسرته فحبسته مضيِّقاً عليه. عنّيته أَُعنّيه تعنيةوقال : 

 أي كاألسرى.«عندكم عوانٍ  اتقوا هللا في النساء فإنهن»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

أي فتحت بالقتال قوتل أهلها حتى ُغلبوا عليها ، أي فتحت البلدة  َعْنوة وفُتحت هذه البلدة أي قْسراً قهراً. َعْنوة قال : وأخذته

 األخرى صلحاً ؛ لم يُغلبوا ولكن صولحوا على َخْرج يُؤّدونه.

 وهي األسيرة يقول : إنما هن عندكم بمنزلة األسرى. العواني عانية واحدة «عوانٍ  فإنهن عندكم»في قوله :  دوقال أبو عبي

 يعني األسير. «العاني ُعودوا المرضى ، وفُّكوا»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  : ومنه ُعنَاة وقوم عانٍ  ورجل

 .العَْنوة . واالسم منهعناوقال : وال أُراه مأخوذاً إال من الذل والخضوع ، وكل من ذل واستكان فقد خضع 

 : وقال القطامي 

لريريريريريريريريريريريريوأبو َه عريريريريريريريريريريريريَ     حبريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا ور بريريريريريريريريريريريريَّ

  
 لريريريريريريريك مريريريريريريرين مريريريريريريريواعريريريريريريري هريريريريريريريا الريريريريريريرييت مل تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ق  

  
 أي بالقهر واإلذالل. َعنوة وأُِخذت البالد

ه. والهمومهذا أي  يعنو شمر عن ابن األعرابي : هذا  : وأنشد  فالناً أي تأتيه. تعاني يأتيه فيشمَّ

هريريريريريريريريريرياو    ذا تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  اهلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريوُ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
راان  الريريريريريريريريريس ا ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ر   الريريريريريريريريرييريريريريريريريريري يريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .َعنَِي يَْعنَىو،  عنا يعنو وقال الليث : يقال لألسير :

 فمعناه أبقَوه في اإلسار. أْعنَوه قال : وإذا قلت

 ، وعنَّْنت. عنَّيتو عنونت من الَمْعنَى. وفيه لغات :ـ  فيما ذكرواـ  الكتاب مشتقّ  ُعْنوانوقال : 

 : وأنشد يونس  .اْعنُهُ والكتاب  َعنَْوت وقال األخفش :

ِن الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياب  ذا أرد  جريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريه   فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
تريريريريمريريريريريريرياو   كريريريريْ ّر ويريريريري  ن الريريريريكريريريريتريريريريريريرياب لريريريريكريريريريي ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اعريريريري 

  
ً و:  عناية بأمره َعنِيت ثعلب عن ابن األعرابي قال  مره سواء فيفي أ عناو،  ُعنِيّا
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 :ومله قوهلم  املع 
 ا عي   جارْه و     ِك أع  

 كل يقال. تعنّيتو َعنيت االسم ويقال العَناءو،  ِعنِيّا بكذا وكذا عنيتك وتقول

 عليه األمر أي شّق عليه. عنا شمر عن ابن األعرابي يقال :

د   : وأنشد قول مزّرِ

 عريريريريريريريلريريريريريريريا عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّق عريريريريريريريلريريريريريريريى لريريريريريريريعريريريريريريريرىء و 

  
 الريريريريريريريذي لريريريريريريرين يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريعريريريريريريرياتريريريريريريريكريريريريريريريالريريريريريريرييريريريريريريريف  

  
 : بمعنى واحد. وأنشد  عنَّيتهو أعنيتهوبه ،  َمْعنِيّ  بالشيء فهو ُعني ويقال :

ْرأبو  ر ومل أ وِف مريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريْ ل  يف قريريريريريريريريريريريريَ  مل َأ ريريريريريريريريريريريْ

  
ّي الريريريريريريريريلريريريريريريريريواجريريريريريريريرييريريريريريريريريا  اعريريريريريريريريا ومل أ عريريريريريريريرين املريريريريريريريري ريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
 .تعنية : حبسته حبساً طويالً ، وكل حبس طويل فهو عنّيتهوقال : 

 : ومنه قول ُعْقبة 

ِ ُ املريريريريريريريريعريريريريريريريريّ    قريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريَه الريريريريريريريري هريريريريريريريرير كريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 هتريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِّر  يف دمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق ومريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريرمي  

  
 أي تَعَباً. َعنَاءوَ  َعْنية ويقال : لِقيت من فالن

 .َعنَى يَْعنَى أي نجع ، هكذا ُرِوي لنا عن أبي عبيد َعنَى فيه األكُل أي ما ينَجع. وقد يَْعنَى أبو عبيد عن الفراء : ما

ً  فيه كقولك : لم يُغِن عنه شيئاً وقد يَْعنَ  ورَواه ثعلب عن َسلَمة عن الفراء : شرب اللبن شهراً فلم ـ  بكسر النونـ  َعنَِي يَْعنَى ُعنِيّا

 .َعنِيَ  من

مثالً للرجل الجيد  تشفى الجرب يضرب َعنِيَّتُه قلت : والصواب ما رواه أبو العباس ، وهو قياس كالم العرب. ومن أمثالهم

أَبوال اإلبل يؤخذ معها أَخالط فتُخلط ، ثم تُحبس زماناً في الشمس ، ـ  فيما روى أبو عبيد عن األصمعيـ  العنِيَّة الرأي. وأصل

يت  وهو الحبس ونحو ذلك قال أبو عمرو. التعنية من َعنِيَّة ثم يُعالج بها اإلبل اْلَجْربَى ، ُسّمِ

وقال  فيهما إذا أَخذ الشيء صلحاً بإكرام ورفق. عنا يعنو َعْنوةوإذا أَخذ الشيء قهراً ،  عنا يعنو رابي :أبو العباس عن ابن األع

كل شيء محنته وحاله التي يصير إليها  معنى: وبأمره. قال  اعتنيت به ، َوقد معنِيّ  فأنا يَْعنيني ِعناية هذا األمر عناني الليث :

 أمره.

 والتفسير والتأويل واحد. الَمْعنى أحمد بن يحيى قال :وأَخبرني المنذري عن 

كان أهل الجاهلية إذا بلغت إبل الرجل مائة عمدوا إلى البعير الذي أَْمأت به إبله فأغلقوا ظهره لئال يركب  الُمعنَّى وقال الليث :

 : قرته ويعقر سنامه. وقال في قول الفرزدق وال ينتفع بظهره ؛ ليعلم أن صاحبها ُمْمء وإغالق ظهره أن يُنزع منه َسنَاِسُن من فِ 

ىء  عريريريريريريريريريريريَ ِّ و غريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريك  ملريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريّ
 

 املريريريريريريريريريريريري

  
 بريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِه احملريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريِا وا ريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريا  و  

  
 : قال أراد بالمفقِّىء بيته 

أ  عريريرييريريريلريريرييريريريريريريريك واجريريريريريريري ا  فريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه ولريريريو فريريري ريريريريريريريَّ

  
 أ لريريريريريريريريريريريك  ذ عريريريريريريريريريريري  َّ املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريي كريريريريريريريريريريري اُر  

  
 تَعَنَّى يا جرير لغير شيء: قوله  بالمعنِّي وأراد
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 الريريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرواأبقريريريريريريريريريريري  ذهريريريريريريريريريريري  و 

  
مريريريريريريريريان مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا   فريريريريريريريريكريريريريريريريرييريريريريريريريريف تريريريريريريريريرّد مريريريريريريريريا بريريريريريريريريعريريريريريريريري 

  

 ما جببال مصر مةهَّرا  و 

 : وأراد بالمحتبِي قوله 

 بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه ُّرارأب  ريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريه 

  
 جمريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع وأبريريريريريريريريريو الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريوارس َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل و  

  

هريريريريريريريريم   ال حيريريريريريريريريتريريريريريريريريِا بريريريريريريريريفريريريريريريريريلريريريريريريريرياء بريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريك مريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
ال األفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل   عريريريريريريريريريريَ ّ  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريريري ا   ذا عريريريريريريريريريري 

  
 : وأراد بالخافقات قوله 

ى املريريريريريريريريريالريريريريريريريريريكريريريريريريريريريان أمريريريريريريريريريورهريريريريريريريريرياو  َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أيريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريري 

  
 حبريريريريريريريريريريّق وأيريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريع  

  

 أ ريريريريريريريريريذان آبفريريريريريريريريرياق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياء عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم 

  
 لريريريريريريريريلريريريريريريريريا قريريريريريريريريمريريريريريريريريراهريريريريريريريريا والريريريريريريريريلريريريريريريريريجريريريريريريريريُو الريريريريريريريري ريريريريريريريريوالريريريريريريريريع  

  
هاهنا الحفظ ، أي  العناية معنى: ؛ قال  هللا بك َعنِي أنه قال لرجل : لقد وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي : ابن األعرابي 

 .عنٍ و عانٍ  فأنا َعنيتو َمْعنِي بأمرك فأنا ُعنيت لقد حفظ هللا دينك وأمرك حتى خلَّصك وحفظه عليك وقال :

ً  : النواحي واحدها األعناء شمر عن ابن األعرابي :  ، كما ترى وهي األعنان أيضاً. َعنا

، أراد أنها مثلها ، كأنه أراد أنها من نواحي  أنه سئل عن اإلبل ، فقال : أعنان الشياطين وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 وِعْرو ، أي جماعات. ِعْنو من الناس ، وأعراء ، واحدها أعناء وقال اللحياني : يقال : فيها الشياطين.

 .ِعْنو الشيء : جوانبه ، واحدها أعناء وقال األصمعي :

 بأمره بمعنى واحد. َعنٍ وَ بأمره  عانٍ وبأمره  معنيٌ  ل الفراء : يقال هووقا

ـ  يسكنون العين فيهاـ  بشيء أي لم تُْنبِت تَْعنُ  بالدنا بشيء أي لم تُنبت شيئاً ولم تَْعنِ  لم: وقال ابن السكيت عن الكسائي : يقال 

 شيئاً.

إذا ظهر ،  يعنو النبت عنا ْنَد لي بشيء ، ولم يبِّض لي بشيء ، وقدلي بشيء ، كقولك لم يَ  يَْعنُ  وقال األصمعي : سألته فلم

 أخرجته.: الشيء  َعنَوتوسائل ،  عانٍ  الماء إذا سال ، ودم عناو،  إعناء وأعناءهُ المطر

ً  َعنَيت وقال أبو سعيد : ً  فالنا ى  تَتعنَّاه وفالنأمرك أي قصدني  عنانيو ؟أي من تقصد ؟بقولك تَْعنِي أي قصدته ومن َعْنيا الُحمَّ

ى.  أي تتعهَّده ، وال تقال هذه اللفظة في غير الُحمَّ

ِمْن َشرِ  حاِسٍد ِإذا )،  يعنيك كان إذا اشتكى أتاه جبريل فقال : باسم هللا أَرقيك من كل داء وسلمعليههللاصلىوروي أن النبي 
 ، ومن شر كل ذي عين. (َحَسدَ 

أي يقصدك كما قال أبو سعيد ،  يعنيك وقيل : أي ال يشغلني. يعنيني هذا األمر ال: تقول  أي يشغلك. يعنيك قلت : قوله :

 متقاربان. المعنيانو

 فيه ، فأنا تعنيت في األمر إذا َعنِيت ويقال بحاجتي. لتُْعنَ  به. ويقال : َمْعنِيّ  فالن باألمر فهو ُعني أبو حاتم عن األصمعي :

 بأمره. تَْعنَى وال يقال كيف من عناه بأمره مضموم ؛ ألن األمر تُْعنى وإذا سألت قلت كيف من .َعنٍ  وأَنا أَْعنَى
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 : المقاساة. المعاناة وقال الليث

 : المداراة. المعاناة: وروى أبو سعيد عن ابن األعرابي 

 : وقال األخطل 

 فريريريريريريريإن أك قريريريريريريري  عريريريريريريريانريريريريرييريريريريريريريه قريريريريريومريريريريريي وهريريريريريبريريريريريتريريريريريهريريريريريم 

  
يريريريريريم بريريريريرين   عريريريريريَ  ا ريريريريري ريريريريريمريريريريريريريافريريريريريهريريريريريلريريريريريهريريريريريريريل وَأّول عريريريريرين نريريريريريري 

  
 هلهل : تأن وانتظر.

 : الشيء أي شغلني  عناني وأنشد ابن األنباري في قولهم

ْرب   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياين عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك واألنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِب مسريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريم   الهتريريريريريريريريريريا األبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياَل هريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريأن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : أي شغلني. وقال آخر 

 ال تريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريري  عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريبريريريريريريريكريريريريريريرياء  ريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريي 

  
  نريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريرياانك مريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياين  

  
 : وقال آخر 

  ن الريريريريريريريفريريريريريريريىت لريريريريريريرييريريريريريريريس يريريريريريريري  ريريريريريريريمريريريريريريرييريريريريريريريه ويريريريريريريري ريريريريريريريمريريريريريريريعريريريريريريريه 

  
فريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه     ال تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
تفسير ِمْن وعن قال المبرد : ِمْن وإلى وربَّ وفي والكاف الزائدة والباء الزائدة والالم الزائدة هي حروف اإلضافة التي يضاف 

بها األسماء واألفعال إلى ما بعدها. قال : وأّما ما وضعه النحويون ؛ نحو على وعن وقبل وبعد وبين وما كان مثل ذلك فإنما 

 :ن عنده ، وِمن عليه ، ومن عن يساره ، ومن عن يمينه قال القطامي هي أسماء. يقال : جئت م

   من َعْن  ني اَّ بريبَّا نيترأٌب قريَبل 
ا يقع الفرق فيه بين ِمن وعن أن ِمن يضاف بها ما قَُرب من األسماء ،  يوصل بها ما تراخى ؛ كقولك : سمعت من  عنووممَّ

 فالن حديثاً ، وحّدثنا عن فالن حديثاً.

 أي من عباده. [25: الّشورى ] (َوُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعباِدهِ ): أبو عبيدة في قول هللا جّل وعّز وقال 

 أبو عبيد عن األصمعي : حدَّثني فالن من فالن يريد : عنه ، ولِهيُت من فالن وعنه.

 ويقال : اله منه وعنه. وقال الكسائي : لهيت عنه ال غير.

 ي : لِهيت منه وعنه : وقال عنك جاء هذا يريد : منك.وقال األصمع

 : وقال ساعدة بن ُجؤيَّة 

 أفريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك ال بريريريريريريريريريريرٌق كريريريريريريريريريريأن ومريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
رَاُ مريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريرياب تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
 يريد : أمنك برق ، وال صلة ، َرَوى جميع ذلك أبو عبيد عنهم.

 لعنك.والعرب تقول : ِسْر عنك ، وانفُذ عنك ، أي امض وُجز ، وال معنى 

قال :  وفي حديث عمر أنه طاف بالبيت مع يَْعلَى ابن أميَّة ، فلما انتهى إلى الركن الغربّي الذي يلي األسود قال له : ال تستلم.

 وفي الحديث تفسيره أي َدعه. لم يستلمه. وسلمعليههللاصلىفقال له : انفُذ عنك فإن النبي 

 : وقال ابن السكيت : تكون عن بمعنى على. وأنشد قول ذي اإلصبع العَْدواني 
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 اله ابن عمريريريريك ال أفضريريريريريريريريريريريريريريلريريريريه يف مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
 ال أنريريريريريريريريريريريريه دّ ين فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريزوين و عريريريريريريريريريريريري   

  
. قال : وقد جاء عن عنّي قال :  في معنى علّي ، أي لم تُفضل في حسب عليَّ
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 :  ع  بع . وأنة  
رو  مريريريريريريريَّ ه اَّريريريريريريريروب فريريريريريريريمريريريريريريريا غريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ  لريريريريريريري ريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ّلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريرين مسريريريريريريرييريريريريريريريال      فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا  ذ قريريريريريريريريَ

  
 : أي قلَّصت بعد حيالها. وقال في قول لبيد 

يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريان  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ َوْرد تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريس الريريريريريريريريكريريريريريريريريمريريريريريريريريال   ّذ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريرية ا ريريريريريريريريِ بريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَ

  
 قال : قوله : عنه أي من أجله. وعن الفراء أنه يقال : اغسل عن وجهك ويدك ، وال يقال : اغسل عن ثوبك.

، فتخفض النون. وتقول : جاءنا مَن الخبر ما أوجب الَسكر فتفتح النون ؛ ألَنَّ  وسلمعليههللاصلىويقال : جاءنا الخبر عن النبي 

 ، ومن أصلها ِمنا ، فدلَّت الفتحة على سقوط األلف ، كما دلّت الكسرة في عن على سقوط الياء. َعنِى عن كانت في األصل

 : وأنشد بعضهم 

لريريريريريريريريريا أن َذرَّ قريريريريريريريريريرن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريس مسريريريريريريريريريىت   مريريريريريريريريريِ

  
ث  الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريالُ   لريريريريريريريريريَ  أغريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريَ

  
من : وقال الزجاج : في إعراب من الوقف ، إال أنها فتحت مع األسماء التي يدخلها األلف والالم اللتقاء الساكنين ؛ كقولك 

ن يكسر اللتقاء الساكنين ، ولكنها فتحت لثقل اجتماع الناس ، النون من ِمن ساكنة ، والنون من الناس ساكنة ، وكان األصل أ

والقول ما قال  كسرتين ، لو كان ِمِن الناس لثقل ذلك. فأما إعراب عن الناس فال يجوز فيه إال الكسر ؛ ألن أول عن مفتوح.

 الزجاج في الفرق بينهما.

 مالهم وال يقانونه أي ما يقومون عليه. يعانون والمقاناة : ُحْسن السياسة. ويقال : ما المعاناة وقال األصمعي :

 وقال أحمد بن يحيى : يقال َعَدل من الشيء إذا كان معه ثم تركه ، وعدل عن الشيء إذا لم يكن معه.

الرجل إذا صادف أرضاً قد  أعنىووفِْنو. قال  ِعْنو من الناس وأفناء أي أخالط. والواحد أعناء ثعلب عن ابن األعرابي : بها

 ثر كلؤها.أْمَشَرت وك

 أي شاكله. عاناه ويقال خذ هذا وما

 : من البعير : الَمَشّق من مشفره األعلى. وأنشد غيره قول الطرماح  النَّْعو أبو عبيد عن األصمعّي :نعو : 

  ريريريريريريريريريريريريريريريَع الريريريريريريريلريريريريريريريعريريريريريريريو مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريرب الريريريريريريريلريريريريريريريوامسريريريريريريي 

  
رِيريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرية ذا غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون    كريريريريريريريريريريأ ريريريريريريريريريريالق الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ

  
 : ليّنه. والغَِريفة : النعل. النعو خريع

 الحافر فََرجة في مؤخره. نَْعو ابن األعرابي : قال :ثعلب عن 

ً  وقال الليث :نعي :  أيضاً : هو  النِعيّ و .الناعي بوزن فعيل : نداء النِعيّ وفالن : وهو خبر موته.  نَْعي . وجاءنانعى يَْنعَى نَْعيا

 .يَْنعَى الرجل الذي

 وُروي عن شّداد بن أوس أنه قال : يا نَعَايا العرب.

العرب ، يأمر بنعيهم. كأنه يقول : قد  انعَ : العرَب تأويله  نعاءِ  أبو عبيد : قال األصمعي وغيره ، إنما هو في اإلعراب ياقال 

 ذهبت العرب.

 :مثل قولهم قََطام وَدراك ونزال. وأنشد للكميت  نَعَاءِ  وقال أبو عبيد : َخْفضُ 
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و  وال قريريريريريريريريتريريريريريريريريل  ذامريريريريريريريريا غريريريريريريريريت مريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريعريريريريريريريرياء جريريريريريريريري 

  
 ئريريريريريريريريم واألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل ولريريريريريريريريكريريريريريريريرين فريريريريريريريريراقريريريريريريريريا لريريريريريريريريلريريريريريريريري عريريريريريريريريا 

  
 قال : وبعضهم يرويه يا نُْعيان العرب.

ً  فمن قال هذا أراد المصدر ؛ يقال : نعيته  ونُعياناً. نَْعيا

قلت : ويكون النُْعيان جمعاً للناعي ، كما يقال لجمع الراعي : ُرْعيان ، ولجمع الباغي : بُْغيان وسمعت بعض العرب يقول 

نعايا ، كما تجمع  النِعيّ  قلت : وقد يجمع قّبوا النيران فوق اآلكام يَْضِوي إليها ُرعياننا وبغياننا.لَخدمه : إذا َجّن عليكم الليُل فث

 الَمِرّي من النوق مرايا ، والَصِفّي صفايا.

 العرب ، ويا أيها الرجل انعهم. انع العرَب فمعناه : يا هذا نعاء ومن قال : يا

بالفواحش إذا َشَهر نفسه بتعاطيه الفواحش. وكان امرؤ القيس من الشعراء الذين نَعَوا على أنفسهم على نفسه  ينعى ويقال : فالن

فالناً إذا  ينعى فالن على فالن أمراً إذا أشاد به وأذاعه. وفالن نعىووكان الفرزدق فَعُوالً لذلك.  بالفواحش ، وأظهروا التعّهر.

إليهم ، فنهى النبي  ينعاه شريف أو مات ، بعثوا راكباً إلى قبائلهمكانت العرب إذا قُتل منهم رجل و طلب بثأره.

 عن ذلك. وسلمعليههللاصلى

 : الفعل. النَْعيو : الرجل الميت. النَِعيّ  وقال أبو زيد :

 عليه أمره إذا قبَّحه عليه. نعى يقال : المشنِّع. الناعي وقال ابن األعرابي :

 تُْنعَى عليه شيأ قبيحاً إذا قاله تشنيعاً عليه. أبو عبيد عن األحمر : ذهبت تميم فال نعىوَعليه ،  أَْنعَى عمرو عن أبيه : قال يقال :

 بنو فالن في الحرب إذا نَعَوا قتالهم ليحّرضوهم على الطلب بالثأر. تناعىو وال تُْسهى وال تُْنهى أي ال تُذكر.

 : وأنشد قوله  .ينعي الذي الناعي : النِعيّ  وقال الليث :

ّي فريريريريريريريريريريريريريريريريريأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ى الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمَي األروعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قال : واالستغناء : شبه النفار. قال : ولو أن قوماً مجتمعين قيل لهم شيء ففزعوا منه وتفرقوا نافرين لقلت : استْنَعوا. والناقة 

 .استنعت إذا نفرت فقد

 : وأنشد  قدم ، ويقال : عطف.إذا ت استنعىووقال أبو عبيد في باب المقلوب : استناع 

َرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريا يريريريريس يف عريريريريَ لريريريريلريريريريريريريا نريريريريعريريريريوج الريريريريعريريريريِ  ظريريريريلريريريريِ

  
 وقريريريريريريوفريريريريريريريا  ونسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريلريريريريريريعريريريريريريي هبريريريريريريريا فريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورهريريريريريريريا 

  
 إذا تقدم فذهب ليتبعوه. استنعىـ :  فيما أخبرني عنه اإلياديّ ـ  وقال شمر

اّماز بها عن الُحَوار َعفَق على حوارها ويقال : تمادى. قال وُرّب ناقة يستنِعي بها الذئُب أي يعدو بين يديها وتتبعه ، حتى إذا 

 ُمحِضراً فافترسه.

 : وأنشد  إذا تقّدم. استنعىووقال أبو عبيد : استناع 

ّي و  مريريريريريريريريِ ْ قريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريانريريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريرية مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه اإلبريريريريريريريل اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريلريريريريريريرياعريريريريريريريا  لريريريريريريريَّ تريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا تمادى وتتابع. استنعىووقال أبو عمرو : استناع 

 جماعة. األنواعو النَّوع قال الليث :نوع : 
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، فقال بعضهم :  النُّوع وهو كل ضرب من الشيء ، وكل ِصنف من الثياب والثمار وغير ذلك حتى الكالم. قال : واختُِلَف في

ً  ، فلو كان الُجوع نائع هو الجوع ، وقال بعضهم : هو العطش. قال : وهو بالعطش أشبه ؛ لقول العرب : هو جائع لم  نُوعا

 : إذا اختلف اللفظان جاز التكرير والمعنى واحد. يحسن تكريره. وقيل

 .نائع رجل جائع: أبو عبيد عن الكسائي في باب اإلتباع 

 :: اسم واٍد بعينه قال الراعي  نويعةو، وُجوسا له وُجودا له لم يزد على هذا. قال  نُوعاوقال : وقال أبو زيد يقال : ُجوعا له 

   بل و يعتني َفَةاطىء التسرير 
 .نائع قالت : ِضرُس جائعِ يقذف في ِمعًى ؟ما أحد شيء: ألعرابي : قال : قيل البنه اْلُخّس ابن ا

 وقيل : هو إتباع ، كقولهم : حسن بََسن. هو الجائع. النائع ، قال أكثر أهل اللغة : نائع وقال أبو بكر في قولهم : هو جائع

 : العطشان. وأنشد  النائع وقيل :

 أقريريريريريريريريامريريريريريريريريوالريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريرير بريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريرياب مريريريريريريريريا 

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ور ا ريريريريريريرييريريريريريريريل واألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريرياعريريريريريريريا 

  
 العطاش إلى الدماء.: قال : األَسل : أطراف األسنَّة ، والنِياع 

ً  قد ناع ويقال للغُْصِن إذا حّركته الرياح فتحرك قد ً و،  ينوع نََوعانا ع تنّوعا عته ، وقد استناع استناعةو،  تنوَّ ً  الرياح نوَّ إذا  تنويعا

 ضربته وحّركته.

 : الفاكهة الَرطبة الطريّة. النَّْوعة ، ويَنِيع إذا تمايل. ثعلب عن ابن األعرابي : ناع ينُوع ن دريد :وقال اب

 هو أّي على أي وجه. منواع شمر عن أبي عدنان قال لي أعرابي في شيء سألته عنه : ما أدري على أي

 قال وقال غيره : هذا على أي منوال.

 والمنوال. الِمنواع قال أبو عدنان : والمعنى واحد في

 لغة يمانية : كلمة يشار بها إلى الشيء الحقير. الَونَع أهمله الليث. وقال ابن دريد :ونع : 

 : النُْضج. الينع[ 99األنعَام : ] (اْنُظُروا ِإىل ََثَرِِه ِإذا َأَْثََر َويَ ْنِعهِ )قال هللا جل ذكره : ينع : 

ً  الشجر يَنَع يقال  إذا أدرك. أينعو. يَْينَع يَْنعا

 : قال الشاعر 

بريريريريريريريريريريريريريريرياب مسريريريريريريريريريريريريريريريول دسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريرأب  يف قريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 مسريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريون  قريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريا 

  
ً  الثمرة ينعت كما يقال أيفع الغالم فهو يافع ، وقد .يانعو ُمونع الثمُر فهو أينع ويقال : (إن في ذلك يانعه)ووقرىء :  ،  تينع ينعا

ً  تُونع أينعتو ن. وامرأة يانع األحمر من كل شيء. وثمر:  اليانعو. إيناعا  : الوجنتين. وقال َركَّاض الدُّبَْيري  يانعة : إذا لَوَّ

ه و  ّر يريريريريريريريريريزهريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريرومريريريريريريريريري   حنريريريريريريريريريرا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري  

  
بريريريريريريرياو تريريريريريريرائريريريريريريري  ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرا يريريريريريريلريريريريريريعريريريريريرين   هريريريريريريْ  ال كريريريريريري 

  
:  اليَنَعة قال : .«فهو ألبيه اليَنَعة إن جاءت به أّمه أَحيمر مثل»قال في ابن المالَعنة :  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

 : ضرب من العقيق. اليَنَعوَخَرزة حمراء ، 

 وقال أبو الدُّقَيش : ضروب الجراد
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ََرجَّل ، وا َْيفان. قال : فاملعنيَّ الذي يلسريريريريلخ فيكون أبيض وأ
َعنيَّ ، وامل

 
محر و دُ وا َْيفان حنوه اََّْر ريريريريف ، وامل

وَغزَال   ريريريريريعبان ، وراعية األ ت ن والك َ ُ من ضريريريريريروب اجلراد. وي ال له : ، واملرّجل : الذي ب أ  اثر أجلحته قال 
ْرمان والةََّ ت واليعسوب وهو َجَحل أمحر عيتيم. ك َ ُ السَّم ر.  وهو اجَلْحل والسِّ

 ابب العني والفاء

 ([وا يء)ع ف ]
 عا ، فوع ، يفع ، وفع ، وعف.عوف ، عيف ، ف

 هللا عن َخْلقه. العفو عفو قال الليث :عفا : 

 عنه. عفوتَ  الغفور. قال : وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد العَفُوّ  وهللا

: محا هللا عنك  [43التّوبَة : ] (َعَفا هللاُ َعْنَك َلَ َأِذْنَت هَلُمْ )وقال أبو بكر بن األنباري : األصل في قوله هللا جّل وعّز : 

 ، لفظ الالزم والمتعّدي سواء. تعفو ُعفُّواً  اآلثارُ  عفت الرياح اآلثار إذا درستها ومحتها. وقد عفت مأخوذ من قولهم :

 وسلمعليههللاصلىوقال النبي  ُعفُواً  األثر فعفا ، عفاءً  الرياح األثر عفتو،  َعْفواً  هللا عن العبد عفا ألبي زيد : وقرأت بخط شمر

ا «المعافاةو العافيةو العَْفو سلوا هللا: » ا فهو ما وصفنا من َمْحو هللا ذنوب عبِده عنه. العفو فأمَّ هللا من سقم  يعافيه فأن العافية وأمَّ

ا العافية أي وهب له أعفاهوهللا ،  عافاه بليّة. يقال :أو  منك.  يعافيهموهللا من الناس  يعافيك فأن المعافاة من الِعلَل والباليا. وأمَّ

 .عافيةو يعافيه معافاة هللا من المكروه عافاه : دفاع هللا عن العبد يقال : العافية وقال الليث :

. وقد جاءت مصادر كثيرة على المعافاة وهو اسم يوضع موضع المصدر الحقيقّي وهو ؟عافية هللا عافاه وقال غيره : يقال :

 فاعلة. قال : سمعت راغية اإلبل ، وثاغية الشاء أي سمعت ُرغاءها وثغاءها.

وقال  .ِعفاوتهو ُعفاوته كل شيء ِخياره وأجوده ، وما ال تعب فيه. وكذلك َعْفوُ وأحّل المال وأطيبه قال  العفو وقال الليث :

 : حسَّان بن ثابت 

وا  فريريريريريريريإن مريريريريلريريريريعريريريريوا فريريريريْ ذ مريريريريريريريا أتريريريريى مريريريريلريريريريهريريريريم عريريريريَ   ريريريريريريري 

  
ك الةريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  الريريريريريريريذي مريريريريلريريريريعريريريريوا   فريريريريال يريريريريكريريريرين  ريريريريريريريَّ

  
 المعروف. العفو قال :

الفضل الذي يجيء بغير ُكْلفة. :  العفو : [199األعَراف : ] (ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرفِ )وقال غيره في قول هللا جّل وعّز : 

 اقبَل الميسور من أخالق الناس ، وال تستقِص عليهم فيستقِصي هللا عليك ، مع ما يتَولَّد منه من العداوة والبغضاء.: والمعنى 

 البالد : ما ال أثر ألحد فيها بِملك. َعْفو وقال ابن السكيت

 البالد التي لم تُْملك. َعْفو إنما ذلك في «أحيا أرضاً َمْيتة فهي له من»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وقال الشافعي في

 : وأنشد ابن السكيت 

يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراك الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريعريريريريريريريريريل دارجريريريريريريريريرية  قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ

  
َو ال يريريريريريوجريريريريريريري  لريريريريريريريه أثريريريريرير  فريريريريريْ   ن يريريريريريهريريريريريبريريريريري ريريريريريوا الريريريريريعريريريريريَ

  
 ِعْفوو َعْفوو َعْفو قال : ويقال لولد الحمار
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 :مل وص. وأنة  ابن السكيه  َعفا  و 
 الَعَفا همَّ  للريْهقطعن  كَتْةهاِق و 

 الماء : ما فََضل عن الشاربة ، وأُخذ بغير ُكْلفة ، وال مزاحمة عليه. َعْفوو

 .الِعفاوة الجحش ، واألتان نفسها تسمى الِعْفو ثعلب عن ابن األعرابي : قال

 ظهره : نبت لحمه وبرأ َدبَره. عفاومن الوبر ممدود.  الِعفَاءوقال : 

وهو الجحش والمهر أيضاً. وكذلك الِعْجلة.  الِعفَاء مثل قَِرطة ، وهي ِعفَوة ، وثالثة ِعْفو بو زيد ، يقالوقال ابن هانىء : قال أ

ْلُف. ئَبة جمع الَظأُب ، وهو الّسِ  والّظِ

كالم العرب ؛ كما قال أبو زيد. وهي أفتاء الُحُمر. قال : وال أعلم في جميع  ِعفَاءو ِعفَوة والجميع ِعْفو وقال الليث : ولد الحمار

في موضع فِعَلَة وهم  ِعفَاة . قال وهي لغة لقيس كرهوا أن يقولواِعفَوة واواً متحركة بعد حرف متحرك في آخر البناء غيَر واو

 .ِعفَاة اسماً مفرداً على بناء فِعَلة لقال : العفو يريدون الجماعة فتلتبس بُوْحدان األسماء. قال : ولو تكلف متكلِّف أن يبني من

 قال أبو عبيد وغيره : .«العَفَاء إذا كان عندك قوُت يومك فعلى الدنيا»: أنه قال  وسلمعليههللاصلىى أبو هريرة عن النبي ورو

 : التراب. العفاء

 : وقال ُزَهير 

ل أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريوا   ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَّ

  
اء  فريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى  اثر مريريريريريريريريريريريا ذهريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
 .َعفَاءً و ُعفُّواً  الدار عفت أيضاً : الدروس. يقال : العفاءوقال 

اء ، وذلك أن الذئب يعِوي في أثَِر الظاعن إِذا خلت الدار.  العَفَاء وعليه العَفَاء وقال الليث : يقال في السّب : بفيه ، والذئب العوَّ

 وصفا أي ما فََضل ولم يشّق عليه. عفا من ماله ماخذ : منه. ويقال  يُعفيك قال : واالستعفاء : أن تطلب إلى من يكلّفك أمراً أن

 .«منه فهو له صدقة العافية من أحيا أرضاً َمْيتة فهي له ، وما أكلت»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 وجمعه عفاك يعفوك ، وقد معتفٍ و عافٍ  ، وهو كّل من جاءك يطلب فَْضال أو ِرزقاً فهو العافية عافٍ  قال أبو عبيد : الواحد من

 : وأنشد قول األعشى  ُعفَاةٌ 

اأب أببريريريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريوف الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ن   ْوف الريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارى بريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريريريَوثريريريريريريريَ  كريريريريريريري ريريريريريريريَ

  
في حديث أم مبّشر األنصارية قالت : دخل علّي  في هذا الحديث من الناس وغيرهم. قال : وبيان ذلك العافية قال : وقد تكون

ما من مسلم »ال ، بل مسلم. فقال : : قلت  ؟أمسلم أم كافر ؟وأنا في نخل لي ، فقال : من غرسه وسلمعليههللاصلىرسول هللا 

 .«يغرس َغْرساً أو يزرع زرعاً فيأكُل منه إنسان أو دابّة أو طائر أو سبع إاّل كانت له صدقة

 اللَحى. إعفاءوأنه أمر بإحفاء الشوارب  وسلمعليههللاصلىلنبي روي عن او

 إعفاء قال أبو عبيد : قال الكسائي :
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 أعفيتهو  عفَّيته وق  .عاف   فهو يعفو الةريريريريريريريريريريريريريريْعر  وغته  ذا ك ر ، عفا اللحى : أن توفَّر وتك ر. ي ال مله : ق 
 يع  ك روا. [95األعرَاف : ] (ْواَحَّتَّ َعفَ )لغتان  ذا فعله ذلك به ، قال هللا جّل وعّز : 

 : . وقال زهير ِعفَاء ويقال للشعر إذا طال وَوفَى : .«الَوبَر وبرىء الَدبَر َحلَّت العمرة لمن اعتمر عفا إذا»وفي الحديث 

 أذلريريريريريريريريريريريريك أُ أقريريريريريريريريريريريريّ  الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريريأٌب 

  
اء  فريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريِ

  
ً  الديارُ  تعفّت ويقال يا  إذا َدَرست. تعفِّ

ف الصغار. قال : وكذلك ِعفَاءوقال  : كثيرة الوبر. ِعفاء الليث : ناقة ذاتوقال  الديك  ِعفاء النعامة : ريشه الذي قد عال الّزِ

أصلية ، إنما هي واو قُلبت أِلفاً فُمّدت ؛ مثل السماء  الِعفاءةو الِعفَاء وليست همزة ممدودة. ِعفاءة ونحوه من الطير ، الواحدة

 السحاب كالَخْمل في وجهه. قال : وال يقال للريشة الواحدة : ِعفَاءوسماوة وسماءة. قال : : ويقال في الواحدة  أصل مّدتها الواو.

 : إنها أصلية. الِعفَاء قال : وقال بعضهم في همزة حتى تكون كثيرة كثيفة. ِعفَاءة

 .ُعفَيّ  وتصغيرهاقلت وليست همزتها أصلية عند النحويين الحذّاق ولكنها همزة مّدة ، 

 [.178: البقرة ] (َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيء  فَات ِباع  اِبْلَمْعُروِف َوَأداء  ِإلَْيِه ِبِِْحسانٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

ذكر قول قلت : وهذه آية مشكلة ، وقد فّسرها ابن عباس ثم َمن بعده تفسيراً قّربوه على قدر أفهام أهل عصرهم ، فرأيت أن أ

حدثنا ابن ُعيَينة : حدثنا محمد بن إسحاق السعدي ، قال حدثنا المخزومي. قال  ابن عباس ، وأؤيّده بما يزيده بياناً ووضوحاً.

عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول : كان الِقَصاص في بني إسرائيل ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال هللا 

َفَمْن )إلى قوله :  [178البَقََرة : ] (ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص يف اْلَقْتلى احْلُرُّ اِبحْلُرِ  َواْلَعْبُد اِبْلَعْبدِ )ة جّل وعّز لهذه األم
مّما كتب على  [178: البَقََرة ] (ذِلَك ََتِْفيف  ِمْن رَبِ ُكْم َوَرْْحَة  )أن يُقبل الدية في العمد  فالعفو قال (ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيء  

ي هذا بإحسان.  من كان قبلكم ، يطلب هذا بإحسان ويؤّدِ

 في موضوع اللغة الفضل. العفو : أن يقبل الدية في العمد األصل فيه أن العفو قلت : فقول ابن عباس :

[ 178البقرة : ] ( ُعِفَي َلهُ َفَمنْ )في قوله :  العفو له عّما عليه إذا تركه. وليس عفاوفالن لفالن بماله إذا أفضل له ،  عفا يقال :

من هللا جّل وعّز. وذلك أن سائر األمم قبل هذه األمة لم يكن لهم أخذ الدية إذا قُتل قتيل ، فجعله  عفو من ولي الدم ، ولكنه عفوا

َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيء  )منه وفضالً ، مع اختيار ولي الدم ذلك في العمد وهو قول هللا جّل وعّز :  َعْفوا هللا لهذه األمة
هللا جّل وعّز اسمه له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة على  عفا أي من [178: البقرة ] (فَات ِباع  اِبْلَمْعُروفِ 

 سائر األمم ، مع اختياره
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  ها على ال ُ ، اتّباع  ملعروف أي م البة لل ية  عروف ، وعلى ال اتل أداء ال ية  ليه إبمسسريريريريريريريريريريريريريريريان.   بنيَّ 
لكم   أَمة  م  وفضريريريريريريريريريريريريريريريل جعله ألولياء ال ُ ملكم  [178البريَ َرأب : ] (ذِلَك ََتِْفيف  ِمْن رَبِ ُكمْ ): ذلك ف ال 

أي من سريريريريفك دُ قاتل وليِّه بع  قبوله ال ية  [178البريَ َرأب : ] (ِلكَ َفَمِن اْعَتدى بَ ْعَد ذ) صريريريريكم هبا  (َوَرْْحَة  )
ْيء   (َلهُ )َفَمْن ُعِفَي )واملع  الواضريريريح يف قوله  [178البريَ َرأب : ] (فَ َلُه َعذاب  أَلِيم  ) أي من أ مِسلَّ له  (ِمْن َأِخيِه ش  َ

ِمْن )يف قوله :  (منو ) ال   ملعروف من هللا وفضريريريريريريريريال  مع ا تياره ، فلي عفوا   أ ذ ال ية ب ل أ يه امل تول ،
والعرب ت ول َعَرضريريريريريريريريريه له من مسّ ه ثو   ، أي أع يته ب ل مسّ ه ثو  . ومله قول هللا جّل  معلاها الب ل. (َأِخيهِ 

ي ول : لو نةريريريريريريريرياء جلعللا ب لكم  [60الّز ر ف : ] (َوَلْو َنش      اُء جَلََعْلنا ِمْنُكْم َمَّلِئَكًة يف اْْلَْرِض ََيُْلُفونَ )وعّز : 
 مالئكة يف األر. وهللا أعلم.

 قلت : وما علمت أحداً أوضح من معنى هذه اآلية ما أوضحته ، فتدبّره واقبله بشكر إذا بان لك صوابه.

 يَ ْعُفوَن َأْو يَ ْعُفَوا ِإالَّ َأنْ )وأما قول هللا جّل وعّز في آية ما يجب للمرأة من نصف الصداق إذا ُطلِّقَْت قبل الدخول بها فقال : 
هنا معناه اإلفضال بإعطاء ما ال يجب عليك أو ترِك المرأة ما يجب لها  العفو فإن [237البَقََرة : ] (الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِ كاحِ 

فعل لجماعة  (ْن يَ ْعُفونَ ِإالَّ أَ )له عما لي عليه إذا تركته له. وقوله  عفوتولفالن بمالي إذا أفضلت له فأعطيته  عفوت ، يقال :

ألزواجهن ما وجب لهّن من نصف المهر  فيعفون النساء يطلِّقهن أزواجهن قبل أن يمُسوهن مع تسمية األزواج لهن مهورهنَّ ،

نصفه ، وكل  وهو الزوج بأن يُتِّم لها المهر كله ، وإنما وجب عليه (َأْو يَ ْعُفَوا الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِ كاحِ )ويتركنها لهم ، 

أي مفضل أما إفضال المرأة فأن تترك للزوج المطلِّق ما وجب لها عليه من نصف المهر. وأما إفضال  عافٍ  واحد من الزوجين

فعل لجماعة النساء  (ِإالَّ َأْن يَ ْعُفونَ )الزوج فأن يتم لها المهر كمالً ؛ ألن الواجب عليه نصفه ، فتفّضل متبرعاً بالكل وقوله : 

ألن أن ينصب المستقبل ويحذف النون  يعفوا نون فعل جماعة النساء في يفعلُْن ، ولو كان للرجال لوجب أن يقال إال أنوالنون 

وكان في األصل يعفوون ، فحذفت إحدى الواوين استثقاالً  يعفون ، وإذا لم يكن مع فعل الرجل ما ينصب أو يجزم قيل : هم

 ألنه على تقدير يفعُْلن. يعفون ما فعل النساء فقيل لهنفافهمه. وأ يعفون للجمع بينهما ، فقيل :

قال : وجه الكالم فيه النصب ،  [219: البَقََرة ] (َوَيْسئَ ُلوَنَك ما ذا يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ ): وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز 

. قال : وإنما اختار الفراء العفو ، وهو فضل المال. قال أبو العباس : ومن رفع أراد : الذي ينفقون العفو قل ينفقون: يريد 

النصب ألن ماذا عندنا حرف واحد كثُر في كالم العرب ؛ فكأنه قال : ما ينفقون ، ولذلك اختير النصب. قال : ومن جعل ذا 

 بمعنى الذي رفع. وقد يجوز أن يكون ماذا حرفا
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 الئتلاف.ويرفع  
 : الفضل. العَْفووالرجل إذا طلبت فضله.  عفَوت وقال أبو الهيثم : يقال

وقال الزجاج : نزلت هذه اآلية قبل فرض الزكاة ، فأُمروا أن ينفقوا الفضل ، إلى أن فرضت الزكاة ، فكان أهل المكاسب يأخذ 

هب والفضة ما يكفيهم في عامهم ، وينفقون باقيه. هذا قد الرجُل من كسبه كل يوم ما يكفيه ، ويتصّدق بباقيه ، ويأخذ أهل الذ

 والذي عليه اإلجماع أن الزكاة في سائر األشياء قد بيّن ما يجب فيها.: ُرِوي في التفسير. قال 

 الطعام أي خياره ، ويكون في الشراب أيضاً. َعْفوة أبو عبيد عن زيد يقال : أكلنا

 :: ما يَُردُّ في الِقْدر من الَمَرقة إذا استُعيرت وأَْنَشدها  العافي وقال األصمعي :

    ذا َردَّ عايف الِ ْ ر من يستعتها 
ه. ومعناه أن في هذا البيت في موضع الرفع ، ألنه فاعل ومن في موضع النصب ، ألنه مفعول ب عافى وقال ابن السكيت

 العافيوصاحب الِقْدر إذا نزل به األضياف نصب لهم قِْدراً ، فإذا جاء من يستعير قدره فرآها منصوبة لهم رجع ولم يطلبها. 

 هو الضيف ، كأنه يرّد المستعير الرتداده دون قضاء حاجته.

القدر ، فترك الفتح  عافَى وكان وجه الكالم القدر بقيَّة المرقة يرّدها المستعير ، وهو في موضع النصب. عافي وقال غيره :

 للضرورة.

 :بغير مسألة. وأنشد األصمعي لرؤبة  َعْفواً  وقال أبو ُعبيد : أعطيته المال

 ِعي  الَلْحز وَ   ي عفيك عاِفيه 
ن فتؤثَر  الِعفَاوةوأغناك عن غيره.  عفواً  قال النحز : الكّد والنخس يقول : ما جاءك منه : الشي يُرفع من الطعام للجارية تَُسمَّ

 بها.

 : وقال الكميت 

ان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغريريريريريريريريبريريريريريريريرياو  يريريريريريريريريّ  ظريريريريريريريريلَّ غريريريريريريريريالُ اَّريريريريريريريريي طريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريرياوأب أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريري  و   هريريريريريريريم ذا  الريريريريريريريعريريريريريريريِ  كريريريريريريرياعريريريريريريريبريريريريريريري 

  
 من كل شيء صفوته وكثرته. الِعفاوةوقال : 

 : األرُض إذا غّطاها النبات. وقال ُحَميد يذكر داراً  َعفَت وقال غيره :

 ال ليح فريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريه  عفريريريريريه م ريريريريريل مريريريريريا يعفو

  
وب    هبريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريرب ء الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  وهريريريريريريريريريي رَكريريريريريريريريري 

  
 :وقال لبيد  .عافيات اللحم : كثيرة اللحم. ونوق عافية يقول : غطَّاها العُْشب كما َطرَّ َوبَُر البعير َوبَرأَ َوبَره. وناقة

   أبَسؤق عافيا  اللحم ك ُو 
عوه حتى يسمن. ويقال : عفُّوا ويقال  :فالن على فالن في العلم إذا زاد عليه وقال الراعي  عفا ظهر هذا البعير أي وّدِ

    ذا كان اجِلراء َعَفْه عليه 
 ويَْرَعْون»في الحديث  : الذي ال ِملك فيه ألحد ، وجاء العفو من البالد مقصور ، مثل العَفَاوأي زادت عليه في الجري. 

 «َعفَاها

 : . وروى عن ابن األعرابي بيت البعيث ْفوهاعَ  أي

 بريريعريرييريريريريريريري  الريريلريريريريريريري ى جريريريريريريريالريريريريريريريه إبنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان عريرييريريلريريريريريريريه 

  
اءأب مريريريريريريريريريريريريع جريريريريريريريريريريريريال مسريريريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريريريّ را  فريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريِ

  
 : من الُمْعِفيوفسال  عفاويعني دمعاً كثر 
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 : وقال ابن م بل  م ْعف   اص حبلا وكالان: يصحبك ويتعرَّ. ملعروفك. ت ول 
 فريريريريريريريإنريريريريريريريك ال تريريريريريريبريريريريريريلريريريريريريو امريريريريريريرأ دون صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريبريريريريريريرية

  
ني و   يريريريريريريريريَ فريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريهريريريريريريريري او مسريريريريريريريريىت تريريريريريريريريعريريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريري 

  
 على ُمْنية المتمنِّي وسؤال السائل أي يزيد عطاؤه عليهما. يعفو فالن: أي تعرفه في الحالتين جميعاً. ويقال 

 : وقال لبيد 

 يريريريريريريعريريريريريريفريريريريريريو عريريريريريريلريريريريريريى اجلريريريريريريهريريريريريريري  والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤال كريريريريريريمريريريريريريريا

  
اد األمريريريريريريريري ريريريريريريريريار والريريريريريريريريرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِ   هريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريعريريريريريريريريفريريريريريريريريو عريريريريريريريريِ

  
 أي يزيد ويفضل.

من ماله ، وهو الفاضل عن  العَْفو إذا أنفق أعفىو إذا ترك حقّاً. عفا يعفووإذا أعطى.  عفا يعفو األعرابي :أبو العباس عن ابن 

هللا عليه ، وقفَّى هللا على  عفّىوهللا على أثر فالن  عفا ويقال : : أوالد الحمير. واألفعاء : الروائح الطيّبة. األعفاءونفقته. قال : 

 نى واحد.أثر فالن وقَفاً عليه بمع

قال أبو عبيد : من أمثال العرب في الرجل العزيز المنيع الذي يَِعّز به الذليل ، ويذّل به العزيز قولهم : ال ُحرَّ عوف ، عيف : 

 َعْوف ، أي كّل من صار في ناحيته خضع له. قال : وكان المفضل يخبر أن المثل للمنذر بن ماء السماء ، قاله في َعْوف بوادي

بن محلِّم ، وأبى أن يُْسلمه ،  عوف لشيباني ، وذلك أن المنذر كان يطلب زهير ابن أَُميَّة الشيباني بَذْحل ، فمنعهبن محلّم ا

 ، أي إنه يقهر َمن حّل بواديهم. عوف فعندها قال المنذر : ال ُحرَّ بوادي

 : ، ويقال : هي ُدَوْيبَّة أخرى. وقال الكميت  عوف وقال أبو عبيد يقال للجرادة : أمّ 

ْرَدْي أُِ عريريريريريريريريريوف  ض بريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريَ رو تريريريريريريريريريري   مل يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
 بريريريريريريريريلريريريريريريريريا  رق بريريريريريريريريخ لريريريريريريريريلريريريريريريريريوعريريريريريريريرييريريريريريريريري  ولريريريريريريريريلريريريريريريريريَرهريريريريريريريريْ   

  
 وأنكر ما يقوله الناس : إنه ذكره. قال وهو طائر. .َعْوفك أبو عبيد عن أبي عمرو في باب الدعاء لإلنسان : نَِعم

 أي َجدُّك وبختك. عوفك ، قال ويقال نعم عوفك أبي عمر في نَِعمقال أبو عبيد : وأنكر األصمعي قول 

 الحال أيضاً. العوفوإذا ُدعي له أن يصيب الباَءة التي تُْرِضي ، قال  عوفك قال األصمعي : ويقال : نعم

إذا تزوج ،  أي ضيفك. قال : ويقال هذا للرجل عوفك هو الضيف ، وهو الحال ، تقول للرجل : نَِعم العَْوف وقال الليث :

 بالليل فيطلب. ويقال كل من ظفر بالليل بشيء فذلك الشيء يتعوف من أسماء األسد ؛ ألنه العَْوف : ذكره ، ويقال َعْوفهو

 أيضاً : نبت. العَْوفوقال :  .ُعوافته

 : األسد. العَْوفوالكاّد على عياله. :  العَْوفو: الحال.  العَْوفو: فرج الرجل.  العَْوف ثعلب عن ابن األعرابي :

 : إذا لزم ذلك الشجر. وأنشد غيره  عاف ضرب من الشجر. يقال : قد .العَْوفو: الذئب.  العوفو

ْوِف   جريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريرية ذا  هريريريريريريريريريريريريريرين  كريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْوف   مريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريم  تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ه حبريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

   ليت  أ يم فيها َعْويف 

 :أي أُولج فيها ذكري. ويقال لذكر الجراد 
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 ُعَويف أبو

 والبال بمعنى واحد. العَْوفووقال الفراء : هي الحال 

فه بالليل فيأكله. ُعوافة وقال ابن دريد :  األسد : ما يتعوَّ

لعَيُوف من اإلبل : التي تََشمُّ الشيَء يعافه ِعيَافاً إذا كرهه ، طعاماً كان أو شراباً. قال : وا عاف ومن ذوات الياء. قال الليث :

والِعيَافة : َزْجر الطير ، وهو أن يرى طائراً أو غراباً فيتطيَّر. وإن لم ير شيئاً فقال بالَحْدس : الماء فتدعه وهي عطشى. قال 

 : الطير يعيفه وقال األعشى  عاف كان عيافة أيضاً. وقد

يريريريريريريريريف الريريريريريريريرييريريريريريريريريُو يف الريريريريريريريري ريريريريريريريريت الريريريريريريريريرََّو    مريريريريريريريريا تريريريريريريريريعريريريريريريريريِ

  
رَْ     مريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريراب الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريني أو تريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس  بريريريريريريريريريريريَ

  
وإسكانه ابنه إسماعيل وأّمه مكة وأن هللا جّل وعّز فجّر لهما زمزم  وسلمعليههللاصلىوفي حديث ابن عباس ، وِذْكره إبراهيم 

قال أبو عبيد : قال أبو  هذا الطائر لعائف على ماء. قال : فمرت رفقة من جرهم ، فرأوا طائراً واقعاً على جبل ، فقالوا : إن

 : عبيدة : العائف هاهنا : هو الذي يترّدد على الماء ويحوم وال يمضي. ومنه قول أبي ُزبَيد 

 كريريريريريريريأن أوب مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريي الريريريريريري ريريريريريريُو فريريريريريريوقريريريريريريهريريريريريريم 

  
ون مريريريريريريريزامسريريريريريريرييريريريريريريريف   ى جريريريريريريري  لريريريريريريريَ يريريريريريريريف  عريريريريريريريَ عريريريريريريريِ  طريريريريريريريت تريريريريريريريَ

  
الطير. وأراد بالُجون المزاحيف إبالً قد أَْزَحفت ، فالطير تحوم عليها. شبّه اختالف المساحي فوق رؤوس الحفّارين بأجنحة 

: الطيُر َعلَى الماء وغيِره ، يَعيف َعْيفاً إذا حام عليه. والعائف : الذي يعيف الطير فيزجرها ، وهي الِعيَافة. قال  عاف يقال

ر له. : أنه أُتي بضّب فلم يأكله ، وقال إني أعافه ؛  وسلمعليههللاصلىحديث النبي  ومنه والعائف أَيضاً : الكاره للشيء المتعذِّ

 وقال ابن السكيت : أعاف القوُم أعافة إذا عافت دوابُّهم الماء فلم تشربه. ألنه ليس من طعام قومي.

 : فقال وقال شمر : َعيَاف والطَِّريدة : لُْعبتان لصبيان األعراب. وقد ذكر الطرماح جواري َشبَْبن عن هذه اللُّعِب 

اف والري ريريرِيريريريريريريري أب مسريريريريريريرياجريريريريريريرية يريريريريريريريَ  قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مرين عريَ

  
وع    فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريّن    هلريريريريريريريريريو اَّريريريريريريريريري يريريريريريريريريريث   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
فقال : المرأة تلد فيُحصر  ؟قلنا : وما العيفة َورَوى إسماعيل عن قيس قال : سمعت المغيرة بن شعبة : يقول : ال تحّرم العيفة.

رف العيفَة في الرضاع ، ولكن نُراها العُفَّة ، وهي بقيّة قال أبو عبيد : ال نع لبنها في ثديها فترضعه جارتها المرة والمرتين.

 اللبن في الضرع بعد ما يُمتَكُّ أكثر ما فيه.

ل الظلمة ، قال  فَْوعة أبو بكر عن شمر يقال : أتانا فالن عندفوع :   فَْوعة النهار أوله. قال : ووجدت فُوعة: والعشاء يعني أوَّ

تُه وَحّده. فوعة الطيب ، وفَْوغته بالعين والغين ، وهو طيب رائحته يَِطيُر إلى خياشيمك. وقال غيره  السم : ُحمَّ

الرجُل إذا صار ذا شّر بعد  أفعىوقال :  فالن شيأ إذا فتّته. فَعَاوالروائح الطيّبة. :  األفعاء ثعلب عن ابن األعرابي : قال :فعا : 

 خير.

 : الغضبان الُمْزبِد. والعافي : المسكين. الفاِعي ل :عمرو عن أبيه قا
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يها استدارتها على  األفعى « :الَحيّات»وقال شمر في كتاب  ية : وتَرّحِ نفسها من الحيات : التي ال تبرح ، إنما هي مترّحِ

 َوتََحّويها. قال أو النجم

لريريريريريريريريريريريريريريريريريّو    تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ُّ ْرق الريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريوِن مريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول أفريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّو    

  
: حيَّة عريضة على األرض ، إذا مشت متثنِّية  األفعى: قال وقال بعضهم  .األفاِعي والجميع .األفعى األُفعوان قال : ويقال لذكر

بني تميم  والَجْرش : الحّك والدلك. قال : وسألت أعرابيّاً من بثنيين أو ثالثة تمشي بأثنائها تلك ، َخْشناء يَْجُرش بعضها بعضا.

 عريض كأنه فْلكة ، ولها قَْرنان. األفعى هو العَْدو البطيء. قال ورأس: عن الَجْرش ، فقال 

فقلب األلف فيهما  ، وال بأس بقتله الِحَدوْ  األَْفعَوْ  وُروي عن ابن عباس أنه سئل عن قتل المحِرم الحيَّات ، فقال : ال بأس بقتل

 واواً في لغته.

: َهْضبة في بالد بني  األفعىوال تنفع منها ُرْقية وال ترياق. وهي رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس ،  األفعى وقال الليث :

 كالب.

إذا ُوسم  ُمفَعّى والمثفَّاة كاألثافي ، وقال غيره : جمل: كاألفعى. قال  المفعاة أبو عبيد عن أبي زيد في باب سمات اإلبل : منها

 هذه وقد فعَّتيه أنا.

قال  والطُّلية صوفة يُطلى بها الَجْربَى. الوفيعةوأهمله الليث. وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : الَربََذة :  وفع

 تتّخذ من العراجين والُخوص مثل الَسلَّة. الوفيعة أيضاً : صمام القارورة. وقال ابن السكيت : الَوفِيعةو: 

 القارورة : ِصمامها. ِوفَاع وقال ابن دريد : .الوفِيعة يَْمسح بها الكاتب قلمه من الِمداد :عمرو عن أبيه : يقال للخرقة التي 

 ضعف البصر.: بالعين  الُوُعوف أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :وعف : 

ف بالغين ضعف البصر. وقد قال ابن قلت جاء به في باب العين وذكر معه العُُوف. وأما أبو عبيد فإنه ذكر عن أصحابه الَوغْ 

 األعرابي في باب آخر : أوغف الرجُل إذا ضعف بصره ، وكأنهما لغتان بالعين والغين.

 وهي مواضع فيها ِغلَظ يَْستَْنِقع فيها الماء. ِوَعاف وجمعه الوعف وقال ابن دريد

،  يَفَعة إذا َشّب ولم يبلغ والجارية أيفع . وقديَفَعة وغالم .يَفَاع : التَّل المشِرف. وكّل شيء مرتِفع فهو اليَفَاع الليث :يفع : 

 جماعة. األَْيفاعو

والجميع  .يَفَعَة ويقال : غالم أيفاع ، وهو على غير قياس والقياس ُموفع. وجمعه يافع الغالم فهو أيفع أبو عبيد عن الكسائي :

 مثل الواحد على غير قياس.

 ً  وَوفَعة بالياء والواو. يَفَعة وقال أبو زيد : سمعت غالما

 : ما ارتفع من األرض. اليَفَاع أبو عبيد عن األصمعي

 ما رجائي في اليافعات ذوات: وقال ابن األعرابي في قول عدي 
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 اهليج أُ ما صربي وكيف امستيا 
 من األمور : ما عال وَغلَب منها. اليافعات قال

 إذا فجر بها. ميافعة وليدة فالنفالن  يَافَعَ  وقال اللحياني : يقال :

 ابب العني والباء

 ([وا يء)ع ب ]
 مستعمالت.: عبأ ، عيب ، بعا ، بيع ، بوع ، وبع ، وعب 

ت العين حرفاً مهموزاً غيره. ومنه قول هللا جّل وعّز :  عبا أّماعبأ :  ُقْل ما يَ ْعبَ ُؤا ِبُكْم َربِ  )فهو مهموز ال أعرف في معتالَّ
بْ ُتْم َفَسْوَف َيُكوُن ِلزاماً  ، وهذه آية مشِكلة. وَرَوى ابن أبي نَجيح عن مجاهد أنه  [77الفرقان : ] (َلْو ال ُدعاؤُُكْم فَ َقْد َكذَّ

 .أي ما يفعل بكم ربي لوال دعاؤكم إيّاه لتعبدوه وتطيعوه ، ونحو ذلك قال الكلبي (ُقْل ما يَ ْعبَ ُؤا ِبُكْم َربِ  )له تعالى : قال في قو

ابتالؤكم : لوال  (َلْو ال ُدعاؤُُكمْ )أي ما يصنع بكم ربي  (ُقْل ما يَ ْعبَ ُؤا ِبُكْم َربِ  ): وروى سلمة عن الفراء في قوله تعالى 

 اكم إلى اإلسالم.دعاؤه إيّ 

معناه : لوال توحيدكم. قال وتأويله : أيُّ وزن لكم  (َلْو ال ُدعاؤُُكمْ )أي ما يفعل بكم  (ُقْل ما يَ ْعبَ ُؤا ِبُكمْ )وقال أبو إسحاق : 

 عبّأتو الثقل. قال العبء بفالن ، أي ما كان له عندي وزن وال قَْدر ، قال : وأصل َعبَأت عنده لوال توحيدكم ، كما يقول : ما

 المتاع : جعلت بعضه فوق بعض.

 به شيئاً أي لم أعّده شيأ. َعبَأت ما: وقال شمر : قال أبو عبد الرحمن 

هللا به فهو رجُل صدٍق وقد  عبأ وإذا قيل : قد هللا بفالن إذا كان فاجراً أو مائقاً. عبأ ما: قال أبو عدنان عن رجل من باهلة يقال 

 بفالن أي لم أقبل منه شيأ وال من حديثه. َعبَأت ما: قبل هللا منه كل شيء. قال : وأقول 

 وازدلعته وأخذته واحد. اعتبأتهوله شراً أي هيأتُه. قال وقال ابن بزرج : احتويت ما عنده وامتخرته  عبأتُ  وقال غيره :

 إذا ما هيأته. َعْبأ المتاع َعبأتوإذا ما صنعته وخلطته ،  َعْبأ يباألمر والطِ  َعبَأت وقال أبو زيد :

 ، وهو األحمال واألثقال. العبء أعباء ، وجمع تعبيئاو تعبئة الخيل عبّأتو، وكل من كالم العرب  عبَّأته تعبئة ويقال

إذا أضاء وجهه وأشرق.  يعبأ وجهه اعبوقال  .بالمعبأة المرأة اعتبأت : خرقة الحائض. وقد المعبأة ثعلب عن ابن األعرابي :

 قال والعبوة : ضوء الشمس وجمعه ِعباً.

: ضرب من األكسية واسع فيه  العبايةوقال :  به شيأ : لم أباله. عبَأت وقال الليث الِعبُّ كل ِحْمل من ُغْرم أو َحَمالة. وما

 :مقصور : الرجل العَبَاُم ، وهو الجافي. ومدَّه الشاعر فقال  العَبَاولغة فيها. قال :  العباءةو. العَبَاء خطوط سود والجميع

 كجبهة الةيخ الَعَباء ال  ّ 
 بمعنى العَبَام لغير العبا قلت : ولم أسمع
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الليث. وأما الرجز فالرواية عل ي كجبهة الةريريريريريريريريرييخ العياء  لياء. ي ال  ريريريريريريريريرييخ عياء وعيا ء وهو العباُ الذي ال 
 جة له    اللساء ومن قاله  لباء ف   صحف.مسا

 وقال الليث : يقال في ترخيم اسِم ِمثِْل عبد الرحمن أو عبد الرحيم َعْبَوْيه مثل عمرو وعمرويه.

 يقال : ما أحسن َعبَها وأصله العَْبُو فنُِقص. وقال غيره العَُب : ضوء الشمس وحسنها.

ً  عاب يقال .المعاب ومنه لغتان. العَْيبو العاب قال الليث :عيب :  ً  فالن فالنا  يعيب إذا كان عيّابةو عيّاب ، ورجل يعيبه عيبا

 أنا. عبتهو،  عيب الناس ، وعاب الحائُط والشيُء إذا صار ذا

، يعني السفينة. قال  عيب أي أجعلها ذات [79الكهف : ] (فََأَرْدُت َأْن َأِعيَبها): وقال أبو الهيثم في قول هللا جّل وعّز 

 .الِعيَاب المتاع ، وجمعها َعْيبَةُ ووالمجاِوز والالزم فيه واحد. قال 

ال إغالل وال إسالل وبيننا »أنه أملى في كتاب الصلح بينه وبين ُكفّار أهل مكة بالُحَديبِيَة  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

المكفوفة. وروي عن ابن األعرابي أنه قال  العَْيبة فّسر أبو عبيد اإلغالل واإلسالل ، وأعرض عن تفسير «مكفوفة َعْيبة وبينهم

وداً على الوفاء بما في الكتاب ، نِقيّاً من الِغّل والغَْدر والمكفوفة هي الُمْشرجة : معناه : أن بيننا وبينهم في هذا الصلح صدراً معق

ُحرَّ  َعْيبته ، وذلك أن الرجل إنما يضع في بالِعيَاب والعرب تكني عن الصدور التي تحتوي على الضمائر المخفاة المعقودة.

ً  ا فسميت الصدورمتاعه وثيابه ، ويكتم في صدره أخّص أسراره التي ال يحّب شيوعه ً  ِعيَابا الثياب ومنه قول  بِعياب تشبيها

 : الشاعر 

يريريريريريريريرياب الريريريريريريريريوّد مريريريريريريريريلريريريريريريريريا ومريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريم و   كريريريريريريريرياد  عريريريريريريريريِ

  
ر  و   فريريريريريريَ ة َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ومريريريريريريريَ مريريريريريري    ن قريريريريريرييريريريريريريريل أبريريريريريريلريريريريريريرياء الريريريريريريعريريريريريري 

  
 الود صدورهم. بعياب أراد

 : الِمْنذف. الِعيَاب وقال الليث :

 قلت ولم أسمعه لغيره

فالن. وهو َمثَل قديم تضربه العرب للرجل  بيعِ  فالن على باع المفّضل الضبّي : يقالقال أبو عبد الرحمن : قال بوع : ـ  بيع

فالن ، ومثله َشّق فالن غبار فالن. وقال  بيع فالن على باع يخاصم صاحبه وهو يُريغ أن يغالبه : فإذا ظفر بما حاوله قيل :

وتزّوج  أحد أي لم يساِوك أحد. بَْيعك على باع ويقال ما أي قام مقامك في المنزلة والرفعة. بيعك فالن على باع غيره : يقال

 : يزيد بن معاوية أّم مسكين بنت عمرو على أّم هاشم فقال لها 

ني  ُّ هريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريِك أ

  
ني   جريريريريريريريريريريْ َ ر مسريريريريريريريريريريّل بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريَ

  

ُُّ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريني    عريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريريى بريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريريِك أ

  
 مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريونريريريريريريريريرية مريريريريريريريريرين نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوأب مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريامريريريريريريريريريني  

  
 بَيّع والمشتري وكل واحد منهما البائع هما البَيّعان «بالخيار ما لم يتفرقا البيّعان»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 بالخيار ما لم يتفرقا. المتبايعان ورواه بعضهم : .بائعو

 من حروف األضداد البَْيع وقال أبو عبيد :
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 : ن غته وأنة  قول طرفة م  عو فالن  ذا ا  ى ،   ع يف كالُ العرب. ي ال :
ع لريريريريريريريريريه و  أيتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك  ألنريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريرين مل تريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ

  
 بريريريريريريريريتريريريريريريريرياات  ومل تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب لريريريريريريريريه َوقريريريريريريريريه مريريريريريريريريوعريريريريريريريري  

  
، فإن  «أخيه بيع على يِبعْ  ال يَْخِطب الرجل على ِخْطبة أخيه وال»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  أراد من لم تشتر له زاداً. وأّما

إنما هو :  «أخيه بيع على يبيع ال»: قوله  زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما النهي فيأبا عبيد قال : كان أبو عبيدة وأبو 

 الشيء بمعنى اشتريته. بعت ، ألن العرب تقول : البائع ال يشتري على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري ال على

، وإنما المعروف أن يُعَطى الرجل  البائع يكاد يدخل على ال البائع قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا ألن

 بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه.

هو أن يشتري الرجل  «أخيه بيع الرجل على يبيع وال»قوله :  قلت : وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعّي أنه قال في

أن يَعرض رجل آخر سلعة أخرى على المشتري تُْشبِه  وسلمعليههللاصلىالنبي من الرجل ِسْلعة ولَّما يتفرقا عن َمقامهما ، فنَهى 

 جعل وسلمعليههللاصلىمنه ؛ ألنه لعله أن يرّد السلعة التي اشترى أّوالً ؛ ألن رسول هللا  يبيعهاوالسلعة التي اشترى ، 

فيفسد  البيع اآلخر يختار نقض البائع ، ثم لعل بيعه األّول البائع اآلخر قد أفسد على البائع الخيار ما لم يتفرقا فيكون للمتبايعين

عن مقامهما ـ  ، وإن كان تساوما ، وال بعد أن يتفرقا يتبايع المتبايعان قال : وال أنهى رجالً قبل أن .المبتاع بيعهو البائع على

حديث  غيره فينهى عنه. قال وهذا يوافق بيع على ببيع شاء ؛ ألن ذلك ليس المتبايعين أيُ  يبيع عن أنـ  فيه تبايعا الذي

أخيه في هذه الحال فقد عصى هللا إذا كان عالماً بالحديث فيه ،  بيع رجل رجالً على باع فإذا .«بالخيار ما لم يتفرقا المتبايعين»

 الزم ال يفسد. البيعو

 أخيه ؛ ألن كل واحد منهما يلزمه اسمأخيه ، أو اشترى على شراء  بيع على باع والمشتري سواء في اإلثم إذا البائع قلت :

ً  ، مشترياً كان أو البائع  ، وكلُّ منهّي عن ذلك وهللا أعلم. بائعا

َرى ، فإذا عقد وهما في الَسْوم  متبايعين وال بيِّعين ، وال يسميان متبايعان فهما البيع وقال الشافعي : هما متساومان قبل َعْقد الّشِ

 قبل العقد.

وهما  متبايعين بعد العقد بأنهما يسميَّان للمتبايعين تأّول بعض َمن يحتّج ألبي حنيفة وذويه ؛ وقولهم : ال خيارقلت : وقد 

 : قوساً  باع واحتّج في ذلك بقول الشماخ في رجل .البيع متساومان قبل عقدهما

 فريريريريريريريريواىف هبريريريريريريريريا بريريريريريريريريعريريريريريريريريض املريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم فريريريريريريريريانريريريريريريريريربى 

  
لريريريريريريريريي هلريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَُ رائريريريريريريريريز  غريريريريريريريريْ ع يريريريريريريريريري  يريريريريريريريريّ  هلريريريريريريريريا بريريريريريريريريريَ

  
ً  فسّماهقال   ، وهو سائم. بَيّعا

بينهما ، وتفرقا  البيع قلت : وهذا وَهم وتمويه. ويرّد ما تأّوله هذا المحتجُّ شيآن. أحدهما أن الشماخ قال هذا الشعر بعد ما انعقد

اه تبايعا عن َمقَامهما الذي ً  فيه ، فسمَّ ً  لم يسّمه البيع بعد ذلك ، ولو لم يكونا أتَّما بَيِّعا : الذي اشترى. وهذا ال  بالبيّع رادوأ .بَيّعا

 يكون
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واملع  ال اين الذي يرّد أتويله ما يف سريريريريريياق  رب ابن  .البيع وملَّا يلع   بيلهما برييِّعني مسجَّة ملن َيعل املتسريريريريرياومني
مس ثلا به اَّسريريني بن  دريس عن  م  بن ر ْمح عن الليث بن سريريع  عن انفع عن ابن عمر أن  عمر ، وهو ما

  يار ما مل يتفرقا ،  ال أن خيتِّ أمس  ا صريريريامسبه ، فإذا قال له :  البرييِّعان»قال :  وسلللمعليههللاصلللىاللا 
ي ني أمس  ا أن يتفّرقا عن مكاَنما يلع   أبمس   ريريريريريريريري البيع أال تراه جعل «، و ن مل يتفرقا البيع ا   ف   وج 

وق   ريريريريريرمسه هذا  .البيع فيه ، وا  ر أن خيتِّ أمس  ا صريريريريريامسبه ، وال مع  للتخيت  ال بع  انع اد تبايعا الذي
 أبوضح من هذا ، فإن أرد  است صاء ما فيه فخذه من ذلك الكتاب.« املختصر»يف تفست مسروف 

ا بَسط الباع في الكرم ونحوه فال يقولون إالَّ كريم الباع وقال الليث : البَْوع والباع لغتان ، و لكنهم يسمون البُوع في الِخْلقة ، فأمَّ

 يبوع وهو بسط الباع في المشي ، واإلبُل تبوع في سيرها ، والرجل يبوع بماله إذا بسط به باع ، قال والبَْوع أيضاً : مصدر

 : وأنشد  باعه

 لريريريريري ريريريريريريري   ريريريريريفريريريريريريريه أن ألريريريريري ريريريريريى املريريريريريلريريريريريريريا  ومل أنريريريريريريريل 

  
 مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريال مريريريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريريريه وأبريريريريريريريريريريريريوع  

  
على  تبايعوا على المتابعة والطاعة. يقال : البيع الصفقة إليجاب البَْيعة بها في التجارة. وقال : يُتبايع : األشياء التي البِياعاتو

 : كنيسة النصارى. وجمعها البِيعةوقال  .البيوع ، والجميع المبيع : اسم يقع على البَْيعوقال :  ذلك األمر ؛ كقولك أَْصفَقوا عليه.

قلت : فإن قال قائل : فلم جعل هللا هدمها من الفساد  [40: الحج ] .(َوبَِيع  َوَصَلوات  َوَمساِجدُ )، وهو قول هللا تعالى :  بِيَع

مع كانت متعبّدات لهم والصوا البِيَع فالجواب في ذلك أن ؟وجعلها كالمساجد ، وقد جاء الكتاب بنسخ شريعة النصارى واليهود

لين وال مغيرين ، فأخبر هللا جّل ثناؤه أنه لوال دفعه الناس عن الفساد ببعض الناس  إْذ كانوا مستقيمين على ما أُمروا به غير مبّدِ

ء على المساجد ألن صلوات من تقدم من أنبيا البِيَع لهّدمت متعبّدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان. فبدأ بذكر

بني إسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفرقان ، وقبل تبديل من بّدل َوأَحدثت المساجد وسّميت بهذا االسم بعدهم ، فبدأ جل 

ر ذكر األحدث لهذا المعنى ، وهللا أعلم.  ثناؤه بذكر األقدم ، وأخَّ

، وكسروها في  البيع من البَْوع فضم الباء في عنبِ  وقد .البيع من بُْعن وقال بعض أهل العربية : يقال : إن رباع بني فالن قد

إذا  بُعن متاعا إذا كّن بائعات ، ثم تقول : رأيت إماء بِْعن البوع للفرق بين الفاعل والمفعول ، أال ترى أنك تقول : رأيت إماء

 كّن مبيعات ، فإنما يتبين الفاعل من الفاعل باختالف الحركات وكذلك من البوع.

سمعت العرب تقول ِصفنا بمكان كذا وكذا أي  ب من يجري ذوات الياء على الكسر وذوات الواو على الضم.قلت : ومن العر

 أقمنا به في الصيف وِصْفنا أيضاً إذا أصابنا مطر الصيف ، فلم يفرقوا بين فعل الفاعلين والمفعولين.
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يت أفصح من أََمة آل فالن ، قلت لها كيف كان وقال األصمعي : قال أبو عمرو بن العالء : سمعت ذا الرّمة يقول : ما رأ

 رواه هكذا بالكسر. المطر عندكم فقالت : ِغثْنا ما شئنا.

وا الباء شيأ من الرفع. بعن اإلماء قد: وروى ابن هانىء عن أبي زيد قال يقال  وكذلك الخيل قد قدن ، والنساء قد عدن من  أشمُّ

وا هذا كله شيأ من رفع ،   وقد قِيل ذلك ، وبعضهم يقول : قول.مرضهن أَشمُّ

عه أي ال تلحقون شأوه. وأصله طول خطاه. يقول ع.  انباعو باع وقال اللحياني : يقال : وهللا ال تبلغون تَبَوُّ العََرق  انباعووتبوَّ

يها لتساور وقال الشاعر   :إذا سال. قال وانباعت الحيَّة إذا بسطت بعد تََحّوِ

 انبياع الةجاع     َّه يلباع 
 ، يضرب مثالً للرجل إذا أَضبَّ على داهية. لينباع ومن أمثال العرب ، ُمْطِرق

 : أنا من غيري. وقال الهمذاني  بعته وقد للبيع الشيء إذا عرضته أبَعت الحراني عن ابن السكيت قال :

بريريريريريع   فريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريه  الء الريريريريريكريريريريريمريريريريرييريريريريريريريه ومريريريريرين يريريريريري 

  
َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس جريريريريريريريريريريوادان  ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياع    فريريريريريريريريريريريَ

  
ض  : وقال في قول َصْخر الهذلي  .للبيع أي بمعرَّ

 لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريح الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريع يريريريريريريريريريريريُو ر يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا

  
كريريريريريريريريريريريِ و   ه لريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريان قريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريل  انريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريري 

  
 وإن لم يسامح قلت : االينباع. وأجاب إليه. البيع لي إذا سامح في انباع يقال : قد .بالبيع قال انبياعه : مسامحته

 بمّد باعيه في طاعة هللا تعالى.إذا أمرته  بُْع بُعْ  أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال

 : إذا جنى. قال عوف  بعا : الجناية وقد البَْعو أبو عبيد عن أبي عمرو :بعا : 

وو  عريريريريريريريريريريريريريريْ  اْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريريريَ َّ بريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريت بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرمريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه وال بريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريراق    جريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .يَْبعى ، بعا يبعو يقال :

 استبعى يستبعيوفرسك أي أِعْرنيه ،  أبِعنِي: أن يستعير الرجل من صاحبه الكلب فيصيد به. قال ويقال  البْعو وقال األصمعي :

 : إذا استعار. وقال الكميت 

را يريريريريريريريا محريريريري    قريريريريريريري  كريريريريريريريادهريريريريريريريا  ريريريريريريريالريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريبريريريريعريريريريِ

  
  لريريريريوكريريريريريريريه  ريريريريري    الريريريريغريريريريريريريا   واهلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   

  
 كادها : أرادها. يِكت َوْكتاً.القرمطة في المشي وقد وَكت : والَهَضب : جري ضعيف. والَوْكت 

 : الرجل يأتي الرجل وعنده فرس فيقول : أعطنيه حتى أسابِق عليه. المستبِعي َسلََمة عن الفراء :

 أوعبو .استُوعب الشيء في الشيء ، كأنه يأتي عليه كلّه ، وكذلك إذا استؤصل الشيء فقد إيعابك : الَوْعب الليث :وعب : 

جميَع عمل  تَستوعب إن النعمة الواحدة»ويقال : استعوب الجراُب الدقيَق. وفي الحديث :  م إلى الغزو.القوُم : إذا خرجوا كلّه

 أُوِعب إذا»: ، وفي رواية أخرى « جْدُعه الديةُ  استُوعب في األنف إذا»في حديث مسند و، أي تأتي عليه.  «العبد يوم القيامة

 شيء اصُطِلم قال أبو عبيد ومعناهما : استؤصل. وكل .«َجْدعه
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 :وأنة  قول أيب اللجم     رجال   .موَع  فهو أوعبته ، وق  است وع و  أ وِع  فلم يريْبق مله  يء ف  
 َي ع من عاداه َجْ عا  موِعبا 

 : القوم إذا نفروا جميعاً  إيعاب وقال َعبِيد بن األبرص في

ِ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية أوعريريريريريريريريريبريريريريريريريريريوا  أ نريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريه أن بريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريى لريريريريريريلريريريريريريريا   لريريريريريريْ راء مريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريَ بريريريريريريوانريريريريريريري   وتريريريريريريكريريريريريريتريريريريريريَّ

  
، يعني أنه أحرى أن يخرج كل بقيّة في ذكره  للغُْسل أوعب قول حذيفة في الُجنُب : قال : ينام قبل أن يغتسل ؛ فهو قال : ومنه

 من الماء.

: إذا استفرغ  وعيب وركض .َوعيب: واسع. ويقال ِلَهِن المرأة إذا كان واسعاً :  وعيب ، وُوعاء َوِعيب وقال غيره : بيت

 ْضر كلّه.الحُ 

 ً ً  وقال ابن السكيت : جدعه َجْدعا بنو فالن َجاَلء  أوَعب وقد .موعبِين القوم كلهم إذا َحَشدوا جاءوا أوعبوأي مستأِصالً.  موِعبا

 فلم يبق منهم ببلدهم أحد.

 وهي استه. وبَّاعتهوأهمله الليث. أبو عبيد عن أبي زيد يقال : َكَذبت َعفَّاقته ومخذ محدفته وبع : 

 بها. وبَّعوعمرو عن أبيه : أَْنبَق فالن : إذا خرجت ريحهُ ضعيفة ، فإن زاد عليها قيل َعفَق بها ، 

اعة الصبي :  والغَاِذيَة. الوبّاعة قال : ويقال لَرمَّ

 ، ووبَّاغته ، ونَبَّاعته ، ونَبَّاغته. وبَّاعته كَذبت: مدرك الجعفري  وقال ابن الفرج : قال

 ابب العني وامليم

 ([وا يء)ع م ]
 عما ، عمي ، عام ، معا ، ماع ، وعم ، ومع : مستعمالت.

بين الربيضين حديث ابن عمر : مثل المنافق مثل الشاة  : إذا خضع وذّل. ومنه عما يَْعمو ثعلب عن ابن األعرابي : يقالعما : 

الُطول. :  العََماوقال :  [143النِّساء : ] (ُمَذْبَذِبنَي َبنْيَ ذِلكَ )، قال ومنه قوله جّل وعّز :  مرة إلى هذه ، ومرة إلى هذه تعمو :

 يقال : ما أحسن عما هذا الرجل أي طوله.

إذا سال وَهَمى  يَْعِمي الماءُ  َعَمى : الطوال من الناس. ويقال األعماء وقال أبو العباس : سألت ابن األعرابي عنه فعرفه. وقال :

 يَْهِمي مثله.

 ثالث لغات. اعتمىوواعتّم  يَْعِمي النبتُ  َعَمىوبكذا رماني ، من التُّهَمة. قال :  َعَمانيو: رام.  عامٍ  وقال المؤرج : رجل

 :وأنشد  بََد في أعاليها.على مثال الرمي : دفع األمواج القذى والزَ  العَْمي وقال الليث :

   ُّها ََُّب ا يريْعِمي به املوج  طاميا 
ً  بلُغامه على هامته َعَمى قال : والبعير إذا هدر  : . وأنشدني المنذري فيما أقرأني ألبي العباس عن ابن األعرابي َعْميا

مريريريريريريريريريريريى هبريريريريريريريريريريريا ا ل  مل يريريريريريريريريريريرينب و  عريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريرباء مريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريني طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق   لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ َ

 هبريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين ثريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  املريريريريريريريريري

  
 أَْعِمى إلى كذا َعَمْيت إذا سال. يقول : سال عليها اآلل. ويقال َعَمى يعِمي قال
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 وعِ ةه َعَ ةاان  :  ذا ذهبه  ليه ال تري  غته ، غت أنك تؤمُّه على اإلبصار واليتلمة. َعَمياان  
 .َعِمي يَْعَمى َعًمى : ذهاب البصر من العينين كلتيهما والفعل منه العََمى قال الليث :

، أرادوا َحْذو ادهامَّ يدهاّم ، فأخرجوه على لفظ صحيح ، وكان في األصل :  اعماَى يعماُي أعَمياء : وفي لغة أخرى : قال

ا بنوا اعمايا على أصل ادهامم اعتمدت الياء اآلخرة على فتحة الياء األولى فصارت أِلفاً  ادهاَمَم ، فاّدغموا الجتماع الميمين فلمَّ

ولذلك لم يقولوا : اعماّي مدغمة. وعلى هذا الَحْذو يجِري هذا كله  كن لإلدغام فيها َمَساغ كمَساغة في الميمين.، فلّما اختلفتا لم ي

قلت : وقول النحويّين على ما  في جميع هذا الباب ، إال أن يقول قائل تكلفاً على لفظ ادهاّم بالتثقيل : اعماّي فالن غير مستعمل.

 يل وسيبويه.حكاه الليث ، وأحسبه قول الخل

 : السيل ، وهما األبهمان أيضاً. األعمىو: الليل ،  األعمى وقال ابن األعرابّي :

 : وأنشد 

 وهريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريريريرياءك لريريريريريريريريريريريريريريألعريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريي

  
م    ن ولريريريريريريريريريريريريريريريريريألهبريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريني ومل َأظريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
قاَل َربِ  َلَ َحَشْرَتِِن )وروى سفيان عن ابن ُجَريج عن مجاهد في قوله :  قال : وهما األبهمان أيضاً بالباء لليل والسيل.

ة ، وقد كنت بصيراً بها. أعمى قال : [125طه : ] (َأْعمى َوَقْد ُكْنُت َبِصْياً   عن الحجَّ

قال : وكلّما ذكر هللا  .َعُمون وقوم،  عمٍ  ورجل عليه طريقُه إذا لم يهتِد لطريقه. َعِميوفالن عن ُرْشده  عِمي وقال نفطويه : يقال

ه يريد عمى القلب. قال هللا جّل وعّز  العََمى جلَّ وعزَّ  ا ال تَ ْعَمى اْْلَْبصاُر َولِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ): في كتابه فذمَّ فَِإِنَّ
 [.46الَحّج : ] (يف الصُُّدورِ 

عميْت : نعت على العين الواحدة ؛ ألن المعنى يقع عليهما جميعاً. تقول وال يقع هذا ال .عمياء وامرأة أعمى وقال الليث : رجل

 .َعْمياوات ، ونساء َعْمياوان عيناه ، وامرأتان

قال الفراء : عّدد  [72اإلسَراء : ] (َوَمْن كاَن يف هِذِه َأْعمى فَ ُهَو يف اآْلِخَرِة َأْعمى َوَأَضلُّ َسِبيَّلً )وقال هللا جّل وعّز : 

 (فَ ُهَو يف )، يعني في نعم الدنيا التي اقتصصناها عليكم ،  (َوَمْن كاَن يف هِذِه َأْعمى)م الدنيا َعلَى المخاطبين ، ثم قال : هللا نِعَ 

قال : والعرب إذا قالوا : هو أفعل منك قالوه في كل فاعل وفعيل وما ال يزاد في فعله  .(اآْلِخَرِة َأْعمى َوَأَضلُّ َسِبيَّلً )نعم 

شيء على ثالثة أحرف. فإذا كان على فعللت مثل زخرفت ، أو على افعللت مثل احمررت لم يقولوا : هو أفعل منك حتى 

وهللا ـ  نه لم يُرد به َعَمى العينين ، إنما أريد بههو أشد حمرة منك ، وأحسن زخرفة منك. قال : وإنما جاز في العمى أل: يقولوا 

 عمى القلب ، فيقال : فالن أعمى من فالن في القلب ، وال يقال : هو أعمى منه في العين ، وذلك أنه لّما جاء علىـ  أعلم
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جيزه يف مذه  أمحر ومحراء ت رك فيه أفعل مله ن كما ترك يف ك ت. قال : وق  تريْل ى بعض اللحويني ي ول : أ  
ي. وال ن ول محَِر وال بَِيض وال  األعمى واألعةريريريريريريى واألعرج واألُّرق ن ألان ق  ن ول : َعِمَي وَُّرِق وَعرِج وعةريريريريريريِ

ِفَر ، قال الفراء : وليس ذلك بةريريريريريريريريريريرييء ،  منا ي ليتر يف هذا    ما كان لصريريريريريريريريريريريامسبه فيه ِفْعل ي ّل أو يك ر ،  صريريريريريريريريريريريَ
ال ترى أنك ت ول : فالن أقُو من فالن ، وأ ل ن ألن قياُ ذا أ فيكون أفعل دليال  على ِقلَّة الةريريريريريريرييء وك رته ن

يزي  على قياُ ذا ، و اله يزي  على  اله ، وال ت ول لألعميني : هذا أعمى من ذا ، وال ملّيتني : هذا أمو  
 : من ذا. فإن جاء مله  يء يف  عر فهو  اّذ ن ك وله 

هريريريريريريريريم  ا املريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوك فريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريُو األمريريريريريريريريري   أمريريريريريريريريريّ

  
ا  لريريريريريريريريؤمريريريريريريريريا  وأ  ْر َل طريريريريريريريريبريريريريريريريريّ  بريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأولِئَك يُناَدْوَن ِمْن َمكاٍن )إذا كان أعمى القلب ، وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :  َعمٍ  ويقال : رجل

فهو مصدر يقال : هذا  (ًمىَوُهَو َعَلْيِهْم عَ )، وقال أبو ُمعَاذ النحوي : من قرأ  َعمٍ  قرأها ابن عباس : [44فُّصلَت : ] (بَِعيدٍ 

؛ فهو نعت ؛ نقول :  عمٍ  ومن قرأ: األمر َعًمى ، وهذه األمور َعًمى ؛ ألنه مصدر ، كقولك : هذه األمور ُشْبهة وِريبة ، قال 

 :ال يبصره ، ورجل أعمى في البصر. وقال الكميت : في أمره  عمٍ  ، ورجل َعِميَة وأمور عمٍ  أمر

   أال هل َعم  يف رأيه متأمِّل 
 :ومثله قول زهير 

 ولكل  من علم ما يف غ  عم  
 ؟: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات واألرض وسلمعليههللاصلىوفي حديث أبي َرِزين العُقَيلّي أنه قال للنبي 

 ، تحته َهَواء وفوقه هواء. َعَماء قال : في

 : السحاب ، قاله األصمعي وغيره وهو محدود. وقال الحارث بن ِحلِّزةَ : في كالم العرب  العََماء قال أبو عبيد :

رْدى بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا أصْ و   كريريريريريريريريريريريريأنَّ املريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريون تريريريريريريريريريريريريَ

  
م يريريريريريريلريريريريريريجريريريريريريرياب عريريريريريريلريريريريريريريه الريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريرياء    َم ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريَ

  
يقول : هو في ارتفاعه قد بلغ السحاب ، فالسحاب ينجاب عنه أي ينكشف. قال أبو عبيد : وإنما تأّولنا هذا الحديث على كالم 

ا في البصر فمقصور ، وليس هو من هذا الحديث في  العمى العرب المعقول عنهم ، وال ندري كيف كان ذاك العََماء. قال : وأمَّ

 شيء.

أنه قال في تفسير هذا الحديث. ولفظه : إنه كان في عمى مقصور. قال ـ  َولم يعزه لي إليه ثقةـ  الهيثم قلت : وقد بلغني عن أبي

 قال : والمعنى : أنه كان حيث ال يُدركه عقول بني آدم ، وال يَبلغ كنههَ وصف. .َعًمى وكّل أمر ال تدركه القلوب بالعقول فهو

ممدود ، وهو السحاب وال يُدرى كيف ذلك العََماء بصفة تحُصره وال نعٍت  العماء ُعبيد أنهقلت أنا : والقول عندي ما قاله أبو 

ي هذا القول قول هللا جّل وعّز :  فالغمام  [210البَقََرة : ] (َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ َأْن َيَْتِيَ ُهُم هللاُ يف ظَُلٍل ِمَن اْلَغمامِ )يَحّده. ويُقَّوِ

 إاّل أنا ال ندريمعروف في كالم العرب ، 
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كيف الغماُ الذي أييت هللا جّل وعّز يُو ال يامة يف ظ َلل مله فلحن نؤمن به ، وال نكيِّف صريريريريريريريريريريريريريريفته. وكذلك 
: السريريريريريحابة الك يفة امل ِب ة. قال وقال بعضريريريريريهم : العماءأب  الَعَماية سريريريريريائر صريريريريريفا  هللا جّل وعّز. وقال الليث :

ال بعضهم : هو الذي ق  هراق ماءه وملّا يت  ع ت  ع اجلَْفل. والعرب العماء : الذي ق  مَحَل املاء وارتفع. وق
عماءأب : ت ول : أ   برد الةتاء مَشَاٌل ِجْربياء يف غّ   اء ،  ه ظّل َعَماء. قال : وي ولون لل  عة الك يفة 

ان  ريريريريريريرييأ فتلّبسريريريريريريريه على  نسريريريريريريري تري َعمِّي : أن التعميةو ، قال : وبعض يلكر ذلك وَيعل العماء ا ا  جامعا . قال : 
 :وأنة   َعَمى    ع األعماءو قال :  عليه تلبيسا .

 بل  عاِمَية أعما ه و   
 والواحدة : األرضون المجهولة. المعاميو: ال يُهتدى فيه.  َعًمىومجاهله. بلد َمْجهل :  أعماؤهو: دارسة.  عاِميَة وقال غيره :

 في القياس ، ولم أسمع لها بواحدة. َمْعِميَة

 : : الذي ال يبصر طريقه. وأنشد  العاِمي وقال شمر :

 الأتتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريي لريريريريريريريريريريني جريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريا 

  
 بريريريريرأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك حنريريريريوي عريريريريريريريامريريريرييريريريريريريريا  مريريريريتريريريريعريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريا   

  
 : . ومكان أعمى : ال يُهتدى فيه. قال : وأقرأني ابن األعرابي عاِميَةو عمياءُ  قال : وأرض

ر ى عريريريريريريريرياىف الريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريا  كريريريريريريريريو   أنريريريريريريريريه مريريريريريريريرياء  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن أبريريريريريوال  املريريريريريخريريريريريريريا. الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوارب    مريريريريرين اأَلجريريريريريْ

  

َرَك األقريريريريريريريري ريريريريريريريريار بريريريريريريريرييريريريريريريريري  وبريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريه   عريريريريريريريريم   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّي بريريريريريريريريه املريريريريريريريريو   انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     مريريريريريريريريراريُّ خَمْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 َمْسلكاً. يريد الطريق ليس مبَيَّن األثر. عمٍ وطريقاً  عمٍ  َشَرك كما تقول َعمٍ  قال ابن األعرابي : قوله :

يَّة من قاتل تحت راية»وفي الحديث :   .«يغضب لعََصبة أو ينصر َعَصبة أو يدعو إلى عصبة فَقُتِل قُتل قِتلة جاهليَّة َعّمِ

األمر األعمى العصبية ال يستبين ما : ، قال  َعِميَّة وقال شمر : قال إسحاق بن منصور : سئل أحمد بن حنبل عّمن قُتل في

 القوم وقتل بعضهم بعضاً. يقول َمْن قتل فيها كان هالكاً.قال : وقال إسحاق : إنما معنى هذا في تحاُرب  وجهه.

يَّة وقال أبو زيد :  الدعوة العمياء فقتيلها في النار. الِعّمِ

ية وقيل : وقال شمر : قال أبو العالء : العََصبة : بنو العّم. والعََصبيَّة أخذت من العََصبة.  : الفتنة. وقيل الضاللة. العّمِ

 :وقال الراعي 

يَّة اللج    كما   يذود أ و الِعمِّ
 يعني صاحب فتنة.

 أبو عبيد عن أبي زيد يقال : لقيته َصكَّةَ ُعَمّي قال : وهو أشّد الهاجرة َحّراً.

 : ، وكأنه تصغير أعمى. قال وأنشدني ابن األعرابي  ُعَميّ  وقال شمر : هو

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّك هبريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريني الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريتأب غريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرا  

  
ا  لريريريريريريريريريرين  اّل ظريريريريريريريريريريالهلريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ّى ومل يريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريري 

  
 وقال غيره : لقيته َصكَّة ، ُعَمّي ، وَصّكة أعمى أي لقيته نصف النهار في شدَّة
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واإلنسريريان  ذا  رج نصريريف اللهار  وال ي ال ذلك  ال يف مَحَارَّأب ال يظ. اَّر. وع َمّي تصريريغت أعمى على ال  يم.
 كاألعمى.يف أ   اَّر مل يتهيأ له أن  أل عيليه من عني الةمس ، فأرادوا أنه يصت  

وكذلك اعتمته والعرب تقول : َعَما وهللا ، وأما  : اخترته. اعتمتيه أي قصدته. وقال غيره اعتمتيه اعتماءً  وقال أبو سعيد : يقال

 وهللا ، وَهَما وهللا ، يبدلون من الهمزة العين مّرة ، والهاء أخرى. ومنهم من يقول َغَما وهللا بالغين معجمة.

يَْمعو ، ومغا يمغو ، لونان أحدهما يقرب من اآلخر وهو أرفع  معا ممدود من أصوات السنانير. يقال : الُمعَاء قال الليثمعا : 

ئّي أبو عبيد عن األصمعي : إذا أرطب النخل كله فذلك ، وقد أمعى النخُل. قال : وقياسه أن تكون الواحدة َمْعوة  الَمْعو من الصَّ

 قال منه قد أمعت النخلة. ونحو ذلك قال الليث.ي: ولم أسمعه. قال : وقال اليزيدي 

ً  وقال النحويون هي كلمة تضّم الشيء إلى الشيء وأصلها عمرو عن أبيه : الماعي اللّين من الطعام. ً  وقال الليث : كنا معا  معا

 معناه : كنّا جميعاً.

ا ََنُْن ُمْستَ ْهِزُؤنَ )وقال الزجاج في قول هللا :  كنصب الظروف ؛ تقول : أنا  (َمَعُكمْ ): نَْصب  [14البَقََرة : ] (ِإَّنَّ َمَعُكْم ِإَّنَّ

 (ِإنَّ هللَا َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا)معكم ، وأنا خلفكم ، معناه أنا مستقّر معكم ، وأنا مستقّر خلفكم. وقال في قول هللا جّل وعّز : 

 أي هللا ناصرنا. [40التّوبَة : ] ( َمَعناال َُتَْزْن ِإنَّ هللاَ )أي هللا ناصرهم وكذلك قوله :  [128النّحل : ]

عة : يقول لكّل : أنا معك. قال : والفعل من هذا تأّمع الرجل واستأمع. قال : يقال للذي يتردد في غير  وقال الليث : رجل إمَّ

 صنيعة إّمعة.

عة.  وروي عن ابن مسعود أنه قال : أُْغُد عالماً أو متعلّماً ، وال تَْغُد إمَّ

عة الرجل الذي ال رأي له وال َعْزم ، فهو يتابع كّل أحد على رأيه ، وال يثبت على شيء. وكذلك قال أبو  عبيد : أصل اإلمَّ

عة في الجاهلية الذي  رة : وهو الذي يوافق كل إنسان على ما يريده. قال : وروي عن عبد هللا أنه قال : كنا نعّد اإلمَّ الرجل اإلمَّ

عة فيكم اليوم الُمْحِقُب الناس ِدينه. قال أبو عبيد : والمعنى األول يرجع إلى يَتْبع الناس إلى الطعام من  غير أن يُْدعى ، وإن اإلمَّ

 هذا.

 .«واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ِمعًى المؤمن يأكل في»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

قال أبو عبيد : نُرى ذلك لتسمية المؤمن عند طعامه ، فتكون فيه البركة ، والكافر ال يفعل ذلك. قال : وقيل : إنه خاّص لرجل 

كان يُكثر األكل قبل إسالمه ، فلّما أسلم نقص أكلُه. ويَْرِوي أهل مصر أنه أبو بصرة الِغفَارّي ، ال نعلم للحديث وجهاً غيره ؛ 

ه  وسلمعليههللاصلىمين َمن يَكثُر أكلُه ، ومن الكافرين من يقّل أكله ، وحديث النبي ألنا نرى من المسل ال ُخْلف له ، فلهذا ُوّجِ

 هذا الوجه.
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 ِمعًى المؤمن يأكل في»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  قلت : وفيه وجه ثالث أحسبه الصواب الذي ال يجوز غيره ، وهو أن

َمثَل ضربه للمؤمن ، وزهده في الدنيا وقناعته بالبُْلغة من العيش ، وما أوتي من الكفاية  «سبعة أمعاء واحد ، والكافر يأكل في

، وللكافر واتّساع رغبته في الدنيا وحرصه على جمع ُحَطامها ، ومنعها من حقّها ، مع ما وصف هللا الكافر من حرصه على 

فالزهد في الدنيا محمود ؛ ألنه من أخالق المؤمنين ، والحرص عليها وجمع الحياة ، وركونه إلى الدنيا واغتراره بُزخرفها ، 

َعَرضها مذموم ؛ ألنه من أخالق الكفار. ولهذا قيل : الُرْغب شؤم ، وليس معناه كثرة األكل دون اتساع الرغبة في الدنيا 

زيادة على الشبع في األكل داخل فيه ، ومثِل والحرص على جمعها ، فالمراد من الحديث في َمثَل الكافر استكثاره من الدنيا وال

 المؤمن زهُده في الدنيا وقلّة اكتراثه بأثاثها واستعداده للموت وهللا أعلم.

 .«واحدة ِمعًى المؤمن يأكل في»جاء في الحديث : وقال شمر : قال الفراء 

وثالث أمعاء ، ربما ذهبوا به إلى  معى يقال هذاأكثر الكالم على تذكيره ،  الِمعَى: واحد أعجب إلّي. قال  ِمعًىوقال الفراء 

 : التأنيث ، كأنه واحد َدّل على جمع. وقال القطامي 

وع رمسريريريريريلريريريريريي مسريريريريريني ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريه   كريريريريريريريأن ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَُّّا     مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريى جريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريرياو مسريريريريريريريريريريريوالريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريري 

  
 الحوايا كلها.وِمعَيان وأمعاء. قال وهو جميع ما في البطن مما يترّدد فيه من  ِمعًى وقال الليث : واحد األمعاء يقال :

 :شمر عن ابن األعرابي قال : األمعاء ما الن من األرض وانخفض. وقال رؤبة 

   حيبو    أصالبه أمعا ه 
 قال : واألصالب : ما َصلُب من األرض.

 وقال األصمعي : األمعاء : مسايل صغار.

 وقال أبو عمرو : يحبو أي يميل ، وأصالبه : وسطه ، وأمعاؤه : أطرافه.

 : : سهلة بين صلبين وقال ذو الرمة  ِمعَاة غير ممدود الواحدة أظن الِمعَى وقال أبو َخْيرة

لريريريريريريريْ  من جريريريريريريريانريريريريريريري  املَِعى   تراقريريريريريريري  بني الصريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى وامسريريريريريريريريف  مشريريريريريريريريا بريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريا  نريريريريريريريريزوهلريريريريريريريريا   مريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 من مذانب األرض ، كل ِمْذنب بالحضيض يناصي ِمْذنباً بالَسنَد. الِمعَى وقال الليث :

 الصلب.والذي في السفح هو 

ان في قيعانها َمَساَكاٍت للماء وإَخاذاً متحّوية تسمى األمعاء ، وتسمى الحوايا ، وهي شبه الغُْدران ، غير  قلت : وقد رأيت بالَصمَّ

 أنها متضايِقة ال َعْرض لها.

 .والَكِرش الِمعَى وربما ذهبت في القاع َغْلوة. والعرب تقول للقوم إذا أخصبوا وصلحت حالهم هم في مثل

 : وقال الراجز 

هريريريريريريريريريريريريريريذا الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريم املريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريري ْش     أيريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه عريريريريلريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء فريريريري ريريريريم وانريريريريكريريريريمريريريريش  

  

 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه كريريريريريريريري ريريريريريريريريُو أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريريوا أمريريريريريريريريرهريريريريريريريريم 

  
 الريريريريريريريكريريريريريريريرش و فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريحريريريريريريريوا مريريريريريريري ريريريريريريريَل املريريريريريريريعريريريريريريريى  
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ً  الماءُ  ماع قال الليث :ميع :   : وأنشد  يَميع إذا جرى على وجه األرض جرياً منبسطاً في ِهينَة. وكذلك الدم يَميع َمْيعا

س   مريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريه ذو لريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريري  َدهلريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريه َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريورَّس  

  

 يري بَّس و من ال ماء مائع 

 : شيء من العطر. الَمْيعةوقال  الشباب أوله وأنشطه. َمْيعةوالُحْضر  ميعة: وقال  .يميع . والسرابإماعة أنا أَمْعتهو

ً  وفي حديث ابن عمر أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : إن كان  فأِرقه ، وإن كان جاِمساً فأْلِق ما حوله. مائعا

ً  قال أبو عبيد في قوله : إن كان  ألنها سائلة. الَمْيعة أي ذائباً ، ومنه سميت مائعا

ن ، وقال هذا : من  تميَّع  حين سئل عن الُمْهل فأذاب فضَّة فجعلتإذا ذاب ، ومنه حديث عبد هللا تميّعوالشيء  ماع يقالُ  وتلوَّ

 أشبه ما أنتم راءون بالُمْهل.

 :. ومنه قول َعِدّي مائعة وقال غيره : يقال لناصية الفرس إذا طالت وسالت :

   يهزهز غصلا  ذا ذوائ  مائعا  
 أُراد بالغصن الناصية.

ً  : حول يأتي على َشتْوة وصيفة ويجمع العام قال الليث :عيم : ـ  عوم  :وأنشد  .عام : قد أتى عليه عاِميّ  . ورسمأعواما

   من أن  جاك طلل عامي   
 ً  .«معاومة نهى عن بيع النخل»وفي الحديث :  ومساناة أيضاً. معاومة ومسانهة ، وعاملته معاومة وقال أبو عبيد : أخذت فالنا

 ْرم أو الشجر سنتين أو ثالثاً فما فوق ذلك.وهو أن يبيع ثمر النخل أو الكَ 

ً  حملت: النخلةُ إذا َحَملت سنة ، ولم تحمل أخرى ، وكذلك سانَهْت  عاومت ويقال : ً و عاما  ال. عاما

 الثالث مّما مضى ، فصاعداً إلى ما بلغ العشر. العام ، ومعناه العَُويم وقال أبو زيد : يقال : جاورت بني فالن ذات

وقال في موضع آخر : هو كقولك : لقيته  .أعواموأي منذ ثالثة أزمان  العَُويم ابن األعرابي : أتيته ذات الُزَمين وذاتثعلب عن 

 مذ ُسنَيَّات.

م وقال ابن شميل : ً  وقّل حمله عاما الكرُم : حمل عوَّ  .عاما

 ك في الدَّين.: أن يَِحّل َدينك على رجل ، فتزيده في األجل ويزيد المعاومة وقال اللحياني :

 قال ويقال : هو أن تبيع زرعك بما يخرج من قابل في أرض المشتري.

م ، وشحم عام ُمِعيم ويقال :  .عام بعد عام : شحم ُمعَّوِ

 : وقال أبو َوْجَزة السعدّي 

ربريريريريريريريريه   تريريريريريريريريلريريريريريريريرياَدوا أبغريريريريريريريريبريريريريريريريرياش السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواد فريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
ا مريريريريريريريعريريريريريريريوِّمريريريريريريريا    يريريريريريريريّ  عريريريريريريريالفريريريريريريرييريريريريريريريف  قريريريريريريري  ظريريريريريريرياهريريريريريريريرن نريريريريريريريريَ

  
 ً ً  أي َشْحما ما  .معّوِ

ً  السكيت : يقال : لقيتهابن  في  تعوم في الماء ، واإلبل تعوم والسفينة : السباحة. العَْومواألّوِل.  عام أّوَل ، وال تقل : عاما

 سيرها. وقال الراجز

 هن  لَ ّو يريع من َعوما و   
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ً  وقال الليث : يسمى الفرس السابح اما  في جريه ويسبح. يعوم ، َعوَّ

 .عامات : الِمْعبَر الصغير يكون في األنهار وجمعها العاَمة عمرو عن أبيه قال

 .العاماتو العام تتَّخذ من أغصان الشجر ونحوه ، يُعبر عليها األنهار ، وهي تموج فوق الماء ، والجميع العامة وقال الليث :

 : هامة الراكب إذا بدا لك رأُسه في الصحراء وهو يسير. العامةوقال : 

 حتى أرى عليه عمامة. عامة ال أسمي رأسه قال : وقال بعضهم

، ويُدعى على الرجل فيقال : ما له  َعْيمى وامرأة َعْيمان وهو رجل يعام َعْيمة الرجل إلى اللبن عام الحراني عن ابن السكيت :

 هلكت ماشيته فيعاُم إلى اللبن.:  عامو، فمعنى آم : هلكت امرأته ،  عاموآم 

 عام ، فالعيمة شدة الشهوة للبن حتى ال يصبر عنه ، يقال : واألَيمة العَْيمة أنه كان يتعّوذ من وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 : طول العُْزبة. األيمةو: شدة العطش  الغيمةو .ِعيَامو َعيَامى يعام عيمة وقوم

ّل شيء من نحو هذا مما يكون مصدراً ِلفَْعالن وفَْعلى فإذا أنّثت المصدر َعيَماً شديداً. قال : وك ِعْمت َعْيمة وقال الليث : يقال

 فخفّف ، وإذا حذفت الهاء فثقّل نحو الَحيرة والَحيَر والَرْغبة والَرَغب والَرْهبة والَرهب ، وكذلك ما أشبهه من ذواته.

:  عام ُمِعيم اللبن وأصابتنا سنة أعامتنا ، ومنه قالوا :وقال غيره : أعامنا بنو فالن أي أخذوا حالئبنا حتى بَِقينا َعيَامى نشتهي 

 شديد العَْيمة.

 : وقال الكميت 

فريريريريريريريريريريريريريو  بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرياُ يريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريول لريريريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريريريريؤلريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْرجريريريريريريريريريريريل  

 
عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريري

 
 ن هريريريريريريريريريريريذا املريريريريريريريريريريري

  
 ويقال : أعام القوُم إذا قّل لبنهم.

ج أنه قال : طاب العَيَام أي طاب النهار ، وطاب الَشْرق أي الشمس وط  اب الهويم أي الليل.وروي عن المؤّرِ

ً و،  اعتام يعتام اعتياما وقد .ِعيَم وجمعها وقال األصمعي : ِعيمة كل شيء خياره.  إذا اختار. اعتان يعتان اعتيانا

 : وقال الّطرماح يمدح رجالً وصفه بالجود 

هريريريريريريريريريريريريريا نت أوراقريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوطريريريريريريريريريريريريرية َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريريا  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ومريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريري 

  
 : وقال أبو المثلّم الهذلي  العَْيم والغيم العطش.وقال أبو سعيد : قال أبو عمرو : 

وا  تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول أرى أ بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريفريريريريريريريريريّ

  
   ُ ا يريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريِ ث ر وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 قلت أراد : أنهم ِعيام إلى شرب اللبن شديدةٌ شهوتهم إليه.

 انعمي.َوعماً أي قلت لها :  أَِعم الدارَ  َوَعَمت يقال :: ذُكر عن يونس بن حبيب أنه قال وعم : 

 :وأنشد 

   ِعَما طللى   ْل على اللأي واسلما 
 قال يونس : وسئل أبو عمرو بن العالء عن
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 :قول عل أب 
 ِعِمى صبامسا  دار عبلة واسلمى و   

 فقال : هو كما يَْعِمي المطُر َويْعِمي البحر بَزبَده ، وأراد كثرة الدعاء لها باالستسقاء.

 يَْعمي إذا سال أو رمى. َعَمى إذا سال فحقّه أن يُروى : واعمى صباحاً ؛ فيكون أمراً منيعِمي  َعَمى قلت : إن كان من

صباحاً : أن معناه : أنِعم صباحاً ، كذلك أخبرني أبو الفضل عن ثعلب عن ابن  عم قلت : والذي سمعناه وحفظناه في تفسير

 صباحاً بمعنى واحد. ِعمْ واألعرابي ؛ قال : ويقال : أنعم صباحاً 

قلت : كأنه لّما كثر هذا الحرف في كالمهم حذفوا بعض حروفه لمعرفة المخاطب به. وهذا كقولهم : ال ُهّم ، وتمام الكالم اللهم 

 ، وكقولهم : لهنََّك ، واألصل هلل إنك.

 أهمله الليث.ومع : 

 الُدفعة من الماء. الومعةوالَوْعمة : ظبية الجبل ، : وروى أبو العباس عن ابن األعرابي 
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 ابب لفيف العني
 (.مستعمالت)عوى ، عا ، عى ، عيي ، وعى ، وعوع ، وع ، عّو. 

 وهو صوت تمّده وليس بنبح. تَْعوي ُعَواء الكالُب والسباع عوت قال الليث :عوى : 

 .يَْعِوي أبو عبيد عن أبي الجراح قال : الذئب

 : بّي وأنشدني أعرا

 هريريريريريريريريريريريريريريريريريذا أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريّق مريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريزل  لريريريريريريريريريريريريريريريريري ك 

  
ِوي   عريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريراب يريريريريريريريريريبريريريريريريريريريكريريريريريريريريريي و الريريريريريريريريريذئريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَ

  
وأصله الرجل يبيت بالبلد القفر فيستنبح الكالب بعُوائه  .أَْعِوهْ  لم َعَويت ومن أمثالهم في المستغيث بمن ال يغيثه قولهم : لو لك

 .أَْعِوهْ  لم َعَويت ليندّل بنُباحها على الحّي. وذلك أن رجالً بات بالقَْفر فاستنبح ، فأتاه ذئب ، فقال : لو لك

 رأس الناقة إذا ُعْجتها ، َعَويتواللّي. قال : : في كل شيء  العَيُ و .العَيّ  والمصدر الحبَل إذا لويته. َعَويت وقال الليث : يقال

 بَُرتها في سيرها إذا لوتها بَخْطمها. تَْعِوي والناقة .فانعوى

 :وقال رؤبة 

َى مستوفضا  وفضا     تعوي الرب 
ً  َعَوى قال : ويقال للرجل إذا دعا قوماً إلى الفتنة :  .فاستُْعُووا قوما

 القوَم ، ويستغويهم أي يستغيث بهم. يستعوي أنه قال : هووأخبرني المنذري عن أبي طالب عن سلمة عن الفراء 

 الكالب. تعاوت وقد .يَْعِوينوإلى الكالب إذا َصَرفت  تَْعِوي : الكلبة المستحرمة الُمعَاوية وقال الليث :

 بنو فالن على فالن وتغاَوْوا عليه إذا تجّمعوا عليه ، بالعين والغين. تعاوى ويقال

ىوقال :   : نجم من منازل القمر ، وهو من أنواء البرد. مقصور العَوَّ

اء وقال ساجع العرب : إذا طلعت الء. العَوَّ  ، وَجثََم الشتاء ، طاب الّصِ

يت اء وقال ابن ُكناسة : هي أربعة كواكب : ثالث مثفَّاة متفرقة ، والرابع قريب منها كأنه من الناحية الشأميّة ، وبه ُسّمِ ،  العَوَّ

ا انفرد. قال :  يَْعِوي الثوب إذا لويته ، كأنه عويت الذئب. قال : وهو من قولك : ُعَواء ها منإلي يَْعِوي كأنه في  العّواءولمَّ

 الحساب يمانية. وجاءت مؤنثة عن العرب.

ماك الرامح ، وال يجعل  أمية.يمانية ؛ للكوكب الفرد الذي في الناحية الش العَّواء قال : ومنهم من يقول : أول اليمانية الّسِ
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اء وقال ابن هانىء : قال أبو زيد : ْعرى مقصور. العَوَّ  ممدود ؛ والجوزاء ممدود ، والّشِ

ةو العََوى وقال الليث :  لغتان ، وهي الُدبُر. العَوَّ

 : وأنشد 

وَّاهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريم   قريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريوارون عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَّاهتريريريريريريريريريريريريريم أظريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرير  و بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريي    عريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى وقال اآلخر في ة بمعنى العَوَّ  :  العَوَّ

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري د  الريريريعريريري ريريريريريريريْ  أو بريريريريريريريّه طريريريريريريرياو فريريريهريريريال 

  
ْ  و   تريريريريريريريَ فريريريريريرج الريريريريري ريريريريريَ ر ج الريريريريريعريريريريريوَّى كريريريريريمريريريريريريريا يريريريريري  فريريريريريْ  مل تريريريريريريَ

  
اء وقال شمر : خمسة كواكب كأنها كتابةُ أِلف ، أعالها أخفاها. ويقال : كأنها نون. وتدعى َوِركي األسد ، وعرقوب األسد.  العَوَّ

وطلوعها الثنتين وعشرين ليلة تخلو من أيلول ، والعرب ال تكثر ذكر نوئها ، ألن السماك قد استغرقها وهو أشهر منها 

 وسقوطها الثنتين وعشرين ليلة تخلو من آذار.

 : وقال اْلُحَصينّي في قصيدته التي يذكر فيها المنازل 

ّوا ه و   انريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ  انريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريع    تريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريريريري 

  
اء ومن سجعهم فيها : إذا طلعت  العراء ، وَشنَّن السقاُء.ضرب الِخبَاء ، وطاب الهواء ، وُكِره  العَوَّ

ى قلت أنا : من قصر  الكلب ، والمد فيها أكثر. يعِوي من تعِوي شبَّهها باست الكلب ، ومن مّدها جعلها العَوَّ

 إذا لواها. عواهاوويقال َعفَت يده 

ً  الناقة البَُرة إذا لوتها عوت وقال أبو مالك : وهاوالقوم صدور ركابهم  َعَوىو. َعيّا  إذا عطفوها. َعوَّ

يت أبو عبيد عن الكسائي :  عن الرجل إذا كذَّبت عنه ورَدْدت. َعوَّ

ة أبو عبيد عن أبي زيد : ةُ  العَوَّ  الصوت.: والَضوَّ

 .يُْعَوى يُْنَهى والوقال األصمعي : يقال للرجل الحازم الجلد : ما : الذئب :  العَِويّ  ثعلب عن ابن األعرابي : قال

ً  الشيء َعْويت وقال أبو العميثل :  إذا أملته. َعيّا

 القوس : عطفها. َعَوىو، ولويتها لَيَّة ،  َعيّة العمامة َعَويت وقال الفراء :

ة جمعُ  العَوُّ  وقال ابن األعرابي :  ، وهي أم ُسَويد. َعوَّ

 : وعاِء ، كّل ذلك يقال. عايْ و،  وْ عَ  وربما قالوا : مقصور زجر الَضئِين.« عا»وقال الليث 

ً  .عاعاةو َعاَعى يُعاعي معاعاة والفعل منه :  : وأنشد  ِعْيعَاءَ و َعْيعَى يعيعى عيعاةو،  َعْوعى يُعوِعي عوَعاة ويقال : أيضا

ّرِق و    ن ثريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريايب مريريريريريريريريريريريريرين ثريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياب  ريريريريريريريريريريريريري َ

  
اع  و   عريريريريريريريريَ  انعريريريريريريريريق و مل أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريريرهريريريريريريريريا مريريريريريريريرين مريريريريريريريري 

  
به  َعيَ  به ومن العرب من يقول أعيا: باألمر إذا عجز عنه. وال يقال ـ  بياءينـ  فالن َعيي أبو حاتم عن األصمعي :َعيَِي : 

ً  قال : وتكلَّمت حتى .أعييت إعياء فيدغم. ويقال في المشي :  . وإذاَعيِيت ِعيّا
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 :، وقال اللابغة  َعِييّ  وأان عِييه أرادوا عالج  يء فعجزوا ي ال :
  لربع من أمس    َعّيه جوا   وما 

 :  َعييَ  جواباً. وأنشد لشاعر آخر في لغة من يقول أعيت قال : وال ينشد :

س  و  مريريريريريريْ هريريريريريريَ بريريريريريريلريريريريريريرياهريريريريريريم فريريريريريريوارس كريريريريريريَ ىتَّ مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريَ

  
 مَسيري وا بعريريريريريريري مريريريريريريريا مريريريريريريرياتوا من الريريريريريريري هر أعصريريريريريريريريريريريريريريريرا 

  
ار  أعياني ، ويقال : أعيانيوعليَّ هذا األمر ،  أعيا ويقال :  :َعيَاؤه. قال الَمرَّ

 أْعَيه أن  ي  ر قى لراقي و   
 به بعيره وأَذّم ، سواء. أعيا ويقال :

 :بوزن فعيل ، وقال العجاج  َعييّ  قال : وفيه لغتان رجل العَيِ  تأسيس أصِله من عين وياءين وهو مصدر الِعيّ  وقال الليث :

   ال طائش قاٌق وال َعيّي  
ً  عن ُحّجته َعيَِي يَْعيَا ، قال : ويقال : َعيّ  وهو أكثر من بوزن فَْعل ، َعيُ  ورجل  كلُّ يقال ؛ مثل َحيي يحيا وَحّي. َعَي يعياو عيّا

 والرجل يتكلّف عمالً فيَْعيا به ، وعنه ، إذا لم يهتِد لوجه عمله. [42األنفال : ] (َوَُيْىي َمْن َحيَّ َعْن بَ يِ َنةٍ )قال هللا جّل وعّز : 

 : . قال وأنشدني بعضهم َعيُّوا : َعيّ  سلمة عن الفراء : يقال في فعل الجميع من

ّي كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا ْ ن بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا عريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريَِ

  
   ْ وا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ و لريريريريريَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريُّ  أ ريريريريريريرياريريريريريريس عريريريريريَ

  
 : وقال آخر 

 مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريذيريريريريريريريريرين  ذا قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريري يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  

  
وا   يريريريريريريُّ بريريريريريريواو عريريريريريريَ غريريريريريريِ ثريريريريريريلريريريريريريرياهريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن حنريريريريريرين مسريريريريريريري َّ

  
وأنشدني : ومن العرب من أَْدَغم في مثل هذا قال : ويُحيى. قال  يُْعي قال : وإذا سكن ما قبل الياء األولى لم تدغم كقولك : هو

 : بعضهم 

 فريريريريريريريكريريريريريريريأَنريريريريريريريا بريريريريريريريني الريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريكريريريريريريرية

  
ي    عريريريريريريريريريِ  متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ أب بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريتريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو إسحاق : هذا غير جائز ِعند ُحذّاق النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف.

اء على اإلظهار في قوله :  األعراف : ] (ُُيِْيي َوُْيِيتُ )قلت : والقياس ما قال أبو إسحاق ، وكالم العرب عليه. وأجمع القُرَّ

158.] 

: أن تداخل كالماً ال يَهتدي له صاحبُك ، قال  المعاياة: وقال  .ُمْعي ، وأنا فأعييت مشيت: تقول  : الكالل. اإلعياء وقال الليث :

 : الذي ال يَهتِدي لضراب َطُروقته. قال : وكذلك هو في الرجال. العَيَاياء : والفحل

 ه داء.، طباقاء ، كّل داء ل عياياء قلت : وفي حديث أّم زرع : أن المرأة السادسة قالت : زوجي

 من اإلبل : الذي ال يَْضرب وال يُْلقح ، وكذلك هو من الرجال. العيَاياء قال أبو عبيد :

 : اْلُحْمق. العَيَاء : الذي ال دواء له قال ويقال : أيضاً الداء العَياء وقال الليث : الداء

 حياء الناقة وجمعه أحياء.:  وهو الذي ال يُحسن أن يضرب. وقالوا .أَْعياء وِجَمال َعياء وقال أبو زيد : جمل

 .أعيانيوعليَّ ذلك  أعياوباألمر وعيِيته ،  َعيِيت وقال شمر :
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 عنه. َعيِيتوهذا األمر أن أَضبِطه ،  أعياني وقال الليث :

ً  عيِيت وقال غيره : عن اإلخبار عنه إذا  تعيا وفالن ال يَْعياه أحد أي ال يجهله أحد ، واألصل في ذلك أن أي جهلته. أْعياه فالنا

 :سئلت ، جهالً به. وقال الراعي 

   َيْسأَْلن علك وال يعياك مسؤول 
. ويقال : عاعى بالغنم وحاحى ِعيعاًء عياء مثل َعيِيّ  : َحّي من العرب والنسبة إليه أْعيَِوّي. وداء أَْعيا أي ال يجهلك. وبنو

 وِحيَحاًء ؛ وهو زجرها.

ً  الحديثَ  وعى أبو عبيد عن األصمعي :وعي :   فهوـ  باأللفـ  الِوَعاء يوعيه إيعاء الشيء في أوعىوإذا حفظه.  يعيه َوْعيا

 .ُموًعى

 .اإلَعاء يقال له : الِوَعاءوقال 

: قيل ـ  وهو االعوجاجـ  أبو عبيد عن أبي زيد : إذا َجبَر العظُم بعد الكسر على َعثْمٍ  : حفظ القلب للشيء. الَوْعي وقال الليث :

ً وعى   ، وأََجر يأِجر أَْجراً ، ويأُجُر أُُجوراً. يعي َوْعيا

 : وقال أبو ُزبَيد 

ل  لريريريريريريريريرية يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريزايريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريري 

  
ى مريريريريريريرين بريريريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا قريريريريريريري   ريريريريريريريرّبا   تريريريريريريري ريريريريريريريول َوعريريريريريريريَ

  
ً  اْلَجْرحُ  َوَعى وقال أبو زيد : إذا سال القيح من الُجْرح قيل :  ة.والَوعيى هو القيح. ومثله الِمدَّ : . قال يَِعي َوْعيا

 جايئته أي مدَّته. وعت قال : وقال أبو الدقيش : إذا الكسر والِمدَّة مثله. َوْعيِ  وقال الليث في

 اليتيم ووالي اليتيم ، وهو الذي يقوم عليه. واعي وقال األصمعي : يقال بئس

 كلها الصوت. الَوَعىو الَوْعيو الواعية أبو عبيدة عن أبي عمرو :

وإذا : جلبة أصوات الكالب والصيد قال : ولم أسمع لهما فعالً. قال  الَوَعىوقال :  الُصَراخ على الميت. الواعية وقال الليث :

 ، الهاء عماد للوقوف لخفّتها ؛ ألنه ال يستطيع االبتداء والوقوف معاً على حرف واحد. ِعهْ  قلت الوعي أمرت من

 عن كذا أي ال تماسك دونه. وْعيَ  ، والأي بُّد  َوْعي الحراني عن ابن السكيت يقال : ما لي عنه

 : رجال أي في رجال كثير. وقال ابن أحمر  َوْعي وقال النضر : إنه لفي

ن فريريريريريريريرج راكريريريريريريريس  ي عريريريريريريريَ  تريريريريريريريواعريريريريريريري ن أن ال َوعريريريريريريريْ

  
ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  رن عريريريرين ذاك مريريريريَ ن ومل يريريريريغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريرير مسريريريريْ

  
: نعت حسن. ورجل  َوْعوع خطيبوتقول : هي من أصوات الكالب ، وبنات آَوى. قال  الَوْعوعة قال الليث :: (وعوعـ ) وعع

 :: نعت قبيح. وقالت الخنساء  َوْعواع ِمهذار

   هو الَ ْرُ واللِسن الوعوع  
 :: الجلبة وأنشد  الَوْعواعوقال 

   تسمع للمرء به َوْعواعا 
 :وأنشد شمر ألبي ذؤيب 

 الِعت و   وعال يف ك بَّة الوعواع 
 قال : وال يُكَسر واو .الَوعواعو الوعوعة . والمصدروعوعة الكلبُ  وعوع فيقال :وقال الليث : يضاعف في الحكاية ، 

 كما تكسر الزاي من الزلزال الوعواع
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وكذلك مسكاية اليريْعيعة واليريْعياع من ِفعال الصريريريريريريريريريبيان  ذا رمى أمس هم : وحنوه ن كراهية للكسريريريريريريريريريرأب يف الواو. قال 
الةريريريرييء    صريريريريّا   ر ن ألن الياء ِ ْل تها الكسريريريرير ، فيسريريريريت بحون الواو بني كسريريريريرتني ، والواو ِ ل تها الضريريريريم ، 

 : فيست بحون الت اء كسرأب وضمة فال    ا يف كالُ العرب يف أصل البلاء ، وأنة  
 تريريريريريريريري اوهلريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريهريريريريريريريريامريريريريريريريرية يريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريرياع

  
َذر    لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريي ومريريريريريريريريريا تريريريريريريريريري   أيريريريريريريريريري ي األواُّع مريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريري 

  
 : الديدبان يكون واحداً وجمعاً. الوعوع عمرو عن أبيه :

 ابن آوى. الوعوعو: الرجل الضعيف.  الوعوعوقال :  .الَوْعوع أبو نصر عن األصمعي الديدبان يقال له

 : : الِخفاف األجرياء. وقال أبو كبير  الوعاوع غيره :األشّداء ، وأّول من يغيث. وقال  الوعاوع وقال أبو عبيدة :

فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريون عريريريريريريريريرين املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف  ذا رأوا  ال َيريريريريريريريريري 

  
ا  املريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل    أ و  الريريريريريريريريريوعريريريريريريريريرياوع كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  
 صوت الذئب. العاعاء عمرو عن أبيه قال :

فالن َجْدع أنفه  أوعىوفالن من فالن حقّه إذا أخذه كله ؛  استوعى : الحافِظ الكيس الفقيه. وتقول الوعيُ  وقال ابن األعرابي :

: أصوات الناس إذا  الوعاوع وقال األصمعي : .«جدُعه الديةُ  استُوعي في األنف إذا»إذا استوعبه. وفي الحديث :  استوعاهو

 : أيضاً. وقال ساعدة الهذلي  َوَعاِوع ، وعوعوا َحَملوا. ويقال للقوم إذا

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أفريريريريريريلريريريريريريرياء عريريريريريريمريريريريريريرو وكريريريريريريرياهريريريريريريريل 

  
زٌي وعريريريريريريريريريرياوع   زَا مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم غريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريَ

  
 : : موضع. ويقال عيّع القوم تعييعاً إذا عيُّوا عن أمر قصدوه. وأنشد  الوعواعو

 مس  ريريريريريريريه  على  ريريريريريريريريريريريريريريريقِّ الةريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريال وعّيعوا

  
ِف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريارب   و  َر ع   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريري  ريريريري 

  
 الحّط : االعتماد على السير.

 وغوغاتهم إذا سمعت لهم لَّجة وصوتاً.وقال األصمعي : سمعت عوعاة القوم ، 

 آخر لفيف العين والمنة هلل في تيسير ما يسر.
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 كتاب الرابعي من حرف العني
 قال الخليل بن أحمد : الرباعي يكون اسماً ويكون فعالً ، وأما الخماسي فال يكون إاّل اسماً ، وهو قول سيبويه ومن قال بقوله.

 ابب العني واحلاء]

 [ع ح
، فذكرته لشمر بن َحْمَدَوْيه ، وتبّرأت إليه من  َجْحلَْنَجع وقال أبو تراب : كنت سمعت من أبي الَهَمْيَسع حرفاً ، وهو جحلنجع :

معرفته ، وأنشدته فيه ما كان أنشدني ، قال : وكان أبو الَهَمْيَسع ذكر أنه من أعراب َمْدين ، وكنا ال نكاد نفهم كالمه ، فكتبه 

 : تي أنشدني شِمر ، واألبيات ال

ِك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريوب املريريريريريريري مريريريريع    ين متريريريريلريريريريعريريريريي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريوبريريريريريريريَ

  
ع   عريريريريريْ ريريريريريَ ِ  الريريريريري ريريريريريريَّ  َيريريريريريري عريريريريريلريريريريريى ا ريريريريريريري  كضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريْ

  

لريريريريريلريريريريريجريريريريريع  حريريريريريْ  مريريريريرين طريريريريريمريريريريريحريريريريريريرية صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريتهريريريريريريريا جريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريريريري ول   لريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوع    مل حَيْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي الكوَر الِمْحضى.  قال وكان يُسّمِ

المطر بمعنى اثعحنجر : إذا مال وكثر وركب  اثعنجح قال أبو تراب : وسمعت عتير بن غرزة األسدي يقول ::  [ثعجح]

 : بعُضه بعضاً ، فذكرته لشمر فاستغربه حين سمعه وكتبه ، وأنشدته فيه ما أنشدني عتير لعدّي بن علّي الغاضري في الغيث 

ا ْوٌن تريريريريريريريريريريريريريرى فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريروا  د َّريريريريريريريريريريريريريّ  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّمسريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اان وبريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريريأن جريريريريريريريريريريِ

  

حريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  ذا مريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريري 

  
 ا  مريريريريريريريا ه فريريريريريريرياثريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريجريريريريريريحريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريّ و  

  

 ابب العني واهلاء]

 [ع ه
إذا  (1)[يقال]وسألته عن تفسير كنيته ، فقال :  .الَخْيَهْفعى وقال أبو تراب أيضاً : سمعت أعرابيّاً من بني تميم يكنى أباخهفع : 

مع ، وإذا وقع الكلب على الذئبة جاءت وليس هذا على أبنية أسمائهم مع اجتماع  .بالخيهفعى وقع الذئب على الكلبة جاءت بالّسِ

 ثالثة أحرف من حروف الحلق.

م قلت : وهذه حروف ال أعرفها ، ولم أجد لها أصالً في كتب الثقات الذين أخذوا عن العرب العاربة ما أودعوا كتبهم ، ول

 .(2)أذكرها وأنا أُحقُّها ، ولكني ذكرتها استنداراً لها ، وتعّجباً منها ، وال أدري ما صّحتها 

__________________ 
 (. هفع)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
ومل أذكرها أان هلا مع هذا ال ول  الَّ ل الَّ يذكرها ذاكر أو »بع  هذه العبارأب :  (189/  2ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جحللجع)« اللسريريريريريريريريريان»( جاء يف 2)

 .«يسمعها سامع فييتّن هبا غت ما ن له فيها ، وهللا أعلم
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وقال ابن المظفر : قال الخليل بن أحمد : سمعنا كلمة شنعاء ال تجوز في التأليف. قال : وسئل أعرابي عن ناقته فقال عهعخ : 

 قال : وسألنا الثقات من علمائهم ، فأنكروا أن يكون هذا االسم من كالم العرب. .العُْهعُخ ترعى تركتها

 قال : وقال الفذّ منهم : هي شجرة يُتَداوى بها وبورقها. قال وقال أعرابي آخر : إنما هي الُخْعُخع.

 قال الليث : هذا موافق لقياس العربية والتأليف.

العين إذا  علهضتورأس القارورة إذا عالجت ِصَمامها لتستخرجه. قال :  َعْلهضت ث : تقولقال اللي:  [علهصـ  علهض]

 منه شيأ إذا نلت منه شيأ. علهضت: والرُجل إذا عالجته عالجاً شديداً. قال  علهضتواستخرجتها من الرأس ، 

لصاد. أخبرني المنذري عن أبي مقيداً بالضاد والصواب عندي ا« العين»رأيته في نسخ كثيرة من كتاب  علهضت قلت :

القارورة بالصاد أيضاً إذا  علهص: « اللحياني !نوارد»ِصَمام القارورة. وفي :  الِعْلهاص العباس عن ابن األعرابي قال :

 استخرج ِصَمامها.

ام وغيره : ويَْعنُف بهم  هصهميعل والعلفصة والعرعرة في الرأي واألمر. وهو العَْلهصة وقال شجاع الكالبي فيما روى عنه عوَّ

 ويقَُسرهم.

 جرافض جرامض وهو الثقيل الوخم. ُعالهض رجل« : كتابه»وقال ابن دريد في 

 قلت : قوله : رجل عالهض منكر. وما أراه محفوظاً.

 :الطويل الممشوق. قال العجاج :  الِهْجَرعومن وصف الكالب الَسلُوقيِّة الِخفاف.  الِهْجَرع وقال الليث :هجرع : 

   أسعر ضر   أو ط َوا ال هجرعا 
 : : الطويل األحمق من الرجال. وأنشد  الِهْجَرعوقال 

 ألقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريتِهريريريريريريريريريرياو 

  
جريريريريريريريريريرع   و  ولريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس هبريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء ال رِ ريريريريريريريريريْ

  
 بكسر الهاء : الطويل. الهجرع وروى أبو عبيدة عن األصمعي :

 قال : وقال أبو نصر : سألت الفراء عنه فكسر الهاء وقال : هو نادر. .َهجرعو ِهجرع للطويل :وقال شمر : يقال 

 بكسر الهاء ، وَهْرَجع بفتح الهاء : طويل أعوج. ِهْجَرع وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي : رجل

من  الهجنع: و. قال َهَجنَّعة والنعامة .َهَجنَّع به قوة بعدُ : الشيخ األصلع. قال : والظليم األقرع و الَهَجنَّع وقال الليث :هجنع : 

 أوالد اإلبل ما نُتج في َحَماّرة الصيف قلما يسلم من قََرع الرأس.

 العظيم الطويل. الهجنع وقال أبو عبيد :

فيُمضغ ويبلع ، وكان ذلك من مآكل أن يؤخذ الِجلد ، فيقّدم إلى النار حتى يلين ، :  الُمعَْلَهج ثعلب عن ابن األعرابي :علهج : 

 القوم في المجاعة.

 :: الرجل األحمق الَهِذر اللئيم. وأنشد  الُمعَلهج وقال الليث :
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 فريريريريريريكريريريريريرييريريريريريريف تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريرييريريريريريري  وأنريريريريريريريه مريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريج 

  
ل   كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريْ  األانمريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريَ ذارِمريريريريريريريريريرية جريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريري 

  
 : ي ُجُشوبَِة مطعمه وأموره. وقال حسان تقول : إن فيه لُعْنُجِهيَّة أي جفوة ف قال والعُْنُجه : الجافي من الرجال.عنجة : 

ةِ و  يريريريريريريريَّ هريريريريريريِ جريريريريريري  لريريريريريريْ  مريريريريريرين عريريريريريريرياش مريريريريريريلريريريريريريريا عريريريريريريرياش يف عريريريريريري 

  
يتريريريف مريريرين عريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه املريريريتريريريلريريريكريريريريريريريّ    عريريريلريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :وقال رؤبة 

    ل فع ع  َدْرء كل ع ْلجه  
 قال : والعُْنُجهة : القنفذة الضخمة.

 وعظمة.وقال الفراء فيما يروي عنه أبو عبيد : فيه عنجِهيَّة وُعْنجهانية أي كبر 

 : صديق الرجل الُمْعِرس الذي يجري بينه وبين أهله في إعراسه بالرسائل ، فإذا بنى بها فال العُجاهن وقال الليث :عجهن : 

 :وقال الكميت  .ُعَجاهن جمع العََجاهنةو: الَمشَّاطة إذا لم تفارق العروس حتى يْبني بها. قال :  العَُجاهنةوله. قال :  ُعَجاهن

 َعَجاهلة الرِّئيلا   يلاُّعن ال
ً  ، وهي صديقة العروس. قال : والفعل منه ُعَجاهنة قال : والمرأة  .تعجهن يتعجهن تعُجهنا

 وقول الكميت شاهد لهذا.: الطبَّاخ. قلت  العَُجاهنُ  وقال أبو عبيد :

 وهي الجفاء. العَْجهرة وقال ابن دريد : َعْيَجُهور : اسم امرأة واشتقاقه من:  [عجهر]

 قال : وناقة عيذهول : سريعة. عيدهول:  [عدهل]

 : : الطويلة. وقال ِهْميان  العَْوهجو العَْمَهج وقال األصمعي :عمهج وعوهج : 

مريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريرا غريريريريريريريريريريريريريواجمريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري َّ

  
مريريريريريريريرياهريريريريريريريريجريريريريريريريريا  ا الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ اقريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ة  َأعريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
 أي جعلت الحناجر بطائن ألعناقها. مبطنة قال : وقوله

 مثل الخامط من اللبن عند أول تغيره. العُماهج وقال أبو زيد :

 العماهيج : األلبان الجامدة.: وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي 

 :: اللبن الخائر من ألبان اإلبل. وأنشد  العَُماهج وقال الليث

   ت غذى  حض اللنب العماهج  
: أخضر ملتٌف ، قال  ُعماهج ، ونبات ُعْمهوجو َعْمَهج الطويل من كل شيء. يقال ُعنق:  العَْمَهج ن األعرابي قال :ثعلب عن اب

 .ُعْمُهوج وكل نبات َغّض فهو

 :: الممتلىء لحماً. وأنشد  العَُماهج السريع. ويقال العمهج وقال ابن دريد :

   ممكورأب يف َقَص  ع َماهج  
 : طائر من طير الماء َكأَنَّ منقاره َجلَُم الخياط. العُْجهوم األعرابي :وقال ابن عجهم : 

 وَسْملَج. َسْمعَج وقال الفراء : لبن:  [سمعج]

 وهو الدسِم الحلو.

 الثقيل.: من الناس  العُْنبُج وقال الليث :عنبج : 
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 .(1)هو َجد عدنان بن أدد  الهميسعُ : والقوي الذي ال يُصرع جنبه. قال : من الرجال  الَهَمْيَسعوقال : :  [همسع]

__________________ 
 (.278/  2)« العني»و  (علبج)« اللسان»، وامل به من « أود»( يف امل بوعة : 1)
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 : الَوبَر مع دم الَحلَم. الِعْلِهز الليث :علهز : 

 وإنما كان ذلك في الجاهليّة. يعالج الَوبَر مع دماء الحلم يأكلونه.

 : نحوه ، وأنشد  العلهز شميل فيوقال ابن 

ْرف و  َرى قريريريريريريريريريحريريريريريريريريري ريريريريريريريريريان قريريريريريريريريريِ زو  نَّ قريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريَ

  
ْن فريريريعريريريريريريريِل   ك مريريريِ  فريريريريريريريأقريريريبريريريْح هبريريريريريريريذا ويريريريَح نريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : القَُراد الضخم الِعْلهزوقال : 

 :: دم يابس يدق به أوبار اإلبل في المجاعات ويؤكل. وأنشد  الِعْلِهز :ـ  فيما أخبرني عنه المنذريـ  وقال أبو الهيثم

 ِلَي العلهز أكل اََّْيس   عن أك
 وِدْرِدح. ِعْلِهز ثعلب عن ابن األعرابي : ناب

 وقال ابن شميل هي التي فيها بقيَِّة ، وقد أسنَّت.

 وهو الَحلَم بالوبر يُشوى فيؤكل. الِعْلِهز وقال عكرمة كان طعام أهل الجاهلية

ُد أَْن تؤخذ الُمْصران فيفُصد فيها الصوف يُنفش :  الِعْلِهز ثعلب عن ابن األعرابي قال ب بالدماء ، ويُشوى ويؤكل. والُمَسوَّ ويَُشرَّ

 الناقة ويشّد رأسه ويُشوى ويؤكل.

مع األزّل. قال هزلع :   : انسالله وُمضيّه. َهْزلعَتُه: والليث : الِهْزالع : الّسِ

 : وأنشد  .العََزاهل : الذكر من الحمام وجمعه الِعْزِهلوقال : عزهل : 

فريريريريريريريريا  انمسريريريريريريريريه  عريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ انريريريريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريه هلريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ زَاهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريَ

  
 وقال ابن األعرابي : العَِرين : الصوت.

 ، وهي المهملة. ُعزهول من اإلبل واحدها العزاهيل أبو عبيد عن األصمعي :

 : إذا كان فارغاً ، وأنشد  ِعْزَهلّ  أبو زيد : رجل

تريريريريريريريريريريو   يريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريزاهريريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريري  أ رى يف الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ

  
ّز الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريراق الريريريريريريريريريريريذائريريريريريريريريريريريل   رُّ مريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريَ  َأجريريريريريريريريريريري 

  

   فضفاضة تضفو على األانمل 

 : خفيف سريع. ُعزهول وقال ابن دريد : رجل

 : المرأة وَزتَّتُها إذا زيّنتها ، ونحو ذلك قال الليث. وأنشد األحمر  َزْهنَْعتُ  أبو عبيد عن األحمر : يقال :زهنع : 

 بريريريريريريريريريريري  متريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم ُّهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريوا فريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريم 

  
ه     ن فريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريرياأب اَّريريريريريريريريريريريريريريريريي  لريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريزتريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : التلبّس والتهيؤ. التزهنع وقال ابن بزرج :

 كالهما العازف عن اللهو. ِعْزهاةو ِعْنَزْهوة أبو عبيد عن األصمعي : رجل:  [عزه]

 أي ِكْبر وكذلك فيه ُخْنُزَوانة. عنزهوة وقال الكسائي : فيه

 إذا كان ال يريد النساء. ِعْنَزْهوةو ِعْزهاة أبو عبيدة رجل

 : بَْوش كثير. َهَطلَّع أي كثير. وقال ابن دريد : َهَطلَّع وهو الطويل الجسيم وبَْوشٌ  َهَطلَّع الليث : رجلهطلع : 
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 : : القملة الضخمة ، وقيل للصغيرة. وأنشد  الُهْرنوع الليث ::  هرنع

رَانريريريريريريريريَع عريريريريريريريري ريريريريريريريري ه  عريريريريريريريريلريريريريريريريري  ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ز  اهلريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريَ

  
ل    أبذّل مسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث يريريريريريريريريريكريريريريريريريريريون مريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريّ

  
 : أصول نبات تشبه الطراثيث. الَهَرانع وقال غيره :
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 القَْرُدوع.القملة الصغيرة. وكذلك  الُهْرنوعو الُهرنعُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

وهي القعابل. وهي الكمأة التي يقال لها  وُعْرجون. ُعْرهون والعراجين واحدها العراهين عمرو عن أبيه قال:  [عرهن]* 

 الفُْطر.

 قَْطرها إذا كان َجْوداً. فاهرّمع ثعلب عن ابن األعرابي : نشأت سحابةهرمع : 

ع فيه. والنعت الرجل في منطقه وحديثه إذا انهمك اهرّمع وقال الليث : إذا أذرت الدمع سريعاً.  تهرّمع قال : والعين مهرّمِ

ع ورجل  إليه إذا تباكى إليه. اهرّمع : سريع البكاء يقال َهَرمَّ

 العُراهم قال : وقال بعضهم : قصبا ُعفَاهما ُعْرهوما: و: التاّر الناعم من كل شيء وأنشد  العُراهموقال :  [عراهم]* 

 : ر والمؤنث. وأنشد نعت للمذك العراهمةو

راهريريريريريريريريريريريريريريريريريم و   قريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريريريريريريريوا كريريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ َوَأى عريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اهريريريريريريريريريريم   فريريريريريريريريريريَ ة الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريال اجلريريريريريريريريريريِ

  
 : : الناقة القوية الَجْلدة ، وقال َغْيالن  العُفاهموقال عفهم : 

م  َذائريريريريريريريريريريريريريِ ارَاه يف عريريريريريريريريريريريريريَ ْن جريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريّل مريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريم   ه الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  ْريريريريريريريريريريِ وان جريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريري 

  
فإنه جعل المّدة في آخرها مكان األِلف التي ألقاها من  عفاهيم ، َمن جعل الجماعة العُفَاهموقال يصف أّول شبابه وقّوته. قال 

 وسطها.

 أي كثير الماء. ُعفاهم من عنفوان جريه العُفاهم وَسْيلٌ : وأنشد  .عفاهمه وقال شمر : عنفوان كل شيء : أوله وكذلك

 : واسع ، وكذلك الدَّْغفَلّي. ُعفَاهم أي مخصب أبو عبيد عن أبي زيد : عيش فَاهمعُ  سلمة عن الفراء : عيش

 : الشديد. وكذلك العلكوم. العرهوم: ووُجَراهم : عظيم. قال  ُعراهموبعير ُعَراهن : أبو عبيد عن الفراء :  [عرهمـ  عرهن]* 

 والعُْرُجد اإلَهانوالعُْرجون  العُْلُهون وقال أبو عمرو ::  [علهن]

 قد أَُرى في الفتية العَزاهل: ووأنشد  العزاهل مشدد الالم إذا كان فارغاً ويجمع على ِعْزَهلٌ  أبو زيد : رجل:  [عرهلـ  عزهل]

 : : شديد. وأنشد  ِعْزَهل وقال غيره بعير

راو  هريريريريريريريْ  َدْوسريريريريريريريريريريريريريريريريَ اّل مريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريري  ْزهريريَ  أعريري ريريريريريريرياه عريريِ

  
ِ س   ْزل ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريا الر ْبع أو قريريريريريريري  كريريريريريريرياد للبري 

  
 والعَُراهل من الخيل : الكامل الَخْلق.

 : وأنشد 

راهريريريريريريريريال ف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريى عريريريريريريريري   يريريريريريريريريتريريريريريريريريبريريريريريريريريعريريريريريريريرين َُّ َّ

  
 يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريح ذا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريل غريريريريريريريريريريري افريريريريريريريريريريريال 

  

ن العصا ع اكال ْد ر َّ  كالرب 

 : الجماعة المهملة. وقال الشماخ :  العََزاهلوغدافل : كثير سبيب الذنب. 

ك  بريريريريريريري   مسريريريريىت اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريغريريريريريريريال أبمسريريريريوى فريريريريوقريريريريريريريه مسريريريري 

  
ْزف  الريريريريريريعريريريريريريزاهريريريريريرييريريريريريريريل    يريريريريريريري عريريريريريريو هريريريريريريري يريريريريريريال بريريريريريريريه الريريريريريريعريريريريريري 

  
 به العُزف ،ـ  وهو الفرخـ  فوقه ُحبُك أي طرائق ، يدعو هديالـ  وهو الماءـ  معناه : استغاث الحمار الوحشّي بأحوى
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 وهي اَََّماُ ال  ورانية.
 : خفيف ، وقال أبو النجم  ُهْربُع ، وذئب ُهْربُع صّ وقال الليث : لهربع : 

ع  و  ْربريريريريريري  يريريريريريريح ذئريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري  هريريريريريري  فريريريريريريِ  يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه ذا    ريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريرياُ ممريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريع     يف كريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : اسم للنرجس. العَْبَهر الليث :عبهر : 

 : : رقيقة البشرة ناصعة البياض ، وأنشد  َعْبهرة ويقال : الياَسمين. وجارية

را هريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ َوامريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريامريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريرائريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك قريريريريريريريريريريَ

  
را   مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا ووجريريريريريريريريهريريريريريريريريا  واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريا  وَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 لو َيْ ر ج الَذرُّ عليه أثَّرا

 : الطويل الناعم من كل شيء. العَْبَهر قال ويقال :

 النَْرِجس. العَْبَهروالطويل من الرجال. :  العَْبَهر عمرو بن أبي عمرو عن أبيه :

 : وقال أبو كبير الهذلي يصف قوساً 

هريريريريريريرياو  ْريريريريريريري  َع بريريريريريريريَ وبريريريريريريِ يريريريريريريتريريريريريرينْيِ تريريريريريري  راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  عريريريريريري 

  
ر  هريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ  أتِوي طريريريريريريريريوائريريريريريريريريفريريريريريريريريهريريريريريريريريا لريريريريريريريريعريريريريريريريريجريريريريريريريريس عريريريريريريريريَ

  
 : ماَلن غليظ. وقال ذو الرمة  عبهر

ى و   يف الريريريريريريعريريريريريريرياج مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا والريريريريريريري مريريريريريريريالريريريريريرييريريريريريريج والريريريريريريرب 

  
 قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريا ء لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريعريريريريريريريريريني رّ ن عريريريريريريريريريبريريريريريريريريريهريريريريريريريريرير 

  
 : : الحسنة الَخْلق ، وقال الشاعر  العبهرةو

يريريريريريريريريريريريريرية ا ريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريَ ق لريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريرأب ا ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : وقال 

 مريريريريريريريريريريريريريرين نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوأب بريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريض الريريريريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريريريريو

  
يريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريرير   ه نريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريريريريريريريم غريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
من  العباهلة من محمد رسول هللا إلى األقيال»لوائل بن ُحْجر ولقومه :  وسلمعليههللاصلىوفي كتاب َكتبه رسول هللا عبهل : 

: الذين قد أُّمروا على ُملكهم ال يُزالون عنه ، وكذلك كل شيء أهملته فكان مهمالً ال  العباهلة قال أبو عبيد : «أهل َحْضرموت

ا يريد ، وال يُضرب على يديه فهو  : ، وقال تأبّط شّراً  ُمعَْبَهل يُمنع ممَّ

مريريريريريريريا ا  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريَّ  مريريريريىت تريريريريبريريريريغريريريري  مريريريريريريريا دمريريريريريريريه  مسريريريرييريريريريريريريّ

  
ل  ريريريريريريريري ين مريريريريريريريريع املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ل املريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريريبريريريريريريريريهريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريِ

  
 : الذي ال يُمنع من شيء. المتعبِهل قال :

 :وقال الراجز يذكر اإلبل أنها قد أُرسلت على الماء تِرُده كيف شاء ، فقال 

   عباهل عبهلها الو رَّاد  
 المعزَهل المهمل.:  المعبَهل شمر عن ابن األعرابي : قال :

 أمره في شيء.: ال يرّد  ُمعَْبَهل وقال الليث : مِلك

 :: التيس الطويل القرنين من الوحشيّة واإلنسيّة. ويوصف به الثور الوحشّي. وأنشد  العَْلَهبوقال : علهب : 
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   م َو َّى أكارع ه َعْلَهبا 
 : الرجل الطويل ، والمرأة َعْلهبة. العَْلَهبو

 ، وَهْبَرج َعْلَهبووقال ابن شميل يقال للذكر من الظباء تيس ، 

 (1) (.وتَْشعَم وَهْبَرج َعْلَهبوَ وقال ابن السكيت يقال للذكر من الظباء َشبُوب وُمِشّب )

__________________ 
 (.عله )« اللسان»، ووضعلاه هلا كما يف  (هلبع)( ما بني اهلاللني جاء يف امل بوعة ضمن مادأب 1)
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من أسماء  ِهْبلعو: األكول العظيم اللَْقم الواسع الُحْنجور. قال :  الِهْبلَع وقال الليث : : أكول. ِهْبلع عمرو عن أبيه : رجلهبلع : 

 :الكالب الَسلوقية. وأنشد 

 هبلعا و الة  ي   المس ا  و   
ِزّي اللثيِم الجسم وأنشد  الُهالبعوقال : هلبع :   :: الُكرَّ

 عائةة اهلالبعا   عب  ب  
 من أسماء الذئب. الُهالبعو الُهلَبع وقال ابن دريد :

 : : المتخطِرف الذي يوقّع وطأه توقيعاً شديداً من ِخفّة وطئه. وأنشد  الَهَملَّع وقال الليث :هملع : 

 رأيريريريريريريريريريريريريريه اهلريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريع ذا الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريويت

  
يريريريريريريريريريريريريريَ   هريريريريريريريريريريريريريْ  ن لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريس آبب وال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الذئب وأنشد  الهملع العرب نَْعيَل ، وقال ابن السكيتقال : ضهيد كلمة مولدة وليس في كالم 

فريريريريريريريريريريريريع    ال أتمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فريريريريريريريريالريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريز ال متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريع اهلريريريريريريريريمريريريريريريريريلريريريريريريريريع  

  
: البعير السريع. وأنشد  الهملَّع أي ال تكثر مع الذئب. وقال أبو عبيد : الهملّع ال نمشي مع: قال : أسفع : فحل من الغنم. وقوله 

 : الليث 

ٌ  و  جريريريريريريريريريرياوُّ  أهريريريريريريريريريريواال     ريريريريريريريريريرييت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
ع   لريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريي كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريفريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريق  ريريريريريريريريريََ  يريريريريريريريريريعريريريريريريريريري و َرمسريريريريريريريريريْ

  
 من الرجال : الذي ال وفاء له وال يدوم على إخاء أحد. الهَملّع وقيل :

 والَسَملَّع : السريع الخفيف. الهملَّع وقال أبو سعيد :

 : : الضخم العظيم من اإلبل وغيرها. وأنشد  الِعْلَهمّ  أبو عمرو :علهم : 

 لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريري و   طريريريريريريريريريريرياردا  وقريريريريريريريريريريريانصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  

  
ّق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريّ هريريريريريريَ لريريريريريريْ  أقريريريريريريود عريريريريريريِ

  

رْج ويف َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا رِج يف مريريريريريريريريريريريَ  أ مريريريريريريريريريريريْ

  
 أو ُّهريريريريريريريريريريريريَر تريريريريريريريريريريريريرى لريريريريريريريريريريريريه بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  

 مسىت َنَةا م صاِمصا د المصا

 بتشديد الالم. ِعلّهم ويجوز

: ما  الُهنبع : شبه ِمقنعة قد خيط مقدَّمها يلبسها الجواري. ويقال : الُهْنبُع رؤبة يقول :وقال الليث : سمعت ُعْقبة بن :  [هنبع]

 وال ُخْنبع. ُهنبع صغر منها. والُخْنبُع ما اتّسع منها ، حتى يبلغ اليدين أو يغّطيهما. والعرب تقول : ما له

 ألمل إذا أَخذ فيه.وهو المبالغ في ا:  ُعْنتُهيّ و ُعْنتُه وقال ابن دريد : رجلعنته : 

 : حمقاء زعم ذلك أبو َشْنبل. ُهّمقعة أحمق ، وامرأة: سلمة عن الفراء : رجل ُهّمِقع همقع : 

قع « :كتابه»وقال اللحياني في  لق  الُهمَّ ز أي قصير ورجل ُزمَّ : َجنَى التَّْنُضب ، وهو شجر معروف. قال : ومثله رجل قَُمّرِ

 وهو الشَّكَّاز.

 : هو الشديد الذي يَْصرع صاحبه. الُدْهقوع هانىء عن أبي زيد : الجوعابن دهقع : 

ز الَخْلق.:  ُهبَاقعو َهْبقَع وقال ابن دريد : رجلهبقع :   قصير ملزَّ



872 

 

 ابب العني واخلاء

 [ع خ]من الرابعي 
 (1).المتخضرع : هو البخيل المتسّمح ، وتأبى شيمته السماحة ، وهو الُخَضارع قال الليث :خضرع : 

 .(3) (هي القطعة من القَْرعة أو الِقثّاء أو الشحم الُخْذعوبةوقال : ):  (2)[خذعب]

 : قبيلة. َخثْعَمو، قال :  َخثْعَِميُّون : اسم جبل ، فمن نزله فهم َخثْعَموقال : خثعم : 

منخر الجزور المنحور يتعاقدان على هذه أن يُدخل الرجالن إذا تعاقدا إصبعيهما في :  الَخثْعَمة أبو العباس عن ابن األعرابي :

 الحالة.

 : التلّطخ بالدم. الخثعمة وقال قطرب :

 فتركوه أي َرّملوه بدمه. خثعموه يقال

 : الغادر. الخيتعور وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال :ختعر : 

 : وهي التي ال تستقيم. خيتعور . ونًَوىرالَخْيتَعُو ورَوى عن سلمة عن الفراء أنه قال : يقال للشيطان :

 اضمحالله. َختعََرتُهو: ما بقي من السراب من آِخره حتى يتفّرق فال يلبث أن يضمحّل. قال  الَخْيتَعُور وقال الليث :

ال يدوم على حال : ُدَوْيبة تكون على وجه الماء ، ال تلبث في موضع إاّل ريثما تَْطِرف. وكل شيء  الَخْيتَعُور قال : ويقال : بل

ن فهو  الخيتعورو. قال الخيتعور . والذي ينزل من الهواء أبيَض كالخيوط أو كنسج العنكبوت هوخيتعور . والغُولَخْيتَعُور ويتلوَّ

 : الدنيا. وأنشد 

 كريريريريريريريريريل أنريريريريريريريريري ريريريريريريريريريى و ن بريريريريريريريريري ا لريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا

  
هريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريور  بريريريريريريريريريريريُّ   يريريريريريريريريريريرية  اَّريريريريريريريريريريري ِّ مسريريريريريريريريريريري 

  
 : الذئب ، سّمي بذلك ألنه ال عهد له وال وفاء. الَخْيتَعُوروقال : 

 الجارية الليّنة القصِب الطويلة. الَخْرعبة أبو عبيد عن األصمعي قالخرعب : 

طويل  ُخْرعوب األغصان من نبات َسنَتِها ، وجمل خراعيب من ُخْرعوبة : الشابَّة الحسنة القََوام ، كأنها الَخْرَعبة وقال الليث :

 : وقال امرؤ القيس في حسن َخْلق. 

رهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية َرْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية ر ودأب َرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رعريريريريريريريريريريوبريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرير   كريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريري 

  
اق األعراب. ويقال للقطن المندوف : الُخْرفع وقال أبو عمروخرفع :   وقال الليث : ُخرفُع : ما يكون في جراء العَُشر وهو ُحرَّ

 : القطن الذي يفُسد في براعيمه. الخرفع

والَهْرتمة والعَْرتمة  (4)والنونة والثومة والَهْزمة والوهدة والقَْلَدة  الُخْنعُبة األعرابي : هيأبو العباس عن ابن :  [خنعب]

 والِحثِْرمة.

 : َمَشقُّ ما بين الشاربين بِحيال الَوتََرة. الُخْنعُبة وقال الليث :

__________________ 
 (.338/  2)« التاج»وانيتر  .«وَ َْذَعه : ضربه ذعبه  لسيف »: ( ذع )مادأب « اللسان»( موجود يف 1)
 (.338/  2)« التاج»وانيتر  .« ذعبه  لسيف وَ َْذَعه : ضربه»: ( ذع )مادأب « اللسان»( موجود يف 1)
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 .«ا رعوبة : ال  عة من ال رعة وال  اء والةحم»: ( رع )يف مادأب « اللسان»( ورد يف 2)
 (.387/  2)« التاج»و  ( لع )« اللسان»، وامل به من « ال لتة  »( يف امل بوعة : 3)
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 : إلى ريبة. وأنشد  يُخْبِعج : ِمشية متقاِربة مثل ِمشية الُمريب : يقال : جاء الَخْبعََجة وقال أبو عمرو :خبعج : 

ا غريريريريريريريريريريريريريريري ا خيريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريج   كريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريه ملريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْوَُّج    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريَ

  
 : وقال آخر 

تريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا خيريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريج  لريريريريريريريريريريريريّ  جريريريريريريريريريريريرياء    جريريريريريريريريريريريريِ

  
َ ْرِدج    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريرين رائريريريريريريريريريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : إذا ظلع. وقال الراجز  َخْزعل َخْزعلةوأي َظْلع. وليس في الكالم مثله.  َخْزعال سلمة عن الفراء : ناقة بهاخزعل : 

ْ و رجريريلريريي مريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياف األرجريريريريريريريل و   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زْ   ِل مريريريريريريريريريريريريريريريريىت أ رِد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ هتريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريري َ  عريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 اللعب والمزاح. الُخْزعالة ثعلب عن ابن األعرابي :

 .(1)والِخْرِمل : المرأة الحمقاء  الِخْذِعل: وقال أبو عبيد : قال األصمعي خذعل : 

 والذال مثله.البّطيَخ إذا قطعه ِقَطعاً صغاراً ، وخردل اللحم وخرذله بالدال  َخْذعل قال :: وروى أبو العباس عن ابن األعرابي 

 : بالسيف : إذا قطعه قال : والخذعلة والخزعلة ضرب من المشي. خذعله وقال ابن دريد

 : الثُّرملة ، وهي األنثى من الثعالب. الُخْنتَعَة وقال المفضل:  [خنتع]

ما فعلت فالنة األعرابية المرأة كنت : وقال ابن دريد : أخبرني أبو حاتم أنه قال ألم الهيثم وكانت أعرابية فصيحة ختلع : 

 وهللا طالعة. ختلعت فقالت : ؟أراها معها

 فقال : ظهرت ، تريد أنها خرجت إلى البدو. ؟ختلعت فقلت : ما

، قال والُخبروع  خرعب : دقيقة العظام كثيرة اللحم ، وجسم ُخرعوبةو خرعبة وقال ابن دريد : جارية:  [خبرعـ  خرعب]

ام ، والَخْبَرعة فعله.  النمَّ

 : األحمق. الخنفع عمرو عن أبيهخنفع : 

 اسم قال وأحسبه مصنوعاً ألنه ال يعرف معناه. تخطع وقال ابن دريد :تخطع : 

 اه ابن دريد.أصغر من الجندب ، حك: بالخاء  الُخْنَدع وقال أبو الدقيش :خندع : 

 ابب العني والقاف

 [ع ق]
 استئصال الشيء.:  القَْعَضبةوالجريء ، قال  (2)[الشديد]الضخم  القَْعَضب الليث :قعضب : 

 .قَْعَضب اسم رجل كان يعمل األِسنّة ، إليه نسبت أسنة قعضب وقال غيره :

__________________ 
 وقول املتلخل :: »(43/  4ري   ذعل)« اللسان»( جاء بع ه يف 1)

ة    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريْب الريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريلريريريريريريريريه د عريريريريريريريريابريريريريريريريريَ

  
م  أنَّ الريريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريون  و   لريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريْ

  

اَس دالال  وابريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريريريريريريال     فريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون  )بريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريق  جمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا    هريريريريريريريريريري    (مريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريَه يريريريريريريريريريريريَ
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 ا ه. .«نه أهوَج ال ع ل لهقال األُّهري : هذا قاله امللتخل يصف سيفا ، أي هذا السيف كأ

 (.قعض )« اللسان»و  (286/  2)« العني»( ُّ دأب من 2)
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 وكذلك قََرٌب ُمقَعَّط.: ، وقَْعَطبّي ، شديد. قال  قَْعَضبيّ  وقََرب: : الشّدة ، قال  القعضبة عمرو عن أبيه :

 : الشيخ المِسن. القَْضعم: أبو العباس عن ابن األعرابي قال قضعم : 

، تشبيهاً بتلك  ُدْعُشوقة : دوْيبَة ِشْبه خنفساء ، وربما قالوا للصبية والمرأة القصيرة : يا الُدْعُشوقة وقال الليث ::  [دعشق]

 الدويبة.

 : الموت. القَْشعَموالنسر المسّن. :  القَْشعَم ثعلب عن ابن األعرابي :قشعم : 

القاف مفتوحة والميم خفيفة ،  قشعم م لطول عمره. والشيخ الكبير يقال له :هو المسّن من النسور والَرخَ  القَْشعم وقال الليث :

 :فإذا ثَقَّلت الميم كسرت القاف ، وكذلك بناء الرباعي المنبسط إذا ثُقّل آخره كسر أوله وأنشد 

    ذا ُّعمه ربيعة الِ ْةَعم   
 .قشعم ، والضبع أمّ  قشعم قال : وتكنى الحرب أمَ 

هي المنيّة ، وهي  قشعم نحواً مما قال الليث ، وكذلك قال شمر. قال وقال أبو عمرو : وأَمّ  الِقْشعَمّ و القَْشعَم وقال أبو عبيد في

 :كنية الحرب أيضاً ، وقال زهير 

   ل ى مسيث أل ه رمسلها أُ قةعم  
 :وأنشد  قَْشعم وقال أبو زيد كل شيء يكون ضخماً فهو

اال َقْةعما و     ِقَصع ي ْكَسى   
 مال : الرغوة.والث

 : الصغير الجسم ، وبه سمي القَُراد ، وهو القرشوم والِقْرشام. القُْشعوم وقال ابن دريد

من الحشيش ، ورقه شبيه بورق الغار ، إاّل أنه أعرض منه َوأكبر إذا حركته الريح تسمع له  الِعْشِرق وقال الليث :عشرق : 

 :وقال األعشى  عظم منه.َزجالً ، وله َحْمل كَحْمل الغار ، إاّل أنه أ

   كما استغال بريح ِعْةرِق َُِّجل 
 نبات أحمر طيّب الرائحة تستعمله العرائس. الِعْشِرق وقال ابن األعرابي :

الواحدة من . قال والقُْشعُرة : مقشعرّ  الِجلد ، وكل شيء تغيّر فهو اقشعرار : القَُشْعِريرةو : القثاء. القُْشعُر وقال الليث :قشعر : 

الجلد  اقشعرّ واألرض من الَمْحل ،  اقشعّرتوالسنة من شدة الشتاء والمحل  اقشعرتوقال :  الِقثَاء بلغة أهل الجوف من اليمن.

 .مقشعر من الَجَرب. والنبات إذا لم يصب ريّاً فهو

 : وقال أبو ُزبيد 

 أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريح الريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه بريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ل بريريريريريريريرييريريريريريريريريان 

  
رّا    اَّريريريريريريريريريريّي مسريريريريريريريريريريٌي  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوف و مريريريريريريريريريري ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ

  
ُمْ )سلمة عن الفراء في قول هللا جل وعّز :   قال [.23الزمر : ] (ِكتاابً ُمَتشاِِباً َمثاِنَ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن ََيَْشْوَن َرِبَّ

 من آية العذاب ثم تلين عند نزول آية الرحمة. يقشعرّ 

َمر : ] (ْحَدُه اْْشََأزَّتْ َوِإذا ذُِكَر هللاُ وَ ): وقال ابن األعرابي في قول هللا جل وعز  ت أي [45الزُّ  .اقشعرَّ

. اقشعرووقال غيره نفرت.   َشعَره إذا قَفَّ

 أبو العباس عن ابن األعرابي : يقالقضعم : 
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 ، وَجْلَعم. ِقْضِعم لللاقة اهلرِمة :
 .(1): العجوز المسنّة  القَْلعَموقال : :  [قلعم]

 العشانيقو العشانق . والجميعَعَشنَّقة : طويلة العُنُق ونعامة َعَشنَّقة : الطويل الجسم. وامرأة العََشنَّق وقال الليث :عشنق : 

 إن أنطق أَْطلَق ، وإن أسكت أْعلَق. َعَشنّق وفي حديث أّم زرع أن إحدى النساء قالت : زوجي .العََشنَّقُونو

: ليس عنده أكثر من ُطوله بال نفع ، فإن ذكرُت ما فيه من العيوب طلَّقني الطويل. تقول  العشنق قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 ، وإن سكّت تركني معلَّقة ، ال أيّماً وال ذات بعل.

 : : اللئيم الَوْغد. وقال أبو نَُخيلة  الِعْنقاش وقال أبو عمرو :عنقش : 

ي  مريريريريريريريريريريريّ  ملريريريريريريريريريريريا رمريريريريريريريريريريرياين الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياس  بريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياش    رد عريريريريريريريريريريريريريريِ   ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّم و  لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 قله هلا   نفِس ال هتتمي 

: الجائر ، وهو َحرٌّ يجده الرجل في صدره وَحْلقه. وحكى عن بعض العرب أنه قال :  الِقْرِشع وقال أبو عمرو أيضاً :قرشع : 

 المنتصب المستبشر.:  المقرنشعوقال :  .الِقْرِشع إذا ظهر بجسد اإلنسان شيء أبيض كالملح فهو

 : الماء المر الغليظ. قعرالص وقال الليث ::  [صقعر]

 وفَرقعة بمعنى واحد. صرقعة وقال أبو سعيد : يقال سمعت لرجله:  [صرقع]

 .َعَرْنقَُصان ، والغَُريِقصاء : نبات يكون بالبادية. وبعض يقول : َعَرْنقُصانة. والجميع العُْرقَُصاء وقال الليث :عرقص : 

 فهو في الواحدة والجميع ممدود على حال واحدة. ُعْرقُصاءو ُعَريِقصاء قال : ومن قال

، فحذفوا النون وأبقوا سائر الحركات على حالها ،  َعَرْنقُصانووالعََرتُن محذوفان ، األصل َعَرْنتُن  العََرقُصان وقال الفراء :

 وهما نبتان.

 : دابة من الحشرات. العََرقُصان عمرو عن أبيه :

 : مشي الحيَّة. العَْرقصة سلمة عن الفراء : قال

 : : القصير العنق والظهر المكتّل من الرجال. وأنشد  الِقْنَصْعر وقال الليث :قنصعر : 

رِ  بريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريعريريريريريريريريِ    لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريرييتريريريريريريريريم السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الريريريريبريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريبريريريريريريرياع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريرير 

  

 كلَّ ل يم محَِق قري ْلَصْعر

، قُّدم العين على النون حتى يحسن إخفاؤها ، فإنها لو كانت  مقعنصر أي تقاصر إلى األرض. وهو اقعنصر قال وضربته حتى

بجنب القاف ظهرت. وهكذا يفعلون في افعنلل ، يقلبون البناء حتى ال تكون النون قبل الحروف الَحْلقية ، وإنما أَدخْلُت هذه 

 البناء رباعّي والنون زائدة.: الكلمة في حّد الرباعّي في قول من يقول 

 قرصعة المرأة قرصعت ليث :وقال القرصع : 

__________________ 
 .«الَ ْلَعَمَة املِسلة من اإلبل ، قال : واَّاء أصوب اللغتني»بع ها ن ال  عن األُّهري : « اللسان»( جاء يف 1)
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 وهي مةية قبيحة.
 : وهي شبه قبيحة وأنشد  قرصعة المرأة قرصعت أبو عبيد عن أبي عمرو :

  ذا مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريه ومل تريريريريريري  ريريريريريريرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع 

  
 هريريريريريريريريريريريريز الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياأب لريريريريريريريريريريريري نريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريزّع  

  
أنا في  قرصعتهوأي متزّمال في ثيابه ،  مقرنصعا إذا قَْرمطته. قال ويقال : رأيته قرصعة الكتاب قرصعت قال : وقال أبو زيد :

 ثيابه.

ر ، وأنشد : من األيور  القَْرَصع عمرو عن أبيه :  : القصير الُمعَجَّ

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريْع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريوا نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء أ

  
 أّي األيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور أنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع  

  

ع أ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ألريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع    أُ الريريريريريريريريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت الريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ُمقَْرِصع وقال أعرابي من بني تميم : إذا أكل الرجل وحده من اللؤم فهو

 التمر اليابس ، يُنقع في اللبن الحليب.:  الِصقَْعل أبو عبيد عن األموي :صقعل : 

 :وأنشد 

َ ْعِل ِعْ تأب   ترى هلم مسول   الصِّ
ْلقَعُ  وسلقع : وقال الليث :صلقع :  ْلقَعَةُ و الصَّ : عديم ُمْعِدم. قال : وتجوز فيه  ُمَصْلِقعٌ  الرجُل فهو َصْلقَعَ  : اإلعدام. يقال الصَّ

المكان الَحْزن والحصى إذا  عالسَّْلقَ ويقال بَْلقَع َسْلقع. قال : وبالد بالقع سالقع ، قال : : السين. وهو نعت يَتبع البلقع ال يفرد 

البرُق إذا استطار في الغيم ، وإنما هي َخْطفة خفيفة  اْسلَْنقَعَ : احميت عليه الشمس وهي األرض القَفَار التي ال شيء فيها. ويقال 

ِلْنقَاعوال لبث فبها.   االسم من ذلك. الّسِ

 :: الظليم وقال الراعي  العََسلَّق وقال غيره : .عسالق والجميع َعْسلَق قال : وكل سبع جريء على الصيد يقال لهعسلق : 

   حبيث يالقي ا ِبَ ا  الَعَسلَّق   
 : السراب. العَْسلَق عمرو عن أبيه :

 : ضرب من الَجْبأة. وهي كمأة لونها بين البياض والحمرة والواحدة ُعسقولة. العُْسقول وقال الليث ::  [عسقل]

 .العساقيل أبو عبيد عن األصمعي : هي

 : قال : وأنشدنا أبو زيد 

 لريريريريريري ريريريريريريري  جريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريتريريريريريريريك أكريريريريريريمريريريريريريؤا وعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريالو 

  
 لريريريريريريريري ريريريريريريريري  َنريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريك عريريريريريريريرين بريريريريريريريريلريريريريريريريريا  األوبريريريريريريريريرو  

  
 :وقال كعب بن زهير  من السراب أيضاً. العساقيلوأبو عبيد 

 ق  تلفَّح  ل  ور العساقيل  و   
 فقلب. بالعساقيل أراد تلفعت القُور

 : وقال رؤبة  .عساقل السراب. وقَِطع السراب: تلّمع  العُسقولو العسقلة وقال الليث :

َ دا عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريال  جريريريريريريريريريريريرد مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريري 

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ك املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريولريريريريريريريريرية السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريال 

  
داتُنا انسلََت شعُرها ، فخرجت ُجَددا بيضا كأنها  السراب. عساقل يعني المسحَل جرَّ
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 عمرو عن أبيه يقال ضرب َعْسقاَلنه ، وهو أعلى رأِسه. وعسقالن من أجناد الشام.

 األثرم عن أبي عبيدة وابن األعرابيعسقد : 



880 

 

 : ال ويل األمحق. الع ْس    عن املفضل قاال
 فالن أي َجَمدت عينه فلم يبك. عسقفويقال : بكى فالن  نِقيض البكاء. العسقفة وقال الليث :عسقف : 

 حّي من العرب من بني أَسد. وال أدري ما أصله في العربية. فقعس وبنوفقعس : 

ْقعَبوقال صقعب :   : الطويل من الرجال. الصَّ

 مثله. الصقعب أبو عبيد عن األصمعي في

 دويّبة.:  العُْبقُوصو العَْبقَص ابن دريدعبقص : 

 : ُعنِيقيد يكون منفِرداً ملتزماً بأصل العنقود الضخم. الِعْسِقبة وقال الليث :عسقب : 

 .العساقب والجميع

 : جمود العين في وقت البكاء. العَْسقَبة عمرو عن أبيه قال :

 قلت جعله الليث العسقفة بالفاء والباء عندي أصوب.

 واحد. ويقال قَْعمس إذا أبدى بمّرة ، ووضع بمرة. قال : ويقال تحرك الُجْعُموسو القُْعُموسو القُْعُموصو:  [قعمسـ  قعمص]

 : ضرب من الَكمأة. القُعموسوقال  في بطنه ، وهو بلغة أهل اليمن. قُْعُموصه

اج  الصعافقة : اللئيم من الرجال. وهم الصعفوق وقال الليث :صعفق :   :، كان آباؤهم عبيداً فاستعربوا. وقال العجَّ

 أتباع أ َ ر و   من  ل َصْعفوق 
 َصْعفُوق: لذي ال مال له حولك. ويقال هم بالحجاز مسكنهم. رَذالة الناس. ويقال ل الصعافقة قال : وقال أعرابّي : ما هؤالء

 .َصْعفقيّ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي : رجل .صعافيقووالجميع صعافقة  .صعَْفقيّ و

 قوم من بقايا األمم الخالية باليمامة ، ضلَّت أنسابُهم.ـ  يقالـ  الصعافقة: وقال 

 رأس مال.قال أبو العباس : وغيره يقول : هم الذين يدخلون السوق بال 

. قال : وقال الصعافقة ما جاءك عن أصحاب محمد فخذه ، ودع ما يقول هؤالء: وَرَوى أبو عبيد عن الشعبي أنه قال 

: قوم يحُضرون السوق للتجارة ، وال نَْقد معهم وال رؤوس أموال فإذا اشترى التجار شيئاً دخلوا معهم.  الصعافقة األصمعي :

 .َصْعفَِقيّ  والواحد

 .صعافيقو، وكذلك كل من ليس له رأس مال. وجمعهم صعافقة  صعفق األصمعي : وقال غير

 : وقال أبو النجم 

ن قريريريريريريريريريريري ر  يريريريريريريريريريريريُو قريريريريريريريريريريري ران والريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريز مريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريوطريريريريريريريريريرو     بريريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل وقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  

 أدركلا املِ ريرْ و من الصعافيق 

أن هؤالء ال علم لهم وال فقه ، فهم بمنزلة التجار : أراد أنهم ضعفاء ليست لهم شجاعة وال قوة على قتالنا. وكذلك أراد الشعبي 

 الذين ليس لهم رؤوس أموال.

 كّل ما جاء على فعلول فهو مضموم األول ؛ مثل ُزنبور وبُهلول وُعمروس: الحراني عن ابن السكيت قال :  [سعفق]
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عفوق ه ذلك ،  اّل مسرفا  جاء اندرا  ، وهم بلووما أ ريريريريريريريب عفوق َ َول  ليمامة. وبعضريريريريريريريهم ي ول : (1) سريريريريريريريَ  (2) سريريريريريريري 
  لضم.

 : وأنشد ابن شميل لَطِريف بن تميم 

 ال أتمريريريريريريريريلريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريى أن أفريريريريريريريريارقريريريريريريريريهريريريريريريريريا

  
عريريريفريريريوق   ْرمريريريى ظريريريعريريريريريريريائريريرين هريريريلريريريريريريري  يريريريُو سريريريريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 لريريريريريري ريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريه   ريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريال كريريريريريريريان أيلريريريريريريفريريريريري  

  
 ا مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ه  ريريريريريريريريريريريوق  و  

  
 : اسم ابنه. والخوقاء الحمقاء من النساء. ُسعفوق قال :

: الخشبة التي يدار بها الرحى  القعسِريّ وأيضاً. قال  القَْعَسر : الجمل الضخم الشديد. وهو القَْعَسِريّ  وقال الليث :قعسر : 

 : الصغيرة. يطحن بها باليد. وأنشد 

هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَزُْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ألريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 ت عمك من نِ ّيها ونفيها

 وقال : فُِريُّها : فمها الذي تُلقى فيه لُهوتها.

 :في صفة الدهر. قال العجاج  القعسريوقال 

   أف  ال رون وهو قريْعَسرِّي  
 شبه الدهر بالجمل الشديد.

 : ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده 

لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    دلريريريريريريريريريريريريريريريريومتريريريريريريريريريريريريريريريريَأى د بريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريه  َّريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّب و   أبعريريريريريريريريريريريريريريريريا  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 بلَّه بكفي َعَزب مةّذب 

ّي األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري     ذا اتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ

  
ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريا ولريريريريريريريريكريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّوب    فريريريريريريريريال تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ

  
 : الُصْلب الشديد. القعسريّ : أي ال تجذبها إليك وقت الصب. الفراء 

 الحامض. قال وكبش قَْرَعٌس إذا كان عظيماً.: النبيذ  السُّْرقُع عمرو عن أبيه قالسرقع : 

 : إذا كان جلداً صبوراً وأنشد  متعسِقر وقال المؤرج : رجلعسقر : 

رقريريريريريريريريريريرو   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَ  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريودا بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياع  قريريريريريريريريريريَ

  
ور   لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريرير   

 َيريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريك املريريريريريريريريريري

  

رب لريريريريريريريريريريريريريريْ رَبأب وقريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريْ    لريريريريريريريريريريريريريريِك مريريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى األ ُ يف تريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير 

  
 الريح ، تهرهرت وهرهرت واحد.أي في صبر وجالدة. والتهرهر : صوت 

 قلت : وال أدري َمن روى هذا عن المؤّرج ، وال أثِق به.

 : َحّي من اليمن. ِعْقِرس الليث :عقرس : 

 والِقْرَعْوش : الجمل الذي له َسنَامان. الِقْرَعْوس عمرو عن أبيه قال :قرعس : 
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 : من النساء الطويلة المعرقة ومنه قول الراجز  العنسق «النوادر»وفي عنسق : 

 مسريريريريريريريريريريريريريىت ر مريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريز ق عريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِق 

  
ِق   بريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريَ ّ مل يريريريريريريريريريريريريريري 

 
 أتكريريريريريريريريريريريريريل نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف املريريريريريريريريريريريريري

  
 : الداهي الخبيث. العَْنقَس وقال ابن دريد :عنقس : 

__________________ 
ن ال   (269/  6ريريريريري  سعفق)« اللسان»وامل به من  (.289/  2ريريريريري  صعفق)«  لعني»وكذا ريريريريري   لصادريريريريري  «صعفوق»( يف امل بوعة : 1)

 عن األُّهري.
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 الشديد. وهو المتأّخر أيضاً.:  الُمْقعَْنِسسُ  أبو عبيد عن األصمعي :قعنس : 

 إذا امتنع أن يضام. مقعنِسس وقال ابن دريد : َجَمل

 : أن يرفع الرجل رأسه وصدره. القعنسة أبو عمرو :)

 : قال الجعدّي 

لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ذا جريريريريريريرياء ذو  عريريريِ ْرجريريريني مريريريلريريريهريريريم مريريري  ريريريَ   ريريري 

  
(1)من الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأُ فريريريريرياعلم أنريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريرير قريريريريريافريريريريريل(  

 

  
 : : شديد منيع ، وقال جرير  قِْنعاس : الجمل الضخم ، ورجل الِقنعاس وقال الليث :قنعس : 

َرن و  زَّ يف قريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريون  ذا مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريري   ابريريريريريريريريرين  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
ْزل الريري ريريلريريريريريريرياعريرييريريس   ْولريريريريريريرية الريريبريريري   مل يسريريريريريريريريريريريريريريريريتريري ريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مثله. القنعاس وقال أبو عبيد في

 والعقابيل والعباقيل وهي الدواهي. بالعقابيس الشدائد من األمور وقال غيره : رماه هللا:  العقابيس اللحياني ::  [عقبلـ  عقبس]

من الحجارة أعظم  القُنزعةوهي التي تتخذها المرأة على رأسها ،  القُْنُزعةوالليث : الُمقَْنَزعة : المرأة القصيرة جدا. قْنزع : 

أي نّديها ورّطليها بالُدهن ليذهب َشعَثُها ،  «قنازعك َخّضلي»قال ألم ُسلَيم  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي ومن الَجوزة 

ط ، فأمرها بترطيلها:  قنازعهاو  بالدهن ليذهب َشعَثُه. ُخَصل شعرها الذي تطاير من الَشعَث وتمرَّ

 .القنازع نهى عن وسلمعليههللاصلىوفي حديث آخر عن النبي 

 وهو أن يؤخذ الشعر ، ويترك منه مواضع ال تؤخذ. ويقال : لم يبق له من شعره إالّ  قُْنُزعة واحدها القنازع قال األصمعي :

 َزع.قال : وهذا ِمثْل نَْهيه عن القَ  . والعُْنُصوة مثل ذلك.قُْنُزعة

النَِّصّي واإِلسنامة. قال  قنازع الشعر ُخَصله ويشبَّه بها قنازعو: العَْجب.  القُْنُزعةوالدواهي. :  القنازع ثعلب عن ابن األعرابي :

ة   :ذو الرمَّ

   قلاَُّع أسلاُ له وثغاُ 
 .قْنُزعة من الشعر : ما يبقى في نواحي الرأس متفّرقا. واحدها القنازع وقال شمر :

 : وأنشد 

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتَّ مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريرأس قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريزعريريريريريريريريريريرياِ  

  
 امسريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريق الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَر عريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريامريريريريريريريريريا  و  

  
 : القبيح من الكالم. وقال عِدّي بن زيد : أنشدنيه ابن األعرابي ـ  في غير هذاـ  القنازعوقال : 

مريريريريريريريل فريريريريريريرييريريريريريريريمريريريريريريريا أتريريريريريريرييريريريريريريريه  مريريريريريريريالمريريريريريريرية  فريريريريريريريلريريريريريريريم أمسريريريريريريريتريريريريريريريَ

  
 أتريريريريرييريريريريريريريه  اجلريريريريريمريريريريريريريال واجريريريريريتريريريريريلريريريريريبريريريريريريريه  الريريريريري ريريريريريلريريريريريريرياُّعريريريريريريريا 

  
والقناذع : القبيح من الكالم ، فاستوى عندهما الزاي والذال في القبيح من  القنازع األعرابي :قال شمر : وقال أبو عمرو وابن 

قال : وأما الديّوث فيقال قنذع وقندع بالذال والدال. وهذا راجع إلى المخازي  .قنازع الكالم ، فأّما في الَشعَر فلم أسمع إالّ 

 والقبائح.

__________________ 
 (.250/  11ري  قعلس)« اللسان»، ووضعلاه هلا كما يف  (قلعس)ع بع  مادأب ( أثبه يف امل بو 1)
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وروى شعبة عن يزيد بن ُحمير قال سمعت ُزْرعة الوحاظّي قال كنا مع أبي أيوب في غزوة فرأى رجالً مريضاً ، فقال له : 

 رأسه. أبِشْر ، ما من مسلم يمرض في سبيل هللا إال َحّط هللا عنه خطاياه ولو بلغت قنذُعة

 قنذعة.: ؛ فقال  قنزعة رواه بُندار عن أبي داود عن شعبة قال بندار : قال ألبي داود : قل

من الشعر : ما يَْبقى في  القنازعو، كما لقَّن بندار أبا داود فلم يَْلقَنه. قال :  القنازعو القُْنزعة قال شمر : والمعروف في الَشعَر

 .قنزعة نواحي الرأس متفرقا ، واحدها

 : وقال ذو الرمة يصف القطا وفراخها 

نْي  ال قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياُّعريريريريريريريريريريا كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ؤَن ومل يريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريَ

  
واء الريريريريريريفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال اهلريريريريريريزائريريريريريريريل   لريريريريريريْ  مريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريش تريريريريريريريَ

  
 : الَمْرَزْنُجوش. العَْنقَز وقال الليث :عنقز : 

 : الداهية ، من كتاب أبي عمرو. العنقز السّم. وقيل العنقز وقيل

 ُجْردان الحمار.. العَْنقَز وقال بعضهم :

 : وأنشد غيره 

مريريريريريريريريريريريَه أ   ريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اك ربريريريريريريريريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريزو    مسريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 وهو أن يجابس مستوِفزا. اقعنفز وقد القَْعفََزى أبو عبيد عن الفراء : جلسقعفز : 

 : : أن يجلس الرجل ِجلسة المحتبى ، ثم يضّم ركبتيه وفخذيه ، كالذي يَُهّم بأمر شهوةٍ له وأنشد  ( 1)العَْقفزةُ  أبو عمرو :عقفز : 

   أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريرية فريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريزا

  
َ جريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وارهتريريريريريريريريريريريريريريريريريزا     عريريريريريريريريريريريريريريريريريالهريريريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :: بخالء. وأنشد  زعافق : سوء الُخلُق. وقوم الزعفقةو:  [زعفق]

    ين  ذا ما مَحْلق الَزَعافق   
 أي ضيّق عليه. عنزقة عليه عنزق ويقال :عنزق : 

 :إذا كان سيّىء الخلق. وأنشد  َزبَْعبَِقيٌ و َزبَْعبَق ورجلزبعق : 

   ِ ْلِغتأب ذو   ل ق َُّبريْعَبِق  
 الشيُء من يدي أي تبذَّر وتفّرق. تزعبق « :النوادر»وفي :  [زعبق]

 :الَشعُر واقلعّد. وهو الَشعر الذي ال يطول وال يكون إاّل مع َصالبَة الرأس وأنشد  اقلعطَّ  الليث :قلعط : 

 م لع ِّ الرأس طاِ   (2)  أبتلع 
 على غريمه إذا ضيّق عليه في التقاضي. قَْعطلوإذا صرعه. وكذلك َجْعفله.  قَْعَطله قَْعَطلة وقال ابن األعرابي :قعطل : 

 شّدة الَوثاق. : القَْعطرة أبو عمرو :قعطر : 

 :قال : وهي الجرفسة. ومنه قوله ) .قعطرتَه وكّل شيء أوثقتَه فقد

   بني صيييَتْ ََّيه جم َْرَفسا 
 .(3) (والكركسة : الترّدد
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 بيوتهم إذا قّوضوها قْعوطواوقال : قعط : 

__________________ 
 (.321/  9ري  ع فز)« اللسان»، وامل به من « ال عفزأب»( يف امل بوعة : 1)
 (.293/  2)« العني»ري و  ن ال  عن األُّهري( ري 285/  11ري  قلع )« اللسان»، وامل به من « أبقلع»( يف امل بوعة : 2)
 (.كركسو ) (ججرفس)( ما بني اهلاللني كالُ م حم ، اتبع ملادأب 3)
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 وجوَّروها.
 وقال في موضع : قعطره أي صرعه.

 وَصتَعه أي صرعه.

ُدحروجة : والبعقوطة كله  القمعوطةو القعموطة: والرجل إذا عُظم أعلى بطنِه وَخِمص أسفلُه. قال  اقمعطّ  وقال الليث :قمعط : 

 الُجعَل.

 ، دويَّبة عريضة من ضرب الُجْعل. العُريقطةوقال : :  [عرقط]

 الرجل إذا انقطع نَفَسه من بُْهر. اقطعرّ و:  [قطعر]

 : ال يُبلغ إاّل بالسير الشديد البَْصبَاِص. قَْعَطبِيّ  أبو عمرو : ِخْمسقعطب : 

 أي قطعه. فقعطبه وقال ابن دريد : َضَربه

 : القصير. البُْعقُوطوقال : :  [بعقط]

 موضع في أسفل البطن عند السُّرة كأنه ثغرة النحر في الخْلقة. العندقة الليث :عندق : 

 من العنب ، وَحْمل األراك والبُْطم ونحِوه. العنقودو:  [عنقد]

 ، وُعثْكول وِعثْكال. ِعْنقادو عنقود وقال ابن السكيت : يقال :

 ثياتل مأواها القراديعمن ال: : الزاوية تكون في ِشْعب جبل. وأنشد  القُْردوعة وقال الليث ::  [قردع]

 الذّل.: والقَْرَدحة  القَْردعة سلمة عن الفراء قال :

 : الّراوية. الدُّْرقُع عمرو عن أبيه : .اْدَرْنقعو،  َدْرقعة ، درقع : فرار الرجل من الشديدة. يقال : الَدْرقَعةو:  [درقع]

 : الذي تكلمه بجهدك ، فال يلين لك وال ينقاد. المقمعدّ : و فاقمعّد اقمعدادا الليث : كلمتهقمعد : 

 : شدَّة فَتْل الحبل ونحِوه من األشياء كلها. العَْرقَدةو:  [عرقد]

 في المسألة عن الشيء وأعلقت فيها أي أبعدت فيها. دعلقتواليوم في هذا الوادي وأعلقت ،  دعلقت « :النوادر»وفي دعلق : 

 : الشديد. عالدُّرقوووالجوع الَدْيقُوع درقع : 

 وكذلك الجوع اليَْرقوع والبُْرقُوع.

 : : السريع من كل شيء. وأنشد  المقذِعلّ  قال بعضهم ::  [قذعل]

فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه أكريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريي و الَّ    ذا كريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل مريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريذعريريريريريريريريريريريريريريريريالَّ    وجريريريريريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريريريريري  أَرمريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
، وذُْعلوق ، وغْيذان وغيدان  ُعْذلوقوُعسلوج ، : ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للغالم الحاّر الرأس الخفيف الروح :  [عذلق]

 ، وَشَمْيَذر.

 : : نبات يكون بالبادية. وقال غيره : يَُشبَّه به الُمْهر الناعم. وأنشد  الذُّْعلُوق الليث :ذعلق : 

ْزعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوْق  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    رّب مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل أو مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق    مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  

 مسىت َ َتا كالذُّْعلوق 

 : لئيم خسيس. قَِذْعل أبو عمرو رجلقذعل : 
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نحوهم يرمي بالكلمة بعد الكلمة ويتزّحف  يَْقَذِعرّ : : المتعرض للقوم ليدخل في أمورهم وحديثهم. يقول  المقذِعرّ  الليث :قذعر : 

 إليهم.
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 وقال الليث مثله. وهو بالسريانية. : الديُّوث. (1) القُْنَذعو القُْنذُع أبو عبيد :قنذع : 

 وقَْرَدع وهي البلهاء. قَْرثَع قال غيره : امرأةهي المرأة الجريئة القليلة الحياء. و القَْرثَع الليث ::  [قرثع]

من النساء التي تكحل إحدى عينيها ، وتلبس درعها مقلوباً وجاء عن بعضهم أنه قال. النساء  القَْرثع أبو حاتم عن األصمعي :

 .القرثع أربع. فمنهن أربعة تَْربَع ، وجامعة تجمع ، وشيطان َسَمْعَمع. ومنهنّ 

 تشبَّه المرأة به لضعفه ورداءته. قَْرثَع َوبَر صغار تكون على الدواّب. وتقول : صوف القرثع السكيت : أصلوقال ابن 

 مال إذا كان يَْصلح الماُل على يديه. ومثله إنه لَتِْرعيَّة مال. قَْرثَعةوأبو عبيد عن الفراء : إنه لِقْرثَِعة ماٍل ، 

 الشيء من أصله. والتقرُعث : التجمع.: اقتالعك  القَْعثَرة ابن دريد :قعثر : 

 إذا مّر كأنه يتقلّع من َوَحل. يتقعثلوقال وَمّر يتقلعث في مشيه :  [قعثل]

: الديُّوث  القُْمعُوثوقال : :  [قمعث]
(2). 

 : كثير شعِر الوجه والجسد. قِْنعَاث ورجل:  [قنعث]

 : الكثير. القَْعثَب: و، تكون على النبات. قال : ُدَوْيبَّة كالخنفساء  القُْعثُبان وقال الليث ::  [قعثب]

 أبو زيد : يقال جمل قَبَْعثى ، وناقة قَبَعثاة في نوق قباعث. وهو القبيح الفراسن.

ج عليه الكالم والفعل ، وأدار عليه  عرقل قال ابن األنباري في قولهم : قد:  [عرقل] ق معناهما : قد عوَّ فالن على فالن وحوَّ

ق مأخوذ من ُحوق الذكر ، وهو ما دار حول الكمرة.كالماً ليس   بمستقيم. وحوَّ

 : : صفرة البَْيض. وأنشد  الِعْرقيل بن الخطيم. وقال غيره : َعْرقَل سّمي العرقلة قال : ومن

سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اجملريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريلريريريريريريرية     طريريريريريريريَ

  
ْرقريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريال   ُّعريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريراان  يريريريريريريريريريريريريريري اف أو عريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 معجمة.وقيل : الِغرقيل : بياض البَْيض بالغين 

 وسلمعليههللاصلىقول النبي  َعقَب موتَّر خلف الكعبين. ومنه العُْرقُوبو. عرقوبها الدابة إذا قطعت عرقبتُ  الليث :عرقب : 

 : من الوادي منحنى فيه ، وفيه التواء شديد. وأنشد  العرقوبوقال :  يعني في الوضوء. «من النار للعراقيب ويل»

ش وَ  وف مريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريل َومسريريريريريريريريريريريريريْ  خمريريريريريريريريريريريريري 

  
ن مريريريريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريريريريان    ذي عريريريريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريريِ

  
 األمور : َعَصاويدها ، وإدخال اللَْبس فيها. عراقيبو

 ان رجالً وسمعت أبي يخبر بحديثه : أنه ك: قال  .عرقوب أبو عبيد عن ابن الكلبي : من أمثالهم في ُخْلف الوعد : مواعيد

__________________ 
 .«وق  ي ال  ل ال املهملةري  بضمتنيري  ال  لذ وع  وال  ْلذ ع»: (قل ع)« اللسان»( يف 1)
 .«وهو الذي يري  ود على أهله ومَسَرمه ن قال ابن دري  : ال أمسسبه َعَربيا  »: (قمعث)« اللسان»( جاء بع ه يف 2)
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:  ذا أطلعه اللخلة فلك طَْلعها.  عرقوب يسريريريريأله  ريريريريي ا  ، ف ال له ، فأاته أ  له عرقوب من العماليق ي ال له
فلمَّا أطلعه أاته للِعَ أب ف ال له : دعها مسىت تصريريريريريريريريريت بريَلحا ، فلمَّا أبلحه قال : دعها مسىت تصريريريريريريريريريت َُّْهوا  ،   

مله  ريريريي ا . فصريريريار م ال  من الليل فج َّها ومل يع  أ اه  عرقوب مسىت تصريريريت ر طَبا   مَتْرا ، فلما أمَْتَر  َعَم   ليها
 : يف ا  ْلف. وفيه ي ول األ جعي 

ة  وعريريريريريريري َ  وكريريريريريريريان ا ريريريلريريريف مريريريلريريريريريريريك سريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريرييريريريريريريريَّ

  
 مريريريريريريريريريواعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريوب أ ريريريريريريريريرياه بريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرب  

  
 طريق ضيق يكون في الوادي. .العرقوب القطاة ، يعني ساقها. وقال غيره ُعرقوب قال الليث : يقال مرَّ بنا يوم أقصر من

 إاَل واحد.القِعير البعيد ، ال يمشي فيه 

 : لخصمه إذا أخذ في طريق يخفى عليه وأنشد  تعرقبوالرجُل إذا أخذ فيه ،  تعرقب فيقال :

ٌق َُّّل عريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريا و  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ   ن مريريريريريريريريريريَ

  
   ْ  تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريرير ذا مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  
ِقّراق طير بعرقوبه لبعيرك. أي ارفع َعْرقِب ويقال نه قول وهم يتشاءمون به ، وم .العراقيب حتى يقوم. والعرب تسمى الّشِ

 : الشاعر 

ْ رك  يريريريريريريريريه ابريريريريريريريريَن مريريريريريريريري  غريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريِ   ذا قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريلريريريريريريريريا  بريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
 فريريريريريريالقريريريريريرييريريريريريريريه مريريريريريرين طريريريريريريت الريريريريريريعريريريريريريراقريريريريريرييريريريريريريري  أ ريريريريريرييريريريريريريال 

  
 .عرقوباه وتقول العرب إذا وقع األخيل على البعير ليُكَسفَنَ 

 : أي اْحتَل. ومنه قول الشاعر  فَعَْرقِبْ  عمرو عن أبيه يقال : إذا أعياك غريمك

رقريريريريريريريريريريريريريوب لريريريريريريريريريريريريريَوأ ي  و  عريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريك عريريريريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريريريري 

  
  ذا مل يريريريريريريريعريريريريريريري ريريريريريريريك الريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَف ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريم   

  
 للبعير وعلّيت له إذا أعنته برفع. عرقبت :«النوادر »وفي 

 : خياشيم الجبال وأطرافها وهي أبعد الطرق ألنك تتبع أسهلها أين كان. العراقيبو العرقوب أبو خيرة

 شديد. : ما انحنى من الوادي وفيه التواء العرقوب ويقال

 .اقرعَب يقرعُب اقرعباباومن البرد  المقرِعبُ  الليث:  [قرعب]

 وقال األصمعي : اقرنبع : انقبض.

 أي انقبض وقال غيره تقرعف وتَفَْرقَع. اقرعبّ  وقال اللحياني : ومثله

 : الذكر واألنثى سواء. والغالب عليه التأنيث. العقرب الليث :عقرب : 

 : وأنشدنا  .العقارب الذكر من العُْقُربان : وقال أبو عبيد عن ابن الكلبي

كريريريريريريريريريريريريم  ذ غريريريريريريريريريريريري     كريريريريريريريريريريريريأنَّ مريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريريى أمريريريريريريريريريريريريّ

  
ر  ن   ربريريريريريريريريريريريريٌة يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
 : وقال ذو اإلصبع العَْدواني  .عقاربه ويقال للرجل الذي يقترض أعراض الناس : إنه لتدبّ 

ه  ّ    تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِي عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ال تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ّب لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارب و  

  
 .عقارب أراد : وال تدّب له مني

 والثعالب. وكذلك ُمَضفِدعة وُمَطحِلبة. العقارب ومثعِلبة : كثيرة َمْعقِربة أبو زيد : أْرض
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 : األََمة العاقلة الَخُدوم. العَْقربة عمرو عن أبيه :

 سير مضفور في َطَرفه إبزيم يشّد به ثَْغر الدابَّة في السرج. العقرب وقال الليث :

اج  معقَرب وحمارالنَّعل سير من سيوره.  عقربو ز مجتِمع شديد. قال العجَّ  :الَخْلق : ُملَزَّ

   َعْرَد ال اقي مَسْةورا مع َر  
جَمس  العقرب بُرج من بروج السماء. وله من المنازل الَشْولة والقلب والُزبَانَى. وفيه يقول ساجع العرب : إذا طلعت العقربُ و

ال األذن. العقربَّانوالِمْذنب وقُرُّ األْشيَب ومات الجندب.   : دويبة ، يقال : هو َدخَّ

 .َعْبقَر : موضع بالبادية كثير الجّن ، يقال في المثل : كأنهم جنّ  َعْبقَر الليث :عبقر* : 

ار العََدوّي   : وقال الَمرَّ

 أعريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريريريريريري ار أُ أنريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريرهتريريريريريريريريريريريريريريا

  
ر  بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  ْي عريريريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رباك  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريني تريريريريريريريريريريريِ

  
ل البناء قال : كأنه توهم تثقيل الراء. ذلك  أنه احتاج إلى تحريك الباء إلقامة الوزن ، فلو ترك القاف على حالها مفتوحة لتحوَّ

ا ضم القاف توّهم به بناء قََربوس ونحوه.  ، ولم يجيء على بنائه ممدود وال مثقّل. َعبَقَر إلى لفظ لم يجيء مثله وهو فلمَّ

وأحسن ما يكون هذا البناء إذا ذهب حرف المّد منه  : قربُس.والشاعر يجوز له أن يقُصر قربوس في اضطرار الشعر فيقول 

ة الجميلة. وقال ِمْكَرُز بن حفص  العَْبقَرةوأن يثقّل آخره ؛ ألن التثقيل كالمّد. قال :   : من النساء التَارَّ

ٌن أبُّواجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ل مِسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 عريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرأب  عريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريراو ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارا   

  
: ضرب من  العبِقريّ واسم من أسماء النساء. قال :  عبقروألف بدلها. قال :  ذهبَت الهاء فصار في القافية عبقرة عبقرة يعني

َقِرٍي ِحسانٍ )قال هللا جّل وعّز :  .عبقريّ  . والجماعةَعْبقَِريَّة البُُسط ، الواحدة حمن : ] (َرفْ َرٍف ُخْضٍر َوَعب ْ قلت :  [76الرَّ

وهذا خطأ ؛ ألن المنسوب ال يُجمع على نسبته ، وال سيّما  .عبقريّ  أراد بعباقرّي جمع (حسان عباقريّ )ووقرأ بعضهم : 

الرباعي ال يجمع الخثعمي بالخثاعمى ، وال المهلّبّي بالمهالبي ، وال يجوز ذلك إاّل أن يكون نُسب إلى اسم على بناء الجماعة 

 .عباقريّ  ، فتقول : عباقر اجرى ، فتنسب كذلك إلىحض: بعد تمام االسم على نحو شيء تنسبه إلى َحَضاجر ، فتقول 

والسراويلي ونحو ذلك كذلك. قلت : وهذا كله قول حذّاق النحويين الخليل وسيبويه والكسائّي وفي حديث النبي 

ً  أنه قّص رؤيا رآها ، وذكر عمر فيها. فقال : فلم أر وسلمعليههللاصلى وى أبو عبيد فيما رـ  قال األصمعي يفِري فريَه. عبقريا

قوم : كقولك هذا سيد قوم وكبيرهم وشديدهم وقويّهم  عبقريّ  يقال : هذا: فقال  العبقريّ  سألت أبا عمرو بن العالء عنـ  عنه

 ونحو ذلك.

وهي أرض يسكنها الجن ، فصارت مثالً لكل منسوب إلى شيء  َعْبقَر أنه نسب إلى: قال أبو عبيد : وإنما أصل هذا فيما يقال 

 : وقال زهير بن أبي سلمى رفيع. 

ٌة عريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريِ

  
 جريريريريريريري يريريريريرون يريريريريومريريريريريريريا  أن يريريريريلريريريريريريريالريريريريوا فريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريعريريريريلريريريريوا 
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بلد كان يَُوشَّى فيه البُُسط وغيرها ، فنسب كل شيء  عبقر صفة لكّل ما بولغ في وصفه. وأصله أن العبقَريّ  وقال غيره : أصل

 .َعْبقَر جيّد إلى

 .َعْبقريَّة : الَطنافس الثخان ، واحدها العبقريّ  وقال الفراء :

 : الديباج. العبقريّ  وقال مجاهد :

 وقال قتادة : هي الزرابّي.

 قال سعيد بن ُجبَير : هي ِعتَاق الزرابّي.

 ماء لبني فزارة. عباقر: . وقد قالوا عباقَر بنصب القاف كأنه منسوب إلى (عباقَريّ )ووقال َشِمر : قرىء : 

 وأنشد البن َعنَمة.

 أهريريريريريريريلريريريريريريريي بريريريريريريريلريريريريريريريجريريريريريريري  ورمسريريريريريريريلريريريريريريريي يف بريريريريريريرييريريريريريريريوتريريريريريريريكريريريريريريريم 

  
ة الريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريم   ْوريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى عريريريريريريريريبريريريريريريريرياقريريريريريريريرير مريريريريريريريرين غريريريريريريريريَ

  
 بِْرقَع: جاء ذكره في بعض األحاديث قال الفراء : اسم السماء الرابعة. قلت : وهكذا قال غيره. و البِْرقع وقال الليث :برقع : 

اسم السماء السابع جاء على فِْعلَل وهو غريب نادر وذكر أبو  برقع َهْجَرع. وقال شمر :: نادر ومثله ِهْجَرع. وقال األصمعي 

 .بُرقوعو بُْرقَعو بُْرقُع: ثَعلب عن ابن األعرابي عن أبي المكارم. يقال  البِْرقِع عبيد نحواً منه في

، فإنما فّر  كبرقوع قال ومن أنشده : وْجه كبرقع الفتاة: ووأنشد  بُْرقوع وال بُْرقَع وال تقول بُْرقُع وقال أبو حاتم : تقول العرب :

 من الزحاف.

 .البُرقع لغة في البُرقوع  على أنقلت : وما حكاه ابن األعرابي عن أبي المكارم يدلّ 

 وتُْلبَسها الدوابُّ ، وتَلبَُسها نساء األعراب.: قال  .البرقع البراقع وقال الليث : جمع

 : وفيه َخرقان للعينين. وقال توبة الُحَميّر 

 كريريريريلريريريريريريريه  ذا مريريريريريريريا جريريريري ريريريريريريريه  لريريريرييريريريريلريريريريى تريريريريربقريريريريعريريريريريريريه و 

  
 فريريريريري ريريريريريريري  رابريريريريري  مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريغريريريريريريري اأَب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريور هريريريريريريريا 

  
 ُمَوْصَوص : إذا كان صغير العينين. برقع وقال شمر :

بفتح الباء ، وجوع بُْرُكوع وبَْرُكوع وُخْنتُور بمعنى واحد  بَْرقُوع أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال : جوع يَْرقوع ، وجوع

يَْرقوع بالياء صحيح. بضم الباء. وجوع  بُرقوع بفتح الباء نادر ، لم يجيء على فَعلول إاّل َصْعفُوق. والصواب بَْرقوع: قلت 

 : ومنه قول الشاعر  .البرقع لحيته ومعناه : تَزيّا بزّي َمن لبس برقع وقال غيره : يقال للرجل المأبون قد

ْرقريريريريريعريريريريريريريه   أمل تريريريريرير قريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريرييريريريريريس عريريريريرييريريريريريالن بريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  ملريريريريريريريريريغريريريريريريريريرياُّل   بريريريريريريريريريْ  َّريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريا و عريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريَ

  
 ط في طول الفِخذ ، وفي العَْرض الحلقتان صورته پ.: ِسَمة في الفخذ ، َحْلقتان بينهما ِخبَا البُْرقُع وقال ابن شميل :

 الرجل إذا جار عن القصد. عرقل: أبو العباس عن ابن األعرابي :  [عرقل]

، وأبرد من َحْبقَر ، وأبرد من َعْضَرس.  َعْبقَر وأخبرني المنذري عن بعض أهل اللغة أنه قال : يقال : إنه ألبرد منعبقر* : 

 :قَر والعَْضرس : البََرُد. وقيل العَْضَرُس : الجليد. وقيل : العضرس والَحبْ  العَْبقَر: وقال 
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 : نبت. وأنشد ابن حبيب 

بريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريرّي  ردٌ   كريريريريريريريريريريريريريريريان فريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  رَِك   ه تريريريريريريريريريَ  أو ريريريريريريريريريريح َرو. مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : وروى بعضهم عن أبي عمرو أنه كان يقول : هو أبرد من َعِب قُّر. قال : والعَُب اسم للبََرد. وروى هذا البيت 

ّر  رد  كريريريريريريريريريريريريريريريأن فريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريريريريَ   قريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه تريريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  رِك    أو ريريريريريريريريريريح رو. مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 قال وبه سمي َعُب شمس.

 : البرد. العَبَقُرو. قال : َعبَقُرّ  وقال المبرد :

 وقال غيره : عُب الشمس ضوء الصبح.

 : نقيض األصابع. الفرقعة قال الليث :فرقع : 

 قال : والمصدر االفرنقاع. .فرقعها فتفرقعت يقال :

ْوا عنّي. افرنقعوا قال : وقال بعض المتصلّفين :  عني : تَنحَّ

في األصابع والتفقيع واحد. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن مصعب عن وكيع عن الحسن بن صالح  الفرقعة قلت :

 أصابعه في الصالة. الرجل يفرقع عن ُمغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كرها أن

ْلتِم وهي الداهية. بالعَْنقَِفير وقال أبو عبيد عن األصمعي : جاء فالن:  [عفقر]  والّسِ

 عقفرته . ويقالالعقافير دهاؤها ونُْكُرها والجميع َعْقفرتُهاو. عنقفير الداهية من دواهي الزمان يقال : ُغول العَْنقفير وقال الليث :

صرعته وأهلكته. قال : واغفنفرت عليه الدواهي ، تؤّخر النون من موضعها في الفعل ألنها زائدة حتى الدواهي حتى تقعفر أي 

 يَعتِدل بها تصريف الفعل.

:  العَْبقَريّ والسيّد من الرجال : وهو الفاخر من الحيوان والجوهر.  العَْبقَري أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال :)* :  [عبقر]

 (.وُسماق : خالص ال يشوبه صدق َعْبقَريّ  : الكذب البَْحُت. كذب العبقريّ و البساط المنقَّش.

 : أّول ما ينبت من أصول القََصب ونحوه وهو َغضٌّ َرْخص قبل أن يظهر من األرض. العُْنقُر وقال الليث ::  [عنقر]

 كعنقرات الحائر المسجور: . وقال العّجاج ُعْنقُرة والواحدة

 شبَّههم لترارتهم ونَْعمتهم بالعُْنقُر. ُعنقر يقال لهم :قال وأوالد الدهاقين 

. قال وفي لغة المقفِعلَّة وقال الليث : االقفعالل : تشنّج األصابع والكّفِ من بَْرد أو داء. والجلد قد يَقفعلُّ فينزِوي كاألُذن:  [قفعل]

 أخرى : اقلعّف اقلعفافاً ، وذلك كالَجْذب والَجْبذ.

 : : اليابس. وأنشد شمر  المقفِعلّ  ُعبيد :وقال أبو 

اّل   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريحريريريريريريريه  بريريريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريريريلريريريريريريريني مريريريريريريري ريريريريريريريفريريريريريريريعريريريريريريريِ

  
اّل و    بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  جسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
والبعير إذا َضَرب الناقة فانضم إليها يقلعّف  وقال الليث : يقال للشيء يتمدد ثم ينضّم إلى نفسه أو إلى شيء : قد اقلعّف إليه.

 ِضرابه يقال : اقلعفّها وهذا ال يقلب.فيصير على عرقوبيه معتِمداً عليهما وهو في 

 : الفَْلهم. وقال العَْفلق عمرو عن أبيِه :عفلق : 
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 : الفرج من املرأأب  ذا كان واسعا  رِْ وا . الَعْفَلق الليث :
 :المرأة العظيمة الركِب. وأنشد الليث : وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي ؛ قال العََضنَّكة والعَفّلَقة 

     ابن َرط ُو ذاِ  فرج َعْفَلِق  
ما تقّشر عن  الِقْلفع قشر األرض الذي يرتفع عن الكمأة فيدّل عليها. وقال غيره:  الِقْلِفعة أبو عبيد عن الفراء قال ::  [قلفع]

 :وأنشد  أسافل مياه السيول فتشقّقا بعد نضوبها.

   ِقْلِفع رو.  ِرب الِ اَثاث 
 كب إذا لم يكن على مركب وطىء : متقلِعف.وقال النضر : يقال للرا

 .علقمة والقطعة منه العلقم كأنه: : شجر الحنظل ، ولذلك يقال لكل شيء فيه مرارة شديدة  العَْلقم الليث ::  [علقم]

ة وهي الَحْزرة. العَلقمة أبو العباس عن ابن األعرابي  النَّبِعَة الُمرَّ

 أي مرارة. علقمة وقال اللحياني طعام فيه

 : أشّد الماء مرارة. العَْلقم أبو زيد :

 : اختالط الماء َوخثورته. العَْملَقة: وقال ابن دريد قلعم : ـ  قمعلـ  عملق

 : وقال الليث : القُْمعُل : القََدح الضخم بلغة ُهَذيل. وقال راجزهم 

ْوَأِب   يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريري  األر. بريريريريريريريريريريريريَوْأب مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريالريريريريريري ريريريريريريمريريريريريريعريريريريريريريل املريريريريريريلريريريريريريكريريريريريريريّ  فريريريريريريوق األثريريريريريريلريريريريريريري   

  
 ت حافر الفرس.ينع

 ثعلب عن ابن األعرابي : القُْمعُل : القََدح الضخم.

 وقال الليث : الِقْمعال : سيّد القوم.

 الَجْور والظلم. العَْملق عمرو عن أبيه :

 وقال الليث الِقلَّْعم والِقلَّحم : الشيخ المسن الَهِرم. والحاء أصوب اللغتين.

 فَُهم الجبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى. العمالقة قال وأما ِعْمالق وهو أبو

وُرِوي عن عبد هللا بن خبّاب قال : سمعني أبي ونحن نقرأ السجدة ونبكي ونسجد ، فبعث إليَّ فدعاني ، فأخذ الِهراوة فضربني 

قلت : كاَن عبُد هللا جلس  رج اآلن.، هذا قَْرن خا العمالقة قال : أال أراك جالساً مع ؟بها حتى حجزه عني الَرْبو. فقلت يأبه ما لي

اهم إلعجابهم بما هم فيه  عمالقة في مجلس قاّص ال علم له ، وكان يذّكرهم فيبكيهم فأنكر قعوده معهم ودخوله فيما بينهم وسمَّ

وفيهم نزَل وتكبرهم على الناس بقراءتهم شبّههم بالجبابرة الذين كانوا على عهد موسى وإعجابهم بأنفسهم وانفرادهم عن الناس 

 [.22الَمائدة : ] (قاُلوا َّي ُموسى ِإنَّ ِفيها قَ ْوماً َجبَّارِينَ )

 َحُروريَّة بني إسرائيل. قلت : كأن َخباباً شبّه القوم الحروريَّة. العمالقة وعن األعمش قال :

 : السَِّفلة من الناس الخسيس وأنشد : أبو العباس عن ابن األعرابي قال : القَْعَملة الفَْرَجهارة ، وهي القَْمعَلة. قال والقَْلعَمة 

ع  عريريريريريريرية بريريريريريرين فريريريريريريريَ ريريريريريريْ مريريريريريريَ لريريريريريريْ  أقريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريعريريريريريريرية بريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 هلريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريك ال أ لريريريريريريريريريريريريريريريريريك تريريريريريريريريريريريريريريريريريزدريريريريريريريريريريريريريريريريريري   
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 وقال والقلعمة المسنَّة من اإلبل.

عاء. عمرو عن أبيه : قلمع رأسه وصلمعه إذا خرج ُمقَْمِعالً إذا كان على الرعاء يأمرهم  َحلَقه وقال غيره : الِقمعال : رئيس الّرِ

 وينهاهم ويقال للرجل إذا كان في رأسه ُعَجر : فيه قماعيل ، واحدها قُمعُول ، قال ذلك ابن دريد.

 يبس آض له رأس مثل الدُّْخنة السوداء.: ضرب من الكمأة ينبت مستطيالً دقيقاً كأنه ُعود إذا  القَْعبَل الليث:  [قعبل]

 : الفُطر ، وهو العَْسقل. القَْعبَل: يقال له فََسوات الضباغ. أبو عمرو 

 ودار بلقع وإذا كان نعتاً فهو بغير هاء للذكر واألنثى. منزل بلقع : قفر ال شيء فيه ، وكذلك دار بلقع وأرض:  [عقبلـ  بلقع]

ملساء وكذلك القفر تقول دار قفر ومنزل قفر فإذا أفردت قلت انتهينا إلى قَْفرة من  بلقعة فإذا أفردت قلت : انتهينا إلى .بلقع

 األرض.

 :وقال الليث العُقبول : الذي يخرج بين الشفتين في ِغّب الُحّمى الواحدة ُعقبولة ، والجميع العقابيل قال رؤبة 

 ِبال   من ِوْرد مح َّى أْسَأر  ع ا
 أي أْبقت ، ويقال لصاحب الشر : إنه لذو عقابيل. ويقال لذو عواقيل.

قال شمر : معنى بالقع : أَن يفتقر  «اليمين الكاذبة تدع الديار بالقع»أبو عبيد عن الفراء : العقابيل بقايا المرض وفي الحديث : 

اآلخرة من اإلثم. قال والبالقع : التي ال شيَء فيها قال الحالف ، ويذهَب ما في بيته من الخير والمال ، سوى ما ذُِخر له في 

 :رؤبة 

 فأصبحه د رهم بالقعا
، وأرض بالقع ، وانتهينا  بْلقع : األرض التي ال شجر بها ، تكون في الرمل وفي القيعان. يقال قاع البَْلقعة وقال ابن شميل :

 خلت من كل خير. بلقعةو بلقع ملساء. وقال غيره يقال : امرأة بلقعة إلى

اشة القليلة الحياء. ورجل َسْلفَع : : قال : والسلفعة  .«البلقعة شرهن السَّْلفعة»: وفي بعض الحديث في ذكر النساء  البذيئة الفحَّ

 : وقال الطرماح  بَْلقعي إذا كان صافي النصل ، وكذلك ِسنان بَْلقَعيّ  قليل الحياء جريء ، وسهم

ة بريريريريريريريريعريريريريريريريري مريريريريريريريريا َرمسريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
ن فريريريريريريريرييريريريريريريريريه امل َوهريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريّي   لريريريريريريريْ ريريريريريريريَ  عريريريريريريريامريريريريريريريِل و مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه فريريريريريريرييريريريريريريريه أ ذان بريريريريريريريريَ

  
 : الجيّد من جميع أصناف التمور. البَْلعَق: ثعلب عن ابن األعرابي قال :  [بلعق]

 : ضرب من التمر. البَْلعَق وقال ابن دريد :

 نفذة األنثى. قال وتَقَنّفعت إذا تقبّضت.: اسم من أسماء القُ  القُْنفُعة الليثقنفع : 

 وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال من أسماء الفأر الفُْنقُع الفاء قبل القاف.

 قال والِفْرنب مثله.

 : : الفُْرقُعة وهي االست يمانية. وأنشد  القُْنفُعة وقال الليث

يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريأن بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْ ْرنريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريري 

  
وان و   الء األ ْرجريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 والقُفْرنِيَة : المرأة القصيرة.
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 : الفأر ، القاف قبل الفاء كما قال الليث. القُْنفُع عمرو عن أبيه :

 : القصير الخسيس. القُْنفُع وقال ابن دريد :

إذا  العنفقة بين الشفة السفلى وبين الَذقَن. وهي ُشعَيرات سالت من مقّدمة الشفة السفلى. ورجل بادي العنفقة الليث ::  [عنفق]

 َعِري موضعها من الشعر.

 : األْنف المعوّج. القُْعنُب: ثعلب عن ابن األعرابي يقال :  [قعنب]

 كل شيء. الشديد الُصْلب من .القَْعنَبواسم رجل من بني حنظلة.  قَْعنَب وقال الليث :

 أيضاً : المرأة القصيرة. القَْنعَبةو: اعوجاج في األنف. قال :  القَْنعبة عمرو عن أبيه ::  [قنعب]

: أي في غطاء يقال  قُْنبعة الشجرة إذا صارت زهرتها في قَْنبعتومثل الُخْنبَعة إاّل أنها أصغر ،  القُْنبعة وقال الليث ::  [قنبع]

 وبرهمت برهومة. قنبعت أي في غطاء. قال قُْنبُعة َزَهرتها فيالشجرة إذا صارت  قَْنبعت

 : الرجُل في بيته إذا توارى وأصله قَبَع ، فزيدت النون ، قاله أبو عمرو ، وأنشد  قَْنبع وقال غيره

وب  يف ثريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريه و  بريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريع اجلريريريريريريريريريريري 

  
 هريريريريريريريريو عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريريا ذّل مريريريريريريريريلريريريريريريريريه مريريريريريريريريكريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريْ  و  

  
 ْنبُل.: وعاء الِحنطة في السُ  القنبع عمرو عن أبيه

 : التي فيها السنبلة. القنبعة وقال النضر :

 : الحمق. الَدْعفقة وقال ابن دريد ::  [دعفق]

ت. العرقلة أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال ::  [عرقل]  : التعويج. يقال َعْرقَلَْت َعلَي أي اعَوجَّ

 إذا جار عن القصد. ِعرقل وقال ابن األعرابي :

 قال بعضهم : هو أصل البَْرِدّي. العُْنقُرو:  [عنقر]

بفتح  ُعْنقَر . وسمعت غيره يقول :ُعْنقُر: فقال  ؟وقال ابن الفرج : سألت عاِمِريّاً عن أصل عشبة رأيتها معه ، فقلت : ما هذا

 القاف ، وأنشد 

رْه  لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ تريريريريريريريريني عريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريجريريريريريريريري  بريريريريريريريريني اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريري 

  
رْه و   فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريني أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريوركريريريريريريريريريريريني قريريريريريريريريريريريريَ

  

 افابب العني والك

 [ع ك]
ة ، وهي اللئيمة القصيرة. ِعْكِرشة عجوز« : النوادر»في عكرش :  زة وقَْلَمزَّ  وِعْجِرمة وعضمَّ

 نبات يشبه الثِّيَل ، ولكنه أشّد خشونة منه. العكرش وقال الليث :

ا وأنشدني أعرابي من منبته نُُزوز األرض الرقيقة ، وفي أطراف ورقه شوك إذا توطَّأه اإلنسان بقدميه أدمتهم العكرش قلت :

 : بني سعد يكنى أبا صبرة 

رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريْ  اعريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريف محريريريريريريريريريريريريريريريارك عريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىت َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َويريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ألنها ترعى عكرشة ويقال : سّميت : األرنب الضخمة. الِعْكِرشة وقال الليث :
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 .الِعْكِرش
الماء ، ومراعيها الَحلَمة والنِصيُّ وقَِميم قلت : هذا غلط ، األرنب تسكن َعَذوات البالد النائيةَ عن الريف والماء ، وال تشرب 

ْطب إذا هاج.  الرُّ

 : األنثى من األرانب الُخَزر : الَذَكر منها. الِعْكِرشة أبو عبيد عن األصمعي :

 اللتفافه في منابته. بالِعْكِرش لكثرة َوبَرها والتفافه ، ُشبِّه ِعْكِرشة قلت : سّميتْ 

 إنه كان من أرمى أهل عصره.: . وله رواية إن صحت. ويقال وسلمعليههللاصلىبي بن ذؤيب كان قدم على الن ِعْكراشو

 .(3)َكْعبشه وكربشه إذا فعل ذلك به : والَكْربشة : أخذ الشيء وربطه. يقال  ( 2)العكبشة وقال بعض قيس ::  [عكبش] (1)

 : الشّد الوثيق. العَْكبشة سلمة عن الفراء قال :

 وَعْكَشبَه شدَّه َوثَاقا. َعْكبشه يونس :وقال ابن دريد قال 

 المرأة الكثيرة اللحم المضطربة.:  العََضنَّكة أبو عبيد عن األموي:  [عضنك]

 وقال ابن األعرابي : هي العظيمة الَرَكب.

 : المرأة اللَفَّاء التي ضاق ملتقَى فخذيها مع ترارتها ، وذلك لكثرة اللحم. العضنَّك وقال الليث :

الرجل إذا كان كذلك.  تصعلك : وهم قوم ال مال لهم وال اعتماد. يقال : الصعاليك ، والجميع الُصْعلوك الليث ::  [صعلك]

 : مدّوره. وأنشد لذي الرمة : الرأس  ُمصعَلك ورجل

ل يف املريريريريريريريريرعريريريريريريريريى هلريريريريريريريرين بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   خيريريريريريريريرييريريريريريريريريِّ

  
لريريريريريق   ة الريريريريريرأس نريريريريريِ ريريريريريْ لريريريريريريريَّ ك  أعريريريريريلريريريريريى قريريريريريري   مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريلريريريريريريريَ

  
أسفله بيِدك ثم مطلته ُصعُداً ، أي رفعته  َصْعلكت الذي كأنما َحْدرجت أعاله َحْدرجة ، كأنمامن األسنة  المصعلَك وقال شمر :

 الرأس : صغير الرأس. مصعلَك ورجل على تلك الَدْملكة وتلك االستدارة.

 : وقال األصمعي في قول أبي ُدواد يصف خيالً 

 قريريريريريريري  تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريكريريريريريرين يف الريريريريريريربريريريريريرييريريريريريريع وقريريريريريريري  قريريريريريريرَّ 

  
َ  الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريريريريري  األَقريريريريريريريريريريريريريري اُ   لريريريريريريريريريريريريريريْ  ع جريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي َوقَفن وطار ِعفاؤها عنها. والفريصة : موضع قدم الفارس. تصعلكن قال :

 البقُل. صعلكهاواإلبُل إذا رقّت قوائمها من الِسَمن ،  تصعلكت وقال شمر :

 وُعكامص. ُعْكِمص قال ابن دريد : كل شيء جمعته فقد عكمصته ، ورجل:  [عكمص]

 .الَكعَْنَكع الذكر من الِغيالن. وقال غيره يقال له ::  العََكْنَكع وقال الليث ::  [عكنكع]

 والقاّز. العََكْنَكعو الَكعَْنَكع وروى أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال : الشيطان هو

 : اسم رجل من َعْلَكس وقال الليث :علكس : 

__________________ 
  املص ر السابق.ووضعلاه هلا كما يف (.عكرش)( أثبه يف امل بوعة ضمن مادأب 2)( 2)
 (.337/  9ري  عكبش)« اللسان»، وامل به من « الكعبةة»( يف امل بوعة : 1)
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 :الةعر   ذا ا تّ  سواده وك ر. وقال العجاج  اعللكس أصل بلاء علكسو أهل اليمن. قال 
   بفامسم د وِوي مسىت اعللكسا 

 واجتمع.ما كثر : من اليبيس  الُمْعلنِكسو الُمعَْلِكسوقال 

الشيء إذا اجتمع  اعرنكسوالشيء بعضه على بعض ،  عركست تقول : .اعرنكس أصل بناء عركسوقال : :  [عركس]

اج   :بعُضه على بعض. وقال العجَّ

 اعرنكسا و اعرنكسه أهوال ه و   
 كثيف مجتمع أسود.: وقال غيره : َشعَر معلنِكس ، ومعلِنكك 

تعاب  الكرسوع : ناتئة ُمَكرَسعة : حرف الَزْند الذي يلي الِخْنِصر الناتىء عند الُرْسغ. وامرأة الُكرسوع وقال الليث ::  [كرسع]

ا يلي الّرسغ من وظيف الشاء ونحوها.:  الكرسوع بذلك. قال وبعض يقول  ُعظيم في َطَرف الوِظيف ممَّ

 و.: ضرب من العد الَكْرَسعةو كرسوعه وقال غيره : كرسعت الرجل : ضربت

 : الشدة وقال طرفة :  العَْسكرة أبو عبيد عن األصمعي:  [عسكر]

هريريريريريريريريريريا  ظريريريريريريريريريريل يف عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرأب مريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريّ

  
     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريزار املريريريريريريريريريريريريري ّكريريريريريريريريريريريريريرو 

  
 الرجل : جماعة ماله ونعمه. عسكرُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

 : وأنشد 

ؤجريريريريريريريريريره   هريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريَك يف أجريريريريريريريريرير عريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم تريريريريريريريريري 

  
غريريريرييريريريريريريريث مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريرييريريريريلريريريريريريريا  قريريريريلريريريرييريريريريال  عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريره    تريريريري 

  

 عةر   ياه  عه وبصره 

 ق  مَس َّل اللفس  صر  حيض رْه 

الهّم : ما ركب بعُضه بعضاً وتتابع. وإذا كان الرجل قليل الماشية قيل :  عساكروالليُل إذا تراكمت ظلمه.  عسكرَ  وقال غيره :

 ُمْكَرٍم : اسم بلد معروف وكأنه معرب. عسكرو: مجتمع الجيش.  العسكر: و. قال العسكر إنه لقليل

 م من كثرته فهووكل شيء كثر وتراكم حتى يُظل .تَعَكمس إذا أظلم. ويقال : َعْكمسة الليلُ  عكمس وقال الليث ::  [عكمس]

 ُعَكاِمس

 :وقال العّجاج 

   عكامس كالسل س امللةور 
 : متراكب الظلمة. ُعَكامس وُعَكِبس إذا كثرت. وليلُ  َعَكِمسو ُعَكْمسو ُعكاِمس وقال اللحياني : إبل

 وُعَكِبس. ُعَكمسو ُعَكامس وقال أبو حاتم : إذا قاربت اإلبل األَلف فهي

 وكعسب إذا َهَرب. َكْعَسم: وقال ابن السكيت :  [كسعمـ  كعسم]

 : الحمار بالحميرية. ويقال : بل الكسعوم. الُكْعسوم وقال الليث :

 قلت : واألصل فيه الُكْسعة ، والميم زائدة وجمع الُكسعوم كساعيم. سّميت كسعوماً ألنها تُْكسع من خلفها.

،  يَُدعكسون وهم َدعكسوا رون قد أخذ بعضهم يد بعض كالرقص. يقال: لعب المجوس : يدو الدَّْعَكسة وقال الليث :دعكس : 

 ويتدعكس بعضهم على بعض.
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 : وقال الراجز 

كَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني نريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريافريريريريريريريريوا بريريريريريريريريه مريريريريريريريري 

  
َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريْ ف اجملريريريريريوس يريريريريريلريريريريريعريريريريريبريريريريريون الريريريريريريري َّ كريريريريريْ  عريريريريريَ

  
 وُعَكِلد : خاثر. ُعَكِلط الليث لبن:  [عَكلط]

 ، َوُعَجِلط ، وُعثَِلط. ُعَكِلط ِجّداً وتكبَّد فهوأبو عبيد عن األصمعي : إذا َخثُر اللبن 

 : وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه أنشده :  [علكد]

ّف و  لريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريِ

  
ّف    قريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه وهريريريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريري ين  لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ

  

 أال امألنَّ َوْطبلا وك ِف 

 العجوز.:  الِعلكدو: الداهية  الِعْلِكد قال أبو الهيثم

 : غليظ َحزّور. ُعلَِكدو َعلَكدَ وَ وُعالكد  ِعْلِكد اللحياني والفّراء : غالموقال 

 :وأنشد الليث 

   أْعَيس مصبور الَ رَا ِعْلَكّ ا 
 قال : شّدد الدال اضطراراً. قال : ومنهم من يشّدد الالم.

 وُجْسأة ، في َخْلقه أي ِغلَظ. َعْلَكَدة وقال النضر : فيه

 : الناقة الضخمة. الدَّْلعَكوقال : ):  [دلعك]

 .(1)وقاله األصمعي 

 : ضرب من السمك البحرّي ، النون ساكنة والعين منصوبة. الَكْنعَد وقال الليث ::  [كنعد]

 : وأنشد 

روا بريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ اُ األُّْد ال تريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  
رِّيريريريريريريريريريريِث   يريريريريريريريريريريم واجلريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريَ ِ و  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
 والُجْعُدبة. الُكْعُدبَة عمرو عن أبيه : يقال لبيت العنكبوت ::  [كعدب]

 : الفَْسل من الرجال ، ويقال : َكْعدبة. الُكْعُدبة وقال الليث

 الرجل في َمْشيه إذا تمايل كالسكران. كعتروقال : :  [كعتر]

 الرجل إذا وقع فيما ال يعنيه. كرتع:  [كرتع]

 :وأنشد 

 هبا الَكْرَتع  . يهيم ..  
 من أسماء النَِمر أو الفَْهد. كثعم وقال الليث ::  [كثعم]

 : ذات َرَكب َكْعثَب َكثْعَب. ويقال هي جارية: ، ويقال  َكْعثَب قال : وامرأة َكثْعَب وَكثْعَم وهي الضخمة الَركب. وَركبَ كعثب : 

 َكْعثَب

ها وَشُكُرها. َكْعثَبها وقال ابن السكيت : يقال لقُبُل المرأة : هو  وأجمُّ



899 

 

 : وقال الفراء أنشدني أبو ثروان 

 قريريريريريريريريريال اجلريريريريريريريريريواري مريريريريريريريريريا ذهريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريذهريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا

  
بريريريريريريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  ومل أكريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريِ

  

 أََريريريريريريريريريريَه  ن أ عريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَه َنريريريريريريريريريَْ ا كريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا

  
يريريريريريريريريريريْ ا  هريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري     أذاك أُ نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريك هريريريريريريريريريريَ

  
 َرَكب العجائز المسترِخي لكبرها.الركب الشاخص المكتنز والَهْيِد الهيدب : الذي فيه رخاوة ، مثل  بالكعثب أراد

__________________ 
 (.علك )( أثبه يف امل بوعة ضمن مادأب 1)
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 . َعفَل المرأة.الكبعثاة وقال شمر ::  [كبعث]

 : وأنشد البيت 

أهريريريريريريريا الريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء فريريريريريريريخريريريريريريريان مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا  فريريريريريريريجريريريريريريرييريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رادعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية َرْدُو و كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وم : الَضُروط. وَجيّأها النساء أي ِخْطنَها. يقال : جيّأب الِقْربَة إذا ِخطتها.: العَفَل. والرادعة : استها والَردُ  الَكبَْعثاة قال

ُوجد على امرأة يَْخبُث بها ،  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن سعد بن ُعبَادة جاء برجل في الحّي ُمْخَدج إلى النبي :  [عثكل]

 .«مائة ِشْمراخ فاضربوه ضربةخذوا له ِعثْكاالً فيه »:  وسلمعليههللاصلىفقال النبي 

 .ُعثْكولو ِعثكال : الِعْذق الذي يسمى الِكبَاسة. وفيه لغتان : الِعثْكال قال أبو عبيد :

 :وأنشد قول امرىء القيس 

   أثيث  ك لو اللخلة املتع كل  
 : أغصانه ، واحدها ِشمراخ. العثكال أيضاً. وشماريخ العثكال والِقْنو :

 : ما علق من صوف أو زينة فتذبذب في الهواء. العُثْكول وقال الليث :

 : وأنشد 

 تريريريريريريريريرى الريريريريريريريريَودْع فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا والريريريريريريريريرجريريريريريريريرياتريريريريريريريريز ُِّيريريريريريريريريلريريريريريريريرية

  
 أبعريريريريريريريريلريريريريريريريرياقريريريريريريريريهريريريريريريريريا مريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريودأب كريريريريريريريريالريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريرياكريريريريريريريريل  

  
 ، وهي ُعقَد أنابيب الزرع والسنبل ونحوه. الكعابِر والجمع الُكْعبُرة الليث ::  [كعبر]

ا يُخرج منه فيُرمى به. ُكْعبُرة ا، واحدته الكعابر أبو عبيد عن األحمر : في الطعام  وهي ممَّ

ةو ُكْعبُرة أبو العباس عن ابن األعرابّي : واحدتها  . وهو الغََسق والغفى والُمَدبراء.كعابير والجمع كعبُرَّ

 من اللحم : الِفْدرة اليسيرة أو عظم شديد ُمتَعَقِّد. الُكْعبُرة وقال غيره

 : وأنشد 

ر ال  مل ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريو يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريّ ى  ريريريريريريريريريريريَ

  
رب  عريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريرَبأب أو كريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوى كريريريريريريريريريريري 

  
 : رؤوس عظام الفخذين. وهي الكرادس. الكعابر وقال ابن شميل

 .َكعَابيرو كعاِبر وُكعَابرا وجمعه ُكعبرةو ُكعبورة وقال أبو زيد : يسمى الرأس كله

 الوظيف : مجتمع الوظيف في الساق. ُكْعبُرة وقال أبو عمرو :

 من أسماء الرجال. المكعبِر وقال الليث

 .المكعبِر بالسيف إذا قطعه به ، وبه ُسّمي َكْعبَر وقال األصمعي :

 الرجُل على ركبتيه إذا سقط عليهما. بركع ويقالبركع : 

 : القيام على أربع. البَْرَكعة وقال الليث

 الحمامة للحمامة الذكر. تبركعت ويقال

 : وأنشد 
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رعريريريريريريريريا  هريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا  أعريريريريريريريرييريريريريريريريريا جريريريريريريريري ُّان أن ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لريريريريريريريريريريريريريريريريريو أرادوا غريريريريريريريريريريريريريريريريريته تريريريريريريريريريريريريريريريريريربكريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  

  
: القصير من اإلبل والَكْربعة :  البُْركعو: المسترِخي القوائم في ثِقل.  البُْركعوالرجل بالسيف إذا ضربته.  بركعتُ  وقال غيره :

 يقال َكْربعه : صرعه.الصَّْرع. 
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 من النساء الجافية العَْكباء في َخْلقها. العُْكبَُرةُ  وقال الليث :عكبر : 

 :وأنشد 

أب اللَّحيني َجْحمِرش     َعْكباء ع ْكرب 
 : أيضاً ، وأنشد  ُعْكُمزو: حاِدرة ، ثاّرة.  ُعْكموزة أبو عمرو : جارية:  [عكفر]

َح  بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ وُّا ين ألقريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريي اجلريريريريريريريريريريريِْ جريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريريوُّاو   كريريريريريريريريريريريريريْ ة الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريريَ ق  الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريري   أَمريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : ، وأنشد  لعُْكُمز قال ويقال لألير إذا كان مكتنزاً : إنه

زاو  ْزهريريريريريريريريريري  ْرد بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرا  هريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
ردانريريريريريريريريريه    زاو فريريريريريريريريريالريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريمريريريريريريريريريه جريريريريريريريريري  مريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
 الرأس : ُعَجر تكون فيه. كعانبو: قصير  كعنب وقال ابن ُدريد رجل:  [كعنب]

 : غليظة تشتّد على الماشي فيها. ْعَكنةبَ  ورملة:  [بعكن]

 : شديد ُصْلب. َعبَنّك وجمل:  [عبنك]

 : : سِمينة ُصْلبة ، وأنشد  ِدْعِكنة األصمعي ناقة:  [دعكن]

ْه  لريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريرية ِدمسريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريِ  أال ارمسريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوا ِدعريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه   لريريريريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريري  ْزهريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريا ارتريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريري 

  
 اللَيَس إذا كان ذلوالً. [دلعكـ  بلعك]قَُرود أْليَِس بين  َدْعكن وبرذون: َدِمث َحَسن الُخلُق.  َدْعكن رجل« : النوادر»وفي 

 : شجرة يشتهيها الضّب فيسحجها بَذنَبه ، حتى تتحات فيأكل ما تحاّت منها. (1)َعنكث : ثعلب عن ابن األعرابي :  [عنكث]

 : قال والعرب تحكي عن الضّب أنه قيل له ِوْرداً يا ضّب ، فقال 

 رَِداأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريح قريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
 ال يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي أن يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِدا 

  

رِدا رادا  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ال عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريري اوَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 صلِّيا انبَرِداو 

 : وقال ُدَكْين  : اإلبل الشداد. العاَلكدوقال : :  [علكد]* 

   ِديريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريهِّ بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريري ا

  
الكريريريريريريريريريريري او    ال رمسريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَه األنريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريق الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
 سناُم الفصيل إذا صار فيه شحم. وهو مثل أكعر. َكْنعَرَ  ابن دريد ::  [كنعر]

 والعَْنفَك : األحمق. العَْفَكلوقال : :  [عفكل]

 : الحمام األنثى. الِعْكِرمة وقال الليث ::  [عكرم]

 ومررت بعلبكّ  دخلت: اسم بلد. وهما اسمان ُجعال اسماً واحداً ، فأُعطيا إعراباً واحداً ، وهو النصب ، يقال  بَْعلَبَكّ و:  [بعلبك]

 ، ومثله حضرموت ومعديكرب. بعلبكُ  وهذه ببعلبكّ 

 : الَجَمل البليد. البَْلعَك وقال الليث :دلعك : ـ  بلعك

 والدَّْلعك وهي الناقة الثقيلة. البَْلعَك وقال األصمعي : الدَّْلعَك : الناقة الضخمة مع استرخاء فيها. قال النضر هي
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__________________ 
 (.علكث)« اللسان»، وامل به من « الغلريْل ث»( يف امل بوعة : 1)
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 : يُشتم ويُْحقر ، وال ينكر ذلك لموت نَْفسه وشّدة طَمعه. بَْلعَك رجل« : النوادر»وفي 

 .كناِعر : الناقة الجسيمة السمينة ، وجمعها الَكْنعَرة وقال أبو زيد :* :  [كنعر]

 : الناقة الجسيمة السمينة. العُلُكوم : الليث:  [علكم]

 : وقال لبيد 

ة مريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريورأب َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ كريريريريريريريريريَر  بريريريريريريريريريه جريريريريريريريريري   بريريريريريريريريري 

  
روى احملريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريرير  ٌُّل عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريُو    تريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو الدقيش َعْلَكُمثها : عظم َسنَامها.

 أبو عبيد : العاَلكم : العظام من اإلبل.

وقال ابن شميل : يقال : والعَْنَكل : الُصْلب أيضاً : وعالكم وهو الشديد الصلب ، قال  علكومو َعلَكم وقال ابن دريد واحدها

المستقيم أو المستقلم ، ثعلب عن ابن : للتيس : إنه لمكعنب القَْرن ، وهو الملتوي القرِن حتى صار كأنه َحْلقة ، قال والمشعنَب 

 : اقة وأنشد اسم ن َعْلكمو: الرجل الضخم  العَْلَكمُ : األعرابي قال 

م   حريريريريريريريريريريريريريريَّ  أقريريريريريريريريريريريريريريول والريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريرية يب تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريم    لريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا   عريريريريريريريريَ  وحيريريريريريريريريِك مريريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم أمريريريريريريريريّ

  
 : أنثى. وقد يذّكرها بعض العرب. وأنشد قوله  العَْنَكبُوت وقال الفراء ::  [عنكب]

ا هلريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريو    عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى هريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ

  
 كريريريريريريريريأن الريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريبريريريريريريريريو  هريريريريريريريريو ابريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريرياهريريريريريريريريا 

  
 [41:  العَنكبوت] ( اَتََُّذوا ِمْن ُدوِن هللِا َأْوِلياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اَتَََّذْت بَ ْيتاً َمَثُل الَِّذينَ )وقال في قول هللا جّل وعّز : 

ال يقيها َحّراً وال  العنكبوت َمثاَلً لمن اتّخذ من دون هللا َوِليّاً أنه ال ينفعه وال يضّره ، كما أن بيت العنكبوت قال ضرب هللا بيت

 برداً.

وعنكبوتات. قال ويصغر ُعنَْيكباً  عناكيبو عناكب أكثر. قال : ويجمع العنكبوت الفراء أنه قال التأنيث فيابن السكيت عن 

 وُعنَْيكيباً.

 قال وهي دويبة تنسج في الهواء وعلى رأس البئر نسجاً رقيقاً مهلهالً. .َعْنكباهٌ و َعْنكبُوهٌ  بلغة أهل اليمن العنكبوت وقال الليث :

 أنثى وتذّكر. عنكبوتال وقال المبّرد :

 والعَْنَزروت أنثى وتذّكر. قال والبرغوث أنثى وال تذّكر.

. ويقال للنُفَّاخات التي تكون من ماء المطر : ُكْعُدبة أيضاً وهي الُجْعُدبة الُكْعُدبُة وقال أبو عمرو يقال لبيت العنكبوت:  [كعدب]

 والَحَجاة.

 :السيُل إذا أقبل وأسرع. ومنه قول الشاعر  ادعنكروقال : :  [دعكر]

   ادعلكار سيل على عمرو 
 عليهم بالفحش إذا اْنَدَرأ عليهم بالسوء. ادعنكر وقال ابن دريد :

 إذا عدا َعْدواً شديداً ، وكذلك كعسب يكعسب. كعظل يكعظل ابن السكيت ::  [كعظل]

 : الثقيل من العَْدو. الكعثلَةوقال :  [كعثل]

 : الرجل الُصْلب الشديد. الِعْلِكز وقال أبو عمرو :علكز : 
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 : : العَْدو البطيء. وأنشد  النَّْغَظلَةُ و الَكْعَظلةُ : وقال ابن الفرج : قال أبو عمرو * :  [كعظل]

 ال يريريريريريريريريري  َرك الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريو   بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريل 

  
ل   جريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ

 
  ال إبجريريريريريريريريريريريريذاُ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريرياء املريريريريريريريريريريريري

  
 للذي ال يبالي ما قيل له من الشّر. َدبَْعبَكيّ و َدبْعبَك الفراء : رجل سلمة عن:  [دبعك]

 إذا سمن. يعكرد َعْكردة الغالم والبعير َعْكَرد وقال ابن شميل ::  [عكرد]

 ابب العني واجليم

 [ع ج]
ْرَجع قال الليث ::  [ضرجع]  من أسماء النمر خاّصة. الضَّ

 :قصيرة ضخمة وأنشد  ضمعج وامرأة ضمعج الضخمة من النوق قال وأتان:  الضْمعَجوقال : :  [ضمعج]

     رب بيضاء ضحوك ضمعج  
 من النساء : التي قد تم خلقها واستوثجت نحواً من التمام وكذلك البعير والفرس. الَضْمعَج أبو عبيد عن األصمعي : قال

 ِعظم بطنه وكثرة لحمه. تُهَعْفَضجو: الضخم الِرْخو.  الِعْفضاج وقال الليث ::  [عفضج]

 من النساء : الضخمة البطِن المسترخية اللحم. الِعْفضاج أبو عبيد عن األصمعي :

 وما حفضج ، إذا كان شديد األْسر غير رخو وال مفاض البطن. ُعْفِضج والعرب تقول إن فالناً لمعصوٌب ما

 : ضرب من التمر. العََجْمَضى ابن دريد:  [عجمض]

 : أبو بطن من العرب. َضْجعَمو:  [ضجعم]

ما ال حروف : من مطارق الحّدادين  اْلمشرَجع: و: هو السرير الذي يُحمل عليه الميت. قال  الشَّْرَجع وقال الليث ::  [شرجع]

 : وأنشد  .َشْرِجعه لنواحيه. وكذلك من الُخُشب إذا كانت مربّعة ، فأمرته بنحت حروفه قلت :

 كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريني عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ومريريريريريريريريريذحبريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا

  
نْي ممريريريريريريري ريريريريريريريول   اَلأب الريريريريريريري ريريريريريريريَ ع مريريريريريريرين عريريريريريريريَ رجريريريريريريريَ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال أميَّة بن أبي الصلت يذكر الخالق وملكوتَه 

 يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريذ الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريرياَن حنريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريري ا ه و 

  
ْ بريريريريريريريريريَ   و   ه بريريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريَ  اقريريريريريريريريريتريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 سريره. َشْرَجعُهووقال شمر : أي هو الباقي ونحن الهالكون واقتات أي وضع. قال : 

 وبداح بدبد أي واسع.

 : أودية عظام. وقال الهذلي  الَجَراشعو:  [جرشع]

 كريريريريريريريريريأّن َأيتَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل مريريريريريريريريري  َّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم 

  
  ذا دفريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ا  اجلريريريريريريريريريرا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع   

  
 : المنتِفخ الجنبين. الجرشع :: الضخم الصدِر وقيل  الُجْرُشع وقال الليث :

 : النعش. الشَّْرَجعوالطويل. :  الشَّْرَجع عمرو عن أبيه قال :* :  [شرجع]

 : الصغير البدن القليل اللحم. الُجْعُشموجعشم : 
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 وُكْنُدر. ُجْعشم أبو عبيد عن األصمعي : إذا كان فيه قصر وغلظ مع شّدة قيل : رجل

 :وأنشد 
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 جب ْعة ِم    ليس جبْعةوش وال 
 : الطويل مع عظم جسم ، وكذلك من اإلبل ، وهو الُجْعُشم. الشَّْجعَم وقال الليث ::  [شجعم]

 : من نعت الحيَّة الشجاع فقال  الشَّْجعَم قلت وجعل الهذلي

 قريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامل اَّريريريريريريريرييريريريريريريريريا   مريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريري ريريريريريريريري مريريريريريريريريا

  
 األفريريريريريريريعريريريريريريريوان والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريرياع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريعريريريريريريريمريريريريريريريا 

  
 : ثقيل وخم. َعْفَشج وقال غيره رجل:  [عفشج]

 : الشيخ الفاني. العُْنُجشو:  [عنجش]

 وقال الليث : يقال للبن إذا خثر جّداً وتكبّد.

 : . وأنشد ُعَجالطووُعَجِلد  ُعَجِلط:  [عجلط]

الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريَ  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريحريريريريريريريريريه رائريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا عريريريريريريريريري 

  
 من لنب الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن فلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريا 

  
 ونحواً من ذلك قال األصمعي وأبو عمرو وهو العُثَِلط ، والعَُكلط.

 البناِن والقََوام. ُعسلوَجة : الغصن ابن سنة. وجارية العُسلوج الليث ::  [عسلج]

 :وقال العّجاج 

 ب َن َأمْي وقريَواما  ع ْسل جا و   
 .عساليجها الشجرةُ إذا أخرجت عسلجتو

 : وقال َطَرفة 

ر  ريريريريريريريريريريريريريريريأدن  ذا خريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ

 كريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا  املريريريريريريريريريريريريريريري

  
ر   أنريريريبريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريف  عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريرييريريريج ا َْضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عند العامة : القضبان  العساليجوعروق الشجر. قال : وهي نجومها التي تنجم من سنتها. قال : :  العساليج قال : ويقال : بَلِ 

 للعسلوج. ُعْسلُج الحديثة. ويقال

 : الِمْلح. العَْسَجرو. قال : العيسجور جمع عساجير أبو عمرو : إبل:  [عسجر]

ْعالة. العَْيَسُجورو: الناقة السريعة القويّة.  العَْيَسُجور وقال الليث :  : الّسِ

 : خبثها. َعْسَجرتُهاو

 الناقة الُصْلبة. والعُْبُسور مثلها.:  العَْيَسُجور أبو عبيد عن األصمعّي قال :

 اإلبل : استمّرت في سيرها. عسجرتوإذا نظر نظراً شديداً.  َعْسجر َعْسَجرة وقال غيره

 هي التي لم تُْنتَج قّط فهو أقوى لها.: : الناقة الكريمة النسب. وقيل  العيسجور األعرابي : قالأبو العباس عن ابن 

 : : الجمل الضخم. وأنشد  العََجنَّس وقال الليث ::  [عجنس]

َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َ اهريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريرين ذا هريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
  ذا الريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريرا ن بريريريريريريريريريريريريريريريريه متريريريريريريريريريريريريريريريريرَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 الظليم. العََسنَّج ابن دريد:  [عسنج]

 : الذهب. العَْسَجد وقال الليث ::  [عسجد]
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 اسم جامع للجوهر كله ، من الُدّر والياقوت. العسجد ويقال : بل

 .العسجد وقال ثعلب : اختلف الناس في

 : فرَوى أبو نصر عن األصمعي في قوله 

راتهريريريريريريريا جريريريريريريْ يريريريريريريق مسريريريريريري    ذا اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريكريريريريريريريه بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ة    الريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم و تريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريري يريريريريريريريريريّ

  
 وهو الذهب. العسجد فيهامنسوبة إلى ُسوق يكون  العسجدية قال :

 قال : وروى ابن األعرابي عن المفضل أنه
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 : . قال : وأنة  األصمعي عسج  ملسوبة    فحل كرمي ، ي ال له العسج ية قال :
ّس  اء بريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريون وهريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم و  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريري يريريريريريريريريرية  

  
 : الذهب. العسجد عمرو عن أبيه قال :

 وكذلك الِعْقيان.

 : ِرَكاب الملوك التي تحمل الِدّق الكثير الثمن ليس بجاٍف. العسجديّة: وقال ابن السكيت : قال أبو عبيدة 

 قال وقال أبو عمرو : اللَِطيمة : ُسوق فيها بَّز وطيب. يقال أعطني لطيمة من مسك أي قطعة.

وهو  العسجد هو البعير الضخم. ويقال اإلبل تحملو عسجد أحدهما يقول : تاَلقَى أوالد: قوالن  العسجدية وقال المازني : في

ْغر من اإلبل. سّميت لطيماً ألن العرب كانت تأخذ الفصيل إذا صار له وقت من ِسنه فتُقبل به ُسَهبال : الذهب. قال واللطيم  الصُّ

 إذا طلع ، ثم يُلطم خّده ، ويقال له : اذهب فال تذوق بعدها قطرة.

 لبني أسد. : فرس العسجدي وقال أبو عبيد

 إذا أسرع. َدْعَسج َدْعَسجة وقال غيره ::  [دعسج]

 وهو أن يضعه بمّرة. ُجعَامسو ُمَجْعِمس : العَِذرة ورجل الُجْعموس الليث ::  [جعمس]

 وقال غيره : العسجمة اْلِخفّة والسرعة.

 : وأنشد  جعاميس : ما يطرحه اإلنسان من ذي بطنه وجمعه الُجْعموس وقال ابن دريد :

ْم  عريريريريريريريريريَ َرى وال نريريريريريريريريريريَ ل تريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريك مريريريريريريريريرين  بريريريريريريريريريْ

  
ك وسريريريريريريريريريريريريريريريريري  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريحريريريم     اّل جريريريعريريريريريريريامريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الفرس الشديدة اْلَخْلق. الِعْجِلزة الليث ::  [عجلز]

وقال بعضهم : أُخذ هذا من َجْلز الَخْلق ، وهو غير جائز في القياس ولكنهما اسمان اتفقت حروفهما. ونحُو ذلك قد يجيء وهو 

 أصل البناء. ولم أسمعهم يقولون للذكر من الخيل ولكنهم يقولون للجمل.متباين في 

 . وهذا النعت في الخيل أعرف.ِعْجِلزة ، وللناقة ِعْجِلز

 : ، ذكرها ذو الرمة فقال  َعَجالز : اسم رملة معروفة بحذاء َحفَِر أبي موسى ، وتُجمع ِعْجِلزةوقلت : 

الريريريريريريريز نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف يريريريريريريريُو  جريريريريريريريَ  مريريريريريريريررن عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
الال أدَّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينو    األواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .َعْجلزة ، وتميم : ِعجلزة . قال : قيس تقول :َعْجلزةو ِعجلزة الحراني عن ابن السكيت : ناقة

ً :  [جندع] نَْبتَْر  الُجْنُدع ابن السكيت أيضا  : القصير. وأنشد : والزَّ

ا متريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريرير  متريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريروا وأ ريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 هريريريريريريم بريريريريريريلريريريريريريو الريريريريريريعريريريريريريبريريريريريريري  الريريريريريريلريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريم الريريريريريريعريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرو  

  

 الريريريريريريريريغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريرمريريريريريريريريا غريريريريريريريريرهريريريريريريريريم  ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
هريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريري ع الريريريريريريريريريزبريريريريريريريريريلريريريريريريريريري و بريريريريريريريريري  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ  اجلريريريريريريريريري 

  
 ، «الجنادع إني أخاف عليكم»وفي الحديث :  .جناِدعو ُجْندع وقال الليث :
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 يع  ا فا  والبال .
 وهي َهنَات صغار تسكن ِجَحَرة الضّب.: قال  .جنادعه أبو العباس عن ابن األعرابي : تقول العرب في الضّب : خرجت

 ، وهللا جادعه. جنادعه هي. يقال : جاءت: الدوا الجنادعو

 يعني حوادث الدهر وأوائل شره. جنادعه أبو عبيد عن األصمعي من أمثالهم جاءت

 : إذا كانوا فَِرقا ال يجتمع رأيهم. وقال الراعي  َجنَادع وقال غيره : القوم

تّي عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريرية  حبريريريريريريريريريريريريريّي منريريريريريريريريريريريريري 

  
  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع   ذا كريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياُ جريريريريريريريريريلريريريريريريريريريادعريريريريريريريريريا 

  
 كان اللئام فرقاً شتى فهم جميع.يقول إذا 

 :: الزبيب. وأنشد  العُْنُجد الليث ::  [عنجد]

   ر وس العلاظ  كالع ْلج   
 قال : شبّه رؤوس الجراد بالزبيب. ومن رواه حناظب فهي الخنافس.

 : َعَجم الزبيب. العُْنُجدو العَْنَجد ابن األعرابي

 َعَجم الزبيب. العُْنُجد عمرو عن أبيه :

 ، وهو َعَجم الزبيب. العُْنَجدو العُْنُجد سلمة عن الفراء قال : هو

 : وأنشد  العُْنَجدو العُْنُجد وقال شمر : هو

ه  ْذلريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريري ا  كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريس يف مسريريريريريريريريريريريري 

  
 ر وس  الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريارّي كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريري  

  
 قال : العظاري ذكور الجراد.

 ثالث لغات. العُْنَجدو العُْنُجدو العَْنَجد: ابن هانىء عن أبي زيد يقال للزبيب 

 ألوان الثياب. ويقال : ضرب من الجواليق والِخَرجة. الدَّْعلَج الليث ::  [دعلج]

ضرب من  لََجةالدَّعْ  وقال أبو عمرو : الُجَرذ أي يجيء ويذهب. ليُدعِلج َدْعلجة أبو العباس عن ابن األعرابي : إن الصبيّ 

 الشيء إذا دحرجته. دعلجتوالمشي. قال : 

 الظلمة. الدَّْعلَجةو: الحمار  الدَّْعلَجُ و

 :: األخذ الكثير. وأنشد  الدَّْعلجةو

 يةبع من عفا و   أيكلن َدْعلجة 
اآلكل الكثير من الناس  الدعلجو: الذي يمشي في غير حاجة.  الدْعلجوالُجَوالق المآلن. :  الدَّْعلج أبو العباس عن ابن األعرابي :

 : الذئب. الدْعلَجو النبات الذي قد آزر بعُضه بعضاً.:  الدَّْعلَجو: الشاّب الحسن الوجه الناعم البدن.  الدَّْعلجووالحيوان ، 

 : البعير القوّي الضخم. الَجْعَدل وقال الليث ::  [جعدل]

 الرجُل إذا امتّد صريعاً. اجلعدَّ و: اللبن الخاثر ، وهو العَُجاِلط.  العَُجالدو: الناقة القويّة الظِهيرة.  دالَجْلعَ و:  [عجلدـ  جلعد]

 : أنا وقال َجْنَدل  َجْلعَدتهو

عريريريريريريريريريِ وا لريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريوا  ذا مريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريايريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوين جريريريريريريريريري 

  
ِ د  و   لريريريريريريريريْ مريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريم ذو نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريّ

  



911 

 

 والِصْنِدد : السيّد.

 :. وأنشد الُجاَلِعد : الجمل الشديد. ويقال له : الَجْلعَد أبو عبيد عن أبي عمرو :

   َصوَّى هلا ذا ِكْ نة ج اَلِع ا 
 وُمْجَرِعبّاً وُمْسلَِحّداً إذا ُمْجلَِعّداويقال : رأيته ُمْجرِعنّا ، وُمْجلَِعبَّا « : النوادر»وفي 
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 رأيته مصروعا  ممتّ ا .
 ضرب من الَحُروِريَّة ، قاله الليث.:  العَْجَرِديّةو: اسم رجل.  َعْجَرد:  [عجرد]

 .َعْجَرد : الغليظ الشديد ، وناقة العَْجَرد أبو العباس عن ابن األعرابي : قال

اد  .َعْجرد ومنه سمي َحمَّ

 عجرد وكأن اسموهو بكسر الراء. قال : : قال شمر  المعجِرد العُْريان رواه شمر ألبي ُعبَيد. المعجَرد أبو عبيد عن األصمعي :

 :: الذكر ، وأنشد شمر  العَْجَرد ومنه مأخوذ. وقيل :

   فةاُ يف َوّما  سلمى الَعْجردا 
ل ما يخرج كالثآليل. قال  العُْرُجود ابن شميل ::  [عرجد] أيضاً. العُْرُجون. وهو من العنب  العُْرُجود: و: ما يخرج من العنب أوَّ

 ُعْرُجون صغير.

 : العرجون لعرجون النخل. العُرجودو العُْرجدُّ و العُْرُجدُ  وقال ابن األعرابي : هو

: اسم رجل من أهل المدينة. قال والُجْعدة ما بين صمغى  ُجعُدبُة قال والُجْعُدب : نُفَّاخات ماء المطر. وقال الليث ::  [جعدب]

 من اللِّبأ عند الوالدة. الَجْدي

. ونحو ذلك قال ابن شميل. قال الَجْمعَرة : القاَرة المرتفعة المشرفة الغليظة. يقال أَْشِرف على تلك الَجْمعَرة الليث:  [جمعر]

 أن يجمع الحماُر نفسه وجراميزه ، ثم يحمل على العانة أو على شيء إذا أراد َكْوَمة. الجمعرةوالليث : 

 : الَجْمع العظيم. الُجْمعور عرابي :وقال ابن األ

 : . وأنشد َجْمعَر: وقال الليث : يقال للحجارة المجموعة 

افريريريريريريريريريريريريريريرية  هريريريريريريريريريريريريريريريا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  و  ريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ر  و   َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ة فريريريريريريريريريريريريريريريريريرداَنريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  َجمعَروأُسافة : أرض رقيقة ،   أي رقيقاً. : غليظة يابسة. وقالت عائشة : كان أبوبكر أسيفا

 : : األرض الغليظة المرتفعة. وأنشد  الَجْمعرة شمر قال أبو عمرو :

َ ب اإلكريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  ن مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَنريريريريريريريريريريريريريريريريريرينب عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُ وعريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراِول  

  
 ً  : الَحّرة. الجمعرة وقال أبو عمرو أيضا

 .جمعرة جماعة. قال : وال يعّد سند الجبل الجماعيرو

ع القبائل على حرب الملك. قال :  الجماعير ثعلب عن ابن األعرابي قال  : ومنه قوله : تجمُّ

  ريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرو  ريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريم أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريرية 

  
  ذا اجلريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريار  جريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريرير 

  
 : قبيلتان. جمعروقال : أسافة 

 قلت : والقول ما قال الفراء.

غلظ ُعقَدها. وقال  عجرمتُهاو. العُْجُرومة : شجرة عظيمة لها ُعقَد كَهنَات الِكعاب يتّخذ منه الِقِسّي وهي العُْجُرمة الليثعجرم : 

 :العجاج 

   نواجل م ل ِقِسّي الع ْجرُ   
 أيضاً : دويّبة ُصْلبة كأنها مقطوعة ، تكون في الشجر وتأكل الحشيش. الِعْجِرموقال 
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 : القصير الغليظ من الرجال. الِعْجرم األمويأبو عبيد عن 

إذا كان غليظ  لمعجَرم أصل الذكر. وإنه:  العُْجُرمومن الدابة : مجتمع ُعقَد بين فخذيه وأصِل ذكره.  العََجارم وقال الليث

 : شديدة. ُمعَجرمة األصل. وقال غيره ناقة

 :وقال أبو النجم 

   معجَرما   بري زَّال َسَغاِبال 
 : العَْدو الشديد. العَْجَرمة دريد : وقال ابن

 :وأنشد 

   أو ِسي  عاِدية ي عجُر عجرمه  
 ، ونحَو ذلك. ِعْجِرمةو َعْجَرمةو ُعْجُرمة ثعلب عن ابن األعرابي يقال لإلبل إذا بلغت الخمسين :

 قال أبو حاتم : وقال أبو عمرو : العُْرُجوم والعُْلُجوم : الناقة الشديدة.

 : الذي يسخط عند الطعام من سوء خلقه ، وأنشد  الجنعاظة وقال الليث ::  [جنعظ]

ا رَّمسريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريرية أبهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريا  لريريريريريريَ   ن مل َيريريريريريريري  يريريريريريريومريريريريريريريا  طريريريريريريعريريريريريريريامريريريريريريريا  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

   قبَّح وجها  مل يزل مَ بَّحا 

 إذا كان أكوالً. الجْنعيظ قال وهو

 : الجافي الغليظ. الِجْنِعظو الِجْنعاظ وقال غيره :

اظ ، منّاع جّماع َجْعَظِريّ  أهل النار كل»: أنه قال  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي :  [جعظر] قال القتيبي : أخبرني  .«َجوَّ

ضاً : الذي يتنفَّج بما ليس عنده ، وهو إلى القصر ما هو. قال وقال األصمعي يقال أي الَجْعَظري أبو حاتم عن أبي زيد أنه قال :

 : ِجْعظار وِجعظارة. وأنشد في أرجوزة له : 

ث   لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريس بريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرياس وال َ ّ َنريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ث و   بريريريريريريريريِ  ال جبريريريريريريريريعريريريريريريريرييتريريريريريريريريار مريريريريريريريريىت مريريريريريريريريا َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ

  

  جلار يعلق مسبَله ِضبه  ِبث 

 الِجْعظارة : الطويل الجسيم األكول الشروب البطر الكافر. وهو الَجْعَظِريّ : أبو العباس عن سلمة عن الفراء أنه قال 

 .الِجْعظارو

 : القصير السمين األَِشر الجافي عن الموعظة. الجعظريّ  وقال أبو عمرو :

 : القصير الرجلين الغليظ الجسم. فإذا كان مع غلظ أكوالً قوياً سمى الِجْعظار: و: األكول. قال  الَجْعظريّ  وقال الليث :

 ً  .َجْعِظريّا

 النَْعمة. تهعذلج : الناعم ، الُمعَْذلَج وقال الليث ::  [عذلج]

 إذا كان حسن الِغذاء. معذلَج الولَد وغيره ، فهو عْذلْجت أبو عبيد عن األصمعي يقال :

 ، والمسرَعف للحسن العذاء. المعذلَج وقال الرياشي : هو

 : الواسع الضخم من األساتي واألوعية. العَثَْجل الليث ::  [عثجل]

 العظيم البطن.:  العَثَْجل قال أبو عبيد : وقال أبو عمرو :
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: : قال : ومنهم من يقول للواحد  ِجْعثِنة : أرومة الشجر بما عليها من األغصان إذا قُطعت. والواحدة الِجْعثِن الليثجعثن : 

 وكّل شجرة تبقى .الجعاثن والجميع جعثن
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، مسىت ي ال  جع ن وبع ما ي لزع فهويف األر. ،  ِجْعِ ن أرومتها يف الةريريريريريتاء من عيتاُ الةريريريريريجر وصريريريريريغارها فلها
لَِّيان َ َع نو من أ اء اللسريريريريريريريرياء  ِجْعِ نو  .ِجْعِ ن ألصريريريريريريريريول الةريريريريريريريريوك  الرجل   ذا  ّمع وت ّبض. وي ال أَلر ومة الصريريريريريريريريِّ

 : . وقال ال رما  ِجْعِ لة
 مريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريع َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريوكريريريني ألريريري ريريريتريريريهريريريمريريريريريريريا مريريريعريريريريريريريا  و 

  
ن   ّف بريريريريريريريريني اجلريريريريريريريريعريريريريريريريرياثريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريوطريريريريريريريريأأب ظريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
لِّيَان.وقال الِجْعثِم   والِجْعثِين : أصول الّصِ

 : وأنشد 

ر   ه الريريريريريريري ريريريريريريريَ ريريريريريريريْ لريريريريريريريَّ ن بريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ريريريريريريريِ  أو كريريريريريريريمريريريريريريريجريريريريريريريلريريريريريريريو  جريريريريريريريِ

  
 فريريريريريريريريريريريريريريأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريريريودِّس األعريريريريريريريريريريريريريريرا.  

  
 : : الغُْرمول الضخم. وقوُل أبي ذؤيب  الُجْعثُوم وقال الليث ::  [جعثم]

ا  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريهريريريريريريريم  عريريريريريريريْ ريريريريريريريمريريريريريريرييريريريريريريريَّ  أتن ار ريريريريريريرياُّ اجلريريريريريريري 

  
ى  ألُّامريريريريريريريل   كريريريريريريريَ  نريريريريريريريوائريريريريريريريح  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريعريريريريريريرين الريريريريريريريبريريريريريريري 

  
 القوس يقال لها ُجْعثُميّة.قالوا : 

 قلت : وال أدري إلى أّي شيء نسب.

 َحّي من األَْزد أزِد السراة. ُجْعثُمة وقيل :

 من ُهَذيل. ُجْعثمة وقال أبو نصر :

 : الضخم من اإلبل. وكذلك العَثَْمثم والعَبَْنبَل. العَثَْنثَج أبو عمرو ::  [عثنج]

 ب الدمع.: انصبا الثَّْعَجَرة الليث ::  [ثعجر]

العين َدْمعاً. وقال امرؤ القيس حين أدركه  اثعنجرتودمعُه ،  اثعنجر أي انصّب. تقول : فاثعنجر يقال : ثعجره إذا صبّه ،

 اثعنجرتو: المألَى يفيض َوَدكها  المثعنجرة: و، وطعنة مسحنفرة ، تبقى غداً بأنِقرة. قال  مثعنِجرة الموت : يا رّب َجْفنة

 .يثعنجر اثعنجاراً  المطر نفسه ، اثعنجروالسحابة بقَْطرها. 

 والعَُرانِية : َوَسط البحر. وقال ثعلب : ليس في البحر ماء يشبهه كثرة. الُمثْعَْنِجر ثعلب عن ابن األعرابي :

 القطيع. وهي بلغة تميم الَحْرجلة.: من الخيل  العَْرَجلة الليث ::  [عرجل]

 أي ُمَشاة. عراِجلة لقوموقال األصمعي : رأيت ا

 الجمع الكثير.:  العَثَْجج ثعلب عن ابن األعرابي ::  [عثجج]

َواْلَقَمَر )أصل الِعْذق وهو أصفر عريض ، شبَّه هللا به الهالل لّما عاد دقيقاً. فقال : :  العُْرُجون وقال الليث وغيره ::  [عرجن]
 .(اْلَقِديِ  َقدَّْرَّنُه َمناِزَل َحَّتَّ عاَد َكاْلُعْرُجونِ 

قال  .العراجين : ضرب من الَكْمأة قدر شبر أو ُدَوين ذلك ، وهو طيِب ما دام َغّضا وجمعه العُْرجونوقال  [39يس : ]

 :النخل ، قال رؤبة  عراجين : تصوير العَْرَجنةو

   يف ِ ْ ر َميَّاس ال َُّمى م َعْرَجِن  
ر فيه صور النخل والدمى.  أي مصوَّ

 ضربته.: أبو عبيد عن األموي : عرجنته بالعصا 
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 وارَجَحّن أي انبسط وسقط. ارجعنّ  وقال أبو الهيثم : ضربه حتىرجعن : 

يقول  ، شاصياً فارفع يدا. ارجعَنّ  ، أي اضطجع وألقى بنفسه : وتقول للرجل يقاتل الرجل : إذا فارجعنّ  وقال اللحياني : ضربه

 :: إذا اضطجع وغلَّبته ورفع رجليه فاكفف يدك عنه. وقال الشاعر 
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وا واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريلريريريريريريريا  ريريريريرييريريريريريريريارهريريريريريم   فريريريريريلريريريريريمريريريريريريريا ارجريريريريريعريريريريريلريريريريريّ

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياروا األ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارى يف اَّريريريريريري يريريريريريري  امللكريريريريريريَّ و  

  
 قال وقال بعضهم : ضربناهم بقََحاِزننا فارجعنُّوا أي بِعِصيّنا.

 : غالف القارورة. العََجْنجَرة الليث:  [عنجر]

 غضب. ُعنجورة يا ُعْنِجر إذا قيل له ُعْنجورة قال : وكان رجل يقال له

 : المرأة المكتِّلة الخفيفة الروح. العَْنَجرة عمرو عن أبيه

 السيل الكثير.: والمسَحْنِفر  المثنجر وقال أبو زيد ::  [ثنجر]

 الجائع.: قليل الحياء ، والَجْيعَم : ال الَجْلعَم: أبو العباس عن ابن األعرابي :  [جلعم]

 : : النهر المآلن ، وبه شبّهت النُوق الغزيرة. قال : وأنشدني المفّضل  الَجْعفَروقال :  [جعفر]

رِيريريريريريريريه   مريرين لريريلريريجريريعريريريريريريريافريرير   قريريومريريي فريري ريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريري  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق لريريريريريريريذا  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية اََّلريريريريريريريَ   و  

  
 :: النهر الكبير الواسع وأنشد  الَجْعفَر وقال الليث :

   أتّود ع ْسلوج على  ّ  جعفر 
 :: النهر الصغير ، فوق الَجْدول  الجعفر وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال :

 ته. ورجل فيهالمشي لسرع َعْجَرفيّ  : جفوة في الكالم ، وُخْرق في العمل. ويكون الجمل العَْجَرفيَّة وقال الليث ::  [عجرف]

ويقال أيضاً لهذا النمل الذي رفعته عن األرض  : دويبة ذات قوائم ِطوال. العَْجُروفوقال :  .َعَجارف ، وبعير ذو َعجَرفية

 : الدهر : حوادثه. وأنشد  عجاريفوقال  .عجروف قوائمه :

ذ ٌف  ار نريريريريريريريريريوى قريريريريريريريريري  َُّ عريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ  مل يريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أ

  
 ال عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريف دهريريريريريريريريريرير ال تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  و  

  
 : اعتراض في نشاط. وأنشد : من سير اإلبل  العجرفيَّةو .تعجُرف فالن علينا إذا تكبّر. ورجل فيه تعجرفو

ق املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريري ريريريريريريريريرُّ و  لريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريريا الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريالل و  

  
 : التي ال تقصد في سيرها من نشاطها. العَْجَرفِيَّة أبو عبيد :

 : وهو سريع االتِّقاد. َعْرفَجة : نبات من نبات الصيف ، ليّن أغبر ، له ثمرة َخْشناء كالَحَسك. والواحد العَْرفج ث :اللي:  [عرفج]

 ، وهو ورقه الشتاء ، وثمرته صفراء. العرفج ويقال َرَعينا ِرقّة من الَجْنبة ، وله ُخوصة. العرفج قلت :

والن ُعوده قيل : قد ثقب عوده ، فإذا اسوّد شيئاً قلت : قد تَِمل ، فإذا ازداد قليالً قيل : قد  العَْرفَج وقال أبو عمرو : إذا ُمِطر

ت ُخوصته قيل : قد أَْخَوص. أرقاّط ، فإذا ازداد شيئاً قيل : قد أْدبى. تسميها العرب نار الزحفتين ؛  العرفج قلت : ونار فإذا تمَّ

 إليها ، فإذا اتَّقدت زحف عنها.ألن الذي يوقدها يزحف 

 القصيرة الدَّميمة.: من النساء  الَجْعبَرةو الَجْعبَِريَّة الليثجعبر : 
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 : القصيرة. وقال رؤبة :  الَجْعبَِريَّة أبو عبيد عن أبي عمرو :

ّس األذى غريريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريريال    ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريَ

  
رَبّ      عريريريريريريريريريريريريريريريريْ امريريريريريريريريريريريريريريريريالو ال جريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال طريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والثَّْممَّ : كْلُب الصيد. العُْربَج األعرابي قالأبو العباس عن ابن :  [عربج]

 :: الضخم الِرخو الثقيل من كل شيء. وأكثر ما يوصف به الضبعان وأنشد  العُْنبُج وقال الليث ::  [عنبج]

   فول   أْعَ ى َضر وطا  ع لريْب جا 
 الضخم الرخو الذي ال رأي له وال عقل.من الرجال :  العُْنبُج : الَوتَر الضخم الِرخو. العُْنبُج وقال النضر :

كل ضخم اللهازم ذي َوَجنات وألواح أُكوٌل فَْسٌل. وهو بوزن فعنلل وبعضهم يقول : من الرجال  العَفَْنَجج وقال الليث ::  [عفنج]

 : َعفَنّج.

 األحمق.:  العَفَْنَجج أبو عبيد عن أبي عمرو :

 : الَخْلق. وأنشد  الجافي:  العَفَْنَجج ثعلب عن ابن األعرابي :

ل قريريريريريريريريريوس وّدي ومل أ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع و    ْذ مل أعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّ

  
بريريريريريريا للمسريريريريريريريريريريريريريريتميريريريريريريه العفلجج    سريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريرياُ الصريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 قال المستميت الذي قد استمات في طلب اللهو والنساء.

 اليابس ُهَزاالً. وكذلك العُْنُجل.:  العَْنَجفو:  العُْنُجوف أبو عمرو ::  [عنجف]

 : إذا صرعه. وقال ُطفَيل  َجْعفله أبو عبيد عن األصمعي:  [جعفل]* 

ةو  لريريريريريريريريريريّ َن جبريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريِ  راكضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
ل   الل غريريريريريريريريريريريادرتريريريريريريريريريريريه جمريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ َت مسريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريَ

  
 : المقلوب. المجعفل قال :

 : الِضفِدع الذكر ، ويقال البَّطة الذكر. وأنشد  العُْلُجوم وقال الليث ::  [علجم]

هريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريىت  ذا بريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا   أكريريريريريريريريريَرعريريريريريريريريريَ

  
 جريريريريرييريريريريريم  ريريريريريريريالريريريريري ريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريلريريريريرييريريريريريمريريريريريريرياِ  الريريريريريعريريريريريالو  

  
البستان  العُْلُجومواألجمة.  العُْلجوموموج البحر.  العُْلُجوم ثعلب عن ابن األعرابي قال : الظلماء المتراكمة. العُْلُجوموقال : 

 الكثير النخل. وهو الظلمة الشديدة وهو الِضفِدع.

 : وقال أبو عمرو : العالجيم : طوال اإلبل والُحُمر. وقال الراعي  : الظبي اآلدم. العُْلُجوم وقال األصمعي :

ة لريريريريريريريَّ جريريريريريرين عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريا مريريريريريرين عريريريريريريالجريريريريريرييريريريريريريم جريريريريريريِ  فريريريريريريعريريريريريري 

  
وك وفريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريج    َّريريريريريريريرياجريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريا مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا َرتريريريريريريريري 

  
 وكذلك .علجوم قال : ومنه قيل للناقة المسنة : الناّم المسّن من الوحش. العَْلَجم يعني إبالً ضخاماً. األصمعّي عن ابن طرفة :

 : : متراكب. وقال أبو نَُخيلة  معلنجم من الضفادع ورمل العلجوم

م   كريريريريريريريريريريريريريريريأن رمريريريريريريريريريريريريريريريال  غريريريريريريريريريريريريريريريَت ذي هتريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
م    مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريا  ورمريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريِ

  

  لت ى َع َاعث ومأكم 

 : الناقة اْلَهِرمة. الُجَمْعليلة: ثعلب عن ابن األعرابي قال :  [جمعل]

 .َجْذَعمةوَ  َجْذعم ويقال للَجَذع ::  [جذعم]
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از عن ابنجلعب :   الطوسي عن الَحزَّ
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 إذا ُصرع فامتدَّ على وجه األرض. اجلعبّ واألعرابّي قال : اجَرعّن وارجعّن وأتألَّب واجرعّب 

 :: الرجل الجافي الكثير الشّر. وأنشد  الجلعب الليث :

   ِجلفا َجَلْعبا  ذا جل  
 .اةَجلَْعب ، واألنثى الَجلَْعبَى قال ويقال : بل

 أيضاً من نعت الرجل الَشرير. المجلعبّ : والمستعجل الماضي. قال  المجلعبّ : ووهما ما طال في َهَوج وَعْجرفيَّة. قال 

 :وأنشد 

   جم َْلعّبا  بني راووق وَدّن 
 : وهي الشديدة البصر وهي الشّدة في كل شيء. جلعباة العين ، واألنثى جلعبى أبو عبيد عن الفراء رجل

ست وَدنت من الِكبَر. قال  الَجلعباةوبما فّسرها الفراء. قال :  الَجلَْعبى : ال أعرف وقال شمر :  المجلعبّ : ومن اإلبل : التي قد قَوَّ

 أبو عبيد عن أبي زيد : : المحتّد. المجلعبّ وأيضاً : المصروع إّما ميّتاً ، وإما َصْرعاً شديداً. قال  المجلعبّ و الماضي في السير.

 : الشديدة من اإلبل. الَجلَْعباة وقال األصمعي : أيضاً : الذاهب. المجلعبّ والمضطجع. :  المجلعبّ 

 : وهو الكثير قَْمُشه. مجلعبّ وأبو عبيد عن األموي : سيل مزلعّب 

 : الناقة الِكنَاُز اللحم. العَْلَجنُ  الليث ::  [جنعل]

 ، وهي الغليظة المستعِلجة الَخْلق. َعْلَجن أبو عبيد عن األصمعّي في باب ما زادت العرب فيه النون من الحروف : ناقة

 : وأنشد قول الراجز 

جريريريريريريريريريريرين و  لريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريل ِداَلل عريريريريريريريريريريريَ

  
نَب   لريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريرقريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريرييريريريريريريريريري يريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريَ

  
 حسن الغذاء.:  َعَملج وقال ابن دريد : رجل:  [عملج]

 قلت الذي رويناه عن الثقات : رجل َغَملَّج بالغين إذا كان ناعماً.

 وقال ابن دريد : رجل َعفَلَّط : أحمق.

 : الغُْصن الناعم. العُْسلُج عمرو عن أبيه ::  [عسلج]

 : الضخم األحمق. العَْفنَججو:  [عفنج]

 والعََصلَّج المعوّج الساقين.

ْعبَج األثرم عن أبي ُعبيدة ::  [زعبج] ْعبَجوالغيم األبيض. قال :  الزَّ ْعبَجو: الحسن من كل شيء من الحيوان والجوهر  الزَّ  الزَّ

 الزيتون.: 

ْعبَج أبو عبيد عن الفراء :  : السحاب الرقيق. الزَّ

 .العَْلَجن أي شديدة وهي:  ُعْلجونوعيد : ناقة ُعْلُجوم أبو س* :  [علجن]

 : غليظة. َعْلَجن وقال أبو مالك : ناقة

 إذا قلبه عن السرج فصرعه. فجعفله طعنه: : القتيل المنتِفخ. وقال غيره  الَجْعفليل: ثعلب عن ابن األعرابي قال * :  [جعفل]

 ابب العني والشني
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 [ع ش]
 من أسماء النساء. وأنشدني َشْعفَرشعفر : 
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 : امللذرّي 
رَّ     لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه أيّن مل أكريريريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
او   يريريريريريريريريريريريّ ر املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ق بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مل أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .عشانطو َعَشنَُّطون : الطويل من الرجال. وجمعه العََشنَّط الليث ::  [عنشطـ  عشنط]

 : : السّيء الُخلُق. وأنشد  العَْنَشط: وقال : ويقال هو الشاّب الظريف قال 

 أاتك مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريان أروع  مريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريري 

  
ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريور عريريريريلريريريريى مريريريريريريريا انبريريريريريريريه غريريريريت عريريريريَ

  
 معاً : الطويل األول بتشديد النون والثاني بسكون النون قبل الشين. العَْنَشطو العََشنَّط أبو عبيد عن األصمعي :

 ، العَِسر الُخلُق من كل شيء. العََشْنَزر الليث ::  [عشزر]

 :والعََشْوَزن من الرجال الشديد. وأنشد غيره  العََشْنَزر أبو عبيد عن األصمعي :

   ضر   وطعلا   قرا  َعَةلريْزَار 
 عشاوز. العشوزن خالفه. قال : وجمع:  َعْشَزنَتُه : العَِسر الُخلُق من كل شيء. ويقال : العََشْوَزن وقال الليث ::  [عشزن]

 :. وأنشد عشوزنة وناقة

  العةوُّن و   أ ذك  مليسور 
 على عشاون بالنون. عشوزن ويجوز أن يجمع

 : شّق اللحم واألديم طوالً. الشَّْرَعبَة الليث ::  [شرعب]

 برود. الشَّْرَعبيَّة : الطويل وقال أبو عمرو : الشَّْرَعب وقال أبو عبيد :

 :وقال األعشى 

 الةرعا ذا األذ ل و   كالب ْسَتان 
 :وقال رؤبة يصف ناب البعير 

ا َ ْرعبا   ق ا خي َّ   اد وهذَّ
 : الِكَساء الغليظ. العَْفَشِليل: أبو العباس عن ابن األعرابي قال :  [عفشل]

 .(1) (: ثقيل وْخم َعفَْنَشل ورجل)

 .َشْمعَلة اليهود شمعلت وقال الليث :شمعل : 

 وهي قراءتهم إذا اجتمعوا في فُْهرهم.

 : اإلبل إذا تفرقت ومضت َمَرحاً ونشاطاً. وأنشد  اشمعلَّتو

لريريريريريريريريريا  رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا امشريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
اهبريريريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريذا   ريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريني  ذا مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الغارة إذا انتشرت وتفّرقت. وأنشد  اشمعلّتوسريعة : نشيطة.  شمعلة وناقة

ة امريريريريريريريا غريريريريريريريارأب مةريريريريريريريريريريريريريريمعلريريريريريريريَّ بريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أ ريريريرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريري يريريريهريريريريريريريا قريريريريريريريبريريريريريريريا  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريرِ و  
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 : : الناقة الخفيفة. وأنشد  الَشْمعَل أبو زيد :

ل  يريريريريريريريَ ْود  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريف األَثريريريريريريريريْ    أيريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
ثَّ املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريى تريريريريريريريريريريزمسريريريريريريريريريريل    مريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريك  ذ مسريريريريريريريريريري 

  

 أ ْ را  وتلجو  لركاب مَشَْعل  

 الناقة السريعة والمسمغلة الطويلة بالغين والسين. المشمِعلَّة أبو عبيد عن األصمعي :

__________________ 
 .«التاج»و  (289/  9ري  عفةل)« اللسان»ن ووضعلاه هلا كما يف  ( رعف)( ما بني اهلاللني أثبه يف امل بوعة بع  مادأب 1)
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اإلبل  اشمعلتوإذا بادروا فيه ، وتفرقوا ،  اشمعلواوالقوم في الطلب ،  اشمعطَّ  وقال أبو تراب : سمعت بعض قيس يقول :

 إذا انتشرت. اشمعطَّتو

ْنعاف الليث ::  [شنعف]  : : الطويل الرخو العاجز. وأنشد  الشَّْنعافو: الطويل الشديد.  الّشِ

لعريريريريريريريافريريريريريريريا فريريريريريريري نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِه م رفريريريريريريريا  تزوجريريريريريريريِه  ريريريريريريريريريريريريريريري

  
عريريريريريريريريريريا    ذا ابريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ر األقريريريريريريريريريريواُ جمريريريريريريريريريري ا تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
 ، وهي رؤوس تخرج من الجبال. شنعاف واحدها الشناعيف األصمعي :أبو عبيد عن 

 .ِشْبِدعة العقارب. واحدها:  الشبادع أبو عبيد عن أبي عمرو ::  [شبدع]

 ، أي داهية. قال : وأصله العقرب. ِشْبَدعاو ِشْبِدعا ثعلب عن ابن األعرابي : ألقيُت عليه

 :األهوج المنتفخ. وأنشد :  البِْرشاع أبو عبيد عن األصمعي ::  [برشع]

 ال برب اع الو اُ َوْغ  و   
ب وقال غيره:  [عشرب] م  العََشرَّ  السهم الماضي.: والعََشرَّ

 : نبت أو ثمر. الشُّْرُعوفو:  [شرعف]

قوا لضوالّكم بُْغيَانا يُضبّون لها أي يشمعّطون.  وقال مدرك الجعفرّي : يقال فَّرِ

 أَضبّوا لفالن أي تفرقوا في طلبه ، وقد أضب القوم في بُغيتهم أي في ضالّتهم أي تفّرقوا في طلبها.فسئل عن ذلك فقال : 

ً  أتانا فالن« : النوادر»وفي :  [عنفش] اللحية : وقبشار  َعْنفَِشيّ واللحية  ِعْنفَاشُ  بلحيته ، ومقنِفشاً ، ومفنشياً. وفالن ُمعَْنِفشا

 اللحية.

القرن بالعين  مشعِنب أن يستقيم قرن الكبش ثم يلتوي على رأسه ؛ من قِبل أذنيه. يقال : كبش الَشْعنِبَة النضر ::  [شعنب]

 والغين.

 ابب العني والضاد

 [ع ض]
 :: موضع. وأنشد  َضْلفَع الليث ::  [ضلفع]

   بريَعمايتني    جوان  َضْلَفع  
 قه.، وَضْلعفه ، وَصلمعه إذا َحلَ  َضْلفَعه عمرو عن أبيه :

 :: َعْدو في اشتقاق. وأنشد  الِعَرْضنىو الِعَرْضنَة الليث ::  [عرضن]

   تع و الِعَرْضَ   يل هم مَسرَاِجال 
 : ضخمة قد ذهبت َعْرضاً من سمنها. ِعَرْضنة وامرأة

جماعات : قال ويقال للرّجالة : عراجل : َعْدو في اعتراض ونشاط. قال وَحَراجل وَعَراجل  العرضنى وقال ابن األعرابي :

 أيضاً.

 .ِعَرْضنة : االعتراض في السير من النشاط. وال يقال ناقة الِعَرْضنة أبو عبيد :

 :ضفادي. وأنشد بعضهم : وربما قالوا  .ضفادع جمعه الِضفِدعضفدع : 
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 لضفادي  ّه ن انق و   
 بطنه إذا جاع ؛ كما يقال : نقت ضفادع ؛ فجعل العين ياء ؛ كما قالوا في أراني في أرانب. يقال : نقّت الضفادع : أراد
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 عصافت ب له.
 : الواسعة. وأنشد : من النساء  الضلفعةو الَضْلفَع وقال ابن السكيت في األلفاظ إن صّح له ::  [ضلفع]* 

فريريريريريريعريريريريريريريا لريريريريريريْ  أقريريريريريريبريريريريريريلريريريريريرين تريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريا  وقريريريريريريريامريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الَّ أبريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريَ ن هريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريأقريريريريريريريريريريريريْ

  

 عل  استها م ل استها أو أوسعا

 رحب الَكلَكل.:  ِعْرباض وقال الليث : أََسد:  [عربض]

 .الِعَرْبض : البعير الغليظ الشديد. ومثله الِعرباض وقال األصمعي :

 :: الضخم العظيم. وأنشد  العرباضو الِعَرْبض شمر :

 ِعَرْبضا   أل ى عليها كلكال  
 :وقال 

    ن للا هوَّاسة  ِعَرْبضا 
 : ِرْخو أخضر كالصوف في الماء المزمن وأصله نبات. العَْرَمض الليث ::  [عرمض]

 .عرمض أيضاً : شجرة من شجر العضاه لها شوك أمثال مناقير الطير : وهو أصلبها عيدانا. ويقال لصغار األرك العَْرَمضو

الغَْلفَق األخضر الذي يتغّشى الماء ، فإذا كان من جوانبه  العرمضو عرمض صغاره. وصغار العضاهمن السدر  العرمضو

 فهو الطحلب.

والمطحلب وهما واحد. ويقال لهما ثَْور الماء وهو األخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى  المعرِمض وقال أبو زيد : الماء

 يكون فوق الماء.

 : الناقة الضخمة منعها الشحُم أن تحمل. وزالعَْيَضمُ  الليث ::  [عضمز]

 : : العجوز الكبيرة. وأنشد  العيضموز: َرَوى أبو عبيد عن الكسائّي قال وَ 

ة هريريريريريريريَّ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية عريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريوُّا  كريريريريريَ بريريريريريريريَ  أعريريريريري ريريريريريى  ريريريريري 

  
ة املريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرُّ   عريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريس هريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
 .عيضموز قال : وناقة

زة ثعلب عن ابن األعرابي عجوز  .َعَضمَّ

ز وقال أبو عمرو : ز : الشديد من كل شيء ورجل العََضمَّ  الخلق شديده. َعَضمَّ

ز وقال اللحياني : زة : الرجل البخيل ، وامرأة العََضمَّ  .َعَضمَّ

 :وقال ُحَميد 

   َعَضمَّزأٌب فيها ب اٌء وِ  َّأٌب 
زة   الداهية.: ابن السكيت في باب الدواهي : العضمَّ

 .العضارطةو العضاريط : الذي يخدمك بطعام بطنه. وهم العُْضُرطو العُْضُروط الليث :عضرط : 

 : األَجراء. وأنشد  العََضارط األصمعي :

هريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار   أذاك  ريريريريريريريريريريريريريريت أيريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ار و   مريريريريريريريريريريريَ  أيريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ
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 قال : رجل لعمظة ولمعظة وهو الشِره الحريص.

 ولُعموظة من قوم لعاِمظة.وقال أبو زيد : اللمعظ : الشهوان الحريص. ورجل لُعموظ 

 األصمعي قوم عمارط : ال شيء لهم.

 واحدهم ُعْمروط.

 والبُْعثُط لالست. الِعْضِرط غيره : هي
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لَّة يعني استه. ِعْضِرطهويقال : أَلزق بُْعثطه   بالصَّ

 .الِعْضِرط وقال شمر : مثل للعرب إياك وكل قِْرن أهلبِ 

 : الِعَجان والُخْصية. الِعْضِرط وقال ابن شميل :

 : نبات فيه رخاوة تسوّد منه جحافل الدواّب إذا أكلته. العَْضَرس وقال الليث ::  [عضرس]

 : وقال ابن مقبل 

لريريريريريريريه و  تريريريريَ ان قريريريريريريري  كريريريريَ لريريريريريريريَ كريريريريْ َ
ْت يريريريريلريريريريفريريريريح  يف املريريريري  الريريريريعريريريريَ

  
رو مريريريريريريلريريريريريريريه جريريريريريريحريريريريريريريافريريريريريريلريريريريريريريه   جريريريريريريِ َرِس الريريريريريري ريريريريريريَ  الريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : البََرد أيضاً. العَْضَرسوقال : 

 : شجرة لها زهرة حمراء. لعَْضَرسا وقال : أبو الهيثم :

 : وقال امرؤ القيس 

رَّثريريريريريريريريريريريريرية  ُّ ْرقريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريأن عريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
َرس   وَّار َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ر واإليسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء نريريريريريري   مريريريريرين الريريريريريريريَذمريريريريريْ

  
 ، وقَْعطبّى ، ومقعَّط : شديد. قَْعَضبيّ  عمرو عن أبيه : قَرب:  [قعضب]

 : الِعَجان نفسه. البُْعثُط باألرض وِعْضِرطه وهي استه وجلدة خصييه ومذاكيره. وقال أبو مالك بُعثْطة أبو زيد : ألزق:  [بعثط]

 ابب العني والصاد

 [ع ص]
 من البقول أيضاً. الَصْعترو: الشاطر بلغة أهل العراق. قال :  الَصْعتريّ  قال الليث ::  [صعتر]

 ال غير إذا كان فتى كريماً شجاعاً. َصْعتَِريّ  بالصاد. قال : ورجل الَصْعتر أبو عمرو : هو

ْنتُع أبو عبيد عن أبي عمرو:  [صنتع] ْعَوّن :  الصُّ  الدقيق العُنُق.: الِحَمار الُصْلب الرأس. قال : والّصِ

 .ُصْنتُع : شديد الرأس ناتىء الحاجبين عريض الجبهة. وظليم ُصْنتُع وقال الليث : حمار

، جاء عن الفصحاء ، بضّم العين ونصب الصاد وقد يجيء نحوه من المضموم كثير ؛ : أصل الحسب  العُْنَصرُ وقال عنصر : 

والعُْنَصل والعُْنقَر. وال يجيء في كالمهم المنبسط على بناء فُْعلَل إاّل ما كان ثانيه نوناً أو  العُْنَصر نحو الُسْنبُل ولكنهم اتّفقوا في

ات مع الواو ففتحوا. ولغة طيّىء : همزة نحو الُجْنَدب والُجؤَذر. وجاء الُسوَدد كذل ك كراهية أن يقولوا ُسوُدد فتلتقي الضمَّ

 السوُدد مضموم.

 بضم الصاد لألصل. العنصر وقال أبو عبيد : هو

أي األصل ،  العُْنُصرو العُْنَصر وروى ابن السكيت عن ابن األعرابي قال يقال : ُعْنَصل أو ُعْنُصل للبصل البّري ، وهو لئيم

 وُجْؤَذر ، وقُْنفُذ وقُْنفَذ. وُجْؤذُر

 قال : وقال الفراء : بُْرقُع وبُْرقَع.

 الداهية. العنصر وقال أبو عمرو :

ة والحاجة. العنصر وقال غيره :  : الهمَّ

 : وقال البَعيث 
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را جريريريريريريريريريّ ن ا ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ  َأال راج  لريريريريريريريريريَرهريريريريريريريريريْ

  
ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريراو   ا  عريريريري   مل تريريريري ريريريريض مريريريرين بريريريريني الريريريريعريريريريِ ريريريرييريريريريريريريّ
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 أصله.: الرجل وُعْنقَره  ُعْنَصر وقال األصمعي :

 : وقال ُسويد بن ُكَراع 

ر  أراعريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريبريريريريريريريريريني ا ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   املريريريريريريريريريهريريريريريريريريريجريريريريريريريريريِّ

  
 مل يريريريريريريريريك عريريريريريريريرين بريريريريريريريريني األمسريريريريريريريريبريريريريريريريرية عريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرو  

  
 قلت : أراد : العََصر والملجأ.

 نبات سالفته الجلاير وهي معربة. العصفر وقال الليث ::  [عصفر]

 إذا التوت. تعصفراً  العنق تعصفرت وقال غيره :

 : طائر ذكر. العصفور الليث : وقال

ة الفرس ال يبلغ الَخْطم.  العصفورو: الجراد الذكر. قال  العصفورو : قطعة من الدماغ تحت  العصفوروَ : ِشمراخ يسيل من ُغرَّ

 : فَْرخ الدماغ ، كأنه بائن منه ، بينهما ُجلَيدة تفصله. َوأنشد 

رِيريريريريريريريريريرِه   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير   يريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريل اهلريريريريريريريريرياُ عريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُّ فريريريريريريريريريرير  الريريريريريريريريريريرأس أو عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريوره    عريريريريريريريريريرين أ

  
ه اإلكاف عند مقدَّم عصفورواإلكاف ،  عصفور في الهودج : خشبة تَْجمع أطراف الخشبات فيها ، وهي كهيئة العصفوروقال 

 في أصل الذئبة وهي قطعة خشب قدر َجْمع الكّف أَو أعيظم منه شيأ ، مشدودة بين الِحْنوين المقدمين.

 : وقال الطرماح يصف الغَبِيط أو الهودج 

 كريريريريريريريريريريريريريريل مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريوك عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريته 

  
 قريريريريريريريريريريريا ء الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريون مسريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريث الريريريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريريرياُ  

  
 من الهودج في مواضعه بالمسامير. العصفور يعني أنه قد ُشك فَشد

 النعمان. عصافير ان بن المنذر نجائب يقال لهاوكان للنعم

 بطنه. عصافير ويقال للرجل إذا جاع : نقَّت .عصفوريّ  عمرو عن أبيه قال : يقال للجمل ذي الَسنَامين :

 السيّد. العصفور ثعلب عن ابن األعرابي :

 ْن رأى ِمثْلي.يسمون هذا الشجر : مَ ـ  العصفور : َضْرب من الشجر له صورة كصورة العصافيروَ قال : 

 : العَقَب المستطيل. َويقال : أكثر ما يقال ذلك ِلعَقَب المتنين والجنبين. الِعْرصاف الليث ::  [عرصف]

الشيء إذا َجذَْبتَهُ من شيء فشققته مستطيال. وكل  عرصفتووِعرفاص.  ِعرصاف قلت : ويقال للسوط إذا سمى من العَقَب

 وِعرفاص سمعته من العرب. ِعرصاف الَمتْنَينُخْصلة من َسَرعان 

أربعة أوتاد تجمعن بين رؤوس أحناء الرحل في رأس كل حنو منها من ذلك َودَّان مشدودان بجلود  العراصيف قال الليث :وَ 

الُخُشب :  العراصيف أبو عبيد عن أبي زيد : القتَب : عصافيره التي وصفنا. عراصيفو .بالعُْرُصوف اإلبل ؛ يعدلون الِحْنو

 التي يُشد بها رؤوس األحناء وتَُضّم بها.

 وهي الخشبتان اللتان تُّشدان بين واسط الرحل وآخرته وآخرته يميناً وشماالً. العراصيف قال األصمعي : في الرحلوَ 

 : حنكة وِحنَاك. العراصيف وقال أبو زيد : يقال للِقدَّة التي تَضم

 لئيم: ال الَصْمعَِريّ  وقال الليثصمعر : 
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 : من اَّيا  ا بي ة ، وأنة   الصمعريةو : من مل يعمل فيه ر ْقية وال ِسْحر.  الَصْمَعريّ و 
ةٌ  رِيريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ رأب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ  أمسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرية وادي ثريريريريريريريريريريري 

  
 أمسريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم أُ ثريريريريريريريريريريالٌل لريريريريريريريريريريواقريريريريريريريريريريح   

  
 أراد باللواقح العقارب.

 .ُعْصُمور دالء المنجنون واحدها العصامير وقال الليث ::  [عصمر]

 : دلو الدوالب. والُصْمعور : القصير الشجاع. العُْصمور األعرابي :ثعلب عن ابن 

 : البخيل. العْرصومواألكول. : أيضاً  العَْرَصمو: النشيط.  العَرَصم: ثعلب عن ابن األعرابي قال :  [عرصم]

 : الرجل القوّي الشديد البَْضعة. الِعرصمُ  وقال الليث

 المرأة القليلة الجسم. ويقال أيضاً : هي الداعرة الخبيثة. .الِعْنِفص الليث ::  [عنفص]

 : : البذيئة القليلة الحياء من النساء. وأنشد شمر  الِعْنفص أبو عبيد عن أبي عمرو :

فريريريريريريِ   لريريريريريريْ  لريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريرك مريريريريريريريا لريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريى بريريريريريريورهريريريريريريرياء عريريريريريريِ

  
ة   ريريريريريريريريلريريريريريريريريخريريريريريريريرياهلريريريريريريريريا يريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريع و    ال َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْعنَب ثعلب عن ابن األعرابي يقال:  [صعنب]  : الصغير الرأس. الصَّ

 : قرية ياليمامة. َصْعنَبي وقاَل غيره :

َم صومعتها. تُصعنَب : أن الصَّعنبة وقال الليث :  الثريدة ، يَُضمَّ جوانبها وتَُكوَّ

 .َصْعنبها سّوى ثريدة فلبَّقها بسمٍن ثم وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

 قال أبو عبيد : يعني رفع رأسها.

 : جعل لها ذُروة. َصْعنَبها وقال ابن المبارك :

 : وقال شمر : هو أن يضّم جوانبها ، ويكّوم صومعتها. أنشد أبو عمرو 

أ  يريريريريريريريريريريْ ْودا  كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريواء تريريريريريريريريريريريَ ن عريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريْ

  
ر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريرياان أغريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريَ  انج  عريريريريريريريريريريريَ

  

ا بريريريريريريريَ هريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ روج ذا َبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريع مريريريريريريريِ  َرمسريريريريريريريْ  الريريريريريريريفريريريريريريري 

  
بريريريريريريريا  لريريريريَ عريريريريْ و ى م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وى صريريريريريريريريريريريريريريريريريري   حي ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريلريريريريِّ

  
ة.  محّدد الرأس.  الرأس إذا كان لمصعنَب الذي حّدد رأسه ، يقال : إنه الُمصعنَبوالُصوى : الحجارة المجموعة الواحدة ُصوَّ

 وقوله : ناجٍ أراد ناجياً.

 : و[ الِمْنَهب : السريع ]

بريريريريريريرياو  ْبسريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريري  أجو ب  ذا السريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريا  السريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريَّ رَا  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريرى  ال السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  

 و َ َْر أن ترى ال عل  يعف  و 

 محرباً : أي منزال. يعفُو : أي يأتي.

: موضع يسمى بهذه  ُصنَْيبِعاتولؤماً.  يَُصْنبع : انقباض البخيل عند المسألة. تقول : رأيته الّصْنبَعة وقال الليث ::  [صنبع]

 الجماعة.

ْنعَبة : الناقة الُصْلبة.  عمرو عن أبيه الصَّ
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: ُكّراث بَّرى يُعمل منه َخّل يقال له : خّل العُْنُصالنّي وهو أشد الخّل  العُْنَصلو العُْنُصل األصمعي وأبو عمروعنصل : 

 حموضة.

 قال األصمعي : ورأيته فلم أقدر على أكله.
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ففتح الصاد ، وقال : ال يقال بضم الصاد. قال وتقوله العاّمة إذا أخطأ  العنصلين وقال أبو حاتم سألت األصمعي عن طريق

 :ان الطريق ، وذلك أن الفرزدق ذكر في شعره إنساناً ضل في هذا الطريق فقال إنس

   أراد  طريق العلصلني فيا سر  
هو طريق مستقيم. والفرزدق وصفه على  العنصلين فظنت العامة أن كل من ضل ينبغي أن يقال له هذا. قال : وطريق

 الصواب فظّن الناس أنه وصفه على الخطأ.

م أن الفرزدق قدم من اليمامة ، ودليله عاصم رجل من بَْلعنبر فضّل به الطريق فقال وذكر محمد بن س  : الَّ

 مريريريريريريريا حنريريريريرين  ن جريريريريريريريار  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ور ركريريريريريريريابريريريريريلريريريريريريرياو 

  
 أبول مريريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريريّر  داللريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  

  

 أراد طريريريريريريريريريريريق الريريريريريعريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريني فريريريريرييريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  

  
 بريريريريريريريه العيس يف وادي الصريريريريريريريريريريريريريريريوى املتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائم  

  

 كريريريريريريريريرييريريريريريريريريريف يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّل الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريربّي بريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريري أبو 

  
 هبريريريريريريريا قريريريريري ريريريريريعريريريريريريريه عريريريريريلريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريور الريريريريريتريريريريريمريريريريريريريائريريريريريم  

  
: نبات أصله شبه البََصل ، وورقه كورق الُكّراث أو أعرض منه ، ونَْوره أصفر يتَّخذه صبيان العرب  العنصل وقال الليث :

 : أكاليل وأنشد 

 الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب يف جريريريريريريريريريريريأواء مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريةو 

  
 كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  

  
 : : الشديد. وأنشد  العَْصلبيّ : أبو عبيد عن األصمعّي :  [عصلب]

هريريريريريريريريا الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل بريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريّا   قريريريريريريريري  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 مريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريس أبعريريريريريريريريريريريريريريريريريرايب  

  
 : شدة َعْصبه. عصلبتُهو: الشديد الباقي على المشي والعمل. قال  العصلبيّ  الليث :

ْلفعةو الَصْلَمعة وقال الليث ::  [صلفعـ  صلمع]  ُمْفِقع. ُمَصْلِمع ُمَصْلِفع ورجل من اإلفالس وذهاب المال. الصَّ

 : وأنشدنا  صلمعة الشيء قلعته من أصله صلمعت رأسه إذا ضرب عنقه. قال وقال األحمر : صلفع أبو عبيد : األصمعّي :

ع أ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريعريريريريريريرية بريريريريريرين قريريريريريريلريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريرية بريريريريريرين فريريريريريريريَ ريريريريريريْ

  
ك ال أ  لريريريريريريريريريريريريريريريك تريريريريريريريريريريريريريريريزدريريريريريريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريريريريريّ  هلريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 حلقه.رأسه إذا  َصْلمع وقال الفراء :

 عمرو عن أبيه صلفع رأسه وضْلمعه وضلعفه وقلمعه وجلمطه إذا حلقه.

 : وأنشد ثعلب لعامر بن الطفيل يهجو قوماً 

اعريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية  ذا مريريريريريريريريريا أوردوا لريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريري    ا  ريريريريريريريريري  ومريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم وملريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ر  عريريريريريريريريريَ

  

ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريعريريريريريريرية كريريريريريريريأن أنريريريريريريريوفريريريريريريريهريريريريريريريم  لريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريه ولريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري    عريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريَ

  

 ال خيريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريون    الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريراُ بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريم 

  
هريريريريريريريريريريريم وملريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريريَ  و    تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  أ ريريريريريريريريريريريّ

  
قال أبو العباس : صناعية الذين يَْصنعون المال : يسّمنون فصالنهم وال يسقون ألبان إبلهم األضياف. صالمعة : رقاق الرؤوس 

 : َعتُوم : ناقة غزيرة يُؤّخر ِحالبها إلى آخر الليل.

 بن قَْلمعة وهو َهّي بن بَّي ، وَهيَّان ابن بَيَّان ، وطامر بن طامر. َصْلَمعة هو: ي ال يُعرف وقال أبو العمثيل : يقال للذ

 : دويبة تكون في الدُّْعُموص الليثدعمص : 
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 مستلَ ع املاء.
ت فنفرت الُحمر إذا  اصعنفرت إذا نفر. وقال الليث اصعنفرواإلبُل : أجدَّت في سيرها.  اصعنفرتوقال : :  [صعفر] ابذَعرَّ

 الخوُف والفََرق. صعفرها وأسرعت فراراً ، وإنما

 ذهب فيها وأمعن.: في األرض  اصمعدّ و: الذاهب  المصمعدّ : أبو عبيد عن أبي عمرو :  [صمعد]

 الَصَمْعتُوت : الحديد الرأس.« : نوادر أبي عمروً »فشددوا في  اصمعدّ  قلت : واألصل أصعد ، فزادوا الميم ، وقالوا :

كباجة  ى رجالً بصعفص فتصرفه إذا جعلته عربياً. (1)قال الفراء أهل اليمامة يسّمون الّسِ  َصْعفصة. قال وتسمَّ

ْكبَاج)  .(2) (سلمة عن الفراء قال : الَصْعفَصة الّسِ

ْعبَر أبو عبيد عن الفراء قال ::  [صعبر] نَْعبَرو الصَّ  شجر بمنزلة الِسْدر. الصَّ

 ما عسى يبلغ لَْسُب الِفْصِعلِ : و: العَْقَرب ، وأنشد  الِفْصِعل شجر:  [فصعل]

 ، بضم الفاء والعين والفرضخ مثله. الفصعل من أسماء العقرب: وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال 

 : وقََرب ِعْمِليص : شديد متعب وأنشد :  [عملص]

 مريريريريريريريريريريريا  ن هلريريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريريَ ّو مريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  

  
يريريريريريريريري    لريريريريريريريريِ مريريريريريريريريْ َرب الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوى َنريريريريريريريرياء الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
عِفَصة وقال ابن دريد:  [دعفص]  : المرأة القليلة الجسم. الّدِ

 : الصلب الشديد. العُْصلودو العُْصلدوقال :  [عصلد]

 ابب العني والسني

 [ع س]
: ال ويقال : شجرة تشبه الخيزران ويقال : هي شجرة تكون بالجزيرة لينة األغصان. ق َعَسُطوس الليث ::  [عسطس]

 من رؤوس النصارى بالرومية. َعَسُطوس

 :وأنشد 

   عصا َعَس  وس  ليل ها واعت اهلا 
 واْلُجْنِهّي. العََسطوسوثعلب عن ابن األعرابي : هو الخيزران 

 فالن إذا تنّحى. َعْرَطس الليث:  [عرطس]

 إذا ذّل عن المنازعة. عرطس وفي لغة

 : وأنشد 

رْبِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريري  أاتين أن عريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري ا  و   طريريريريريريريريريريريريِ

  
 يريريريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريريريريري ين ولريريريريريريريريريريريريريريو ر ين عريريريريريريريريريريريريريريرطسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 وقال غيره َسْرَطع وَطْرَسع إذا عدا َعْدواً شديداً.

 : الناقة التاّمة الَخْلق. العَْيَطُموس: أبو عبيد عن األصمعي عطمس : 

 : العيطموس ثعلب عن ابن األعرابي :
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__________________ 
 ري. ن ال  عن األُّهري( ري صعف )« اللسان»، وامل به من « السكبا »( يف امل بوعة : 1)
 ، وانيتر املص ر السابق. (فصعل)( أثبه يف امل بوعة ضمن مادأب 2)
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 اللاقة اهلَرِمة.
ة ذاُت  العَْيَطموس أبو عبيد : قوام. ويقال ذلك لها في تلك الحال إذا من النساء : الَحَسنة الطويلة. وقال الليث : هي المرأة التَّارَّ

 كانت عاقراً.

 غيره : اسمعطَّ العََجاج اسمعطاطاً إذا َسَطع وعسمطت الشيء َعْسمطة إذا خلطته.

 العتَْرسةو: الناقة الوثيقة الَجَواد. وقد يوصف به الفََرس.  العَْنتَِريسوالذكر. قال : : من الغيالن  الِعتِْريس الليث ::  [عترس]

مالَه. وفي الحديث أن رجالً جاء إلى عمر برجل قد َكتَفه ، فقال : أتُعترسه ، يعني  َعتَْرسه وقد َعتَْرسة ْصب يقال : أخذ مالهالغ

 : أتقهره وتظلمه دون حكم حاكم.

لبينة لم يكن وهذا محال ألنه لو أقام عليه ا: قال  ؟قال شمر : وقد روي هذا الحرف عن عمر مصحفاً فقالوا قال عمر أبغير بيّنة

 له في الحكم أن يكتفه.

: الشجاع. وأنشد قول  العنتريسوالداهية  العنتريسو الِعتريس وقال الليث : الِعتِْرسو العُتُرَسان عمرو عن أبيه يقال للديك :

 : أبي دؤاد 

ق عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريس  رف مريريريريريريريريريريريريوثريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريل طريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريُو   لريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل األقريريريريريريريريريراب والريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري 

  
 جحفلته أراد بياضاً سائالً على جحفلته.يصف فرساً ، وعنى بالبلعوم 

 : الناقة الكثيرة اللحم الشديدة. العنتريس األصمعي وأبو عبيد عن أبي الحسن العََدوي :

س وقال وقيل : اج  العتَرَّ  : : الحادرة الَخْلق العظيم الجسم العَْبل المفاصل ، ومثله الكَرّوس ، قال العجَّ

اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ذا مريريريريريريريا َ َبَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ْخم ا َبريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريا و ن القى الصريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياب َعْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َغضريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : أخذهم بجفاء وُخْرق ، واْلُخباسات الغنائم. َعتَْرس وقال :

 :شديدة. وقال العّجاج وقال أبو عمرو العرندسة : الناقة ال:  [عردس]

 الرأس من  ز ة العرن سا و   
 أي الشديد.

 الصلبة.: والبَْلعَس والَدْلعَك كل هذا : الَضْخمة من النوق مع استرخاء فيها ، والعُْبُسور  الدَّْلعَس وقال األصمعي ::  [دلعس]

 .(1) (وُداَلِعس إذا كان ذلوالً  ِدْلعَْوس وجمل)

 من النساء : الجميلة. [العَْيَطُموس]العَْبَطُموس : شمر عن ابن األعرابي :  [عبطس]

 .ُعنَابسو َعْنبَس من أسماء األَسد ، إذا نعتّه قلت : العَْنبَس وقال الليث ::  [عنبس]

 ، كما تقول أسامة وساعدة. عنبسة وإذا خصصته باسم قلت :

 : األسد ألنه َعبُوس. العَْنبَس أبو عبيد :

 األََمة الرعناء. البَْعنَس وقال أبو عمرو : بعنس :

__________________ 
 (.دلعس)« التاج»و « اللسان»، ووضع هلا كما يف  (علسل)( أثبه يف امل بوعة ضمن مادأب 1)
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 الرجل إذا َذلَّ بخدمة أو غيرها وَعْنبَس إذا َجَرح. بَْعنَس وقال ابن األعرابي :

 : الناقة القويِّة السريعة. العَْنَسل وقال الليث ::  [عنسل]

 وقال غيره : النون زائدة ، أخذ من َعَسالن الذئب.

 : : الذئب الخبيث والكلب الخبيث وقال الطرماح يصف كالب الصيد  العََملَّسُ  وقال الليث:  [عملس]

س  لريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريوُّّع  ألمريريريريريريريريريريريريريراس كريريريريريريريريريريريريريّل عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من امل ِعمريريريريريريريا  الصريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري  غت الةريريريريريريريريريريريريريريريواجن  

  
 كل كلب كأنه ذئب.:  عملّس . وقيل يُْغري ، كليوّزع : يكفّ 

 : : القوي على السفر. والعملط : مثله. وأنشد  العََملَّس وقال أبو عمرو :

َر  ْرُ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريرب مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريَّ ِ   مريريريريريريريريريريَ ْ نريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريَ م ذي كريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
 : الشجاع الجسيم. السَّْلفَع الليث ::  [سلفع]

 : سليطة.ـ  الذكر واألنثى فيه سواءـ  َسْلفَع وامرأة َسْلفَع ورجل

 : طائر كالحمامة ال تشعُر به حتى يطير من تحت القََدم فيُفزعك. الِعْرناسو:  [عرنس]

 : أَْنف الجبل. قال والِشْنعاب : رأس الجبل بالباء. الِعرناس ثعلب عن ابن األعرابي :

 نعتت الناقة الُصْلبه. : اسم للصخرة ، وبه الِعْرِمس وقال الليث:  [عرمس]

 : وأنشد قول الطرماح  .العَْربَِسيس : متْن ُمْستَو وهو الِعْربِسوقال :  [عربس]

ْرات يريريريريريريريريريريريس املريريريريريريريريريريرينت مريريريريريريريريريريريَ ْرَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ل عريريريريريريريريريريريَ رَاكريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريري 

  
تريريريريريريريريريون  

 
رَد املريريريريريريريريري ح مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريهريريريريريريريريرير السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .بالِعْربِس بكسر العين اعتبارا ِعْربَسيس قال ومنهم من يقول :

ألنه ليس في كالمهم على مثال فِْعلَليل بكسر الفاء اسم. وأما فَْعلَليل فكثير ، نحو َمْرَمِريس وَدْرَدبِيس قلت : وهذا َوَهم ؛ 

 وَخْمَجِرير وما أشبهها.

 : والُطْمُروس : الخروف. وقال ُحَميد بن ثور يصف نساء نشأن بالبادية  العُْمُروس وقال غير واحد:  [عمرس]

ك الريريريريريريريري ريريريريريريريري    َرى أولريريريريريريريري ريريريريريريريريك مل يريريريريريريريري ريريريريريريريريرين مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريََ

  
 ال ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا رِ   الريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريارس و  

  
 .عمروس ويقال للغالم الشابل

 : النَِّمر واألنثى ُعْسبُرة. العُْسبُر الليثعسبر : 

 . ولد الكلب من الذئبة.العُْسبُوروقال : 

 : ولد الضبع من الذئب. الِعْسبارةو

 .عسابر ولد الضبع من الذئب وجمعه:  الِعْسباروأبو عبيد عن األصمعي : الفُْرُعل : ولد الضبع. واألنثى فُْرُعلة : قال 

 : وأنشد 

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوو 

  
 الريريريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريرو ن مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريراعريريريريريريريريريريريل  

  
 : : الناقة السريعة من النجائب وأنشد  العُْسبُرةو العسبورة وقال الليث :
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 لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري  أرايَن واأل ُ تريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريري  

  
ور الريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريتو    املريريريريريريريريري ريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرا  هبريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريري 

  
 قلت : والصحيح العُْبسورة ، الباء قبل السين في نعت الناقة ، كذلك رواه أبو عبيد عن أصحابه.
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 : إذا كانت غزيرة وأنشد  بِْرِعيس وقال ابن السكيت : ناقةبرعس : 

ود الريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريم  كريريريريريريريريري  َ
ْزر املريريريريريريريريري   ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرك الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري 

  
 فريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريراعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَس أبريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريم  

  
 وراهم اسم فحل.

 ِحدَّتها ونشاطها إذا رفعت رأسها وَخَطرت بذنبها واندفعت. سبعرتُهاو ِسْبعارة وقال الليث ناقة:  [سبعر]

 ؟ألصمعي قال قيل لمنتجع بن نبهان : ما الَسَمْيَدعوأخبرني المنذري عن المبرد قال حدَّثني الرياشي عن ا

 النواحي.: فقال : السيد الموّطأ األكناف. واألكناف 

 وقال النضر : الذئب يقال له : َسَميدع لسرعته والرجل السريع في حوائجه سميدع.

 الشجاع. السميدع وقال الليث:  [سمدع]

 :: ابن ِعْرس وأنشد  السُّْرُعوبو:  [سرعب]

   وثبة س ْرعوب رأى ََُّ   
 .سراعيب أي رأى ُجَرذا ضخماً. ويْجمع

فقال  ؟أي كثير. قال ومّر الفرزدق بصديق له فقال : ما تشتهي يا أبا فَِراس َسْعبَر أبو العبَّاس عن ابن األعرابي. بئر:  [سعبر]

 : الكثير. السَّْعبَرومع. قال : الرشراش : الذي يقطر ، ، وِغناء يفتق الس َسْعبَراً  ِشواء رشراشا ، ونبيذاً 

 : البئر الكثيرة الماء. السَّْعبَرة وقال الليث :

 بمعنى واحد. سعاِبرهووقال اللحياني : أخرجت من الطعام كعابره 

 : ناعم. ُسْرعوف : حسن الِغذاء والنَّعمة. وهو السَّْرَعفة الليث ::  [سرعف]

 :الحسن الِغذاء. وأنشد غيره :  المسرَعفووأخبرني المنذري عن الشيخّي عن الرياشّي قال الُمَسْرَهف 

   سرعفت ه ما   ه من ِسْرعاف  
 : دابَّة تأكل الثياب. السرعوفة من النساء الناعمة الطويلة. وقال النضر : السُّْرعوفة األصمعي :

 : الناقة الصبور على السير. الِعْرفاس: ثعلب عن ابن األعرابي :  [عرفس]

س أبو عبيد عن األموي:  [عمرس]  العََملَّس بالالم : القوّي على السفر السريع.: القوّي الشديد. قال : وقال أبو عمرو :  العََمرَّ

سووقال الليث : العََملَّس  وقال غيره :  : الجمل إذا بلغ النَْزو. العُْمُروس ويقال :: قال  واحد ، إاّل أن العََملَّس يقال للذئب. العََمرَّ

س وسير .ُعْمُروسويقال للَجَمل إذا أكل واجترَّ فهو فُْرفُور  د : شديد  َعَمرَّ سووَعَمرَّ الشامخ الذي يمتنع من  من الجبال. العََمرَّ

 أن يصعد إليه.

س أبو سعيد : ط مثله. العََمرَّ  والعََمرَّ

 وهو الذئب. ِسْلعامة هو أخبث من أبي: عن ابن األعرابي عن المفضل  ثعلبسلعم : 

 : وقال الطرماح يصف كالباً 

لريريريريريعريريريريريريريا ْ ق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريا  أل ريريريريريلريريريريريج الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْرغريريريريريِ  مريريريريري 

  
ّر مريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريريريرية  عضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه   ُ  ممريريريريريريريريريريريريريريريَ 

 

  
 قوله : ُمْرِغنات يعني الكالب أي مصغيات
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 : ال قيق اَ ْ م ال ويله. السلعاُ: ل عاء كل  أ لج الة ق واسعه. وقيل 
ع أيضاً. تَسَملَّعٌ  اللحياني : يقال للَخّبِ الخبيث : إنه:  [سملع]  َهَملَّع. ويقال للذئب : َسلَمَّ

 ْدواً شديداً.ويقال سلعن في َعْدوه إذا عدا عَ  .َعَملَّس : السرعة. ومنه قيل للذئب العَْملََسةو* :  [عملس]

 الشيء إذا ابتلعته. َسْلعَفتو:  [سلعف]

ا فعَْردسه ويقال : أخذه:  [عردس]  فمعناه : صرعه. وأما كردسه فأوثقه. َعْرَدسه ، ثم َكْردسه فأمَّ

 : القصير الغليظ. العََدبّس: : الُكتلة من التمر : وقال  العََدبَّسة: ثعلب عن ابن األعرابي قال :  [عدبس]

 عظيم.:  َعَدبّس عبيد عن أبي عمرو : جملأبو 

في األرض ، أي مرَّ يخبطها. وكالم ُمعَْلَسط : ال نظام  يطعسف لغة مرغوب عنها يقال : مرّ  الطَّْعَسفة ابن دريد ::  [طعسف]

 له.

ْلعَْوسُ  الليث :* :  [دلعس] النِشزة الجريئة بالليل ، الدائبة  الناقة:  الدلعوسو: المرأة الجريئة على أمرها ، العِصيّة ألهلها.  الّدِ

 الُدْلجة.

لَّْعف وقال زائدة البكري ::  [سلعف] لَّْعف : الرجل المضطرب اْلَخْلق. الّسِ  والّشِ

إذا امتأل َغَضباً. وكذلك اشَمعَّط واسمعَطَّ. ويقال ذلك في ذكر الرجل إذا  اسمعدّ ووقال أبو سعيد : اسمغدَّ الرجل :  [سمعد]

 اتَْمَهّل.

:  السلفعو .بَسْلفَع قال : ليست [25القصص : ] (ََتِْشي َعَلى اْسِتْحياءٍ )وفي الحديث عن ابن عباس في قوله : * :  [لفعس]

 الجريئة القليلة الحياء.

 :وقال أبو ذؤيب 

   يوما أتيح له جريء سلفع  
 بغيرها. سلفع وامرأة سلفع يقال : رجل

 العني والزاي أبواب

 [ع ز]
 : صبغ : وهو من الطيب. الزعفران:  [زعفر]

 الرجل. يتزعفر أنه نهى أن وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 ألنه َوْرد اللون. ُمَزْعفراً  واألسد يسمى

ص ، والُمَزعَزع ، : عمرو عن أبيه أنه قال : يقال للفالوذ   َحّي من سعد العشيرة. الزعافرو،  المزعفروالُملَوَّ

 اسم رجل. َعْفَزروالكثير الجلبة في الباطل  العَْفزر عمرووقال أبو :  [عفزر]

 : وقول جرير 

َ س بريريريريريريريريرين ُّيريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريجريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريري  عريريريريريريريريري 

  
 لريريريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياُ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريزَّران  

  
ران قلت :  لقب مخنَّث كان بالبصرة. عفزَّ
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 وبسطام هو ابن نُعَيم بن القعقاع بن سعيد بن ُزرارة ماأل الفرزدق على جرير فهجاه جرير.

ْعنِفة الليث :زعنف :   .زعانف : طائفة من كل شيء وجمعها الّزِ

 زعانف ، بمنزلة زعانف قال : وإذا رأيت جماعة ليس أصلهم واحداً قلت : إنهم
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 األدمي ، وهي نوامسيه مسيث يةّ  فيها األواتد  ذا مّ  يف ال  غ.
 : ما تخرق من أسافل القميص ، يشبه به ُرَزاُل الناس ، وأنشد :  الزعانف ثعلب عن ابن األعرابي :

 طريريريريريريريريريريريريتي  ريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريراق أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّم كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه و 

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريم رمريريريريريريريريا  مل تريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريريزعريريريريريريريريانريريريريريريريريف  

  
: النساُء أي لم يتزّوج لئيمة قطُّ ، سليم رماح : قد أصابته الرماح ،  الزعانف الكريم. لم تنله: ِطيري أي اعلقي به ، والِمخراق 

 .زعانف: قال : وأجنحة السمك يقال لها  قرب والحيَّة.مثل َسِليم من الع

بَْعَرى سلمة عن الفراء قال ::  [زبعر]  الشاعر. الزبعرى السيء الُخلُق ، وبه سمي ابن:  الّزِ

 وقال أبو عبيدة من آذان الخيل أذن ِزبَْعرة وهي التي غلظت وكثر شعرها.

ْبعروفي ُخلُقها شكاسة. قال :  ِزبَْعَراة وامرأة ِزبَْعرى وقال الليث : رجل : ضرب من السهام  الزْبعِريّ و: ضرب من الَمْرو  الزَّ

 منسوب.

ْعبَل وقال الليث ::  [زعبل]  :: الصبّي الذي لم يَْنَجْع فيه الِغَذاء فعظم بطنُه ، ودقَّت عنقه. ومنه قول رؤبة  الزَّ

      ِتوّ  ِوْل أب ُّعابال 
ْعبَلة ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : ْعبَلةوالذي يسمن بدنه وتِدّق رقبتُه. :  الزَّ  : الدلو. ومنه قوله :  الزَّ

لريريريريريريريريريريريريريريرية قريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرية ا ريريريريريريريريريريريريريريريروق  بريريريريريريريريريريريريريريريَ  َُّعريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي   ه بريريريريريريريريريكريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريّ زَّب ممةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق بريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 إذا أعطى عطيّة سنيّة. َزْعبَلَ  أبو العباس عن ابن األعرابي

 : الشديد القوّي المكلئّز. العَْرَزم الليث:  [عرزم]

 واللهزمة كذلك. .اعرنزمت وإذا غلظت األرنبة قيل :

 أبو عبيد عن األصمعي : اعرنزم ، واقرنبع ، واحرنجم إذا اجتمع.:  [زلعب]

 وُمْجلَعّب وهو الكثير قَْمُشه. مزلعبّ  األصمعي : جاءنا سيلأبو عبيد عن 

 السحاب إذا كثُف. ازلعبّ  وقال غيره :

 : وأنشد 

 تريريريريريريريريبريريريريريريريري و  ذا رفريريريريريريريريع الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرياب  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورَه 

  
ه مل تريريريريريريريريريبريريريريريريريريري     و     ذا اُّلريريريريريريريريريعريريريريريريريريريّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريابريريريريريريريريري 

  
 والعين مكسورتان على كّل حال.إن شدَّدت الزاي قصرت ، وإن خففت مَددت ، والميم  الِمْرِعّزى أبو عبيد ::  [مرعز]

وعلى وزنه ِشْغِصلَّي. ويقال َمْرِعَزاء. فمن فتح  ُمَمرعز كالصوف يخلّص من بين شعر العنز. وثوب الِمْرِعّزى وقال الليث :

 الميم مّده وخفف الزاي ، وإذا كسر الميم كسر العين وثَقَّل الزاي وقصر.

ُده ألشباله كالعُّش.: ما يجمعه األسد ف الِعْرزال الليثعرزل :   ي مأواه من شيء يَُمّهِ

 الصياد : أهدامه وِخرقَه في القُتْرة يمتهدها. ِعْرزالو

 : ما يجمع من القديد في قُتْرته. الِعرزال وقال بعضهم
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النخل والشجر أيضاً : موضع يتخذه الناظر فوق أطراف  العرزالو: البقية من اللحم. قال :  العرزال أبو عبيد عن أبي عمرو

 يكون فيه فراراً من األسد.

 .عرزال وقال شمر بقايا المتاع

 سقيفة الناطور. العرزالوَ فم المزادة  العرزالوما يخبأ للرجل من اللحم  العرزالومأوى األسد  العرزال سلمة عن الفراء قال

 : عن العرب مظاّل ذليلْة فيها ُمتَيٌِّع َخِفيف. وأنشد  العرازيل وقال أبو زيد

 قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُو  ريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريوا هريريريريريريريريريذا لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْل 

  
يريريريريريريريْل   ى وال يريريريريريريريلريريريريريريريفريريريريريريريع لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريوكريريريريريريريى الريريريريريريري ريريريريريريريِ وْكريريريريريريريَ  نريريريريريريريريَ

  

الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْل  مريريريريريريريريريَ  امسريريريريريريريريريتريريريريريريريريريذروا ال يريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم طريريريريريريريريريَ

  
م عريريريريريريريريريريريريريريراُّيريريريريريريريريريريريريريريْل    قريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريٌة أمريريريريريريريريريريريريريريواهلريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الحية : مأواه. عرزالوقال 

 :وقال أبو النجم 

 كرهه أمسلا  ها العراُّال و   
 يقول : جاء الصيف فخرجت من ِجَحَرتِها.

 :: قديمة وأنشد  ِعْرِزم األصمعي حيةوقال * :  [عرزم]

   وُّاَ  قرنني ُّمسوفا ِعْرُِّما 
ان وهو العُتُْرب والعَْبَرب وطبخ قدراً َعَربربية أي ُسّماقية. العُْنُزب ثعلب عن ابن األعرابي ::  [عنزب]  الُسمَّ

 ابب العني والطاء

 [ع ط]
فقال  ؟شرب َعَسالً في بيت امرأة من نسائه : فقالت إحدى نسائه أأكلت مغافير وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي :  [عرفط]

ُحلو ، غير أن رائحته ليست  العرفط المغافير : صمغ يسيل من شجر .العُْرفُطَ  : ال ولكن شربُت عسالً. فقالت َجَرَسْت إذاً نحلُه

 بطيّبة واْلَجْرس : األكل.

: شجرة قصيرة متدانية األغصان ذات شوك كثير ، طولها في السماء كطول البعير باركاً ، لها وريقة  العُْرفُط وقال شمر :

 صغيرة ، تنبت بالجبال تَْعلُقُها اإلبل أي تأكل بفيها أعراض ِغَصنَتِها.

 : وقال مسافر العبسّي يصف إبالً 

مريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ حريريريريريريريريا  جمريريريريريريريري ْ لريريريريريريريريْ ة مل تريريريريريريريريرع طريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
رفريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريا و   مريريريريريريريريرياو مل تريريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع عريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

مريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين رعريريريريريريريريريني اَّريريريريريريريريريُز مسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث ادهلريريريريريريريريريَ

  
ورا  تريريريريريريريريريْوأمريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريال  تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  ونريريريريريريريريريَ

  
 : شجرة من العضاه. العُْرفُط أبو عبيد عن األصمعي :

 الرجُل واجرنمز إذا تقبّض. اعرنفط ثعلب عن ابن األعرابي :

 بالتراب. َعْفلَْطتُه : خلطك الشيء ، العَْفلَطة وقال ابن دريد:  [عفلط]

 حّي من بني سعد.:  ُعطاردو: كوكب ال يفارق الشمس. وهو كوكب الُكتَّاب.  ُعطارد الليث ::  [عطرد]

 وقال ابن دريد : العطّرد : الطويل.
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. ُعَطارد لنا عندك هذا يا فالن أي صيّره لنا عندك. َما لعُّدة واجعله لنا ُعطروراً مثله. قال : ومنه اسم َعْطِرد وقال غيره يقال :

د : طويل. َعَطّرد ويوم  وَعَطوَّ



945 

 

 .ُعْمُروط : ال شيء لهم. واحدهم َعَماِرط أبو عبيد عن األصمعّي : قومعمرط : 

 : اللّص وجمعه عماِرطة. العُمروط ويقال :

ط وقال الليث :  ويقال : الجسور الشديد.: وهم الِخفاف من الفتيان  العمارط والجمع العََمرَّ

 : : قوّي شديد. وأنشد  َعَملّط أبو عمرو : بعير:  [عملط]

َر  ْرُ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريرَّب مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريَّ   مريريريريريريريريريريَ م ذي كريريريريريريريريريريِ نريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
 المشرط : الميّسر للعمل.

 :: الطويل من كل شيء. وقال أبو النجم  العَْرَطل الليث ::  [عرطل]

 كاهل ضخم دع ْلق َعْرَطل  و   
 .العطابيل العنق من الظباء والنساء. والجميع :: الطويلة  العُْطبُولوقال : :  [عطبل]

 من النساء. العُْطبول ونحو ذلك قال أبو عبيد في

 : الضخم. العُلَبِط األصمعّي ::  [علبط]

 وُعالبط. ُعلَبِط وقال غيره

 : عظيمة. ُعلَبِطة وقال أبو عبيد : ناقة

ى َعنَاق األرض. العفنَطو: اللئيم السيّيء الُخلُق. قال :  العَفَنّط الليث:  [عفنط]  أيضاً : الذي يسمَّ

 : اسم للعُود. العَْرَطبةوقال : :  [عرطب]

 : الُطْنبُور. العَْرَطبة عمرو عن أبيه قال :

ى قتله.: : الذبح الَوِحّي. يقال  الذَّْعَمَطةو:  [ذعمط]  َذْعَمطه إذا َوحَّ

 َحَساٌء رقيق ُطبخ باللبن. الثُُّرْعُططو:  [ثرعط]

 :وقال ِهميان 

   فاستوبل األكلة من ثرع  ه  
قه وخير موضع فيه. بُعثطو:  [بعثط]  الوادي : ُسرَّ

 .بُْعثُطها وقال ابن األعرابي : يقال للرجل العاِلم باألمور : هو ابن

 ، وهو آسته ومذاكيره. بُْعثُطك وقال أبو زيد يقال : َغطِّ 

 أي خاثر. ُعثَالطو ُعثَِلط اللحياني : لبن:  [لطعث]

 وقال أبو عمرو : هو المتكبّد الغليظ.

 :وأنشد 

   أ رس يف جِمَْزمة ع  َاِل  
 : المرأة السيّئة اْلُخلُق. وأنشد :  الطَّْعثَنة وقال ابن األعرابي ::  [طعثن]
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مريريريريريريريريريريري  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريادا    ربِّ مريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ

  
 فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريري ادا 

  

 َطْع َلة تريبريلَّع  األجالدا

 أي تلتهم األيور بهنها.

 : الشاّب الحسن. العَْرَطلو العَْرَطِويلوقال : :  [عرطل]

 ابب العني والدال

 [ع د]
د الليث:  [عمرد]  : الشرس اْلُخلُق القوّي. العََمرَّ

لَْعثوقال : :  [دلعث]  : الجمل الضخم. الّدِ

 : وأنشد 

ٌي كريريريريريريريريريريريريأن عريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريِ  ِداَلل ِدلريريريريريريريريريريريريَ

  
ث يف  ريريريريريريريريال الريريريريريريريريَزْور بريريريريريريريريعريريريريريريريري  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور   َوعريريريريريريريريَ
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 وهذا كل ما جاء به الليث في كتابه في هذا الباب.

 : المخنَّث. وقال غيره : هو األحمق المائق. الدُّْعبُوث أبو العباس عن ابن األعرابي : قالدعبث : 

 اإلبل ، واذَرَعفَّت إذا مضت على وجوهها. اْدَرَعفَّت أبو عبيد عن الفراء ::  [درعف]

 : صغار األوالد. الِرَدْعلو:  [ردعل]

 : وقال ُعَجير 

ْ َك  صريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريرييريريرييت   أال هريريريريريريريل أتريريريى الريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريَ

  
بريريريريريريا نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائيريريريريريريا  ْب ال وُِ َغصريريريريريريريريريريريريريريْ  رَِدعال وَمسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الصغار. الِرَدْعل قال :

لرضيع إذا طلب شيأ ، كأن الحاكي لفظه مرة بَدْع ومرة بَْبع فجمعهما في : حكاية لفظ ا َدْعبَعْ  وقال ابن هانىء ::  [دعبع]

 : قال : وأنشدني زيد بن ُكثْوة العنبرّي  .دعبع حكايته فقال :

بريريريريريريريريريتريريريريريريريريريه و  زّي جريريريريريريريريري   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  كريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريرير َويريريريريريريريريريْ

  
ع     ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريه أوراقريريريريريريريريريريريه دون َُّْربريريريريريريريريريريريَ

  
 : قال : َزْربَع اسم ابنه ثم قال 

يريريريريريريريريبريريريريريريريريةألدنريريريريريريريريو مريريريريريريريرين نريريريريريريريريفريريريريريريريريس هريريريريريريريريلريريريريريريريرياك   مسريريريريريريريريبريريريريريريريريِ

  
  ّ   ذا مريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريال   أي دعريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريع  

  
 كسر العين ألنها حكاية.

ق في صنعته ولم يوّسع. الدُّْعثُور: أبو عبيد عن األصمعي قال :  [دعثر]  : الَحْوض الذي لم يُتنوَّ

 وقال العََدبَّس : هو المثلَّم.

ره. يَُدعثر : شديد ِدَعثْر غيره : َجَمل  كل شيء أي يكّسِ

 : وقال العجاج 

را ْزمريريريريريريرية  قريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َعسريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريري  أقريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مسريريَ

  
 مريريريريريريريا أنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأتريريريريريريريلريريريريريريريا مريريريريريريريذ أعريريريريريريريار   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريرا 

  

را  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريىت أعريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ُّال ِدعريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
را   أفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل من سريريريريريريريريريريريريريريريبعني كريريريريريريريانريريريريريريريه   ضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ق ، فأعطته ثم تقاضته فقضاها بَْكراً.  وكان استقرض من ابنته حزمة سبعين درهماً للمصّدِ

 .ُدْعثُور : ما تهّدم من الحياض الَجَوابي والمراكي ، إذا تكّسر منها شيء فهو الدعاثير شمر قال ابن شميل :

 يحفر َحْفراً وال يبنى ، إنما يحِفره صاحب اإلبل يوم ِوْرده. الدُّعثور وقال أبو عدنان :

 : : الكثير لحم اللِّثِة. قال الجعدّي  الدَّْلثَع شمر قال أبو عمرو:  [دلثع]

م و   دالثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع  محريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْزر  رِعريريريريريريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرابريريريريريريريريريريريريريريني لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْلثَع وقال غيره : أسهل طريق يكون في َسْهل أو :  الدَّْلثَع شمر عن النضر وأبي خيرة : وجمعه دالثع. : الحريص الشره. الدَّ

 َحْزن ال َحُطوط فيه وال َهبُوط.

 : . وأنشد الممتلىء المخِصب:  المثمعدّ  شمر عن ابن األعرابّي :ثمعد : 

ادا عريريريريريريريريريريريَ ن أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ    َربِّ مريريريريريريريريريريريَ

  
را  أْر دا   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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ف الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريؤادا غريريريريريريريريريريَ ود َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ادا  لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريَ

  
فتها. فني من قولك : أنشدت الضالَّة إذا عرَّ  والصعاد : اسم ناقته. أنشدني أي عرَّ

 والمثمئّد للغالم الريَّان الناِهد السمين. المثمعدّ  وقال ابن شميل : هو

 :القََصرة. وقال العجاج  لعَْرَدم : الشّدة والصالبة ، إنه العَْرَدمة شمر عن محارب ::  [عردم]

َيَّاها بعّز َعْرَدُ      حنمي مح 
 أبلد وأشّد.فهو أشّد من العَْرد ، كما يقال للبليد : بَْلَدم فهو  َعْرَدم قال إذا قلت للعَْرد :

 :: الِعْذق الذي فيه الشماريخ. وقال رؤبة  الِعْردام أبو عبيد عن األموّي :

 يعتلي الرأس ال  م  َّ َعْرَدمه  و   
 : عنقه الشديد. َعْرَدُمه قال ابن األعرابّي :

 محارب.: الضخم التاّر الغليظ القليل اللحم. والعَْرد مثله ، وكذلك قال  العَْرَدم وقال النضر :

ط ، إال أن  العََمّرد: قال شمر : وقال محارب :  [عمرد]*  : الذئب الخبيث السريع في شَره ، والجميع العماِرد وهو كالعََمرَّ

ط يوصف به الرجل الخبيث.  العََمرَّ

د أبو عمرو :  :وأنشد  : البعيد من األرض. العََمرَّ

   مَسْرف    ّ  اللاُّ  العمرَّدا 
 : وقال جرير يصف فرساً 

ه  لضريريريريريريريريريريريريريريريحى   على سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابح َنريريريريريريريَْ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريَّ

  
رَّدا  مريريريريريَ يريريريريريريري ا  عريريريريريَ   ذا عريريريريريريرياد فريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريركريريريريريض  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : وقال أبو عدنان : أنشدتني امرأة شّداد الكالبيَّة ألبيها 

َود ّل ذي ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول أقريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى رِفريريريريريريريريريريريريَ

  
وفريريريريريريريريريريِ   ْوُّ مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريه جبريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريال ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 ضايف السبي  َسِل   َعَمّرِد

د فسألتها عن دوفقالت النجيبة الرحيل من اإلبل. وقالت : الرحيل الذي يرتحله الرجل فيركبه. قال :  العََمرَّ : السير السريع  العََمرَّ

 : الشديد ، وأنشد 

لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريخ كريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية
 
 فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريم أر لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريّم املريريريريريريريريري

  
رَّدا  مريريريريريريريريَ اء الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريّث هبريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريوُ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
دُ  وقال أبو عبيد :  : الطويل. العََمرَّ

 ، وهو الذكر من األفاعي. الِعْربَدّ  شمر عن محارب قال : األُْفعُوان يسّمى:  [عربد]

 :الشارب. وأنشد  َعْربَدة ويقال : بل هي حيَّة حمراء خبيثة ومنه اشتقّت

   موَلعة   ل ق الِعْرَبّ  
 :: الشديد. وأنشد  الِعْربَدّ  وقيل :

 ق  غِضنب غضبا  ِعْرَب ا و   
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حيَّة أحمر أرقش بُكْدرة وسواد ، ال يزال ظاهراً عندنا وقلَّما يظلم ، إال أن ـ  الدال شديدةـ  الِعْربَدّ  خيرة وابن شميل :وقال أبو 

 يُؤذي ، ال صغير وال كبير.

 : الحية. الِعْربَدّ و الِعْربَدُ  وقال ابن األعرابي :

 كأنه شبه بالحية. ِعْربيد : للُمعربِد ويقال

ْعِرم األعرابي :وقال ابن دعرم :   :: القصير الذَّميم. وأنشد  الّدِ
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ّوى لريريريِ ريريريريريريريامسريريريريريريريه  لريريريريريريرياس صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرُ الريريريريريريريِ فريريريْ   ذا الريريريريريريري ِّعريريريْ

  
 فريريريريريريريريريريريإن لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا َذْودا  عريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريرياُ احملريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريري   

  

 هلريرين فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال لريريو تريريكريريلريريَّمريرين ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريتريريكريريريريريريريه 

  
يريريريريريبريريريريريريريا  وقريريريريريريريالريريريريريريريه لريريريريرييريريريريريتريريريريريلريريريريريريريا البريريريريرين غريريريريريريريالريريريريريريري    لريريريريريَ  كريريريريري 

  
 :وأنشد أبو عدنان 

 ال ِّْعرِما   قرَّب راعيها الَ ع ود 
ْعِرم قال :  : القصير. الّدِ

 : قِصر الَخْطو وفيه عجلة. الدَّْعَرمة وقال ابن السكيت

 إذا كان يرتّج. ُعبَِرد : بيضاء ناعمة. وشحم ُعبَِرد شمر عن أبي عمرو الشيباني : امرأة:  [عبرد]

 وُعبَارد إذا كان ناعماً ليناً. ُعبَِرد الفراء : ُغْصن

 : يرتج من نَْعمتها. ُعبَِرَدة وقال اللحياني : جارية

 . والجميع العالند ، والعالدي والعَلَْنَديات وأحسنها العالند.َعلَْنَداة : البعير الضخم الطويل. واألنثى العَلَْنَدى شمر ::  [علند]

 : العظيمة الطويلة. العلنداة وقال النضر :

 : شجرة طويلة ال شوك لها من العضاه. العلنداةوجمل َعفَْرنى. : والعَفَْرناة مثلها وال يقال  .َعلَْنَدى ملوج

 البعيُر إذا غلُظ. اعلنَدى اللحياني :

َسبَْنتًى ، وجمل كذلك ، وهو الطويل المديد ، وَعبَنّى وعبَنَّاة ، وَسَرْنًدى وسرنداة و علنداةو َعلَنًدى ابن األعرابي : يقال رجل

نة.  وَسبَنَتاة كل هذه الحروف منوَّ

لَنَّع شمر عن محارب ::  [دلنع]  .الدالنع : الطريق السهل في مكان َحْزن ، ال َصعُوَد فيه وال َهبُوط. والجميع الدَّ

( ً  (.األصمعي : مرَّ فالن ُمنعِدالً وُمْنَوِدالً إذا مشى مسترخيا

، أي عاِديَّة قديمة.  عدملية ركيَّة: : الشيء القديم. وأكثر ما يقال على جهة النسبة  العُْدُمل شمر عن محارب ::  [عدمل]

. وزعم أبو الُدقَيش أنه معمرَّ عمر اإلنسان حتى ُعْدُمِليَّة ؛ لقدمه. واألثنى ُعْدُمِليّ : قال : ويقال للضّب المسّن  .العََداِمل والجميع

ى ً  يهرم فيسمَّ  :ذلك. قال الراجز عند  ُعْدُمِليّا

   يف ع ْ م ِلّي اَّس  ال  مي 
 : وقال 

 فريريريريريريلريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريوين قريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريال  مريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّوفريريريريريريرية

  
ن ركضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه فريريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريريعريريريريريريري امريريريريريرييريريريريريريريل     مريريريريريرين  جريريريريريريِ

  
 : الضفادع. العداميل قال ابن السكيت :

 قلت : كأنها الضفادع القديمة.

 : طائر أصغر من العصفور. العَْنَدِليب وقال أبو عمرو :* عندل : 

وقال أبو عدنان : أخبرني أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العالء أنه قال : عليكم بشعر األعشى ،  األعرابي : هو البُْلبُل.وقال ابن 

 قال : وهو طائر أصغر من العصفور. .العندليبوفإنه بمنزلة البازي يصيد ما بين الُكْرِكّي 

 وقال الليث : هو طائر يصّوت ألواناً.

 :، ثم ُمدَّ بياء ، وُكسعت بالم مكررة ، ثم قلبت باء. وقال بعض شعراء غنَّى  العندل أصله قلت : وجعلته رباعياً ألن
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ةو  لريريريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  ذا ُّقريريريريريريريريريريريا يف جريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   اء الريريريريريريريريري ُّ ريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريٌت وأمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرين ُّ قريريريريريريريريريَ

  
 البعيُر إذا اشتدَّ ، وَصْنَدَل : ضخم رأسه. عندل ثعلب عن ابن األعرابي :

 وقال غيره. .العَْنَدل من اإلبل : الضخم الرأس ، وهو العَْنَدل وقال محارب :

 : ضخمة الثديين. وقال الشاعر :  َعْنَدلة : الناقة الضخمة وقيل : هي الشديدة ، وقيل : الطويلة. وامرأة العَْنَدل

ْذِمي الكلريريريَ  نْكهت هريريريا  ليسريريريريريريريريريريريريريريريريريه بعصريريريريريريريريريريريريريريالء يريريري 

  
 ال بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريري لريريريريريريريريرية يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّك ثريريريريريريريريري  هريريريريريريريريرياو  

  
 بكسر الدال أي ليس دونه ُمنَاخ وال َمِقيل إالَّ القصَد نحوه. ُمْعلَنِدد عدنان عن خالد : يقال : ما دون فالنأبو :  [علند]

 :وأنشدني 

   كم دون مه يَّة من م ْعَلْلِ د 
 : البلد الذي ليس به ماء وال مرعى. المعلنِدد قال :

 وال ُحْنتَأْل أي ما لي منه بُّد. دُمْعلَْندَ  وقال ابن السكيت : يقال : ما لي عنه ُعنََدٌو وال

 أي سبيالً. ُمْعلَْنِدداً و،  ُمْعلْنَددووقال اللحياني : ما وجدت إلى ذلك ُعْنُدداً وُعْنَدداً 

 .معلنَدد وال ُمْعلَْنِدد وما لي عن ذاك

ت عندل وقال األصمعي :* :  [عندل]  .َعْنَدلة الهدهد إذا صوَّ

 : الغَضبان وأنشد :  الُمعَْنِدب شمر عن أبي عدنان:  [عندب]

 لريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريرك  ين يريريريريريريريريُو واجريريريريريريريريهريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريري هريريريريريريريريا

  
ٌل اثبريريريريريريريه  اَّريريريريريريلريريريريريريم كريريريريريريريامريريريريريريلريريريريريريريه   عريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريا لريريريريريريَرجريريريريريريريْ  مريريريريريري 

  

ِ  و  لريريريريريريريْ عريريريريَ  أعريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه  عريريريريراضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريرييريريريريال  مريريريري 

  
رور كريريريريريري ريريريريريريت مريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريه   عريريريريريريْ  بريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريق كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 لعبد يقال له وفيق.الغضبان ، وهي أنشدتني هذا الشعر  المعنِدب: قال : الشعرور : الِقثّاء ، وقالت الكالبية 

صبغ الدار برنيان. وقال أبو عمرو  العندم: : دم األْخوين وهو األْيَدع. وقال محارب  العَْنَدم أبو عبيد عن األصمعي:  [عندم]

 : دم الغزال بِلَحاء األْرطى ، يُطبخان جميعاً حتى ينعقد فيختضُب الجواري به. العندم شجر أحمر ، وقال بعضهم :

 :في قول األعشى  وقال األصمعي

س  َعْل ما     س َخاميَّة  محراء   
 قال : هو ِصْبغ زعم أهل البحرين أن جواريهم يختضبن به.

ْعبِلوثعلب عن ابن األعرابي : يقال للناقة إذا كانت فَتيّة شابّة : هي القرطاس والديباج والِذعلبة. :  [دعبل]  والعيطموس. الّدِ

 : الغُْرمول الطويل الثخين الُمتَْمِهّل. العَْردم قال ::  [عردم]

 مضت على وجوهها.: اإلبل واذرعفَت  ادرعفَّت الفّراء ::  [درعف]

 واقَذحرَّ اذا تهيأ للسباب. اقدحرَّ و:  [قدحر]

 ابب العني والتاء
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 [ع ت]
 عتريف قال : وجَمل .عتاريف وجمعه الخبيث الفاجر الذي ال يبالي ما صنع:  الِعتِْريف أبو عبيد عن أبي زيد :* عترف : 

 :: شديدة وقال ابن مقبل  عتريفة وناقة
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عريريريريريريريْ   أن بريريريريريريريزلريريريريريريريه  ْ ِيريريريريريريريفريريريريريريرية مل تريريريريريريريريَ  مريريريريريريرين كريريريريريريريل عريريريريريريريِ

  
ع    مل يريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريري  ِدرَّهتريريريريريريريريريريريريريريريريا راع وال ر بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا الِعفريت من الرجال فهو  .العترفان : الديك ، ونَْبت عريض من نبات الربيع يقال له : العُتُْرفان وقال الليث النافذ في األمر فأمَّ

 وجمعه عفاريت. والتاء زائدة. ، المبالغ فيه مع خبث ودهاء.

 قلت أصلها هاء ، والكلمة ثالثية : أصلها ِعْفر وِعْفرية.

 ، والعُتَْرسان والعَتَْرس. العَتَْرفو العُتُْرفان عمرو عن أبيه : يقال للديك :

والشفة. وقال أبو عبيد : قال أبو عمرو : يقال للدائرة التي عند األنف وسط : ما َوتَرة األنف  العَْرتَمة وقال الليث ::  [عرتم]

 ، والعَْرتَبة لغة فيها. العَْرتَمة الشفة العليا :

 .ُمعَْرتَن نبات : يقال منه : أَِديم:  العََرتُن أبو عبيد عن الفراء ،:  [عرتن]

 بضم التاء : شجر. العََرتُن وقال شمر :

 .َعَرتُنة والواحدة َعَرْنتُن ويقال

وهو شجر خشن يشبه العَْوسج ، إال أنه أضخم وهو أثيث القْرع. وليس له  .العََرتُن ابن السكيت عن أبي عمرو الِعْرنة : عروق

 سوق طوال ، يَُدّق ثم يطبخ فيجيء أديمه أحمر.

 : الذباب. العَْنتَر عمرو عن أبيه ::  [عنتر]

يَ وقال ابن   ِلصوته. عنتَراً  األعرابي : ُسّمِ

 : السلوك في الشدائد. العَْنتَرة وقال أبو عمرو أيضاً :

 : : ذباب أخضر. وأنشد  العَْنتَر : الشجاعة في الحرب. وقال النضر : العْنتَرة وقال المبرد :

  ذا غريريريريريريريريرَّد الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ريريريريريريريرياع فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا لريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
  غريريريريريريري وِدن مسريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اللبريريريريريريريه ذي َ رْبِ  

  
 : الديك :  العُترفان وقال أبو دؤاد في:  * [عترف]

 كريريريريريريريريريأن أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالء اجلريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريق و 

  
ْ  فريريريريريريريان قريريريريريريري   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريش لريريريريريريريلريريريريريريريبريريريريريريريلريريريريريريريى    أو عريريريريريريري 

  
 يريد ديكاً قد يبس ومات.

 الذي يتكيّس ويتظرف.:  الُمتَبلتِع أبو عبيد عن األصمعي ::  [بلتع]

 : : الضخم من الرجال الشديد. وأنشد  الِعْلفَتان وقال غيره:  [علفت]

 يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريك مريريريريري  مريريريريرين رأى تريريريريريكريريريريريركسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى 

  
س   تريريريريريريريريريان أَْدبريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريى مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريِ

  

ْحِمس 
َ
 أ بِث َ ْلق هللا عل  امل

 والتكركس : التلوث والتردد. والمْحمس موضع القتال.

 : والعُْنبُل. قال : وأنشدني أبو صفوان األَسدّي يهجو ابن ميَّادة  العُْنتُل: وقال اللحياني : يقال لبَُظارة المرأة :  [عنتل]

ادأب الريريريريريريريرييت  فريريريريريريريريى عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريك   ابريريريريريريريرين مريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ  أهلريريريريريريريريَ

  
ا  ه   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريون ِذَ را  ال حيريريريريريريريريريريري َ

  

ْه عريريريريلريريريريهريريريريريريريا الريريريريَفصريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريل بريريريريرجريريريريلريريريريهريريريريريريريا لريريريريريريريَ   ذا َُّبريريريريريَ

  
لريريريريريريرياهبريريريريريريريا   بريريريريريريري ا مريريريريريرين فريريريريريريروج الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريني عريريريريريري 
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ل لريريريو تريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريع الريريريفريريريريريريريأس فريريريوقريريريريريريريه  بريريريريريريري ا تريريريريريريريَ لريريريريْ  عريريريَ

  
راهبريريريريريريريريريريريا  رأب ال نريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريّل عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي يكون خضابها ذياراً ، أراد أنها راعية تُصّر وتحلب.

د به اإلحليل لئال يؤثر فيه الضراب.  والِذيار : البَعَر الذي يَُضمَّ
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 والعُْنبُل للبقر ، مثل نتع الماُء ونبع. العُْنتُل وقال أبو سعيد : هو

 العني والظاء أبواب

 [ع ظ]
 اللحم. لَْعمظت : االنتهاس عن العظم ِمْلء الفم. يقال اللَّْعَمظة قال الليث :لعمظ : 

 شهوان حريص.:  لَْعَمظة الحريص. وقال أبو عمرو : رجل: أبو عبيد عن األصمعي : اللَْعَمظ 

 .لعامظة . وجمعهلُْعموظةو لُْعُموظ أبو زيد : رجل

 الفراء : اللَْعَمظ ، الشره الحريص.وقال 

 .لَْمعظةو لَْعَمظة وقال األصمعي : رجل

 : وأنشد لخاله 

 أذاك  ريريريريريريريريريريريريريريت أيريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار 

  
 أيريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريار و  

  
اس.  قال وهو الحريص اللَحَّ

 : شجر كأنه الُحُرض. العُْنُظوان أبو عمرو ::  [عنظ]

 : . ومنه قول الراجز ُعْنُظوانة واحدتهاقلت : هذه شجرة من الَحْمض ، 

وان  يتريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ ض بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريّرقريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريوُ  مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريُو أْروانن  

  
 : الفاحش. العُْنُظوان أبو عبيد عن الفراء :

 : وتحنظي إذا تسلّطت بلسانها فأفحشت ، وتخنظي أيضاً. وقال  تُعَْنِظي . ويقال للمرأة البذيئة هيُعْنُظوانة والمرأة

ع اَّريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير لريريريريريرييتريريريريريريي بريريريريريريريك  ريريريريريريَْ  قريريريريريريريامريريريريريريريه  ريريريريريري َ

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريق ال تريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريوي لريريريريريريريريريزاجريريريريريريريريرير 

  
 ال تستطيع رَشدات راشد. وامرأة خنظيان كثيرة الشّر.

 : الجراد الذكر. العُْنُظب وقال الليث ::  [عنظب]

 .العُْنُظوبو الِعْنظابو العُْنَظب وقال الكسائي هو .العُْنُظبوْنظب أبو عبيد عن األصمعي : الذكر من الجراد هو الحُ 

ا الُحْنَظب فالذكر من الخنافس ، وأنشد  العُْنَظب وقال أبو عمرو : هو  : ، فأمَّ

ْودونريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةو  ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوداء مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
يتريريريريريريريريريريريريريريريَ    لريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريأّن أانمريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 العُْنُظبَاء.« كتاب سيبويه»ذكر القتيبّي أن في 

 وهو الجراد الذكر وقيل هو الجراد األصفر. ِعنظابو ُعْنظابو ُعْنَظبو ُعْنُظب اللحياني : يقالوقال 

 : ُعَصارة شجر لونه كالنِيل ، أخضر إلى الُكْدرة. الِعْظلَم وقال الليث ::  [عظلم]

 نبت ويقال : إنه الَوْسمة. الِعْظِلم أبو عبيد عن األصمعي :

 : لم. وأنشد : أي مظ ِعظلم ابن السكيت ليل
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م عريريريريريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي و  لريريريريريريريِ يتريريريريريريريْ  لريريريريريريرييريريريريريريريل عريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريريا رمسريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريذراع و    كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَّ

  

 جريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريا  ال تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريريبريريريريريريريريال 

  
 أكريريريريريريريريريريريريريريريريوي مريريريريريريريريريريريريريريريرين أعريريريريريريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريريريريريريريه َوقريريريريريريريريريريريريريريريرياع و  

  
 أي كية الرأس

 والنَْعظلة من العَْدو البطيء. العَْنَظلة ابن السكيت:  [عنظل]
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 العني والذال أبواب

 [ع ذ]
 .البراذع : الِحْلس الذي يُلقى تحت الرجل. والجميع البَْرَذعة الليث :برذع : 

 والبَْرَدعة بالذال والدال. وازرعفَّت الخيل وادرعفَّت الخيل إذا سبقت وقال غيره. البَْرَذعة وقال شمر : هي

 .البراذع من األرض ال َجلٌَد وال سهل والجميع البَْرذعة

ْعِلبة وقال الليث:  [ذعلب]  .ذعلب ، وإنما شبّهت بالنعامة لسرعتها وكذلك جمل ذعلبة النعامة. ويقال للناقة الذِّ

ْعِلبة : الناقة السريعة وقال خالد بن َجنَبَة : الذعلبة أبو عبيد عن أبي عبيدة : النُويقة التي هي َصَدٌع في جسمها وأنت :  الذِّ

 تَْحِقُرها ، وهي نجيبة.

 ة.وقال غيره : هي البَْكَرة الَحَدث

 .ذعلب وقال ابن شميل : هي الخفيفة الجواد وال يقال : جمل

 .ذعلب وقال غيره : يقال : جمل

 : وأنشد للَمْعلُوط  .الذعاليب . وتجمعِذْعِلبة: وقال أبو عبيدة يقال للحاجة الخفيفة 

ث  بريريريريريريريريَ ا أكريريريريريريريريون عريريريريريريريريلريريريريريريريريى اَّريريريريريريريرياجريريريريريريريريا  ذا لريريريريريريريريَ  ممريريريريريريريريَِّ

  
 أمسريريريريريريريريريريوِذ َّ   ذا انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّم الريريريريريريريريريريذعريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  و  

  
 :من الِخَرق : القطع المشقَّقة. وأنشد  ْعِلبالذِّ  وقال الليث

   ملسرمسا   الَّ ذعالي  ا رق 
 تنوس كأخالق الُشفُوف ذعالبُهْ : : ما تقّطع من الثياب. قال ذو الرمة  الذعاليب أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .«نوادر أبي عمرو»وهذا من  .ذُْعلُوب واحدها الذعاليب قال : وأطراف القميص يقال لها

ً  أبو عبيد عن أبي زيد : تذعلبت  وهو انطالق في استخفاء. تذعلُبا

 : المنطلق والمصمعّد مثله. المذلَِعبّ : أبو عبيد عن أبي زيد أيضاً :  [ذلعب]

ً  الجمل في سيره اذلعبّ  وقال الليث :  ناجٍ أمام الَحّي مذلعبّ : من النجاء. وأنشد  اذلعبابا

 تقاقه من الذعلب. قال : وكل فعل رباعي ثُقّل آخره فإن تثقيله معتِمد على َحْرٍف من حروف الحلق.قال واش

وقال المفضل : يقال : سألته عن شيء فلم : وما تلعثم ، أي ما تمكَّث. قال  تلعذم ثعلب عن ابن األعرابي : قرأ فما:  [علذم]

غ ولم يتفكَّن أي لم يتوقّف حتى أجابني.يتلعثم ولم يتلْعَذم ولم يتلَْعلَم ولم يتثَْمثَم   ولم يتمرَّ

 الحريص الذي يأكل ما قََدر عليه.: من الرجال  العَْلذَِميّ  وقال الليث :

 اسم كوكب الذنب. ُعَذافروقال : : : الناقة الشديدة األمينة الوثيقة الظهيرة. وهي األَُمون  العَُذافِرة وقال ::  [عذفر]

 : : الناقة العظيمة وَكذلك الَدْوَسرة. وقال لَبِيد  افرةالعُذَ  وقال األصمعي :

مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    لريريريريريريريريريريريريريريريرير َداىَف  َذافريريريريريريريريريريريريريريريريرأب تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوََّنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزو  وار ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   
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ت ويقال :بذعر :  ت إذا ركضت تبادر شيئاً تطلبه. وأنشد أبو عبيد في االبذعرار  ابذعرَّ  : الخيُل وابثعرَّ

الال    ابريريريريريريريريذعريريريريريريريريرَّ  كريريريريريريريريأَنريريريريريريريرياو فريريريريريريريري ريريريريريريريريار   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْا  ريريريريريريرياف أن يري تريَ سريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريا   ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريرية سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي نفرت وَجفَلت. ابذعرت

 ابب العني والثاء

 [ع ث]
 : المسترخي. المرثِعنّ  أبو عبيد ::  [رثعن]

 : المسترسل السائل.من المطر  المرثعنّ وقال : 

ً  وقال أبو زيد : جاء فالن  : ساقط األكتاف أي مسترِخياً. مرثعنا

 :وقال ابن السكيت في قول النابغة 

   كميِش الَعوا  مرثِعّن األسافل 
 من الرجال : الذي ال يمضي على َهْول. المرثعنّ و: متساقط ليس بسريع ، وبذلك يوصف الغيث. قال :  مرثعنّ  قال ؛

ً  المطُر إذا ثبت وجاد ، وهو ارثعنّ  وقال الليث :  من الرجال : الضعيف. المرثعنّ و. يرثعّن ارثعنانا

قال : خرج ما في بطنها من الذهب  [4االنِفطار : ] (َوِإَذا اْلُقُبوُر بُ ْعِثَرتْ ): وقال الفراء في قول هللا جل وعز :  [بعثر]

 أشراط الساعة : أن تُخرج األرض أفالَذ كبِدها. والفضة. وخروج الموتى بعد ذلك ، قال وهو من

 وبحثرت لغتان. بَْعثرتوقال : 

متاعهم وبحثروه إذا قلبوه يقال : ذهب القوم  بعثروا : أي قُِلب ترابها وبُعث الموتى الذين فيها. ويقال : بُعثرت وقال الزجاج :

قوا.  بَْعَذَرى وبَْعثََرى إذا تفرَّ

ْعثَنة : وقال الليث وغيره:  [رعثن]  : التَّْلتَلَة تتّخذ من ُجّفِ الطلع فيُشرب بها. الرَّ

 : نبات مثل القيصوم في الغُْبرة ، َذفِر الريح ، إاّل أنه أطيب لآلِكِل ، له قضبان َدقاق ، الواحدة العَبَْوثَران وقال ::  [عبثر]

 .َعبَيثُرانوَ َعبَثَران  َعبَْوثُرانو،  َعبَوثَران . فإذا يبست ثمرتها عادت صفراء كدراء. وفيها لغات :َعبَوثَرانة

 : شجر طيّب الريح ، وكذلك قال ابن السكيت : هو نبت طيّب الريح. وأنشد :  العَبَْوثَرانوَ  العَبَْيثَرانِ  أبو عبيد عن الفراء :

اين  لريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريا  ذا بريريريريريريريريريريريريريري ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     رِيريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ران   يريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريرياين عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 هذه الشجرة. قلت : شبه َذفَر صنانه بذفر

ا الدفر  فال يكون إاّل للمنتن.ـ  بالدالـ  والذفر شدَّة ذكاء الرائحة ، طيّبة كانت أو خبيثة. وأمَّ

 شّر إذا وقعوا في أمر شديد. َعبَْيثِرةوشر  َعبَْوثَرانوشر  عبَْيثران وقال اللحياني : وقع بنو فالن في

 كثيرة الشوك ، ال يكاد يتخلَّص منها من شاكها ، تضرب مثالً لكل أمر شديد.: شجرة طيّبة الريح  العَبَْيثِرانوقال : 

 إذا أدبر ِكبَرا. ُمعَثِْلب وشيخعثلب : 

 توِري أم تصلد.أفالن َزْندا : أخذه من شجرة ال يُدرى  َعثْلَب وقال الليث :
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اخ  َعثْلَبوقال :   :: اسم ماء وقال الشمَّ
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 صريريريريريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريري ودا  عن  ريريريريريريريريريريريريريريريعريريريرية َع ريلريريريريَ  و 

  
زو    ال بريريريريريريريري  عريريريريريريريرييريريريريريريريرياذ  يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ور مسريريريريريريريريوامريريريريريريريريِ

  
 :جدار الحوض وغيره : كسرته وهدمته. وقال النابغة  عثلبت وقال غيره :

 س ْفٌع على  س ونؤى مع َل   و   
دوه بالرماد ، أو طبخوه فجشَُّشوا طحنه لمكان  ُمعَثْلَب ابن السكيت : طعام ضيف يأتيهم ، أو أرادوا الظْعن ، ، وقد عثلبوه إذا رمَّ

 إذا كان بقشرة لم ينَقَّ ولم يُْنخل.ـ  بالغينـ  أو ِغشيهم َحّق. وطعام ُمغَثْمر

 .ثُعَالة الذكر ، واألنثى الثعلب الليث ::  [ثعلب]

 .الثُّْعلُبان . والذكر يقال له :ثعلبة: أبو عبيد عن أبي زيد : يقال لألنثى 

 : ما دخل من الرمح في السنان. الثعلب األصمعي :أبو عبيد عن 

 الرجُل من آخر فرَّ فََرقاً. ثعلبَ  وقال الليث :

إن التمر في المرابد. فقال : استسقى يوماً ودعا فقام أبو لُبابة ، فقال يا رسول هللا  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

 ِمْربده بإزاره. ثعلب ، فقام أبو لُبابة عرياناً يَُسدّ  اللهم اسقنا:  وسلمعليههللاصلىرسول هللا 

 الِمْربد : ُحْجره الذي يسيل منه ماء المطر ، إن أصاب التمر وهو هناك. ثعلبُ  قال أبو عبيد :

 : االست. الثعلبة وقال ابن األعرابي :

 هو أصل الفَِسيل إذا قطع من أّمه. : أصل الراكوب في الجذع من النخل. وقال في موضع آخر : الثعلب وقال أبو عمرو :

ما أحد من الناس عرضُت عليه اإلسالم إاّل كانت له َكْبوة غير أبي بكر »: أنه قال  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي :  [لعثم]

 .«يتلعثم ، فإنه لم

 الَوْقفة.: الرجل إذا تمكَّث وتأنّى وترّدد فيه. قال : والَكْبوة  تلعثم قال أبو عبيد قال أبو زيد : يقول : لم ينتظر ولم يتمّكث. وقد

، أراد أنه ال توقّف عن ذكر مناقبه إاّل عند  ، إاّل أنه ابن أمة لعثمة وفي حديث لقمان بن عاد أنه قال في أحد إخوته : فليست فيه

 ذكر صراحة نسبه ، فإنه يعاب بهجنته.

 من الوعول : الذيّال بَذنَبه. العميثل : الذي يطيل ثيابه. قال وقال األصمعي : العميثل أبو عبيد عن أبي عمرو قال:  [عمثل]

 : الضخم الثقيل وكأن فيه بُْطئاً من ِعَظمه وجمعه العماثل. العََمْيثَل وقال الليث :

فقال له رجل : ال يمنعك مكان وفي حديث عثمان أنه كان يخطب ذات يوم ، فقام رجل فنال منه ، فوَذأه ابن سالم فاتَّذأ ، نعثل : 

 ابن َساَلم أن تُسب نَْعثاَلً فإنه من شيعته.

ألنه كان يشبَّه برجل من أهل مصر كان طويل اللحية يسمى نعثالً ، فكان  نَْعثل قال أبو عبيد قال ابن الكلبي : إنما قيل له :

 فيه عيباً غير هذا.عثمان إذا نيل منه ُشبَّه بذلك الرجل لطول لحيته ، ولم يكونوا يجدون 
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 ابن األعرابي : : الذيخ وهو الذكر من الضباع. النَّْعثَل: وأي ُحْمق. قال  نَْعثَلة ويقال : فيه : الشيخ األحمق. النَّْعثَل وقال الليث :

 : الصنبع لمكان لحيته. النعثل

 وهو من التبختر. ِرف بهما.أن يمشي ُمفَاّجاً ، ويقلب قدميه كأنه يغ النَّْعثَلة أبو عبيد عن أبي عمرو :

 :الفرُس في جريه إذا كان يعقد على رجليه في شدة العَْدو وهو عيب وقال أبو النجم  نعثل ثعلب عن ابن األعرابي :

   كل مك  اجلري أو ملع لة 
 رجاله.: يفرق قوائمه فإذا رفعها فكأنما ينزعها من وحل يخفق رأسه وال يتبعه  منعثل وقال أبو عبيدة فرس

 :المرأة وأنشد :  الثِّْرعامة ثعلب عن ابن األعرابي:  [ثرعم]

   أفلح من كانه له ثِْرعامة 
 أي امرأة.

 ابب العني والراء وما بعدها من

 احلروف
 من الطيب ، وبه سّمي الرجل. العَْنبَر قال الليث ::  [عنبر]

 التُْرس. العنبر عمرو عن أبيه :

 .العنبر ألنه يتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها : برعن قلت : وإنما قيل للترس :

يف ، فجاعوا ، فألقى لهم دابَّة يقال لها وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي  ، فأكل منها  العَْنبَر بعث َسِريّة إلى ناحية الّسِ

 جماعة السِريَّة شهراً حتى سِمنوا.

 الشتاء أي في ِشدَّته. َعْنبَر أبو عبيد عن الكسائي : أتيته في

 .الفََراِعل : ولد الضبع من الضبع. والجميع البُْرُعلو الفُْرُعل وقال الليث ::  [مزعل]

ْعبَل أبو عبيدة عن الفراء : ثكلته الَجثَل ، وثكلته:  [رعبل] ه. الرَّ  معناهما : ثِكلته أُمُّ

 رعناء.إذا كانت خرقاء  َرْعبَل سلمة عن الفراء : امرأة

 .َرْعبَلة اللحم َرْعبلت وقال الليث :

 :في ُخْلقان الثياب. وقال أبو النجم  َرْعبَل الثياب المتمّزقة. قال وامرأة:  الرعابيلو. ُرْعبُولة والقطعة الواحدة

   كصو   رقاء تراعي َرْعِبل  
 إذا لم تستقم في هبوبها. َرْعبلة وقال غيره : ريح

 :  وقال ابن أحمر يصف الريح

وْ  جريريريريريريريريريريَ  عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواء رعريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريروا   ريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرير   جريريريريريريريريريريرياأب الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريري   ّو روامسريريريريريريريريريريري 

  
 : وقال شمر في قول الكميت يصف ذئباً 

 يريريريريريريريريريراين يف الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياُ لريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادنريريريريريريريرية الريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريرير َرعريريريريريريريريبريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريري  و  
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 أي مالطفة. َرْعبليبٌ  قال شمر : يراني يعني الذئب. وشادنة العسابِير : أوالدها

 : الجلد إذا مزقته ومنه قول ابن أبي الُحقَيق  رعبلت يمّزق ما قدر عليه من رعبليب وقال غيره :

ه   مريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريرّه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب يريريريريريرعريريريريريبريريريريريريريل بريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َرق   حريريريريريريريريْ  

 بريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريمريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريعريريريريريريريرية األ ء املريريريريريريريري
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 : دويبة فوق الُجَرذ الذكر واألنثى فيه سواء. اليَْربُوع وقال الليث :: (يربوعـ ) ربع

 تْن وحَرابِّي المتن للحم المتن.المَ  يََرابيع أبو عبيد عن أبي زيد : هو

 أصلية أجريت االسم المسّمى به ، وإن جعلتها غير أصلية لم تجره وألحقته بأحمد. يربوع وقال أحمد بن يحيى : إن جعلت واو

 وكذلك واو يَْكُسوم. قال ذلك الفراء.

 .بُْلعُم ويقال :مجرى الطعام في الحلق. :  البُْلعوم أبو عبيد عن األصمعّي ::  [بلعم]

 : فهو اسم رجل. بَْلعَم وأما

 :: البياض الذي في جحفلة الحمار في َطَرف الفم. وأنشد  البُْلعوم وقال الليث :

   بيض البالعيم أم ال ا واثيم 
 : نَْور النبت قبل أن يتشقق. البُْرُعوم أبو عبيد ::  [برعم]

 : ، ومنه قول الشاعر  بُْرُعم أن يتفتّح. ويقال :: َزَهر النبت قبل  البُْرُعوم وقال أبو عمرو :

 ا كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريني صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَح  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا

  
َم الريريريريريريريريريريريريرُّطريريريريريريريريريريريريْ    ْرعريريريريريريريريريريريري  ارى بريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ  أكريريريريريريريريريريريريَل اَّريريريريريريريريريريريري 

  
 .بُْرُعومة الجبال : َشماريخها واحدها براعيم وقال أبو زيد :

 إذا أخرجت بُْرعمها. ُمبَرِعمة الشجرة فهي بَْرَعمت : أكمام الشجر فيها الثمرة. يقال البراعيم وقال الليث :

 : الخشبة التي يَدق بها في المهراس الشيء. العُْنبُلةوطول بَْظرها قال : :  َعْنبَلتُهاو. قال : عنبلة الليث : امرأة:  [عنبل]

 وقال اللحياني : ُعْنبُل المرأة : بَُظارتها.

 : وقال جرير 

لريريريريريريريريهريريريريريريريريا بريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ز بريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريق عريريريريريريريري    ذا تريريريريريريريريرمريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريل قريريريريريريريال الريريريريريري ريريريريريريوابريريريريريريريل هريريريريريريري  ر الريريريريريريفريريريريريريِ فريريريريريريَ  ذا ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : غليظ. ُعنَابل وَوتَر

 .ُمْرمعنّ و مرمعلّ  إذا سال ، فهو ارَمعنّ ودمعُه  ارَمعَل الحراني عن ابن السكيت ::  [رمعل]

 موسى. فرعون . قال شمر : هي منسوبة إلىالِفْرعونيَّة ابن شميل : الدروع:  [فرعن]

 بلغة القبط : التمساح. الفرعون وقيل

 عبيد عن أبي عمرو الُمْعلَْنبى : الذي يُْشِرف ويشَخص بنفسه.أبو 

 الكلُب والديك الِهّر إذا انتفش للنضال. أعلنبى وقال اللحياني ::  [علنب]

 إذا ساء ُخلُقه. ابعنقىو اعبنقىوقال : :  [عبنق]

 لمنَكرة الخبيثة.وَعبَنقاة وبَعَنقاة. قال الكسائي : هي ذات المخالب ا َعقَْنبَاة وُعقَاب:  [عقنب]

 وقال ثعلب عن ابن األعرابي : هي السريعة األخذ.

 .َعقَْنبيَات : الداهية من الِعقبان. وجمعها العَقَنباة وقال الليث :

 .«أو كوبة َعْرَطبة إن هللا يغفر لكل مذنب إاّل لصاحب»وفي الحديث : :  [عرطب]

 : العود. العَْرَطبة قال أبو عبيد :
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 : الُطْنبور. العَْرَطبة ه :وروى عمرو عن أبي

 .«كتابه»: الِسكباج. رواه أبو عمرو في  الَصْعفصةصعفص : 
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 ابب مخاسي حرف العني
 : : الذي يجلس على عقبيه ، أو على أطراف أصابعه يسأل الناس. وأنشد أبو عبيد  (الَهبْنقَع)أبو عبيد عن أبي عمرو : 

واو  حريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ ور نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوهتريريريريريريريريم  ذا مريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريهريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريال   ع تريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ َ ِوّي كريريريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريَ

  
 :: الذي إذا قعد في مكان لم يبرحه. وأنشد  الهبنقع شمر عن ابن األعرابي :

َ ع يبغي الغزْل     أرسلها َهبريلريْ
 أنه صاحب نساء. وقال شمر : هو الذي يأتيك يلزم بابك في طلب ما عندك ال يبرح.أخبر 

 هو األحمق ، يُعرف حمقه في جلوسه وأموره. هبنقعة وامرأة هبنقع وقال الليث : رجل

فقَّى ، وتجلس الهبنقعة.: وقال األصمعي : قال الِزْبِرقان بن بدر   أبغض كنائني إلّي : التي تمشي الّدِ

 : مشي واسع. الِدفقِّي صمعي :قال األ

 : أن تََربَّع وتمّد إحدى رجليها في تربّعها. الَهبَْنقَعةو

فالوجهان  اختاروا من ضروب الخماسيَّة المعتدلة خمسة أوجه ، وجهان مستعمالن في كالمهم ، وثالثة أوجه منها مستقبحة.

واألوجه المستقبحة نحو َسَمْرطل وِدلَْعثَم وشبرقر. واستثقلوا بناءها  وقَُذعِمل.المستعمالن نحو َشَمْرَدل وسفرجل. والثاني ُخبَْعثِن 

ال : َسَمْرطول ، ودلعثام. وكذلك مّدوا الوجهين المعتدلين ، فقالوا : ُخبَعثين ، كما قالوا : ُشَرْحبيل. وذكر فُْرَهْند ، وقال : فقالوا 

ره.  أعرف له نظيراً ، ولم يفَّسِ

من الرجال : الشديد الَخْلق العظيم. وقال  الُخبَْعثِنة : هي الناقة الغزيرة. قال وقال أبو عبيدة : (الِخْنثَْعبَة)راء : أبو عبيد عن الف

 : غيره : هو العظيم الشديد من األُْسد. وقال أبو ُزبَيد الطائّي 

لريريريريريريريريرية يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريري يريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريزايريريريريريريريريريل  عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريري 

  
ى مريريريريريريرين بريريريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا قريريريريريريري   ريريريريريريريربا   تريريريريريريري ريريريريريريريول َوعريريريريريريريَ

  
 التاّر البدِن.: من كل شيء  (الُخبَْعثِن)وقال الليث : 

 : سيّئة الُخْلق. َعَشْنَزرة : ُمتعب : وَضبُع َعَشنَزر الشديد. وقََرب:  (العََشْنَزر)أبو عبيد عن األصمعّي : 

 :نعت يرجع في كل شيء إلى الشّدة. وأنشد  العشنزر وقال الليث :

َزرا     ضر   وطعلا   قرا َعَةلريْ
 : قصيرة. (قَفَْنَزعة)وقال الليث : امرأة 
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 : : السّيء الُخلُق المتطاِول على الناس. وأنشد  (العَقَْنفَسو ) (العَفَْنقَسُ )وقال 

َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريَ   ذا أراد  ريريريريريريريريريريريري 

  
جَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريرَّه الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياس  و ن تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 خلقه بعد ما كان َحَسن الخلق.أي ما الذي أساء  َعْقفَسهو َعْفقَسه قال ويقال : ما أدري ما الذي

 : وهو اللئيم. َعفَْنقَس فَلَْنقَس قال الكسائي : رجل

 : الناعم الطويل من الرجال : وقال رؤبة. (العَبَْنقَس)و: العَِسر من األخالق.  العَفَْنقَس وقال أبو زيد :

   سوَف العذارى العارُِ الَعبريلريَْ سا 
 ي َجّدتاه من جهة أبويه عجميَّتان وامرأته عجمية.: الذ العَبَْنقَس وقال ابن السكيت :

 : الذي هو عربّي لعربيّين ، وجّدتاه من قِبَل أبويه أَمتَان وامرأته عربيّة. الفَلَْنقَسو

: الذكر من العََظاء. وقال العََدبّس الكناني : هو ضرب من العََظاء ، وليس  (العَْضَرفُوط)أبو عبيد عن أبي زيد وأبي الجراح 

 َكر العظاء ، وهو أكبر من العظاء.بذَ 

 وقال أبو عمرو : هو َذَكر العظاء.

 .عضرفوطاتو عضافيط : دويَّبة تسمى الِعْسَوّدة ، بيضاء ناعمة وجمعها العَْضَرفُوط وقال الليث :

 .ُعْضفُوط قال : وبعضهم يقول :

 : الناقة القصيرة الَحَرُض. وشيخ القَُذْعِملة شيء. وقال النضر :أبو عبيد عن أبي زيد : ما عنده قَُذْعِملة وال قِْرَطعبة أي ليس له 

 . وهو الشيء اليسير مّما كان.قَُذْعِملة : كبير. ويقال : ما في الوعاء قَُذْعِمل

الرأس. : الضخم  القذعميل ، القصير الضخم من اإلبل ، مرّخم بترك الياءين. أبو عمرو : القَُذْعِملةو (القُذَْعِمل)وقال الليث : 

 : وأنشد 

ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريرين أ ريريريريريريريريريريريرياَل  ريريريريريريريريريريريري  ور قريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريريرأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريِ َذعريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريري 

  

 مله ِعبادّي تغةَّى تري ْرسا

وال به  َخْربِصيصة أي ِخرقة. أبو زيد : ما عنده قَُذعملة وال قرطعبة. وقال أبو صاعد : ما في الوعاء قِْرَطْعبة يقال : ما عليها

 قذعملة.

 : الجمل الضخم. (القَبَْعثََرى: )أبو العباس عن ابن األعرابي 

 لى الترخيم.، ذهب إ قُبَْعثَرة وسألت أبا الدقيش عن تصغيره ، فقال: وقال الليث : هو الفصيل المهزول. قاله 

 : وهي الشديدة. قَبَْعثراة ، وناقة قَبَْعثَرىً  وقال أبو زيد : َجَمل

خماسّي ، َجعَل الياء من نفس  يَْستَعُور مثل الخمخم ، وهما دابَّتان تكونان في البحر. وقال الخليل : القبعثرى « :النوادر»وفي 

 الحرف. قال سيبويه : الزوائد ال تلَحق بأوائل الرباعّي والخماسّي.

: دوْيبَة عريضة محبنِطئة. وما زاد على قََرْعبَل فهو فَْضل ليس من حروفهم األصلية. قال : ولم يأت  (القََرْعباَلنة)وقال الليث : 

 إاّل بزيادات ليست من اسم في كالم العرب زائداً على خمسة أحرف
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 : أصلها أْو َوْصِل مسكاية حبكاية ن ك وله 
يريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريه  ْورا  وطريريريريريريريريريريورا   ريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريه طريريريريريريريريريريَ

  
ْق   لريريريريريَ بريريريريريريَ لريريريريريريْ لريريريريريَ  فريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريع يف اَّريريريريريريريالريريريريريني مريريريريريلريريريريريريريه جريريريريريَ

  
على حدة ، وبَلَْق على حدة إال أنهما التزقا « َجلَنْ »حكى صوت باب ضخم في حالتي فتحه وإسفَاقه ، وهما حكايتان متباينتان 

 :في اللفظ ، فظّن غير المميز أنها كلمة واحدة ، ونحو ذلك قول الشاعر في حكايته أصوات الدواّب 

   جر  ا يل ف اله مَسَبَ ْ َ ْق  
 .(يَ ْوم  َعِصيب  ): ، وأصله من قولهم  َعَصْبَصب ف أردفت بها الكلمة ؛ كقولك :وإنما ذلك أْرَدا

: شراب ألهل الحجاز من الشعير والحبوب. وهي حبشية ليست بعربيّة. وبيان ذلك أنه ليس في كالم  (السُّفُْرقَع)وقال الليث : 

 اء المرّخم نحو الذَُرْحَرحة والُخبَْعثَنَة.العرب كلمة خماسية صدرها مضموم وعجزها مفتوح ، إاّل ما جاء من البن

 بالقافين وهو الُسْكَرَكة. (السُّقُْرقَع)قال : وقال بعض العلماء هو 

 بقافين. ُسقُْرقَع قلت : وهذا هو الصواب وهكذا رواه أبو العباس عن ابن األعرابي

 : النهايةُ في الطول. (السَّقَْعَطِريّ )عمرو عن أبيه قال : 

 وقال الليث : هو الضخم الشديد البطن الطويل من الرجال.

 : : الضخم الشديد. وأنشد قول الراجز  (العَْلَطِميس)وقال شمر : 

يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ملريريريريريريريريريا رأ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريذا  عريريريريريريريريريِ

  
يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   مريريريريريريِ لريريريريريري ريريريريريريَ ه عريريريريريريَ  هريريريريريريريامريريريريريريرية كريريريريريريريالريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال الليث : هي الضخمة من النوق ذات أقطار وَسنَام.

 : الرجل الُمتعتِّه في كالمه كأنه مجنون. (لَْنَطعالسَّ )الليث 

ِلْنَطاع وقال ابن دريد  : الطويل. الّسِ

 :: قد أسنت وفيها بقيِّة. وأنشد  َجلَْنفعة وقال شمر : ناقة

 أين وْسق  اللاقة اجلََلْلفَعة و   
 : الغليظ من اإلبل. (الَجلَْنفَع)وقال الليث : 

 قد ُمنِيت بناشىء َجنَْعَدل: إذا كان غليظاً شديداً. وقال الراجز  َجنَْعدل ثعلب عن ابن األعرابي : رجل

 : التاّر الغليظ من الرجال الَربعة. (اْلَجنَْعَدل)وقال الليث : 

 إذا كان غليظاً شديداً. َجنَْعَدلو يَلَْنَدد ابن األعرابي : رجل

 : : خبيثة سيّئة الُخلُق. وأنشد  َعْنَجِرد سلمة عن الفراء : امرأة

رِد  ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريف مسريريريريريريريريريريريني أمسريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريف  جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ا  أعريريريريريريريرف    مريريريريريريريَ  كريريريريريريريمريريريريريريري ريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريريان اَّريريريريريريريَ

  
 : سليطة. َعْنَجِرد وقال غيره : امرأة

 : موضع. َعَصْنَصر

 : من اإلبل : الحديدة المنكرة. وقال ابن مقبل  (العَْنفَجيج)أبو عمر : 
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رَّهتريريريريريريريرياو  مُّ اَّريريريريريريريريّي جريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريجريريريريريريريرييريريريريريريريريج ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ن   رَّ مريريريريرين مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريرف  طريريريريريلريريريريرييريريريريريح كريريريريريركريريريريرين  ريريريريريَ
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 األحمق. العَفَْنَججو: الجافي الَخْلق  (العَْنفَِجيج)وقال األصمعي : 

 : الكثير فضوِل الكالم. (العَفَْنَجل)وقال الليث 

 :ديد عظيم وقال : ش َعَرْنَدسة ، وناقة َعَرْنَدس الناقة الشديدة. وقال غيره : بعير:  (العََرْنَدسة)أبو عبيدة عن أبي عمرو 

   أرسله فيها َجْحَجبا  َعَرْنَ سا 
 إذا ُوصفوا بالعز والَمنَعة. َعَرْنَدس وِعّز َعَرْندس : ثابت. وَحيُ 

 .ِدِلْعثام هو البطيء من اإلبل. وربما قالوا (الدَّلَْعثَمو )

نَْعبَر)الفراء :   .الصعبر : شجرة. ويقال لها (الصَّ

 .َخزعبيالتك الكالم : َهْزله وُمَزاحه. يقال هات بعض ُخَزْعبِيالتـ  روى عنه ثعلَبفيما ـ  وقال ابن األعرابي

 : الداهية. (العنقفيرو )

 .اْلَجعَْنَظر ، إذا كان أكوالً قويّاً عظيماً َجسيماً ، وهو (ِجِعْنظار)وقال الليث : رجل 

 : شيء وأنشد  أي ماله (قَُرْطعَبة): ُدَوْيبَة وما بفالن  (ُعفَْنِقصة)ابن دريد 

ْه  رِبريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه مريريريريريريريرين لريريريريريريريريبريريريريريريريرياس طريريريريريريريريِ

  
ْه و   بريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريرين نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريَرطريريريريريريريريريريريْ

  
 .قِْرَطْعبَه وأبو عبيد عن أبي زيد : ما عليه

 (.الُخَزْعبِلة)وكذلك  : الُمَزاح. الفَُكاهة سلمة عن الفراء :

 والَحَدْنبََدى. الُخَزْعبِلة وقال ابن األعرابي : من أسماء العجب

 هي األحاديث المستطَرفة. ُخَزعِبلو (َخَزْعبَل)وقال ابن دريد : 

ِلْنقاعو )قال :   .اسلنقع : البرق إذا لمع لمعاناً متداِركاً ، وقد (الّسِ

ِلْعماظو )قال :  موضع. :  (بَْرقَِعيدو ): : سّيء الُخلُق  (ِزبِْعباق): مندرئ بالكالم. ورجل  ِزِلْنباع : الوقّاع في الناس ورجل (الّدِ

ورجل  : الثقيل الوخم. (العَفَْنشلو )القصير. :  (الَهبَْرَكعو ): َرْحب واسع.  (َعَذْمَهر)وبلد  : ُصْلب شديد. (َعلَْنَكد)ورجل 

:  (العََرْنَدسو ) .(العَلَْنَدسو ): القصير.  (القََصْنَصعو ) : الجافي. (العَفَْنَجشو )مثله. :  (َزَمْعلَقو )سيء الخلق.  (َعفَْرَجعْ )

 مندرىء على الناس. (َدَعْنكر)الصلب الشديد. ورجل 

 : : العظيمة من النساء ، وأنشد  (الَجْعفَِليق)وقال أبو عمرو : 

 قريريريريريريريريريريريريرياُ    عريريريريريريريريريريريريريذراء جريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريق 

  
 قريريريريريريريريريريريري  ُّيريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوق  

  
 إذا كان أحمق. (قِْنَذْعل)ثعلب عن ابن األعرابي : رجل 

 من النساء : السليطة المتشائمة الكثيرة الكالم. (البَلَْنتَعة: )وقال ابن السكيت قال أبو عمرو 

 : العظيم من الرجال الطويل. (الَهَجنَّع)وقال أبو عبيد 

 : ضرب من الجراد. ([الُجْنُدخ]اْلُجْنَدْعر )« : النوادر»مثله. في  اْبَرْنَشقَ وإذا ُسرَّ  (اْقَرْنَشعَ )وقال أبو عبيدة 

 : الذي ينتصب ويتهيأ (الُمْقَرْنِشعُ )الليث : 
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 : للةر ، وأنة  
ه    ن الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريت  ذا يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء رأيريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   ذا يريريريريريريريريهريريريريريريريريان اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريزمريريريريريريريريرا  عريريريريريريريريَ َرْنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ

  
 أي تصاغر ، من الزِمر.

:  (الكْعنَكعةو )كتَّلة الخفيفة الروح ، الم: من النساء  (العَْنَجرة)عمرو عن أبيه :  إذا مات. (اْعَرْنفَزَ )« : النوادر»أبو زيد في 

 جمعه : الََحْبل العظيم من الرمل يكون فيه ِحقَفه وِجَرفة وتعقُّد. (العَقَْنقَل)األصمعي :  : المسترخية الشحم. (العََرْكَركةو )الغول. 

 .عقاقيل

 : الطويل العظيم. الهجنَّفو الهجنَّع أبو تراب :

 : وأنشد األصمعّي لجران العَْود 

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريهريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريرائريريريريريي املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريه بريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية

  
لريريريَّف    غريريريريريريري ا  يف الريريريلريريريريريريري ى عريريريلريريريهريريريريريريريا الريريرييتريريريلريريرييريريريم اهلريريريجريريريَ

  
 : ، وأنشد أبو عمرو  (العَبَْنبَل)ومن الخماسي الملحق : 

يريريريريريريريريْ ريريريريريريريريف اهلريريريريريريريريمريريريريريريريريرجريريريريريريريريال ْودي ا ريريريريريريريريْ يريريريريريريريريه عريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريريريريريريريال  لريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريَ  اهلريريريريريريريريريريريريوُّب الريريريريريريريريريريريري هلريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
ْلَهاثَةوقال : هو العظيم.   اْلَخْيَطفو : الكبير في سنّه. الَهْوَزبوالتفّحج. :  الفَْرَجلَةو: السريع الَوَساع.  الَهَمْرَجلو : المتقدمة. الّدِ

 : الضخم. العَثَْمثَمو، السريع. 
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 من َذيب اللغة حرف احلاء هذا كتاب
الحاء : حرف مخرجه من الحْلق. ولوال بُّحة فيه ألشبه العين. قال : وبعد الحاء الهاء. : قال أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 

ولم يأتلفا في كلمة واحدة أصلية الحروف. وقبح ذلك على ألسنة العرب ، لقرب مخرجيهما ألن الحاء في الحلق بِلزق العين. 

 : ا يجتمعان من كلمتين لكل واحدة معنى على حدة كقول لبيد ولكنهم وكذلك الحاء والهاء.

 يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريارى يف الريريريريريريريريريريريريذي قريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريه 

  
ل و   هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريع قريريريريريريريريريريو  مسريريريريريريريريريريَ

  
 :وكقول اآلخر 

   هيها ه ومسيريَهل ْه 
: ديث في الح وإنما جمعهما من كلمتين : َحّي كلمة على حدة ومعناه َهلُمَّ. وهْل : حثيثي. فجعلهما كلمة واحدة وكذلك ما جاء

 يعني إذا ذكروا فأِت بذكر عمر. «إذا ذكر الصالحون فحيََّهَل بعمر»

شجرة. قال : وسألنا أبا َخْيرة وأبا الُدقيش وِعدَّة من األعراب عن ذلك فلم نجد له أصالً ثابتاً : قال : وقال بعض الناس : الَحْيَهلة 

 أنها كلمة مولَّدة ُوضعت للمعاياة.نطق به الشعراء ، أو روايةً منسوبة معروفة ، فعلمنا 

ن في َحّي وال في هال. الياء من حيَّ شديدة ،  َحيََّهاَل  وقال ابن شميل : : بَقلة تُشبِه الشَُّكاعى يقال : هذه َحيََّهاَل كما ترى ، ال تنوَّ

 واأللف من َهاَل منقوصة وهي مبنية مثل : خمسة عشر.

قال : قول العرب عبد شمس وعبد  ؟ا من الكالم : أن يجمع بين كلمتين فتصير منهما كلمةٌ وقال الليث : قلت للخليل : ما ِمثل هذ

 قيس ، عبد كلمة وشمس كلمة فيقولون : تعبشم الرجل وتعبقس ورجل عبشمي وعبقسي.

البسملة ، : حرف قلت : وقد روينا عن أحمد بن يحيى عن َسلَمة عن الفراء أنه قال : لم نسمع بأسماء بُنيت من أفعال إال هذه األ

أراد أنه يقال : بسمل إذا قال : بسم هللا ، وَسْبحل إذا قال : سبحان هللا ، وَهْيلَل إذا قال : ال إله  والسْبحلة ، والهيللة ، والحولقة.

 ال حول وال قّوة إال باهلل.: إاّل هللا ، وَحْولَق إذا قال 

قال أبو  ، وَجْعفَل َجْعفلة من ُجِعلت فداك قال والَحْيعَلة من حّي على الصالة.الحمد هلل : قال أبو العباس : وحمدل حمدلة إذا قال 

 العباس : وهذه األحرف الثالثة عن غير الفراء.
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 وقال ابن األنبارّي فالن يُبَرقل علينا ، وَدعنا من البرقلة ، وهو أن يقول وال يفعل ، ويعد وال ينجز ، أُخذ من البرق والقول.

 مضاعف احلاءأبواب 

 مع اهلاء يف املضاعف (احلاء)أمهلت 

 وأمهلت مع اخلاء ، وأمهلت مع الغني.

 ابب احلاء والقاف

 [ح ق]
 حق ، قح : مستعمالن في الثنائي والمكرر.

أن تفعل  عليك يِحقّ  معناه : وجب يجب وجوباً. وتقول : يَِحّق َحقّا الشيءُ  َحقّ  : نقيض الباطل ، تقول : الحقّ  قال الليث :حق : 

 علّي أن أفعله. حقيقوعليك ذلك ،  حقيق كذا وكذا ، وأنت

لذلك ، يجعلونه كاالسم ،  حقيقة أن تفعل ذلك ، وتقول للمرأة : أنت محقوق فعيل في موضع مفعول تقول : أنت حقيقوقال : 

 أن تفعلي ذلك. محقوقة وأنت

 : وقال األعشى 

 حملريريريريريريري ريريريريريريريوقريريريريريريرية أن تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريجريريريريريريرييريريريريريريريا لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوتريريريريريريريه 

  
ق و    أن تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريي أن املريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريّ

  
 أن أفعل خيراً. لمحقوق ، وإني ُحقّ وعلّي أن أفعل ذلك ،  َحقّ  وقال شمر : تقول العرب

 قلت : عليك. َحق قلت : لك وإذا قلت ُحقّ  عليك أن تفعل كذا ، فإذا قلت : َحقّ ولك أن تفعل كذا ،  ُحقّ  قال : وقال الفراء

 أن تفعل. َحقَْقت لك ، ولم يقولوا : حقّ وعليك أن تفعل كذا  يَِحقّ  قال : وتقول :

 عليك أن تفعل : وجب عليك. َحقّ  قال : ومعنى قول من قال

 في معنى مفعول. ُحقّ و َحقّ  في حقيقوأن تفعل كذا ،  لحقيق قال وتقول : إنك

 [.105األعراف : ] (َحِقيق  َعلى َأْن ال َأُقوَل َعَلى هللاِ )وقال هللا تعالى : 

افات : ] (َفَحَق َعَلْينا قَ ْوُل رَب ِنا)وقال :   [.31الصَّ

 :وقال جرير 

ر فإنك  لت صت   وق      َقصِّ
 : وقال الفرزدق 

ّ  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري أب عريريريريريريريريَ   ذا قريريريريريريريريال غريريريريريريريرياو  مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ

  
را  زْوبريريريريريريريريريريريَ ّ   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّي بريريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريرب عريريريريريريريريريريري 

  

بريريريريريريريهريريريريريريريا هريريريريريريريا غريريريريريريريتي وأ رمريريريريريريريى بريريريريريريريذنريريريريريريريْ  فريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريري ريريريريريريري ريريريريريريري 

  
ه أن   افريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريذا قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء مسريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريُّ  يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريتَّ
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 حقَقتوَحَذرك ،  َحقّ  َحذرك. وال تقل ُحقّ  لك. وقد ُحقّ  أن تفعل ذاك في معنى ما بحقك له. وتقول ما كان ُحقّ  أي َحقّه قال :

ً  عليه القضاء حققت َحَذرك وأحقتته أي فعلت ما كان يحذر. والعرب تقول : ً و أُحقّه َحقّا  أي أوجبته. أحققته أُِحقّه إحقاقا

ً  ذلك عليهم َحقّ  منصوب على معنى : [236البَقََرة : ] (َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ )ومنه قول هللا جّل وعّز :  . وهذا قول أبي حقّا

 إسحاق النحوي.

 وما أشبهه في الكتاب : إنه نصب من جهة الخبر ، ال أنه من نعت قوله (َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ )وقال الفراء في نصب قوله 

 قال وهو [.236البقرة : ] (َمتاعاً اِبْلَمْعُروِف َحقًّا)
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 .مَسّ ا   أ ربكم بذلك: من نّية كالُ املخرب ، كأنه قال  مس ا    منا نص  مس ا   ك ولك عب  هللا يف ال ار
داً ، كأنه قال أخبركم بذلك ً أَحُق َحقّ  قلت : وهذا القول يقرب مما قاله أبو إسحاق ؛ ألنه جعله مصدراً مؤّكِ  .ا

أو معرفته أو ما كان في معناه مصدراً فوجه الكالم فيه  الحقّ  وقال أبو زكريا الفراء : وكل ما كان في القرآن من نكرات

 [.16: األحقاف ] (َوْعَد الصِ ْدقِ ) و [22إبراهيم : ] (َوْعَد احْلَقِ )النصب كقول هللا جّل وعّز : 

 الصدق.ووعد  الحقّ  قلت : كأنه قال : أِعد وعد

ً  جائز. تريد : الحقّ  فالنصب في [44الكهف : ] (ُهناِلَك اْلَواليَُة ّلِِلَِّ احْلَقِ )وأما قول هللا جّل وعّز :  أُِحقّه و أَُحّق الحقّ  أي حقّا

 ً  وقال هلل. الحقُ  تجعله صفة هلل ، وإن شئت رفعته فجعلته من صفة الوالية هنالك الوالية الحق ، قال : وإن شئت خفضت حقا

قرأ القراء األول بالرفع والنصب ، ُرِوي الرفع عن عبد  [84ص : ] (قاَل فَاحْلَُق َواحْلََق َأُقولُ )الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

 الحقَ : وقد نصبهما معاً كثير من القراء ، منهم من يجعل األّول على معنى  .الحق مني وأقول فالحق هللا بن عباس. المعنى

 وينصب الثاني بوقوع الفعل عليه ليس فيه اختالف.ألمألن ، 

هو هللا. وقد نصب  الحق رفع الكسائي القول ، وجعل [34مريَم : ] (ذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ قَ ْوَل احْلَقِ )وأما قوله جّل وعّز : 

ً  قوم من القراء يريدون : ذلك عيسيا بن مريم : قوالً  (قول)  .حقّا

األمر  َحقّ  : ما يصير إليه الحقيقةوقال :  .َحقّي أي َحقَّتي كأنها أوجب وأخّص. تقول : هذه الحقّ  من الَحقَّة وقال الليث :

 هذا األمر ، تعني يقين شأنِه. حقيقة ووجوبه. تقول : أبلغت

 .«اإليمان حتى ال يعيب مسلماً بعيب هو فيه حقيقة ال يبلغ العبد»وجاء في الحديث : 

اية. حقيقةال وقال أبو عبيد وغيره :  الرَّ

 الرجل : ما يلزمه حفظه ومنعه. حقيقة وقيل :

فالوسيقة : الطريدة من اإلبل ، سميت وسيقة ألن  .الحقيقة والعرب تقول : فالن يسوق الَوِسيقة ، ويَْنِسل الَوِديقة ، ويحمي

 عليه أن يحميه. يحقّ  ما الحقيقةوطاردها يِسقها إذا ساقها أي يَْقبُِضها والوَديقة : شدة الحر 

 .الحقائق الرجل : ما يلزمه الدفاع عنه. وجمعها حقيقة وقال الليث

 : الُحْرمة. الحقيقةو: الراية.  الحقيقة وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : قال

 : الِفنَاء. الحقيقةو

ً  الرجُل إذا قال أَحقَ  وقال ابن المظفر : ً  ، أو ادَّعى َحقّا  فوجب له. حقّا

 كقولك : صّدق. الحقّ  الرجل إذا قال : هذا الشيء هو حقَّق وقال :

 ه عليه.وأثبتَّ  الحق إذا غلبته على أحققتهوالرجل  َحقَْقت أبو عبيد عن الكسائي :
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 : فعلت ما كان يحذر. أحققتهوَحَذر الرجل  حقَْقت قال أبو عبيد : وقال أبو زيد

 عليه القضاء إذا أوجبته. قال وال أعرف ما قال الكسائي في أحققتوإذا كنت على يقين منه.  أحققتهواألمر  حققت وقال شمر :

 .الحق إذا غلبته على أحققتهوالرجل  حققت

 .الحقّ  أي غلبته على حاققته فحققته قولكقلت هو عندي من 

 حاقّة الساعة والقيامة. سّميت:  الحاقّة[ 3ـ  1 : الحاقة] (* َوما َأْدراَك َما احْلَاقَّةُ  * َما احْلَاقَّةُ  احْلَاقَّةُ )وقول هللا جّل وعّز : 

 كل إنسان بعمله من خير وشّر. قال ذلك الزجاج. تَُحقّ  ألنها

 األمور والثواب. حواقّ  ألن فيها حاقة وقال الفراء : سميت

 بمعنى واحد. الحاقّةو الحقَّةومني َهَربَْت.  الَحقّة قال والعرب تقول لما َعَرفت

أي تغلبه  فتُحقه في دين هللا بالباطل ، أي كل مجادل ومخاصم ُمحاقّ  كل تَُحقّ  ألنها حاقة وقال غيرهما : سميت القيامة

ً  وتخُصمه ، من قولك  أي غلبته وفَلَْجت عليه. محاقة فحققته أُحقّهو حاققته أحاقه ِحقَاقا

 َرْفٌع باالبتداء أيضاً. (َما) رفعت باالبتداء و اْلَحاقَّةُ  وقال أبو إسحاق في قوله

معناه : أّي  (َما احْلَاقَّةُ  َوما َأْدراكَ )وقوله :  !الحاقة أي شيء الحاقة والمعنى تفخيم شأنها. كأنه قال : (َما)الثانية خبر  اْلَحاقَّةُ و

 .الحاقّة المعنى ما أعلمك أيٌّ شيء «َأْدراكَ » موضعها رفع ، وإن كانت بعد (ما) و الحاقة شيء أعلمك ما

 .«امرىء يبيت ليلتين إال وصيَّته عنده َحقّ  ما»: قال  وسلمعليههللاصلىوفي حديث ابن عمر أن النبي 

 المرىء وما المعروف في األخالق المرىء إاّل هذا ، ال أنه واجب.قال الشافعي معناه ما الحزم 

 قلت : وهو كما قال الشافعي َرحمه هللاُ.

 فالعََصبة أولى. الحقاق ، ورواه بعضهم : نصّ  الحقائق : إذا بلغ النساُء نَصّ  عنههللارضيوفي حديث علّي 

اإلدراك ؛ ألن وقت الصغر ينتهي ، فتخرج  .الِحقَاق وأراد بنصّ  قال أبو عبيد : نَّص كل شيء منتهاه ، ومبلغ أقصاه ، قال :

فإذا بلغت الجارية ذلك فالعََصبة أولى بها من أّمها ، وبتزويجها وحضانتها إذا كانوا : الجارية من حّد الصغر إلى الكبر. يقول 

 أحق األمُّ العََصبة في الجارية ، فتقول : أنا تحاقّ  ، وهو أن الحقاق المحاقةوَمْحَرماً لها ؛ مثل اآلباء واإلخوة واألعمام. قال : 

 .أحقّ  بها ، ويقولون : بل نحن

 : بلوغ العقل ، وهو مثل اإلدراك ألنه إنما أراد ينتهي األمر الذي تجب به الحقاق نَصّ : قال : وبلغني عن ابن المبارك أنه قال 

 واألحكام ، فهو العقل واإلدراك. الحقوق

 .حقائقو حقيقة فإنه أراد جمع .الحقائق رواه نصّ  قال أبو عبيد : ومن
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 .الِحقَاق وقال الليث : يقال للرجل إذا خاصم في صغار األشياء : إنه لَنَِزق

 .يحتقّوا وقال ابن عباس في قراء القرآن : متى ما يَْغلوا

القوُم واحتقّوا إذا  تحاقّ  معي فيما قرأت. يقال الحقّ  : يختصموا ، فيقول كل واحد منهم : يحتَقّوا ومعنى يعني الِمَراء في القرآن.

 بيدي ومعي. الحقّ  تخاصموا ، وقال كل واحد منهم :

 من الطعن النافذ إلى الجوف. المحتقو

 : ومنه قول أبي كبير الهذلي 

 فمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وقريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريرع األسريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريرية  حنوهريريريريريريا

  
ِق هبريريريريريريريريريريريريا ومةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَُّ    مريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ

  
م ِجلدها ، ولم ينفذ إلى الجوف. َُما )وقال هللا جّل وعّز :  أراد : من بين طعن نافذ في جوفها ، وآخر قد شرَّ َفِإْن ُعِثَر َعلى َأِنَّ

َفآَخراِن )الكاذبة التي أقدما عليها معناه : فإذا طُّلع على أنهما استوجبا إثماً أي جناية باليمين  [107المائدة : ] (اْسَتَحقَّا ِإَْثاً 
بتلك اليمين الكاذبة. وقد  حقوقهم من حقّ  أي ُمِلك عليهم (ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحَق َعَلْيِهمُ )من ورثة المتوفّى  (يَ ُقوماِن َمقاَمُهما

عليهم : منهم. وإذا اشترى رجل دارا من رجل فاّدعاها رجل آخر ، وأقام بيّنة عادلة على دعواه وَحَكم له  (َعَلْيِهمُ )قيل معنى 

،  استحقّها على المشتري الذي اشتراها أي َملََكها عليه ، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد من استحقّها الحاكم ببيّنته فقد

 ي أّداه إليه. واالستحقاق واالستيجاب قريبان من السواء.ورجع المشتِري على البائع بالثمن الذ

 واستوجب إذا أذنب ذنباً استوجب به عقوبة. استحقّ ووقال شمر : يقال : َعَذر الرجل وأعذر ، 

 .«ال يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم»:  وسلمعليههللاصلىحديث النبي  ومنه

، واستوجبوا ، وأوجبوا ، وأْسفَوا ، وأوفْوا ، وأَطلُّوا ، وَدنَوا ، وَعَذروا  حقّوااستوعمرو عن أبيه : يقال : استالط القوم ، 

ربيعاً : إذا  أحقَّتوإبلنا ربيعاً ،  استحقّت وأعذروا وعذّروا إذا أذنبوا ذنوباً يكون لمن يعاقبهم عذر في ذلك الستحقاقهم. ويقال :

ً  القومُ  أحقَ  كان الربيع تاّماً فرعته. وقد إذا سمنت.  حقَّتو أحقَّتوالناقةُ سمناً  استحقَّتوإذا أسمنوا أي سمن مالهم.  إحقاقا

 لقاحها. استحقوالناقة لقاحاً إذا لِقحت ،  استحقَّتو

ة للقاح.  يجعل الفعل مّرة للناقة ، ومرَّ

 في حديث َصَدقات اإلبل والديات. الِحقّةو الِحقّ و

. وهي التي تؤخذ في صدقة اإلبل ِحقّة ، واألنثى ِحقّ  لثة ودخل في الرابعة فهو حينئذٍ قال أبو عبيد : البعير إذا استكمل السنة الثا

ً  ويقال : إنه سمي: إذا جاوزت خمساً وأربعين. قال  . الِحقّة بيِّن ِحقّ  أن يُحمل عليه ويُركب. قال ويقال هو استحق ألنه قد ِحقّا

 : وقال األعشى 

ي جريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريا ربريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريِ  حبريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ

  
ِ يريريريريريريريريس هلريريريريريريريريا قريريريريريريريري  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّن    ن مسريريريريريريريريىت السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بغير هاء. الِحقّ  بيّن ِحقّ  قلت : ويقال : بعير
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 : وقال ذو الرمة 

هريريريريريريريريا نَي مريريريريريريريريكريريريريريريريريتريريريريريريريريوب هلريريريريريريريريا دون مسريريريريريريريريِ ريريريريريريريريّ  أفريريريريريريريريانريريريريريريريريِ

  
ل   كريريريريريريريْ اجريريريريريريني  لريريريريريري ريريريريريري  جريريريريريريريَ   ذا محريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا راش اَّريريريريريريِ

  
أي على وقتها الذي ضربها الفحل فيه من قابل هو تََماُم حمل الناقة حتى يستوفي  ِحقّها وقال األصمعي : يقال : أتت الناقة على

الجنيُن السنة. ومعنى البيت أنه ُكتب لهذه النجائب إسقاط أوالدها قبل إنَى نتاجها. وذلك أنها ُركبت في سفر أتعبها فيه شدَّة 

 السير ، حتى أجهضت أوالدها.

ً  أن يَْطُرقها الفحل. وتجمع استحقّت ألنها الِحقّة ِحقّة وقال بعضهم : سّميت  .حقائقو الِحقّة ِحقاقا

 :  الحقائق وقال الراجز في

ِق و  رَّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أ نريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   أ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أبنريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياب وال مسريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريِق  

  
ة على ضرائر ، وليس ذلك بقياس مطَِّرد. ة على غرائر ، وكجمعهم ضرَّ  وهذا ِمثْل جمعهم امرأة ِغرَّ

 : وقال َعِدّي 

مْ   أيُّ قريريريريريريريريريريريريُو قريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريي  ذا عريريريريريريريريريريريريزَّ  ا ريريريريريريريريريريريريَ

  
 ر وقريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريه ُِّقريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم  َّريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريرياق  

  
 اإلبل. بِحقاق الشجو : صغارها ، ُشبّهت ِحقَاقو .قامت حقاقهم بالزقاق: وويروى 

 استحقّت بَْسرها. قال : ويقاللقحت على : قيل  تُِحقّ  البَْكرةُ إذا استوفت ثالث سنين ، فإذا لقحت حين أحقَّت وقال أبو مالك :

ً  القومُ  أحقوإذا َسِمنْت  أحقتو َحقَّتوالناقةُ ِسَمناً ،  ً  المالُ  احتَقَ وإذا سمن مالهم. قال :  إحقاقا  إذا سمن وانتهى ِسَمنه. احتقاقا

 متحنه.وكان أعرابياً ، فأراد ي ؟وحكى ابن السكيت عن أبي عطاء أنه قال : أتيت أبا صفوان فقال لي : ممن أنت

على  ِحقّة حقّت قلت : اإلبل. قال فأخبرني عن ؟قلت : ِربَابّي قال : وما صنيعتك ؟فقلت : من بني تميم. قال : من أّي بني تميم

 عليهنّ  حقت ربيع واحد ، فارتبعن فسمنت قبل أن تسمنا فقد فقلت : سألَت خبيراً ، هذه بَْكرة كان معها بكرتان في .ِحقَاق ثالث

 فقال لي لعمري أنت منهم. حقات عليهن أخرى ، ثم لِقحت ولم تَْلقحا فهذه ثالث حقت واحدة ؛ ثم َضبَعت ولم تضبعا فقد حقة

 ما في هذا الوعاء ِرطالً ، معناه : أنه ال يِزن رطالً. يَُحقّ  وقال غيره : يقال : ال

 :ة وقال رؤب .الُحقَقو الُحقُ  من خشب ، والجميع الُحقَّة وقال الليث :

   َسوَّى مسامسيهن ت  يَ  اَّ َ ق  
 .الحقق يصف حوافر حمر الوحش وأن الحجارة سوت حوافرها كأنها قططت تقطيط

ى  من العاج وغيره. الُحقَّة قلت : وقد تسوَّ

 : ومنه قول عمرو بن كلثوم 

ق الريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياج َرْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   ثريريريريريريريريري   مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريري 

  
اان مريريريريريريريرين أكريريريريريريريريف الريريريريريريريريالمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا   مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الَكْهَول كُحقّ  العاص أنه قال لمعاويِة في محاورات كانت بينهما : أتيتك من العراق ، وإن أمركوروى عن عمرو بن 
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 ، يف مس يث فيه طول. كاَََّجاأب يف الضعف ، فما ُّله أر ّمه مسىت استحكمو 
الحرف بعينه فصحفه وقال وقد روى ابن قتيبة هذا  الَكْهَول : بيت العنكبوت. وهذا صحيح. ُحقّ  قال أبو العباس قال أبو عمرو :

الكهول والكهول  حق الكهول ؛ وخبط في تفسيره خبط العشواء ، والصواب ما رواه أبو العباس عن أبي عمرو مثل حق : مثل

 بيته. حقهوالعنكبوت 

ً إحق األمر أحققت : اليقين بعد الشك. ويقال الحقواْلِملُك :  الحقّ و: ِصدق الحديث ،  الحق وقال ابن األعرابي : إذا أحكمته  اقا

 : وصححته. وأنشد 

 قريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه أو عريريريريريريريريريريريز     الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريالء

  
ّق    َذُ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ الءوَ أبن حيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل. ويقال الُحقَق عليه وشى على صورة ُمَحقّق وثوب  بمعنى واحد. أحققتهو حققتهوالشيء  حققت ، كما يقال : يُْرد ُمَرحَّ

 يعرق.من الخيل : الذي ال  األحق أبو عبيد عن أبي عمرو قال :

 : الذي يضع رجله في موضع يده. وأنشد لبعض األنصار :  األحق وقال شمر قال ابن األعرابي :

وا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   و  هريريريريريريَ َ ر  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريْ

  
 ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  و كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌه ال أمسريريريريريريريريريريق   

  
 حقيق)من قرأ ف (َحِقيق  َعلى َأْن ال َأُقولَ )وقرىء :  [105األعراف : ]علّي أال أقول على هللا  حقيق وقول هللا جّل وعّز :

على ترك  حقيق فالمعنى أنا (َحِقيق  َعلى َأْن ال َأُقولَ )ومن قرأ :  بالحق ؛ فمعناه واجب علّي ترك القول على هللا إال (عليَّ 

 .بالحق القول على هللا إال

 : ضرب من التمر وهو الشيص. الُحقيق وقال الليث : نبات

التفسير أيضاً والصواب لون الُحبَْيق ضرب من التمر رديء. ونبات الحبيق في صفة قلت : صحف الليث هذه الكلمة وأخطأ في 

 التمر تغيير. ولون الُحبَْيق معروف.

ويقال لنخلته  أنه نهى عن لونين في الصدقة أحدهما الُجْعُرور ، واآلخر لون الُحبَيق. وسلمعليههللاصلىوقد روينا عن النبي 

 ص ولكنه رديء من الَدقَل.َعْذق ابن ُحبَيق ، وليس بشي

 لما ادَّعوا أيضاً. المحقّقون : الُحقُقوقال :  القريبو العهد باألمور خيرها وشرها.:  الُحقُق أبو العباس عن ابن األعرابي قال

 الداهية.:  الُحقَّة وروى عمرو عن أبيه أنه قال :

ً  الخبر حققتوأنا  أحققتهوعليه القول  حق وقال األصمعي  ُحقُ :  الُحقُ وأي خصومة  ِحقَاق وال َحقّ  . ويقال ما لي فيهأُحقّه حقا

وسمعت أعرابياً يقول ِلنُْقبة من الجرب ظهرت ببعير  عينيه. حاقَ  الوابلة في العضد وما أشبههما. ويقال أصبت ُحقُ والَوِرك. 

 ُصَماِدُح اْلَجَرب. حاقّ  فشكُّوا فيها فقال : هذا

ف بن  ير فلموتعبد عبد هللا بن مطّرِ ّخِ  الّشِ
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ي تصريريري  ، ف ال له أبوه :   عب  هللا العلم أفضريريريل من العمل ، واَّسريريريلة بني السريريريي تني ، و ت األمور أوسريريرياطها 
 .اَّ ح ة و ّر الست
 في السير : إتعاب ساعة وكّف ساعة. الَحْقَحقة سير الليل في أوله ، وقد نُهي عنه. وقال بعضهم : الَحْقحقة قال الليث :

عند العرب : أن يسار البعيُر ويحمل  الحقحقةوتفسيرين مختلفين لم يصب الصواب في واحد منهما.  الحقحقة ّسر الليثقلت : ف

وَهْقهاق وقهقاةٌ وُمقَْهقه ومهقَهق إذا كان السير فيه شديداً متِعباً.  حْقحاق على ما يتعبه وال يطيقه حتى يُْبَدع براكبه. ويقال قََرب

موا عن أول الليل أي ال تسيروا فيه. ومعنى  لحقحقةا وأما قول الليث إن سير أول الليل فهو باطل ما قاله أحد ، ولكن يقال قَّحِ

ف البنه  إنك إذا حملت على نفسك من العبادة ما ال تطيقه انقطعت به عن الدوام على العبادة ، وبقيت حسيراً ، : قول مطّرِ

 ن خير العمل ما ديم عليه وإن قّل.فتكلّْف من العبادة ما تطيقه وال يَْحِسرك فإ

أن  الحقحقة القوُم إذا اشتدُّوا في السير. قال وقال ابن األعرابي حقحق : السير الشديد. يقال الحقحقة «كتابه»وقال شمر في 

 يجهد الضعيَف شدَّةُ السير.

 : المتعب من السير. الحقحقة وقال أبو عبيدة :

 .لَقُحّ  الجافي من الناس ومن األشياء حتى إنهم ليقولون للبطيخة التي لم تنضج : إنها:  القُحّ  قال الليث :قح : 

 : وأنشد الليث 

ّح  يريريريريريريريْ  الريريريريريريريلريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريم الريريريريريريري ريريريريريريري   ال أبريريريريريريريتريريريريريريريغريريريريريريريي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريرياد مريريريريريريريريريريريريريريريرين حنريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريرية وأ ّ   

  

 حيكي س َعال الَةرِق األَبِح 

 .قََح يَقُّح قُُحوحة والفعل

وهذا تصحيف. وصوابه : الِفّج بالفاء والجيم.  .لَقُحّ  قوله للبطيخة التي لم تنضج : إنها، وفي  القُحّ  قلت : أخطأ الليث في تفسير

، وعربّي محض وقَْلٌب إذا كان خالصاً ال  قُحّ  يقال : عربيّ : فهو أصل الشيء وخالصه  القُحّ  وأّما يقال ذلك لكل ثمرة لم تَْنَضج.

 . قال ذلك ابن السكيت وغيره.العرب وُكّحهم أي من صميمهم قُحّ  هجنة فيه وفالن من

ك   أي إلى أصلك. قَُحاحكووأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : يقال : ألضطرنك إلى تُّرِ

 قُّرك ، ووقعُت بقُّرك ، وهو أن يعلم علمه كله فال يخفى عليه منه شيء. بقَُحاحووقال ابن بُُزْرَج : وهللا لقد وقعُت بقََحاحك ، 

 والتُّرُّ : األصل. القَُحاح بو زيد :وقال أ

 :وأنشد 

 أته يف املأروك من ق َحامسها و   
 إذا كان معروفاً له في اللؤم. قُحّ  وكذلك لئيم إذا كان خالص العُبُودة. قُحّ  أبو العباس عن ابن األعرابي : عبد ُكّح وِكّح ، وعبد

 والقَبَّ : العظم الناتىء من الظهر بينفوق القَّب شيئاً  القُْحقُح وقال الليث :
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 األْليتني.
ليس من َطَرف الُصْلب في  القُْحقُحووالعُْصعُص ، قال  القَْحقح : ملتقى الوركين من باطن والَخْوراُن بين القُْحقُح وقال ابن شميل

 شيء. وملتقاه من ظاهري العُُصعُص. قال : وأعلى العصعص العَْجب وأسفله الَذنَب.

 : مجتمع الَوِركين ، والعُْصعُص : طرف الُصْلب الباطن. وطرفه الظاهر العََجب والَخَوَران هو الدبر. القُْحقُح غيره :وقال 

والفَنِيك والِعْضِرط والجزأة النَْوض والناق والعُْكَوةَ والعَُزيزاء والعُْصعُص. ويقاُل  القُْحقُح أبو العباس عن ابن األعرابي : هو

 لقَْحقَحة ولصوته الَخْنَخنة.لضحك القرد : ا

وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه يقال : قََرب ُمَحْقَحق ، وُمقَْحقَح ، َوقَرب ُمَهْقَهق وُمقَْهقَه : شديد. قلت وهذا من مبدل 

 المقلوب.

 من املضاعف ابب احلاء والكاف

 [ح ك]
 حك ، كح : مستعمالن.

ً  أَُحّكهالرأس ، وأنا  حككت قال الليث :حك :  ً  رأسي احتكّ  ، وإذا جعلت الفعل للرأس قلت َحّكا في صدري  حكّ  وتقول : احتكاكا

وُروي عن النبي  .«فإنها المآثم الحّكاكاتوإياكم »، وهو ما يقع في َخلَدك من وساوس الشيطان ، وفي الحديث  احتكّ  ؛ ويقال

اس بن َسْمعان سأله عن الِبّر  وسلمعليههللاصلى في نفسك وكرهت أن  َحكّ  البِّر ُحْسن الُخلُق ، واإلثم ما»واإلثم فقال : أن النَوَّ

في نفسي الشيُء إذا لم تكن منشرح الصدر به ،  َحكّ  يقال :« في نفسك َحكّ  ما»قوله : : قال أبو عبيد «. يّطلع عليه الناس

اُز القل فاجتنبه فإنه اإلثم  َحكّ وَ وب ، يعني ما َحزَّ في نَْفسك وكان في قلبك منه شيء. ومثله حديث عبد هللا بن مسعود : اإلثم َحوَّ

 ، وإن أفتاك فيه الناس بغيره.

 : أنها الوساوس. الَحكَّاكات قلت وهذا أصح مّما قال الليث في

أحدهما باآلخر لدواء أو غيره وروي أن رجالً سأل النبي  حككت بين حجرين إذا تََحاكَ  : ما الُحَكاكة وقال الليث :

تك َحَسنتك »قال :  ؟في صدرك فدعه ، قال : فما اإليمان َحكَ  ما»فقال :  ؟ما اإلثْم:  وسلمعليههللاصلى إذا ساءتك َسيِّئتك وسرَّ

 المحكوك : الَكْعب الَحِكيكوفي صدرك أي شككت فيه أنه حالل أو حرام فاالحتياط أن تتركه  َحكَ  قلت : ما«. فأنت مؤمن

 : حيت. وقال األعشى : الحافر الن الَحِكيكو

 يف كريريريريريريريريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريريريريريريريزوأبو 

  
ْن   فريريريريريريريريريريريريَ ّك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريّك الريريريريريريريريريريريري وابريريريريريريريريريريريرير مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 َحجر ِرخو أبيض أرخى من الرخام وأصلب من الَحَصى.ـ  حككة الواحدةـ  الَحككو

 : أرض ذات حجارة مثل الرخام ِرخوة. الحَكَكة وقال ابن شميل :

 .ُحَكْيَكة وباألََحاجي وباأللغاز بمعنى واحد واحدها بالُحكيكات وقال غيره يقال : جاء فالن
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ون في طلب الحوائج. :  الُحُككُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  أصحاب الشّر.:  الُحُككُ والُمِلحُّ

قال : بي أي يتعرض بشّره لي.  ليتحّكك : التحّرش والتعرض ، إنه التحّككو. حاّكة : السّن. يقال : ما في فيه الحاّكة وقال الليث

 معناه : أنا عماده وملجؤه عند الشدائد.المحكَّك  وقول الُحبَاب أنا ُجَذيلها

به من الجرب ، فأراد أنه يُْستشفى برأيه كما  لتحتكّ  وقال أبو عبيد : الُجَذيل تصغير ِجْذل ، وهو ُعود يُنصب لإلبل الَجْربَى

ب األمور وعرفها  قلت وفيه معنى آخر تَستشِفي الجربَى باالحتكاك بذلك العود. س قد َجرَّ ذ مجرَّ أحّب إلّي ، أراد أنه منجَّ

ب ، فوجد ُصلب المكِسر غير ِرخو ، ثَْبَت الغََدر ال يفّر عن ِقرنه. وقيل معنى أنه يريد : أنا دون المحكك  قوله : أنا جذيلها وُجّرِ

لصاحبه : أجِذل للقوم أي انتصب لهم وكن  لمن عاداهم وناوأهم ، فبي تُْقرن الصعبة. ويقول الرجل ِحَكاك األنصار جذل

 خشعت عنه األُبَن ، يعنون أنه منقَّح ال يُرمى بشيء إال زل عنه ونبا. ِحَكاكَ  مخاصماً مقاتالً والعرب تقول : فالن ِجْذل

 : وقال أبو النجم 

 عريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريريه ر ريريريريريريريريريريريريا لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرياد انمسريريريريريريريريريريريريال

  
كريريريريريريريريا   عريريريريريريريرياقريريريريريريريريال  كريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريرييريريريريريريريريث انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى اَّريريريريريريريري 

  
هي : أرض ذات حجارة مثل الرخام بيض : وهي ذات حجارة بيض رقيقة. وقال النضر  : موضع معروف ، الحككات قال :

 رخوة تكسرها بفيك

 إذا كان خالص العَبُودة. َكحّ و ُكحّ  أبو العباس عن ابن األعرابي : عبدكح : 

 إذا كانوا ُخلَّصاً. أكحاح وأعراب ُكحّ  وقال غيره : عربيّ 

 وقُْحقُح وَعُزوم وَعْوَزم إذا هِرمت.وقال ابن األعرابي ناقة ُكْحُكح 

 ْرِدح.أبو الهيثم عن نَُصْير أنه قال : إذا أسنَّت الناقة وذهبت ِحّدة أسنانها فهي ِضْرِزم وِلْطِلط وِكْحِكح وِعْلِهز ، وِهْرِهر ، ودِ 

 الِكْحكح الِلْطِلطاء ذات المختبرويبكى على إثر فصيل إن نُحْر : قال الراجز يذكر راعياً وشفقته على إبله 

 الُكُحح : العجائز الَهِرمات.: وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال 

 قال ويقال : ُحكَّ الرجل إذا اختبر وَحّك إذا شّك.

 : . وقال أبو النجم عمرو عن أبيه الِحّكة : الشّك في الدين وغيره قال : والحَككات موضع معروف بالبادية

 عريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريه  ر ريريريريريريريريريريريا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياد مريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريال  

  
ا   عريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريال  كريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث انمريريريريريريريريريى اَّريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو الدقيش الحككات هي ذات حجارة بيض كأنها األقِط تتَكسر تكّسراً ، وإنما تكون في بطن األرض.

 ابب احلاء واجليم

 [ح ج]
 حج ، جح : مستعمالن في الثنائي والمكرر.

 : القصد والسير إلى حجال قال الليث :حج : 
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 اَِّجّ  قضاء ن س ِك سلة وامس أب. وبعض يكسر اَّاء في ول اََّجّ : و قال  مَسَج حَي ّج مَسّجا   البيه  اصة ، ت ول
 والفتح أك ر. (البيه مَسجو ) [.97 ل عمران : ] (َوّلِِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحُ  اْلبَ ْيتِ ): وقرىء  اَِّجَّةو 

 تقول : يقرأ بفتح الحاء وكسرها ، والفتح األصل. (َوّلِِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحُ  اْلبَ ْيتِ )وقال أبو إسحاق الزجاج في قول هللا تعالى 

 [.197البقرة : ] (احلَُْ  َأْشُهر  َمْعُلومات  ): اسم العمل. قال وقوله  اْلِحجُ وإذا قصدته.  أَُحّجه َحّجا البيت حججت

هذه  الحج وقال الفراء : معناه : وقت .الحجة أشهر معلومات ، وهي شّوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج معناه : أشهر

 األشهر.

ً  الزيارة واإلتيان ، وإنما سمي:  الحجّ  ولكنه َدّج قال : َحجّ  وأخبرني المنذري عن أبي طالب في قولهم : ما بزيارته بيت  حاجا

 : هللا. وقال ُدَكين 

ّج  ه و ظريريريريريريريريريريريَل حيريريريريريريريريريريري َ  ظريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا حنريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري 

  
ه و    ظريريريريريريريريريريريّل يريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريي  َّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريوِّبريريريريريريريريريريري 

  
 قال : والداّج : الذي يخرج للتجارة.

ً  الحراني عن ابن السكيت : يقال ً و َحّج َحّجا ا  .ِحجَّ

ةحج قال األثرم وغيره : ما سمعنا من العرب: قال المنذري : وسمعت أبا العباس يقول   وال رأيت َرأْية إنما يقولون جت َحجَّ

ة ة وال رأيت َرأْية إنما يقولون حججت ِحجَّ : ليس عند الكسائي بينهما فُْرقَاٌن ، وغيره يقول  الِحجّ و الَحجّ و. قال حججت ِحجَّ

فالناً واعتمرته أي قصدته. قال : وقال أبو عبيدة في قول المخبَّل  حججت عمل السَّنَة. قال أبو العباس : الحجُ والبيت  الَحّج حجّ 

 : 

وال كريريريريريريريري ريريريريريريريريتأبو  لريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريري   مريريريريريريريرين عريريريريريريريريوف مسريريريريريريريري 

  
ون سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َّ الريريريريريريريريزبريريريريريريريريرقريريريريريريريريان املريريريريريريريريزعريريريريريريريريفريريريريريريريريرا  جريريريريريريريريُّ  حيريريريريريريريريَ 

  
 أي يقصدونه.

ة بعد مرة ، فقيل حججت وقال غيره  البيت ألن الناس يأتونه كل سنة. حجّ  فالناً إذا أتيته مرَّ

ة كالم العرب كله على فعلت فَْعلة ، إالَّ قولهم :أبو عبيد عن الكسائي :   ورأيته ُرؤية. حججت ِحجَّ

اج إنه:  الحج وقال الليث : يقال للرجل الكثير  بفتح الجيم من غير إمالة. لحجَّ

اج اإلمالة كاسمقال : وكل نعت على فعّال فهو غير ممال األلف ؛ فإذا صيَّروه اسماً خاّصاً تحّول عن حال النَّْعِت ودخلته   الحجَّ

اج. قال   .الحاجّ  جماعة الَحِجيجووالعجَّ

 قلت : ومثله غاٍز وَغِزّي ، وناجٍ ونَِجّي وناٍد ونَِدّي للقوم يتناَجون ويجتمعون في مجلس.

ةوعلينا فالن أي قِدم علينا. قال  َحجَ  وتقول: قال  .الَحج شهر الِحّجة وقال الليث : ذو  ق.: قارعة الطري الَمَحجَّ

ج وقال ابن بُُزرج :  : : الطريق يستقيم مرة ويعوجَّ أخرى وأنشد  الَحَجوَّ

وَِّج  جريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أجريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ أ مريريريريريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَِّج   عريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياُ مريريريريريريريريريريريريريريرأب يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ة وقال الليث :  : َشْحمة األذن. وقال الِحجَّ
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 : لبي  يذكر نساء 
ة ن صريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياب الريريريريريريري  ّر يف كريريريريريريريل مِسجريريريريريريريّ  يرير ضريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 عريريريريريريريريريواطريريريريريريريريريال ن مل تريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريهريريريريريريريريرين و  

  
 هاهنا الموسم. الِحّجة قال وقال بعضهم :

ة وقيل : في كل  .حجج أي في كل سنة وجمعها ِحجَّ

 : ثُْقبة شحمة األذن. وقاله ابن األعرابي أيضاً. الِحّجة عمرو عن أبيه قال

هو أن : من الشََّجاج : الذي قد عولج ، وهو ضرب من عالجها. قال وقال أبو الحسن األعرابي  الحجيج أبو عبيد عن األصمعي

ً  يَُشجُّ الرجل فيختلط الدم بالدماغ فيُصبَّ عليه السمن الُمْغلَى حتى يظهر الدم عليه فيؤخذ بقطنة. يقال منه ا ه حجَّ  .حججته أُحجُّ

ة إذا  حججت أبو العباس عن ابن األعرابي  : قِْستها. حججتها سبرتها. قال وسمعت ابن الفقعسي يقولالَشجَّ

أن تفلق الهامة فينظر هل فيها َوْكس أو دم. قال : والَوْكس أن يقع في أُّم  الحجّ  وحكى شمر عنه نحو ذلك. قال وقال ابن شميل :

بالحديد إذا كان قد ُهِشم حتى تقلع التي قد أن تقدح في العظم  الحج الرأس دم أو عظام أو يصيبها َعنَت. قال وقال األصمعي :

ً  جفّت ، ثم يعالج ذاك ، فيقال قد  : . وقال أبو ذؤيب ُحَج حّجا

يريريريريريريري   مسريريريىت كريريريريريريريأَنريريريريريريرياو  ّ  عريريريلريريرييريريريهريريريريريريريا الريريري ريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أ ُّ الريريريريريريريري مريريريريريريريرياِغ مسريريريريريريريريجريريريريريريريرييريريريريريريريريج    َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : وأخبرني المنذري عن ابن السكيت أنه أنشده 

ف   حيريريريريريريريريريريج مريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريرية يف قريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريا جلريريريريريريريريريريََ

  
 ذاهريريريريريريريا كريريريريريريرياملغريريريريريريريارِيريريريريريريري فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ال بيريريريريريريري  قريريريريريريري 

  
 : يصلح ، مأمومة : شجة بلغت أم الرأس. يحجّ  قال :

أي تُقصد  تَُحجُ  ألنها ُحجة قلت : وإنما سميت .ُحَجج : الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة ، وجمعها الُحّجة وقال الليث :

ة ؛ ألن القصد لها وإليها. وكذلك  الطريق هي المقصد والمسلك. َمَحجَّ

 .بُحججه معناه : لّج فَغَلب َمْن الّجه: قال بعضهم  .فحجّ  أي قصدته. ومن أمثال العرب : لجّ  حججته ثعلب : وقال

ً  يقال : ه ِحَجاجا ةو حاججته أَُحاجُّ أنه لّج  فحج التي أدليُت بها. وقيل معنى قوله : لَجَ  بالحجج أي غلبته حججته حتى ُمحاجَّ

ً  البيت الحرام ، وما أُراه أريد إال أنه هاجر أهلَه بلجاجه حتى خرج حجّ  اللجاج إلى أنوتمادى به لََجاجة أنه أدَّاه  ا  .حاجَّ

 :: العظم المستدير حول العين ، ويقال بل هو األعلى الذي تحت الحاجب ، وأنشد قول العجاج  الِحَجاج وقال الليث :

    ذا مسجاجا م لتيها هجَّجا 
الشمس  ِحجاجو: العُظيم المطبِق على َوْقبة العين ، وعليه ينبت شعر الحاجب ،  الحجاجو الِحَجاج وقال ابن السكيت : هو

 الجبل : جانباه. َحجاجاوالشمس ،  ِحجاج يقال : بدا حاجبها وهو قَْرنها.

 الجراح المسبورة.:  الُحُججوالطرق المَحفَّرة.  الُحجج: أبو العباس عن ابن األعرابي قال 
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ةال وقال ابن دريد : اج : خرزة أو لؤلؤة تعلَّق في األذن. ويقال للقوم َحجَّ  :وأنشد  ُحجّ :  الُحجَّ

   مس ّج أبسفل ذي اجملاُّ نزول 
 : ُصلب. وقال المرار يصف الركاب في سفر كان سافره  أحجّ  وقال أبو عمرو رأس

 ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية ورأس 

  
يريريريريريريريريريريريل   ه َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َج كريريريريريريريريريريريأن مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريريريريريريَ

  
يخ الُمَشنَّج. الُجحَ  الرجل إذا أكل َجحَ  األعرابيثعلب عن ابن جح :   وهو البّطِ

ه الشيء َجحَ و: البِّطيخ الصغار ، والحنظل. قال  الُجحّ  وقال ابن دريد  إذا سحبه. يَُجحُّ

 :أبو عبيد عن األصمعي جحجحت عن األمر وحجحجت أي كففت. وقال العجاج 

   مسىت رأى راب هم فحجحجا 
 النكوص. يقال َحَملوا ثم حجحجوا أي نكصوا.وقال الجحجوة : 

 : وقال أبو عمرو الحجحج : الفَْسل من الرجال وأنشد 

وس  يريريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريي حبريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريج مسريريريريريريريريريريَ

  
وس   بريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريرية ذراعريريريريريريريريريريريريريريريريرية يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
الكريم. وقال الليث : هو السيد الَسْمح وجمعه جحاجحة وجحاجح. وروى عن النبي : أبو عبيد : الجحجاح من الرجال 

يُِلّم بها فقالوا نعم. قال لقد هممت أن ألعنه لعناً أفسأل عنها ، فقالوا : هذه أمة لفالن فقال :  ُمجحِ  أنه مر بامرأة وسلمعليههللاصلى

 يدخل معه في قبره. كيف يستخدمه وهو ال يحّل له أو كيف يوّرثه وهو ال يحّل له.

: ووجه الحديث أن يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تُْسبَى فيقول إن جاءت  : الحامل الُمْقِرب. قال المجحّ  قال أبو عبيد معنى

بولد وقد وطئها بعد ظهور الحمل لم يحل له أن يجعله مملوكاً ألنه ال يدرى لعل الذي ظهر لم يكن َحْمالً ، وإنما حدث الحمل 

فيقول : ال يدرى لعله ولده وقوله أو كيف  من وطئه ، فإن المرأة ربما ظهر بها الحمل ثم ال يكون شيأ حتى يحدث بعد ذلك

 يوّرثه يقول : ال يدرى لعل الحمل قد كان بالصحة قبل السباء فكيف يورثه.

أال ال توطأ حامل حتى تضع وال حائض حتى »قال يوم أَْوطاس :  ومعنى الحديث أنه نهى عن وطء الحوامل حتى يضعن كما

 «تُْستَْبَرأَ بحيضة

ت كلها تقول لكل َسبُعة إذا حملت فأقربت وعظم بطنها : قد. وقال أبو زيد : قيس  ت قال الليث : .ُمِجحّ  فهي أََجحَّ الكلبة إذا  أَجحَّ

 .َمَجاحّ  والجميع ُمِجحّ  حملت فأقربت. وكلبة

 ابب احلاء والشني

 [ح ش]
 حش ، شح : مستعمالن في الثنائي والمكرر.

ً أَُحّشها حَ  النار بالَحَطب حَششت قال الليثحش :   : ، وهو ضّمَك ما تفرق من الحطب إلى النار وأنشد  ّشا

خ   بريريريريريريريريريريريريريريَّ َش الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريُّ  اتهلل لريريريريريريريريريريريريريريوال أن  ريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
 يب اَّريريريريريريريريجريريريريريريريرييريريريريريريريريَم مسريريريريريريريريني ال مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير    
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 : سهمه بالقَُذذ. وأنشد  حشّ  والنابِل إذا راش السهم فألزق القَُذذ به من نواحيه يقال :: يعني بالطُّبَّخ مالئكة العذاب. قال 

ْر نريريريريريريريريريريريرية رِّيريريريريريريريريريريريريخ عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أو كريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريِ

  
ر  ران مس ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريْ ه الريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريي بريريريريريريريريرييتريريريريريريريريري   مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : ظهرهُ بجنبين واسعين. وقال أبو داود اإليادي يصف فرساً  ُحشّ  قال : والبعير والفرس إذا كان ُمْجفَر الجنبين يقال :

 مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارك  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوش 

  
ع َرمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جبريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 :وقال شمر في قوله 

   ق  مَسّةها الليل بعْصَلّا 
 النار إذا ضم الَحَطب إليها وأوقدها. يَُحشّ والرجل الحطب ،  يَُحشُ و: ضّمها.  حّشها قال :

 : : َرَمق بقيّة من حياة. وقال الفرزدق يصف القَُراد  الُحَشاشة وقال الليث :

ْه  لريريريريريريريغَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريعريريريريريريريه َوْ ء الريريريريريريريركريريريريريريرياب تريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريهريريريريريريريريا يف غريريريريريريريريت َّريريريريريريريريم وال دُ    مس ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والَذَماء : بقيَّة النَْفس. الُحَشاشة أبو عبيد :

فرَسك. ومنه المثل  ُحشَ  . والفعل االحتشاش. وسمعت العرب تقول للرجل :حشيشة : الكأل ، والطاقة منه الحِشيش وقال الليث :

 وتروثني ، يُضرب مثالً لمن يسيء إليك وأنت تحسن إليه. أُحشُّك السائر :

 ، أي يُقطع به. ورجل ِمَحشّ  : الحشيش به يُحشّ  ويقال للِمنَجل الذي .الحشيشَ  أعلفك أُحّشك لك ، ويكون أَُحشُ  : أَُحّشك ومعنى

 َحشّ و .الحشيش د الذي يكثر فيهِصْدق للبل َمَحشّ  حرب إذا كان يؤّرث نارها ، وهذا ِمَحشّ  ورجل .الحشيش : يجمع َحشَّاش

ً  الفرسُ   : إذا أسرع ، ومثله ألهب ، كأنه يتوقّد في َعْدوه. وقال أبو داود اإليادّي يصف فرساً  يَِحُش َحّشا

ه كريريريريريريريريريحريريريريريريريريريّش مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق  هريريريريريريريريريِ  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريري 

  
 َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريرياب وذاك مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مِسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار 

  
ثم تزّوجت رجالً ، فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفاً ، وفي حديث عمر أن امرأة مات زوجها ، فاعتّدت أربعة أشهر وعشراً ، 

ثم ولدت ولداً ، فدعا عمُر نساء من نساء الجاهلية فسألهن عن ذلك ، فقلن : هذه امرأة كانت حامالً من زوجها األول ، فلّما 

 .ولُدها في بطنها ، فلّما مّسها الزوج اآلخر تحرك ولدها. قال : فألحق عمر الولد باألول َحشّ  مات

 إذا فعل ولدها ذلك. ُمِحشّ  المرأة فهي أحشَّت وقد .حَش يَِحشُ  ولُدها في بطنها أي يبس. يقال َحشّ  قال أبو عبيد : قوله :

 .َحشَّت ومنه قيل لليد إذا َشلَّت : قد

ً  : الولد الهالك في بطن الحاملة ، وإن في بطنها الُحشّ  وقال شمر قال ابن شميل :  لك تنطوي عليه.، وهو الولد الها لُحّشا

 : وتَُهريق وما عليه. وقوله تنطوي عليه أي يبقى فال يخرج. قال ابن مقبل 

رأبو  ار حَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريَ  لريريريريري ريريريريريريري  غريريريريريريري و   عريريريريريلريريريريريى الريريريريريتريريريريريِ

  
وش جريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا أو مسريريريريريريريائريريريريريريريِل    قريريريريريريلريريريريريريق  مسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يتقطع فتبولهمن بطنها حتى يُسطى عليها. وأما اللحم فإنه  الحشيش وال يخرج الحِشيش قال وإذا ألقت ولدها يابساً فهو



988 

 

ه مسضريريريتا  يف بوهلا. والعيتاُ ال  رج  اّل بع  السريريري و عليها. وق  ه الول  . وي ال : مَسشّ و اللاقة  ،  أمسةريريريّ  مَسةريريريّ
من اللوق اليت دّقه أو ظفتها من ِعيَتمها  املستِحّةةو م له.  استحّةهو  ذا َدّقه وصغر .  ِ شّ و    شّ  ي  ه

ها وك رأب  ريريريريريحمها ، ومَح ةريريريريريه سريريريريريفلتها يف رأي العني. ي ال هاو الةريريريريريحم  اسريريريريريتحةريريريريريّ  . وقاُ فالن    فالنأمسةريريريريريّ
 أي َصغ ر معه. فاستحّةه

 الحشيش ل فيه: الذي يجع الَمَحشُ وقال :  حشيش ، فإذا يبس فهو الحشيش الَرْطب من: وقال أبو عبيد قال األصمعي : الَخلَى 

 بكسر الميم. ِمحش ويقال له

َعنَوا به الَحِليَّ خاّصة. وهو من أجود علف يصلح الخيل عليه ، وهو من خير مراعي  الحشيش قلت العرب إذا أطلقوا اسم

ته ، واجتوته النعم. وهو ُعْروة في الَجْدب ، وُعْقدة في األزمات ، إال أنه إذا حالت عليه السنة تغيّر لونه ، واسوّد بعد صفر

النَعَم والخيل ، إال أن تُمِحل السنة وال ينبت البقل. وإذا بدا القوم في آخر الخريف قبل وقوع ربيع باألرض فظعَنوا منتجعين لم 

لِّيان.  ينزلوا بلداً ال َحِليَّ فيه. فإذا وقع ربيع باألرض وأبقلت الرياض أغنتهم عن الَحِلّيِ والّصِ

ً وقال ابن شميل : البقل أ  وَعلَف وَخلًى. حشيش جمع َرْطباً ويابسا

ً  وقال ابن السكيت : يقال : أْلقت الناقة ولداً   : اليابس من الكأل. الحشيشوإذا يبس في بطنها. قال  حشيشا

الَحِلّيِ ، وهو ، وذلك إذا يبست. واللُْمعة من  تُحش أي أمكنت ألن أحشَّت ويقال هذه لُْمعَةٌ قد .حشيش وال يقال له وهو رطب :

 الموضع الذي يكثر فيه الَحِلّي. وال يقال له : لُْمعة حتى يصفّر أو يبيّض.

 قلت وهذا كله كالم عربّي صحيح.

بالشين. قال : ورواه بعضهم  محاّشهن نهى أن يؤتى النساء في وسلمعليههللاصلىوقال ابن المظفر : ُروي في الحديث أن النبي 

 ّسة : الدبر.قال والَمحَ  في محاّسهن

 في األصل جمع الحشوشوعن مواضع الغائط.  بالُحُشوش ؛ كما يكنى بالمحاشّ  عن األدبار وسلمعليههللاصلىقلت : كنى النبي 

، وقّربوا  الَحشّ  حديث طلحة بن عبد هللا : أنه قال : إنهم أدخلوني وهو البستان من النخل وكانوا يتغّوطون فيها. ومنه الَحشّ 

 ضعوه على قَفَّي فبايعت وأنا مكَره.اللُّج فو

ً  وسّمي موضع الخاَلء: قال  .ِحشَّان وجمعه .َحشّ و ُحشّ  : البستان. وفيه لغتان : الحشّ  قال أبو عبيد : بهذا ؛ ألنهم كانوا  ُحّشا

 يقضون حوائجهم في البساتين.

 .ِحّشان : حائط نخل ، وجمعه الحشّ : وقال شمر : سمعت ابن األعرابي يقول 

 علّي الصيد. حشَ  وقال الليث : يقال :

الصيد بمعنى ُحْشته فإني لم  حششت قلت : كالم العرب الصحيح : ُحْش عليَّ الصيَد بالتخفيف ، من حاش يحوش. ومن قال :

 أسمعه لغير الليث ، ولست أُبعده مع ذلك من الجواز. ومعناه : ُضمَّ الصيد من
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 البعت  جبلبني واسعني أي ضم ، غت أن املعروف يف الصي  اَّوش. مس شّ  جانبيه ن كما ي ال :
 عمرو عن أبيه : الَحشَّة : الروضة.

إذا أصلحت من  أُحّشة فالناً فأنا حششت: أن تفعل ذاك ، وُغنَاماك وُحَماداك بمعنى واحد. ويقال  ُحَشاشاك وقال اللحياني :

 : هذلي ماله بمال فالن أي كثّرته. وقال ال حششتوحاله. 

َزيّن الريريريريريريريريريريريذي مسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريه 
 

 يف املريريريريريريريريريريري

  
كريريريريريريريريريريريريريِ   رِيريريريريريريريريريريريريريك تريريريريريريريريريريريريريالد ه نريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
باإلّش. قال كأنه يقول :  الحشّ  وقال ابن الفرج : قال الفراء يقال : ألحق الِحّس باإلّس. قال وسمعت بعض بني أسد يقول : ألحق

 ي باب الشين والسين وتعاقبهما.ألحق الشيء بالشيء : إذا جاءك شيء من ناحية فافعل مثله. جاء به أبو تراب ف

على أمر إذا تنازعاه ، ال يريد كل واحد منهما أن يفُوته.  يتشاّحان : البخل ، وهو الحرص. يقال : هما الُشحّ  قال الليث :شح : 

 .أِشّحة ، والعدد شحيح والنعت

ْْيِ َسَلُقوُكْم أِبَْلِسَنٍة ِحداٍد َأِشحًَّة َعَلى )وقال هللا جّل وعّز :  نزلت في قوم من المنافقين كانوا يؤذون  [19األحَزاب : ] (اخلَْ

 عند اإلنفاق على فقراء المسلمين. والخير : المال هاهنا. يَِشّحونوالمسلمين بألسنتهم في األمن ، ويعّوقون عند القتال 

أي من أخرج زكاته  [9الَحشر : ] ( اْلُمْفِلُحونَ َوَمْن يُوَق ُشَح نَ ْفِسِه فَُأولِئَك ُهمُ ): وقال المفسرون في قول هللا جّل وعّز 

 نْفسه. ُشحّ  ، وَعّف عن المال الذي ال يحّل له فقد ُوقي

قال وكذلك كل فعيل من النعوت إذا كان مضاعفاً فهو على فَعَل يَْفِعل ، مثل  .يشحّ  بكسر الشين من شّح يشحّ  وقال الفراء يقال :

 نََشّح ومثله َضّن يََضّن فهو ضنين. شِحْحت وقد شّح يََشحّ  لعرب يقول :قال : وبعض ا خفيف ، وذفيف ، وعفيف.

.  والقياس هو األّول : َضّن يِضن. واللغة العالية ضّن يََضنُّ

 : بمعنى واحد. وأنشد شمر  شِحيحو َشَحاح وقال أبو عبيد قال األصمعي : رجل

  ين وتريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريي نريريريريريريريريريريريريريريري ى األكريريريريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريريريريريي

  
حريريريريريريريامسريريريريريريريان وقريريريريريريري مسريريريريريي بريريريريريكريريريريريفريريريريريّي ُّنريريريريريريريْ ا      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 كريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرياركريريريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرا

  
لريريريريريريريامسريريريريريريريا   ء ومريريريريريريريلريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية بريريريريريريرييريريريريريريريض أ ريريريريريريريرى جريريريريريريريَ

  
 إذا كان ال يُورى. َشَحاح قال الليث : زند

 .الَشْحَشح حين رأى رجالً يخطب فقال : هذا الخطيب عنههللارضيوفي حديث علي 

 قال أبو عبيد قال أبو عمرو ، وهو الماهر بالخطبة الماِضي فيها.

 .َشْحَشح ماٍض في كالم أو سير فهوقال أبو عبيد وكل 

 : : المواظب على الشيء. قال الطرماح  الَشْحَشح وقال األموي :

لريريريريريريِّ ريريريريريريريه  س عريريريريريري  مريريريريريريْ  كريريريريريريريأن املريريريريريري ريريريريريريريا  لريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريرية ا ريريريريريريِ

  
بريريريريريريرية تريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريو الريريرواسريريريريريريريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريحةريريريريريريريريريريريريريريريريح    بريريَواثَّ

  
 : وقال ذو الرمة 

 لريريريريريريري ن غريريريريريريري وأب مسريريىت  ذا امريريتريريريريريريري َّ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريحريريى 

  
 مسريريريريريريريث ال  نَي الةريريريريريريريريريريريريريريريحةريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريان  املكّلف و  

  
 : الشحشح يعني الحادي. قال : ويقال :
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 :البخيل الممسك. وقال الراجز 

   فرّدد اهل ر وما  ن  حةحا 
 أي ما بخل بهديره.

 وفالة .َشْحَشح وَشْحشحان بمعنى واحد. قال ويقال للغَيُور : شِحيحو َشحشاحو َشْحَشح وقال شمر : قال ابن األعرابي رجل

 : سّيء الُخلُق. وقال نُصيب :  شحشح : ال شيء فيها. ورجل شحشح

ة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  غريريريرييريريريريور  يريريريريهريريريرييريريريريلريريريريريريريه  يريريريريريريريَّ  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون وهريريريريريريريريو مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريح   هريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريى مسريريريريريريريريذر يريريريريريريريريريَ

  
 البعير في هديره ، وهو الذي ليس بالخالص من الهدير. شحشح وقال الليث :

حّ و الُشحّ  ابن السكيت : هو حّ و،  كالم العرب الشُّحّ و .الّشِ  : ال تسيل إاّل من مطر َجْود. َشَحاح لغة رديئة. وأرض الّشِ

 الصُّرد إذا صات. شحشحوكثير الصوت. :  َشْحَشح كذلك. وغراب َشْحَشح وأرض

 : : الفالة الواسعة قال ُمليح  الشحشحوقال 

  ريريريريريريري  ذا مريريريريريريريا ظريريريريريريالُ الريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريل أمريريريريريريكريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا

  
َرد  َرى وفريريريريالأب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريح جريريريريَ  مريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : وقال ُحَميد  .ُشْحُشح خفيف. ومنهم من يقول ::  شحشح وحمار

ح جريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريز ْحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ملريريريريريريريريريريريريريريرياء قريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريت يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرى  

  
 جائز : يجوز إلى الماء.

 ابب احلاء والضاد

 [ح ض]
 حض ، ضح : مستعمالن.

ً  قال الليث :حض :  يَضىو، وهو اْلَحث على الخير ،  حض يَُحض َحضا َوال َُتَاضُّوَن )عالى : وقول هللا ت كالحثِّيثَى. اْلِحّضِ
 وال)باأللف وفتح التاء. وقرأ أهل المدينة  (َوال َُتَاضُّونَ )قرأ عاصم واألعمش  [18الفجر : ] (َعلى َطعاِم اْلِمْسِكنيِ 

وكلٌّ صواب. فمن قرأ : برفع التاء. قال الفراء  (تُحاّضون وال)وقرأ بعضهم  (يحضون وال)وقرأ الحسن  .(تُحّضون

فمعناه تأمرون بإطعامه  (تَُحّضون)بعضكم بعضاً. ومن قرأ  يحضّ : فمعناه  (َُتَاضُّونَ )فمعناه تحافظون. ومن قرأ  (تُحاّضون)

ً  القوم على القتال حضَّضت ويقال : (يَُحّضون)وكذلك   إذا حّرْضتَهم ، تحضيضا

 اإلبل.يتخذ من أبوال  الُحُضض وقال الليث :

 ، واْلُحُضُظ ، واْلُحظُظ ، والُحَظُظ. قال شمر ولم أسمع الضاد مع الظاء إال في هذا. اْلُحَضض وقال أبو عبيد عن اليزيدي هو

 َصْمغ من نحو الَصبِر والُمّر وما أشبههما.:  اْلُحَضضو اْلُحُضض وقال ابن دريد : وهو الُحُدل. سلمة عن الفّراء : الخَذال.

 : قََرار األرض عند َسْفح الجبل. الحضيض الليث

 : القََرار من األرض بعد منقطع الجبل وأنشد بعضهم :  الَحِضيض أبو عبيد عن األصمعي :

مريريريريريريريه  لريريريريّ ر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري  وطريريريريويريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريْ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
  ذا ارتريريريريريريريري ريريريريريريريريى فريريريريريريريرييريريريريريريريريه الريريريريريريريريذي ال يريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريه  
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ه  َ مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريض قريريريريريريريريريريَ  ُّلريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريه    اَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه   عريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أن يريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري 
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 س يعه من ييتلمه الةعر ال يو   
 نفسي لفالن واْبتََضْضتُها إذا استزدتها. احتضضت وقال ابن الفرج : يقال

حّ  قال الليثضح :   : ضوء الشمس إذا استمكن من األرض. الّضِ

حّ  وقال أبو الهيثم :  نقيض الظّل ، وهو نُور الشمس الذي في السماء على وجه األرض. والشمس هو النُور الذي في السماء الّضِ

ومثله  .ضحّ  قالوا : قال وأصله الِضْحُي فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقّلوها. فِضحّ  يطلع ويْغرب. وأما ضوؤه على األرض

 العبد الِقّن وأصله قِْني من الِقنية.

: قلت  .الِضحّ  كان في األصل الِوْضح ، فحذفنا الواو ، وزيدت حاء مع الحاء األصلية ، فقيل : الِضحّ  وقال أبو الهيثم :

 والصواب أن أصله الِضْحُي من ضِحيت للشمس.

 والريح إذا جاء بالمال الكثير ، يعنون أنه جاء بما طلعت عليه الشمس وهبَّت به الريح. بالضحّ  ومن أمثال العرب جاء فالن

 ح جري السراب.والتضحي الضحضحة: و: الماء إلى الكعبين ، أو إلى أنصاف الُسوق. قال  الَضحضاح وقال الليث :

 : وأنشد قول ابن مقبل  .المتضحضح : الماء القليل يكون في الغدير وغيره. والَضْحل مثله. وكذلك الضحضاح أبو عبيد :

ه و  اّلن رقريريريريريريريريري  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريري   أظريريريريريريريريريهريريريريريريريريرير يف غريريريريريريريريري 

  
 عالجيم ال ضريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريٌل وال متضريريريريريريريريريريريريريريريحضريريريريريريريريريريريريريريريح   

  
 : وأنشد شمر لساعدة بن ُجَؤيَّة 

 اسريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريري بروا كريريريريريريل ضريريريريريريريريريريريريريريحضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريري  فِّ ريريريريريريةو 

  
َرُ احملصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياو      وأوُّاعريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .ضحضاح كثيرة بلغة هذيل ال يعرفها غيرهم. يقال عليه إبل ضحضاح قال وقال أبو عمرو :

،  ضحضاح قال وقال ابن األعرابي غنم ينتشر على وجه األرض ، قاله في بيت الهذلّي. الضحضاح قال األصمعي : هو مثل

 : كثيرة. ضحضاح وإبل

 : وقال األصمعي : هي المنتشرة على وجه األرض. ومنه قوله 

رى رمريريريريريريريريريريريريريريريريريا   َرى بريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريو  وتريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 غريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريريريريريز َّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و  

  
 األمُر إذا تبيّن. ضحضحو

 ابب احلاء والصاد

 [ح ص]
 حص ، صح : مستعمالن في الثنائي المكرر.

َراط. الُحَصاص : سرعة العَْدو في شّدة. ويقال الُحَصاص قال الليث :حص :   : الضُّ

اد بن سلمة عن عاصم بن أبي  .ُحَصاص وروي عن أبي هريرة أنه قال : إن الشيطان إذا سمع األذان خرج وله رواه حمَّ

 النَُجود.

 .الحصاص فقال إذا َصرَّ بأذنيه وَمَصع بَذنَبه وعدا فذلك ؟الُحَصاص قال حّماد : فقلت لعاصم : ما

 : شدَّة العَْدو وسرعته. اْلُحَصاص: وقال أبو عبيد : قال األصمعي 
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 : الضراط في قول بعضهم. قال وقول عاصم واألصمعّي أحّب إلّي. الُحَصاصوقال أبو عبيد : 

 قلت : والصواب ما قاال.

 : : الَوْرس وإن جمع فحصوص ، يصبغ به. وأنشد بيت عمرو بن كلثوم  اْلُحصّ  وقال الليث :

ّ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريامةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريرية كريريريريريريريريأن اَّريريريريريريريريْ 

  
  ذا مريريريريريريريا املريريريريريريرياء  ريريريريريريريالريريريريريري ريريريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريرييريريريريريريفريريريريريريلريريريريريريريا 

  
 ولست أُحقَّه وال أعرفه. اللؤلؤ. اْلُحصّ  بمعنى الَوْرس معروف صحيح. وقد قال بعضهم : اْلُحصّ  قلت :

 : وقال األعشى 

 و َّ عريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريت وهريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريرياب  كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه و 

  
م   لريريريريريريريِ يتريريريريريريريْ ى بريريريريريريريعريريريريريريريِ َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ى حبريريريريريريري   أو يريريريريريريريري  لريريريريريريريّ  يريريريريريريري  ريريريريريريريَ

  
 البَْيضة رأَس صاحبها. تَُحصُ  : إذهاب الشعر َسْحجاً ؛ كما الَحصّ  وقال الليث :

إن بنتي ُعَريِّس ، وقد تمعَّط شعرها وأمروني أن أرجلها بالَخْمر. فقال : إن فعلِت : وفي حديث ابن عمر أن امرأة أتته فقالت 

ة قال أبو عبيد .الحاصَّة رأسهاذاك فأَلقى هللا في   : وقال أبو قيس بن األسلت  يَحلقه كلَّه فيذهب به.: شعرها  يُحصّ  : ما الحاصَّ

ه الريريبريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية رأسريريريريريريريريريريريريريريريريي فريريمريريريريريريريا  قريريريريريريري  مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
جريريريريريريريريريريريريريرياع    أطريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريم  نريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريريت هتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة قال : ومنه يقال : بين بني فالن رحم  ، ال يتواصلون عليها. َحّصوهاوأي قد قطعوها  حاصَّ

اء سنة وقال الليث :  : وقال الحَطيئة  إذا كانت َجْدبة. َحصَّ

ور  ريريريريريريريَ  ره   جريريريريريريرياء  بريريريريريريريه مريريريريريريرين بريريريريريريريلريريريريريريريا  الريريريريريريري ريريريريريريري 

  
َذ   ك دون العصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اء  مل ت َّ  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، إذا لم يكن عليها َوبَر. حّصاء وناقة

 : وقال الشاعر 

لريريُّوا عريريلريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارف صريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري   مريريراكريريبريريهريريريريريريريا  عريري 

  
لريريريريريريريريْ  وال وبريريريريريريريرير  اء لريريريريريريريرييريريريريريريريريس هبريريريريريريريريا هريريريريريريريري   مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ه وعااله.ُعلّوا   وُعولوا واحد من َعالَّ

 .حّصاء وامرأة أََحصّ  أبو عبيد عن اليزيدي : إذا ذهب الشعر كله قيل : رجل

اء وقال غيره : ريح  : : صافية ال غبار فيها. وقال أبو قيس  َحصَّ

 كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن أطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراف الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوال  هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
اء ُّعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزاع    يف مشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأل مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وانحّت إذا تناثر.ورُق الشجر عنه  انحصّ  ويقال :

 الذنب. انحصّ وأُفلت : وقال أبو عبيد : من أمثالهم في إفالت الجبان من الهالك بعد اإلشفاء عليه 

عن معاوية : أنه أرسل رجالً من َغّسان إلى ملك الروم ، وجعل له ثالث ديات على أن ينادي باألذان إذا  قال ويروى هذا المثل

دخل مجلسه ، ففعل الغسَّاني ذلك ، وعند المِلك بطارقته ، فوثبوا ليقتلوه ، فنهاهم المِلك وقال : إنما أراد معاوية أن أقتل هذا 

فقال كال إنه  .الذنب انحصّ وتأِمن منا ، فجهَّزه ورّده ، فلما رآه معاوية قال : أفلت َغْدراً وهو رسول فيفعل مثَل ذلك بكل مس

 لبُِهلبه ، ثم حدَّثه
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 : وأنة  الكسائي  اَّ يث. ف ال معاوية : ل   أصاب ، ما أرد  غت ذلك
 جريريريريريريريرياءوا مريريريريريريريرين املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوص 

  
 كريريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم ذي قريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوص  

  
اء اللحية ، وَرحيم أحصّ  الجناح ، ورجل أحصّ  ويقال : طائر  : مقطوعة. حصَّ

ً  القوم تحاصّ  ويقال .الِحَصص : النصيب ، وجمعها الِحصَّة وقال الليث : ا  إذا اقتسموا. تََحاصَّ

 .حصصهم أعطيتهم: أبو عبيد عن اليزيدي : أحصصت القوم 

ني الشيء أي قاسمته ، حاصصته وقال غيره :  .ِحصَّتي أي صار ذلك يُحصُّني منه كذا فحصَّ

 :قال شمر وَرَوى بعضهم بيت أبي طالب 

    يزان قس  ال حَي ّ   عتأب 
 قال ومعناه ال ينقص شعيرة.

 : ما ذكره الجعدي فقال  األحصّ وإذا كان نكداً َمْشئوماً.  أحصّ  وقال أبو زيد رجل

 مريريريريريريريريريريريريرياءه و فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريرياوُّ  األمسريريريريريريريريريريريريريّ  

  
يريريريريريريريث وهريريريريريريو ذو مريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم و   بريريريريريريَ  بريريريريريري ريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 القوم وبَِصيصهم كذا أي َعَددهم. َحِصيص وقال ابن الفرج : كان

لّما ُدعي النسوة فبرَّ أن يوسف قالت : لم يبق إاّل  [51يُوُسف : ] (اآْلَن َحْصَحَص احْلَقُ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

ت. فذلك قولها :  تقول : ضاق الكذب ، وتبيَّن الحق وهذا من قول امرأة  (اآْلَن َحْصَحَص احْلَقُ )أن يُقبلن علّي بالتقرير فأقرَّ

 العزيز.

 إذا ظهر وبرز. (َحْصَحَص احْلَقُ )وقال غيره : 

 مبالغة.: ال الحصحصة وقال أبو العباس :

 الرجل إذا بالغ في أمره. حصحص ويقال :

 برز وتبين. (اآْلَن َحْصَحَص احْلَقُ )وقال الزجاج : 

ة أي بانت اْلحّصة قال : واشتقاقه في اللغة من ة الحق من ِحصَّ  الباطل. ِحصَّ

 .ُحْصِحص: الحق : وال يقال  حصحص : بيان الحق بعد كتمانه. يقال : الحصحصة وقال الليث :

وفي حديث َسُمرة بن ُجْنَدب أنه أُتي برجل ِعنّين ، فكتب فيه إلى معاوية ، فكتب : أن اشتِر له جارية من بيت المال وأدِخلها 

ا أصبح قال له : ما صنعت قال : فَعَْلُت حتى  فيها. حصحص عليه ليلة ، ثم َسْلها عنه ، ففعل َسُمرة ، فلمَّ

 يأ فقال : للرجل خّلِ سبيلها يا محصحص.قال : فسأل الجارية فقالت : لم يصنع ش

التراب وغيره إذا  حصحصت الحركة في الشيء حتى يستمكن ويستقر فيه. ويقال الحصحصة : حصِحص قال أبو عبيد : قوله

 حركته وفحصته يميناً وشماالً.

 : وقال ُحميد بن ثور يصف بعيراً 
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ه و  ى ثكلريريريريريرياتريريريريريري  مِّ اَّصريريريريريريريريريريريريريريَ  مسصريريريريريريريريريريريريريريح  يف صريريريريريريريريريريريريريري 

  
او   مريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَّ  راُ الريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريرياُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريرية   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قلت : أراد الرجل أن ذكره انشام فيها ، فبالغ حتى قرَّ في َمْهبلها.

 :وروى أبو عبيد عن أبي عمرو أنه قال 
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 : الذهاب في األرض. اْلَحْصَحصة

 تيرة فيه.وَحثْحاث ، وهو الذي ال و َحْصحاص قال : وقال األصمعي قََرب

 : سريع. حصحاص وقال أبو سعيد : سير

 والَكثَْكث كالهما الحجارة. الِحْصِحص أبو عبيد عن الكسائي

 أي التراب. الحصحص شمر عن ابن األعرابي : بفيه

 قال وقال أبو َخيرة : الَكثَْكث : التراب.

 كعبتين. أُحصحص جمرتين أحب إلّي من أنفي يََديَّ  أُحصحص وفي حديث علي رضى هللا عنه أنه قال : ألن

 التحريك والتقليب للشيء والترديد. الحصحصة قال شمر :

 وتحزحز أي لِزق باألرض واستوى. تحصحص قال : وقال الفقعسي : يقال

 فالن وَدهمج إذا مشى َمْشي المقيّد. حصحصو

 وقال ابن شميل ما يُحصحص فالن إال حول هذا الدرهم ليأخذه.

 لزوقه بك وإتيانه إياك وإلحاحه عليك. الحصحصةوقال : 

: ماء كان نزل به كليب وائل فاستأثر به دون بكر بن وائل ، فقيل له أَسِقنا ، فقال : ليس فيه فَْضل عنّا. فلما طعنه  األَحصّ 

 : فيه يقول الجعدّي و .األحصّ  ، أي ذهب سلطانك عن األَحصّ  تجاوزت: الجسَّاس استسقاهم الماء ، فقال له جسَّاس 

ْربريريريريريريريريريريةو  اس أغريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريال جلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
م   ْوال عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّي وأنريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريري ارك هبريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريَ

  

 مريريريريريريريريريريريريرياءه و فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريرياوَُّ  األمسريريريريريريريريريريريريريّ  

  
ث وهريريريريريريو ذو مريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم و   يريريريريريريريْ بريريريريريريريَ  بريريريريريري ريريريريريرين   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ة : ذهاب السقم ، والبراءة من كّل عيب وَرْيب. يقال : الصّحة قال الليث :صح :   .َصّح يصّح صحَّ

ة بفتح الصاد ، ويقال : «َمَصّحة الصوم»وفي الحديث :   عليه. يَُصحّ  قال : والفتح أعلى ، يعني بكسر الصاد. َمِصحَّ

الكتاب  صّححتومثل شحيح وأشحاء.  الصحيح أصحاء بمعنى واحد. وجمع صحيحهواألديم  صَحاح أبو عبيد عن األصمعي :

ً  واْلحساب ً  تصحيحا ً  وجدته فأصححته إذا كان سقيماً فأصلحت خطأه وأتيت فالنا ة . َوأرضصحيحا : ال وباء فيها ، وال  َمَصحَّ

 يكثر فيها العلل واألسقام.

 الطريق : ما اشتد منه ولم يسهل ولم يُوطأ. َصحاحو

 : وقال ابن مقبل يصف ناقة 

مريريريريريريريه  هريريريريريريريه وجريريريريريريريَه الريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريق تريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريّ   ذا وجريريريريريريّ

  
ال  هريريريريريريريريَّ زَّأب َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريا  الريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريق عريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ت القوُم إذا أصحَ و  مواشيهم من الَجَرب والعاهة. صحَّ

ما استوى وَجِرد :  الصحصحانو الَصْحَصح وقال الليث : .«َمِصحّ  ال يُوِردنَّ ذو عاهة على»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي و

 .الصحاصح من األرض. والجميع

 ، األرض الَصْحَصح شمر عن ابن شميل :
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ى صريريريريريريغار. قال   صريريريريريريَحاصريريريريريريح وأر.: وامس . قال  الصريريريريريريحصريريريريريريحو  الصريريريريريريحصريريريريريريحانو اجلرداء املسريريريريريريتوية ذا  مسصريريريريريري 
ْحصريريحانو  َل  واد أو جبل قري  من  صريريَ : ليس هبا  ريرييء ، وال  ريريجر ، وال قرار للماء ، قلَّما تكون  اّل    سريريَ

 سل  واد. قال : والصحراء أ ّ  استواء ملها.
 : وقال الراجز 

 تريريريريريريريريراه  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريالريريريريريريريريق 

  
 كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريرييف من جفن السريريريريريريريريريريريريريريريال  الريريريريريريري الق  

  
 : وقال آخر 

ج و  ْرفريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريم قريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريا مريريريريريريريرين نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  عريريريريريريريريَ

  
ذ ف خمريريريريريريريريريريريريريرّج و   ْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريان قريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

خرج 
 
 به الرذا  كالسفني امل

 قال نصاب العرفج ناحيته.

اْلَحْسَرى بشخوص قال والقُذُف التي ال َمْرتَع بها ، والمخّرج الذي لم يصبه مطر ، وأرض مخّرجة ، فشبّه شخوص اإلبل 

َهات: ، وأنشذ  صحصاح السفن. قال : ويقال :  هي اإلباطيل. الصحاصح حيث ارثعّن الَوْدق في الصحصاح قال : والترَّ

 : وقال ابن مقبل 

 مريريريريريريريريريريريا ذكريريريريريريريريريريريره د ريريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريزارهريريريريريريريريريريرياو 

  
ّهريريريريريريريا  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريح    بريريريريلريريريريجريريريريران  اّل الريريريري  

  
 .ُمَصْحِصح ويقال للذي يأتي باألباطيل :

 والسنيابب احلاء 

 [ح س]
 حس ، سح : مستعمالن في الثنائي والتكرير.

أي تقتلونهم قتالً شديداً  [152آل عمران : ] (ِإْذ َُتُسُّوَِنُْم ِبِِْذنِهِ ): القتل الذريع. وفي القرآن :  الَحسّ  قال ابن المظفر :حس : 

 : إضرار البَْرد باألشياء. اْلَحسّ وَ كثيراً. قال : 

 من البرد حاسَّة يقال أصابتهم

ً  القوم أَُحّسهم َحَسْستُ  مصدر:  اْلَحسّ  الحراني عن ابن السكيت قال : ً  الدابَّة أَُحَسها َحَسْستوإذا قتلتهم. قال  َحّسا ، وذلك إذا  َحّسا

النفساء بعد الوالدة.  أيضاً : وجع يأخذ اْلِحسّ وبالشيء.  أحسست بكسر الحاء من اْلِحسّ ووهي الِفْرَجون. قال  بالِمَحسَّة فَْرَجنتها

 : وقال أوس 

وا أان نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريم  لريريريريريريريري  بريريريريريريريريري   فريريريريريريريريمريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ

  
ّس   وا انرا  ريريريريريريريريريَ  ع و ولريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
، وهي اآلفة التي تصيب الزرع والكأل  الحاسَّة أي تُحِرق ، وتُفنى من تَُحس: هكذا رواه شمر عن ابن األعرابي ، وقال 

: معناه  [152آل ِعمَران : ] (ِإْذ َُتُسُّوَِنُْم ِبِِْذنِهِ )وقال أبو إسحاق في قوله تعالى : : فتحرقه. وهكذا قال أبو الهيثم 

ً  القائد حسَّهم تستأصلونهم قتالً. يقال  إذا قتلهم. يَُحّسهم حّسا

قَّة بالفتح وأنشد  الَحسّ وناء هاهنا قال : القتل واإلف اْلَحسّ  وقال الفراء :  : أيضاً العطف والّرِ
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ّس لريريريريريريريه   هريريريريريريريل مريريريريرين بريريريريريكريريريريريى الريريريريريريري ار راج  أن  ريريريريريَِ

  
ل   رْبأب اَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريكريريريريريى الريريريريريريري اَر مريريريريريريرياء  الريريريريريعريريريريريَ  أو يريريريريري 

  
 له يعني َرققت له. َحَسْست قال وسمعت بعض العرب يقول : ما رأيت ُعقَْيلياً إالّ 
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 ورحمته.له أي رققت له  َحَسْستوقال الفراء : 

 : الرقّة وقال القطامي : بكسر الحاء  اْلِحس وقال األصمعي :

ه  ّس نريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريوك الريريريريريريريريذي  ريريريريريريريريلريريريريريريريريك اَّريريريريريريريريِ

  
ف  و   يتريريريريريريريا  الريريريريريريكريريريريريريتريريريريريريريائريريريريريريِ ّض عريريريريريريلريريريريريريري  احملريريريريريريفريريريريريريِ  تريريريريريريرفريريريريريريَ

  
الحفائظ تحلّل األحقاد. يقول : إذا رأيُت قرابتي : هكذا روي لنا عن أبي عبيد بكسر الحاء ومعنى هذا البيت معنى المثل السائر 

يضام وأنا عليه واجد ، أخرجت ما في قلبي من السخيمة له ، ولم أََدْع نُصرته ومعونته. قال والكتائف : األحقاد ، واحدها 

 َكتِيفة.

ع. وقال  َحَسْست وقال أبو زيد :  أَطَّت مني له: له ، وذلك أن يكون بينهما َرِحم فيرّق له. وقال أبو مالك هو أن يشتكي له ويتوجَّ

ً  َرِحم. ويقال : إني ألجد حاسَّة  من وجع. ِحّسا

 : وقال العجاج 

ّس و  زَّعريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريا أراهريريريريريريريريريريريريم جريريريريريريريريريريريري 

  
 عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريف الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريال  املريريريريريريريريريّس بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريّس  

  

  عريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريأس بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريأسو 
  

رس   راس الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أن يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريهريريريريريريريريرُّوا لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وا : يشتّدوا ، والضراس : المعاّضة والضرس العضّي.  يسمهرُّ

ً  وقال الليث : ما سمعت له  من الحركة والِجْرس من الصوت. الِحسّ ووال ِجْرساً قال :  ِحّسا

. ومنهم من يكسر الحاء ومنهم  َحِس  قال ويقال ُضِرب فالن فما قال  وال بّس. ِحسّ  َمْن ال ينون فيقول : فما قالوال بَّسِ

وبلغنا أن بعض الصالحين كان يمّد أصبعيه إلى ُشعلة نار ، فإذا لذعته  .َحِس َحِس : والعرب تقول عند لذعة نار أو وجع حاد 

 تبدأ.: مّس الحمى أول ما  الِحسُ : وقال  !كيف صبرَك على نار جهنم ، وأنت تجزع من هذا !َحِس َحِس  قال :

ً  قلت وقد قال األصمعي : أّول ما يجد اإلنسان َمّس الحمى قبل أن تأخذه وتظهر فذلك الَرّس. قال ويقال َوَجد من الحمى.  ِحّسا

جيء به من حيث : وبَّسك أي من حيث كان ولم يكن. وقال الزجاج كذلك لفظ األصمعي وتأويله  َحسَّك قال ويقال ِجيء به من

يا هذا قال وهذه كلمة  َحسّ  قال األصمعي ويقال ضربه فما قال : أو يدركه تصرف من تصرفك. حواّسك من حاّسة تدركه

 مثل أّوه. َحِس وَ كانت تكره في الجاهلية 

كان ليلة يسري في مسيره إلى تبوك فسار بجنبه رجل من  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي وقلت وهذا صحيح قلت : 

 بَْرد يُحرق الكأل. يقال : أصابتهم اْلَحسّ وقال :  َحسّ  فقال : وسلمعليههللاصلىب قدُمه قدم رسول هللا أصحابه ، ونَعََسا ، فأصا

 للنبت. َمَحسَّة . ويقال : إن البردحاسَّة

 المشؤوم من الرجال.:  الحاسوس ثعلب عن ابن األعرابي قال

ا َأَحَس ِعيس           ى مِ )وقال الفراء يف قول هللا جّل وعّز :  ُهُم اْلُكْفرَ فَ َلمَّ َهْل )ويف قوله :  [52 ل ِعمرَان : ] (ن ْ
ُهْم ِمْن َأَحدٍ  : مرمَي ] (ُتُُِس ِمن ْ
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 ؟ملهم من أمس  أمسسسه : الوجود. ت ول يف الكالُ هل اإلمسساس: و معلاه فلمَّا وج  عيسى. قال  [98
الخبر أي  أحسست وهل ؟صاحبك أي هل رأيته أحسست علم ووجد في اللغة. قال : ويقال : هل (َأَحسَ )وقال الزجاج معنى 

 بالشيء إذا علمته وعرفته. َحْست ويقال .أحسست بمعنى أَحْست هل: قال ويقال  ؟هل عرفته وعلمته

 : هذا الخبر يريدون من أني تخبّرته وقال أبو زبيد  َحِسيت وقال الفراء تقول من أين

ال أ  ن الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياق مريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريَ

  
وس    ني بريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريهريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َواْنظُْر ِإىل ِإهِلَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه )منهم أحداً فيحذفون السين األولى. وكذلك في قوله :  أََحْستُ  قال وقد تقول العرب ما

 ألقيت الالم المتحركة وكانت فظللتم. (فِظلتم)وقرىء  [65الواقِعَة : ] (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ )وقال :  [97طه : ] (عاِكفاً 

ال َيْسَمُعوَن ): وَوْدت وَوِدْدت ، وَهْمت وَهَمْمت وقوله جّل وعّز :  َحَسْستو َحْست وقال لي المنذري : سمعت أبا العباس يقول
ُهْم ِمْن )الحركة وقوله :  الِحسُ و الَحِسيسووحركة تلّهبها  ِحسَّها أي ال يسمعون [102األنبيَاء : ] (َحِسيَسها َهْل ُتُُِس ِمن ْ

 معناه : هل تُبصر ، هل ترى. (َأَحدٍ 

 أحسستم ناقة صفتها كذا وكذا. ومعناه : هل أَِحّسواوقلت وسمعت العرب يقول ناشدهم لضواّل اإلبل إذا وقف على َحّي : أاََل 

 ناقة فجاءوا به على لفظ األمر.

ُهُم اْلُكْفرَ )وقال الليث في قوله :  من فالن ما ساءني أي رأيت. قال :  أحسست أي رأى. يقال : (فَ َلمَّا َأَحَس ِعيسى ِمن ْ

 : تَسمعه من الشيء يمر قريباً منك وال تراه. وأنشد في صفة باٍز  اْلَحِسيسو الِحسّ و

 تريريريريريريريريرى الريريريريريريريري ريريريريريريريريت الريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريرياق يريريريريريريريرييتريريريريريريريريلريريريريريريريرين مريريريريريريريريلريريريريريريريريه 

  
يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريومسريريريريريريريا   ن  ريريريريريريريعريريريريريريرين لريريريريريريريه مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريري 

  
 َسْوء أي بحال سيّئة وشدَّة. بِحسَّة قال ويقال : بات فالن [.102األنبياء : ] (ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسها)وقال هللا تعالى : 

لغير الليث وهللا  بحسة قلت : والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة بات فالن بِحيبة َسْوء ، وبِكينة َسْوء ، وبِبيئة سوء. ولم أسمع

 أعلم.

 .تحسيتهوالخبر  تحّسست: قال أبو عبيد  [87يوسف : ] (َّي َبِِنَّ اْذَهُبوا فَ َتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيهِ ):  وقوله

 وقال شمر : وتنّدسته مثله.

وال : : شبه التسّمع والتبّصر. قال : والتجّسس البحث عن العورة ، قاله في تفسيره قول هللا تعالى  التحّسس وقال أبو معاذ :

 َحِسيتو أَحْستهوالخبر  أحسست بمعنى واحد. قال ويقال تحسستهوثعلب عن ابن األعرابي : تنحست الخبر  [.12الحجرات : ]

 ا أََحْسُت وما حِسيت وما َحْسته أي لم أعرف منه شيئاً.بالخبر وم أحسست إذا عرفت منه َطَرفاً. وتقول ما َحْستو

 وقال األصمعي : يقال لسمك صغار تكون
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 ، وهو  ك َيفَّف. اَّ َساس  لبحرين
 أسنانه إذا تكّسرت وتحاتَّت. انحّست ويقال :

 : وأنشد 

ْرس  ك الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرمي الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  
 يف مريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ن املريريريريريريريريري

  
حريريريريريريريريريريريريّس   لريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريس  ريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوع وال مريريريريريريريريريريريري 

  
 الشؤم. الُحساس ثعلب عن ابن األعرابي :

 : وأنشد للراجز 

اس   رب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريك ذي مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رابريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريريريّز  ملريريريريريريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 بمعنى. حسحستهو: ذي شؤم. قال : وقال ابن األعرابي : يقال حشحشته النار  حساس ذي

 .َحْسحسته الجمر قلتأبو عبيد عن أبي زيد : إذا جعلت اللحم على 

 وقال األصمعي : هو أن تقِشر عنه الرماد بعد ما يخرج من الجمر.

. قال : الَحسَ  أبو العباس عن ابن األعرابي ألِزق  أصله.: : الشر ، واألس  الَحسّ  باألَّسِ

هحِ  وَعَسه. وقال أبو زيد مثله وزاد فيه من َحّسه وبَّسه ، ومن َحّسه أبو عبيد جاءنا بالمال من ه ، أي من حيث شاء. ّسِ  وبِّسِ

 .ُحَساس مثل الجذاذ من الشيء. وكسار الحجارة الصغار اْلُحَساسوالحيلة. قال  الَحسّ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : وقال الراجز يذكر حجر المنجنيق 

اس  ة مريريريريريريريريرين َرْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية اَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريّ يتريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ف  ملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريَ َّاس   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 اإلنسان خمس : وهي الطعم والشم والبصر والسمع واللمس. حواسو

ت بالقوم : أصابها الجراد أو البَْرد أو البرد ويقال آلخذن منك  محسوسة أْي سنون شداد ، وأرض َحَواسّ  وقال اللحياني : مرَّ

أي ما تحرك  تحسحس أو ببَّسِ أي بمشادة أو ِرْفق. ومثله : آلخذنه َهْوناً أو َعتْرسة ، ويقال اقتص من فالن فما بَحِس  الشيء

 وما تضّور.

ت مصدران وهما ِسَمن الشاة. يقال : الُسُحوحو الَسحّ  قال الليث :سح :  ً  هيو َسحَّ ً و تَِسّح َسّحا  بغير هاء. ساحّ  . وشاةُسُحوحا

 قال : وقال الخليل : هذا مما نحتج به أنه قول العرب فال نبتدع فيه شيئاً.

ت وقال األصمعي : ً  الشاة َسحَّ  إذا سِمنت. ُسُحوحةو تِسّح ُسُحوحا

ت ُسُحوحة ، وقد ساحّ  بضم السين ، وشاة تَُسحّ  الشاة سحت وقال اللحياني :  .ِسَحاح ، وغنم سحَّ

م وهو الذي انتهى ِسمناً. ساحٌ  وقال أبو سعد الكالبي : مهزول ، ثم ُمْنٍف إذا سمن قليالً ، ثم َشنُون ، ثم سمين ثم  ثم ُمتَرّطِ

ً  المطُر والدمع وهو َسحّ  وقال الليث :  وهو شدة انصبابه. يَُسّح َسّحا

ً  الماءُ  سحّ  وقال األصمعي :  المطُر والدمعُ  سحَ وسيحاً إذا جرى على وجه األرض.  ساح يسيحوإذا سال من فوق.  يُسّح سّحا

 ً ه ، وقد يَُسّح َسّحا ً  مائة سوط سحَّ  إذا َجلَده. يُسّحه سّحا

 الشاة سّحت أبو عبيد عن أبي عبيدة :



1002 

 

 .َيِسّح َسّحا   املاء سحّ و  ذا  له ،  س ح ومسةو  َتِسّح س ح ومسا  
: : سريع ، شبّه في سرعته بانصباب المطر. وسمعت البحرانيين يقولون لجنس من القَْسب  ِمَسحّ  فرسوقال الليث وغيره : 

 عريفجان وهو من أجور قَْسب رأيت بتيك البالد. ُسحّ  ، وبالنِبَاج عين يقال لها ُعَريِفجان تسقي نخالً كثيراً. ويقال لتمرها السُّحّ 

 ْحَسحي وَسَحاتي وَحَراي وَحَراتي وَعْقَوتِي وَعقَاتي.أبو عبيد عن األحمر : اذهب فال أرنّيك بسَ 

 :وأنشد  سحساح : سائلة ومطر ُمَسحِسحة أي بناحيته وساحته وطعنة بَسْحَسحه وقال ابن األعرابي يقال نزل فالن

   مسحِسحة تعلو ظهور األانمل 
 للهواء.واإليّار واللُوح والحاِلق  الَسَحاح سلمة عن الفراء قال هو

 : َعْرَصة المَحلَّة. السحسحة وقال الليث

 أي انصّب. منسحّ  إبط البعير َعَرقاً فهو انسحّ  ويقال

 ابب احلاء والزاي

 [ح ز]
 حز ، زح : مستعمالن في الثنائي والمكرر.

،  حززته َحّزاً  ويقال :أيضاً.  َحزّ  : قطع في اللحم غير بائن. والفَرض في العظم والعُوِد غير طائل الحزّ  قال الليث :حز : 

 : . وأنشد احتزازاً  واحتززته

ل الريريريريريريري ريريريريريريريت  مسريريريريريريريولريريريريريريريه و   عريريريريريريريبريريريريريريري   يريريريريريريريغريريريريريريريوَل  ريريريريريريريجريريريريريريري 

  
ر  ه اَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ املريريريريريريريذكريريريّ يريريريريريريريْ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريري  امسريريريتريريريّز عريريري 

  
؛ كأسنان الِمْنَجل. وربما كان في أطراف  الحزّ  كثرة التحزيزوموضعه. قال  الَمَحزّ وفجعل االحتزاز هاهنا قَْطع العنق ؛ 

 .تحزيز األسنان

 من لحم ، كّل هذا إذا قطع طوالً. ُحّزةوأبو عبيد عن األصمعي : أعطيته ِحْذية من لحم ، 

ة قال ويقال : ما به َوْذية ، وهو مثل  .ُحزَّ

 .«بُحّزته أخذ»وقال الليث : جاء في الحديث : 

ة وهو من السراويل قال ؛ يقال : أخذ بعُنُقه ، قال  وُحجزة ، والعُنُق عندي ُمشبّه به. ُحزَّ

 ، ونحو ذلك قال ابن السكيت. ُحّزة أبو حاتم عن األصمعي : تقول : ُحْجزة السراويل ، وال تقول :

 وُحْبَكته. ُحّزتهويقال : ُحجزته وُحْذلته : وروى أبو العباس عن ابن األعرابي 

، كأنها  َحَزازة ِهْبِرية في الرأس ، الواحدة:  الَحَزازوبَشفرة ثم تُفتل قال  تحزّ  ، الَحّزة بِسمة : موسوم محزوز وقال الليث : بعير

 نَُخالة. ونحو ذلك قال األصمعي.

 ما غلظ وصلب من َجلَد األرض ، مع إشراف قليل. الَحِزيز وقال ابن شميل :

ان وهي ، َحزيز قال : وإذا جلست في بطن الِمْربَد فما أشرف من أعاله  .الُحزَّ

 إاّل في أرض كثيرة الحصباء. الَحِزيز وال يكون ، إنما هي في َجلَد األرض. ُحّزان قال : وليس في الِقفَاف وال في الجبال
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 الغليظ من األرض المنقاُد.:  الَحِزيز وقال األصمعي وأبو عمرو :

 : وقال ابن الرقاع يصف ناقة 

َروراأب  ذا
َ

رقريريريريريريريريريريريريريريريريريريور املريريريريريريريريريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
زّان يف  ل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراب    غريريريريريريريريريريريريريريريرِق اَّريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : وقال زهير 

ْزن ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَزأب ال هريريريريريريريا يف اَّريريريريريريَ  هتريريريريريريوي تريريريريريريري  افريريريريريريعريريريريريري 

  
زّان   بريريريريريريريريهريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريِْ كريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  األكريريريريريريريريم و أكريريريريريريريريتريريريريريريريرياف يريريريريريريريريريَ

  
 .أِحّزة وثالثة ِحّزان والجميع من األرض : موضع كثرت حجارته ، وغلظت ، كأنها سكاكين. الَحِزيز وقال الليث :

 .َحَزازات : وجع في القلب من غيظ ونحوه. وتُجمع الَحَزازةوقال : 

 :بالتشديد قال الشماخ  َحّزاز قال ويقال :

 يف الص ر مَسزّاُّ من اللُو مسامز و   
 :وقال آخر 

 تب ى مسزاُّا  اللفوس كما هيا و   
از ابن األنباري في قولهم : في قلبي من الشيء  معناه : ُحرقة وحزن. َحزَّ

 : مثله. وأنشد  الحزازةو الَحزازوقال : 

  ذا كريريريريريريريريريريريريان أبريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريريريال مسريريريريريريريريريريريريزاُّأب

  
ْذب   لريريريريريو والريريريريريبريريريريريريريارد الريريريريريعريريريريريريريَ اَلل اَّريريريريري   فريريريريريريريأنريريريريريريريه اَّريريريريريَ

  
يأخذ على رأس الفؤاد  حّزاز وقال أبو الهيثم : سمعت أبا الحسن األعرابي يقول آلخر : أنت أثقل من الجائر ، وفسره فقال : هو

 يُكُره على ِغّب تَُخمة.

 .«القلوب حوازّ  اإلثم»وفي الحديث : 

 في القلب وحّك. َحزّ  قال الليث يعني ما

في الذراع حتى يُخلص إلى اللحم ويقطع الجلد بحّد  يُحزّ  واحد وهو أن الحازّ وأبو عبيد عن العَدَّبس الكناني قال : العََرك 

 الِكرِكرة.

 .حازّ  فيه قيل : به َحزّ  ألعرابي : إذا أثر فيه قيل : به ناكت ، فإذاوقال ابن ا

 .حازّ  وقال الليث : إذا أصاب المرفُق طَرف ِكْرِكرة البعير فقطعه قيل : به

 على كرم فالن أي يزيد عليه. يَُحزّ  : الزيادة على الشرف. يقال : ليس في القبيل أحد الَحزّ  وقال ابن األعرابي :

ة : الساعة. يقال أيّ  الَحّزة أبيهعمرو عن   :أتيتني قضيتك حقّك. وأنشد  َحزَّ

 أبريْله  لأل هاد مَسزَّأَب أَدَّعي و   
 أي أبنت لهم قولي حين اّدعيت إلى قومي فقلت : أنا فالن بن فالن.

 :من الرجال : الشديد على الَسْوق والقتال. وأنشد  الَحَزاز الليث

 زِق   فهي تريَفادى من مَسزَاُّ ذي مسَ 
 َحِزق ، وهو الشديد جذِب الرباط. حزاز أي من
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 وهذا كقولك : هذا ذو ُزْبٍد ، وأتانا ذو تمر.

 قلت : والمعنى هذا ُزْبٌد وأتانا تمر.

 وسمعت أعرابياً يقول : مرَّ بنا ذو َعْون ابن عدّي ، يريد : مرَّ بنا عون بن عدي. ومثله في كالمهم كثير.

 : الوقت والِحين. الَحزّ و: موضع بالسراة.  الَحزّ و: غامض من األرض ينقاد بين غليظين.  الَحزّ  وقال بعض العرب :
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 :وقال أبو ذؤيب 

 أبي مَسّز م الوأب يت  ع و  
 أي بأّي حين من الدهر.

 إذا كان كل واحد منهما ال يثق بصاحبه. ِحَزاز االستقصاء. وبينهما شركة:  المحاّزة وقال مبتكر األعرابي :

من فعل الرئيس في الحرب عند تعبئة  الحزحزةومن الرجال : الشديد على الَسْوق والقتال والعمل.  الَحَزاز وقال النضر :

 من أمرهم. َحَزاِحز الصفوف. وهو أن يقّدم هذا ويؤخر هذا يقال : هم في

 : وقال أبو كبير الهذلي 

ز زامسريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريوأ األبريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريال  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريَ

  
ع الريريريريريريريلريريريريريريريوامسريريريريريريريز يف   كريريريريريريريْ ف.هريريريريريريريَ ْومسريريريريريريريِ

َ
ا  املريريريريريريري لريريريريريريريَ  مريريريريريريري 

  
 والَمْوِحف : الَمْبرك بعينه. وذلك أن البعير الذي به النَُحاز يُترك في مناخه ال يثار حتى يبرأ أو يموت.

ة أبو زيد : من أمثالهم : ت حازَّ  فالحازة من ُكوعها يضرب عند اشتغال القوم بقول فالقوم مشغولون بأمورهم عن غيرها أي َحزَّ

 يه عن غيره.قد شغلها ما هي ف

د ،  ُزْحِزحَ  قال بعضهم [185آل ِعمَران : ] (َفَمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنَّةَ )قال هللا جّل وعّز : زح :  أي نُّحي وبُعِّ

 :فقال بعضهم : هذا مكرر من باب المعتّل. وأصله من زاح يِزيح إذا تأّخر. ومنه قول لَبِيد 

 م امي وَُّمَسْل   ُّاَ  عن م ل 
 هو مأخوذ من الَزْوح ، وهو الَسْوق الشديد. وكذلك الذَّْوح.: ومنه يقال : زاحت ِعلّته وأزحتها. وقيل 

ه وقال ابن دريد يقال  .َزْحَزحه إذا دفعه ، وكذلك زّحه يَزحُّ

 باب الحاء والطاء: عن المكان وتحزحزت بمعنى واحد  تزحزحت أبو عبيد عن األموي :

 [.حط ، طح : مستعمالن] [ح ط]

 َحطَّ  عنها. وإذا َطنِي البعيُر فالتزقت رئته بجنبه يقال : َحَطْطت : وضع األحمال عن الدواّب. تقول : الَحطّ  قال الليث :حط : 

 الرجُل عن جنب بعيره بساعده َدْلكاً على حيال الَطنَى ، حتى ينفصل عن الَجْنب.

 :الَحْدر من العُلُّو. وأنشد  الَحطّ و، قال :  َحطّ وعنه ،  َحطّ  تقول

   كجلم ود صخر مَس ّه السيل  من َعلي 
 .َحُطوط: والفعل الالزم االنحطاط. ويقال للَهبُوط 

 : في سيرها. وقال النابغة  َحّطت ، وقد َحُطوط : االعتماد على السير. وناقة الحطّ  وقال األصمعي :

ْرب   فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريَ ْ   ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك ذا  غريريريريريريريريريَ

  
وٌ  يف الريريريريريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريريريريريا  ون  مسريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريري   ُ وال جلريريريريريريريريريريريريريَ 

  
 : وقال األعشى 

هريريريريريريريا ه مريريريريريريلريريريريريريريا ريريريريريريِ   فريريريريريريال لريريريريريريعريريريريريريمريريريريريرير الريريريريريريريذي مسريريريريريريَ ريريريريريريريّ

  
ل   يريريريريريريري  يريريريريريق  لريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريبريريريريريريرياقريريريريرير الريريريريريغريريريريري  ِ ي وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريَْ

  
 أي اعتمدت. انحطتوفي سيرها  َحطَّت

 هللا عنك ِوْزَرك في الدعاء أي َخفّف عن ظهرك ما أثقله من َحطّ  يقال ذلك للنجيبة السَّريعَة. قال ذلك الليث. ويقال :
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 اإلُّْر.
 ذنوبنا عنّا. ُحطّ  أي حطةٌ  قولوا مسألتنا: قال : معناه  [58البَقََرة : ] (َوُقوُلوا ِحطَّة  ): وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز 

فوا هذا القول ِحّطة عنا ذنوبنا احُطط ة ، كأن قيل لهم : قولواكان َوْجهاً في العربي (ِحطَّةً )وكذلك القراءة. قال : ولو قرئت  . فحرَّ

اهم هللا به فاسقين. وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي أُمروا بها.  وجملة ما قالوا إنه أمر عظيم سمَّ

 هكذا أمروا. هذه حكاية ، (َوُقوُلوا ِحطَّة  )وأخبرني المنذري عن ابن فهم عن محمد ابن َساّلم عن يونس في قوله 

. فخالفوا إلى ِحطَّة أي هي (ِحطَّة  ): وقولوا ما أمرتم به : ـ  وهللا أعلمـ  يقال [58: البَقََرة ] (َوُقوُلوا ِحطَّة  )وقال الفراء في قوله 

 [.59البقرة : ] (فَ َبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قَ ْواًل َغْْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُمْ )كالم بالنَبَِطيَّة. فذلك قوله 

:  (َوُقوُلوا ِحطَّة  )قال : ُرّكعاً ،  [58البَقََرة : ] (َواْدُخُلوا اْلباَب ُسجَّداً )وروى َسِعيد بن ُجبَير عن ابن عباس في قوله : 

ن بني إسرائيل اآلية. وقال الليث : بلغنا أ (فَ َبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا)حنطة ، ودخلوا على أستاههم ، فذلك قوله : ، قالوا  مغفرة

هللا عنك ِوْزرك ،  َحطّ  قال : ويقال عنهم. فتُحطَّ  بها أوزارهم ، يستِحّطوا إنما قيل لهم ذلك كي (َوُقوُلوا ِحطَّة  )حين قيل لهم : 

 وال أنقض ظهرك.

 فقالوا حنطة َسَمقاثا أي ِحْنطة جيّدة. (ُقوُلوا ِحطَّة  )وقال ابن األعرابي : قيل لهم 

 عنكم خطاياكم ، وهي ال إله إاّل هللا. تحطّ  لمة بهاقال وقوله : أي ك

ً والسعُر  َحطّ  الفراء : وَكَسر وانكسر ، يريد فَتَر ، وقال : سعر مقطوط ، وقد قُطَّ السعُر وقَطَّ السعُر ، وقطَّ هللا  انحّط ُحطوطا

 الشَّعر إذا غال.

 : : بَثْرة تخرج في الوجه صغيرة تُقَيِّح وال تَْقرح ، وأنشد  الَحَطاطة وقال الليث :

 وجريريريريريريريريريه قريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوِ  أمريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف و 

  
ا   ْرن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريس لريريريرييريريريريس بريريريريريريريذي مسريريريريَ ريريريريريريريَ  كريريريري ريريريريَ

  
 .َحَطاطة يا: قال : وربما قالوا للجارية الصغيرة 

 : . وأنشد َحَطاطة : البثر ، الواحدة الَحَطاط وقال األصمعي :

 قريريريريريريريريريريريريريرياُ    عريريريريريريريريريريريريريريذراء يف الريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريا 

  
  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ريريريريريريريري ريريريريريريريريل قريريريريريريريريائريريريريريريريريم الريريريريريريريريف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريا  

  

    كفهّر اللون ذي مَس ا  

 وهو الَظبظاب والُجْدُجد. الَحَطاط وقال أبو زيد : األجرب العين الذي تَْبثُر عينه ويالزمها

 :المتن َمْحُدودة حِسنة وقال النابغة  محطوطة وقال الليث : جارية

     وطة املتلني غت مفاضة 
إلى غصن شجرة يابسة فقال بيده  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث جلس رسول هللا  وَحّت بمعنى واحد. حطّ  وقال أبو عمرو :

 َمعناه : وَحت ورقها. ورقها َحطّ و

 وافية. حطيطة عنه حطّ  ، يقال حطائط ، وتجمع الحطّ  من جملة الحساب فيُنقص منه ، اسم من يَُحطّ  : ما الحطيطةو
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ً  األديم بالِمحطّ  حطّ  من األدواِت قال ابن دريد : الِمحطّ و : وهو أن ينقشه به ويقال يصقل به األديم. وقال غيره  يحّطه حّطا

:  الُحُطط: أدوات النََطاعين والذين يجلّدون الدفاتر : حديدة معطوفة الطرف.أبو العباس عن ابن األعرابي قال من  الِمَحطّ 

 مراكد السفل.: أيضاً  الُحُططواألبدان الناعمة ، 

 : نقصان المرتبة. الِحّطة عمرو عن أبيه

 : : وأنشد  محطوط وأديم

بريريريريريريريريريري ي عريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريروق كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت وتريريريريريريريريريري 

  
رّاُّ   ة  ريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريّ ّ  أعريريريريريريريريريريريريريِ رو  ريريريريريريريريريريريريري َ ْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : : الصغير من الناس وغيرهم وأنشد  الُحطائط أبو عمرو

 اَّريريريريريري ريريريريريريريائريريريريريري و الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريخ مريريريريريري ريريريريريريريل الريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير و 

  
الريريريريريريريريريريريريريري و   بريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
 الريريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوأب األرامريريريريريريريريريريريريريريل املريريريريريريريريريريريريريري

  
 والكعب ِشدة العَْدو. الِحطاطوبُطائط يميس تحت الحائط ، يعنون الّذّرة  ُحَطائط ما: ويقول صبيان األعراب في أحاجيهم 

 من أسماء العرب. ِحّطانوالتيس. :  الِحطَّانو: األدرم.  الحطيط

ةو: أن يضع الرجل عقبه على شيء ثم يَْسَحُجه بها. قال :  الَطحّ  الليث :طح :  من الشاة : ُمؤّخر ِظْلفها ، وتحت الظلف  الِمَطحَّ

 ُعَظيم كالفَْلكة. الِمَطّحة في موضع

وقال أحمد بن يحيى : يقال لهنة مثل الفَْلكة  ق بباب فعالن وفعلى ، وهو الَسْحج.ملح:  الّطحّ  فعالن من طّحان وقال الكسائي :

ة تكون في ِرجل الشاة تسَحج بها األرض :  .الَمَطحَّ

ً  وقال ابن دريد : طححت الشيء الطُُّحج : الَمَساحج.: أبو العباس عن ابن األعرابي قال   :إذا بسطت وأنشد  َطّحا

حريريريريريريريريا  قريريريريريريريري  ركريريريريريريريريبريريريريريريريريْه مريريريريريريريريلريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريا   لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  
  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراب املريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريا 

  
 أي ما عليه شعرة. ِطْحِطحة أبو زيد : ما على رأسه

 وال ِطْحربة. ِطْحِطحة وقال اللحياني : أتانا وما عليه

 : : تفريق الشيء هالكاً ، وأنشد  الطَّْحَطحة وقال الليث :

ر  فريريريريريرييريريريريريريمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى انبريريريريريريريذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريري ريريريريريريريان َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 كضريريريريريريريريريريريريريريريريريوء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريس طريريريحريريري ريريريحريريريريريريريه الريريريغريريريروب  

  
 :ويروي بالخاء : طخطخهُ. وقال رؤبة 

   طح حه  ِذّي حبر م ْتأق 
وطهطه ، وكتكت ، وكدكد ، وكركر بمعنى : في َضِحكه. وطْخطخ  طحطح وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال يقال :

 واحد.

 ابب احلاء والدال

 [ح د]
 حّد ، دّح : مستعمالن.

 .َحّده بينها ، ومنتهى كل شيء َحدّ  الليث : فصل ما بين كل شيئينقال حد : 

 ُمّطلع. حد ، ولكل حدّ  الحرم. وفي الحديث في القرآن : لكل حرف حدودواألرضين ،  ُحُدود قلت : ومنه أُخذ
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 قيل : أراد لكل حرف منتهى له نهاية.
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حاد  فهو احتدّ والسيف  َحدَّ  سيف ، َوهو ما َدّق من َشْفرته ، ويقالال حدّ والسنان  كحد كل شيء َطَرف َشباتِه ، َحدّ  وقال الليث :

 .حديد فهو حّدة الرجل احتدوالرجُل ،  استحدّ و .أحددتهو،  حديد

 واستعان إذا َحلَق عانته. استحد إنما يقال استحدّ  ، ولم أسمع فيه احتدّ : الرجل وطيِشه  ِحّدة قلت : والمسموع في

هللا : هي األشياء التي بَيّن تحريمها وتحليلها ، وأمر أال يُتعّدى شيء منها ، فيُجاَوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه  حدودو

 منها.

نَى أو القذف أو تعاطى السرقة. حدّ والزاني  الَحّد َحدّ و  القاذف ونحوه مما يقام على من أتى الّزِ

للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها ، وأمر باالنتهاء عما نهى  حدود حّدها هللا ضربان ؛ ضرب منها فحدود قلت

وهو قطع يمينه في ربع ـ  السارق كحدّ  عنه منها ونهى عن تعّديها. والضرب الثاني عقوبات ُجعلت لمن َركب ما نهي عنه ،

 القاذف ثمانون جلدة. حدّ والمحَصن إذا َزنَى الرجم.  حدُّ وهو جلد مائة وتغريب عام ، الزاني البكر ، و كحدّ و، ـ  دينار فصاعداً 

 ألنها نهايات نهى هللا عن تعّديها. حدوداً  أي تمنع من إتيان ما ُجعلت عقوبات فيها. وسميت األولى تَُحد ألنها حدوداً  سميت

 أي ال توفّقه لإلصابة. احدده للرامي : اللهمالصرف عن الشيء من الخير والشّر. وتقول  الَحدّ  وقال الليث :

 فالناً عن الشّر أْي منعته. َحَددت وتقول :

 : ومنه قول النابغة 

  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريان  ذ قريريريريريريريريريال اإللريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريه 

  
لريريريريريريريريَ   ة فريريريريريريريريامسريريريريريريريري  دهريريريريريريريريا عريريريريريريريرين الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريم لريريريريريريريريلريريريريريريريريربيريريريريريريريريّ

  
 عن الخير. المحدود : الرجل الُحدّ  وقال الليث وغيره :

 لغير الليث. وهو مثل قولهم رجل ُجّد إذا كان مجدوداً. ُحدٌّ  ه رجلالمحروم. ولم أسمع في المحدود قلت :

 : الخمر والشراب صالبته وقال األعشى  حدّ  وقال الليث :

ّ هريريريريريريرياو   كريريريريريريريأس كعني الريريريريريريري يريريريريريريريك   ريريريريريريريريريريريريريريرير  مسريريريريريريريَ

  
 بريريريريفريريريريتريريريرييريريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ق والريريريريلريريريريواقريريريرييريريريريس ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب  

  
 :. وقال العجاج حدّ  بأس الرجل ونفاذه في نجدته ، يقال : إنه لذو الحدّ وقال 

   أُ كيف مس َّ م َضر الِ ْ َيم  
 .الحّداد معروف ، وصانعه الحديدو

 في يده. بحديدة ويقال : ضربه

 : الغضبة. الَحدَّة عمرو عن أبيه قال :

 بهم أي تحرش بهم. تحدَّد وقال أبو زيد :

 على زوجها ، وهو تسلُّبها على زوجها. َحدَّتو،  ُمِحدّ  أة على زوجها فهيالمر أحدَّت وقال الليث :

 .«أربعة أشهر وعشراً  تُحد على ميت أكثر من ثالثة أيام ، إال المرأة على زوجها ، فإنها يُِحدَّ  ال يحل ألحد أن»وفي الحديث : 

 المرأة على زوجها إحداد وقال أبو عبيد :
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 أنه مأ وذ من امللع ألَنا ق  م لعه من ذلك.تركها الزيلة ، ون رى 
 ، ألنه يمنع الناس من الدخول. َحدَّاد ومنه قيل للبواب :

 : وقال األعشى يصف الخمر والَخّمار 

 فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا وملريريريريريريريريريريا َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح ديريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا

  
ادهريريريريريريريريريريريريريريريا  ْونريريريريريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ     جريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .تِحّد ِحداداً و َحدَّت تُحدُّ و تُِحدُّ  المرأة أحدت والَجْونة : الخابية. يقال : يعني صاحبها الذي يحفظها ويمنعها.

 أي َمْعِزل. ُمْحتَدّ  وال َحَدد ما عن هذا األمر: أي عاصيته. ويقال  حاددته وقال الليث :

صرفه عن إذا  حّده يَُحّدهو. الحدّ  إذا ضربه حّده يَُحّدهو. َحّداً  إذا جعل بينه وبين صاحبه يَُحّد َحّداً  الرجل َحدَّ  وقال األصمعي :

 مثله. ُمَحدَّد فهي حدَّدهوإذا َشَحذه  إحداداً  السيف أحدَّ وفمعناه أنه أخذته عجلة وطيش.  حّد يِحدّ  أمر أراده. وأما

 .«االستحداد من العَْشر»وفي الحديث الذي جاء في َعْشر من الُسنَّة 

:  من سفر فأراد الناس أن يطرقوا النساء ليالً فقال الحديث اآلخر حين قَِدمَ  قال أبو عبيدة : االستحداد : َحْلق العانة ، ومنه

 ، أي تحلق عانتها. «الُمِغيبة تستحدّ وأمهلوا حتى تمتشط الشِعثة ، »

 يعني االستحالق بها. الحديدة قال أبو عبيد : وهو استفعال من

 وغيرها. بحديدة َشْفرة أحدّ  الرجل إذا استحدَّ  وقال األصمعي : يقال

 : أي َمْنع. وأنشد  َحَددٌ  صاحب السجن ، وذلك أنه يَمنع َمن فيه أن يخرج. ويقال : دون ذلك:  الَحدَّادوقال 

 ال تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ون  هلريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريت  ريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم 

  
َ دو     ن د عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريتريريريريريريريريريم فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريولريريريريريريريريريوا دونريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريَ

  
 فالن إذا كانت داره إلى جانب داره. حديد أي َمْنع. ويقال : فالن

فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم )قال : أي لسان الميزان. ويقال  [22ق : ] (فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديد  ): وقال ابن األعرابي في قول هللا جّل وعّز 
 أي فرأيُك اليوم نافذ. (َحِديد  

 .الَحّدادة وقال شمر يقال للمرأة :

 وال ُملتَّد ، أي ما لي منه بُّد. ُمْحتَدّ  وقال أبو زيد : يقال : ما لي منه بُّد وال

 : قبيلة في اليمن. ُحّدان وقال غيره :

 : َمعَاذ هللا. وقال الكميت : أن يكون كذا ، كقولك  َحدداً  ويقال :

ك فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا بريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ َ دا  أن يريريريريريريريريكريريريريريريريريون سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريا   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورا    يريريريريريريريريريريريريريريريريّ ا أو  ريريريريريريريريريريريريريريريري َ  َو ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه وتدسُّه حتى يلزق. وقال أبو النجم : شبه الَدّس ، تضع شيئاً على األر الَدحَ  قال الليث :دح :   :ض ، تُدحُّ

   بيتا   ِفّيا  يف ال ريَرى م مسومسا 
 .الَدحّ  ونحو ذلك قال أبو عمرو في

ً  وقال غيره : ه : موّسعاً ، وقد مدحوحا  أي وسَّعه ، يعني قُتْرة الصائد. دحَّ

ً  َدحّ  وقال شمر : بطنُه إذا  اندحّ  وَدَحاه يدحوه إذا دفعه وَرَمى به ، كما قالوا : عراه وعرَّ إذا أتاه. ويقال : يَُدّحه َدّحا فالن فالنا

 في الثرى بيتاً إذا َدحّ واتسع. 
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 وسَّعه.
ً  وأنشد بيت أبي النجم. وقال :  : أي ُمَسًوى. وقال نَْهَشل  مدحوحا

ه الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  يريريريريريريُو رأيريريريريريريتريريريريريريريه  بريريريريريريريْ  فريريريريريريريذلريريريريريريريك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريبريريريريريريريا   ريريريريريريريائريريلريريريريريريريه   ا  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر مريريلريريريريريريري مسريريريريريريريّ  عريريلريريى اَّريري جريريْ

  
ً  األرض كألً  اندّحت: : األرضون الممتّدة. ويقال  الدُُّحح: أبو العباس عن ابن األعرابي قال  إذا اتَّسعت بالكأل. قال :  انِدحاحا

ً  خواِصر الماشية اندّحتو  .ُمْنَدحّ  الحديث : كان ألسامة بطنفي وبطن الرُجل.  اندحّ وإذا تفتّقت من أكل البقل ،  اندحاحا

ً  وقال أبو عمرو : ها يَُدّحها َدّحا  إذا نكحها. َدحَّ

ً  وحكى الفراء : تقول العرب :  مّحاً يريدون : دعها معها. دّحا

 : الرجل القصير. وكان قاله بالذال ثم رجع إلى الدال وهو الصحيح. الَدْحَداح أبو عبيد عن أبي عمرو

 : من الرجال والنساء : المستدير الململَم ، وأنشد  الَدحداحةو،  داحالَدحْ  وقال الليث :

 أغريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِك أنريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رجريريريريريريريريريريريريريريريريريريل قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت

  
يريريريريريريريريريريس و د مسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِ مسريريريريريريريريريرية   مريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريريريِك عريريريريريريريريريريَ

  

 ابب احلاء والتاء

 [ح ت]
 حت ، تح ، تحت : مستعملة.

 : منه وأنشد  تحاتّ  كل شيء : ما ُحتَاتو: فَْركك الشيء اليابس عن الثوب ونحوه.  الَحتّ  قال الليث :حت : 

رِيريريريريريريريريريريرير أراكريريريريريريريريريريرية   ريريريريريريريريريريريّه بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرنريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريفريريرييريريريهريريريريريريريا  ذا الريريريغصريريريريريريريريريريريريريريريريرين طريريريريريريرياهلريريريريريريرياو    تريريريعريريري ريريريو بريريرييتريريريِ

  
 ال يبلغ النحت. الحتّ وقال : 

 .أحتات إذا كان جواداً وجمعه َحتٌ  أبو عبيد عن أبي عمرو األصمعي : فرس

 ، يعني ارددهم. يا سعد فِداك أبي وأّمي احتُتْهم أنه قال لسعد يوم أُحد : وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

ت هذه اللفظة فهي مأخوذة من  الشيء وهو قَشره شيئاً بعد شيء وحُكه. حتّ  قلت : إن صحَّ

يه  .«ولو بِضْلع ُحتّيه»فقال لها :  وقد روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال المرأة سألته عن الدم يصيب ثوبها ومعناه ُحّكِ

 شعُره عن رأسه ، وانحّص إذا تساقط. انحتّ  وأزيليه. ويقال :

ل ضربه ،  َحتَّهو: القَشرة.  الَحتَّة عمرو عن أبيه : العجلة في كل  .الَحتّ ومائة درهم إذا نقده بالعََجلة.  حتّهومائة سوط إذا عجَّ

 شيء.

وقال  : منثار. ِمحتات من النخل : التي يتناثر بُسرها ، وهي شجرة الَحتُوتوفتّاً بتًّا إذا اْستَأَْصْلتَهم.  حتًّا تركتهموقال شمر : 

في  لحتىو وتجيء بمعنى إلى. وأجمعوا أن اإلمالة فيها غير مستقيم. وكذلك في على. تجيء لوقت منتظر. حتى النحويون :

 ، وليس هذا المكان موضعاً الستقصاء تفسيرها.األسماء واألفعال أعمال مختلفة 
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ج عليه ؛  وهو الفراغ من الشيء ، مثل َشتّى من الَشّت. الحتّ  فَْعلَى من حتى وقال بعضهم : قلت : وليس هذا القول مّما يُعَرَّ

 كانت اإلمالة جائزة ، ولكنها حرف أداة وليست باسم وال فعل. الحت ألنها لو كانت فَْعلى من

 : قال والضلع : العُود. وأنشد  .«بِضْلع ُحتيّة»القَْشر. وفي الحديث  الَحتّ  باس عن ابن األعرابي قال :أبو الع

 مريريريريريريريا أ ريريريريريريريذا الريريريريريريري يريريريريريوان مسريريريريريىت تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريلريريريريريكريريريريريريرياو 

  
 مسريريريريريريريريّه األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريبريريريريريريريريان غريريريريريريريريلريريريريريريريريا ريريريريريريريرياو ُّمريريريريريريريرياان   

  
 : قشر وحك. تصعلكا : افتقرا. حت

 وحسن.تشبيهاً بشيء لجاز  تحتحه قال الليث : لو جاء في الحكايةتح : 

 ، ويهلك الوعول. التحوت ال تقوم الساعة حتى يظهر»في الحديث : ونقيض فوق.  تحتوقال : تحت : 

 والوعول : األشراف.: أقدام الناس ال يُؤبه لهم. وهم الِسفَل واألنذال  تحت : الذين كانوا التحوتو

 ابب احلاء والظاء

 [ح ظ]
 [الحظ  ]: استعمل منه : الحّظ 

 الحظّ  وِقسم من الفضل. قال : ولم أسمع من َحظّ  . وفالن ذوحظوظ : النصيب من الفضل والخير ، وجمعه الحظّ  قال الليث :

. وتلك النون عندهم ُغنّة ، ولكنهم يجعلونها الحظوظ فِْعالً. قال : وناس من أهل ِحْمص يقولون : َحْنظ ، فإذا جمعوا رجعوا إلى

 أُتُْرْنجة.: ي المشدد ؛ نحو الُرّز يقولون : ُرْنز ، ونحو أُتُْرّجة يقولون أصلية. وإنما يجري هذا اللفظ على ألسنتهم ف

جديد إذا  حظيظ فعل جاء عن العرب وإن لم يعرفه الليث ولم يسمعه. قال أبو زيد فيما روى عنه أبو عبيد : رجل للحظّ  قلت :

 من فالن وأجّد منه. أحظَّ  ويقال : فالن: ومجدود. قال  محظوظ من الرزق. قال أبو عبيد : وقال أبو عمرو : رجل حظّ  كان ذا

ً  في األمر فأنا َحِظظت قال : وقال أبو زيد : يقال  ممدود ، وليس بقياس. حظاءٌ و حظوظو الحظ أَُحظٌّ  . وجمعأحّظ حّظا

 منقوص وأصله َحّظ.بهم ويِجدُّون بهم قال : وواحد األحظاء َحٍظ  يحظون وقال أبو الهيثم فيما كتبه البن بزرج يقال هم

 الغنِّي الموِسر.:  الَحِظيظ وروى سلمة عن الفراء قال :

 على مثال فُعل. الُحَظظ ، وقال غيره : الُحظُّ  أبو عبيد عن اليزيدي : هو

 قال شمر وهو الُحُدل.

 ابب احلاء والذال

 ح ذ]
 [.استعمل منه : حذ ، ذح

يسّمى به الشيء الذي ال يتعلّق به شيء.  األحذّ و من غير فعل. األَحذّ  : مصدر الَحَذذو المستأصل.. القطع الَحذّ  قال الليث :حذ : 

: اسم عروض من أعاريض الشعر ، وهو ما كان من الكامل قد حذف من آخره وتِد تاّم ، يكون  األحذّ و. أََحذّ  والقلب يسمى

 صدره ثالثة أجزاء متفاعلن ، وآخره
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ان وال ريريالريريث قريري  مسريريذف ملريريه علن وب يريريه يف ال ريريافيريرية م َتفريريا ، فجعلريريه َفِعلن أو فْعلن  فيفريرية ك ول  جزءان اتمريريّ
 ضاىبء.

مريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريا كريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريرياأب وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريري ريريريريريريريريا   الَّ كريريريريريريريري 

  
ر   بريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريه ويريريريريريريريريريريريريريريِ ْه  لريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ  ج بريريريريريريريريريريريريريريني لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وكقوله 

ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا ومريريريريريريريريريؤاُِّراو  رِمريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريري 

  
رّ و   راء والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
، فلم يبق منها إاّل ُصبَابة كُصبابة  حّذاء وفي حديث ُعتْبة بن َغْزوان أنه خطب الناس فقال : إن الدنيا قد آذنت بُصْرم ، وولّت

 اإلناء.

 َحذّاء هي السريعة الخفيفة التي قد انقطع آخرها. ومنه قيل للقطاة : َحذّاء ولّت: قال أبو عبيد : قال أبو عمرو وغيره قوله 

 : لقصر َذنَبها مع خفّتها. قال النابغة يصف القََطا 

اء مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية ّذاء مريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريرأب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريَ  لريريريلريريريمريريريريريريرياء يف الريريريلريريريحريريري  ْوطريريريريريريرية عريريريَ  ر مريريريلريريريهريريريريريريريا نريريريريَ

  
 .أَحذّ  قال : ومن هذا قيل للحمار القصير الَذنَب :

إذا كان  أََحذّ  أي سريعة ، وأمر حذّاء : اإلسراع في الكالم والفَعال ، ومنه قوله : الدنيا ولّت الَحذّ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 قاطعاً سريعاً.

 : سائرة ال عيب فيها. َحذّاء لّق بها شيء ، وقصيدة: ماضية ال يتع َحذّاء وقال الليث : الدنيا ولّت

 : أي بأمور منَكرة. وقال الِطِرّماح  ُحذّ  أي شديد منَكر ، وجئتنا بخطوب أَحذّ  شمر : أمر

ّذ ذا  ربريريريريريريريريريريريرية ور اَّريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي األ مريريريريريريريريريريريري 

  
ْزرا  و بريريريريريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريّ  يف لريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :: الخفيف. وقال في قوله  األحذّ  من أُحذ سريع ،:  حذحاذ أي بقربها قَْلباً ذا إربة. وقََربَ 

   فزار   أمسذَّ يِ  ال مي  
 اليّد ، فأضاف إلى القميص لحاجته ، أراد خفّة يده في السرقة. أحذ أراد :

 ، ثم رجع إلى الدال. وهو الصحيح. َذْحَذاح القصار من الرجال واحدهم:  الذحاذح قال أبو عبيد قال أبو عمرو :ذح : 

 والثاءابب احلاء 

 [ح ث]
 حث ، ثح : مستعمالن.

 حثثت: إيّاكم. ويقال  ِحثِيثاهواقبلوا ِدلِّيلَي ربّكم ، : االسم نفسه. يقال  الِحثّيثَىو: اإلعجال في االتّصال  الَحثّ  قال الليث :حث : 

 ً  في موضع َحثيث ، وامرأة حاثّة في موضع َحثيث ، وامرأة ِحثاث جاّد سريع ، وقوم .حثيث محثوث ، وهو فاْحتَثَ  فالنا

 : وقال األعشى  محثوثة

وا  تريريريريريريريريريريريري ّ  مسريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريأن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْم   ّي َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه أََُّْرقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 شبه الفرس في السرعة بالبازي.
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 أي ال يلزق بعضه ببعض. ُحثّ وثعلب عن ابن األعرابي : جاءنا بتمر فَذّ ، وفَّض ، 

 : اضطراب البرق في السحاب ، الَحثَْحثة: و: السريع. قال  الَحثُوث وقال الليث
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 وانتخال امل ر أو ال لج.
 ، وَحذحاذ ، وقَْسقَاس : كل ذلك السَّْير الذي ال وتيرة فيه. حثحاث أبو عبيد عن األصمعي : ِخْمس

ب أي شديد. ويقال  حثحاث عمرو عن أبيه قََرب أي ما ذقت نوماً ، قاله أبو  ِحثَاثا وال َحثَاثا ما ذقت: وثحثاح وحذحاذ وُمنَّحِ

 عبيد وغيره.

ذلك األمر أي حركوه.  حثِحثوا السريع يقال ::  الُحثحوثوعند تأكيد السهر. قال  ِحثاثا وقال زيد بن كثوة : ما جعلت في عيني

 َحثّثَ و .: غير ملثوث ُحثّ  : المدقوق من كل شيء. وسويق الُحثوذو حركة دائمة. قال : وفَضفاض  َحثحاث قال : وحيَّة

 الرجُل إذا نام ، قاله أبو عمرو.

 :: صوت فيه بُّحة عند اللهاة وأنشد  الثحثحة قال الليث :ثح : 

   أبح م حِ ح َصِحل الةحيج 
 وقال أبو عمرو : قرب ثحثاح : شديد مثل حثحاث.

 ابب احلاء والراء

 [ح ر]
 حر ، رح ، حرح : مستعمالت.

الشمس. أبو  الَحُرور َحرّ و. يَِحّر َحّراً  النهاُر وهو َحرّ  نقيض البارد. وتقول ::  الحارّ ونقيض البرد ،  الَحرّ  قال الليث :حر : 

 ال غير. الحّرية من َحِررت تََحرّ  النهار. وقد حر إذا اشتدّ  َحِررت تََحرّ و تَِحرّ  يا يوم َحَررت عبيد عن الكسائي :

 إذا سُخن ماء أو غيره. َحّر يَِحرّ وإذا َعتَق  حر يََحرّ  وقال ابن األعرابي :

 : بالليل وقد تكون بالنهار وأنشد  الَحُروروأبو عبيد عن أبي عبيدة : الَسُموم : الريح الحاّدة بالنهار ، وقد تكون بالليل 

 نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريريريريع اَّريريريريريريريريريريريريريريريريرورو 

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريا كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرق اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير 

  
 : عطشان ، وامرأة َحّران . وهو يُْبس الكبد عند العطش أو الحزن ورجلالَحَرر ومصدره تََحرُّ ِحّرة كبده ، وهي َحّرت الليث :

 تحت الِقّرة : يريد العطش مع البرد. الِحّرة : عطشى. ويدعو الرجل على صاحبه فيقول : سلَّط هللا عليه َحّرى

، وزاد شمر فقال  الُحُروريّةو الُحّرية بيّن رّ حُ  يَّران َجّران. قال ويقال حّران ياّر جاّر ، وهو حارّ  أبو عبيد عن الكسائي : شيء

 : أيضاً. وأنشد  الَحُروريّةوبفتح الحاء  الحرار : وبيّن

 فريريريريريريريريمريريريريريريريريا ر ّد تريريريريريريريريزويريريريريريريريريج عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريادأب

  
رَاِر عريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريق و    ال ر ّد مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريَ

  
 قال شمر : سمعت هذا البيت من ِشيْخ من باهلة ، وما علمت أن أحداً جاء به.

 : البثرة الصغيرة. الَحّرة عمرو عن أبيه ، قال :

 : ُحرقة في طعم أو في القلب من التوّجع. الحرارة وقال الليث :

 : أيضاً بالراء والواو. وقال الفرزدق يصف نساء ُسبِين  حرارةووقال ابن شميل : الفُلفل له َحَراوة 

لريريريريريريريريري او  ريريريريريريريريريرجريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   ْ  أبريريريريريريريريري يريريريريريريريريرين جمريريريريريريريريريِ

  
ر  و   فريريريريريْ بريريريريريريرية الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريالريريريريريريريه عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريرين املريريريريريكريريريريريتريريريريريَّ
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في صدورهن. قال : والِمْجلد : الِمئاَْلةُ والمكتَّبة : السهام التي أُجيلت عليهن حين اقتُِسْمن  حرارة يجدن محرورات أي حريرات

 وأسهم عليهّن.

 من الدقيق ، والخزيرة من النُخالة. الحريرة: دقيق يطبخ بلبن. وقال شمر  الَحريرةو: ثياب من إبريسم. قال  الحرير الليث :

 ثم الَحُسّو. الَحِرير ثعلب عن ابن األعرابي قال هي العصيدة ثم النَِجيرة ثم

ون  الَحّرة الليث :  .الِحَرارو: أرض ذات حجارة سود نَِخرة ؛ كأنما أُحرقت بالنار. والجميع الَحّرات واإلَحرُّ

 ي أُلبستها حجارة سود.: األرض الت الَحّرة أبو عبيد عن األصمعي :

: األرض مسيرة ليلتين سريعتين أو ثالث فيها حجارة ، أمثال البُروك ، كأنما ُشيِّطت بالنار ، وما  الَحّرة وقال ابن شميل :

 تحتها أرض غليظة من قاع ليس بأسود ، وإنما سّودها كثرة حجارتها وتدانيها.

س. قال  حّرةوالنار ،  حّرةوليلى ؛  َحّرةوقِم ، وا َحّرة ذوات َعَدد ، منها ِحرار وقال شمر : هي ةوَغالَّ النار لبني ُسلَيم وهي  َحرَّ

 : تسّمى أّم َصبَّار وأنشد 

 لريريريريريريري ن غريريريريريريري وأب مسىت اسريريريريريريريريريريريريريريتغريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري هم 

  
لريريريريريريريريريريريريريريريو ممريريريريريريريريريريريريريريريّزق   س و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  حبريريريريريريريريريريريريريريريرأب غريريريريريريريريريريريريريريريالَّ

  
 الرجالء : الصلبة الشديدة : وقال غيره هي التي أعالها سود وأسفلها بيض. الَحّرة وقال شمر : قال ابن األعرابي :

 مستديرة فإذا كان منها شيء مستطيالً ليس بواسع فذلك الُكراع. الَحّرة وقال أبو عمرو : تكون

 فرخ الحمام. الُحرّ  وقال الليث :

 : الذكر من القََمارّي. ُحرّ  وقال أبو عبيد : ساق

 فرخها. ُحرٌّ والساق الحمام : قال بعضهم  رّ حُ  وقال شمر في ساق

 : ذكر الحمام. ُحرّ  ثعلب عن ابن األعرابي : ساق

 لحن الحمامة. ُحرّ  وقال أبو عدنان : يعنون بساق

 صوت القُْمِرّي. حر . ويقال : ساقُحرّ : وقال شمر : يقال لهذا الطائر الذي يقال له بالعراق باذنجان ألصغر ما يكون جثة 

 َحرّ  بفتح الحاء ألنه إذا هدر كأنه ساق حر بفتح الحاء. قال وهو طائر تسّميه العرب ساق َحرّ  ورواه أبو عدنان : ساققال : 

 : قال : والرواية الصحيحة في شعر حميد 

 مريريريريريريريريا هريريريريريريريرياج هريريريريريريريريذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  اّل محريريريريريريريريامريريريريريريريريه و 

  
ّر يف محريريريريريريريريرياُ تريريريريريريريريريرمنريريريريريريريريريا   دعريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق مسريريريريريريريريريَ

  
 : : ولد الحيَّة اللطيفة في قول الطرماح  الُحرّ  الليث

لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريويف جريريريريريريريريريريريريريريوف انمريريريريريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   مريريريريريريريريريريريريريري 

  
اَلُ   ّر بريريريريريريريريريريريريني السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريواء اَّريريريريريريريريريريريري 

  
هاهنا الصقر.  الحر في هذا البيت الحيَّة ، وقال الُحرّ  زعموا أنه األبيض. قال وأنكر ابن األعرابي أن يكون الُحرّ  وقال شمر :

 ل مثل قول ابن األعرابي.وسألت عنه أعرابياً فصيحاً يماِميّاً فقا

 : ُرَطب األََزاِذ. الُحرّ والجاّن من الحيات. :  الُحرّ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :
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ةووجهه.  ُحرَّ  خّد الرجل. ومنه يقال لطم الُحرّ و: كل شيء فاخر جيّد من ِشْعر أو غيره قال :  الُحرّ و  : الَوْجنة. الُحرَّ

ما بدا من : الوجه  ُحرّ ومن كل شيء أعتقه.  الُحرومن الناس : خيارهم وأفاضلهم. قال  الُحرّ و: نقيض العبد. قال  الُحرّ  الليث :

 :الِذْفَرى : موضع مجاِل القُْرط وأنشد  ُحّرةوالوجنة. 

   يف   َةَةاَوْي مس رَّأب التحرير 
 : : الكريمة من النساء. وقال األعشى  الُحّرةوالرمل والرملة الطيّبة.  الُحّرةو الُحرّ والِذْفَرى. قال  ُحّرة يعني

  ّ ْرتريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريرية األانمريريريريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريْ رأب طريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريري 

  
اَلل   ه  ريريريريريريريريريريريريريريِ امريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريُّ خريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 البقول ما يؤكل غير مطبوخ. أحرارونقيض األمة.  الحرةوقال : 

 البقول : ما َرّق منها وَرُطب ، وذكورها : ما غلظ منها وَخُشن. أحرار وقال : أبو الهيثم

 : : ولد الظبي في قول طرفة  الُحرّ  وقال الليث :

َوى  فريريريريريريريريريرياف  فريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ  بريريريريريريريريريريني أكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياف   ريريريريريريريريريري 

  
رّ   ف مسريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ لريريريريريريريريو لريريريريريريريريَر ريريريريريريريريْ  الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِ ِزٌف  ريريريريريريريريَ   ريريريريريريريري ْ

  
 : : الفعل الحسن في قوله  الُحرّ وقال : 

ِك داء دا ريريريريريريريريريريريريريريال  ال يريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
رَّ لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس هريريريريريريريريريريريذا مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكِ     مريريريريريريريريريريرياِوّي حبريريريريريريريريريريري 

  
 أي بفعل حسن.

 : قلت : وأّما قول امرىء القيس 

 لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرك مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا    أهريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه حبريريريريريريريريرير

  
رْ و    ال مريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  فريريريريريريريرييريريريريريريريريأتريريريريريريريرييريريريريريريريري  بريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
والمعنى أن قلبه ينبو عن أهله ، ويصبو إلى غير  : بكريم ؛ ألنه ال يصير وال يكفُّ عن هواه. بُحرَّ  إلى أهله أي إلى صاحبه

 فليس هو بكريم في فعله.أهله ، 

ةٍ  الليث : يقال لليلة التي تُزّف فيها المرأة إلى زوجها ، فال يقدر فيها على افتضاضها : ليلة  : . وقال النابغة يصف نساء ُحرَّ

رَّأب س مريريريريريريريريريريريوانريريريريريريريريريريريع كريريريريريريريريريريريلَّ لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِة مسريريريريريريريريريريري   مشريريريريريريريريريريري  

  
لريريريريريريريريريفريريريريريريريريرين ظريريريريريريريريرينَّ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريش املريريريريريريريريريغريريريريريريريريرييريريريريريريريريريار   خيريريريريريريريريري 

  
 تي ُزفّت إليه فهي ليلة َشْيبَاَء.وقال غير الليث : فإن افتضَّها زوجها في الليلة ال

ان من الخوارج وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم  الَحُروِريَّة : موضع بظاهر الكوفة ، إليها نسبت َحُروَراءوبلد معروف.  َحرَّ

 حين خالفوا عليّاً رضى هللا عنه.

 .َحُروراء قلت : ورأيت بالدهناء رملة َوْعثة يقال لها : رملة

قال أبو إسحاق : هذا قول امرأة  [35آل ِعمَران : ] (ِإِن ِ َنَذْرُت َلَك ما يف َبْطِِن َُمَرَّرًا فَ تَ َقبَّْل ِمِنِ  ) وعّز : وقال هللا جلّ 

أي جعلته خادماً يخدم في متعبّداتنا فكان ذلك جائزاً لهم. وكان على  (ِإِن ِ َنَذْرُت َلَك ما يف َبْطِِن َُمَرَّراً )عمران. ومعنى 

دهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم. فكان الرجل ينِذر في ولده أن يكون خادماً في متعبّدهم ولعُبَّادهم. ولم يكن ذلك النذر في أوال

ا ولدت امرأة عمران مريم  النساء ، إنما كان ذلك في الذكور. فلمَّ
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ْعُتها أُنْثى) ل هللا تعا  من ا    يف مرمي ِلما ، وليس األن ى ممَّن يصريريريريريريريريريريريريلح لللذر فجع (قاَلْت : َربِ  ِإِن ِ َوض         َ
نٍ ): أراده من أمر عيسريريريريريى أن جعلها مت بَّلة يف اللذر. ف ال هللا تعا   ا ِبَقُبوٍل َحس   َ  ل ِعمرَان : ] (فَ تَ َقب ََّلها َرِبُّ

ا احملرَّر وقال الليث : [.37 أي جعله نذيرأب يف  مسرَّره : اللذيرأب. وكانه بلو  سريريريريريريريريريريريرائيل  ذا و ل  ألمس هم ول  ر َّ
 :  مة الكليسة ما عاش ، ال يسعه يف ديلهم غت  ذلك. وقول عل أب 
   جاد  عليه كل ِبكر مسرأب 

 أراد كل سحابة غزيرة المطر كريمة.

 الكتابة : إقامة حروفها ، وإصالح الَسقَط. تحرير وقال الليث :

 .الحرة حرائر ويجمع الحر أحراراً  الحساب إثباته مستوياً ، ال َغلَت فيه وال َسقَط وال محو. ويجمع تحريروقلت : 

 : : زجر المعَز. وأنشد  الَحرُّ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

رِّ  ِه وقريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريريريريَ    رِّ   أمريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

   عم ا على جانبها األَْيسّر 

 قال والَحْيه : زجر الضأن.

المرأة إذا أصْبَت ذلك  َحَرْحتُ  وقد .أحراح ، وجمعه ِحْرح أخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال : الِحُر في األصلحرح : 

قال : واستثقلت العرب حاء قبلها حرف ساكن فحذفوها وشّددوا الراء. َوَروى  .األحراح يحبّ :  َحِرح المكان منها. قال : ورجل

ابن هانىء عن أبي زيد أنه قال : من أمثالهم احمل ِحَرك أودع ، قالتها امرأة أَدلّت على زوجها عند الرحيل ، تحثّه على حملها 

 : ولو شاءت لركبت. وأنشد 

َره   كريريريريريريريريريريريريريريريريريل امريريريريريريريريريريريريريريريريريرىء حيريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوده وأمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريره  

  

 الةعرا  امللفذا  مةفره و 

ة  ة : ثعلب عن ابن األعرابي قال : الَحرَّ  البثرة الصغيرة.: الظلمة الكبيرة. وقال أبو عمرو : الَحرَّ

وقال ابن األعرابي : الَحّرة : العذاب الموجع. قال : والحّرة : حرارة في الحلق ، فإن زادت فهي الَحْرَوة ثم الثحثحة ، ثم الَجأُز 

 الَشَرق ، ثم الفُئُوق ، ثم الَجَرض ، ثم العَْسف ، وهي عند خروج الروح.ثم 

 : قال ويقال : َحّر إذا سخن ، وَحّر إذا َعتَق وُحّريَة العرب أشرافهم. وقال ذو الرّمة 

ق بريريريريريريريريعريريريريريريريري   ريريريريريريريريوف  بريريريريريريريريَّ ا  وطريريريريريريريريَ يريريريريريريريريّ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار مسريريريريريريريريَ

  
زا    رّيريريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرب اهلريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريريري 

  
 َسالى. ويقال : أراد الُهزالى بغير إمالة.أي على أشرافهم. قال والُهزالَى مثل الكُ 

 ويقال هو من ُحّريّة قومه أي من خالصهم. وأرض ُحّريّة : رملية لينة.

 والُحّران : السوادان في أعلى األذنين.

القدمين. ويستحّب أن يكون  رّحاء من الرجال : الذي يستوي باطُن قدمه ، حتى يمّس جميعُه األرض. وامرأة األَرحّ رح : 

 الرجل خميص األخمصين ، والمرأة كذلك.

 .أََرحّ  : اْنبَساط الحافر ، وِعَرض القدم وكل شيء كذلك فهو الَرَحح وقال الليث :
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 : وقال األعشى 

 فريريريريريريلريريريريريريو أن عريريريريريريّز الريريريريريريلريريريريريريرياس يف رأس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريرأب

  
 مريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريرية تريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريي األرّ  املريريريريريريريريخريريريريريريريريّ مريريريريريريريريا 

  
 بانبساط أظالفه.: الوعل ، وصفه  باألرحّ  أراد

 :: الحافر العريض ، والمصرور : المنقبض. وكالهما عيب وأنشد  األرحّ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

   ال َرمَسح فيها وال اص رار 
 يعني : ال فيه ِعَرض مفرط ، وال انقباض وضيق ولكنه َوأب بقدر محمود.

 : اسم واد عريض في بالد قيس. َرْحَرحان

َجت قوائمها لتبول. ترحرحت وقال الليث :  الفرس إذا فحَّ

 عريضة ليست بقعيرة.:  َرّحاء : منبسط ال قعر له. وكذلك كّل إناء نحوه. وجفنة رحراح وقال غيره : َطْست

 ورهرهان. رحرحانو، وَرْهَرهٌ  َرْحَرحو رحراح عمرو عن أبيه : إناء

 .وهي المنبسطة في سعة:  رحرحانيّةو َرْحَرح وقال أبو خيرة : قصعة

بالشيء  رحرح قال وَعّرض لي فالن تعريضاً إذا .الرحراح الرجُل إذا لم يبالغ قعر ما يريد ، كاإلناء َرْحَرح وقال األصمعي :

 ولم يبيّن.

 رحرحتَ  الَحيّة إذا تطّوت. ويقال : الَرّحةو : واسعة. رّحاء الجفان الواسعة. وِكْرِكرة:  الُرُحح ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 عنه إذا سترَت دونه. وهللا أعلم.

 ابب احلاء والَّلم

 [ح ل]
 مستعمالت.:  (لحح ، حلحل ، لحلح)حل ، لح ، 

: نقيض المرتَحل.  الَمَحلو. قال : وهو نقيض. االرتحال. بمحلَّة وذلك نزول القوم: ُحلوالً  حل يَُحلّ  قال الليث : تقول :حل : 

 : شد بيت األعشى وأن

ال  و ّن مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال   ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
الو   هريريريريريريريريَ ر مريريريريريريريريا مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريَ   ن يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريْ

  
قال الليث : قلت للخليل : أليس تزعم أن العرب العاربة ال تقول : إن رجالً في الدار ، ال تبدأ بالنكرة ، ولكنها تقول : إن في 

الدار رجالً. قال : ليس هذا على قياس ما تقول ، هذا حكاية سمعها رجل من رجل : إن َمَحاّل وإن مرتحال. ويصف بعد حيث 

 : يقول 

َ   ذْ هريريريريريريريريل تريريريريريريريريذكريريريريريريريرير الريريريريريريريريعريريريريريريريريهريريريريريريريري  يف  مريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
 تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب   قريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريري ا  هبريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريال   

  

    ن َ َاّل و ن مر ال 

 وأراد بالَسْفر : الذين ماتوا فصاروا في البرزخ ؛ والَمَهل البقاء واالنتظار. : اآلخرة : والمرتَحل : الدنيا. الَمَحلّ 

قلت للخليل فقال ، أو قال : سمعت الخليل فهو قلت : وهذا صحيح من قول الخليل ، وهو كما حكاه عن الليث. وكلما قال : 

به ، ويكون مصدراً ،  يُحل الموضع الذي الَمَحلّ  الخليل بن أحمد ال تدليس فيه ، وإذا قال قال الخليل ففيه نظر. قلت : ويكون

 وكالهما بفتح الحاء ؛ ألنهما من
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ل ُلَغ اهْلَْدُي ) . قال : هللا جّل وعّز : أي وج  َي مَسّل حَيلّ  بكسريريرير اَّاء فهو من احمِللّ  فأمَّا .مسّل حي  َحَّتَّ يَ ب ْ
واملصريريريريري ر من هذا  لفتح أيضريريريريريا  ، واملكان  لكسريريريريرير.  فيه حنر ه. حيَِلّ  أي املوضريريريريريع الذي [196: البريَ َرأب ] (َمَِلَّهُ 
  هلاء ن كما ي ال : ملزِل وملزلة.  لَّةو  َ َلّ : وي ال  .احملّل  الّ  و ع

 : : قوم نزول. وقال األعشى  الِحلّة وقال الليث :

 ل ريريريريريريري  كريريريريريريريان يف  ريريريريريريريريريريريريريرييبريريريريريريريان لو كلريريريريريريريَه عريريريريريريرياملريريريريريريريا

  
ة   لريريريريريريريريريريريريّ ّي مسريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريرياب ومسريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريل و قريريريريريريريريريريريريِ

  
 :. قال : وَحّي ِحالل أي كثير وأنشد شمر ِحلّة أبو عبيد : الِحاَلل : جماعات بيوت الناس واحدها

   مسّي مِساَلل يريَزعون الَ ْلبال 
 :واْلِحاَلل : متاع الَرْحل. ومنه قول األعشى 

   ضرا  ذا وضعه  ليك مِساَلهلا 
 والنزول. الَحّل الحلول وقال الليث :

 : وُحلُوالً. وقال المثقِّب العبدّي  َحّل يُحل قلت : يقال

ّل   ار ريريريريريريريريريريريريريريريريال و أكريريريريريريريريريريريريريريريريّل الريريريريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريريريريريرير مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّي وال تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري     أمريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريري 

  
 يا عاقد اذكر َحاّل.: ومنه المثل السائر  .فانحلَّت َحالً ، حللتها أُحلّها العُقدة. يقال َحلّ  : الَحلّ وقال : 

بضم الالم وكسرها. وكذلك  (َوَمْن َُيِْللْ )قرىء  [81طه : ] (َوَمْن َُيِْلْل َعَلْيِه َغَضِب فَ َقْد َهوى)وقال هللا جّل وعّز : 

ما  الحلول بكسر الحاء وضمها. قال الفراء : والكسر فيه أحبُّ إليَّ من الضم ألن [81طه : ] (فَ َيِحَل َعَلْيُكْم َغَضِب )قرىء : 

 : يجب ، وجاء التفسير بالوجوب ال بالوقوع ، وكّل صواب. يَِحلُ و،  يَُحلَ  وقع ، ِمن

بهم  حلّ  فهي مكسورة. وإذا قلت : [86طه : ] (َأْم َأَرْدُتْ َأْن ُيََِل َعَلْيُكْم َغَضب  ِمْن رَبِ ُكمْ )قال : وأّما قوله جّل وعّز : 

 لك كذا وكذا فهي بالكسر. يحلّ  ال غير. وإذا قلت : عليَّ أو قلت : يُحلّ  العذاب كانت

 (فيُحلّ : )فمعناه فيجب عليكم. ومن قرأ  (فَ َيِحَل َعَلْيُكمْ )لك كذا وكذا فهو بالكسر ، ومن قرأ :  يحلّ  وقال الزجاج : من قال :

 بكسر الالم أكثر. (َوَمْن َُيِْللْ )فمعناه : فينزل. والقراءة 

ً  يَِحلُ  عليه الحقّ  َحلّ  وقال الليث : يقال ب  بُِمحلِ  َمَحاّل. قال وكانت العرب إذا نظرت إلى الهالل قالت : ال مرحبا الدْين ُمقّرِ

 الَهْدي يوم النحر بمنى. َمِحلُ واألجل. قال 

 الَهْدي للمتمتع بالعمرة إلى الحج بمكة إذا قِدمها ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة. َمِحلّ  قلت :

 َهْدي القارن يوَم النحر بمنى. َمِحلّ و

 من إحرامه ِحالً. حلّ  من إحرامه. يقال : فحلّ  يُحرم ، أو كان أحرم: الرجل الحالل الذي لم  الِحلّ ووقال الليث : 

 من إحرامه. َحلّ  حين ِلحلّهوِلحْرمه حين أحرم ،  وسلمعليههللاصلىقالت عائشة : طيّبت رسول هللا 

 وَحاَلل ، ورجل ِحْرم ِحلّ  ويقال رجل
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. وأما قول ُّهت   :ومَسرَاُ أي  ُر
ّل و      ُر و كم  لَ لان من   

: الذي يحّل لنا  المحلّ  فإن بعضهم فسَّره وقال : أراد : كم بالقنان من عدو يرى دمي حالالً ، ومن محرم أي يراه حراماً. ويقال

له وال حرمة ، والمحرم : الذي له حرمة. ويقال للذي : الذي ال عهد  الُمِحلّ  ويقال : : الذي يحرم علينا قتاله. المحرموقتاله ، 

وذلك أنه ما دام  .ُمِحلّ  ُمحرم ، وللخارج منه: ويقال للنازل في الحرم  .ُمِحلّ  هو في األشهر الحرم : ُمحرم ، وللذي خرج منها

 له ذلك. حل في الحرم يَحرم عليه الصيد والقتال وإذا خرج منه

 ْنباُلنيّة وهي الَكَراخة.القُ  الُحلّة عمرو عن أبيه قال

 .«القََسم تَِحلَّة ال يموت لمؤمن ثالثة أوالد فتمسُّه النار إالّ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

قال : فإذا مّر بها  [71مريَم : ] (َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ واِرُدها)قول هللا جّل وعّز :  «القسم تِحلّة»قوله :  قال أبو عبيد : معنى

 وجازها فقد أبّر هللا قسَمه.

: لألَيمان. قال  التحلّة وإنما تَِحلّة فكيف يكون له (َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ واِرُدها)وقال غير أبي عبيد : ال قسم في قوله جّل وعّز : 

ل العرب : ضربته تحليالً ، ووعظته تعذيراً ، أي إال التعذير الذي ال يَْنَداهُ منه مكروه. ومثله قو «القسم تحلة إال»قوله  ومعنى

اليمين وهو أن يحلف الرجل ، ثم يستثني استثناه متِّصالً باليمين غيَر منفصل  تحليل لم أبالغ في ضربه ووعظه. وأصل هذا من

 :الشاعر  فيها ، أي لم يستثن ، ثم يجعل ذلك مثالً للتقليل. ومنه قول يتحلّل عنها. يقال : آلى فالن أِليّة لم

   َنائ  وقعهن األرَ.  ليل   
في يمينك ، جعله في  تحلَّل ِحاّل أبا فالن ، أي: أي قليل هيّن يسير. ويقال للرجل إذا أمعن في وعيد أو أفرط في فخر أو كالم 

ْنث يوجب الكفّارة. ويقال : فالن من يمينه إذا خرج منها بكفّارة أو حِ  تحلّل وعيده إياه كاليمين. فأمره باالستثناء. ويقال أيضاً :

 :أعِط الحالف ُحاّلن يمينه. وقال امرء القيس 

   َعَليَّ و له مَسْلفة مل َ َّلل  
 :وقال 

   غذاها منت املاء غَت  لِّل  
ولكنه غذاء أي ليس بيسير ،  بمحلِّل ويحتمل هذا المعنى أن يقول : غذاها ِغذاء ليس: غير يسير. قال  محلل قال الليث غير

 ، أي غير منزول عليه فيكّدره ويفسده. ُمَحلَّل َمِريء ناجع. قال : ويروى : غير

أي  محلَّل يقال : إنه أراد ماء البحر أي أن البحر ال يُنزل عليه ؛ ألن ماءه ُزَعاق ال يذاق فهو غير محلَّل وقال أبو الهيثم غير

غير قليل فليس بشيء ؛ ألن ماء البحر ال يوصف بالقلة وال بالكثرة لمجاوزة أي  محلَّل غير منزول عليه. قال : ومن قال : غير

 حّده الوصف.

ن.  وفّسر في الحديث أنه وروي عن عمر أنه قضى في األرنب إذا قتله المحرم بُحالَّ
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 َجْ ي ذكر.
الُحاّلن : الَجْدي الذي يُبقر عنه  وقال الليث : ، وفسر في الحديث أنه الَحَمل. وروي عن عثمان أنه قضى في أم ُحبَْين بُحاّلن

 بطن أمه.

 : أبو عبيد عن األصمعي قال ولد المعزى ُحاَلٌم َوُحاّلن وأنشد 

ر تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرمريريريريريريريريرية فريريريريريريريريريْ َ ى  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه ذراع  اجلريريريريريريريريريَْ  هتريريريريريريريريري ْ

  
اّلان  ا كريريريريريريريريريريريان مسريريريريريريريريريريري  ا ذبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريا  و مريريريريريريريريريريريّ   مريريريريريريريريريريريّ

  
 قال : والذبيح : الكبير الذي قد أدرك أن يَضّحى به.

م والحاّلن واحد ، وهو ما يولد من الغنم صغيراً. وهو الذي يَُخطُّون على أُذُنه إذا ُولد أبو العباس عن ابن  األعرابي قال : الُحالَّ

 خّطاً ، فيقولون : ذّكيناه ، فإن مات أكلوه.

ام : الُحاّلم  م وَشعَّر فإن لم يكن كذل: وقال أبو تراب قال َعرَّ ك فهو َغِضين. وقد ما بَقَْرت عنه بطَن أمه ، فوجدته قد َحمَّ

 أغضنت الناقة إذا فعلت ذلك.

ُحاّلن : وقال أبو سعيد : ذُكر أن أهل الجاهليّة كانوا إذا ولَّدوا شاة َعَمدوا إلى الَسْخلة فشرطوا أذنه ، وقالوا وهم يشرطون 

ى قول ابن أحمر. قال َحاّلن أي َحاَلل بهذا الشرط أن يؤكل. فإن مات كانت ذكاته عندهم ذلك الشرط الذي تقدم وهو معن

ْبق ، فأقبل وأدبر. ُحلّ  ويسمى ُحاَلنا إذا  من الّرِ

 وقال ابن شميل : الُحاّلن : الَحَمل.

ِحّل  قال : ؟وبِلّ  ِحلّ  وبِّل يعني زمزم. فسئل سفيان ما ِحلّ  وروى سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس يقول : هي

 .محلَّل

 وحالل ، كما يقال لضده : ِحْرم وحرام أي محّرم.لك  ِحلّ  قلت : ويقال : هذا

 وروى األصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه قال : البِّل المباح بلغة حمير.

 الناس ، وروضة محالل إذا أكثر القوم لمحلّ  وقال ابن شميل : أرض ِمحالل ، وهي السهلة اللّينة. وَرَحبة محالل أي جيدة

 بها. الحلول

 :في قول األخطل  وقال ابن األعرابي

  ربتها أبريضة ِ الل و   
 المختارة للِحلّة والنزول ، وهي العََذاة الطيبة.: قال األريضة المخصبة : قال : والمحالل 

 : الزوجان ، ُسميّا به ألنهما يُحاّلن في موضع واحد. الحليلةو الحليل الليث :

 والجميع الحالئل.

 : أيضاً. وأنشد  حليلك صاحبه. قال : وكل من نازلك أو جاورك فهو يُحالّ  واحد منهماوقال أبو عبيد : سّميا بذلك ألن كل 

 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه أبطريريريريريريريريلريريريريريريريريس الريريريريريريريري ريريريريريريريريوبريريريريريريريريني ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا و 

  
 مسريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريه  ذا هريريريريريريريريريريريري أ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياُ  

  
، ألن كل  حليلة هاهنا امرأته ، إنما أراد جارته ، ألنها تحالّه في المنزل. قال ويقال : إنما سميت الزوجة بالحليلة قال : لم يرد

 إزار صاحبه. َمَحلّ  واحد منهما

 :باإلبل إذا قلت لها َحْل بالتخفيف وأنشد  َحْلحلت وقال الليث : يقال
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 قريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه انب دكريريريريريريريريريريني تريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريل 

  
 مسريريريريريريريلريريريريريريريحريريريريريريريلريريريريريريريواو أ ريريريريريريريرى و ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريوا هبريريريريريريريا  

  
 القوم إذا أزلتهم عن موضعهم. حلحلت قال ويقال :

 :عن مكانه أي ما يتحرك. وأنشد  يتحلحل وقال أبو عبيد : يقال ما

   ثريْهالن ذو اهلََضبا  ما يتحلحل  
 إذا تحرك وذهب ، وتلحلح إذا قام فلم يتحرك. تحلحل يقال :

أي أقامت وثبتت. وأصله من  تلحلحت عند بيت أبي أيوب ووضعت ِجَرانها وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن ناقة رسول هللا 

ت الناقة إذا بركت فلم تبرح مكانها.  قولك ألَحَّ يُلَّح. وألحَّ

 وقال أبو عبيد : الُحالحل : الركين مجلسه ، والسيد في عشيرته. وجمعه َحالِحل.

 : قال امرؤ القيس 

  ريريريريريري ريريريريريريِ ريريريريريرين كريريريريريريرياهريريريريريريال  هلريريريريريريف نريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ن 

  
ال  اَلمسريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريني املريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريك اَّريريريريريريريريريريريري 

  
ً  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي  يَراء : برود يخالطها حرير. َسيِراء. ُحلَّة أنه كسا عليّا  الّسِ

،  ُحلَّة وال يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب: رداء وقميص تمامها العمامة. قال :  الُحلَّة وقال شمر : وقال خالد بن َجنَبة :

 الُحلّلوقال :  إذاراً ورداء وحده. الُحلّة وأنكر أن تكون حتى يجمعن له ، إما اثنان وإما ثالثة. ُحلَّته فإذا وقع على اإلنسان ذهبت

ز والقز والقُوهّي والَمْرِدّي والحرير. قال  يد تلبسه ، : كل ثوب جيّد جد الُحلّة وسمعت اليمامي يقول :: : الَوْشي : والِحبَرة والَخَّ

 غليظ أو رقيق وال يكون إاّل ذا ثوبين.

 : القميص واإلزار والرداء ، ال أقلَّ من هذه الثالثة. الُحلّة وقال ابن شميل :

، ولكل واحد منهما على  ُحلّة عند األعراب ثالثة أثواب. قال وقال ابن األعرابي : يقال لإلزار والرداء : الُحلّة وقال شمر :

 .ةُحلّ  انفراده :

 ثوبين. الُحلّة قلت : وأّما أبو عبيد فإنه جعل

:  وسلمعليههللاصلىوروى شمر عن القَْعنَبّي عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نضرة عن عبادة بن نُسّيٍ قال قال رسول هللا 

 .«، وخير الضِحيّة الكبش األقرن الُحلّة خير الكفن»

قال :  حتى تكون ثوبين. ُحلّة إزار ورداء ، ال تسمى الُحلّةو: بُُرود اليمن من مواضع مختلفة منها. قال  الُحلل وقال أبو ُعبَيد :

قد ائتزر بإحداهما وارتدى باألخرى فهذان ثوبان. وبعث عمر إلى ُمعَاذ  ُحلّة ومّما يبين ذلك حديث عمر : أنه رأى رجالً عليه

ة أرؤس من الرقيق فأعتقهم ، ثم قال : إن رجالً آثر قشرتين يلبسهما على عتق فباعها ، واشترى بها خمس بُحلَّة بن عفراء

 أراد بالقشرتين الثوبين. هؤالء لغبين الرأي.

 َما قال أبو عبيد ، ألن أحاديث السلف تدّل على ما قال. الُحلّة قلت : والصحيح في تفسير

 وغيرها.: مخرج اللبن من ُطْبي الناقة  اإلحليل وقال الليث :

 الذكر ثَْقبه الذي يخرج منه إحليلوقلت : 
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 .األمساليل البول و عه
الشاة  أحلّت : يقال ُمِحلّ  : الغنم التي ينزل اللبن في ضروعها من غير نَتَاج وال والٍد ، الواحدة الَمَحالّ  وقال الليث : وغيره :

 .ُمِحلّ  فهي

 .ُمِحلّ  يقال : شاة إحالالً إذا نزل َدّره حيَن يأكل الربيع. يُِحلّ  الماُل فهو أحل وقال األصمعي :

، وليس بالذئب َعَرج وإنما  َحلَل وبه أحل وذئب .َحلَل وبه أَحلّ  أبو عبيد عن الفراء : إذا كان في عرقوبي البعير ضعف فهو

 يوصف به لَْخمع يؤنَس منه إذا عدا.

 : وقال الطرماح 

يريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريذئريريريريريريريريري  األمسريريريريريريريريريّل  وتريريريريريريريريريه و حيريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري 

  
اق  ور َُّّ    لريريريريريريريريريريريريريَ  ذوا   املريريريريريريريريريريريريريراِدي مريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أن يكون منهوس المؤّخر أْروح الرجلين. األَحلّ  وقال أبو عمرو :

 ضعف نََساه ورخاوة كعبيه. َحلَلُهو،  أَحلّ  وقال أبو عبيدة : فرس

 بك. أَحلّ  بمن أَِحلّ  وفي الحديث :

 بك فقاتلك. أحلّ وقال الليث : من ترك اإلحرام 

آخر ، وهو أن المؤمنين ُحّرم عليهم أن يَقتل بعضهم بعضاً ، أو يأخذ بعضهم مال بعض ، فكّل واحد منهم ُمْحِرم عن وفيه قول 

 صاحبه.

رجل ما ُحّرم عليه منك فادفعه عن نفسك بما تهيّأ لك دفعُه به من سالح وغيره ، وإن أتى الدفُع بالسالح عليه.  أَحلّ  يقول : فإذا

 وإحالل الدافع مباح. وهذا تفسير الفقهاء. وهو غير مخالف لظاهر الخبر. وإحالل البادىء ظلم ،

 بها. الحلول وقال الليث أرض محالل وروضة محالل إذا أكثر القوم

 قلت ال يقال لها : محالل حتى تُمِرع وتخصب ويكون نباتها ناجعاً للمال.

 :وقال ذو الرمة 

   أَبجرع  الل َمَرّب  لَّل  
 م رجل.: اس َحْلَحلة

 أبو عبيد عن األصمعي يقال للناقة إذا زجرتها : َحْل جزم ، وحٍل منون ، وَحِلي جزم ال حليت.

وهو أن يطلق الرجل امرأته ثالثاً فيتزوجها رجل ،  .«له المحلَّلو المحلِّل وسلمعليههللاصلىلعن رسول هللا »وفي الحديث 

 وج األول.للز لتحلّ  بشرط أن يطلّقها بعد موافقته إياها ؛

 وكل شيء أباحه هللا فهو حالل ، وما حّرمه فهو حرام.

لغة ، وكرهها  أَحلّ وإذا خرج من ُحْرمِه  يِحلّ  الرجل من إحرامه حلّ وفالن أهله بمكان كذا وكذا إذا أنزلهم.  أحل ويقال :

 حاّل. َحلَّت تَِحلّ  تخرج من ِعدَّتها : قدإذا خرج من شهور الحرم أو من عهد كان عليه. ويقال للمرأة  أَحلّ  األصمعي وقال :

 أي سالحه. ُحلّته إذا عدا. ولبس فالنٌ  َحلَ وإذا ُسكن  ُحلّ  ثعلب عن ابن األعرابي : الرجل بنفسه إذا استوجب العقوية. أحلّ و

 ، ونزلت به ونزلته. َحلَلتهوبالرجل  حللت أبو زيد
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 : الَشْيَرج. الَحلّ  وقال ابن األعرابي :

 في المعرفة. لَّحا في النّكرة وابن عّمي لَحٍ  : اإلقبال على الشيء ال يَْفتُر عنه. وتقول هو ابن عمّ  اإللحاح ل الليث :قالح : 

 وكذلك المؤنث واالثنان والجميع بمنزلة الرجل الواحد.

 وقال أبو عبيد مثل ذلك سواء.

ذوات التضعيف فهو مدغم ، نحو صّمت المرأةُ وأشباهها ، الحراني عن ابن السكيت : كل ما كان على فَِعلَْت ساكنة التاء من 

ا ومنه يقال هو ابن َعّمي عينُه إذا التصقت. لِحَحت إاّل أحرفاً جاءت نوادر في إظهار التضعيف ، نحو ، وقد  لَحٍ  وهو ابن عمّ  لحَّ

 يَّرت ريحه ، وقَِطط شعره.َمِشَشت الدابَّة ، وصِكَكت ، وقد َضبِب البلد أو أكثر ِضبابُه وأِلَل السقاء إذا تغ

 : القوُم بالمكان إذا ثبتوا به. ومنه قوله  تلحلح أبو عبيد عن أبي عمرو :

ّي  ذا قريريريريريريريرييريريريريريريريريل ارمسريريريريريريريريلريريريريريريريريوا قريريريريريريريري  أ تريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريو  َّريريريريريريريريَ

  
 تريريريريريريريلريريريريريريريحريريريريريريريلريريريريريريريحريريريريريريريواو أقريريريريريريريامريريريريريريريوا عريريريريريريريلريريريريريريريى أثريريريريريريري ريريريريريريرياهلريريريريريريريم  

  
 قال : وأما التحلحل : فالتحرك والذهاب.

الرجُل على َغِريمه في  ألحّ والقَتَب على ظهر البعير إذا عقره ،  ألَحَ و: الرجل الذي يَعَّض.  الِملحاح أبو عبيد عن األصمعي :

 الجمل إذا لزما مكانهما. فلم يبرحا كما يَحُرن الفرس. ألحّ والناقة ،  ألّحتوالتقاضي إذا واظب ، 

 :وأنشد 

   كما أَّّه على ر كباَنا ا  ور 
قلت :  : الذي يقوم من اإلعياء فال يبرح. الُمِلحّ : والجمل ، وخألت الناقة. قال  ألحّ وابة وروي عن األصمعي : يقال َحَرن الد

ت وأجاز غيره  : الناقة إذا َخألت وأنشد الفراء المرأة َدعت على زوجها بعد كبره  ألحَّ

مريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريول َوْر  كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
بريريريريريريريريتريريريريريريريريه تريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريخريريريريريريريريا   ذا قريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
 أي تفرقوا. تحلحلوا: أي ثبتوا. ويقال  تلحلحوا يقول : ؟فعل القومقال ويقول األعرابي إذا سئل ما 

 تحلحال فقلبت. أرادت أن أعضاءه تفّرقت من الكبر.: أرادت  تلحلحا قال وقولها في األرجوزة

ِشب من الشجر. ، وكلّت تِكّل كاللة إذا تباعدت. وواٍد الّح أي ضيق باأل ِلّحا القرابة بيني وبين فالن إذا صارت لّحت أبو سعيد :

 : الّح. ِلحح ومكان

 الوادي يومئٍذ الّح أي كثير الشجر.: ووفي حديث ابن عباس في قصة إسماعيل وأّمه هاجر وإسكان إبراهيم إياهما مكة 

 :قال الشماخ 

    وصاوين يف َِّح كلني 
 أي في موضع ضيق يعني مقَّر عني ناقته.

 وقد فسر في موضعه. بالخاء. ورواه شمر : والوادي يومئذ الخ

 ابب احلاء والنون

 [ح ن]
 [.مستعمالن]حن ، نح : 

 : َحّي من الجّن ، الِحنّ  قال الليث :حن : 
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 .مِسّ   كل :  ي ال : ملهم الكالب السود الب هم. ي ال 
 َسِفلة الجن.وقال غيره ، هم  كالب الجّن. ُروي ذلك عن ابن عباس.:  الِحنّ  ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :

 : الذي يُصرع ثم يُفيق زماناً. المحنون عمرو عن أبيه

 نزاعها إلى ولدها من غير صوت. حنينهاو : صوتُها إذا اشتاقت إلى ولدها. حنينها الناقة على معنيين. حنين وقال الليث :

 : وقال رؤبة 

ي أمريريريريريريريريريريس  أل ْرد ّن  لريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه قريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريه أن  ريريريريريريريريريريريريِ ّ   لريريريريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريريريريريِ ِّ فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا ظريريريريريريريريريريريري 

  
 فحنّت كان يصلي في أصل أسطوانة ِجْذع في مسجده ، ثم تحّول إلى أصِل أخرى ،وسلم عليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

 إليه األولى ، ومالت نحوه حتى رجع إليها ، فاحتضنها فسكنت.

 : وأنشد قول الكميت  .َحنَّان وقال أبو الهيثم : يقال للسهم الذي يصّوت إذا نَفَّْزتَه بين إصبعيك :

لريريريريريريريريريه  اان يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريل أهريريريريريريريريريزع مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
 عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  اإلدامريريريريريريريريرية مسريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريرنريريريريريريريريريو الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِرب  

  
 الَحنّانوإدامته : تنفيزه. يعلّله : يغنّيه بصوته. حتى يرنو له الطرب : يستمع إليه وينظر متعّجباً من حسنه. قال أبو الهيثم : 

 إلى الشيء. يِحنّ  الذي

 من أسماء هللا بتشديد النون بمعنى الرحيم. الَحنّان ي أنه قال :وروى أبو العباس عن ابن األعراب

 : الوقار. الَحنَانوالهيبة ،  الَحنَانو : البركة. الَحنَانو: الرزق ،  الَحنَان: وبالتخفيف : الرحمة. قال  الَحنَانوقال : 

ً  أبو عبيد عن األموي : ما نرى لك  أي هيبة. َحنَانا

 (َوَحناَّنً ِمْن َلُدَّنَّ )المنَّان الرحيم بعباده ومنه قوله تعالى :  الَحنَّان قال : وهللا .التحنُّن لرحمة ، والفعل: ا الَحنَان وقال الليث :

 أي رحمة من لدنا. [13مريَم : ]

ألنه ذهب من أسماء هللا تعالى ، جاء على فعّال بتشديد النون صحيح. وكان بعض مشيايخنا أنكر التشديد فيه ؛  الَحنَّانوقلت : 

 وهو الرحمة. الَحنَان : الرحيم من الحنّان من صفات هللا تعالى ، وإنما معنى الحنين ، فاستوحش أن يكون الحنين به إلى

قلبي  حنّ  بمعنيين. يكون بمعنى النِزاع والشوق من غير صوت ، ويكون الصوَت مع النزاع والشوق. يقال : الَحنِين وقال شمر

فها فهذا صوت مع نِزاع. وكذلك َحنَّتواق من غير صوت ، إليه ، فهذا نزاع واشتي إلى ولدها. وقال الشاعر  َحنَّت الناقة إلى أاُلَّ

 : 

لريريريريريريوامسريريريريريريريا كريريريريريريريأن مسريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا ن مريريريريريريِ  يريريريريريريعريريريريريريريارضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قريريريريبريريريرييريريريريريريريل انريريريريفريريريريتريريريريريريرياق الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريح تريريريريرجريريريرييريريريريع ُّامريريريرير 

  
 :يا فالن افعل كذا أو ال تفعل كذا تذّكره الرحمة والِبّر. وقال طرفة  حنانيك فإن الليث قال : حنانيكو حنانك وأما قولهم :

   مسلانيك بعض الةر أهون من بعض 
 [13،  12مريم : ] (* َوَحناَّنً ِمْن َلُدَّنَّ  َوآتَ ْيناُه احْلُْكَم َصِبيًّا)وقال أبو إسحاق في قوله : 
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 :   : الع ف والرمحة. وأنة اَََّلانو . قال : مسلاان   أي و تيلاه
 فريريريري ريريريريريريريالريريريريريريريه مسريريريريلريريريريريريريان مريريريريريريريا أتريريريريى بريريريريريريريك هريريريريريريرياهريريريريلريريريريريريريا

  
 أذو نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أُ أنريريريريريريريريريه  َّريريريريريريريريريّي عريريريريريريريريريارف  

  
 أي عطف ورحمة. حنان أي أَْمُرنا

 : وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده 

ْرُ و  جريريريريريريريريى بريريريريريريريرين جريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريريهريريريريريريريريا بريريريريريريريريلريريريريريريريريو مشريريريريريريريريََ

  
يريريريريريريريريريريزهريريريريريريريريريريم مسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريك ذا اَّريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريان   عريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريَ

  
 يقول رحمتك يا رحمن فأغنني عنهم.

 الرحمة ، أي وفعلنا ذلك رحمة ألبويك. (َوَحناَّنً ِمْن َلُدَّنَّ ) الفراء في قوله تعالى : ووقال 

ً وعلّي مرة بعد أخرى ،  تحنّن معناه : حنانيك قلت : وقولهم : رك حنان بعد حنانا ً  ، وأذّكِ عليه أي  َحنّ  ويقال : .حنان بعد حنانا

 إليه أي نزع إليه. حنّ وعطف عليه ، 

 ذو الرحمة والتعّطف.: في صفة هللا  الَحنّان ق :وقال أبو إسحا

 .َحنّة وقال الليث : بلغنا أن أّم مريم كانت تسّمى

ب. حنّان قال : واالستحنان : االستطراب. وُعود  مَطّرِ

 امرأته : وهي َطلّته.: الرجل  َحنّة أبو عبيد عن األصمعّي :

 ونَْهضته ، وحاَصفَتْه وحاضنته.وَكنِينته ،  َحنّته عمرو عن أبيه : هي

 : ِخرقة تلبسها المرأة فتغّطي رأسها. الُحنّة وقال الليث :

والذي أراد : الَخبّة بالخاء. وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال :  قلت : هذا حاّق التصحيف الوحش.

نه قال الَخبة : الخرقة تخرجها من الثوب فتعِصب بها يدك ، يقال وروينا ألبي عبيد عن الفراء أ الَخبِيبة : القطعة من الثوب.

 َخبّة وُخبّة وَخبِيبة.

يضرب مثالً  َحنّة ال تعدم أدماء من أُّمها: بالحاء والنون فال أصل له في باب الثياب. ومن أمثال العرب  الُحنّة قلت : وأما

 للرجل يُشبه الرجل.

 ة والشفقة والَحْيطة.في هذا المثل : العطف الَحنّةوقلت : 

 والجاّرة : الَحُمولة تحمل المتاع والطعام. إلى أوطانها. تَِحنّ  : اإلبل التي فالحانة وال جاّرة. حانّة وقال أبو زيد : يقال : ماله

 وال منانة. حنانة وفي بعض األخبار أن رجالً أوصى ابنه فقال : ال تتزوجنّ 

 ي قال : قال رجل البنه : يا بُنّي إيّاك والَرقُوَب الغضوب ، األنّانة الخنّانة والمنّانة.وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعراب

 إليه. الحنينوواألنين  بالتحّزن : التي كان لها زوج قبله فهي تذُكره الَحنَّانةوقال : 

 كانوا صغاراً ليقوم الزوج بأمرهم. من النساء : التي تتزّوج ، ِرقّة على ولدها إذا الَحنُون الحراني عن ابن السكيت : قال :

 قِْدح ليس منها ، يضرب مثالً للرجل ينتمي إلى نسب ليس منه ، أو يّدعي ما ليس منه في شيء. حنّ  ومن أمثال العرب :
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أن رجالً جاء إلى عبد المطلب بن هاشم  يضرب مثالً لمن يرجع بالخيبة في حاجته. وأصله .ُحنَين ويقال رجع فالن يُخفَّيْ 

وعليه ُخفّان أحمران ، وقال له : أنا ابن أَسد بن هاشم ، فقال له عبد المطلب : ال وثياِب هاشم ، ما أرى فيك شمائل هاشم ، 

 .ُحنين جع بُخفي، فقيل ر ُحنَين: فارجع راشداً ، فانصرَف خائباً. وكان يقال 

 [.25التوبة : ] (َويَ ْوَم ُحَننْيٍ ِإْذ َأْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرُتُكمْ )وقد ذكره هللا في كتابه فقال :  : اسم واٍد ، به كانت وقعة أْوطاس. ُحنَينو

،  َحنِين اآلخرة :وروى سلمة عن الفراء وابن األعرابي عن المفضل أنهما قاال : كانت العرب في الجاهلية تقول لجمادي 

 وُصرف ألنه ُعني به الشهر.

 شيأ من شّرك أي ما ترّده. تَُحنُّني أبو عبيد عن األصمعي يقال : ما

 عنا شّرك أي اصرفه ، والمجنون من الحّق : المنقوص. ُحنّ  بهذا المعنى لغير األصمعي. ويقال تَُحنُّنِي وقال شمر : ولم أسمع

وال آنّة ، أي ما له شاة وال بعير.  حانّة للناقة ، واألنين للشاة. يقال : ماله الَحنِينوا نقصتك. شيأ من حقّك أي م حننتك يقال ما

 أي بائص. َحنّان وِخْمسُ 

 من سرعته. َحنِين وقال األصمعي : أي له

 : اسم فَْحل من فحول خيل العرب معروف. الَحنّانو

 َجبُن.كقولك : حمل فهلّل إذا  فحنّن ويقال : َحَمل

 كلمة يراد بها جمع أنا وهي مرفوعة.:  [نحـ  نحن]

 وقال ابن دريد : ِحْنح زجر للغنم.

 إذا رّد السائل رّداً قبيحاً. نحنحوأبو العباس عن ابن األعرابي َحْنَحن إذا أشفق. 

 أبو عبيد عن األحمر فالن شحيح نحيح أبيح. جاء به في باب اإلتباع.

 : نح ، وهو أسهل من الُسعال. وهي ِعلّة البخيل وأنشد : التنخ النحنحة وقال الليث

 أّ  و يريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريرياد مريريريريريريريريريريريريريريريرين حنريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريرية 

  
ال الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرق األبريريريريريريريريريريّح   عريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 :يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها    1
 ا ي. / ر ل ن / ف ب م / و ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث

 : وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله 

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اف    َّ و   نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ اء  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 أواًل : املضاعف.: َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل    2
 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل.

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 أبواب.سادساً : الخماسي بدون 
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 فهرست االبواب اللغوية للجزء الثالث من َذيب اللغة
 5 ب العني واللون 

 15  ب العني والفاء
 15  ب العني والباء

 كتاب ال الثي املعتل من مسرف العني
 16  ب العني واهلاء
 18  ب العني وا اء

 18  ب العني وال اف
 26  ب العني والكاف

 30 العني واجليم ب 
 35  ب العني والةني من معتل العني

 43  ب العني والضاد
 50  ب العني والصاد
 55  ب العني والسني
 62  ب العني والزاي
 65  ب العني وال اء
 69  ب العني وال ال
 91  ب العني والتاء
 93  ب العني واليتاء
 93 أبواب العني والذال
 96  ب العني وال اء

 98 العني والراء ب 
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 117  ب العني والالُ
 128  ب العني واللون
 141  ب العني والفاء
 149  ب العني والباء
 154  ب العني وامليم
 163  ب الفيف العني

 168 كتاب الر عي من مسرف العني
 168  ب العني واَّاء
 168  ب العني واهلاء

 175  ب العني وا اء من الر عي
 176 العني وال اف ب 

 192  ب العني والكاف
 199  ب العني واجليم
 208  ب العني والةني
 210  ب العني والضاد
 212  ب العني والصاد
 216  ب العني والسني
 222 أبواب العني وال اء
 223  ب العني وال ال
 227  ب العني والتاء

 230 أبواب العني والذال
 231  ب العني والتاء
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 232  ب العني والراء وما بع ها من اَّروف
 235  ب عاسي مسرف العني

 كتاب مسرف اَّاء من هتذي  اللغة
 241 أبواب مضاعف اَّاء
 241  ب اَّاء وال اف

 248  ب اَّاء والكاف من املضاعف
 249  ب اَّاء واجليم
 252  ب اَّاء والةني
 256  ب اَّاس والضاد
 257  ب اَّاء والصاد
 261  ب اَّاء والسني
 265  ب اَّاء والزاي
 269  ب اَّاء وال ال
 272  ب اَّاء والتاء
 273  ب اَّاء واليتاء
 273  ب اَّاء والذال
 274  ب اَّاء وال اء
 275  ب اَّاء والراء
 279  ب اَّاء والالُ

 285 واللون ب اَّاء 
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 الرَِّحيمِ  هللِا الرَّْْحِن ِبْسمِ 

 ابب احلاء والفاء

  [ح ف]
 حفَّ ، فَحَّ : ُمستعمالن.

 : يُبوَسةٌ ِمْن غير دسم قال رؤبة : الُحفوفُ  قال الليث :: حف 

ويف  لريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريى َأْن رَأْ  مسريريريريريريريريفريريريريريريريري   قريريريريريريريريالريريريريريريريريْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
فريريريريريريوِف   حريريريريريريِم َوالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريع اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريراِب الريريريريريريلريريريريريريَّ

  
ً  وقَاَل األصمعيُّ :  .أَْحفَْفتُهو َحَف يِحُف حفوفا

 أو رفَّنَا فليقتصد. حفَّنَا : الَكرامةُ التاّمةُ ، ومنهُ قولُهم : َمنْ  الَحفَّةُ  َعْمرو عْن أَبيه : : لْم يُلَتَّ بَِسْمٍن. حافٌ  سويقٌ وقاَل : 

 .«أْو َرفَّنَا فليقتصد حفَّنَا َمنْ »ُعبَْيد : ِمْن أْمثَاِلهم في القَْصِد في المدحِ  وقَاَل أَبو

.يقُوُل : َمْن مدحنا   فال يْغلَُونَّ في ذلك َولكن ليتكلم بالحّقِ

ً  : تسمع له يحفّ  َويِرفُّ أَْي يقوُم ويقعُد ، وينصح ويْشفُق ، قَاَل : َومعنى يَِحفُ  وقَاَل األصمعي : هوَ  ، ويقَال : شجر يَِرفُّ  حفيفا

 إذا َكاَن له اهتزاٌز مَن النَّضارةِ.

اء قَاَل : يُقَاُل : ما وأخبرني المنذريُّ عْن ثْعلَب َعْن َسلََمةَ   إلي ذلك إالَّ الحاجةُ يريُد ما يْدُعوُهم وَما يُحِوجهم. يَُحفُّهم َعِن الفَرَّ

ً  المرأة َوجهَها حفَّتوَ شعر َوجِهها نتْفاً بخيطين.  يُحفُ  المرأةُ إذا أَمرت َمنْ  احتفَّت وقَاَل اللَّيُث : ً وَ  تُحفُّهُ َحفّا  .ِحفَافا

ً  ِهمالقوُم بسيِّدِ  َحفَ وَ  َوتَ َرى اْلَمَّلِئَكَة َحافِ نَي ِمْن َحْوِل )إذا أََطافُوا به َوعَكفوا ، َومْنهُ قوُل هللا َجلَّ َوعز :  يَُحفُّوَن َحفّا
  (اْلَعْرشِ 

َمر : ] ّجاُج : َجاَء في التْفسير معنى [75الزُّ  ُمْحِدقيَن. َحافِّينَ  ، قَاَل الزَّ

 .الِحفَاِف أَِحفَّةٌ  َوذلَك إذا صِلَع فبِقيْت ُطّرةٌ من شعِره حوَل رأْسِه قَاَل : َوجمعُ  ِحفافٌ  بِقَي ِمْن َشعِرهِ وقال األصَمعيُّ : يُقَاُل : 

يفَاُن : ِة يصُف الِجفَاَن التي يُطعُُم فيَها الّضِ مَّ  وقَال ذو الرُّ

فريريريريريريريريةٌ  َن مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم َأمسريريريريريريريريِ حريريريريريريريريْ نَّ  َذا َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريري 

  
امسريريريريريريريرينَي يريريريريريريريريرْوَن الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريَل أقريريريريريريريريبريريريريريريريريَل و    جريريريريريريريريائريريريريريريريرييريريريريريريريريَ

  
 أَي قوٌم استداروا بَها يأكلون من الثَِّريِد الذي لُبَِّق فيَها واللُّْحَماِن التي ُكلِّلْت بها. أَِحفّةٌ  قاَل : أَراد بقوله : لُهنَّ أَي للجفَانِ 

ً  عليهم الغَْيُث إذا اشتدَّت َغْبيَتُه حتى تسمَع له حفَ وقال األصمعيُّ :  إذا حمله على  أَحفَّه  حتى، ويقال : أجرى الفرسَ  َحِفيفا

 .َحفيفٌ  الُحْضِر الّشديِد حتى يكون له

 وهو اللّحُم اللّيُِّن أسفل اللَهاة. َحفَّافُه قال : ويقال : يبِسَ 
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 بثوب تركبه المرأةُ. يَُحفُ  : رحلٌ  الِمَحفَّةُ  : َمركٌب من مراِكِب النِّساء ، وقال اللَّيُث : الِمَحفَّةُ وقال : 

 ُكّلِ شيء : جانباه ، وقال طَرفة : فَاِحفَاوقال : 

ا فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريَ َريبّ  تريريريريريريريريَ ْي َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ امسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ َأنَّ جريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  
ا يف العسريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريرد  كريريريريريريَّ ِه  ريريريريريريريريريريريريريري  افرييريريريريريريْ  مِسفريريريريريريَ

  
 يصف ناِحيَتي َعِسيب ذنب النَّاقة.

ْمية ، وطيران الطائر ، والتهاب النار ، ونحو ذلك. الحفيفوقال :   : صوُت الشيء ، كالرَّ

ُق بها اللُّحَمةَ بين السََّدى. أبو عبيد عن األصمعّي قال : الَحّف بغير هاٍء هو  َحفُ  اللَّيُث :وقال  الحائِك : َخَشبَتُه العريضة يُنَّسِ

ال تَْصلُح  معناه :. َحفَّة يقال : ما أنت بِنِيَرةٍ وال فهي الخشبة التي يَلُفُّ عليها الحائُك الثَّْوَب. وقال أبو زيد : الَحفَّةُ  الَمْنَسُج وأما

 : القصباُت الثَّالُث. الحفَّةُ ولشيٍء ، قال : فالنِّيَرةُ هي الخشبةُ الُمْعتِرضة ، 

فالقصبة التي تجيُء وتذهب ،  الَحفُ  بالكسر ، وأما الِحفَّةُ  وروى أبو حاتم عن األصمعّي قال : الذي يضِرُب بِه الحائُِك كالسيفِ 

 كذا هو عند األعراب.

غاُر مَن اإلبل والنَّعام ، الواحدةُ  : الَحفَّانُ و: الَخَدم.  الَحفَّانُ  : وقال الليثُ   .َحفَّانَةٌ  الّصِ

 وأنشد :

اوَ  مريريريريريريريَ ّي كريريَ َعةريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرِد الريريْ ْول  مريرين بريريريَ ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َُّفريريريريريريريّ

  
ه الريريريريريريريريريريريرُّو     انريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريَّ ُ     مسريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريا  َُّفَّ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، الذكُر واألنثى جميعاً. َحفَّانَةٌ  الواحدةُ : َولَُد النَّعاِم ،  الَحفّانُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي :

ً  الشيءَ  حفَْفتُ  وقال ابن ُدَرْيد : يُق والفقُر. أبو ُعبَيد عن  الَحفَفُ  ومنهُ  المرأةُ وجهها ، قال : َحفَّتِ  إذا قَشْرتَه ، ومنهُ  َحفّا وهو الّضِ

أمٍر ، أي على ناحيٍة منه  َحففِ  قال : وجاَءنا على وقشٌف كلُّ هذا من ِشدَّةِ العيِش. َحفَفٌ واألصمعّي : أَصابُهم ِمَن العيِش َضفٌَف 

فَُف : الِقلَّةُ ،  ، ثعلٌب عن ابن األعرابّيِ قال : ، أي على  حفف عُقَْيِلّي : ُوِلَد اإلنساُن علىوقال ال : الحاجةُ. قال : الَحفَفُ والضَّ

فَُف   واحٌد ، وأنشد : الحفَفُ وحاجة إليه ، وقال : الضَّ

ا فريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ ْه كريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريَ ة  كريريريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريُّ ْن تريريريريريريريريريريريَ اَر َومريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري    اجلريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريْ  اَل تريريريريريريريريريريريَ

  
فَُف : أن تكون األََكلَة أكثر من مقدار الماِل ،  كان النبيُّ و أن تكون األكلةُ بمقداِر المال ، قال : : َحفَفُ الووقال أبو العبَّاس : الضَّ

، قال ومعنى قوله : ومن تلطَّفا أي من  إذا أَكَل كان من يأُْكُل معه أكثر عدداً من قدر مبلغ المأُْكوِل وَكفَافِه وسلمعليههللاصلى

ه. نا لم يكن عندنا ما نَبَرُّ  بَرَّ

الحاجةُ إذا كانوا َحفّتهم  وال َضفَف أي أثَُر َعَوٍز ، وأُولئك قوم محفوفون ، وقد حفَفٌ  عليهم وقال ابن السكيت : يقال : ما ُرئيَ 

 محاويج.

 أي شديُد العين. ومعناهُ أنه يُِصيُب النَّاس بِعَْينه. الحفُوفِ  بَيِّنُ  لََحافٌ  وقال اللِّحياني : إنه

 المتَاعِ ، وهو القوُت القليُل.ِمَن  َحفَفٌ  أبو زيد : ما عند فالٍن إال

 األرُض وقفَّت إذا يَبِسَ  َحفَّتِ والثَِّريدةُ إذا يَبَِس أعالها فَتََشقَّقَْت ،  َحفَّتِ  ويقال :
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 بَ لها.
نعة. حافٌ  وفرٌس قَِفرٌ   : ال يسمن على الصَّ

 .أَِحفَّةٌ  الرمل : ُمنَقََطعُهُ وجمعه ِحفَافُ و

 أصوات األفعى شبيهٌ بالنَّْفخ في نَْضنََضٍة.: من  الفَِحيحُ  الليث :: فح 

جال. الفحفَاحُ وقال :   : األَبَحُّ مَن الّرِ

تِ  األصمعيُّ : ً  األفعى فهي فَحَّ ا الَكشيُش فصوتَُها  فحيحَ  َسِمعتُ  إذا َسِمعَت صوتها من فمها ، يقال : تَِفُح فَحيحا األفعى. قال : وأمَّ

 من ِجْلِدها.

ح المودَّة وأخلصها ،  فَْحفَح األعرابي :ثعلٌب عن ابن   إذا ضاقت معيشتُه. َحْفَحفوإذا َصحَّ

 : األفاعي. الفُُححُ  من فيها ، وقال ابن األعرابي : الفَِحيحُ ومن ِجلِدها ،  الحفيفُ و تَِحفُ و تَِفحّ  وقال أبو َخيرة : األفعى

توأبو زيد : َكشَِّت األفعى   الحيَّاِت بعد األفعى من أصواِت أفواهها. فَِحيحُ ون الحيَّاِت ، وهو صوُت ِجْلِدها ِمْن بي فَحَّ

 ابب احلاء والباء

  [ح ب]
 َحبَّ بَحَّ : مستعمالن ما كرر منه.

ة من بُّرٍ وَشِعيٍر حتى يقولوا الَحبُ  قال الليُث :: حب   الحبَّاتو الُحبُوبِ  ِعنٍَب ويجمُع على حبَّةُ  معروف مستعمٌل في أشياَء َجمَّ

 .الَحبّ و

 مختلفةٌ من كّلِ شيء. حبوبٌ  إذا كانت الِحبَّةُ  قالوا : .«في َحِميِل السَّْيلِ  الِحبَّة َكَما تَْنبُتُ »في الحديث :  وجاء

ياحين ِلَحبِ  ويقال ، وقال  ةالِحبَّ  منه الحبِ  فاسمُ  حبٌ  . وقال أبو ُعبَْيد : قال األصمعيُّ : كلُّ نَبٍت لهَحبَّة وللواحدةِ منها ِحبَّة الرَّ

 : بُزوُر البَْقل. الِحبَّة الفّراء :

 : نْبٌت ينبت في الحشيش ِصغار. اْلِحبَّة وقال أبو عمرو :

 ال غير. اْلَحب ، قال : وأما اْلِحنطة ونحوها فهو اْلِحبَّة حبّة الرياحين ، وواحدة َحبُ  : اْلِحبّة وقال الكسائي :

من بُّرٍ وشعير وَعَدس وُرّز وكل ما  َحبَّةٌ  الطعام : َحبَّة : الَحبَّةوْقل الذي يَنتثِر ، قال : البَ  َحبُ  : الِحبّة شِمر عن ابن األعرابي :

وذلك في آخر الصيف إذا هاجت األرض ويَبِس البقل والعُشب  الِحبّة َرَعينا يأكله الناس ، قُلت أنا : وسمعت العرب تقول :

بعد انتثارها القَميم والقَّف ، وتمام ِسَمن النَّعَم  الِحبّة وتناثرت بزورها وورقُها وإذا َرَعتها النّعم َسِمنت عليها : ورأيتهم يَُسمون

إال على بُُزور العُشب والبُقول البريّة وما تناثر من ورقها  الِحبَّة اسم والقَميم وال يقع الِحبَّة بعد التَّبَقُّل وَرْعي العُشب يكون بَِسفّ 

القلب :  َحبَّة وقال الليث : فاختلط بها من القُْلقاَُلن والبَسباس والذَُّرق والنَّفَل والُماّلح وأصناف أحرار البُقول كلها وذُكورها.

 ثََمَرتُه وأنشد :

   فأَصْبه  مَسبََّة قلبها وِطحاهَلا 
قَْلب فاُلن إذ  َحبَّة القلب هي العَلَقَة السوداء التي تَكوُن داخل القلب ، وهي َحَماطة القلب أيضاً. يُقال : أصابت فاَُلنة َحبَّةوقلت : 

 َوَسط القلب. اْلَحبّة . وقال أبو َعْمرو :ُحبُّها َشغََف قَلبَه
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 َمْحبوبٌ  هللا فهو أَحبَّه أبو ُعبَيد عن أبي َزيد : .ُمَحبٌ  َوهو ُمِحبٌ  لشيء فَأناا أحبَْبتُ  : نقيُض البُغض ، قاَل وتقول : الُحبُ  الليُث :

، قال وِمثله محزوٌن ومجنوٌن وَمزكوٌم وَمكزوز ومقرور : وذلك أنهم يَقولون : قد فُِعل بِغر ألٍف في هذ كلِّه ثم بني مفعوٌل على 

  فهو كله باألِلِف.فُِعل وإال فال وجه له ، فإذا قالوا : أَْفعَلَهُ هللا

ْعر ، ومنه قول َعنترة : الُمَحبُ  قُْلُت : وقد جاء  شاذّاً في الّشِ

هِ و  َزلريريريريريريريْ  فريريريريريريريال تريريريريريريرييتريريريريريريري  ِّ غريريريريريريريتهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريري ريريريريريريري  نريريريريريريريريَ

  
َرُِ   كريريريريريريريريريريريريْ

 
ّ  املريريريريريريريريريريريري حريريريريريريريريريريريريَ

 
لريريريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريري ّ   ريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريِ

  
 لُغةٌ وأنشد البيت : َحببتهووقال َشِمر : قال الفّراء : 

بريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريَ ر ه مريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريَ ْواَل متريريريريريريريريريريريَْ  فريريريريريريريريريريريوهللا لريريريريريريريريريريريَ

  
رِِق و   يريريريريريريريريْ  وم ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ  ال كريريريريريريريريان أَْد  مريريريريريريريرين عريريريريريريريري 

  
كما قالوا : ُجنَّ فهو مجنون ، ثم يقولون : أََجنّه هللا. الليث : َحّب إلينا  َحبَْبتُه ثم ال تقول َمْحبوب الشيُء فهو ُحبّ  قال : ويُقال :

ً  إلينا يََحبُ  هذا الشيء وهو  وأنشد : ُحبّا

عريريريريريريريار مريريريريري  ريريريريريريري ِّمريريريريريريريا  دَ  اان الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ مريريريريريريريَّ  عريريريريريريرياان َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

مريريريريريريريرياو       ريريريريريريريريَ َّ
َ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا أن نريريريريريريريريكريريريريريريريريون املريريريريريريريري  مسريريريريريريريريَ

  
 أَحبَّه بفاَُلن معناه ما َحبَ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي : إذا تودد. َحبّ وإذا وقف ،  َحبَ وإذا أُتِعب ،  ُحبَ  ثَعلب عن ابن األعرابي :

 أُْدِغم ، وأنشد الفّراء :بفالن ثم  َحبُبَ  إلَّي ، وقال الفّراء : معناه

ه و  عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ّ  َأن مريريريريريريريريريَ  ُّاده كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريا  يف اَّريريريريريريريريري 

  
ّ   ريريريريريريريريريريريريريريي ريريريريريريريا     اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريا م ِلعريريريريريريرياوَ    مسريريريريريريريَ

  
 فأدَغم وأنشد َشِمر : َحبُبَ  قال : وموضع ما َرْفٌع ، أراد

ِلّم َ ياال و   
 
 َََّ   ل َّْيف امل

 به. أحْببِ  إلَّي أي أَحبَّه أي ما

 [.ألن الحية يقال لها َشيطان]اسم َشْيطان  الُحباب : اْلَحيّة ، قال : وإنما قيل اْلُحبابُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :

 مخفَّف ، قاله ابن السكيت ، وروى أبو عبيد عن الفراء مثله. ُحبابٌ  : للَحبيب ويُقال

 غايةُ  أَن يكون ذلك ، معناه : َحبَابك وقال الليث : .الُحبُ  : الَمَحبَّةوقال :  الَحبيبِ و اْلَحبيبة بمنزلة الِحبُ و اْلِحبَّةُ  وقال اللَّيُث :

 ومثله : ُحَماداَك أي ُجْهُدك وغايتك. محبَّتك أن تَْفعَل ذاك معناه غايةُ  َحبَابكَ  أبو عبيد عن األصمعّيِ : .َمَحبَّتِك

 .الُحبِ  لُغَةٌ : اسٌم موضوٌع من ِحبَّانُ وَ  َحبَّان اللَّيث :

ةُ الضخمة والجميع الُحبُ وقال :   : اْلُحبُ  والَكرامِة ، قال : اْلُحبِ  قال : وقال بعُض الناس في تفسير .الِحبَابُ و اْلِحبَبةُ  : اْلَجرَّ

ةِ من خشب كا ةُ ذاُت اْلعُْرَوتَْين ، قال والكرامة الغطاء الذي يوضع فوق تلك الِجرَّ ن أو اْلَخشباُت األربُع التي توضع عليها اْلَجرَّ

 من َخَزٍف ، قال الليُث : وسمعت هاتين الكلمتين بُِخَراَساَن.

 َذا فإذا وصْلَت َرفَْعَت به ، فقلُت حبذا َزيٌد. َحبَ  فإنه َحبََّذا قال وأما

 واحدة وأنشد : َحبَّة : القُْرُط من اْلِحبُ وقال : 

ا.  مريريريريريريريريلريريريريريريريريه  لريريريريريريريريَ ة  الريريريريريريريريلِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه  اَّريريريريريريريريَ

  
ع    ِ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريِ كريريريريريريريريان اَّريريريريريريريريِْ رَارَامريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ
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 وأََراهُ قوَل ابِن األْعَرابّيِ. اْلَحبِيبَ  في هذا اْلبيتِ  اْلِحبَ  قلُت : وفسَّر غْيُره

 ُمْعَظُمه ، ومنه قول َطَرفَةَ : الماِء : َحبابُ  الماِء : فَقاقِيعُه التي تَْطفُو كأَنََّها اْلقواِريُر ، ويقال : بل َحبابُ و

ز   يريريريريريريريْ بريريريريريريرياَب املريريريريريريرياِء مسريريريريريريَ ق  مسريريريريريريَ هريريريريريريريا هبريريريريريريرياَيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ومريريريريريري 

  
يريريريريريريريَ ِ   ل   لريريريريريريريْ ايريريريريريريريِ فريريريريريريريَ  

ا قسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَم الريريريريريريري َُّْب املريريريريريريري مريريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
 اْلماء : َمْوُجه الذي يتْبَُع بعُضه بعضاً قاله ابن األعرابي. وأنشد شمر : َحبَابُ  وقال شمر :

      وَّ مَسَباِب املاِء مَساال  َعَلى مَسال 
 الماء : َحبابُ  وقال : قال األصمعيُّ :

 الماء كأَنَّها اْلَوْشُي ، وقال َجريٌر :الطََّرائُِق التي في 

   َكَلْسِج الرِّيح َت َّرِد  اَََّْبا  
 وأَْنَشد اللّيُث : .الَحبَابُ  الماء ، وهو تََكسُُّره وهو َحبَبُ  : الحبَبُ  : الطََّرائُِق ، وقال ابن ُدريد : اْلَحبَابُ  وقال :

ي  يريريريريريريريَزأَب مسريريريريريريريني مَتْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريِ اَل جريريريريريريريَ َأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
ا َ   بريريريريريريريريريريريريَ ع  اَّريريريريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريَّ اب  املريريريريريريريريريريريرياء يريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 الذي كأنه َدَرٌج ولم يَُشبِّْهَها باْلفَقاِقيع. بالَحبَابِ  َشبَّه مآَكَمها

ُدها وأنشد : َحبَبُ وقال :   األْسناِن : تَنَضُّ

بريريريريريريريريريريريا  و  بريريريريريريريريريريريَ ِ ي مسريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ   ذا تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريك تريريريريريريريريريريريري 

  
ا مسريريريريريريريريي الريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريل   رْ كريريريريريريريريأَقريريريريريريريريَ ذ   َذا أ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريَ

  
يِق َعلَى األَْسنَاَن. يَتََحبَّبُ  اْلفَِم : ما َحبَبُ  وقال غيره :  من بَياِض الّرِ

راج ، ويقال : بل نار الُحبَاِحب وقال الليث : نَارُ  : ما اْقتََدْحَت من الشَّراِر من  الُحباحب هو ذُباٌب يطير بالليل لَهُ ُشعاٌع كالّسِ

اء : يقال للخيل إذا أَْوَرِت النار بِحواِفِرها هي نار َحْبَحبَتُهاوَ ن تَصاُدِم الحجارة ، النَّاِر في الهواء م  الُحباِحب : اتِّقَاُدها ، وقال الفرَّ

ُد َرجالً من أحياِء العرب ، وَكان من أبخل الناس فبَِخل حتى بلغ به البخل أنه كان ال يُوقِ  اْلُحبَاِحبُ  ، قال : وقال اْلَكْلبِّي : َكان

وقال  .اْلحبَاِحبِ  ناراً بِلَيل إال ضعيفة فإذا انتبه منتبه ليقتبس منها أَْطفَأَها : فكذلك ما أَْوَرِت الخيل ال يُنتفع به كما ال يُنتفع بنار

أَنَّه َشراَرةٌ طائٌر أطول من الذباب في ِدقَّة ما يَِطيُر فيما بين المغرب والِعشاء ك اْلُحباِحبَ  أبو طالب : يحكى عن األعراب : أنَ 

 قلت : وهذا معروف.

 : َمَهازيُل. َحْبَحبَةٌ  أبو العبَّاس عن ابِن األْعَرابي : إبِلٌ 

 .ُحبَاحب ناُر أبي َحْبَحبَه قال : ومن

 وأنشد :

هريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريْ رَاِ  مريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريريريرَّا  ون ِ لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريَ

  
   َ امسريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ وَد َأيب مسريريريريريريريريريري  او وقريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ

  
 : الصغير الجسم. الَحْبَحابُ  وقال الليث :

 : الصغير الجسم. الَحْبَحبِيُ  سلمة عن الفراء قال :

 يقال عند الَمْزِريَِة َعلَى الِمتْاَلِف ِلَماِلِه ، قال :« َحْبَحبَةً  أهلكَت من عشٍر ثََمانِياً وِجئَت بسائِرها»ابن هانىء : من أمثاِلهم : 

 تقع موقع الجماعة. الَحْبَحبَةُ و

 إذا وقف. َحبَ وإذا أُتِْعَب ،  ُحبَ  ابن األعرابي : ثعلب عن

ً  وقد ُمِحبٌ  أبو عبيد عن أبي زيد : بَِعيرٌ   وهو أن يصيبَه مرٌض أو كسر أََحَب إْحبَابا
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َ ِم : اإلمْسَباب  و  فال َيرْبَ   مكانه مسىت يربأ أو  و . قال : . وقال أبو اهلَيريْ : أن ي ةريريريريريريريريريريريريريريرَف  اإلمْسَباب : هو الرب  وك 
َبِعَث وقال الرَاجز  :  الَبِعت  َعَلى املوِ  من ِ  َّأب املرِ. فريَيرْب َك وال ي  َر أن يريلريْ

ان ذنريريريريريريريريريريريريريريا يف  ريريريريريريريريريريريريريريِ    َ رِْك   مريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْك   الريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  هللا وهريريريريريريريريريريريريريريريريريو هريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأاَته  أَمريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يِ  َحبَّْبتُه و أل ، وكذلك قال أبو عمرو. قال :إذا اْمتَ  تََحبَّبَ  وقال األصمعيُّ : .التََّحبُّبُ  أبو العباس عن ابن األعرابي : أَّوُل الّرِ

قاء وغيره. فَتََحبَّبَ   إذا مألتَهُ ِللّسِ

ً  باْلَجَمل َحْبَحْبتُ  اللَّحياني : ْبُت بِه تَْحِويباً إذا قلت لَهُ : َحْوُب َحْوب وهو َزْجر. ِحْبَحابا  ، وَحوَّ

 ليه.: الطَّلُّ َعلَى الشََّجِر يُْصبُِح ع الَحبَابُ  أبو َعْمرو :

ً  ، تقول : األبَحِ  : مصدر البََححُ  قال الليث :: بح  ً و بََح يَبَُح بََححا  .البَُحاحُ  ، وإذا كان من داء فهو بُُحوحا

 عنه.لُغَةٌ رواهُ ابن السكيت  بََحْحُت أَبَحُ و هي اللغة العالية قال : بَِحْحُت أبَحُ  إذا كان في صوته ِغلٌَظ. أبو ُعبَيدة : أَبَحُ  وُعودٌ 

ه أن يَْسُكنَ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروى عن النبي  اْلَجنَِّة فَْليَْلَزِم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من  بُْحبُوَحةَ  َمْن َسرَّ

 ه وِخيَاُره ، وأنشد قوَل جرير :ُكّلِ َشْيٍء : َوَسطُ  بُْحبُوَحةُ واْلَجنَِّة َوَسَطها ، قال :  ببُْحبُوَحةِ  قال أبو عبيد : أراد «االثنين أْبعَدُ 

م   ِذيريريريريريريرين هريريريريريريري  ْوُ  الريريريريريريريّ م  الريريريريريريريْ ريريريريريريريَ يريريريريريريريٌم هريريريريريريري  ي متريريريريريريريَِ ْومريريريريريريريِ  قريريريريريريريريَ

  
ِة الريريريريريريريّ ارِ   ومسريريريريريريريَ بريريريريريري  َ  عريريريريريرين حبريريريريريري ْ لريريريريريريريِ غريريريريريريْ وَن تريريريريريريريَ فريريريريريري  لريريريريريريريْ  يريريريريريريريَ

  
 التمكن في الحلول والُمقام ، وأنشد : : التَّبَْحبُحُ  في الدار إذا تََوسَّْطتَها وتمكنت منها. وقال الليث : تَبَْحبَْحتُ  ويقال : قد

ب ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وَ  َ ى هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ   ح  يف املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َعلَى أيِدي القََوابِل. تَبَْحبَحُ  قال : وقال أعرابيُّ في امرأةٍ َضَربَها الطَّْلُق : ترْكتَُها

اِء قاَل :  : الواسع في النفقة ، الواسُع في المْنِزِل. البَْحبَِحيُ  أبو العبّاِس عْن َسلَمة عن الفَرَّ

 في المْجِد. تَبَْحبَحَ  : ويقَاُل : نَْحُن في بَاَحِة الدَّاِر َوِهَي َوَسُطها َولَذِلَك قِيَل : قالَ 

اءُ   ِمَن البَاَحة ، ولَْم يَجعْله ِمَن الُمَضاَعِف. التَّبَْحبُحَ  أْي أَنَّهُ في َمْجٍد َواسعٍ. قُْلُت : َجعََل اْلفَرَّ

 البَاَحةُ و: النَّْخُل الكثيُر ،  البَاَحةُ  قاَعتَُها َوساَحتُها. وحكى ابُن األعرابي عن البَْهَدلّي قال : بَاَحةُ الّداِر :أَبو ُعبَْيد عن األصَمِعي : 

 : باحةُ الّداِر. وأنشد :

ح   بريريريريريريريريريريري  ا  بريريريريريريريريريريريِ م َرحبريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  َروا أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  شُّ  ريريريريريريريريريريري ْ َ

 َيريريريريريريريريريريرييء  بريريريريريريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريّن املريريريريريريريريريريري

  
 : قَِداُح الميسِر. البُحُ  قال

 أي في َسعٍَة وِخْصب. وقال اْلَجْعديُّ يَصُف الّديناَر : ابتَِحاحٍ  ُل : القوُم فيقاَل : ويقا

ة  و  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يّ  واثقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َح جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   مريريريريريريريريْ َن اجلريريريريريريريريَ ْه كريريريريريريريري ريريريريريريريرياقريريريريريريريريبريريريريريريريرية  مريريريريريريريريِ كريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َِّقد.ُضِرب بأجناِد الشاِم. والثَّاقِبةُ : َسبيكةٌ ِمْن ذهب  في صوتِه. ُجندّي : أبَحَ  ديناراً  باألبَحِ  أرادَ   تَثْقُُب أي تَت
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اءُ و اءِ  في الباديِة : رابيةٌ تْعَرُف برابيةِ  البَحَّ  . وقال كعب :البحَّ

رِبُ  أمريريريريريريريريريريرير ه و   ظريريريريريريريريريريريلَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراأَب الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريوُِ يريريريريريريريريريريري 

  
اِء ذاِ  األ يريريريريريريريريريريريريِل    بريريريريريريريريريريريريرابريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريَّ

  

 ابب احلاء وامليم

  [ح م]
 حم ، مح : ُمستعمالن في الثنائي والمكرر.

 : قضاُء الموت. الِحمامُ وهذا األمُر إذا قُِضي قضاؤهُ قال :  ُحمّ  قال اللّيُث :: حم 

 قريٍب ، وأنشد الليُث : بَحميمٍ  له كأنه اهتمام اْحتَمْمتُ وهذا األمُر  أحّمني وتقُوُل :

الُ   بريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريرية ال تريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريزَّ عريريريريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
   ُ تريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا م بريريريريريريريريريريك امسريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ ك ال يريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ

  
 وقال في قَْول ُزهير :

 مساجة  اليُو ما  لو أمحَّه و   مضه 
: قال معناه : حانْت ولِزمْت ، وقال األصمعي : أَجّمت الحاجةُ بالجيم تُِجمُّ إجماماً إذا دنت َوحانت ، وأنشد بيت ُزهير بالجيم قال 

ً  األمُر فهو أَحمَ و  وذلك إذا أَخَذَك منه َزَمٌع واهتماٌم. ُمحمٌ  ، وأمرٌ  يُِحُم إحماما

ر الفراق ونزَل به ُحمَ وقال :  َر ويقال : َعِجلت بنا وبكم ُحمةُ الِفراِق أي قُّدِ أي قَدره وموته. قلت : وقد قال  ِحماُمه األمُر إذا قُّدِ

 هي ِمَن اْلحروِف الُمعجَمِة وعليه العمُل. معناهُ قُِضَي ما هو كائٌن ، وقال آخرون : [1غافر : ] (حم)بعضهم في قوِل هللا : 

يت :وقال ابُن السِّ   الحاجةُ َوأََجّمت إذا َدنْت وأنشد : أََحّمت ّكِ

ا يريريريريريريريريريريريريريا ذلريريريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريزاَل األمحريريريريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ا  ْن ذلريريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريراق  َأ ريريريريريريريريريريريريََّ كريريريريريريريريريريريري    ن يريريريريريريريريريريريريَ

  
اء : أَحمَ والكسائيُّ : أََجمَّ األمُر   : دنَا وأَجمَّ  أَحمَ وقدوُمهم : دنَا ، ويقاُل : أَجمَّ. َشِمر عن أبي عمرو :  أََحمَ  إذا حاَن وقتُه. وقال الفرَّ

بية : عمرو عن  رحيلُنا فنحُن سائروَن غداً ، وأََجمَّ رحيلُنا فنحُن سائرون اليوَم إذا عزمنا أن نسير من يومنا. أَحمَ  ، وقالت الِكالَّ

 ك.: القريُب الذي تََودُّهُ َويودُّ  الَحميم وقال الليث : وممكوٌل وَمْسموٌل ومنقوٌص وَمثموٌد بمعنى واحد. محمومٌ  أبيه : ماء

ةُ و  : خاّصةُ الرجِل ِمْن أهِلِه َوَولِدِه وذي قرابته. الحامَّ

يماً )ُمقِرٌب. َوقال الفراُء في قوله تعالى :  ُمِحمٌ  القرابةُ ، يُقاُل : : الَحميمُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : يم  ْحَِ  (َوال َيْسَئُل ْحَِ

  ولكنُّهْم يَعرفونهم ساعةً ثّم ال تعاُرَف بَعَد تلك الساعة.[ ال يسأُل ذو قَرابٍة عن قرابتِه 10]المعَارج : 

ره العرب. الَحِميمِ  مشتق من : الحّمامو: الماء الحاّءِ  الَحِميم الليث :  تَُذّكِ

 في قول الشاعر : الحميم وقال أبو العباس : سألُت ابن األعرابي عن

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغ   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراب  وكريريريريريريريريلريريريريريريريريه  قريريريريريريريريبريريريريريريريريال  و 

  
مريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريم    أكريريريريريريريريريريريريريرياد َأغريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ  ملريريريريريريريريريريريريريرياء اَّريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عند ابن األعرابي من األضداد ، يكون الماَء الحاّر ويكون البارد. وأنشد فالحميم : الماء البارد ، قلت : الحميم فقال :
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َرقَّش :
 
 مشَِر بيه امل

 كريريريريريريريريريريريريريريلَّ ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء هلريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرأب

  
عريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ    بريريريريريريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريم و ذا  كريريريريريريريريريريريريريريريِ  محريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر به. اْلحميم األعرابي :قال شمر : قال ابن   إن شئت كان ماًء حاّراً ، وإن شئت كان جمراً تتبخَّ

 الفََرس إذا َعِرق ، وأنشد لألعشى : استََحمّ و : العََرق. الحميم أبو عبيد عن األصمعي :

هريريريريريريريريا لريريريريريريريريَ حريريريريريريريريوَص وِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريَ  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري   الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ّم و   حريريريريريِ هريريريريريمريريريريريريريا قريريريريريبريريريريريريريل أن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريَ يريريريريريْ ْحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريَ

  
 َحِميمة نفَسه إذا غسلها بالماء الحاّر قال : وشرْبُت البارحة أََحمّ  وقال األصمعي : .الَحِميم بالماءإذا اغتسل  استََحمّ  وقال أيضاً :

ن فيه الماء. ويقال : بَمَحمّ  أي ماء سخناً. قال : ويقال : جاء  َحَميم اشرب على ما تجد من الَوَجع ُحساً من ماءٍ  أي بقُمقُم يُسخَّ

 حار.تُريد جمع ُحْسوة من ماٍء 

 : المطر الذي يكون في الصيف حين تَسُخن األرض. وقال الُهَذلي : اْلحميم شِمر :

ْوَ  َأاتك مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم   هريريريريريريريريريلريريريريريريريريريالريريريريريريريريريك لريريريريريريريريريو َدعريريريريريريريريريَ

  
ة اَّريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريم   يريريريريريريريريريريريريَ  رجريريريريريريريريريريريرياٌل مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريل  أَْرمريريريريريريريريريريريريِ

  
يت : ّكِ ن ، يُقال : اْلحميمة وقال ابن الّسِ وا : الماء يَُسخَّ  لنا بالماء. أَِحمُّ

ق حمائم وجمعها اْلَحِميمةوقال :   اإلبل أي كرائمها. حمائم : كرائم اإلبل يقال : أخذ الُمَصّدِ

تُكو َحِميُمك ويقاُل : طابَ  ام : للذي يخُرُج من ِحمَّ  أي طاب َعَرقَُك. الحمَّ

 وأنشد : .الَحمام أُنثى والجميعُ  حمامةٌ وذكٌر  حمامةٌ  : طائٌر. تقول العرب : الحَمامةُ  الليُث :

 َمكَّة من و ْرِق اََِّمى   َأو الِفا  
 .الحمام أراد

يُّ الذي ال يألُف البيوَت قال : وهذه التي تكون في البيوت هي اليَماُم. وقال : قال  الَحمامُ  أبو عبيد عن الكسائي : هو البَّرِ

ّي ، قال : وأما الحمام األصمعيُّ : اليَماُم : ضْرٌب منَ   َطْوٍق مثَل القُْمِرّي والفاِختَِة وأشباهها.فكلُّ ما كان ذا  الحمام بَّرِ

يدخُل فيه القََماِريُّ والدَّباِسيُّ والفََواِخُت سواًء  َحمامٌ  وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعّيِ أنه قال : كلُّ ما َعبَّ وَهَدر فهو

قٍَة آلفةً أو وْحِشيّةً. قَةً أو غيَر ُمَطوَّ  كان ُمَطوَّ

واقعاً على ما عبَّ وَهَدَر ال على ما كان ذا َطْوٍق فيدُخُل فيها الُوْرُق األْهِليَّة والُمَطّوقَةُ  الحمام يُّ اسمقلت : جعل الشافع

 كلِّه. الحمام الَوْحِشيَّة. ومعنى َعبَّ أي َشِرَب نَفَساً نَفَساً حتى يََرَوى ولم يَْنقُر الماء نقراً كما يفعله سائر الطير. والهدير صوت

: ساحةُ القَْصر النَّقيَّة  الحمامةُ وَسْعدانَةُ البعيِر ،  : الحمامةُ و: ِخياُر المال ،  الحمامةُ و: المرآة  الحمامة عن ابن األعرابي :ثعلٌب 

 : بََكَرةُ الدَّلِو. الحمامةُ و، 

ج :  وأنشد الُمَؤّرِ

لريْيِه مَحَامتان      كأن َعيريْ
 : المرأة الجميلة. الحمامةوأي مرآتان. 

ى اإلبل والدَّواّبِ. الُحَمامُ  الليث :  : ُحمَّ
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ً  البعيرُ  ُحمَ  يقال : ى الرجلُ  ُحمَ و،  ُحَماما  شديدةً. ُحمَّ

ةُ وقال :  ى : أرٌض ذات الَمَحمَّ ةٌ  طعامٌ  ويقال : ُحمَّ تِ  عليه الذي يأكله. قال : والقياس يَُحمُ  إذا كان َمَحمَّ صارت األرُض إذا  أَحمَّ

هوالرجُل  ُحمَ وكثيرة. قال :  ُحّمى ذات  وهكذا قال أبو ُعبَيد رواية عن أصحابه. .َمحمومٌ  هللا فهو أََحمَّ

فيأخذها في جلدها َحرٌّ حتى يُطلى جسُدها بالطين فتدُع  الُحَمامُ  والقُماح. فأما الُحمامُ  وقال ابن ُشَميل : اإلبُل إذا أكلت النَّدى أخذها

تْعة ويذه  ُب ِطْرقُها ، يُكون بها الشهر ثم يذهُب وأما القُماُح فإنه يأُخذُها السُّاَلُح ويذهُب ِطْرقُها وِرْسلُها ونْسلُها. يقال : قامحَ الرَّ

 قُر وهو الُموُم يأخذُ الناس. ُحمامُ  البعيُر فهو ُمقاِمٌح ، ويقال : أخذ الناسَ 

 ستشفى باالغتسال فيها.: عيُن ماٍء فيها ماٌء حارٌّ يُ  الَحّمةُ  وقال الليث :

ة َمثَُل العاِلم مثلُ »وفي الحديث :  يأتيها البُعَداء ويتركها القَُرباء ، فبينا هي كذلك إْذ غار ماؤها وقد انتفع بها قوٌم وبقي  الَحمَّ

 أي يتندمون. «أقواٌم يتَفّكنُون

ةٌ  دةُ : ما اصطهْرَت إهالَته من األْليَة والشَّحم. والواح الَحمُ  وقال الليث : . قال أبو ُعبَيد عن األصمعي : ما أُِذيب من األَْليَِة َحمَّ

ة إذا لم يبق فيه َوَدٌك ، واحدته َحمٌ  فهو ، قال : وما أُذيب من الشحم فهو الصُّهارةُ والَجِميُل ، قلت : والصحيح ما قاله  َحمَّ

 األصمعي. وسمعت العرب تقول :

ون السَّناَم الشحم.،  َحمٌ  ما أُذيب من َسناِم البعير  وكانوا يَُسمُّ

ً  إنَّ أقلَّ الناس في الدنيا َهّماً أقلُّهم وقال شمر عن ابن ُعيَْينة : كان َمْسلَمةُ بن عبد الملك عربياً وكان يقول في خطبته : ، قال  َحّما

ً  ُسْفيان : أراد بقوله : أقلهم  الُمَطلَّقة. تحميم أي ُمتعة ، ومنه َحّما

 وال ُسمٌّ غيُرك أي ما له َهمٌّ غيرك. ُحمٌ  وال َسمٌّ ، وما له َحمٌ  الفراء : ما لهأبو ُعبَيد عن 

ه أبو عبيد يقال :   أي قصدُت قصَده. وقال َطَرفةُ : َحَمْمُت َحمَّ

لريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريَ ّم كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ ه مسريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   مريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريع ِد ريريريريريريريريريريريريريريريٌة تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريرين َربريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : طالْبتُه. حاممتُه ُمحاّمةً  األَُمويُّ :

ة ُشَميل :ابُن  : حجارةٌ سود تراها الزقةً باألرض ، تَقود في األرض الليلة والليلتين والثالَث ، واألرُض تحَت الحجارة  الَحمَّ

، وحجارتُها  الِحمام تكون َجلَداً وُسهولة ، والحجارة تكون ُمتدانية ومتفرقةً ، تكون ُمْلساً مثل اْلُجمع وُرؤوس الرجال ، وجْمعُها

 ٌق باألرض ، وتُنبِت نبتاً كذلك ليس بالقليل وال بالكثير.متقلِّع والز

 على هذا األمر أي ثابت عليه. ُمحامٌ  وقال أبو زيد : أنا

 .ُحَممةٌ  : الفحم البارد ، الواحدة الُحَممُ  وقال الليث :

إنَّ رجالً أَْوصى بَنيِه عند موته فقال : إذا أنَا ُمتُّ فاحرقوني بالنار ، حتى إذا »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

 ُحَمماً  صرتُ 
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لُّ هللا وهبا   ِّى  مح َمةٌ  : الفحم. الوامس أب اَّ َمم   قال أبو ع َبي  :«. فاسريريريريريريريريريريَح وين   َذرُّوين يف الرِّيح ، لعلِّي َأضريريريريريريريريريريِ
 .مح َمة الّرِج ل

 ة :وقال َطَرفَ 

ْه  َ مريريريريريريريريريريريريري  ُْ قريريريريريريريريريريريريريِ ع  َأ اَك الريريريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُْ َرمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌد َدارس محريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َ  َأ

  
 .ُحّمةٌ  : المنايا ، واحُدها الُحَممُ  وقال الليث :

ةُ والفراق  ُحّمة ويقال : َعِجلت بنا ةُ  الموت ، وفالنٌ  ُحمَّ  نفسي وُحبَّة نْفسي. ُحمَّ

ةُ  العقربثعلٌب عن ابن األعرابّيِ : يقال : ِلَسّمِ   والُحَمةُ ، وغيره ال يُجيز التشديد ، يجعل أَصلَه ُحْمَوةً. الُحمَّ

ةُ  وهو األسود من كل شيء ، واالسم الحميم اْلُحمُ و األَحمِ  : مصدر الَحممُ  وقال الليث : ةٌ  . يقال : بهالُحمَّ  شديدةٌ ، وأنشد : ُحمَّ

ٌّة و     قاو  أمحَر فيه مح 
 وقال األعشى :

ا    بريريريريريريريريريريريريَ لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريريريا  ذا ركريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريوا لريريريريريريريريريريريريِ

  
م    ِض مسريريريري  يريريريريْ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى الريريريريبريريريريريَ ْم مريريريريِ هريريريري  هريريريري   فريريريريريريريَأْوجريريريري 

  
 وقال النابغة :

ْ َلَتنْيِ م َ لَِّ  
 
   َأمْسَوى َأمَسِم امل

الدَُّخاُن : الشديد السواد. وقيل : إنه  اليَْحُمومُ  قال : [.43الواقِعَة : ] (َوِظلٍ  ِمْن َُيُْمومٍ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

هَلُْم ِمْن فَ ْوِقِهْم )أي من نار يعذَّبون بها ، ودليل هذا القول قول هللا جّل وعّز :  (َوِظلٍ  ِمْن َُيُْمومٍ )الشديد السواد. وقيل : 
َمر : ] (ظَُلل  ِمَن النَّاِر َوِمْن َُتِْتِهْم ظَُلل    إال أنه موصوٌف في هذا الموضع بشدة السواد. [16الزُّ

 : ُسرادق أهل النار. ليَْحُمومُ ا وقيل :

 : الفرس. اليَْحُمومُ  وقال الليث :

ي اليحمومُ  قلت : ً  : اسم فرس كان للنعمان بن الُمنذر ُسّمِ  لشدة سواده. يَحموما

 وقد ذكره األْعَشى فقال :

ة  و  أيمريريريريريريريريرير لريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريحريريريريريريريريريمريريريريريريريريريُو كريريريريريريريريريلَّ َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريق   هّ  وتريريريريريريعريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريق  فريريريريريري ريريريريريريري  كريريريريريريرياد َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريِ ريريريريريريريَ

  
 األسود. األَحمِ  وهو يفعوٌل من

 : األسوُد من كّلِ شيء. اليحمومُ  وقال أبو ُعبَيد :

مها في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه طلََّق امرأته ومتَّعها بخادٍم سوداءَ و   إياها. َحمَّ

مها قال أبو ُعبَيد : معنى  وأنشد : .التحميم الطالق. وكانت العرب تَُسميها إياها أي َمتَّعها بها بعد َحمَّ

َه ُّيريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  مريريريريريريريريا  أنريريريريريريريريه الريريريريريريريريذي وهريريريريريريريريبريريريريريريريريْ

  
ا  مريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريُّ مريريريريريريريريريريريه   لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريوُّ أن  ريريريريريريريريريريري َ   ريريريريريريريريريريريََ

  
ه.  هذا رجل ُولد له ابن ُسّماه زيداً بعد ما كان َهمَّ بتطليق أُّمِ
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 في ثالثة أشياء هذا أحدها. التّحميم وقال أبو ُعبَيٍد : قال األصمعّي :

مَ حَ  ويُقال.  الفْرُخ إذا نبت ريُشه. مَّ

متوقال :  دته َحمَّ مَ و،  بالُحمم وجه الرجل إذا َسوَّ  رأُسه بعد الحْلق إذا اسود. َحمَّ

م وفي حديث أَنَس : أنه كان إذا  رأُسه َحمَّ
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  كَة  رج فاعَتَمر.
ً  : صْوٌت ِلْلبِْرَذْوِن ُدون الصوت العالي ، وللفرس دون الصهيل. يُقال : الَحْمَحمة وقال الليث :  َحمحم حمحمةً و،  تحْمَحم تََحْمُحما

:  الِحْمِحمُ  ، قلت : كأنه حكايةُ صوتِه إذا طلب العلََف أو رأى صاحبَه الذي كان أَِلفه فاستأنس إليه. أَبو ُعبَيٍد عن األصمعّي :

 الخْمِخُم بالخاِء وقال عنترة : : نباٌت في البادية. قلت : وهو الشُّقَّاَرى وله حب أسود ، وقد يقال له : الِحْمِحمُ واألْسوُد ، 

   َوْسَ  ال  ر َتَسفُّ مَس َّ اِ ْمِخم 
 : اسم جبل في البادية. َحُمومةُ وَ 

فاد. وثيابُ  حمحموأبو عمرو :  ة الثَّور إذا نَبَّ وأَراَد الّسِ  بِس الُمطلُِّق امرأتَه إذا َمتَّعَها ومنه قوله :: ما يُل التَِّحمَّ

ة   مريريريريريريريريَّ ا ثريريريريريريريرييريريريريريريريرياب  ريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريَّ ي عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريإْن تريريريريريريريريَ

  
ح    َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريَ

ي بريريريريريريريك املريريريري فريريريريلريريريريح الريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريلريريريرين يريريريري 

  
 : أخضُر َريَّاُن أَسوُد. يَْحُمومٌ  ونبتٌ 

 وقال :: الّسيُد الّشريُف ، قلُت : أُراهُ في األصِل الُهمام فقُلبت الَهاُء حاًء  الُحَمامُ و

و املريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا   نَي َأ ريريريريريريريريريريري  رمريريريريريريريريريريريِ  َأاَن ابريريريريريريريريريريرين األكريريريريريريريريريريريْ

  
ِس   يريريريريريريريريريريريريريريْ ُ  قريريريريريريريريريريريريريريريَ وا ُ  عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتيَت وقريريريريريريريريريريريريريريِ ا  محريريريريريريريريريريريريريري َ

  
 : الجباُل السُّوُد. اليحاميمُ و

 ِمَن الفرِس : القَصُّ قاله أبو ُعبيدة. الحمامةُ و: حْلقةُ الباِب ،  الَحمامةُ و

، وَمْحَماحِ ، وبَْحبَاح ، أي لم يبَق  َحْمَحامِ وَ فقال َهْمَهاِم ،  ؟بَِقي ِعندكم شيءٌ أَ وقال اللِّْحيانِّي : قال العامريُّ : قلُت لبعضهم : 

 شيٌء.

الكالُم خبٌر ليس  (ال يُ ْنَصُرونَ )فقال معناهُ : وهللا  .(ال يُ ْنَصُرونَ ). .. (حم)وقال الُمْنِذرُي : ُسئَِل أبو العباس عن قوله : 

  بُدعاء.

 وكذلك الداُر إذا عفْت والحّب وأنشد : يُمحّ  الثَّوبُ  أََمحَ  : الثّوُب البالي ، والفعلُ  الَمحُ  قال الليُث :: مح 

ق اجلريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريري  َل قريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ  َأال َ  قريريريريريريريريريريريَ

  
ّح و   ِك مريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري   و مسريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ

  
  إذا أَخلَق. أمَح يُِمحُ و يَُمحُ  الثوُب : َمحَ  وقال أبو ُعبيد : .ماحٌ  وثوبٌ 

احُ  ثعلٌب عن ابن األعرابّيِ : قال :  .يَُمُح َمحاحةً  الكذابُ  َمحَ  الكذاُب وقال : : المحَّ

 : الذي يُْرضي الناَس بكالِمه وال فِعَل له. المّحاحُ  وقال الليُث :

 غيرُهم :البيِض : ُصفرتُه. وأنشد  ُمحُ  قال هو وأبو ُعبيد عن األصمعّي :

ْه  تريريريريريريفريريريريريريلريريريريريريَّ ريريريريريريريَ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريَ ريريريريريريريٌش بريريريريريريَ  كريريريريريريريانريريريريريريريه قريريريريريري 

  
لريريريريريريريريرياف   ح   ريريريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ  

 فريريريريريريريريرياملريريريريريريريريري

  
ةُ  ، قال : ومنهم َمْن قال : ُمحٌ  البيِض : ما في َجْوفه ِمْن أَصفر وأبيض ُكلَّه ُمحُ  وقال ابن ُشَميل :  الصفراُء ، والغرقيُّ : الُمحَّ

 البياض الذي يُؤكُل.

 .الَماحُ  ِلبياِض البيِض الذي يُؤكُل اآلُح وِلُصفرتِها أبيه قال : يقال :أبو العباس َعْن عمرو َعْن 

جُل إذا أَْخلََص مودته. َمحَمحَ  قال : َوقاَل ابُن األعرابّيِ :  الرَّ
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف احلاء
 اء والغين.قال الخليل بن أحمد : أهملت الحاء مع الهاء والخ

 احلاء والقاف (أبواب)
 ح ق ك ، ح ق ج أهملت وجوهها.

 ح ق ش
 [.شقح]استعمل من وجوهها : 

ً وقال الليث : العرب تقول : قُْبحاً لَهُ : شقح  من القُْبح. أبو ُعبَيد عن  الشُّْقحَ  ، وال تكاد العرب تَْعِزلُ  َشِقيحٌ  ، وإِنَّهُ لقَبِيحٌ  ُشْقحا

 مثل قَبََحهُ فهو مقبوٌح. َمْشقُوحٌ  هللا فاُلناً َوقَبََحهُ فهو َشقَحَ  . وقال أبو زيد :الشَّقاَحةِ و، وجاء بالقَباَحِة  َشِقيحٌ  قَبِيحٌ الكسائي : هو 

. الشَّْقحُ و: البُْعُد ،  الشَّْقحُ والَكْسُر ،  : الشَّْقحُ  أبو العباس عن ابن األعرابي : ار رجالً  : الشَّجُّ يُسبُّ عائشة فقال له  قال : وسمع عمَّ

ً  !وسلمعليههللاصلىأنت تُسبُّ حبيبةَ رسول هللا أبعَد َما لََكَزه لََكَزات :  ً  اْقعُْد َمْنبُوحاً َمْقبوحا  .َمْشقُوحا

 وسلمعليههللاصلىنبي في الحديث أن الو: الَكسر.  الشَّْقحُ والَجْوز باْلَجْنَدل أي ألْكِسَرنّك قال :  ألْشقََحنَّك َشْقحَ  وقال اللَّحياني :

 أَْشقَحَ  ، وقد َشْقَحةٌ  أبو ُعبَيد عن األصمعي قال : إذا تغيرت البُْسَرةُ إلى الُحَمرةِ قيل هذه .يَُشقِّح نهى عن بيع تمر النخل حتى

ُهُو.  النَّْخُل ، قال : وهي في لغة أهل الحجاز الزَّ

 .ألْشقَح وقال أبو حاتم : يقال لألَْحَمر األْشقَر : إنَّه

 .َشِقيحٌ  : النَّاقِهُ من المرض ، ولذلك قيل : فالٌن قبيح الشَِّقيحُ وقال : 

 ، ولذوات الحافر : َوْطبَةٌ. َشْقَحةٌ وَ أبو عبيد عن الفراء : يقال ِلَحياء الكلبة َظْبيَةٌ 

 فالناً َوَشاقَْيتُه َوباَذْيتُهُ إذا ال َسْنتَهُ باألذيَّة. شاقَْحتُ  ويقال :

 ح ق ض
 ْهِملت وُجوُهها.أ

 ح ق ص
 [.مستعمالن]قحص ، حقص : 

 قََحص  قال أبو العََمْيثَل : يقال :: قحص 
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ت هو َ َ   ذا َمرَّ َمرّا  سريريريعا . وَ  ت هو  أَْقَحصريريْ  َقَح َ و  ذا أبع َته عن الةريرييء. وقال أبو سريريعي  : َفَحَ  ِبرِْجله  َقَحصريريْ
  ذا رََكَض ِبرِْجله.

ً وقال ابن الفرج : َسِمْعُت ُمْدِركاً الجعفري يقول : سبقني فالٌن قَْبصاً : حقص   وَشّداً بمعنى واحد. َحْقصا

 ح ق س
 المستعمل من وجوهه : قسح ، سحق.

 : بقاء اإلنعاظ. القَْسحُ  قال الليث :: قسح 

 يابٌس. نَّهُ لقَاِسٌح :: اليُْبُس. وإِ  القُُسوحُ ويابََسه ،  : قَاَسَحهو .لقُساٌح َمْقُسوحٌ  يقال : إنه

. وقال غيره : السَّْحقُ  الليث :: سحق  ّقِ يُح األرَض وَسَهَكتْهُ إذا قََشَرت َوْجهَ األرِض بشدَّةِ ُهبُوبها. َسَحقَتِ  : دوَن الدَّ  الّرِ

 النَِّساِء لفظ ُمَولٌَّد. ُمَساَحقَةُ و

 ْحج. وقال ُرؤبةُ :في العَْدو : دون الُحْضر وفْوق السَّ  السَّْحقُ  وقال الليث :

ال كريريريريريريريريريايريريريريريريريريريَ  
أَب املريريريريريريريريري ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ اطريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ َي تريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَ

  
ال  جريريريريريريريا   طريريريِ حريريريْ حريريريْ ريريريريريريريا  مريريرين اجلريريريريريريريِْ ِّ وسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

هريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريَ َأُّْعريريريريريريريريريريَ اَرأٌب فريريريريريريريريريريَ ا جريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  
ا  َوى قريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريَ ق الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريَ اذ وَرأب َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ

  
 وهو اْلَخلَُق. َسْحقٌ  البِلَى وَدْعُك اللُّْبِس ، وقال أبو زيد : ثَْوبٌ  َسَحقَهُ  وقد االنسحاقُ  : الثَّْوُب البَالي ، والِفْعلُ  السَّْحقُ وقال : 

 في حديث عمر أنه قال : َمْن َزافَْت عليِه دراهُمهُ فْليأِت بها السُّوَق وليَْشتِر بها ثَْوبَ ووالن ،  اْنَسَحق وقال غيره : هو الذي قد

 ٌد.وال يَُخاِلُف النَّاَس أَنَّها ِجيا َسَحقٍ 

ً  كالبُْعد. تقول : الّسْحقُ  وقال الليث : ، يجعلونه اسماً ، والنَّْصُب َعلَى الدَُّعاء  ُسْحقٌ ولهُ : بُْعداً ، ولغةُ أهل الحجاز : بُْعٌد لهُ  ُسْحقا

ً وَ عليه ، يريدون به : أبعده هللا   .سحيقٌ  وبُْعداً ، وإِنَّهُ لبَعيدٌ  أَْسَحقهُ ُسْحقا

ً  اجتمعوا على التخفيف ، ولو قُرئت [11الملك : ] (َفُسْحقاً ِْلَْصحاِب السَِّعْيِ ) وقال الفراء في قوله : كانت لغةً  فُسْحقا

 حسنة.

ً  وقال الزجاج : ً  هللا أْسَحقَهم منصوٌب على المصدر. فُسْحقا  أي باعدهم من َرحمتِه ُمباعدةً. ُسْحقا

 قولُه :أي أبعده ، ومنه  أْسَحقهوهللا  َسَحقه وقال غيره :

   َتْسَحق اللوى ق  ما  
وال الَمساّن ، وأنشد  السُُّحقُ  والجميع سحوق ، وحمارٌ  َسحوقٌ  الطويلةُ ، وأتانٌ  ِمن النخل : السَّحوق أبو ُعبيد وغيره : وهي الّطِ

 أبو ُعبيد في صفة النخل :

ه  رِيريريريريريريريُّ فريريريريريريريا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌق  ريريريريتريريريريِّ حريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
روُ    م  بريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريري  واعريريريريريريريريريريريريريِ م  نريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريري 

  
 .َسحوقٌ  أبو ُعبيد عن األصمعي : إذا طالت النخلة مع اْنِجراٍد فهي

  وقال َشِمر : هي الجرداء الطويلةُ التي ال كرَب فيها وأنشد :
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يريريريريريريريريريرياِن و  حريريريريريريريريريريوق الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريٌة كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   عريريريريريريريريري  ِويُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َرُ فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الجرداء.شبَّه ُعنُق الفرس بالنخلة 

ً  الدمعَ  تسحق وقال الليث : العْينُ   .َسْحقا
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 ، وأنشد : مساحيقُ  وُدموعٌ 

   طََلى طرَف عيليه مسامسيق  ذ رَّف  
 كما تقول : منكِسٌر ، ومكاسر.

 وهو الُمْنَدفق. الُمْنَسِحق جمعَ  المساِحيقَ  قلت : جعل

 قال ُزَهْيٌر :

 « ِقْتٌ  وَغْرٌب  ذا ما أ فرغ انسح ا» 
 : ارتفاع الضرع ولُُزوقُه بالبطن. اإلسحاق وقال الليث :

 وقال لبيد :

ه  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌق و مسريريريريريريىت  ذا يريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريق مسريريريريريريريالريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريا  هريريريريريريريريا وفريريريريريريريريِ ريريريريريريريريامريريريريريريريري  ه  رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريريري 

  
ْلُو : ذهب ما فيها ،  انسحقتوالضَّْرع : ذهَب ما فيه ،  أسحقَ  وقال شمر : تُها : َضَمَرت وذهب لبنها. أسحقتوالدَّ  َضرَّ

 : يَبَِس. أسَحقَ  وقال األصمعيُّ :

 الّضْرع : ذهب لبنُه وبَِلي. أسَحقَ  وقال أبو ُعبيد :

 : الطويُل من الرجال. السَّوَحقُ وقال : 

 وهو المطر العظيم القطر ، الشديد الَوْقع ، القليل العَِرُم. سحيقَةٌ  الواحدةُ  السََّحائقُ  وقال األصمعيُّ : من األمطار

 قال : ومنها السَّحيفةُ بالفاء وهي المطرة التي تْجُرف ما مرت به.

 : بَلد ، وقال : ساُحوقو

 ه َن بسامس وق  ت اركَن ذاِل ا و   

 ح ق ز
 حزق ، قحز ، قزح : مستعملة.

قُ  باِط والَوتر ، والرجل: شدةُ جذب الرِّ  الَحْزق قال الليث :: حزق   : الُمتََحّزِ

د على ما في يده َضنّاً به وكذلك  مثله وأنشد : الَحِزقو الُحُزقّةو الُحُزقُ  المتشّدِ

   فْهي تريَفادى من مَسزار  ذي مَسزِق  
وروى ابُن األعرابّيِ عن الشَّعبي بإسناد له أنَّ عليّاً خطب أصحابه في أمر المارقين ، وحضَّهم َعلَى قتالهم ، فلما قتلوهم جاءوا 

 .«َعيٍُر قد بقيت منهم بقيَّةٌ  َحْزقُ  َعْير َحْزقُ »:  عنههللارضيفقالوا : أبشْر يا أمير المؤمنين ، فقد استأصلناهم. فقال عليُّ 

َعْير : هذا َمثٌَل تقوله العرب للرجِل الُمْخبِِر بَِخبر َغْير تاّم وال  َحْزقُ  ابن األعرابّي : سمعُت الُمفَضَّل يقول في قوله :قال 

ٍل : نَّ َعْير أي ُحَصاُص ِحمار أي ليس األمُر كما زعمتم. وقال أبو العَبَّاس : وفيه قَْول آخر : أراد عليٌّ أَ  َحْزقُ  َعْير َحْزقُ  ُمَحصَّ

ً  ِحْمِل الحماِر : وذلك أَنَّ الحمار يَْضَطرب بِِحمله ، فَُربما أَْلقاه كَحْزقِ  أمَرُهم ُمْحَكم بعد شديداً ، يقول علّي :  فيُْحَزُق َحْزقا

 فأَْمُرُهم بَْعُد ُمْحَكم.

 .ةُ َحُزقّ  وهو الذي يُقاِرُب ِمْشيَتَه. قال : ويقال : ُحُزقّةٌ  أبو ُعبيد َعِن الفراء : رجلٌ 
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أْيِ ، الشَّحيُح. قال : فإِْن كان قصيراً دميماً فهو الُحُزقَّةُ  وقال شمر : يت َعِن  ُحُزقَّةٌ  : الضيُِّق القُْدَرة والرَّ ّكِ أيضاً. ابن الّسِ

أْيِ من الرجال والنَِّساِء ، وأنشد : ُحُزقّةً  األصمعّي : َرُجلٌ  يُِّق الرَّ  وهو الضَّ

ةو  ز قريريريريريريريريريَّ ي  اَّريريريريريريريريري  ِ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريالريريريريريريريريري    أعريريريريريريريريريْ

  
ِل   ْه  ملريريريريريريريلريريريريريريرياهريريريريريريريِ لريريريريريريريِّ ريريريريريريريَ  كريريريريريريريمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي األاتِن مسريريريريريريري 

  
 الجماعةُ من الناس وقال لَبيٌد. : الَحِزيقُ  أبو ُعبيٍد َعِن األصمعي :
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   كحزِيِق اَََّبِةيِّنْيَ الزَُّجْل 
 .ِحَزقٌ و ِحْزقَةٌ  وُرِوي : يقاُل للجماعِة :

وقيل : هو الذي ضاَق عليه موضُع قدمه ِمْن خفِّه فحَزقَها كأنه فاعٌل  «لَحازقٍ  ال رأي»وفي الحديث  الَحزيق َحَزائقُ  وجمع

 بِمعنَى َمْفعُول.

ً  ويقاُل :  أبو َوْجَزةَ : إذا منعتُه. وقال : أْحزقتُه إحزاقا

ه  َك كريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ ْؤر  مسريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِّ ا املريريريريريريريريال   ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريمريريريريريريريريَ

  
َزق و   ِق  ريريريريريريريري ْ َوى اَّريريريريريريريريَ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه عريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ةٌ إذا كان قصيراً. ُحُزقَّةٌ  أبَا َسعيٍد يَقوالِن : رجلٌ وقال أبو تُراٍب : سمعُت شمراً و  وُحُزمَّ

 : الَوثبَان والقَلَق. القَْحزُ  قال الليث :: قحز 

 وقال رؤبة.

    ذا تَلزَّى قامسزَا   الَ ْحز 
 َرْوْعنَاَك فقال له أبو وائٍِل : أما إني قد بتُ يعني به شدائد األمور. وفي حديث أبي وائٍل أنَّ الحجاَج دعاه فقال له : أْحِسبُنَا قد 

 البَارحة. أْقَحزُ 

ى : يقال : قد أقحز وقال أبو ُعبيد : قوله . وأنشد قول أبي كبير يصف قاحزٌ  إذا قلق. وهو رجلٌ  يقحز الرجلُ  قحز يعني أُنزَّ

 َطعنة :

ة رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وِّ مريريريريريري  لريريريريريري  لريريريريريريَن الريريريريريريفريريريريريري  ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ تريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريَروِرف   امسريريريريريريريريريِز مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريفريريريريريريريريريي الريريريريريريريريري اَب بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
 يعني خروج الدَّم باْستنَاٍن.

 إذا َسقَط شبهَ الميِّت. قاحزٌ  الرجُل فهو قحز ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 سهمك أْي َشَخَص. قحز : السهم الطامح َعْن كبد القوس ذاهباً في السماء. يقال : لَشّد ما القَاحزُ  وقال النَّضُر :

حه أنَّ هللا َضَرَب َمْطعََم ابن آدم له مثالً وإِنْ »حديث في ال: قزح   «َوَملََّحهُ  قَزَّ

ْيتُها َوتَوبَْلتَُها   واِحدها األقزاحُ  بالتَّخفيف قال : وهي قََزْحتُهاو. أبو ُعبيد عن أبي زيد قال : إذا َجعَْلَت التََّوابَِل في الِقْدِر قلت : فَحَّ

 .قِْزح أيضاً : ُخْرُء اْلَحيَّاِت ، واحِدَها األَْقَزاحُ و والِفَحا والفََحا ، قال : القَْزحُ و الِقْزحُ  األعرابي : هو، وقال ابن  قِْزح

ً  الكلُب بِبَْوِله قََزحَ  قال :  إذا رفع ِرْجلَه وبَال. قَْزحا

ْحتُ  وقال الليث : ً  الِقْدرَ  قَزَّ  إذا بََزْرتَها. تَْقِزيحا

َسةٌ في السماء ِغبَّ المطر أيام الربيع.  قَُزحَ  قال : وقَْوسُ   قَُزح ال تقولوا قَْوس»روي عن ابن عباس أنه قال : و: طريقةٌ ُمتَقَّوِ

 .قُْزَحه : الطرائق التي فيها ، والواحدة القَُزحُ  قال. وقال أبو الدُّقَْيش : .«ِمن أسماء الشياطين ، ولكن قولوا : قَْوُس هللا قَُزحَ  فإن

فقال : َمن جعله اسم شيطان ألحقه بُزَحل ،  قَُزح وُسئِل أبو العباس عن َصْرفِ  .قَُزحَ  القُْسَطاُن : قَْوسُ  ه قال :عمرو عن أبي

ُد : ً  إن ال ينصرف ُزحل ألن فيه الِعلّتين المعِرفة والعدوَل. قال أبو العبَّاس ثَْعلٌَب : ويقال : وقال المبّرِ وهي  قُْزَحة جمع قَُزحا

: اسم ملك ُموكَّل به ، قال : فإذا كان هكذا  قَُزحُ  َرٍة وُحْمرة وُخْضَرةٍ ، فإذا كان هكذا أَْلَحقتَه بِزيد ، قال : ويقال :خطوٌط ِمن ُصفْ 

 أَْلَحقتَه بِعُمر. قلت : وعمر ال ينصرف في
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 املعرفة ويلصرف يف اللِكرأب.
 وْجَزةَ :الماء : نُفَّاخاته التي تنتفخ فتذهب. قال أبو  قَوازحُ وَ 

ارٌ   وَن َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريري  هريريريريريريريَ  هلريريريريريريريم مسريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ال َيريريريريريريري ْ

  
َواُِِّ    ي ِ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ْرمتريريريريريريريريَِ َواِدي تريريريريريريريريريَ ِل الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الِقْدرُ  قََزَحتِ  وقال أبو زيد : ً و تَْقَزُح قََزحا  إذا أقَطَرْت َما َخَرَج منها. قََزَحانا

حة في الحديث النَّهُي عن الصالة خلف الشجرةوفي رأِس شجرةٍ أو نَْبٍت إذا َشعَّب ُشعَباً مثل بُْرثُِن الكلب.  التَّْقِزيحُ  الليث :  .الُمقَزَّ

حُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : وِمْن غِريب شجر اْلبَّرِ : : وهو شجر على صورة التِّين له ِغْصنَةٌ قَِصاٌر في  الُمقَزَّ

َحةِ  خبُر الشَّْعبِّيِ عن ابن عباس أنه َكِرهَ أن يَُصلِّي الرجل إلى الشجرة ثُن الكلب ، ومنهُرؤوِسها مثل بُرْ   .الُمقَزَّ

 وقال الليث في قول األعشى :

يِل الِ  ِّ ِمن َصْحِ  قري زَْ       يف  ِ 
 هاهنا لقباً له وليس باسم بِقَُزحَ  أراد

 ح ق ط
 أُهِملَت وجوهها إالَّ : قحط.

القَْوُم  قُِحطَ  : اْحتِبَاُس الَمَطر. يقال : القَْحطُ  اْلَمَطُر ، وقال الليث : قََحطَ  الناس ، وقد قُِحطَ  اْلَحّرانِي عن ابن السكيت :: قحط 

 المطر أي احتبس. قَِحطَ و،  مقحوطةٌ  األرُض فهي قُِحطتو،  أَقحطواو

لكثرة األكل على معنى  القَْحط ام. وهذا من كالم الحاضرة ونسبوه إلىوهو األَُكوُل الذي ال يُْبِقي شيئاً من الطع قَْحِطيٌ  ورُجلٌ 

 فلذلك كثر أكله. القحط أنه نجا من

 بن أَْرفَْخَشْذ بن سام بن نوح. قحطان بن هوٍد ، وبعٌض يقول : قْحَطان : أبو اليمن : وهو في قول نسَّابيهم قحطان وقال الليث :

المطر : أن يَْحتَبِس وهو محتاج إليه. ويقال  قُحوط ، المطر. وقال َشِمُر : قََحطَ و أُْقِحطواوالناس  قُِحطَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 .قَواِحطُ  ، وأَْزُمنٌ  قَِحيطٌ  ، وسنةٌ  قاحط ، وعام قاحط : زمانٌ 

مثل  اإلْقَحاطُ وومعناه أن ينتشر فَيُولج ، ثم يَْفتُر َذَكُره قبل أن يُنزَل.  «فال ُغْسَل عليه فأَْقَحطَ  أَن َمْن جاَمع»وفي الحديث : 

 وكان هذا في أول اإلسالم ثم نُِسَخ وأُِمُروا باالغتسال بعد اإليالج. «الماُء من الماء» الحديث اآلخر : اإلكساِل ، وهذا مثل

 في ِشدَّته. الزمان وإْكَحاط الزمان أي إْقحاط وقال ابن الفرج : كان ذلك في

 ح ق د
 مستعمالت. حقد ، حدق ، قدح ، قحد ، دحق :

 : ما بين المأُنَتَْين من َشْحم السنام. القََحَدةُ  قال الليث :: قحد 

 وأنشد : القََحَدة : ضخمة ِمْقَحاد وناقَةٌ 

   ِمن كلِّ َكْوَماَء َ   و   ِمْ َحاْد 
 ، قال : والشَُّطوُط : العظيمة َجْنبَتَي السَّنَام. القََحَدة  العظيمة السَّنام : ويقال للسَّنام :: النَّاقةُ  الِمْقَحاد أبو ُعبَيد عن األصمعّيِ :

 ثعلب عن ابن األعرابّيِ قال : الَمْحِقدُ 



1057 

 

َْحِك   كله األصريريريريل ، قله : وليس يف 
َحِف   واحمْلت   وامل

َْحِت  وذ كر عن ابن « كتاب أيب تري رَاب»وامل
ْحِ   مع امل

َ
امل

َْحِف   : أصل السَّلاُِ  لفاء وعن أيب َنْصر م له. عرايب :األ
 امل

اد شمر عن ابن األعرابي :  : الرجل الفَْرُد الذي ال أخ له وال ولد. القَحَّ

ْنبُور. قلت : وروى أبو عمرو عن أبي العباس هذا الحرف بالفاء فقال : واِحٌد فَاِحٌد ، قلت  قاِحدٌ  ويقال : واحدٌ  وَصاِخٌد وهو الصُّ

 .ِمْقَحاداً  : صارت أْقَحَدتْ والنَّاقة  قََحدت : والصواُب ما روى شمر عن ابن األعرابي. أبو ُعبيد :

 إذا لم يَْخُرْج منه شيء وذهبت منالَتُه. دَ أَْحقَ والَمْعِدُن  َحِقدَ  شمر عن ابن األعرابي :: حقد 

 الِحْقدُ والفعل ،  حاقٌِد فالَحْقدُ  فهو َحْقداً  على فالن حقَد يَْحِقدُ  : إمساُك العداوة في القلب والتَربُّص بِفُْرصتها ، تقوُل : الِحْقد الليث :

 إذا لم يُنل شيئاً. حاقِدٌ  . وَمْعِدنَحقودٌ  االسم. قلت : ويقال : رجل

 .الِحْقد أْحقَادٌ  َجْمعو

 : من اآلنية معروف. القََدحُ  الليث :: قدح 

 .الِقداحةُ  ، وصناعتُه القَدَّاح ، وُمتَِّخذه أَْقَداحٌ  وجمعه

 أيضاً. قَدَّاح ، َوصانِعُه قِداح السَّْهم وَجْمعُه قِْدح : الِقْدحُ و

 الِفْسِفَسة.: أُْرآٌد َرْخصة من  اْلقَدَّاحوقال : 

 .قَدَّاحة الواحدة

 : الحجر الذي يُوَرى منه النار. وقال ُرْؤبة : القَدَّاحوقال 

 اْلَمْرَوَذ الَ ّ ا  َمْضبوَ  الِفَلق و   
 بها. يُْقَدح : الحديدة التي الِمْقَدحوِلتُوِري  باْلقَدَّاحِ وبالزْند  قَدُحك : القَْدحُ و

 .قَّداحة ، وقال األصمعي : يقال للتي تُْضرب فيخرج منها النارُ  قََدَح يَْقَدحُ  ، وقد القادح : فِْعلُ  القَْدحُ و

 : أَُكاٌل يقع في الشجر واألسنان. القَْدح وقال الليث :

نَّ ، تقول : قد أْسَرعت في أسنانه القاِدحةو في  القادحُ  ، وقال األصمعي : يقال : وقع القَواِدح : الدُّوَدة التي تأكل الشجر والّسِ

 ، وقال جميل : القادحُ  فيه إذا َوقع فيه قُدح عوٌد قد خشبة بَيتِه يعني اآلكل. ويُقال :

َذى  َة  لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َ  بريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  رمريريريريريريريريى هللا يف عريريريريريريريريَ

  
واِد  و   ا  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ رِّ مريريريريريريريريرين أنريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريِ  يف الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري 

  
 النار بالزْند. اقتداح : اسم مشتٌق ِمن الِقْدَحةُ  وقال الليث :

 .«نُور قِدحة ُظْلَمة كما جعل لهم قِْدَحةَ   لجعل للنَّاِس لو شاء هللا»في الحديث : و

 األمَر إذا نظر فيه َوَدبََّره ، ويروى هذا البيُت لعمرو بن العاص : يَْقتَِدحُ  قال : واإلنسان

ل هللا َوْرَداان   ه و   قريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَ ْ مسريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر َك مريريريريريريريا يف الريريريريريريريلريريريريريريريفريريريريريريريس َوْرَدان    مريريريريريريريْ َ ى لريريريريريريريعريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريْ

  
وأمر ُمعاوية ، فأجابه َوْرَدان  عنههللارضيَوْرَدان : ُغاَلٌم كان لعمرو بن العاص وكان َحِصيفاً ، فاْستشاَره َعْمرو في أمر علّي وَ 

 بما كان في نفسه ، وقال له : اآلخرةُ مع عِليّ 
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 لى ال نيا ، ف ال عمرو : هذا البيه.ال نيا مع معاوية ، وما أراك  تار عو 
ة واِحَدة. قَْدَحتَهوومن رواه :   أََراد به َمرَّ

 : ما يبقى من أسفل الِقْدر فيُْغَرُف بجهد. القَِديحُ  وقال الليث :

 وقال النابغةُ :

هريريريريريريريريريا ِ ْرَن قريريريريريريريريريِ حيريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ اء  يريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريل اإلمريريريريريريريريريَ

  
ر  راقريريريريريريريريِ ٌ  مريريريريريريريرييريريريريريريريرياه قريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ َ َرْ  كريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريْ

  
ً  األصمعي : يقال :وقال   إذا ما َغَرف. قََدَح يَْقَدُح قَْدحا

 من َمرقتك أي ُغرفة. قُْدَحةً  ويقال : أْعِطني

 : ما يُْغَرُف به ، وأنشد. الِمْقدحُ و

   لَلا ِمْ َ ٌ  ملها وللَجاِر ِمْ     
 رفة.: الِمغْ  الِمْقدَحةوقِْدِره يعني ما ُغِرف منها ، قال :  قَِديح ويقال : هو يَْبذُل

 وذلك إَذا َخَزَق في السَّْهم بِِسْنخ النّْصل. الِقْدح يَْقَدحُ  في قََدحَ  قال : ويقال :

مُ »وفي الحديث  ُمُهم في الصّف كما يُقّوِ  .«القَدَّاح الِقْدحَ  أَنَّ ُعَمر كان يُقَّوِ

م وأنَّى قال : وأول ما يُقطع السهُم ويُْقتََضُب يُسمى قِْطعاً ، والجميع  َم ، فإذا قُّوِ اْلقُُطوُع ، ثم يُْبَرى فَيسّمى بَِريّاً ، وذلك قبل أن يُقَوَّ

ُب نَْصلُه صار سهماً. الِقْدح له أن يَُراش ويُْنَصل فهو  ، فَإَِذا ِريَش وُرّكِ

ره فهو قَدَّح األصمعي :  .دََّحةُمقَ  َعْينُه إذا غاَرْت فهي قَدََّحتوَ  .ُمْقدَّح فالٌن فرَسه إذا َضمَّ

في َساقه إذا ما َعِمل في شيء يكرهه. ثعلب عن ابن األعرابّي : تقول : فالن يَفُتُّ في َعُضد فالن  قََدحَ  وقال أبو ُعبيدة : ويقال :

 في ساقه. يَْقَدحو

 قال : والعَُضد : أَهُل بَْيته ، وَساقُه : نَفُسه.

 وأما قول الشاعر :

غريريريريريريريْ و و  ش  مسريريريريريريريني تريريريريريريريريَ يريريريريريريريَ ه َأطريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدرا  ألنريريريريريريريْ

  
    َ اِن مريريريريريريريرين الريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  وِ  األقريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ َش اجلريريريريريريريريَ  َرعريريريريريريريريِ

  
 بيديه ، كما قال عنترة : يقَدحُ  ، وال تراهُ إال وكأنه أقدحُ  فإنه أراد قول العرب : هو أَْطيَُش من ذباب وكل ذباب

كُّ ِذرَاعريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريريريذراعريريريريريريريريريريريريريريه  زِجريريريريريريريريريريريريريريا  حيريريريريريريريريريريريريريريَ   هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َذُ   ّ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريّزاند اأَلجريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريِ

 
ْ َ  املريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريَ

  
.« قِْدحه َصَدقني َوْسمُ »َمثَل : ويقال في   أي قال الحقَّ

 أي اْعِرف نفسك وأنشد : قِْدِحك قال أبو زيد : ويقولون : أبِصْر َوْسمَ 

م  يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ َك مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريرين َرهريريريريريريريريريْ   أ مريريريريريريريريريِّ  ولريريريريريريريريريَ

  
َ ا    َك يف الريريريري ريريريريريريريِ ْ مسريريريريريريريِ ْر َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم قريريريريريريريِ  فريريريريريريريأْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْفلَى واْلَمرخ كثيرة  .«بِِدْفلَى في َمْرخ اْقَدحْ »وقال أبو زيد : من أَْمثالهم  مثل يُْضَرب للرجل األديب األريب ، قلت : وزناُد الّدِ

 النار ال تَْصِلد.

ْدُع في العود. القَاِدحُ  أبو ُعبيد قال :  الصَّ

وقال أبو  .اقِ الِحدَ  ، وهي في الظاهر سواُد العْيِن ، وفي الباطن َخَرَزتُها وتُجمُع على الَحَدقَةَ  : جماعة اْلَحدقُ  قال الليث :: حدق 

 ذَُؤْيب :



1059 

 

   فالعني بع هم كأن مِسَ اقها 
واألصغر هو النّاِظُر وفيه إنسان العَْيِن ، وإنما النَّاظر كالِمْرآةِ إذا  الَحَدقة وقال غير الليث : السواد األَْعَظُم في العين هو

 استْقبَْلتَها
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 رأيه فيها َ ْخَصك.
اء في قول هللا :  وما لم يكن عليه حائط لم  حديقة قال : كل بستان كان عليه حائٌِط فهو [30َعبََس : ] (ُغْلباً  َوَحداِئقَ )وقال الفرَّ

ّجاج :َحِديقة يُقَْل له  الحديقةو: أرض ذات شجر مثمر ،  الَحِديقة : البساتين والشجر الُمْلتَّف ، وقال الليث : الحدائقُ  . وقال الزَّ

 حاجز أو أرض ُمْرتَِفعة. وقال َعْنتََرةُ : بها أَْحَدقَ  من الرياض : كل َرْوَضة قد

   َفَ َْكَن كل مَسِ ي ة  كال رهم 
 : شدة النظر. التَّْحِديقوبها بياض. قال :  أَْحَدقَ  به ، وتقول : عليه شامةٌ َسْوداُء قد أَْحَدق قال : وكل شيء اْستدار بشيء فقد

ً  فاُلٌن الشيء بِعَْينِه َحَدقَ  غيره : لَمْغُد.َوا الَحَدقُ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للباِذْنَجان الميُِّت  َحَدقَ وَ إذا نظر إليه ،  يَْحِدقُه َحْدقا

 يَْمنَةً ويَْسَرةً أي يفتح َعْينيه ويَْنُظر. يَْحِدقُ  : المصدر ، ورأيت الَميِّتَ  الُحُدوقوإذا فتح عْينه وطِرف بها ، 

ْوِض : َحِديقُ  وقال ابن شميل :  ما يجوز فيها شيء ، وقد حديقةٌ  أَْعَشَب به والتَّف. يقال : َرْوَضة بني فالن ما هي إالما  الرَّ

ْوَضةُ ُعْشباً ، وإذا لم يكن فيها ُعْشٌب فهي َرْوَضة. أَْحَدقَتِ   : أْرض ذات شجر ُمثِْمر. وكل شيء أحاط بشيء فقد الحديقةُ و الرَّ

 به. أَْحَدقَ 

ً  ب على عانَتهالعرب تسمي العَْير الذي غل: دحق   .َدِحيقا

ُجل وتناُولُه عن الشيء ، تقول : الدَّْحقُ  وقال ابن الُمظفَّر : هللا أي باعده  أَْدَحقَه يََد فاُلن عن فالن ، وقد َدَحْقتُ  : أن تَقُصر يَُد الرَّ

 ُمنّحى عن النَّاس والَخْير. : َدِحيق ُمْدَحق عن كل َخْير ، ورجل

حم إذ َدَحقَتوَ قال :   ا َرَمْت بالماء فلم تقبله. وقال النَّابِغَة :الرَّ

   َدمَس ه عليك بِلاتق  ِمْذكاِر 
 من اإلبل : التي يخرج َرِحُمها بعد نِتَاِجها. الدَُّحوق األصمعي :

 الُمْخِرَجةُ َرِحَمها َشْحماً ولحماً. رواه شمر. من النساء : الدَّاِحق وقال ابن هانىء :

ا َرَمعَْت به ،   به ، وَدمصت به ، بمعنى واحد. َدَحقَتْ ووقال األصمعي : تقول العرُب : قَبََّحه هللا وأمًّ

 ضدُّ الَمقَاليت وهنَّ الُمتِْمئات. من النَِّساء : الدَُّحوقُ  عمرو عن أبيه قال :

 ح ق ت
 مهمل الوجوه.

 ح ق ظ
 مهمل الوجوه.

 [.مستعمالت]حذق ، قذح ، ذقح : 

 ، والغالم حاِذقٌ  فهو يَْحَذقو يَْحِذقُ  في عمله َحِذقوَ  َحَذق : مهاَرة في كل العََمل. تقول : الَحَذاقَةُ و الِحْذقُ  قال الليث : :حذق 

ً  القرآن يَْحِذقُ  ً و ِحْذقا  .الَحَذاقَةُ  ، واالسم َحَذاقا
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ً يَْحِذق  الغالُم القرآن والعمل َحَذقَ  ابن السكيت عن أبي زيد : ً و ِحْذقا ً و َحْذقا  لُغَة. َحِذق يَْحَذقُ  ، وقد َحَذاقَةً و َحذاقا

ً  الَحْبل َحَذْقتُ  قال : وقد  إذا قََطْعتَه ، بالفتح ال َغْير. أَْحِذقُهُ َحْذقا

ً  الَخلُ  َحَذق وقد  إذا كان َحاِمضاً. يَْحِذُق ُحذُوقا

ً  الشيء َوأَنا َحذَْقتُ  وقال الليث : ِزمُ  ، َوهو أَْحِذقُه َحْذقا  َمدَُّك الشيء تَْقَطعُه بِِمْنَجل ونَْحِوه حتى ال تُْبِقي منه َشْيئاً ، والِفْعُل الالَّ

 َوأَْنَشد : االْنِحذاقُ 

   َيَكاد  ِمْله  نَِيا   الَ ْلِ  يريْلَحِذق   
ّكيت :  وأْنَشد ابن الّسِ

ر وق   اَذا   فريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَْع مريريريريريريريريريريريريريريريَ ْورا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌث و   كريريريريريريريِ تريريريريريريَ لريريريريريريريْ ِل مريريريريريري  ل  الريريريريريريَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريْ ِذيريريريريريريق  مسريريريريريريَ  مسريريريريريريريَ

  
 أي َمْقُطوع.

 : الفَِصيُح اللَّسان البَيُِّن اللْهَجِة. الُحَذاقِيُ  أبو ُعبَْيد عن أبي َزْيد :

 ُمبَسٌَّل.إذا َحُمَض َوَخّل باِسٌل ، وقد بََسَل بَُسوالً إذا طال تَْرُكه فَأَْخلف َطْعُمه وتَغَيَّر ، وَخّل  يَْحِذق اْلَخلُ  َحَذقَ  وقال ابن ُشَمْيل :

 فاَُلٌن وقابََحنِي : َشاتَمنِي. قَاَذَحنِيووالُمقاَذَعةُ : الُمشاتَمة ،  الُمقاَذَحة قال ابن الفََرج : َسِمْعُت َخِليفةَ الُحَصينّي يَقُول :: قذح 

ب ، وُمتََحذِّف ، وُمتَلَقِّح ِبمْعنى ِللّشّر ، َوُمتَفَقِّح ، وُمتَنَقِّح ، وُمتَقَ  ُمتََذقِّحٌ  فاَُلنٌ « : نََواِدِر األَْعراب»في : ذقح  ذ ، وُمتََزلِّم ، وُمتََشذِّ ذِّ

 َواِحد.

 ح ق ث
 أهملت وجوهه.

 ح ق ر
 مستعمالت. حقر ، حرق ، قرح ، قحر ، رقح ، رحق :

لَّةُ. تقول : الَحْقرُ : حقر  اْلَكِلَمة  تَْحقيرُ و،  َحِقيراً  : َرآهُ  ْحقََرهاْستَ و،  االحتقار وكذلك ُحْقِريَّةو َحقَر يَْحِقر َحْقراً  في كل المعاني : الذِّ

: 

 تَْصِغيُرها.

 : ِضدُّ الَخِطيِر. الَحِقيرو

 نَِقيٌر. َحِقير وقال أبو ُعبَْيد : يقال :

 : الُمِسنُّ وفيه بَِقيَّة َوَجلٌَد. القَْحرُ  قال الليث :: قحر 

 وقَْهب إَِذا أَسنَّ وَكبَِر. قَْحر أبو ُعبَْيد عن أبي َعْمرو : َشْيخ

 .قَُحاِريّة في أَْسناِن اإلبِل ، وقال َغْيره : هو قَْحَرة ، واألُْنثَى قَْحر األصمعي : إذا اْرتَفَع الَجمل عن العَْوِد فهو

قاِحيُ  قال الليث :: رقح   َمِعيَشتَه أي يُْصِلحها. ليَُرقّحُ  إنه : التاجر. يقال : الرَّ

قاَحةُ  : االكتِساُب ، واالسمُ  التَّرقُّح ُعبَْيد :أبو  قَّاَحةِ  ، ومنه قَْولُُهم في التَّْلبِيَة : لم نَأْتِ  الرَّ  .ِللرَّ

 وقال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف ُدّرة :
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اَءهريريريريريريريريريريا رِيريريريريريريريريريري   منريريريريريريريريريريَ ي  يريريريريريريريريريري  امسريريريريريريريريريريِ ْي َرقريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  
ريريريريريريريريريريج    َي فريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ ع فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ رْبَُِّهريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريري 

  
ِحيق: رحق   قال : [.25المطفِّفين : ] (ِمْن رَِحيٍق خَمُْتومٍ )وقال الّزّجاج في قول هللا جّل وعّز :  أَْسَماء اْلَخْمر معروف.: من  الرَّ
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 : الّةرَاب  الذي ال ِغشَّ فيه. الّرمِسيق  
 والّراح. الّرِحيقُ  وقال أبو ُعبَْيد : ِمْن أَسماء الَخْمر

ا يَْجَرُح الَجَسد ، وتقول : إنهلُغَتان ف القُْرحو القَْرح قال الليث :: قرح  الح ونْحِوه ِممَّ داِميَة ،  قَْرَحة وبه لقَِرح قَِريح ي َعّض الّسِ

 قَْلبُه من الُحْزِن. قَِرحَ  وقد

اء في قَْول هللا جّل وعّز :  قال : وأكثر القُّراء على فَتْحِ القاف ،  (قُْرحٌ ) و [140آل ِعمَران : ] (ِإْن َْيَْسْسُكْم قَ ْرح  )وقال الفَرَّ

 وإاّل َجْهَدهم. (ال َيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهمْ ) وأَلَُم الِجراح بأَْعيانها. قال : وهو مثل الوْجد والُوْجد.  القُْرحَ  وكأَنّ 

ً  ، يْقَرح الرجل قَِرح ل : قدعند أهل اللغة بمعنى واحد ، ومعناهما الِجراح وأَلَُمها يقا القََرحو القُْرح وقال الّزَجاج : ،  قََرحا

اء بعينه. قَْرح وأصابه  ، ثم حكى قوَل الفَرَّ

 : الَجِريح ، وأنشد : القَِريح أبو ُعبَْيد :

هريريريريم  اَن َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريَ رحيريريريريريريريا  كريريريريريريريَ مريريريريون قريريريريَ لريريريريِ  ال ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َرمسريريريريريريوا  ن قريريريريريريريَ و ون مريريريريريريَ  يريريريريريريُو الريريريريريريلريريريريريريِّ ريريريريريريرياء وال ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الخاِلص. .القَِريحو .قُُروحٌ  : الذي به القَِريحُ  وقال أبو الَهْيثم :

 وقال أبو ذَُؤيب :

ل و  يريريريريريريريريَل يف عريريريريريريريريهريريريريريريريري  كريريريريريريريرياهريريريريريريريريِ المريريريريريريريريا  نريريريريريريريريِ   ّن غريريريريريريريري 

  
رِيريريريريريح    مريريريريريهريريريريريرِي قريريريريريَ ل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرٌف كريريريريريَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريَ ريريريريريِ

  
 نِيَل أي قُتَِل في َعْهد كاهل أي وله عهد وميثاق.

 .مقُروح : َجَرب شديد يأخذ الفُْصالن فال تكاد تنجو يقال : فَِصيل القَْرحُ  الليُث :

 .قُُروح إذا خرَجْت به قَِرح يَْقَرح ، وقد يْقَرَحه إذا َجَرحه قََرحهوفالن فالناً بالحّقِ إذا استقبلَه ،  قََرح وقال ابن السكيت :

 منه. : داٌء يأخذ البعير فيهَدل ِمْشفَُره القَْرَحة َجَرب شديد يأخذ الفُْصالن غلط ، إنما القَْرح قلت : الذي قاله الليث ِمن أن

 وقال البعيث :

الب نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءانو  عريريريريريريريريلريريريريريريريريا  لريريريريريريريريكريريريريريريريري   حنريريريريريريريرين مريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ْ ِل   ّرمسريريريريريريريريرية اهلريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريَ

 بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب كريريريريريريريريريأفريريريريريريريريريواه املريريريريريريريريري

  
ّكيت : حة وقال ابن الّسِ لمعنى من في أفواهها فتَْهَدل لذلك َمشافرها : قال : وإنما َسَرق البَِعيث هذا ا قُُروح : اإلبِل التي بها المقّرِ

 عمرو بن شاس

هريريريريريريريريريريريريريم و  ن كريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريرياأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريري    اثرهريريريريريريريريريريريريري 

  
ْ ل    بريريريريريريريارِكريريريريريريهريريريريريريريا هريريريريريريري  ى يف مريريريريريريَ ْرمسريريريريريريَ ر  قريريريريريريريَ  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريِ

  
 وأخذه الُكَميت فقال :

ه يف اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ  اثرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َن الريريريريريريريريريريربيريريريريريريريريريريرا  ى َأكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ ْرمسريريريريريريريريريريَ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريرير قريريريريريريريريريريريَ

  
حتو القَْرحة إذا أصابته قريحو مقروح البعير فهو قُِرحَ  فَِعيل بمعنى مفعول : قَِريح َجْمع قَْرَحىوقلت :  حة اإلبل فهي قرَّ ،  ُمقّرِ

 ليست من الجَرب في شيء. القَْرحةو

 وأنت أيضاً. قُرحان والصبيُّ إذا لم يُصبه ُجَدِريٌ  : وهي التي لم تجرب قْط. قاال : قُْرحان شمر عن ابن األعرابي والفراء : إبِلٌ 

 أي خارج. قُراِحيٌ ومن هذا األمر  قُرحان

  وقال جرير :
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 عريريريريريريريرييتريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرية  نريريريريريريريري  افريريريريريريريريع عريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريم كريريريريريريريريّل يريريريريريريريريُو 

  
م و   يريريريريريريريريف الريريريريريريريريكريريريريريريريريواظريريريريريريريريِ ٌي ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رامسريريريريريريريريِ  أنريريريريريريريريَه قريريريريريريريري 

  
 أي أنت ِخْلٌو منه سليم.

 .قُْرحانٌ  وقال أبو زيد : يقال للذي لم يُصبه في الَحْرب جراحة

وال  قَْرحٌ  لم يَْمَسْسه قُرحان ، ورجل القُُروحُ  للذي قد َمسَّه قُْرحان من األْضداد : رجلٌ  القُرحانُ  وقال شمر : قال بعضهم :

 : خالص ، وأنشد بيت أبي ذَُؤيب. قَِريح ُجَدِرّي وال َحْصبة ، وكأنه الخاِلص الخالي من ذلك ، ورجل

 ِمثل ما روى َشِمر. القرحان أبو ُعبَْيد عن الفراء في البعير والصبيِ 

الشام وبها الطاعون ، فقيل له :  ، قَِدموا مع ُعَمر وسلمعليههللاصلىالحديث الذي يُْروى أن أصحاب النبي  قال أبو ُعبَْيد : ومنه

 فال تُْدخلهم على هذا الطاعون. قُْرحانٌ  وسلمعليههللاصلىإّن َمن معك ِمن أصحاب النبي 

ن. قُْرحان وقال َشِمر : ْنت وإن شئت لم تُنَوَّ  إن شئت نَوَّ

صتُه  اقتَرْحتُه أبو العباس عن ابن األعرابي يقال :  وخلَّْمته واختلمتُه واستخلصتُه واستميتُه كله بمعنى اختْرتُه.واْجتَبيتُه وَخوَّ

 عليه صوت كذا ، وكذا أي اختاره. اقترح ومنه يقال :

ً  ، وقد قارح الليث : ناقَةٌ  ر بذنَبِها حتى يَْستبين الحمل في بطنها. قََرَحْت تْقَرح قُُروحا  إذا لم يَُظنُّوا بها َحْمالً ، ولم تُبّشِ

ً  ، وقد قارحٌ  إذا تم حمُل الناقة ولم تُْلِقه فهي حين يَستبين الحمُل بهاأبو ُعبَْيد :   .قََرَحْت قُُروحا

ً  الجملَ  اقترْحتُ  وقال الليث :  أي َرِكبتْه من قبل أن يُْرَكَب. اقتراحا

كل شيء : اختياره ابتداء.  اقتِراح من ذات نْفِسك من غير أن تسَمعَه. قلت : تقتِرُحهو: ابتِداُع الشْيء تَْبتَِدُعه  االقتِراحُ وقال : 

 واْجتَبَْيتُه بمعنى واحد. اقترْحتُهو قََرْحتُه يقال :

له. يقال : فالن في قُْرحُ و اإلنساِن :  قَِريحةُ و األربعين أي أولها ، رواه أبو العباس عن ابن األعرابي : قُْرحِ  كّلِ شيء : أَوَّ

 ها أوُل ِخلقتِه.ألن قرائحُ  طبيعتُه التي ُجبِل عليها وجْمعُها

 : أَّول ماء يَخرج من البئر حين تُحفَر ، رواه أبو ُعبَيد عن األموّي. القريحةُ و

  وأنشد :

ى  هريريريريريريريريريريَ َُ متريريريريريريريريريري ْ  فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريَك كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرحيريريريريريريريريريريِة عريريريريريريريريريريا

  
ا  ر وب  املريريريريريريريريريريرياء   تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريود  مريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : االقتِراحُ  ثعلب عن ابن األعرابي : قال :

 ابتداُء أول الشيء.

 وقال أْوس :

ْه   عريريريريريريريلريريريريريريريى مسريريريريريريرينَي أن جريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريذكريريريريريريرياء  وأدركريريريريريريريَ

  
م   مريريريريريريِّ غريريريريريريَ ح مريريريريريري  َريريريريريريريْ ي مريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريرحيريريريريريريرية  مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِحْسي يعني ِشعر ابنِه ُشَريح بن أوس َشبَّهه بماء ال ينقطُع وال  قريحة يقول : حين َجدَّ ذكائي أي َكبِْرُت وأَْسنَْنُت وأدرك من ابني

ٌم أي ُمْغِرق.  يُغَْضغَُض. ُمغَْمّمِ

ْبح  ألنه بياٌض في سواد. أَْقَرحُ  الليث : يقال للصُّ
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مة :  وقال ذو الرُّ

ه وَ  وٌج  ذا الريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريل  ا ريريريريريريري  ارِيُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَ    مريريريريريريرياَوأِب أَقريريريريريريْ  عريريريريرين الريريريريريرَّكريريريريريريريْ  مريريريريريعريريريريريروف  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 ني الصبح.يع

 : الغُّرة في َوسط الَجبهة. القُرحةُ وقال : 

 .قرحاءُ و أقرحُ  والنعت

رهم فما دونه. القُْرحةُ ووقال أبو ُعبَيدة : الغُّرة : ما فوق الدرهم   : قَْدُر الّدِ

رهم الصغير. قلت : وُكلهم يقول : القُْرحةُ  وقال النّضُر :  ، وأنشد : أَْقرحُ  فهو يْقَرحُ  الفرسُ  قَِرحَ  : ما بين َعْينَي الفرس مثل الّدِ

ْرمسريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريريريويت بريريريريريريريريريريريريريرياري قريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريري 

  
غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا   رأِب مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يصف فرساً أُنثى ، والَوتيرة : الَحْلقة الصغيرة يُتَعلَّم عليها الطعن والّرْمُي.

 ِجبِلَّةٌ لم تَحدث عن عالج نَتْف. قُرحتَها والَمْغُد : النّتْف أخبَر أن

 : في َوَسِطها نَْوٌر أَْبيُض. قرحاءُ  وقال الليث : َرْوَضة

 وقال ذو الرمة :

ْه  فريريريريريريريريريَ ٌة وَكريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ رَاطريريريريريريريريريِ ْرمسريريريريريريريريرياء  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ّواء  قريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا الريريريريريريرَبَاعريريريريريرييريريريريريريم   تريريريريريريْ فريريريريريريَّ  فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريذِّهريريريريريريرياب  ومسريريريريريريَ

  
 بمنزلة الباِزِل. من ِذي الحافر : القارح وقال الليث :

ً  الفرس َرحَ قَ  يقال : حٌ  نابُه. والجمع قََرحَ و،  قارح فهو يَْقَرُح قُُروحا  .قارحة وال يقال قارحٌ  ويقال لألنثى : قوارحُ و قُْرحٌ و قُرَّ

 وأنشد :

رأب  و  مريريريريريريريريريريريريريِ ا وكريريريريريريريريريريريريريلَّ طريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريارَِ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ َّ

  
ا  َذاهلريريريريريريريريَ ويريريريريريريريريِل قريريريريريريريريَ ال  يريريريريريريريري   الريريريريريريريري ريريريريريريريريّ لريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا  ْن يريريريريريريريريري 

  
نُّ التي بها صار القارحو ً  أيضاً : الّسِ  .قارحا

ْستَتمَّ وأخبرني الُمنِذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : إذا َسقََطْت َربَاِعيَةُ الفرس ونَبَتْت مكانَها ِسنٌّ فهو َرباع ، وذلك إذا ا

ّن التي تلي َرباعيَتَه ونبت مكانَها نابُه ، وهو قروحه الرابعة ، فإذا حان سّن وال  ُسقوطُ  القُروح وليس بعد قارُحه سقطت الّسِ

 .قارحٌ  نبات سّنٍ ، قال : وإذا دخل في الخامسة فهو

 .قَِرحَ  وقال َغيُر ابن األعرابي : إذا دخل الفرس في السادسة واْستَتْم الخامسة فقد

نباتَه  قروُحه الّرباِعيَة. قال : وليس: وقوُع السّنِ التي تَِلي  قُروُحهو .قََرحَ  وقال األصمعّي : إذا ألقَى الفرس آِخَر أسنانِه قيل قد

 ونحَو ذلك قال ابن األعرابي.

 ضْرب من الَكْمأَة بِيٌض صغار ذواُت رؤوٍس كرؤوس الفُْطِر. : قُْرحانة والواحدة القُْرحانُ  وقال الليث :

 الماُء الذي يُْشَرُب على أثر الطعام.: الماُء الذي ال يُخالطه ثُْفٌل من َسويق وال غيره وال هو  القَراحُ  وقال الليث :

 وقال جرير :

ا يريريريريريريريريهريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ٌة بريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ اغريريريريريريريريِ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل  َوهريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريري 

  
را    بريريريريريريريريريريريِم الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  أبنريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرياس مريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 من األرض : كلُّ قطعة على ِحياِلها من منابِت النَّخل وَغير ذلك. القَراحوقال : 
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 من األرض : البارُز الظاهرُ  القراحُ  قلت :
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 الذي ال  جَر فيه.
 مثلُه. الِقْرَواحُ ومن األرض : التي ليس فيها شجٌر ولم يَْختَِلط بها شيء. قال :  القَراحُ  وروى َشِمر عن أبي ُعبيد أنه قال :

: َجلٌَد من األرِض وقاٌع ال يَْستَمسك فيه الماء وفيه إشراٌف وَظهُره ُمستٍو ال يَستقرُّ به ماٌء إالَّ سال  الِقْرواح وقال ابن ُشَميل :

 تكوُن أرضاً عريضة نحَو الدَّْعوة وهو ال نبت فيها وال شجر : طيٌن وسمالُق. الِقرواحُ ونه يميناً وشماالً. قال : ع

 : البارُز ليس يستُرهُ من السماء شيء. الِقْرواح وقال شمر : قال غيره :

 : الفضاُء من األرض المستِوي. الِقرواحُ  وقال ابن األعرابّي :

من األرض : التي لَيس بها  القَراحو .قَراح ماء : الخالص من كّلِ شيء الذي ال يُخالطه شيء غيره. ومنه قيل : القََراحُ وقال : 

 شجر ولم يَْختَِلْط بها شيء.

 وأنشد قول ابن أحمر :

   َعضَّه من الةَّرِّ ال راِ  ِ  ْعيَتِم 
غاُر َشِربَت معهن.التي  من اإلبل : الِقْرواحُ  عمرو عن أبيه قال :  تَعاُف الشراَب مع الِكبار فإذا جاء الدَّهداه ، وهي الّصِ

  ماؤها. السَّحابة : قَِريحُ  وقال ابن األعرابي :

 وقال ابن ُمْقبل :

 كأمنا اْص ََبحه قرِيَح َسحابَة و   
رّماح :  وقال الّطِ

رِيريريريريريريريريريريريح ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف  َن قريريريريريريريريريريريَ ْ ن  مشريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريَ

  
احبريريريريريريريريريريريريريري  رْغ والريريريريريريريريريريريريريريذَّ م الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريري  ن األَنريريريريريريريريريريريريريري   ةمريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : السَّحاُب أوَل ما ينشأ. القَريحُ وقال : 

 أي يَُسّخُن الماء. القراح وفالن يشوي

 َشِمر عن أبي َمْنجوف عن أبي ُعبيدة :

 : ِسيف القَِطيف ، وأنشد للنّابغِة : القُراحُ  قال :

لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا َوْ  بريريريريريريريريريريِ ٌة أَلريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَّ رَامسريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريري 

  
َواجريريريريريريريرير  وص طريريريريريريريريار عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  فريريريريريريريرياء  قريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريِ

  
 تَْنفُُق في البيع لحسنها.تواجر : 

 وقال جرير :

اَرى  ِ نَّ مريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريعريريريريريريريريريائريريريريريريريريرين مل يريريريريريريريريريَ

  
را  و   ك  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري   مل يريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريََ

  
 وقال في قوله :

 أنه قري رَامِسٌي ِبِسيِف الَكواِظم و   
 : قَريةٌ على شاطىء البحر نسبة إليها. قَُراحٌ  قال أبو عمرو :

 د الحرب.: الذي لم يَشه القُْرحانُ و القُراِحيُ و

تاِء : أوله. قرحةُ والّربيع : أَّوله ،  قُْرَحةُ  أبو زيد :  الّشِ
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حُ  وأخبرني المنِذِرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي : قال : ال  البَْقُل إال من قدر الذراع من ماء الَمَطر فما زاد. يُْقّرِ

 : نباُت أصله ، وظهور ُعوِده. تقريحهوقال : 

حُ  البَْقُل من مطٍر ضعيف قَْدر َوَضحِ الَكّفِ والقال : ويَذُرُّ  راع. يُقَّرِ  إال ِمن قدر الذِّ

ُجل. قال : وهي القَُريحاءُ ووقال أبو عبيدة :   : َهنَةٌ تكون في بطن الفرس مثل رأس الرَّ
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 من البعت َل َّاطَة  اَََّصا.
 قاِرَحْيه خلف َرباِعيَتَْيه السُّْفلَيَْيِن ، ونَاباِن َخْلف قارحانو، وهما خْلَف رباِعيَتَْيه العُْليَيَْين ،  القاِرحان قال : ومن أْسنان الفََرِس 

 : قد أُثَِّر فيه فصار َمْلُحوباً بَيِّناً َمْوُطوءاً. َمْقُروح وطريقٌ  األَْعلَيَْيِن ، ونَاباِن َخْلَف َرباعيتَْيه السُّْفلَيَْيِن.

 النَّابَْين أََحِدِهما باآلخر ، وأنشد : َحْرق : الَحْرقُ  عبيد : قال أبو: حرق 

ه  رق انبريريريريريريريريَ عريريريريريريريريمريريريريريريريريان  حيريريريريريريريريْ َم والريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريْ  أىَب الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريه   يريريريوف  مريريريعريريريريريريرياقريريريِ ى والسريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  عريريريلريريرييريريريريريريريه فريريريريريريريأَْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 النَّاب : َصِريفُه. َحِريقُ وقال : 

 .(لنَْحرقَنّه ثم)وقرىء :  [97 طه :] (لَُنَحر ِقَ نَُّه ُثَُ )قَاَل هللا جّل وعّز : وَ 

ً  فمعناه لَنَْبُرَدنَّه بالحديد برداً ، من (لنَْحرقَنَّه)َسلَمة عن الفراء : من قرأ   .َحَرْقتُه أَْحُرقُه َحْرقا

 وأنشد الُمفَضَّل :

يريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريِ و مسريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  ْوَُ بريريريريريريريريريريَ نْي يريريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريريَ ِذي فريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريِ

  
وان  ر قريريريريريريريريريريريريري  م عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريريريَْ وهبريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .(لنحُرقَنَّه) عنههللارضيقرأ علي  قال :

اُج : َمْن قرأ  جَّ قَنَّه فالمعنى (َلُنَحر ِقَ نَّهُ )وقال : الزَّ  فتأويلُه لَنَْبُرَدنّه بالمْبرد. (لنَْحُرقَنَّه)مرة بعد مرة وَمْن قرأ  لَنَْحّرِ

 .يَْحِرقُ و يَْحُرق نابُه َحَرقَ و .يَْحُرقُه عليه نَابَه َحَرقَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

َح بنا وآذانا. قال :  أَْحرقنا الليث :وقال   .«والشََّرُق واْلغََرُق شهادة الَحَرقُ »في الحديث : والنار ،  َحَرق من الَحَرقُ وفالن أي بَرَّ

 أي لهبُها ، قلت : المعنى أن «النار َحَرقُ  ضالَّة المؤمن»قوله :  النَّاِر لَهبُها. قال وهو َحَرقُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

الَّةُ من الحيوان : اإلبل والبقر وما أشبهها مما يُْبِعد  َحَرق َضالَّة المؤمن إذا أخذها إنسان ِلتََملُِّكها فإنها تؤديه إلى النار ، والضَّ

باع ، ليس ألحد أن يعرض لها ، ألن النبي  أَْوعد من َعرض لها ليأخذها  وسلمعليههللاصلىِذَهابَه في األرض ويمتنع من الّسِ

 بالنَّار.

 .فَاْحتََرق النارُ  أَْحَرقَتْه وقال الليث : يقال :

ار. َحَرق : ما يصيب الثوب من الَحَرقُ وقال :   من دّقِ القَصَّ

ُمَحرك : الثَّْقب في الثَّْوب من َدّقِ  الَحَرقُ و: الثَّْقُب في الثوب من النار ،  الَحَرقُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال

اِر ، جعله مثل  الذي هو لهب النار. الَحَرقِ  القَصَّ

 يَْحِرقُ  ناب البعير َحَرق : مصدر الَحْرقُ و،  اْحتَِراقٌ  أن يُصيب الثوب من النار : الَحْرقُ  الَحّراني عن ابن السكيت قال :

ً و ّق. الَحَرقوإذا صرف بنابه.  يَْحُرُق َحْرقا  في الثَّوب من الّدِ

 وقُعاٌع بمعنى واحد. ُحراقٌ  ابن األعرابي : ماءٌ 

اِمين. الَحّراقاتُ  الليث : ئين والفَحَّ  : مواضع القاَلَّ

اقُ و الَحُروقوقال :  وقو الَحُروق : الذي تُوَرى به النار. َوَروى أبو العباس عن ابن األعرابي الُحرَّ  : ما يُثْقَُب به الُحّراقو الحرُّ
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 أصول الرَبِْدي  ذا جف. :اللار من ِ رقة أو نريْبخ قال : واللريَّْبخ  
 : الُمبَاَضعةُ على الجنب. الُمَحاَرقةُ  وقال الليث :

كيف  في حديث علّي أنه ُسئِل عن امرأته وقد جمعها إليه :و: ضيِّقة الَمالقي. قال  َحاِرقَة أبو العباس عن ابن األعرابي : امرأة

أيضاً أنّه قال :  عنههللارضيروي عن َعلّي وقوله : طاِرقَةً أي َطَرْقت بخير ،  .«طارقَةً فَائِقةً  َحاِرقة َوجدتُها»فقال :  ؟َوجدتَها

 : النِّكاُح على الجنب. الحاِرقَةُ وهكذا رواه شمر بإسناده ، قال  «ما قاَم لي بها إاّل أسماُء بنت ُعَمْيس الحاِرقَةُ  َكَذبتكم»

 ُك.: اإلْبَرا الحاِرقَةُ  وقال بعضهم :

 وأما قول جرير :

واأَ  را  َأن ألريريريريريريريريريَزقريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ك مريريريريريريريريريِ َه َوحيريريريريريريريريريَْ َ مسريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ

  
ع   لريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريْ وهريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  نْي فريريريريريريريريريريأْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارِقريريريريريريريريريريَ   َّريريريريريريريريريريَ

  
فما ثبت لي منهن إال  بالَحاِرقَة عليكم من النساء»َرَوى ابن ُعيَْينَة عن إسماعيل عن قيس أنه قال : قال َعِلّي َرحمه هللاُ : و

 عليكم بهذا الضَّْرب من الِجَماع معهن.، قلت : كأنّه قال :  «أَسَماءُ 

 الَوِرك. حاِرقَةِ  وأُِخَذ من : النِّكاُح على الجنّب ، قال : الحارقَةُ  وقال أبو الهيثم فيما قرأُت بَخّطه :

ا انفصلت لم تَْلتَئِم أبداً ، : عصبَة ُمتّصلة بين وابِلَتي الفَِخذ والعَُضد التي تدور في َصَدفَة الَوِرك والَكِتف فإذ الَحاِرقَةُ  وقال الليث :

 .َمْحُروق الرجُل فهو ُحِرق يُقال عندها :

: العََصبَةُ التي تكون في الَوِرك فإذا انقطعت مشى صاِحبُها على أطراِف أصابِِعه ال يستطيع غير  الَحاِرقَة وقال ابن األعرابي :

ذلك ، قال : وإذا مشى على أطراف أصابعه اختياراً فهو ُمْكتَام ، وقد اْكتَام الراعي على أطراِف أصابعه يريد أن ينال أطراَف 

 ه ِليَُهّش بها على غنمه. وأنشدالشَجِر بعصا

ن الريريريريريريريريريريريريريَورِيريريريريريريريريريريريريريِق  لريريريريريريريريريريريريريَ َه الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ رَاه  ريريريريريريريريريريريريريَْ  تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وِق   حريريريريريريريريريريريْ

َ
جريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريري حريريريريريريريريريريريْ ول   ملريريريريريريريريريريريِ  يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 من النساء : التي تُكثِر َسبَّ َجاَراتِها. الحاِرقَةوقال : 

 : الُكّش الذي يُْلقَح به. الُحراقُ و الِحراقُ و،  الُحروقو،  الَحروقُ و،  الِحْرقُ وقال : 

 وأنشد : َحِرق فهو َحِرَق يَْحَرق الشعَُر ونََسل : قيل :أبو ُعبيد عن أصحابه : إذا اْنقَطع 

اء اأَلعَفِر  ََفارِِق كالرب 
   مَسرَِق امل

 األَعفَر : األبيض الذي تعلوه حمرة.

 تَْيم وسعد وهما رهُط األعشى. الُحْرقَتَانو: َحيٌّ من العرب ،  الُحرقة الليث :

كيت :  قيس بن ثعلبة.هما ابنا  الُحْرقَتَان وقال ابن الّسِ

 اسٌم له. من الّسبُع : الحاِرقَةُ و ُمْحِرق : ما تِجُد في العْين من الرمد وفي القلب من الوجع أو في َطعم شيء الُحْرقَة وقال الليث :

 والنَِّفيتَةُ : أن الحِريقَة وقال ابن السكيت
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ى من نريْفِتَها ع هبا  ي َذّر ال قيق على ماء أو لنب مسلي  مسىت يريْلِفَه ويتحسريريريريريريريريريريريّ خيلة فيوسريريريريريريريريريريريِّ وهي أغلظ من السريريريريريريريريريريريَّ
 صامس  العياِل لعياله  ذا غلبه ال هر.

 ونَابٌ  ُحراق وهو الذي ال يُْبِقي شيئاً إال أفسده ، وسنَة ُحَراقٌ  ُكلَّ شيء ، ورجل تُْحِرق : ُحراقو ِحَراقٌ  وقال أبو مالك : هذه نار

 : يقطع ُكلَّ شيء. ُحراق

 أي في ناِره. تهحارق وأَْلقَى هللا الكافَِر في

 : الُكشُّ الذي يُلَقَّح به النخلة. الِحَراقو الُحَراقو اْلِحْرقُ  عمرو عن أبيه قال :

 : األكل الُمْستَْقِصي. اْلَحْرق وقال ابن األعرابي :

 : اْلغََضابي من الناس. الُحْرقُ و

 الرجل إذا ساء ُخلقه. َحِرقَ و

 ح ق ل
 مستعمالت. حقل ، حلق ، قلح ، قحل ، لحق ، لقح :

 الزرُع. أحقلَ واألرُض  أَحقَلَت : الزرع إذا تَشعَّب قبل أن يَْغلُظ سوقه. يقال : الَحْقلُ  قال الليث :: حقل 

نََهى النبي  قال : ومنه« الَحْقلةُ  ال تُنبِت البقلةَ إال»: القَراُح من األرض. قال : وَمثَل لهم :  اْلَحْقلُ  وقال أبو ُعبيد :

أخبرني الَمْخلدي عن الُمَزني والقَراح.  اْلحْقل ، مأخوذٌ من قال : وهو بَْيُع الزرعِ في ُسْنبُله بالبُر الُمَحاقَلة عن سلموعليههللاصلى

: بَْيُع الزرع بالقَْمح قال : وهكذا فّسره لي  الُمحاقلة قال : ؟الُمَحاقَلة ما عن الشافعي عن سفيان عن ابن ُجَريج ، قلت لعطاء :

 جابر.

 الزرعِ إذا تََشعّب كما قال الليث فهو بيع الزرع قبل صالحه وهو َغَرٌر ، وإن كان مأخوذاً من إحقَال : فإن كان مأُخوذاً منقلت 

بَا : ألنه  الَحْقل يؤَمن ال وهو القََراح ، وباع زرعاً في ُسْنبُِله نابتاً في قََراح بالبُّر فهو بَْيع بُّرٍ َمْجُهول بِبُّر معلوم ويدخله الّرِ

 التَّفَاضل ، ويدخله الغََرُر ألنه ُمغَيَّب في أَْكمامه.

أن يبيع زرعاً في قَراح بزرع في قَراح ، قلت : وهذا قريب مما فَّسره  الحقل بالحقل وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 أبو ُعبيد.

 ُع البِْكر الذي لم يُزرع فيه قط َزْرع.الموضُع الَجاِرُس وهو الموض : الحقلُ  وروى َعْمرو عن أبيه أنه قال :

 ، يْضرب مثالً للكلمة الَخِسيَسة تخرج من الرجل الخسيس.« الَحْقلَةُ  ال تُْنبُِت البقلةَ إال» وقال ابُن األعرابي : ومن أمثالهم :

ْطب في األمعاء ، وُربّما جعله الشاعر حْقالً وأنشد : الَحِقيلة وقال الليث :  : ماء الرُّ

  ذا اْلغ ر و.  اْضَ مَّه اَََّ اِئال   
ْطب عن الماء وذلك الما ْطبة من العُْشب األخضر قبل َهْيج األرِض ويَْجَزأُ الماُل حينئذ بالرُّ ْطب البقوَل الرَّ ء قلت : أراد بالرُّ

 من الزرع ما كان َرْطبا َغّضاً. لالَحقْ  ، وهذا يَُدل على أن الَحِقيلَةو الَحْقل الذي يَْجَزأُ به النَّعَم من البُقُول يقال له

بع. الُمَحاقَلَة وروى شمر عن ابن ُشَميل قال :  : الُمزاَرعة على الثلث والرُّ
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رع واخضّر فهو الحقلُ وقال :  ْرُع ونحو ذلك قال الشيباني. أَْحقَلَ  ، وقد َحْقل : الزرُع : وقال إذا ظهر ورُق الزَّ  الزَّ

 الَمرَعةُ التي يزرع فيها البُرُّ وأنشد : : الحقلُ   :وقال شمر : قال خالد بن َجْنبَةَ 

يريريريريريريريريٌ   ا َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ َ اٌ  مريريريريريريريرين الريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريْ مريريريريريريريري   لريريريريريريريريَ

  
ا  اجلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوب بريريريريريريريريريريِه َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم   فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  

ى  مريريريريريريريريريريَ َر   مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأمسريريريريريريريريريريَ ُّ  ّ  مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريَ

  
ُو و   نْي بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
ْوَضةُ ، وقالوا : اْلَحْقلُ  وقال شمر :   الّزْرع.َمْوِضع  : الرَّ

 : األكَّاُر. الحاقِلُ و

 .َحِقلت تَْحقَل َحْقلَةً  . يقالاْلَحْقلَةُ  أبو عبيد عن األصمعي : ومن أَْدَواِء اإلبِلِ 

 وقال العَّجاُج :

   ذاَك وَتْةِفي مَسْ َلَة األْمرَاِ. 
 وقال رؤبة :

 َبَةمه و   يف َبْ ِله َأمْسَ ال ه 
 التُّراب فَيَْبَشم.وهو أن يَشَرب الماَء مع 

 .محقُول : َوَجع في البطن يقال : جمل الَحقلة وقال أبو عمرو :

 قال : وهو بمنزلَة الَحْقَوة ، وهو َمْغٌس في البطن.

 : ُحسافة التمر وما بقي من نُفاياتِه. الِحْقلَةُ  وقال الليث :

 قلت : ال أَْعِرف هذا الحْرف وهو ُمِريب.

 الشيخ إذا فَتَر عن الجماع. : الَحْوقلوقال الليث : 

 : الرجل الذي ال يَقدر على ُمجامعة النساء من الِكبر أو الضَّعف. وأنشد : الحوقل وقال أبو الهيثم :

ق  لريريريريريريريريريَ ا  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريا  ونريريريريريريريريريِ  أقريريريريريريريريريول قريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريق   ه قريريريريريريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريريريريريريريّ ل  ِذراعريريريريريريريريريريريريريريري  ْوقريريريريريريريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
 وقال :

ْو   و  ه أو َدنريريريريريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريَ

  
ال الريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريال املريريريريريريريريريريْو   و   يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريِ

  
 : الغُْرُمول اللَّيِّن وهو الدَّْوقلة أيضاً. الَحْوقَلة وقال الليث :

وهي الَكَمرة الضخمة مأخوذة من الحفل وهو ـ  بالفاءـ  قلت : وهذا حرف َغِلط فيه الليث في لفظه وتفسيره ، والصواب الحْوفلة

 االجتماع واالمتالء.

 وابن األعرابي.قال ذلك أبو عمرو 

 بالقاف بهذا المعنى خطأ. الحوقلةو

بع وأقل من ذلك وأكثر ، وهو ِمثل المخابرة ،  المحاقلة وقال بعضهم :  : الَمَزارُع ، والقول في المحاقِلُ و: المزارعة بالثّلُث والرُّ

 ما َرويناه عن عطاء عن جابر وإليه ذهب الشافعي وأبو ُعبيد. المحاقَلة

 الرجل إذا مشى فأْعيا وَضعُف. حْوقلَ  :وقال اللحياني 
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 إذا أْعيا ، وأنشد : حْوقل : ُمْعيٍ ، وقد َحْوقل وقال أبو زيد : رجل

ٌل  وقريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريريرين َ ِس و  ريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
عريريريريريريريريريريريرياِس   يريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ   ال بريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريريريريَ

  
 الرجُل في الركوب إذا لَِزم َظْهَر الراِحلة. أحقلَ  « :النوادر»وفي 

 ، وهو ما ُدون ِملء القََدح. اْلُحقلةو الِحْقلة الشراب وذلك منلي من  إحِقلْ  ويقال :
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 : الماُء القليل. الِحقلة وقال أبو ُعبيد :

 : البقية من اللّبِن وليست بالقليلة. الِحقلة وقال أبو زيد :

 .قََحَل يْقَحل قُُحوالً  ، وقد قاحل ، وشيخٌ  قاِحلٌ  : اليابس من الجلود. سقاء القاِحل قال الليث :: قحل 

 وقُفوالً إذا يَبس ، وقَبَّ قُبُوباً وقَفَّ قُفُوفاً. قُُحوالً  الرجل وقَفَل قَحل وقال أبو ُعبَْيد :

ئب :  وقال الراجز في صفة الذِّ

يريريريريريْ ريريريريريريريِل   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا يف الريريريريرييتريريريريريالُ الريريريريريغريريريريريَ

  
بريريريريريريريِل   تريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ ه م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ قريريريريريريري  يريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريّل َرمسريريريريريريريِ

  

ِل  حريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريَ  ّق أوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
ِل   بريريريريريريريريريريِ اُ  مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ َُ لريريريريريريريريريريِ ا ر  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ْذ ريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريَ

  
ل ويقال : ال الشيخ تَقَحَّ َل تقَهُّالً إذا يَبس جلدهُ عليه من البْؤس والِكبَر. تقحُّ  ، وتقهَّ

 من هذا. إِْنقَْحلٌ  وشيخ

لو،  قََحَل يَْقَحل ْقُحوال شمر :  .قاِحل ، وشيخ تقَحَّ

 .قََحل ولكن قَِحلَ  ألعرابي : ال أقولوقال ابن ا

 القاَُلحُ و .القَلح ، واالسمُ  قُْلحٌ  ، وجمعُها قَِلَحةو قَْلَحاء ، والمرأة أْقلَحو قَِلح : ُصفرة تعلو األسنان ، والنعت القَلَح قال الليث :: قلح 

 .أْقلَح وهو اللُّطاُخ الذي يَْلَزق بالثَّْغر قال : ويسمى اْلُجعَل

ً  ما لي أراكم تدخلون عليّ » : أنه قال ألصحابه : وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  .«قُْلحا

واك ، ومعنى الحديث أنهم ُحثُّوا على السواك. القَلَح قال أبو ُعبَْيد :  : صفرة في األسنَان ووَسخ يرَكبُها من طول ترك الّسِ

 .القَلَح ثَُرت وَغلُظت واسودت أو اخضرت فهووقال َشِمر : الَحْبُر : ُصفرة في األسنان فإذا كَ 

 قال األعشى :

 َفَةا فيهم مع اللُّْؤُ الَ َلح  و   
 في الَجْدب. التقَلُّحووترقَّعها ، والترقُّع في الِخْصب ،  تَقَلّحا فالٌن البالد تَقَلَّح « :النوادر»وفي 

ً  الناقةُ  لَِقَحت : مصدر قولك : اللقَّاحو: اسُم ماِء الفحل ،  اللِّقاحُ  الليث :: لقح  إذا حملت ، فإذا استبان َحْملُها قيل  تَْلقَح لَقاحا

 .القِح فهي لَقاُحها استبان

 وأنشد : كاللَّقاح : يكون مصدراً  الَمْلقَحوقال : 

 َملريَْتحا و   يةَه   ملها َمْلَ حا  
 وقال في قول أبي النجم :

 ق  َأَجّلْه َعَل ا مل ومسا و   
 من الفَْحل أي أَخَذته. لَِقَحتْهُ  يعني

وروي عن ابن عباس أنه ُسئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداُهما غالماً ، وأرَضعَت األخرى جارية : هل يتزّوج الغالم 

 واحد. اللِّقاحُ  قال : ال ، ؟الجارية

أن ماء الفَْحل الذي َحَملتا منه واحد ، فاللبن الذي أرَضعَت : اسِم ِلَماء الفحل ، فكأّن ابن عباس أراد  اللِّقاح قلت : قد قال الليث :

 .ألقََحهما كلُّ واحدة منهما ُمْرَضعَها كان أصله ماء الفحل ، فصار الُمْرضعان َولََدين لزوجهما : ألنه كان
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 ألقََح  يقال : .اإللقاح في حديث ابن عباس معناه اللَّقاحُ  قلت : ويحتمل أن يكون
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اسم ي ُو َم اُ املص ر ، ك ولك أْعَ ى َع اء  اللََّ ا و مص ر مس ي ي ،  َلَ امسا  فاإلل ا و  ل امسا    الفحل اللاقة
 و ع اء وأصلح  صالمسا  وصالمسا  ، وأنبه  نباات  ونَباات .

 إذا َحَملت. لَِقَحت لإلبل ، ثم استُعيَر في النساء ، فيقال : اللَّقاح قلت : وأصلُ 

 أهل العربية.قال ذلك َشِمر وغيره من 

هات  الماَلقِيح وقال الليث : أوالد والمَضاِمين نُهي عن ذلك في الُمبَايَعة ، ألنهم كانوا يَتَبَايعون أوالَد الشَّاة في بطون األمَّ

هات ، والمضامين في أصالب الفحول. فالماَلقِيح وأصالِب اآلباء ، قال :  في بطون األمَّ

 ، قال وأنشدني األصمعّي : َمْلقُوَحة في البطون وهي األَِجنَّة ، الواحدة منها: ما  الماَلقِيح وقال أبو ُعبيد :

ل  َوامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرَد اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   انَّ وجريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ان طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   َأاَنِن واملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريتا  مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَّ

  

ِل و  َ أِب الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرياُِ وعريريريريريريريريريريريريريريرياُ  قريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   ائريريريريريريريريريِ ن انب  مسريريريريريريريريريَ ة  يف بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ومسريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
هي األِجنَّة التي في بطونها ، وأما المضامين فما  فالملقوحُ  فيما يُْظهر لي صاحبُها ، وإنما أُمها حائِل. قال : َمْلقُوحة يقول : هي

 في أصالب الفُُحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، ويبيعون ما يَْضِرب الفحُل في عامه أو في أعوام.

يّب أنه قال : ال ربا في الحيوان ، وإنما نَُهي من الحيوان عن ثالث : عن قلت : وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن الُمسَ 

 ، وَحبَِل الَحبَلة. المالِقيحوالمضامين 

 : ما في ُظُهور الجمال ، والمضاميُن : ما في بطون اإلناث. المالقيحُ وقال سعيد : 

 : ما في بُُطون إناِث اإلبل. المالقيحُ ووقال الُمَزنيُّ : أنا أحفظ أن الشافعّي يقول : المضامين : ما في ُظُهوِر الِجمال ، 

 قال الُمَزني : وأَْعلَْمُت بقوله عبد الملك بن هشام فأنشدني شاهداً له من شعر العرب :

لريريريريريريريريريْ   نَي الريريريريريريريريرييت يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ امريريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
َ
  نَّ امل

  
ول  حريريريريريريريري  ْ ب  مريريريريريريريرياَء الريريريريريريريريفريريريريريريريري  ور اَّريريريريريريريري  هريريريريريريريري   يف الريريريريريريريرييتريريريريريريريريُّ

  

 َلْسَن   ْغن  علك ج ْهَ  اللَّْزِب 

 وأنشد في المالقيح :

ن  حريريريريريريريريريريا يف األبريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريَ

  
ن   ح بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  أَُّْمريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ج مريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري 

  
 قلت : وهذا هو الصُّواب.

َحْمل فهي ضاِمن وِمْضمان وهن َضَواِمُن وأخبرني الُمنِذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : إذا كان في بطن الناقة 

 .َمْلقُوَحةو َمْلقُوح وَمَضاِميُن ، والذي في بطنها

قح الحاِمل. الَمْلقُوح قلت : ومعنى  الَمْحُمول ، ومعنى الالَّ

 الفحُل الناقَة. أَْلقَحَ  وقال الليث :

ْقَحةُ و قَاحُ و فاُلن. قال : ِلْقَحة ، إال أنك تقول : هذه ِلْقَحة ، وال يقال ناقة حٌ لَقُو : الناقة الَحلُوب ، فإذا جعلته نعتاً قلت : نَاقةٌ  اللِّ  اللِّ

 .لَقُوح َجْمع اللُّقُحو،  اللِّْقَحة جمع

 قال : وإذا نُتِجت اإلبل فَبَْعُضها قد َوَضع وبَْعُضها لم يََضْع فهي ِعشار ، فإذا وضعت
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 .ِلَ ا ٌ  كلها فهي
ً  الناقة لَِقَحت العباس عن ابن األعرابي يقال :وأخبرني المنذري عن أبي  ً و تَْلقَح لَقَاحا  .لُقَّحو لواقِحُ  وإبِل القِح ، وناقة لَْقحا

ً  : اللَّبُون ، وإنما تكون اللَّقُوحو ل نَتاِجها َشْهرين أو ثالثة أشهر ، ثم يَقَع عنها اسم لَقُوحا ويقال :  ، فيقال : لَبُون. قال : اللَّقُوح أوَّ

ً  جمعها ِلْقَحة ، ومن قال لَقائحُ و ِلقَاحٌ و لَقُوح لُقُح . وجمعِلْقحةو لَقُوح ناقة  .ِلقَحا

 : إذا لم يُْملَُكوا ولم يَِدينُوا للُملُوك. لَقاح قال : وحيّ 

وا اله إْذ بعثهم فقال : وأَِدرُّ  المسلمين. ِلْقَحة وروي عن عمر أنه أوصى ُعمَّ

 المسلمين عطاءهم. بِلْقحة قال شمر : قال بعضهم : أرادَ 

ةَ الفَْيء والخراج الذي منه عطاُؤهم وما فُِرض لهم ، وإدراره : ِجبايَتُه وتََحلُّبه وجمعُه مع  بِلْقحة قلت : أراه أراد المسلمين ِدرَّ

 العدل في أهل الفَْيء حتى تَْحُسن حالُهم ، وال تنقطع ماّدةُ ِجبايتِهم.

 .لَقَائحُ و لَقُوحو ِلقَحو َحةِلقْ  وقال ابن ُشَمْيل : يقال :

 .ِلْقحةو لَقُوح : ذواُت األْلبَان من النُّوق ، واحدها اللِّقاحو

 قال عدّي بن زيد :

ح  را ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا   ْن ذا لريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريَ

  
تا  عريريريريريريريريريريِ ذ وق  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ

  

يريريريريريريريريريريريريل   الِل َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريريريواب  يف ظريريريريريريريريريريريريِ

  
تا  ن َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريري  وافريريريريريريريريريريريريريري  ْه َأجريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري 

  

 فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَدْرن كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذاك ُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياان  

  
ورا  بريريريريريريريريريريريريريريريريري  نَّ قريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وَّتريريريريريريريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريري     مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
النَّاس. يقول : نفسي تُْخبُِرني فَتَْصُدقُني عن نفوس الناس : إْن أْحبَْبُت  ِلقاح تُْخبِرني عن لْقَحة قال شمر : وتقول العرب : إّن لي

 لهم َخْيراً أََحبُّوا لي خيراً. وإن أحببت لهم شراً أحبوا لي شراً.

، يقال : عند التأْكيد للبََصِر بخاّصِ أُُمور  ِلْقَحتِي الناس بما أرى من ِلقَاحُ  زيد بن َكثْوة : المعنى : أنِّي أعرف ما يصير إليه وقال

 الناس أو َعَواّمها.

بيع فتكون وأخبرني الُمْنِذِرّي عن أبي الَهْيثَم أنه قال : ل الرَّ ً  تُْنتَُج اإلبُل في أوَّ  لَقُوح لقائح فَجْمع لَقُوحو لَْقحةو ِلْقَحة واحدتها ِلقاحا

ْقَحة ِلقَاح ، وجمع لُقُحو  حتى يُْدبَِر الصيُف عنها. ِلقَاحا ، فال تزال اللِّ

 وقارح يوم تَْحِمل ، فإذا استبان َحْملُها فهي َخِلفَة. القِح ثعلب عن ابن األعرابّي : ناقة

 وهي أيام نتَاِجها عائذٌ. لَْقحاو ِقَحت تَْلقَح لَقَاحالَ وقال : وقََرَحت تَْقَرَح قُُروحاً ، 

ال ، تقول : يُْلقَح : ما اللَّقَاح الليث : ً و،  إْلقَاحا القوُم النخلَ  أَْلقَحَ  به النَّْخلة من الفُحَّ النَّْخلة أي أَنَى لها  استَْلقَحتو،  لَقَُّحوها تَْلِقيحا

يُح ال أَْلقََحتوقال :  .تُْلقَح أن  شجرة ونحو ذلك في كل شيء يُْحمل.الّرِ

ه في السَّحاب فإذا اْجتََمع في السحاِب صار مطراً. اللَّواقحُ وقال :  ياح : التي تَْحمل النََّدى ثم تَُمجُّ  من الّرِ

 : ُمشبَّهة باألنثى الحاِمل. القحُ  وحربٌ 

 وقال الفّراء : في قول هللا جّل وعّز :
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ْلَنا ) ْلَلا الرِّيحَ )، قرأها محزأب  [22اَِّجر : ] (الرِ َّيَح َلواِقحَ َوَأْرس   َ ألن الريَح يف مع   ع ، قال :  (َلَواِقحَ  وأَْرسريريريريَ
ففي  ؟لواِقح الةريريريريريريريريريريريريريريجر فكيف ِقيريلَ  م ْلِ حرية تري ْل ح فهو َبنيِّ ، ولكن ي  ريال  :  منا الرِّيح   (الرِ َّيَح َلواِقحَ )ومن قرأ 

اِب واملريرياِء فيكون فيهريريا تريْلَ ح ريَح هي اليتذلريريك معليريريان أمسريري   ريريا أن  عريريل ال  في ريريال رِيحٌ  اللِّ ريريا     رورِهريريا على ال ُّ
َه  على ذلك أنه وصريريريريريريريريريريريريريف رِيَح العذاب  لعِ يم  الِقحٌ  كما ي ال : انقة  الِقح  فجعلها َعِ يما   ذ مل (1)، وَيةريريريريريريريريريريريريريْ
َفها .تريْلَ ح كما قيل : ليل انئم واللريَّْوُ فيه ، وسريريريريريرير    ْل حتري   و ن كانه  للَّْ ح قال : والوجه  ا  ر أن يكون َوصريريريريريريَ

ْفَعل ، كما جاُّ فاِعل ِلَمفْ 
 
َْخت وُ  فجعله َمرْب وُّا  ومل ي ل م رْبُِّا  ، فجاُّ َمْفع ول مل

َرْب وُّ  وامل
ع ول كاٌو ، وكما قيل : امل

  ذ مل يزِد الِبلاء  على الِفْعل ، كما قيل ماء داِفق.
يت قال :وأخبرني الُمْنِذِرّي عن ال ّكِ انِي عن ابن الّسِ  ريحٌ  قال : وَسِمْعُت أبا الَهْيثَم يقول : .القِح : َحَوامل ، واحدتها لواقِحُ  َحرَّ

كما يُقال : ِدْرَهم واِزٌن أي ذو َوْزٍن ، ورجل راِمٌح وسائٌِف ونابِل ، وال يقال : َرَمح وال ساَف وال نَبَل ، يُراُد  ِلقاح أي ذاتُ  القِحٌ 

 ُرْمح وذو َسْيٍف وذو نَْبل.ذو 

ً  أي حواِمل جعل الريح [22الِحجر : ] (َوَأْرَسْلَنا الرِ َّيَح َلواِقحَ )قلت : وقيل : معنى قوله :  ألنها تحمل الماء والسحاب  القحا

 أي حوامل على هذا المعنى ، ومنه قوُل أبي َوْجَزة : لواقح وتقلّبه وتصّرفه ثم تَْستَِدّره ، فالرياح

ك مسىت سريريريريريريريريريريريريريريَ  َوى ِملريْه ّن يف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َلْكَن الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َ اج   هريريريريريريريريْ ِة ا فريريريريريريريرياق مريريريريريريريريِ وَّابريريريريريريريريَ ِل جريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
سلْكَن يعنِي األُتُن أدخلن َشواُهنَّ أي قوائمهن في َمَسك أي في ماء صار كالَمَسك أليديها ، ثم جعل ذلك الماء من نَْسِل ريح 

 تجوب البالد ، فجعل الماء للريح كالولد : ألنها حملته.

 [57األعَراف : ] (يُ ْرِسُل الرِ َّيَح ُبْشرًا َبنْيَ َيَدْي َرْْحَِتِه َحَّتَّ ِإذا َأقَ لَّْت َسحاابً ثِقاالً ) ما يحقق ذلك قوُل هللا جّل وعّز :وم

 ، ولكنها حاملة تحِمُل السحاب والماء. لَْقح بمعنى ذي القِحٌ  أي َحَملت ، فهذا على المعنى ال يحتاج إلى أن يكون

،  تلقَّحت لئِالَّ يدنو منها الفَْحُل فيقال القح يداه ، يَُشبَّه بالناقة إذا شالت بذنبها تُِري أنها تلقََّحتْ  لرجل إذا تكلم فأشار بيديه :ويقال ل

 وأنشد 

م  هريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ح  أيريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريَأّن َُّبريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريَ

  
ح    مريريريريَّ لريريريريَ يريريريريريريريِ  وهريريريريي تريريريريريَ ول الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ حريريريري   ُّبريريريرييريريريريريريري   الريريريريفريريريري 

  
بَِد يظهر في صاِمغَي الخطيب إذا َزبََّب ِشْدقاه. بيُب : ِشْبه الزَّ  أي أنهم يُشيرون بأيديهم إذا خطبوا ، والزَّ

يُْرِطَب ويُثِْمر ، ثم يخُرج في به من النبات ومن َحْمِل النَّْخل ، وذلك أن  أَْلَحْقتَهُ  شيئاً أو لَِحق : كّل شيء اللَّحق الليث :: لحق 

تَاء ويكون نحو ذلك في  بعضه شيء يكون أخضر قَلَّ ما يُْرِطب حتى يُْدِركه الّشِ

__________________ 
 [.41الذار   : ] (َويف عاٍد ِإْذ َأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الر ِيَح اْلَعِقيمَ )( يع  قوله تعا  : 1)
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، قله : وق  قال ال ِّرِمَّا  يف م ل ذلك يصف َ َْلة َأْطَلَعه بع  يريْلع ما كان  رج ملها يف  َََّ ا الَكْرُ ي َسمَّى
 وقته ف ال :

ه  لريريريريريريريريذي  بريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ ا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأَّريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريْه مريريريريريريريريَ

  
  ُْ را ني  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ اَن مسريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريري  َأَ   ْذ مسريريريريريريريريريريريَ

  
أن النَّخلة إنما تُطِلُع في الّربيع ، فإذا أْخَرجت في آِخِر َطْلعا َغِريضاً كأنها لِعبَت به إذ أَْطلَعَته في غير ِحينه : وذلك  ألحقَت أي

 الصيف ما ال يكون له يَْنع فكأنها غير َجاّدة فيما أَْطلَعَت.

 بقوم بعد ُمِضيِّهم ، وأنشد : يَْلَحقُون من الناس : قومٌ  اللََّحقُ  وقال الليث :

ا َرى وعريريريريريريرين أبريريريريريريريواهبريريريريريريريِ غريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريك عريريريريريريرين ب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريري 

  
 ِ َاهبريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريرين مِسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِر الريريريريريريريريريريريريرُّوُِ واغريريريريريريريريريريريريو  

  

ق  مريريريريريريريريريريريريرين أعريريريريريريريريريريريريريراهبريريريريريريريريريريريريرياو  حريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ ق  يريريريريريريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريريريريريََ

  
اهبريريريريريريريريريريريريا  ْوِ  أو عريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَ

َ
  ريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريواِء املريريريريريريريريريريريري

  
ً  للَِحقَ  مصدراً  اللََّحقُ  قلت : يجوز أن يكون  كما يقال : خاِدم وَخَدم وَعاّس وَعَسس. لالِحق ، ويجوز أن يكون جمعا

 .الُمْلَحق وَسِمْعُت بعَضُهْم يقوُل له :: الّدِعيُّ الُمَوصَّل بغير أبيه ، قلت :  اللََّحق وقال الليث :

وذلك أَّن الواِدي يَْنُضب  لََحق والواحد األلحاقَ  وأخبَرني الُمْنِذِري عن ثَعلب عن َسلَمة عن الفّراء قال الِكسائِّي : يقال : زرُعوا

 إذا َزَرُعوا. اْستَْلَحقُوا فيُْلقَى البَْذُر في كل َموِضعٍ نََضب عنه الماُء فيقال :

 أن يَْزَرَع القوُم في جوانِِب الواِدي. اللََّحقُ  وقال أَبو العبّاس : قال ابُن األعرابّي :

 .األْلَحاقَ  يقال : قد َزَرُعوا

 .لَِحق يلَحُق لََحاقا : مصدر اللََّحاق وقال الليث :

 ر. قال : ُرْؤبَة :: الناقَةُ التي ال تكاُد اإلبِل تَفُوقُها في السيْ  الِمْلحاقُ وقال : 

   فهي َضر و   الرّْكِض ِمْلحاق  اللََّحق  
كاب وأنشد : تاَلَحقَتِ و  الّرِ

ا  َ ريريريريريريريريريريريريَ
ِه املريريريريريريريريريريريري المسريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ ول  وقريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريريري 

  
ك عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ْول  ّن عريريريريريريريريَ اَك الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
 كفاك القول : أي ارفُق َوأَْمِسك عن القَْول.

 العََرب.: اسم فرس َمْعُروف من َخْيل  الِحقٌ 

 بمعنى «ملحق إن عذابك بالكفار»في ُدعاء الِوتِْر :  بمعنى واحد ، قال : ومنه ما جاء أَْلَحْقتُهو لَِحْقتُه أبو ُعبَْيد عن الكسائِّي :

 .ُمْلَحق ومنهم من يقول : إنَّ َعذابك بالُكفَّارِ  الحق

ً  به ما سقط عنه. ويُْجَمع فَتُلِحق بالكتاب بعد الفَراغ منه يُْلَحق : ما اللََّحقوقلت :   كان جائِزاً. لَْحق وإن ُخفِّف فَِقيل أَْلحاقا

َرْت. لُْحق األْيَطل وخيل الِحق ويقال : فَرسٌ   األياِطل إذا ُضّمِ

ْرعُ  اللََّحق : وقال يَْعقُوب : األلحاقُ  : ما ُزرع بماء السماء وَجْمعُه اللََّحقُ  ابن ُشَميل عن الَجْعدي : الغَنَِم  لََحقُ   الِعْذُي. وقال :: الزَّ

 : أَوالدها.

 ، وَمْوِضُع الذَّْبح هو أَْيضاً من الُحْلقُوم : َمساُغ الطَّعاِم والشََّراب في الَمِريِء. قال : وَمْخَرُج النَّفَِس من اْلَحْلق قال الليث :: حلق 

 ، وقال أبو ُحلُوق وَجْمعُه اْلَحْلق
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ْذَبح.:  اََّْْلق   َُّْي  :
َ
 موضع الَغْلَصَمة وامل

في الحِديث عن النبي  ، وجاء َحْلقَه فالن فاَُلناً إذا َضَربَه فأَصاب َحلَقَ  الشُّْؤُم. ويقال : : اْلَحلق ثعلب عن اْبِن األعرابي قال :

 .«ما أراها إال حابستنا حلقى عقرى» ت فقال :أنَّه قال ِلَصِفيّةَ بنِت ُحيَّي حين قِيَل له يَْوَم النَّْفر : إنّها نَِفس وسلمعليههللاصلى

 رأََسه إَذا أَصاَب َرأَْسه. قال : وأَْصلُه َعْقراً  كما يقال : َحْلِقها أي أََصابها هللا بَِوَجع في َحلَقَهاوقال أبو ُعبيد : َمْعنَاه َعقََرها هللا 

 ً كأَنه من  َحْلقَىوي : يقال عند األْمر يُْعَجُب منه َخْمَشى وَعْقَرى وقال األصمع .َحْلقَى وأَْصحاُب الَحِديِث يقولون : َعْقَرى َحْلقا

 والَخْمش ، وأنشد : الَحْلقوالعَْقِر 

َرى  و عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ي أ ولريريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريريِ ى و َأاَل قريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
ِم   لريريريريريريريريريْ المريريريريريريريريريان  بريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريَ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا القريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريِ

  
 ُشعُوَرهن ُمتََسلِّبَاٍت على َمْن قُتَِل من ِرجالها. َحلَْقنوَ ومعناه قَْومي أولُوا نَِساء قد َعقَْرَن ُوُجوههن فََخَدْشنَها 

ً  وقال َشِمر : روى أبو ُعبَْيد : َعْقراً   الدُّعاء.فقال : لِكنّي لم أْسَمع فَْعلَى على  َحْلقَى فقلت له : لَْم أَْسَمع هذا إاْل َعْقَرى َحْلقا

 ، قال : َحْلقى قال شمر : فقُْلت له : قال اْبُن ُشَمْيل : إن ِصْبيان البَاِديَة يَْلعَبُون ويقولون : ُمطَّْيرى على فُعَّْيلَى وهو أَثْقَل من

ٍن. ناً وغير ُمنَوَّ  فََصيَّره في ِكتابه على َوْجَهْين ُمنَوَّ

الشَّعَر وال َخْرق  َحْلقُ  أي ليس من ُسنَّتِنَا َرْفُع الصوت في الَمصائِب وال «أو َخَرق َحلَق لْيَس ِمنَّا من َسلَق أو»وفي حديٍث آخر 

 الثِّياب.

 َعْقَرى : َمْشؤومة مؤِذيَةٌ : قلت : َحْلقى أهلَه ويَْقِشُرهم قال : ويقال : للمرأة : يَْحِلقُ  : الَمْشُؤوُم. يقول : الحالقُ  وقال الليث :

اِجز :والقول في تَْفِسيرهما   ما ذكرناه عن أبي ُعبَيد وَشِمر. ومنه قول الرَّ

ِرمِي  َة الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ  أَِدمِي بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريي   ل  مريريريريريريريرين يريريريريريريريريوُِ امسريريريريريريريريْ ي و أَْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ومريريريريريريريريِ  قريريريريريريريري 

  
أِس بِِمنًى وأنشد : َحْلقِ  : موِضعُ  الُمَحلَّقُ والشَّعَِر ،  َحْلق : الَحْلقُ  وقال الليث :  الرَّ

َحلَِّق  و   َكالَّ َوَربِّ البريْيِه 
 
 امل

 [.27الفَتْح : ] (َُمَلِ ِقنَي ُرُؤَسُكْم َوُمَقصِ رِينَ )وقال هللا جّل وعّز : 

ً  وقال األصمعي : يقال : اشتريُت ِكساءً  ً  ِمْحلَقا اِجز يَِصف إبِال تَِرُد الماَء فَتَ  يَْحِلقُ  إذا كان َخِشنا ْشَرب الشَّعَر من الَجَسد. وقال الرَّ

: 

ِق  ر اهلريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريِ افريريريريريريريريريريِ ن  ملةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ِق   حريريريريريريريالريريريريِ مريريريريَ ىء الريريريريْ حريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريَ َك ِ لريريريريْ ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريَ

  
ِمعزاه إذا أخذ  َحلَق ِمْحشاة بغير همز. ويقال : الجسد واِحُدها َمْحشأ بالهمز ، ويقال : تحِلق قال والمحاشىء : أْكِسيَة َخِشنة

 .َحِليقو محلوقةٌ  شعرها وَجّز ضأنَه ، وهي ِمْعزى

 .َحلَقة : نبات لورقه ُحُموضة يُْخلَط بالوسمة للِخضاب والواحدة الَحلَقُ  وقال الليث :

 .الُمَحلَّقة َحلَق في فَِخِذه أو في أصل أُذُنه ويقال لإلبل بحلقة من اإلبل : المْوُسوم المحلَّقوقال : 
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 وقال َجْنَدل الطَُّهِوّي :

ْق  لريريريريريَ اد  اَّريريريريريَ  قريريريريريريري   ريريريريريّرب األنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد تريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْق   لريريريريريريريريريَ ى ا ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريلِّ  ل  وجريريريريريريريريريهريريريريريريريريري 

  
َواّل.  يقول : خّربوا أنضاد بيوتِنا من أْمتِعتنا بطلب الضَّ

 إذا اْحَمرَّ وتقشَّر. يْحلَق َحلَقا قَضيب الحمار َحِلق أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 داء ليس له دواء إال أن يُْخَصى وربما َسِلم وربما مات ، وأنشد :قال : وقال ثَْوٌر النَِّمِرّي : يكون ذلك من 

زأب  لريريريريريريريري ريريريريريريريريوايف  ك   ابريريريريريريريرين محريريريريريريريريَْ تريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق اَّريريريريريريريريمريريريريريريريريار  لريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا خي ْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريَ

  
فاِد.  وقال األصمعي : يكون ذلك من كثرة الّسِ

 إذا تداولتها الُحُمر فأصابها داٌء في َرِحِمها. َحلَِقيَّة وقال َشِمر : يقال : أَتان

من الناس ومن  حْلقة . وقال األصمعي :َحلَقَة ، قال ومنهم من يقول : الَحلَق بالتخفيف : من القوم والجميع اْلَحلقة وقال الليث

 اْلَحِديد فتح الالم ويَُجوُز الجزم وأختار في َحلَقة مثل بَْدَرة وبَِدر وقَْصعَة وقَِصع : وقال أبو ُعبيد : أَختاُر في .ِحلَق َحِديد والجميع

الناس التخفيف ،  حْلقةوالحديد  َحْلقَةِ  القوم الَجْزم ويجوز التّثِْقيل. وأخبرني المنذري عن أبي العباس أنه قال : أختار في َحْلقةِ 

 .َحلَق ويجوز فيهما التّثِْقيل. والجمع عنده

كيت : هي  .ِحالقٌ و َحلَقٌ  القوم ، والجمع َحْلقَةُ والباب  َحْلقَة وقال ابن الّسِ

 الِمْعَزى. يحلقون للذين َحلَقة إال قولهم : َحلَقة قال : وقال أبو عمرو الشيباني : ليس في الكالم

ُروُع الُمْرتَِفعة. : الَحلَقَةُ  ل :ثعلب عن ابن األعرابي قا  الضُّ

 الحوض تَْوفِيَة واإلناء كذلك. َحْلقَةَ  يقال : وفّْيتُ  وقال أبو زيد فيما َروى ابن هانىء عنه :

 شد :وأن اْلَحْلقة اإلنَاِء : ما بقي بعد أن تجعل فيه من الشََّراب والطعام إلى نصفه ، فما كان فوق النصف إلى أعاله فهو َحْلقَةُ و

   قاُ يري َوىفِّ مَسْلَ َة اََّْْوِ. فريَلْج 
 اْلَحْوِض : امتالؤه. َحْلقَة وقال أبو مالك :

 أيضاً : دون االمتالء وأنشد : َحْلقَتُهو

ل ها     َلِّق   و   فريَواف  َكيريْ
 : دون الِمْلِء. الُمَحلِّقو

 وقال الفرزدق :

ق  لريريريريريريريريِّ ي  ريريريريريريريري َ ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى ومسريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريرياف أبن أ ْدعريريريريريريريريَ

  
ي   امريريريريريريريريريِ َ ْوَُ محريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريِف يريريريريريريريريريريَ ْوُ  اَّريريريريريريريريريَْ   ذا كريريريريريريريريريان يريريريريريريريريريريَ

  
 .بالِحْلق المال الكثير : يقال : َجاَء فالن : اْلِحلقُ  : الخاتَم من فضة بال فّص. أبو ُعبيد عن أبي زيد : اْلِحلق وقال الليث :

 أي خاتم الُملك يكون في يده. الِحْلقَ  أبو العباس عن ابن األعرابي : أُعِطي فالنٌ 

 وأنشد :

اجريريريريريريريِ ٌ و  لريريريريريريريَق أبريريريريريريرييريريريريريريريض  مريريريريريريريَ ي مريريريريريريريلريريريريريريريا اَّريريريريريريريِْ  أ عريريريريريريري ريريريريريريريِ

  
ه   لريريريريريريريريري  َوافريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريِ ُّ نريريريريريريريريريريَ وك  مريريريريريريريريريا تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري   رِديريريريريريريريريريف  مريريريريريريريريري 

  
 : الَجبَُل الُمنِيُف الُمشِرُف. الحالقُ  وقال األصمعي وغيره :
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 .َحالقٌ  رض ، واِحُدها: األَْهِويةُ بين السماء واأل الُحلُقُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 : الضُّروع المرتفعة. الُحلَّقُ و

ً  الضَّرعُ  حلَق وقال الليث :  يريد ارتفاعه إلى البطن وانضماَمه. وفي قول آخر : كثَْرة لَبَنِه. حالق فهو يَْحلُق ُحلُوقا

 أبو ُعبيد : عن األصمعي أنه أنشده قول الُحَطْيئَة يصف اإلبل :

ْه  حريريريريريريريَ بريريريريريَ ا لريريريريرييريريريريريس  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا مل تريريريريريكريريريريرين  الَّ مريريريريريريريَ

  
رَا    كريريريريريريريريريريِ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّاهتريريريريريريريريريري  ق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريري 

  
 ، َوَرواهُ غيره : حالق َجْمع ُحلَّق قال :

ْه  الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس ر وِّمسريريريريريريريريريَ   ذا مل تريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين  ال اأَلمريريريريريريريريريَ

  
را    كريريريريريريريريريريريريِ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّاهتريريريريريريريريريريريري  ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريري 

  
 : ممتلىء. حالق : مْمتلئة ، وضرعٌ  ُحلَّق : ُحفَّال كثيرة اللبن وكذلك محلَّقة قال :

ّرةُ وقد الحالق وقال النَّضر : ً  من اإلبل : الشديدة الَحْفل العظيمة الضَّ من نَْعت الضُُّروع جاء  الحالق . قلت.َحلَقت تَْحِلق َحْلقا

 البطن لِقلَّة لَبنِه ، ومنه قَْوُل لبيد : الُمْرتفع الُمْنَضّم إلى فالحالق بَمْعنَْيين ُمتَضاّدين :

ق مسريريريريريريريالريريريريريريق  حريريريريريريَ ه وَأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريىت  ذا يريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  امريريريريريريريري  هريريريريريريريريا وفريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ اعريريريريريريريري  ه  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريريري 

  
ْرُع الممتلىء. وشاهدهُ قول  الَحالقو في بيت لبيد الّضْرُع الُمرتفع الذي قَلَّ لَبَنُه ، وإْسَحاقُه َدليٌل على هذا المعنى. فالحالق : الضَّ

 الُحَطْيئَة.

 وقوله : َشِكرات ، يَُدل على كثرة اللبن.

يضرب مثالً للقوم إذا كانوا ُمْجتَمعين ُمؤتلفين ، كلمتهم  .«الُمْفَرَغة ال يُْدَرى أيها طرفها كالحلقة هم»َشِمر عن ابن األعرابي : 

هم فيهم وال ينال منهم.  وأَيديهم واِحَدة ، ال يطمع َعُدوُّ

 من الكرم والشَّْرى ونحوهما : ما اْلتَوى منه وتعلق بالقُضبان. قالحالِ  وقال الليث :

 من تعريش الَكْرم. المحالقوقال : 

اإلناُء من الشََّراِب إذا امتأل إاّل قليال. وُروي  َحلَّقو. عيُن البعير إذا َغارت َحلَّقَتو. كالحْلقَةِ  قلت : كلُّ ذلك َمأخوذٌ من استدارته

 ، فأْرجع إلى أَْهلي فأقُول : محلِّقة يَُصلِّي العَْصر ، والشَّمُس بَْيضاء وسلمعليههللاصلىكان النبي » ه قال :عن أَنس بن مالك أَنَّ 

 .«َصلُّوا

 انحداُرها.الشَّْمِس من أّول النهاِر : اْرتفاعها من الَمْشِرق ومن آخر النََّهار :  تَْحِليق قال أَِسيُد : ُمَحلِّقَة قال شمر :

 إال االرتفاَع في الهواء. التَّْحِليق وقال َشِمر : ال أرى

بِير األََسِدي في النجم : َحلَّقوالنجُم إذا ارتفع ،  َحلَّق يقال :  الطائر في َكبِد السَّماء إذا ارتفع وقال ابن الزُّ

َوى  اُ  ورْد   وقريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريل  طريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  ر َب مريريريريريريريريريَ

  
ٌم   ُو و َنريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريرياء َنريريريريريريريريريريري   ق يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
 َخَوى : َغاَب.

 ماٌء لحوض إذا قَلَّ وذَهب. َحلَّق وقال أبو ُعبيدة :

 قال شمر أي َرفََع البصر إلى السماء كما ببصره إلى السماء. فحلَّق في َحِديث آخر :و
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. اََّالق ال ائِر   ذا ارتفع يف اهلواء ، ومله : حي َّلق ةِرف 
 
 : اجلَبل  امل

 عيُن البَعيِر إذا غاَرْت. َحلّقتوالحوُض : ذهَب ماؤه ،  َحلّقول : قا

فَياُن :  وقال الزَّ

ق و  فريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ اَلأٌب  ريريريريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريريريريَ رَاهريريريريريريريريريريريريَ  د وَن َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ق   لريريريريريريريريريريريريريِّ ٌ   ريريريريريريريريريريريريري َ اِه انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  انئريريريريريريريريريريريريريي املريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الطائر إذا ارتفع في الهواء. وقال النّابغة : َحلَّقو

ْوقريريريريهريريريريم  ق فريريريريريَ لريريريريَّ عريريريريريريريان مسريريريريَ مريريريريْ ى اجلريريريريَ تريريريريريَ ريريريريَ ا الريريريريْ   ذا مريريريريريريريَ

  
عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريري    ِ ي بريريريِ تريريريريريريريَ ْت  هتريريريَْ ائريريريريريريريِ   طريريريَ  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اسم َرُجل. ُمَحلِّقوالقمر إذا صاَرْت حوله داَرةٌ.  تََحلَّق وقال الليث :

ة الناقةِ  ً  وقال األصمعي : أصبحت َضرَّ  إذا قَاربت الملء ولم تفعل. حاِلقا

ك  شعرها. تَْحلق ، أي أَثْكل هللا أُّمك بك حتى َحاِلقٌ  ويقال : ال تفعل ذاك أمُّ

 .َحِليقَة ، وال يقال َحِليقٌ  ويقال : ِلْحيةٌ 

 إذا َوِجَع. َحِلقوإذا أَوجع ،  َحلَّق ثعلب عن ابن األعرابي :

ِحم  الَحاِلقَةُ  ، قال شمر ، وقال خالد بن َجْنبَة : «الَحاِلقَةُ  ُء وهيدبَّ إليكم داُء األمم البغضا»وروي في الحديث  : قطيعةُ الرَّ

 كل شيء ، والقومُ  تَْحِلق : الّسنةُ التي الحاِلقَةُ و ال تدع شيئاً إال أَْهلََكتْهُ. قال : حاِلقَة والتَّظالم والقول السَّيء. ويقال : وقعت فيهم

ك» ومثل للعرب : .َحْلقىو حاِلقَةٌ  شعرها عند الُمِصيبَة َحلَقت بعضهم بعضاً ، والمرأة إذا بعضهم بعضاً إذا قَتَلَ  يحِلقُ   الَحْلق ألُّمِ

 .«ولعينِك العُْبرُ 

 : الَمنِيَّة ، وتسمى َحاَلِق. الحاِلقَةُ و

ين الَحْلقَة أبو ُعبيد : الح والدُّروع وما أَْشبهها. وِسّكِ  المكُّوك إذا بلغ ما يُجعل فيه َحلَّقووَحاِذٌق أي حديد.  حاِلقٌ  : اسٌم يجمع الّسِ

 .إذا أَْكثر من قول : ال َحْول وال قُْوةَ إال باهلل الَحْولَقَة وقال ابن السكيت : يقال : قد أَْكثََر فالن من .َحْلقَة ، والدُّروع تسمى َحلقَة

 ح ق ن
 حقن ، حنق ، قنح ، نقح : مستعملة.

قَاء نفسه ُحِقنَ  : اللبُن الذي قد الَحِقين قلت : .ِمْحقن في َمْحقونٌ  : لَبنٌ  الَحِقينُ  قال الليث :: حقن  قَاء ، ويجوز أن يُقال للّسِ  في الّسِ

يضرب مثالً للرجل « الِعْذَرة اْلَحِقينُ  أبى»أمثالهم : وكل ذلك محفوظ عن العرب. ومن  ، كما يُقال له ِمْصَرٌب وِمجَزم. ِمْحقن

 يَْعتَذر وال ُعْذَر له.

في َوْطب فاْعتَلُّوا عليه واعتذروا فقال :  َحقَنُوه وقال أبو ُعبيد : أَْصُل ذلك أن رجالً ضاف قوماً فاستْسقَاهم لَبناً وعندهم لبٌن قد

 بُكم.يَُكذِّ  الَحقين الِعْذَرةَ أي هذا الَحِقين أبى

يت .َحقَْنتَه وقال الُمفَضَّل : ُكّل ما مألَت شيئاً أو َدَسْستَه فيه فقد هللا دمه : حبسه في جْلده ومألَه به  َحقَنو. قال : اْلُحْقنَة ومنه ُسّمِ

 ، وأنشد في نعت إبل امتألَت أَجوافُها :

ا يريريريريريريريريريَل كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريِ ه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ْردا   ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريري 

  
َ ارِج  األَنريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ّن مريريريريريريريريريريريريريريريريَ وِدهريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريري  ارجبريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الليث : إذا اجتمع الدَُّم في الجوف
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ُ  يف جوِفه.  امستريَ نَ  من َطْعلة جائَِفة ت ول :  . َّ ْ َلةِ  املريض امْستريَ نَ و ال َّ
 البول فإذا بَال أَكثر. يَْحِقنُ  : وهو الذي ِمْحقَان قال وبعير

 .الَحَواقِنُ  : نُْقَرتَا التَّْرقَُوتين والجميع الحاقِنَتانوقال : 

 .«وَذاقِنَتي حاقِنَتِيوبين َسْحِري ونَْحِري  وسلمعليههللاصلىتُوفِّي رسول هللا »في قول عائشة :  وقال أبو ُعبيد

 .الحاقِنَتَان : النُّقرة التي بين التَّرقُوة وَحْبِل العاتِق وهما الَحاقِنَة قال أبو عمرو :

 .«بََذواقِنك َحَواقِنَك قَنَ ألُلحِ »وقال أبو زيد : يقال في َمثَل : 

 الَمِعدة ، والذَّاقِنَة : الذَّقَُن. الَحاقِنَة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 بوله إذا حبََسه. أَحقَنوالرجل إذا جمع أَلوان اللبَن حتى تطيب.  أحقَنَ وقال : 

ُروع : الُمْحتَِقنَ  وقال ابن ُشَميل : د حَسن ، وإنهاالواسُع الفسيح وهو  من الضُّ  لُمْحتَِقنَة أَْحَسنَُها قَْدراً كأنما هو قَْلٌت ُمْجتَمع ُمتََصعِّ

 الضَّْرع.

 ، رواه أبو تَُراب. أَْحقَانٌ وَ َوَجع يكون في البطن ، والجميع أَْحقَاٌل  : اْلَحْقنَةُ ووقال ابن األعرابي : الَحْلقَةُ 

 في البْوِل والحاقُِب في الغَائِِط. نُ الحاقِ و «حاقِن ال رأي ِلحاقِب وال»وفي الحديث : 

ْيتَهُ عن شيء فقد النَّْقحُ  الليث :: نقح   للكالم : الُمنَقِّحوَ قال :  .نَقَْحتَه : تَْشِذيبُك عن العصا أُبَنَها وكذلك في كل شيء من أذى نحَّ

 الكالم. نَقَّحتُ  الذي يُنَقِّش عنه ويحسن النَّظر فيه ، وقد

َءة عن»عمرو بن العالء أَنَّه قال في َمثَل : وُرَوي عن أبي  لتَْملَُس وتَْخلُق ،  تُنَقَّح ، وذلك أن العصا إِنَّما« التَّْنِقيح استْغنَت السُّالَّ

ءة : َشْوَكةُ النَّْخلَة وهي في غاية االستواء والَماَلَسة فإن ذهبَت تَْقِشُر منها ِقْشَرها َخُشنَت ، يُضرب مثالً لم يُريد تقويم  نوالسُّالَّ

 ما هو مستقيم. وقال أبو َوْجَزةَ السَّْعِدّي :

ح   َر مريريريريريريرين نريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ وب  الريريريريريريريعريريريريريريري  ريريريريريريريْ ْورا  َيريريريريريريريَ  ْورا  َوطريريريريريريريَ  طريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريل    يريريريريريريريٌم هريريريريريريريراكريريريريريريريِ اد ه هريريريريريريريِ بريريريريريريريَ ِ  َأكريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
مل ، والّسْنُد : النقحُ و مِل : أوساطه. : الخالُص من الرَّ خاُم من ثياب بيض ، وأكباُد الرَّ  ُكثْبَانِه. والَهراكيُل : الّضِ

 وَحكََّكه. نَقََّحه ِشْعَره إذا أَْنقَحوالرُجُل إذا قلَع ِحلية سيِفِه في الَجْدِب والفَْقِر.  أنقَحَ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابي :

يه الفُْرُس قَانَه. قُنَّاَحة : اتِّخاذُك القَْنحُ  قال الليث :: قنح  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال ِلَدْرَوْنِد  تَُشدُّ بها ِعضادة باب ونحوه تَُسّمِ

« فأَتقنَّح وعنده أقوُل فال أُقَبِّح وأشرب» ، وِلعتبتِه النَّهضةُ. وفي حديث أُّمِ زرع : القُنَّاحُ  الباِب النِّجاُف والنَّْجراُن ، ولِمتَْرِسه

حفأ»وبعضهم يرويه   ؟فَأَتَقَنَّحَ  قال شمر : سمعُت أبا ُعبيد يسأَُل أبا عبد هللا الطُّواَل النَّْحِوي عن معنى قوله قال ابن َجبَلة : .«تَقَمَّ

 فقال أبو عبد هللا : أُظنّها تُريد أشرُب قليالً قَِليالً.

ّيِ  التّقَنُّح قال شمر : فقلت : ليس التَّفسيُر هكذا ، ولكن  ، وهو َحْرٌف ُروي عن أبي زيد فأعَجَب ذلك أباأن يشرب فوق الّرِ
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 ع بي  ، قري ْله  : وهو كما قال مشر ، وهو التريََّ لُّج والَ ْنُّح ،  َِْعه  ذلك من أعراِب ب  أسريريريريريري  ، وقال أبو ُّي  :
رَاب قريَلْحه   ْربه بع  الّرِيِّ ،  أَقريَلح  قريْلحا   من الةريريريريريريريريريَّ وهو الغال   على  لُّحا  تري َ  مله تريَ لَّْحه  و  ذا تكارهه على  ريريريريريريريريريَ

 .قِلْحه  أَقريَلح قريَلحا   كالمهم. وقال أبو الصَّ ر :
ً  الباب قَنَْحتُ  وقال غيره : اِر : َمْقنوحٌ  فهو قَْنحا باب داِرنا فيصنُع ذلك  اقنَحْ  : وهو أن تَْنِحَت خشبةً ثم ترفع الباب بها. تقوُل للنَّجَّ

َكها.وكذلك كلُّ خ القُنَّاَحة ، وتلك الخشبة هي  شبة تُْدِخلُها تحت أُْخَرى لتَُحّرِ

ً  : ِشّدة االغتياظ. تقول : الَحنَق: حنق   .َحنِق والنعت َحنَِق يَْحنَق َحنَقا

ْلب وقال لَبِيد : اإلْحنَاقُ وقال :   : لُزوُق البطن بالصُّ

   فأمسَلَق ص لب ها َوَسَلام ها 
ِحق مثلُه. وقال أبو الَهْيثَِم :: القليل  الُمْحنِق وقال أبو ُعبيد :  : الُمْحنِق اللَّْحم ، والالَّ

 الّضاِمُر ، وأنشد :

ق  ِن اَّريريريريريريَْ اع  لريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريَ ريريريريريريْ ِه األَْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريَ  قريريريريريريري  قريريريريريريريَ

  
ق   لريريريريريِ حريريريريريْ  

يريريريريريق املريريريريري لريريريريريِ ْه كريريريريريريريالريريريريريفريريريريريَ ْ مريريريريريريريا  فريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريِ

  
َكاَب في السَّفَر : ِة يَِصُف الّرِ مَّ  وقال األصمعي في قول ذي الرُّ

و  حريريريريريي وهريريريريريي عريريريريري  يريريريريريق ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ انريريريريريِ ا ريريريريريريريََ َأَنريريريريريريريََّ  ٌج كريريريريريريريَ

  
َوائريريريريريريريريح   رَاٌ  نريريريريريريريريريَ أ جريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ اَل م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوُِّ الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ َ  جبريريريريريريريريِ

  
ر. الَمَحانِيق قال : مَّ  : الضُّ

ماُن من اإلبِِل. قال :  الُحنُق وروى أبو العبَّاس عن ابن األعرابي قال : إذا َسِمَن فجاء بشحم كثير. قلُت : وهذا من  أَْحنَقو: الّسِ

 األَْضَداِد.

ُجُل إذا َحقََد ِحْقداً ال ينحّل. أَْحنَقوقال :   الرَّ

 يُْحنِق إذا انتشر سفا ُسْنبُِلِه بعد ما يُقَْنبُع. وُروي عن عمَر أنَّه قال : ال يَصلح هذا األمُر إالَّ لمن ال ُمْحنِق الّزرُع فهو أَْحنَقوقال : 

ته.  على ِجرَّ

ة.قال ابُن األعرابي : معناه ال يحقد على َرعيَّته : فضربه   مثال وال يقال للّراعي ِجرَّ

 ح ق ف
 حقف ، فقح ، قحف ، قفح : مستعملة.

مل إذا طال واعَوجَّ : قد: حقف  ً  ظهُر البعير ، ويُجَمع اْحقَوقَفَ و .احقَْوقَفَ  قال الليث : يقال : للرَّ ً و الِحْقُف أحقافا وقال  .ُحقُوفا

اء في قول هللا جّل وعّز :  .ُمْحقَْوقِف  ، ومنه قيل ِلَما اعوجَّ :الرمُل الُمعَوجُّ  : الِحْقفُ  أبو ُعبيد : قال األصمعي : ِإْذ )وقال الفَرَّ
 وهو الُمْستَِطيل الُمشرف. ِحْقف واِحُدها [21 : األحقاف] (أَْنَذَر قَ ْوَمُه اِبْْلَْحقافِ 

 في ظل شجرة. حاقِفٍ  أنه َمّر هو وأصحابه وهم ُمْحِرُمون بَِظْبي وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 ً ، قال : وكانت َمناِزُل قوم عاد  ِحْقفٌ  قال أبو ُعبيد : يعني الذي قد انحنى وتثنَّى في نومه. ولهذا قيل للرمل إذا كان منحنيا

 المعروف في كالم العرب األول وأنشد :و قال : باألرض. بِاأْلَْحقافِ  بالرمال ، قال : وفي بعض التفسير في قوله :
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فريريريريريريريريريريريريا ز لريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريَ ا  ُّ لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ يَّ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريريا  ْوقريريريريريريريريريريريريَ اَوأَب اهلريريريريريريريريريريريريالل مسريريريريريريريريريريريريىت امسريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
في القرآن : جبل ُمحيٌط بالدنيا ِمن َزبَْرَجَدةٍ خضراء ، تلتَِهُب يوم القيامة فَتَْحُشُر الناس من كّلِ أُفُق ، قلت  األحقاف وقال الليث :

 فهي رمال بظاهر بالد اليمن ، كانت عاٌد تْنِزل بها. األحقاف  الذي وصفه يقال له قَاٌف ، وأما: هذا الجبلُ 

من  ِحْقفٍ  يكون رابضاً في الَحاقفُ  والظَّْبي : أصُل الْرمِل ، وأصل الجبل والحائط. قال : الِحْقفُ  شمر عن ابن األعرابي :

ْمِل ، ويكون ُمْنَطِوياً كالِحْقِف.  الرَّ

 : خميٌص. أَْحقَفُ  وقال ابن ُشمْيل : َجَملٌ 

ماغِ ِمن الُجْمُجَمِة. والجميع الِقْحفُ  قال الليث :: قحف  أو  القْحف : قَْطعُ  القَْحفُ و. قال : الِقَحفَةُ و األْقحافُ  : العظم الذي فوق الّدِ

 ، وأنشد : الِقْحف : مقطوع َمْقُحوفٌ  َكْسُره ، وَرُجل

وِف  حريريريريريريريريري  َ ريريريريريريريريريْ
ِم املريريريريريريريريري جريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريْ َُ اجلريريريريريريريريريْ  َن هريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ

  
وِف   ل املريريريريلريريريريريْ ريريريري  يتريريريريريريريَ لريريريريْ َ ى كريريريريريريرياَّريريريريَ مَّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : ِشدَّةُ الشُّْرِب. القَْحفُ وقال : 

ا نُِعي إِلَْيه أبُوه وهو يَشرُب :   .«وَغداً ِنقافٌ  قِحافٌ  اليْومَ »وقال اْمُرُؤ القَْيس لَمَّ

 اإلناء : إذا شرب ما فيه. قحفو

 .«رأِْسه بِأَْقَحافِ  رماهُ »األصَمِعّي مْن أمثاِلهم في رْمي الّرُجل صاحبَه بالُمْعِضالت أو بما يُْسِكتُه أَْن يَقولُوا :  أبو ُعبَْيد عن

 : العَْظُم الذي فَْوق الّدماغ من اْلُجْمُجَمة. الِقْحفُ  قال أبو الهيثم :

يت قال : ّكِ  الّرأِس فََطاح.: ما ُضِرَب من  الِقْحفُ  الَحّراني عن ابن الّسِ

 وأنشد ِلَجِريٍر :

هريريريريم  ا ريريريريِ  افريريريريريريريا   ريريريريريريريَ حريريريريريريريَ ِر أَقريريريريْ ِذي الريريريريعريريريريَ ريريريريْ ِوي بريريريريريريريِ  هتريريريريَْ

  
ف   تريريريريريريري ريريريريريريَ لريريريريريريريْ بريريريريريريرياِن تريريريريريريريري  ل ا ريريريريريريريْ  ريريريريريريريْ يتريريريريريريري  لريريريريريريريْ ا مسريريريريريريريَ  كريريريريريريريَأَنريريريريريريريََّ

  
ً  الّرأِْس : كّل ما انفَلََق من ُجْمُجَمتِه فباَن ، وال يُْدَعى قِْحفُ  أبو زيد عن الِكاَلِبيِّين قالوا :  الِقْحُف أَْقَحافٌ  حتى يَبين ، وَجَماَعةُ  قِْحفا

َماغ. قِْحفٌ  ، وال يَقُولُون لجميع الُجْمُجَمةِ  قُُحوفٌ وَ  قَْحفَةٌ و  إالَّ أن تَْنَكِسَر والُجْمُجَمة : التي فيها الّدِ

ً  وقال غيره : ضَربه ىمن رأِسه أي أبان قطعةً من اْلُجْمُجَمة ، والُجْمُجَمةُ كلُّ  فاْقتََحَف قِْحفا ً  ها تَُسمَّ ً و قِْحفا  .أْقَحافا

 رأِْسه يَتََشفى به. بِِقْحفِ  ، وذلك أنَّ أحدهم إذا قَتََل ثأره َشِرب بالِقْحف : ِشدَّةُ الَمَشاَربَة الِقحافُ  وقال أبو الهيثم :

النَّعَم إذا َجربت إبِلُهم يجعلون الَخْضَخاَض  عند العرِب : الِفْلقَةُ من فِلَِق القصعة أو القدح إذا تَثَلََّمْت ، ورأيُت أهلَ  الِقْحفُ  قلُت :

ْوه به. بِقْحف ويَْطلُوَن األجرَب بالِهناء الذي جعلوه فيه ، وأَُظنُّهم َشبَُّهوه قِْحف في أس فَسمَّ  الرَّ

 سيلُه كل شيء. فاْقتََحفَ  من المطر كالقاعِف إذا جاء فَُجاَءةً  القاِحفُ  وقال الليث :

 وقُعَاٌف وُجَحاٌف بمعنى واحد. قَُحافٌ  ومنه قيل : سيلٌ 

 الشيء وتذهب به. تَْقَحفُ  وهي التي قَْحفاءُ  أبو زيد : َعَجاَجةٌ 

 : الَمغاِرُف. القُُحوفُ  وقال ابن األعرابي :

اِء أنه: فحق   أهمله الليث : وحكي عن الفَرَّ
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 تريَوسََّع فيه. يف كالِمه ويريتريَفيريَْهق   ذا يريتريَفْيَحق   قال : العرب ت ول : ف اَلنٌ 
ً  بالكالم اْنفََحقَ  وقال أبو عمرو :  : واِسٌع ، وأنشد : ُمْنفَِحق وطريق اْنِفَحاقا

بريريريريريريريريريريريَّ و  عريريريريريريريريريريريَ ْوَق اَلمسريريريريريريريريريريريِ   مريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريس  فريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ

  
رَّد  جريريريريريريريريريريَ ق  عريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريري  رْبِ اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريري 

  
ُُّح بالكالم قال : التَّفَقُّح الليث :: فقح   يعني فَتَح عينيه. فَقَحَ  والِجْرُو إذا أبصر. قيل : قد : التَّفَت

 .«َوَصأَْصأْتُم فَقَّْحنَا إنَّا قد أن ُعبيَد هللا بن َجْحش تَنَصَّر بعد إسالمه فقيل له في ذلك ، فقال :»وفي الحديث : 

اء :  يَْفتَْح عينيه.اْلِجْرُو وَجصََّص إذا فَتَح عينيه ، َوَصأَْصأَ إذا لم  فَقَّحَ  قال أبو ُعبيد : قال أبو زيد والفَرَّ

هو  ، وهو من الحشيش. قلت : فُقَّاَحة اإِلْذِخِر ، الواحدة فُقَّاحُ  : من الِعْطر ، وقد يُجعل في الدواء. يُقال له : الفُقَّاح وقال الليث :

 براِعيم النَّور. ، وكذلك الورد وما أشبهه من تَفَقَّح نَْور اإِلْذِخِر إذا تَفَتََّح بُْرعوُمه ، وكلُّ نَْور تَفَتََّح فقد

 معروفة وهي الدُّبُر بُجْمِعها. الفَقََحةُ  الليث :

 .الفَْقَحة فِقَاح : الراحة بلغِة أهل اليمن وجمع الفَْقَحةُ وقال : 

 نْفُسه عن الطعام إذا تركه وأنشد : قَفََحتْ وفالن عن الشيء إذا امتنع عنه  قَفَح أبو بكر عن شمر : قال :: قفح 

فُّ  لريريريريريريريريريريرياَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِر اجلريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريْ رَاطريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريري 

  
ة  حريريريريريريريريريريَ ه قريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريِ  ب مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريَرى نريريريريريريريريريريْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي تاركة. قَافَِحةٌ  قال شمر :

 إذا اْستَفَْفتَه. أَْقفَُحه الشيءَ  قَفَْحتُ  وقال ابن ُدَرْيد : قال : والُخراطة : ما اْنَخَرط ِعيدانُه َوَوَرقُه.

 ح ق ب
 حقب ، حبق ، قبح ، قحب : مستعملة.

 : َدَواٌء من أدوية الصيادلة. َحبَقال قال الليث :: حبق 

 الفُوَذْنُج. : الَحبَق أبو ُعبيد عن األْصَمعي قال :

ً : ُضَراُط المِعز. تقول : الَحْبق الليث :  .َحبَقَت تحبِق َحْبقا

 بها ، إذا َضَرَط. َحبَقونَفََخ بها ،  وقال أبو ُعبَْيد : قال األْصَمعي : يقال :

 عن َدْفعه في الصدقة المفروضة. وسلمعليههللاصلى: َضرٌب من التمر رديء ، وقد نهى النبي  ُحبَيق ولون ُحبَْيق وِعْذقُ 

فِقَّى   .الِحبِقَّىوأبو ُعبَْيدة : هو يمشي الّدِ

فِقَّى. الِحبقَّىوقال :   : دون الّدِ

ْحل إلى بطن البعير لئال يَْجتَِذبَ  الَحقَبُ  الليث :: حقب  مه ، وإذا تَعَسَّر البَْوُل على الجمل قيل : قد: حبل يَُشدُّ به الرَّ  ه التَّْصدير فيُقَّدِ

ً  البَِعيرُ  َحِقبَ   .َحِقبٌ  فهو بعير َحقَبا

ْحل الغَْرض   فهو َحْبٌل يَلي الثِّيَل. الحقَبُ  ، فأما الغَْرض فهو ِحزاُم الّرْحل وأما الَحقَبُ وأبو ُعبَيد عن األْصَمعي : من أدواِت الرَّ

 .اْلَحقَب البعيَر من أْحقَْبت زيد :وقال أبو 

 وقال األصمعّي : يقال : أَْخلَْفُت عن البعير
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، وهو امْسِتباس  بريْوله ، وال ي ال ذلك يف اللَّاَقة ألنَّ بريْوَل اللاقة  فيحَ    مَسَ با   ثِيَله ، مَسَ ب ه وذلك  ذا أصريريريريريريريريريريريريريرياب
َييِت البعت. وي ال  اَََّ     اََّياء ، فاإل الف  عله أن حي َوَّلَ  اَََّ     ِمْن مَسيائها ، وال يبل     في ْجَعَل مما يلي   صريريريريريريريْ

َكْله  عن البعت ، وهو أن  عَل بني من ال ِّيل ،  اَََّ     ْي ا    َتةريريريريريريري  ُّه ِلَكْياَل ي نووالتَّصريريريريريريري يَر  َ  اَََّ   :  ريريريريريريريَ
.  واسم ذلك ا ْي  الّةكال 

فالحازق : الذي ضاق عليه ُخفُّه فحزق قدَمه َحْزقاً ، وكأنه بمعنى ال رأي لذي  «حاقب ال رأي لحاِزق وال»في الحديث :  وجاء

ز وَحصر غاِئَطه ، وُشبِّه بالبعيرفهو الذي اْحتاج إلى الخالء فلم يَتَبَ  الحاقبُ  َحْزق ، وأما من ثَْيله فمنعه  اْلَحقبُ  الذي َدنَا الَحِقب رَّ

 من أن يَبول.

ي األْحقَبُ  الليث :  .َحقباءُ  لبياٍض في َحْقَوْيه ، واألنثى أحقبَ  : الحمار الوحشيُّ ُسّمِ

 وقال رؤبة :

   كأَنا مَس باء بل اء  الزََّلق 
 المستطيلة في السماء ، وأنشد :: الدقيقة  الحقباءُ  والقاَرةُ 

َة اَّريريريريريريري ريريريريريريريبريريريريريريرياَء مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريريأَنريريريريريريريا لريريريريريريريَّ  تريريريريريريريرى الريريريريريريري ريريريريريريري 

  
ل فريريريريريريريارِد    َة ا ريريريريريريرييريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ارِي َرعريريريريريريريْ بريريريريريريريَ ٌه يريريريريريريريري  يريريريريريريريْ مريريريريريريريَ  كريريريريريريري 

  
 حتى يلتوي الّسَراُب بَِحْقِوها. حقباءُ  وقال بعضهم : ال يقال لها

 .الحقَب أبيض موِضع : أحقبُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي : حمارٌ 

 : التي في وسطها تراٌب أعفُر تراه يَبرق لبياضه مع بُْرقِة سائِِره. الحقباءُ  قلت : والقارةُ 

 .الُحقُب : شيٌء تَتَِّخذُه المرأةُ تعلِّق به معاليق الُحلّي ، تَُشدُّه على وسطها والجميع الِحقابُ  وقال الليث :

 تَُشدُّه المرأة على َحْقَوْيها. هو البَِريُم إال أن البريَم يكون فيه ألواٌن من الخيوط الِحقَابُ  قلت :

 .استُْحِقبو اْحتُقب من َخْلٍف ، وكذلك ما ُحِمل من شيء من َخْلف. يقال : الحقيبة : شدُّ  االحتقابُ  وقال الليث :

 قال النابغة :

هريريريريريم  ِق املريريريريريريرياِذيِّ يريريريريريريَ ريريريريريريريْ  مريريريريري  لريريريريريَ ا مسريريريريريَ حريريريريريْ ريريريريريِ تريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اُ   هريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ وَن لريريريريريريريريِ رّابريريريريريريريري  ني ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رانريريريريريريريريِ مُّ الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
بةٌ عن ِذْرَوة السَّنان. حقيبة القتَِب فمن َخْلٍف وأما حقيبة كالبَْرَذَعة تتخذ ِلْلِحْلس وللقَتَب ، فأما قيبةالحَ  وقال شمر :  الِحْلس فمجوَّ

 تكون على عُجِز البعير تحت ِحْنَوى القتب اآلَخَرين. الحقيبة وقال ابن شميل :

 .الحقيبة : َحْبٌل يُشد به الَحقَبو

 .أحقابٌ  : ثمانون سنة والجميع الُحقُبو: زماٌن من الدهر ال وقت له ،  الِحْقبة وقال الليث :

نون ، واحدتها الُحقُب أبو ُعبيد عن الكسائي :  : ثمانون سنة. الُحقُبو،  ِحْقبة الّسِ

اء : الكهف ] (َأْو َأْمِضَي ُحُقباً )في لُغة قيس سنةٌ. وجاء في التفسير أنه ثمانون سنة ذُكر ذلك في تفسير قوله :  الُحقُب وقال الفرَّ

 :60.] 

 : ثمانون سنة. الُحقُب وقال الزّجاج :
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 [.23النّبَأ : ] (البِِثنَي ِفيها َأْحقاابً )وقال الفّراء في قوله جّل وعّز : 

 السنة ثلثمائة وستون يوماً ، اليوم منها ألف سنة من عدد الدنيا.: ثمانون سنةً ،  الُحقُب قال :

أو عشرة ، والمعنى أنهم  أْحقابٍ  قال : وليس هذا مما على غاية كما يظن بعض الناس ، وإنما يدل على الغاية التوقيت خمسةُ 

ً  يَلبثون فيها  آخر. ُحقُب ، تبعه ُحقُب كلما مضى أحقابا

ً  المعنى أنهم يلبثونوقال الزّجاج :  بْرداً وال شراباً ، وهم خالدون في النار أبداً كما قال هللا جّل  األحقاب ال يذوقون في أحقابا

 وعّز.

ً  السماءُ  َحِقبَ  ويقال :  إذا لم يُْمِطر. َحقبا

 إذا لم يُْرِكْز. َحقَبا المعدن َحِقبو

ي الثعل َحِقبو  لبياض بطنِه. ُمْحقَبا بنائُِل فالٌن إذا قل وانقَطع. والعرب تسّمِ

 وأنشد بعُضهم ألّمِ الصَّريح الِكنديَّة وكانت تحت جرير فَوقع بينها وبين أُخت َجِرير لحاٌء وفَِخاٌر فقالت :

بريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أبَْوِس أ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريَث بريريريريريريريريرين قريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس و   ى أب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريَ

  

 ما ذاك  َّْزُ وال  لكْيس 

 رجالها كالثعلب عند الذئِْب ، وأْوس هو الذئب ، ويقال له أَُوْيس.َعنَْت أنَّ رجال قوِمها عند 

نَِشَب الحديدةُ واْلتَوى »يقال ذلك عند ِضيِق المخارج ، ويقال في ِمثْله :  .«الغَْزو أصحاب البََراِذين اْستَْحقب»ومن أمثالهم : 

 .«الِمسمار

 يقال ذلك عند تأكيد كّلِ أمر ليس منه َمْخرج.

ً  اللّيث :: قحب  ً و قََحب يَْقُحُب قُحابا  .قاحبٌ  إذا سعل. ويُقال أخذه ُسعالٌ  قَْحبا

ون المرأة الُمِسنَّة  .قَْحبة وأهل اليمن يُسمُّ

 : ُسعاُل الّشيخ ، وُسعاُل الكلب. القَْحبُ وقال : 

ً قََحَب يْقُحُب قَحْ  وهو السُّعال ، وقد القُحابُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد : من أمراض اإلبل ً و با وكذلك نََحَب يَْنِحُب وهو النُّحاب  قَُحابا

 والنُّحاُز مثله.

ً ووقال اللّحيانيُّ : العرب تقول للبغيض إذا َسعَل : َوْرياً   : السُّعال. القُحابوُعْمراً وشباباً. قال :  ، وللحبيب إذا سعل : قُحابا

ألنها كانت في  قْحبَةٌ  وقال غيره : قيل للبِغيّ  بيرة من الغنم ُمِسنٍَّة.والقْحَمةُ ، وكذلك يقال لكل ك القْحبَةُ  قال : ويقال للعجوز :

بها  ، وهو ُسعالُها. بقُحابها الجاهلية تُْؤِذُن ُطالَّ

 وهو الذي يأخذه السُّعال. وأنشد غيره : : قَْحب وشيخ قَْحبَة وقال أبو زيد : عجوز

َرُ  ِه اهلريريريريريريريريريريَ ل ِ َ  وقريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريْ ِ  قريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم كريريريريريريريلُّ عريريريريريريجريريريريريريوُّ  قريريريريريريَ   مريريريريريريَ ة فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  حريريريريريريْ

  
ْبنَ  ويقال : بِتَْن نساء  أي يَْسعُْلن يُقَحَّ

 له وجهه أي قلت له : قبْحتُ  قلت : معنى .بقَبيح يا هذا : أتيت أقبَْحتَ وله وجَهه مخفَّفَة  قبْحتُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :: قبح 

 هللا ، وهو من قول هللا قبَحهُ 
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ْلعونني ، وهو من [42الَ صريريريريريريريريريريريريريريَ  : ] (اْلِقياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحنيَ َويَ ْوَم )جّل وعّز : 
َ
بَع ين امل

 
 ال ْبح أي من امل

 وهو اإلبعاد.
ا َرمعت به أي أبعده هللا وأبعد والدته. قبَحه والعرب تقول :  هللا وأُمًّ

ً  قبَح وقال شمر : قال أبو زيد : ً  هللا فاُلنا ً و قْبحا  الكْلب واْلِخْنِزير. كقُبوح أي أقصاه وباعده من كّلِ خْير قُبُوحا

 وقال الَجْعِديُّ :

ة  و  ومسريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري  اَء مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ َوهريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ربْ   ه  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وايف الريريريريريريريريريريريريريريريريري ِّ َر بريريريريريريريريريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الذي يَُردُّ ويُْخَسأُ ، والَمْنبُوُح : الذي يُْضَرُب له َمثَُل الكْلب. الَمقبُوحُ  وقال أَُسْيٌد :

ار أنه قاَل لَرُجٍل ناَل بَِحضَرتِه من عائَشة : وُرِوي عن  ً  اْسكتْ »عمَّ ً  َمْقبُوحا  أراد هذا المْعنى.«. َمْنبُوحا

ً وَ  يَْقبُح قَبَاَحةً  فاُلنٌ  قبُح ويقال : معناه  «الَوْجهَ  تُقَبُِّحوا ال»وهو نَِقيض الُحْسن عامٌّ في كّلِ َشْيء ، وفي الحديث :  قبيح ، فهو قُْبحا

ره ، وقد  قَبِيح لوا ، إنَّه: ال تقُو  .(َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقهُ )فإن هللا َصوَّ

 .قبَحتَه وذلك إذا فََضَخها حتى يَْخرَج قَْيُحها. وكلُّ شيء َكسْرته فقد فاُلن بَثَْرةً َخَرَجت بوْجهِه : قَبَحَ  ويقال :

 ، والعُدُّ : البَثَْرةُ. واستِْمكاتُه : اْقتَِرابُه لالْنِفقاء. فاْقبَْحهُ  اْستَْمَكَت العُدُّ وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابي أنَّه قال : يُقَاُل : وقد 

 : َطرُف َعْظِم الِمْرفَق. القَبِيحُ  وقال الليث :

زٌ   .بالقَبيح قال : واإلْبَرة : ُعَظْيم آَخر َرأُْسه َكبيٌر َوبِقيَّتُهُ دقيق ُملَزَّ

ا يَِلي النِّْصَف منهُ إلى الِمْرفَق ِكْسرُ وروى أبو ُعبَْيد عن   ، وأنشد : قَبِيحٍ  األَُمِوّيِ قال : يُقال ِلعَْظم الساِعِد ِممَّ

ة  و  َذلريريريريريريريريَّ ْتَ مريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْتا  كريريريريريريريري  َه عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْو كريريريريريريريري   لريريريريريريريريَ

  
يريريح وَ   بريريِ َر قريريَ َه ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريْ را  كريري  ه ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريْ ْو كريري   لريريَ

  
َراع ، من ِعْنِدها  القَبِيح : َرأُْس العَُضد الذي يَلي الِمْرفَق بَْينَ  يحُ القَبِ  وأخبرني الُمْنِذرّي عن أبي الَهْيثَم أنَّه قال : وبَْيَن إْبَرة الذِّ

ى الَحَسَن ِلَكثَْرة لَْحِمه ، واألْسفَل :  .القبيحُ  يَْذَرُع الذَّراُع. قال : وَطَرُف َعْظم العَُضد الَّذي يَلي الِمْنَكب يَُسمَّ

َراع اإلْبَرةُ  قَبِيحُ ال وقال َشِمر : قال الفَّراُء : راع وهو أقّل الِعظام ُمشاشاً وُمّخاً ، ويُقال ِلَطَرِف الذِّ : َرأُْس العَُضد الذي يَلي الذِّ

 وأنشد :

   مَسْيث  ت اَلقي اإلبريَرأب  الَ ِبيحا 
 وأْعاَلها الَحَسُن. القَبِيحُ  وقال الفّراُء : أَْسفَل العَُضد :

 المَشاتََمةُ. والُمكابَحةُ : الُمقَابََحةُ  « :النَّوادر»وفي 

 : الدُّبُّ الَهِرُم. القبَّاحُ  روى أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي قال :

 من األْخاَلق ، والَمَماِدُح : ما يُْستَْحَسُن منها. يُْستَْقبَحُ  : ما الَمقَابِحُ و

 ح ق م
 حمق ، قحم ، قمح ، محق : مستعملة.

ً  الّرجلُ  قََحمَ  قال الليث :: قحم   .يَْقَحُم قُُحوما

 وهو َرْميُه بنفسه في نَهٍر أو وْهَدة أو في أمر من غير ُدْربَة. اْقتََحم وفي الكالم العاّمِ :
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َفكُّ َرقَ َبٍة ) وقرىء : (.فَكَّ َرقَبة أو أَْطعَمَ )فقال :  اْقتَِحاَمها ثم فسر [11البَلَد : ] (َفََّل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ )وقال هللا جّل وعّز : 
العقبة ، والعرب إذا نفت بال فعالً كررتها  اقتحم أي فال هو (َفََّل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ )ومعنى  [14،  13البلد : ] (( َأْو ِإْطعام  13)

ْرها هاهنا : [31الِقيَاَمة : ] (َفَّل َصدََّق َوال َصلَّى)كقوله :  سياق الكالم كأنه قال : فال ألنه أضمر لها فعالً دل عليه  ولم يَُكّرِ

 [.17البلد : ] (ُثَّ كاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا)العَقَبَة ، والدليل عليه قوله :  اْقتََحم آَمَن وال

َمتْ  ويقال : حت به في وْهَدة أو َوقََصْت به. تَقَحَّ  بفالن دابَّتُه وذلك إذا نَدَّْت به فلم يضبط رأسها ، فربما طوَّ

 وقال الراجز :

م   حريريريريريريريريريريريريريريّ اقريريريريريريريريريريريريريرية  يب تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ ول  والريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ  أقريريريريريريريريريريريريريري 

  
م و   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ز  مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريْ  أان مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري 

  

ها   َعْلَكم    وحَيِك ما اسم  أ مِّ

َمتْ  يقال : إن الناقة إذا ها وقَفَت وَعْلَكم اسم ناقة. تَقَحَّ  براكبها نادَّةً ال يضبِط رأَسها إنه إذا َسّمى أُمَّ

ً  إنَّ للخصومة»أنه وكَّل عبد هللا بن جعفر بالُخُصومة وقال :  عنههللارضيوفي حديث علّي   .«قَُحما

 .قُْحَمة : الِعظاُم من األمور التي ال يَْرَكبُها كلُّ أََحد ، والواحدة القَُحمُ  قال الليث :

األعراب ، وهو أن  قُْحَمةُ  قال : ومنه .التقحم : المهالك. قال أبو ُعبيد : وأصلهُ من القَُحم وقال أبو ُعبيد : قال أبو زيد الكالبيُّ :

مها تُصيبَهم السَّنَةُ فتُهلكهم ، فذلك ُمُهم عليهم أو تَقَحُّ يِف. تَقَحُّ  بالَد الّرِ

ة يصف اإلبل وشدة ما تلقى من الّسير حتى تُْجِهَض أوالدها : مَّ  وقال ذو الرُّ

هريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ زِمريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ َن  ألوالد أو يريريريريريريريريريريَ ّرمسريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
م  بريريريريريريريريني الريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ ى قريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ِل عريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ َ

اَل واملريريريريريريريري  فريريريريريريريريَ

  
 .قَُحمٌ  وقال شمر : كلُّ شاّقٍ صعب من األمور الُمعِضلة والُحروب والدُّيون فهي

 وأنشد لرؤبة :

   من ق َحم ال َّين وُّ ْهِ  األرفاد 
 الدَّْيِن : كثرته وَمَشقَّتُه. قَُحمُ  قال :

 قال ساِعَدةُ بن ُجَؤيَّة :

 الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   داٌء َنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌس ال دواء بريريريريريريريريريه و 

  
 للمرء كريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريحيحريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريَ  ال  َحم  

  
مَ  يقول : إذا  في أمر لم يطش ولم يخطىء ، قال : وقال ابن األعرابي في قوله : تقَحَّ

   قوٌُ  ذا مساربوا يف مسرهبم ق َحم   
موقال : إقداٌم وجرأةٌ  ه أَنْ »قوله :  ، وقال في تقحُّ م معْن َسرَّ  .«جراثيَم َجَهنَّم فَْليَْقِض في الحدِّ  يَتَقَحَّ

م قال شمر :  : التقدُّم والوقُوع في أُْهِويَّة وِشدَّة بغير َرِويَّة وال تَثَبُّت. التَّقَحُّ

اج :  وقال العجَّ

َْكِليُّ و    َذا َكَلى 
 اقريت حم امل

 يقول : ُصرع الذي أُصيبت ُكْليَتُه.
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 ذا غاب وسقط.النَّْجُم إ اْقتََحموقال : 

 وقال ابن أحمر :

ع  ولريريريريريريريريريريريريريَ  أ راقريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريريريريريأين مريريريريريريريريريريريريري 

  
حريريريريريريم   تريريريريريريَ  حبريريريريريرييريريريريريريريث  َيريريريريريريري الريريريريريريلريريريريريريجريريريريريريم  مسريريريريريريىت يريريريريريريريَ ريريريريريريْ
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 أي يسقط.

 وقال جرير في التقّدم :

ْه  مريريريريريريريَ حريريريريريَّ ون ا ريريريريرييريريريريريريريَل مسريريريريريىت تريريريريريريَ ريريريريريَ لريريريريري   هريريريريريم اَّريريريريريريريامريريريريريِ

  
ود هريريريريريريريريا  بريريريريريريريري  هريريريريريريريريا واُّداد مريريريريريريريريوجريريريريريريريريا  لريريريريريريريري  رابريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريَ

  
 .ِمْقَحامٌ  فتضرب الّشْوَل من غير إرسال فيها ، والواحد تَْقتِحم ِمَن اإلبل التي الَمقاحيمُ  وقال الليث :

 قلت : هذا من نعت الفُُحول.

 سنٌّ على سّنٍ قبل وقتها. فَتَْقتَِحمُ  : البعيُر الذي يُّربُع ويُثني في سنة واحدة : الُمْقَحمُ و

 ، وذلك ال يكون إالَّ الْبن الهِرمين. ُمْقَحم في عام واحد فهو البَِعيُر وهذا قول األصمعي إن البعير إذا ألقَى ِسنَّْيه أُْقِحمَ  يقال :

 في المفازة من غير ُمِسيٍم وال سائق. يُْقَحمُ  وهو الذي .ُمْقَحم وقال الليث : بعيرٌ 

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ه  اِدجريريريريريريري  ان مسريريريريريريريَ َف اإلبريريريْ ريريريريريريريَ عريريريَ ٌم َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريَ  َأْو مريريري  ريريريْ

  
تريريريريريريريَ     ْ الِن والريري ريريَ َر الريريعريريريريريريريِ تريريريريريريريْأ ريريَ س فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ألمريريْ

  
 قال : شبَّه به َجنَاَحي الظَّليم.

 : نشأ في البَْدو والفَلَواِت لم يَُزايلها. ُمْقَحمٌ  قال : وأعرابيٌ 

 : َرْمُي الفََرِس فاِرَسه على َوْجِهه وأنشد : التَّْقحيمو

َ ب ه  م  الفاِرَس َلْو ال قريبريْ    يري َ حِّ
 .«َعْين من قَِصر تَْقتَِحُمه ال» وسلمعليههللاصلىهللا  وفي صفة رسول

أي ضعيف.  ُمْقَحمٌ  عيني إذا اْحتَقََرتْه ، أراد الواصف أنه ال تستصغره العيُن وال تزدريه لقصره ، وفالن اْقتََحَمتْه قال أبو ُعبيد :

 الَجْعِدي :، ومنه قول  ُمْقَحمٌ  وُكلُّ شيء نُسب إلى الضَّْعف فهو

   علْواَن وس ْ اَن س ْؤَددا  غت م ْ َحم  
 الذي يتحول من ِسّنِ إلى ِسّنٍ في سنة واحدة. الُمْقَحم وأصل هذا كله من

 بمعنى واحد. قَْحمٌ ووقال ابن األعرابي : شيخ قَْحٌر 

 القَْحُر مثله.: الكبير من اإلبل ، ولو ُشبِّه به الرجُل كان جائزاً ، و القَْحمُ  وقال أبو عمرو :

ن تراه قد َهِرم في غير أوان الَهَرم. أْقَحَمتْه الذي القَْحمُ  وقال أبو العََمْيثَل األعرابي :  الّسِ

. قال : وإذا َجَرى الدَّقيُق في السُّْنبُل من لَُدِن اإلنضاج إلى االكتناز ، تقول : قد َجرى القَْمحُ  قال الليث :: قمح  في  القمحُ  : البُرُّ

. أْقَمحَ  السُّْنبل ، وقد  البُرُّ

 لغةٌ شاميّةٌ ، وأهل الحجاز قد تكلموا بها. القَْمحُ وقلت : وقد أْنَضج ونَِضج ، 

اسم  : القَِميَحةُ وكاللُّْقَمِة واألُْكلَِة : قال :  القُْمَحةُ  في فِيك ، واالسم تَْقتَِمحهُ  : أْخذُك الشيء في راحتِك ثم االْقتِماحُ  وقال الليث :

 الُجَواِرِش.

ً  السويقَ  قَِمْحتُ  قلت : يقال :  : القَِميَحةوإذا سِفْفتَه. أخبرني بذلك المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي. قال :  أَْقَمُحهُ قَمحا

 السَّفُوُف من السَّويِق وغيره.

حان الليث :  َزْعفَران. س. ويقال :: يقال : َورْ  القُمَّ
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َحانُ  وقال أبو ُعبيد :  : َزبَُد الَخْمرِ  القُمَّ
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 وي ال  : طيٌ . وقال اللابغة :
َ اُ» 

َ
 « يَبيس  ال  مََّحان ِمَن امل

من ِشدَّةِ  َح يَْقَمحقَمَ  ، وقد ُمْقَمح من اإلبل الذي قد اشتد عَطُشه حتى فَتَر لذلك فُتوراً شديداً ، وبعير القاِمحو الُمقاِمحُ  وقال الليث :

ً  العطش  .ُمْقَمح العطُش فهو أقمَحهو،  قُموحا

: خاشعون ال يرفعون أبصاَرهم ، قلت : كلُّ ما قاله الليث  [8يس : ] (َفِهَي ِإىَل اْْلَْذقاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ )وقال هللا جّل وعّز : 

فإّن  الُمقاِمح فخطأٌ ، وأهل العربية والتفسير على غيِره ، فأما (فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ )وفي تفسير قْوله :  الُمقاِمحو القاِمح في تفسير

وكذلك الناقةُ بغير هاء إذا َرفَع رأَسه عن الحوِض ولم  امحٌ ُمق اإليَاِدّي أقرأني لَشِمر عن أبي ُعبَيد عن األصمعي أنه قال : بَِعيرٌ 

 .قَِماحٌ  يشَرب. قال وجمعه

 وقال بِْشر بن أبي خازم يَْذكر سفينةً وُركبانَها :

ودٌ و  عريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريري  وانريريريريريريريريريريِ ى جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريرين  عريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريا    ْرَف كريريريريريريريريرياإلبريريريريريريريريريِل الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ ضُّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريَ

  
ً  البعيرُ  قََمحَ  قال أبو ُعبيد :  وقََمه يَْقَمه قُموها : إذا رفع رأَسه ولم يشَرب الماء. يَْقَمُح قُموحا

حُ  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّيِ أنه قال :  : كراهةُ الشُّْرِب. التقَمُّ

 وقال الُهَذلّي :

ْوان تريريريريريريريريريريريَ رِّ  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريىت  مريريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريرين  األغريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريا  و   َرْي قريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ ّ  الريريريريريريريريريريزاد يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريري 

  
يت في شهري قُماح رواه بضّمِ القافِ  ّكِ  بالكسر وهما لغتان. قِماح ورواه ابُن الّسِ

يا شهَري قُماح وَشْهرا لَكراهِة كّلِ ِذي َكبٍِد ُشْرَب الماء فيهما : وألن اإلبَِل ال تشرُب  قِماح هما الكانوناِن أشدُّ الشتاِء برداً : ُسّمِ

  فيهما إال تَْعذيراً.الماءَ 

حَ  وقال أبو َزيد :  فالن من الماء : إذا شِرَب الماء وهو متكاره. تَقَمَّ

 : َشْيبَاُن وَمْلحاُن. قِماح وقال شمر : يقال لَشْهَري

: الغاضُّ  الُمْقَمحُ  قال :فإن َسلَمة روى عن الفراء أنه  [8يس : ] (َفِهَي ِإىَل اْْلَْذقاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

 بصَره بعد رفعِ رأِسه.

اج : جَّ  : الرافع رأَسه الغاضُّ بصَره. الُمْقَمحُ  وقال الزَّ

 : ألن اإلبَل إذا َوَرَدت الماَء فيهما ترفُع رؤوسها لِشدَّة بَْرده. قَُماح قال : وقيَل للكانونَْيِن َشْهرا

هي كناية عن األيدي ال عن األعناِق ألنَّ الغُلَّ يجعَُل اليَد تَِلي الذَّقََن والعُنَُق وهو مقارٌب  (َفِهَي ِإىَل اْْلَْذقانِ )قال : وقولُه : 

 ِة رؤوسها.للذَّقن. قلُت : وأراد جّل وعّز أنَّ أيديَهم لّما ُغلَّت عند أعناقِهم َرفَعَِت األغالُل أذقانَهم ورؤوسهم ُصعُداً كاإلبل الرافع

ُ »ي َمثَل : وقال اللّيُث : يقال ف ّيِ الفاضح القامحُ  الظََّمأ قلُت : وهذا خالف ما سِمعناه من العرِب ، والمسموع  .«َخيٌر من الّرِ

ّيِ الفاضح»منهم :   ومعناه العطُش الشاقُّ خيٌر من« الظمأ الفادُح َخيٌر من الّرِ
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 رِيّ  يَفضح  صامسَبه.
ح وِعنده أقوُل فال أُقَبَُّح وأشربُ »وقال أبو ُعبيد في قَْول أُّمِ َزْرع :  ي : قلُت :« فأَتَقَمَّ  أي أْرَوى حتى أََدَع الشرَب من ِشدة الّرِ

ح وأْصلُ  في الماء فاستعارتْه في اللَّبن ، أرادت أنها تَْروى من اللَّبن حتى ترفع رأسها عن ُشْربه كما يفعل البعيُر إذا َكِره  التقَمُّ

 ُشْرَب الماء.

ً قال ابن ُشمَ  وهو  اْقتََمَحهوالشراَب والنبيَذ والماء واللَّبَن  قََمحَ  للنَّبِيذ أي َشُروٌب له وإنه لَقَحوف للنبيذ. وقد لَقَموح يل : إنَّ فالنا

ً  السَِّويقَ  قَِمحوُشْربه إيّاه.   فيما يَُسّف. القمح ، إنما يقال قِمحَ  ، وأما الخبُز والتّمُر فال يقال فيهما : قَْمحا

َحق : آخر الشهر إذا الَمحاقُ و: النُّقصاُن وَذهاُب البركة. قال :  الَمْحقُ  ال الليث :ق: محق   الهالل. وأنشد : امَّ

ه   بريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريزداد  مسريريريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريريريا َوَّ َأعريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ

  
ق   حريريريريريريريريريريِ ِن مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه    ريريريريريريريريريريََّ ِ يريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ رُّ اجلريريريريريريريريريريَْ  كريريريريريريريريريريَ

  
 وبركتُه.أي ذهَب خيُره  اْمتََحقو فامَّحق هللا َمَحقَه قال : وتقول :

 وأَنشد ِلُرؤبةَ :

الِق  م األطريريريريريريريريريريريريريريْ الل    ابريريريريريريريريريريريريريريَن األَنريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اِق   ا   وال َأ ريريريريريريريريريريريَْ ْحسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
راُر وإلى هذا ذهب أبو  المحاقِ  قلت : واختلَف أهل العربية في اللَّياِلي ، فمنهم من َجعَلها الثالَث التي هي آخُر الشهِر وفيها الّسِ

ومنهم من َجعَلها لْيلةَ خمٍس وسّتٍ وسبعٍ وعشرين ألن القمَر يطلُع في أخيِرها ثم يأتي الّصبُح فيَْمَحُق ُعبيد وابن األعرابي ، 

ياشي ، وه د والّرِ و ضوَء القمر ، والثالُث التي بعدها هي الدَّآِدىء وهذا قول األصمعّي وابن ُشَميل وإليه ذهب أبو الهْيثَم والمبّرِ

 أصحُّ القولَْين ِعندي.

 الهالِل وأنشد : كَمحاقِ  أن يَِهلك المال : اإلْمَحاقُ  السكيت عن أبي عمرو :ابن 

ه  وقريريريريريريريريِ لريريريريريريريري  ِوى أ نريريريريريريريريوَف عريريريريريريريري  كريريريريريريريريْ  أَبريريريريريريريريوك الريريريريريريريريذي يريريريريريريريريَ

  
سَّ   او أبظريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريارِه مسريريريريريريريريريريريريريريىت أنريريريريريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه. وقال ساِعدةُ الُهَذليُّ : ماحقِ  قال : وقال األصمعي : جاء في  الصَّيف أي في شدَّةِ َحّرِ

ْه  ة  ظريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ َن  ألْرَُّاِن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريَ َوافريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ُ ِ تريريريريريريريَ ف  ريريريري ْ يريريريريْ ق  مريريريرين َنريريريريريريريار الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يف مريريريريريريريامسريريريريِ

  
 .أَْمَحقُه الشيءَ  َمحْقتُ  كّل شيء ويَْحِرقُه وقد يَْمَحقُ  : إذا كان شديَد الَحّرِ أي أنه ماِحقٌ  ويقال : يوم

لعرب أن تَِلَد اإلبُل الذّكوَر وال تِلَد اإلناَث : ألن فيه انقطاَع الَخفي عند ا الَمْحقِ  ومن : إذا ُدِلك فذهب َحّده وَملَُس. َمِحيقٌ  وقَْرنٌ 

 النَِّسل وِذهاَب اللَّبَن.

 أي بََطَل. أْمَحقَ  وقد َمَحْقتَه الَخِفي النَّْخل الُمقاَرب بينَه في الغَْرِس. وكلُّ شيء أبَطْلتَه حتى ال يبقَى منه شيٌء فقد الَمْحقِ  ومن

با فيُْذِهب َرْيعَه وبَركتَهُ. [276البَقََرة : ] ( الرِ اب َويُ ْرِب الصََّدقاتِ َْيَْحُق هللاُ )قال هللا :   أي يَستأِْصل هللا الّرِ

 .َمَحقَه وأبَى األصمعّي إالّ  أَْمَحقَهوهللا  َمَحقَه وقال أبو زيد :

 .ِمحاقُهوَ القمر  ُمَحاقُ  ويقال :

قو ً  فالٌن بفالن َمحَّ  : وذلك أنَ  تَْمِحيقا
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حرياق العرب يف اجلاِهليرية  ذا كان يريْوُ  
 
هر ، بَ َر الرجل    ماء الرجل  ذا غاب علريه فيريْلزِل َعَليريه  امل من الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

َلخ كان َربُّه األوَّل  أمَسقَّ بِ  ِلَخ ، فإذا اْنسريريريريريريَ ْهر وَربَّه مسىت يريْلسريريريريريريَ ِ ي به ماَله ، فال يَزال قرييَِّم املاء ذلك الةريريريريريريَّ ه ، وَيسريريريريريريْ
ِحيقَ  العرب ت عو ذلك وكانه

َ
 .امل

 (َْيَْحُق هللاُ الرِ اب): أن يَْذَهب الشيء ُكلُّه حتى ال يَُرى منه َشْيٌء ، ومنه قول هللا :  الَمْحقُ  أبو العبَّاس عن ابن األْعرابّي قال :

 أي يَْستأِْصُل هللا.

ً و يَْحُمُق َحماقَة الرجلُ  َحُمقَ  قال الليث :: حمق   .الَحْمقَى : تَِلدُ  ُمْحِمقٌ  واْمرأةٌ  .الَحْمقَى الرُجل إذا فَعَل فِْعل اْستَْحَمقو،  ُحْمقا

 . وقالت اْمَرأَةٌ من العرب :ُمْحِمقَةٌ  ويُقال

ْه  مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أ    أن أكريريريريريريريريريريريون  ريريريريريريريريريريري ْ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريَ   ذا رأيريريريريريريريريريريريريه    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وسئل أبو العباس عن قول الشاعر :

ة  يف رِ  مريريريريريريريريَ ِق نريريريريريريريريعريريريريريريريريْ مريريريريريريريريْ نَ  ن لريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريري  اِب الريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريَ

  
اِب   بريريريريريريريريريريريَ ى َذِوي األلريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ  اِس  ريريريريريريريريريريريَْ

  
 فال تعثُر على بُحْمِقه الذي فيه بُْلغَةٌ يطاِولُك األْحَمق فقال : أَْجوُده َخْيُره قال : وَمعناه أن اْلُحمقِ  فقال : ُسئل بعُض البُلغَاِء عن

 سريعاً فتستريح منه ومن ُصحبتِه. ُحمقُه ه ينكشف: الذي ال ُماَلَوَم في األْحَمقوإاّل بعد ِمَراس طويل ،  ُحْمقه

ر ، كأنه قال : إن نعمةً في ِرقاِب العُقاَلِء تَِغيُب وتَْخفَى على غيرهم من سائر الناس ألنهم  للُحمق قال : ومْعنى البْيت ُمقَدَّم ومؤخَّ

 أفَطن وأذَكى من غيره.

 كسَدت فكأنه فََسد َعقلُه حتى َكسد.: مأخوذٌ من انحماق السوِق إذا  األْحَمقوقال : 

 الّسوُق إذا َكَسدت. اْنحمقَتوإذا َخلُق. قاَل :  انحمقوأبو ُعبيد عن األحمر : نام الثَّْوُب 

 .َمْحموق : الُجَدِريُّ يقال مْنه رجل الُحَماقُ  قال : وقال الكسائي :

 الرُجل إذا َضعَُف عن األمر. انحمق وقال ابن ُدَرْيد :

 بمعنًى واِحد. َحِمقٌ و أْحَمق : الخفيف اللِّحية ، وقال غيره : يقال َرُجلٌ  الَحِمقوقال : 

بياَن. الُحَميقَاءُ و  : الُجَدِريُّ الذي يصيُب الّصِ

نَْبٌت. وقال الخليل : هو  يقالَحَمقِ  وَذَكر بعُضهم أن : نَْبٌت ذَكَرتْه أمُّ الهيثم قال : الَحَماقو : هي الفَْرفََخةُ. قال : الَحمقاءُ  والبَْقلَةُ 

 الَهَمِقيق.

 بهذا المْعنى. الُمْحِمق إذا كان نِتاُجها ال يَسبِق. قلت : ال أَْعِرفُ  ُمْحِمق وقال الليث : فََرسٌ 

ً  الطَّعام اْنحمق وقال أبو زيد :  .اْنحماقا

 وَمأَق ُمُؤوقاً إذا َرُخص.

يت : يقال : ِللَّيَالي التي يطلُع ال ّكِ قمُر فيها لَيلَه كلَّه فيكون في السماء ومن دونِه َغْيٌم فتَرى َضْوءاً وال ترى قمراً فتَُظن ابن الّسِ

نِي ُغرورَ  .الُمْحِمقات أنك قد أْصبَْحت وعليك لَْيل :  .الُمْحِمقات يقال : َغرَّ

 أصلُه الُحْمق ثعلب عن ابن األعرابي قاَل :
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ْران يف لََيال اَّ ْمقو قال :  الَعْ ل.: الكاسريريريريريِ   لأَلمْحَق الكسريريريريرياد . وي ال  ذا    ِْم ا    أيضريريريريريا  : الغ رور. ي ال : سريريريريريِ
َت  ال مر فيها بَغْيم أبْيَض رقيق فَيسريريريريريت الرَّاِك   وهو َييت ن أنه ق  أصريريريريريبح مسىت  لَّ ، قال : ومله أ ذ اسريريريريريم  اسريريريريريْ

 ف   غرك أبول كالمه. مح ه ألنه يغرك يف أول جملسه بتعاقله ، فإذا انتهى      ر كالمه بنيَّ  األمحق

 أبواب احلاء والكاف
 مهمل. ح ك ج :

 ح ك ش
 [.مستعمالت] حشك ، حكش ، شحك ، كشح :

ة المجتمعة  الَحَشكو. قال : محشوكة : تَْرُكَك الناقةَ ال تَْحلُبها حتى يجتمع لبنُها ، فهي الَحَشك قال الليث :: حشك  رَّ االسم للّدِ

 وأنشد :

افريريريريريريريريريريريٌل  ٌة مسريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريَ ْ  وهريريريريريريريريريريريي  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريراَ  الريريريريريريريريذِّ ر  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريرييريريريريريريريريحريريريريريريريريا 

  
َراُر فيها. ئَاُر : البَعَر الذي يُْلَطخ به أَْطبَاُء الناقة لئال يؤثِّر الّصِ  الذِّ

ةُ. الَحَشكُ  وقال أبو ُعبَيد : رَّ ً  الناقة َحَشَكت : الّدِ  .تَْحِشك َحَشكا

 وقال ُزهير :

ة  كريريريمريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريغريريريريريريريال  لريريريريريريريَ يريريريْ ريريريَ زُّ غريريريَ ْيء  فريريريريَ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ك    ْر بريريريريريريريه اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريَ لريريريْ   ريريريريريريرياف الريريريعريريرييريريريون ومل يريريريري 

  
 القَْوم وحشدوا بمعنى واحد. َحَشكَ  فحركه للضرورة. أبو عبيد عن الفراء : الَحْشكَ  قال ابن السكيت : أراد

 النخلةُ إذا َكثُر َحْملُها. َحَشَكتِ  قال : وقال األصمعي :

 : النَّْزُع الشديد. الَحْشكُ  قال : .«النفس وأّزِ العروق حشك اللهم اغفر لي قبل» ن ُدعائهم :مِ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ياحُ   المختلفة ، ويقال : الشديدة. : الَحَواِشكُ  وقال األصمعي : الّرِ

يحُ  َحَشَكتِ  وقال أبو زيد : ً  الّرِ  إذا َضعُفَت. تَْحِشك َحْشكا

امي فيما يريد. حاشكةٌ و حاِشكٌ  وقال غيره : قَْوسٌ   إذا كانت ُمواتية للرَّ

 وقال أسامة الهذلي :

ه  يريريريريريريريلريريريريريريري  لريريريريريريريِ نَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّهريريريريريريري   لريريريريريريريه أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريٌم قريريريريريريري  طريريريريريريريَ

  
واعريريريريريريري و   تريريريريريريريَ ُّ فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريٌة متريريريريريَْ  مسريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي قََضمْت. فََحِشَكتْ  الدَّابة إذا أْقَضْمتَها أَْحَشْكتُ  النَّزُع الشَِّديد. ويقال : .الَحْشكو

 والعَِكُش : الذي فيه اْلتَِواٌء على َخْصِمه. الَحِكشُ ومثل قولهم َحِكر وهو اللَّجوُج  َحِكشٌ  رجلقال ابن دريد : : حكش 

ه. يقال : الكاشحوقال ابن السكيت : مرَّ فالٌن يَُشلُّهم ومرَّ يَْشَحنُهم ومرَّ يَْكَشُحُهم أي يطرُدهم. قال : كشح   : المتولِّي عنك بُوّدِ

 الّرجُل والقوم عن الماء إذا ذهبوا عنه. َكَشحَ  عن الماء إذا أَْدبََر عنه. أبو ُعبيد عن األصمعي : َكَشحَ 

ة إلى الَمتْن ، وهما:  الَكْشحُ  وقال الليث : لَعِ اْلَخْلِف ، وهو من لَُدن السُّرَّ وهو موقع السيف من  َكْشحان ما بين الخاصرة إلى الّضِ

 الُمتَقَلِّد ، ويقال : طوى فاُلنٌ 
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َحه  وكذلك الذَّاِه   ال اطع. ي ال : طوى ع ِّ  َعَلى أمر   ذا اسريريريريريريريريريريتمر عليه ، قال : كةريريريريريريريريريريَحه  ذا ق عة  .َكةريريريريريريريريريريْ
 قول األعةى : وعاداك. ومله

 َأبَّ لَِيّذَهبا و كان َطَوى َكْةحا  و   
ً  قلت يحتمل قوله وكان طوى  أي عزم على أْمر واستمرت عزيمته. َكْشحا

ً  ويقال : طوى  على ِضْغٍن إذا أْضَمَرهُ ، ومنه قول زهير : َكْشحا

ة  و  لريريريريريريريَّ تريريَكريريِ حريريريريريريريا  عريريلريريى م سريريريريريريريريريريريريريريريريْ ان طريريَوى َكةريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريريريريريال هريريريريريريريريريريريريو أبريريريريريريريريريريريري اهريريريريريريريريريريريريا ومل يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ َُّ  

  
 عنه إذا أْعَرض عنه. َكْشَحه ويقال : طَوى

 : العَُدوُّ الُمْبِغُض. الكاِشحُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :

ي العَُدوُّ  ً  وروى أبو نصر عنه : ُسّمِ كَ  : َكاِشحا  وأعرض عنك. َكْشَحه ألنه َوالَّ

 ، وهو الفأُْس. الِمْكَشاحِ  لصاحبه مأخوذ من الَكاِشحُ  وقال ابن األعرابي : قال الُمفَضَّل :

ي العَُدوُّ  : الُمقَاَطعَةُ : وقال بعضهم : الُكشاَحةُ و ً  ُسّمِ وفيه كبُِده ، والَكبُِد : بَْيُت العداوة  َكْشحه ألنه يَْخبَأُ العداوة في َكاِشحا

 ة أحرقت َكبَِده. وقال األعشى :والبْغَضاِء : ومنه قيل للعُدّوِ : أَْسَوُد الكبد كأنَّ العداو

ان قريريريريريريريريوُ   يريريريريريريريريَ ن  تريريريريريريريريريْ ه  مريريريريريريريريِ مريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا َأَجةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ود    اد  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريَ م  األعريريريريريريريريريريريريري اء  واألكريريريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريريريْ

  
لوع وإبِلٌ  بالُكَشاحِ  : ُوِسم مْكُشوحٌ  وَجَملٌ   وُمَجنَّبَةٌ. ُمَكشََّحةٌ  في أْسفَِل الضُّ

َحاكُ  الليث :: شحك  َضاع. َشَحْكتُ  يقال : .الشَّْحكُ و الّشِ ُض في فَِم الَجْدي يَْمنَعُه من الرَّ  الَجْدي ، وهو عوٌد يُعَرَّ

ه :  وِحناٌك وِشبَاٌم وِشجاٌر ، وقال غيره : ِشَحاكٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : يُقال ِلْلعُْود الذي يدخل في فم الفصيِل ِلئاَلَّ يَْرَضع أُمَّ

 أنشد :الدَّابة إذا أدخلْت َذنَبَها بين رجليها ، و َشَحَكت

ا هريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ كريريريريريريريريه    أطريريريريريريريريْ حريريريريريريريريَ  أيِوي  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وق   لريريريريريري  ه ذ عريريريريريريْ أَنريريريريريريريَّ يريريريريريريري  كريريريريريريريَ لريريريريريريريِ   الريريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ح ك ض
  [ضحك]استُعمل من وجوهه : 

ً  : معروٌف ، تقوُل : الضَِّحك قال الليث :: ضحك  ً  ولو قيل َضِحك يَْضَحك َضِحكا  لكان قِيَاساً ، ألن مصدر فَِعَل فَعٌَل. َضَحكا

ً  قلت : وقد جاءت أَْحُرٌف من المصادر على فَِعَل. منها ، وَخنَقَه َخنِقاً ، وَخَضف َخِضفاً وَضِرَط ضِرطاً وَسَرق  َضِحَك َضِحكا

 َسِرقاً ، قال ذلك الفراُء وغيره.

ْحَكة وقال الليث : َحَكةومنه ، قال  يُْضَحك : الّشيُء الذي الضُّ ِحك : الّرجُل الكثير الضَّ  يُعاُب به. الضَّ

 منه. يُْضَحكُ  .ُضْحَكةٌ  ، ورجلٌ  الضَّحك : َكثِيرُ  ُضَحكةٌ  أبو ُعبيد عن الكسائي رجلٌ 

اك وقال الليث : رجلٌ  اكونَْعٌت على فَعَّال ، قال :  َضحَّ لذي يقال إنه ملك األرض ، بن َعْدنَان َزَعَم اْبُن َدأٍْب الَمَدنيُّ أنه ا الضَّحَّ

حر وأ ا َعِمل الّسِ اء ، وتقول العَجُم : إنه لَمَّ ظهر الفساد أُِخذ وهو الذي يقال له الُمْذهب وكانت أمه ِجنِّيَّة فلحق بالِجّنِ ويتبَدَّى للقُرَّ

 فُشدَّ في جبل
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 أربعة وعةرين ألف فريْرسخ.د نريَباَوْن  ، وي ال :  ن الذي   َّه أْفرِيذ ون الذي كان مسح ال نيا فبلغه 
 قلت : وهذا كلُّه باطل ال يؤِمُن بمثله إال أحمق ال َعْقَل له.

أي َطَمثت. قلت : وروى َسلَمة عن الفَّراء  [71ُهود : ] (َفَضِحَكْت فَ َبشَّْرَّنها ِبِِْسحاقَ ) وقال الليث في قول هللا جّل وعّز :

عند ذلك امرأَتُه  َضِحَكتْ [ 70هود : ] (ال ََتَفْ )وعّز ِلعبِده وَخِليله إبراهيم : في تفسير هذه اآلية ، لّما قال ُرُسل هللا جّل 

َرت بعد فَضِحكت وكانت قائمة عليهم وهو قاعد سروراً باألمن ألنها َخافت كما خاف  َضِحكت بإْسحاق وإنما الضِحك فبُّشِ

 إبراهيم.

ر ،   بالبَِشارة. فضحكت المعنى فيه عندهم فبَشَّْرنَاها بإْسحاقوقال بعض أهل التفسير : هذا ُمقَدَّم ومؤخَّ

 قال الفَّراُء : وهو مما يحتمله الكالم وهللا أعلم بصوابه.

 َحاَضت فلم نسمعه من ثِقَة. : فضِحكت قال الفَّراُء : وأما قولهم

َحاضت ، وقال : إنه قد جاء في أي  (َفَضِحَكتْ )وقال أبو عمرو : سمعت أبا موسى الَحاِمض يسأل أبا العباس عن قوله 

 التفسير فقال : ليس في كالم العرب ، والتَّْفِسير ُمَسلٌَّم ألهل التفسير ، فقال له : فأنت أنشدتنا :

َذيريريريريريريريل   ي هريريريريريريري  لريريريريريَ تريريريريريريْ ع  لريريريريريِ ريريريريريَ بريريريريريْ ك  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريَ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريريريّل وَ   تريريريريريريريريريريريَ ا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ  هبريريريريريريريريريريريَِ َرى الريريريريريريريريريريريذِّئريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
وذلك أن الذئب ينازعها على القتيل فتَْكِشر في َوْجهه وِعيداً فيتركها مع لحم القتيل َهُهنا تَْكِشر ،  تَْضَحك فقال أبو العباس :

 ويَُمر.

 : َحاَضْت. فََضِحَكتْ  قال بعضهم في قوله وأخبرني الُمْنِذِري عن أبي طالب أنه قال :

اك قال : ويقال : إن أصله من  بمعنى اْلَحْيض.الطَّْلعة إذا اْنَشقَّت. قال : وقال األَْخَطُل فيه  َضحَّ

م  يريريْ لريريَ ع مريرين ِدمريريريريريريرياِء سريريريريريريريريريريريريريريريري  ك الضريريريريريريريريريريريريريريريريبريريْ حريريريريريريريَ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ور  َ اب متريريريريريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى اَّريريريريريريريريريريريريريريِ   ْذ رَأهتريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : َعِجبت من فزع إبراهيم. ضِحَكت وكان ابن عباس يقول :

 وقال الُكمْيت :

عريريريْ و  ي وف  سريريريريريريريريريريريريريريَ اَع سريريريريريريريريريريريريريري  بريريريَ ِه الضريريريريريريريريريريريريريريِّ َحكريريريَ  َأضريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  نَّ َواَل و ديريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريريريا د فريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
 : الطَّْلع. الضَِّحك قال : وقال بعضهم :

 َحْوَضك إذا مألته حتى يفيض. أَْضَحْكتَ  قال : وسمعنا من يقول :

 وقال أبو ذَُؤْيب :

ه  َر الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ زْج مل يريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياء  ريريريريريريريريريِ

  
ل   حريريريريريريريْ ك  ال أنريريريريريريريه عريريريمريريريريريريريل الريريريلريريريَّ حريريريريريريريْ  هريريريو الضريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ي ما ُروي عن ابن عباس.  قالوا : هو العََجب وهذا يُقَّوِ

ألنََّها كانت قالت إلبراهيم : اضُمْم  َضِحكت يُرَوى أنّها [71هود : ] (َواْمَرَأتُُه قاِئَمة  َفَضِحَكتْ )وقال أبو إْسحاق في قوله : 

ا أَتى األمر على ما  فََضِحَكت لُوطاً ابن أَِخيك إليك فإنِّي أَْعلَم أَنّه َسيَْنِزل بهؤالء القوم عذاٌب ،  قال : فأما من توهََّمت.ُسُروراً لمَّ
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 : مَساَضْه فليس بةيء . قله : وق  ر ِوي ذلك عن جم َاِه  وِعْكرِمة فاهلل َأْعلم. َضِحَكه قال يف تريْفِست :
ْبد. الضَِّحك وقال الليث : قال بعضهم : في  الذي في بيت أبي ذَُؤْيٍب : إنه الثَّْلُج ، وقيل : هو الشَّْهُد ، وقيل : هو الزُّ

اكُ و الضَّْحك عن أبيه :عمرو   : وليُع الطَّْلعَِة الذي يُؤكل. الضَّحَّ

 : العََسل. الضَّْحكو

 : النَّوُر. الضَّْحكو

ةُ. الضَّْحكو  : المحجَّ

 : ظهور الثَّنايا من الفرح. الضَّْحكو

وثِْنتا عشرةَ َرًحى في كل ِشّقٍ ِستُّ  َضاِحكٌ  والواحد َضَواِحكُ  وقال أبو زيد : يقال للرجل أربُع ثنايا وأربُع ُرباعيَات وأَْربعة

 وهي الطواحُن ثم النَّواجذُ بعدها وهي أَْقَصى األْضراس.

 من الطرق : ما َوَضح واْستبان ، وأنشد : الضَُّحوكُ  الليث :

   على َضح وك اللريَّْ ِ  جم َْرِه ِّ 
 كل شيء : ِخياره. َضِحكاتُ والقُلوُب إليها.  تَْضَحكُ  القُلوب من األموال واألوالد : ِخيَاُرها التي َضِحكاتُ  أبو سعيد :

 المشكالت أي تظهر عنده المشكالت حتى تُْعَرف. وطريقٌ  لَيَُضاِحكُ  إن َرأْيك : ظاِهٌر غير ُمْلتَبٍِس. ويقال : َضاِحكٌ  ورأْيٌ 

اك  : ُمْستبين. َضحَّ

 وقال الفََرزدق :

ْه  َردَّفريريريريريريريريَ جريريريريريريريرياِل تريريريريريريريريريَ   ذا هريريريريريريريريي  لريريريريريريريريرّكريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ

  
الريريريريريريع يف نريريريريريريريَ ريريريريريريريْ    َ ريريريريريريريَ

اك املريريريريريري حريريريريريريريَّ َز ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريِ  حنريريريريريريريََ

  
 نَحائُِز الطَِّريق : َجوادُّه.

اِن معروفة. َضاِحك : في ديار تَميم ، وَرْوَضةُ  َضاِحك وبُْرقَةُ  مَّ  بالصَّ

 ح ك ص
 استعمل من وجوهه : حكص ، كحص.

يبَِة وأنشد : : الَمْرميُّ  الِحكيصُ  الليث :: حكص   بالّرِ

يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريِ رَاين أَبريريريريريريريريريريريري ا  مسريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن أَلريريريريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرينَي ولريريريريريريريريريريريريَ

 
 مريريريريريريريريريريريريَع املريريريريريريريريريريريري

  
 ولم أَْسَمعهُ لغير الليث. الَحِكيصَ  قلت : ال أعرف

اِرُب بِرْجِله. الكاِحصُ  قال :: كحص   : الضَّ

 بِرْجله. َكَحصَ وَسلََمةَ عن الفَّراِء : فََحص برجله 

ً  األثرُ  َكَحصَ  وقال أبو عمرو :  البِلَى ، وأنشد : َكَحَصه إذا َدثََر ، وقد ُكُحوصا

 ال َِّ ر  الَكَوامِس   و   
 .كاِحص الظَِّليُم إذا َمّر في األرض ال يَُرى فهو َكَحصو

 : نَْبت له َحبٌّ أَْسود يُشبَّه بعيون الَجراِد ، وأنشد في ِصفَة الدُُّروعِ : الَكْحصُ  وقال ابن ُدَرْيد :
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تريريريريت هريريريريريريرياكريريريريريريريأ ِ  الريريريرييريريريريبريريريرييريريريريس قريريريريَ حريريريريْ  نَّ جريريريريَ  الريريريريكريريريريَ

  
ِع   مريريريريريريريريّ جريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريه ومل تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ   ذا نريريريريريريريري  ريريريريريريريريِ

  

 ح ك س
 [.مستعمالت]حسك ، سحك ، كسح : 

 : نباٌت له ثَمر َخِشن يتعلَُّق بأصواف الغَنَم. قال : وكل ثَمَرة يُْشبهها نحو ثََمَرةِ القُْطب والسَّْعدان الحَسكُ  قال الليث :: حسك 
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َذ من مَسِ ي  َفص ّ  مسول  اَََّسك  و ، قال :  مَسَسكةٌ  ، والوامس أب مَسَسك واهلَراس فهو من أدوا  اَّرب ر  ا ا ُِّ
 الَعْسكر.

 الصدر : ِحْقُد العداوة. َحسكُ و

 الصَّدر على فاُلٍن. لََحِسكُ  يقال : إنه

ْخُم. الِحْسِككُ وقال :   : القُْنفُذُ الضَّ

 وَحِسيفَةٌ وسِخيمةٌ بمعنى واحد. ِسيكةٌ حَ  أبو عبيد : في قلبه عليك

 َمِرٌس. َحَسكةٌ  أَْمَراٌس ، الواحد لََحَسكٌ  وقال غيره : يقال للقوم األِشّداء : إنهم

يت. قال : سمعت ابن األعرابي يقول : أَْسَودُ : سحك  ّكِ انِي عن ابن الّسِ  وُحْلُكوٌك. ُسْحُكوكٌ  أخبرني الُمْنذري عن الَحرَّ

 .َسَحك مثله ُمْفعَْنلٌَل من ُمْسَحْنَككوقلت : 

 .ُكِسَح بالِمْكَسح تُراٌب َمجموعٌ  : الُكَساَحةُ و: الَكْنُس.  الَكْسحُ  الليث :: كسح 

ةُ الشديدةُ. الُمكاَسَحةُ و  : الُمَشارَّ

جلين إذا َمَشى َجّرها َجّراً. ورجلٌ  الَكَسحُ وقال :  ً  َكِسحَ  ، وقد َكْسَحانُ  ثِقَل في إحدى الّرِ  .َكَسحا

ً  وهو الُمْقعُد يقال منه : أَْكَسحُ  ، واِحُدُهم والعُوران الُكْسَحان وفي حديث ابن عمر أَنَّه ذكر الصدقة فقال : هي َمالُ  . َكِسَح َكَسحا

 وأنشد :

ِرمي  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّه    بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني خمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذول  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْح و   ِل مريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريت َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذ وِل الريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريَ

  
َمانَِة ، وأنشد الليث بَْيتاً آَخَر ِلألَْعَشى :ومعنى الحديث : أَنّه كره  دقة إال ألْهِل الزَّ  الصَّ

 ل   أَْمَلح  َمْن َعاَديريت ه و 
 ك لَّ ما يريْ َ ع  من َداء الَكَسْح 

ين.  قال : ويروى بالّشِ

 .: ال يَْمِشي من ِشدة الظَّْلع َمْكُسوح : من أَْدَواِء اإلبل ، َجَمل الُكَساحُ  وقال أبو سعيد :

ى. ُمَكسَّحٌ  قال : وُعودٌ   وُمكّشح أي َمقشوٌر ُمسوًّ

اح : ِرمَّ  قال : ومنه قول الّطِ

ِ يريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا ال  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل جريريريريريريريَ تريريريريريريريَ غريريريريريريْ ٌة تريريريريريريريَ يريريريريريريريَّ الريريريريريريِ   ريريريريريريري َ

  
ِح   َكسريريريريريريريريريريريريريريَّ

 
ِ  ال ريريريريريريريائِفِي امل ا   َكصريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ لريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ويروى الُمَكشَّحِ ، أراد بالشَّنَاِحي ُعنُقَها لطوله.

 مالهم أي لم نُْبِق لهم شيئاً. فاكتسحنا فاُلنٍ وقال أبو سعيد : يقال : أَتينَا بني 

ُل :  وَكثََح بمعنى واحد حكاهُ أبو تَُراب. كَسحَ  وقال الُمفضَّ

 ح ك ز
 استعمل من وجوهه : َحَزَك ، َزَحَك.

 مثل َحَزْقتُه َسواء. أْحِزُكه بالحبلِ  َحَزْكتُه قال الفراُء :: حزك 
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 بحبٍل َجَمع به يديه وِرْجلَْيه.وَحَزقَهُ إَذا شّده  َحَزكهوقَاَل : 

 هو االْحتَِزاُم بالثَّْوِب. االْحتَِزاكُ  أبو ُعبيد : عن األصمعي :

ى. َزَحكَ  يقال :: زحك   فالن َعنِّي وزَحَل إذا تَنَحَّ

  قال : ُرْؤبَةُ :

ْك وَ كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه  ْذ عريريريريريريريريريريريرياَد فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا   ُّمسريريريريريريريريريريريَ

  
َ ْك   ى فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِف ا ريريريريريريريريَ ِّ َأْو محريريريريريريريري َّ ى قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ  محريريريريريريريري َّ
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ى َعنِّي. أَْوزَحكَ  ي الَهمَّ إْذ عاد إلَيّ كأنه يعن  إذا تَنَحَّ

 إذا أْعيَْت به دابَّتُه. أَْزَحكَ وابن الفرج عن ُعَرام : أْزَحَف الرجل 

 ح ك ط
 المطُر وقََحَط. كحطَ  يقال :: كحط 

 ح ك د
 حكد ، كدح : مستعمالن.

 صدق وَمْحتِد ِصْدق. َمْحِكد ثعلب عن ابن األعرابي : هو في: حكد 

ِإنََّك كاِدح  )لنفسه بمعنى يسعى لنفسه ، ومنه قوُل هللا جّل وعّز :  يكَدح : عمُل اإلنسان من الخْيِر والشَّرِّ  الكْدحُ  الليث :: كدح 
 أي ناصٌب إلى ربك نْصباً. [6االنشقاق : ] (ِإىل رَبِ َك َكْدحاً 

  ِلربَك عمال وجاء أيضاً : ساعٍ إلى ربِّك سعياً فمالقِيه.وقال أبو إسحاق : جاء في التفسير : إنك عاملٌ 

 في اللغة : السعي والدُّؤوُب في العمل في باِب الدنيا ، وفي باب اآلخرة ، وقَاَل ابن ُمْقبل : الَكْدحُ و

 مريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري هريريريريريريريريرير   ال اتراتِن فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياو 

  
 أمريريريريريريو  وأ ريريريريريريَرى أبريريريريريريتريريريريريريغريريريريريريي الريريريريريريعريريريريريرييريريريريريريَش أكريريريريريريري     

  
 ْدأَُب.أي تارة أسعى في طلب العيش وأَ 

 بالحجر والحاِفر. الكْدحُ و: دون الَكْدم باألسنان.  الكْدحُ  وقال الليث :

ً  َمْن سأََل وهو غنِيٌّ جاءت مسألته يوم القيامة ُخدوشاً أو ُخُموشاً أو»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي  قال  .«ُكُدوحا

ألن الُحُمَر يَْعَضْضنَه  ُمكدَّح ومنه قيَل للحمار الَوْحِشي : كْدحٌ  : أَثُر الُخُدوش وكلُّ أَثٍَر من َخْدٍش أو َعّضٍ فهو الُكُدوحُ  أبو ُعبيد :

 ، وأنشد :

ه َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريونَ  كريريريريريريريَ َُّ  قريريريريريريري  كريريريريريريري َّمسريريريريريريريَ   مسريريريريريريريْوَل مريريريريريريري 

  
الِل   لريريريريريريريريريريريرياوِ  وقريريريريريريريريريريريريِ ل  مسريريريريريريريريريريريريَ ِه محريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
 َوْجهَ أَْمِره إذا أْفَسَده. َكَدحَ وفاَُلٌن َوْجه فالن إذا ما َعِمل به ما يَِشينُه ،  كَدحَ  ويقال :

 ح ك ت
 استعمل من وجوهه : حتك ، كتح.

ة ،  الَحتَكانُ وَ  اْلَحتكُ  قال الليث :: حتك  تَكاَن لإلبِل خاصَّ تَكان في الَمْشي إال أَنَّ الرَّ  لإلنسان وَغْيره. الَحتْكوشبه الرَّ

ْجل َوَوْضعها.ـ  ساِكُن التَّاءـ  الَحتْك أبو ُعبيد عن األصمعي :  : أَْن يُقاِرَب الَخطَو ويُْسِرع َرْفَع الّرِ

 : الحاتِكُ وهو القصيُر القَريُب الَخْطِو ، قال :  الحْوتَكيُ و الَحْوتَكُ  وهو القَِمىُء ، وكذلك َحتَكة َشِمر : قال ابُن حبيب : رجل

ة : مَّ  القَُطوُف العاجُز قال : والقَطوُف : القريُب الَخْطو. وقال ذُو الرُّ

هريريريريريريريا عريريريريريريرياجريريريري  ْه نريريريريِ يُّ أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريلريريريريريريريا ولريريريريكريريريريم   مريريريريَ

  
ك   اِ  الريريريريريريريريريريّرِ ِل اَّريريريريريريريريريريَواتريريريريريريريريريريِ نَي أ مريريريريريريريريريريَّ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريري 

  
اجُز :  وقال الرَّ
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نْي و  يريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ واَن مسريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري 

  
كريريريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا متريريريريريريريريريريريريريريريريََ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ ول  َونريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا أَقريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي تََمدَّدا بالدَّْلو.

ِغير الِجْسم اللَّئيم. الَحْوتَكُ و  : الصَّ

 : ُدون الَكْدحِ من الَكتحُ  قال الليث :: كتح 
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 اَّصى. والةيء  ي ِصي   اجلِْلَ  فيري َؤثِّر  فيه.
 وقال أبو النَّْجم يَِصُف الَحمير :

ومسريريريريريريريا تريريريريريري  لريريريريريريْ ى مريريريريريريَ هريريريريريريريا   ََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن َوجريريريريريريْ حريريريريريريْ  يريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريَ

  
ومسريريريريريريريريريريريريريريريرياو   تريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريريريريْ ر مريريريريريريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ رَّأب  حبريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال اآلخر :

   فأْهِوْن ِبِذْئ  يْكَتح  الرِّيح   ْسِته 
يُح الثَّاء فمعناه تَْكِشف يُح بالَحصى قال : وَمْن روى تَكثح الّرِ  أي يضربه الّرِ

 أكل ما عليها من نَبات أْو َشَجر. وأنشد :الدَّبا األْرَض إذا  َكتَحَ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

م   كريريريريريريريري  ْم أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريكريريريريريريريريم يريريريريريريريريُو ذ لريريريريريريريريِّ  هلريريريريريريريري 

  
ودِ   ح مريريريريريرين ذاك الريريريريريريري َّ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ واتريريريريريريِ  مريريريريريرين الريريريريريريكريريريريريريَ

  
يُح وَكثََحتْه إذا َسفَْت عليه التراَب. َكتََحتْهوقال :   الّرِ

 .أهملت وجوهها ح ك ذ :ـ  ح ك ظ

 ح ك ث
 كثح ، كحث : مستعمالن.

يح الشيء عن الشيء. الَكثْحُ  الليث :قال : كثح   : َكْشف الّرِ

 بالتُّراب وباْلَحَصى أي يضرب به. يَْكثَحُ وقال : 

 من المال ما شاء مثل كسَح. َكثَحَ  وقال الُمفَضَّل :

ً  له من المال َكَحث قال الليث :: كحث   إذا غَرَف لهُ منهُ َغْرفاً بيَدْيِه. َكْحثا

 ح ك ر
 تعملة.حرك ، حكر ، ركح : مس

ة في ُمعاَشَرته  يَْحِكر : الظُّْلُم والتَّنَقُُّص وُسوء الِعْشَرةِ. يقال : فالن الَحْكر الليث :: حكر  فالناً إذا أَْدَخَل عليه َمَشقّة وَمَضرَّ

 .َحِكر وُمعايََشته ، والنَّْعتُ 

 للتَّربُّص.: اّدخاُر الطَّعام  الَحْكرُ واللِّجاَجة.  : الَحْكر ثعلب عن ابن األعرابي :

ا يُْؤَكُل. ومعناه الَجْمُع. اْحتََكْرت : ما الَحْكرُ  وقال الليث :  من طعام ونَْحوه ممَّ

 وهو احتِباُسه انتِظاَر الغاَلء ، وأَْنَشد : ُمْحتَِكر وصاِحبُه

رَّأبٌ  ْ ق بريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريا أ ُُّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريَّ  نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ و   كريريريريريريريريريريريريريِ ْت  مسريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريَ رِمريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريْ  َأٌب يريريريريريريريريريريريريري 

  
ال يزال يحبِس ِسلعتَه. والسوق مادَّةٌ حتى يبيَع بالكثِير  لََحِكر ينُظرون ويَتَربَُّصون. وإنَّه في بَْيعهم : لَيَتََحكَُّرون ابن ُشَميل : إنَّهم

 أي من ِشدة احتباسه وتَربُِّصة. قال : والسوق مادة أي ُمألى رجاال وبيُوعاً. وقد مدَّت السُّوق تُمدُّ مّداً. َحْكِره من ِشدَّة

ً  الشيءُ  َحَركَ  ليث : تقول :ال: حرك  ك وكذلك َحَرَكةو يحُرك َحَركا حرْكت  قال. وتقول : .َحراكٌ  وتقول : قد أْعيا فما به يتحرَّ

 : أعلى الكاِهل ، وقال لَبيد : الحاركُ و: ُمنتهى العُنُِق عند ِمْفصل الّرأس.  الَمْحَركو،  َحْركا بالسيف َمْحرَكه
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 َ ْب وك الَكَفل   م ْغِب   اَّارِِك 
ً  بِالسيف َحَرَكه أبو َزْيد :  : أَْصُل العُنُق من أْعاَلها. الَمْحَركُ وإذا ضرب ُعنقَه قال :  َحْركا

اء : وهو َمْحَرك : ِلْلَحارك ويقال  بفتح الرَّ
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ْحَرك وهو بني َمْفِصل ما بنْي الكاِهِل والع ل ق   الكاهل :
َ
َْلحاء ، واليتَّْهر  : امل

ْحَرك بنيما  وامل
َ
    الذََّن . امل

 .َحْرَكَكة هي الَحَراِقُف واحدها الَحَراِكيكُ  وقال الليث :

 إذا منع من الَحّق الذي عليه. َحَركَ  ثعلب عن اْبن األَعرابِي :

 الِعنِّين. : الَحِريكُ وإذا ُعنَّ عن النِّساء.  َحِركَ و

ف القُلُوبِ » ُرِوي عن أَبِي ُهَرْيَرة أَنَّهُ قال :و،  َمْحُروك : قََطْعتُه فهو َحرْكُت َحاِرَكه وقال الفّراء : وَرَواهُ بَْعُضهم « آَمْنُت بُِمحّرِ

ك آَمْنتُ  ُف : الُمِزيل ،  ، قال الفّراء : القُلُوبِ  بُمَحّرِ كُ والُمَحّرِ كُ و: الُمقَلِّب ، وقال العَبَّاس :  الُمَحّرِ ُده : أْجَوُد ألَنَّ السُّنَّة تُؤيِّ  الُمَحّرِ

 .«يَا ُمقَلِّب القُلُوب»

 إليه أي اْستَنَْدُت إليه. وقال الفراء : لََجأُُت إليه. أرَكْحتُ  أبو ُعبَْيد َعن األَُمِوّي :: ركح 

ْكحُ  الليث :  : ُرْكن من الَجبَل ُمنِيٌف َصْعٌب ، وأنشد : الرُّ

ي  امسريريريريريريريريريريريِ ُ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا جريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأنَّ فريريريريريريريريريريرياه  والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ

  
رْكريريريريريريريري  س  مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِ يريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ ا غريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريَ  اِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من األْقتاب َغْير ما فَسََّره اللَّْيُث. الِمْركاحُ وَجبَل. قلت :  ُرْكح أي كأنه

ْحل ، وهذا  الِمْركاح أْقَرأنِي اإلياِديُّ ألَبي ُعبَْيد عن األْصَمِعي قال : ُجل فيه على آِخرةِ الرَّ ر فيكون َمْرَكُب الرَّ : القَتَب الذي يَتَأخَّ

 هو الصحيح.

 كّلِ شيء : جانبُه. ُرْكحُ والجبل : جانِبه وحْرفُه ،  ُرْكحُ  ابن األعرابي :َشِمر عن 

 َظْهري إليه أي أْلجأْت َظْهري إليه. وقال أبو َكبِيٍر الُهَذِلّي : أركْحتُ  ويقال :

افريريريريريريريَ  واو  يريريريريريريريم  ِ ذا ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو تريريريريريريريلريريريريريريريَ  لريريريريريريري ريريريريريريري  نريريريريريريري  ريريريريريريريِ

  
ِف   لريريريريِ  جريريريريْ

ر اَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريم املريريريري عريريريريَ هريريريريم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمسريريريريالمريريريريَ

  

تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ  ه مريريريريريريريريريريري  ه مسريريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريلَّ كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريريِّ

  
رف   َز ذي ر يريريريريريريريريريود  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ وِ  أمريريريريريريريريريْ ركريريريريريريريريري   بريريريريريريريريري 

  
 وهو جانبُه وحْرفه فيخاُف أن يِزلَّ ويسقُط. جبل : بُِرْكح قال : معناه يَظلُّ من فََرقي أن يتكلَّم فيُخطىَء ويزّل كأنه يمشي

ْكحاءُ  وقال أبو َخْيرة :  قال أبو ُعبْيد : .«ُرْكح ال ُشفعةَ في فناء وال َطريق وال»في الحديث : و: األرُض الغِليظة الُمْرتفعة.  الرَّ

ْكحُ   : ناحيةُ البْيت من ورائِه ، وربما كان فَضاًء ال بِناَء فيه. وقال القَُطاِميُّ : الرُّ

   أما ترى ما َغِةَي األرْكامَسا 
 وقال ابُن ميَّادة :

ربَّ عريريريريريريريريريريريريَ و  ه م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رِد الريريريريريريريريريريريريّزِجريريريريريريريريريريريرياِج كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريَّ

  
زَُّّ  األرْكريريريريريريريريريريريريريريريريريا    لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَد مريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َرٌُ لريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : اآلساس واألركاُن والنَّواحي. األْركاحووإَرم : قبر عليه حجارة. وُمَضبَّر يَْعنِي رأَسَها كأنه قْبر. 

 قال : ورواه بْعُضهم :

   أال تريَرى ما َغِةَي األْكرامسا 
ْهبان قُلت :   ويقال لها : األُْكيَراُح ، وما أراها عربيَّة.قال : وهي بيوت الرُّ

ْكحة أبو ُعبيد عن أبي ُعبْيدة :  : البِقيَّة من الثَِّريد تْبقى في الجْفنة ، ومنه قيل للَجفنة الُمْرتَِكحة إذا اْكتَنََزت بِالثَّريد. الرُّ
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 فيها أي يَتوسَّع. يتََركَّحُ  ويقال : إنَّ لفالن ساحةً 

 فالن في المِعيشة إذا تََصّرف فيها. تََركَّح النودار :وفي 

 بالمكان تَلبَّث به. تََركَّحو

ْلِو إذا اْعتَمد عليها نَْزعاً ،  رَكحَ و  : االْعتماد. الّرْكحُ والساقي على الدَّ

 وأْنَشَد األْصَمِعّي :

   ِ ْ َف مريريريريريريريري ريريريريريريريريل الريريريريريريريري ريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ َه أهريريريريريريريريْ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادفريريريريريريريريْ

  
ِح   و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريرّكريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ َرَد  لريريريريريريريريريريري َّ  أجريريريريريريريريريريريْ

  

 ح ك ل
 حكل ، حلك ، كلح ، كحل ، لحك ، لكح : مستعمالت.

 به. يُْكتَحل : ما الُكْحل قال اللْيث :: كحل 

 .الُمْكُحلة به العْيُن من تُْكحلُ  : الِميلُ  الِمْكحالو

 وقال ابن السكيت : ما كان على ِمْفعَل وِمْفعَلة مما يُعتَمل به فهو مكسور الميم مثل ِمْخرز وِمبضع وِمسلّة وِمْرَدعة وِمخالة إالَّ 

 وُمْنُصل. ُمكُحلةوأَْحرفاً جاءْت نوادر بضّمِ الميم والعين وهي : ُمْسعُط وُمْنُخل وُمْدُهن 

 ُكْحل من الرجال والنساء : وهو الذي يعلُو َمنابَت أشفاره سواٌد ِخلقة من غير الَكْحالءو األْكَحل : مصدر الَكَحل وقال الليث :

 وأنشد :

  ن مل ت َكحَِّل  و   كأن هبا ك ْحال  
ى األكحلُ و  وفي كّلِ عضو منه ُشعبة له اسم على ِحدةٍ ، فإذا قُطع في اليد لم يرقأ الدَُّم. أكَحالً  : ِعْرُق اليد يسمَّ

 وَمْحل. َكْحل أصابهم : ِشدة الَمْحل ، يقال : الَكْحلوقال : 

َحت  السنون. َكَحلَتهموَغير ُمْجًرى ،  َكْحلُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي : َصرَّ

 وأنشد :

م  ٌل بريريريريريريريرييريريريريريريريريوهتريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ ْه كريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريوٌُ  ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريِك ومريريريريريْأَوى كريريريريريلِّ ق رضريريريريريريريريريريريريريريوِب    مريريريريريْأَوى الضريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 فأجراه الشاعر لحاجته إلى إجرائه.

 الرجل إذا وقع في ِشدة بعد رخاء. اكتََحل ثعلب عن َسلَمة عن الفراء :

 : ضرب من القَِطران. الُكَحْيل الليث :

 والقَِطران إنما هو للدَّبَر والِقْردان. ذي يُطلَى به اإلبل للجَرب هو النِّْفط. قال :: ال الُكَحْيل أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 .مكحولة بغير هاء : َكِحيل وقال الفراء : يقال : َعْين

ُل في ولفالن َسواٌد أي مال كثير. قال : وكان األصمعّي : يتأوَّ  ُكْحل : نَْبٌت من العُشب معروٌف. أبو ُعبيد : يقال لفالن الكحالءو

 سواد العراق أنه ُسمي به للكثرة. وأما أنا فأحسبُه للُخْضرة.

 وهما بقرتاِن كانتا في بني إسرائيل وقد مر تفسيُرهما.« بَكْحل باَءْت َعَرارِ »ومن أمثال العرب القديمة قولُهم في التَّساِوي 

 الرجل على القَْوم إذا أَبََّر عليهم شّراً. وأنشد : أَحَكل : أي ُعْجمة وقد ُحْكلَة أبو العباس عن ابن األعرابي : في لسانه: حكل 
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لريريريريريريريريوا كريريريريريريريريَ ْوا فريريريريريريريريأمسريريريريريريريريْ ْوا عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس أبريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريَ

  
 أْتيَب هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم أ ر ومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية وأوَّل   
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 يبريَْلى اَّ ي   قبلها واجلَْلَ ل  
 أي أشكلَْت. تْ اْحتكلَ ووأْعكلَْت  أَْحكلَتوَسلَمة عن الفراء قال : أَْشَكلت َعلَيَّ األخباُر 

 بمعنًى واحد. اْحتَكلووَعكل وأَْعَكل واْعتكل  أَْحكلو َحَكل وقال ابن األعرابّي :

 أي ُعجمةٌ. ُحكلَةٌ  أبو ُعبيد عن األصمعّي : في لسانِه

 : العُجُم من الطيور والبهائم. وقال رؤبة : الُحكلُ  وقال شمر :

ِل  كريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَم اَّريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريو أنريريريريريريريريري  أ عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ

  
َم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريمريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريالَُ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
ن. : الحاِكل ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  الُمخّمِ

 فَقار هذه الناقة. لُوِحَكت : شدة ألْم الشيء بالشيء. تقول : اللَّْحك قال الليث :: لحك 

  في البُنيان وغيره مالَءمة. وقال األعشى يصف ناقة : المالَحكةوأي ُدوِخل بعُضها في بعض ، 

ؤوو  ك مريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريري  المسريريريريريريريريريريريريريريَ  َدْأَ   تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارا  لريريريريريريريرييريريريريريريريريل  الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ َم فريريريريريريريرييريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  س اَلمسريريريريريريريريَ

  
 إذا لَِعقه. وأنشد : يْلَحكه العسلَ  لَِحكَ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال :

   كأمنا أََّك فاه الرُّ  
الرمل تشبه السَّمكة البَْيضاء كأنها َشْحمة ُمشربة ُحْمرة فإذا أَحسَّت بإنسان دارت في  وسمعت العرب تقول : الدابَّة تكوُن في

ويقال لها  اللَُّحكاء ، وربما قالوا لها اللَُّحكةومكانها وغابت. ويقال لها : بِْنت النَّقَا ويشبه بها بَناُن العذاَرى ، وتسمى الُحلَكة 

 الُحلَكاء.

 الناقة الشديدةُ الَخْلق ، والمحبوكة ِمثلُها ألنها أُْدِمَجت إدماجاً. : الُمتالِحكة : أبو ُعبيد عن أبي عمرو قال

 الغُراب. ويقال لألسود الشديد السواد : َحلَك : شدة الّسواِد كلَون الغُراِب. تقول : إنه ألشدُّ سواداً من الَحلَك قال الليث :: حلك 

 .َحلَك يحلُك ُحلوكا ، وقد ُحْلكوكو حالكٌ 

،  ُمْحلَْنككو ُحْلكوكوالغُراب وَحنِك الغراب ،  َحلَكِ  وأْسوُد مثلُ  .ُمْحلَْولكووحانِك  حالك ابن السكت عن ابن األعرابي : أْسَود

 : دابَّة قد مرَّ تفسيُرها. الُحلَكو

ً  : بُدّو األسنان عند العبوس ، وقد الُكلوح الليث :: كلح  تَ ْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم )األمُر وقال هللا :  كلََحهأو،  كلَح ُكلوحا
 [.104المؤمنون : ] (ِفيها كاحِلُونَ 

فاه. الكالحُ  قال أبو إسحاق : َرِت الّشِ  : الذي قد قَلََصت َشفَتُه عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغَنم إذا بََرزت األسناُن وتشمَّ

 وهو َشروب عليه نَخل بَْعل قد َرَسَخْت عروقُها في الماء. كلح ماٌء يقال لهقلت : وفي بَْيضاء بني َجِذيمة 

 : شديد. وقال لبيد : ُكالحو كاِلح وَدْهر

 ِعْصمة  يف السََّلة الك ال   و   
 على فَعَاِل بالكسر إذا كانت ُمْجدبة. َكالحِ  وَسنةٌ 

 يعني فََمه .«كلََحته قَبََح هللا»أنيابه : وسِمْعُت أعرابيّاً يقول لجمل َرُغّوٍ قد َكشَّر عن 
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 وأنيابَه.
إذا تبسَّم ، وتبسََّم  تَكلَّح وهو دواُم برقِه واْستِْسراره في الغَمامة البَْيضاء وهذا مثل قولهم : تَكلُّحا البْرقُ  تََكلَّحَ  وقال أبو زيد :

 البْرُق مثلُه.

ً  ابن ُدريد :: لكح   ه بيِده َشبيهٌ بالَوْكز. وأنشد :إذا ضربَ  لََكَحه يلَكُحه لكحا

ح   لريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ ْورا  يريريريريريريريريريريريريَ ْورا  وطريريريريريريريريريريريريَ ز ه طريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ح   َرنريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريريريريريراه  مريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريال  يريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 ح ك ن
 [.مستعمالت]حنك ، نكح : 

ً  فالن امرأة نكحَ  قال الليث : تقول :: نكح  َجها ،  يَنِكُحها نِكاحا أيضاً ، وكذلك َدَحَمها وَخَجأَها  ينِكُحها إذا باَضعَها نَكَحهاوإذا تزوَّ

ج : نََكحَ  وقال األعشى في  بمعنى تزوَّ

رَّهريريريريريريريريريريرياو  نَّ جريريريريريريريريريريريارأب   نَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َربريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
َ ا  ن أو أتَبريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريَ ٌُ فريريريريريريريريانريريريريريريريريكريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريك مسريريريريريريريريرا

  
 : ذاُت َزْوج. وأنشد :ـ  بغير هاءـ  ناكحٌ  قال : وامرأةٌ 

لريريريريريريِّ ريريريريريريريه  ى فريريريريريريَ ريريريريريري  اب األ مريريريريريريَ  أمسريريريريريريرياطريريريريريريريه  ريريريريريري  ريريريريريريريَّ

  
ن كريريريريريريريريان انكريريريريريريريريحريريريريريريريريا  ذ  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ  غريريريريريريريري اتريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
ِرماح : .ناكحة ويجوز في الشعر  وقال الّطِ

َك انمسريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
ر     انكريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريه   كريريريريريريريريريريريريْ نِي بريريريريريريريريريريريريِ  ء مريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريَ

  
 .أنَكْحناك أي قد نِْكحٌ  خاطباً ، فيقال له :قال : وكان الرجل يأتى الَحيَّ خاطباً فيقوم في ناِديهم فيقول : ِخْطٌب أي جئت 

تأِويلُه ال يتزوُج الزاني إال  [3 النُّور :] (الزَّانَِيُة ال يَ ْنِكُحها ِإالَّ زانٍ ) و (الزَّاِن ال يَ ْنِكُح ِإالَّ زانَِيةً )وقال هللا جّل وعّز : 

ُجها إال زاٍن.   زانية وكذلك الزانية ال يتَزوَّ

هاهنا الوطء ، فالمعنى عندهم الّزاني ال يطأ إال زانية ، والزانيةُ ال يطؤها إاّل زاٍن ، قال : وهذا  النِّكاح وقد قال قوم : معنى

َوَأْنِكُحوا اْْلََّيمى )في كتاب هللا إال على معنى التزويج. قال هللا تعالى :  النِّكاح القول يَْبعُد ، ألنه ال يُعرُف شيٌء من ِذْكر
 فهذا تزِويٌج ال شكَّ فيه. [.32: النُّور ] (ِمْنُكمْ 

،  النِّكاح فأعلم أنَّ عقد التزويج يسمى [49األحَزاب : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمناتِ )وقال هللا جّل وعّز : 

ج بهن وأكثُر التفسير أن هذه اآلية نزلت في قوم من المسلمين فقراء بالمدينة وكان بها  بَغَايا يَْزنين ويأُخْذن األُْجرة فأراُدوا التزوُّ

 وَعْولَهن فأنزل هللا تحريم ذلك.

 .النِّكاح إذا كان كثير نَُكَحةٌ  ويقال : رجل

ج النِّكاح قلت : أصلُ   ألنه سبُب الوطء الُمباح. نِكاح في كالم العرب الوْطء ، وقيل للتزوُّ

 .النِّكاح إذا كان شديد نَُكحاتٍ  قوممن  لنَُكَحة وقال أبو زيد : يقال إنه

 النّعاُس َعْينه وناَك المطُر األرض. وناَك النعاُس عينَه إذا غلب عليها. نََكحَ والمَطُر األرَض إذا اْعتَمد عليها.  نََكحَ  ويقال :

 الغُراب منقاُرهُ. َحنَكُ ووحاِلٌك أَْي َشديُد السَّواِد.  حانِكٌ  يقال : أَْسود: حنك 
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 في أَْرِضنا شيئاً يَْعنُون الجماعات المارة. األْحنَاكُ  : الجماعة من الناِس ينتِجعون بلداً يَْرَعْونه. يقال : ما ترك كالَحنَ و

 وقال أبو نَُخْيلَة :

 ّ  ِ كريريريريريريريريريريريريريريريريا  َنريريريريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ان وكريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريريريريَّ ْرعريريريريريريريريريريِ

َ
لريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريَوَرَق املريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ا انريريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريَّ

  

 فلم َن  ر ْطبا  وال َلِو ّ 

 األسفَُل ، والفُْقُم : األْعلَى ِمن الفم. : الَحنَكُ  ابن األعرابي : قال :ثعلب عن 

 يقال : أخذ بفُْقِمه.

 لألْعلى واألسفل. الَحنَكانِ  وقال الليث :

 .َحنَك فإذا فََصلُوُهما لم يكادوا يقولون لألْعلَى

 وقال ُحَمْيٌد يصف الفيَل :

م   ْرطريريريريريريريريَ واٌل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريى طريريريريريريريري  ك  األعريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرياَّريريريريريريريريَ

  
م  اَّريريريريريريريريريريَ و   ك  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه أَفريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ

  
 .الَحنََكْينِ  يريد به

 [.62اإلسَراء : ] (َْلَْحَتِنَكَن ُذر ِي ََّتُه ِإالَّ َقِليَّلً )وقول هللا جّل وعّز : 

 قال الفراء : يقول : ألْستَْوِليَنَّ عليهم إال قليالً ، يعني المعصومين.

م : سألُت يونَُس عن هذه  الَجراُد أي أتى عليه. ويقول أَحُدُهم  فاحتنَكه اآلية فقال : يقال : كأن في األرض َكألً وقال محمد بُن َسالَّ

 ً  َحْبال وقدته به. َحنَكها َدابَّتِي أي ألقيُت في فاْحتَنَكتُ  : لم أجد ِلجاما

 قال : ألستأِصلَنَُّهم وألستَِميلَنَُّهْم. .(َْلَْحَتِنَكَن ُذر ِي ََّتهُ )وقال األخفش في قوله تعالى : 

 فالٌن ما عند فالٍن أي أخذه كله. احتنَكو

 وأخبرني الُمنذِريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي أنشده لَزبَّان بن َسيَّار الفَزاري :

َكى  جِلمريريريريريريرياِ  بن جعفر  فريريريريريريريإن كلريريريريريريريَه ت ةريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نَي   مريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ك و فريريريريريريريريريإنَّ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ

  
 باللَِّجام. حنَكه : َمن يدقّ  حانكو. قال تُْشكى : تَُزنّ 

 إذا كانا لبيبَين عاقلين. ُحنَُكة وامرأة ُحنُك َسلَمةُ عن الفراء : رجل

ته األمور. ُمَحنَّك وقال : رجل  وهو الذي ال يُْستقلُّ منه شيء مما قد عضَّ

 : الرجل المتناِهي عقلُه وِسنُّه. الُمْحتَنِكو

 العُقالء. : نُكالحُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : األَكلَة من الناس. الُحنُكو

ْحل. الُحنُكو  : خشب الرَّ

 .َحنِيكٍ  : العقالُء ، جمع الُحنُك قلت :
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 .بَحنَكه وهو اآلِكلُ  حانك األكلة من الناس َجْمع : الُحنُك إذا كان عاقالً. وقوله : ُمْحتَنَكو،  ُمْحتَنِكو َحنِيكو َمْحنوك يقال : رجل

 .ِحناكٍ  : خشب الّرْحل فَجْمع الُحنُك وأما

 .ِحناكو ُحْنكة أبو ُعبيد عن األصمعي يقال للِقدَّةِ التي تَُضمُّ العََراصيَف :

ن إذا نبتت أسنانُه التي تسمى أسنان العقل. َحنََكتُه الليث : يقال  الّسِ

َذه الدهر وَدلََكه وَوَعَسه  َذه بمعنى واحد.وَعَرك َحنَّكهوثعلب عن ابن األعرابي : جرَّ  ه ونَجَّ

 أي أهل السن الُحْنكةو الَحنَكو الِحْنكو الُحْنك وقال الليث : يقولون : هم أهل
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األعلى أو طَرف قرن مسىت ي ْ ميه َََّ ل   مَسَلكه ال ابَة : َتغرُّ عودا  يف   َلَّك : أن التَّْحليكو والتجارب. قال : 
 حي ل فيه.

الصبّي داخَل  بَحنك أن يَْمُضغ التمر ثم يَْدِلكه التَّْحنِيكوقال :  أوالد األنصار. يُحنِّك أنه كان وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 قال ذلك َشِمر. .ُمَحنَّكو َمْحنوك فهو َحنَكتُهو َحنَّْكتُه فيه ، يقال منه

 الرجل إذا اشتد أْكله بعد قِلَّة. اْستَْحنك ويقال :

 .َحنَكه ق يُْربَط به األسير وهو غلٌّ كلما ُجِذب أصاب: وثا الِحناكو

 وقال الراعي يَذكر رجالً مأسوراً :

ه    ذا مريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريتكى ظ ْلَم العةريريريريريريريريريريريريريريتأب َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريرياٌك   رّاٌص  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريائريريريريريم و مسريريريريريِ  قريريريريريريَ

  
 وأحكَمهم أي َردَّهم. إحناكا عن هذا األمر أحنَكهم وقال أبو سعيد : يقال :

 ، وهي نحو الفَلََكة في الِغلَظ. الحنكة : الرابية المشرفة من القُّفِ يقال : أَشِرف على هاتيك الَحنَكةوقال : 

 : آكام صغار مرتفعة كِرفعِة الّدار المرتفعة ، وفي حجارتها َرخاوة وبياٌض كالَكذَّان. الَحنَك وقال أبو خيرة :

زن وهما شيٌء واحد.: تَلٌّ غليظ وطوله في السماء على و الَحنَكة وقال النضر :  جه األرض مثل طول الرَّ

 ابب احلاء والكاف مع الفاء

 ح ك ف
 استعمل من وجوهه : كفح ، كحف ، حكف.

 : ُمصاَدفَة الَوْجه ُمفاجأة وأنشد : الُمكافََحة قال الليث :: كفح 

ا هريريريريريريريَ لريريريريْ ريريريريَ ار  يريريريريريَ ْ  لريريريريريريريه الريريريريلريريريريريريريّ تريريريريريريريَ كريريريريْ ْن تريريريري   َأعريريريريريريرياِذَل مريريريريَ

  
عريريريريريريَ َمْن ي ْكتريريريريريريَ  لريريريريريريه و ِكفريريريريريريامسريريريريريريا     ا  لريريريريريريْ   َيسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  قال وتقول في التَّْقبِيل : في حديث أبي ُهَريرة والمضاَربَة تِْلقاَء الُوُجوه.  في الَحْرِب : الُمكافََحةُ  َغْفلَةً ِوجاهاً. قال : كافََحها ِكفاحا

قاَء  بالَكْفح أراد أَْكفَُحها قال أبو ُعبَْيد : َمْن رواه ، وبعضهم يَْرويه وأَْقَحفُها. أَْكفَُحهاونعم  فقال : ؟أنَّه ُسئِل : أَتُقَبُِّل وأنت صائم اللِّ

 والُمباشرة ِلْلِجْلد.

ً  وكّل َمْن واَجْهتَه ولَقيته َكفَّةَ َكفَّة فقد  .ُمكافََحةو كافَْحتَه ِكفاحا

قاع :  وقال اْبُن الّرِ

ى  حريريريريريَ ر والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ واجريريريريريِ ْومسريريريريريريرياِ  اهلريريريريريَ ح  لريريريريريَ  تريريريريريكريريريريريريريافريريريريريِ

  
م   فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ِن ولريريريريريريريريِ َريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ة  لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريَ حريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريكريريريريريريريريافريريريريريريريريَ

  
يق. من قََحَف الرجُل ما في اإلناء إذا َشِرَب ما فيه.  قال : وَمْن َرَوى أَْقَحفُها أَراَد : ُشْرَب الّرِ

ً  أبو ُعبَيد عن الكسائي : لِقيتُه  أي ُمواَجَهة. ِكفاحا

 فالٌن َعنِّي أي َجبُن. َكِفحَ  وقال شمر :

َعنِّي أي َرَدْدتُه  أَْكفَْحتُهوأي قبَّْلتُه.  كافَْحتُهو فالناً بالسَّيف أي واَجْهتُه. كافَْحتُ  تقول : هة بَضْرب أو بِشيء.: الُمواج الُمكافحةو

 وَجبَّْنتُه عن اإلْقداِم َعلَّي.

اء :  بالعصا والسَّْيف كفَْحتُه بالخاء. قلت أنا :بالعَصا بالحاء أي َضَربتُه. وقال َشِمر : الّصواُب كفَْخته  كفَْحتُه أبو ُعبَيد عن الفَرَّ
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  ذا ضربريت ه م واَجَهة ، َصِحيٌح ، وَكَفْخت ه  لعصا  َذا َضَربريَته ال غت.
ً  الدَّابَّة إذا تَلَقَّْيَت فاَها باللِّجام تَْضربُه به ، وهو من قولهم : لَِقيتُه أْكفَْحتُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :  ته َكفَّة َكفَّة.أي اْستَْقبَلْ  ِكفاحا

 الشيَء ، وَكثَْحتُه إذا كشفت عنه ِغطاءه. َكفَْحت وقال ابن ُدَرْيد :

ً  أعطيت محمداً »قوله :  وقال ابن ُشَميٍل في تفسير  أي كثيراً من األشياء من الدنيا واآلِخَرة. كفاحا

 من الناس وَكثَْحةٌ أي َجماعة لْيَست بَِكثِيَرة. َكْفَحةٌ  « :النوادر»وفي 

 االْستِْرخاُء في العََمل. : الُحكوفُ  أهمله الليث. وروى أبو عمرو عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :: حكف 

 : األْعضاء وهي القُُحوف. الُكحوفُ  أهمله الليث : وقال ابُن األعرابي :: كحف 

 ح ك ب
 [.مستعمالت]حبك ، كحب ، كبح : 

 وهو َضْرب في اللَّْحم ُدوَن العَْظم. َحْبكا بالّسْيف َحبَْكتُه قال الليث :: حبك 

ً  بالسَّْيف َحبَْكتُه ابن هانىء عن أبي زيد : يقال  إذا َضَرْبتَه به. َحْبكا

 الَمتْن والعَُجز إذا كان فيه اْستَِواء مع ارتِفَاع ، وأنشد : لَمْحبوكُ  الليث : إنَّه

ه  رَاأِب كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريوك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ل  ريريريريريريريريريَْ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى كريريريريريريريريري 

  
َوْ    ِه عريريريريريريري  ريريريريريريرياٌب هريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ عريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريَ   وتريريريريريريريريَ  مريريريريريريرين مريريريريريريريَ

  
 الَكفَِل أي ُمْدَمُجه. قال لبيد : َمْحبوكُ  وقال غيره : فرسٌ 

   م ْةِرف  اَّارِِك َ ْبوك  الَكَفل 
ت تَكسُّر كّلِ شيء  : الُحبُك قال : [.7الذّاريَات : ] (َوالسَّماِء ذاِت احْلُُبكِ )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :  ْملة إذا َمرَّ كالرَّ

ْرع من الَحِديد لها يُح الساكنةُ والماء القَائم ، والّدِ  الُحبُك ِحباك ، َوَواِحدُ  ُحبُك أيضاً. قال : والشَّْعَرةُ اْلَجعدة تكسُّرها ُحبُك علْيَها الّرِ

 : [7الذّاريَات : ] (لسَّماِء ذاِت احْلُُبكِ َوا). وروى الثوِريُّ عن عَطاء عن َسعيد بن ُجبَْير عن ابن عباس في قوله : َحبِيَكةٌ وَ 

 ذات الَخْلق الحسن. قال أبو إسحاق :

 وأهل اللّغة يقولون : ذات الطرائق الحسنة.

 إذا كانت ُمْدَمَجة الَخْلق. َمْحبوَكة : ما أُجيد َعَملُه. وقال َشِمر : دابّة الَمْحبوكوقال : 

ُض ثم تَُشّد. تقول :: ربَاُط  الِحبَاكُ  وقال الليث :  ُعُروش الكْرم بالِحبَاِل. تُْحبَك الَحِظيَرةَ كما َحبَْكتُ  الحظيرة بقصبات تُعَرَّ

 البَْيِض للرأس : طرائق َحِديده ، وأنشد : َحبِيكُ وقال : 

واو  ِض  ْذ َّريريريريَِ ريريريري  يريريريريْ يريريريريريريريَك الريريريريبريريريريريَ بريريريريِ ون مسريريريريَ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِبريريريري 

  
وا  وا ومحريَ مري  ون  ذا مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريتريري لريحريِ  ال يريريَلريْك صريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اوكذلك  ْمِل ِممَّ يَاُح إذا َجَرت عليه. تَْحبكه َطرائُِق الرَّ  الّرِ

 تحت ِدْرعها في الصَّالة. تَْحتَبِك ُرِوي عن عائَِشة أنَّها كانتو

 قال أبو ُعبَيد : قال األصمعي : االحتباك : االحتِباُء لم يُعرف إال هذا. قال أبو ُعبَيد : وليس لالْحتِبَاء
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 َ  ُّ اإلُّار و مسكامه ، أرَاَد أَنا كانه ال ت صّلي  اّل م ؤَتزَِرأب. باكاالمْستِ  ههلا مع  ، ولكن
 .َمْحبُوك قال : ويقال : للدَّابَّة إذا كان شديد اْلخْلق .اْحتَبَْكتَه قال : وكلُّ شيء أَْحَكْمتَه وأَْحَسْنَت َعَملَه فقد

باُء َغلٌَط والصواب االْحتِياك باليَاِء. يقال : اْحتَاَك يَْحتَاَك اْحتِياكاً أنه االْحتِ  االْحتِباك قلت : الذي رَواهُ أبو ُعبيد عن األصمعي في

َك بِثَْوبِِه إذا اْحتَبَى به ، هكذا رواه ابن السكيت وغيره عن األصمعي بالياء.  وتََحوَّ

هََّمه باء ، والعالم وإن كان قلت : الذي يسبُِق إلى وهمي أن أبا عبيد كتب هذا الحرف عن األصمعي بالياء ، فزّل في النقط وتَو

 غاية في الضبط واإلتقان فإنه ال يكاد يخلو من زلة ، وهللا الموفق للصواب.

 . الُحْجَزةُ ومنها أُِخَذ االْحتِبَاُك بالباء وهو َشدُّ اإلزار.الُحْبَكةُ  وقال شمر :

 تي.وحكى عن ابن المبارك : أنه قال : جعلت ِسَواكي في ُحْبَكتِي. أي في ُحْجزَ 

 العقدة أي وثَّْقتُها. َحبَّْكتُ  : التوثيق وقد التَّْحبِيكُ  وقال غيره :

 : الَحبَّة من السَِّويق. الَحبَكةَ ووالعَبَكة  وال لَبَكة. قال وبعض يقول : َعبَكة قال : َحبَكة وقال الليث : يقال : ما َطِعْمنَا عنده

بمعنى َعبَكة لغير الليث ، وقد طلبته في باب العين والحاء ألبي تراب فلم  حبكة أسمعواللَّبََكة : اللقمة من الثَِّريِد. قلت : ولم 

 أجده. والمعروف : ما في نِْحيِه عبكة وال َعبَقَة أي لَْطخ من السمن أو الزيت من َعبَِق به وَعبَِك به أي لصق به.

 بلُغَة أهل اليمن النَّْوَرة. الَكَحب قال الليث :: كحب 

ب . قلت : هذا حرف صحيح. وقد رواه أحمد بن يحيى عن ابن األعرابي قال : ويقال :َكْحبَةٌ  منهوالَحبَّةُ   الِعنَُب إذا انعقد. كحَّ

 الِحْصِرُم لغة يمانية. والَكْحُم : الَكْحبُ  وقال ابن دريد :

 .كاِحبة ار إذا ارتفع لهبَُها فهيوالن إذا واجهتك كثيرة. قال : كاِحبَة وروى َسلَمة عن الفراء : يقال : الدراهم بين يديه

ً  عن حاجته َكبَحه الدابةَ باللجام. وقال غيره : َكْبُحك : الَكْبح قال الليث :: كبح  ً  الحائُط السهمَ  كبحوإذا ردَّه عنها ،  َكْبحا إذا  َكْبحا

 أصاب الحائط حين رمى به فرده عن وجهه ولم يَْرتَزَّ فيه.

قِر يُحِ   َسبَلَته بَذْرقِِه فَيَُرّده. يْكبَحُ  فقال : ألنه ؟ّب األرنب ما ال يحب الَخَربوقيل ألعرابي : ما للصَّ

 حكى ذلك األصمعي ، ثم قال : رأيت صقراً كأَنما ُصبَّ عليه ِوخاف ِخْطِميٌّ من َذْرق الُحبَاَرى.

 قال البَِعيُث : .كوابِحُ  : َمن استقبلك مما يُتََطيَُّر منه من تَْيٍس وغيره ، وجمعه الكابحُ وقال : 

 م ْغت      للُّحوس َكَواِبح  و   

 ح ك م
 مستعمالت. حكم ، حمك ، كمح ، كحم ، محك :
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 .(. َلُه احْلُْكمُ ..) (ُهَو احْلَِكيمُ ) و،  أحكم الحاكمين : هللا تبارك وتعالى ، وهو الَحَكم قال الليث :: حكم 

 أي ِعْلماً وفِقهاً ، هذا ِليَْحيَى بن زكريَّا. وكذلك قوله : [12مريَم : ] (َوآتَ ْيناُه احْلُْكَم َصِبيًّا): الِعلم والِفْقه  الُحكموقال : 

 قليل فاعله و   الصَّمه مس كم 
 أيضاً : القضاُء بالعدل. وقال النَّابِغَة : الُحكمو

م فريريريريريتريريريريريريرياأب اَّريريريريرييِّ  ذ نريريريريرييتريريريريرير  و  كريريريريريْ م كريريريريريحريريريريري   امسريريريريريكريريريريري 

  
راع    اُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريَ    محريريريريريريريريريريريريَ   وارِِد الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ

  
، ومعاني هذه األسماء متقاربة وهللا أعلم بما أراد  أحكم الحاكمين وهو الحاِكمُ و (احْلَِكيمُ ) و،  الَحَكم قلت : ومن صفات هللا :

والعرب  ، مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. حاِكم يجوز أن يكون بمعنى الحكيموبها ، وعلينا اإليمان بأنها من أسمائه ، 

: ألنه يمنع الظالم من الظلم.  حاكم بين الناس للحاكم بمعنى َمنَْعت ورددت ، ومن هذا قيل حكَّمتو أَْحكمتُ و َحَكْمت تقول :

ردُّ الرُجل عن الظلم ،  الُحكومة هللا بيننا ، قال األصمعي : أصل َحَكم وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم :

يت  اللِّجام : ألنها تَُردُّ الدَّابَّة. ومنه قول لبيد : َحَكمةُ  ومنه ُسّمِ

ا ْوراهتريريريريريريريريريريريِ يَّ مريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ  أمسريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَم اجلريريريريريريريريريريريِ

  
ّل   رِه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْر ء   ذا أ كريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريلُّ مسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رع وهي فَُرُجها كلُّ ِحْرباء ، وهو الِمْسمار الذي يَُسّمر به َحلْ  قُها. ورواه والِجْنثِيُّ : السيف ، المعنى ردَّ السيَف عن َعْوَراِت الّدِ

 غيره :

ا ْوراهتريريريريريريريريريريريِ يُّ مريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ  أمسريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريم اجلريريريريريريريريريريريِ

  
ر ء  ل مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ... كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اد مساميرها ومعنىالمعنى أحَرَز الِجْنثِ  رَّ  حينئٍذ اإلْحراُز. اإلحكام يُّ وهو الزَّ

جعل  أنا أي َرَجْعتُه قلُت : أْحَكْمتُهوفالٌن عن الشيء أي رجع ،  َحَكم وأخبرني الُمنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال :

بمعنى رجع لغير ابن األعرابي ،  حكم فنقَص ، وما سمعتالزماً كما ترى كما يقال : َرَجعتُه فرجَع ونقصتُه  حكم ابن األعرابي

 وهو الثِّقَةُ المأمون.

م ، وروينا عن إبراهيم النََّخِعي أنه قال : أَْحكمتُه باْلحَكمةوالفرس  َحَكمتُ  أبو ُعبيد : عن أبي ُعبيدة : م اليتيم كما حّكِ  َولََدك. تُحّكِ

م قال أبو ُعبيد : قوله :  ْعه من الفساد وأصِلْحه كما تُْصِلح ولَدك وكما تمنعه من الفساد.اليتيم أي اْمنَ  َحّكِ

 .أَْحَكْمتَهو َحّكْمتَه قال : وكلُّ َمْن منعتَه من شيء فقد

  قال جرير :

فريريريريريهريريريريريريرياءَكريريريريريم  وا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريري  كريريريريريِ  بريريريريري  مسريريريريريلريريريريرييريريريريريفريريريريريريرية َأمسريريريريريْ

  
اف  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم أْن َأْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا    يّنِ َأ ريريريريريريريريريَ

  
ض.  يقول : اْمنَعوهم من التعرُّ

يت بهذا المعنى : ألنها تمنع الدابة من كثير من الجهل. َحَكَمة قال : ونَرى أنَ   الدابة ُسّمِ

 فإن التفسير جاء أنه [1 ُهود :] (الر ِكتاب  ُأْحِكَمْت آَّيتُُه ُثَّ ُفصِ َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبْيٍ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

 آياته أُْحِكَمت
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له  أ مْسِكَمه واَّراُ ،   ف صريريريريريريريريريريريله  لوع  والوعي  ، واملع  وهللا أعلم أن   ته ألمر واللهي واَّالل  وف صريريريريريريريريريريريِّ
تاج  ليه من الّ اللة على تومسي  هللا وت بيه نري بري ّوأب األنبياء و ريريريريريريريريريريريرائع اإلسريريريريريريريريريريريالُ ، وال ليل  على ذلك  جبميع ما حي 

 [.38اُ : األنعَ ] (ما فَ رَّْطنا يف اْلِكتاِب ِمْن َشْيءٍ )قول هللا جّل وعّز : 
إنّه فَِعيل بمعنى ُمْفعَل واْستَدل بقوله جّل  [1يُونس : ] (الر تِْلَك آَّيُت اْلِكتاِب احْلَِكيمِ )في قول هللا :  الحكيم وقال بعضهم :

 .(الر ِكتاب  ُأْحِكَمْت آَّيتُهُ ) وعّز :

ح بعُضه بعضاً ، وإنما َجوَّ   أَْحَكْمت يكون بمعنى َحَكْمتُ  زنَا ذلك وصوبناه : ألنقلت : وهذا إن شاء هللا كما قيل : والقرآن يُوّضِ

 فُردَّ إلى األصل وهللا أعلم.

م قول النََّخِعيِ : وروى شمر عن أبي سعيد الضَّرير أنه قال في م اليتيم كما َحّكِ ْمه معناه ولَدك تَُحّكِ في ماله وِمْلكِه إذا َصلَح  َحّكِ

م كما  ولَدك في ِمْلكه. تَُحّكِ

 ألنهما ضدَّان. أحكم بمعنى َحكَّم وال يكونقال : 

 قلت : والقول ما قال أبو ُعبيد ، وقول الضرير ليس بالَمْرِضّي.

 وأما قوُل النابغة :

 امسكم كحكم فتاأِب اََّيِّ و   
واة أن معناه ُكنْ  يت حكى عن الرُّ ّكِ ً  فإن يعقوب بن الّسِ كفتاة الَحّيِ أي إذا قُلت فأَِصْب كما أصابت هذه المرأةُ إْذ نظرْت  َحِكيما

 إلى الحَمام فأَْحَصتْها ولم تُْخِطىء في َعَددها.

ً  أي ُكن احكم قال : ويَُدلّك على أن معنى  قوُل النَِّمر بن تَْولَب : حكيما

ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ر َويريريريريريريري ا  و  ك بريريريريريريري  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْض بريريريريريريغريريريريريريِ  أبريريريريريريغريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريري    ذا أنريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريرياولريريريريريريريريريريريريه أن  ريريريريريريريريريريريريَْ

  
 في القضاء في شيء. الُحكم فكن كذا وليس من حكيما يد إذا أردت أن تكونير

 التجارب. أَْحَكَمتْه قد : حكيما وقال الليث : يقال للرجل إذا كان

 وأنشد : األُْحُكومةُ و الُحكومة واالسم .ُحْكمه فاُلٌن في مال فالن إذا َجاز فيه اْستَْحَكمَ وقال : 

عريريريريريريريريه و  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريل  الريريريريريريريريذي  ريريريريريريريريََ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريري هلريريريريريريريريَ

  
 ريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريرياِل  

 
 ر أيىب مسريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريريَة املريريريريريريريريريريريريريريري

  
 عليك وهو الُمْقتَال. ُحكومةَ الُمْحتِكم أي يأبى

في أَْرش الجراحات التي ليس فيها ِديَةٌ معلومة أن يُْجرَح اإلنساُن في موضع من بدنه بما يبقى َشْينُه وال  الُحكومة قلت : ومعنى

قول : هذا المجروح لو كان عبداً غير َمِشين هذا الشَّْيَن بهذه الجراحة كان قيمته ألَف أْرَشه بأن ي الحاكم يُبِطل العُضَو فيقتاسُ 

ه. وهذا درهم ، وهو مع هذا الشَّْين قِيَمتُه تِْسُع مائة درهم ، فقد نقصه الشَّْيُن ُعْشَر قيمته فيجُب على الجارح في الُحّر ُعشُر ِديَتِ 

 الفُقَهاُء في أرش الِجراحات فاْعلَمه.التي يستعملها  الُحكومة وما أشبهه معنى

 إال هللا. ويقال : َحَكمَ  إال هلل وال ُحْكمَ  : قول الَحُروِريَّة ال التَّحكيمُ  وقال الليث :
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ْمَلا  هللا. مسكم فالان     هللا أي دعوانه    مساكملاو  بيللا. مسكمه فالان بيللا أي َأَجْزان مَسكَّ
ى الرجلُ قال الليث : وبلغني أنه  ً  نُِهي أن يَُسمَّ ى الناسَحَكما ً  . قلت : وقد سمَّ ً وَ  حكيما وما علمت النَّهي عن التسمية بهما  َحَكما

 صحيحاً.

ي َحَكمةُ  وقال الليث :  : ألنه يَْمنَُع الّدابة من الَجْري الشَِّديد. َحَكَمةً  اللِّجاِم : ما أَحاَط بَحنََكْيه وفيهما الِعَذاران ُسّمِ

 ، وأنشد : َحَكَمة : في َرأسها َمْحكومةٌ  رسٌ قال : وفَ 

    كومة مَسكما  الِ  ِّ واألَبريَ ا 
 ورواه غيُره :

   ق  أ مْسِكَمه مَسكماِ  الِ  ِّ واألبريَ ا 
 بمعنى واحد. أَْحَكْمتُهوالفََرس  َحَكْمتُ  وهذا يدل على َجواز

ى األْعشى القَِصيَدة  ، فقال : مةالُمْحَكمة َحكي وقال اللَّْيث : وَسمَّ

يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرية  و  كريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريوَك مسريريريريريريريريريريَ  
ة  أَتيت املريريريريريريريريريري رِيريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  
ا  ْن ذا قريريريريريريريرياهلريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا لريريريريريريريرييريريريريريريريري  ريريريريريريريرياَل مريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  قريريريريريريريري  قريريريريريريريريري 

  
 : َحْلقة تكون على فَِم الفرس. الَحَكمة وقال ابن ُشَمْيل :

 ألنّه يَْمنَُع من الظُّْلِم. لْلحاكم حاِكمٌ  ثعلب عن ابن األْعرابي : قِيلَ 

جل  حَكْمتُ وقال :   إذا َمنَْعتَه. َحكَّْمتُهو أَْحَكْمتُهوالرَّ

ً  الرجلُ  َحَكموقال :  ً  يَْحُكم ُحْكما  وقال ُمَرقِّش : !إذا بَلَغ النِّهايَة في َمْعناه َمْدحاً الِزما

َورِيريريريريريريريريريريريريريريرين َواَل  بريريريريريريريريريريريريريريرياب  األَقريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أييت الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
م   كريريريريريريريريريريَ اَل مسريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  أ ريريريريريريريريريرياَك َأْن يريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريْ

  
 أي بَلَغ النهاية في معناه.

موالشَّاِري.  مالُمَحكِّ وقال :   في نَْفسه. يحكم : الذي الُمَحّكِ

ة : اْستَْحَكم وقال َشِمر : قال أبو َعْدنان : مَّ ه في دينه أَْو ُدْنياه وقال ذُو الرُّ  الرجل إذا تَناَهى عما يَُضرُّ

ٌن  ْؤمريريريريريريريِ روَءأِب مريريريريريريري   
ْزل  املريريريريريريري ٌم جريريريريريريريَ كريريريريريريريِ حريريريريريريريْ تريريريريريريريَ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريا  واغريريريريريِ َُ الريريريريريلريريريريريَّ َوى الريريريريريكريريريريرياَل هريريريريريْ  مريريريريرين الريريريريري ريريريريريْوُ ال يريريريريريريَ

  
 فاُلنا أي أَْطلَْقُت يََده فيما شاء. َحكَّْمتُ  ال : ويقال :ق

 : الُمْستَْهِزئون. الَحَكَمةُ والقَُضاةُ ،  : الَحَكَمةُ  ثعلب عن اْبن األعرابي قال :

ِء تقول : الَحَمكُ  قال الليث :: حمك   .َحِمك يَْحَمكُ  من نعت األَِدالَّ

 .َحَمك : القَْملَة ، وجمعها الَحَمَكة أبو ُعبَيد عن أبي َزْيد :

ة ومن ذلك قِيَل للصبيان :  ِصغار. َحَمك وقال : قد يُْقتاُس ذلك ِللذَّرَّ

 أي من أَْنَذاِلهم وُضعَفائهم. َحَمِكهم وقال األصمعي : إنَّه لمن

ً  والفراخ تدعى  .َحَمكا

اعي يصف فِراَخ القطا :  وقال الرَّ
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ٌر مسريريريريريريَ  ٌك محريريريريريري ْ ٌة محريريريريريريريََ يريريريريريريريَّ فريريريريريريِ يريريريريريريْ هريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريري   واصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ع   ْرتريريريريريريريريفريريريريريريريريِ لريريريريريريريرياِق تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا تريريريريريريريريكريريريريريريريرياد   َ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريْ

  
هاتِها إذا نَْقنَقَْت. اح : أي ال تَْرتَِفُع إلى أُمَّ ِرمَّ  وقَْول الّطِ
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ال  و  ه أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريري  رَّبريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  قريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريري   ه   ٌة تريريريريريريريريريري  وبريريريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ك  مريريريريريريريريريَ ْوُّ محريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريَ

  
واية الَمْعُروفَة من فَْوز بُّحٍ.فََخفَّفَه لحاجته إلى  َحمكٍ  أراد من فوز قِداح  الَوْزن ، والّرِ

بِيَّةُ الصغيرةُ ، وهي القَْملَةُ الصغيرةُ. : الَحَمَكةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  الصَّ

 البَيِّعان. تَماَحك يقال : : التََّمادي واللِّجاَجة. الَمْحك الليث :: محك 

 ذا كان لَُجوجاً َعِسَر اْلُخلُق.إ َمْحكانُ و ُمماِحكو َمِحك وقال غيره : رحل

 وألَكَد يكون ذلك في الغََضب وفي البُْخل. أَْمَحكَ  ورجل ُمْستَْلِحك وُمتاَلِحٌك في الغََضب ، وقد ُمْمتَِحك رجل« : النَّواِدر»وفي 

 : َردُّ الفََرِس بِاللِّجام. الَكْمحُ  قال الليث :: كمح 

اَضةُ. : الَكَمَحة ثعلب عن ابن األعرابي قال :  الرَّ

 بمعنى واحد. َكَمْحتُهووقال اللِّحياني : َكبَْحتُه باللِّجان وأَْكبَْحتُه 

 الدَّابَّة إذا َجَذْبَت ِعنانَها حتى تصيَر ُمْنتَِصبَةَ الرأس. أَْكَمْحتُ  قال : وقال األصمعي :

ة : مَّ  قال ذُو الرُّ

 الرأس  م ْكَمح  و . ..  
 باللِّجام بغير ألف ، وهو أْن تَْجِذبَها إليك ، فتَْضِرَب فاها باللِّجاِم لكياَل تَْجِري.قال : وكبَْحتُها 

 إذا كان كذلك. أُْكِمحووُمْكبح أي شامٌخ. وقد أُْكبح  لُمْكَمح وقال اللِّحياني : إنَّه

َمعَة إذا ما ابيَضَّت وَخَرَج عليها مثُل القُْطن فذلك أْكَمَحت ابن ُشَمْيل : َمُع : األُبَُن في َمخارج العناقيد. َذَكَرهُ  اإلكماحُ  الزَّ ، والزَّ

 عن الطَّائِفي.

 ، والِكيُح : التُّراُب. الَكْيُموحُ  أبو َزْيد :

 : الُمْشِرُف. الَكْيُموحوالِكيُح : التَُّراُب.  ، قال : الَكْيُموحويقال : ِلفاَُلن الِكيُح 

ْمل معروفان. قال ابُن ُمْقبل :: هما َحْباَلن  الَكْوَمحان وقال غيره :  من ِحبال الرَّ

ة الْ  نْي  اَن ريريريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريََ  أانَ  بريريريريريريريريريريَرمريريريريريريريريريريْ

  
و را  ْن َأكريريريريريريريريْ هريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ّ  عريريريريريريريريَ اَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريَ اين قريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريَ

  
 يَْعنُون التُّراب. الَكْوَمح يِصُف سحابا. والعرب تقول : اْحُث في فِيه

 األسنَاِن في الفِم حتى كأنَّ فاهُ قد ضاَق بأسنانِه. وأنشد :: الرجل الُمتراِكُب  الَكْوَمح وقال ابن دريد :

ا ْو ريريريريريريريريَ اه  الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ ش  فريريريريريريريريَ الَ  وامسريريريريريريريريْ ج  الريريريريريريريري ريريريريريريريري   أ هريريريريريريريريْ

  
ا  حريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ َو َأْن يريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ ٌل هريريريريريريريريريريري  ْر   فريريريريريريريريريريريَأهريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريري 

  

 أبواب احلاء واجليم

 ح ج ش
 [.مستعمالت]شحج ، جحش : 
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حيجُ  قال الليث :: شحج  ً  البغلُ  َشَحجَ  ل :: صوت البغِل وبعُض أصوات الِحمار تقو الّشِ يَْشَحُج  ، والغُراب يَْشَحُج َشِحيجا

 ً اج وبنات شاِحجٍ  ، وهو ترِجيعُه الصَّوَت فإذا َمدَّ رأسه قلت : نَعَب. ويقال للبِغال : بنَاتُ  َشَحجانا  ، ويقال للِحمار الوحش : شحَّ

اجو ِمْشَحج  وقال لَبِيد : .َشحَّ
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ق  لريريريريريريريريريريِ ِ ل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اٌج مريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   عريريريريريريريريريريريْ  و َُّمريريريريريريريريريريريَ ِن  ذا يريريريريريريريريريريريريَ  المسريريريريريريريريريريريق الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ة : ُمْستَْشِحَجاتو ُمْستَْشَحَجات وقال غيره : يقال للعربان : مَّ  بفتح الحاء وكسرها. قال ذو الرُّ

او  راِق كريريريريريريريأَنريريريريريريريّ جريريريريريريريا    لريريريريريريفريريريريريريِ حريريريريريريَ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وَّ     وِب نريريريريريري  ِة الريريريريريلريريريريريُّ ابريريريريريريريَ يريريريريريريريَّ يريريريريريريريل  مريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اكريريريريريِ  مريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
 ، والنُّهاُق والنَِّهيُق. الشَِّحيجُ و الشَُّحاجُ  وهو

: من  الَجْحشُ  . األصمعي :ِجَحَشة ، والعدد الِجَحاش : من أوالد الحمار كالُمْهِر من الَخْيل والجميعُ  الَجْحشُ  الليث :: جحش 

ضاع ، فإذا استكمل الَحوْ  ه إلى أن يُْفَطَم من الرَّ يَتَِّخذُها  الَجْحَشةُ  َل فهو تَْولَب. وقال الليث :أوالد الَحِمير من حين تََضعُه أُمُّ

اعي من ُصوفة كالَحْلقة يُلقيها في يده ليَْغِزلها.  الرَّ

اعي يَْغِزُل منها. الَجْحَشةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  : الَحْلقَةُ من الَوبَر تكون في يَِد الرَّ

 جاَحَشه والِجحاُس ، وقد الِجحاشُ  هو : ُمَدافَعَة اإلنسان الشيء عن نفسه وعن غيره. وقال غيره : الِجحاشُ  وقال الليث :

 وْمجاَحَسةً إذا قاتَلَه. ُمجاَحَشةً  وجاَحَسه

هو أن يُِصيبَه « : َجَحش»قال أبو ُعبَيد : قال الكسائي في  ِشقُّه. فُجِحش أنَّه َسقََط من فرس وسلمعليههللاصلىوُرِوي عن النبي 

 .َمْجُحوش فهو ُجِحش يُْجَحشُ  يقال : شيء فَيَْنَسِحج منه جلُده وهو كالَخْدش أو أَْكبَر من ذلك.

ل الشين ِسيناً ، وأنشد :: الِجهاُد ، قال : وتُح الَجْحش وقال ابن الفََرج : قال ابن األعرابي :  وَّ

ِش  حريريريريريريريريريريريريْ راِك اجلريريريريريريريريريريريريَ رَاان يف عريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِش   ور الريريريريريريريريريريريرُّبريريريريريريريريريريريْ الِل األ مريريريريريريريريريريري  و أبجريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي الدواهي العظام.

ً  : الفريد. يقال : نزل فاَُلنٌ  الَجْحيشو  إذا نزل َحِريداً فريدا. َجِحيشا

ّق والنَّاحيةُ ، يقال : نََزل فال الَجِحيشُ  وقال شمر :  قال األعشى : .الَجحيشَ  ن: الّشِ

يريريريريريريريريريريريريش   حريريريريريريريريريريريريِ َل اجلريريريريريريريريريريريريَ يُّ مسريريريريريريريريريريريريَ َزل اَّريريريريريريريريريريريريَ   ذا نريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورا  يريريريريريريريريريري  ِو ّ  غريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ ا  مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
 في الوجه وال في البدن ، وأنشد : الَجْحشُ  إذا أُصيب ِشقُّه ُمْشتَقّاً من هذا. قال : وال يكون َمْجُحوشا قال : ويكون الرجل

يريريريريريريريش   حريريريريريريريِ لريريريريريريريْ   اجلريريريريريريريَ َرى و جلريريريريريريريارتريريريريريريريلريريريريريريريا اجلريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريري 

  
ِ يريريريريريريريريريريريريق    ا مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا أٌ  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  جلريريريريريريريريريريريرياَرتريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال اآلخر :

ه  الريريريريريريريِ ه عريريريرين مشريريريريريريريَ لريريريريريريريَ عريريريريْ ى نريريريريريَ ف  أَلريريريريْ ريريريريَ يريريريريْ   ذا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َل َّمريريريريريريرياو َجِحيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    ا  م  لَّى اللريريريريريريرياَر مَس ريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي جانباً بعيداً. َجِحيشا قال :

 ح ج ض
 [.حضج]استعمل من وجوهه : 

 الرجل إذا َضَرَب بنفسه األرَض ، ويقال ذلك إذا اتََّسع بَْطنُه ، فإذا فعلَت أنت به ذلك قلَت : اْنَحَضجَ  قال الليث :: حضج 

كعتين بعد العصر :  حضجتُه ا أنا فال أَدعُهما ، »كأنّك أدخلت عليه ما كاد يَْنَشقُّ منه. وُرِوي عن أبي الّدْرداِء أَنّه قال في الرَّ أَمَّ

. ومنه قيل للّرجل إذا اتََّسع ينحضج قال أبو ُعبَيد : قوله : أن «يَْنَحِضج فَْليَْنَحضج فمن شاء أَنْ   يعني أن يَْنقَدَّ من الغَْيظ ويَْنَشقَّ
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ج ب ل ه وتريَفتََّق : ق  َرب بلفسريريريريه األرَ. ، فإذا فعله به أنَه ذلك ، قله : .احْنَضريريريريَ  وي ال ذلك أيضريريريريا   ذا ضريريريريَ
 : َيْضَ جع . يريْلَحِضج   وقال ابن مشيل : .مَسَضْجت ه

 به األرَض ، أي َضَرْبُت به األرض. وقال ُمزاحم : فَحَضْجتُ  أبو ُعبيد عن األصمعي : أخذتُه

ه  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ ر مسريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْو   مشريريريريريريريريريريََّ

  
اج قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريري  ْ و   ه بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  احْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريري 

  
 واسعَةُ البَْطن. : ِمْحضاج الَحاِلبان : ِعْرقان يُكونان من الَخْصرين يعني بعد انتِفاح وِسَمن. وامرأة

ين  الِحْضجُ  قال أبو ُعبَْيد عن األصمعي : .َحْضجو ِحْضج يقال : : الماء القليل. الَحضيجُ  وقال الليث : : الماُء الذي فيه الّطِ

 يَتََمطَُّط. قال : وأخبَرني أبو َمْهِدّي قال : سمعت ِهْميان بن قُحافة ينشده :

   فأْسأَرْ  يف اَّو. مِسْضجا  مساِضجا 
 وقال أبو َعْمرو في قول ُرْؤبة :

   يف ِذي ع باب  ما ء األمسَضاِج  
 الوادي : ناِحيَتُه. ِحْضجُ  : الِحياُض ويقال : األحضاجُ  قال :

 : الحائُِد عن السبيل. الُمْحَضجُ وإذا عدا  َحَضجَ  :وقال أبو سعيد 

اء قال : الِمْحَضُب  ك به النار. الِمْحضجوَسلََمةُ عن الفرَّ  والِمْسعَر : ما يُحرَّ

 الناَر وَحضْبتها. َحَضْجتُ  يقال :

 .اْنحضاجا عنه أداتُه اْنحَضَجتوالبِعيُر بِحْمله  َحَضجَ  أبو زْيد :

اء :َسلََمةُ عن  ْقته.  َحَضجتُ  الفرَّ ا  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أنَّ بَْغلَةَ النبّيِ وفالناً ومغَثْتُه ومثَْمثْتُه وبْرَطْلته كله بمعنى َغرَّ لمَّ

اس ، أي اْنبسَطت ، قاله ابن األعرابي فيما َروى عنه أبو العبَّ فاْنحضَجت  تناول الحصى ليَْرِمي به يوم ُحنَْين فَِهَمت ما أراد

 وأنشد :

ه و  ْه بريريريريريريريريريريه أّ مريريريريريريريريريري  ه  مسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريري  قريريريريريريريرياد بريريريريريريريريعريريريريريريريريْ   قريريريريريريريريالِئصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارا 

  
ٌِّت : فقير.  اْنبسَطت أيامه في الفقِّر فأغناه هللا وصار ذا مال. : قال : َحَضَجت قال : ُمقَت

 ح ج ص
 أهملت وجوهه.

 ح ج س
 استعمل من وجوهه : سحج ، سجح ، جحس.

 وهو تسريٌح لَيّن على فْروة الرأس. َسْحجا رأسي بالُمْشط َسحْجتُ  قال الليث :: سحج 

 .َسحجٌ  أي يقِشر منه شيئاً قليالً كما يُصيُب الحافَِر قبل الَوَجى فيَْسحُجه : أن يُِصيب الشيُء الشيءَ  السَّْحجُ وقال : 

 ِجلُده من شيء مرَّ به إذا تَقشَّر الجلُد األعلى. اْنسحجو

 .ِمسحاجٌ و ِمْسحجٌ  ي جْري الدَّواّب : دون الشَِّديد. يقال : حمارٌ ف السَّْحجُ وقال : 

 وقال النابِغة :
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رَّ هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َر ٌع  ٌة أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َر عريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ون   لريريريريريريريريري  ذْع ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريرياٌج  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذاِ  اجلريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريِ

  
 أي يُْسرع. وقال يسَحجُ  وقال غيره : َمرَّ 
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 م زَامِسم :
ٌر وقريريريريريريريري  أتريريريريريريريريى  يِّ دهريريريريريريريريْ فريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أثريريريريريريريرير اجلريريريريريريريري 

  
ع    ج  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت أْربريريريريريريَ حريريريريريريَ  لريريريريريريريه مريريريريريريلريريريريريريريذ و َّ َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الَكْدُم وأنشد : التَّْسِحيج وقال الليث :

   ِقْلوا  ترى بِليِته م سحَّبا  
ً  قلت : كأنه أراد تََرى بِليتِه ً  فجعل تَْسحيجا جا جُ ومصدراً.  ُمَسحَّ  الجلد. َسَحج : الُمعضَُّض وهو من الُمسحَّ

وقال أبو ُعبيد : من أمثاِلهم في العْفو عند « فأْسِجحْ  ملْكتَ »ومنه المثل السائر  : ُحسن العَْفو. اإلسجاح قال الليث :: سجح 

يوم الجمل حين َظَهر على الناس فَدنَا من  عنهماهللارضييُْروى عن عائشة أنها قالته ِلعِلّي  قال : هذا« فأْسِجح َملْكت»القدرة : 

 أْي ظِفْرت فأْحِسن ، فجهَّزها عند ذلك بأْحسن اْلِجهاِز إلى المدينة. فأسِجح ملْكت َهْوَدِجها ، ثم َكلَّمها بكالم ، فأجابتْه :

 ، وأنشد : أْسَجح  الخّدِ ، والنَّعتليِّنُ  (1)[الَسَجحُ ]: الَخْلق الُمعتَِدل الَحَسُن : وقال الليث :  األْسجحُ  وقال أبو ُعبيد :

 َ    كِمر أب الَغرِيبة أْسَجح  و   
 ً ً  قال : ويقال : َمشى فالٌن مْشيا ً و سجيحا  . وأْنَشَد :ُسُجحا

ج حريريريا   يريريرية  سريريريريريريريريريريريريريري   َذر وا التَّخريريرياجى وامةريريريريريريريريريريريريريريوا ِمةريريريريريريريريريريريريريريْ

  
و َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   وتريريريريريريريريريْذكريريريريريريريريريتِ     نَّ الريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريرياَل أ ولريريريريريريريريري 

  
 كاألَْزِد واألَْسد. ُمْسِجح وُربما قالوا ُمْزِجح في وَسَجعَت قال :الَحمامة  َسَجَحتِ  الليث :

 واحدة وِغراٍر واحد أي على قَْدٍر واحد. َسِجيَحة األصمعّي : بَنَى القوُم ُدوَرهم على

 ِريق أي عن َسنَنِه.الطَّ  ُسْجحِ  : السَِّجيَّةُ والطَّبيعَةُ ، قاله أبو زيد. قال : ويقال : خّل عن السَِّجيَحة وقال أبو ُعبيد :

 .َسجاح كانت في تَِميم اْمَرأَةٌ َكذَّابة أَيَّاَم ُمَسْيِلَمة الْمتَنَبِّىء فَتَنَبَّْت هي واْسُمهاو

َجتْه. خطبَها.ـ  لعنه هللاـ  بَلَغَني أنَّ ُمَسْيِلمةو  فتزوَّ

 لّرأْي فََرِكبه.رأيِه وهو ما اختاره لنفسه من ا َسِجيَحة وقال أبو زيد : يقال : َرِكَب فالن

ْحتُ وله بشيء من الكالم ، وَسَرْحُت  َسَجْحت يقال :« : النَّواِدرِ »وفي  ْحُت ، وَسنَْحُت ، وَسنَّْحُت ، إذا كان كالٌم فيه  َسجَّ ، وَسرَّ

 تَْعِريض بمعنى من الَمعَانِي.

يت :: جحس  ّكِ  وجاَحَشه إذا قاتَلَه ، وأنشد : جاَحَسه قال ابن الّسِ

ي  ى لريريريريريريريَك مريريريريريريريا أ قريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْو عريريريريريريرياش قريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريَ

  
حريريريريريريريرياِس و   ْوُ الريريريريريريريريَوغريريريريريريريريى اجلريريريريريريريريِ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب يف يريريريريريريريريريَ

  

 ح ج ز
 استعمل من وجوهه : حجز ، جزح.

َوَجَعَل َبنْيَ ). قال هللا جّل وعّز : الحاِجزُ  : االسم وكذلك الِحجازُ وبين ُمقَاتِلَْين ،  تَْحِجزَ  : أن الَحْجزُ  قال الليث :: حجز 
 بين ماء ِمْلحٍ وماء عذب ِحَجازاً  أي [61النَّمل : ] (اْلَبْحَرْيِن حاِجزاً 

__________________ 
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 (.70/  3)« العني»( ُّ دأب من 1)
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أُ وبني  اََّجاُّ  مِسجاُّا   ق  َرأب  هللا ، قال : و  ِّي اَّجاُّ ال خَيْتل ان ، وذلك ل بني الَغْور والةريريريريريريريريريريريريريريريّ ، ألنه َفصريريريريريريريريريريريريريريريَ
كَّيه : مَسجَز  ألّن اَِّرارَ  اََِّجاُّ  مِسَجاُّا     ِّي الباِدية. قله : ما ارتفع  بيله وبني عالَِية ََنْ . وقال ابن السريريريريريريريريريريريريريِّ

ة فهو َنريريري  ، قريريريال : والرُّمريريرية : واد  مْعل ُو ، قريريريال : وهو َنريريريَْ     ثَلريريرياَ  ذاِ  ِعْرق ، قريريريال : ومريريريا  عن ب ن الرُّمريريريَّ
ْوران وعامَّة َلْيم    امل يلة ، فما امستاُّ يف ذلك الةريريق كله امْستريَزَمه به اَّرَار مسرَّأب  ريريَ . قال مِسَجاُّ ملاُِّل ب  سريري 

لِذرِّي عن  اَّجاُّ : وَطَرف هِتامة من ِقَبل
 
: َم ارِج الَعرْج ، وأوهلا من ِقَبل ََنْ  َم ارج ذا   ِعْرق. وأ ربين امل

 وأنة  : اَّجاُّ َلْج  فذلكالصَّي اوّي عن الّرِ ِ ّي عن األصمعي قال :  ذا َعرَضه لك اَِّرار  ب
 فريرُّوا  َّجاُِّ ليري ْعِجز وين و   

 الِحراَر. بالحجاز أراد

 ً  ، ومنه قَْولُه : ِحجاز ويقال للِجباِل أيضا

 حَنْن أ اَنٌس ال مِسجاُّ أبرضلا و   
يَّا ثم يَزى بينهم حجزت وقال أبو ُعبيد : كانت بين القوم ِرّمِ  قال : المحاجزة يريدون كان بينهم رمي ثم صاروا إلى .ِحّجِ

يَزىو : المسالمة ، والمناجزة :  المحاجزةوقال : « فقبل الُمناجزة الُمَحاجزة إن أرْدت»بين اثنين. ومن أمثالهم  الَحْجزِ  من الِحّجِ

 القتال.

 : َحْبل يُلقى للبعير من قِبَل رجليه ثم يُناُخ عليه يَُشدُّ به ُرسغا رجليه إلى ِحْقَوْيه وَعُجِزه. الِحجاز الليث :

وهو أن يُنِيخه ثم يَُشدَّ حبالً في أصل ُخفّْيه جميعاً من ِرْجليه ثم يرفع  أْحِجُزه َحْجزاً  البعير َحَجْزت أبو ُعبيد عن األصمعي :

ة :الحبل من تحته حتى يَُشده على  مَّ  ِحْقَوْيه وذلك إذا أراد أن يرتفع ُخفّه ، وقال ذو الرُّ

وُّ  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريافريريريريريريريريريذأب   جريريريريريريريريري  ّن مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريَْ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريري 

  
َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   و   ه خمريريريريريريريريريري ْ يريريريريريريريريريريْ اَل َرْوقريريريريريريريريريريريَ ظ  وكريريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريَ

  
ُشدُّ به : الذي قد َشدَّ وَسطه. قال : وقال أبو مالك : يقال لكّلِ شيء يَ  الُمْحتَِجزُ  وقال شمر : مثله أو نحوه. الَحْجز األموي : في

 بالثوب : أن يُْدِرجه اإلنسان فيَُشدُّ به وسطه ، ومنه أُِخَذتْ  االْحتِجازُ  قال : وقال اإلياِدي ِحجاز الرُجل وسطه ليشمر ثيابه

ال : إن الكالم ال الُحْجَزة حَّ ْبل على الِعْكم ثم . أن يُْدرج الحَ الَحْجزُ  العَباء. وقالت : يُْحَجزُ  في الِعْكم كما يُْحَجز ، وقالت أُمُّ الرَّ

 .الِحجازُ  يَُشدُّ. والَحْبل هو

 .ُحُجَزات : حيث يُثْنَى َطَرُف اإلزار في لَْوِث اإلزار ، وجمعه الُحْجَزةُ  وقال الليث :

 أيضاً : فَصُل ما بين فَِخذه والفَِخذ األخرى من عشيرته ، وقال رؤبة : ُحْجُزهوالرجل : َمْنبتُه وأْصلُه ،  ُحْجزوقال : 

َتَمى     لريْ
 اَّ ْجز و فاْمَ   كرمَي امل

 بهم ، ورواه ابن األعرابي : يَْحتَِجز : العشيرة الُحْجز : األَْصل والنَّاحية ، وقال غيره : الُحْجز وقال أبو عمر :

ْلتَمى 
 
 اَّ ْجِز و   َكِرمي امل

 أراد أنَّه عفيف طاهر ، كقول النَّابغة :

 مس ج زَاهتم    رِقَاق  اللِّعال طَيِّ  
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 يريد أنهم أَِعفّاء عن الفجور.

 .الحجاز إذا أَتَوا احتََجزواوالقوم  انحجز ابن السكيت :

نَُج واحد. الَحَجزُ  وقال ابن بُُزْرج :  والزَّ

ُجل ومصارينُه من الظَّمأ ، فال يستطيع أن يُْكثِر الشُّْرب و َحِجزَ  يقال :  ال الطُّْعم.وزِنَج وهو أن تَقَبََّض أَْمعَاُء الرَّ

  له أي أَْعَطْيتُه. َجزْحت العَِطيَّة يقال : : الَجْزحُ  أبو عبيد عن أبي عْمرو :: جزح 

 وأنشد أبو عمرو البن ُمْقبل :

رِفريريريريريريريريريريريريْ ه و  ود بريريريريريريريريريريريريِ نَّ الريريريريريريريريريريريريرَّفريريريريريريريريريريريري    يّنِ  َذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريرين اتلريريريريريريريريري  املريريريريريريريريرياِل جريريريريريريريريرياُّ     تريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريْ  

 ملريريريريريريريريري

  
 َماِلي قِطعةً.أي قاطٌع أي أَْقَطع له ِمْن  جازحٌ  وقال بعضهم :

 ح ج ط
. ِجِطحْ  قال الليث : تقول العرب للعنز إذا استْصعَبَت على حاِلبها :: جطح  ي فتَِقرُّ  أي ِقّرِ

 ح ج د
 حدج ، جدح ، جحد ، دحج : مستعملة.

 إذا جامع. َدَحج أهمله الليث : وقال أبو عمرو :: دحج 

 : ِضدُّ اإلقراِر كاإلنكار والمعرفة. الُجحود قال الليث :: جحد 

يق والشُّّحِ. يقال : الَجَحدوقال :   : قَليُل الَخْير. َجِحد رجل من الّضِ

يُق في المعيشة. يقال : الُجْحدو الَجْحد وقال الفراء :  الُجْحد إذا ضاَق واشتدَّ. وأنشدني بعُض العَرب في َجَحداً  َعْيُشهم َجِحد : الّضِ

: 

را   ِن مريريريريريريريريائريريريريريريريريِ َ يريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ ْه أ ُُّ اَّريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ ْن بريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريري ريريريريريريريريِ

  
حريريريريريريريْ   ؤس  وال جريريريريري  ْه يف غريريريريريت بريريريريري  يريريريريريريريَ لريريريريريِ  لريريريريري ريريريريريريري  غريريريريريَ

  
 إذا أْنفََض وَذَهب َمالُه. وأنشد : َجَحدوالرجل  أَْجحد أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

ذ ْق و   بريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء مريريريريرين أهريريريريريريريل املريريريريريريري يريريريريريلريريريريريريرية مل تريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريِ ِق يريريريريريريبريريريريريري  َة جمريريريريريري ْ ولريريريريريريريَ ع محريريريريريريَ  بريريريريريريَ تريريريريريريريْ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ومل تريريريريريريريَ

  
  وهو الغليُظ القصيُر. ِجحاد والجميع َجْحَدة ، واألُنثى َجْحد أبو ُعبَيد : فرس

  : قِْربَةٌ ُمِلئت لَبَناً أو غرارة ُمِلئَت تمراً أو ِحْنَطةً. وأنشد : الُجحاِديَّة وقال شمر :

ّ هريريريريريريريريريريريرياو  اَلأَب متريريريريريريريريريريريريِ  َرى أّن الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة   اديريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريحريريريريريريريريريا   الريريريريريريريريريرَّواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم و جريريريريريريريريري 

  
 وقد َمّر تفسير البيت في ُمْعتَّلِ العَْيِن.

يخ والَحْنظل ما دام  الَحَدج الليث :: حدج   .َحَدَجة َرْطباً ، والواحدة: َحْمُل البِّطِ

 لغة فيه. الُحْدجوقال : ويقال : ذلك لَحَسك القُْطب ما دام َرْطباً ، 

الشََّجَرة قال : ونْحَو ذلك قال أبُو  أْحَدَجت ، وقد َحَدَجة ، واحدها الَحَدجُ  أبو ُعبيد عن األصمعي : إذا اْشتَدَّ اْلَحْنَظُل وَصلُب فهو

 األعرابي.الَوِليد 
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 : ِشدَّة النََّظر بَْعَد َرْوَعة وفَْزَعة. التَّْحديج الليث :

ِث القَْوَم َما»ُروي عن ابن مسعود أَنَّه قال : و  .«بأَْبَصارهم َحَدُجوك َحّدِ

 ألم»ى في الِمْعراج حديٌث يُروَ  قال ومنه بِبَصره إذا أحد النَظر إليه. حَدَجني يقال : قال أبو ُعبيد : يعني ما أحدُّوا النظر إليك.
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 وقال أبو اللجم : .«ببصره فإمنا يَليت ر    املِْعراج من مس ْسله حَيِْ ج تريَرْوا    َميِِّتكم مسني
يريريريريريريريريريوٌن كريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا عريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريرين حبريريريريريريريريرياِدِج   ْرفريريريريريريريريري  ا مريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريون املريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريري 

  
ثهم ما داموا يَشتُهون حديثك ويَرُمونك بأَبَصاِرهم. فإذا يريد أنها ساِجيَةُ الطَّْرف. قال : والذي يُراُد من الحديث  أنَّه يقول : حّدِ

 قلت : وهذا يَدلُّ على أنَّ الحديث يكوُن في النََّظر بال َرْوعٍ وال فََزع. َرأيتَُهم َملُّوا فََدعُهم.

ً  البعيرَ  َحدجوَ ْيه َوَرَماه به ، قال : بَذْنب َغْيره َحَملَه َعلَ  َحَدَجه يقال : بَسْهم إذا رماه به. َحَدَجه ابن السكيت : إذا َشدَّ عليه  َحْدجا

ً  ببصره إذا رماه به َحَدَجهوأَداته.  ً  باْلعَصا َحَدَجه وقال ابن الفََرج : َحْدجا  وَحبََجه بها َحْبجاً إذا َضَربُه بها. َحْدجا

ً  النَّاقَةَ  َحَدْجتُ و ألعراب ، قال :: مركب ليس ِبَرْحٍل وال َهْوَدج يركبه نساُء ا اْلِحْدجُ  وقال الليث :  ُحُدوجٌ  ، والجمع أَْحِدُجها َحْدجا

 .أَْحَداجٌ و

البعير حتى يكُمل فيه  يُْحَدجُ  ، قال : وال الِحَداَجةُ  وقال شمر : سمعت أعرابياً يقول : أُنظر إلى هذا البعير الغُْرنُوِق الذي عليهِ 

 األداةُ وهي البِدادان والبِطاُن والَحقَُب.

ي مخالي القَتَب  الِحَداَجِة َحدائجُ  ، وجمع ِحَداَجتَه البعيَر. إذا شددَت عليه َحَدْجتُ  قلت : وسمعُت العرَب تقوُل : ، والعرُب تسّمِ

ةً فهي حينئذٍ  ْت وأُِسَرْت وُشدَّْت إلى أَْقتَابها َمْحُشوَّ ى الَهْوَدُج المشدود فوق القَتَب حتى  ِحَداَجة أَبِدَّةٌ واِحُدها بَِداٌد ، فإذا ُضمَّ ويَُسمَّ

ً  يَُشدُّ َعلَى البعير َشّداً واحداً بجميع أَداته  بعيَرك ، أي ُشدَّ عليه قَتَبَهُ بأَداته. أَْحِدج ويقال : .ُحدوج وجمعه ِحْدجا

. قلت ِحداجةٌ و ِحْدجٌ  راكب النساء ، واحدها: م الَحَدائجُ و األَْحداجُ و الُحدوجُ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم البن السكيت قال :

ق ابُن السكيت : بين  وبينهما فرق عند العرب كما بينته لك. الِحداَجةو الِحْدج والصواب : ما فسَّْرتُه لك ولم يُفَّرِ

إْلَزْمها رماها هللا براكب وقال ابن السكيت : سمعت أبا صاعد الكالبي يقول : قال رجل من العرب لصاحبِه في أَتاٍن َشُروٍد : 

 أداة القَتَب. بالِحداجة بعيد الحاجة ، أراد اْلِحداَجة قليل

ةً هاهنا ثم»وُروي عن عمر أنهُ قال :   الَحْدجُ وههنا يعني إلى الغزو. قال  أْحدج قال أبو ُعبَيد : .«هاهنا حتى تْفنَى اْحِدجْ  َحجَّ

ً  ألحمالا َحَدْجتُ  َشدُّ األْحَماِل وتوسيقها يقال :  وأنشد قول األعشى : أَْحَداجٌ و ُحُدوجٌ  وجمعها ِحْدج والواحد منها أَْحِدُجها َحْدجا

اء مريريريريريريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَ ْل لريريريريريريريريريريريريريِ  َأاَل قريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َ ج  َأمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نْيِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وهو القَتَب بأداته على البعير  الِحَداَجةَ  ُشدَّ ههنا أي  أْحِدج أجمالُها أي يَُشدُّ عليها قلت : معنى قول عمر : ثم تُْحَدجُ  قال : ويُْروى

 للغزو. والرواية الصحيحة
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َ ج   بكسريريريرير اَّاء  اَِّْ ج   األمحاِل  ع  توسريريريريي ها فغت معروف عل  العرب وهو غل . وأما مَسْ ج   َأمحاهل ا وأما   
 ، فهو مرَك  من مراك  اللساء حنو اهلودج واحملفَّة  ومله  البيه السائر :

رَّ  َواه  هلريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريا وَأغريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريْ ْومريريريريريريريريريريريريريَ   يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   ْ ج   ريريريريريريريريريريريريريريريََ ٌز حبريريريريريريريريريريريريريريريِِ لريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْه عريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريَ  ركريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال اآلخر :

ْ ج َربَّ  ّي حبريريريريريريريريريريريريريريريِِ غريريريريريريريريريريريريريريريِ َر الريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وا  لريريريريريريريريريريريريريُّ  هتريريريريريريريريريريريريريا  ذا مريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياس  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشدني ابن األعرابي : ببيع سوء إذا فعلَت ذلك به. قال : َحَدْجتُهُ  شمر عن أبي عمرو الشيباني : يقال :

َرأب   كريريريريريْ ه  ابريريريريرين  ريريريريريريري وج بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريني بريريريريريَ َ جريريريريريريريْ  مسريريريريريريريَ

  
اله  ضريريريريريريريريريريريريريريريريجَّ مريرين الريريِوقريرير  َوْ  رِجريريْ ا اسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريَ  فريريلريريمريريريريريريريَّ

  
ببيع َسْوء ومتاع َسْوء إذا ألزمته بيعاً غبنتَه فيه.  َحَدْجتُه قال : وهذا شعر امرأة تزوجها رجل َعلَى ستِّين بْكرة. وقال غيره.

 ومنهُ قول الشاعر :

ْر ق  مريريريريرين  جُّ ابريريريريرين   ريريريريريِ عريريريريريِ  الريريريريريبريريريريرييريريريريريع بريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريايريريريريريَ

  
ْر ء انُِّع   ه  ابريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريرير ق  جبريريريريريريريريريريَ َ جريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريَ

  
 حين ألزمه بَْيعاً ال يقَاُل منهُ. ِحداجته قلت : جعله كبعير ُشدَّ عليهِ 

ون بطيخاً عندهم أخضَر مثل ما يكون عندنا أيام التِّيرَماه   .الَحَدج بالبصرة (1)وقال ابن ُشَميل : أهل اليمامِة يُسمُّ

يِه اللَّْقلَق أَبَا الَحَدَجةُ وقال.   .ُحَديجٍ  أيضاً. طائر شبيه بالقَطا وأهل العراق يسمون هذا الطائر الذي نَُسّمِ

 حتى يختَِلط. باْلِمْجَدح السويَق في اللبن ونحوه إَِذا خاضه َجَدحَ  الليث :: جدح 

في أَْمر السَّماء يقال : تردُُّد َريِّق الماء في السحاب. يقال  اْلِمْجَدحوَ قال :  : َخَشبَة في َرأْسها خشبتان ُمعتَِرضتان. اْلِمْجَدحوقال : 

روي عن ُعَمَر أنه خرج إلى االْستِْسقَاء فصعد اْلِمنبر فلم يزد على االستغفار حتى نزل ، فقيل له و. َمَجاديَحها : أرسلت السماء

وهو نَْجم من  ِمْجدح واحدها اْلَمَجاديحُ  أَبُو ُعبَْيد : قال أَبُو عْمرو :قال  السَّماء. بمجاديح : إنك لم تْستَْسِق ، فقال : لقد استسقَْيتُ 

م ، وأنشدنا : اْلُمْجَدحُ  النُُّجوم كانت العرب تزعم أنه يُْمَطر به كقولهم في األَْنَواء ، وقال األَُمِوّي : هو  أيضاً بالضَّ

لريريريريريريريريريوو  مريريريريريريريريري  ن   لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريري   َأطريريريريريريريريريْ

  
     َ جريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريِ َق الريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريَ  ك مسريريريريريريريريريريريريىت  ذا  ريريريريريريريريريريريريَ

  
ُل قول هللا جّل وعّز :  اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغفَّارًا )قال : والذي يُراد من الحديث أنه جعل االستغفار استْسقَاء ، يتَأَوَّ

األنواء والتكذيَب بها ، ألنه جعل وأراد ُعَمُر إبطال  [11،  10 نوح :] ((11( يُ ْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارًا )10)

واألنواء التي كانوا يْستَْسقُون بِها. وأَخبرني الُمْنذرّي عن ثعلب عن ابن األْعرابي  اْلَمَجاديحَ  االستغفار هو الذي يُْستَْسقَى به ال

 لِمْجَدُح ا وقال َشِمر : الدَّبَران يقال له : نَْجم صغير بين الدَّبَران والثُّريَّا. الِمْجَدحُ  قال :

__________________ 
 من السلة الةمسية. (نيسان)( هو الةهر الرابع من الةهور الفارسية ، وهو امل ابل لةهر  بريل 1)
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 هي ثالثة َكواِك  كأَنا وي ال : .املِْجَ مَسني ن عو َجلامَسي اجلَْوُّاء والتَّا  والتَّابع ، قال : وقال بعضريريريريريريريريريريريريريريهم :
 ب لوِعها اََّْرُّ ، ومله قول الرَّاجز :يري ْعترب  جِمْ  

َ    َأيَّ لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريح  جريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ح   لريريريريريريريريريريريريْ اء الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوذ مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه جبريريريريريريريريريريريريَ

  
 أَنَّها تََردُُّد َريِِّق الماء في السحاب فباطل ، والعرب ال تعرفه. المجاديح قلت : وأما ما قاله الليث في تفسير

 الجاهلية : كان أحدهم يَْعِمد إلى الناقة فتُْقَصد له ، ويأْخذ َدَمها في إناء فيشربه. : من أطعمة أهل الَمْجدوح وقال ابن دريد :

 ج ح ظ
 أهملت وجوهه إال : َجَحَظ.

 .جاحظة : حدقتا العَين إذا كانتا خارجتين ، وقال : عين الَجحاظان قال الليث :: جحظ 

َها من الِحجاج. الُجحوظ وقال غيره :  : خروُج الُمْقلَة ونُتُوُّ

إليه عمله يراد به أَنَّ عمله نظر في  َجَحظَ  إليك أَثر يدك ، يْعنون به ألُِريَنَّك سوء أثر يَِدك ، ويقال : ألَْجَحَظنَ  والعرب تقول :

 العينين إذا كانت َحَدقَتَاه خارَجتَْين. جاِحظُ  وجهه فََذكَّره ُسوَء صنيعه. ويقال : رجل

 ح ج ذ
 أهمل الليث هذا الباب كلّه ، وقد استعِمل منه : َذَحَج.

ةَ واألشعَر. وأمهما  أخبرني الُمْنِذري عن أبي العَبّاس عن ابن األعرابي أنه قال : َولَدَ : ذحج  ةَ بن يَْشُجب ُمرَّ أَُدُد بن زيد بن ُمرَّ

، ثم هلك أَُدُد َدلَّةُ بنت ذي َمْنِجَشان الِحْميَري فهلكت فخلف على أُْختها ُمِدلَّة بنت ذي َمْنِجَشان فولدت مالكاً وطيِّئاً واسمه َجْلَهَمة 

ي مالك وطيِءٌ  أْذَحَجت يل :فلن تتزوج ُمِدلَّةُ وأقامت على ولديها مالك وَطيء ، فق ً  على ولِديها أي أقامت ، فُسّمِ  .َمْذِحجا

وا َمْذِحجٌ  وقال غيره : ً  : أَكمة ولدتُْهما عندها فُسمُّ  .َمْذحجا

تْه. َذَحَجتْهوَوَسَحَجه بمعنى واحد ، قال :  َذَحَجه وقال ابن ُدَريد :  الريح أي جرَّ

 [ح ج ث]
  أُهِملت وجوهه ، وقد قال بعضهم :

 إذا جره جّراً شديداً. ثََحَجهوَسَحَجه :  [ثحج]

 ح ج ر
 [.مستعمالت] حجر ، حرج ، جرح ، جحر ، رجح :

، ولكن يجوز االستِْحسان  أحجار وما أشبهه يُْجَمع على الحجر وليس بقياس ، ألن الِحجارة وَجْمعُهُ  الَحَجر قال الليث :: حجر 

 في العربيَّة كما أنه يجوز في الِفْقه وتَْرُك القياس له : كما قال األْعَشى يمدح قوماً :

ي مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وال  ال انِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ارَه    أَيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّْ  ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اْلَهْيثَم أنه قال : العرب تدخل الهاء في كل جمع قال : ومثله الِمهارة والبكارة لجمع المهر والبَكر ، وأخبرني اْلُمْنِذرّي عن أبي 

نَحُر على فِعَاٍل أو فُعُول ، وإنما زادوا هذه الهاء فيها ، ألنه إذا ُسِكت عليه اجتمع فيه عند السَّْكِت ساكنان ، أحدهما األلف التي ت

 آخر حرف في فِعال ، والثاني آِخر
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ك و   عليه ، ف الوا : عيتاُ وِعيتَ  سريريريريريريريريريريريْ
َ
اَمه  ونِ اٌد ونَِ اَدأب ، وقالوا : ِفَحاَلة ومِسَباَلة وِذَكارأٌب وذ كوَرأٌب وف ح وَلٌة ِفعال امل

بريََّهه  السريريريتحسريريريان يف الف ه  ومح  وَلٌة ، قله  : وهذا هو الِعّلة  اليت َعلََّلها اللحويون ، فَأّما االسريريريتحسريريريان الذي  ريريريَ
 فإنه َ طل.

حين  عنههللارضييُْرَوى عن األْحنَِف بن قيس أنه قال لعلي وِهيَة من الرجال ، األرض إذا ُرِمي بِدا بحجر ويقال : ُرِمي فالنٌ 

ى ُمعاِويَةُ أحَد الحكمين عمرو بن العاص : إنك قد ُرِميت  األرض فاجعل معه ابن عباس فإنه ال يَْعِقد ُعْقَدةً إال َحلَّها. بحجر َسمَّ

 يلي الَمثْعََب من البيت.مما  ُحْجرة : َحِطيم مكة كأنه الِحْجر وقال الليث :

 : موضع ثمود الذي كانوا ينزلونه. ِحْجرٌ وقال : 

 بفتح الحاء. حْجر قال : وقََصبَةُ اليمامة :

 : اللُّبُّ والعَْقل. الِحْجرُ وقال : 

ِحْجراً  رام فيقول :لغتان وهو الَحرام ، قال : وكان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل يخافُه في الشهر الح الُحْجرُ و الِحْجرُ وقال : 

م عليك في هذا الشهر فال يَْنَداهُ منه شر ، قال : فإذا كان يوم القيامة َرأَى المشركون المالئكة فقالوا : َمْحُجوراً   أي حراٌم ُمَحرَّ

 ، وظنوا أن ذلك ينفعهم عندهم كفعلهم في الدنيا وأنشد : ِحْجراً َمْحُجوراً 

ْه  فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ْوان أبَْرمسريريريريريريريرياُ  هلريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريىت َدعريريريريريريريريَ

  
م ِ يّنِ حبريريريريريريريريريريريريرياو   لريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريري  ورقريريريريريريريريريريريريريال قريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريري 

  
 يعني بمعاٍذ.

 عني ، قال : وعلى قياسه العاثُوُر وهو الَمتْلَُف. يَْحُجُركويقال : أنا ُمْستَْمِسك بما يعيذني منك 

إنه من قول المشركين للمالئكة  [22 الفُرقان :] (َويَ ُقوُلوَن ِحْجرًا ََمُْجوراً )قلت : أما ما قاله الليث في تفسير قوله جّل وعّز : 

مة ، فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن عباس وأصحابه فَسَّروه على غير ما فَسََّرهُ الليث ، قال ابن عباس : هذا يوم القيا

 عليكم البشرى فال تُبَشَّرون بخير. ُحِجَرتْ  أي ِحْجراً َمْحُجوراً  ُكلّه من قول المالئكة ، قالوا للمشركين :

تَم الكالم ، قال الحسن : هذا من  .. (َويَ ُقوُلوَن ِحْجراً )سمعُت أبا َحاتٍِم يقول في قوله :  اليَِزيِدّيِ قال :وأَْخبَرني الُمْنِذريُّ عن 

هللا ذلك عليهم  فحجر عليهم أن يُعَاذُوا وأن يُجاُروا كما كانوا يُعَاذُون في الدنيا ويُجاُرون ، َمْحُجوراً  قول المجرمين ، فقال هللا :

 يوم القيامة.

ل  بلغَني أَنَّ ابن عباس قال : هذا كله من قول المالئكة قال أْحَمد اللُّْؤلُؤّي :وال أبو حاتم : ق ، قلت : وهذا أَْشبَهُ بِنْظم القُرآن الُمنَزَّ

كالماً واحداً ال َكاَلَمْين مع إضمار كالم ال دليل عليه ، وروى َسلََمة  (ِحْجرًا ََمُْجوراً )بِِلَسان العرب ، وأَْحَرى أَن يكون قولُه : 

ماً كما تقول : (ِحْجرًا ََمُْجوراً )عن الفّراء في قوله   الرجل على أَْهله. َحَجروالتاِجُر على غالمه ،  َحَجر أي َحَراماً ُمَحرَّ

 بَضّمِ الحاء ، والمعنى وتقول (ُحْجرا َمْحُجوراً )، وقرئت  (َويَ ُقوُلوَن ِحْجرًا ََمُْجوراً )وقال أبو إسحاق في قوله : 
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 أي مَسرَاما    َرَّما  عليهم البةرى. مِسْجرا  َ ْج ورا   املالئكة :
 َحْجرُ  عليه ، وكذلك َحَجْرت عليه أي منعتَه من أن يوَصَل إليه وكل ما َمنَْعَت منه فقد َحَجْرتَ  في اللُّغة ما الِحْجرِ  قال : وأْصلُ 

ُطوا عليه. الُحْجرة الحكام على األَْيتَام َمْنعُهم. وكذلك  التي يَْنِزلُها الناس وهو ما َحوَّ

يت : يقال : ّكِ  بالفتح والكسر. ِحْجرهُ واإلنسان  َحْجرُ و، قال :  اً َمْحُجوراً َحْجرو ِحْجراً َمْحُجوراً  وقال ابن الّسِ

:  (َويَ ُقوُلوَن : ِحْجراً ): حراٌم.  [138 األنعام :] (َوَحْرث  ِحْجر  )وأَْخبََرني الُمْنِذِريُّ عن اليزيدّيِ عن أبي َزْيد في قوله : 

بالد ثمود  [80 : الِحجر] (َكذََّب َأْصحاُب احلِْْجرِ )حراماً ، قال : والحاُء في الحرفين بالضم والكسر لُغتان. قال : وقولُه : 

 بفتح الحاء. َحْجر واحدها [23النِّساء : ] (يف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنساِئُكمُ ). وفي سورة النساء ِحجرٌ  يقال لها

فالٍن أي في َكنَفَِه وَمنَعَتِه وَمْنِعه ، كله واحد ، قاله أبو  َحْجر ِحْضنُها. قلت : ويقال : فالن : ِحْجُرَهاوأَةِ المر َحْجرُ  وقال غيره :

 زيد ، وأنشد لَحّسان بن ثابت :

يريريريريريريريريل أَنريريريريريريريريْ ريريريريريريريريذ وا ْم قريريريريريريريريِ ْو هلريريريريريريريريَ  ْوٌُ لريريريريريريريريَ َك قريريريريريريريريريَ  أ ولريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
ر  جريريريريريريريريْ م أ و  مسريريريريريريريريَ مريريريريريريريريوهريريريريريريريري  تريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريتَكريريريريريريريريم أَلريريريريريريريريْ

  
 أي أُولي َمنَعَة.

يت :ابن ال الَخْيِل : ما اتُِّخَذ منها ِللنَّْسل  أَحجار ، وقيل : أَْحجاراً و ُحُجوَرةً و ُحُجوراً  : الفرس األُْنثى ، قلت : وتجمع الِحْجر سّكِ

الفرُس األنثى خاصَّة جعلوها  بالِحْجر َخْيلي يراد أَْحجار من ِحجرٌ  وال يكادون يُْفردون الواحدة ، قلت : بَلَى ، يقال : هذه

ِحم إالَّ على ِحصان كريم.  كالُمحّرَمة الرَّ

س وأَشار إلى فرس له  من ِجياد َخْيِلنا. الِحْجر أُنثى فقال : هذه وقال لي أَْعَرابيٌّ من بني ُمَضّرِ

 ، وأنشد : َمْحِجر من الَوْجه : حيث يقع عليه النِّقَاب ، وقال : َما بََدا لك من النقاب الَمْحِجرو: الَمْحَرم ،  الَمْحَجر وقال الليث :

وِقِ  و   
 
 َكَأَن َ ِْجَرها ِسراج  امل

 : الَحراُم وأنشد بيت ُحَميد : المحجر وقال أبو الَهْيثم :

را   جريريريريريِ ى  لريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا  ريريريريريَْ ه  َأْن َأْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريْ  فريريريريريهريريريريريمريريريريريَ

  
ر  و   جريريريريريريِ حريريريريريريْ َ

ى  لريريريريريرييريريريريريريريه املريريريريريري غ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريا يريريريريريريري  لريريريريريري  مريريريريريريَ ريريريريريريريْ  لريريريريريريَ

  
  يقول : لََمثْلُها يُْؤتى إليه الحراُم. 

يّداِوّي أَنَّه َسمع َعبُّويَة يقول :  د :الُحرَمة وأنش « :بفتح الجيم» الَمْحَجر وأخبرني الُمْنِذرّي عن الصَّ

 َ َْمه  أن َأْغَةى  ليها َ َْجرا  وَ   
 : العين. الَمْحِجروقال : 

 : المرعى المنخفض. الَمْحِجر وقال أبو الهيثم :

 وتَتُْرك وسطاً. َمْحِجراً  ألنها ترعى قال : ؟فقال : اْبنَةُ لَبُون ، قيل : ِلَمه ؟قال وقيل لبعضهم : أيُّ اإلبل أبقى على السَّنَة

 ههنا النَّاِحيَة. الَمْحِجر قال : وقال بعضهم :

 .المحاِجرُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :
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 . قال لَبيٌد :َمْحِجر الحدائق واحدها

   تريْرِوي احملاِجَر  ٌُِّل ع ْلك ُو 
 العُْلُكوُم : الضخمة من اإلبل القوية.

 ، وقال رؤبة : الُحْجرانُ  ِمْن مسايل المياه ومنابت العُْشِب : ما استدار به َسنٌَد أو نهٌر مرتفع والجميع الحاِجرُ وقال : 

   مسىت  ذا ما هاج مس ْجران الذََّرْق 
اج :حاِجرٌ  قلت : ومن هذا قيل لهذا المنزل الذي في طريق مكة  . وأما قول العجَّ

 جارأب  البيِه هلا مس ْجرِي   و   
 ومنه قول الحارث بن ِحلِّزة : .«َحْجرةً  فاُلٌن يَْرَعى وسطاً ويَْربِضُ »: الناحية ، وَمثَل للعرب  الَحْجَرةو ها ُحْرَمةفمعناه : ل

عْ  مريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ال  وظريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريا   طريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريرياء    يريريريريريريريريض الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِّ َرأب الريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريِ جريريريريريريريريْ ر  عريريريريريريريرين مسريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
 العَْسكر : جانباه من الَمْيَمنة والَمْيَسرة. وقال : َحْجَرتَاو

م  هريريريريِ يريريريريْ َرتريريريريريَ جريريريريْ ا مسريريريريَ لريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا اجريريريريتريريريريمريريريريعريريريريوا َفضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م  ذا كريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريوا بريريريريريريريريريريريريريَ ادِ و   هريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 على أُفعّل. وأنشد : للَحَجر األُْحُجرّ  قال الفراء : العرب تقول

   يْرِميِ  الضَّعيف   أل مْسج ّر 
دون آخر الحرف. أُْكبُّرُهُم أي أَْكبََرُهم.قال : وِمثْلُه. هو  رَ  ويقال : وفرس أُْطُمرٌّ وأُتُْرجٌّ يشّدِ مه  تََحجَّ َعلَيَّ ما وسَّعَهُ هللا أي َحرَّ

ْرتَ  لقد»في الحديث : ووَضيَّقه.  ً  تََحجَّ  .«واسعا

من  احتجرو،  احتجاراً  البعير احتجر د وُمتََجبِّر ويقال :بُُطونُه وتََجبَّرْت. وماٌل ُمتََشدِّ  ُمْحتَِجرة وفي النوادر يقال : أمسى المالُ 

بَع كله ، فإذا بلغ ِنْصف البِْطنَة لم يُقَْل ، فإذا رجع بعد ُسوء ح َش وبلغ نِْصف الِبْطنَة ولم يبلغ الّشِ ال وَعَجٍف فقد الماِل ُكلُّ ما َكرَّ

شون. ش وناس َمْجَرّوِ  اْجَروَّ

ارو،  َجرحَ و،  ُحْجرٌ  ومن أسماء العرب : رو. َحجَّ  : اسم موضع بعينه. ُمَحجَّ

 القَْيل : من أْقيَال اليََمَن : َحْوَزتُه وناحيته التي ال يدخل عليه فيها غيره. َمْحِجرُ و

 لغات كلها. ُحَجراتِ و ُحُجراتٍ و الُحْجرة ُحْجرات وتجمع

جل إذا كثُر ماله وعدده : قد  يت : يقال ِللرَّ  وقد اْرتَعََج ماله واْرتَعََج عدده. َحْجَرتُه انتشرتوقال ابن السّكِ

 أَْجَحْرتُه فانجحر . وتقول :الِجَحَرةُ  لكل شيء يُْحتَفر في األرض إذا لم يكن من ِعظام الخلق والجميع الُجحرُ  قال الليث :: جحر 

عر.ُجْحراً  لنفسه اْجتحر ، ويقال : الُجْحر أي أدخلته  .ِجَحَرتها الَهناةُ في َرتِ َجحَ  . قال : ويجوز في الّشِ

 وأنشد :

   َجوامِسر ها يف َصرَّأب  مل تريَزيَّل 
 : ُمتََخلِّفاتُها. َجواِحُرها وقال أبو ُعبيد :

 : السَّنَة الشَّديدة. اْلَجْحَرةوقال 

 وقال ُزَهْير :

َُ اللَّاس يف اجلَْْحَرأب األْكل  و     انَل ِكرَا
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تاء إذا لم تْمُطر. وقال الراجز : أَْجَحَرت الناس. ويقال : تَْجحرُ  ألنها َجْحرة وقال الليث : قيل لها  نُُجوُم الّشِ
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ه  ومريريريريريريريريريريريري  َرْ  َنريريريريريريريريريريريري   حريريريريريريريريريريريريَ اء  َأجريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ   ذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ه و   ر ى أ ر ومريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريَ َّ يف غريريريريريريريريريريريريريت ثريريريريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الُمْضَطّر الُمْلَجأ ، وأنشد : الُمْجَحرو

ْجَحرِيلا ..  
 
 . حْنِمي امل

 عنا َخْيُرك أي تََخلَّف فلم يُِصبنا. َجَحرَ  ويقال :

.  َجَحَرتوالشمس للغروب. قال :  َجَحَرت وقال ابن بُُزْرج : لُّ  الربيُع إذا لم يُِصْبك َمَطُره. َجَحرَ والشمُس إذا ارتفعت فأَزا الّظِ

 : السَّنَة. الَجْحَرةو

، هكذا رواه بعض الناس بكسر النون وذهب بمعناه إلى فَْرِجها الُجْحَراِن  ُرِوي عن عائشة أنها قالت : إذا حاَضِت المرأة َحُرمَ و

 بضم النون اسم للقُبُل خاصة. الُجْحرانُ  بعُض أهل العلم : إنما هو (1)[وقال]وُدبُرها. 

ْدر ، وأنشد : َحِرجو َحَرج : آثِم ، ورجل َحاِرجٌ  : الَمأْثَم ، ورجل الَحَرجُ : حرج   : َضيُِّق الصَّ

 مَسرِج  الَصْ ِر وال َعِليف    ال 
 َصْدُره أي ضاق فلم يَْنَشِرح لِخير. َحِرجَ  وقد [125األنعَام : ] (ََيَْعْل َصْدرَُه َضيِ قاً َحَرجاً )وقَْوُل هللا : 

ج ورجل ً َحرِ )وقرأها النَّاس  (َضيِ قاً َحَرجاً ): كافٌّ عن اإِلثْم. وقال الفَّراء : قرأها ابن عباس وعمر  ُمتََحّرِ  الَحَرجو ، قال : (جا

، قال : وكذلك َصْدُر الكاِفِر ال تَِصُل إليه الِحْكَمةُ ،  فيما فَّسر ابُن عباس هو الَمْوِضع الكثير الشََّجر الذي ال تَِصُل إليه الّراِعيَة

في اللُّغَة : أَْضيَق  الَحَرجُ  ال الّزجاج :قال : وهو في كسره ونصبه بمنزلة الَوَحِد والَوِحد ، والفََرد والفَِرد ، والدَّنَِف والدَّنِف. وق

يق ، ومعناه أنه َضيٌِّق ِجّداً ، وَمْن قال : َرُجل ْدِر فمعناه ذُو َحَرجُ  الّضِ َجعَلَه فاعال ،  َحِرج في صدره ، وَمْن قال : َحَرج الصَّ

 وكذلك َرُجل َدنٌَف ذُو َدنٍَف وَدنٌِف نَْعٌت.

من شدة التفافها ال يَْقِدُر أََحد أن يَْنفَُذ فيها ،  الَحَرَجةو،  َحَرَجة : ِغياٌض من شجر الّسلَم ُمْلتَفَّة ، واحدتها الِحراجُ  وقال أبو الهْيثم :

اُج :  وقال العَجَّ

   عاَيَن مَسّيا  كاَِّراج نريَعم ه  
يُق ، وق الَحَرج فالناً : َصيَّْرتُه إلى أَْحَرْجتُ  وقال الليث : فالناً أي أَْلَجأْتُه إلى َمِضيق ، وكذلك  أَْحَرْجتُ  ال َغْيُره :، وهو الّضِ

ج رجل أَْجَحْرته وأَْجَرْذتُه بمعنى واحد. وقولهم : واإِلثَْم والُحوَب  الَحَرجَ  كقولك : رجل ُمتأثِّم وُمتَحّوب وْمتََحنِّث : يُْلِقي ُمتََحّرِ

م إذا تََربََّص  باألمر يُِريُغ إْلقاء الَماَلمة عن نفسه ، وهذه ُحروف جاءت معانيها مخالفة ألْلفاظها والِحْنَث عن نفسه ، ورجل ُمتَلَّوِ

 قال ذلك أحمد بن يحيى.

 إليه وأنشد : َحِرجَ  وقال الليث : يقال ِلْلغُباِر الّساطع الُمْنضم إلى حائِط أو َسنَد قد

ُ  هلريريريريريريريريريريريريريريريرياو  تريريريريريريريريريريريريريريريريا رَج  الريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريريريرياَرأب  حيريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ل    اجريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  

ك  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا املريريريريريريريري لريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
__________________ 

 (.جحر)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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 تَْحَرجُ  العَْين أي تَحار ، وقال الليث : معنى تَْحَرجُ  إليه أي اْنَضَمْمت ، وقال أبو ُعبَيد : فَحِرْجت إلى كذا وكذا أَْحَرَجنِي ويقال :

ّمة :العَْين : ال تَْطِرف وال   تَْنَصِرف ، وأنشد قَْوَل ذي الرُّ

َتِ    و     َ ْرَج  الَعنْي  فيها مسني تريلريْ
َجة وِكالبٌ  أَْحراج ، وتُْجَمع على أَْحِرَجة : ِقالَدةُ كلب ، وثاَلثَةُ  الِحْرجُ وقال :  أي ُمقَلََّدة ، وقال األصمعي في قَوله يصف  ُمحرَّ

 الثور والكالب :

  عله   َرََّجة   طاِوي اَََّةا َقَصَر ْ 
جة قال :  بكسر الحاء : الِحْرجُ  وقال أبو َسِعيد : ، وهو الَوَدع ، والَوَدع : َخَرز يُعَلَّق في أعناقها. ِحْرجٌ  : في أعناقها ُمَحرَّ

ْيد ، وهو ما أَْشبَه األطراف من الرأس والُكراع والبَْطن ، والكالب تطمع فيها ، وقال ال اح :نَِصيب الَكْلب من الصَّ ِرمَّ  ّطِ

رْ  ْول واَّريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ راج كريريريريريريريريريَ ِ ْرَن اأَلمسريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريِ  ْه   الب َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ َربِّ الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريِ  ج  لريريريريريريريريريريريِ

  
 ي : يقال :يَْصَطِفُده أي يَدَِّخره ويَْجعَله َصفَداً لنفسه ويَْختاُره ، َشبَّه الكالب في ُسْرعتها بالزنابير وهي الثَّْوُل ، وقال األصمع

ْيد.ِلَكْلبك من  أَْحِرجْ   َصْيده فإنه أَْدَعى له إلى الصَّ

 : ِحبال تُْنَصُب للسَّبُع ، وقال الشاعر : الِحْرج وقال الُمفَضَّل :

ه و  يريريريريريريريابريريريريريريري  يريريريريريريريه  ثريريريريريريِ بريريريريريريِ ْن تريريريريريريَ ى مريريريريريريَ رُّ الريريريريريريلريريريريريريريَّ امريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   رْج  مسريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريِ ة  كريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريَّ  خمريريريريريريريريريريريري َ

  
َمها ويقال : أْكَسعَهااْمَرأَتَه بطَ  أَْحَرجَ  َعلَيَّ ُظلمك أي َحُرم ، ويقال : َحِرجَ  ويقال : ، يريد بِثاََلث  بالُمْحِرجات ْلقَة أي َحرَّ

 تَْطِليقَات.

 : سرير الميِّت. الَحَرجو

 : خشب يَُشّد بعُضه إلى بعض يُحمل فيه الَمْوتَى. الَحَرج أبو ُعبيد عن األصمعي :

 وقال امُرُؤ القيس :

   على مَسرَج كالَ ّر َ ِْفق  أكفاين 
 :وأما قول عنترة 

ه  َة رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وكريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَّ ن قريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
م    يريريريريريريريريريريَّ ش هلريريريريريريريريريرين خمريريريريريريريريريري َ عريريريريريريريريريريْ رٌَج عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
 فإنه وصف نَعاَمةً يَتْبَعُها ِرئالُها وهي تَْبُسط جناحيها وتَْجعَلُها تحتها.

 النَّْعش : ِشجاٌر من َخَشب ُجِعَل فوق نَْعش الميِّت : وهو سريره. َحَرجُ و

 مراكب النَِّساء كالَهْوَدج.أيضاً : َمْرَكٌب من  الَحَرجُ و

 : الّضامر من اإلبل. الَحَرجو

: أن يَْنُظر الرجل فال يستطيع أن  الَحَرجُ و مثلها. الَحَرجُ و،  َحَراجيحُ  : الضامر من اإلبل وجمعه الُحْرجوج وقال أبو َعْمرو :

 .الُحْرجوج بمعنى ُحْرُججٌ  يتحرك من مكانه فََرقا وَغْيظا. وأجاز بعضهم : ناقة

 الظَّْلماء : ما َكثُف واْلتَّف. وقال ابن ميّادة : ِحراجُ  وقال غيره :

لريريريريريريريريريريريريريريا أ ُُّ َأْوس ودوَنريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريْ َرقريريريريريريريريريريريريريريريَ  أال طريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  راهبريريريريريريري  ى غريريريريري  ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريمريريريريريريرياء يريريريريريريَ راٌج مريريريريرين الريريريريرييتريريريريريَّ  مسريريريريريِ

  
 خص الغُراب لحّدة بصره ، يقول : فإذا لم يُْبصر فيها الغراب مع حدَّة بصره فما ظنُّك بغيره.
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من اإلبل : التي ال تُركب وال يَْضِربها الفحل ليكون أسمن لها ،  الَحَرجو: الناقة الوقَّادة القلب ، قال :  جوجُ الُحرْ  وقال الليث :

 ما قاله أبو ُعبيد رواية عن أبي عمرو ، وقول الليث مدخول. الَحَرجو الُحْرجوج إنما هي ُمعَّدة. قلت : والقول في

، حدثنا حاتم بن محبوب عن عبد الجبَّار  [138األنعَام : ] (َوَحْرث  ِحْجر  )وقرأ الناس : « ِحْرجٌ  وَحْرثٌ »وقرأ ابن عباس : 

 أي حرام.« ِحْرجٌ  وَحْرث»عن ُسفيان عن عمرو عن ابن عباس أنه كان يقرأ 

 : الِحْرجُ ولكلب من صيده ، ما يلقَى ل : الِحْرجوبمعنى الِحْجر : الحرام ،  الِحْرجُ و: الوَدَعة ،  الِحْرج ثعلب عن ابن األعرابي :

 في جميعها. ِحراجٌ  : الثياب التي تُْبَسط على َحْبل لتِجّف وجمعُها الِحْرجُ والِقاَلدة لكل حيوان ، 

جَ و  فاُلن على فالن إذا ضيّق عليه. َحرَّ

: الواحدة من َطْعنَة أو  الِجراحةو : االسم ، الُجْرحو،  أْجَرحه ، وأنا َجَرْحتُه َجْرحا : الِفْعل ، تقول : الَجْرح الليث :: جرح 

 َضْربة ، و

 بفتح الجيم ال غير. «ُجبار َجْرُحها العجماء»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبي 

، كما يقال : ِحجارة وجمالة وِحبالة لَجْمع الَحَجر  ِجراحةو ِجراحو ُجْرح الواحدة خطأ ، ولكن يقال : الِجراحة وقول الليث :

 والَحْبل والجمل.

باع : ذواُت الصيد  الجواِرحُ و .جارحة اإلنسان : عواِمل جسده من يديه ورجليه ، واحدتها جواِرح وقال الليث : من الطير والّسِ

يت جارحة ، والكلب الضَّاري جارحة : فالبازي جارحة ، الواحدة  اجتََرحو َجَرحَ  ألنها كواِسُب أنفُِسها من قولك : حجوارِ  : ُسّمِ

 إذا اكتسب.

 [.21الجاثية : ] (َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَُحوا السَّيِ ئاتِ )قال هللا : 

ففيه  [4الَمائدة : ] (جْلَوارِحِ َيْسئَ ُلوَنَك ما ذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ باُت َوما َعلَّْمُتْم ِمَن ا)وأما قول هللا جّل وعّز : 

الحاكم الشاهد  َجَرحَ  فحذف ألن في الكالم دليالً عليه ، ويقال : الَجواِرح َمْحذوف أراد جّل وعّز : وأحلَّ لكم صيد ما َعلَّْمتم من

 الشَّاِهُد. استُْجِرح إذا عثَر منه على ما تسقُُط به عدالته من كذب وغيره ، وقد

 أي فسدت وقَلَّ ِصحاُحها. اْستَْجَرحتْ ووُرِوي عن بعض التَّابِِعين أنه قال : كثُرت هذه األحاديُث 

ً  وقال عبد الملك بن مروان : وَعْظتكم فلم تزدادوا بالموعظة إال  أي فساداً. اْستِْجراحا

أي ما له  جاِرَحة ِسُب أربابها نِتَاَجها. ويقال : ما له: ألنها تُكْ  جارحة ، واحدتُها جوارحُ  وقال أبو ُعبيدة : يُقال : إلناث الَخْيل

 ، ويَْقِرش ويَْقتَِرش بمعنى واحد. يَْجتَِرحولعياله  يَْجَرحُ  أي ما له كاِسب. وفالن جاِرَحة أنثى ذاُت َرِحم تحِمل ، وما له

المال أي أنها شابَّةٌ ُمْقبلة  جوارح األتان منهذه الجارية ، وهذه الفرس والنَّاقة و المال : ما َولَد يقال : جوارح ابن ُشَميل :

حم والشَّباب ، يُْرَجى ولَُدها.  الرَّ

 : الواِزن. يقال : الراِجح قال الليث :: رجح 
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 الةيء  نفس ه َرَجحو امليزان أي أثَ لت ه مسىت مال ،  أْرَجحه  و الةيَء بي ي أي وُّنت ه ونيتر  ما ثِْ ل ه ،  َرَجحه  
فُّه  يء. راِجح ، ومِسْلم راجحا وَأْع ِ  أْرِجحو وي ال : ُِّْن  ر ج ومساو  ر ْجحاانيريْرَجح   : يريْرُّ ن بصامسبه فال خيِ 

 اإلبِل : اهتزاُزها في َرتَكانها ، وأنشد : أراجيحوالتي يُْلعَب بها.  الَمْرجوحة هي األُْرُجوحةو

   على َرِبذ  َسْهِو األراجيح ِمْرَجم 
حالو االرتِجاح والفعل  ، وهو التََّذْبذُب بين شيئين. تَّرجُّ

 .األراجيح من اإلبل : ذو الِمرجاحُ و

 .ِمْرَجحو ِمْرجاح : ُحلماُء ، واحدهم مراجيحُ  وقوم

 وقال األعشى :

يريريريريريريريريريل   م  غريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياب تريريريريريريريريريراهريريريريريريريريري 

  
حريريريريريريريريريريريريريريا  أمسريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريريريريرياو   وال مريريريريريريريريريريريريريريراجريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريري 

  
 مملوءة من الثَّريد واللحم.:  ُرُجحٌ  : جّرارة ثقيلة. وِجفان رُجحٌ  غيره : كتائِبُ 

 قال لبيد :

تاَنريريريريريريريريم و  ْوا عريريريريريريريرياَدْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى جريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وُ    ع  كريريريريريريريريريريريري  رابريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَ َوفريريريريريريريريريريريريِّ ٌح يريريريريريريريريريريريريري   ر جريريريريريريريريريريريري 

  
 أي قِصاٌع يَْملَُؤها نوٌق َمراِبع ، وقال في الكتائِِب :

هريريريريريريريريا ْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وََّد كريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ ح  تريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريائريريريريريريريري   ر جريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  
وُ    ن َنريريريريريريريريريريري  َأَنريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريرياش كريريريريريريريريريريريَ َح الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
اح : يحَمراج ونخيلٌ   إذا كانت َمواقِيَر ، وقال الِطرمَّ

ه  يريريريريريريريريحريريريريريريريري  ْه مريريريريريريريريراجريريريريريريريريِ رى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريري ريريريريريريريري    ريريريريريريريريَْ

  
هريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ ْه أبَِكريريريريريريريريريريريْ ر فريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريِوقريريريريريريريريريريريْ

  
 اندالت : تدلت أكمامها حين ثقل ثمارها عليها.

ح : الفَلَوات كأنها األَراِجيحُ  وقال الليث : ح به يميناً  تَتََرجَّ ة :بَمْن سار فيها أي تَُطّوِ مَّ  وشماالً وقال ذو الرُّ

رو وقريريريريريريريري  كريريريريريريريريان بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا مريريريريريريريريْ اَلل  َأيب عريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريا  واجريريريريريريِ اَلص الريريريريريريلريريريريريريَّ ْرَن الريريريريريري ريريريريريريِ يريريريريريريح  حَيْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أراجريريريريريريِ

  
ح أي فيافٍ   عليها ، ومنه قوله : تَْرتَِجح قلت : ويقال للجارية إذا ثَقُلت رواِدفُها فتََذْبَذبَت هي بُرْكبانها تََرجَّ

 يريْر َِْحن و رََّما َمْأَكما   و   
ح ويقال للحبل الذي ّجاحة فيه : يُتَرجَّ  والنُّّواعة والنُّّواطة والطُّّواحة. الرُّ

 ح ج ل
 حجل ، جحل ، حلج ، لحج ، جلح ، لجح : مستعمالت.

، تَِفرُّ في  َحَجْل َحَجلْ  : للَحَجل قالت القَطا . وسمعُت بعض العرب يقول :َحَجلة : القَبَج ، الواحدة الَحَجلُ  قال الليث :: حجل 

جل. فقالت : إناث اليَعاقِيب ، واليَعاقِيُب  الَحَجل للقطا : قََطاقََطا ، بَْيُضِك ثِْنتا ، وبَْيِضي ِمائَتا. قلت : الحَجل الجبل ، من خشية الرَّ

 اللُهّم إني أَدعو قريشاً وقد جعَلوا طعامي كطعام»قال :  وسلمعليههللاصلىَروى ابُن ُشَمْيل حديثاً أّن النبي و: ذُكورها ، 

 هو القَبَج يأكل الحبّة بعد الحبّة ال يَِجّد. قلت : أراد أنهم ال يَِجّدون في إجابتي ، وال يَْدُخل الَحَجل قال النَّْضر : .«الَحَجل



1145 

 

 ملهم يف دين هللا  ال اَ ِ يَ ة  بع  ا  ي ة.
 وقال الفرزدق : .الِحجال للعَُروس ، والجميع الَحَجلَة وقال الليث :

 َسجَّف 
   َرَقْ ن عليهن اَِّجال  امل

ف فَذكَّر : ألن لفظ وهي جماعة ، ثم قال : الِحجال قال : لفُظ الواحد مثل الِجدار والِجراب ، ومثله قول هللا :  الِحجال الُمَسجَّ

 ولم يَقُل : َرِميمة. [78يس : ] (قاَل َمْن ُُيِْي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميم  )

 .َحْجلُه ، ونََزوان الغُراب : َحَجلَ  واإلنسان إذا رفع رجال وتوثَّب في مشيه على ِرْجل فقد : مشي الُمقَيَّد ، قال : الَحْجل الليث :

يَْرفَع ِرْجالً ويقِفَز على األخرى من الفرح ، : أن  الَحْجل قال أبو ُعبيد : .فَحَجلَ  لزيد : أنت موالنا وسلمعليههللاصلىقال النبي و

ْجلَين جميعاً إال أنه قَفٌز وليس بَمْشي.  وقد يكون بالّرِ

اني عن ابن السكيت : القَْيِد : ِحْجالولغتان ، وهو الَخْلخال ، قال :  الِحْجلو الَحْجل وقال الليث : : اْلَخْلخال  الِحْجل َحْلقَتاه. الحرَّ

غير ما قاله الليث  الِحْجل بكسر الحاء ، وما علمُت أحداً أجاز ِحْجل ونحو ذلك َرَوى أبو ُعبيد عن أصحابه،  ُحُجول : وجمعه

 وهو َغلَط.

 وقال َعِدّي :

ىَت أ زَع  الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ  عريريريريريريريرياِذل  قريريريريريريريري  القريريريريريريريرييريريريريريريريريه  مريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريَّ و     ريريريَ

َي املريريري لريريريني َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريْ  طريريريريريريريابريريري ريريريريريريريه  يف اَّريريريِ

  
 َشى في القَْيد.إذا مَ  َحَجل يَْحُجُل َحْجالً  وقال ابن الّسّكيت :

 ثعلب عن ابن األعرابي أن الُمفَضَّل أنشده :

َرى يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريون وفريريريريريريريريريريا  ه  َل املريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريِّ   ذا مسريريريريريريريريريري 

  
َوارِد 

َ
ِوي  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريريري َُ الريريريريريريريريريريريريذي هتريريريريريريريريريريريريَْ ا  متريريريريريريريريريريريريَ

  
يَُوفَّى الِمْقرى بالماء ، وذلك الفرس ثم  تَْحِجيل : أن تَُصبَّ فيه لُبَْينَة قليلة قَْدر تَْحِجيلُهوقال : الِمْقرى : القََدح الذي يُْقَرى فيه ، 

ل في الُجُدوبة وَعَوز اللّبن. وقال أبو نصر عن األصمعّي : إذا  َضنّاً به ليشربوه هم. بالَحَجلة الِمْقرى أي ُستِر ُحّجِ

ل : بياض في قَوائم الفَرِس. تقول : فرس التَّْحِجيل وقال الليث :   ، وفرس باٍد ُحجولُه ، قال األعشى : ُمَحجَّ

هريريريريى تريريريريريَ  َم عريريريريلريريريريريريري  ذوي الريريريريلريريريريُّ لريريريريْ ْوا فريريريريريريريإّن الريريريريعريريريريِ الريريريريَ  عريريريريريريريَ

  
ا  وهلريريريريريريري  جريريريريريري  اء  د  مسريريريريريري  لريريريريريريْ ريريريريريريريَ  مريريريريريرين الريريريريريريلريريريريريريرياس كريريريريريريريالريريريريريريبريريريريريريريَ

  
لُ  وقال أبو ُعبيدة : من الخيل : أن تكون قوائمه األربع بِيضاً يبلغ البياض منها ثُلُث الَوِظيف ونصفه أو ثلثيه بعد أن  الُمَحجَّ

ْكبَتَين والعُ  ل ْرقُوبين ، فيقال :يتجاوز األَْرساغ ، وال يَْبلُغ الرُّ ُركبَة اليد وُعْرقُوَب  التحجيل القوائم فإن بلغ البياُض من ُمَحجَّ

ْجل فهو فرس ُمَجبَّب ، فإن كان البياض بِِرْجليه دون اليد فهو ل الّرِ إن جاوز األرساغ ، وإن كان البَيَاُض بِيََدْيه دون رجليه  ُمَحجَّ

ل دون ِرْجل أو دون يٍَد فهو فهو أَْعَصُم ، فإن كان في ثالِث قوائمَ  جل ، وال يكون ُمَحجَّ واقعاً  التَّْحِجيل الثالث ُمْطلَق اليد أو الّرِ

 بِيٍَد وال يََدْين إال أن يكون معها أو معهما رجل أو رجالن.

 وهو َحْلقة القَْيد ، ُجِعَل ذلك البياض في الِحْجل الخيل من تحجيلُ  قلت : وأُِخذ
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 .اَِّْجل مس ج ول ال  ي ود ، وَ ْعقوائمها  لزلة 
ُجُل بَِعيَره إحجاال إذا أطلق قيَده من يده اليُمنى وَشّده في األُْخرى.  أَْحَجلَ  ويقال : لوالرَّ فالن أمَره تَْحِجيال إذا َشَهَره ، ومنه  َحجَّ

 قول اْلَجعِدّي يهجو لَْيلَى األَْخيَليَّة :

اَل  ى وقريريريريريريريريريوال هلريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريِّ  َأاَل مسريريريريريريريريريَ

  
ال  جريريريريريريريريريريَّ ّر  ريريريريريريريريريري َ بريريريريريريريريريريْه أَمريريريريريريريريريريرا  َأغريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  رَكريريريريريريريريريريِ

  
ل وَضْرع رار ، وقال أبو النَّجم : تَحجيل : به ُمحجَّ  من أثر الّصِ

   عن ذي قريرَاميَ  هلا   َجَِّل  
لَتِ و نَت خضابها. َحجَّ  المرأَةُ بنانَها إذا لَوَّ

 ، وهي البيضاُء األَْوِظفة وسائرها أَْسود. َحْجالء أبو ُعبيد عن أبي زيد : نَعجةٌ 

 : الماء الذي ال تصيبه الشمس. الُحَجْياَلءُ  عمرو عن أبيه :

 : ما كان من القواِرير من صغارها واسَع الرأس ، وأنشد : الَحْوَجلة وقال الليث :

ؤ ورِ   كريريريريريريريريريريريريريأنَّ عريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريري 

  
ار ور  تريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ ْوجريريريريريريريريريريريريَ ان َأْو مسريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : القواِريُر ، والسَّواِجل : ُغلُفها ، وأنشد ابن األنباري : الَحواِجل عن ابن األعرابي قال :أبو العباس : 

َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ا قريريريريَ َض الريريري ريريريَ ريريريريريريريَ يريريريْ َرى مسريريريولريريريريريريريه بريريريريَ  َنريريريَْج تريريريريَ

  
واجريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل    يريريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريريَ ه  ألفريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريّ

  

رََّدأب ه َُّيريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريا  جمريريريريريريريريريريري َ لريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ ٌل مريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريِ

  
واِجيريريريريريريريل     ليسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه عليهّن من   وص سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : القَبَُض : الجماعاُت والِقَطع ، والّسواجيُل : الغُلُف ، واحدها ساُجول وَسْوَجل.

 اإلبِل : ِصغاُر أوالدها وَحْشُوها ، قال لَبِيد : َحَجلوقال : 

ه مريريريريرين ر  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ٌل قريريريريريريري  قريريريريريّرعريريريريريريريَ جريريريريريريريَ  هلريريريريريريريا مسريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريَّ  وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل   ا  ريريريريريريريريريريريَ ه ممريريريريريريريريريريريّ  هلريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريَ

  
يت : استعار قال ابن ّكِ  فجعلها ِصغار اإلبل. الَحجل الّسِ

 والّصليُب : ِسَمتان من ِسماِت اإلبل. التَّحجيلو

ة يصف إبال : مَّ  وقال ذو الرُّ

 َصليب ها و   يريل و   هبا َ جيل ها 
 وأما قول الشاعر :

ه أ لريريريريريريريَ جريريريريريريريِّ ْ ر مسريريريريريريري  مريريريريريريريي أاّن  ذا الريريريريريريري ريريريريريريريِ لريريريريريريريَ عريريريريريريريْ  مل تريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريرياأِب و   ه الريريريريريريفريريريريريريَ ي عريريريريريرين َوجريريريريريريريْ ور هريريريريريريرياأ لريريريريريريْ ريريريريريريِ تريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الِقْدر أي ُستِرت كما تُْستَر العَُروس فال تَْبُرز. ُحّجلت

لَتوعينُه  َحَجلَتْ  ويقال :  إذا غارت ، وأنشد أبو ُعبيدة : َحجَّ

   مَسواِجل  الع يون كالِ  ا  
 وقال آخر في اإلفراد دون اإلضافة :
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   مَسواِجٌل غائَِرأب الع يون 
 .الِجْحالن من اليعاِسيب من صغارها ، والجميع: ضرب  الَجْحل الليث :: جحل 

 : َضْرب من الِحْرباء. الَجْحلُ  أبو ُعبيد عن الفّراء :

باِب : الضَّخم. الَجْحل الحّراني عن ابن الّسّكيت قال :  هو من الّضِ
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ْخم أو الّزّق ، قال :  الَجْحلُ  أبو زيد : قاء الضَّ  : َصْرُع الرجِل صاحبه. الَجْحلوالّسِ

 إذا َصَرَعه. َجَحلَه َجْحال : يقال

له ، ويقال بالتشديد : فَجَحلَه أبو ُعبيد عن األصمعي : َضَربَه َضْربا  إذا َصَرَعه. َجحَّ

 العظيمة الخلق. من النوق : الَجْحالء ابن األعرابي :

 : السُّمُّ. الُجحالوقال : 

ّب.  : الَجْحلو: السيد من الرجال.  الَجْحلُ و  : يَْعُسوب النحل. الَجْحلوولُد الضَّ

 : الغََمُص نفسه. اللََّحجُ  قال الليث :: لحج 

 إليه كذا أي أمالهم وأنشد قول العجاج : أْلَحَجُهموإلى كذا وكذا ،  التََحُجوا مجزوم هو الَمْيلُولة ، ويقال : اللْحجو

   َأْو تريْلَحج  األلس ن  فيلا َمْلَحجا 
 ميل عن الَحَسِن إلى القبيح.أي تقول فينا فت

 : َخلَّْطتُه عليه. لَْحوجة الخبَر لَْحَوْجتُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

ً  وقال الفراء :  إذا أظهر غير ما في نفسه. لَّحَجهُ تْلِحيجا

ً  األصمعي وغيره : أتى فالن فالناً فلم يجد عنده َموئِال وال  وأنشد : ُمْلتَحجا

اَلَد ا رِيريريريريريريريريريِك تريريريريريريريريريِ ه مسريريريريريريريريري  َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريريرياَل َُّرَّمريريريريريريريريريَ

  
ا  جريريريريريريريَ حريريريريريَ تريريريريريَ لريريريريريْ ذ يف الريريريريريلريريريريريريرياس مريريريريري  خريريريريريريريِ ٌر ومل يريريريريريتريريريريريَّ  فريريريريريريَ ريريريريريْ

  
 .لُْحجُ  نواحيه وأطرافه ، واحدها الوادي : ألحاجُ  شمر عن ابن األعرابي :

 عينُه ، وقال الشَّّماخ : لِحَجتْ والشيء إذا ضاق ،  لَِحجَ  غيره :

   َ ْوَصاَوْيِن يف َّْ ج  َكلنِي 
 واألْدحال والجوازي والحراسم واألخصام واألكسار والَمْزِويّاُت. األْلحاجُ  األعرابي : يقال لزوايا البيت :ثعلب عن ابن 

 : الطرق الضيقة في الجبال. المالِحيجوقال : 

 بعينه. لحَجهوبالعصا إِذا ضربه ،  لحجه « :النوادر»وفي 

الحاء : الشيء يكون في الوادي نحٌو من الدَّْحل في أسفله وأسفل البئر والجبل الجيم قبل  اللُّْجحُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :: لجح 

 كأنه نَْقب.

 قال شمر : وأنشدني ابن األعرابي :

    د  نوامِسيه َ   ون اللُّْجح  
 قال : والقصيدة على الحاء. وأصله اللحج الحاء قبل الجيم فقُِلب.

. أبو ُعبيد : إذا انحسر الشعر عن جانبي الجبهة فهو أْنَزع َجْلَحاءُ و أَْجلَح ُمقدَّم الرأس ، والنعت: ذهاب الشعر من  الَجلحُ : جلح 

 .ُجْلحانو األَْجلح ُجْلحٌ  ، فإذا بلغ النصف ونحوه فهو أْجلَى ثم هو أَْجلَه ، وجمع أَْجلَحُ  ، فإن زاد قليالً فهو

 خزرجي.ال الُجالح : اسُم أبي أَُحْيحة بن ُجالح الليث :

 .ُمَجلِّح في األمر فهو َجلَّح : التَّْصميم في األْمر والُمِضيُّ ، يقال : التَّْجليحوقال : 

 إذا تَْجليحا على القوم َجلَّح وقال أبو زيد :
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 مَحَل عليهم ، وقال امر  ال يس :
ن ود ودٌ  ٌت وِذ َّ  عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ة الريريريريريريريريريريريريريريذَِّ ب و   حريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريِّ َرأ  مريريريريريريريريريريريريريرين جمريريريريريريريريريريريريريري َ  َأجريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لبِيد يصف فاَلةً :وقال 

ْأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   َن جريريريريريريريَ َربريريريْ هريريريريريريريا وضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريرييريريريلريريريَ  فريريريكريريري 

  
حريريريريريريريريريريريريريريريريرية أُّ وُِ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ س  يف جمريريريريريريريريريريريريريريريريري َ مريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي مفازة ُمنَكِشفة بالشّر.

 : المأُْكول ، وقال ابن ُمْقبل : الُمَجلَّحوالكثير األكل ،  : الُمَجلِّح أبو ُعبيد عن أبي َعْمرو قال :

 َجلَّح  ..  
   .  ذا اْغرَبَّ الِعضاه  امل

 وهو الذي أُِكل حتى لم يُتَْرك منه شيء.

ً  الماُل الشجرَ  َجلَحَ  قال ابن السكيت :  : المأكول رأُسه وأنشد : المجلوحو إذا أكل أعاله. قال : يَْجلَُحه َجْلحا

ر ومسريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ة  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريه َُّمحريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أال اُّْمحريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
و  و   ِم اجملريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريرياِوُِّي ذا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 المأُْكول رأسه.

 ، وقال أبو ذؤيب : المجاليح على السَّنَة الشَِّديدة في بقاء لبنها ، والجِميعُ  الُمَجلََّحة هو المْجالحُ  الناقةوقال الليث : 

الَب  ذا وَر اهلريريريريريريريريريريريريريِ َُ وا ريريريريريريريريريريريريري  ح  اأَلَد  املريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريِ

  
َث اجملريريريريريريريريريالريريريريريريريرييريريريريريريريريح    تريريريريريريريريري  ور  واجريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريارد ا ريريريريريريريريري 

  
 اإلبل : التي تقضم الِعيدان إذا أقحطت السَّنَةُ فتَْسَمُن عليها. مجاليح : التي ال تُبَالي قُحوَط المطر ، قلت : المجاليح قال :

 من النوق : التي تَِدرُّ في الشتاء. المجاليحُ  أبو ُعبيد عن األصمعي قال :

 : السَّْير الّشديُد. التّجليحو

 علينا أي أتى علينا. َجلَّح وقال ابن ُشَمْيل :

يح وما أشبه ذلك من نَْسج العنكبوت ، وكذلك الثَّلج : ما تطاي الجوالحو،  الجالحة الليث : ر من ُرؤوس النَّباِت ِشْبه القُْطن في الّرِ

 إذا تهافت.

 من البَقَر : التي تَْذَهب قرناها أُُخرا. الجْلَحاءوقال : 

 : ال قُرون لها. ُجْلح ، وبقر ُجْلح : ال ِحْصن لها ، وقُرى َجْلحاءُ  وقرية

 ابن أبي َطَرفة : وقال األصمعي : أنشدني

م  ْول مسريريريريريريريىت كريريريريريريريأَنريريريريريريريَّ هريريريريريريريم  لريريريريريريريْ ريريريريريريريَ لريريريريريريريتريريريريريريري   فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريَّ

  
ع    هريريريريريريريا املريريريريريريريراتريريريريريريريِ تريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ كريريريريريريريَّ ٌح سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ر  جريريريريريريري  َواقريريريريريريريِ  بريريريريريريريريَ

  
ة له أَْجلح َمْن بات على سطح»في حديث أبي أيوب : و  .«فال ِذمَّ

ر بجدار وال غيره مما يَُردُّ الرجل ، قال :  الثَّيران : الذي ال قَْرن له.من  األَْجلَحو قال شمر : هو السطح الذي لم يُحجَّ

ي اْلُحقوق »في الحديث : و: إذا لم تكن محددة الرأس ،  َجْلَحاء : ال َرأْس له. وأكمة أَْجلَح ، وهودج َجْلَحاء وبقرة إن هللا ليُؤّدِ

اء  الجلحاءَ  وهذا يبين لك أن ، قلت : من الشاة القرناء نَْطَحتْها الَجْلحاء إلى أهلها حتى يَقُصَّ للشاة من الشاِء والبقر بمنزلة اْلَجمَّ

 التي ال قرن لها.

 إذا مشى قليالً قليالً. َحلَج أبو العباس عن عمرو عن أبيه :: حلج 
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ً  الديكُ  َحلَج وقال ابن األعرابي :  إذا نشر جنَاحيه ومشى إلى أُنثاه ليَْسِفدها. يَحِلُج حْلجا
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 الكثير واألكل. أيضاً : الُحلُجوي التُّمور باألْلبان : ه الُحلُجو: ُعَصارا الِحنَّاء.  الُحلُجوقال : 

 : ُعصارة نِْحيٍ أو لبَن أُْنِقَع فيه تمر. اْلحِليجة ابن السكيت :

، والَحْجُت ولََحْجُت لُُحوجاً  حالْجتُ و،  أَْحلَْجتُ ويقال : َحَجْنت إلى كذا ُحجونا ، وحاَجْنُت وأَْحَجْنُت « نوادر األعراب»وفي 

 وتفسيره لُصوقُك بالشيء ودخولك في أضعافه.

 .الِمحلَج القطن بالمحالج على َحْلج : اْلَحلجُ  الليث :

الذي سمعتُه من العرب : اْلَخْلُج في السير  بعيدة. قلت : َحْلَجةٌ وصالحة  َحْلَجةٌ  في السير كقولك : بيننا وبينهم اْلَحْلجُ ووقال : 

 .الحْلج جة بعيدة ، وال أُْنكر الحاء بهذا المعنى ، غير أن اْلخْلَج بالخاء أكثر وأفشى منبالخاء ، يقال : بيننا وبينهم َخلْ 

 في صدرك وتََخلَّج أي شككت فيه. تََحلَّج وقال الليث : يقال : َدْع ما

 قال شمر : وهما قريبان من الّسواء.

في صدرك طعام ضاَرْعَت  يَتََحلََّجنَ  ال»ِدّي بن حاتم في حديث عَ وفي صدري وتََخلَّج أي شككُت فيه ،  تََحلّج وقال األصمعي :

 .«فيه النَّْصَرانيّة

 أي ال يدُخلَنَّ قلبَك منه شيٌء يعني أنه نظيف. يَتََحلََّجنَ  قال شمر : معنى ال

 ِحنّاء.: ُعصاَرة الْ  الَحِليجةو .الَمحاليج ، وجمعه ِمْحالجو ِمْحلج ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للِحمار الخفيف :

واُل. المحاليج وقال في موضع آخر :  : الُحُمر الّطِ

 ح ج ن
 مستعمالت. حجن ، حنج ، جنح ، جحن ، نجح :

وهو ما أقبلت َرْوثَتُه نحو  أَْحَجن المنقار ، ومن األنوف أحجن ، والصقر األَْحَجن : اْعِوَجاج الشيء الَحَجن قال الليث :: حجن 

 ناشزتاه قُْبحاً ، والناِشَزة : حرف الَمْنَخر.الفم ، واستأَْخَرت 

 موضع أصابه اْعِوجاج من العصا. أيضاً : اْلُحْجنَةُ ووهو الشَّعَر الذي ُجعودتُه في أطرافه ،  كاْلَحَجن : مصدر الُحْجنةو

لنفسه  اْحتجنه ء لنفسه : قد، ومن ذلك يقال للرجل إذا اْختَص بشي االحتجان : عصاً في طرفها ُعقَّافة ، والفعل بها الِمْحَجنو

 دون أصحابه.

 عنه أي َصَددتُه وصرفته ومنه قوله : َحَجنتُه وتقول :

ِع اهلريريريريريوى و  بريريريريريَ وِف مريريريريرين تريريريريريريَ  ال بريريريريريريري َّ لريريريريريلريريريريريمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريري 

  
ه مريريريرين هريريريريوى الريريريريلريريريريفريريريريس مسريريريريريريرياجريريريرين   َزعريريريريريريريْ   ذا مل يريريريريريَ

  
، ويقال هي  َحُجونا ، ويُْقصُد إليها يقال : غزاهم َغْزَوة [: التي يُْظَهُر غيرها ثم يُخالَف إلى غير ذلك الموضع الَحُجون والغَزوة

 البعيدة.

 : موضع بمكة ، ومنه قوله : الَحُجونو

او فمريريريريريريا أنريريريريريريه من أهريريريريريريل اََّج ون  فريريريريريريَ  ال الصريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َزُ و   ْرِب يف مريريريريريريريرياء َُّمريريريريريريريريْ قُّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ال لريريريريريريريريك مسريريريريريريريريَ

  
 ، الِمْحجن ةإذا ُوِسم بسم محجون وهو بعير أَْحجنِهُ  البعير فأنا َحَجْنتُ  وقال غيره :
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 العصا. ِ َْجن وهو    يف طرفه َعْ فة م ل
ة. التَّْحِجين أبو عبيد  : ِسَمةٌ ُمْعَوجَّ

 مال أي حسن القيام على المال وأنشد : ِمْحَجنُ  وفالن

   ِ َْجَن مال  مَسيريْ  ما َتصرَّفا 
المغزل ِصنَّاَرتُها. وهي الحديدة العْقفَاُء التي  ُحْجنة قيل : الِمْغَزل. ُحْجنَةٌ كُحْجنة تُوَضع الّرِحُم يوم القيامة لها»وفي الحديث : 

 .أَْحَجن يُعلَّق بها الخيط ، ثم يفتل الغَْزل ، وكل ُمْنعَِقف

 اقتِطاعه وَسِرقَتهُ. مال غيرك : احتجانوالمال : إصالحه وجمعه وضمُّ ما انتشر منه.  اْحتجانُ و

الشيء بعد الشيء من أثاث  بمْحَجنه وكان يقعُد في جادَّة الطريق فيأُخذُ  ِمْحَجن معهفي الجاهلية : رجل كان  الِمْحَجن وصاحب

 .بمحجنه المارة ، فإن ُعثِر عليه اْعتَلَّ بأنه تعلق

ِجُل  األْحَجن وقال أبو زيد : َجل والسبُِط الذي ليست فيه الُحجنةو: الشعَُر الرَّ ً  ، وسرُت َعقَبَة ِحْجنة : الرَّ  ة.أي بعيد حجونا

ه ، وقال األصمعي : في أجَحنَتْه الّسيِء الِغذاء وقد : الَجِحن أبو ُعبيد عن الِكسائي :: جحن   ِمثْلَه. الُمْجَحن أُمُّ

 : البطيء الشَّباب. الَجِحن وقال أبو زيد :

 وقال الشَّّماخ :

ا وجريريريريريريريريرياد  و  هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريرِقريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريَ

  
نِي   تريريريريريريريريريريريريريِ ن  قريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريِ َرى جريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريِ رَّهتريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يعني أنها َعِرقَت فسار عرقها ِقًرى للقُراد.

 .«َخْيرٌ  َجِحنٍ  عِجْبُت أن يَِجيء من»وَمثٌَل من األمثال : 

 : اسم نهر جاء فيهما حديث. جْيحانو،  َجْيحون الليث :

 .َجِحن  فهو: َزِمٌر صغير ُمعَطَّش ، وكل نَْبٍت َضعُفَ  َجِحنٌ  وقال غيره : نَْبت

نو أجَحنَ و جَحن ثعلب عن ابن األعرابي : يقال د كله معناه إذا َضيَّق على  َجَحنَ و،  َجحَّ ن ، وجَحَد وأْجَحَد وَجحَّ وأحَجن وحجَّ

 ِعياله فَْقراً أو بُْخالً.

 ويقال : ُحجْيناء قلبي ولَُوْيحاء قلبي ولَُوْيَذاُء قلبي يعني ما لزم القلَب.

ً  الطائِرُ  نَحَ جَ  الليث :: جنح   ثم أقبل كالواقع الاّلِجىء إلى موضع. جناَحْيه إذا َكَسر من ُجنوحا

 وقال الشاعر :

ن مريريريريريريريريلريريريريريريريريه  لريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريَ تريريريريريريريرياق يريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريري ريريريريريريريريَت الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريَ

  
ا  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن لريريريريريريريه مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريْ ومسريريريريريريريا   ن  ريريريريريريريَِ لريريريريريريري   جريريريريريريري 

  
  إذا أقبل على الشيء يعمله بيديه ، وقد َحنَى عليه صدَره ، وقال لَبِيد : يَْجنح والرجلُ 

ّي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريه  كريريريريريريريريريريِ وَ  اهلريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريي نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل   تريريريريريريريريَ ا  َيريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريّ كريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
ً  والسفينةُ   إذا انتهت إلى الماء القليل فلَِزقت باألرض فلم تْمِض. تجنَح ُجنُوحا

 لهم إذا تابعهم وخضع لهم. َجنَحوالّرجُل إلى اْلَحروِريّة ،  َجنَح وقال ابن ُشَميل :

 على ِرْجله في َمْقعِده إذا انَكّب على يدْيه كالمتكىء على يٍَد واحدة. الّرجل اجتنح وقال الليث :
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ان عن أبي ُهَرْيرة أنَّ رسول هللا  في الصالة فَشكا ناٌس إلى النبي  بالتََّجنُّح أََمرَ  وسلمعليههللاصلىوروى أبو صالح السَّمَّ

َكب. وسلمعليههللاصلى ْعَف فأمرهم أن يستعينوا بالرُّ كأنه االعتماد في السُّجود على الَكفّْين  االْجتِناحو التّجنُّح قال شمر : الضَّ

َراعين ، قال : وقال ابن ُشَمْيل : عاُم على الّراحتْين وتَْرُك االْفتراِش للذِّ الرجُل على َمْرفِقَْيه إذا اعتمد عليهما وقد  َجنَح واالّدِ

ً  وضعهما باألرض أو على الِوسادة ً و يَْجنُح ُجنوحا  .َجْنحا

ق ذلك إليه االعتماَد في  وسلمعليههللاصلىَحديُث النُّْعمان بن أبي َعيّاش قال : شكا أصحاب رسول هللا  قال شمر : ومما يَُصّدِ

 السُّجود ، فرخَّص لهم أن يستعينُوا بمرافِِقهم على ُرَكبهم.

 د إلى ُمقَدَّمها من شدة اندفاعها يَْحِفُزها ِرْجالها إلى صدرها.في الناقة : َكأّن ُمَؤّخرها يُْسنَ  االْجتِناحُ  وقال ابن ُشَمْيل :

 النّاقةُ في َسْيرها إذا أَْسَرَعت وأنشد : اجتنََحتِ  وقال شمر :

رِْ   لِّ َوْرقريريريريريريريريريريريرياء هلريريريريريريريريريريريريا َدف  قريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريري 

  
ْح   لريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريرياَدْرَن الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَق  ريريريريريريريريريريريريْ   ذا تريريريريريريريريريريريريَ

  
 عليه أي يْعتَِمُده في ُحْضره. يَْجتنِح يكون ُحْضُره واحداً ألحد ِشقَّْيهالذي  من الخْيل : الُمْجتَنِح وقال أبو ُعبيدة :

ً  الظَّالمُ  َجنَح وقال الليث :  ليل يَُشبَّه به العسكُر الجرار. ِجْنحُ  لغتان ، ويقال : كأنه ُجْنحهُ والظالم  جنحُ وإذا أقبل الليل.  جنوحا

 َجناحاوالوادي : أي يكون له َمْجًرى عن يمينه ومجًرى عن ِشَماله ،  جناحاو .جناحاه الطائر : يداه ، ويدا اإلنسان : َجناحاو

اج في قَْول هللا جّل وعّز :   معنى [32القََصص : ] (َواْضُمْم ِإَلْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّْهبِ )العَْسَكر : جانباه ، وقال الّزجَّ

اإلسَراء : ] (َواْخِفْض هَلُما َجناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْْحَةِ )قوله َجّل وعز : ، وقال في  َجناحٌ  هنا العَُضد ، ويقال : اليُد ُكلّه َجنَاحك

 أي أَِلْن لهما جانِبَك. [24

ة : َجنََحت اإلبل في سيرها إذا أسرعت ، والنَّاقةُ الباركةُ إذا مالت على أحد ِشقَّيها يقال : َجنََحتِ  الليث : مَّ  ، وقال ذُو الرُّ

ل ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   ذا مريريريريريريريال فريريوق الريريرَّمسريريريريريريريْ ِه نريريريَ يريرييريريريريريريريْ  َأمسريريْ

  
ح    لريريريريريريَّ راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريل  جريريريريريري  َ

يريريريريريريس  املريريريريريري راك والريريريريريريعريريريريريريِ ذِكريريريريريريْ  بريريريريريريريِ

  
 ويقال للناقة إذا كانت واِسعةَ اْلَجْنبَْين إنها لمجنحة اْلَجْنبَين.

ْور ، الواحدة َجَوانِحو  .جانَِحة الصدر من األضالعِ : المتصلةُ ُرؤوُسها في َوْسِط الزَّ

 (َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح هَلا)أي مال ، وقال هللا :  فجنح الشيَء أي أََمْلته أجنحتُ وويقال : أقمُت الشيَء فاستقَام ، 

ْلُم : الُمَصالَحة ، ولذلك أُنِّثَْت. [61 األنفَال :]  أي إن مالوا إليك للصلح فِمْل إليها ، والّسِ

: اْلِجنَايَة واْلُجْرُم ، وأنشد قوَل  اْلُجنَاحُ [ 235البَقََرة : ] (َوال ُجناَح َعَلْيُكْم ِفيما َعرَّْضُتْم ِبهِ )وقال أبو الهيثم في قوله تعالى : 

 ابن ِحلَِّزةَ :

لريريريريريريريريريري َ أَب َأْن يريريريريريريريريريريَ ْ َأعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  ا   كريريريريريريريريريريِ

  
زَاء    ا اجلريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  ومريريريريريريريريريريريريريريريريِ اُِّيريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريري   َ َ غريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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لُ  ونَنَا َجَزاء فِْعلهم وصف ِكْنَدةَ بأنهم َجنَْوا على بني تَْغِلَب جناية ، ثم فسر الجناية أن يَْغنَم َغاِزيهم بأَنهم َغَزْوكم فَقَتَلُوكم ، وتحّمِ

إثَْم عليكم وال  أي ال [235البقرة : ] (َوال ُجناَح َعَلْيُكمْ )أي ِعقاَب فعلهم ، والجزاء يكون ثواباً وِعقَابا ، وقيل في قوله : 

 تضييق.

ق وأنشدنا : بُِجناح وأخبرني الُمْنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : العرب تقول : أنا إليك  أي ُمتََشّوِ

َرأِب واهريريريريريريريِ    ِفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريعريريريريريريري  أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َف نريريريريريَ    هلريريريريريَْ

  
لريريريريريريريريريريا    ه   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم جبريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  ذهريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريوا وكريريريريريريريريريري 

  
 الشيء : نفسه ، ومنه قول َعِدّي بن َزيد : َجناحُ و

َور  و  ٌن َأمسريريريريريريريريْ وب لريريريريريريريريه غ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نْي مريريريريريريريريْربريريريريريريريري    الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ارا  ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِ  الريريريريريريري ُّرِّ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ٌ  مريريريريريريرين جريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ  مريريريريريريري  ريريريريريريريَ

  
ض. َجنَاحُ  وقيل :  الدُّّرِ : نَْظٌم منه يُعَرَّ

 أمثاٌل منها قولهم للرجل إذا َجدَّ في األمر واحتفَل : الَجناح وللعرب في .َجنَاحٌ  وقال أبو عمرو : كلُّ شيء جعلتَه في نظام فهو

اخ : .«نَعَامة َجنَاَحيْ  َرِكَب فالنٌ »  وقال الشَّمَّ

ة امريريريريريريريَ امَسْي نريعريريريريريريريَ ْ  َجلريريريريريريريَ ع أو َيركريريريريريريريَ  فمن َيسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ق    بريريريريريريَ ِس ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َه  أَلمريريريريريريْ مريريريريريريريْ ْ رَِك مريريريريريريريا قريريريريريريريَ َّ  لريريريريريرييريريريريريريري 

  
اُء : َجنَاَحي ويقال : ركب القومُ   الطائر إذا فارقوا أوطانهم ، وأنشد الفَرَّ

   كَأمنا جبلامسي طائر طاروا 
َسفَر أي نريد السَّفَر.  جناح َطائِر إذا كان قِلقاً دهشاً كما يقال : كأَنه على قرن أَعفَر ، ويقال : نحن على َجنَاَحي فالن فيويقال : 

 فالن أي في َذراه وَكنَِفه ، وأما قول الطرّماح : جناح وفالن في

ة   امسريريريريريْي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريرييريريريريريلريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ور  جريريريريريَ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ّل  ريريريريريَ بريريريريريريري   يريريريريريريَ

  
ٌة ونريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريوع    لريريريريريريريريريريريَّ اِويريريريريريريريريريريريَق مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريَ   أَفريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو النَّْجم يصف سحابا : الشَّفَتين. ويقال : أراد بهما جانبي اللهاةِ والَحْلق. بالجناحين فإنّه يريد

اِ  وَ  حريريريريريريريريريريَّ ن  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ جريريريريريريريريريريِ حَّ كريريريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا    لريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريض الريريريريريريريريريريذُّرى جريريريريريريريريريري  ْرعريريريريريريريريريري    يف بريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريَ

  
 مائلة عن القَْصد.:  ُجنّاحٌ  : َدانِيةٌ من األرض ، وقال غيره : ُجنّاحٌ  قال األصمعي :

، وقال  أحنَْجتهُ  فعل الزم ، ويقال أيضاً : فاْحتَنَج أي أََمْلتُهُ  َحنَْجتُه : إمالة الشيء عن وجهه ، يقال : اْلَحْنجُ  قال الليث :: حنج 

اج : اإلْحناجُ  أبو عمرو :  أن يَْلِوي الخبر عن وجهِه ، وقال العجَّ

   فَتْحِمل  األروا   ومْسيا    َْلجا  
: شيء من  الِمْحنَجةُ  عنِّي أمَره أي لواه. وقال الليث : أَْحنَجَ  : الكالم الَمْلِوّي عن جهته كيال يُْفَطن له ، يقال : الُمْحنَجوقال : 

 األدوات.

 وبِْنجه أي رجع إلى أصله. ِحنجه وقال األصمعي يقال : رجع فالن إلى

َراُر ،  الِحْنجُ  أبو ُعبيد عن أبي ُعبيدة : هو ، والنَِّسيُف ، والُمَهالََسةُ ،  اإلْحنَاجُ ووالبِْنُج لألْصل. َسلَمة عن الفراء : هو الّسِ

 والُمعاَمسةُ واحد.

 .ِحْنج : األصول ، واحُدها الِحنَاجُ  عمرو عن أبيه :

 أَنجحتُهاوَحاَجتُك  نَجَحتْ  الليث :: نجح 
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يحا  و  انجحا   لك. وسار فالن ستا    ، وقال لبي  : َنَِ
حريريريريريريريريا   ا انجريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ا فريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ ْوطريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ

  
 للحاجات ، وقال أَْوٌس : ُمْنِجح : نجيح : صواٌب ، ورجل نجيحٌ  ورأي

ْأقريريريريريريريريريريريريريريريِ    و مريريريريريريريريريريريريريريريَ َواٌد َأ ريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريٌح جريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ اٌب حيريريريريريريريريريريريريريريريري  ِّل   لريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أحالمه. تناَجحت ويقال للنائم إذا تتَابعت عليه ُرَؤى صدق : 

 به. أَنجحت بك ، وإذا غلبته فقد أنجحَ  بك الباِطُل أي غلبك الباطل ، وكل شيء غلبك فقد أنَجحَ  وقال شمر :

بر. النَّجاحةُ  وقال أبو عمرو.  : الصَّ

 أي بصابرة ، وقال ابن َميَّادة : بنجيحة ويقال : ما نَْفسي عنه

ى أن تريريريريكريريريريون تريريريريبريريريريريريرياعريريريريريريري   و  ر  لريريريرييريريريريلريريريريَ جريريريريْ  مريريريريريريريا هريريريريَ

  
و    رتريريريريريريريك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريري   عريريريريريلريريريريرييريريريريريريريك وال َأْن َأمْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ال أن تريريريريريكريريريريريون الريريريريريلريريريريريفريريريريريس  عريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا َنريريريريرييريريريريريحريريريريريريرية  و 

  
ة  بريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريل   اقريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء وال مريريريريريريريريريريري 

  

 ح ج ف
 مستعملة. ، جحف ، فحج : (1)حجف ، حفج 

رة ، والواحدة الَحَجفُ  الليث.: حجف   قال أبو ُعبيد في. ونحَو ذلك َحَجفَة : ضرٌب من التَِّرَسة ، تُتََّخذ من جلود اإلبل ُمقَوَّ

 .الَحَجفِ 

وقال  .َمْحُجوفٌ  : ما يَعتَري من كثرة األكل أو من شيء ال يالئمهُ فيأخذُه البطن استِْطالقاً ، ورجل اْلُحَجافُ  وقال الليث :

  الراجز :

وِف  كريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ
َ

   أيريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريّ ارِىء  كريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريري

  
َة احملريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريوِف و   لريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ ي مريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريِّ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 املريريريريريريريريريري

  
: َمْغٌس في  الُحجافُ ووالمجحوُف واحد ، وهو الُجحاُف  المحُجوفُ وهكذا أنشدنيه الُمْنِذري عن ثعلب عن ابن األعرابي. قال : 

نفسي واحتَجنتُها إذا  اْحتََجْفتُ  البطن شديد. والَمْنكوف : الذي يشتكي نْكفَتهُ ، وهو أصل اللِّْهِزمة. وقال بعض الجعفريِّين :

 َظلَفتُها.

 .ُجَحف : ِمْلء اليد وجمعها الُجْحفَة أبو العبّاس عن ابن األعرابي ::  جحف

واحدة  ُجحفةً  ماء البئر إال اجتحْفنا للماء. تقول : الَجْحفَ و: شدة الَجْرف إال أن الَجْرف للشيء الكثير ،  الَجْحفُ  وقال الليث :

 بالَكّفِ أو باإلناء.

أيضاً في القتال : تناول بعضهم بعضاً بالعصي والسُّيوف ، وقال  التَّجاحفوالكرة بينهم بالصَّوالجة. قال :  يتجاحفون والِفتْيان

اج :  العجَّ

 كان ما اْهَتَض اجلِْحاف  هَبَْرجا و   
 بينهم ، يريد به القتل. التَّجاُحف يعني ما كسره

__________________ 
 .«اَّفلجي : الرَّْ و الذي ال َغلاَء عل ه: »(234/  3ري  مسفج)« اللسان» ( س    ر  املادأب يف امل بوعة ، وجاء يف1)
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 بالقوم قتالً وإفساداً لألَموال. تُْجِحف : التي الُمجِحفة والسنة

 بآِخرته. أْجحفت وقال بعض الحكماء : من آثر الدنيا

 : ميقات أهل الشام : قرية تقرب من ِسيِف البحر. اْلُجحفَةو

 : أن يستِقَي الرجل فيصيب الدلو فم البئر فَيَْنَخِرق وأنشد : اْلِجحافُ  فراء :أبو ُعبيد عن ال

اِف  ْه دلريريريريريريريريريريو  بريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريرياف   ا عريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريِْ هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ْرغريريريريريريريريريَ ِومَي فريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
 وُجراٌف وهو الذي يذهب بكل شيء ، وأنشد. ُجحاف األصمعي والفّراء : سيل

   أَْبرُّ علها ج حاٌف م ِضّر 
 : الضرب بالسيف ، وأنشد : الَجْحفُ وأكل الثَّريد ،  : الَجْحف وُرِوي عن األْصَمعي أنه قال : 

ان َجْحف  ثَرِيريريريريريريَ أب(1)]و[  ال يسريريريريريريريريريريريريريريتوي اجْلحفريريريريريريَ

  
ة أببريريريريريريريرييريريريريريريريريض صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُر و   حريريريريريريريريف  مسريريريريريريريرير وريريريريريريريريريّ   جريريريريريريريريَ

  
افو  السُّلَمي : رجل من العرب معروف. الَجحَّ

 في وسط الَجْفنة. : الثَّريد يبقى الَجُحوف ثعلب عن ابن األعرابي :

 . أبو ُعبيد عن أبي عمرو :فَْحجاءو أْفَحجُ  : تباعد ما بين أوساط السَّاقين في اإلنسان والدَّابة ، والنعت الفََحجُ  قال الليث :: فحج 

 : الذي في رجليه اعوجاج. األفحج

 فالن عنَّا ، وأحجم وافَّج إذا تباعد. اْفَحج وقال أبو زيد : يقال :

 ح ج ب
 [.مستعمالت] ، بجح : (2)حجب ، حبج ، جبح ، جحب 

ً  : َحَجب قال الليث :: حجب   .يَحُجب َحْجبا

األمَّ اإلخوةُ  تحجب ، كما حَجبَه به بين شيئين. َوُكلُّ شيء منع شيئاً فقد حجبت اسم ما : الِحجابو .الحاجب : والية الِحجابةو

 .الَحاِجب َحَجبَة وجماعة .اْلِحجاب ُحُجب عن فريضتها وجماعة

 .الحجاب فالن إذا اْكتَنَّ من وراء احتجبو

 الجوف : جلدة بين الفؤاد وسائر البطن. ِحجابو

 .حواجب : العظمان فوق العينين بَشعَره ولَْحمه وثالثة الحاِجبانو

 ، وقال امرؤ القيس : تحجبا ، وثالث الَحَجب : رؤوس عظمي الَوِرَكْين مما يلي اْلَحرقَفَتين ، والجميع الَحَجبَتانو

   له مَسَجباٌ  م ةرفاٌ  على الفاِل 
 وقال آخر.

 مل ت وقَّع بر ك وب  مَسَجب ْه  و   
 الفيل كان شاعراً من الشعراء. حاِجبُ و

__________________ 
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 (.جحف)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
 ( أ له الليث.2)



1158 

 

 بل.ما أشرف من الج : اْلِحجابُ  وقال شمر : قال أبو عمرو :

ة وقال أبو ذَُؤيب : الِحجابُ  وقال غيره :  : الَحرَّ

 َرْي   قريرْع  ي  رَع و   َ َرف  اَِّجاِب 
 الحامل بيوم من تاسعها. وبيومين من تاسعها يقال ذلك للمرأة الحامل إذا مضى يوم من تاِسعها. احتجبَت وقال غيره :

 بيوم من تاسعها ، هذا كالم العرب. ُمْحتَِجبَة يقولون : أصبحت

 الشمس والقمر. حاجب الشمس : قْرنها ، وهو ناحية من قُرصها حين تبدأ في الطلوع. يقال : بدا حاجب وقال األصمعي :

 أي بُحروفه. بَحواجبه قال : ونظر أعرابي إلى آخر يأكل من َوَسط الّرغيف ، فقال : َعلْيك

 ؟الحجابُ  يا رسول هللا : وما ، قيل : الِحجابُ  إن هللا يغفر للعْبد ما لم يقَع»قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث أبي ذَّرٍ أن النبي 

 .«قال : أن تموت النفُس وهي مشركة

، قال : إذا مات اإلنسان  * واقع ما وراءه الِحجابَ  من اطَّلَع»:  عنههللارضيفي حديث ابن مسعود  قال شمر وقال ابن ُشَميل

  ألنهما قد َخِفيا. النار : حجابِ والجنّة ،  حجابِ  : الِحجابين واقع ما وراءَ 

 وأنشدنا الغَنَِوّي :

ة   رِيريريريريريريريَّ ة م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ لريريريريريريريا َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريْ   ذا مريريريريريريريا َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا   َهَتكلريريريريريريا مِسجريريريريريرياَب الةريريريريريريريريريريريريريريمس أو َمَ َرْ  دمريريريريريريَ

  
 : ضوؤها هاهنا. ِحجابُها قال :

اَلعُ  الِحجابَ  خالد في قَْول ابِن مسعود : من اطَّلعَ قال : وقال أبو عدنان عن  : َمدُّ الرأْس ،  الِحجاب واقع ما وراءه. قال : اّطِ

تِر ، قال :  تِر. وامرأة اْلِحجابُ ووالُمطالع يَُمدُّ رأَسه ينظر من وراء الّسِ  . قد ُستِرت بِستر.محجوبة الّسِ

رك. يحُجب نه ال ذنبَ قال أبو عمرو وَشِمر : وحديث أبي ذّر يدّل على أ  عن العبد الرحمة فيما دون الّشِ

 .الحواجبُ  من العظم والجميع الحاجبين وهما َمْنبِت َشعَر الَجبين الحاجبان وقال أبو َزْيد : في

اج : أحبجولنا الناُر إذا بدت بغتة ،  أْحبََجتْ  قال الليث :: حبج   العَلَم ، وقال العَجَّ

 َأمْسَبجا   َعَلْو   أمْسةاه  ذا ما 
ً  أبو ُعبيد عن أبي زيد : إذا أكلت اإلبُِل العَْرفََج فاجتمع في بطونها ُعَجر منه حتى تشتكي منه قيل :  .َحبَِجت َحبَجا

: أن يأكل البَعيُر ِلحاَء العَْرفَج فيَْسَمَن على ذلك ، ويَِصيَر في بطنه ِمثَل األفهار ، وربما  الَحبَجُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 قتله ذلك.

كما يموت بنو مروان ،  َحبَجا إنا وهللا ما نموت على مضاجعنا»قال ابن الزبير : و : السميُن الكثير األْعفاج ، قال : الَحبِجُ و

 لك األمُر إذا أعرضَ  أَْحبَج * وقال غيره : ولكنا نموت قَْعصاً بالرماح ومْوتاً تحت ظالِل السيوفِ 
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 فأمَكن.
 ُمْجتََمع الحّيِ وُمعظُمه.:  الَحْبجُ و

ً  بالعصا َحبََجه ويقال :  وكذلك َخلَجه بالعصا إذا ضربه بها. ، قاله ابن الّسّكيت ، قال : َحبجاتٍ  بها َحبََجه ، وقد َحْبجا

َغت من الوَجع. َحبَاَجى قال : وإبِل  إذا انتفَخْت بطونها عن أكل العَْرفَج فتعَقَّد في بطونها وتمرَّ

 ، وَخبَج يَخبِج إذا َضرط. َحبَج يَْحبِج األصمعي : أبو ُعبيد عن

ً  الرجلُ  َحبَجَ  وقال شمر : البعيُر إذا أكَل العْرفَج فتكبَّب في بطنه وضاق َمْبعَُره عنه  َحبِجوإذا اْنتَفخ بطنُه عن بَشم ،  يَحبج َحبجا

 الرحمن :ولم يَخرج من جوفه وربما َهلك وربما نََجا ، قال : وأنشدنا أبو عبد 

َتِّ  هريريريريريريريريريريْ يَّ مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريه  راعريريريريريريريريريريِ

  
رِّ   بريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريا  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريريريَ لَّ يريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريَ

  

  ْلف اْسِته م َل نَ يِق اهِلرِّ 

 للبعير منزلة اللََّوى لإلنسان فإن َسلَح أفاق وإالَّ مات. الَحبَجُ  وقال أبو زيد :

حُ  قال الليث وغيره : فالن: بجح  حوبفالن  يَتَبَجَّ ح به.إذا كان  يتمجَّ  يَهذي به إْعجاباً ، وكذلك إذا تَمزَّ

ح وقال اللحياني : فالن ح أي يفتخر ويباهي بشيء ّما. يتبجَّ  ويَتمجَّ

َحني فبَجْحتُ و»وفي حديث أم زرع :  َحني ففرحت وقد« بَجَّ  قال الراعي : بََجَح يَبَجحُ و بَِجح يَبَجحُ  أي فرَّ

 مريريريريريريريا الَف ر  من أر. الَعةريريريريريريريريريريريريريريريتأب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَقلريريريريريريرياو 

  
ح   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك و   بريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَ ْر ك نريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
 القوُم بِكعابهم وَجبَخوا بها إذا َرَمْوا بها لينظروا أيها يَخرج فائزاً ، وأنشد : َجبَح ثعلب عن ابن األعرابي :: جبح 

   فأْجَبح ال وَُ م َل َجْبح الِكعاب 
 القوُم بِكعابهم مثله. جبَحَ  وقال الليث في

 كثيرة. أجباحٌ و أَْجبُح : َخِليّة العسل ، وثالثة الَجْبحو الِجْبحُ  أبو عمرو :

اح يخاطب ابنه : ِرمَّ  قال الّطِ

  ن كلريريريريريريريَه علريريريريريريري ي أنريريريريريريريَه أمسَلى من اجَلَ  و 

  
بريري ح   ى َواتريريلريريريريريريريا  بريريني َأجريريْ َ  الريريلريريحريريريريريريريِل أضريريريريريريريريريريريريريريريريحريريَ  جريريَ

  
 واتِناً : ُمقيما.

 ح ج م
 [.مستعمالت]حجم ، حمج ، جحم ، جمح ، مجح ، محج : 

ام ، وهو الحاجم : فِعلُ  الَحْجم : قال الليث: حجم   .الِحجامة ، وفعله وحرفته الَحجَّ

 وقال زهير : .َمحاجمُ  وجمعه ِمْحَجم : قارورتُه ، وتطرح الهاء فيقال : الِمْحَجمةو .«الَمْحجومُ و الحاجمُ  أْفَطرَ »وفي الحديث : 

 مل ي هري وا بيلهم ِمْلَء ِ َْجم  و   
ام الَمصُّ ، وقيل الَحْجم ، وقال غيره : أصل الِمْحجمة موضعمن العنق :  الَمْحَجمو  .الِمْحجمة المتصاصه فَم للحاجم َحجَّ

ه ، وثديٌ  َحَجم يقال : ه إذا َمصَّ  أي ممصوص. محجوم الصبيُّ ثدَي أُّمِ
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ً  المرأةُ للمولود أَْحَجمتِ  أبو ُعبيد عن أبي زيد : ه. إحجاما  ، وهو أوُل َرضعة تُرِضعُه أُمُّ
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بِّيِ في بطنها. حجم أيضاً : ِوْجدانُك َمسَّ شيء تحت ثوب ، تقول : َمِسْسُت بطن اْلُحْبلَى فوجدت الَحْجم قال الليث :و  وقد الصَّ

 الثدُي على نحِر الجارية إذا نتأ ونََهد ، ومنه قول األعشى : أحجم

م الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ي  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى حنريريريريريريريريريرِهريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  َأمسريريريريريريريريريْ

  
ة  انئريريريريريريريريريريريريريرير  رِق  ذي هبريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريَ  يف م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مَ  وقال ابن األعرابي : َج مثلُه. َحجَّ َم إذا نظر نظراً شديداً ، قلت : وَحمَّ  وبجَّ

 .َحْجم ويقال للجارية إذا غطى اللحُم ُرؤوس عظامها فسمنت ما يبدو لعظامها

 .محجوم : شيء يُْجعَل على َخْطم البعير لكيال يَعَّض ، وهو بعير الِحجامُ  وقال الليث وغيره :

إذا َجبُن وَكّف. قاله األصمعي وغيره ،  أْحَجموالرجُل عن ِقْرنه ،  أحجم : َكفُّك إنساناً عن أمر يُريده. يقال : الَحْجمُ وقال : 

 ضّد اإلْقداِم. اإلْحجامُ و

 عن حاجته : منعته عنها. َحَجْمتُه وقال ُمْبتَِكٌر األعرابي :

 وقال غيره : َحَجْوتُه عن حاجته : مثله.

َجت الليث :: حمج   العيُن إذا غارت ، وأنشد : َحمَّ

مَِّج  و   ل   ت ود  ا ْيَل مل   
 : ُهزالها. تحميُجها قال : ويقال :

 : التَّغَيُّر في الوجه من الغضب ونحوه. التَّحميجو: النظر بخوف ،  التَّْحِميجوقال : 

جا ما لي أراك»في الحديث أن عمر قال لرجل : و  عند العرب : نظٌر بتحديق. التَّحميجُ  قلت : ؟.ُمَحّمِ

جين قال : [43إبراهيم : ] (ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤِسِهمْ )وقال بعض المفسرين في قول هللا جّل وعّز :  ُمديمي النّظر ، وأنشد  ُمَحّمِ

 أبو ُعبيدة :

ِ  َأيب  ه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   أْن رَأَيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ني  ّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريِّ  ك  ريريريريريريريريريريريريري َ

  
 : فتُح العين فََزعاً أو وعيداً ، وأنشد قول الهذلي : التحميجُ  األعرابي :ثعلب عن ابن 

ان املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوو  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َج لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ه َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ     بريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ     مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىت قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الَجباُن للموت فَقَلَبه. َحّمج قال : أراد :

 معنى الُهزال منكر.ب التَّْحميج العيِن أنه بمنزلة الغُثُور فال يُعرف ، وكذلك تَحميج قلت : وأما قوُل الليث في

ً  الفرُس بصاحبه َجَمح قال الليث :: جمح  به.  جمح إذا َجَرى به َجْريا غالباً ، وكل شيء إذا مضى ِلَوْجهه على أمر فقد ِجماحا

 إذا تركت قصَدها فلم يضبطها المالحون. تَْجَمح السفينةُ فهي َجَمحتو، الذكُر واألنثى في النعتين سواء.  جامحو َجُموح وفرس

 بِِكعابِهم مثل َجبَحوا. َجَمحواو

 أي َولَّْوا إليه مسرعين. [57التّوبَة : ] (َلَولَّْوا ِإَلْيِه َوُهْم ََيَْمُحونَ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

وهو الذي إذا  َجُموح يسرعون إسراعاً ال يَُردُّ وجوَههم شيء ، ومن هذا قيل : فرس قال : .(َوُهْم ََيَْمُحونَ )وقال الزجاج : 

 َجَمح  َحَمل لم يَرّده اللَِّجام. ويقال :
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 وَطَمح  ذا أسرع ومل يَرّد وْجَهه  يٌء.
يوضع موضع العَْيب. وذلك إذا كان من عادته ركوُب الرأس ال يَثْنِيه راكبه ، وهذا  له معنيان : أحدهما : َجَموح قُلت : فرس

 الذي يَُردُّ منه بالعيب. الجماح من

، ومنه قول امرىء  الُجموحُ  أي يكون سريعاً نشيطاً َمُروحاً ، وليس بعيٍب يَُردُّ منه ومصدره الَجُموح لمعنى الثاني في الفرسوا

 القيس :

ر ومسريريريريريريريريريريريريريا  وِ مْسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريريريريريا ومسريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريَ 

  
وقريريريريريريريريريريَ ِ    

ف املريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريَ ة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ

  
 وإنما َمَدَحها فقال :

ة  و  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْد   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريريريْرب َواثَّ

  
ْرَودِ  

 
ِة واملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري حريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

َ
َواَد املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ثم وَصفها فقال :  َمُروحاً أو َسبُوحاً أي تُْسِرُع براكبها. َجُموحا

ً  المرأةُ من زوجها َجَمحت وقال أبو زيد : وهو خروجها من بيته إلى أهلها قبل أن يُطلِّقَها ، ومثله َطَمَحت ِطماحاً.  تَْجَمح ِجماحا

 وأنشد :

غريريريريريريريريريريريْ  ِه  ذا رأتريريريريريريريريريريري  َذا   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَّ  ن  مسريريريريريريريريريريريَ

  
ِه و   حريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريرين َُّْوجريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا وأَنريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريََ

  
اَحةُ  وقال الليث : لِّيان ونحو ذلك مما يخرج على أطرافه ِشْبهُ ُسْنبُل غير أنه لَيٌِّن  الَجَماِميحُ و الُجمَّ هي ُرؤوس الَحِلّيِ والّصِ

 كأَْذنَاب الثَّعَاِلب.

اح أبو ُعبَيد عن األَُموي :  تُْجعَل على رأس َخشبة يلعب بها الصبيان.: ثمرة  الُجمَّ

اح وقال شمر : : سهٌم ال ريَش له أَْملَس في موضع النَّْصل منه تمر أو طين يُْرَمى به الطائر فيُْلِقيه وال يقتُله حتى يأُخَذه  الُجمَّ

اح راِميه يقال له  والُجبَّاح ، وقال الراجز : الُجمَّ

بريريريريريريريريرياْ   يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم    الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريري 

  
اْ    ه  ريريريريريريريريريريريريريريري َّ ٌل كريريريريريريريريريريريريريريريأّن رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اح ثعلب عن ابن األعرابي قال : احُ والمنهزمون من الحرب.  : الُجمَّ  َجُموح : سهم صغير يلعب به الصبيان. قال : وفرس الُجمَّ

 إذا لم يُثْن رأُسه. جموح : سريع وفرس

اح وأخبرني الُمنِذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : قصبة يُْجعَل عليه طين ثم يُْرمى به الطير ، وأنشد لُرقَْيعٍ : سهم أو  الُجمَّ

 الَواِلبِّي :

ن    َ َكريريريريريريريريريريْ يت فريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَّ َق اَّريريريريريريريريريريوادل  لريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
ا     لُّ كريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريري َّ  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ت من اّمالسه ، وقال الحطيئة :  أي يَُصّوِ

   بز بِّ اللَِّحى ج ْرِد ا  َصى كاجَلماِمح  
ً  تسمي َذَكر الرجلوقال غيره : العرب  ي َهَن المرأة ُشَرْيحا : ألنه من الرجل ُجَمْيحا فيرفع رأْسه ، وهو  يَْجَمح وُرَمْيحا ، وتسّمِ

 منها يكون َمْشروحاً أي مفتوحا.

جوا ناراً إلبراهيم النبي  الَجحيم قال الليث :: جحم  أي تََوقَّد تََوقُّدا.  تَْجَحم ُجحوما فهي السالمعليه: النار الشديدة التَّأّجج كما أجَّ

 الحرب : شدة القتل في ُمْعتَرِكها ، وأنشد : جاحمو

   مسىت  ذا ذاق ملها َجامِحا  بَرَدا 
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 وقال اآلخر :

او  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريى جلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب ال يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
را    ل واملريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  محريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .َجِحيمٌ  وقال : كلُّ نار تُوقد على نار

 ، وأنشد األصمعي : جاِحَمة ، وهي نار َجحيم والَجمُر بعُضه على بعض

وَقِ  و   
 
 ضالّة  ِمْ ل اجلحيم امل

 شبّه النِّصال وِحّدتها بالنار ، ونحو منه قول الهذلي :

   كأّن ظ باهِتا ع   ٌر بَِعيج  
 النَّار أي تَوقُّدها. ُجْحَمة أي تََوقُّد والتهاب ، ورأيت جاحم ويقال للنار

 غة ِحْمير ، وأنشد :هي العين بل الَجْحَمة وقال الليث :

ي عريريريريريلريريريريريى أ ُِّ مريريريريريريريالريريريريريريريك  كريريريريريِّ تريريريريريريريا بريريريريريَ مريريريريريَ حريريريريريْ  فريريريريرييريريريريريريريا جريريريريريَ

  
يريريريريريريريري  بريريريريريريريريبريريريريريريريريعريريريريريريريريض املريريريريريريريريذانريريريريريريريري    لريريريريريريريريِّ َة قريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  أكريريريريريريريريِ

  
 األسد : عيناه بكل لغة. َجْحمتاوقال : 

 .جحماء : الشديُد ُحْمرة العين مع َسعَتها ، والمرأة األْجَحمُ و

 : داء معروف. الُجحام ثعلب عن ابن األعرابي :

 القَِليلُو الحياِء.:  اْلُجْحمُ و

ام وأخبرني الُمْنِذري عن أبي طالب في قولهم : فالن الحرب ،  جاحم علينا أي يتضايق ، وهو مأخوذ من يتجاحم ، وهو َجحَّ

 .الجحيم أي يتحرق ِحْرصا وبُْخالً وهو من يتجاحم وهو ضيقها وشّدتها ، وقال بعضهم : هو

 ، فقالت : وا َرْحَمتا لِمْسمار تعني كلبها. الُجحامُ  داء يقال له :في الحديث أن كلباً كان لَمْيُمونة فأخذه و

 .جاحمةو جحيم إذا كثر جمرها ، وهي تَْجَحم ناُركم َجَحَمتْ  قال : وأخبرني الحّربي عن عمرو عن أبيه قال :

من أََدَمة األرض ترابها ،  األرض : تذهب بالتّراب حتى تتناول تْمَحجُ  : مسح شيء عن شيء ، والريح الَمْحجُ  الليث :: محج 

اج :  وقال العجَّ

او  بريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريَن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريج  أَْرَوا  يريريريريريريريريريريريري 

  
ْتَ   نْي مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريروَف الريريريريريريريريريري ِّ ِر الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ  َأْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والثَّْيَرب والتّْوَرب والتّْوراب أراد التراب.

ه  َمَحج فقال أحدهما لصاحبه : الكاذبوأخبرني الُمْنِذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : اختصم شيخان َغنَِوّي وباِهِلّي ،  أُمَّ

ه ، فقال الغَنِوّي : كذب ، ما قُْلُت له هكذا ، ولكني قلت :  َمَحجَ  ، وقال اآلخر : انظروا ما قال لي الكاذب : أُّمه أي نَاَك أُمَّ

ه أي رضعها.  الكاذب َملََج أمَّ

اجُ  وقال ابن األعرابي :  : الكذاب أيضاً ، وأنشد : المحَّ

 جمَّاج  ذا ك ر التَجّ  و   
 أحدهما الِجماُع ، واآلخر الَكِذب. عند ابن األعرابي له معنيان : فمحج قلت :

 اللبَن وَمَخَجه إذا َمَخضه. َمَحجوالمرأة وَمَخَجها إذا نكحها ،  َمَحج وقال ابن الفََرج :

ح قال غير واحد :: مجح   ويَتَبَّجح وقد مّر تفسيره. يَتََمّجح لفخر. هووالتبجج بالميم والباء : البََذُخ وا التََّمجُّ
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 [أبواب احلاء والشني]
 أهملت وجوهها : ح ش ض :

 [.شخص]استعمل من وجوهه :  ح ش ص :

جميعاً : التي ال لبن لها  الشََّحصو الشَّحاَصة : الشاة التي ال لبن لها. أبو ُعبيد عن األصمعي : الّشْحصاءُ  قال الليث :: شحص 

 والواحدة والجميع في ذلك سواء.، 

 ، وأنشد : َشَحص أْشُحص َشِمر : جمع

   أَبْ ح   م ْسَتْأِ ر َمساف  ه 
 .َشْحص : التي لم يَْنُز عليها الفحل قط. وقال الكسائي : إذا ذهب لبن الشاةِ كلُّه فهو الشَحصُ  العََدبَّس الِكنانِّي :

ْصتهشَ وعن كذا  أَْشَحْصتُه يقال :« النوادر»وفي  ْصته إذا أبعدته ، وقال أبو َوْجَزة  حَّ ْصته ، وأَْمَحْصته وَمحَّ ، وأَْقَحْصته وقَحَّ

 السَّْعِدّي :

ه  َحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ظعريريريرياِئن  من قيس بن عيالَن أ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وِل   غريريريريريريريريْ َوى َذا   مريريريريريريريريِ َوى  ن الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  هبريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 بهن أي باعدتْهن. أَْشَحَصت

 أهملت وجوهها. ح ش س :

 مهمل. ح ش ز :

 ح ش ط
 استعمل من وجوهها : شحط ، حشط.

ً و تَْشَحط َشْحطاٍ  الدَّار َشَحَطت : البُْعد ، يقال : الّشحط قال الليث وغيره :: شحط  : البُْعد في الحاالت  الشْحطُ و، قال :  ُشحوطا

 كلها يُثَقَّل ويَُخفَّف ، وأنشد :

 الةَّْح   َق َّاٌع َرَجاَء َمْن َرَجا و   
 : داء يأخذ اإلبل في ُصُدورها ال تكاد تنجو منه. ويقال ألَثَر سْحج يُِصيب َجْنباً أْو فَِخذاً ونحو ذلك. الشْحَطةُ  وقال الليث :

 .َشْحَطة أصابته

 وَسَحطه أي ذبحه. َشَحطه ثعلب عن عمرو عن أبيه يقال :

 العقرب َوَوَكعَتْه بمعنى واحد. َشَحَطتْه وقال ابن األعرابي :

 والصوم. الشَّْحط الطائر وصام ، ومَزَق وَمَرَق وَسْقَسق ، وهو َشَحط قال : ويقال :

د قال : يقال إن النَّْبع  الشَّْوَحطُ  وقال الليث : والشَّْريَان شجرة واحدة  الشَّْوَحطو: ضرب من النَّْبع ، وأخبرني الُمْنِذِرّي عن الُمبَّرِ

ة الجبل فهو النَّْبع ، وما كان في سفحه فهو الشَّْريَان ، وما كان في ولكنها تختلف أسماؤها بكرم منابتها ، فما كان في قُلّ 

 .الشَّْوَحطُ  الحضيض فهو

 والتَّأْلَب. الشَّْوَحطوأبو ُعبَيد عن األصمعي : من أشجار الجبال النَّْبع 

 : عود يُوَضع عند القضيب من قُْضبان الكرْم يقيه من األرض. الِمْشَحطُ  وقال الليث :

أي  َشَحْطتُها : عود يُْرفَُع به الَحبَلة حتى تستقّل إلى العريش قال : وقال أبو الخطاب : الشَّْحطُ  عن الطائفي أنه قال : النَّْضر

 وضعت إلى جانبها خشبة حتى ترتفع إليها.
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طُ  وقال الليث :  في السَّلَى أي يضطرب فيه ، وأنشَد بيت النابغة : يَتََشّحط : االضطراب في الّدم ، والولد التَّشحُّ
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ن  أَلْواَلد يف كريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريزل و  ِذفريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ل   الئهريريريريريريريا كريريريريريريريالوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريِ حَّ   يف أسريريريريريريريريريريريريريريريْ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الخيلَ  َشَحطَ  وقال غيره : يقال : جاء فالن سابقاً قد بنو هاشم العرب أي فاتوهم فضالً  َشَحَطتْ  أي فاتها ، ويقال : َشْحطا

 في السَّْوم وأَْبعَط إذا َطَمح فيه. َشَحط وسبقوهم. ويقال :

 : الكشط ، ثعلب عنه. الَحْشط أهلمه الليث ، وقال ابن األعرابي :: حشط 

 ح ش د
 استعمل من وجوهه : حشد ، شحد ، شدح.

قال : وهذا فعل يستعمل في الجميع ، القوم إذا َخقُّوا في التَّعاون وكذلك إذا ُدُعوا فأسرعوا لإلجابة  َحَشد قال الليث :: حشد 

المعروف  ، وهو الذي ال يَْفتُر عن َحْلبها ، والقيام بذلك. قلت : حاشد إال أنهم يقولون لإلبل : لها حالبٌ  َحَشد وقَلَّما يقال للواحد

القوُم ، وَحَشُكوا  َحَشد ل : يقال :بالّدال ، وقد مّر تفسيره في باب َحَشك إال أن أبا ُعبيد قا حاِشد في حْلب اإلبل حاِشك بالكاف ال

الذي يُروى عن  وسلمعليههللاصلى، وتَحتْرُشوا بمعنى واحد فجمع بين الدَّال والكاف في هذا المعنى وفي حديث صفة رسول هللا 

 *  َمْحُشودٌ  َمْحفُودٌ »أُّمِ مْعبد الُخزاِعية : 

عوا له وتَأَّهبوا ، وعند فالن احتشد أرادت أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون عليه. ويقال :  َحَشدٌ  القوُم لفالن إذا أردَت أنهم تََحمَّ

له ،  حشدوا له ، وقال أبو عمرو : يقال للرجل إذا نزل بقوم وأكرموه وأحسنوا ضيافته قد احتشدوا من الناس أي جماعة قد

 وإكرامه. له وَحفَلوا له إذا اختلطوا له وبالغوا له في إْلطافه حشدوا وقال الفّراء :

يب : ّكِ اني عن ابن الّسِ  وَزهاٌد ، وأرض َشحاح. َحشاد أرض نَْزلَة : تَِسيُل من أدنى َمَطر ، وكذلك أَْرضٌ  الَحرَّ

ْحبَة  الَحشادُ  وقال النضر :  بعضها بعضا. َحَشدومن المسايل إذا كانت أرٌض ُصْلبة سريعةُ السيل وكثرت ِشعابُها في الرَّ

 من الناس. َحْشدٌ  : عنده محشود قال : ورجل

،  ُشْحدودٌ  لعله َحيُوص أو قَُموص أو : السيُء الُخلُق ، وقالت أَعرابية وأرادت أن تركب بَْغالً : الشُّْحدودُ  قال الليث :: شحد 

 وجاء به غير الليث.

ً  الرجل انشدح أهمله الليث ، وروى أبو ُعبيد عن الفراء :: شدح  ج انشداحا  ِرْجلَْيه. إذا استلقَى وفَرَّ

 : طويلة على وجه األرض ، وأنشد : َشْوَدح وقال أبو عمرو : ناقة

ا لريريريريريريريريكريريريريريريريريراهتريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا مريريريريريريريري  ر وفريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ عريريريريريريريريه     مريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
ْوَد    نْي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راِر الريريريريريريريريريذِّراعريريريريريريريريريَ الِء  مريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
 وبُْدَحة وُرْكحة وُرْدَحة وفُْسحة بمعنى واحد. ُشْدَحةٌ ووُمْرتََدح وُمْرتََكح وُمْنتََدح ،  ُمْشتَدح ويقال : لك عن هذا األمر

 وساِدح وراِدح أي واسع كثير. شاِدح وكأل

 ح ش ت
 يَْنُظر فيه ، َحتَش قال الليث في كتابه :: حتش 
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  مَسَة وا. ال ُو وَ َْ َ وا  ذا مَسَتش  ذا أداُ اللَّيَتر. وقيل : مَسَتش وقال غته :
 قال الطرماح يصف ثورا :: تشح 

ةٌ  يريريريريريريريريريريريَّ ه  محريريريريريريريريريريريَِ ال   ِئصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    اعريريريريريريريريريريريَ َتريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ن   حريريريريريريرية  مريريريريريريرين ُّائريريريريريريريِ   غريريريريريريريِت واهريريريريريريِ  عريريريريريريريلريريريريريريريى ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .(1)[مهمل ح ش ظ :]

الهمَزةُ واواً ثم قلبت قال أبو عمرو في قوله : على تُْشَحة أي على ِجّدٍ وَحِميَّة. قلت : أنا أظن التشحة في األصل أُْشحة فقُِلبت 

 تاء كما قالوا : تُراث وتَقَوى.

 وقال شمر : يقال : أَِشَح يَأَْشح إذا غضب ، ورجل أَْشحاُن أي غضبان. قلت : وأصل تُْشحة أُْشحة من قولك : أَِشَح.

 ح ش ذ
 استعمل من وجوهه :

 ، وأنشد : شِحيذو مشحوذ إذا أَْحَدْدته فهو َشْحذا السّكين َشَحْذت : التحديد. تقول : الشَّْحذُ  قال الليث :: شحذ 

   َيْةَحذ ََّْيريْيه بلاب  َأْعَصِل 
 : الجائِع. الشََّحذانُ  أبو ُعبيد عن األحمر :

أي ُسْقته سوقاً شديداً  َشَحْذتُهوبعيني : أََحَددتُها فرميته بها حتى أصبتُه بها وكذلك َزَرْقته وحدْجته قال :  َشَحْذتُه وقال اللحياني :

 .ِمشحذ ، وسائق

 وقال أبو نَُخْيلة :

َذا  قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه إلبريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَس وهريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريري 

  
ذا  حريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريا  ِمةريريريريريريريريريريريريريريريْ وقريريريريريريريا ب  اجَلْعراء سريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريري 

  

فريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريم مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريذا ومريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريذاو  لريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ  اكريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريريريريرُّذََّذا  َف الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح اجلريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريُّ كريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 عليه أي مغضوب عليه. َمْشُحوذ وفالن

 وقال األْخَطل :

  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياٌل ألْرَوى والريريريريريريريريريرَّ ب ومريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين 

  
ول    بريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري  أَْرَوى والريريريريريريريريريريريريرَّ ب تريريريريريريريريريريريريري 

  

َرى  وٌذ عريريريريلريريريرييريريريريريريريه وال يريريريريري  حريريريري  ْه وهريريريريو َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريِ  يريريريريَ

  
ِر األ نريريريريريريريوِق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريل   يَت وَكريريريريريريريْ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     بريريريريريريريريَ

  
 : األرض المستوية فيها َحًصى نحو َحَصى المسجد وال َجبَل فيها ، قال : وأنكر أبو الدُّقَْيش الِمْشحاذ ُشميل :شِمر عن ابن 

 .الِمْشحاذَ 

 : األكمة القَْرواء التي ليست بَضِرَسة الحجارة ولكنها مستطيلة في األرض ، وليس فيها َشَجر وال َسْهل. الِمْشحاذ وقال غيره :

 ، وَحلَبَت َحْلباً وهي فوق البَْغَشة. تَْشَحذُ َشْحذاً  السماء تَشَحذَ  أبو زيد :

َذنِي « :النوادر»وفي   فالن وتََزعَّقَني أي طردني وَعنَّاني. تََشحَّ

 ح ش ت
 أهملت وجوهه.
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 ح ش ر
 [.مستعمالت] حشر ، حرش ، شرح ، شحر ، رشح :

 إلى بلد أو ُحِشروا إليه القوم وكذلك إذا يُْحشر : المجَمع الذي الَمْحَشرويوم القيامة ،  َحْشرُ  : اْلَحشر قال الليث :: حشر 

__________________ 
 أ له الليث. (1)
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  معسكر وحنوه.
ُتْم َأْن ََيُْرُجوا)وقال هللا جّل وعّز :  نزلت في بني النَِّضير ، وكانوا قوماً من اليهود  [2 : الَحشر] (ِْلَوَِّل احلَْْشِر ما ظَنَ ن ْ

لما نزل المدينة أال يكونوا عليه وال له ، ثم نَقَُضوا العهد وما يلوا ُكفَّار أهل مكة فقصدهم النبي  وسلمعليههللاصلىعاقدوا النبي 

الَخْلق  يُْحَشر ، ثم الَمْحَشرِ  إلى أرض َحْشر ُحِشر لُ ، وهو أوَّ  ففاَرقُوه على اْلَجالء من منازلهم فجلَْوا إلى الّشام وسلمعليههللاصلى

ّمة من جزيرة العرب ، ثم أُْجِلي آِخرهم  (ِْلَوَِّل احلَْْشرِ )يوم القيامة إليها ، ولذلك قيل :  ، وقيل : إنهم أول من أُْجِلي من أهل الذِّ

 َخْيبَر.، منهم نََصارى نَْجران ويهوُد  عنههللارضيأيَّاَم عمر بن الخطاب 

، وأكثر  [38األنعَام : ] (ُثَّ ِإىل َرِبِ ِْم ُُيَْشُرونَ )، وقال :  [5التّكوير : ] (َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ )وقال هللا جّل وعّز : 

وقال  .وسلمعليههللاصلىالوحوُش كلها وسائر الّدواب حتى الذُّباب للقصاص ، وأُْسنِد ذلك إلى النبي  تُْحَشر المفسرين قالوا :

  : موتها في الدنيا. حشُرها بعضهم :

 تحِشُرهمو تحُشُرهم السنة حشرتُْهم وقال الليث : إذا أصابت الناَس َسنَةٌ شديدة فأْجَحفَت بالمال وأهلكت ذوات األربع قيل : قد

هم من النواحي إلى األمصار. وقال رؤبة :  وذلك أنه تُضمُّ

وِش و  ا احمْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِهريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريرين مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا َنريريريريريريريريََ

  
وِش   مريريريريريريريريري  ٌش مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُّ مريريريريريريريريريْ ٌش وال طريريريريريريريريريَ  ومسريريريريريريريريريْ

  
بَاب ونحوها وهو اسم جامع ال يُْفَرد الواحد إال أن الَحَشَرةُ وقال :   : ما كان من صغار دواّبِ األرض مثل اليَرابِيع والقنافِِذ والّضِ

 .الَحَشرة يقولوا هذا من

 واألْحراُش واألْحناش واحد وهي هوامُّ األرض. الحشرات وقال األصمعي :

 فالٌن في َذَكره وفي بطنه وأُْحثِل فيهما إذا كانا ضْخَمين من بين يديه. ُحِشر « :النوادر»وفي 

ز الَخْلق شديده ، ومن الرجا اْلَحشَور وقال الليث : :  الَحْشَورُ  ل : العظيُم البَْطن أبو ُعبَيد عن األحمر :من الدواب : كل ُملَزَّ

 العظيم البطن ، وأنشد غيره :

   مَسْةَوَرأب  اجْلَلَبنْي َمْع اء  الَ َفا 
هام : ما لَُطف كأنما بُِري بَْرياً ، وأنشد ابن األعرابي في صفة ناقة : اْلَحشر وقال الليث :  من اآلذان ومن قَُذِذ ريش الّسِ

ر هلريريريريريريريريريا أ ذ   ةو ن مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ َرى َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِذفريريريريريريريريريريْ

  
ح  و   جريريريريريريريريريَ ْر أب الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريرية أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريَ   كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ

  
نان فهو َحَشْرت وقال الليث :  أي دقَّْقتُه وأَْلَطْفته. َمْحُشور الّسِ

القََصَرة  الحشرة ، والتي فوق الَحَشر والجميع الَحَشَرة وقال ابن ُشَمْيل عن أبي الَخطَّاب : الَحبَّة عليها قِْشَرتان ، فالتي تِلي الَحبَّةَ 

في لغة أهل اليمن : ما بَِقي في األرض وما فيها من نبات بعد ما يُْحَصد الزرُع فربما ظهر من تحته نبات  الَمْحَشرةو، قال : 

 .الَمْحَشرة أرسلُوا َدَوابَّهم في . يقال :الَمْحَشَرة أْخَضر فذلك

ْحر قال الليث :: شحر   ي أقصاها ، وأنشد :: ساحل اليمن ف الّشِ

ِل  ه  مريريريريريريريرين أقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى بريريريريريريريريالد الريريريريريريريريرُّمسريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ  َرمسريريريريريريريريَ

  
ِل   وْكريريريريريريريَ َا مريريريريريريَ لريريريريريريْ ِر فريريريريريريجريريريريريريَ حريريريريريريْ ل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريَ  مريريريريريرين قريريريريريريري 
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ْحَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي : يِّق ،  الّشِ ْحرو: الشَّّط الضَّ  : الشَّّط. الّشِ

 .َشْرَحةٌ  قْطعة منها: قَْطع اللحم عن العُْضو قَْطعاً ، وكلُّ  التَّشريحو الشَّْرح قال الليث :: شرح 

 أي َوسَّع صدَره لقَبول الحّقِ فاتَّسع. فانشَرح هللا صدَره َشَرح ويقال :

 فالٌن أَْمَره أي أوضحه. شرحَ  ويقال :

 مسألة ُمْشِكلة إذا بَيَّنها. شرحو

 َجاِريته إذا َسلَقَها على قَفاها ثم َغِشيَها. شرحو

ً  النساءَ  يَْشرحون يَأْتُون نساَءهم إال على َحْرٍف ، وكان هذا الحيُّ من قَُريشقال ابن عباس : كان أَْهل الكتاب ال و   .َشْرحا

إلى الدُّنيا مع علمهم بربهم ، يريد كانوا يَْنبَِسُطون إليها ويرغبون في اْقتِنائها َرْغبَةً  يَْشرحون كان األنبياءُ أسأل رجل الَحسن : و

 واسعة.

ً  ن العرب لفَتَاه : أَْبغنيعمرو عن أبيه قال : قال رُجل م ٌس ، وإنّي أخاُف عليه الطَّْمَل. شارحا  فإنَّ أََشاَءنا ُمغَوَّ

ُس : الُمَشنَُّخ. قلُت : تَْشنِيُخ النَّْخل : الشارح قال أبو عمرو : ء. واألَشاُء : صغار النخل. : الحافظ ، والُمغَوَّ  تَْنِقيُحه من السُّالَّ

:  الشَّْرحو: الفهم ،  الشَّْرحو: البياُن ،  الشَّْرحُ و: الفَتُْح ،  الشَّرحو: الِحْفُظ ،  الّشْرحُ  األعرابي :وقال أبو العباس : قال ابن 

 بمعنى الحافظ : الشَّارح اْفتِضاض األبكار ، وأنشد غيره في

ة  و  ْريريريريريريريريريَ ٌر  ال َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريت  قريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريِ

  
ت هريريريريريريريريا  يريريريريريريريري  ريريريريريريريريِ  يريريريريريريريري ريريريريريريريريوُ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارٌِ  فريريريريريريريريريَ

  
 أهل اليمن : الذي يحفظ الزرَع من الطُّيُور وغيرها.في كالم  الشارحو

بَاء : الشَّْرَحة وقال ابن ُشَميل :  الذي يُجاُء به يابساً كما هو لم يُقَّدد. من الّظِ

باء ، وهو لحم َشْرَحةً  يقال : ُخْذ لنا ْحتُهو َشَرْحته ، وقد َمْشُروح من الّظِ  .َشرَّ

 تَْرقِيق البَْضعَِة من اللّحم حتى يَِشفَّ من ِرقَّته ثم يُْلقَى على الَجْمر.وهو  التَّْشريح والتَّْصِفيف نَْحو من

ْشح قال ابن المظفّر :: رشح  شحوفالن َعَرقاً ،  رشح : نََدى العََرق على الجسد. يقال : الرَّ يت  الرَّ : اسم لذلك العرق ، وُسّمِ

ف شحَ ا البطانة التي تحت ِلبد السَّْرجِ ِمْرشحة ألنها تُنَّشِ  يعني العََرق. لرَّ

 َعَرقاً بمعنى واحد. َرَشحوَعَرقاً  أَْرَشح أبو العباس عن َسلََمة عن الفراء يقال :

ْشح وقال أبو عمرو :  : العََرق. الرَّ

حَ  : أن التَّْرشيح وقال الليث :  التَّْرشيحواألمُّ ولدها باللَّبن القليل تجعلُه في فِيه شيئاً بعد شيء حتى يَْقَوى ِلْلَمّصِ ، قال :  تَُرّشِ

ةِ حين تَِلُدهُ وأنشد :  أيضاً : لَْحُس األُّم ما على طفلها من النُُّدوَّ

َباء تري َر َّح األْطفاال     أ ُُّ اليتِّ
فهو  الّراشح ، فإذا ارتفع عن ُمْرِشح ، وأمه راِشح ل ، فإذا قَِوي ومشى فهووقال األصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فهو َسِلي

 جاِدل.
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واِشحو الراِشح وقال الليث : ي َوَشالً ، وإن رأيته كالعرق  الرَّ : جبال تَْنَدى ، فربما اجتمع في أصولها ماء قليل ، فإن كثُر ُسّمِ

ى  .راِشحا يجري خالل الحجارة ُسّمِ

 البُْهَمى يَُربّونه ليَْكبُر ، وذلك الموضع يَستَْرشحونوالبقَل أي يَْنتَِظرون أن يَُطول فَيَْرَعْوه  يَْستَْرشحون بنو فالنوقال غيره : 

مة يصف الحمير : ُمْستَْرَشح  ، وقال ذو الرُّ

ا وَنريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  اهريريريريريريريريا كريريريريريريريريأن مريريريريريريريري  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِّ   َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ

  
ْرَد     ْخر صريريريريريريريريريريريريريَ ح الب همى من الصريريريريريريريريريريريريريّ    سريريريريريريريريريريريريريَ ْ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 للخالفة إذا ُجِعل َوِليَّ العَْهد. يَُرشَّحُ  فالنُ ويقال : 

 : إغراؤك اإلنسان واألسَد ليقع بِِقْرنه. التَّْحِريشو الَحْرش الليث :: حرش 

ز. أَْحَرشُ  من الدَّنانير : الَخِشن لجدَّته ، والضَّبُ  األْحَرشو  : َخِشُن الجلد كأنّه ُمَحزَّ

َشهتُ  الضَّبَّ وهو أن أَْحَرْشتُ  وتقول : في ُجْحره فتَُهيِّجه فإذا خرج قريباً منك َهَدمَت عليه بقية الجحر وربما حدَش الضَّبُّ  َحّرِ

 األْفعى إذا أرادت أن تَْدُخل عليه قاتلها.

باب.  قال : وقال ابن ُشَميل : يقال : قد احترُشوا الّضِ

يُحّرَك َعصاً أو َحًصى على قَفَا ُجحره فيحِسبُه دابّة تريد أن : أن يُقَْعِقع الرجُل الِحجارةَ على رأس ُجحِره ، أو  الَحْرشوقال : 

ِلتَه أي ال تدخل عليه فيجيء ويَْزَحل على ِرْجليه ليقاتل فيناِهزه الرجُل فيأُخَذ بذنبه فيَُضبِّب عليه فال يَْقدر أن يَفيَض َذنَبُه أن يُفْ 

 يقدر أن يَْنفِلت منه.

أيضاً.  الحريش : خشنة الجلدة ، وهي َحْرشاء ض ، قال والُمنَاَهَزة : الُمباَدرة ، قال : وأَْفعَىقال َشِمر : والتَّْضبيب : شّدة القب

 وأنشد :

َ ِْش  ّ  أن رَأَتريريريريريريريريريريْ  أمسريريريريريريريريريريْ ك  مريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريَ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرش و   ه عريريرين مسريريريِ فريريريريريريريْ ِه لريريريَكةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريو مسريريريَ

  
 أراد عن ِحِرك يقلبون كاف المخاطبة للتأنيث ِشينا.

 ونحٌو منه قولهم :« َحَرشتُه تُْعِلُمني بَضّبٍ أناأَ »أمثالهم في ُمخاطبة العالم بالشيِء َمْن يُريد تعليَمه : وقال أبو ُعبيد : من 

ها الِبَضاعَ »  .«كمعلَِّمة أمَّ

 ، يقال هو دابّة له َمخالب كمخالب األسد ، وله قَْرٌن واحد في وسِط هامته ، وأنشد : الَحِريشُ  وقال الليث :

رِيريريريريريش  زٌ و هبريريريريريريريا اَّريريريريريَ ٌز مريريريريريريريائريريريريريريريل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريْ غريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريري    لريريريريريريريريِ  أيوي    َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا وتريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
 قلت : وال أدري ما هذا البيت ، وال أعرف قائله ، وقال غير الليث :

 ذو قريْرن  ي ال  له مَسرِيش  و   
أعظم من الفيل له قرن يكون في  شيء وقال ابن األعرابي فيما أقرأنيه المنذري عن أحمد بن يحيى له : الِهْرِميس : الكْرَكدَُّن :

 والِهْرِميس شيء واحد وهللا أعلم. الَحِريش البحر أو على شاطئه ، قلت : وكأنّ 

ي الرجل ِحراشٌ  : األثَر ، وجمعه الَحْرشُ  أبو ُعبيد : ً  ، وبه ُسّمِ  .ِحراشا

 ، وقال الشاعر : َحَرش ، وبه أَْحَرش وسمعت غير واحد من األعراب يقول للبعير الذي أَْجلََب َدبَُره في ظهره : هذا بعير
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رٌ  مريريريريريريريريِّ راش م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي ذو مسريريريريريريريريِ فريريريريريريريريِّ  فريريريريريريريري ريريريريريريريرياَر بريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
ذُّ َذاَلِذيريريريريريريريريريِل الريريريريريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت   أمسريريريريريريريريريَ

  
 َجَمال به أثر الّدبَر. ِحراش أراد بذي

ً  َجَرب البعير َحَرْشتُ  ويقال :  وَخَرْشتُه َخْرشاً إذا حكَّكتَه حتى تَقَشَّر الجلُد األْعلى فيَْدمى ثم يُْطلى حينئٍذ بالِهناء. أَْحِرشه َحْرشا

 من الُجْرب : الَحْرشاءُ  وقال أبو عمرو :

 لخشونة جلدها ، وقال الشاعر : َحْرشاء التي لم تُْطل ، قلت : ُسّميت

بريريريريريريريريريريَّ و  عريريريريريريريريريريَ ي يب مريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريريَأيّنِ يريريريريريريريريريريريَ

  
ٌة مسريريريريرير ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء    بريريريريريريريَ َق طريريريريريريريالريريريريرييريريريريريريريابريريريريريريريه نريريريريريري  ريريريريريْ لريريريريريْ   مل تريريريريريريَ

  
 والصَّفراء والغَْبراء ، وهي أعشاب معروفة تَْستَطيبُها الّراعية. الَحْرشاءُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي : ومن نَباِت السَّْهل :

 ، َضْرب من البَْضع وهي ُمْستَْلِقية. الَحْرشُ  وقال الليث :

ّكة.: ِجياٌد ُخْشن حديثة العهد  ُحْرشٌ  أبو سعيد : دراهم  بالّسِ

 ح ش ل
  أهملت وجوهها غير حرف واحد :

 الشُّْلح : هو السيُف بلُغة أهل الشَّْحر وهم بأقصى اليمن ، وروى أبو العَبَّاس عن ابن األعرابي قال : الشَّْلحاء قال الليث :: شلح 

 السيوف الِحداُد. :

فالن إذا  ُشلَّح الذي يتكلم به أهل السواد ، سمعتهم يقولون : التشليح عربية صحيحة ، وكذلك الشْلحَ و الشَّْلحاء قلُت : ما أَُرى

ْوه ، وأحِسبُها نَبَِطيَّة.  خرج عليه قُطَّاع الطريق فسلبوه ثيابه وَعرَّ

 ح ش ن
 [.مستعمالت]حشن ، حنش ، شحن ، نشح ، نحش ، شنح : 

ً  السقاءُ  َحِشنَ  قال ابن الُمَظفّر وغيره :: حشن  إذا أكثرت استعمالَه بَِحْقن اللبن فيه ولم تتعّهده  إْحَشانا أنا ْحَشْنتُهأَ و يَْحَشن َحشنا

 بما يُنّظفه من الَوَضر والّدَرن فأْرَوَح وتغيّر باطنه ولَِزق به وسخ اللبن.

 : الِحقُد ، وأنشدنا. الِحْشنة أبو ُعبَيد عن األَُموّي :

ؤاده  ة  يف فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  أال ال أََرى ذا مِسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريا  بريريريريريريريْ و ِدفريريريريريرييريريريريريريلريريريريريري  يريريريريريريريَ هريريريريريريريا  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريري  جريريريريريريِ مريريريريريريْ  َيريريريريريري َ

  
 السقاء إذا لِزق به وَضر اللبِن وَدِرن ، وأنشد ابن األعرابي : َحِشن وأراهُ مأخوذاً من ، قال : اْلِحْشنَة وقال َشِمر : ال أعرف

 مَسَةن  و  ن أاَتها ذ و ِفاَلق  و   
 مملوءة. : مشحونة : َمْلُؤك السفينةَ وإتماُمك جهاَزها ُكلّه فهي الشَّْحنُ  الليث :قال : شحن  يعني َوْطبا تَفَلََّق لَبَنه َوَوِسَخ فَُمه

 يريد المملُوء. [119الشُّعََراء : ] (يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ )وقال هللا جّل وعّز : 

ْحنةُ وقلت :   .ِشْحنَتها : ما يُقاُم للّدواب من العَلَِف الذي يكفيها يوَمها وليلتَها هو الّشِ

 الُكورة : َمْن فيهم الكفاية لضْبطها من أولياء السلطان. ِشْحنَةُ و

 لك ، وقال أبو زيد : يقال : ُمشاحن : العداوة ، وهو الشَّْحناء وقال الليث :
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ت ه مةامسلة    ، و مسلت ه م ؤامسلة من اإلمْسلة. الةحلاء من  امَسلريْ
ً  لُ الرج أشَحنَ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي وأبي زيد :  ، وأْجَهَش إجهاشاً إذا تهيأ للبكاء ، قال الُخَذِلّي. إشحانا

 ق  َ َّه إب حاِن  و . ..  
 في أْغماِدها ، وأنشد : ُمْشَحنةٌ  وقال ابن األعرابي : سيوف

وف  َو ذْ  فريريريريري  فَّ الريريريريريلريريريريريُّ تريريريريريَ ل والريريريريريْ بريريريريريريريْ   ذ عريريريريريريرياَرِ  الريريريريريلريريريريريريَّ

  
ان   يوَف ع رَاأب  بعريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريَ لُّوا السريريريريريريريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  عنك فالناً أي نّحه وأْبِعده ، وقد اشَحنْ  أْعَرابِيّاً يقول آلخر :وسمعت   إذا طرده. شحنه يَْشَحنُه َشْحنا

يغفر هللا لكل بشر ، ما خال »من الكالب : الذي يُْبعد الطريَد وال يَِصيد ، وفي الحديث  الّشاحن وقال َشِمر : قال الشَّيباني :

ً  مشركاً أو  .«ُمشاِحنا

ة.قال َشِمر : ق  ال األوزاعي : هو صاحُب البِْدعة المفارق للجماعة واألُمَّ

 . وهي العداوة.الشَّحناء : ما ُدون القتال من السَّّبِ والتَّعاير ، مأخوذ من الُمشاحنة وقيل

 : يُنعت به الَجمل في تمام َخْلقه ، وأنشد : الشناحيّ  الليث :: شنح 

ول   ة  َذمريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ  َأعريريريريريريريريريريريريريَ ُّوا كريريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي و   لريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريِ م   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َس  ُّل  قريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريْ

  
 كما ترى. َشناحٌ  الّطويل ، ويقال : هو : الشَّناحيُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

واُل.  الشُّنُح أبو العباس عن ابن األعرابي قال :  : السُّكارى. الشُّنُحو: الّطِ

 ُب إذا َشِرب حتى امتأل.الشارِ  نََشحَ  قال الليث :: نشح 

اح. نَشَّاح وِسقاء  : نَضَّ

 السَُّكاَرى. النُُّشح أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

ّيِ. نََشحَ  من قولك : النَّشوح الحّراني عن ابن السكيت :  إذا َشِرب ُشْرباً دون الّرِ

 وقال أبو النّْجم :

   مسىتَّ  ذا ما َغيريََّبْه َنة ومسا 
ً  خيلَكم اْنَشُحواووسمعُت أعرابيّاً يقول ألصحابه : أال  اعي يذكر ماء  نَْشحا أي اسقوها َسْقياً يَْفثأ ُغلَّتَها وإن لم يُْرِوها ، وقال الرَّ

 ورده :

هريريريريريريريا اىَف أظريريلريريُّ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريَ ه  هبريريريريريريريا عريريَ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريْ

  
رائريريريريريريح   هريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريْ م  ال مريريريريريريريا َوقريريريريريريريَ  عريريريريريرين األ كريريريريريريْ

  
 به ُرؤوسه رؤوس الحيّات من الَحرابِي وَسَواّمِ أَْبَرَص ونحِوها ، وأنشد :: ما أَشْ  الَحنشُ  الليث :: حنش 

لريريريريريريريريرياِش فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريرين األمسريريريريريريريريريْ َرى قريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
زِيريريريريريريريريريريريِع   ِل الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ن كريريريريريريريريريريرياَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريِ    ريريريريريريريريريريريَ

  
ة : : الَحيَّة ، وقال غيره : الحنَش وقال شمر : مَّ  األَْفعَى ، قال ذو الرُّ

ه و  عريريريريريريريرياِب كريريريريريريريريأنريريريريريريريريّ ِف الريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ ش  َذعريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريم مسريريريريريريريريَ

  
اُِ   و  ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِديِّ ِنضريريريريريريريريريريريريريريريْ لعريريريريريريريَ َرك ا  على الةريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 والذَّْعُف : القاتل ، ومنه قيل : َموت ذُعاٌف.
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باب واليَرابِيع : قد  قال شمر : ويقال للضَّ
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 : اَََّلش يف اليتََّلم أي اطََّرَد  وذهبه فيه ، وأنة  مشر يف امْستريَلَةه
ْم  مريريريريريريريَ رَا. الريريريريريريريلريريريريريريريِّ ْر لريريريريريريريه يف بريريريريريريريعريريريريريريريض َأعريريريريريريريْ  فريريريريريريرياقريريريريريريريْ  

  
ْم   ى َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ ش  أعريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ة  مريريريريريريرين مسريريريريريريريَ يريريريريريريريمريريريريريريريَ مريريريريريريريِ  لريريريريريريريَ

  
 هاهنا الحيّة ، وقال الُكَمْيُت : فالحنَشُ 

رأب   فريريريريريريريريريْ اش قريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريان  َأمسريريريريريريريريريْ ُ  اَّريريريريريريريريريِْ  فريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريرأ

  
او   اهلريريريريريريَ  ال َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اللِّيريريريريريري   اَِّجريريريريريرياَش ِفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُكّل شيء يُصاُد من  الَحنَشُ و: الحيّة ،  الَحنَشُ  ُعبَيد عن أبي عمرو : َدوابَّ األرض من الحيَّات وغيرها. أبو الَحنَش فجعل

. يقال منه : ، وهي الَحيَّة ، وقال  الَحنَش : الذي لَسعَتْه الَمْحنُوشُ  إذا ِصْدتَه ، وقيل : أَْحنُُشهو أْحنُِشه الصيدَ  َحنَْشتُ  الطَّير والَهواّمِ

  ُرْؤبة :

َْحل وش    ف  ْل لذاَك 
ْزَعج امل

 
 امل
 أي فقل لذاك الذي أقلقه الَحَسد وأزعجه ، وبه ِمثُْل ما باللَِّسيع.

 أي تسوقه ُمْكَرهاً. تَْحنُِشه : الَمُسوق جئت به الَمْحنُوش وقال ابن األعرابي :

وَعنَشه إذا ساقه وطرده ، وقال أبو عمرو  َحنَشه عطفته. قلت : هو بمعنى َطَرْدته ، يقال : عنه : َحنَْشتُه أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 : الَمْغموُز في َحَسبه. المحنوش :

ْظفَةُ : نحش  : الُخْبُز الُمْحتَِرق ، وكذلك الِجْلفَةُ  النَِّحاَشةُ وأهمله الليث ، وقال َشِمر فيما قرأت بَخّطه : َسِمْعُت أَْعَرابِياً يقول : الّشِ

 : والِقْرفَةُ.

 ح ش ف
 ش ، فشح ، فحش : مستعملة.حشف ، حف

 من التَْمر : ما لم يُْنِو ، فإذا يَبِس َصلُب وفََسد ال طعم له وال لحاء ، وال حالوة. الَحَشفُ  قال الليث :: حشف 

. أحشف ويقال : قد  َضْرُع النّاقة إذا انقبض يَْستَشّن أي يصير كالشَّّنِ

 : ما فوق الِختَان. الَحَشفَةُ وقال : 

 : الثوب الَخلَق وأنشد : الَحِشيفُ  السكيت :ابن 

يريريريريريريريريريف   ِ ر  ذو مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَح هلريريريريريريريريريا أ قريريريريريريريريريريَ  أ تريريريريريريريريريِ

  
ا  اِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريَ َلريريَ ريريريريريريريَ

ه عريريلريريى املريري   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريَ

  
 ، وقال طرفة : َحَشفٌ  وكذلك َضْرُع األُنثى إذا قَلَص وتَقَبََّض ، يقال له : استَْحَشفَ  ويقال ألُذُن اإلنسان إذا يَبِس فَتَقبَّض قد

 مَسَةف  كالةَّنِّ َذاو  جم َ َّد   على 
في الحديث أنَّ موِضَع بيِت  إذا كانت صغيرة ُمْستَديرة ، وجاء ِحشافٌ  وجمعها َحَشفَةٌ  ويقال للجزيرة في البحر ال يَْعلُوها الماء

 فََدَحا هللا األرض عنها. َحَشفَة هللا كانت

 ً ً  ويقال : رأيُت فالنا فا الً َرثَّ اْلَهيئَة. إذا رأيته سيِّىء الحال ُمتَحّشِ  ُمتَقَّهِ

 ، بالسين والشين : الماء القليل. الُحشافَةُ ووقال شمر : الُحَسافَةُ 

الرجُل إذا قال  أَْفحشَ و .فاحش ، وكل شيء جاوز حّده وقدَره فهو الفاِحَشة : اسم الفَْحشاءُ و: معروف ،  الفُْحشُ  الليث :: فحش 

ً  قوالً  اش فالن ، وإنهعلينا  فَُحش ، وقد فاِحشا ِإالَّ َأْن )، وقال هللا جّل وعّز :  فاِحَشة ، وكل أمر ال يكون ُموافِقاً للحق فهو لفَحَّ
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: خروجها من بيتها من  الفاِحَشةُ  الَمبَيِّنَةُ : أن تَْزنِي فَتُخَرَج للَحّدِ ، وقيل : الفاِحَشة قيل : [19النِّساء : ] (َيَِْتنَي ِبفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنةٍ 

 ر إْذنغي
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 َُّْوجها.
ل ذلك في حديث فاطمة بنت قَْيس أنَّ النبي  وقال الشافعي : هو أن تَْبَذأَ على أَْحمائها بَذَرابة ِلسانِها فَتُْؤِذيَهم ، وتأوَّ

ها ، ولم يُْبِطْل لم يجعل لها ُسْكنى وال نفقة ، وذكر أنه نقلها إلى بيت ابِن أُّمِ َمكتُوم ِلبَذاءتها وَسالَطة لسان وسلمعليههللاصلى

وأما قول  [.1الّطاَلق : ] (ال َُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بُ ُيوَِِنَّ َوال ََيُْرْجَن ِإالَّ َأْن َيَِْتنَي ِبفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنةٍ )ُسْكناها لقوِل هللا جّل وعّز : 

معناه يأمركم بأن ال  : قال المفسرون : [268بَقََرة : ال] (الشَّْيطاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوَيَُْمرُُكْم اِبْلَفْحشاءِ )هللا جّل وعّز : 

ً  هاهنا البُْخل ، والعرب تسمي البَِخيل الفَْحَشاءُ  تَتََصدَّقُوا ، وقيل :  ، وقال طرفة : فاِحشا

ي  َُ وَيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريفريريريريِ را ُ  الريريريريكريريريريِ ا تريريريريريريريَ عريريريريْ  أرى املريريريريوَ  يريريريريريَ

  
َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّدِ  

 
ِش املريريريريريريري يريريريريريريريلريريريريريريريَة مريريريريريريرياِل الريريريريريريريفريريريريريريريامسريريريريريريريِ  عريريريريريريريَ ريريريريريريريِ

  
ش يُْبِغضُ إن هللا »وفي الحديث :  شووالَخنَا من قول وفِْعل ،  الفُْحِش  هو ذُو فالفَاِحشُ  * ، الفَاِحَش الُمتَفَّحِ : الذي يَتكلَّف  المتفّحِ

ش عليهم بلسانه ، ويكون يُْفِحشوَسبَّ النّاس   .الفواِحش الَمْنِهيَّ عنها وجمعها الفاِحَشة : الذي يأتي الُمتَفَّحِ

يب ونحوه ، : م الِحْفش قال الليث :: حفش  في الحديث أّن النبي وا كان من أَْسقاط األواني التي تكون أوعيةً في البيت للّطِ

ا كذا فهو من الصدقات ، وأما كذا وكذا فإنّه مما أُْهِدَي  وسلمعليههللاصلى بَعََث رجالً من أصحابه ساعياً ، فقَِدم بمال وقال : أمَّ

ه فيْنُظَر : هل يُهدى له ِحْفِش  َهالَّ جلس في»:  وسلمعليههللاصلىلي ، فقال النبي   : الدُّْرُج وجمعه الِحْفشُ  قال أبو ُعبَيد : .«أُّمِ

 ، قال أبو ُعبَيد : َشبَّه بيَت أمه في ِصغَره بالدُّْرجِ. أَْحفَاش

السَّْمِك من األرض ونحَو ذلك قال ابن : البيت الذَّليل القَِريب  الِحْفشُ  وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنّه قال :

 الدُّْرج ، كما قال أبو ُعبَيد ، وَشبَّه البيت الصغير به. : الِحْفش األعرابي. قلت : وأصل

ً  السيلُ  َحفَش مصدر قولك : الَحْفش وقال الليث : إذا َجَمع الماء من كّلِ جانِب إلى ُمْستَْنقَعٍ واحد ، فتلك المسايل التي  َحْفشا

 ، وأنشد : حافِشة ، واحدتها الَحوافِشُ  تَْنَصبُّ إلى الَمسيل األعظم هي

ا َورَامسريريريريريريريريريريريوا  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريَ َة ر مسريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريَّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
 كريريريريريريريريمريريريريريريريريا مريريريريريريريريأل اَّريريريريريريريرياِفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   امل

  
ً  يَْحِفشُ  ويقال للفرس :   بعد َجْري وال يزداُد إال َجْودة ، وقال الُكَمْيُت يَِصُف َغْيثاً :الجرَي أي يُعقب َجْريا

ه  َم َوْدقريريريريريريريريري  ش  األ كريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريِ ث  حيريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريِ لِّ مريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريكريريريريريريريريري 

  
ه ال يريريريريرياِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َعتريريريريريْ تريْبضريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريأّن التِّجريريريريرياَر اسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : يَِسيل ، ويقال : يَْقِشر. يحفش قال شمر :

 يقول : اْخَضرَّ ونَضر ، فشبَّهه بالّطياِلسة.

 عليك ويَْجِلبُون عليك أي يجتمعون. يَْحِفشون ُعبَيد عن األَُموي : يقال : همأبو 

 : اْلَجْرُي. الَحفش وقال الليث :

 المرأة لزوجها الُودَّ إذا اجتهدت فيه. َحفََشتِ  ويقال :

 األْوِدية إذا سالت كلّها. َحفََشت أبو العباس عن ابن األعرابي :
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 إذا أقامت ولَِزَمته وأَكبَّْت عليه. المرأة على زوجها تََحفََّشتِ و

ً  السماءُ  َحفَشت أبو زيد : يقال :  اْلَحْفَشةو، وحَشَكت تَْحِشك حْشكاً ، وأْغبَت تُْغبي إْغباء فهي ُمْغبِيةٌ وهي الغَْبيَةُ  تَْحِفش َحْفشا

 والَحْشَكةُ من المطر بمعنى واِحد.

ُره مما يلى : أن تأخَذ  الَحفَشُ  ابن ُشميل قال : الدَّبََرة في ُمقدَّم الّسنام فتأُكلَه حتى يَذَهب ُمقدَُّمه في أسفله إلى أعاله فيبقى ُمؤخَّ

 وناقة أحفَش السَّناِم ، وجمل َحِفشُ  سنام البعير ، وبعير َحِفش َعُجُزه قائماً صحيحاً ، َويْذَهب ُمقَّدُمه مما يلي غاِربَه. يقال : قد

كاَب  ل ُشجاٌع األعرابي :، وقا حِفَشةو َحْفشاء  إذا َصبُّوها عليهم. حفَشوهاوَحفَزوا علينا الخيل والّرِ

 المرأة في بيتها إذا لَِزمته فلم تَبَرْحه. تََحفََّشتو

ج ما بين  فَشَّحَ و فَشحوأْهَمله الليُث : وأْخبَرني الُمْنِذِرّي عن ثَْعلَب عن ابن األعرابي قال : يقال : فََشَج وفَشَّج ، : فشح  إذا فَرَّ

 ِرْجلَيه بالحاء والجيم.

 ح ش ب
 حشب ، حبش ، شحب ، شبح : مستعملة.

: العَِظيم البطن مثله ، وأنشد  الَحْوَشبُ و : َعْظٌم في باطن الحافر بين العََصِب والَوِظيِف ، قال : الحْوَشب قال الليث :: حشب 

 بَْيَت األَْعلَم الُهَذلي :

رِ و  رُّ جمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
   ْ ر  مسريريريريريريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ي    َأجريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريِ  َّريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
، قال والدَِّخيس : بين اللَّْحِم  الَحْوَشبُ  : َحْشُو الحافِر ، والُجبَّةُ الذي فيه الَحْوشبُ  أَْجٍر جمع ِجْرٍو على أَْفعُل. وقال أبو عمرو :

 والعََصب ، وأنشد :

   يف ر س ع  ال يريَتَةّكى اَّْوَ با 
ْسغ ، وقال : الحْوَشب وقال أبو ُعبَيدة : سغَْين. ومما يذكر من شعر أََسد بن  : الحْوشبانِ  : َمْوِصل الَوظيف في الرُّ َعْظما الرُّ

 ناِعَصة :

ه و  مريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ س  ظريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريَ ْرق  تريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريَ     عريريريريريريريريريريريْ ه الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ اِوب  مسريريريريريريريريريريريْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َيريريريريريريريريريريري َ

  
 وهو َولَد البقر. : الِعْجل : الَحْوَشبُ  األرنَب الذََّكر ، وقيل : : الحْوَشبوقيل : القَْعنَُب : الثعلب الذََّكر ، 

 وقال اآلخر :

حريريريريريريريريريريريريريريريى  ُّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ا ملريريريريريريريريريريريريريريريا أُّْأَل  كريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     عريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ ٌة يريريريريريريريريريريريَ  أ ْدمريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريَ

  
 فجعله من األَْضداد ، وأنشد :: العظيم البطن ،  الحْوشبُ و: الضامُر  الَحْوَشبُ  وقال بعضهم :

ه  تريريريريريريريريريَ نريريريريريريريريريريْ اٌج  ذا بريريريريريريريريري َّ ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ن عريريريريريريريريريِ  يف الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري 

  
ٌر مسريريريريريريريْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و   ره فريريريريريريريَحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريِّ  ِ ذا ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
امر. الحْوَشبوفالحْشر : الدقيق ،   : الضَّ

ً  القومُ  احتَشب وقال المؤّرج :  إذا اجتمعوا. احتِشابا

 والَخِشيب والَجِشيب : الغليظ.من الثياب  الَحشيب وقال أبو السََّمْيدع األْعرابي :

 الجماعة من النّاس. : اْلَحْوَشبَةو اْلَحْوَشبُ  وقال الُمؤّرج :

 : ما بدا لك شخُصه الشَّبحُ  قال الليث :: شبح 
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 للا أي َمَ ل ، وأنة  : َ َبح من اللَّاس وغتهم من اْ َلق ، ي ال :
 مساِئل و   َرَمْ ه  ِبَعْيِ  كَل َ ْبح 

. األشباح أسماء ويقال في التصريف : .شباحاأل والجميع ْؤية واْلِحسُّ  : وهو ما أدركته الرُّ

 إذا ُمدَّ للَجْلد. يُشبَحُ  والمضرب : َمدَُّك شيئاً بين أَوتاد. الشَّْبحوقال : 

راعين مشبوح أنه كان وسلمعليههللاصلىوفي صفة النبي  راعين ، وقال الليث أي  الذِّ  طويلَها.أي عريض الذِّ

راعين. َشْبحَ  وفي بعض الروايات : أنه كان  الذِّ

ً  العود شبحتُ  ويقال : َضه. َشْبحا  إذا نََحتَّهُ حتى تُعَّرِ

 ماله أي هلك ما يُعرف من إبله وغنمه وسائر مواشيه ، وقال الشاعر : أشباحُ  ويقال : هلك

ِر دارانو   ال تريريريريريريريذهريريريريريريري  األمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  مريرين عريري  ريريْ

  
 ْذهريريريريريريريَ  ولريريريريريكريريريريرين أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريامسريريريريريريريا  مريريريريرين املريريريريريريريال تريريريريريريريَ  

  
 الداعي إذا مد يده للدعاء وقال جرير : َشبَح ويقال :

مريريريريريريرياو  ك كريريريريريلريريريريريَّ  عريريريريريلريريريريرييريريريريريريريِك مريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريوا  ربريريريريريريريِّ

  
بريريريريريريريِ وَن وغريريريريريريرياروا  جريريريريريريرييريريريريريريريج  املريريريريريريريلريريريريريريريْ ح اَّريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريَ

  
ً  لوُن الرجل شَحب يَْشَحب الليث :: شحب  ،  يشَحبو يْشُحب لَونه شَحب إذا تغير من ُهزال أو عمل أو سفر. أبو زيد : ُشحوبا

 ، وقال لَبِيد : َشُحبو َشَحب ويقال :

ه  َحبريريريريريريريْ لَّ جسريريريريريريريريريريريريريريريمي و رأَت  قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُّمسريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريُو   اَلب  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريريريريِ

  
على بناء َسفََرة ، قال : وهذا خطأ في  الَحبََشة ويقال،  الُحْبشانو الَحبيشُ  : جنس من السودان ، وهم الَحبَش قال الليث :: حبش 

 مثل فَاِسق وفََسقَه ولكن لما تُُكلَِّم به سار في اللغات وهو في اضطرار الشعر جائز. حابش القياس ، ألنك ال تقول للواحد

 ، وقال العّجاج : كالَحبَش : جماعة األُْحبُوشوقال : 

ال ِ  هريريريريريريريريريريريريا األ ريريريريريريريريريريريريْ
َ

تان املريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريَأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وٌش مريريريريريريريريريريرين األنريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا ِ    بريريريريريريريريريريري  ل أ مسريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريريريْ

  
وا إلى بني لَْيٍث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل اإلسالم ، فقال  األحابيش قال : وأما فكانوا أحياء من القاَرة انضمُّ

دا (ِإِن ِ جار  َلُكمْ )إبليس لقريش :   ، وفيه يقول القائل : من بني ليث فواقعوا محمَّ

َأر   ٌ  والريريريريريريريريرييت ظريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ٌث وِديريريريريريريريريريٌل وكريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  
َ ق    ّر  اَّريريريريريريريريَْ ا امحريريريريريريريريَ َع األمسريريريريريريريريابريريريريريريريرييريريريريريريريريش ملريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريري ْ

  
عها صار باألحابيش قال : فلما سميت تلك األحياء  في الكالم كالتَّجميع ، وقال ُرْؤبةُ : التحبيش من قبل تَجمُّ

   أوالِك مَسبَّْةه  هلم  بيةي  
 وأنشد : والُهباشة الُحباشة لعيالي وَهبَّشت أي كسبت وجمعت ، وهي َحبَّشتُ  وقال غيره :

   لو ال مس با اٌ  من التَّحبيش  
 القوم وتهبشوا إذا تجمعوا. تحبَّشو
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 وُهباشات أي ناساً ليسوا من قبيلة واحدة. ُحباشات قال األصمعي : وقال اللِّحياني : إن المجلس ليجمع

ا ُجعل ذلك اسماً لها غيَّروا ال اْلُحبِشيَّة الليث :  لفظ ليكون فرقاً بين النسبة واالسم ، فاالسم: ضرب من النمل ُسود ِعظام ، لمَّ

 .َحبَِشيّة ، والنسبة ُحْبِشيَّة

 ، والنُّساريَّة تُشبَّه بالنِّسر. الُحباِشيَّة ثعلب عن ابن األعرابي قال : من أسماء العُقاب

 ح ش م
 حشم ، حمش ، شحم ، محش : مستعملة.

يت : َحَشمُ  َخَدم الرجل. وقال غيره : .الَحَشم الليث :: حشم  ّكِ  الرجلَ  َحَشمتُ  الرجل. َمْن يغضب له إذا أصابه أمر. وقال ابن الّسِ

 ً  إذا أَْغَضْبته ، قال ذلك الفراء وغيره ، وأنشد في ذلك : أَْحِشمه َحْشما

يريريريريريريريريريريْ    بريريريريريريريريريريريَ ْرَص أيب  ريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريرير ك  نَّ قريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
ج  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو األكريريريريريريريرييريريريريريريريريل    بريريريريريريريري ريريريريريريريرييء  الريريريريريريريريلُّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي ُمغَضب.

 الرجل : قََرابته وعياله وَمْن يغضب له. َحَشمُ وقال : 

 .َحَشمك ويقال أحشمك ، وما الذي اْحتََشْمتَ  : االنقباض عن أخيك في الَمطعم وطلب الحاجة. تقول : الِحْشمة وقال الليث :

ً  : اإلقبال بعد الهزال يقال : الُحشوم وقال الليث : الدَّوابُّ في أول الربيع ، وذلك  َحَشمت وقد حاشم ، ورجل حَشم يحِشم ُحشوما

 إذا أصابت منه شيئاً فََحُسنت بطونها وَعُظمت.

 : اإلعياء. وقال في قول ُمزاِحم : الُحشومو، قال : والحسوم : الدُّؤوب ،  الُحشوم وقال يونس : تقول العرب : الُحسوم يورث

واٌء مريريريريريريريا هبريريريريريريريا لريريريريوان  وهريريريريي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريْ ه عريريريري   فريريريريعريريريريلريريريريريريريَّ

  
ُو ال   ريريريريريريريريريريريريوايف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو    ر   مسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .ُحِشم َحشما أي إعياء ، وقد

 أي انقباض ، وروى الليث : ُحشوم وقال األصمعي : في يديه

 ال   وايف ا اف ا  مس ة ُو  و   
م : القرابة يقال : لي فيهم الُحْشمة وقال اللِّحياني :  أي جيراني وأضيافي. أحشامي أي قَرابة. وهؤالء ُحْشمة بالضَّ

 بأمري أي مهتم به. لُمْحتَِشم عمرو : قال بعض العرب : إنهوقال أبو 

 الرجَل : أغضبتُه. أحشمتُ وقال : 

 التَغَضُّب. .االحتِشامو

مام وهي الُحشمة شمر : وقال يونس : له ً  منه ألتحشَّم وإني .الَحَشمو الُحْشمة ، قال : وبعضهم يقول : الُحْشم : الذِّ أي  تحشُّما

 أي أغضبته. أْحشمتهوفالناً  َحَشمتو أتذمم وأستحي ، قال :

 وهو يجلس إليك فتُؤذيه وتُْسِمعُه ما يكره. أحشمتهوالرجَل  َحَشمت أبو ُعبَيد عن الكسائي :

 ذوو الحياء التام ، واْلُحُسم بالسين : األطبّاء. .الُحُشم ثعلب عن ابن األعرابي :

 االستحياء. .الَحَشمو: األتباع ، مماليك كانوا أو أحراراً.  الُحُشموالمماليك ،  : الُحُشم عمرو عن أبيه قال :
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  .ُمْستَْحِمش : َحْمش ، َوَوتَر َحْمَشة وأَْوتَار : الدَّقيق القوائم. الَحْمش قال الليث :: حمش 

ة : االْستِْحماشو مَّ  في الوتر أَْحَسن ، وقال ذو الرُّ

ْه  رِبريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريري  َُ َأعريريريريريريريريريْ َ ا  قريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريوج    ِش األْواتِر  ريريريريريريَْ مريريريريريريِ حريريريريريريْ تريريريريريريَ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌن لريريريريريريِ  قريريريريريري  ريريريريريريْ

  
 وقال أبو العباس : رواه الفّراء :

لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  ّ اُ أعريريريريريريريريريْ ه قريريريريريريريريري  رِبريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا     ... قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا َدقَّت ، وكان عبد هللا بن مسعود تَحُمش ُحُموَشة ساقُه َحُمشت ، وقد ِحماشو َحْمش : َجْزٌم والجميع َحْمَشة وقال الليث : ساق

 الساقين. َحْمشَ 

 َغضباً. اْستَْحمش وقال الليث : يقال للرجل إذا اشتدَّ غضبُه قد

شتهُ وفاُلناً  أحمشت أبو ُعبَيد عن أبي زيد :  إذا أَْغَضْبتَه ، وأنشد شمر : َحمَّ

    ين  ذا مَحَّة  َ ِْميةى  
يكان واْحتَمسا إذا اقتتال.  اْحتََمش اللِّحياني :  الّشرُّ وَحِمس إذا اشتدَّ. َحِمشوالّدِ

 : الشَّْحُم الُمذاُب. الَحِميش عمرو عن أبيه :

 ، وقال : أَْحَمْشتُهاوأبو ُعبَيد : َحَشْشت النار 

 . ِ مْحاش  الَولِي أب  لِ ْ ر ..  
 .: تناُوٌل من لََهب يُحِرق الجلد ويُْبدي العظم الَمْحش: محش 

 المتاع ، واألثاث ، بفتح الميم. : الَمَحاش أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة قال :

 : القوُم يحالفون غيرهم من الِحلف عند النار قال النَّابغةُ : الِمَحاشو

ك   يريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريّ   ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْع  ريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريَِّ

  
يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا    وعريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم ومتريريريريريريريريريريَِ  أعريريريريريريريريريري د   يريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريري 

  
عشِمر عن ابن األعرابي في قوله :   .أَْمَحَشتُهوالناُر  َمحَشتْه َسبَّ قبائل فصيَّرهم كالشيء الذي أحرقَتْه الناُر ، يقال : ِمحاَشك َجّمِ

 ، قال : وكانوا يوقدون ناراً لدى الِحلف ليكون أوكَد لهم.« ِعمامتي يَمَحش ِمْن َحّرٍ كاد أن»وقال أعرابي : 

ً  وإالِخناٍق قَِمٍل  ِمْحشى ويقال : ما أعطاني إال  فهو ثوب يُْلبَس تحت الثِّياب ويُْحتَشى به ، وأما الِمْحَشى ِخناَق قَِمٍل فأما َمْحشا

 ً  البََدَن بكثرة وسخه وأخالقه. يَْمَحشُ  فهو الذي َمْحشا

ً  اْمتَحُشوا يخرج ناس من النار قد»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و وصاروا  معناه : قد احترقوا «وصاروا ُحَمما

 فحماً.

 .ُمحاشٌ  ، وهو ُخْبزٌ  اْمتََحش ويقال للخبز الذي قد احترق قد

ً  وقال بعضهم : َمرَّ بي ِحْملٌ   وذلك إذا َسَحَج جلَده من غير أن يَْسلَُخه. فََمَحَشني َمْحشا

 : البََطر والَحَشم : االستحياء. الشََّحم أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :: شحم 

 .َشَحَمُهم يَْشَحُمُهم واللَحم ، وقد الشحمَ  الِحم إذا أْطعَم الناس شاِحمٌ  ، ورجل َشْحَمة ، والقطعة منه الشَّْحمُ  :وقال الليث 
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ّكيت : رجل  وهو يشتهيهما. الشْحمولَِحٌم إذا كان قَِرما إلى اللَّحم  َشِحمٌ  لحيم أي سمين ، ورجل شحيم الحّراني عن ابن الّسِ

 الشَّْحم والِحم إذا كان يُْطِعم الناس شاِحم ولَحم ، وكذلك البٌِن وتاِمٌر. ويقال : هو َشْحم الحم : ذُو شاحم وقال غيره : رجل

 واللَّْحم.

ً  ، وبياَض البطن َشْحما والعرب تَُسمي سناَم البعير  .َشْحما

 .َشّحام : يقال له الشَّْحم : وكذلك بيَّاعُ  الشَّْحمَ  : الذي يُكثِر إطعام الناس الشَّّحامُ و

 اْلَحْنَظل : ما في جوفه ِسَوى حبِّه. َشْحمُ و

مانة األصفر بين َظْهرانَي الحّبِ. َشْحمُ و  الرُّ

 .الشْحم : قد ُجِعَل فيه مشحوم ، وخبز َمْشحوم وَطعام التي تحت الَحَدقَة : الشَّْحمة العَْين : َحَدقَتها ، ويقال : هي َشْحمةُ و

 وكذلك ألَحم فهو ُمْلِحم. الشَّْحم َكثُر عندهالرجُل إذا  أَْشَحمو

 أبواب احلاء والضاد
  أهملت وجوهها. :(ح ض ط( ـ )ح ض ز( ـ )ح ض س( ـ )ح ض ص)

 ح ض د
 [.دحض]استعمل من وجوهه : 

لَق. يقال : الدَّْحضُ  قال الليث :: دحض   ِرْجُل البعير إذا َزِلقَت. َدَحضتْ  : الزَّ

 الذي تكون منه الَمْزلَقَة.: الماء  الدَّْحضُ وقال : 

 الّشمس عن بطن الّسماء إذا زالت. َدَحَضتوقال : 

تُه إذا بطلت ،  َدَحَضتو تَه إذا أَْبَطلها. أدحضوُحجَّ  ُحجَّ

 إذا كان َمَزلّة ال تَثْبُت عليه األقدام. َدْحض ويقال : مَكان

 : ماٌء لبني تميم. َدِحيَضةُ و

 وَدَحَص إذا فحص برجله.برجله  دَحضَ  أبو سعيد :

 مهمل. ح ض ت :

 ح ض ظ 
 : لغة في الُحَضض : وهو دواء يتخذ من أبوال اإلبل. الُحَضظُ  قال الليث :: حضظ 

 .الُحَضظ ، قال شمر : وليس في كالم العرب ضاد مع الظاء غير الُحَضظُ  أبو ُعبَيد عن اليزيدي قال :

 أهملت وجوهها. :(ح ض ث( ـ )ح ض ذ)

 ح ض ر
 مستعملة. ، حرض ، ضرح ، رحض ، رضح : حضر

 : الذين الحاِضَرةو، وأَْهل البدو ،  الَحَضر : ِخالُف الباِديَة ، وأهل الحاضرةو: ِخالُف البَْدو ،  الَحَضر قال الليث :: حضر 

ياِر التي يكون لهم بها قرار. حضروا  األمصار ومساكن الّدِ
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 عند العرب : المْرِجع إلى الَمْحَضر قلت :
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ْبَ ى َمباد  ، وهو الب و أيضريريريا  
َ
ْذَه  يف طل  الكأل ، وكل م لريَْتجع َمْب  ى ، و ع امل

َ
أع اد املياه ، واملْلتَجع : امل

:  اَّاضرأبو بني يف اللَُّجع    مساق  الغيث وملابه الكأل ، الذين يتباع ون عن أْع اد املياه ذاه ، فالبادية :
يف ال يظ ويلزلون على املريرياء العريريِ ِّ ، وال ي فريريارقوَنريريا    أْن ي ع ربيع األر. ْ أل  احملريرياضريريريريريريريريريريريريريرير الريريذين يرجعون   
 الغ  راَن فيلتجعونه.

،  حاِضر ماء ِعّدٍ ، ولم يتحول عنه شتاء وال صيفا فهو وقوم ناِجعَة ونَواِجُع ، وباديةٌ وبَواٍد بمعنى واحد. وكل َمْن نََزل على

وا بها وَرَعْوا ما حوالْيها من ا ا سواء نزلوا في القَُرى واألَْرياف والدُّوِر الَمَدِريَّة أو بنوا األَْخبِيَة على المياه فقَرُّ لكأل ، فأمَّ

لقْيظ لحاجة النَّعَم إلى الِوْرِد ِغبّاً َوَرْفهاً وربعا في هذا الفصل ، فإذا الماَء الِعدَّ ُشُهوَر ا يْحضرون األعراُب الذين هم باِديَة فإنما

َعتُْهم النَُّجع واْفتَلوا الفَلَوات الُمكِلئَة ، فإن وقع لهم َربيع باألرض شربوا منه في ُمْبداهم الذي اْنتََوْوه  انقضت أيام القيظ بدوا فتَوزَّ

بع والثِّْمن والِعْشر ، ، وإن استأخر القَْطُر اْرتََوْوا على  ظهور اإلبل لشفاههم وخيلهم من ماء ِعّدٍ يليهم ، ورفعوا أَْظماَءهم إلى الّسِ

ْطِب ، واستغنى عن الماء ، وإذا َعطِ  ش فإن َكثُرت األمطاُر والتف العُْشب وأَْخَصبت الرياُض وأَْمَرَعِت البالد جزأ النَّعَم بالرُّ

 راَن والتَّنَاِهي فشربت َكْرعا ، وربما َسقَْوها من الدُّْحالن.الماُل في هذه الحال وردت الغُدْ 

 بغير هاء إذا كانوا نازلين على ماء عّدٍ ، يقال : حاضر ، قلت : والعرب تقول : َحيٌ  الحاضر جمع الُحضور وقال الليث :

ضد المسافر ، وكذلك يقال للمقيم وهو  ُحُضور وجمعه حاضر بني فالن على ماء كذا وكذا ، ويقال للمقيم على الماء َحاِضرُ 

 شاهد وخافض.

 الدار ، وأنشد : بَِحْضَرة : قُْرُب الشيء ، تقول : كنت الَحْضرة وقال الليث :

ل  رْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريِ َ اه يريريريريريريريريُو حيريريريريريريريريَْ ْه يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   َرأَب ََنْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوُ مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ     ََنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  والريريريريري ريريريريريَ

  
 ً  .بَِمْحَضره فالن بَحضرة ويقال : ضربت فالنا

 الدَّار التي بها ُمْجتَمعُهم ، وقال الشاعر : حضروا القوم الذين الحاِضرُ  الليث :وقال 

ر ه  امريريريريريِ ِل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ر  جلريريريريريريريَِ    لريريريريريلريريريريريَّ  يف مسريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر  كريريريريريريريريَ ل  والريريريريريريريريرَّا    والريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريريريريريَ

  
 اْسماً جامعاً كالحاّجِ والّسامر والَجامل ونحو ذلك. الحاِضرُ  قال : فصار

 بغير هاء لألنثى إذا كان شديد ِمْحضارو ِمْحضير ، وفرس اإلْحضار : من َعْدِو الدواّبِ والفعل الِحضارُ و الُحْضروقال : 

 و.وهو العَدْ  الُحْضر ، واالسم يُحضر إحضارا الدَّابّةُ  أحضر ، وهو العَْدو ، ويقال عنه الُحضر

 : ما اجتمع من جايِئَة الِمدَّة في اْلُجْرح ، وما اجتمع من الّسْخِد في السَّلَى ونحوه. الَحِضير وقال الليث :

 وهو ما أْلقَت بعد الوالدة من القََذى. َحِضيرتَها وقال األصمعي : أَْلقَِت الشَّاةُ 

اءة تتبع الَحِضيرة وقال أبو ُعبَيدة :  : الصَّ
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 ِلفافة الول .السََّلى : وهي 
 إنسان بَحقِّك فيذهب به ُمغَالبة أو مكابرة. يُحاِضرك : أن المحاضرة وقال الليث :

 سواء. الِحضار من اإلبل : البِيُض اسم جامع كالِهجان ، والواحد والجميع في الِحضارُ وقال : 

 ي.إذا جمعت قوة وُرْحلَةً يَْعني جودة المش ِحضار أبو ُعبَيد عن األَمِوي : ناقة

 بِيُض اإلبل ، وأنشد بيت أي ذَُؤْيب : الِحضارُ  بهذا المعنى ، إنما الِحضارَ  وقال شمر : لم أسمع

 مِسَضارها و   بلا   املخاِ. ِ يم ها 
 أي سودها وبيضها.

 .احضر بمعنى َحضار وقال الليث : يقال

 : اسم َكوكب مجرور أبدا. حَضارِ و

والَوْزن ، وهما كوكبان يطلعان قبل ُسَهيل ، فإذا طلع أحدهما ُظنَّ أنه ُسَهيل ،  َحضارِ  وقال أبو عمرو بن العالء : يقال : طلعَتْ 

يا ُمَحلِّفين الختالف الناِظَرْيِن إليهما إذا طلعا فيْحِلف أحدهما أنّهُ   ُسَهْيل ، وكذلك الوْزُن إذا طلع ، وهما ُمَحلِّفان عند العرب ُسّمِ

 له أبو عمرو بن العالء فيما روى أبو ُعبَيد عن األصمعي عنه.ويحلف اآلخر أنه ليس به ، قال ذلك ك

 .تَْحُضر ، وكلهم يقول : َحِضرت الصالة ، وأهل المدينة يقولون : حضرت وقال الليث : يقال :

ٌ  َحِضر وقال شمر : يقال : ، قال وإنما أُْنِدرت التّاُء لوقوع القاضي بين الفعل والمرأة ، قلت : واللغة  تَْحُضر القاضي امرأَة

 .َحَضرت تَْحُضر الجيدة

 فالن. بَحَضر فالن ، وكلهم يقول : ُحْضرةوفالن  ِحْضَرةوفالن  بَحْضرة أبو ُعبَيد عن الكسائي : كلمته

يت عن الباهلي : ّكِ ى أيضاً اْلُجرَن واْلَجِرين. الَحِضيرة وقال ابن الّسِ  موضع التمر ، قال : وأهل الفَْلج يسمونها الصُّوبةَ وتَُسمَّ

ه يعني ُمْحتََضر وقال األصمعي : العرب تقول : اللبن  الدََّوابُّ وغيرها من أهل األرض. تَْحُضره فغّطِ

 .حضَّرنيتو اْحتَضرنيوالهمُّ  حضرنيوإذا نزل به الموت ،  اْحتُِضروالمريض  ُحِضرو

 وقال أبو ُعبَيد : في قول الُجَهنِيَّة تمدح رجالً :

تأب   يريريريريريريريريرياَه مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رِد  املريريريريريريريريريِ ة  و يريريريريريريريريريَ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريَ

  
ع    بريريريريريريريريريريريَّ َألَّ الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريُّ  ِوْرَد الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرياأِب  ذا ا ريريريريريريريريريريريْ

  
 : ما بين سبعة رجال إلى ثمانية ، والنَِّفيضة : الجماعة ، وهم الذين ينفضون الطريق. الَحضيرة قال :

 الناس وهي الجماعة ، ونفيضتهم وهي الجماعة. حضيرة الفّراء قال : وروى َسلََمة عن

 : الخمسة واألربعة يَْغُزون ، وأنشد : الَحِضيرة وقال ابن الّسّكيت :

لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ و . ..   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  اِر ال أتيت عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا اََّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريِ  مريريريريرين الريريريريريريري َّ

  
الناس يعني الِمياه ، ونَِفيَضة : ليس  يَْحُضرها : َحِضيَرة ونَِفيَضةً ، قال َحِضيرةً  وأخبرني اإلياِدّي عن َشِمر في تفسير قوله :

 عليها
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 ونَِفيضة على اَّال أي  ارجة من املياه. مَسِضتأب أمس  ، مسكي ذلك عن ابن األعرايب ، ونص 
ون الَخْيل وهم الطَّالئع. قلت : الماء ، والنَِّفيَضة : الذين يتقدم يَْحُضرون الذين : الَحضيَرة وروى أبو نصر عن األصمعي :

 وقول ابن األعرابي أَْحَسن.

  ، ومنه قول الّراجز : ُمْحتََضر وقال غيره : يقال للرجل يصيبُه اللََّمم والجنُون : فالن

رو  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  
يريريريريريريريريَم املريريريريريريريري ك َنريريريريريريريريَِ َويريريريريريريريريْ م بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  اَنريريريريريريريريَْ

  
ر  َ  ُّ مريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ را  بريريريريريريريريريريريريَ ك ُّ مريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  أَتريريريريريريريريريريريريَ

  
ة. الحاِضَرةُ  ن الِفيلِ ثعلب عن ابن األعرابي : يقال ألُذُ   ، ولعْينِه الهاصَّ

 الُمباِدرة في األكل والشرب. من النّوق وغيرها : اْلَحْضراءوقال : 

 : مدينة بُنِيت قَِديماً بين َدْجلة والفُرات. الَحْضرو

اِشُن. الَحْضرُ و: التَّْطفيل ، وهو الشَّْولَِقّي ، وهو الِقْرواش ، والواغُل ، قال :  اْلَحضر وقال ابن األعرابي :  : الرجل الواِغُل الرَّ

ّدة. الُحْضَرةو  : الّشِ

 بخير. حضر إذا َحِضر أبو زيد : رجل

 وَمن بِعَْقوته. بَِحْضَرته قال : ويقال : إنه ليعرف َمنْ 

ْحضُ : رحض   : مغسول. يض َمرحوضَرحِ  : الغَْسل. ثوب الرَّ

أ فيه مثُل َكنِيٍف. الِمْرحَضةوقال :   : شيء يُتََوضَّ

ف ونَْستَْغفر هللا مراحيض قَِدْمنا الشام فوجدنا بها»وفي حديث أبي أيوب   بالمراِحيض ، أراد «قد استُْقبِل بها الِقْبلَة ، فكنا نَتََحرَّ

ْحض ، أُِخذ من ِمْرحاض َمَواِضَع قد بُنِيْت للغائط ، واحدها  ، وهو الغَْسل. الرَّ

حيض وروي عن عائشة أنها قالت في ُعثَْمان َرِحمه هللاُ : استتابوه حتى إذا ما تركوه كالثَّوب  أحالوا َعلَيه فقتلوه. الرَّ

أ ، وقال ابن ُشَميل : هو الُمْغتََسُل. : الِمْرحاض وقال ابن األعرابي : أُ به كالتَّْور. اَضةُ الِمْرحوقال :  الُمتَوضَّ أبو  : شيء يُتَوضَّ

ى فهي َحضاء ُعبَيد عن األصمعّي : إذا َعِرق المحموم من الُحمَّ َحضاء . وقال الليث :الرُّ إذا  ُرِحضَ  : َعَرُق الُحّمى ، وقد الرُّ

َحضاء أخذته  .الرُّ

َّي َأي َُّها النَِّبُ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى ): التَْحِضيض ، قلت : ومنه قوُل هللا جّل وعّز :  التَّْحِريض قال الليث :: حرض 
أن تَُحثَّ اإلنساَن َحثّاً يعلم  في اللغة : التَّْحريض قال الّزّجاج : تَأِويله ُحثّهم على القتال ، قال : وتأويل [.65 األنفَال :] (اْلِقتالِ 

 إْن تََخلَّف عنه. َحاِرض معه أَنَّه

 : الَّذي قد قارب الهالك. الحارضوقال : 

 فالٌن على العََمل ، َوَواكب عليه ، َوواظب عليه ، وواَصَب عليه إذا داوم عليه ، فهو ُمَحاِرض. َحاَرض وقال اللِّحياني : يقال :

 أي يحارضوا بمعنى ُحثَّهم على أن [65األنفَال : ] (َحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقتالِ ) قلت : وجائز أن يكون تَأِْويل قوله :
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 ي  اوموا على ال تال مسىت يري ْ ِخلوهم.
،  َحَرض يقال : رجل [.85يُوُسف : ] (َحَّتَّ َتُكوَن َحَرضاً َأْو َتُكوَن ِمَن اهْلاِلِكنيَ )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

داً على كّلِ حال ، الذكر واألنثى والجميع فيه سواء ، قال : ومن العرب َمْن يقول ، يكون  َحَرض وامرأة َحَرض وقوم ُمَوحَّ

 ، ويُثَنَّى هاهنا ويُْجمع : ألنّه قد خرج على صورة فاِعل ، وفَاِعل يُجَمع. حارضة ، وِلألْنثَى حاِرض للذََّكر

 : الفاسد في جسمه وعقله. الحارضوقال : 

 ك َجْمعُه ألنه َمْصدر بمنزلة َدنٍَف وَضنًى ، يقال : قوٌم َدنٌَف وَضنًى ، ورجل َدنَف وَضنًى.فتُرِ  الَحَرضُ  قال : وأما

: ولذلك ال يُثنّى وال يُْجمع ، وكذلك رجل َدنٌَف ذُو َدنَف ، وكذلك ُكّل ما  َحَرض فمعناه ذُو َحَرضٌ  وقال الزّجاج : َمْن قال رجل

 نُِعت بالمصدر.

كِّ  اني عن ابن الّسِ  : ِللّذي ال خير فيه. حاِرَضةٌ  رُجل يت قال األصمعي :الحرَّ

 أي هالك. َحَرض نفسه أي أهلكها ، وجاء بقَْول فأحَرضَ  ويقال : َكَذب َكْذبَةً 

  ، وأنشد : ُمْحَرض أي ُمْدنَفاً ، وهو (َحَّتَّ َتُكوَن َحَرضاً )وقال أبو زيد في قوله : 

ة  َأْن أ ْربريريريريريريريَ ى غريريريريَ مريريريريَ لريريريريْ ِر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن ِذكريريريريْ  َ َْ  هبريريريريريريريامريريريريِ

  
َر.   اء  ريريريريريريريريريريريري ْ م  لريريريريريريريريريريريريألطريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريّ ك مسريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريّ

  
 كلهم. ُحْرضانٌ  أبو العباس عن ابن األَْعرابي أَّن بعض العرب قال : إذا لم يعلم القوم مكان سيّدهم فهم

 ساقط. : ُحْرضانٌ  وناقة ُحْرضانٌ  : السَّاقِط الذي ال خير فيه. وقال : جمل الحاِرضُ وقال : 

ي الضَّروَرة. يُحِرض أكثَُم بُن َصْيفي : ُسوُء َحْمل الفاقَةقال : وقال   الَحَسب ، ويُْذئِر العَُدّو ، ويُقَّوِ

 أي يُْسِقطه. يُْحِرضه قال :

 : الرجل الذي ال يَْشتري اللحم وال يأكله بثمن إال أن يجده عند غيره. الُحْرَضة وقال أبو الهْيثم :

 وقال الّطرماح يصف العَْير :

رْ وَ  وىف عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ يء  يريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ
َ
لُّ املريريريريريريريريري يتريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
اِ.   فريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ة امل رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذ و   كريريريريريريرياَّريريريريريريري   ِن عريريريريريريريَ

  
 أي الوقت الطويل َعذُوباً ال يأكل شيئاً.

 : الهالك مرضاً الذي ال حيٌّ فيُرَجى ، وال ميّت فَيُوأس منه. الُمْحرضوقال : 

ً  والفعل،  أْحراض : ال خيَر فيه وجمعه َحَرض وقال الليث : رجل  وكل شيء ضاِوي َحَرض . وناقَةٌ َحُرض يَْحُرض ُحُروضا

 .َحَرضٌ 

 : األُْشنان تُغَسل به األيدي على أَثَر الطعام. الُحُرضوقال : 

 ، وهو النَّْوفلة. الُحُرض : الِوعاء الذي فيه الِمْحَرَضةو

اضة وقال غيره :  : ُسوُق األُْشنان : الَحرَّ

 اْلِجّص ، قال َعِديُّ بن َزْيد : : الذي يُوقد على الَحّراضو

زْ 
 
و ذ َرى املريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريري  رّا. َيريريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل انر اَّريريريريريريريريريريَ

  
ت  لريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريَ ه  ذا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ امريريريريريريريريريريريَ  ن ملريريريريريريريريريريريْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 : الذي يُعَالُج الِقْلى. الَحّراض وقال غيره : قال ابن األعرابي : شبّه البرَق في سرعة وميضه بالنار في األْشنان لسرعتها فيه.

ى الِقْلي الذي  الَحْرض الذي يُحِرق األُْشنان ، قُْلُت : وَشَجر األُْشنان يقال له :وقال أبو نصر : هو  وهو من الَحْمض ، ومنه يَُسوَّ

 : ماء معروف في البادية. َحَرضو يُْغسل به الثِّياب ويُْحَرق الَحْمُض َرْطباً ، ثم يَُرشُّ الماُء على رماده فينعَِقد ويَِصيُر قِلياً.

ض العُْصفر. وثوب اإلْحريضُ  األعرابي قال :ثعلب عن ابن   : مصبوٌغ بالعصفر. ُمَحرَّ

ً  له َضّرحوا يقال : للميِّت. الضَّريحَ  : َحْفُرك الضَّْرح: ضرح  ي َضريحا ً  ، وهو قبر بال لَْحد ، قلُت : ُسّمِ ، ألنه يَُشّق في  ضريحا

ْرج بالحاء والجيم : الشَّقُّ  الضَّرحواألرض َشقّاً ،  . اْنَضَرحَ  ، وقدوالضَّ  إذا انَشقَّ

ج : انضرح وُرِوي عن األصمعي أنه قال :  : االتِّساع. االْنِضراحُ  ما بَين القوِم وانَضرج ، إذا تباعد ما بينهم ، وقال الُمؤّرِ

اطََّرُحوه ،  فالناً أي َرَمْوا به في ناحية ، والعامة تقول : اْضَطَرُحوا : أن تأُخذ شيئاً فَتَْرِمي به ، ويقال : الضَّْرح وقال الليث :

قُِلبَت التَّاُء طاء ثم أُْدِغَمْت  الضرح ، قلت : وجائز أن يكون اطرحوه افتعاال من الضْرح يظنون أنه من الطَّْرح ، وإنما هو

 الضاد فيها فقيل : اطََّرح.

 بِِحيال الكعبة في األرض.: بَْيت في السماء  الضَُّراح وقال الليث :

 من الصُّقور : ما طال جناحاه. المْضَرِحيُ وقال : 

 : النّْسر ، وبجناحيه َشبّه َطَرفَةُ َذنََب ناقته وما عليه من الُهْلب فقال : الَمْضَرِحيُ  وقال غيره :

ا فريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ كريريريريريريَ ي  تريريريريريريَ َرمسريريريريريريِ ْي َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ امسريريريريريريَ لريريريريريريريَ َأنَّ جريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
َردِ   يريريريريريري  ِ ِسريريريريريريريريريريريريريريْ ا يف الَعسريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريَّ  مِسفريريريريريريافيريريريريريريْه  ريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : نَْسر أبيض. ِحفَافَيه : ناحيتيه. َمْضَرِحي

 ُشكَّا : ُخِرزا.

 .َمْضَرحيّ  ويقال للرجل السيد السَِّريّ 

 : األبيض من كل شيء. الَمْضرِحيّ و

ً  َعنّي ِشهادةَ القوم أْضَرُحها َضَرْحتُ  أبو ُعبَيد عن أبي َزْيد : حتْها وألقَْيتَها عنك.  َضْرحا ابَّةُ برجلها إذا الدَّ  َضَرَحتِ وإذا َجرَّ

 َرَمَحت.

ً  للميِّت َضَرْحُت الضِريحَ و ة : أَْضَرحه َضْرحا مَّ  وقال أبو عمرو في قول ِذي الرُّ

   َضَرمْسَن الرب  وَد عن ترَاِئ  مس رَّأب  
 أي أْلقَْين ، ومن رواه بالجيم ، فمعناه شققن وفي ذلك تَغَاير.

ج : فالن َضَرَحْت  فالٌن السُّوَق حتى أضرحو فالناً أي أفسدتُه ، قال : أْضَرْحتُ ومن الرجال أي فاِسد ،  َضَرحٌ  وقال المؤّرِ

 ً ً و ُضُروحا  أي أكَسَدها حتى َكَسَدت. َضْرحا

 وَراَمْيته وسابَْبتُه واحٌد. ضاَرْحتُه أي تباُعد َوَوْحَشة ، وقال : َضْرح قال : وبيني وبينهم

 ، والصَّقر ، والقََطاِمّي واحد. الَمضَرحيّ ووقال أبو ُعبَيد : األْجدل ، 

 : َعتِيُق النِّجار. َمْضَرحيّ  وقال غيره : رجل
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 وَطَرح أي بعيدة. َضَرح وقال عّراٌم : نِيّة

وَمَصح وَطَمح وَطَرح أي بعيدة ، في  َضَرحووَطَرحه بمعنى واحد ، وقيل : نِيّة تََرح ونَفَح وَطَوح  َضَرحه وقال غيره :

 .«األعرابنوادر »

 أي بالَحَجر ، وقلَّما يُقال بالحاء ، والخاء لغة فيه ، وأنشد : بالِمْرضاح النََّوى َرْضُحك : الّرْضحُ  الليث :: رضح 

لِّ أرَ َّ ألُْ   كريريريريريريريريريريريريري  م بريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل  َوقريريريريريريريريرياِ    بريريريريريريريريريْ وى عريريريريريريريريريَ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ

  
 الَمْرضوح  : النََّوى الّرِضيحو

 ح ض ل
 حضل ، ضحل.استعمل من وجوهه : 

 : الماء القريب القعر : هو الضَّْحضاُح إاّل أّن الضَّْحضاح أعمُّ منه. ألنه فيما قّل منه أو َكثُر. الّضْحل قال الليث :: ضحل 

 : الصخرة بعضها غمَره الماُء ، وبعضها ظاهر. الضَّْحل قال : وأَتانُ 

 يَُشبَّه الّسراُب.، وبه  الضَّْحل : مكان يقل فيه الماء من الَمْضَحلو

 وقال ُرْؤبَة :

   يريْلس ج  ع ْذراان  على َمضامِساَل 
 : الماء القليل يكون في الغدير وغيره ، وهو الضَّْحضاُح. الضَّْحل وقال أبو ُعبَيد :

 َخْيَرك أي ما أَقَلّه. أَْضَحل أي قَِليل ، وما لَضْحل وقال غيره : يقال : إّن خيَرك

 يكون في البحر والبِئِْر والعَْين وغيرها. الضَّْحلو، إذا َرّق ماُؤه فذهب ،  ضاِحل َغِديروقال شمر : 

وَحِظلَت بالضاد والظَّاء. قال : وصالحها أن تُْشعَل الناُر في  َحِضلَت قال الليث : يقال للنَّْخلة إذا فسد أصول َسعَِفها قد: حضل 

 ها ثم تجوُد بعد ذلك.َكَربِها حتى يحترق ما فسد من ِليفها وَسعف

 ح ض ن
 استعمل من وجوهه : حضن ، نضح ، نحض.

 ، كما ِحْضنك وهو احتمالُك الشيء وجعلُه في االحتضان : ما دون اإلْبِط إلى الَكْشح ، ومنه الِحْضن قال الليث :: حضن 

 لألَْعشى.، وأنشد  الِحْضن : الُمْحتََضنوالمرأةُ ولَدها فتحتمله في أحد ِشقَّْيها.  تَْحتَضن

وص   ذا أَْدبريريريريريريريريريريريريريريريرير   رِيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   ْحَتضريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ة  امل ْختريريريريريريريَ  هضريريريريريريريريريريريريريريرييم  اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َجْنباه. الرجل : ِحْضناوالجبل : ناحيتاه ،  ِحْضناو

 : ما أطاف به. ُحْضنُهوالَجبَل  ِحْضنُ  وقال أبو ُعبَيد : قال األصمعي :

 : أصل الجبل. الُحْضنُ  قال : وقال أبو عمرو :

،  ِحْضناها ، وهما الُمَوّكالن بالّصبي يرفعانه ويُربِّيانه. قال : ناحيتا الفالة : الحاضنةو الحاِضن : مصدر الَحضانة الليث :وقال 

 وأنشد :

   َأَجْز   مِسْضلريْيه ِهَبال  َوْغَبا 
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 .َحضون جداً فهي َعْنز: أن تَْقصر إحدى ُطْبيَى العَْنز وتطول األخرى  الِحضانوِهباَلًّ : َجَمالً ثقيال. قال : 
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 .الِحضان من الِمْعَزى : التي قد ذهب أحد ُطْبيَْيها ، واالسم الَحضون وقال أبو ُعبَْيد : قال أبو زيد والكسائي :

ً  على بيضها تحُضن وقال الليث : الحمامة  هكذا يقال بغير هاء. حاضن إذا رَجنَْت عليه للتَّفريخ فيه ُحضونا

 أي جواثُِم وقال النابغة : حواِضنُ  ويقال لألثافي : ُسْفعٌ 

 س ْفٌع على ما بيلهن مسواِضن  و   
 يعني األثافّي والرماد.

 .ِمْحَضن فيها الحمامة على بيضها ، والواحد تحُضن : المواضع التي المَحاِضنوقال 

وحاء. الِمْحَضنَةوقال :  ين للحمامة كالقصعة الرَّ  : الَمْعُمولَة من الّطِ

 : النخلة إذا كانت قصيرة العُذوق ، قال : فإذا كانت طويلة العُذوق فهي بائِنة ، وأنشد : الحاضنة وقال أبو عمرو :

هريريريريريريريريريا ذ وقريريريريريريريريريَ ني  عريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريل  ئريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريارو مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا    مسريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  هلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ

  
 منه أي أخرجني منه في ناحية. احتضننيووقال الليث : يقال : اْحتََجَن فالن بأمر دوني ، 

 من هذا األمر. تُْحِضنُونا وقال الليث : جاء في الحديث أن بعض األنصار قال يوم بُويع أبو بكر : تُِريدون أن

 في حديث ابن مسعود حين أوصى فقال : والو،  َحَضنَني باأللف ، والصواب أَْحَضنني قلت : هكذا وجدته في كتاب الليث :

 ، يعني عن النَّظر في وصيّته وإنفاذها. َزْينَُب امرأتُه عن ذلك تُْحَضن

 ومنه الرجَل عن الشيء إذا اْختََزْلتَه دونه. قال : حضنتُ  : ال تُْحَجب عنه وال يُقطع أمٌر دونها. يقال : تُْحَضن قال أبو ُعبَيد : ال

 عنه. يَْحُضنوناوحديث ُعَمَر يوم أتى َسقيفَة بني ساِعَدة للبَْيعة قال : فإذا إخواننا من األنصار يُِريدون أن يَْختَِزلوا األمَر دوننا 

هكذا رواه ابن َجبَلَة وعلّي بن عبد العزيز عن أبي ُعبَيد بفتح اليَاِء وهذا خالف ما رواه الليث ، ألن الليث جعل هذا الكالم 

 نصار ، وجاء به أبو ُعبَْيد لعَُمر وهو الصحيح وعليه الروايات التي دار الحديث عليها.لأل

 وأَْلَهدت به إلهاداً أي أَْزَرْيُت به. إْحضانا بالّرُجل أَْحَضْنتُ  وقال أبو ُعبَيد : قال أبو زيد :

 عنه إذا منعتَه عّما يُِريد. احتََضْنتُهو ، َحَضانَةً و أَْحُضنُه فالناً عّما يُِريد َحَضْنتُ  أبو ُعبَيد عن الكسائي :

ً  الطائر بيضه حضن وقال ابن الّسّكيت :  .يحضنه حضنا

: ناب الفيل ، وقال غيره  الَحَضنُ  وقال أبو ُعبَيد : *َحَضنا أَْنَجَد َمْن َرأَى»: اسم َجبَل بأعلى نَْجد ، ومنه المثل السائر :  َحَضنَ و

 : العاج. الَحَضن :

،  َحَضن : َضْرب منها شديد الُحمرة ، وضرٌب سود شديدة السَّواد ، قلت : كأنها نسبت إلى الَحَضنِيَّات األْعنُز وقال الليث :

 وهو جبل بقُنّة نجٍد معروف.
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نَْضُخ دم ، كالنَّْضخ ربما اتّفقا وربما اختلفا ، ويقولون : النّْضخ : ما بقي له أثر كقولك : على ثوبِه  النّْضح قال الليث :: نضح 

ً  بالماء تَْنَضح والعينُ   إذا رأيتها تَنُور ، وكذلك تَْنَضخ العَْين. نَْضحا

* وقال األصمعي : ال يُقال من  يَْنَضُخ البَْحُر ساِحله»في الحديث ووقال أبو زيد : يقال : نََضَخ عليه الماُء يَْنَضُخ فهو ناضخ ، 

 كذا. الخاء فَعَْلُت ، إنما يقال : أصابه نَضٌخ من

حمن : ] (ِفيِهما َعْيناِن َنضَّاَختانِ ) وقال أبو الَهْيثَم : قَْوُل أبي َزْيد أََصحُّ ، والقرآُن يَُدّل عليه ، قال هللا جّل وعّز : فهذا  [66الرَّ

 .ناضحة يشهد به يقال : نضخ عليه الماء ، ألن العين النَّّضاخة هي الفَعّالة ، وال يقال لها نَّضاخة حتى تكون

ونَضختُه بمعنى  .نََضْحتُه وقال أبو زيد : والنَّْضخ واحد ، قال : النَّْضح قال ابن الفََرج : َسِمْعت جماعة من قَْيس يقولون :و

  والنَّْضخ وهو فيما بان أَثَره وما َرقَّ بمعنى واحد. النَّْضح واحد ، قال : وسمعُت الغَنَِوّي يقول :

 .(1)أرّق منه  النَّْضحولذي ليس بينه فَُرج ، قال : وقال األصمعي : النَّْضخ : ا

ِمن غير اعتماد : إذا  النَّضحو،  تَنضحُ  ببولها ، والِقْربة تَْنضح بيدك ُمْعتَمد ، والناقةُ  نَضْحتَه : ما النَّضح وقال ابن األعرابي :

 البَْول بأْساً. بِنْضح أنه لم يكن يََرى البَْول في حديث إبراهيم. نَْضحُ  عليه وهو ال يُريد ذلك ومنه فَنََضح َمرَّ فوطىء على َماٍء ،

 ما َرقَّ وثَُخن بمعنى واحد. والنَّْضخ : النَّْضح قال : وقال أبو لَْيلى :

قوها فيهم. نَْضحا بالنَّْبل نََضْحناهم وقال اليزيدّي :  ، ونََضْخناهم نَْضخاً وذلك إذا فَرَّ

 ألديَم : بَلَّلته أاّل يَْنكِسر ، وقال الُكَمْيت :ا نَضْحتُ  وقال شمر : يقال :

ه  أَِدمَي الريريريريريريو دِّ بريريريريريرييريريريريريري  وبريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريكريريريريريريريم   َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريْ

  
ل    بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريَ َرأب األْرمسريريريريريريريريريريرياُ لريريريريريريريريريريريو يريريريريريريريريريريريريَ  آبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي وصلُت. نَضْحت

الّطّل ، وهو قَْطر أَْمثَل من  النَّْضحُ والسماُء.  نضْحتنا : المطر ، وقد النّاضحُ والمطر بالحاء والخاء.  نَْضح قال : وقد قالوا في

 ، وأنشد : يَْنَضح بين قَْطَرْين ، قال : ويقال لكل شيء يتحلب من عرق أو ماٍء أو بول

   يريْلَضْحن يف مسافاته  ألبواِل 
 .تنضحان وقال : عيناه

ةيَْدُعوه الَهَماَلن ، وهو أَْن تمتلىء العين دمعاً ثم تَنفضخ َهَماَلناً ال ينقطع ،  النَّْضح وقال : ِذْفَرى البَعير  نََضَحتو تَْنضح والَجرَّ

ً  بالعََرق  ونَضخاً ، وقال القطامي : نَْضحا

بريريريريريريريابريريريريريريرية   ِل صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريْ حريريريريَ َرجريريريريريريريا  كريريريريريريريأن مريريريرين الريريريريكريريريري   مسريريريريَ

  
اان  هريريريريريريريا بريريريريريريريه َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريَ لريريريري  غريريريريريريريابريريريريِ ه مريريريريَ حريريريريريريريَ  َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
__________________ 

اللضريريريريريريح الذي ليس بيله فرج ، واللضريريريريريريخ أرق قال أبو ُّي  : قال األصريريريريريريمعي : : »(458/  3)« اللسريريريريريريان»( كذا يف امل بوع ، ويف 1)
 .«مله
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 قال : ورواه الُمؤّرج : نُِضَخت.

ّي بالّضاد. نَضْحتُ  وقال أبو ُعبَيد : قال أبو عمرو :  الّرِ

ّي نَْصحا ونَصْعت به ونَقَعت ، قال :  واحد والنَّْشح  النَّضحووقال األصمعي : فإن َشِرب حتى يَْرَوى ، قال : نَصْحُت بالّصاد الّرِ

ّي. :  وهو أن يَشرب دون الّرِ

 بالنَّْبل أي َرشقوهم ورَمْوهم. نضحوهم وقال غيرهم :

 عن قومه وينافح عن قومه أي يذُب عنهم ، وأنشد : يُناِضح ويقال : هو

 لو َباَل ، يف َ ِفل  ، ِنَضامسي  و   
 عنه. نَْضِحيوأي َذبّيِ 

ً  الماء نََضحتُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :  الرجُل بالعرق مثله إذا َعِرَق ، وقال الِكَسائي مثله. نََضحو،  نْضحا

 الشجُر إذا تَفَطَّر بالنبات. نََضح وقال األصمعي :

 وقال أبو طالب بن عبد المطلب :

ريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريور ه الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ ورَِك املريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِّ  بريريريريريريريريري 

  
ون   اِن والريريريريريريريريريريريريريزَّيريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري  ح  الريريريريريريريريريريريريريرُّمريريريريريريريريريريريريريَّ  ك َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ى أنَضاح الَحْوُض الصغير وجمعهبفتح الّضاد :  النََّضحوقال :  ً  : قُْلُت : ويُسمَّ  أيضاً قاله أبو ُعبَيد. نضيحا

ْرع»في الحديث و،  ناضحة : البَعير الذي يَستَِقي الماء واألُْنثى النّاِضحُ وقال :  ً  ما ُسقي من الزَّ يريد  «ففيه نصُف العُْشر نَْضحا

الء والغُروب والسَّواني ولم   يُْسَق فَتحاً.ما ُسِقي بالّدِ

 فَيْنَضحَ  ، وهو أن يأخذ ماء قليالً  بالماء االنتضاح أن َعدَّ عشر خالل من السُّنّة ، وذكر فيها وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 به مذاكيره ومؤتََزره بعد فراغه من الوضوء لينفي بذلك عنه الَوْسواس ، وهو في خبر آخر انتفاض الماء ومعناهما واحد.

ؤ منه. فَيْنتَِضح جل يُْرَمى بأمر أو يُْقَرف بتهمةوالر  منه أي يُظهر التبرُّ

 ما قَُرب من البئر حتى يكون اإلفراغ فيه من الدلو ويكون عظيماً ، وقال األْعشى : من الُحيَاض : النَِّضيح وقال الليث :

َ وان عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرأَب الريريريريريريريريريريريِورْ  غريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريامريريريريريريريريَ ورِد  الريريريريريريريريلَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَح اهلريريريريريريريريِ  ِد كريريريريريريريريمريريريريريريريريا تريريريريريريريري 

  
 لغتان. أَْنضحو نَضحَ  قال : وإذا ابتدأ الدَّقيق في حب السُّْنبُل وهو َرْطب فقد

يُب. النَُّضوحوقال :   : الّطِ

 الَوجور في أَّيِ الفم كان ، وقال أبو النَّجم يصف راميا : : النَّضوحُ  الَحّراني عن ابن السكيت :

   أحْنى مِشَاال َ ََزى َنض ومسا 
 قوس َهَمزى يعني القوس أنها شديدة.أي َمدَّ ِشماله في ال

 بالنّْبل. تَْنَضحُ  أيضاً من أسماء القَْوس كأنها النَّضوحو

ْفر للنِّْفط وَزْرقه. النَّضَّاحةو ى من النُّحاس أو الصُّ  : اآللة التي تَُسوَّ

ّراقَةُ. قلت : وهي عند عوام الناس والِمْنضخة بالحاء والخاء : الِمْنضحة أبو العباس عن ابن األعرابي قال :  النَّضاحة الزَّ

 ومعناهما واحد.

 قال ابن الفرج : سمعت ُشجاعاً السُّلَمي
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  ذا أْفَسْ ته ، وقال  ليفة : أَمَضْحت ه  ذا َأَْنَْبته اللاس. أَنَضحتهو ي ول : أمَضْحه  ِعْرضي 
 عنه ، وَذبَّ عنه بمعنى واحد. نََضحو وقال ُشجاع : َمَضح عن الرجل ،

 .نَْحضة : اللَّحُم نفسه ، والقطعة الضخمة منه تسمى النَّْحض قال ابن الُمَظفِّر :: نحض 

 المرأة فمعناه ذهاب لحمها وهي نُِحضت : كثرة لحمهما ، فإذا قلت : نَحاَضتُهماو،  نَُحضا ، وقد نَِحيضة وامرأة نَِحيض ورجل

 .ضنَِحيو َمْنحوضة

ً  من األضداد يكون الكثيَر اللحِم ، ويكون القليَل اللحم كأنه النَِّحيضُ  وقال ابن السكيت :  .نُِحض نَحضا

نان فهو نَحْضتُ  وقال أبو ُعبَيد وغيره :  إذا َرقَّْقته وأنشد : نَِحيضو منحوض الّسِ

مريريريريريريريريريا ِر  ن تريريريريريريريريري ريريريريريريريريري َّ ِف األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريْوقريريريريريريريريريِ

  
ان   و. السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَ حريريريريريريري  َر مريريريريريريريلريريريريريريريْ َذمريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريَْ

  
 وقال امرؤ القيس :

ق  َذلريريريريريريريَّ ح  ريريريريريريريَ   مريريريريريريري  بريريريريريريرياأَب الريريريريريريريرُّمريريريريريريريْ ارى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
يريريريريِض   حريريريريِ ِاِ الريريريريلريريريريَّ لريريريريَّ لريريريريريريريان الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريحريريريريريريري  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ً  العظم أَْنَحَضه نََحْضت وقال غيره : يقال :  إذا أخذَت اللحم الذي عليه عنه. نَْحضا

 فالناً إذا أَْلحْحت عليه في السؤال. نَحْضتُ و

 السنان إذا رقَّْقته وأَحَدْدته. نَحْضتو

 ح ض ف
 استعمل من وجوهها : حفض ، فضح.

، وقال  فضوح يا للُمْفتَِضح ، ويقال الفضيحة ، واالسم المفضوح إلى الفاضح : فعل مجاوز من الفَْضحُ  قال الليث :: فضح 

 الراجز :

بريريريريريريريريريوا الريريريريريريريريريَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريحريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريوٌُ  ذا مريريريريريريريريريا َرهريريريريريريريريريِ

  
ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريوا   اعريريريلريريريى الريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء لريريريَ فريريريريريريريائريريريحريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
فَِضح  والفعل فَضحاءو أفضح : ُغْبرة في ُطْحلة يخاِلَطها لوٌن قبيح ، يكون في ألوان اإلبل والحمام ، والنعت الفُْضَحةوقال : 

 ً  .أْفضح ، فهو يَْفَضح فََضحا

 البُْسر إذا بدت فيه الحمرة. أَفضحو

 فَّر.النخل إذا اْحَمرَّ أو اصْ  أَفَضح قال أبو ُعبَيد : يقال :

 وقال أبو ذَُؤْيب الُهَذلّي :

ة   يِّ عريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريريَ وَل اَّريريريريريريريريريريَ ْل أ ريريريريريريريريريريريَك محريريريريريريريريريري      هريريريريريريريريريريَ

  
ٌع   لريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ل ُّيريريريريريريريريريَّ خريريريريريريريريْ   فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   و كريريريريريريريريالريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
األبيض  : األْفَضح أبو ُعبَيد عن أبي عمرو : فقال : هو لوُن اللحِم الَمْطبُوخ : األفََضح وقال أبو عْمرو : سألت أعرابيّاً عن

 البياض ، ومنه قول ابن ُمْقبل يصف السحاب :وليس بشديد 

   َأَجشُّ ِ َاِكي  من الَوْبل أفَضح   
بَح قد استناَر وتَبَيَّن حتى بيَّنك لَمْن يراك وَشهَّرك ،  فََضَحك وقال غيره : يقال للنائم وْقَت الصباح : بح فَقُم ، معناه أن الصَّ الصُّ

 ا متقارب.وقد يقال : فَصَحك الصبح بالصاد ومعناهم
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 شاربه إذا َسِكر منه. فيَْفَضح ، أراد أنه يُْسِكر الفَُضوح وُسئِل بعض الفقهاء عن فَِضيخ البُسر ، فقال : ليس بالفَِضيخ ، ولكنه

 اسم من هذا لكل أمر ِسيِّىء الفضيحةو
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 َهَر به. ذا رك  أمرا  َسيِّ ا  فاْ تريَ  افتضامسا   الرجل افتضح َيْةَهر صامِسَبه  ا يسوء . وي ال :
 كل ُجواِلق فيه متاع القوم. الَحفَضُ  هو القَعود بما عليه : وقال آخر : بل : قالوا : الَحفَضُ  قال ابن الُمَظفَّر :: حفض 

ي البعيُر الذي يحمله الَحفَض أبو ُعبَيد عن أبي عمرو : ً  : متاع البيت ، قال غيره : فُسّمِ  به ، ومنه قوُل َعْمرو بن ُكْلثُوم : َحفَضا

ّرْ  و  ّي  ريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريرياد  اَّريريريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريريريريرين   ذ عريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  لريريريريريريريريِ فريريريريريريريريا. منريريريريريريريريلريريريريريريريريع مريريريريريريريريا يريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى اأَلمسريريريريريريريريْ

  
 فهي هاهنا اإلبل ، وإنما هي ما عليها من األحمال.

ً  العُوَد أحِفُضه َحفَْضتُ  مصدر : اْلَحْفض الحّراني عن ابن السكيت قال :  إذا حنيته وأنشد : َحْفضا

    ما تريَرى َدْهرا  مَسَلاين مَسْفَضا 
 ، وأنشد : أَْحفَاض : البعير الذي يحمل ُخْرثِيَّ المتاع ، والجميع الَحفَضوقال : 

     ابن ال  ر وُِ َلْسن  أَلمْسفا.  
 أيضاً : متاع البيت ، وُرِوي بيُت َعْمرو بن ُكْلثُوم : الَحفَضوقال : 

مريريريريريريريريريريريريريَ و  رَّ  حنريريريريريريريريريريريريرين   ذا عريريريريريريريريريريريريريِ يِّ  ريريريريريريريريريريريريريَ  اد  اَّريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريلريريريريريريريا  لريريريريريريريِ ْن يريريريريريريريَ لريريريريريريريع مريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريريى األمسريريريريريريريفريريريريريريريا. منريريريريريريريَ

  
ت ت على المتاع ، ومن رواه  األْحفَاض عن اإلبل التي تحمل ُخْرثّي الَمتاع ، فَيُقال : َخّرت العُُمد على األحفاض أي َخرَّ أي َخرَّ

ت عن ت عن اإلبل هكذا قال ابن السكيت. األَْحفَاِض  َخرَّ  أراد َخرَّ

 إذا أَْلقَْيتَه ، وقال في قول رؤبة : َحفَْضتُهوالشيء  َحفّضتُ  شمر :وقال 

 . مَسَلاين مَسْفَضا ..  
 أي أَْلقَانِي ، ومنه قول أَُميَّة :

م و  هريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريْ ذ ور  وأرَدفريريريريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ فِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريري 

  
ه الريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو   هريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ول  هللا وانريريريريريريريريريريْ  ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : ُطوِمنَت وُطِرَحت ، قال : وكذلك قول رؤبة : ُحفَِّضتْ وقال : القُسوُم : األْيمان ، والبيت في صفة الَجنَّة ، قال : 

 . مَسَلاين مَسْفَضا ..  
 البُُدور ، قال شمر : والصواب النُّذُور. ُحفّضت أي طاَمن ِمنِّي ، قال رواه بعضهم :

، وال  َحفَضَ  : قُماش البيت َوَرِديء المتاع وُرذاله ، والذي يُْحَمل عليه ذلك من اإلبل فَضُ الحَ  فقال شمر : وقال ابن األعرابي :

 يكاد يكون ذلك إال ُرذال اإلبل.

 : البَعيَر ، وقيس تجعل الَحفَض قال شمر : وقال يونس. َربِيعةُ كلها تجعل الِعْلم هذا أي حاملُه : َحفَضُ  قال : ويقال : نِْعمَ 

 الَمتاَع. : الَحفَض

علم ، وإنما أِخذ من اإلبل  أَحفاضُ  هؤالء قال شمر : وبلغني عن ابن األعرابي أنه قال يوماً وقد اجتمع عنده جماعة فقال :

ر الَحفَِض  يَْوٌم بِيَْومِ »ومن أمثال العرب السائرة :  : ضعيفة. أَحفاض الصغار ، يقال : إبِل ء ، يضرب للُمجازاة بالسو« الُمَجوَّ

ح. واألصل في ُر : الُمَطرَّ  والُمَجوَّ
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هذا امل ل أن رجال  كان بل و أ يه يري ْؤذ ونَه ، ف  لوا بريْيته وقلبوا َمتاعه ، فلما أدرك بلوه صريريريريريريلعوا أب يه م ل ذلك 
َجّور. اَََّفض َيوٌُ بِيريْوُِ  ، فةكاهم ، ف ال :

 
 امل

 أي َسبََّخ عنه وَخفََّف. هللا َعْنه ، وَحبََّض َعْنه َحفَّضَ  « :النوادر»وفي 

 ح ض ب
 استعمل من وجوهها : حبض ، حضب ، ضبح.

قة ضبحتُ  قال الليث :: ضبح   العوَد في النار إذا أَْحَرْقت من أعاليه شيئاً ، وكذلك ِحجارةُ القّداحة إذا طلعت كأنها ُمتََحّرِ

 ، وقال رؤبة : َمضبُوحة

ْرَوَذا الَ  َّاِ  و   
َ
 َمْضب وَ  الِفَلْق امل

حته ، وكذلك النار ، وأنشد : َضبََحتْه الحّراني عن ابن السكيت :  الشمُس وَضبَتْه إذا َغيَّرت لَْونَه ولَوَّ

ْوين  هريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل اْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريري 

  
ْوِن و   اعريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَّ ه  لريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريري 

  
 : تَغَيُّر اللون. االْنِضباح قال :

باحُ  وقال الليث : ّمة : : الضُّ  َصْوُت الثَّعاِلب وقال ذو الرُّ

بريريريريريهريريريريريريريا اُِّ رَكريريريريريْ تريريريريريريريَ ع  جمريريريريري ْ و  ريريريريريَْ لريريريريري  ارِيريريريريريريريه  خيريريريريريَْ بريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريرياِ  ال ّعريريريريريريريالريريريريريريريِ     من الصريريريريريريريريريريريريريريو   ال من ضريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  تَْضبَحُ  قال : والهام اج : ُضباحا أيضا  ، ومنه قول العَجَّ

   من ضاِبح اهلاُ وب وُ  بريوَّاُِ 
ً  في َعْدوها تَْضبَح قال بعضهم : يعني اْلَخْيل [.1العَاديَات : ] (َواْلعاِدَّيِت َضْبحاً )وقال هللا جّل وعّز :  تسمع من  َضْبحا

كان وأصوات أنفاس الخيل إذا َعَدْون ،  : الّضبح أفواهها صوتاً ليس بَِصِهيل وال َحْمَحمة. وقال الفّراء فيما روى َسلَمة عنه :

 اإلبَِل. (َواْلعاِدَّيِت َضْبحاً )كان َعِليٌّ يجعل و،  تَْضبَح ابن عبّاس يقول : هي الَخْيلُ 

ً  وقال بعض أهل اللغة : َمْن جعلها اإلبل جعل الناقة في سيرها ، وَضبَعَت إذا َمّدْت  ضبحت بمعنى َضْبعاً ، يقال : َضْبحا

 َضْبعَْيها في السَّير.

 الَخْيِل وَصْوُت أجوافها إذا َعدت. َضْبح وقال أبو إسحاق :

هو أن يَُمدَّ الفََرُس َضْبعيه إذا َعَدا « : كتاب الخيل»الخيُل وَضبَعَت إذا َعَدْت وهو السَّْير ، وقال في  َضبََحت أبو ُعبَيدة :وقال 

 حتى كأنه على األرض ُطوالً ، يقال :

 وَضبَعَْت ، وأنشد : َضبََحتْ 

    ّن اجلِياَد الضَّاحِبَاِ  يف الَغَ ْر 
ْبح يدة قال :أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَ  ماد ، قلُت : أصله من : الضَّ   النَّاُر. َضبَحته الرَّ

 ، وأنشد : [98األنبياء : ] (َحَصُب َجَهنَّمَ ) قال ابن المظفّر : قرأ بعض القّراء :: حضب 

بريريريريريريريريريريريا   ربريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ِ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ك  يف مسريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريَ

  
و   عريريريريريريري  ىّت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َل قريريريريريريريومريريريريريريريَ عريريريريريريريَ جريريريريريريريْ  فريريريريريريريتريريريريريريريَ
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 .َحَضب َمْنقُوطة ، قال : وكل ما َهيَّْجَت به النار أو أَوقَْدتها به فهو (َجَهنّم َحَضب)وقال الفّراء : روي عن ابن عباس أَنَّه قال : 

 الناَر إذا َخبَْت فألقيَت عليها الَحَطب لتَِقد. َحَضبتُ  وقال الكسائي :
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 لِمْسعر بمعنى واحد.والمْحَضأ والِمْحَضُج وا الَمْحَضب وقال الفّراء : هو

 .الِمْحَضب تُسّمى الِمْقلَى وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال :

 ، وهو َسْفُحه. ِحْضب َجَوانِبه ، واحدها الَجبل : أحضاب ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .أَْحضابٌ  : صوت القَْوِس وجمعه الِحْضبُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

 : الحيّة ، وقال ُرْؤبَة : الِحْضبو قال : أحضاب وَحْبض ، وهو َصْوُت القوس وجمعه ِحْضب وقال َشِمر : يقال :

   َجاَءْ  َتَص َّى َ ْوَف مِسْضِ  االمْسضاب  
مثل األسود والُحفَّاِث  ِحْضب الضَّخم من الَحيَّات الذَّكر ، وقال : كل ذكر من الَحيَّات : الِحْضب « :الَحيّات»وقال في كتابه في 

 ونحوها ، وقال رؤبة :

ِ  و  َواء اَِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه  انريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ وَّيريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  
   ِ ة  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ اِد َرْدهريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ نْيَ قريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْهَدُن :  الَحْضب أبو العَباس عن َسلَمة عن الفّراء قال : ْهَدَن إذا نَقََر الَحبَّةَ. الطَّرُق : الفَّخ ، والرَّ بالفتح : ُسرعة أَْخِذ الطَّْرِق الرَّ

 إذا نَقَر الَحبَّة.العُْصفُوُر 

أيضاً : دخول الَحْبل بين القَْعو والبَْكرة ، وهو مثل الَمَرس ، تقول  الَحْضبُ وأيضاً : انقالب اْلَحْبل حتى يسقط.  الَحْضبوقال : 

 بمعنى أَْمِرس أي ُردَّ الَحْبل إلى مجراه. أَْحِضبْ  البَْكَرةُ وَمِرَست ، وتأُْمر فتقول : َحِضبَت :

ً  القلُب فهو َحبَض قال الليث :: حبض  ثم يَْسكن ، وهو أشدُّ من  يَْحبِض أي يضرب َضَرباناً شديداً ، وكذلك الِعْرق يَْحبِض َحْبضا

 السَّْهُم ، وأنشد : َحبِضَ  ، والسهُم إذا ما وقع بالّرميّة َوْقعاً غير شديد ، يقال : فيحبض النَّْبض ، قال : وتَُمّد الوتَر ثم ترسله

 مَسْبضا و ْبل  يريْهِوي   أ  اللريَّ و   
 الدهر. َحبَِض  قال : ويقال : أصاب القوَم داهية من

 من الّسهام : الذي يقع بين يدي الّرامي. الحابِضُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

ا ما قاله الليث : إن ً  الحابِضَ  وقال أبو زيد ِمثْلَه ، قلت : وهذا هو الصواب ، فأمَّ  غير شديد فليس الذي يقع بالّرِميّة وْقعا

 بصواب.

  أوتاَر العود في قوله يذكر ُمغَنِّيَة تحرك أوتار العُوِد مع ِغنائها : المحابِضَ  وجعل ابُن مقبل

هريريريريريريريريريريريريريا احملريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريض   اُِّعريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ ال  يريريريريريريريريريريريريريري   ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
حريريريريريريرياِل   ع  وال ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ذَّ ال قريريريَ ريريريِ هريريريريريريريا أبَِمسريريريريريريريَ  رجريريريعريريريَ

  
 : األوتار في هذا البيت. المحابِضُ  قال أبو عمرو :

 العسل : محابض ابُن ُمْقبِل أيضاً فيوقال 

َمع هريريريريريريريا ا من مسيريريريريريريريث َتسريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريأّن أصريريريريريريريريريريريريريريريواهتريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريارِيريريريريريلريريريريريريريا 

َ
ن املريريريريري زِعريريريريريْ لريريريريريْ ض يريريريريريريَ ْو   احملريريريريريريريابريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الَمشاِوُر ، وهي ِعيدان يَُشاُر بها العََسل. وقال الشَّنفَري : المحابِضُ  قال األصمعي :

َره  ث َدبريريريريريريريْ حريريريريريريريَ ول  مسريريريريريريَ ريريريريريريْ بريريريريريريريْ ريريريريريري  َ
َرُ  املريريريريريري  أو اَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل    َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريابريرييريريض  أَْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريرينَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  مريري 

  
 ما تساقط من الدَّْبر في العسل فمات فيه. أراد بالّشاري الّشائَر فَقَلَبه ، والمحارين :



1200 

 

ً  َحقَّه أحبَْضتُ  أبو ُعبَيد عن أصحابه : ً  أي أبَطْلته فحبَضَ  إِْحباضا  ل وذهب.. أي بَطَ ُحبُوضا

 وال نَْبض أي َحَركة. َحْبضٌ  َشِمر : ما له

 الحياة ، والنَّْبُض : نَْبُض الِعْرق. َحْبضُ  : الحْبضُ  قال : ويقال :

محّرك الباء أي ما يتحرك ، وكذلك قال ابن السكيت :  (وال نَبَض َحبَض ما به)وروى أبو ُعبَيد عن األحمر في باب اإلتباع : 

 وال نَبٌَض أي ما به َحَراك ، والقياس ما قاله َشِمر. َحبَضٌ  ما به

 َحقُّ الرجل إذا بََطل. َحبَضَ  قال أبو زيد : ومنه يقال : ماُء الَرِكيَّة إذا انحَدَر ونقص َحبَض أبو ُعبَيد عن األصمعي :

: أن يُكّد الرجل َرِكيَّتَه فال يََدُع فيها ماء ، قال : واإلحباط : أن يذهب ماُؤها فال  اإلْحباضُ  أبو عمرو : وقال ابن الفََرج : قال

 يعود كما كان ، قال وسألت الُحَصْينّي عنه ، فقال : هما بمعنى واحد.

 ح ض م
 استعمل منه : حمض ، مضح ، محض.

 في الّربيع ويَْبقَى على القَْيظ ، وفيه ُملوحة إذا أكلت منه اإلبل َشِربَْت عليه وإذا كلُّ نباٍت ال يَهيجُ  اْلحْمضُ  قال الليث :: حمض 

 لم تجْده َرقَّت وَضعُفَت.

ً  اإلبل َحَمَضت ويقال :  ، وقد أَْحَمْضناها ، وأنشد : حوامض ، وهي إبل الَحْمض إذا َرَعت تَْحُمُض ُحُموضا

 َ َْمِضْه    قريَريَبة  ن ْ َوت ه  من 
ي كلَّ نَْبٍت فيه ُملَُوحة فيه ، قال : يَْحُمض أي من موضعه الذي ً  ومن األْعَراِب َمْن يُسّمِ  .َحْمضا

 الرجال. َحْمض قال : واللَّْحم :

ْلَت رجالً عن أَْمر يقال قد اح : أَْحَمْضته وإذا َحوَّ ِرمَّ  ، وقال الّطِ

لْ  ض الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  ّو وذو ا ريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريِ ِ  حيريريريريريريريريريري ْ  ال يريريريريريريريريريريَ

  
َ اه  إلمحريريريريريريريريريريرياِ.   ى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريرية ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا كانت ترعى الُخلَّة ، وهو من النبت ما كان ُحْلواً ، ثم صارت إلى حامضة اإلبل فهي َحَمَضت وقال ابن السكيت : يقال :

،  َحِميضة يل إبل، ق الَحْمض أنا. قال : فإذا كانت مقيمة في أَْحَمْضتهاوترعاه ، وهو ما كان من النبت مالحاً أو ِمْلحاً  اْلَحمض

 .الَحْمض وكذلك إبل واضعة وآركة : مقيمة في

 وكذلك إبل عادية. الَحْمض قال : وإبل زاهية : ال تََرى

ْغل ، والّرمث ، والِخْذراف ، واإلخريُط ، والهْرُم ، والقاُّلُم. الَحمض قلت : وشجر  كثير ، منها النِّجيل والرُّ

 فاكهتها. الَحْمضو، والعَرب تقول : الُخلّة ُخْبز اإلبل 

وقال اْلَجعِديُّ  الَحْمض ، وأَحَمْضتُها : َصيَّرتُها تأكل الَحْمض اإلبل أي َرَعْيتُها َحَمضتُها «المعاني»وقال ابن الّسّكيت في كتاب 

: 

ذ  َأمحضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريْ َزل مريريريري  مريريريريريريريا  مل تريريريريريَ بريريريريريريريا  و ريريريريَْ لريريريريْ  كريريريريَ

  
رَبا  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريرياب و ريريريريريريريريَ َل اجلريريريريريريريريَ ا َأهريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريِ مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريَ

  
 ونفيناهم عن منازلهم إلىأي طردناهم 
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 قال : وم له قوهلم : اجللاب و يربا.
ّلني َفاَلقريْوا مَحَْضا     جاءوا خمِ 

 أي جاءوا يشتهون الشَّرَّ فوجدوا َمْن شفاهم ِمّما بهم ، وقال رؤبة :

ستريْورِدين اََّْمضا و   
 
 ن ورِد  امل

 .الَحْمض أن اإلبل إذا َشبِعت من الُخلَّة اشتهت أي من أتانا يَْطلب عندنا َشّراً َشفَْيناه من دائه ، وذلك

ً  وقال بعض الناس : إذا أتى الرجل المرأة في غير مأْتاها الذي يكون موضعا للولد فقد ، كأنه تحّول من خير  َحمَّض تْحميضا

يل. هما َشْهَوة معُكوَسة ، كِفْعل قوم لُوط الذين أهلكهم هللا بحجارة من سّجِ  المكانين إلى شّرِ

ه : إِْحماضا القوم أحمض يقال : قدو اضو إذا أفاضوا فيما يؤنِسهم من الحديث ، كما يقال : فالن فِكهٌ وُمتفّكِ ية  الُحمَّ : بَْقلة بَّرِ

 تَْنبُُت أيام الربيع في َمسايل الماء ، ولها ثمرةٌ حمراُء ، وهي من ذكور البقول ، وقال رؤبة :

    كَ َمِر اَّ ّماِ. من َهْفه الَعَلق
، وربما نَبَّتها الحاِضَرةُ في بساتينهم وَسقَْوها وربَّوها فال تَِهيج  ُحموَضة : الشُّعَْيبات ومالجىء األُْوِدية وفيها الُحّماض وَمنابت

يّة.  وقت َهْيج البُقُول البَّرِ

 .ُحّماضة ، والواحدة ُحّماض ويقال للذي في جوف األُتُْرجِ 

 .الُحموَضةو الَحمض وإنه لََشِديد حامض فهو َحُمض يَْحُمض ُحُموَضةً  ، وقد حامض ولَبن

اجة وللنَّْفس  .َحْمضة وروى أبو ُعبَْيد في كتابه حديثاً لبعض التابعين أنه قال : األُذُُن مجَّ

اجة : التي تَُمجُّ ما تسمع ، يَْعني أنها تُْلقيه وال تَِعيه إذا   وللنّفس ُوِعظت بشيء أو نُِهيت عنه ، وقوله :قال أبو ُعبَيد : المجَّ

 ، أراد بالَحْمضة الشَّهَوة ، أُِخذت من شهوة اإلبل للَحْمض إذا ملَّت الُخلَّة. َحْمضة

 قلت : والمعنى أن اآلذان ال تَِعي ُكّل ما تسمعه ، وهي مع ذلك ذات شهوة لما تَْستَْطِرفُه من غرائب الحديث ونوادر الكالم.

 ماء معروف لبني تميم. : َحْمضٌ و

ْمِت  أََحْمض أي كثيرةُ  َحِميَضةٌ  أرض : اسم رجل مشهور من بني عامر بن َصْعَصعَة : وقال ابن ُشَميل : ُحَمْيضةو من الّرِ

ً  القوُم إذا أصابُوا أْحَمض وغيره ، وقد ً  ، ووِطئْنَا َحْمضا  ، قال : والملُوَحة تَُسّمى َحْمض من األرض أي َذوات ُحموضا

 .لحُموضةا

 .َمْحضٌ  : اللبُن الخالص بال َرْغوة ، وكّل شيء َخلَص حتى ال يَُشوبة شيء يَُخاِلطه فهو الَمحضُ  قال الليث :: محض 

ِريبة أي ُمَخلَّص. َمْمُحوض ورجل  الضَّ

ِريبة بالصاد إذا كان ُمنَقَّحاً ُمَهذَّباً ، ويقال :  ة َمْحضةٌ  فِضَّةقلت : كالم العرب : رجل َمْمحوص الضَّ  ، فإذا قلَت : هذه الِفضَّ

 ً  ، قلتَه بالنصب اْعتماداً على َمْحضا
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ْصَ ر.
َ
 امل

، وبَحٌت وبَْحتَة ، وقَْلب وقَلبة ، وإن شئت  َمْحضو َمْحضة ، وامرأة عربيّة َمْحض وقال أبو ُعبَْيد : قال غير واحد : هو َعَربيّ 

 ثَنَّيَت وَجَمْعت.

ً  الحديث أمحضتُه أبو َزيد : قال أبو ُعبَيد : وقال  النصح ، وأنشد : أْمحضتُه أي َصَدْقتُه ، وكذلك إْمحاضا

كريريريريريريريريةٌ  نَّ فريريريريريريريرياتريريريريريريريريِ ا فريريريريريريريرييريريريريريريريريكريريريريريريريري   قريريريريريريريريل لريريريريريريريريلريريريريريريريريغريريريريريريريريواين أمريريريريريريريريَ

  
ا.    ْرب  فريريريريرييريريريريريريريه ِ  ريريريريريريريَْ و الريريريريريلريريريريري ريريريريرييريريريريريَم بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريري  عريريريريريْ  تريريريريريريَ

  
 َمَحْضتُكوغير ألف ، نُصحي ب َمْحضتُك له النُّْصح إذا أَْخلَْصته ، قلت : وقد قال غيره : أْمَحْضتُ  وروى ابن هانىء عنه :

ً  َمَحضتُ  َمَودَّتي ، ويقال : ً  فالناً إذا َسقَْيتَه لبنا  شاربُه ، ومنه قول الّراجز : امتحضه ال ماء فيه ، وقد محضا

 َس َّياين َضْيَحا و   فاْمَتَحضا 
الرجل ِعرضه  َمضح ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة :إذا شانه وعابه. أبو  أَْمَضَحهوالرجُل ِعْرض فالن  َمَضح قال الليث : يقال :: مضح 

 إذا شانه ، وقال الفََرْزدق : أْمضحهو

ْلِت  و   أمضريريريريريريريريريريريريريريحريريريريِه ِعرضريريريريريريريريريريريريريريي يف اَّيريريريرياأب و ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْ ِ    انرا  بريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريان و    أْوقريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشدنا أبو عمرو :

ح   رضريريريريريريريريريريريريريريريريريي فريريريريريريريإين مريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن عريريريِ حريريريَ  ال مْتضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريري  وقريريريريريريريريريرياِد     ك  ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامتريريريريريريريريريريَ رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريِ

  

 يف ساِق َمْن  امتِ  وجار   

الشمس ونَضَحت إذا انتشر ُشعاعها على  َمضحتواإلبل ونضحت ورفََضت إذا انتشرت.  َمَضَحت « :نوادر األعراب»وفي 

 األْرض.

 أبواب احلاء والصاد
 أهملت وجوهها. :(ح ص ط)،  (ح ص ز)،  (ح ص س)

 ح ص د
 استعمل من وجوهها : حصد ، صدح ، دحص.

ك البُّر ونحوه من النَّبات ، وقَتُْل الناس الَحْصد قال الليث :: حصد  َحَّتَّ َجَعْلناُهْم )أيضاً ، قال هللا جّل وعّز :  َحْصدٌ  : َجزُّ
هؤالء قوم قتلوا رسوال بُِعث إليهم فعاقبهم هللا وقتلهم َمِلٌك من ملوك األعاجم ، فقال هللا جّل  [15األنبيَاء : ] (َحِصيدًا خاِمِدينَ 

 . وقال األعشى :المحصود أي كالزرع (َحَّتَّ َجَعْلناُهْم َحِصيدًا خاِمِدينَ ) وعّز :

لريريريريريريريْ ي  حَيْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريم  َة واهلريريريريريريِ يريريريريريريريَّ  قريريريريريريريالريريريريريريوا الريريريريريريبريريريريريري ريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريواو   ار  فريريريريريريريريانريريريريريريريريَكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  ال الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ  ال بريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ

  
 .َحصاُده البُرُّ إذا أتى أحصدَ و،  الحصائد كلّها ، والجميع ُحِصدت : المزرعة إذا الَحِصيدةوقال : 

 ، وأنشد : يُْحَصد بعدما المحصود : اسم للبُرِّ  الَحصادو

حريريريريى  رَ   الريريريريريريريريريح   لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريَ ا  تريريريريَ ريريريريْ     مريريريري  ريريريريْ

  
القريريريريريريريل    عريريلريرييريريهريرين َرْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريرين مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِد الريري ريري 
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يَّة : ما تناثر ِمْن ِحبتها عند َهْيِجها َحصادوكل شجرة : ثمرتها ،  َحصادوقلت :  ية يُْشبِه َحبُّها  ـ البقول البَّرِ والقاُلقِل : بقلة بَّرِ

ْمِسم ، ولها أكمام كأكمامها ، وأراد  البَْرَوِق : َحبَّة حصادوالقاُلقل : ما تناثر منه بعد َهْيجه.  بحصاد َحّب الّسِ
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 سوداء ، ومله قول ابن َفْسوأب :
ٌل  ِ  جريريريريريريريائريريريريريريريِ عريريريريريريريْ  كريريريريريريريأن مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد الريريريريريريرَبَْوق اجلريريريريريريَ

  
  

َ
ْرانأب   ريريريريريريريريريريالَف املريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريِ رى عريريريريريريريريريريِ ِذفريريريريريريريريريريْ ربريريريريريريريريريريِ ذَّ  عريريريريريريريريريريَ

  
 ، ألن ذلك العََرق يتحبَّب فيقُطر أسَود. حصاده شبَّه ما يَقُطر من ِذْفراها إذا َعِرقت بحب البَْرَوق الذي جعله

 َحصادو ِحصاد وَجزاِره ، يقال : َحْصِده يريد وهللا أعلم يوم [141األنعَام : ] (َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحصاِدهِ )وقول هللا جّل وعّز : 

 ، وِجزاز وَجزاز ، وِجداد وَجداد ، وقِطاف وقَطاف.

 الليل وعن َجداده. َحصاد أنه نهى عن وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

َوآُتوا )قال أبو ُعبَيد : يقال : إنه إنما نهى عن ذلك ليالً من أجل المساكين أنهم كانوا يَْحُضُرونه فَيتُصدَُّق عليهم ، ومنه قوله : 
دقة ، ويقال : بل نُِهي عنه لمكان الهواّمِ أال تصيب الناس إذا (يَ ْوَم َحصاِدهِ َحقَُّه   ، وإذا فُِعل ذلك ليالً فهو فَِراٌر من الصَّ

 ليالً. قال أبو ُعبَيد : والقول األول أحبُّ إلّي. َحَصدوا

ِإنَّ هذا هَلَُو َحقُّ )لى نفسه ، وهو مثل قوله : قال الفّراء : هذا مما أُضيف إ [9ق : ] (َوَحَب احلَِْصيدِ )وقول هللا جّل وعّز : 
والحْبُل هو الوريد نفسه فأُضيف إلى  [16ق : ] (َوََنُْن َأقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ )ومثله قوله :  [95الواقِعَة : ] (اْلَيِقنيِ 

 نفسه ، الختالف لفظ اإلسمين.

اج : نصب قولَه :  جَّ ، فجمع بذلك جميع ما يُْقتات من َحّبِ الِحْنطة  الَحِصيد أي وأنبَتْنا فيها َحبَ  (ِصيدِ َوَحَب احلَْ )وقال الزَّ

 .الَحِصيد ، كأنه قال : وَحبَّ النْبتِ  ُحِصد والشعير وكّلِ ما

 .المحصود وقال الليث : أراد َحّب البُرّ 

 وقوُل الزّجاج أصح ألنه أَعّم.

، وهو الُمْحكم فَتْله وَصْنعته من الحبال واألوتار والدُّروع قال : ويقال للَخْلق  األَْحَصد : مصدر الشيء الَحَصدُ  وقال الليث :

 : شديد الفَتْل. وقال الجْعِديُّ : أَْحَصدُ  ، وكذلك َوتر َحِصٌد ُمْستَْحِصد ، أْحَصُد ُمْحَصد الشديد

   ِمْن نريزِْع َأمْسصَ  م ْسَتْأِرب 
 أي شديد ُمحَكم.

 قال آخر :و

َرّا    َْص ا       ِلْ ه  مةرورا  مم 
ْرع  : ُمْحَكم. وقال لَبِيد : ُمستحِصد ورأْي : الُمْحَكمة ، قلت : الَحْصداء قال : والّدِ

َ  ريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريأَوهم و  م  َكلريرياِدي اجِلّن َأسريريريريريريريريريريريريريريْ  َ صريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر وع   رَّأب وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذي مريريريريريريريريِ

  
ُروع   والضُُّروع : الضُّروب والقَُوى.أي برأي ُمْحكم وثيق ، والصُّ

 أْمُر القوم واستَْحصَف إذا استحكم. استحصدو

 : نَْبٌت له قََصب يَنبَِسط في األرض ، له ُوَرْيقَه على طرف قََصبه. وقال ذو الرّمة : اْلَحصادُ  وقال األصمعي :

 اللَِّصيَّ األْغَيَ ا و   قاَد اََّصاَد 
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 : شجر ، وأنشد : الَحْصد شمر :

ب وِ   ٌُ ِمن اليريلريْ  اَََّص  و   فيه مس  ا
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 َحصائِدُ  وهل يَُكبُّ الناس على مناِخرهم في الناِر إالّ »ويروى : والخضد ، وهو ما تثنى وتكسر وُخِضد ، وفي الحديث : 

 أَْلسنتهم.

 : حصاده الزرُع إذا آن أَْحَصد يقال :من الزرع إذا ُجزَّ ، و يُحصد ما قالَتْه األلسنةُ ، ُشبِّه بما بالحصائد قال أبو ُعبَيد : أراد

 واِحد. أَحَصدَ والزرُع  استحَصدَ وبمعنى واحد  احتصدهو َحَصَدهو

ْدحُ  قال الليث :: صدح  يك والغراب ونحوهما. الصَّ  : من شدة صْوِت الّدِ

 وقال أبو النجم :

     َةرِجا  وَمرَّأب  َص  ومَسا 
 : الُمغَنِّيَة. الصادحةُ  قال : القَْينة

 : اسم ناقة ذي الّرّمة ، وفيها يقول : َصْيدحو

   ف له  : ِلَصْيَ َ  انَتِجعي ِباَلال  
َدحُ  شمر عن ابن األعرابي قال :  األسَوُد. : الصَّ

َدح وقال ابن شميل :  أنشُز من العُنَّاب قليال وأشدُّ ُحْمرة ، وُحْمرتُه تضرب إلى السواد. الصَّ

ْدَحانُ  وقال غيره :  .َصَدحٌ  : آكاٌم صغار ِصاَلُب الِحَجاَرةِ ، َواِحُدها الّصِ

 الذَّبِيَحةُ بِِرْجلَْيها عند الذَّْبح إذا فحصت. وقال عْلقََمة بن َعْبدة : َدَحَصتِ  أهمله الليث ، وهو مستعمل ، يقال :: دحص 

َ امِسٌ   اِء فريريريريريريَ مريريريريريريَ ا فريْوقريه م سريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريْ   السريريريريريريريريريريريريريريَّ  رغريريريريريريَ

  
يريريريريريريري     لريريريريريِ ْ  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ تريريريريريريَ ه مل ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريِ كريريريريريَّ  ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا ُعِقَرت  ه.قال : أصابهم ما أصاب قوم ثَُمود حين عقروا الناقة فََرَغا َسْقبُها ، وجعله سقب السَّماء. ألنه ُرفَِع إلى السماء لمَّ  أُمُّ

 هو يَُجوُد بنفسه كالَمْذبُوحِ.: الذي يبحث بيديه ورجليه و الدَّاِحصُ و

 ( 1)[ح ص ت]
 أهملت وجوهها. :(ح ص ث( ـ )ح ص ذ( ـ )ح ص ظ)

 ح ص ر
 مستعملة. حصر ، حرص ، صرح ، صحر ، رصح :

فالٌن فلم يقدر على الكالم ، وإذا َضاَق صدُر المرء من أَْمٍر قيل  َحِصرَ  : ضْرٌب من الِعّي ، تقول : الَحَصرُ  قال الليث :: حصر 

 .يحَصر َحَصراً  َصْدُر المرء عن أمره َحِصرَ  :

نَ ُهْم ِميثاق  َأْو جاؤُُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم َأْن يُقاتُِلوُكمْ )قال هللا :  َنُكْم َوبَ ي ْ ء : النِّسا] (ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىل قَ ْوٍم بَ ي ْ

 معناه : َضاقَت ُصُدوَرُهم عن قتالكم وقتال قومهم. [90

 [.90النِّساء : ] (َأْو جاؤُُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ )وقال الفّراء في قوله : 

 العرب تقول : أتاني فالٌن َذَهَب َعْقلُه يريدون قَْد َذَهب َعْقلُه. قال : وسمع الِكَسائيُّ رجالً يقول : فأصبحُت نظرُت إلى

__________________ 
 (.113،  112/  3)« العني»( أ له الليث. انيتر 1)
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 ذا  التريََّلاِنت.
اُج : جعل الفّراء قوله جَّ  َحاالً وال تكون َحاالً إال بِقَْد. َحِصَرتْ  وقال الزَّ

َحِصَرْت )، ثم أخبر بَْعُد ، فقال :  (َأْو جاؤُُكمْ )َخبٌَر بعد خبر كأنه قال :  (َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ )قال : وقال بعضهم : 
 .(ُصُدورُُهْم َأْن يُقاتُِلوُكمْ 

 (.ُصُدوُرُهم َحِصَرةً )وقال أحمد بن يحيى : إذا أضمرَت قد قَُربَْت من الحال وصارت كاالسم ، وبها قرأ من قرأ : 

ْوُم ضاقت صدورهم إال أن تصله بواو أو بقد ، كأنك قلت : جاءني القَْوُم وَضاقَت وقال أبو زيد : وال يكون َجاَءني القَ 

 ُصُدوُرهم.

 ، ومنه قول لبيد : َحِصرَ  وقال غيره : كّل من ضاق َصْدُره بأمر فقد

   جرداَء حَيَْصر  د وََنا ج رَّامها 
 ، وضاق َصْدُره أن َرقَِي إليها لطولها. َصْدُر َصاِرِم ثمرها حين نظر إلى أعاليها فَحِصرَ  يصف نخلةً َطالَتْ 

 .محصور : اعتقال البَْطن ، وصاحبه اْلَحصرُ  وقال الليث :

بغائطه ،  ُحِصرَ  قال أبو ُعبَيد : وقال الكسائي : : من الغَائِط ، واألُْسُر : من البَْوِل. الُحْصرُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي واليزيدي :

 .أُْحِصرَ و

 الُحْصرُ  ، وقد أخذه الَحْصر أََشدَّ  يُْحَصر َحْصراً  عليه بَْولُه ُحِصرَ  ، وقد اْلُحصِر محصور يقال : للذي بهوقال ابن بُُزْرج : 

 بالعََطاء. َحِصرٌ  عليه بَولُه وَخاَلُؤه ، ورجل ُحِصرَ  وأخذه األُْسُر شيء واحٌد ، وهو أن يَْمِسك ببوله فال يَبُول ، قال : ويقولون :

 (فَِإْن ُأْحِصْرتُْ )قال هللا جّل وعّز :  في الَحّجِ. ُمْحَصُرون في ِحْصٍن وكذلك هم ُحوِصُروا إذا ُمْحَصرون قال : ويقال : قومٌ 

 عن النساء فال يَْستَِطيعُهّن. ُحِصرَ  إذا َحُصورٌ  قال : ورجل [196 البَقََرة :]

 وكذلك قال رؤبة : حاَصُروهو،  َحَصُروه َحْصراً  فيه اإلنسان ، تقول : يُْحَصر : الموضع الذي الِحَصارُ  وقال الليث :

   ِمْ مَسة َ ْصور  َتَةكَّى اََّْصرا 
 الحاجُّ عن بلوغ الَمنَاِسِك بمرض أو نحوه. يُْحَصر : أن اإلْحَصارُ و : المحبوس ، قال : بالمحصور قال : يعني

 كالَهيُوب : الُمْحِجُم عن الشيء ، وأنشد : الَحصورُ و: الذي ال أَرَب له في النساء :  الَحصوروقال : 

 ال فيها ِبَسّوار و   ال  ََّص ور 
ه البخ الَحصور وقال غيُره : أراد يل هاهنا ، وقال الفّراء : العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى إتمام َحّجِ

ْجِن وأشباه ذلك.  أو ُعْمرته وكل ما لم يكن مقهوراً كالَحْبس والّسِ

و نوْيَت بقهر ، فهذا فَْرٌق بينهما ، ول ُحِصر ، وفي الحبس إذا َحبَسه سلطان أو قاِهٌر مانع قد أُْحِصر يقال في المرض : قد

من الوَجع  أُْحِصر الرجُل ، ولو قُْلت في أُْحِصر السلطان أنها ِعلَّة مانِعةٌ ، ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول : قد

 أو الَخْوف .َحَصره والمرض إن المرض
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ْحَصر ي ال :  نه [39 ل ِعمرَان : ] (َوَسيِ دًا َوَحُصوراً )، قال : وقوله َعزَّ َوَجٌل  مس صر جاُّ أن ي ول :
 
عن  امل

 اللساء ألَنا ِعّلة ، وليس  حبوس فعلى هذا فاْبِن.
أبو ُعبَيد عن  .أُْحِصر أْخبَرني المنذري عن ابن فَْهم عن محمد بن ساّلم عن يونس أنه قال : إذا ُردَّ الرجل عن وجه يريده فقدو

 في السفر من َمَرٍض أو انقطاع به. أُْحِصرَ والرجُل في الَحْبس ،  ُحِصر أبي ُعبَْيدة :

أي  فُحِصر العُدّو إذا َضيّق عليه َحَصَرهوالمرُض إذا منعه من السفر أو من حاجة يُريُدها ،  أَحَصَرهُ  وقال ابن السكيت : يقال :

واية عن أهل اللغة أن يُقال للَّذي يَْمنعُه الخْوف والمرض ضاَق صدُره ، وقال أبو إسحاق النحوّي : ، قال : ويقال  أُْحِصر الّرِ

نْفسه ، فكأَن المرض أْحبَسه أي  َحَصر ، قال : وإنما كان ذلك كذلك : ألن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد ُحِصر للمحبوس

ت الرواية عن و، قلت :  أُْحِصر إنَّما هو َحبَْستُه ال ألَنَّه حبَس نفسه فال يجوز فيه َحَصْرتُه َسه ، وقولك :جعله يَْحبس نَفْ  قد صحَّ

فَِإْن ُأْحِصْرُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر )فجعله بغير ألف جائزاً بمعنى قول هللا جّل وعّز :  العدو حْصر إال َحْصر ابن عباس أنه قال : ال
 [.8اإلسَراء : ] (َوَجَعْلنا َجَهنََّم ِلْلكاِفرِيَن َحِصْياً ) وقال هللا جّل وعّز : [196البَقََرة : ] (يِ ِمَن اهْلَدْ 

 ألنه محجوب. َحِصيرٌ  ، قال : ويقال للملك َمْحِصراوأي َمْحبِساً  َحِصيراً  قال أبو الحسن األْخفَُش :

وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم في قول هللا جّل وعّز :  : البساط الصغير من النبات. الحصيرُ و: الَجْنُب. قال :  الَحصيرُ و

 الَمْحبُِس : ثم َذَكَر نَْحواً من تفسير األخفش. الَحصيرُ  ، قال : [8اإلسَراء : ] (َوَجَعْلنا َجَهنََّم ِلْلكاِفرِيَن َحِصْياً )

إذا كان َضيِّقاً ، حكاهما لنا أبو عمرو ،  حصيرٌ و َحُصور ، ويقال : رجل الَمْحبِس : الَحصيرُ  الحّراني عن ابن السكيت قال :

: الذي ال  الَحُصوروالمرُض أي منعه من السفر ، قال :  أْحَصرهُ  القوَم في مدينة بغير ألف ، وقد َحَصْرتُ  قال : ويقال : قد

 : عزوجليأتي النَِّساء ، وقال الليث في قوله 

 فيها. يحصرون يُفَسَّر على وجهين على أنهم [8اإلسَراء : ] (ْلكاِفرِيَن َحِصْياً َوَجَعْلنا َجَهنََّم لِ )

 األرض : وْجُهَها. َحِصيرُ وقال : 

 : َسِفيفَةٌ من بَْرِدّيٍ أَو أََسل. الَحِصيرُ وقال : 

 أي َحبَْستُه ، فعيل بمعنى فاعل. َحَصْرتُه من [8 اإلسَراء :] (َوَجَعْلنا َجَهنََّم ِلْلكاِفرِيَن َحِصْياً )وقال القُتَْيبِّي في تفسير قوله : 

 أي َمْحبسه. حصيُره ، وهذا محصور أي َحبَْستُه فهو َحَصرتُه معناه حْبساً من َحِصيراً  وقال الزجاج :

ي اْلَحصيرُ وقال :  ، ألن  رالحصي طاقاتُه بعُضها مع بعض ، وقال : واْلَجنُب يقال له ُحِصَرت ألنه حصيراً  : المنسوج : ُسّمِ

 : الَحصيرُ  مع بعض. أبو ُعبَْيد عن أبي عمرو قال : َمْحصورٌ  بعض األضالع



1209 

 

.  اجْلَل  
 : ما بين الِعْرق الذي يظهر في َجْنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى ُمْنقََطعِ اْلَجْنب. فهو الَحِصير قال : وقال األصمعي :

 .الَحصير

 ين الَكتِف إلى الخاِصرة.: لحم ما ب الَحصيرُ  وقال َشِمر :

 .أَحَصَرتو َحُصرت : الناقة الّضيِّقَةُ اإلحليل ، وقد الحصور أبو ُعبَيد عن الكسائي :

ْحل ، ويُْحَشى ُمقَدَُّمها فيكون كقادمة  الِحَصارُ  قال : وقال األصمعي : : َحِقيبَة تُْلقى على البعير ويرفع مؤخرها فيجعل كآخرة الرَّ

حل ، يقال من  البعير احتِصاراً. وأما قول الهذلي : احتََصْرتُ  ه : قدالرَّ

روا بريريريريريريريه و  لريريريريريريريا الريريريري ريريريريوَُ قريريريريريريري  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَكريريريريْ  قريريريريريريريالريريريريوا تريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريم  و   اَن َ ّ َّريريريريريريريريريريريَِ ْ  كريريريريريريريريريريريَ ْرَو أن قريريريريريريريريريريريَ  ال غريريريريريريريريريريريَ

  
 به أي أََحاُطوا به. َحَصروا قال معنى

جاج في قوله :  أي َرتْقَاء. َحْصراء وقال أبو سعيد : امرأةٌ  أَي ال يأتي النساء ،  [39آل ِعمَران : ] (َوَسيِ دًا َوَحُصوراً )وقال الزَّ

 عما يكون من الرجال. ُحِصرَ  : ألنه َحُصور وقيل له

لون الَحُصورُ وقال :  ن يُفَّضِ ، وقال  الَحِصر الذي يكتم السّر في نفسه وهو الَحصور : الذي ال ينفق على الندامى ، وهم ِممَّ

 رير :ج

اَدفريري واو  اأب  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريري ريريريريريريري  َتسريريريريريريريريريريريريريريريري ريريَّ ريري  الريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريريِ َم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريْ ّرِك   أ مريريريريريريَ را  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
في الحْبس  ُحِصروالمرض ،  أَحَصَرهو: الَمْنُع ، قال :  اإلحصارو الَحْصر وأخبرني المنذري عن أبي العباس أنه قال : أصل

ْرتُهوالَجمل  أحَصْرتو، ألن القرآَن َجاَء بَِها ، قال :  أُحِصر أقوى من وهو ِكَساء يُجعَُل  ِحَصاراً  : جعَْلُت له َحَصْرتُهوَ  حصَّ

 حول َسنَامه.

 َوَمْنصورة وَمْضبُوَطة أي َمْمُطوَرةٌ. َمْحُصوَرةٌ  قال : وقال ابن األعرابي : أرض

.الشُّخْ  لََحِصرة وقال َشِمر : يقال للناقة : إنها  ب نَِشبَةُ الدَّّرِ

ة. الَحَصرُ و رَّ ة في العروق من ُخْبِث النَّْفس وَكَراَهة الّدِ رَّ  : نََشُب الّدِ

 للكساء حْوَل السَّنَام. للِحصار ِمْحَصَرة ويقال

 الصَّحاَرى جمعهاالقوُم إذا بََرُزوا إلى فََضاٍء ال يَُواِريهم شيٌء و أَْصَحرَ و: الفََضاُء الواسع  الصحراء قال الليث :: صحر 

َحاِريو ْحر ، وال يجمع على الصَّ  ألنه ليس بنَْعت. الصُّ

 .ُصْحرٌ  اللون ، وجمعه أَْصَحرُ  وحمارٌ 

ْحَرةُ و َحرو: اسم اللَّْوِن ،  الصُّ ة : الصَّ مَّ  الَمْصَدر ، وهو لون ُغْبَرة فيه ُحْمَرةٌ خفيفةٌ إلى بياض قليل ، وقال ذو الرُّ

 السَّرَابِيل يف أمسةاِئَها قريَب     ص ْحَر 
 : في لونهما ُصْفَرة. َصْحراءُ  ، وامرأة أَْصَحرُ  قال : ورجل

ْفَرةُ غير الخالصة قد . اصحارَّ  ويقال للنبات إذا أخذت فيه الصُّ  النبات ثم يهيُج بَْعُد فيَْصفَرُّ

 .َصْحَراء نحُو األْصبَح ، واألْنثَى األْصَحرُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي قال :
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 بَْحَرةَ إذا لم يكن بَْينَك وبينه َشيٌء ، وقيل : لَْم يُْجريا ألنهما إسمان جعال إسماً واحداً. َصْحَرةَ  أبو ُعبَيد عن أبي َزْيد : لَِقيتُه

ِحيرُ  وقال الليث :  .َصَحَر يَْصَحُر َصِحيراً  من َصْوت الَحِمير أَشدُّ من الصَّهيل في الَخْيل ، يقال : الصَّ

ّكيت عن أبي عمرو : ِحيَرةُ  ابن الّسِ  لَبٌَن حليٌب يُْغلَى ، ثم يَُصبُّ عليه السَّمُن فَيُْشَرُب. : الصَّ

ُن ، ثم يَُذرُّ عليه الدقيق ويُتََحسَّى. الصَّحيرةُ  وقال الِكاَلبيُّ :  : اللبَُن الحليُب يَُسخَّ

ْضُف أو يجعَل في الِقْدر فيُْغلَى به فَْوٌر واحٌد حتى يحتَِرق. يَْصَحر الَحليب : الصَّحيَرةُ  وقال َغنِيَّةُ :  ، وهو أن يُْلقَى فيه الرَّ

 قال : واالْحتِراُق : قَبَّل الغَْلي.

ْحراء وقالت أُمُّ َسلََمة لعائشةَ : سكََّن هللا ُعقَْيَراِك فال تُْصِحريه ، معناه ال تُْبِرزيه إلى  .الصَّ

 : َجْوبَةٌ تَْنفَتُِق بيَن ِجبَال. الّصْحَرةُ  صمعي :وقال األ

ْحرةُ  وروى عنه أبو ُعبَيد : ة تكون أيضاً ليّنة تُِطيُف بها حجارة. الصُّ  تَْنَجاُب في الَحرَّ

 وقال أبو َذَؤْيب :

 ل وب  و   َأيت  َم َّه  ص َحٌر 
 َصْحَراءُ  الدَّابة األْجَرد ، ليس بها َشَجٌر وال إكاٌم وال جبال َمْلَساء ، يقالِمثُْل ظهر  من األرض : الصحراء وقال ابن ُشَمْيل :

َحر بَيِّنَةُ  ْحَرةو الصَّ  .الصُّ

ْحَراء الرجُل : نََزلَ  أصَحرَ والمكاُن أي اتََّسع ،  أْصَحر وقال َشِمر : يقال :  .الصَّ

 .ُصَحاِريِّْين ُكفَِّن في ثَْوبَْينِ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و

ي أي ال يكون للبنها رْغَوةٌ : صرح  ى أبداً. ِمْصَراحٌ  أبو اْلَهْيثَم عن نَُصْير : يقال للناقة التي ال تَُرّغِ  يَْشفَتِرُّ ُشْخبَُها وال يَُرّغِ

 .ُصُروحٌ  : كّل بناء عال مرتفع ، وجمعه الصَّْرحُ  أبو ُعبَْيد :

 وقال أبو ذَُؤْيب :

 َن الصُّر ومسا   َ ِْس    راَمه  
ّجاج في قوله جّل وعّز :  ْحُن ، يقال  الصَّْرحُ  قال : [44النَّمل : ] (ِقيَل هَلَا اْدُخِلي الصَّْرحَ )وقال الزَّ في اللغة : القَْصُر ، والصَّ

 الدَّار وقاِرَعتُها أي ساَحتُها. َصْرَحةُ  : هذه

 من قََواِريَر.: بالط اتُِّخَذ لها  الصَّْرحُ  وقال بعض المفّسرين :

 .ُصُروح : بيت واحد يُْبنَى ُمْنفَِرداً َضْخماً طويالً في السماء وجمعه الصَّْرحُ  وقال الليث :

 إذا لم يكن فيه ُرغوة. وقال أبو النَّجم : َصريح : الَمْحُض الخاِلُص من كل شيء ، ويقال للّبن والبَْول الصَّريحُ وقال : 

 أَبريَواهِلا الصَّرحَِيا   َيس وف  من 
ِريحوقال :  جال والخيل : الصَّ َرائح والخيل على الصَُّرحاء المحُض ، ويجمُع الرجاُل على من الّرِ  .الصَّ

ِريحوقُْلُت :    : فَْحٌل من َخيل العرب معروف ، ومنه قول ُطفَْيل : الصَّ

ريريريريريريريريح  يريريريريريريريج  مريريريريريريرين  ِل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريرياجريريريريريريريِ َوج  و عريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِّ    يريريريريريريريريهريريريريريريريريا لريريريريريريريريألرِيريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري  اِويريريريريريريريرير  فريريريريريريريريِ غريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
 النُّْصحِ : َمْحُضه. َصِريحُ و
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 إذا بَيَّنَهُ وأَْظَهَره ، وقال الُهَذلي : أَْصَرَحهو َصّرَحهوالشيَء  َصَرحَ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

 َكّرَُ ماء  َصرحيا  و   
 .أي خالصاً ، وأراد بالتكريم التكثير ، وهي لغة ُهَذِليَّة

ً  الخمرُ  َصّرَحتِ وإذا أَْبَداه ،  تَْصريحا فالن ما في نفسه َصّرحَ  ويقال :  إذا ذهب منها الّزبَُد وقال األعشى : تَْصريحا

َرأب   ف  عريريريريريريريريريرين محريريريريريريريريريري ْ تريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريَكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريري 

  
ا  َ   َُّ ِدهريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ ْه بريريريريريريريريريريريريريريريَ ّرمسريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ويقال : جاء بالُكْفر ً  أي ِجَهاراً قلت : كأنه أراد ُصَراحا  .َصِريحا

ً ووُمقَاَرَحةً ،  ُمصارَحةً  أبو ُعبَْيد عن الفّراء : لَِقيتُه  وِكفَاحاً بمعنى واحد ، وذلك إذا لَِقيتُه ُمَواَجَهةً. ِصَراحا

 السنَةُ إذا ظَهَرْت ُجُدوبَتُها ، وقال َسالمةُ بن َجْندل : َصّرَحتِ  ويقال :

م  وهتريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري  ٌل بريريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ ْه كريريريريريريريريَ ّرمسريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريوٌُ  ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وب   ي وِف ومريريريريريريْأوى كريريريريريريلِّ قري ْرضريريريريريريريريريريريريريري  ْأَوى الضريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريَ

  
 بِِجّداٍن وِجْلَداٍن إذا أَْبَدى الرُجُل أَْقَصى ما يُِريُده. َصّرَحتْ  ومن أمثال العرب :

ِريحُ و َرحُ و: الخاِلُص ،  الصَّ  ِمثْلُه. الصَّ

ّكيت قولَه :  وأنشد ابن الّسِ

م تريريريريريعريريريريريلريريريريريو السريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريو  هريريريريري  َ ا ريريريريريِ ِ يريريريريريهريريريريريم  ريريريريريريريََ  ف  أبَيريريريريريريريْ

  
رَ    ِز الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ ْرو  األمريريريريريريريريْ ق مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريري 

  
حٌ  ويومٌ  اُح : مصّرِ ِرمَّ   : ال َسَحاب فيه وال ِريح ، وقال الّطِ

اَءأب خريريريريريريريَ لُّ طريريريريريريَ لَّ يريريريريريريهريريريريريريِوي قريريريريريريلريريريريريريريَه ظريريريريريريريِ تريريريريريريريَ   ذا امريريريريريريْ

  
رِّ     ذرا الريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريح  يف أعريريريريريريريري ريريريريريريريرياب يريريريريريريريريُو م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي ذراه الريح في يوم ُمْصحٍ.

ً  : غير ممزوجة ، وجاء بالكفر ُصَراح ، وكأسُ  ُصَراِحيَةٌ و ُصَراح َخْمرٌ الليث :   أي خالصاً جهاراً. ُصراحا

ْرَحةُ  شمر عن ابن شميل : الدار ، وهو ما  صْرَحةِ والِمْربَِد ،  َصْرَحةِ  من األرض : ما استوى وظهر ، يقال : هم في الصَّ

 وهي الصحراء فيما زعم أبو أَْسلَم ، وأنشد : بعد أن يكون ُمْستَِوياً َحَسناً. قال : صرحة استوى وظهر ، وإن لم يظهر فهو

ْه  فريريريريريريريَ لريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  كريريريريريريريأَنريريريريريريريا مسريريريريريريريني فريريريريريريريا. املريريريريريريرياء  وا ريريريريريريريْ

  
اء  الَ  هلريريريريريريريا  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْرمسريريريريريريرية الريريريريريريريّذيريريريريريريري     خريريريريريريريَ تريريريريريْ  فريريريريريريَ

  
ْعلَةُ والسَّلعَة : الَحْرَصةُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: حرص  ةُ. والشَّْقفَة والرَّ  الشَّجَّ

ً  الليث :  .ِحَراصٌ و ُحَرصاء على نفعك. وقوم َحِريصٌ  عليك معناه َحِريصٌ  ، وقول العرب : َحَرَص يْحِرُص ِحْرصا

ا َحَرَص يحِرص قلت : اللغة العالية  (َوَلْو َحَرْصَت ِبُْؤِمِننيَ )فلغة رديئة والقراء مجمعون على :  َحِرَص يَْحَرص ، وأمَّ

 [.103يُوُسف : ]

بمعنى  َحْرصة ُمستقَر وسط كل شيء ، والعَْرصةُ : الدار ، قلت : لم أسمع الَحْرصة ِمثل العَْرصة إال أن اْلَحْرصةُ  وقال الليث :

 العَرصة لغير الليث : وأما الصرحةُ فمعروفة.

َجاج  َحَرَص  الجلد أي تَُشقّه قليال ، ومنه قيل : تحِرصُ  ، وهي التي الحارصة أبو ُعبَيد عن األصمعي وغيره قال : أول الّشِ
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 .اََّْرصة   الَ ّصار  ال وَب  ذا َ  َّه ، وق  ي ال هلا :
: سحابة تَْقِشر وجه األرض وتُؤثر فيه من شدة َوْقعها ونحو ذلك روى أبو ُعبَيد  الحريصةُ  وقال ابن السكيت : قال األصمعي :

يَت الشَّّجة الَحْرصُ  عنه ، وأصل ، ألنه يَْقِشر بحرصه َوُجوه الناس يسألهم.  حريص ، وقيل للشِره حاِرصة : القشر ، وبه ُسّمِ

 وهو القَْشُر. الَحْرِص  فِْعليَاٌن من الِحْرِصيانُ و

َمر : ] (يف ظُُلماٍت َثَّلثٍ )، وقيل في قول هللا جّل وعّز :  ِحْرصيان ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال لباطن ِجْلِد الفيل الزُّ

 ما يكون فيه الولد. : باطن جلد البطن ، والِغْرُس : الِحْرِصيانو والِغْرس والبطن ، قال : الِحْرصيان هي [6

اح :وقال في قول   الطرمَّ

رْ  مسريريريىت انريريريْ ريريريََوى ذو ثريريريَالثريريريِهريريريريريريرياو  مريريريِّ  قريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ن   اسريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريَ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريْ اء  ريريريريريريريريريريريريريريَ     َأهْبََري َدْرمريريريريريريَ

  
 والِغْرَس والبَطن. الِحْرِصيان قال : ذو ثالثها أراد

، وذو ثاََلثها  الِحْرِصيَانَات والجمع: ِجلدةٌ حمراُء بين الجلد األعلى واللحم تُْقَشُر بعد السَّْلخ ،  الحرِصيَانُ  وقال ابن السكيت :

ِحم ، والسابِيَاُء. قلت : الِحْرِصيانُ  َعنَى به بطنها ، والثالُث : ، وعلى مثاله ِحْذريان  اْلَحْرِص  فِْعِليَاٌن من الحرِصيان ، والرَّ

 وِصلِّيَان.

. واحد. األْرَصح أهمله الليث. وروى ابن الفرج عن أبي سعيد الضَّريِر أنه قال :: رصح   واألرَصُع واألَزلُّ

َصُع : قُْرُب ما بين الَوِرَكْين ، وكذلك قال : وقال ذلك أبو َعْمرو ، ويقال : َصح الرَّ لُل. الرَّ َسُح والزَّ  والرَّ

 ح ص ل
 حصل ، لحص ، صلح ، صحل : مستعملة.

من كل شيٍء : ما بقي وثبََت وذهب ما سواه يكون  لالحاِص و، قال :  يحصُل ُحصوالً  الشيءُ  َحَصلَ  قال الليث : تقول :: حصل 

 من الحساب واألعمال ونحِوها.

 . وقال لبيد :الَحِصيلَةُ  ، واالسم يَحُصل : تمييز ما التحصيلو

ه و  يريريريريريريري  عريريريْ لريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريْ يريريريري  ْومريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريل امريريريرىء  يريريريريَ

  
ل    لريريريريريريريه علريريريريريريري  اإللريريريريريريريه اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريِ   ذا مس صريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 أي بُيِّن. [10العَاديَات : ] (َوُحصِ َل ما يف الصُُّدورِ )وقال الفّراء في قوله تعالى : 

 وقال غيره : ُميَِّز.

 وقال بعضهم : ُجِمَع.

تها َحْوَصلَة : الَحْوَصلة الليث :  وأنشد : َحْوصلٌ  الطَّائر ، ويقال للشاة التي َعُظم من بطنها ما فوق ُسرَّ

   أو ذا  َأْوَننْي هلا مَسْوصل   
 وقال أبو النَّجم : .احَوْنَصل يقال : قد َحْوَصلَته قال : والطائر إذا ثَنَى ُعنُقه وأخرج

 أصَبح : الرو.  َلِو ّ  مَسْوَصله   و   
يتالروض : قَرَ  َحْوصلُ و  الطائر ، ألنها قرار ما يأكله. حوصلةُ  اُره ، وهو أبطؤها َهْيجاً ، وبه ُسّمِ
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،  الَحَواِصلُ  ، قال : والغََراِغُر : َحْوَصلتها ثعلب عن ابن األعرابي قال : َزاِورةُ القََطاة : ما تحمل فيه الماء لفراخها ، وهي

 واحد. وَحْوِصالء ممدود بمعنى َحْوصلَّةو َحْوصلَة ويقال :

يئَةُ  الَحْوصلَّةُ  أبو زيد : ْلِف والُخّفِ ، والقانصةُ من الطير تُْدَعى اْلِجّرِ للطير بمنزلة المعدة لإلسنان ، وهي المصارين ِلذي الّظِ

يلَة.  مهموزة على فِعِّ

 في : َسفُّ الفرِس التُّراَب من البَْقل فيجتِمُع منه ترابٌ  الَحَصلُ ووالقََصُل ، قال :  الَحَصلُ  وقال ابن شميل : من أدواء الخيل :

 .لََحِصلٌ  قيل : إنه الحَصلُ  بطنه فيقتله ، قال : فإن قَتَله

ة وربما قتَلها ذلك. الَحصلُ  وقال ابن األعرابي :  في أوالد اإلبل : أن تأكل التراب ، وال تُخِرَج الِجرَّ

 ه وُحفالتُه بمعنى واحد.وَغفَاه وفَغَاهُ وُحثَالتُ  َحَصلُهوأبو العباس عن ابن األعرابي قال : وفي الطعام ُمَرْيَراؤه 

 النخل إذا استدار بلَُحه. حصَّلَ وقال : 

 نْخلُهم : وذلك إذا استبان البُْسُر وتدْحَرج. حصَّلَ  إذا ُمْحِصلون القوُم فهم أحصل وقال غيره :

ل ما َخلََص من الِفضَّة من حجارة الَمْعِدن ، ويقال للذي يَُخلِّصه : الحاصل ثعلب عن ابن األعرابي قال :  ، وأنشد : ُمَحّصِ

زَاه  هللا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتا   ٌل جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأاَل َرجريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريه    بريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريريري  ى   َصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ  لُّ عريريريريريريريريريريريَ

  
  أي تُبِيتُني عندها ألَُجاِمعها

ة ، يقال : .الّصَحل قال الليث :: صحل  في صفة رسول هللا والصوت.  َصِحلُ  فهو َصَحالً  صوتُه َصِحلَ  َصوٌت فيه بُحَّ

 أرادت أنَّ فيه كالبُّحة ، وهو أاّل يكون حاّداً. «َصَحلٌ  وفي صوتِه»حين وَصفَتْه بها أُمُّ َمْعبَد :  وسلمعليههللاصلى

: ُجشوٌء في الصوت إذا لم يكن صافياً وليس بالشديد ، ولكنه َحَسٌن ،  الصََّحل : دون األبَّح ، إنما األْصَحل وقال ابن ُشَميل :

ب  اء ، وأنشد :يوصف به الّظِ

ا حريريريريريريريريريريريَّ ائريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا   ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن هلريريريريريريريريريريريا َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِ  وال َأحبريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريِ  ال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

  ذا السَُّ اأب  َعرَّد وا َأََّّا

ْلح الليث :: صلح  ،  ُمصلحٌ  : صالح نقيض اإلفساد ، ورُجلٌ  : اإلصالحو: نقيض الفساد ،  الصَّاَلحوالقوم بينهم ،  تَصالُح : الصُّ

 إلى الدابة إذا أحسنَت إليها. أصلحتُ  في أعماله وأُموره ، وتقول : المصلحوفي نفسه ،  الصالحو

ْلحُ و  : نهر بَمْيسان. الّصِ

ً  فالنٌ  صلَح ويقال : ً و ُصلُوحا  ، وأنشد أبو زيد : َصالحا

تريريريريريريريَ   مريريريريريريريْ تريريريريريريريَ  فريريريريريريريكريريريريريريرييريريريريريريريَف أبطريريريريريريريرايف  ذا مريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
و  و   لريريريري  م الريريريريوالريريريريريريري يريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريْ  مريريريريريريريا بريريريريعريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلحو  ، والعرب تؤنِّثها ، ومنه قول بِْشر بن أبي خازم : لحةالمصا بمعنى الّصِ

ف   هريريريريريريريْ ال  بريريريريريريريذاِ  كريريريريريريريَ ومريريريريريريريون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ار  و   ٌع َوقريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلح ولذلك أنّث المصالحة وقوله : وما فيها أي في  .الّصِ



1214 

 

 : اسم ِلَمكَّة على فَعَاِل. َصاَلحو

 : الصَّاَلح. المْصلََحةُ و

 بمعنى واحد. اصطلحواو اّصالحواوالقوم  تصالحو

لي فالن خبَرك وأمَرك إذا بيّن ذلك  لحص استقصاُء خبر الشيء وبيانه ، تقول : قد : التَّْلِحيصو اللَّْحص قال الليث :: لحص 

كله شيئاً بعد شيء ، وكتب بعض الفصحاء إلى بعض إخوانه كتاباً في بعض الوصف فقال : وقد كتبت كتابي هذا إليك وقد 

لتُه حَ  صتُه بالخاء. لَّحْصتُهوصَّ لته ووّصْلتُه وبعض يقول : لَخَّ  وفَصَّ

 وأخبرني المنذري أنه سأل أبا الهيثم عن قول أَُميَّة بن أبي عائذ الُهَذلّي :

ْتَفريريريريريريريريا جريريريريريريريريا   ريريريريريريريريروجريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه  والَّ

  
اص   َ  َّريريريريريريريَ يريريريريريْ َ  بريريريريريريَ يريريريريريْ ِ  مسريريريريريَ ِحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريَ لريريريريريْ  مل تريريريريريريَ

  
 اْلتَحْصتُهوفالناً عن كذا ،  لحصتُ  أي لم تُثَبِّْطنِي. يقال : تَْلتَِحْصنِي وَحَذاِم ، قال وقوله : لم أخرجه ُمْخَرَج قََطام لَحاص فقال :

 أي َحبَْستُه وثَبَّْطتُه.

 أي لم أَْنَشب فيها. تَْلتَِحْصني قال : وأخبرني الحّراني عن ابن السكيت في قوله : لم

َمص. اْلتََحَصتْ وعينُه  لَِحَصتْ  فَعَال منه. غيره : لََحاِص و  إذا اْلتََزقَت من الرَّ

بيَض النَّعَام إذا َشِرَب ما فيها من  اْلتََحصَ والذئُب عيَن الشاة ،  التحصَ وفاُلٌن البيَضةَ إذا تََحسَّاها ،  اْلتََحصَ  وقال اللِّحياني :

 المّحِ والبياِض.

 ح ص ن
 مستعملة. حصن ، حنص ، صحن ، نحص ، نصح :

نَهو،  َحُصَن يَْحُصن َحَصانَة ال يُوَصُل إلى ما في جوفه ، تقول : َحِصين : كل موضع الِحْصنُ  قال الليث :: حصن   َحصَّ

ْرعُ  أَْحَصنُهوصاِحبُه    : الُمْحَكَمةُ ، وقال األعشى : الَحِصينَةُ  ، والّدِ

ة  و  يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ اأِب مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريل ِدالص  كريريريريريريريرياألضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َذب    َذبريريريريريريريْ تريريريريريريريَ عريريريريهريريريريريريريا يريريريريريَ  تريريريريرى فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريهريريريريريريريا عريريريرين َريريريريريْ

  
. الَحصينَة قال شمر :  من الدُُّروعِ : األِمينَةُ الُمتََدانِيَةُ الَحلَق التي ال يَِحيُك فيها السالح. وقال عْنتََرةُ العبسيَّ

َ ان  مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا   يت بريريريريريريريريريريريَ ى أَلريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
اُ وَ   هريريريريريريريريَ َ  مريريريريريريريريا َأعريريريريريريريريَ َّ مريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
َعَة لَُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن أبَِْسُكمْ )وقال هللا جّل وعّز في قصة داود :  ، قال الفّراء :  [80األنبيَاء : ] (َوَعلَّْمناُه َصن ْ

ذهب إلى  (َنُكمْ لُِتْحصِ )فالتذكير ِللَّبُوِس ، ومن قرأ  (ليُْحِصنَُكم)، فمن قرأ  (لنُْحِصنَُكم) و (لُِتْحِصَنُكمْ ) و (ليُْحِصنَكم)قرىء 

ْرع ألنها هي اللَّبُوس وهي ُمَؤنَّثَة ، ومعنى   (لنُْحِصنَُكم)ِليَْمنَعُكم ويُْحِرَزُكم ، ومن قرأ  (ليُْحِصنَُكم)الّصْنعَة ، وإن شئَْت جعلتَه للّدِ

 .عزوجلنحن والِفْعل هلل  لنُحِصنَكم بالنون فمعناه

 إذا تكلَّف ذلك. تََحصَّنو .ُحُصن الَخيِل وجمعه: الفَْحُل من  الِحَصانُ  وقال الليث :

ٌ  التََّحصَّن بيَّن ِحَصانٌ  أبو ُعبَيد عن الكسائي : فرس  .الُحْصنِ و الَحَصانَةِ  بفتح الحاء بَيِّنَةُ  َحَصانٌ  ، وامرأَة
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 وهي العَفيفَةُ ، وأنشد : حاِصنٌ و َحَصانٌ  وقال شمر : امرأة

ِس و  لريريريريريريْ ا   مريريريريريري  لريريريريريريريَ ن  مريريريريريرين مسريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِس   رَاِف الريريريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريريريْ ْن قريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريرين األذى ومريريريريريريريريريريريريِ

  
 الَوْقُس : الَجرب. ُمْلٌس : ال عيب بهن.

يبَِة فهي تَْحُصن المرأةُ  َحُصنَت وقال الليث :  َزوجها ، وهي أْحصنَها : التي الُمْحَصنَةُ و ، قال : َحَصانٌ  إذا َعفَّت عن الّرِ

 بأزواجهن. أُْحِصنّ  ، فالمعنى أنهن المحصنات

ادي عن شمر عن ابن األعرابي والمنذري عن ثعلب عنه أنه قال : كالم العرب كله على أْفعََل فهو ُمْفِعل إال ثالثة وأخبرني اإلي

 ، وأْلفََج فهو ُمْلفَج ، وأْسَهَب فهو ُمْسَهب. ُمْحَصنٌ  فهو أْحَصن أحرف

يختلفوا في فتح هذه ، ألن تأويلها ذواُت  وقال أبو ُعبَيد : أجمع القراء : على نَْصِب الصاد في الحرف األول من النساء فلم

بَاُء لمْن وطئها من الماِلكين لها ، وتنقطع الِعْصَمة بينهن وبين أزواجهن بأن يَِحْضن َحيْ  َضة ويَْطُهرن األزواج يُْسبَْين فيُِحلُُّهنَّ الّسِ

نهم من يفتحها ، فمن نصب ذهب إلى ذوات منها ، فأما ما ِسَوى الحرف األول فالقُّراء مختلفون ، فمنهم من يكسر الصاد ، وم

فَِإذا ُأْحِصَن )قلت : وأما قول هللا جّل وعّز :  .ُمْحِصنَات أْنفَُسهن فهن فأَْحَصنَ  األزواج ، ومن كسر ذهب إلى أنهن أسلَْمن
 (أْحَصنَ  فإذا)فإن ابن مسعود قرأ :  [25:  النِّساء] (فَِإْن أََتنْيَ ِبفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف ما َعَلى اْلُمْحَصناِت ِمَن اْلَعذابِ 

 على ما لم يَُسّم فاعله. ويفسره فإذا [25النِّساء : ] (فَِإذا ُأْحِصنَ )كان ابن عباس يقرؤها و األََمِة : إْسالُمها ، إْحَصانُ  وقال :

ة إذا أسلمت وإن لم بَِزْوج ، وكان ال يََرى على األََمِة َحّداً ما لم تتزوج ، وكان ابن  أُْحِصنّ  مسعود يرى عليها نِْصَف َحّدِ الُحرَّ

فَِإذا )وبِقَْوله يَقُول فُقَهاُء األْمَصاِر ، وهو الصواب ، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعبد هللا بن عامر ويعقوب  تَُزّوج
 فإذا)ح األلف وقرأ حمزة والكسائي بضّم األلف ، وقرأ َحْفٌص عن عاصم مثلَه ، وأما أبو بكر عن عاصم فقد فت (ُأْحِصنَ 

 بفَتْح األلف. (أْحصنَ 

 ، وأنشد يونس : َحصينَةٌ  ، وِدْرعٌ  َحِصينَةٌ  الَمْنُع ، ولذلك قيل : َمِدينةٌ  الَحصانَة وقال شمر : أَْصلُ 

   َُّْوج  مَسَصان  مس ْصل ها مل يري ْعَ م 
 نفَسها. تَْحِصينُها : ُحْصنُها وقال :

 .َحاِصنٌ وَ  َحَصانٌ  المرأةُ نفَسها ، وامرأةٌ  َحَصنَتِ  وقال ابن شميل :

 [.24النِّساء : ] (َواْلُمْحَصناُت ِمَن النِ ساءِ )َسلََمةُ عن الفّراء في قوله : 

 أَْزَواُجُهّن. أَْحَصنَُهن : ذوات األْزَواج الالتي قد اْلُمْحَصناتُ  : العَفَائُِف من النَِّساء ، اْلُمْحَصناتُ  قال :

اِد أكثُر في كالم العََرب. الُمْحَصنَاتوقال :   بِنَْصِب الصَّ

ِجيَن َغْيَر ُزنَاة. [.24النِّساء : ] (َُمِْصِننَي َغْْيَ ُمساِفِحنيَ )وقال الزجاج في قوله :   قال : ُمتََزّوِ
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أي أَعفَّتْه ، قلت : واألَمةُ إذا  [91األنبيَاء : ] (َصَنْت فَ ْرَجهاَأحْ )الفَْرج وهو إْعفَافُه ، ومنه قوله :  إْحَصانُ  : اإِلْحَصانُ وقال : 

َجت جاز أن يقال : قد ألن ِعتْقَها قد أََعفَّها ، وكذلك إذا  ُمْحَصنَة وكذلك إذا أُْعتِقَت فهي أَْحَصنَها ألن تَْزويجها قد أُْحِصنَتْ  ُزّوِ

 القُْفُل. : الِمْحَصن األعرابي قال : ثعلب عن ابن لها. إِْحَصانٌ  أَْسلََمت فإن إْساَلَمها

ونَها ُحُصونُها وَخْيُل العرب : ً  ، وهم إلى اليوم يَُسمُّ  ذُُكوَرها وإنَاثَها. ُحُصونا

، فقال : اشتروا َخْيالً واْحِملُوا عليها في سبيل هللا َذَهب إلى قَوِل  الُحُصون وُسئِل بعُض الُحّكام عن َرُجل َجعَل َماالً له في

 الُجْعِفّي :

يَّ الريريريريريريريرََّدى و  َوقريريريريريريريِّ ى تريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريَ مريريريريريريريْ لريريريريريريريِ  لريريريريريريري ريريريريريريري  عريريريريريريريَ

  
َرى   َ ر  الريريريريريريريري ريريريريريريريري  ل  ال مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ وَن ا ريريريريريريريريَ  َأَن اَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 فقال : أَْحِصنَةً  ، وجعل َساِعَدةُ الُهَذِليُّ النِّصالَ  ِحْصنا والعرب تسمي السالح ُكلَّه

او  اِ  كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريَ ر  الريريريريريريريرييتريريريريريريريريُّ جريريريريريريريريْ ٌة ثريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  َأمْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريم   ذا مل يريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريِ ت  جريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريِ

  
 ثُْجُر الظُّبَاِت أي أَْحَرَزهُ. أَْحَصنَهوالثُّْجُر : الِعَراض ، ويروى : 

ْحنُ  قال الليث :: صحن   : َساَحةُ َوَسِط الدار ، وساحة وَسط الفَالة ونحوها من متون األرض وَسعَة بُُطونِها ، وأنشد : الصَّ

 َمْهَمه  َأْغرَب ِذي ص ح وِن  و   
ْحنُ  أبو عمرو :وقال   : الُمْستَِوي من األرِض. الصَّ

َل كأنه ُمْسنٌَد  َصْحن : الصَّْحن وقال ابن ُشَميل : الَواِدي ، وهو َسنَده ، وفيه شيء من إْشراٍف عن األرِض يُْشِرُف األوَل فاألوَّ

 بَِصْحن ُمْنَجِرٌد يَِسيُل وإن لم يكن ُمْنَجرداً فليس األرِض : ُدفُوفُها وهو ُصُحونُ واألكمة مثله ،  َصْحنُ والَجبَل ،  َصْحنُ وإسناداً ، 

 حتى يَْستَِوي. بَِصْحنٍ  ، وإن كان فيه َشَجٌر فليس

 .َصْحنٌ  قال : واألرُض الُمْستَِويَةُ أيضاً ِمثُل َعْرَصة الِمْربَد

ْحنُ  وقال الفّراء ْرَحةُ : ساحة الدَّار وأَْوَسعُها. الصَّ  والصَّ

 ديناراً أي أَْعطاهُ. َصَحنَه : العَِطيَّةُ ، يقال : ْحنُ الصَّ  عمرو عن أبيه :

ن وقال أبو زيد : َخَرَج فالن  الناَس أي يسأَلُُهم. يَتََصحَّ

ْحنُ  وقال أبو َعمرو : ْرُب ، يقال : الصَّ  ِعشرين َسْوطاً أي َضَربه. َصَحنَه : الضَّ

ُل األقداحِ الغَُمُر ، وهو ْفد ،  ثعلب عن ابن األعرابي قال : أَوَّ جَل ، ثم العُسُّ ، ثم الّرِ الذي ال يُْرِوي الواحد ، ثم القَْعب يُْرِوي الرَّ

ْحنُ  ثم  ، ثم التِّْبُن ، ونحَو ذلك قال أبو َزْيد فيما َرَوى عنه أبو ُعبَيد. الصَّ

ن وقال الليث : يُقَاُل للسَّائِِل : هو  الناَس إذا سألهم في قَْصعٍَة ونَْحوها. يتصحَّ

ْحنَاةُ وقال :  ْحنَى بوزن فِْعالة إذا َذَهبَت عنها الهاء دخلها التنوين وتجمع على الّصِ  بطرح الهاء. الّصِ

ْحنَاةُ  وقال ابن هانىء : سمعُت أبا َزْيد يقول : ْير ، قال : وسأل رجل الَحَسَن عن : فاِرسيَّة وتسميها العرب : الّصِ  الّصِ
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ْحَلاأب ْحَلاأب ونف ال وهل أيكل املسلم ؟الصِّ ِت  قال : ومل يعرفها اَََّسن  ، ألَنا فارِِسيَّة !الصِّ ، ولو سأله عن الصِّ
 ألجابَه.

ْحنُ واألذُنَْين من الفََرس : ُمْستَقَرُّ داِخل األذُنَْين ، قال :  َصْحنا « :الخيل»وقال أبو ُعبَْيدة في كتاب  : َجْوُف الحافر ،  الصَّ

 .أَْصَحانٌ  والجميع

ْحنُ  عي :وقال األْصمَ  ْمح ، يقال : الصَّ  برْجله إذا َرَمَحه بها ، وأنشد قولَه يصف َعْيراً وأَتَانه : َصَحنَه : الرَّ

ون   غريريريريريريريريريري  ن أو ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريوداء  ال َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون    حريريريريريريريريريريريري  رِه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريْ ٌة لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريري 

  
 أي َرَمَحتْه. َصَحنَتْه يقول : ُكلَّما َدنَا الِحَماُر منها

. ناِصحُ  الَجْيِب معناه ناِصحُ  قال الليث : فالنٌ : نصح   القلِب ليس فيه ِغشٌّ

ً  له نََصْحتُ وفالناً  نََصْحتُ  قال : ويقال : ً  نَِصيحةً و نُْصحا  يريدون به الجْيب ، مثل قولهم : طاهر الثياب. لَنَاِصحُ  ، وإّن فالنا

 الصدر. ناصح

 أي َمِخيط. منصوح ، وقميص نَُصيَِّحةٌ  ها: السُّلُوُك التي يَُخاُط بَها ، وتصغير النِّصاَحةُ  وقال الليث :

 الُجلُوُد ، وقال فيه األْعشى : النَِّصاحات أبو ُعبَيد عن أبي َعمرو قال :

م  هريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَّ اَوى كريريريريريريريريريريري  َ َى الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوَُ َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ْح   ا   الريريريريريريريريرُّبريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريَ مريريريريريريريريا مريريريريريريريري  َّْ  ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
بَع. بَُح ، قال بعضهم : أراد به الرُّ  والرُّ

: ِحبَال يُْجعَل لها َحلَق وتنصب للقُُروِد إذا أرادوا صيدها ، يَْعِمد رجل فيجعل ِعدَّةَ ِحبَاٍل ، ثم يأخذ  النَِّصاَحاتُ  وقال المؤّرج :

قِْرداً فيجعله في حبل منها ، والقرود تنظر إليه من فوق الجبل ، ثم يَتَنَّحى الحابُِل فتنزل القروُد فتدخل في تلك الحبال ، وهو 

 ن حيث ال تراه ، ثم ينزل إليها فيأخذ ما نشب في الحبال ، وهو قول األعشى :ينظر إليها م

   ِم ريَلما م  َّ  ِنَصامَسا   الرَُّبْح 
باُح. بَُح : القُُروُد ، وأَْصلُه الرُّ  قالت : والرُّ

ً  القيمصَ  نَصْحتُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي وأبي زيد : ُجلُ  َصاحُ النِّ و إذا ِخْطتَه ، قال : أَْنَصُحه نَْصحا ي الرَّ  : الَخْيُط ، وبه ُسّمِ

 ً  .نَِصاحا

 : الُمَخيَُّط وقال ابن مقبل : الُمتَنَصَّحُ  وقال أبو َعْمرو :

تريَلصَّح   
 
   َغَ اأَب الةَّمال الةُّْمر    امل

 فإنه يُوِرُث التُّهَمة. التنصح إياكم وكثرة»وروى عن أكثم بن َصْيفي أنه قال : 

اُء في قول هللا جّل وعّز :   قرأها أَْهُل المدينة بفتح النون. [8التّْحريم : ] (تَ ْوبًَة َنُصوحاً )وقال الفَرَّ

ً )وذكر عن عاصم   بضم النون. (نُُصوحا

اء : وكان الذين قرأوا  ً )قال الفرَّ جعلوه من صفة التوبة ،  (َنُصوحاً )أرادوا المصدر مثل القُعود ، والذين قرأوا  (نُُصوحا

َث نفسه إذا تاب من ذلك الذنب أالَّ يعود إليه أبداً.  والمعنى أن يَُحّدِ

ً  وُسئِل أبو عمرو عن  ال أعرفه. فقال : نُصوحا

 ً  قال الفّراء : قال الُمفَضَّل : بات َعذُوبا
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 وع ذو   ، وَعر وسا  وع ر وسا .
 .النُّْصح ةٌ في: باِلغَ  نَُصوحٌ  وقال أبو إسحاق : تَْوبَةٌ 

ً  قال : ومن قرأ ً  فيها يَْنَصُحون فمعناه نُُصوحا  .نُُصوحا

  : الخاِلُص ، وقال الُهَذِليُّ : النَّاِصحُ  وقال غيره :

َر    فريريريريريريريريْ يريريريريريريريريض مريريريريريريريري  هريريريريريريريريا أبَبريريريريريريريريْ حريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَأَُّاَل اَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْألريريريريريريريريريَ     اب  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرياء َأ ريريريريريريريريريَْ

  
َق فيه.يصف رجال َمَزَج عسال صافياً بماء حتى   تَفَرَّ

 : صاِدقَةٌ. نَُصوحٌ  أي َصَدْقتُه ، وتَْوبَةٌ  نََصْحتُه وقال أبو زيد :

وقال النَّْضُر : أراد أنَّه فّرق بين خالصها  : النَّاِصُع في بيت ساعدة الُهَذِلّي ، حكاه أبو تَُراب ، قال : النَّاِصحُ  وقال أبو عمرو :

 غدير َمْملُوء.ورديئها بأبيض ُمْفَرط أي بماء 

ّي بالصاد وبََضْعُت ونَقَْعُت مثله. نََصْحتُ  أبو ُعبَيد عن األْصَمعي : إذا َشِرَب حتى يَْرَوى قال :  الّرِ

ً  ويقال : إن في ثوبك  أي َموضَع ِخياطة وإصالح ، كما يقال : إن فيه ُمتََرقَّعاً. ُمتَنَصَّحا

ً  الغْيُث البالد نََصح وقال النَّضر : الغيُث البالَد ونَصَرها  نََصح ا اتصل نَْبتُها فلم يكن فيه فضاٌء وال َخلٌَل ، وقال غيره :إذ نَْصحا

 بمعنى واحد.

ً  هي الَمُجوَدةُ  المنصوحةُ  وقال أبو زيد : األرضُ   .نُِصحت نَصحا

 فإذا َغلَُظت فهي الشَِّغيَزةُ. المْنَصَحة ثعلب عن ابن األعرابي : يقال لإِلْبَرة :

 فالناً وهو ضد اْغتََشْشته ومنه قوله : تََصْحتُ انْ  ويقال :

ه لريريريريريريريك انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌح  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ غريريريريريريريْ  أال ر ّب مريريريريريريرين تريريريريريريريريَ

  
ْه و   وائريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  ح   د  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري 

  
ً  : تعدُّه تَْنتَِصُحهوتَْغتَشُّه : تعُدُّه غاشًّا لك ،   لك. ناصحا

ً  نَصْحتُ  ويقال : ً  فالنا ً  له نَصْحتُ  ، وقد نْصحا  أي أَْخلَصُت وَصَدْقُت. نصيحتي نُصوحا

 : األتَان الوحشيَّة الحائُل. النَُّحوصُ  قال الليث :: نحص 

 من األُتُِن : التي ال لَبَن لها. النَُّحوصُ  وقال أبو ُعبَيد : قال األصمعّي :

َمُن من الَحْمل ، ويقال : هي التي ال لَبََن لها وال وَ  النَُّحوصُ  وقال شمر :  لَد لها.: التي َمنعَها الّسِ

، أراد يا ليتني ُغوِدْرُت شهيداً مع  الَجبَل نُْحِص  أنه قال : يا لَْيتَني ُغوِدْرت مع أصحابِ  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 شهداء أُُحد.

 أصُل الجبل وَسْفُحه. : النُّْحصُ  وقال أبو ُعبَيد : قال أبو عمرو :

 لمرأةُ الدقيقة الطويلة.: ا الِمْنحاصُ  ثعلب عن ابن األعرابي. قال :

 من الرجال : الِحْنَصأَوةُ  قال الليث :: حنص 

 أي ضعيفاً ، وقال شمر نحوه ، وأنشد : ِحْنَصأَْوةً  الضعيف ، يقال : رأيُت رجالً 

ا ر وقريريريريريريريريريريَ ْأَوأَب الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريرى اَّريريريريريريريريريريِ

  
ا  ِويريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ح  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريري 
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 ح ص ف
 [.مستعملة]حصف ، حفص ، صفح ، صحف ، فصح ، فحص : 

 إذا كان َجيِّد الرأي ُمْحَكم العَِقل. َحُصَف َحصافة ، وقد الَحصافة بَيّن َحِصيفٌ  يقال : رجل: حصف 

 إذا كان ُمْحَكَم النسج صفيقَهُ. َحِصيفٌ  وثْوبٌ 

 لُمْستَْحِصد.رأيُه إذا استحكم ، وكذلك ا استَْحَصفَ  ، وقد ُمْستَْحِصفٌ  وَرأْيٌ 

ً  ويقال للفرس وغيره :  إذا َعَدا فأَسَرَع وفيه تقاُرب ، ومنه قول العَّجاج : أَْحَصَف إْحَصافا

   َذار   ذا اَلَقى الَعزَاَُّ َأمْسَصَفا 
 رواه أبو ُعبَيد عن أصحابه.

.: بَثٌْر صغار يَِقيُح وال يَْعُظم وربما خرَج في  الَحَصفُ  وقال الليُث :  َمَراّق البَطن أياَم الحّرِ

ً  ِجْلُده َحِصف يقال :  .َحصفا

ً  فالنٌ  َحِصفَ  وقال أبو ُعبَْيد :  ، وبَثَِر َوجُهه يَْبثَُر بَثَراً. يَْحَصُف َحَصفا

 .َحِصفٌ و َحِصيفٌ  : ثََخانَة العقل ورجلٌ  الَحَصافَةُ  وقال الليث :

 لقوُم واستَحَصُدوا إذا اجتمعوا ، قال األعشى :ا اْستَْحَصفَ  الناسُج نَْسَجه ، ويقال : أَْحَصفَ و

ة   هريريريريريريريريريريريا    َ ْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريري   أْتِوي طريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريِ

  
ا  زاهلريريريريريريريريَ اأب  نريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ ى الريريريريريريريريكريريريريريريريري  روهريريريريريريريرية  خَيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريَ

  
 .َمحصوفة فهي ُحِصفَت من َمْحصوفة كتيبةً مجموعة ، وجعلها بالمحصوفة قلُت : أراد

 ، وَحَصيتُه وأَحَصيتُه إذا أْقَصيتَه. أْحصْفتُهو َحصْفتُهوَحصْبتُه عن كذا وكذا ، وأَْحَصبَتْهُ « : النوادر»وفي 

 : فِْطر النصارى. الِفصحُ  الليُث :: فصح 

بَأُ وكثُر َمْحُضه وقلَّت َرْغوته ، ويقال : الُمْفِصحُ وقال :   اللبُن تَْفصيحاً. فَصَّحَ  من اللَّبَِن إذا ذهب عنه اللِّ

بَأُ ثم الذي يليه  اللَّبُن إذا ذهب عنه اللِّبأُ. أفصح يقال : .الُمفِصح أبو ُعبَيد عن األصمعي : أوُل اللَّبَن اللِّ

،  الرجُل القوَل ، فلما كثُر وُعِرف أضمروا القول واكتفوا بالفعل أفصح ، وقد فَُصَح فصاحةً  ، وقد فَِصيحٌ  وقال الليث : رجل

 وقد يجيء في الّشعِر في وصف العُْجم كما تقول : أَْحَسن ، وأَسرع ، وأَْبطأ ، وإنما هو أَْحَسَن الشيَء وأسرَع ، العمل. قال :

  يراُد به بيان القول ، وإن كان بغير العربية كقول أبي النجم : أفصح

   َأْعَجم يف  ذاَنا فصيحا  
 بَيِّن. فصيح ان األَتنِ يعني صوت الحمار أنه أْعَجُم وهو في آذ

 في كالم العامة الُمْعِرُب. الفَِصيحُ ولي يا فالن وال تَُجْمِجم قال :  أَْفِصحْ  ويقال :

ْبُح أي بَاَن لك وَغلَبَك َضْوُؤه ، ومنهم َمن يقول : فََصَحك وقال غيره : يقال : قد  فََضَحك. الصُّ

ً  وقال أبو زيد : ما كان فاُلنٌ   ، وهو البيِّن في اللسان فَُصح فَصاَحةً  ، ولقد فَِصيحا
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امسا   الصريريرياُّ يف مل  ه أفصريريريح والبالغة ، وي ال األْغَتم   ذا  أفصريريريحو  ذا فهمَه ما ي ول يف أول ما يتكلم :   ْفصريريريَ
 فهمَه كالمه بع  غ ْتَمِته.

ْحُو من القُرِّ  الِفْصحُ وكما ترى ،  فِْصحٌ  وقال ابن ُشَميل : هذا يومٌ  وإن كان فيه َغيٌم وَمَطٌر  فِْصح إذا لم يكن فيه قُّر فهو : الصَّ

ْفصى وريٌح بعد أاّل يكون فيه قُّر ، وكذلك الفَْصيَةُ ، وهذا يوم فَْصيٍَة كما ترى ، وقد أْفَصينَا من هذا القُّرِ أي خرجنا منه وقد أ

 يَومنا.

 وأْفَصى القُرُّ إذا ذهب قاله ابن ُشَمْيل.

ِحيفة : جماعةُ  لصُُّحفُ ا قال الليث :: صحف  ، وهو أن تْجَمع فَِعيلَة على فُعُل ، قال : ومثله سفينة « النوادر»، وهذا من  الصَّ

يعني الكتب  [19األعلى : ] (ُصُحِف ِإْبراِهيَم َوُموسى)وَسفائن ، قال : وقول هللا جّل وعّز :  صحائفُ  وُسفُن ، وكان قياُسهما

 بََشَرةُ ِجلده. وأنشد : الَوْجه : صحيفةُ والتي أنزلت عليهما ، قال : 

    ذا َبَ ا من وجهك الصَِّحيف   
ي ً  قال : وإنما ُسّمِ ً  أُْصِحفَ  ألنه الُمْصَحُف ُمْصَحفا  المكتوبة بين الدَّفَّتَْين. للصُُّحف أي جعل جامعا

 أي ُجِمعت فيه أُْصِحفَ  من ُمصحف وقوله :، كما يقال : ُمطَرٌف وِمطَرٌف قال :  ِمْصَحفو ُمصحفٌ  وقال الفّراء : يقال :

، قال : وأُطِرف : ُجعل في طَرفْيه العَلَمان ، قال : فاستثقلت العرُب الضمة في حروف فكسرت الميم ، وأصلها الضم  الصُُّحف

 ُمْغَزل من أُْغِزل أي ، فمن َضّم جاء به على أصله ، ومن كسره فالستثقاله الضمة ، وكذلك قالوا في الُمغَزل ِمْغَزالً ، واألصلُ 

 أُِدير.

 .الُمصَحفوالُمطَرف والُمْغَزل  ، وقيس تقول : الِمصحفووقال أبو زيد : تميم تقول : الِمْغَزُل والِمْطَرُف 

ْحفة وقال الليث :  .ِصَحاف : شبه قَْصعة ُمْسلَْنِطَحة عريضة وَجْمعُها الصَّ

 وأنشد :

يريريريريريريريك و  اكريريريريريريِ كريريريريريريريَ َ
اف مريريريريريرين الريريريريريريفِ و املريريريريريري حريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
اِل   زا    ريريريريريريريريه الريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِة والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريِ

  
 [.71الّزخُرف : ] (يُطاُف َعَلْيِهْم ِبِصحاٍف ِمْن َذَهبٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

ْحفَة أبو ُعبَيد عن الِكسائي : أعَظُم الِقَصاع الَجْفنة ، ثم القَْصعةُ تليها تُْشبع العََشَرة ، ثم تشبع الخمسة ونحوهم ، ثم الِمئَكلَة  الصَّ

َحْيفة بع الرجلين والثالثة ، ثمتُشْ   تُْشبُع الرجل. الصُّ

ف هو الصُُّحف قال الليث : والذي يَْرِوي الخطأ على قراءة َحِفيُ و الُمَصّحِ  .الصَّ

ْفحُ  قال الليث :: صفح  الرجل : ُعْرُض  صْفحةُ ووجهاه.  السَّْيف : َصْفَحتاوكّلِ شيٍء جانباه ، قال :  صْفحاو: اْلَجنب ،  الصَّ

ْدر ُمْصفَحٌ  جهه ، وَسيفٌ و  كذلك ، وأنشد لألعَشى : الُمصفَح : عريض ، والصَّ

بريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياأَ   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا حنريريريريريريريريرين أكريريريريريريريريريَرَُ  ن ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريريريريا  و   َ أِب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريَ

 
 َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرَب  ملريريريريريريريريريريري

  
 يعني الِعراض ، وأنشد :

ٌح لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريو  َنريريريريريريريريَْ ٌ و  فريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري رِي م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه عريريريريريريريرين املريريريريريريريريْوِ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ور    ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريَ
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القُلوُب أربعة : فقْلٌب أغلُف ، فذاك قلب الكافر ، وقلٌب َمنكوٌس فذاك قلب رجع إلى الُكفر بعد »ُحَذيفة أنه قال : وفي حديث 

َراج يَْزَهر فذاك قلب المؤِمن ، وقلب اجتمَع فيه النِّفاق واإليماُن ، فََمثَل اإليمان فيه كَمثِل  ُمْصفح اإليمان ، وقلٌب أَْجَرٌد مثل الّسِ

  .«يُِمدُّها الماُء العَْذب ، ومثَل النفاق فيه كمثل قَْرَحة يُِمدُّها القَْيُح والّدم ، وهو أليِّهما َغلَب بَْقلَةٍ 

ه : القلب ين. الُمْصفَح وقال شمر فيما قرأُت بخّطِ  ، زعم خالد أنه الُمْضجع الذي فيه غّل ، الذي ليس بخالص الّدِ

ه إذا  فالُمصفَحُ  وصابَْيتُه. أَْصفَْحتُهوال : قلْبُت السيف يق : المقلوب. الُمصفَح وقال ابن بُزْرج : ف عن َحّدِ والُمصابَى : الذي يَُحرَّ

 ُضِرب به ويَُمال إذا أرادوا أن يغمدوه.

ً  قال : وقال أبو عمرو وغيره : َضَربه بالسيف  إذا َضَربه بعُْرضه. ُمْصفَحا

اح : ِرمَّ  وقال الّطِ

ى كريريريريريريريأَنريريريريريريري لريريريريريَ جريريريريريْ ا تريريريريريلريريريريريريرياهريريريريريريريْه وهريريريريريي عريريريريريَ  افريريريريريلريريريريريمريريريريريريريَّ
  

َفح    على مَسْرِف سريريريريريريريريريريريريريريرييِف مسريريريريريريريَ ُّه غت م صريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ُؤوِس له جوانِب. كالُمْصفَح لم تستقم على َوْجه واحد صفحاتٌ  : العَِريض الذي له الُمْصفَح قال : وقال بعضهم : قلت :  من الرُّ

كّلِ  َصْفحُ و الُكْفِر بوجه ، ويلقى المؤمنين بوجه.أي وجهان يَلقى أهل  َصْفَحان أنَّ معناه الذي له الُمْصفَح والذي ِعْنِدي في القلب

وهو  «من َشّرِ الرجال ذو الوجهين الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه»الحديث اآلخر :  شيء : وجهه وناحيتُه ، وهو معنى

 المنافق.

ني َوجه قَفاه. َصفَحَ  ويقال :  فالٌن عنِّي أي أَْعَرَض بوجهِه َوَوالَّ

 : وأنشد أبو الهيثم

ْأ  ة وجريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ ح  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ م  كريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ ه لريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ َح ِذرَاعريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ذراعيه أي كما يْبُسط  َصْفح أي عريٌض ، وقوله : َمْصفُوحٌ  قال : وصف حبال عّرضه فاتِلُه حين فتله فصار له وجهان ، فهو

قه   ، ونصب كلباً على التفسير.الكلب ِذراعْيه على َعْرٍق يَُوتُِّده على األرض بذراعيه يَتَعَرَّ

الَوَرق : وجهاه اللذان يُْكتَُب فيهما فجعل ُحَذيفَة قلب المنافق الذي يأتي الُكفار بوجه  َصْفَحتاوالعُنُق : ناحيتاه ،  َصْفَحتاوقال : 

يقول : نْضِربُكم بحّدها ال  «ُمْصفَحات لنَْضِربَنَّكم بالسيوف غير»وقال رجل من الخوارج :  وأهل اإليمان بوجه آخر ذا وجهين.

 بِعُْرضها.

 وقال الشاعر :

ْر   َه مريريريلريريريريريريرياِ  الريريري ريريري  يريريريريريريريْ ح   ريريري َ فريريريَ  مريريرين غريريريت م صريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه   ارِبريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

ّ  املريريريريريريريريري  أجريريريريريريريريرياد بريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريَ

  
ً  عنها فأصفَْحتُه ويقال : أتاني فالن في حاجة  إذا طلبها فمنَْعتُه. إصفَاحا

فائحُ  : السيوف العريضة وهي الُمَصفََّحاتو  .صفيحة واحدتُها الصَّ

 وقال لبيد يصف السحاب :

ا   يف ذ راه  حريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريأَن م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريري   و   لريريريريريريريريريريريريريريريَ َوامسريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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فائح صفيحة َشبّه البرق في ظلمة السحاب بسيوف ِعَراٍض ، وواحد  .الصَّ

 .صفيحو َصفيَحة أيضاً ، واحدتها صفائح ويقال للحجارة العريضة

 وقال لبِيد :

ا  رواو  مريريريريريريريريريريريريريريريّ حريريريريريريريريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّْدن    الريريريريريريريريريريريغ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوانسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
فَّاح وهي  ، ومنه قول النابغة : ُصفَّاحة أيضاً الواحدة الصُّ

 ي وِقْ ن  لصُّفَّاِ  انر اَّ بامِسِ  و   
ُتْم قَ ْوماً ُمْسرِِفنيَ أَ )وأما قول هللا جّل وعّز :  فَنُْعِرض عن أالمعنى  [5الّزخُرف : ] (فَ َنْضِرُب َعْنُكُم الذ ِْكَر َصْفحاً َأْن ُكن ْ

عن فالن أي أعرض عنه ُمَولِّيا ، ومنه قول ُكثَيِّر  َصفَح تذكيركم إعراضاً من أجل إسَراِفكم على أنفُِسكم في كفركم ، يقال :

 يصف امرأةً أعَرَضْت عنه.

ة   يريريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريريْ ريريريريريريرياك  ال  ريريريريريريَ ومسريريريريريريريا  فريريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريري 

  
ِه   ّل ملهريريريريريريريا ذلريريريريريريريك الوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل َملريريريريريريريَّ َمْن مريريريريريريريَ  َف

  
 عن َذْنِب فالن أي أْعَرضت عنه فلم أُؤاِخذه به. َصفَْحتُ  فمعناه العَفُّو. يقال :من صفات هللا جّل وعّز  الصَّفوح وأما

فُوحُ  قلت : فُوحُ وفي نعت المرأة الُمْعِرَضةُ َصادَّةً هاِجرة  فالصَّ في صفة هللا العَفُّو عن ذنب عبده معِرضاً عن مجازاته  الصَّ

ماً ، فأحدهما ضد اآلخر ونصب قوله : ً  تََكرُّ على المصدر  [5الّزخُرف : ] (فَ َنْضِرُب َعْنُكُم الذ ِْكَر َصْفحاً أَ )ي قوله : ف َصْفحا

ْكر : َردُّه وَكفُّه ، وقد  نصفحونُْعِرض عنكم أَ  [5الّزخُرف : ] (فَ َنْضِرُب َعْنُكُم الذ ِْكَر َصْفحاً أَ ): ألّن معنى قوله  وَضْرُب الذِّ

 أضرب عن كذا أي كفَّ عنه وتركه.

ً  َوَرق المصحف صفَْحتُ  الليث :وقال  ُوُجوهَ القوم إذا تأملَت  تََصفَّْحتُ والقوَم إذا َعَرْضتَهم واحداً واحداً ،  َصفَْحتُ و َصْفحا

ف أمرهم.  وجوههم تنظر إلى ُحالهم وصورهم وتَتَعَرَّ

فَّاحوقال   .َصفَافِيحو ُصفَّاحات ، وَجْمعُها من اإلبل التي َعُظَمت أْسنِمتُها ، فكأن َسنام الناقة يأُْخذُ قََراها الصُّ

 والُمعَلَّى. الُمْصفَحُ  أبو ُعبَيد : من أسماء قِداح الَمْيسر

ً  الرجلَ  َصفَْحتُ  قال أبو ُعبَيد ، وقال أبو زيد : إذا سقَى الرجُل غيَره أيَّ شراب كان ومتى كان قال : ، قال :  أْصفَُحه َصْفحا

 كالهما إذا سأَلََك فََمنَْعته. أْصفَْحتُهوالرجَل  َصفَْحتُ و

جال ، »وفي الحديث :  وَصفَّق بيديه ، وروى  َصفَّح ، ويروى التَّْصِفيق ومعناهما واحد ، يقال : «للنساء التَّْصِفيحُ والتَّْسبِيُح للّرِ

 بيت لبيد في صفة السحاب :

   كأَن م َصفَِّحا   يف ذ رَاه 
ْقَن بأيديهن في مأتم ، شبّه صوت الرعد بتصفيقهن ، ومن رواه : الُمَصفَِّحاتِ  جعل ، أراد السيوف  ُمَصفََّحات نساًء يَُصفِّ

 العَريضة ، شبَّه بريق البرق بَبِريقها.

افح وقال ابن األعرابي : ً  : الناقةُ التي فقدت ولدها فَغََرَزْت وذهب لبنها وقد الصَّ الرجل إذا  يصافحُ  ل. والرجَصفَحت ُصفُوحا

 ُصْفحاوَكفّه  ُصْفح َكفِّه في ُصْفحَ  وضع
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ا.  َكفَّْيهما : َوْجَها  
 : اسم رجل من َكْلب بن َوْبَرة ، وله حديٌث عند العرب معروف. صْفحٌ و

 نَْعَماَن : ِجبال تُتَاِخُم هذا الجبل وتَُصادفه. ونَْعماُن : َجبل بين َمكَّة والطائف. ِصفَاحُ و

 الُمْصفَح ، وهو الذي ُمِسَح جنبا رأسه ونتأ َجبينُه فخرج وظهرت قََمْحُدَوتُه ، واألَْرأَُس ِمثْلُ  الُمَصفح : من الرؤوس :أبو زيد 

 وال يقال رؤاِسي.

اة وُمَصّربَةٌ بمعن ُمَصفََّحةٌ  أي ُعْرٌض فاِحٌش. قال : وناقَةٌ  َصفَحٌ  وقال ابن األعرابي : في جبهته اةٌ وُمَصوَّ  ى واحد.وُمَصرَّ

عن أْمِره ألْعلَم ُكْنهَ حاِله ،  فََحْصتُ وعن فاُلٍن ،  فََحْصتُ  : ِشدَّةُ الطَّلَب خالل كّلِ شيء ، تقول : الفَْحصُ  قال الليث :: فحص 

ُخ فيها ،  القََطا : أَفاحيصُ وتبيض أو تَْجثُم فيها.  أُْفُحوصةً  برجليها وَجناحيها في التراب تَتَِّخذ لنفسها تَْفَحص والدَّجاَجة التي تُفَّرِ

 القََطا. أفاِحيص عن أوساط الرُءوس أي عملُوها مثل فَحُصوا ومنه اْشتُقَّ قول أبي بكر :

خ  َمْفَحصُ و ، «قََطاةٍ بَنَى هللا له بيتاً في الجنة َمْفَحص َمْن بَنَى هلل َمْسجداً ، ولَْو مثل»الحديث المرفوع :  ومنه القطاة حيث تُفَّرِ

ى بعضه عن بعض ، وَغْبيَةُ المطر : َدْفعَتُه  يفحصُ  فيه من األرض ، والمطر الَحَصى إذا اشتد وْقُع َغْبيَتِه فقلب الَحَصى ونحَّ

  الشديدة بوابل من المطر.

ً  فالنٌ  فاَحَصني أي عداوة ، وقد فِحاصٌ  ويقال : بينهما ه. يَْفَحصُ  هما: كأن كل واحد من فَِحاصا  عن عيب صاحبه وعن ِسّرِ

 بمعنى واحد. ُمفَاِحِصيو فَِحيصي وفالنٌ 

ً  ، وولد األسد يسمى َحْفَصة قال الليث : الدَّجاجةُ تَُكنى أُمّ : حفص   .َحْفصا

 .َحْفصا يسمى ولد األسد وروى ابن ُشَمْيل عن الخليل أنه قال :

 وقال ابن األعرابي : هو السبع أيضاً.

بِيُل يسمى ً  والزَّ  أيضاً. الِمْحفََصةُ  ، وهي أْحفاصٌ  . وجمعهَحْفصا

 ح ص ب
 مستعملة. ، صبح ، صحب : (1)حصب ، حبص 

ى الَحَصبُ  قال الليث :: حصب  ا ما دام غير مستعمل ِللسُُّجوِر فال يُسمَّ ً  : الَحَطُب الذي يُْلقَى في تَنُّور أو في َوقُوٍد ، فأمَّ ،  َحَصبا

 : صغاُرها وِكبَاُرها. الَحْصبَاءُ و : بالَحْصبَاء : َرْميُك ْصبُ الحَ وقال : 

 أي تراَمْوا «في المسجد حتى ما أُْبِصَر أَديُم السماء تَحاصبُوا»ُُ قال : هللارحمهفي الحديث الذي جاء في مقتل ُعثمان و

 .بالحْصباء

في لغة أهِل اليمِن  الَحَصبَ  ذُِكَر أنَ  [98األنبيَاء : ] (ُدوِن هللِا َحَصُب َجَهنَّمَ ِإنَُّكْم َوما تَ ْعُبُدوَن ِمْن )وقال الفراء في قوله : 

 روي عن َعِلّي أنه قرأوالَحَطب ، 

__________________ 
 .«مسب  مسبصا  : ع ا عْ وا    ي ا  »: (مسب )« اللسان»( أ له الليث. وجاء يف 1)
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 (.مَسَ    َجَهلَّم)
ً  قلت : ويقال : ، كما يقال : نَفَْضُت الشيء نَْفضاً ،  َحَصب ، والحَجُر المْرِمّي به بالحْصباء إذا َرَمْيتَه َحَصْبتُه أْحِصبُه َحْصبا

 أي يُْلقَْوَن فيها كما يُْلقَى الَحَطُب في النار. وقال الفّراء : [98األنبيَاء : ] (َحَصُب َجَهنَّمَ )والمْنفُوُض نَفٌَض فمعنى قوله : 

ً  الرجلَ  َحَصْبتُ وفي لغة أهل نجد : ما َرَمْيَت به في النار ،  َصبُ الحَ  ِإَّنَّ َأْرَسْلنا َعَلْيِهْم )إذا رَمْيتَه ، وقول هللا :  حْصبا
ً  [34القََمر : ] (حاِصباً  يل. يَْحِصبهم أي عذابا   أي يَْرميهم بِحجارة من ِسّجِ

ألنه يَْرِمي بهما َرْمياً ، وقال األْعَشى  حاِصبٌ  ، وللسََّحاِب يَْرمي بالبََرد والثَّْلج َحاِصبٌ  ويقال للريح التي تَْحِمل التُّراَب والَحصى

: 

ل الريريريريريريريري َّىَب  ٌ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريل  رِجريريريريريريريريْ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا مسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريو َ و   ا اهلريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريَ رْبِق  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريْ ْأواء  تريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريَ

  
ماة. بالحاِصبِ  أراد  الرُّ

أن يُْلقَى فيه الَحصى الصغار ، ليكون أَْوثَر للُمصلِّي وأْغفََر ِلما يُْلقَى فيه من  وذلك الَمْسِجدِ  بِتَْحصيبِ  وفي الحديث أنَّ ُعَمَر أَمرَ 

 األْقَشاب والَخراِشّيِ واألْقَذار.

 .الُمَحصَّب ويقال لموضع الِجَماِر بِمنى

ْعِب الذي َمْخَرُجه إلى األْبَطح ساعةً من اللَّْيل ثم يَْخرُ  التَّْحِصيب وأما ُج إلى مكَّة ، وكان َمْوِضعاً نََزل به رسول فهو النَّْوُم بالّشِ

ب ومن َشاَء لم َحصَّبَ  ، فمن َشاء من غير أَْن يَُسنَّه للناس وسلمعليههللاصلىهللا   .يُحّصِ

اء ، وقد الَحَصبَة : بَثَْرةٌ تَْخُرج باإلنسان ويجوز الَحْصبَةُ و  .َمْحصوب الرجُل فهو ُحِصبَ  ، وُهما لُغتان قالهما الفرَّ

 وَمحصاةٌ : ذاُت حًصى. َحْصبَاء : ذاتُ  َمْحَصبةٌ  وروى أبو ُعبَيد عن اليَزيدي : أرضٌ 

 وَمْجَدَرةٌ : ذاُت ُجَدِرّي. َحْصبَة : ذاتُ  َمْحَصبَةٌ  قال أبو ُعبَيد : وأرضٌ 

 أن يُثِيَر الَحَصى في َعْدوه. ابُ اإلْحصَ  قال : وقال األصمعيُّ :

الَة ، وهو معنى قوله : : الحاِصبُ و،  َحْصبَاء : ذو حاِصبٌ  ومكان حَّ  العدُد الكثيُر من الرَّ

   لََلا مساِصٌ  ِم ل  رِْجِل ال َّىَب 
 .الَحْصبَاء من التُّراب : ما كان فيه الَحاِصبُ  شمر عن ابن األعرابي :

 . وريحٌ َحَصبَتْنا تَْحِصبُنا ، وقد حاِصبٌ  ، وريحٌ  حاِصبٍ  في الريح يقال : كان يْوُمنا ذا الَحْصباءُ  : بُ الَحاص وقال ابن ُشَمْيل :

ة : َحْصبَاء : فيها َحِصبَةٌ  مَّ  ، وقال ذو الرُّ

ا مَسِص       مَسِفيف  انِفَجة ع ْ لوَن 
ً  الصاِحبُ  ، ويجمع الصَّْحب : جماعةُ  األصحابُ و،  الصاحب جمع الصَّْحبُ  قال الليث :: صحب  ً  أَْيضا  ُصْحبَةً و ُصْحبانا

ً و َحابةو ، قال : َصَحابةً و ِصَحابا  .َصَحابتك هللا وأْحَسن صاَحبَك مصدر قولك : الصَّ

 ً ً  وتقول للّرُجل : عند التوديع : ُمعانا  .ُمصاَحبٌ  فمعناه أْنَت ُمعانٌ  ُمَصاَحبٌ  ، ومن قال : ُمعانٌ  ُمصاَحبا

ْحبةُ وقال :   َصِحب  : مصدر قولك : الصُّ
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َح    َحابٌ و  صريريريامِس ٌ  وقال غت ه : ي ال : .َيصريريريْ اٌر ، وَمْن قال :  َأصريريريْ ٌر وأنصريريريَ هاد ، وانصريريريِ اِهٌ  وأ ريريريْ  كما ي ال  ريريريَ
 فهو ك ولك : فَارٌِه وفري ْرَهة ، وغ الٌُ راِئٌق ، واجلميع  ر وقة. ص ْحبةو  صامِس ٌ 

 َما يَُحبُّ وقال األْعَشى :لنا بِ  لِمْصحابٌ  ويُقَال : إنَّه

   فريَ ْ  أراِك للا  لو دِّ ِمْصَحا   
ْحبة الرجَل من َصِحْبتُ  إذا اْنقَاَد ، وقال أبو ُعبَيد : أَْصَحب ، أَْصحاب الرجُل إذا كان ذا أَْصَحبَ  وقد أي اْنقَْدُت  أْصَحْبتُ و،  الصُّ

 له ، وأنشد :

 َبا   َتواِ َ رِْبِعيِّ السِّ اِب فَأْصحَ 
 ، ومنه قوله : استصحبه وكل شيء الزم شيئاً فقد

  ّن لريريريريريريريك الريريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريلريريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِا 

  
حريريريريريريريِ   الرَّاِمكريريريريريريرياو   َتصريريريريريريريريريريريريريريْ  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك قريريريريريريري  َيسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َوال ُهْم ِمنَّا )قال : يعني اآللهة ال تمنع أنفسها  [43األنبيَاء : ] (َوال ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ )وقال الفراء في قوله جّل وعّز : 

 يُْصحبون يَْعني يَُجارون أي الكفار ، أال ترى أن العرب تقول : أنا جاٌر لك ، ومعناه أُِجيُرك وأْمنَعُك ، فقال : (ُيْصَحُبونَ 

 من هللا بخير. يُْصَحبون باإلجاَرة ، وقال قَتادة : ال

 الرجَل أي َمْنعتُه ، وأنشد قوَل الُهَذلّي : َحْبتُ أصْ  وقال أبو عثمان المازني :

ه  ْزِن مريريريريريريريريريريريرين أَبريريريريريريريريريريريريِّ ى بريريريريريريريريريريريريَرْو. اَّريريريريريريريريريريريريَ ْرعريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريريريريريريَ     ه يف عريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريرية  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْر نريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِمنَّا َوال ُهْم )تُْمنَع وتُْحفََظ ، وهو من قول هللا :  : تُْصَحبُ  أبُّه : َكلَُؤه. قُْريانه : مجارى الماء إلى الرياض ، الواحد قَِرّي ، قال :

 هللا أي حفظك وكان لَك جارا. َصِحبَك أي يمنعون ، وقال غيره : هو من قَْولك [43األنبيَاء : ] (ُيْصَحُبونَ 

 إذا كان على الجلد َشْعُره أو ُصوفُه أو َوبَُره ، وقال ابن بُُزْرج : إنه ُمْصِحب أبو ُعبَيد عن األصمعي وأبي َعْمرو : أِديمٌ 

ب ُب علينا بالسين فمعناه أنه يتمادخ ويَتََدلَّل.من  يَتَصحَّ  مجالستنا أي يستحي منها ، وإذا قيل : فالن يَتَسحَّ

 ِصْدق. صاِحبُ  وفاُلنٌ  .ُمْصِحبٌ  الماُء إذا َعاله العَْرَمُض فهو ماءٌ  أْصَحبَ  ويقال :

بح قال الليث :: صبح  بَاحو الصُّ ْصباحِ ) ل هللا :أيضاً قا اإلصباح هما أّول النهار ، وهو الصَّ  يعني [96األنعَام : ] (فاِلُق اْْلِ

ْبحَ   ، وأنشد : الصُّ

َ  َر مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وذوي َر ِ    أفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
خ  اإلمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ ا  و تريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  اإلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بَاحويُِريُد به الَمَساَء  ْبحوفهو جمع المَساِء  األْصبَاحووقال الفّراُء مثله وزاد : فإن قال اإلمساء  .الصَّ ومثله اإلبكار  الصُّ

 واألْبكار.

ْقَدةُ تُسّمى« فأَتَصبَّح وعنده أقول فال أُقَبَّح ، وأَْرقُدُ »: النوُم بالغداة ، وفي حديث أم زرع أنها قالت :  التَّصبُّح وقال الليث :  والرَّ

ْبَحة ْبَحةو الصَّ  ، وقد كرهها بْعضُهم. الصُّ

 في َمْبركها وال تَْرتَُع حتى يرتفع النَّهار. تُصبح الناقةُ التي:  الِمصبَاح أبو ُعبَيد عن األصمعي :
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 قال : وهذا ِمّما يُْستََحبُّ من اإلبل.

ِسه فال يثُور وإن أُثيَر حتى الِمصبَاح وقال الليث :  .يُصبح من اإلبل : ما يَْبرك في ُمعَرَّ

بُوحُ  وقال الليث :  : الَخْمُر ، وأنشد : الصَّ

ي لريريريريريريريري ريريريريريريريري  غريريريريريريريري و      الو  عريريريريريريريريِ و  مريريريريريريريريَ بريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِم   ٌُ مريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريري  ر هريريريريريريريريريريريريريْ رَا ْرٌب كريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْبحُ و ً  : َسْقيُك أخاك الصَّ بُوحُ ومن لبن ، قال :  َصبُوحا  .االْصِطبَاحُ  : ما ُشِرَب بالغداة فما دون القَائلَة ، وفعلك الصَّ

 .«أو تَْغتَبِقُوا أو تَْجتَِفئُوا بَْقالً فَشأْنَكم بها تَْصَطبُِحوا ما لم»فقال :  ؟: متى تَِحّل لنا الَمْيتَة وسلمعليههللاصلىوقيل للنبي 

بُوح قال : أبو ُعبَيد : معناه إنما لكم منها  ، وهو الغداء ، والغَبُوق وهو العََشاء ، يقول : فليس لكم أن تجمعوهما من المْيتَة. الصَّ

ُروَرةِ   أو َغبُوٌق. وحٌ َصبُ  قال : ومنه قول َسُمَرة لبنيه : يُجزىء من الضَّ

ً  أجابهم ، فقال : إذا لم تجدوا من اللبن ؟معناه : ُسئِل متى تحل لنا الَمْيتَة قلت : وقال غير أبي ُعبَيد في تفسيره : تَتَبَلَّغُوَن  َصبُوحا

بُوحَ  به وال َغبُوقاً تَْجتَِزئُوَن به ، ولم تَِجُدوا مع َعَدمكم ْهَجأ َغَرثَكم َحلَّت لكم الَمْيتَةُ حينئٍذ ، وكذلك والغَبُوَق بَْقلَةً تأكلُونها وتَ  الصَّ

 إذا وجَد الرجُل َغداء أو َعَشاًء من الطعام لم تحّل له.

 وهذا التفسير واضح بَيِّن الصواب إن شاء هللا.

ً  فاَُلناً أي أَتَْيتُه َصبَْحتُ  ويقال :  ، وأما قول بَُجْير بن ُزَهْير الُمَزني وكان أسلم : صباحا

حريريريريريريريَ  بريريريريريريريَ م  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  لريريريريريريرياهريريريريريريريم أبَلريريريريريريريف  مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ع  مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريان َوايف و   بريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  فمعناه أَتَْينَاهم  بألف رجل من ُسلَْيم. صبَاحا

اجز :  وقال الرَّ

را  يف َدارِهريريريريريريريريريا ا عريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ ن  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريَ

  
ارهريريريريريريريريريريريريريا  ريفَْ َنريريريريريريريريريريريريريريََ اَدى طريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريَ ْردا  تريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  يريد أتيناها  بخيل ُجْرٍد. صباحا

ً  فاَُلناً أي ناولتُه َصبَْحتُ  ويقال : ً  من لَبٍَن أو َخْمر َصبُوحا  ، ومنه قول َطَرفَة : أَْصبَُحه َصْبحا

   مىت أتِْت  َأْصَبْحك كأسا  َرِويَّة  
 أي أَسِقيك َكأْساً.

ً صَ  وَمسَّْينا فمعناه أَتَْينَاهُ  َصبَّْحنَا وأَْمَسْينَا أي ِصْرنا في حين ذاك ، وأما أَْصبَْحنا وقال سيبويه :  َوَمساًء. بَاحا

 َصبَْحنَاوفاَُلناً فهذه مشددة ،  َصبَّْحنَاوبَلََد كذا وكذا ،  صبَّْحنَا أنه يقال : َصبَْحنَاو َصبَّحنَا وقال شمر : قال أبو عدنان : الفرُق بين

 أهلها َخْيراً أو َشّراً ، وأنشد :

لريريريريريريريريا فريريريريريريريريِّ ة  أبكريريريريريريريري  ِ يريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ م هريريريريريريريريِ لريريريريريريريرياهريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ا ريريريريريريرّبريريريريريريرية  تريريريريريريريذري   عريريريريريريريْ م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َواعريريريريريريريِ  هريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 خيراً أو شّراً. َصبَّحتُه ويقال أيضاً :

 وقال النابغة :

ه و  بريريريريريريري  عريريريريريريريْ جريريريريريريريا  فريريريريريريريال ُّال كريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ه فريريريريريريريريَ حريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِليريريريريريريريا  اَدى من اللريريريريريريرياس عريريريريريريريَ  على كريريريريريريريل َمْن عريريريريريريريَ

  
 بكذا ومّساه بكذا كل ذلك جائز. َصبَّحه ويقال :
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ً  الماء إذا َسَرْيَت بهم حتى تُوِرَدهم الماءَ القوم  َصبَّْحتُ  على وجوه ، يقال : التَّْصبِيحُ و  ، ومنه قوله : صبَاحا

َرأب  و  فريريريريريريْ اِء قريريريريريريريَ فريريريريريريريَ يريريريريريريريْ هريريريريريريم مريريريريريريرياء  بريريريريريريفريريريريريريَ تريريريريريري  حريريريريريريْ بريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وى و   تريريريَ اينُّ فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريَ جريريريم  الريريرييريريريَ ِق الريريريلريريريَّ لريريريَّ  قريريريريريريري  مسريريريَ

  
ً  أراد َسَرْيُت بهم حتى انتهيُت بهم إلى ذلك الماء ً  القوم َصبَّْحتُ  . وتقول :َصبَاحا ، ومنه قول َعْنتََرة  الصباح م معإذا أتيته تَْصبِيحا

 يصُف َخْيالً :

َواِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وَ  فريريريريريريرياَر عريريريريريريَ َن اجلريريريريريريِ حريريريريريريْ بريريريريريريَّ  غريريريريريريري اأَب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زَّب    عريريريريريريريث  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريري  لريريريريريريريَ هريريريريريريريْ ي َأَوائريريريريريريريِ  يريريريريريريريريَ

  
ً  أي أَتَْيِن الِجفارَ   يعني َخْيالً عليها فُْرَسانها. صباحا

بُوح القوَم إذا َسقَْيتَهم َصبَّْحتُ  ويقال :  .الصَّ

ب إلى التَّْصبِيحُ و  .تَْصبِيحي : الغَداء. يقال : قَّرِ

ْبيَان وسلمعليههللاصلىوفي حديث الَمْبعَث أن النبي  ُب إلى الّصِ  فيختلسون تَْصبِيُحهم كان يتيماً في ِحْجر أبي طالب ، وكان يُقَرَّ

يب للسنام الُمقَطَّع ، والتنبيُت : اسم ِلَما نبت من الِغَراس ، ويَُكفَّ أي يُقَّرُب إليهم غداؤهم ، وهو اسم بُنِي على تَْفعيل مثل التَّرع

 والتَّنوير : اسم لنَْوِر الشجر.

ابِحُ و ً  إبِلَه الماء أي يسقيها يَْصبَح : الذي الصَّ  ، ومنه قول أبي ُزبَْيد : صباحا

   مسني المَسْه للصَّابح اجلوُّاء 
ْبحة وتلك الّسْقيَةُ تسميها العرب  جعة عند العرب.وليست بنا الصُّ

بُوحُ  وقال أبو الهيثم :  َصبُوِحي أيضاً ، يقال : هذه النَّاقة َصبُوح ، والنَّاقة التي تُْحلَُب في ذلك الوقت يُْصَطبَحُ  : اللَّبَنُ  الصَّ

 وَغبُوقِي ، قال : وأنشدنا أبو لَْيلَى األعرابي :

ايت  بريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريا   ال أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريْ   ي قريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ي غريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ  اَليت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
القوَم إذا َسقَْيتَهم القَْيل  قال : والقَْيُل : اللبن الذي يُْشَرُب َوْقَت الظهيرة ، والقَْيُل واْلقَالَةُ : الناقة التي تُْحلَُب في ذلك الوقت ، وقَيَّْلتُ 

 ، قال : واْقتَْلُت اْقتِياال إذا َشِرْبَت القَْيَل.

ً  الخيل تفجؤهموالعرب تقول إذا نَِذَرْت بغارة من   ، يُْنِذُرون الَحيَّ أَْجَمَع بالنداء العالي. صباحاه : يا صباحا

َراُج بالِمْسَرجة ،  الِمْصبَاحُ  وقال الليث : َراج ، وهو قُْرُطه الذي تراه في الِقْنِديل وغيره ، والِقَراُط لغة  الِمْصبَاحو: الّسِ نَْفُس الّسِ

ا َكوَْكب  ُدرِ ي  ) ، وهو قول هللا جّل وعّز :   [.35النُّور : ] (اْلِمْصباُح يف زُجاَجٍة الزُّجاَجُة َكَأِنَّ

ُُم الصَّْيَحُة ُمْصِبِحنيَ ) ، وقول هللا جّل وعّز : ِمْصباح النجوم : أعالُم الكواكب ، واحدها مَصابيحُ و َْ  [83الِحجر : ] (فََأَخَذ

باح أي أخذتهم الَهلَكةُ وقت دخولهم في  .الصَّ

 فيه ، والُمْمسى : المكان الذي تُْمسي فيه ، وقوله : تُْصبِح : الموضع الذي الُمْصبَحو

 ْصَبح من مم َْساها 
   َقرِيَبة  امل

ً  ، يقال : اإلْصبَاحُ  أيضاً : الُمْصبَحُ و ً و أْصبَْحنَا إْصبَاحا  ، ومن أمثال العرب : ُمْصبَحا
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ب و  َعنْ أَ » َرب  « تري َرقِّق   صريريريريريَ َرب  أيضريريريريريا  ملْن يري َوّرِي عن اَ ْ ِ  العيتيم ي ضريريريريريْ رِّ  ، وق  ي ضريريريريريْ م ال  ملن َي َْمِجم  وال ي صريريريريريَ
بكلاية عله ، وملن ي وِج   عليك ما ال َي  بكالُ يري َل ِّفه ، وأصريريريريريريله أن رجال  من العرب نزل برجل من العرب 

َ ه لبلا  ، فلما روى َعِلَق حي َ ِّل  أ َُّ َمْ واه حب ي  ث يري َرقِّ  ه  ، وقال يف  الل كالمه :  ذا كان غ اعةريريريريريريريريريريريريريريرياء فريَغبري
َْلزول  عليه ، وقال :  اص بحلا

 تري َرقِّق. َصب و  َعنْ أَ وفعللا ، فريَفِ ن له امل
، ظّن  تَُرقِّق َحُرَمت عليه امرأتُه َصبُوحٍ  َعنأَ  روي عن الشعبي أنَّ رجالً سأله عن رجل قبَّل أّم امرأته ، فقال له الشَّْعبِي :و

 شَّْعبِي أنه كنى بتقبيله إيّاها عن ِجَماعها.ال

يَاطُ   : ملك من ملوك ِحْميَر. أَْصبَح منسوبة إلى ِذي األْصبَِحيَّة وقال أبو ُعبَيد : الّسِ

بَح وقال الليث :  : شدة الُحمرة في الشَّعَر. الصَّ

 قريب من األَْصَهب. : األْصبَحُ  وقال أبو ُعبَيد : قال األصمعي :

ْبَحةُ  ن أبي نْصر قال : في الشَّعروروى شمر ع للذي يعلو َشعر ِلحيته بياض ُمْشرٌب  اللِّحية : أَْصبَحُ  والُمْلَحةُ ، ورجل الصُّ

بحة بَيِّن أصبح ُحمرة ، ورجل  ِلَشّدة حمرته ، قال أبو ُزبيد : ُصبَاِحيٌ  شعره ، ومن ذلك قيل : َدمٌ  اْصبَاحَ  ، وقد الصُّ

 ص َبامِسٌي من اجلَْوِف َأْ َ را   َعِبيٌ  
 .األَْصبَح النَّهاِر ُمْشتَقٌّ من ُصْبحُ  الذي يكون في َسَواِد شعَره ُحْمَرة ، ومنه .األَْصبَحُ  وقال شمر :

بِيحُ  وقال الليث : ً  فيقال األْصبَح ، وأما ِمن يَْصبُح َصباَحةً  : الوضيء الوجه ، وقد َصبُحَ  الصَّ  أْصبَح فهو َصبَِح يَْصبَح َصبَحا

ْبح الشَّعَر. قلت : ولون  الصاِدق يَضرُب إلى الُحْمَرة قليالً كأنها لوُن الشفق األول في أول الليل. الصُّ

ُجل يُنَبَّه من ِسنَِة الغَْفلَةِ   أي اْنتبه وأَْبِصر ُرشَدك وما يُْصِلُحك ، وقال رؤبة : أَْصبِحْ  ويقال للرَّ

 وِش   َأْصِبْح َفَما ِمْن َبَةر  َمْأر  
اخ :  أي بََشٍر َمِعيب ، وقوُل الشَّمَّ

او  اهبريريريريريريريريَ لَّ رِكريريريريريريريريَ نْي  مريريريريريريريريا َأكريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ و بريريريريريريريريِ كريريريريريريريري   َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي و   ح الريريريريري ريريريريريوُ  أَْدجلريريريريريِ بريريريريريَ اِدي َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  

يريريريريريريريل املريريريريري  قريريريريريِ

  
إذا القوم وهو يأُمر باإلْداَلج ، والجواب فيه أن العرب  أصبح يسأل السائل عنه فيقول : اإِلْداَلُج : َسْيُر الليل ، فكيف يقول :

بت للسَّاِري طلوعَ  بَْت المكاَن تُِريُده تقول : قد بَلَْغنَاه ، وإذا قرَّ ْبح قَرَّ  ، وأراد بقوله : أصبحنا وإن كان َغْيَر طالع تقول : الصُّ

 عليه.: وإنما فّسرت هذا البيت ألن بعض الناس فَسَّره بعينه على غير ما هو  الصباح القوُم : دنا وقُت دخولهم في أْصبَح

 .َصبيحٌ و َصباحٌ و ُمَصبِّحو ُصبَْيحو ُصبح : َحّي من العرب ، ومن أسماء العرب َصبَاحو

ْبحان أكذب من اآلِخذِ »ومن أمثالهم السائرة في وصف الكذّاب قولهم :  قال شمر : هكذا قال ابن األعرابي قال : وهو  .«الصَّ

 الُحوار الذي قد شرب فرِوي فإذا أردت
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 .الصْبَحان ه مل يةرب لريِّه درهتا ، قال : وي ال أيضا  : فالن أكَذب  من اأَلِ يذَ أن تست ر به أمَّ 
ْبَحانُ وقال أبو َعْدنان : األِخيذُ : األِسيُر ،   فَصبَُحوه فروى ، وقال ابن األْعَرابي : هو رجل كان عند قوم اصطبح : الذي قد الصَّ

إنّما بِتُّ القَْفر ، فبَْينَا ُهم كذلك إذ قعد يَبُول فعلموا أنه  ا على حيث كنت فقال :حين نهض عنهم شاخصاً ، فأخذه قوم وقالوا : ُدلّن

 بات قريباً عند قوم فاستدلوا به عليهم واْستَبَاُحوهم.

بُوح أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : أتيتُه َذاتَ  وذا  َصبَاح اوَذاَت الغَبُوق إذا أتاه ُغْدَوة وَعِشيَّةً ، وذَ  الصَّ

َمْين وَذاَت العَُوْيم أي مذ ثالثة أزمان وأَْعَوام.  َمَساء ، وَذاَت الزُّ

 ح ص م
 حصم ، حمص ، صحم ، صمح ، مصح ، محص : مستعمالت.

 : الضَُّروط. الَحُصومُ والفَرُس ،  َحَصم قال الليث :: حصم 

 وَحبََج بها وَخبََج بها بمعنى واحد.بها ، وَمَحَص بها ،  َحَصم أبو ُعبَْيد عن األصمعي : يقال :

اطة. الَحْصَماءُ و: ِمَدقَّةُ الحديد ، قال :  الِمْحَصَمةُ  ثعلب عن ابن األعرابي : رَّ افَةُ ، وهي الضَّ  : األَتَاُن الَخضَّ

َصةُ  قال الليث :: حمص   .الِحمَّص : َحبَّةُ الِقْدِر ، والجميع الِحمَّ

الفّراء قال : لم يأت على فِعَّل بفتح العَْين وكسر الفَاِء إال قِنٌَّف وقِلٌَّف ، وهو الطين الُمتََشقِّق إذا  وروى أبو العَبّاس عن َسلََمة عن

 وقِنٌَّب ، ورجل ِخنٌَّب وِخنّاٌب : طويل. ِحمَّصٌ ونََضَب عنه الَماء 

ل ِجلٌّق  ً  ة اختاروا، قال : وأهل البصر ِحمَّصٌ ووقال أبو عمرو : قال المبّرد : جاء على فِعِّ صا  ، وأهل الكوفة اختاروا حّمِ

 ً صا  .ِحمَّ

اض في الُحُموَضة ، طيّبةُ الطَّْعم ، تنبُت في َرْمل عالجٍ من أحرار البُقُول. َحَمِصيص وقال الليث :  : بَْقلة ُدون الُحمَّ

اض ، وطعُمها  في جبال الدَّْهنَاِء وما يَليها ، وهي بَْقلَة َجْعَدةُ الَوَرقِ  الَحَمِصيصَ  قلت : رأيت حامضةٌ ولها ثمرة كثمرة الُحمَّ

ُدوَن الِميَم من ُض به ونَْستَِطيبُه ، وقرأت في كتب  الَحمِصيِص  كَطْعِمه ، وسمعتهم يَُشّدِ ، وكنَّا نأكلُه إَذا أَجْمنَا التمَر وحالَوتَه نَتََحمَّ

ح. الَحْمِص  مأخوذ منيريدون به المْقلُوَّ ، قلت : كأنه  ُمَحمَّصٌ  األِطبَّاء : َحبٌ   ، وهو التََّرجُّ

َحه أََحٌد ، يقال : اْلَحْمصُ  قال الليث : َح الغالُم على األُْرُجوَحة من غير أن يَُرّجِ ً  أن يَتََرجَّ ، قلت : ولم أسمع هذا  َحَمص َحْمصا

 الحرف لغير الليث.

َزهُ الدواء  َحمَّصهو،  اْنَحَمصَ  وقال : الَوَرُم إذا سكن يقال : قد َصهوالدواُء. وقال غيره : حمَّ  إذا أَْخَرَج ما فيه. َحمَّ

َصت  تْ وفي حديث ِذي الثَُّديَِّة المقتول بالنَّْهَرواِن أنه كانت له ثَُديَّة مثُل ثَْدي المرأة ، إذا ُمدَِّت اْمتَدَّت ، وإذا تُِركَ  ، قلت : تََحمَّ

َصت معنى  أي تَقَبََّضت ، ومنه تََحمَّ
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 ال واء . مَحََّصه وق  مَحَ  للوُر  ذا انريَفشَّ ق  قيل
ً  وروى أبو ُعبَيد عن أبي زيد : إذا سكن َوَرُم الجرح قيل ً و،  َحَمص يَْحُمص ُحُموصا  .اْنَحَمَص اْنِحَماصا

 دي.بي َحَمْصتُها وقال الليث : إذا وقعت قََذاةٌ في العَْين فََرفَْقَت بإْخَراِجها َمْسحاً ُرَوْيداً. قلت :

 : كوَرةٌ من ُكَور الشأم. ِحْمصُ وقال : 

 الَمْحموصة ، وهي الشاة المسروقة ، وهي َحِميَصة ، واِحُدها الَحمائص : اللِّصُّ الذي يسرقُ  األَْحَمصُ  عمرو عن أبيه قال :

 والحِريسة.

بَاَء نصَف النهاِر. حمَّص َسلََمة عن الفّراء :  الرجُل إذا اصطاَد الّظِ

ةُ الحاِذقةُ. الِمْحماصُ  العباس عن ابن األعرابي قال :أبو   من النساء : اللِّصَّ

ً  : ُخلوُص الشيء. تقول : الَمْحصُ  قال الليث :: محص   إذا َخلَّصتَه من كل َعْيب وقال رؤبة يصُف فَرساً : َمَحْصتُه َمْحصا

َوى  ِ  مَمْح وص  الةريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريري يريري   َجْلِز الصريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
هٌ   خريريريريريريريْ رِّ ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوى  كريريريريريريريالريريريريريريريكريريريريريريريَ  وال فريريريريريريرييريريريريريريريه لريريريريريريريَ

  
  التَّْطهيُر من الذنوب. أراد باللََّوى الِعَوج ، قال : والتَّحميص :

ص يعني [141آل ِعمَران : ] (َولُِيَمحِ َص هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا) وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : الذنوب عن الذين آمنوا ،  يَُمّحِ

اء على هذا.  ولم يزد الفرَّ

ص إِسحاق : جعل هللا جّل وعّز األيام ُدَوالً بين الناسوقال أبو  المؤمنين بما يقع عليهم من قتل أو ألم أو ذهاب مال ،  ليَُمّحِ

 أي يَستأِْصلُهم. (َوَْيَْحَق اْلكاِفرِينَ )

ً  يَْمَحص الحبلُ  َمِحصَ  في اللغة : التخليص والتَّْنقيَةُ. قال : وسِمعُت المبّرد يقول : الَمْحصُ وقال :  إذا ذهب وبَُره حتى  َمْحصا

ِلَص ، وَحْبلٌ   وَمِلٌص بمعنى واحد. مِحصٌ  يَمَّ

ص قال : وتأويل قول الناس : َوِلُيَمحِ َص هللاُ الَِّذيَن )عنا ذنوبنا أي أَْذِهْب ما تَعلَّق بنا من الذنوب ، قال : فمعنى قوله :  مّحِ
 أي يخلصهم من الذنوب. [141آل ِعمَران : ] (آَمُنوا

قوائُمه أي  تَْمَحص إذا َعَدا َعْدواً شديداً ، وكذلك فََحص الظَّبُي. قال ويُستَحبُّ من الفَرِس أن يَْمَحصُ  الظبي َمَحصَ ول : قا

َهِل.  تَْخلُص من الرَّ

 االختباُر واالبتِالُء. : التَّْمِحيص أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

صةٌ  فالشديد الَخْلق ، واألثنَى الُمَمحَّصُ  ، فأما الَمْحصُ و الُمَمحَّصُ  وقال أبو ُعبَيدة : من صفاِت الَخْيلِ   .ُمَمحَّ

 وأنشد :

ْه  راِفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِق وأ ى فريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريريَّ   ا ريريريريريريريريريريريَ  ممريريريريريريريريريريريَ 

  
َره م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه    كريريريريريريريلُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   َأسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِص  بمنزلة الَمْحصُ و والفُرافِصةُ سواء ، قال : الُمَمحَّصُ وقال :   وَمَحَصاٌت. وأنشد : ِمَحاصٌ  ، والجميع الُمَمحَّ

   َ ْ   الةََّوى َمْعصوبٌَة قوائم ه 
 كذا ، وأنشد في صفَةِ  َمِحصَ  الشََّوى : قليل اللحم إذا قلت : َمْحصُ  قال : ومعنى
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 فَرس :
ه  بريريريريريريرياتريريريريريريري  جريريريريريريريَ ْه مسريريريريريريريَ رفريريريريريريريَ ِر أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ذَّ عريريريريريريريَ  

  ريريريريريريريَْ   املريريريريريريري

  
رِد    ٌق فريريريريريريريريريريريَ و السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريريريَق ُّاهريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ناُن الَمْجلُوُّ ، وقال أُسامة الهَذلّي ::  الَمْمحوصُ  وقال غيره :  الّسِ

   َأَ فُّوا  َمحوِص الِ  اع فؤاَده 
 والِقطاع : النَِّصال : يصف َعْيراً ُرِمَي بالنصال حتى رّق فؤاُده من الفَزع.

 : البعيُر الشَّديُد الَخْلِق. الَمِحيصُ و الَممُحوصُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

 : الذي يقبل اعتِذاَر الّصادِق والكاذب. األْمَحصُ  عمرو عن أبيه قال :

مام الجيِّد الفَتْل عر ، وأنشد : َمْحصٌ و َمِحصٌ  ويقال للّزِ  في الّشِ

ه و  اينّ انَُّعريريريريريريريَ ْوَذقريريريريريريريَ   ريريريريريَ   كريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
فريريريريريريريريوق    اُِ  ريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ اء  الريريريريريريريريبريريريريريريريريري  ي َجةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريِّ  بريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
مام الشديد الفَتْل ، قال :  َمِحصَ  أراد  والخفَوق : التي يَْخِفق ِمشفَراها إذا َعَدت.فَخفّفه ، وهو الّزِ

 النقص. التمحيص ومعنى أي يَبتليهم. قال : [141آل ِعمَران : ] (َولُِيَمحِ َص هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا)قال ابن َعَرفة : 

ى هللا ما أصاب المسلمين من بالء هللا عنك ذُنوبَك أي نقََّصها : محَّص يقال ً  فسمَّ ، ألنه يْنقُُص به ذنوبهم ، وسماه هللا  تمحيصا

 من الكافرين َمْحقاً.

 العَقََب من الّشْحم إذا نَقّيتَه منه ِلتَْفتله وتَرا وأراد أنه يخلصهم من الذنوب. َمَحْصتُ  قال أبو منصور :

 الذهَب بالنار. َمَحصتُ  قال : ويقال :

َهل. ممحوص وفرس  القوائم : إذا خلص من الرَّ

ْحَمةُ  لليث :قال ا: صحم  : ذات اغبرار ، وإذا أخذت البَْقلَةُ ِريَّها ، واشتدت  َصْحماء : لون من الغُبرة إلى سواد قليل. وبلدة الصُّ

ة فهي اصحاّمت ُخْضرتها ، قيل :  .ُمصحامَّ

 : بقلة ليست بشديدة الُخْضرة. الصحماءوقال : 

فَرة وقال شمر في :  الّصْحَمةو: في ألوانها بين الغُْبَرة  الصَّحماءُ وباب الفيافي : الغَْبراُء  أبو ُعبَيد عن األصمعي : سواد إلى الصُّ

ْحمةُ وقال  رّماح يصف فاََلة : الصُّ  ُحمرةٌ في بياض ويقال : ُصْفَرةٌ في بياض وقال الّطِ

َرى و  زَايّب مريريريريريريريا يريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريمريريريريريريرياَء أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياِه اَّريريريريَ

  
ِن   َ َاطريريريريريريريريِ

 
ا املريريريريريريريري  هبريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارٌب غريريريريريريريريت  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
 : األسود الحالُك. األْصَحمُ  قال :عمرو عن أبيه 

ت والتَفَّ نَْبتُها.  أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : َحنَأَت األرض تَحنأ ، وهي حانئة إذا اخَضرَّ

ت قال : وإذا أدبر المطر وتَغَيَّر نَْبتُها قيل ة فهي اْصَحامَّ  .ُمصحامَّ

 الليث ، وقال لبيد في نعت الَحمير :قال أبو منصور : وهذا أصح مما قاله 

 ص ْحم  ِصَياُ  بني َصْم   ورِْجَلة  و   
. َصَمَحهُ  قال الليث :: صمح   الصَّيف إذا كاد يذيب دماغه من شدة الحّرِ
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 وقال الطرماح يصف كانِساً من البَقَر :

َرداْن  َم األَبريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِذيريريريريريريريريريريريريريريريريريل   ذا َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه و   رَّأب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ِ ر   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  خيريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ةُ : ِشدَّة الَحّرِ ، وا رَّ اِمَحةُ ولصَّ ها. الصَّ ماَغ بِِشدَّة َحّرِ  : التي تؤلم الّدِ

َمْحَمحُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي قال : من الرجال : الشديد ، وكذلك الدََّمْكَمُك ، وقال الليث : هو المجتمع ذو األْلَواحِ وهو في  الصَّ

ّنِ ما بين الثالثين إلى األربعين.  الّسِ

ً  أي شديٌد ، وقد َصُموحٌ  غيره : حاِفرٌ  وقال  ، وقال أبو النَّجم : صَمح ُصُموحا

ومسريريريريريريريريا مريريريريريريريري  َر الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ى اَّريريريريريريريريافريريريريريريريريِ كريريريريريريريريَّ  ال يريريريريريريريريَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َومسريريريريريريريا  تريريريريريريري  لريريريريريريْ ى مريريريريريريَ هريريريريريريريا   َّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن وجريريريريريريْ حريريريريريريْ تريريريريريريَ لريريريريريريْ  يريريريريريريريَ

  
 وقال أبو َوْجَزةَ :

صامح  
 
   ُِّبريّلون َصمَّامسون رَْكَز امل

 يقول : َمن شاّدهم شاّدوه فغلبوه.

ْمَحاَءةُ  األصمعي :أبو ُعبَيد عن  ْمحاءُ  والِحْزباَءةُ : األرُض الغَليَظةُ ، وجمعها الّصِ  والِحْزباُء. الّصِ

َماِحيُ  ثعلب عن َسلََمة عن الفراء قال : َماحِ  مأخوذ من الصُّ نَان وأنشد : الصَّ  : وهو الصُّ

ى    الريريلريريَّف هريريَ ا   الريريعريري ريرييريريق أ ريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريِ

  
ِق   اِ  د وَر ِدَمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  ِس مريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريِ

  

سْ  ن  ملريريريريريريريِ خريريريريريريريْ مريريريريريريريَّ َن لريريريريريريريو َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وَّعريريريريريريريْ َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريَ

  
ْرِق   ه رِيريريريريريريريريريريح  مريريريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ حريريريريريريريريريريَ  ك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 والَمْرُق : اإلهاُب الُمْنتِن ، وأَنشد األصمعي في صفة ماتح :

مريريريريريريريريح  مريريريريريريريريا   الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ ا مريريريريريريريريلريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا بريريريريريريريريَ

  
ح و   فريريريريريريريريريريريْ اء  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اه  ريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريا. عريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ

  
ً  َصَمْحتُ  وقال : ً  فالنا  إذا غلَّظت له في مسئلة أو غير ذلك. أْصَمُحه َصْمحا

د رؤوس األبطال بالنَّْقِف والضَّْرب لشجاعته : األْصَمح عمرو عن أبيه قال :  وقال العّجاج : : الذي يتعمَّ

الِ   َة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ   وقريريريريريريريريريريريْ  ذ وقريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريرياِ  و   اء  قريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ    لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريري َّ

  
أي بالَكّي ، يقول : آخر الدواء الَكي. قال  بالصُّماح قبيلة من بَجيلَة في بكر بن وائل ، وقوله :ويروي : يُْبَرأُ في تفسيره. ُعقَْيد : 

ها. َصَمَحتْهُ  أخذ من قولهم : الصُّماحُ  أبو منصور :  الشَّْمُس إذا آلمت دماغه بِشدَّة َحرَّ

ً  النَّدى َمَصحَ  قال الليث :: مصح  ً  الدَّارُ إذا رسخ في الثَّرى ، و يَْمَصُح ُمصوحا اُح : تمَصُح ُمصوحا ِرمَّ  أي تَْدُرُس ، وقال الّطِ

ه  حريريريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ
َن املريريريريريريريريري ل  الريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريَ ا َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريِ

  
ْه  ئريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريه و   لريريريريريريريريريريَ َي  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريريِ

  
 أََشاِعُر الفََرِس إذا َرَسَخت أصولها حتى أُِمنَت أن تُْنتَتََف أو تَْنَحصَّ ، وأنشد : َمَصَحتو

 اعره   َعْبل  الةََّوى ما ِصَحٌة َأ َ 
ً  الضَّْرع َمَصحَ  ابن األعرابي : ة : ُمُصوحا مَّ  إذا ذهب لَبَنُه ، وقال ذو الرُّ

 اهلَْجر    ل َ َْصح   و . ..  
ً  إذا ولَّى مصحووقال أبو عمرو : َمَصَع لَبَُن النَّاقَة   وُمُصوعاً. ُمُصوحا
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 : الّظلُّ النَّاقُِص. األَْمَصحُ وقال : 
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ً  الثَّرى َمَصحَ  وقال أبو زيد :  إذا رسخ في األرض. ُمُصوحا

 أبو ُعبَْيد عن األْصمعي : مِحص بَِها وَحَصَم بَِها إذا َضِرط.

 أبواب احلاء والسني
 (1) [مهمل ح س ز :]

 ح س ط
 استعمل منه : سطح ، سحط ، طحس.

أي أَْضَجعُوُهم على األَْرِض  َسَطُحوُهم الحرب :الشيَء على وجه األرض ، كما تقول في  َسْطُحك : السَّْطحُ  قال الليث :: سطح 

 هو القَتِيُل ، وأنشد : السَِّطيُح المسطوحو، 

   مسىت َتراه  َوْسَ َها َس يحا  
ي َسِطيحٌ و ُن ُسّمِ ئْبِيُّ كان في الجاهلية يتَكهَّ ً  الذِّ ،  ، ألنه لم يكن له بين َمفَاِصِله قََصٌب فكان ال يقدر على قيام وال قعود سطيحا

ً  وكان على األرض ، وَحدَّثنا بقصته محمُد ابُن إْسَحاق الّسْعِدّي قال : حدثنا علي بن حرب الَمْوِصلّي ، قال : حدثنا أبو  ُمْنَسِطحا

أيوب يَْعلَى بن عْمران البََجِلّي ، قال : حدثني مخزوم بن هانىء المخزومي عن أبيه ، وأَتَْت له خمسون ومائة سنة قال : لما 

اْرتََجس إيواُن ِكْسَرى ، وسقطت منه أربَع عشرة ُشْرفَةً ، وَخِمَدت ناُر فاِرس ،  وسلمعليههللاصلىيلة ولد فيها رسول هللا كانت ل

وانتشرت ْجلَةَ ، ولم تَْخَمد قبل ذلك مائة عام ، وغاضت بَُحْيَرة َساَوةَ ، ورأى الُموبَِذان إِبِالً ِصعاباً تقود َخْيالً ِعراباً قد قََطعَْت دِ 

في بالدها فلّما أصبح كسرى أفزعه ما رأى ، فلَِبس تاجه وأخبر َمراِزبَتَه بما رأى ، فورد عليه كتَاٌب بخمود النار ، فقال 

قال : حادث من ناحية  ؟الُموبَِذاُن : وأنا رأيت في هذه الليلة وقَصَّ عليه رؤياه في اإلبل ، فقال له الملك : وأيُّ شيء يكون هذا

ا أسأله ، فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو  العرب ، فبعث كسرى إلى النعمان بن المنذر أن اْبعَْث إلّي برجل َعاِلٍم ليخبرني عمَّ

وقد  َسِطيح ، قال : فأته وَسْله وأتِني بجوابه ، فقدم على َسِطيح بن نُفَْيلَة الغَسَّانِي ، فأخبره بما رأى ، فقال : ِعْلم هذا عند خالي

 لى الموت فأْنَشأَ يقول :أَْشفَى ع

ن  رِيريريريريريف  الريريريريرييريريريريريمريريريريريَ ع  غريريريريريِ ريريريريريْ مريريريريريَ مُّ أُ َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن   لريريريريريريريريريريَ ْأو  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ اَد فريريريريريريريريريرياُّْملَّ بريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أُ فريريريريريريريريريريَ

  

ْن  ْن ومريريريريريريَ ْه مريريريريريريَ يريريريريريريريَ ة َأعريريريريريريْ َل ا ريريريريريريْ  ريريريريريريريَّ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    فريريريريريريريَ

  
ْن   لريريريريريريريريَ يِّ مريريريريريريريرين  ل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ خ  اَّريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  َأاَتَك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ن  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِي لريريلريريْ م َيسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ل الريريعريري جريريْ يريريريريريريريْ ول  قريريريَ  َرسريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ن و   جريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريرين  ل ذئريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريّ

  

َ ْن  ا.  الريريريريريريريريريّرِداء والريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ ض  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريْ

  
ن   جريريريريريريريَ ى ذا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ وب  يب األرَ. عريريريريريريريَ   ريريريريريريريَ 

  

ن  ِوي مريريريريريريريريرين َوجريريريريريريريريريَ اء  هتريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري   َوجريريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
ن   ى عريريريريريريريريرياري اجلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريني والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت أَتريريريريريريريريريَ

  

َ  الريريريريريريريريريزَّمريريريريريريريريرين  ْرهريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريرَّعريريريريريريريريريَ  وال ريريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريريَ

  
ن   اٌء الريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريَ ْوغريريريريريريريريريَ ه  يف الريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريح بريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

  

ا مس ْ ِحَث من مِسْضَ  َثَكن   كَأمنَّ

__________________ 
 (.129/  3)« العني»( أ له الليث : انيتر 1)
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ِريح ، بَعَثََك َمِلك  َسطيح عبد المسيح على َجَمٍل ُمشيح يهوي إلى رأَسه فقال :ِشْعَره رفع  َسِطيح فلما سمع وقد أوفى على الضَّ

ح ، إذا من بني َساَسان الْرتَجاِس اإليوان وخمود النيران وُرْؤيا الُموبِذان ، رأى إبِالً ِصعَاباً تقود َخْيالً ِعَراباً. يا عبَد المسي

َشأماً ، يَْملُك منهم ملوك وَمِلكات على َعَدِد  ِلَسطيح صاحُب الِهَراَوة ، وغاضت بَُحيرةُ َساَوة ، فليس الشأم َكثَُرت التِّالوة ، وبُِعثَ 

 مكانه ، ونهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول : َسِطيحٌ  الشُُّرفات ، وكّل ما هو آٍت آت ، ثم قُبِضَ 

ت   ْرَ  مشريريريريريريريريريريريِِّ مريريريريريريريريريريريِّ ر فريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريري   مشريريريريريريريريريريريَِّ

  
لريريريريريريريريريريَّ   زِعريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ ت  ال يريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريريٌق وتريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  َك تريريريريريريريريريريريَ

  

ك  ب  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان أفرطهم    ن   ِْس م لريريريريريريريْ

  
ارِيريريريريريريريريريريريرير    َواٌر َدهريريريريريريريريريريريريَ ِر َأطريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريإنَّ ذا الريريريريريريريريريريريري َّ

  

ة   زِلريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ْوا  ريريريريريريريريريريريَِ حريريريريريريريريريريريَ ا َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا ر  ريريريريريريريريريريريََّ  فريريريريريريريريريريرير  ريريريريريريريريريريريَّ

  
ت  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريَ ٌ  مريريريريريريَ م أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوهلريريريريريريَ  اف  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريَ

  

م  َوهتريريريريريريري  ٌُ و  ريريريريريريريْ رَا رْ  هبريريريريريريريَْ  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريم أ ريريريريريريريو الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
زَاٌن و   ْرمريريريريريريريريريريريري  ور  هريريريريريريريريريريريريْ ابريريريريريريريريريريريري  وٌر وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريريري   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

واو  مريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ الَّ   فريريريريريريريريمريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس  أوالد عريريريريريريريريَ

  
ور    وٌر و ريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ  َأْن قريريريريريريريريريري  أقريريريريريريريريريريلَّ فريريريريريريريريريريَ

  

بريريريريريريريريا  و  ا أن رََأْوا َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَّ و األ ُِّ لريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  م بريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريري 

  
ور    ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وٌظ ومريريريريريريريريَ فريريريريريريريري  ِ   ريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريذاك  لريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

َرن  و  رُّ مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريروانن يف قريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريت  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ذ ور    رُّ  ريريريريريريريريريريريَْ ٌع والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريت  مريريريريريريريريريريري 

  
فقال ِكْسرى : إلى أن يَْمِلَك ِمنَّا أربعةَ عشَر َمِلكاً تكون أُموٌر ، فملك منهم َعَشَرة في  سطيح فلّما قدم على ِكْسرى أخبره بقول

 أربع سنين ، وَملَك الباقون إلى َزَمن ُعثمان.

 قبل مبعثه ، وهو حديث حسن غريب. وسلمعليههللاصلىت : وهذا الخبر فيه ذكر آية من آيات نبوة محمد قل

 .التَّْسِطيح : َظْهُر البيت إذا كان ُمْستَِوياً ، وفِْعلُكه السَّطحُ  وقال الليث :

ى الِمْسَطَحةُ و الِمْسَطحوقال :  ً  هذا الكوُز الذي يُتََّخذُ للسفر ذُو الَجْنِب الواِحدِ  : شبه ِمْطَهَرة ليست بُمربَّعة ، قال : ويَُسمَّ  .ِمْسَطحا

، كنُت بين َجاَرتَين لي فَضَربَت إحداهما  وسلمعليههللاصلىأّن َحَمَل بن مالك قال للنبي  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وجعل في  وسلمعليههللاصلىفألقت َجنيناً ميِّتاً وماتت ، فقضى رسول هللا  بِمْسطح األخرى

ة.  الجنين ُغرَّ

 : ُعوٌد من ِعيدان الِخباِء أو الفُْسطاط. وأنشد قول عوف بن مالك النَّْضِرّي : الِمْسطح قال أبو ُعبَيد :

الريريريريريريريرية دونريريريريريريريريلريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ ار و فريريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ عريريريريريريريريرَّ. ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
َ حريريريريريريريا  ار  يري َ لريريريريريريريِّ   ِمسريريريريريريريريريريريريريريريْ ْي ريريريريريريريَ  ومريريريريريريريا َ ْت  ضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ِمْسطح يقول : ليس له سالح يقاتل به غير

كان في بعض أسفاره ، ففقدوا الماء ، فأرسل َعِليّاً وفالناً يبغيان الماء فإذا هما  وسلمعليههللاصلىوفي حديث آخر أن النبي 

 .سطيحتين بامرأة بين

 لدين ، والمزادة أكبر منها.: المزاَدةُ تكون من ج السَِّطيحةُ  قال أبو ُعبَيد : قال األصمعي والِكَسائي :
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 .سطيحة عليه فهي فَُسطح من المزاد : إذا كانت من جلدين قُوبِل أحدهما باآلخر السَِّطيحة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : حصيٌر يَُسفُّ من ُخوِص الدَّْوِم ، ومنه قوُل تَِميم بن ُمقبل : الِمْسطحُ  وقال غيره :

ز وُّ  .َ  حريريريريريريريريريريريْ
َ

ز  املريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه    ذا األمريريريريريريريريريريريْ

  
ح    رِّ يف مسريريريريريريريَ ِّ الريريريريريرييتريريريريريريهريريريريريريتأب ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريَ  مريريريريريرين اَّريريريريريريَ

  
ِكيَّة صفَاةً ملساء مستويةً  الِمْسَطحو ط عليه لماء السماء ، وُربما خلق هللا عند فم الرَّ : أيضاً : صفيحة عريضة من الصخر يَُحوَّ

ط عليها بالحجارة ، ويُسقَى فيها لإلبل شبه الحوض ، ومنه قول الّطرّماح :  فيَُحوَّ

 ِمْسَ ح  و . يف َجْلَاْ َمِ يِّ ..  
ى الَجِرين. الِمْسَطحو  أيضاً : مكان ُمْستٍَو يَُجفَُّف عليه التمر ويَُسمَّ

 : بقلة ترعاها الماشية ، ويُغَسل بورقها الرؤوس. السُّطَّاَحةو

 والِمْحوُر والشُّوبق. الِمْسطح وقال الفّراء : هو

ش  ُض على قال ابن شميل : إذا ُعّرِ الكْرُم ُعِمَد إلى دعائم يُْحفَر لها في األرض ، لكل دعامة ُشْعبَتان ، ثم تؤَخذُ َخَشبَةٌ فَتُعَرَّ

ى هذه الخشبة المعروضة ى المساِطح ، ويجعل على الِمْسطح الّدعاَمتَْين ، وتَُسمَّ  المساِطح أُُطٌر من أدناها إلى أقصاها تُسمَّ

 .مساِطح باألُُطر

 وهذا من َمناِكير ابن دريد. وَطَحَزها ، قلت : َطَحَسها يُْكنى به عن الجماع. يقال : الطَّْحس دريد : قال ابن: طحس 

 وَشَحطه إذا َذبَحه. َسَحطه أبو عمرو واألصمعي :: سحط 

. َسَحط وقال الليث :  الشَّاةَ وهو َذْبٌح َوِحيٌّ

 .من الشراب كلِّه : المْمُزوج الَمْسُحوط وقال الُمفَضَّل :

 ً يت : فََسَحطه وقال ابن دريد : أَكَل طعاما ّكِ  أي أَشرقَه ، وأنشد ابُن الّسِ

هريريريريريريريا حريريري ريريري  ْوَذان َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريرياع  مريريرين اَّريريريَ  كريريريريريريرياد الريريريلريريريُّ

  
يريريريريريريريريريل  و   لريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ رٌِج بريريريريريريريريريني َّريريريريريريريريريَْ  رِجريريريريريريريريريْ

  

 ح س د
 حسد ، حدس ، دحس ، سدح : مستعملة.

 .يَْحُسُد َحَسداً َحسَد  معروف ، والفعل الَحَسدُ  قال الليث :: حسد 

ألنه يَْقِشُر القَْلَب كما يَْقِشر القُراُد الجلد فيمتّص  الحسد الَحْسَدُل : القَُراُد ، قال : ومنه أُِخذ أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 َدَمهُ.

إال في اثْنتَين ، رجل آتاه هللا ماالً فهو ينفقه آناء الليل والنهار ، ورجل  حَسدَ  ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

ال يضر  َحَسد أخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه ُسئل عن معنى هذا الحديث ، فقال : معناه ال .«آتاه هللا قرآناً فهو يتلُوه

 فيتمنَّى أن تُْزَوى عنه وتكون له ، قال : والغَْبُط : أن يتمنى أن يكون أن يََرى اإلنسان ألخيه نِْعمةً  الَحَسدُ وإال في اثنتين ، قال : 

ا  وسلمعليههللاصلىأن النبي  ، وهو أَخّف منه ، أال ترى الحسد له مثلها من غبر أن تُْزَوى عنه ، قلت : فالغَْبُط ضرب من لمَّ

 فقال : نعم ، كما ؟ُسئل : هل يضر الغَْبط
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الذي يتم  صامسبه َُّيَّ اللعمة عن أ يه ، وا َْب   : َضْرب   اَّس  فأ رب أنه َضاٌر وليس كضرر،  يض ّر ا ْب   
 ورق الةجر مسىت يريَتَحا َّ عله ،   َيْسَتخلف من غت أن َيض ّر ذلك أبصل الةجرأب وأغصاَنا.

منه في ُسبُل الخير ، أو يَتمنَّى أن يكون حافظاً  هو أن يتمنى أن يرزقه هللا ماالً ينفق «ال حق إال في اثنتين»:  السالمعليهوقوله 

 لكتاب هللا تعالى فيتلُوه آناء الليل والنهار ، وال يتمنى أن يُْرَزأ صاِحُب المال في ماله أو تَاِلي القرآن في حفظه.

 القَشر كما قال ابن األعرابي. الَحَسدِ  وأَْصلُ 

ً  ممدوداً على وجه األرض وقد يكون إْضجاُعك الشيَء على وجه األرض: َذْبُحك الحيواَن  السَّْدحُ  قال الليث :: سدح  نحو  َسْدحا

 .المْسُدوَحة الِقْربَة المملُوَءة

 وقال أبو النجم يصف الحية :

ومسريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريري  َة الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريَّ  أْي ريريريريريريريريريريريذ فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريريريَ

  
ومسريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري ه مريريريريريريريريريريريريذبريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريِ    يريريريريريريريريريريريريَ

  

 م َة ََّ  اهلامِة أو َمْس  ومسا

 والسَّْطُح واحد أبدلت الطاُء فيه داال ، كما يقال : َمطَّ وَمدَّ وما أشبهه. السَّْدح قلت :

 أي َصَرْعتُه. َسَدْحتُهوبالمكان ورَدَح إذا أقام بالمكان أو الَمْرَعى ، قال :  َسَدحَ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي :

 َحِظيت عند زوجها وَرِضيَت.المرأة وَرَدَحت إذا  َسَدحت وقال ابن بُُزْرج :

 فيه أي أقول بالظَّّنِ والتََّوهُّم. أَْحِدسُ  : التَّوهُّم في معاني الكالم واألُمور. بلغني عن فالن أْمٌر فأنا الَحْدسُ  قال الليث :: حدس 

ة. وأنشد : الَحْدسوقال :   في السير : ُسرَعةٌ وُمِضيٌّ على طريقة ُمْستَِمرَّ

 َسْت  مَسْ س     كأَنا من بريْعِ  
 : اسم أبي َحّيٍ من العَرب. ُحَدسُ و

 .َحَدس والعَرب تختِلُف في زجر البغال فبعٌض يقول : َعَدس. وبعض يقول :

غٍ : .َحَدس قلت : وَعَدس أكثر من  ومنه قول ابن ُمفَّرِ

اد  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك  مريريريريريريريريريارأبٌ  بريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ ْس مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريق    لريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريني طريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِ َذا  ريريريريريريريريريريريَ ْوِ  وهريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريريََ

  
جر َعدْس.جعل    َعَدْس اسما للبغلة ، سماها بالزَّ

وكانوا يَْعنُفُون على البغال ، فإذا ذُِكُروا  السالمعليهما: قوم كانوا على عهد سليمان بن داود  َحَدسْ  وقال ابن أرقم الُكوفُي :

 نَفَرت البِغاُل خوفاً لما كانت لَِقيَْت منهم.

ً  الشاة َحَدْستُ  وقال اللِّحياني : ْضف َحَدَسهم» إذا أضجعتها لتذبحها ، ومنه المثَُل السَّائر : َحْدسا  .«بُِمْطِفئَة الرَّ

 ، معناه انحر أْعَظم اإلبل. فاْحِدس وقال ابن ُكناَسة : تقول العرب : إذا أْمَسى النَّجُم قِمَّ الرأس فَعُْظَماها

 بالناقة : إذا أَنَْختها. َحَدْستُ  وقال أبو زيد

ْمُي ، ومنه الَحْدس : أصلُ وقال غيره   الظَّن إنما هو َرْجٌم بالغيب. َحْدسُ  : الرَّ

اني عن ابن السكيت : يقال : بَلَْغُت به  أي الغاية التي يُْجَرى إليها الِحداسَ  الَحرَّ
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 وأبريَعَ  ، وال تري  ل اإلَداَس.
 ا ذهب فيها.ويَْعِدس إذ يَْحِدسُ  في األرض وَعَدسَ  َحَدس أبو ُعبَيد عن األَُمِوي :

ً  عن األخبار تََحدَّْستُ  وقال أبو زيد : ْسُت إذا كنَت تُِريُغ أخباَر الناس لتعلمها من حيث ال  تَحدُّسا ، وتَنَدَّْسُت عنها تَنَدُّساً ، وتََوجَّ

 يعلمون.

 عليه َظنِّي ونََدْستُه إذا َظنَْنَت الظَّنَّ ولم تَُحقَّه. َحَدْستُ  ويقال :

ْضف. َحَدَسهم ومعنى المثل : ْضف أنه ذبح ألضيافه شاةً سمينة أطفَأَت من شحمها ذلك الرَّ  بُمْطِفئَة الرَّ

بالها أي ويقال : دَحَس بناقته إذا وجأ في َسبَلَتِها أي أناخها فوجأها في نحرها ، والسَّبَلَةُ هاهنا نحُرها. يقال : مأل الدَّلَو إلى أسْ 

 إلى ِشفَاِهها.

يت دودةً تحت التراب : التَّدِسيُس لألمور تستبطنها وتطلُبُها أخفى ما تَْقِدر عليه : سُ الدَّحْ  الليث :: دحس  ،  َدّحاَسةً  ولذلك ُسّمِ

بيان في الِفخاخ لصيد العصافير ، ال تُْؤِذي ، وأنشد في بمعنى  الدَّْحس وهي صفراُء صافية ، لها رأس ُمَشعَُّب يَُشّدها الّصِ

 االستبطان :

 َمْن َمَأى يف ال َّمْسس  يْعِتل ون وَ   
مثل الدَّْيَكس : وهو الشيُء  الدَّْيَحسَ  وَمْدُكوٌس وَمْكبُوٌس بمعنى واحد ، وهذا يدل على أن َمْدُحوسٌ  وقال بعض بني ُسلَْيم : ِوعاءٌ 

 الكثير.

ً  بين القوم َدَحْستُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :  : أفسدُت بينهم ، وكذلك َمأَْسُت وأرْشُت. َدْحسا

 وأنشدني أبو بكر اإليادي :

رُّمريريريريريريرياو  كريريريريَ ف  تريريريريَ رِّ فريريريريريريرياعريريريريْ وا  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ن َدمَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل و   وا علريريريريريك اَّريريريريري يريريريريريَث فال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن َ َلسريريريريريريريريريريريريريري 

  
اسُ  النَّْضُر :  .َدَحاِحيس : ُدوٌد يَُشدُّ في الفَّخِ ، وجمعه الدَّحَّ

 : قَْرَحةٌ تخرج باليد تسمى بالفارسية بَْرَوَرْه. الدَّاِحسُ  فقال : الدَّاحس ُسئل األزهري عن

 : اسم فرس معروف. داحسو

 ح س ت
 [.سحت]استعمل من وجوهه : 

كر يَْلَزُم منه العار نحو ثمن الَكْلب والخمر والِخْنِزير : وإذا وقع الرجل فيها قيل :  السُّْحتُ  الليث :: سحت  : كلُّ َحرام قبيح الذِّ

 لُغَةٌ. أَْسَحتْنَاهموبلغنا مجهوَدهم في الَمَشقَّة عليهم ،  َسَحتْنَاهموالعََذاُب ، قال :  : السُّْحتُ والرجل. قال :  أْسَحت قد

 بفتح الياء والحاء ، قال : (فيَْسَحتَكم) وقرىء : [61طه : ] (فَ ُيْسِحَتُكْم ِبَعذابٍ ) وقال الفّراء : قُرىَء قَْوُل هللا جّل وعّز :

 أكثر وهو االستئصال. وأنشد قول الفرزدق : يَْسَحتُ و

ان    ابريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريروان مل يريريريريريريريريريَ َْع و  ضُّ َُّمريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
ف    لريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريا  أو جمريريريريريريريري َ حريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين املريريريريريريريريال  ال م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .أَْسَحتَ و َسَحت قال : والعرب تقول :

ً  معنى لم يدع : لم يَتَقَاّر ، ومن رواه : إالأو ُمَجلَُّف. وَمْن رواه كذلك جعل  ُمْسَحتٌ  ويُرَوى : إال  ، جعل لم يََدْع بمعنى لم ُمْسَحتا
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 ي ك ورفع قوله : أو جم َلَّف  إبضمار  كأنَّه قال : أو هو جم َلٌَّف كذلك. وهذا قول الكسائي.
 ستأصله. وكذلك أْغَدفَهُ.الخاتُِن في ِختَان الصبي إذا ا أْسَحتوالحاِلُق َشعََره إذا استأصله ،  أَْسَحت ويقال :

 .تُْسِحت يقال : إذا ختنت فال تُْغِدف وال

ماُل  ولَْحٌت أي َصاِدٌق ، مثل َساَحة الدَّار َوبَاَحتها ، ويقال : َسْحتٌ ووقال ابن الفرج : سمعُت ُشَجاعاً السُّلَِمي يقول : بَْرٌد بَْحٌت 

 أي ال َشْيَء على من استهلكه. ُسْحتٌ  فالن

 «ُسْحتٌ  فََمْن رعاه من الناس فما له»أحمى بُجَرش ِحًمى ، وكتب لهم بذلك كتاباً فيه :  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

 أي َهَدٌر. ُسْحتٌ  أي من أصاب ماَل َمْن َرَعى الِحَمى فقد أهدْرتُه وَدُمه

َشا التي يأكلونها يُْعِقبُهم هللا بها أن [42ئدة : الما] ِللسُّْحتِ وُمثَقَّال ،  (للسُُّحتِ  أَكَّالُون)وقُرىَء   يُْسِحتَهم ُمَخفَّفا ، وتأويله أّن الرُّ

 [.61طه : ] (ال تَ ْفَتُوا َعَلى هللِا َكِذابً فَ ُيْسِحَتُكْم ِبَعذابٍ ) بعذاب ، كما قال هللا جّل وعّز :

 .وتَةٌ َمْسحُ  الجائُع ، وامرأةٌ  : الَمْسُحوتُ  أبو ُعبَيد عن األْحمر :

 وقال ُرؤبة يصُف يُونُس والُحوَت الذي اْلتََهَمه.

َْسح و    
   ي ْ َفع  عله َجْوف ه امل

ى هللا جّل وعّز جَوانَِب َجْوِف الحوت عن يونس ، وجافاه عنه فال يُِصيبُه منه أذًى. ومن رواه :  يقول : نَحَّ

ْسحو    
َ
   َيْ فع  عله جوف ه امل

 صار ِوقاية له مَن الغََرق ، وإنما دفع هللا جّل وعّز عنه.يريد أن جوَف الحوِت 

 .السُّْحتَ  الرجُل في تجارته إذا اْكتََسبَ  أْسَحتَ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 أهملت وجوهها. :(ح س ث( ـ )ح س ذ( ـ )ح س ظ)

 ح س ر
 مستعملة. حسر ، حرس ، سحر ، سرح ، رسح :

يُح  َحَسَرتوالبَْيَضة عن رأسه ،  َحَسرَ وعن ِذراعيه ،  َحَسرَ  : َكْشُطَك الشَّيَء عن الشيِء. يقال : اْلَحْسرُ  قال الليث :: حسر  الّرِ

عر اْنَحَسرَ و. َحْسراً  الّسحابَ   .اْنَحَسر الزماً مثل َحَسرَ  الشيُء إذا طاَوع. وقد يجيء في الّشِ

 البَْحُر. انحَسرَ  البَحُر عن الساحل إذا نَِضَب عنه حتى بدا ما تحت الماء من األرض ، وال يُقاُل : َحَسرَ  وقال الليث :

يت :  بمعنى االنكشاِف : الُحُسورِ  الماُء ونََضَب وَجَزَر بمعنى واحد ، وأنشد أبو ُعبَيد في َحَسرَ  وقال ابن السَّّكِ

ْه  ي والَعمريريريريريريريائم  أ ْ ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا الَ اَلسريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ورفريريريريَ   ِع الريريريريّرِجريريريريريريريال مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريْ يريريريريهريريريرين عريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريِ

  
 بُْعُد الشيء الذي َحدَّقَْت نحوه ، وقال رؤبة : َحَسَرهاوالدَّابَّةُ والعَْيُن ،  َحَسَرت : اإلعياء ، تقول الُحُسورو الَحْسرُ  وقال الليث :

   حَيْس ر  َطْرَف َعْيِله َفَضا  ه 
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اء في قول هللا جّل وعّز :  َقلِ )وقال الفَرَّ  َحِسيرٌ  يريد ينقلب صاِغراً وهو [4الُملك : ] (ْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر خاِسئاً َوُهَو َحِسْي  يَ ن ْ

َمْت عن ُهَزال َوَكالل ، وهي الَحْسَرى ، واحدها تَْحِسرُ  أي كليٌل كما َوال تَ ْبُسْطها ):  عزوجل، وكذلك قوله  َحِسيرٌ  اإلبِل إذا قُّوِ
 [.29اإلسَراء : ] (اً ََمُْسوراً ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوم

 ال شيء عنده. َمْحُسوراً  قال : نََهاه أن يُْعِطَي ُكلَّ ما عنده حتى يَْبقَى

 عند أقصى بُلُوغ النظر. يَْحُسرُ  الدَّابَّة إذا َسيّْرتَها حتى يَْنقَِطع َسْيُرها ، وأما البََصُر فإنه َحَسْرتُ  قال : والعََرُب تقول :

 (َوال َيْسَتْحِسُرونَ )إذا أَْعيَْت ، قال هللا تعالى :  استحسرتوإذا أُتِْعبَْت حتى تَْبقَى ،  َحْسراً  الدَّابَّةُ  ُحِسَرت وقال أبو الَهْيثَم :

َمْت أن يَْعِقرها مخافَةَ أن يأخذها العَُدوُّ  ُحِسَرت ال يجوز للغَاِزي إذا «ال يعقر الحسير»في الحديث : و [19األنبيَاء : ] دابَّتُه وقَوَّ

 ، ولكن يَُسيِّبُها.

الة في الحرب  عن أَْيِديهم وأَْرُجِلهم. يَْحِسرونَ  ، وذلك أنهم الُحسَّر وقال غيره : يقال للّرجَّ

وا ال بَْيَضةَ على رأِسه ، وقال األْعشى : يصف  : الذي الَحاِسرُ وألنه ال ُدُروَع عليهم وال بَْيض ،  ُحسَّرا وقال بعضهم : ُسمُّ

 : الحاِسروالدَّارَع 

 اََّاِسِر و   تريْعِصف   ل َّارِع 
الَة الُحسَّر في فتح مكة أن أبا ُعبَيدة كان يومئٍذ علىو جَّ   ، ويقال للذين ال دروع لهم. وهم الرَّ

هذا أَْصعَب مسألة في  [30يس : ] (اْلِعباِد ما َيَْتِيِهْم ِمْن َرُسولٍ َّي َحْسَرًة َعَلى ) : عزوجلوقال أبو إسحاق في قول هللا 

ا ال تُِجيب ، قال : والفائدة في مناداتها كالفائدة في ُمناداة ما  الَحْسرةُ و،  الَحْسرة القرآن إذا قال القائل : ما الفائدة في ُمناداة ِممَّ

ُد ، فإن لم تكن دعوته لتخاطبه بغير النداء فال معنى للكالم ، إنما تقول : يا زيد يعقل ، ألن النِّداَء باُب تنبيه. إذا قلت : يا َزيْ 

من لتنبهه بالنداء ، ثم تقول له : فعلت كذا ، أال تََرى أنك إذا قلت لمن هو مقبل عليك : يا زيُد ، ما أَحسَن ما َصنَْعَت فهو أوَكُد 

ب ، ولو أن تقول له : ما أحسَن ما صنعت بغير نداء ، وكذلك  إذا قلت للمخاطب : أَنَا أعَجُب مما فعلت ، فقد أفدته أنك ُمتَعَّجِ

ا فَعَْلت ، ويا عجباه أتفعل كذا كان ُدَعاُؤك العََجب أبلغ في الفائدة ، والمعنى يا َعَجبَا أَْقبِْل فإن ه من أَْوقَاتِك ، قلت : وا َعَجبَاهُ ممَّ

ب منه ال للعَ   من الدَواّبِ الذي ال َمْنفَعَة فيه. كالَحِسيرِ  أََشدُّ الندم حتى يبقى النَاِدمُ  الَحْسَرةُ وَجب ، وإنما النداء تنبيه للمتعَجَّ

َفَمْن زُيِ َن َلُه أَ )وهذا نَْهٌي معناه الخبر ، الَمْعنَى :  [.8فَاِطر : ] (َفَّل َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسراتٍ )وقال هللا جّل وعّز : 
إذا اشتدت ندامتُه على أمٍر  َحَسراً و يحَسر َحْسَرةً  فالن َحِسر ، ويقال تَحسُّراً و َحْسرةً  فأضله هللا َذَهبَْت نَْفُسك عليهم (ُسوُء َعَمِلهِ 

ار :  فاته ، وقال الَمرَّ

اَل   مريريريريريريريريريا َأاَن الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريوَُ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْيء  ريريريريريريريريريَ

  
رْ   َو َّ حِبَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْي تريريريريريريريريريريريريريَ َة الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ    ابريريريريريريريريريريريريريْ
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يش العَتِيِق إلى الحديث ،  تتَحسَّر وقال الليث : الطيرُ   ثَقَّلَه : ألنه فُِعَل في ُمْهلَة. التَّْحِسير إبَّان َحّسرهاوإذا َخَرَجْت من الّرِ

ز  .تَتََحّسر ، وكذلك سائر الجوارح للتَّْحِسير قلت : والبَّاِزي يَُكّرِ

  ه قوله :الَوبَُر عن البَِعير والشَّعَر عن الحمار إذا َسقََط. ومن تََحسَّرو

هريريريريريريريريا لريريريريريريريريَ ٌة عريريريريريريريريلريريريريريريريريه فريريريريريريريريأَْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرْ  عريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَّ  َ َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اَب أ  رى جريريريريريريري يريريريريريريري ا  بعريريريريريريري  مريريريريريريريا ابريتريَ اَل و    اْجتريريريريريريريَ

  
 إذا َصاَر لحُمها في مواضعه ، وكذلك البَعيُر. وقال لبيد : تَتَحسَّر وقال الليث : الجارية

هريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريري  اَ  َّريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريَ َرْ  و فريريريريريريريريريريإذا تريريريريريريريريريريريَ  َ َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اَلِل و   ْه بريريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريريكريريريريريريَ عريريريريريريريَ هريريريريريريرياتريريريريريريريَ ريريريريريريَ ريريريريريريَّ َ امريريريريريري    ريريريريريريريِ

  
نه حتى كثُر شحمه وتََمَك َسنَامه ، فإذا ُرِكَب أَيّاماً فذهب َرَهُل لحمه ، واْشتَدَّ ما  تحسُّرُ وقلت :  لحم البعير أن يكون الربيُع َسمَّ

 .تَحّسر تََزيَّم منه في مواضعه فقد

: ال ِدْرَع عليه وال بيضة  حاِسرٌ  عنَها ثِيابها ، ورُجلٌ  َحَسَرتْ  بغير هاء إذا حاِسرٌ  : ال ِعماَمةَ على رأسه ، وامرأةٌ  حاِسرٌ  ورجل

 على رأِْسه.

 : َضْرٌب من النَّباِت يُسلِّح اإلبَِل. الَحَسارُ  وقال الليُث :

 : ُمَحقٌَّر ُمْؤذًى. ُمَحسَّر ورُجلٌ 

ى أِميَر العَُصِب ، أَْصَحابُه»وفي الحديث  ُمَحقَُّرون ُمْقَصْون عن أبواب السلطان ،  ُمَحسَُّرون يخرج في آخر الّزمان رُجٌل يَُسمَّ

ثُُهم هللا َمشاِرَق األْرِض وَمغَاِربها وفاِدٌر وَجاِفٌر إذا أَْلقَح َشْولَه  حاسرٌ  أبو زيد فَْحلٌ  .«يأتونه من كل أَْوِب كأنهم قََزُع الَخريِف يَُوّرِ

 فَعََدَل عنها وتَركها.

 قال النَّْضُر : معناه ال تََملُّوا. .«تحسرواتس ادعوا هللا وال»وفي الحديث : 

اج :  قال الشَّْيُخ : ُرِوي هذا الحرف : فَْحٌل جاسٌر بالجيم أي فاِدر ، وأظنه الصواب ، وقول العَجَّ

رْ  اَ. َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِر  ذا  ريريريريريريريَ حريريريريريريريْ ِل الريريريريريريريبريريريريريريريَ مريريريريريريريَ جريريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
َ ر.  مُّ هريريريريريريريريريريريريَ مِّ  ذا الريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ َواِرَب الريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريَ

  

 ما احْنََسرَ و مسىت يري َ ال مَساِسٌر 

 البَْحُر وَجَزر واحد. َحَسر إذا َجَزر ، وقد حاِسرٌ  يعني اليَّم ، يقال :

 وقوله : إذا َخاَض َجَسر بالجيم أي اجترأ وخاض ُمْعَظَم البحر ، ولم تَُهْله اللَُّجُح.

ياض ، الواِحَدةُ  الَحَسارُ   .َحَساَرة من العُْشِب ينبت في الّرِ

 نبت آخر : والتأويُل : ُعْشب آخر. ْجُل الغَُراب : نَْبٌت آخر ، ودم الغزال :ورِ 

ْحرُ  قال الليث :: سحر  ْحر : عمل يُْقَرُب فيه إلى الشيطان وبَمعُونٍَة منه ، كل ذلك األْمِر َكْينُونَتُه الّسِ ْحر ، ومن الّسِ األْخَذةُ  الّسِ

 التي تأُْخذُ العَْيَن حتى تَُظنَّ أنَّ األمَر كما تَرى وليس األْصُل على ما تََرى.

برقان بن بدر وعمرو بن األصّمِ قَِدُموا على النبي  ، فسأل النبيُّ  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أّن قيَس بَن َعاصٍم الِمْنقَِريَّ والّزِ

ْبِرقَان فأَثْ  ا قال ، ولكنه َعْمراً عن الّزِ نَى عليه خيراً ، فلم يَْرَض الّزبِرقَاُن بذلك ، وقال : وهللا يا رسول هللا إنه ليعلم أَنّي أفضل ِممَّ

 َحَسدَ 
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رّا  ،   قال : وهللا ما َكَذْبه  عليه يف األ و  وال يف ا  رأب ، ولكله أرضريريرياين  مكاين ملك ، فأَْثَ  عليه َعْمرو  ريريريَ
ْخِ  ، ف ال رسريريريريريول هللا  ف له  لرِّضريريريريريا ،   َخَ   ف له  لسريريريريريُّ   ّن من البريَيان: » وسللللمعليههللاصللللىَأسريريريريريْ

 .«لِسْحرا  
هُ ـ  وهللا أعلمـ  قال أبو ُعبَيد : كأّن المعنى أنه يَْبلُُغ من بَيَانِه أَنَّه يَْمَدُح اإلنساَن فيَْصُدُق فيه حتى يَْصِرَف القلوب إلى قوله ، ثم يَذُمُّ

ْحرِ  السامعين بذلك. قلت : وأصل َسَحر فيه حتى يَْصِرَف القُلُوَب إلى قوِله اآلخر ، فكأنّه قدفيَْصُدُق  َصْرُف الشيء عن  الّسِ

 َحِقيقَتِه إلى غيره.

، أُفَِك  [3فَاِطر : ] (فََأىنَّ تُ ْؤَفُكونَ )معناه فأَنَّى تُْصَرفُون ، وِمثْلُه  [89المؤمنون : ] (فََأىنَّ ُتْسَحُرونَ )وقال الفّراء في قول هللا : 

 سواء. ُسِحرَ و

م عن يُونَُس في قوله :   قال : تُْصَرفُون. [89المؤمنون : ] (فََأىنَّ ُتْسَحُرونَ )وأخبرني الُمْنِذري عن ابن فهم عن محمد بن َسالَّ

 عن َوْجه كذا وكذا ، أي ما َصَرفَك عنه. َسَحَركَ  قال يونس : تقول العرب للّرجل : ما

ْحَر ِسْحراً  َشِمر : قال ابن عائشة : العََرُب إنما َسمَّتوقال  أي أزاله َعِن  َسَحَره ألنه يُِزيُل الصحة إلى المرض ، وإنما يقال : الّسِ

 البُْغِض إلى الحب. وقال الُكَمْيت :

ه و  بريريريريريريري  عريريريريْ اَد صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَد  لريريريرييريريريريهريريريريريريريا اَّريريريريريريري  َّ فريريريريريريريانريريريريريْ ريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريُّ     حريريريريَ اَلل الريريريريتريريريريَّ ِر اَّريريريريَ حريريريريْ  حبريريريريريريريِ  ّ  مريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ْحرَ  ، ألن سحراً  ولَْيَس به ، ألنه ُحبٌّ َحاَلٌل ، والَحاَلُل ال يكون كالّسحر ريد أّن َغلَبَةَ ُحبّهاي  فيه كاْلِخَداعِ. قال َشِمر : الّسِ

 وأَْقَرأَني ابن األعرابّي للنَّابِغَِة :

ل   نريريريريريريريريريريريَّ   عريريريريريريريريريريريَ ني  هللا أَفريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريَِ

  
َره   ك فريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريري  ورا   ريريريريريريريريَِ حريريريريريريريري  ك َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريري   رأَيريريريريريريريريريْ

  
 : َذاِهَب العَْقِل ُمفَسداً. مسحوراً  قال :

ا ينبغي فأْفَسَدها ، وَغْيٌث ذو َمْسُحوَرة إذا أُْفِسَد َعَملُه ، وأرضٌ  َمْسُحورٌ  قال : وطعَامٌ  إذا كان  ِسْحرِ  : أَصابََها من الَمَطِر أكثَُر ِممَّ

ا ينبغي.  ماُؤه أكثََر ِممَّ

: قليلَةُ  َمسُحوَرةٌ  : ال تنبت ، وَعْنزٌ  َمْسُحوَرة فيها نبت ، إنما هي قاٌع قََرقُوٌس. أرضوقال ابن ُشميل : يقاُل لألرض التي ليس 

 أَْلبَاَن الغَنَم ، وهو أن يَْنِزَل اللَّبَُن قَْبَل الِواَلِد. يَْسَحرُ  اللَّبَن. وقال : إِنَّ البَْسقَ 

اء في قول هللا جّل وعّز :  ا أَْنَت )وقال الفَرَّ قالوا لنبي هللا : لسَت بَملٍَك إنما إنت بشر  [153الشُّعََراء : ] (ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ ِإَّنَّ

 مثلنا.

رُ وقال :  ُف ، كأنه وهللا أَْعلم أُِخَذ من قَوِلك : اْنتَفَخَ  الُمَسحَّ   أي أنك تَأُْكُل الطَّعاَم والشَّراَب فَتُعَلَُّل به ، وقال لَبِيٌد : َسْحُرك : الُمَجوَّ

افريريريريريريريريإنْ  لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَم حنريريريريريريريرين فريريريريريريريريإنريريريريريريريريريَّ ا فريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ أَلريريريريريريريريِ   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِ   حريريريريريريريَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ت  مريريريريريريرين هريريريريريريريذا اأَلاَنُِ امل افريريريريريريريِ  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من ذلك أُِخَذ ألن كالخديعة. الساحر يريد الُمعَلَّل المخدوع ، قال : ونرى أنّ 

ة.  ُسِحرَ  أي ِمّمن [153الشُّعََراء : ] (ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ )وقال غيره :  ةً بعد َمرَّ ْحرُ وَمرَّ ي الّسِ  : ألنه َصْرُف الشيِء عن ِسْحراً  ُسّمِ
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وَرأِب اَّق ، وَ يََّل الةريريرييَء على غت مس ي ته ، ف   السريريريامِسرَ  ِجهتِه ، فكأنَ  َحر ملّا أََرى الَباِطَل يف صريريري  الةريريرييَء  سريريريَ
َرَفه. وقال بعض  أهل اللغة يف قوله جّل وعّز :  ُحوراً ِإْن )عن وجهه أي صريريريريريريَ اإلسريريريريريريرَاء : ] (تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ رَُجًَّل َمس    ْ

 وأُّيل عن مس  االستواء. س ِحرَ  ِم ريل لا ، وال اين أنه َسْحر   قولني : أمس  ا أنه ذو [47
ْحرُ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :  َأي َُّها َّي):  عزوجل، قِْطعةٌ من الليل. وقوله  السََّحرُ و: الَخِديعَةُ ،  الّسِ

 الساحر يقول القائل : كيف قالوا لموسى : يا أيها [.49الّزخُرف : ] (السَّاِحُر ادُْع َلنا رَبََّك ِبا َعِهَد ِعْنَدَك ِإنَّنا َلُمْهَتُدونَ 

ْحرُ وعندهم كان نَْعتاً محموداً ،  السَّاحر وهم يزعمون أنهم مهتدون ، فالجواب في ذلك أن باً فيه : فقالوا : كان ِعْلماً مرغو الّسِ

إذ جاء بالمعجزات التي لم يعهدوا  بالساحر على جهة التعظيم له ، وخاطبوه بما تَقّدم له عندهم من التَّْسِميَة (َّي أَي َُّها السَّاِحرُ )

 .(َّي أَي َُّها السَّاِحرُ )عندهم كفراً وال كان مما يتَعايَرون به ، ولذلك قالوا له :  السحر مثلها ولم يكن

ى وقال بيان إذا ُمدَّ خرَج على لَْون وإذا ُمدَّ من جانٍِب آخر خرج على لون آخر مخالف لألول ويُسمَّ  الليث : وشيء يَْلعَُب به الّصِ

اَرةَ  ْحرُ و، قال :  السَّحَّ  : الِغَذاُء ، وأنشد : الّسِ

يريريريريريريريريريريريْ    م غريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ ني َّريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريِ وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أراان مريريريريريريريريريريري 

  
رَاب و   اُ و لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريَ ر   لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريَ  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بالطعام أي نُعَلَُّل به. نُْسَحرُ  وقال غيره : معنى

 بال تنوين ، ولَقيتُه َسَحرَ و َسَحراً  بالتنوين ، ولَقيتُه ُسحَرةً ويا هذا ،  ُسْحرةَ  لَقيتُه : آِخُر الليل ، تقول : السََّحرُ  وقال الليث :

 ، وقال العّجاج : السََّحَرين ولِقيتُه بأعلى َسَحرينِ  األعلى ولِقيتُه بأعلى بالسَّحرِ 

 َأمْسَرسا و   َغَ ا أَبْعَلى َسَحر  
 ، ألنه أوُل تنفُّس الصبح ، كما قال : َسَحَرْين بأَعلى قال : وهو خطأ ، كان ينبغي له أن يقول :

   َمرَّْ  أَبعلى سَحرْيِن َتْ َأل  
  هذه الليلة. وأنشد : ِريَ سحَ  قال : وتقول :

َس يف  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  ال حنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يف لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريا   رِيريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرياو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء ، في قول هللا  هذه اللَّْيلة. سحريَّة وبعٌض يقول :  َسحراً  ، أجرى [34القََمر : ] (ََنَّْيناُهْم ِبَسَحرٍ ) : عزوجلَسلََمةُ عن الفرَّ

يا فتَى ، وكأنهم  َسحرَ  هاهنا ألنه نكرة ، كقولك : نجيناهم بلَْيٍل ، قال : فإذا ألقت العرب منه الباء لم يُْجُروه فقالوا : فعلُت هذا

في تركهم إجراَءه أن كالمهم كان فيه باأللف والالم فجرى على ذلك ، فلما ُحذفَت منه األلف والالم وفيه نِيَّتُهما لم يُصَرف ، 

إذا كان نكرة  َسَحرٌ  وقال الزجاج وهو قول سيبويه : ال يكادون يقولون غيره. السََّحر العرب أن يقولوا : ما زال عندنا منذ كالم

يا هذا ،  َسَحرَ  أَتَيتُهُ  يوِمك قلت : َسَحر . فإذا أردتاألسحار من َسحراً  انصرف ، تقول : أَتيُت زيداً  األْسحارِ  من َسَحرٌ  يَراُد به

  يا هذا ، قلت : والقياُس ما قال سيبويه. بِسَحرَ  هوأَتَْيتُ 

رُ  : ما السَُّحورُ و  من السََّحر به وقت يُتَسحَّ
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َا ي ؤَكل ذلك الوقه ، وق 
َُ أي َأَكَله . تسحَّر َطعاُ أو َلنَب  أو َسِويق ، و ِضَع ا ا  مل  الرجل  ذلك ال عا

ونَهْضنا للسير في ذلك الوقت ، ومنه قول  السََّحرِ  أي ِسرنا في وقت استََحرناو،  السََّحر ويقال : أْسَحْرنا أي دَخلنَا في وقت

 ُزَهير :

 اسَتَحْرَن بس ْحَرأب و   َبَكْرَن ب ك ورا  
ع األْسحار وقال ابُن ُشمْيل في باب األرنب : يقال لألرنب ُمقَطَّعَةُ  عة القلوب ألنها تُقَّطِ دَّة َعْدِوها ، الكالِب بش أَْسحارَ  وُمقَّطِ

عُ   َمْن يطلبُها. أسحارَ  وتُقَّطِ

ةُ  وقال الليث :   بقلة يَْسَمُن عليها الماُل. اإلْسحارَّ

ةُ  وقال النَّْضر : ة تَْنبُُت على ساق لها َوَرٌق ِصغَاٌر ، لها حْبة سوداء كالشَّْهنِيَزة. اإلْسحارَّ  : بَْقلَةٌ حارَّ

اء فيما رَوى عنه َسلَمة هو َخفيٌف : السَّْحر أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة :  ما لَِصق بالحلقوم وبالمريء من أعلى البطن ، وقال الفرَّ

 .السََّحرو السُّْحرو السَّْحر

 معناه عدا َطْوَره وجاوز قدَره. َسْحُره وقال الليُث : إذا نََزت بالرجل البِْطنَةُ يقال : اْنتَفَخَ 

ئَةُ حتى رفع القلَب إلى الُحْلقوم ،  السْحرُ  للجبان الذي َماَلَء الَخوُف جوفَه فانتفَخَ  َسْحُره قُلُت : هذا خطأ إنما يقال : انتفَخَ  وهو الّرِ

َوأَْنِذْرُهْم يَ ْوَم )وكذلك قوله :  [10األحَزاب : ] (َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلَناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبلِل الظُُّنوَّنَ ) ومنه قول هللا جّل وعّز :
َمثٌَل لشّدة الَخْوف وتمّكن الفزع وأنه ال  السَّْحرِ  كل هذا يدل على أّن انتِفَاخ [.18َغافر : ] (َفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلَناِجرِ اآْلزِ 

 يكون من البِْطنَة.

ين أكثر ما تُْستعَمل ف السُّْحَرةُ و السََّحرُ و بح ، والصاَد في  َسَحر ي: بَيَاض يْعلو السَّواد ، يقال بالسين والصاد إال أن الّسِ الصُّ

 األلوان ، يقال : ِحماٌر أَْصحُر وأَتَاٌن َصحَراء.

ّمِة يصُف فاََلة :  وقول ذي الرُّ

ى  حريريريريريريرياِر ا ريري بريريوِ   ذا اكريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريَ ض  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريَمريريِّ  مريري 

  
ر  فريريريريريريريريريريِ ال  اَنَُِّ  املريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريرين ا ل جريريريريريريريريريري 

  
َض أطراف  بأَسحار كل شيٍء : طَرفُه ، ُشبِّه َسَحرُ والفَاَلة : أَطرافُها ،  أَسحارُ  قيل : الليالي ، وهي أْطراف مآخيِرها ، أراد ُمغَّمِ

 ُخبُوتِه ، فأدخل األلف والالم فقاما مقام اإلضافة.

 أعاله. الوادي : َسْحرُ و، قال :  َسْحر واحُدها األسحارُ  وقال شمر : قال ابن األعرابي :

لُّ فهو بَِحيٌر وبَِحٌر. َسْحَره َسِحيرٌ  ابن األعرابي : يقال للذي يَْشتَكيوأخبرني الُمنذري عن ثعلب عن   فإذا أصابه منه الّسِ

 وأنشد :

ٌت و  حريريريريريريريريريِ يت مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ رْ و غريريريريريريريريريِ  حبريريريريريريريريريَِ

  
رْ و   جريريريريريريريريِ َويريريريريريريريريهريريريريريريريريا هريريريريريريريريَ ْذِب َدلريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريائريريريريريريريريٌم مريريريريريريريرين جريريريريريريريريَ

  
 إذا بَكَّر. َسَحرو: َخَدع ،  َسَحروإذا تباعد ،  سَحروقال : 

از قال :وروى الطُّوِسيُّ عن ال  ، وهو ِرئتُه ، والبَِحر : َسْحُره الذي انقَطع السَِّحير َخزَّ
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ي م  ريَ ال  م ت اِرَب اَ ْ و كأّن به ِهجارا  ال يريْلةريريريريَ   ممَّا به  لَّ جسريريريريم ه وذه  َّم ه ، وَهِجٌر وَهجٌت َ ةريريريريِ الذي سريريريري 
رَّأِب والَبالِء.   من الةِّ

 : الدَّهُر ، والُمْسنَُد : الدَّهُر. الَحْرسُ   دون الُحْقِب. أبو ُعبَيد :: َوقٌت من الدهرِ  الَحْرسُ  الليُث :: حرس 

اسُ  هم الَحَرسُ  وقال الليث :  حاِرسٌ  ويقال كأنه يَْحتَِرُز. قلُت : يَْحتَِرسُ  ، والفعل الالزم َحَرس يَْحُرس ، والفعل األْحَراسُ و الُحرَّ

 وَخَدٌم ، وعاسُّ وَعَسٌس.خاِدٌم  للجميع ، كما يقال : َحَرسٌ و

وهو الدَّْهُر ،  الَحْرسُ  هو القَِديُم العَاِديُّ الذي أَتَى عليه األْحَرسُ  هو األَصمُّ البنيان. قلت : البناءُ  األْحَرسُ  وقال الليُث : البِناءُ 

 ومنه قْوُل ُرْؤبَة :

 أَيريَرُ  َأمْسَرَس فْوَق َعْلِز و   
 فوق القَاَرة يُْستََدلُّ به على الطريق ، والعَْنُز قَاَرةٌ سوداء ، ويروى :واألْيَرم : شبه َعلٍَم يُْبنَى 

  َرُ  َأْعَيَس فوق َعْلِز و   
 ناقَةً ِلَرُجٍل فاْنتََحُروها. اْحتََرسوا وفي الحديث أَنَّ ِغْلمةً لحاِطب بِن أبي بَْلتَعَةَ :

 فيها. الَجبَِل قال : ال قَْطعَ  َحِريَسةِ  في حديث آخر : جاء فيو

 : أن يُْؤَخَذ الشيُء من الَمْرَعى. االحتَِراسُ  قال َشِمر :

َق َغنََم  الَحِريساتِ  . وفاَُلٌن يأُْكلُ َحِريَسةٌ  ، ويقال للشَّاةِ التي تُْسَرقُ  ُمْحتَِرسٌ  وقال ابن األعَرابي : يقال للذي يَْسِرُق الغنم إذا تََسرَّ

 .الَحرائِسُ  الناس فأكلها ، وهي

جل الذي يُْؤتََمُن على حفظ شيٍء ال يُْؤَمُن أن يخون فيه.وقال   غيره : يقال للرَّ

 .حاِرسٌ  من ِمثِْله وهو ُمْحتَِرسٌ 

 قَساً وفيه َهْضبة يقال لها البيضاء ، وقال : َحْرسُ  : َجبالن يقال ألحدهما : الَحْرسانو

ة   تريريريريرييريريريريريبريريريريريريريَ ا بريريريريريكريريريريريَ هريريريريريريريَ هريريريريريِ وا عريريريريرين َوجريريريريريْ َربريريريريري  م  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريري 

  
رَا  ْرس  يف طريريريريَ ل كريريريريبريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء مسريريريريَ  ئريريريريِ ريريريريهريريريريريريريا الريريريريرَّجريريريريريريريْ

  
 البيضاء : َهْضبةٌ في الجبَل.

 : الماُل يَُساُم في الَمْرَعى من األْنعَاِم. السَّْرح قال الليث :: سرح 

ً  القوُم إبِلَهم َسَرح يقال : ً  اإلبلُ  سَرَحتِ و،  َسْرحا ى السَّْرح : َمْرَعى المسَرحُ و،  َسْرحا ً  ، وال يَُسمَّ إال بعد ما يُْغَدى به  َسْرحا

 .السُُّروحُ  ويَُراح ، والجميع

اعي الذي السَّارحوقال :   نحو الحاضر والسامر وُهما َجِميٌع. السَّْرح اسماً للقوم لهم السَّارح ، ويكون يَْسَرُحها يكون اسما للرَّ

 [.6النّحل : ] (ِحنَي ُتِرُُيوَن َوِحنَي َتْسَرُحونَ ) : عزوجلوقال أبو الَهْيثَم في قول هللا 

 الماُل نفسه إذا َرَعى بالغََداة إلى الضَُّحى. َسَرحوالماشيةَ أي أْخَرْجتُها بالغداة إلى الَمْرَعى ،  َسَرْحتُ  يقال :

ً  أنا َسَرْحتُ  ويقال :   أي َغَدْوُت ، وأنشد لجرير : أَسَرُح ُسُروحا

ةٌ و  يريريريريريريريريريريَّ ِك  ريريريريريريريريريريَِ تريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَّ َ ْوِ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا غريريريريريريريريريريَ

  
ِل   اِ  اَّ جريريريريَّ امِسجريريريريَ ر وَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه سريريريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريبري ريريريريَ

  
اعي. السَّْرحُ وقال   : الماُل الرَّ

 .َسْرحة : شجٌر له َحْمٌل ، وهي األاََلَءةُ ، الواِحَدةُ  السَّْرحُ  وقال الليث :
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 من األالَءة في شيء. السَّْرح قلت : هذا غلط. ليس

 روف ، وأنشد : قول َعْنتََرة :: ضْرٌب من الشَجِر مع السَّْرَحةُ  قال أبو ُعبَيد :

ة   ْرمسريريريريريريريريريريَ ه  يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريَ ل  كريريريريريريريريريريأنَّ ثريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
ْوأَُِ   تريريريريريريريَ َس بريريريريريريِ يريريريريريريْ ِه لريريريريريريَ بريريريريريريريْ اَل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريَ َذى نريريريريريريِ  حيريريريريريريري ْ

  
 من ِكبَاِر الشََّجر ، أال ترى أنه َشبَّه به الرجَل ِلطوله ، واآلالء ال ساَق له ، وال ُطول. السَّْرَحةَ  يصفه بطول القامِة فقَْد بَيََّن لَك أَنَ 

 : ُكلُّ َشَجٍر ال شوَك فيها. السَّْرح وأَْخبَرني المنذري عن أبي الَهْيثَم أنه قال :

ً لم تُْجَرْد ولم تُْعبَلْ  َسْرَحةً  إنَّ بمكان كذا وكذا»وفي حديث ابن عمر أنه قال :   ، وهذا يدل على أَنَ  « ، ُسرَّ تَْحتََها َسْبعُون نَبِيّا

 من ِعظاِم الشََّجر. السَّْرَحة

 النَّابتَة على الماء ، ومنه قوله : بالسَّْرحةِ  والعرب تَْكنى عن المرأة

َوارِد ه  ّ ْ  مريريريريَ ْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َة املريريريريريريرياء قريريريريريريريَ ْرمسريريريريريريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْت  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ود  ا  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌق غريريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريريَ

  

راك بريريريريريريريريريريريه  َُ مسريريريريريريريريريريريىت ال مسريريريريريريريريريريريَ م  مسريريريريريريريريريريريا ائريريريريريريريريريريريِ  َّريريريريريريريريريريريَِ

  
ْرد ودِ     ريريريريريريريريريريريري َ   عريريريريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِق الريريريريريريريريريريريريِوْرِد مريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، النَّابتَة على الماء ، عن المرأة ألنها حينئذ أحسن ما تكون. بالسَّْرَحةِ  كنى

 : ِكبَاُر الذَّْكَواِن ، والذَّْكَواُن : َشَجٌر َحَسٌن العََساِليج. السَّْرحُ  ثعلب عن ابن األْعرابي :

 : اْنِفَجاُر البَْوِل بعَد احتباسه. السَّْرحُ  ال الليث :وق

 الثِّياِب إذا كان قَليلَها َخفيفاً فيها وقال رؤبة. ُمْنَسِرح َرُجلٌ وَ 

   م ْلسرٌِ   الَّ َذعاليَ  اِ َرْق 
 الذَّعاليُب : ما تَقَطَّع من الثياب.

قَة أو دٍم سائل  ً قال : وكل قطعة من خرقة ُمتََمّزِ  ، وقال لبيد : َسرائح وجمعها سريحة مستطيل يابٍِس فهي وما أشبهها

   بَِلبَِّته َسراِئح  كالَعصيِم 
ْسغِ. السَِّريحوقال :   : السَّْيُر الذي يَُشدُّ به الَخَدَمةُ فوق الرُّ

فهي ُسيُوُر نِعال  السَّرائح اله الليث. وأماالخارج من ثِيابِه ، قلت وهذا هو الصَّواب ال ما ق : الُمْنَسِرحُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي :

 .سريحة اإلبل ، كّل َسْيٍر منها

 الطريقَةُ من الدَِّم إذا كانت مستطيلة. : السَّريحةُ وتُشدُّ إلى الخَدم.  السرائِحُ وواْلِخَداُم : ُسيوٌر تَُشدُّ في األْرساغِ ، 

ً  السَّيلُ  َسَرحَ  أبو سعيد : ً و يَْسَرُح ُسُروحا  وأنشد : سارح إذا َجَرى َجْرياً سهالً ، فهو َسْيلٌ  َسْرحا

ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِْ  و  ْوَذيب  مريريريريريريريريريريريريريري   ر بَّ كريريريريريريريريريريريريريريلِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْح   ْرد  مريريريريريريريريا ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْتَ جريريريريريريريريَ بريريريريريريريرياِس غريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ

  
 والَجْرُد : الَخلَُق من الثياب. ما نُِصح أي ما ِخيط.

ا حولَها ، وهي ُمْشِرفةٌ على ما الطريقة الظَّاِهرةُ المْستِويةُ  من األرض : السَّريحةُ  وقال النّضُر :  ، وهي أكثُر نَْبتاً وشجراً ِممَّ

 .السَّرائحُ  حْولها ، والجميع

 : ماء لبني َعْجالن ذكره ابن ُمْقبِل فقال : ُسُرحٌ و
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   قاَلْه س َلْيَمى بَِبْ ِن ال اع من س ر     
: َسِريٌع ، وقال ابن ُمْقبِل يصُف  ِسرياحٌ  وهو ِضدُّ البِطيء ، وفََرسٌ  لَسريح ، وإنَّ خْيرك َسِريح والعرب تقول : إنَّ َخْيَرك لَفي

 الخْيل :

ر     وَج سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن كريريريريريريريريريلِّ َأهريريريريريريريريريْ َربريريريريريريريريرية  و مريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
رِ   مريريريريريريريَ اِك الريريريريريريريِوْرِد يف الريريريريريريريغريريريريريريري  كريريريريريريريَ ا   يريريريريريريريوَُ لريريريريريريريِ  تريريريريريريريري  ريريريريريريريَ

  
 ولََطافَِة األْفواه كما قال :قال : وإنما خص الغَُمَر وَسْقيها فيه ألنه وصفها بالعتِْق وُسبوَطة الُخدود 

ِ  الصريريريريريريريريريريريريريريغت و ن تري  ريريريريريريريَ ْ و   َتةريريريريريريريريريريريريريريرب  يف الَ عريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ِ   رِهريريريريريريريريا يريريريريريريريريومريريريريريريريريا     املريريريريريريريرياِء تريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْجَت عنه قلت : ً  عنه َسّرحتُ  قال الليث : وإذا ضاَق شيٌء فَفَرَّ  ، وقال العَّجاُج : تَْسِريحا

وَّ و  ْه عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريه  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريََ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوِف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   بريريريريريريريارَواجريريريريريريريِ   اجلريريريريَْ لريريريريَّ يريريريريريريريَل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  هريريريريِ

  
 .الِمسرحوالشْعِر : تَرِجيلُه وتَْخليُص بعضه من بعض بالُمْشط ، والُمْشط يقال له : الِمْرَجُل  تَسريحُ و

ا ْعي وجمعه تَْسَرحُ  بفتح الميم فهو الَمْرَعى الذي الَمسرحُ  وأمَّ  ومنه قوله : المسارح فيه الّدَواّب للرَّ

َبا     ذا َعاَد  ََسارِ   كالسِّ
 امل

ً  َدِم الِعْرق المفصود : إْرسالُه بعد ما يسيل منه حين يُْفصُد مّرةً ثانية وَسّمى هللا جّل وعّز الّطالقَ  تَسريحُ و فقال :  َسراحا

كما َسّماهُ َطالقاً من َطلّق المرأةَ ، وَسّماه الِفَراَق ، فهذه ثاََلثَةُ أْلفَاظ تَجَمُع َصِريَح  [49األحَزاب : ] (َوَسر ُِحوُهَن َسراحاً مجَِيَّلً )

والبَتّة والَحَرام  الّطالق الذي ال يَُديَُّن فيها الُمَطلِّق بها ، إذا أنكر أن يكون َعنَى بها َطاَلقاً. وأّما الِكناياُت عنها بغيرها مثل البائنة

 ا فإنه يُصدَّق فيها مع اليمين أنه لم يُِرد بها َطالقاً.وما أْشبََهه

 ، وهي المْنسِرحةُ في سيِرها السريعة ، وأنشد قوَل األعشى : ُسُرحٌ  وقال الليث : ناقَةٌ 

ْرُِّهريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريَ ر    كريريريريريريريريريريريأن بريريريريريريريريريريريِ اَللريريريريريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جبريريريريريريريريريريري 

  
اَلهلريريريريريريريريريريا  يُّ ظريريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريريِ

َ
عريريريريريريريريريريل املريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريَ رّا   ذا انريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريِ

  
 للذهاب والمجيء ، وأراد بالمالط العَُضد. الُمْنَسِرح لَجْنِب هوا ُسُرحُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي : ِمالطٌ 

 وقال ابن ُشَميل : ابنا ِماَلَطى البعيِر هما العَُضدان ، قال : والِماَلطان : ما عن يمين الِكْرِكَرة وَشمالها.

ْرحان الليث : ئُْب ويُْجَمع على الّسِ َراح : الذِّ ْرحانِ و، قال :  الّسِ  .َسَرح يَسَرح نفِْعالن م الّسِ

ْرحان َسَراحينَ  قلت : ويجمع َراحُ  بغير نون ، كما يقال : ثعَاِلُب وثَعَاِلي ، وأما َسَراِحيو الّسِ ْرحان في جمع الّسِ فغير محفوظ  الّسِ

 يُْجرى من أسماء الذئب ، ومنه قوله : ِسْرحانٌ وعندي. 

 تريْ رِي   تري فَّل و غاَرأب  ِسْرمسان  و   
ْرَحانُ  وقال األصمعي : ئُْب. الّسِ  والسيِّد في لغة ُهَذْيل : األَسُد. وفي لغة غيرهم الذِّ

 قال أبو الُمثَلَّم يَْرثِي َرُجالً :

ة   ِويريريريريريريريريريريريَ ال  أَلريريريريريريريريريريريْ ة  محريريريريريريريريريريريََّ ِ يريريريريريريريريريريريَ اب  أَنريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريان   ان  فريريريريريريريريريريِ ْرمسريريريريريريريريريريَ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا   َأْوِديريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد أبو الهيثم ِلُطفَْيل :
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اِل و  ل  كريريريريريريريأمريريريريريري ريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ة   ريريريريريريَ ونريريريريريريريَ راِ  َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ْذهريريريريريريريَ     راب  ومريريريريريريري  ى الريريريريريريريغريريريريريريري  ائريريريريريريريَر مريريريريريريريا أَبريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ  َذ ريريريريريريريَ

  
 .ِسَراحو َسَراِحينو ِسْرحان قال : ويقال :

ْرَحانُ  الليث : بغير نون كما يقال : ثَعَاِلب وثَعَالي  َسَراِحيو َسراِحين قال األزهري : ويجمع .السََّراح : الذئب. ويجمع على الّسِ

راحُ  فأما ْرحان في جمع الّسِ فهو مسموع من العرب وليس بقياس. وقد جاء في شعر الكاِهلّي : وقِيَس َعلَى ِضْبعَان وِضبَاع.  الّسِ

 وال أعرف لهما نظيرا.

 : ضرٌب من الشعر على مستفعلن مفعوالت مستفعلن ست مّرات. الُمْنَسِرح وقال الليث :

 .«وال تُعَدُّ فاِردتكم ساِرَحتُكم ال تُْعَدل»ألَُكْيدر ُدوَمِة الَجْندِل :  وسلمعليههللاصلىوفي كتاب كتبه رسول هللا 

 بالغداة إلى مراعيها. تسرح هي الماشية التي الساِرَحةُ وقال أبو ُعبَيد : أراد أنَّ ماِشيَتَهم ال تُْصرُف عن َمْرعًى تُِريُده ، 

من األرض : الطريقة الظاهرة المستوية باألرض الّضيِّقَة ، وهي أكثر شجراً ِمّما حولها ،  السَِّريحةُ  ُشَميل : َشِمر عن ابن

 .َسَرائِح فَتَراها مستطيلة َشِجيَرةً ، وما حولها قليُل الشجر ، وربما كانت َعقَبة وَجْمعُها

 عن اإليادي.« المؤلف»هللا ، قلت : وهذا َحْرٌف َغِريب سمعته بالحاء في أي وفّقَه  َسرَحهوهللا  َسّرَحهُ  أبو ُعبَيد عن الِكَسائي :

 : الدَّابَّة الواحدة. قال : وهي أيضاً الجماعة. السارحةو: اإلبل والغنم ، قال :  السارحة وقال شمر : قال خالد بن َجْنبَة :

ح ويقال : ً  صدري ما في َسَرْحتوفالن من هذا المكان أي َذَهَب وخرج ،  تََسرَّ ى َسْرحا ً  أي أْخَرْجته. وُسمَّ  ألنه السَّْرُح َسْرحا

 فيخرُج. وأنشد : يُسَرح

 سَرمْسَلا كلَّ َض ّ  م ْكَتِمْن و   
 أي ال تُصرف عن مرعّى تُِريده. يقال : َعَدْلتُه أي َصَرْفته فعدل أي انصرف. سارحتكم وقال في قوله : ال تُْعَدلُ 

َسحُ  قال الليث :: رسح  ً  . وقدَرْسحاءُ  : أال تكون للمرأة َعِجيزةٌ. فهي الرَّ مع َرِسَحْت رَسحا ء والِمزالُج. ويقال للّسِ الَّ . وهي الزَّ

 .أَْرَسح األَزلِ 

ْسحاءُ و  .ُرْسحٌ  : القَبَيحة من النَِّساء. والجمعُ  الرَّ

 ح س ل
 مستعمالت. َحَسَل ، حلس ، سلح ، سحل ، لحس :

ّبِ ، ويُْكنى الضَّبُّ أَبَا ْسلُ الحِ  قال الليث :: حسل   .ِحْسل : َولَُد الضَّ

ّب :  إنه قاضي الدََّواّبِ والطَّْيِر. وقال أبو الدُّقَْيش : تقول العرب للضَّ

اٍد عن مروان بن معاوية عن  قال األزهري : ومما يحقق قولُه ما الحسن َحدَّثَنَاه الُمْنِذِرّي عن عثمان بن سعيد عن نُعَيم بن َحمَّ

بن عمرو عن عامر الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول : يا أيها الناس ، إني ما وجدت لي ولكم َمثاَلً إال 

ّب في ُجْحِره ، بُع والثعلب ، أتيا الضَّ  الضَّ
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ت ما ، قاال : مِسْسل ف اال : أ   ، يف مس يث فيه طول. يري ْؤتى اَََّكم  ِجْ لاك حَنِْتكم. قال : يف بيته  ، قال : أ ِجبريْ
 .ُحُسوالً  ويُْجَمعُ  ، قلت : الِحْسل ِحَسلة وقال الليث : َجْمعُ 

ّبِ حين يخرج من بَْيضه  ، فإذا كبِر فهو َغْيَداٌق. ِحْسل وروى أبو ُعبَْيد عن أبي زيد واألحمر أَنَّهما قاال : يقال لفَْرخِ الضَّ

 وَخَسْلتُه. َحَسْلتُه لَمْخسوُل بالحاء والخاء : المرذُول ، وقدوا الَمْحُسول وقال أبو ُعبَيدة :

ْذُل من كل شيء. الُحسالة أبو ُعبَيد عن الفراء :  : الرَّ

 وقال بعض العَْبِسيِّيَن :

رَاتريريريريكريريريريم  ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ تريريريريريَ لريريريريريريريه مريريريريلريريريريكريريريريم و قريريريريريَ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل الريريريريريريريريَوَ ر    يريريريريريريريريال  مريريريريريريريري ريريريريريريريريَل مريريريريريريريريا مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َذال. : الَحِسيلوأبقَيُت منكم بَِقيَّةً ُرَذاالً ، قال :  : َحَسْلتُ  قال شِمر : قال ابن األعرابي :  الرُّ

ة   .ُحسالَتُهاووقال اللِّْحياني : ُسحالة الِفضَّ

ّكيت : قال الطَّائي : : َحَشُف النخل الذي لم يكن َحاَل بُْسُره فيُيَبِّسونه حتى يَْيبَس ، فإذا ُضِرَب اْنفَتَّ عن  الَحِسيلة وقال ابن الّسِ

 ، وربما ُوِدَن بالماء. الَحسيلةِ  بُلُّوا لنا من تلك نواه فَيَِدنُونَه باللبن ويْمُرُدون له تمراً حتى يَُحلِّيه فيأكلونه لَِقيماً. يقال :

 .َحِسيلة ، واألنثى الَحِسيل : َولَُد البَقََرة يقال له :أبو ُعبَيد عن األصمعي قال 

 : والَخائَِرةُ والعجوز واليَفنَةُ ، وأنشد غيره : لَحسيلة أبو العبّاس عن ابن األعرابي : يقال للبقرة

يريريريريريريريريريريريريريريريش  ورِيُّ هلريريريريريريريريريريريريريريريا يَّ اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّ  و   ل بريريريريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َواِر َِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري 

  
 َمْزِريةً على الذي يفعلُه.يقولها المستَأْثَُر عليه 

إذا هلكت أمه أو  الحسيلُ و، قال :  ِحْساَلن ، والجميع َحِسيلٌ  قال أبو حاتم : يقال لولد البقرة إذا قرَم أي أَكَل من نبات األرض

 ، وأنشد : َمْحسول َذأََرتْه أي نفرت منه فأُوِجر لبناً أو دقيقاً فهو

رنَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريرية   خريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرْ  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريِ   هريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْه كريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريري 

  

ّرِقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَوى تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريْه       كريريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريريا َذنريريريريريريريريريريريريريَ   اََّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يه معها وقال  َحِسيلةٌ و َحِسيلٌ  إذا ضبَطتها َسْوقاً ، وقيل لولد البقرة حْسلتُها َحْسالً  : السَّْوُق الشديد. يقال : الَحْسلو ه تَُزّجِ ، ألنَّ أمَّ

: 

 مَسْسِلي  و   كيف رأيَه َن ْعيت 
أي لم يَْفتِلُوا َسداه.  َسَحلوهُ  : ثوب ال يُبَرم غزلُه أي ال يُْفتَل َطاقْين َطاقْين ، يقال : السُُّحل ، والجميع السَِّحيلُ  قال الليث :: سحل 

 وقال زهير 

 م رْبَُ و   على كل مَسال  من َسِحيل  
 .َسْحل لم يُْبَرم ، فأما الثَّوُب فإنه ال يسمى َسِحيالً ، ولكن يقال للثوب : الغَْزل الذي الّسِحيلُ  وقال غيره :

 : ثوٌب أبيض من قطن وجمعه الّسْحلُ  روى أبو ُعبَيد عن أبي عمرو أنه قال :



1250 

 

ل اهل َذّ  : .س ح لٌ   َتلخِّ
 وقال امل

ا ْوَنريريريريريريريريَ اَل لريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريض جريريريريريريريريَ حريريريريريريريري   كريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َوِل   ل اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ اء اَّريريريريريريريريريريريريَ ل  َنريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
 .السُُّحل َسْحلٌ  قال : وواحد

 بضم السين. وقال طرفة : السُُّحوليَّة : قَْريَةٌ من قَُرى اليمن يحمل منها ثياب قطن بيض تدعى ُسُحولٌ و

هريريريريريريريرياو  ومريريريريريريريريَ ح   ٌ  كريريريريريريريريأنَّ ر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريْ   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َ أٌب   ه َريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريْ ان  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ول  و  ريريريريريريريريريريريََ حريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .ُسحولو: قريتان ، أراد َوْشتْه أهل ريدة  ُسُحولوريدة 

لَةُ  عمرو عن أبيه قال :  : ُكبَّةُ الغَْزل. الُمَسحَّ

َطة.  وهي الوشيعة والُمْسمَّ

 : أََشدُّ نَِهيِقه. َسِحيلُهو: الحمار الَوْحِشي  الِمْسَحلُ  وقال الليث :

: َحْلقَتاِن. إحداهما ُمْدَخلَةٌ في األُْخَرى على  الِمْسَحاَلنو طيب ، قال : من الرجال : الخ الِمْسَحلُ و: من أسماء اللَِّسان ،  الِمْسَحلُ و

 طرف َشِكيم اللِّجام. وأنشد قوَل ُرؤبة :

   لو ال َ ِكيم املِْسَحَلنْي اْنَ قّا 
 ، ومنه قوُل األَعَشى : الَمَساِحلُ  والجميع

اعريريريريريريريِ    بريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري دَ  عريريريريرين األعريريريريريريري اء يريريريريريُو عريريريريري 

  
ل    امسريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ذاِكي أَفريَرَعْتهريريريريريريريا امل

َ
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وَد املريريريريريريري

  
ة.  ُسَحالَةُ  الِمْبَرد ، ومنه : الِمْسَحلُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  : المطُر الَجْوُد. الِمْسَحلُ وفاُس اللِّجام ،  : الِمْسَحلُ والِفضَّ

ُد الذي يُقيُم الحدوَد بين يَدي السُّْلطان.  : ْسَحلالمِ و: الغاية في السَّخاء.  الِمْسَحلو :  الِمْسَحلُ و: الساقي النشيط.  الِمْسَحلوالَجالَّ

 : الماهر بالقرآن. الِمْسَحلوفُم الَمَزاَدة.  الِمْسَحلُ والُمْنُخل ، 

: الخيط الذي يُْفتَل  الِمْسَحلُ و: الشجاع الذي يعمل وحده.  الِمْسَحلو: الثوُب النقي من القطن.  الِمْسَحلُ و: الخطيب  الِمْسَحلُ و

إذا عزم على  ِمْسَحلَه العزم الصارم. يقال : قد ركب فالن : الِمْسَحلُ و: الِميزاُب الذي ال يطاُق ماُؤه. قال :  الِمسَحلُ ووحده. 

 األمر وَجدَّ فيه.

 وأنشد :

  نَّ ِعْلِ ي لو رَِكْبه  ِمْسَحلي  و   
 وأما قوله :قال : 

   ا ن َلمَّا ابريَيضَّ أْعَلى ِمْسَحِلي  
ْدغان ، وهما من اللَِّجام الَخدَّان. فالِمْسَحاَلن  هاهنا الصُّ

الحديدةُ  الحديدة القائمة في الشَِّكيَمة. والّشِكيَمةُ : اللِّجام : الحديدة التي تَْحَت الَحنَك. قال : والفأُس : ِمْسَحلُ  وقال ابن ُشَمْيل :

 الُمْعتَرضةُ في الفم.

ياح َسَحلَهو، وهو الِمْبَرد. قال :  بالِمْسَحل : نَْحتُك الخَشبةَ  السَّْحلُ  وقال الليث : إذا  َسْحالً  األَرضَ  تَْسَحلُ  بلسانه إذا شتمه ، والّرِ

 َكَشطت عنها أََدَمتها.

ً : ما تَحاّت من الحديد وبُِرَد من الموازين. وقال : وما ت السَُّحالَةُ و ّزِ والذَُّرة إذا ُدّق ِشْبهُ النَُّخالة فهي أيضا  .ُسحالة حاّت من الرُّ

 : الضَّرُب بالسياط يَْكِشُط الِجْلَد. السَّْحلُ وقال : 
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 : شاطىُء البحر. الّساِحلو
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ي من الماء إذا  َساِحلٍ  مْفعُول ، وحقيقته أنه ذُوأي يَْقِشُره إذا َعاَلهُ فهو فاِعٌل معناه  يَْسَحلُه : ألن الماء ساِحال وقال غيره : ُسّمِ

 : َشَجرة من شجر الَمساويك. ومنه قول امرىء القيس : اإلْسِحلُ وارتفع الَمدُّ ثم َجَزر فََجَرف ما مرَّ َعلَْيِه ، 

   أَسارِيع  َظْا أو مساِويك  ْسِحل  
 اسم واٍد ذكره النابغة في شعره فقال : .ُمْسُحاَلنُ و

 ي م سح اَلن فحاِمرَا   فَأْعلَ 
 يوصف بالطول وحسن القوام. ُمْسُحالنيّ  وشابٌ 

 لَْيلَتَها أي تَصبُّ الماَء. تَْسَحلُ  وقال األصمعي : باتت السماء

 الناقة : إسراُعها في سيرها. انِسَحالُ وقال : 

 النَّْقُد. وقال الهذلي : السَّْحلُ ومائةَ درهم إذا نَقََده ،  َسَحلَه ويقال :

زْج  لّسْحل    فأَ 
َ
َتِغي امل  ْصَبح رَْأدا  يريبريْ

إذا  ِمْسَحلَه الَخِطيُب إذا اْسَحْنفََر في كالمه ، وركب انَسَحلوالدََّراهُم إذا اْماَلسَّت ،  اْنَسَحلَتومائَةَ َسْوٍط أي َضَربَه ،  َسَحلَهو

 َمَضى في ُخْطبَته.

 أي قََرأَها كلَّها. فسَحلَها وفي الحديث أَنَّ ابن مسعود اْفتَتََح ُسوَرةً 

َحالُ و ُجلَين ، يقال : هو الُمَساَحلَةُ و الّسِ  أي ياَُلِحيه. يُساِحله : الُماَلَحاةُ بَْيَن الرَّ

ها. الّسَحلَةُ  وقال ابن السكيت :  : األرنَُب الصغيرة التي قد ارتفعت عن الِخْرنِق وفارقت أُمَّ

 ألعشى :: اسم شيطان في قول ا ِمْسَحلٌ  وقالوا :

ال   حريريريريريَ يريريريريريلريريريريريي ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريِ َوا لريريريريريريريه و دعريريريريريو    ريريريريريَ  َدعريريريريريْ

  
م   َذمريريريريريريريريَّ  

ْ عريريريريريريريريا لريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريجريريريريريريريريني املريريريريريريريري َُ جريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريَّ هريريريريريريريري   جريريريريريريريري 

  
ّجاز : الِمْسَحلُ و  : موضع الِعذار في قول َجْنَدل الطَُّهِويُّ الرَّ

   ع لِّْ تري َها وق  نريزَا يف ِمْسَحلي  
 أي في موضع عذاري من ِلْحيَتِي ، يعني الشيب.

 إذا ركب َغيَّه ولم يَْنتَه عنه ، وأصل ذلك الفََرُس الجموح يركب رأسه ويَعَضُّ على لَجاِمه. ِمْسَحلَه فالنويقال : ركب 

 وقال ابُن أَْحمر : ِمْسحل بلسانه ، ومنه قيل للسان َسَحلَهوبالسَّْوِط إذا َضَربَه فقََشَر ِجْلَده ،  َسَحلَه وقال شمر : يقال :

ه و  َحلريريريريري   من َ  يريريريريري    ذا مريريريريريا انسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ِمسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ورا  ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ورا  ومريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِّج  الريريريريريريري ريريريريريريريوِل مريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  مريريريريريريري 

  
: أن يتبَع بعُضه بعضا وهو السَّْرُد قال : وال يجيء  السَّْحلو، قال :  السَّْحلُ والوْقُف  وقال بعض العرب وذكر الشعر فقال :

 الكتاب إال على الوقف.

ْحِليلُ  وقال أبو زيد : ْرعِ التي ليس في اإلبل ِمثْلُها فتلك ناقة: النا الّسِ  وقال الُهَذِليُّ : .ِسْحِليلٌ  قة العظيمة الضُّ

ٌة هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رُّ جمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ر  مسريريريريريريريريريريريريريريَ ي    َأجريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريِ  َّريريريريريريريريريريريريريريَْ

  

الريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريل  كريريريريريريريريريريريريريريريريأَ  حريريريريريريريريريريريريريريريريَ ود  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريرياب  راهريريريريريريريريريريريريريريِ    نَّ ثريريريريريريريريريريريريريريِ وَدهريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريري   َن جريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ِلِسْحالل البطن أي عظيم البطن.: عظام البطون. يقال : إنه  َسَحاِليل قال :
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ياَر في فم األسد ، »وفي الحديث أن هللا تبارك وتعالى قال ألَيَّوَب َعليه الّسالم :  إنه ال ينبغي أن يَُخاِصَمني إال من يَْجعَُل الزَّ

َحالَ و َحالُ  «في فم العَْنقَاء الّسِ ِمئَزٌر وإَزاٌر ، وهي الحديدة التي تكون على : واحد ، كما تقول : ِمْنَطٌق ونَِطاٌق ، و الِمْسحلُ و الّسِ

 َطَرفَي َشِكيِم اللِّجام.

 ، ويروى : ِمْسَحلٌ  أي تَْكِشُط ما عليها من اللحم ، ومنه قيل للِمْبَرد له تَْسَحلُها وفي الحديث أن أُمَّ حكيم أَتَته بَِكتٍِف ، فجعلت

 فجعلت تَْسحاها أي تَْقِشُرَها.

 والّساِحيَةُ : الَمْطَرةُ التي تَْقِشر األرض ، وَسَحْوُت الشيَء أَْسَحاهُ وأَْسُحوه.

 ، قال القُتَْيبِّي : هو من قولهم : ركب َضاَللة ِمْسَحل وفي حديث علي صلوات هللا عليه أن بني أَُميَّة ال يزالون يَْطعُنُون في

 اً ، وقال غيره : أراد أنهم يُْسِرُعون في الضاللة ويُِجّدون فيها.إذا أخذ في أمر فيه كالم ومضى فيه ُمِجدّ  ِمْسَحله

نَان. ِمْسَحلهِ  يقال : َطعَن في الِعنان يَْطعُُن ، وَطعََن في  يَطعُُن ، ويقال : يَْطعَُن باللسان ويَْطعُُن بالّسِ

ً  اإلبِلَ  حتَُسلِّ  ويقال : هذا الَحِشيَشةُ  .السُّاَلح والغاِلب منه السَّْلح الليث :: سلح  : بَْقلَة من أحرار البقول  اإلْسِليحُ و. قلت : تَْسِليحا

 اإلبل. إذا استكثرت منها. تَُسلِّح تَْنبُُت في الشتاء

 ُرْغَوةٌ وَصِريح. اإلْسِليحُ  فقالت : ؟وقال ابن األعرابي : قالت أعرابية : وقيل لها : ما شجرة أبيك

اَلُح : ما يُعَّد للح ىوقال الليث : الّسِ ً  رب من آلة الحديد ، والسيُف وحده يَُسمَّ  ، وأنشد : ِساَلحا

ة   را    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  َرِذيريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريْ اَلاث  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريَ

  
رَّد  فريريريريريريَ  

اَلِ  املريريريريريري ار  كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريَ يريريريريريريَح سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريِ  طريريريريريريَ

  
 يعني السيف وحده.

اَلح قلت : والعرب تؤنث ى الّسِ ُره ، قال ذلك الفّراء وابن السكيت. والعصا تَُسمَّ ً  وتَُذّكِ   . ومنه قوُل ابن أحمر :سالحا

اَلمسريريريريريريريريي و  رِك  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ة  عريريريريريريريريَ ْرنريريريريريريريريَ عريريريريريريريريِ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريارا  وبريريريريريريريريٌة تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ   اَّريريريريريريريريِ ى مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ريريريريريريريري   َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
لُوا بِِه بإَزاِء ثَْغر ، والجميعُ  الَمْسلََحةُ  وقال الليث :  الَواِحُد الُمَوّكُل به. الَمْسلَِحيّ و .المساِلحُ  : قوم في ُعدَّة بِمْوِضعٍ َمْرَصٍد قد ُوّكِ

خطاطيف لهم بين أيديهم ينفضون لهم الطريق ويَتََحسَُّسون خبر العدو ويَْعلَُمون ِعْلَمهم لئال  الُجند : َمْسلَحة وقال ابن شميل :

 يُهَجَم عليهم وال يََدُعون واحداً من العدو يدخل عليهم بالد المسلمين وإن جاء جيش أنذروا المسلمين.

ومثله َصِريفُوُن وَصِريِفيُن ، وأكثر ما يقال :  .َسْيلَِحينُ  ، وهذه َسْيلَُحونُ  ى كذلك ، يقال : هذه: أرض تسم َسْيلَِحينُ  وقال الليث :

 وكذلك هذه قِنَّْسُروَن ، ورأيت قِنَّْسريَن. : َسْيلَحينَ  ، ورأيت سيلحونَ  هذه

 ِسْلَحاٌن  والسُّلََكة : فَْرُخ الَحَجل ، وجمعه السُّلََحة وقال أبو تراب : قال أبو عمرو وأبو سعيد في باب الحاء والكاف :
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 وِسْلَكاٌن.
امَح ذا  ، واآلخر األعزل. السالح والعرب تسمي السَماَك الرَّ

لَحِ  : ماُء السماء في الغُْدَران ، وحيث ما كان يقال : ماء الِعّدِ وماء السَّلَحُ  وقال ابن شميل : قلت : وسمعت العرب تقول  .الّسِ

 .السَّلَحَ  لماء السماء ماء الَكَرع ، ولم أَْسَمع

البيت : للّذي ال يبرح البيت ، قال : وهو عندهم ذّم أي أنه ال يصلح  أَْحاَلس من ِحْلسٌ  شمر عن الِعتِْريفي : يقال : فالن: حلس 

ُحبِّه إيّاها ، وهذا مدح أي أنه ذو ِعّزة وِشدَّة أي أنّه البالد : للذي ال يزايلها من  أَْحاَلس إال للزوم البيت ، قال : ويقال : فالٌن من

بها ، قال :  ِحْلسٌ  بها أي ُمِقيم ، وقال غيره : هو ُمتََحلِّس ال يبرحها ال يبالي ِذئباً وال َسنَةً حتى تُْخِصَب البالد ، فيقال : هو

 قول الشاعر :: الذي ال يَْبَرح وياَُلِزُم قِْرنَه ، وأنشد  الُحاَلِبسُ و الَحِلسُ و

ان   بريريريريريريريريريريَ ْن مريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريَ ه  هلريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريأيريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري 

  
امريريريريريريريريي   حريريريريريريريريَ  

س  املريريريريريريريري لريريريريريريريريِ أ  اَّريريريريريريريريَ اب  َوخيريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريَ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 كأيّن معنى كم.

ْحِل والقَتَِب ، وكذلك الِحْلسُ  وقال الليث : ْبد ،  ِحْلس : ُكلُّ َشيٍء َوِلَي ظهر البعير تحت الرَّ الدَّابّة بمنزلة الِمْرَشَحة تكون تحت اللِّ

البيت ، وهو  أَْحاَلِس  : الواحد من الِحْلسُ والالزم لَظْهِر الفرس.  كالِحْلس الخيل أي يلزم ظهور اْلَخْيلِ  أَْحاَلس ويقال : فالن من

ً  ُكنْ »ما بُِسط تحت ُحّرِ الَمتَاع من ِمْسحٍ ونحوه. وفي الحديث  أو َمنِيَّةٌ  بيتك في الِفتْنَة َحتّى تأتِيَك يٌَد خاِطئَة أَْحاَلِس  من ِحْلسا

 أمره بلزوم بيته وترك القتال في الِفتْنَة. «قاضية

ً  البعيَر فأنا َحلَْستُ  وتقول :  .بِِحْلس إذا َغشَّْيتَه أَْحِلُسه َحْلسا

 السماء إذا دام َمَطُرها ، وهو َغْيُر َوابِل. َحلََستِ  وتقول :

 .الِحْلسَ  بعير إذا جعلَت عليه أَْحلَْستُ  وقال َشِمر :

ت كلها. ُمْحِلَسةٌ  وأرض  إذا اْخَضرَّ

 تََرى له َطَرائق بعُضها تحت بعض من تراُكُمه وَسَواده. ُمْستَْحِلسٌ  وقال الليث : ُعْشبٌ 

 ، فإذا بَلَغ َوالتَفَّ قيل قد اْستَأَْسد. اْستَْحلَس أبو ُعبَْيد عن األصمعي : إذا َغطَّى النباُت األرَض بكثَْرته قيل : قد

 السَّنَاُم إذا ركبته َرَواِدُف الشَّْحم ورَواكبُه. اْستَْحلَسَ  وقال الليث :

، وفيه أربعة فروض ، وله ُغْنُم أربعة أنصباء إن فاز ، وعليه غرم أربعة  الِحْلسُ  اللِّحياني : الرابع من قداح الَمْيَسر يقال له :

 أنصباء إن لم يَفُز.

ُق ا الَحْلسُ  وقال األصمعي :  لنَّقَد مكان الفَِريضة.: أن يأخذ الُمَصّدِ

 : الشجاع الذي يالِزم قِْرنه ، وأنشد : الَحِلسوقال : 

َغاِلث  
 
    ذا اْ ََهرَّ اََِّلس  امل

ً  المغَاِلُث : الملزم لقرنه ال يفارقه ، وقد  .َحِلَس َحلَسا
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 : بين السََّواِد والُحْمَرة ، لون بطنها كلون ظهرها. الَحْلساءُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد : في شيات الِمْعَزى :

: ال  ُمْحلَسٌ  وَسْيرٌ  الدَّبَر الِحْلس على الدَّبَر أي ُملَزٌم هذا األمر إلزام َمْحلُوسٌ  والعرب تقول للرجل يُكَره على َعَمل أو أمر : هو

 يُْفتَُر.

 فالن لكذا وكذا. تََحلّس « :النوادر»وفي 

 الرجُل بالشيء وَحِمس به إذا تََولّع به. َحِلس بالمكان وتََحلََّز به ، إذا أقام به ، وقال أبو سعيد : تََحلّسو،  أي طاف له وحام به

 ولُحُصِره الفَُحوُل. الِحْلسُ  وقال ابن األعرابي : يقال ِلبَِساِط البيت :

ً  فاُلناً ، إذا أَْعَطْيتَه أَْحلَْستُ  هو العهُد الَوثيق ، تقول :ـ  بفتح الحاء وكسرها الَحْلسُ و أي َعْهداً يأَمن به قوَمك ، وذلك مثل  ِحْلسا

 َسْهم يأمن به الرجل ما دام في يده.

 فالٌن الخْوَف ، إذا لم يفارقه الخوُف ولم يأمن. اْستَْحلَسو

اج فعاتبه في خروجه مع ابن األشعث فاعتذر إليه  اْلخْوَف  اْستَْحلَْسنَا وقال : إنا قدوروي عن الشَّعبي أنه دخل على الحجَّ

 واْكتََحْلنا السهَر وأصابَتْنَا ِخْزيَةٌ لم نكن فيها بََرَرةً أتقياء ، وال فََجَرةً أقوياء.

 قال : هلل أَبُوَك يا َشْعبّي. ثم َعفَا َعنه.

 : أكل الدوِد الصوَف ، وأكل الجراد الَخِضر والشََّجر. اللَّْحسُ  قال الليث :: لحس 

ُحوسُ و  : الَمْشئُوم وكذلك الحاسوس. الالَّ

َّبُع الحالوةَ كالذُّباب. اللَُّحوسُ و  من الناس : الذي يَت

 أَْحَوُس أَْهيَُس. ِمْلَحسٌ  : الشَُّجاُع. يقال : فالن أَلَدُّ  الِمْلَحسُ وقال : 

ً  الشيءَ  لَِحْستُ  أبو ُعبَيد عن الكسائي :  ال غير. لَِحْستُ  بكسر الحاء من أَلَحُسه لَْحسا

 ُكّل شيء. تَْلَحسُ  ، أي ِسنُون ِشَداد لََواِحسُ  ويقال : أصابتهم

 وقال الُكَمْيُت :

َه َربريريريريريريريرييريريريريريريريريع  الريريريريريريريريلريريريريريريريرياِس وابريريريريريريريرين  َربريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريريهريريريريريريريريم و   أَنريريريريريريريريْ

  
ا  َوامِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريوَن الريريلريريَّ ْه فريرييريريهريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريَ   ذا لريري  ريريِّ

  

 ح س ن
 [.مستعمالت]حسن ، حنس ، سحن ، سنح ، نحس ، نسح : 

ً  الشيءُ  َحُسنَ  ، تقول : َحُسنَ  : نعت لما الَحَسنُ  قال الليث :: حسن  البَقََرة ] (َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً )، وقال هللا جّل وعّز :  ُحْسنا

 (.َحَسنا َوقُولُوا ِللنَّاِس )وقُِرىء  [83 :

ً  أخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه قال : قال بعض أصحابنا : اْختَْرنَا  .َحَسنَا يريد قوالً ألنه  : َحَسنا

ً  قال : واألُْخرى مصدر  .َحُسن يَحُسن ُحْسنا

ً  : شيٌء من الكّل ويجوز هذا في هذا ، واختار أبو حاتم الُحْسنُ و،  الُحْسنِ  شيٌء من الَحَسنَ  قال : ونحن نذهب إلى أن  .ُحْسنا

جاج : من قرأ ً  وقال الزَّ  ، قال : وزعم األْخفَُش أنه يجوز أن ُحْسنٍ  س قَْوالً ذابالتنوين ففيه قوالن أحدهما : قُولُوا للنا ُحْسنا
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 فهَو   أ ال َيوُّ أن يري ْ َرأَ به. مس ْسَ   ، قال : ومن قرأ مَسَسلا   يف مع  مس ْسلا   يكون
 في البََدن. الَحَسنة يعني به المواضع الَمَحاسن والجميع الَمْحَسنُ  وقال الليث :

د ، قلت : الَمَحاسن يقال : فاَُلنَةٌ كثِيَرةُ   ، كما قال الليث. َمْحَسن ، والقياسُ  الَمَحاسن ال تكاد العرب تَُوّحِ

 .ُحسَّانة وجاِريةٌ  اْلَحَسنُ  ، وهو ُحسَّان ، ورجل أَْحَسن رجل ، وال يقال : حسناء قال : ويقال : امرأة

 ، كما قالوا : َحُسَن يَحُسن : ألنه من َحسينٌ  إنما هو َشيءٌ  َحَسنٌ  أصل قولهم : شيءٌ  وأخبَرني الُمْنِذري عن أبي الَهْيثَم أنه قال :

، إال أنه جاء نادراً ، ثم قُِلَب الفعيل فُعَاالً ثمَّ فُعَّاالً ، إذا بوِلَغ في  َحسينٌ  فهو َحُسنَ  َعُظَم فهو عظيٌم ، وَكُرم فهو كِريم ، كذلك

اٌم.، وكذلك َكِريٌم و ُحسَّانو ُحَسانٌ و َحسينٌ  نعته فقالوا :  ُكراٌم وُكرَّ

 في األعمال ِضّد المساِوىء. الَمَحاِسنُ  وقال الليث :

ً  ، أي ال تزال ِمْحسانٌ  يا هذا فإنّك أَْحِسنْ  ويقال :  .ُمْحِسنا

رون في قول هللا جّل وعّز :  الُحسنى الَجنَّةُ وِضدّ هي  فالُحْسنَى[ 26يُونس : ] (ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىن َوِزَّيَدة  ) وقال المفّسِ

  السُّوَءى ، والزيادة : النظر إلى هللا جّل وعّز.

قال :  [.154األنعَام : ] (ُثَّ آتَ ْينا ُموَسى اْلِكتاَب ََتاماً َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ ) :ـ  في قول هللا جّل وعزّ ـ  وقال أبو إسحاق

 أَْحَسنهُ  أي على الذي (ََتاماً َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ )، ويكون  المحسنين المعنى تماماً من هللا على .الُمْحِسن يكون تماماً على

 ُموَسى من طاعة هللا ، واتَّباع أَْمِره.

 ُموَسى. أَْحَسن وقال الفّراء نحوه ، وقال : يجعل الذي في معنى ما ، يريد تماماً على ما

حين سألَه جبريُل ، فقال : هو أن تعبد هللا كأنك تراه  اإلحسانَ  وسلمعليههللاصلى: ضدُّ اإلساءة ، وفسَّر النبي  اإلحسانُ وقلُت : 

ْحسانِ )، وهو تأويل قوله جّل وعّز :  فإن لم تكن تراه فإِنه يراك وقوله جّل وعّز :  [90النّحل : ] (ِإنَّ هللَا َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواْْلِ

ْحسانُ َهْل ) ْحساِن ِإالَّ اْْلِ حمن : ] (َجزاُء اْْلِ  إليه في اآلخرة. يُْحَسن في الدنيا إال أن أحسن أي ما جزاء من [60الرَّ

بِّّي : الَحَسنُ و  : نَقاً في ديار بني تميم معروف ، أصيب عنده بِْسَطاُم بن قيس يوم النَّقَا ، وفيه يقول عبد هللا بن َعنََمةَ الضَّ

ْه أل ُِّ األر.ِ  لريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌل مريريريريريريريريريريريريريريريا َأجريريريريريريريريريريريريريريريَ   َويريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريرييريريريريريريريل    ث  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّ  ََّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريرييريريريريريريريْ

  
 ، اسٌم بُنِي على تَْفعيل ، ومثله تكاليُف األمور. التحسين : جمعُ  التَّحاِسينُ و

 وتَقَاصيُب الشَّعَر : ما َجعُد من ذواِئبه.

  النّقيُّ العالي.، وهو الَكثيبُ  الَحسنِ  الرجُل إذا جلَس على أَْحَسنَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ي الغالمُ   .َحَسنَا قال : وبه ُسّمِ

ي الغالمُ  الُحَسْينُ وقال :  ً  : الجبل العالي ، وبه سّمِ  . وأنشد :ُحَسينا
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لريريريريريريريريريِة مريريريريريريريريرين مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينْي   َويريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريركريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
اانَ   مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَن اجلريريريريريريريريريري   ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء اَّريريريريريريريريريرييِّ يريريريريريريريريريريريَ

  
 هاهنا جبَل. الُحسْينوقال : 

 مثله ، وكذلك ُغنَْيماؤه وُحَمْيداؤه ، أي جهدهُ وغايتُه. ُحسْيناهوأن يفعل كذا ،  ُحسْينَاُؤه « :النوادر»وفي 

يعني الظَّفَر أو الشهادة. وأنَّهما ألنه أراد  [52التّوبَة : ] (ُقْل َهْل تَ َربَُّصوَن بِنا ِإالَّ ِإْحَدى احْلُْسنَ َينْيِ )وقوله جّل وعّز : 

أي باستقامة وسلوك للطريق الذي درج السابقون  [100التّوبَة : ] (َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم ِبِِْحسانٍ ):  الَخصلَتَْين. وقوله تعالى

 عليه.

ْنيا َحَسَنةً )  يعني إبراهيم آتيناه لسان ِصْدق. [122النّحل : ] (َوآتَ ْيناُه يف الدُّ

 الصلوات الخمس تكفّر ما بينها. [114ُهود : ] (ِإَن احلََْسناِت يُْذِهْبَ ):  عزوجلوقوله 

 التأويل. يُحسنون الذين [36 يُوُسف :] (ِإَّنَّ َنراَك ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )وقوله : 

 .إحسانَه ويقال : إنه كان ينصر الضعيَف ويُعيُن المظلوم ، ويعود المرضى ، فذلك

 ما ورد عليهم من َسيِء غيرهم. الَحسنِ  دفعون بالكالمأي ي [22 الّرعد :] (َوَيْدَرُؤَن اِبحلََْسَنِة السَّيِ َئةَ )وقوله : 

قال : هو أن يأخذ من ماله ما َستَر َعْورتَه  [152األنعَام : ] (َوال تَ ْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ )وقوله تعالى : 

 وسدَّ َجْوَعتَه.

َخْلَق كّلِ شيء ، نصب خْلقَه على البََدل.  َحسَّن يقول : .َحسَّن يعني أحسن[ 7السَّجَدة : ]كّل شىء خْلقه  أحسن : عزوجلوقوله 

 فهو فعل. (َخَلَقهُ )ومن قرأ 

 .األحسنَ  تأنيثُ  [180األعَراف : ] (َوّلِِلَِّ اْْلََْساُء احْلُْسىن)وقوله تعالى : 

 .الُحسنَى واألسماءُ  األحسنُ  يقال : االسم

 ألن الجماعة مؤنّثة. [23 طه :] (لُِنرَِيَك ِمْن آَّيتَِنا اْلُكَْبى)لجاز ، ومثلُه قوله :  الُحَسنُ  ولو قيل في غير القرآن

 .الَحسن فقال : أذُكر َمْقتَل بِْسَطام بن قيس على ؟وفي حديث أبي َرجاء العَُطاِرِدّي وقيل له ما تذُكر

 فقال األصمعي : هو جبَُل رمل.

َنا اْْلِ )وقوله تعالى :  ً  أي يفعُل بهما ما [8العَنكبوت : ] (ْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسناً َوَوصَّي ْ َوُقوُلوا ِللنَّاِس )، ومثلُه  يَحُسن حْسنا
 .وسلمعليههللاصلى، والخطاُب لليهوِد ، أي اصُدقوا في صفة محمد  ُحسن أي قَوالً ذا [83البَقََرة : ] (ُحْسناً 

َمر : ] (َأْحَسَن ما أُْنِزَل ِإَلْيُكمْ َواتَِّبُعوا )وقوله تعالى :   (نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديثِ )أي اتّبِعوا القرآن ، ودليله قوله :  [55الزُّ

َمر : ]   [23الزُّ
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َعليهما السَّالم ، فسمع  الُحسْينو الَحسنُ  في ليلة ظلماء ِحْنِدٍس وعنده وسلمعليههللاصلىوفي حديث أبي هريرة : كنا عند النبي 

 فقال : اْلَحقَا بأّمكما. !ُحَسْينَانُ  يا .َحَسنَانُ  تََوْلُول فاطمة َعليها السَّالم وهي تناديهما : يا

 قال أبو منصور : َغلَّبت اسم أحدهما على اآلخر كما قالوا : العَُمراُن. ويحتمل أن يكون كقولهم : الَجلََماُن للَجلَم ، والقَلَمانُ 

 ا روى َسلَمة عن الفّراء بضم النون فيهما جميعاً : كأنهللِمْقالم وهو الِمقراض. هكذ
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 جعل اال ني ا ا  وامس ا  ، فأع ا ا مَسّظ االسم الوامس  من اإلعراب.
نْيا َحَسَنةً )وقوله تعالى :  ً  أي نعمة ، ويقال : [201البَقََرة : ] (رَبَّنا آتِنا يف الدُّ ُهْم َوِإْن )وقوله تعالى :  َحَسنَةً  ُحظوظا ُتِصب ْ

  (َحَسَنة  

َوِإْن ُتِصْبُكْم )أي َغنيَمةٌ وِخْصٌب  [120 آل ِعمَران :] (ِإْن ََتَْسْسُكْم َحَسَنة  َتُسْؤُهمْ ) أي نعمة ، وقوله : [78النِّساء : ]
 أي محل. [120آل ِعمَران : ] (َسيِ َئة  

، ويجوز أن يكون نحَو ما أَمَرنا به من  بَِحَسنِها أي يعملوا [145األعَراف : ] (َوْأُمْر قَ ْوَمَك َيَُْخُذوا أبَِْحَسِنها)وقوله : 

 .أْحسنُ  من الِقصاص ، والعْفوُ  أْحسنُ  االنتصار بعد الظلم ، والصبرُ 

 أي قد [100يُوُسف : ] (َوَقْد َأْحَسَن ِب ِإْذ َأْخَرَجِِن ِمَن السِ ْجنِ )أخبرني المنذري عن أبي الَهْيثَم قال في قصة يوسف : 

 إلّي. ْحسنَ أ

إلْينا وال تُِسيء بنا  أْحِسن بنا أي أْحِسنْ  إليه ، وأسأُْت إليه ، وتقول : أحسْنتُ  بِفاُلٍن ، وأسأُت بفاُلٍن ، أي أحسْنتُ  والعرب تقول :

 ، وقال ُكثَيِّر :

ةٌ  ومريريريريريريريَ لريريريري  ا أو أمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال مريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريري ريريريريي بريريريريِ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِه   لريريريريريريريريريَّ ٌة  ن تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ ا وال مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  
 : ِليُن البََشَرة ونَْعمتها. السَّْحنَةُ  الليث :: سحن 

 التَّنَعُُّم ، والنِّْعَمةُ بكسر النون : إنعام هللا على العبيد. قال أبو منصور : النَّْعَمةُ بفتح النون :

 َسْحناء الرجل : ُحْسُن َشعره ، وِديباَجتُه : لونُه وليُطه ، وإنه لََحسنُ  َسْحنةُ وال : ، ق السَّْحنَاءِ و السََّحنَة وقال َشِمر : إنه لََحسنُ 

 أجَوُد. سْحنَاءُ وُمثَقٌَّل ،  َسَحنَاءُ  الوْجه. قال : ويقال :

 حتى تَِليَن من غير أن تأخذ من الَخَشبَة َشْيئاً. بِمْسَحن أن تَْدلَُك َخَشبَةً  السَّْحنُ  وقال الليث :

 .ِمْسَحنَةٌ  : حجارة يَُدقُّ بها حجارة الِفضَّة واحدتَُها المساِحنُ  غيره :وقال 

 وقال الُهَذِلّي :

   كما َصرَفْه فوَق اجل َذاِذ املَسامِسن   
 واْلُجَذاذُ : ما ُجذَّ من الحجارة ، أي ُكِسر فََصار ُرفَاتاً.

 ، إذا كانت َحسنةَ الحال. ُمْسِحنَةً  ويقال : جاءت فرس فالنٍ 

ْحنَاءُ و  : الهيئةُ والحاُل. الّسِ

اء :  : خالَْطتَُك وفاَوْضتُك. َساَحْنتُكو،  ُمَساَحنةً  الشيءَ  ساَحْنتُه أبو ُعبَيد عن الفرَّ

، من جعله  نَِحَسات وأيَّامٌ  نَِحسٌ  من النجوم وغيِرها ، تقول : هذا يومٌ  النُُّحوس : ِضّد السَّْعِد ، والجميع النَّْحسُ  الليُث :: نحس 

فأرسلنا عليهم ريحاً )، وقرأ أبو عمرو :  نْحٍس  وأَيَّامُ  نَْحٍس  ، يقال : يومُ  النَّْحسَ  َخفَّفَ  النّْحس نعتاً ثَقَّلَهُ ، ومن أضاف اليوَم إلى

ٍم َنَِساتٍ ) َجْمُع الجمع ، وقرئت نَْحَساتٍ  ، ثم نَْحَسة قلت : وهي جمع أيّام (نََحساتٍ  صرصراً في أيام ، وهي  (يف َأَّيَّ

 المشئومات عليهم في الوجهين.

يَح الباردة إذا َدبََرتْ  ي الّرِ ً  والعَرُب تَُسّمِ  .نَْحسا
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 وقال األصمعي في قول ابن أحمر :
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ْه لريريريريريريريلريريريريريريريحريريريريريريريس   ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  عريريريريريريري  الفريريريريريريريَ  كريريريريريريريأنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريا املريريريريريريريريرياَء الريريريريريريريريريزُّاَلال  يريريريريريريريريريفريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريِ 

  
، أي ُوِضعت في ريٍح فبردت ، وَشِفيفُها : بْرُدها ، قال : ومعنى يُِحيُل : يَُصّب ، يقول : فبْرُدها يَُصبُّ الماَء في  ِلنَْحٍس  قال :

 أي الغُبَاْر. النَّْحس : الغُباُر ، يقال : هاج النَّْحسُ واْلَحلق ، ولو ال بَْرُدها لم يُْشَرب الماُء ، 

 وقال الشاعر :

ه  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ انريريريريريريرينَي والريريريريريريريْ ٌس ذو عريريريريريريريَ ريريريريريريريَ اَج حنريريريريريريريَْ   ذا هريريريريريريريَ

  
ح    بريريريريريريرياريريريريريريريريه  َأغريريريريفريريريريريريريال هبريريريريريريريا ا ل  ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
حمن : ] (يُ ْرَسُل َعَلْيُكما ُشواظ  ِمْن َّنٍر َوَُناس  )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :   ، قال : (نِحاسٌ )ووقرىء  [35الرَّ

 : النَُّحاسُ 

 الدخان ، وأنشد :

ْوِء  يي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء كضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ رَاج السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ل هللا فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه حنريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريَ    مل َيريريريريريريريريريريريَْ

  
 وهو قول جميع المفسرين.

 ، بكسر النون : الطَّبيعةُ واألصل : وقال األصمعي نحوه. النِّحاسوبضم النون : الدَُّخان  النُّحاسُ  أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة قال :

فُر واآلنية. النَُّحاسو  : الصُّ

 جميعاً : الطبيعة. وأنشد بيت لبيد : النََّحاسو النِّحاسُ  : شمر عن ابن األعرابي قال

َ ى و  ل  أَبريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريْ َ
 كريريريريريريريريريم فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  ذا مريريريريريريريريريا املريريريريريريريريري

  
ُو   ح  َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اَس الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوُِ مريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريَْ  حنريريريريريريريريريريِ

  
 وقال آخر :

     أيها السائل  َعْن حِنَاسي  
 : مبلغ أصل الشيء. النّحاس قال :

 تَنَدَّْسته وتَحسَّْستَه.أبو ُعبَيد : اْستَْنَحْست ، الَخبَر إذا 

 مكسور : ُدخانه. النِّحاسوالصُّفر نفسه ،  بالضم : النُّحاس : سِجيَّتُه وطبيعتُه. قال : ويقولون نَِحاسهوالرجل  نُحاسُ  ابن بُْزُرج :

 .نُحاس وغيره يقول للدخان

 مكان ال يَُحْلِحله أحٌد. وأنشد :الذي ال يَضيُمه أَحٌد إذا قام في  من الرجال : الَحَونَّس قال شمر :: حنس 

ِس  يُّ فريريريريريريريريريوق أنريريريريريريريريريف  أفريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ رِي الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  َيريريريريريريريريريَْ

  
س   َونريريريريريريريريريريريَّ ِرف  مسريريريريريريريريريريريَ َ ْ مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه وعريريريريريريريريريريريَ

  
 الَوِرُعون. : الُحنُسو: لزوم وسط المعركة َشجاعةً. قال :  الحنَسُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ن به تقول :: ما أتاَك عن يمينِك من طائر أو  السانِحُ  قال الليث :: سنح  ً  لنا سنح ظبي أو غير ذلك يُتَيَمَّ  . وأنشد :ُسنُوحا

   َجَرْ  لك فيها الساحنا   أبْسع   
قال : وكانت في الجاهلية امرأة تقوم بسوق ُعكاظ : فتُنشد األقوال وتضِرُب األمثال. وتُْخِجُل الرجال. فاْنتََدَب لها رجل : فقالت 

 الرجل فقال :المرأة ما قالت ، فأجابها 

ٌح ورامريريريريريريريريريريريريريريح  وَ  اِك جريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نْيِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريٌح   تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ  َ ر   و كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريَّ
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 فََخِجلَْت وهربت.

 لي قَوٌل وقَِريٌض. سنَح لي رأٌي بمعنى َعَرَض لي وكذلك َسنَح ويقال : .َسنِيحٌ و سانح قال : ويقال :
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ك مياِمنَه. السَّانحُ  والبارح. فقال : السَّانح وأنا شاهد عنوقال أبو ُعبَيد : قال أبو ُعبَيدة : سأل يونُُس ُرْؤبة   : ما َوالَّ

ك َميَاِسره.  والبارُح : ما َوالَّ

ك جانِبَه األيسر. وهو إْنِسيُّه فهو وقال شمر : قال أبو عمرو الشيبانّي : وما  .سانح ما جاء عن يمينِك إلى يسارك. وهو إذا َوالَّ

 جاء عن يسارك إلى يَمينك.

ك جانبه األيَمن. وهو َوْحِشيُّه فهو بارح. قال : وَ وَ  ن من البارح. وأنشد ألبي ذؤيب : السانحوالَّ  أْحَسُن حاالً عندهم في التَّيَمُّ

ه فريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريقْ  ه  إلْربريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أرِبريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  لريريريريريرييريريريريريريحريريريريريريريَ ّ  الريريريريريريلريريريريريري ريريريريريريرياِء السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ي َّريريريريريريريِ      أ َرجريريريريريريِّ

  
 وال بارح. سانح يريد : ال أتََطيّر من

ن به  .بالسَّانح . قال : وبعضهم يتشاَءمُ ويقال : أراد أتَيَمَّ

 وقال عمرو بن قَِميئة :

ُ  طْتِ الزَّاجرِين َسِليح ها و     أ َأ
 وقال األعشى :

ٌر مريريريريريريريرين املريريريريريريريريْوِ  بريريريريريريريريعريريريريريريريري مريريريريريريريريا ا ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أجريريريريريريريرياَر ريريريريريريريري 

  
أَُ   يريريريريريح أَب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريِ ْت  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريا طريريريريريَ  جريريريريرير  هلريريريريريَ

  
 وقال رؤبة :

ِح  لريريريريريريريْ َرى مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريِح ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريكريريريريريريريم جريريريريريريريَ

  
رَبِْ  و   ْر بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َ رمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   مل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  

 ِبَ ْتِ ْ ِبيِ  وال ِبَ ِْ  

 : اليُْمُن والبركة. السُّْنحو قال : بُِسْنحِ  وقال شمر : رواه ابن األعرابي

 وأنشد أبو زيد :

ٌح  ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريِ  أقريريريريريريريريريريريريول والريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريت  لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ

  
ودْ   عريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريه   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ري لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريريريريريْ

  
ك به. والبارح يُتََشاءم به. وقد تشاءم ُزَهْير السَّانح وقال أبو مالك :  فقال : بالسَّانِح يُتَبَرَّ

يريريريريريزِي  حريريريريريريريا  فريريريريري ريريريريريلريريريريريريريه  هلريريريريريريريا َأجريريريريريِ لريريريريري  َر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريىت الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريرياء    ة  فريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريولريريريريريريريريريَ و ى َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريَ

  
بَاُء الَميَاِميُن ،  : السُّنُحُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : بَاُء الَمَشائيُم. قال :  السُّنُحوالّظِ : الَخيُط الذي يُْنَظُم فيه الدُّرُّ  السَّنِيحُ و: الّظِ

 .ُسنُح قبل أن ينظم فيه الدُّرُّ ، فإذا نُِظم فهو ِعْقٌد وجمعه

 الطريق وُسُجح الطريق بمعنى واحد. ُسنُح اللِّحياني : َخّلِ عن 

 ل أبو ُدَواٍد يذكر نِساًء :: الدُّرُّ والُحِليُّ ، وقا السَّنِيحُ  وقال بعضهم :

يريريريريريريريريريريريح و  لريريريريريريريريريريريِ نَي  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريَ سْ و يريريريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريريَ

  
ار    بريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريرياِ  مريريريريريريريريريا األ ريريريريريريريريري   أَلريريريريريريريريريَن غريريريريريريريريريِ َّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْستُه بمعنى اْستَْفَصْحتُه. تََسنَّْحتُهوعن كذا  اْستَْسنَْحتُه يقال :« النوادر»وفي   واْستَْنَحْستُه عن كذا وتَنَحَّ

ّكيت : يقال :  عما أََراَد أي َصَرفه َوَردَّهُ. َسانٌِح فََسنَحه له َسنَحَ  وقال ابن الّسِ

 : ما تََحاّت عن التمر من قِْشره وفُتَات أَْقَماعه ونحو ذلك مما يبقى أسفل الوعاء. النَُّساحُ و النَّْسحُ  الليث :: نسح 
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ى به.  الِمْنَساحُ و  : واٍد باليمامة. نَِساحُ و: شيء يُْدفَُع به التراب ويَُذرَّ

 لم أسمعه لغيره ، وأرجو أن يكون محفوظاً. النَّْسح قال األزهري : وما ذكره الليث في
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 ح س ف
 حسف ، حفس ، سحف ، سفح ، فسح ، فحس : مستعمالت.

ً  التمرَ  َحَسْفتُ  وُره َوَرِديئُه ، تقول :وهي قُشُ  التمر : ُحَسافَةُ  : الُحسافَةُ  قال الليث :: حسف   إذا نَفَْيتَه. أَْحِسفُه َحْسفا

 أوباُر اإلبل وتََوسَّفَت إذا تََمعََّطت وتََطايََرت. تََحسَّفَت وقال اللِّحياني وغيره :

  نفسه إذا رجع ولم يَْقض حاَجةَ نفسه ، وأنشد : بَحِسيفَة أبو زيد : َرَجع فالن

وا بريريريريريريريه  لريريريريريري  خريريريريريريَ بريريريريريريْ لريريريريريريوا املريريريريريريعريريريريريريروَف مل يريريريريريريريَ   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريِ

  
ف و   ائريريريريريريريريريِ ه   ََّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ الَّ وا طريريريريريريريريري  عريريريريريريريريري  ْرجريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريريَ

  
 وَحِسيَكةٌ وَسِخيمة بمعنى واحد. َحِسيفةٌ وأبو ُعبَيد : في قلبه عليه َكتِيفَةٌ 

 .الُحَسافَةُ  وقِْشره وِكَسِره :وقال أبو زيد : يقال لبَِقيَّة أقماع التمر 

 الناس : ُرَذالُهم. ُحَسافَةُ وفالن أي أُْرِذَل وأُْسِقَط.  ُحِسفَ  وقال الفراء :

 استقصاء الشيء وتَْنِقيَتُه. : الُحُسوفُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، وَحِفيٌف ، وأنشد : َحِسيفٌ و َحْسفٌ  وقال بعض األعراب : يقال لَجْرس الَحيّات

ف َأ َ  يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريِه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريِ رِّ مريريريريريريريريريَ وين ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريري 

  
ي والريريريريريريريريريريريرب  وص   ف  األفريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريِ ِه مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريِ

  
  وأنشدني ابن األعرابي لُكثَيّر : : الماُء القليل ، قال : الُحسافَةُ  شمر :

ا ه كريريريريريريريأَنريريريريريريريّ يريريريريريريريْ مريريريريريريريَ ر الريريريريريريريكريريريريريريري  بريريريريريريريل  يف حنريريريريريريريَْ   ذا الريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
ن   ْ هريريريريريريريري  ة  مريريريريريريريري  افريريريريريريريريَ ر  يف مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وارع  َدبريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الُحَشافَة بالشين أيضاً.قال شمر : وُهَو 

 والُمْدهن : َصْخَرةٌ يَْستَْنِقُع فيها الماُء.

ٌ وقال الليث : رجل حْفس : حفس   إلى القصر ولؤم الَخليقَة. َحفَْيسأ

 وَحفَْيتَأ بالتاء. ِحيَْفس أبو ُعبَيد عن األصمعي : إذا كان مع القصر ِسَمٌن قيل رجل

 السين ، كما قالوا : اْنَحتَّْت أَْسنَانه واْنَحسَّت.قلُت : أرى التاء ُمبََدلَةً من 

ٌ  وقال ابن السكيت : َرُجلٌ   وَحفَْيتَأٌ بمعنى واحد. َحفَْيسأ

ً  َسَحْفته : َكْشُطك الشَّعَر عن الِجْلد حتى ال يبقى منه شيء تقول : السَّْحفُ  الليث :: سحف   .َسْحفا

 ين طرائق الطَّفَاطف ونحو ذلك مما يَُرى من شحمة َعريَضة ُملَزقة بالِجْلدة.: طرائق الشحم التي ب السَّحائفو السَِّحيفَةُ و

 .َسْحفَة كذلك ، وقد تكون القطعة منه َسُحوفٌ  وَجَملٌ  السحائف : كثيرة َسُحوفٌ  وناقةٌ 

قيقةُ ُصوِف البَْطن. السَُّحوفوقال :   أيضاً من الغَنَم : الرَّ

لُّ  الّسحافُ وقال أبو ُعبَيد :   .َمْسُحوف ، وهو رجل : الّسِ

 ، وأنشد : السَّيَاِحفُ  : النَّصُل العريض وَجْمعُه : السَّْيَحفُ و

هريريريريريريريا عريريَ فريريْ ل  نريريريَ ْر ن أيمريريريريريريري  ف  يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريِّ امسريريِ يريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّمريريريريريريريا  عريريريريريريريَ ْن تريريريريريريريريَ هريريريريريريريا مريريريريريريريَ حريريريريريريريايب وأ ْوِ  مسريريريريريريريَ َّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 َسَحتَه.ثعلب عن ابن األعرابي : َسَحتَه رأَسه وَجلََطه وَسلَتَه إذا َحلَقه وَكذلك 
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الَمْطَرةُ العظيمة القَْطر ، الشَِّديَدةُ « : بالقاف»بالفاء الَمْطَرةُ الحديدة التي تَْجُرف كّل شيء ، والسَّحيقَةُ  السَِّحيفَةُ  األصمعي :

 والسَّحائُق. السَّحائفُ  الَوْقع ، القليلةُ العَْرِض ، وَجْمعُها

الرجل إذا  أَْسَحفَ  ، وقد َسْحفٌ  أي ُشُحوٌم ، واحدها ِسَحافٌ وبِصَحاف فيها ِلَحاٌم أتَْونا  ثعلب عن ابن األعرابي : قال أعرابي :

 وهو الشَّْحم. السَّْحفَ  باع

 .َمْسُحوف : السُّلُّ وهو رجل السَُّحافُ  أبو ُعبَيد عن الفّراء قال :

 األحاليل أي واِسعَتُها قال : فقال الخليل : هذا غريب. ألُْسُحوفُ  ابن ُشَميل : قال أبو أسلم : وَمرَّ بناقٍَة فقال : هي وهللا

 .ُسفوحٌ  الَجبَل وهو ُعْرُضه الُمْضَطِجع وجمعه َسْفحُ  : السَّْفحُ  قال اللّيث :: سفح 

 : أصل الجبل وأْسفَله. السَّْفح أبو ُعبَيد عن األصمعي :

ً  الدَّمعَ  َسفَحَ  وقال الليث :  .َسفََحانا

 وأنشد :

ْمِع ِمْن كِل َمْسَفِح      ِسَوى سَفَحاِن ال َّ
ماء : َسفّاَك. َسفَّاحٌ  للدَِّم كالّصّبِ ، تقول َرُجلٌ  السَّْفحوقال :   للّدِ

 .َسوافِحُ  ودُموعٌ  َساِفح وهو فََسفَح الدَّمعَ  َسفَْحتُ  قال األزهري : ويقال :

فَاحُ  وقال الليث :  مع َرُجل على فجور من غير تزويج صحيح.: أن تُِقيم امرأةٌ  الُمَسافََحةُ و الّسِ

لُه»في الَحِديِث و، قال :  الُمسافَِحة قال : ويقال البن البَِغّي ابن َرُجالً ، فيكون بينهما  تَُساِفحُ  وهي المرأة «وآخره نِكاحٌ  ِسفَاحٌ  أَوَّ

 اجتماع على فجور ، ثم يتزوجها ، وَكِره بعض الصحابة ذلك ، وأجازه أكثرهم.

قال أبو  [.25النِّساء : ] (َُمَْصناٍت َغْْيَ ُمساِفحاتٍ )الفاِجَرةُ ، وقال هللا َعزَّ وَجَل  : الُمَسافَِحةُ  يد عن أبي زيد قال :أبو ُعبَ 

نى الُمَساِفَحةُ  إسحاق : ي الّزِ نى ، قال : وُسّمِ ً  : التي ال تَْمتَنُِع عن الّزِ  الَمْسفُوح ألنه كان عن غير عقد ، كأنه بمنزلة الماء : ِسفَاحا

ي الزنى ً  الذي ال يَْحبُِسه شيء ، وقال غيره : ُسّمِ َمنِيَّه  َسفحَ  : ألنه ليس ثَمَّ ُحْرمة نِكاحٍ وال َعْقُد تزويج ، وكل واحد منهما سفاحا

الماء أي َصبَْبتُه ، وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرُجل المرأةَ  َسفَْحتُ  ي َدفقَها بال ُحْرَمة أباَحْت َدْفقَها ويقال : هو مأخوذ منأ

نَى قال : قال :  : الِكَساُء الغليظ. السَِّفيحُ  وقال النَّْضُر : .َسافِِحينِي أنكِحينِي ، فإذا أراد الّزِ

 : ُجَواِلقَان يجعاَلن كاْلُخرجين ، وأنشد : انِ السَِّفيحَ  وقال الليث :

يريريريحريريريريريريريان  فريريريِ َرَب السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ و  ذا مريريريريريريريا اضريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريَ جريريري  لريريريْ  تريريريَ

  
ان   حريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ ل  بريريريريريريريريريريِ افريريريريريريريريريريِ ل  جريريريريريريريريريريَ اء هريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ  َنريريريريريريريريريريََ

  
ليس  السَِّفيح الُمَضعَّف ، ثم الَمنِيُح ، ثموقال اللحياني : يُْدَخُل في قَِداح الَمْيسر قَِداٌح يُتََكثَّر بها كراهة التَُّهَمة ، أولها الُمَصدَّر ، ثُمَّ 

 لها ُغْنم وال عليها ُغْرم.

ً  ، وقد ُمَسفِّح وقال غيره : يقال لكل َمْن َعِمل َعَمالً ال يُْجِدي عليه  ، وأنشد : السَِّفيح ، ُشبِّه بالِقْدح َسفّح تَْسِفيحا
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ح و  فريريريريريريريريريريريِّ املريريريريريريريريريريريا أَرّبريريريريريريريريريريريه  غريريريريريريريريريريريَت م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
اُ و   ع الريريريريريريريذَُّرى حب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريَ ه  عريريريرين قريريريريَ فريريريريريريريْ  َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقوله : أّربُت أي أْحَكْمُت ، وأصله من األُْربَة وهي العُْقَدة ، وهي أيضاً َخْير نصيب في الَمْيَسر ، وقال ابن مقبل :

 اَل تري َردُّ عليهم أ ْربَة  الَيَسر وَ   
ة : وَحةُ َمْسفُ  ويُقَاُل : ناقَةٌ  مَّ  اإلْبِط أي واِسعَةُ اإلْبط ، وقال ذو الرُّ

َرى  ْرَ نريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ِة ا َ ِ  عريريريريريريريريري  ومسريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريري   ِ َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  وهبريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  َوالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا رمسريريريريريريريريرياٌب جريريريريريريريريري  اٌل تريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريِ

  
َها ويقال : بينهم َمْسفُوح وَجَملٌ  لُوع : لَْيَس بَِكّزِ ماء. ِسفاحٌ  الضُّ  أي َسْفٌك للّدِ

أي َسعَةٌ ،  فَْسَحةٌ  ، ولك فيه فَِسيحٌ  ، وأمر فَِسيَحةٌ  َوَمفَازةٌ  فَِسيحٌ  : السَّعَةُ الواِسعَةُ في األرض ، تقول : بَلدٌ  الفَُساَحة الليُث :: فسح 

ً  ألخيه في المجلس يَْفسح والرجل  إذا َمكَّنُوا. يتفَسَُّحون إذا وسََّع له ، والقومُ  فَْسحا

 يَْرُدْده شيٌء عن بُْعِد النََّظر.َطْرفُك إذا لم  اْنفََسح ويقال :

 [.11المَجادلة : ] (ِإذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا يف اْلَمجاِلِس فَاْفَسُحوا)وقال هللا جّل وعّز : 

اء : قرأها الناس :  ُمتَقَاِرٌب في  واتَفَسَّحُ و تفاَسُحواوبألف ، قال :  (تَفَاَسُحوا)بغير ألف ، وقرأها الَحَسُن :  (تَ َفسَُّحوا)وقال الفَرَّ

ْدتَه وتَعَاَهْدتُه ، َوَصاَعْرُت وَصعَّْرُت.  المعنى مثل تَعَهَّ

ى َشْملَة يقول لَخّراٍز كان يَْخِرُز له قِْربَة ، فقال له : إذا َخَرْزتَ  الُخطا لئال  فافَسحِ  قلُت : وسمعت أعرابياً من بني ُعقَْيل يَُسمَّ

 َن الُخْرَزتَين.يَْنَخِرَم الَخْرُز ، يقول : باعد بَيْ 

 ُمَراُحهم أي َكثُر إِبِلُهم ، وقال الُهَذِليُّ : اْنفََسح إذا َكثُرت نَعَُمه ، وهو ضد قَرعِ الُمَراح ، وقد ُمْنفَِسح وقال األصمعي : ُمَراحٌ 

 رَا   
   سأ ْغِليك م  ذا انريَفَسَح امل

 أي بَِعيٌد ما بينهما ، يصفه بَسعَِة َصْدِره. «المْنِكبَْينما بين  فَِسيحُ » وسلمعليههللاصلىوفي صفة النبي 

 ، ويُروى فَيَاٌح بمعناه. فَُساحٌ و فَسيحٌ  أي َواسٌع. يقال : بَْيتٌ « فَُساحٌ  وبَْيتُها»وفي حديث أم زرع 

لُوع بمعنى َمْسفُوحٍ يَْسفَُح في األرِض َسْفحاً ، وقال ُحَمْيد بن ثَْور : َمْفُسوح وَجَملٌ   الضُّ

لريريريريريريي كريريريريريريريأنريريريريريريريه  َرمسريريريريريريْ ومسريريريريريريريا  لريريريريريريِ فريريريريريري  ه  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَّبريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ ريريريريريريَ

  
ود هريريريريريريريا  عريريريري  هريريريريريريريا وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ امريريريري  يريريريريريريريْ ع  قريريريريريَ لريريريريَ َرى ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريَ

  
 : أخذك الشيء عن يَِدك بلسانك وفمك من الماء وغيره الفَْحسُ  قال اللَّْيُث :: فحس 

 ح س ب
 حسب ، حبس ، سحب ، سبح : مستعملة.

 الَحَسبُ »في الحديث : و، قال :  ُحَسبَاء ، وقوم الَحَسب اآلباء ، رجل كريم: الشََّرُف الثابت في  الَحَسبُ  قال الليث :: حسب 

وِميَسِمها ودينها فعليك بَِذاِت  َحَسبِهاوتُْنَكُح المرأةُ ِلَماِلها »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي «الَماُل ، والكَرُم التقوى

ين ، تَِربَت يداك  .«الّدِ

 ، ألنه مما يُْعتَبَُر به َمْهُر مثل المرأة إذا ُعِقد النكاح على مهر فاسد ، فقال َشِمر الحسب قلت : والفقهاء يحتاجون إلى معرفة 
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َؤلَّف يف غري  اَّ يث»يف كتابه 
 
ن  له و  اََّسريريريريريريَ    «امل اب  ئه مأ وذ من: الَفَعال اََّسريريريريريريَ ب وا  ذا اَِّسريريريريريريَ  مَسسريريريريريريَ

َتلمِّس :
 
 ملاقبهم ، وقال امل

ل  كريريريريريريريريرمي ومل يريريريريريريريريكريريريريريريريرين و  ْن كريريريريريريريريان َذا َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريَ

  
ا  َذممريريريريريريريريَّ

 
ٌ  كريريريريريريريريان الريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريَم املريريريريريريريري  لريريريريريريريريه مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
د : الفَعَاُل مثل الشجاعة والجو الَحَسبُ ووالنََّسب ، فجعل النسب عدد اآلباء واألمهات إلى حيث انتهى ،  الحَسب ففّرق بين

 وُحْسِن الُخلُق والوفاء.

يت َمَساِعي الرجل ومآِثُر آبَائِه ً  قلت : وهذا الذي قاله َشِمر صحيح ، وإنَّما ُسّمِ : ألنهم كانوا إذا تفاَخُروا َعدَّ الُمفَاِخُر منهم  َحَسبا

 ُعدَّ ، وكذلك العَدُّ مصدر َعدَّ يعُدُّ ، والمعدود عدٌد.ما  : الَحَسبُ و: العَدُّ واإلحصاء ،  فالَحْسبُ  ، َحَسبَهاومناقِبَه ومآثَِر آبائِه 

المرء دينُه ،  َحَسبُ »حّدثني محمد بن إسحاق عن علي بن َخْشَرم عن ُمَجالد عن عمرو عن مسروق عن ُعَمر أنّه قال : و

اٍس عن ُمْسِلم بن َخاِلد ، عن العالء عن أبيه َحدَّثنا الُحَسْيُن بن الفَرج عن إبراهيم بن شمَّ و، قال : «ومروءتُه ُخلُقه ، وأصله َعْقلُه

 قال : وسلمعليههللاصلىعن أبي هريرة عن النبي 

 .«ُخلُقُهُ  َحَسبُهُ وَكَرُم المرء ِدينُه ، وُمُروَءتُه َعْقلُه ، »

رجل شريف ، وَرُجٌل ماِجد : له آباء متقدمون في  الَحّراني عن ابن السكيت قال : الشرُف والمجد ال يكونان إال باآلباء. يقال :

ُجل وإن لم يكن له آباء لهم شَرٌف. ويقال : رجل الَحَسبُ والشرف. قال :   .َحِسيب والكرم يكونان في الرَّ

أكرم اآلباء فهو  حسيب يحصل للرجل بكرم أخالقِه وإن لم يكن له نسب ، وإذا كان الَحَسب ورجل َكِريٌم بنفسه. قلت : أراد أن

 له.

ليبة البخيل الحسيبُ  عندنا من الرجال : السِخيُّ الَجواُد فذلك الَحِسيبُ  ابن بُزْرج قال :  .حسيب ، وال يقال لذي األْصِل والصَّ

ً  وإنما ُسّمي حسيب وللذي يَْكثُر أهل بيته من البنين واألهل .َحِسيب قلت : يقال للسَِّخّيِ الَجوادِ  ي  لكثرة عدده. َحسيبا  الجوادوُسّمِ

 ً حّدثنا السعدي عن الجرجاني  لعدد مآثره ومنابته وكريم أخالقه ، وبكل ذلك نطقت السُّنَن وجاءت األخبار ، ويبين ذلك ما حسيبا

فقالوا : أنت أبرُّ الناس وأوصلُهم وقد  وسلمعليههللاصلىعن عبد الرزاق عن َمْعمر عن الزهري عن عروة أَنَّ َهَواِزَن أتوا النبي 

، « طَّائِفَتَْيِن إما الماَل ، وإما البَنِينَ اختاروا إْحَدى ال» : وسلمعليههللاصلىُسبَِي أبناُؤنا ونِساُؤنا وأُِخَذْت أَْمَوالُنا ، فقال رسول هللا 

:  وسلمعليههللاصلى، فاختاروا أبناَءهم ونساَءهم ، فقال النبي  الحَسب فإنا نَْختَارُ  الحَسب فقالوا : أما إذ خيَّرتنا بين المال وبين

ً  باألَْحساب فلم يَْعِدلوا األْحسابوإنا َخيَّرنَاُهم بين الماِل »  لهم السَّبَي. ، فأطلق« شيئا

ى ً  قلت : وبيّن هذا الحديث أن عدد أهل البيت يَُسمَّ  .َحَسبا

 ما أْسَدْيت إليَ  حَسبِ  : قدُر الشيِء كقولك : على الَحَسبُ  وقال الليث :
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 َباَلِئك عل ي أي على ق ر ذلك. مَسَس   ْكرِي لك ت ول : أ كرك على
 َذاَك أي َكفَاَك َذاَك ، وأنشد ابن السكيت : َحْسبك : َمْجُزوٌم فمعناه َكفَى ، تقول َحْسب قال : وأَّما

م و  زهلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ٌك لريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُو يريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريَ

  
   ِ ل  ال تري ْلَوى على مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ال صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تُْلَوى على الِكفَاية أي ال  َحَسب ال تُْلَوى على أي يُْقَسم بينهم بالسَِّويَّة ال يُْؤثَُر به أََحٌد ، وقيل : َحَسب قال : قوله : ال تُْلَوى على

 ِلعََوِز الماء وقِلَّتِه.

 ما أَْعطاني أي كفَاني. أَْحَسبَني ويقال

جاء في التفسير :  [64األنفَال : ] (َّي أَي َُّها النَِّبُ َحْسُبَك هللاُ َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ):  عزوجلوقال الفّراء في قول هللا 

 : نَْصب على التفسير كما قال الشاعر : (َمنِ )وموضع  َحْسبُكَ  اتَّبَعَك ، قال : وموضع الكاف فييكفيك هللا ويَْكِفي َمِن 

ا ِه الَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اء  واْنةريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريَّ   ذا كريريريريريريانريريريريريريه اهلَْيجريريريريريريَ

  
ك   بريريريريريريري  ْيٌف م َهلريريريريريريريَّ و َفَحسريريريريريريريريريريريريريريْ اَك سريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريّ  الضريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وقال أبو العَبّاس : معنى اآلية : يكفيك هللا ويكفي َمِن اتَّبَعك.

ً  يكون بمعنى [6النِّساء : ] (وََكفى اِبلِل َحِسيباً )وقال أبو إسحاق النحوي في قول هللا جّل وعّز :  ، ويكون بمعنى كافياً  ُمَحاِسبا

 هذا أي اكتِف بَِهَذا. َحْسبُك أي يَْكِفيه تقول : يُْحِسبه أي يعطي كل شيء من الِعْلم والِحفِظ والجزاِء مقداَر ما

ي [36 النّبَإِ :] (َعطاًء ِحساابً )قال : وقوله تعالى :  به ما فيه : ألنه يُْعلَم  ِحَسابا في المعامالت الِحساب أي كافياً ، وإنما ُسّمِ

 ِكفايةٌ ليس فيه ِزياَدةٌ على المقدار وال نُْقصاٌن.

ً  الشيءَ  َحِسْبتُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد. ً  الشيء َحَسْبتُ و،  أَْحَسبَه ِحسابا ً و أْحَسبُه َحسابا  ، وأنشد : ُحْسبَانا

َرفريريريريريريريْه  اين  ذا اللَّفس  َأ ريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريَ  على هللا مس سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 على َطَمع  أو  ريريريريريريرياَف  ريريريريريريريريريريريريريريي ريريريريريريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريمت هريريريريريريريا 

  
 ، والَكْسُر أَْجَوُد اللُّغَتَْين. أَْحَسبهُ و أَْحِسبُه الشيَء : َظنَْنتُه َحِسْبتُ  وقال الفراء :

 ، وليَس في باب السالم َحْرٌف على فَِعل يَْفِعل بكسر العين في الماضي والغابر غيرُ  (تحسبن وال)وقُِرىء قوُل هللا تعالى : 

 ، ونَِعَم يَْنِعم. َحِسب يَْحِسب

ا قول هللا جّل وعّز :   .بحساب فمعناه (الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُْسبانٍ )وأَمَّ

 فمعناه [96األنعَام : ] (َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسباَّنً ):  وأخبرني المنِذريُّ عن ثعلب أنه قال : قال األخفش في قوله جّل وعزّ 

 ، فحذف الباء. بحساب

ً  وقال أبو العبَّاس : ً  : مصدر ، كما تقول : ُحْسبَانا ً و َحَسْبتُه أَْحسبُهُ ُحْسبانا  .ِحسابٍ  ، وجعله األخفش َجْمعَ  ِحَسابا

 مثُل ِشَهاب وأَْشِهبَة وُشْهبَان. بَةٌ أَْحسِ  وكذلك ِحساب جمع الُحْسبان وقال أبو الَهْيثَم :

 فإن األخفش قال : [40الكهف : ] (ُحْسباَّنً ِمَن السَّماِء فَ ُتْصِبَح َصِعيدًا زََلقاً  (َعَلْيها)َويُ ْرِسَل )وأما قوله عزَّ ِذْكُره : 

 .ُحْسبَانة الَمَرامي ، واحدتها : الُحْسبَانُ 
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 الِوساَدةُ. : الُحْسبانَةُ و: السَّحابَة ،  الُحْسبَانَةُ و: الصاِعقَةُ ،  الُحْسبَانَةُ والَمَراِمي ، قال :  بالُحْسبَان وقال ابن األعرابي أيضاً : أراد

جُل في جوف قََصبٍَة يْنِزع في القَْوِس ثم يَْرِمي بِِعْشرين منها ، فال تَمرُّ بشي الُحْسبَان وقال ابن ُشَميل : ء : ِسَهاٌم يَْرمي بها الرَّ

قَْت في النّاسواحدها الُحْسبَانُ  إال َعقََرتْه من صاِحب ِساَلحٍ وغيره ، فإذا نََزَع في القََصبة َخَرَجت ،  ُحْسبَانَةٌ  كأنها َغْيبَةُ َمَطر فتَفَرَّ

 والَمَراِمي ِمثُْل الَمَساّلِ َرقيقَةٌ فيها شيٌء من طول ال حروف لها.

 .قال : والِقْدُح بالَحِديَدة : ِمْرَماةٌ 

اُج في قوله  جَّ  [.40الكهف : ] (ُحْسباَّنً ِمَن السَّماءِ  (َعَلْيها)َويُ ْرِسَل ):  عزوجلوقال الزَّ

 .الِحساب في اللُّغة : الُحْسبَانُ  قال :

حمن : ] (الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُْسبانٍ ):  عزوجلقال هللا   يُْرِسل عليها عذابفالمعنى في هذه اآلية أي  ، قال : بحساب أي [5الرَّ

 ما َكَسبَْت يداك. الُحْسبَان ِحَسابُ  ، وذلك ُحْسبَان

ن قلت : والذي قاله الزجاج في تفسير هذه اآلية بعيد ، والقول ما قاله األْخفَُش وابن األعرابي وابن ُشَمْيل والمعنى وهللا أَْعلَم أ

 َرٌد وإما ِحجارة أو غيرُهما ِمما شاء فَيُْهلكها ويُْبِطل َغلَّتَها وأَْصلَها.هللا يُْرِسل على َجنَّة الكافر َمَراِمَي من عذاب ، إما بَ 

 .ِحْسبَةً و ِحسابَةً و أَْحُسبُه ِحَسابا الشيء َحَسْبتُ  : َعدُّك الشيَء ، تقول : الِحسابةُ و الِحسابُ  وقال الليث :

 وقال النابِغَةُ :

 َأْسَرَعْه مِسْسَبة  يف ذلك الَع ِد و   
 [.212البَقََرة : ] (يَ ْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغْْيِ ):  عزوجل وقول هللا

 َحِسبَ  عليه ، وقيل : بغَْير أن يُحاِسبَه ما يخاف أحداً أن محاسبة قال بعضهم : بغير تَْقِديٍر على آخر بالنقصان ، وقيل : بغير

 .يَْحتِسب الُمْعَطى أَنّه يُْعِطيه أعطاه من َحْيث لم

ً  فيه اْحتََسبو،  ِحْسبَةً  ، تقول : فعلتُه عزوجلاألجر على هللا  اْحتِسابك : مصدر الِحْسبَةُ وقال :   .اْحتِسابا

 األْجِر. اْحتِسابِ  في األمر إذا كان َحَسَن التدبير في األمر والنظر فيه وليس هو من الِحْسبَة أبو ُعبَيد عن األصمعي : إنه لََحَسنُ 

يت : ّكِ َجاِل لهن أي يَختَبِْرن. يَْحتِسبن اْختَبَْرُت ما ِعْنَده ، والنساءُ  فالناً : تََسْبتُ احْ  وقال ابن الّسِ  ما ِعْند الّرِ

 فالٌن اْبناً له وبْنتاً له إذا ماتَا وهما كبيران ، واْفتََرط فََرطاً إذا مات له َولٌَد صغير لم يبلغ اْلُحلُم. اْحتََسبَ  قال : ويقال :

ُرهُ وال  [3الّطاَلق : ] (َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َُيَْتِسبُ )لَّ َوَعزَّ : قلت : وأما قول هللا جَ  فجائز أن يكون معناه من حيث ال يُقَّدِ

لنفسه رزقا  يَْحُسْبه ، أراد من حيث لم َحسْبُت أَْحُسبُ  أي َظنَْنُت ، وجائز أن يكون مأخوذاً من َحِسْبُت أَْحِسب يظنه كائناً ، من

 .ِحسابه َعدَّه فيوال 

 : َدْفُن الَميِِّت ، وأَْنَشد : التَّْحِسيبُ و الَحْسبُ  وقال الليث :
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   َغَ اأَب ثريَوى يف الرَّْمِل َغْتَ   َسَِّ   
 أي َغْيَر مدفون ، ويقال : غيَر ُمَكفَّن.

 أي غير ُمَوسَّد. ُمَحسَّب في قوله : غير بمعنى الدَّْفن في الحجارة وال بمعنى التكفين ، والمعنى التَّْحِسيب قلُت : ال أعرف

 الرجل إذا أَْجلَستَه عليها. َحسَّْبتُ  : الِوساَدةُ الصغيرة ، وقَدْ  الُحْسبانَةُ  قال أبو ُعبَْيدة وغيره :

ه الَمنَابذُ وِلمسا ، ولُحْصِره  الُحْسبَانات ِوِرهوروى أبو العَبَّاس عن ابن األعرابي أنه قال : يقال ِلبَِساط البَْيِت : والِحْلُس ، ِلمَخاّدِ

 الفُحوُل.

: الذي اْبيَضَّت ِجْلَدتُه من َداٍء ففسدت َشعََرته ، فصار أَْحَمَر وأْبيَض ، وكذلك من اإلبل والنَّاس ، وهو  األْحَسبُ  وقال الليث :

 األْبَرُص ، وأَْنَشَد قوَل اْمِرىء القَْيس :

ة   وهريريريريريريريريريريريَ ي بريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ   ال تريريريريريريريريريريريريَ  َأَ  هريريريريريريريريريريريِ

  
ا  بريريريريريريريريريريريَ ه َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ

  
 : الذي في شعره ُحْمَرةٌ وبَيَاض. األْحَسبُ  وقال أبو ُعبَْيد :

سواد يضرب إلى الُحْمَرةِ ، والُكْهبَةُ : ُصْفَرةٌ تَضِرُب إلى الُحْمَرةِ ، والقُْهبَةُ : سواد  : الُحْسبَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

بيَاٌض ُمْشَرٌب بحمرة ، واللُّْهبَةُ : بيَاٌض  والشُّْهبَةُ : سواٌد وبيَاٌض ، واْلُحْلبَةُ : سواٌد ِصْرٌف ، والشُّْربَةُ :يضرب إلى الُخْضَرة ، 

 بَِشيَّة.بِّيٍ وحَ ناصٌع نَِقّي ، والنُّوبَةُ : لَْوُن الِخالِسّيِ والِخالِسيُّ : الذي أََخذ من سواٍد شيئاً ومن بياض َشيئاً ، كأنه ُوِلد من َعرَ 

 .َحْسبِي أَْعَطْيتُه حتى قال : الرجَل أي أعطيته ما يَْرَضى ، وقال غيره معناه : أَْحَسْبتُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

  أي كثيراً. [36النّبَإِ : ] (َعطاًء ِحساابً ) : الكثير من قول هللا َعزَّ وَجلَّ : الِحَسابُ و

 عةٌ كثيرة ، وهي لغة ُهَذْيل.من النَّاس أي جما ِحسابٌ  ويقال : أَتَاني

 وقال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِلّي :

رِه  هريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريَ ه مسريريريريريريريريىت أمسريريريريريريريريا  بريريريريريريريريِ بريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريم يريريريريريريريريريَ

  
اٌب   ُو و مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرٌب كريريريريريريرياجلريريريريريريريراِد َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا قَْول الشَّاِعر :  وأمَّ

ة اَثئريريريريريريريريرير   لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ اِء طريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ ْرَ   لريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريْ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َه غريريريريريريريريريريْتَ   َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    َويريريريريريريريريريريْ ف  وثريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِّ

  
 فَيُْنِجيََك من الموت ولم يُعَظَّمْ  َحَسبُك فإنه يُفَّسر على وجهين ، قيل : غير ُموسَّد ، وقيل : غير مكّرم ، ومعناه أنه لم يرفَْعك

 .َحَسبُك

اج : بِحَساب قال : [5حمن : الرَّ ] (الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُْسبانٍ )وقال الفَّراء في قوله َجّل وَعّز :  جَّ  ومنازل ال يَْعُدوانها. وقال الزَّ

 يدل على عدد الشهور والسنين وجميع األوقات. بُحْسبَان

ً  األخباَر أي يَتََحّسسها ويطلبها يَتََحسَّبُ  أبو ُعبَيد : َذَهَب فالن  .تََحسُّبا

 الَوْرد : وقال أحمد بن يحيى : سألُت ابَن األعرابي عن قول ُعْرَوةَ بنِ 

َأ اَّريريريريريريريريقُّ غريريريريريريريريتهريريريريريريريرياو  ة  مريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ    ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِوي   ي كريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريْ هريريريريريريريا فريريريَ لريري  يريريريْ َس عريريلريريهريريريريريريريا مسريريَ فريريَّ لريريريَ  تريريريَ

  
 وهي الِكفَاية أي اإلحساب وهو الشََّرف ، ومن الَحَسب بمعنيين من الُمْحِسبَةُ  قال :
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َر     ِْس    أَنا  ِهَي وَسِلَم غتها.بلبلها أهَلها والضَّْيَف ، وما صلة ، املع  أَنا حنِ 
 من اإلبل : الذي فيه َسواد وُحْمَرة وبيَاض ، واألَْكلَُف نحوه. األْحَسبُ  أبو ُعبَيد عن أبي زياد الكالبي :

 كذا. أَْحِسبُ وكذا  أَْحِسبُ  وقال شمر : هو الذي ال لون له الذي يقال :

هللا  ِحساب واقع ال محالة ، وكلُّ واقع فهو َسِريٌع ، وُسْرَعةُ  ِحَسابُه أي [202 البَقََرة :] (َوهللاُ َسرِيُع احلِْسابِ )وقوله تعالى : 

 اآلخر ، ألنه ال يشغله َسْمٌع عن َسْمع ، وال شأٌْن عن شأْن. ُمحاَسبَة واحد عن ِحَسابُ  أنه ال يَْشغَلُه

الشيُء أي َكفَاني ،  أَْحَسبَني أي كافيك هللا. [.64األنفَال : ] (َّي أَي َُّها النَِّبُ َحْسُبَك هللاُ َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ )وقوله : 

[ ِكفَايَةٌ إذا 64 األنفَال :] (َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ )، وفي قوله :  َحْسبي أي أعطيتُه الِكفَايَة حتى قال فأحَسْبتُه وأْعَطْيتُه

 اتَّبَعَك من المؤمنين أي يَْكِفيُكم هللا جميعاً.من  َحْسبك نصرهم هللا ، والثاني

ً  أي كفى بك لنفسك [14اإلسَراء : ] (اقْ َرْأ ِكتاَبَك َكفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيباً )وقوله :   .ُمَحاِسبا

ع  حساب فالن ينفق بغير أي بِغَيِر تَْقتِيٍر وتضييق ، كقولك : [212 البَقََرة :] (يَ ْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغْْيِ ِحسابٍ )وقوله :  أي يَُوّسِ

 .يَْحُسبُها النّفَقَةَ وال

ةُ. وسلمعليههللاصلىالِخَطاُب للنبي  [9الكهف : ] (َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصحاَب اْلَكْهفِ )  ، والمراُد األُمَّ

أخبرني الُمْنِذِرّي عن أبي بكر الخطَّابي عن نوح بن حبيب عن عبد الملك بن هشام الذماري قال أخبرنا ُسْفيان عن محمد بن 

معنى أَْخلََده يُْخِلُده ، ومثله :  [3الُهَمزة : ] (أن ماله أخلده يَْحِسب)قََرأَ :  وسلمعليههللاصلىالمنكدر عن جابر بن عبد هللا أن النبي 

 أي ينادي ، وقال الُحَطْيئَة : [50األعَراف : ] (َّندى َأْصحاُب النَّارِ وَ )

ه  ى َربريريريريريريريَّ لريريريريريريْ ريريريريريريَ ني يريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريِ يريريريريريريريْ ريريريريريريريَ َ  اَّريريريريريريْ  ريريريريريريَ هريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْذرِ   قُّ  لريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري   َأنَّ الريريريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ك الشيَء على األرض السَّْحبُ  الليث :: سحب  ً  : َجرُّ الريُح التراَب ،  ْسَحبتَ  المرأة ذيلَها ، وكما تَسَحبُ  ، كما تَْسَحبُه َسْحبا

ي  في الهواء. الّسحاُب سحاباً النسحابه وُسّمِ

 : أَُكوٌل َشُروب. أُْسحوب : ِشدَّةُ األكل والشُّرب وَرُجلٌ  السَّْحبُ وقال : 

ْلناه رجٌل أُْسُحوٌت بالتاء إذا كان أَُكوال شروباً ، ولعل  بهذا المعنى جائز.بالباء  األسُحوبَ  قُْلُت : الذي َعَرفنَاهُ وَحصَّ

ي َسْحبَانُ  ويقال : رجل اف يجُرف كّل ما َمرَّ به ، وبه ُسّمِ  أَْفَصُح من»وائل الذي يضرب به المثُل في الفصاحة  َسْحبَانُ  أي َجرَّ

 «وائلٍ  َسْحبَانِ 

بُ  ويقال : فالن  علينا أين يتَدلَّل وكذلك يَتََدكَُّل ويتَدعَُّب. يَتََسحَّ

 ماء أي ُمَوْيهة قليلة. ُسَحْيبَة ةُ ماء تبقى في الغَِدير ، يقال : ما بقي في الغدير إال: فَْضلَ  السُّْحبَةُ و

 ِإنَّ َلَك يف النَّهارِ )قال هللا جّل وعّز : : سبح 



1273 

 

زّمل : ] (َسْبحاً َطِويَّلً 
 
 [.7امل

 قال الليث : معناه فراغاً للنوم.

 أيضاً فراغاً بالليل. السَّْبحُ  قال : وقال أبو الدُّقَْيش : ويكون

اء : يقول لك في النهار.  وقال الفرَّ

 ما تقضي حوائجك.

فاً ، ومن قرأ َسْبخاً فهو قَِريٌب من (َسْبحاً َطِويَّلً )وقال أبو إسحاق :   .السَّْبح ، قال فََراغاً وتََصرُّ

ً  وقال ابن األعرابي : من قرأ  فمعناه اضطراباً ومعاشاً. ومن قرأ : َسْبخاً أراد راحة وتخفيفاً لألبدان. َسْبحا

اليَْربُوُع في  سبحو في األرض وسبَْخُت فيها إذا تباعدت فيها. قال : َسبَْحتُ  وقال ابن الفََرج : سِمعُت أبا الجهم الَجْعفَِري يقول :

 في الكالم إذا أكثَر فيه. َسبَحَ واألرض إذا حفر فيها ، 

ً  وقال أبو ُعبَيدة :  طويالً أي ُمْنقَلَباً طويال. َسْبحا

 : تنزيه هلل عن كل ما ال ينبغي له أن يوصف به. (ُسْبحاَن هللاِ )وقال الليث : 

ً  قال : ونَْصبُه أنه في موضع فعل على معنى ً  هللا َسبَّْحتُ  تقول : له ، تَْسبِيحا ي أي نَّزْهتُه تنزيهاً. وكذلك روي عن النب تسبيحا

 .وسلمعليههللاصلى

 هللا أسبِّح منصوب على المصدر ، [1اإلسَراء : ] (ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدِه لَْيَّلً )وقال الزجاج في قول هللا َجّل وعّز : 

 ً  .تَسبيحا

ً  هللا َسبّْحت في اللغة : تْنِزيه هلل َعّز وَجّل عن السوء. قلت : وهذا قول سيبويه ، يقال : ُسبَحانوقال :  ً و تسبيحا بمعنى  ُسْبَحانا

 يقوم مقام المصدر. سبحان ، واإلسم تسبيح واحد ، فالمصدر

ىء هللا من السوء. ومثله  (ُسْبحاَن هللاِ ) قال سيبويه : وقال أبو الَخّطاب الكبير : كقولك : بََراَءة هللا من السوء ، كأنه قال : أُبَّرِ

 قول األْعَشى :

 َعْلَ َمَة اْلَفاِ ر    س ْبَحاَن ِمنْ 
 أي بََراَءة منه.

في األرض إذا أَْبعَْدَت فيها ، ومنه  َسبَْحتُ  تبعيده ، من قولك : تسبيحه قلت : ومعنى تَْنِزيه هللا من السُّوء : تَْبِعيُده منه ، وكذلك

 هي النجوم [3النَّازَعات : ] (سَّاِباِت َسْبحاً َوال)، وكذلك قوله :  [40 يس :] (وَُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ )قوله َجلَّ وَعزَّ : 

ً  في الماء يَْسبَُح السابح في الفَلَِك أي تذَهُب فيها بَْسطاً كما تَْسبَحُ  ً  من الَخْيل يَُمدُّ يََديه في الَجْري السابحُ  ، وكذلك َسْبحا  كما َسْبحا

 في الماء وقال األْعَشى : يسبح السابح

ق   فريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه   ريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  كريريريريريريريم فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريم مريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
رو   امريريريريريريريريريريِ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ح  ذي مريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في الفلك إذا َجَرت في دورانه. تْسبَح وقال الليث : النجوم

فقال : أما ترى  (ُسْبحاَن هللاِ ): رأيت في المنام كأّن إنساناً فَّسر لي ـ  فيما َرَوى عنه أبو داود الَمَصاِحفيـ  وقال ابن شميل

 السُّْرَعة إليه. : (ُسْبحاَن هللاِ )في سرعته ، وقال :  يَْسبَحُ  الفرس
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 قلت : والقوُل هو األّوُل ، وِجَماُع َمْعناه بُْعُده تبارك وتعالى عن أن يكون له ِمثٌْل أو
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 َ رِيٌك َأو ِض   َأو ِن  .
اء في قول هللا َجلَّ وَعّز : وم : ] (َفُسْبحاَن هللِا ِحنَي َتُُْسونَ ) وقال الفرَّ وهي المغرب  (ِحنَي َتُُْسونَ )اآلية فصلّوا هلل  [17الرُّ

 األولى. (َوِحنَي ُتْظِهُرونَ )العصر ،  (َوَعِشيًّا)َصاَلةَ الفَْجر ،  (َوِحنَي ُتْصِبُحونَ )والِعَشاء ، 

افات : ] (فَ َلْو ال أَنَُّه كاَن ِمَن اْلُمَسبِ ِحنيَ )وكذلك قوله :   قال المفسرون : من المصلين. [.143الصَّ

اَلةِ : السُّْبَحةُ  وقال الليث : ع. من الصَّ   التََّطوُّ

 قيل : يعني «َوْجه ربنا ُسبَُحاتُ  هلل دون العرش َسْبعوَن ِحَجاباً لو َدنَْونَا من أحدها ألحَرقَتْنا»وفي الحديث أن جبريل قال : 

 ه ونوَره.َجاللَه وَعظمتَ  باْلُسبُحاتِ 

 َوْجِهه : نُوُر َوْجهه. ُسبَُحاتُ  وقال ابن شميل :

 : َمواِضُع السُّجود. السُّبُحات وأخبرني الُمْنِذِريُّ عن أبي العباس أنه قال :

ُيَسبِ ُح ِبَْمِدِه َولِكْن ال تَ ْفَقُهوَن ُتَسبِ ُح َلُه السَّماواُت السَّْبُع َواْْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ )وأما قول هللا : 
 بَحْمِده ، وإنَّ َصِريَر السَّْقِف وصريَر الباب من يسبِّحُ  وقال أبو إسحاق : قيل : إنَّ كل ما خلق هللا [44اإلسَراء : ] (َتْسِبيَحُهمْ 

هذه  تَْسبِيحُ  ، وجائز أن يكون (يَحُهمْ َولِكْن ال تَ ْفَقُهوَن َتْسبِ )، فيكون على هذا الخطاب للمشركين وحدهم في  التسبيح

أي ما من شيٍء إال وفيه  (َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِ ُح ِبَْمِدهِ )األشياء بما هللا به أعلم ال يُْفقَهُ ِمْنه إالَّ ما ُعلِّمنا قال : وقال قوم : 

أٌ من األ ْنعَِة في هذه المخلوقات.دليل أن هللا جّل وعّز خاِلقُه ، وأنَّ خاِلقَه حكيٌم ُمبَرَّ  سواء ، ولكنكم أيها الكفار ال تفقهون أثر الصَّ

ين بأن هللا خالقُهم وخاِلُق السماء واألرض وَمْن فيهن ،  قال أبو إسحاق : وليس هذا بشيء ألن الذين خوطبوا بهذا كانوا ُمقّرِ

 فكيف يجهلون الِخْلقَة وهم عارفون بها.

ِب َمَعُه َوالطَّْْيَ )تُِعبَِّدْت به قوُل هللا جّل وعّز للجبال :  تَسبيحُ  هذه المخلوقات تسبيح قلت : ومّما يَُدلُّك على أن َسبَإ ] (َّي ِجباُل َأوِ 

مع داُود النهاَر كلَّه إلى الليل ، وال يجوز أن يكون معنى أمر هللا جّل وعّز للجبال بالتأِويِب إال  َسبِّحي أي (َأوِ ِب )ومعنى  [10: 

  لها.تعبُّداً 

 [18الَحّج : ] (ََلْ تَ َر َأنَّ هللَا َيْسُجُد َلُه َمْن يف السَّماواِت َوَمْن يف اْْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمرُ أَ )وكذلك قوله جّل وعّز : 

 .تسبيَحها فُسجوُد هذه المخلوقات عبادةٌ منها لخالقها ال نَْفقَُهها عنها كما ال نَْفقَه [18الَحّج : ] (وََكِثْي  ِمَن النَّاسِ ) إلى قوله :

ِمْنها َلما يَ ْهِبُط  َوِإنَّ ِمَن احلِْجارَِة َلما يَ تَ َفجَُّر ِمْنُه اْْلَِْناُر َوِإنَّ ِمْنها َلما َيشَّقَُّق فَ َيْخُرُج ِمْنُه اْلماُء َوِإنَّ )وكذلك قوله : 
ْفنَا ذلك ، فنحن نؤِمن بما أَْعلََمنا وال نَّدعي بما لم نَُكلَّف  [74البَقََرة : ] (َيِة هللاِ ِمْن َخشْ  وقد عِلم هللا ُهبوَطها من َخَشيتِه ، ولم يُعّرِ

 بأفهامنا من ِعْلِم ِفعِلها َكيفيّةً نَُحدُّها.

ه عن بُّوحُ السُّ  قال أبو إسحاق : القُدُّوُس. السُّبُّوحُ  ومن صفات هللا جّل وعزّ   : الذي تَنزَّ
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ال َّاهر  ، قال : وليس يف كالُ العرب بلاء على فري عُّول بضريريم أوله غت  كلِّ سريريوء  ، وال   ُّوس  : املبارك ، وقيل :
هذين اإل ني اجلليلني ومسرف   ر وهو قوهلم للّذرِّيِح وهي د َويريبٌَّة ذ رُّو  ، وسريريريريريريريريريريريريريريريائر األ اء  يء على فريعُّول 

 ود وقريفُّود وقريبُّور وما أ بهها.م ل : َسفُّ 
 وهي كلمة مولدة. الُمَسبُِّح تَْسبِيَحه السُّْبَحة ويقال لهذه الَخَرزات التي يَعُدُّ بها

 : ثياب من جلود. ِسبَاحٌ  بفتح السين وجمعها السَّْبَحة أبو ُعبَيد عن أصحابه :

 وقال مالُك بن خالد الهذلّي :

َبا      ذا عاَد   املَسارِ   كالسِّ
ض. ُمسبَّح قال : وقال أبو عمرو : ِكَساءٌ   بالباء أي قوي شديد. قال : والُمَشبَّح بالباء أيضاً والشين : الُمعَرَّ

 بالحاء : قُُمٌص للصبيان من جلود. وأنشد : السَّباحُ  وقال شمر :

رَاِ  مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريري 
 

َ  املريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريأن ََُّوائريريريريريريريريريريريريريِ

  
اِ    بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْر ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري  وارِي اهلريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريَ

  
 وأما السُّْبَجةُ بضم السين والجيم فِكساٌء أسود.

هه عن  سبِّحه أي [74 الواقِعَة :] (َفَسبِ ْح اِبْسِم رَبِ َك اْلَعِظيمِ )وقال ابن َعَرفَة الُملَقَّب بِنِْفَطَوْيه في قول هللا :  بأسمائه ونّزِ

 ى به نفسه.التَّسِميَة بغْيِر ما َسمّ 

له بها إْذ كانت أسماؤه مدائَح له  فمسبِّح قال : وَمْن َسّمى هللا بغير ما َسّمى به نفسه فهو ُمْلِحد في أسمائه ، وكّل من دعاه بأسمائه

 وأْوصافاً.

صف بها نفسه ، فكل من دعا وهي صفاته التي و [180األعَراف : ] (َوّلِِلَِّ اْْلََْساُء احْلُْسىن فَاْدُعوُه ِِبا)قال هللا جّل وعّز : 

 هللا بأسمائه فقد أطاعه ومدحه ولَِحقَه ثوابُه.

م الفواِحَش »:  وسلمعليههللاصلىوروى األعمش عن أبي وائل عن عبد هللا قال رسول هللا  ما أََحٌد أَْغيََر من هللا ، ولذلك َحرَّ

 وليس أحٌد أَحّب إليه المدُح من هللا.

:  الَمحبَسُ  قلت : .كالَحْبِس  يكون ِسْجناً ويكون فعالً  الَمْحبِسُ وقال :  .للَمحبوِس  موضعان : الَمْحبِسُ و الحْبسُ  قال الليث :: حبس 

 : اسم للموضع. المحبِسُ ومصدر ، 

ً  : الفرُس يُْجعَلُ  الَحبِيسُ وقال الليث :   في هللا سبيل يُْغَزى َعلَْيه. َحبِيسا

ماً ال يُوَرُث وال يُباع من أرض ونخل وَكْرم وُمْستَغَلّ  الَحبِيس جمع الُحبُسُ وقلت :   ، يقع على كل شيء وقفَه صاحبِه وقفا ُمَحرَّ

با إلى هللا كما يَُحبَّسُ  لعَُمر في نَْخٍل له أراد أن يتقّرب بصدقته  وسلمعليههللاصلىقال النبي  أصلُه وقفاً ُمؤبّداً وتَُسبَُّل ثََمَرتُه تَقَرُّ

: أاّل يُوَرَث وال يُبَاَع وال يُوَهَب ، ولكن يُتَرُك  تَْحبِيسه ، ومعنى «األصَل وَسبِّل الثَّمَرة َحبِّس»هللا جّل وعّز ، فقال له :  إلى

  أصلُه ويُْجعَُل ثمُره في ُسبُل الخير.

 التي كان أهل الجاهلية الُحبُسَ  ما أراد بها، فإن الُحبُِس  بإطالق وسلمعليههللاصلىُرِوي عن ُشَرْيح أنه قال : جاء محمد  وأما ما

مون منها وإطالق ما يَْحبُِسونها بغير أمر  َحبَُّسوا من السوائب والبََحائِر والحام وما أشبهها ، فنزل القرآن بإْحالل ما كانوا يُحّرِ

 هللا منها.
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، وعلى ما أُِمَر به  السالمعليهأصلها وتَْسبِيل ثََمِرها فهي جاريَة على ما َسنَّها المصطفى  بتَْحبِيس التي وردت السُّنَنُ  الُحبُس وأما

 ُعَمُر فيها.

 في كالم العجم : الُحباَسةُ وبه فُُضوُل الماِء.  يُْحبَس في الَمْزَرفَةِ  الِحبَاس به الماء نحو يُْحبَسُ  : شيءٌ  الِحبَاسُ  وقال الليث :

فيها الماُء حتى تمتلىء ثم يُساُق الماُء إلى  يْحبَس في األرض قد أحاطت بالّدْبَرة : وهي الَمَشاَرةُ  لُحباَساتا الَمْزَرفَةُ : وهي

 ، وهي الِمْقَرَمةُ التي تُبَسط على وجه الفراش للنوم. بالِمْحبَس الفَراش َحبَّْستُ  غيرها. قال : وتقول :

 سك خاصة.الَشْيَء إذا اْختََصْصتَه لنف احتسبتُ  وتقول :

 أي يَْذَهُب فيفعل الشيء وأُوَخذُ به. َحبِيَسةً ويقال : جعلني فالٌن َربِيَطةً لكذا « : النوادر»وفي 

  : تَعَذُّر الكالم عند إرادته ، والغُْقلَةُ : التواء اللسان عند إرادة الكالم. الُحْبَسةُ  وقال الُمبَّرد في باب ِعلَِل اللسان :

:  الِحْبسُ  : الماء الُمْستَْنِقع. وقال غيره : الِحْبسُ ويُْجعَل للماء ،  أَْحبَاسٌ  مثل الَمْصنَعة وجمعه الِحْبسُ  : أبو ُعبَيد عن أبي عمرو

ً  للشَّاِربَة ، فيُسّمى الماءُ  لتَْحبَِسه ِحجاَرةٌ تُْبنَى في َمْجرى الماء  كما يقال نِْهٌي. ِحْبسا

ً  َخْوعاً أي أبيض ، وتكون فيه بُْقعَةٌ سوداء ، ويكون الجبلثعلب عن ابن األعرابي قال : يكون الجبل  أي أسود ، وتكون  َحْبسا

 فيه بقعة بيضاء.

 : الشََّجاعةُ. الَحْبسُ وقال : 

َهِة النَّْهر تَْمنَُع ُطْغيَان الماِء. الِحْبسو  بالَكْسِر : ِحَجاَرةٌ تكون في فُوَّ

ة يُْجعَل في وسط الِقرام ، وهو ِستٌْر يُْجَمُع به ليضيَء  الِحْبسُ وِمْقَرَمةُ. ال : الِحْبسُ و: نِطاُق الَهْوَدج.  الِحْبسُ و : ِسَوار من ِفضَّ

 البيت.

 ح س م
 [.مستعملة]حسم ، حمس ، سحم ، سمح ، مسح ، محس : 

 عرقا فتكويه بالنار كيال يَِسيَل دمه. تَْحِسم : أن الَحْسم قال الليث :: * حسم 

ه َحَسَمتْه َرَضاعه وِغَذاؤه. تقول ُحسم الذي الَمْحسومول : : الَمْنع. قا الَحْسمو َضاَع أمُّ ً  الرَّ على  أَْحِسم . وتقول : أناتَحِسمه َحْسما

 فالن األمر أي أقطعه عليه حتى ال يَْظفَر منه بَِشْيء.

 َطَرفه الذي يضرب به. السَّْيف : ُحَسام : السيف القاطع ، وقال الِكسائي : الُحسامُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

ٍم ُحُسوماً )وقال الفراء في قوله تعالى :  لُه عن آخره. الُحُسوم[ 7الَحاقَّة : ] (َوََثانَِيَة َأَّيَّ  : التِّبَاع إذا تَتَابع الشيء فلم ينقطع أوَّ

 ى يُْكوى بالِمكواة ثم يُتابع ذلك عليه.قال وإنما أُِخَذ من َحْسم الدَّاء إذا ُكِوَي صاِحبُه : ألنه يُْحمَ  .ُحسومٌ  قيل فيه

اج : الذي تُوِجبُه اللُّغة في معنى قوله : جَّ ً  وقال الزَّ ً  أي ُحُسوما  أي تُْذِهبهم وتُْفنِيهم. تَْحِسمهم حسوما
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 [.45األنعَام : ] (فَ ُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا)قلت : وهذا كقوله َجّل وَعزَّ : 

 الدُّءوُب. .الُحُسوم يُوِرث الُحُشوم. وقال : الُحُسوم تقول العرب : وقال يونس :

 قال : والُحشوم. اإلعياء ، روى ذلك شِمر ليونس.

 الَخْيَر عن أْهِلها. الُحُسوم تَْحِسم الشُّْؤم. يقال. هذه ليالي .الُحُسوم وقال الليث :

ٍم ُحُسوماً )عن عاد في قول هللا :  ُحِسمَ  كما  : موضع. ُحُسم أي ُشْؤماً عليهم ونَحساً. وذو [7الَحاقَّة : ] (َوََثانَِيَة َأَّيَّ

 اسم رجل من ُخَزاَعة. اْلَحْيُسَمانُ وقال : 

 ومنه قول الشاعر :

 َعرَّد َعلَّا اََّْْيس َمان بن مسابس و   
ْوم فإنهعليكم »: القطع. وفي الحديث :  الَحْسمُ  وقال غيره :   * أي َمْجفََرةٌ َمْقَطعَةٌ ِللبَاَءةِ. َمْحَسمة بالصَّ

ً  َوْلُغ ُجَرّيٍ كان»ابن هانىء عن ابن ُكثَْوة : قال من أمثالهم  يقال عند استكثار الحريص من الشيء لم يكن يَْقِدر عليه « محسوما

 الِغذاء. : الّسيِءُ  الَمْحسومُ وفقََدر عليه أو عند أمره باالستكثار حين قََدر. 

 : الليل في بيت األْعشى : األْسَحموقال :  .األْسَحم : َسواٌد كلون الغراب السُّْحَمةُ  قال الليث :: سحم 

   أبسَحم َداج  َعْو.  ال نريتريَفرَّق  
 .َسْحَماء وللسحابة السوداء .األْسَحم : األسود. ويقال للسحاب األسود األْسَحم وقال أبو ُعبَيد

 صبَّت َماَءها. السَّماء وأَثَْجَمْت. أْسَحَمتِ  المنذري عن ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :وأخبرني 

 وقال زهير يصف بقرة وحشية وَذبَّها عن نفسها بقرنها فقال :

 َتْذبِيب ها علها أبْسَحَم ِمْذَوِد و   
 أي بقرن أسود.

 وأنشد لَطَرفة في صفة الخيل : .َسَحمٌ  ها: الُكتْلَةُ من الحديد وجمع السَّْحَمةُ  وقال ابن األعرابي :

َعاَلٌ   لسََّحْم  ..    . م لريْ
 : َمَطاِرُق الَحدَّاد. السُُّحمُ وقال : 

فَاُر : السََّحمُ  وقال ابن السكيت :  نَْبتَان ، وأنشد : والصُّ

ٌع أَْرمريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا ة مريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريِ َر ريريريريريريريريريريريريَْ   ن الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري 

  
ارِ   فريريريريريريريَ م هبريريريريريريريا وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  حريريريريريَ  مريريريريريريريا كريريريريريريريان مريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ، وما كان َمَساِميحُ  ، وِرجالٌ  ِمْسَماحٌ  . ورُجلٌ ُسَمَحاء ، ورجال َسْمحٌ  الليث : َرُجلٌ قال : سمح  وجاد  َسُمح َسَماَحةً  ، ولقد َسْمحا

 بما لديه.

 : السُّْرَعةُ ، وأنشد : التَّْسِميحُ وقال : 

 اْجتاَب َفاَلأب  ِقيَّا و   َ َّح 
راب : الُمساَمَحةُ و عان والّضِ  اَهلَة ، وأنشد :الُمسَ  في الّطِ
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 َ وَُِّ و   
 َساَ ْه  طَْعلا   لَوِ يج امل

ح وُرْمحٌ   : ثُقَِّف حتى اَلَن بها. ُمَسمَّ

 ، وهي الموافقة على ما َطلَب. يَْسَمُح َسماَحةً  لي بذاك َسَمحَ  أبو زيد :

ً  وقال غيره : تقول العََرب : عليك بالَحّقِ فإنَّ فيه  أي ُمتََّسعاً ، كما قالوا : لَمْسَمحا
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 إنَّ فيه لمندوحة ، وقال ابن مقبل :

ٌح و  مريريريريريَ   ين ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريحريريريريرييريريريريريي ويف اَّريريريريريق َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ذَّرا  عريريريريريريريريريَ ْرِف أن أَتريريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري    ذا جريريريريريريريريرياَء  غريريريريريريريريريِ

  
ً  لي فالن أي أَْعَطاني ، وما كان َسَمح أبو ُعبَيد عن أبي زيد   بضم الميم. َسُمح ، ولقد َسْمحا

باُح وقال ابن الفرج حكاية ع َماحون بعض األعراب قال : الّسِ  : بُيُوٌت من أََدم ، وأنشد : الّسِ

ماِ        ذا كان املَسارِ   كالسِّ
ح ويقال :  قُُرونَتُه لذاك األمر إذا أطاعت واْنقَاَدت. أَْسَمَحتْ والبعيُر بعد صعوبته إذا َذلَّ ، قال :  َسمَّ

 لَْمٌح. َسْمحٌ ولَِميٌح ،  َسِميحٌ  ويقال : فاُلنٌ 

أ  .«لك اسمح يسمح»فقال :  ؟في الحديث أّن ابن عبّاس ُسئِل عن رجل َشِرب لَبَناً محضاً أَيَتََوضَّ

ل يَُسهَّل لك وعليك ، وأنشد :  قال شمر : قال األصمعي : معناه : َسّهِ

 َأْ ََحْه  و   فلما تريَلاَُّْعَلا اَِّ يَث 
 : أسهلت وانقادت. أسمحت قال :

 : ليس فيها ِضيٌق وال ِشّدة. الّسْمَحةُ  قَِرينَتُه إذا َذّل واستقام ، وقولهم : الَحنِيِفيَّة أَْسَمَحتْ  عمرو الشيباني :أبو 

 النَّاقَةُ في سْيِرها إذا اْنقَاَدت وأَْسَرَعْت. َسَمَحتولك ، بالقَْطع والوْصل جميعاً.  اْسَمْح يُْسَمحْ  أبو َعْدنان عن أبي ُعبَيدة :

 أي سهَّل له. أَْسَمحوله بِحاَجتِه  َسَمحَ  ل ابن األعرابي :وقا

  .َمَساِميحُ  ، ونساء ُسَمَحاء ، ورجال َسْمحٌ  وقال الفّراء : رجلٌ 

بالمعروف أي بالمْعُروف من  مسحتُه : القوُل الحَسُن من الّرُجل ، وهو في ذلك يخدعك. يقال : الَمْسحُ  قال ابن شميل :: مسح 

 .َمّسْحتُه وكذلك الَمْسحُ  وليس معه إِْعَطاء ، وإذا َجاء إْعَطاء ذهبالقَْول ، 

 رأَْسك في وضوئك. وفي الدعاء للمريض : كمْسِحكوالّرْشَح عن جبينك ،  كمْسِحك الشيَء بيدك َمْسُحك : الَمْسحُ  وقال الليث :

أن ال يبقى على أحد ِشقَّْي َوْجهه عيٌن وال حاجٌب إال اْستَوى.  : وذلك َمسيح الَوْجه : َممُسوح وَرُجل هللا َعْنك ما بِك ، قال : َمَسحَ 

اُل على هذه الصفة.  الَمِسيحوقال :  وهو في التورءة  .مسيح عيسى ابن مريم قد أُْعِرب اسمه في القرآن على المسيحُ والّدجَّ

 َمِشيَحا. وأنشد :

َسيح  يريْ ت ل املسيَحا 
    ذا امل

ي عيسى دّجال بَنَْيَزكه.يعني عيسى ابن مريم يقتل ال ً  قال أبو بكر األنباري : قيل ُسّمِ  ِلِسياَحته في األرض. َمسيحا

ي ً  وقال أبو العباس : ُسّمِ  األرض أي يَْقطعُها. يَْمَسحُ  ، ألنه كان َمسيحا

يو،  بيده ذا عاَهٍة إال بََرأَ  يْمَسح وروي عن ابن عباس أنه كان ال ً  قال غيره : ُسّمِ ْجل ليس لرجله  أَْمَسحَ  ، ألنه كان َمِسيحا الّرِ

 ، و أَْخَمصُ 

ي ً  قيل : ُسّمِ ً  ألنه خرج من بطن أمه َمسيحا  بالدُّْهن. َممُسوحا

يُق. المسيحَ  وروي عن إبراهيم أنَ  ّدِ  الّصِ
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 فََدَرس فيما درس من الكالم.قال أبو بكر : واللغويون ال يعرفون هذا ، قال : ولعل هذا قد كان ُمْستَْعَمالً في بعض األزمان 

 قال : وقال الكسائي : قد درس من كالم العََرب شيٌء كثير.

ب وُغيِّر ، كما قيل موسى ، وأصله ُموَشى. المسيحُ  وقال أبو ُعبَيد :  عيَسى أصله بالعبرانية َمِشيحا ، فَعُّرِ

يح قال أبو بكر : وُرِوي عن بعض المحدثين :  د في الّدّجال.بكسر الميم والتشدي الِمّسِ

:  وسلمعليههللاصلىقال حدثنا إسماعيُل بن إسحاق عن عبد هللا بن َمْسلَمة عن مالك عن نافع أن ابن ُعَمر قال : قال رسول هللا 

عَْين ابن مريم ، قال وإذا أنا برجل َجْعد قطٍط أعور ال المسيح أََراني هللا عند الكعبة رجال آدم كأْحسِن َمن رأيت ، فقيل لي : هو

يح اليُْمنَى كأنها ِعنَبَةٌ طافية ، فََسأَلُت عنه ، فقيل لي : ال الِمّسِ يل من الدَّجَّ  .الَمْسح ، قال : وهو فِعِّ

ي عيسى  : الَمِسيحُ  ثعلب عن ابن األعرابي : يق ، وبه ُسمَّ ّدِ ي  الَمِسيحُ و ، قال : وسلمعليههللاصلىالّصِ ال ، األَْعَوُر ، وبه ُسّمِ الدَّجَّ

 ونحَو ذلك قال أبو ُعبَيد.

ي ِعيَسىو  بالبركة. ُمِسحَ  ألنه الَمسيحَ  قال شمر : ُسّمِ

يق الَمِسيحُ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال : ّدِ يق ، وضد الّصِ ّدِ لِّيل الَكذَّاب ،  الَمسيحُ  بن مريم : الّصِ الدَّّجال أي الّضِ

ابن َمْريَم يُْبِرىُء األكمهَ واألبرَص ويُحيِي الموتَى بإذِن هللا ، وكذلك  الَمِسيحُ  أحدهما ضد اآلخر ، فكان الَمِسيَحْين خلق هللا

الضاللة ، قال لي  َمِسيحُ والُهَدى ،  َمِسيحُ  : َمِسيحان الدجال يُْحيي الميت ويميت الحي ، وينشىء السحاب ، ويُنبت النبات ، فهما

يالُمْنِذري  ً  : فقلت له بلغني أن عيسى إنما ُسّمِ ال ُمِسح ، ألنه َمِسيحا ي الدَّجَّ ً  بالبََرَكة ، وُسّمِ العَْين ، فأنكره  َمْمُسوحُ  ، ألنه َمِسيحا

 ْلعُوناً.أي َخلَقَه قَبِيحاً مَ  َمَسَحهوهللا أي َخلَقَه َخْلقاً َحَسناً ُمباَركا ،  َمَسَحه ، يقال الَمسيح ِضد الَمِسيحُ  وقال : إنما

من  َمْسَحةٌ  من ُهَزال وَمْسخةٌ من ُهَزال ، وبه َمْسَحةٌ  النَّاقَةَ وَمَسْختُها أي َهَزْلتَُها َوأَْدبَْرتُها ، والعََرُب تقول : به َمَسْحتُ وقال : 

 ِسَمن وَجماٍل.

 : القَبيُح الَمْشئوم الُمغَيَُّر عن َخْلِقه. الَممسوحُ  والشيءُ 

ة فيوقال ذو  مَّ  بمعنى الجمال : الَمْسَحة الرُّ

اَلمسريريريريريريرية   ٌة مريريريرين مريريريريَ حريريريريريريريَ ي  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه مريريريريَ  عريريريريلريريريريى َوجريريريريريريريْ

  
نْي لريريريريْو كريريريريريريريان  ِد و   يريريريريريريرياب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َه الريريريري ريريريريِّ   ريريريريريريريْ

  
يَْطلع عليكم رجل من ِخيَاِر ذي يََمٍن على » وعن جرير بن عبد هللا : ما رآني رسول هللا ُمْذ أسلمت إالَّ تَبَسَّم في وجهي ، وقال :

 .«َملَكٍ  ْسَحةُ مَ  َوْجهه

قَْيح  َمْسَحةُ  ِعتٍْق وكَرٍم ، ال يُقَال إال في المْدحِ ، وال يُقَاُل : عليه َمْسَحةُ وَجماٍل  َمْسَحةُ  قال شمر : العرب تقول : هذا رجل عليه

ً  بالِعتِْق والَكَرم ُمِسحَ  وقد  .َمْسحا

 وقال الُكَميُت :

  



1282 

 

ةٌ  حريريريريريريريريَ ّن َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ اٌء عريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ ُ  َأكريريريريريريريريْ َواِد   ريريريريريريريريَ

  
ر    جريريريريريريريريِ اٌن َو ريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريَ َ اهريريريريريريريريَ ِق أَبريريريريريريريريْ تريريريريريريريريْ  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ

  
 وقال األَْخَطُل يَْمَدُح َرُجالً من ولد العَبَّاس كان يقال له الُمْذَهُب :

ا يريريريريريريريريريريم  كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريَّ ذّ  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ْذهريريريريريريريريريَ اء  مريريريريريريريريري  ه  ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري  رَائريريريريريريريريريِ ْه تريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
أراد أنهما َمْلَساَوان : ليس فيهما وَسٌخ وال ُشقاٌق وال تََكسٌُّر إذا أصابهما  «القدمين َمِسيحُ » وسلمعليههللاصلىوفي صفة النبي 

 الماء نَبا َعْنُهما.

 إذا َمرَّ بهم َمّراً َخِفيفاً ال يقيم فيه عندهم. َمَسَحهم يَْمَسحهم ، هو فعالء من َمْسَحاء وفي حديث أبي بكر : غارة

يحٌ و ماِسحٌ  : الَكذاب الَمِسيحُ وقال :   ، وأنشد : تِْمَسحٌ و ِممَسحٌ وَ  ِمّسِ

ح   يريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريْ ن  مريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ مريريريريريريريريريريريريريريِ   يّنِ  ذا عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
     َ لريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ ِ ٌل بريريريريريريريريريريريريريريريَ َوأب أو جريريريريريريريريريريريريريريَ  ذ و  ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  

 أو َكْيذ َ ٌن َمَلَذاٌن ممَْسح  

 وقال آخر :

 التَّمَسا   و    إلْفِك والتَّْكذاِب 
ة ،  الَمِسيحُ وقال :  َراُع ،  : الَمِسيحُ و: المنديل األْخَشُن ،  الَمِسيحُ و: سبائك الِفضَّ الَكثِيُر الِجماع  : الَمِسيحُ و: العََرُق ،  الَمِسيحُ والذِّ

 أي جامعها. َمَسَحها ، يقال : الماِسحُ  ، وكذلك

َّاُل ، يقال : الَماِسحُ وقال :   أي قَتَلَهم. مسحهم : القَت

 : الَماِشَطةُ. الماِسَحةُ و

 الشعر. : المسائح :أبو ُعبَيد عن األصمعي 

ك وَرأِسك ، وأنشد : َمَسْحتَ  وقال شمر : هي ما  من شعرك في خّدِ

ةٌ  لريريريريريريريَّ غريريريريَ بريريريريريَ ه م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوَدْي رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ح  فريريريريريَ ائريريريريِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اَلهلريريريريريريريََ مُّ  ريريريريريريريريِ ك  َدارِيريريريريريريريريَن األمسريريريريريريريريَ َرى ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
يَْضِرُب ُسوقَها  يَمَسح أقبل يريد : [33ص : ] (َواْْلَْعناقِ َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوِق )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

 هاهنا القطع. فالمْسحُ  َوأَْعنَاقها ،

 وقيل له : قال قطرب : [33 ص :] (َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوِق َواْْلَْعناقِ )وأخبرني المنذري عن ثعلب أنه ُسئِل عن قوله : 

ك عليها ، فأنكره أبو العَ  : يمسحها اء وغيره : يضرب  ؟ليس بََشْيء ، قيل له : فَإيْش هو عندك بَّاس وقال :يُبَّرِ فقال : قال الفرَّ

 أعناقَها وُسوقَها : ألنها كانت َسبََب ذنبه.

اج ، وقال : جَّ من الذَّْنِب لم يَْضِرْب ُسوقَها وال أعناقَها إال وقد أَبَاَح هللا له ذلك : ألنه ال يَْجعَل التوبة  قلُت : ونحَو ذلك قال الزَّ

أَْعنَاقَها وُسوقَها بالماء بيده ، قيل : وهذا ليس يُْشبِه َشْغلَها إياه عن ِذْكِر هللا ، وإنما قال  َمَسحَ  إنه بَِذْنٍب َعِظيم ، قال : وقال قوم :

ان في َوْقتِه ويَْحُظره في َهَذا ذلك قوم : ألن قَتْلَها كان عندهم منكراً ، وما أباحه هللا فليس بُمنكر ، وجائز أن يبيح ذلك لُسلَْيمَ 

 الَوْقِت.

 : الرجل المارد اْلَخبِيث. التَّْمَسحُ  أبو ُعبَيد :

 يكون في الماء َشبِيه بالسلحفاة إال أنه يكون ضخماً طويالً قَِويّاً. التِّْمَساحُ و التِّْمَسحُ  وقال الليث :
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 لُوُب غير صافية.: الُماَليَنَةُ والُمعَاَشَرة والقُ  الُمَماَسَحةُ وقال : 

نُّوِ ِمْنه. يُتََمسَّح وفالن ُب إلى هللا بالدُّ  به ِلفَْضله وعبادته ، كأنه يُتَقَرَّ

 اإلبُل األرَض يوَمها َدأْباً أي سارت سيراً شِديداً ، قاله ابن دريد. َمَسَحت وقال غيره :

 : األرُض المستوية. الَمْسَحاءُ  أبو ُعبَيد :

 .األََماِسحُ  من المفَاوز كاألْملَِس وجمعه األْمَسحُ  وقال الليث :

ً  : َذْرُع األرض ، تقول : الَمَساَحةُ و  .َمَسَح يَْمَسح َمْسحا

 .َمَساِحي من األرض الَمْسَحاء وقال غيره : جمع

 : أرض حمراء ، والوْحفَاُء : السَّوَداُء. الَمْسَحاءُ  وقال أبو عمرو :

 عة من األرض مستوية كثيرة الَحَصى غليظة.: قط الَمْسَحاءُ  وقال غيره :

 القوُم إذا تَبَايَعُوا فتََصافَقوا. تََماَسحَ و

ْجل تُِصيب األخرى قيل : ً وَمِشَق َمَشقاً  أبو ُعبَيد عن أبي زيد قال : إذا كانت إحدى َرْبلَتي الّرِ  .َمِسَح َمَسحا

، والسُّنَّةُ  بالمسح قال بعضهم : نزل القرآن [.6الَمائدة : ] (ُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجلَ )وقول هللا جّل وعّز : 

 بالغَْسُل.

 وقال بعض أهل اللغة : َمْن َخفََض وأرجلكم فهو على الِجَوار.

ْعِر ، ولكنوقال أبو إسحاق النحوي : اْلَخْفُض على الِجوار ال يَُجوُز في ِكتَاب هللا ، إنما يجوز ذلك في  على  الَمْسحَ  َضروَرة الّشِ

جل لو كان الَمْسحَ  هذه القراءة كالغَْسل ، ومما يدّل على أنه َغْسل أن ً  على الّرِ كَمْسح الرأِْس لم يَجز تحديُده إلى الكعبين  َمْسحا

بغير تحديد في القرآن ، وكذلك في  [6 الَمائدة :] (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكمْ )كما جاء التحديد في اليدين إلى المرافق ، قال هللا : 

جلين ، وأما من قرأ :  [6الَمائدة : ] (فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنهُ )التيمم :  من غير تحديد ، فهذا كله يوجب َغْسل الّرِ

غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرَجلكم ، فهو على وجهين : أحدهما : أن فيه تَْقِديماً وتأِْخيراً كأنه قال : فا (َوَأْرُجَلُكمْ )

اَلًء شيئاً بعد شيء. وفيه قْوٌل آَخُر : كأنه أراد أغسلوا أرجلكم إلى وِ بُرؤِسكم وقّدم وأخرَّ ليكون الوضوء  امسحواوإلى الكعبين ، 

 كما قال الشاعر  لَمْسحا الَكْعبَْين ، ألن قوله إلى الكعبين قد َدّل على ذلك كما وصفنا ، ويُْنَسُق بالغَْسل على

َ ا ْ  غريريريريريريريريريريريريريريريَ ِك قريريريريريريريريريريريريريريريَ    لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه َُّْوجريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريريريريريريريريا  ور  ريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريْ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريِّ َّ تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريري 

  
 المعنى ُمتَقَلِّداً َسْيفاً وَحاِمالً ُرْمحاً.

الثَّْدي إذا لم يكن ِلثَْديِها  َمْسَحاءُ  إذا كانت قََدُمه مستوية ال أَْخَمَص لها ، وامرأة َمْسَحاء القَدم والمرأة أَْمَسحُ  وقال غيره : رُجلٌ 

 حجم.

اِغِط إذا الَماِسحُ و  الِمْرفَُق اإلْبَط من غير أن يعُرَكه َعْركاً شديداً. َمَسحَ  ِمَن الضَّ

 ُرْسح وقال األَْخَطل : ُمْسحٌ  : األَْرَسُح ، وقومٌ  األَْمَسحُ و
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ٌح ال َّريريريريريوَُ هلريريريريريم  م م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ائريريريريريِ مريريريريريريريَ م  الريريريريريعريريريريريَ  د سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريَ  وا  خريريريريريريريريْ   انىبء  لريريريريريريريريَ وا ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا أمَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 السيَف من ِغمده واْمتََسْختُه إذا اْستَلْلته. اْمتََسْحتُ  ويقال :

 وقال َسلََمةُ بُن الُخْرُشب يَِصف فََرساً :

الٌل  مريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريريريَ اَدى مريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريم    َ أٌب هبريريريريريريريريريريريريريَِ يريريريريريريريريريريريريريل  َوَوامسريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ

  

يَت َورِق  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأن َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِذمي    يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا أ ذ ٌن  ريريريريريريريريريريريريَ ْرطريريريريريريريريريريريريَ ه قريريريريريريريريريريريريري   منريريريريريريريريريريريريََ

  
اْلقُْرَطْين  قال ابن السكيت : يقول : كأنما أُْلبَِسْت َصِفيَحة فِضَّة من ُحْسِن لونها وبريقها ، قال : وقوله : نََمْت قُْرَطْيهما أي نََمتْ 

ََّخذُ ِلْلَحْلي وذلك أَْصفَى لها ، وأُذٌُن َخِذيٌم أي َمثْقُوبَة.أي  الَمِسيَحتَْين اللذين من ا يُت  رفَعَتُْهما ، وأراد أن الفضة ِممَّ

 وأنشد لعبد هللا بن َسلََمة في مثله :

ة   ٌح مريريريريرين َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ائريريريريريِ ى عريريريريريلريريريريرييريريريريريريريه َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريَ عريريريريريْ  تريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريس و   بريريريريريريريريريِ ْتَ يريريريريريريريريريَ اء غريريريريريريريريريَ َ

اَب املريريريريريريريريري بريريريريريريريريريَ َرى مسريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
َل ما يَْبُدو من َعَرقه. أراد َصفَاَء َشْعَرته وقَِصرها. يقول  : إذا َعِرق فهو هكذا ، وتََرى الماء أَوَّ

: السَّيَّاُر في ِسيَاَحتِه ،  األَْمَسحُ و: األَْعَوُر األَْبَخُق ال تكون عينه بَلُّْوَرةً.  األْمَسحُ و: الذئب األََزلُّ ،  األَْمَسحُ  عمرو عن أبيه قال :

 َمْمُسوحَ  إن َجاَءْت به»قال في ولد الُمالَعنَة :  وسلمعليههللاصلىفي حديث اللِّعان أن النبي و : الَكذَّاُب : األَْمَسحُ وقال : 

 قال شمر هو الذي لَِزقت أَْليَتَاه بالعَْظِم. .«األَْليَتَْين

ْسَحاُء ، قال ذلك ابن شميل. وهي َمْسَحاء وامرأةٌ  أَْمَسحُ  َرُجلٌ   الرَّ

 ، والَخِريُق : األرض التي تََوسََّطها النبات. َمْسحاَوْين : أرٌض ال نبات بها ، يقال : مررُت بَِخِريٍق بين الَمْسَحاءُ  وقال الفّراء :

وال تُنبت ، َغِليَظةٌ َجلٌَد تَْضِرُب  : قطعة من األرض مستوية جرداء كثيرة الَحَصى لَْيَس فيها َشَجرٌ  الَمْسَحاءُ  وقال ابن شميل :

 إلى الصَّالبَة مثل َصْرَحِة الِمْربَد ليست بقُّفٍ وال َسْهلَة.

 إذا ُسِلتَْت َمَذاِكيُره. َمْمُسوحٌ  وَخِصيٌ 

 بالقول ، وهو أن يقول له ما يُِحّب وهو يَْخَدعه. َمَسَحه ابن شميل :

ً  الَكِذُب ،:  الَمْسحُ  وقال ابن األعرابي :  .َمَسَح َمْسحا

آيَتُها  : َمْسَحتُها النِّْقَمة على َمْن سعى َعلَى إَماِمنا. قيل : َمْسَحةَ ووقال أبو سعيد في بعض األخبار : نرجو النصَر على َمْن َخالَفَنَا 

 أي تُْقَطُف. تُمَسح وِحْليتُها ، وقيل معناه : أنَّ أعناقهم

قال أبو منصور : سمى هللا ابتداء أمره كلمة ، ألنه ألقى إليها  [.45آل عمران : ] (ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اَْسُُه اْلَمِسيحُ )قول هللا تعالى : 

 .المسيح الكلمة ، ثم كون الكلمة بشراً. ومعنى الكلمة : الولد. والمعنى : يبشرك بولد اسمه

ً  قال الحربي : سمي الدجال ً  صر بها. وسمي عيسىعن أن يب ممسوحة ألن عينه مسيحا زكريا  لمسحو: اسم خصه هللا به  مسيحا

 .إياه

 : ُشَجاٌع ، وعام أَْحَمسُ  الليث : َرُجلٌ : حمس 
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لةٌ  َأمْحس   ِ ي أب ، وََنَْ أبٌ  مَحْسريريرياء ، َوسريريريَ اء   :  ريريريَ َجاَعة ، وأصريريريابتهم سريريريلون مَحْسريريريَ ، ولو أرادوا  َأمَساِمس   يري  هِبا الةريريريَّ
لني سٌ مح ْ   ض اللعه ل الوا : ِسل ونَ   على َتْذِكت األعواُ. اأَلمساِمس ،  منا أرادوا  لسِّ

 .اْلَحِميسُ ووقال أبو الدُّقَْيش : التَّنُّوُر يقال له الَوِطيُس 

هاتُهم من قَُرْيش ، وكانوا يَتََشدَُّدون في دينهم ، وكانوا شجعان العرب ال  أَْحَماسُ و: قَُريش ،  الُحْمسوقال :  يُطاقُون العََرب : أَمَّ

 أيضاً. ُحْمسٌ  ، وفي قَْيس

جال ، وأنشد : الَحْمسُ و  : َجْرُس الّرِ

َه الريريريريريريري َُّجى  هريريريريريريريا  ريريريريريريريَْ ْوَ  َوْهسريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريَأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ْوَ  َومسريريريريريريريريريَ وا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري  ال   ريريريريريريريريريَِ س  رِجريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريَْ

  
 قيس ، وهم فْهم َوَعْدوان اْبنا : قَُرْيش ومن ولدت قَُرْيش وكنانة ، وَجديلَةُ  الُحْمسُ  وأَْخبََرني المنذري عن أبي الَهْيثَم أنه قال :

وا الُحْمس َعْمرو بن قَْيس َعْياَلن ، وبنو عامر بن صعصعة هؤالء ً  ، ُسمُّ ُسوا ألنهم ُحْمسا في دينهم أي تََشدَّدوا ، قال :  تَحمَّ

 ِلفة وصارت بنو عامر منُسكَّاَن الحرم ، وكانوا ال يخرجون أيام الَمْوِسم إلى عرفات ، وإنما يقفون بالُمْزدَ  الُحْمسُ  وكانت

ة. الُحْمس ُهم قَُرِشيَّةً ، وهي َمْجُد بنت تَْيم بن ُمرَّ  ولَْيُسوا من َساِكني الَحَرم ألن أُمَّ

يَْت ُخَزاَعة ألنهم كانوا من سكان الحرم فَُخِزُعوا عنه أي أُْخِرُجوا ، ويقال : إنهم من قريش اْنتَقَلُوا بِ   نََسبهم إلىقال : وُخَزاعة ُسّمِ

 .الُحمسْ  اليمن وهم من

ا األرض التي ليس بها َكألُ وال مرتٌَع وال َمَطٌر  : األَحاِمسُ  من األَْرِضين فإن َشِمراً حكى عن ابن شميل أنه قال : األََحاِمسُ  وأمَّ

 وال شيء.

 ، وأنشد : أََحاِمس ، ويقال : سنون أَحاِمسُ  أرضٌ 

ْ رأب   غريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا بريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ ا  بريريريريريريريريل مل نريريريريريريريريكريريريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
س  و   ون اأَلمسريريريريريريريامريريريريريِ لريريريريري  ْواَلهريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ِن مريريريريريَ فريريريريريْ  مل يريريريريريري 

  
 وقال آخر :

ِ  َعْون  ْبن  َجْحَوش   يريريريريريريريْذهريريريريريريريَ   بن الَعبريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
س    امريريِ لريريوَن األمسريريريريريريريَ ا السريريريريريريريريريريريريريريريريِّ يريريهريريريريريريريَ لريريِ الال  وتريريري  ريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا وقع في الداهية. األََحامس وقال أبو ُعبَيد : يقال : وقع فالن في هند

  الضالل ، والَهلَكة والشَّرُّ ، وأنشدنا : : الَحْمسُ  وقال َشِمر عن ابن األعرابي :

ة   لريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريري  َ اِر تريريريريريريريريريريري  م بريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريري  م َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري 

  
س   امريريريريريريريريريِ ِ  األمسريريريريريريريريريَ م هبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريريريْ  ولريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 وقال رؤبة :

   الَقنْي مله مَحَسا  محَِيسا 
 معناه : ِشدَّةً وَشَجاَعة.

 وقال ابن األعرابي في قول عمرو :

 بريْعِ ي األمساِمَسا   بِتريْ ِليث ما اَنَصْيَه 
 أراد الشجعان من جميع الناس. بني عامٍر ، ألن قَُرْيشاً ولدتهم ، وقيل : باألحاِمس أراد قَُرْيشاً. وقال غيره : أراد

يكان واْحتََمَشا ،  اْحتََمسَ  وقال اللِّْحيَاني : يقال :  إذا اْشتَدَّ. َحِمسوالشَّرُّ  َحِمسَ والّدِ

 : الَورُع من األَْحَمسُ  عمرو عن أبيه قال :
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 الةجاع ، وقال ابن أمحر : : اأَلمْحَس  و الّرَِجال الذي يتة د يف ديله. 
اب   ذا ِه الريريريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريريريريَ مَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْو يب  ريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
رِي   ا وال َوفريريريريريريريريريريريريْ ِ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَ

  
ست قال َشِمر : َمْت واستغاثت من تََحمَّ اُج : اْلُحْمَسةِ  : تََحرَّ  ، وقال العَجَّ

او  ة  أَلمْحَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نْبَ مح ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   جَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ   وال مريريريريريريريريريريري   ال َأ ريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : لم يََهْبَن لذي ُحْرَمة حرمة أي َرِكْبَن رؤوسهن.

 اللحَم إذا قاََله. َحمَّسَ  : القَِليَّةُ ، وقَدْ  الَحِميَسةُ  « :النوادر»وفي 

بَّاُغ الحاِذُق. األْمَحسُ  األعرابي قال :أبو العباس عن ابن : محس   : الدَّ

 والَمْعُس : َدْلُك الِجْلِد وِدبَاُغه ، أبدلت العين حاء. الَمْحسُ  قلت :

: الرجُل القَاِطُع  الَحْيَسمُ  : الرجُل البازل القَاِطُع لألمور. قال : وقال ابن األعرابي : األَْحَسمُ  وقال أبو عمرو :: *  [حسم]

 الَكيُِّس. لألُمورِ 

 أبواب احلاء والزاي

 ح ز ط
 أهملت وجوهه.

 ح ز د
 وهو الجماع. الدَّحزُ  قال الليث :: دحز 

 أهملت وجوهها. :(ح ز ث)،  (ح ز ذ)،  (ح ز ظ)،  (ح ز ت)

 [ح ز ر]
 مستعمالت. حزر ، حرز ، زحر ، زرح ، رزح :

، ويقال للمرأة إذا ولدت  التََّزّحر ، وهو إخراج النَّفَس بأَنِيٍن عند عمل أو شدة ، وكذلك َزَحَر يَْزَحُر َزِحيراً  قال الليث :: زحر 

َرتوبه  َزَحَرتْ  ولداً   َعْنهُ ، وأنشد : تََزحَّ

رِي  زمسريريريريريريريريريريريريريريَّ   ين ُّعريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريريريريريك أن تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   خريريريريريريريَ لريريريريريريريْ َ

 عريريريريريريرين َوارُِِ اجلريريريريريريريبريريريريريريريهريريريريريريرية ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريم املريريريريريريري

  
ر يقال : هو  بماله ُشّحاً. يَتََزحَّ

حيرُ  قال : أخذهوقال ابن الّسكيت : ي َحارو الزَّ ار ، ورجل الزُّ اء : أنشدني بعض كلب :َزحَّ  . قال : وقال الفرَّ

 عل  الف ر َُّمسَّارا  أ اَناَن و   
رُ  قال الليث: حزر   .الَحَزاِوَرةُ  والجميع الَحَزوَّ

رٌ  وقال ابن السكيت : يقال للغالم إذا راهق ولم يدرك بعدُ  رٌ  ، وإذا أدرك َوقَِوي واشتدَّ فهو َحَزوَّ  أيضاً ، وقال النابغة : َحَزوَّ

ْحَصِ  
 
   نزع اَََّزوَِّر  لّرِ اِء امل
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.  وقال أراد البالغ القَِويَّ

رُ  « :األضداد»وقال أبو حاتم في  رُ والغالُم إذا اشتد وقوي ،  : الَحَزوَّ  الضعيُف من الرجال وأنشد : : الَحَزوَّ

ه و  رَاَع َ بريريريريريريريريريِ ه  ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريا َأان  ْن َدافريريريريريريريريريريَ

  
َزّور  َ ان  وال حبريريريريريريريريريريريريِ ْولريريريريريريريريريريريرية فريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريذي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

ْه  يريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ

اِس  ملريريريريريريريريريريريريريريريري قَّ الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   نَّ أمسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   ه لريريريريريريريريريريريريريريريريه ذ رِّيريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزوٌَّر لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر قال : أراد ً  بالَحَزوَّ  هاهنا رجالً باِلغا



1288 

 

 َضِعيفا .
راء ، قال : أخبرني األْرُم عن أبي ُعبَْيدة ، وأبو نصر عن األصمعي ، وابن األعرابي قال أحمد بن يحيى : قال َسلََمة : قال الف

ُل قال : رُ  عن الُمفَضَّ غيُر َغيُر البَالغِ ، ومن العََرب من يجعل الَحَزوَّ ر عند العََرب : الصَّ : البالغ القَِوّي البدن الذي قد حمل  الَحَزوَّ

 السالح. قلُت : والقول هو هذا.

 : المكان الغَِليُظ ، وأنشد : الَحْزَورُ  ر عن أبي عمرو :َشمِ 

   يف َعْوَسِج الَواِدي وَرْضِم اََّْزَور 
 وقال َعبَّاُس بن ِمْرَداٍس :

س فريريريريريريريرييريريريريريريريريه وأ َُِّّرْ  و  مريريريريريريريريْ اب  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ  ذاَب لريريريريريريريري 

  
ان    اٌ  مريريريريريريريريرين رِعريريريريريريريريريَ ِه قريريريريريريريريرياِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْزَورو بريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريَ

  
: اللَّبُن الحامض  الَحْزرُ وهذا الطعام كذا وكذا قفيزاً ، قال :  أَْحِزرُ  بالَحْدس ، تقول أناعدد الشيء  َحْزُرك : الَحْزرُ  وقال الليث :

 وحامٌز بمعنى واحد. حازر ، وقال ابن األعرابي : هو حازر ، وقال األصمعي : إذا اشتدَّت ُحُموَضة اللبن فهو

 ليس بطيب.دقيق الشَِّعير وله ريح  : الحازر ابن شميل عن الُمْنتَِجع قال :

قاً فقال :  وسلمعليههللاصلى: ِخيَاُر المال ، وروي عن النبي  الَحْزَرةُ  الليث : أَْنفِس الناس  َحَزَرات ال تأُخذ من»أنه بعث ُمَصّدِ

 « شيئاً ، ُخِذ الشَّاِرَف والبَْكر

 وأنشد : : ِخيَاُر المال : اْلَحزَرةُ  وقال أبو ُعبَْيد :

 اللريْفِس    اَََّزرَا   مَسَزرَا   
 وأنشد شمر :

  ِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َزرَا   الريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزرَا   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ جريريريريريريريريريريريريْ زَار غريريريريريريريريريريريريت  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ نب   الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ

  

 مِسَ اق ها اجِلالد  عل  اللَّْزِب 

 .َحُزراتو َحَزرات قال شمر : يقال :

، قال : وهي العالئق ، قال : وفي مثل  الَحَزَرة األَْمواِل : هي التي يََودُّها أَْربَابُها ، وليس كل المال َحَزراتُ  وقال أبو سعيد :

 : نُقَاَوةُ الماِل : الذكر واألُْنثَى سواء ، يقال : هي الَحَزرات َشِمر عن أبي ُعبَيدة قال : * وا َحْزَرتِي وأْبتَغي النَّوافِاَل* للعرب :

 قلبه ، وأنشد شمر  َحْزَرةُ  ماِلِه وهي َحْزَرةُ 

ْوُ ع  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريَ َ افريريريريريريريريريِ ة    نريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
رب  و   وِس وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريري  ْزراِ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ ذ ل  مسريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريَ

  
يُْضَرُب لألْمِر « فََحَزر َعَدا القَاِرصُ »في نفسه كلما رآها ، ومن أمثال العرب  يَْحُزرها ، ألن صاِحبها َحْزرة وقيل لخيار المال

 إذا بَلََغ غايَتَه وأَْفعََم.

ة ، وتَُصغَّر الَحْزَرةُ  : َعابٌِس باِسٌر ثعلب عن ابن األعرابي : حاِزرٌ  َوْجهٌ وَ   .ُحَزْيَرة : النَّبِقَةُ الُمرَّ

ً  البَعيرُ  رزح الليث :: رزح   كذلك. ِمْرَزاحٌ  ، وبَعير َمَرازيحُ  : وإبِلٌ  َرْزَحى وإبِلٌ  رازح إذا أَْعيَا فقَاَم. بَعيرٌ  ُرُزوحا

 وأنشد :: الصوُت ،  الِمْرِزيحُ و

لريريريريريريريا   عريريريري  رى ظريريريري  ر هريريريريريريريل تريريريريَ َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َذْر َذا ولريريريريكريريريرين تريريريريريَ

  
ْرُِّيريريريريريريريريريح    هريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريري َّوِّ مريريريريريريريريريِ َ ى لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريري ْ

  
ازحُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :  : البعير الرَّ
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 الذي ال يريَتَحّرك ه زَاال  ، وهو الراُُّ أيضا .
ً  غيره : وقد ً و َرَزَح يَرَزُح ُرزوحا  .َرزاحا

 : َخشبةٌ يُْرفُع بها الِعنَُب إذا سقط بعُضه على بعض. َحةُ الِمْرزَ  النضر عن الطائفي قال :

 : ما اطمأنَّ من األرض. الِمْرَزحُ و

اح : ِرمَّ  قال الّطِ

ٌل  وَكريريريريريريريريريَّ ى دوَن الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريالِد مريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريأن الريريريريريريريريري ُّجريريريريريريريريريَ

  
و    لريريريريريريريريريريريْ َاْ كريريريريريريريريريريريلِّ عريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ َ مّ  جبريريريريريريريريريريريِ ْرَُِّ  و بريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
اإلبِل إذا َضعُفَت ولَِصقَت باألرض فلم  َرزاحِ  يده ، وأصلُه منفالن معناه َضعَُف وذهب ما في  رَزح قال أبو بكر األنباري :

 ، وهو المطَمئِنُّ من األرِض ، كأنه َضعُف عن االرتقاء إلى ما َعاَل منها. الَمْرَزح ، أُِخَذ من َرَزح يكن بها نُهوض. وقيل :

َراِوحُ  أهمله الليث : وقال شمر :: زرح  وابي الصغار ، واحدها : الزَّ  من التالل : الّزرارحُ  وقال ابن شميل : قال : .َزْرَوح الرَّ

ة : مَّ  ُمنبِسط من التالل ال يُمِسك الماَء َرأُْسه َصفَاة وقال ذو الرُّ

ْه و  بريريريريريريريَ َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا  ذا مريريريريريريريا تريريريريريريَ هريريريريريريريَ يريريريريريريْ ْرجريريريريريريرياف  َأَّريريريريريِْ  تريريريريريريَ

  
اَلل  الريريريريريريريريريريريزَّراو      عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى رافريريريريريريريريريريريع ا ِل الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريِّ

  
 : الُمتََطأِْطىُء من األرض. الِمْزَرحُ و:  قال : والَحَزاِوُر مثلها واحدها َحْزوَرةٌ ، قال

َراحُ  ثعلب عن ابن األعرابي. قال :  النَِّشيُطو الحركات. : الزُّ

أنا من فالن أي  احترزتُ وال يُوَصُل إليه ،  ِحْرزٍ  من موضعٍ وغير ذلك. تقول : هو في أَْحَرَزك : ما الِحْرزُ  قال الليث :: حرز 

 .َحَرزاً و َحُرَز َحرازةً  ، وقد َحريز ومكان ِحرزٍ  جعَْلُت نفسي في

بيُّ ، والجميع الَحَرزُ وقال :   واألْخَطار. األْحرازُ  هو الَخَطر وهو الَجْوُز المحكوك يَْلعَُب به الصَّ

 من اإلبل : التي ال تُبَاُع نَفَاَسةً بها. الَحرائِزُ  « :نوادره»وقال أبو َعْمرو في 

اُخ :  وقال الشَّمَّ

   ذا بِيَع التِّاَلد  اَّرائز   يري َباع  
 أي أعطيتَنِي ثََمناً أرضاه لم أَْمتنِع من بيعه.« من بَْيع َحِريزَ  ال»ومن أمثالهم : 

 وقال الراجز يصف فحالً :

زِ  رائريريريريريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريريريريريل  مسريريريريريريريريريريريريريَ ِ ر  يف عريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارُِّ   ِن اأَلَدُِ املريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  يف مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ازٌ  ومن األسماءَ   : مهمل. (1)رحز  .َحريزٌ و ُمْحِرزٌ و َحرَّ

 ح ز ل
 مستعمالت. حزل ، حلز ، لحز ، زلح ، زحل :

يُراُد به االرتفاع في السير واألرِض. قال : والسحاب إذا ارتفع  احزأّل يَْحَزئُِل احِزئالالً  من قولك : الَحْزل قال الليث :: حزل 

 معت ثم ارتفعت عن َمتٍْن من األرض في ذهابها.اإلبُل إذا اجت اْحَزأَلَّتِ و، قال :  اْحَزأَلَ  نحَو بَْطن السماء قيل

 : الُمْحَزِئلُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

__________________ 
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 وهو مستعمل وق  مّر  ر  املادأب.« ُّمسر : مهمل»( يف امل بوع : 1)
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 المرتفع وأنشد :

رَكريريريريريريريريه  اذ  عريريريريريريريرين اَّريريريريريريريرياِدي  ذا بريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ تريريريريريريريريِ  ذاَ  انريريريريريريريريْ

  
   ِ الَّ َزئريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريري ْ فريريريريريريريريريريِ ى ثريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ وَّْ  عريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ

  
هو االحتزام بالثَّْوب ، قلت : هذا تصحيف ، والصواب االحتزاك بالكاف. هكذا رواه أبو ُعبَيد عن  االحتزال وقال الليث :

 تفسيره في باب الحاء والكاف.األصمعي في باب ضروب اللُّْبس ، وأصله من الَحْزِك والَحْزق ، وهو ِشدَّةُ الَمّدِ والشَّّدِ ، وقد مرَّ 

فؤاُده إذا اْنضمَّ من  اْحَزأَلَ واألَكَمةُ إذا اجتمعت ،  اْحَزأَلَّتو .اْحَزأَلَ  وقال شمر : يقال للبعير إذا بََرك ثم تَجافَى عن األرض قد

 إذا َشَخص. اْحَزأَلَ  الَخْوف. ويقال :

ْلحُ  قال الليث :: زلح   ، وهي التي ال قعر لها ، وأنشد : َزلَْحلََحة من قولك : قصعة الزَّ

ِس  اع  عريريريريريريريريريريريريريَْ اء وا بريريريريريريريريريريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه جريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريري َّ

  
ِس   بريريريريريريريريريريريْ راِ  الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري  ا  ظريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  ََُّّريريريريريريريريريريريَْ

  

 أ ِ ْذَن من السُّوِق ِبَفْلس  فريْلس 

 قال : وهي كلمة على فعلل أصله ثاُلثّي أُلِحَق بِبناء الُخماسّي.

لَْحلََحاتُ  وذكر ابن شميل عن أبي َخْيَرة أنه قال :  .َزلَْحلََحة في باب الِقصاع ، واحدتها الزَّ

ْلحُ  وروى ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : َحاُف الِكباُر ، حذف الزيادة في جمعها. الزُّ  : الّصِ

 : شِحيُح النّْفس ، وأنشد : لَِحزٌ  قال الليث : َرُجلٌ : لحز 

رَّ   يريريريريريريريَح  ذا أ مريريريريريريريِ حريريريريريريريِ َز الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريِ َرى الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  هريريريريريريريريِ مريريريريريريريريا لريريريريريريريريه فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا مريريريريريريريري  ه لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
يُِّق البخيُل. اللَِّحزُ  وقال أبو ُعبَْيد :  : الضَّ

 بفتح الالم وكسر الحاء أي بخيل. لَِحزٌ وبكسر الالم وإْسكاِن الحاء ،  ِلْحزٌ  رُجلٌ  وأَْخبرني اإلياِديُّ عن َشِمر قال : يقال :

 أي ُمتَضايِق دخل بعضه في بعض. ُمتاَلِحزٌ  وَشَجرٌ  قال :

 .لَِحزٌ  قال : وقال ابن األعرابي : َرُجلٌ 

 وروى بيت ُرْؤبَة : لَْحزٌ و

   يري ْعِ يَك مله اجلوَد قبل اللَّْحِز 
 أي قبل أن يَْستَْغِلق ويَْشتَّد.

 قال األزهري : وفي هذه القصيدة :

    ذا أََقلَّ اَ ْتَ ك ل  َِِّْز 
 َشِحيح. لَِحز أي ُكلُ 

زُ  وقال الليث : اصة َشْهَوةً لذلك. التَّلَحُّ انة أو إجَّ  : تََحلُُّب فيك من أَْكِل ُرمَّ

 الَمَضاِيُق. الَماَلِحزُ و

ع. يَتََحلَّزُ  قال الليث : القَْلبُ : حلز   عند الُحْزِن كاالعتصار فيه والتََّوجُّ

 .(1)[َحْلزٍ ]وهو ذُو  حاِلزٌ  . وإْنَسانٌ َحاِلزٌ  وقَْلبٌ 

َزةٌ  أي بخيل ، وامرأةٌ  ِحلِّزٌ  وَرُجلٌ   بَِخيلَةٌ. ِحلِّ
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 ِمثْله وأنشدني اإليَاِدّي : الِحلَِّزةُ و الِحلِّزُ  أبو ُعبَْيد :

__________________ 
 .«ذوأب»ويف امل بوع :  (159/  3)« العني»( ُّ دأب من 1)
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ز   لريريريريريريريريِّ ِل مسريريريريريريريريِ مِّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريْوُِ ال كريريريريريريريري  ة  عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَي ابريريريريريريريريريْ

  
ْل   لريريريريريريريَ ا الريريريريريريبريريريريريريريَ تِّ هريريريريريريريَ غريريريريريريَ س  ال يريريريريريريري  بريريريريريريْ َرأِب يريريريريريريريَ خريريريريريريْ  َكصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرُجون والقََرقُوس ، فإن كانت  َحلَُزون أبو ُعبَْيد عن األصمعي : ْمث جاَء به في باب فَعَلُوٍل ، وذكر معه الزَّ : دابَّةٌ تكون في الّرِ

 .َحلَزَ  النون أصلية فالحرف رباعي ، وإن كانت زائدة فالحرف ثالثي أَْصلُه

ي الحاِرُث بن الِحلَِّزةُ  وقال قُْطُرٌب :  .ِحلِّزة : َضْرٌب من النبات ، قال : وبه ُسّمِ

 قلت : وقُْطرب ليس من الثّقَات ، وله في اشتقاق األسماء حروف منفردة.

ومثله : اْحتَلَْجُت منه َحقِّي ، وتَحالَْجنا  بالكالم : قال لي وقلت له. تَحالَْزناومنه َحقِّي أي أََخْذتُه.  اْحتَلَْزتُ  وفي نوادر األعراب :

 بالكالم.

 ، ومنه قول لَبِيد : َزَحل قال الليث : يقال للشيء إذا زال عن مكانه: زحل 

ه  الريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريل  َأْو فريريريريريريريريريريريريَ وُ  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريو يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري 

  
ي   امريريريريريريريريريريريِ ِل مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ل وَ َُّلَّ عريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  َُّمسريريريريريريريريريريريَ

  
َرْت في َسْيِرها ، وأنشد : تَْزَحُل َزْحالً  قال : والناقة  إذا تأخَّ

ل   ْزمسريريريريريريريريريريَ نْي  تريريريريريريريريريريريَ ْه اَنب  د كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريَ

  
وا  لريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ وا بريريريريريريريريه ومسريريريريريريريريَ را  و ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريري   أ  ريريريريريريريريْ

  
 إليه ، وقال األْخَطل : تَْزَحلُ  : المْوِضُع الذي الَمْزَحلُ وقال : 

 َمْزمَسل   و   َيك ن عن قري َرْيش  م ْسَتماٌُّ 
ُحولُ وقال :   حتى تَِرَد الحْوَض. تَْزَحلْ  التي إذا َغِشيِت الحوَض َضَرَب الذَّائُِد وْجَهَها فََولَّتْه َعُجَزها ولم تََزلمن اإلبل :  الزَّ

ِد عن َصْرفه فقال : ال ينصرف ألنَّ فيه الِعلَّتَْيِن : ُزَحلُ وَ  الَمْعِرفَة  : اسم َكوكٍب من الكواكب الُكنَّس. وُسئَِل محمد بن يزيد الُمبَرَّ

 ول.والعُدُ 

 أي بَعُد ، ويقال : إنه في السماء السابعة وهللا أعلم. َزحل ألنه ُزَحلُ  وقال غْيُره : قيل لهذا الكوكب

يت : قيل البنه الُخّسِ : أيُّ الِجماِل أَْفَرهُ  ّكِ بَْحلُ  ؟وقال ابن الّسِ َحلّ  قالت : الّسِ اِحلَةُ الفَْحُل. الّزِ  ، الرَّ

َحلُ  قال : يها فَيَْشَرب ، حكاه عن الدُّبَْيِري. يَْزَحلُ  : الذي الّزِ  اإلبَل ، يَُزاِحُمها في الِوْرِد حتى يُنَّحِ

ْحِليُف  ْحِليلُ ووقال أبو مالك عمرو بن ِكْرِكَرة : الّزِ ِلُق من الصفَا وَغْيره. الّزِ يُِّق الزَّ  : المكاُن الضَّ

 ح ز ن
 مستعملة. حزن ، زنح ، زحن ، نحز ، نزح :

وا َخفَّفُوا ، الُحْزن الليث : للعرب فيقال : حزن   َشِديد. ُحْزنٌ وَشِديد  َحَزنٌ  يقال : أََصابَه لُغَتَان ، إذا ثَقَلُوا فَتَُحوا ، وإذا َضمُّ

وا الحاء كقول هللا َعزَّ  الَحَزنُ  وروى يونس عن أبي عمرو قال : إذا جاء َمنُُصوباً فَتَُحوا ، وإذا جاء مرفوعاً أو مكسوراً َضمُّ

ْمِع )أي أَنَّهُ في َمْوضع َخْفض. وقال في موضع آخر :  [84يوسف : ] (َوابْ َيضَّْت َعْيناُه ِمَن احْلُْزنِ ) َوَجلَّ : َتِفيُض ِمَن الدَّ
، ضموا الحاء هاهنا  [86يُوُسف : ] (َأْشُكوا بَ ثِ ي َوُحْزِن ِإىَل هللاِ )أي أنه في موضع النصب ، وقال :  [92التوبة : ] (َحَزَّنً 

 قال : وفي استعمال الفعل
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 ، وي ولون : صريريريريريريريريريريو ٌ    ْزِن وهو   َْزن فأان أمسَزَن  ، وي ولون :  زون فأان مَسَزَن  حَيْز ن ِ  مس ْزان   مله لغتان ت ول :
 .مَساُِّنٌ  ، وال ي ولون : صو    ْزِن ، وأَْمرٌ    ْزِن

اء قرأوا :  َحَزنَه يَْحُزنُه وقال غيره : اللغة العالية َقْد نَ ْعَلُم ِإنَُّه )وكذلك قوله :  [76يس : ] (َفَّل َُيُْزْنَك قَ ْوهُلُمْ )، وأكثر القُرَّ
ً  ، وأما الفعل الالزم فإنه يقال فيه : [33األنعَام : ] (لََيْحُزُنَك الَِّذي يَ ُقوُلونَ   ال غير. َحِزَن يَْحَزُن َحَزنا

 ، فإذا قالوا أَْفعَلَه هللا فهو باأللف. يَْحُزنُه األَْمُر ، ويقولون : َحَزنَه يد : ال يقولون : قَدْ أبو ُعبَيد عن أبي ز

نُه إنَّ الشيَطانَ »وفي حديث ابن عمر حين ذكر الغَْزَو ومْن يَْغُزو واَل نِيَّةَ لهُ :   .«يَُحّزِ

ُمه َحتّىِلَم تََرْكَت أَهْ  قال شمر : معناه أنه يوسوس إليه ويقول له : نَه لََك ومالََك ويُنَّدِ  .يَُحّزِ

 .َحُزَن يَْحُزُن ُحُزونة ، والفعل َحْزنة من الدََّواب واألرض : ما فيه ُخُشونَة ، واألُْنثَى الَحْزنُ  وقال الليث :

ِرياٌض وقِيعان ، وكانت العرب بني يَْربُوع ، وهو َمْربٌع من َمَرابع العرب فيه  َحْزنُ  : أحدهما : َحْزنان قلت : وفي بالد العرب

اَن وتَقَيََّظ الشََّرَف فقَْد أَْخَصَب ،  الَحْزنَ  تقول : َمن تََربَّعَ  مَّ اآلَخُر : ما بَْيَن ُزبَالَةَ فما فوق ذلك ُمْصِعداً في  الَحْزنُ ووتََشتَّى الصَّ

 بالد نجد ، وفيه ِغلٌَظ وارتفاع.

 والَحْزُم : الغَليُظ من األرض. اْلَحزنُ  :قال ذلك أبو ُعبَيد ، وكان أبو عمرو يقول 

: ما َغلَُظ من  اْلحزنُ ووقال غيره : الَحْزُم من األرض : ما اْحتََزم من السَّْيِل من نََجَواِت المتُوِن والظهور ، والجميع الُحُزوُم ، 

 األرض في ارتفاع.

ٌر الَحْزَم من أَْسَماء البِاَلد في بابها إن ش  اء هللا.قلت : وأنا ُمفَّسِ

لُ  ً  األرض قِفَافُها وِجبَالها وقََواقِيها وَخِشنُها وَرْضُمها ، وال تُعَدُّ أرٌض َطيِّبَةٌ وإن َجلَُدتْ  ُحُزونِ  وقال ابن ُشَمْيل : أوَّ ،  َحْزنا

ُجُل إذا َصاَر في أَْحَزن وقد .َحْزنٌ وَ  َحْزنَةٌ  قال : ويقال : .ُحُزونٌ  وجمعها  .الَحْزنِ  الرَّ

 لغتان ، وأنشد قول ابن ُمْقبِل : للَحْزِن ُحُزنٌ  القال : ويق

ة   امسريريريريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ ه  اَّريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريري  رَابريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريَ

  
ز ن و   وِل اَّريريريريريريريريريريري  ه  يف الريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريري  افريريريريريريريريريريري   م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
نُ  أي َكْيَف َمنْ  ُحَزانَتُكووقال الليث : يقول الرجل لصاِحبِه : َكْيَف َحَشُمك  َحْزنٍ  َجْمعُ  الُحُزن قلت :  بأَْمِرهم. تَتََحزَّ

يَاع ما اْستََحقُّوا  .ُحَزانة قال : وتَُسّمى َسفَْنَجقَانِيّةُ العرب على العجم في أول قُُدومهم الذي استحقُّوا به من الدور والّضِ

إذا َمرَّ بهم الُجيُوُش أَْفَذاذاً  قال األْزَهِري : السَّفَْنَجقَانِيَّةُ : َشْرط كان للعرب على العجم بُخراسان إذا اْفتَتَُحوا بَلَداً ُصْلحاً أن يكونوا

ُدوهم إلى ناحية أخرى.  أو َجَماعات أن يُْنِزلُوهم ويَْقُروُهم ثم يَُزّوِ

نُ  : ِعيَال الرجل الذين الُحَزانَةُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :  لهم وبأَْمِرهم ، قلت : يَتََحزَّ
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اي على فُعَالة.  وهذا كله بِتَْخِفيف الزَّ

ُجلُ  َزَحنَ  : قال الليث: زحن  ً  الرَّ ً  وكذلك يَْزَحُن َزْحنا نا ُن تََزحُّ  ، وهو بُطؤه عن أَْمِره وعمله. يَتََزحَّ

 بَْعُد. َزْحنَةٌ  قال : وإذا أراد َرِحيالً فعََرض له ُشْغٌل فَبَطَّأَ به ، قلت : لَهُ 

ُجلُ  ْيَحنَّةُ  قال : والرَّ  وأنشد :: الُمتَبَاِطىء عند الحاجة تُْطلَُب إليه ،  الّزِ

    ذا ما اْلتريَوى الّزحَِيلَّة  املت ُِّف  
نُ  وقال غيره :  : التَّقَبُّض. التََّزحُّ

 َوَزَحٌل واحد ، والنون ُمْبَدلَةٌ من الالم. َزَحنٌ  قلت :

ْحنُ  وقال ابن ُدَريد :  عن مكانه إذا أزاله عنه. َزَحنَه ويقال : : الحركة. قال : الزَّ

ْحنَة األعرابي قال :ثعلب عن ابن   القَافِلَةُ بِثِْقِلها وتُبَّاعها وَحَشِمها. : الزَّ

ْحنَةُ وقال :   : ُمْنعََطُف الوادي. الزُّ

 إذا كانا قَِصيَرين. ُزَحنَةٌ  وامرأة َزَحنٌ  وقال ابن دريد : َرُجلٌ 

ً  الدَّار فهي نََزَحتِ  الليث :: نزح  البِئُْر  نََزَحتِ وكل ذلك معناه البُْعُد ، قال :  نَاِزحٌ  ووصل حٌ نَازِ  إذا بَعُدت ، وبَلَدٌ  تَْنَزح نُُزوحا

 البئُْر أي قَلَّ َماُؤها. نََزَحتِ وَ يَِصفُها بِِقلَِّة الَماِء ،  نََزحٌ  ماَءها ، وبئْرٌ  نََزْحتُ و

 البِئُْر أي اْستُِقي َماُؤها. نُِزَحت قال : والصواب ِعْندنا

اء :أبو ُعبَيد عن   البِئُْر ونََكَزت إذا قَلَّ ماُؤها. نََزَحتِ  الفَرَّ

 .أَْنَزاحٌ  ال َماَء فيها ، وَجْمعُها نََزحٌ  وقال الكسائي : فهي بِئْرٌ 

 : الَماُء الَكِدُر. النََّزحُ  وقال أبو َظْبيَة األعرابي :

 السَّْحِق.ِشْبه الدَّّقِ و : النَّْحزُ وكالنَّْخِس. قال :  النَّْحزُ  الليث :: نحز 

ة : يَْنَحزُ  والراكب مَّ ْحِل قال ذو الرُّ  بصدره َواِسَط الرَّ

َها وهي تريْلَسِل       يري ْلَحْزَن يف َجانِبرييريْ
كاَب. يُْنَحْزنَ  قلت : معنى قوله :  في جانِبيها أي يُْدفَْعن باألْعقَاب في َمَراِكِلها يَْعنِي الّرِ

 .نَُحازٌ  : بها ناِحزٌ   والدََّوابَّ في ِرئاتِها ، ونَاقَةٌ : ُسعَال يأُْخذُ اإلبِلَ  النَُّحازُ وقال : 

 .ناِحزٌ  أبو ُعبَْيد َعِن األصمعي : إذا كان بالبَعير ُسعَال. قيل : بَِعير

َزةٌ و نِحَزة قال : وقال الكسائي : نَاقَةٌ   .النَُّحازِ  من ُمنَّحِ

 .يَْنَحزُ و نََحَز يَْنِحزُ  وقال أبو زيد ِمثله وقَدْ 

 .نَاِحزٌ  أيضاً. أَْن يُِصيَب الِمْرفَُق ِكْرِكَرةَ البَعير فَيُقَاُل به النّاِحزُ  وقال الليث :

اِغِط لغير الليث ، وأراه أراد الَحازَّ فَغَيََّره. النَّاِحزَ  قُْلُت : لم أسمع  في باب الضَّ

 : ما يَُدقُّ به ، وأنشد. الِمْنحازُ  وقال الليث :

 مَس َّ الف ْلف ِل    َدقََّك  ملِْلحاُِّ 
 وقال اآلخر :
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 َهْرسا  َهْرسا و   حَنْزا  ِ ِْلَحاُّ  
ُجِل : َطبِيعَتُه ، وتُْجَمع نَِحيَزةُ وقال :   الرَّ
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 .اللََّحائز على
بَّة َمْمُدوَدة في بَْطِن األرض تَقُوُد الفََراِسخ وأقَلَّ من ذلك. قال : وُربّما َجاءَ  النَِّحيَزةُ و عرمن األَْرِض كالّطِ يُْعنَى  النحائز  في الّشِ

 بها ِطبٌَب كالِخَرق واألَدم إَذا قُِطعَت ُشُركاً ِطَواالً.

ةٌ تُْنَسُج ثُمَّ تَُخاط على َشفَِة الشُّقَِّة وهي العََرقَةُ أيضاً. النَِّحيَزةُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي قال :  : ُطرَّ

كأَنَّها َخطٌّ ، ُمْستَِوية مع األرض َخِشنَة ، ال يكون َعْرُضها ِذراعين ، وإنما هي : طريقة سوداء  النَِّحيَزةُ  َشِمر عن ابن ُشَمْيل :

يُن أَْيضاً أَْسَود. النََّحائز َعاَلَمةٌ في األرِض ، والجماعة  ، وإنََّما هي ِحَجاَرةٌ َوِطيٌن ، والّطِ

اُخ : النَِّحيَزةُ  وقال األْصَمِعّي :  : الطَِّريُق بِعَْينه ُشبِّهَ بخطوط الثَّْوِب ، وقال الشَّمَّ

ة   يريريريريريريريَّ اَد َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريَ و الريريريريريريلريريريريريريِّ لريريريريريري  عريريريريريريْ هريريريريريريريا تريريريريريريريَ لريريريريريريَ بريريريريريريريَ  فريريريريريريريأقريريريريريريريْ

  
ائريريريريريريريريريريريريريز    َن حنريريريريريريريريريريريريريََ ر ق  كريريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريريَّ  ى طريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من الَشعَر : يكون َعْرُضها ِشْبراً َطِويلةٌ تُعَلَُّق على الَهْوَدج ، يَُزيّنُونَهُ بها ، وُربَّما َرقَُموها بالِعْهن. النَِّحيَزةُ  وقال أبو زيد :

ُرِق ُمَشبََّهةٌ من الطُّ  النََّحائِزَ  : النَِّسيَجةُ ِشْبهُ الَحزام تكون على الفََساِطيط والبُيُوت تُْنَسُج َوْحَدها فَكأَنَ  النَِّحيَزةُ  وقال أبو عمرو :

 بها.

 : الَجبَُل الُمْنقَاُد في األرض. النَِّحيَزةُ  وقال أبو َخْيَرة :

 : الّطِريقَةُ الُمْستَِدقَّة ، وكل ما قالوا فيها فهو صحيح ، وليس يَُشاِكُل بَْعُضه بَْعضاً. النَِّحيَزة قلت : أَْصلُ 

 أهمله الليث.: زنح 

 .التَّْزنِيحُ  لرجُل الَماَء في ُسْرَعِة إَساَغٍة فهووقال أبو َخْيَرةَ : إذا َشِرَب ا

 .التََّزنُّح قُْلُت : وَسَماعي من العََرب :

ً  الماءَ  تََزنَّْحتُ  يقال : ة بعد أُْخَرى. تََزنُّحا  إذا َشِرْبتَه َمرَّ

. َدْين. قال :الرجُل إذا َضايََق إْنساناً في ُمعَاَملٍَة أو  َزنَّحَ  أبو العَبَّاس عن ابن األْعَرابي : نُُج : الُمَكافِئُون على الَخْيِر والشَّّرِ  والزُّ

 ح ز ف
 [.مستعمالن]حفز ، زحف : 

ْحفُ  قال الليث :: زحف  ة ، فهو يَْزَحفُون : َجَماَعة الزَّ ْحفُ  إلى َعُدّوٍ لهم بَِمرَّ ُحوف وجمعه الزَّ بِيُ  .الزُّ فُ  والصَّ على بطنه  يَتََزحَّ

ً  يقال : والبَعيُر إذا أَْعيا فََجرَّ فِْرَسنَه.قبل أن يَْمِشي ،   ، وقال الفرزدق : الزواحف ، والجميع زاِحف ، فهو َزَحف يَْزَحُف َزْحفا

   َعَلى ََُّوامِسَف تري ْزَجى خم ُّهارِير  
فُونَ  وكذلك يَتََزاَحفُونَ  في معنى يَْزَدِحفُونوطوُل السَّفَر ،  أَْزَحفَهاوقال :   .يَتََزحَّ

 [.15األنفَال : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحفاً َفَّل تُ َولُّوُهُم اْْلَْدابرَ )وقال هللا جّل وعّز : 

اُج : يقال : جَّ  واقَْفتُُموهم للقتال فال تَُولُّوهم األدبار.لْلقَْوم إذا ثَبَتَّ لهم ، قال : فالمعنى : إذا  أَْزَحْفتُ  قال الزَّ

ْحفِ  قُلُت : أصل بّيِ ، وهو أن الزَّ  بَِزْحِف  على إسته قبل أن يقوم وإذا فعل ذلك على بطنه قيل قَْد َحبَا ، وُشبِّه يَْزَحفَ  ِللصَّ
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يا  ر َويْ  ي  الِف ريَتنْي تريْلَتِ َيان لِْلِ َتال فتمةريريريريي كل ِفَ ة  َمةريريريريْ رَاب ، الصريريريريبيان َمةريريريريْ  ا     الف ة األ رى قبل التََّ اين للضريريريريِّ
َتَجلَّه الرَّجَّاَلة  جِب َلِبها  َمزَامِسف   وهي راب  أو  تريزَامَسَفهو أهل اََّْرب ، ور ا اسريريريريريريريْ من قري ع ود     أن يريْعِر. هلا الضريريريريريريريِّ

 ال َِّعان.
 عي.وهي التي تَُجر فراسنها ، قال ذلك األصم ِمْزَحافٌ و َزُحوف ويقال : ناقَةٌ 

 ، وقال أبُو ُزبَْيد الطائي : َمَزاِحيفُ  البَِعيُر إذا أَْعيَا فَقاَم على َصاِحبِه. وإبِلٌ  أَْزَحفَ  ويقال

م  هريريريريريري  ْوقريريريريريريريَ ْوُ فريريريريريريريَ ي الريريريريريري ريريريريريريَ َأنَّ أْوَب َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريِ  كريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريف   زَامسريريريريريريريِ ون  مريريريريريريريَ ى جريريريريريريري  لريريريريريريريَ يريريريريريريريف  عريريريريريريريَ عريريريريريريريِ ْتٌ تريريريريريريريَ  طريريريريريريريَ

  
فََشبَّه المساحي التي تُْضَرُب بها األرض بَِطْيٍر عائِفٍَة على إبٍِل سود معايا ، يصف حفرة قبر عثمان ، وكانوا َحفَروا له في الَحّرة 

 قد اسودَّت من العََرق.

نا أْزَحفَ  ويقال : ً  لَنَا َعُدوُّ ً  إلينا يْزَحفُون أي صاروا إْزَحافا اُج يصف الثور والكالَب : َزْحفا  ليقاتلونا ، وقال العَجَّ

ن يف و  مريريريريريريريريريريريريْ ْذَرفريريريريريريريريريريريريااْنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارِه َو ريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريري 

  
ا  فريريريريريريريَ اِر كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريَ ىتَّ يف الريريريريريريغريريريريريري  عريريريريريريريا  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريَ

  

 أَُّْمَسَفاو ِم ريَلنْي   َ أَُّْمَسَفه 

بي  ً  القومُ  اْزدَحفَ وأي أَْسَرع ، وأَْصلُه من ُحذروف الصَّ  إذا َمَشى بْعُضهم إلى بعض. ازدحافا

ً  الُمْعيي َزَحفَ  وقال أبو زيد : ً و يَْزَحُف َزْحفا  َمْهُزوالً كان أو سميناً. َزاِحف ال لكّلِ ُمْعي، ويق ُزُحوفا

ْقر : ً  الرجلُ  أزَحفو، قال :  ُمْزِحف البَِعيُر فَُهوَ  أَْزَحفَ  وقال أبو الصَّ  إذا انتهى إلى غاية ما َطلََب وأََراَد. إْزَحافا

 إذا أَْعيَْيَت. أَْزَحْفتُ وفي الَمْشي  َزِحْفتُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

احفُ  سعيد الضرير :وقال أبو  احكُ و الزَّ   : الُمْعيي ، يقال للذكر واألُْنثى ، وأنشد لُكثَيِّر : الزَّ

َ أب    فريريريريريريريريأ بريريريريريريريرين ومريريريريريريريريا مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريرين مريريريريريريريرين َذاِ  َنريريريريريريريريَْ

  
ك  و   َي َُّامسريريريريريريريريريِ َرى َوهريريريريريريريريريْ ه  الَّ تريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريَ

  
واِحفَ  وتُْجَمع واِحك ، وقال ُكثَيِّر : الزَّ  والزَّ

 ك  َقْ  أ ْبَن أَْنَضاء  وه نَّ َُّوامسِ و   
اف أبو َعْمرو : من الَحيَّات : حَّ السحاب : حيث وقع قطره  َمَزاِحفو: وهو الذي يَْمشي على أثنائه كما تْمشي األَْفعى.  الزَّ

 إليه ، وقال أبو َوْجَزة : زحفو

   يْ ر و َمزَامِسف َجْون ساقِ  الرََّبِ  
بَب. باب فَقََصَده وقال الرَّ  أراد : ساقِط الرَّ

: وهو  زاحفين المعنى إذا لقيتُموُهم [15األنفَال : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحفاً )ّز : وقوله جّل وع

 القوُم إلى القَوُم : َدلَفُوا إليهم. َزَحفَ وإليهم قليال قليال.  يَْزَحفُوا أن

ْحفُ  قال أبو العَبَّاس : َحافُ و: الَمْشي قليالً قليالً.  الزَّ أََحُدُهما إلى اآلخر  فََزَحفَ  في الّشْعر منه ، سقَط ما بين الحرفين َحْرفٌ  الّزِ

 ، أخبرني المْنِذِريُّ عنه.

 قاله األصمعي. ِمْزحافوإذا كانت تَُجّر ِرْجلَْيها إذا َمَشْت  َزُحوفٌ  وناقَةٌ 

 ء من َخْلفه َسْوقاً أو غير َسْوق.: َحثَُّك الشي الَحْفزُ  قال الليث :: حفز 
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 وقال األعشى :

ا اهلريريريريريريريريريريريريريَ زاِن  ريريريريريريريريريريريريريََ فريريريريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريريريريَذان حيريريريريريريريريريريريريريَْ ا فريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريريريََ

  
كريريريريريريرياو   اَلمسريريِ تريريريَ َوى مريري  ان الصريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريرييريريريريريريريَ بريريري  بريريريريريريريا  كريريَ لريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
فَْليَُخّوِ ، إذا َصلَّى الرجل »وروى أبو ُعبَيد عن أبي نوح عن يُونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن علي صلوات هللا عليه قال : 

 أي تََضامَّ إذا َجلَست وإذا َسَجدت. «فْلتَُحفِّز وإذا َصلَّت المرأة

 : األََجل في لغة بني سعد ، وأنشد بعضهم هذا البيت : الَحفَزُ و« : النوادر»أبو عمر في 

   أو َتْضرِبوا مَسْفزا  ِلَعاُ  قابل 
 أي تضربوا أََجالً.

، قال  فجعل يَْقِسمه مْحتَِفزٌ  أُتَِي بتَْمر وهو وسلمعليههللاصلىالنهاَر أي يسوقه ، وفي حديث أَنَس أَنَّ رسول هللا  يَْحِفزُ  قال : والليل

 يعني أنه كان يَقُسمه وهو ُمْستَْعِجل. َشِمر :

ّفِ راِكعاً وقد قال : ومنه  النَّفَس. َحفزهُ  حديث أبي بكرة أنه َدبَّ إلى الصَّ

 فمعناه أنه ُمستوفِز غير متمكن من األرض. ُمْحتِفز : وهوقلُت وأما قوله 

اُخ : حافَْزتُ  ويقال ُجَل ، إذا جاثَْيتَه ، وقال الشَّمَّ  الرَّ

 َحاِفز  
   كما  در اَ ْصم  اللَّجوج  امل

 : دانَْيتُه. حافَْزتُه وقال األصمعي : معنى

النَّفَس ِحيَن يَْدنو اإلنساُن من  َحْفزُ  لنَّفَس في الصَّدر ، وقالت امرأة منهم :تَقَاُرب ا : الَحْفزُ  وقال شمر : قال بعض الِكالبيين :

 ً  النَّفَس إذا اْشتَدَّ به ، وأنشد : َمْحفُوزَ  الموت ، وقال العُْكِليُّ : رأيُت فاُلنا

وُّ فريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريْ َ
ِس املريريريريريريريريري فريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريح  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريري 

  
وُِّ   فريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ ايريريريريريريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ة اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   رَامسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في جلوسه كأنه يريد أن يثور إلى القيام. يَْحتَِفزُ  قال : والرجل

 واالْستِيفَاز واإلْقعَاء واحد. االْحتِفازُ  وقال ابن شميل :

 .«لو رأيت أحَدهم لعَِضْضُت بأنفه»وقال :  فاْحتَفَزَ  وروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد ، قال : ذُِكَر القََدُر عند ابن عباس

 ى جالساً على َوِرَكْيه.: استو اْحتَفَزَ  قال النضر :

 أي أَمداً ، وأنشد غيره : َحفَزاً  وقال شمر : قال ابن األَْعَرابي : يقال :جعلُت بيني وبين فالن

عريريريريريريريريريريريريريا  و ائريريريريريريريريريريريريريِ  هللا أفريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريريا أرْدو  طريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   ابريريريريريريريريريِ زا  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياُ قريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ وا مسريريريريريريريريريَ رِبريريريريريريريريري   أو َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِري العرب ، لُقَِّب به ألن  اْلَحْوفََزانو اٍر من َجرَّ  .اْلَحفزِ  بِْسَطام بن قَْيس َطعَنَه فأعجله وهو منلقب لَجرَّ

 ح ز ب
 استعمل من وجوهه : َحَزب ، زحب.

ْحبُ  قال ابن دريد :: زحب   إلّي إذا تََدانيا. زَحبَ وإلى فالن  َزَحْبتُ  : الدُّنُّو من األرض ، الزَّ

 بمعنى َزحف ، ولعلها لغة ، وال أحفظها لغيره. َزَحب قلت : جعل

ً  األمُر فهو َحَزبَ  قال الليث :: حزب   .َحَزبَك إذا نَابََك فَقَد يَْحُزب َحْزبا
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الشيطان ، وكل قوم تََشاكلت قلوبهم وأعمالهم  ِحْزبُ  : أصحاُب الرجل معه على رأيه ، والمنافقون والكافرون الِحْزبُ وقال : 

 (ُكُل ِحْزٍب ِبا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ ) و .(ُأولِئَك اْْلَْحزابُ )وإن لم يَْلَق بعُضهم بعضاً بمنزلة عاٍد وثمود وفرعون  أَْحَزاب فهم

 أي ُكلُّ طائفة : َهواُهم واحٌد. [53المؤمنون : ]

بَ و عُوا فصاروا تََحزَّ ً  القوُم إذا تََجمَّ  .أَْحَزابا

بَ و ً  فالنٌ  َحزَّ   أي جمعهم ، وقال رؤبة : أَْحَزابا

َعبريريريريريريريا   ْ  َوجريريريريريريريَ    م صريريريريريريريريريريريريريريريْ َعبريريريريريريرياَل ريريريريريريريَ َتصريريريريريريريريريريريريريريريْ  م سريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
زَاَب   ى اأَلمسريريريريريريريريريريريريريريْ نَي َرمريريريريريريريريريريريريريريَ ّزِ و مسريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 املريريريريريريريريريريريريريري

  
 .ِحْزبُه وقال غيره : ِوْرُد الرجل من القرآن والصالة

ي ونَِصيبي. ِحْزبي : النَِّصيُب ، يقال : أْعِطني الِحْزبُ و  من المال أي َحّظِ

 .الَحَزابِيّ  : أرض غليظة َحْزنة ، والجميع الِحْزبَاَءةُ  وقال الليث :

 مكان غليظ مرتفع. : الِحْزبَاءةُ  ل شمر : قال أبو عمرو :وقا

 أماِكُن ُمْنقَاَدةٌ ِغاَلٌظ ُمْستَِدقَّة. الَحَزابِيُ  قال : وقال األصمعي :

أميّة بن أبي عائذ الُهَذلي َغِليٌظ ، وقال  : َحَزابِيَةٌ  أي َغِليٌظ ، وِحَمارٌ  َحَزابِيَةٌ و َحَزابٍ  إذا كان َغِليظاً ، وَرُجلٌ  َحَزاِبيَةٌ  قال : وبَِعيرٌ 

: 

يريريريريريريريريريريريريريَزه  رَامريريريريريريريريريريريريريِ اُ  جريريريريريريريريريريريريريَ َم مسريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريَ  َأَو اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِل   َ ى  لريريريريريريريريريريريريريري ِّمسريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَ زَابريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ماة وجراِميُزه ، نفُسه وَجسُده ، وَحيََدى أي ذو َحيََدى ، وأنََّث َحيََدى : ألنه أراد الفَْعلَة ، وقول حال أي أي َحاٍم نفَسه من الرُّ ه : بالّدِ

َحاِل.وهو   يَُكون بالّدِ

 قال : وقالت اْمرأَةٌ تَِصُف َرَكبَها :

يريريريريريريريريريريريريريريْه  زَابريريريريريريريريريريريريريريِ ٌل مسريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريَ َزنريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ   نَّ هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريَ ه نريريريريريريريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريريريريريريَ ْ    فريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ   ذا قريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : من أَْغلَِظ القُّفِ ، مرتفع اْرتِفاعاً َهيِّناً في قُّفٍ أَيَرَّ َشِديٍد ، وأنشد : الِحْزبَاَءةُ  وقال ابُن ُشَميل :

هريريريريريريريا تريريريريريريريَ اِديُّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ رأَيريريريريريريريريْ َرك  الريريريريريريريعريريريريريريريَ   ذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وَُ   اَلِظ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  زَايبِ الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريِ ر وِس اَّريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
 والنُّوُن زائدة كما زيدت في الزيتون. : العَُجوُز ، قال : الَحْيَزبُون وقال الليث :

 العَُجوز مثله. الَحْيَزبون بو ُعبَْيد عن األَُموي فيأ

اء : ْنُف  الِحْزبُ و: ما يجعله الرجُل على نفسه من قراءة وصالة  الِحزبُ و: النَّْوبةُ في ُوُروِد الماء.  الِحْزبُ  َسلََمة عن الفرَّ : الّصِ

 من النَّاس.

 النَِّصيُب.« : بالجيم»والِجْزُب : الَجَماعة من الناس  الِحْزبُ  وقال ابن األْعَرابي :

، كأنه َطلَع  حزبه ، طرأ َعلَي يريد أَنَّه بدأ في «من القرآن فأَْحبَْبُت أالَّ أَْخُرَج حتى أْقِضيَه ِحْزبي َطَرأَ َعلَيَ »وفي الحديث : 

 غير تَانِىٍء به. عليه من قولك : طرأ فالٌن إلى بَلَد كذا وكذا فهو طارىٌء إليه أي أنه طلع إليه َحِديثاً وهو

 من الشُّغُِل : ما نَابَك. الحاِزبُ و

 وهو الِحَماُر اْلِجْلُد. َحَزابية ابن األَْعَرابّي : ِحَمارٌ 

 وَزَوازٍ  َحَزابِيَةو َحَزابٍ  ابن السكيت : َرُجلٌ 
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 َمْلخ وَب الف َؤاِد.ََُّواُِّيَة  ذا كان َغلييتا     الِ َصِر ما هو ، وَرج ٌل َهَواِهَية  ذا كان وَ 

 ح ز م
 مستعمالت. حزم ، حمز ، زحم ، زمح ، مزح ، محز :

 .ُحْزَمةً  الَحَطب َحْزُمك : الَحْزمُ  قال الليث :: حزم 

ً  ، وأنا الُحْزَمة البَْقل ، وهو الذي تَُشدُّ به ِحزاَمةُ  : الِمْحَزمُ و  .أَْحِزُمه َحْزما

بّي في مه الِحَزامُ و  .الَمْحِزم فََرٌس نَبِيلُ  ده. يقال :للدَّابَّة : والصَّ

ر وَشدَّ  الِحَزام : َمْوِضعُ  الَحِزيمُ وقال :  ْدِر والظَّْهِر كلِّه ما اْستَدار ، يقال : قَْد َشمَّ  وأنشد : َحِزيَمه من الصَّ

ة   ر وهريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريْ َل مريريريريريريريريريريريريريَ ٌخ  ذا محريريريريريريريريريريريريري ِّ يريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   يريريريريريريريريريريريريريريرياُِّمَي هلريريريريريريريريريريريريريريريََ ِزمْي و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ اَّريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هابَة بِِحيَال الكاِهِل. الَحْيُزوموقال :   : َوَسُط الصدر الذي تلتقي فيه رؤوس الَجَوانح فوق الرُّ

َق الليث بَْين  ، ولَْم أر ِلغَْيره هذا الفرق ، وقد اْستَْحَسْنتُه له. اْلَحْيُزومو الَحِزيم قُْلُت : فَرَّ

 .َحْيُزوم أَْقِدم ته يوم بدر يقول :: اسم فرس جبريل ، وفي الحديث أنه َسِمَع َصوْ  َحْيُزوموقال : 

 .َحْزم : ذو َحاِزمٌ  فهو يَْحُزُم َحَزاَمةً  الرجلُ  َحُزم : َضْبُط الرجل أمره وأَْخذُه فيه بالثِّقَِة ، ويقال : الَحْزمُ وقال : 

 .الَمْحُزومِ  والَحْبِل استيثاقاً ِمنَ  بالِحزام الشَّدُّ ، وهو  اْلَحزمِ  في األمور ، وهو األَْخذُ بالثِّقَِة من الَحْزمُ  قال األزهري : أُِخذَ 

 .الُحُزوم من السَّْيل من نََجَوات األَْرِض والظُُّهوِر ، والجميع اْحتََزم من األرض : ما الَحْزمُ  وقال الليث :

حتَّى صار له أَْقبَاٌل ، ال تَْعلوه اإلبُِل والنَّاُس ما َغلَُظ من األرض وَكثُرت ِحَجاَرتُه وأَْشَرف  : اْلَحْزمُ  وقال َشِمر : قال ابن ُشَمْيل :

ْيَر أن َظْهَره إال بالَجْهِد يَْعلونه من قِبَل قُْبِله ، وهو ِطيٌن وِحَجاَرة ، وحجاَرته أَْغلَُظ وأَْخَشُن وأَكلَُب من ِحَجاَرةِ األكمة ، غَ 

الَجِميُع.  الُحُزومُ وال تَْعلوها اإلبُِل إال في َطِريٍق له قُْبٌل ِمثُْل قُْبل الِجَدار ،  َعِريض َطِويٌل يَْنقَاُد الفَرَسَخْين والثَّالثَة ، ودون َذاك

إالَّ في َخُشونٍَة  اْلَحْزمَ  في القُّفِ ، ألنه َجبٌَل وقُفٌّ ، غير أنه لَْيس بمستطيل مثل الَجبَل ، قال : وال تَْلقَى الَحْزمُ  قال : وقَْد يكونُ 

 األَْنعََمْين : َحْزمِ  اُر بن َسِعيٍد فيوقُّفٍ ، وقا الَمرَّ 

اد   نَّ مسريريريريريريريريريريريريريريَ نْي هلريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريَ ْزُِ األَنريريريريريريريريريريريريريريريْ َ  حبريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ول    رٌِد َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  غريريريريريريريريريريريريَ رّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريري 

  
قَاع في ِشْعِره فقال : َحْزمُ وَشعَْبعَب ،  َحْزما ِعدَّة ، فمنها ُحزوم قال : وهي  َخَزاَزى ، وهو الذي ذكره اْبُن الّرِ

تريريريريريريريريَ  ه  هلريريريريريريريريا َأ َّ اهريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ افريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ه َود ونريريريريريريريريريَ  َ يريريريريريريريريْ

  
ر    َواهريريريريريريريريريِ اِل الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ رَاف  اجلريريريريريريريريريِ  د لريريريريريريريريريوٌك وَأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ٌس و  وش و لريريريريريريريِ يريريريريريريري  ان  اجلريريريريريريري  حريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ان  جريريريريريريريَ حريريريريريريريَ يريريريريريريريْ  جريريريريريريريَ

  
ر  و   َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وب  الريريريريريري ريريريريريريَ عريريريريريري  زَاَُّى والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ زٌُ  ريريريريريريَ  مسريريريريريريَ

  
اُر فقال : َحْزمُ  ويُْرَوى العََواِسُر ، ومنها  َجِديد ، ذكره الَمرَّ

ْر    يتريريريريَ ايب  ذ نريريريريَ حريريريريريريريَ ة  يريريريري ريريريريول صريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ابريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ح    مريريريريريريريريَ ك يريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريريِ ِ يريريريريريريريري   مريريريريريريريريا لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ ْزُِ جريريريريريريريريَ َ  حبريريريريريريريريِ
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اُر أيضاً. َحْزمُ  وِمنها  األَْنعََمْين الذي ذكره الَمرَّ

اني عن ابن السكيت قال : ً  كالغََصِص في الصَّدر ، يقال منه : الَحَزمُ  الَحرَّ ، قال : َحكاهُ لي الِكاَلبِيُّ والبَاِهلّي.  َحِزَم يَْحَزم َحَزما

 ، وقال ابُن فُْسَوةَ التَِّميِمّي : األْحَزمِ  أيضاً ، يقال : بَعيٌر ُمْجفَرُ  الَمْحِزمُ  ُهوَ  األَْحَزمُ و،  الِحَزام : عظيُم موضع أَْحَزمُ  عيرٌ وبَ 

هريريريريريريريا يريريريريريريلريريريريريري  بريريريريريريِ ا  تريريريريريري  ِل مشريريريريريريري ّ اِ  الريريريريريريرَّمسريريريريريريريْ فريريريريريريريَ لريريريريريريِ َرى ظريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
رِ   فريريريريريريريريريريَ َزَُ جمريريريريريريريريريري ْ ابريريريريريريريريريريوِ  َأمسريريريريريريريريريريْ َزَُ كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ  أَبمسريريريريريريريريريريْ

  
ى األْخَطلُ : اسم فرس معر َحْزَمةُ و ً  من األْرِض  الَحْزمَ  وفة من خيل العََرب ، وَسمَّ  فقال : َحْيُزوما

ورَه  لُّ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريري  ز وُ  يريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ َ َل حبريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ه و   لريريريريريريريريريري  ابريريريريريريريريريريِ ه وَأعريريريريريريريريريريَ وَّانريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريري  وجريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري 

  
اء : َرُجلٌ  مٌ  وقَْومٌ  َحاِزمٌ  ثعلب عن َسلََمة عن الفَرَّ امٌ و ُحزَّ وهو العاقُِل  َحُزَم يَْحُزمُ  ، وقَدْ  ُحَزَماءٌ و َحِزيمٌ و َحَزمٌ و َحَزَمةٌ و أَْحَزامٌ و ُحزَّ

يُْضَرُب عند التَحشُِّد على االنكماِش وَحْمِد « الَحْزَمةِ  إنَّ الَوَحا من طعام»من أَمثَالهم :  المَميُِّز ذو الُحْنَكِة ، وقال ابن َكثَْوةَ :

مْ  ُجِل :ويقال للرَّ  .الحْزمُ  : الَحْزَمةُ والمنَكِمش ، قال :   والَوثاقَة. بالحْزمِ  في أمِرك أي اْقبَْله تَحزَّ

ْحمُ  قال الليث :: زحم  َحامِ  القَْوُم بعُضهم بَْعضاً مْن َكثْرةِ  يَْزَحمَ  : أن الزَّ  إذا اْلتََطمت ، وأنشد : تَْزَدِحمْ  ، واألْمَواجُ  ازدحموا إذا الّزِ

َْوج  ذا املوج  
 اْلَتَ ْم   تريزَامس َم امل

 فاَُلٌن األربعين وَزاَهَمها بالهاء إذا بَلَغَها ، وكذلك : َحبَا لََها. َزاَحمَ  وأَْخبََرني الُمْنِذري عن ثعلب عن ابن األْعَرابي :

 .بُِمَزاِحمٍ  قال : والِفيُل والثَّْوُر ذو القَْرنَْيِن يَُكنَّيَانِ 

ُل َخاقَان َوِلَي ا ُمَزاحم قال : وأَبُو  لتُّْرك وقاتََل العََرب.: أَوَّ

 النَّاَس فَيَْدفَعهم. يَْزَحمُ  : ِمْزَحمٌ  َرُجلٌ وَ 

ً  من قَْوِلك : الَمْزحُ  قال الليث :: مزح  ً و َمَزح يَْمَزُح َمْزحا  ، كالُمَماَزَحةِ  َمْصَدر الِمَزاحُ واالْسُم ،  الُمَزاحُ و ، قال : ُمَزاَحةً و ُمَزاحا
 ً  .ُمَماَزَحةً و َماَزَحهُ ِمَزاحا

حُ  ثعلب عن ابن األَْعَرابي قال : َجال : الخاِرُجون من طبع الثُّقاََلء ، الُمتََميَُّزون من َطْبعِ البُغََضاء. الُمزَّ  من الّرِ

ْوَمحُ  قال الليث :: زمح  َجال قال : ومنهم َمْن يقول : الزَّ حُ  : األَْسَوُد القَبِيُح من الّرِ مَّ حُ  أَبي َعْمرو قال :، أبو ُعبَْيد عن  الزُّ مَّ  : الزُّ

ير ، وأنشد َشِمر : ّرِ َجال الّشِ  القَِصيُر من الّرِ

عريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريرين و  َ اَرأَب األبريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريْ ك   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ملَْ تريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريريريراو   َربريريريريريريريريريريريريريرينَي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َح األقريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال ُّ مريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
حُ  ثعلب عن ابن األْعَرابي قال : مَّ احُ والقَِصيُر السَِّمُج الِخْلقَِة السَّيُِء األَدمُّ المْشئُوم قال :  : الزُّ مَّ : طائٌِر كانت األْعَراب تقول :  الزُّ

بِيَّ من َمْهِده قال :  حَ وَ إنه يَأُْخذُ الصَّ ُجُل إذا قَتَلَ  َزمَّ احَ  الرَّ مَّ بِّي وأنشد : الزُّ  ، وهو هذا الطائر الذي يأُخذُ الصَّ

ى أَ  لريريريريريريريريَ ر  وعريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ َ اَن أ ُّ عريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ِ  بريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ا     اقريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريريزُّمريريريريريريريريَّ ُْ عريريريريريريريريَ رِي َأ عريريريريريريريريْ َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ

  
 اللَّْوُم فؤاَده َحَمزَ  قال الليث : تقول :: حمز 
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ل   وقلَبه أي أوجعه : ِ َل ابن َعبَّاس : َأيُّ األعماِل أْفضريريريريريريريريَ يريْع  أْمتريل ها وأقريَواها.  أمْحَز ها ف ال : ؟أبو ع بريْي  : وسريريريريريريريري 
يز   : وي ال : َرج لٌ قال   . وقال الةَّمَّا   يف رجل َ َع قريْوسا  من َرجل  :مساِمزٌ و الفؤاد  محَِ

رْبأب   نْي  عريريريَ ه الريريريعريريريَ رَاهريريريريريريريا فريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَّ لريريريَ  فريريريريَ

  
ز  و   ُو مسريريريريريريريامريريريريريريريِ زَّاٌُّ مريريريريريريرين الريريريريريريريلريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ  مسريريريريريريريَ  يف الريريريريريريري ريريريريريريريَ

  
  .َحْمَزة ا ، وكاَن يُْكنَى أبَاببقلة ُكْنُت أْجتَنِيه وسلمعليههللاصلىوقال أنس بن مالك : َكنَّاني رسوُل هللا 

 في الطَّعاِم : ِشْبه اللَّْذَعِة والَحَراَرة َكَطْعِم الَخْرَدِل. الَحْمَزةُ وقلت : 

 فيِه وَحَراَوةٌ. قلت : َحْمَزةٌ  فقال : ؟وقال أبو حاتِم : تَغَدَّى أْعَرابيٌّ مع قَْوٍم فاْعتََمَد على الَخْرَدل ، فقالوا : ما يُْعِجبُك منه

اخ : حاِمز وكذلك الشيُء الحاِمُض إذا لََذع اللسان وقََرَصه فَُهوَ   ، وقال في قول الشَّمَّ

 يف الصَّْ ر مَسزَّاٌُّ من اللَّْوُِ مَساِمز  و   
، يريد أمضُّها وأَشقُّها ، والبَْقلَةُ التي جناها أنَس كان في طعمها لَْذٌع للسان  أْحَمُزها أي ُمِمضٌّ ُمْحِرٌق. وقول ابن َعبَّاس :

يَت البْقلَةُ   ِلَجْنيه إيَّاها. َحْمَزة ِلِفْعِلها ، وُكنِي أنٌَس أبَا َحْمزةً  فُسّمِ

تْه فَتَقَ  َحَمَزتْ  وقال اللِّحياني : كلّْمُت فالناً بكِلَمةٍ  انَةٌ فَُؤاَده أي قَبََضتْه وَغمَّ . وُرمَّ  : فيها ُحُموضة. حاِمَزةٌ  بََّض فؤاُده من الغَّمِ

 : الظَِّريُف. الَحِميزُ  َشِمر : قال ابن ُشَمْيل :

 الفؤاد أي ُصْلب الفؤاد. َحِميزُ  وَرُجلٌ 

اُء : إْشَرب من نَبِيذك فإنه  لما تَِجُد ، أي يهضمه. َحُموزٌ  وقال الفَرَّ

يت : يقال : َحَمزَ  ْحديُد ، يقال :: التَّ  الَحْمزُ  وفي لغة ُهَذيل : ّكِ  فاَُلنٌ  َحديَدتَه إذا َحدََّدها ، وقَْد َجاء ذلك في أشعارهم. وقال ابن الّسِ

َره ، ومنه اْشتُقَ  أْحَمزُ   القَابُِض. الَحاِمزُ و،  َحْمَزةُ  أْمراً من فاَُلٍن إذا كان ُمتَقَبَِّض األْمِر ُمَشمَّ

 ، وأْنَشَد لَجِرير : َمَحَزها: النِّكاُح ، يقال : الَمْحزُ  قال الليث :: محز 

   َ ََز الَفَرَُّْدق  أمَّه من َ اِعر  
 وقرأْت بَِخّطِ َشِمر :

اُِّ  لريريريريريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ اأب  مريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ  ر بَّ فريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريرياُِّ   ن  كريريريريريريريريريريريريريريريِ ة  َذاِ  هريريريريريريريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

زّ  اَنُِّي  لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريْ ِن مريريريريريريريريريريريري  َ يريريريريريريريريريريريريْ  ذي َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِة   لريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اُِّ و أَتَشُّ لريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 النَّْيَك والِجماع. بالِمحازِ  أرادَ 

 أبواب احلاء والطاء
 مهمل. ح ط د :

 ح ط ت
 : اسم للقَْحِط والتاء زائدة. ومنه قول أْوس بِن َحَجر : تَُحوطُ  قلت :: تحط 

وَ   َذا اَس يف  ريريريريريريريريريريريريريَ  ظ  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ  اَّريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  عريريريريريريريريريَ ذ  ر بريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريِ ه عريريريريريريريريريَ وا  ريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري  ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريري 

  
 [.تاء فعل مضارع ، ثم جعل اسماً معرفة للسنة ، وال يُْجري ذكرها في باب الحاء والطاء والتاء تحوط قلت : كأن التاء في
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 أهملت وجوهها. :(ح ط ث)،  (ح ط ذ)،  (ح ط ظ)
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 ح ط ر
 حطر ، طحر ، طرح : مستعمالت.

 به ، وُكِلَت به ، وُجِلَد بِِه إذا ُصِرَع. ُحِطرَ  يقال :« نوادر األعراب»، وفي  حطر أهمل الليث: حطر 

 إذا َزَحَر. طَحر يَْطَحر َطِحيراً  أبو ُعبَيد عن األصمعي :: طحر 

 : قَْذُف العَيِن بِقََذاها ، وأنشد : الطَّْحرُ  قال الليث :

َرأب   امسريريريريريِ و فريريريريريوق طريريريريريريريَ فريريريريري  رِيريريريريريَ  يريريريريريَ ريريريريريْ َريريريريريريْ َرى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  تريريريريريريَ

  
يريريريريريريريِ    اغريريريريِ لريريريريريريريَ را  حنريريريريو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ را  انظريريريريِ لريريريريْ ريريريريِ حريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْفَدُع الّصِغيُر ،  يصف َعْيَن ماء تفور بالماء ، والشَُّرْيِريُغ : : العَْيُن التي تَْرِمي ما يُْطَرُح فيها ِلِشدَّةِ َحْمَوةِ مائها  الطَّاِحَرةُ والّضِ

ةِ فََورانِه ، والشَّنَاِغيُب والشَّغانيُب : األَغَصان الرطبة ، واحدها ُشْغنُوب وُشْنغُوب :  : الُمْشِرُف  الُمْسَحنُِطرومن َمْنبَِعها وقُوَّ

 الُمْنتَِصُب.

 ْمَص ونحوه إذا َرَمْت به.العَْيُن الغَ  َطَحَرتِ  وقال الليث :

ِميَّة ، قال : والقَنَاةُ إذا اْلتَْوت في الثِّقَاِف فََوثَبَت فهي ِمْطَحَرةٌ  وقَْوسٌ   .ِمْطَحَرةٌ  : تَْرِمي َسْهَمَها ُصعُداً ال يقصد إلى الرَّ

 وقال َطَرفَةُ :

َ ا ريريريريريريريريريريريا َذى فريريريريريريريريريريريَ وَّاَر الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ورَان عريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريريريَ

  
وَرأب  أُِّ   ْذعريريريريريريريريري  يت مريريريريريريريريريَ ولريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريري كريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
ِحير ، وقد الطَِّحيرُ وقال :   .َطَحَر يَْطِحر َطِحيراً  : ِشْبهُ الزَّ

بِيَ  أي  تََطَحر قُْلفَتَه إذا اْستَأَْصلَها. وقال أبو زيد : يقال : اْختُن هذا الغالم وال فأَْطَحرَ  وقال األصمعي : َختَن الخاتُِن الصَّ

 تَْستَأِْصُل.

هُ. أطحرهووهو أن يَْبلَُغ بالشيِء أَْقَصاه. ويقال : أحفى شاربَه  َطْحراً  َطَحَره وقال أبو مالك : يقال :  إذا ألزق َجزَّ

يت عن البَاِهلّي : ما في السَّماء َطَحَرة ثعلب عن ابن األْعَرابي : يُقَاُل : َما في السََّماء ّكِ أي شيء من  َطَحَرةٌ  َواَل َغيَايةٌ. ابن الّسِ

 إذا نََسلَْت أَْوبَارها. َطَحرة إذا كاَن َعاِرياً ، وما بَِقيَت على اإلبِل من َطَحَرةٌ  َغْيم. قال : وقال األْصَمِعّي : ما َعلَْيه

 وال طْخَرةٌ بالحاء والخاء. َطَحَرةٌ  وقال اللِّحياني : ما َعلَى السََّماء

 والطََّخاِريُر ِلقََزعِ السََّحاب. الطََّحاِريرُ  أي ما عليه ثوب وكذلك ما عليه ُطْخُرور ، وهي ُطْحُرورٌ  وقال الباِهلي : ما عليه

َهام : الذي قد أُْلِزَق قََذذُه. الِمْطَحرُ  : السْهم البعيُد الذهاب ، وقيل : الِمْطَحرُ و  ِمَن الّسِ

 إذا كان يُْسِرع ُخروُجه فائزاً. ِمْطَحرٌ  وقِْدحٌ 

 : يُْبِعُد إذا ُرِمَي به ، ومنه قول أَبِي ذَُؤْيب : ِمْطَحرٌ  وَسْهمٌ 

را حريريريريريريريريَ ِ    مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريِ َق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأَّريريريريريريريريَْ ى فريريريريريريريريَ َرمريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ل ع    َتَملريريريريريريريْه َعَليريريريريريريريه األضريريريريريريريريريريريريريريْ ح فريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريْ   لَكةريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بمعنين مختلفين. ُمْطَحراً و ْطَحراً مِ  يُْرَوى

ً  الشيءَ  َطَرْحتُ  اللَّْيُث :: طرح   .أَْطَرُحه َطْرحا

ْرحُ وقال :   ِمَن الِباَلد : البَِعيُد. الطُُّروحُ وال حاَجةَ ألَحٍد فيه ،  الَمْطروحُ  : الشيءُ  الّطِ

 : البُْعُد ، وأْنَشد لألعشى : الطََّرحُ  أبُو ُعبَيد :
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 انر ك من انء  َطرَْ   تري َرى و   
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 : يَْبعُُد َذَهاُب سهمها. َطُروحٌ  وقال غيره : قَْوسٌ  أي بَِعيَدةٌ. َطَرحٌ ووقال ُعَرام : نِيَّةٌ َطَوٌح 

 : َشديٌد ، وقال ُمَزاِحٌم العُقَْيلّي : ُطَراِحيٌ  وقال األصَمِعي : َسْيرٌ 

ائريريريريريريريريريه  َرى مريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريريََ ي  تريريريريريريريريريريَ رَامسريريريريريريريريريِ ْت  طريريريريريريريريري   ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع    بريريريريريري  لريريريريريريريْ ْوِن تريريريريريريريَ َ ى اجلريريريريريريَ اَرى  لريريريريريريلريريريريريريريَّ هريريريريريريريَ َ

وَد املريريريريريري لريريريريريري   جريريريريريري 

  
 إذا نَأَى به عن أْهِلِه وَعِشيَرته. َمْطَرحٍ  به الدَّْهُر ُكلَ  َطَرحَ  ويقال :

 اً واسعاً.إذا تَنَعََّم تَنعُّم َطِرحَ والّرُجُل إذا َساء ُخلُقُه ،  َطِرحَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 أرادت أنّه إذا جاَمَع أَْحبََل. لََطُروح إنَّ َزْوِجي وقال اللِّْحيَانِّي : قالت امرأةٌ من العَرب :

 ح ط ل
 مستعمالت. حطل ، حلط ، طلح ، طحل ، لطح ، لحط :

ئُْب والجميع .الِحْطلُ  ، وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال : حطل أهمل الليث: حطل   .أحَطالٌ  الذِّ

شُّ ، : اللَّْحطُ  ، وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال : لحط أهمل الليث: لحط   باَب َداِره إذا َرشَّه بالماء. لََحط الرَّ

 : الّزْبُن. اللَّْحطُ وقال : 

عظم الِعضاه شوكاً وأْصلَبِه عودا وأجوده صمغا ، : شجر أم َغْياَلن ، له شوك أَْحَجُن ، وهو من أ الطَّْلحُ  قال الليث :: طلح 

 في القرآن الَمْوز. الطَّْلحُ و. قال : طلحة والوحدة

 الطلحو ، قال : جاء في التفسير أنه شجر الَمْوز [29الواقِعَة : ] (َوطَْلٍح َمْنُضودٍ )وقال أبو إسحاق في قول هللا تبارك وتعالى : 

ائَِحِة ِجّداً ، فُخوِطبُوا َوُوِعدوا ما  قال :: شجر أّمِ َغْياَلن أيضاً ،  وجائز أن يكون ُعنِي به ذلك الشجر ، ألن له نَْوراً طيَِّب الرَّ

َوّجٍ  َطْلحُ  يُِحبُّون مثله ، إال أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا. وقال مجاهد : أعجبهم

  [29الواقِعَة : ] (طَْلٍح َمْنُضودٍ وَ )وحْسنُه ، فقيل لهم : 

اُء : اَلح وقال الفَرَّ  من الشََّجر ، وأَْنَشد : الطَّْلح : جمعُ  الّطِ

َويْ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌم   نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    يّنِ َُّعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْوِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريريريريزََّواْ    ة   ْن َنريريريريريريريريريريريريريريريريريََ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

وْ  نَي بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالَد قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أن هتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
اَلْ    ون مريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُ  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 

  
 فاشتكت منه وكذلك إبل أََراَكى وأِركة. الطَّْلحَ  إذا َرعت َطِلَحةو َطاَلَحى الِكَسائي : يقال : إبِلأبو ُعبَيد عن 

ي  بن عبد مناف. طلحة الُخزاعّي بأمهاته ، وأّمه َصِفيَّة بنُت الحارث بن َطْلَحة الطَّلَحات ثعلب عن ابن األْعَرابي : ُسّمِ

يوم أحد : إنه قد  وسلمعليههللاصلىالخير ، وكان من أَْجَواِد العرب ، وممن قال له النبي  طلحة بن عبيد هللا لطلحة كان يقالو

 أَْوَجَب.

 في الكالم. الُمَطلِّح وقال ابن األْعَرابي :

 في المال الظَّاِلم. الُمَطلِّحوالبَهَّات. 

ْلحُ و لُحُ و: التَِّعبُون ،  طُّلُحُ الو : القُراد. قال : الّطْلحُ والُمْعيِي.  الّطِ َعاة. الّطِ  : الرُّ

 : نَِقيض الصالح. الطَّاَلحُ  وقال الليث :
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ً  والِفْعل  أي فاِسُد الدين ال َخْيَر فيه. َطاِلحٌ  . قلت وقال بعضهم : َرُجلٌ َطِلَح يَْطلَح َطاَلحا

يت قال : ّكِ اني عن ابن الّسِ ً يُطْ  البعيرُ  َطلَحَ  مصدر : الطَّْلحُ  الحرَّ  البَِعيُر. َطِلح إذا أَْعيَا وَكلَّ ، وقال أبو عمرو : لَح َطْلحا

 : النِّْعَمة ، وأنشد قول األَْعَشى : الطَّلَحُ وقال : 

وا كريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريم رأيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريرين أ انس  هريريريريريريريريريريريَ

  
ح و   لريريريريريريريريريريريريَ را  بريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريْ  رأيريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريرء عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أتى األَْعَشى َعْمراً ، وكان مسكنه بموضع يقال له ذوفي بيت األْعَشى : موضع ، وقال غيره :  َطلَحَ  وقال ابن السكيت : وقيل :

هو  َطلَح دليالً على النعمة ، وعلى طرح ذي منه ، قال : وذو َطلَحَ  ، وكان عمرو ملكاً ناعماً ، فاجترأ الشاعر بذكر َطلَح

 الموضع الذي ذكره الحطيئة فقال وهو يخاطب عمر بن الخطاب :

 َلح    ما َذا تري  ول  ألفريرَا   بذي طَ 
ً  أبو ُعبَيد عن أبي زيد قال : إذا أضمره الَكالُل واإلْعيَاُء قيل :  .َطلََح يَْطلَح َطْلحا

 .َطلَّحهاو َطلََحها وقال شمر يقال سار على الناقة حتى

 َسفَر وَرِجيُع َسفَر وَرِذيَّةُ َسفَر بمعنى واحد. ِطْلحُ وَسفَر  لََطِليحُ  ثعلب عن ابن األعرابي : إنه

 .َطِليحُ  ، وناقَةٌ  َطِليحٌ  لليث : يقال : بَِعيرٌ وقال ا

ً  قال : والمهزول من القَُراد يَُسّمى اُح : ِطْلحا ِرمَّ  ، وقال الّطِ

رِهريريريريريريريريريريريرياو  فريريريريريريريريريريريريَ ه ِ ِةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريَ َوى أَنريريريريريريريريريريريريريْ ْ  لريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌ  َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ه.  يم  :  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ  ِطْلٌح قريرَا ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 القراشيم : الِقْرَدان.

 ، وأنشد : الطَّْلحَ  للّتي تأكل ُطاَلِحيَّةٌ و ِطاَلِحيَّةٌ  قال ابن السكيت : إبِلٌ 

   َكْيَف تريَرى وْقَع ِطاَلمِسيَّاهتا 
ْرِب باْليَد. اللَّْطحُ و قال بعضهم كاللَّْطخ إذا َجفَّ وُحكَّ ولم يبَق أثَر. قال : اللَّْطحُ  قال الليث :: لطح   : كالضَّ

ْرُب باْليَِد ، يقال منه اللَّْطحُ  أبو ُعبَْيد عن أبي ُعبَْيَدةَ : ْرُب ليس بالّشديد ببطن  لََطْحتُ  : الضَّ الرجَل باألرض قال غيره : هو الضَّ

 الكف ونحوه.

أَُغْيِلَمة بني المطلب لَْيلَةَ المزدلفة ويقول : أُبَْينِّي ، ال تَْرُموا َجْمرةَ  يَْلَطحُ  كان وسلمعليههللاصلىوفي حديث ابن عباس أن النبي 

 بَة حتّى تَْطلَُع الشَّْمُس.العَقَ 

ماِد ، ِذئْب الطُّْحلَةُ  قال الليث :: طحل   .أَْطَحل ورماد أَْطَحلُ  : لَْوٌن بين الغُْبَرة والبَياض في سواد قليل َكَسواد الرَّ

 إذا لم يكن صافي اللَّْوِن ، قال ُرْؤبَةُ : َطاِحل قال : وَشَراب

َُ وَ     ال َّامِساَل بلَ أب  ت ْكَسى الَ تا
 .َطِحلَت َطَحالً  ، وقد َطْحاَلءُ  قال : وَعْنزٌ 

 : َكِدر ، وقال ُزَهْير : َطِحل وَماءٌ  .الطُّْحلُبِ  : كثِيرُ  َطِحل وَماءٌ  .الّطْحلُبِ  : كثِيرُ  َطِحل أبو زيد : ماءٌ 

ل  حريريريريريريريِ َرَ    مريريريريريريريا  هريريريريريريريا طريريريريريريَ َن مريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر جريريريريريريْ  خيريريريريريريَْ

  
رَ   مَّ والريريريريريريريغريريريريريريريَ َن الريريريريريريريغريريريريريريريَ فريريريريريريريْ ذ وع خيريريريريريريريََ ى اجلريريريريريريريْ  لريريريريريريريَ اعريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
َحال على لَْونِ  أَْطَحلُ  وِكَساءٌ   .الّطِ
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 : موضع ، وقد ذكره ابن ُمْقبِل فقال : ِطَحالو

ن  كريريريريريري  ة  مل تريريريريريريَ ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ ا    كريريريريريري  يريريريريريريريَ َه الريريريريريريلريريريريريريَّ يريريريريريريريْ  لريريريريريريَ

  
ال   حريريريريريريريريريريريَ ْزُِ طريريريريريريريريريريريِ َ لريريريريريريريريريريريا حبريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ   الَّ كريريريريريريريريريريريَ

  
حاجة إلى َمْن أََساَء إليه ، وأصل ذلك أن ُسَوْيد بن أبي ، يُْضَرُب َمثاَلً لمن طلب « ِطَحال َضيَّْعَت البِكاَر َعلَى»ومن أمثالهم : 

 كاهل َهَجا بَنِي ُغبََر في َرَجٍز له ، فقال :

ْتِ مريريريريريريريريريرياِل  غريريريريريريريريريريَ ك  بريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ رَّه  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِل   حريريريريريريريريريريريريريريَ رَبِّ    عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى طريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريري 

  

 َ َواِغرا  يري ْلِمْعن  ل  فَّاِل 

والبِكاُر جمَع بْكٍر ، وهو الفَتِّي  .ِطَحال نَُمْير أن يُعينوه في فَكاِكه فقالوا له : ضيَّْعَت البِكاَر علىثم إِن ُسَوْيداً أُِسَر فََطلَب إلى بني 

 من اإلبل.

  .الُمَطْحِلبُ  : الماءُ  الطَِّحلُ واألسَوُد ،  : الطَِّحل أبو العبَّاس عن ابن األعَرابي :

  : وأنشد :الُمآلُن  : الّطِحلُ و: الغضباُن.  الطَِّحلوقال : 

ه  راغريريريريريريريريريريريريري  ر ود  وال يريريريريريريريريريريريريريزَال فريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريا  ْن يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال    حريريريريريريريريريريريِ اِل و طريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريريرين اإلعريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريْ

  
 فالٌن إذا نزل بحال َمْهلََكٍة. َحلَطَ  قال الليث :: حلط 

 : االجتهاد في َمْحٍك ولَجاَجٍة. االْحتِاَلطُ وقال : 

 اإلقامةُ بالمكان. : الَحْلطُ والقََسُم ،  الَحْلطُ والغََضُب ،  : الحْلطُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي :

:  الُحلُطُ و: الُمقيمون في المكان ،  الُحلُطُ و: الُمْقِسُموَن على الشيِء  الُحلُطُ  : الغَضُب الشديُد. وقال في موضع : الِحاَلطُ  وقال :

َحاَرى  : الُحلُطُ والغَُضابى من الناس ،   ِعْشقاً.الهائُِمون في الصَّ

  فاُلٌن ، وقال : اْحتَلَطَ  اْجتَهَد ، ومنه قيل : أَْحلَطَ وَ أبو ُعبَيد عن األصمعّي : أَْحَرَض 

ه  اتريريريريريريريِ لريريريريريَ ريريريريريريريَ يُّ مريريريريريلريريريريريهريريريريريمريريريريريريريا بريريريريريِ امريريريريريِ هريريريريريريريَ ى الريريريريريتريريريريريريَّ  فريريريريريريريأَلريريريريريْ ريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريِ َ  هريريريريريريريريريريريَذا ال أَِرمي  مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريريريْ

  
 منه. االْحتاِلطَ  : اْجتََهَد وَحلََف وقال : لَعلَ  أَْحلَطَ  قَال أبو ُعبَيد :

 : اْجتَهد. اْحتَلَطَ و: َغِضَب ،  اْحتَلَطَ  قُْلُت :

 هذا أي أَقَام ويجوز َحلََف. أَْحلَطَ و وقال ابن األْعَرابي في قول ابن أحمر :

 ح ط ن
 مستعمالت حنط ، حطن ، طحن ، نطح ، نحط ، طنح :

ْحنُ  قال الليث :: طحن  ان فِْعلُ  : الطََّحانَةُ و: الِفْعُل ،  الطَّْحنُ و،  الطَِّحين الَمْطُحون : الّطِ  .الطَّحَّ

انَةُ و الّطاُحونةُ وقال :   .الّطَواِحين : التي تدور بالماء ، والجميعُ  الطَّحَّ

 .طاِحنَة قال : وكّل ِسّنٍ من األضراس

 ْمل. ويقال له الْحلَك وال يُْشبِه اْلُجعَل.يَكون في الرَّ  الطَُّحنُ  قلُت : الطَُّحن : ُدَوْيبَّةٌ كالُجعَِل والجميع الطَُّحنَةُ و

يَن ِمثُْل الفُْستُقَِة ، لَْونُه لْوُن التَُّراب. الطَُّحنُ  وقال أبو َخْيَرة :  هو لَيُث ِعِفّرِ

ْبيان :وقال َغْيُره : هو على هيئة العَظايَة. تَْشتَال بَذنبها كما تفعُل الَخِلفَةُ من اإلبل ، يقول لها  ُن  لنا ِجَراباً ، اطَحنِي الّصِ  فيطّحِ
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 بلفسه يف األر. مسىت يغي  فيها. مسكى ذلك كله أبو مساو عن األْعرَاب.
 .الطَُّحنَةُ  ابن األعرابي قال : إذا كان الرجُل نهاية في الِقَصر فهو

ثم تَغُوُص ،  تطحن رمل تّظَهُر أَْحيَاناً وتَُدور كأَنَّها: دابَّةٌ دون القُْنفُذ تكون في ال الطَُّحنَةُ  وروى أبو نصر عن األصمعي قال :

 ِجَراباً أو جرابَْين. اْطَحنِي ويجتمع ِصبيان األعراب لها إذا ظهرت ويصيحون بها

ْمِل ورقَّقَتْه فوقها وأَْخَرَجْت َعْينَيها. َطَحنَتِ  ويقال :  األْفعَى إذا َدَخلَْت في الرَّ

 وقال الراجز يصف َحيَّة :

وَ  ااثَ مسريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  اه مسريريريريريريريريريرياو  طريريريريريريريريريريال مريريريريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َن   حريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  األاناثو ذكريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 [.هو الراكس من الدَّقُوقَِة الذي يَقُوم في وسط الُكْدِس  الطاحن وحكى النَّْضُر عن الَجعِدي قال :

ً  أْسَمُع َجْعَجعَةً وال أَرى»ومن أَْمثالهم :   وقد مرَّ تفسيره.« ِطْحنا

اء قال انَةُ  . إذا كانت اإلبِل ِرفَاقاً أو معها أَْهلُها فهيأبو ُعبَيد عن الفَرَّ طون. الطَُّحونُ و الطَّحَّ ّطانَةُ والرَّ  ، والرَّ

 : اسم للحرب ، وقيل هي الَكتِيبَةُ من كتَائِب الَخْيل إذا كانت ذات َشْوكٍة وكثَْرةٍ. الّطُحون وقال غيره :

جال في الَحْرب. تنَاطَحتِ وِللكباش ونحوها ،  النَّطحُ  الليُث :: نطح   األمواُج والسُّيول والّرِ

يهِ  النَِّطيحو ، قال : يَْنِطحُ و نََطَح يَْنَطح أبو ُعبَْيد : بَاِء والطُّيوِر وما يُْزَجر ، قلت : وغيره يَُسّمِ  .النَّاِطح : الذي يَْستَْقبِلُك من الّظِ

 تموُت فال يَِحلُّ أكلُها ، وأُدِخلَت الهاُء فيها ألنها ُجِعلت اسما ال نَْعتاً. الَمْنطوَحةُ  [ فهي الشَّاةُ 3] (1)في ُسورة المائدة  النَِّطيَحةُ  وأما

 ، قال : نَِطيحٌ  وقال أبو ُعبَيدة : من دوائر الَخْيل دائرة اللَّطاةِ ، وهي التي وْسَط الَجْبهة ، قال فإن كانت دائرتاِن قالوا : فََرسٌ 

 .النَّطيح ويُْكرهُ دائرتا

 بمعنًى واحد ، وقال : تنَاَطَحتوالِكباُش  اْنتََطَحتِ  ويقال :

َتِ ْح      اللَّيل داج  والِكباش  تريلريْ
 ، قال الراعي : ناطحٌ  أي أْمر َشديٌد ، وكلُّ أمر شديٍد ذي َمَشقَّةٍ  ناِطحٌ  ويقال : أََصابهُ 

ه  نْي أل مريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ ر دُّ الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريٌ  يريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
ح  و   َن انطريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ا ومريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ ه  مريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريري  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 يصف رُجالً غيُورا.

 : داٌء يُصيُب الخْيَل واإلبِل في ُصدورها ، فال تكاد تسلَم منه. النَّْحَطةُ  قال الليث :: نحط 

فير. النَّْحطُ وقال :   : ِشْبه الزَّ

 نََحَز فهو منحوز ، وهو ُسعال َخِشن قلَّما تسلَم منه. فهو مْنحوط مثل نََحطَ  يقال :

__________________ 
ُم َوحَلُْم اخْلِْنزِيِر َوما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ هللِا ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَموْ )( يع  قوله تعا  : 1) َتُة َوالدَّ  .(... َواْلُمَتَدِ يَُة َوالنَِّطيَحةُ ُقوَذُة ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
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ارُ  اء : النَِّحيطُ  إذا َضَرَب بِثَوبِه على الَحَجر ليكوَن أْرَوَح له ، وهو يْنِحطُ  والقَصَّ  ، وقال الشاعر أنشده الفرَّ

ِل حنريريريريَْ ريريريريريريرية  و  يريريريريريريريْ اٌن   ريريريرير الريريريريلريريريريَّ ْ  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريِ لريريريريْ  تريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  لريريوعريري  َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   مريريلريريهريريريريريريريا أو تريريكريريريريريريرياد  ضريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريَ

  
 : ِحْرفَتُه. الِحنَاطةُ وبَيَّاُعه ،  : الَحنَّاطُ و: البُرُّ ،  الِحْنطةُ  الليث :: حنط 

ة ، وفي الحديث أنَّ ثُموَد لّما استيقَنُوا بالعََذاب تَكفَّنوا باألَْنَطاع  الَحنُوطوقال :  بِر.  تََحنَُّطواو: يُْخلَُط من الطيب للميت خاصَّ بالصَّ

الكافور ، قُلت : فأَين  قال : ؟أَحبُّ إليك الِحنَاطِ  الُمبَاَرك عن ابن ُجَرْيجٍ قلُت ِلعََطاء : أَيُ  وروى ابن .الِحناطِ و الَحنُوط قلت : هو

قال : نعم ، قلت : وفي عينيه  ؟وفي َمْرِجعِ ِرْجلَْيه ومأْبِِضه قال : نعم ، قلت : ؟قال : في مرافِِغه ، قلت : وفي بْطنِه ؟يُْجعل منه

ً  تَْكَرهُ الِمْسكَ أقال : ال بَْل يابساً ، قلت :  ؟قلت : أيابساً يُْجعل الكافوُر أم يُبَلُّ بماءٍ  قال : نعم. ؟وأنفه وأذنيه  قال : نعم. ؟ِحنَاطا

مدقوق ْندٍل قْلُت : وهذا يَُدّل على أن كلَّ ما يَُطيَّب به الميت من َذِريرةٍ أو ِمْسٍك أو َعْنبٍَر أو كافور وغيره من قََصٍب ِهْنِدي أو صَ 

 .ِحناطو َحنوط فهو كلّه

ْفغَان : أْصال الفَِخَذين.  قال شمر : الرُّ

ْفُغ من المرأة : ما َحْول فَْرجها ، وقد َرفَغ الرجل المرأةَ إذا قَعَد بين فخذيها ،  في وقال : وقال بعض أعراب بني تميم : الرُّ

ْفغَان فقد وَجَب الغُْسل»الحديث  رُع  َحنَطَ  ، وقد حانِطٌ  بن األعرابّي : يقال للبَْقل إذا بَلَغ أن يُْحَصدَ ثعلب عن ا .«إذا اْلتقَى الرُّ الزَّ

ْمُث  أَْحنَطَ و  ، وِمثْله َخَضَب العْرفَُج. أْحنَطَ ووأََجزَّ وأْشوى إذا بلَغ أن يُْحَصد ، قال : وأَوَرس الرَّ

مث أّول ما يتفَطَّر ليخرج وَرقه قد أْقَمل ، فإذا زاد قليالً قيل : قد أْدبى ، فإذا ظهرت ُخْضَرته  أبو ُعبَيد عن األصمعي : يقال للّرِ

 .َحنَط قيل : بَقََل ، فإذا اْبيَضَّ وأدَرَك قِيلَ 

 والواِرُس واحد ، وأنشد : الحانِطُ و ، قال : الحانِطِ  كالهما ، وإنَّه لََحسنُ  ُمْحنِطٌ و حاِنطٌ  فهو أْحنَطَ  َشِمر : يقال :

ْلن بريعريريريريريريريْ  الرَّفض ى  تريبريريريريريريريَ َّ  يف مسريريريريريريرياِن  الَغضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ ر    ه  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ ِه يريريريريريريريريريريريَ ان  بريريريريريريريريريريِ الَّ  أ ان  وغريريريريريريريريريري 

  
ةَ الدراهم. لحانِطُ  ، وإنه الِحْنَطةِ  : كثيرُ  حانِطٌ  وقال غيره : رجلٌ  ةِ أي َعظيُمها يَْعنوَن ُصرَّ رَّ  الصُّ

فَيَاُن : َحنَطَ  ويقال :  ونََحَط إذا َزفَر ، وقال الزَّ

 اَْنََ ل املِْسَحل  َيْكب و مساِن ا و   
ً  أراد ناحطاً يَْزِفُر فَقَلَبَه. وأهل اليَمن يسمون النَّْبَل الذي يُْرَمى به  .َحْنطا

إلّي وُمْستَْقِدٌم إلّي ونَاتٌِل إلّي وُمْستَْنتٌِل إلَّي إذا كان مائالً عليه َمْيل َعداوة  ُمْستَْحنِطٌ وإلّي  حاِنطٌ  فاُلنٌ « : نوادر األْعراب»وفي 

 وشحناء.

 أَْخبََرني المنذري عن الطُّوِسّي عن الَخّزاز أن ابن األْعرابي أَنشَده :

وص  هبريريريريريريريريريم  ْرقريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَة بريريريريريريريريريَن مسريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريو َأنَّ كريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ

  
   ُ هريريريريريريريا الريريريريريريري َّ لريريريَ ريريريَ ي مسريريريني َأمسريريريْ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريري  ْه قريريريريَ َزلريريريريريريريَ  نريريريريَ

  
اها وجف عليها. أَْحنَطها لَها وَدمَّ  أي َرمَّ
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 ، ألن الهمزة أصلية. ِحْنِطئَةٌ  في باب الرباعي ، وهو القصير ، وَعْنزٌ  اْلِحْنطىء وذكرت

اإلبُل إذا َسِمنَت بالحاء ،  َطنَِحتِ  يقال : أهمله الليث ، وقال ابن دريد : أخبرني عبد الرحمن عن عمه األصمعي قال :: طنح 

 ت بالخاء إذا بَِشَمت ، قال : وغيره يجعلهما واحداً.وَطنِخَ 

 بالحاء لغيره. وأما طنخ فمعناه اتّخم وهو صحيح. طنح قلُت : ولم يُْسَمع

. حطن : التيس ، فإن كان فِعَّاالً فالنون أصلية من الِحَطانُ وأهمله الليث ، : حطن   ، وإن جعلته فعالناً فهو من الَحّطِ

 ح ط ف
 فطح ، حطف : مستعملة.طحف ، طفح ، 

 : َحّب يكون باليمن يُْطبَُخ. قلت : هو الطهف بالهاء ولعل الحاء تبدل من الهاء. الطَّْحفُ  قال الليث :: طحف 

 .األفَطح : ِعَرٌض في وسط الرأس وفي األَْرنَبِة حتى تلتزق بالوجه كالثَّْورِ  الفََطح قال الليث :: فطح 

 ةَ :وقال أبو النجم يَِصُف اْلهامَ 

 مل ت َكتَّل و   قريْبصاء  مل تري ْفَ ح 
يتَها كِمْسَحاةٍ أو ِمْعَزٍق أو َغْيِره. قال جرير : فطحتُ  ويقال : ْضتَها وَسوَّ  الَحِديَدةَ إذا َعرَّ

   ِلَفْ ِح املَسامسي أو جلْ ِل األَداهم 
ً  النهر إذا اْمتأَل ، ورأيته طفح قال الليث :: طفح   .طافِحٌ  ال للذي يَْشَرُب الخمر حتى يمتلىء سكراً : ُمْمتَِلئاً ، ويق طافحا

يحُ   اطَّفَْحُت ُطفَاَحةَ  : َزبَُد الِقْدر وما َعاَل ِمْنَها. ويقال الطُّفَاَحةُ  القُْطنَةَ إذا سطعت بها. أبو ُعبَيد عن األصمعي : تُطفح قال : والّرِ

 الِقْدِر إذا أََخْذتَها ، وأنشد شمر :

ْح  فريريريريريريريريِ ى تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ ْوعريريريريريريريريَ اء  جريريريريريريريريَ م  اجلريريريريريريريريْوفريريريريريريريريَ كريريريريريريريري  تريريريريريريريريْ  أَتريريريريريريريريريَ

  
   ْ ِ تريريريريريريريريريريريريَ ْورا   ريريريريريريريريريريريريَْ ِر وطريريريريريريريريريريريريَ َة اإلثريريريريريريريريريريريريْ امسريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريري 

  
 القوائم أي َسِريعَتُها ، وقال ابن أَْحَمر : ُطفَّاَحة وقال غيره : ناقَةٌ 

ةٌ  عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ نْيِ مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ة  الريريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريريْ امسريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريريريري 

  
ر      ْ رِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريري أب  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريِ اَلِ  بريريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريريِ

  
َهاُق والَمآلن َواِحد ، قال :  الطَّافِحُ  أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَْيدة : أي أن  طافح الممتلىء المرتفع ، ومنه قيل للسكران .الطافحووالّدِ

 َعنِّي أي إْذَهب َعنِّي. إْطفَح الشََّراب قد مأله حتى ارتفع ، ويقال :

ل الُهَذلي يَِصُف الُمْنَهِزِمين : َطفََح يَْطفَحُ  : الذي يَْعُدو ، وقد الطَّافح وقال األصمعي :  ، وقال الُمتَنَّخِ

َرأب   فريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَ ان  مريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريَّ وا نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريم مسريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري 

  
وا  حريريريريريريْ فريريريريريريَ وا طريريريريريريَ وِق  ذا مريريريريريريريا أ ْدرِكريريريريريري  لريريريريريري  َ  اَّريريريريريري  غريريريريريريْ  مريريريريريري 

  
 أي َذَهبُوا في األرض يَْعُدون.

 زائدة.: الضخم البطن والنون فيه  الَحْنَطفُ : حطف 

 ح ط ب
 حطب ، حبط ، بطح : مستعملة.

قال :  .«حاطب َصْفقَةٌ لم يشهدها» أبو ُعبَيد عن األصمعي : من أمثالهم في األمر يُبرم ولم يشهده صاحبه قولهم :: حطب 

 باع بيعة ُغبِن فيها فقيل ذلك. حاطب وكان أصله أن بعض آل
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 ليل. كحاطب الِمْكثَارُ  قال أبو ُعبَيد : وقال أكثم بن َصْيفي :

 [.ألنه ربما نهشته الحية ، كذلك الِمكثاُر ربما أصابه في إكثاره بعُض ما يكره الليل : بحاطب قال أبو ُعبَيد : وإنما شبهه

ً  : معروف ، والفعل منه الَحَطب قال الليث : ً و َحَطب يَْحِطب َحْطبا  . الُمخفَُّف مصدر ، وإذا ثُقَِّل فهو اسم.َحَطبا

ً احْ و  لَهُ. اْحتََطْبتَ  فاَُلناً إذا َحَطْبتُ و،  تََطب اْحتَِطابا

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ةٌ و  رِيريريريريريريريريريَّ ْوَُ وهريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريَ نَبَ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ْل َأمسريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريْ ِ   مريريريريريريريريِ   جريريريريريريريريَ ر ى عريريريريريريريريَ وَل َأالء  يف ثريريريريريريريريريَ  أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ُكلَّ َرديء وَجيّد ألنه ال  يحِطبُ  بالليل الذي كالحاطب ليل ، معناه أنه ال يَتَفَقَّد كالَمه حاِطب ويقال للُمَخلِّط في كالمه أو أَْمِره

 يُْبِصر ما يَْجَمع في َحْبله.

لَْيالً ربما وقَعْت يَُده على أَْفعَى فَنََهَشتْه ، وكذلك الذي ال  حطب الليل ألنه إذا بحاطب وقال َغْيُره : ُشبِّه الجانِي على نفسه بلسانه

هم ُربَّما كان ذلك َسبَباً ِلَحتْفه.يَُزمُّ ِلسانَه ويَْهُجو الناَس ويذُ   مُّ

 فاَُلٌن بفاَُلن إذا َسعَى به. َحَطبَ  وقال الليث : يقال :

فإنه جاء في التفسير أنها أُّم َجِميل امرأةُ أبي لََهب ، وكانْت تْمشي  [4الَمَسد : ] (َواْمَرَأتُُه َْحَّاَلَة احْلََطبِ )وأما قول هللا تعالى : 

 ومن ذلك قَْول الشَّاِعر :بالنَِّميَمِة ، 

ة   ِر أْلمريريريريريريريَ ْ  عريلريى ظريهريْ  مرين الريبرييريِض مل ت صريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
ِ  و   ِ  الريريريريريريريرَّطريريريريريريريْ ي   َّريريريريريريريَ ريريريريريريريَ نْيَ اَّريريريريريريريَ ِش بريريريريريريريَ  ملَْ متريريريريريريريَْ

  
 وطريق أصحابه. وسلمعليههللاصلىقيل إنها كانت تحمل َشْوك الِعضاه فتطرحه في طريق رسول هللا وأي بالنميمة ، 

ى ما يُْقَطع منهوقال ابن ُشَمْيل :  فاْحِطبُوه  ِعنَبُكم اْستَْحَطبَ  ، يقال : قد الِحَطابُ  الِعنَُب كل عام يُْقَطع من أعاليه َشْيٌء ويَُسمَّ

 ً  .َحَطبَه أي اْقَطعوا َحْطبا

 .الَحطَّابة ، ويقال : جاَءتِ  َحطَّاب فيبِيعُه يَْحتَِطب الَحَطبَ  ويقال للذي

 عليه في األمر واْحتَقََب بمعنى واحد. اْحتََطبَ  بعَضهم يقول :وقال أبو تراب : َسِمعُت 

ً  اإلبلُ  َحبَِطت : َوَجٌع يأخذ البَِعيَر في بَْطنِه من كأل يَْستَْوبِلُه ، يقال : الَحبَطُ  قال الليث :: حبط  ، قال : وإذا َعِمل  تَْحبَط َحبَطا

 هللا أْعَماَل َمْن يُْشِرك به. أَْحبطَ وصاِحبُه ،  هأَْحبَطوَعَملُه ،  َحبِطَ  الرجُل عمالً ثم أفسده قيل :

ً  َعَملُه َحبَطَ  وقال ابن السكيت : يقال : ً و يَْحبُط َحْبطا ً  بطنُه إذا اْنتَفَخَ  َحبِطَ وبسكون الباء ،  ُحبُوطا ، ورأيت  َحبِطٌ  فهو يَْحبَُط َحبَطا

ً  َعَملُه َحبَطَ  بخط األْقَرع في كتاب ابن هانىء : ً و يَْحبُط ُحبُوطا  وهو أَصّح. َحْبطا

ا ا يُنبُِت الربيع ما يقتل»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وأمَّ ً  وإنَّ ِممَّ ، وترك من تفسير  الَحبَط فإن أَبَا ُعبَيد فَسَّرَ  «أو يُِلمّ  َحبَطا

ر منه كلَّ ما يُحتَاج إليه من تفسيره.هذا الحديث أشياء ال يستغني أهل العلم عن معرفتها ، فذكرُت الحديَث على وجهه أل  فَّسِ

 َحّدثنا عبد هللا بن محمد بن هاَجك قال :
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مس ثلا علي بن مس ْجر ، قال : مس ثلا   اعيل بن  براهيم عن هةريريريريريريريريريريريرياُ عن حيىي بن أيب ك ت عن هالل بن أيب 
على املِْلرَب  وسلمعليههللاصلى َمْيم ونَة عن َع اِء بن َيَسار عن أيب َسِعي  ا  ْ رِي أنه قال : جلس رسول هللا

لا مَسْوَله ف ال :  قال : ف ال رج ٌل  .« ين أ اف عليكم بع ي ما يري ْفَتح عليكم من ُّهرأب ال نيا وُّيلتها»وَجَلسريريريريريريْ
ح ع قال : ؟أو أَيْيت اَ ْت   لةريريريريريريريرِّ   رسريريريريريريريول هللا : له فسريريريريريريريكه عله رسريريريريريريريول هللا َورَأَيْلا أَنّه يري لريَْزل  عليه فأَفَاَق ْ سريريريريريريريَ

رِّ و ن ممَّا يري ْلِبه  الرَّبِيع  ما  يَ ت ل الرُّمَسضريريريريرياء ، وقال : أَْيَن هذا السريريريريريائل وكأنّه محَِ ه ف ال :  نه ال أْييت ا َْْت   لةريريريريريَّ
أو ي ِلّم  ال  ِكلَة ا َِْضر ، فإَنا أكله مسىت  ذا امتأل   اِصَرهتا است بله َعنْيَ الةمس فري ريَلَ ْه و َلْه  مَسب ا  
ِلم هو ملن أع ى املسريريكني والَيِتيم وابَن السريريبيل أو  تريَعهْ   رَ   سريريْ

َرأٌب مس ْلَوأب ، ونِْعَم صريريامِس   امل ، و نَّ هذا املال َ ضريريِ
و نّه َمْن أْي  ْذه بغت مَس ِّه فهو كا كل الذي ال َيةريريريريريريريريريريريريريَبع ويكون عليه  ريريريريريريريريريريريريريهي ا  يُو »قال رسريريريريريريريريريريريريريول هللا :  كما

 ال يامة.
ْيُت ِرواية  هذا الخبر ألنه إذا بُتِر اْستَْغلََق معناه ، وفيه َمثاَلن : َضَرَب أحَدهما للُمْفِرط في جمع الدنيا وَمْنع ما قلت : وإنما تَقَصَّ

 َجَمع من َحقّه ، والمثل اآلخر ضربه للُمْقتَِصد في جمع المال وبذله في َحقّه.

بِيُع ما يَقْ »:  وسلمعليههللاصلىقوله  وأما ا يُْنبُِت الرَّ ً  تُلوإّن ِممَّ بيع  َحبَطا فهو َمثَُل الحِريص الُمْفِرط في الجمع والَمْنع وذلك أن الرَّ

ا ويحرص عليها يُنبِت أَْحراَر العُْشب التي تْحلَْوِليها الماِشيَة فَتَْستَْكثِر منها حتى تَْنتَِفَخ بطونها وتَْهِلُك ، كذلك الذي يجمع الدني

ا َمثَُل الُمْقتَِصد  .«َحقّه منها ، يَهِلُك في اآلخرة بدخول النار واستِيجاِب العذاب ويَشحُّ على ما َجَمَع حتى يمنَع ذا الحقِّ  وأمَّ

إال آِكلَة الَخِضر فإنها أكلَْت حتى إذا امتألت خواِصُرها استَْقبَلَْت عيَن الشَّْمس فَثَلََطْت »:  وسلمعليههللاصلىالمحمود ، فقوله 

ر ليس من أَْحرار البقول التي تستكثر منها الماشية فتُْهلُكه أْكالً ولكنه من الَجْنبَة التي تْرعاها ، وذلك أن الَخِض  وبالَْت ثم رتَعَت

ع منه َشيئاً بَعَد َهْيج العُشِب ويُْبِسه. وأكثُر ما رأيت العرب يَجعَلون الخِضَر ما اخَضرَّ من الَحِلّي الذي لم يَْصفَّر ، والماِشيَةُ ترتَ 

 بطونُها عنه ، وقد ذكره طرفَةُ فَبيَّن أنه من نبات الصيف في قوله : تحبَطُ  منه فالَشيئاً وال تستكثر 

ِز  ريريريريريريريريريريريريريريَأْدَن  ذا بريريريريريريريريريريريريريرياِ  املريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  يريريريَج اَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ الريريريِ يريريريف  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أنريريريَ

  
ا الُخضاَرة فهي من  تحبَط فالَخِضر من كأل الصيف ، وليس من أحرار بقول الربيع ، والنَّعَم ال تَْستَْوبله وال بُوطنها عنه ، وأمَّ

آكلة الَخِضر مثالً لمن يَْقتَِصد في أخذ الدنيا وجمعها وال  وسلمعليههللاصلىالبقول الشتوية وليست من اْلَجنبة فضرب النبي 

ل : فإنها إذا أصابت من الِخِضر يسرف في قَّمها والِحْرص َعلَْيها وأنه ينجو من َوبَاِلها كما نََجت آِكلَة الَخِضر ، أال تََراه قا

الماِشيَةُ إذا لم تَثِْلط ولَْم تَبُْل وأْتُِطَمت عليها  تَْحبَطُ  استقبلت َعْيَن الشمس فَثَلََطت وبالت ، وإذا ثَلََطت فقد ذهب َحبَُطها ، وإنما

 إن َهَذا»قوله َعليِه السَّالم :  بطونها. وأما
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اَل َ ِضَرأٌب مس لْوأب
َ
فاَ ِضَرأب  هاهلا اللاعمة الَغضَّة  ، ومَسثَّ على  ع اء املسكني واليتيم مله مع مَساَلَوتِه ورغبته  «امل

  ورغبة اللاس فيه لَِيِ َيه هللا َو َل نريْعمتها يف دنياه و  رته.
 .الَحبَِطيّ  : َحيٌّ من تميم ، منهم الِمْسَور بن َعبّادٍ  الَحبَِطاتُ  وقال الليث :

وا قال أبو ُعبَيد  الَحبَط كان في سفر فأَصابه ِمثْلُ  الَحبِط : ألن أحدهم الحارَث بن مازن بن عمرو بن تميم الَحبطات : إنما ُسمُّ

 ، وإلى َسِلَمة قالوا َسلَِمّي ، َحبَِطيٌ  قالوا الَحبِط ، قال وإذا نََسبُوا إلى الَحبَطيّ  الذي يُِصيُب الَماِشيَة فَنُِسبُوا إليه ، وقيل : فاَُلنٌ 

 وإلى َشِقَرة قالوا َشقَِرّي ، وذلك أنهم كرهوا َكثْرةَ الكسرات فَفَتَُحوا.

 يَْحبط يَْهِلك وكذلك َعَمل الُمنافق والُمْشِرك الَحبط البَْطن : ألن صاحب حبَط العََمَل وبُْطاَلنَه مأخوذاً إال من َحْبطَ  قلت : وال أرى

ً  عملُه َحبِطَ  غير أنَّهم سكنوا الباء من قولهم : ً  بَْطنَه َحبِط وحركوها من يَْحبََط َحْبطا يت  يَْحبَط َحبَطا ّكِ ، كذلك أُثِْبَت لنا عن ابن الّسِ

 وَغْيِره.

ً  َدُم القتيل َحبِطَ  ويقال : ً  َماُء البئر َحِبطوإذا ُهِدَر ،  يَْحبَُط َحْبطا  إذا َذَهب. َحْبطا

يَْحبُط  بفتح الباء ، وقال : (َعَملُه َحبَطَ  فَقَدْ ) أبو بكر بن عثمان عن أبي حاتم عن أبي زيد أنه حكى عن أَْعَرابي قرأ : وأخبرني

 ً  .ُحبُوطا

  [.5المائدة : ] (فَ َقْد َحِبَط َعَمُلهُ ) قلت : ولم أسمع هذا لغيره ، والِقَراءةُ :

 ْنتَِفَخ الَخاِصَرتَْين ، ومنه قول الَجْعدي :القَُصْيَرى إذا كان مُ  َحِبطُ  ويقال : فََرسٌ 

يْ  فريريريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريريريِ
َ
بريريريريريريريريريِ   املريريريريريريريريري ا مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريق  الريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَ

  
   ِ عريريريريريريريريريَ نَتُّ كريريريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َِع األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 اْنتِفاُخ َخَواِصِره. َحبََطه للفرس حتى يُِضيفُوه إلى القَُصْيرى أو إلى الخاصرة أو إلى الموقف ، ألنَ  َحبِط وال يقولون

: َمِسيٌل فيه ُدقَاُق الَحَصى ، فإذا اتََّسع  البَْطحاءُ و، قال  فاْنبََطح على وجهه بََطَحه من قولك : البَْطحُ  قال الليث ::  [بطح]

 .(1) أَْبَطُحهاوَمكَّة  ْطَحاءُ بَ و،  أَْبَطحُ  وَعُرض فهو

 .األْبِطح قال : وِمنّى من

ْعِب ،  البَِطاح وقال ابن األعرابي : قريش ْعَب بين أَْخَشبَْي مّكة ، وقُريش الظواهر : الذين ينزلون َخارَج الّشِ هم الذين ينزلون الّشِ

 .البَِطاح وأكرمهما قَُرْيش

 وجهه ُمْمتداً على وجه األرض ، ومنه قول الراجز :فالٌن إذا اْسبََطرَّ على  تَبَطَّحو

ِل  امريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريَ َ
ى املريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريَ َن عريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ   ذا تريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ َ َح الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ِّ جبريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ ريريريريريريريريُّ  تريريريريريريريريريَ

  
ى. البُطاحُ  « :النوادر»وفي   : مرض يأخذ من الُحمَّ

 المرض الشديد.، وهو  البَُطاح مأخوذ من البَُطاِحيُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 : منزل لبني يَْربُوع وقد ذكره لبيد بَُطاحو

__________________ 
 .«معروفة ، النب امسها»: (مسب )« اللسان»( بع ه يف 1)
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 ف ال :
ه  فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ رَاَف   َّ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ َربريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ

  
اِ    اَء الريريريبريريري  ريريريريريريريَ اَلئريريرياَل و مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريْ جريريريَ تريريريَ  انريريريريْ

  
ما بَْيَن واِسط والبَْصَرة : ماٌء ُمْستَْنِقٌع ال يُرى طرفاه من سعته ، وهو َمِغيُض َماء ِدْجلَة والفرات ، وكذلك َمغَايض ما  البَِطيَحةُ و

 .البََطائح وهي البَِطيَحة ساِحلُ  بَْيَن البصرة واألْهَواز ، والطَّفُّ :

ة :السَّيُل إذا َساَل َسْيالً عريضاً ، وقال ذو الرُّ  تَبَطَّحَ و  مَّ

مريريريريريريرياو  كريريريري  يريريريريْ لريريريريَ اِك عريريريريَ مريريريريريريريَ ْوِء السريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ال َُّاَل مريريريرين نريريريريريَ

  
ح و   بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريريريريَ ٌل مريريريريريريريريريريريري  ر َّ َوابريريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريريريوِء الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريُّ

  
 َرُجل مثل قولك : قامةُ َرُجل. بَْطَحةُ  وقال أبو سعيد : يقال : هو

تْه السيول ، يُقَاُل  البَْطَحاء : بَْطُن الَمْيثَاء والتَّْلعة والوادي وهو األْبَطحُ  وقال النضر : ا قد َجرَّ ، وهو التراب السهل في بطونها ِممَّ

ال تنبت شيئاً إنما هي بَْطن  األبَاِطحُ  ِمثْلُه ، وهو تَُرابُه وَحَصاهُ السهل اللَّيُِّن ، والجميع بَْطَحاُؤهوالَواِدي فَنِْمنَا َعلَْيه ،  أَْبَطحَ  : أَتَْينَا

 الوادي بهذا المكان أي اْستَْوَسع فيه. اْنبََطح الَمسيل ، ويقال : قد

ي المكانُ  بطحاء : رمل في البَِطحُ  أبو َعْمرو :  بمعنى البَِطحُ وفيه أي يَذهَب يَميناً وشماالً ،  يَْنبَِطح : ألن الماء أَْبَطح وُسّمِ

 وقال لبيد : .األَْبَطح

َرى و ريريريريريريريريريريريَ  ُّه  اُ عريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريَ زَع  اهلريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ى  لريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  هريريريريريريريريايريريريريريريريريِ ٌح يريريريريريريريري  اِن  بريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريكريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
 اْبَطُحوه الَمْسِجَد ، وقال : بََطحَ  َحدَّثَنا أبُو يَِزيد عن عبد الَجبّار عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ُعَمُر أوَل َمنْ 

 نائماً بالعَِقيِق فقيل له : إنََّك بالوادي الُمبَاَرك. وسلمعليههللاصلىمن الوادي الُمبَارك ، وكان النبي 

 المسجد أي أْلقَى فيه الَحَصى َوَوثََّره بِِه. بََطحَ  قوله :

 َحَصاهُ السَّْهُل اللَّيُِّن في بَْطن الَمِسيل. : أَبََطُحهوالوادي  بَْطَحاءُ  قال ابن ُشَمْيل :

 ح ط م
 مستعمالت.حطم ، حمط ، طمح ، طحم ، مطح ، محط : 

: ما تَكسَّر من ذلك ، وقِْشُر  الُحطامو،  َحَطْمتُه فاْنَحَطم : َكْسُرك الشيَء اليَابَِس كالعَْظم ونحوه ، الَحْطمُ  قال : الليث :: حطم 

اُح : .ُحَطامه البَْيض إَذا تَكسَّر ِرمَّ  وقال الّطِ

يريريريريريريريِه  ِف فريريريريريريِ يريريريريريريْ ِض الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريْ َُ قريريريريريريريَ ا  كريريريريريريريأَن مسريريريريريري  ريريريريريريريَ

  
افِ   يريريريريريريريم أقريريريريريريريحريريريريريريريَ مريريريريريريريِ رَاش  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ؤ ون فريريريريريريريريَ   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 األَسِد : َعْيثُه وفَْرُسه للمال. َحْطمةُ و: الّسنَةُ الشَِّديدةُ ،  الَحْطَمةُ و

ا يَِلي الِميَزاب. الَحطيم وِحْجُر َمكَّة يقال له :  ِممَّ

ي الَحِطيمُ  أبو داود عن النضر : ً  : الذي فيه الِمْيَزاب ، وإنما ُسّمِ ً  ألن البَْيت ُرفَِع وتُِرك َذاكَ  َحطيما  .َمْحُطوما

 إذا كان َكثِيَر األَْكِل. ُحَطَمة أخبرني المنذري عن الحّراني عن ابن السكيت : يقال : رجل

 .ُحَطمة وقال أبو زيد : يقال للنار الشديدة :

ً  َحَطمَ و ً  فاَُلناً أهلُه إذا َكبَِر فيهم كأنهم َصيَُّروه َشْيخا   الّصْحبَة.بُُطولِ  مْحُطوما
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 .َحَطْمتُُموه : بعد ما وسلمعليههللاصلىوقالت عائَِشةُ في النبي 

 الدنيا : َعَرُضها وأَثَُرها وِزينَتُها. ُحَطامُ ووَهاضوم  َحاُطوم ويقال للَجَوارس

َبَذنَّ يف احْلَُطَمةِ )وقال هللا جّل وعّز :   : اْسٌم من أَْسَماء النار. الُحَطَمةُ  ، [4الُهَمزة : ] (َكَّلَّ لَيُ ن ْ

َعاءِ   ، وهو الراعي الذي ال يمكن َرِعيَّتُه من الَمَراتَع الَخِصيبَة ويقبضها وال يََدُعها تَْنتشر في الَمْرَعى. الُحَطَمةُ  ويقال : َشرُّ الّرِ

 أي يكسرها إذا ساقها أو أََساَمها لعُنفه بها ، ومنه قول الراجز : يَْحِطمها بغير هاء إذا كان عنيفاً كأنه ُحَطمٌ  ويقال : راعٍ 

 َسوَّاق  مس َ م    َقْ  مَسةَّها اللَّْيل  بِ 
نُّ إذا أََسنَّ وَضعَُف. َحَطَمتْه ويقال : فالٌن قد  الّسِ

 الكأل وكذلك الغَنَم إذا َكثُرت. ُحَطَمة لَحْطِمها وقال أبو زيد : يقال للعََكَرةِ من اإلبلِ 

 الدنيا : ُكلُّ ما فيها من َماٍل يَْفنَى وال يَْبقَى. ُحطامُ و

 .َحاُطوم ويقال للهاضوم

 إذا ُهِزل أو أَسنَّ فََضعَُف. َحِطمٌ  وفََرسٌ 

 .ُحَطام األصمعي : إذا تكسر يَبِيُس البَْقِل فهو

 من الدُُّروعِ : الثَِّقيلَةُ العَِريَضةُ. الُحَطِميَّةُ  شمر :

 .الُحَطِميَّةُ  ِدْرٌع يقال لها : عنههللارضيكان لعلي ووقال بعضهم : هي التي تَْكِسر السُّيُوَف 

ً  الشيءَ  حمْطتُ  ن دريد :قال اب: حمط   إذا قََشْرته. َحْمطا

 .الَحَماِطيطُ  : نَْبٌت وجمعه الَحَمِطيط وقال الليث :

 في باب النبات لغير الليث. الَحَمِطيطُ  بمعنى القَْشر لغير ابن دريد ، وال الَحَمط قلت : ولَْم أسمع

ط فأَْوِجع والإذا َضَرْبَت  وقرأُْت بخط شمر ليونس أنه قال : يقال : :  التحميطو ليس بشيء. يقول بالغ. قال : التحميط ، فإن تَُحّمِ

جُل فيقول :   ما أوجعني َضْربُه أي لم يُبَاِلغ. أن يُْضَرب الرَّ

س في تشبيهه وْشَي الُحلَلِ   : بالَحَماِطيط وأما قول الُمتَلَّمِ

ٌع  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ ح مريريريريريريري  بريريريريريريريْ ا والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْوَنريريريريريريري  ا لريريريريريريريَ  كريريريريريريريأمنريريريريريريريّ

  
زَالريريريريريريريريريَ   َل الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريري قريريريريريريريريريريَ اطريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريَ َوان  اَّريريريريريريريريريَ  ِة أَلريريريريريريريريريْ

  
لَةٌ بحمرة ، يَُشبَّه بها تفِصيُل البَنَان  َحَمطيطٍ  جمع الَحماِطيط فإن أَبَا سعيد قال : : وهي دودة تكون في البَْقل أيَّام الربيع ُمفَصَّ

 .الَحماطيط بالِحنّاء. شبّه المتلمس وْشي اْلُحلَِل بأَْلَوان

 ُحْرقَةٌ يجدها الرجل في حْلِقه. : الَحَماَطةُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي : قال :

 .الَحَماطُ  ْمرو : إذا يَبَِس األَفَانَى فهوقال أبو ُعبَيد : وقال أبو عَ 

 عند العََرب هي الَحلََمةُ وهي من الَجْنبَِة ، وأما األفَانَى فُهَو من العُْشِب الذي يَتَنَاثر. الَحَماَطةُ  قُْلُت :

 : من ثمر اليََمِن معروف عندهم يُْؤَكُل. قلت : وهو يشبه الَحَماطُ  وقال شمر :
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 التِّني.
 قلت : وقيل : إنه ِمثُْل فِْرِسِك الَخْوِخ.

 .الَحَماط وقال األصمعي : العََرُب تقول لِجْنس من الَحيَّات. شيطانُ 

 وأنشد الفّراء :

. ف  لريريريريريريريريريريِ نَي َأمسريريريريريريريريريريْ ف  مسريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ رٌِد  ريريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريَ

  
اِ  أَ   مريريريريريريريَ ل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريريان اَّريريريريريريريَ َرف  كريريريريريريريمريريريريريريريِ ريريريريريريريْ  عريريريريريريريْ

  
 بلغة ُهَذيل : شَجٌر ِعظاٌم تنبت في بالدهم تأْلَفُها الحيَّاُت. الَحماطُ  العَْنَجِرُد : المرأةُ السَِّليَطةُ. وقيل :

 وأنشد بعضهم :

   كَأْم َال الِعِصيِّ من اَََّماِ  
ة في ِشْعره : َحَماطو مَّ  : موضع ذكره ذو الرُّ

ْه  لريريريريريريريَ ول وقريريريريريريري  عريريريريريريَ مريريريريريري  ا  َّريريريريريري  لريريريريريريريَ ا َّريريريريريريَِ ريريريريريريْ مريريريريريريريَّ لريريريريريريَ  فريريريريريريريَ

  
اَ    اِوس  وَ محريريريريريريريََ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريري  حريريريريريريَ ْرَ ء  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مسريريريريريريِ

  
 قلبه ، كقولك : أَصبت َحبَّةَ قلبه وأَْسَود قلبه ، وأنشد األصمعي : َحماَطةَ  وقال األصمعي : يقال : أصبت

اطريريريريريريريريَ  ى محريريريريريريريريََ راَب َرمريريريريريريريريَ َه الريريريريريريريريغريريريريريريريري  بريريريريريريريريه لريريريريريريريرييريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  ة قريريريريريريريريريَ

  
   ِ غريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ه الريريريريريريريرييت مل تريريريريريريريريري  مريريريريريريريريِ هريريريريريريريري  ٌرو أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
في الكتب السالفة : محمد ، وأحمد ،  وسلمعليههللاصلىثعلب : عن ابن األعَرابي أنه ذكر عن كعب أنه قال : أسماء النبي 

ل والُمْختار ،   أي يَْفُرق بين الحق والباطل. فاِرْقِليطاو، ومعناه َحاِمي الُحَرم ،  ِحْميَاطاووالُمتََوّكِ

 السَّْيِل : ُدفَّاُع ُمْعَظمه. َطَحَمةُ  قال الليث :: طحم 

 الِفتْنَِة : َجْولَةُ الناس عندها. َطَحَمةُ و

من القَاِديَة بفتح الطاء وضمها ، وهم أكثر  ُطْحَمتُهوالسْيِل  َطْحَمةُ  وكذلك َطْحَمةٌ ومن الناس  ُطْحَمةٌ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد : أَتَتْنا

ُل من يْطَرأُ َعلَْيك.  ، والقاِديَة : أوَّ

 : نبت معروف. الطَّْحَماءو

 بمعنى َواِحد. َطُحومٌ والدَّفُوُع. وقَْوٌس َطُحوٌر  والطَُّحوُر : الطَُّحوم وقال األصمعي :

 الباِزي ريَشه أي يَْدُهنه. يَْمَحطُ  كما الَمْحطُ  قال اللَّيُث :: محط 

 البازي. امتَحط يقال :

َطتُ  ويقال :  العَقَب تَْخِليُصه. تَْمِحيطُ  الَوتََر وهو أَْن يُِمرَّ األصابَع لتُْصِلَحه ، وكذلك َمحَّ

ً  ما َحَطها: ِشدَّةُ ِسنان الجمل الناقَةَ إذا اْستَناَخها ليْضِربها ، يقال : سانَّها و الُمَماَحَطةُ  وقال النَّْضرُ  َشِديداً حتى َضَرب بها  ِمَحاطا

 األرض.

 سْيفَه من ِغْمِده واْمتََخطه إذا اْستَلَّهُ من َجْفنِه. اْمتَحطَ و

 البصر ، وقال أبو ُدواٍد : طامحُ  فالن ببصره إذا َرَمى به إلى الشيء ، وفرس َطَمحَ  قال الليث : يقال :: طمح 

ْرف  ِويريريريريريريريريريريريريريريريريريٌل طريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريح الريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِة الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  ويقال للفرس إذا رفع يديه قد  .طّمح تَْطِميحا
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 من النساء : التي تُْبِغُض زوجها وتنظر إلى غيره. الطَّاِمحُ  قال أبو عمرو :

  وأنشد :
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   بريَغى الو دَّ من مْ روَفِة الَعنْي طامح  
 به : َذَهب به ، قال ابُن ُمْقبِل : طمحَ و،  َطَمَحت ا إلى الرجل ، وإذا رفعت بصرها يقال :بعينها إذا رمت ببصره َطَمَحتو

ه   ذالريريريريريريريريريريريريري  َواُ  َرفريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريٌع قريريريريريريريريريريريريريَ رَ   َأعريريريريريريريريريريريريريْ َويريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريري 

  
ح   مريريريريريَ ل  يريريريريريَ ريريريريريْ هريريريريريريريْ ِل والريريريريريكريريريريريَ هريريريريريريريْ زِّ الريريريريريكريريريريريَ بريريريريريريَ لُّ بريريريريريِ يتريريريريريريريَ  يريريريريريَ

  
ه. يطمح  : يجري ويذهب بالَكْهِل وبَّزِ

اَحة وامرأَة  : تُكثُِر نظَرها يَميناً وشماالً إلى غير زْوجها. َطمَّ

 الدَّْهِر : شدائُِده ، وربما خفّف ، قال الشاعر : َطَمَحاتُ  وقال :

ؤ هريريريريريريريا ْ ِر َ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ومريريريريِ ْه  ريريريري     تريريريريريريريَ

  
ه  أَْدَر  هريريريريريريريريا  لريريريريريريريريْ ا   دهريريريريريريريرير  مريريريريريريريريا كريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريَ

  
 قال : ما هاهنا صلة.

ْحتُ طَ  وإذا َرَمْيَت بشيء في الهواء قلَت : ً  به مَّ  .تطميحا

 : من أسماء العرب. الطَّّماحُ و

الرجُل جاريته إذا نكحها. قلت : أما الضرب باليد  َمَطحَ و: الضرُب باليد ، قال :  الَمْطحُ  أهمله الليث. وقال ابن دريد :: مطح 

 َمْبُسوطة فهو البَْطُح ، وال أَْعِرُف المطَج بالميم إال أن تكون الباُء أبدلت ميماً.

 أبواب احلاء والدال
  (ح د ذ( ـ )ح د ظ( ـ )ح د ت)

 حتد. أهملت وجوهها : إال حرفاً واحداً وهو :

 أهمله الليث : وهو ْمْستَْعمل.: حتد 

 ال يَنقطع ماُؤها. : ُحتُد وروى أبو ُعبَيد عن األصمعي : َعْين

 قلت : لم يُِرْد َعْيَن الماء ، ولكنه أراد َعْيَن الرأس.

 العَبَّاس عن ابن األعرابي.وروى أبو 

 .َحتُودٌ و َحتَدٌ  : العيُوُن الُمْنَسلقة واحدها الُحتُد قال :

 .الَمْحتِد والمْحِفُد والمْحِقُد والَمْحِكُد : األْصُل ، يقال : إنه لَكِريمُ  الَمْحتِدُ  وقال ابن األعرابي :

اعي :   وقال األصمعي في قول الرَّ

ْتِ  َ ى  ريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريَ يريريريريريريريخريريريريريريريَ ىتَّ أ نريريريريريريريِ   األاَنُ مريريريريريريريعريريريريريريريا  مسريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريِ   ٌ  مسريريريريريريريَ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اه  مريريريريريريريَ ْرب  منريريريريريريريََ  مريريريريريريرين  ل مسريريريريريريريَ

  
 أي اْختَْرتُه لُخلُوِصِه وفَْضِله. َحتَّْدتُه تَْحتِيداً و،  َحتِد فهو َحتِد يَْحتَد َحتَداً  : الخاِلُص األَْصل من كل شيء ، وقد الَحتِدُ  قال :

 ح د ث
 [.حدث]استعمل من وجوهه : 

 الدَّْهر : ِشْبهُ النَّاِزلَة. أَْحَداث من الَحَدث قال :: حدث 

ثُ  : ما الَحِديثُ وقال :  ً  به يُحّدِ ُث تحديثا  .الحِديث أي كثير ِحْدثٌ  . ورُجلٌ الُمَحّدِ
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 .األحاديث أُْحُدوثة في الفقه وغيره معروفة ، قلت : واحدة األحاديثُ و

. َحَدثٌ  وقال الليث : شابٌ  ّنِ  : فَتِيُّ الّسِ

 ُد من األشياء.: الجدي الَحِديثُ و

 .األحاديث أي أكثروا فيه أُْحُدوثَةً  ويقال : صار فالنٌ 
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 : اإلْبَداُء. الَحَدثُ و

 .الحديث إذا كان حَسنَ  ِحْدثو َحَدثٌ  وقال اللحياني : رجل

يثٌ و ِحْدثٌ و َحِدثٌ  شِمر عن ابن األعرابي : رجل ثٌ و ِحّدِ  بمعنى واحد. ُمحّدِ

 وأنشد : .ِحْدثان : الفأُْس وجمعه الَحَدثَانُ  ثعلب عن األعرابي :

َ اثن  فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه و  ق  اَّريريريريريريريريريريريريريريَ ْزلريريريريريريريريريريريريريريَ ْوٌن تريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وا َأجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َ   را  ه حنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا أ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : أراد بَجْوٍن َجباَلً ، وقوله : أَجابا يعني َصَدى الَجبل تسمعه.

 ، وأنشد الفراء : الحوادث يذهبون به إلى الَحدثان وربما أَنَّثَِت العربُ  َحواِدثُه الدهِر : َحَدثانُ  وقال غيره :

هريريريريريريريريرياب  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريت   َك الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريَ  َأاَل هريريريريريريريريريَ

  
ت  و   غريريريريريريريريريريريِ يُّ  ذا نريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ ْ َرهريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريِ

  

ْه و  مريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ال  املريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريرينِي  ذا أَلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ

  
َ اثن    ور  و بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريَ ف  الريريريريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   اإلنريريريريريريريريريريريِ

  
 الشباِب فبكسِر الحاِء وسكون الدال. ِحْدثانُ  ، وأّما الحَدثان وقال الفراء : يقولون : أَْهلََكنا

 شبابِه بمعنى واحد. ِحْدثانِ وَشبابِه  حديثوشبابِه  ُحْدثَيوقال أبو عمرو الشيباني : يقال : أَتْيتُه في ُربَّى شبابِه وُربَّان َشبابِه 

 ، وهو الفَتِيُّ السّن. َحَدث جمعُ  ُحْدثانٌ  وقال غيره : يقال : هؤالء قومٌ 

 ، قال ذلك األصمعيُّ وغيُره. حَدث ، أتبعوه قَُدم ، واألصُل فيه َحُدث بضم الدال من َحُدث أََخَذني ما قَُدَم وماوالعَرب تقول : 

 .ُمْحِدث الرجُل إذا َصلَّع أو فَصَّع أو َخَصف ، أيَّ ذلك فعل فهو أَْحَدث ويقال :

نى. عن باإلحداثِ  المرأةُ إذا َزنَيا ، يُكنَى أحدثَتِ والرجُل  أَْحدثَ و  الّزِ

 األمور : ما ابتدَعه أهُل األهواء من األشياء التي كان السلُف الصالح على غيرها. ُمْحَدثاتُ و

 .«بِْدعة ، وكلُّ بدعٍة ضاللة ُمحَدثِ  كلُ »:  وسلمعليههللاصلىوقال 

 نِساٍء كقولك : تِْبُع نساء وِزيُر نساء. ِحْدثُ  ويقال : فالنٌ 

 إذا َجاَله. حادثَهوالرجُل سْيفَه ،  أَحدثَ  ويقال :

فوها حتى تَْنفُوا عنها الطَّبَع  «هذه القلوب فإنها سريعةُ الدُّثور حاِدثوا»وُرِوَي عن الَحَسِن أنه قال :  معناه اجلوها بالمواعظ وشّوِ

دأَ الذي تََراكَب عليها من الذنوب وقال لبيد :  والصَّ

َ ال   كَلْصِل السَّْيف مس وِدَل    لصِّ

 ابب احلاء والدال مع الراء

 [ح د ر]
 مستعمالت. حدر ، حرد ، دحر ، درح ، ردح :

ه. اْدَحرْ  : تَْبِعيُدك الشيَء عن الشيء ، يقال : اللهم الدَّْحرُ  قال الليث :: دحر   عنا الشْيطان أي اطرده ونَّحِ

 قالوا : َمطروداً. [18األعراف : ] (َمْدُحوراً قاَل اْخُرْج ِمْنها َمْذُؤماً )وقال هللا : 



1323 

 

اء في قول هللا جلَّ وعزَّ :  قرأ الناُس بضم الدال  [9،  8الصافات : ] (( ُدُحوراً 8َويُ ْقَذُفوَن ِمْن ُكلِ  جاِنٍب ))وقال الفرَّ

دْفُع ، ومن فتََحها جعلها اسماً ، كأنه قال : : ال الدَّْحرُ و ، قال : َدَحْرتُه ُدحوراً  ونَْصبها ، فمن َضّمها جعَلَه مصدراً كقولك :

 .يَْدَحرُ  وبما بداحر يُْقذفون

ه على ذلك على صحة لكان فيها الباء كما تقول : يُْقَذفون بالِحجارة ، وال يقال  اء : ولسُت أَْشتَهي الفتح ألنه لو ُوّجِ  :قال الفرَّ

 يُْقذفون الِحجاَرة ، وهو جائز.

 أي يُباَعدون. يُْدَحرون أي ُدُحوراً  هوقال الزّجاج : معنى قول

 السفينةَ في الماءِ  َحَدْرتُ  من ُعلُّوٍ إلى ُسْفٍل ، والُمطاَوَعةُ منه االنحدار ، تقول : تََحدُُّره من كّلِ شيٍء : الَحْدرُ  الليث :: حدر 

 .َحْدراً  الِقراَءة َحَدْرتو،  تَحدَّرَ والدمُع  فانحدر َعْينِي الدَّمعَ  َحَدَرتْ و،  ُحدوراً 

 َحدورٍ  ، ويقال : وقَْعنا في منحدر في َسْفح الجبل وكل موضع الَحدور َصبَبه وكذلك انحدار : اسم مقداِر الماء في الَحدورو

 بوزن الصُّعداء. الُحَدراء منكرة ، وهي الَهبوط ، قلت : ويقال له

رتََوتَا العْينَْين إذا امتألَتا نِْقياً فا حاِدرةُ  ، وناقَةٌ  َحُدر َحدارةً  ، والفعل : الممتلىء لحماً وَشْحماً مع تََراَرة الحادر وقال الليث :

 وَحُسنَتا قال األعَشى

نْي و  اء  مسريريريريريريريريريريريريرياِدَرأب  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ ٌت أَْدمريريريريريريريريريريريريريَ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اَلل    ْ ْتانريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة مشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌف عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وأنشد : حاِدرٌ  قال : وكلُّ ريَّاٍن َحَسِن اْلَخْلقِ 

ه  ِل أ مريريريريريريريِّ ْوَء مريرين َأجريريريريريريريْ اَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أ مسريريريريريريريِ ُّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َو مسريريريريريريرياِدر  و   هريريريريريريريا وهريريريريْ ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه مريريريرين بريريريريري   أ بريريريريِغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .يَْحُدرُ وَ وفي حديث ُعَمر أنه ضرب رُجالً ثاََلثيَن َسْوطاً كلَُّها يَْبَضُع 

ُم وال يشقُّ ، قال : يَْحُدرُ وقال األْصَمِعيُّ : يَْبَضُع يعني يَُشق الجلد ،  قال أبو ُعبَيد : واْختُِلَف في إعرابه ، فقال بعضهم  يعني يوّرِ

، قال : وأظنها لغتين إذا جعلَت الفعل للضرب ، فأما إذا كان الفعُل للجلد أنه الذي يَِرُم فإنهم يقولون  أْحَدْرتُ  من يُْحِدُر إْحداراً  :

: 

 ، وقال عمر بن أبي ربيعة : ال اختالف فيه أعلمه يَْحُدُر ُحُدوراً  ِجْلُدهُ  َحَدر قد

ا ِ هريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  لريريريريريريو َدبَّ َذر  فريريريريريريوق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريي جريريريريريريِ

  
 أَلَ َن مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  اثرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ور   

  
 يَعني اْلَوَرم.

، قال : ولم أسمعه باأللف  ُحُدوراً و َحَدْرته َحْدراً  السفينة في الماء ، وكلُّ شيء أرَسْلته إلى أسفل فقد َحَدْرتُ  قال : وكذلك يقال :

يت القراءة السريعة، قا أْحَدْرتُ  :  .يَحُدُرها َحْدراً  ، ألن صاحبها الَحْدر ل : ومنه ُسّمِ

 .الُمْنَحِدر فهو الموضع الَحُدور قال : وأما

 .ُحدوراً  إذا حطَّتهم ، وجاءت بهم تَْحُدُرُهمْ  السَّنَةُ  َحَدرتُْهم قال األصمعيُّ :

 .َحَدَر يَْحُدر َحدارةً  أي غليٌظ ُمْجتَِمع ، وقد حاِدرٌ  وفتى

 : الفتلة من فتل األَْكِسيِة. الَحْدَرةُ  إذا َكفَّهُ وذلك إذا فتله. ثعلب عن ابن األعرابي : يُحِدُرهُ إحداراً  ثوبَه أْحَدروقال : 

 بَْدَرةٌ ، َحْدرة وقال األصمعي : يقال َعينٌ 
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 فمعلاه م ْكَتِلَزأٌب ص لبٌة ، وب رأب : تريْب  ر   لليتر. وقال ابن األعرايب : مس رأب فأما قوهلم :
 واسعةٌ ، وأنشد : َحْدرةٌ  عين

ْ رأبٌ و  ْ رأٌب بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينْيٌ هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ْه مريريريريريريريريري قريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين أ  ريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَّ

  
 أي تامٌّ ، وقال غيره : هو الغليظ الحروف ، وأنشد : حادر وغريفٌ 

نْيِ  بريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريْ
َ

ِك مسريريريريريريريريريريريريريريادرأب  املريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينتُّ يف مسريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريرِ   عريريريريريريريريريريريريريَ  َرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يعني ِضْفِدعة ممتلئة المنكبين.

بالدال ، وقال : ُمؤدون  [56الشعراء : ] (حادرون وإنا لجميع)وروي عن عبد هللا بن مسعود أنه قرأ قول هللا جّل وعّز : 

الح ، هكذا حدثني المنذري عن علي بن العبّاس الُخَمِريُّ بالكوفة عن ْيَرفي عن الحكم بن  بالُكَراع والّسِ إبراهيم بن يوسف الصَّ

ال غير ، والدَّال شاذَّةٌ ال يجوز عندي القراءة بها ،  (حاِذُرونَ )قُْلُت : والقراءة بالذال  ظَهير عن عاصم عن ِزّرِ عن عبد هللا.

 وقرأَ عاصم وسائر القراء بالذَّال.

 ، وقال أبو النَّجم يصف امرأةً : َحواِديرُ  : القُْرُط وجمعه الحاُدور وقال ابن السكيت :

تهريريريريريريريريريا ى َ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ ق عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ة  ا ريريريريريريريريريَ َ بريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريِ

  
 َ ئريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية  املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريادورهريريريريريريريريريريريا 

  
 ليست بَِوْقصاء.أراد أنها 

 من الَحصى : ما ُصلب واكتَنَز ، ومنه قوُل تميم بن أُبَّي بن ُمْقبِل : الحْيدارو

زا   مريريريريَ ى قريريريري  َ اِر اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ اَد حبريريريريَ جريريريريريريريَ ي الريريريريلريريريريِّ ْرمريريريريِ  يريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريلريريريريريريريَ انريريريريريريِ لريريريريريريْ   أَفريريريريريريريَ ر     ريريريريريريَ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريَ  يف َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي بالَهلََكة. بالَحْيَدَرة وقال أبو زيد : َرَماه

  : عنههللارضيمد بن يحيى : لم يختلف الرواة في أَنَّ هذه األبيات لعلي بن أبي طالب وقال أبو العَبَّاس أح

َ ره  يريريريريريريريريريريريريريْ َي مسريريريريريريريريريريريريريَ نْتِ أ مريريريريريريريريريريريريريِّ ِذي  ريريريريريريريريريريريريريََّ  َأاَن الريريريريريريريريريريريريريّ

  
َرْه   يريريريريريريريريِظ الريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ اَ    غريريريريريريريريَ ِث غريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  

 َأِكيل ك م  لسَّْيِف َكْيَل السَّْلَ رْه 

 : األَسُد ، قال : والسَّْنَدَرةُ : ِمْكيَاٌل َكبِير. الَحْيَدَرةُ  وُرِوي عن َعْمرو َعْن أبيه أنه قال :

 في األُْسد مثل الَمِلك في النَّاس. الَحْيَدَرةُ  وقال ابن األْعَرابي :

ةِ َساِعَديه ، ومنه ُغاَلمٌ  إذا كان ممتلىء البََدِن َشِديَد البَْطِش ، قال : واليَاُء والَهاُء  حاِدرٌ  قال أبو العَبَّاس : يَْعني ِلِغلَِظ ُعنُِقِه وقُوَّ

 زائدتان.

 من اإلبل : ما بَْيَن العََشرة إلى األَْربَِعين. الُحْدَرةُ  أبو ُعبَيد عن أبي َزْيد قال :

َماح الَحَواِدرُ و: ُمْكتَنِزةٌ ِضَخاٌم ،  َحَواِدر وقال شمر : يقال : َمالٌ   الِغاَلُظ الُمْستَِديَرةُ. : من ُكعُوِب الّرِ

 : ُمْجتَِمٌع. َحاِدرٌ  وَحيٌ 

ُج : يقال :  إذا َطافُوا به. يَْحُدُرون َحْولَهُ وبه َحَدروا وقال الُمَؤّرِ

 .أَْحَدرُ  ، وَرُجلٌ  َحْدَراءُ  وقال الليث : امرأةٌ 

 وقال الفََرْزَدُق :
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ِزف   عريريريريْ َه تريريريريريَ لريريريريريريريْ اش  ومريريريريريريريا كريريريري  َه أَبْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزفريريريريريريريْ  عريريريريَ

  
ِرف  و   عريريريريْ َه تريريريريريَ لريريريريريريريْ ْ رَاَء مريريريريريريريا كريريريري  ْن مسريريريريريريريَ ْرَ  مريريريريِ كريريريريَ  أَنريريريريْ

  
ة. الَحْدَراءُ  قال : وقال بعضهم :  في نَْعِت الفََرِس في ُحْسنِها َخاصَّ
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 .َحْدراً  نُهَعيْ  َحَدَرت : ِجْرُم قَْرَحٍة تَْخُرُج بِبَاِطِن َجْفِن العَْين ، وقَدْ  الَحْدَرةُ وقال : 

 أي ُمْستَْعِجُل. َحْدَرةٌ  اإلْسَراُع في القراَءةِ وفي كّلِ َعَمل ، ومنه قيل : َرُجلٌ  : الَحْدرُ  ثعلب عن ابن األْعَرابي قال :

 َزْيٌد ِجْلده. َحَدرَ وِجْلُده ،  َحَدرَ  : الَوَرُم بال َشق ، يقال : الَحْدرُ و: الشَّقُّ ،  الَحْدرَ وقال : 

 : العَْيُن الواِسعَةُ الجاِحَظةُ. الَحْدَرةُ وقال : 

 : الغاَُلُم الُمْمتَِلىُء الشَّبَاِب. الَحاِدَرةُ و الَحاِدرُ و

ْدِحيُ  ثعلب عن ابن األْعَرابي قال :: ردح   اْلكاُسوُر ، وُهَو بَقَّاُل القَُرى. : الرُّ

ْدحُ  وقال اللَّيُث : ي َظْهَره باألْرض كقول أبي النَّْجم :: بَْسُطك الشي الرَّ  َء فَتُسّوِ

   بريْيَه مس ت وف  م ْكَفأ  َمْرد ومسا  
ْعرِ  ً  قال : وقَْد يَِجيُء في الّشِ  ِمثْل مبسوط وُمْبَسٍط. ُمْرَدحا

ْدَحة من أَْرَدْحتُهوالبَْيَت  َرَدْحتُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي :  زاد في البيت ، وأْنَشَد األصمعي :، وهي قطعة تُْدَخل فيها بَنِيقة ت الرُّ

   بريْيَه مس ت وف  أ ْرِدمَسْه مَحَائِر ْه 
ِر البَْيِت ، قال : الّرْدَحةُ  وقال في َمْوِضعٍ آخر ائد َوقُتَْرتُه ِحجاَرةٌ ينصبها َحْوَل بَْيتِه ، وهي  َوْردحةُ  : ُستْرةٌ في ُمَؤخَّ بَْيِت الصَّ

 الَحَمائُِر ، واحدها ِحَماَرة.

 ٌ  .َرَدَحةٌ وَ  َرَداحٌ  وهي َرُدَحْت َرَداَحةً  : َضْخَمةُ العَِجيَزةِ والمآِكِم ، وقَدْ  َرَداح وقال اللَّْيُث : اْمَرأَة

 : ضخم األَْليَة. َرَداحٌ  ةٌ كثيرة الفرساِن ، وكبشٌ : ضخمة ُملَْملَمَ  َرَداحٌ  قال : وكتِيبَةً 

ً  أنه قال : إنَّ من ورائكم أُُموراً ُمتَماِحلَةً  عنههللارضيوروي عن َعِلّي  ً  ُرُدحا ، فالُمتََماِحلةُ : الُمتََطاِولَةُ ،  ، وبالًء ُمْكِلحاً ُمْبِلحا

ُدحُ و   العظيمة.وهي الفتنةُ  َرَداح : العظيمة يعني الِفتَن جمع الرُّ

َداحُ  بقيتو وروي عن أبي موسى أنه ذكر الِفتَن فقال :  ، أراد الِفتنة أيضاً. «الُمْظِلَمة التي َمْن أَْشَرَف لها أْشَرفَْت له الرَّ

َداحُ والعُُكوُم : األْحَمال الُمعَدَّلَة ، « وبَْيتُها فَيَاحٌ  َرَداحٌ  ُعُكوُمها»وفي حديث أُّمِ َزْرع :  لة الكثيرة الحْشِو من األثاث : الثقي الرَّ

 واألْمتِعَة.

 ، وهي العظيمة الكثيرة الخير. َراِدَحةٌ  ومائدةٌ 

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

يريريريريريريريْض  فريريريريريريريِ
 
ني املريريريريريريري فريريريريريريريِ تريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ث  لريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريري  يريريريريريريريْ  هريريريريريريريو الريريريريريريريغريريريريريريريَ

  
ْه   ِ ه الريريريريريريريريريريريريريريريرّاِدمسريريريريريريريريريريريريريريريَ َوائريريريريريريريريريريريريريريريِ ل مريريريريريريريريريريريريريريريَ َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال لبيد يصف كتيبة :

 ِمْ َرِه الَكِتيَبِة الّرَداِ   و   
ً »َشِمر : َرَوى بعضهم في حديث َعلّي َعليِه السَّالْم : وقال  له معنيان : أحُدهما  الُمْرِدحُ و، قال :  «ُمْرِدَحة إنَّ من َوَرائكم فِتَنا

ي على القلوب من ً  ، وهي ُستَْرةٌ في مؤخر البيت ، قال : َوَمنْ  ُرْدَحتَه البيَت إذا أرسلتَ  أَْرَدْحتَ  الُمثِْقل ، واآلخر الُمغَّطِ  َرواهُ فِتَنا

 ً اِدَحةِ  فهي جمعُ  ُردَّحا  ، وهي الثِّقَالُ  الرَّ
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. الرَّاِدمَسة  و اليت ال َتكاد  َترْبَ   ، قال :  ُ  ال َِّ ال   يف بيِه ال ِّرِمَّا  : الِعيتا
، وهو الذي إذا َمَشى رفَع قوائمه َرْفعاً شديداً ووضعها مكانها من ِشدَّة قَطافَتِه في الدََّواّبِ  األَْحَرد : مصدر الحَردُ : حرد 

ُجُل إذا ثَقُل عليه ِدْرعه فلم يستطع االْنبِساَط في الَمْشي قيل  ، وأنشد : أَْحَرد فهو َحِردَ  وغيرها ، قال : والرَّ

 َأمْسَرِد    ذا ما َمَةى يف ِدْرِعه غت 
 في البعير : َحاِدٌث لَْيَس بِِخْلقة. الَحَردُ  قلُت :

: أن تَْنقَِطع َعَصبَةُ ِذَراعِ البَعيِر فَتَْستَْرِخي يُده ، فال يزال يَْخِفق بها أبداً ، وإنما تَْنقَِطع العََصبَةُ من  الَحَردُ  وقال ابن ُشَميل :

َراع ، فتراها إذا َمَشى البعير كأنه إنما يكون في اليَِد  الَحَردُ وا تَُمدُّ َمّداً من شدة ارتفاعها من األرِض َوَرخاَوتِها ، قال : ظاهر الذِّ

يقال :  ِقيف.يُلَقُِّف قال : وتَْلِقيفُه : ِشدةُ رفعه يده كأنما يُمد َمّداً ، كما يَُمدُّ َدقَّاُق األرز َخَشبَته التي يدق بها فذلك التَّلْ  األَْحَردُ و، 

 .َحْرَداءُ  ، وناقةٌ  ْحَردُ أَ  َجَملٌ 

 وأنشد :

م   تريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ اِن َأجريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ م لريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريتريريريريريريريري    ذا مريريريريريريريريا د عريريريريريريريريِ

  
ْرد    ٌة مسريريريريريريريري  يريريريريريريريريّ ْه ُّ ب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ

  
َش بالَِّذي غاظه وَهّم به فهو َحِرد الرجُل فهو َحِردَ  لغتان ، يقال : الَحَردُ  وقال الليث :  ، وأنشد : حاِردٌ  إذا اْغتَاظ فَتََحرَّ

ر   ود   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  أ سريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريَّ فريريريِ وَد  ريريريَ ه أ سريريريريريريريريريريريريريريريريري   ى القريريريريريريريَ

  
َوارِد  هريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريّ ا  كريريريريريريريريريريري  اقريريريريريريريريريريرينْيَ  ريريريريريريريريريريري ّ  تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بتحريك  َحِرد يَْحَرُد َحَرداً  وقال أبو العبَّاس : قال أبو زيد واألصمعي وأبو ُعبَيدة : الذي ُسِمع من العَرب الفَُصحاء في الغََضب :

اء.  الرَّ

 َحِرَد َحَرداً  فقالت : َصِحيَحة ، إال أَّن الُمفَضَّل أَْخبََرني أَّن من العََرب من يقول :قال أبو العبَّاس : وسألُت ابَن األْعرابي عنها 

 ، والتّْسِكيُن أكثر ، واألْخَرى فَِصيحة ، قال وقلَّما يْلَحُن النَّاُس في اللُّغة. َحْرداً و

ياشي قال : قال األْصَمعّي : ْيَداِوي عن الّرِ : داٌء يأخذ البَِعير يَْنفُض منه يََده ، وأنشد ألبي نَُخْيلَةَ  دُ الَحرَ  أخبرني المنذري عن الصَّ

: 

   َسْف ا  كتريْلِ يِف البِعت األمْسَرد 
 من الّرجال : اللئيم ، وأنشد لرؤبة : األْحَردُ وقال : 

   َأمْسَرد  أو َجْع   الَيَ ْيِن ِجْبز 
 أي قََصْدُت قَْصَدهُ. َحَرْدُت َحْرَدهو

: الغَْيُظ ، والغََضُب ، قال : ويجوز أن هذا كله معنى قوله :  الَحْردُ و: المْنُع ،  الَحْردُ و: القَْصُد ،  الَحْردُ  األْعَرابي :وقال ابن 

 [.25القَلَم : ] (َوَغَدْوا َعلى َحْرٍد قاِدرِينَ )

 .َحْرد وُرِوي في بعض التفسير أَّن قريتهم كان اسمها

اء في قوله تعالى  :  الَحْردُ ويريد على َحّدٍ وقُْدَرة في أنفسهم ، قال :  [25القَلَم : ] (َوَغَدْوا َعلى َحْرٍد قاِدرِينَ ): وقال الفرَّ

جل : قَْد أْقبَْلُت قِبَلَك ، وقََصْدُت قَْصَدك ،   ، قال وأنشدت : َحَرْدُت َحْرَدكوالقَْصُد أيضاً ، كما تقول للرَّ
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ٌل كريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريرين أمريريريريريريريريريرير هللا و  يريريريريريريريريريريْ اَء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريريريِ

 
ة املريريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريريريّ ْرد اجلريريريريريريريريريريريريريريَْ رِد  مسريريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 يريد : يقصد قَْصَدها.

، قال : َمنَعُوا وُهْم قادرون أي واِجُدون ، نَصَب قاِدِرين على  [25القَلَم : ] (َوَغَدْوا َعلى َحْرٍد قاِدرِينَ )وقال غيره في قوله : 

 الحال.

 قال : على ِجّدٍ من أمرهم. [25 :القَلَم ] (َوَغَدْوا َعلى َحْرٍد قاِدرِينَ )وقال الليث : 

اء.  قلت : هكذا وجدتُه في نسخ كتاب الليث ُمقَيّدا ، والصواب على َحّدٍ أي على َمْنعٍ هكذا قاله الفرَّ

 ً  ا قيل للبخيل: الِقَصاُر األْرُجل ، وهي َمْوُصوفةٌ بذلك ، ومن هذ الُحْردُ  هذا َخَطأ ، والقََطا : ِسَراٌع. قلُت : ُحْردٌ  وقال الليث : قَطا

أي  [25القَلَم : ] (َوَغَدْوا َعلى َحْرٍد قاِدرِينَ )اليََدْين أي فيهما اْنِقباٌض عن العَطاء ، ومن هذا قْوُل َمْن قال في قوله :  أَْحَردُ 

 على منع وبُْخل.

 بكسر الحاء. ِحْردةٌ و ِحْرد : َمباِعُر اإلبل ، واِحُدها الُحرودُ  أبو ُعبَيد عن األْصَمعي :

قَاعِ : : الُحُرودُ  قال شمر : قال ابن األْعرابي :و  األْمعاء ، وأقرأنا البن الّرِ

ر وَدهريريريريريريريريا ِرش  كريريريريريريريريَأَن مسريريريريريريريري  ى كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ْه عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ  بريريريريريريريري 

  
َواهريريريريريريريريريريريريريريا  رَّ قريريريريريريريريريريريريريريري  وَّاأب أ مريريريريريريريريريريريريريريِ ٌ  مريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريري 

  
د ، وقد ُحُرود وسمعت العَرب تقول للَحْبل إذا اْشتَدَّْت َغارةُ قَُواه حتى تَتَعَقََّد وتَتراكب : جاء بحْبل فيه  َحْبله. َحرَّ

دناهُ  الُحْرِديَّة وقال الليث :  .الَحراِديّ  ، والَجِميعُ  تْحِريداً  : ِحياَصةُ الَحِظيرة التي تَُشدُّ َعلَى َحائط من قََصب َعْرضاً ، يقول : َحرَّ

 في اْرتَِجاِله وُحلوِله.: الذي يَنِزُل ُمْعتِزالً من َجماعة القبِيلة ، وال يُخالطهم  الَحِريدُ  قال : والَحيُ 

ل عن قَْومه ، وقد َحِريد أبو ُعبَيد عن أبي َعْمرو : َرجل  ، ومنه قول جرير : َحَرد يَْحِرد ُحروداً  ، وهو الُمتََحّوِ

لريريريريريريريا يريريريريريريوتريريريريريريَ ن الريريريريريريعريريريريريريريَ  وِّ بريريريريريري  لريريريريريريَ ِ  عريريريريريريلريريريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريْ  نريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريري ا  ل  مسريريريريريريريريريريريَ ت  وال حنريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريَ  ال َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
تِنا وكثْرتِنا.يقول : ال نَْنِزل في قَْوم من َضْعٍف وذِ   لَّة ِلقُوَّ

نام. الِحْرد وقال الليث :  : قِْطعة من الّسِ

 وناقةٌ  محاردةٌ  اإلبُل إذا انقطع ألبانها وقلّت فهي َحاَرَدتِ والِمعَى.  الِحْردُ  قلُت : لم أَْسَمع بهذا لغَْير الليث ، وهو خطأ ، إنما

 .الحَراد بغير هاء : شديدةُ  ُمَحاِردٌ 

 وقال الُكَمْيت :

ن و  كريريريريريريريريري  اَلد  ومل يريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ   اجلريريريريريريريريريِ اَرَدِ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ  مسريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريْ ريريريريريريريِ     تيريريريريريريَن مريريريريريري  عريريريريريريِ تريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ْ ِر امل ِة قريريريريريريريِ بريريريريريريريَ  لريريريريريريعريريريريريري  ريريريريريريْ

  
دُ  وقال النَّْضُر : ر. الُمَحرَّ  من األْوتاِر : الَحِصد الذي يظهر بعض قواه على بعض ، وهو الُمعَجَّ

 أي المحتاج. الَحِرد يتصدَّق على الِمْسِكينوقال : وقال يونس : َسِمْعُت أعرابيّاً يسأل يقول : َمْن 

 على فعالء ممدودة : بنو نَْهَشل بن الحارث ، لَقٌَب لُقِّبُوا به ، ومنه قول الفرزدق : َحْرَداء وقال أبو ُعبَيدة :

م ََنْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  ْت مريريريريريريريا َُّعريريريريريْ يريريريريريريريك ا ريريريريريَ ر أبريريريريريِ مريريريريريْ عريريريريريَ  لريريريريريَ

  
ت  بريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ ْرَدائريريريريريريريريريريريريِ يَّ وال مسريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ
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بريريريريَ و  ه يريريريُو الريريري ريريري  مريريريريريريريَ لريريريِ ٌل قريريريريريريري  عريريريَ ا  ََنْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  يريريريريْ

  
تو   َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وا بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريري  رَاد هريريريريريريريريريا أن قريريريريريريريريري  مريريريريريريريريري   َأمسريريريريريريريريريْ

  
 كما ترى. األْحَراد فجمعهم على

 : القَِليلةُ اللَّبَِن من النُّوِق. الحاِردُ  عمرو عن أبيه قال :

دَ و  الرجُل إذا أََوى إلى ُكوخٍ. َحرَّ

َوافُِد ، ويقال : ِلَما يُْلقَى عليها من أَْطنَاِن القََصبِ ثعلب عن ابن األعرابي : يقال لَخَشِب السَّْقِف   .َحَراِديُ  الرَّ

 : واسُع األمعاء. َحْرِديٌ  قال : َوَرُجلٌ 

دُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي : البيتُ  دُ و، وهو الُمَسنَُّم الذي يقال له بالفارسية كوخ ، قال :  الُمَحرَّ ُج. الُمَحرَّ  من كل شيٍء الُمعَوَّ

 للَهِرَمة الُمِسنَّة. ِدْرِدحٌ  : الَهِرُم التَّامُّ ، ومنه قيل : ناقةٌ  الدََّرحُ  أهمله الليث. وروى أبو العَبَّاس عن ابن األعرابي قال :: درح 

اجز : ِدْرَحايَة أبو ُعبَيد : إذا كان مع الِقَصِر ِسَمٌن فهو  ، وأنشد قول الرَّ

  ذا َمَةى ِدْرمَسايَه    َعَكوٌَّك 

 ح د ل
 مستعملة. : [لدح]حدل ، دحل ، دلح ، لحد ، 

قَّْيِن فهو .األْحَدلُ  قال الليث :: حدل   ذو الُخْصيَِة الواحدة من كّلِ شيٍء ، قال : ويقال في بعض التفسير إذا كان َماِئَل أََحد الّشِ

 أيضاً. أْحَدلُ 

اء :  .َحِدَل َحَدالً  المائِل ، وقد : لاألْحدَ  وقال أبو ُعبَيد : قال الفرَّ

. األْحَدلُ  قال : وقال أبو زيد :  : الذي يَْمِشي في ِشّقٍ

 : الذي في َمْنِكبَْيه وَرقَبَتِه انِكباٌب َعلَى َصْدِره. األْحَدل وقال أبو َعْمرو :

 َمْنِكبه َدفَأٌ.أي َمْيل ، وفي  َحَدلٌ  َرَوى ثعلٌب عن ابن األْعَرابي : في ُعنُِقهوَ 

 : اإلنحناُء َعلَى القَْوِس. التََّحاُدلُ ووذلك الْعِوجاج ِسيَتها. قال  ُمْحَدلَةٌ  وقال الليُث : قَْوسٌ 

 غير َعْدٍل. لَحْدلٌ  أي ظلمني ، وإنَّهُ  يَْحِدُل َحْدالً  َعلَيَّ فاَُلنٌ  َحَدلَ  : الذََّكُر من الِقْرَدان أبو ُعبَْيد عن أبي َزْيد : الَحْوَدلُ و

ة : حاَدلَتِ وإذا َراَوَغك ،  ُمَحاَدلَةً  فاَُلنٌ  َحاَدلني وقال غيره : مَّ  األُتُُن ِمْسَحلها ، َراَوَغتْه ، وقال ذو الرُّ

بريريريريريريرياهتريريريريريريريا جريريريريريريريَ اِذ أو مسريريريريريريريَ خريريريريريريريَ ضِّ  ألفريريريريريريريْ  مريريريريريريرين الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريريا   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريِ او  ذا رابريريريريريريريريَ َ اهلريريريريريريريري   مسريريريريريريريريِ

  
 ً  ، وأشار إلى أََكَمة بِِحَذائه ، أََمَره بالنزول عليها. الَحْوَدلَة  يقول آلخر : أاََل وانزل بهاتِيكوسمعُت أَْعَرابيّا

 : َشَجرةٌ باْلبَادية. وقال بعُض الُهَذِليِّين : الَحَدالُ و

ِه قريريريريريريريريريالريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريْ ا يف الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْه  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ   َذا د عريريريريريريريريريِ

  
َ اِل   نَّ مريريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريه  وَ  ريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريِ ا جريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريَ

  
 ِمْنه.أي وما ُجنِي لي 

 إذا ُطوِمَن من طائِِفها ، قال الُهذليُّ يَِصُف قَْوساً : ُحَدالٌ  ويقال للقَْوِس 
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َوى  ايف الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  ْت  جريريريريريريريريريريريريَ ٌ  غريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَِ

  
َ ال   َوْرك  مسريريريريريريريريريريريري  نَّ بريريريريريريريريريريريريِ ْوِر مسريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ
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 الثَّْور أي من عقَب الثَّْور.الَمِحُص : الَوتُر ، وقوله : بَِوْرٍك أي بقَْوس ُعِملَْت من َوِرك شجرة أي أَصل شجرة من 

اعي : َحَدالو  : اسم أرض لكلب بالشام. قال الرَّ

ه  تريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريِ ِّ قريريريريريريريريريَ رِنريريريريريريريريريَ ْن قريريريريريريريريري   يف  ثريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريَ

  
َ رِ   يريريريريريريري   مريريريريريرين الريريريريريري ريريريريريريريَ بريريريريريريِ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ ال بريريريريريريِ ْوَُ اَّريريريريريريريَ  يريريريريريريريَ

  
 ويُْرَوى :

 ... يُو اَََّ اَ  
ْرُب باليَ  : اللَّْدحُ  أهمله الليث. وقال ابن ُدَريد :: لدح   بِيَِده. لََدَحه ِد ،الضَّ

 قلُت : والمعروف من كالمهم بهذا المعنى اللَّْطُح ، وكأّن الطاَء والدال تَعَاقَبَا في هذا الَحْرف.

 : َمْدَخٌل تحت الُجْرف أو في ُعْرض خشب البئر في أَْسفِلها ونحو ذلك من الموارد والَمناِهل. الدَّْحلُ  قال الليث :: دحل 

 .الدُّْحالنو األْدَحال تدخل فيه المرأة إذا َدَخل عليهم داخٌل ، والجميع َدْحلٌ  بَيٍت من بيوِت األعراب يُْجعُل لهقال : وُرّب 

 في الِكْسر. اْدَحلْ ويُْدِخُل معه الَمْبَولَةَ في البَيت ، فقال : نَعم أَ وفي حديث أبي ُهَريرة حين سأله َرجٌل ِمْصَراٌد 

ةٌ تكون في األرض وفي أسافِل األْوِدية فيها ِضيٌق ثم تتَِّسُع ، قال ذلك األَْصَمعي. الدَّْحلُ  قال أبو ُعبَيد  : ُهوَّ

 .الدَّْحلِ  قال أبو ُعبَيد : فشبَّه أبو ُهَرْيَرةَ جوانب الِخبَاء ومداِخلَه بذلك ، يقول : ِصْر فيها كالّذي يصير في

ً  ْهناءقلُت : وقد رأيُت بالَخْلصاء ونََواحي الدَّ  منها ، وهي خالئُق خلقَها هللا تحت األرض  َدْحلٍ  كثيرة ، وقد َدَخْلُت َغيرَ  ُدْحاَلنا

ةً يتَِّسع ف الدَّْحلُ  يَذَهب ةً يضيُق وَمرَّ ُف يَِميناً أو ِشَماالً ، فمرَّ ي منها َسّكاً في األرض قامةً أو قامتْين أو أكثَر من ذلك ، ثم يتَلَجَّ

ا انتهيُت إلى الماء إذا َجوٌّ من الماء الراكد فيه  َدْحالً  حيُك فيها الَمعَاِول الُمحدَّدة لصالبتِها ، وقد دخْلُت منهاَصفَاةٍ َملساء ال تَ  ، فلَمَّ

ه تحت األرض ، فاستقَْيُت أَنَا مع أَُصْيَحابي من مائه وإذا هو َعْذٌب ُزالل ، ألن الدَّْحلِ  لم أقف على َسعَته وُعْمِقه وكثرتِه إلظالم

 َماُء السماء يَِسيُل إليِه من فوق ويَْجتَِمُع فيه.

الخْلَصاء ال تخلو من الماء وال يُْستَقى منها إال ِللشَّفَِة وللَخْيل لتَعَذُّر االستقَاِء منها وبُْعِد  ُدْحاَلن وأخبرني جماعةٌ من األعراب أن

فالٌن َعلَيَّ َوَزَحَل أي تَبَاَعَد ،  َدَحلَ  بالحاء إذا َدَخله ، ويقال : الدَّْحلَ  فالنٌ  َدَحلَ  ، وسمعتهم يقولون : الدَّْحلِ  الماء فيها من فُوَهةِ 

ة : مَّ  وَرَوى بعُضهم قْوَل ِذي الرُّ

 ِدمساهل ا و    ذا رَابَه  اسَتعصا  ها 
 ورواه بعُضهم وِحَدالُها ، وهما قريبا المْعنى من السواء ، وقوله :

يريريريريريريريريريريريريريَزه  رَامريريريريريريريريريريريريريِ اُ  جريريريريريريريريريريريريريَ َم مسريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريَ  َأَو اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ى  لريريريريريريريريريريريريريري ِّمسريريريريريريريريريريريريريرياِل   يريريريريريريريريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَ زَابريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
حالُ  قال األصَمعّي :  الذي هو َسَرٌب. الدَّْحلِ  : االمتناُع كأنه يَُواِرُب ويَْعِصي ، قال : وليس من الّدِ

 ؟الُمَداَحلةُ  قال شِمر : قيل لألَسِديّة : ما
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 َعِلَمه أي يْكتُُمه ويأتي بخبر سواه. فقالت : أن يَِليَت اإلنساُن شيئاً قد

ُجل : ال ُجل للرَّ نَه. تَْدَحل وفي حديث أبي وائل قال : َوَرد علينا كتاُب ُعَمر ونحُن بخانِقين إذا قال الرَّ  فقد أَمَّ

 بالنَّبَِطيَِّة أي ال تَخْف. تَْدَحل ال قال شِمر : سمعُت عليَّ بن ُمْصعَب يقول :

  َعنِّي أي يَِفّر ، وأنشد : يَْدَحلُ  وقال : فاُلنٌ 

اَل و  ل  عريريريريريريريريريريريريريريريري ِّ َدمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َرجريريريريريريريريريريريريريريريريل  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال  حريريريريريريريريريْ ى الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ ر القريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ اَلِن الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ َ مسريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
 : ال تَْهُرب. تَْدَحلْ  فكأن َمعنى ال

ادات قَِصاٌر  الدَّاُحولُ  وقال الليث : تُْرَكُز في األرض ِلَصْيِد ، والجميُع الدَّاوِحيُل ، وهي َخَشبَاٌت َعلَى ُرؤوِسها ِخَرٌق كأنها َطرَّ

باء.  اْلُحُمر والّظِ

بَاء بالدَّواِحيل وقال غيُره : يقال ِللذي يَصيدُ  الٌ  الّظِ الُ  ، وربما نََصب َدحَّ بَاء وَرَكزَ  الدَّحَّ وأَْوقََد لها  َدواِحيلَه ِحبَالَةً بالليل للّظِ

 السُُّرَج.

ة يذكر ذلك : مَّ  وقال ذو الرُّ

وُ  كريريريريريريريريَأَنريريريريريريريرياو  جريريريريريريريري  لريريريريريريريريا  والريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ َن َأجريريريريريريريريْ َربريريريريريريريريْ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  ى ذ َ هلريريريريريريريريري  ذكريريريريريريريريريَّ ال  يريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريح  َدمسريريريريريريريريريَّ ابريريريريريريريريريِ  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الَخبُّ الَخبيُث. والدَِّحُن : الدَِّحلُ  اللِّْحياني عن أبي عمرو :

 : الَخدَّاُع للناس. الدَِّحلُ  أبو ُعبَيد عن األصَمعي ِمثْلُه ، قال : وقال األَُمِوي :

 البَِطيُن العِريُض البَطن. والدَِّحُن : الدَِّحلُ  َعْمرو :اللِّحيَاني عن أبي 

 أي يُخاِدُعه. لَيَُداِحلُه الناَس ويُماِكسهم حتى يَْستَْمِكَن من َحاَجتِه ، وإنه يَُداِحلُ  من الناِس عند البَْيع َمنْ  الدَِّحلُ  وقال النَّْضُر :

 لدَّال.الَحقُوُد با : الدَّاِحلُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 ، وأنشد : لَْحداً  له لََحُدوا ، وقد ُملَحدٌ ولهُ  مْلُحودٌ  : ما ُحِفَر في َعْرِض القَْبر ، وقبر اللَّْحدُ  قال اللَّيُث :: لحد 

   َأاَنِسي  َمْلح وٌد هلا يف اَََّواِجِ  
 ، وذلَك ِحيَن غاَرت عيون اإلبل من تعب السَّيِر. باللَّْحد شبَّه إنساَن العْين تْحَت الحاِجب

ِلساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوهذا ِلسان  ) : عزوجلله ، وقال هللا  أَْلَحْدتُ وله  لََحْدتُ  أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة :
 [.103النّحل : ] (َعَرِبٌّ ُمِبني  

اء : يُْقَرأُ  : يَْعترضون ، قال : وقولُه  (يُ ْلِحُدونَ ) وأراَد يميلون إليه ،  (يَْلَحدون)، فََمْن قرأ  (يُ ْلِحُدونَ ) و (يَلَحُدون)وقال الفرَّ

 أي باعتَِراٍض. [25الَحّج : ] (َوَمْن يُِرْد ِفيِه ِبِِحْلاٍد ِبظُْلمٍ ): 

يت قال : ّكِ اني عن ابن الّسِ ين  أَْلَحدَ  الُمْدِخُل فيه ما ليَس فيه ، قدْ العاِدُل عن الَحّقِ ،  : الُمْلِحدُ  الحرَّ وقُِرىَء :  ، قال : لَحدوفي الّدِ

: الشَُّق في جانب القبر والضَّريُح ،  اللَّحدُ وقال :  لََحْدتُ و لَْحداً  للميِّتِ  أَْلَحْدتُ  أي يميلون. وقَدْ  (يَْلَحُدون) و (يُ ْلِحُدوَن ِإَلْيهِ )

ِريحةُ : ما كان في َوَسطه   ، وأنشد َشِمر لرؤبة :والضَّ

مَّ كريريريريريريريريريلُّ عريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ ِ  ْ ل مسريريريريريريريريريىت اْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
ل  المسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ و   اَد كريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َرَك اإلَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 كّلِ شيٍء : لَْحدُ  فجاء باللُّغَتَْين معاً ، وقال :

 َحْرفُه ونَاِحيتُه ، وقال :

   قريْلَتاِن يف َََّْ ْي َصفا  َملريْ  ور 
 : زْوَراُء أَْي ُمَخاِلفَةٌ عن القَْصِد. لَُحودٌ  ورِكيَّةٌ 

َجاُج في قوله :  ْرُك باهلل ، وقيل : كلُّ ظالٍم فيه اإلْلَحادُ  قيل [25الَحّج : ] (َوَمْن يُِرْد ِفيِه ِبِِحْلادٍ )وقال الزَّ ، وجاء  ُمْلِحدٌ  فيه الّشِ

بُِظلم ،  إلحاداً  غَة : معنى اْلبَاء الطَّْرح ، المعنى ومن يُِرْد فيه، وقال بعض أَْهُل اللُّ  إْلحادٌ  عن ُعَمر أَنَّ احتكار الطَّعام بمكة

 وأَْنَشُدوا :

َرأب   نَّ اَّريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريريريريريرير  ال َر َّ   َأعريريريريريريريريريريريريريريريِْ  هريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َورِ   َرْأَن  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ر ال يريريريريريريريري ريريريريريريريريْ ود  احملريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
في الَحَرِم إذا تََرَك القَْصَد  أَْلَحدَ  ِد. وقال الليُث :في اللُّغة : الَمْيُل عن القَصْ  اإلْلَحاد ومعنى المعنى عندهم ال يقرأَْن السَُّوَر ، قال :

 فيما أُمر به ومال إلى الظُّْلم.

 وأَْنَشد :

مريريريريريريريريريريريا حريريريريريريريريريريريِ   مسريريريريريريريريريريرينَي َأَّريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريْ  
 ملريريريريريريريريريريريا رََأى املريريريريريريريريريريري

  
ا  ْرَن َدمريريريريريريريريريريَ اج  ريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريري  َق اَّريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَّ َواعريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َن حدثني َشْيٌخ ِمْن بني َشْيبَةَ في َمْسِجد مكة قال : إني ألذكر حيَن وقال :  بَْير قد تََحصَّ نُِصَب المْنَجنِيُق على أبي قُبَْيس ، وابن الزُّ

 من نحو في هذا البيت ، فجعل يَْرميه بالِحجاَرة والنيران ، فاشتعلت النَّاُر في أَْستَار الَكْعبَِة حتى أَْسَرَعْت فيها ، فجاءت َسحابَةٌ 

اْستََوْت فوق البيت فمطَرْت فما جاَوَز مطُرها البَْيَت ومواضع الطََّواِف حتى  الُجدَّةِ فيها َرْعٌد وبَْرٌق مرتفعة كأنها ُماَلءهٌ حتى

اعقة فأَْحَرقت المْنَجنِيَق وما فيها  ، قال : فحدَّثُت أطفَأَِت النّار وسال الِمْرَزاُب في الِحْجِر ، ثمَّ َعَدلَْت إلى أبي قُبَْيس فرمت بالصَّ

جُل : سمعُت أبي بهذا الحديث بالبَْصَرة قَْوماً ، وفي اج ، فقال الرَّ هم َرُجٌل من أهل واسط ، وهو ابن سليمان الطَّيَّار َشْعَوِذيُّ الحجَّ

اُج عن الِقتَاِل ، وكتب إلى عبد الملك بذلك ، فكتب إليه عب ا أُْحِرقت المْنَجنيُق أْمَسَك الحجَّ ُث بهذا الحديث ، وقال لمَّ د المِلك : يحّدِ

بُوا هلل قُْربَاناً فَتَقَبَّله مْنُهم بعث ناراً من السماء فأَكلَتْه ، وإنَّ هللا قَْد َرِضي َعَملك ، وتَقَ أما بعد ، فإنَّ بني إ بَّل قُْربَانك ْسَرائيل إذا قَرَّ

 ، فِجدَّ في أمرك والسَّاَلم.

أي  الملحد ، وال يخفى عليهقال شمر : روى أبو عمرو الشيباني ألمية بن أبي الصلت : إعلم بأن هللا ليس كُصْنِعه ُصْنٌع 

ّي عن ُمّرة عن عبد هللا : لو َهّم العبد بَِسيِّئَة ، ثم لم يعملها لم تكتب عليه ، ولم هّم بقتل رجل ، وهو بِعََدَن والمشرك.  روى السُّّدِ

 أَْبيََن ، وهو عند البيت ألذاقه هللا العذاب األليم ، ثم تال اآلية.

 لحم وال ُمْزَعةُ لحم أي ما عليه شيٌء من اللحم ِلُهزاِله. لُحاَدةُ  يقاُل : ما َعلَى َوْجه فاَُلنٍ 

اُء في قول هللا جّل وعّز :  أي ملجأً  [23،  22الجن : ] (( ِإالَّ َبَّلغاً ِمَن هللاِ 22َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحدًا ))وقال الفَرَّ

 وال َسَرباً ألجأُ إليه.

 : ماَريُت َوَجاَدْلُت. أْلَحْدتُ و: ُجْرُت وِملُت.  تُ لَحدْ  أبو ُعبَيد عن األَحمر.
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كأَنها  في سيرها من كثرةِ مائها. تَْدلَحُ  والسََّحابَةُ  وهو تثَاقُلُه في مشيه من ثِقَل الِحْمل. .َدلَحَ  : البَِعيُر إذا الدَّاِلحُ  قال الليث :: دلح 

جال. «بالقرب على ظهورهن في الغزو يدلحن كنَّ النساء»في الحديث : وتَْنَخزل اْنِخزاالً.   أي يَْستَقين ويَْسقين الّرِ

ً  الرجالن الِحْمل بَينُهما تدالح ويقال : الِعكم إذا أْدخال ُعوداً في ُعَرى اْلُجواِلق. وأخذا بطرفي  تدالَحاوأي َحماله بينهما.  تدالُحا

ً  في حِديث آخر أنَّ َسلمان وأبا الدَّْرداءوالعُود فحماله.   بينُهما على ُعود. فَتَدالحاهُ  اشتريا لحما

 : َكثيَرةُ الماِء. ُدلَّحٌ  وَسَحائِبُ  .َدلَح يَْدلَحُ  : َمْشُي الرجل بِِحْمِله وقد أثْقَله. يقال : الدَّْلحُ  أبو ُعبَيد عن أبي َعْمرو :

 تُه.من اللّبن : الذي يُْكثَُر ماؤه حتى تتَبيَّن ُشْهبَ  الدَّالحُ  قال النَّْضُر :

قَِّة أَرقُّ من السَّماِر. َدلَْحتُ والقوَم  َدلَْحتُ و قاء في الّرِ  لهم وهو نحو من ُغسالة الّسِ

 : يَْختاُل بِفاِرِسه وال يُتِْعبُه وقال أبو داود : دالحٌ  وفرسٌ 

ل  و  كريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ْرف  هريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ  أغريريريريريريريريريريريْ و بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
اس  د حلَْ   يريريريريريريريريريريريريريَّ ْذَرأِب مريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ح د ن
 ندح ، دنح : مستعملة.حند ، دحن ، 

عيدة واسعة ، وقال : ب َمْندوَحةٌ  منه وأْرضٌ  َمْندوَحةٍ ومن األْمِر  نَدَحةٍ  : السَّعَةُ والفُْسَحةُ ، تقول : إنك لَفي النَّْدحُ  قال الليث: ندح 

 أبو النَّْجم

ا وحيريريريريريريريريريريريريريَ اِدي بريريريريريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ ّوِ   اهلريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ومسريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

َ
ه  املريريريريريريريريريريريريريريريريري ال َدوِّيريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وُّ : بلٌد ُمْستٍَو أحد طرفيه يُتَاِخم الَحفَر المنسْوب إلى أبي موسى وما َصاقَبَه من الطريق ، وطرفُه اآلخر يتاخم فلوات قال : والدَّ 

 ثَْبَرة وُطَويلع وأَْمواهاً غيرهما.

اج الكثَْرة حيُث يقول : النَّْدحُ و  في قول العَجَّ

ا اهبريريريريريريريريريري  ى و رَّمريريريريريريريريريريا  رِقريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريٌ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
م    ْ   َوهريريريريريريريريريريريْ ابريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ اهبريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ م  قريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ

  
 .«عن الكذب لمندوَحةً  إنَّ في المعاريض» وفي حديث ِعْمران بن ُحَصْين أنه قال :

 يعني َسعَةً وفُْسَحةً. مندوحة قال أبو ُعبَيد : قوله :

ُجل إذا َعُظم بطنُه واتََّسَع : قد المعاريض ما يَْستَْغني به الرجُل عن لغتان ، فأراد أنَّ في  اْنَدَحىوبطنُه  اْنَداحَ  قال : ومنه قيل للرَّ

 االضطرار إلى الكذب الَمْحض.

 اْنَداحَ  أنه بمعنى السَّعة والفُْسَحة ، وَغِلَط فيما َجعَلَه ُمْشتَقّاً منه حين قال : ومنه قيل : الَمْنُدوَحة قلت : أصاب أبو ُعبَيد في تفسير

من الدَّْحِو  انَدَحىومن الّدْوح  اْنَداحَ  غير أصلية ، ألن اْندَحىو انداحَ  ون فيأصلية ، والن المندوحة ، ألن النون في اْنَدحىوبطنُه 

، وهو ما اتسع من األرض ، ومنه قَْوُل  نَْدحٌ  األرض ، واحدها أنداحِ  مأخوذة من المندوحة فُْرقَاٌن كبيٌر ، ألن النَّْدح فبينهما وبين

 ُرْؤبَة :

ا فريْوضى ِبك ِل َنْ        ِصتَاَن 
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 في البِالِد أي َمْذَهٌب واسٌع َعريض. ُمْنتََدحٌ  ومن هذا قولهم : لك

 .ُمْنتََدحو مندوحة ابن السكيت : يقال : لي َعْنه

 .أَْنَداح ، وَجْمعُه النَّْدحُ  : المكاُن الواسُع وهو الُمْنتََدحُ وقال : 

 واتََّسعَْت من البِْطنِة ، وال تَقُل َمْمُدوحة.الغَنُم في َمَرابضها إذا تَبَدََّدْت  تَنَدََّحتِ  وقد

 .تَْنَدحيه وفي َحِديث أُّمِ َسلََمة أَنها قالت لعائَشةَ حيَن أرادت الخروج إلى البَْصَرة : قد َجَمع القُرآُن ذْيلَِك فال

 من األرض.بالباء ، فََمن قاله بالباء َذَهب به إلى البََداح ، وهو ما اتسع  بعضهم رواه فال تَْبدحيهو

 .النَّْدح ومن رواه بالنون فقد َذَهَب به إلى

ً  الشيء نََدْحتُ  ويقال :  إذا َوسَّْعتَه. نَْدحا

يت : ّكِ  الغَنَُم في مرابِضها إذا تَبَدََّدْت َواتََّسعَْت. تَندََّحتِ  وقال ابن الّسِ

 أي مكاٌن واِسٌع. ُمْنتََدحو َمْنُدوَحة ومنه يقال : لي عنه

 لليث.أهمله ا: حند 

 ، وهو َحْرٌف َغِريٌب. َحنُود : األْحساُء ، واِحُدها الُحنُدُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 قلْت : أَْحِسبُه الُحتُد بالتاء ، واِحُدها َحتُود ، ومنه قولهم : َعْيٌن ُحتٌد : ال يْنقِطع َماُؤها.

ً  : العظيُم البَْطن ، وقد الدَِّحنُ  قال الليث :: دحن  َحنَّة فقالت : َخْيُر اإلبل ؟. قال : وقيل البنة الُخّسِ : أيُّ اإلبِِل َخْيرٌ َدِحَن َدَحنا  الّدِ

راعِ القصيُر الُكَراعِ ، وقلَّما تَِجَدنَّه.   الطويُل الذِّ

ِحنَّةُ وقال الليث :  ة  ِدِحنَّةٌ و ِدَحنّة : الكثيُر اللَّْحِم الغَِليُظ. قلُت أنا : ناقةٌ  الّدِ بفتح الحاء وكسرها ، فََمن كَسَرها فهو مثل امرأة ِعِفرَّ

ة ، ومن فتَح فهو مثاُل رُجل عَكّب وامرأة ِعَكبَّة إذا كانَا جافِيي اْلَخلق ، وناقَةُ ِدفَقَّةٌ : َسِريعة.  وِصبِرَّ

كِّ   يت :وأنشد ابُن الّسِ

ةْ  لريريريريريريريريريريريريريَّ ة  ِدمسريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريّ كريريريريريريريريريريريريريِ وا ِدعريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريري   أال اْرمسريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريِ ة  مريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريَ ْزهريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريا اْرتريريريريريريريريريريريريَ

  
 ى.ويروى : أال اْرحلُوا ذا ُعْكنٍة أي َجَمالً ذا ُعَكٍن من الشَّْحِم ، وهو أَْشبَهُ ، ألنه وصفه بِنَْعِت الذََّكِر فقال : اْرتَعَ 

. وقال ابن األعرابي : الدَِّحنُ وأبو ُعبَيد عن األصمعّي قال : الدَِّحل   : السَِّميُن. الدَِّحنُ والدَِّحُل : الدَّاِهيَةُ الُمنَكُر ،  : الَخبُّ

ْحَونَّةُ و الدَِّحنُ  وقال أبو عمرو :  الُمْنَدِلُق البَْطن وأنشد : : الّدِ

   ِدمْسَونٌَّة م َكْرَدٌس بريَلْلَ ٌ  
 .َدْحنَا : اسم أَْرض. وروي عن َسِعيٍد أنه قال : َخلََق هللا آَدَم من نَاَدحْ و

َح َوَدبََّح ، قال : َدنَّحَ  أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي يقال :: دنح  . وقال َشِمر : َدمَّ  الرُجُل وَدبََّح َوَدْربََح إَذا َذلَّ

باً.: يَْوُم ِعيٍد من  الدَّْنحُ و  أَْعياِد النصارى ، وأَْحِسبُه ُمعَرَّ

 ح د ف
 استعمل من وجوهها : حفد ، فدح ، فحد.
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 اْلِخفَّةُ والسُّْرَعةُ ، وأنشد : في الِخْدَمِة والعََمل : اْلَحْفدُ  قال الليث :: حفد 

ْه  مريريريريريريريَ لريريريريريريريِ نَّ َوأ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوهلريريريريريريريَ  َ  الريريريريريريريَواَلئريريريريريريريِ   مسريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  مسريريريريريريريَ

  
اِل   ة  اأَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ ّن أُِّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أبكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 .نَْحِفدوإِلَْيَك نَْسعَى و وروي عن ُعَمر أنه قرأ قُنُوت الفجر :

 [72النّحل : ] (بَِننَي َوَحَفَدةً ): اْلِخْدَمة والعَمل. قال : وُرِوي عن مجاهد في قول هللا جّل وعّز :  اْلَحْفدِ  قال أبو ُعبَيد : أَْصلُ 

 ، وقال الراعي : أَْحفََد إْحفَاداً  لغة أُْخرى : اْلَحْفد وفي ل أبو ُعبَْيد :، قا أَنّهم الخدم ، وروي عن عبد هللا أَنَُّهم األْصهارُ 

ة   يريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ن م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ يريريريريريريريريْ اِء الريريريريريريريرييريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريَ زَايريريريريريريريريِ    ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
ان   فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريْ  

ن املريريريريريريريريريري َ اوَ َأ ريريريريريريريريريريَ َّ هبريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريريْ

  
 : نَْعَمُل هلل بطاَعتِه. نَْحِفدوغيرهما. قال : وأراد بقوله : وإلَْيَك نَْسعَى  أَْحفََدا َخَدَما ، وقد يَُكون أَْحفََدا قال فيكون

 : السُّْرَعةُ في كّلِ شيء ، وقال األْعَشى يَِصُف السَّْيَف : االْحتِفادُ  وقال الليث :

ة  و  بريريريريريريريريريريريريريريَّ ِع ذ و هريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ل   يريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ اَله  يريريريريريريريريريريريريريَ   الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اَد جريريريريريريريريريريريريريِ  َأجريريريريريريريريريريريريريَ

  
َواُب.قُْلُت : ورَواه غَ   يُره : وُمْحتَِفل الوقع بالالم ، وهو الصَّ

قال :  ؟الَحفََدةُ  َحدَّثنا أبو زيد عن عبد اْلَجبّار عن سفيان قال : َحدَّثنا عاصم عن ِزّر قال : قال عبد هللا : يا ِزّر ، هل تَْدِري ما

ْجِل : من ولده َوَولد ولده ، قال : ال ، ولكنهم األَْصهَ  ُحفّادُ  نعم ، ، قال سفيان  اُر قال عاصم : وزعم الَكْلبِّي أَنَّ ِزّراً قَْد أََصابَ الرَّ

ْن قال األَْصهار. الَحفََدةُ  : قالوا : وَكذَب الَكْلبِّي. وقال ابن ُشَمْيل : َمْن قال  : األَْعَواُن فهو أَتْبَُع لكالم العََرب ِممَّ

اُء في قوله جّل وعّز :   الَحفَدُ  : األَْختَاُن ، وقال : ويقال : األَْعَوان ، ولو قيل الَحفََدةُ  ، [72النّحل : ] (بَِننَي َوَحَفَدةً )وقال الفرَّ

 مثل القَاِعد والقَعَد. َحافِد لَكاَن صواباً ، ألن الواحد

ا [72النّحل : ] (بَِننَي َوَحَفَدةً )وقال الَحَسُن في قوله :  من شيء وَعِمَل  َحفََدك فما الَحفََدةُ  ، قال : البَنُون : بَنُوك وبَنُو بَنِيك ، وأَمَّ

، أََما َسِمْعَت  َحفََدكَ  قال : َمْن أَعانََك فَقَدْ  [72النّحل : ] (بَِننَي َوَحَفَدةً )لك وأََعانَك. وروى أبو َحْمَزة عن ابن َعبَّاٍس في قوله : 

  قوله :

 الَواَلِئ   مَسْوهَل نَّ وأ ْسِلَمْه   مَسَفَ  
اُك في قوله :  ل ، وقال ِعْكِرَمةُ : [72النّحل : ] (بَِننَي َوَحَفَدةً )وقال الضَّحَّ : َمْن َخَدَمك  الَحفََدةُ  قال : بَنُو الَمْرأَةِ من َزْوجها األوَّ

 : َولَُد الَولَد. الَحفََدةُ  نَّ َخَدُم األبََوْيِن في البَْيِت ، قال : وقال بعضهم :: البَنَاُت ، وهُ  الَحفََدةُ  من َولَِدَك َوَولد ، ولدك ، وقال الليث :

 : فَْوق الَمْشيِ كالَخبَِب. الَحفََدانُ و

 : شيٌء تُْعلَُف فيه الدَّابَّة ، وقال األْعَشى : الَمْحِفدُ وقال : 

 َسْ يي و ْطَعاِمي الةَِّعَت ِ َْحِفِ  و   
 : السَّنَاُم. الَمْحِفدُ وقال : 

 .َمْحِفد في الثَّْوِب : َوْشيُه ، واِحُدها الَمَحافِدُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

 : الَحفََدةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :
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 : الَوْشُي. اْلَحْفدُ وُصنَّاُع الَوْشي. 

 بكسر الميم. ِمْحفَد ثَّْوبَسِمْعُت ابن شميل يقول لطرف ال وقال َشِمر : َسِمْعُت الدَّاِرمي يقول :

 والَمْحِقُد والَمْحِكد : األْصُل. الَمْحِفدُ وثعلب عن ابن األعرابي : الَمْحتُِد 

 واْحتََمد واْحتَفَل بمعنى واحد. اْحتَفَد وقال أَبو تَُراب :

 ، وُهَو القَْنقَُل. الِمْحفَد ثعلب عن ابن األعرابي : أبو قَْيس : ِمْكياٌل واسمه

وَعلَى المسلمين أالَّ يتركوا في »في الحديث و .فَاِدحٌ  : إثْقَاُل األَْمِر والِحْمِل َصاِحبَه ، تقول : نََزل بهم أَْمرٌ  الفَْدحُ  يث :الل: فدح 

ً  اإلْساَلمِ   الدَّْيُن أي أَثْقَلَه. فََدَحهُ  ، قال أبو ُعبَيد : وهو الذي «في فَِداٍء أو َعْقلٍ  َمْفُدوحا

اُد  ، قلُت : هكذا رواه أبو عمرو بالفاء ، وقرأُت بخط َشِمر البن األعرابّي قال : فاِحدٌ  ابن األعرابي : واِحدٌ ثعلب عن : فحد  القَحَّ

ْنبُوُر ، قلُت : وأنَا واقِف في هذا ال َحْرِف ، وَخطُّ : الرجُل الفرُد الذي ال أََخ له َواَل َولَد ، يقال : واِحٌد قَاِحٌد َصاِخٌد ، وهو الصُّ

 َشمر أقربُهما إلى الصواب ، كأنه مأخوذ من قََحَدةِ السَّنَام ، وهو أصله.

 ح د ب
 حدب ، دبح ، دحب ، بدح : مستعملة.

: َحُدوٌر في َصبٍَب ، ومن  اْلَحَدبُ  ، قال الليث : [96األنبيَاء : ] (َوُهْم ِمْن ُكِل َحَدٍب يَ ْنِسُلونَ )قال هللا جّل وعّز : : حدب 

ْمِل والَجِميعُ  َحَدبُ ويح الر َحَدبُ  ذلك اء :  الِحَداب الرَّ من ُكّلِ أَكمٍة  [96األنبيَاء : ] (َوُهْم ِمْن ُكِل َحَدٍب يَ ْنِسُلونَ )، وقال الفَرَّ

اُج :  جَّ  مصدر : الَحَدبُ  : األَكَمةُ. وقال الليث : الَحَدبُ  ، قال : (ِمْن ُكِل َحَدبٍ )، وِمْن ُكّلِ َمْوضع مرتَِفع ، وكذلك قال الزَّ

ً  ، والِفْعُل : الُحْدبَةُ  ، واالسم األْحَدبِ   .َحِدَب يَْحَدُب َحَدبا

كةُ الحروف : موضعُ  الَحَدبةُ و ظْهُره. قلت : اْحَدْوَدبَ  قال : ويقال : دخول الصدر  فالَحدبُ  في الظَّهر الناتىء ، الَحدبِ  ُمحرَّ

دِر. وخروُج الظهر ، والقَعَُس : دخول الظَّهر وخروجُ   الصَّ

ً  فالٌن على فالنٍ  َحِدبَ  الليث :  .الَحِدب إذا عَطف وَحنا عليه ، ويقال ُهَو لهُ كالوالد يَْحَدُب َحَدبا

ً  عليه حِدْبتْ  ، َحِدئُْت عليه َحَدأً مثْلُ  الَحَدبِ  وقال أبو عمرو : الَحَدأُ مثلُ   أي أَْشفَْقُت. حَدبا

جل كلها ، قال :قال النَّْضُر : في َوِظيفَي الفَرس ُعَجا فهما ِعرقان ، قال : وقال  أْحَدباهما وأما يَتَاهما وهما َعَصبَتان تَحِمالن الّرِ

راع. األحَدبُ  بعضهم راع : ِعرٌق ُمستْبِطٌن َعْظَم الّذِ  في الذِّ

 وهي لُْعبةٌ لهم. الَحَدْبَدبَى ويقال : اجتمع النَّبِيُط يلعبون

  شديدة قال ُمَزاِحٌم العُقَْيِليُّ في صفة فرس : : حدباء نةالشَّتاِء : ِشّدةُ برِده وس َحَدبُ و

ه  َ ب  الةريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريرياِء ونريْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْ ِر مريريريريريريريا مسريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريَ

  
خريريريريريريريريريَ َّدو   لريريريريريريريريريابريريريريريريريريرير ه ومل يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ  مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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َده في الشتاِء ويقوُم عليه   مثُله ، ومنه قوله : التحدُّبُ وأراد أنه كان يتَعهَّ

بريريريريريريريريريريريريْه  َي  ريريريريريريريريريريريريََ َّ لريريريريريريريريريريريريَ ٌر عريريريريريريريريريريريريَ   ين  ذا م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َع اجلريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياِل و عريريريريريريريريريريريورا    لريريريريريريريريريريريِ َه مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريْ  القريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِحْدبيٌر وِحْدباٌر. حْدباء الليث : يقال للدَّابة الذي قد بََدْت َحَراقِفُه وَعُظم ظهرهُ 

 السَّْيِل : ارتفاُعه ، وقال الفرزدق : َحَدبُ  وقال غيُره :

الُ بريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريرياغريريريريريريريَ ا اَّريريريريرييُّ مريريريريرين بريريريريرينْيِ  يريريريريريْ  األ عريريريريريَ

  
ر ه   َ ب  البري ْهَمى وهريريريريرياجريريريريريْه َأعريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريِ  جَرى مسريريريريريَ

  
ً  َحَدبُ  قال : مل. كَحَدب البُْهمى : ما تناثر منه فركب بعُضه بعضا  الرَّ

 إال في قُّفٍ أو ِغلَِظ أرض. الَحَدبةُ  : ما أَشرف من األرِض وَغلُظ ، قال وال تكون الَحَدبةُ  وقال النَّضر :

 ، وقال الراعي : َحْدباءُ  األمور : َشَواقُّها ، واحدها ْدبحُ  وقال غيُره :

َزلريريريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريريريه  هريريريريريريريريريريريا  ذا نريريريريريريريريريريريريَ زمريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريروان  َأمسريريريريريريريريريريريَ

  
ت هريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَأمريريريريريريريريريريريريوال  ْ ب  األ مريريريريريريريريريريريريوِر و ريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريري 

  
 .الَحدباء : شديدةٌ ، ُشبِّهْت بالدَّابةِ  حدباءُ  وَسنةٌ 

لَع ، قلت : وصوابُه الَجَدر بالجيم ، الواحدةُ َجَدَرة والَحَدر : األثَُر في الِجْلد ، وقال غيره :  الَحَدبُ  وقال األصمعيُّ : الَحَدر : الّسِ

َواةُ. ْلعة والضَّ  ، وهي الّسِ

اج : َحَدبُ  شِمر :  الماء : ما ارتفع من أمواجه ، وقال العجَّ

   َنْسَج الةَّماِل مَسَ َب الَغ ير 
ك الماِء وأمواِجه ، قال :  َحَدبُ  : كثْرتُه وارتفاعه ، ويقال : َحَدبُهُ  وقال ابن األعرابي : بوالغَديِر تحرُّ المتعلِّق بالشيء  : الُمتحّدِ

 المالزُم له.

 مثل فََساِق. حْدباء على فَعَال أي في َسنَةٍ  َحدابِ  ابن بُُزْرج : يقال : اشترى اإلبل في

جُل ظهَره إذا ثناه فارتفع َوَسُطه كأنه َسنَام. َدبَّح ابن شميل :: دبح   الرَّ

 الرجُل في ركوعه كما يَُدبِّح أنه نَهى أن وسلمعليههللاصلى: تَْنكيس الرأس في الَمشي ، وروي عن النبي  التَّْدبيح ال الليث :وق

 ، معناه يطأْطىء رأَْسه في الركوع حتى يكون أخفَض من ظهره. يُدبِّح وقال أبو ُعبَْيد : الحمار. يدبِّح

ً دبَّح  وقال األَُمِوّي :  إذا َطأطأَ رأَسه. تدبيحا

ح   ونحَو ذلك قال شمر. َدبَّحووقال اللِّْحياني : دمَّ

. دبَّح وقال ابن األعرابي :  ودنَّح إذا َذلَّ

 .مدابِحُ  أي حْدبَاء ، وِرمال ُمَدبَِّحةٌ  وقال النضر : رْملةٌ 

 ه ، فيُْرِخي قوائمه ويُطامن ظهَره وَعُجَزه من األلم.الحماُر إذا ُرِكب وهو يشتكي ظهَره من دبَرِ  دبَّح أبو عدنان عن الغَنَِوّي :

وال ِدبِّيٌج بالحاء والجيم ، والحاء أفصحهما ورواه أبو ُعبَيد : ما بالدار دبِّيٌج  ِدبِّيح أبو العباس عن ابن األعرابي : ما بالدَّار

 بالجيم ، قلت : ومعناه من يَِدّب.

 َخْفُض الرأس وتنكيسه. وأنشد أبو عمرو الشيباني : : التَّدبيح وقال شمر : قال ابن األعرابي :
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رْ  جريريريريريريريريريريريريريريريريَ راوأب  ذاَ  عريريريريريريريريريريريريريريريري   ملريريريريريريريريريريريريريريريريا رأى هريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ح   رْ و دبريريريريريريريريّ مريريريريريريريريَ ى وانَدى   عريريريريريريريري  فريريريريريريريريَ خريريريريريريريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  
 : التطأطؤ. يقال : ذبِّح لي حتى أركبك. التدبيحوقال : 

يُطاِمَن أحدهم ظهَره ليَجيَء اآلخر يَعُدو من بعيٍد حتى الصبيان إذا لَعبوا ، وهو أن  التَّدبيُح تدبيحُ  وقال شمر : قال أبو َعدنان :

 يركبه.

 الَكْمأة ، وهو أن تَنفتَح عنها األرُض وال تَْصلَع أي ال تَظهَر ، ُحِكي ذلك عن العرب. تَْدبيحُ  أيضاً : التدبيحُ و

يَخةً  البَْدحُ  قال الليث :: بدح  بالُكِريَن  يتباَدحون بها إنساناً ، تقول : رأيتهم حُ فَتَْبد : َضْربُك بشيء فيه َرخاوة ، كما تأخذ بِّطِ

ّمان ونحِوه عبَثاً يعني َرْمياً.  والرُّ

 وهو جنٌس من ِمْشيَتِها. وقال أبو عمرو : .تبدََّحتْ والمرأةُ  بََدَحت أبو ُعبَْيد :

 : ُحسُن ِمْشيَِة المرأة ، وأنشد : التَّبَدُّح

 ل ها   يريْبَ مْسن يف َأْسو ق    ْرس  َ ال ِ 
 على لفظ َجناح : األرُض الليِّنَة الواسعةُ. البََداح أبو ُعبَيد عن األصمعي قال :

 : َعْجُز الرجل عن َحمالٍة يحملُها ، وَعْجُز البعيِر عن ِحْمله ، وأنشد : البَْدحُ  وقال أبو عمرو :

    ذا مَحَل األمْحَاَل لْيَس بِباد   
 : ما اتََّسع من األرض ، كما يقال األْبَطُح والمبطوح ، وأنشد : الَمْبدوحو األْبَدحُ و البََداحُ  شمر عن األصمعي :

ْب ومسا 
َ
    ذا َعاَل َدوِّيَّه  امل

 رواه بالباء.

 : العَِريُض اْلَجْنبَْيِن من الدَّواّبِ ، وقال الّراجُز : األْبَدحُ  وقال أبو عمرو :

  ِ َ اَلقريريريريريريريريريريريريريريي َذاَ  َدف  أبريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريريريىتَّ يريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَِ    جريريريريريريريريْ َ

يريريريريريريريريِ  املريريريريريريريري ل َرغريريريريريريريريِ ِف الريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْرهريريريريريريريريَ   ريريريريريريريري 

  
ً  بالعَصا وَكفَْحتُه بََدْحتُه أبو ُعبَيد عن الفّراء :  وَكْفحاً إذا َضَرْبتَه. بَدحا

وُدبْيَدح ، قال األصمعي : إنما أصله ُدبْيح ،  بأْبَدحَ  يرويه أبو حاتم له يقال : أكَل مالَهُ « األْمثال»وقال األصمعي في كتابه في 

يت : أََخَذ مالهومع ّكِ وُدبيَدح ، أْخبَرني بذلك المنذري عن الَحّرانُي عنه ، وقال سمعُت  بأْبَدح ناه أنه أكله بالباطل ، وحكاه ابن الّسِ

ِزي يقول : يقال أكَل مالَه ح بفتح الدَّال وُدبْيَدح أي بالباطل ، قال : يُْضَرُب َمثالً لألمر الذي يَْبُطُل ، وكلهم قال دبْيدَ  بأْبَدح التَّوَّ

 الثَّانية.

ي بَدَحهوَ عمرو عن أبيه : يقال : َذبََحه ، وبَذََحه ، ودبََحه   الُمغَنِّي ، كان إذا َغنَّى قََطع ِغنَاء َغْيره بُِحْسِن َصْوِته. بَُدْيح ومنه ُسّمِ

 .الدَُّحاب وَدَحَمها في الِجماعِ ، واالْسمُ  َدَحبَها : الدَّْفع ، وهو الدَّْحُم ، يقال : الدَّْحبُ  أهمله الليث ، وقال ابن دريد :: دحب 

 ح د م
 مستعمالت. حدم ، حمد ، مدح ، دمح ، دحم :

 .فاحتدم كذا َحَدمه : ِشدَّةُ إْحماِء الشَّْيِء بَِحّرِ الشَّْمِس والنَّار ، تقول : الَحْدمُ  قال الليث :: حدم 

 وقال األَْعَشى :
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رَّأب  و  ل  عريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريى غريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   دالِج لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ ُ و   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رُّهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ رأب  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: ِشدَّةُ  االْحتِدامُ  وُمْحتَِمٌد ، وقال أبو ُعبَيد : ُمْحتَِدمٌ  وَحَمدة ، وهو صوت االلتهاب ، وهذا يوم َحَدَمة أبو ُعبَيد عن الفّراء : للنّار

 الَحّر.

 .اْحتََدمَ ووقال أبو زيد : اْحتََمد يْوُمنا 

 الِقْدُر إذا اشتدَّ َغلَيانُها. اْحتََدَمتِ و،  يَْحتِدم : من أْصَواِت الحيَّة ، َصْوُت َحفِّه كأنه َدِويٌ  الَحَدَمةُ  وقال أبو حاتم :

 وَحَمُدها وكْلَحبَتُها بمعنى واحد. َحَدُمهاووقال أبو زيد : َزفيُر النّار : لَهبُها وَشِهيقُها ، 

 صف الخمر :الشراُب إذا َغلَى ، وقال الجعدي ي اْحتَدمو

رْ  اكريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ َ
ِف املريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريَ  ر دَّ     أكريريريريريريريريريريريْ

  
  ُ ِ تريريريريريريريريريَ ني  ريريريريريريريريري ْ وُ  مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم  يف الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  : النِّكاُح ، يقال : الدَّْحمو: من األسَماء ،  َدْحمانٌ و َدْحمٌ  قال الليث :: دحم  ، وفي الحديث أن النبي  َدَحَمها دْحما

ً  فقال ؟أْهُل الجنَّةِ هل يَْنِكُح  قيل له : وسلمعليههللاصلى ً  أي دْحماً دْحما  ، وهو ِشدَّةُ الِجَماع. يَْدَحمون َدْحما

ً  : اسم رجل ابن األعرابي : ُدَحْيمٌ و: اسم امرأة ،  دْحَمةُ و  إذا دفَعَه ، وقال رؤبة : َدَحمه َدْحما

ٌُ َيْ مَح ه      ما ملَْ ي ِبْح أْيجوَج َرْد
 أي يَْدفَعُه. وأنشد أبو عمر :

ك  قريريريريريريريريريالريريريريريريريريريه رتريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  
 وكريريريريريريريريرييريريريريريريريريريف وهريريريريريريريريريو كريريريريريريريريرياملريريريريريريريريري

  
  ين لريريريريري ريريريريريول الريريريريريَفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل فريريريريرييريريريريريريريه أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريكريريريريريي  

  

 فادمَحْه  ي ا  ساَعة    اترك 

 ، والجميعُ  الَمديح : اسم الِمْدَحةُ وواِحَدة ،  مَدْحتُه َمْدَحةً  : نَِقيُض الِهَجاء ، وهو ُحْسُن الثَّناء ، يقال : الَمْدحُ  قال الليث: مدح 

ُظ نفسه ويُثْني عليها. يَتَمدَّحُ  ويقال : فالن قلُت : يْمتَدحُ و يْمدح والُمثْنِي، قال :  الِمَدحُ   إذا كان يُقَّرِ

عر الذي المديح َجْمعُ  المدائحُ وِضدُّ الَمقَابح ،  الَمَمادحو  بِه. ُمدح من الّشِ

 لْلُملوك. المْدح : َكثِيرُ  َمدَّاحٌ  وَرُجلٌ 

 (احْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلعاَلِمنيَ )، وقال هللا جّل وعّز :  المْحمَدةُ  على فعله ، ومنه َحِمْدتُه : نَقيُض الذَّّمِ ، يقال : الَحمدُ  الليث :: حمد 

 [.2الفَاتَِحة : ]

اء على رفع  هلل  الحمدِ  نهم من يقول :هلل ، وم الحمدَ  ، فأما أْهُل البَْدو فمنهم من يقول : (احْلَْمُد ّلِِلَِّ )قال الفّراُء : اجتمع القُرَّ

هلل فيرفع الدَّال والالم ، قال أبو العباُس : الرفُع هو القراَءةُ ، ألنه المأْثوُر ، وهو  الحمدُ  بخفض الدَّال ، ومنهم من يقول :

 االْختِياُر في العَربيَّة.

هذه  هلل فإن الفَّراء قال : الحمدِ  هلل ، وأما َمْن قرأ : أحمد الحمد هللا فعَلى المصدر الحمد وقال النحويون : َمْن نََصَب من األعراب

ها بعد َكْسَرة فأَتْبَعوا الَكْسَرة الَكْسَرة.كلمة َكثُرَ   ت َعلَى أْلسِن العَرب حتى صارت كاالسم الواحد ، فَثَقل عليهم َضمُّ

اُج : ال يُْلتَفُت إلى هذه اللغة وال يُْعبأ بها ، وكذلك من قرأ : جَّ  هلل في غير القرآن فهي لُغةٌ رديئةٌ. الحمدُ  وقال الزَّ

 أْيضاً : الثَّناء ، قلت : الشُّْكرُ  الحمدُ وهلل : الشُّْكُر هلل ، قال :  الحمدِ  وقال األْخفَُش :
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ِليعة ويكون ابت اء لل لاء َعَلى الرَّج ل ، اَّم   و ال يكون  ال ثلاء  لَِي   أ وليَتها ،  ْكرا  للصريريريريريَّ هللا  فحم    قْ  يكون  ريريريريري 
 ال لاء عليه ، ويكون   كرا  لِِلَعِمه اليت مشََِله الك ّل.

ً  محموداً  الرجَل : وَجْدتُه أْحَمْدتُ  ال الليث :وق أو  محموداً  وأَْذَمْمناهُ أي وَجدناه فأَْحَمدناهُ  ، وكذلك قال غيره : يقال : أتَْينا فاَُلنا

 مْذموماً.

 أن تَْنُجَو من فاُلن رأْساً برأس. ُحماداكو،  َحْمُدك أن تَْفعََل كذا أي ُحَماداك وقال الليث :

 .ُحماَداكَ  األصمعي : َحبابُك أن تْفعََل ذاَك ، ومثله أبو ُعبَيد عن

 منهن هذا ، وقيل : ُغناماك بِمعنى يُْحَمد ، معناه غاية ما النِّساء َغضُّ الطَّْرف وِقَصُر الَوَهاَزة ُحماَدياتُ  وقالت أُمُّ َسلَمة :

 ، وُعنَاناك ِمثْلُه. ُحماداك

ُجُل إذ فَعََل ما أْحَمدَ والحَسنَة. قال :  بالمَحاِمدِ  هللا َحْمدِ  : َكثَْرةُ  التَْحِميدُ  وقال الليث :  عليه. يُْحَمدُ  الرَّ

 وقال األْعَشى :

ة  و  ْرمريريريريريريريَ ِس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َه  ألمريريريريريريريْ يريريريريريريريْ  أمحريريريريريريريَْ َ   ذ َنريريريريريريريََّ

  
ق    حريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ق  تريريريريريريريريريريريَ وامسريريريريريريريريريريِ َ داٌ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ ا غريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريََ

  
دو  إليك هللا. أْحَمدُ  وقول العرب : .وسلمعليههللاصلىاسما نَبِيِّنا المصطفى  أَْحمدو ُمحمَّ

 َمعَك هللا ، وقال غيره : أشُكر إليك أياِديَه ونعمه. أحمد قال الليث معناه

 إليكم َغْسَل اإلْحِليل أي أرضاه لكم ، أقام إلى ُمقام الالم الزائدة. أْحَمدُ  وقال ابن ُشَمْيل في قوله

 معك هللا ، كقول الشاعر : أْحمد إليك هللا أي أَْحَمدُ  معنى قولهم في الُكتُب : فإني وقال شمر : بَلَغَني عن الخليل أنه قال :

رْكريريريريريريريريريريريريريريريرية  و  نْي يف بريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْي ِذرَاعريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْومسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل املريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريري    ؤ  َرهريريريريريريريريريريريريريريِ ْؤجريريريريريريريريريريريريريري      جريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يريد مع بركة.

 لي هذا األمر أي هل ترضاه لي. تَحَمد ويقال : هل

 وضِمْدُت َضَمداً إذا َغِضْبَت ، وكذلك أَِرْمُت أََرماً. َحْمداً  َعلَى فالن َحِمْدتُ  « :وادرالن»وفي 

بََدأُْت  أَْبتَِدىء ، وكذلك الِجاِلُب للباء في بسم هللا االبتداء ، كأنك قلت : بَِحْمِدكوالمعنى  بَِحْمِدكووقول الُمَصلِّي : ُسْبَحانك اللهم 

 ج إلى ذكر بدأت ، ألن الحال أَْنبأَت أَنَّك ُمْبتَِدىء.باْسِم هللا ، ولم تَْحتَ 

اء : للنار . ُمْحتَِمدٌ  ، ويَْومٌ  َحَمَدة أبو ُعبَيد عن الفَرَّ  وُمْحتَِدٌم : شديد الَحّرِ

ادٌ  . َوَرُجلٌ اْلَحمدِ  : َكثيرُ  ُحَمَدةٌ  ، وَرُجلٌ  المحُمودِ  من ِصفَاِت هللا بَمْعنَى (احْلَِميدُ ) و  ِمثْلُه. َحمَّ

على  يُْحَمد على إْحسانه إلى نفسه ، إنما يُحمد ، المعنى أنه ال« به إلى الناس يتحمد من أنفق ماله على نفسه فال»ومن أَْمثَالهم : 

 إْحَسانِه إلى الناس.

حَ  شمر عن ابن األعرابي :: دمح   وَدبَّح إذا َطأَْطأَ َرأَْسه. َدمَّ

 أبواب احلاء والتاء
 أهملت وجوهها. :(ح ت ث( ـ )ح ت ذ( ـ )ظح ت )
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 ح ت ر
 حتر ، حرت ، ترح : مستعملة.

 بهذا المعنى لغير الليث ، وهو منكر. الَحتْرَ  : الذََّكُر من الثَّعَاِلب ، قلُت : لَْم أَْسَمع الَحتْر قال الليث :: حتر 

 اطن.: استدار بالعَْين ِمْن ِزيِق الَجْفن من بَ  الِحتَارُ  وقال الليث :

 َحْلقَته. الدُّبُر : ِحتَار الظُّْفِر : ما أََحاَط به ، وكذلك ما يحيط بالِخباء ، وَكذلك ِحتَارُ وقال : 

على نفسه وأهله  أَحتَر : الذي ال يُْعِطي َخْيراً وال يُْفِضل على أََحد ، إنما هو َكفَاٌف بَكفَاٍف ال ينفلت منه شيء ، قد الُمْحتِرُ وقال : 

 أي َضيَّق عليهم ومنعهم َخْيَره.

، وأنشد لألعلم  الِحتْر م منهقاله باأللف ، واالس أَْحتَروله شيئاً بغير ألف ، فإذا قال : أَقَلَّ الرجُل  حترتُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 الُهَذلي :

رِهريريريريريريريريا كريريريريريريريريْ بريريريريريريريريِ رَّْس بريريريريريريريريِ َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  مل  ريريريريريريريري َ   ذا الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
ا  هريريريريريريريَ يريريريريريمريريريريري  ْ   فريريريريريَ ريريريريريِ ْه حبريريريريريِِ كريريريريريريريَ اَلمريريريريريريريا  ومل ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريري 

  
 الُمْعِطي ، وأنشد : : الَحاتِر وأخبرني اإليَاِدّي عن شمر :

ا ضُّ    الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ْذ ال تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  اتريريريريريريريريريريريريِ ف  مسريريريريريريريريريريريريَ ِك كريريريريريريريريريريريريَ رَائريريريريريريريريريريريريِ ِك والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ئريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي قليالً ، وقال ُرْؤبةُ : َحتْراً  : أَْعَطْيُت عن أبي عمرو ، قال : وقال غيره : كان عطاؤك إيّاه َحْقراً  َحتَْرتُ وقال : 

    ال قَِليال  من قَِليل  مَسْ ِ 
 تُه.اليوَم شيئاً أي ما أََكل َحتَْرتُ  علينا ِرْزقَنا أي أقَلَّه وَحبََسه ، قال : ويقال : ما أََحتَروقال : 

اء :  إذا َكَساهُ وأْعَطاه ، وقال الشَّْنفَري : َحتََرهُ يَحتُُره وقال الفَرَّ

م و  وهتريريريريريريريري  ْ    تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  هريريريريريريريريِ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ال  قريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ  أ ُِّ عريريريريريريريريِ

  
ِه.  لريريريريريريريريريريريَّ ه وأقريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ م  أَتريريريريريريريريريريريريْ َ هتريريريريريريريريريريريْ    ذا مسريريريريريريريريريريريَ

  
 : قَد استُوثَِق ِمْنه. ُمْحتَرٌ  ، وبَْينهم َعْقدٌ  ُمْحتََرةٌ  إذا أْحَكْمتُها فهي إْحتاراً  العُْقَدةَ  أْحتَْرتُ  غيره :

 وقال لَبيد :

اِرٌب و  ْلَمى  ريريريريريريري َ ْرِقيِّ سريريريريريريريريريريريريريريريَ ْفح من  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لسريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
  ِ َ اٌع وذ و عريريريريَ ريريريريريريريْ   مريريريرين الريريريري ريريريريعريريريريْوُ  ريريريري ْ جريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يت عن الفََزاِرّي قال : ّكِ البيت ، قُْلُت : وأنا واقف في هذا الحرف ، الَوِكيَرةُ ، وُهو َطعَاٌم يُْصنَع عند بناء  : الَحِتيَرةُ  ابن الّسِ

 وبعضهم يقول : َحثِيرة بالثاء.

قَاِق ، كل واحد منها الُحتُرُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي قال :  .َحتارٌ  أِكفَّةُ الّشِ

 البَْيَت. تَْرتُ حَ  : ما يوصل بأسفل الخباِء إذا ارتفع عن األرض وقلص ليكون ستراً ، يقال منه الِحتْرُ  وقال أبو زيد الكالبي :

 .تْرَحةٌ  : نِقيُض الفََرح ، ويقال : بَْعد ُكّلِ فَْرَحةٍ  التََّرحُ : ترح 

 .الَمتاِريح من النُّوِق : التي يُْسرُع اْنقَطاُع لَبنها ، والَجميعُ  الِمتَْراحُ وقال : 

 وقال أبو َوْجَزة السَّعدّي يَمَدُح َرجالً :

اَ.  يريريريريريريريريَّ وَن فريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريُّ ال  حيريريريريريريريري َ َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريَ َ ى مريريريريريريريري   الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ل   َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ اع  ملَْ يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ

َ
  ذا الريريريريريريريريريريري َِّ   املريريريريريريريريريريري

  
 : القَِليُل الَخير. التَِّرحُ  قال :
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 : التََّرحُ  وقال شمر : قال ابن َمنَاِذر :

 ، وأنشد : تََرح الهبُوُط ، وما زْلنَا ُمْنذُ الليلِة في

  ِ بريريريريريريريريريريَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
 
ِ  امل تريريريريريريريريريريَ ْرَس الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأنَّ جريريريريريريريريريريَ

  
وَّب   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
حريريريريريريريريريريريريريي  لريريريريريريريريريريريريريّ َ  امل تريريريريريريريريريريريريري    ذا انريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال : االنتحاء : أَن يَْسقُط هكذا ، وقال بيده بَْعُضها فوق بعض ، وهو في السجود أن يُْسِقط َجبينَه إلى األَْرِض ويَُشدَّه وال

 يعتمد على راحتيه ولكن يْعتَِمد على َجبِينه ، حكى شمر هذا عن عبد الصمد بن َحّسان عن بعض العرب.

 قال شمر : وكنت سألت ابَن ُمناِذٍر عن اإلْنتَِحاء في السُُّجود فلم يْعِرفه.

 قال : فذكرُت له ما َسِمْعُت ، فدعا بَدواته وكتَبه بِيِده.

ْحبيل بن َسْعد حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال َحدَّثنَا أبِي ، قال : حدَّثنا الفَْضُل بُن ُدكْين ، قال : حدَّثَنا أبو َمْعَشر عن ُشرَ 

يِ  وسلمعليههللاصلىعن علّي بن أبي طالب ، قال : نهاني رسول هللا  ح عن ِلبَاس القَّسِ وأْن أَْفتَِرَش ِحْلَس دابَّتي الذي يَلي  الْمتَرَّ

 ذَكْرتم اسَم هللا َذَهَب. َظْهَرها ، وأال أََضَع ِحْلَس دابّتي على ظهرها حتى أذكر اسم هللا ، فإنَّ على كّلِ ِذْرَوةٍ شيطاناً ، فإذا

حَ  قُْلُت : كأنَ   الُمْشبَع ُحْمَرةً كالُمعَْصفَِر. الُمتَرَّ

 : الفَْقُر ، قال الُهَذليُّ : التّْرحُ و

رْ    ا تريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ ْوَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْؤُ  و َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريه    مريريريريِ تريريريريَ َك م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َه عريريريريلريريريريى َدرِيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريأَنريريريريريريريْ

  
 .تَْرحٌ  فَْقر وقِلّة ، يقال : قَليلٌ أي على َشَرف  تَْرح دريسك : َخلَقك ، على شفَا

ً  الشيء َحَرتَ  قال الليث :: حرت   وهو قَْطعُك إيّاه مستديراً كالفَْلكة. يَْحُرتُه َحْرتا

ِحيفاً : أنه قَْطُع الشيء ُمْستَِديراً ، وأَُظنُّه تَصْ  الحْرتِ  : أَْصُل األُْنُجَذاِن ، قلت : وال أَْعِرُف ما قال الليُث في المْحُروتُ وقال : 

 والصَّواُب َخَرَت الشيَء يَْخُرتُه َخْرتاً بالخاء المعجمة : ألنَّ الُخْرتَةَ هي الثَّْقُب الُمْستدير.

 بالحاء : أَخذُ لَْذَعِة الَخْرَدل إذا أََخَذ باألنف. الُحْرتَةُ  وروى أبو ُعَمر عن أحمد بن يحيى عن أبيه أنه قال :

 ُب الشَِّغيَزة وهي الِمَسلَّةُ.قال : والُخْرتَةَ بالخاء : ثَقْ 

 الرُجُل إذا ساء ُخلُقُه. َحِرتَ  وروى ثَْعلب عن ابن األعرابي :

: شجرة بيضاء تُْجعَل في الِمْلح ال تَُخاِلُط شيئاً إال َغلََب ِريُحها عليه ، وتْنبُُت في البَاِدية ، وهي َذِكيَّةُ  المْحُروتُ  وقال ابن ُشَميل :

 .َمْحُروتَة والواحدةالريح جداً ، 

 وقال الدينوري : هي أصل األُْنُجذان.

 ح ت ل
 حتل ، حلت ، لحت ، لتح : مستعملة.

 وقد أهمل الليث : حتل ولحت وهما مستعمالن.

 : ضرب الوجه والجسد بالحصى حتى يؤثَِّر فيه من غير َجْرح شديد ، وقال أبو النجم : اللَّتْح قال الليث :: لتح 

 يريْلَتْحَن َوْجها   َََّصى َمْلت ومسا   
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 يصف عانَةً طردها ِمْسَحلُها ، وهي تَْعُدو وتُثِير الَحَصى في َوْجِهه.

ً  أبو زيد :  .َمْلتُوحة إذا نكحها وجامعها ، وهو التٌِح ، وهي لَتََحها لَتْحا

ْيتُه ، حكاه عن أبي الحسن األعرابي الكالبي ، وكان فاُلناً ببصرى أي َرمَ  لتَْحتُ  وأخبرني الُمْنِذري عن أبي الهيثم أنه قال :

 فصيحاً.

 ، وهم العقالء من الرجال والدُّهاةُ. لُتَّاح إذا كان عاقال داهياً ، وقومٌ  لَتِحٌ و لُتََحةٌ و لُتاحٌ و التِح ابن األعرابي : رجل

 جائِعة. : لَتَْحى : الجائع ، وامرأةٌ  اللَّتْحانُ  األَُمِويُّ :

 األْنُجَزذُ ، وأنشد : .الِحْلتِيتُ  قال الليُث :: حلت 

َ روس   لريريريريريريريريريريريْ َأأب  وِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  ك بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريه  و   تريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريْ ِ و مسريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ ْيء  مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الِخْلتِيت بالخاء : األَْنُجَزذُ ، وال أراه َعَربِيّاً  قلت : أظن هذا البيت مصنوعاً وال يحتج به ، والذي َحِفظته عن البحرانيين :

 َمْحضاً.

 إذا كان شديد البرد ، واألِزيُز مثله. ِحلِّيتٍ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : يوم ذو

 : لُُزوم ظهر الَخْيل. اْلَحلتُ وقال : 

 .َحألْتُه أي َضَربتُه ، قال : وغيره يقول : َحلَتُّه وقال ابن الفرج : قال الكسائي :

ً و،  اللحياني : حألُت الصوَف عن الشاِة َحألً   : موضع ذكره الراعي : ِحلِّيتُ و واْلُحالءةُ للنُّتافَِة : الُحالتَةُ  ، وهي َحلَتُّه َحْلتا

   حِبِلِّيَه أَقريَو  ملهما وتَب َّله 
 .بَِحليَة ويروى

 أي بَْرٌد صاِدق. لَْحتٌ  قال ابن الفرج : قال السليمي : بَْرٌد بَْحتٌ : لحت 

ً  فالٌن عصاه لََحتَ  وقال غيره : ً  بالعَْذل لََحتَهوإذا قََشَرها ،  لَْحتا  مثله. لَحتا

: الِمثُل من كل َشْيٍء. قُْلُت : األْصُل فيه الحاتُِن ، فَْقِلبَت  الحاتِلُ  أهمله الليث ، وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :: حتل 

 أي ِمثْلُه. َحتْلهوالنون الما ، وهو ِحتْنُه 

 ح ت ن
 نتح : مستعملة.حتن ، حنت ، نحت ، 

ار الخشب ، يقال هو النَّْحُت نَْحتُ  قال الليث :: نحت   قد اْنَحتَّت َمنَاِسُمه ، وأنشد : نَِحيتٌ  لُغَتَان وَجَملٌ  يْنِحتُ و يَْنَحتْ  النَّجَّ

 ه و من األْين َوج  حَنيه   وَ   
 من الَخَشِب. نُِحتَ  : ما النُّحاتَةُ و

ً  وقال :  إذا جاَمعَها ، ولََحتَها ِمثْلُه. نََحتَها نَْحتا

 والطَّبِيعة والغريزة بمعنى واحد. النَِّحيتةِ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد : إنه لَكِريمُ 

 على الكرم وُطبَع َعلَْيِه. نُِحتَ وونحاِسِه  نحته وقال اللحياني : الَكَرُم من

 ُدُموُعه إذا تتابعت. تَحاتَنَتْ  من قولك : الَحتْنُ  قال الليث :: حتن 

اُح : ِرّمِ  وقال الّطِ
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ة   يريريريريريريريَّ الِ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
 
 كريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريون املريريريريريريري

  
اتريريريريريريريِن   حريريريريريريريَ تريريريريريريريَ  

رْبأَِب املريريريريريريري ع الريريريريريريريعريريريريريريريَ يريريريريريريري   َدمريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريِ
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 أي تتَابَعْت. تحاتَنَت الِخصاُل في النَِّصاِل إذا وقَعت َخَصاَلٌت في أصِل الِقْرطاس ، قيل : تَحاتَنتِ وقال : 

 والَخْصلَةُ : كلُّ َرْميَة لِزَمت الِقْرطاس من غير أن تُِصيبَه.قال : 

 قال : وأهل النِّضال يَحسبون كل َخْصلَتين ُمقَْرِطسة.

 قال : وإذا تََصاَرع الرجالن فُصرَع أحُدهما وثََب ثم قال :

   اَََّت  ال َ ْتَ يف َسْهم ََُّ ٌ 
َراع. الحتَنَى وقوله :  أي عاود الّصِ

اِلُج : السَّهُم الذي يقع باألرض ثم يُِصيب القْرطاس.قال : و  الزَّ

 : التَّباِري. التََّحاتُنُ وقال : 

ياَح واختالفَها :  وقال النَّابغةُ يَِصُف الّرِ

هريريريريريريريا ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريوب  بريريريريريري ريريريريريريَ اِذيريريريريريريهريريريريريريريا اجلريريريريريريَ  مشريريريريريريرياٌل  ريريريريريريريَ 

  
ن  و   اتريريريريريريريريِ وِر  ريريريريريريريري  بريريريريريريريري  وَر الريريريريريريريري َّ بريريريريريريريريا مريريريريريريريري  زْع  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  نريريريريريريريريريَ

  
 : الشيُء الُمْستِوي ال يخاِلُف بَعُضه بعضاً. الْمْحتَتِنُ  أبو ُعبَيد :

اح :  وأنشد غيره للّطِرمَّ

نَتَ ا ريريريريريريريَ ْ  تريريريريريريريَ لريريريريريريريا  ذا امسريريريريريريريْ  تريريريريريريريلريريريريريريريَك أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريري 

  
را.   َ ى األغريريريريريريريريريريريريريْ َ ى مريريريريريريريريريريريريريَ

َ
 ل  ومريريريريريريريريريريريريري  َّ املريريريريريريريريريريريريري

  
 الُمتَنَاِضلَْين ، والَخْصلةُ : اإلصابةُ.الَخْصُل أي استوى إصابة  احتتنَ 

 وَخَصْلُت القوَم َخْصالً إذا فََضلتَُهم ، وستِقُف على تفسير الَخْصل ُمْشبَعاً في موضعه في كتاب الخاء إن شاء هللا.

 إذا كان ِلَدتَه َعلَى ِسنِّه. ِحتْنُهوويقال : فالٌن ِسنُّ فالٍن وتِنُّه 

 أَتْنان. أَْحتان أي تِْربان ُمْستَِويان ، وهم نانِحتْ  وقال األْصَمعّي : ُهما

 ، وقد ذكرهما تميُم بُن أبّي بن مقبل فقال : َحْوتَنان : واِديان في بالد قَْيس ، كلُّ َواٍد منهما يقال له َحْوتَنانانو

وا  ريريريريريريريرياء  ال رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء لريريريريريريريريه  اثريريريريريريريري  تريريريريريريريريغريريريريريريريريَ    َّ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اْلٌ  وال َُّنريريريريريريريريرين    لريريريريريريريريريانريريريريريريريريرينْي ال مريريريريريريريريريِ ْوتريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريَ

  
 أي ال َضيِّق قليل.

 أي مستوية لَْم يَْنُضل أحُدهم أَْصَحابه. َحتَنى ويقال : َرَمى القوُم فوقَعُت سهاُمهم

 إذا وقعَت ِسهاُمه كلُّها في موضع واِحد. فأْحتَن أبو العبَّاس عن ابن األعرابي : َرَمى

 وهو الذي يُْعَجُب بنَْفِسه وهو في أَْعيُِن الناس صغير. ِحنَتأَْوةٌ  ، وامرأةٌ  أْوٌ ِحْنتَ  أبو زيد : رجلٌ : حنت 

 العََرِق : َمَخاِرُجه من الِجْلِد ، وأنشد : َمناتحُ والِجْلُد ،  نَتََحه : ُخروج العََرق من أُُصول الشَّْعر ، وقد النَّتْح قال الليث :: نتح 

ومسريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ
َ

َرَق املريريريريريريريريريريري ْوٌن كريريريريريريريريريريريَأنَّ الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  اجريريريريريريريريريريريَ
  

ومسريريريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
 
رَان وامل ه الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريبَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َعَرقاً إذا ساَر في يوم صائف شديد الَحّرِ فَقَطر ِذْفَرياه َعَرقاً. تنِتحُ  النِّْحُي إذا َرَشَح بالسَّْمِن ، وِذْفَرى البَِعير نَتَحَ  وقال غيره :

ْكيت :  الِقْربةُ والَوْطب.النِّْحُي ورَشَح وَمّث ، ونََضَحت  نَتَح وقال ابن الّسِ

 وانتَزْعته بمعنى واحد. اْنتَتَْحتُهواْمتتَْحُت الشيَء  وروى أبو تراب عن بعض العرب :
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 ح ت ف
 حتف ، حفت ، فتح ، تفح ، تحف.

، ولم  لُحتُوفا أَْنِفِه أي بِاَل َضْرٍب وال قتٍل ، والجميع َحتْفَ  : المْوُت ، وقول العَرب : ماَت فالنٌ  الَحتْفُ  قال الليث :: حتف 

 فعالً. للَحتْفِ  أسمع

  .«فَ َقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى هللاِ )أَنِفه في سبيل هللا  َحتْفَ  مْن ماتَ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

 قال أبو ُعبَيد : هو أن يموت َمْوتاً على فِراِشِه من غير قَتْل وال َغَرق وال َسبُع وال غيره.

 يعني الذي يموت في الماء وهو الطافي. «أَنِفه فال تأُْكله َحتْفَ  ما مات»ُعبَيد بن ُعَمْير أنه قال في السمك : وروي عن 

 أَْنفَْيه ، ألن نَْفسه تخُرُج بتَنَفُِّسه من فيِه وأَنِفه. َحتْفَ  أَْنِفه. ويقال َحتْفَ  وقال غيره : إنما قيل للذي يموت على فراشه مات

 أَْنِفه ، واألنُف والفُم : َمْخَرَجا النَّفَس. حتْفَ  مات فيه ، كما يقال : َحتْفَ  اتَ ويقال أيضاً : م

ْي أنِفه وهما َمْنَخراه ، ويُْحتََمُل أن يُراَد به أَْنفُه وفَُمه فَغُلِّب أ َحتْفَ  وَمْن قال : َحُد اإلسمين أْنفَْيه ، اْحتََمل أن يكون أراد بأَْنفَْيه َسمَّ

 ورهما.على اآلخر لتجا

 : األمُر الذي يُوقُِع في الهاَلِك ، والسَّبَُب الذي يكون به الموت ، وأنشد لبعض ُهَذْيل : الَحتْفُ  شمر :

ه  َ ار  وأَْدرَكريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريرياَن مسريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
رُِ   ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْت  مريريريريريريري  هريريريريريريريار ولريريريريريريرييريريريريريريريٌل غريريريريريريريَ  طريريريريريريريول  الريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
 التُّفَّاحُ  : المكاُن الذي يَْنبُُت فيه الَمتْفََحةُ و،  تُفَْيِفيَحة الواحدةُ  التُّفَّاحةُ  وتَُصغَّر،  تَفَافيح هذا الثَّمُر المعروف ، وجمعه التُّفَّاحُ : تفح 

 الكثيُر.

أبدلت التاء فيها من الواو إاّل أن هذه التاء تلزم تصريف فعلها إاّل في التفعّل فإنه يُقَاُل : يَتََوحَّف ،  التُّْحفَةُ  قال الليث :: تحف 

 يعني ُطَرَف الفواكه وغيرهما من الرياحين. َحْفتُه تُْحفَةً أَتْ  ويقولون

ُوَحفَة ، وكذلك التَُّهَمة أَْصلُها ُوهَمةَ وكذلك التَُّخَمة. ورجل تَُكلَة ، واألصُل ُوَكلَة ، وتُقَاة أَْصلُها ُوقَاة ،  التَُحفَة قلت : وأصلُ 

 وتُراٌث أَْصلُها ُوَراث.

: أن تحكم بين قوٍم يختصمون إليك كما قال هللا  الفَتْحُ و: نقيض اإلْغاَلق ،  الفَتْحودار الحْرب ،  افتِتَاحُ  : الفَتْحُ  قال الليث :: فتح 

َننا َوَبنْيَ قَ ْوِمنا اِبحْلَقِ  َوَأْنَت َخْْيُ اْلفاُِتِنيَ )جّل وعّز ُمْخِبراً عن ُشعَْيب :   [.89األعَراف : ] (رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

 هللا على فالن أي سألتُه النَّْصَر عليه ونحو ذلك. اْستَْفتَْحتُ و

 .َمْفتَحٍ  : الِخَزانَةُ وكلُّ ِخَزانة كانت ِلِصْنٍف من األشياء فهو الَمْفتَحُ وقال : 

 : الحاِكُم. الفَتَّاحُ و

 أي إن تَْستَْنِصُروا فقد َجاءُكم النَّْصُر. [.19األنفَال : ] (ِإْن َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد جاءَُكُم اْلَفْتحُ )وقال هللا تعالى : 

 يَْستَْفتُِح  أنه كان وسلمعليههللاصلىحديث النبي  ومنه
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َهاِجرِين
 
 أي َيْستريْلِصر  هِبْم. بصعاليك امل

اء : قال أبو جهل يوم بدر :و ينَْين وأَحقَّه بالنَّْصر ، فقال هللا :  قال الفَرَّ  َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد جاءَُكُم ِإنْ )اللهم انصر أَْفَضَل الّدِ
 يعني النَّْصر. [19األنفَال : ] (اْلَفْتحُ 

 وقال أبو إسحاق : معناه إن تستنصروا فقد جاءكم النَّْصُر.

 قال : ويجوز أن يكون معناه : إن تَْستَْقُضوا فَقْد جاءكم القََضاء ، وقد جاء في التفسير المعنيان جميعاً.

ِحم وأفسَدنا للجماعة فأَِحْنه اليوم ، فسأل هللا أن يَحكُم بَحْين من كان كذلكوُرِوي أن أبا جهل  فَنُِصَر  قال يومئٍذ : اللهم أْقَطعَنَا للرَّ

ْفِتُحوا فَ َقْد جاءَُكُم اْلَفْتحُ )ونَالَه هو الَحْيُن وأَْصَحابَه فقال هللا :  وسلمعليههللاصلىالنبي  أي إن  [19األنفَال : ] (ِإْن َتْست َ

 تَْستَقُضوا فَقَْد َجاءُكم القََضاء.

 فهذا يدل أَنَّ َمْعنَاه إن تَْستَْنِصروا ، وِكال القَْولَْين َجيِّد. «اللهم اْنُصر أَحبَّ الِفئَتَْيِن إليك»وقيل إنه قال : 

ةِ )وقال هللا جّل وعّز :   [.76َصص : القَ ] (ما ِإَن َمفاُِتَُه لَتَ ُنوأُ اِبْلُعْصَبِة ُأوِل اْلُقوَّ

 لتُنِيء العُْصبَة تُِميلُهم من ثِقَِلها. َمفَاتَِحه هاهنا كنوزه وخزائنه ، والمعنى : ما إنَ  َمفَاتحه قال الفّراء :

ً  مفاتِحهُ  وروى أبو َعوانة عن ُحَصْين عن أبي َرِزين قال :  َمفاتُِحه واحٌد َخَزائَن الكوفة ، إنما مفتاحٌ  : خَزائنه أْن كان َكافِيا

 لماُل.ا

 [.76القََصص : ] (ما ِإَن َمفاُِتَُه لَتَ ُنوأُ اِبْلُعْصَبةِ )وروى أبو َعوانة أيضاً عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح 

 قال : ما في الَخزائن من َماٍل تنوء به العُْصبَة.

جاج في قوله :  كانت من جلود وكانت تُْحَمُل على ِستَّين  َمفاتحه جاء في التفسير أنَ  [76القََصص : ] (ما ِإَن َمفاُِتَهُ )وقال الزَّ

 بَْغالً.

 : َخَزائنه. َمفَاتحه قال : وقيل :

 َخزائُن َماِله وهللا اْعلَُم بما أراد. َمفَاتحه قال : واألشبه في التفسير أن

 .المفاتح الِخزانة الَمْفتَح ، وَجْمعُ  مفاتيح به الِمْغاَلق يُفتح الذي الِمْفتاح وقال الليث : جمعُ 

 ، وهذا قول النحويين. مفَاتيحو َمفَاتح وجْمعُهما ِمفتاحوبكسر الميم  مفتح به الِمْغاَلق يُْفتَح قلت : ويقال للذي

ُتْم صاِدِقنَي ))وقول هللا جّل وعّز :  َفُع الَِّذيَن َكَفُروا28َويَ ُقوُلوَن َمَّت هَذا اْلَفْتُح ِإْن ُكن ْ  (( ُقْل يَ ْوَم اْلَفْتِح ال يَ ن ْ

 اآلية. [29،  28دة : السج]

 .هاهنا يوم القيامة ، وكذلك قال قَتَادة والَكْلبِيّ  الفَتْحِ  وقال مجاهد : يومُ 

َمَّت )يقولون : إْن لنَا يَوماً أوشَك أَن نَْستريح فيه وننعَم فقال الكفاُر :  وسلمعليههللاصلىوقال قتادة : كان أصحاب رسول هللا 
ُتْم صاِدِقنيَ هَذا اْلَفْتُح ِإْن    [.28السَّجَدة : ] (ُكن ْ

اء : يوم  مكة. فتح يعني يوم الفتح وقال الفَرَّ

 مكة. فتح قلُت : والتفسير جاء بخالف ما قال وقد نفع الكفاَر من أهل مكة إيمانُُهم يوم



1351 

 

اُج : جاء أيضاً في قوله : جَّ متى هذا الُحْكُم َوالقَضاُء ، فأعلم هللا أن يوم  [28السَّجَدة : ] (َويَ ُقوُلوَن َمَّت هَذا اْلَفْتحُ ) وقال الزَّ

َفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإْياُِنُمْ )ذلك   أي ما داموا في الدنيا فالتَّْوبَةُ ُمْعِرضة وال توبة في اآلخرة. (الفتح ال يَ ن ْ

 وقال شمر في قول األسعَر الُجْعِفي :

   أَبيّنِ عن فري َتامَستكم َغِ ّ 
 كم.أي من قضائكم وُحْكمِ 

 أي قضينا لك قضاًء ُمبِيناً. [1 : الفَتْح] (ِإَّنَّ فَ َتْحنا َلَك فَ ْتحاً ُمِبيناً )وقال قتادة في قوله تعالى : 

وفي حديث أبي الدرداء أنه أتى باب معاوية فحجبه فقال : من يأت ُسَدَد السلطان يقم ويقعد ، ومن يأِت باباً مغلقاً يجد إلى َجْنبه 

 ً ً  بابا  رْحباً إن دعا أُِجيَب وإن سأل أَْعِطي. فُتُحا

 والّسدَّة : السَِّقيفَةُ فوق باب الدار ، وقيل : السُّدَّة : الباب نفسه.

الطلب  بالفُتُح ولكن إلى السَّعَة. قال أبو ُعبَيد : يعني المْفتُوح الواسع. قال : ولم يذهب إلى : الفُتُح قال أبو ُعبَيد وقال األصمعي :

 هللا والمسألة. إلى

 .الفَتّاح إلى أُفَاتَِحك ، ويقول أحدهم لصاحبه : تعال حتى الفَتَّاحُ  في صفة هللا معناه الَحاكم ، وأهُل اليمن يقولون للقَاِضي اْلفَتَّاحُ و

.مواضع  يَْفتح : ألنه الفَتّاح الحكومة ، ويقال للقاضي : الفَتَاح ثعلب عن ابن األعرابي قال :  الحّقِ

ً  ما ُسِقيَ »: النَّْهُر ، قلت : وجاء في الحديث  الفَتْحُ وقال :  ً  إليه ماُء النهر فُتِح والمعنى ما «ففيه العُْشر فَتْحا من الزروع  فتحا

 والنخيل ففيه العُْشر.

اء ، وأقرأنيه المنذري في موضع الف الفَتُوح بفتح وأخبرني الُمْنِذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : الَوْسِميُّ أوُل المطر وهو

ل مطر الَوْسِمي  ، وأَْنَشد : فَتْح ، الواحدُ  الفُتُوحُ  آخر أَوَّ

 الف ت ومسا و   يريْرَعى غ ي وَل الَعْهِ  
َواُب.  قلت : وهذا هو الصَّ

 : ما َجَرى في األنهار من الماء. الفتْحُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

 بها علينا. تَفَتَّْحتَ والتي أظهرتها  الفُتَْحةُ  ما هذه اإلنسان بما عنده من ِمْلٍك أو أََدٍب يَتََطاَوُل به ، تقول : تَفَتُّح .الفُتَْحةُ  وقال اللْيُث :

 القرآن. فاتحةُ  ، وأُمُّ الِكتَاِب يقال لها فاتحة القرآن : أوائل السَّور ، الواحدةُ  فواتِحُ و

 : ليس لها ِصَماٌم وال ِغالف. فُتُحٌ  أي واسٌع َضْخم ، وقال الِكَسائِيُّ : قارورةٌ  فُتُحٌ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد : باب

يُح ، وأْنَشد : الفَتَْحي وقال ابن بُُزْرج :  : الّرِ

م  أ م  ال َ َرَك هللا فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريريريريريري 

  
اجريريريريريريريِ     ع عريريريريريريريَ يريريريريْ ى مريريريرين الريريريريبريريريريريَ حريريريريَ تريريريريْ َرْ  فريريريريريَ   ذا ذ كريريريريِ

  
 على فَْعلَي. فَتَْحى

 الرجُل اْمَرأَتَهُ إذا جامعها. فاتَحَ  خالد بن َجْنبَه يقال :شمر عن 

ً  تَفَاتََحا الرجالن إذا تفاتَحَ وقال :   كالما
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 بيلهما وَ َافريَتا دون اللاس.
 : الفُْرَجةُ في الشيء. الفُتَْحةُ و

: الُحُكومةُ ، ومنه  الفُتَاَحةُ و .الفَتُوح ، والثَُّروُر مثل أَْفتََحتو فَتََحت : الناقة الواسعةُ اإلحليل وقد الفَتُوح أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 قوله :

   أبيّنِ عن فري َتامَسِتك م َغِ ّ 
 : الَهالُك ، تقول : اْلَحْفتُ  قال الليث :: حفت 

ناه َعفَتَه ولَفَتَه إذا لََوى َعنُقَهُ وكسره ، بمعنى َدقَّ لغير اللَّْيث ، والذي سمع َحفَتَه هللا أي أهلكه وَدقَّ ُعنُقه ، قلت : لم أسمع َحفَتَه

بمعنى َعفَتَه فهو صحيح وإال فهو ُمريب ويشبه أن يكون صحيحاً لتعاقب الحاء والعَين في حروف  َحفَتَه فإن جاء عن العرب

 كثيرة.

ٌ  أبو ُعبَيد عن األصمعي إذا كان مع قَِصِر الرجل ِسَمٌن قيل رجلٌ   وٌر ، ومثله َحفَْيَسأٌ وأنشد ابن األعرابي :َمْهُموٌز َمْقصُ  َحفَْيتَأ

نْيِ  ْ لريريريريريريريريريريَ ال  عريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ  ال  ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  وعريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ

  
نْيِ   لريريَ خريريِ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريَت الريريّرِجريريْ أ الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريَ  مسريريَ

  

 ح ت ب
 أهملت وجوه هذا الباب غير بحِت.

 وال يصغر وال يُثنَّى. بَْحتٌ  ، وال يجمع بَْحتٌ  ، والتذكير بَْحتَةٌ  وُخُمورٌ  بَْحتٌ  : الشيء الخالص ، َخْمرٌ  البَْحتُ  قال الليث :: بحت 

 لَْحٌت أي شديد. بَْحتٌ  كقولك ويقال : بَْردٌ  بَْحتَةٌ  وعربية بَْحتٌ  أبو ُعبَيد : عربيٌ 

 القتال. ُمبَاَحتَةُ  فالن الِقتال إذا َصَدق الِقتال وَجدَّ فيه ، وقيل : البََراَكاُء : باَحتَ  ويقال :

 : اسم جبل بناحية الَمْوِصل.وِحْبتُون 

 ح ت م
 مستعملة. حتم ، حمت ، محت ، متح ، تحم :

إيجاُب القضاء ، قال : وكانت امرأة يقال لها َصُدوف فآلت أال تتزوج إال من يَُرّد  : اْلَحتمُ و: القاضي.  الحاتِمُ  قال الليث :: حتم 

قال :  ؟قال : بََشٌر ُوِلد صغيراً ونشأ كبيراً. فقالت : أين َمْنِزلُكَ  ؟من أنتعليها جوابَها ، فجاءها خاطب فوقف ببابها ، فقالت له : 

ً  قال : من َشاء أحدث إسماً ولم يكن ذلك ؟ما اسمك َعلَى بِساٍط واسعٍ وبلٍد شاسعٍ ، قريبُه بعيٌد ، وبعيُده قريب. قالت : ،  حتما

 َجاَجة ، وأَقِْف ببابك وأَِصْل بأْسبَابك.قالت : كأنه ال حاجة لك ، قال : لو لم تكن حاجة لم آتِِك لَ 

َجَها. قال : ِسرٌّ وَستُْعلَْن. قالت : فأنت إذاً خاطب ، قال : ؟قالت : ِسرٌّ حاَجتُك أم َجْهرٌ   هو ذاك ، قالت : قُِضيَْت ، فَتََزوَّ

ْجلَْين.بل هو غراب البَْيِن أحمُر الِمْنقَاِر  : الغُراُب األسوُد ، ويقال : الحاتِمُ وقال :   والّرِ

 الغُراب ، وأنشد ِلُمَرقٍّش السَُّدوِسّي : : الَحاتِمُ  أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة :

َ ْو   وكريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريه الو  ْ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِوْ و َأغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  و عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َواق     مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

م  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأل َ  ائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريإذا األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم   ائريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن  كريريريريريريريريريريريريريريريرياأل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن واألَ مريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ْتٌ والو   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذاك ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ائريريريريريريريريريريريريريريم   ى أمسريريريريريريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريَ ر  عريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 : األْسَوُد من ُكّلِ شيء. الحاتِمُ و: المشئوم ،  الحاتم عمرو عن أبيه قال :

ي الغراب األْسَودُ  ً  وقال غيره : ُسّمِ  : الحاِكُم الُموِجُب للُحْكم. الحاتِمُ وعندهم بالفراق إذا نَعََب أي يَْحكم ،  يَْحتِم ألنه حاتما

 : الشَّيء إذا أََكْلتَه فكان في فمك َهّشاً. َحتُّمالتَّ  وقال الليث :

 .الُحتَاَمة ما فََضل من الطَّعام على الطَّبَق الذي يُْؤكل عليه فهو : الُحتَاَمةُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد قال :

 وقال غيره : ما بقي على المائدة من الطعام.

اء :  وهي فُتاُت الُخبز. ةِ الُحتَامَ  : أَْكلُ  التََّحتُّم َسلََمةُ عن الفرَّ

  .«فَلَهُ كذا وكذا من الثواب تََحتَّمومن أََكَل »وجاء في الخبر : 

اء :  جاج بعضه على بعض. التََّحتُّموأيضاً : تَفَتُُّت الثُْؤلُول إذا َجفَّ ،  التََّحتُّموقال الفَرَّ  : تََكسُّر الزُّ

َّتَةُ. اْلَحتََمةُ وقال :   : القاُروَرةُ الُمفَت

 له بخير أي تََمنَّْيُت له خيراً وتَفَاَءْلُت له. تحتَّمتُ  يقال :« نوادر األعراب»وفي 

. اْلَحتْمُ  ويقال : هو األخُ   أي الَمْحُض الَحقُّ

 وقال أبو ِخَراش يَْرثي َرُجالً :

ة   لريريريريريريريَ يريريريريريْ ه  لريريريريَ اَك مريريريريريريريا ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريوهللا ال أَْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريم   ِ  اَّريريريريريريريَْ َولريريريريريريريَ يّ  مريريريريريريرين اإل ريريريريريريريواِن والريريريريريريريْ فريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َضْرٌب من البُُرود وقال ُرْؤبَة : األتَْحِميُ  قال الليث :: تحم 

   أَْمَسى َكَسْحِق األْ َِمّي أَْر   ه 
ً  البُُرودَ  أتحْمتُ  وقد  ، وقال الشاعر : ُمتَْحَمةٌ  فهي إتحاما

هريريريريريريريا امنريريريريريِ  ْه منريريريريريريريَ يريريريريريكريريريريريريريَ ة  مسريريريريريِ مريريريريريريريَ حريريريريريَ تريريريريريْ رَاء مريريريريري  فريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
و ِ  مريريرين  ِر الريريري ريريريُّ ا ريريريِ ْن فريريريريريريريَ يِّ أو مريريريِ ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريري ِّمريريريِ

  
 الطُّوُط : القُْطُن.

ْمتُ  وقال غيره : مُ  الثوَب : وشَّْيتُه ، وفرسٌ  تَحَّ  من البُروِد وهو األْحَمُر. باألتْحِميِ  اللَّْوِن إلى الشُّْقَرةِ ، وكأنه ُشبِّه ُمتَحَّ

 اللون. أَتَْحِميُ  وفرسٌ 

اء قال :وروى أبو العَبّاس عن  ْفَرة. التََّحَمةُ  َسلََمة عن الفرَّ  : البُُروُد المخططة بالصُّ

 الحائُِك. التَّاِحمُ  عمرو عن أبيه :

 : َجْذبُك ِرَشاَء الدَّْلو تَُمدُّه بيد وتأُخذُ بيد على َرأِْس البِئْر. الَمتْحُ  قال الليث :: متح 

 ها.في َسيرها إذا تََراَوَحت بأيدي تَتََمتَّحُ  واإلبلُ 

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ََهاَرى َ ْلَفها م َتَمتَّح   
   ألْيِ ي امل

 أي َمدَّاٌد. َمتَّاحٌ  وفَرسٌ 

، أراد ال تقصر الصالة إال  إلى الليل َمتَّاحٍ  وُسئل ابن عباس عن السفر الذي تُْقَصُر فيه الَصالة ، فقال : ال تُْقَصُر إال في يوم

  إلى المساء بال َوتِيرةٍ وال نُُزول. َمِسيَرة يوم يَْمتَدُّ فيه السير
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بَِسْلِحه َوَمتََخ به إذا َرَمى به رواه أبو  َمتَحَ  الشيَء وَمتََخه إذا قطعه من أصلِه ، وقال : َمتَحَ  : القَْطُع. يقال : الَمتْح وقال أبو سعيد

 تراب عنه.
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 ، وبَنَّ وأَبَنَّ وبَنََّن وقَلََز وأَْقلََز وقَلََّز. َمتَّحَ و أَْمتَحَ و َمتَحَ  ليَبِيضثعلب عن ابن األعرابي : يقال للجراد إذا ثَبََّت أذنابه 

 .َمتَحَ  قلُت : وَمتََخ الَجَراُد بالخاِء ِمثْلُ 

 وهي التي يَُمدُّ منها باليََدْين نَْزعاً. َمتُوحٌ  أبو ُعبَيد عن األصمعي : بئرٌ 

 .قلُت : وهذا هو الصَّواب ال ما قاله الليث

ة : َمَواتِحُ  وِجَمالٌ  ماتِحٌ  ، وبَعيرٌ  ُمتَّاحٌ  ورجالٌ  ماتِحٌ  ويقال : َرُجلٌ  مَّ  ، ومنه قوُل ذي الرُّ

ََواِتح   
ُ  الرََّكاَ  أَْنَكَرهْتا امل    ِذما

 هار الصيف وليل الشتاء.: َطِويٌل تامٌّ ، يقال ذلك الن متَّاحٌ  الليُل إذا َطاال. ويومٌ  َمتَحَ والنهاُر  َمتَحَ  وقال األصمعي : يقال

 : ِوَعاُء السَّمن كالعُكَّة والجميع الُحُمت. الَحِميتُ  قال الليث :: حمت 

 .الَحِميت وفي حديث عمر أنه قال ِلَرُجل أتاه سائالً فقال : َهلَْكت ، فقال له : أََهلَْكَت وأنَت تِنِثُّ نَثِيثَ 

قُّ الُمْشعَر الذي يُجعَل فيه السمُن والعسُل والزيُت وجمعه:  الَحِميتُ  قال أبو ُعبَيد : األْحَمرُ   .ُحُمتٌ  اْلّزِ

ي النِّْحيُ  الَحِميتُ  وقال ابن السكيت : ً  : الَمتِيُن من كّلِ شيء وُسّمِ ّبِ. قال وَغَضبٌ  َحِميتا  : شديٌد وأنشد : َحِميتٌ  : ألنه ُمتِّن بالرُّ

   مسىتَّ يريب وَ  الَغَض   اََِّميه   
 َحالوةً من هذه أي أشدُّ حالوة. أَْحَمتُ  للتَّمرةِ الشديدةِ الحالوة : هيويقال 

وَمُحَت كل هذا في شدة الَحّرِ ، وأنشد  َحُمتَ  ، ويوم َمْحٌت وليلةٌ َمْحتَةٌ وَمْحت وقد َحْمتَةٌ  وليلةٌ  َحْمتٌ  أبو ُعبَيد عن الكسائي : يومٌ 

 شمر :

   ِمْن َساِفعا   وَهِجت  مَحْه  
 : التَّمر الشديد الحالوة. الحاِمتُ  ن أبيه :عمرو ع

 .بَِحمتِك هللا علْيه أي َصبَّك هللا عليه َحَمتَك وقال ابن ُشَميل :

ه. َمَحتَ  أبو ُعبَيد عن الِكسائي :: محت   يَْوُمنا وَحُمَت إذا اشتدَّ حرُّ

. الماِحتُ  عمرو عن أبيه.  : اليوُم الحارُّ

 أي خاِلٌص. َمْحتٌ  بَْحتٌ وقال غيُره : عربيٌّ 

 أبواب احلاء والظاء
 : أهملت وجوهها. (ح ظ ث( ـ )ح ظ ذ)

 ح ظ ر
 استعمل من وجوهها : حظر.

إذا اتََّخَذها لنفسه ، فإذا  ُمْحتَِظر تُتََّخذُ من خشٍب أو قصب ، وصاحبُها الَحِظيَرةُ و: حاِئُط الَحِضيَرة ،  الِحَظارُ  قال الليث :: حظر 

ه ر بها فهو لم تَُخصَّ  عليك. َحَظَرهُ  ، وكلُّ من حال بينَك وبين شيء فقد ُمَحّظِ

 وِحَجاٌر. ِحَظارٌ  وكلُّ شيء َحَجَز بين َشيئين فهو [20اإلسَراء : ] (َوما كاَن َعطاُء رَبِ َك ََمُْظوراً )قال هللا تعالى : 
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 ليكون َذًرى ِللَماِل يَُردُّ عنه برد الشمال في الشتاء قلُت : وَسِمْعُت العرَب تقول للجدار من الشََّجر يُوَضع بعُضه على بعض

 فاُلٌن على َحظَّر بفتح الحاء ، وقد َحَظارٌ 
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وق رِىء  [31 الَ َمر :] (ِإَّنَّ َأْرَسْلنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة واِحَدًة َفكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ )نريَعِمه ، وقال هللا جّل وعّز : 
يم) ْحَتيَتر كَهةريريريريريريريِ

 
ْحَتيَتر ، ومن قرأ اَّيتتأب أراد كاهلةريريريريريريرييم الذي  عه صريريريريريريريامس    اْلم ْحَتيِترِ  ، فمن قرأ (امل

 
بفتح  امل

 اَّ يت رَا ِ  فيه اهلةيم  ، واهلةيم  : ما يَِبَس من حي َْتيَتر   ، املع  كهةيم املكان الذي للحيتتأب اسم فاحملتيَتر اليتاء
 فاْرَفهَّ وَتَكسَّر.
 وَهلكوا فصاروا كيَبِيس الشجر إذا تََحطَّم. المعنى أنهم بادوا

 ِحَظارٍ  َرْطباً على َحظََّر ِحَظاراً  على َهِشيِمه ، أراد أَنَّه يَْحتَِظر أي كهشيم الذي (َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ )وقال الفّراء : معنى قوله : 

 قديٍم قد يَبَِس.

ْطب الذي  ومنه قول الشاعر :. الَحِظرُ  به يُْحَظرُ  ويقال للَحَطِب الرَّ

 مل متِش بنَي اَِّي  َّيِتر الرَّْط  و   
 أي لم تَْمِش بينهم بالنميمة.

  .«عليكم النَّبَاتُ  يُْحَظرُ  وال»وفي حديث أَُكْيِدر ُدوَمة : 

 يقول : ال تُْمنَعُون من الزراعة حيث ِشئْتُم ، ويجوز أن يكون معناه : ال يُْحَمى عليكم الَمْرتَُع.

ال ِحَمى في »، فقال :  َحَظاِري فقال له رجٌل : أََراكةٌ في .«ال ِحَمى في األراك»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىالنبي ُرِوي عن و

 .«األََراك

ه في  بكسر الحاء. ِحظاِري رواه َشِمر وقَيََّدهُ بَخّطِ

 األرض التي فيها الزرع المحاط عليه. بَِحَظارِ  وقال : أراد

 ح ظ ل
 وجوهه : حظل ، لحظ.استعمل من 

 : الُمقَتُِّر ، وأنشد : الَحِظلُ  قال الليث :: حظل 

   طََبانَِيٌة فَيْحيت َل أو يريَغارا 
 : الذي يَْمشي في ِشّقٍ مهن َشكاة. الحاِظلُ وقال : 

 ظاِلعاً. يَْحُظل وقال : َمرَّ بنا فاُلنٌ 

 وعن ابن األعرابي أنَّه أنشد :

اَلعريريريريريريريريريه و  َظ يف َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ ْو   الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  الان  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريَ َو َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريَ

  
 .اْلَحَظاَلنُ  وهو قال : والَكْبُش النَِّقُر الذي قد التوى ِعْرٌق في ُعْرقُوبَْيه فهو يُكفُّ بعض َمْشيِه. قال :

ً  قال :  .َحَظَل يَْحُظُل َحَظاَلنا

 أي َكفَّْت بَْعَض ِمْشيَتِها. تَْحُظُل َحْظالً  ن الشاءالنَِّقَرةُ م َحَظلَت وقال ابن السكيت :

 وأما البيت الذي اْحتَجَّ به الليُث فإن الرواة رووه َمْرفُوعاً :
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ِك مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  ِك ال خيريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا خيريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
ار    غريريريريريريريريريريَ ل  أو يريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ ٌة فريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريَ

  
بَانَِة ِلُكل َمْن   أي يَُكفُّها عن الظهور أو يَغَاُر فيغضب ، ورفع يَْحِظلَها نََظَر إلى حليلَتِه فإما أنيَِصُف رُجالً بشدة الغَْيَرة ، والّطِ

 على االستئناف. فيحظل

 وقلَّما يأكله يحذفون النون ، فمنهم من يقول : هي زائدة في البناء ، ومنهم من الَحْنَظلَ  إذا أَكلَ  َحِظلٌ  وقال الليث : بَعيرٌ 
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والبلاء ر  عي ولكلها أمَسّق  ل ّرْ  ألَنا أ ف اَّروف ، وهم الذين ي ولون : ق  أسريريريريريريريريريبل ي ول هي أصريريريريريريريريريلية ، 
َبَل الزرع.  الزرع  ب ر  اللون ، ولغة أ رى ق  َسلريْ

ُجل وحَظْرُت وَعَجْزُت وحَجْرُت بمعنى واحد. سمعت ابن األعرابي يقوله ، وأنشدنا : حَظْلتُ  وقال شمر :  على الّرِ

َل  نْ  يريريريريريريريريريريريريْ اأال   لريريريريريريريريريريريريَ ِْ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ تِّ    ريريريريريريريريريريريري 

  
ار    يريريريريريريريريَ َن ا ريريريريريريريريِ ري أَيريريريريريريريريْ يتريريريريريريريري  ِك فريريريريريريريريانريريريريريريريريْ ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  

ِك مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  ِك ال خيريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا خيريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
ار    غريريريريريريريريريريَ ل  أو يريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ ٌة فريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريَ

  
اء :  : يَْحُجر ويَُضيِّق. يَْحُظل قال الفرَّ

 : الَمْنُع ، وأَْنَشد : الِحْظاِلنُ  وقال أبو عمرو :

 اَِّيْتاَلَن أ ُُّ م َغلِّس   تري َعتِّ ين 
 : ُمْؤِخُر العَْيِن. اللَِّحاظُ  قال الليث :: لحظ 

 : النَّْظَرةُ من جانِب األُذُن. اللَّْحَظةُ و

 ومنه قول الشاعر :

رٌ  ابريريريريريريريريِ ل  وهريريريريريريريريَو مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه ا ريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ

  
ة    يتريريريريريريريَ ي َّريريريريريَ فريريريريريِ ِض خيريريريريري ْ يريريريريريريري  هريريريريريريرياو عريريريريريلريريريريريى الريريريريريركريريريريريْ عريريريريريِ  يريريريريري 

  
 من جانبين ، وربما كانَ  ِلَحاَظْين : ِميَسٌم من ُمْؤخِر العَْيِن إلى األُذُن وُهو َخطُّ مْمُدود ، ورْبما كانَ  اللَِّحاظُ  وقال ابن شميل :

 ً  واحداً من جانب واحد ، وكانت ِسَمةَ بني سعد. ِلَحاظا

ً والبَِعيَر  لََحْظتُ  بِلَحاَظْين ، وقد َمْلُحوظٌ  وَجَملٌ  ْظتُه تْلِحيظا  .لَحَّ

 : َمأَْسَدةٌ بتهامة. لَْحَظةُ و

 كما يُقاُل : أُْسُد بِيَشة. لَْحَظة يقال : أُْسدُ 

 قال النَّابِغةُ الَجْعِدّي :

شْ  ة مريريريريَ يتريريريريريريريَ حريريريريْ لريريريريَ ى َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   بريريريريِ لريريريريَ وا عريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريَ ريريريري 

  
ِم   هريريريريريريريريريريْ ل  جريريريريريريريريريريَ ِ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َواعريريريريريريريريريريِ وِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريري 

  
 وأما قول الُهَذِلّي يَِصُف ِسهاماً :

هريريريريريريريريريريا اظريريريريريريريريريريَ نَّ َأ مريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريأَن َّريريريريريريريريريريَِ  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريري 

  
يريريريم  و   اظ َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريَ نْيَ الريريريلريريريِّ يريريريريريريريَل مريريريريريريريا بريريريَ  تريريريفصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أراد كساها ِريشاً لَُؤاماً.

َرْت فأَْسفَلُها األبيُض هو ِلَحاظُ و يَشِة : بَْطنُها إذا أُِخَذْت من الَجنَاح فَقُّشِ يشة المقُشورة بالقَضيم ، وهو اللِّحاظُ  الّرِ . َشبَّه بَْطَن الّرِ

قُّ األْبيُض يُْكتَُب فيه.  الّرِ

 ل غير واحد : المأُْق : َطَرُف العَْيِن الذي يَِلي األَْنَف.وقا

ْدَغ. اللِّحاظُ و  : ُمْؤِخُرها الذي يلي الصُّ

ً  فالن لََحظ أبو زيد :  إذا نَظَر بُمْؤِخِر َعْيِنه. يَْلَحُظ لََحظانا

 فالٍن أي نَظيُره. لَِحيظُ  وفالنٌ 
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 ح ظ ن
 استعمل من وجوهه : نظح ، حنظ.

 السُّْنبُُل إذا رأيت الدقيق في َحبِّه. أَْنَظح الليث :قال : نظح 

نََضَح السُّنبُُل وأَْنضَح وقد ذكرته في باب الحاء والضاد ، والظَّاء بهذا المعنى تصحيف  قلت : الذي َحِفْظناه وسمعناه من الثِّقَات :

 رأة ِلبَْظِرها.إال أن يكون محفوظاً عن العرب فيكون لغة من لغاتهم ، كما قالوا بَْضُر الم

اشاً. ِحْنِظيانٌ  تقول العرب : َرُجلٌ : حنظ   وِحْنِذيان وِخْنِذيان وِعْنِظيان إذا كان فَحَّ
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 وتَُحنِذي وتُعَْنِظي إذا كانت بَِذيَّةً فّحاشةً. تَُحْنِظي ويقال للمرأة : هي

بَاعي ، وأْصلُها ثاُلثي ، والنون فيها  حْنَظىوقلت :   زائدة ، كأنَّ األصَل ُمْعتَل.وعْنَظى ملحقان بالرُّ

 ح ظ ف
 [.حفظ]استعمل من وجوهه : 

 : نَِقيُض النسيان ، وهو التَّعاُهد وقِلَّةُ الغْفلِة. الِحْفظُ  قال الليث :: حفظ 

 .حاِفُظناوعلْيُكم  َحِفيُظنَا فاُلنٌ  ، يقال : يَْحفَُظه : الُموكَُّل بالشَّْيء الَحفيظُ و

،  (ِمْثقاُل َذرٍَّة يف السَّماواِت َوال يف اْْلَْرضِ )األشياُء ُكلُّها  ِحفِظه من صفات هللا جّل وعّز ، ال يَْعُزُب عن الَحفيظُ وقلت : 

َوال يَ ُؤُدُه ِحْفظُُهما َوُهَو )السمواِت واألرَض بقدرته  حِفظَ  على َخْلِقه وعباده ما يْعَملون من َخْيٍر أو َشّرٍ ، وقد َحِفظَ  وقد
 .(يُّ اْلَعِظيمُ اْلَعلِ 

يف َلْوٍح )قال أبو إسحاق : أي القرآن  [22،  21البروج : ] (( يف َلْوٍح ََمُْفوظٍ 21َبْل ُهَو قُ ْرآن  َمَِيد  ))وقال َجلَّ وعزَّ : 
 .وهو من نعت قوله : في لَْوحٍ  َمْحفُوظٌ  وقُِرئَتْ  ، وهو أُمُّ الِكتَاب عند هللا َجلَّ وعزَّ ، قال : (ََمُْفوظٍ 

ً  َخْيرٌ )، وقُِرىء  [64يُوُسف : ] (فَاللُ َخْْي  حاِفظاً َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِْحِنيَ )وقال هللا جّل وعّز :  نَصٌب على التمييز ،  (ِحْفظا

ً  وَمْن قرأ  ، جاز أن يكون حاالً ، َوَجاز أن يكون تمييزاً. حافِظا

 ما َسِمعوا ، وقلَّما يَْنَسْون َشْيئاً يَعُونه. ِحْفظ وا، وُهم الذين ُرزق ُحفَّاظٌ  ، وقَْومٌ  َحاِفظٌ  َرُجلٌ وَ 

 يحفظه فاُلناً ماالً إذا سألته أن اْستَْحفَظتُ  ويقال : بالشيء ِلنَْفسي. اْحتَفَْظتُ  ، تقول : الِحْفظِ  : خصوص االْحتِفَاظُ  وقال بعضهم :

 أي استُوِدُعوه وأَتُِمنُوا عليه. [44الَمائدة : ] (ِبَا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتاِب هللاِ )ِسّراً ، وقال هللا في أهل الكتاب :  استحفظتُهولك 

 : قِلَّةُ الغفلة في الكالم ، والتَّيَقُُّظ من السَّْقطة. التََّحفُّظ وقال الليث :

 : المواظبةُ على األمر. المحافظةُ و

على األمر  حافَظ أي واظبوا على إقَامتها في َمواقيتها. ويقال : [238البَقََرة : ] (حاِفُظوا َعَلى الصََّلواتِ ) : قال هللا جّل وعزّ 

 والعمل وثابََر علَيه بَمْعنًى وَحاَرَض وبَارك إذا داوم عليه.

 . وأهلُ َحِفيظة ، يقال : َرُجٌل ذو الَحفيَظةُ  ، واالسم منه على العهد ، والمَحاَماةُ على الُحَرِم وَمْنعُها من العَُدوِّ  المحافَظةُ  : الِحفَاظو

اُج : الَحفَاظ : أَهلُ  الَحفَائِظ  ، وهم المَحامون على َعْوَراتِهم الذَّابُون عليها ، وقال العَجَّ

    انَّ أ اَنٌس نَلَزُ  اََِّفاظا 
ُجل ، تقول : َحِفيظة عند ما يَُرى من االحتفاظ : اسم من الِحْفَظةُ و اُج : أَْحفَْظتُه فاْحتَفََظ ِحْفَظةً  الرَّ  ، قال العَجَّ

تِ  تريريريريريريريريريريريريريريريِ اَل َواَلئريريريريريريريريريريريريريريريِح الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ َع اجلريريريريريريريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تي و   مريريريريريريريريريريريِ ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ ة  َأكريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريِ

  
 يُفَسَّر على َغْضبٍَة أََجنَّها قَْلبي ، وقال اآلخر :
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ة  و  يريريريريريرييتريريريريريريريَ فريريريريريريِ و   ال المريريريريريريرىء ذي مسريريريريريريَ فريريريريريريْ  مريريريريريريريا الريريريريريريعريريريريريريَ

  
ْوِء يريْلَجِج   ِ  امرىء السريريريريريريريريريريريريريريَّ  مىَت يري ْعَف َعْن ذنريريريريريريْ

  
 على العَْهِد ، والَوفَاء بالعَْقد ، والتَّمسُّك بالُوّد. الُمحافََظةُ  : الِحفاظُ  وقال َغْيُره :

 : الغََضُب ِلُحْرَمٍة تْْنتَهك من ُحَرَماتَِك أو َجاٍر ذي قَرابةُ يُْظلَُم من َذويك أو َعْهٍد يُْنَكث. اْلَحِفيَظةُ و

  الرجَل أي تُغِضبه إذا ُوتَِر في َحميمه أو في جيرانه ، وقال القَطاِميُّ : تُحِفظُ  : األُموُر التي الُمْحِفَظاتو

ه  ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ سَّ نريريريريريَ ك  اَّريريريريِ لريريريريريريريِ  أ ريريريريوَك الريريريريريريريذي ال  ريريريريَْ

  
ائريريريريريف  و   تريريريريريريريَ يتريريريريريريرياِ  الريريريريريكريريريريريَ فريريريريريِ حريريريريريْ  

ضُّ عريريريريريلريريريريريريري  املريريريريري ْرفريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
ا يقول : إذا استَْوَحَش الرجُل من ذي قرابته فاضطغن عليه سخيمةً إلساَءةٍ كانت منه إليه فأْوَحَشتْه ثم رآه يُضاُم زال عن قَْلبه م

 اْحتَقََدهُ عليه وَغِضَب له فَنََصره واْنتََصر له من ظالِمه.

ُجل :وُحَرُم   أيضاً. ُمْحِفظاتُه الرَّ

حى فَلَْيسَ  الحاِفظُ  وقال النَّْضُر : الطريق ةً ثم يَْنقَِطع أَثَُره ويمَّ ا الطريق الذي يَبيُن َمرَّ  هو البَيِّن المستقيم الذي ال يَْنقَِطع ، فأمَّ

 .بِحافِظٍ 

 الِجيفَةُ إذا اْنتفََخت. اْحفَاظَّت وقال الليث :

، والصواب اْجفَأَظَّت بالجيم ، وروى َسلََمةُ عن الفراء أنه قال : الَجفيُظ : المقتول الُمْنتَِفُخ بالجيم ، قلت : هذا تصحيف منكر 

له بخط أبي الهْيثَِم الذي عرفته له اْجفَأَظَّت بالجيم ، والَحاَء تَْصحيف ، وقد ذكر اللَّْيُث هذا « نواِدر ابن بُُزرج»وهكذا قرأُت في 

 لجيم فََظنَْنُت أنه كان ُمتََحيراً فيه فذكره في موضعين.الحرَف في كتَاِب ا

 ح ظ ب
 حظب. أهمل الليث هذا الباب واستعمل منه :

انِي ، واسمه  الُحُظبًّى أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال :: حظب  مَّ جل ، وأنشد قول الِفْنِذ الّزِ : ُصْلُب الرَّ

 َشْهُل بُن َشْيبَان :

ْو.  يف و  ل  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْو ال نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَي   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  و مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ُصْلبُه. ُحُظبَّاهُ وأراد بالعَْوِض الدَّْهَر له ، 

يت قال الفراء : ّكِ اني عن ابن الّسِ  أيضاً ، وأنشد : ُحُظبٌ  : ُحُزقَّةٌ إذا كان ضيَِّق اْلُخلُق ، وَرْجلٌ  ُحُظبَّة َرُجلٌ  الَحرَّ

ه  تريريريريريريريريريِ ركريريريريريريريريريْ ه أو تريريريريريريريريريَ اَءلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ ٌ   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريري 

  
ا  عريريريريريريريريريَ ه رَاَءى و ريريريريريريريريريَّ َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الِك و ن أعريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  
ةً بعد أْخرى تَْسَمن ، يقال منه قد« تْحُظبْ  اْعلُل»أبو ُعبَْيد عن األَُموي : ِمن أْمثالهم في باب الطعام :  َحَظب يَحِظُب  أي ُكْل َمرَّ

 ً  ُكُظوباً. إذا اْمتأَل ، وِمثْلُه َكَظب يَْكِظبُ  ُحُظوبا

اء :  بَْطنُه وَكَظَب إذا انتفََخ. َحَظبَ  وقال الفرَّ

قَْوَسك ،  ُحُظبَّى قَْوَسك ، يريد اشدد يا ُحُظبَّي أخبرني المنذري عن ثعلب عن َسلََمةَ عن الفراء قال : من أَْمثال بَنِي أَسد : اْشُددْ 

ً  وهو اسم رجل ، أي َهيِّىْء أْمَرك. ً  ابن السكيت : رأيت فاُلنا ً و حاِظبا  ُمْحَظئِبا
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َتِل ا  َبِ يلا .  أي مم 

 ح ظ م
  أهمل الليث وجوهه :

اي. َحَمَظهووقال أبو تُراب : سمعت بعَض بني ُسلَْيم يقول : َحَمَزهُ :  [حمظ]  أي َعَصَرهُ جاء به في باب الظَّاء والزَّ

 أبواب احلاء والذال
 أهملت وجوهها كلها. ح ذ ث :

 ح ذ ر
 وجوهها : حذر ، ذرح.استعمل من 

 فإن وجد مستعمالً ذكر ما فيه قلت : ولم أجده مستعمالً في شيء من كالمهم. ذحر قال الليث ينظر في

 (ُرونَ َوِإَّنَّ جَلَِميع  حاذِ )وتُقرأُ َهِذه اآلية :  قال : َحِذرٌ و حاِذرٌ  فأنا َحِذْرُت أْحَذُر َحَذراً  : َمْصَدر قَْوِلك : الَحَذرُ  قال الليث :: حذر 

ُهم. (َحِذرون)أي ُمْستَِعدُّون ومن قَرأَ  [56الشُّعََراء : ]  فمْعناهُ إنَّا نَخاُف َشرَّ

الح (حاِذُرونَ )وقال الفّراء في قَْوِله  ، قال :  (َحِذرون)، وقُِرىء  ، ُرِوي عن اْبِن مسعود أنَّه قال : ُمؤذُْون َذُوو أداةٍ من الّسِ

 : الَحِذرُ و: المْستَِعدُّ ،  الحاِذرُ  الزجاج : ، وقال : َحِذراً  ال تلقاه إال َحِذراً  المخلوقُ  الَحِذر اآلن ، وكأن يَْحَذُرك الذي الحاذر وكأنَ 

الحِ وأنشد : الحاِذرُ  الُمتَيَقُّظ ، وقال شمر :  : الُمؤِذي الشَّاكُّ في الّسِ

اِذرِ و  ي  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْوَق كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زأب  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريو   تريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ َرأب  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِ نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ امريريريريريريريريريِ  ن عريريريريريريريريريَ

  

 مَسْربَة  ِمْ ِل ق َ اَمى ال ّائرو 

 ، وهو ثِقٌَل فيها من قَذًى يُِصيبُها. والحَذُل : بالالم طوُل البَُكاِء ، وأاّل تِجّف َعْيُن اإلنسان. الَحَذرُ  أبو زيد : في العَْين

ُرَكهُ  ِمْن فاَُلٍن أي َحِذيُرك الليث : أنَا  .أَُحّذِ

 قلت : لم أسمع هذا الَحْرَف لغَْيِره ، وكأنَّه جاَء به على لَْفِظ نَِذيُرك وَعِذيرك.

 وأنشَد : اْحَذرْ  يا فالن أي َحَذارِ  لُ وقال الليث : يُقا

   مَسَذاِر من أَْرَمامِسلا مَسَذاِر 
ْت ِلْلَجْزِم الذي في األْمر وأُنِّثَْت ألنها كلمة ، وتقوُل : قد َسِمْعتُ   في َعسَكِرهم وُدِعيَْت نََزاِل بينَهم. َحَذارِ  ُجرَّ

 قاضي العرب في الجاِهلية ، وكان ِمْن بَنِي أسِد بن ُخَزيَمة. ُحَذارٍ  : اسم أبي ربيعة بن ُحَذارُ وقال : 

 .َحَذاِريّ  ِمن األرِض : الَخِشنَةُ والجمع الِحْذِريَةُ  أبو ُعبَيد عن األْصمعي :

 : األرُض الغَِليَظة من القُّف الَخِشنَةُ. الِحْذِريَةُ  وقال النَّْضُر :

 َعلَى فِْعِليَاٍن. َحِذراً  إذا كانَ  ِحْذِريانُ  ، ويقاُل : َرُجلٌ  ِحْذِريَةٌ  ْلباً غليظاً ُمْستِوياً فهووقال أبو َخْيَرةَ : أَْعلى الجبَل إذا كان صُ 
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وهي أعظم من  َمْذُروحٌ  واحدةٌ وتقوُل : طعَامٌ  َذِريحة ، ومنهم َمْن يقول : الذََّراِريح : الواِحَدةُ ِمنَ  الذَُّرْحَرَحةُ  ابن الُمظفَّر :: ذرح 

ٌع ُمبَْرقٌَش بُحْمَرة وسَواٍد وُصْفَرةٍ لها جناحان تطيُر بهما ، َوُهَو َسمٌّ قاتٌل فإذا أَراُدوا أَْن يَْكِسرُ  الذُّبَاب ه شيئاً ، ُمَجزَّ وا َحدَّ َسّمِ

هُ الكْلُب الَكِلُب.  َخلَُطوه بالعََدس فيصير دَواًء ِلَمْن َعضَّ
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 : من أحياِء العرِب. َذِريحٍ  قال : وبَنو

َحالةُ. حُ الذَّرَ و ََّخذُ ِمنها الّرِ  : َشَجرةٌ يُت

 .َذريحة : َهَضباٌت تُْبَسُط َعلَى األْرض ُحْمٌر ، واحدتُها الذََّرائح َعْمُرو عْن أبيه :

حَ  ثعلب عن ابن األعرابي :  إذا َصبَّ في لَبَنِه ماًء ليَْكثَُر. َذرَّ

ْيُح ،  حُ وأبو حاتم قال أبو زيد : الَمِذيُق والضَّ احو،  الُمَذّرِ ُح والُمَذّرُق كلُّه : اللَّبَُن الذي ُمِزَج بالماِء. الذُّرَّ  والذُّالَّ

حَ  عمرو عْن أبيه :  إذا َطلى إداَوتَه الجديد بالطين لتطيب رائحتها. وقال ابن األعرابي مّرخ إداوته بهذا الَمْعنَى. َذرَّ

ْحتُ وإذا كاَن شديَد الُحْمَرة قال :  َذِريِحيٌ  ل : ويقال : أَْحَمرُ قا ْعفََران وغيَرهُ في الماِء إذا َجعَْلَت منهُ فيِه شيئاً يَِسيراً. َذرَّ  الزَّ

 ح ذ ل
 استعمل من وجوهه : حذل ، ذحل.

 .َحَذالً  ْينُهعَ  َحِذلتْ  ُحْمَرةٌ في العَْين. تقوُل :« : ُمثَقَّل» الَحَذل قال الليث :: حذل 

 وقال العَّجاُج :

 الةَّْوق  َ اج  لِْلع يوِن اَّ ذَِّل  و   
 وَصفَها كأنَّ تلَك اْلحْمَرة اْعتَرتْها ِمْن ِشدَّةِ النَّظِر إلى ما أَْعِجبَْت به.

 واْنِساَلقَُها : ُحْمَرةٌ تَْعتَِريها.: ُحْمَرةٌ في العْيِن واْنِساَلٌق وَسياَلٌن.  الَحَذلُ  وقال أبو حاتم :

 : ُطوُل البُكاء وأاَلَّ تَِجفَّ العَْيُن. الَحَذلُ  وقال أبو زيد :

 : انسالق العين. الُحَذالُ  ابن األعرابي :

ْمغ َوإذا كاَن كذلَك  الَحَذالُ و  لم يُْؤكل ولَْم يُنتفَع بِِه.بفتح الحاء : َصْمُغ الطَّْلح إذا خَرَج فأكَل العُوَد فانَحتَّ واْختَلَط بالصَّ

وَن َحّزاً  اْلُحذالُ  أخبَرني الُمْنِذرّي عْن أبي العبَّاس عن َسلَمة عن الفّراء قال ه الدَُّوِدم : وذلَك أَنهم يَُحزُّ : َحْيُض السَُّمر وقال نَُسّمِ

 في ساق السَُّمَرةِ فيخُرُج منها َدٌم كأَنَّه َحْيٌض ، وأنشد :

 ذا اَّ َذال    كَأنَّ نبيذَك ه
 : الُحْجَزةُ. الِحْذلُ وقال : 

ته وُحْبكتُه واِحٌد. ُحْذلَتُهووقال ثعلٌب : وسِمْعتُه يقوُل : ُحْجَزتُه   وُحزَّ

 : َطلَُب مكافأَةٍ بِجنَايٍَة ُجنِيْت َعلَْيك أو َعداوةٍ أُتِيْت إليك. الذَّْحلُ  قال الليث :: ذحل 

 التَِّرةُ. وُهوَ  الذَّْحِل ذُُحول قُلُت : وجمع

 ح ذ ن
 استعمل من وجوهه : حنذ ، حذن.

نة ، تقول : الَحْنذُ  قال الليث :: حنذ  َفما لَِبَث َأْن )، وقال في قوِل هللا جّل وعّز :  َحنَْذتُه َحْنذاً  : اْشتَِواُء اللْحِم بالِحَجارة الُمَسخَّ
. َمْحنوذٌ  قال : [.69ُهود : ] (جاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ   َمْشِويٌّ
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اء قال : في األْصل  َمْحنوذٌ  : ما حفَْرت له في األْرِض ثمَّ َغَمْمته وهَو من فِْعِل أهِل الباِديَِة مْعُروف ، وهو الَحنِيذُ  َسلََمةُ عِن الفرَّ

 ، كما قيَل : َطبِيٌخ وَمْطبُوٌخ. َمْحنوذٌ  فُهوَ  ُحنِذَ  ، قدْ 

 إذا أُْلِقيَْت َعلَْيها الِجاَلُل بعُضها َعلَى بَعض ِلتَْعَرَق. ذُ تُحنَّ  الَخْيل« : المصاِدرِ »وقال في كتاب 
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 قال : وأَْعَرق في َمْعنى أَْخفََس. يَعني أْخِفْس ، يُِريُد أقِلَّ الماء وأَكثِر النَّبِيذ. فاْحنِذْ  قال : ويقال : إذا َسقَْيتَ 

اء فيوأَخبرني الُمْنذري عن أبي الهْيثَم أَنّه أَنكَر ما قاله   أنّه بمْعنى أْخفَس وأْعَرَق وَعَرَف اإلخفاس واإلْعَراَق. اإلحْناذِ  الفرَّ

وُمْخفٌَس وُمْمذًى وُمْمًهى إذا أُكثَِر ِمَزاُجه بالماء ، وهذا ِضدُّ  ُمْحنَذٌ  وقال أبو عمر : قال أبو العباس : قال ابن األعرابي : َشَرابٌ 

اء.  ما قاله الفرَّ

َرْت.  ِحناذ من الَحنِيذِ  لُ وقال أبو الهْيثَم : أص أن يُظاَهَر عليَها ُجلٌّ فوق ُجّلٍ حتى تُجلََّل بأَجاَلٍل خمسٍة أو  ِحناذهاوالخْيل إذا ُضّمِ

َواءُ  ي قد الذ المحنوذُ  ستة ليَْعَرَق الفرُس تْحَت تلك اْلِجاَلِل ويُْخِرَج العََرُق شحَمه كياَل يتنفس تنفُّساً شديداً إذا أُجرى. قال : والّشِ

ى تحتها.  أَْلقيت فوقه الحجاَرةَ الَمْرُضوفَةَ بالنار حتى يَْنَشوى اْنِشواًء شديداً فَيتَهرَّ

 أي ظاَهرنا عليه الِجاَلَل حتى يعرق تَْحتَها. ِحناذاً و َحْنذاً  ويقال : حنَْذنا الفرَس نحنِذُه

َواُء الَمْغُموُم. وقال شمر : الَحنِيذُ  وقال أبو ُعبَْيد : َواُء الذي لم يُبَالَْغ في نُْضجه ، قال : ويقال : هو الّشِ  من الشواء : الحنيذ : الّشِ

هو الذي  [69هود : ] (جاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ ) الحار الذي يقطر ماؤه وقد ُشِوي ، وروى عن َشِمر ابن َعِطيَّة أنه قال في قوله :

 ِوي وهذا أَْحسُن ما قيل فيه.يَْقُطر َماُؤه وقد شُ 

 : الماُء السُّْخُن. وأَْنَشد البن َميَّاَدةَ : الَحنِيذُ  وقال شمر :

    ذا َ َكَرْته  ََِّْليذ َغَواِسل ه  
َواِء : النَِّضيُج وهو أن تَُدسَّه في النَّار وقد الَحنِيذُ  قال شمر :  اللَّْحَم أي أنضجه. ذِ أَْحنِ  ويقال : َحنََذه يَْحنِذُه َحْنذاً  من الّشِ

تَاَرْين من ديار بني َسْعد َعْيَن ماء عليه نَْخٌل َزْيٌن عاِمٌر وقُُصوٌر من قُُصوِر مياه العرب  يقال لذلك قلت : َوقَْد رأيُت بوادي الّسِ

قَاء وُعلِّق في الهواء حتى تَْضِربَه ال َحنِيذ الماء : يُح َعذَُب وطاَب.، وكان نَِشيلُه حاّراً فإذا ُحِقَن في الّسِ  ّرِ

جاِز يصُف َحنَذ قَْريَةٌ فيها نَْخٌل كثير يقاُل لها : وسلمعليههللاصلىوفي أَْعَراِض مدينة رسول هللا  يت لبعض الرُّ ّكِ . وأَْنَشَد اْبُن الّسِ

 ويُتَأَبَُّر منه دون أن يُْؤبَر فقال : َحنَذ النَّْخَل وأنه بحذاء

و   ذ  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ رِي مريريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَتبريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريِل   ْتأََب الريريريريريريريريريريريريريريريَفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رِي    ريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَتَبريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

  ْذ َضنَّ َأْهل  اللَّْخِل  ْلف ح وِل 

: وذلك أَنَّ النَّْخَل إذا كان بحذاء حائٍِط فيه فُّحاٌل مما يلي  َحنَذ ومعنى تَأَبري أي تلقَّحي وإن لم تَُؤبَّري برائحة ِحْرق فحاحيل

 َذنَبها أي ترفَعُه.َمَهبَّ الجنوِب فأنها تَتَأَبَُّر بَرَوائحها وإن لم تَُؤبَّْر ، وقوله : فَُشولي ، شبَّهها بالنَّاقَِة التي تَْلقَح فَتَُشوُل 

ُجِل وُحْذلُه : حجزته. ُحْذنُ و ُحذُنَّةٌ  األذُنَاِن. قلت : والواحدة : نِ الُحذُنَّتَا أبو ُعبَْيد عن األَْحَمِر :: حذن   الرَّ

ان وقِيعَانها ، ولها نَْوٌر أصفُر رائحتُه طيِّبَةٌ وتجمُع الحوَذان. اْلَحْوَذانَةُ و مَّ ياِض َرأَيتُها في رياض الصَّ  : بَْقلةٌ من بُقُوِل الّرِ
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 ح ذ ف
 استعمل من وجوهها : حذف ، وفذح.

 ذنب الدَّابَّة. يُْحَذفُ  : قَْطُف الشَّيِء من الطََّرِف كما الَحذُف قال اْبُن الُمَظفَّر :: حذف 

قُّ ، وأنشد : الَمْحذُوفُ وقال :   : الّزِ

نْ  َ امريريريريريريريريى فريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ْولريريريريريريريريَ  قريريريريريريريرياعريريريريريريريري ا  مسريريريريريريريريَ

  
ذ وِف   ر   ريريريريريريريريريريريريريريَْ وكريريريريريريريريريريريريريريَ ى  ريريريريريريريريريريريريريري  ْؤتريريريريريريريريريريريريريريَ كُّ يريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قُّ المآلُن ،  وَرَواهُ شمر عن اْبن األَْعَرابي َمْجُدوف وَمْجذُوف بالجيم وبالدَّال أو بالذَّال. قال : وَمْعناُهما المقَُطوُع ، الُموَكُر : الّزِ

ا ْمُي عن جانٍِب. تقول : الحْذفُ و فما َرواه غير الليث. قال : َمْحذُوف وَرواه أبو ُعبَيد َمْنُدوف ، فأَمَّ ً  : الرَّ  .َحذََف يْحِذُف َحْذفا

 فاُلٌن بجائَِزةٍ أَْي َوَصلني. َحَذفني وتقول :

 بالسَّيف إذا َضَربَه. َحَذفَهوَ قال : 

 ابن شميل : األْبقَُع : الغَُراُب األْبيَُض الَجنَاح.

غَاُر السُّوُد ، والواحدة الَحْذفُ وقال :  يغَاُن التي تُؤَكل ،  َحَذفَةٌ  : الّصِ غاُر ِمَن النِّعاج ، : الَحَذفُ ووهي الّزِ :  الَحَذفُ وقال :  الّصِ

 شاٌء ِصغاٌر ليست لها أذناٌب وال آذاٌن يُجاُء بها ِمْن ُجَرَش.

  .«َحَذفٍ  تََراصُّوا بَْينَُكم في الصالة ال تَتََخلَّلُُكم الشياطيُن كأنها بناتُ »:  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

غار الحجازي الَحَذفُ  قال أبو ُعبَيد : ر َحَذفَة ة واحدتهاهي هذه الغَنُم الّصِ في بعض  الَحَذفُ  ، ويقال لها : النَّقَُد أيضاً. قال : وقد فُّسِ

واية أنها َضأٌن ُسوٌد ُجْرٌد ِصغاٌر تكون باليمن.  الّرِ

 قال أبو ُعبَيد : وهذا أحبُّ التَّفسيرين إليَّ ألَنَّه في الحديث.

 باْلعََصا إذا َرَماهُ بها. َحَذفَه والعرُب تقوُل :

األرانب بِِعصيِّهم إذا َعَدْت وَدَرَمْت بين أيديهم فُربَّما أصابت العصا قََوائَِمها فيصيُدونها  يَْحِذفُونَ  قلت : وقد رأيُت ُرْعيانَهم

 ويذبُحونها.

غار بأطراف األصابع ، يقال : خَذفَه بالَحَصى َخْذفاً. ْمُي بالَحَصى الّصِ  وأما الَخْذُف بالخاء فإنه الرَّ

،  «إنه يَْفقَأُ العَْيَن وال يَْنِكي َعُدّواً وال يُْحِرُز َصْيداً »أنه نََهى عن الَخْذِف بالَحصى ، وقال :  وسلمعليههللاصلىعن النبي وُرِوي 

 وَرْمُي الِجَماِر يكون بِِمثْل َحَصى الَخْذف وهي ِصغاٌر.

يت أنه قال : ّكِ اني عن ابن الّسِ ،  ُحَذافَةً  أي شيٌء من طعام ، وأكَل الطَّعام فما ترك منه ُحَذافَةٌ  هِ يقال : ما في َرْحلِ  وَرَوى الَحرَّ

 .ُحَذافَةً  واحتمَل َرْحلَهُ فما ترك منه

يت ونحو  ُحَذافَةٌ  قلُت : وأصحاُب أبي ُعبَْيٍد َرَوْوا هذا الحرف في باب النَّفي بالقاف ، وأنكره َشِمر ، والصَّواب ما قاله ابن الّسّكِ

 األَِديم : ما ُرِمَي منه. ُحَذافَةُ  وقال :« نوادره»ْحياني بالفاِء في ذلك قاله اللِّ 

يِه به فقد تَْحِذيفُ وقلت :   ، وقال اْمرْؤ القيس : َحذَّْفتَه الشَّعَِر تَْطِريُره وتسويته ، وإذا أخذَت من نواحيه ما تُسّوِ

ْن  جريريريريريريريريريريريريَ رَاأب املريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريٌة َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريَ

  
ه    فريريريريريريريريريريريَ ذَّ تريريريريريريريريريريريِ رِن مسريريريريريريريريريريريَ  ريريريريريريريريريريريْ

 
ع  املريريريريريريريريريريري انريريريريريريريريريريريِ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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ةِ أن تُْجعََل ُسَكْينِيَّةً كما يفعل النَّصارى. التَْحِذيفُ  وقال النَّْضُر :  في الطُّرَّ

 أهمله الليُث.: فذح 

 إذا تَفَاّجْت ِلتَبوَل. اْنفَذََحتوالنَّاقةُ  تَفَذََّحتِ  وقال ابن ُدريد :

َحْت وتَفَشََّجْت بالحاء والجيم.قلُت : ولم أسمع هذا الحرف لغيِره ،   والمعروُف في كالمهم بهذا المعنى تَفَّشِ

 ح ذ ب
 استعمل من وجوهه : ذبح ، بذح.

اإلمارةُ واألصل َحبَُب ذا  َحبََّذا كذا وكذا بتشديد الباء فهو حرف َمْعنًى أُلَِّف ِمْن َحبَّ َوَذا ، يقال : َحبََّذا قلت : وأما قولهم: َحبذ 

دت ، وذا إشارة إلى ما يقرب منك وأنشد بعضهم :فأُدغمت إ  حدى الباءين في األخرى وُشّدِ

 مسريريريريريريريريريبريريريريريريريريريذا رجريريريريريريريريريعريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا

  
لُّ اإلَُّارَا  ا  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ْي دْرعريريريريريريريريريريريريريريريِ  يف يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَها.كأنه قال : َحبَُب ذَا ، ثمَّ ترجم عن ذا فقال : هو رجعها يديها إلى َحّلِ تِكَّتِها أْي ما أََحبَّه َويََدا ِدْرِعها :   ُكمَّ

 فهو مهمٌل. يَْحبِذُ  : َحبَذَ  وأما

 كلمتان ُجعلتا شيئاً واحداً ولم تُغَيَّرا في تَثْنِيٍة وال جمعٍ وال تأَنيٍث ، َوُرفَِع بها اإلسُم تقول : َحبََّذا وقال أبو الحسن بن َكْيَسان :

ْيَداِن ،  َحبََّذاوَزْيٌد  َحبََذا ْيُدون ،  َحبََّذاوالزَّ فهي جائزة  َحبََّذا يُبتدأ بها ، فإن قلَت : َزْيدٌ  َحبََّذاوأَْنَت وأَْنتُما وأَْنتُم.  َحبََّذاوِهنٌد  َحبَّذاوالزَّ

كلمة مدح يُبتدأُ بها ألنها جواب وإنَّما لم تُثَنَّ َذا ولم تجمع ولم تُؤنث : ألنك إنما أجريتها على ِذْكِر شيء  َحبَّذا وهي قبيحة : ألن

ْكُر ُمَذكَّر ، الذَّْكُر ِذْكُر َزْيد فصار َزْيٌد موضع ِذْكرِ  َحبََّذا سمعته فكأنك قلت : ْكِر به ، والذِّ في  َحبَّذاوه وصار َذا ُمشاراً إلى الذِّ

ُجِل.  الحقيقة فِْعٌل واسم ، َحبَّ بِمْنِزلَِة نِْعَم َوَذا فاعل بمنزلة الرَّ

 : الشَّاةُ  الذَّبيَحةُ و: من الحلق. قال  الذَّْبح : قَْطُع الُحْلقُوم من باطٍن عند النَِّصيل ، وهو موضع الذَّْبحُ  قال : الليث :: ذبح 

 .المْذبُوَحةُ 

 .المذبوحو الذَّبِيح وهو بمنزلة ِللذَّْبحِ  : َما أُِعدَّ  الذَّْبحُ و

 أو كبشٌ  َذبِيحٌ  من الحيوان ، وأُنَِّث ألنه ذُِهَب به مذهب األسماء ال مذهب النَّعت فإذا قلَت : شاةٌ  يُْذبَحُ  : اسم لما الذَّبِيَحةُ وقلُت : 

 لم تُْدِخل فيه الهاء ألن فَِعيالً إذا كان نعتاً بمعنى مفعول يَُذكَُّر. يقال : امرأةٌ قتيٌل وَكفٌّ َخِضيٌب. َذبِيحٌ  نَْعَجةٌ  أو َذبِيحٌ 

ْحِن بمعنى الَمْطُحون والِقْطِف بمعنى الَمْقُطوف. المذبوحُ  : الذَّْبحُ و  وهو بمنزلة الّطِ

افات : ] (ِبِذْبٍح َعِظيمٍ َوَفَديْناُه )قال هللا جّل وعّز :  ، وهو الكبش الَّذي فُِدي به إسماعيل بن خليُل  يُْذبَحُ  أي بَِكْبٍش  [.107الصَّ

 .(1) وسلمعليههللاصلىهللا 

 من َشْفَرةٍ  الذَّبِيَحةُ  به تُْذبَحُ  : ما الِمْذبَحُ و

__________________ 
 .«السالمعليهما ف ى به   اعيل أو  سحاق« : »التهذي »( يف أمس  نسخ 1)
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 وغتها.
  الِجْن. َذبَائِح نََهى عن وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أَن النبي 

ِللِطيَرةِ ، قال : وهذا  َذبِيَحةً  لها فَيَْذبَحَ  الِجّنِ : أن يَْشتَِري الرجُل الداَر أو يَْستَْخِرَج العيَن أو ما أشبه ذلك ذَبَائحوقال أبو ُعبَيد : 

 التفسيُر في الَحديِث.

ويُْطِعُموا أن يُِصيبَهم فيها شيء مَن الِجّنِ يُْؤِذيهم ، فأَْبَطل  يَْذبَُحوا قال : ومعناهُ أَنَُّهْم يَتََطيَُّرون إلى هذا الِفْعِل َمَخافَةَ أَنَُّهم إن لم

 ونََهى عْنه. وسلمعليههللاصلىالنبيُّ 

ُجُل في الصالةِ كما يُذَبِّحَ  أنه نََهى أن وسلمعليههللاصلىفي ِكتابه : جاَء عن النبّيِ وقال الليث   الِحماُر. يَُذبِّحُ  الرَّ

كوعِ حتى يكوَن أُخفََض من َظْهِره. يَُذبِّح قال وقولُه : أنْ   هو أن يُطأِْطىَء الرجُل رأَْسه في الرُّ

َف الليُث الحْرَف ، والصَّحيحُ    في الحديِث أْن يَُدبَِّح الرجُل في الصَّالةِ بالدَّاِل َغْيِر ُمْعَجمة.قلُت : َصحَّ

 ، والذَّاُل َخَطأٌ ال َشكَّ فِيه.« َغريِب الحديثِ »كذلك رواه أصحاُب أبي ُعبَْيد عْنه في 

ا كان َزَمُن ابن الُمَهلب أُتِي َمرْ  َواُن بَرُجٍل كفََر بعَد إْسالِمه فقال كْعٌب َرَوى ابُن ُشَمْيل عِن ابِن َعْوِن عن ابن ِسيرين قال : لمَّ

 وَضعُوا التَّْوَراةَ وَحلِّفُوهُ باهلل. الَمْذبح أْدِخلُوه

 : المقَاِصيُر ، ويُقَاُل هي الَمحاِريُب ونحُوها. المذاِبحُ  قال َشِمر :

كوعِ ودبََّح َوَدْربََح. َذبَّحَ وقال :   الرجُل إذا طأْطأَ رأَْسهُ للرُّ

 .ذُبِحَ  : الشَّقُّ وكلُّ ما يَُشقُّ فقَدْ  ذَّْبحُ الوقال : 

 قال أبُو ذَُؤْيٍب :

   كَأنَّ عْيَ َّ فيها الصَّاب  َمْذب و    
 .ذُبِحَ  وكذلك كلُّ ما فُتَّ أو قُِلَع فقَدْ 

ى مقَاِصيُر الكنَائِس ً و َمذابحَ  قال : وتَُسمَّ  القُْرباَن.فيها  يْذبُحونَ  ألنهم كانوا َمْذبحا

 .المْذبحِ و: َشعٌَر يَْنبُت بين النَِّصيل  الذَّابِحُ  وقال الليث :

 : داٌء يأُْخذُ في الَحْلِق وربَّما قَتَل. الذُّْبَحةُ وقال : 

 .ذُبَحةَ  والواحدةُ : نبَاٌت له أْصٌل يُْقَشُر عنه قِْشٌر أَْسَوُد فيخُرج أبيَض كأَنه َجَزَرةٌ ، ُحْلٌو َطيٌِّب يُْؤَكل ،  الذُّبَحُ وقال 

 فهو نَْبٌت أْحَمُر. الذُّبَحُ  بتْسِكين الباء : َوَجٌع في اْلَحْلِق ، وأما الذُّْبحةُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي قال :

َحَرجاً من ، وقال : ال أَدعُ في نفسي  الذُّْبَحةِ  َكَوى أْسعََد بَن ُزرارةَ في َحْلِقه منوسلم عليههللاصلىوفي الحديث أنَّ رسوَل هللا 

 أْسعد.

بََحةُ و الذَّبََحةُ  وكان أبو َزْيد يقوُل :  لهذا الّداِء ولم يْعِرْفه بإسكان الباء. الذِّ

هو والضمُّ أكثُر و المذّبَحُ و الذَّبََحةُ  ويُقاُل لهُ : هو الذي يُْشبِه الَكْمأَةَ قال : الذُّبَحُ و الذُّبَحةُ  وأخبرني الُمْنِذريُّ عن ثعلب أَنَّهُ قال :

 َضْرٌب من الكْمأَةِ بِيٌض.

 : نَْبٌت من السَّّمِ وأنشد : الذُّبَاحُ  وقال الليث :
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 َلر ّب َمْ َعَمة  تكون  ذ  مسا و   
 وقال ُرْؤبَةُ :

 الذُّ    و   كأسا  مَن الذِّيَفاِن 
 وقال األْعشى :

ع  و  لريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريرية  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ اء  عريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريَ

  
ِق الريريريريريريريريريذُّ     لريريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريريَ ِه مريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ا.  عريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريري َ

  
ْبيَاِن من التُّراِب. الذُّبَّاحُ  أبو ُعبَيد : عن األصمعي : أَخَذهُ  ٌز َوتََشقٌُّق بين أصابع الّصِ  بتشديد الباء ، وهو تََحزُّ

ْجِل َعْرضاً ، وذلك أنه الذُّبَّاحُ  وقال ابُن بُُزْرج : وأنشد  َذبَابِيحُ  األصابَع وقََطعَها عْرضاً ، وَجْمعُهُ  َذبَحَ  : َحزٌّ في باِطن أصابِع الّرِ

: 

ه  َرعريريريريريريريري  اف  َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ ف  مريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ ر  هريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريَ

  
ه وَ بريريريريريريريريريريريه َذَ بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريح    عريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريريْ ٌ  تريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريَ

  
 بالتَّْخفيف ويُْنِكر التَّْشديد. ذُبَاح وكان أبو الَهْيثَم يقول :

 َهْيثَم إلى أنَّه من األْدواِء التي َجاءت َعلَى فُعال.قلت : والتَّْشديد في كالم العرِب أكثر ، وذهَب أبو ال

 ِلبَيِت ُكتُبهم. الَمْذبَحُ  النََّصارى : بيوُت ُكتُبهم ، وهو َمذابِحُ  وقال ابن ُشَميل :

يت : َذبَْحتُ  ويقال : ّكِ  فاَرة الِمْسِك ، إذا فَتَْقتها وأْخَرْجَت َما فيها من الِمْسِك ، وأنشد ابُن الّسِ

ِك  هريريريريريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريريأنَّ بريريريريريريريريريريريريريني فريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِك   ْه يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ ك  ذ حبريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريأَرأَب ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يِب الذي يُقال لَهُ : ُسكُّ الِمْسِك.  أي فُتِقت في الّطِ

يُّ ، ولْونُه أَْحَمُر ، وأنشَد بيَت األْعَشى : الذُّبَحُ  وقال بعُضهْم :  : الَجَزُر البَّرِ

ول  َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريني   ذاو   مشريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ح   بريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريريْوَن الريريريريريريريريريذُّ ْه يف َدَنريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ويُْرَوى

ا لْوَن الذَُّبح  « ص فَِّ ْه بري ْرَدهت 
 . وبُْرَدتُها : لَْونُها وأَْعالها.

 بها ، وقال الراعي : َمْذبُوحٌ  فاُلناً ِلْحيَتُه ، إذا سالت تَْحَت الذَّقَِن وبََدا ُمقَّدُم َحنِكه ، فهوَ  َذبََحتْ  ويقال

ه مريريريريريريريرين كريريريريريريريريلِّ َأمشريريريريريريريريَْ  تريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ ْذبريريريريريريريريو   بريريريريريريريريِ  َ  مريريريريريريريريَ

  
ِل   حريريريريريريريريريِ ّوِِه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ رْكريريريريريريريريري    ِدي األداأِب عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريَ

  
 يِصُف قَيَِّم ماٍء منعَهُ الِوْرَد.

 العَْبرةُ ، أي َخنَقَتْه. َذبََحتْه ويقاُل :

 وأنشد للبيد : .ذُباحوشمر : يقال : أصابه موت ُزؤام ، وذُؤاب ، 

 الذَُّ    و   كأسا  من الذِّيفاِن 
 .الذّْبح : الذُّباح قال :

 ، أَي ذبحوهم. بالذَّْبح ، أي بالذُّباحِ  يقال : أخذهم بنو فالنٍ 
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 ً  في حلقه بفتح الباء. الذُّبََحةُ  قال : ويقال : أخذ فالنا

 على العُّرِ ، مثل يضرب للذي تخاله صديقاً فإذا هو عدو ظاهر العداوة. الذُّبََحةُ  يقال : كان ذلك مثل

ئبة التي تأخذ الحمار. الذُّبََحةُ  وقال النضر :  : قَْرَحةٌ تخرج في حلق اإلنسان مثل الذِّ

َمِة : الذَّابحُ  وقال النَّْضُر :  .َذابِحٌ  : ِميَسٌم على اْلَحْلِق في ُعْرِض العُنُق ، ويُقَاُل للّسِ
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ي الذَّابحُ  وقال ابن ُكنَاسة : َسْعدٌ  ً  : من الكواكب ، أحُد السُّعُوِد ُسّمِ ، والعرُب تقوُل :  ذبحهُ  ألنَّ بحذائه َكْوَكباً صغيراً كأنه قد ذابحا

 الّشقُّ ، ومنه قوله : الذبحِ  انجحر النَّابُح ، وأصلُ  الذابحُ  إذا طلع

   كَأنَّ َعْيَ َّ فيَها الصَّاب  مذبو   
 ي مشقوق َمْعُصور.أ

، وهو مِسيٌل يسيل في َسنٍَد أو َعلَى قَرار األرِض ، إنما هو َجْرُح السَّْيِل بعِضه  َمْذبَح : من المَسايِِل واحدها المَذاِبحُ  وقال َشِمر :

 َعلَى إثِْر بعض.

 .المذبحُ  الُمْستوية لها كهيئة النَّْهر يسيُل فيها ماؤها ، فذلكِخْلقَةً في األرض  المذابحُ  فِتٌْر أَو ِشْبٌر ، وقد تكون المْذبحِ  وَعْرضُ 

 تكون في جميع األرِض في األْوِدية وغير األْوِديَِة ، وفيما تواطأ من األرض. الَمذابحُ و

. أبو ُعبَيد عن العََدبَّس الِكناني : البَْذحُ : بذح  قُّ ً  لسان الفصيل بََذْحتُ  : الّشِ ْعيَان َمْن يَُشقُّ  ، إذا فلَْقتَهُ. بَْذحا قلت : ورأيُت من الرُّ

هج بثنَاياه فيْقَطعُه ، وهو اإلْحَزاُز عند العرب.  لسان الفصيِل الالَّ

 في رجله ، أي َشقٌّ ، وهو مثل الذَّبح ، وكأَنه َمقلُوب. بَْذحٌ  وقال أبو َعْمرو : أصابه

 ح ذ م
 استعمل من وجوهه : حذم ، مذح.

. مُ الَحذُ  قال الليث :: حذم  نِه :  َحْذيَمٌ  وسيفٌ  : القَْطُع الوِحيُّ إذا أذَّْنت فتَرسَّل ، وإذا »: قاطع. وفي حديث ُعَمر أنه قال لُمؤذِّ

 «فاْحِذم أقمتَ 

 الَحْدُر في اإلقامة وقطُع التَّْطويل. : الحْذمُ  قال أبو ُعبَيد : قال األصمعي :

أن يكون مع هذا كأَنه يْهِوي بيديه إلى خلفه. وقال غيره : هو كالنَّتِْف في في المشي إنما هو اإلسراع فيه ، و الَحْذم قال وأصلُ 

 المشيء شبيهٌ بمشي األرنب.

يت عن األصمعي : يقال : : إذا عدت في األَكَمِة أْسَرعت فسبقَت َمن  ُحَذَمة لَُذَمةٌ ، تَْسبق الجمع باألَكَمة. ُحَذَمةٌ  لألْرنب ابن الّسّكِ

 يطلبها ، لَُذَمة : الزمةٌ للعَْدِو.

 في مشيته أي قارب الخطا وأسرع. َحَذم وقال ابن ُشَمْيل : يُقال :

 : القصير من الرجال القريُب الخطِو. الُحَذمُ وقال : 

 لمشي.شيٌء من الذَّميل فوق ا : الَحَذَمانُ  وقال شمر : قال أبو عدنان :

 إْبَطاُء المشي ، وهو من ْحروف األضداِد. : الَحذََمانُ  قال : وقال لي خالد بن َجْنبَةَ :

 ال خير فيه. المشي : ُحَذام قال : واشترى فالٌن َعْبداً 

 : من أسماء النَساء وأنشد : َحَذامِ  وقال الليث :

وهريريريريريريريريريريريريا َذاُِ َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّقريريريريريريريريريريريري    ذا قريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريَ

  
َذاُِ    فريريريريريريريريريريريإن الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْوَل مريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريَ

  
ْفع ألنَها َمْصروفةٌ من حَذامِ  قال : َجّرِت العرب فلما ُصِرفْت إلى فَعَال ُكِسَرت : ألنهم وجدوا أكثر حاالِت  َحاِذمة في موضع الرَّ

 المؤنَِّث إلى الكسر ، كقولك : أنِت ، عليِك ، وكذلك فَجاِر ، وفَساِق ، قال : وفيه
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مل  على  عراب األصريريريريوا  واَّكا   من الزَّْجِر قوٌل   ر أن   كّل  ريريريرييء ع  ل من هذا الضريريريريرب عن وجهِه حي 
 وحنوه جمرورا  ، كما ي ال  يف ُّْجِر الَبعِت :  ه   ه  ، ضاعف  ه  مرتني.

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

اه  و ه  كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريادي بريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريري 

  
ه   َويريريْه  الرَُّويِعي ضريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ  لليريريِل صريريريريريريريريريريريريريريريريامسبريري   صريريريريريريريريريريريريريري 

  
َك الحرف قبل الحرف األخير وسكن األخيُر  َك آخره بكْسَرةٍ ، وإذا تحرَّ يقوُل : سكن الحْرف الذي قبل الحرف األخير فُحّرِ

ين والبَاء. (.أََجلْ ) و (بَجلْ )جزْمت كقولك :  ا َحْسُب ، وَجْيُر ، فإنك كسرت آخره ، وحرْكته لسكون الّسِ  وأمَّ

َراع.  : ذُمُ الحُ  ثعلب عن ابن األعرابي : قال :  أيضاً : اللُُّصوُص اْلُحذَّاُق. الُحذُمُ واألرانُب الّسِ

 : اْلتَِواٌء في الفِخذْيِن إذا مشى اْنَسَحَجْت إحداهما باألخرى. الَمَذحُ  قال الليث :: مذح 

ً  الرجل َمِذحَ  يُقال :  فخذاهُ وأنشد : َمِذَحتْ و،  يَْمَذُح َمَذحا

ِه  ِذمسريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ   نريريريريريريريريريك لريريريريريريريريريو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريَ

  
ِه و   حريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَواِن فريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ ِك اَّريريريريريريريريريريريِْ كريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ُجل حتى تنسحجا قيل : َمِشَق َمَشقاً قال : وإذا اْصطكَّْت فخذاه قيل : َمِذَح يَْمَذُح  أبو ُعبَيد عن األصمعي : إذا اْصَطكَّْت أَْليَتَا الرَّ

 ً  .َمَذحا

 : التََّمدُُّد. التََّمذُّحُ  وقال غيره :

ّي ، وأنشد أبو ُعبَيد : تمذَّحت ويُقال : شرب حتى  خاصرتُه أي انتفخت من الّرِ

ّذمسريريريريريريريْه  يريريريَس متريريريريريريريََ كريريريِ  فريريريلريريريمريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريرييريريريلريريريريريريرياهريريريريريريريا الريريريعريريريَ

  
حريريريريريريريا  َورِيريريريريريريري  هريريريريريريريا    ريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير هريريريريريريريا واَُّْداَد َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 والعَِكيُس : الدقيق يَُصبُّ عليه الماُء ثم يُْشَرُب.

 أبواب احلاء والثاء

 ح ث ر
 استعمل من وجوهه : حرث ، حثر.

 : قَذفَُك الَحبُّ في األرض الْزِدَراع ، وقال : االحتراُث من َكْسِب المال ، وقال الشاعُر يَُخاطُب ِذئباً. اْلَحْرثُ  يث :قال الل: حرث 

 مَسْرَثَك يري ْهَزِل و من حَيَْ ِْل مَسْرِثي و   
 ، إذا ِسرت عليها حتى تُْهَزَل ، ونحَو ذلك قال اللّْيُث. أَْحَرثتُهاوالنَّاقَة  َحَرثتُ  أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَْيَدةَ قال :

، َوُوِطئت حتى أَثَاروها ، وهو فساٌد إذا ُوِطئْت  َحَرثُوهاوَ  أَْحَرثُوها : وِطئََها الناس حتى ُمْحَرثَةٌ و َمْحُروثةٌ  ابُن بُُزْرج : أرضٌ 

ْرعِ وكالُهَما يُقال ب َمْحُروثَةو ُمْحَرثَة فهي  عُد.تُْقلَُب للزَّ

 إذا اكتسب لعيَاِله واجتهد لهم. َحِرثوإذا تفقَّه ، وفَتََّش ،  َحِرثَ والرجل إذا جمع بين أربع نْسوةٍ ،  َحِرثَ  عْمُرو عن أَبيه :

ُجل. الُحْرثَةُ و َحاتُها النَّار : ِمسْ  ِمْحراثُ  : إشعال النار قال الليث : الَحْرثُ  ثعلب عن ابن األعرابي : : ِعرق في أَصل أَُداف الرَّ

 التي تحرك بها النار.

 الحْرب : ما يَُهيُِّجها. ِمْحراثو

 الرجِل : امرأتُه. حْرثُ  : الِجماع الكثير ، وقال : الَحْرث وقال ابن األعرابّي :



1376 

 

ُد :  وأنشد الُمبَّرِ

ر وَل قريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريي    ذا أكريريريريريريريريريريريريل اجلريريريريريريريريريريريريراد مسريريريريريريريريريريريري 

  
ه أكريريريريريريريريريريريريريريريل  اجلريريريريريريريريريريريريريريريراد   فريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريْرثريريريريريريريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ةُ المكدودة بالحوافر.  الحرثُ  وقال ابن األعرابي : تفتيش الكتاب وتدبُّره ،  الَحْرثوأصل ُجْردان الحمار.  الَحْرثو: الَمَحجَّ

حديث ابن عمر أنه  : العمل للدُّنيا واآلخرة. ومنه الَحْرث أي فتشوه. وقال غيره : «هذا القرآن اْحُرثوا»قول عبد هللا :  ومنه

ومعناهُ تقديم أمر اآلخرة وأعمالها ِحَذار الفَْوت  .«آلخرتك كأنك تموت غداً  ثاحرولدنياك كأنك تعيش أبداً  احرث» قال :

 بالموت على عمل الدنيا ، وتأخير أمر للدنيا كراهية االشتغال بها عن عمل اآلخرة.

 ، أي يَكتسب. يحترثولعياله  يْحُرثُ  ويقال : هو

 َوتَِر.: الفُرضة التي في َطْرف القوِس للْ  الُحرثة وقال أبو عمرو :

ُتمْ )وقال هللا جّل وعّز :  اج : زعَم أبو ُعبَيَدة أنه كناية  [.223البَقََرة : ] (ِنساؤُُكْم َحْرث  َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئ ْ جَّ قال الزَّ

ُتمْ )الولد واللَّذَّة  تْحُرثون : فيهنَ  (ِنساؤُُكْم َحْرث  َلُكمْ )والقول عندي فيه أنَّ مْعنى  ، قال : ، أي ائْتوا  (فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئ ْ

 كيف ِشئْتم ُمْقبِلةً وُمْدبرةً. َحْرثِكم موضع

إذا  أحرثها القوسَ  حرثتُ  ، وقد َحْرثٌ  قال ِشمر : قال الغَنَِوي : يُقال : َحْرق القوس والُكظَرة وهو فُْرٌض ، وهي من القْوِس 

ندة َهيَّأَْت موضعاً ِلعُْروة الَوتَر ، قال :  ما لم يُنفَْذ ، فإذا أُنفذ فهو ُكْظٌر. َحرثٌ  فهو الَحْرثِ  ثُم تُْكَظُر بعد تُْحَرث والزَّ

اء : معناهُ  الحارث ، ألن الحارث أصدق األسماء في الحديث :و، إذا أَطْلَت دراَستَه وتَدبَّْرتَهُ.  أْحُرثه القرآن َحَرثْتُ  وقال الفرَّ

 الكاسب.

نْيا نُ ْؤتِِه ِمْنها) واحتراث المال كسبه. وقول هللا جّل وعّز : أي من كان يريد  [20الشورى : ] (َوَمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

 كسب الدنيا.

 .ُحثَْيَرةٌ  : اْنسالق العين ، وتصِغيرها الَحثَْرةُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي قال :: حثر 

 : الفَْيَشة الضخمة وهي الكْوَشلَةُ ، والفَْيَشلة. الَحْوثرةوقال : 

ْبُس ، أي َخثَُر ،  َحثِر أبو ُعبَيد :  عينه : خرج فيها حبٌّ أْحَمر. َحثَِرتْ والّدِ

 .َحِثَر َحثَراً  ، وقد َحثِرٌ  وتناثر فهوَشِمر عن ابن األعرابي قال : الدََّواء إذا بُلَّ وُعِجَن فلم يجتمع 

 إذا لم تسمع َسْمعاً جيِّداً. َحثَِرةٌ  وأُذُنٌ 

 : ال يِجد َطْعَم الطَّعام. َحثِرٌ  ولسانٌ 

 إَذا تََحبََّب. َحثِرَ والدََّواَء ، إَذا َحبَّبهُ ،  َحثَّر أبو العباس عن ابِن األْعَرابّيِ :

ه.ِمَن الِعنَ  الَحثَرُ  ابُن ُشَمْيل :  ب : ما لَْم يُونِع َوُهَو َحاِمٌض ُصْلٌب لم يُْشِكْل َولَْم يَتََموَّ

 .َحِثرٌ و حاثِرٌ  العََسُل إَذا أََخَذ يَتََحبَُّب ، َوُهَو َعَسلٌ  حثِرَ و

 ِمَن الِجبَأَة ، كأَنَّها تَُراٌب َمْجُموٌع فإَذا قُِلعَْت َرأَْيَت الرمَل َحْولَها. الَحثََرةُ و
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 : ثَمُر األَراِك ، َوُهَو البَريُر. الحثَرُ  بِيه قاَل :َعْمرو َعْن أَ 

 .حثََر يَْحِثُر ُحثُوراً  الُمتَفَلُِّق ِمَن اللَّبَِن ، وقَدْ  :ـ  الحاُء َغْيُر ُمْعَجَمةـ  الَحاثرُ  أبو َحاتِم

 : الُمتَفَلُِّق. الَحثِرُ  وقال الِحْرَماِزيُّ :

 ح ث ل
 [.استعمل من وجوهه : حثل]

َضاعِ ، تَقُوُل : الَحثْلُ  قال الليث :: حثل  ه ، وقَدْ  أَْحثَلَتْهُ  : ُسوُء الرَّ  الدَّْهُر بُِسوِء الَحاِل ، وأْنَشَد : يُْحثِلُه أُمُّ

ٌع و  َ فريريريريريريريريَّ و  مريريريريريريريري  بريريريريريريريري  اه  الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ ْزهريريريريريريريريَ ث  يريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل    ر   ريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ رََّف الريريريريريريريري َّ ن مسريريريريريريريريَ ِن الريريريريريريريريزَّاِد ممريريريريريريريريَِّ  عريريريريريريريريَ

  
 النَّاِس : ُرَذالَتُُهْم. ُحثَالَةُ و

 إذا َهَزلَها. ُمْحثَلَةٌ  فاَُلٌن َغنََمهُ ، فهي أَحثَلَ  أَبُو َزْيد :

 : السَّيِّيُء الِغَذاء. الُمْحثَلُ  أبُو ُعبَْيد :

مان : وقال غيُره : َجاءَ   ِمَن النَّاِس ال َخْيَر فِيهم. ُحثَالَةٌ  فيْبقَى في الحديث الَّذي يَْرويه َعْبُد هللا بُن ُعَمر أَنَّهُ َذَكَر آِخَر الزَّ

ا يَْبقَي في أَْسفَِل اْلُجلَِّة. ُحثَالَة النَّاِس ُرَذالَُهْم َوِشَراَرهم ، وأْصلُه ِمنْ  بُحثَالَةِ  أََرادَ   التَّْمِر وُحفالَتِه وهو أََرَدُؤه َوَما ال خْيَر فِيه ِممَّ

فَُل. : ثَالُ الحُ  ثَعلٌب َعِن ابن األْعَرابي قال :  الّسِ

 : ِمْن أْسَماِء الشََّجِر مْعروٌف. اْلِحثيَلُ  أبو ُعبَيد عِن األصمعّي :

 ح ث ن
 استعمل من وجوهه : حنث ، حثن.

 : َجاَء في ِشْعِر ُهَذْيل ، وُهَو مْوِضٌع َمْعروٌف في بِاَلِدهم. ُحثُنوأَْهَملَه اللَّْيُث. : حثن 

 ذّْنُب العظيُم.: ال الِحْنثُ  قال الليث :: حنث 

 ، أي بَلََغ َمْبلَغاً َجَرى القَلَم َعلَْيِه بالطَّاعِة والَمعَاِصي. الِحْنث ويُقَاُل : بَلََغ الغاَُلمُ 

ً  في يَمينِه َحنِثَ وقال :  ها. حنِثا  ، إَذا لْم يُبِرَّ

ا أَْن يْنَدَم  «أَْو َمْنَدَمةٌ  ِحْنثٌ  اليِمينُ »وفي الحديث :   ، فَتَْلَزمهُ الَكفَّارةُ. يَْحنَثَ  َعلَى َما َحلََف َعلَْيه ، أويَقُول : إمَّ

فِيه  يَتََحنَّثُ  كان قَْبَل أَْن يُوَحى إلَْيِه يَأْتي ِحَراَء ، َوهو َجبٌَل بَِمكَّةَ فِيِه َغاٌر ، فكان وسلمعليههللاصلىوفي َحِديٍث آَخر أَنَّ النبي 

 اللَّيَاِلي.

 َوُهَو اإلثْم. الِحْنثِ  ، أي يَْفعَُل فِْعال يَْخُرُج به من يَتََحنَّثُ  قَْولُه : اَل ابُن األْعَرابي :قاَل أبُو العَبَّاس : ق

ُس إَذا فَعَل فِْعال أَْي يَتَعَبَُّد هلل. قاَل : يَتََحنَّث ويُقَاُل : ُهوَ   يَْخُرُج به ِمَن وِلْلعََرِب أَْفعَاٌل تَُخاِلف معَانيها أَْلفَاَظها ، يقَاُل فاُلٌن يَتَنَجَّ

 النَّجاَسِة.

ج ، إَذا فَعَل فْعالً يَْخُرج به ِمَن اإلثم والَحَرج.  كما يُقَال فاَُلٌن يَتَأَثٌَم َويَتََحرَّ

 أي اإلْدَراك والبُلوغ. .الِحْنثَ  قال : وقَْولُُهم : بَلََغ الغاَُلم

ُجوُع في اليميِن. الِحْنثوقال :   في غير هذا : الرُّ
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ْرُك. قال هللا تعالى :  اْلِحْنثُ والُحلُُم ،  الِحْنثُ  وأْخبََرني الُمْنِذِريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : وَكانُوا ُيِصرُّوَن ): الّشِ
 وأنشد : [46الواقِعَة : ] (َعَلى احْلِْنِث اْلَعِظيمِ 

ُْ  هل ى فاَِّْلث  َ ّر     من يَتَةاَء
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ْرُك  .أي الّشِ  َشرٌّ

دخل من أّي أبواب الَجنَّة  الِحْنثَ  من َماَت لَهُ ثاََلثَةٌ من الولد لم يبلغوا»اليمين إذا لم تَبرَّ وفي الحديث  ِحْنثُ  : اْلِحْنثُ وقال : 

 قال ابُن ُشَميل : معناه : قبل أن يبلغوا فيُْكتََب عليهم اإلثُم. .«شاء

 ه أي أَثَِم.في يمين َحنِثَ و: اإلثُم ،  الِحْنثُ وقال : 

. الِحْنثُ  وقال خالد بُن َجْنبةَ :  : أن يقول اإلنسان غيَر الَحّقِ

 كثيرة. أَْحنَاثٌ  فيها ، وعليه حنِثَ  وقال ابن ُشَمْيل : َعلَى فاُلن يميٌن قد

 .(وَكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى احْلِْنِث اْلَعِظيمِ )وقال ُمَجاِهٌد في قوله : 

ون ، أي يَُدومون. : الذَّنُب ، الِحْنثُ  قال :  ويُِصرُّ

 : الَميُل ِمْن باطٍل إلى َحّقِ ، َوِمن حّقٍ إلى باطل. الِحْنثُ و

 مع الحّقِ َعلَى هَواك. َحنِثْتُ  ، أي ِملُت إلى َهَواك َعلَيَّ ، وقد َحنِثْتُ  يقال : قد

بها في الجاِهلية ِمن صلة َرِحم  أتحنَّثُ  أََرأَْيَت أُُموراً ُكنتُ »:  وسلمعليههللاصلىوُرِوي عن َحِكيم بن ِحَزام أَنهُ قال لرسول هللا 

أي أتَعَبَُّد  َحنَّثأت كنتُ  يُِريُد بقوله : «فقال لهُ َعليه السَّالم : أَْسلَمَت َعلَى ما َسلَف لك ِمْن َخير ؟وَصَدقٍة هل لي فيها ِمن أَْجرٍ 

 ، وهو اإلثم ، عن نفسي. الِحْنثُ  وأْلِقي بها

 .ُمْحنِثوويُقاُل للشيء الذي يَختلُف فيه النَّاس فيحتَِمُل وجهين : ُمْحِلٌف ، 

 ح ث ف
 [.مستعمالت] : (حثف ، فثح)حفث ، فحث 

  وهو يُْشبهها.والفَِحُث : الذي يكوُن مع الَكِرِش  الَحِفثُ  أبو ُعبَيد عن األحمر :: حفث 

 : َذاُت الطََّرائق من الَكِرش كأَنها أَْطبَاُق الفَْرِث. الحْفثَةُ  وقال الليث :

 وأَنشد الليُث :

ا يريريريريريريريريريريّ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ هريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ نَّ بريريريريريريريريريريريَ رِبريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َرِد ّ    مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ اَن َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ   اّن َوجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

رِ ّ و اَِّْفَ ة و الِكْرَش 
َ
 امل

: ذاُت الطََّرائق والِقبَةُ األخَرى إلى َجْنبه. وليس فيها طرائق قال : وفيها لُغَاٌت : َحِفٌث ،  الفَِحثُ  وقال أبو َعْمُرو ::  [فحث]

 وَحثٌِف ، وِحْفٌث ، وِحثٌْف : وقيل : فِثٌْح ، وثِْحٌف ، ويُْجْمُع األْحثَاَف واألْفثَاَح واألثَحاَف ، ُكلٌّ قد قيَل.

ْبته انتَفََخ وِريُده.وقال َشِمر : الُحفَّاُث : َحيَّةٌ ض أِْس أَْرقَُش أْحَمُر أْكَدُر ، يُْشبُه األْسَود وليس به ، إذا َحرَّ  خٌم عظيُم الرَّ

 وقال جرير : .َحفَافِيثُ  وقال ابُن شميل : هو أكبُر ِمَن األْرقَم ، وَرقَُشه ِمثُل َرقَِش األْرقم ، ال يَُضرُّ أحداً ، وَجْمعُه

افريريريريريريريرييريريريريريريريريَث  أ   َن اَّريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ِ  جلريريريريريريريريَ ِ ي   بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريِ

  
ر    ة  الريريريريريريريذَّكريريريريريريَ ول  اَّريريريريريرييريريريريريريريَّ نَي يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َن مسريريريريريريِ  يريريريريريري  ريريريريريريرِقريريريريريريْ

  
 : َضْرٌب من الحيَّات يأْكُل الحشيَش ال يُضّر شيئاً. الُحفَّاثُ  وقال الليُث :

 .ُحفَّاثُه ويقال للغَْضبان إذا اْنتَفخْت أْوَداجه : قِد احَرنفَشَ 
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 ٍن واْبتََحثُت بمعنى واحٍد.ما عند فاَُل  افتَحثْتُ  « :النََّوادرِ »وفي 

 ح ث ب
 استعمل من وجوهه : بحث ، حبث.

ً  : أن تسأَل عن شيٍء وتَْستَْخبر ، يُقَاُل : البَْحثو: طلَبُك الشيَء في التَُّراب ،  البَْحثُ  قال الليث :: بحث  ،  بَحثُْت أبَحُث بَْحثا

ثْتُ و،  اْبتََحثْتُ و،  اْستَْبَحثتُ و  واحٍد.بمْعنى  تَبَحَّ

 التَُّراَب بأْيديها أُُخراً ، أي تْرمي به إلى َخلفها ، قاله أبو َعْمرو. بحثتِ  ِمن اإلبل : التي إذا ساَرتْ  البَُحوثو

وسورةُ  .اتبَاِحثَاوَ  من ِجَحَرةِ اليَرابيع : تَُراٌب يَُخيَُّل إلَْيَك أنه القاِصعاُء ولْيَس بها ، والجميع البَاِحثَاءُ  وقال أبو زيد وابن شميل :

 عِن المنافِقيَن وأْسَراِرهم. بحثَتْ  ألنها : البَُحوث بَراَءة كاَن يُقاُل لها :

ْيثى وقال ابن ُشَمْيل :  لُْعبَةٌ يلعبون بها بالتَُّراب. ِمثال ُخلَّْيَطى : البُحَّ

ة. يُْبَحث : الَمْعِدن البْحثوقال :   فيه عن الذَّهب والِفضَّ

 عّما يُطلَب فيه. يُْبَحثُ  َراب الَّذي: الت البَُحاثةُ وقال : 

 ، وهو لَِعٌب بالتَُّراِب. البُْحثةَ  جاء في الحديث أّن ُغاَلَمْيِن كانا يَلعَبَانِ  البُْحثَة وقال شمر :

 ينشد لألْصَمعي في أُرجوَزةٍ له :: حبث 

   َأْوَمّج أَنريَياب  قري زَا   أْو مَسِبث  
 .الِحْبثُ  الَحيّات ، وكذلكوالقَُزات : َجْمع قَُزة : ِمن 

 .الَحبِث قُلت : ال أَعِرف

 ح ث م
 أهمله الليث واستعمل من وجوهه : حثم.

 الطُُّرق العالية. : الُحثُمُ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابي :: حثم 

ابية : بسكون الثّاء ، ومنه ابن  َحثَْمة ز، ويَجو َحثَمات ، وجمعها الَحثََمة ، يقال : انِزل بهاتِيك الَحثَمة وسمعت العرب تقول للرَّ

 .َحثَْمةَ  أبي
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  هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 عبد هللا المعافري في قوله :وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن 

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

اد  و  نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ااجلريريريرييريريريريْ هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ  يريريريريريَ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريري َّال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 أبواب الكتاب على الوجه التاِل :َيري نظام    2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل.

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ  ِبْسمِ 

 أبواب احلاء والراء

 ح ر ل
ْحلُ  قال الليث :: رحل : استعمل من وجوهه   : َمْرَكٌب للبعير. الرَّ

حالةُ و ْحلُ  نحُوه ، كلُّ ذلك من َمراِكب النساء. قلت : الّرِ  الرْحلُ : في كالم العرب على وُجوٍه. قال شمر : قال أبو ُعبَْيَدة  الرَّ

ْحلِ  ِضه وَحقَبِه وِحْلِسه وجميع أَْغُرِضه. قال : ويقولون أيضاً ألعوادبجميع َربَ   : ، وأنشد  َرْحلٌ  بغير أداةٍ  الرَّ

لريريريريريريريريريريريريريريريريي  ي و كريريريريريريريريريريريريريريريريأن َرمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أداأب َرمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
حريريريريريريريريريريريل   زَاب كريريريريريريريريريريريَأاتن الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريَ

  
 قلت وهذا كما قال أبو ُعبَيدة. وهو من مراكب الرجال دون النساء.

َحالَةُ  وأما احِ  الّرِ  : فهي أكبر من السَّْرج وتُغَشَّى بالُجلوِد تكون للَخْيل والنَّجائِب من اإلبل ومنه قول الطَِّرمَّ

َ  ذَ  لريريريريريريريريريريريريريريْ َ  وا الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِل   ل و لريريريريريريريريريريريريريريريريك ِ لريريريريريريريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال عنترةُ فجعلها ُسُرجاً 

ابريريريريريريريريريح   ِة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريَ   ْذ ال أَُّال  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى رمسريريريريريريريريريَ

  
ه نريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريري  رَاكريريريريريريريريريريريريريِ َزُِ َنريريريريريريريريريريريريريَْ   مريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريِل احملريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريِ

  
حل قلت : فقد صح أن حالةو الرَّ  من مراكب الرجال دون النساء. الرَّ

ْحلو ُجل الرَّ أنه »في حديث يزيَد ْبِن َشَجَرة : وأي منِزلَه  رْحلَه في غير هذا منِزُل الرجل ومسَكنُه وبَْيتُه ، يقال : دخلُت على الرَّ

َحالِ  حثَُّهم على الجهاِد وقال إنكم تََرْون َما أََرى من بَْين أَْصفََر وأَحَمَر ، وفيخطب الناس في بَْعٍث كان هو قائَِدهم ، ف ما فيها  الّرِ

يقوُل : معكم من َزْهَرةِ الدنيا وُزْخُرِفها ما يُوِجُب عليكم ِذْكَر نعمِة هللا عليكم واتِّقَاَء َسَخِطه  «، فاتقوا هللا وال تخزوا الُحوَر الِعينَ 

كم إذا التَقَْيتُم ْصُدقوا العَُدوَّ الِقتَال وتجاِهُدوُهْم َحقَّ الِجَهاِد ، فاتَّقُوا هللا وال تَْرَكنُوا إلى الدنيا وُزْخُرفِها ، وال تََولَّ ، َوأَْن تَ  ْوا عن عدّوِ

يَن ، يعني ا لُحوَر الِعين عنكم بَِخَزاية واستْحياٍء لكم. وقد وال تُْخُزوا الحوَر العين بَأْن ال تُْبلُوا وال تْجتَهدوا وتْفَشلُوا عن العدّوِ فيَُولِّ

ر الَخَزايةُ في موضعها.  فُّسِ

ُجِل : مسَكنُه. وإنَّه لَخِصيبُ  َرْحلُ  وقال الليث : ْحل الرَّ ُرِوي عن النبي و: أي إلى َمنَاِزِلنا.  ِرَحاِلنَا وانتهْينَا إلى .الرَّ

 أنَّهُ قال : وسلمعليههللاصلى
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 وق  مّر تفست ه يف كتاب العني. .«الّرمَِسالِ  ابريتريلَّه اللَِّعال  فالصالأب يفِ َذا »
 ً  فاُلناً بما يكره ، أي يَرَكبُه. يَْرَحلُ  ويقال : إن فالنا

ْحلَ  : إذا َشَدْدَت عليه أَْرَحلُه َرْحالً  البعير رَحْلتُ  ويقال :  .الرَّ

 إذا علوتُهُ.:  َرْحالً أَْرَحلُه  فالناً بسْيِفي رَحْلتُ  ويقال :

في الحديث عند اقتراب و. َراِحلَةً  وذلك إِذا أََخَذ بعيراً َصْعباً فجعله .ُمْرِحلٌ  الرجُل البَِعيَر ، وهو َرُجلٌ  أَْرَحلَ  وقال أبو زيد :

ل تخرج نار من قصر عدن»الساعة  نََزلوا وتَِقيُل إذا قالوا. جاء أي تَْنِزل معهم إذا  تَُرّحل قال : ومعنى رواه شعبة« الناس تَُرّحِ

لهم به متصالً بالحديث قال َشِمر : وقيل معنى بمعنى اإلْشَخاِص واإلزَعاج  اإلْرَحالو الترِحيلُ : وقال  .الَمَراِحلَ  أي تُْنزلُهم ترّحِ

 أَنا. أَْرَحْلتُهوالرجُل إذا سار  َرَحلَ  يقال :

 .َمْرَحلَةٌ  ْيَن المْنِزلَينِمْنها. وما بَ  يُْرتََحلُ  : المْنِزلُ  المرحلةو

 بمعنى النِجيِب والظهيِر. َرحيلَةٌ  وناقة َرِحيلٌ  كثيراً ، وجمل يرتحلون : أي ُرُحلٌ  ، وقوم َرُحولٌ  ورجل

ُحول وقال أبو عبيد : اُحولُ و .يُْرحلَ  : إذا كان قويًّا على أن ُرحلَةٍ  وبَِعيٌر ذو .يُْرحلَ  من اإلبِل الذي يصلُح ألن الرَّ ْحلُ :  الرَّ ،  الرَّ

بَْيِر أََمَر لَهُ   .بِراِحلٍَة َرحيلٍ  وفي حديث الجعديِ : أَنَّ ابَن الزُّ

ْحلَةِ  أي قويٌّ على راِحلَةٌ َرِحيلٌ : قال المبرد   ، كما يُقال : فَْحٌل فَِحيٌل : ذو فِْحلَة. الّرِ

اِحلَةُ  قال ابن قُتَْيبَةَ : «راحلةٌ  تجدون الناَس كإبٍل مائٍَة ليس فيها»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النّبي  هي الناقةُ  الرَّ

ُجُل لَمْرَكبِه  على النجابَِة وتََماِم الَخْلق وُحْسِن الَمْنَظِر ، وإذا كانت في َجماعِة اإلبل تبيَّنَْت وُعِرفَْت. يقوُل :  َرْحِلهويختاُرَها الرَّ

تَتَبَيَُّن فيها وتَتََميَُّز منها  راِحلَةٌ  ُمتساوون ، ليس ألََحٍد منهم على أََحد فضٌل في النََّسب ، ولكنهم أْشبَاهٌ كإبٍل مائٍَة ليست فيهافالناُس 

 بالتََّماِم وُحْسِن الَمْنَظِر.

 الراحلةُ و .راحلةً  النَّاقَةَ ، وليس الجمُل عنده لراحلَةَ ا قلت : َغِلَط ابُن قُتْيبَةَ في شيئين : في تفسير هذا الحديث ، أَحُدهما أَنَّهُ جعَل

من الجمِل ، تقول العرُب للَجَمِل إذا  الراحلةِ  عند العرِب كلُّ بعيٍر نجيٍب جواٍد سواٌء كان ذكراً أو أُْنثى ، وليست الناقةُ أَولَى باْسمِ 

َمةٌ. وقيل للمب الراحلةِ  ، ودخول الهاء في رواحلُ  وجمعه راحلةٌ  كان نجيباً : فَِة ، كما يُقاُل : َرجٌل داهيةٌ وباقِعَةٌ وَعالَّ الغة في الّصِ

يَتْ   ((6ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق )) أي َمْرِضيٍَّة ، و [21الحاقة : ] (يف ِعيَشٍة راِضَيةٍ )، كما قال هللا  تُْرَحلُ  ألنها راحلَةً  : إنَّها ُسّمِ
يَتْ وقيل :  أي َمْدفُوق. [6الّطارق : ]  ، وكذلك عيشة راضيةٌ : ذاُت رًضى. وماء دافٌِق ذو َدفق. َرْحل ألنها ذاتُ  َراِحلَةً  ُسّمِ

أراد أن الناس متساُوون في الفضل ليس ألحد منهم فضٌل على اآلَخِر ولكنهم أشباهٌ كإبل  وسلمعليههللاصلىوأما قوله : إن النبيَّ 

 مائٍة ليس
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َُّ ال نيا ور ك وَن ا ْلِق  ليها  َهَ   ليه.، فليس املع  ما ذَ  رامسلةٌ  فيها والذي عل ي فيه أنَّ هللا تبارك وتعا  َذ
وَء َمَغبَِّتها ، وُّهََّ ه م يف اقتلاِئها وُّ ْ ر ِفها وضريريرَب هَل ْم فيها األْم َاَل لِيريع وها ويريْعَترب و  َر ِعَباَده  سريري  ا هبا ، ف ال : ومسذَّ

َا احْلَياُة ) نْيا َلِعب  َوهَلْو  َوزِيَنة  َوَتفاُخر  اْعَلُموا َأَّنَّ  وسلللللمعليههللاصلللللىوكان اللا  ا ية. [20اََّ ي  : ] (الدُّ
، حيذِّر  أصريريريريريريريريريحابَه  ا مسذََّرهم هللا من َذِميم َعَواِقِبها ويلهاهم عن التريَّبري ُِّر فيها ويزهِّ  هم فيما ُّهََّ ه م هللا فيه ملها 

بع ه ِفيَها ، وَتَةامسُّوا عليها وتريَلاَفس وا يف اقتلاِئها مسىت كان الزه   يف اللاِدِر  سالمالعليهفريَرِغَ  أك ر  أصحابه 
ومل ي رِْد  «رامسلةٌ    ون اللاس بريْعِ ي كإبل  ِماَئة  ليس فيها: » وسلللمعليههللاصلللىال ليِل ملهم ، ف ال اللا 

رِّ ولكله أراد أنَّ الكاِمَل يف  نَيا مع َرغَبِتِه يف ا ِ َرأِب والعمِل هلا قليٌل ، هبذا تسريرياِويريه م يف الةريريَّ اَ ْتِ والزَّاِهَ  يف ال ُّ
 اللجيبَة انِدٌر يف اإلبل الك ِت. الرامسَلةَ  كما أن

وا عشرةً مع ُوفُور عددِ  وسلمعليههللاصلىوسمعت َغْيَر واِحٍد من مشايِِخنا يقول : إن ُزهَّاَد أصحاِب رسوِل هللا  هم وكثرة لم يَتَتَامُّ

ةَ إلى ما يستَْوِجبُون به كريَم المآب برحمة هللا إيَّاهم َوِرْضوانِه عليهم. فكيف َمْن بَْعَدهم. وقد شاَهُدوا  َخْيِرهم ، وسبِقهم األمَّ

ُسوَل وكانوا مع الرْغبَِة التي َظَهَرْت منهم في الدنيا َخْيَر هذه األمة التي وَصفََها ُتْم )هللا جلَّ وَعزَّ فقال :  التَّْنِزيَل وعايَنُوا الرَّ ُكن ْ
وواجٌب على َمْن بَْعَدهْم االستغفاُر لهم والترحُم علْيِهم وأن يسأَلُوا هللا أاَلَّ يجعل  [110آل ِعمَران : ] (َخْْيَ ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاسِ 

د َزلَلَنَا بفْضِلِه ورحمته  ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر )في قُلُوبهم ِغالًّ لهم وال يذُكُروا أحداً بما فيه َمْنقََصةٌ لهم ، وهللا يرحمنا وإيّاهم ويتغمَّ
 .(الرَِّحيمُ 

. وقال األَمويٌّ ناقةٌ ُرْحلَةٍ  ِمثلُه ، وإنَّها لََذاتُ  َرحيلٌ  شديَدةٌ قويَّةٌ على السير ، وجمل:  َرِحيلَةٌ  يد عن أبي عمرو : ناقَةٌ أبو عب

ةً   يعني َجْوَدةَ السير. ُرْحلَةً وِحَضاٌر إذا َجَمعَْت قُوَّ

ْحلَ  البعيَر إذا شَدْدتُ  اْرتََحْلتُ  وقال َشِمر :  : إذا َرِكْبتَهُ بقتب أو اْعَرْوَرْيتَهُ وقال الجعدي  اْرتََحْلتُهوَعلَْيِه  الرَّ

م  و  هريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَّ ْتَ مريريريريريريريريري  ه  أمريريريريريريريريريتا  غريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريا َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   ا اْر ريريريريريريريريََ َر املريريريريريريريريْرِء مريريريريريريريريَ ِ ي ولريريريريريريريريكريريريريريريريرينَّ أَمريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريِ

  
 األمر ، يركبه. يَْرتَِحلُ  أي

 من َظْهِره وهو َرْحِله البعير : َمْوِضعُ  ُمْرتََحلُ و .ُمْرتَِحله قال شمر : ولو أّن رجالً َصَرع آخر وقعد على ظهره لقلت رأيتُه

 إذا كان قويّاً. َرِحيلٌ و ِمْرَحلٌ  وبعير ِرحلة وذو ُرْحلَةٍ  ، قال : وبعيٌر ذو َمْرَحلُهُ 

اني عن ابن السكيت : قال الفراء  ْحلَةُ  بمعنًى واحٍد ، قال وقال أبو عمرو ُرْحلَةٌ و ِرْحلَةٌ : الحرَّ حلَةُ و: االرتحال ،  الّرِ بالضم :  الرُّ

 قال وقال أبو زيد نَْحواً منه. .ُرْحلَتِي الوْجه الذي تُِريُده. تقول : أَنتُمْ 

بت : قد للراحلة ويقال  .راحلةً واِئض َمْهريَّة وأَمَهَرْت إِْمَهاراً إذا َجعَلها الر أَرَحلَْت إِْرَحاالً  التي ِريَضْت وأُّدِ
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 إذا كان سميناً وإن لم يكن نجيباً. ُمْرِحلٌ  أي نجيبَةٌ. وبعير ُمستَْرِحلَةٌ و ُمْرِحلَةٌ و رحيلٌ و َرِحيلةٌ  ناقة« : نوادر األعراب»وفي 

 القوم ارتحاالً. ارتحل وقال الليث :

ْحلَةُ و  القوم للمسير. ارتحالِ  : اسمُ  الّرِ

. وأنشد قول األعشى :نقيضُ  الُمْرتََحلوقال :    المَحّلِ

 ِ نَّ َ َال  وِ َن م ْرَ َال
 وإن حلوالً. ارتحاالً  يريد إن

لُ واْسَم الَمْوِضع الذي تَُحلُّ فيه. قال :  الُمْرتََحلُ  قال : وقد يكون  في ُمْهلٍَة. ارتحالٌ  : الترحُّ

لُ و الً لما عليه من تََصاويرِ : َضْرٌب من بُُروِد اليمن ، وقيل سمي  المرحَّ ْحل ُمَرحَّ اسُم أُّمِ يُوُسَف  َراِحيلُ ووما َضاَهاهُ. قال :  الرَّ

كبان أَْرُحلِ  يا ابن ُمْلقَى»ابِن يعقوَب. والعرب تكني عن القذف للرجل بقولهم   : ويفسَُّر قول زهير « الرُّ

ه  و  ِل اللريريريريريريرياَس نريْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َمْن ال يريَزْل يسريريريريريريريريريريريريريريري مسريريريريريريريِ

  
ا يريريريريريريريريَ و   هريريريريريريريَ فريريريريريريريِ عريريريريريريريْ َ ُِ ال يريريريريريريريري  لريريريريريريريْ  ْومريريريريريريريا  مريريريريريريرين الريريريريريريريذُّلِّ يريريريريريريريريَ

  
لَه وَمُؤونَتَه ومن قال تفسيرين : أحُدهما أَنَّهُ يَِذلُّ لهم حتى يَْرَكبوه باألََذى ويستِذلُّوه ، والثاني : أنه يَْسأَلُهم أن يحملوا عنه َكلَّه وثُقْ 

 هذا القول روى البيت

ُِ و »  «ال يعفها يوما  من اللاس ي ْسَأ
 كلَّه ابُن السكيت في كتابه في المعاني.وقال ذلك 

، وإن كان أبيَض العَُجِز فهو آَزُر. وقال أبو َزْيٍد في  أَْرَحلُ  وقال أبو عبيدة في شيات الخيل : إذا كان الفََرُس أبيَض الظهِر فهو

اكب منها فهي ْت إِْحَدى ِرْجلَْيها فَِهي َرْجاَلُء. وقال ، فإن  َرْحاَلءُ  شيات الغنم إن اْبيَصَّ طوُل النَّْعَجِة غيَر َمْوِضعِ الرَّ اْبيَضَّ

 : الفرزدق 

لِّ قريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريفريريريريريريريريرية واَل   كريريريريريريريريري  َن رَامسريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريا  اَلمريريريريريري  راَن عريريريريريريِ يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن قريريريريريريَ زِّ َأو مريريريريريريِ  مريريريريريرين ا ريريريريريريَ

  
لُ  : الراُحواَلتُ  قال :  الَمْوِشيَّةُ.الَمْوِشيُّ على فَاُعوالت. قال وقَْيَصَراُن ضرٌب من الثياِب  الُمَرحَّ

أنه َسَجَد فَركبه الَحَسُن فأَْبَطأَ في »:  وسلمعليههللاصلىَحِديُث النبي  فالٌن فالناً : إذا عال َظْهَرهُ َورِكبَه. ومنه اْرتََحل ويقال :

 .ملةحرن ، حنر ، نخر ، رنح : مستع [ح ر ن].«فكِرْهُت أن أُْعِجله اْرتََحلَنِي ُسُجوِدِه ، وقال : إنَّ ابنِي

ً  لُغَتَان ، وهي َحُرنَتْ والدابَّةُ  َحَرنت قال الليث: حرن  ولكن َحبََسها َحابُِس  َحَرنَتْ  ما خألت َوالَ ». وفي الحديث تحُرن ِحَرانا

 .«اْلِفيلِ 

. وقال أبو عمرو في قوِل ابن الحرونية : اسُم فََرٍس كان ِلبَاِهلَةَ ، إليه تنسب الخيل الَحُرونُ و .ُحُرنٍ  ِمْن َخْيلٍ  َحُرونٌ  ويقال فََرسٌ 

من العسل ما  المحارين ما يموت من النحل في عسله وقال غيره : المحارين قال : المحارينا مقبل : صوت المحابض ينزعن

ً  بالمكان َحَرنَ  لزق بالخلية فعسر نزعه أخذ من قولك يَاُره. وقال الراعي فَعَُسر اْشتِ  َحِرن إذا لزمه فلم يفارقه وكأَنَّ العََسل ُحُرونا

 : 

 كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياس تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريه ظريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا

  
ارِنريريريريريريريريريريرية  مسريريريريريريريريريريريروان   هريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريان  الريريريريريريريريريريريومسريريريريريريريريريريريش مسريريريريريريريريريريريَ
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 .ِمْحَرانٌ  َحبُّ القطن الواحد المحارينُ : وغيُره يقول الِزَمةً. وقال ابن شَمْيٍل  متأخرةً. حارنةً  قال األصمعي في قوله

ً  فالن ُرنِّح قال الليث: رنح   : إذا اعتراه وْهٌن في عظامه َوَضْعٌف في جسده عند ضرب أو فزع يغشاه وقال الطرماح  ترنيحا

ةٌ و  ر َك اأَلْد  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه ظريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ح   َرنريريريريريريريريَّ

 
َ  املريريريريريريريري يريريريريريريريريْ عريريريريريريريريرَبَْ  مريريريريريريريريَ يريريريريريريريري    ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريَِ

  
 : به إِذا أُِديَر به كالمغشّيِ عليه ومنه قول امرىء القيس  ُرنِّحَ  وقال غيره :

ح   َرنريريريريريريريريريريريريريريَّ َل يريريريريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريريريريَ ل   فريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ  يف غريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   عريريريريريريريريِ مريريريريريريريريار  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري يريريريريريريريرير اَّريريريريريريريريِ

  
والَدْوِطيرةُ : َصْدُر السفينة قال  الَمْرنََحةُ  أيضاً ضرب من العود من أَْجوِده يُْستَْجمُر به. عمرو عن أبيه قال : الُمَرنَّحُ  قال الليث

.َكْوثَلُها ، والقَبُّ رأس الدَّقَل ، والقَِريَّةُ خشبة مربَّعَةٌ على ر  أس القَبَّ

 .ِحنَّْوَرةُ  دويبَّة َذميمة يَُشبَّه بها اإلنساُن فيقال يا الِحنَّْوَرةُ  الليث :: حنر 

قال :  العَْقُد المْضُروب وليس بذاك العريض. الَحنِيَرةُ  دابَّة تشبه العََظاَء وقال الليث ::  الِحنَّْور وقال أبو العباس في باب فِعّْول

 .«ما نفعكم ذلك إال بنيٍَّة صاِدقٍَة وورعٍ صادقٍ  كالحنائر حتى تكونوا كاألوتار ، أو صمتم حتى تكونوالو صلَّيتم »وفي الحديث 

 .َحنَائرُ  قال وقال ابن األعرابي : جمعها .َحنِيرٌ  : قَْوٌس بال َوتٍَر ، وَجْمعُها الَحنِيَرةُ : إذا بَنَْيتَها. أبو َعْمرو  حنَْرُت َحنِيَرةً  وتقول

 .«وسلمعليههللاصلىما نفعكم ذلكم حتى تُِحبُّوا آَل رسوِل هللا  كالحنائر لو صليتم حتى تكونوا»حديث أبي َذّرٍ قال وفي 

ْدُر.  النَّْحرُ  قال الليث :: نحر  وهي العْطفَة المْحَكَمة ِلْلقَْوس. َحْنَرة تصغير اْلُحنَْيَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، قال : : الصَّ

: يوُم  النَّْحر حيُث يَْبدو الُحْلقُوُم من أْعلَى الصْدر. قال : ويومُ  َمْنَحِره : َذْبُحَك البِعيَر تطعنُه في النَّْحرُ والصُدور. قال : :  النُُّحورو

 األَْضَحى.

ِة ِحْرِصِهْم. وإَذا اْستَْقبَلَتْ  اْنتََحُروا وإذا تََشاحَّ القْوُم على أْمٍر قيل : تلك. وإذا اْنتََصب  تَْنَحرُ  َداٌر َداراً قيل : هذه عليه من ِشدَّ

 .نََحرَ  اإلنساُن في َصاَلتِه فنهد قيل : قَدْ 

وقيل : َضعِ  البُْدَن. اْنَحرْ  قال بعضهم : [2الَكوثر : ] ((2َفَصلِ  ِلَربِ َك َواَْنَْر ))قال : واختلفُوا في تفسير قوله تبارك وتعالى : 

اُء : معنى قوِله  مال في الصالةِ. وقال الفَرَّ وسمعُت بعَض العرب يقول : : قال  .بنَْحِرك استَْقِبل الِقْبلَة (َواَْنَرْ )اليميَن على الّشِ

 : هذا ، أي قُبَالَتَه. وأنشد في بعض بني أسد  يَْنَحرُ  ، هَذا تَنَاَحرُ  َمنَاِزلُهُ 

م  هريريريريريريريريريريل أنريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريم جمريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريري َأَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
رِ و   امسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  

ِح املريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري   أهريريريريريريريريل األَبريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ

  
 .(َواَْنَرْ )وذكر الفراء القولين األولين أيضاً في قوله : 

 الذي يَْدُخُل بَْعَده. قلت : معناه أنه يستقبل أول الشهر. وأنشد للكميت : يَْنَحرُ  : آِخُر يوم من الشَّْهِر ألنه النَّحيَرةُ  وقال أبو عبيد
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أَ و  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
 

االريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريث  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة يف الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريريريَّ َن اأَلهريريريريريريريريريريريريريِ  ِ  مريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الِهاَلَل. وقال الكميت أيضاً : تَْنَحرُ  ألنها نَحيَرةٌ  . ويقال آلخر ليلٍة من الشهرنَاِحرٌ  ويقال له

ر   مريريريريريريريريريريريريريريِ َة اَل مريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ اَدَر لريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَارا    ر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريْ ر  ِلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ تأََب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريريَ

  
راُر مردوٌد على الليلَِة.   الهالَل ، أي تستَْقبِلُه. تَْنَحرُ  فعيلة بمعنى فاِعلَة ألنَّها نحيَرةوأراد ليلةَ ال َرُجٍل ُمْقِمٍر. والّسِ

 . وقال الراعي :اْنتََحَر انتَِحاراً  ويقال للسحاب إذا اْنعَقَّ بَِماٍء كثيٍر : قد

ى  ا َوأَلريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ اُّهلريريريريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ رَّ عريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   ارا  وَ هبريريريريريريريريريريا األَثريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَ َر انريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  انريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال عديُّ بن زيد يصف الغيث :

وب ال بريريريريريريريريري  ه يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّح سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  رٌِ  َوبريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ

  
ور    حريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريّ  اِء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
 .النََّحاِريرُ  : الرُجِل الَطبُِن الفَِطُن في كل شيء ، وجمعه : النِّْحِريرُ و

اَلة بإزاء المحراب. وقال أبو العباس في قوله : اْنتِ  النَّْحَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي : ُجِل في الصَّ  (َفَصلِ  ِلَربِ َك َواَْنَرْ )َصاُب الرَّ

 [2الَكوثَر : ] 2

 شماالً.بإَزاِء الِقْبلَة وأاَلَّ يَْلتَِفَت يميناً وال  بنَْحره النُُّسِك بَْعد الصَّالة. وقيل أُِمَر أَْن يَْنتَِصبَ  بِنَْحرِ  قالت طائفة أُِمرَ 

: التَّْرقَُوتَان من اإِلبِل والناِس. َوالَجوانُح : ما وقََع عليه الَكتُِف ِمَن الدَّابَّة والبَِعيِر ، وِهَي من  النَّاِحَرتَانِ  وقال ابن األعرابي :

جانٍب ، وهي من الصدر الجوانُِح لُجنُوِحها على اإلنساِن الدَّأُْي ، والدَّأُي : ما َكاَن من قِبَِل الظَّْهِر ، وهي ِستٌّ : ثاََلٌث من كّلِ 

نى القَْلب. وقَاَل : الَكتُِف على ثالثِة أْضاَلع من جانب وستة أضالع من جانب وهذه الستة يقال لها الدَّأَيَاُت. أبو زيد الجوانح أد

وهي ثاَلٌث من ُكّلِ ِشّق ، ثم يبقى من بعد ذلك ، وهي ثالٌث من كل جانب ، ثم الدَّأَيات  النَّاِحَرتَان ، وفيهن الَمْنَحر الضلوع من

لوع.  ِستٌّ من كل جانٍب متَِّصالٌت بالشراسيف ال يسمونها إال األضالع ، ثم ِضلَع الَخْلِف ، وهي أواخر الضُّ

 [ح ر ف]
 مستعملة. حرف ، حفر ، فرح ، رحف ، رفح :

،  حرفٌ   َكِلَمٍة بُنِيَْت أََداةً عاِريةً في الكالِم ِلتَْفِرقَِة الَمعَانِي فاْسُمهاالِهَجاء. قال : َوُكلُّ  ُحُروفِ  من الَحْرفُ  قال الليث :: حرف 

 أو فَْوَق ذلك ، مثل : حتى َوَهْل َوبل َولَعَّل. بحرفين وإِْن َكاَن بِنَاُؤها

ً  وكل كلمة تُْقَرأُ على ُوُجوٍه ِمَن القُْرآِن تُسمى  ي قراءة ابن مسعود.ابن مسعود أي ف حرف ، يقرأ هذا في َحْرفا

َكأَنَّهُ يَْنتَِظُر ويتوقَُّع ، فإِْن َرأَى من نَاِحيَتِِه ما يحبُّ ، وإالَّ َماَل إلى َغْيِرَها. وقال هللا  من أَْمِره : َحْرفٍ  قال واإلنساُن يكوُن على

 جل وعز :

 أي إذا لَْم يََر َما أََحبَّ اْنقَلََب َعلَى وجهه. [11الَحّج : ] (َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد هللَا َعلى َحْرفٍ )

 جاء في (َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد هللَا َعلى َحْرفٍ )السفينِة : َجانُِب ِشقِّها. وقال أبو إسحاَق في تفسير هذه اآلية :  َحْرفُ وقال : 
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كِّ ، قال : ومس يَ ت ه  أَنَّه يعب   هللا على ال َّرِيَ ة يف ال ِّين ، ال ي   ل  فيه د   وَل  مسرفِ  التفسريريريريريريريريريريريريريريِت : على  ريريريريريريريريريريريريريريريَ
. وأفادين عن َأيب اهْلَيَ م  (َعلى َحْرفٍ )م َتَمكِّن . وأفادين امللذريُّ عن ابن اليزي ي عن أيب ُّي   يف قوله  على َ كّ 

ِف وغتِه ، قله  كَأنَّ اجلََبِل واللهِر والسي كحْرفِ   كل  يء  انمسيته    اََّرَف مَسْرفا  فحْرف   أما تسميت هم أنه قال :
رَّ واملكروه انمسيٌة أ رى ، فهما رَّ والةريريَّ َ  انمسيٌة ، والضريريَّ ، وعلى العْبِ  أن يريْعب َ   اِلَ ه على  مسرفان ا ت واِ صريريْ

َتلِ  راِء يريبريْ رَّاِء ومْسَ َها دون أن يريْعب َ ه َعَلى الضريريريريَّ رَّاِء. وَمن َعَبَ  هللا على السريريريريَّ رَّاِء والضريريريريَّ يه هللا هِبَا فريَ ْ  َعَبَ ه  مسالة السريريريريَّ
َفما تصرََّفْه به اَّال  ف   َعَبَ ه  ِعبادأَب َعْب   م ِ رّ  أَبنَّ له َ اِل ا  ي َصّرِفه كيَف يةاء  ،  مَسرف   على ، ومن َعَبَ ه  َكيريْ

راء فهو يف ذلك عادٌل أو متفضٌل غت ظامل وال متع ّ    ، له ا َتأب  وبي ه وأنه  ن اْمَتَحَله  لألواء وأنعم عليه  لسَّ
 األمر  وال ِ َتأب  للَعْبِ  عليه.

َل القرآن على سبعة» وسلمعليههللاصلىقول النبي  وأما القراَءات »لقد أشبَْعُت تفسيره في كتاب  «كلها شاف كاف أحرف نُّزِ

ها ذلك الكتاَب ما يَِقُف بَِك على الصواب. فالذي فيها وأنا مختصٌر لََك في هذا الموِضعِ من الُجَمِل التي أوَدْعتُ « وِعلِل النحويينَ 

َل القرآُن على َسْبعَةِ »قولِه :  أْذَهُب إليه في تفسيرِ   ما ذهب إليه أبو عبَْيٍد واتَّبعه على ذلك أبو العَبَّاِس أحمد بن يحيى.أحرف  نُّزِ

 «أحرف على سبعة»في قوله  َجبَلَة عن أبي عبيٍد أنه قالفأما قول أبي عبيٍد فإن عبَد هللا بَن محمد ابن هاَجك أخبرني عن ابن 

الواحِد سبعَةُ أَْوُجٍه هذا لَْم نَسمْع به. قال ولكن نقول :  الحرف يعني سبع لُغَاٍت من لُغَات العََرِب. قال وليس معناه أن يكوَن في

ِزَن وبعُضه بلغة ُهَذْيٍل وبعُضه بلغة أهِل اليََمن ، هذه اللغاُت السبُع متفرقَةٌ في القرآن فبعضه بِلُغَِة قريش وبعُضه بلغة هوا

ا يُبَيُِّن ذلك قوُل ابن مسعود : إني قد سمعت القراَءةَ ووجدتهم متقاربين  وكذلك سائُِر اللغات ومعانيها في هذا كله َواِحَدةٌ. قال وِممَّ

 فاقرءوا كما علمتم ، إنما هو كقول أحدكم َهلُمَّ َوتَعَال وأَْقبِل.

فقال : ما هي إال لغاٌت. قلت : فأبو  «أحرف نزل القرآن على سبعة»قوله  رني المنذريُّ عن أبي العباس أنه ُسئِل عنوأخب

السبعةُ التي َمْعنَاَها  األْحُرفُ  قلت : وهذه العبَّاِس النحوي وهو َواِحُد عصره ، قد اْرتََضى ما ذهَب إليه أبو عبيد واستْصوبَه.

  من الذي ُكتَِب في مصاِحف المسلمين التي اجتمع عليها السلُف المرضيُّون والخلف المتبعون فمن قََرأَ اللغاُت غيُر َخاِرَجةٍ 

اِء ا بحرفٍ  ة القُرَّ ٍر أو تأخيِر ُمقَدَّم َوقَْد قََرأَ به إِماٌم من أَئِمَّ لُمشتهرين في ال يَُخاِلُف المصحَف بزيادةٍ أو نُْقصاٍن أو تقديم مؤخَّ

شاّذٍ يَُخاِلُف المصحَف ، وخالََف بذلك  بحرفٍ  السبعة التي نزل القرآن بها ، ومن قرأَ  الُحْروف من بحْرفٍ  د قرأاألَْمَصاِر فق

قديماً جمهوَر القََرأَةِ المعروفين ، فهو غيُر مصيٍب. وهذا مذهُب أهِل الِعْلم الذين هم القُْدَوة ، ومذهُب الراسِخين في ِعْلِم القرآن 

 ذا أَْوَمى أبو العباسوحديثاً ، وإلى ه
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اللحويُّ ، وأبو بكر  األنبارِيُّ يف كتاب له ألََّفه  يف اّتِباع ما يف املصريريريريريريريريريريريريريريَحِف اإلَماُِ ، واف ه على ذلك أبو بكر  
ْتِ ِلني.

 
اِ  امل وال َيوُّ علريريري ي غت  مريريريا قريريريالوا ، وهللا يوف لريريريا لالتّبريريرياع  جمريريرياهريريري   م ْ رِىء أهريريريِل الِعراق وغت ه من االثريبريريريَ

 ِ  االبْت اع ،  نه  ت م َوفِّق و ت  م عني.و لُّ 
، في القرآن : تغييُر الكِلَمِة َعْن َمعنَاَها وهي قريبَةُ الشَّبَِه ، كما كانت اليهوُد تُغَيِّر َمعانَِي التْوراةِ باألَْشبَاه  التحريفُ  وقال الليث :

 اْنَحَرفَ و تحّرف قال : وإذا مال إنساٌن عن شيء يقال : [46النِّساء : ] (واِضِعهِ ُُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن مَ )فوَصفَهم هللا بِِفْعِلهم فقال 

 وأنشد في صفة ثور حفر كناساً فقال : اْحَروَرفو

  ن أصاب ع َ َواَء امْسرورفاو 
ْلبَةُ ، ُشبِّهت الَحْرفوقال :   وأنشد : الجبل. بَِحْرفِ  النَّاقة الصُّ

ْرٌف  ٌة مسريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريِ ا ريريريريريريريري َ هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريُّ اٌد َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َوق   هريريريريريريريريريريْ ن  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِورِ َّ يريريريريريريريريريريٌف أَُّجُّ ا ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  َوظريريريريريريريريريريِ

  
 كتابٍَة ِلَدقَّتِها وُهَزاِلها. بحْرفِ  : أَْي َمْهزولَةٌ شبِّهت َحْرفٌ  ناقة قال : وَهَذا البَْيُت يَْنقُُض تفسيَر َمْن قال :

اِمُر ، قال : وقال بعضُهم : ُشبَِّهت:  الحْرفُ  وروى أبو عبيٍد عن أبي َعْمرو أنه قال : الجبل. قال أبو عبيٍد  بَِحْرف الناقَةُ الضَّ

قال  من الَجبَِل : ما نَتَأَ في َجْنبِِه منه َكَهْيئَِة الدُّكَّاِن الصغيِر أو نحِوه. الَحْرفُ  : الَمْهُزولَةُ ، وقال َشِمر : الحرفُ  وقال األَصمعيُّ :

ً  أْعاَلهُ تََرى لهأيضاً في  الحرفو  دقيقاً مشرفاً على سواِء َظْهِره. َحْرفا

 الَحّج :] (َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد هللَا َعلى َحْرفٍ ) : الشَّكُّ في قول هللا جل وعز : الحْرفُ  أبو العباس عن ابن األعرابّيِ قال :

11] .  أي َشّكٍ

 الُمْعَجم ، وهو األَِلُف. وتشبَّه ُحُروفِ  من بالَحرفِ  ألَنَّها َضاِمٌر َضاِمٌر ، وتَُشبَّهُ  ْرفِ بالحَ  قال أبو العبَّاِس : والعرُب تَِصُف الناقَةَ 

نة الجبَل إذا وصفت بالِعَظم. قال هذا في تفسير قول كعب : بَِحْرفِ  : َحبٌّ  اْلُحْرفُ  وقال الليث : َحْرف أخوها أبوها من مهجَّ

 ، وهو الِميُل الذي يُْسبَُر به الِجَراَحاُت وأنشد : بالِمْحَرافِ  الُمقَايََسةُ  : الُمَحاَرفَةُ و: . قال ُحْرفَةٌ  كالَخْرَدِل ، الواحدة

َحاِرف
 
 كما َُّلَّ َعْن رَْأِس الّةِجيج امل

ً  الرجلُ  أَْحَرفَ  أبو ُعبَْيٍد عن أبي زيٍد : إذا نما َمالُه وَصلَُح. وُرِوَي عن ابِن مسعوٍد أنه قال : موت المؤِمِن بعََرق الجبين  إِحرافا

يَاق. ويقال :  عند الموت فَيَحاَرفُ  تبقَى عليه البقيَّةُ من الذُّنُوبِ  أي يُقَايَُس بها فيكون كفارةً لذنوبه. ومعنى َعَرِق الجبيِن شّدةُ الّسِ

ي ال تَُجاِزِه بُِسوِء َصنِيِعه تُقَايِْسه ، وأْحِسْن ِإَذا أَساَء ، واْصفَْح عنه. ويقال للَمْحروم الذي قُتَِّر عليه أ أَخاَك بالسوِء : تَُحاِرفْ  ال

حدَّثَنَا عبُد هللا بُن ُعْرَوةَ عن أبي بكٍر بن َزْنَجَوْيِه عن محمِد بن يوسَف عن سفياَن قال حدثنا أو إسحاَق عن قسر  .ُمَحاَرفٌ  رزقُه

 َويف َأْمواهلِِْم َحق  )كم عن ابن عباس في قوله : ابن كر
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اِئِل َواْلَمْحُرومِ  َحاَرف   :(احملرُو) : الذي يسريريريريريريريأل  اللاَس ، و (السريريريريريريريائل  ) قال : [19الّذارَ   : ] 19 (ِللس      َّ
 
 امل

ْهٌم ، فهو ه قال : ك لُّ من اسريريريتْغَ  قاَل وأْ رَبان الزْعفراينُّ عن الةريريرياِفِعيِّ أن .  َاَرفٌ  الذي ليس له يف اإلسريريريالُ سريريريَ
ر وَن أنَّه احملروُ    بَكْسِبه فليس له أن يسأَل الص َقَة و ذا كان ال يبل  كسبه ما ي ِ يم ه وعياَله فهو الذي ذكر املفسِّ

َحاَرف  
 
َحاَرف  و قال :  .امل

 
 روما  بي يه ق  مس ِرَُ سْهَمه من الغليمة ال يريْغز و مع املسلمني فب ي  حَيَْ ِف   : الذي امل

ّ  مِسرَمانَه . وجاء يف تفسريريريريت قول هللا جّل وعز :  اِئِل َواْلَمْحُرومِ )يري ْعَ ى من الصريريريري قِة ما َيسريريريري   أّن احملروَُ هو (ِللس   َّ
َحاَرف  

 
م  مْله   امل م ، وأما اَّ ْرَفة   ، واالسريريريريريريريريْ  ، وهو االكتسريريريريريريريرياب  ن ي ال هو االمْسِ َافِ  فهو اسريريريريريريريريم من اَِّْرَفة  لضريريريريريريريريَّ

. حَيَْ ِف  و لعياله  حَيِْرف    ، َويريْ ِرش  َويريْ َ ِش  ، وََيْرَ   وََيَْ ِ   :  ع  َيْكَتِس  
. قال ومنه أَْحَرفَ  ثعلُب عن ابن األعرابّيِ قال : على َعَمِله الخيَر  ليَُحاَرفُ  إن العبدَ »الخبُر :  الرُجُل إذا جاَزى على خيٍر أو َشّرٍ

ً  الرُجلُ  أْحَرفَ  الرجل إذا كّد على عياله أبو ُعبَْيدة عن أبي زيٍد : أحرفوإذا استغنى بعد فقر  أحرفوقال :  .«والشرَّ  إذا  إِْحَرافا

 نََما َمالُه وَصلَح.

 أهمله الليث وهو مستعمل.: رحف 

َشْفَرتَهُ حتى قَعََدْت َكأَنَّها  ْرَحفَ أَ  الرجُل إذا حدَّد سّكيناً أو غيَره يُقَاُل : أَْرَحفَ  روى أبو العباس عن ابن األعرابّيِ أنه قال :

، واألْصُل أَْرَهف. وسيٌف ُمْرَهٌف َوَرِهيٌف أي  أَْرَحفَ  قلُت َكأَنَّ الحاَء ُمْبَدلَةٌ من الهاء في َحْربَةٌ. ومعنى قَعََدْت أي َصاَرْت.

 ُمَحدٌَّد.

كَخْنَدٍق أو بِئٍْر ، قال  ُحِفرَ  اسُم الَمَكاِن الذي الَحفَرُ و، قال :  الَحِفيَرةُ  في األَْرِض ، ومثله يُْحفَرُ  : ما الُحْفَرةُ  قال الليث :: حفر 

ى عَْت فَْوَق قَْدِرها تَُسمَّ  اُء.اْسَما َمْوِضعَين ذَكَرُهَما الشعراُء القدم َحِفيَرةٌ و َحِفيرٌ و، قال :  َحِفيَرةً و َحفَراً و َحِفيراً  وكذلك البئُر إذا ُوّسِ

أَبُو ُموَسى األْشعَِريُّ على َجادَّة  اْحتَفََرَها أَبي موسى ، وهي َرَكايا َحفَر الَمْعُروفَةُ في بالِد العرِب ثالثَةٌ : فمنها األَْحفَارُ وقلُت : 

َشاء َعذبَةُ الماِء ،  َحفَرال البَْصرة َوقَْد نََزْلُت بها واستَقَْيُت من َرَكاياها وهي ما بين َماويَّةَ والَمنَجَشانِيَّاِت وركايا َمسنَِويَّةٌ بعيدة الّرِ

َضبَّةَ : وهي ركايَا بِنَاحيِة الشََّواِجن بعيدةُ  َحفَرُ  َمْسنَِويَّةٌ أي يستقى منها بالسانية وهذا كقولهم زرع َمْسقَِوّي أي يُْسقَى. ومنها

 ابن تميم ، َوهَي بِِحَذاء العََرَمة َوَراَء الدَّْهنَاِء ، يُْستَقَى منها بالسانيَة ِعْنَد َحْبٍل َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ  َحفَرُ  القَْعِر ، َعْذبَةُ الماِء. ومنها

 من ِحبَاِل الدَّْهنَاِء ، يقال له َحْبُل الَحاِضر.

اُء في قول هللا جل وعز  معناه  [11،  10النَّازَعات : ]( 11) (ِإذا ُكنَّا ِعظاماً َنََِرةً أَ ِإَّنَّ َلَمْرُدوُدوَن يف احْلاِفَرِة* أَ )وقال الفرَّ

: أْي َرَجْعُت ِمْن َحْيُث  َحافَِرتِي إنّا لَمْرُدوُدون إلى أَمرنا األّول إلى الحياة. قال : والعرُب تَقُوُل : أَتَْيُت فاُلناً ثمَّ َرَجعُت علَى

 معناهُ إذا قَال قَْد بِْعتُك الحافرو. اْلَحافَِرةِ  قاَل : ومن َذِلَك قَْوُل العََرِب : النقد ِعْندَ  جئُت.
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هم ي ول اللريَّْ    عل َ  َا يف املع  وامسٌ . قال : وبعضريريريري  الَفَرِس ،  مَساِفرِ  ، يري  عل  اََّاِفرِ  رجعَه عليه  ل من ن و  
هم : َ ل َجَرى يف ا ْيِل. قال : وقاَل بعضريريري 

َ
 اََّْاِفَرأبَ  قري ب ور هم ، فسريريريمَّاَها فيها   َْفر   اأَلْر.  الَّيِت  اَّاِفَرأب   وَكَأنَّ هذا امل
 ْلذريُّ عن أيب الَعبَّاس أنه  [6 ال ّارق :] (ماٍء داِفقٍ )، كما قال  احمْلف وَرأبَ  ، واملْعَ  يري   

يري  َمْ ف وق. وأ ربين امل
ْبق. قال  َْحف ورَ  األر.   : اََّاِفَرأب  و قَال : َهِذه كلَمٌة كان وا يريَتَكلَّم ون هبا عل  السريريريريريريريَّ

 مَساِفر   ، يري  ول : أقل ما يريَ ع   أب  امل
ِبق  فيريَ ع   اََّْاِفَرأبِ  الَفَرِس على َعَلْيها ت ول َهاِ  اللريَّْ َ  :  مَساِفر ه ف   َوَجَ  اللْ    ، يع  يف الّرَِهاِن ، أي َكَما َيسريريريريْ

كِّيِه أنه قال : َمْعَ  معلاه  ذا ا ريريري يريَته مل َترْبَ  مَسىتَّ تريلريْ    اََّاِفرِ  وقال الليث  : اللْ    ِعْل َ  . اَّرَّاينّ عن ابن السريريريِّ
َأْي ِعْلَ  َأوَِّل َكِلَمة  وِعْلَ  َأوَِّل  اََّْاِفَرأب َأْي ِعْل  َأوَِّل َكِلَمة . ويري َ ال : اْلتريَ ى الَ ْوُ  فاقريتريتريل وا ِعْل َ  اََّْاِفَرأب اللريَّْ    عل 

 َأْي يف أوَِّل أَْمراَِن. قال : َوأَْنَةَ ين ابن  األعرايّب : ( َلَمْرُدوُدوَن يف احْلاِفَرةِ ِإَّنَّ أَ )َما اْلتري  وا ، قال هللا َجّل َوَعّز 
يريريريريريريريريْ   أَ  ع  َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ َرأب  عريريريريريريريريَ افريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريَ

  
ارِ   ه  َوعريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريَ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَذ هللا مريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل بعد أن َصِلْعُت وِشْبُت. وقال أكأنه قال  العَْوَدةُ في الشَّْيِء حتَّى يَُردَّ آِخُره َعلَى  الحافَِرةُ  الليُث :أرجع في ِصبَاَي َوأَْمِري األوَّ

ِله. قَاَل : وفِي الَحِديِث  ِله. َحافَِرةُ  إِنَّ َهَذا األَْمَر ال يُتَْرُك َعلَى َحاِله َحتَّى يَُردَّ َعلَى»أَوَّ  العَوَدةُ في الشَّيِء حتَّى يَُردَّ آِخُره َعلَى أَوَّ

ِل تَأِسيِسه ، وقَاَل في قَوله :  َحافَِرتِه إِنَّ َهَذا األَْمَر ال يُتَْرُك َعلَى َحاِله َحتَّى يَُردَّ َعلَى»َحِديِث قَاَل : وفِي ال ِإَّنَّ أَ )أَْي َعلَى أَوَّ
ل بَْعَد ما نَُموُت. وقال ابُن األَْعَرابّي  (َلَمْرُدوُدوَن يف احْلاِفَرةِ  ْنيَا َكما ُكنَّا. (َرةِ يف احْلافِ )أي في الَخْلِق األَوَّ  أْي فِي الدُّ

، ولغةٌ  حفَراً  أسنانهُ  َحِفَرتْ  َجْزٌم وفَتٌْح لُغَتَاِن : وهو ما يَْلَزق باألْسنَاِن من َظاهٍر وباطٍن ، تقول : الَحفَرُ و الَحْفرُ  وقال اللَّْيثُ 

القَلَُح أُُصوَل  يَحِفرَ  في األْسنان ، فقال : ُهَو أن الَحْفر ل عن. وأْخبَرني أبُو بكٍر عن شمر أنَّهُ ُسئِ تَحِفر َحْفراً  أسنانُه حفَرت أخرى

ّن من َظاِهٍر وبَاِطٍن يُِلحُّ على العَْظم حتى يَتَقَشَّر العْظُم إن لم يُْدَرْك سريعاً ، يُ   َحْفرٌ  قَال أََخَذ فِيهاألسنان بَْيَن اللثة وأَْصِل الّسِ

 .يحِفر َحفراً  فَُوه حفر بتسكين وقد الحْفر الكسائي قال :. أبو عبيد : عن َحفََرةٌ و

ى الُكْدس الَمُدوُس  الِحْفَراةُ  وقال الليث ون الَخَشبَةَ ذاَت األَصابع التي يُذُرَّ بِيع ، قال ونَاٌس من أَْهِل اليمِن يَُسمُّ نباٌت من نباِت الرَّ

، وهو نَْبٌت ، قلُت َوُهو ِمن أَْرَدإِ  الِحْفَرى الرجُل إذا َرَعى إِبِلَه أحفَرَ  ن ابن األعرابّي :ثعلٌب ع .بِحْفَراةَ  َويُنَقَّى بها البُرُّ ِمن التِّْبن

ُج  بالِحْفَراةِ  إَِذا َعِمل أحفَرَ وَ الَمَراعي ، قال :  ى به الحنطةُ ، وهي الَخَشبَةُ الُمْصَمتَة الرأس ، فأما الُمفَرَّ ْقش الذي تَُذرَّ وهي الرَّ

اد والِمْعَزقَةُ ، قال : والِمْعَزقَةُ في غير هذا : الَمرُّ ، قَال والرْقُش في غير هذا : األكُل الكثيُر.فهو العَْضُم   بالضَّ

في لُغٍز من ألغَاِزه فيذهَب ُسْفالً  يَْحِفر ، وذلك أن ُمَحافِرٍ  ، وفالن أَْرَوُغ من يَْربُوع : ُمَحافرةً  اليربوعُ  َحافَرَ  وقال أبو حاتٍم : يقال

 اإلنساُن حتى يُْعيَى فال يَْقِدر عليه ويَُشبَّه عليه الُجْحُر فال يعرفه من غيره يحِفرَ و
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 َأىَب أنْ  مَسافريرَ  فال ي  ر  عليه أمسٌ  وقال :  نه  ذا مَساَفر فَيَ َعه  ، و ذا فعل الَتْب وع  ذلك ِقيَل ملن َيْ ل ب ه َدْعه َلَ  ْ 
واه   ذا ال اَب وال يريْلِب  ه وال ي  ْ  حَيِْفر َرى وْجه  ج ْحره ، ي ال ق  مس ا ف ى اجل ْحَر مملوء ا ت را   مسريريريريريريريريريَتِو   مع َما سريريريريريريريريريِ

مَّى ذلك اََّاثَِياَء ، مم وٌد ، ي ال ما أ ريريري  ا ريريريتباه مَساثَِيائِه. وقال اْبن  مشيل : َرج لٌ  : لَْيَس له    َاِفرٌ  مَس َا ، وي سريريريَ
 َ ْيٌء ، وأنة  :

َوا ر  الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريش أىب جريريريريريريريريريريريريريريِ افريريريريريريريريريريريريريريِ  رِي  ريريريريريريريريريريريريريري َ

  
اري   ا أفريريريريريريريريريريريرياَء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريريريريه ممريريريريريريريريريريريريَِّ

  

 غت  م َ ى  وبري ْرَمة  أعةارِ 

ِت اإِلبُل لالثناء إذا ذهبت َرَواِضعُها وَطلَع َغْيُرها. وقال في كتاب  أَْحفَرَ  أبو عبيدة : يقال الُمْهُر لإِلثْنَاِء واإلْربَاع والقُُروحِ َوأَفَرَّ

ْكَن أن يتحرك الثَّنِيَّتان الُسْفلَيَان والعُْليَيَان من َرَواِض  ِإْحفَاُرهُ و، قال  ُمْحِفر فهو إْحفاراً  الُمْهرُ  أَْحفَرَ  يقال« الخْيلِ » ِعه ، فإذا تحرَّ

فيما بين ثالثين شهراً أْدنَى ذلك إلى ثالثِة أْعَواٍم ، ثم يسقُْطن فيقع  يُْحِفْرنَ  ثَنَايَا َرَواِضِعه فَسقَْطن. قال وأوُل ما أَْحفََرت قالوا قَدْ 

واِضعِ التي َسقَْطَن بعد ثالثِة أعوام فهو عليها اسُم اإلْبَداء ، ثم يُبدىء فيخرج له ثَنِيَّتَان ُسْفلَيَان وثَنِيَّتَاِن ُعْليَيَانِ   َمَكاَن ثَنَايَاه الرَّ

بَاعيتان العُْليَيَان من  إحفاُرهُ و،  يُْحِفَر إْحفَاراً  ُمْبِدىٌء قال ثم يُثَنِّي فال يزال ثَنِيّاً حتى بَاِعيَّتَاِن السْفلَيَان والرَّ َك له الرَّ أن تَُحّرِ

ْكن قيل قد في استيفائه أربعةَ أعواٍم ، ثم يقع عليها  يُْحِفْرن ُربَاِعيَاُت رواضعه فيسقُْطَن ، وأول ما أَْحفَرت َرَواِضعه وإذا تََحرَّ

ك قَاِرَحاه ، وذلك إذا استَْوفَى َخمَسةَ أعوام ، ثم يقع عليه اْسُم  يُحفر اسُم اإلْبَداِء ، ثم ال يزال َربَاِعياً حتى ِلْلقُروحِ وهو أن يَتََحرَّ

 ، َعلَى ما َوَصْفنا ثم هو قارح.اإلْبَداِء 

ى أَْلقَى وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي إذا استَتَم الُمْهُر سنتين فهو َجَذٌع ، ثم إذا استتم الثالثةَ فهو ثَنِيٌّ ، فإذا أثْنَ 

قال أَْهضم لإِلْربَاعِ وإذا دخل في الخامسة فهو َرَواِضعَه فيقال أثنَى وأَْدَرَم لألَثناء ، ثم هو َربَاعٍ إذا استتّم الرابعة من السنين ي

 ْيٌء.قارٌح وقد قََرَح يَْقَرُح قُُروحاً ، قلت : وَصَوابُه إذا استَتَّم الخاِمَسةَ ، فيكون موافقاً لقول أبي عبيدة وكأَنَّهُ سقَط شَ 

 إذا فََسَد. َحفَرَ وإذا َجاَمع  َحفَرَ  األعرابي ثََرى فاُلٍن إذا فَتَّْشَت عن أْمِره ووقَْفَت عليه. وقال ابنُ  َحفَْرتَ  ويقال :

قال  «ُمْفَرح وال يُتَْرُك في اإلسالم»أنه قال  وسلمعليههللاصلىقد أَثْقَلَهُ الدَّْين ، وروي عن النبي  ُمْفَرحٌ  قال الليث رجل: فرح 

 يِجُد قََضاَءهُ. قال وأنشدنا أبو عبيدة :الدَّْيُن أي أَثْقَلَهُ ، وال  أَْفَرَحهُ  الذي قد : الُمْفَرح أبو عبيد

ة   انريريريريريريريريريريريريَ َؤدِّي أَمريريريريريريريريريريريريَ رْبَْ  تريريريريريريريريريريريريري  َه مل تريريريريريريريريريريريريَ   َذا أَنريريريريريريريريريريريريْ

  
ع  و   َك الريريريريريريريريريَوَدائريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ َرمسريريريريريريريريريَ َرى أَفريريريريريريريريريريْ ل  أ  ريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريَْ

  
ْيُن َظْهَره ، قال : «ُمْفَرح وال يترك في اإلسالم»قوله :  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال في ومن  هو الذي أثْقََل الدَّ

 قال ُمْفَرٌج فهو الذي أثقله العيال وإن لم يكن ُمدَّاناً.

 : الشيُء الذي أنا فالَمْفُروح ، ُمْفِرحٌ و َمْفروحٌ  ، ويقال ما يسرني به فَْرَحىو فَِرَحةٌ  وامرأة فَْرَحانٌ و فَِرحٌ  وقال الليث : َرُجلٌ 

 أْفَرحُ 
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 ْفرِ   و به ، 
،  َمْفر و ٌ  وال َيوُّ م ْفرِ ٌ  أبو مساو عن األصريريريريمعي : ي ال : ما يسريريريريرين به .يري ْفرمس   : الةريريريرييء الذي امل

 وهذا عل ه مما يريْلَحن  فيه العامَّة.
 وهو الذي يَْذَهُب قَْرنَاهُ قِبََل أُذُنَْيه في تَبَاُعِد ما بينهما قال واألَْرفَى الذي يأتي أُذُنَاهُ  األَْرفَحُ  قال أبو حاتم : من قرون البقر: رفح 

 َعلَى قَْرنَْيه.

 ابب احلاء والراء مع الَباء

 ح ر ب
 مستعمالت. حرب ، حبر ، ربح ، رحب ، بحر ، برح :

بَهو،  يَْحُربُه َدلَّه على ما أَْحَربَهوإذا أَخَذ َمالَه ،  َحَربَه : الُمَشلِّح ، يقال الحاِربُ  قال أبو العباس قال ابن األعرابي :: حرب   َحرَّ

ً  وجده : أَْحَربَهُ ووهو الطَّْلع ،  بالَحرَ  إذا أطعمه  .َمْحُروبا

بغير هاء روايةً عن العرب ومثلها ذَُرْيع َوقَُوْيٌس َوفَُرْيٌس أنثى  ُحَرْيبٌ  : نقيُض السَّْلم ، تؤنث ، وتصغيرها الحرب وقال اللَّْيُث :

ألنهم  الحرب ِمْلَحفة ُخلَْيق. كل ذلك تَأْنِيٌث يَُصغَُّر بغير َهاٍء. قلت أنَّثُواونُيَْيٌب وذَُوْيٌد تصغير َذْوٍد وقَُدْيٌر تصغير قِْدر وُخلَْيٌق يقال 

ْلم والسَّْلم يذهب بهما إلى الُمسالمة ، فتؤنث. الُمَحاَربَةِ  ذهبوا إلى  ، وكذلك الّسِ

ب وقال الليث رجل  الُمْشِركين الذين ال ُصْلَح بينهم وبين بِالدُ  الَحْربِ  وَدارُ  .ُمَحاِربهُ  فالٍن أي َحْربُ  : ُشَجاٌع. وفالن ُمَحّرِ

ْبتُ  المسلمين. وتقول ً  َحرَّ ً  فالنا ْشتَه تحريشاً بإنسان فأُوِلَع به وبعََداوته. تَْحِريبا  إذا حرَّ

ً  فالن ُحِرب ويقال الرجِل  يبَةُ َحرِ و .َمْحُروٌب َحِريبٌ  ، وهو الَحَربُ  نزل به َحِربٌ  أن يؤخذ ماله ُكلُّه ، فهو رجل الَحَربو،  َحَربا

لَه وآِخَره»قوله  ابن ُشميل في .َحِريبَتَه الذي ُسِلبَ  : الَحِريبُ و: مالُه الذي يعيش به.  قال يباع َداُره  «َحَربٌ  اتقوا الدَّْين فإن أَوَّ

 .الَحِريبَةِ  وَعقَاُره ، وهو من

يعني  (ُُيارِبُوَن هللَا َوَرُسوَلهُ )وقال هللا  «ِدينَه ُحِربَ  من المْحُروبَ  فإن»قولَه  ِدينَه أي ُسِلَب ِدينَه ، يعني ُحِربَ  : محروبٌ 

ا َجزاُء الَِّذيَن )يقال : هو القَتُْل أما قَْولُه جّل وَعزَّ  [279 البقرة :] (فَْأَذنُوا ِبَْرٍب ِمَن هللِا َوَرُسوِلهِ )المعصية وقوله  ِإَّنَّ
 اآلية فإّن أبا إسحاٍق النحويَّ زعم أن قول العلماء أّن هذه اآلية نزلت في الكفار خاصة. [33ة : المائد] (ُُيارِبُوَن هللَا َوَرُسوَلهُ 

وأاّل  وسلمعليههللاصلىأالَّ يَْعِرَض لمن يريُد النبيَّ  وسلمعليههللاصلىوُرِوي في التفسير أن أبا بُْرَدةَ األسلميَّ كان عاَهَد النبِيَّ 

 وسلمعليههللاصلىال يْمنَُع من يريُد أَبَا بُْرَدةَ فمّر قوم بِأَبِي بُْرَدةَ يريدون النبي  وسلمعليههللاصلىالنبي يمنََع ِمْن ذلك ، وأن 

ْنُهْم  أْدَرَكهُ مِ فعرض أصحابُه لهم فَقَتَلُوا وأَخذُوا الماَل ، فأنزل هللا جّل وعّز على نبيّه ، وأتاه جبريُل فأعلمه أنَّ هللا يأُمُره أَنَّ َمنْ 

ه ألَْخِذه الماَل ، وِرْجلَهُ إلَخافَتِه قَْد قَتََل َوأََخَذ الماَل قَتَله َوَصلَبَهُ ، ومن قَتَل ولم يَأُْخِذ الماَل قَتَله ، ومن أََخَذ الماَل ولم يَْقتُل قطع يَدَ 

 السبيَل.
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 والَكِلب. وأنشد قول األعشى :شبيهٌ بالَكْلبى  َحِربٌ  والواحد َحْربى وقال الليُث : شيوخ

ْي أَرِيريريريريريريريريريك  و  ْرىب بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريو   مسريريريريريريريريريَ

  
ا  و   عريريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اء  كريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بَمْعنى الَكْلبى إال ههنا. ولعله َشبََّهه بالكلبى أنه على ِمثَاله. الَحْربَى قلت ولم أسمع

ْمحِ والجميع الَحْربَةُ  وقال الليث :  .الِحَرابُ  دون الرُّ

 : الغُْرفة وأنشد قول امرىء القيس : الِمْحَرابووقال 

 كغزالن رمل يف  اري  أقوال.
 عند العامة اليوَم َمقَاُم اإلماِم في الَمْسِجد. الِمْحَرابُ وقال 

 بني إْسَرائيَل َمَساِجَدُهم التي يجتمعون فيها للصالة. َمَحاِريبُ  وكانَتْ 

 قدَُّمها وأْشَرفُها ، وكذِلَك هو من المساجد. وقال ابُن األعرابّيِ :: سيّد المجالس ومُ  الِمْحَرابُ  قال أبو عبيد :

 : َمْجِلُس الناِس وُمْجتََمعُُهم. المحرابُ 

ً  وقال األصمعّي : العرب تسمي القَْصرَ   ِلَشرفه. وأنشد : مْحَرابا

ا رَاهبريريريريريريريريريريريريريريريري  وَِّر  ريريريريريريريريريريريريريريريريِْ  أو دمريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريرية  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه    اتجريريريريريريريريريريريريرير  يريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريريريريريريو درأب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 القصر ، وبالدُّْميَة الصورة. بالمحراب أراد

ً  وقال األصمعّي : عن أَبي َعْمِرو بِن العالء دخلتُ  ِحْميَر فَنَفَخ في وجهي ِريُح المسك أراد قَْصَراً أو ما  َمَحاِريبِ  من ِمْحَرابا

ْصِم ِإْذ تَ )يشبه القصَر ، وقال الزجاج في قول هللا جّل وعّز :   قال : [21ص : ] .(َسوَُّروا اْلِمْحرابَ َوَهْل َأاتَك نَ َبأُ اخلَْ

  ههنا كالغُْرفة وأنشد : الِمْحَرابُ وأَْرفَُع بيٍت في الدار ، وأَْرفَُع َمكاٍن في المْسِجد. قال  المحراب

هريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريري  رَاب   ذا جريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريِْ  َربريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
مريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريَّ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا َأْو أَْرتريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريَ  مل أَلريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ

  
اُء في قول هللا جّل وعّز :  ُر في  [13َسبَإ : ] (ِمْن ََمارِيَب َوََتاثِيلَ )وقال الفرَّ ذُِكَر أنَّها ُصَوُر األنبياِء والمالئكِة ، كانت تَُصوَّ

 المساجد ليراها النّاُس فيْزَداُدوا عبادةً.

اُج : هي واِحَدةُ  بعث ُعْرَوةَ بن مسعوٍد إلى قومه  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أّن النبي و الذي يَُصلّى فيه. الِمْحرابِ  وقال الزجَّ

ً  بالطائف فَأَتاُهْم وَدَخل  وهذا يَُدلُّ على أنه غرفة يُْرتَقَى إليها. وقال الليث لَهُ فأشرف عليهم عند الفجر ، ثم أذَّن للصالة. محرابا

 عنق الدابة. المحراب

ي ً  ابن األنباري عن أحمد بن عبيد : سّمِ  النفراد اإلمام فيه وبُْعِده عن الناس. المحراُب ِمْحَرابا

 لفالن إذا كان بينهما تباعد ومباغضة واحتجَّ بقوله : َحْربٌ  ومنه يقال فالنٌ 

هريريريريريريريريريريريريريريرياو  هريريريريريريريريريريريريريريريا َدفريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مسريريريريريريريريريريريريريريرياَرَب مريريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رو   عريريريريريريريريريريريَ ٌق ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريري  ى بريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد بعد مرفقها من دفها.

 وقال الراجز :

ا َا َلمَّا َ َا ِ ْراهب   كأَنَّ
 وقال األعشى :
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 تريريريريريريريريريريرى جمريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريحو 

  
لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريُو والريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياب رقريريريريريريريريريريريرياق    راب مريريريريريريريريريريريريِ

  
دويبَةٌ على ِخْلقة َساّمِ أَْبَرَص ذاُت قوائَِم أربع ، دقيقةُ الرأس ، مخطََّطةُ الظهِر ، تستقبُل الشمَس  الِحَرباءُ وأََراَد من القوم. قال : 

ْرع. : الِحربَاءُ وقال  .محرابيّ  نهاَرها. والجميعُ   رأُس الِمْسَماِر في الحلقة في الّدِ

ْرع. الِحْربَاءُ  وقال أبُو ُعبَْيد :  : مساميُر الّدِ

 وقال لبيد :

 كّل مسر ء  ذا أ ْكرَِه َصلّ 
يقال لها  الحرابِيِ  الفاََلةِ وإنَاثُ  بِِحْربَاءِ  ؛ ُشبِّه ِحْربَاءُ  الَمتِْن : لَْحُم الَمتِْن ، قال : َواِحُدها َحَرابِيّ  قال : وقَاَل أبو َعْمٍرو الشَّيبانيُّ :

َهاُت ُحبَْيٍن ، الواحدة أُ   مُّ ُحبَْيٍن ، وهي قَِذَرةٌ ال تأُكلَُها العََرُب بتَّة.أُمَّ

 .الِحْربَاءِ  ِمنَ  ُمَحْربِئَةٌ  وقال أَبُو ُعبَْيٍد قال أبو َزْيٍد : أرضٌ 

 الُجَواِلُق. : الُحْربَة أبُو العبَّاس عن ابن األعرابّيِ :

 : الِوَعاُء. الُحْربة وقال اللَّْيُث :

ً يحَربُ  الرجل َحِرب أبو عبيد : ْبتُ وإذا غضب. قال   َحَربا بٌ  عليه غيري أي أْغَضْبتُه وسنان َحرَّ ٌب إذا كان ُمَحدَّراً  ُمَحرَّ ُمَذرَّ

 ُمَؤلَّالً.

 إذا َدلَْلتُهُ على ماٍل يُِغيُر علَْيه. الرجل : أَْحَرْبتُ  أبو عبيد عن يونَُس قال :

 ا ، ويقال ِلِقْشِرها إذا نُزع : الِقيقَاَءةُ.: الطَّْلقَةُ إذا كانت بِقْشِره الَحَربَةُ  عمٌر عن أبيه :

َمأَْوى األسد ،  المحرابوَصْدُر الَمْجِلِس  : الِمْحَرابُ والغُْرفَة.  الِمْحَرابُ والِقْبلَةُ.  : المحرابُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، قال :

ه. وقيل سمي محارب أي ِمْحَربٌ  وِغيله وَعِرينِه ورجل ِمْحَرابه يقال : َدَخَل فاُلٌن على األَسِد في ً  اإلمام ِمْحرابُ  ِلعَُدّوِ  ِمْحَرابا

 ألن اإلمام إذا قام فيه لم يَأَمْن أَْن يَْلَحن أو يُْخِطىء فهو َخائٌِف مكاناً كأنه َمأْوى األسد.

 ُرْحبِها أي على [118وبَة : التّ ] (ضاَقْت َعَلْيِهُم اْْلَْرُض ِبا رَُحَبتْ )شمر عن ابن شميل في قول هللا جّل وعّز : : رحب 

ْحبَةُ  : واِسعَةٌ. قال وقال ابُن األعرابّي : َرِحيبَةٌ  وأرضٌ  وسعَتَِها. ، مثل قرية وقًُرى.  ُرَحبٌ  وجمعها : ما اتََّسع من األرِض. الرُّ

األعرابي ثقة ال يقول إال ما قَْد قلت وهذا يجيُء شاذّاً في باب الناقص ، فأما السالم فما سمعت فَْعلَة ُجِمعَْت على فُعَل ، وابن 

 سمعه.

ْحبُ  وقال الليث : حيبُ و الرَّ ً  ونقول المساجد َساَحاتها. َرَحبَةُ  : الشيُء الواسُع. قال : الرَّ  . ورجلٌ َرَحابةً و َرَحب يَْرُحُب ُرْحبا

وهذه كلمة  َوِسعَُكم. وقال الليُث :أَ الدُُّخول في َطاعة الِكْرمانّيِ ، يعني  َرُحبَُكمأَ  واِسعُه. وقال نصر بن سيار : الجوفِ  رحيبُ 

ة. رُحبَُكم َشاذَّةٌ على فَعَُل ُمَجاِوٍز وفَعَُل ال يكون مجاِوزاً أبداً. قلت ال يجوز  وقال الليث : عند النحويين ، ونصر ليس بُحجَّ

فَْحالً نُِسبَْت إليه النجائُِب ألنَّها من نَْسِله.  أَْرَحبُ  . قلت : ويَْحتَِمل أن يكونَ األَْرَحبِيَّةُ  حيٌّ أَْو َمْوِضٌع يُْنَسُب إليه النجائبُ  أَْرَحبُ 

ً  وقال الليُث في قول العرب ْحب ، معناه اْنزل في َمْرحبا  الرَّ
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َعة فَأَِقْم فريَلَك عل ان ذلك. وسريريري  ل ا ليل  عن نصريريريْ  عل ، أَرَاَد به اْنزِل َأْو أَِقْم : ف ال فيه َكِمني  الف َمْرمَسبا   والسريريريَّ
 راد  ِبه أِميَه الفعل . قله وقال غت ه يف َقوهِلْم :

 ر مْسبا   ، أَتريْيه َمْرمَسبا   فريَلَص  بِفْعل  م ْضَمر ، فلما ع ِرف معلاه امل
 غلييتا .وكذلك قال َسْهال  ، أَرَاَد نريَزْلَه بَل ا  َسْهال  ال مَسْزان   وَسَعة  ال ِضي ا .

ً وهللا وَمْسَهلََك ،  َمْرَحبَكَ  وقال شمر : سمعت ابن األعرابي يقول : ً  بك هللا ومْسهالً بَك هللا. وتقول العََرُب : ال مرحبا بك  مرحبا

ً وعليك بِالُدك. قال وهي من الَمصاِدِر التي تَقَُع في الدَُّعاِء للرُجِل وعليه ، نحو َسْقياً  َرُحبَتْ  أي ال ْدعاً وَعْقراً ؛ يريدون وجَ  َرْحبا

 َسقاك هللا ورعاك.

ً  بالُدك رُحبتْ  وأخبرني المنذريُّ عن أبي العباس عن سلمة قال سمعُت الفّراء يقول يقال ً و َرَحابةً و َرْحبا ً و رِحبَْت َرَحبا  .ُرْحبا

 ، لُغَةٌ بذلك المعنى. أْرَحبَتْ  ويقال

ْحبَى وقال الليث : ْحبَىوعلى بناء فُْعلى أْعَرُض ِضلَع في الصدر ، قال :  الرُّ  ِسَمةٌ تَِسُم بها العرُب على َجْنب البعير. : الرُّ

ْحبَيَانِ  وقال أبو عبيد عن أصحابه : ْحبَيَْين َمْرِجعَا الِمْرفَقَين ، قال والنَّاِحُز إنما يكون في الرُّ ْحبى وقال غيره : .الرُّ : َمْنبُِض  الرُّ

 ن الدواّب واإلنسان.القلِب م

 موضع معروف. : ُرَحابَةُ وَ مالِك اْبِن طوٍق : مدينةٌ أَْحَدثها مالٌك على شاطيء الفرات.  َرْحبَةُ وَ 

، وهي مواضُع متواطئة يْستَنِقع الماُء فيها ، وهي أَْسَرُع األْرِض  َرْحبَةٌ  في األودية الواحدةُ  الّرَحابُ  شمر عن ابن شميل قال :

ليها ، وإذا نباتاً تكون عند ُمْنتَهى الَواِدي وفي َوَسِطه ، وقد تكون في المكان الُمْشِرف ويَْستَْنِقُع فيها الماُء ، وما حولها ُمْشِرٌف ع

في بطن المسيِل لم يَنِزْلها الناس ، وإذا كانت في بطن الوادي فهي أُْقنَةٌ  كانت في األرِض المستوية نََزلها النَّاُس ، وإذا كانت

َحابُ  تُْمِسُك الماء ليست بالقعيرة جداً وسعتها قَْدُر َغْلوة ، والناس ينِزلون ناحيةً منها ، وال تكونُ  مل وتكوُن في بطوِن  الّرِ في الرَّ

 األرض وفي ظواهِرها.

اء : يقال للصحراء قلت  .َرَحبة ، وال يقال َرْحبَةٌ  نعت. يقال بالد َرْحبَةٌ وَ اسٌم  َرَحبَةٌ و. َرْحبَةٌ  بين أْفنيَِة القوم والمسجد وقال الفرَّ

اء إلى أنه يقال بلد  ، كما يقال بلد َسْهٌل وبالد َسْهلَةٌ. َرْحبَةٌ  وبالد َرْحبٌ  ذهب الفرَّ

ً  الرجلُ  بَِرحَ  قال الليث: برح  أَْفعَُل كذا ، بمعنى ما ِزْلُت. وقال هللا جلَّ وعزَّ  بَِرْحتُ  ام ِمْن موضعه ويقال ما: إذا رَ  يَْبَرُح بََراحا

 أي لن نزال. [91طه : ] (َلْن َنَْبََح َعَلْيِه عاِكِفنيَ )

خافياً وانكشف ، مأخوذٌ الخفاُء أي ظهر ما كان  بَِرحَ  اْلَخفَاُء ، قال بعُضهم َمْعنَاه زال الخفاُء ، وقيل َمْعنَى بَِرحَ  وقول العرب :

ً  : البَيَان ، يقال َجاَء بالكفر البََراحُ  وقال اللَّْيُث : األرض وهو الظاهر البارز. بََراحِ  من الَخفَاُء  بَِرح ويجوز أن يكون قولهم بََراحا

 أي ظهر ما كنُت أُْخِفي.
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بَاِء والطيِر خالُف السَّانح وقد َمّر تفسيرها في باب البَارحو  من هذا الكتاب. (سنح) من الّظِ

قال  وقال الدينوري : البَيُّروُخ : هو اللُّقَّاُح األْصفُُر مثل الباذنجان طيُّب الرائحة ويدخل في األْدوية ، ويسمى المْغَد أيضاً.

 واللُّقَّاُح أيضاً ضرٌب من الِفْرِسك أجَرُد فيه ُحْمرة.

ياح : التي تَْحِمُل ا البارحُ  وقال الليث :  لتَُّراَب في ِشّدة الُهبوب.من الّرِ

الشَّْمأَُل في الصيِف خاصةً. قلت وكالُم العرب الذين شاَهْدتُهم على ما قاَل أبو زيد. وقال  البََوارحُ  أبو عبيد عن أبي زيد قال :

الميزان ، وهي الَسَمائِم ، وقال  ، قال وأكثُر َما تَُهبُّ بنجومِ  بََوارحُ  ابن ُكنَاسةَ : كّل ريحٍ تكون في نُُجوم القْيِظ فهي عند العربِ 

 ذو الرمة :

ا وََّنريريريريريريريريََ ْوق  مريريريريريريريرين دار   ريريريريريريريريََ َو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْل هريريريريريريريري   اَل بريريريريريريريريَ

  
ِرب    رّا  َ ر   تريريريريريريريريريريريَ رّا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريرياٌب ومريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
 فنسبها إلى التُّراب ألنها قَْيِظيَّة الِرْبِعيَّة ، ورياح الصيف كلُّها تَِربَةٌ.

ى : أَصابَتْهوقال الليُث : يقال للمحموم الشديِد  حَ  ، ويقال البَُرَحاءُ  الُحمَّ ً  بنا فاُلنٌ  بَرَّ حٌ  فهو تَْبِريحا ح ، وأنا ُمبَّرِ : إذ آذاك  مبرَّ

 وأنشد : .البُْرحُ و التَّْبِريحُ  بإلَحاحِ الَمَشقّة ، واالسم

 للا واهلوى بريرٌْ  على َمْن يَغالِب ه 
 : ُكلَُف المعيشة في مَشقَّة. التباريحو

 ً ً  وَضَربَهُ َضْربا حا ً  ، وال تقل ُمبَّرِ حا  .ُمبَرَّ

 َعلَيَّ من ذلك األمِر أي أََشقُّ وأََشدُّ. وأنشد لذي الرمة : أَْبَرحُ  ويقال هذا األمرُ 

اِر كريريريريريريريري ريريريريريريريريتأبٌ  هريريريريريريريريَ َوى  لريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريْ يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريِ

  
رَ     يَّ ومريريريريريريريريريا أييت بريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  أبريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
َحَضاء ، أبو عبيد عن األصمعي إذا تمدَّد المحموم  ى فذلك الُمَطَواُء فإذا تثاءب عليها فهي الثَُّؤبَاُء ، فإذا عرق عليها فهي الرُّ ِلْلُحمَّ

وروى  .البَُرحينَ و البَِرحينَ  : الشدَّة والمشقَّةُ. قال أبو عبيد وقال الكسائي لقيت منه البرحاءو،  البُرَحاءُ  فإن اشتدت الحمى فهي

 وقال غيره يقال : لقيت منه ، كلُّ ذلك معناه الدَّاهيةُ والشّدة. بَْرحٍ  وبني بَْرحٍ  اِء : لَِقيُت منه بَنَاتِ أبو العباس عن َسلََمةَ عن الفرَّ 

 ً  .بَْرحاً بَاِرحا

ب ِمنه. وقال األعشى :  وقال أبو عمرو : ويَْرَحى له وَمْرَحى إذا تعجَّ

 أَبريَرمْسَه جارا و أَبريَرمْسَه ر ّ  
: بَالَْغَت ، لُْؤماً  أَْبَرْحتَ  َمْعنَاهُ أَْعَظْمَت ربّاً ، وقاَل آخرون أَْعَجْبِت َربّاً ، ويقال أُْكِرْمَت ِمن َرّبِ. وقال األصمعي :قال بعضهم : 

َب من جَمالها ،  العائِذُ : أَْبَرَحتِ وعائِذاً  أبرْحتِ  وقال ابن بُُزْرَج : قالوا للمرأةِ : َكَرماً أي جئَت بأَْمٍر ُمْفِرط. أَْبَرْحتَ و إذا تَعَجَّ

يريد أَنَّهُ من خيار اإلبل. قال  البَُرح من بُْرَحةُ  كل شيء خياره ، ويقال للبعير هو بُْرحةُ  وهي والٌد ذاُت َصبِّيِ وقال أبو عمرو :

ح فالٌن َرُجالً إذا فََضله ، وكذلك كلُّ شيء تُفّضله. قال وقال العُذري : أْبَرحَ و:  ج هللا عنه ، قال : وإذا  هللا عنه ، بَرَّ أي فرَّ

 عليه ، بَِرح غضب اإلنساُن على صاحبه قيل : ما أشدَّ ما
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ْه ي ال ذاك بع  ََُّوال الةريريريريريريريريريريمس. وي ولون قريْبَل الزَّوال   اْلَبارمسةَ  والعرب ت ول فعللا َلِة اليت َمضريريريريريريريريريريَ كذا وكذا ، للَّيريْ
 فعللا الليلَة كذا وكذا ، وقول ذي الرمة :

 تريبريلَّ  َ رمسي َكرَاه  فيه 
،  بالبارحةِ  . والعرُب تقوُل ما أَْشبَهَ اللَّْيلَةَ الباِرحة قال بعضهم : أََراَد النوَم الذي شق عليه أمُره المتناعه منه ويقال أراد نوم الليلة

يا هذا ،  بََراحِ  ويقال للشَّْمس إذا َغَربت : َدلََكتأَْو َزالت ومضت.  بَِرحت أي ما أَْشبَهَ الليلةَ التي نحن فيها بالليلِة األولى التي قد

، كما قالوا لكْلِب الصْيَد َكَساِب بمعنى كاِسبٍَة ، وكذلك  بَاِرحةٍ  بمعنى بََراحِ وحين َغَربَت.  بَِرَحتوعلى فَعَاِل ، المعنى أَنَّها زالت 

فالمعنى أنها كادت تَْغُرب وقد وضع يده على حاجبه ينظر زوالها أَو ،  بَِراحِ  َحَذاِم بمعنى َحاِذَمٍة. ومن قال َدلََكت الشمسُ 

 أي اْستُريح منها. وأنشد الفراء : بَِراحِ  غروبَها ، ثعلب عن ابن األعرابي دلَكت

ْي َرَ ِ   َ مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريذا مريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاِ    ْه بريريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىت َدلريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ذبريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 يعني الشمَس. قال شمر قال ابن أبي ظبية العنبري :

 رأب  مسىت دلكه برا ب كْ 
 بكسر الحاء وضمها. وقال أبو زيد دلكت بَراحُ و بَراحِ  أي بعشّيِ رائحٍ فأسقط الياء مثل جرف هار وهائِر. وقال المفّضل دلكت

 مضموم غير منون. براحُ  مجروٌر منوٌن ودلكت براحٍ 

ح ل : قلنا للحَسن ما قوله ضرباً غيرعن حماٍد بن سلمة عن ُحَمْيٍد ، قا حدثنا الكوفي حدثنا الحلواني حدثنا عفانُ  غير  قال : ؟مبّرِ

وروى شمر في حديث عكرمة أَنَّ النبي  أي استُريح منها. بَراحِ  وهو قوُل الفراء. وقال ابُن األعرابّي : َدلََكت مؤثِّر.

تفسيُر ُمتَِّصالً بالحديث. قال شمر ذكر ابن المبارك قَتُْل السوِء ، جاء ال التَّْبِريحُ  ، قالالتْبريح ونهى عن التَّْوِليِه  وسلمعليههللاصلى

قال : وذكر هذا الحديث َمَع َما ذُِكَر من كراهِة إْلقاِء السَّمكة إذا كانت َحيَّة على الناِر. وقال : أما األكُل فَتُْؤكُل وال يُْعِجبُني 

لِوعاء من الَجراِد وهي تهتمش فيه ، ويحتفرون حفرة في بعُضهم أن إلقاَء القَْمل في الناِر مثلُه. قلت : ورأيت العرَب يمألون ا

ُرونها في ة حتى تموت ، ثم يستخرجونَها ويشّرِ مل ويوقدون فيها ، ثم يَُكبُّون الَجراَد من الوعاِء فيها ويُهيلون عليها اإلرَّ  الرَّ

 الشمس فإذا يبست أكلوها.

صاحبُها فيها. قال  ربح تجارتُه إذا َربَِحتْ  فيه والعرب تقول يُْربَحُ  إذا كان ُمْرِبحٌ  بيع، وهذا  أَْربَْحتُهُ وفالٌن  َربِحَ  قال الليث: ربح 

ُمْ )هللا :  بيني وبينه ، هذا قول الليث. وقال غيُره  الربحَ  على أنَ  ُمَرابََحةً  ويقال أَْعَطْيتُه المال [.16البَقََرة : ] (َفما َرِبَْت َِتاَرَُ

 .الربح ، وال بّد من تَْسِميَةِ  ُمَرابَحةً  على كل عشرةِ دارهَم ِدْرَهٌم ، وكذلك اشتََرْيتُهُ  ابََحةً ُمرَ  بِْعتُه السْلعَةَ  :

 وأنشد شمر للبعيث : .ُربَّاح وَضْرٌب من التمر يقال له ُزبُ  اسم الِقْرد ، قال : ُربَّاحٌ  وقال اللْيثُ 
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  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرية ُّْرق الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريون كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا

  
َزمّل   رار مريريريريريريريريريريريريري  ز و َأْو فريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريح  تريريريريريريريريريريريريريريَ  َرَ بريريريريريريريريريريريريريِ

  
بَّاحُ  وقال أبو عبيد : بَّاح : القرد في باب فُعَّال. وقال ابن األعرابّي : هو الرُّ للقرد ، وهو الَهْوبَُر والَحْوَدُل. وقال خالد بُن  الرُّ

بَّاح جنبه :  الفَِصيُل والحاشيةُ الصغيُر الضَّاوي. وأنشد : الرُّ

ه بريريريريريريريه الريريريريريريري َّ  َوى مسريريريريريريري ريريريريريريريّ ر الريريريريريريري ريريريريريريريَّ عريريريريريريريْ و     قريريريريريريريريَ  لريريريريريريريْ

  
  ّ ِ ر  َّ  ثريريريريريريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريريريريريريِ ا مسريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 قال أبو الهيثم كيف يكون فصيالً صغيراً وقد جعله ثَنِيّاً ، والثَّنِيُّ ابن خمس سنين ، وأنشد شمر لخداش بن زهير :

م وَ  تريريريريريريريري  رِكريريريريريريريريْ ان   تريريريريريريريري  يريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريري  بريريريريريريريريُّ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َج الريريريريريريريريريريريريرُّ َّ    تريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريريريريريَ ون تريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد ابن األعرابي لخفاف بن ندبة :

ج   بريريريريريريريريريريري  ا  بريريريريريريريريريريريِ ْم َرحبريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  افريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ َرْوا َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  هريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريّس  ريريريريريريريريريريري ْ لريريريريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريريريريرييء بريريريريريريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بَحُ  قال ابن األعرابي : بحُ و الرَّ ً  مثل البََدِل والبِْدُل. وقد الّرِ ً و َربَِح يَربَُح ِرْبَحا بَح قِداح المْيسر. قال ويقال . قال والبجُّ َربَحا  .الرَّ

بَحُ  مثل جَمل وجمال ، ويقال ِربَاحٌ  الفصيل ، وجمعه يقول أعوَزُهم الكباُر فتقاَمروا على الِفَصاِل.  .َرابح الِفَصاُل ، واحدها الرَّ

بَحَ  الرجل إذا نحر لِضيفَانه أَْربَحَ  قال : ويقال  ، وهي الفُْصالن الصغاُر. الرَّ

 مثل َحاِرٍس وَحَرٍس. َربَحٌ و َرابحٌ  يقال

بَحُ  وقال شمر : ً  : الشْحُم : قال ومن رواه الرَّ  فهو ولد الناقة وأنشد : ُربَحا

 ق  َهِ له أْفواه  ذي الرُّب و 
 وأما قول األعشى :

 ِم ريَلَما م  َّْ  ِنَصامَسا   الرَُّبح
بَع ، فأبدل الحاء من العين.  فقد قيل إنّه أراد الرُّ

 قال أبو عبيد ، قال األصمعي : «وِسْبُره ِحْبُره يخرج رجٌل من النار قد ذهب»أنه قال  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : حبر 

ْبِر. وقال ابُن أَحمر وَذَكر َزَماناً : الِحْبرِ  وِسْبُره هو الجماُل والبَهاُء. يقال فالن َحَسن ِحْبُره  والّسِ

رْبَه  مسريريريريريريريريىت  ا مسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريَ يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اقريريريريريريريريريْ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ  ألجريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريال وأعريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريال ق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هو  والسَّْبر إذا كان جميالً حَسن الَهْيئة بالفتح. قال أبو عبيد : الَحْبرِ  أي لبسنا جماله وهيبته وقال أبو عبيد قال غيره : فالن َحَسنُ 

، في الجاهليّة ،  ُمَحبِّر ن يقال للطُّفَْيِل الغَنَِوّيِ :إذا حسَّْنتَه. وقال األصمعي : كا َحبَْرتُه َحْبراً  أشبهُ ، ألنه مصدر بالَحْبر عندي

ن الشعر. قال وهو مأُخوذ من ْبر بالكسر.  الِحْبر وُحْسِن الخّطِ والمنِطق. شمر عن ابن األعرابّي : هو التحبير ألنه كان يَُحّسِ والّسِ

ادية بعد ُمْنَصَرفي مَن العراق ، فقال : أّما اللسان فَبَدويُّ ، قال وأخبَرني أبو زياٍد الكالبيُّ أنه قال : وقفت على َرُجٍل من أهل الب

يُّ والهيئةُ. ْبُر : الّزِ . قال : والّسِ ْبُر فحضريٌّ قال : وقالت بدوية : أعجبَنَا ِسْبُر فالٍن أي ُحْسُن َحاِله وخْصبُهُ في بدنه ،  وأما الّسِ

ْبر إذا كان شاحباً مضروراً  وقالت : ْبَر بمعنيين.رأيته سيِّيَء الّسِ   في بدنه فجعلت الّسِ
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 أَثَُر الشَّْيء وأنشد : الَحبَارُ  وقال أبو عبيد عن األصمعي : أَثَُر الشَّْيء. الِحبَرُ و الَحبَارُ  وقال الليث :

لريريريريريريريريريريريريَو وعريريريريريريريريريريريريّرِْق فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا  ال متريريريريريريريريريريريريأل الريريريريريريريريريريريري َّ

  
ْن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  اَر مريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  أال تريريريريريريريريريَرى مسريريريريريريريريريَ

  
ا هبا األْحبَارُ  قال أبو عبيد : وأمَّ  إنما هو . قال ، وقال الفراء :ِحْبرٌ  وبعضهم : َحْبرٌ  ن فالفُقَهاُء قد اختلفوا فيه فبعضهم يقول :والرُّ

قال وقال األصمعيُّ  الذي يُْكتَُب به ؛ وذلك أَنه كان صاِحَب ُكتٍُب. الِحْبرِ  لمكان هذا الِحْبر . يقال ذلك للعاِلم. وإنما قيل كعبِحْبر

. وأخبرني اْلِحبرَ  ال غيُر ، وينكر األْحبَار َحْبرٌ  للرجل العالِم. وكان أبو اْلَهْيثَِم يقول : َواِحدُ  الَحْبرُ  أو الِحْبرُ  هوأ: ال أدري 

للعالِم. ومثله بَْزر وِبْزٌر وَسْجف وِسْجٌف. وقال ابن  ِحْبرٌ و َحْبرٌ  الُمْنِذريُّ عن الحّرانِّي عن ابن السكيت عن ابن األعرابي قال :

بر : أي حسن البشرة. وروى  اْلِحْبرِ  وِسْبُره أي هْيئَتُهُ وَسْحناؤه. وقال ابُن األعرابي : رجل َحَسنُ  ِحْبُره السكيت : ذهب والّسِ

اخ : ِحْبرٌ  ورجل من الناس : الداهيةُ وكذلك النِّْبُر. الِحْبرُ  عمرو عن أبيه قال  نِْبٌر. وقال الشَّمَّ

يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِه  مريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَ ة  بريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَّ رْبَانريريريريريريريريريِ ّ  عريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَ

  
رَابريريريريريريريريِ   رَّ. َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريري  رْبٌ   عريريريريريريريريَ اَء مسريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريَ

  
واة بالفتح ال غيُر.  رواه الرُّ

يَّاً كان أو ُمسلماً ، بعد أن يكون من أهل الكتاب. قال : وكذلك َحْبرٌ وَ  ِحْبر وقال الليث : هو في الجَمال  الَحْبرو الِحْبر ِلْلعاِلم ِذّمِ

 : حسن الخّط. التحبيرُ ووالبَهاء. قال 

 الفراُء فيما روى سلمة عنه :وأنشد 

ْومريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريتريريريريحريريريريبريريريريت الريريريريكريريريريتريريريريريريرياِب  ريريريريَ ِّ   ري  يريريريريريَ

  
زِيريريريريريريريريريريريريريريل   اِرب  أو يريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريوِديّ  يريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : حسَّْنتُه. َحبَْرتهوالشعَر والكالَم ،  َحبَّْرتُ  وقال الليث :

ون. قال :  [15الروم : ] (فَ ُهْم يف َرْوَضٍة ُُيََْبُونَ ) وقَاَل ابُن السكيت في قول هللا جّل وعّز :  : السُّروُر. وأنشد : الَحْبرويَُسرُّ

 اَّم  هلل الذي أع ى اََّرَبْ 
 المبالغة فيما ُوِصَف بجميٍل. الَحْبَرةُ وأي يُْكَرُمون إْكراماً يُبَالَُغ فيه. قال :  (فَ ُهْم يف َرْوَضٍة ُُيََْبُونَ )وقال الزّجاج 

 وقال المزار العدوي : .محبور فهو َحبَراً و َحْبَرةً  الرجلُ  ُحبِرَ  النعمة. وقد ةُ الَحْبرَ و يُنَعَّمون. قال : يحبرون وقال الليُث :

ه  انريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ هريريريريريريريرير مريريريريريريريريْن أَفريريريريريريريريريْ ه  الريريريريريريريري َّ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ

  
رب   نّ  انعريريريريريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريَ لَّ فريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريري 

  
ة. اْلَحْبَرةُ و قال : السََّماُع في الجنة. (يف َرْوَضٍة ُُيََْبُونَ )وقال بعض المفسرين في قوله   في اللُّغة النِّْعَمةُ التَّامَّ

 أيضاً. وأنشد : الِحْبَرةُ  ُصْفَرةٌ تَْرَكُب اإلنساَن وهي الَحبَرُ  وقال شمر :

ر   اَن ذا أ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريَ عريريريريْ ر مريريريرين نريريريريريَ   ريريريريلريريريريو أبْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَبا   كريريريريريريعريريريريريريريار. الريريريريريريرْبِق مل يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب َّريريريريريريَِ

  
، وهو ُصْفَرةٌ ، فإذا اخضّر فهو قَلٌَح ، فإذا ألّح على اللثة حتى تظهَر  الِحبَر . وقال َشِمر : أولهالحبر ونَحَو ذلك قال الليث في

 األْسنَاُخ فهو الَحفَر والَحْفُر.
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 ضرب من البُُرود اليمانية. ِحبََرةٍ  وقال الليث : برودُ 

 كقولك ثوُب قِْرِمٍز ، والِقْرِمُز ِصْبغَةٌ. موضعاً أو شيئاً معلوماً. إنما هو َوْشيٌ  ِحبََرةُ  . قال : وليسِحبََرةٍ  وبُُرودُ  حبرة يقال بُْردُ 

 من السحاب ما يَُرى فيه التَّْنميُر من كثرة الماء. الحبيرُ  وقال الليث :

من َزبَِد اللُّغام إذا صار على رأس البعير. قلت صّحف الليُث هذا الحرَف وصوابه الخبير بالخاء لَزبَد أْفواِه اإلبل  الحبيروقال : 

 بيٍد فيما رواه اإليادي لنا عن شمر ، عن أبي ُعبيد.هكذا قال أبو ع

بَُد بالخاء وأما بمعنى السحاب فال أعرفه  الَحبيرُ  وأخبرني المنذريُّ عن أبي الحسن الصيداوي عن الرياشي. قال : الخبير الزَّ

  وإن كان أخذه من قول الهذلي :

بريريريريريريريريريريريتَ  َن يف جريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ ذَّ غريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ى   ا وهريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريحريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريِ ه  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري  ْزنريريريريريريريريري   مريريريريريريريريري 

  
 فهو بالخاء أيضاً وسنقف عليه في كتاب الخاء ُمْشبَعاً إن شاء هللا.

 األرض السريعةُ الكأل. المْحبَارُ  ورَوى َشِمر عن أبي عمرو قال :

 وقال عنترةُ الطائي :

ار   بريريريريريريريريريريريريريريَ ْ اٌل ومحريريريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ارو   لريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
َ  هبريريريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريريريريريريريريْ ر ق يريريريريريريريريريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أيضاً وقال : َحبِرٌ  من األرض للِمْحبَارِ  ويقال

رب  وى وال مسريريريريريريريريريَ اِب الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس  ريريريريريريريريريِِ

  
َذرو    ال بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريرين أَذ ى وال قريريريريريريريريريريريريَ

  
. المحابير األرُض السريعةُ النَّبَاِت السهلةُ الدفِيئَةُ التي ببطون األرض وَسَراَرتِها وأََراضتها فتلك الِمْحبَارُ  قال ، وقال ابن شميل :

َجهُ  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي  .أَْحبََرتْ واألرُض  تَحبِرَ  وقد لما خطب خديَجةَ وأجابَتْهُ استأذنت أباها في أن تَتََزوَّ

ّما حمَر ، فلوهو ثَِمٌل فأذن لها في ذلك ، وقال : هو الفحل ال يُْقَرُع أَْنفُه فنََحرْت بعيراً ، وخلَّقت أباها بالعبِير ، وكَستْه بُْرداً أ

البُْرَد الذي كستْهُ ، وبالعبير الَخلُوَق الذي خلّقته ،  بالحبيرِ  أراد ؟وهذا العقير وهذا العبير الحبِيرُ  صحا من ُسُكِره قال : ما هذا

 وأراد بالعقيِر البعيَر المنحوَر ، وكان ُعقر ساقه.

،  ُحباَرى ، وأَْسلَُح من ُحبَارى وللعرب فيها أمثال جّمة ، منها قولُهم أَْذَرُق من .ُحباَريَات ذكرها الَحَرُب ، وتجمع الُحبَاَرىو

ويقال إّن ذلك يشتد على الصقر لمنعه إيّاه من  ألنَّها ترمي الصقر بَسْلِحها إذا أََراغها ليصيَدها فتلوث ريشه بِلَثَق َسْلِحها.

، وذلك أَنّها تعلّم ولدها الطيراَن قَْبَل نَبَاِت َجنَاحه ، فتطير ُمعَاِرَضةً  الُحبَارى من أَْمَوقُ  : الُحبَارى الطيران ، ومن أَْمثَاِلهم في

تَِدفُّ »ومعنى قوِلهم « وتَِدفُّ َعنََدهُ  الُحبَارى كل شيء يحبُّ ولده حتى»لفَْرِخها ليتعلّم منها الطيران ، ومنه المثُل السائِر للعرب 

ارضه بالطَّيران وال طيران له لضعف ِحفَافَيه وقََواِدمه. وقال األصمعيُّ : فالن يعانُِد فالناً أي يفعل أي تطير َعنََده أي تُعَ « َعنََده

 فالن ميت َكَمدَ »قولهم :  الُحبارى فعله ويباريه. ومن أمثاِلهم في
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ت أي ت ل ي الريش   َّ يري ْبِ ىء  نبا« اَّ بارى ر مع ال ت أ ُ التَّْحسريريريريريِ    رِيةريريريريريها فإذا سريريريريريار سريريريريريائِر  وذلك أَنا   َسريريريريريِّ
 ال ت عجز  عن ال تان ، فتمو  َكَم ا  ، ومله قول أيب األسود ال    :

بريريريريريريريريريريريريارى  َ  اَّريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريَ ٌه كريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ

  
م    لريريريريريريريريريريريريريِ ة  أو يريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريَّ ْه أ مريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ظريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي يَُموت أو يْقُرب من الموِت.

 وقال : الُحبَارى َذَكرُ  اليَْحبُور جاء في شعر كعب بن زهير وقيل ُحبُّورة ، واحدتُها الُحبَارى فِراخُ  الحبَابِيرُ و

وَرأب   بريريريريريريريريريريريريريريريريريري  م  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريش حيريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ كريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ى   ْرمتريريريريريريريريريريريَ

 
 قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِء عريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريري

  
التَقَْطنَا في يوم ال تشرُب الماء ، وتبيُض في الرمال النائِية ، وكنَّا إذا َظعَنَّا نُسيُر في ِحبَاِل الدَّْهنَاء ، فربما  الُحبَاَرىوقلت : 

أَلَذُّ من َطْعم  َواِحٍد من بَْيِضها ما بين األَْربعة إلى الثمانية ، وهي تبيض أَْربََع بَْيَضاٍت ، َويْضِرُب لَْونُها إلى الُوْرقَِة وَطْعُمها

 بَْيِض الدَّجاج وبَْيِض النَّعَاِم ، والنعاُم أيضاً ال ترُد الماَء وال تشربهُ إذا وجدته.

 وهي النْعمة. الَحبََرة مأخوذ من اليَحابير : الناعُم من الرجال. ونَْحَو ذلك قال َشِمُر. وجمعه اليَْحبُور عن أبيه قال :عمرو 

، وهو الشيُء اليسيُر من كل شيء ، وقال شمر : ما أْغنَى  َحبَْربَراً  ما أَْغنَى فالٌن عني أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال :

 : أي شيئاً. وقال ابُن أحمر الباهلي : بَراً َحبَرْ  فالٌن عني

 أََماينُّ ال ي غلني علها مَسرَبْبَرا  
والَحْبَحبِيُّ : الجمُل الصغير.  الَحبَْربَرُ  أي ما على رأسه َشْعَرةٌ. وقال أبو عمرو : : َحبَْربََرةٌ  وقال الليث : يُقاُل ما َعلَى رأسه

من َخَزٍف كاَن أو  الِحْبرُ   ِجْلَده فصار لها أَثٌَر في ِجْلِده. ويقال لآلنية التي يجعل فيهاإذا أكل البراغيثُ  ُمَحبَّر وقال شمر : رجل

 ، كما يقال َمْزُرعة ، وَمْزَرعة ، وَمْقبَُرة وَمْقبََرة ومخبَُزة ومخبََزة. محبَرةو َمْحبُرة من قََواِريرَ 

 موضٌع معروٌف في البادية. وأنشد شمر عجز بيت : ِحبِرٌّ و

 فريَ َفا مِسرّب. ...
.  أْبَحرَ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: بحر  إذا صادَف إنساناً  أَْبَحرَ والرجُل إذا اشتدَّْت ُحْمَرةُ أَْنِفه.  أْبَحرَ والرجُل إذا أخذه السُّلُّ

 على غير اعتماد وقصد لرؤيته.

ي بَْحَرةً  وهو من قولهم لقيته َصْحرة فالٌن في  استْبَحرَ  الستْبحاره ، وهو اْنبَِساُطه وَسعَتُه. ويقال البحُر بَْحراً  وقال اللَّيُث : ُسّمِ

رَ والعلم.  روالراعي في َرْعي كثيٍر ،  تَبَحَّ  البَْحُر بَْحراً  في المال ، إذا كثَُر َمالُه ، وقال غيره : سمي تبّحروفالٌن في العلم ،  تَبَحَّ

في كالم العرب الشََّق ، ومنه قيل للنَّاقَِة التي كانوا يَُشقّون في  البحرُ واألرض َشقَّاً ، وَجعََل ذلك الشَّقٌّ لمائه قَراراً ، ألنه َشقَّ في 

أثْبَُت  [103 :الَمائدة ] (ما َجَعَل هللاُ ِمْن بَِْيٍَة َوال سائَِبةٍ ) . وقال أبو إسحاق النحوي في قول هللا جّل وعّز :بَِحيَرةٌ  أذنها َشقّاً :

أُذُنَها أي شقوها ، وأْعفَْوا  بََحُروا أنها النّاقة كانت إذا نُتَِجْت خمسةَ أَْبُطٍن فكان آخُرها ذكراً  البَِحيَرةِ  ما َرَوْينا عن أهل اللغة في

كوب والَحْمِل والذَّْبح وال تَُحألُ َعْن َماٍء تَِرُده  ظهَرها من الرُّ
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َْلع من َمْرعى ،   ْعىي املل َ ع  بريريه مل يركْبهريريا. وجريرياءوال مت 
ومَحَى  حَبََّر البحريريائر يف اَّريري يريريث أن أول من و ذا ل يهريريا امل

. ّي بن َقَمَعة بن ِ ْلِ ف   اََّاِمي وغتَّ ديَن   اعيل عمرو بن ََّ 
والقوُل هو  أُذنها أي شقُّوها وتُركت فال يََمسُّها أحد. قلت : بحروا الشاة إذا َولَدْت خمسةَ أَْبُطن فكان آخُرها ذكراً  البحيرةُ  وقيل :

ل لما جاء  فقال : ؟أََربُّ إبٍِل أَْنَت أَْم َربُّ َغنَمٍ »قال له  وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي األحوص الجشمّي عن أبيه أن النبي  األوَّ

 .البَِحيرة يريد جمعَ  «؟بُُحر ُكّلٍ قد آتاني هللا فأَكثََر. فقال له : هل تُْنتَُج إبِلُك وافيةً أَذُنُها فَتَُشّق فيها وتقولمْن 

األول فقال : الناقةُ إذا نُتَِجْت َعْشَرةَ أَْبُطٍن لم تُْرَكْب ولم يُْنتَفع بظهرها فَنَهى هللا َعْن ذلك. قلت والقوُل هو  البحيرةُ  وقال الليث :

اء :  : هي اْبنَةُ السائِبة ، وسنفسر السائِبة في موضعها. البحيَرةُ  الفرَّ

عظيم وهو نحٌو من َعْشَرةِ أَْمياٍل  بحر التي بالَطبريَّة فإنها البَُحْيرةُ  . قال وأمابَُحْيَرةٌ  صغيراً قيل له البحرُ  وقال اللَّْيُث : إذا كان

ال. قلُت : والعرُب تقول :في ستة أميال ، وُغُؤور مائِها عال وروى أبو عبيد عن األَُموّي  بَْحَرتُنا ِلكّلِ قرية هذه مةٌ لخروج الدَّجَّ

 األْرُض والبلدةُ. البَْحَرةُ  أنه قال :

 .بَْحَرتُنَا قال : ويقال : هذه

 الماء إذا صار ِمْلحاً وقال نَُصْيٌب : أبحر هو الِمْلح ، وقد البَْحرُ  قال : والماءُ 

زَاَدين و  را  فريريريريريريريريريريريَ اَد مريريريريريريريريريرياء  األْر. حبريريريريريريريريريريَْ  قريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ

  
ْذب    َرب  الريريريعريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
َر امل     مريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريي أن َأحبريريريَْ

  
هري عن ُعْرَوة أن أَُساَمةَ بن زي د وحّدثنا محمد بن إسحاق السعديُّ قال حّدثنا الّرمادي قال حّدثنا عبد الرزاق عن َمْعَمر عن الزُّ

ـ  وهو يَعُود َسْعَد بَن ُعبَادةـ  ِحَماراً َعلَى إكاٍف وتَْحتَهُ قطيفَةٌ فََرِكبَه وأَْرَدف أُسامة َرِكب وسلمعليههللاصلىأن النبي »أخبره 

ر عبُد هللا بُن أُبَّيٍ أْنفَه ، ثم قال ال تُغَبُِّروا علْينَا ، ثم نزل النبي  وذلك قَْبل وْقعة بدر فلما غشيت المْجِلَس عجاَجةُ الّدابَّة خمَّ

فوقف َوَدعاهم إلى هللا وقََرأَ القرآَن فقال له عبد هللا : أيها المرء إن كان ما تقول َحقّاً فال تؤِذنا في َمْجِلسنا ،  سلموعليههللاصلى

لم تسمع ما قال أواْرِجْع إلى أهِلَك فمن جاءك منّا فقُصَّ عليه. ثمَّ ركب َدابّته حتى دَخَل على سعِد بن ُعبَادةَ ، فقال : أَْي َسْعُد ، 

على أن  البَُحْيَرةِ  قال كذا : فقال سعد : اْعُف َعْنه واْصفَْح فوهللا لَقَْد أعطاك هللا الذي أعطاك ، ولقد اْصَطلََح أهل هذه ؟بو ُحبَابأ

ا َرّد هللا ذلك بالحّقِ الذي أْعَطاَكهُ َشِرَق لذلك فذلك فعل  بوه بالِعصابة ، فلمَّ ُجوه ، يعني يَُملُِّكوه فَيُعَّصِ به ما رأيت فعفا عنه يُتَّوِ

 .«وسلمعليههللاصلىالنبي 

وم : ] (َظَهَر اْلَفساُد يف اْلََبِ  َواْلَبْحرِ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز   اآلية معناه : أَْجَدَب البَرُّ ، واْنقََطعت ماّدةُ  [41الرُّ

دَّةَ بذُنُوبهم في العاجل البَْحرِ   .بذنوبهم ، كان ذلك ليذُوقوا الّشِ

ّجاج معناه : َظَهَر الَجْدُب في البَّرِ ، والقحُط في ُمُدن قلت :  .بَحرٌ  التي على األنهار. قال : وكل نَهر ِذي ماٍء فهو البحر وقال الزَّ

 كل نهر ال يَْنقَِطُع ماؤه : مثل ِدْجلة
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لذي هو َمِغيض  هذه األَنار الكبت ا البحر   . وأماحبارٌ  والّليِل وما أ ريريريريريريريريريريريريريريبههما من األَناِر العْذبة الكباِر فهي
الكباِر فال يكون ما ه  ال ِمْلحا  أ َجاجا  ، وال يكون ما ه  ال رَاِك ا  ، وأما هذه األَنار  العْذَبة  فما ها جار . 

 ألَنا َمْة  وَقٌة يف األر. َ ّ ا . حبارا   و يه هذه األَنار  
ْوَضةِ   إذا كثُر مناقع الماء فيها.األرُض  أْبَحَرتِ  وقد بَْحَرةٌ  ويقال للرَّ

 األُوقَةُ يَْستنِقع فيها الماُء. البَْحَرةُ  وقال شمر :

 : المنخفض من األرض وأنشد شمر البن مقبل : البَْحَرةُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريرين األ ريريريريريريريريريريرج املريريريريريريريريريرير ع قريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريرأب

  
ر  حريريريري   هريريريريريريري ر الريريريريريريري  يّف وسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اهلريريريريجريريريريمريريريريريريرية الريريريريبريريريري 

  
 الِغَزاُر واألَْخَرُج الِمْربَاُع المكَّاُء. البُْحر قال :

يف. البحرَ  الرجُل إذا ركب أَْبَحر ابن السكيت  والماَء ، وقد أبرَّ إذا ركب البرَّ ، وأْريََف إذا صار إلى الّرِ

وانتهينا  البَْحرْينُ  ال : ويقولون هذهقال وهو َمْوِضٌع بين البصرة وُعَماَن. ق .البَْحَرْينِ  منسوب إلى بَْحَرانِيٌ  وقال الليث : َرُجلٌ 

 .البحرين إلى

وإلى اْلِحْصنَْين ، ِلَم قالوا ِحْصِنيٌّ  البحرين وقال أبو عبيد قال أبو محمد اليزيدي سألني المْهِديُّ وسأل الكسائي عن النسبة إلى

 ؟بَْحَرانِيٌ و

 .البَْحرِ  فيشبه النسبة إلى بَْحِريُ  وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا ِحْصنَانِي الجتماع النونين ، قال

األْخَضِر َعْشَرةُ  البحر على باب األحساء ، وقرى َهَجَر بينها وبين بَُحْيَرةً  ألنَّ في ناحية قُراها البحرين قلت أنَا وإِنَما ثَنَّْوا

 ثالثةَ أمياٍل في مثلها ، وال يَِغيُض ماؤها ، وماؤها راكد ُزعاق. وقد ذكرها الفرزدُق فقال : البَُحْيَرة فََراسخ ، وقَدَّْرتُ 

ة الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريأّن د را  بريريريريريريريريريني َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ف  و   حريريريريريريَ ْتأب م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريَ يريريريريريريريل الريريريريريريبريريريريريري  َذا لريريريريريريِ  بريريريريريريني هريريريريريريريَ

  
 َحاب.ضرب من السَّ  بحرٍ  وقال الليث : بنات

قال أبو عبيد عن األصمعي : يقال لَسَحائَِب يأتيَن قُبَُل الصيِف ُمْنتَصباٍت بَنَاُت  قلت : وهذا تصحيف منكر والصواب بَنَات بَْخرِ 

 بَْخر َوبَناُت َمْخر بالباء والميم ، َونحو ذلك قال اللحيانّي وغيره ، وإياها أراد طرفَةُ بقوله :

خريريريريريريريريريريريريريريِر 
َ

َأْدن  ذاكريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا  املريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ر  الريريرييريريريَج ا َْضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ف َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريْ ه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريَ  أَنريريريريْ

  
 األحمق. الباحرُ  كالمْبهوت ، وروى أبو عبيد عن الفّراء أنه قال : بَِحرِ  األحمُق الذي إذا ُكلِّمَ  الباحر وقال الليث :

وقال  .بَْحَرانِيّ و باِحِريُ  الُحْمَرة ، يقال أْحَمرُ األْحَمُر الشديد  الباحرُ والكذّاب ،  الباحرُ والفُُضولّي ،  الباحرُ  وقال ابن األعرابيّ 

 ابُن السكيت
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 وَذرحيي   ع  وامس .  مِسرِيّ  قال ابن األعرايّب : أمحر  قاِ ٌء وأمحر  
أ لكل صالة فإذا رأَِت الدَّم قعدت عن  البَْحَرانِيَ  وسئل ابُن عباس عن المرأة تُْستََحاض ويستمرُّ بها الدم ، فقال تَُصلِّي وتتوضَّ

 الصالة.

ِحِم وُعْمِقها. وقال العجاج : البحرانيُ  وقيل الدَّمُ   منسوب إلى قَْعر الرَّ

 حَبْرَاينّ و ِوْرٌد من اجلوف 
 أيضاً إذا كان شديَد الُحْمَرة. بَاِحِريٌ  أي عبيط خالص. ويقال َدمٌ 

وكذلك بَِرَق إذا رأى َسنَا البرق فتحير َوبِقر إذا رأى البقر الكثير ومثله  فَفَِرَق حتى ُدِهش ، البحر الرجُل إذا رأى بَِحرَ  شمر يقال

 َخِرق وعقر وفَِري.

أي َحَضِرّي  بَْحِريٌ  : الذي به السُّل ، والسَّحيُر : الذي قد انقطعت ِرئَتُه ويقال َسِحٌر. وتاجر البَِحرُ و البحير عمرو عن أبيه : قال

 وأنشد أبو العميثل :

 جرا  حبر   كأّن فيها ات
 وقال الطرماح : بحريٌ  ويقال للعظيم البطن

ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع و  ٌة مريريريريريريريرين جمريريريريريريريري َ  مل يريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريق حبريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْم لريريريريريريريه جريريريريريريريانريريريريريريري  املريريريريريريريهريريريريريريري   ْ عريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه ومل يريريريريريريري 

  
 َمنبُِت الثُّمام من األْوِديَة. البَْحَرةُ وَعُظَم ِطَحالُه.  البحرين ومن سكن

 .بَْحراً  وجدته»ركب فََرساً ألبي طلحة ُعْرياً فقال إني  وسلمعليههللاصلىوفي حديث أنس بن مالك أّن النبي 

وفَْيٌض وَسْكٌب  بَْحر وقال أبو عبيد قال األصمعي : يقال فرس ال يُنكش ُحُضُره. لبَْحرٌ  قال أبو عبيدة يقال للفرس الجواد إنه

 بَِحَر يَْبَحُر بََحراً  أن يَْلغَى البعيُر بالماء فيُكثر منه حتى يصيبَه منه داٌء يقال البََحرُ  ْدو. وقال الفراءُ وَحثٌّ إذا كان جواداً كثير الع

 وأنشد : بَِحرٌ  فهو

ه  ارِقريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريَ ا  ال يريريريريريريريريريريريريري  ه  و ريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ  أل عريريريريريريريريريريريريْ

  
ر    حريريريريريريريِ ِي املريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريبريريريريريريريَ مريريريريريريريْ َ زُّ حبريريريريريريريِ  كريريريريريريريمريريريريريريريا حيريريريريريريري َ

  
قلت : الداُء الذي يصيب البعيَر فال يَْرَوى من الماء هو النََّجُر بالنون والجيم ،  قال وإذا أصابه الداء َكِوَي في مواِضَع فيبرأ

 فهو داٌء يوِرث السُّل. البَْحرُ  والبََجُر بالباء والجيم ، وكذلك البَْقُر ، وأما

 اللحم وأنشد :المسلول الجسم الذاهب  البحير وأخبرني المنذري عن الطوسي عن أبي جعفر أنه سمع ابن األعرابي يقول :

ٌت و  حريريريريريريريريريِ يت مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ رْ و غريريريريريريريريريِ  حبريريريريريريريريريَِ

  
رْ و   جريريريريريريريريريريِ ا هريريريريريريريريريريَ وهبريريريريريريريريريريَْ ْذِب َدلريريريريريريريريريريْ   بريريريريريريريريريريٌق مريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريَ

  
 الشاعر إذا اتّسع له القول وقال الطرماح : استبحر ويقال

  ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل ثريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريك حيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريو املريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريح 

  
ه و   ن  املريريريريريريريريريرياِدمسريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرير األَْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فهو البَْحرِ  ، وكل ما نُِسَب إلى البَْحرَ  ألنها كانت هاَجَرت إلى بالد النََّجاِشّي فركبت البَْحِريَّة وكانت أسماُء بنت ُعَمْيٍس يقال لها

 .بَْحِريٌ 

 ابب احلاء والراء مع امليم

 ح ر م
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 مستعملة. حرم ، حمر ، رحم ، رمح ، مرح ، محر :
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 َهابةُ. قال : وإذا كان لإلنسان َرِحٌم وكنَّ نستحي منه قلنا : له: المَ  الُحْرَمةُ  قال َشِمر قال يحيى بُن ميسرةَ الكالبيُّ :: حرم 

 ، وهي ُحْرَمتُك ، وهم ُحْرَمتُك ، وهما ُحْرَمتُك وقال أبو زيد : يقال : هو ومهابَةٌ. ُحْرَمةٌ  قال : وللمسلم على المسلم .ُحْرَمةٌ 

 يَْنصُره غائباً وشاهداً ومن َوَجَب عليه حقُّه.؛ وهم ذوو َرِحمه وجاُره ومن  ُحْرَمتُك ، وُهنَ  ُحْرَمتُك

مكةُ والَحجُّ والعمرة وما  الُحُرماتِ  فإن« هللا ُحُرماتِ [ 30الَحّج : ] (ذِلَك َوَمْن يُ َعظِ ْم ُحُرماِت هللاِ )وقال مجاهد في قول هللا 

 نَهى هللا عنه من معاصيه كلِّها.

 هللا معاصي هللا. ُحُرَماتُ  وقال عطاٌء :

 .الحرم مكَّةَ وما أحاط بها إلى قريب من الَحَرُم َحَرمُ  الليُث : قالو

َمَشاِعَرها ، وكانت قريٌش تعِرفُها في  السالمعليهقد ُضِرَب على حدوده بالَمنَاِر القديمة التي بيَّن خليُل هللا إبراهيُم  اْلَحَرمُ  قلت

 .الحرم ، وما وراَءها ليس من اْلَحَرم ن أّن ما دون المنار إلى مكة من، ويعلمو اْلَحَرم الجاهليِة واإلسالم ؛ ألنهم كانوا سّكانَ 

 نَبِيّاً أقَرَّ قَُرْيشاً على ما عرفوه من ذلك. وسلمعليههللاصلىولّما بعث هللا جل وعز محمداً 

وا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم ،  فما كان ُدوَن المنار فهو وكتب مع ابن َمْربَع األنصارّيِ إلى قَريش أن قرُّ

ً  وال يِحلُّ صيُده ، وال يُْقَطع شجُره ، وما كان وراء المنار فهو من الحّل ، يحل صيُده إذا لم يكن صائده َحَرم  .ُمْحِرما

 (َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِمْ َوََلْ يَ َرْوا َأَّنَّ َجَعْلنا َحَرماً آِمناً أَ )فإن قال قائٌل من الملحدين في قول هللا جّل وعّز : 

ً  كيف يكون [.67 العَنكبوت :] ً  فالجواب فيه أنّه جّل وعّز جعله ؟اْلَحَرم آمناً وقد أُخيفُوا وقُتِلُوا في حرما آمناً أَْمراً وتعبُّداً  َحَرما

ا نُِهَي عنه اتِّباعاً وانتهاءً  فهو  حرَمتهُ و الَحَرمِ   إلى ما أُِمر به ، ومن أَْلَحَد وأْنكر أَْمرَ لَُهم بذلك ال إجباراً ، فمن آَمَن بذلك َكّف عمَّ

ْيد ، فإْن عاَد فإنَّ  اْلَحَرم كافر ُمبَاح الدَّم ، ومن أَقَرَّ ورِكَب النَّْهي فَصاَد َصْيدَ  وقَتََل فيه فهو فاسق وعليه الكفَّارة فيما قَتَل من الصَّ

 هللا ينتقم منه.

 منها بالحّج في أشهر الَحّج فهو أَْحَرمَ  ، وهي من اْلِحل ومن اْلَحَرم َهلُّ ِمْنَها ِلْلحّجِ فهي بعيدةٌ من ُحدودوأّما المواقيت التي يُ 

ً  مأموٌر باالنتهاء ما دام ُمْحِرمٌ  عن الرفَث وما وراَءه من أْمِر النساء ، وعن التطيُِّب بالطيب ، وعن لُْبس الثوب المِخيط ،  محرما

يْ   ِد.وعن صْيد الصَّ

 وقال الليث في قول األعشى :

 َحرَُّو أِبْجَياَد َغْريبَّ الصفا 
 امل

م قال :  .الحرم ِحْرِميٌ  ، قال والمنسوب إلى اْلَحَرمُ  هو المحرَّ

 وأنشد :

َن َّريريريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريريريريريرر  بريريريريريريريريريريريريريريه   ال أتويريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرمريريريريريريريريي  يف الريريريريريريريريلريريريريريريريريار   يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  و ن ألريريريريريريريري ريريريريريريريريى اَّريريريريريريريريِ

  
 .َحَرميٌ  ثوبوقال الليُث : إذا نسبوا َغْيَر الناس قالوا 
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: أَنَّ أْشراَف  الِحْرِميُ وقال :  .وسلمعليههللاصلىرسول هللا  ِحْرِميَ  قلت : وهو كما قال الليث. وروى شمر حديثاً أن فالناً كان

سون في دينِهم إذا حجَّ أحُدهم لم يأكل طعاَم َرُجٍل من فكان لكل شريٍف  ، ولم يَُطْف إاّل في ثيابه ، الَحَرم العرب الذين كانوا يتحمَّ

صاحبِه ، كما يقال َكِرّي للُمكري ، المكتِري وَخْصٌم للمخاِصم  ِحْرِميُ  من أشراِف العرب رجٌل من قريش ، فكلُّ واحٍد مْنُهَما

 والمخاَصم.

ُجُل فهو أْحَرمَ  وتقول  .َحَرامٌ و ُمْحِرمٌ  الرَّ

ِة  الُحُرم واألْشُهرُ  .َحَرامٌ  ، وشهر ُمْحِرُمونو،  ُحُرمٌ  وقوم،  الحرامُ  ، والبلدُ  الحرامُ  ، والَمْسِجدُ  الَحَرامُ  والبيتُ  ذو القَْعَدةِ وذو الِحجَّ

مُ و  وَرَجُب ؛ ثالثَةٌ َسْرٌد أي متتابعة وواحد فَْرٌد. الُمَحرَّ

مه : ما الحرامووقال الليث :  م أي ُحْرَمةٌ  فالٌن له ما ال يَِحلُّ لك انتهاُكه. وتقول : الُحْرَمةُ وهللا ،  حرَّ بنا بصحبة أو بَِحّقِ  تحرَّ

ٍة.   الرجل نساُؤه وما يَْحِمي. ُحَرمُ ووذمَّ

ُجها ، تقول هو ذو َرِحمٍ  الَمْحَرمُ وما ال يِحلُّ استْحاللُه.  المحاِرمُ و ِحم في القرابة التي ال يحل تزوُّ  َذاُت َرِحمٍ وهي  َمْحَرمٍ  ذاُت الّرِ

 وقال الراجز : .َمْحَرمٍ 

او  َرمريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريارأب  الريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه أراهريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ا  ا هللا ،  الَّ  منريريريريريريريريريريريريريريََّ راهريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريَ

  

َن تكرََّما
 مكاِرُ  السَّْعي مل

 كما بَراها هللا كما جعلها هللا.

ة ، وقال الراعي : ُمْحِرمٌ  الرجُل فهو أْحَرمَ  أبو عبيد عن األصمعي : الَحَرامِ  الدَّاِخُل في الشهر الُمْحِرمو  إذا كانت له ذمَّ

رِمريريريريريريريا اَن ا ريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريفريريريريريريرية  ريريريريريريري ْ َن عريريريريريريريفريريريريريريريَّ  قريريريريريريريتريريريريريريريلريريريريريريريوا ابريريريريريريريْ

  
ذ والو   ه خمريريريريريريريريريريريريَْ ا فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريم أََر مريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ  َدعريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال زهير : .الَحَرامِ  القوم إذا دخلوا في الشهر أْحَرمَ وقال : 

ه  ْزنريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريرين الريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريرياَن عريريريريريريريرين  ريريريريريريريريني  ومسريريريريريريريريَ

  
لِّ و   رُِ و كريريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِن مريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريِ    ريريريريريريريريريريري ْ

  
 المسالم في قول خداش بن زهير. الُمْحِرمُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

م  هريري  يريريريْ ريريريَ رَْع غريريَ ث  مل يريريريَ يريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريا أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَب الريريغريريَ

  
ل   افريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريَ ِرٌُ أو مريريريريريريريريري   مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس  ال  ريريريريريريريريري ْ

  
 قال وهو من قول الشاعر :

هريريريريريريريريريريرياو  ْومريريريريريريريريريريريَ ْه قريريريريريريريريريريريريَ َرمريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا َأمسريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ  أ نريريريريريريريريريريريْ

  
ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  ر    ريريريريريريريريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َح يف مريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريِ

  
َمتْهم أي  على نفسها. قال والُمَكافُِل الُمَجاِوُر الُمَحاِلُف والكفيل من هذا أُِخَذ. حرَّ

ً و َحَرْمتُه أن يَْنِكُحوها يقال َحَرَمتُْهم قومها أي أَْحَرَمتْ  أبو عبيد عن األصمعي في قوله  إذا منعتَه العطيّة. أَْحَرْمتُه ِحْرَمانا

يَامُ  «إْحَرامٌ  الصيام»وروى َشِمر لعمر أنه قال :   المتناع الصائم مما يَثِْلُم صياَمه. قال ويقال للصائم إحرامٌ  قال إنما قال الّصِ

 قال الراعي. .ُمْحِرمٌ 

 قتلوا ابن َعفَّان ا ليفة   ْرِما  
ً  قال أبو عمرو الشيبانيُّ :  أي صائماً. ُمْحِرما

قال أبو العباس قال ابن األعرابي :  «، أَخواِن نَِصيران ُمْحِرمٌ  كل ُمسلم عن مسلم»أنه قال  وسلمعليههللاصلىوي عن النبي ور

 أذاك عليه. يَْحُرم عنك لَُمْحِرمٌ  يقال إنَّه
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 م اْلَمانِعَتِِه عن ُظْلمه.اإلسال لُحْرَمةِ  على كل واحد منهما أن يؤذي صاحبَه يَْحُرم قلت : وهذا معنى الَخبَِر أراد أنه

ً  الصالةُ على المرأة َحُرَمت أبو عبيد عن الكسائي ً  عليها َحِرَمتْ و،  ُحْرما ً و َحَرما  .َحَراما

 من َعْهٍد أو ميثاق هو له ُحْرَمةٍ  إذا صار في أَْحَرمَ وباإلْهاَلل.  اإلْحَرامِ  الرُجُل إذا دخل في أْحَرمَ  أبو نصر عن األصمعي :

 وهو الذي لم يُِحّل من نفسه شْيئاً يُوقع به. ُمْحِرمٌ  من أن يُغَاَر َعلَْيه. ويقال ُمسلم ُحْرمة

ً  الرجل العطيةَ  َحَرْمتُ  أبو عبيد عن األصمعّي : وليست بجيدة  أَْحَرْمتُ  ، ولغة أخرى َحِريمةً و ؛ وزاد غيره عنه. أَْحِرُمه ِحْرَمانا

 :وأنشد 

هريريريريريريريريريريرياو  ْومريريريريريريريريريريريَ ْه قريريريريريريريريريريريريَ َرمريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ  أ نريريريريريريريريريريريْ

  
ِر   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َح يف مريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريِ

  
ً  الصالةُ على المرأةِ  َحُرَمتوقال  ً  المرأة على زوجها َحُرَمتووروى غيره عنه  تَْحُرم ُحُروما ً و تَحُرم ُحْرما  .َحَراما

ً  الرجل َحِرمَ والرجَل إذا قََمْرتَه ،  أَْحَرْمتُ  أبو عبيد عن أبي زيد  إذا قُِمَر. يَْحَرم َحَرما

 وقال الكسائي مثله وأنشد غيره :

 رمى بسهم جر ة مل يص  و 
فَاد ، رواه عن بني الحارث بن كعب. قال أبو عبيد وقال غيره : اْستَْحَرمت أبو عبيد عن األموّي :  الكلبةُ إذا اشتهت الّسِ

 ت ِظْلٍف خاصةً.لكل ذا االْستِْحَرام

ن ِحْرَمتَها الماِعَزةُ إذا اشتهت الفحَل ، وما أَْبيَنَ  استَْحَرَمت وقال أبو نصر قال األصمعي : . قال وروى المعتمر بن سليمان عمَّ

كنت »قالت :  ويُْسلَبُون الحياَء. وفي حديث عائشةَ أنهاـ  أي الغُْلَمةـ  الِحْرَمة أخبره ، قال : الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم

 واإلهالل بما يكون به اإلحرام المعنى أنها كانت تطيّبه إذا اْغتسل وأراد «ُحْرمهوِلحلِّه  وسلمعليههللاصلىأَُطيُِّب رسوَل هللا 

 ً  .إحرامه من حّجٍ أو ُعْمَرةٍ ، وكانت تطيِّبُه إذا َحلَّ ِمن ُمْحِرما

َمةُ  وسمعت العرب تقول ناقة مٌ  كانت صعبة لم تَُرْض ولم تَُذلَّْل. وِجْلدٌ  الظَّْهِر إذا ُمَحرَّ  غيُر مدبوغ. وقال األعشى : ُمَحرَّ

أقريهريريريريريريريا ِ  مريريريريريريريَ لريريريريريريريْ َواء يف جريَ غريريْ  تريرى عرييريريلريريهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي والريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع احملريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريا   تريريريريريريريريريراقريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريفريريريريريريريريريّ

  
ون سياطهم من ُجلوِد اإلبل التي لم تدبغ يأخذون  عون أراد بالقطيع سوطه. قلت وقد رأيت العرب يسوُّ السَّريحة العريضة فيقّطِ

كَّزونها منها سيوراً ِعراضاً ويدفنونها في الثّرى فإذا اتَّدنَت والنَت َجعلوا منه أربع قًُوى ثم فَتَلُوها ثم علّقوها من شعَبَْي خشبة ير

الدار ما  َحريمُ  بيُّ :قال شمر قال أبو واصل الكال في األرض قتقلُّها أي ترفعها من األرض ممدودةً وقد أثقلوها حتى تْيبَس.

لحَضِرّيِ دخل فيها مما يُْغلَق عليه بابها ، وما خرج منها فهو الِفنَاء. قال : وفِنَاُء البدوّيِ ما يدركه ُحْجَرتُه وأْطنَابُه ، وهو من ا

 إذا كانت َداُره تُحاذيها داٌر أخرى فَِفناُؤهما حّد ما بينهما.
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 النَّهر ُمْلقَى ِطينِه والَمْمشى على حافَتَْيه ونحو ذلك. حريموإليها وكان من ُحقوقها ومرافقها. الدَّاِر ما أُِضيف  َحِريم الليث :

، ولم  الَحَرم وكانت العرُب في الجاهلية إذا َحّجت البيَت تْخلَُع ثيابها التي عليها إذا َدَخلُوا َمسُّه فال يُدنَى منه. َحُرم الذي الحريمُ و

 .الَحَرم يْلبَُسوها ما داموا في

 ومنه قول الشاعر :

 َل ى  بني أي ي ال ائفني مَسرمي  
رون في قول هللا جّل وعّز : َتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ ) وقال المفّسِ كان أَْهُل الجاهليَّة  [31األعَراف : ] (َّي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِين َ

كانت  يطوفون بالبيت ُعَراةً ، ويقولون ال نَطوف بالبيت في ثياٍب قد أْذنَْبنَا فيها ، وكانت المرأةُ تُطوف ُعْريانَةً أيضاً ، إال أنها

 تلبَُس َرْهطاً من ُسيُوٍر وقالت امرأة من العرب :

ه  لريريريريريريريريريريُّ ه أو كريريريريريريريريريري  ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ  و بريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريُو يريريريريريريريريريريريَ

  
ه و   لريريريريريريريريريريريريريُّ اَل أ مسريريريريريريريريريريريريريِ ه فريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ َ ا مريريريريريريريريريريريريريِ ا بريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْهِط الذي لبسته ، فأمر هللا بَْعَد ذْكِره ُعقُوبَةَ آَدَم وحّواَء بِأَْن بََدْت َسْوآتُ  هما باالستِتَار ، فقال تعني فرَجها أَنَّه يظهر من فُُروج الرَّ

َي وظهوَر السَّْوَءةِ مكروه ، وذلك من لَُدن آَدَم. (ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ َّي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِينَ َتُكْم )  وأَعلم أَن التَّعَّرِ

 قال األعشى : ُحُرمٌ  والجميع َحَرامٌ  وقال الليُث : تقول : هذا

اِدي الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر جلريريريريريريريريريريريريريريريريرياراهتريريريريريريريريريريريريريريريريريم   هتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رُ  و   نَّ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم مسريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريريري 

  
ً ِحْرمان الخْيرَ  ُحِرمَ  : الذي المْحُرومُ و  [.19الذّاريَات : ] (ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ )في قول هللا جّل وعّز :  ا

ُْم ال يَ ْرِجُعونَ )وأما قوله جّل وعّز :   [95األنبيَاء :] 95 (َوَحرام  َعلى قَ ْريٍَة َأْهَلْكناها َأِنَّ

وقال أبو ُمعَاٍذ النحويُّ : بَلَغني عن ابن عباس أنّه  ُدْنيَاها.قال قتادةُ عن ابن عباٍس : معناه واِجٌب َعلَْيها إذا َهلََكْت أاّل تَْرِجَع إلى 

ثت عن سعيد بن جبير أنه قََرأها  (على قرية َحِرمَ )وقََرأََها  فسئل عنها فقال عزم  (على قرية ِحْرمُ )ويقول وجب عليها. قال وحّدِ

أنه جّل وعّز لما ـ  وهللا أعلمـ  يحتاج هذا إلى أن يبيَّن ، وهو (َأْهَلْكناهاَوَحرام  َعلى قَ ْريٍَة )وقال أبو إسحاق في قوله  عليها

َحرام  َعلى قَ ْريٍَة )أعماَل الكفار ، فالمعنى  حرم أْعلََمنَا أنَّه قد [94األنبيَاء : ] (َفَّل ُكْفراَن ِلَسْعِيِه َوِإَّنَّ َلُه كاتُِبونَ )قال 
ُْم ال يَ ْرِجُعونَ )ْم َعَمٌل ل ، أَْن يُتَقَبَّل ِمْنهُ  (َأْهَلْكناها  أي ال يتوبون. (َأِنَّ

ي وأخبرني المنذريُّ عن ابن أبي الدَُّمْيِك عن حميد بن َمْسعدةَ عن يزيد بن ُزَرْيعِ عن داوَد عن ِعْكِرَمة عن ابن عباس أنه قاَل ف

َب على قَْريٍة أهلكناها أَنَّهُ ال يَرِجع منهم َراِجٌع : قال : َوجَ  [95األنبيَاء : ] 95 (على قرية أهلكناها أنّهم ال يرجعون حرم)وقوله 

قال وقرأ أهل المدينة « ِحْرمٌ »قلت وهذا يؤيد ما قاله الزّجاج. وروى الفَّراء بإسناده عن ابن عباس  ال يتوب منهم تائٌب.

 أَْفَشى في القراءة. (حرم)وقال الفراء  (حرم)و
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ُجوُم التي ال ترغو.النَّاقة المْعتَا الَحُرومُ  أبو عمرو : ِحم والزَّ  َطةُ الرَّ

امِت والنَّاِطق. قال :  اْلَحوَرمُ والبَقَُر ،  الَحْيَرمُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : قََصبَةُ الّدار ،  الَحِريمُ والماُل الَكثيُر من الصَّ

 َصِريٌح أي صديٌق خالٌص. َحِريمٌ  يقال فالنالصديق ،  الحريموالمنع ، قال :  الُحْرمُ وفِناُء المسجد ،  الحريمُ و

ي شهَر َرَجَب األََصمَّ  مَ ووكانت العرُب تسّمِ  في الجاهلية ، وأنشد َشِمر قوَل ُحَمْيِد بن ثور : المحرَّ

ْوَن مريريريريريريريرين كريريريريريريريريِل مريريريريريريريريْذنريريريريريريريريَ    رَاَر اجلريريريريريريريريَْ  
نْيَ املريريريريريريريري  َرعريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا   لريريريريريريريريَّ ادى كريريريريريريريري  وَر  ريريريريريريريري َ او  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريري  رَّمريريريريريريريريَ حريريريريريريريريَ  

 املريريريريريريريري

  
م قال وأراد  َرَجَب ، قاله ابُن األعرابي. وقال اآلخر : بالمحرَّ

مريريريريريريريا هريريريريريِ يريريريريريْ لريريريريريَ َرْي َربريريريريرييريريريريريع  كريريريريريِ هريريريريريْ ا هبريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ مريريريريريْ  أقريريريريريَ

  
وا احملريريريريرَّمريريريريريريرياو   لريريريريُّ هريريريريَ اَدى واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريَ َرْي  ريريريريريريري َ هريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ذاك ، ومعناُهما واِحٌد. وقال هللا ال أْفعَُل ذاك ويَِميُن هللا ال أَْفعَلُ  َحَرامُ  وقال أبو َزيٍد فيما َرَوى عنه أبو عبيد : قاَل العُقَْيليُّون :

 َعْقل ، وما هو ِبعاِدِم َعْقٍل ، معناهما أَنَّ لَهَ َعْقالً. بحاِرمِ  أبو زيد : ويقال للرُجِل ما هو

 .ُحرماتٍ  يريد أن له َمْحُرَمةٌ  فال تَْهتِْكها ، الواحدة َمْحُرماتٍ  ويقال إن لفالن

ُهَو َأْرَحُم ) ، و (َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ )هللا  رحمةُ و، قال  الرحمة اسمان اشتقاقُهما من (الرَِّحيمُ الرَّْْحُن )قال الليث : : رحم 
اج :  .(الرَّاِْحِنيَ  حمة صفتان معناهما فيما ذكر أبو عبيدة ذو (الرَّْْحُن الرَِّحيمُ )وقال الزجَّ  َرْحَمنٌ  ، قال : وال يجوز أن يقال الرَّ

ْحمن وفَْعالُن من أَْبِنيَِة ما يُبَالَُغ في وصفه ، قال : إال هلل جّل وعّز. قال  كلَّ شيء ، فال يجوز أن يُقالَ  رحمتُه الذي َوِسعت فالرَّ

 لغير هللا. وقال أبو ُعبَْيدةَ : هما مثُل نَْدمان ونَِديم. َرْحَمنٌ 

. َمْرَحَمةٍ  فاُلٍن إذا كان ذا ُرْحمَ  وقال اللَّيُث : يقال ما أْقَربَ  يقول  [81الكهف : ] (َوَأقْ َرَب ُرْْحاً )قال : وقوُل هللا جّل وعّز :  وبِّرٍ

 نَبِيّاً.أبَّر بالوالدين من القتيل الذي قتله الخضر ، وكان األَبَواِن ُمسلمين واالبُن كان كاِفًرا فَُوِلَد لهما بعُد بِْنٌت فََولََدْت 

 وأنشد الليث :

  َ ْن أ ُّ  و أمسريريريريريريريريريريريْ م  مريريريريريريريريريريريِ ِ هريريريريريريريريريريرياأَْرمسريريريريريريريريريريريَ وامسريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريِ

  
ا    َ أب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِي و ر محريريريريريريريْ َجع  من ِذي ِلبريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْحمُ وأي أْقَرَب َعْطفاً وأَُءَمسَّ بالقرابة. قال  (َوَأقْ َرَب ُرْْحاً )وقال أبو إسحاق في قوله   الرحمةوفي اللغة العْطُف  الّرُحمُ و الرُّ

 وأنشد :

ة  و  ِم جريريريريريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريْ َف بريريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ني و   هريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريِّ م و مريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريريريريريرُّمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عربي  الرحيموعبرانّي  الرحمن جمع بينهما ألنَ  (الرَّْْحُن الرَِّحيمُ )وقال أبو بكر المنذريُّ : سمعُت أبَا العباس يقول في قوله 

 وأنشد لجرير :

م  اءَكريري  بريريريريريريريَ روا عريريَ َ  أو َتةريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريجريريريريريريريْ وا الريريْ ْ رِكريري   لريرين تريريريريريريريَ

  
راان  مريريريريريريْ زِّ أو  ريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريوا الريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريوب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     ريريريريريريَ

  

كريريريريريريريم  َرتريريريريريريريَ جريريريريريريريْ نْيِ هريريريريريريريِ  أو تريريريريريريري كريريريريريريريون    الريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْر انو   ن  قريريريريريري  م َرمحريريريريريَْ هريريريريري  بريريريريريريَ لريريريريريْ كريريريريريم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  حريريريريريَ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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ِحيمُ والرقيق ،  فالرْحمن وقال ابن عباس : هما اسماِن رقيقان أَحُدهما أََرقُّ من اآلخر ، العاِطُف على َخْلِقه بالرزق ، وقرأ  الرَّ

 بالتَّثْقيل واحتّج بقول ُزَهْيٍر يمدح َهِرَم بن ِسنَاٍن :« ُرُحما وأقرب»أبو عمرو بُن العالء 

ه و  مريريريريريريري  ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َوى ويريريريريريَ تريريريريريريريِه الريريريريتريريريريريَّ ريريريريْ ريريريريريبريريريريَ  مريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِء الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرَاِ  هللا   ىيِّ م  و مريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريرُّمسريريريريريريريري 

  
ْحمة وقال الليث : ْمتُ و،  َمْرَحَمةً و َرِحْمتُه أْرَحُمه َرْحَمةً  ، تقول المرحمة الرَّ هللا عليه ، وقال هللا  َرحَمةُ  عليه ، أي قلُت : ترحَّ

ً  [17البَلد : ] (َوَتواَصْوا اِبلصََّْبِ َوَتواَصْوا اِبْلَمْرَْحَةِ )جّل وعّز :   الضعيف والتَّعَطُِّف عليه. برْحَمةِ  أي أَْوصى بعُضهم بعضا

ِحمُ و ِحمُ  وأما .األَْرحامُ  بَْيُت َمْنبِت الَولَِد َوِوعاُؤه في البطن ، وجمعه الرَّ ِحمُ »في الحديث  الذي جاءَ  الرَّ ُمعَلَّقَةٌ بالعَْرِش ، تقول  الرَّ

ِحمُ  «: اللُهمَّ ِصْل َمْن َوَصلَني واْقَطْع َمْن قََطعَني أصابَها  َرُحومٌ  وناقَةٌ  أي قرابةٌ قَِريبَةٌ. َرِحمٌ  القَرابَةُ تَْجَمع بَنِي أٍَب وبينهما فالرَّ

حامُ  وقال َغْيُره : .َرُحَمتْ  تقول : قدفال تَْقبَُل اللَّقاح ،  َرِحِمها داٌء في  َرواِحمُ  وَغنَمٌ  راِحمٌ  وَشاةٌ  أن تَِلَد الشَّاةُ ثم ال تُْلِقي َسالها. الرُّ

 .َرِحَمها إذا اشتكت رُحَمتْ وَ المرأة  َرِحَمت وقد .َرِحُمها إذا َوِرمَ 

ْحمُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال ِحمُ ومن ِعلِّة ،  الرحم خروج الرَّ ى هللا الغيثَ  الرَّ يَْنِزُل من  بَِرحَمتِه ألنه َرْحَمةً  مؤنَّثَةٌ ال غيُر وَسمَّ

 أصلها هاء َوإْن ُكتِبَْت تاًء. [56األعراف : ] (ِإَن َرْْحََت هللاِ )السماء. وتاُء قوله 

 وأنشد : ِمْمَراٌح َمُروحٌ  ، وناقة َمُروحٌ َمِرٌح ِمْمَراٌح  شدَّة الفََرح حتى يجاوَز قَْدَره. وفرس الَمَرحُ  قال الليث :: مرح 

 ن وي الفال ِ َرو   ََّْم ها ُّمَِي  
 وقال األعشى يصف ناقة :

رأب الريريريريريريريريريّرومريريريريريريريريريي  رَّأٌب كريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ْه مسريريريريريريريريري  رمسريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
ال   َت  إلرقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رِي اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َل ما تْخَرُز فتَمألها ماء حتى  التَّْمِريحُ  وقال الليث : الَمزاَدةِ إذا لم يَِسْل  َمَرحُ  تَْنتَِفَخ ُخروُزها. ويقال : قد ذهبَ أن تأخذ الَمزاَدةَ أَوَّ

ً  منها شيٌء ، وقد  وأنشد : َمِرَحْت َمَرحانا

ْه بريريريريريريريه  رمسريريريريريريريَ  كريريريريريريريأّن قريريريريريريريذ ى يف الريريريريريعريريريريريني قريريريريريريري  مريريريريريَ

  
َرمسريريريريريريريريريرياِن و  

َ
رى    املريريريريريريريريريري ة  األ  ريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريَ

  
 زيد :: خروج الّدْمعِ إذا كثُر ، وقال عديُّ بن  الَمَرحُ  وقال َشِمر :

يريريريريريريريريريوَب ال ه َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  رٌِ  َوبريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريريريريور    لريريريريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريريريريريَ ا  كريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وبعضهم يجعلُ  تطييُب الِقْربِة الجديدةِ بإْذِخٍر أو شيح فإذا تطيّبَت بِِطين فهو التَّْشِريُب. قال : التّْمريحُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ً  وقد َمَرُحها ها ويكثر سيالنُها قبل اْنتِفاِخها ، فذلكالمزاَدةِ أن يمألها ماًء حتى تَْبتَلَّ ُخروزُ  تمريحَ   َمَرحُ  . وذهبَمِرَحت َمَرحا

 ِمْمراحٌ  إذا كانت سريعَة النَّباِت حين يُِصيبُها المطُر. وَعْينٌ  ِمْمراحٌ  المزاَدةِ إذا انسّدت عيونُها فلم يَِسْل منها شيٌء. وأرض

 بِنَباتها. تَْمَرحُ  من األرض التي حالت سنة فهي الِمْمراحُ  سريعةُ البُكاِء. وقال األصمعيُّ :
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ٌب من َجْوَدةِ َرْميِه قال ابن مقبل : َمْرَحى وقال أبو عمرو بُن العالء : إذا َرَمى الرُجل فأصاب قيل  له ، وهو تعجُّ

ل  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ود  ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوده  بريريريريريريريريريريريْ  أقريريريريريريريريريريريول واَّريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   لريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريه يريريريريَ ريريريريِ تريريريريْ فريريريري   مريريريريرمسريريريريى لريريريريريريريه  ن يريريريريريَ

  
ْرعُ  أَْمَرحَ و ً إِْمرَ  الزَّ ً و احا  ، لغتان ، إذا أَْفرَخ سنابله أَّوَل ما يُْخِرُجه. َمِرح َمَرحا

َماح واحد الرْمحُ  قال الليث :: رمح  اح ، وُمتِِّخذُه الّرِ مَّ َماَحةُ  ، وحرفته الرَّ اِمحُ و .الّرِ نَْجٌم في السماِء يقال له السماك الِمْرَزُم.  الرَّ

َماكُ وقال ابن ُكنَاسة : هما  َماُك األَْعَزُل ، واآلَخُر يقال له الّسِ اِمحُ  ِسَماَكاِن ، أحدهما الّسِ اِمحُ و، قال :  الرَّ ى الرَّ  أَشدُّ ُحْمَرةً ، ويَُسمَّ

 ً  وقال الطرماح : .ُرْمَحه لكوكب أََماَمه تجعله العربُ  َراِمحا

ْوِ  الريريريريريريريريربريريريريريريريرييريريريريريريريريع  ّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريِّ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريري    ريريريريريريريريََ

  
ْزِل    ه الريريريريريريريريريريريريريريرَّا ريريريريريريريريريريريريريريَِ و مريريريريريريريريريريريريريرين األَنريريريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري 

  
اِمحُ  والسماكُ   ال نَْوَء لَهُ ، إنما النَّْوُء لألْعزل. الرَّ

َمْيح وقال الليث : ذو ْجلين في أوساِط أَْوِظفَتِه في كل َوِظيٍف فَْضُل ُظْفِر ، وإذا امتنعت البُْهَمى  الرُّ َضْرٌب من اليرابيع َطويُل الّرِ

 الدابَّة ، وكل ذي حافرٍ  َرَمَحت ويقال فَيَبِس َسفَاها اليابُِس. رماُحهاو،  ِرَماُحها أََخَذتْ ونحُوها من الَمَراِعي فَيَبِس َسفَاَها قيل 

 ً . قال الهذلي : الّرْمحُ  إذا َضَرب بِِرْجلَيه ، وربما استُِعير يَْرَمُح َرْمحا  لذي الُخّفِ

َوارُّا   ْه غريريريَ ْوِل أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِح الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرمريريريْ ن كريريريَ عريريريْ  بريريريِ ريريريَ

  
ا أتىب   َواِذهبريريريريريريريريريريريري  تِّ مسريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ

 
 عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريري

  
َماحِ وويقال برئت إليك من الِجَماحِ  الُجنُدب إذا ضرب الَحَصى بِِرْجله  َرَمحَ  وهذا من باب العُيوب التي يَُردُّ المبيُع بها. ويقال الّرِ

 قال ذو الرمة :

 اجلل ب اجلون يرمحو 
ً  والعرب تسمي الثوَر الوحِشيَ   ، وأنشد أبو عبيد : َراِمحا

ْن َذعريريريريريريريريريريَ و  اأب  كريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريَ ح  وَ ْران مريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريَ  رَامريريريريريريريريريريِ

  
الد  بريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريالد  الريريريريريريريريريوَرى لريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه هلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريِ

  
َماِن ذَواتُ  ُرْمحٍ  ويُقَال للنَّاقَِة إذا َسِمنَْت ذاتُ  وذلك أَنَّ صاِحبَها إَِذا أَراد نَْحَرها نََظَر إلى ِسَمنِها َوُحْسنِها فامتنََع  ِرَماحٍ  وللنُّوق الّسِ

 وقه من أَْسنَِمتِها ، ومنه قول الفرزدق :من نَْحِرها نَفَاَسةً بها لما ير

امسريريريهريريريريريريريا فريريريي مريريرين ذوا  رِمريريريريريريريَ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريْ لريريريريريريريْ كريريريَّ مريريريَ  فريريريَ

  
ل بكريريريريريريرياَء رِعريريريريريريريائيريريريريريريريا  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ومل َأمْسفريريريريريريريِ  ِغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول نحْرتُها وأطعَْمتُها األْضيَاف ولم يمنَْعني ما عليها عن الشُّحوم عن نحرها نَفَاَسةً.

ْمحِ  إذا َطعَنَهُ  َرَمَحه ، وقَدْ  ُرْمحٍ  أي ذُو راِمحٌ  ويقال : رجلٌ  احٌ وَ  َراِمح وهو بالرُّ  .َرمَّ

 .األَْرَماحُ  وبالَدْهنَاء نُْقيَاٌن طواٌل يُقَاُل لها

ُجلِ وَ   ، َوفَْرُج المْرأةِ ُشَرْيُحها. ُرَمْيُحه َذَكُر الرَّ

احَماّر يَْحَمارُّ ولونَهُ فلم يتغيّر من حاٍل إلى حاٍل ، إذا لزم  اْحِمَراراً  الشيءُ  اْحَمرّ  ، تقول األَْحَمر لون الُحْمَرةُ  قال الليث :: حمر 

ةً ويصفَارُّ أخرى. يَْحَمارُّ  إذا كان َعَرضاً حاِدثاً ال يثبت ، كقولك : َجعَلَ  احميراراً   َمرَّ
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ْقيَِة. قلت : فَيَْحَمرُّ  تَْعتَِري النَّاسَ  الُحْمَرةُ وقال :   ُم من جنس الطَّواِعين نعوذ باهلل منها.َورَ  الُحْمَرةُ  موِضعُها َوتُغَالَُب بالرُّ

رِ  بسكون الميم نَْبٌت. قال : ويقال الُحْمَرةُ  الحراني عن ابن السكيت أنه قال رةٌ  بالتخفيف ، الواحدة ُحَمرٌ ـ  وهو َطائرٌ ـ  ِلْلُحمَّ  ُحمَّ

 : أحمر . وقال ابنُحَمَرة وقال

م  اُّهلريريريريريريريريري  ْح مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ م تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريري  َ ارِكريريريريريريريريريْ   اّل تريريريريريريريريري 

  
ر    مريريريريريريَ  قريريريريريريفريريريريريريرا  تريريريريريريبريريريريريرييريريريريريريض عريريريريريريلريريريريريريى أرجريريريريريريريائريريريريريريهريريريريريريريا اَّريريريريريري 

  
 : الحّمر قال : خفّفها ضرورةً. وأنشد في تشديد

ة   يريريريريريريريَّ فريريريِ وَد  ريريريَ م أ سريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريري  بريريري   قريريريريريريري  كريريريلريريريريريريريه  َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر  مريريريريريريَّ اِف تريريريريريريبريريريريريرييريريريريريريض  فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا اَّريريريريريري   فريريريريريريريإذا َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َراتٌ وقال   َجْمٌع. وأنشدني الهاللي أو الكالبي : ُحمَّ

ٌر مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري    غريريريريريريريريريريَ ي نريريريريريريريريريريري  ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ق مسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِّ  عريريريريريريريريريري 

  
غريريريريريريريريريريريريري       ذا غريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرية يريريريريريريريريريريريريريَ

  

 مح َّرَاٌ    ْرهب  نَّ ِغ   و 

 

 قال : وهي القُبَّر.

 اْلَحِميرةو، قال  ِحَماَرةٌ  ، واألْنثَى أَْحِمَرةٌ  ، والعدد الُحُمراتُ و اْلَحِميرُ  العْيُر األَْهِليُّ والوحشيُّ ، وجْمعُه الِحمار وقال الليث :

ر ألنها حميرةً  األُْشُكزُّ : معرب وليس بعربي وسميت ْرتَه أي تُقَشَّر وكل شيء قشَّْرتَه فقد تُحمَّ  .َحِميرٌ و َمْحُمور فهو َحمَّ

ِم الرْحِل تَْقبُِض المرأةُ عليه وهو في مقدم اإِلَكاِف أَْيضاً. وقال األعشى : اْلِحَمار وقال الليث :  َخَشبَةٌ في مقدَّ

 قريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري ين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرير  يف بريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريه و 

  
يريريريريريريريريريريَّ  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   اَّريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريارا   كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريَ

  
العُوُد الذي يُْحَمل عليه  َمارُ اْلحِ  ثاَلُث َخَشبات أَْو أَْربٌَع تُْعَرض عليها خشبةٌ وتُْؤَسُر بَِها. وقال أبو سعيد الحمار وقال غيره :

حاَل بالقَّدِ ويَُوثِّْقنَها. ْدن الّرِ  األَْقتَاُب ، واألََسَراُت النساء اللواتي يَُوّكِ

ْيقَل خَشبتُه التي يَْصقُُل عليها الحديَد قال  ِحَمارُ  وقال الليث : قَبَّان َدابَّةٌ صغيرة الزقة باألرض ذات قوائم كثيرة  حماروالصَّ

 الفراء : وأنشد

ه  عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا ا  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريْ    عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريريريريَ ان  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق أَْرنريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَّ اَر قريريريريريريريريريريريريريريَ َ  محريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وأنشد : حمارة ِحَجاَرةٌ تُْنَصب حول قُتَْرةِ الصائد واِحُدها اْلَحمائِر أبو عبيد عن األصمعي

 بيه مستوف أ ْرِدمَسه محائِره
أراد  «واألْبيَضَ  األْحَمرَ  ُزِويْت لي األرُض فرأيُت مشاِرقَها وَمغاِربها ، وأُْعِطيُت الكْنَزْينِ » السالمعليهفي قوله  وقال شمر

ة.  الذَّهَب والِفضَّ

 حجارةٌ تُْجعل َحْوَل اْلَحْوِض تَُردُّ الماَء إَذا َطغَى َوأنشد : الحمائِر ثعلب عن ابن األعرابي قال :

رِه  ى محريريريريريريريريائريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ   يف أ عريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريأمنريريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ان   تريريريريريريريريَّ زِّ مريريريريريريريرين َريريريريريريريريريْ   وَكريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريائريريريريريريريريِ   الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
قال شمر : يَعني  «َودَ وأَسْ  أَْحَمرَ  أُْرِسْلُت إلى كل»قال  وسلمعليههللاصلىوروى حماُد بن سلمةَ عن ثابٍت عن أَنٍَس أّن رسول هللا 

 العرَب والعجَم ، والغالُب على أَْلوان العربِ 
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 .اَّ ْمَرأب  و السُّْمَرأب  واأل ْدَمة  ، وعلى أَْلوان العجِم البيا.  
 باألْحَمرِ ويريد باألسوِد الِجن ،  «األَْحَمرِ وبُِعثُْت إلى األَْسوِد »قوله  وقال شمر حدثني السمريُّ عن أبي مسحل أنه قال في

 األْحمر بعثت إلى»قوله  للدَِّم الذي فيهم ، وهللا أعلم ، وروى عمرو عن أبيه أنه قال في باألَْحَمرِ  اإِلنََس ، سمي اإلنسُ 

 يا»لعائشة  وسلمعليههللالىصقول النبي  أي بَْيضاُء ، ومنه َحْمَراء معناه بُِعثُْت إلى األَسوِد واألْبيَض. قال : واْمرأَةٌ  «واألسود

 قال «واألبيضَ  األحمرَ  أُْعِطيُت الكْنَزْينِ »قوله  الذي ال سالَح َمعَهُ ، وأخبرني المنذريُّ عن الَحْربّيِ في األْحَمرُ وقال  «ُحَمْيراءُ 

اِر ُمْلُك الشاِم واألبيُض ُمْلُك فارَس ، وإنما قيل لُملَِك فارَس الكْنُز األبيُض لبياض أَْلَوانِِهْم ، ولذلك قيل لهم بَنُو األحر فاألْحَمرُ 

 وعلى الُحْمَرةُ  ألن الغالَب على أَْلوانِهم األحمرُ  يعني البيض وألن الغالَب على كنوزهم الوِرُق وهي بيٌض ، وقال في الشاِم الكنزُ 

وال يقال أبيَض ، حكاه عن أبي عمرو  أحمرَ و. وقال ابُن الّسّكيت قال األصمعيُّ أتاني كلُّ أسوَد منهم أحمر ُكنُوِزهم الّذَهُب وهو

 بن العالء وقال :

ر   ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريم  ريريريريريريَِ ْم وجريريريريريريِ ريريريريريريْ تريريريريريري  يريريريريريريريْ ْم فريريريريريريريأْوعريريريريريريَ تريريريريريري  عريريريريريريْ   ريريريريريريََ

  
بريريريريريريريريْ   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود هريريريريريريريريا  ران  عريريريريريريريريَ ِه محريريريريريريريري ْ ْه بريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريوافريريريريريريريريَ

  
 سوداَء وال بيضاء أي كلمة َرِديئَةً وال حسنةً. قلت : والقوُل ما قال أبو عمرو أنهم األسوُد واألبيُض ؛ ويقال كلّْمتُه فما رّد عليَّ 

ان اآلدمييَن أَجمعين. وهذا وكانت العرُب تقول للعجِم الذين يكون البياُض  «بُِعثُْت إلى الناس كافةً »كقوله  ألّن هذين النّْعتيِن يَعُمَّ

وِم والفرِس ومن ضاقَبَُهْم : إنهمغالباً على أَْلوانِهم  حديُث علّي حين قال له َسراةٌ من أصحابِه العَرِب :  ، ومنه الَحْمراءُ  مثِل الرُّ

ين َعْوداً كما ضربتموهم عليه بَْدءاً  الُحْمَرةُ  غلبتْنا عليك هذه وَم.  باْلَحْمَراء ، أَراُدوا ، فقال : لَيَْضِربنَُّكْم على الّدِ الفرَس والرُّ

 وفالنةُ  أحمرُ  فالنُ  لعرُب إذا قالُوا : فالٌن أبيُض وفالنةٌ بيضاٌء ، فمعناَها الكرُم في األخالق ، ال لوُن الِخْلقَِة. وإذا قالوا :وا

 َعنَْت بياَض اللَّوِن. حمراءُ 

 وكذلك موتٌ  بَّ الُحْسَن احتََمل الَمَشقَّة.أي شاقٌّ ، أي من أَحَ  أَْحَمرُ  وَرَوى أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي أنه قال في قولِهْم اْلُحْسنُ 

 في الدَِّم والقتاِل. يقول : يَْلقى منه المشقةَ كما يَْلقى من القتاِل. الُحْمَرةُ  ، قال أَْحَمرُ 

 الُكلى ، وجاء بِها ُسوَد البُطوِن ، معناهما الَمَهاِزيُل. ُحْمرَ  أبو عبيد عن األصمعي : يقال جاء بِغَنَِمه

  . وقال امرؤ القيس :يحَمُر َحَمراً  البرَذْونُ  َحِمر داٌء يعتري الدابّة من كثرة الشعير ، وقد الَحَمرُ  : وقال الليث

بريريريريريريرياِب ِ َذا غريريريريريريريَ ا عريريريريريريريْ   بن  الضريريريريريريريريريريريريريريِّ  َلَعْمرِي لسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  َرس  محريريريريريريريريَِ افريريريريريريريريريَ ك ، فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريِ  أمسريريريريريريريري ُّ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 شديدةٌ ، وأنشد : حمراء ِلنَتْن فيه. قال وسنَةٌ  َحِمرٍ  ، لقَّبَهُ بِِفي فََرٍس  َحِمر أَراَد يَافَا فََرٍس 

 َأْ ك و ِ لَْيك َسلريَوا   مح ْرَا
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َحْمَراواٌت  وقال َغْيُره : قيل ِلِسني القَْحطِ  .َحْمَراَواتٍ  قال : أخرج نعته َعلَى األعواِم فَذكََّر ، ولو أْخَرَجهُ على السَّنواِت لقال

 اآلفاق فيها. ومنه قول أَُميّةَ : ارالحمر

ْه و  عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ْم  ذا طريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري  وَِّد  مَشْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م    تريريريريريريريريريريريريريَ ه كريريريريريريريريريريريريريَ ِ  هريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريْ   جلريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يُْختََضُب به. والِجْلُب السحاُب الرقيُق الذي ال ماَء فيه. والَهفُّ الرقيق أيضاً ونََصبَه على الحال. أحمرُ  والكتم ِصْبغٌ 

. وسلمعليههللاصلىالبأُس اتَّقَْينَا برسول هللا  اْحَمرَّ  وفي حديث علّي رضى هللا عنه أنه قال : ُكنَّا إذا قال أبو عبيد قال  العَُدوَّ

والموُت األسوُد. قال ومعناه الشَِّديُد ، قال َوأََرى ذلك من أَْلَواِن السباعِ كأَنَّهُ من ِشدَّته َسبٌُع.  األَْحَمرُ  الموتُ األصمعيُّ : يقال هو 

 وقال أبو ُزبَْيٍد يصف األسد :

ه  فريريريريريريريِّ يريريريريريريريف  كريريريريريريريَ اطريريريريريريريِ ْران   ريريريريريريريَ ريريريريريريريَ ْه قريريريريريريريِ لريريريريريريريِ ريريريريريريريَ  ِ َذا عريريريريريريريَ

  
را  وَد َأمحريريريريريريريريَْ نِي َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  رََأى املريريريريريريريريوَ   لريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ

  
ٌ  البَأُْس أْي َصاَر في الشدَّةِ والَهْوِل مثل ذلك. اْحَمرّ  ُعبَْيٍد فكأنَّه أََراَد بقَْوِلهقال أبو  ، إذا  حمراءُ  وقال األصمعيُّ يقال : هذه َوْطأَة

 كانت جديداً ووطأةٌ َدْهَماُء إذا كانت َداِرَسةً.

اِمت أنه قال : وجديٌد طرّي.  من ذلك ، أي األحمرَ  قال األصمعيُّ ويجوُز أن يُكون قَْولُهْم :الموتُ  يروى عن عبد هللا بن الصَّ

 والجوع األْغبَُر. األَْحَمرُ  قال : القتْلُ  ؟أَْسَرُع األرض َخراباً البصرةُ ، قيل وما يُْخِربُها

َحَجُر الذي يُْحألُ به تْحِلىُء اإلهاب والِمْحألُ : هو الحديُد أو ال الِمْحَمرُ وبمْعنى القَْشِر يكون باللَِّسان والسَّْوط والَحديد  الَحْمرُ وقلت 

 وقال شمر يقال ؛ ال يعطي إالَّ على الَكّدِ واإلْلَحاحِ عليه. ُمْحَمرٌّ  ، َوَرُجلٌ  ِمْحَمر ولَمَطيَِّة السُّوءِ  ِمْحَمرٌ  َويُْنتَُف. ويقال للهجين

ق عليك غضباً وغيظاً. وهو رج يَْحَمُر َحْمراً  فالٌن عليَ  َحِمرَ   القَْيظ والشتاِء أَشدُّهُ. ِحِمرُّ وقال  .َحِميِرين من قوم َحِمرٌ  لإذا تََحرَّ

دَّة وَصفَتْهُ   للَجْدبَِة. َحْمَراءُ  . ومنه قيل سنَةٌ بالُحْمَرةِ  قال : والعرُب إذا ذكرت شْيئاً بالمَشقَِّة والّشِ

 ْفَت التََّحسَُّن والَجَمال فاْصبِْر فيه على األََذى والمشقَّة. قال :يُِريُدون إْن تَكلَّ  أَْحَمرُ  قال : وقال ابن األعرابّيِ في قوِلِهْم الُحْسنُ 

 الِجْلَد إذا قََشْرتَه وحلقتَه. َحَمْرتُ و

ةُ  وقال الليث : ه. قال ولم أَْسَمع كلمة على تقدير فَعَالّة غيرَ  َحَمارَّ ة الصيف شدة َوْقِت َحّرِ ة وهكذا. الحمارَّ َعارَّ  والزَّ

اً قال الخليل قال  ةُ الّشتَاء وسمعت : إن وراَءك لَقُرَّ . قلت : وقد جاَءْت أَْحُرٌف أَُخُر ِحِمّراً  الليث : وسمعت بعد ذلك بُخَراَسان سبارَّ

 على وزن فَعَالَّة.

ةِ  روى أبو عبيٍد عن الكسائّيِ : أَتَْيتُه في ةِ الّشتاء بالصاد ، وُهَما ِشدَّةُ الَحرِّ  َحَمارَّ والبَْرِد. قال وقال األَمِويُّ :  القيظ ، وفي َصبَارَّ

 .األَْحَمرُ وأتَْيتُه َعلَى َحبَالَِّة ذَاك ، أي على ِحيِن َذاك ، وألقى فالن َعلَى َعبَالَّته أي ثِقله. قاله اليزيديُّ 
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 وقال القَنَانِّي : أَتَْونِي بِزَرافَّتِهم يعني َجَماَعتَُهم.

 يظ على ماء ُشفَيَّة ، وهي ركيَّةٌ عذبَةٌ.الق َحْمراء وسمعت العرَب تَقُول ُكنّا في

 ، يعنون الذهَب والزعفراَن. األحمران وقال الليث في قولهم : أْهلََك النِّساءَ 

 الَخْمُر واللَّْحُم وأنشد : األحمرانِ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :

ْه  َة أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ َرأَب الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريالثريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريِ   ن األمسريريريريريريريريريريَ

  
ْ مريريريريريريريريريا    ن قريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريا  وكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه هبريريريريريريريريريِِ ولريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  

ه  َم السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرينَي  َدامريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريرَّاَ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريْ

  
او   عريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ راَن فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرين أَر وَ  مريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريْ

  
 قال أراد الخمَر واللحَم والزعفراَن.

 ما قاله أبو عبيدة. والذي قاله الليُث يضاهي الَخبَرَ  األحَمرينِ  وقال أبو عبيدة : األصفراِن الذََّهُب والزعفراُن. قلت والصَّواُب في

 المرويَّ فيه.

 النّبيذُ واللحُم. وأنشد : األحمرانِ  وقال شمر : سمعت ابَن األعرابّيِ يقول :

َا  َحربَّ
 األمحَريِن الرَّاَ  وامل

 قال شِمر : أََراد الَخْمَر والبُُروَد.

 . وأنشد :الَمَحاِميرُ و الَمَحاِمر والجميع ِمْحَمرٌ  وقال الليث : فََرسٌ 

 الف ْحج  احملامت  َيِ بُّ  ْذ َنَكس 
ةُ  وقال غيُره : الخيل  سواًء. الَمَحاِمرِ  مثلُ  الحمارَّ

اَرةَ  وروي عن شريح أنه كان يردّ   من الَخْيِل. الحمَّ

اَرة قلت أَراد شريحٌ  ، كأنَّه ردَُّهم فلم يُْلِحْقُهْم بأصحاب الَخْيِل في السهام. وقد يقال ألْصحاب البِغَال البَغَّالة  الَحِمير أصحابَ  بالحمَّ

الَةُ ومنه قوُل ابن  : أحمر وألصحاب الِجَمال الَجمَّ

  ّ د كما تْ ر د  اجَلمَّاَلة  الةُّر َدا
ارٌ و َحاِمرٌ  ورجل  ، كما يقال فارٌس لذي الفَرس. ِحَمارٍ  ذو َحمَّ

ما على الِجْلِد وأتاهم هللا  اْنَحَمر في الوبر والصوف وقد الَحْمرُ و .تَحِمُرهُ  المرأةُ جْلَدَها َحَمَرت لب عن سلمة عن الفراء قال :ثع

 أي يقشرها. حمراً  األرض ِحِمّرٍ يَْحُمر بغيثٍ 

 الشَّاةَ إذا ما سمطها ، وأُذُنُ  َحَمرووَدَهنه ثم َخَرَز بِه ،  إذا َماَسحا باِطنَه يْحِمُرهُ َحْمراً  الَخاِرُز السَّْيرَ  َحَمر وقال ابن السكيت :

 .الِحَمار نَْبٌت عريُض الَوَرق كأَنَّه ُشبِّه بأذن الِحَمارِ 

ُجِل يميُل إلى َهَواه ، ويْختَصُّ بمن يُِحبُّ كما يقال اْلَهَوى َغاِلب  أحمر ورَوى أبو العباس أنه قال : يقال إن الُحْسنَ  ، يقال ذلك للرَّ

اِكب إذا آثَر من يهواه على غيره.  ، وكما يقال إن الهوى يميل بإْسِت الرَّ

رَ و. ِلِحْميَرَ  اسٌم ، وقيل هو أَبُو ُملوِك اليَمن ، وإليه تنتهي القبيلةُ. ومدينة َظفَاِر كانت ِحْميرٌ  وقال غيرهُ   الرجُل إذا تكلم َحمَّ

 ، ولهم ألفاٌظ ولغاٌت تخالف لغاِت سائِِر العرب. بالِحْميَريّة

رَ  وقال بعض ملوكهم : من َدَخَل َظفَارِ  رون . ويُقاُل للذينالِحْميَِريّة ، أي تعلَّم َحمَّ َدةِ من بني َهاِشم يَُحّمِ  َرايَاتِهم ِخاَلَف ِزّي الُمَسّوِ

 ، كما يقال للَحُروِريَّة رةالُمَحمِّ 
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 املبيِّضة ، ألن را هِتم يف اَّ روب كانه بريْيَضاَء.
َدفَْين. الَمَحاَرةُ  قال الليث :: محر   بالدَّابّة والصدفيِن. َمَحاَرةُ  . قال وربّما قالوا لهاَمَحاَرةً  قال : ويُسّمى باِطُن األُذُن دابَّةٌ في الصَّ

 الصدفَةُ قال والَمَحار من اإلنساِن الَحنَُك وهو حيث يُحنِّك البَْيطاُر الدَّابة. الَمَحاَرةُ  لوروى أبو عبيد عن األصمعي قا

 الَمَحاَرةوالُمحاَوَرة ،  الَمَحارةوالرجوُع ،  المحارةُ وداخُل األُذُن ،  المحاَرةُ والنُّْقَصاُن ،  الَمَحاَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

َدفَةُ.  الصَّ

في باب َحاَر يَُحور ، فدّل ذلك أنه َمْفعَلَةٌ وأَن الميَم ليست بأصليٍَّة ،  المحارةَ  األصمعيُّ وغيره هذا الحرَف أعنيقلت ذكر 

 في باب َمَحر ، وال يُْعَرف َمَحر في شيء من كالم العرب. الَمَحاَرة وخالفهم اللَّْيُث فوضع

 [أبواب احلاء والَّلم]

 ح ل ن
 إليه بلسانِك أي تَميُل إليه بقولك. تَْلَحنُ  ما اللَّْحنُ  قال الليث :: لحن  نحل.استعمل من وجوهه : لحن ، 

د : ] (َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم يف حلَِْن اْلَقْولِ )قول هللا جّل وعّز :  وِمْنه بعد نزول هذه اآلية  وسلمعليههللاصلىوكان رسول هللا  [30محمَّ

 .اللَّْحنِ  ، أي من ِمثِْله في كالمه في لَْحنِه ؛ يستدلُّ به على ما يََرى من وَكاَلَمُهمْ يعرُف المنافِِقين إذا َسِمَع نُْطقَُهم 

د : ] (َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم يف حلَِْن اْلَقْولِ ) وروى سلمةُ عن الفراء في قوله :  يقول في نحو القول ومعنى القول. [30مَحمَّ

اُج  ن على نِيَّتِه وما في ـ  وهللا أعلمـ  أي نحِو القَْول. دلَّ بهذا (يف حلَِْن اْلَقْولِ )وقال أبو إسحاق الزجَّ أنَّ قوَل القائِل وفعلَه يَُدالَّ

 ضميِره.

 فاُلٌن تأويلُه قد أََخَذ في ناِحيٍة عن الّصواِب إليها. لََحن قال وقوُل النّاس قد

 وأنشد :

اان  و مريريريريريريريلريريريريريريري ريريريريريريريٌق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريِ   يريريريريريريريَ ن  َأمسريريريريريريريْ حريريريريريريريَ  تريريريريريريريلريريريريريريريْ

  
او   لريريريريريريريريريريريَ ْت اَّريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريِث مريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريرياَن َّريريريريريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريريريريَ

  
 تأويله وخيُر الَحديِث من مثِل هذه الجاريَِة ما كان ال يَْعِرفُه ُكلُّ أََحٍد إنما يُعَرُف أمرها في أْنَحاِء قولها.

وهي العالمةُ نُشير بها إلى اإلنساِن ليْفِطَن بها إلى غيِره ، واحٌد ،  اللَّْحنوالعُْنواُن  وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثَم أنه قال :

 ففِطْنُت. بلَْحنٍ  فالنٌ  لََحنَ  نَقُول

 وأنشد :

هريريريريريريرياو  لريريريريريريريِ ا بريريريريريريريعريريريريريريريَض َّريريريريريريريَْ َواَنريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  تريريريريريريريعريريريريريريريرف يف عريريريريريريري 

  
او   يريريريريريريريَ َواهريريِ اء   ريريكريريِي الريريريريريريري َّ عريريريريريريريَ مريريْ  يف جريريوفريريهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُح : ُض وال يَُصّرِ ُجل الذي يُعَّرِ ً  َكَذا وَكَذاقد َجعََل  قال ويقال للرَّ  لحاَجتِه وُعنواناً. لَْحنا

 له إذا قلَت له قوالً يَْفقَُهه َعْنك ويَْخفى على غيره. لَْحناً أَْلَحنُ  له لََحْنتُ والرجُل بِلَْحنِه إذا تكلَم بلُغته ،  لََحنَ  أبو عبيد عن أبي زيد

ً  َعنِّي لَِحنَ وقال   أي فَِهَمه. يَْلَحُن لَْحنا

ً  ي إيّاهَعنِّ  أَْلَحنَتْهُ و  .إْلحانا
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 أَْلَحنَ  لعل بَْعَضُكْم أَن يَُكونَ » وسلمعليههللاصلىحديث النبي  الناس أي فاَطْنتهم وقال في تفسير الحْنتُ  وقال أبو ُعبيد : يقال

تِِه من بَْعض َعِجْبُت لمن اَلَحَن »عبِد العزيز قوُل عمَر بن  بفتحِ الحاِء الِفْطنَةُ. ومنه اللََّحنُ ويعني أَْفَطَن لها وأْجَدل. قال  «بُحجَّ

 وقال لبيد : ، إذا كان فَِطناً. لَِحنٌ  قال ومنه قيل : رجل «النَّاَس كيَف ال يعرُف جَوامَع الَكِلم

ه  فريريريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريريريَ ٌن يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ وٌِّذ َّريريريريريريريريريريَِ عريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريري 

  
َن َوَ ِن   لريريريريريريريريْ مريريريريريريريريا  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى ع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    َذبريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
 لََحنَ  فهو بتسكين الحاِء ، قال أبو عبيد : وهو الخطأ في الكالم وقد «والفََرائِضَ  اللَّْحنَ  تعلموا»قوُل عمر بن الخطاب  وأّما

ً  الرجلُ   .«الكالم لَْحنَ  كنُت أَُطوف مع ابِن عبَّاس وهو يُعَلُِّمنِي» حديُث أبي العاليِة قال : ومنه لَْحنا

ً  قال أبو عبيد : وإنما سماه َرهُ الصوابَ  لَْحنا َرهُ  ألنه إذا بصَّ  .اللَّْحن فقد بصَّ

 أي في فَْحَواهُ ومعناه. (َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم يف حلَِْن اْلَقْولِ )قال وقوله 

، فقالوا ُكتَِب هذا عن قَْوم  «في القرآِن كما تَعَلَُّمونَه اللَّْحن تعلّموا»قول ُعَمَر :  وقال َشِمر قال أبو عدنان : سألت الِكاَلبِيِّيَن عن

 فقاَل : الفاسُد من الَكاَلِم. ؟َس كلَْغِونا ، قلت َما اللْغوُ لهم لَْغٌو لَيْ 

تعلَّموا كيَف لُغَةُ العََرِب الذين نََزَل القرآُن  ، يقول : فيه اللَّْحنَ  قول عمر : تعلموا اللُّغَةُ ، فالمعنى في اللَّْحنُ  وقال الكالبيُّون :

 بِلُغَتِهم.

د :] (َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم يف حلَِْن اْلَقْولِ )فيه ، أي اْعِرفوا معانِيَه ، كقوله جّل وعّز :  اللَّْحن تعلَُّمواقال أبو عدنان : ويكون معنى   مَحمَّ

 أي في معناه وفحواه. [30

 الرجل لغَتُه. لَْحنُ  قال «نِهِ لَحْ  أُبَيُّ أَْقَرُؤنَا ، وإنَّا لنَْرَغُب عن كثيٍر من»قوِل ُعَمَر :  قال أبو عدنان وأخبرني أو زيد : أَنَّ معنَى

 وأنشَدتْني الكلبيَّةُ :

او  لريريريريريريريَ ْومريريريريريريريِ ِن قريريريريريريريريَ َوى َّريريريريريريريَْ  قريريريريريريريوٌُ هلريريريريريريريم َّريريريريريريريٌن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه و   اِكلريريريريريري  ا ن ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريَ ٌل وبيريريريريريريِه هللا َلسريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال عبيد بن أيوب :

وِل أيُّ رفريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرية  و   هلل َدرُّ الريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريري 

  
تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ َّ    ر   ريريريريريريريريائريريريريريريريريف  يريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ ِ  قريريريريريريريريريَ  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ

  

اَل وأنريريريريريريريريريريريريريري    فريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا رأْ  َأالَّ أ هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ان املريريريريريريريريري ريريريريريريريريريتَّ    بريريريريريريريريريَ زَّ اجلريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريرياٌع  ذا هريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

ن   ن بريريريريريريريريعريريريريريريريري  َّريريريريريريريريْ حريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ِ  بريريريريريريريريِ تريريريريريريريريْ َ ْ  و أتريريريريريريريريريَ  أْوقريريريريريريريريَ

  
ر    ْزهريريريريريريريريريريريريريريَ و   وتريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريري  َواَ َّ نريريريريريريريريريريريريريريتاان  تريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
واِب في القراءة والنَّشيد ، يَُخفَُّف تَْرُك الصّ  اللَّْحنُ و الضُُّروُب من األْصَواِت المْوُضوَعِة المُصوَغة ، قال : األلحانُ وقال الليُث : 

انُ وويثَقَّل ، قال  انَةُ و اللَّحَّ   ، وقال غيُره في قول الطرماح : اللَّْحن الرجُل الكثيرُ  : اللَّحَّ

ةٌ و  نَّ َُّْولريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ ْوَل عريريريريريريريريريريريَ  أَدَّْ    َّ الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  
اَلمسريريريريريريريريرين  

 
و لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول املريريريريريريريريري ْرنريريريريريريريريري  اَلمسريريريريريريريريرين  أو تريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريري 

  
أحياناً : إنَّها تُْخطىُء  تلحنومنطق صائب  يُْفَطُن له ويَْخفَى على الناس غيري. وقال بعضهم في قوله :أي تَكلَّم بمعنى كالٍم ال 

 في اإلعَراِب ، وذلك أنه يُْستَْملَُح من
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 اجلََوارِي ذاك  ذا كان َ ِفيفا  ، ويست  ل ملهنَّ لزُو مساقِّ اإلعراب.
ْوِت عن عند التَّْنِفيز : إذا لم يكن حنَّاناً  اَلِحنٌ  د اإلفاضة. وَكَذِلَك قَْوٌس اَلِحنَةٌ إذا أُْنبَِضْت. وَسْهمٌ وقِْدٌح الِحٌن إذا لم يكن َصافَِي الصَّ

ه. اِد ، فاُلٍن  لَْحنُ  العُوِد ُضُروُب َدْستَانَاتِِه ، يقال هذا مالِحنُ و عْند اإلَداَمِة على اإلْصبَع والُمْعِرُب من َجِميعِ ذلك على ِضّدِ العَوَّ

 وهو الوْجهُ الذي يَْضرب به.

َرِد والُهْدُهد. النَّْحلَةِ  نهى عن قتل وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن عباس أّن النبي : نحل   والنَّْملَِة والصُّ

ي أقل الطُّيُوِر والدََّواّبِ َضَرراً وأخبرني المنذريُّ عن إبراهيم الحربّيِ أنه قال : إنَّما نَهى عن قَتْلِهن ألنهن ال يُْؤِذيَن النَّاَس ، وه

ْت تُْقتَلُ  على النَّاس ، ليس ِهَي ِمثَْل ما يَتَأَذَّى به النّاُس من الطيوِر الغراِب وغيِره ، قيل له : قال : النملةُ ال  ؟فالنَّْملَةُ إذا عضَّ

ةُ تُْقتَلُ  ْت الذَّرَّ . قيل له فإذا َعضَّ  : إذا آَذتَْك فاْقتُْلها.قال  ؟تعَضُّ إنما يَعَضُّ الذَّرُّ

. ثم قال : والنَّْمُل ثالثة أَْصنَاٍف  قال : والنَّْملةُ التي لََها قَوائُم تكون في البََراِري والخَرابَاِت ، وهذه الذي يَتَأَذَّى بها النَّاس هي الذَّرُّ

 .نَْحلَةٌ  َدْبُر العسِل ، الواحدةُ  النحلوقال الليث :  : النَّْمُل ، فارز ، وُعقَْيفاُن.

اج في قول هللا جّل وعّز :  يَ  [68 : النّحل] (َوَأْوحى رَبَُّك ِإىَل النَّْحلِ )وقال أَبُو إسحاق الزجَّ  نَْحالً  اآلية ، جائٌز أن يكون ُسّمِ

 الناَس العسَل الذي يَْخُرج من بُطونها. نََحل ألنَّ هللا جلَّ وعزَّ 

ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً )  ويَؤنَُّث ، وقد أنثها هللا جلَّ وعّز فقال :يذكَّرُ  النَّْحلُ  وقال غيُره من أهل العربية  [68 : النّحل] (َأِن اَتَِّ

 .نْحلَة فألن لْفَظهُ مذكٌَّر ، ومن أَنَّثه فألَنه َجْمعُ  النَّْحلَ  ، ومن ذكَّرَ  نَْحلَةٌ  والواحدةُ 

إذا لم تُِرْد منها  نْحلةً  المرأة َمْهُرها وتقول أعطيتها مهرها نُْحلُ وإْعطاُؤك إْنَساناً شيئاً بال استعاَضٍة قال  النُّْحلُ  وقال الليث :

 ِعَوضاً.

 [.4النِّساء : ] (َوآُتوا النِ ساَء َصُدقاََِِن َِنَْلةً ) وقال الزّجاج في قول هللا جّل وعّز :

 قال بعضهم : فريضةً.

 كذا وكذا ، أي يَِديُن به. يَْنتَِحلُ  ةً ، كما تقول فالنوقال بعضهم : ِديَانَ 

َداَق ، ولم يجعل على المْرأةِ َشْيئاً من الغُْرِم فتلك ؟من هللا لَُهنَّ  نِْحلة وقال بعضهم : هي جاِل الصَّ من هللا  نِْحلَةٌ  أَْن َجعْل على الّرِ

 ِحْكمة وُحْكم. نُْحلو نِْحلة . قلت ومثلنُْحالً و ْحلَةً نَ  الرجَل والمرأةَ إذا وَهْبُت له نََحْلتُ  للنساء. ويقال :

 أي ِديناً وتَديُّناً. (َصُدقاََِِن َِنَْلةً ) ثعلٌب عن ابن األعرابي في قوله :

 : يسابّه. ينَحلُهُ  فالٌن فالناً أي سابَّهُ فهو نََحلَ  وقال الليث :

 وقال طرفة :
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َذْر ذا  مريريريريريريريريريريرياَن قريريريريريريريريريريريوالو فريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ِل الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ  احنريريريريريريريريريريريَْ

  
ور  غريريريريريريريري  جريريريريريريريريِ  أو يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْأِس يريريريريريريريريري  ِه الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 فالن فالناً أي سابَّه باطٌل وهو تصحيف لنََجل فالُن فالناً إذا قطعه بالِغيبة. نحل قلت : قوله

روي عن أَبي الّدْرداء :  أي من عاَب الناَس عابُوه ، ومن سبَّهم سبُّوه. وهو مثُل ما «َمْن نَجل الناس نََجلُوه»وروي في الحديث 

رفع » وسلمعليههللاصلىقول النبي  وقوله : إن قارْضَت الناَس مأخوذٌ من «قاَرْضت الناَس قارُضوك وإن ترْكتَُهْم لم يتُْرُكوك إن

 وقد فسرناه في موضِعِه. والنَّجُل والقَْرُض معناُهما القَْطع. «هللا اْلَحَرج إاّل َمن اْقتَرض ِعْرَض امرىٍء ُمْسِلٍم فذلك الذي َحِرجَ 

 ومنه قيل للحديدة ذات األسنان ِمْنَجل.

 الشاعُر قصيدةً إذا نُِسبَْت إليه وهي من قِيل َغْيره. نُِحل فالُن ِشْعَر فاُلٍن إذا اّدعاه أَنَّهُ قائِلُه. ويقال اْنتََحل وقال اللَّيُث : يقال

 : االنتحال وقال األعشى في

َف َأان  حريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريواو فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريِ  انريريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريْ  املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريِ     اراِف بريريريريريريريريَ ى َذاك عريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
قال  [13َسبَإ : ]:  (َوِجفاٍن َكاجْلَوابِ )القوافي فدلَّت كسرةُ الفاء من القوافِي على ُسقُوط الياِء ، فََحَذفَها كما قال هللا  انتحالي أراد

وهي الِهبَةُ  النِّحلة كالِمْلك له ، أُِخَذ منفالٌن كذا وكذا : معناه قد أْلَزَمهُ نَْفَسه وجعله  اْنتَحلَ  أبو العباس أحمُد بن يحيى في قولهم

َداُق فَْرٌض ؛ ألن أَْهَل  (َوآُتوا النِ ساَء َصُدقاََِِن َِنَْلةً )والعطيّة يُْعَطاَها اإلنساُن. قال هللا تبارك وتعالى :  أراد ِهبَةً ، والصَّ

هبةً من هللا إْذ كاَن أهُل  (َوآُتوا النِ ساَء َصُدقاََِِن َِنَْلةً ) تعالى : الجاهليِة كانوا ال يُْعُطون النَِّساَء من ُمُهوِرِهنَّ شيئاً فقال هللا

 ِهبَةٌ من هللا للنِّساء فََرَضهُ لهن على األْزَواج. النحلةوالجاهليَّة يَْدفَعُونَُهنَّ عن َصُدقَاتِِهنَّ ، 

ةً بعد أُْخَرى حتى يَِرّق ويذهَب  النَّاِحلُ  قلت : والسيف .نَاحلٌ  فهو يَْنَحُل نُْحوالً  الجسم نَحلَ  وقال الليُث : الذي فيه فُلُوٌل فَيَُسنُّ َمرَّ

ْقِل حتى يُْذِهَب فُلولَ  م اْنفَلَّ فيْنحني القَْيُن عليه بالَمَداِوس والصَّ  ه. ومنه قول األعشى :أَثَُر فُلُوله ، وذلك أَنَّهُ إذا ُضِرَب به فََصمَّ

ا مريريرين طريريريول  ارهبريريريريريريري  اَمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريوا هبريريريريريريريِ

  
ل و   وامسريريريريريريريريِ اُِ الريريريريريريريري َّار عريريريريريريريريني نريريريريريريريريَ ضِّ هريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريِ

  
لُ  ورجال نََواحلُ  ونِساءٌ  نَاِحلَةٌ  وامرأةٌ  ناِحلٌ  إذا دّق َواْستَْقَوَس ورجل ناِحل : َمْهُزوٌل دقيق وقمر ناحل وجمل  .نُحَّ

 ح ل ف
 مستعمالت. حلف ، حفل ، لحف ، فحل ، لفح ، فلح :

 وقال امرؤ القيس : َحْلفة لغتان وهو القََسُم والواحدة الَحِلفُ و فُ الَحلْ  قال الليث :: حلف 

ة فريريريريريريريريرياجريريريريريريريريرير   فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريريا  هلل مسريريريريريريريريريِ

  
 للريريريريريرياموا فمريريريريريريا  ْن ِمْن مسريريريريريري يريريريريريريث  وال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل  

  
 القََسم. المْحلُوفَةوأي قََسماً  َمْحلُوفَةً  باهلل أَْحِلفُ  باهلل ما قال ذاك ، يَْنِصبُون على ضميرِ  َمْحلُوفَةً  قال ويقال :

ً  أبو عبيد عن األحمر :  مْحلُوفَائِهومصدٌر وكذلك المعقول والميسور والمعسور. وقال ابن بُُزْرج : ال  حلفت َمْحلُوفا
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َْت  ليس هلم َمْكذ وبٌَة ن وقال  ْ لوِفهو ال أفريَعل  يري  :  اللَّْيث  : فمّ ها. وقال الفرَّاء  مسكاية  عن العرب :  ّن ب  من 
فٌ  رجل َفةٌ و  مسالَّ   هلل ما فعل َذاَك. اسَتحَلْفت ه وي ول .اَّلفِ  ك ت    مسالَّ

 .َحِليفُه فالٌن فاَُلناً فهو َحالَفَ  قال وتقول :

التي في العشائر والقباِئِل  األَْحاَلفِ  باألَْيمان أن يكون أْمُرهما واحداً بالوفاء فَلَّما لَِزم ذلك عندُهم في تحالَفَا ألنَُّهما حلفٌ  وبينهما

اإلْقاَلِل : وأنشد  حليفُ واإلكثار  حليفُ  الُجوِد ، وفالن حليفُ  حتى يُقَال : فالنٌ  َحِليفُه صار كلُّ َشْيٍء لَِزَم َشْيئاً فلم يُفَاِرْقه فهو

 قول األعشى :

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرينْيِ يف كريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت  مريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريرياو 

  
اَلِل   ْي ِ قريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِل وكريريريريريريريريريريريريريريريريرياان  ريريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
في قريش َخْمُس قبائل ، عبُد الّدار وُجَمُح وَسْهٌم وَمْخُزوٌم وَعِديُّ بن كعٍب.  األَْحاَلفُ  وقال َشِمر : سمعُت ابن األعرابّيِ يقول :

وا بذلك  ُسمُّ

فَاَدةِ  ا أََراَدْت بَنُو َعْبِد َمنَاٍف أَْخَذ َما في أَْيِدي بَنِي َعْبِد الّداِر من الِحَجابَِة والّرِ قَايَِة وأَبت بَنُو َعْبِد الّداِر ، َعقََد كلُّ  لمَّ واللَِّواِء والّسِ

ً  قَْوم على أمرهم في المسجد عنَد  ألَْحاَلِفِهمْ  ُمؤكَّداً على أالَّ يَتَخاَذلُوا ، فَأَْخَرَجْت َعْبُد َمنَاٍف َجْفنَةً مملوَءةً طيباً فوَضعُوَها ِحْلفا

حلفاؤها وفِيها وتعاقَُدوا ثم َمَسُحوا الكعبة بأيديهم توكيداً. فسموا المطيَّبين ، وتعاقدت بَنُو عبِد الّداِر الكعبِة ، ثم َغَمَس القْوُم أيديَهم 

 ً وا ِحْلفا  وقال الكميت يذكرهم : .األَْحاَلفَ  آَخَر مؤكَّداً على أالَّ يتخاذلوا ، فَُسمُّ

بريريريريريريريريريريريني ويف األ   نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا  يف املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ

  
َة اجلريريريريريريريريريريريريريْ    َ ابريريريريريريريريريريريريريَ لَّ الريريريريريريريريريريريريريذُّ ورَاالف مسريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريْ

  
 األَْحالفِ  اَرةُ وروى ابن ُعيَْينَة عن ابن ُجَرْيج عن ابن أبي ُملَْيكة قال كنت عند اْبِن عبّاس فَأَتَاهُ ابن صفواَن فقال : نِْعَم اإلماَرةُ إمَ 

 كانت لَُكُم.

 ن أبو بكٍر من المطيِّبين وكان عمر منمن المطيِّبِين ، وكا وسلمعليههللاصلىقال : الذي كان قْبلَها خيٌر منها ، كان رسول هللا 

 عليهم. الُمْحتَلَفِ وفقال ابن عباس : نعم ،  األْحاَلفِ  يعني إمارةَ عمر. وسمع ابن عباس نَاِدبَةَ ُعَمَر وهي تقول : يا سيّد األَْحاَلف

ه ابُن األعرابي ألن القُتَْيبيَّ ذكر الطيِّبين  ةَ َعلَى َوْجِهها ،  األْحالفَ وقلت وأنها َذَكرت ما اْقتَصَّ فََخلََط فيما فّسر ولم يَُؤّدِ الِقصَّ

 وأرجو أن يكوَن ما رَواهُ َشِمٌر عن ابن األعرابّيِ َصِحيحاً.

 في اإلسالم. ِحْلفَ  أي آَخى بَْينَُهم ، ألنه ال بَْين قَُرْيِش واألنصارِ  َحالَفَ  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أنَّ النبي 

 الغاَُلُم بهذا المعنى َخَطأٌ إنما يقال أُْحِلفَ  قلت أنا : .أُْحِلفَ  الغالُم إذا َجاوَز ِرَهاَق الُحلُم. وقال بعُضهم قد أَْحلَفَ  وقال الليُث :

على َذِلَك ، وقائٌل يقوُل : َغْيُر  يَْحِلفُ وإذا َراَهَق الُحلُم فاختلف النَّاِظُرون إِلَْيه ، فقائل يقول قد اْحتَلَم وأْدَرَك ،  الغالم أَْحلَفَ 

، والعرب تقول للشيء  ُمْحِلف وكلُّ شيء يختلف فيه النَّاس وال يَِقفُون منه على أَْمٍر صحيح فهو على قوِله. يَْحِلفُ وُمْدِرك ، 

 وُمْحنٌِث. ُمْحِلفٌ  مختلف فيهال
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، وهما نجمان يَْطلُعَان قَْبَل ُسَهْيٍل من  ُمْحِلفَان وروى أبو ُعبَْيد عن األصمعّيِ عن أبي عمرو بن العالء أَنَّهُ قال : َحَضاِر والوْزنُ 

إذا كان بين  ُمْحِلفٌ  لُوعِ ُسَهْيٍل أَنَّهُ َغْيُر ُسَهْيٍل. ويقال ُكَمْيتٌ أَنَّهُ ُسَهْيٌل ثم يَتَبَيَُّن بعد طُ  َحلَفَ  َمْطلَِعه ، فكلُّ َمْن رآهما أْو أََحَدُهما

ِة. واألنثى ُكَمْيتٌ  ُمْحِلفٍ  األَْحَوى واألََحّمِ حتى يُْختَلَُف في ُكْمتَتِه. وُكَمْيٌت غير ة أَْو أََحمَّ بَيَِّن الُحمَّ  إذا كان أَْحَوى خالص الُحوَّ

 . وأنشد أبو عبيد :ُمْحِلفةٍ  وغيرُ  ُمْحِلفةٌ 

فريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريِ ْت   ريريريريريريريريريري ْ ٌه غريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين و كريريريريريريريريريري 

  
ه اأَلِدمي    لَّ بريريريريريريريريريريريِ رف عريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 السَّنَاِم إذا كان ال يُْدَرى أفي َسنَامها شحم أم ال. ُمْحِلفَةُ  وناقة

 وقال الكميت :

و ِة الريريريريريريريريريريريريريريريريرُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أطريريريريريريريريريريريريريريريريالل   ريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
رْ   اجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رّ  وفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َويَتْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ُ أبَلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الفاجر.اثْناِن أََحُدُهَما على الدُّروس ، واآلخُر على أَنَّهُ ليس بَِدارٍس ، فَيَبَرُّ أََحُدُهَما بيمينِه ، ويَْحنَُث اآلخُر ، وهو  ِلفُ يَحْ  أَيْ 

أطرافُه َمْحُدوَدةٌ كأَنَّها  نَْبتٌ  اْلَحْلفَاءُ  قلت : .الَحلَفُ  والجميع َحلَفَةٌ  نباُت َحْملُه قصب النَّشَّاِب ، الواحدة اْلَحْلفاءُ  وقال الليث :

مثل قََصبة وقَْصبَاء ، وَطَرفَة وَطْرفَاء وَشَجرة  َحلَفَةٌ  أطراف َسعَِف النَّْخِل والخوص ، يَْنبُت في َمغَايِِض الماِء والنُُّزوِز ، الواحدة

ً  وَشْجراُء ، وقد يجمع واحٌد وجميٌع  اْلَحْلفَاءُ  ، وقال سيبويه َحِلفَة احدةوَشَجراً وقََصباً وَطَرفاً ، وَكاَن األصمعيُّ يقول : الو َحلَفا

 وكذلك َطْرفَاُء ، وبُْهَمى وُشَكاَعى واحدةٌ وجميٌع.

ً  أي حديٌد. قلت : أَُراهُ ُجِعلَ  حليفٌ  اللِّساِن أي حديُد اللساِن وِسنَانٌ  حليفُ  أبو عبيد عن األصمعّي رجلٌ  ألنَّه ُشبِّه حدَّةُ َطْرفِه  َحِليفا

 .اْلَحْلفَاءِ  بحّدة أَْطَرافِ 

ابة ، ويقال اْلَحْلفَاءُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : بمعنَى واِحٍد ، ومثله  استحْلفتُهوالرجَل  أَْحلَْفتُ  األََمةُ الصَّخَّ

ف كثير  فالناً بَثُّه َوُحْزنُه أي الَزَمهُ. فَ حالَ و،  الَحِلفِ  أْرَهْبتُه واستَْرَهْبتُه. ورجل حالَّ

 اْسِته. ِلْحفِ  قال ابن الفرج : سمعت الُحَصْينّي يقول : هو أَْفلَُس من َضارِب قِْحِف اْستِه ومن َضاِربِ : لحف 

 قال : وهو شق االست وإنما قيل ذلك ألنه ال يجد شيئاً يلبسه فتقع يده على ُشعَب استه.

ً  لََحْفتُ  اللباس الذي فوق سائِر اللباس من ِدثَاِر البرد ونحوِه ، تقول اللحافُ و،  باللِّحافِ  تَْغِطيتُك الشيءَ  اللَّْحفُ  وقال الليث :  فالنا

 ً ً وإذا أنت ألبستَه إياهُ ،  ِلَحافا ً و، وهو َجْعلَُكهُ  لََحْفُت ِلَحافا ْفُت ِلَحافا  وقال طرفة : اْلتحْفتُ  إذا اتخْذتَه ِلنَْفِسك ، وكذلك تَلَحَّ

 يريْلَحف ون األرَ. ه  َّاَب األ ُّ ر
ونَها على األَْرض.  أي يجرُّ

 أخبرني المنذرّي عن الحراني عن ابن السكيت أنه أنشده :
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حريريفريري    لريريْ تريريريَ ْم ضريريريريريريريريريريريريريريريرييريريفريريريريريريريا  فريريريَ ه  بريريكريري  ْ  نريريزلريريريريريريريْ ْم قريريريريريريريَ  كريريَ

  
َل اللِّحريريريريريرياِف   ل  يري ْلَتَحف  و فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  نِْعَم الفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ده. ِلَحافِه فْضلَ  لََحفَهُ  أْعَطْيتَنِي فضل َعَطائَِك وُجوِدك ، وقدقال أَراَد :   ، إذا أَنَالَه معروفَه وفضلَه وزوَّ

ُروي عن عائشةَ أنها قالْت كان النبي و بمعنى واحد ، وأنشد بيَت َطَرفَة : أَْلحْفتُهو لََحْفتُه أبو ُعبَْيد عن الكسائي :

 .لُُحِفنَا عُرنا وال فيال يَُصلّي في شُ  وسلمعليههللاصلى

 إذا فعْلَت به ذلك يعني إذا َغّطْيتَه. أَْلحفُه الرجلَ  لََحْفتُ وبه ،  اْلتََحْفتَ  ُكلُّ ما تَغَطَّْيَت بِه فقد اللَِّحافُ  قال أبو عبيد

 وقول طرفة :

 يلحفون األر. ه َّاب األُّر
وها في األْرِض.أي يُغَطُّونَها ويُْلبِسونَها هّداب أُزِرِهم إذا   جرُّ

وِمْقَرَمة سواء كان  ِمْلَحفَةٌ  بمعنًى واحٍد كما يقال إَزار َوِمئَْزٌر وِقَراٌم وِمْقرٌم. وقد يقال ِمْلَحفٌ و ِلَحافٌ  قلُت ويقال لذلك الثوبِ 

عند العرب هي الُمالءةُ  الملحفةوبِها إذا تَغَطَّى بها.  اْلتََحفَ و بالمْلَحفَةِ  فالنٌ  تَلَحَّف ، وقد ِلحافُ  الثوب ُسْمطاً أو ُمبَطَّناً يقال له

نَْت بِبَِطانٍَة أو ُحِشيْت فهي عند عواّم الناس ْمط فإذا بُّطِ  والعرب ال تعرُف ذلك. .ِمْلَحفةٌ  الّسِ

أنه قال :  وسلمعليههللاصلىي ُروي عن النب [273البَقََرة : ] (ال َيْسئَ ُلوَن النَّاَس ِإحْلافاً )وقال الّزجاج في قول هللا جّل وعّز : 

من هذا  اللّحافوأي َشِمَل بالمسألة وهو مستغٍن عنها ، قال  أَْلَحفَ  قال ومعنى .«أَْلحفَ  من َسأَل وله أَْربَعُون ِدْرَهماً فقد»

 إلَحافٌ  أي ليس منهم ُسَؤاٌل فيكونَ  (ال َيْسئَ ُلوَن النَّاَس ِإحْلافاً )اشتقاقُه ألنه يَْشَمل اإلنساَن في التَْغطية. قال : والمعنى في قوله 

 كما قال امرؤ القيس :

 على اَلمِس  ال يري ْهَت ى ِ َلارِه
 .إِْلَحافٌ  المعنى ليس به منار فَيُهتَدى به ، وكذلك ليس من هؤالء سؤاٌل فيقَع فيه

الجبل وهو أْصلُه  ِلْحفِ  الرجُل إذا َمَشى في أَْلحفَ  األعرابيشدَّةُ اإللحاح في المسألة. أبو العباس عن ابن  اإلْلَحافُ  وقال الليث :

إذا َجرَّ إَزاَره على األَْرِض  لَحَّفوَ  أَْلَحفَ وفي اْلَحليت وهو الثلج الدائُم واألريُز الباِرُد  لحافِهوإذا آثَر َضْيفَه بفراِشه  أَْلَحفَ وقال 

 بها. يَتَلَحف وهي الحالةُ التي للِّحفةا ُخياَلَء وبطراً ، وأنشد قول طرفة. ويقال فالن حسن

وقال  ، يعني َهلُّم على بَقَاِء اْلَخْيِر. الفاَلح السَُّحور ، وهو البقاُء في اْلخْير. وفي األََذان حيَّ على الفَلَحُ و الفاََلح قال الليث :: فلح 

ل وأَْسرع على  ، معناه إلى الفوز بالبقاء الدائم. الفَاَلح غيره حّي أي عّجِ

 البَقَاُء. وقال األعشى : الفاََلحو الفَلَحُ  الحرانّي عن ابن السكيت :

واو  كريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ ْوُ  هريريريريريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ ْن كريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ

  
ح   لريريريريريريريريريريريَ ْوُ  مريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريريَ ا َّريريريريريريريريريريرييّ  ِ  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال عدّي :

اَلِ   عريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ ةو   بريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريرُّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  والُّ

  
اَك قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورو   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ارهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ 
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وقال أبو عبيد في  .الفَلَحُ  حتى َخِشينَا أن يفوتَ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث َصلَّْينَا َمَع رسوِل هللا  السَُّحوُر ، وجاء الفَلَحُ وقال : 

البقاُء وأنشد  الفالحِ  قال ، وأْصلُ  «قال السحور الفالح قيل وما»قال وفي الحديث « الفالح حتى خشينا أن يفوتنا»حديث 

 ي :لألضبط ابن قريع السعد

ْه  عريريريريريريريريريريَ ُو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  مِّ مريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريري  لِّ هريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريِ

  
اَلَ  مريريريريريريريريعريريريريريريريريه و   ح  ال فريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ي  والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
 امل

  
 يقول ليس مع كّرِ الليالي والنَّهاِر بقاٌء ، قال ومنه قول عبيد بن األبرص :

لريريَ    لضريريريريريريريريريريريريريريريريع بريريريْ ْ  يريريري  َه فريريريَ ريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريْ لريريِْح  ريريريريريريريَِ  أَفريريْ

  
ْ  خيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ َع  اأَلرِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري      ف وقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، لفوِزهْم ببقاء األَبَد  ُمْفِلُحون عقٍل وحْمق فقد يُْرَزُق األَْحَمُق ويُْحَرُم العاقُِل. قال وإنَّما قيل ألهل الجنّة : يقول ِعْش بما ِشئَْت من

 السَُّحوِر أَنَّ به بقاَء الصوِم. فاَلحِ  ، فََكأَنَّ َمْعنَى

ُجُل المرأته ، قال أبو عبيد قال أبو عبيدة : معناه اْظفَِري بأَْمِرك  بأْمِركِ  استَْفِلحي وفي حديِث ابن مسعوٍد أنه قال : إذا قال الرَّ

ي بأْمِرك. وقال أبو إسحاق في قول هللا :  يقال لكّل من أصاب  [5البَقَرة : ] (َوُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ )وفُوِزي بأْمِرك واستبّدِ

 أي َظِفَر بالُمْلِك َمْن َغلَب. [64طه : ] (ْد َأفْ َلَح اْليَ ْوَم َمِن اْستَ ْعلىَوقَ )وقال الليُث في قوله جّل وعّز :  .ُمْفِلحٌ  خيراً 

حُ وقال   الشقُّ في الشفِة وفي وَسِطها دون العَلَِم ، ورجل الفَلَحُ واألرَض أي يَُشقُّها قال  يَْفلَحُ  ألنه فالحٌ  األَكَّاُر ، وإنما قِيل الفاَلَّ

شق في الشَّفَِة السُّْفلى.  الفَلَحُ واألرَض إذا َشقَْقتُها للزراعة. قال :  الفَْلُح فَلَْحتُ  انِيُّ عن ابن السكيت :. الحرَّ فَْلحاءُ  وامرأةٌ  أَْفلَحُ 

 وقال غيره فإذا كان في العُْليا فهو َعلٌَم وقال أبو عبيد عن أبي زيد مثله وأنشد :

اء  جريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريألمريريريريريريريريريريا  و  حريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ َ أب  الريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريْ  مريريريريريريريرين   مريريريريريريريريايريريريريريريريرية أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود  كريريريريريريريريأنريريريريريريريريك فريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريَ

  
 األْرَض إذا َشقَْقتَها للَحْرِث. أْفلَْحتُ  ويقال

اجُ  ح وقال الزجَّ   الحديد إذا قطعته وأنشد : فلحت ِصنَاعتُه. قال ويقال : الِفالَحةُ واألكَّار  الفالَّ

ْح  ْحصريريريريريريريريريريريريريريَ ك  ْبَن الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريري  ْه َ يريْ ْ  َعِلمريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
ْح   لريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريْ ِ يريريريريريريريريريريريريَ   َّريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريري   َأنَّ اَّريريريريريريريريريريريريَ

  
حٌ  يقال للُمَكاِريقال :  حٌ  ، وإنما يقال له فالَّ  تَْشبيهاً باألكَّار ، ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي : فاَلَّ

َه فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِه  يريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريزَّيريريريريريريريريريريْ ٌل تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريا رِطريريريريريريريريريريْ

  
ارا  و   َ ا محريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الَّ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
راء للبائِع والمشتِري. قال وهو أن يَُزيِّن ال أْفلَُح فِاَلحةً  للقَْوِم وبالقوم فَلَْحتُ  أبو عبيد عن أبي زيد : ً  بهم فَلَّْحتُ وبيَع والّشِ إذا  تَْفِليحا

 مَكَر بهم ، وقاَل لَُهْم غيَر الحّق.

 قد المْكُر واالستْهزاء ، وقال أعرابي : التَّْفِليحُ و النَْجُس وهو زيادة المْكتِري ليزيد غيُره فيُغَرُّ بِِه. الفَْلحُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 بِي : أَْي َمَكُروا بِي. فلّحوا

 النَّاُر إَذا أََصابَْت أَعاِلَي َجَسِده فأَْحَرقَْت. والسَُّمومُ  لَفَحتْهُ  قال الليث : تقول: لفح 
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  يٌء أصَفر  م ل  الَباَذَْنَاِن طي   الريح. اللُّفَّا   و اإلنساَن.  تريْلَفح  
تَ ْلَفُح ُوُجوَهُهُم )فهو َحرٌّ ، وقال الزّجاج في قوله  ِلفحٌ  برٌد فهو نفح وما كانأبو عبيد عن األصمعّي : ما كان من الرياح 

نَ ْفَحة  ِمْن )وتَْنفَُح بمعنَى َواِحٍد إال أنَّ النَّْفَح أْعَظُم تَأْثيراً قلُت ومما يَُؤيِّد قولَه قوُل هللا :  تَْلفَحُ  قال [104المؤمنون : ] (النَّارُ 
 لكل حاٍر ، والنَّْفُح ِلُكّلِ بَاِرٍد ، وأنشد أبو العالية : اللَّْفحُ  وقال ابُن األعرابّي : [46نبيَاء : األ] (َعذاِب رَبِ كَ 

ح   لريريريريريريريريريريْ َ اد   الَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ ِه   بريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريريْ

  
ٌح   فريريريريريريريريريريريريريريْ ٌر َأْو نريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريري  ُّ مريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

اٌب بريرْ     فإْن َجَفْفِه َف  

 لدَوابِّه وأنشد : فَْحالً  اإلنسان الِفْحلَةُ افتَِحالُ و:  الِفَحالَةو الفُحول والجميع الفحلُ  الليُث :قال : فحل  قال : بَْرُح خالٌص َدقَيقٌ 

 حنن افريَتَحْلَلا َفْحَلَلا مل َ ْتَِلهْ 
اِلِهم أَنَُّهم إذا وَجُدوا على َما بَلغني من ُعلُوجٍ أهلِ  االستِْفَحالُ  ِلَدَوابِّنَا فقد أْخَطأَ. وإنما اْستَْفَحْلنَا فَْحالً  قال : ومن قال  كابَُل وُجهَّ

أي كريُم الُمْنتََجب. وأنشد أبو  فَْحٌل فَِحيلٌ ورُجال من العرب َجِسيماً جميالً َخلَّْوا بينَه وبين نِسائِهم رجاَء أن يُولَد فيهم مثْلُه. قال 

 عبيد قول الراعي :

ّرِق  ِذر  و ريريريريريريريريريري َ لريريريريريريريريريريْ َن مريريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريَ

  
نَّ وطريريريريريريريريريريريريريَ   اهتريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريال  أ مريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريريريِ ن فريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريري   ْرقريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً وههنا.  الفَْحلُ  أي وكان َطْرقُُهْن ُمْنِجباً. والطَّْرقُ   فَِحيالً  في َحديِث ابن ُعَمَر أُنَّه بَعََث َرُجالً يَْشتِري له أُْضِحيَةً ، فقال اْشتَِر َكْبشا

الُمْنِجُب في ِضَرابه ، وأنشد  الفحيلَ  ويقال إن في َخْلِقه ونُْبِله. الفَُحولَةَ  هو الذي يُْشبِه« فَحيالً »قال أبو عبيٍد قال األْصَمِعيُّ قوله 

وقال الليث :  على الَخِصّيِ والنعجِة وَطلَُب َجَماِله ونُْبِله. الفَْحلَ  قوَل الراعي : قال أبو عبيد والّذي يَُراُد من الحديِث أنه اْختَارَ 

الٌ  يُْلقَُح به َحَوائُِل النَّْخلِ يُقَاُل للنَّْخلَِة الذََّكِر الَِّذي  الَةٌ  الواحدة فُحَّ  .فُحَّ

انِيُّ عن ابن السكيت ً  أفََحْلتُ  الحرَّ وقال  فَْحالً  إَذا أَْرَسْلَت فيها فَْحالً  إبِلي فََحْلتُ  يْضِرُب في إبِِله وقد فَْحالً  إذا أعطْيتَه فَْحالً  فالنا

 الراجز :

ْع  بريريريريريَ هريريريريريريريا الريريريريريبريريريريرييريريريريريض الريريريريري ريريريريريلريريريريرييريريريريريالِ  الريريريريري ريريريريريَّ حريريريريري  لريريريريريَ فريريريريريْ  نريريريريريريَ

  
زَْع   تريريريريريريريريريريريريَ ّز اهريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريرّاص  ذا هريريريريريريريريريريريَ

  
الُ  وقال أَبُو ُعبَْيٍد يجمع ُمْستَْفِحلٌ  أْمُر العَُدّوِ إَذا قَِوي واشتَّد فهو استَْفَحل وقال غيره : ال فَْحلٌ  ، ويقال فََحاِحيلَ  النخل فُحَّ  للفُحَّ

 .فُُحول وجمعه

فأَمَر بناحيٍة مْنه  الفُُحول من تِْلكَ  فَْحلٌ  َدَخَل َداَر َرُجٍل من األَْنصاِر وفي ناحيِة البيت وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أَنَّ النبي 

الِ فُ  الَحِصيُر في هذا الحديِث ، قلت هو الَحِصيُر الذي ُرِمَل من َسْعفِ  الفَْحلُ  قال أبو عبيد : فُرَشْت ثم صلَّى َعلَْيه. النَِّخيل ،  حَّ

ا النَّْخِل وذلك أَنَّهُ ُربَّما يكون  بالفَْحِل فَْحلَ  فإنَّه أراد واألَُرُف ، تَْقَطُع ُكلَّ ُشْفعَةٍ  فَْحلٍ  حديث عثمان أنه قال ال ُشْفعَةَ في بئر وال وأَمَّ

 ِخيل ما يَْحتَاجُ نَْخل يأُخذُ ُكلُّ واِحد من الشركاِء فيه زمَن تَأبِيِر النَّ  فَْحلُ  بين جماعةٍ 
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بعض الةريريريريركاِء فيِه مل  الفْحل  ليه من اَِّْرِق لتأبت ِ يله اإلانِل ، فإذا َ ع وامسٌ  من الةريريريريركاِء نصريريريرييَبه من ذلك
ْفَعة   مّنا  َِ   فيم م  ، والةريريريريريُّ َِبيع ، واّلذي ا ريريريريري اه َأمَسقُّ ِبِه ألَنَّه ال يريْل سريريريريريِ

ْفَعٌة يف امل  ايكن للباقني من الةريريريريريركاء  ريريريريري 
اِفِعي ومالٌك وهو م واِفقٌ  م  ، وهذا مذه   َأْهِل امل يلة و لْيه يذه   الةريريريَّ َ سريريريِ  منا َجَعل رسريريريول »َّ يث جابر  يريلريْ

فيَما » السالمعليهألن قوله  الةْفَعَة فيما مَلْ يري ْ َسْم ن فإذا مس  َّْ  اَّ  ود  فال   ْفَعة وسلمعليههللاصلىهللا 
مْ  م  م ل  الب ر دليٌل على أ« ملَْ يري ْ سريريريَ َ سريريريِ م  ، فأما ما ال يريلريْ َ سريريريِ الّلخيِل يري َباع ملهما  َفْحلِ و نه َجَعل الةريريريفعة فيما يريلريْ

ْفَعة فيه ألَنه ال يل سريريريريِم ، وكان أب و ع بريْيِ   ِله من اأَلْر. فال  ريريريري  ْ   أَبصريريريريْ َر مس يث ع ماَن  هللارحمهالةريريريريِّ فسريريريريّ
ه أْهل  املعرفة ولذلك ترك ت ه.َهَذا تفسريريريريتا  مل يْرَتضريريريريِ َعراِء هم  ف ح ولو  ته ومل َأمْسِكِه بعْيِله ، وتفسريريريريت ه َعَلى ما بيريَّلريْ الةريريريريُّ

َباِههَما ، وكذلك ك ل من َعارَ.  ريريريريريريريريريرياعرا  فغ ّل   الذين َغَلب وا  هِلجاء َمْن َهاَجاه م ، م ل  جريِر والفرُّدِق وَأ ريريريريريريريريريريْ
 ألنَّه عار. اْمَرأ الَ ْيِس يف قصي ته اليت ي ول يف أوهلا : َفْحال   عليه ، م ل عْلَ َمَة ْبِن َعَب أَب ، وكان يسمى

 َ ِليَليَّ م رَّا يب على أ ُِّ ج ْل  بِ 
 بقوله في قصيدته :

 ذهبَه من اهل ْجران يف غِت َمْذَه ِ 
َل علقَمةُ عليه ، ولُقِّبَ   .الفَْحل وكلُّ واحٍد منهَما يعاِرُض صاحبَه في نعته فََرَسه ، فَفُّضِ

ِز كما قَالُوا فالٌن يَْلبَس القطن  الفَْحلِ  ألنه يَُسّوى من َسعَفِ  فَْحلٌ  مر : قيل للحصيروقال ش من النَِّخيِل ، فتُُكلَِّم به على التََجوُّ

 والصوف ، وإنما هي ثياب تغَزل وتتَّخذ منهما ، وقال المرار :

وَنريريريريريريريريرياو  تريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريومسريريريريريريريريريش  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريٌة كريريريريريريريريريَأنَّ مريريريريريريريريري 

  
ِل   ِ يريريريريريريريريريَ أب  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريرياع   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌن تريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
 أراد كأنَّ ُمتُونها ثياُب قطٍن لشدَّة بياضها.

المْجِلس ،  المْحِفلُ والقوُم إذا اجتمعوا  َحفَلَ و .َحْفالً و ُحفُوالً  الماءُ  َحفَلَ  تقول َمْحِفِله اْجتِماُع الماء في الَحْفلُ  قال الليث: حفل 

 لَبَنُها في َضْرعها ، وهن اْحتَفَلَ  إذا َحفَلَْت ُحفُوالً  ، وقد َحافِلٌ  أي اْجتََمعوا وشاةٌ  اْحتَفَلوا َمْجِلٍس أَْيضاً ، تقولوالُمْجتََمع في غيِر 

البقرة أو الشاة  النّاقة أو الُمَحفَّلَةُ و «فلم يَْرَضها َرّدها َوَردَّ معها صاعاً من تَْمر ُمَحفَّلَةً  من اْشتَرى»في الحديث و .َحَوافِلُ و ُحفَّلٌ 

، فَإَِذا َحلَبَها بعد ذلك  ال يحِلبُها صاحبُها أيّاماً حتى يجتمَع لَبَنُها في َضْرعها فإذا اْحتَلَبَها الُمْشتَِري َوَجَدها َغِزيَرةً فَزاَد في ثََمنِها

صاعاً من تَْمر ، وَهذا مْذَهُب  التَّْحِفيل بََدل لَبن موسلعليههللاصلى، فجعَل النبيُّ  تَْحِفيِلها َوَجدها ناقِصة اللَّبَن عما َحلَبه أيامَ 

 .وسلمعليههللاصلىالّشافِعّي وأهِل السُّنَّة الذين يقولون بسنّة النبي 

اةُ واحدةٌ وجاء الُمَحفَّلَةُ و  «ها ال تَعِصي الرُجلوكلُّ شيء تَْفتَِعل ، غيَر أَنَّ  تَْحتَِفلُ والعروس تَْقتَاُل »في حديث ُرْقيَِة النملِة  والُمَصرَّ

ينَة ، يقال تَْحتَِفلُ وومعنى تَْقتَال أي تَْحتَِكم على َزْوِجها   الشيء أي َجلَْوتُه وقال بشر يصف جاريته : َحفَّْلتُ  أي تَتََزيَّن وتحتَِشد للّزِ

ا ْوَنريريريريريريريريريريري  ْل لريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريِ  رََأى د رَّأب  بريريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء حيريريريريريريريريريريريَْ

  
َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ     ر ن الريريريريريريريربيريريريريريريريِر مريريريريريريري  ٌُ كريريريريريريريغريريريريريريريِ ا خريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 



1436 

 

 يريد أن شعَرها يَُشبُّ بياَض لونِها فيزيُده بياضاً بِِشدَّة َسواده.

 تحفَّلي وهي القَْنفَاُء. يقال للمرأة َحْوفَلته الرجُل إذا انتفََختْ  َحْوفَل القَْنفاُء ، وقال ابُن األعرابي الحوفلة سلمة عن الفراِء قال

 بفاُلٍن أي ما أُبَالي بِِه. قال لبيد : أَْحِفلُ  الُمباالةُ يقال ما الَحْفلُ ولزوجك أي تزيّني ِلتَْحَظْي عنده ، 

ه  لريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريِ ال َأمسريريريريريريريريريريريريْ ْك فريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ ىَت َأهريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ي ا َن مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريش جبريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريِ  جبريريريريريريريريريريريََ

  
أي استَبَان ومنه  اْحتَفَلَ  ظاهٌر مستَبِيٌن ، وقد ْحتَِفلٌ مُ  واْلُحثَالَةُ الرديُء من كل شيء ، وطريق الُحفَالَةُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 قول لبيٍد يصف طريقاً :

ه  انريريريريريريريريريريريريِ ْرفريريريريريريريريريريريريَ اِرف  مريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريِ ْرُُّ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريريْ     لريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريا اَل  بريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَّ ْل و كريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  امسريريريريريريريريريريْ

  
 وقال الّراعي يصف طريقاً :

ل  فريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ اق األر.  ريريريريريريريريريري ْ زِقريريريريريريريريريريَ  يف اَلمسريريريريريريريريريريِ   بريريريريريريريريريريِ

  
ت    َ ابريريريريريريريريريريريريِ ْ ب  اَّريريريريريريريريريريريريَ زَّه اَّريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريرياد  ذا عريريريريريريريريريريريريَ

  
 محتِفلُ واألمِر معَظُمه.  ُمْحتَفَلُ وقال أراد بالحدب الحدابير صالبة األرض أي هذا الطريق ظاهٌر مستبيٌن في الصَّالبِة أَْيضاً ، 

 لَْحم الفَخِذ والساِق أكثره لَْحماً ومنه قول الُهَذلّي يصف سيفاً :

ع رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌب  ذا ض  كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريي   ل  خيريريريريريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريا اَث  يف  ريريريريريريريريريريريري ْ

  
 وقال أبو عبيدة االحتِفَال من َعْدِو الخيل أَْن يَرى الفارُس أَنَّ فرَسه قد بلَغ أَْقصى ُحْضِره وفيه بقيَّةٌ يقال فرس .ُمْحتَِفل ويجوز في

 ْبكي :اللبن في ضروعها حتى أذاها فَِهَي تَ  حفل وقال القطامي يذكر إبالً اشتد عليها .ُمْحتَِفلٌ 

ى  حريريريَ ِل  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريْ يريريريهريريريريريريريا مريريرين اَّريريريَ لريريريَ يريريريريْ  َذَواِرف  عريريريَ

  
ّرِب   اِن املةريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريَ اِ  الةريريريريريريريريريريريريريريِّ ج وٌُ كتريْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اللبُن المْجتََمُع ، وقال أَبُو تَُراٍب : قال بعُض بَني ُسلَْيم ؛ فالٌن محافظ  الُحفَالُ والجمُع العظيُم ،  الُحفَال ثعلب عن ابن األعرابّي :

 َعلَْيه إذا َصانه. وأنشد شمر : لٌ ُمَحافِ وَعلَى حسبه 

 اَّريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريْل و   َوْرس  ذاَ  اَّريريريريريريريريريريريريريريريِ  

  
يريريريريريريريريريريريريْل   خريريريريريريريريريريريريِ

 
َح املريريريريريريريريريريريري انريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياك مريريريريريريريريريريريريَ

  

ه عريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْل  اعريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريو جريريريريريريريريريرياءهريريريريريريريريريريا ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْبَّ الريريريريريريريريريكريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  ذ يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْل   هريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريِ

  

 ما بَرمَِسْه َورَسة  أو يسيْل 

لُه ، ورجلٌ َوْرَسةُ اسم َعْنز كانت َغِزيَرةً َعِهبَّى أي أوِل الكيل ومنه  في أْمِره أي  َحِفيلٌ  َعَهتَى زمانِه أي أوله وعهتى كل شيء أوَّ

 ذُو اْجتِهاد.

 ح ل ب
 أما : بحل ولبح : فإن الليث أهملهما. مستعمالت حلب ، حبل ، لحب ، لبح ، بلح ، بحل :

 الشَِّديُد وهذا غريٌب.اإلْدقَاُع  البَْحلُ  ورَوى أبو العباس عن ابن األعرابي قال:  [بحل]

ً : لبح  ي الرجل اللَّبَحُ  قال ابن األعرابّي أيضا ً  الشجاعةُ وبه ُسّمِ  فعاش أيَّاماً. لَبَحٍ  تَبَاَعَدْت َشعُوب من ، ومنه الخبر : لَبَحا

َسُن ، والجميع الَحْبلُ  قال الليث: حبل   َواْعَتِصُموا)تََّواُصُل. وقال هللا جّل وعّز : ال اْلَحْبلُ والعَْهُد واألََماُن  اْلَحْبلُ و .الِحبَالُ  الرَّ
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يعاً  ُ   [103 ل ِعمرَان : ] (ِبَْبِل هللِا مجَِ ه حببل قاَل أَب و ع بريْي   : االعتصريريا  هللا هو تريْرك  الف ْرَقِة واتريَباع  ال ر ِن ، و  َّ
 هللا.هللا فِإنَّه كتاب  حبْبل أَرَاَد عب   هللا بن  مسعود  ب وله : عليكم

 الرجل العاِلُم الفَِطُن الدَّاهي. قال وأنشدني الُمفَّضل : الِحْبلُ  وقال ابن األعرابي :

 فريريريريرييريريريريريريريا عريريريريريجريريريريريبريريريريريريريا  لريريريريريلريريريريريخريريريريريود تريريريريريبريريريريريريري ي قريريريريريلريريريريريريرياعريريريريريهريريريريريريريا

  
ِل   بريريريريريريريْ ِل اَّريريريريريريريِ نْيِ لريريريريريريريلريريريريريريريرجريريريريريريري  لريريريريريريريَ َر أرِىء   لريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريريْ  تريريريريريريريري 

  
ُجلَ   .يقال َرأَْرأَْت بِعَْينيها وَغيَّقَْت َوَهَجلَْت ؛ إَِذا أََداَرتْه تَْغِمُز الرَّ

ف على وجوٍه ، منها العَْهٌد وهو األََماُن ، وذلك أنَّ العرَب كانَْت يُِخيُف  الَحْبلِ  قال أَبُو عبيد وأْصل في كالم العرِب يتصرَّ

تهي ينبعُضها بعضاً في الجاهلية ، فكاَن الرجُل إذا أَراَد َسفَراً أخذ عْهداً من سيد القبيلة ، فيأمُن به ما َداَم في تلك القبيلة حتى 

قة فإِنَّه أََماٌن لَُكْم إلى األخرى فيأُخذُ مثل ذلك أَْيضاً يُِريُد به األََماَن. قال فمعنى الحديِث أَنَّهُ يقول : َعلَْيُكم بكتاِب هللا وتَْرِك الفُر

 وَعْهٌد من عَذاب هللا وِعقَابِه. وقال األعشى يذكر مسيراً له :

ة  و  يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريِ ال  قريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ وُِّّ هريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريِ   ذا  ريريريريريريريريريريريري َ

  
اأَ   اهلريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ َك مسريريريريريريريريِ َذْ  مريريريريريريريرين األ  ريريريريريريريريَرى  لريريريريريريريرييريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريَ

  
 في غير هذا الموِضِع الُمَواَصلَةُ وقال امرُؤ القيس : الَحْبلُ وقال : 

لريريريريريريريريريريريي  بريريريريريريريريريريريْ ٌل مسريريريريريريريريريريريَ   ين حبريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريك َواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريريي وَ   بريريريريريريريريريريْ ش نريريريريريريريريريريريَ ك رائريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريش نريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  
ْمِل الُمْجتَِمُع الَكثِيُر العَاِلي.  الَحْبلوقال :  انِيُّ عن ابن السكيت قال :ِمَن الرَّ َرْمٌل يستطيل ويمتد ،  الَحْبلُ والِوَصاُل ،  الَحْبلُ  الحرَّ

 وهذا كلُّهُ بفَتْحِ الحاِء. .اْلِحبَالِ  الَوِحُد ِمنَ  الَحْبلُ والعاتق ،  الَحْبُل َحْبلُ و

 وأنشد لكثير : ُحبُولٌ  الدَّاهية وجمعه الِحْبلُ وقال : 

زُّ َأنْ  لريريريريريريريي   عريريريريريريريَ جريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ي  فريريريريريريريال تريريريريريريريريَ مريريريريريريريِ هريريريريريريريَّ فريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
ول   بريريريريريريري  ُْ حبريريريريريريريِ  وَن َأ َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ى الريريريريريريريْ ح  أَتريريريريريريريَ ل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريِ

  
 بمعنى العهد والذّمة : الحبل وقال اآلخُر في

م  بريريريريريريريل  مريريريريريريلريريريريريريكريريريريريري  َ مريريريريريريريا  حبريريريريريريِ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريْ  مريريريريريريريا ُّلريريريريريريريه  مريريريريريري 

  
ا  اب  َنريريريريريريريَ بريريريريريريريَ ْم أِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريري  تريريريَ امسريريريَ ّل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريرين مسريريريريريريريَ

  
ٍة. بَِحْبلٍ   أي بِعَْهٍد وِذمَّ

الَوِريِد ِعْرٌق يَِدرُّ في الَحْلِق. والوِريُد عرٌق يَْنبُِض من الحيوان ال  َحْبلُ وين العاتِق والَمْنِكب. العَاتِق ُوْصلَةٌ ما ب َحْبلُ  وقال الليث :

اُء في قول هللا جّل وعّز :  فَأُِضيَف هو الَوِريُد  الَحْبلُ  قال : [16ق : ] (َوََنُْن َأقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ )َدَم فِيه. وقال الفرَّ

وقال أَبُو ُعبيد قال األصمعّي : من أَْمثَالِهم في  قال والوِريُد ِعْرٌق بَْيَن الُحْلقُوِم والِعْلبَاَوين. إلَى نَْفِسه الختالِف لَْفِظ االْسَمْيِن.

َراع ِعْرٌق في  حبلوِذَراِعك ، أي ال يَُخالفك :  َحْبل تسهيِل الحاجِة وتَْقِريبِها : هو َعلَى الفََرِس عروُق قوائِِمِه.  ِحبَالُ واْليَِد. الذِّ

 ومنه قول امرىء القيس :

ه  امريريريريريريريريِ ْه يف َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريَ ومريريريريريريريريا  عريريريريريريريري   كريريريريريريريريَأنَّ َنريريريريريريريري  

  
َ ِل   لريريريريريريريريريريْ مِّ جريريريريريريريريريريَ ان     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَّ رَاِس كريريريريريريريريريريَ  أبمريريريريريريريريريريْ

  
 صالبةالَكتَّاِن ، وشبه  بِحبَالِ  ، الواحدةُ َمَرَسةٌ ، َشبَّه ُعروَق قََوائِِمه الِحبَالُ  واألْمَراسُ 
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وُِ السَّماء.  مسوافره ِبص مِّ اجلل ل ، وَ بَّه َ ِْجيَل قواِئِمه بِبريَياِ. َن 
ْيَد  َحبَْلتُ  مصدر الَحْبلُ و  فنِشب فيها وأخذتَه. ِحبَالَةً  إذا نصبَت له اْحتَبَْلتُهوالصَّ

 مثل َجَمٍل وِجَماٍل وِجَمالَة َوَذَكٍر وِذَكاٍر وِذَكاَرة. ِحبَالَةٌ وَ  ِحبَالٌ و َحبَلٌ  ، يقال الَحْبلِ  جمع الِحبَالَةُ و

لَُّة أَْيَن ما ثُِقُفوا ِإالَّ ِبَْبٍل ِمَن هللِا )وقال هللا جّل وعّز في قّصة اليهود وذُلِّهم إلى آخر الدنيا وانقضائها  ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِ 
تكلَّم علماٌء اللُّغَِة في تَْفِسير هذه اآلية واختلَفَْت مذاِهبُهم فيها  [112 آل ِعمَراَن :] (َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوابُؤ ِبَغَضٍب ِمَن هللاِ 

لَّةُ إال أْن يَْعتَِصُموا إلشكالها ، فقال الفَّراُء معناهُ ُضِربَْت عليهم  من هللا فأْضَمَر َذلك قال ومثله قوله : بحْبلٍ  الذِّ

ا َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّْ  خمريريريريريريريريافريريريريريريريري هريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ِ  حبريريريريريريريريَ  ة  رَأَتريريريريريريريريْ
  

ر وق  و   ؤاِد فريريريريريريريريريريريريَ اء  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري  ل َرْوعريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ  يف اَّريريريريريريريريريريريَ

  
 كما أْضَمَر االْعتَِصاَم في اآلية. (أَْقبَْلتُ )فأْضَمَر  بَحْبلَْيَها قال : أراد رأَتْني أْقبَْلتُ 

تُْبِقَي ِصلَتَها ، ولكّن المعنى وأخبرني المنذريُّ عن أبي العبَّاس أحمَد بن يحيى أنه قال : هذا الذي قَالَهُ الفراُء بعيٌد أن تَْحِذَف أَْن وَ 

لَُّة أَْيَن ما ثُِقُفوا)إن شاء هللا  من هللا وهو استِثْناٌء متَِّصٌل كما تقول ُضِربَْت  َحْبلٍ  بُِكّلِ َمكاٍن إال بَمْوِضعِ  (ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِ 

 َعلَْيِهُم الذلّة في األْمِكنَة إاّل في هذا المكاِن.

 الشاعرقال وقوُل 

 (... رأَْتِ  حببليها)
 ً كا ك فتكون الباُء من ِصلَِة رأَتْنِي ُمتََمّسِ ْؤيِة من التََّمسُّك. بَحْبلَْيَها هو كما تقول أنا باهلل أْي ُمتََمّسِ  فاكتَفَى بالرُّ

إنَّهُ استثْنَاٌء خارٌج من أَّول الكالم في معنى لَِكْن. قلت  [112آل ِعمَران : ] (ِإالَّ ِبَْبٍل ِمَن هللاِ )قال وقال األخفش في قوله 

 والقوُل ما قال أبو العبَّاس.

 َحْبلٌ  أُوصيكم بالثَّقَلَْيِن كتاِب هللا وِعتَْرتِي ، أََحُدُهما أَْعَظُم من اآلَخر ، وهو كتاُب هللا»:  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 قلت وفي هذا الحديث اتّصاُل كتاِب هللا جّل وعّز به وإن كان يُتْلَى في األْرِض ويُْنَسُخ ويُْكتَُب. «رضَمْمُدوٌد من السَّماء إلى األ

ْيِط َحَّتَّ يَ تَ َبنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اخلَْ )والخْيِط قال هللا  بالَحبلِ  الممُدوِد نوُر ُهَداه. والعََرُب تَُشبِّه النُّورَ  الحبلِ  وَمْعنَى
ْبح إذا تَبَيََّن لألَْبَصاِر واْنفَلق ، واْلَخْيُط األْسَوُد دونَه في اإلنارة ِلغَلبة سواِد  [187البَقََرة : ] (اْْلَْسَودِ  فالخيُط األبيُض هو نوُر الصُّ

 الليل عليه ؛ ولذلك نُِعَت باألْسود ، ونُِعت اآلَخُر باألْبيِض.

 قريبان من السَّواء. الحبلُ ووالخيط 

 طاق من قُضبان الكْرم. الَحبَلَةُ و، قال  َحبَلَةٌ  وقال الليُث : يقال للَكْرَمة

بفتح البَاِء وروى أنس بن مالك أنه  الَحبَلة وقال أبو عبيد عن األصمعي الَجْفنَةُ األصُل من أصول الكْرم وجمعها الَجْفن وهي

اً وكان يسميها أمَّ العيال َحبَلَةٌ  كانت له األَصلَةُ من الكْرم انتشرت قُْضبَانُها على عرائشها وامتّدت وكثُرت وهي  تحمل ُكرَّ

 قضبانُها حتى بلغ حملها ُكّراً.

 ، يُثقَّل ويَُخفَّف. َحْبلةو َحبَلة قال شمر : يقال
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 َحبَُل الَحبَلَةِ وقال :  ُحْبلَى وهي تحبَُل َحباَلً  المرأة حبِلَتوقال  كلُّ ُجالل يمأل الُمَحبَّال في قول رؤبة الُمَحبَُّل الَحْبلُ  وقال الليث :

عن المالقِيح  وسلمعليههللاصلىكانوا في الجاهلية يتبايعون أوالَد ما في بُطون الحواِمل فنهى النبي  ولَُد اْلَولِد الذي في البْطن

 وقد مر تفسيرها. والمضامينِ 

ةَ نََهى عن ها فينتَظُر  َحبَلٌ  هاٌء ، وقال هي األنثى التي هي الَحبَلَةِ  جعل في ، َحبَِل الَحبَلَةِ  قال شمر : قال يَِزيُد ْبُن ُمرَّ في بَْطِن أُّمِ

ها ، ثم يُْنتََظُر بها حتى تَِشبَّ ثم يرَسُل َعلَْيها الفحُل فتَْلقََح فله ما في بَْطنِها ، ويقال لإِلبِل  َحبَُل الَحبَلَةِ  أن تُْنتََج من بَْطِن أُّمِ

 وغيرها.

 .َحبَُل الَحبَلَةِ  وإنما بيع َحبَلٌ  فولدها الَحبَلَةُ  ألنها أُْنثَى فإذا نُتَِجت َحبَلَةً  عََل األولىقال األزهري جَ 

 َولَُد الَجنِين الذي في بطن النَّاقة ، ونحو ذلك قال الشافعي. َحبَُل الَحبَلَةِ  وقال أبو عبيد

 .الُحْبلَى َحبَالَى قال : وجمع .ُحْبلى وشاةٌ  ُحْبلَى وقال الليث ِسنَّوَرةٌ 

 .«وورق السَُّمر الُحْبلَةُ  وما لنا َطعَاٌم إال وسلمعليههللاصلىلقد َرأَْيتُنَا مع رسوِل هللا »وفي حديث سعِد ْبن أبي وقَّاِص أنه قال 

ل في القالئد في الجاهلية في غير هذا حلي كان يجع الُحْبلَةُ  والسَُّمُر ضربان من الشجر. قال وقال األصمعي الُحْبلَةُ  قال أبو عبيد

 وأنشد :

ٌي واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح و  لريريريريريريْ ِر مسريريريريريريَ حريريريريريريْ هريريريريريريريا يف الريريريريريريلريريريريريريَّ زِيريريريريريريلريريريريريري   يريريريريريريَ

  
ة  و   لريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ وس  و قريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريريِ   مريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 قال والسَّْلُس خيط يُْنَظم فيه الَخَرُز وجمعه ُسلوس.

ْنُف من المْرخِ. وقال األصمعي الَحبُلَةُ  وقال شمر قال ابن األعرابي :  الُحْبلَةُ  ثمر السَُّمر شبه اللوبياء وهو العُلَُّف من الطلح والّسِ

 ثمر الِعَضاِه ونحو ذلك.

 .حبائل المصيدة وجمعها اْلِحبَالَةُ ومنسوب إلى َحّي من اليمن. قال  الُحبَليّ  قال أبو عمرو وقال الليُث : فالن

 الحبلى ُحْبلَِويّ  قال وقال أبو زيد ينسب إلى ُحبَِليّ  وهم رهط عبد هللا بن أُبَي المنافقِ  اْلُحْبلَى بنيقال أبو حاتم ينسب الرجل من 

 من األْنَصاِر. الُحْبلَى وبَنُو .ُحْباَلِويّ و ُحْبِليّ و

اني عن ابن السكيت َضبُ  حاَء وقال الباهليُّ في قول المتَنَ  الُحبَلَةَ  ساحٍ يرعى َحابِلٌ  الحرَّ ل الهذلي :والّسِ  ّخِ

ة   روفريريريريريريريريريريريريريريَ َواَن َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِس َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ن  ريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ِل   ْرجريريريريريريريريريريريَ رِّي ، وعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريِ

  

ه  اتريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال تريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريِه املريريريريريريريريريريريريريريريريو  َوقريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   بريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ه  ذلريريريريريريريريريريريريريك يف املريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا دائماً له قال : نَْشوان أي سْكَراَن ، وقولُه بمصروفٍة أي بَخْمٍر ِصْرٍف على ِمْرجل أي على لَْحٍم في قِْدٍر ، أي وإن كان َهذَ 

ه ،  َحبِلَتْ  أي ُكتَِب له الموُت حينَ  المْحبَلِ  فليس يقيه الموَت ، ُخطَّ له ذلك في حديِث  قلت أراد معنى الَحبَل موِضع الَمْحبَلُ وبه أمُّ

 أن» وسلمعليههللاصلىابن مسعوٍد عن النبي 
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َلَك في ول  له اكت  اللُّْ َفة تكون يف الرمسم أربعني يوما  ن فة   عل ة  كذلك   
َ
مضريريريريريريريريغة  كذلك   يبعث  هللا امل

رُّقه وَعَمله وَأَجَله و ريريريريريريريري ي  أو سريريريريريريريريعيٌ  فريي ْخَتم  له على ذلك فما من أمس   ال وق  ك ِتَ  له املو   عل  ان ضريريريريريريريرياء 
 َؤجَّل له

 .«األجِل امل
 ُربط ومنه قول لبيد :الذي يَشدُّ فيه إذا  الَحْبلِ  من الدَّبة ُرْسغُها ألنه موضع الُمْحتَبَلُ و

ِ مريريريريريريريريريريريريري   و  عريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري  َأغريريريريريريريريريريريريريْ  و ومريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   بريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريٌ  غريريريريريريريريت  طريريريريريريريريويريريريريريريريريل املريريريريريريريري

  
على  حابِلُهم أي ليس بطويل األْرساغ ، وإذا قصرت أرساُغه كان أشدُّ له. ومن أمثال العرب في الشدَّةِ تصيُب الناَس : قد ثَارَ 

امي عن قوسه بالنّبل ، ويكون النابُل صاحَب النبل. وقد يُْضَرب هذا مثالً للقوم والنا الِحبَالَةَ  الذي ينصب الحابِلُ و .نَابِِلهمْ  بُل الرَّ

 تنقلب أْحَوالُُهم ويَثُوُر بعُضهم على بعض بعد السكون والرخاء.

الُخلُق. وقال أبو العباس في مثله  ، كقولك هو َضيُِّق الُخلُق وواسع الَحْبلِ  وإنَّهُ لَضيِّقُ  الَحْبلِ  وقال أبو زيٍد من أمثالهم : إنه لََواِسعُ 

وقال  الَمْرأَةِ وهو امتالُء َرِحِمها. َحبَلُ  وقال ابن األعرابي رجل َحْباَلُن إذا اْمتأَل غيظاً ومنه : إنه لواسع العََطن وضيِّق العََطن.

ال لعنَهُ هللا أنهمن الماِء والشََّراِب إذا امتأل ِريّاً. وفي حديٍث جاء فيه ذْكُر ال َحْباَلنُ  غيُره رجل كأن كل قَْرٍن من  الشْعرِ  ُمَحبَّل دَّجَّ

 ألنَّه جعله تَقَاصيب ِلجعُودة َشْعِره وطوِله. َحْبلٌ  قُرون رأِسه

الشَّْعُر الكثير ،  اْلُحبَالُ و: الثِّقل ،  الَحْبلُ واللُوبياء. قال  اْلُحْنبُلُ و األُْحبُلُ وبََراحِ ، قال  َحبِيلُ  وقال ابن األعرابّيِ : يقاُل ِلْلَمْوتِ 

ابن  ذاك ، أي على حين ذاك بتشديد الالم. حبالّة انتفاُخ البَْطِن من الشََّراب والنبيذ أبو عبيد عن األموي أتيته على الُحبالو

، وبه سمي  َحْباَلنَةٌ  وامرأة اَلنُ َحبْ  : انتفاخ البطن من كل الشراب والنبيذ والماء وغيِره ، ورجل الَحبَلُ  األعرابي عن المفضل :

موضع في  ُحبَلُ والمرأة  َحبَلِ  أي َغَضٌب وَغمٌّ ، وأصله من َحبَلٌ  على فالًن أي غْضبَاُن ، وبه َحْباَلنُ  ، وفالن َحباَلً  َحْمُل المرأة

 شعر لبيد :

 فبخ ير فأطراِف مس َبلْ 
ً ، تقول  الحليب اللَّبَنُ  الَحلَبُ  قال الليث: حلب  ً  شربت لبنا ً و َحِليبا  فيه اللبن وأنشد : يُْحلَبُ  الذي الِمْحلَبُ  هو الِحاَلبُ و،  َحلَبا

رَاع   َه بريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ اِ  هريريريريريريريريل رأيريريريريريريريريَه أو  ريريريريريريريريَِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلِب   َرى يف اَّريريريريريريريريريِ رِْع مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريَ  َردَّ يف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْعياُن إبلُهم في المرعى فََمْهَما اإلْحاَلبُ وقال :   حتى بلغ َوْسقاً حملوه إلى الَحّيِ فيقال قد جاءوا جَمعُوا َحلَبُوا أن يَُكوَن الرُّ

أبو عبيد عن أبي  .أََماِخيضَ  وإذا كانوا في الشاِء والبقِر ففعلوا ما وصفت قالوا جاءوا بإمخاَضْيِن وثالثةِ  أَحاليبَ  وثالثَةِ  بإْحاَلبَْينِ 

ً  يقال منه ألهلك وأنت في المرعى لبناً ثم تبعُث به إليهم ، تحلب أن اإلْحاَلبةُ  زيد قلت وهذا  .اإلحالبَةُ  واسم اللَّبَنِ  أَْحلَْبتُُهْم إحالبا

 من الجبايِة مثل الصدقةِ  الَحلَب مسموٌع من العرب صحيح ، ومثله اإلْعَجالةُ واإلعجاالُت. وقال الليُث :
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 وحنِوها مما ال تكون وظيفته معلومة وهي اإلمْساَلب  يف ديوان الص قا .
ُكوبَةُ  الحلوبة لفالن َوقَد يخرجون الهاء من الَحلُوبَةُ  ذاُت لبٍن فإذا صيَّرتَها اسماً قلت هذه َحلُوبٌ  وناقة وهم يعنونها ومثاله الرَّ

ُكوُب لما يركبُون ، كذلك وتُْرَكُب  بُ تُْحلَ  َرْكبَاةٌ أي ذاُت لَبَنٍ  َحْلبَاةٌ  وقال ابن األعرابّي ناقة .يحِلبُون لما الحلوبةو الحلُوبُ  والرَّ

 ً ْكبَانَةُ وأنشد شمر : اْلَحلبانَةُ  وهي أيضا  والرَّ

وِف  فريريريريريريريريريريري  ة  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ ة  رَكريريريريريريريريريريريْ انريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
وِف   ر  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريِ   بريريريريريريريريريريريريريريريني َوبريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 يريد أنَّ يََدْيها كيَدْي ناِسجٍة تخلط بين َوبٍَر وصوف من ُسْرَعتها.

ً  أبو عبيد : شيٌء يُجعل حبُّه في الِعْطِر ، قاله  الَمْحلَبُ وَربَاً وجنبت َجنَباً وَجلَبت َجلَباً ، قال مثل طلبُت َطلَبَاً وهرْبُت هَ  َحلَْبُت َحلَبا

اء واألصمعي بفتح الميم ، وأما الذي  .المحالبُ  بالكسر وجمعه ِمْحلَبٌ  فيه اللبن فهو يحلبُ  الفَرَّ

 ومنه قوله : .ُحلَّب نبتان يقال هذا تَْيسُ  الِحِلْبالبو الُحلَّبُ  أبو عبيد عن األصمعي

 أََق َّ كتيِس اَّ لَِّ  الَغَذَوان
 تُْحلُبةُ  بقلة جعدة َغْبَراُء في خْضرٍة تنبسط على وجه األرِض يسيل منها لَبٌَن إذا قُِطعَْت ويقال عنز الُحلَّبُ  وقال األصمعي :

ت قبل أن تَِلد ، وقَْبَل أَْن تَْحِمل. تِْحِلبَةو  إذا َدرَّ

 َخْيٌل تجتمع للسبَاِق من كل أَْوٍب ال تخرج من موضعٍ واحٍد ولكن من كل َحّيٍ ، وأنشد أبو عبيدةً : بَةُ الَحلْ  وقال الليث

ا عريريريريريريريريَ اِ  األْربريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ا اَّريريريريريريريريَ بريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  عريريريريريريريريَ ْو   مريريريريريريريريَ رََّ  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َل والريريريريريريريري ريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
 وأنشد : أحلبوا وإذا جاء القوم من ُكّلِ َوْجٍه فاجتمعوا لحرٍب وغير ذلك قيل قد

وا بريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ة  َأمسريريريريريريريريريريْ   ذا نريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريٌر مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم د َويريريريريريريريريريريَّ

  
ه تريريريريريريعريريريريريريري و  تريريريريريريري  يريريريريريريريَّ لريريريريريريِ ل  جريريريريريريرياء  مريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريريى عريريريريريريريامريريريريريريريِ

  
 وقال العجاج : ِحاَلبة وال َحِليبَةٌ  وال يقال للواحد منها الَحْلبة َحاَلئب قال وربََّما جمعوا

 سابق اَّالئ  اللَِّهم  و 
 .الَحْلبَة يريد

الرُجُل غير قَْوِمه إذا أعان  أَْحلَبَ والقوم غيَر أصحابهم إذا أََعانُوهم  أَْحلَبَ  قال وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي

ً  القوم إذا اجتمعوا من كل أَْوب َحلَبوقال  .ُمْحِلبٌ  بَْعَضُهم على بَْعٍض ، وهو رجل ً و يَْحلُبون ُحلُوبا الرجل صاحبَه  أحلبو َحْلبا

بَنُو فالن مع بَنِي فاُلٍن إذا جاءوا أَْنَصاراً  أَْحلَبَ وبَنُو فالن بَنِي فالن أي نََصُروهم ،  أَْحلَبَ  ُشميلوقال ابُن  .الَحْلب إذا أعانه على

أي َولََدْت إبِلُه اإلناَث دون الذكور ، وال أْجلََب إذ  أْحلَبَ  واَل أَْجلََب. ومعنى أَْحلَبَ  لهم. قال : ويدعو الرجل للرجل فيقول : ما له

 وإذا نُتَِجت أَْحلَبَ  أن ال تَِلَد الذكوَر ألنه الَمْحُق الَخِفيُّ لذهاب اللَّبَِن وانقطاع النَّسل ، وإذا نُتَِجت اإلبُِل اإلنَاَث فقددعا إلبله 
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 الذكور ف   َأْجَلَ . قال ابن السكيه يف قول بةر :
لريري وا بريريريَ مِّ ، فريريريريريريريأقريريريْ َع اأَلصريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَر هبريريِِْم ، لريريَمريريْ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريِ     يريريريريريريريريه لريريريريريريريريلريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  ريريريريريريريري ْ نَي ال أَيْتريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريرانريريريريريريريريِ

  
أي ال يأتيه ُمِعيٌن من غير قومه ،  ُمْحِلبُ  كأنَّه قال لََمَع لَْمَع األَصّمِ ألن األَصمَّ ال يسمع الجواب فهو يُديم اللَّْمع. وقوله ال يأتيه

ً  وإذا كان المعين من قومه لم يكن  وقال : ُمْحِلبا

ِل َنريريريريريريريريريريَْ  ٌ  مريريريريريريريريريرين َأهريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ رِيريريريريريريريريريريٌح  ريريريريريريريريريري ْ     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
  

اُِ   جريريريريريريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريريريريريريني أثريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية والريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
، يُْضَرُب للرجل يَْستَِعينُِك فَتُِعينه وال معونة عنده. قاله ابن األعرابي قال ومن  َحْلبة ومن أمثال العرب : لَْيَس لها َراعٍ ولكن

 يعني الجماعات أنشد الباهلي للجعدي : الحالئِب أمثالهم : لَبِّْث قليالً يلحق

زَاَرأَب  َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  و فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلئريريريريريريريريريريريري    َ  اَّريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ث  اَّريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريريري 

  
عليها  تَْحِلب أن الحالئبُ  ناقٍة حتى تَْهِزَمُهم : قال وقال بعضهم : ال تُْلبِثُ  الحالئُِب َحْلبَ  حكي عن األصمعي أنه قال : ال تُْلبِثُ 

بالساعد األِشّد أي استعَْنَت بمن يقوم بِأَْمِرك ويُْعنَى  َحلَْبتَ  أَثْبَُت. ومن أمثالهمـ  َزَعمـ  تُعَاِجلُها قبل أن تَأْتِيَها األَْمَداُد وهذا

 بحاَجتِك.

فَريَة وهي  الُحلَّب األصمعي أسرع الظباء تَْيسُ وقال  يِّحة في أيام الصَّ ألنه قد رعى الربيَع ، والربل والَرْبُل ما تََربّل من الرَّ

يِّحة تكون من َخاِمي ، والَمْكِر ، وهو أن يظهر النبت في أصوله فالتي  اْلَحلب عشرون يوماً من آِخِر القَْيِظ ، والرَّ والنِِّصّي والرُّ

نبت ينبسط على األرض تدوم ُخْضَرتُه له ورق صغار يُدبغ  الُحلَّبوقيت من العام األَّوِل في األرض تَُربُّ الثرى أي تلزمه. ب

 .ُحلَّبى به يقال ِسقاءٌ 

أبو  َزلت اللَّبَن قبل ِواَلدها.أي أَنْ  َحلَبتوبِفَتْح الحاء قبل ِواَلدها ، قال  َحلَبت أبو زيد بقرة ُمِحلُّ وشاةٌ ُمِحلٌّ وقد أحلَّت إْحالالً إذا

 فأُْشَرب ، هكذا رواه المنذرّي عن أبي الهيثم. أُْحلَب عبيد من أمثالهم في المنع : ليس كلَّ حين

قال أبو عبيد وهذا المثل يروى عن سعيد بن ُجبَْير ، قاله في حديث سئل عنه وهو يضرب في كل شيء يُْمنَع. وقد يقال : ليس 

 .فأَْشَرب أَْحِلب كلَّ حين

 الندى إذا سال وأنشد : تحلَّبوفُو فاُلٍن  تََحلَّب وقال الليث :

ه  و  لريريريريريريريَ تريريريريريريريْ ض مريريريريريريَ فريريريريريري  لريريريريريريريْ ِل يريريريريريريريَ ِس الريريريريريريرَّمريريريريريريريْ يريريريريريريْ تريريريريريريريَ  ظريريريريريريريلَّ كريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريريريِّ حريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريك مريريريريريريريريري  ه مريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَذاأب  بريريريريريريريريريِ

  
 .ُحلُب َحبَّةٌ والجميع الُحْلبَةُ وعليه صائك الَمَطر من الشجر ، والصائُِك الذي يتغير لونُه وريحه  تحلّب َشبَّه الفرس بالتَّْيس الذي

 اللون األسود وقال رؤبة : اْلُحْلبُوبو

 اللون يف مس وَّته مس ْلب وبو 
 الفَُهماء من الرجال. الُحْلبُ والسُّود من كل الحيوان. قال  الُحلُب ثعلب عن ابن األعرابي

 فَُكْل. اْحلُبْ  الجلوس على ركبته يقال الُحْلبُ  ليث :وقال ال
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 إذا جلس على ركبتيه. َحلَب يَْحلُب وقال ابن األعرابي

 وَسْحُكوٌك وِغْربيٌب وأنشد : ُحْلبُوبٌ  ابن السكيت عن ابن األعرابي أسود

ا ا  اَنِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راين الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريُو َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أمريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريَ

  
و     بريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  َواِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَد مسريريريريريريريريري 

  
اخ : الحاِلبَانِ  أبو عبيد :وقال  ةَ وأما قول الشمَّ  من الّدابة ِعْرقان يكتنفان السُّرَّ

ه   تريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ كّ  أَْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريريريرين ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوائريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريري 

  
نِي   نريريريريريريريريريريريريَ ِه  لريريريريريريريريريريريريذَّ َريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريوالريريريريريريريريريريريري  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 عروٌق تَُمّد الذَّنيَن من األَْنِف ، والمْذي من قَِضيبِه. حواِلبُُهماوفإن أبا عمرو قال أْسَهَراه َذَكُره وأَْنفُه 

 أَْسَهَرتْهُ يعني ُعُروقاً يَذّن منها أَْنفُه. َحَواِلبُ  ويُرَوى

ارةَ  َحَواِلبُ  البئِْر َمنَابُِع مائها ، وكذلك َحَواِلبُ و  العيون الدامقَِة. حوالبوالعيون الفوَّ

 وقال الكميت :

ودا   ذا مريريريريريريريريريريريا ا ق جريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريارتريريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريريَّ

  
ل    فريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريري  َوالريريريريريريريريريريريِ ه مسريريريريريريريريريريريَ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريَ

  
بُ وأي غارت مواّدها ،   من أسماء خيل العرب السابقة. َحالَّ

بُ  وقال أبو عبيدة  هو من نتاج األعوج. َحالَّ

قال وأصلُه أنهم يوردون إبلهم  الَحلَبَةُ  أبو عبيد عن األصمعي في باب أخالِق الناس في اجتماعهم وافتراقهم قولهم َشتَّى تَُؤوب

 كلُّ واحد منهم في أهله على حياله. فحلب الشَّريعة والحوَض َمعَاً ، فإذا صدروا تفّرقوا إلى منازلهم

 ثم أَْقلَعَْت يُْضَرُب مثالً للرجل يَْصَخب ويُجلِّب ثم يسكت من غير أن يكون منه شيءٌ  حلبت َحْلبَتَها وقال األصمعي : من أَْمثاِلِهمْ 

 غير َجلَبتِه وِصيَاِحه.

 .تِْحِلبةو تُْحلُبة أبو عبيد عن األموّي إذا خرج من ضرع العنز شيٌء من اللبن قبل أن ينزو عليها التيس قيل هي َعْنزٌ 

 .تُْحلَبة وروى شمر للفراء وعْنزٌ 

 اسم بلد من الثغور الشامية. َحلَبو

ً  والشَّْرب الفَْهُم يقالالبروك  الَحْلبُ  عمرو عن أبيه قال :  إذا بََرك وَشَرب يَشُرب َشْرباً إذا فَهم ، ويقال للبليد َحلَب يَْحلُب َحْلبا

 ثم اشُرب. احلُب

بٌ  شمر يقال يومٌ  ب فاليابس بَرداً ، وأما َحالَّ ام وَصْفَواُن وَمْلَحاُن وَشْيبَاُن ، فأما الهالَّ ٌب ويوم َهمَّ بُ  ويوم َهالَّ ًدى ، ففيه ن الَحالَّ

 وأما الهّمام فَالذي قدَهمَّ بالبَْرد ، قال والَهْلُب تتابع القطر وقال رؤبة :

 املريريريريريريريريريريريريريريريريذر    لريريريريريريريريريريريريريريريريذواري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريرياو 

  
لريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريا  الال ودقريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريري   هبريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وهو التتابع والمّر.

 إذا بركت على ركبتيها. َحلَبت تحلُب األََمةُ الباِرَكةُ من كسلها وقد الِحْلبَاءُ  وقال ابن األعرابي

لََس في ُحُدور وأنشد : لحبَ وَ قَْطعَُك اللَّْحَم ُطوالً  اللَّْحبُ  قال الليث: لحب   َمتُْن الفرس وعجزه إذا امَّ

 املنت  ملحوبو 
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بُ  أبو عبيد عن األصمعي  نحو من الُمَخذَّم. اْلُملَحَّ

ة الطريق  تََحبالْ  إذا كان َواِضحاً. وسمعت العرب تقول َمْلُحوبٌ و ِلحبو الِحبٌ  وقال الليث : طريق واْلتََحَمها  لََحبَهاوفالٌن َمَحجَّ

 إذا َرِكبَها ، ومنه قول ذي الرمة :

 يريْلَحنْب ال أَيْتَلي امل لوب  وال ََّل   
ُ  الالِحبَ  أي يركبن ً  وبه سمي الطريق الموطأ اللسان  الِمْلَحبوقال  لَْحبٍ  أي قُِشر عن وجهه التراب فهو ذو لَِحبَ  ألنه كأنه الِحبا

 الحديد القاطع. الِمْلَحبوفصيح ال

 وقال األعشى :

 لساان  كم را. ا ََفاِجّي ِمْلَحَبا
 وقال أبو ُدواد :

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  يف  اهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َذمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  رفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ل  َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لّ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
 .الحب إذا أسرع في سيره فهو لََحب يلَحبُ و

لت فال تُْزَرُع وال تُْعَمُر.  البوالح قال ابن بُُزرج: بلح   األرُض التي ال تُْنبُِت شيئاً وأنشد : البَاِلحُ ومن األرضين التي قد ُعّطِ

َرى  َة مريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  قريريريريريريريريريَ  وَر اَّريريريريريريريريريارثريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريرياأَ   رِ ريريريريريريري  ى الريريريريريريريوفريريريريريريرياَء غريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ح  أُ يريريريريريريريري  لريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ

  
َخم. البُلَحُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال  طائر أكبر من الرَّ

 أي تجاحدا. تَبَالحا بن شميل استبق رجالن فلما سبق أحُدهما صاِحبَهوقال شمر قال ا

 َخفَاَرتُه إذا لم تَِف وقال بشر بن أبي خازم : بَلَحتْ وما على غريمي إذا لم يكن عنده شيء ،  بَلَحَ  وقال األصمعي

اَرأب   ِل أْلي   فريريريريريريريريريريريريريَ ْه  ريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ  َأاَل بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تَا  عريريريريريريريريريريريريريريريِ ر دُّ وال بريريريريريريريريريريريريريريريَ اأب  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الماءُ  بَلَحَ والغريُم إذا أَْفلََس  بَلَحَ وَ   وقال الراجز : بَلُوحٌ  إذا َذَهَب وبئر بُلُوحا

 ال الصماري  الِبَكاء  الِبْلح  و 
 الخالل وهو َحْمُل النخل ما دام أْخَضَر كِحْصِرِم العنب. البلح وقال الليث

يَاُب ، الليث البلح أبو عبيد عن األصمعي : ئِر أعظم من النّسر ُمحترق الريش يقال إنه ال يَقع ريشة من ريشه طا البُلَحُ  هو الّسِ

تَبَلُُّد الحاِمِل تحت الِحْمل من  البُلوحوقال :  البِلُحان وسط ريش سائر الطير إال أحرقته. ويقال هو النسر القديم إذا هرم والجميع

 ثِقَِله.

 ، وقال أبو النجم : بَلَحَ  ويقال ُحِمل على البعير حتى

 َلَح اللَّْمل  به بري ل ومسا  بريَ وَ 
. أبو عبيد إذا انقطع من اإلعياء فلم يقدر على التحرك قيل  وقال األعشى : بَلَحَ  يصف النمل ونَْقلَه الَحبَّ في الَحّرِ

 بلحو ا َتلى األوصاَل مله و 

 ح ل م
 مستعمالت. حمل ، حلم ، لحم ، لمح ، ملح ، محل :
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ثم  الَحَمل بُْرٌج من بُُروجِ السََّماِء ، أوله الشَّْرطاِن وهما قْرنَا الَحَملُ و .الُحْماَلنُ  الخروف والجميع الَحَملُ  قال الليث :: حمل 

 البُطْين
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 سريريريريريريريريريريريلمة عن الفرَّاء : .مَحَال   ، هذه اللجوُ  على هذه الصريريريريريريريريريريريفة تسريريريريريريريريريريريمى اَََّمل ثالثة َكَواِك    ال ُّر  وهي أَْلَية  
 َحاِمل  

ه الذي  امل َجاِمل الذي ال يريْ  ر على جوابك في ك 
 
يريْ  ر على جوابك في ع ه  ب اء  على مودتك ، وامل

 أي ي يْتِهر َغَضَبه . حَيِْمل   وحي    عليك    وقه  ّما. وي ال فالن ال
 ِء الطَِّلّيِ.وبِنَوْ  الَحَملِ  النَّْوُء قال وهو الطَِّليُّ ، يقال ُمِطْرنَا بِنَْوءِ  الَحَملُ  سلمة عن الفراء قال

ً و يَْحِملُه َحْمالً  الشيءَ  َحَملَ  الليث : عليه من الدواّب في الِهبَِة  يُْحَملُ  ما الُحْماَلنُ وقال  .يُْحَملُ  أجراً لما اْلُحْماَلنُ  ويكون ُحْماَلنا

 خاصةً.

ما كان على ظْهر أو على  الِحْملُ و أْحَمال ما كان في بَْطٍن أو على رأس شجرٍة ، وجمعه الَحْملُ  الحرانّي عن ابن السكيت :

 .حْملُهوالشجر  َحْمل رأٍس. وقال غيُره

والصواب ما  .ِحْمل وما كان بائناً فهو َحْملٌ  وقيل ما كان الزماً للشيء فهو .َحْملٌ  وما بطن فهو ِحْملٌ  وقال بعضهم ما ظهر فهو

 قال ابن السكيت.

، والفرُش  الَحْملوما أَطاق العََمل  الَحُمولَةُ [ 142 األنعام :] (ِمَن اْْلَْنعاِم َْحُوَلًة َوفَ ْرشاً وَ ) وقال الفراء في قوله هللا جّل وعّز :

غَاُر.  الّصِ

وحدثنا السعديُّ قال حدثنا عمُر بن شبة عن غندر عن ُشعبةَ عن أبي الفيض قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن أبيه أَنَّ أبا 

 ، معناه أبقوا على غيركم يُْبق َعلَْيكم وهابوا الناس تُهابُوا. تََحاَملُوا تُْحَملُواوبكر شيَّع قوماً فقال لهم : تََراَحُموا تُْرَحُموا 

غَاُر. الَحْملوما أَطاق العَمل  لفراء في قول هللا جّل وعّز :وقال ا  والفرُش الّصِ

 على ظهورها بفتح الحاء. تَْحِمُل األحمال من اإلبل التي الَحُمولَةُ  وقال أَبُو الهيثم

. قال فأما الُحُمر والبغاُل فال ُحُمولةو ُحُمولٌ و أَْحَمالٌ و ِحْملٌ  عليها ، َواِحُدها تُْحَمل التي األَْحَمال بضم الحاء هي الُحُمولةوقال 

 .الَحُمولة تدخل في

 واحد وأنشد : الُحُمولو الُحُمولة ويقال ِحْمل اإلبُل وما عليها ، وقال غيره : هي الَهواِدُج واحدها الُحُمولُ  وقال األصمعي

 َأمَسْزقَاء  للَبنْيِ است لَّه مح  وهَلا
 البعير.أيضاً ما يكون على  الُحُمولوقال 

وهي  ِحمل واحدها الُحُمولة الُحُمول األثقال. أبو عبيد عن أبي زيد قال الُحُمولةوعليه الحيُّ ،  اْحتََملَ  ما الُحُمولة وقال أبو زيد

عليه الحّي من بعير أو حمار أو غيره ،  احتمل ما الُحمولة الهوادج أيضاً كان فيها نساء أو ال ، وقال ابن السكيت قال أبو زيد

عليها  يُْحَملُ  اإلبُِل التي الَحُمولة أو لم تكن. وأنكر أبو الهيثم ما قاله أبو زيد فرّد عليه قوله وقال الليث : أَْحمالٌ  كان عليها

 اإلبل بأثقالها وأنشد : الُحُمولواألثقاُل. 

َه  ذا  بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريتٌ  رى وأَنريريريريريريريريريريريريْ اِ  تريريريريريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ني    ول اَّريريريريريريريريريريرييِّ يريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريريريِ  محريريريريريريريريريريري  
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 غلظ من األرض قاله النابغة ، وقال أَْيضاً :الوجين ما 

ال  به راعي اََّم ولة طائرا  خي 
ً  تُحمل الغُْرم الَحَمالَةُ  األصمعي :  ، وأنشد قول األعشى : َحَمالٌ  عن القوم ، ونَحَو ذلك قال اللَّيث : وقال يقال أيضا

ن اجملريريريريريريريري  ع  يريريريريريريريريهريريريريريريريريتريريريريريريريريزُّ يف غ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريرع نريريريريريريريريريَ

  
اِل   مريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ى كريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت اَّريريريريريريريريريريَ

  
 قال الشاعر : محامل ِعالقة السيف وجمعه الِمْحَمل وكذلك الحمائِل بكسر الحاء ِعالقة السيف والجميع الِحَمالةُ  وقال األصمعي

 ذرفه دموعك فوق ظهر املِْحَمل
 معتمد.أي  َمْحِملٌ  بفتح الميم المعتمد يقال ما عليه الَمْحِملوالذي يُْرَكُب عليه بكسر الميم أيضاً  الِمْحَملو

 الُمْحِملُ  أبو عبيد عن أبي زيد قال .الِحْملِ  من ثِقَل َمْحِملٌ  من تحميل الحوائج وما على البعير َمْحِملٌ  وقال الليث : ما على فالن

 ويقال ذلك للناقة أيضاً. أَْحَملَتْ  المرأةُ التي ينزل لبنها من غير َحبَل وقد

، قال أبو  السيل َحِميلِ  قوم يخرُجون من النار ُحَمَماً فَيَْنبُتُون كما تنبت الِحبّة فيأنه قال في  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 .َحِميلٌ  فهو َمْحُمولٍ  السيل وكل حمله ما الَحِميلُ  عبيد قال األصمعي :

ث إال ببيّنة ، سمي الَحِميل قال أبو عبيد ومنه قول عمر في صغيراً من بالد العَُدّو ولم يولْد في  يُْحَملُ  ألنه َحِميالً  إنه ال يَُورَّ

ً  محمول ألنه َحِميال اإلسالم ، ويقال بل سمي وقال الكميت يعاتب قضاَعة في تحويلهم إلى  َحِميلٌ  النََّسب ، ويقال للدعّي أيضا

 اليمن بنسبهم :

ر   م  مريريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريريت فريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ َُ نريريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري  اَل  عريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريِل و   مريريريريريريريريريريريريِ زِلريريريريريريريريريريريريَة اَّريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ رَّاَء مريريريريريريريريريريريريَ  ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
. وقال َحميالً  قوم فَيَُربُّونه ، قال ويسمى الولَُد في بطن األُّمِ إذ أُِخَذت من أرض الشرك يَْحِملُه المنبوذُ  الحميل وقال الليث :

 ذكر منهم رجالً  «ل المسألة إال لثاَلثَةٍ ال تح»في الحديث وَكفَْلُت به  َحَمالَةً  به َحَمْلتُ  الكفيُل. وقال الكسائي الَحِميلُ  األصمعي

َل بَِحَمالةٍ  رجٌل تلك الدياِت ليُصلح بينهم ويسأل الناس فيها  فيتحّمل بين قوم وهو أن يقع حرٌب بين فريقين تُسفك فيها الدماءُ  تََحمَّ

 كثيرة فسأَل فيها وأَدَّاها. ويجيء الرجُل الرجَل إذا انقطع به في َسفٍَر فيقوُل له بحَمالَةٍ  سّمي بذلك ألنه الَحَمالَة ، وقتادة صاحب

 .أَْحِملُه ما َحْملِ  بقطع األلف فمعناه أَعنِي على أَْحِمْلني فقد أُْبِدَع بي أي أَعطني ظهراً أْرُكبُه. وإذا قال الرجل للرجل اْحِمْلني

َّنَّ َعَرْضَنا اْْلَمانََة َعَلى السَّماواِت َواْْلَْرِض َواجْلِباِل فَأََبنْيَ َأْن َُيِْمْلَنها إِ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :
ْنساُن ِإنَُّه كاَن ظَُلوماً َجُهوالً  رين في هذه اآلية :  [72 األحزاب :] (َوَأْشَفْقَن ِمْنها َوَْحََلَها اْْلِ فقال بعد ما ذكر أقاويل المفّسِ

 أعلم وهو موافق لما فسروا أن هللا جّل وعّز ائْتَمن بني آدَم على ما اْفترَضه عليهم من طاعتِِه وائْتَمن السماواِت إن حقيقَتَها وهللا

 ، فعرفنا هللا أَّن السماواتِ  [11فَُصلَت : ] (اْئِتيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً قالَتا أَتَ ْينا طائِِعنيَ )واألرَض والجبال بقول 
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اإلْ  ،  مَحَل ، وَكذلك كل من َأِ َ ف   مَحَلها ألمانة أي أدَّهْتا ، وكلُّ من َ اَن األماَنَة ل  ا َ ِْمل واألرَ. مل
ا ية ، فأعلم هللا أّن من َ ء  إلْ  يسريريريريريريريريريريريريريريمى  [13 الَعلكبو  :] (َولََيْحِمُلَن أَْثقاهَلُمْ )ومله قول هللا جّل وعّز : 

اأَلََمانََة وأَدَّيريَلها ، وأََدا  ها طاَعة  هللا فيما أمرها به والعمل  به  حَيِْمْلنَ  أن مسامال  ل   ، والسريريريريموا   واألر.  أََبنْيَ 
أي َ ااَن ومل ي ِ يَعا فهذا املع   قال اَّسريريريرين أراد الكافَر وامللافَق مَحَال اأَلَمانَةَ  اإلنسريريريريان . مَحََلَهاو وترك  املعصريريريريية ، 

، وتص يق  ذلك  (كاَن ظَُلوماً َجُهوالً )وهللا َأْعَلم  صحيح ومن أطاع من األنبياء والصِّ ِّي ني واملؤملني فال ي ال 
  من      رها ، قله وما علمه  أمس ا   ر  [73األمسزَاب : ] (لِيُ َعذِ َب هللاُ اْلُمناِفِقنيَ )ما يريْتلو هذا من قْوله 

األمانة َأنَّ ِ َيانريَتها وترك أََداِئها قول  الةريرياعر  محل تفسريريت هذه ا ية ما  ريريرمَسه  أبو  سريريحاق ، وممّا ي ؤيِّ   قوَله يف
 أنة ه أبو عبي  :

رْبَْ  تريريريريريريريريريريريريؤّدي أمريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريرية   َه مل تريريريريريريريريريريريريَ   ذا أَنريريريريريريريريريريريريْ

  
ك الريريريريريريريريريَوَدائريريريريريريريريريع  و   تريريريريريريريريريْ َرمسريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريمريريريريريريريريريل  أ ريريريريريريريريريرى أَفريريريريريريريريريريْ

  
تُؤديها يدلك على ذلك قوله أَْفَرَحتْك الودائع ، أي أثقل ظهَرَك األماناُت التي تخونُها وال أخرى أي تخونها فال  تحملُ وأراد بقوله 

يها ، يقال وأُقِلَّ ويقال  احتُمل فالٌن الِحْقَد على فالن إذا أََكنَّه في نفسه واْضطغنه ويقال للرجل إذا استخفّه الغََضُب قد َحَملَ  تؤّدِ

 وقال أبو عبيد عن أصحابه في قول المتنخل الهذلي : ُمْحتَِمل فهو تََملاحْ  للذي تَحلَّم عمن يَُسبُّه قد

ا ْوَنريريريريريريريري  اَل لريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريِض جريريريريريريريريَ حريريريريريريريري   كريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ِل األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِل   مريريريريريريريريريريريريَ اء  اَّريريريريريريريريريريريريَ ل  َنريريريريريريريريريريريريََ  هريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
َوِإْن َتدُْع )وسمى هللا جّل وعّز اإلثْم ِحْمالً فقال  الََحملِ  إنه الَمَطُر للّذي يكون بِنَْوءِ  الحمل السحاب األسود ، قال وقيل في الَحَملُ 

 يقول إْن تَْدعُ نَْفٌس ُمثْلَةٌ بأوزارها َذا قَرابة لها أن [18فَاِطر : ] (ُمثْ َقَلة  ِإىل ِْحِْلها ال ُُيَْمْل ِمْنُه َشْيء  َوَلْو كاَن ذا قُ ْرىب

 من أوَزارها شيئاً. يَْحِمل ِوْزَرها شيئاً لم يَْحِملَ 

 إذا كان في بطنها ولد وأنشد : حاِملَةٌ و حاِملٌ  ابن السكيت عن الفراء : يقال امرأة

ه املريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريون لريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريُو   متريريريريريريريريريريريريخَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ُ ا  أ  ولريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرية متريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
اً على المرأة شيئ َحَملَت فإذا حاملةٌ  فهي َحَملَتْ  بناه على حاملةٌ  بغير هاء وهذا نعت ال يكون إال للُمؤنَّث ومن قال حاملٌ  فمن قال

 ال َغْيُر ؛ ألن هذا قد يكون للذَّكر. حاملةٌ  ظهِرها أو على رأِْسها فهي

 اسم رجل بعينه وقال الراجز : َحَملٌ و

 اْ ِبْه َأَ  أ مِّك أو َأْ ِبه مَحَلْ 
 اسم جبل بعينه. َحَملٌ و

 َحَمل ويقال اْحتََمل األصمعيُّ في الغضب غضب فالن حتىالرجل إذا َغِضَب ويكون بمعنى َحلُم. وقال  اْحتََملَ  سلمة عن الفراء

اٌل يحمل ورجل (وشد عليه شدة منكرة)منَكرة  َحْملَةً  عليه  َحّمال الَكلَّ عن النَّاس ورأيت جبالً في البادية اسمه َحمَّ
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 اسم جبل فيه َجَبالِن ي ال هلما ِطِمرَّان وقال : مَحَلٌ و 
 كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريا وقريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريري ّ  الريريريريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريران 

  
رَّان ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين محريريريريريريريريريريل طريريريريريريريريريريِ

  

 صعبان  عن مشاِئل  وأَْ َان 

 ال يُْنتَفَع. َمْحلٌ  ال َمْرَعى فيها وال َكأل ورجل َمُحولٌ و َمْحلَةٌ و َمْحلٌ  شمر عن ابن األَعرابي أرض: محل 

المطر أي اْحتَبَس.  أَْمَحلَ ووقحط لم يصْبها المطر في حينه.  َمْحل والقُُحوط احتباُس المطر وأرض الُمُحول وقال ابن شميل

منذ ثالِث  أَْمَحْلنَا نحن وإذا اْحتَبَس القَْطُر حتى يمضي زمان الوْسِمّيِ كانت األرض َمُحوالً حتى يصيبها المطر ويقال قد أَْمَحْلنَاو

 وقال األخطل : ِمْمَحال سنين وأرض

ال  كريريريريريريريريريريَأنَّ نريريريريريريريريريريريَ وَ  حريريريريريريريريريريَ َ اَء ممريريريريريريريريريريِْ يريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
ل    ز   ريريريريريريريري َّ  أبرجريريريريريريريريائريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوى أ  عريريريريريريريريِ

  
 وأنشد : الَمْحُل أَْمَحاالً  وربما ُجِمعَ  َمْحُولٌ و َمْحلٌ  اْنِقَطاُع الَمَطِر ويُْبُس األرِض من الَكأل. أرضٌ  الَمْحلُ  وقال الليث

لريريريريريريريريريريه  ون  ذا مريريريريريريريريريريا األفريريريريريريريريريريق جريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ رْبَمريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريَ

  
اِل كريريريريريريرياأَلَدُِ   رُّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريرياء مريريريريريريرين اأَل ريريريريريريريَْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 القوُم وزماٌن ما ِحٌل وأنشد : أَْمَحلَ و ُمْمِحلٌ  األرض فهي أَْمَحلت

ه و   الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوَل الريريريريريريريريريريذي مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري 

  
ل    رع مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريريريريريرين  املريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريري 

  
أي شديد الكيد الَمْكِر قال  [14،  13الرعد : ] (احْلَق ِ َوُهَو َشِديُد اْلِمحاِل * َلُه َدْعَوُة )وقال القتيبي في قول هللا جّل وعّز : 

 الحيلةُ وأنشد قول ذي الرمة : الِمَحالِ  وأصل

ٌل و  كريريريريريريريريريريريريريريري  س بريريريريريريريريريريريريريريريني أقريريريريريريريريريريريريريريريواُ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَُِّب   غريريريريريريريريريريريريَ ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ االو َأعريريريريريريريريريريريريْ َّ لريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريريريِ

  
أنها َزائَِدةٌ ، وليس األمر كما ميم ِمْفعل و المحال الحيلةُ غلٌط فاِحٌش ، وأحسبه توهم أن ميم الِمحال قلت وقول القتيبي أصل

لِمْزيَُل توهمه ؛ ألن ِمْفعالً إذا كان من بنات الثالثة فإنه يجيء بإظهار الواو والياء مثل الِمْزَوُد والِمْرَوُد والِمْجول والِمْحَور وا

 ِمحالومثل ميم ِمهاد وِمالك وِمراس والِمْعيَر وما شاكلها ، وإذا رأيت الحرف على مثال فِعَاٍل أو لُه ميٌم مكسورةٌ فهي أصلية ، 

فهي  الَمحالَةُ  . قال وأماَمَحْلُت أَْمَحُل َمْحالً  ، يقال فعلت منه الِمَحاُل الُمماحلة «المصادر»وما أشبهها. وقال الفراء في كتاب 

ة والعذاب يقال (الِ َوُهَو َشِديُد اْلِمح)َمْفعَلَةٌ من الحيلة ، قلت وهذا صحيح كما قاله. وقال أبو إسحاق في قوله   أي شديد القُوَّ

دَّة وهللا أعلم ،  الَمْحلُ وإذا قاوْيتُه حتى يتبين لك أيُُّكَما أَشدُّ  ماحلتُه ِمَحاالً  َمِد بُن حسان عن وفي اللغة الّشِ قال َشِمر روى عبُد الصَّ

في  وقال عبُد الرزاق عن َمْعمٍر عن قتادة شديُد الِحيلَة قال شديد االنتقام. (َوُهَو َشِديُد اْلِمحالِ )سفيان الثوريِ في قوله 

بفتح  الَمَحالَ  عبيد أراه أراد قال أبو أي الَحْول. (َوُهَو َشِديُد اْلِمحالِ )روى أبو عبيد عن حجاج عن ابن ُجَرْيٌج وتفسيره. 

 الميم
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 كأنه قراءأب كذلك ، ولذلك فّسره اََّْول.
 الكيد والمكر قال عدي بن زيد : الِمَحالُ وقال 

لريريريريريريريريا الريريريريريريريريعريريريريريريريريا تريريريريريريريريِ ْرعريريريريريريريريَ م ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريوا  ريريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريََ

  
ال   ى  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريَ وا الريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري  ْ  أْوقريريريريريريريريريريَ  ُ فريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  
 الُمَماَكَرةُ. الِمَحالوقال َمَكُروا وَسعَْوا. قال 

لْ  شمر قال خالد بن َجْنبة يقال  اإلنسان وهي ُمنَاَكَرتهُ إياه يُْنِكُر الذي قاله. الِمَحاُل ُمَماَحلَةُ ولي خيراً أي اْطلُْبه. قال  تََمحَّ

 فالٌن بصاحبِه إذا بََهتَه ، وقال أنه قال شيئاً لم يَقُْله. َمَحلَ وقال 

فالن بِفاَُلٍن أي َسعَى به إلى السُّْلَطاِن  َمَحلَ  مأخوذٌ من قوِل العََربِ  الِمَحالُ  أحمد بن يحيى يقولوقال اْبُن األْنبَارّي سمعت 

َضه ألْمٍر يُْهِلُكه.  وَعرَّ

بفتح الميم ، قال وتفسيره عن ابن عباس يدل على الفَتْح ألنه قال المعنى  (الَمَحال وهو شديد)قال ويُْرَوى عن األَْعَرج أنه قرأ 

 و شديد الَحْول.وه

قال  بصاحبه إذا لم يتّبع ما فيه. يَْمَحل قال أبو عبيد جعله «ُمَصدَّق َماحلٌ وإن هذا القرآن شافع مشفَّع »وفي حديث ابن مسعود 

 به إذا سعيَت به إلى ذي سلطاٍن حتى تُوقعه في َوْرطة ووشْيَت به. أَْمَحلُ  الساِعي يقال نََحْلُت بفالن الماحلو

ْلني اني عن الكسائي : يقالوقال اللحي ني قلت وقول هللا  َمّحِ ة. وأما قول  (َشِديُد اْلِمحالِ )يا فالن أي قَّوِ منه أي شديد القُوَّ

ْلتُ  الناس بفتح الميم وهي َمْفعَلَةٌ من الحيلة ، ثم  الَمَحالَةِ  ماالً ِلغَريمي فإن بعض الناس ظن أنه بمعنى اْحتَْلُت وقدَّر أنه من تََمحَّ

ْلتُ  هت الميم فيها ِوْجَهةَ الميم األصلية فقيلُوجّ  كما قالوا مكان وأصله من الكون ثم قالوا تَمكَّنُت من فالن. ومكَّْنت فاُلناً من  تََمحَّ

ل فالن وليس ا ذهَب إليه هذا الذاهُب ولكنه عندي من التَمحُّ  وهو السَّْعُي كأنه يسعى في طلبه ويتصرف فيه. الَمْحلِ  عندي ممَّ

ل أبو عبيد عن األصمعّي إذا ُحِقن اللبن في السقاء فذهبت عنه حالوة الحلب ولم يتغيَّر طعمه فهو َساِمٌط ، فإن أخذ شيئاً من وقا

يح فهو َخاِمٌط ، فإن أخذ شيئاً من َطْعم فهو ل الّرِ ل أي شكوة ِمْمحلة وقال شمر يقال مع فالن الُمَمحَّ لُ  فيها اللبَن وهو يَُمّحِ  الُمَمحَّ

لُ  بفتح الحاء وتشديدها. وقال الليث  من اللبن الذي ُحِقن ثم ُشِرب قبل أن يَأُْخَذ الطَّْعَم وأنشد : الُمَمحَّ

 املمحَّلو  ال من ال ارِص 
 بعيدة األطراِف وأنشد : ُمتََماِحلَةٌ  الطويُل من الرجال. وقال غيره : مفاَزةٌ  الُمتََماِحلُ  أبو عبيد عن األصمعي : قال

رَّأبٌ  مريريريريريريريريريِ را  اجلريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياِد طريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
 
 مريريريريريريريريرين امل

  
ل    امسريريريريريريريِ مريريريريريريريَ  تريريريَ

ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   املريريري  جلريريريَ وٌج هريريريواهريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي هواها أَْن تَِجَد ُمتََّسعاً بعيداً ما بين الطَرفْيِن تعدو فيه.

أََراَد فِتَناً يطول أَيَّاُمها ويَْعُظم َخَطُرها  ةً ُمتََماِحلَ  أنه قال : إن من َوَرائُِكْم أموراً  عنههللارضيوروي عن علي بن أبي طالب 

 الذي قد ُطِرد حتى أَْعيَا وقال العجاج : الِمَحلُ وويشتد َكلَبُها. 

َبريْه ور
  ةي كمةي املَِحل امل
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 وأما قول جندل الطَُّهوي :

حَّلِ   ع وٌج تساَنْ ن    مم 
رأيت فالناً « النوادر»وهي الفَقَاَرةُ من فَقَار الّظهر كاألْصِليَّة. وفي  المَحالة لزمتالظهر جعل الميم لما  َمَحال فَإِنَّه أراَد َمْوِضع

 ونَاِحالً إذا تَغَيََّر بََدنُه. َماِحالً وُمتَحاِحالً 

ً  َمَحالةً  البََكرةُ العظيمة التي تكون للسائِيِّة ، ُسميَتْ  الَمَحالَةُ و ِلها في  َمَحالَةً  َمْفعَلةٌ سميتالظَّْهِر. وقال الليث :  بِمَحالَةِ  تشبيها لتحوُّ

ةِ ، عمرو عن أبيه : َمَحالَةَ  دَورانها ، وقولُهم : ال : الَجْدُب.  الَمْحلُ  ، تُوَضُع موضع اَل بُدَّ وال ِحيلَةَ َمْفعَلَةٌ أيضاً من الَحْوِل والقُوَّ

عَاية من نا الَمْحلُ والجوُع الشَّديُد وإن لم يكن جدٌب  الَمْحلو  الِمَحالُ والَمْكُر بالحق.  الِمَحالُ والبُْعُد  الَمْحلُ وِصح وغير ناِصحٍ. الّسِ

 عن اإلسالم يَُماِكُر ويَُدافِع. يُماِحلُ  التَّْدبِيُر. وفالن الِمَحالُ والغََضُب. 

 المرأة من َوْجِهها أَْلَمَحت ةُ وقال غيرهالنَّْظرَ  اللَّْمَحةُ وببصره.  لمحه البََصُر. وتقول لَُمحَ واْلبَْرُق ولََمَع  لََمحَ  قال الليث :: لمح 

 ً  ، تفعل ذلك الحسناُء تُِري محاِسنَها من يتََصدَّى لها ثم تُْخِفيَها. وقال ذو الرمة : تُْلَمحَ  إذا أمكنت من أَنْ  إِلَماحا

ة  و  يريريريريلريريريريريريريَ حريريريريريريريا  مريريريرين  ريريريريريريري  ود  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريْ َن لريريريريَ حريريريريْ مريريريريَ  أَلريريريريْ

  
س    فَّ املريريريريريريريريعريريريريريريريرياطريريريريريريريريِ  رَِواء   ريريريريريريريريال مريريريريريريريريا أن َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
احوقال كَخْطفٍَة بالبصر  [50القََمر : ] (َكَلْمٍح اِبْلَبَصرِ )سلمة عن الفراء في قوله تعالى :  : الصقُور الذكيّة قاله ابن  اللُّمَّ

 : النظر بالعََجلَِة. اللَّْمحُ واألعرابي ، قال 

 الطَّعَاُم.ما يطيَّب به  الِمْلحُ  قال الليث :: ملح 

ً و َملَُح يَْملُُح َمالَحةً  من المالحة. تقول : الِمْلحُ و .ماِلحٌ  وال تقول ِمْلحٌ  خالف العَْذِب من الماء. يقال َماءٌ  الِمْلحُ و فهو َمايٌح. قال  َمْلحا

 فهو َملَّْحتُهوَ الشيَء  َملَْحتُ  وتقول : َماِلَحةٌ  َوبَْقلَةُ  َمالحٌ  قلت َسَمكٌ  الُملُوَحة : َوالُمَحالََحةُ الُمَواَكلَةُ وإذا وَصْفَت الشيَء بما فيه

، ولم  َمالحٌ  وال يقال .َمْملُوحٌ و َمِليحٌ  ل وسمك، قا َمالحٌ  ، وال يقال ِمْلحٌ  وقال ابن السكيت : يقال هذا ماء .َمْملُوح ُمَملٌَّح َمِليحٌ 

 يجيء إال في بيت العذافر :

رِ ّ  ْه َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َزوَّجريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َح   هريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريِ رِ َّ وَ يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .َمْملُوحوَ  َمِليحٌ  وأحسن منها َسَمكٌ  َمالحٌ  قال ويقال سمك .مالحٌ  وقال ابن شميل : قال يونس : لم أسمع أََحداً من العرب يقول ماءٌ 

 قلت : هذا َوإِْن ُوِجَد في كالم العََرِب قليالً فهي لُغَةٌ ال تُْنكر. ِمْلحٌ  َوَماءٌ  َمالحٌ  قال وقال أبو الدُّقَْيش : َماءٌ 

َملَّْحتها  حتى تَْفُسَد الِقْدُر قلت ِمْلَحها بِقَْدٍر فَإِْن أَْكثَْرتَ  ِمْلُحها إذا كان أَْملُُحهاو أَْملَُحها الِقْدر فأنا َملَْحتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 ً  .تَْمِليحا

ح وقال الليث :  من الَحْمِض وأنشد : الُمالَّ

مسا  كذاوي الَ ْرَملِ   خيب ن م الَّ
حُ  قلت : َحةً  من بقُوِل الرياض الواحدة الُمالَّ  ، منابتها الِقيعَاُن. ُملُوَحةٌ  طعمهاوهي بَْقلَةٌ ناعمة َعِريَضةُ الَوَرِق في  ُمالَّ

 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه حكى عن أبي المجيب
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مَسة  وََنَْ ة .  الَربَعّي يف صفة روضة : رأيتها تريْلَ ى من هب َْمى وصوفَانة وُّ َ َدأب  ويريَلمة  وم الَّ
َحةُ و،  الَمِليَحةُ  وقال الليث : الُمْنَحةُ الكلمة حُ و،  الِمْلحِ  َمْنبِتُ  الَمالَّ ُد النََّهر ليصلح فُوَهتَه ، وصنعته الَمالَّ  صاحب السفينة وُمتَعَّهِ

ِحيةو الماَلحة  وقال األعشى : المالَّ

هريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريأكريريريريريريريريريريأ مريريريريريريريريريريالَّ

  
زُِ   تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ْوثريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريوف ، كريريريريريريريريريَ

  
ً  الريحِ التي تجري بها السفينة وبه سمي الُماَلح أبو العباس عن ابن األعرابي : قال حا ح َمالَّ ي السَّفَّانُ الَمالَّ  . وقال غيره ُسّمِ

 ً حا  بإجراء السفُِن فيه. الملح لمعالجته الماءَ  مالَّ

في مخالة أي  ِماَلحٍ  جاء في الخبر أن المختار لما قتل عمر بن سعد جعل رأسه فيو: الِمْخالة  الِماَلحُ  وقال ابن األعرابي :

 وعلقه.

ضاُع ، وفي حديث وفد  الِمْلحُ  وقال الليث : أن تَُهبَّ الَجنُوُب بَْعد الَشمال. الِماَلحُ والرمح ،  الِماَلحُ والسترة ،  الِماَلحُ وقال :  الرَّ

للحاِرث بن أبي َشِمر الغَسَّاني  ناَملَحْ  في َسْبي عشائِِرهم فقال خطيبُهم إنا لَْو ُكنَّا وسلمعليههللاصلىهوازن أنهم كلّموا رسول هللا 

في حديث طويل قال أبو عبيد : قال األْصَمِعيُّ  أو للنّْعماِن بن المندر ثم نزل َمْنِزلََك هذا منَّا لََحِفَظ ذلك لنا وأنت خيُر المْكفُوِلين

كان ُمْستَْرَضعاً فيهم ، أرضعته حليَمةُ  وسلميهعلهللاصلىيَْعنِي أْرَضْعنا. وإنما قال الهوازنيُّ ذلك ألن النبي  َملَْحنا في قوله :

ضاُع. وقال أبو الطََّمحاِن وكانت له إبٌل سقى قوماً أَْلبَانَها ، ثم أَغاروا عليها فقال : الِمْلحُ والسَّْعِديّة   هو الرَّ

م و  كريريريريريريريري  ونريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا يف بريريريريريريريري  ريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ و مريريريريريريريريِ   يّنِ أَلْرجريريريريريريريري 

  
َث و   عريريريريريريَ ْه من جلريريريريريريْ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريْ  َأْغرَبِ مريريريريريريا َبسريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريَ

  
 يقول : أْرجو أن تحفظوا ما َشِرْبتُم من أَْلبانها ، وما بسَطْت من ُجلودكم بعد أن كنتم مهاِزيَل. قال وأنشدنا لغَيره :

َك ربُّ الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياد  جريريريريريريريريريريريريريريزى هللا ربريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريري أبو   ا َولريريريريريريريريريريريريريريَ ح  مريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الرضاَع ورواه ابن السكيت بالملح يعني

 الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرياال يريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريري   هللا ربُّ 

  
 املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح و د  

  
ماُم ، يقال بين فالٍن وفالنٍ  الملحُ  وهو أصحُّ وقال أبو سعيد : إذا كان بينهما  ِمْلَحةٌ و ملحٌ  في قول أبي الطمحان الُحّرَمةُ والّذِ

 ُحْرَمةٌ فقال أرجو أن يَأُْحَذُكُم هللا بحرمة صاحبِها وَغْدِرُكْم بِها.

ماد  الِمْلحِ  قاله ابن األنباري قال وقال أبو العباس العرب تعّظم أَْمرَ  يَْملُحَ  بارُك هللا فيه والالبََرَكةُ ، يقال : ال ي الِمْلحُ و والنَّار والرَّ

فالن على ركبتَْيِه فيه قوالن : أحُدهما أنه َمَضيٌِّع ِلَحّق الّرضاع غيُر حافظ له فأَْدنَى شيء يُنسيه ِذماَمه ، كأّن  ِمْلحُ  قال وقولهم :

ُده. والقول اآلخُر : َسيِّىُء الخلق يغَضب من أَْدنى شيء كما أن المْلحَ  عُ الذي يضَ  على الّركبة  المْلحَ  على ركبتيه أْدنى شيء يُبَّدِ

 يؤنَُّث ويذكَّر والتأنيُث فيه أكثر. المْلحُ وقال  يتبّدُد من أدنى شيء.
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يروى عن ابن عباس والعلماُء.  المْلحُ والعْلم ،  المْلحُ ومن األخبار بفتح الميم ،  الُملَحُ و المْلحُ واللبُن ،  المْلحُ  وقال ابن األعرابي :

اإلبُل إذا  تملََّحت قال ويقال .«والمَحبَّة والمهابة المْلَحةَ  الصادق يُْعَطى ثالَث خصال» : وسلمعليههللاصلىأنه قال قال رسول هللا 

 َل والزيادةَ ، وأنشد ابن األعرابي هذا البيت :سِمنت ، فلعّل هذا منه كأنه يريد الفض

ّرمريريريريريريريريريريريرية   ْرفريريريريريريريريريريريريا  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ورد جريريريريريريريريريريريرياُِّر هريريريريريريريريريريريريم مسريريريريريريريريريريريريَ

  
نِي متريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريح    لريريريريريريَ  يف الريريريريريريرأِس مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا ويف الريريريريريريّرِجريريريريريريْ

  
 قال وهو كما قال :

 ما داُ م خ  يف س اَلَمى أو عنْي 
 إذا رضع وقال يَملُحُ و َملَح يَملَحُ  وتُْطِريني. قالعند فالن بنفسك أي أحب أن تزيِّنَني  تملَحني قال وسأل رجل آَخَر فقال أحب أن

 بالمْلَحة فيه ، أي ُمبَاَرٌك له في عيشه وماِله ، قلت أراد َمْملُوح هللا فيه فهو َملَح وقال ابن بُُزْرج : .َملَُح يَملُُح َمالَحةً والماُء  ملَحَ 

ً  البركةَ. ويقال : كاَن ربيعُنا  هللا فيه أي ال بارك فيه. َملَحَ  فيه ، وذلك إذا أَْلبََن القوُم فيه وأسمنوا. وإذا ُدِعَي عليه قيل ال مملوحا

 إذا سمن. َمْملُوحٌ  فهو ُمِلحَ والبعيُر إذا َحَمل الشْحَم ،  أَْملَحَ ومن الربيع أي شيئاً يسيراً منه ،  ُمْلَحةً  ويقال : أصبنا

 الِقْدر باأللف إذا جعْلَت فيها شيئاً من شحم. أْملَْحتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

إذا سمنت  ُمَملَّح الناقةُ فهي َملََّحتْ ووذلك إذا لم تجد حمضاً فأطعمتها هذا مكانه.  الملح الماشيةَ إذا أطعمتها َسْنَجةَ  َملَْحتُ وقال 

 قليالً ومنه قوله :

َلِّح  من جزور  مم 
ى بكبشين: أَنَّ  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي  الذي  األَْملَحُ  ، قال أبو عبيد قال الكسائي وأبو زيد وغيرهما :أْملََحْيِن  ه َضحَّ

 وأنشدنا : أْملَحُ  فيه بياٌض وسواد ويكون البياُض أكثر وكذلك كل شعٍر وصوٍف فيه بياٌض وسواٌد فهو

و   ر  قريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أَثريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريل َدهريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريرياعريريريريريريريا    ى الريريريرَّأس  قريريريِ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريبريريريريريريريامسريريريىت اكريريريْ

  

 أَْمَلَح ال َلذَّ وال  بَّبا

األبيُض النقيُّ البياِض. وقال أبو عبيدة هو األبيُض الذي ليس يخاِلط البياَض فيه  األْملَحُ  وقال أبو العباس قال ابن األعرابي :

 األْملَحُ  قاله األصمعّي. وقال أبو عمر :األْبلَُق بَِسواٍد وبياض. قال أبو العباس : والقوُل ما  األْملَحُ  ُعْفرةٌ. وقال األصمعي :

 األْعَرُم وهو األبلَُق بسواٍد. قال أبو العباس : واختلفوا في تفسير قوله :

ا مريريريريريريريريريريرين نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوأب   هريريريريريريريريريريريا  َنريريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌة فريريريريريريريوَق الريريريريريريريرُّكريريريريريريري    هريريريريريريريا مريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريَ حريريريريريريري  لريريريريريريريْ  مريريريريريريريِ

  
نج في أْفَخاذها. و ِمْلُحهاوفقال األصمعي هذه َزْنِجيّة ،  ً  قال شمر : الّشحم يسمىَشْحُمها وِسَمن الزَّ . وقال أبو العباس قال ِمْلحا

 ابن األعرابّي في قوله :

 ِمْلح ها موضوعة فوق الرَُّك 
 على ُرْكبَتَيِه إذا ِمْلُحه يقال فالن .المْلحُ  ههنا هو المْلحُ وهذه قليلة الوفاء قال 
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 هلما. وروى قوله :واملاِء تعيتيما    ملْلحِ  كان قليَل الوفاِء. قال والعرب  لف
 امللِح ما ول    ال أبو 

ا الكسائيُّ فرواه   بضم الحاء عطفه على قوله ال يبعد هللا. الِمْلحُ وبكسر الحاء وَجعََل الواو واَو القََسم ، وأمَّ

 القدر إذا أكثرتَ  َملَّْحتَ  دةالِقْدِر ، قلت واللغة الجيِّ  ِمْلحَ  ، وأكثرت مليحةٍ  يا فالُن جاء بمعنيين : أي جئت بكلمةٍ  أَْملَْحتَ  الليث :

ستُّ  الَمْلَحاءِ  وسط الّظْهر بين الكاهل والعَُجز ، وهي من البعير ما تحت السَّنَام. قال : وفي : الَمْلَحاءُ وبالتشديد. قال  ملحها

ِحيُ و َمْلَحاَوات َمَحاالٍت وهي ست فقرات والجميع داٌء وعيب في  الملَحُ وال : ضرٌب من العنب أبيُض ، في َحبِّه طوٌل. ق الُمالَّ

 لبياِضه ومنه قوله : أَْملَحُ  ِرْجِل الدابة. وقال غيره يقال للنَّدى الذي يسقط بالليل على البقل

ار هريريريريريريريريريا ْه بريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِع َوجريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريامريريريريريريريريريَ

  
ح    لريريريَ ل  أَمريريريْ يريريريريريريريْ ى بريريريريريريريه الريريريلريريريَّ َوأب  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريْ و سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريري 

  
 هما الكانُونان ، وقال الكميت : ِمْلحانُ ووقال شمر : ِشْيباُن أراد بجارها نََدى اللَّْيِل يُجيُرها من العطش ، 

وهبريريريريريريريريريا لريريريريريريريريري  را  جريريريريريريريريري    ذا أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه ا فريريريريريريريريرياق محريريريريريريريريري ْ

  
لريريْحريريريريريريريان   يريريبريريريريريريريان  أو مريريِ  الريرييريريُو أ ريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريري  و الةريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 من األيام إذا ابيّضت األرض من الَحليِت والصقيع. ِملحانوقال وقال عمرو بن أبي عمرو ِشيباُن بكسر الشين 

 الحليم وكذلك الَراسب والَمِرُث. المليح سلمة عن الفراء قال :

 أن تشتكي الناقةُ حياَءها فتؤخذ خرقةٌ ويُْطلَى عليها َدَواٌء ثم يُْلَصَق على الحياء فَيَْبَرأُ. الِماَلحُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 الّرْمح. الِماَلحُ و،  الِمْلحُ  المياه الِماَلحُ والمراضعة ،  الِماَلحُ وقال : 

مثلُه. وإذا قالوا :  يَْمتَِلحُ والهيثم : تقول العرب للذي يخِلط كذباً بصدق هو يخصف ِحَذاءه وهو يرتشي إذا خلط كذباً بحق  قال أبو

فهو الذي ال يخلص الصدق وإذا قالوا عند فالن كذٌب قليٌل فهو الصدوق الذي ال يكذب وإذا قالوا إّن فالناً يَْمتَِذق فهو  يَْملَحُ  فالن

 الكذوب.

 أكولٌ  لَِحمٌ  ، ورجل لَُحَم لَحاَمةٌ  الجسد وقد لَْحمِ  كثير لَحيمٌ  مخفَّف ومثقَّل. ورجل لََحمٌ و لَْحمٌ  قال الليث : تقول العرب هذا: حم ل

 فيه. اللَّْحمُ  يكثر لَِحمٌ  وبيت للِّحمِ 

 .«اللَِّحِمين يُْبِغُض أهَل البيتِ »وفي حديِث آخر « وأَْهلَه اللَِّحمَ  إن هللا يُْبِغُض البيتَ »في الحديث  وجاء

حدثنا عبد هللا بن ُعْروةَ عن العباس الُدرّي عن محمد بن عبيد الطنافسّي قال : سأل رجل سفيان الثورّي أرأيَت هذا الحديث 

 لُحومِ  الذين يُْكثُِرون أَْكلَ فقال سفياُن : هم  ؟اللحم أُهُم الذين يكثرون أكل« اللَِّحِمين إنَّ هللا لَيُْبِغُض أهَل البيتِ »الذي يروى 

 الناس.

 الناِس أي يَْغتابُهم. لُُحومَ  فالناً فالناً ، أي مكَّْنتُهُ من ِعْرِضه وَشتِْمه. وفالٌن يَأُكلُ  أَْلَحْمتُ  وقال نِْفَطَوْيِه : يقال

 ومنه قول الشاعر :
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  ذا أَْمَكَله  َّمي َرَتعْ و 
َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم )قلت : وِمن هذا قول هللا جّل وعّز : « الرُجِل في ِعْرِض أَِخيه إّن أَْربى الربا اْستِطالةُ »وفي الحديث 

 [.12الحجرات : ] (ُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموهُ أَ بَ ْعضاً 

 .لَْحمٌ  أَْكلَهُ أيضاً ألن  لَِحمٌ  ، وبازٍ  اللَّْحمَ  يطعمُ  ُمْلَحمٌ  وقال الليث : باز

 وقال األعشى :

 تريريريريريريريريريريريري ّ  مسريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريأن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا

  
م   ٌي َّريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ه  أََُّْرقريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِر يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َشّحاٌم إذا  لّحام والشحم يَْشتَهيِهما ، ورجلٌ  اللَّْحم أي قَِرٌم إلى لَِحمٌ  أي سمين ورجل َشِحمٌ  لَحيمٌ  وقال ابن السكيت : رجل شحيمٌ 

 وكذلك ُمْشِحٌم. اللَّْحمُ  إذا كثر عنده ُملِحمٌ  إذا كان ُمْطعَماً للصيد ، ورجل ُمْلَحمٌ  والشَّْحَم ، ورجل اللَّْحمَ  كان يبيع

ً  القوم إذا قتلتَهم حتى صاروا أَْلَحْمتُ  وقال الليث :  : القتيُل. اللَّحيمُ و،  لَْحما

 وأنشد قول ساعدة الهذلي :

 ال َرْيَ  أن ق  كان َ َ ََِّيمو 
 الملحمة : القتال في الفتنة. وقال شمر قال ابن األعرابي : الملَحَمةُ والرُجُل إذا أُْزِهَق في القتال. قال :  استُلِحمَ  أبو عبيد :وقال 

 بالسيوف. لحومهم حيث يُقَاِطعُون

 باألَِلِف. اللَّْحمَ  القوم : أْطعَْمتُُهم أَْلَحْمتُ  األصمعيُّ :

 وقال مالك بن نويرة يصف َضبُعاً :

ِ  و  ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريري  َر و تريريريريريريريرييتريريريريريريريريل تريريريريريريريريريَ م  َأجريريريريريريريريْ لريريريريريريريريحريريريريريريريريِ  تريريريريريريريري 

  
ع    لريريريريريريريَ رِيريريريريريريريِن ولريريريريريريرييريريريريريريريس مسريريريريريريريي   ريريريريريريريَْ  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
 أَلَحمَ و القوَم بغير أِلف. قال َشِمر وهو القياس. قال : لََحْمتُ  قال : َجعََل َمأَْواَها لََها عريناً : وقال أبو عبيد قال غير األصمعي :

ُجل لََحمَ وقال  .لَِحمٌ  فهو اللَّْحمَ  الصقر إذا اشتهى لَُحمَ و شحيٌم. لحيمٌ  بََدنِه فهو لَْحمُ  الرجُل كثر لََحمَ وبُيُوتِهم.  لَْحمُ  القَْوُم َكثُرَ   يَلَحمُ  الرَّ

 الصيد ما يَُصاُد به. لُْحَمةُ والنََّسب بالفتح.  لَْحَمةُ والّصْقِر واألََسِد وغيِره ما يأُكل.  لَْحَمةُ وإذا نَِشَب بالمكان ، 

 الصيد ما يُصاد به. لُحمةُ والنَّسب بالفتح.  لَْحَمةُ والثوب  لَْحَمةُ  ن ابن األعرابي :ثعلب ع

ِعيُّ  الُملَحمُ  وَشِحم. وقال شمر : لَِحم عليه ، قيل فَلَُحم الرجل وشُحم في بدنه إذا أكل كثيراً  لُحم أبو عبيد عن األَصمعي : الّدِ

 وأنشد :

 مسىت  ذا ما فريرَّ كل  م ْلَحمِ 
 الشيء بالشيء إذا لََزْقتَه به. الَحْمتُ ووقال األَصمعيُّ : هو الُمْلَصُق باْلقوم ليس منهم. قال : 

 فالن الطريق إذا اتَّبعه وأنشد : استلحم وقال الليث يقال :

 من أََريريَلاه ال َّريق استْلَحَماو 
 وقال امرؤ القيس :

ش  عريريريلريريريى أكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريهريريريريريريريا  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريلريريريحريريريم الريريريَومسريريريْ

  
تٌ   فريريريريريريريريريريريِ ْ َوج   ريريريريريريريريريريريِ ْن  َأهريريريريريريريريريريريْ ع  َد ريريريريريريريريريريريَ   ذا الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريْ
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ةٌ  ْدُع واْلتَأََم بمعنى واحد.  التحمو اللَّْحمَ  : إذا بَلَغت متالِحَمةٌ  وَشجَّ به  يُْلَحمُ  ما اللَِّحامُ والحرُب ذات القَتِْل الشديد.  الملَحَمةُ والصَّ

ْدُع. غيره ً  الرجلُ  أُْلحمَ  الصَّ ً و إِْلَحاما حديُث  القتاُل ، ومنه أَْلَحَمهوْرب فلم يجد َمْخلَصاً. قال إذا نِشب في الح استَْلَحم استلحاما

 القتاُل فنزل وَعقَر فرسه. أَْلَحَمهُ  جعفر الطيّار يوم ُمْؤتَةَ أَنَّهُ أََخَذ الّراية بعد قتل َزْيٍد فقاتل بها حتى

ةُ إذا أََخَذْت في تالَحَمت ويقال :  من النساء الرتْقَاء. الُمتاََلِحَمةو اْلتََحَمتوأيضاً إذا بََرأَت  تالَحَمتو،  اللَّحم الشَّجَّ

ً  كأن هناك الِحَمةٌ  الضيقَة المالقي وهي َمآِزُم الفَْرج. وقال أبو سعيد إنما يقال لها الُمتالِحَمةُ  أبو عبيد عن األصمعي : يمنع  لحما

 .ُمتالِحمةٌ  من الِجَماعِ. قال : وال يصح

َجاجِ التي تَُشقُ  الُمتاََلِحَمةُ  وهاب :وقال شمر قال عبد ال بعد َشقِّها ، فال يجوز فيها  تتالحمُ  كلَّه دون العظم ثم اللحمَ  من الّشِ

 من يْوِمها ومن َغٍد. وقال األصمعي في قول الراجز يصف الخيل : تتالحمو ، قال : تالُحِم اللَّْحمِ  الِمْسبَاُر بعد

َم  ذا عريريريريريريزَّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  حريريريريريريْ هريريريريريريريا الريريريريريريلريريريريريريَّ مريريريريريري  عريريريريريريِ رْ نريريريريريري  ريريريريريريْ  جريريريريريريَ

  
َم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريررو   حريريريريريريريْ هريريريريريريريا الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  ا ريريريريريريرييريريريريريريريل  أطريريريريريريريعريريريريريريريامريريريريريريري 

  
ً  قال يزيد نطعمها اللَّبََن فسمى اللَّبَنَ   اللَّْحمَ  ألنها تَْسَمُن على اللَّبن. وقال ابن األعرابي كانوا إذا أجدبوا وقّل اللبن يبسوا لَْحما

األصمعيُّ وقال إذا لم يكن الشجُر لم يكن اللبُن. وروى أبو العباس عن ابن وَحَملُوه في أَْسفَاِرهم وأَْطعَُموه الخيَل. وأنكر ما قاله 

. استَْلَحم األعرابي قال  الزرع واْستَكَّ واْزَدجَّ وهو الطَّْهِليُّ قلت معناه أنه التفَّ

ً  الثوبَ  تُ أَْلَحمْ  هذا الكالم وَطريُده أي َوْفقُه وشكله. وقال أبو زيد لَِحيمُ  وقال أبو سعيد يقال هذا الكالمُ   الطَّْيرَ  أَْلَحْمتُ و إِلَحاما

 ً امُ  ، والسََّدى األسفل من الثْوب ، لَْحَمتُهُ والثوب ، وهي األعلى  لُحَمةُ  ، وهي إِْلَحاما ً  ويجمع اللَّْحمَ  الذي يبيع اللَّحَّ  اللَّْحُم لُحوما

ً و ً و لُْحَمانا  .ِلَحاما

ً  يعني من تكلَّف «يَْحلَم ما لم تحلَّم َمن» إذا رأى في المنام. وفي الحديث : ْحلُمَحلََم يَ  الرؤيا يقال الُحلُم قال الليث :: حلم  لم  ُحْلما

 وقال األعشى : َحليمٌ  ، والواحد ُحلَماُؤهم القوم أْحاَلمُ و .األحالم أيضاً يجمع على الُحلُم االحتالمويره ، 

وا  لريريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّي  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا  ذا جريريريريريريريريريريريَ َأمريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريَ

  
م   اد  وأيريريريريريريريريريريريريري ي ه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريأمسريريريريريريريريريريريريريالُ عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في صفة هللا تعالى معناه الصبور. الحليمُ و،  َحِليمٌ  فهو يَْحلَم الرجل َحلُم وقد

 الَحلََمةُ واألجَساُم ،  األحالمو . قالالُحلَماءَ  المرأةُ إذا َولََدت أَْحلََمتْ  ، ويقالُ  اْلِحْلمَ  وهو الذي يُعَلِّم غيره ُمَحلِّم ومن أسماء الرجال

قبل أن يسلخ  الَحلَم قد أفسده َحِلمٌ  من كثرتها عليه ، وأديمٌ  الَحلَمُ  قد أفسده َحِلمٌ  ، وهو ما َعُظم من القَُراِد. وبعيرٌ  الَحلَم ، والجميعُ 

ً  وقد  ومنه قول ُعْقبة َحِلم َحلَما

ي   لريريريريريريريريريريريريريِ َك والريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرياَب    عريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريريَّ

  
م األدمي    لريريريريريريريريريريريريريريِ ة  وقريريريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريري ابريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريَ
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ٌة قريريريريريريريريريريريري  أَْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ و  مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريرياٌق مسريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
م    لريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريك عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياق  و جريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريَ

  
 عليها. الَحلَمُ  قد كثر تَْحِلَمٍة تََحاِلمٌ  وجماعةُ  الَحلَمَ  البعيَر أخذت عنه حلَّْمتُ و .الِحاَلمُ  والجميع تَحِلَمةٌ 

 ، الُحلُم كلَّ َمْن بَلَغَ  بالحاِلمِ  قال أبو الهيثم أرادَ  ديناراً  حاِلم أمر ُمعَاذاً أن يأُخَذ من كل وسلمعليههللاصلىوفي الحديِث أنَّ النبي 

ً  في نومه حلَم ويقال يَحلُم أو لم َحلَمَ  ً و يحلُم ُحلُما  «حاِلم الجمعة واجٌب على كلالغُْسُل يوَم »في الحديث وبمعناه.  اْحتَلَمو. ُحْلما

أو  اْحتَلَم أي على كل بالغٍ ُمْحتَِلم  ُرِوَي على كلِ وقبل ذلك  اْحتَلَم أو يَْحتَِلمَ  أي بلغ أن الُحلُم أي على كّلِ بالغ إنما هو على من بَلَغَ 

 .يَْحتَِلمْ  لم

 قال الليث : هي شجرةُ السَّْعداِن وهي من أفاضل الَمْرَعى. الَحلََمةُ و

ال  اْلَحلََمةُ ومن َشَجِر السَّْعداِن في شيء ، السعدان بَْقٌل له َحَسٌك مستديٌر ذو شوٍك كثيٍر إذا يَبَِس آَذى واِطئَه  اْلَحلََمةُ  : ليست قلت

 الَحَماَطةُ. للحلمة شوَك لََها وهي من اْلَجْنبَِة وقد رأيتهما ، ويقال

 ْعَدانَِة.رأس الثَّْدي في وسط السَّ  الَحلََمةُ  وقال الليث :

 الُهنَيَّة الشاخصة من ثَْدي المرأة وثُْنُدَوةِ الرُجِل ، وِهَي القَُراُد. الحلمة قلت :

 .الَحلََمةِ  وأما السَّعدانة فما أَحاَط بالقَُراِد مما خالف لونُه لوَن الثدي ، واللَّْوَعةُ السواُد حول

 .َحلََمةً  صغيراً قَْمقَاَمةٌ ثم يصير َحْمنَانة ثم يصير قَُراداً ثم يصيرأبو عبيد عن األصمعي : القَُراُد أوَل ما يكون 

 الصبيُّ إذا أقبل شحُمه. تحلَّم قال : وقال أبو عمرو

 وقال أوس بن حجر :

ْم  َرْدَنريريريريريريريريَ  ا فريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ َي الريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م  َّريريريريريريريريَْ هريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  َّريريريريريريريريََ

  
ِم   لريريريريريريريريريريريريَّ ا مل  ريريريريريريريريريريريريريََ ْرَداَنريريريريريريريريريريريريري  ة  قريريريريريريريريريريريريريِ     سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي لم تسمن لُجُدوبَِة السَّنة.

عين فوارة بالبحرين ، وما رأيت عيناً أكثر ماًء منها ، وماؤها َحارٌّ في منبعه  ُمَحلِّم نهر بالبحرين. قلت أنا : ُمَحلِّمٌ  وقال الليث :

نَْهِرها ُخلٌُج كثيرة تَتََخلَُّج منها ، تسقي نخيل ُجَؤاثَا وَعَسلَّج وقَُريَّاٍت من ، وإذا بَُرد فهو ماٌء َعْذٌب ، ولهذه العين إذا جرت في 

ً  قرى َهَجر. وأرى  اسَم رجل نسبت العين إليه. محلِّما

 وقول المخبَّل :

َ ه وا لِْلم َحلِّمِ و   اْسترييريْ
العرب تضرب به المثَل في كّلِ أمر ُمتَعالَم مشهور أحُد أَيَّام العرِب المشهورةِ ، و حليمةَ  ويومُ  .الِحْلم أي أطاعوا من يعلمهم

 وقد يُْضَرب مثالً للرجل النابه الذكر الشريف وقد ذكره النَّابِغَةُ في شعره فقال يصف السيوف :« بِِسرٍّ  َحِليَمةَ  ما يَْومُ »فتقول : 

ان يريريريريريريريريريريُو مسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرية ن أَُّْمريريريريريريريريريريَ َْن مريريريريريريريريريريِ تِّ   ريريريريريريريريريريِ 

  
لَّ الريريريريريريريتريريريريريريريجريريريريريريريارب   َن كريريريريريريري  رِّبريريريريريريريْ     الريريريريريريرييريريريريريريريوُِ قريريريريريريري  جريريريريريريري 

  
ً  َحِليَمةٌ  قال ابُن الكلبّي : هيو ه أبُوها جيشا  ابنةُ الحارث بن أبي شمر ، وجَّ
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 هَل ْم ِمرَْكلا  من طي  وطيريَّبريتريْه م رواه أبو عبي  عله. مسليمة      امللذِر ْبِن ماء السماء فأ رجه
م وقال الليث :  الَجْدُي. الُحالَّ

مٌ  الَمْعزِ وقال أبو ُعبَْيٍد : قال األصمعي : ولد  ٌن. ُحالَّ  وُحالَّ

ٌن وهو فُْعاَلُن من التَّْحليل ، فقلبت النون ِميماً. وشارةٌ   .َمْحلُومٌ  َخيَاَل فالنةَ فهو َحلَْمتُ  َسِمينَةٌ. ويقال : حِليَمةٌ  قلت : واألصُل ُحالَّ

 وقال األخطل :

هريريريريريريريريا  تريريريريريريريري  مريريريريريريريريْ لريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ او فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ أَب دوَنريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريلريريريريريريريريور  فريريريريريريريريريَ

  
وُ    لريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريْ

َ
ا املريريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ّن  ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريري 

  

 ح ن ف
 [.مستعملة] نحن ، حنف ، حفن ، نحف ، نفح :

، واألكثر أنه فَْعاَلن من األْفيَحِ وهو الواِسُع  فََحنَ  اسم موضع ، وأُظنُّهُ فَْيعَاالً من فَْيَحانُ وفمهمٌل عند الليث.  فحن أما: فحن 

ت العرب المرأة  .فَْيُحونَةَ  وسمَّ

ُجلُ  الَحنَفُ  قال الليث :: حنف  ْجلُ  أَْحنَفُ  َميٌَل في صدر القَدِم ، فالرَّ ي َحْنفَاءُ  والّرِ كان  ِلَحنَفٍ  بُن قَْيٍس به األحنفُ  ، ويقاَل : ُسّمِ

 في ِرْجله.

ْجِل اليُْمنَى على أُْختَِها من اليُْسَرى وأَْن تُ  الَحنَفُ  وروى ثعلٌب عن أبي نصر عن األصمعي أنه قال : ْقبَِل أن تُْقبَِل إْبِهاُم الّرِ

 األُْخَرى إلَْيها إْقبَاالً شديداً.

 وكانت ترقُِّصه وهو طفل : األْحنفِ  وأنشد ِلَدايَةِ 

ِه و لريريريريريريريريريريريريريِ ٌف بريريريريريريريريريريريريريرِجريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ  هللا لريريريريريريريريريريريريريو اَل مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريريِ ْن مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ ْم مريريريريريريريريِ كريريريريريريريري  انريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا كريريريريريريريرياَن يف فريريريريريريريريِ

  
 وِمْن صلةٌ َهُهنا.

 َشّرٍ إلى َخْيٍر.المائِل من َخْيٍر إلى َشّرٍ ومن  الحنيفُ  عمرو عن أبيه قال :

 .الَحنَفُ  قال ثعلب ومنه أُِخذَ 

 المستقيم ، وأنشد : الحنيف وَرَوى اْبُن نجدة عن أبي زيد أنه قال

ا لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ م  لريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريريكريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ ْم أن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريريريريف    لريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريم مسريريريريريريريريريريَ ور  بريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌق ال َيريريريريريريريريريريَ 

  
 .حنيفٌ  إبراهيَم فهوالمسلم الذي يستقبُِل البيَت الحراَم على ِملَِّة  الحنيفُ  وقال الليث :

 .حنيفٌ  وقيل : كلُّ من أَْسلََم ألمِر هللا ولم يْلتَِو فهو

 وقال أبو عبيدة في قول هللا جّل وعّز :

 [.135البَقََرة : ] (َبْل ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً )

 .حنيفٌ  قال : َمْن كان على دين إبراهيَم فهو

وا الُمْسِلمَ  ُحنَفَاءُ  الجاهليَّة يقولون : نحنقال : وكان َعبََدةُ األْوثَاِن في  ا جاء اإلسالُم َسمَّ ً  على دين إبراهيم ، فلمَّ  .حنِيفا

؛ ألَنَّ العرَب لم تتمسَّْك في الجاهليّة بشيء  حنيفٌ  الُمْسِلُم وكان في الجاهلية يُقَال ِلَمن اْختَتَن وَحجَّ البْيتَ  الحنيفُ  وقال األْخفش :

ا جاَء اإلسالُم عادت .َحنِيفٌ  يَر الِختَان وَحّجِ البيت ، فكلُّ من اْختَتَن وَحجَّ قيل لهمن دين إبراهيم غ  المسلم. الحنيفيَّةُ فالحنيف فلمَّ
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اك يقول في قوله تعالى :  ُحَنفاَء ّلِِلَِّ َغْْيَ )حدَّثَنَا الحسين قال حدثنا عثمان قال حدثنا وكيٌع عن مرزوق قال سمعت الضَّحَّ
  (ُمْشرِِكنَي ِبهِ 

اجاً وكذلك قال الّسدي قال [31الَحّج : ] اجاً. ُحنَفاءَ  قال ُحجَّ  ُحجَّ

َّبُع ِملَّةَ إبراهيم في َحالِ في ه (َحِنيفاً )وقال أبو إسحاق الزجاج نََصَب   ، وَمْعنَى َحنِيِفيَّتِه ذه اآليِة على الَحاِل ، المعنى بل نَت

 َحْنفَاءُ  من قولهم : ِرْجل الَحنَفُ  فإنما أُِخذَ ـ  ودين اإلسالمـ  إلى دين هللا َحنَفَ  في اللغة الَمْيُل ، والمعنى أَنَّ إبراهيم الَحنِيِفيَّةِ 

 هو الذي تَِميُل قََدَماه كلُّ واحدةٍ إلى أُختِها بِأََصابعها.، و أَْحنَفُ  وَرُجلٌ 

اُء : ُل َمْن أََمَر باتَِّخاِذها.  األْحنفِ  تنسب إلى الحنيفية وقال اللَّْيُث السُّيُوف َمْن ُسنَّتُهُ االْختِتَاُن. الحنيفُ  وقال الفرَّ ْبِن قَْيٍس ألنه أَوَّ

ً  فالٌن إلى الشيء تََحنَّفَ  َحيٌّ من ربيعةَ. ويقال : حنيفةَ  وبنو .أْحنَِفيُ  قال : والقياس أي حديث  َحنِيفٌ  إذا مال إليه. وَحَسبٌ  تحنُّفا

 إسالمي ال قَِديَم له.

 وقال بن َحْبنَاء التميميُّ :

ال  و  بريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرياَذا غريريريريريريريريريريريريَت أنريريريريريريريريريريريريك ذو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريِف   لريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا وذ و مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   مسريريريريريريريريَ حريريريريريريريري  َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مت 

  
 شجرةٌ. اْلَحْنفَاءُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 األََمة المتلّونة تكَسل َمرة وتنشط أُْخَرى. الَحْنفَاءوالحرباءة ،  الحْنفَاءوالسُّلَْحفَاةُ ،  الَحْنفَاءُ والموسى ،  الَحْنفَاءُ والقوس ،  الَحْنفَاءُ و

 م ، وأنشد :قَِضيٌف َضِرٌب قليل اللح نَِحيفٌ  فهو يَْنُحُف نحافة الرجل نَُحفَ  قال اللَّيُث :: نحف 

ْزَدرِيريريريريريريريريه  تريريريريريريريريريَ َل الريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريرييريريريريريريريريَف فريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريرى الريريريريريريريريرَّجريريريريريريريري 

  
زِيريريريريريريريريريريريريريريرو   ٌل مريريريريريريريريريريريريريريَ ه َرجريريريريريريريريريريريريريري  ابريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريَ َه ثريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 والِمعَنُّ الداخل مع القوِم وليس شأنُه َشأْنَُهم. الِمنفَحُ و النَِّفيحُ  أخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :: نفح 

الذي يَْعتَِرِض بين القوم َوال يُصلح وال ـ  بالجيمـ  وقال في موضع آخر : النَِّفيج الموضع.قال األزهري : هكذا َجاء به في هذا 

 يفسد ، وَهَذا قَْوُل ثعلب.

 الذي يَجيُء أَْجنَبِيّاً فيدخُل بين القوم ويُسّل بينهم ويُصلح أمرهم. النَِّفيحُ  قال : وقال ابن األعرابي :

ً يَنْ  الطيبُ  نَفَح وقال اللَّْيُث : ً و فَُح نَْفحا الدابة إذا رِمحت بِِرْجِلها ورمت  نَفَحتوخبيثَةٌ  نَْفَحةٌ وطيِّبةٌ  نَْفَحةٌ  إذا فَاح ِريُحه ، وله نُفُوحا

 بحّد حافرها.

ً  بالمال نَفََحهوبالّسيف إذا تناوله َشْزراً ،  نَفََحهُ و الُمْنِعُم  النَّفَّاحُ  هو من المْعُروِف أي دفعات. قال : وهللا نَفََحاتٌ  ؛ وال تزال له نَْفحا

، وال يجوز عند أَْهِل  السالمعليهفي صفات هللا التي جاءت في القرآن ثُمَّ في ُسنَِّة المصطفى  النَّفَّاحَ  على عبَاِده. قلت : لم أَْسَمعْ 

ُجلالسالميهعلالِعْلم أن يُوصف هللا جل وعز بصفة لم يُْنِزْلها في كتابه ، ولم يبيِّْنَها على لسان نَبِيِّه  فمعناه  نَفَّاحٌ  . وإذا قِيَل للرَّ

 الكثير العََطايَا.
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ُهْم نَ ْفَحة  ِمْن َعذاِب رَبِ كَ )وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال في قول هللا جّل وعّز :   [46األنبيَاء : ] (َوَلِئْن َمسَّت ْ

با أي َرْوَحةٌ َوِطيٌب ال َغّم فيها وال َكْرَب ، وأصابتنا نَْفَحةُ  أصابَتْنَا فقال : أي َحرٌّ وغمٌّ وكربٌّ وأنشد في  من َسُموٍم : نَْفَحةٌ  الصَّ

با :  طيب الصَّ

َةارِ 
َ
  ذا نريَفَحْه ِمْن َعْن  ني امل

يب إذا فَاَح ِريُحه وقال ِجراُن العود يذكر جاَرته : نَفَحُ و  الّطِ

ِ   لريريريريريريريري تريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريَ الريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريح َوثريريريريريريريريْوهبريريريريريريريري  بريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريَ

  
ح    فريريريريريَ لريريريريريريْ ك  يريريريريريريَ ا املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ يريريريريريريريٌ  ومريريريريرين أَْرَداَنريريريريريريريِ  جريريريريريريريَ

  
ة أَشدَّ العذاِب لقول هللا جّل وعّز :  النَّْفَحةَ  أي يفُوح طيبُه ، فجعل ُهْم نَ ْفَحة  ِمْن َعذاِب رَبِ كَ )َمرَّ وجعلها مرةً  .(َولَِئْن َمسَّت ْ

 .نَْفحٌ  وماً فله لَْفٌح وما كان باِرداً فلهريَح ِمْسٍك. وقال األصمعيُّ : ما كان من الريح َسمُ 

ال تُكوُن إال لكل ذي َكِرش ، وهو شيء يُْستَْخَرُج من بَْطِن ِذيِه أصفُر يُْعَصُر في صوفٍَة ُمْبتَلٍَّة في اللبن  اإلْنفََحةُ  وقال الليث :

ةُ والَجْدي  إِْنفََحةُ  فيغلَُظ كالُجبن. الحراني عن ابن السكيت هي . قال : وحضرني أَْعرابِيَّاِن فَصيَحاِن من أَْنِفَحة اْلجدي وال تقل إِْنفَحَّ

، ثم افترقا على أن يسأاَل عنهما أشياخ بَنِي كالب  ِمْنفََحةٍ  وقال اآلَخُر : ال أقوُل إال إْنفََحةً  بني كالٍب ، فقال أحدهما : ال أقول إالَّ 

 فهما لُغتاِن. ، فاتفقت جماعةٌ على قوِل َذا وجماعةٌ على قوِل َذا ،

 ِمْنفََحةٌ  وهي اللغة الَجيَِّدة ، ويقال إِْنفََحةٌ و إِْنفََحةٌ  بكسر األلف وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : اإلْنفََحةُ  وقال أبو عبيد : هي

 .بِنَْفَحةٌ و

لُ »في الحديث : و ُل فَْوَرةٍ ِمْنهُ وَدْفعٍَة. وقال الراعي : نفحة ، قال شمر قال خالد بن َجْنبة : «من دم الشهيد نَْفَحةٍ  أَوَّ  الّدم أَوَّ

اال  مريريرين املريريريعريريريروف يريريريلريريريفريريريحريريريهريريريريريريريا جريريريريريريريَ و سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرجريريري   نريريريريَ

  
ن  وال مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     يريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريال مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريِ  ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ْنفََحتهُ إِ  وقال أبو الهيثم : الَجْفُر من أَْوالِد الَضأَِن والمعز ما قد استكرش وفُِطَم خمسيَن يَْوماً من الِوالدة أو َشْهَرْيِن أو صارت

 َدُمها َسريعاً. نَفُوٌح يَْنفَحُ  ما دام يَْرَضْع. وقال الفراء طعنة إْنفََحةً  َكِرَشاً حين َرَعى النَّْبَت وإنما تكون

ُجِل ، يقال : النَّْفحُ  وهي التي ال تحبس لَبَنَها ثعلب عن ابن األعرابي : النَّفُوحُ  وقال أبو زيد : من الضُّروع  هو الذبُّ عن الرَّ

 القَْوُس وهي شطيبة من نَْبعٍ وقال ُمليٌح الهذلي : النَِّفيحةُ  عن فاُلٍن. وقال غيره : هو يُنَاِضُح عنه. وقال ابن السكيت : يُنَافِحُ 

ا يريريريريريريريري اِ  الريريريريريريريريَوجريريريريريريريرييريريريريريريريريِف كريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريِ وا مريريريريريريريري   َأاَن ريريريريريريريري 

  
ل   ْع َذَوابريريريريريريريريريريريِ ربريريريريريريريريريريريَّ ع  مل تريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ ح  نريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريَ

  
ة أيضاً ، وهي الفجواءُ  النفيحة ويقال للقوس  .الُمنفَحَّ

 إذا أخذَت لنفسك. اْحتَفَْنتُ و. َحْفنَةٌ  أَْخذَُك الشَّْيَء بَِراَحِة الَكّفِ واألصابع مضمومةً. وِمْلُء ُكّلِ كفٍ  الَحْفنُ  قال الليث :: حفن 
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ً  الرجلَ  احتَفَْنتُ  بَْطَحاِويَّةُ.أبو عبيد عن أبي زيد :أبا بَطَحاَء إليه ينسب الدواّب ال ِمْحفَنٌ  ذُو الَجْفِن الكثيِر. وكان المْحفَنُ و  اْحتِفَانا

 إذا اقتلعَته من األرض.

 .ُحفَن الُحْفَرةُ ، وجمعها الُحْفنَةُ  قال وقال أبو عمرو :

 الُحْفَرةُ وأنشد : الُحفنة وقال شمر :

اَر َتعفَّْه  َّ َفنْ   َهْل تريْعِرف  ال َّ
 يَْحتَِفُرها الماُء َكَهْيئَِة البَِرِك.قال : وهي قَلَتَاٌت 

يِت :  : نُقٌر يكون الماُء فيها ، وفي أَْسفَِلها َحًصى وتُراٌب. الُحفَن وقال اْبُن السّكِ

 وأنشدني أبو بكر اإليادي لعَِدّي بن الرقاع العاملي.

ق   عريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ َريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  اَثر  مريريريريريريريريريري  ر  تريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريِ

  
ا  ُّ ْرقريريريريريريريريريريريا    لريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ ه مسريريريريريريريريريريري  رى بريريريريريريريريريريريِ ْ رَاانَ تريريريريريريريريريريريَ  وغريريريريريريريريريريري 

  

 ح ن ب
 مستعمالت. حبن ، حنب ، نحب ، نبح ، بحن ، بنح :

 .الُحبُون ما يعتري اإلنسان في الجسد فيقيُح ويَِرم ، والجميع الِحْبنُ  قال الليث :: حبن 

ْقي في شحم البطن فيعُظَم البَْطُن لذلك. الَحبَنُ و  أين يكثر الّسِ

ْقُي.الذ األْحبَنُ  أبو عبيد عن اليزيدّي قال  ي به الّسِ

وهي دابة قَْدُر كّفِ اإلنسان. وقال الليث هي ُدويبَة على ِخْلقَِة اْلِحْربَاِء عريَضةُ  ُحبَْيٍن ُحبَْينَةٌ  قال وقال العَُدْيس الكنانّي يقال ألُمِ 

 البَْطِن ِجدَّا وأنشد :

ك  ْرَديريريريريريريريريريريريريْ نْي  أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ َُ مسريريريريريريريريريريريري   أ

  
ٌل عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريك     ن األمريريريريريريريريريريريريريريريريت َدا ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 َضاِرٌب  لسيف َمْلِكبريْيِك و 

 هي األنثى من الَحَرابِّي. ُحبَْينٍ  وأم .َحبَن ِعَظُم البَْطِن ، ولذلك قيل لمن َسقَى بْطنُه قد الَحبَنُ و

أراد ِضَخَم  السالمعليهوهذا من َمْزِحه  «ُحبَْينٍ  أنَّه َرأَى بِالالً وقد َخَرَج بَْطنُه ، فقال أمُ » وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 بْطنِه.

ً « نوادر األعراب»وفي  ً  رأيت فالنا  ومْقَطئِّراً وُمْصَمِغّداً أي ممتلئاً َغَضباً. ُمْحبَئِنّا

 ماحضاً يَْعنُون اللَّْيَل. ُحبَين القوم يتداعون بها : صب هللا َعلَْيَك أُمَ وقال اْبُن بُُزْرج تقول العرب في أُْدِعيَّة بين 

دَّة ، وليس ذلك باْعِوَجاجٍ َشِديٍد. التَّْحنِيبُ واعوجاج في الساقين. قال  الَحنَبُ  قال الليث: حنب  ا يوصف صاحبه بالّشِ  في الَخْيل ممَّ

جْ  التَّْحنِيبُ  وقال أبو عبيدة :  لَين.توتيٌر في الّرِ

 في الساق. التَّْحنِيبُ  وقال أبو عمرو :

لُوع.  وقال غيره اْعِوَجاٌج في الضُّ

 من الخيل الُمعطَُّف الِعَظاِم. الُمَحنَّبُ  وقال ابن شميل

 الِكبَُر وَحنَاه إذا نَكََّسه. َحنَّبَهُ  قال ويقال
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 شيخ ُمْنَحٍن وأنشد : ُمَحنَّب وقال الليث : َرُجلٌ 

َريريريريريريريريْ  بريريريريريريريا  لريريريِ ه يريريرييتريريريريريريريل َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِذفريريريريريريري  ِر يريريريريَ ريريريريريريريْ هريريريْ  ِ  الريريريريريريري َّ

  
م   اِ  والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريَ ِ    فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريَ  

ْذَف املريريريريريريريري  قريريريريريريريريَ
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ْجلَْيِن وقال في موضع آَخَر : اْلَحْنبَاءُ  وقال أبو العباس : ةُ السَّاقَْيِن. قال : وهي عند ابن األعرابّي في الّرِ  عند األصمعّيِ الُمْعَوجَّ

ةُ الساق وهو َمْدٌح في الَخْيِل. وقد اْلحْنبَاءُ   فالٌن أََزجاً ُمْحَكماً أي بَنَاه ُمْحَكماً فََحناه. َحنَبَ  المعَوجَّ

 لنَّْذُر.ا النَّْحبُ  قال الليث :: نحب 

ُهْم َمْن َقضى ََنَْبهُ )قال هللا جّل وعّز :   .النَّْحبِ  قُتِلوا في سبيل هللا فأدركوا ما تمنَّوا فذلك قضاء [23األحزاب : ] (َفِمن ْ

ُهْم َمْن َقضى ََنَْبهُ )وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز  النَّْذُر ،  النَّْحبُ  أي أََجلَه وكذلك قال الفّراء. وقال شمر : (َفِمن ْ

 الَخَطُر العِظيُم. النَّْحبُ والموُت ،  النَّْحبُ و

 وقال جرير :

لريريريريريريريا ة جريريريريريريريالريريريريريريريْ اَن املريريريريريريريلريريريريريريريوك و ريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريري  فريريريريريريريَ خريريريريريريريَ  بريريريريريريريِ ريريريريريريريَ

  
   ِ ن عريريريلريريريى حنريريريريريريريَ َريريريريْ اُ  جريريريَ َة ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ يريريريريريريريَّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي على خطر عظيم ، ويقال على نَْذٍر.

بَ  إذا سار وأَْجَهد السَّْيَر. ويقال نَْحبٍ  فالن علىويقال سار   القَْوُم إذا َجدُّوا في َعَمِلهْم. نَحَّ

 وقال ُطفَْيُل :

ْتَه   نْبَ غريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريزرن ِ اَل ال  مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريري 

  
رُِ   لريريريريريريريريَ ّ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريِث الريريريريريريريريرْأس  ريريريريريريريري ْ لِّ مريريريريريريريري  كريريريريريريريري   بريريريريريريريريِ

  
ً  ويقال سار سيراً  با  ل ذلك نَْذراً على نَْفِسه ال يريُد غيره.: قاصداً ال يُِريُد َغْيَره كأنّه جع ُمنَّحِ

 وقال الُكَمْيُت :

ا وهلريريريريريريريريريَ الأِب وطريريريريريريريريري  ْر. الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ ْ َن بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريَِ

  
حريريريريريريريِّ      لريريَ

ِه املريري َ يريريريريريريريْ  كريريمريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار عريرين  ريري َْ  يريريريريريريريَ

  
 يقول إن لم أبلغ مكان كذا وكذا فلك يميني. وقال لبيد :

اِول   ْرَء مريريريريريريريريريريريريرياذا حيريريريريريريريريريريريريري َ
َ

َأاَلِن املريريريريريريريريريريريريري  أال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل  أَ   الٌل وَ طريريريريريريريِ ى أُ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌ  فريريريريريرييريريريريريريري    ريريريريريريريَْ

  
 يقول عليه نَْذٌر في ُطوِل َسْعيِه.

ُهْم َمْن َقضى ََنَْبهُ )شمر عن عمرو بن ُزَراَرةَ عن محمِد بن إسحاق في قوله  قال : فََرغ من َعَمِلِه ورَجَع إلى َربِّه ، هذا  (َفِمن ْ

َتِظرُ )ْستُْشِهد يوم أُُحد ، لمن ا ُهْم َمْن يَ ن ْ وفي حديث طلحة  َما َوَعَدهُ هللا من نْصره أو الشََّهاَدةِ على ما َمَضى عليه أصحابُه. (َوِمن ْ

الرجل  نَاَحْبتُ  قال أبو عبيد قال األصمعي : ؟وسلمعليههللاصلىوترفَع النبي  أُنَاِحبَك بن عبيد هللا أنه قال البن عباس : هل لك أن

قلت : أراد طلحةُ هذا المعنى : كأنَّه قال  ونافَْرتُه أيضاً مثلُه. نَاَحْبتُه إذا َحاَكْمتَه أو قاَضْيتَه إلى َرُجٍل. قال أبو عبيد وقال غيره :

وقُْرَب قََرابَِتَك  وسلمعليههللاصلىالبن عباٍس أُنَافُِرك فتعّد فضائلك وَحَسبَك وأَُعد فََضاِئلي وال تذكر في فضائلك َوَحَسبَك النبي 

 منه ، فإّن هذا الفضَل مسلَّم لك ، فارفعه من النِّفَار وأنا أُنَافُِرك بما سواه.

 شدة القََرب للماء وقال ذو الرمة : التنحيب وقال أبو عبيد

و   و  َذف   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَُّأب  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر ب مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرِب اغريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريرياال  َ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ حريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريَ ول مريريريريريريريري  غريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
بُ الُمنَ وقال :  ً  البُكاُء. وقد النحيبُ  الرُجُل. الليث : ّحِ والقَُحاُب  النَُّحابُ  . أبو عبيد عن أبي زيد : من أمراض اإلبلاْنتََحب انتحابا

 .نََحب يَْنِحبُ  وقد والنُحاُز ، وكل هذا من السُّعال.
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ب اإلكباُب على الشيء ال تُفَاِرقُه. ويقال التَّْنِحيبُ  وقال أبو سعيٍد : بَ  الٌن على أمٍر. قال وقال أعرابي أصابَتْهُ شوكةفُ  نَحَّ  فَنَحَّ

بٌ  عليها يَْستَْخِرُجها أي أَكبَّ عليها ، وكذلك هو في كل شيٍء هو  النَّْحبُ والنوُم ،  النَّْحبُ  في كذا. عمرو عن أبيه قال : ُمنَّحِ

َمن ،  النَّْحبُ والُطول  النَّْحبُ وصوُت البُكاِء ،  النَّْحبُ والنفس ،  دَّةُ ،  النَّْحبُ والّسِ النَّْذُر ، وأخبرني  النَّْحبُ والِقَماُر  النَّْحبوالّشِ

 أي طويل. نَْحبٌ  المنذرّي عن الَصيداوّي عن الرياشي أنه قال يومٌ 

ً  صوت الكلب ، تقول : النَّْبحُ  قال الليث :: نبح  ً و نَبََح يَْنبَُح نَْبحا فَاد، والتيُس عند ال نُبَاحا في بعض أَْصواتِها  تَْنبَحُ  ، والحيَّة يَْنبَحُ  ّسِ

 وأنشد :

 أْي ذ  فيه اَّيََّة اللريَّب ومسا
 النُّبُوحوونَبَّاٌج شديد الصوت. قال :  نَبَّاحٌ  من الكالِب. أبو عبيد عن األصمعي : رجل النَّابِح جماعةُ  النُّبُوحو النَّوابِحُ وقال : 

 الناس. وقال األخطلالجماعةُ الكثيرةُ من 

رَاَرأَب  َ ارُِ  و  نَّ الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ و  لريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
م  األثريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياالو   وهريريريريريريريريريريري  فُّ أ ريريريريريريريريريريري   املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريِ

  
، يقول هو من َضْعِفه  يُْنبَحُ  فالن ال يُْعَوى وال الكلُب. ويقال في َمثٍَل : نَابََحهوعليه ،  نَبََحتْ والِكالُب ،  نَبََحتْهُ  وقال شمر : يقال

 َكلَُّم بَِخْيٍر وال شر وقال امرؤ القيس :ال يُْعتَدُّ به وال يُ 

 نريَبحْه ِكاَلب ك طَارِقا  م لي
 في بعض األصوات وأنشد : يَْنبَحُ  وقال غيره : الظبي

او  ِج األْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    ا  مريريريريريريريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ء نريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وفسره يعني من جهة الشَّْعب وأنشد : نباح من الشَّْعب رواه الجاحظ

ج  بريريريريرينيو  بريريريريريَ لريريريريريريْ ه يريريريريريريَ أَنريريريريريريريَّ حريريريريريريريا  كريريريريريريريَ بريريريريريْ ِ  نريريريريريريَ عريريريريريريريْ   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريا  رِيريريريريبريريريري  َرْ  مريريريريريريريا يريريريريَ لريريريريوق  أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  نريريريريري 

  
 قلت : والصواب الشُّْعب بضم الشين جمع األْشعَب وهو الذي اْنَشعَب قرناه. .نَبَح قال : والظَّْبُي إذا أََسنَّ ونَبَتَْت لقروِنه ُشعَبٌ 

الصيَّاحة من  النُّبََحاء َمنَاقُِف ِصغَاٌر بيض يجاُء بَِها من َمكَّة تُْجعَُل في القالئد والُوُشحِ. عمرو عن أبيه النَّبَّاحُ  وقال الليث :

 الَظباء.

صوت  النُّبَاح الهدهد الكثير القَْرقَرة وقال أبو خيرة النَّبَّاحُ والظبي الكثيُر الصياحِ.  بَّاحالنَّ  وقال أبو العباس قال ابن األعرابي

 الجرو. يَْنبح نُباح األَْسَود

األصل فيها الِمنَح جمع المنيحة فقلبت الميم  : العطايا. قلت : البِنَحُ  أهمله الليث وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :: بنح 

 الظباء. البُنَحُ وال باء ق

 أيضاً وكذلك َدْلوُ  البَْحَونة : الُجلَّة العظيمة البحرانية التي يحمل فيها الكنعد المالح وهي البَْحنَانَة عمرو عن أبيه قال :: بحن 

ى ابن بَْحنَةٌ  عظيم كثير األْخِذ للماء. وقال ابن األعرابّي يقال : لَضْرٍب من النخل بَْحَونِيُ   بَْحنَةَ  . قال : وابنبَُحْينَةَ  وبه ُسّمِ

 أيضاً. البَْحنَاءُ  ألَنه يُسوى من قُلُوس العََراجين. ويقال للُجلَّة العظيمة بَْحنَةَ  السوُط. قلت : قيل للسوط ابن
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 ح ن م
 مستعمالت. حنم ، حمن ، منح ، محن ، نحم :

 .حنم أهمل الليث: حنم 

 : البُومة قلت ولم أسمع هذا الحرَف لغيره وهو ثقة. الَحنََمةُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

ً  الفَْهد نََحم : السَّْعلَةُ وتكون الّزْحَرةَ. وقال الليث : النَّْحَمةُ  ثعلب عن ابن األعرابي: نحم   ، ونحوه من السباع كذلك. يَْنَحُم نَِحيما

امٌ  . ورجلنَُحاَمةٌ  ى ِخْلقة الوّز الواحدةطائر أحمر عل النَُّحامُ ووكذلك النَّئِيُم وهو صوٌت شديد.  بخيل إذا ُطِلب معروفُه َكثُر  نَحَّ

 سعاله ومنه قول طرفة :

اُ   ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريه   أََرى قريريريريريريريريريريريريريرب حنريريريريريريريريريريريريريََّ

  
الريريريريريريرية مريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    كريريريريريريري ريريريريريريريرب غريريريريريريريِوّي يف الريريريريريريريبريريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
 .ينِحمُ  الساقي والعامل نحم وقال غيره

ً و  إذا استراح إلى شبه أنين يخرجه من صدره وأنشد : ينحم نحيما

م    روامسريريريريريريريريريريريريْه  حريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريك ال تريريريريريريريريريريريريريَ

  
اأب رامسريريريريريريريريريريريْه   حريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريريريَ   ن الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
ةً : أبو عبيد عن الكسائي الَمنِيَحةُ  وال تكون الِمنِيحة فالناً شاةً ، وتلك الشاة اْسُمها َمنَْحتُ  قال الليث :: منح   إال عاريةً للَّبَِن خاصَّ

 إذا دنا نِتَاُجها. تُمنِحٌ  الناقة فهي َحتأْمنَ 

 بهذا المعنى. أْمنََحتْ  وقال شمر ال أعرف

ه إنكار شمر إياه. أْمنََحتْ  قلت :  بهذا المعنَى َصِحيٌح ، ومن العرب مسموع ، وال يضرُّ

 .«َكعَْدل رقَبَةٍ لبَناً كان  َمنح َوِرق أو َمنََح ِمْنحة من»أنه قال  وسلمعليههللاصلىفي حديث النَّبي و

عند العرِب على َمْعنَيَْيِن : أحدهما أن يُْعطى الرجُل  الَمْنَحةُ  الَوِرق هو القَْرُض. وقال أبو عبيد ِمْنَحةُ  وقال أحمد بن حنبل :

بُها زَمناً أو أيَّاماً ثم يردُّها ، الرجُل أَخاه ناقةً أوشاةً يَْحتَلِ  يمنحَ  األُْخَرى فأَنْ  الِمنحةُ  صاحبَه الماَل هبةً أو ِصلَة فيكوُن له ، وأما

الرجُل الرجَل  يَْمنَحُ  أيضاً تكون في األَرِض  الِمْنحةُ و، قال  «مردوَدةُ والعارية مؤدَّاةٌ  الِمْنَحةُ »:  السالمعليهقوله  وهو تأويل

أي يدفْعها إليه حتى  «أخاه ايمنْحه من كان له أرٌض فليزرْعها أو» وسلمعليههللاصلىحديث النبي  أرَضه ليْزَرعها. ومنه

 يزَرعها فإذا فََرغ َرفَع زْرَعها وردَّها على صاحبها.

وكلُّ شيء  .تَْمنََحهُ  منفعتُك أَخاك بما المْنَحةُ  في باب فَعَل يفِعُل ويفعَل وقال الليث أْمنَُحهو َمنَْحتُه أْمنُِحه أبو عبيد عن الفراء :

 المرأةُ وجهَها المرآة ومنه قول ُسَويد بن ُكَراع : تمنح ماإياه ك َمنَْحتَه تقصد به قصَد شيء فقد

حريريريريريريريريريريريا   ا  َواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريح املريريريريريريريريريريرير أَب َوجريريريريريريريريريريريْ

  
ع   فريريَ ِو اْرتريريريَ حريريْ ِس يف الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريْ ْرِن الةريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريري ريريريريريريريَل قريريريَ

  
ُغْنٌم وال ُغْرٌم ، إنما يثقَّل بها القداح أحُد الِقَداحِ األْربَعَِة التي ليس لََها  الَمنِيحُ  الثاِمُن ِمْن قَِداح الَمْيِسر. وقال اللحياني الَمنِيحُ و

ن  المنيحوثم السَِّفيُح.  الَمنِيحُ  كراهة التُّهَمة ؛ أولها الُمَصدَُّر ثم المضعَُّف ثم أيضاً قِْدح من قَِداحِ الميسر يُوثَُق بفَْوِزه فيستعار ِليُتَيَمَّ

 الثاني نيحالموبفوزه ، فالمنيح األوُل من لَْغو الِقَداحِ ، وهو اسم له. 
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. وأما ، فمعلاه أين كله ممن ال  «أصريريريريريريريريريريريريريريحايب يُو َبْ ر   َمليحَ  كله  »اَّ يث الذي جاء فيه :  هو املسريريريريريريريريريريريريريريتَعار 
َر عليه ، وق  ذكر  غرى ، فكله  لزلة السريريريريهم اللَّْغِو الذي ال فوَُّ له وال  سريريريريْ َرب  له بسريريريريهم  من اْلفيء ِلصريريريريِ ي ضريريريريْ

 وُّه ف ال :ابن م بل الِ ْ   املستعار الذي يتيمن بف
عريريريريريريريَ ِّ عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريرية ه مريريريريريريرين مريريريريريريريَ تريريريريريريريْ حريريريريريريريَ لريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ   ذا امريريريريريريريْ

  
    َ نَي يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ فريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
َل املريريريريريريريري بريريريريريريريريْ ه قريريريريريريريريريَ َ ا َربريريريريريريريريُّ  غريريريريريريريريَ

  
 المستعاُر. وأّما قوله : المنيحُ  يقول إذا استعاُروا هذا الِقْدَح َغَدا صاِحبُه يقدح الناَر لثقته بفوِزه ، فهو

ال تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريوين  اع  فريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريال    ق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ يْ   يريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريا  يف قريريريريريريريريريري ا  يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريِل مريريريريريريريريريريَ   جمريريريريريريريريريريِ 

  
الناقة  الَمَمانِحُ  فيَّاح إذا كان كثيَر العطايا. أبو عبيد عن أبي عمرو منَّاح الذي ال ُغْنَم له وال ُغْرَم ، ويقال رجل المنِيحَ  فإِنَّه أََراد

ً  التي يبقى لَبَنُها بعد ما تذهب أَْلبَاُن اإلبل ، بغير هاء. وقال ذلك األصمعيُّ وقد ما نََحتْ  العيُن  مانَحتِ  ، وكذلك ُمَمانَحةً و ِمنَاحا

 من األمطار المطر الذي ال ينقطع. الُمَمانح إذا سالت ُدموعها فلم تنقطع ، وقال

ثم  ُحْمنَانَة أبو عبيد عن األصمعي القُراد أّول ما يكون وهو صغير ال يكاد يرى من صغره. يقال له قُْمقَامة ثم يصير: حمن 

 .قُراداً ثم َحلََمةً 

 .َحْمنَانَةٌ  على مثال فَْعالن الواحدة اْلَحْمنَانُ ووهي صغار الِقْردان. قال  اْلَحْمنَان كثيرة َمْحَمنة وقال الليث أرض

 حوامينُ  وجمعها َحْوَمانَةٌ  واحدتها الحْومانُ  أَماكُن ِغالٌظ منقاَدةٌ وقال أبو َخْيرة َحَواِمينُ  وجمعها الحْومانةُ  شمر عن األصمعيّ 

مل  الَحْوَمانُ  وقال أبو عمرو ائق بين الِجبَال وهي أطيب الُحُزونة ، َجلَد ليس فيها إكام وال أبارق.وهي شق ما كان فوق الرَّ

 ودونه حين تصعَُده أو تهبُِطه. وقال زهير :

تري ريلَّم
 
 حبومانة ال َّرَّاج فامل

 .حمن فَْوعال من حْومان قلت :

: ومَخْنتُه بالحاء والخاء ومحْجتُه ونقَْحتُه وَجلَْهتُه وجحشته  محنته سلمةُ عن الفراء أنه قال يقالقال أبو العبَّاس أخبرني : محن 

 وَمَشْنتُه وَعَرْمتُه وَحَسْفتُه وخبلته وَخَسْلتُه ولَتَْحتُه كله بمعنى قشرته.

الكلمةَ إذا نظرَت إلى ما  امتَحْنتُ و امتحْنتُه ل :به ليُعرف بكالمه ضميُر قلبه ، تقو يُْمتََحنُ  معنى الكالم الذي المحنة وقال الليث

 الضرُب بالسْوِط. الَمْحن بمنزلِة َخبَْرتُه واختبرتُه وبلوته وابتلَْيتُه وأصل امتحْنتُهو محنته يصير إلَْيِه َصيُّوُرها. وقال غيره

ً  َمَحْنتُه روى أبو عبيد عن األَمِويّ  ً  عشرين سوطا  الثوب َمحنت ل فيما َرَوى عنه ابن األعرابيإذا ضربتَه وقال المفضَّ  َمْحنا

 ً ً  األديم محنت إذا لبِسته حتى تُخلقه وقال أبو سعيد : َمْحنا عَه قال ومعنى قول هللا جّل وعّز :  َمْحنا ُأولِئَك )إذا مددته حتى توّسِ
  (الَِّذيَن اْمَتَحَن هللاُ قُ ُلوَِبُْم ِللت َّْقوى

 ّن معناه وّسع هللا على قلوبهم للتقوى.شرح هللا قلوبهم كأ [3 الحجرات :]
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 شيئاً أي ما أعطاني. َمَحنَنِي العطيَّة يقال سألته فما الَمْحنُ والليُِّن من كل َشْيء.  الَمْحن أبو العباس عن األعرابي

 وَمَخنَها وَمَسَحها إذا نَكَحها. َمَحنَها النكاح الشديد يقال الَمْحنُ  أبو عمرو :

حدثنا الحسين عن سويد عن عبد هللا بن المبارك عن صفوان أن أبا المثنى الُملَْيكي حدَّثه أنه سمع ُعتبة بن عبٍد السُّلَِميَّ وكان 

: رجل مْؤِمٌن جاهَد بنفسه القتلى ثالثةٌ »قال :  وسلمعليههللاصلىحدَّث أن رسول هللا  وسلمعليههللاصلىمن أصحاب رسول هللا 

في َخْيمة هللا تحت عرشه ال يَْفُضله النبيُّون إال  الُمْمتََحنُ  وماِله في سبيل هللا حتى إذا لقي العَُدوَّ قاتَلُهْم حتى يُْقتََل فذاك الشهيد

ة  ى المهذَّب الُمْخلَص.هو المصفَّ  «الممتَحن فذاك الشهيد»قوله  ثم ذكر الحديث إلى آخره ، قال شمر «بدرجة النُّبُوَّ

 قال أَْخلََص. [3الُحجَرات : ] (ُأولِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن هللاُ قُ ُلوَِبُْم ِللت َّْقوى)وروي عن مجاهد 

 الموطَّأ المذلَّل. الممتَحن صفَّاها وهذَّبها. وقال غيره (اْمَتَحَن هللاُ قُ ُلوَِبُمْ )وقال أبو عبيدة 

ن والُمَمِحّص واِحٌد ، وجلد الممتِحنُ وبالشّد والعَْدِو وهو البَْلس بالطرد  َمَحْنتُه وقال ابن األعرابي :  مقشور. ُمَمحَّ

 أبواب احلاء والفاء]

 [(1)مهمل  ح ف ب :

 ح ف م
 [.فحم]استعمل من وجوهه : 

 وأنشد أبو الهيثم لألغلب : فََحَمةٌ  الجمر الطافِىء ؛ الواحدة الفَْحمُ  قال الليث :: فحم 

 ق  قاتلوا اَل يلفخون يف َفَحم
َِّقُد ، يضرب هذا  فحم يقول لو كان قتالهم يُْغنِي َشْيئاً ولكنه ال يُْغني فكان كالذي ينفُخ ناراً وال وال حطب ، فال تذكو النَّاُر وال تَت

 مثالً للرجل الذي يُماِرُس أْمراً ال يُْجِدي عليه.

 إذا طال بكاؤه حتى ينقطع نَفَسه. يفحم الصبي وهو حمفَ  وقال الليث :

ً  الصبي فَِحمَ  وقال أبو عبيد : قال الكسائي ً و يْفَحُم فُُحوما  إذا بكى حتى ينقطع. فَُحاما

ال يجيب  مٌ ُمْفحَ  إذا لم يُِطْق جوابَك ، قلت كأنّه ُشبِّه بالذي يبكي حتى يَْنقَِطع نَفَسه ، وشاعر فأفحمتُه وقال الليث كلَّمني فالن

 ال يقول الشعر. ُمْفَحم محاِجيَه ، ورجل

 وهو األسود الحسن وقال األعشى : فََحم فُحومة وقد فَاِحمٌ  وقال الليث َشعَرٌ 

ا  مريريريريريريريريريبريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية هريريريريريريريريرييريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياء  ر وٌد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريري 

  
م وأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريود  فريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريم    لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريا رِئريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
وا » : وسلم قالعليههللاالنبي صلىُروي عن وأبو عبيد  والفواشي : ما انتشر من المال  .«العشاء فَْحَمةُ  فواشيكم حتى تذَهبُضمُّ

له حتى إذا سكن فَْوُره قلّت ُظلمته  فَْحمةُ و، اإلبل والغنم وغيرها. قال :  الِعشاء شدة سواد الليِل وظلمته ، وإنما يكون ذلك في أوَّ

اء يقال  عن الِعَشاء يقول فَِحُموا ، وقال الفرَّ

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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 ال َتِستوا يف َأوَّله مسني ت ُو اليتُّْلَمة  ولكن أمهلوا مسىت تسك َن وتع ل اليتلمة   ستوا وقال لبي  :
َرى و  اَل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ِ  الريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل  ذا طريريريريريريريَ بريريريريريريريِ  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْور  واعريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ل و   ى بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريَ َ جريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 لغتان. فََحَمةٌ و فَْحَمةٌ  وقال شمر يقال

ها وأوُل الليل أَحرُّ من آخره. قال  فحمة ما بين غروب الشمس إلى نوم الناِس سميت الفَْحَمةُ  األعرابي قال :ثعلب عن ابن  لَحّرِ

تاء. الفْحمة وال تكون  في الّشِ

بُوح والغَبُوق والقَْيل. قال : فَْحَمةٌ  قال وال يقال في الشََّراب ويقال للذي  فَاِحمٌ  ويقال للذي ال يتكلم أصالً  كما يقال الجاشريَّة والصَّ

 .ُمْفَحم ال يقول الشعر

 (1)[مع امليم : مهمل ابب احلاء والباء]
 آخر الثالثي الصحيح من حرف الحاء.

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 الثَّلثي املعتل من احلاء [أبواب] أول
 (1)المعتالت  أهملت الحاء مع باقي حروف الحلق في

 ابب احلاء والقاف
 [.مستعملة]حقي ، حاق ، قحا ، قاح ، وقح :  ([وايء)ح ق ]

لَْت وكفنت. َحْقَوه أنه أعطى َغَسلَةَ ابنته وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي : حقي   وقال أشعْرنَها إيَّاه ، وذلك حين توفيت وُغّسِ

. الَحْقِو ِحقَاءٌ  فالن. وجمعُ  بَحْقوِ  َمعِقد اإلزار من الَجْنِب ، يقال أخذتُ  الَحْقو وقال أبو عبيد .ُحِقيّ  : اإلَزاِر ههنا وجمعه الَحْقوُ 

 وأنشد :فالن إذا عاَذ به ليمنَعَه ،  بَِحْقوِ  كما ترى تقول ُعْذتُ  أَْحقٍ  . والعدداألَْحقَاءُ  الخاصرتَان. والجميع الَحْقوانِ  وقال الليث

اِء الريريريريريريريريريريّزانِدق بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريرياو   عريريريريريريريريريريذو أَبمسريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ

  
اهلريريريريريريريريا  فريريريريريريريريَ ْرَك الريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريى بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريركريريريريريريريريتريريريريريريريريكريريريريريريريريم عريريريريريريريريَ

  
. وقال الليث : إذا نظرت إلى َحْقوٌ  وأخبرني المنذري عن بشر بن موسى عن األصمعي قال : كلُّ موضع يَْبلُغُه سيُل الماِء فهو

 وقال ذو الرمة : َحْقَوينِ  ِلَمخِرَمْيهارأس الثَّنِيَِّة من ثَنَايا الجبل رأيت 

هريريريريريريريا مسريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريه  يريريريريريَ ِوي الريريريريري ريريريريريلريريريريريريريا  أَبمسريريريريريْ ريريريريريِ لريريريريريْ  تريريريريريريَ

  
اريريريريريريريريريريريريريريج   فريريريريريريريريريريريريريَ اَلِء أببريريريريريريريريريريريريريواِب الريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَّ

 
 َ َّ املريريريريريريريريريريريريري

  
داُء يأخذ  الَحْقَوةُ و، أي رمى بإزاره.  بَِحْقوٍ  التفاريج : َخَصاص الَدَرابَِزين بنِحقرات قاله ثعلب يعني الّسراب. ويقال : رمى فالنٌ 

 إذا أصابه ذلك الداء قال رؤبة : َمْحقُوُّ  الرجل فهو ُحِقيَ  تقول : الَحْقَوْينِ  في البَْطن يوِرث نَْفَخةً في

 من مَسْ َوأِب ال اء وراء األْع اد
 .َمْحقُوٌّ  فهو ُحِقيَ  وقدداُء يكون في البطن من أن يَأُكَل الرُجُل اللحم بَحتَاٍت فيقع عليه المشي  الَحْقَوةُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

لإلنسان. وروى عنه أبو العباس  الَحْقَوةُ  في اإلبل نحو التَّْقطيع يأُخذُها من النَُّحاِز. قال : وأكثُر ما تقع الَحْقوة وقال ابن األَعرابي

 قال أبو بكر معناه إذا اشتكى َمْحقُوٌّ  مقصوٌر ورجل َحِقي يَْحقَى َحقًا أنه قال

__________________ 
 (.وايء) ( أي أ له اَّاء مع اَّروف : ه ،   ، غ ، و1)
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 رِ   اجل ّل على ب ن الفرس  ذا مس لذ للتَّْضمت وأنة  ل َْلق بن ع ي : اََِّ اء   أبو عمرو مَسْ َوه  
اء لَّ ذا اَّريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريريري     مسريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
اءِ   لريريريريريريريريريريريَّ ِ  اَّريريريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريريريِ ْون  ريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريَ

  
ُز فيه الضباع من  َحْقوةٍ  جمع الِحقاء أخبر أنه ُكَمْيٌت. قال : ، وهو مرتفع عن النَّْجَدةِ وهو منها موضع الَحْقِو من الرجل يتحرَّ

 السيل. قال أبو النجم يصف مطراً :

 يريْلِفي ِضَباع ال  ّف من مِسفائه
 األرض ُسفوحها وأسنادها واحدها َحْقٌو وهو السَّنَُد والَهَدُف. ُحِقيُ  وقال النضر :

 بمعنى واحد. اْحتَقَى يَْحتَقي احتقاءً وسلمة عن الفراء قالت الدُّبَيرية يقال : ولغ الكلب في اإلناء ولجن  ثعلب عن

 .ُحِقيٌ و اْلَحْقِو ِحقَاءٌ  السهم موضع الريش وجمع َحْقوُ  السَّْهم ُمْستََدقُّه مما يلي الريش. ويقال َحْقوُ  أبو عبيد عن األصمعي قال :

ُض الورق دقيق العيدان له نْوٌر  األْقُحَوان تأسيس لقَْحوُ ا قال الليُث :: قحا  وهي في التقدير أْفعاَُلن وهو من نبات الربيع ُمفَرَّ

 أبيض كأنه ثغر جارية َحَدثِة السن.

ىو َمْقُحوٌ  ولو جعلته في دواء قلت : دواء أْقُحوانة والواحدة  .ُمقَحًّ

 ت به.موضع معروف في ديار بني تميم ، وقد نزل أقحوانةو

اُص عند العرب وهو البابُونج والبابونك عند الفرس. والعرب تقول رأيت األُقحوانو أمره كقولك رأيت تباشير  أقاحي هو القُرَّ

 واْجتَفَْفتُه واْزَدفَْفتُه أي أخذته. قََحْوتُهواقتَحْيُت المال « النوادر»أمره وفي 

 منا منزل قِمن. فاألقحوانة وقال :

 الحوقوالِمْكنَسة قال  الِمحوقَةُ والكنس ،  الحوق الجماعة الممحِزقة وقال ابن األعرابي الُحوقَةُ  أبيه قال :عمرو عن : حوق 

الجمع  الَحْوقُ  . وقال ابن األعرابيحوقاءُ  لغتان ، وهو ما استدار بالكمرة يقال فَْيَشلة الُحوقُ و الَحْوقُ  الَحْوقَلَةُ. وقال الليث

ً  البيت ُحْقتُ  القماش. وقد الُحواقَةُ  سائيالكثير. أبو عبيد عن الك  : كنسته. َحْوقا

ما َحاَق باإلنسان  الَحْيق وقال الليث : .َحائق فهو يحيق العذاب حاق بهم العذاُب كأَنَّهُ وجب عليهم ، وقال : َحاق وقال النضر :

َوحاَق )بهم مكرهم. وقال الزجاج في قوله جّل وعّز :  حاقوهللا بِِهْم َمْكَرُهم  أحاق من مْكٍر أو ُسوٍء يعملهُ فينزُل ذلك به ، تقول
أي أَحاط بهم العذاُب الذي هو جزُء ما كانوا يستهزءون. كما تقول أحاط بفالن عملهُ  [83غافر : ] (ِِبِْم ما كانُوا ِبِه َيْستَ ْهِزُؤنَ 

وهو ما استدار  الُحوق بمعنى أَحاط ، وكأَن مأخَذه من حاق إسحاققلت : جعل أبو  وأهلكه كْسبُه ؛ أي أهلكه جزاء كسبه.

فُْعالً من حاق يحيق كأَنَّه كان في األصل ُحْيقاً فقلبت الياء واواً النضمام ما قبلها ، والياء  الُحوقُ  بالَكَمَرةِ ، وجائز أن يكون

َهه وتيَّهه وطّوحه وطيّحه.تدخل على الواِو في حروف كثيرة ، يقال تصّوح النبت وتصيّح إذا تشقق و  توَّ
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 هو في َكالِم العَرب عاد عليهم ما استهزُءوا وجاء في التَّفسير أََحاَط بهم ونزل بهم. (َوحاَق ِِبِمْ )سلمة عن الفراء في قوله : 

ْلُب الباقي على الحجارة. والنعت الَوقَاحُ  الليث: وقح   ، ورجلٌ  ُوقَّحوَ  ُوقُح والجميع، الذَّكر واألنثى فيه سواء  وقاحٌ  الحافِر الصُّ

الحافُر بشْحَمٍة تذاب حتى  يوقح أن التوقيحو َوقاحة وقَِحةً  الفرسُ  َوقَحوَ  َوقُح وقَاَحةً وقَِحةً  الوجه ُصلبه قليُل الحياِء ، وقد وقَاحُ 

 إذا تشيّطت الشحمة وذابت ُكِوَي بها مواضع الَحفَاء واألََشاِعر.

 بالصفائِح وقال أبو وجزة : يَُوقَّح حوَضك أي اْمُدْره حتى يَْصلَُب فال ينَشَف الماُء ، وقد َوقِّحْ  َغيره :إذا صلُب وقال  استوقحو

 أْفرِْغ هلا يف ِذي َصِفيح  َأْوَقَحا
َح. قال : قيح  ِمدَّةُ الخالصة التي ال يخالطها َدٌم. ال القيحو،  أَقَاحَ و قَيَّحَ و يَقيحُ  الجرحُ  قَاحَ وقال الليث يقال للجرح إذا اْنتَبََر : قَْد تَقَوَّ

م على المنع بعد السؤال ، وروي عن عمر  أقاح ثعلب عن ابن األعرابي ُجُل إَذا صمَّ  أنه قال َمْن َمألَ عْينَيه من عنههللارضيالرَّ

 بْيٍت قبل أن يُْؤَذَن له فقد فََجر. قَاَحةِ 

ومثله طين الِزٌب والزٌق. ونَبِيثَةُ البِئِْر ونَِقيثَتُها وقد نَبََّث  قَاَحتُهاوهذه بَاَحةُ الدَّاِر وقال ابُن الفرج سمعت أبا المقدام الُسلَميَّ يقول 

 َدْعلَجاً َشِظيظاً. قَاَحتِها عن األَْمِر ونَقََّث. وقال ابن األعرابي عن أبي ِزيَاٍد : مررت على َدْوقَرة فرأيت في

  الُجَواِلُق والدوقََرةُ أرٌض نَِقيَّة بين جباٍل أحاطت بها.الدَّار وَسُطَها ، والدَّْعلَجُ  قاحةُ  قال

مثل ساحٍة وُسوحٍ والبٍَة ولُوٍب وقاَرةٍ  قُوحٌ و قَاَحةٌ  األَرُضون التي ال تُْنبُِت شيئاً ، يقال القُوح وروى ثعلب عن ابن األعرابي

 وقُوٍر.

 أبواب احلاء والكاف
 ، كاح ، حكى ، حكأ ، وكح ، كحا : مستعملة. (يحوك ، ويحيك)حاك ،  (وايء)حك ]

الباذروج. قال اليزيدي ما حّك في صدري  الَحْوكُ  بقلة وَرَوى ثعلب عن ابن األعرابي قال : الُحوك قال الليث: حيك ـ  حوك

ً  قال حاك فمن قال حكَّ قال يُحكُّ ومن قال وكلٌّ يقال : حاكَ  منه شيء وما كلٌّ  حاك فيه السيف وما أحاك ، ويقال ما يِحيُك َحْيكا

ً  قال حاكَ  ، ومن قال يُِحيُك إحاَكةً  قال أَحاكَ  فمن قال يقال : ً و حاك الحائك يُحوك حياَكةً و يَحيُك َحْيكا  في َمْشيهِ  َحاكو َحْوكا

 ً  أي تبختر. يَِحيُك َحيَكانا

 وحدثنا السعدي قال حدثنا الزعفراني عن زيد بن الُحبَاب :

اس بن َسْمعان األنصاري : أنه سأل النبي  قال أخبرنا معاوية بن صالح قال أخبرني عبد الرحمن بن نُغَْير عن أبيه عن النَوَّ

 عن البِّر واإلثْم فقال : وسلمعليههللاصلى

 «.في نْفِسك وَكِرْهَت أن يّطِلَع عليه الناس َحاكَ  البِرُّ ُحْسُن الُخلُق واإلثم ما»
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ْعرَ  يحوك الشاعروقال الليث  ً  الّشِ ً  الثوب الحائك يَِحيكو َحْوكا  الثوب وجميع الحائك يحوك حْرفَتُه. قلت هذا غلط الِحياكةُ و َحْيكا

ً  الكالم يَُحوكُ  وكذلك الشاعر الحائك َحَوَكةٌ   فمعناه التَّبَْختُر. حاك يَِحيكُ  . وأّماَحْوكا

 في القلب ، يقال :أَْخذُ القول  الَحْيكُ والنسج  الَحْيك وقال الليث

 الفأُْس وال القَُدوُم في هذه الشجرة. يَحيكُ  كالُمَك في فالن وال يَِحيكُ  ما

ُك فيها الماشي أَْليَتَهُ ، تقوُل رجل الَحيََكانُ وقال   في ِمْشيَتها. أبو عبيد عن أبي زيد : َحيّاَكةٌ تَتََحيّكُ  وامرأة َحيّاكٌ  َمْشيَةٌ يَُحّرِ

َك منكبيه وجسَده حين يمشي مع كثرة لحم.أن  الحيكان  يَُحرَّ

 ، والمعنى النَِّساجات وهي الثياب بأعيانها. ُحُووكةٌ و َحَوكٌ و َحْوكٌ  ابن بُُزْرج قالوا

سْيفُه أي ما قََطع ، وما َحكَّ في صدري منه شيء ، أَي ما تخالََج في صدري منه شيء. قال  حاك أبو نصر عن األصمعي : ما

ً َحاَك يحيكُ و د :  حيكا َج في ِمْشيَتِِه وحّرَك منكبيه وقال الُمبَّرِ في  يَِحيكُ  ، ِكاَلُهما بالواو ، وهو يحوُكهُ  الثوَب والشعرَ  َحاكَ  إذا فَحَّ

 إذا كان فيها تبختر. َحيََكى ِمْشيته ، وِمْشيةٌ 

ً  كاوحتُ  قال الليُث :: كيح ـ  كوح أَْيضاً في اْلُخُصوماِت  المكاوَحةُ و،  يتكاوحان يتُهماإذا قاتَْلتَه فَغَلَْبتَه. ورأَ  مكاوَحةً  فالنا

حهوزيداً.  أكاح وغيرها. ثعلب عن ابن األعرابّي :  زيداً إذا أَْهلََكه. أَكاحَ وإذا َغلَبه ،  كوَّ

 التَّْغِليُب وأنشد : التْكِويحُ ووقال أبو عمرو 

ّ ي  عريريريريريريريريَ م ِذي الريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ ه لريريريريريريريريلريريريريريريريريَخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أعريريريريريريريري دتريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريريْ ِ   َك بريريريريريريريريريريريِ  وِن اجلريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريوَّمسريريريريريريريريريريريْ

  
حَ و َ ، وقال الشاعر : كوَّ َماُم البعيَر إذا ذِّلَّ  الّزِ

ه     ذا راُ بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا  أو مريريريريريريريريريريرامسريريريريريريريريريريا  أقريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريَ

  
اٌش مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّوِ     اه  ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ٌُ  ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ ا  ُِّمريريريريريريريريريريَ

  
 ناحية الجبل وقال رؤبة : يحُ الكِ  شمر عن األصمعي بمثناه بما ثنى من طرفَِه َحْلقَةً 

 عن َصَله  من كيحَلا ال َتْكِلمه
 ، وال يعد كيحهُ  إذا كان في ُجُرٍف غليظ فجرفه ِكيحٌ  ُعْرض الجبل وأَْغلَُظه قال والوادي ربما كان له الِكيحُ  وقال أبو عمرو

 .الِكيَحةُ  ُخْشنته وِغلَُظه ، والجماعة كْوحه وإنما ِكيحٌ  إال ما كان من أْصلَب الِحَجارة وأْخشنها ، وكل سنٍَد جبٍل غليظٍ  الِكيحُ 

 غليظة وأنشد : كيحٌ  وقال الليث أسنانٌ 

 ذا مَسَلك  ِكيح كح ِّ الِ لِ ل
 صقع الُجْرف وصْقع سنَِد الجبل. الِكيحوقال 

ً  عطيَّتَه أَْوَكحَ  أبو عبيد عن أبي زيد: وكح   إذا قََطعَها. إيكاحا

ْلَب وقال المفّضل سألته أَْوَكحَ واألصمعي : حفر فَأْكَدى  ً  إذا بَلََغ المكاَن الصُّ  أي أمسك ولم يعط. فاْستَْوَكَح استيكاحا

 عنه أي كفَّ عنه وتََرَكه. فَأَْوَكحَ  وقال غيره أراد أَْمراً  .ُوُكحٌ  الفراُخ إذا غلظت وهي فراخ استوَكَحتِ  أبو عبيد عن األصمعي :
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 إذا فعلَت مثَل فعِله سواًء وقلت مثَل قوِله سواًء ال تجاوُزه. حاَكْيتُهوفالناً  حَكْيتُ  كقولك الِحكاية لليثا: حكي 

 أي شّدت قال والحائِكة المتبخترة. حكت الشاّدة يقال الحاِكيَةُ  سلمة عن الفّراء :

َ  لعُْقَدةُ إذا اشتّدت وقال األصمعّي :ا اْحتَكأَتِ وإذا شَدْدتَّها  إْحَكاء العُْقَدةَ  أحكأتُ  قال الليث: حكأ  إذا شّدها ،  إحكاءً  ُعْقَدتَه أَْحَكأ

 وأَنشد شمر :

لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريم  َل َأنَّ هللا قريريريريريريريريريريريريري  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأجريريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريا  إبُّار  لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريوَق مريريريريريريريريريرين َأمسريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريأ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْلُب ههنا الَحَسُب ، واإلزار الِعفَّةُ من المحارم.  الصُّ

 الُحَكى والجميع .الُحَكأَة أهل مّكة يسمون الِعَظاءة أْحَكْمتَُها. وقال أبو حاتم قال األصمعّي :العُْقَدة أي  أْحكأتُ  وقال شمر هو من

َ  يقول له .«النَّوادر»ممدودة مهموزة. وهو كما قالت. وفي  الُحكاَءة ، مقصور. قال أبو حاتم. وقالت أم اْلَهْيثَم أْمِري لفعلت  اْحتََكأ

العُْقَدةِ ،  إْحَكاء ذاك األْمُر في نفسي أي ثَبََت فلم أُشكَّ فيه ، ومنه اْحتََكأ ه. ابن السكيت يقالكذا ، أي لو بان لي أمري في أّول

 في َصْدِري منها شيٌء. احتكأ ويقال سمعت أحاديث فما

 وهو َغريٌب. إذا فسد. قلُت : َكَحا أهمله الليث وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال: كحا 

 جليمابب احلاء وا
 حجا ، حاج ، جحا ، جاح ، وجح ، وحج ، أحح. ([وايء)ح ج ]

 .يتحاَجْين مخالفة الَمْعنَى ِللَّفظ. والجواري ُمْحِجيَةً  إذا ألقيت عليه كلمة حاَجْيتُه فََحَجْوتُه وقال الليث : تقول:  [أحجـ ] حجا

 .الَحْجَوى تَْصِغيرُ  الُحَجيَّاو

ة وفي لغة المحاجاةِ  اسم األُْحِجيَّةُ ووتقول الجاريةُ لألْخرى ُجَحيَّاِك ما كاَن كَذا وكَذا.  ً  اْلحْجَوىووالياء أحسن.  أُْحُجوَّ  اسم أيضا

 .للمحاجاة

 وقالت بنت الُخّسِ العاديَّةُ فيما يُْرَوى لها :

ة  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىت  ْه قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل  و   ا هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َواهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 تريريريريريريريريريريريريريرى الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريل 

  
ل  و    مريريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريري رِيريريريريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريري َّ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الدَّْخُل العْيُب.

، وهو نحو  حاَجْيتُه بَِها ، وهي مثل األُغلوطة وأُْدعيَّه في معناها ، وقال أبو زيد يقال منه أُْحِجيَّةٌ يتحاَجْون أبو ُعبَْيٍد : بينهم

 يدي ولك كذا.قولهم أَْخِرْج ما في 

 الَحَجاةُ  أي باألغاليط. وقال الليث باألحاجيّ  وقال األصمعي فالن يأتينا .حاَجْيتُك ما في يدي ، أي ُحَجيَّاكَ  سلمةُ عن الفراء قال :

 وأنشد : الَحَجَواتُ  فُقَّاعةٌ ترتفع فوَق الماء كأنَّها قارورةُ والجميع

َلاي فيها كاََّجاأب من ال  رو   َعيريْ
 الِحَجاو. قال : َحَجاةٌ  مقصوٌر النُّفاخات على الماء الواحدة الَحَجا عيوقال األصم



1474 

 

 الع ل  م صور  ، وكذلك قال أبو ُّي  والفراء . وأنة  الليث قوَل األعةى :
ةٌ  الريريريريريريريريريريَ ن مريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَّ   ذ هريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريغ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريرير  َ ْ ذي اَّريريريريريريريريريريِْ يريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريروق عريريريريريريريريريريَ

  
 به وأْحراه قال العجاج : أَْحَجاهُ  أن يفعل ذاك أي َحِريٌّ به ، وما لَِحَجيٌ  به قال وتقول إنَّه َحجٍ  ويقال : هو

 كرَّ أبَِمْسَجى َماِنع  أن َ ْلريَعا
 الزمزمة وقال الشاعر : الَحَجا به أْي أَْحِر به وأخِلْق به أن يكون ، قال األصمعيُّ وقال الليث أَْحجِ  وتقول

 ُّمزمة اجملوس يف أمسجائها
ىووقال ابُن األعرابي في حديث رواه عن رجل رأيت ِعْلجاً يوَم القادسية قد تَكنَّى  ؛ قال ثعلٌب سألت ابَن األعرابي  فقتلتُه تََحجَّ

ى عن  ممدود الزْمَزمة وأنشد : الِحجاءُ وفقال : معناه َزْمَزَم قال  تحجَّ

 َُّْمَزأب  اجملوس يف مِسَجاِئها
الُء واألَيا واإلياُء هكذا رواه أبو العباس عنه وكأنهم ا لغتان إذا فتحَت الحاء قصْرَت وإذا كسرتها مددت ، ومثله الصَّال والّصِ

ْوِء. قال وتكنى لزم الِكنَّ ، أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّيِ قال أي أَصْبُت ما سألني  فاْحتََجْيتُ  فالنٌ  حاَجاِني للضَّ

 عنه وأنشدنا :

يت لريريريريريريريريريريريَ يت ورَامسريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريي  فريريريريريريريريريريريريَ  ورمسريريريريريريريريريريريْ

  
او   اهريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ يِت ملريريريريريريريريريرين امسريريريريريريريريريريْ ا اَنقريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
إذا  يحجو الرجل حجا للحدقة. وقال األصمعيّ  الَجْحَوة أو الَحْجَوةُ  اْلَحْجَمة يعني الحدقة. قلت ال أَْدِري هي اْلحْجَوة وقال الليث

 أقام بالمكان وثبت وقال العجاج :

 فريه نَّ يعك ْفَن به  ذا مَسَجا
 إلَى َهَذا اْلَمَكاِن أي َسبَْقتُكْم إليه ولزمته قبلكم وقال ابن أحمر : تحّجيتكم ويقال

مَّ دعريريريريريريريريريريريرياء عريريريريريريريريريريريرياذلريريريريريريريريريريريرييت  ريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريي   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 آب ريريريريريريريريريريريريريريريريران وتريريريريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى أّولريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 البالد نواحيها وأطرافُها ، وقال ابن ُمْقبل : أَْحَجاءُ وقال 

اَلِد وال رُّ  املريريريريريريريريريريرَء أمسريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياٌء الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ  ال حيريريريريريريريريريري ْ

  
اَللريريريريرييريريريريريم   َ  لريريريريريريريه يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرياواِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريْ  تريريريريريري 

  
ً  وقال غيُره واحد  منقوص ، ناحيةُ الشيء وقال ذو الرمة : األحجاء َحجا

ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرية    فريريريريريريريجريريريريريريرياء  أَبغريريريريريريريبريريريريريريرياش  ريريريريريريريجريريريريريريريَّ

  
ا  بريريريريريريريرياهلريريريريريريريري  هريريريريريريريريا وامسريريريريريريريريتريريريريريريريريِ يريريريريريريريري  الدا  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا رمريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريِ

  
ى قال  فاّدعاه ظانّاً ، ولم يستيقنه وقال الُكَمْيُت :فالٌن بَظنِّه إذا ظنَّ شيئاً  تحّجى ، ويقال َحَجاهُ  تقصد ، تََحجَّ

وا ْن أبريريريريريريوهريريريريريريم فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادفريريريريريري  ا مريريريريريريَ وهريريريريريريريَ ى أَبريريريريريري  جريريريريريريَّ   ريريريريريريََ

  
ل   هريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواه ومريريريريريرين َيريريريريريريهريريريريريريريْل َأَ ه  فريريريريريري ريريريريريريري  جريريريريريريَ

  
 فالناً بَكَذا أَْي ظنْنته به ، وقال الشاعر : َحَجْوتُ  وتقول :

ر  وَأ ريريريريريريريا  ثريريري ريريريريريريرية   مريريريْ ه أمسريريريجريريريو َأَ  عريريريَ لريريريريريريريْ  قريريريريريريري  كريريري 

  
ه بريريريريريريريريلريريريريريريريريا يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  مريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريّ   مريريريريريريريريَّ  ا   مسريريريريريريريريىّت أَلريريريريريريريريَ

  
 إذا وقََف. َحَجا معدوٌل من َحِجيوإذا وقف قال  َحَجا الُوقُوف الَحْجوُ  وقال ابن األعرابيّ 

 منه َشيئاً ، وما َهَجْوُت منه شيئاً أي ما حِفْظُت منه َحَجْوتُ  وقال الكسائيُّ : ما
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ي همز وال ي همز متسريريريريْكه  به ولزْمت ه وأنةريريريري  به ،   جَّْيه  و  لةريريريرييء ،  مَسِجيه    ريريريريي ا . وقال أَب و عبي  قال الفراء
 بيه ابن أمحر :

 َأَصمَّ َدَعاء  َعاِذليت َ َجَّى
 به وأنشد : يحجو أي تمسك به وتلزمه قال وهو

 فهن يعكفن به  ذا مَسَجا
 أي إذا أقام به ومنه قول عدي بن زيد :

 أطريريريريريريريريريريفَّ ألنريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتٌ 

  
جريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياو    كريريريريريريريريريان أبنريريريريريريريريريفريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريَ

  
يتُ  شمر :قال  تمسكت جيداً قال اللحياني يقال ما له َحْمَجأٌ وال َمْلَجأُ بمعنًى واحد. وقال أبو زيد إنَّه لََحجيء بني فالن أي  تحجَّ

ه حجا الجىٌء إليهم وقال ابن هانىء قال أبو زيد قَت ما يَْحُجوه سرُّ غنَمه فالٌن  يَْحُجو إذا َكتََمهُ ويقال للراعي إذا َضيَّع َغنََمه فتفرَّ

قَاُء شيئاً إذا لم يَْحبِس الماَء ونَفََح من جوانبه. يَْحُجو وال إبِلَهُ ، وما  الّسِ

 عندي في كذا وال مكافأةَ ، أي ال كتماَن له عندي وال ستر. وقول األخطل : محاَجاةَ  ال« نَواِدِر األَعراب»وفي 

ّض مريريريلريريريكريريريهريريريم   جريريريحريريريوان بريريري  الريريريلريريريعريريريمريريريريريريريان  ذ عريريريَ

  
روقريريريريريبريريريريريريريل بريريريريريَ  الريريريريريلريريريريريعريريريريريمريريريريريريرياِن مسريريريريريريرياربريريريريريريَ و   مريريريريريْ ا عريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
 أي ما أَْخلَقَهُ. أَْحَجاه بكذا أي َحِريٌّ وما لحجيّ  قال الذي فسره جحونا قََصْدنَا واعتمْدنا ، قلت : منه قولهم إنه

 بُِجَحا الَخْطَوة الواحدة قال أبو العباس إذا سّميت رجالً  الَجْحَوةوإذا َخَطا. قال :  َجَحا أبو العباس عن ابن األعرابي :: جحا 

 معدول من ُجَحاوالمثاقب ، والجائح الَجَراد ، قال :  الجاحيوالحسُن الصالةِ ،  الجاحي فأْلِحْقه بباب ُزفَر. وقال ابن األعرابي :

 َحيٌّ من العرب. َحْجوانَ  إذا َخَطا ، وقال غيره بنو َجَحا يَْجُحو

اء وقال في كالم اجتحىو  الشيَء واجتاحه بمعنى واحد إذا استأَصلَه. وأخبرني المنذري قال أخبرني ثعلٌب عن سلمةَ عن الفرَّ

 األموال فقلب يريد اجتاحا وهو من أوالد الثالثِة في األصل. تجاحيا

 الحوائِج ، وكذلك الحاَجةِ  جمع الَحاجُ و .احتَاجَ  ُل إذاالرج أَْحوجَ  هللا. وقد أَْحَوَجهُ  ، تقول الحاجةِ  من الَحْوجُ  قال الليث :: حوج 

جُ و. قال : حاجةٌ حائجةٌ  وتقول لقد جاءت به .الحاجاتو  وقال العّجاج : الحاَجةِ  طلب التََّحوُّ

  ال انتيتاَر اَّاج من َ وََّجا
 وأنشد. الِحَوج للحاجات وقال الفراء هي

 عن مِسَوج  َقَضا  ها من ِ َفائِياو 
الشوِك ُحيَْيَجةٌ. قال وأَْحيَجت األرُض وأََحاَجْت إذا  الحاجِ  ضرب من الشوك. وُروي عن الكسائي أنه قال : تصغير الحاجُ و

 وقال الّراجز : .الَحاجَ  أَْنبَتَت

 كأَنا اَّاج  أفاد  عصبة
 فخذف إحدى الجيمين وخففه كقوله : الحاجّ  أراد

 لسوء الغالبا   ذا فلي 
 نشد شمر.أراد فلينني وأ

اٌع رجريريريريريريريرياَء مريريريريريريريرين رجريريريريريريريرياو   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريري   قريريريريريريريري ريريريريريريريريّ

  
تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار اَّريريريريريريريريرياِج مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريوَّجريريريريريريريريريا    ال امسريريريريريريريريريْ
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َجاء إال أن يكون حاضراً  قريباً منها. وقال رجاء من رجا ، ثم استثنى فقال  لحاَجتِك قال شمر يقول إذا بعد من تُِحبُّ انقطع الرَّ

جو،  حاَجةٍ  جمع الحاجوأي إال أن تحضره ،  الحاج إال احتضار . وأخبرني المنذريُّ عن أبي الحسن الشيخي حاجةً  طلب تََحوَّ

حذفوا منها الياء  حائجة في كالم العرب األَْصل فيها الحاَجةُ  وأَْخبَرني عن أبي الهيثم أنّه قال َحاجٌ و حاَجةٌ  عن الرياشي قال يقال

ا جمعوها ردوا إليها ما حذفوا منها فقالوا أن الياء محذوفة من الواحدة قال  حوائج اها علىفدّل جمعهم إي حوائجو حاجة فلمَّ

 وأنشد : حاجة حوجاء وقالوا

 مس ْجه  فلم أك   رْك م   أَلَصاِبعو 
 ويقال كلمت فالناً فما َرّد عليّ  احتَْجتُ  أي ُحْجتُ و ِحجتُ  ويَِحيُج ، وقد يَُحوجُ  الّرُجلُ  َحاجَ  أي تعفَّْفُت عن ُسَؤاِلُكْم. وقال اللحياني

وال لَْوَجاٌء  حوَجاءُ  وال لَْوَجاء على فعالء ممدود ، ومعناه ما رّد علّي كلمة قبيحة وال حسنةً. وقال اللحياني ما لي فيه َحْوَجاءَ 

ً  وال لويجاء أبو العبّاس عن ابن األعرابي حوْيَجاءُ  وال  الفقر. الَحْوجُ والطلب ،  الَحْوجُ وقال :  .اْحتَاجَ  إذا َحاَج يَُحوُج َحْوجا

ُجل َجاحَ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: جوح  ً  الرَّ ً وإذا أَْهلََك مال أقربائِه ،  يجوح َجْوحا ة  َجاح يَُجوح َجْوحا إذا عدا عن المحجَّ

أي  جائِحة تُْهمْ أصابَ  ُكلَّه. قال شمر ، وقال ابن شميل : فتْجتَاُحه المصيبة تحل بالرجل في ماله الَجائِحة إلى غيرها ، أبو عبيد

ً وَ أموالَُهم فلم تَدْع لهم  اجتاحت سنَةٌ شديدةٌ   من االْحتِياح ، يقال الجوح ، والَوجاح بقية الشيء من َماٍل أو غيِره. وقال الليث َجاحا

ً  ، وهي اجتاحتهموالسنة  َجاَحتُْهم وروي  .الجوائِح من جائِحة جْدبَةٌ. ونزلت بفالن جائحة ، وهي سنة ِجياَحةً و تَُجوُحهم َجْوحا

 ومنه قول شاعر األنصار :الجوائِح  أَنّه أمر بوضع وسلمعليههللاصلىعن النبي 

 َلِكْن عرا  يف السلني اجلواِئحِ و 
جنايِة كلُّ ما أْذَهَب الثمرة أْو بعَضها من أْمٍر سماِوّيٍ بغير  الَجوائِح وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي قال : ِجَماع

آدمي. قال وإذا اشترى الرجل ثمر نخل بعد ما يحل بيعُه فأُِصيَب الثمر بعد ما قبضه المشتِري لزَمه الثمن كلّه ، ولم يكن على 

ْلح  الجوائِح َعْنه. قال واحتمَل أمُره بوضع الجائِحة البائِع وْضُع ما أصابَه من أن يكون َحّضاً على الخير ال حتما كما أََمر بالصُّ

لم يُحكْم على البائِع بأن يضع  جائحة ى النِّصف ومثل أمِره بالصدقة تطوعاً فإذا َخلَّى البائُِع بين المشتِري وبين الثمر فأصابتهعل

 عنه من ثمنه شيئاً.

ط حتى يفسد تكون بالبََرِد يقُع من السماء إذا عظم َحْجُمه فكثر َضَرُره ، وتكون بالبْرِد المحرق والحر الُمْفرِ  الجائحةوقلت : 

 الثمر.

 مأخوذةٌ منه. الجائَِحةُ والهالك  الَجْوحُ  عمرو عن أبيه قال :

 وأنشد : الَوَجحُ  الملجأُ وكذلك الَوَجحُ  قال شمر :: وجح 
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ا لريريريريريريريَ ْربريريريريريريَ ه مسريريريريريَ يريريريريريريريَك  ن ر مريريريريريريريْ جريريريريريِ ٌح يريريريريريلريريريريريْ  فريريريريريال َوجريريريريريَ

  
َك آبئريريريريريريريريريل و   لريريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ  ال أنريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريِ

  
 وقال ُحَمْيُد بن ثور :

َح  انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا   الريريريريرَّجريريريريريريريَ بريريريريريريريَ اأِب بصريريريريريريريريريريريريريريريريريري   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريَ

  
ٌح   هريريريريريريريريا مريريريريريريريريلريريريريريريريريه وجريريريريريريريريَ عريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريَة ال يريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
 يْنِجيك. وْجحَ  قال ويُروى بيت الهذلي : فال

ً  قال وقد روي عن عمر أنه صلّى بقوم فلّما سلم قال : من استطاَع منكم وإذا التجأ ، كذلك قرأته بخط َشِمر ،  وَجَح يَْوَجُح وْجحا

ً  فال يَُصلِ   ُموَجحٌ  قال شمر : هكذا ُرِوَي بكسر الجيم ، قال وقال بعضهم : قال : ِمْن َخاَلٍء أو بَْوٍل. ؟الُموِجحُ  ماو . فقلنا :ُموِجحا

 قال : وسمعت أعرابيّاً سألته عنه فقال هو الُمِجحُّ ذهب به إلى الحامل. بولُه. أَْوَجحهُ  وقَدْ 

 َمْهيع وقال ساعدة الهذلي : موِجح ال وطريقكثير الغزل كثيف ق موَجح قال شمر ويقال ثوب

ه  َ  َُّانريريريريريريريَ جريريريريريريريَّ  حريريريَ
ْ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريري   الريريريبريريرييريريريريريريريه  املريريري  لريريريَ ريريريريريريريَ

  
ٌح   ْ ٌر مريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريَ رَاٌش و ريريريريريريريريريريريِ م و فريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِ

  
متين كثيف. قال شمر كأنه َشبَّه ما يجد المحتِقن من االْمتالء واالنتفاخ بذلك قال :  َوِجيحٌ  الغليُظ الكثيف ، وثوب الموَجحُ  قال

 الطريُق والناُر إذا َوُضح وبََدا. قاله ابن المظفّر. وقال أبو وجزة : [(1) وجح]يقال  الشيُء إذا ظهر. َجحَ أَوْ  ويكون من

غريريريريريريريريِ    ح  مريريريريريريريريَ وَّأٌب يف مريريريريريريريريوجريريريريريريريريَ اٌء  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْوفريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريَ

  
اُّيريريريريريريريريريل    هريريريريريريريريريَ وٌَّع مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريَ ه جريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يُشبه المغَار. وقال : الموَجحُ وجلداً له أْملََس وأضيافُه قِْردانه  بالموَجح أراد

ح   لِّ أمريريريريريريريريعريريريريريريريريَز مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا غريريريريريريريريِت ذي َوجريريريريريريريريَ كريريريريريريريري   بريريريريريريريريِ

  
ل  ذاِ  أوجريريريريريريريريريريريريريريا  و   جريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريلِّ دارأب هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةُ الفرس أْوَجَحتْ وأي ذات ِغيَران.  ً  ُغرَّ  وأوَضحْت إيَضاحاً. إيَجاحا

أي ما عليه  َوَجاحٌ  وهو الستر وقال الليث : ما عليه الِوَجاح الشيء يسترهُ ويُْخِفيه من يوِجحُ  أْيضاً الذي الُموِجحُ وقال شمر : 

 ليس بيني وبينه الستر ، الحرانيُّ عن ابن السكيت قال الفراء : الَوجاحوواألَجاح  الِوَجاحُ  ِستٌر وقال أبو عبيد : قال الفراء :

 ما بيني وبينه َجاُح بمعنى وبينَه ِستٌْر قال شمر : وسمعت أبا معاٍذ النحويَّ يقول :أي ليس بَْيني  إَجاحٌ وَوأجاح  َوجاحو ِوجاح

 .َوجاح

وهو الملَجأُ. قال وأقرأني إبراهيم بن سعد عن الواقدي  الَوَجحِ  الشيء يُْمِسُكه ويمنعُه من يُوجحُ  أيضاً الذي الموِجحُ وقال شمر : 

 للُجاَلح :

يريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريَ  ْوُِ فريريريريريريريريريريِ َر الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ٌل أتريريريريريريريريريري ك  أَمريريريريريريريريريريْ  البريريريريريريريريريريِ

  
 ت ك غييتريريريريريريريا  كريريريريريريريان يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِر موِجحريريريريريريريا  و  

  
__________________ 

 (.260/  3)« العني»، وانيتر  (217/  15ري  ومسج)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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 ابب احلاء والشني

 ([وايء)حش ]
 حشا ، شحا ، حاش ، شاح ، وشح ، وحش. أشح.

 وتقول بمعنى اْمتألُْت. احتشيتُ  . وتقولالمحُشوُّ  الِفراش الَحِشيَّةُ وبِه فِراشاً أو غيَر ذلك.  حَشْوتَ  : ما الحشو قال الليث: حشا 

 تْحتَِشي الرجِل ذي اإلْبِرِدة والمستحاضةُ  االْحتَِشاء احتشاءُ وَحْرٌف في َحْرٍف. قال :  انحشىوصوٌت في صوٍت  اْنحَشى

ً  اْحتَِشي» : المرأةٍ  وسلمعليههللاصلىقال النبي  بالُكْرُسف. من الكالم الفْضل  الَحْشوُ و به فرَجَها. تحُشو ، وهو القطن«ُكْرُسفا

من النّاس الذين ال يُعتدُّ  الَحْشوُ و .حاِشيَةٌ  صغاُرها ، واحدها َحَواِشيها ِصغَاُر اإلبل ، وكذلك الحشووالذي ال يُعتَمد عليه. قال : 

 السََّراِب كلُّ ناحيٍة منه. حاشيةُ والثوب َجنَبَتَاه الطويلتَان في طرْفيهما الُهْدُب.  حاِشيَتَاو بهم.

َحال والَكِرش وما تبع َذِلكَ  الحشاو ا في البطن كله من الكبد والّطِ ً  ما ُدون الحجاِب ِممَّ اني  حشا ُكلُّه. وأخبرني المنذري عن الَحرَّ

ى ذلك كلّه هللارحمهاألَْضاَلع إلى الَوِرك. قلت والشافعيُّ  َما بَْين آِخرِ  الَحَشا عن ابن السكيت : ونحَو ذلك سمعت  .ِحْشَوةً  َسمَّ

أيضاً ظاهُر البْطِن وهو  الحَشا . وقال الليثالِحْشَوة ما عدا الشَّْحم فإنه ليس من ِحْشَوةٌ  العرب تقول لجميع ما في البَْطِن :

 الَخْصُر ، وأنشد في صفة امرأة :

 َةا ما الةمس  يف يُو َدْجلهاَهِضيم اَّ
 إذا كان أقبَّ ضامر الَخْصر. الحَشا . ويقال فالن لطيفُ األحشاء ، والجميعُ  حَشيانِ  وإذا ثنَّيَت قلت

قوا بينهما .حشاه َسْهماً إذا أََصْبتَ  حشوتُه وقال الليث : تقول . قال وتقول : حشأتُه بالعَصا حَشأً مهموٌز إذا ضرْبَت بطنه بها ، َمزَّ

 وأنشد :

اَلِب جمريريريريريريريريري َ ِّال  و  رى يريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  ْن تريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
ا  َمعريريريريريريريَ وَر اَّريريريريريريري يريريريريريريري أِب َأصريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسةريريريريريريريريريريريريريريريوانه َ ْةريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اقين. وتقول حَشأُْت الناَر أي َغِشيتُها. قلت :  هذا غلٌط وصوابه حشأُت المرأَةَ إذ غِشيتَها ، وكأنه من تصحيِف الورَّ

 .َحِشْيتُه قلت حَشاه وقال الفراء : حشأتُه إذا أدخلته جوفَه. وإذا أصبتَ  .حَشْوتُهوشمر عن ابن األعرابي حَشأْتُه سهماً 

 ورَوى أبو الفضل لنا عن ثعلب عن ابن األعرابي : حَشأْته سْهماً إذا رميتَه فأصاب جوفه وأنشد هذه األبيات :

ْن ذ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريه     كريريريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريٌث يريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى  َ لريريريريريريريريريريريريه  

  

ةٌ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    كريريريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اَللريريريريريريريريريريريريريريريه   ل  كريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريُّ  فريريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريريي أَتَجريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   َك ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ أَنريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريريريريألمْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َن اهلريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريه   س  مريريريريريريريريريريريريريريِ  َأْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أ َويريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْبقَةُ الغبار وقوله أَْوساً أي عوضاً من َهبَالتك يا أَْوُس ، وهو الذئب كان يعبَثُ   في َغنَِمه ويَْهتَبُِل لَْحَمها فرماه بسهم في جْوفِه والّصِ

 وقَتَلَه.

 الحراني عن ابن السكيت قال َحَشأَ الرجُل امرأَتَهُ يَْحَشُؤَها َحْشأً إذا نََكَحها. قال
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ِم . وقال أبو ُّي  مسَةأ   الرجَل  لسهحية وها مَسْةوا   الوسادأبَ  مسَةا ومسَةأَته بسهم   ذا أصبَه به َجْوفه. وق 
أ  ذا ضريريريربَته  ا مَسةريريريْ أ  ذا نَكْحَتها. ومسةريريريأ   ب َله  لَعصريريريَ أ   املرأأب مَسةريريريْ بريْيِه وب َله ومسةريريريَ أ   ذا أصريريريبَه به َجلريْ مَسةريريريْ

 هبا. قله : والصواب  يف مسَةأ  ما رويلاه عن هؤالء األئمة.
واألْقَصاب. قال وسمعت األصمعيَّ يقول :  األْحَشاءُ  مَواِضُع الطعام ، وفيه الِحْشَوةُ  قال المنذريُّ قال أبو حاتم قال األصمعيُ 

ي إلى المذهب وقال : إيَّاكم  وهي الَمْبعَُر من الدواّب. َمَحاٍش  بنْصِب الميم والجميع الَمْحَشاة أسفُل مواِضعِ الطعاِم الذي يَُؤّدِ

َحَراٌم. قال : والُكْليَتَان في أسفل البْطن بينهما المثانة ومكان البول في المثانة.  َمْحَشاةٍ  ؛ فإن كل َمَحاِشيهنَ  وإتْيَاَن النساء في

فاُق. والصفاق جلدةُ البْطن الباِطنَة والجْلُد األسفُل الذي إذا انخرق كان رقيقاً. والَمأْنَ  ة وفيه الّصِ ةُ ما َغلَُظ والَمْربَُض تحت السُّرَّ

ة.  أبو نصر عن األصمعي أنه قال المحاِشيُء بالهمزة أكسيةٌ َخْشنَة تحلق الجسد واحدها ِمْحَشأُ. وأنشد :وروى  مما تحت السُّرَّ

ق  َ الريريريريريريريريريريِ ن  ملةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريرير اهلريريريريريريريريريريَ ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْ

  
ِق   الريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ َ

ىء املريريريريريريريري ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ َ
ك  ملريريريريريريريري ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريَ

  
ِرفاعةُ المرأة وهو ما تََضعه المرأةُ على  الَحِشيَّة بغير همز ما َوِلي الدُّبَُر من الَمْبعَر. وقال أبو عبيدة الِمْحَشاةُ  وقال غيره

ً  المرأة تََحشَّت َعِجيَزتِها تفطمها به ، يقال يا يَةٌ  فهي تَحّشِ  .متحّشِ

ابُن الَمَخاض وابُن اللَّبُون. يقال : أرسَل بنُو فالن  الحاِشيَتان إذا كان نَاِعماً في َدَعٍة. وقال ابن السكيت الَحَواِشي وعيش رقيق

 .حاشيتاها تهى إلى أرض قد شبعتَرائِداً وان

ُجلُ  ْبُو. وامرأة َحٍش  ونََساهُ فهو َحَشاه أبو عبيد إذا اشتكى الرَّ أن  . وفي حديث عائشة :َحْشيَا ونٍَس. قال والَحْشيَان الذي به الرَّ

دخَل بعَض ُحَجِر نسائِه ، فلما أََحسَّ َخَرَج من بيتها ليالً ومضى إلى البقيعِ ، فتبعَتْهُ عائشةُ وظنَّت أنه  وسلمعليههللاصلىالنبي 

ْبُو بسواِدها قصد قَْصَده فعَدْت وَعَدا على إثِْرها ، فلم يْدِرْكها إال وهي في جوف ُحْجَرتِها ، فدنا منها وقد وقَع عليها البَْهُر  والرَّ

ْبو يقال لهأراد ما لي أراك قد وقع عليك  َرابِية. َحْشيَا فقال لها َما لي أَراك ْبُو وهو البَْهُر ، والرَّ  وقال الهذلي : الحَشا الرَّ

هريريريريم بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْربريريريريريريرية   ه  أ وَ  الريريريري ريريريريُو مريريريريلريريريريْ هريريريريريريريْ لريريريريريَ هريريريريْ لريريريريريَ  فريريريريريَ

  
ر    جريريريريريِ س مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريريل  مسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياَن  ريريريريري ْ فريريريريريَّ لريريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
 ال َشتَْمتُم فماوقال غيره يق .َحاَشْيُت أَُحاِشي هو ِمنْ  [51يُوُسف : ] (قُ ْلَن حاَش ّلِِلَِّ )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

 فالٍن أي ما استثْنيت منهم أحداً. َحاَشى أي ما قلت َحاَشْيتُ  منهم أحداً وَما َحاَشْيتُ  منهم أحداً وما تحشَّْيتُ 

ي ه فوقال أبو بكر بن األنباري : معنى َحاَشا في كالم العرب أَْعِزُل فالناً من وْصِف القوم بالَحَشا ، وأْعِزلُه بناحيته وال أُْدِخلُ 

 النَّاِحيةُ وأنشد : الحشا ُجْملتهم ، ومعنى

 ال أ مَساِ ي من األَقريَواُِ ِمْن َأمَس ِ و 
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 فاَُلٍن. قال عمُر بن أبي ربيعة : َحَشىوفالناً  َحاَشاوِلفاُلٍن ،  حاَشى ويقالُ 

لريريريريريريريريه   ِاَّ َوَأهريريريريريريريريْ ى الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريا مسريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين رَامريريريريريريريريَ

  
ْزبريريريريريريريِ    

 
ه  هريريريريريريريلريريريريريريرياك املريريريريريريري مريريريريريريريَ ريريريريريريريَ ِر غريريريريريريريَ ريريريريريريريْ خريريريريريريريْ  يف الريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
 وأنشد الفراء :

ِاِّ فريريريريريريريريريإّن مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريم  ِ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ى َرهريريريريريريريريريْ  مسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورا  ال تريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريري ِّر هريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريري َّاَلء     حبريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  حاَشى فالناً أضمر في َحاشى ِلفاُلٍن َخفََضه بالالم الزائدة ، ومن قال حاشى فمن قال  ، والتقدير بَحاَشى مرفوعاً ونصَب فالنا

 َحاَشى ألنَ  بحاشى ، ويجوز أن تَْخِفَضه َحاَشى بإضمار الالم ِلُطول ُصحبتهافالٍن خفض  حاشى فِْعلُُهم فالناً. ومن قال حاَشى

اِحب أَْشبَهت االسم فَأَضيفَْت إلى ما بَْعَدها. ومن العرب من يقول ا خلت من الصَّ لفاُلن فيُسقط األلف ، وقَْد قُِرىَء في  َحاشَ  لَمَّ

هلل فلما كثَُر في َكاَلِمهْم َحَذفُوا الياَء وُجِعَل اسماً وإن كان في األصل  ىحاشَ  كان في األصل (حاَش ّلِِلَِّ )القرآن بالوجهين. قلت 

كما َخفَُضوا بهما ألنهما ُجِعال َحْرفين وإن كان  بَِحاشى فِْعالً ، وهو َحْرٌف من ُحُروِف االستثناء مثل عدا وَخاَل وِلَذِلَك َخفَضوا

فاََلٍن أي في  َحَشا اشتُق هذا من قَْوِلك ُكْنَت في [51يُوُسف : ] (قُ ْلَن حاَش ّلِِلَِّ )في األْصل فعلين. وقال أبو إسحاق في قوله 

ى هللا ه هلل براءة هلل من هذا التَنَّحي. حاشى ناِحيَتِه فالمعنى في ِلَزْيٍد من هذا فالمعنى قد  َحاشَ  ذا من هذا وإذا قُْلتَ المعنى قد نَحَّ

ى من النَّاِحيَِة ، كذلك ى َزْيٌد من هذا وتَبَاَعد ِمْنهُ ، كما تقول تَنَحَّ الشيء وهو ناحيته. وأنشد أبو بكر بن  حاِشية من تَحاَشى تَنَحَّ

 الناحية : الحشا األنباري في

لريريريريريريري   ْزن أهريريريريريْ ى    اَّريريريريريَ ِذي أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ه  يريريريريري ريريريريريول الريريريريريريريَّ

  
ايريريريِن    ا أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريى اَّريريريبريريرييريريريريريريري   املريريريبريريريريريريريَ  أبّي اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 جعله من فالناً ، معناه قد استثنَْيتُه وأخرْجتُه فلم أُْدِخْله في ُجْملَة المذكورين. قلت : حاَشى وقال أبو بكر بن األنباري في قولهم :

 الشَّْيِء وهو ناحيتُه. وأنشد الباهليُّ في المعاني : َحَشا

ى الفحريريريريريريريو  ه ال يتَحةريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه بريريريريريريريِ  ل   ن َأْعَرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريلريريريريريريريري  ْرَ َع مريريريريريريريريلريريريريريريريريه َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ع  املريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريَْ

  
فالٌن ،  حاشى منهم أحداً أي ما بالَْيتُه ِمنْ  حاَشيتُ  منهم أََحداً وما تحشَّيت شتَْمتُهم فما يقال : .حاشى ال يُبالي َمنْ  يَتََحشَّى قال ال

ْمُت وقال األخطل :من فالٍن أي  تحشَّْيتُ  وقال ابن األعرابيّ   تََذمَّ

هريريريريريريريا تريريريريري  يريريريريريريْ َحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريرين رِ    رمريريريريريَ  فريريريريريلريريريريريو ال الريريريريريتريريريريريَّ

  
هريريريريريريريا  يريريريريريريرياِب  ق  و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريري  مريريريريريريريِة األنريريريريريريريْ  بريريريريريريريكريريريريريريريالريريريريريريريِ

  
 وهو قَْوٌم لفيف أُشابَةٌ. .الَحْوِش  كأنه َمْفعل من الَمحاش قال الليث :(: حاشا)حوش 

 وأنشد بيَت النابِغة :

َك   يريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريَّ   ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْع  ريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَِّ

  
َ ْد     يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  َأعريريريريريريريريريريْ ربريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم ومتريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريَ

  
، والجهةُ األخرى ما قال في تفسيِره ،  الَحْوش من جهتين إْحداُهما فَتُْحه الِميم وجعلُه إيَّاه َمْفعاَلً من الَمحاش قلت غلط الليث في

 إنَّما هو : جّمعبكسر الميم ، قال أبو عبيدة فيما يَْرِوي عنه أبو عبيد وهو قول ابن األعرابّي  الِمحاشُ  والصواب
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ك ْته اللار   ذا أمْسَرقريْته ال من ِ ا ريريريريريريريريريَ وق  مّر تفسريريريريريريريريريته فيما ت  ُ من  اََّْوش ، بكسريريريريريريريريرير امليم ، جعلوه من َ َةريريريريريريريريريَ
حاش   ال وُ  يتحالفون عل  اللار وأمَّا املِحاش الكتاب أن

َ
 اََّْوشِ  بفتح امليم فهو أاثل البيه ، وأصريريريريريريريريريريريريريريله من امل

 .َ اش  ي ال للفيف اللاسوهو  ع الةيء وَضمُّه ، وال
 مظلم هائل وقال رؤبة : حوِشيٌ  ال يألَُف الناَس ولَْيلٌ  ُحوِشيُ  بِالُد الجّن ال يَُمرُّ بها أحٌد من الناس ورجل الُحْوش وقال الليث :

  لَْيَك ساَرْ  من ِبالِد اَّوشِ 
هي الوْحِشيَّة ، ويقال إن فحالً من فحولها ضرب في إبل لَمْهرة بن  الحوِشيَّةُ  وأخبرني المنذريُّ عن ابن الهيثم أنه قال اإلبل

فهي ال يكاُد يُْدِرُكها التعب. قال وذكر أبو عمرو الشيباني أنه رأى  الحوشيَّةِ  َحْيدان فَنُتَِجْت النجائُب المهريَّةُ من تلك الفحول

 أْربَع فِقٍَر من َمْهِريٍَّة َعْظماً واحداً.

ة نُفوِسها. ةٌ حوِشيَّ  قال وإبل وقال  الكالم َوَوْحِشيَّ الكالِم وُعْقِميَّ الكالم بمعنى واحد. حوِشيَ  ويقال : فالٌن يتَتَبَّعُ  محرماٌت لِعزَّ

من فالن أي  يَْنحاشُ  أخْذناها من نواحيها تْعِرفُها إلى الحبائل التي نُِصبَْت لها. ويقال فالن ما أَحْشناهاوالصيَد  ُحْشنا الليُث : يقال

ة يصف النعامة وبيضها. مَّ ئَْب في أْنحاَش ِلَزْجِري وأنشد األَْصمعيُّ بيَت ذي الرُّ  ما يْكتَِرُث له. وزجرُت الذِّ

ا وأمريريريريريريريهريريريريريريرياو  لريريريريريريريَّ حريريريريريريرياش  مريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  بريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء ال تريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريا  هريريريريريريريريا  ذا مريريريريريريريريا رأتريريريريريريريريْ  ِذيريريريريريريريريَل مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا َُِّويريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ها النعاَمةُ ألنها باَضتْها. أي أَخْذنا ِمْن  أْحَوْشتُ وعليه الصيَد  ُحْشتُ  قال أبو عبيٍد قال أبو زيد أراد بالبيضاِء بْيَضةَ النعامة وأمُّ

 التحويل. التْحويش لوقا أي جعلوه وسطهم. تحاَوشوه القوُم فالناً أو اْحتََوش حواليه لنَْعِرفَه إلى الِحبالَِة. ويقال

ِجماع النَّْخِل. وقال  الحائش االستحياء ، والُحواَسة بالسين األكُل الشديُد وقال أبو عبيد الُحواَشةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 جماعة كل شجٍر من الطرفاء والنْخِل وغيرهما وأنشد : الحائش شمر

َ قريريريريريريريريريريا َ  اَّريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريش فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريْ و جريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريَ

  
رَا مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريرَّا  فريريريريريريريريريريريريْ َودَّقريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريني  ذ تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  قال وقال بعضهم إنما ُجعل  قال الشاعر : الُحواشة من األمر ما فيه قَِطيعَةٌ ، يقال ال تَْغش الُحواشة ألنه ال مْنفَذ له ويقال حائِشا

ة   وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريه  مسريريريري  ا  و َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه  مسريريريري ريريريريريريريّ لريريريريريريريْ هريريريريِ  جريريريريَ

  
ْتَ را. و   وايريريريريريريريريريريريريريريريرية غريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْر   الريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريري    ثريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 منه أي استحيت. تحوشت االستحياء وقد التحّوشُ  « :نوادره»وقال أبو عمرو في 

ا ال يُستأنس فهو الَوْحشُ  وقال الليث :: وحش   وْحٍش  يقال هذا حمارُ  الوحوشُ  والجميع َوْحِشيٌ  كّل شيء من دواّب البّرِ ِممَّ

 .َوْحِشي َعِن الناس فهو يَستْوِحشُ  وكل شيء .وَحْشيٌ  وحمارٌ 

 كلُّ إْنِسّي. استْوَحشو وْحِشيّ   استأنس كلُ قال وقال بعضهم : إذا أْقبل اللّيلُ 



1483 

 

 يقال بات .أَْوحاٍش  وهو الجائع من قوم َوْحشٌ وَ  موِحشٌ  أبو عبيد عن أبي زيد : رجل .توحَّش ويقال للجائع الخالي البطِن : قد

 ً ً وَ  َوْحشا  لخروج الفضوِل من ُعروقه.فالن للدواء إذا أَْخلى َمِعدتَه ليكون أسهَل  توّحش أي جائعاً. ويقال َوِحشا

شوا وفي حديث الَحروِريّين الذين قاتلوا َعِلياً بالنهَرَوان أنهم أي َرَمْوا بها على بُْعٍد منهم. يقال للرجل إذا كان بيده  برماحهم وحَّ

ه َزّجاً بعيداً قد  به وقال : وّحش شيٌء فََزجَّ

  ن أنريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريم مل تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريوا أب ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم 

  
ذروا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا  و فريريريريريريريريريَ َرِق ومسِّ  ألبريريريريريريريريريريْ

  
 وأنشد : موِحشُ  ، وطلَلُ  أَْوَحشَ  وقال الليث : يقال للمكان الذي ذهَب عنه الناُس قد

ل   لريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريومِسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  طريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل   ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ً  نََصبَ   ألنه نَْعُت النكرةِ ُمقدَّماً وأنشد : موِحشا

 َملاُّهل ا مِسةوان
 مثل ِسنين ، وأنشد : ِحِشْينَ  والجرِ على قياس سنون ، وفي موضع النصِب 

 فأْمَسْه بريْعَ  ساكِلها مِسِةيلا
فنقص منها الواُو كما نقصوها من ِزنٍَة وِصلٍَة وِعَدةٍ ، ثم  َوْحَشةٌ  وهو من األسماء الناقِصة وأصلها ِحَشةٍ  جمع ِحُشون قلت أنا :

 كما قالوا ِعِزين وِعِضيَن من األسماء الناقصة. ِحِشينَ  َجَمعوها على

بدْرعه إذا أرهقه طالبُه فخاَف أن يلحقَه فرَس بِدْرعه ليَُخفَِّف عن دابّته  وَحشَ وفالٌن بثوبه  وحش أبو العباس عن ابن األعرابي :

 ِو ذلك.ونح

واإلنسي ِشقّا ُكّلِ شيء ،  الَوْحشيُ وبِثيابه واْرتدَّ يُْنِشد ، أي َرَمى بثيابه قال  َوَحش قال الليُث : ورأيت في كتاٍب أَنَّ أبا النجم

القوس  وحشيُ و ما خالََف إنسيها ، عن ابن األعرابي قال وحشيُّهاوفإنسّي القََدِم من اإلنسان َما أَْقبََل منها على القَدم األُْخَرى 

د ابُن المظفَّر في  وْحِشيُ والفارسيّة ظْهُرها وإنسيُّها بَْطنُها المقبُل عليك. قال :  كّلِ دابَِّة شقُّه األَْيَمُن وإنسيُّه شقه األْيسر قلت َجوَّ

 واإلنسّي ووافََق قولُه قوُل أَئِمتنا المتقنين. الوحشيّ  تفسير

 الوحشيُ  أبي نصٍر عن األصمعّي وروي عن األَثَْرم عن أبي عبيدة قالوا كلهم : وروى أحمد بن يحيى عن المفّضل وروي عن

هو الجانُب الذي ال يُْرَكُب منه وال يُْحلَُب ، واإلنسّي الجانب الذي يُركُب منه ويحلب منه ـ  ليس اإلنسانَ ـ  من جميع الحيوان

 الوحشيّ  ضهم يُْلِحقُه بالخيِل واإلبِل ، وبعضهم فّرق بينهما فقالالحالُب ، قال أبو العباس واختلف الناس فيهما من اإلنسان ؛ فبع

د عن ما َوِلَي الَكْيَف ، واإلنسّي ما َوِلَي اإلبَِط ، قال وهذا هو االختبار ليكون فَْرقا بين بني آدَم وسائِر الحيوان. وروى أبو عبي

م مثَل ما روى أحمُد بن يحيى عن المفّضل واألصمعّي وأبي عبيدة ، واإلنسّيِ من البهائِ  الوحِشيّ  أبي زيد والعََدبَّس الكناني ، في

 الوْحِشيّ  ورأيت كالم العرب على ما قالوه ، وقد روى أبو عبيٍد عن األصمعّي في وهكذا قال ابن شميل.
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أيب واإلنسريريريي  ريريريي ا   الَف فيه روايَة ثعل   عن أيب نصريريرير عن األصريريريمعّي. والصريريريواب ما عليه اجلماعة  وأما قول 
 كبت اهلذ  :

ةٌ و  ِا ومسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَّ َ ْو   وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريِ  لريريريريريري ريريريريريريري  غريريريريريريريَ

  
ِرِف   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
  ريريريريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريريريريّرِداِء بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأٌب  مل

  
ريحاً تدُخُل تحَت ثِيَابِه ، وقوله بصيرةٌ بالمشرف يعني الريح من أَْشَرَف لها أصابته ،  بِالَوْحشيَّةِ  فإن الباهليَّ زعم أنه َعنَى

 والرداء السيف.

 الوحيشُ و الُوُحوشُ و الَوْحشُ  ، والجماعة هي َوْحشٌ  َضْخٌم وهذه شاة َوْحشٌ  هذا الوْحِش  للواحد منشمر عن ابن شميل يقال 

 وقال أبو النجم 

ْه  عريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  ُ  نريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا  والريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  
ْه   مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريش غريريريريريريريريريريَ ال  الريريريريريريريريريريومسريريريريريريريريريريِ را  و جريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريَ

  
المكاَن  أوَحْشتُ  ويقال َوْحَشةٌ  الفََرُق من الَخْلَوِة ، أَخَذتْهُ  المَوْحَشةُ و .الوحش كثيرةُ  َمْوُحوشة وهذا مثل َضائٍِن وَضئِيِن. وأرض

ً  إذا َصادفته  ، ومنه قوله : َوْحشا

 أومَسَش ملها َرمْسَرمساَن فريرَاِكساو 
 .الَوْحش كثيرة موحوشة قال أبو عبيد وأرض

ِكْرَساِن من لُْؤلٍؤ وَجْوَهٍر مْنُظوَمان ُمَخالٌَف بينهما معطوٌف أََحُدهما وهو َحْلُي النساء  الِوشاح ُوُشحٌ  وقال الليث : جمع: وشح 

داء مثل التَّأَبُّط واالْضِطبَاع وهو أن يُْدخل  التوشُّحُ والرجَل بثوبه. قلت :  تََوشَّحَ  المرأةُ به ، ومنه اْشتُق تتوشَّحُ  على اآلَخِر ، بالّرِ

بحمائِل سيفه فتقع الحمائِل  يَتََوشَّحُ  لقيَهُ على عاتِِقه األَْيسِر كما يفعله الُمْحِرُم ، وكذلك الرُجلُ الرُجل الثوَب من تحِت يِده اليُْمنى في

 بلجام فرسه : توّشحه على عاتِِقه اليُسرى وتكون اليُْمنى مكشوفة ، ومنه قول لبيد في

يِت و  كريريريريريريَّ يَّ  ريريريريريريمريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َه اَّريريريريريريَ يريريريريريريريْ  لريريريريريري ريريريريريريري  محريريريريريريََ

  
َ ْو   جلريريريريريريريِ   ي  ْذ غريريريريريريريَ امسريريريريريريريِ ر ٌ  ِو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريافريريريريريريريري   امريريريريريريري 

  
بلجام فََرسه ، فإن أحّس بالعدّو  توشَّحوأخبر أنه خرج َرِبيئَةً أي َطِليعةً لقومه على َراِحلته ، وقد اْجتَنب إليها فََرسه يقوده بِِمْقَوِده 

زاً من العُدّوِ وَغاَولهم إلى الح  ّيِ ُمْنِذراً.أَْلَجَمها أْوَرابَهُ منه َرْيٌب نزل عن راحلته وأَْلَجَم فرسه وركبه تحرُّ

ا قوُل الراجز يخاطب ابناً له : الموّشحة من الِمعزى الوشحاء أبو عبيد عن أبي زيد  ببياض. وأمَّ

 أمس ُّ ملك موضع اْلو ْ ح نّ 
وقال الليث : كما زادها في قوله وَمْوِضَع اإلَزاِر والقَفَنَّ أراد القفا فزاد نوناً ، هكذا أنشدهما أبو عبيد  الُوُشح وأنه زاد نوناً في

 وقال الطرماح : كالِوشاح إذا كان له ُخطَّتان ُموشَّحٌ  ديك

 نريبِّْه ذا العَفاِء املو َّحِ و 
تَاِن من جانِبَْيها ، ويقال الموشََّحةُ  وقال أبو عبيد  إكاٌف.وِ كما يقال ِوكاف  إشاحو ِوشاح من الظباء التي لها طرَّ

يحُ  قال الليث :: شيح  يحُ ونبت يُتخذ من بعضه المكانُس. قال :  الّشِ وهو  المَشيَّحو الّشيح ضرب من بُروِد اليمن ، يقال له الّشِ

 بالشين معجمةً من فوق ، ِشيح وال ِشيحٌ  مخّطط ، قلت ليس في البُرود والثيابِ 
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يح واملسريريرييَّح  لسريريريني والياء ، وأان أذكر ا يف موضريريريِعهما من  ب اَّاء والسريريريني  يف أبواب املعتّل ، وصريريريوابه السريريريّ
 وَأعزِي ما قيَل فيهما    قائِله  ن  اء هللا.

ياحُ  وقال الليث  حازٌم َحِذٌر ، وأنشد : لُمشيح َحِذر وتقول إنه شائحٌ  الِحَذاُر ورجل الّشِ

يريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريي فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرية رُّ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَمريريريريريريريريريري 

  
ر  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْؤد  ومريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريَ نْيِ مريريريريريريريريريري  ْن بريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ

  
 اإلطنابة :المجدُّ. وقال عمرو بن  المشيحو

ي و  ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   قريريريريريريريري امريريريريريريريريي عريريريريريريريريلريريريريريريريريى املريريريريريريريريكريريريريريريريرير وه نريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريح و   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
 ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريب هريريريريريريريريامريريريريريريريريَة الريريريريريريريريبريريريريريريريري ريريريريريريريريِل امل

  
ى الرجُل وْجَههُ عن وَهِج ناٍر أصابَه ، أو عن أَذًى قيل قد أََشاح قال الليث : وإذا أَْرَخى الفََرُس َذنَبَهُ قيل قد  أََشاحَ  بذنبه وإذا نَحَّ

ا ما قال في ا قولُه : إَشاَحتِه بَِوْجهه. قلت أَمَّ الفرُس بذنَبه إذا أَْرَخاه فإنه تْصحيف  أََشاح عن َوَهج النَّار فهو َصحيٌح ألنَّه َحَذٌر وأَمَّ

اتَّقُوا النار ولو بِِشّق تَْمَرةٍ »أنه قَاَل  وسلمعليههللاصلىعندي ، والصواب فيه أََساح بَِذنبه ، وكذلك أََساَب به ، وُروي عن النبي 

على  الُمِشيحُ  الحِذر ، وروى سلمةُ عن الفراِء أنه قال : الُمشيحوالجادُّ  الُمِشيح أبو عبيد عن األصمعي .«أشاحوض ثم أْعر

 : أي أْقبََل. الفراء ويقال إنهم لفي أََشاحَ  وجهين : أحدهما الُمْقبُِل عليك ، واآلَخُر المانُِع ِلما وَراَء َظْهِره ، قال : وقوله أَْعَرَض ثم

ليَس من  الُمِشيحُ  وَمِشَحاَء من أمرهم : أي يَُحاِولون أَْمراً يَْبتَِدُرونه وقال بعضهم : في اختالٍط من أمِرِهْم. وقال شمر : َمْشيُوَحاءَ 

 األْضَداِد ، إنما هي كلمةٌ جاءت بَِمْعنَيَْيِن.

 وقال :أي َجدَّ في اإلعراض ،  أََشاحوقال : وقال ابن األعرابي : أعرض بَِوْجِهه 

 الجادُّ قال : وأقرأَنا لطرفة يصف الخيل : الُمِشيحُ 

هريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريرية  يف أَمريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ ل  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  د و ريريريريريريريريريريِ

  
ز ُْ   ا   اَّريريريريريريري  يريريريريريريريحريريريريريريريَ  فريريريريريريريهريريريريريريريي مريريريريريريرين  ريريريريريريريه  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  يقول َجّد ارتفاُعها في الُحُزم. وقال : إذا َضُمَر وارتفع حزامه سمي  .ُمِشيحا

 أنشد قول أَْوٍس :أيضاً الَحَذُر ، و اإلَشاَحةُ  وقال ابن األعرابي :

ة  مريريريريريرين  امسريريريريريريريَ  يف مسريريريريريرييريريريريريريريث  ال تريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريع  اإل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ عريريريريريريريريريريريريا  اول  الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريِ ر  ملريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريري  حيريريريريريريريريريريريري   أَمريريريريريريريريريريريريْ

  
 الَحَذُر والخوُف لمن حاوَل أن يَْدفََع الَمْوَت ، وُمحاَولَتُه َدْفعُهُ بِْدَعةٌ. اإلشاَحةُ وقال 

ً  قال وال يكون الحِذُر بغير ِجدّ   .ُمِشيحا

 الطويُل وأنشد شمر : الشَّْيَحانُ  الذي يتهّمُس عْدواً أراد السرعة ، أبو عبيد عن أبي عمرو الشَّْيَحانُ  وقال خالد بن َجْنبة

اِن  حريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريٌح فريريريريريريريريريريريريريريوق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ     ه كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ور  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 بكسر الشين. ِشيحانٍ  وقال شمر : وروي فوق

 أي قَاتَل وأنشد : َشايَحَ  وقال الليُث :

 ِ يح   احَيَْه قبل اليوُِ  نك و 
 وقال في قوله :

لريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا تريريريريريريَ الأِب فريريريريريريتريريريريريريعريريريريريريْ يريريريريريريح عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريفريريريريريريَ  ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ني    ق الريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ ْ ِر  ذ قريريريريريريريريريَ ْوع الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
يحَ  األرض التي تُنبت الَمْشيُوَحاءُ  أي تُديم السير. أبو عبيد عن األصمعي :  ، الّشِ
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َيحَ  ي صريريريريرير  و  ُّ. وقال ابن األعرايب ي ال يحان ال مشرالرجل   ذا نيتر     صريريريريريمه فضريريريريريايريَ ه. وق  ريريريريريَ الَغيور  الةريريريريريَّ
 وأنة  املفضل :

ٌج  جريريريِ تريريريَ بريريريريْ حريريريريريريريان مريريريَ يريريريْ  ملريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريمريريريّر هبريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َأان  لريريريريريريريريريْ ْر َك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ك هبريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ نْي عريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
ً  فالٌن فَاهُ  َشَحى قال الليُث :: شحا  ً  فََم الفََرِس  يَْشَحى ، واللجامُ  َشْحيَا  . وأنشد :َشْحيا

يريريريريريريريريريه  جريريريريريريريريرياُ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريأنَّ فريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريا  والريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ

  
يريريريريريريريريه   س  نريريريريريريريريوامسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِ بريريريريريريريرييريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريا  غريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
أَْشُحوه و إذا فَتَْحتُهُ. أَْشَحاه فَِمي َشَحْوتُ  أي فاتَِحاٍت أَْفَواَهَها. أبو عبيٍد عن الكسائي : َشاِحيَاتٍ و شواِحيَ  ويقال : أقبلت الخيلُ 

ىوَ  أشَحىوفُوه  َشَحاوفَاهُ ،  َشَحا ب عن ابن األعرابي يقالمصدرهما واِحٌد. وأبو زيد قال مثلَه : ثعل َشْحواً   فاه ، وال يقال شحَّ

. وأبو زيد أْشَحى  .يَْشَحى َشْحواً وَ  َشَحا يَْشُحو فُوه قلت : والصواب ما قال الكسائيُّ

ً  عمرو عن أبيه جاءنا ً وأي في غيِر حاجٍة  َشاِحيا  الشَّْحَوةِ  خاِطياً من الَخْطِو. ويقال للفرس إذا كان واسع الذَّرع إنه لرِعيبُ  شاِحيا

ى وقال أبو سعيد ماَءةٌ لبعض العَرب ،  َشَحا فالٌن على فالٍن إذا بََسط ِلَسانَهُ فيه. وأْصلُه التوسُُّع في ُكّلِ شيٍء ؛ قال الفراء تَشحَّ

فاعلم. وقال ابن األْعرابي َسَجا بالسين  َشَحا نقول هذه وال تجريها. َشحْيتُ و َشَحْوتُ  تكتب بالياء وإن شئت باأللف ، ألنه يقال

 والجيم اسُم بئٍر قال وماءةٌ يقال لها َوْشَحى بفتح الواو وتسكين الشين قال الراجز :

 صبَّْحَن من وْ َحى قَِليبا  س كَّا
 أي َغْضبَاُن. قلت وهذا حرف غريب وأظن قول الطرماح منه : َحانأَشْ  ، وهو رجل يأَْشحُ  الرجل أَِشحَ  عن أبي عدنَان: أشح 

 على ت ْةَحة  من ذائ  غِت واهن
فقلب الهمزة واو في الفعل ، وقلبها تَاًء في الشعر ، كما قالوا تُراث وُوراث وتُكالن في ُوكالن ومعنى قوله  ُوْشَحةٍ  أراد على

 .يَأَْشحُ أَِشح  على تُْشَحٍة أي َعلَى َحِميَّة غضب من

ً  ثعلب عن ابن األعرابي(: حاشا)حيش  إذا فَِزع. وقال ُعَمر ألخيه زيد حين نُِدَب لقتال أهل الردَّة فَتَثَاقََل : ما  َحاَش يِحيُش َحْيشا

ْعَدة ؟والِقلُّ  الَحْيش هذا ش إذا َجمع وشّوح إذا أْنكر. قال  ؟أي ما هذا الفََزُع والّرِ ر الفزع والشَّْيَحان الكثي الَحْيَشانُ وقال وَحوَّ

يبة. الَحْيَشانَةُ والطويل الحَسن الطول   المرأة الذَُّعوُر ، وهي المْذُعوَرة من الّرِ

 ابب احلاء والَضاد

 ([وايء)ح ض ]
 حضا ، حاض ، ضحا ، ضاح ، وضح.

 .(1)[مهمل]وحض 

 لتْلتِهب ، وأنشد :النَّاَر إذا َسَخْيَت عنها  َحَضأْت قال ابن المظفر يقال: حضأ 

__________________ 
 .«التاج»( أ له الليث. وكذا ابن مليتور وصامس  1)
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ا هريريريريريريريا ْ ِر َ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ومي يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه      نريريريريريريريْ

  
ه  أَْدَر  هريريريريريريريريا  ر  مريريريريريريريريا كريريريريريريريريلريريريريريريريريْ ا   َدهريريريريريريريريْ حريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريَ

  
ُ  الناُر وَحَضْبتها وهو َحَضأَتْ  سلمة عن الفراء  والمْحَضب وقال تأبََّط َشراً : الَمْحَضأ

ْ ء  و  يريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ ْأ   بريريريريريريريريريريري   انر  قريريريريريريريريريري  مسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ار  مريريريريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريري   هبريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريريريريريِ

  
َحاءُ وفَُوْيَق ذلك  الضَُّحىواْرتِفَاُع النَّهاِر.  الّضْحوُ  قال الليث :(: ضاحـ ) ضحا ممدوٌد إذا امتَدَّ النهاُر وَكَرَب أن يَْنتَِصف  الضُّ

 وقال رؤبة :

 هاىب العةّي َدْيسٌق ضَحا  ه
 وقال آخر :

 عليه من َنْسِج الضَُّحى   ف وف
نََهاِرَها ،  ُضَحا قال الفراء : [1الّشمس : ] ((1َوالشَّْمِس َوُضحاها )) شبه السراب بالسُّْنتُوِر البيِض. وقال هللا جّل وعّز :

اُج : [2،  1 : الضحى] (َوالضُّحى * َواللَّْيِل ِإذا َسجى) وكذلك قوله : وضيائِها ،  (َوُضحاها) هو النَّهار كله. وقال الزجَّ

ى : النهاُر ، وقيل ساعةٌ من ساعاِت النََّهاِر ، وقال أبو عبيد يقال هو ((1َوالضُّحى ))وقال في قوله  ، أي يَتَغَدَّى واسم  يَتَضحَّ

َحاءُ  الغداء َحاءُ و، قال  الضُّحاءِ  ، سّمي بذلك ألنه يُْؤَكُل في الضَّ  الضحىوارتفاُع الشمس األْعلَى ، وهو ممدوٌد مذكٌر ،  الضُّ

 ق الشمس.مؤنَّثةٌ مقصورة ، وذلك حين تشر

 إذا أَصابَهُ َحرُّ الشمس. يَْضَحى َضًحا الرجل َضِحيَ  وقال الليث

اُء :  [119طه : ] (َوأَنََّك ال َتْظَمُؤا ِفيها َوال َتْضحى)وقال هللا :  ال  (َوال َتْضحى)قال يُْؤِذيك َحرُّ الّشْمُس ، وقال الفرَّ

َواِب. وقال ُعَمُر بُن أبي ربيعة : (ىَوال َتْضح)تصيبُك شمٌس مؤذيةٌ. قال : وفي بعض التفسير  ُل أَْشبَهُ بالصَّ  ال تَْعَرق. واألوَّ

ه  ْمس  َأْعَرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  ذا الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  رََأْ  َرج ال  أَمريريريريريريريَّ

  
ى   حريريَ َيضريريريريريريريريريريريريريريريريْ حصريريريريريريريريريريريريريريريريرو فريريريَ لريريْ يريريريَ  أمريريريريريريريا  لريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريْي فريريريَ

  
 لمن أَحرْمت لَهُ. اْضحَ  وفي حديث ابن عمر :

ً  قال شمر : يقال اً  الرجُل للشمس َضَحا . وقال ابُن ُشَمْيليْضُحو ُضُحّواً  ، َضَحاو َضِحي يَْضَحى ُضِحيّا إذا برز  يَْضَحى ُضُحوَّ

الذي بََرَزْت عليِه  الضَّاحي وقال بعض الِكالبِيِّيَن : وَضَحْيَت للشمس والريح وغيرهما. وقال شمر : َضَحْوتَ  لها. وشد ما

ً  الشمُس وَغدا فاُلن ً  وغدا .َضِحيّا ً  طلوع الشْمِس شيئاً ، وال يزال يُقَاُل َغدا ، وذلك قُْربَ  َضاِحيّا ما لم تكن قائِلةٌ. وقال  َضاِحيّا

اِحيوبعضهم الغَادي أن يَْغُدَو بَْعَد صالة الغََداةِ ،  قدُر  الضَّاحيوإذا استْعلَت الشمُس ، وقال بعض الِكالبِيين بين الغَاِدي  الضَّ

 فَُواِق نَاقٍة وقال القُطامي :

م   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريبريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريوَن ومريريريريريريريريا  كريريريريريريريريانريريريريريريريريه َأاَنهتريريريريريريريري 

  
اِدي   ي عرين الريفريريريريريريريَ امسريِ َث الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ال كريمريريريريريريريا لريبريريريريريريريِ

  
 َضَحْيُت أَْضَحىوللشمس ،  َضحيتُ  إذا برَز للّشمس. قال وقال ابن األعرابي : .َضِحَي يَْضَحى الحراني عن ابن السكيت يقال :

 منهما جميعاً. وأنشد :

وامسريريريريريريريريي مل تريريريريريريريريورقريريريريريريريريه لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية   نِي الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريَِ

  
َم ، و   عريريريريريريريريريَ اأنريريريريريريريريريريْ وَنريريريريريريريريريَ   أبريريريريريريريريريكريريريريريريريريريار  اهلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريُو وعريريريريريريريريري 
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فَة. قال  الضواحيوقال   الضواحيوما بََدا من جسده ، ومعناه لم تؤرقه ليلةً أبكاُر الهموم َوُعونها. وأْنعََم أي وَزاد على هذه الّصِ

 َضِحيَ وأي برز ،  َضاحٍ  فهو يَْضُحو الشيءُ  َضَحا من الشَّجِر القليلةُ الوَرِق التي تبُرُز عيَدانُها للشمس. وقال أبو الهيثم يقال

َحاءُ وعلى فُعَل ، حين تَْطلُُع الشمس فيصفو َضْوءها  الضَُّحىوإذا برز للشمس قال  يَْضَحى الرجل بالفتح والمّد إذا اْرتَفََع  الضَّ

من ُكّلِ شيء الباِرُز الظاِهُر  اِحيالضّ وأيضاً الغََداء ، وهو الطَّعَاُم الذي يُتَغَّدى به. قال  الّضَحاءُ و النَّهاُر واشتَّد وْقُع الّشمس.

 الذي ال يستُره منك حائٌط وال غيره.

 المدينة أي على ما يليها من البادية. ضاحيةومصر  ضاحية . ويقال ُولِّي فالن علىالّضاحيةُ  ويقال للبادية

َواِحي وفاَُلٌن َسمينُ   وْجُههُ وَكفَّاهُ وقََدَماهُ وما أشبه ذلك. الضَّ

ْيتُ وقال  ً  ضحَّ يه تَْضِحية فاُلنا  أي َغّديتُه وأنشد : أَُضّحِ

ه  حريريريريريريريائريريريريريريريِ  ترى ال ريَّْوَر َ ْةريريريريريريريريريريريريريريي راِجعريريريريريريريا  من ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرَوِل   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
رْبُِِّّي امل ي اهلريريريريِ َل َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  هبريريريريريريريا ، مريريريريِ ريريريريريريريْ

  
 أي ِمن َغَدائه من المرعى وْقَت الغََداِء إذا اْرتَفََع النََّهاُر. َضحائِه والهبِرزّي الماِضي في أْمِره من

منه مأخوذٌ ؛ ألنَّهم ال يَُصلُّوَن حتّى  الضَُّحىوقال  أْضَحى أبيض ، ولكن يقال لهـ  إذا َما أبيضَ ـ  قال أبو عبيدةَ : ال يُقَاُل للفََرِس 

 تطلع الشمس.

 .بَِضاحٍ  أي ليس ُضًحى وقال أبو زيد : أنشدت بيت شعر ليس فيه حالوةٌ وال

أَْرٍض إَِذا باَع أَْرضاً ليس عليها َحائٌِط ، وباع  َضاِحيَةَ  . قال وبَاَع فالنٌ َضَحاءً  فالناً أَتَْيتُه َضاَحْيتُ و. َضَحاءٌ  وقال أبو مالك : وال

 فالن حائِطاً وحديقةً إذا باع أَْرضاً عليها حائٌِط.

ُكّلِ يَْوٍم إذا أَتاهم ُكلَّ َغَداةٍ. وقال  أُْضِحيَّةَ يُضاِحينَا  . قال : ويقال فالنأَْضحو للشمس َضَحْوتُ  سلمة عن الفراء قال : تميم تقول :

اء يقال ً  اإلبلُ  تََضّحت قالوا ُضَحى قلت فإن أرادوا أَنها َرَعتْ  .ُضَحى إذا وردت ُضًحى اإلبُل الماءَ  َضّحت الفَرَّ  .تَتََضّحى تََضّحيا

 معناهما رفَْقُت به.عن الشيء وَعَشْيُت عنه ،  َضّحْيتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

  وقال زيد الخيل :

ْه َذا  بريرييريريلريريهريريريريريريريا لريريَحريريريريريريريَ را  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريلريريو َأّن َنصريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر و  مريريْ ا عريريَ الريريمريريهريريريريريريريَ يتريريريريريريريَ ه ر َويريريريريريريريْ ا  عريرين مريريَ حريريريريريريريّ  َلضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : ي الذي المَضّحِ يوإِبِلَه ،  يَُضّحِ لي عن أمرك ،  َضحِ  الُمبَيُِّن عن األمر الخفّي ، يقال المضّحِ

ْفِق  التّْضِحيَةَ  والعرب قد تضع لي عن أمرك ، وأوِضح لي عن أمرك وأنشد بيَت زيِد اْلَخيل هذا ، قلت : أَضحِ و َمْوِضَع الّرِ

وا بِلَْمعٍَة من الَكأل ، قال قائُدهم أال وا والتأنّي في األمر ، وأصله أَنَُّهْم في البَاِديَِة يسيُرون يوم َظْعنِِهْم فإذا َمرُّ اً ُرَوْيد َضحُّ

فق لرْفِقِهْم بَحُمولتهم وماِلِهْم في ضحاياها سائرة وما للمال من التضحية وتجر ، ثم وضعوا تضّحى فيَدعونها  موضع الّرِ
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يها الرفق يف تريَواها ، وق   ِبَعه. فأما بيه  ُّيِ  ا يل فإن ابن األعرايب قال يف قوله : تَضحِّ  وبلوِغها م لريْ
 لضّحه روي ا  عن ميتاملها

 بمعنى أَْوَضَحْت وبيّنَْت وهو حسن.

  وأنشد :، قال وقد تَُذكَُّر ، يُْذَهُب بها إلى اليَْومِ  أَْضَحاةٍ  مؤنثةٌ وهي جمع األَْضَحى الحراني عن ابن السكيت قال :

ا ْذَواِء ملريريريريريريريريريريريريريريريَّ م بريريريريريريريريريريريريريريريني ا ريريريريريريريريريريريريريريريَ  رأيريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى   حريريريريريريَ ُ  و َداَن اأَلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريا لريريريريريريريِه الريريريريريريلريريريريريريِّ لريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

م وقريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريم   تريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريْم بريريريريريريريريريريريريريودَكريريريريريريريريريريريريري 

  
َذاُ   َرب  أو جريريريريريريريريريريري  ك مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريك أقريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ

  
 وجمعُها أَْضَحاةٌ و َضَحايَا وجمعها ضحيَّةو،  أَضاحيّ  وجمعها إِضحيَّةٌ و أُضحيَّة قال : وقال األصمعّي : فيها أربُع لغاٍت ، يقال :

 منوٌن ومثله أَْرَطى جمع أَْرَطاةٍ. أَْضَحاة جمع أْضَحى قال ابن األنباري : األضحى قال وبه سمي يومُ  .أْضَحى

وأنشد  َضَحيَات ارتفاع النهار تجمع الضحيَّةو مثل َغِديَّة وَعِشيَّة. قال : َضْحوة الشاةُ التي تُْذبَح الضحيَّة ثعلب عن ابن األعرابي

: 

ه  ا   كريريريريريريريريريأّن لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريِ  َرقريريريريريريريريريود ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريحريريريريريريريرياٌل ِ  ريريريريريريريريِْ ا  ار مريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَّ   ذا واجريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 وهو ارتفاع النهار. ُضحيّة جمع ُضَحيّات ويروى أَْرَمَدا. قال

ل النَّهار ،  أَْضَحى وقال الليث : يقال المكاُن الذي ال  الَمْضَحاةُ و .الضَُّحى بَلَغ وْقتَ  إذا أَْضَحىوالرجُل يفعُل ذاك إذا فعل ِمْن أَوَّ

ْحيَانُ والَجبَِل. قال :  بِِمْضَحاةِ  عليك تكاُد تغيُب الشمُس عْنهُ ، تقول :  من كل شيء البارُز للّشمس. وأنشد ابن األعرابي : الضَّ

هريريريريريريريِل   يريريريريكريريريريفريريريرييريريريريريريريك جريريريريهريريريريريريريَل األمحريريريريق املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريجريريريريْ

  
َ اِ  السريريريريريريريريريريريريريريريْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل    ضريريريريريريريريريريريريريريريحيريريريريريريريانريريريريريريريه من َع ريريريريريريريَ

  
ْحيانَة أرادقال :  عصاً نابتةً في الشمس حتى طبََختْها فهي أََشدُّ ما تكون ، وهي من الطَّْلحِ. والسْلسُل َحْبٌل من ِحبَال  بالضَّ

 الدَّْهنَاِء.

 أي ظاهرة بيّناً وقال النابغة : َضاِحيةً  فَعْلُت ذلك األمرَ  ويقال : سالِسُل ، وقال اللْيُث : تقول :

و  لريريريري  م بريريريريريَ كريريريري  ان ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريرييريريريريريريرية  فريريريري ريريريريريريري  جريريريريزتريريريريْ يريريريريريريريَ  ذ بريريريريريْ

  
َ ر    ا أيْتريريريريريريريريلريريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ا  يريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا  وملريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريري ريريريريريريريريّ

  
 الحْوِض نواحيه. ضواحيوقال : 

 وقال لبيد :

ر لريريريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريا يف َداثريريريريريريريريريريريريريريريِ َرقريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   لريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريٌش  لريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريه َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وامسريريريريريريريريريريِ  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الحوِض ما ظهَر ِمْنهُ َوبََرز ، وقال جرير يمدح عبد الملك : بضواحي قلت : أرادَ 

كَ  يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ش   فريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريرا   عريريريريريِ  يف قريريريريريَريريريريريريْ

  
ي   َوامسريريريريريريريريريِ ر وع وال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريري  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريِ

  
قرْيُش الظواهِر وهم الذين ال ينزلون شعب مكة  (َضواِحي وال)أراَد جريٌر بقوله :  قال الليث : يريد وال في النَّواحي. قلت :

وبطحاءها. أراد جريٌر أن عبد الملك من قريش البَِطاحِ ال من قريِش الظَّواِهر ، وقريُش البطاح أَكَرُم وأْشَرُف من قَُرْيِش 

 الظواِهِر ألن البَْطَحاِويّين من قريش حاِضَرتُهم ، وهم قُطَّاُن الَحَرِم ، والظواهر
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. َأْعرَ  امِسَية  و اٌب  ديٌة  ارَج اَّرُِ ا الباَدية  ، ي ال هؤالء يلزلون الباِطَلة ، وهؤالء يلزِل ون  ضريريريريريريريريريريريريريريريَ  كل بل أب ظاِهَرهت 
 .الّضَوامِسي

 .«من الّضْحِل ، ولكم الضامنَةُ من النَّْخلِ  الضاحيةَ  إن لنا»أنه كتب ألَُكْيِدِر َدْوَمِة الجْنَدل  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

، يقول : خرج  َضَحا ما ظهر وبََرَز وكان خاِرجاً من العمارة. وقال شمر : كلُّ ما بََرَز وَظَهَر فقد الضاِحيَةُ  قال أبو عبيد :

ُجُل من َمْنِزِله اِحيَةُ  لي ، والشجرة فََضَحا الرَّ  البارزةُ للّشْمِس ، وأنشد البن الدَُّمْينَِة يصف القْوَس : الضَّ

و   مريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريروع الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   و    ريريريريريريريريري 

  
اِ    بريريريريريريريريريَ َر كريريريريريريريريريالضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فِّ َأْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريا يف كريريريريريريريريريَ

  
 ُعوُدها الذي نَبََت في َغْيِر ِظل وال في ماء فهو أْصلَُب لَهُ وأَْجَوُد وأما قول الشاعر : الّضاِحي قال :

 َر َضامسية  عمِّي الذي ملَع ال يَلا
 فمعناه أنه منعه نهاراً جهاراً أي جاَهَر باالمتناع ممن كان يُِجيبُه.

مضيئة  إْضِحيَانَةٌ  ال َغْيَم فيه ، وليلة إِْضِحيَانٌ  إذا كانت ُمضيئةً. وقال الليث : يوم َضْحيَاءُ و إْضِحيَانَةُ  أبو عبيد عن الفّراء : ليلة

وقال  .ضْحيَاءَ  مثل ضاِحيَةٌ  إذا كانت ُمقِمرة قال وليلة ضْحيَانَةٌ و َضْحيَاءُ و إِْضِحيَانَة وليلة أَْضِحيالةُ  شمر عن ابن األعرابي : ليلة

 إذا كان أْبيَض وال يقال فرس أْبيَُض. وإذا اشتّد بياُضه قيل أَْبيَُض قِْرَطاِسّي. أضَحى أبو عبيدة : فرس

كّلِ يوٍم أي يأتينا.أبو العباس عن ابن األعرابي يقال للرجل إذا  يُضاِحينَا َضْحَوة ، وفالن ُضحىً  أي أتيتُه ضاَحْيتُه أبو زيد : يقال

ّلِ أي ال ِظلَّ لها ألنها َعشَّةٌ دقيقَةُ األْغصاِن. قلت : ضاِحيَةُ  ِظلُّه ألنه إَذا مات صار ال ِظلَّ له. وشجرةٌ  َضَحا مات وهذا  الّظِ

 ل الشاعر :معنى جيٌد في بيت جرير الذي نقدم تفسيره وقا

ى و  مريريريريريريريَ وِر مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتاَن مريريريريريريرين قريريريريريريري  حريريريريريريريَّ  قريريريريريريريَ

  
رو   الريريريريريريريريرعريريريريريريريريي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريرييريريريريريريريرية  الريريريريريريريرييتريريريريريريريريالل    مريريريريريريريريَ

  
َضَحياُن متضحٍ مستضحٍ  رجل« : نواِدِر األعراب»أي ليس بها ظل لقلة َشَجِرها. وفي  ضاحية يقول رعيها َمْرٌت فيه وظاللُها

 الّظالِل ليس فيها َشَجٌر يستَظلُّ به. َضاِحيَة ُمِضيٌء ، ومفازة َضْحيَانُ  أي َطْلٌق ، وسراجٌ  ضحيانُ  ، ويومُ  أَْضَحى إذا مضطحٍ 

 ال أََماتََك هللا حتى يُْذِهَب ِظلَّ َشْخِصَك القائم. هللا ِظلََّك ، معناه : أَْضَحى وفي الدعاء : ال

ْينَاوالِعَجان يوصف به المحبَّب يُمدح به  َضاِحي وقال أبو عبيدة : فرس  ُمِغيرين علْيهم. وقال : ُضًحى ٍن أَتَْينَاهمبني فاُل ضحَّ

َ اَوأب   ه  قريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ  أَرَاين  ذا انكريريريريريريريريريريريريَ

  
اِدر   فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريرييريريريريتريريريريهريريريريم ،  يّن عريريريريلريريريريى الريريريريلريريريريريريرياِس قريريريريريريريَ

  
َحى الرجل إذا صار في َوْقتِ  أَْضَحى وقال شمر : َره.  أَْضَحىو،  الضُّ أَظَهْرتُه. أنا أَي  أضحْيتُهوالشيُء  َضِحيَ وفي الغُُدّوِ إذا أَخَّ

 وقال الراعي :

ْه  لريريريريريريريريريريريريَّ ه مسريريريريريريريريريريريريىت أظريريريريريريريريريريريريَ روقريريريريريريريريريريريريَ ْرن عريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريريريريري  اتريريريريريريريريريريريِ روانَ وَ مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ نْي الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريَ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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َواحي كّلِ بَْلَدةٍ ناحيَتُها ، والَجوُّ باطنها ، يقال هؤالِء يَْنِزلُون الباِطنَة وهؤالء ينزلون َضاِحيةُ وقال :  األرض التي  ضواحيو الضَّ

 لم يَُخطَّ َعلَْيها.

ْبح. الموَضحُ  قال الليث :: ح وض  بياُض الصُّ

 وقال األعشى :

ح الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْ  ان  يف َوضريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريَ  ِ ْذ أَتريْتكْم  ريريريريريريريريريريريريريرييريْ

  
ا  امريريريريريريريريريريريريَ    بريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريش  تريريريريريريريريريريريريرى لريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريري  َّ

  
ةِ والتَحِجيُل في القَوائم وغير ذلك من نحِوه. وِمَن األلواِن إذا كان بياٌض َغالٌب في  الموَضحُ وقال  بياُض البرِص وبياض الغُرَّ

ْدِر والظَّْهِر والوجِه يقاُل به  .توّضح َشِديٌد ، وقد تَْوِضيحٌ  ألوان الشَّاِء قَْد نََشأ في الصَّ

أبو عبيدة عن أبي  ؟ومن أين أَْوَضَع الراكب ؟الراكبُ  أَْوَضحَ  ، ويقال من أين َوّضْحتُه فتََوضَّحو فََوَضح أمراً  أَْوضْحتُ  ويقال :

ْفُت واستْكفَفتُه ، وذلك إذا وضْعَت يدك على َعْينَْيَك في الشَّمس تنظُر َهْل تراه تَُوقِّي بكفِّك الشيَء واستَْشرَ  استوضحتُ  عمرو

 األسناُن الَّتي تَْبُدو عند الضَِّحك. وقال الشاعر : اْلمَواِضَحةُ وعْينََك ُشعَاَع الشَّْمِس. 

ه  تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريلُّ  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريَ

  
ْه   حريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  َواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرَك هللا لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

لريريريريريريريريريريريريريريَ    عريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريم أروََغ مريريريريريريريريريريريريريرين ثريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْه   ارمسريريريريريريريريريَ َة  لريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ َه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اُح. قال :  عن هذا األْمِر ، أي اْبَحْث َعْنهُ ، ويقال للرُجِل الحسِن الوْجِه : استَْوِضح ويقال : ةُ التي  الُموضحةُ وإنه لوضَّ الشَّجَّ

ةٌ  َجاجِ التي تُبدي الُموضحةُ  لعظم. وقال أبو عبيد :عن ا أَْوَضَحتْ  تِصُل إلى الِعَظام ، تقول به َشجَّ  العظم. َوَضحَ  من الّشِ

 ً ين جميعا في الحديث : أن و .الُوضَّحَ  وقال الليث : إذا اجتمعت الكواكُب اْلُخنَُّس مع الكواكِب الُمِضيئِة من كواكِب المنازِل ُسّمِ

 موضع معروف. تُوِضحُ و، قال أبو عبيد يعني َحْلَي فضة ،  لها أَْوَضاحٍ  يهوديّاً قتل ُجَوْيِرية على

من الناس وأَْوبَاٌش وأسقاٌط يعني جماعاٍت من قبائَل شتَّى. قال : لم يُْسَمْع لهذه الحروف  أَْوَضاحٌ  وقال اللحياني : يقال : فيها

 بواحٍد.

 الَوَضحُ  َشْيٌء قد ابيّض ، قلُت وأْكثَُر ما سمْعُت العرَب يقولونمن َكأل إذا كان فيها  أوَضاحٌ  وقال األصمعي : يقال : في األرض

يَّان الصْيِفّي الذي لم يسَوّد من الِقَدم ولم يَِصْر ِدريناً. للنَّعَم لِّ ومنه قول  وضائحو وضيحةٌ  في الكأل إنما يَْعنون به النَِّصّيِ والّصِ

 أبي وجزة :

َواهريريريريريريريريريم  ْومريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌع نريريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريريريَي  ْذ قريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ

  
ّي كريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِت الريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريح  و    ْذ َأاَن يف مسريريريريريريريريريَ

  
 ومنه قول الهذلي : المَوَضحُ  ويقال ِللَّبن

   استفاءوا وقالوا مسبَّذا الوضح
 أي قالوا : اللَّبَُن أحبُّ إلينا من القََود.

اح ِعْنَد بَني فاَُلٍن أي َكثَُرْت أَْلبَاُن نَعَِمهْم. والعرب تسمي النهار الوَضحُ  ويقال َكثُرَ  احِ  والليَل الدُّْهَمان وبِْكرُ  الَوضَّ صالة  الَوضَّ

 قبل أن أَْوحى هللا إليه : أنه وسلمعليههللاصلىفي أحاديث الَمْبعث ودالئل نبوة محمد والغََداةِ 
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، وهي ل عبة لصبياِن األعراب يعِم ون  وضَّا  يْلَع   وهو صغٌت مع الغلمان بعيتم وسلمعليههللاصلىكان 
أبيَض فتمونريريه يف ظ لمريرية الليريريل ،   يتفّرقون يف طلبريريه ، فمن وجريري ه ملهم فلريريه الَ ْمر قلريريه وقريري  رأيريريه    عيتم  

 وأنة  بعضهم : .وضَّا  ِول اَنم يصّغرونه وي ولون ع يتيم  
ة َن الريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريَ حريريريريريريريَ  عريريريريريريرييتريريريريريريرييريريريريريريريم وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريرية  يريريريريريريريريريْ َن بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريْن لريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ  ال َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ومعناه أُْظَهَرّن َوأُْبُدَوّن ، كما يقال من الوصل ِصلَّن. يَِضحَوَضح  أمٌر بتثقيل النون من ِضَحنّ  وقولهم :

ُجُل إذا جاء بأْوالٍد بيض ،  أَْوَضحَ  ويقال  المرأَةُ إذا ولدت أوالداً بيضاً. أوضحتوالرَّ

 القدم بياض إْخمصه. وقال الجميح : َوَضحُ وَ 

 الةْوك  يف َوَضح الرَّْجَلنْي َمرْك وُّ  وَ 
حُ  :وقال النضر بن شميل   من اإلبل األبيُض وليس بالّشديد البياِض ، أشدُّ بياضاً من األْعيس واألْصهب وهو الواِضحُ و المتوّضِ

ح  األقراب وأنشد : الُمتََوّضِ

ةٌ  هريريريريريريريلريريريريريريريَ رَاِب فريريريريريريرييريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ح األقريريريريريريريريْ  مريريريريريريريتريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ه مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريوال  الريريريريريريري  ج  الريريريريريريرييريريريريريريري يريريريريريريرين  ريريريريريريريََ لريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
حّ قال المنذري أُخبِْرُت عن أبي الهيثم أَنه قال في قولهم  يح ، وأصل الّضِ ّح والّرِ وهو فْوُر النهار وضْوء  الَوَضحُ  جاء فالن بالّضِ

الشمس ، فأسقطت الواو وزيدت الحاُء مكانها فصارت مع األصلية حاًء ثقيلة قال وكذلك القحة الوْقحة فأسقطت الواو وزيدت 

حُّ البراُز الظّ  ةً بحائين وقال أبو عبيدة الّضِ  اهر.الحاء مكانها فصارت قِحَّ

ّح الشمس بعينها وأنشد : يُح ما نَالهُ الريح. وقال األصمعي : الّضِ حُّ ماضحا للشمس ، والّرِ  وقال ابن األعرابي : الّضِ

ه  بريريريريريريريريريريريري  حِّ راقريريريريريريريريريريريريِ  أبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريض  أبريريريريريريريريريريريريرُّه لريريريريريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ُو   ان مريريريريريريريريفريريريريريريريريعريريريريريريريري  َ  الريريريريريريريريّرحيريريريريريريريريَْ ٌ  ق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
اكبُ  َوَضحَ  وقال أبو زيد : تقول من أين  باأللف. أَْوَضحَ  وقال غيره من أين ؟أي من أين بدأ ؟الرَّ

الماُء أَي اتخذ  استحوضَ و،  التّْحِويضُ  ، والفعل األحَواضُ و الِحيَاضُ  معروف ، والجميع الَحْوضُ  قال الليث :: حيض ـ  حوض

ً  لنفسه ُر حول ذاك األمر  َحْوَضىو،  َحْوضا ط حولَه بمعنى واحد. أَُحّوِضواسم موضعٍ. األصمعي إني ألَُدّوِ  وأَُحّوِ

والفعل حاضت  جماعة. الِحيَضاتو الِحيض وجمعها الِحيَضةُ  ، واالسم الَحْيَضةُ  معروف ، والمرة الواحدة الَحْيضُ  وقال الليث :

ً  المرأة ً و تَِحيُض َحْيضا  المستحاضةُ وعلى فُعَّل ،  ُحيَّضٌ  ، ونساء حائِضُ  ماً ويكون َمْصدراً. وامرأةيكون اس فالمحيضُ  ، َمِحيضا

المرأةُ  استُِحيَضت المرأة التي يسيل منها الدَُّم فال يرقأُ ، وال يَِسيُل من المِحيِض ، ولكنه يسيل من ِعْرٍق يقال له العَاِذل ، وإذا

 َوَيْسئَ ُلوَنكَ )وقال هللا جل وعز :  الحائض امت ولم تَْقعُد عن الصَّالة كما تقعدواستَمّر بها الدَُّم صلّت وص َحْيِضها في غير أيام



1493 

 

  يضا  و   َِيض  مَسْيضا   املرأأب مَساَضهِ  قال أبو  سحاق : ي ال َق ْ  [222البريَ َرأب : ] (َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأذىً 
ْفِعل جّي  َ لٌ  ، وقال غته. قال وعل  اللحويني أن املصريريريريريريري ر يف هذا الباب  به  اضريريريريريريريا  و 

َ
ْفَعل وامل

َ
يف  احمِليض   امل

َْأَتى من املرأأب ألنه َمْوضع  اَّْيض فكأنه قال اْعتزلوا اللساء يف موِضع اََّْيض وال  اِمع وهّن يف هذا 
هذه ا ية امل

. وقال عمارأب : حييض السيل  وفاَ.  ذا سال ، مسا.َ  املكان. وي ال    ويفيض 
َوارِي أجريريريريريالريريريريريه مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهن الريريريريري ه و ذَّ  مَسّيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م   ول الريريري ريريريّوامسريريريِ يريريري  ا   السريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريلريريرييريريريهريريريّن مسريريريَ

  
وِمْن هذا قيَل للحوِض : َحْوُض الماء ؛ ألن  أي سيّلت. قلت : حيّضت أنشدنيه المنذريُّ عن المبِرد أن عمارة أنشده. ومعنى

؛ ألنهما من حيٍِّز واِحٍد وهو الهَواُء وهما َحْرفا  إليه أي يسيُل ، والعرب تدخل الواَو على الياء والياَء على الواوِ  يَحيضُ  الماء

وجاَض بمعنى واحد.  حاضَ  وقال أبو سعيد : إنما هو وحاص بمعنًى واحد. حاضَ  ِلين. وقال اللِّحيانيُّ في باب الّضاد والصاد :

ً  إذا سال منها الدَُّوِدم ويجمع تحيض السَُّمَرةُ  حاَضت وقال الفراء ً و الحوض حياضا ضو أحواضا ى  المحوَّ الموضع الذي يسمَّ

 حوضاً.

يَاحُ  قال الليث :: ضيح  ً  قال : وال يسمى .َضيّْحتُه فَتََضيَّح اللبن الخاثُر يَُصبُّ فيه الماُء ثم يُجَدُح ، يقال الضَّ إال اللبُن  َضياحا

يَاحُ  تزيّده. قلت : تضيُُّحهو اللبَِن حتى يَِرق ، وسواء كان اللبُن حليباً أو رائباً ، عند العرب أن يَُصبَّ الماُء على  الّضْيحُ و الضَّ

ْح لي لُبَْينَةً ولم يقل وهذا مما أَْعلْمتَُك أَنَّهم يدخلون أحد حرفي اللبن على اآلَخِر كما يُقاُل َحيضه  َضيِّحْ  وسمعت أعرابيَّاً يقول َضّوِ

ضه وتَّوهه وتيّهه. أبو عبيد عن األصمعّي : إذا كثر الما ْيحُ  ء في اللبن فهووَحوَّ  من ضيّحه وقال الكسائي قد الّضيَاحو الضَّ

ً  أنه قال : من اعتَذر إليه أُخوه من َذْنٍب فرّده لم يَِرْد عليَّ اْلحوَض إال وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي  .الّضيَاحِ   ُمتََضيِّحا

 وأنشد شمر :

حريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريُو َوَرْدان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َويريريريريريريريريريريريْ   ه َأ ريريريريريريريريريريَ اأيّنِ كريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريَ ا املريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريَ

  

 فامَتَحضا وس َّيا يف َضْيَحا

يُح  يحُ ووقال الليث : يقال الّرِ يح فإَذا أْفَرْدتَه فليس له معنى. الّضِ  تقويةٌ ِللَْفِظ الّرِ

يحَ  قلت : وغْيُر الليث ال يُجيز  .الّضِ

ح وقال أبو عبيد : جاء فالن ّحِ الشمُس ، أي  بالّضِ يح قال : ومعنى الّضِ يح في الكثَْرةِ. قال :والّرِ  إنما َجاء بمثْل الشَّمس والّرِ

يح والعاّمة تقول : جاء يح. وليس بالّضِ  بشيء. الضيح والّرِ

 ابب احلاء والَصاد

 ([وايء)ح ص ]
 ، صوح ، وحص. (صواح)حصا ، حصأ ، حاص ، صحا ، صاح ، 

ْحوُ وقال :  .ُمْصحٍ  ويومٌ  ُمْصِحيَةٌ  السماُء فهي أصَحتِ و .َصْحوٍ  ذهاُب الغْيم ، يقال اليوُم يومٌ  الّصْحوُ  قال الليث :: صحا   الصَّ

با والباِطل ، يقال  ذهاُب السُّْكِر وتَْرُك الّصِ
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َحا مله : َحاو قريْلب ه ،  صريريريَ ْكرِه. قله : صريريريَ َحه وهكذا قال َغْت ه. وَروى اَّرَّاينُّ عن ابن السريريريكيه : ِمْن سريريري   َأصريريريْ
ِحي السريريريريريماء   حَيةٌ  فهي ت صريريريريريْ َحا ، وق  م صريريريريريْ ح وَّا السريريريريريكران   صريريريريريَ ح و صريريريريري  ، وحنَو ذلك قال الفراء   صريريريريريا    فهو َيصريريريريريْ

.  واألصمعيُّ
إِنَاٌء ، قال : وال أَْدري ِمْن أَّيِ َشيٍء  الِمْصَحاةُ  وقال األصمعيُّ فيما رَوى عنه أبو عبيد : َجاٌم يُْشَرُب فيه. الِمْصَحاةُ وقال الليث : 

 الَكأُْس قال وقال غيُره هو القََدُح من الفّضة واحتج بقول أوس : الِمْصَحاةُ  رابيُهو. شِمٌر عن ابن األع

 كِمْصَحاأِب اللَُّجني أتّكال
ْحَوة يريد أَْن يَأُْخَذها من»وقال ابن بُُزْرج : من أَْمثالهم   َمثٌَل لطالب األْمِر يتجاهُل وهو يَْعلَم.« والسَّْكَرةِ  الصَّ

 الَحَوصُ  ، قلت : َحْوَصاءُ  وامرأة أَْحَوصُ  ِضيٌق في إحدى العينين دوَن األُْخرى ، ورجل الَحَوصُ  قال الليث :: حيص ـ  حوص

ً  إذا كان في عينْيه ضيٌق ، وقد أَْحَوصُ  عند جميعهم ضيٌق في العينين معَاً ، رجل  .َحِوَص يَْحَوُص َحَوصا

غَاُر العيون ، وهمبفتح  الَحَوص أبو العبّاس عن ابن األعرابي أنه قال : أراد أنهم  َحَوصٌ  قلت : من قال .الُحوصُ  الحاء الّصِ

 .َحَوص ذُوو

ً  الثوب ُحْصت الِخياطة وقد الَحْوصُ  أبو عبيد عن األصمعيّ  إذا خِطتْهُ. وفي حديث علّي أنه اشترى قميصاً  أَحوُصهُ َحْوصا

ين عن يَِده ، ثم قال للخياط كأنما ِخيط جانٌِب  َحْوَصاءُ  أي ِخْط ِكفَافَهُ ، ومنه قيل للعين الضيّقة ُحْصه فَقَطع ما فضل من الُكمَّ

 عيَن البازي إذا ِخْطته. ُحْصتومنها. قال 

 األحوص بن جعفر بن كالٍب ، واسمه ربيعةُ ، وكان صغيَر العْينَْيِن ، وعمرو بن صُ األَْحوَ  : األَْحَوَصانِ  وقال ابن السكيت :

 وقد رأس وقال األعشى :

ر فريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ وِص مريريريريريريريريْن  ل جريريريريريريريريَ يريريريريريريريري   اَّريريريريريريريري   َأاَتين َوعريريريريريريريريِ

  
ا  اِوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه األمسريريريريريريريَ َ  َعْمر و لو َنيريريريريريريريْ  فيريريريريريريريا َعبريريريريريريريْ

  
 ، وَعْمرو بن األْحوص ، منهم َعْوُف بنُ  األْحَوصُ  َولَدهَمْن  باألحاوص ، وَعنَى األحوص يعني عبَد عمِرو بِن شريح بنِ 

 .األحوص ، وربيعة بن األحوص ، وُشَرْيٌح بن األْحوص

 أي ألكيَدنَّك وألِجّدن في َهاَلِكَك. وقال النضر : من أمثال العرِب َطعََن فالٌن في َحوصك وقال أبو زيٍد يقال : ألْطعَنَّن في

فاَلٌن ِسقَاَءه إذا َوَهى ولم يكن معه ِسَراٌد يخرزه  َحاصَ وا مارس ما ال يُْحِسنه وتكلّف ما ال يَْعنيه. ليس ِمْنه في شيء. إذ َحْوٍص 

 به فأدخَل فيه ُعوَدْيِن وسد الَوْهي بينهما يَخْيط ُدون الَخْرِز.

ا الفحُل ، وهو أن تعِقد َحلَقَها على َرِحِمها َرِحُمها ُدوَن الفْحل فال يقدُر عليه اْحتاَصتْ  وهي التي ُمحتَاَصةٌ  وقال ابن شميل : ناقَة

 َحاَصت وال يقال محتاَصةٌ و حائص َرِحمها سواٌء ، وناقة احتاَصتْ والناقةُ  اْحتاَصت فال يقدر الفَْحُل أن يُجيز علْيها ، يقال قد

 ضيقةٌ. َحْوصاءُ  الناقة ، وبئر
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 الضيّقة المالقي. الِمْحيَاصُ والناقة الضيّقة الَحيَا. قال  الحيصاءُ  وروي أبو العباس عن ابن األعرابّي :

يقال  الَحْيُد عن الشيء. الَحْيصُ  وقال الليث والناقة التي ال يَُجوز فيها قضيُب الفَْحِل كأّن بها َرتْقاً. الحائص األصمعّي والفّراء :

في حديث مطّرف : و،  َمَحاصٌ  أي َمِحيد ، وكذلك يصٌ َمحِ  ، وما لك من هذا األْمرِ  يحايصني عني أي يَحيُد ، وهو يحيصُ  هو

 أنه خرج من الطَّاُعون ، فقيَل له في َذلك ، فقال : هو الموُت نَحايُصه وال بُّد منه.

ً  قال أبو عبيد : معناه نزوغ عنه. يقال  [.48 فُّصلَت :] (ما هَلُْم ِمْن َمَِيصٍ )، ومنه قول هللا جّل وعّز :  حاص يحيص َحْيصا

 .َحْيَصةً  الُمْسِلمون فََحاصَ  وي عن ابن ُعَمَر أنَّه ذكر قتَاالً أْو أَْمراً ، فقال :ورُ 

 ، معناهما واحد. يروى فََحاَض المسلمون َحْيَضةً و

ذ الهذلي بَْيَص ، أي في اختالط من أْمر ال َمْخَرَج لَُهْم منه. وأنشدنا ألميَّة بن عائِ  َحْيصَ  أبو عبيد عن األصمعّي : وقع القَْوُم في

: 

تَفريريريريريريريا   وجريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّاجريريريريريريريا  َولريريريريريريري   قريريريريريريري  كريريريريريريريلريريريريريريريه   ريريريريريريريَ

  
اِص   َ  َّريريريريريريريََ يريريريريريْ َ  بريريريريريريَ يريريريريريْ ِحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريَ تريريريريريَ لريريريريريْ  مل تريريريريريريَ

  
 بِيَص. ِحيصَ  بيص مثلَه إاّل أنه قالها بكسر الحاء والباء حيصَ  بْيَص على كل حاٍل. قال وقال الكسائي في َحْيصَ  ونصبَ 

ً  األرضالَحّراني عن ابن السكيت إنك لتحَسُب عليَّ  ً وبَْيصاً  َحْيصا  بِيصاً. ِحيصا

 ليهوفي حديث سعيد بن جبير وسئل عن المكاتَب يَْشتَِرُط عليه أهلُه أن ال يخُرَج من بلده ، فقال : أَثْقَْلتُْم ظْهره وجعلتم األْرض ع

 بَيصَ  َحيصَ 

َف للَكْسِب.  أي ضيقتم األرض عليه حتى ال َمْضرَب له فيها وال ُمتََصرَّ

 بِيَص. ِحيصَ وبَْيَص  َحْيصَ  المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء قال : ُهْم فيوأخبرني 

في القلب « كتاب ابن السكيت»أي في ضيق. وفي  ِحيٍص  وقال : إذا أْفردوه أْجَرْوه وربما تركوا إجراَءه وقالوا وقعوا في

 واإلبدال في باب الصاد والضاد.

أي الت  [3ص : ] (َوالَت ِحنَي َمناصٍ )احٍد. وكذلك ناَص وناَض. وقال عزَّ من قائل وَحاَض وَجاَض بمعنى و َحاصَ  يقال :

 حيَن َمْهَرب.

 وروى الليث بيت األعشى :

 ل   اَنل مَسْيصا  من ع َفْتأََب مسائصا  
واة رَوْوهُ بالخاء َخْيصاً وهو الصحيح.  قال يروى بالحاء والخاء. قلت : والرُّ

 الِخيَاصة سْيٌر طويل يشدُّ به ِحَزاُم الّدابِّة.وقال ابن شميل 

الحجارة  بحصى كثرة العََدِد ُشبِّه الَحصىوقال  .َحَصيَاتٍ  وثالثُ  َحَصاةٌ  ِصغَاُر الِحَجاَرةِ ، الواحدة الَحَصى قال الليث :: حصا 

 في الكثرة ، وقال األعشى :
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ى  م مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريري  ِر مريريريريريريريلريريريريريريريريْ  فريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   ألكريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
رو   كريريريريريريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   منريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريزَّأب  لريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
قلت والّرواية  .«أَْلِسنَتهم َحَصا وهل يَُكبُّ الناُس على مناخرهم في َجهنَّم إال»في الحديث : واللَّساِن َذَرابَتُهُ. قال  َحَصاةُ وقال : 

اوقد مّر تفسيره في بابه ، وأَ  ؟«إالَّ حصائُد ألسنتهم»الصحيحة   فهو العقل نفسه. الَحَصاةُ  مَّ

ه. قال  َحَصاةٍ  وروى ابن الّسكيت عن األصمعي أنه قال : فالن ذُو  الَحَصاةووأََصاةٍ إذا كان حاِزماً َكتُوماً على نْفِسه يحفظ سرَّ

 قال طرفة : أْحَصْيتُ  العقل ، وهو فَعَلَة من

ْن لريريريريريريريريريه و  كريريريريريريريريري  ْرِء مريريريريريريريريريا مل يريريريريريريريريريَ َ
  ّن لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَن املريريريريريريريريري

  
يريريريريريريريريريريل    ه لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ ْورَاتريريريريريريريريريريِ  مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأٌب عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريَ

  
 يقول إذا لم يكْن مع اللسان عقل يحجزه عن بْسطه فيما ال يجب َدل اللسان على َعيبه بما بلفظ به من ُعور الكالم.

. كالحصاة داٌء في المثانَة ، وهو أن يخثَُر البول فيشتد حتى يصير الحصاةُ و. قال : حصاةٌ  قال الليث ويقال لكل قطعَة من المسك

 .َمْحِصي الرجُل فهو حِصيَ  يقال

 ال من اإلْحَصاء أي ذو َعدٍد ، بغير هاء. وهو من َحصى هو الَمغَُس في البَْطِن. وفالن ذو الَحْصوُ  ثعلب عن ابن األعرابي

 (َوَأْحصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً )إذا كان شديَد العَْقل ، وقال هللا جّل وعّز :  ُمْستَْحٍص ووَحصيٌف  َحِصيٌ  الحجارة وفالن َحَصى

 أي أحاط علُمه باستيفاء َعَدِد كّلِ شيء. [28 الجن :]

قال علم أن لْن تحفظوا مواقيت اللَّيِل ، وقال غيره  [20الُمزّمل : ] (َعِلَم َأْن َلْن ُُتُْصوُه فَتاَب َعَلْيُكمْ )وقال الفراء في قوله 

 أْحَصاها إن هلل تسعةً وتسعين اسماً من» وسلمعليههللاصلىقول النبي  أي َعِلَم أن لن تُِطيقوه ، وأما (َعِلَم َأْن َلْن ُُتُْصوهُ )معناه 

الذي هو العَّد.  اإلحصاء يناً بأنها صفاُت هللا جّل وعّز ، ولم يُردِعْلماً وإيماناً بها ويق أْحَصاَها فمْعناه وهللا أعلم من «دخَل الَجنّة

 في هذا الموضع وقال أبو ُزبَيد : اإلحصاء اسم من العقل : الَحَصاةُ و

َ  َذا اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب مريريريريريرين الريريريريريري ريريريريريريو هريريريريريريريْ لريريريريريري   اجلريريريريريريَ بريريريريريريْ  يريريريريريريري 

  
ود  َف َواهريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريو مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  ُِ ومريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريري 

  
 والرزانة والعقل والعلم بمصادر األمور ومواردها. من القوم الَجْهد أي ذا القوة الحصاة يقول : يُبلغ ذا

وفي الحديث أَن ُمَحلم بن  .ُصوَحانِ  حائط الوادي وهما الصُّوحُ  أبو عبيد عن األصمعّي وأبي عمرو قال :: صوح ، صيح 

 فأكلته السباع. ُصوحْين ُجثَامة قتل رجالً يقول ال إله إاّل هللا ، فلّما مات دفنوه قال فلفََظتْه األرض فأْلقَْوه بين

ْوحُ  ثعلٌب عن ابن األعرابي : أنه لوجه الجبل القائم كَ  ُصوحٌ  وغيُره يقول بفتح الصاد الجانُب من الرأِس والجبِل. قلت : الصَّ

 .ُصوحٌ و َصْوحٌ  حائط ، وهما لغتان

َواِحيُ  سلمة عن الفراء قال : َواح مأخوذ من الصُّ  وهو اْلجّص وأنشد : الصُّ

لريريريريريريرييريريريريريريريث مسريريريريريريريىت  ا ا ريريريريريريرييريريريريريريريَل مريريريريريريرين تريريريريريريري ريريريريريريريْ لريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  جريريريريريريريَ

  
ا  وامسريريريريريريريَ هريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريِ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  كريريريريريريريأّن عريريريريريلريريريريريى مريريريريريَ
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َواح قال : شبّه َعَرَق الخْيِل لما ابيضّ   وهو الجّص. بالصُّ

اَحةُ  وقال ابن شميل :  من األرض التي ال تْنبُِت شيئاً أبداً. الصَّ

حه تشقّق الشعر وتناثُره وربما التصّوح وقال الليث :  الُجفُوف. صوَّ

 الريُح. صّوَحتْهوالبَْقُل  تََصّوح قال : والبقُل إذا أصابته عاهة فيبِس قيل

ح اْقَطاَر فإذا يَبِس واْنَشّق قِيل قدأبو عبيد عن األصمعي قال : إذا تهيّأ النباُت لليُْبس قيل قد   .تََصوَّ

ُحهوقلت :   من يُْبِسِه زماَن الَحّرِ ال ِمْن آفٍة تصيبُه. تصوُّ

 وقال ذو الرمة يصف َهْيج البقل في الصيف :

َل  ٌج  ريريريريريريريريريريرييء  بريريريريريريريريريريريه و   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْ

  
ا نريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ     ّرِهريريريريريريريريريَ ٌة يف مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ ف   ريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريَ

  
ً  ق الثوب من قِبَل نَْفسه قيل قدأبو عبيد عن أبي عبيدة : فإْن تشقَّ   ومنه قول عبيد : اْنَصاَح اْنِصياحا

 م ْلصا و من بني مرتَِتق  ملها 
 قال شمر : ورواه ابن األعرابّي :

 ملصا و من بني مرَتِفق  ملها 
 الفائَِض الجاِري على وْجِه األْرِض. قال : والُمْرتَِفق الممتلىُء. الُمنَصاحَ  وفسر

 أبي تمام األسدي أنه أنشده :قال : ويروى عن 

 من بني مرتِفق ملها وِمْن طَامِسي
 قال : والطَّاِحي الذي قَْد ساَل وفاَض وذهب.

ً  الفَْجرُ  اْنَصاحَ  وقال األصمعيُّ :  إذا اْستَنَاَر وأََضاَء ، وأصله االْنِشقَاق. انِصياحا

 ِغْمُد السيف إذا تشقّق. تََصايحَ و

اَحةُ  وقال الليث وَّ ح تقدير فُعَّالة من تشقق الصوف إذا على الصُّ  .تصوَّ

حتْه وَصَمَحتْه إذا أَْذَوتْه وآَذتْه. صّوحتْه « :النوادر»وفي   الشمُس ولوَّ

ق. ويقال َغِضَب فالٌن من  َصْيحٍ  لقيته قْبَل كل ومن بنات الياء ، أبو عبيد عن أبي زيد : يَاح والنَّْفر التفَرُّ ْيُح الّصِ ونَْفٍر ، فالصَّ

 وال نَْفٍر ، من غير قليل وال كثيٍر. َصْيحٍ  غير

 وقال الشاعر :

ة   ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذ وٌب  ريريريريريريريريريوٌل َيريريريريريريريريريعريريريريريريريريريل  هللا عريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريَ

  
ِح   ه مريريريريريريريرين غريريريريريريريريت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريْ انريريريريريريريريِ رو أَل ريريريريريريريريْ فريريريريريريريريْ  ال نريريريريريريريريريَ

  
ح. تصيّح قال : معناه من غير شيء. ويقال :  النْبُت إذا تشقّق بمعنى تصوَّ

 الَخَشُب وغيُره إذا تصّدع. تصيّح وقال الليث :

 وأنشدني أعرابيٌّ من بني كليب بن يربوع :

ى و  ؤتريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ  اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريوُ  مريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريْوَُّاِء مريريريريريريريري 

  
يَّح    ي العنْيِ ملريريريريريريريه َتصريريريريريريريريريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريَ اد  صريريريريريريريريريريريريريريريَ  تكريريريريريريريَ

  
يَاحُ وقال :  ْيَحةُ و صوُت ُكّلِ شيء إذا اشتّد. الّصِ  العذاُب. الصَّ
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ُُم الصَّْيَحةُ )قال هللا :  َْ  في آِل فالن إذا هلكوا. ِصيحَ  يعني به العَذاب. ويقال : [73الِحجر : ] (فََأَخَذ

 وقال امرؤ القيس :
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رَاتريريريريريريريه  جريريريريريَ يريريريريريَح يف مسريريريريريَ بريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َك َنريريريريريَْ لريريريريريريريْ  دْع عريريريريريَ

  
 لريريريريكريريريرين مسريريريريريريري يريريريريريريريٌث مريريريريريريريا مسريريريريريريري يريريريريريريريث  الريريريريرََّوامسريريريريريريريل و  

  
ُُم الصَّْيَحةُ )وقال هللا :  َْ ائَِحةُ َصْيَحةُ والغارة إذا فاجأتْهم الخيُل الُمغيرةُ  َصْيحةُ و أي الهلََكةُ. (فََأَخَذ ما  الَمنَاَحة. ويقال : الصَّ

 َضْرٌب من التَّْمِر أْسَوُد ُصْلُب الَمْمَضغَِة شديُد الحالَوةِ. الصْيحانيّ والُحْبلَى أي شّراً يَْفَجُؤهم.  َصْيَحةِ  يْنتَِظُرون إال مثلَ 

ي ً  قلت : وُسّمِ ً  اسُم َكْبٍش كان يُْربََط ِعْنَد نَْخلٍة بالمدينة فأثمرت ثْمراً  حانَ صيْ  ألنّ  َصْيَحانِيا  .َصْيَحان فنُِسَب إلى صْيَحانِيّا

يَاحُ  مصَدٌر أُِريَد به الّصْيَحةَ  فذّكر الفعل ألن [67ُهود : ] (َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحةُ )وقول هللا جّل وعّز :  ، ولو قيل  الّصِ

 .الّصْيَحةِ  الذين ظلموا الصيحةُ بالتأنيث كان جائزاً تذهب به إلى لفظوأخذت 

 من الماء أي َرِويُت. َحَصأْتُ  أبو عبيد عن األَُمِوّي : ـ. مهموزاً ـ : حصأ 

بيُّ من اللَّبن َحَصأْ  وقال أبو زيد : ً  َحْصأ الصَّ  فبْطنُه. إذا أُْرِضع حتى تمتلىء إْنفََحتُه إن كان َجْدياً ، وإن كان صبِيا

 بَِها وَحَصَم بَِها إذا َضَرط. َحَصأ وقال أبو عبيد : قال األصمعيُّ : يقال للرجل وغيره

 أي أَْرَويتْهُ. أْحَصأتُه وقال غيره :

 وقال ابن شميل : الَحَصا ما َخَذْفت به َخْذفاً وهو ما كان مثَل بَْعِر الغنم.

 الحصى.وقال أبو أسلم : العظيُم مثل بَْعِر البعيِر من 

لنون وقال أبو زيد حصاة وِحِصّي وقناة وقِنِيٌّ ونواة ونَِويٌّ ودواةٌ وِدِوّي ، هكذا قيّده شمر ، وغيُره يقول بفتح الَحاء والقَاِف وا

ى. ى وَدوَّ  ويقال نهر َحَصِويٌّ أي كثيُر الَحَصى. والدال َحصَّى وقَنَّى ونوَّ

 يَّة وقد َحِصيْت تَْحَصى. ويقال َحَصْيتُه بالَحَصى أْحِصيه أي رَمْيتُه.وقال األحمر : أرض َمْحَصاةٌ من الَحَصا وَحِص 

وقال الليث في قولهم وقع فالن في َحْيص بَْيص أي في ضيٍق واألصل فيه بَْطُن الضّب يُْبعَج فيْخَرُج َمْكنُه وما كان فيه ثم 

 يَحاُص.

 البَثْر يخرج في وجه الَجاِرية الَمِليحة. الوْحصُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال :: وحص 

 وال َوْذيَةٌ. َوْحَصةٌ  وقال ابن السكيت : أصبََحْت وليس بها

 قال األزهريُّ معناه ليس بها ِعلَّة.

 أبواب احلاء والسني

 ([وايء)حس ]
 [.مستعملة]حسا ، حاس ، سحا ، ساح : 

ويقال  ِمْلُء الفَم. الُحسَوةُ وممدود.  الَحَساء اسُمه يُْحَسى ، والشيُء الذي يَْحسو َحْسواً َحسا  الفعل ، يقال الَحْسوُ  قال الليث :: حسا 

 الشيء القليل منه. الُحْسَوةُ و. َحِسيَّةً  اتخذوا له

اني عن ابن السكيت :  ِملُء الفم. الُحْسَوةُ وواحدةً  َحَسْوُت َحْسَوةً  الحرَّ

 وَغرفة وُغرفة بمعنى واحد. ُحسوةو َحسوة وقال اللحياني :
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 .ُحسوةٌ  وفي اإلناء َحسوت َحسوة وقال يونس :

 ، وشربت َمُشّواً وَمَشاًء. َحَساءً و َحُسّواً  وقال ابن السكيت : شربت

. قال : الَحُسوُّ  قال وقال أبو عبيدة : قال أبو ذبيان بن الرعبل : أبغض الشيوخ إليَ   الشروُب. الَحُسوُّ  الفَُسوُّ

من  احتسيت الطير إذا نام نوماً قليالً. َويقول الرجُل للرجِل هل كَحْسوِ  ، َوالعرب تقول : نمت نَْومة الُحْسَوةِ ُحًسى معقلت : ج

 ً  على معنى َهل َوَجْدَت ، وقول أبي نخيلة : ؟فالن شيئا

عريريريريريريريِ  ِ ر  مريريريرين م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريَ لريريريريْ ى مريريريري  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريا امسريريريريْ

  
حريريريريريريريريريريَ ِ   ٌ  مل َيريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريْولريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَ  أن اَّريريريريريريريريريريَ

  
 استَْخبََر فأُْخبَِر أن الِخْصب فاٍش.أي  احتسى

ً  وسمعت غيَر واحٍد من بني تميم يقول : ْمل المتراكم أسفله جبل أصلُد ، فإذا  الَحْسيُ و،  َحْسيٍ  أي أْنبْطنا ماءَ  احتََسْينا ِحْسيا الرَّ

مُل حرَّ الشمس أن ينشف الماء فإذا اشتد ُمِطَر الرمل نَِشَف ماء المطر ، فإذا انتهى إلى الجبل الذي أسفَلُه أمسَك الماء ومنع الر

 ً ضا ُض تبرُّ فَة منها أْحَساءُ  وقد رأيت في الباديةـ  الحر نُبَِث وْجهُ الرمل عن الماء فنبََع بارداً عذباً يتَبَرَّ  كثيرة على هذه الّصِ

القَِطيف. وبحذاء  أَْحَساءُ وِخْرَشاِف  أَْحَساءُ  ِزلُهم ومنهابَنِي َسْعٍد بحذاء َهَجَر وقَُراها وهي اليوَم داُر القََراِمَطِة ، وبها َمنَا أْحساءَ 

 في القَْيظ. أْحسائها في واٍد ُمتََطاِمن ذي َرْمِل إذا َرِويَْت في الشتاء من السيول الكثيرة لم ينقطع ماءُ  أَْحساءٌ  حاِجٍر في طريق مكة

 الماء القليل. الِحَسى ثعلب عن ابن األعرابي :

 الِحْسُي ِحَساءً  إذا اشتكى صدَره ، ويجمع يتحسَّاه إذا ُطبََخ له الشيء الرقيق َحِسيّةو َحساءو َحسًوا يقال جعلت لهوقال َشِمر : 

 .أْحساءً و

ينَ  َسَحْوتُ  قال الليث :: سحا  ً و َسْحواً  عن األَْرِض  بالِمْسَحاةِ  الّطِ  ، ثالُث لُغَاٍت. أْسِحيهو أَْسُحوهو أَْسَحاهُ  ، وأنا َسْحيا

ين عن األْرِض  َسَحْوتُ  أبو عبيد عن أبي زيد : الشحم عن اإلهاب قَْشُره ،  َسْحوُ وقال  .أسِحيه ، ولم يذكر أَْسَحاهو أَْسُحوهُ  الّطِ

ْيتُ  من َسَحاب ، أي غيٌم رقيٌق. ويقال : ِسَحاءةٌ  القرطاس وفي السماء سحاءةوالنواة ،  سحاءةِ  نحو ِسحاَءة وما ْقِشَر عنه فهو  سحَّ

هِ  تَْسِحيَةً  الكتاب َحاَءةِ  ِلَشّدِ َحاية ، ويقال بالّسِ  ، لغتان. بالّسِ

 بها األرض فقال : تُْسَحى ألنها َمَساِحيَ  قال الليث : وَسّمى رؤبة سنابك الُحُمرِ 

 َسوَّى مسامِسيِهّن ت  يَ  اَّ َ ق
اءٌ  كل قشرة تكوُن على مضائِغ اللحم من الجلد. ومتَِّخذُ  األُْسِحيَّةواألَْكِل. قال  : كثير أُْسُحوان قال : ورجل على  المساحي َسحَّ

َحايةُ  فَعال وحرفته  .الّسِ

 الَمْطَرةُ الشديدة الوقعِ التي تَْقِشر األرَض. وأنشد أبو عبيد : الساِحيَةُ  وقال األصمعيُّ :
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ش  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير َّ  مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ اَب األْرَ. مريريريريريريريريري   َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة    يريريريريريريريريريريريَ اَلالو بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ  أَتريريريريريريريريريريريريْ

  
َحاةُ و َسَحْيتُهوالقرطاَس  َسَحْوتُ وقال :  ً  الُخفّاش وجمعها الّسِ حاءو. قال : َسحا كتب الحجاج و ضرٌب من الشجر يرعاه النحل. الّسِ

حاء إلى عامل له أن أرسل إليَّ بعسل  أْخَضَر في اإلناء. الّسِ

 ِسَحاَءةُ وأُّمِ الرأس التي تكون فيها الدماغ ، قال :  ِسَحاَءةٌ ووالُحْبلَة.  السََّحاءَ  حابٌل إذا رعى َساحٍ  وقال ابن السكيت : َضبٌ 

حاءُ وقال  ممدود بال هاء. ِسَحاءٌ والِقْرطاس ممدودةٌ  ، مقصوٌر كما  السَّحا الخفاش بكسر ويَُمّد ، ويُْفتَُح فيُْقصر ، فيقال هو الّسِ

 ترى.

 الناقة الشديدة األْكِل. الَحْوَساءُ والشجعان. قال  الُحوسُ واألكُل الشديد ،  الَحْوسُ  بن األعرابي :ثعلب عن ا: حوس ، حيس 

 وجاُسوهم وَدْرنَُجوهم وفَنَُّخوهم أي َذلّلوهم. حاُسوهم قال ويقال

 وطئْتهُ وخالْطتُه.أي  ُحْستُه انتشاُر الغَارة والقَتْل ، والتحرُك في ذلك ، يقال الَحْوس وقال الليث

 وَجاَسهم إذا ذهبوا وجاءوا يَْقتُلُونهم. َحاَسهم وقال الفراء :

 ً  بَنِي فالن ويَُجوسهم. يقول يَُدوُسهْم ويْطلُب فيهم. يَُحوس ابن السكيت عن األصمعي قال : تركت فالنا

 الَجِريُء الذي ال يهوله شيء وأنشد : األَْحَوسُ  وقال الليث :

 ْلَماِء  لرُّْمِح اَ ِ لْ َأمس وس  يف اليتَّ 
الذي ال يَْبَرح مكانَه حتى  األْحَوسُ والكثير القَتِْل من الرجال ،  األْحوسُ والشديُد األكِل ،  األْحوسُ  ثعلب عن ابن األعرابي : قال

 يناَل حاجته.

 وقال الفرزدق يصف إبالً :

اٌ   لريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ ا   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريرياء  ريريريريريريريَ َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريَ

  
اء  انومسريريريريريريريريريريه ال  بريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرياال ذا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
سُ  ابن السكيت : يقال للرُجل إذا ما تحبَّس وأَْبَطأَ : ما زال ك من َمْرعاها وإبلٌ  ُحوسٌ  ، وإِبلٌ  يتحوَّ كثيرات  ُحوسٌ  بَِطيئةُ التحرُّ

 األكل.

س وقال الليث :  اإلقامة كأنَّه يريد سفَراً وال يَتََهيَّأ له النشغاله بشيء بعد َشيٍء وقال المتلمس : التحوُّ

رْ  وِّس  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  
هريريريريريريريريا املريريريريريريريري  قريريريريريريريري  أَ  لريريريريريريريريك أَيريريريريريريريريُّ

  
ِ ك تريريريريريريريري ر س   هريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريالريريريريريريريري ار قريريريريريريريري  كريريريريريريريرياَد  لريريريريريريريريِ

  
اسٌ  ورجل ٌب بالليل ، وغيث َحوَّ اٌس َطالَّ  دائم ال يقطع. قال الراجز : أْحَوِسيٌ  َعوَّ

ِو ّ  لريريريريريريريريريريريْ ه  غريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  رائريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  يريريريريريريريريريريريّ َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َة َأمسريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ َ  يف  ريريريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ِه  ائريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريريَ رُّ مريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريَ اَيريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريرعريريريريريريريريِ ك الريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِف الريريريريريريريريَرمريريريريريريريريَ ّر األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريَ

  
فِتْنَةٌ ،  تَُحوُسك قال أبو عبيد : قال العََدبَّس الكناني في قوله : بَلْ  فِتْنَةٌ  تَُحوُسكَ  أنشده شمر. وفي حديث ُعمر أنّه قال لرجل : بَلْ 

ُكَك على ُرُكوبها.  أي تَُخاِلُط قَْلبك وتَُحثُّك وتَُحّرِ
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 وُجْستَه وقال الحطيئة : ُحْستَه د : وكل موضع َخالَْطته َوَوِطئْتَه فقدوقال أبو عبي

ةٌ  وِب أَِذلريريريريريريريريَّ َل يف ا ريريريريريريريري  ريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ  رهريريريريريريريريْ   ابريريريريريريريريِن أَفريريريريريريريريريْ

  
َرس   ْم مل ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اهتريريريريريريريري   لريريريريريريريريَ س  الريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريرياِب قريريريريريريريريريَ  د نريريريريريريريري 

  

ار هريريريريريريريم  اِف وجريريريريريريريَ وِل الريريريريريريري ريريريريريريريِّ ريريريريريريريَ ِز مريريريريريريرين طريريريريريريري  مريريريريريريريْ  ِ هلريريريريريريريَْ

  
وَِّس   َة يف ا ريريريريريري ريريريريريريوب اَّريريريريريري  المريريريريريريريَ ي الريريريريريرييتريريريريريريَّ عريريريريريري ريريريريريريِ  يريريريريريري 

  
 يعني األموَر التي تنزُل بهم فتْفَشاهم وتَخلَُّل ِدياَرُهم.

 وأنشد : َحْوسى وقَاَل ابُن األعرابّي : اإلبُِل الكثيرة يقال لها

يريريريريريريريريريريريريس  ر غريريريريريريريريريريريري    ْه بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  أَنريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري َّ

  
ْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى جريريريريريريريريامريريريريريريريريل وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب و    بريريريريريريريريعريريريريريريريري  مسريريريريريريريريَ

  
ً  المرأة ذيلَها حاستو  الذيل وأنشد شمر قوله : َحْوَساءُ  إذا سحبتها وامرأةٌ  َحْوسا

ه  لريريريريريريريريريريَ را    أتتريريريريريريريريريرينَي مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريرينَي أَمريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريَ

  
َر عريريريلريريريريريريري ك مسريريريريريريريائريريريس   اَس هريريريريريريريذا اأَلمريريريْ  لريريري ريريريريريريري  مسريريريريريريريَ

  
أي  ؛ الحيس يَُحاس وذلك أن امرأةً وجدت َرُجالً على فُُجوٍر فعيّرته فلم تلبث أَْن َوَجدها الرجَل على ذلك. ومثٌل للعرب : عاد

 أي ليس بُِمْحكم وهو رِديٌء ، ومنه البيت : تعيبني أَْمراً. َحْيس عاد الفاسد يُْفِسد ، ومعناه أن تقول لصاحبك : إن هذا األمر

 كما تقول َدنَا َهاَلُكُهْم. ِحيس َحْيَسهم قال شمر ُروي عن الفراء : لقد

ُجِل ونََسبِه اإل ، وذلك ألَنَّه يشبَّه بالَحْيس وهو يخلط َخْلطاً  َمْحيُوسٌ  َماُء ِمْن ُكّلِ َوْجٍه فهوأبو عبيد عن األَُمِوّي : إذا أَْحَدق بالرَّ

 شديداً.

ه أََمةً فهو ً  ، يقال الَحْيس من المْحيُوس وقال أبو الهيثم : إذا كانت جّدتاه من قِبَِل أبيه وأُّمِ  وأنشد : ُحست أَِحيُس َحْيسا

 اََّْيسعن َأْكِلَي الِعْلِهَز َأْكَل 
 أيضاً ، إاّل التمر البرنيُّ واألَقُِط يَُدقَّاِن ويُْعَجنَان بالسَّْمِن َعْجناً شديداً حتى تَْنُدَر منه نواةٌ ثم يسوى كالثريد وهي الوطيئَةُ  الحْيسُ و

ا في الوطيئِة فال وأنشد : الحيس أنّ   ربما ُجعل فيه السَِّويُق وأَمَّ

ى هلريريريريريريريريريريريََ و  ٌة أ ْدعريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ  ا ذا تريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريون  كريريريريريريريريريريريَ
  

اس  و   لريريريريريريريريْ  ب  و  َذا حيريريريريريريريري َ  اَّريريريريريريريرييريريريريريريريريس يريريريريريريريري عريريريريريريريريى جريريريريريريريري 

  
ومعناه أن رجالً أُمر بأَْمٍر فلم يُْحِكْمه فذّمه آخر فقام ِليُْحكَمه فجاء بَِشّرٍ منه فقال اآلمر :  الَحْيُس يَُحاسُ  شمر ومن أمثالهم : عاد

 َحاست الذيل وقد حوساء الذيل أي طويلة الذيل. قال : قد علمت صفراء حْوساء ، أي عاد الفَاسد يُْفسُد وامرأة الَحْيُس يَُحاسُ  َعادَ 

 وَجاسهم إذا َوِطئَهم. حاَسهم إذا وطئَتْهُ تسَحبُه ، كما يقال تَُحوُسه َذْيلَها

ً  الماء الظَّاِهُر على وْجه األْرض السَّْيحُ  قال الليث :: سوح ـ  سيح  .يَِسيُح َسْيحا

ً يسيُح  الماءُ  ساحَ  األصمعي :  َسيُوح وَغْيٌل إذا جَرى على وجه األرض ، وجمعه َسْيح إذا جَرى على وجه األرض ، وماء َسْيحا

 ، ومنه قوله : أَْسيَاحٌ و

 َسْيح  الَغَمرْ و ِتْسَعة  َأْسَيا  
يَاَحةُ  وقال الليث :   المساجد.هذه األّمة الصيَاُم ولزومُ  سياَحةُ وذهاب الرجل في األْرِض للعبادة والتََّرهُِّب ،  الّسِ
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مفاَرقَةَ األَْمَصاِر والذهاَب في األرِض  بالسياحة ، أراد «في اإلسالم سياحة ال»أنه قال  وسلمعليههللاصلىَوُرِوَي عن النبي 

 الماِء الجاري. َسْيح وأصله من

جاء في  [5التّْحريم : ] (ثَ يِ باٍت َوأَْبكاراً ساِئحاٍت )وقال  [112التّوبَة : ] (احْلاِمُدوَن السَّاِئُحونَ )وقال هللا جّل وعّز : 

 الصائمون. السائحاتو السائحين التفسير أن

 وقال الحسن : هم الذين يَصوُمون الفرض.

يام. ُمتَعبِّداً يذهُب في األرض ال زاَد  يسيح ألن الذي سائح وقول الحسن أَْبيَُن. وقيل للصائم : وقد قيل : إنهم الذين يُِديُمون الّصِ

ً  عه فحين يَِجد الزاد يَْطعَُم ، والصائم ال يَْطعَم أيضاً ، فَِلَشبَهه به سميمَ   .سائحا

 .«البُذُر بالمَسايِيح ليسوا» وفي الحديث على أنه وصف قَْوماً فقال :

وقال ابن  نحٍو واحدٍ في الثْوِب أن يكون فيه خُطوٌط مختلفةٌ ليس من  التسييح ليس من الّسياحة ولكنه من المساِييحُ  قال شمر :

. يقال : ُمَسيََّحةٌ و َسْيحٌ  من العَبَاِء الذي فيه ُجَدٌد ، واحدةٌ بيضاُء وأُْخرى َسْوَداُء ليست بشديدةِ الَسواد. وكل عباءة الُمَسيَّحُ  شميل :

كثرة  سيَّحه من الطرق المبيَُّن ، وإنما لُمَسيَّحا وقال : وكذلك َهَذا ، وما لم يكن َذا ُجَدٍد ، فإنما هو ِكَساء وليس بِعَبَاٍء. السَّْيحُ  نِْعم

 لُجدَّته التي تْفِصل بين البَْطن والَجْنِب. ُمسيَّح ويقال للحمار الوحش .الُمَسيَّح َشَرِكه ، ُشبِّه بالعَباءِ 

 ِمْسٌح ُمَخطٌَّط يكوُن في البيت يصلح أن يُْفتََرش وأن يستتر به. السْيح أبو عبيد عن األصمعي :

، فإذا بدا َحْجُم َجناِحه فذلك الُكتْفَان ألنه حينئٍذ  الُمَسيَّح األصمعيُّ : إذا صاَر في الَجَراِد خطوٌط سوٌد وُصْفٌر وبيٌض فهو وقال

ه في بَْعٍض ضُ يَْكتِف المشي فإذا َظَهَرْت أْجنَِحتُه وصار أْحَمَر إلى الغُْبَرةِ فهو الغَْوَغاُء والواحدة َغْوَغاَءةٌ ؛ وذلك حين يَُموُج بع

 وال يتوّجه ِجَهةً واحدةً ، هذا في رواية عمر بن بَْحٍر.

 الَذين يسيحون في األْرض بالشَّّرِ والنميمِة واإلفساِد بين الناس ، والَمَذايِيُع الذين يُذيعُون الفواحش. المسايِيحُ  وقال شمر :

 .ُسَوْيَحةٌ  ، وتصغيرها َساَحاتٌ و سوحٌ  فََضاٌء يكون بين ُدور الَحّيِ ، والجمعُ  السَّاحة وقال الليُث :

ً  بَْطنُها وأْنَدال اْنَساح وقال ابن األعرابي : يقال لألتان قد  أَسابَهوالفََرُس َذَكَره  أساحَ  إذا َضُخَم وَدنَا من األَْرض. ويقال : ِسيَاحا

 مثلُه. سيَّحهوإذا أخرجه من قُْنبِه. قاله خليفة الحصيني قال وسيَّبه 

 فالٌن نَْهراً إذا أَْجراه. أَساحَ  غيره :وقال 

 وقال الفرزدق :

رِي و  َه َيريريريريريريَْ حريريريريريريريْ ني أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريِ لريريريريريريْ  كريريريريريريم لريريريريريريِ

  
رِ   ر وَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  إبذن هللا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 يقول : كم من نَْهٍر أجريتَه للمسلمين فانتفعوا بمائه.
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 ابب احلاء والزاي

 ([وايء)ح ز ]
 ، زاح ، أزح. (تحوز ، تحيز)حزى حزا ، حاز 

ىو يَْحِزيو َحَزا يَْحُزو الكاِهُن تقول : الَحاِزي قال الليث :: حزي   .يَتََحزَّ

 وأنشد :

 من َ َزَّى َعاطسا  أو َطَرقاو 
 وقال آخر :

س  و  ة  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريرية ومريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريريريريرياُِّيريريريريريريريريريريريريَ

  
 طريريريريريريريريريريريارقريريريريريريريريريريرية  يف طريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا مل ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّدو  

  
 التكهن. التحّزي قال األصمعيُ 

يقول بَِظّنٍ وَخْوٍف ، والعائف العالُم  الحاِزيوأقَلُّ ِعْلماً من الّطارق ، والّطارُق كاد أن يكوَن كاِهناً ،  الحاِزي وقال ابن شميل :

اف الذي يَُشمُّ األرض فيعرُف مواقِع المياه ، ويعرف بأّيِ بلٍد هو. ب وعَرف ؛ والعَرَّ  باألمور وال يُْستعاُف إال من َعِلم وَحرَّ

الطيَر إنما هو  َحَزْيتُ  ، ومنه الحاِزي مثلُه ، لغتان من حزوتُهوإذا َخَرْصتَه  أْحزيه الشيء َحَزْيت صمعي :أبو عبيد عن األ

 ، زجرناها زجراً قال : نحزوها َحْزواً  الطير حزونا َرفَعه. ابن هانىء عن أبي زيد : : يحزوه السراُب الشيءَ  َحَزاوالَخْرُص 

الغراب ُمْستقبَِل َرُجٍل وهو يريد َحاَجةً فيقول : هو خيٌر فيخرج ، أو ينعق ُمستَْدبَِره فيقول : هذا َشٌر فال وهو عندهم أن ينعََق 

َن به ، أو َسنَح عن يساره تشاءم به ، فهو ْجُر ، ويقال الَحْزوُ  يخرج ، وإن سنح له عن يمينه شيٌء تَيَمَّ  أْحَزى يُحزي إْحزاء والزَّ

 ا :إذا هاب وأبى. وأنشدو

 نريريفسريريريريريريريريريريريريريريريي أراد  هريريجريرير سريريريريريريريريريريريريريريريلريريمريريى ومل تريري ريريْق و 

  
هريريريريريريرياو هلريريريريريريريا اهلريريريريريريجريريريريريرير هريريريريريريريابريريريريريريتريريريريريريريه   يريريريريريريلريريريريريري  لريريريريريريِ َزى جريريريريريريَ  أمسريريريريريريْ

  
 وقال أبو ذؤيب :

َزى هلريريريريريريريريريريريريا ف أمسريريريريريريريريريريريريْ وِذ املريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري 

  
  ٌُ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري رأب املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء رَْأ

  
 أي رجع لها ، َرأُْم أي وقد ُردَّ هالٌك ضعيٌف والعُوذُ الحديثَةُ العهد بالنتاج.

مقصوٌر : نبات يُْشبِه الكرْفَس من أحرار البقول ، ولريحه َخْمطةٌ يزعم األعراب أن الجن ال تدخل بيتاً  الَحَزا وقال الليث :

فالنَّجاَء  َحَزاء نبٌت. وقال شمر : تقول العرب ريحُ  ممدوٌد : الَحَزاءُ  . أبو عبيد عن األصمعي :َحَزاةٌ  ، والواحدة اْلَحَزا يكون فيه

ُن به لألرواح ، يُْشبِهُ الَكَرْفَس ، وهو أْعَظُم منه.، قال وهو نبات َذفٌِر يَتَ   َدخَّ

 ودخل عمر بن الحكم النهدي َعلَى يزيد بن المهلّب وهو في الَحْبس فلما رآه قال : أبا خالد فيقال اهُرب إن هذا ريُح َشر. قال :

جريريريريريريريريريريريا ال تريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرين   ريريريريريريريريريريريريح  مسريريريريريريريريريريريزاء فريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 فريريريريريريريريريريريريريريريسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريريريريريألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريريالبريريريريريريريريريريريريريري  

  
 يَمدُّ ويقصر. الَحَزاءُ  ممدودة ال يُقصر. وقال شمر : الَحَزاءُ  ما يجيء بعد هذا َشٌر منه. وقال أبو الهيثمأي أن هذا تباشيُر َشر و

 جبٌل من جباِل الدهناء ، وقد مررُت به َحْزَوىو

 ومن مهموز هذا الباب :
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ها وتسوقَها. وقال :  أَْحُزُؤها : اإلبَل وأَنا َحَزأْتُ  حزأ ، وهو  يحَزْوِزئ اإلبُل إذا اجتمعت. والطائِر اْحَزْوَزأَتْ و، وهو أن تَُضمَّ

ه نْفَسه وتَجافِيه عن بيضه وأنشد :  ضمُّ

   َْزْوُّأْيِن الزِّفَّ عن َمَكَوْيِهما
 وقال رؤبة فلم يهمز :

 الست   زوُّ  به أمْسزِيزَا  هو 
 أبو زيد في كتاب الهمز :قال ذلك كلُّه الليث. وقال 

ْزأ   َزْأ   اإلبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريريا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ

  
 السْيُر اللين. الَحْوزُ  قال الليث :: حيز ـ  حوز

. وقال األصمعي ِحْزتُها أَِحيُزها السْيُر الرَوْيُد. َوقد الَحْيز السْير الرَوْيُد. قال : وقال أبو عمرو : الَحْوزُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 وأنشد قول الحطيئة : اْلَحْوزُ  هو

اِدرأب  و   قريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريْرتريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوُِّي   ي و لريريريريريريريريلريريريريريريريريِوْرد طريريريريريريريريال هبريريريريريريريريا مسريريريريريريريريَ لريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريَ

  
نسيَج وْحِده. قال السائق الحسن السياق وفيه مَع سياقه بعض النفار. وكان أبو  أْحَوِزيّاـ  وهللاـ  وقال عائشةُ في شمر : كان

 .األحوزي مرو يقول :ع

 الخفيُث. وقال العجاج يصف ثوراً وكالباً : األحوزيّ  أبو عبيد قال األصمعي

وُِّّي و حيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُّهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي    مريريريريريريريريريريريِ ة الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريوُّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
ً  وبعضهم يرويه ، كان وهللا  .األحوزي بالذال ، وهو قريب من أْحَوِذيا

. وقوُل الَحْوز من األْرض أن يتخَذها رجٌل ، ويبيّن حدوَدها فيستحقُّها ، فال يكوُن ألحٍد فيها حقٌّ معه ، فذلك الَحْوز قال شمر

 أي له َمْذُخوُر َسْيٍر لم يَْبتَِذْله أي يَْغلبهّن بالُهَوْينَى. ُحوِزي العجاج وله

 ن نشاِطه وْحَده.، أي له َطاِرٌد يطُرد عن نَْفسه م ُحوِزيّ  وقال شمر في قوله : وله

 األموَر وأحكَمها. حاز قد أَْحَوِزيٌ  ورُجلٌ  ُحوِزيٌ  ورُجلٌ  ُحوِزيّ  قال : وسمعت ابن األعرابي يقول : جمل

، قال وكلُّ من ضمَّ شيئاً إلى نَْفسه من  األْحَوازُ  الرجُل يتَّخْذ حواليه ُمَسنَّاة ، والجميع يحوُزه أيضاً موضعٌ  الَحْوزُ  وقال الليث :

 .اْحتَاَزهو حاَزه مال وغيِر ذلك فقد

 الرُجِل طبيعتُه من خير أو شر. َحْوزُ وقال 

 النكاح وأنشد : الَحْوزُ وقال 

ِ ي
َ
 ت ول ملّا مَساَُّها مَسْوَُّ امل

ا»أي َجامعها. وفي الحديث :  ز هي التنَحي. وفيه لغتان : زُ التحوُّ  قال أبو عبيد .«له عن ِفراشه تحّوز فَلَمَّ  .التحيُّزو التحوُّ

التَّفَْيعُل ، ونحَو ذلك قال الفراُء وحذّاُق  التحيّزوتَفَعٌُّل  فالتحوز[ 16األنفَال : ] (َأْو ُمَتَحيِ زًا ِإىل ِفَئةٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

 النحويين. وقال القطامي يصف عجوزاً استَضافها فجعلت تروُغ عنه فقال :

هريريريريريريريا يريريريريريريريفريريريريريريريَ ة  أن أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريَ وَُّّ  عريريريريريريريّ  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريََ

  
اِرب   ة ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريى خمريريريريريريريافريريريريريريريَ  كريريمريريريريريريريا احنريريريريريريرياَُّ  األفريريْ
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 على الحال ، إال أن (ُمَتَحيِ زاً ) و (ُمَتَحر ِفاً )نصب  [16األنفال : ] (َأْو ُمَتَحيِ زًا ِإىل ِفَئةٍ )وقال أبو إسحاق في قول هللا : 
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 يِوُّ فأْدِغمه الواو  يف  متحيز أي يلفرَِد ليك ون مع امل اِتلة. قال وأصريريريريريريريريريريريريريريريل يْلحاَُّ  يتحّرف ألن ي  اتل أو أن
 الياء.

از قال شمر : اإلثم  . قال األزهري :حاز يحوز  يَِجُب ، وكأنّه منالقْلَب ويغلُب عليه حتى يركب ما ال يحوزَ  القلوِب أي َحوَّ

 وأكثر الرواية 

 أي حّز في القلِب وحاَك فيه.« اإلثم حّزاز القلوب»

 المتوّحد في قول الطرماح : الحوِزيوالشيء أي جمعتُه أو نحيته قال  ُحْزتُ  وقال شمر :

رَْع بريريريريريريريريريريريواديريريريريريريريريريريريه  وُِّي مل يريريريريريريريريريريريري  ن  حبريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري 

  
ائريريريريريريريريريرين    لريريريريريريريريريريَ رْع الريريريريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّي الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريَ

  
 الشيء إذا جمعته أو نَحيتَه. ُحْزتُ  المتوحُد وهو الفَْحُل منها وهو ِمنْ  الحوزيُ  قال :

زُ  وقال الليث : يقال مالك ز إذا لم تَْستقرَّ على األرِض ، واالسم منه تَتََحوَّ  .التحوُّ

، وكان القياس  أْحيَازٌ  على حَدةٍ ، بتشديد الياء ، والجميع حيّزُ  الّدار ما انضمَّ إليها من المرافق والمنافِع ، وكلُّ ناِحية َحيِّزُ وقال : 

 أن يكون أْحَوازاً ، بمنزلة الميّت واألموات ولكنهم فّرقوا بينهما كراهةَ االلتباس ، وقال الراعي يصف إبالً :

ْه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى َُّفريريريريريريريريريريريَ  ِويريريريريريريريريريريريَ ٌة طريريريريريريريريريريري  امسريريريريريريريريريريريوُّيريريريريريريريريريريريَّ  راهتريريريريريريريريريريريِ

  
ن بريريريريريريريريريزوال  ر قريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريرييَّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريِ

  
 النوق التي لها ِخْلقَةٌ انقطعت عن اإلبل في ِخْلقَتِها وفراهتها ، كما تقول منقِطع القرين. الُحوزيةوقال 

له أبداً ، من رأيه  الذي الُحوزيّ  أي ُمْنحاَزة عن اإلبل ال تخالطها من َسْيرها مصوٌن ال يُْدرك ، وكذلك الرجل ُحوِزيةٌ  وقيل ناقة

 وعقله مذخور.

 التي عندها مذخوٌر ، وقال العّجاج الُحوزية وقيل بل

 «له مس وُِّيٌ و حيوُّ هّن »
قال شمر : في قوله  .«ماُحوَزنَا فلم نزل مفطرين حتى بلغنا»حديث : أي يَْغِلبُهن بالهوينَى ، وعنده مذخوٌر منه لم يبتذْله وفي 

هو الموضع الذي أراُدوه ، وأهل الشام يسمون المكاَن الذي بينهم وبين العدّو الذي فيه أَساميِهم ومكاتبُهم « : ماُحوَزنا»

 الماُحوُز.

 الشيء إذا أحرْزتَه. ُحْزتُ  قال شمر : قال بعضهم : هو من قولك

أي يُخالطه  يُحاِوُزه األرَض إذا أعلَْمتُها وأحْييُت حدوَدها ، وهو حزتوألزهري : لو كان منه لقيل َمحاَزنا أو َمُحوَزنَا ، قال ا

 بلغة غير عربية وكأنَّه فاُعوٌل ، والميم أصليّة مثل الفاُخور لنْبت والّراحول للّرْحِل.« ماحوزنا» ويجاِمعُه. قلت : أحَسُب قوله :

ِهها إلى الماء ليلةُ الَجْوِز وقدوقال األ ُل ليلٍَة توّجِ ْزتُها صمعيُّ : إذا كانت اإلبُِل بعيدة الَمْرَعى من الماِء فأوَّ  وأنشد : حوَّ

ِم  يريريريريريريريريريريريريريريَ َرِق الريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريوََُّّهريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريم   ة الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَ ي ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أهريريريريريريريريري أ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َل فالٌن علينا وِطْلِقك. ويقال : َحْوزك ويقال للرجل إذا تحبّس في األمر : دعني من ْلُق أن يخلِّيَ  بالَحْوزِ  طوَّ ْلِق ، والّطِ  والّطِ
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َلَتِ ذ  ، فهي ليلة ال ِّْلِق وأْنةَ  ابن  السكيه :  و ج وه اإلبل    املاء وي َكَها يف ذلك تريْرَعى لَيريْ
 ِطْل  ه  و ق  غرَّ ُّي ا  مس ْوُّ ه 

ز وقال أبو عمرو : س مثله عمرو عن أبيه : الحيِة وهو بُْطء الِقيَاِم إذا أراد أَْن يَقُوم. وقال غيره : تحوُّ الملك الملك  الحْوزُ  التحوُّ

 المرأة فرجها وقالت امرأة : َحْوَزةُ و

ه  هريريريريريريريريريِ ي الريريريريريريريريري َُّْب يف َوجريريريريريريريريريْ ه  أمسريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريريريريريريريري    ْوَُّأَب الريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريَ ي مسريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريّ  وَأمحريريريريريريريريريريريريريريِْ

  
 وأنشد : حوزاته األعرابي يقالأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن 

ع   ف  يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريوذ  بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريل َريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى اَّريريريريريريريريريريْوَُّاِ    االو محريريريريريريريريريريََ هريريريريريريريريريرير اإلفريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي ال يدنو فحل سواه منها وأنشد الفراء : َحْوَزاته قال السَّلَُف الفْحل َحمى

را   فريريريريريريريريريريريريريْ ن قريريريريريريريريريريريريريريَ ه فريريريريريريريريريريريريريَ  ِكريريريريريريريريريريريريريْ ْوَُّاتريريريريريريريريريريريريريِ  محريريريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ و   يريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريرين اإلجريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ ى مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ  َأمحريريريريريريريريريريريَْ

  
 نواحيَه من المراعي. بحْوزاته أراد

يحُ  قال الليث :: زوح ـ  زيح  ، وقال األعشى : تَِزيحُ  ، وهي فزاَحتْ  ِعلَّتَه أََزْحتُ  ذهاب الشيء ، تقول : قد الزَّ

ْه  ا فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريحريريريريريريريَ هريريريريريريريَ لريريرييريريريريْ لريريرين عريريريَ ْأاَن فريريريلريريريم منريريريَْ لريريريريريريريَ  هريريريَ

  
ا  زَاهلريريريريريريريريريريريَ ا هريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ َة َ ل  قريريريريريريريريريريريري  أََُّمسريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَّ  َر ريريريريريريريريريريريريِ

  
ْوح األْمَر إذا قََضاه ، عمرو عن أبيه : أزاحَ  أبو العباس عن ابن األعرابي : قت ،  الزَّ ْوُح َجْمعها إذا تفرَّ تفريُق اإلبل ، ويقال الزَّ

ْوحُ و َواَلن. شمر : الزَّ ى قال ومنه قول لبيد :وزَ  َزاحَ  الزَّ  اخ بالحاء والخاء بمعنَى واحٍد إذا تنحَّ

ه  الريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريو يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  أبريريريريريريريريريريو فريريريريريريريريريريريَ

  
 َُّاَ  عريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريي وَُّمسريريريريريريريريريريريل  

  
 أنا. أَزْحتُهاوِعلَّتُه  زاحت قال ومنه

ً  قال أبو عبيد: أزح    ، إذا تخلّف وقال العجاج : أَزح يَأِزح أُُزوحا

ْريريريريريريريريةَ  ى جريريريريريريريِ لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ َرى ابريريريريريريرين  لريريريريريريريَ و  جريريريريريريريَ بريريريريريريري    السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َة ال كريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  وال أُّ وِ    ْريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : الثقيل الذي يَْزَحُر عند الَحْمل. األُزوح قال

 المتقاِعس عن األَْمر. األَُزوح وقال شمر

 وقال الكميت :

هريريريريريريريريريريريريا أُّ ومسريريريريريريريريريريريريا  و  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِ  مل أك عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريَْ

  
رس  اَّريريريريريريريريريزوَّرْ   س  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ

  
ً  اإلنساُن وغيُره أََزحَ  األصمعييصف ِحَمالة تحّملها. أبو عبيد عن  يأِْرُز أروزاً إذا تقبَّض ودنا بعُضه من  أََرزَ و يأِزح أُزوحا

 نَْعلُهُ قال الطّرماح يصف ثوراً وحشياً : أََزحت بعض. وقال غيره أََزاَحْت قدُمه إذا زلَّت ، وكذلك

ه   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزِلُّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين األر. أَُّْالمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ُ  ا ُّمسريريريريريريريريريريريريريريه   ه الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَ   كريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا ُّلريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 لم.وهللا أع

 ابب احلاء والطاء
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حديث ابِن عبّاس ، أتاني رسوُل هللا  تحريُك الشيء ُمَزْعَزعاً. ومنه الَحْطءُ  ثعلب عن ابن األعرابي : قال :: حطأ 

حديث  هكذا رواه ابن األعرابّي غيَر مهموز ، وهمزه غيُره. وقرأت بخط شمر فيما فَسَّر من .ُحْطوةً  فََحَطاني وسلمعليههللاصلى

ُ  ، قال شمر : قال خالد بن َجنبة : ال تكون فحطأَنِي َحْطأًةَ  بَقَقَايَ  وسلمعليههللاصلىتناول النبي  ابن عباس قال : إال َصربة  الَحَطأَة

لَجْنِب أو الصْدر أو الَكتَِد ، فإن كانت بالرأس فهي َصْقعَةٌ وإن كانت بالوْجه فهي لَْطَمةٌ. بالكّفِ بين الكتفين ، أو على حبراش ا

 شديدة شديدة وهي شدَّة القَْعِد بالّراحة وأنشد : َحَطأَةً  رأسه َحَطأتْ  وقال أبو زيد ،

  ن مس َْأ   َكِتَفْيه َذْرَماَل و 
ً حَ  به األرضَ  حَطأْتُ  قال شمر : وقال ابن األعرابي  إذا ضربَت به األرَض وأنشد شمر : َطأ

هريريريريريريرياو  تريريريريريريِ ِة اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  وهللا ال أتريريريريريريى ابريريريريريريَن مسريريريريريريرياطريريريريريريِ ريريريريريريريَ

  
يريريس  مريريريريريريريا َأَ ن لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريرييريريريريريريريا  لريريْ يريريَس عريري جريريَ جريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الّرُجل حطأت به األرَض ، َوقال أبو زيد فََحطأ أي ضاِربةَ اْستِها. وقال الليث : المْطُء مهموٌز شّدة الصََّرع ، تقول : احتمله

 ً ً  إذا صرعتْه ، وقال : َحْطأ  بيدي إذا فَقَْدتَه. حَطأْتُه َحْطأ

َذالَةُ من الناس. الَحِطيءُ  أبو عبيد عن أبي زيد  من الناس مهموز على مثال فِعيٍل هم الرُّ

 إذا َجعَس َجْعساً َرْهواً ، وأنشد : حطأ يْحِطئُ  وقال غيره :

  مْسِ ئ فإّنك أْنَه أْقَذر  من َمةى
يتَ   فاْذُرق أي أسلح. ُحَطْيئَةال وبذاك ُسّمِ

 ، وهي العزبةُ باألرض ، أْقَرأَنِيِه اإليادي. َحْطأة من هذا تصغيرٌ  الحطْيئَةُ وبيِدي ضَربتهُ ،  َحَطأْتُه قال :

ُ  وقال قطرب :  القدرُ  َحطأَتوالدفُع ،  الَحْطءُ  منه مأخوذٌ ، وقيل الحطيئةوضربةٌ باليد مبسوطةً أّي الجسِد أصاَب ،  الَحطأَة

 .الحطْيئَةُ  بِزبَِدها إذا دفَعته فرَمْت به عند الغليان ، وبه سمي

 من تمر وِحثْى من تمر أي َرفَض قدُر ما يحمله اإلنساُن فوق ظهره. ِحْطء يقال :« النوادر»وفي 

ذَّال ، والقوم الطُِّحيُ و،  َطَحا يَْطَحىو طحا يَْطُحو كالّدحو ، وهو البَْسُط. وفيه لغتان الطَّْحوُ  قال الليث :: طحا   من الناس الرُّ

 بعُضُهْم بَْعضاً أي يَْدفَُع. يَْطَحى

مة وقال الليُث : سأْلت أبَا الدقَْيش عن قوله :  ، فقال : هي النُّسور تستِدير حَوالي القتيل. الطَّواحي الُمَدّوِ

ك أي ذهب بك في َمْذَهٍب بعيٍد ، وهو طحاوقال :  ً و ْحواً طَ  بِكَ  يَْطَحى بك همُّ  .َطْحيا

 [.6الّشمس : ] (َواْْلَْرِض َوما َطحاها)وقال هللا تعالى : 

 ودحاها واحد. طحاها قال الفّراء :

 معناه وهللا أعلم ، وَمْن َدَحاها. فأبدل الّطاء من الدال. (.6 (َواْْلَْرِض َوما َطحاها)وقال شمر : 

ى أي اْضَطَجع في َسعٍَة من األرض. (َدحاها) قال : و  وسَّعَها ، ونام فالن فتدحَّ
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ي وقال ابن شميل ً  الالزق باألْرض ، رأيته الُمَطّحِ حاً. َمْطِحيّا  أي ُمتَبَّطِ

يَةُ  قال : والبَْقلَةُ   النّابِتَةُ على وْجِه األرض قد افترَشتْها. الُمَطّحِ

 منها وأنشد : َطَحا الّضْربة على األرض قيل أبو عبيد عن األصمعي إذا ضربَه حتى يمتّد من

 من األََنِس ال امسي َغَلْيك العرْمَرُ
 البعير إلى األرض إما ِخالًء وإما ُهزاالً ، أي لَِزق بها. َطَحىوبِه قْلبُه أْي ذهب به في ُكّل َمْذَهٍب ،  َطَحا قال : ومنه قيل

 َمدَّ ِرْجلَْيه.يريد  َطَحى وقد قال شمر : قال الفراء : شرَب حتى

ى قال : وقرأْتُه بخّط اإلياديّ   مشدَّداً ، وهو أََصحُّ إذا ما دعْوه في نصٍر أو معروٍف فلم يأتِِهْم. َطحَّ

 الالزق باألرض ، كل ذلك بالتشديد. المطحيوقال : 

 بالتخفيف. طحا قلت : كأنه عارض بهذا الكالم ما قال األصمعيُّ في

 الهالك ، والحائط البستان. الطائحوالجمُع العظيم ،  الطَّاحي أبو العباس عن ابن األعرابي

 إذا َهلَك ، وَحَطى ألقى إنساناً على وْجهه. َطَحاوإذا مد الشيء ،  َطحاوقال : 

ى أي بطْحتُه وصرْعتُه َطَحْوتُه وقال غيره :  مشِرٌف. طاحٍ  أي انبطح انبَِطاحاً ، وفرس فَطحَّ

 أيضاً المنبِسط. أبو زيد يقال للبيت العظيم ِمَظلَّةٌ  الطَّاحيوأي المرتَِفع ،  الطَّاحي ال والقمرِ  وقال بعض األعراب في يمين له :

ة ْخُم. طاِحيَةٌ و مطحيَّةو مطحوَّ  وهو الضَّ

ً  قال الليث :: حوط   إذا تعاهده. ِحيَطةً حاَطه  ، يقال الِحيَطة عانَته يجمعها ، واالسم يحوطُ  ، والحمار حياَطةو حاط يَحوط َحْوطا

به ، يقال هذا أَْمٌر  أحاطَ  بفالٍن إذا أَْحَدقَْت به ، وكلُّ من أحرز شيئاً كلَّه ، وبلغ علُمه أقصاه فقد أََحاَطتْ والخيُل  احتاَطتْ وقال : 

 به ِعْلماً. أَحْطتُ  ما

ي بذلك ألنه الحائِطوقال :  ً  ما فيه ، وتقول يحوط سّمِ ْطُت حائطا  .َحوَّ

اطوقال :   عظيمةٌ تُتََّخذُ للطعام أو الشيء يُْقلَُع عنه سريعاً ، وأنشد : الُحوَّ

ا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر س اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ان وجريريريريريريريريريريريريريريريريريري ان عريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وَّا    مريريريريريريريريريريريريريريذمريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريَة اَّريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .الحائط حيطانٌ  وجمع

 .ِحَوَطها قال ابن بُُزْرج : يقولون للدراهم إذا نقصت في الفرائِض أو غيرها : َهلُمَ 

 ما يتمُّ به َدَراِهمه. الِحَوطُ وقال : 

ً  َحاَوْطتُ  وقال غيُره :  .يُحوُطكو تَُحوُطه إذا َداَوْرتَهُ في أمٍر تريُده منه وهو يأباه كأنك ُمحاوَطةً  فالنا

 وقال ابن مقبل :

ه و  انريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ه  مسريريريريريريريريريىت ثريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريرياوطريريريريريريريريريتريريريريريريريريريْ

  
ه   لريريريريريريري  اهريريريريريريريِ َن كريريريريريريريَ بريريريريريريرياِء َر َّ لريريريريريريريْ ْ بريريريريريريرير الريريريريريريريعريريريريريريريِ  عريريريريريريريلريريريريريريريى مريريريريريريري 
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أي  [42الكهف : ] (َوُأِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يُ َقلِ ُب َكفَّْيهِ )به. قال هللا جّل وعّز :  ُمَحاطٌ  هالُكه ، فهو بفاُلٍن إَذا دنا أُِحيطَ و

 أصابه ما أهلكه وأفسده.

صيبَها العيُن َخْيٌط مفتول من لونين أحمَر وأسوَد ، يقال له البَِريُم تشدُّه المرأةُ في وسطها لئال ت الَحْوطُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ي الخيط به. الَحْوطَ  فيه َخَرَزاٌت وهالٌل من فضَّة يسمى ذلك الهاللُ   ، فسّمِ

 عليها فهي ضاِحيَةٌ. يَُحطْ  وَحديقةٌ ، فإذا لم حائِط َعلَيَها الُمحاطِ  قال ويقال لألْرِض 

إذا أمرته بأن يحلِّي  ُحْط ُحطْ وإذا أمرته بصلة الرحم ،  ُحْط ُحطْ  وقال ابن األعرابي : .أحطت الحائطوقومي  ُحطت أبو زيد :

ٍة.  صبيَّه بالَحْوط وهو هالٌل من فضَّ

ً  الهالك أو المشِرف على الهالك. وكلُّ شيء ذهب وفَنِي فقد الطائحُ  قال :: طيح ـ  طوح ً و طاح يِطيح َطْيحا  وقال لغتان. َطْوحا

ُحوا  خاف هالُكه فيها.بفالن إذا حملوه على ُركوِب مفازة ي طوَّ

 وقال أبو النجم :

 ي َ ّوِ  اهلادي به َتْ وحيا
 وقال ذو الرمة :

ه و  عريريريريريريرياس كريريريريريريريأنريريريريريريريّ واَن مريريريريريريرين كريريريريريريريأِس الريريريريريريريلريريريريريريريُّ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وَّ     ونريريريريريريريريرية  يريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريني يف َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري   حبريريريريريريريريريبريريريريريريريريريْ

  
 به مثلُه. طيّحوالرجل بثوبه إذا رَمى به في مهلَكة ،  طّوح أي يجيُء ويذهُب في الهواء ، يقال

اء قال ع ريُحه وتَضيََّع ، قال والمياثِق والمَواثِق ، ويقال طّوْحتُهو طيّحتُه ثعلب عن سلمة عن الفرَّ به فَرُسه إذا  طاح ، وتضوَّ

ً  مضى به  ، وذلك كذهاب السهم بسرعة. يَِطيُح َطْيحا

 قال الجعديُّ يذكر فرساً : ؟ِهب بكأي أين ذُ  ؟بك ُطيِّح يقال أين

س  ج ذي الريريريري ريريريريونريريريريَ  يريريريريَ ريريريرييريريريريح   لريريريريفريريريريريريريارس املريريريريريريري جريريريريّ

  
ِم   تريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريري  يف الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد القتَاَم وهو الغُبَاُر.

قت بينهم ؛ وكان ذلك في َزَمن َطْيحةٌ  وقال أبو سعيٍد : أصابت النّاسَ   .الطَّْيحة أي أُموٌر فرَّ

 الهالك. الطَّْيحُ  وقال الليث :

حهومالَه  أطاح ثعلب عن ابن األعرابّي :  بالشيء إذا ألقاه في الهواء. طّوحوإذا أهلكه ،  طوَّ

 بجزم الطاء. َوْطَحةٌ  ما تعلّق باألظالف ومخالب الّطير من العُّرة والطيِن وأشباه ذلك. والواحدة الوْطحُ  الليث :: وطح 

 الشَّّر بينهم.القوُم تداولوا  تََواَطحَ  أبو عبيد عن األموي :

 قال الشاعر :

 يريَتواَطح ون به على ديلارِ 
 وقال أبو وجزة :

 أكريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريةو 

  
واطريريريريريريريريح   تريريريريريريريريَ  

رِّج بريريريريريريريريني الريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريرير املريريريريريريريري فريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريري 

  
 اإلبل على الحْوض إذا ازدحمت عليه. تواطحتو
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  أي غضبان.على فالن وُمْقَطْوٍط وُمْكتَْوٍت ومْحتَْيطٍ  ُمْحَطْوطٍ  فالن« النوادر»في : احطوطى 

 ابب احلاء والدال

 ([وايء)ح د ]
 حدا ، حدأ ، حاد ، دحا ، داح ، وحد ، ودح ، أحد.

إذا تَبع شيئاً.  َحَدا يَْحُدو َحْدواً  خلف اإلبل ويقال : الحادي َمْمدوٌد : إذا َرَجز ُحَداءً و حَدا يَْحُدو َحْدواً  قال الليث : يقال: حدو 

 ثماٍن إذا قدَّم من أُتُنه أمامه عّدةً. حاديوثالٍث  حاِدي ويقال للعَْير

 وقال ذو الرمة :

 مسادي  ان  من اَّ ْ   السمامسيج
 الريَش وحدا النَّْصَل. حدا ويقال للسَّْهم إذا مضى :

ي من الُحَديَّا وقال الليث : بهذا األْمِر أي أبُرْز لي  َحَديَّاك باريه ويُناِزُعه الغلبة ، تقول أنافالناً أي يُ  يتحدى ، يقال فالن التََّحّدِ

 وَجاِرني ، وأنشد 

هريريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا   َ  َّ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِس كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريريريري 

  
َ  يف ا ريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريوب األولريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريِ

  
ُد للشيء ، يقال الَحاِدي عمرو عن أبيه : اه بمعنى واحٍد. تََحدَّاهو حداه المتعّمِ  وتحرَّ

د ، وقال ابن األعرابّي مثله. قال : وهو أتحّدى قول مجاهد : كنتقال ومنه   يتحدَّاهم النَّاس أي ُحَديَّا القُّراء فأقرأ ، أي أتعمَّ

ُدهم. وقال : الهواِدي أوائل ُكّلِ شيء   أََواِخُر كّلِ شيء. الَحَواِديوويتعمَّ

 ذا َوَشْرَواه وشْكلُه ، كله واِحٌد.ه ُحَديَّاووُرِوَي عن األصمعّي أنه قال : يقال لك ُهَديّا هذا 

 أبو زيد يقال ال يقوم لهذا األمر إال ابن إحداهما يقول إال كريم اآلباء واألمهات من الرجال واإلبل.

قال بعضهم إنه كان يصيد على عهد سليماَن ، وكان من وطائر يطير يصيد الِجْرَذان ،  الِحَدأةُ  قال الليث :: حدأ  ومن مهموزه :

 ِد الجوارح فانقطع عنه الصيُد لدعوة سليمان.أْصيَ 

 وقال العجاج في صفة األثافي :

 كأَّنن اَِّ أ  األ ِوي  
ٌ  ، وهو طائر ، وربما فتحوا الحاء فقالوا الِحَدأَةِ  جمع الِحَدأُ  وقال أبو بكر بن األْنبَاِريّ   الَحَدأ ، والكسر أْجود. وقال َحدأو،  َحَدأَة

 الفُُؤوس ، بفتح الحاء.

 إذا َعَطف عليه. َحَدأً  على صاحبه َحِدئَ وإذا لَِزَق به  َحَدأً  بالمكان َحِدئَ وقال : 

مقصوٌر بفتح الحاء شبه فأس يُْنقر به  الَحَدأُ و، مقصوٌر مهموز. قال  َحَدأً  الشَّاة إذا انقطع سالها في بطنها واشتكت عليه َحِدئتو

 الحجارة وهو محدد الطرف.

 وقال الشماخ يصف اإلبل :

لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا    اَه  ريريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريريْ ْرن الريريريريريريريريريريِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريع   َ   الريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريِ ذ هريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريريِ

  
 شبّه أنيابَها بالفُُؤوس المحدََّدة.

ُ  وقال ابن السكيت تقول هي  ، قال : وتقول في هذه َحَدأَةٌ  هموٌز ، وال تقولمكسوُر األّول م الِحَدأُ  والجميع الِحَدأَة
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، وبل َقة   مِسَ أأب   . قال وُّعم ابن  الكلا عن الةرقي أنمس أأب وراَءك بل َقٌة. قال وهو تر يم   مِسَ أَ مِسَ أَ  الكلمة :
 ، قبيلتان من اليمن ، وال ول هو اأَلوَّل.

 وقال النابغة :

عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريا   َن اأَلْو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َن بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريأْوَرَدهريريريريريريريريريريري 

  
َؤاُِ   َ أ الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريُّ َي كريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
نَّ امل  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وهو خطأ. الَحَداِدي ، وهو َخَطأٌ ، ويجمعونه الُحَديّا وقال أبو حاتم : أهل الحجاز يُْخِطئُون فيقولون لهذا الطائِر :

 تصغير الَحَدْو. الُحَديَّاو،  الِحَدإ ، وكأنّها لغة في ُرِوي عن ابن عباس أنه قال ال بأس بقتل الِحَدْو واألَْفعَْو للُمْحِرموقلُت 

 على مثل ِعنَبة ، وجمعها الِحَدأة قلت وأّما الفَأس ذاُت الرأسين فإّن أبا عبيد روى عن األصمعّي وأبي عبيدة أنهما قاال يقال لها

 الوقيع. كالِحَدإ بكسر الحاء ، وأنشد قول الشماخ بالكسر ِحَدأٌ 

، وأنشد قوَل الشماخ بفتح  الَحَدأُ  بفتح الَحاء ، والجميع الَحَدأةُ  اء وابن األعرابّي أنهما قاال هيقلُت : وَرَوى ابُن السكيت عن الفرّ 

 .َحَدأَةٍ  بالكسر في الفأس ، والكوفيّون على ِحَدأةٍ  الحاء ، قلت والبصريون على

 وراَءِك بُْنُدقة. ِحَدأْ ِحَدأْ  وقال ابن السكيت في قولهم

بُن نَِمرة بِن سعد العشيرة ، وهم بالكوفة. وبنُدقَةُ بُن مطيّة وهو سفياُن بُن َسلهم بن الحَكِم بن سعد  أُ ِحدَ  قال قال الشرقي : هو

 فأباَدتْهم. ِحَدأَ  على بندقة فنالْت منهم ، ثم أغارت بندقَةُ على ِحَدأُ  العشيرة ، وبندقة باليمن ، فأغارت

 حدْيتَ  إذا َحَدأ عليه حدئتُ وإذا لجأَت إليه ،  َحَدأً  إليه َحدئْتُ وإذا لزقَت به ،  َدأً حَ  بالمكان َحِدئتُ  وقال أبو زيد في كتاب الهمز :

 عليه ونصْرتَه ومنَْعتَه.

 وَحِدئت الشَّاةُ إذا انقطع َساَلَها في بْطنها فاشتكت منه. َحَدأً  المرأة على ولدها َحِدئَت «المقصور والممدود»وقال الفراء في 

 بمعنى واحد : إذا نصْرتَه ومنْعتَه. َحِديتُ وعليه  َحِدئتُ  أبو عمرو :

وروى أبو عبيد عن أبي زيد في كتاب الغَنَِم فيما قرأُْت على اإليادي لشمر ، َحَذيْت الشاة تَْحَذى ُحَذاء بالذال إذا انقطع سالها 

 طنها.في ب

 قلت : وهذا تصحيف والصواب ما قاله الفراء بالدال والهمز.

وكانت قد أنزت على النّاس فتحدَّتْها  ِحَدأةُ  كانت قبيلةٌ تتعمد القبائل بالقتال يقال لها وروى أَبُو العباس عن ابن األعرابي قال :

 وراَءك بنُدقة. ِحَدأْ ِحَدأْ  تقول له ِحَدئِيٌ  ا مر بهافكانت العرُب إذ ِحَدأَة قبيلةٌ يقال لها بُْنُدقَةٌ فهزَمتْها فانكسرت

 الشيَء : صرْفتُه. َحَدأْتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو والكسائي في باب الهمز

 كلُّ َحْرف من الرأس ، وأنشد : الَحْيدُ  قال الليث :: حيد 

 مساىب اَّ ي ود فَاِرِ. اَّ ْلج ور
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 .ُحيُود ، وكذلك من العظم ، وجمعه َحْيد ما َشَخص من الَجبَِل واعوّج ، وكل ِضلَعٍ شديِد االعوجاج الَحْيدُ وقال : 

ً و َحْيداً و َحْيُدوَدةً  عن الشيء إذا َصّد عنه خوفاً َوأَنفةً ، مصدره : يَِحيدُ  والرجل البعير مثُل  ُحيُودُ وعن ذلك.  َمِحيدٌ  ، وَمالَكَ  َحيَدانا

 الوِرْكين والساقَين.

 وقال أبو النجم يصف فحالً :

رَع  جريريريريريريريريريْ ود هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري  ايف اَّريريريريريريريريري   يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريود هريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع   لريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريريريريَ رْبه هريريريريريريريريريريريريَ ِ ل يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريري 

  
 أي يقود اإلبَل فحٌل هذه صفته.

 ، قال وأنشد األصمعي ألمية ابن أبي عائذ : يَحيدُ  : الذي َحيََدى وقال ابن األنباري رجل

َم مسريريريريريريريريريريريريريَ  حريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَزه أو اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَامريريريريريريريريريريريريريِ  اُ  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ى  لريريريريريريريريريريريريريري ِّمسريريريريريريريريريريريريريريال   يريريريريريريريريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَ زَابريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ماة.  المعنى أنه يحمي نفَسه من الرُّ

 قال األصمعي ولم أسمع فَعَلى إاّل في المؤنّث إال في قول الهذلي :

هريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريري  ي  ذا ر عريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريأين وَرمسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اُِّىء   لريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريريال   َزى جريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريََ

  
ي َجدُّ جريٍر الَخَطفَى ببيت قاله :قال : أنشدنَاهُ أبو شعْيٍب عن   يعقوب ُزْعتها وُسّمِ

 َعل ا بع  الكالل َ َ فىو 
 ويروى َخْيَطفى.

 شاخص يخرج من الَجبَل فَيَتَقدَّم كأنَّه جناح. الَحْيدُ  أبو عبيد عن األصمعي

: أي ُعَجٌر. ويقال قّد فالن  ُحيُودوُحُروٌد  إذا نشب ولدها فلم يسهل َمْخرجه. ويقال : في هذا العُودِ  َحيَداً  وقال غيره اشتكت الشاة

َده  ى منه. ويقال قرن ذو ُحيودُ و. ُحيوداً  : إذا جعل فيه َحيَّدهوالسَّْير فََحرَّ  أي ذو أَنَابِيَب ُمْلتَِوية. وقال الهذلي : ِحيَدٍ  القرن ما تلوَّ

 اتهلل يب ى على األ ُ ذ و مَسَي   
 .حيد يعني َوِعالً في قرنه

الدَّاحي  بها الصبيُّ فتمر على وْجه األرض ال تأتي على شيء إال أْجَحفته. والمطر يَْدَحى خشبة الِمْدحاةُ  قال الليث :: دحو 

 البسط. الدَّْحووالَحَصى عن وجه األرض.  يَْدَحى

عَها ، وهييعني باسَط األَرضيَن السبع وم «َداِحَي الُمْدِحيَّات اللهم»: أنه قال  عنههللارضيوفي حديث علي   المدُحّوات وّسِ

 بالواو.

 .األُْدِحيّ  َمبِيُض النعام. وهذا المنزل الذي يقال له البَْلَدةُ في السماء بين النَّعَائِم وسعٍد الذّابح يقال له األُْدحيُ و

 قال : بََسَطها. [.30 النَّازَعات :] (َواْْلَْرَض بَ ْعَد ذِلَك َدحاها) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :

 وقال شمر أنشدتني أعرابية :

ا اقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريري  هلل الريريريريريريريريريريريريريريريريريذي َأطريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اقريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ ا طريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريرياَء فريريريريريريريريريريريَ َ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريَ

  

   َدمَسا األْرَ. َفما َأَضافا

ى هللا األْرَض أْوَسعَها. قالت : ويقال : نام فالنٌ  دحا قال شمر : وفَسََّرتْه فقالت :  أي اْضطجع في َسعَِة األرض. فتَدحَّ
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ت وقال الِعتْريفيُّ : َصْت في َمباِركها السهلِة حتى تََدَع فيها قَراِميصَ  تدحَّ  اإلبل إذا تَفَحَّ
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ه  َلْه. قال : وقال غته : د َّ فالن فالان  َي  مسُّ  ذا دفعه  َدمَساه َيْ مس وهو أم اَل اََِّفار ، و منا تفعل ذلك  ذا  َِ
 ورمى به ، كما ي ال َعرَاه وَعرَّ  ذا أاته.

ْحيةو «سبعون ألًف َملَكٍ  ِدحية مع كل ِدحيةٌ  يَْدخل البيَت المعموَر ُكلَّ يوٍم سبعون أَْلفَ »وفي الحديث  ي الّدِ  رئيس اْلُجْنِد ، وبه ُسّمِ

 الكلبّي. ِدحيةُ 

ْحيَةُ  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :  : رئيُس القوم وسيدهم بكسر الَدال. الّدِ

 بالحجاَرةِ فقال ال بأس به. الدَّْحوِ  وروى ابن أبي ذُؤْيب عن إسحاق بن يزيد الهذلي أنه سأَل ابَن المسيَّب عن

 الَحَجَر بيده أي يَْرِمي به ويَْدفَعُه. يَْدُحو قال شمر : قال ابن األعرابي يقال : هو

ً و يَدحو َدْحَواً  بِه َدَحا الَحَجَر بيِده ، وقد يَْدُحو الذي الدَّاِحيوقال :   .َدَحى يدحى َدْحيا

 وقال عبيد يصف غيثاً :

َ  اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َأجريريريريريريريَ  زِع  جريريريريريريريلريريريريريريريْ لريريريريريريريْ َ ٌِك يريريريريريريريريَ بريريريريريريريْ  شُّ مريريريريريريري 

  
ٌ  داِ    ٌ  أو العريريريريريريريريريريريريِ امسريريريريريريريريريريريريِ ه فريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريّ

  
والَمَساِدي ، وهي  الَمَداِحي لُعبة يلعَُب بها أهُل مكَّةَ. قال : وسمعت األسدي يصفها ويقول : هي الِمْدَحاةُ  قال شمر : وقال غيُره :

بتلك األحجاِر إلى تلك الَحفيرة ، فإن وقع فيها  يَْدُحون ون قليالً ثمأَْحَجاٌر أمثاٌل الِقَرصة وقد حفروا َحفيرة بِقَْدِر َذِلك الَحَجِر فيتنَحَّ 

وهي أُْفعُولة  أُْدِحيَّة على األرض إلى الحفرة. قال : والحفرة هي َدَحاها ويَْسُدو إذا يَْدُحو الحجُر فقد قََمر وإال فقد قُِمر. قال : وهو

 وأنشد : دَحْوتُ  من

لِّ وَ  ي    كريريريريريريري  و بريريريريريريريك الريريريريريريري َّامسريريِ ْ مسريري  ْوَءأب  يريريريريريريريَ   سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِوي   ْ مسريريريَ و أبطريريرييريريريش مريريريريريريري  ْ مسريريري   فريريرييريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريرير مريريرين يريريريريريريريَ

  
 .َدْوَحةٌ  الشجُر الِعَظام ، الواحدة الدَّْوحُ  قال الليث :: دوح 

 .َدْوحٌ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : بيت الشَّعر إذا كان َضْخماً فهو

 الشجرةُ العظيمةُ. الدَّْوَحةُ  أبو عبيد : عن أصحابه :

 أخبرني أبو عبِد هللا الملهوف عن ابن حمزة الصوفي أنه أنشد :وقال أبو ُعَمر 

ْه  يت َدامسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوال مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه    لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو     رَامسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْنيَا. ؟َداَحهْ  قال : فقلت له : ما  فقال : الدُّ

 الشجرة َداحت ويقال منه. الّداحُ  قال أبو ُعَمر : وهذا حرٌف صحيح في اللُّغَة لم يكن عند أحمد بن يحيى ، قال وقول الصبيان

 .َدوائح وجمعها َدائحةٌ  إذا عُظَمْت ، فهي تَُدوحُ 

 وقال الراعي :

ه  لريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ ْوِ ُّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرى فريريريريريريريريريوق مريريريريريريريريريَ ذاه ومسريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريَ

  
َ بُّ اأَليتِّ واأَلرَاك  الريريريريريريريريريريريريريريريريريري وائريريريريريريريريريريريريريريريريريريح     مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أْن اَل يُْعَرَف له أَْصٌل. الَوَحدِ  وتفسيُر الّرُجلِ  وَحدٌ  وثور وَحدٌ  المنفِرُد ، رجل الوَحدُ  قال الليث :: أحد ـ  وحد

 وقال النابغة :

   بذي اجلَليل على م ْسَتْأِنِس َومَسِ  
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 بائٌن من آَخَر ، يقال ذاك على ِحَدةٍ  ، وكل شيٍء على يَِحُد ِحَدةً  الشيء فهو َوَحدَ  كل شيء ، يقال : ِحَدةُ  خفيٌف : الَوْحدُ وقال : 

 االنفراد. الَوْحَدةُ و .ِحَدتِهم ، وهم على ِحَدتِهما ، وهما على ِحَدتِه

 ، وكذلك فريد وفََرٌد وفَِرٌد. َوِحدٌ و َوَحدٌ وَ  َوِحيدٌ  ثعلب عن سلمة عن الفراء رجل

 .َوَحداً وَ  َوْحَدةً وَ  اَدةً َوُحَد يَْوُحُد وحَ  معه يُْؤنُِسه ، وقد أََحدَ  ال وحيدٌ  وقال الليث : رجلٌ 

دِ و الوْحدانيَّة ذو اْلَواِحُد األحد ال شريك له ، وهللا وْحَدهُ  اإليماُن باهلل التَْوحيدوقال :   .التََّوحُّ

في العدد  أحد عْشَر يجري أََحدَ  واثنان وثالثةٌ إلى عشرة فإذا زاد قلت : واحدٌ  أَّوُل َعَدٍد من الحساِب تقول : الَواِحدُ وقال : 

في  إحدىو َواِحَدةٌ  والتأنيثُ  أحد عشر غير أحد اثنان ثالثة ، وال يقال في َواِحدٌ  ، وإن شئت قلت في االبتداء واحدٍ  مجرى

 شرون.وع واِحدٌ  وعشرون كما يُقالُ  أحد في قولك َواِحدِ  االبتداء يجري َمْجَرى

ا عشرتهم  َحاِدي على الفَاِعل أُْجِري ُمْجَرى الثّاني والثالِث ، وقالوا هو األَحدَ  عشرة ، فال يقال َغْيُرها ، فإذا َحَملوا إِْحَدى فأمَّ

 َعَشَر. قال وهذا مقلوٌب كما يقال : َجبَذ وَجَذَب. الحادي عشر واليوم الحادية وهذا ثاني َعَشَرتِهم والليلةُ 

 إليه أي َعِهدُت إليه وأنشد الفراء : أَِحْدتُ  ويقال .الُوْحدانِ  في موضع األُْحَدانُ  ، ويقال الَواِحدِ  جمع ُوْحَدانُ الوقال : 

  َن األمِسبَّة   أَلمْسِ  الذي َأمِس  وا
 وال إحداُهم يستقم أن تقول هي، فإن كانت امرأةٌ مع رجال لم  إْحداُهنّ  ، وهي أََحُدُهم يريد بالعْهِد الذي عهدوا. وتقول : هو

 ِمْنُهم. َواِحَدةٌ  أو هي كأَحِدهم ، إاّل أن يُقَاَل هي أَحُدهم

كالَمثْنَى والَمثْلَِث. تقول َجاُءوا َمثْنَى َمثْنَى.  الَمْوَحدُ و . قال :واِحدٌ  وأصحابي وأصحابُك واحدٌ  قال : وتَقُول : الجلوُس والقعودُ 

 الَمَواِحيدُ وكما أن الِمْعَشاَر ُعْشٌر.  واحدٌ  كالِمْعَشاِر ، وهو ُجْزءٌ  الِميَحادُ و. قال : أَُحادوُءوا ثاَُلَث وثُنَاَء . وكذلك جاَمْوَحدو َمْوَحدَ و

 .مواحيدَ  أو ِميحاداً  بَائِنَةٌ من األُْخرى كانت واحدةٍ  . لو رأيُت أََكَماٍت منفِرَداٍت كلُ الميحادِ  َجَماعةُ 

 أبي الهيثم أَنَّه قال في قوله :وأخبرني المنذريُّ عن 

فريريريريريريريى عريريريريريريريلريريريريريريريى َأمسريريريريريريريَ  ْرَ  فريريريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريريَْ  لريريريريريريري ريريريريريريري  هبريريريريريريريََ

  
رَا  مريريريريريريريريريَ   ال عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أمسريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرف الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
قَاَل أو  أَحداً  ما رأيتُ  إاّل في قولك : بِأََحدٍ  من اإلْنس وال من اْلجّن وال يتكلَّم أحدٌ  ُمقَام َما أَْو َشْيء ، وليس أََحدَ  فقال أبو الهيثم أقام

دل َهَذا ، ثم تكلّم بذاك من الجّن واإلْنس والَماَلِئَكِة ، فإذا كان النَّْفُس في غيرهم قلَت ما رأْيُت شيئاً يَْعِدُل هذا ، وما رأيت َما يَعْ 

اآلية  [11الُممتَحنَة : ] (مْ َوِإْن فاَتُكْم َشْيء  ِمْن َأْزواِجكُ )على شيء ، قال هللا تعالى  أََحداً و،  أَحدٍ  تُْدِخُل العرُب شيئاً على

 وقال : (.من أزواجكم أحد وإن فاتكم)وقرأها ابن مسعود 
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و لريريريريريريريه و  ْيٌء َأاَتاَن َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريالريريريريريريريريه فريريريريريريريريلريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ فريريريريريريريعريريريريريريريا  ْ  لريريريريريريريك مريريريريريريريَ ْن مل َنريريريريريريريَ َواَك ولريريريريريريريكريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 معدوالً بك. أَحدٌ  ، أي ليس أَحدٍ  أقاَم َشْيئاً ُمقَامَ 

 وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس أنه ُسئل عن أصلُها الواو. األََحدُ و. قال : ِحدةٍ  : لست على بأَْوَحدَ  وتقول : ذاك أَْمٌر لَْسُت فيه

فهو محتَمٌل ، مثل شاهد وأَْشَهاد ، قال  الَواِحدِ  جمٌع ؛ ولكن إن جعْلتَه َجْمعَ  لألََحدِ  معاَذ هللا ليس فقال : ؟األحد ِهي جمعأ:  اآلحاد

 من ِجْنِسه. واحدٌ   لالثنينتثنيةٌ وال للواحد وليس

دليٌل على أنها  إِْحَدىو أََحدٍ  ، وثبوت األَِلِف في إحدى أَُحْيَدى وتصغير أَحِد أَُحْيد ، وتصغير إحدى مقطوعةٌ ، وكذلك أحد ألف

ا األِلَف اثني واثنَتَي فَأِلُف َوْصٍل. وتصغيُر اثْنَي ثُنَيَّا ، وتصغير اثنَتَْي ثُنَيّتَ   ا.مقطوعة وأَمَّ

بُنِي لنَْفي ما يُذَكُر معه من العََدد  األَحدَ  أَنَ  األحدِ و الَواحدِ  . وقال غيره : الفرُق بينالَوَحدُ  أصله األََحدُ  وقال أبو إسحاق النحوي :

 أحدٌ  في موِضعِ اإلثْبَاِت. تقوَل ما أتاني منهم واِحدٌ ويصلح في الكالم في موِضعِ الَجْحِد ،  أََحدٌ واسٌم لُمْفتَتَح العََدِد ،  الواحدُ و، 

أتاني َوال اثْنَاِن ، وإذا قلت  َواِحدَ  فمعناه ، ال أََحدٌ  ، ألنك إذا قلت : ما أتاني منهم أحدٌ  ال يقاُل جاَءني مْنُهمْ وَ  .َواحدٌ  َوَجاَءنِي منهم

، وذلك أنك  الَواِحد ما لم يَُضْف ، فإذا أُِضيَف قَُرَب من معنى  األََحدِ أَحدَ  فمعناه أنه لم يأتني منهم اثْنَاِن ، فهذا َواِحدٌ  جاءني منهم

 من الثَّالثة. َواِحداً  الثالثَِة كذا وكذا ، فأنت تريد أََحدُ  تقول : قال

 من طريق بَْينُونَتِه َعْنهم. واالنفراِد عن األصحاب ، الَوْحَدةِ  بني على الوِحيدُ وبُنَِي على انقطاعِ النَِّظيَر وَعَوِز المثِْل ،  الواِحدُ و

، وال يقال  َواِحدٍ  فَِريداً َحِريداً بمعنَى وَحيداً  بقيتُ  أي لَْسُت بعادم لي فيه ِمثاْلً وِعْدالً وتقول : بأْوَحدَ  وقولهم لست في هذا األمر

 يُْعَدى به َمْوِضعُه وال يَُجوُز أن يَتََكلم فيه إال وكالم العرب يُْجَرى على ما بُنَِي عليه مأخوذاً عنهم ال وأنت تريد فَْرداً. أَْوَحدَ  بقيتُ 

ن أََخَذه َعْنُهم من األَئِّمة المأمونِين وذوي التمي زين.أهُل المعرفِة الثاقِبِة به الّذين رسُخوا فيه وأََخذُوه عن العرِب أو َعمَّ  يز المبّرِ

 إحَدى اإلَحدِ  ال ِمثَْل له. يقال : هو واحدٌ  كما يقال َدى األََحدِ إحْ  وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابي : يقال فالن

  بمعنى وقال : أََحدٌ و َوِحدٌ وَ  َواِحدٌ و، قال :  َواِحُد اآلَحادِ و أَْوَحُد األََحِدينو

ه  ْوتريريريريريريري  لريريريريريريريَ ِن عريريريريريريريَ َ يريريريريريريريْ ا َوامسريريريريريريريِ لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريا الريريريريريريريْ

  
ر وب    مريريريريريريرياأِب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريري  لريريريريريريْ  بريريريريريريريذي الريريريريريريكريريريريريريفِّ  ين لريريريريريريِ

  
 .أََحُد األََحِدين وُسئَِل ُسفياُن بن عيينة فقال : ذاك

 قال وقال أبو الهيثم : هذا أَْبلَُغ المدح.

 يَقُول ذلكإذا قيَل لك ما ـ  ، وال يقال أََحدٍ  وال يقاُل قْد جاءني من أََحدٍ  أبو حاتم عن األصمعي : قال العرب تقول : ما َجاءني ِمنْ 

 .أََحدٌ  بلى يقول َذِلك أََحدٌ 
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 بَلَى فيها َعِريٌب. قال ويقال : ما في الّداِر َعِريٌب ، وال يقال :

َفما ِمْنُكْم ِمْن )في النّفي ، ومنه قول هللا جّل وعّز :  ِلْلَواِحدويكون للَجميع  أََحدٌ  وروى أَبُو طالب عن سلمة عن الفراء قال :
 البَقَرة :] (ال نُ َفرِ ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ )في موِضع َجْمع ، وكذلك قوله  أََحداً  جعل [47الَحاقَّة : ] (47زِيَن َأَحٍد َعْنُه حاجِ 

 ، قال وموِضعُ  واِحُدونَ  وحيٌ  واحد يَقَُع إال على اثْنَْيِن فما َزاد. وقال والعرب تقول : أنتم حيٌ « بَْين»فهذا جْمع ألّن  [285

 وقال الكميت : واحديَن َواِحدٌ 

ْم  هريريريريريريريريري  اء مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ َي اأَلمسريريريريريريريريريريْ َواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َردَّ قريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  ِي َوامسريريريريريريريريِ ْوا كريريريريريريريريحريريريريريريريريَ حريريريريريريريريَ  فريريريريريريريري ريريريريريريريري  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ِليَه ، أي صيِّْرهن لي فَاْحُدُهنَ  لمة عن الفَراء أنه حكى عن بعض األعراب : معي عشرةٌ وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن س

 .أََحدٍ  ال من الَحادي ليَْه من فاْحُدهن جعل قوله َعَشَر ، ونحَو ذلك قال ابُن السكيت. قلت : أَحدَ 

،  إْحَداتِها ال يستطيعها إال ابنُ « : النوادر»جاِل ، وفي أي الكريُم من الر إحداهما وقال أبو زيد : يقال ال يَقُوم لهذا األمر إال ابن

 منها. َواحَدةٍ  يعني إال ابنُ 

 َعَشَر ، وهذا الثاني َعَشَر وكذلك الثالَث َعَشَر إلى العشرين ، مفتوح كله وفي المؤنث هذه الحاِديَ  وقال ابن السكيت : يقال هذا

 دِخُل الهاَء فيهما جميعاً.عشرةَ والثانيةَ عشَرة إلى العشرين ، تُ  الحاديةَ 

وغيِرها فإنه يُْجَرى على ما جاَء عن  الَحاديو إْحَدىو الَواِحدو األََحدِ  قلُت : وما ذكرت في هذا الباِب من األلفاِظ النَّادرة في

تنقاس ، وإنما يحفَُظَها أهل المعرفة العرب وال يُعدى به ما ُحِكَي عنهم لقياس ُمتََوهٍَّم اّطراُده ؛ فإّن في كالِم العرِب النوادَر ال 

 المعنّيون بها وال يقيسون عليها.

أي فَْرٌد  َوَحدٌ  ، كما يقال رجل أََحدٌ  وال ِدْرَهمٌ  أََحدٌ  غيُره ، ال يقال َرُجلٌ  باألَحِديَّة فإنه ال يوصف شيء أََحدٌ  وأّما اسم هللا جّل ثناؤه

، ألنه ال  واحدٌ  ، وهذا شيء واحدٌ  بها ، فال يَْشرُكه فيها شيٌء ، وليس كقولك : هللاصفةٌ من صفات هللا التي استأثر  أَحداً  ، ألنّ 

أي  األََحدِ  وقال اللحياني قال الكسائيُّ : ما أنت إال من .األََحِد َوَحدٌ  وإن كان بعُض اللغويين قال إن األصل في أَحدٌ  يقال شيء

 من الناس وأنشد :

ر  غريريريريريريريريريانريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهو  بريريريريريريريريري   يف أَمريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري    لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ
  

ر و مريريريريريريريريا عريريريريريريريريمريريريريريريريريٌرو مريريريريريريريرين اأَلمسريريريريريريريريَ ِ   مريريريريريريريريْ   ال كريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 قال ولو قلت : ما هو ِمَن اإلنسان ، تريد من النَّاس أَصْبَت.

ْنساُن ما َغرََّك ِبَربِ َك اْلَكِرِي )قال وقوله :  قيل إنه بمعنى النَّاس ، وأما قوُل هللا جّل وعّز :  [6االنِفطار : ] (6َّي َأي َُّها اْْلِ

وقد قُِرىَء بترك التنوين ، وقُرىء  (َأَحد  )فإّن أكثََر القُّراِء على تَْنوين  [2،  1 اإلخالص :] (ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد * هللاُ الصََّمدُ )

ْفُع مع إثبات التنوين في اإلدراج ، وإنما ُكسر التنويُن لسكونه وسكون الاّلم من هللا ،  (أَحدْ  قل هو هللا)بإسكان الدَّال  وأجودها الرَّ

 َوَمن حذف التنوين فالْلتقاء الساكنين أيضاً.
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 نَسبه هو هللا ، فهو كناية عن ذكر هللا المعلوم قبل نزول القرآن ، والمعنى الذي سألتم تَْبيينَ  (ُهَو هللاُ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

 .أحد مرفوع على معنى : هو هللا هو (َأَحد  )وقوله 

 (ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد * هللاُ الصََّمدُ )انُسب لنا ربك فأنزل هللا :  وسلمعليههللاصلىوُرِوي في التفسير أن المشركين قالوا للنبي 

ألن األَْنَساَب إنما تكون للمخلوقين ، وهللا صفته  الواِحدِ  عن هللا قلت وليس معناه أّن هلل نسباً انتسب إليه ولكن معناه نفي النسب

، فينسَب إلى َواِلدِه ولم يكن له ِمثْل ، وال يكون فيُشبه به ، تعالى هللا عن افتراء المفترين  أحد أنه لم يَِلْد ولداً يُْنَسب إليه ولم يلده

في صفة هللا معناه أنه ال ثَانِي لَهُ ،  (اْلواِحدُ ) قلت و علّواً كبيراً. وتقّدس عن إلحاد المشركين وسبحانَه عما يقول الظالمون

ا َواِحدٌ  ويجوز أن يُْنعََت الشيء بأَنه  فال يوَصُف به غيُر هللا ِلُخلوِص هذا االسِم الشريف له جل ثَنَاُؤه. أََحدٌ  فأمَّ

ْدتُ  ويقول ْدتُهوهللا  أحَّ أَنَّهُ قال لرجل ذكر هللا وأومأ بأصبعَْيه فقال له  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و،  األََحُد الَواِحدُ  وهو وحَّ

دْ  : د أَّحِ د وأما قول الناس َواِحدٍ  ، معناه أَِشْر بإصبَع أَّحِ هللا باألْمِر وتفّرد فإنه وإن كان صحيحاً في العربية فإني ال أُِحبُّ أن  توحَّ

د  به نَْفسه في التنزيل أو في السنة ولم أجدأْلِفَظ بلْفٍظ في صفة هللا لم يِصفْ  د في صفاته ، وإنما تَْنتَهي في  المتوّحِ وال المتفّرِ

 تعالى هللا عن التمثيل والتشبيه علّواً كبيراً.ـ  صفات هللا إلى ما وصف به نفسه ، وال تجاوزه إلى غيره لجوازه في العربية

 وِحدوَ فالٌن لألعداء. قال  أَْوَحَدنِي ، ويقالُ  َوْحَدهُ  هللا جانبه أي بَقي أوحد ، ويقال َدهوحْ  أي بقي يُوَحد فالن ُوِحد اللحياني يقال :

 وفَُرد وفَِرد فَِقهَ وفَقُهَ وَسفُه وَسِفهَ وَسقَُم وَسِقم وفَُرع وفَِرع وَحُرص وَحِرص. َوُحدوفالن 

در خارجاً من الوصف ليس بنْعٍت فيتبَع االسم وال بخبر في كل شيء َمْنُصوب ألنه جرى َمْجرى المص الَوْحدُ  وقال اللَّْيثُ 

 َوْحِدهم ، وهم نُسَجاء وْحِدِهما وهما نَِسيَجا َوْحده فيقصَد إليه فكان النصُب أولَى به إال أن العرب قد أضافَْت إليه فقالت هو نَِسيجُ 

وكذلك َصْرفه وهو الذي ال  وْحِده قال وكذلك قَِريعُ  ؛ وهو الرجل الُمصيب الرأي. وْحِدِهنّ  ، وهّن نسائج َوْحِدها ، وهي نسيَجة

 .أَحدُ  يُقَارعه في الفَْضلِ 

 ومررت بزيد وحَده منصوب في جميع كالم العرب إال في ثالثِة مواضع : يقال ال إله إاّل هللا وْحَدهُ  قال أبو بكر بن األنباري

قال جماعةٌ من البصريين هو َمْنُصوٌب على الحال. وقال يونُس ثالثة أقوال  وْحَده قال وفي نصب .وْحَدهم وبالقوم وْحَده

عن هذا الفعل. قال  وْحَده ، َصدَّرَ  َوَحَد يَِحد وحكى هو منصوب على المْصَدر. وحَدهُ  هو بمنزلة ِعْنَدهُ. وقال هشام :« وحَدهُ »

ه نكرات. الدليل َواِحدو وْحِده وُعيَْير وْحِده هشام والفراء : نَِسيجُ  أّمه  َواِحدِ  قد رأيُت ، وربّ  وْحِده على هذا تقول رّب نسيج أُّمِ

 قد أسْرت وقال حاتم :
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ه  ِ  أ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  أمريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِويَّ  ين ر ّب وامسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر    ْذ   وال قريريريريريريريريتريريريريريريريريٌل عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه وال َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريَ

  
 ِشْبهٌ في رأيه وجميع أَْمِره وأنشد :تعني أنه ليس  وْحِده في قول عائشة ووصِفها ُعَمَر : كان وهللا أْحَوِزياً نسيجَ  وقال أبو عبيد

ده  رب  را  بريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريري 

  
ِ ه   ِ ي بريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريج ومسريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريواء   ريريريريريريريريَْ

  
 وُجَحْيشُ  وحده وعيير وْحِده في الكالم كلِّه ، وال ترفعه وال تَْخِفُضه إاّل في ثالثة أحرف نسيج وْحَده قال : والعرب تَْنِصبُ 

د وحده على مذهب المصدر أي وحَده ا نصبواقال وقال البصريون : إنّم .وْحِده وقال أصحابُنَا : إنّما النصب على َمْذَهِب  توحَّ

 الّصفة.

ا نسيج فموضوعان  وحده وُعيَْير وْحِده فمحموٌد وأما ُجحيش وحده قال أبو عبيد : وقد يدخل فيه األمران جميعاً. وقال شمر أمَّ

، وال يَُخاِلَطاِن النَّاس ، وهما َمَع ذلك ذوا َمهانٍَة وَضْعٍف. وقال غيره : َمْعنَى قَْوِلهم :  اً أحد َمْوِضَع الذَّّم وهما اللذان ال يشاوران

 أي ال ثانَِي له ، وأْصلُه الثْوُب الّذي ال يُْسَدى على َسَداه غيُره من الثياب لدقّته. وْحِده هو نَسيجُ 

 لواو همزة النضمامها.فقلبت ا ُوْحدان واألصل الَواِحد أُْحَدانٌ  ويقال في جمع

 ، وجلسا على َوْحَدهُ  وجلس َوْحِده ، ويقال جلس على وْحِده ورُجلُ  وحِده وُعيير وحده ثعلب عن ابن األعرابي يقال : نسيج

 ، وقمت من على الوسادة. َوْحِدهما

َحيٌّ  الَوِحيدِ  ماءان في بالد قَْيٍس َمْعُروفَاِن. وآلُ  الوِحيَدانو،  وْحِده له كما تقول هو نسيجُ  واِحدَ  ابن السكيت تقول هذا َرُجل ال

 من بَنِي عاِمٍر.

، ومن ذات نَْفِسه ، ومن َذاِت  ِحَدته وتقول فعل ذلك من ذات ِحَدتِه وعلى َوْحِده وقال أبو زيد : يقال اقتضْيُت كّل درهم على

 .واحد بمعنى ِحَدته ومن ذي حدته َرأْيه ، وعلى ذات

 اإلقراُر بالذُّّلِ واالنقياُد لمن يقوُده وأنشد : اإليداحُ  الرجُل إذا أقرَّ بالباطل وقال أبو زيد : أَْوَدحَ  السكيت : قال ابن: ودح 

 أكريريريريريوى عريريريريريلريريريريريى قريريريريريرنريريريريرييريريريريريريريه بريريريريريعريريريريريريري  ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريه و 

  
وِد    يريريريريريريري  ود فريريريريريريريريَ تريريريريريريري   بريريريريريريريلريريريريريريرياري وقريريريريريريري  يريريريريريريريكريريريريريريريوى الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
َمن قيل  ، عمرو عن أبيه يقال ما أغنى عني َوَدَحةً وال َوتََحةً وال أْوَدَحتْ  وقال أبو عبيد قال الكسائي : إذا َحَسنَْت َحاُل اإلبل الّسِ

 وال وشمة وال رشمة أي ما أغنى عني شيئاً. َوْدَحة

 ابب احلاء والتاء

 ([وايء)ح ت ]
 (.التاحيو )حتى ، حات ، تاح ، وتح ، تحى ، 

مع األسماء ، وإذا كانت مع األفعال « إلَى» معناها معنى ُمَشّددة التاء تكتب بالياء وال تَُماُل في اللَّفظ ، وتكون غايةً : حتي 

 َوكَذلك نصبوا بها المستقبَل.« إلَى أَنْ »فمعناها 

 الليل فيْقِلبُون الحاء َعْيناً. حتى جلست عنده عتّى الليل يريدون وقال أبو زيد : سمعت العرب تقول :
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 وفي لغة حتأته حتأ. َحتَْوتُه أَْحتُوهُ َحتْواً  به ، تقولكفُّك ُهْدَب الكساِء ُمْلَزقاً  اْلَحتْوُ  وقال الليث :

 الثَّْوَب إذا فتْلتَه فَتَْل األْكِسيَة. أحتأتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 حتأته إذا خطته. أْحتيتهوالثوب  َحتَْيتُ  ثعلب عن ابن األَعرابي

تُه مع الطول   وِصْنفَتُه ناحيته التي تلي الُهْدَب.وأخبرني اإليادي عن شمر قال : حاشيةُ الثوب ُطرَّ

 ِصْنفَة هذا الكساِء ، وهو أن يُْفتَل كما يفتل الكساُء القُوَمِسّي. أْحتِ  يقال

 : الفتل. اْلَحتيُ وقال : 

 المرأةَ َحتْأً وَخَجأتُها إذا نكحتَها. حتأتُ  أبو عمرو :

 حتْأ إذا ضربتَه ، وهو الُحتُوُء بالهمز. َحتَأْتُهوقال : 

 َسِويُق المقِل. الَحتِيُ  ل الليث :وقا

 ثُْفل التَّْمر وقشوره. الحتيّ وفي الغزل  الحتيُ و: الدمن ،  الحتي «النوادر»وفي 

 : الكثير الشراب. الحاتي قال ابن األعرابي :

 ، وهو السمك. الحيتانُ  معروُف وجمعه الُحوت قال الليث :: حوت 

افات : ] (142احْلُوُت َوُهَو ُمِليم  فَاْلتَ َقَمُه )قال هللا في قصة يونس :  َحَوَمان الطائر  الَحَوتَانُ و الَحْوتُ و قال : [.142الصَّ

 حول الماء ، وَحوَماُن الوحشيَّة حول شيء وقال طرفة :

 مريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه  جمريريريريريريريريريريريريريَ  ودا   ذا غريريريريريريريريريريريريري و  

  
يريريريريريريريريريريريه و    مريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ

  

لَّ بريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريريريريو     لريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريرير ظريريريريريريريريريريريريريريَ

  
و    فريريريريريريريري   يريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ يف الريريريريريريريريلريريريريريريريريو  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ

  

 يكاد من رهبتلا  و  

 يراوُغني. يحاوتني المراوغة يقال : هو المحاوتَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 الكثير العذل. الحائتوقال : 

ً  : القليُل من كّلِ شيء ، يقال : أَْعَطاني َعطاءً  الَوتْحُ  قال الليث :: وتح   .تَِحةً و َوتَاَحةً  عطاُؤه وتُحوعطاءه  َوتَحَ  ، وقد َوتْحا

 فالن عطاَءه أي أَقَلَّه. أَْوتَحَ  ، وقال غيُره : َوتيحٌ  والوعوَرةُ ، وقال اللّحياني قليلٌ  الُوتوَحةُ  َوَوْعٌر وهي َوتْحٌ  أبو عبيد قليل

  أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده :

رَّعريريريريريريريريريريريريا  َدرَاِدقريريريريريريريريريريريريا  وهريريريريريريريريريريريريي   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريو   قريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريم عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريش  ريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌث أو ريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
حاً :  أوتَحَ وأي قد انتهى أسنَانُهم ، الّدراِدُق : الصغار ، قَْرقَمهم : أساء غذاءهم. قال  أي يأكلون أْكَل الكبار وهم ِصغَاٌر قُرَّ

 َجَهَدهم ، وبلغ منه ، وأوتَخَت منّي بلغت منّي أبدل الخاء من الحاء.

لفالن الشيُء أي ُهيِّىء  أُتيح هللا له مْن أْنقذه ، ويقال أتاحوله رجٌل فأنقذه ،  فتاح الليث : يقال : وقع فالٌن في مهلََكةٍ قال : تيح 

 له.

ر قال الهذلي : أتيحوهللا له كذا وكذا أي قَدَّره  أتاح وروى أبو العباس عن ابن األعرابي  له الشيء أي قّدِ
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ِ ر  ذو مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف   يريريريريريريريريريريْ  أتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريح هلريريريريريريريريريريا أ قريريريريريريريريريريريَ

  
اِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريا  َلريريَ ريريريريريريريَ

  ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريه عريريلريريى املريري

  
ر لها. وقال الليث : رجل  وأنشد للطرماح : .ِمتْيَحٌ  ال يزال يقع في بليَّة. وقلبٌ  ِمتْيَحٌ  أي قُّدِ

ك تريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريح  اِن عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ ر األظريريريريريريريريْ  أيف أَثريريريريريريريريَ

  
ح    يريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ ا  ّن قريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريك مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريّ  نريريريريريريريريعريريريريريريريريم اَل  هريريريريريريريريَ

  
وهو الذي يعرض في كل شيء ويدخل فيما ال يعنيه. قال : وهو  ِمتْيَحٌ  وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : يقال رجل ِمعَنٌ 

 تفسير قولهم بالفارسيّة اندروبست.

 القوم ليس شأنُه شأنَُهم. والنِّفِّيُح والمنفح بالحاء الداخل مع الِمتْيَحُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال

 يتعرض لكل مكرمة وأمر سديد وقال العجاج : تيّحان الطويل وقال غيره رجل التَّيَّحانو التَّيِّحان وقال أبو الهيثم :

 ل   م ل وا بِترييَِّحان  ساطى
 وقال اآلخر :

ُ  َدْرَء َ ْصم  ترييَِّحان    أ قريوِّ
 ِلفالن كذا وكذا أي تَقَّدر ومنه قول األغلب : تاح أي جواد ، ويقال : تَيَّاحٌ  وكذلك فرسشديُد الَجْري ،  تَيَِّحانٌ  وفََرس

 اَتَ  هلا بعَ ك مِسلريْزَاٌب َوَأي
 وقال األصمعّي : الحيُّوُت : الذكر من الحيّات قلت : والتاء في الحيّوت زائدة ألن أصله الحيَّة.

البستانبَاَن وأبو تَْحيَاء كنية رجل كأنه من حيَْيت تحيا وتحياء التاء ليست  احيالتَّ  أهمله الليث ، وقال ابن األعرابي :: تحي 

 بأصليّة.

 ابب احلاء والظاء

 ([وايء)ح ظ ]
 حظى ، الحظوة ، والحظي.

 استعمل من وجوهه :

 فيهن وعندهّن ، وال يقال ذلك إال فيما بين الرجال والنساء. ُحْظَوةٍ  قال أبو زيد : يقال إنه لذو:  [حظا]

 ويقال إنه لذو َحّظِ في العلم.

 .يحظى ِحْظوة عنده حِظي المكانة والمنزلة للرجل من ذي سلطان ونحوه ، تقول الِحْظَوةُ  وقال الليث :

 َوالتفضيِل. الُحظوة فالناً على فالن من أحظيتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 منقوص. األحظاء ِحًظى ، وواحد األَحاظي أحَظاءُ  وقال ابن بُُزْرج : واحد

 الَحظُّ. الِحَظى قال : وأصل

 .أَحاظ ثم الِحَظى أَْحظٍ  وجمع الِحَظى الُحْظَوة ابن األنباري :

 .ِحَظاءٍ  وثالث َحظوة قال : ويقال للسَّرَوة

ْروة بكسر السين.  وقال غيره : هي الّسِ
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 إحدى دواِهيه وَمراِميه. . ومعنى المثل :َحْظَوة واحدتها َحظَوات لقماَن تصغير ُحَظيّاتِ  ن أَْمثالهم إحدىوم

 الُحَظيّات لقمان ، أي إنها من فَعَالته. وأصل ُحَظيّاتِ  وقال أبو عبيد : إذا ُعِرَف الرجُل بالّشَرارة ثم جاءت منه َهنَةٌ قيل إحدى

 ةُحَظيَّ  المَراِمي ، واحدتها
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 ، وهي اليت ال َنْصل هلا من املرامي ، وقال الكميه. مس يْتَوأب وتكبتها
َواتريريريكريريريم  يتريريريَ وا مسريريريَ بريريريريَ ريريري   أراهريريريَ  امريريريرىء الريريري ريريرييريريريس اعريريريْ

  
   ِ لريريريريريريريْ ل قريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرية الصريريريريريريريريريريريريريريُّ  َّّي سريريريريريريريريريريريريريريواان قريبريريريريريريريْ

  
فال أَِليّة ، وهي من أْمثال النساء ، تقول إن  َحِظيَّة . ومن أمثالهم : إالّ َحَظاةٌ  القمل ، واحدتها الَحَظا ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 .الِحَظةُ و الِحظوة عنده بانتهائي إلى ما يهواه. ويقال هي يُْحِظيني عند َزوجي فال أَلُو فيما أْحظَ  لم

 وقال الراجز :

ٌة أو تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْق  يتريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريي  ال مسريريريريريريريريريِ

  
 أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريف مريريريريريريريرين د ون ذاك تريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريْق  

  
 .َحَظوات له وجمعها من المرامي ما ال قَُذذَ  الَحْظَوةُ و

 ابب احلاء والذال

 ([وايء)ح ذ ]
 حذا ، حاذ ، ذاح ، وذح ، ذحا.

 على مثال فاُلن إذا اقتدى به في أموره. ويقال : يْحتَِذي له نعالً : إذا قطْعتَها على مثاٍل. وتقول : فالن َحَذْوتُ  قال الليث :: حذا 

 .بحذائه موِضعاً إذا صرتَ  حاَذْيتُ 

 ؛ أي : جيد القَّد. الحذاءِ  النعل ، ويقال : هو جيّد الِحَذاء األصمعّي :أبو نصر عن 

ً و َحِذيَّةً و أحذاه يُحذيه إِحذاءً  ويقال :  : إذا أعطاه. ِحْذَوةً و، مقصورة  ُحْذيَا

 وقال أبو ذؤيب الهذلّي :

هريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ ْذَوأَب بريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريان مسريريريريريريريريريِ

  
ِل   اهريريريريريريريِ ْرد  وكريريريريريريريَ اِء قريريريريريِ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذ  ، مريريريريريِ َ ا تريريريريريَ ريريريريريريريِ  غريريريريريريريَ

  
ً  يده فهو َحَذى ويقال : ها.  يَْحِذيها َحْذيا  نَْعالً إذا حملَه على نَْعل. َحَذاهوله نَْعالً ،  حذاو: إذا حزَّ

 .أَْحَذاني فالن نَْعالً وال تقل حَذانِي أبو حاتم عن األصمعي :

 وأنشد قول الهذلي :

ا   عريريريريريريريريريَ ْه نريريريريريريريريريِ ِذمريريريريريريريريريَ َذاين بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريل    لريريريريريريريريريريريريريريِ َم ا ريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ ه نريريريريريريريريريريريريريريِ ة   نريريريريريريريريريريريريريريّ  د بريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

َوْي ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    لريريريريريريريريريَ ْن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نْيِ مريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ ْورِكريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَِ

  
يريريريريريريريريريريريل    ا  ريريريريريريريريريريريَِ  مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتان عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريري 

  
 أي أعطاني مّما أصاب شيئاً. الُحْذيَا من أحذاني قال ويقال :

ً  اللسان يحِذي وقال أبو نصر عنه : هذا البن هذه الشجرةِ ؛ أي :  تََحذَّ بحذاءِ  فالٍن. ويقال : بحذاء ؛ أي : يقُرض. وفالن َحْذيا

 .بِحَذائِها ِصرْ 

 من لحم وُحذَّةً وفِْلَذةً ، كل هذا إذا قُِطَع طوالً. ِحْذيةً  أبو عبيد عن األصمعّي : أعطيته

 وقول الكميت :

وَد يف الريري ريريرَّى  ه  الريريعريري  بريريريريريريريِ لريريْ َذانريريريريريريريِ   ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريَ  مريريريريريريريَ

  
اهلريريريريريريريرياو   وَن ِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريري  اَذى اَّريريريريريريريريائريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  



1527 

 

ّرِ وفتنٍة ، يريد بالَمَذانِب مذانب الِفتن أي : هذه المذانُِب ال تُنبت كمَذانِب الرياض وال يقتسم السَّْفُر فيها الماء ، ولكنها َمذانُِب شَ 

 بينهم إذا اقتسموه مثل التََّصافُن. القوُم الماَء فيما تحاذى ويقال :

 ُحِذي بَْقلُها على أفواه َغنَِمها ، فإذا ُحِذيَ  وقال َشِمر : يقال أتيُت على أرض قد
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 أفواِهها ال َياوُّها. مَسْذوَ  على أفواِهها ف    ِبعه مله ما  اء  ، وهو أن يكون
 وحثَْوته ، بمعنى واحد.التَُّراَب في وجوههم  َحَذْوتُ  وقال أبو تراب :

 : أنه أَبَدَّ يَده على األرض عند انكشاف المسلمين يوم ُحنَْين فأَخَذ منها قبضةً من تراب وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي وقال : 

 ، أي حثا. بها في وجوههم ، فما زال َحدُّهم كليالً  فََحَذا

ره. وإذا قلت : يحذُوه الجلدَ  َحَذاو نعالً أي وهبها له. أحذاهوالرجل طعنةً ، أي : طعنته  أحذيت وقال اللحيانّي :  َحَذى إذا قَوَّ

 إذا قطَع منها شيئاً. يَْحِذيها أُذُنَه حَذىو، فمعناه : أَنَّهُ جرحه َجْرحاً ،  يَْحِذيهِ  الجلدَ 

أي  : الِحَذاءِ  والُخْلسة أي بين الهبَة واالستِالب ، ودابَّةٌ حسن الُحْذيَة ويقال أَخَذها بين .بِِحَذائِه فالن أي : ِحَذةَ  ويقال : اجلس

 حسن القَّد.

 يَده بالسكين. حَذْيتُ و .الُحْذياو الِحذوةُ و الحِذيّةُ  إذا أعطيتَه واالسم أُْحِذيه من الغنيمةِ  أحذْيتُه ابن السكيت :

 الشفرةُ التي : الِمحذىوالقُذّة بالقُذّة.  حذو ْرتَها عليها. ومنه قولهم :النْعَل بالنعِل إذا قدَّ  حْذوتُ  اللساَن ، وقد يحِذي وهذا شرابٌ 

 بها. يُْحَذى

ٌر في األمور. أحوذيّ  ، ورجل أَُحوذُها اإلبلَ  ُحْذت السَّْيُر الشديُد ، يقال : اإلْحَواذُ و الَحْوذُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: حوذ   : ُمَشّمِ

ر. الَحِويذُ  قال شمر :  من الرجال : المَشّمِ

 قال عمران بن َحطان :

ه   عريريريريريريري  فِّ انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ني  الريريريريريكريريريريريَ بريريريريريِ ٌذ مريريريريري  َويريريريريريريريْ ٌف مسريريريريري   ثريريريريريِ ريريريريريْ

  
ل    فريريريريريريريريِ اٌف وال كريريريريريريريريَ فِّ وقريريريريريريريريَّ ش  الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ  ال طريريريريريريريريَ

  
 يريد بالَكِفل الِكْفَل.

 غلب. استحوذوالذي يغِلب  األحوذيّ  وقال أبو عبيد هللا بن المبارك

  َمِسيرة عشر في ثالث ليال ، وأنشد :: الذي يسير  األحوذي وقال غيره :

ث   بريريريريريريريَ اِ  ذا لريريريريريَ ون  عريريريريريلريريريريريى اَّريريريريريريرياجريريريريريريريَ  لريريريريري ريريريريريريري  َأكريريريريري 

  
يريريريريريريريريريري   و   عريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ مَّ الريريريريريريريريريريذَّ َوِذ َّ   ذا اْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريريْ

  
ت فهو أسرع لها ، قال : والذَّعاليُب ، أيضاً ذُيُول الثِّياب.  قال : انضماُمها انطواء بََدنِها ، وهي إذا انضمَّ

 .استحاذَ  عليه الشيطاُن إذا َغلَب عليه ، ولغةً  استحوذَ وحاَط يحوُط َحْوطاً ،  ، بمعنى : يُحوذُ َحْوذاً حاَذ  وقال الليث :

النِّساء : ] (ََلْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوََّنْنَ ْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ أَ )وقال هللا جلَّ وعزَّ حكايةً عن المنافقين يخاطبُون بها الكفاَر : 

 أي غلب عليهم. (اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهمُ )قال الفّراء :  [.141

ه ؛ ومنه يقال أْحَوذَ  وقال أبو طالب : يقال  على كذا إذا َحَواهُ. استَْحَوذَ  الشيَء ، أي جمعَه وضمَّ

 وقال لبيد :

ْه  مريريريريريريريريعريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ هريريريريريريريرياو  ذا اجريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ َوَذ جريريريريريريريريانريريريريريريريريِ  َأمسريريريريريريريريْ

  
َواِل و   وج  طريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأْوَرَدهريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريريريري 
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 المنكمش الحاد الخفيف في أموره. األحوذي الصانع الِقْدح إذا أَخفَّه ومن هذا أخذ أحوذ ويقال :

 وقال لبيد :

ا َوَذه  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريِح َأمسريريريريريريْ لريريريريريريِ َ
ْ ِ  املريريريريريري و كريريريريريريَ ريريريريريريريِ هريريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
َو َ   ِه الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريْ ي عريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ع  يريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريِ

  
الِحَماُر  حاذَ ولم نستْوِل عليكم بالُمواالة لكم. قال : أ معناه [141النِّساء : ] (ََلْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكمْ أَ )وقال أَبو إسحاق في قوله : 

 أُتُنَهُ إذا استولى عليها وجمعها ، وكذلك حازها.

 وقال العّجاج :

 له مس وِذيو حَي وذ ه َن 
فأخرجه على األصل  أْحَوذ ، ومن قال استَحاذ ، لم يقل إال َحاَذ يَحوذُ  خرج على أصله ، فمن قال استَْحَوذَ  قال وقال النحويون :

 .استَْحَوذَ  قال

 من شجر الَجنَبَة ؛ وأنشد : َحاَذةٌ  شجر ، والواحدة : الحاذُ  وقال أبو عبيد قال األصمعي :

 َذَواِ  أ ْمِ يّ  وَذاَ  اََّْاذِ 
 شجرة يألفها بَقَُر الوحش. الحاَذةُ  شجرة لها َصْمٌغ يمضغُه صبيان األعراب ونساؤهم ، وقيل األُْمِطيُ و

 ل ابن مقبل :قا

لريريريريريريريريريريريريريريريريوٌ  لريريريريريريريريريريريريريريريريذي مسريريريريريريريريريريريريريريريرياَذأب   نَّ جريريريريريريريريريريريريريريريري   َوهريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رْن   ا  جلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ْزالَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َواِرَب غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأخبرني المنذريُّ عن الرياشّيِ قال :

 : الذي يقع عليه الذَّنَُب من الفخذين من َذا الجانِب وَذا الجانِب ، وأنشد : الحاذُ 

ل  و  ا بريريريريريريريريريريِذي   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ اَذيريريريريريريريريريريريْ ف  مسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   ة  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَ َم بريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ ْه فريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
قال :  يكوَن َرَضعها ُحَواٌر قبل ذلك.النَّاقة ، أَي ساعةَ يُْحلَُب من غير أن  َحاذيَ  وقال أبو زيد العرب تقول : أْنفَُع اللَّبَِن ما َوِلي

، أي : خفيُف الحاِل من الماِل  الحاذِ  وفالن خفيف .الحاِذ أَْحواذٌ  ما وقع عليه الذَّنب من أَْدباِر الفخذين. قال : وجمع الحاذُ و

 طريقة المتِْن. الحاذِ  وأصل

 .«كما يُْغبَُط اليوم أبو العشرة اذِ الح ليأتيّن على الناس زماٌن يُْغبَُط الرجُل فيه بِخفَّة»وفي الحديث 

 .«الحاذِ  الُمْؤِمن خفيفُ »وفي حديث آخر :  ؟حاذُكَ ووقال شمر : يقال كيف حالَُك 

 وأنشد :

ايف  يريريريريريريريريريَ ال  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ اِذ َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريف  اَّريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريَ

  
ْت  عريريريريريريريريريبريريريريريريريريري و   ِة غريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌ  لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريَ

  
:  «الحاذِ  المؤمُن خفيفُ »قوله :  في وسلمعليههللاصلى: ما وقع عليه اللّبد من ظهر الفرس. وضرَب النبئُّ  الحاذُ ووقال : الحاُل 

 أي قليُل المال. الحاذِ  قِلَّةُ اللَّْحِم مثالً لقلّة ماله وقلّة عياله ، كما يقال : هو خفيف الّظهر ، ورجل خفيف

يحُ  َذَحتْنَا قال أبو زيد :: ذحا  ً  الّرِ ى به. تَْذَحانَا َذْحيا  إذا أصابتنا ريح وليس لنا منها َذرًى نتذرَّ

 : السوق الّشديد. الذَّْوحُ  أبو عبيد قال أبو زيد :: ذوح 

ح أبو العباس عن ابن األعرابي يقال : حَ وإِبِلَه إذا بدَّدها  َذوَّ  ماله : إذا فّرقه. َذوَّ
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 ومنه قوله :

  تَذوَّ   على مس ِّلا يف كلِّ يوُ  
ً و: السير العنيف.  الذْوح أبو عبيد عن أبي زيد :  .ذُْحتُها أَذُوحها َذْوحا

 : ما يتعلّق باألصواف من أْبعَار الغنم فتجفُّ عليه. وقال األعشى : الَوَذح أبو عبيد عن أبي عبيدة :: وذح 

زَّرا   ْوِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ اَء مسريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريري ى اأَلعريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَل ا  اِق أَمريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ي اأَلعريريريريريريريريْ عريريريريريريريريِ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريَوذَ   ريريريريريريريريَ

  
 احتراٌق واْنِسحاٌج يكون في باطن الفخذين. قال : ويقال له الَمَذُح. الَوَذح وقال النضر :

 إذا كان لئيماً. أَْوَذحُ  غيره : َعْبدٌ 

 ً از يهجو أبا َوْجَزة َمْولَى بَنِي َسْعٍد َهِجينا جَّ ً  وقال بعض الرُّ  : أَْوَذَحا

 ك حِكَحاَيسوق  َبْكَرْيِن َواَن    
 .الَوَذح كحكحا أراد َهِرَمة. قلت : كأنه مأخوذ من

 أي ما أغنى عني شيئاً. وَذحةً  عمرو عن أبيه : ما أغنى عني وتَحةً وال

 ابب احلاء والثاء

 ([وايء)ح ث ]
 [.مستعمالن]حثا ، حاث : 

ً  في وجهه التراب َحثَى قال الليث : يقال :: * حثا   .يحثي ، وهو َحثْيا

ً و َحثَْيُت َحثْواً وعليه التراب  َحثَوتُ  الحّرانّي عن ابن السكيت : قال أبو عبيدة  وأنشد : َحثْيَا

ِه  تريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريْ ن  أْدَ  لريريريريريريريريريريريريريريريو  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ ِك الريريريريريريريري َُّْب عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريرَّاكريريريريريريريريِ يريريريريريريريريِ  مريريريريريريريرين مسريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
 أي قصْدته. : تَآيَْيتِهِ  : َحصانَةُ المرأة وعفَّتُها ، الُحصن 

: الثاء مضمومةٌ ، وهو أداةٌ للرفع ترفع االسم بعده. ولغةٌ  َحْيثُ  لغتان ، واللغة العالية ، حيثُ  رب فيوقال الليث : للع: حيث 

 لقيته. ونحو ذلك كذلك. حيثُ  في موضع نَْصٍب يقولون القَه حيثُ  أخرى َحْوَث رواية عن العرب لبني تميم ، يظنون

عبُد هللا قاعٌد زيٌد قائٌم  حيث اسٍم وخبر ؛ وهي تجمع معنى ظرفين كقولك :ظرٌف من الظروف يحتاج إلى  حيث وقال أبو الهيثم

ْت  حيثو، المعنى الموضع الذي فيه عبد هللا قاعد زيد قائم. قال :  من حروف المواضع ال من حروف المعاني ، وإنما ُضمَّ

نت االسم الذي كانت تستحقُّ إضافتها إليه. قال : وقال بعضهم : ْت ألن أصلها َحْوُث ، فلما قلبوا واوها ياء  ألنها ُضّمِ إنما ُضمَّ

 ضموا آخرها.

ةً دالّة على واٍو ساقطة.  قال أبو الهيثم : وهذا خطأٌ ؛ ألنهم إنما يُْعقبون في الحرف ضمَّ

ة باب ةُ والخاصَّ  أبي عبيدة وسيبويه. وحيَن غلط فيه العلماُء مثلُ  حيثُ  وقال أبو حاتم : قال األصمعّي : ومّما تخِطُئ فيه العامَّ

 بخطه.« كتاب أبي عبيدة»، وكذلك في  حيثُ  شيئاً كثيراً يجعل حينَ « كتاب سيبويه»قال أبو حاتم : رأيت في 
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ظرٌف من المكاِن ، ولكل واحٍد منهما حٌد ال  حيثُ ووحيَن ظرفان ، فحيَن ظرٌف من الزمان ،  حيثُ  قال أبو حاتم : واعلم أن

ً يجاوُزه. واألكثر من ال  كنت ، أي الموِضع الذي كنَت فيه ، واذهب حيثُ  ، والصواب أن تقول : رأيتك َحْيثُ  ناس جعلوهما معا

 شئَت ، أي إلى أّي موضع شئت. حيثُ 

ُتما)وقال هللا جل وعز :   [.19األعَراف : ] (َفُكَّل ِمْن َحْيُث ِشئ ْ

خرَج الحاجُّ ، وتقول : ائْتِنِي  حيثُ  ن الزماِن ، وال يَُجوزُ ويقال : رأيتك حين َخَرَج الحاجُّ أي في ذلَك الوقت ، فهذا ظرٌف م

، فليتعهد الرجُل كالَمه ، فإذا كان موضٌع يحُسن  حيثُ  يقدم الحاجُّ ، وقد صيَّر الناُس هذا كلَّه حيثُ  حيَن يقدم الحاجُّ ، وال يجوز

كانُوا وأين كانوا ، معناهما واحد ، ولكْن أجازوا الجمَع  حيثُ  وقولهم .َحْيثُ  ؛ ألن أين معناه حيثُ  فيه أَْيَن وأيُّ موضعٍ فهو

 بينهما ، الختالف اللّفظين.

واعلم أنه يحسن في موضع حيَن لَّما وإْذ وإَذا ووقت ويوم وساعة ومتَى. تقول رأيتك لّما جئَت وحيَن جئَت وإْذ جئت ، ويقال : 

 سأعطيك إَذا جئت ومتى جئت.

ّمِ وما بعَدهُ ِصلةٌ له يرتفع االسم بعَده على االبتداء ، كقولك قمتُ  حيث وقال ابن َكْيَسانَ  زيٌد قائٌم ،  حيثُ  حرف مبني على الضَّ

، وهو ِصلَةٌ لها ، فإذا أظهروا قائماً بعد زيد أجازوا فيه الوجهين ، الرفَع  بحيث والكوفيّون يجيزون حذَف قائٌم ويرفعون زيداً 

 ً  وليس بصلة لها وينصبون خبره ويرفعونه فيقولون : قامت مقام ِصفَتَْيِن ، والمْعنى زيد في والنصَب ، فيرفعون االسَم أْيضا

موِضع فيه عمرٌو ، فعمرو مرتفع بفيه وهو صلةٌ للموضع ، وزيد مرتفع بفي األولى وهي خبر ، وليست بصلة لشيء ، قال : 

 أنشد الفّراء بيتاً أجاز فيه الخفض : مضافةٌ إلى جملة فلذلك لم تخِفْض ، وقد حيث وأهل البصرة يقولون

 أما ترى مسيث  س َهْيل  طالعا
ومثلهما من  تركتهم َحاِث باِث : إذا تفرقوا. قال : فلّما أضافَها فتحها كما يفعَل بِعْنَد وَخْلَف. ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال :

ب الفَْلهم قَال وَخاِش َماِش قُماُش البيت ، وَخاِز بَاِز وَرٌم ، وهو ُمْزَدِوج الكالم َخاِق بَاِق ، وهو صوُت حركِة أبي ُعمير في َزْرنَ 

 أيضاً َصْوُت الذُّبَاب. وقال ابن األعرابي الحاثِيَاء تُراٌب يُْخرجه اليَْربُوع من نافِقَائِه بُني على فَاِعالء.

وكذلك الثتى وهو جمع ثتَاةٍ قشوُر التمر ورديئه  اةٍ َحثَ  قشور التمر بالياء وباأللف ، وهو جمع الَحثَى وقال ابُن األنباري :: حثى 

 مقصور ُدقاق التِّْبن وحطامه وأنشد : الحثى وقال الفراء

َوى و ي الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ َر وال يريريريريريريريريري  ل  الريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريْ  أْيكريريريريريريريري 

  
ى   رَاَرأٌب مريريريريريريريريريريريريريريأْلَى مسريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ ه غريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 قاله رجٌل كان قاعداً إلى امرأة فأقبل َوِصيٌل لها فلما رأَتْهعليه ،  الَمْحثِيُ  أيضاً ومن أمثال العرب يا ليتني الَحثَى ويقال للتُّراب

 في وجهه التراب تَْرئيَةً لجليسها بأن ال يدنَو منها فيطلَع على أمرهما. يقال ذلك عند تََمنّي منزلِة من تُْخفَى له الكرامة حثَتْ 
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َها فهياألر.  أمس يه وي يْتَهر  له اإلهانة. وقال الفراء تري  َ اأبٌ  وأبري رييريْ َها    ْ َ اأٌب. وقال غته أمَسْ ه  األْرَ. وأبري ريتري  َوم بريْ
فهي   َاثٌَة وم َباثٌَة ، واإلمساثة واالسريريريريريريريتحاثَة  واإل ثة واالسريريريريريريريتباثة وامس  وقال اللحياين : تركته مساَل  َل ومسيَث 

نه َ رَج خَمْرَج مَسزَاُِ وق اُِ ، وأما مسيَث بيَث فإنه بيَث ومسواث  بواث  ،  ذا تركته خمَتِلَ  األمر. فأمَّا مساِل  ِل فإ
 َ رَج خَمْرََج مسيَ  بيَ .

وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال تركته حيٍث بِيٍث وحاٍث باٍث وحوثاً بوثاً إذا أْذلَْلتَه ودققته وتركت األرض 

وقال الفراء يقال تركت البالد حْوثاً بْوثاً وحاِث باِث  ثُْت األرض وأبَثْتَُها.حاِث باِث إذا دقَّتْها الخيُل وقد أحاثَتْها الخيل. وأَحَ 

 وحْيَث بَْيَث ال يجريان إذا دقّقوها.

 ابب احلاء والراء

 ([وايء)ح ر ]
 ، رحا ، راح ، وحر ، حرح. (حور)حرى ، حار 

وَمَضاَضةٌ في  َحَراوة لهذا الفُْجل شبهه ، حتى يقال :: حرارةٌ تكون في طْعم نحِو الخردِل وما أ الحَراَوةُ  قال الليث :: حرى 

 العَْين.

 بالواو وَحَراَرةٌ بالراء. َحَراَوةٌ  الُحْرقَةُ يجدها الرجل في َحْلِقه. وقال النضر الفُْلفُل له الَحْرَوةُ  أبو عبيد عن األموّي :

ً  القَمرُ  يَْحِري كما لَيُْحِري النقصان بعد الزيادة يقال إنه الَحْريُ  وقال الليث : ُل ِمنه فاألوُل وأنشد َشِمر : َحْريا  ينقص األوَّ

رِ  ِه الريريريريريريريّ هريريريريريريْ وان  عريريريريريريلريريريريريريى اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريري   مريريريريريريريا ُّاَل جمريريريريريريْ

  
رِي   ل  حيريريريريريريريريريريريَْ ي َوعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ َ ن  يريريريريريريريريريريريريَ  يف بريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الشيءُ  َحَرى وقال األصمعي : َرْت ونَقََص ِجْسُمَها ، للتي قَْد َكبِ  َحاِريَةٌ  الزماُن ويقال لألْفعَى أَْحَراهُ وإذا نقص ،  يَْحِري َحْريا

 ؛ وأنشد : َحاريَةٌ  وهي أخبث ما تكون ، قال شمر : ويقال أفعى

ْح  ْبِح الَفضريريريريريريريريريريريريريريِ اِء يف الصريريريريريريريريريريريريريريُّ  ابعريريريريريْث على اجلَْوفريريريريريَ

  
   ْ ِ تريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ  

يريريريريريريريريِ  املريريريريريريريري َل َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رِ   مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ َويريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريري 

  
 ، وهو األُْفُحوص واألُْدِحّي وأنشد : أْحَرا مقصوٌر والجميع الَحَرى وقال الليث :

رَاهريريريريريريريريا هريريريريريريريريا عريريريريريريريرين مسريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريري  ٌة َُّاَد هريريريريريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريَ

  
ا  رَاهريريريريريريريريريريريَ ار  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه أن يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ لَّ طريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريري 

  
 الَحَرىو: إنَّه بيُض النَّعاِم أو َمأَْوى الظَّْبيِ باطٌل ،  الَحَرىً  أيضاً كلُّ موضعٍ لظْبي يأِوي إليه ، قلت : قول الليث الَحَرىوقال : 

 بَِحراه ، ويقال نزل فالنٌ  َحَرانا َجنَاُب الرجل وما حولَه ، يقال : ال تَْقَربَنَ  الحرى ما روى أبو عبيد عن األصمعيّ  عند العرب

 الخليُق كقولك الَحَرى ِكناِس الظَّبي ما حولَه. وقال الليث حرى مبيِض النعام ما حولَه وكذلك َحَرىووَعَراه إذا نزل بساحته ، 

 أن يكون ذاك وأنشد لََحًرى يكوَن كذا وإنهأَْن  حًرى

ْل هريريريريريريريرينَّ مريريريريريريريرين بريريريريريريريري  عريريريريريريريريبريريريريريريريري  مشريريريريريريريريس     ن تريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
رى  أن يريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريوَن ذاَك وكريريريريريريريريريريريريرياان  حريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لكذا وكذا وَحٍر أي خليق له وأنشد : َحرىً  الحراني عن ابن السكيت : هو

َرأب  وَ  َك نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ رى  َأالَّ يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ َن مسريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريري   و   رى   لريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياِر مسريريريريريريريريرينَي تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريِ  أنريريريريريريريريريَه مسريريريريريريريريريَ
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 ، وهم َحِريّان بذاك على فعيٍل ، وهما حِريٌ  ثنّى وَجمع. وقال غيره : هو َحرٍ  لم يُثَّنِ ولم يجمع ، ومن قال حرىً  فمن قال

 بذلك ، كقولك : ما أَْخلَقَه. أَْحراهُ  بِِه وما أَْحرِ  بذاك. ويقال : أَْحِرياءُ 

 وقال الشاعر :

اءِ  جريريريريريريريريريريريريَ وعريريريريريريريريريريريريِ  ان  هلريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريِإْن كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَه تريريريريريريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريا أن خيريريريريريريريريريريريَِ ْن رَامريريريريريريريريريريريَ ِر  ريريريريريريريريريريريَِ َأمسريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريَ

  
 : جبل بمكة معروٌف. ِحَراءُ  وقال الليث :

ى وقال غيره هو ي  الَحَرى قْصُد األَْولى واألَحّق ، مأخوذ من التحّريوالصواَب أي يتوّخاه.  يتحرَّ ، وهو الخليق ، والمتوّخِ

 مثلُه.

ْوُت ويقال إنه الَحَراةُ  أبي زيد :أبو عبيد عن   أن يفعَل ذاك ، كقولك َمْخلَقَةٌ وَمْقَمنَة. لَمْحَراةٌ  والَوَحاةُ والخَواُت الصَّ

الرجل قلت ذكر الليث هذا  َحِرحَ  وقد باألَحراح : ُمولَعٌ  َحِرحٌ  يقال : رجل .األْحراحِ  : يجمع على الِحرُ  قال الليث :: حرح 

 ، وباب المضاعف أولى به. الَحْرَف في المعتالت

فثقلت الحاء األخيرة مع سكون  ِحْرحٌ  الِحرُّ ِحُر المرأة شّدَد الراء ، كان في األصل وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :

ً  الّراء فثقّلوا الّراء وحذفوا الحاء ، والدليل على ذلك جمعهم الِحرَ   المرأة إذا أَصْبَت ِحَرها فهي َحَرْحت قال : ويقال : .أَْحَراحا

 .األْحَراح يُِحبّ  َحِرحٌ  . ورجلَمْحُروَحةٌ 

 كأنها جماَعةُ الجماعِة. األَْرِحيَةُ وكثيرة.  أرحاءٌ و،  أَْرحِ  ، وثالثُ  َرَحيَانِ و،  َرحا قال الليث : يقال: رحا 

حا أَْرحاءٌ  وقال أبو حاتم : جمع قال : وسمعنا في أدنى  .ُرِحيّ  وربما قالوا في الجمع الكثير فقد أخطأ. قال : أَْرِحيَةٌ  ومن قال الرَّ

َحاوقال :  .أَْرحٍ  العدد ثالثَ   مؤنثةٌ ، وكذلك القَفَا ، قال : وجمع القفا أْقفَاٌء ومن قال أَْقِفيَةٌ فقد أخطأ. الرَّ

 الَحْرب. َمْرحىوالموِت  َرَحاوالحرِب َحْومتُها  َرَحا وقال الليث :

 الجمل. َمْرَحى حين فرغ من عنههللارضيُصَرد أتيت علياً وقال سليمان بن 

 الحرب. وأنشد : َرَحا قال أبو عبيد يعني الموضَع الذي دارت عليه

ا هريريريريريريريا الريريريرَّمسريريريريريريريَ بريريريِ  فريريريريريريريَ  ْران كريريريمريريريريريريريا داَرْ  عريريريلريريريى قريريري  ريريريْ

  
ح  و   ائريريريريِ فريريريريريريريَ  َداَرْ  عريريريريلريريريريى هريريريريريريرياُِ الريريريريّرِجريريريريريريرياِل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 .أَْرَحاُؤه وثَِفنَاُت ُرَكبِِه وِكْرِكَرتِه .أْرحاؤه وكذلك فَراِسُن الَجَملقلت :  .أْرحاُؤه وقال الليُث يقال لفراِسن الفيل

 وأنشد ابن السكيت :

مريريريريريريريريريريريريريريّ      لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَك عريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريري  هللِا    ريريريريريريريريريريريريريري 

  
وَّد    ٌ  وقريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َوائريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َرمسا  مَتَيَّ   و اَتلَِياٌ  و 

بين القوائد  َرَحاها القوم وهي الجماعة تقول استأخرت جواِحُرها واستقدمت قوائدها َوَوسطت رحا اإلبل مثل رحا وقال :

 والجواحر.

 القطعة من النََّجف تعظم ِمْن نحو ِميٍل مشرفةٌ على ما حولها. الرحا وقال الليث :
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. الرَّمسا مشر عن ابن األعرايّب :  من األر. مكاٌن مست يٌر غليظ يكون بني رَِمال 
َحا قال ابن شميل : اها : القَارةُ الضخمةُ الغليظةُ ، وإنما الرَّ استدارتُها وِغلَُظها وإشرافُها على ما حولها ، وأنها أََكَمةٌ  َرحَّ

 مستديرة مشرفةٌ ، وال تنقاُد على وجِه األرض وال تُْنبُِت بَْقالً وال شجراً.

 الكميت : وقال

َ ى  نْيِ أَبريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ فُّ ذو الريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
ور    ِه الريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريري  َر ريريريريريريريريريريريريَ ه وأفريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريََ

  
 الحجارةُ والصْخرةُ العظيمة. الرحاوقال : 

َحا وقال الليث : ت نَبَاٌت تسميه الفُْرُس اسبانَِخ. غيره : الرَّ ْت واستَداَرْت ، فهي تََرحَّ يَةٌ  الحيَّةُ إذا تلوَّ  .مترّحِ

 رؤبة :وقال 

ي  حريريريريريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريريريريريريريِ َرق  َأْن تريريريريريريريريريريريريريَ يَّ ال أفريريريريريريريريريريريريريريْ    مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي   َرمسريريريريريريريريريريريريِّ

 
َرمسريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريري ْي كريريريريريريريريريريريريَ َرمسريريريريريريريريريريريريَّ  َأْو َأْن تريريريريريريريريريريريريريَ

  
يو َحا : الذي يَُسّوي المرّحِ  وفحيُح الحيَّة بِِفيِه ، وحِفيفُه من َجْرِش بعِضه ببَْعٍض إذا َمَشى فَتسمُع له صوتاً. . قال :الرَّ

َداَرةِ  رحا لذي يَْصُدُرون عن َرأْيه وينتهون إلَى أمره ، وكان يقال لعمر بن الخطابالقوِم سيدهم ا َرَحا ثعلب عن ابن األعرابيّ 

 إذا عّظمه وَحَراه إذا أضافه. َرَحاهُ  العرب. قال : ويقال

ْوحُ  قال الليث :: ريح ـ  روح  .الّريح : بَْرُد نسيمِ  الرَّ

وحُ  وقال أحمد بن يحيى :  : النّْفس. الرُّ

ْوحُ  وقال األصمعيّ   االستراحة من غّم القلب. الرَّ

ْوح وقال أبو عمرو :  : الفَرج. الرَّ

ْوح وبَْرٌد وهذا تفسير فاستراحةٌ  قال معناه : [89الواقِعَة : ] (فَ َرْوح  َوَرُْيان  ) وقال الزّجاج في قول هللا جل وعز :  دونَ  الرَّ

 .الريحان

يح وقال الليث :  ِرْحتُ  وتقول : .أْرَواحو ِرياحٌ  ، وجمعها ُرَوْيَحةٌ  كسار ما قبلها ، قال : وتصغيُرهاياُؤها واٌو ُصيِّرت يَاًء الن الّرِ

يَِّحةُ وطيِّبَةٌ قال  رائحةٌ  طيِّبة تجدها في النسيم ، تقول لهذه البَْقلَةِ  الرائحة ريحٌ و طيبة أي َوَجْدُت. قال : رائحة منه نبات  الرَّ

 أخضر بعد ما يبس ورقه وأعالي أغصانِه.

حَ  وقال األصمعيُّ يقال  ، وذلك حين يبُرد الليل فيتقطَّر بالورق من غير َمَطر. َراحَ والشجُر  تََروَّ

 وقال الراعي :

  ريريريريريريريريريريريريريادََع اجملريريريريريريريريريريريريري   أقريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريريريريريريم َوَرٌق و 

  
ول    ْ  ريريريريريريريري  ْرق  مريريريريريريريريَ اه  بريريريريريريريريِه والريريريريريريريريعريريريريريريريريِ  راَ  الريريريريريريريريِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وخاَدَع المجُد أقواماً لهم َوَرٌق أي مال ، قال : وخاَدع ترَك. قال ورواه أبو عمرو وخادع المجَد قال شمر : روى األصمعيُّ 

 أقواٌم أي تركوا المجد أي ليسوا من أهله. قال وهذه هي الرواية الصحيحة.

يَِّحةُ و ثم َمَذٌع ثم َعقٌَل وهو أشّدها قلت : َرَوحٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : في ِرْجله التي ذكرها الليث من النبات فهي هذه  الرَّ

حُ  الشجرة التي  إذا بََرَد عليها الليل فَتَقَطَُّر بالورق من غير مطر. تََراحو تَتََروَّ

يَحة سمعت العرب تسميها  .الّرِ
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وكبش صائف  رائح شديدة ، قال : وهو كقولك كبش صاٌف ، واألصل يوم ِريحٍ  ذو َراحٌ  طيّب ويوم َرْيحٌ  وقال الليث : يوم

فلما خففوا استنامت الفتحة قبلها  روحٍ وعلى َصوٍف  راحٌ وحاجةٌ ، ويقال قالوا صاٌف  فقلبوا ، وكما خفّفوا الحائجة فقالوا :

 فصارت ألفاً.

إذا  َراحٌ  وم. قال : ويَرْوَحةٌ  وليلة َرْوحٌ  . وقال أبو زيد : وحده ، وكذلك يومٌ ريَِّحةٌ  طيب ، وليلة ريِّحٌ  األصمعّي وأبو زيد يومٌ 

 .راحةٌ  ، وليلةٌ  ِريُحه اشتّدت

اَحةُ  وقال الليث : ً  ِوْجَدانُكَ  الرَّ  فاإلراحةُ  ، َراَحةً وَ  أََراَحهُ إَِراَحةً  وقال غيُره : .أَِرْحني إَراَحةً فَأَْستَِريحَ  بعد َمَشقٍَّة ، تقول َرْوحا

اَحةُ والمصدُر   االسم ، كقولك أطْعتُه إطاعة وطاعةً ، وأََعرتُه إعارةً وعارةً. الرَّ

نه :  وسلمعليههللاصلىوقال النبّي  ْن للصالة «بها أَِرْحنَا»لبالل مؤذِّ  بأدائها من اشتغال قلوبنا بها. فنستريحَ  أي أذِّ

ً  يوُمنَا راح قال شمر : يقال ً  يوُمنَا راحو،  َراحٌ  ، وهو يوم ِريُحه : إذا اشتّدت يََراُح ِريحا  ، ويوم ِريحه إذا طابت يََراُح َرْوحا

 وقال جرير : َريِّحٌ 

ِة والريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريا لريريريريريريريرييريريريريريريريريفريريريريريريريريَ  
ال  بريريريريريريريريني املريريريريريريريري لريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريا طريريريريريريريري 

  
ح    نْيِ رَائريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريِ ٌة أو ذو مسريريريريريريريريَ بريريريريريريريريا  رَامسريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َراحٌ  ويوم راحٌ  وقال الفّراء : مكان

 وشجر َراحٌ  البيُت. وغصن يََرح افتح الباب وقال يونس : .لرْوحاو الريح البيت أي حتى تدخله يَراحَ  ويقال : افتح البيت حتى

 وقال : الريح يصيبها َراَحةٌ 

ذ ورْ  رَاق   ريريريريريريريريريريريريريَْ ِ  والريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريأنَّ عريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ

  
ورْ   اِء راٌ  ممريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريري  ْرفريريريريريريريريريَ ٌن مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  غ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .َمُروَحةٌ  الشجرةُ وهي ريحت ويقال :

 كانت في األصل َمْريُوحة. ريَحك َمُروَحةٌ  الصيُد إذا وجد أَروَحنِيو الّريح إذا هبّت بها َمُروَحةٌ  وقال الفّراء : شجرةٌ 

يت التَّْرِويَحةُ  وقال الليث : احُ والستراحة القوم بعد كّلِ أربع ركعات قال :  ترويحةً  في شهر رمضاَن ، سّمِ  راَحةِ  : جمع الرَّ

 ونَفَسه. ِريحه أي من ُروحه ٌل إلى قِْربٍة فمألها منالكّف. وقال أبو الدُّقَْيِش : عَمد ِمنَّا َرجُ 

حو  استراح الرجُل إذا أراحَ  الشجِر تَضوره وخروج ورقه إذا أَْوَرق النَّْبُت في استقبال الشتاِء. ثعلب عن ابن األعرابّي : تروُّ

 بعد التّعب. وأنشد 

وُِّ  فريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريْ َ
ِس املريريريريريريريريري فريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريح  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريري 

  
َة   وُِّ ِ رَامسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِة الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ ايريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
واح : إذا دخل في أراحو .الّريح : إذا َوَجَد نسيم أََراحَ و،  الّريح : دخل في أَراحو: إذا مات  أَراحوقال :  .تستريح أي : ،  الرَّ

ويقال للميت  قال : .الّريح القَْوُم : دخلوا في أََراحَ  ، ويخفِّف عنه. أبو عبيد عن األصمعّي : ليُِريحه : إذا نزل عن بعيرٍ  أراحو

 وقال العجاج : .أَراح إذا قضى : قَدْ 

 أَرَاَ  بعَ  الَغمِّ والتريََّغْمغ مِ 
 اإلنسان. ويقال : ِريحَ  إذا وجدَ  استْرَوحوالصيُد  أراحوالرجَل : إذا رَجعَْت إليه نَْفُسه بعد اإلعياء. وكذلك الدابَّة ،  أَراحَ  ويقال :
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 مَس َّه :  ذا رَدْدَته عليه.على الرجل  أََرمْسه  
. وفي لغة َهراحها يُريحها راعيها أراحها حيث تأِوي إليه ليالً. وقد ُمراِحها : ردُّ اإلبل بالعَِشّي إلى اإلراحة وقال الليث :

 يَُهِريحها.

ً  إذا تغيّر وأَْنتََن. وأصبح بعيرك أَْرَوحواللْحم  أََراح وقال األصمعي :  أنشد ابن السكيت :أي ُمِفيقاً ، و ُمريحا

وُِّ  فريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريْ
َ

ِس املريريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريريَ  أرا  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
وُِّ   فريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِة الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َة اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ايريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   رامسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  وهو راحَ  وقد َراَحةٌ  وليلة راحٌ  يوم ً  ، فإذا كان اليومُ  يََراحُ  وبعضُهم يَُروح َرْوحا  َراحَ  ، وقد ريِّحةٌ  وليلة َريّحٌ  طيّباً قبل يَْومٌ  َرْيحا

ً  وهو ً  فالنٌ  َراحَ و. قال : يَروُح َرْوحا  َراَح ِريحَ وإِذا تَفَطَّر بالنَّبَاِت.  يََراحُ  الشجرُ  راحومن ذهابِه أَْو سْيِره بالعشّي ،  يَُروح َرَواحا

ً وَراحماً وُرُؤوحماً.  يََراحُ  فاُلٌن فهو َراحَ و. وإّن يديه لتََراَحاِن بالمعروف. يََراُحها الروضة  فَِرحَ وإذا أَْشَرف لذلك  اْرتاح اْرتِيَاحا

َواَحةُ والثَّْوِب َطيُّه.  راحةُ والْبيِت ساحتُه  راحةُ وأي سماٌء ،  رائحةٌ  به. ويقال أصابَتْنَا عليه َحقّه أي  أَِرحْ والقطيُع من الغنم  الرَّ

 ُردَّه.

 قال أبو عبيد : قال أبو عمرو هو من .«الجنّة يَِرْح رائحة قتل نْفساً ُمعَاَهدة لم من»أنه قال  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

 إذا وجدتَ  أُريُحه الشيَء فأنا أَْرحتُ  الجنّة من يُِرح رائحةَ  قال وقال الكسائّي : إنما هو لم .ريحه إذا وجدتَ  أَِريُحه الشيء ِرْحت

ْوَضةِ  ريحَ  الرجلُ  راحَ  وقال األصمعيُّ : .ريحه أم  ِرْحت . قال : وال أدري هو منريحها إذا َوَجدَ  : أََراح يُِريحُ و،  يََراُحها الرَّ

 ، بالفتح وأنشد قول الهذلّي : يََرح وقال أبو عبيد : أَُراه لم .أََرْحت من

 مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  َوَرْد   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َُّْورأب  و 

  
ا  يريريريفريريريريريريريَ فريريريِ رَا   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ىَت يريريريريَ لريريريْ بريريريريَ ِي السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريَ

  
ً  الصيُد والضَّبُ  َوحنيأرْ  وقال أبو زيد : من فالن طيباً وأْنَشْيَت  أَْرَوحتْ  ونْشَوتك. وكذلك ِريحك وأنشأني إنشاًء إذا َوَجدَ  إرواحا

تَراُح  إِذا تحّصن. قلت : قوله يََراُح َراَحةً  الفرسُ  َراحَ وأَنَا ،  أرْحتُهاو،  تََراُح َراَحةً  اإلبل راَحت منه نَشوة. وقال أبو زيد :

 راحَ  مصدٌر على فاِعلة. وسمعُت العَرَب تقول : سمعت راِغيةَ اإلبل وثَاِغيةَ الشاة أي سمعت ُرَغاَءها وثُغَاَءها. ويقال : رائحةً 

الغدير إذا  ِريح وِخفَّةٌ وقد أريحيَّةٌ  إذا أخذتْه للمعروِف : يََراحُ  وقال األصمعّي : يقال : فالن .ريُحه إذا اشتدت يََراحُ  يوُمنَا

 يُده بالسَّْيِف أي خفت إلى الضرب به وقال الهذلي : راحتو .َمُروحٌ  فهو ريحٌ  صابتهأ

ورأب   ْحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ اه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ رَا   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِل   اِف الريريريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريَ َ ا  عريريريريريريِ ي الريريريريريري ريريريريريريريِ واظريريريريريريِ   ريريريريريريَ

  
  ، وأنشد : اْرتَاح إذا نِشط وُسرَّ به ، وكذلك يََراحُ  اإلنساُن إلى الشيءِ  َراحَ  وقال الليث :

َه و  مريريريريريريريريْ رَا      الريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَُّعريريريريريريريريَ َك ال تريريريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريّ

  
َ َدِّدِ و  

 
ِح املريريريريريريريريري يريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َه قريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريَِ

  
 هللا لَه برْحمته وأْنقََذهُ منها. وقال رؤبة : فارتاح قال : ونََزلَْت بفالٍن بَِليَّةٌ 
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يِت   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياْراَتَ  ريبِّ وأراد َرمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ِه و   مريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا فريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  أمتريريريريريريريريريريريريريريريََّ مريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
قاله بأَْعَرابِيَّتِه ونحن نستوحش ِمْن ِمثِْل  ارتاح إلّي ورحمني. قلت وقول رؤبة في فعل الخالق جل وعزأي نظر  ارتاح وتفسير

ي هذا اللفظ في صفته ألن هللا جّل وعّز إنما يُوصف بما وَصَف به نَْفسه ، ولوال أن هللاَ هدانا بفضله لتحميده وَحْمِده بِِصفاته الت

 ْهتَِدي لها أو نَْجتَِرَئ َعلَْيَها.أْنَزَل في كتابِه ما كنّا ِلنَ 

 قلبُه سروراً به. يراحُ ولما طلْبَت إليه  يَْرتَاح الرجل الواسع الُخلُق البسيط إلى المعروف األريحيُ  وقال الليث :

 للنَّدى. يرتاح الذي األريحيُ  وقال أبو ُعبيد :

 وأنشد : أَْريَحُ  وقال الليث : يقال لكل شيء واسع

 َيٌح مَسجَّاِجيّ َ ِْمٌل أَرْ و 
ه ألن أَْرَوحُ  قال : وبعضهم َمحمل َوحَ  ، ولو كان كذلك لكان قَْد َذمَّ  االْنبَِطاُح وهو عْيٌب في المْحِمل. الرَّ

. َراح يََراح : مأخوذٌ من األْريَحيُ وقال  ْلت الُمْنَصِلت أَْصلَتيُّ وللمجتنب أَْجنَبِيُّ  ، كما يقال للصَّ

 تحِمُل كثيراً من النعت على أَْفعَِلّي فيصير كأنّه نسبةٌ.قال : والعرب 

.  قلت أنا : كالم العرب رجل أَْجنَُب وَجانٌِب وُجنٌُب ، وال تكاد تقول رجل أَْجنَبِيُّ

احُ  وقال الليث وغيره :  : الخْمُر ، اسٌم له وقول الهذلّي : الرَّ

ىت  َح مسريريريريريريريريَ يريريريريريريريريوَف أَْريريريريريريريريريَ ْو   عريريريريريريريريلريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ْ  َأجريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     ي ومل َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َ َء كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 حتيٌّ من اليمن ، باء كفي صاَر كفي له َمبَاَءةً أي َمْرِجعاً ، وكفّي موضع نصب لم أكد أجد لعّزته. أَْريَحُ 

 الشجَر أي : يُْحيِيه. يستْروح إذا اْهتَزَّ ، والمطر يستْرِوح : التشمر ، قال : والغصن االسترواح قال :

يَاَحةُ وقال :   اإلنساُن إلى الشيء يَْنَشُط إِليه. يََراحَ  أن الّرِ

حمن : ] (12َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَُّْياُن )وقال الفّراء في قوله  ْزُق ، يقولون  الريحان ، [12الرَّ في كالم العرب الّرِ

 ِرْزقَه.هللِا ، أي  َرْيحانَ  خرْجنَا نطلب

قال أْهُل اللُّغَِة  .َرْيَحانُهوذو الَورِق ، والرزُق ، والعرب تقول سبحاَن هللِا  (ُذو اْلَعْصِف َوالرَُّْيانُ )وقال أبو إسحاق في قوله : 

 معناه واستِْرَزاقُه. :

 قال النمر بن تولب :

ُ  اإِللريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِه  اَل ه  و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َرحيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
اٌء ِدَردو   ه و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َرمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
يحانُ  ورْزقُه. قال أبو عبيدة وغيُره قال وقيل ريحانهُ ومعنى قوله : قالوا  ْيَحانُ  ههنا هو الرَّ . قال وقوله :  الرَّ فَ َرْوح  )الذي يَُشمُّ
  (َوَرُْيان  

وأجمع  ال :ههنا تحيةً ألْهِل الجنَّة ق َرْيَحانٌ  ِرْزٌق. قال : وجائز أن يكون ريحانووبَْرٌد  فاستِراَحةٌ  معناه [89الواقِعَة : ]

 في اللغة من ريحان النحويّون أن
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،    ّففه ، كما  الّرحيان ذوا  الواو ، واألصل َريريَومَسان ف لبه الواو   ء  وأدغمْه فيها الياء  األو  فصار 
حبذف الياء التة ي    ال على ب ع  ألنّه ق  ُّي  فيه أِلف ونون ، َفخ فِّف  رحيان قالوا ميِّه ومْيه ، وال َيوُّ يف
، قال :  َرحْيَانَةٌ  وال اَقة  الوامِسَ أب   .الرِّيحِ  ال ّيبة للر مِسنيِ  : اسريريريريريريريريريريريريريريم جامعٌ  الرَّحْيان   وأ ْلزُِ التخفيَف. وقال الليث :

 ا َرَوامسا  ر مْسلَ  : الَعِةيُّ ، ي ال : الرََّوا   و   ذا  رج عليه أوائل اللريَّْور. قال : الرِّيح : أطراف كل ب لة  طّيبةِ  الرَّحْيَان  و 
من ل ن َُّواِل الةْمس    الليل.  الرََّوا و ال ُو كذلك. قال  رَا َ و ،  َرَوامسا   يع  الست  لَعِةّي ، وسار ال وُ   :

وقال األصريريريريريريريريريريريريمعّي :  رَامسته أي من َرَوا    يريْفعلون كذا وكذا ، وي ال : ما ِلفالن  يف هذا األمر من رَامس وا ي ال :
رَا    ر  ، ووج   لذلك األمرِ  وا   رَ وَ أفعل ذاك يف سريريريريريريريريريريَ أي ِ فَّة  أبو عبي  عن أصريريريريريريريريريريحابه :  رَامسة   ، أي يف ي سريريريريريريريريريريْ

قله : و عه العرب  .رَامَسةٌ  ، قال : وعةيَّةٌ  أَْرَوا و من العةي  ِبَرَوا   وَ من الَعِةيِّ بكسر الراء ،  برِ    رجوا
 تريَروَّ ْ  ال ْوُ   ذا سريريريريار وا وَغَ ْوا كذلك. وي ول أمس  هم لصريريريريامسبه رَا َ  يف السريريريريِت ك لَّ وْقه  ، ي ال الرََّوا  تسريريريريتعمل

جاء يف األ باِر الصريريريريريريحيحة  وِمْن ذلك ما ترير ومس ون أي سريريريريريريتوا. وي ول هلم أال ر ومس وا وخياط  أصريريريريريريحابه في ول
يف  را  ، ومن يريْوَُ اجل م َعِة يف السريريريريريريريريرياعة األو  فله َكَذا رَا َ  من»أَنه قال :  وسللللللمعليههللاصللللللىعن اللا 

يُّ    اجلمعِة واِ فَّة   ليها ال  ع  َأَنا «السريريرياعِة ال انية ضريريريِ
 
ّي. و ذا قاله العرب الرََّوا    ، املع  فيها : امل   لَعةريريريِ

َها اللريََّعم   رامسه الذي تبيه فيه. وقال أبو ُّي   م رَامسها ههلا أن أْتِوي بع  غيوب الةريريريريريريريريريريريريريريمس    رائحة فريَرَوامس 
 ع   وامسِ . أبو  الرائحةَ و  الرَِّوحيةَ و  الرَّامَسة من قيس و َ َر من متيم ي والن َقعْ ان يف اليّتل نلتمس  عه َرج ال  

َرَا    وقال الليث : .م َ وِّمسةٌ  الب  ول ، فهي ترّومسه عبي  :  ذا طال اللْبه  قيل
ِمْله ال ُو  يرير و  املوضريريريريريريع الذي امل

ْغ ى قال  يرير ومس ون أو
َ
 وقول األعةى : ليه كامل

يريريريريريريريريف  الريريريريريريريرييريريريريريريريريوَُ يف الريريريريريريريري ريريريريريريريريِت الريريريريريريريريرََّوْ   عريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ

  
رَْ    س  بريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ نْي َأْو تريريريريريريريريريريريَ راِب الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريري 

  
ْوحة قال أراد َوحُ ومثل الَكْفَرة والفَْجَرة فطرح الهاء قال :  الرَّ قةُ. الرَّ  في هذا البيت المتفّرِ

 ةً ، َكقول لبيد :عمالن في َعَمٍل ، يُْعمل ذا َمّرةً وذا َمرّ  الُمَراَوحةوقال : 

 يري رَاوِ   بنَي َصْون  وابِْتَذالِ 
عمالً أي  يتراوحان بين قََدَمْيه إذا اعتمد مّرةً على إحداهما ، ثم اعتمد على األخرى مّرةً ، ويقال هما يُراِوحُ  قلت : ويقال فالن

 مثلَه. يَْرتَِوحانويتعاقَبَانِه ، 

ح ه نهى أن يكتحل الرجُل باإلثِْمدأَنَّ  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النَّبّيِ   .اْلُمَروَّ

ح قال أبو عبيد :  بالِمْرَوَحِة. ترّوْحت واو ، ومنه يقال الريح بالواو ألن الياء في مرّوح المطيَّب بالمسك وقال المروَّ

َحةٌ  وقال األصمعّي : َذِريَرةٌ  حوَ أي مطيَّبَةٌ  ُمَروَّ  ِطيباً. ويقالُدهنك بَِشْيٍء فتجعل فيه  َرّوِ
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 هبا. ي َ َوَّ  بكسر امليم اليت املِْرومسةو  .الريح أي ِ ََمرِّ  ِ َْرَومَسة   فالن
احة شمر عن ابن شميل : األرض المستوية فيها ظهوٌر واستواٌء تُْنبُِت كثيراً ، َجلٌَد من األرض وفي أماكن منها سهوٌل أو  الرَّ

 ، كثيرة النَّْبِت. الّراح دي. وجمعهاجراثيُم ، وليست من السيل في شيء وال الوا

اَحة َدٍم من الفََرق ، وذو رائحة أبو عبيدة : يقال أتانا فالٌن وما في وجهه  سيٌف كان للمختار بن أبي عبيد. الرَّ

 منها ، وقال في قول القائل : أستريح قال معناه بَِراحٍ  وقال ابن األعرابّي في قوله : َدلََكتْ 

ْن  اِوَي مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ امريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ وَن مريريريريريريريريكريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ  َذا  ريريريريريريريريَْ

  
رَاِ    هريريريريريريريريريرياِر بريريريريريريريريريريِ ْه مشريريريريريريريريريريس  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريَ   ذا َدلريريريريريريريريريريَ

  
 من حّرها يعني الشمَس ، لما غشيها من َغبَرة الحرب فكأنها غاربة كقوله : استُريحويقول إذا أظلم النّهار 

عريريريريريريريريةٌ  الريريريريريريريريِ ه والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريس  طريريريريريريريريَ بريريريريريريريري  واكريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ   كريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
   ُ اَل ُ  ِ ظريريريريريريريريريريْ اَل وٌر وال اإِلظريريريريريريريريريريْ ور  نريريريريريريريريريري   ال الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ

  
 .براَحتِه أي َغُربت ، والناظر إِليها يَتََوقَّى ُشعاَعها بَِراحٍ  وقيل : َدلَكتْ 

وح وقال أبو بكر بن األنباري وح والنَّْفس واِحٌد ، غيَر أن الرُّ  مذكَّر والنْفس مؤنثة عند العرب. الرُّ

وما جاء فيه في القرآن والسنة كتاباً جامعاً واقتصرت في هذا الكتاب على ما جاء عن أهل اللُّغَِة مع  وحالرُّ  قلت : وقد أَلَّْفُت في

فإن  [85اإلسَراء : ] (َوَيْسئَ ُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِ  )جوامَع ذكرتُها للمفّسرين. فأّما قول هللا جلَّ وعزَّ : 

ن محمد بن موسى النَّهرتيري عن أبي َمْعَمٍر عن عبد السالم بن حرب عن ُخَصْيٍف عن ُمجاهد عن ابن المنذريَّ أخبرنا ع

ُقِل الرُّوُح ِمْن )قد نزل من القرآن بمنَاِزَل ولكن قولوا كما قال هللا :  الروح قال إن (َوَيْسئَ ُلوَنَك َعِن الرُّوحِ )عباس في قوله : 
وح أن اليهود سأَلُوه عن وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و [85اإلسَراء : ] (ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليَّلً َأْمِر َربِ  َوما ُأوتِيُتْم   الرُّ

 فأنزل هللا هذه اآلية.

 (َوَيْسئَ ُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِ  )وأخبرني المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء أنه قال في قوله : 

 قال من ِعْلِم ربّي أي أنكم ال تعلمونه.

وحُ وقال الفراء :   يُْعِط ِعْلَمه الِعباَد. هو الذي يعيش به اإلنساُن لم يُْخبِر هللاُ به أَحداً من خلقه ، ولم الرُّ

فهذا الذي نَفََخه في آدَم وفينا لم يُْعِط علمه أحداً من  [29الِحجر : ] (فَِإذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي)قال : وقوله : 

 عباده.

وحُ  قال : وسمعت أبا الهيثم يقول إنما هو النَّفَُس الذي يتنفَُّسه اإلنسان ، وهو َجاٍر في جميع الجسد فإذا خرج لم يتنفَّْس بعد  الرُّ

خروجه وإذا تَتَامَّ ُخروجه بقي بصره شاخصاً نحوه حتى يُغَصَّ وهو بالفارسية جان. قال : وقول هللا جلَّ وعزَّ في قصة مريم : 

وحَ  قال : أضاف [17مريم : ] (ا َبَشرًا َسِوَّيًّ فََأْرَسْلنا ِإلَْيها ُروَحنا فَ َتَمثََّل هلَ )  الُمْرَسَل إلى َمْريم إِلى نفسه كما تقول : الرُّ

 أَْرُض هللِا وسماُؤه.
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 ومثله [72،  71ص : ] (ِإِن ِ خاِلق  َبَشرًا ِمْن ِطنٍي* فَِإذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي)قال : وهَكذا قوله لمالئَِكتِِه : 

وحُ و [171النِّساء : ] (وََكِلَمُتُه أَْلقاها ِإىل َمْرَيَ َوُروح  ِمْنهُ )  في هذا كلِّه َخْلٌق من خْلق هللا لم يُْعِط علمه أحداً. الرُّ

 (ِمْن َأْمِرَّنوََكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيَك ُروحاً ) وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال في قول هللا جلَّ وعزَّ :

قال : هو ما نََزل به جبريل من الّدين فصار يُْحيِ به الناَس ، يعيُش به الناُس. قال : وكلُّ ما كان في القُرآن  [52الّشورى : ]

د به. ا قو فَعَْلنَا فهو أَْمُره بأْعوانه أََمَر به جبريَل وميكائيَل ومالئكتَه ، وما كان فعْلُت فهو ما تفرَّ َوأَيَّْدَّنُه ِبُروِح )له قال : وأمَّ
 .السالمعليهفهو جبريُل  [87البَقََرة : ] (اْلُقُدسِ 

وح قال ابن عباس : [38النّبَإ : ] (يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح َواْلَمَّلِئَكُة َصفًّا)وقول هللا :  َملٌَك في السَّماء السابِعة َوْجُهه على  الرُّ

وحَ  لمالئكة. وجاء في التفسير أنُصوَرةِ اإلنسان وَجَسُدهُ على ُصوَرةِ ا  َهُهنا ِجْبِريُل. الرُّ

ْوح قال وقال ابن األعرابّي : وحوالفََرُح ،  الرُّ وحوالقرآُن ،  الرُّ وحواألَْمر ،  الرُّ  النْفس. الرُّ

 وتعاَوُروه. تََراَوُحوه وَعَوٌر إذا ِرَوحٌ و َرْوحٌ  ويقال : هذا األمر بيننا

يُ نَ زِ ُل )وقوله  [15َغافر : ] (يُ ْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعلى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدهِ )قال أبو العباس : وقوله جلَّ وعزَّ : 
ي [2النّحل : ] (اْلَمَّلِئَكَة اِبلرُّوِح ِمْن َأْمرِهِ  ً  هذا كله معناه الوْحُي ، ُسّمِ  ر يَْحيَا به النَّاسُ ألنه حياةٌ ِمْن َمْوِت الُكْفِر فصا ُروحا

وح على قراءة من قَرأَ بَضم الّراء ، فتفسيُره فحياةٌ  [89الواقِعة : ] (ريحانو فُروح)الذي يَْحيَا به َجَسُد اإلنسان. وقوله  كالرُّ

ا قول هللا جلَّ وعزَّ : فاستَِراَحةٌ  فمعناه «فَ َرْوح  » ومن قال دائَِمةٌ ال موَت َمعَها.  [22المَجادلة : ] ( ِبُروٍح ِمْنهُ َوأَيََّدُهمْ ). وأمَّ

ْوح فمعناه بَِرْحَمٍة منه ، كذلك قال المفسرون. وقد يكون ْحَمة قال هللا جلَّ وعزَّ :  الرَّ َوال تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح )أيضاً بمعنى الرَّ
ً  أي من رحمة هللا ، سّماها [87يوسف : ] (هللاِ  ْوح ؛ ألن َرْوحا اَحةُ و الرَّ بها. قلت وكذلك قول هللا جلَّ وعزَّ في عيسى :  الرَّ

 أي رحمةٌ منه تبارك وتعالى. [171 النِّساء :] (َوُروح  ِمْنهُ )

وحو ي الرُّ ً  في كالم العَرب أيضاً النَّْفُخ ، ُسّمِ ة في ناٍر اْقتدحها وأمر صاحباً له  الروح ألنه يَْخرُج من ُروحا مَّ ومنه قول ذي الرُّ

 فيها ، فقال :بالنفخ 

هريريريريريريريا يريريريريريريِ هريريريريريريريا  لريريريريريرييريريريريريريريَك وَأمسريريريريريريْ عريريريريريريْ ه  اْرفريريريريريريريَ  فريريريريريري ريريريريريريلريريريريريريريه  لريريريريريريريَ

  
َك   ر ومسريريريريريريريريِ ة  قريريريريريريريريْ را  و بريريريريريريريريِ يريريريريريريريريتريريريريريريريريَ لريريريريريريريريه هلريريريريريريريريا قريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ  اجريريريريريريريريْ

  
وح الهاء أي بِنَْفِخك. واجعله لها : بُروحك أْحيِها أي للنّار وهي « لها»والهاء التي في قوله  ألنَّه مذكَّر في قوله واجعله. للرُّ

وَحانيُ  مؤنَّثَة. وأّما فإن أَبا داود الَمَصاحفي َروى عن النضر بن شميل في كتاب الحروف المفسَّرة من غريب  ق هللامن خلْ  الرُّ

ومنهم من ُخِلَق من  َروَحانِيُّون الحديث أنه قال ، حدثنا عوف األعرابّي عن َوْردان أبي خالد أنه قال : بلغَنَي أن المالئكةَ : منهم

 النُّوِر.
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وَحانِيّين قال : ومن  جبريُل وميكائيُل وإسرافيُل. الرُّ

وحانِيُّون أَْرَواحٌ  قال أبو داود ، وقال النضر :  إال ُروَحانِيّ  ليست لها أَْجَساٌم ، هكذا يقال. قال : وال يقال لشيٍء من الَخْلقِ  الرُّ

قلت : وهذا القوُل  .ُروحانيّون ّما َذواُت األجساِد فال يقال لهمالتي ال أْجَساَد لها ، مثُل المالئَِكِة واْلِجّنِ وما أْشبََهُهما فأ لألَْرواح

وح الجسُد الذي نُِفَخ فيه الروحانيّ  هو الصحيح المعتمد ال ما قاله ابن المظفَّر أن الروحانيّين في الذي  األَْرَوحُ  وقال الليث : .الرُّ

ُجلُ  َرِوحَ  في صدر قََدَمْيه انبساط ، تقول ً يَْرَوُح َرَوح الرَّ  قريبة القَْعر وإناء َرْوَحاءُ  قال وقصعَةٌ  َرْوَحاءُ  قدُمه فهي قدم َرِوَحتْ وَ  ا

 .أَْرَوحُ 

 الصدر. قال : لَوِحرُ  ، وإنّه َوَحراً  صْدُره على فالن َوِحرَ  : َوْغٌر في الصدر من الغْيظ والحقد. يقال الَوَحرُ  قال الليث :: وحر 

 َوَزَغةٌ تكون في الصحاَرى أصغر من العََظاية ، وهي إِْلُف َسَواّمِ أَْبَرَص ِخْلقَةً. اْلَوَحرُ وَ 

صْدِره فليُصْم شهر  َوَحرِ  من سره أن يذهَب كثير من»سوداُء ذميمةٌ. وفي الحديث  َوِحَرةٌ  قال : وسمعت َمن يقول : امرأةٌ 

ُغْشيَته وبالبله. ويقال إن  الَوَحرُ  َصْدِره : َوَحر لكسائي واألصمعّي في قولهقال أبو عبيد قال ا «الصْبر وثالثة أيَّاٍم من ُكّلِ شهر

، شبَُّهوا  َوِحر َوَحراً وَ ويقال َوِغر صدره َوَغراً  ، شبّهت العداوةُ والِغلُّ بها. َوَحرٌ  ، وجمعها الَوَحَرة أصل هذا ُدَوْيبَّة يقال لها

 باألرض. َحرةِ الوَ  العداوةَ ولُُزوقَها بالّصْدر باْلتِزاق

في البادية وِخْلقَتُها ِخْلقَةُ الَوَزغِ إاّل أَنّها أشد بياضاً منها وهي منقََّطةٌ بِنُقََط  الَوَحَرة . قلت : وقد رأيتالَوَحر ولحٌم َوِحٌر َدبَّ عليه

 إيحاُرهاو،  أَوَحَرتْه إذا َدبَّْت على اللحم الَوَحَرة ُحْمِر ، وهي من أْقَذِر الدواب عند العرب ، وال يأكلها أحد. وقال أبو عمرو :

ه منتحرة بغائٍط ذي َحَجرة. الَوَحَرةَ  والَمْشُي ، وقال أعرابي : من أكلإيَّاهُ أن يأُخَذ آكلََها القيُء   فأُمُّ

ته ، وال يأُكلُه أحد إال َدقَِي وأخَذه قَْيٌء ، وربّما َهلَك آِكلُه. وقال ابن شميل : الَوَحَرةَ  ويقال : إن  ال تَطأُ طعاماً أو شراباً إال سمَّ

 ، وَوِغَر َوَغراً ، وقال ابن أحمر : َوِحر وَحراً  َعلَيَّ ، وقد لَوِحرٌ  أَشدُّ الغضب. يقال إنه الَوَحرُ 

 هل يف ص  ورِِهم  من ظ ْلِمَلا َومَسر  
 : الغْيُظ والِحْقُد. اْلَوَحرُ  ويقال

ةُ إذا انحَدرْت يقال : الَحْورُ  قال الليث :: حير ـ  حور  أََحارَ و،  حاَرْت تَُحورُ  الرجوع عن الشيء إلى غيره. قال : والغُصَّ

 صاحبُها وأنشد :

 تلك لعمري غ صٌَّة ال أ مِست هاو 
 وقال لبيد : حاَر يحورُ  قال : وكل شيٍء يتغيّر من حال إلى حال فإنّك تقول

ِه و  ْوئريريريريريريريِ هريريريريريريرياِب َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرء   اّل كريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َ
 مريريريريريريريا املريريريريري

  
ع  حيريريريريريريريريَ    اطريريريريريريريريِ و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ   ْذ هريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ  ور  َرمريريريريريريريريادا  بريريريريريريريريريَ

  
 في المْنِطق ، حاوْرتُه : مراجعة الكالم في المخاطبة ، تقول الُمَحاَوَرةُ وقال : 
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ا  عه   ، ت ول : احملاورأب اََِّوير   بكلمة ، واالسريريريريريريريريريريريريم من َأمَسارَ  له جوا   ، وما َأمَسْر   و  او  مَسِويَر    ، قال : مِسَواَر  
َْحوَرأب  و 

َحاَورأبِ  من امل
 
َةاورأب ، ومله قول الةاعر :  امل

 
ْةَوَرأب من امل

َ
 كامل

ثّ   ِة ذي بريريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريريَ َ َوَرأب  لريريريريريريريريريريريريريريه و حبريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ِم   كريريريريريلريريريريريِّ تريريريريريَ  

ِة املريريريريري ْن ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريا مريريريريريِ عريريريريري  ى َرجريريريريريْ فريريريريريَ  كريريريريريَ

  
والبََواِر ،  الَحَوارِ  فالن وما يَبُور ، وذهب فالن في يَُحورُ  وقال ابُن هانىٍء : يقال عند تأكيد الَمْرِزئة عليه بِقلّة النَّماء : ما

بضم  َمُحوَرةً و َحِويراً و َحَواراً و ِحَواراً  والبُور. أبو عبيد عن األصمعّي كلمته فََما َرَجع إليَ  الُحور منصوبَا األّوِل ، وذهب في

 الحاء بوزن َمُشوَرة.

يت : فالن ما يعيش  بعْقل. قال ُهْدبَة : أي ما يعيش بِأَْحَورِ  ابن الّسّكِ

ا ْوهلريريريريريريريَ س قريريريريريَ يريريريريريريرياِء ال أَنريريريريْ ِس ُِ األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريمريريريريريريريا أَنريريريريْ

  
َورَا  يريريريريريريريريريريريش  أَبمسريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريريريريريا ِ ْن يريريريريريريريريريريريَ  جلريريريريريريريريريريرياَرهتريريريريريريريريريريريِ

  
 أي بقلب اسٌم له. بأَْحَور الرجِل قلبُه ، يقال ما يعيش فالن أَْحَورُ  وقال نَُصْير :

والبُور أي في النقصان والفساِد ؛  الُحور إنه ليسعى فيأي في رجوع ونَْقٍص. وقال َشِمٌر :  َحْورٍ  قال ويقال إّن الباطل لفي

اج : يحور ُحُؤوراً  وباَر ، وهو حارَ  بائٌِر ، وقد حائِرٌ  ورجل  : إذا نقص ورجع وقال العجَّ

 يف بِْ ِر ال مس ور  َسَرى وما َ َعرْ 
 صلةٌ في قوله. (الو )، فخفّف الواو ، وهذا قول ابِن األعرابّي. قلت :  ُحُؤورٍ  أراد

 عليه شيئاً. تُِحيرُ  وقال الفّراء : ال قائِمة في هذا البيِت صحيحةٌ ، أراد في بئر ماء ال

ال يَْصلُح أو كان صاِلحاً  ، هكذا سمعتُه بفتح الحاء ، يُْضَرب مثالً للشيِء الذي َمَحاَرةٍ  في َحْورٌ  شمر عن ابن األعرابّي : فالن

الّراجع من حاٍل كان عليها إلى حال كان ُدونَها ، َوالبائِر  الحائِروَ فيه. قال :  يَُحارُ  أو يَُحور المكان الذي الَمَحاَوَرةُ وففسد. قال : 

رَ  الهالك. َويقال  هللا فالناً أي خيّبه َوَرَجعه إلى النقص. حوَّ

ْرتُ  أبو عبيد عن األصمعيّ  ْرتُ وَ  إذا َهيَّأْتَها لتضعَها في الملَّة. قال : تَْحِويراً  الخبزةَ  حوَّ ْرَت حولها ِبَكّيٍ  َحوَّ عيَن الدابة إذا َحجَّ

. قال  الَحْوَراءُ  وذلك من داء يُصيبها ، َوالكيَّةُ يقال لها يت بذلك ألن َمْوضعها يَْبيَضُّ  : التبييض. َوقال غيره : التحويروَ ، ُسّمِ

ْرتُ   االبيضاض ، َوأنشد : اإلْحِوَرارُ  وَب إذا بَيَّْضتَه. أبو عبيد عن األمويّ الث حوَّ

رَّْه  و   مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأمريريريريريريريريريريريريريريريريري     َوْرد  ِ يّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َورَّْه   حريريريريريريريريريْ  

ِة املريريريريريريريريري لريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريف  اجلريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ْن مسريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ي أصحاُب عيسى ة ، قال أبو عبيد : وإنما ُسّمِ  قَّصارين وقال الفرزدق :للبَيَاض ، وكانوا  الحواريّين يعني المبيَضَّ

ةٌ  بريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريريريريَ َوارِ َّ لريريريريريريريريريريه   َن اَّريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريِ    اَلبريريريريريريريريِ َن مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريِه اجلريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريَ   ذا تريريريريريريريريريَ

  
تي »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىيعني النساَء. وروي عن النبي  تِي َحَواِريٌ والزبير ابُن َعمَّ وهللا ـ  قال أبو عبيد : يقال«. من أُمَّ

وا الحواريّين ا كان بَْدُؤه منإنَّ أصل هذـ  أعلم رونها ألنهم كانوا يَْغسلون الثياب حواريّين أصحاِب عيسى ، وإنما ُسمُّ  وهو يُحّوِ
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ره هؤالء مَسَوارِيّة التْبييض ومله قيل امرأأب  اَّواريُّون  ذا كانه بيضريريريريريريريريريرياَء. قال : فلّما كان عيسريريريريريريريريريريى ابن  مرمَي َنصريريريريريريريريريريَ
  ذا  ل  يف ن ْصَرتِه ن تةبيها  أبول ك. مسواريٌ  انصر  نَبيَّه :فكانوا أَْنصاَره دوَن الّلاس قيل لكل 

الناصح ، وأصله  الَحَواِريُ  األنصاُر ، وهم خاّصةُ أصحابه. وروى َشِمٌر عنه أنه قال : : الَحواِريُّون ثعلب عن ابن األعرابّي :

 من النساء النقيّات األْلَواِن والُجلوِد. ومن هذا قيل لصاحب الَحَواريَّاتُ و .َحَواِريٌ  الشيُء الخالص. وكلُّ شيء خلص لونه فهو

ر اَرى ُمَحّوِ قول النبي  وصفوتُهم ، والدليل على َذِلكَ  السالمعليهمُخلََصاء األنبياِء  الحواريُّون . وقال الزجاج :الُحوَّ

تي »:  وسلمعليههللاصلى تي حواريٌ والزبير ابن عمَّ  وتأويل .حواريُّون وسلمعليههللاصلىوأصحاب النبي  ال :ق .«من أُمَّ

اَرى في اللُّغة الذين أُْخِلصوا ونُقُّوا من كل عيب ، وكذلك الحواريين ي به ألَنَّه يُنَقَّى من لُباب البُّرِ ، قال :  الُحوَّ من الدقيق ، ُسّمِ

ةٍ فَُوِجَد نَِقيّاً من العيوب. قال : وأصلوتأِويلُه في النَّاس الذي قَْد ُروِجع في اْختِيَاِره مّرةً بع  َحاَر يَحورُ  في اللّغة من التحوير د مرَّ

 الترجيع ، فهذا تأويله وهللا أعلم. التَّحويرُ و، وهو الرجوع. 

 ألنهن تباعدن عن قَشِف األعرابيات بنظافَتِهن ، وأنشد : َحواِريَّات وقال أبو عبيدة : يقال لنساء األْمَصار

ْل لريريريريريريريريريِ  نْيَ غريريريريريريريريريتانفريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ ِ  يريريريريريريريريريريَ َوار َّ حريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريْ

  
ح  و   َوابريريريريريريريريِ الب  الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ نَي  اّل الريريريريريريريريكريريريريريريريريِ كريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريَ

  
اَرى وقال أبو إسحاق : دقيق ر أخذ من هذا ألنه لباب البُّرِ ، وعجين ُحوَّ  ، وهو الذي ُمسح وجهه بالماء حتى َصفَا. ُمَحوَّ

ى المرأةُ  َحْوَراءُ  وعين عينيها بيضاَء  َحَورِ  حتى تكوَن مع َحْوَراءَ  إذا اشتّد بياُض بياِضها وَخلُص واشتّد سواد سواِدها ، وال تَُسمَّ

 لَْوِن الَجَسِد ، وقال الكميت :

اغريريريريريريريريريريريريريريرياوَ  ْه قريريريريريريريريريريريريريريري   ور ك لريريريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َدامريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رأب    ْرغريريريريريريريريريريريريريَ ِل غريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ِورَاراو ن يف املريريريريريريريريريريريريري  امسريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أنه كان يتعّوذ من وسلمعليههللاصلىبياَض اإلَهالَِة والشحِم. وروي عن النبي  الْحِوَرارباوأراد بالغرغرة : صوَت الغلَياِن 

بعد َما كاَن يقوُل إنه  َحارَ  لم تسمع إلى قولهم :أسئل عاصم عن هذا فقال  قال أبو عبيد : بعد الَكْوِر ، ويروى بعد الَكْون. الَحْور

. ومن رواه بعد الَكْور فمعناه النقصان بعد الّزيادة ، مأخوذ من َكْور العمامة إذا عن ذلك أي رجع فحارَ  كان على حال جميلٍة ،

 قال الليث : الرجوع. الَحْورُ والنُّقصان  الَحْورُ والتحيُّر ، قال :  الَحْورُ  انتقض لَيُّها ، وبعُضه يقرب من بعض. عمرو عن أبيه

َل ما يُْنتَُج ، وَجْمعُه اْلُحوارُ وخشب يقال لها البيضاء قال  اْلَحَورُ وما تحت الَكْور من العمامة. قال :  الَحْورُ  ،  ِحيَرانٌ  النصيل أَوَّ

 األَِديُم المصبوُغ بُِحْمرة ، وأنشد : الُحورُ و

ق  لريريريريَ ه  عريريريريَ ْوقريريريريريريريَ كريريريريريريريا  فريريريريريَ ح  ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لَّ يريريريريريَ يتريريريريريريريَ  فريريريريَ

  
َور    ه اَّريريريريريريريريريريريريريَ َوابريريريريريريريريريريريريريِ ا قريريريريريريريريريريريريري  َّ يف أَثريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رٌ  قال : وُخفٌ  ن محوَّ  ، وأنشد ابن السكيت : َمَحاِوُره . ويقال للرجل إذا اضطرب أَْمره : لقد قَِلقَتْ بُحور إذا بُّطِ
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   َميُّ َما ِ  قَِلَ ْه َ َاِورِي
ةُ يقال لها قال : والحديدةُ التي تدور عليها البكر الحديدةُ التي يَُدوُر فيها لساُن اإلبريم في َطَرف الِمْنطقة وغيرها. الِمْحَورُ وقال : 

 .الِمْحَوَرةُ  :

ألنه بدوَرانِه  ِمْحَورٌ  وقيل إنه إنما قيل له للدََّوراِن به ؛ ألنه يرجع إلى المكاِن الذي َزاَل ِمْنه. محورٌ  وقال الزجاج : قيل له

جُ  الَحْورِ  ينَصِقُل حتى يَْبيَّض. قال وقولهم : نعوذ باهلل من وع والُخُروج على الجماعة بعد بعد الَكْوِر معناه نعوذ باهلل من الرُّ

 ِعماَمتَه إذا نقضها. حاروالُكْوِر معناه بعد أن كنا في الَكْور أي في الجماعِة. يقال َكاَر عمامتَه على رأسه إذا لفّها ، 

ر الخشبة التي يُْبَسط بها العجينُ  الِمْحَورُ  وقال الليث : ً  محوراً  . قلت سّميتحويراً  بها الخبز يَُحوَّ  لدورانه على العجيِن تشبيها

 البكرة واستَدارته. بِمْحَورِ 

الفََرِس  َمَحارةُ  من اإلنسان الَحنَُك وهو حيث يَُحنِّك البيطار الدابّةَ. وقال ابُن األعرابيّ  المحاروالَصَدفة ،  الَمَحاَرةُ  األصمعّي :

َماخ المتَِّسع. قال : َجْوف األُذُِن ، وهو  المحارة أَعلى فَِمه من باطن ، وقال غيره :  الَمَحاَرةُ والنقصان ،  الَمَحاَرةُ وما َحْوَل الّصِ

جوع ،  َدفَةُ ،  الَمَحاَرةُ والرُّ ْجعَة. الحوَرةُ والنقصان ،  اْلُحورةُ و. قال : المحاَرةُ الُمَحاَوَرةُ والصَّ  : الرَّ

 تائهٌ ، والجميع َحْيران نظرَت إلى الشيء فَغَِشَي بصُرك ، وهو، وذلك إذا  َحْيراً و يََحاُر َحْيَرةً  بََصرهُ  حارَ  وقال الليث : يقال

 ، وأنشد : َحْيَرى ، وامرأة َحيَاَرى

 مستاَن ال ي رْبِئه ِمَن اََّت 
 الذي يأخذ في ُعْرض مفازة ال يُدرى أْيَن منفذه ، وأنشد : الُمْستَِحير قال : والطريق

اِديريريريريريريريريِ   ي اأَل ريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريِ ْتِِه و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْتِِه   ْي نريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ نْبَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رْكريريريريريريريريريَ  يف المسريريريريريريريريريِ   يريريريريريريريريريريَ

  
حوض يسيُّب إليه َمِسيُل الماء من األمصار يسمى هذا  الحائروالرجُل بمكان كذا وكذا إذا نََزلَهُ أيّاماً. قال :  استحار ويقال :

اج ، معروٌف يابٌس ال ماَء فيه ، وأكثر الناس يسمونه حائر االسُم بالماِء وبالبصرة ، كما يقول لعائشة : َعْيشة  ْيرالحَ  الحجَّ

 يستحسنون التخفيف وطرح األلف. قال العّجاج :

 َسَ اه  رِ ّ  مَسائٌِر َرِوي  
 يقال للمكان المطمئن الوسِط المرتفع الحُروف فيه يرجع أَقصاهُ إلى أدناه. وقال األصمعّي : يتحيّر ألن الماء حائراً  وإنما ُسّمي

 : مجتمُع الماء وأنشد : الحائر و عبيد :وقال أب .ُحَورانٌ  وجمعه حائرٌ 

 مما تريَربََّ  مَسائَِر الَبْحرِ 
في الغَْيم  يتحيّر وقال الليث : يقال الماء .َحْيراً و َحار يََحاُر حْيَرةً  وقال األصمعّي : قال والحاجر نحٌو منه وجمعه ُحْجراٌن.

في أَْمِره. وقال شمر : العرُب تقول لكّل  تحيّروفلم يَْهتَِد لسبيله  الرجُل : إذا َضلّ  تحيَّرو الروضة بالماء إذا امتألت. تحيَّرتو

 وقال جرير : متَحيِّرو مستحيرٌ  شيٍء ثابٍت دائم ال يكاد ينقطع

اِر.   عريريريريريريريريريريريريَ ِذَف الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ  وُّ بريريريريريريريريريريريريِ ا قريريريريريريريريريريريري     ر  ريريريريريريريريريريريريََّ

  
   ِ ْتِ الريريريكريريريوْكريريريريريريريَ حريريريِ تريريريَ ِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريائريريريريريريريِ ِم الريريريكريريريَ خريريريْ  فريريريَ
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من السحاب الدائم ال يبرح مكانَه ،  المتحيّرو الدائم الذي ال ينقطع. قال : وكوكُب الحديد بَِريقُه. المستحْير قال ابن األعرابّي :

 يصبُّ الماَء صبّاً وال تسوقه الّريح وأنشد :

 كأَّن م  َغْيٌث َ َتََّ َوابِل هْ 
 وقال الِطرماح :

و لريريريريريريريريريريريريريريري 
َ

ْت َرَدى املريريريريريريريريريريريريريريري حريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َوا  ِل الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ى اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ْل ِن ومريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريِ

  
 الرَدى فال يَْبَرح ، ومنه قول لبيد : يتحيّر وقال شمر : قال أبو عمرو يريد

ا تََِّ  الريريريريريريريريريريريريريريريري ِّ ر  كريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىّت  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ز وُ    حريريريريريريريريريريْ

َ
هريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريْ َي قريريريريريريريريريريِ ٌف وأ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ  َُّلريريريريريريريريريريَ

  
فُوا ذاكم الذي يوِجُب روى شمر بإسناد له عن سفيان عن الربيع بن قريع قال سمعت ابن عمر يقول : أَْسلِ ويقول : امتألت ماًء. 

 َحْيِريَ  هللاُ أْجَرهُ ، ويردُّ إليه مالَه ، لم يُْعَط الرجُل شيئاً أفضَل من الَطْرِق ، الرجُل يطُرق على الفحل أو على الفرس فيذَهبُ 

هللا ، فقال : أو ليس في قال : ال يُْحَسُب ، فقال له حسل بن قابصة : وال في سبيل  ؟الدهرِ  َحْيِريُ  الدَّهِر ، فقال له رجٌل : ما

الدَّْهِر بفتح الحاء وتشديد الياء الثانية وفتحها. قال وقال سيبويه : العرُب تقول : ال أفعل  َحْيِريَ  قال شمر : هكذا رواه ؟سبيل هللا

 حيريَ  يقول : ال أفعل ذلكدْهِر. وقال أبو الحسن : سمعت َمْن  ِحيريَ  َدْهٍر. وقد زعموا أنَّ بَْعضهم ينصب الياء في ِحْيريَ  ذلك

الدهر  َحاِريَ  يقال ذهب ذاك الدهر يريد أبداً. وقال ابن ُشَمْيٍل : حيريَ  الدهر كله. قال شمر : قوله الحيريّ ودهر مثقَّلة ، قال 

الدهر  ِحيِريَ  الدهر أي أبداً. قال شمر : وسمعت ابن األعرابّي يقول : حْيِريَ والدهر  حاِريَ  الدهر أي أبداً ، ويبقى حْيِريَ و

والذي فسره ابن ُعَمر ليس بمخالف لهذا ، أراد أنه ال يُْحَسُب أي ال يمكن  بكسر الحاء مثل قول سيبويه واألخفِش. قال شمر :

 َحْيِريَ  أن يُعرف قدُره وحسابُه لكثرته ودواِمه على وجه الدهر. وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي يقال ال آتيه

 .ِحيِري الدهر جماعة ِحيرُ  الدهُر. وقال : تحيَّرَ  الدهر ، يريد ما ِحيرَ ودهر  يِريَ حِ  دهر وال

فسّكن الياء ، فصارت  ِحيريْ  كما نََسبُوا إلى التّمر تمري فأراد أن يقول َحاِريُ  بجْنِب الُكوفة والنسبة إليها الِحيَرة وقال الليُث :

. وقال أبو عمرو بن العالء : سمعت امرأةً من ِحْميَر تُرقُِّص حارةٍ  كل َمَحلَّة دنت منازلُهم ، فهم أهلُ  الحاَرةُ وألفاً ساكنة. قال 

 ولدها وتقول :

رَبَا كريريريريريريريريريريريْ رَّه  َأْن يريريريريريريريريريريريَ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريَ    َربريريريريريريريريريريريَّ

  
تا  ال  ومريريريريريريريريريريريريرياال  مسريريريريريريريريريريريريريِ ْ  لريريريريريريريريريريريريريه  َأهريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الكثير من أهٍل وماٍل ، وقال آخر : اْلِحيَرُ وقال : 

َتْ  ْن مريريريريريريريريريريريريال  مسريريريريريريريريريريريريِ وذ   لريريريريريريريريريريريريرَّمحريريريريريريريريريريريريِن مريريريريريريريريريريريريِ  َأعريريريريريريريريريريريري 

  
رْ   رَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِ َ هللا  بريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريَ

لريريريريريريريريريريِ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي متحيرةٌ كثيرةٌ ، وكذلك النّاُس إذا َكثُروا وقال ابن شميل : يقول الرجُل لصاحبه وهللا ما ِحيَراتٌ  أبو زيد : يقال هذه أنعامٌ 

 تحوُل أي ما تزداُد َخْيراً. أبو العباس عن ابن األعرابّي يقال لِجْلِد الفيِل الَحْوَزاُن ، ولباطن جلده وال تحورُ 
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َيان . وقال أبو ُّي  : َ ر اََّْت   اَِّْرصريريِ
َ
: العْ ل ي ال  اأَلمْسَور   يف السريريماء عمر عن أبيه : فيتحّت  الَغْيم  يلةريريأ مع امل

 .أبَِمْسَورَ  ما يعيش

 الَّلمابب احلاء و 

 ([وايء)ح ل ]
 [.مستعملة]، حال ، لحي ، الح وحل ولح ، حالء :  (حلى)حال 

 .ُحْلُوون العين. وقوم تستْحليه من الرجال والنساء من الُحْلَوةُ و الُحْلوُ و،  حاَلَوةٌ  كل ما في َطْعِمه الُحْلوُ  قال الليث :: حال 

 َحاَل يَْحَل َحْلواً  . وتقول :َحْلَواءُ  : اسم لما يُْؤكُل من الطَّعام إذا كان معالَجاً بحالَوةٍ. وقال بعضهم : يقال للفاكهة : الَحْلَواءُ و

ً و  اللحيانّي : .هاستحلْيتَ  إذا احلَْولَيتُه أحلَْوِليه احِلياَلءً و .يحلُو حالَوةً  الشيءُ  حال قلت المعروف : .يَْحلَْولى وهو احلَْولى . وقدُحْلَوانا

 الرجل وأنشد : احلَْوالهاو استُْحِليت إذا تحلَْولى الجاريةُ  احلَْولت

 امْسَلْواَلَك كلُّ َ ِليلِ وَ لَك اللريَّْفس  
َحألُت السويق السَِّويَق ، ومن العرب من همزه فقال  حلَّْيتُ  به بمعنى واحد. وقال الليث : تقول َحِليتو استَْحلَْيتُهوالمكاَن  أَْحلَْيتُ 

تُهُ عن الماء أي : منعتهُ مهموزاً. ، وهذا فهم غلط. قلت :  قال الفّراء : توهمت العرُب فيه الهْمَز لّما َرأَْوا قولَهم : َحألَّ

قال  ل الليُث :إذا َخَرج من بَلٍَد إلى بلد. وقا اْحلَْولَىوالرجُل إِذا َحُسن ُخلُقُه ،  احلَْولَى ورَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

ً  بَِصْدِري ، وهو َحِليَ و. يَْحلُو َحْلواً  في عْينِي وهو َحاَل  بعضهم : بصدري ، خطأٌ  َحِليَ  في مصدر ُحْلَوانٌ  . قلت :يَحلَى ُحْلَوانا

 وسلمعليههللاصلىحديث النّبي  . وقال أبو ُعبَْيٍد في تفسيريَحلُو في فمي َحاَل و،  يْحلَى في صدري َحِليَ  عندي ، وقال األصمعيُّ :

ً  ما يُْعَطاه الكاهُن ويُْجعَُل له على كهانته. يقال منه الُحْلَوانُ  قال األصمعّي : الكاهن. ُحْلوان : أَنَّهُ نهى عن ،  َحلَْوته أَْحلُوه ُحْلَوانا

 إذا َحبَْوتَه ، وأنشد ألوِس بن َحَجر يذّم رجالً :

ه  تريريريريريريري  َ مسريريريريريْ َر يريريريريريوَُ مريريريريريريريَ عريريريريريْ ْو   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريَ  كريريريريريريريأيّن مسريريريريريَ

  
ا  اَء يري ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ِباَلهلريريريري  مريريريريَّ ْخَرأب  صريريريريريريريريريريريريريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريفريريريريَ

  
ً  قال فجعل الشعر  مثَل العطاء. ُحْلَوانا

ْشَوة ، يقال الُحْلَوانُ  وقال أبو عبيدة :  أي : رشوت. َحلَْوتُ  الّرِ

 وأنشد :

ة   ال  واَنقريريريريريريريريريريَ وه  َرمسريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريري  ٌ  أمسريريريريريريريريريريْ ْن رَاكريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريري  َر  ْذ مريريريريريريرياَ  قريريريريريريريائريريريريريِ عريريريريريْ لريريريريريِّ  عريريريريريّ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريَ  يريريريريريري 

  
ُجُل من َمْهِر اْبنَتِه لنْفسه. الُحْلَوانُ  قال وقال غيره :  أيضاً أن يأخَذ الرَّ

 قال : وهذا عاٌر عند العرب.

 قالت امرأة في َزْوجها :

 ال أَيْ  ذ  اَّ ْلَواَن من بريَلاتَِلا
 المرأةِ َمْهُرَها. ُحْلَوانُ  وقال الليث :

 فالٌن لنفقة امرأته وَمْهرها ، وهو أن يتمّحل لها ويحتاَل ، أُخذ من اْحتَلَى قال :ويقال بل ما كانت تُْعَطى على ُمتعتها بمكَّة. 

 فتزّوْج بكسر الالم واْبتَِسْل من البُْسلَة. اْحتَلِ  يقال : .اْلُحْلَوانِ 
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،  الَحاَلوية وال الَحاَلَوى على تقدير َربَاعية. قلت ال أعرف َحالِويَةٌ  : ضرب من النَّبَات يكون بالبادية ، الواحدة الحالَوىوقال : 

 بضم الحاِء على فُعالى. الُحاَلَوى والذي عرفته

 ، كلُّهنَّ نبت. وهذا هو الصحيح. ُحالَوىووروى أبو عبيد عن األصمعّي في باب فُعالى : ُخَزاَمى َوُرَخامى 

 يقال : القفَا ، أي على وسِط القَفا. شمر عن ابن األعرابي : َحاَلَوةِ  القَفَا َحاقُّ وَسِط القَفَا ، تقول ضربته على َحالَوةُ  وقال الليث

 القفا. وهو وسط القفا. ُحْلواءُ والقفا  َحْلَواءُ والقَفَا ،  حالَوةُ 

 القفا فأسه. َحالَوةُ  قال وقال الهوازني :

 القفا. َحْلَواءِ والقَفا ،  َحاَلَوةِ  لىأَبو ُعبَْيٍد عن الكسائّي : سقط ع

 يَُمدُّ ويُْقَصُر ويُؤنّث ال غيُر. اْلَحلَواءُ  قال : القفا تجّوز ، وليست بمعروفة. وأخبرني المنذرّي عن أحمد بن يحيى : َحالَوةُ وقال : 

 فإذا تناثر ورقها تعّطلت. َحاِليَةٌ  ويقال للشََّجَرةِ إذا أَْوَرقَْت وأثَْمَرْت :

ة :وق مَّ  ال ذو الرُّ

ه وَ  لريريريريريريريَ اَلِن وعريريريريريَ ريريريريريَّ لريريريريريْ ريريريريري  ا  الريريريريري ريريريريري  ْه بريريريريريريَ ريريريريريريريَ اجريريريريريريريَ  هريريريريريريريَ

  
وج  الريريريريريريريريريرِّ ِ  اَّريريريريريريريريريَواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ه  هريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَّ َوالريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريَ

  
 أي أيبستها فتناثرت.

 وقال الليث : الِحْنُو َحفٌّ صغير يُْنَسُج به ، وقاله ابن األعرابّي ، وقال : هي الخشبة التي يديرها الحائك وأنشد قول الشماخ :

ه  َواُ  كريريريريريريريريريريريريريأنَّ لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريَ رِ   َأعريريريريريريريريريريريريريْ َويريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِج   ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِر مريريِ ٌو َُّلَّ عريرين ظريريهريريْ لريريْ ا  مسريريِ  ِ َذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الشأم. ُحْلَوانُ  العراِق واألُْخرى ُحْلَوانُ  كورة. قلت هما فريقان إحداهما ُحلوان وقال الليث :

ً  ، إذا َجعَْلَت لها أَْحِليها المرأةُ ، وأَنا َحِليَت وقال ابن السكيت :  بهذا الَمْعنَى. َحلَْوتُها ، وبعضهم يقول : َحْليا

األعراف ] (ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجًَّل َجَسداً )قال هللا :  ُحِليّ  به امرأةً أو َسْيفاً أو نحَوه. والجميع ِحْليٍَة حلَّْيتَ  كلّ  الَحْليُ  وقال الليث :

 :148.] 

ً  المرأة إذا اتخذت تحلّت ويقال  ، أي أْلبَْستَُها ، واتخْذتُه لها. حلّْيتُهاوأو لبَِستْه.  ُحِليّا

 المرأة إذ لَبَِستْهُ وأنشد : َحِليَتْ  قال ولغة

ْه بريريريريريريريه و  يريريريريريريريَ لريريريِ ا  ذا مسريريريَ هريريريريريريريَ لريريريريْ َوى مريريريِ ي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريْ  مسريريريَ

  
ل   لحريريريريا  وال ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريا   إل ريريريريريريريريريريريريريريِ  على َقصريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة. قال وإنما يقال َخات الدقاق والعُْصل المْعَوجَّ  الِحْليَةُ و للسيف ونحوه. قال : ِحْليَةٌ  ، وما سواها فال يقال إال للمرأة اْلَحليُ  الّشِ

ُجِل إذا وصفته.  مقصوٌر إذا أصاب َخْيراً. يَْحلَى َحلًى ِمْنهُ بَِخْيٍر ، وهو َحِليَ  ويقال : تحِليَتَُك َوْجهَ الرَّ

ْرَع إذا أَْسبَل. وقال الليث :نبت بعينه وهو ِمْن َمْرتَعٍ للنَّعَم والخيِل ، إذا ظهرت  الَحِليُ و قال  يبس النَِّصّي. الَحِليُ  ثمَرتُه أشبه الزَّ

 قلت : قوله هو كل نبت يشبه نبات الزرع : وهو كلُّ نْبٍت يشبه نباَت الزرع.
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 اسم نريْبه  وامِس   بعْيله وال يةبهه  يٌء من الكأل. اََِّلي     أٌ  منا
 ٌ يَةٌ و َحاِليَةٌ  وقال الليث : يقال امرأَة  .ُمتََحلِّ

. بُحْلوٍ  فاَُلٌن وال أََمرَّ أي ما تكلّم أَْحلَى ويقال : ما  وال ُمّرٍ

 .َحِليت جزم ال َحِليوأبو عبيد عن األصمعّي يقال للبعير إذا زجرته َحْوُب وحوَب وَحْب ، وللناقة َحْل جزٌم ، 

ْجِر ألفاً والماً جرى بما يصيبه من اإلْعَراِب كقولك : .َحْل َحلْ  وقال أبو الهيثم : يقال في زْجر الناقة  قال : فإذا أْدَخْلَت في الزَّ

 اََّْوب  َلّما يري َ ْل واَّلو 
 فرفعه بالفعل الذي لم يسمَّ فاعله.

لجاريةُ بعيني وفي ا َحلَتْ  َحالَوةً ويقال أيضاً : تحلَى الجاريةُ بعيني وفي عيني وبقلبي وفي قلبي ، وهي َحِليَتْ  وقال اللحيانّي :

 هي ، وأنشد : اْحلَْولَتْ والجارية  احلَْولَْيتُ و. قال : تَْحلُو َحاَلَوةً  عيني ،

َأل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريه   فلو كلريريريريَه تري ْعِ ي مسني ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريرييريريريريريريريِل و لريريريريريريريَك الريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريس    ْواَلَك كريريريريريريريلُّ  ريريريريريريَ لريريريريريريَ  امسريريريريريريْ

  
 .استحلَْيتُه أي أَْحاَله العيشَ  َحِليتُ و . قال :تَْحلُو َحاَلَوةً  الفاكهةُ  َحلَُوت ويقال يَْحلُو حالَوةً  الشيُء في فَِمي حال ويقال :

ً  َحِليتُ  بهذا المكاِن. ويقال : ما َحِليتُ و استْحلَْيتُهوهذا المكاَن  أَْحلَْيتُ  ويقال : ً  منه شيئا أي ما أصبت. وحكى أبو جعفر  َحْليا

 .ُحلًىو ِحلًى اإلنسان ِحْليَةِ  ، وجمع ِحِليّ و اْلَحلي ُحِليّ  الرؤاسيُّ َحِلئُت منه بطائٍل فهمَز أي ما أصبُت. قال : وجمع

اُل األْرَمد ُحَكاَكةً الكحَّ  يَْحألُ  لمن تلسعه السُّمَّ كما تَْحألُ  ضرٌب من الحيّات الحاِلئَةُ  قال شمر :: حأل  ومن مهموز هذا الباب :

 فيكَحلُه بها.

 .أحِلُئ َحلُوءاً  وقال الفراء :

 .َحاَلءً  له حألْتُ  وقال ابُن األَعرابّي :

ً  َحألْتُ  بمنزلة فُعالة حكاكة َحَجرين تَْكَحُل بها العين. يقال الُحالَءةُ  وقال اللَّْيثُ   ، إذا َكَحْلتَه بها. َحأْلً  فاَُلنا

مد. إحالءً  للرجل أْحألْتُ  يقالوقال أبو زيد :   إذا حَكْكَت له ُحَكاكةَ حجرين فداَوى بُحَكاكتهما عينيه من الرَّ

 .ُحلُوءاً  له َحألْتُ  َحَجٌر يُْدلَك عليه دواٌء ثم يكحل به العيُن. يقال الَحلُوء وقال ابُن السكيت :

 عن الوُرود وأنشد :اإلبَل عن الماء إذا حبستها  حألْتُ  وقال ابن األعرابّيِ وغيُره :

رِدْ  ا ال تريريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريريريريريَ ْمتريريريريريريريريريريريريريري  ألَّ  لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ِدْ   بريريريريريريريريريريْ اَل تريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ ا والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ اهريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِّ خريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
 الِقشر على وْجِه األديم مّما يلي الشَّعَر. التِّْحِلئُ و،  التِّحِلئَ  األديم إذا قشرَت عنه حأّلْتُ و

ْتُ  وقال أبو زيد :  اسم موضع. الِحاَلَءةُ والِقْشر الذي فيه الشَّعر فوق الِجْلِد.  لئُ التِّحْ و،  تِْحِلئَه األديَم إذا أخرجت َحألَّ

 قال صخر الغّي :

يريريريريريريريريا   اتريريريريريريريريِ اَلَءأِب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى  َّريريريريريريريريِ   ذا هريريريريريريريريو أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرَُُِّ   ِه أ ُُّ مريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريِ ى أَنريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ر  أعريريريريريريريريريريْ َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريريري 

  
 فأجابَهُ أبو المثَلَّم :
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يريريريريريريريريريريريا   اتريريريريريريريريريريريِ رَّ اَّريريريريريريريريريريريالَءأِب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْتريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  تَّ  أعريريريريريريريريريريريَ

  
ِم و   جريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ا غريريريريريريريريريريت  مريريريريريريريريريري  رُّهريريريريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريريريه أِبَر.  قريريريريريريريريريريري 

  
 أي غير ُمْقِلع.

وأصله  عن ُكوِعَها. قال : َحألَْت حالئةٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : من أمثالهم في حذر اإلنسان على نفسه ومدافعته عنها قولهم :

 َخُرقَْت أخطأَْت فقطعت بالشفرة ُكوعها.، فإن هي رفَقَْت َسِلَمْت ، وإن هي  تِْحِلئه األديَم وهو نَْزع تحألُ  أن المرأة

اء : يقال : عن ُكوعها أي ِلتَْغِسْل غاسلةٌ عن كوعها أي ليعمْل كل  حألَْت حالئَةٌ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن سلمة عن الفرَّ

 عامل ِلنَْفِسه.

 قال ويقال : اغسل عن وْجِهك ويَِدك وال يقال اْغِسْل عن ثَْوبِك.

ما على اإلهاب أخذت ِمْمألَةً من حديد فَْوَهاَء فتحألَت  َحألَت عن كوعها وذلك أنها إذا َحألَْت حالئةٌ  في قولهموقال أبو العباس 

نَْشفَةً من حجر خشن ثم لفت  الحاِلئةُ  ، وتقَلع ذلك عن اإلهاب أخذت الِمْحأَلَةُ  وهو سواُده ، فإن لم تبالغ تحِلئة ما على اإلهاب من

فيقال للذي يدفع عن نفسه ويَُحّض على إصالح  الِمْحألة على يدها ثم اعتمدت بالنُّْشفَِة عليه لتقلع ما لم تخرْجه جانباً ِمَن اإلهابِ 

 شأنه يضرُب مثالً له أي عن ُكوعها عملت ما عملت وبحيلَتها وَعَمِلها نالَْت.

ْتُ وإذا ضربتَه  َحألً  بالسيف َحألَتهوإذا جلْدتَه  َحألً  بالسوط َحألَته وقال أبو زيد ً  اإلبل عن الماءِ  حألَّ  .تَحِليئا

 َشفَةُ الرجل َحِلئَتْ  به األرَض ضرْبُت به األرض. قلت : وَجألْت به األرض بالجيم مثلُه. اللحياني أَلْتُ حَ  أبو عبيد عن األموّي :

 ، إذا َشِربَْت أي خرج بها ِغبَّ الُحّمى بَثٌْر. قال وبعضهم ال يهمز فيقول حليَْت شفتُه َحالً مقصور. تَْحأل َحألً 

 اللِّحاءومقصور  اللِّحاوقال :  .األَْلِحي والجميع .لَْحيٍ  لذان فيهما األسنان من كل ذيالعظمان ال اللَّْحيَانِ  قال الليث :: لحى 

 المعروف فيه الَمدُّ. ممدود ما على العََصا من قِْشِرها. قلت :

قشر كّلِ  اللَِّحاءُ ووهو ما َكَسا النواة.  اللَِّحاء وأخبرني المنذريُّ عن الحرانّي عن ابن السكيت أنه قال : يقال للتمرة إنها لكثيرة

 .ِلَحائِهاوهللا أي قشره ومن أمثاِلهم : ال تَْدُخْل بين العصا  لحاه إذا قَشْرتَه. ويقال أَْلَحاهُ و أْلُحوه العود لََحْوتُ  شيٍء. وقد

ً  اَلَحى إَذا قشرته ويقال لَْحواً  العودَ  لََحْوتُ  هللا فالناً معناه قََشَرهُ هللا وأْهلََكه. ومنه لََحا قال أبو بكر بن األنبارّي قولهم  فالٌن فالنا

المالومة والُمبَاَغَضةُ ، ثم كثُر ذلك حتى ُجِعلْت  : الُماَلحاة إذا استْقصى عليِهْم ، ويُْحَكى عن األْصَمِعّي أنه قال : ِلَحاءً و ُماَلَحاةً 

 ، وأنشد : مالحاةً  َمانعة ومدافَعةُكلُّ مُ 

او  َي مريريريريريريريريريريريريريريرين د ورِهريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريريريريريريريرَّاعريريريريريريريريريريريريريريريِ  المسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورِهريريريريريريريريريا  اَ   ريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا  اّل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي قِشرها وأنشد : ِلَحائِهاوفي غير هذا الِقْشُر ومنه المثل ال تدُخْل بين العََصا  اللَِّحاءُ وقال : 
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ى الريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا حريريَ لريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريمريريريريريريريا تريريري   َّريريََْو   مشريريريريريريريَّ

  
ي   ي لريريريريريريريَ مريريريِ ْ مريريريِ ا  لريريريو  َن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريري  بريريريريريريريّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ِلَحائِهاوهما بَْيَن العصا  قال أبو عبيد : إَِذا أرادوا أن َصاِحَب الرجل موافٌق له ال يَُخاِلفُه في شيء قالوا :

ً و لََحيتْهُ اْلتَِحاءً و التحيت اللِّحاء وقال الليُث : يقال باب. الُماَلَحاة َمْمُدودٌ  اللِّحاءُ وإذا أخذَت قشره.  لْحيا  كالّسِ

َجال ُماَلَحاةِ  أَنَّه نهى عن وسلمعليههللاصلىوفي حديث النَّبّيِ   ، ومنه قول الشاعر : الّرِ

ا لريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ َة  ن أَلريريريريريريريريريريريَ اَلمريريريريريريريريريريريَ
َ

ا املريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ َولريريريريريريريريريريريِّ  نريريريريريريريريريريريري 

  
اء    ٌث أو َّريريريريريريريريريريريريريَِ غريريريريريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا لََحْيتُهاوالعصا  لََحْوتُ  أبو عبيد عن الكسائي : ُجَل من اللّوم فبالياء ال غير. لحيت ، فأمَّ  الرَّ

 .اللِّحية جمع اللِّحى مقصور وفي لغة اللُّحىوالعواِذُل. قال :  اللََّواِحيوالعْذل ،  اللَِّحاءُ واللْعُن ،  اللَِّحاءُ  وقال الليث :

 .ِلِحيٌ و لُِحيٌ وقال  لُحىً و ِلحى وجمعها ِلْحيَةٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 َحّي من هذيل. ِلْحيان وبنو اللحية طويل ِلْحيَانِيُ  رجلالليث 

َدْيُع في األرض  اللِّْحيَانُ و: قال :  ِلْحيَانَةٌ  الخدود في األرض مّما َخدَّها السَّْيُل ، الواحدة اللِّْحيَانُ  وقال ابن بُُزْرج : الوَشُل والصُّ

يَْت بَنُو  .ِللّحى تثنية، وليس ب ِلْحيَانَ  يِخّر فيه الماء ، وبه ُسّمِ

 .لَْحيَا ، يُْجَرى في النكرةِ ألنه ال يقال لألُنثى اللحية إذا كان طويلَ  لَْحيَان وقال أبو زيد : يقال رجل

يو لََحِويّ  األسنان لَْحي أبو عبيد عن الكسائّي : النسبة إلى  بالعمامة إدارة ُكور منها تحت الَحنَِك. التَّلَّحِ

ي : أنه أمر وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي   ونهى عن االقتعاط. بالتَّلَّحِ

 المرأةُ. أْلَحتِ وعليه.  يُْلَحى إذا أتى ما أَْلحى يُْلِحي ويقال :

 قال رؤبة :

ي و  حريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ ة  ال تريريريريريريريريريريريري  اِذلريريريريريريريريريريريَ َرْ  عريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريريريريريْ

  
ي   حريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ ِح ، وكريريريريريريريريانريريريريريريريريه تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ْه ومل تريريريريريريريريري  الريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ

  

 عليَك َسْيَ  ا  َلَفاِء الب ْجِح 

قبل ذلك حين تأمرني بأن آتي غير الخلفاء.  تُْلَحى عليه حين قالت عليك سْيب الخلفاء ، وكانت تُْلَحى أي ال تأتي ما تُْلِحي ال

، وهو مكان بين مّكة  َجَملٍ  بلَْحي احتجم وسلمعليههللاصلىقشره عنه. وفي الحديث أن النبي  يُْلَحى العوُد إذا آن له أن أَْلَحىو

 والمدينة.

 الشيُء إذا أتى عليه أحالَ و،  ُحُؤوالً و يحول َحْوالً  ، وهو حال الَحْولُ  : سنةٌ بأَْسِرها ، تقول اْلحْول قال الليث :: حول ، حيل 

، ومنه  ُمْحِولٌ  ، فهو حول الصبيُّ إذا تم له أَْحَولَ والدار ،  أَْحَولَتْ  ولغة أخرى أَْحَوالٌ  إذا أتت عليها ُمِحيلَةٌ  كامل ، وَدارٌ  حول

 قوله :

ت ها عن ِذي مَتَائَِم   ِْولِ   فََأهْلَيريْ
 نفسها ، ويقولون في موضع ال بد ال لةالمَحالةُ الحيو، قال  ِحيلة فالناً ، وإنه لذو أحول ، تقول : ما الحيلَةُ  هو الَحْولُ وقال : 

 وقال النابغة محالةَ 

 أنَه أبمر  ال َ َالَة واِقع  و 
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 ، وقال لبيد : حاوله فقد بالِحيَلِ  ، وكل من راَم أمراً  بالِحيَل مطالبتُك الشيءَ  الُمَحاَولَةُ و االحتيالو

َْرء َماَذا حي َاِول  
 َأاَل تسَأالن امل

لٌ  ورجل لةٌ  ، وامرأة ِحيَلٍ  ذو ُحوَّ وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن سلمة عن الفّراء قال : سمعت أَْعَرابياً من بني ُسلَيم ينشد  .ُحوَّ

: 

ا مِسَيل  الّةي اِن حَيَْتِ ل  فإَنَّ
 بِغَْيِر َهْمٍز قال وأنشدني بعضهم : يحتال قال وغيره من بني ُسلَيم يقول :

اِديريريريريريريريريريريريريريِك الريريريريريريريريريريريريريرب َ  يَّ بريريريريريريريريريريريريريِ َكريريريريريريريريريريريريريَ  ْق   َداَر مريريريريريريريريريريريريريَ

  
َتِ ْق   ةريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ْوَق امل ْ يريريريريريريريا  وِ ْن َهيَّجريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل من الكالم ما المحالوالكالم  ُمحالِ  كثيرُ  ِمْحوالٌ  وغيره يقول المشتاق ورجل  وأرض .مْستَِحيٌل ُمَحالٌ  عن وْجِهه ، وكالم ُحّوِ

إذا كان طرفَا الساقْيِن  مستَحالَةٌ  التي في ِسيَتَِها اعوجاج وِرْجلٌ  الُمْستََحالَةُ  عن الزراعة. والقوس أَْحواالً و َحْوالً  تُِركت مستََحالَةٌ 

ين ، وكل شيء  .مستحيلٌ  عن االستواِء إلى الِعَوجِ يقال له استحال منها ُمْعَوجَّ

جانِبَْيِن فأسقطت النُّون وأضيفت كقولك : الدار كأنها في األصل حوالَْيِن ، كقولك  حوالي تقول .الَحَوالَيْ  اسم يجمع الَحْولوقال 

فهو  َحْوليه ، وأّما َحوالْيه ُوْحَدانُ  فََحوالَه .َحْولَْيهو َحَوالهو َحَوالَْيهو َحْولَه العرب تقول رأيت الناس ذُو ماٍل وأولو ماٍل. قلت :

 وقال الّراجز : َحْولَةُ  تثنية

ْه  يريريريريريريريريريريريريريريريْ ْولريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌي مسريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريرياٌء َرَواٌء وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
  ٌُ ا ْه هريريريريريريريريريريذا مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ َك مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريَ

  
 َدَوالَْيك وَحَجاَزْيَك وحنَانَْيك. َحَوالَْيكَ  المعنى تأْبَاهُ. ومثل قولهم

 .بالحيلة ، أَي طالْبتُ  ُمحاَولَةً و َحاَوْلته ِحَواالً  .الِحَواُل الُمَحاَولَةُ  وقال الليث

 يجري َمْجرى الِحَولُ وفالحاِجز والِحجاز  بَْينِِهما. حائِلٌ  بَْينِِهَما أي ِحَوال يقال هذا بين اثْنَْيِن. حالَ  ُكلُّ شيءٍ  الِحَوالُ وقال : 

لُوا تقول : .التَّْحويل  اسم يقوم َمقَاَم المصدر. الِحَولو .حّوْلتُ  مصدر حقيقّي من فالتَّْحِويلُ  . قلت :ِحَوالً و تحويالً  عنها ُحّوِ

ُغوَن َعْنها ِحوَ )قال هللا جّل وعّز :   .تحويالً  أي [108الكهف : ] (الً ال يَ ب ْ

ُغوَن َعْنها ِحَوالً )وقال الزجاج في قوله :  الً  أي ال يريدون عنها (ال يَ ب ْ كما قالوا في  ِحَوالً  من مكانه حال قد . يقال :تَحوُّ

 المصادر َصفُر ِصفَراً وعادني ُحبُّها ِعَواداً.

 َمْنِزالً َغْيَرَها. يَْحتَالُون فيكون على هذا المعنى : ال الِحَول الِحيلَةُ  قال وقد قيل إن

 َمْنِزالً َغْيَرَها. يَْحتَالُون فيكون على هذا المعنى : ال الِحَول الِحيلَةُ  قال وقد قيل إن

ُغوَن )ولم يقل قَِوماً ، مثل قوله  [161األنعَام : ] (ِديناً ِقَيماً )قال : وقرىء قولُه جّل وعّز :  ألن قِيَماً من  (َعْنها ِحَوالً ال يَ ب ْ

فهو على أنه جاٍر على غير فعل. أبو العباس  ِحَول وأما (قِيمَ )قولك قام قيماً كأنه بني على قَُوم أو قََوم فلما اعتّل فصار قَام اعتَل 

 عن ابن األعرابّي في قوله :

ُغوَن َعْنها ِحَوالً )   وقال أبو زيد : تحويالً  قال (ال يَ ب ْ
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 .الَمَحالَةِ و الَحْولِ  أشدّ  أَُحول نه وبين الشربي ُحْلتُ 

 بمعنيين : يكون تغيُّراً ويكون يَُحول ُحُؤوالً  الشيُء نفسهُ  حالو. تحويالً و يحول َحْوالً  الشيء بين الشيئين حالَ  وقال الليث :

 ، وقال النابغة : تَْحِويالً 

 ال حيول  ع اء  اليريْوُِ د وَن َغ ِ و 
 َعطاؤه اليوم دون عطاء غد. يحول أي ال

. ويقال ُحُؤوالو َحْوال بينه وبين ما يريد ُحلت يقال : وقال اللِّحيانّي : .حائل ، ونبات حائلٌ  المتغير اللَّْوِن ، ورمادٌ  الحائلوقال : 

 أحالَتو. الَحْوَل إحالةً  عليه هللاُ  أحالو. ُحُؤوالً و الحْوُل يحول َحْوالً  عليه حالو .حائل أي : شْيءٌ  ُحُؤولةو حائل : بيني وبينك

 الدهر ، وأنشد : ِحَولوالدهر  َحَوالنوالدهر  ُحواَلءِ والدهر  ُحولَةِ  ويقال : إن هذا لَِمنْ  .َحْولٌ  الّداُر أي أتى عليها

ُِ والريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريرير أنريريريريريريريريريريريريه و  َوِل األ َّ ْن مسريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريِ

  
جريريريريريريريريَ     ا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ وحيريريريريريريريري ْ يريريريريريريريريَّ نْيٌ حيريريريريريريريري   مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لٍ  إذا تحّرك. وكذلك كلّ  يحول الشْخصُ  حال إذا ركْبتَه. وقد أَُحول ُحُؤوالً  في متن الفرس ُحْلتُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  متحّوِ

ُك. وأخبرني المنذريُّ أنه سأل أبا الهيث حاِله عن وال  حولَ  م عن تفسير قوله : ال، ومنه قيل : استََحْلُت الشخَص نظرُت هل يتحرَّ

ك فكأّن القائل إذا قال : ال حالَ  الَحَرَكةُ ، يقال الَحْولُ  قوةَ إال باهلل ، فقال : وال قوة ، يقول : ال حرَكةَ وال  حول الشخص إذا تَحرَّ

 استَِطاَعةَ إال بمشيئِة هللا.

، وأنشد بيَت  ُحوالً و حالت ُحَواالً  وقد ُحولٌ و ِحيَالٌ  ، ونوق حائل ِمل ، وناقَةٌ إذا لم تحْ  تَُحوُل ِحيَاالً  النَّاقَةُ فَِهي َحالَت األصمعّي :

 أَْوٍس :

ول   َن عريريريلريريريى مسريريري  حريريريْ َوأب  و لريريريَ ريريريِ لريريريْ َن سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَدفريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع   لريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريرينَّ  ريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريُّ ِش مسريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ َن الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
 إِبِلُهم. حالت إذا ُمحيلون فالٌن إِبِلَه اْلعَاَم إذا لم يَْضِرْبَها الفَْحُل. والناس أحالو

الِقطعَةُ األخرى ، فَيَُراِوح بينهما  تحولُ وقال أبو عبيدة : لكل ذي إبل َكْفأَتَاِن ، أي قِْطعَتَاِن ، يقطعُها ِقْطعَتَْيِن فتُْنتَُج قِْطعَةٌ َعاماً 

 ْفأَةٌ ؛ ألنها تهلك إن نتجها ُكلُّ عام. ورجلٌ ، فكل قطعٍة نَتََجها فهي كَ  حالَتْ  في النّتاج ؛ فإذا كان العاُم الُمْقبل نَتََج القطعةَ التي

 اللون إذا كان أسوَد متغيراً. حائل

ل من مكاٍن إلى مكان ، أو تحّول اللحيانّي : يقال للرجل إذا فالناً  أَحْلتُ  . ويقال :يَُحول َحْوال وهو َحالَ  على َرُجٍل بَدَراِهمَ  تحوَّ

ل إذا اْحتَال احتِيَاالً و،  حال يَُحول َحْوال إذا ذكرت فِْعَل الرجِل قلتَ ، ف إحاالً و أُحيله إِحالةً  على فالن بدراهم  هو من نفسه. تحوَّ

 الناقةُ والفرُس والنخلةُ والمرأةُ والشاةُ وغيُرها : إذا لم تحمْل. حالتوقال : 

 .ُحولَلٌ و ُحولٌ و حوائِل ونُوق حائلٌ  وناقة

 أعواٍم. حائِل أي ُحولَلٍ و أَْحوالٍ و حائِل ُحولٍ  وقال بعُضهم : هي

 .حائِلٌ  ويقال إذا وضعت الناقة : إن كان ذكراً سّمي َسْقباً وإن كانت أنثى فهي
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 .الِحيلَة من أَْحَولَهو أَْحيَلَه وال قّوة إال باهلل ، وحكى ما َحْيلَ  وال قوةَ إاّل باهلل ، وال حولَ  قال وقال الكسائي : يقال ال

 .حيلٍة تََحّول . ومن أمثالهم : َمْن كاَن َذاالِحيلَة إذا طلب اْحتَالوُل الرج تحّول ويقال

ُن ألواناً.  أحول ، وهو الِحيلة من ذئٍْب ، من أَْحُول ويقال : هذا من أَبِي قَلَُمون وهو ثوب  أْحَولُ ومن أَبِي بََراقِن ، وهو طائٌر يتلوَّ

ن ألواناً.  ثون يَْرُوونَه  «الشديد الَحْيلِ  اللُهّم ذا»:  وسلمعليههللاصلىفي دعاٍء يرويه ابن عباس عن النبي ويتلَوَّ  ذا»، والمحّدِ

ة. الَحْيلِ  بالباء ، والصواب ذا« الَحْيلِ   بالياء أي ذا القوَّ

ة. لٍ الَحيْ  قال اللحيانيُّ : يقال إنه لشديدُ   أي القُوَّ

 وال َمِحلّة. َمَحالَةَ  وال احتيالَ  وال ِحيلَة قال : ويقال : ال

 أي زال ومال. ُحُؤوالً و يحول َحْوالً  عن ظهر دابَّته حالَ و، أي َزاَل  ُحُؤوالً و يحول َحْوالً  فالن عن العهد حالَ  ويقال :

في ظهره ،  أحالَ وعلى ظهره  حالَ  وى في ظهر دابته ، وكالم العرب، لغتان إذا است أحالوفي ظهِر دابَّتِه  حال ويقال أَْيضاً :

 وقول ذي الرمة

هريريريريريريريا لريريريريريريريَ تََّ الريريريريريريريبريريريريريريريني  أهريريريريريريريْ ِل دار  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن َأجريريريريريريريْ  أَمريريريريريريريِ

  
ا  اهلريريريريريريري  يريريريريريريريَ تريريريِ ِ ي وطريريريريريريرياَل امسريريريْ عريريريريريريريْ ا بريريريريَ بريريريريريريريَ  َأَ ِدي سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل مثل يَُحول الرجل َحالَ  . أبو عبيدَحْوالً  من أَهِلها لم ينزل بها احتالتْ  يقول  من موضع إلى موضع. تََحوَّ

 ، وهو إقباُل الَحَدقة على األْنِف ، قال وإذا كان تَْحَول َحَوالً  عينهُ  َحِولت ، وغيرُهم يقول تََحال َحَوالً  عليه َحالَتْ  اللَّْيُث لغةُ تَِميمٍ 

 .اْحوالَّْت احِويالالً و اْحوالالً  عينه احولَّتْ  يحُدث ويذهب قيل : الَحَولُ 

 َمتِْن الفَرس وهو موضع اللبد. َحالَ  عبيد عن األَصمعّي : ما أَْحَسنَ أبو 

أيضاً العجلة التي يِدّب عليها  الحال حاالً قال أبو عبيد تحولت الكارة التي يحملها الرجل على ظهره يقال منه الحال أبو عمرو :

 الصبّي وقال عبد الرحمن بن حّسان األنصارّي :

ي  مريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريريريِ ا  مريريريريريريريريريريا َُّاَل يريريريريريريريريريريريَ ّ ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريَ

  
ال    ه  اَّريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَرقريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذ  لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ْن فريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يُن األسوُد.  الحالوقال   (آَمْنُت أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنوا ِإْسرائِيلَ )في الحديث أن جبريل لما قال فرعون والّطِ

 .حالَةٌ  فالٍن حسنَةٌ وَحَسٌن والواحدة الُ حَ  اللحياني : البحر َوِطينِه فألقمه فَاه. حال أخذ من [90 يُونس :]

َمتْنِه وَحاذُ َمتْنِه ، وهو  حالُ  قال : ويقال .حاالتٍ  ، ومن أنّثَها جمعها أَْحَواالً  جمعه الحال سوٍء ، فمن ذّكر بحالةِ  يقال : هو

 الظَّْهر بعينه.

 الحالُ والرماد والحاّر ،  الحالُ والرجل امرأتهُ. قال :  حالُ  الوقت الذي أَْنَت فيه. ثعلب عن ابن األعرابيّ  الحالوقال الليث : 

 على تحّوْلُت حاالً  الكاَرةُ ، يقال الحالوالَحْمأَةُ ،  الحالولحم الَمتْن ، 
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 ظهري  ذا محلَه كارأب  من ثياب وغتها.
 .الَحِويُل الِحيلَةُ وُحواَلٌن.  األحول وجمع

 أََحْلتُ وأنا بالمكان  أْحَوْلتُ و .َحْولٌ  أتى عليها : أْحَولَتْ والدَّاُر  أحالَتْ وِربُه. عليه بالسوط يضْ  أحال أبو عبيد عن األصمعّي :

ئُْب على الدَّم أي أقبل عليه. ومن أمثال العرب : أََحالوعليه بالكالم أي أقبلت عليه ،  أحلت . األصمعّي :حوالً  أقمت  َحالَ  الذِّ

 القوم اْفتَقَُروا فَقَلَّ لَبَنُهم فصار َصبوُحهم وَغبوقهم واحداً.َصبوُحهم على َغبوقِهم ، معنَاه أَنَّ 

أي صببتُه ، كتبتُه عن المنذري عن  إحالةً  أنَا عليها أََحْلتُهوعليها َحْوالً  يَُحول الماُء على األرض حال معناه انصّب ، حالو

 الماَء في الَجْدوِل أي صببتُه ، قال لبيد : أحْلتُ وأصحابه ، 

اأب  كريريريريريريريريريريريريريَأنَّ  لريريريريريريريريريريريريريَ ْرَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  غريريريريريريريريريريريريريَ  دمريريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِل   جريريريريريريريَ اَل عريريريريريلريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ جريريريريريريريَ وَن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريلريريريريري   حيريريريريريِ 

  
 أي يَُصبّون. وقال الفرزدق :

ا رأى َدمريريريريريريريا   وِء لريريَمريريريريريريريَّ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  فريريكريريريريريريريان كريريريريريريريِذئريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريِه يريريريريريريومريريريريريريريا  َأمسريريريريريريرياَل عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريري َُِّ    بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريِ

  
لٌ و ُمْحِولٌ و ُمِحيلٌ  اللّحيانّي : امرأةٌ  إثِْر جاريٍة أو جاريةً على إثر غالٍم. قال ويقال لها العَُكوم أيضاً إذا ولَدت ُغالماً على  ُمَحّوِ

 إذا حملت عاَماً ذكراً وعاماً أُنثى.

َصبُوُحهم على َغبُوقهم ، أي صار َصبُوُحهم وَغبُوقهم واحداً.  حال أبو الهيثم فيما أْكتََب اْبنَه ؛ يقال للقوم إذا أَْمَحلُوا فقّل لبنُهم :

إذا  أُحيله إحالةً  الكالم أحْلتُ  أي صببتُه. ويقال أحلّته إحالةوعليها َحَوالً  يحول الماء على األرض حال .بمعنى انصبّ  حالو

 أفسدتَه.

كالٌم لغير شيٍء ، والمستقيُم كالٌم لشيء ، والغلط كالم لشيء لم تُِرْده  الُمَحال وروى ابُن شميل عن الخليل بن أحمد أنه قال :

 لشيٍء ليس من شأنِك ، والكذب : كالم لشيء تَغُرُّ به. قال أبو داود المَصاحفّي : قرأته على النضر للخليل.واللْغُو كالٌم 

لُ وغريماً  الَحّوالَةُ إحالتك وقال الليث : فالناً بالمال الّذي له علّي وهو مائَةُ  أَحْلتُ  ويقال : ماء من نهر إلى نهر. قلت : تحوُّ

 وإذا» وسلمعليههللاصلىقول النبي  بها عليه وَضِمنَها له ، ومنه أُحيلُه إَحالَةً فاْحتَال ه مائَةُ ِدْرَهم ،دْرَهم على رجل آخر لي علي

،  الحيِّالن ، وهما الَحَوالة َحيِّلٌ  ، وللذي يقبل َحيِّل َعلَْيه بالحق يُحال قال أبو سعيد : يقال : للذي «فليْحتَلْ  أََحُدكم على َمِليءٍ  أُِحيلَ 

ل يقال البيِّعان. ويقال إنه كما الدواهي  الُحّولو الُحول ، ثعلب عن ابن األعرابّي : قال الَحَواَلنُ  أي يجيُء ويذهُب ، وهو لَيتحوَّ

يت عن األصمعّي : جاء بأمر ُحولة وهي جمع  أي بأمٍر منكر عجب. الُحَول . منُحولَةٍ  ابن الّسّكِ

 .ُحولةً  ، تسمى الداهيةُ نفُسها الُحَول من لُحولَةٌ  الّداهية إِنهوقال اللِّحيانّي : يقال للرجل 

 وقال الشاعر :

الريريريريريريريريريريريري   وَ  ُِ   أ َُّ  ريريريريريريريريريريريريَ ِة األ َّ ْولريريريريريريريريريريريريَ ْن مسريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريِ

  
ر  ٌة ولريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ ْرعريريريريريريريريريِ ٌم مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ا غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَ
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لةو لُحولَةٌ  من الرجال إِنه ِللُمحتَالِ  ويقال لٌ و ُحَولٌ و ُحوَّ قال  .َحِويلَه ، إذا لم يُِصْبها المطُر. وما أَْحَسنَ  محتَالَةٌ  قُلّب. وأَْرضٌ  ُحوَّ

 َحِول َحَوالً  ، وقد حولته ، ويقال ما أقبح حيلتهو حويلهو،  َحَولَه األصمعّي : أي ما أَْحَسَن َمْذَهبَه الذي يريد ويقال : ما أَْضعَفَ 

ةُ : صارت في شدة الحّر  َحّولت صحيحاً. َشِمٌر : ة :الَمَجرَّ مَّ  وسط السماء ، قال ذو الرُّ

وَن الَفاَل يف ر وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وَ  جُّ ث  َيةريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ك    وابريريريريريريريريِ جريريريريريريريريوُِ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه أ ُُّ الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ   ذا مسريريريريريريريريوَّلريريريريريريريريَ

  
لَتْ وقلت :   ، ومثله ولّى بمعنى تولّى. تحّولت بمعنى حوَّ

َوْعلةٌ تَُخرُّ من  اْلَحْيلَةُ  رابّي عن أبي المكارم قالهي : الحدائد بُِخشبِها يَُداُس بها الُكْدس. ثعلب عن ابن األع الِحْيالنُ  وقال الليث :

والَوَعالُت  . قال :اْلَحْيلةُ  رأس الَجبَِل ، رواه بضم الخاِء ، إلى أسفله ، ثمَّ تُخرُّ أخرى ثم أخرى ، فإذا اجتمعت الَوَعالُت فهي

 صخراٌت يْنَحِدْرن من رأْس الجبِل إلى أسفَِله.

 اْلُحوالء الماء الذي في السلى ، وقال ابن شميل الُحَواَلءُ  الجماعة من الِمْعزى أبو عبيد عن أبي زيد : اْلَحْيلةُ  وقال األصمعي :

نةٌ لما يخُرج من َجوف الولَِد وهي فيها ، وهي أَْعقَاُؤه الواحدة ِعْقٌي وهو شيء يَْخُرج من دبره وهو في بطن أمه ، بعضه  مضّمِ

 أسود وبعضه أصفر وبعضه أحمر.

 له وأنشد : حيلة له يُريدون ال ُحولَةَ  الكسائيُّ : سمعتهم يقولون هو رجل الوقال 

ه   ر  أَرَاغريريريريريريريريريريريريَ ٌة يف  ريريريريريريريريريريريريلِّ أَمريريريريريريريريريريريريْ ولريريريريريريريريريريريريَ ه  مسريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   ا اأَلْمَر الريريريريريذي كريريريريرياَد صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامِسبريريريريري  ي هبريريريريريِ  يري َ ضريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 .الحْيل وقال الفّراء : سمعت أنا إنه لشديد

ّنِ أو ُوِلَد  َحَولِ  وقّوته. أبو زيد : فالن على ِحيلَتَه يدونير حْيلَه وقال ابن األعرابي : ما لَهُ ال َشدَّ هللاُ  فالن إذا كان مثلَه في الّسِ

 وِمهارة َحْوِليٌ  وُمْهرٌ  حواليَّةوبغير تنوين  َحَواِليُ  وجمال َحْولٌ  إذا أتى عليه َحْوِليٌ  على إثره. قال : وسمعت أعرابياً يقول جمل

 .حول أتى عليها َحْوليَّات

ى ، فسّماه النبي  ُمحّولة بنو المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : هم بنو عبد هللا بن غطفاَن ، وكان اسمهُ عبَد العُزَّ

وا بني وسلمعليههللاصلى لة عبَد هللا فسمُّ  ، ومن الحذر تَرك الحذر. وقال : ما له الِحيلة تَركُ  الحيلة قال والعرب تقول : ِمنَ  .ُمَحوَّ

 القوة. الحْيل وقال : َحْيلٌ  وال ِحيلْ  وال َحويل وال َمَحالةَ  وال َحَولٌ  وال ةٌ حيل

ً  المحفوظ ، صِفيَحة من صفائح الخشب والكتِف إذا ُكتَِب عليه ُسّمي اللَّْوحُ  : اللَّْوحُ  قال الليث :: ليح ـ  لوح الجسد  ألواحُ و،  لَْوحا

العطُش وقاله أبو زيٍد ، وقد  اللَّوحُ ومن الجسد كلُّ َعْظٍم فيه ِعَرٌض  األلواح ويقال بلعظامه ما َخال قصَب اليدين أو الرجلين ، 

 إذا عِطش. يَلُوحُ  اَلحَ 

حهوالعَطُش  الَحهُ  وقال الليُث :  السُّْقُم والُحْزن ، وأنشد غيره : الَحهوالبَْرُد  الحهوالرجُل إذا عِطش.  اْلتَاحَ وإذا غيَّره ،  لوَّ

م و  َزٌن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ابريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريري   مل يريريريريريريريريريريريَ

  
ِم و   هريريريريريريريريريريريريريريريريري  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال َأب  وال أ   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 وأنشد : ثم خفي عليك. لَْوَحةً  بِبَصِري إذا رأيتَه لُْحتُهُ  : النْظَرةُ كاللمحة ، تقول : اللَّوحو

َفع ِّ َلْومَسٌة َلْو أَل ومس هاو   هل تريلريْ
ً  ويقال للشيء إذا تألأْلَ : ً و الَح يَلُوح لَْوحا  ، وأنشد لألعشى : يَلُوح ، والشيب لُوحا

  ٌ يريريريريريريريريريْ ِة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ابريريريريريريريريريَ ْن اَلَ  يف الريريريريريريريريريذُّ لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ

  
َواين   ِ  الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ َرتريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريريريَ ِر وأَنريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الهواء ، وأنشد : اللُّوحُ وقال 

 يريْلَص ُّ يف اللُّوِ  فما يريف و   
 البرُق فهو ُمِلٌح وأنشد : أاََلحَ  قال ويقال

يريريريريريريريريريريريع  َواِدي الريريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريريريِ ي بريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ  رأيريريريريريريريريريريريه  وَأهريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريحريريريريريريريريريا    لريريريريريريريريريِ ْرقريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريري  َة بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ْن حنريريريريريريريريريِو قريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
، قال  يُليُح إالحة من ذلَك األْمِر إذا أْشفَق منه أاََلحَ  به. الحراني عن ابن السكيت : يقال لَّوحو أاََلح قال : وكلُّ من لَمَع بشيء فقد

 وأنشدنا أبو عمرو :

ي  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريري  َأالَ  بريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ  ِ نَّ د لريريريريريريريريريريريَ

  
اَع يب و   ِ  فريريريريريريريريريريريريال ِ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زِلريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريال أَنريريريريريريريريريريريريْ

  
 وأنشد :

ْروا  ل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َن مريريريريريريريريريرين ذي َُّجريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري 

  
ا   ْ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق مشريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ز  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
 بحقّي إذا ذهب به. أاََلحَ  قال ويقال :

ً  السيُف والبَْرقُ  اَلحَ  ويقال :  .يلوح لَْوحا

المدَّثِّر ] (29 (َلوَّاَحة  ِلْلَبَشرِ )وُمِليٌح أي بََرَز وَظَهَر. وقال الّزّجاُج في قول هللِا جّل وعّز :  اَلئِح فهو أاَلحَ والرجُل  اَلح أبو عبيد

ده ، يقال [29:  َحهو اَلحه أي تُْحِرُق الجْلَد حتى تسّوِ  .لَوَّ

إذا  أَلُوحُ  إلى كذا لُْحتُ ووأبيض يَقٌَق ويَلٌَق. قال :  لَيَاحٌ و ِليَاحٌ  الحراني عن ابن السكيت قال سمعت ابن األَعرابي يقول : أبيض

 نظرَت إلى نَاٍر بعيدة ، قال األعشى :

يريريريريريريريوٌن كريريريريريريري ريريريريريريريتأبٌ  ْه عريريريريريريري  رِي لريريريريريريري ريريريريريريري  المسريريريريريريريَ مريريريريريريريْ عريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
رَّق    اع   ريريريريريريريريريريريريََ فريريريريريريريريريريريريَ ْوِء انر  يف يريريريريريريريريريريريريريَ     ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ومنه قول : .ِليَاحٌ  أي نََظَرْت. وكان لحمزة بن عبد المطلب سيف يقال له

رِّ مريريريريريرين أمسريريريريريريري   قريريريريريريري  ذاقَ    عريريريريريري  ريريريريريريمريريريريريريريان  يريريريريريريوَُ اجلريريريريريريَ

  
وُ    ْذمريريريريريريريريري  َأْوَدى وهريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياِ  فريريريريريريريريريَ َع الريريريريريريريريريَّ  َوقريريريريريريريريريْ

  
. اللَّياح وقال الليث :  الثور الوْحِشيُّ

 إذا تألأل. أالحوابن السكيت يقال الح سهيل إذا بدا  .ِليَاحٌ  والصبُح يقال له

 الضاِمُر وأنشد : الِمْلَواحُ  وقال الليثُ 

 ِمْلَوا ِ  من كل َ َ اِء اللَّسا
أن تَْعِمد إلى بُومة فتخيَط عينَها وتشدَّ في ِرْجلها صوفَةً سوداَء وتجعَل له َمْربأة ويَْرتَبِىُء  الِملَواحُ والعَْطشاُن ،  الِمْلَواحُ وقال : 

 اُد. فالبوَمةُ وما يليها يسمىالصائد في القُتَْرة ويطيّرها ساعةً بعد ساعة ، فإذا رآها الصقُر أو الباِزي َسقَط َعلَْيَها فأَخَذهُ الصيَّ 



1557 

 

 ً ْمِر. أبو ُعبَْيٍد : ِمْلَواحٌ  ودابَّةٌ  ِمْلَواحٌ  كذلك ، وامرأةٌ  ِمْلَواحٌ  ، ورجل األْلَواحِ  عظيم ِمْلَواحٌ  . غيره : بَِعيرٌ ِمْلَواحا  إذا كان سريَع الضُّ

 الدواّب السريع العَطش.من  الِملَواحُ وإذا أَْوَمَض. قال  اَلحَ  البَْرُق أَو الحَ 

 ِذَراَعاه وساقَاهُ وَعُضَداه. أْلواُحه اْلعِظيُمها ، وقيل : األْلواح وقال َشِمر وأبو الهيثم : هو الجيّدُ 



1558 

 

 األْوَحالُ  والجميع الوَحل إذا وقع في وِحلٌ  فهو يَوَحل وَحالً  فيه وِحلَ  طيٌن يرتطم فيه الدواب يقال : الَوَحلُ  الليث :: وحل 

 المكان. استَْوَحلَ  ، قد الُوُحولو

ْخُم من الُجَواِلق الَواِسع ، والجميع الَوِليَحةُ  الليث :: ولح  الُجوالق وهو واحٌد ، والوالئح  الوِليح وقال أبو عبيد : .الَوِليحُ  الضَّ

 الَجوالق ، وقال أبو ذؤيب :

ِم املريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريا يء  َرَ    كريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريْ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اِ.   يريريريريريريريريحريريريريريريريريَ َن فريريريريريريريريوَق الريريريريريريريريَوال  الريريريريريريريريَولريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِّ  جريريريريريريريري 

  

 ابب احلاء والنون

 ([وايء)ح ن ]
 حنا ، حنأ ، حان ، نحا ، ناح ، أنح ، أحن ، وحن ، نيح : مستعمالت.

ي اإلكاف األْضالعِ ، وكذلك ف حْنوُ والِحَجاجِ ،  ِحْنو . تقول :األَْحنَاءُ  كل شيٍء فيه اْعِوَجاٌج ، والجميع الِحْنوُ  قال الليث :: حنا 

ً و َحْنواً  الشيءَ  َحْنوتُ و. ِحْنوٌ  والقَتَب والسَّْرجِ والجباِل واألْوِديِة كلُّ منعَرج ، واْعِوجاجٍ فهو الفعل  االنِحنَاءو، إذا عطْفتَه.  َحْنيا

 إن فيه : انحناء ظهرهالوادي حيث يْنعَِرج منخفضاً عن السند. وقال في رجل في  المْحنِيَةُ ُمْنَحنَىو التحنّي الالزُم ، وكذلك

 يهوديَّةً. لَِحنَايَةً 

 والِحَجاُج العْظُم الذي تحت الحاجب من اإلنسان وأنشد لجرير : الِحْنوُ  وقال شمر :

يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا   وا لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ رَكريريريريريريريريري  ع  تريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وه  جمريريريريريريريريري   وجريريريريريريريريري 

  
رَا و   َك والريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ َو عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريوا مسريريريريريريريريريريِ

  
 ِحْنوواألموِر أطرافُها َونَواحيها ،  أحناءُ  العُْلبَةُ ، وقيل : الَمْحنِيةوذا تهكٌُّم. َعْينِك ال ينقرهُ الغَُراُب وه ِحْنو يريد قالوا له : احذرْ 

 العين َطَرفُها ، وقال الكميت :

وا األ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَر و  اَءهريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريوا  مريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريْ وهريريريريريريريريريريا ومل يريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريري 

  
 األمور ُمْشتَبهاتُها ، وقال النابغة : أحنَاءُ و،  الِحْنو جمع الُحنِيُ و َحنَايَا القوس ، وجمعها الَحنِيَّةوأي ساسوها ولم يضيِّعوها. 

هريريريريريريريريريرياِرٌب  لريريريريريريريريريرياَء األ مريريريريريريريريريريوِر فريريريريريريريريريريَ م  َأمسريريريريريريريريريريْ َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريريري 

  
ن    َواِن َوَدائريريريريريريريريِ اص  عريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريْرب الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة  .تَْحنُو على َولَِدَها حنت ، وقد حانِيَةٌ  واألُمُّ البَرَّ

ج : قدأبو ُعبَْيٍد عن أبي زيد : يقال للمرأة  َجت بعده فليست حانِيَةٌ  فهي تحنُو عليهم حنَتْ  التي تُِقيُم على َولَِدها وال تتزوَّ  وإن تزوَّ

على ولدها يوَم القيامة كهاتين ، وأشار  الحانيةَ  أنه قال : إني وسفعَاَء الخدَّين وسلمعليههللاصلى. وروي عن النبي بَِحانية

 بالوسطى والمسبِّحة.

، وذلك من شّدة ِصَرافها. أبو عبيد عن األصمعّي : إذا أَرادت الشاةُ  حانِيَةٌ  فهي َحنَتْ  أمكنت الشاةُ الكبَش يقال وقال الليث : إذا

أي عطفت  تحنّْيتُ و عليه أي رقَْقُت له ورحمته. تحنَّْنتُ  . وقال ابن األعرابي :حنَْت تحنو بغير هاء ، وقد َحانٍ  الفحَل ، فهي

 «على َولٍد في صغره ، وأرَعاه على َزْوج في ذاِت يده أَْحنَاهُ   ركبن اإلبَِل َصاِلُح نَِساِء قريش ،خيُر نساءٍ »وفي الحديث : 
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 .َحانٍ  ، وصاحبها حانُوتٌ و حانَةٌ  زائَِدةٌ ، ويقال الحانوت قلت : والتاء في .الحانوت صاحبُ  الَحانِي وقال الليث :

 وأنشد الفراء : .حانُوتِي وال يقال حانَِويّ و َحانِيّ الحانوت  قال الدينوري : ينسب إلى

ْرِب ِ ْن مل يريريريريكريريريرين لريريريريلريريريريريريرياو   كريريريرييريريريريَف لريريريريلريريريريريريريا  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ِوِي   انريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريق  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريَ  ال نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ   و َدَوانريريريريريريريريريِ

  
 العين طرفها ، وقال جرير : ِحْنوُ و

َو َعْيِلَك والغ رَا و   قالوا مِسلريْ
 النحنائه. ِحْنواً  العين حجاُجها ال طرفها ، سّمي ِحنو قلت :

 وَرئم. حنَّىو حنَىوعلى قرابته ،  أَْحنَى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .بالِحنَّاء إذا خضبتُه حنَّأتُه قال الليث :: حنأ  ومن مهموز هذا الباب :

ً و بالِحنَّاء تَْحنِئَةً  وقال أبو زيد : حنَأْتُه رملتاِن في ديار تِميٍم.  الِحنَّاَءتَانِ و. وقال اللحيانيُّ : أخضُر ناضٌر وباقٌل وحاِنىٌء تحنيئا

 ، وقد وردتها وفي مائها ُصْفَرةٌ. الِحنَّأَة قلت : ورأيت في ديارهم رِكيّة تُدعى

 فالن أي قصْدُت قْصَده. نحْوُت نَْحوَ  الشيء ، نَْحوَ  القَْصدُ  النَّْحوُ  قال الليث :: نحا 

ي اْنُحوا نَْحَوه قال : وبَلَغَنَا أَّن أبا األسود وضع ُوُجوهَ العربيَِّة وقال للناس :  .النَّْحُو أْنَحاءً  ، ويجمع نَْحواً  فسّمِ

فه ، ومنه إذا  يَْنُحوهو يَْنَحاهُ  الشيءَ  نحاوإذا قَصَده ،  نَحا نَْحَوه يَْنُحوه وأخبرني المنذريُّ عن الحرانّي عن ابن السكيت قال : حرَّ

ُف الكالم إلى وجوه اإلعراب. قال :  النحويّ  سّمي لي  اْنتََحى عليه إذا اعتمد عليه. وقال شمر : اْنتَحىوعليه  أَْنَحىوألنه يحّرِ

  ذلك الشيُء إذا اعترض له واعتمده ، وأنشد لألخطل :

رَاان   ريريريريريريرييريريريريريريريال  و  جريريريريريريريْ ر ك هريريريريريريريِ جريريريريريريري  ي و َأهريريريريريريريْ حريريريريريريريِ تريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
وَ   يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  ارُِِ َأوَّل  لريريريريريريريريريَ

  
 لنا أي يعوُد لنا ، والعواِرم الِقبَاُح. يَْنتَِحي قال ابُن األعرابّي :

ْيتُ  وقال الليث : يقال ً  نحَّ ى فالنا ً  ، وأنا نََحْيتُه ، وفي لغة فتنَحَّ  ، بمعناه ، وأنشد : أَْنَحاهُ نَْحيا

ه  ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  نريريريريريريريريَ ع  الريريريريريريريَوجريريريريريريريْ هريريريريريريريَذا الريريريريريريريبريريريريريريريا ريريريريريريريِ  َأاَل أَيريريريريريريريُّ

  
اِدر    َ ريريريريريريريريَ

ِه املريريريريريريريري َ يريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ يء  حنريريريريريريريريََ  ِلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من كل شيء جانبه. النَّاِحيَةُ وأي باعدته ،  نَحتْهُ 

لبحث عنه ؛ فيقولون وثبت عن أهل يُونَان فيما يذكر الُمتَْرِجُمون العاِرفُون بلسانهم ولغتِهم أَنَُّهم يسمون ِعْلم األلفاِظ والعناية با

 للذي كان َحَصَل له من المعرفة بلغة اليُونَاِن. النحويَ  ، ولذلك سمّي يوحنا اإلسكندرانيُّ يحيى النحويّين كاَن فاُلٌن من

ْيته إذا نََحْوتَهوعنّي الشيء  نََحْيتُ وقصْدتُه  أَْنَحاهو أَْنُحوه الشيء نََحْوتُ  ابن بُُزْرج :  وأنشد : نحَّ

لريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم  َرى يف  ريريريريريريريريريريََ  يريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَق  ال َأْن تريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   اِدلريريريريريريري  لريريريريريريريَ يريريريريريوَل جريريريريريَ ْه عريريريريريلريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  َرمريريريريريريريادا  حنريريريريريريريََ

  
 التمّطي. النُّحَواءُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األَعرابي أنه أنشده :
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اٌق و  ٌض رِقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ م بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اَنريريريريريريريريريريريريريريريريريِِ  يف أَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ي   امسريريِ َلريريريريريريريَ

َح يف املريري بريريَ ِل َأصريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريْ ي السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اقريريِ بريريريريريريريَ  كريريَ

  
 : مسيل الماِء إذا َكاَن ُمْلتَِوياً. الَمْنَحاةُ  قال

 ما بين البِئِْر إلى ُمْنتَهى السانِيَِة. الَمْنَحاةُ  وقال أبو عبيد قال أبو عمرو :

منتهى َمْذَهِب السَّانِيَة ، َوُربََّما ُوِضَع عنده َحَجٌر ليعلم قائد السانية أنه المنتهى فيتيسَّر ُمْنعَطفاً ألنه إن  الَمْنَحاةُ  قال األزهرّي :

 جاوَزه تَقَّطع الغَْرُب وأََداته.

ةٌ يُجعل فيها اللَّبَُن ليُْمَخَض ، والفعل منه النِّْحيُ  وقال الليث : اهو يَْنَحاهُ  اللَّبَنَ  نََحى َجرَّ  أي تَمخَّضه وأنشد : تَنَحَّ

 يف قريْعِر حْني  أسَت ت  مح ّهْ 
 .النَّْحيِ أنحاءٌ  قال : وجمع

ةُ ذاتِ  النِّْحيُ وقلت :  قُّ الذي يُْجعَل فيه السَّْمن خاّصة. وهكذا قال األصمعّي وغيره ، ومنه قِصَّ ،  النِّْحيَين عند العرب الّزِ

 .النَْحيَْينِ  فتقوُل : أَْشغَُل ِمْن ذاتوالعرب تضرب بها المثََل ، 

ات بن جبير يبتاع منه ا َسْمناً وقال ابن السكيت : هي اْمَرأَةٌ من تَْيِم هللا بن ثَْعلَبة ، وكانت تبيع السَّْمَن في الجاهلية فأتاها َخوَّ

ً  فساوَمها فحلّت  َرها فقضى حاجته منها ، ثم هرب ، وقال :وساوَ  نِْحيَْيها ثم آخر فلَم يَْرَض وأَْعَجلََها عن شّدها نِْحيا

هريريريريريريريريريرياوَ  لريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ نَي بريريريريريريريريريريِ ال  واثريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ  َذاِ  عريريريريريريريريريريِ

  
لريريَجريريريريريريرياِ    هريريريريريريريا  ريريَ تريريِ ه  هلريريريريريريريا جريريريريريريرياَر اسريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريَجريريريريريريريْ   ريريَ

  

هريريريريريريرياو  اَلطريريريريريَ ا ِ ْذ أََرْد   ريريريريريِ هريريريريريريريَ َ يريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّْ  يريريريريريريريَ

  
رَاِ    جريريريريريريريري  ن  َذَوْي عريريريريريريريري  نْيِ مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريِ

  
ق ،  النْحيَ  قلت : والعرب ال تعرف ةُ يُمخض اللَّبَُن فيها بَاِطٌل.غيَر الّزِ  والذي قاله الليث أنه الَجرَّ

له بَِسْهٍم ،  نََحاوعليه بَشْفَرتِه  أْنَحىوله بَِسْهٍم  اْنتََحى اعتمد على الّشْيِء. ويقال : اْنتََحىو نََحاو أَْنَحى ثعلب عن ابن األعرابيّ 

 وأنشد : تَْنتَِحيه القََوارع إذا كانت الشدائدُ  نَِحيَّةُ  ويقاُل فالن

ِه  ونريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريري  ْن جريريريريريريريريري  َرْ  مريريريريريريريريريِ زَان  جريريريريريريريريريَ ة  َأمسريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَّ  حنريريريريريريريريريَِ

  
ْل   ِل مريريريريا َدَمع الَو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  َدْمع  ِم ريريريريْ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  نَُضاَضةُ  ه عليه  اْنتَحى أي أُْنِحيَّةً  َدْمع بقيّة الدموع ، وبقيّةُ كل شيء نَُضاَضتُه. ويقال : استََخَذ فاُلٌن فالنا حتى أَْهلََك مالَه أو َضرَّ

 ، أو جعل به َشّراً. وأنشد :

َية     يّن  ذا ما ال وُ  كانوا أ حنِْ
 على عمٍل يعملونه. قال ذلك َشِمٌر فيما قرأُْت بخّطه. انتحْوا أي

 في ِعْدِوه. يَْنتَِحي فيه كالفرس اْنتََحى وقال الليث : كل من َجّد في أَْمٍر فقد

واْجتَنَح وَجنَح ، ُوِضعَا بمعنى واحد  انتحىو نََحى : يقال للرجل إذا مال على أَحِد ِشقّيه أو انحنى في قوسه قد وقال اللِّْحيَانِيُّ 

 له ، وأنشد : اْنتَحىولَه ،  نَحا له بمعنى تنحى ويقال

ه  وعريريريريريريريَ لريريريري  كَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريري  رٌو َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريْ ى لريريريريريريريه عريريريريَ حريريريريَّ لريريريريَ  تريريريريريَ

  
ع    اطريريريريريِ ع  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِء والريريريريريلريريريريريريَّ ريريريريريْ جريريريريريريريَ لريريريريريْ فريريريريريِق ا ريريريريريَ ْ َرنريريريريريْ   ريريريريريريريِ 

  
 في سجوده فقال ال تَِشينَّن صورتك. يْنتَِحي وفي حديث ابن عمر : أَنَّه رأى َرُجالً 
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 في السجود االعتماُد على الجبهة واألنِف حتى يؤثر فيهما. االْنتِحاءُ  قال َشِمٌر :

 على الجانب األيسر ثم صار االعتماد في كل وجه. قال رؤبة : في السير االعتماد االْنتَِحاء وقال األصمعّي :

َتِحيا  ِمْن حَنْوِِه على َوَفقْ   م لريْ
ً  الهالك ، يقال : الَحْينُ  قال الليث :: حان  ً  ، وكل شيٍء لم يَُوفَّْق للرشاد فقد َحان يَِحيُن َحْينا ،  فتحيّن هللا َحيَّنَه . ويقال :حان حْينا

 وقال النابغة : الحوائن ، والجميع الَحْين لنَّاِزلَةُ ذاتا الَحائِنَةُ وقال : 

هريريريريريريريريريريا َ يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريَ ْتِ مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَّ ل  غريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  
ني  و   ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريَِ َن قريريريريريريريريريريريريريريريَ َوائريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريَن اَّريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 حيَّْنتُ وقال :  .األَحياُن أحايِينَ  ثم تجمع األْحيَانَ  ، ويجمع يَحينُ  أن يكوَن ذاك ، وهو حانَ  وْقٌت من الزمان ، يقال : الحينُ و

ً  الشيَء جعلُت له  ، خفَّفوا َهْمَزةَ إٍذ فأبدلوها ياء فكتبوه بالياء. قال : ِحينَئذٍ  ، قال فإذا باعدوا بين الوقت باعُدوا بإٍذ فقالوا ِحينا

 [.25إبراهيم : ] (تُ ْؤِت ُأُكَلها ُكَل ِحنيٍ ) يَوُم القيامة. وقول هللا جّل وعّز : الحينو

، فقال بعضهم : ُكلَّ سنة ، وقال قوم : ِستَّة أْشُهٍر ، وقال قوم : غدوةً وعشيةً ،  الِحين لعلماُء في تفسيرِ قال الزجاج : اختلَف ا

اسٌم كالوقت يصلح لجميع األَْزماِن  الحين شْهراِن ، قال : وجميُع من شاهدناه من أَْهِل اللُّغة يذهُب إلى أَنَ  الِحينُ  وقال آخرون :

 ُصَرت.ُكلِّها ، طالَْت أو قَ 

 الحين أنه يُنتفُع بها في ُكّلِ وْقٍت ال ينقطع نَفَعُها اْلبَتَّةَ ، قال : والدليل على أن (تُ ْؤِت ُأُكَلها ُكَل ِحنيٍ )قال : والمعنى في قوله : 

 بمنزلة اْلَوْقِت قوُل النابغة وأنشده األصمعي :

هريريريريريريريا وِء  ريريريريريريري ِّ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وَن مريريريريريريريِ اَذَرهريريريريريريريا الريريريريريريريرَّاقريريريريريريري  لريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا    ه مسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِّ ريريريريريريريري  ع  و تريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ راجريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  تريريريريريريريري   مسريريريريريريريريِ

  
أي بعد قيام  [88ص : ] (88َولَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبَأُه بَ ْعَد ِحنٍي )المعنى أن السُّمَّ يَِخفُّ ألمه وقتاً ويعود وقتاً ، وقول هللا جل وعزَّ : 

 القيامة.

 الليلِة مّرةً واحدةً قال : والتوجيُب ِمثْلُه ، وقال المخبَّل يصف إبالً :أن تُْحلََب الناقةُ في اليَْوِم و التَّْحيِينُ  أبو ُعبيٍد عن األصمعّي :

هريريريريريريريريريا لريريريريريريريريري  َك أَفريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَ ْه أَْرَوى عريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ   ذا أ فريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريرياو   لريريري  يريريريريْ ِ  مسريريريَ ْه أَْرىَب عريريريلريريريى الريريريَوطريريريريريريريْ لريريريريريريريَ يريريريِّ  ِ ْن مسريريري 

  
 ونحَو ذلك قال الليث : وهو كالُم العرب.

 لة إال مرةً واحدةً ، وال يكون ذلك إال بعد ما تَُشوُل ، ويقلُّ أَْلبَانُها.إَذا كانت ال تُْحلَُب في اليوم واللَّي ُمَحيَّنة وإبل

اء : ُهَو يأكل ، وللنَّْفس  حان ِحينهُ  : أي َوْجبَةٌ في اليوم ألهل الحجاز يعني الفتَح. ويقال : الَحْينَةو،  الِحينَةَ  ابن السّكيت عن الفَرَّ

 ُرؤيَةَ فالٍن أي تنظَّْرتُه. تحيَّْنتُ  إذا هلكت ، ويقال َحان ِحينُها قد

 القوُم ، وأنشد : أَْحيَنَ ولَها أن تُْحلََب أو يُعكم عليها.  َحان اإلبل إذا أَْحيَنَت وقال أبو عمرو

ُ  بعَ  ما َأمْسيريلَّا  كيَف تلا
ً  مصدر النّْوحُ  قال الليث :: نوح  احةٌ و نِيَاَحةٍ  ذات نائحةٌ  ، ويقال ناح يَنُوح نَْوحا  أيضاً االسُم ، الَمنَاَحةُ و،  مناحة ذات نَوَّ
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قال لبي   األنوا  و تمع على ملامسة اسريريريريريم ي ع على الّلسريريريريرياء َيتِمْعن يف اللوائحو  امللاو و  امللامسا  و مع على
: 

 ق وما  و ِن مع األَنريَوا ِ 
 ، ومنه قول لبيد يمدح قومه : تناوحت الحمامة قال : والّرياح إذا اشتد ُهبُوبها يقال قد نَْوحُ  : النََّوحو

ْه وَ  اَومسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ وَن  ذا الريريريريريريريريريريّرِ    تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريا  امريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ َوارِعريريريريريريريريا  أَيريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريا  متريريريريريريريريَ  ُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريري    ريريريريريريريري 

  
ياُح النُّْكُب في الشتاء هي  ، وذلك أنها ال تُهّب من ِجَهٍة واحدةٍ ولكنها تَُهبُّ من جهات ُمْختَِلفة وسميت الُمتنَاوحة قلت : والّرِ

 نوائِحَ  من النساء سمين النوائحولمقابلة بعضها بعضاً ، وذلك في السَّنة الجدبة وقلّة األَْندية ، ويُْبس الهواء وشدة البْرد.  اوحةمتن

 ، وقال الكسائّي في قول الشاعر : نُْحنَ  لمقابلة بعضهن بعضاً إذا

ْوُ   رْبَ قريريريريريريريَ ة  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريفريريريريريريريَ لريريريريريريِ رَبَْ  مسريريريريريريَ  لريريريريريري ريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلِل الريريريريريريريريريريريريري  رَاُ   ريريريريريريريريريريريريريَه َأظريريريريريريريريريريريريريْ ي كريريريريريريريريريريريريريِ َوامسريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
إذا كانتا  تتَنَاوحان ، وشجرتان يَتَنَاَوحان ويقال هما َجباََلنِ  فقلب َوعنى بها الراياِت المتقابالت في الَحْرِب. قال : النَّوائح أَراد

 متقابِلَتين ، وأنشد غيره :

ِه  يريريريريريريريريل  بريريريريريريريريرأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريأنريريريريريريريريَك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريراٌن  ريريريريريريريريَِ

  
اوِ     لريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريري  ْرهبريريريريريريريريريري  ة  ُِّقِّ ،  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريري َ

  
 السيوَف. النواحي أي يُقَابُِل بعُضهم بَْعضاً عند شْربِها ، وقيل أراد بقوله تحت أظالل

ً  قال الليث :: أنح  . وفرس أَنََح يَأْنُِح أَنِيحا اج : أَنُوحٌ  إذا تأذّى من َمَرٍض أَْو بُْهٍر يتَنَْحنَُح فال يَئِنُّ  إذا جرى فزفر وقال العجَّ

 ِجْريََة اَلَكاب  وال أَن و ِ 
ل : قا قاله أبو عبيد. .أَنََح يَأنِحُ  كثير التنحنح. وقد أَنُوحٌ  هو صوت مع تَنَْحنُح. ورجلٌ  مثل النَّحيِط. وقال األصمعي : األَنُوحو

 .أَنَح يَأْنِحُ  الذي إذا ُسئِل الشيَء يُنَْحنُِح ، وذلك من البُْخِل ، يقال منه : األنِحُ  وقال أبو عمرو :

ً  اشتداد العْظم بعد رُطوبته من الكبير والصغير. النَّْيحُ  قال الليث :: نيح  هللاُ َعْظَمهُ  نَيَّحوشديٌد ،  نيّحٌ  وإنه لعظم نَاَح يَنِيُح نَْيحا

 و له.يْدعُ 

ْدِر ، وقد اإلْحنَةُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: أحن  ً  عليه أِحْنتُ  الحقُد في الصَّ  .اإلْحنَةِ  من آَحْنتُه ُمؤاَحنَةً و آَحُن أََحنا

وقاال  ِحنَةٌ  ليس من كالم العرب وأنكر األصمعيُّ والفّراُء وغيرهما ِحنَةٌ  . قلتُ ِحنَةٌ  وقال الليث نحَوه. قال : وربما قالوا :

 .إَِحنٌ  وجمعها إِْحنَةٌ  الصواب

 .اإلْحنَة عليه َوَوِحن من أَِحنَ  وقال أبو تراب

ن أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن االعرابّي أنه قال: وحن   التوّحنوزلّق قال الطين الم الَوْحنَةُ وِعَظُم البَْطِن قالوا  التوحُّ

 الذُّّل والهالك. والنْوَحةُ القوة ، قلت وهي النْيَحةُ أيضاً.

 ابب احلاء والفاء

 ([وايء)ح ف ]
 حفا ، حاف ، فحا ، فاح ، وحف.

 إذا كان بغير َحِفَي يَْحفي ، يقال الَحافي مصدرُ  الَحفَاو الِحْفَوةُ  قال ابن المظفر :: حفا 
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ن  البعِت أو اَّافر  من املةريريريريريي مسىت رقَّه قيل  فّ  وال نعل  ، و ذا   فهو مَسِفَي حَيَْفى انسريريريريريحجه ال  ُ أو ِفْرسريريريريريَ
 وأنة  : مسف  

 ْهَو ِمَن األَْيِن مَسف  حنَِيه  وَ 
ممدوٌد أن  الَحفَاءومقصوٌر أن يكثُر عليه المشي حتى يُؤِلَمه المشُي. قال :  الَحفَا دابَّتهُ. وقال الّزّجاج َحِفيَتْ  الرجُل إذا أَْحفَىو

 مقصوٌر إذا رّق حاِفُره. اْلَحفَا بيّن حفٍ وممدوٌد  الحفاءِ  بيّن حافٍ  يمشي الرجل بِغَْير نعٍل ،

 الشَّوارب وإِْعفَاِء اللَِّحى. بإحفاء أنه أَمر وسلمعليههللاصلىوُرِوَي عن النبّي 

وذلك إذا أَْلَزق بك ما تَْكَرهُ  إْحفَاءٌ  َجّزه. قال. ويقال : في قول فالنَشاربَه وَرأَْسه إذا ألزق  أَْحفَى قال أبو عبيد قال األصمعيُّ :

 الشيُء أي ينتقص. يَُحفَّى وأَلَّح في مساَءتِك كما

 وقال الحارث بن ِحلّزة :

وَن  لريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريْ َم يريريريريريريريريريريريريريَ ا اأَلرَاقريريريريريريريريريريريريِ َوانريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ   نَّ ِ  ريريريريريريريريريريريريْ

  
اء    ْم  مسريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ، يف قريريريريريريريريريريِ

  
 أي يقعون فينا.

ح به في اإللحاف عليه أو ُمَساءلة فأكثر عليه في الّطلب. قلت : أحفى وقال الليث : في المسألَِة مثُل  اإلحفاءُ  فالٌن فالناً إذا برَّ

ْلُكُموها فَ ُيْحِفُكمْ )اإللحاف سواًء وهو اإللحاح. وقال الفراء :  د :] (ِإْن َيْسئ َ الرجَل إذا  أََحفَْيتُ وأي يُجهْدكم ،  [37 مَحمَّ

فيه تقديم وتأخير  [187األعَراف : ] (َيْسئَ ُلوَنَك َكأَنََّك َحِفي  َعْنها)الزجاج. وقال الفراء في قول هللا أجهْدته وكذلك قال 

 عاِلٌم. حافٍ  كأنََّك َعالٌم بها ، معناه حِفيّ  بها. قال ويقال في التفسير كأنك َحِفيٌ  معناه يسألونك عنها كأنّك

وقال أبو إسحاق : المعنى يسألونك عن أَْمِر  .الَحافِيَ  إلى السلطان فرفَعَنا إلى القاضي ، قال : والقاضي يسمى تحافَْينَا ويقال

وقيل  بفالن في المسألَِة إذا سألت به سؤاالً أْظَهْرت فيه المحبَّة والبِرَّ ، قال : تحفّْيتُ  القيامة كأنك فَِرٌح بُِسؤالهم ، يقال قد

ا قوله جّل وعّز :  (َعْنهاَكأَنََّك َحِفي  ) فإن الفّراء قال معناه  [47مريَم : ] (ِإنَُّه كاَن ِب َحِفيًّا)كأنك أكثْرَت المسألة عنها. وأمَّ

: فالٌن بفالٍن معناه أنَّه أظهر العناية في ُسؤاله إيّاه ، يقال  تحفى كان بي َعاِلما لَطيفاً يُجيب ُدَعائي إذا دعْوتُه. قال أبو بكر : يقال

 إذا كان معنِيَّاً ، وأنشد : َحِفيٌ  فالٌن به

ل   ار بَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريِ يريريريريريريريَ ّ  فريريريريريريريَ َأِ  عريريريريريريَ إْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
َ ا  عريريريريريريَ  مَسِفي  عن األْعةريريريريريريريريريريريريريريى بريريريريريريِه مسيريريريريريريث  َأصريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يقال : المعنى معناه كأَنَّك َمْعنِيٌّ بها ، و (َيْسئَ ُلوَنَك َكأَنََّك َحِفي  َعْنها)معناه َمْعنِيٌّ باألْعشى وبالسؤال عنه ، وقال في قوله : 

 َمْعنَاهُ كان بي َمْعنِيّاً. (ِإنَُّه كاَن ِب َحِفيًّا)يسألونك كأنَّك ساِئٌل عنها ، قال وقوله : 

 ً ً  بي تحفّىو. َحفَاَوةً  بي فََحِفيَ  وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابّي قال : يقال لقيت فاُلنا يا هللاُ  َحِفيَ  ، ويقال تحفِّ

 ، ومشى حتى َحفَاَوةً و ِحْفيَةً و ُحْفَوةً  من نَْعله وُخفِّه َحِفيَ والكالُم واللقاُء الحسن.  التََّحفِّيوبك في معنى أْكَرمك هللاُ. 
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 َوَوِجي َوجى    ي ا . اَََّفا هللا وتريَوّجى من أمسفاهو   ي ا  ،  مَسِفي مَسفا  
اج في قوله :   إذا بّره وأَْلَطفَه. ُحْفَوة فاُلٌن بفالنٍ  َحِفيَ  معناه لطيفاً يقال : (ِفيًّاِإنَُّه كاَن ِب حَ )وقال الزجَّ

ك ويُلطفك  الَحِفيُ  وقال الليث :  بَِك. يَحتفيوهو اللطيف بك يَبَرُّ

 يَْحفوه فاُلٌن فاُلناً من كل َخْير َحفَا إَِذا قام في حاَجتِه وأَْحَسَن َمثَْواهُ. ويقال : َحفَاَوة به يَْحفَى فاُلٌن بفالن َحِفيَ  وقال األصمعّي :

 إذا َمنَعَه من كّل خير.

فوق  وسلمعليههللاصلىوعطس رجل عند النبي  أي حرمتُه. فََحفَْوتُه الَمْنُع ، يقال أَتاني : الَحْفوُ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي : قال

تََك بعد الثالِث. قال : ومن َرَواهُ : َحفَْوتَ  النبي : ثالث فقال له َحقَْوت ، فمعناه شّددت علينا األْمَر حتى  ، يقول : منَْعتَنَا أن نشّمِ

 قطْعتنا مأخوذ من الِحْقو ألنه يقطع البطن ويشّد الظهر.

 ل : ما لم تَْحتَِفئُوا بها بَْقالً فشأنَكم بها.فقا ؟متى تحل لنا الَمْيتة : وسلمعليههللاصلىوفي حديث المضطر الذي سأل النبي 

له في قوله  قال أبو عبيد قال أبو عبيدة هو من الَحفَأ مهموز مقصوٌر وهو أصل البَْرِدّي الرْطب األبيِض منه ، وهو يُْؤَكل ، فتأوَّ

 تْحتَِفئوا يقول : ما لم تَْقتَِلعُوا هذا بعْينه فتأكلوه.

 بردّي األْخَضُر ، َما كان في منبته كثيراً دائِماً ، والواحدة َحفأَةٌ ، وأنشد :وقال الليث : الَحفَأُ : ال

 أو انِ ىء الرَبِْدّي  ه اََّفا
ترك فيه الهمز قال واحتَفَأُْت أي قلعت قلت : وهذا يقرب من قول أبي عبيدة ويقّويه قال أبو سعيد في قوله أو اْحتَِفنُوا بَْقالً 

البْقَل إذا أََخَذهُ  احتفىوالشعر. قال :  إحفاءُ  ، ومنه احتُِفيَ  بتخفيف الفاء ، وكل شيء استُؤصل فقد تَْحتَفُوا صوابُهفشأْنَُكم بها ، 

ِدّي من وْجه األرض بأطراف أصابعه من قَِصِره وقِلَّته ، قال : ومن قال اْحتَِفئُوا بالهمز من الَحفَأ البَْرِدّي فهو باطل ألّن البَرْ 

اُء بَْقل ، والبُقُوُل ما نَبَت من العُْشِب على وجه األَْرِض مما ال ِعْرق له قال : وال بَْرِدّي في بالد العََرِب ، قال واالْجتِفَ ليس من ال

القوم المرعى إذا رَعوه فلم يتركوا  احتفى أيضاً في هذا الحديث باطل ألن االجتفاء كبُّك اآلنية إذا جفأَته وقال خالد بن ُكْلثوم :

 ه شيئاً قال وفي قول الكميت :من

 لريَْ ل  و 
   بِّه  َّْفَوأِب امل

 إلى مرعًى آخَر. اْحتَفَْوه أن ينتقَل القوُم من َمْرعىً 

ً  به تحفّْيتُ  إليه في الوصية بَالَْغُت قال : َحفَّْيتُ  أَبو عبيد عن األصمعي يا  ، وهو الُمبَالَغَةُ في إْكَرامه. تََحفِّ

الذي ال نعل له وال ُخّف.  الحافي من الِحْفَوة وتكون الحْفَوةُ الَحفَاوإذا نازعته الكالم وماريتَه.  محافاة أبو زيد : حافَْيُت الرجل

 ومنه قول الكميت :

 لريَْ ل  و 
   به  َِّْفَوأِب امل

 الَحَساُء ، عمرو عن أبيه هي ِحيّةُ الفَ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي قال :: فحا 
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 ، والَفْأَرأب  والَفِ تأب واَّرِيَرأب  لِْلَحْسِو الرقيق. الَفْحَية  
ي بكالمه إِلى كذا وكذا. فَْحَوى معنى ما يُْعَرُف من مْذَهِب الكالم ، تقول أعرف ذلك في الفَْحَوى وقال الليث :  كالِمه وإنه لَيُفَّحِ

ْيتُ  كالِمه. قال : وكأنه من فَُحَواءِ وكالِمه أي معناه وفَْحواِء كالمه  فَْحَوى علب أنّه قال : يقال فيوأخبرني المنذرّي عن ث  فَحَّ

 وهي األْبَزاَر. األَْفَحاءَ  الِقْدر إذا ألقَْيَت فيها

 .فًَحىو األفحاء فًِحى وقال ابن األعرابّي واحد

َحى  األْفَحاءُ  األبَزاُر ، وجمعه الفََحى وقال ابن السكيت : والباب كله بفتح أوله مثل الَحَشا : الطَرف من األْطراف والقفا والرَّ

 والوَغى والشََّوى.

ً  الِمْسُك ، وهو فَاحَ  ِوْجَدانَُك الريَح الطيِّبَة ، تقول : الفَْوحُ  قال الليث :: فيح ـ  فوح ً و يَفُوح فَْوحا  .فُُؤوحا

 ت بالحاء والخاء بمعنًى واحٍد ، وكذلك قال اللحياني.ريٌح طيبة وفاخَ  فاَحتْ  وقال األصمعّي :

اء ا فاخت فمعناه أََخَذْت بِنَْفسه ،  فاحت وقال الفرَّ  ُدوَن ذلك. فاحتْ وريحه وفاخت فأَمَّ

 إذا كان لها صوٌت. الفَْوحُ ومن الريح  الفَْوحُ  وقال أبو زيد :

يبُ  فاح وقال األصمعي : ً  الّطِ ةُ فهي فاحتوشرْت ِريُحه ، إذا تضّوع وانت يفوح فَْوحا ً  الشَّجَّ  إذا نَفََحْت بالدم. تَِفيح فَْيحا

ً  الِقْدرُ  فاحت وقال أبو زيد : ً و تَفيح فَْيحا الِقْدُر إِذا  فاحتوقال :  .تَِفيحُ  ِريٌح خبيثةٌ. إنما يقال للطيِّبَِة فهي فَاَحتْ  ، وال يقال فَيََحانا

ً  ريُح المسك فاَحتْ وَغلَْت  ً و فيحا وأخبرني  .«َجَهنَّمَ  فَْيحِ  شدة الحّر من»في الحديث : وسطوع الَحّر  الفيح وقال الليث فيحانا

إذا أمْرتَه باإلبَراد ،  أَفِحوالمنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي يقال : أَِرْق عنك من الظَِّهيَرة ، وأْهِرْق وأهرىء وأَبِْخ وبخبخ 

 وذلك إذا ُدفِعت الخيل المغيرةُ فاتّسعت. فَيَاحِ  فِيِحي وكان يقال للغارة في الجاهلية

 : اتّسعي وأنشد قول الشاعر : فِيِحي وقال شمر :

يريريريريريريريريهريريريريريريريريريا َ  فريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ َ ْداَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّأب  ال عريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِ  و   يريريريريريريريريَ ي فريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريحريريريريريريريريِ حريريريريريريريريى فريريريريريريريريِ لريريريريريريريريا  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري 

  
 ِخْصب الربيع في سعة البالد وأَنشد : الفيوحُ و الفيحُ  وقال الليث :

 الف ي ومَساو يريْرعى السحاَب العهَ  
 قلت ورواه ابن األعرابي والفَتُوحا بالتاء قال والفَتُْح والفَتُوح من األْمطاِر ، وهذا هو الصحيح. وقد مّر في الثالثي الصحيح.

 ومَكان فَْيَحاءُ  وهو كل موضع واسع ، تقول روضة األفيح مصدر الفيحُ  وقال الليث :
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 ، وقياسه فَيَح يريْفَيح . فريَيحا   َفا   يريَ  فَا َ  وق  أَفريَيح
َز ُعْظُم  فِيِحي فَيَاحِ  قلت : وقولهم للغارة : ، الغاَرةُ هي الخيُل الُمغيرةُ تَْصبَُح حيّاً نَاِزِليَن ، فإذا أََغاَرْت على ناحيٍة من الحّي تََحرَّ

أي انتشري أَيَّتُها الخيُل الُمِغيَرةُ  فِيِحي ّي أَْجَمع ، ومعنىالحي ولجئوا إلى َوَزٍر يعوذُون به ، وإذا اتسعوا وانتشروا أحَرُزوا الح

 ألنها جماعةٌ مؤنثة خرجت َمْخَرج قطاِم وَحَذاِم وَكَساِب وما أشبهها. فَيَاحِ  ، وسّماها

 إذا كانت ضخمةَ الّضرع. فيَّاحةٌ  وناقةٌ 

 تها وفّرقتها.في يوم واحد أي أنفق لفيَّْحتُها وقال أبو زيد : يقال لو ملكت الدنيا

 نَفَّاٌح : كثير العطايا. فَيَّاحٌ  ورجل

 الدُم نفُسه ، ونَْحَو ذلك. فَاحوثعلب عن ابن األعرابي : أفاح الدماَء أي َسفََكها ، 

 قال أبو زيد ، وأنشد :

  الَّ ِدَ را  َأْو َدما  م َفامسا  
 ضخمةُ الضَّْرعِ غزيرة اللبن وقال : فَيَّاَحةٌ  ، وناقة األَْفيَحِ فِيحٌ  ويقال في جمع .فيَّاحو فَيَاحٌ و أَْفيَحُ  شمر : ُكلُّ شيء واسعٍ فهو

 قريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريح الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريودا

  
 حيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريالريريريريريريريريريبريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريودا 

  
ْحر بلغة أَْهِل الَجْوِف وأَْهِل الشِّ  الَحْوفُ و ، قال : األحواف القرية في بعض اللغات ، وجمعه الَحْوفُ  قال الليث :: حيف ـ  حوف

 كاْلَهْوَدجِ وليس به ، ترَكُب بِه المرأةُ البعيَر.

 .أَْحَوافٌ  إَزاٌر من أََدٍم يلبَُسه الصبيان ، وجمعه الَحْوفُ  شمر :

أََصابع في لغة أْهِل الحجاز ، وهو الَوثْر وهي نُْقبَةٌ من أََدٍم تُقَدُّ سيوراً َعْرُض السْير أربُع  الَحْوف ثعلب عن ابن األعرابّي : هو

 تْلبَُسه الجاريةُ الصغيرةُ قبل إدراكها وأنشد :

ْوِف   جريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريرية ذا  هريريريريريريريريريريريريريرين  كريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْوف    َ م  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ه حبريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

   ليت  َأِ يم  فيه َعْويف 

 ، خفيٌف. َحافٌ  ِعْرقان أَْخَضَران من تحت اللسان ، والواحد الحافان وقال الليث :

 .ُحَوْيفَةٌ  الوادي ، وتصغيره حافَتَا ومنه َحافَتُه قال : وناحيةُ كل شيء

ْفُت الشيَء أخذتُه من ْفتُه بالخاء بمعناه. َحافَتِه وقال الفراء : تَحوَّ  قال وتخوَّ

 الشيَء أخذتُه من نَواحيه. تحيّْفتُ  الشيِء ناِحيتُه ، وقد ِحيفَةُ  وقال غيره :

ً َحاف يحِ  الَمْيُل في الحكم ، يقال : الَحْيفُ و  .يف َحْيفا

النَّاحل أن يكون للرجل أوالٌد فَيُعِطي بعضاً دوَن  َحْيفُ والنّاحل ما يَُردُّ من َجنَِف الُموِصي ،  َحْيفِ  وقال بعض الفقهاء : يَُردُّ من

ي بينَُهم ، فإذا فضَّل بعَضهم فقد ِن ْبِن بشير إلى النبي جاء بَِشيٌر األنصاريُّ باْبنِه النُّْعماو .َحاف بعض ، وقد أُِمَر بأن يَُسّوِ

 فقال ال ، فقال إني ال أْشَهُد على ؟ُكلَّ َولدَك قد نََحْلَت مثلهأَ  ، وقد نََحلَه نَْحالً وأَراَد أن يُشِهَده عليه. فقال له : وسلمعليههللاصلى

ك سواًء فسّوِ بينَُهم في العطاِء ، هذا َحْيفٍ   .َحْيفٌ  وتُِحبُّ أن يكون أوالُدك في بِّرِ
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 أي يجور. [50النُّور : ] (َأْن ُيَِيَف هللاُ َعَلْيِهْم َوَرُسوُلهُ )وقال هللاُ جّل وعّز : 

يَّان. يقال الَوْحفُ  قال الليث :: وحف   .ُوحوفَةً و َوُحف يَْوُحف َوَحافَةً  : الشعَر الكثيُر األسوُد ، ومن النبات الرَّ

 جماعةٌ. الِوَحافُ والقَاَرةُ مثل القُنَّة غبراُء وَحْمَراُء تضِرُب إلى السواد. قال :  لوْحفَةُ ا شمر : قال ابُن شميل : قال أبو َخيرة :

 وقال رؤبة :

ِم و  واِدي الريريريريريريريريريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَلل  بريريريريريريريريريريريِ ِ  أطريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   حريريريريريريريريريريْ اِف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ نْيَ الريريريريريريريريريريومسريريريريريريريريريريَ َهريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ تَّ  غريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد للبيد :ما بين األْرَضْيِن ما وصل بعُضه بعضاً  الِوَحافُ  وقال أبو عمرو :

 ملها ِومَساف  الَ ْهِر أو ِطْلَحام ها
 الحمراُء من األرِض والَمْسَحاُء السوداُء. الَوْحفَاءُ وقال : 

 السوَداُء. الوْحفَاءُ ووقال بعضهم : الَمْسَحاُء الحْمراُء ، 

ةٍ ، وجمعها َوَحافَ  الوْحفَاءُ  وقال الفراء :  ى.األْرُض فيها ِحَجاَرةٌ سوٌد وليست بَِحرَّ

فوالرجل  َوَحفَ  الصوت ، ويقال الوْحفَةُ  أبو عبيٍد عن أبي زيد :  الَمْوِحفُ وإذا ضرب بِنَْفسه األرَض ، وكذلك البعيُر.  وحَّ

 .َمَواِحيفُ  إذا كانت ال تفاِرُق َمْبَرَكها ، وإبل ِميَحافٌ  المكان الذي تْبُرك فيه اإلبل ، وناقة

 فالٍن إذا قصَده ونزل به ، وأنشد في ذلك : فالٌن إلى َوَحفَ  وقال ابن األعرابي :

 ال يريتَِّ ي هللَا يف َضْيف   ذا َومَسَفا
 ، كله إذا أَْسَرع. َوّحفو َوَحفَ ووأَْوَجَف  أَْوَحفَ وقال : 

 ابب احلاء والباء

 ([وايء)ح ب ]
 (.بياح)، حوأب ، بيح  (بوح)حبا حبأ ، حاب ، باح 

 َحبَت ، ويقال : َحْبواً  ويقال : ما نجا فالٌن إال .َحْبواً  فَيَْزَحفُ  يَْحبُو قبل أَْن يَقُوَم ، والبعير إذا ُعِقلَ  يَْحبُو قال الليث : الصبي: حبا 

ْلِب وهو اتِّصالُها ، ويقال للمسايل إذا اتّصل بعُضها ببعٍض   بعُضها إلى بعٍض وأنشد : َحبَا األْضاَلُع إلى الصُّ

 أمعا  هَ ْب و ِ   َأْصالِبِه 
 : َهاُهنا : تتَِّصل ، قال والِمعَى ُكلُّ ِمْذنٍَب بقرار الحِضيض وأنشد : تَْحبُو وقال أبو الدُّقَْيش :

وِف  فريريريريريريريريريريريريري  ْرِ  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريريريريريريأنَّ بريريريريريريريريريريريريرينَي املريريريريريريريريريريريريريِ

  
زِيريريريريريريريريريِف   ْن عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ال  مسريريريريريريريريريَ  َرمريريريريريريريريريْ

  
 والعزيف من ِرمال بني سعد.

 وقال العّجاج في الضلوع :

 اَّ ي وِد فَاِر.  اَّ ْلج ورِ مَسايب 
 يعني اتَِّصاَل رؤوِس األْضاَلعِ بعِضها بِبَْعٍض. وقال أيضاً :
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رِِي  وِد الريريريريريريريريريريريريريزَّْوِر َدْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريري  ايب مسريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الريريريريريريريريريريريري وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ اجلريريريريريريريريريريريريريء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريري  

  
 .ُحبىً  به وجمعها يُحتبى الثوب الذي الُحْبَوةووبَنُو سعٍد يقال لهم َدْوَسُر. قال : 
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 .احتباءً  بثوبِه احتبى . وقدَحْبَوةٌ ولفّراء يقال ُحْبيَةٌ أبو عبيد عن ا

 حيطاُن العرب. الُحبَى والعرب تقول :

 الرجل بيديه أيضاً. يَْحتَبي وقد

بضم الحاء ، حكاهما  الُحباءُ  ، ويقال فيه االْحتباءِ  من الِحبَاءُ وبه الرجل صاحبه ويُكرمه به. قال :  يَْحبُو ما الِحبَاءُ  أبو بكر :

 الكسائّي ، جاء بها في باب الممدود.

 قََصاُهم ويحوط قََصاُهم بمعنًى ، وأنشد : يَْحبُو قال وقال أبو العباس : فالن

رَاد   وف  ِوْرد هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رِْغ جلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   أَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا الريريريريريريريريريريريريريو رَّاد    هريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريْ ل  عريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  

اد   لريريريريريريريريريريَ ِ ٌر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا خمريريريريريريريريريري ْ اهريريريريريريريريريريَ و َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري 

  
اد    يريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريِ ْن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  مريريريريريريريريريِ  َأمحريريريريريريريريريَْ

  
 سناٌد مشِرُف وميَّاٌد يْذَهُب ويِجيُء.

هاِم الذي يَْزَحُف إلى الهَدِف إذا ُرِمَي به. قال  الحابِي أبو عبيد عن األصمعّي : من السحاِب الذي يْعتَِرض  الَحبِيُ ومن الّسِ

 اعتراَض الَجبَل قبل أن يُطبِّق السماَء.

 سحاٌب فوق سحاٍب. يُ الَحبِ  وقال الليث

 ، وأنشد : َحبَتْ  قال : ويقال للسفينة إذا جرت

 فريْهَو  ذا مَسَبا َله  مَسِا  
َحبَْوتُه  َعطاٌء بال َمّن وال جزاٍء ، تقول الِحبَاءُ وله أي اعترض له َمْوٌج. قال  َحبا لَهُ الشيُء إذا اعترَض ، فمعنى إذا َحبَا ويقال :

 ، وأنشد : الُمَحابَاةُ  تَقَّت، ومنه اشْ  أَْحبُوه ِحبَاءً 

ة   َه َذامريريريريريريريِ ريريريريريريريَ اَرقريريريريريريريْ زِيريريريريريريري   فريريريريريريري ريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ ربْ يريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَ كريريريريريريرياو   ِك مسريريريريريريريَ  لريريريريريريريْ

ذي  مل اَء الريريريريريريريّ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريك ْر مِسبريريريريريريريَ

  
 ، فقال : ِحبَاءً  وجعل المهْلِهُل مهَر المْرأَةِ 

َم يف  هريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريا اأَلراقريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريْ

  
اء  مريريريريريريريريريريريرين أََدُِ   بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ   وكريريريريريريريريريريريريان اَّريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد أنهم لم يكونوا أرباب نَعَِم فَيُْمِهُروها اإلبل ، وجعلهم َدبَّاِغين لألََدِم.

 ما َحْولَه أي يَْحِميه ويَْمنَعُه. يَْحبُو أبو عبيد عن أبي زيد هو

 وقال ابن أحمر :

هريريريريريريريريريريريريريرياو  بريريريريريريريريريريريريريري  ْول  َوملَْ حيريريريريريريريريريريريريريريَْ ِه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  رامسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
سَّ   تريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ٌل ومل يريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ ِ رّ فريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري 

  
 أي لم يطف فيها َحاِلٌب يَْحِلبها.

 فالٌن للخمسين إذا َدنَا لَها. حبا قال أبو عبيد ، وقال الكسائيُ 

 لَها أي دنَا لَها. َحبَاو َحبَاَها وقال ابن األعرابّي :

 .حابٍ  إَذا أَْشَرف ُمْعتَرضاً فهو يحبو الرْملُ  حبا وقال غيره :

أي وقَع َسْهمهُ دوَن الغََرِض  فَأَْحبَى امتالُء السََّحاِب بالماِء ، ويقال َرَمى الحبوواتِّساُع الرْمِل ،  الَحْبوُ  األعرابّي :ثعلب عن ابن 

 ، ثم تَقَافََز حتى يُصيَب الغرَض.
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 ومن المهموز :

ُ  الَمِلك الواحد أْحبَاءُ  أبو عبيد عن الكسائي: حبأ  ته. َحبَأ  على مثال نَبَإِ مهموز مقصور ، وهم ُجلَساُء الملك وخاصَّ

ُ  وقال الليث  قلت هذا تصحيف فاحش َحبََوات لوُح اإلسكاف المستدير وجمعها الَحبَأَة
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 والصواب اجلَْبَأأب   جليم ومله قول اجلع ي :
 كجْبَأأب ا ََزُِ 

 الذئُب والجراُد. الحابِيَانِ  سلمة عن الفراء

 فارس إذا خفق وأنشد :ال حباوقال 

 حنبو    املْو  كما حَيْب و اجلمل
ْجَر  الَحْوبُ  الليث :: حوب  َزْجُر البَِعيِر ِليَْمِضي وللناقة َحٍل. والعرب تجّر ذلك ولو ُرفِع أو نُِصَب لكان جائزاً ألن الزَّ

ك أواخُرها على غير إعراٍب الزم ، وكذلك األدواُت التي ال تت ل من ذلك شيء إلى والحكاياِت تُحرَّ َمكَُّن في التَّْصِريف ، فإذا ُحّوِ

ُم ، وأُْجِري ُمْجَرى األسماِء كقوله :  األسماِء ُحِمَل عليه األلُف والالَّ

 اََّْوب  ملّا مل يري  ْل واََّل  و 
 .، وللناقة َحْل جزٌم وحٍل وَحِلي َحْوبُ و حوبِ و حْوبَ  أبو عبيد عن األصمعّي يقال للبعيِر إذا زجرته :

ْبتُ  وقال غيره :  .الَحْوب باإلبل من َحوَّ

 ال مشيَت. َحابٍ وال َمشيَت  َحابِ وال مشيَت  َحبٍ واَل َمَشْيَت  َحبْ  وحكى بعُضهم

 الضخم من الجمال وأنشدنا : الَحْوب وقال الليث

 ال َ رَِبْه يف ِجْلِ  مَسْوب  م َعلَّ ِ و 
 الذي اتُِّخذ ُعْلبةً يُْشَرُب فيها ، وهذا أجود.المعلَُّب الذي ُشدَّ بالعلباء ويقال : أراد 

َي الَجَملُ  ً  وقال غيره : ُسّمِ  بزجره كما سّمي البغل َعَدساً بَِزْجِره. َحْوبا

 قال الراجز :

َ ْس  زَّيت عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ   ذا محريريريريريريريريريريريريََ

  
َرْس   اِر والريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريرييت بريريريريريريريريريني اَّريريريريريريريريريِ

  

 فما أ    من َغزَا وَمْن َجَلْس 

وا الغراب غاقاً بِصوته.  وَسمَّ

 أَْيضاً ِرقَّةُ األُّمِ ومنه : الَحْوبَةُ واإليواُن.  الَحْوبُ و الَحْوبةُ  الليث :

ا  َّوبة أ ُّ  ما َيس وغ  َ رَاهب 
بُ والحاجة.  الَحْوبَةُ وقال   اإلثم. الُحوبوالذي يَْذَهُب ماله ثم يعود.  الُمَحوَّ

لتميم ، ومعناهما  الَحْوبوألهِل الحجاز  فالُحوب شمر : عن سلمة عن الفّراء قال هما لُغَتَان ُروع القْلب. الَحْوباءو. حاب َحْوبةً و

 الغَمُّ والَهمُّ والبالُء. الُحوبُ  اإلثم. قال وقال ابن األعرابّي :

 الَوْحَشةُ. الُحوبُ  : وقال خالد بن َجْنبة

 أي وحشة وأنشد : لُحوبٌ  وقال في قوله إّن ظلم أُّمِ أيوبُ 

  نَّ َطرِيَق ِم ريَ    ََّ ْوب  
 أي وعٌث صْعٌب وقال في قول أبي دواد اإليادّي :
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 اَّ وبو يوما  ست ْ رِك ه  اللَّْكَباء  
، قال :  َحْوبٍ  لٍب عن ابن األعرابي قال : يقال عياُل اْبنِ النفس. أخبرني المنذرّي عن ثع الُحوب أي الوْحَشة. وقال أبو زيد

 .«َحْوبتي َرّبِ تقبَّْل توبتي واغسل»فقال :  وسلمعليههللاصلىالجهُد والشدة ، ودعا النبي  الحوبو

 َحْوبٌ و ُحوبٌ  قال وُكلُّ مأثَمٍ  [2النِّساء : ] (ِإنَُّه كاَن ُحوابً َكِبْياً )يعني المأثََم ، وهو من قوله جلَّ وعزَّ :  َحْوبَتي قال أبو ُعبيد :

، 
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.  ن رج ال  أتى اللَّاَّ  ، ومله مَسْوبَةٌ  والوامس أب ت َك أل َجاِهَ  معك ،  السلللللالمعليهاَّ يث  ا َ ر  ف ال :  ين أَترييريْ
 قال : نعم ، قال : َفِفيها َفَجاِهْ . ؟مَسْوبةٌ  لكأقال 

 ما يأثَُم به إن ضيَّعَهُ من ُحرَمٍة. بالُحْوبة قال أبو عبيد يريد

 قال وبعض أهل العلم يتأّوله على األّمِ خاصةً ، وهي كل ُحْرَمٍة تَِضيُع إن تََرَكها ِمْن أُّمٍ أَْو أُْخٍت أو بِْنٍت أو غيِرها.

 إذا كانت قَرابةً من قبَِل األُّمِ ، وكذلك كل َرِحٍم َمْحَرٍم. َحْوبَةٌ  وقال أبو زيد لي فيهم

 َسوٍء إذا باَت بِشّدة وحال سيّئة. بِِحيبَةِ  وقال األصمعّي يقال : بات فالن

بُ  ويقال فالن ع ، وقال طفيٌل الغَنَوي : يتحوَّ  من كذا وكذا أي يتغيَّظ منه ويتوجَّ

َ اأَب  ا غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ وا كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا ذ قريريريريريريريريريريْ ذ وقريريريريريريريريري  ر  فريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريري َ

  
اِداَن   بريريريريريريريريَ ِظ يف أكريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ َن الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ وُِّب و مريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريتريريريريريريريريَّ

  
ب قال أبو عبيد : ِل ، وبعضه قرِيب من ْبعٍض. التحوُّ ُُّم أيضاً من الشيء وهو من األوَّ  في غير هذا التأَث

فالن إذا تعبّد كأَنَّه  تحّوب والُجول. ويقَالاإلثم مثل الَجال  الُحوبو الحابُ والنْفس ممدودةٌ ساكنةُ الواو.  الَحْوبَاءُ وقال أبو عبيد : 

ََّم وتحنَّث إذا أْلقَى الحْنَث عن نفسه بالعبادة. الُحوبَ  يُلقي  عن نَْفِسه ، كما يقال تأَث

  وقال الكميت وذكر ذئباً سقاه وأطعمه :

ْوٌل مريريريريريرين املريريريريريريرياء غريريريريريريريائريريريريريريرو   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ لريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِّب    حريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  

َة املريريريريريريريري يريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ه  اَّريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ فَّ عريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريه كريريريريريريريريَ

  
َُّم ِمْنه.  بةالحيو  الهالُك وقال الهذلّي أو المهذلية أظنه المرأة منهم : الُحوبوما تتأَث

ه و  تريريريريريريري  اَلمريريريَ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن  َوِ ْن طريريريريريريريالريريريريريريريَ لُّ مِسصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريري 

  
رَاء    كريريريريريريْ ه الريريريريريريلريريريريريريَّ لريريريريريريري  وب  و يريريريريريريومريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريْ  ريريريريريري   اَّريريريريريريْ 

  
 أي ُكلُّ اْمِرىٍء َهاِلٍك وإن طالت سالَمتُه.

 ، وهي الحاجةُ والمسكنة والفَْقر. الَحْوبَةَ  أَبُو عبيد يقال أَْلَحَق هللا بك

بها األُّمِ على الَولد َحْوبَةُ والحاجةُ ،  الَحْوبَةُ وأي حاَجتِي.  َحْوبَتِي وقال ابن ُشَمْيٍل : إليَك أَْرفَعُ  عُها. تََحوُّ  ورقَّتُها وتوجُّ

 ذلّي :، وقال اله الِحْيبَةُ  الَهمُّ والحاجة وكذلك الَحْوبَةُ  وقال أبو عبيدة :

يِت  بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ َك مسريريريريريريريريريِ َه وال أَبريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريُّ َرفريريريريريريريريريْ    َّ اْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َورِ   َي األصريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريش  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريْ اُِ َأطريريريِ يتريريريريريريريَ َش الريريريعريريريِ  َرعريريريِ

  
 إِْليَك أي حاجتَنَا. َحْوبَتَنَا قال : ويقال : نرفع

يت عن أبي عبيدة ، يقال لي في فالن لبِْنُت ، وهي في موضع ، وهي :األُمُّ أو األُْخُت أو ا ِحيبَةٌ  وبعُضهم يقول َحْوبَةٌ  ابن الّسّكِ

 آخر الَهمُّ والحاَجةُ وأنشد بيَت الهذلّي.

با سبعون»قال  وسلمعليههللاصلىوروى شمر بإسناٍد له عن أبي هريرة أن النبّي  ً  الّرِ ه  َحْوبا أيسرها مثل وقوع الرجل على أّمِ

با ِعْرض المسلم ً  سبعون»قال شمر : قوله  .«وأربى الّرِ ،  َحْوبَْين ْرباً من اإلثم. يقال سمعت من هذاكأَنه سبعون ضَ « حوبا

 أي فنَّْيِن وَضْربَْيِن. .َحْوبَْينِ  ورأْيُت ِمْنه

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ
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اَلِل  هريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريرية األفريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ ع  يف تريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َواِل   ِم األغريريريريريريريريريريريريريْ اهريريريريريريريريريريريريريِ نْيِ مريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريَ ْوبريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِة بفتح  مَّ  الحاء.أي فَنَّْيِن وَضْربَْيِن ، وروي بيت ذي الرُّ

 .حاَب يَحوبُ  القاتُل ، وقد الحائبُ  قال الفّراء : ورأيت بني أََسٍد يقولون

اء : قََرأَ الَحَسُن  مُّ ألهل الحجاِز والفتح لتَميٍم. «ُحوابً » وقرأ قتادة [2النِّساء : ] (كبيرا َحْوبا إنّه كان)وقال الفرَّ  وهما لغتان ، الضَّ

 َوأٌْب ُمقَعٌّب. َحْوأَبٌ  قال الليُث حافِرُ : حوأب 

 موِضُع بِئٍْر نَبََحْت كالبُه أم المؤمنين ُمْقبَلَها إلى البَْصرة وأنشد : الحْوأَبُ وقال : 

وَأِب  ٌة  َّريريريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريي  ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ويبِّ   عريريريريريريريِّ ي مريريريريريريرين بريريريريريريريعريريريريريريريِ هريريريريريريريا أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 العُلبةُ الضخمة وأنشد : الَحْوأَبَةُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

 مَسْوأَبٌة تري ْلِ ض   لضُّل وعِ 
 واٍد في وْهَدةٍ من األرض واسٌع. الَحْوأَبُ و

ً  به صاحبُه باحوما كتمت  باح ظهوُر الشَّْيء ، يقال البَْوحُ  قال الليث :: بوح  ً و بَْوحا بما  البَُؤوح بَيَِّحانُ  قال ويقال للرجل بُُؤوحا

 َعْرَصةُ الّدار. ةُ البَاحَ وفي صْدِره قال 

 الدار وهو أوسطها ، وكذلك قيل تَبَْحبََح فالٌن في المجد أي أنه في َمْجٍد. باحة ثعلب عن سلمة عن الفّراء قال نحن في

 وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي أن أعرابياً من بني بَْهَدلة أنشده :

اين يريريريريريريريريريريريريريري ا  وَدارا    أعريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريريريريريريَأعريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَّ و   ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارَا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الّداِر وقاَعتُها ونالَتُها قلت  الباَحةُ باَحةُ والنخُل الكثير حكاه عن هذا البهدلّي. قال  البَاَحةُ وقال : يداً : جماعة قْوِمه وأْنَصاِره. 

 وبَحبوَحة الدار منها.

ً  النوُم وترْكتُهم بَاحَ  المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي :  َصْرعى. بُوحا

 أي اْبُن نفسك ال من تبنّين. بُوِحك أي انتهبوه. ومن أمثال العرب اْبنُك ابن استباحوه ِشْبهُ النُّهبَى ، وكذلك اإلباَحةُ وقال الليث : 

 النْفس ، قال ومعناه ابنُِك من َولَْدتِِه ال من تبنَّْيتِِه. البُوحُ  وروى أَبُو العباس عن ابن األعرابي

 َداِرِك ، ال من ُوِلَد في َداِر َغْيِرك فتبنَّْيتِه. بَاَحةِ  الدَّاِر ، المعنى ابنُك من َولَْدتِِه في بَاَحةِ  في هذا المثل َجْمعُ  بُوحٌ  وقال غيره

 أي في اختالط. بُوحوأبو عبيد عن أبي زيد : وقعوا في َدْوَكٍة 

 صغاٌر أمثال ِشْبٍر وهو من أْطيَِب السمك وأنشد :: ضرٌب من السمك  البِيَاحُ  قال ابن المظفر :(: بياح)بيح 

ْن بريريريريريريريريريريريريريَ  َرَ ِ   خ  مريريريريريريريريريريريريريِ    ر بَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِ    يريريريريريريريريريريَ ن  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ   ذا امريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريأل الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  

َياِ    صاَ  بَلْيل  أَْنَكَر الصِّ

 ابب احلاء وامليم
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 ([وايء)ح م ]
 (.احمومى)حمى ، حام ، محا ، ماح ، وحم ، ومح ، أمح ، حمأ ، 
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ْوَج من ِذي قرابته فهم الَحْموُ  قال الليُث :: حمى   .َحَماتُها المرأة ، فَأُمُّ زوجها أَْحَماءُ  أبو الّزوج وأُخو الّزوج ، وكلُّ َمن َوِلَي الزَّ

 مثل أبوها ، وَحْمُؤها مهموز ومقصور. وهاَحمُ ومثل َعَصاها ،  َحَماَها ثالث لغات : هو الَحْمو وفي

،  َحُموها قال وأّما أَبُو الزوج فيقال : هذا المرأة أُمُّ َزْوِجَها وال لُغَةَ فيها غيُر هذه. حماةُ  ابن السكيت عن األصمعّي قال :

في  َحًما ، وهذا بِحَماَها ومررت َحَماَها ورأيت َحَماها في االنفراد. ويقال : هذا َحمٌ  ، وهذا َحَماَها ، ورأيت بَِحِميها ومررت

 االنفراد. وزاد الفراء َحْمُؤَها ساكنةُ الميم مهموزةٌ ، وَحُمها بترك الهمزة ، وأنشد :

زْ  يِت وتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م    م  َأيّن هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه فهم  .األَْحَماءُ  وقال : وكل شيء من قِبَل الزوجِ أَبُوه أو أَُخوه أو َعمُّ

 وقال رجل كانت له امرأةٌ فطلّقها وتزّوجها أَُخوه فأنشأ يقول :

رَّمريريريريريريريا   را   ريريريري َ جريريريريْ ْه أ ريريريريريريرياء  مسريريريريِ حريريريريريريريَ بريريريريَ  لريريريري ريريريريريريري  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   ا محريريريريريريريريََ وَّهتريريريريريريريريِ ه  مريريريريريريريرين أَْدَ  محريريريريريريريري    أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريحريريريريريريريريْ

  
 أي أصبحُت أخا َزْوِجها بعد ما كنُت َزْوَجها.

 عليكم بالَجْنبَِة. ؟أََحُدهم كاسراً ِوَساَدهُ عند ُمْغِزيٍَة يتحّدث إليهاوفي حديث عمر أَنَّهُ قال : ما بَاُل رَجاٍل ال يَزاُل 

ولغاتِه عن  الَحْمو قال أبو ُعبيد في تفسير .«الَمْوتُ  َحُموها ، أاَلَ  َحُموها ال يدُخلَّن رجٌل على اْمرأةٍ وإن قيل»وفي حديث آَخَر : 

 األصمعّي نحواً مما ذكره ابُن السّكيت.

ْوجِ وهو َمْحَرٌم فكيف « الموتُ  َحُموها أاَلَ »: وقوله  قال أبو عبيد يقول فَْلتَُمْت وال تَْفعَْل ذلك ، فإذا كان هذا َرأْيَه في أبي الزَّ

 ؟بالغريب

 قلت : وقد تدبّرت هذا التفسيَر فلم أََرهُ ُمَشاِكالً للفظ الحديث.

هذه كلمةٌ تقولها العرُب كما تقول : األَسُد الَمْوُت ، أي  .«الموتُ  اْلَحْمو»وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال في قوله : 

 معها أشد من َخْلوةِ غيره. الَحْمو أي أن َخْلوة« الَمْوتُ  الَحْمو»ِلقَاُؤه مثل المْوِت ، وكما تقول السلطاُن نَاٌر ، فمعنى قوله : 

 أَشدُّ من فساٍد يكون بَْينَها وبين الغريِب ، ولذلك جعله كالَمْوِت. أْحَمائِهاوقُْلُت : َكأَنَّهُ ذهَب إلى أّن الفساَد الذي يَْجِري بين الَمْرأِة 

ْوجِ واألَْختَاُن من قِبَِل المرأ األَْحَماءُ  وَرَوى أبو العباس عن أبي نصر عن األصمعي أنه قال :  ة.من قِبَِل الزَّ

 أُمُّ الزْوج والَختَنَةُ أُمُّ المرأة. قال وعلى هذا الترتيِب العباُس وعليٌّ وحمزةُ وجعفرٌ  الَحَماةُ  وهكذا قاَل اْبُن األعرابّي ، وزاد فقال :

 عائشة. أْحَماءُ 
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 لَْحمة ُمْنتَبَِرة في باطن الساق. الحماة وقال الليث :

 ِن اللَّتان في ُعْرض الساق تَُريَان كالعَصبَتْين من ظاهٍر وباطٍن.: اللَّْحَمتا الَحَماتَان وقال األصمعّي :

 وقال ابُن شميل : هما الُمْضغَتَاِن المْنتَبَِرتان في نِْصِف السَّاقين من ظاهٍر.

 وهي ُحُروفُها من عن يميٍن وِشَماٍل. الَحَواِمي وقال األصمعيُّ في الحوافر :

 وقال أبو داود :

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َوامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْيَ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ه لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ َوى الريريريريريريريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ وٌر كريريريريريريريريريريريريريريريَ  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ما عن يميِن السُّْنبُك وِشَماله. الحاميتان وقال أبو عبيدة :

 من الناس أن يُْرَعى. يُْحَمى موضع فيه َكألٌ  الِحَمى وقال الليث :

كان الشريُف من العرب في الجاهليَّة إذا نزل  .«إال هلِل ولرسوله ِحَمى ال» وسلمعليههللاصلىقول النبّي  وقال الشافعّي في تفسير

 ً لخاّصتَِه َمَدى ُعَواء ذلك الكْلِب ، فلم يَْرَعهُ معه أَحٌد وكان شريَك القوم في سائر المراتع  فََحَمى بلداً في عشيرته استعوى كلبا

إاّل هلل »قوله : وقال  .يَْحُمون ي الجاهليَّةكما كانوا ف ِحمىً  على الناس يُْحَمى أن وسلمعليههللاصلىقال : فنهى النبيُّ  حوله.

ُعَمُر  َحَمى لخيل المسلمين وركابهم الُمْرَصَدةِ لجهاِد المشركين والحمِل عليها في سبيل هللا ، كما يُْحَمى يقوُل إاّل ما «ولرسوله

َدقَِة والَخْيِل المعَدَّةِ في سبيل هللا.  النَِّقيَع ِلنَعَِم الصَّ

ال تُْقَرب.  حمىً  إذا جعلها أْحَماها إْحَماءً  ويقال إذا َمنَعها من أن تُْقَرَب. يَْحِميها ِحمىً  فالٌن األرض َحَمى يُقَالُ وقال األصمعّي : 

ً  الشمس َحِميَتِ  ، وكذلك َحِميَْت تَْحَمى حتى أُْحِميها إْحَماءً  الحديدةَ فأنا أْحَمْيتُ وقال :   .تَْحَمى َحْميا

 ألنه من الَحَمى وال يقال على اإلحماء ، وهذا َذَهٌب جيٌِّد يخرج على أْحِميه فأنا إْحماء المسمار ْيتُ أْحمَ  وقال ابن السّكيت :

، وفالٌن  َمْحِميَةً و يحِميه َحِميَّةً  فالٌن أْنفَهُ  َحَمىو،  ِحمايةً  القومَ  َحَمْيتُ ومن الّطعام ،  أْحِميه المريض وأنا َحَمْيت ويقال .أَْحَميت

 .ِحمايةً  أْهلَهُ في الِقتال َحَمىوُمْنَكَرةٍ إذا كان َذا َغَضٍب وأنَفٍَة ،  َحِميَّةٍ  ذُو

ْيم ،  َحِميٌ  أي : أنفاً وغيظاً ، وإنه لرجل َحِميّةً  منه أْحَمى من هذا الشيء َحِميتُ  وقال الليُث : األْنف ،  َحِميُ وال يَْحتَِمُل الضَّ

ً  الفرُس إذا َعِرق َحِميَ ونْفسه ،  َحَمى في الحْرب إذا يَْحتَِمي من األْطِعمة. والرجلُ  اْحتِماءً  ضُ المري اْحتََمى ويقال :  يَْحَمى َحْميا

 الشَّدُّ مثلَه. َحَمىو

 وقال األعشى :

ِي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِِّه  َُ اجلريريريَْوِف مريريرين محريريريَْ تريريريريريريريِ ا  كريريريريريريريَأنَّ امسريريريْ

  
ِم و   مريريريريريْ ريريريريري  ي  قريريريريري  لريريريريريْ َ ه  مريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِِّه غريريريريريَ عريريريريريريريْ  مريريريريريريريا بريريريريريريَ

  
 .أْحماءً  الشَّدِّ  َحْميُ  ويجمع

 وقال طرفة :

ْه  زِعريريريريريريريريريريريريَ ْرِدي و ذا مريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ األ ُّ رْ   ائريريريريريريريريريريريِ اَر مريريريريريريريريريريرين أمحريريريريريريريريريريريَْ  طريريريريريريريريريريريَ
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 حسناً. الَحماء ، ممدود أي خرج من الَحَماءِ  ويقال إن هذا الذهب والفضة ونحوها لحسن

 الحاميةوفي اْنِهَزاِمهم ،  يَْحِميهم القْوم أي آِخر من حاِميَةِ  أْصحابَه في الَحْرب. يقال : كان فالٌن على يحمي الرجلُ  الحاِميَةُ وقال 

 أْنفَُسهم. يَْحُمون أيضاً َجَماَعةٌ 

 وقال لبيد :

ر  و  فريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريا يف ا ريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ ْوُ  نريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريَ

  
 الِحَجارةُ يُْطَوى بها البِئُْر. الحاميةوقال : 

: َصْخٌر ِعَظاٌم تُجعل في مآخيِر الطَّّيِ أن  الَحَواِميو،  حاِميَةٌ  ِعَظاُم الِحَجاَرةِ وثِقَالُها. والواحدة الحواِمي شمر عن ابن شميل :

 اً وال َشْيئاً يْدنُو من الّطّي فيدفعه.يْنقَِلع قُُدماً ، يحِفرون له نِقَاَرا فيغِمُزونه فيها ، فال يََدُع تراب

 .حاِميَةٌ  من الصْخر ، واِحُدها يحميه ما الَحَواِمي وقال أبو عمرو :

 ، وكلُّها على ِحَذاٍء واحٍد ليس بعُضها بأعَظم من بعض. حوامِ  وقال ابن شميل أيضاً ِحَجاَرة الرِكيَّة كلّها

 د :وأنش حامية الواحدة الحَواِمي قال : واألثافِي

اِن  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َويَّ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ َدلريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِن   بريريريريريريريريريريريريريَ يِّ أَْرنريريريريريريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ َوامريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريرينَي مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي في َحْملته. َحِميَّته وقال الليث : يقال َمْعنى فالن في

 الكأِْس يعني َسْوَرتَها ، ومعنى سارت اْرتَفَعَْت إلى َرأِْسه. ُحَميَّا األصمعّي : يقال سارت فيه

 بلوُغ الخمر من شاِربها. اْلُحَميَّا وقال الليُث :

 َدبِيُب الشراب. الُحَميَّا وقال أبو عبيد :

 أي شديد النْفس. الُحَميَّا الشيء ِحدَّتُه وِشدَّتُه. ويقال : إنه لشديد ُحَميَّاواْلَخْمِر َسْوَرتُها.  ُحَميَّا وقال شمر :

 حوزته وما َوِليَه ، وأنشد : يَْحِمي أي لحامي الحميَّا وقال األصمعّي : إنه

 مَساِمي اَّ َميَّا َمِرس  الضَّرِيرِ 
ةُ في أفواه العامة إْبَرةُ العقرب والُزْنبور ونحوه ، و  ُسمُّ كّلِ شيء يَْلَدُغ أو يَْلَسُع. الُحَمةُ  إنماوقال الليث : الُحمَّ

. الُحَمة وقال شمر :  السم قال وناب الحية َجْوفاء وكذلك إبرة العَْقَرب والزنبور وِمْن َوَسِطها يخرج السُّمُّ

 والُحّمة. الُحَمةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي : يقال بُِسّمِ العقرب

 الشيُء فهو اْحَمْوَمى لغير ابن األعرابّي وال أحسبه َرَواه إال وقد حِفظه عن العرب. الليث َمةالحُ  قلت : ولم أسمع التشديد في

 ، يوصف به األسَوُد من نحِو اللَّْيِل والسحاب. ُمْحَمْومٍ 

 من السحاب األسود المتراكم. الُمْحَمْوِمي وقال األصمعي :

ُ  الركيَّةُ فهي َحِمئَتِ  األصمعي : يقال: حمأ  ً تَْحمأ  .َحَمأَتِها إذا نقيتها من إْحَماءً  أَنَا أْحَمأُتُهاو َحَمأٍ  إذا صارت ذات  َحَمأ
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 .الحْمأةَ  إذا ألقيت فيها َحَمأْتُهاوقال : 

اني « األجنَاس»قلت : ذكر هَذا األصمعيُّ في كتاب  كما رواه الليث. وليس بمحفوٍظ ، والصواب ما أخبرنا المنذريُّ عن الحرَّ

 السّكيت.عن ابن 

َحَمأْت البِئْر  ، وكذلك َرَوى أَبُو ُعبَْيٍد عن اليزيدّي : َحْمأَتَها إذا نزعت َحَمأْتُهاو الَحْمأَة الركيَّة باأللف إذا ألقيت فيها أْحَمأْتُ  قال :

 .َحْمأَتَها إذا أخرْجتَ 

 الركيَّة جعلتُها حمأت يد عن اليزيدّي. وقرأُت ألبي زيد :، وافق قوُل ابن السكيِت قوَل أبي عب َحَمأَةً  جعلُت فيها أَْحَمأْتُهاوقال : 

َئةٍ ). وقرأ ابن عباس : َحِمئَةً   بالهمز. [86الكهف : ] (تَ ْغُرُب يف َعنْيٍ ْحَِ

اء عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحَوه.  ورواه الفرَّ

 (.َحاِميَةٍ )قال الفراء : قرأَ ابن مسعود وابن الزبير 

َئةٍ )الزّجاج : وقال   .َحْمأة أي في عين ذات (يف َعنْيٍ ْحَِ

ُ  إِذا صارت فيها َحِمئَة فهي َحِمئَتْ  يقال : ةً ذاتَ « َحاِميَةٍ ». ومن قرأ الَحْمأَة ةً ، وقد تكون حارَّ  .حمأةٍ  ، بغير همٍز أراد حارَّ

ً  عليه َحِمئْتُ  أبو عبيد عن الفراء :  ، مهموٌز وغيُر َمْهُموٍز ، أي َغِضْبُت. َحَمأ

ً  في الغضب َحِميتُ  وقال اللحيانيُّ :  في الغضب بالهْمز. َحِمئْتُ  ، وبعضهم أَْحَمى ُحِميّا

ً  الُجْرحُ  أََمحَ  « :النوادر»في : أمح   ونَبََذ وأَزَّ وَذِرَب إذا َضَرَب بَِوَجعٍ ، وكذلك نَبََغ ونَتَع. يأِْمُح أََمَحانا

ً  وطيّىء تقول : أْمَحاهُ و أْمُحوه ِلُكّل شيء يذهُب أثَُره ، يقول : أنَا الَمْحوُ  قال الليث : :محا  َحىو. َمْحواً و َمَحْيتُه َمْحيا  الشيءُ  امَّ

َحاءً  ِحي اّمِ َحى إذا ذهب أثره ، األجود اْمتََحى . وكذلكيَمَّ ا .اْنمحى ، واألصل فيه امَّ  .فَلُغَةٌ َرديئة الخ اْمتَحى وأمَّ

 واِحَدةً إذا تغطَّى وجهها بالماء. َمْحَوةً  أبو عبيد عن الفراء : أصبحت األرض

 غيُر مصروفة. َمْحَوة قال أبو عبيٍد : وقال األصمعي : من أسماء الشَّمال

 اسم للشَّمال معرفة وأنشد : َمْحَوةُ  وقال ابن السّكيت : هبَّت

اِج  جريريريريريريريريريريريريَ َوأب   لريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ َرْ   ريريريريريريريريريريريريَْ كريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ

  
اِج   َة الريريريريريريريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 السحاب وتَقََشعَُها. تمحو ألنها َمْحوةَ  وقال غيره : سميت الّشمال

هللا بِِه  محا ، وسلمعليههللاصلىالَمِحي من أسماء النّبي وواحدةً إذا طبَّقها الَمَطر.  محوةً  وقال أبو زيد : تركُب السماُء األرض

 .الُكْفَر وأثره. وهكذا ُرِوي في حديِث مرفوع

ْخُم من اإلبل. قال :  الَحْومُ  قال الليث :: حوم   أكثُر موِضعٍ في البَْحِر ماًء ، وأْغَمُرهُ ، وكذلك في الحوض. الَحْوَمةُ والقَِطيع الضَّ

 الكثير من اإلبل. الَحْومُ  وقال أبو عبيدة : ْمِل وغيره قال :ُمْعَظُمه ، وكذلك من الرَّ  القتال : َحْوَمةُ  أبو عبيد عن األصمعّي :
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حول الماء ويَلوُب إذا كان يَُدور حولَه من  يَُحوم َحْوَل الَماِء. غيره : هو يَُحومُ ودومان الطير يَُدوُم  الَحَوَمانُ  وقال الليث :

 العطش.

 قد َعِطش ِدَماُغها. حائِمةٌ  ، وهاَمةٌ  حائمٌ  عطشاناإلبل الِعَطاُش ِجّداً ويقال : لكل  الحوائم وقال الليث :

مُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  حوَل الماِء. تَُحوم من اإلبل العطاُش التي الُحوَّ

 قال أبو بكر : قال األصمعي في قول علقمة بن َعبَدة :

هريريريريريريريا تريريريريريريريريَّ ريريريريريريريَ  كريريريريريريريأس  عريريريريريريريزيريريريريريريريز  مريريريريريريرين األعريريريريريريريلريريريريريريرياِب عريريريريريريريَ

  
وُ    ٌة مسريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَّ انريريريريريريريريريريريِ ا مسريريريريريريريريريريريَ ِض أَرَ هبريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريِ

  
 الكثيرة. الُحومُ  قال

أس أي تدور. تحوم التي الُحومُ  وقال خالد بن كلثوم :  في الرَّ

 نباٌت يكون بالبادية. الَحْوَمانُ  وقال الليُث :

 واحدها الَحْوَمان في أسماء النبات لغير الليث ، وأظنه وْهماً منه. وقرأت بخط شمر ألبي خيرة قال : الَحْومانَ  قلت : لم أسمع

 َشقائُِق بين الجبال ، وهي أطيب الُحُزونة ولكنها َجلَد ليس فيها إِكام وال أباِرق. َحْوَمانَةٌ 

ْمِل ودونه حين تصعده أو تهبِطه.  وقال أبو عمرو : ما كان فوق الرَّ

 ، أماِكُن ِغالٌظ ُمْنقَاَدةٌ. َحَواِمينُ  وجمعها الَحْوَمانَةُ  وقال األصمعّي :

فوعال من فعل َحَمُن  الحومانة وال أدري الَحْومانة ة واسعةً في َجّوٍ واسع يلي طَرفاً من أْطَراف الدق يقال لهاقلت : َوَرْدُت ِركيَّ 

 .َحام أو فَعاَلن من

 وقال زهير :

تري ريلَّم
 
 حَبْوَمانَِة ال َّرَّاج فامل

ْلَو ،في االستِقَاِء أن ينِزَل الرُجل في قرار البِئِْر إ الَمْيحُ  قال الليث :: ميح  أصحابَه ،  يَِميحُ وفيها بيده  يَِميحُ  ذا قلَّ ماُؤها فيمأل الدَّ

 .َماَحةٌ  والجميع

 .َماَحةً  أي قليالً ماُؤها. قال ونزلنا فيها ستّةً  وفي الحديث أنهم وردوا بئْراً َذَمةً 

 وأنشد أبو عبيد :

ا كريريريريريريريريريريريَ ِوي د ْونريريريريريريريريريريريَ ح  َدلريريريريريريريريريريريْ ائريريريريريريريريريريريِ
َ

هريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريري    أَيريريريريريريريريريريريُّ

  
مريريريريريريريريريريريريَ   اَس حيريريريريريريريريريريريريَْ ه  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريريا ين رأيريريريريريريريريريريريريْ    ونريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َماحَ  يجري َمْجَرى المنفعة ، وكل من أعَطى معروفاً فقد الَمْيحُ  وقال الليث :

 ضْرٌب من المشي في َرْهوجة َحَسنة. الُميُوَحةُ و

 وأنشد :

 ميَّامسة متيح َمْةيا  َرْهَوَجا
 ، وأنشد لرؤبة : الَمْيحُ  قال : والبّطة َمْشيُها

رَاه   ا   تريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ ل مريريريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   ْتِ أْرجريريريريريريريريريريريريريَ ِذيريريريريريريريريريريريريريذ  وغريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ َل  ريريريريريريريريريريريريريِ  أْرجريريريريريريريريريريريريريَ

  
َواكِ  ماحَ  قال : وقد  إذا َشاَصه وماَصه. يَِميُحه فَاه بالّسِ
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فالٌن فالناً إذا أتاه يطلب  اْمتَاحَ  إذا أْفَضل ، ويقال ماحوإذا تبْختَر ،  ماحوإذا استَاك ،  ماح أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي :

 الشمس ِذْفَري البعير إذا استَدَّرت َعَرقَه. اْمتَاحتو احٌ ُمْمتَ  فَْضلَه فهو

 وقال ابن فَْسَوة يذكر ُمعَّذر ناقته :
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ْه  َهلريريريريريريَ مِس ِذفريرَاه  َأسريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا امتريريريريريرياَ  مَسرُّ الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رِ   لَّ مريريريريريريَ ريريريريريريْ ريريريريريريَ ر كريريريريريريري  اطريريريريريريِ َر مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا قريريريريريريريَ فريريريريريريَ  أبَِصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر.  الهاء في ِذْفراه للُمعَذِّ

 ولبياضه اآلح. الَماحُ  يقال لُصْفرة البَْيضأبو العباس عن عمرو عن أبيه قال : 

ةُ الّصْفَراُء. .مح البيض بالتشديد ما في َجْوفِه من أْصفََر وأْبيََض كلُّه مح وقال ابُن شميل  قال ومنهم من يقول الُمحَّ

في  الِوَحامو الَوَحمُ و، قال  الِوَحام نَةبيِّ  َوْحَمى فهي تَِحمُ  وهي َوِحَمتْ  قال الليث : يقال للمرأة الُحْبلَى إذا اشتهت شيئاً : قد: وحم 

 وأنشد : .َوِحَمتْ  الدواب إذا حملت استْعَصت فيقال

 ِومَسام هاوَ ق  رَابَه  ِعْصَياَن  ا 
ي  َوْحَمى أبو عبيد عن األصمعي : من أمثالهم في الشهوان : اه َكتََشّهِ الُحْبلَى قال : وال َحبٌَل : أي أنه ال يذكر له شيء إالَّ تََشهَّ

ةً. الِوحامُ  وليس يكون  إال في َشْهَوةِ الَحبَل خاصَّ

التي  الَوْحَمى وأّما َحبٌَل فاََل ، يقال ذلك لمن يْطلُب ما ال حاَجةَ له فِيه من ِحْرِصه ، ألنّ  َوْحَمى وقال أبو عبيدة : ومن أمثالهم :

 كما تشتهي الُحبلى وليس به َحبَُل. تَْرَحُم فتشتهي ُكلَّ شيء على َحبَلها ، فقال هذا يشتهي

شدة شهوة الُحْبلَى لشيء  الوَحمُ  للّدَكة أي للَوَدك. قلت : َوَحَمى فقالت التَْمَرةَ وبِيَْه َدَواهاً ، وأَنَا ؟قال : وقيل لُحْبلَى : ما تشتهين

ً  تأُْكلُه ، ثم يقال لكل َمن أفرط شهوته في شيء قد  ل الراجز :ومنه قو َوِحَم يَْوَحُم َوَحما

َُ ليلى َومْحَى  أَُّْماَن ليلى عا
ً  فجعل شهوته للقاء لَْيلَى  للَحبَالى. الَوَحمَ  وأصل َوَحما

هُ قول لبيد يصف َعْيراً وأُتنَه  الِوَحام وأما قول الليث : في الّدواّب استعصاؤها إذا َحَملت ، فهو تفسير باطل فأراه غْلَطةً إنما َغرَّ

 فقال :

ا ق  رَابَه  ِعْصيَ   ِومَسام هاوَ اَن 
شهوة األُتُِن للعَْيِر أراد أنها  ِوَحاُمها على قوله ِعْصيانُها أنهما شيء واحد ، والمعنى في قوله ِوَحاُمهاوفظن أنه لما عطف قوله 

ةً وتستعصي عليه مع َشْهوتِها له فقد رابه ذلك منها حين ظهر له منها شيئان متضاّدان.  تَْريُحه َسرَّ

 أهمل الليُث هذا الباَب.: ومح 

 وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 األثَُر من الشمس. وقرأت بخط َشِمر أّن أبا عمرٍو أنشد هذه األرجوزة : الوْمَحةُ 

ْه  مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ َ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريا مَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْه   َ مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريوِ  كريريريريريريريريَ ه  مريريريريريريريرين فريريريريريريريريوِق الريريريريريريريريبريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريَِ

  

ْه  َزمريريريريريريريريريريَ ت  اَّريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريع  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ   ذا ا ريريريريريريريريريريَ

  
ه   مريريريريريريريَ ْمضريريريريريريريريريريريريريريَ ٌل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   الضريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريؤ رُّهريريريريريريريا َفحريريريريريريريْ

  
 أي الضم لألنثى إلى نفسه.

ْه أَ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ ار   ذا مريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ تريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريريَ  رّا  بريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريا   امسريريريريريريريريري  َرى َومريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريَ ه و فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا انريريريريريريريريريريْ َزمريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

  
 سدَّه بذكره.

اُحها قال : َجز وهو من  ومَّ َصْدُع فَْرجها. اْنفََرى أي اْنفَتح وانفتََق إليالجه أال يريقه قلت ولم أسمع هذا الحرف إال في هذا الرَّ

 نوادر أبي عمرو.
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 ابب اللفيف من حرف احلاء
 حاء ، وحوح ، حّي ، حيا ، حوى ، ويح ، وحي ، مّح ، حوي.

هذه َحاٌء مكتوبة ومدتها ياءان قال كل  قوف فإذا جعلته اسماً مددته كقولك :َحْرُف ِهَجاٍء مقصور مو الَحاءُ  قال الليث: حاء 

 حرف على ُخلقتها من حروف المعجم فأِلفُها إذا ُمدَّت صارت في التصريف ياءين.

يرة في الخّط أو وما أشبهها تؤنَّث ما لم تسّم َحْرفاً وإذا صغّرتها قلت ُحيَيَّة ، وإنما يجوز تصغيرها إذا كانت صغ الَحاءُ وقال : 

 خِفيّة وإالَّ فال.

 ممدودة قبيلة. حاءوقال ابن المظفر : 

 َوَحَكُم. حاء قلت : وهي في اليمن

وال َساَء أي ال محسٌن وال ُمِسيٌء ، ويقال : ال رُجٌل وال امرأةٌ. وقال بعضهم تفسيره  َحاءَ  قال الليث : ويقولون البن مائٍة : ال

وقال  أنه ال يستطيع أن يقول حا ، وهو َزْجٌر للكبش عند السفاد ، وهو َزْجٌر للغنم أيضاً عند السَّْقي ، يقال َحأَْحأُْت به وحاَحْيُت ،

ُحو أُُحَو وال يستطيع أن يقول َسأْ وهو للحمار ، ويقول : سأْسأُت بالحمار إذا قلت َسأَْسأْ أبو خيرة : َحأَْحأْ ، وقال أبو الُدقَيش أُ 

 وقال امرؤ القيس :

سْ  اُِ ونريريريريريريريريريريريريِ وَن ِ لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريريريريري  ْوٌُ حيريريريريريريريريريريريري َ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   جريريريريريريريريريريريَ ِة اَّريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ اٌر كريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ  َواٌن ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وقال األْحَمُر َسأَْسأُْت بالحمار وقال أبو عمر َحاِح  أبو عبيد عن أبي زيد األنصاري : َحاَحْيُت بالِمْعَزى َحْيحاًء ومحاحاة. قال

ة بِغَنَمك أي أَدُعَها عمرو عن أبيه قال : من اللَِّو أي ال يُعرف الحق من الباطل.  الَحوُّ  الكلمة من الحق من قولهم ال يُْعَرفُ  اْلَحوَّ

 وقال ابن المظفر األَُحاُح الغيظ وأنشد :

 األ مَسا ِ طعلا  َ َفى سرائر 
ٌع من غيظ  أو حْزن وقال غيره : أّخ كأنه توّجع مع تَنَْحنْح ، وأحَّ الرجل إذا ردََّد التنْحنح ، ورأيت لفالن أِحيحاً وأَُحاحاً وهو توجُّ

اٌح من الغيظ وقال أبو عبيد : األُحاُح العطش قال : وقال الفراء في صدره أَُحاٌح ، وأَحْيَحة من الضيق وفي صْدِره أَُحْيَحةٌ وأُحَ 

 واْلحقد وبه سمي أَُحْيَحة بن الُجالح ، وأنشد غيره :

 ي وى اَّْياُّمي على أ مَسا 
 األُحاح من الحر أو العطش أو من الحزن. أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 الرجل من البَْرد إذا رّدد وْحَوحَ  الصوت. وقال ابن دريد الَوْحَوَحةُ  قال الليث :: وحوح 
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 وقال الكميه : .الَومْسَو َ  وَضْرٌب من ال َّْتِ يسمى يف مَسْل ه مسىت تسمع له َصْوات . قال : نريَفسه
هريريريريريريرياو  يريريعريري  جريريِ اأِب ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريَ ِن الريريفريريَ َوَ  يف مِسضريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َومسريريْ

  
خريريريريريريريَ   و    ريريريريريريرياليريريريريريريريِه َمةريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ِ  امل ك  يف اللُّكريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريَ

  
يَْنِحُم عند عمله لنشاطه وشدَّته ورجال َدحاِدُح ، وقال شديد  َوْحَوحٌ  بها. ورجل َوْحَوحَ  قال اللحياني : وْح زجر البقرة ، وقد

 الراجز :

َو    ز  َومسريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ خ  مريريريريريريريرين لريريريريريريريري     ر بَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريْ

  
ح   مريريريريَ حريريريريْ مريريريريَ ر ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريْ  عريريريريَ

  
 الظليُم فوق البَْيِض إذا َرئمَها وأظهر َولُوَعه بها. وقال تميُم بن مقبل : توْحوحَ وقال والصَمْحمُح : الشديد. 

هريريريريريريريريا ْوقريريريريريريريريَ َوَ  فريريريريريريريريريَ َومسريريريريريريريريْ ي  تريريريريريريريريريَ ِة أ ْدمسريريريريريريريريِ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  
َ اِن   ى َومسريريريريريريريَ حريريريريريريريَ ْرَ عريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ اِن مريريريريريريريِ فريريريريريريريَّ جريريريريريريريَ  هريريريريريريريِ

  
 على الخير. قال ولم يشتقَّ منه فِْعٌل قال ذلك الليث وقال غيره : حيَ  على الفداء حيَ  مثقلة : يُنَدُب بها ويدعى بها ، يقال :ـ  حي

ن : َحيَ  على الفالح معناه عّجل إلى الصالة وإلى الفالح ، وقال ابن أْحمر  حيَ  على الصالة ، حيَ  َحثٌّ وُدَعاٌء ومنه قول المؤذِّ

 الجاهلي :

ه  تريريريريريريريريِ ه مريريريريريريريريا  ل  ر فريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأ    أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَلريريريريريريريري 

  
ا  َ  قريريريريريريري  ذهريريريريريريبريريريريريريريَ وَل فريريريريريريريإّن الريريريريريريرَكريريريريريريريْ مريريريريريري  َي اَّريريريريريري   مسريريريريريريَ

  
وا. وأخبرني أبو الفضل عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  َهَل  َحيَ وَهْل بفالن  َحيَ  العََرُب تقولأي عليك باْلُحموِل فقد َمرُّ

 َهالً بفالن أي أْعِجل. َحيّ وبفالن 

 أبو عبيد عن األسمر مثلُه في اللغات الثالث. قال شمر : أنشد ُمحارٌب ألعرابّي ونحن في مسجٍد يدعو مؤذنُه :

 مَسَي تعاَلْوا وما اَنم وا وما َغَفل وا
َهَل الصالة ائِْت الصالة ،  حيَ   غاٍق. وزعم عمر بن الخطاب أن العرب تقولقال : ذهب إلى الصوت نحو طاٍق طاٍق وغاقٍ 

 جعلَُهما اسمين فنصبَهما وقال :

ة   يريريريريريريريريريريَّ لَّ مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ وَن كريريريريريريريريريري  ْزجريريريريريريريريريري  َي هريريريريريريريريريريال  يريريريريريريريريريريري  َ  حبريريريريريريريريريريِ

  
اذ ف    ّن تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ اَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت هريريريريريريريريريري  َ ريريريريريريريريريريَ

َُ املريريريريريريريريريري ا  أَمريريريريريريريريريريَ

  
ْل فقال : أو ال يقول ؟فقال : ما يقولوقال أبو عبيدة : سمع أبو َمْهدية رجالً يقول بالفارسية ُزدْذ ُزدْذ  ْل عّجِ  َحيَ  فقيل يقول عّجِ

ْل بِذْكِر ُعَمر وقال لبيد : َهْل بِِذْكر عمر فحيّ  روي عن ابن مسعوٍد أَنَّه قال إذا ذُكر الصالحونوَهلَْك   معناه عّجِ

 ل   َيْسَمع  قريْو  مَسَي َهلْ و 
 كثيٌر. َحْيَهلٌ  وهذا َحْيَهالً  شجر ، رأيت اْلَحْيَهلُ  وقال النضر

َي به ألنّه إذا أصابه المطر نَبََت سريعاً وإذا أكلَتْهُ  حيَهلَةٌ  ، الواحدة َحْيَهلٌ  وقال أبو عمرو الَهْرُم من الَحْمض يقال له : قال : وُسّمِ

 اإلبل فلم تَْبعَر ولم تَْسلَْح ُمْسِرعةً ماتَْت.

 خفيفة. َحيُوا ، والجميع َحَي يََحييُ  بالتشديد. قال ولغة أخرى يقال َحيُّوا ويقال للجميع َحيٌ  وفه َحيِي يحيا قال الليث : يقال: حيا 
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 قال الفّراء : ِكتَابُها على اإلدغام بياٍء واحدةٍ وهي أكثُر القراءة. [42األنفال : ] (َوَُيْىي َمْن َحَي َعْن بَ يِ َنةٍ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

قال : وإنما أْدَغُموا الياَء مع اليَاِء ، وكان ينبغي أن ال يفعلوا ألن الياء اآلِخَرةَ لزمها  ن بيّنٍَة بإظهارهما.ع َحيِيَ  وقال بعضهم

َكاِن من جنٍس واِحد. قال ويجوز اإلدغام في االثنين للحركة الاّلزمة للياة ء النصُب في فعٍل فأدغموا لَّما اْلتَقَى َحْرفَاِن متحّرِ

، وينبغي للجميع أن ال يُْدَغم إال بِيَاٍء ألن ياَءها يصيبُها الرفُع وما قبلها مكسوٌر فينبغي لها أن تْسُكَن  َحيِيَاو يَّاحَ  اآلِخرة. فتقول

 اَحيِيُت َحيُّو فتسقط بِواِو الَجْمِع ، وربّما أظهرت العرُب اإلدَغاَم في الجمع إَراَدة تأليِف األْفعَال وأن تكون كلُّها مشّددة فقالو في

 وأنشدني بعضهم : وفي َعيِيُت َعيُّوا قال :

ا لريريريريريريريريريَ ي  كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريَّ ِل مسريريريريريريريريريَ ْن كريريريريريريريريري  ِ َن بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريَْ

  
   ْ اَلُِ و لريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريُّ س  عريريريريريَ ارِيريريريريريْ  َأ ريريريريريريريَ

  
إذا وَعّي للحركة الاّلزمة فيها. فأّما  َحيّ  لحركة الياء اآلِخرة كما استحبوا إدغام التحيّة قال : وقد أجمعت العَرُب على إدغام

ويُْعيِي. وقد جاء في بعض الشعر اإلْدَغاُم وليس بالوْجه. قلت : وأنكر  يُْحيِي سكنت الياء األخيرة فال يجوز اإلدغاُم مثل

 البصريون اإلدغام في مثل هذا الموضع ولم يَْعبأ الزّجاج بالبيت الذي احتّج به الفّراء وقال : ال يعرف قائله.

يريريريريريريريريو  بريريريريريريريريِ اِء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريرينَي الريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ةٌ كريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريَ

  
َي   حريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  هريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ أِب بريريريريريريريريريَ ي ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ  مَتْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 حدثنا الحسين عن عثمان بن أبي َشْيبَة عن أبي معاوية عن إسماعيل بن ُسَميْع عن أبي مالك عن ابن عباس في قول هللا :

ْنيَا  [97النّحل : ] (فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحياًة طَيِ َبةً ) ْزُق الحالُل في الدُّ  (َوَلَنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن ما كانُوا يَ ْعَمُلونَ )قال هو الّرِ

 إذا صاُروا إلى هللا َجَزاهم أجرهم في اآلخرة بأحسِن ما عملوا. [97 النّحل :]

من اللَّّيِ وكذلك الحوُّ من اللَِّو في المعنيين.  الَحيَ  يَعِرف: الحقُّ واللَّيُّ الباِطُل ومنه قولهم : هو ال  الَحيُ  ثعلب عن ابن األعرابي

ويَةَ ، قال سمعت شمراً يقول في قول العرب فالن ال يعرف الَحوَّ من اللَّّوِ الَحوُّ نَعَْم و اللَّوُّ : قال : وأخبرني المنذرّي عن ابن َحمُّ

 تْلُه يُضرب هذا ِلألَحمق الذي ال يعرف شيئاً.الَحِويّةُ واللَّيُّ لَيُّ الَحْبِل أي فَ  الَحيُ ولو قال ، 

كلُّ متكلِّم  الحيُ وأي جهاَز فَْرجِ امرأةٍ. قال :  الَحيّ  فَْرج المرأة ، ورأى أعرابٌي جهاَز َعروٍس فقال : هذا َسعَفُ  الحيُ وقال 

 وأنشد : الحياة بكسر الحاء جمع الِحيّ وقال  العرب. أَْحيَاءِ  الواِحُد من الحيُ ومن النَّبَات ما كان طِريّاً يهتزُّ ،  الَحيّ وناطق. قال 

 لو ترى  ذا اَّياأب  مِسيّ و 
على بني أٍب العرب يقع  أَْحياءِ  من الحيُ  قال الفّراء كسروا أَّولها لئال يتبدل الياُء واواً كما قالوا بِيٌض وِعيٌن. قال األزهري :

 َكثُروا أم قلّوا ، وعلى َشْعٍب يجمع القبائل من ذلك قول الشاعر :
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ا   يريريريريريريريريريريّ اَلَن مسريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ َس عريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ َل هللا  قريريريريريريريريريريريَ اتريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
اِب   جريريريريريريريريريريَ ْن مسريريريريريريريريريريِ ْ َرأب  مريريريريريريريريريريِ ْم د وَن غريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريَ 

  
 أنشده أبو عبيدة.

م األلف  الحياة وقال الليث : كتبت بالواو في المصحف ليُعلم أن الواو بعد الياء ، وقال بعضهم بل كتبت واواً على لغة من يفّخِ

اسم رجل بسكون الياء ، وأخبرني المنذري عن الغساني عن َسلَمة  َحْيَوةوالتي مرجعها إلى الواو ، نحو الصلوة ، والزكوة ، 

أي ليس عنده  حياة أي منفعةٌ ، ومنه قولهم ليس بفالن [179 البَقََرة :] (َوَلُكْم يف اْلِقصاِص َحياة  )عن أبي عبيدة في قوله : 

 نَْفٌع ، وال خيٌر.

 .أْحيَْيتُها النار بالنْفخ كقولك حايَْيتُ  ويقال

 ألصمعّي : أنشد بعض العرب بيت ذي الرمة :وقال ا

ا  لريريريريرييريريريريريريريَك  هريريريريريريريَ عريريريريريريْ هريريريريريريرياوَ فريريريريري ريريريريريريلريريريريريريريه  لريريريريريريريه اْرفريريريريريريَ ايريريريريريريِ  مسريريريريريريريَ

  
ْ را  ة  قريريريريريريريريَ يريريريريريريريريتريريريريريريريريَ ه  هلريريريريريريريريا قريريريريريريريريِ تريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ َك واقريريريريريريريريريْ ر ومسريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريِ

  
عمرٍو معنا ، يريدون :  َحيُ وَ ، وسمعُت العرَب تقول إذا َذَكَرْت َميِّتاً : ُكنَّا َسنَة َكَذا وَكَذا بمكان َكَذا وَكَذا ،  أْحيهاووغيره يرويه 

 كفالنَةَ شاهَدةٌ ، المعنى وفالٌن إذ ذا حيُ وفالن شاهٌد  حيُ وبذلك المكان ، وكانوا يقولون : أتينا فالناً َزَماَن كذا  َحيٌ  َعْمُرو َمعَنَا

 وأنشد الفّراء في هذا  َحيٌ 

ِ  َُِّ د   َح اإِللريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أال قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِ و   مريريريريريريريريريريريريَ َح اَّريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريْ م  قريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريِ َي أبريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
سمعته  فالن يقولون كذا أي : َحيَ  وسمعتُ  َحيَاتِه فالٍن أي أَتانا في َحيُ  أي قبّح هللا بني زياد وأباهم. وقال ابن شميٍل : يقاُل أتانا

 أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أَنَّهُ أنشده : .حياتِه يقول في

ه   رْبِ أَنريريريريريريريريريَّ ْن لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ َي   مريريريريريريريريريِ  أال مسريريريريريريريريريَ

  
ْه   بريريريريريريريريريريري  ه أان  ئريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريَ ٌب ولريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريري 

  
  عنه أي ال َمْنَع منه وأنشد : َحيّ  قال : أراد أال يُْنِجيَنِي من ليلة القَْبِر. وقال الكسائّي : يقال ال

عريريريريريريريريريْ و  ك  يريريريريريريريريريريَ ْن يريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريَ ان فريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريَّ ا  لريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
َ دْ   َي عريريريريريريريريلريريريريريريريريه وال مسريريريريريريريريَ ل  ال مسريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ  أبريريريريريريريريو مريريريريريريريريَ

  
 قال الفّراء معناه : ال يَُحدُّ َعْنه شيٌء ، ورواه :

اِن فريريريريريريريريريريريإانه  وين  لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ أَلريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريِإْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل    عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ... أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الذََّكر. الحية َعنَْوا الحيُّوتُ  وتؤنّثها فإذا قالت : الحيَّةَ  الخ والعرب تذّكر

في منزله  حيٍ  أَْهِله قال معناه عن كل شيء حيَّة وقال الليث : جاء في الحديث أَّن الرجل الميَّت يُسأل عن كّل شيء حتى عن

 ، ونحَو ذلك. حيَّة وقال الحيّ  مثل الِهّرة وغيره ، فأنَّث

 ألنَّه ذهب إلى كّل نفس أو َدابٍَّة فأنّث لذلك. حيَّةٌ  قال أَبُو عبيد في تفسير هذا الحرف : قال وإنَّما قال

ً  أْهِلك ، أي كيف َمْن بقي منهم َحيَّةُ  عمرو عن أبيه : العرب تقول : كيف أنت وكيف  الَحيّة . قلت : وللعرب أَْمثَاٌل كثيرة فيَحيّا

، ألنها  حيّة ؛ ِلحدَّة بََصره ويقولون : هو أْظلُم من حيَّةٍ  نَْذُكُر ما حضَرنا منها ، سمعتُهم يقولون في باب التشبيه : هو أَْبَصُر من

 تأتي ُجْحَر الضّب فتأكل ِحْسلها وتسكن
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األْرِ.  ذا كان وا  مَسيَّة   اْلواِدي  ذا كان  ريريريريريريريريريريريريريري يَ  الةريريريريريريريريريريريريريريكيمة مسامَي اَّ ي ة. وهم مَسيَّة   ج ْحر ه . وي ولون : فالنٌ 
 َأِ  َّاء ذوي َبسالة ، ومله قول ذي اإلصبع الَعْ وايّن :

ْ َوا ِي مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِذيريريريريريريريريريريريريريريريريريريَر اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َة األْرِ.   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َن كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  حيَّةٍ  أراد أَنَّهم كانوا ذوي إِْرٍب وِشدَّة ال يضيعون ثأراً. ويقال : فالن رأُسه رأْسُ  َذَكٌر أي  َحيَّةٌ  َشْهماً. وفالنٌ  إذا كان متوقِّداً َذكيّا

 أي أْهلََكه هللاُ. ويقال : رأيت في كتاٍب كتَبَه فالٌن في أمِر فالن الحيَّاتِ  شجاع شديٌد. ويُْدَعى على الرُجِل فيقاُل : سقاه هللا دم

رة : ما هو إال وَعقَاِرَب إذا َمَحَل كاتبهُ برُجٍل إلى سلطاٍن ليُوِقعَه في َوْرطة. ويقال للرُجلِ  حيَّاتٍ   إذا طال ُعْمره وللمرأَة المعمَّ

وأنه قَلََّما يوجد ميِّتاً إال أن يُْقتل. أبو العباس عن  حياته لطول حيَّةً  يطول وكأنه سّمي الحيَّة ، وذلك أن عمر َحيَّةٌ  وما هي إال حيَّةٌ 

 األْرِض وشيطان الَحَماِط إذا بلغ النهاية في اإلْرب والُخْبِث وأنشد الفّراء : حيَّةُ والوادي ،  حيَّةُ  ابن األعرابّي : فالن

 َكِمْ ِل َ ْي َاِن اَََّماِ  َأْعَرف  
 وقول مالك بن الحارث الكاهلي :

ٌي  ائريريريريريريريريريريريريي َ َ مسريريريريريريريريريريريريَ و َنريريريريريريريريريريريريََ جريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريال يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا     لريريريريريريريريريريَ َس لريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ واِ  لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريَ

  
 .الحيَّة جمع «الَحيََوات ال بأس بقتل»في الحديث : و،  الحيَّة َحيََوات ، وتجمع َحيَوات ، فجمعه َحيٌ  كل ما ُهوَ 

ى هللا جلَّ وعزَّ اآلخرة .َحيٍ  اسٌم يقع على كل شيءٍ  الحيََوانُ و ً  وسمَّ اَر اآْلِخَرَة هلََِي احْلََيوانُ ) فقال : حيوانا العَنكبوت ] (َوِإنَّ الدَّ

اَر اآْلِخَرَة هلََِي احْلََيوانُ )فحدثنا ابن َهاَجك عن حمزة عن عبد الرازق عن معمر عن قتادة في قوله :  [64:  قال :  (َوِإنَّ الدَّ

ً  معناه أَنَّ من صار إلى اآلخرة لم يَُمْت ودام قال األزهري : .الَحيَاةُ  هي  حياة فيها َحيِيَ  فيها ال يموت ، فمن أُْدِخَل الجنَّةَ  َحيّا

. وُكلُّ ذي ُروح يَْحيَا طيبة ، ومن َدَخَل الناَر فإنّه ال يموت فيها وال َعْيٌن في الجنة. ابن  الحيوانو .حيوانٌ  ، كما قال هللا جلَّ وعزَّ

ى الذي يقال ذلك عند الَمْزِرئَة عل .ِحماري َوْحدي َحيِِّهنْ  .ِحماري وحماَر صاحبي َحيَِّهنْ  هانىء عن زيد بن َكثوة : من أمثالهم :

َوى لَها يستحّق ما ال يمِلُك مكابَرةً وُظْلماً ، وأَْصلُه أنَّ امرأَةً كانت رافقت َرُجالً في سفٍَر وهي راجلة وُهو على ِحَمار ، قال فَأَ 

، فسمع  ِحماِري وِحمار صاحبي َحيَِّهن وأَْفقَرها َظهَر ِحَماِره ، ومشى عنها ، فبينما هما في مسيرهما إذ قالت وهي راكبة عليه

ا وثقت قالت : َحيَِّهنْ  الرجل مقالَتَها فقال :  ِحماري َوْحدي ، ولم يَْحِفل لقولها ولم يُْنِغْضها ، فلم يزاال كذلك حتى بلغت النَّاَس فلمَّ

على الحمار والرجل ِحَماري وْحِدي وهي علْيه فناَزَعها الرجُل إيّاه ، فاستغاثت عليه ، فاجتمع لهما الناُس والمرأةُ راكبةٌ  َحيَِّهنْ 

 راجل ، فَقُِضي لَها عليه بالحماِر ِلَما َرأَْوا فذهبت مثالً.

 .الَحيَّات من َمْحَواةٌ و َمْحيَاةٌ  وقال أبو زيد : يقال أرض
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 َحيِيَ  يصيب شيئاً إالَماٌء في الجنة ال  الَحيَوانو كلٌّ ِذي ُروحٍ ، والجميع والواحد فيه سواٌء. قاًل : الَحيَوانُ  وقال ابن المظفّر :

فأُْدِغمت الياء في الواو ، وُجعلتا ياًء شديدة. قال ومن  َحْيَوة ، ويقال هي في أصل البناء الحيَاةِ  من الحيَّةِ  بإذن هللا. قال : واشتقاق

 َحايٍ فهو فاعٌل من هذا البِنَاِء وصارت الواو كْسرةً كواو الغاِزي والعالي. الحيَّاتِ  قال لصاحب

ى ألنها َحَوْيتُ  من الحيَّةِ  اشتقاق ل َحّواء على فَعَّال فإنه يقول :ومن قا وإن  في اْلتوائها ، وُكل ذلك تقول العرُب. قلت : تَتََحوَّ

على فاعل فهو جائز ، والفْرُق بينه وبين غاِزي أَنَّ عين الفعل من حاٍو َواٌو وعيَن الفعل من الغاِزي الزاي فبينهما  َحاوٍ  قيل

 في أصل البناء َحْويَةً. الحيَّة يَُجوُز على قوِل من جعل فرق. وهذا

قلت :  المرأةُ. استْحيَتْ والرجل  استحيا ويقال : َحيِيَّةٌ  بوزن فَِعيٍل وامرأة َحيِيٌ  من االستحياء ممدوٌد ورجل الحياءُ  وقال الليثُ 

ة. يَْستَحيي فالن تْحيَااسوبياٍء واحدةٍ ،  يستَِحي فالن اْستَحى وللعرب في هذا الحرف لغتان يقال  بياءين. والقرآُن نََزَل باللُّغة التامَّ

 [.26البَقََر : ] (ِإنَّ هللَا ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثَّلً )قال هللا جلَّ وعزَّ : 

أي استْبقوهم وال  الحياة استْفِعلُوا منفهو بمعنى  َشْرَخُهمْ  استَْحيُواواْقتُلوا ُشيُوَخ الُمْشركين » وسلمعليههللاصلىقوله  وأما

 تقتلوهم.

أي يستْبِقيِهّن فال يقتلُهن. وليس في هذا المعنى إال لُغَةٌ  [4القََصص : ] (يَُذبِ ُح أَبْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنساَءُهمْ )وكذلك قول هللا 

 أحيا ممدوٌد ، وأما قولُهم الحياء رةٍ ومن مخبَّأَةٍ ، وهذا كله منمن ُمَخدَّ  أحياومن َكعَاٍب  أحياومن الَهِدّيِ  أحيا واحدة. ويقال فالنٌ 

ّبِ فهي  .الحياةُ  من الضَّ

 وأنشد : استَْحيَيتُ  أي أَْحيَا َحيَاءً  من فعل كذا َحيِيتُ  وقال أبو زيد يقال

ْوُ   ِت قريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريِ ْوَن مريريريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَ  أال  ريريريريريريريريريريريريَْ

  
وب    م  َرقريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الَّ   وأمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .تَْستَْحيُونَ  معناه أال

 واعترض هذا الحديَث بعُض الناس ، فقال كيَف جعل .«شعبةٌ من اإليمان الَحيَاءُ »أنه قال  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

عن المعَاِصي وإن لم تكن له  بالحياءِ  قطعين المستِحي والجواب في ذلك أن ؟وهو غِريزةٌ شعبةً من اإليمان وهو اكتسابٌ  الحيَاءَ 

 فاصنْع ما ِشئَْت ، يَُراُد أَنَّ من لم تَْستَحِ  تِقيَّةٌ ، فصار كاإليمان الذي يُْقطُع َعْنها ويحول بين المؤمنين وبْينَها ، وكذلك قِيَل إذا لم

 فَُت فيها وال يتوقّاها ، وهللا أعلم.يَْحِجُزه عن الفواِحش فيتها حياءٌ  َصنَع ما َشاَء ألنّه ال يكون له يَْستَحِ 

نْيا )وأما قول هللا جلَّ وعزَّ ُمْخبِراً عن طائفٍة من الكفّار لم يؤمنوا بالبعث والنشور بعد الموت  َوقاُلوا ما ِهَي ِإالَّ َحياتُ َنا الدُّ
ْهُر َوما هَلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلمٍ   فإّن أبا العباس أحمد بن [24الَجاثِيَة : ] (ََّنُوُت َوََنْيا َوما يُ ْهِلُكنا ِإالَّ الدَّ
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ِ ل عن تفسريريريريريريريريريريتِها ف ال : ا ت ِلَف فيه ، ف اله طائَِفٌة : هو م  ُ ومؤ ر ومعلاه حيىي  حنيا ومنو  وال حنيا سريريريريريريريريريري 
 بع  ذلك.

ويموت  ، ثم قالوا : كحياتهم أَْواَلِدهم بَْعَدُهم حياةَ  أوالُدنا بَْعَدنا فجعلوا يحياوأبداً ،  نَْحيَا ونَُموُت وال نَْحيَا وقالت طائِفَةٌ : معناه

 َواَل ُهْم. نحيا أَْواَلُدنا فال

 البقاء هلِل ، ويقال : الُمْلُك هلِل. هلِل ، قال : معناه : التحيَّاتُ  وقال اْبُن المَظفَّر في قول المصلّي في التشهد :

 َحيّاكَ و هللاُ ، معناه : أبقاك هللاُ ، قال : َحيَّاكَ  العباس عن سلََمةَ عن الفّراء أَنّه قال في قول العربوأخبرني المنذريُّ عن أبي 

هلِل يُْنَوى بها البقاُء هلِل والسالم من اآلفاِت هلل  التَِّحيَّاتُ  أي سلّم عليك. قال وقولنا في التشهد : حيّاكوأَْيضاً أي ملّكك هللاُ ، قال : 

  هلِل. َونَْحَو ذلك قال أبو طالب النحويُّ فيما أفادني عنه المنذري.والُمْلكُ 

 الُمْلُك وأنشد قول عمرو بن معدي كرب : : التحيَّةُ  وقال أبو عبيد قال أبو عمرو :

اِن مسريريريريريريريريريريريىت  مريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتِّ هريريريريريريريريريريريا    الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ

  
لريريريريريريريريريريريْ ي   ه جبريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريَّ َخ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريَِ يريريريريريريريريريريريْ  أ نريريريريريريريريريريريِ

  
 بن َجنَاٍب الَكْلبي :يعني على ُمْلِكه ، وأنشد قول زهير 

ىَت وَ  لُّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا انل الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة  يريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريريريريِ ه  الَّ الريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  نريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال يعني الُمْلَك.

 السالُم. في غير هذا : التحيَّةُ وقال أبو عبيد : 

ِ ، والمعنى  التحيَّاتُ  الُمْلَك لما قيل التحيَّةُ  قال خالد بن يزيد : لو كانت ِ ، وَجَمعَها ألنه أراد السالم ِِّلَّ الساَلَماُت من اآلفات كلها ِِّلَّ

 من كل آفٍَة.

ِ على الجمع ألنه كان في األرض ُملُوك التحيّات وقال القتبي : إنما قيل مختلفة يقال لبعضهم : أبيَت اللَّْعن ،  يَُحيَّْون بتحيّاتٍ  ِِّلَّ

ِ ، أي األلفاظ التي تَُدل على الُمْلِك ويَُكنَّى بها عن الُمْلِك هي  التحيَّاتُ  فقيل لنا قُولُوا : ولبعضهم اْسلَْم واْنعَْم ، َوِعْش ألَف سنٍَة ، ِِّلَّ

 هلِل تعالى.

في كالم العرب  التحيَّةُ  ما رويناه عن هؤالء األئمة ، ويقول : التحية وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه كان يُنكر في تفسير

هللِا التي جعلها في الدنيا واآلخرةِ ِلُمْؤِمنِي عباِده إذا تالقَْوا ودعا بعُضهم  تحيّةُ و م بعضاً إذا تالقَْوا. قال :به بعُضه يُحيِّي ما

 لبعض بأَْجَمع الدَُّعاِء أن يقول : السالم عليكم وَرْحَمةُ هللِا.

َوِإذا ُحيِ يُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا )الدنيا  تحيَّة وقال في [44األحزاب : ] (ُتَِي َّتُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُه َسَّلم  )قال هللاُ في أهل الجنة : 
 وقال في قول زهير بن جناب : [86النِّساء : ] (أبَِْحَسَن ِمْنها َأْو رُدُّوها

ىَت و  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا اَنل الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لُّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة  يريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريريريريِ ه   ال الريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  نريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
أي  (ِِّلَِّ  التحياتُ )أحداً ال يسلم من الموِت على طول البقَاِء. فجعل أبو الهيثم معنى  يريد إاّل السالمة من المنيّة واآلفات فإن

 السالم له من اآلفات التي تلحق العباد من العَناء وأسباب الفناء
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ٌن ودالئله واضريريريريحة غت أن ِل سريريريريالما  فجائز  التحّية قله : وهذا الذي قاله أبو اهلي م مسسريريريريَ و ن كانه يف اأَلصريريريريْ
ْلك  يف ال نياأن ي سريريريريريريريريريريريريريَ 

 
ِلكَ    ّية   مَّى امل

َ
يَّا بَِتِحّية كما قال الفرّاء وأبو عمرو ، ألن امل ْلِك املعروفة للملوك اليت  حي 

 
امل

م لوِك العرب ، كان ي ريال ِلَمِلِكهم ُِّْه   يرية ملوك العجم قريبرية  يف املع  من  يرية يبريايلون فيهريا غتَهم ، وكانه
اْل ، املع  ِعشْ  ِلَم من ا فا  فهو  ق  ،   يَّة   وجائز أن ي ال للب اء  سريريريريريرياملا  ألَف سريريريريريريلة.َهزَاْر سريريريريريريَ ألن من سريريريريريريَ

، وهو  اَّياأب هللا  : أي أَب اك صريريريريريريريريريريحيٌح ، من مسيَّاك والباقي يف صريريريريريريريريريريفة هللِا من هذا ألنه ال  و  أب ا  ، فمع 
الةريريريريريريريريريريريريريرييَء  سريريريريريريريريريريريريريريم غتِه  ذا كان معه أو من  ع   وامس  ، والعرب تسريريريريريريريريريريريريريريمي  مسيَّاهو هللا   َأمْسَياه   الب اء. ي ال :

َلمة بن عاصريريريريريريم عن قوله : هللا  ، ف ال :  مسّياك سريريريريريريببه.أ ربين  م  بن م عاذ عن مساو بن امليتّفر أنه سريريريريريريأل سريريريريريريَ
هللا  ف ال  مسّياك هللا  أي أب اك هللا  م ل كّرُ هللا  وأكُر هللا  ، قال : وسريريريريريريريريريريريريريريأله أ  ع مان املاُّين عن َأمْسَياكَ   لزلة
 رك هللا .َعمَّ 

 به األرض من الغيث. تحيا الربيع ما َحيَا ، وقال : َحيَاتُه الِغذاء للصبّي بما به المحاياةُ  وقال الليُث :

بعد  َحيُوا القوُم إذا ُمِطروا فأصابت دوابُّهم العشب وسمنت. وإن أراُدوا أنفَسهم قالوا : أحيا وروى أَبُو عبيد عن أبي زيد يقال

الشَّاةِ والناقِة والمرأةِ ممدوٌد وال يجوز قْصره إال لشاعٍر يُضطّر في شعره إلى  َحيَاءُ والغيُث مقصوٌر ال يمّد.  الَحيَاوالهزال. 

 من االستحياء ألنه يُْستَُر من اآلدمّي ، ويكنّى عنه من الحياءِ  باسم َحيَاءٌ  قَْصره. وما جاء عن العرب إال ممدوداً ، وإنما قيل له

لهذا المعنى. وقد قال الليث : يجوز  حياءً  من ذلك ، سّمي يستحىوتصريح بذكره واسمه الموضوع له ، ويستفحش ال الحيوان

 من االستحياء. الحياء ومدُّه وهو غلٌط ال يجوز قصره لغير الشاعر ألن أْصلَه الحياء قصر

ً  فالٌن مالَه َحوى قال الليث :: حوى  َكحِوّي  استدارةُ كل شيءٍ  اْلحِويُ وعليه. قال :  اْحتََوىو: إذا جمعه وأَْحرزه.  َحَوايةً و َحيّا

الَماِلُك بعد  الَحِويُ  بعِض النجوم إذا رأيتَها على نََسق واحٍد مستديرةً. وقال أبو العباس قال ابن األعرابي : كحويّ و،  الحيّة

يه الرجُل لبعيره يسقيه فيه وهو  الَحِويُ وت كلها. قلت : العليل والدويُّ األْحَمُق مشدََّدا الَحِويُ واستحقاق.  الُحَوْيُض الصغير يسّوِ

ً  المْرُكّو يقال قد التي تكون في الِقيعاِن والِرياض ، فهي حفائُر ملتِويةٌ يملُؤها ماُء السيِل فيبقى فيها  الَحَوايَا وأّما احتويت َحِويّا

 وقد تسميها العرب األَْمعاء تَْشبِيهاً بحوايا البْطن. .َحِويّةٌ  ُك الماَء ، واحدتهادْهراً ألّن طين أسفلها َعِلٌك ُصْلٌب يُْمسِ 

فا الَحوايَا أبو ُعَمَر : حكاها عن ابن  َحِويّة له تراباً يحبس عليهم الماَء ، واحدتها فيَْحوون المساِطح ، وهو أن يَْعِمدوا إلى الصَّ

 (َأِو احْلَواَّي َأْو َما اْختَ َلَط ِبَعْظمٍ )أبيه عن الفّراء في قول هللِا جلَّ وعزَّ  األعرابي وأخبرني المنذريُّ عن أبي طالب عن
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اُ : ]  ، قريريال : وهي املبريريرياِعر  وبلريريريا  اللنب ، وروى أبو العبريريرياس عن ابن األعرايب أنريريه قريريال : هي [146األنعريريريَ
 وهي ال َّوَّارأب اليت يف ب ن الةريريريريريريريريريريرياأب ، وأ ربين امللذرّي عن اَّرّاين عن ابن السريريريريريريريريريريريكيه أَنَّه قال : اَّاِويةو  اََِّوايَّة  

  ود.مم مساِو ء  و  مساِوَ  و  مساِويةٌ  بلا  الّلنب ، ي ال اَّاِو    
مثل َزاِويةٌ وَزَوايا ، وراوية  َحواياو َحاِويَةٌ  . وقال أبو الهيثم : يقالالَحَوايَا َواِحَدةُ  الَحاِوياءُ  قال : .َحِويّاتو حواياو َحِويّةوقال : 

ل : ومنهم من يقول قا التي تُوَضع على ظهر البعير ويُركب فوقها. الَحِويّة ، مثل حَوايَاو َحِويَّةٌ  وروايا قال : ومنهم من يقول

 . وأنشد قول جرير :الَحَوايَا ، وجمعها َحاِوياءُ  لوحداتها

و ا ريريتريريريريريريريانريريِيريري   والريريغريري ول  الريرييت أكريريلريريريريريريريْه  فريري   َتضريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريريريار  ْ يريريريريريريريريريريريِل جمريريريريريريريريريريريِ اِو ء َدر وُِ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ  يف مسريريريريريريريريريريريَ

  
 .الَحوايَا َمْرَكٌب يَُهيَّأُ للمرأة لتركبَه ، وهي الَحِويّة وقال الليث :

وأصحابه وَحَزَرُهم ، فرجع إلى أصحابه فقالُوا له :  وسلمعليههللاصلىقال وقال ُعمير بن وهب يوم بدٍر حين رأى النبي 

 عليها المنايَا. الَحَوايَا فأجابهم وقال : رأيت ؟وراَءك

أي قد تأتي المنيَّةُ الشجاَع وهو على سرجه.  الَحوايَا قال : العرب تقول : المنَايا على وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه

 َسنَاِم البعير ثم يُركب. يحوي كساء الحويَّةُ  وقال األصمعّي :

 . أبو عبيد عن األصمعّي :الِحواء أْحِويةٌ  واحٍد ، وجمع ِحَواءٍ  أَْخبِيَةٌ تََدانى بعُضها من بَْعٍض ، تقول : هم أْهل الِحواءُ  وقال الليث

 جماعاُت بيوِت الناس. الِحَواءُ 

َءةٌ. الُحّواءُ و  نبت معروف الواحدة ُحوَّ

اَءانِ  وقال ابن شميل هما اءُ  الذَّعاليق وهو ُحّواء أحدهما ُحوَّ اءُ  البقر وهو من أحرار البقول ، واآلخر ُحوَّ الِكالب ، وهو من  ُحوَّ

 ً ْمث َخِشنا   وقال الشاعر :الذكور ينبت في الرَّ

 كما تريَبسََّم للح وَّاَءأِب اجَلَمل  
وقال  من الخيل هو األحمر السراة. األَْحَوى وذلك أَنّه ال يْقدر على قلعها حتى يْكِشَر عن أنيابه للزوقها باألرض. وقال النضر :

اْحَواَوى  لِفاً يُْحلَُف عليه أنه أحمُّ. قال ويقال :أبو عبيدة : األَْحَرى هو أصفى من األَحّم ، وهما يتدانَيَان حتى يكون األْحَرى ُمحْ 

 .يَْحَواِوي اْحِويَواءً 

ةُ و ة : الُحوَّ مَّ  في الشفاه شبيه باللََّمى واللََّمس قال ذو الرُّ

ٌس  مريريريريريريَ وَّأٌب لريريريريريريَ ا مسريريريريريري  هريريريريريريريَ يريريريريريريريْ تريريريريريريريَ فريريريريريريَ يريريريريريريرياء  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريْ  لريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريَ   و   ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهبريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ  يف الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ ريريريريريريريرياِ  ويف أَنريريريريريريريريريْ

  
قال : إذا صار النبَُت يَبِيساً  [5،  4األعلى : ] (َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرعى * َفَجَعَلُه ُغثاًء َأْحوى)وقال الفراء في قول هللِا تعالى 

، أي أخضَر فجعله ُغثَاًء  أَْحَوى معناه أيضاً : أخرج الَمْرَعىالذي قد اسوّد من الِقَدم والعتِْق قال : ويكون  األْحَوىوفهو ُغثَاٌء ، 

 بعد ُخْضَرتِه ، فيكون مؤخراً ، معناه التقديُم.

حمن : ] (ُمْدهامَّتانِ ) األسوُد من الُخْضَرة كما قال : األْحَوىو  َخْبٍت طائٌِر ، وأنشد : ُحَويُ  وقال شمر : [.64الرَّ
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هَّ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  ه  أيريريريريريريريريريَن بريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ َوَي  ريريريريريريريريريَ ه مسريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ ِذي نريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ هُّ قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا  أمسريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريِ

  
 وقال اآلخر :

ه   بريريريريريريريريريْ َوي   ريريريريريريريريريَ َك يف الريريريريريريريريريّرجريريريريريريريريرياِل مسريريريريريريريريري  أَنريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريَ

  
اِع   َو َّ   بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي يف مسريريريريريريريريريريريريريريريريري  َزقريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 من النمل نمل ُحْمٌر يقال لها : نمل سليمان. الُحوُّ  وقال أبو خيرة

ى والعرب تقول لمجتمع بيوت الحي :  .َمَحاءو أْحويةٌ  والجميع ُمْحتًَوىو ِحواءٌ وَ  َمَحوَّ

يُوُح  أبو العباس عن ابن األعرابي وعن أبي نجدة عن أبي زيد وعن األثرم عن أبي عبيدة وعن عمرو عن أبيه قالوا كلهم :

ِزّي إلى ابن الَمعْ « األلفاظ» اسم للشمس َمْعِرفَةٌ ال يدخله الصرف وال األلف والالم. قلت : وقد جاء يُوُح اسماً للشمس في كتاب

 السكيت وهو صحيح. ولم يأت به أبو عبيد وال ابن شميل وال األصمعّي.

 .َوْيَحَما كلمةً واحدة فقيل :« ما»يقال إنه رحمة لمن تنزل به بَِليّة ، وربما جعل مع  َوْيحَ  وقال الليث :: ويح 

 والَوْيُل والَويُس بمعنى واحد. الَوْيحُ  وقال إسحاق بن الفََرج :

ِبيِ قال و ما أْملََحهُ ، وَوْيَسه ما أَْملحه. قال : وسمعت أبا  وْيَحهُ  قال الخليل : َولَْيَس كلمةٌ في موضع َرأْفة واستمالح كقولك للصَّ

 وَوْيَسك وَويلك بمعنى واِحٍد. وْيَحك السَّميذع يقول :

 والوْيُل بمعنى واحٍد. الَوْيح قال وقال اليزيديُّ :

 كلمةُ َرْحمٍة. َوْيح وقال الحسن :

 َرْحمةٌ ، قال وليس بَْينَه وبين الَوْيل فُْرقَاٌن إال كأنه أَْليَُن قليالً. الَوْيحُ  وقال نصير النحوّي : سمعت بعض المتنطعين يقولون :

معت ثعلباً قال : قال وقال ابن َكْيَساَن : س رثايةً له. َوْيَحهُ  قال ومن قال : هو َرْحَمةٌ فعسى أن تكون العرُب تقول لمْن ترَحُمه :

م وَوْيَس تصغيُرها أي هي ُدونها. الَوْيحُ والمازنّي : قال األصمعّي : الويل قَبُوح   ترحُّ

 قبوٌح والويس ترُحٌم. الوْيحُ ووقال أبو زيد : الويل ُهْلَكةٌ 

 َكِة. ولم يذكر في الوْيِس شيئاً.َزْجٌر لمن أَْشَرف على الُهلْ  الَوْيحُ ووقال سيبويه : الويل يقال لمن َوقَع في ُهْلَكٍة ، 

اٍر :  وسلمعليههللاصلىوقال أبو تراب : جاء عن رسول هللِا  قال  .«يا ابن ُسَميَّة بُْؤساً لك تَْقتُلك الِفئةُ الباِغيَةُ  وْيَحكَ »أنه قال لعمَّ

لعائشة ليلةَ تبعت النبيَّ وقد خرج من ُحجَرتِها ، فنظر إلى سواِدها فلحقها وهي في جوف ُحجرتها ،  وسلمعليههللاصلىالنبي 

 ؟فوجد لها نَفَساً عالياً ، فقال : َوْيَسَها ، ماذا لِقيَت الليلةَ 

ُم عليه وقد قال أَْكثَر أهل اللُّغَِة : إن الويَل كلمةٌ تق كلمةُ َرْحَمٍة. قلت : َوْيحَ  وقال أبو سعيد ، ال لمن وقع في ُهْلَكٍة أو بَِليَّة ال يُتَرحَّ

 تقال لمن وقع في بَِليّة يرثى له ويُْدَعى له بالتخلُّص منها ، أال ترى أن الويل في القُرآن ما جاء إال لمن َوْيحَ ومعها 
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َوَوْيل  )وقال :  [1اهل َمزأب : ] (1ُلَمَزٍة َوْيل  ِلُكلِ  مُهََزٍة )اسريريريريريريريريريريريريريريتحّق العذاب جبرمه من ذلك قول هللِا جّل وعّز 
فما جاء  [1امل ّفِفني : ] (1َوْيل  ِلْلُمَطفِ ِفنَي ) وقال : [7،  6فصله : ] (ِلْلُمْشرِِكنَي* الَِّذيَن ال يُ ْؤُتوَن الزَّكاةَ 

أنه قاهلا  وسلمعليههللاصلىف   صريريّح عن اللا  َوْيحَ  ويٌل  ال ألهل اجلرائم نعوذ  هلِل من سريريخ  هللِا ، وأما
 لعمَّار الفاضِل كأنه أ ْعِلَم ما أصابه من ال ْتل فتوّجع له وترمّسَم عليه.

 وَوْيس وويل َوْي ، ُوِصلَْت بحاء مرةً ومرةً بسين ومرةً بالم. َوْيح وقال بعضهم األصل في

 اها التنديُم والتنبيهُ.وقال سيبويه سألت الخليل عنها ، فزعم أن كل َمن ندم فأظهر ندامته قال َوْي معن

له وويس له فالكالم فيهن الرفُع على االبتداء ، والالم في موضع الخبر ، فإن حذفت  ويحووقال ابن كيسان إذا قالوا : ويٌل له 

 وويَسهُ. ويَحهُ  الالم لم يكن إال النصُب ، كقولك

ً  إليه أَِحي إلى فالن وحْيتُ  قال أبو الهيثم : يقال: وحي  إذا أشرَت إليه وأومأَْت ، قال فأّما اللُّغَةُ  : أُوِحي إيحاءً  إليه أَْوَحْيتُ و َوْحيا

 إلى فالن مشهورةٌ قال العّجاج : فوحْيتُ  الفاشية في القرآن فباأللف ، وأما في غيِر القرآن

 َومَسى هلا ال راَر فاست رَّ ِ 
لها القراَر أي كتب لها القَرار ،  َوَحى ويكون لها ، أي أشار إليها بذلك. قال :هللاُ األرَض بأن تَِقّر قراراً فال تميُد بأه َوَحى أي

ً  الكتاب َوَحْيتُ  ويقال :  وقال لبيد بن ربيعة : َمْوِحيّ  أي كتبته فهو أَِحيه َوْحيا

هريريريريريريريريريريريريا ّرَِي َر ريريريريريريريريريريريريْ  ع  الريريريريريريريريريريريريرََّ ِن عريريريريريريريريريريريري  َ افريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  ي سريريريريريريريريريريريريريريريرياَلمريري  َن الريريو مسريريِ مريريِ لريريَ ريريريريريريريا  كريريمريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريَ

  
 وقال رؤبة : َوَحى معج الُوِحيُ وقال 

يل  َتوراأب َومَسى م َلْمِلم ه  ِ َنِْ
ً  به يَِحي إليه بالكالم َوَحى أي كتبَه كاتِبُه. أبو عبيد عن الكسائي  إليه ، وهو أن يكلِّمه بكالم يُخِفيه من غيره. أَْوَحىو،  َوْحيا

 [.111الَمائدة : ] (احْلَوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا ِب َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإىَل )وقال أبو إسحاق الزّجاج في قوله 

 [.68النّحل : ] (َوَأْوحى رَبَُّك ِإىَل النَّْحلِ )قال بعُضُهْم : معناه أَْلَهْمتُهم كما قال 

 إلى الحواريّين أمْرتُهم. ومثله : أوحيتُ  وقال بعضهم :

 َومَسى هلا الَ رار فاست رَّ 
إليك بالبراهين التي استدلُّوا بها على  الوْحي أتيتُهم في (َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإىَل احْلَوارِيِ نيَ )وله أي أََمرها. وقال بعضهم : معنى ق

 اإليمان فآمنوا بي وبك.

، وأَْومى وَوَمى  َوحىوَ  أَْوحى أشار إليهم. قال : والعرُب تقول : [11مريم : ] (فََأْوحى ِإلَْيِهمْ )وقال الفّراء في قوله تعالى 

 الوحي قيل إن [7القََصص : ] (َوَأْوَحْينا ِإىل ُأمِ  ُموسى َأْن َأْرِضِعيهِ )َوَومى يِمي. وقال جّل وعّز  َوحى يِحيوَ واحد ، بمعنى 

 من هللِا على َوْحيٌ  على أنهـ  وهللاُ أعلمـ  ههنا إِْلقَاُء هللِا في قلبها وما بعد هذا يدلُّ 
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ِلنيَ )جهة اإلعالُ للضريريريريمان هلا  س : ] (ِإَّنَّ رَادُّوُه ِإلَْيِك َوجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرس   َ  الومْسي وق  قيل  ن مع  [7الَ صريريريريَ
ال  ولكن اإلعالُ أْبنَي يف مع  ُ  ، وجائز أن يري ْل ي هللا  يف قلبها أنه مردوٌد  ليها وأنه يكون مرسريريريريريريريريريريريريريريَ  ههلا اإلهْلَا

 ههلا. الَومْسي
ى الَوْحي سحاق : وأصلوقال أبو إ ً  في اللغة كلّها إعالٌم في خفاٍء ، ولذلك صار اإللماُم يُسمَّ . قلت : وكذلك اإلشاَرةُ وْحيا

ً  واإليماُء يسمى ً  ، والكتابة تسمى َوْحيا  .َوْحيا

 يُوِحي معناه إال أنْ  [51الشورى : ] (جابٍ َوما كاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلِ َمُه هللاُ ِإالَّ َوْحياً َأْو ِمْن َوراِء حِ )وقال هللاُ جّل وعّز : 

ً  هللاُ إليه رآناً فيُعلمه بما يعلم البشر أنه أَْعلََمه إّما إِْلَهاماً وإما ُرْؤيَا ، وإما أن يُْنِزل عليه ِكتَاباً ، كما أَْنَزل على موسى أو قُ  وحيا

 اُب اإلعالم فيها.يُتْلَى عليه كما أَْنَزل على محمٍد ، وكل هذا إعالم وإن اختلفت أسب

قال : وناٌس من العرب  .أَْوَحْيتُ  من [1 الجّن :] (ُقْل ُأوِحَي ِإَِلَّ )وأفادني المنذرّي عن ابن اليزيدي عن أبي زيد في قوله : 

، همَز  َوَحْيتُ  من [1الجن : ] (ُقْل ُأوِحَي ِإَِلَّ )إليه وله. قال وقرأ ُجَؤيّةُ األسدّي :  أَْوَحْيتُ وله ،  وحْيتُ وإِليه ،  َوَحْيتُ  يقولون :

 الواَو. وذكر الفراُء عن جؤية نحواً مما ذَكَر أبو زيد.

 بال َرُسوٍل.أيضاً إذا كلّم عبده  أوحىوالرجُل إذا بعَث برسوٍل ثقٍة إلى عبد من عبيده ثِقٍَة ،  أَْوَحى ثعلب عن ابن األعرابي :

 أي استفهمته. قال : استَْوَحْيتَهُ ووأََحى إذا ظلم في سلطانه.  َوحىوَ اإلنسان  أَْوَحىو اإلنساُن إذا صار َمِلكاً بعد فقر. أَْوَحىو

 هذا.من  َوحى النار ، ويقال للملك الَوَحىوالكلَب واستوشْيتُه وآَسْدتُه : إذا َدْعوتَه لتُْرِسله. قال :  استوحْيتُ و

 الميَِّت تَنُوح عليه ، وقال : تُوِحي أبَاه أي يَْبِكيه ، والنائحة يُوِحي البكاء ، يقال فالن اإليحاءُ  وقال بعُضهم :

ىءٌ  كريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَّ ا وهريريريريريريريريريو مريريريريريريريريري  ي حبريريريريريريريريريال  أَ هريريريريريريريريريَ ومسريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريري 

  
وِق   تريريري  فريريريْ ِر مريريريَ ِف الريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ان  كريريريريريريريأنريريريْ لريريريريريريريَ  عريريريلريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وَوَعاه. َوَحاه الصوُت ويقال : سمعت الَوَحاةُ  أي ُمحدَّد. أبو عبيد عن أبي زيد :

ىوَ في شأُنِك أي أَْسِرع فيه.  تََوحَ  ممدود : السرعة. يُقال : الَوَحاءُ و ً  َوحَّ ً  فالٌن ذبيحته إذا ذبحه ذبحا  . وقال الَجْعِديُّ :َوِحيّا

ر   فريريريريريَ عريريريريريْ َ  ابريريريريريِن جريريريريريَ لريريريريريريريْ والِن عريريريريريِ بريريريريري  كريريريريريْ تَاِن مريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اغريريريريريريريريريِ   و   وه م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريري  تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ ر  قريريريريريريريريري  ومسريريريريريريريريريَّ    ريريريريريريريريريَ

  
، ممدوداً ومقصوراً ، وربما أدخلوا الكاف مع األلف فقالوا : الوَحاَك الوَحاَك ،  الوَحاو الوَحاو،  الَوَحاَء الوحاءَ  لعرب تقولوا

اء قال : وقال أبو العباس :  العرب تقول النََّجاَء النََّجاَء والنََّجا النََّجا ، والنجاَءك النجاَءك ، والنََّجاك النَّجاك. وَروى سلمةُ عن الفرَّ

ي الُمْلكُ  ؟الَوَحى ما قلت البن األعرابي : .  الَوَحى فقال. ؟وحىً  فقال : الُمْلُك ، فقْلت : ولم ُسّمِ النّاُر فكأنّه مثُل النار ، ينفَُع ويضرُّ

ه ، يقول الَحَجُر ال َوْحيٌ  وقال أبو َزْيٍد من أمثاِلهم يُْخبُِر أحداً بشيٍء فأنا مثْلُه ال أُخبر أحداً  في َحَجٍر ، يُْضَرُب مثاَلً لمن يكتم ِسرَّ

 بشيء أكتُُمه. قلت : وقد يُْضَرُب َمثاَلً للشيء
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 يف اَّجر  ذا ن ِ َر فيه نريْ را  ، ومله قول ُّهت : كالومْسي  اليتاهر البنّي ، ي ال هو
ْخِل ِ 

 
ِسيِل امل

َ
 كالَومْسي يف مَسَجِر امل

 وقال لبيد :

ن عريريريريريريريريريريريري   ع  الريريريريريريريريريريريريرَّ َّ َ افريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريَ  ّرِي َر ريريريريريريريريريريريريْ 

  
هريريريريريريريا  المريري  ي  سريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن الريريَومسريريِ مريريِ لريريَ ريريريريريريريا  كريريمريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريَ

  
كان رجالً  وحٌ  وهو الوتد وهذا قول المفضل. وقال غيره وحٍ  الَوتد يقال هو أفقر من الوحُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: وح  

 فقيراً فَُضِرب به المثُل في الحاحة.

،  َوَحاِوحُ  شديد القّوة يَْنِحُم بنشاطه إذا عمل عمالً ورجال َوْحَوحٌ  بها ، ورجل وحوْحتُ  زجٌر للبقر يقال : وحْ  قال اللحياني :

 وقال : َوْحَوحٌ و َوْحَواحٌ  الصوُت من الحلق وكلب الَوْحَوَحةِ  واألصل في

َوِ   ز  َومسريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ خ  مريريريريريريريرين لريريريريريريريري     ر بَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريْ

  
ِح   مريريريريَ حريريريريْ مريريريريَ ل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريره  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريْ  عريريريريَ

  
فَا االحواي أبو عمرو :: حوي  . َحِويَّةٌ  له تراباً وحجاَرةً ليحبس عليهم الماَء واحدها فيحوون الَمساطح وهو أن يعمدوا إلى الصَّ

 .الحيّات كثيرة َمْحَواةٌ وواجتمعوا على ذلك. وقال اليزيديُّ : أرض محياةٌ  .الحيّات كثيرة َمْحَواةٌ  وقال الليث أرض

 نَاَزَعٍة.عمرو عن أبيه : أْوَحى الرجُل إذا ملك بعد مُ 

عمرو عن أبيه : يقال لبياض البيضة الذي  أي استخبِْرُهم. ؟الحراني عن ابن السكيت ، تقول استوحِ لنا بَنِي فالن ما خبُرُهم

 يؤكل : اآلُح ولصفرتها : الماح.

بالشيء ، أو يقال عند تعبير الذي  ابن هانىء عن ابن َكثْوة من أَْمثَاِلهم : إّن من ال يعرف الَوَحا أحمق يقولها الذي يُتََواحى ُدونَه

 ال يعرف الَوَحا.

هْ »وفي الحديث   أي أسرع إليه. «إذا أرْدَت أمراً فتدبّر عاقبته فإن كانت شراً فاْنتَِه وإن كانت خيراً فَتََوحَّ
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب الرابعي من حرف احلاء

 [أبواب احلاء والقاف]

 ح ق
دقيق يُْلقى على ماٍء أو على لبن فيطبخ ثم  (1) السخينة أخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه كتب عن أعرابّيٍ قال ::  [سخن]

 أيضاً وهي النفية. السُُّخونة يؤكل بتمر أو يُحسى وهو الَحَساُء قال : وهي

تَاه أنَِفيتَةً فتّخذ أم جويريةٌ ألمها : والَحِريَرةُ أَرقُّ منها وقالت والَخِزيَرةُ. قال : الُحُدّرقَّةُ وَ :  [حدرق]  الُحْدُرقَّةوَ  قال : ؟ُحْدُرقَّة يا أُمَّ

 مثل َذْرق الطائر في الرقَّة.

وع. الِحْرقِد ثعلب عن ابن األعرابي قال ::  [حرقد]  أصل اللسان. والِحْلِقد هو الّسيء الُخلُق الثقيُل الرُّ

 .الحراقِدُ  ر ، والجميعوقال الليث الَحْرقَة هو ُعْقدة الُحْنُجو

الرجُل إذا أقَرَّ بما يُْطلَُب إليه  قَْرَدحَ  ويقال : قد : ضرب من البُُرود : القَْرَدحُ و: الضخم من الِقْردان.  القُْرُدحوقال : :  [قردح]

 أو بما ُطلب منه.

ْيِم. قال وأوصى عبد هلل بن حازم بَنِيه عند موته فقال : إذا أصابتكم  القَْرَدَحةُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال اإلقراُر على الضَّ

أخبرني به المنذري عن ثعلب عن ابن  له فإّن اضطرابكم أشد ِلُرُسوخكم فيه. فَقَْرِدُحوا ُخطَّة َضْيم ال تَْقِدُرون على َدْفِعهِ 

 فا من َعْظِم الرأس والهامةُ فَْوقَها والقََذال ُدونها مما يلي الَمقَذّ.األعرابي أبو زيد القََمْحُدَوةُ ال أشرف على القَ 

رأُس  الُحْرقُفَةُ  َشِمر .َحَراقِيفُه وقد بدت ُحْرقُوفٌ  عظم الَحَجبَِة والدابَّةُ الشديدةُ الُهزال يقال لها الُحْرقُفة قال الليث ::  [حرقف]

 َحْرَكَكة أيضاً وجمعها الَحَراِكُك.وقال غيره هي ال .الَحَراقِفُ  الَوِرك والجميع

 ُمَحْلِقمٌ ووقال أبو عبيد قال األصمعّي يقال ُرَطٌب ُمَحْلِقٌن  .َحاَلقِيمُ و َحاَلقِمُ  ، وجمعه الُحلقوم قْطع الَحْلقََمةُ  وقال الليث:  [حلقم]

 وهي التي بدأ الُحْلقاَمةووهي الُحْلقانَةُ 

__________________ 
 ب ال الثي )، كريريذا جريرياء يف هريريامش امل بوعريرية ، واملريريادأب من « هريريذه الكلمريرية ثالثيريرية مزيريري أب ، ويف هريريذا  ل  بني ال الثي والر عي( »1)

 (.الصحيح َّرف ا اء



1597 

 

 فيها اللُّْضج من ِقَبل ِقَمِعها ، فإذا أَْرطََبْه من قبل َذنِبَها فهي التَّْذن وبة.
ْخَرُج النَّْفس ، ال يَْجِري فيه الطعاُم والشراُب ، والذي يجري فيه الطعام والشراب يقال له وهي الُحْنُجور ، وهو مَ  الُحْلقُومو

 والمريء والَوَدَجْين. الُحْلقُوم الَمِريء وتمام الذَّكاة بقطع

بَةُ فنقطُع ما َذنََّب منها حتى وهي التَّْذنُو الُحْلقَانةِ  وُرِوي عن أبي هريرة أنه قال : لما نزل تحريم الخمر كنا نْعِمُد إِلى:  [حلقن]

 نَْخلَُص إلى البُْسِر ثم نفتَِضُخه.

ٌع ، فإذا بلغ ثلثيه ،   فهوأبو عبيد يقال للمبسر إذا بدأ فيه اإلْرطاب من قِبَل َذنَبه : ُمذنَّب ، فإذا بلغ اإلرطاب نصفه فهو ُمَجزَّ

 ُمَحْلِقنٌ و ُحْلقَانٌ 

فرج المرأة ما انضمَّ عليه َشْفَرا  حماِليقُ  طَّت الجنوَن من بياض الُمْقلة. وقال غيرهما غَ  الِحْمالقُ  وقال الليث ::  [حملق]

 أحيَائها. وقال الراجز :

ري  رَبْبريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِك   عريريريريريريريريريريريريريريريريرَاب  ال تريريريريريريريريريريريريريريريري   وحيريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ر  َخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

 
َزب املريريريريريريريريري ْل لريريريريريريريريريِك يف َذا الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريَ

  

رِ  جريريريريريريريَ يريريريريريريريِف األعريريريريريريريْ ْرد  كريريريريريريريالريريريريريريريَوظريريريريريريريِ عريريريريريريريَ  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريريرِي و   هريريريريريريريريريا َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َريريريريريريريريريريْ ة  مريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريَ ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  

 تريْ ِل   أمسياان  مَحَالِيَق اَِّرِ 

وهي التي حْول مقلتها  ُمَحْمِلقَةٌ  وقال أبو عبيدة : عين .ِحْمالقٌ  بياض العين أجمع ما خال السواَد ، واحُدها الحماليق أبو زيد :

 جلد الَجْفن. ما َوِلَي المقلة من الِحْماَلقُ وبياٌض لم يخالط السواَد. قال 

 عينه من الفزع وأنشد : ِحْمالقُ  الرجل : إذا اْنقَلَبَ  َحْملَقَ و

ْه  لريريريريريريَ ريريريريريريريَ مريريريريريريْ حريريريريريريَ َوى  لريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريَ ال  َأهريريريريريريْ  رََأْ  َرجريريريريريري 

  
   ِ لريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  

هريريريريريريريريا املريريريريريريريري لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ي عريريريريريريريريَ ْأقريريريريريريريريَ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ريريريريريريريريَِ

  
 إْنقَْحٌل وامرأة إْنقَْحلَةٌ إذا أسنَّا وأنشد :وقال أبو مالك رجل إْنقَْحٌر وإْنقَْحٌل وقَْحٌر وقَْحٌل إذا كان كبيراً. وقال غيره : رجل 

 ملا رأيت  َ َل ا   نريَ ْحال 
 وقِْلعَمٌّ ُمِسنٌّ وأنشد : قِْلَحمٌ  وقال أبو خيرة : شيخٌ :  [قلحم]

نِّ وال ِقْلَحّما   ال َضرََع السِّ
يَاِط ، فيقال : أخذته: ُدَوْيبَة ُمجّزعة لها ُحَمةٌ كحمة  الُحْرقُوص وقال الليث ::  [حرقص] نبور وتلدغ ، يشبَّه به أطراف الّسِ  الزُّ

دوابٌّ ِصغَاٌر تثقُب األساقَِي وتَْقِرُضها. وسمعت األعراَب  الَحَراقِيصُ  ، يقال ذلك لمن يُْضَرب بالسياط. قلت : الحراقِيصُ 

ها ، وهي ُسْوٌد ُمنَقَّطة ببياض ، وأنشدتني يزعمون أنّها تدخل في فُروج الجواري ، وهي من جنس الجْعالن إال أنّها أصغر من

 أعرابية من بني نَُمير :

وِص  ْرقريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريض  مريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريري  ي الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
وِص   ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

َ
ِق املريريريريريريريري لريريريريريريريريَ ل   ريريريريريريريريَه الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ ْ  ريريريريريريريري   يريريريريريريريريَ

  

 ِ َْهر  ال َغال  وال َرِ يِ  

تها تُْؤلم ، وال سّم فيه.  قلت : وال ُحَمةَ لها إذا عّضْت ولكن عضَّ

ْمَحاقُ  وقال الليث ::  [سمحق] ً  : جلدة رقيقة فوق قَْحِف الرأْس إذا انتهت الشّجة إليها سميت الّسِ . وكل جلدة رقيقٍة ِسْمَحاقا

ً  تشبهها تسمى  سماحيقِ  ، نحو ِسْمَحاقا
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.  امِسيق   الّسال على اجللني ، ومله قيل : يف السماء  من غيم 
ْمَحاقُ  وقال األصمعي َجاجِ هي التي بْينَها وبين العَْظِم قَُشْيَرةٌ رقيقة. قال :من  الّسِ وقال  من شْحم. سماحيقُ  وعلى ثُْرب الشاة الّشِ

 .سمحاقٌ  شمر يقال : شّجة

 .حرزق : فُعل به ، إذا انضّم وخضع. قلت : لم يَُجْد في تفسير ُحْرِزق الرجُل ، وفي لغة َحْرَزقَ  وقال الليث : يقال:  [حرزق]

 حبسته في السجن ، وأنشد : حرزْقتُه عبيد : يقال وقال أبو

ه   ى مريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريوِ  َربريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريَذاَك ومريريريريريريريريريريا َأَنريريريريريريريريريريَْ

  
ْرَُّق    و  ريريريريريريريريريري َ اَ    مسريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريرياَ  َوهريريريريريريريريريري   ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وقال هو المضيَّق عليه المحبوس قال المؤرج والنَبَط تسمي  .ُمَحْزَرق ورواه المؤرج محرَزق األصمعي وابن األعرابي

 المحبوس الُمَهْزَرق بالهاء. قال : والحبس يقال له ُهْزُروقى وأنشد شمر :

ة  وهريريريريريريريريريريريو مسريريريريريريريريريريرياٌُُِّ  ْوثريريريريريريريريريريريَ ِ  فريريريريريريريريريريريىت  َذا لريريريريريريريريريريريَ  أَرِيريريريريريريريريريريريْ

  
ا  ْزَرقريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريَ

 
 َذرِيريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريإيّن ال أ ريريريريريريريريريريرياف  املريريريريريريريريريريري

  
 . وقال الليث شيء ُكنَّ نساُء العرب يَْلبَْسنَه.قرُزوحة شجر ، الواحدة القُرُزوح ر: اسم فرس. وقال أبو ُعمَ  القُْرُزح وقال الليث :

 من النساء الدميمة القصيرة ، والجميع القُْرُزحة قصيرة ، ابن السكيت عن أبي عمرو : قُْرُزَحةٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : امرأة

 .قََراِزحُ 

 إذا صرعه. قَْحَطبَهُ وبالسيف إذا َعاله فضربه ،  قَْحَطبهُ  وقال الليث يقال:  [قحطب]

اج. الَحْقطبَة وقال أبو عمر:  [حقطب]  ِصياُح الَحْيقَُطان وهو ذكر الدُّرَّ

 من الرجال الجريء الشجاع. القَُداِحسُ  وقال:  [قدحس]

 .قََمْحُدَواتو قماحيد مؤخر القَذال وهي صفحة ما بين الذؤابة وفأِس القفا ويجمع القََمْحُدَوةوقال : :  [قمحد]

 : خشونة وُحْمرة تكون في العين. الُحثُْرقَة قال ابن دريد:  [حثرق]

 الشيَء من يدي إذا َرَدْدتَه. قَْحثَْرتُ  وقال ::  [قحثر]

 اسم رجل. ِحْزقَل وقال الليث ::  [حزقل]

 قلت : وال أدري ما أْصلُه في كالم العرب.

 من الرجال السمج القبيح. الِقْلَحاسُ  وقل الليث ::  [قلحس]

 أغنام تكون بُِجَرش. الَحبَلَّقُ وقال : :  [حبلق]

  غنم صغار وأنشد : الحبلَّقُ  وقال أبو عبيد :

ة  و  َزمنريريريريريريريريريريريريريريَّ َ انريريريريريريريريريريريريريريَة عريريريريريريريريريريريريريريِ َّاان  مريريريريريريريريريريريريريري  ر غريريريريريريريريريريريريريري   اذْكريريريريريريريريريريريريريري 

  
َت    ا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ وهلريريريريريريريريَ بريريريريريريريري  مسريريريريريريريريَ ِق تريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريَ

  
ْطب. الَحْنَدقُوق وقال الليث ::  [حندق]  حشيشة كالقَّت الرَّ

 أبو عبيد عن أبي عمرو : هي الذَُّرق.

 : الرأراء العين ، وأنشد : الَحْنَدقُوق وقال ابُن هانىء عن أبي عبيدة : .َحْنَدقُوقىو َحْنَدقُوقىووقال شمر يقال : َحْيدقوقى 

يريريريريريريريريريِق  لريريريريريريريريريِ ْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  وهريريريريريريريريريَ

  
و و   َ قريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ وِق الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرينِي مسريريريريريريريريريريريريريَ  ِق ال َدمسريريريريريريريريريريريريري 

  
 الخفيف ، والدَُّحوق الّرأَراء. الشَّمَشِليقُ و
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 الُهِويُّ على الرأس وأنشد : التَّقَحذُمو القَْحَذَمة وقال الليث ::  [قحذم]

مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ َذمسريريريريريريريريريْ ْن عريريريريريريريريريَ  وّ  ُّاَل أو تريريريريريريريريريَ ْم مريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريَ

  
َذمريريريريريريريريريريريريريريا  حريريريريريريريريريريريريريريْ وَّأب  تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ ه يف هريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 موضعه.وتذحلَم إذا تدْهور في بئٍر أو من جبٍل ، وستراه في 

في  ليتحذلَقُ  التََّظّرف. وقال أبو عبيد : إنه الحْذلقةو ، قال : َحْذلَق الشيء الُمَحدَّد ، يقال : قد الِحْذاَلقُ  وقال الليث ::  [حذلق]

َُّع ، أي يتظرف ويتكيَّس ، وقد قاله غيره.  كالمه ويتَلَت

 أسمع هذا الحرف في باب الطويل لغيره.هو الطويل الدقيق ولم  السُّْمُحوق وقال الليث ::  [سمحق]

اج يقال له الَحْيقَطان وقال الليث ::  [حيقط] ة ، وقال غيره هي الدُّّراجة. وقال ابن دريد : الدُّرَّ  ، وجمعه َحْنقط هي التَّْذُرجَّ

 .ُحْنقُطٌ و َحيقُطانو َحْنِقطان . وقال :َحنَاقِطُ 

حاليف أبو عبيد عن األصمعي ::  [زحلق] في لغة أهل العاليَة ،  ُزْحلوفة ثَر تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل ، واحدتهاأ الزَّ

 بالقاف. ُزْحلُوقَة وأما تميم فتقول :

 تَقَْحَزن وقَْحَزلَه وضربه حتى قَْحَزنه أي صرعه. شمر عن ابن األعرابّي : فَقَْحَزنَهُ  أبو عبيد عن أبي زيد : ضربه:  [قحزن]

 العصا. القُْحَزنَةووتقحَزل ، أي وقع. قال : 

 : العصا. وقال ابن شميل : هي اِلهَراوة وأنشد : القَْحَزنَةُ  ثعلب عن ابن نجدة عن أبي زيد قال

ه  وجريريريريريريريار هريريريريريريريا يريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  بريريريَ اِر عريريِ عريريريريريريريَ ْه جريريَ َربريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ اِ    لريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ يت عريريريريريريريرين جريريريريريريريريَ َزنريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ

  
 اسم رجل منه. قَْحَذمٌ والرجُل في أمره إذا تشّدد  تقْحذمَ  وقال غيره ::  [قحذم]

 الرجل الضيّق الخلُق ، ويقال : الّضعيف وهو اإلثم عند بعضهم في قول زهير : الَحقَلَّدُ  أبو عبيد ::  [حقلد]

 بِلريْهَكِة ِذي قري ْرىَب وال حِبََ لَّ ِ 
والقوُل ما قاَل أَبُو عبيد إنه اإلثم. وقول األصمعّي  قال شمر :: الِحْقُد والعداوة في قول زهير.  الحقلَّد وقال شمر قال األصمعي :

 ضعيف. قال شمر ورواه ابن األعرابي : وال بحفلَّد ، بالفاء وفَسَّره أنه البخيل.

 وقال أبو الهيثم : الحفلّد بالفاء باطل ، والرواة مجمعون على القاف.

 االْقِذْحَرارُ والغضبان وهو الذي ال تراه إاّل وهو يشاّر الناس ويُفحش عليهم ، وقال أبو عمرو :  الُمْقَذِحرُّ  وقال شمر ::  [قذحر]

 سوء الُخلُق وأنشد :

 يف َغْتِ تريْعَتعة  وال اْقِذمْسرَارِ 
  وقال آخر :

ر ْتَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه غريريريريريريريريريريريَ زِيريريريريريريريريريريريْ َك ال جريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريَ

  
ر  َذمسريريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريريِ   يف الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِه مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ ْن قريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
باب. قال :  : الُمْقَذِحرُّ  قال :أبو عبيد عن الفراء   واقدَحّر بمعنى واحد. اقذحرّ والمتهيّىء للّسِ
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 بالذال وذلك إذا تفرقوا في كل وجه. قِذَّْحرةً  أبو عبيد عن األصمعي وغيره ذهبوا

و قال ، وقال ، وهو شيء من جسدها. قال : وال أدري ما ه الُحَدِلقَة أبو عبيد عن األصمعي : أكل الذئب من الشاة:  [حدلق]

 جاحظة. ُحَدِلقَة ، العين الكبيرة. وقال اللحياني قال أبو صفوان : َعْينٌ  الُحَدِلقة غيره :

 : فُْقُحلٌ  الرجُل إذا أسرع الغََضب في غير موضعه ، سلمة عن الفراء رجلٌ  فَْقَحلَ  أبو العباس عن ابن األعرابي ::  [فقحل]

 سريع الغضب.

 ما في اإلناِء إذا َشِربه أجمع. قَْلفَحَ  ابن دريد:  [قلفح]

 ، وهو الضعيف األحمق. َحفَلَّقٌ  قال ورجل:  [حفلق]

 الدرابزين وكذلك التَّفَاِريُج. الُحْلفُق عمرو عن أبيه:  [حلفق]

 حرقم : قُرىء على شمر في شعر الحطيئة :

ا َك ِ منريريريريريريريَّ بريريريريريريري  ْك فريريََحسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريري ريريلريريريريريريريه  لريريريريريريريَ

  
نْ   ْرفريريريريريريريا  مريريريِ َك صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريري  أَلريريريْ ِم  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِد اَّريريريَرَاقريريريِ يريريريريريريريَ  جريريريِ

  
ْرف األحمر.  قال : الحراقم األََدُم الّصِ

 أبواب احلاء والكاف
ْجلين الذي قد كاد يكون ُمْقعَداً من ضعفهما. الَحبْرَكى قال الليث ::  [حبرك]  الضعيُف الّرِ

ْجل. الَحبَْرَكى أبو عبيد عن األصمعي :  هو الطويل الظهر القصيُر الّرِ

ْحُموك العباس عن ابن األعرابي :أبو :  [زحمك]  .َزَحاِميك الَكُشوثَاء ، وجمعه الزُّ

 في العَْدِو دون الَكْرَدمة ، وال يَُكْرِدُم إاّل الحماُر والبغُل. الَكْرَمَحةُ  وقال الليث ::  [كرمح]

 من َعْدِو القصير المتقارب الَخْطِو المجتهد في َعْدِوه. الكْرَدَحةوقال :  [كردح]

 لك روى أبو عبيد وأنشد األصمعي :ونحَو ذ

 َ  رُّ َمرَّ الرِّيِح ال ي َكْرِد   
 وقال ابن األعرابي : هو َسْعٌي في بطٍء.

 الَكْلَحبَةُ  من أسماء الرجال. قلت : لم يُْدَر ما هو. وقد روى ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : َكْلَحبَةُ  وقال الليث ::  [كلحب]

 .َكْلَحبَتهاويقال : سمعت َحَدمةَ النار صوُت النار ولهيِبُها ، 

 ، قال الليث : هو أصُل الشيِء وَمْعِدنُه. ِكْنِسيحٌ :  [كنسح]

وبِِحْسِفِله وَحَمِكِه ودْهَدائِه. وقال ابن الفرج  بِحْسِكِله ثعلب عن ابن األَعرابي : إذا جاء الرجُل ومعه صبيانه قلنا جاء:  [حسكل]

بيان ، يقال : مات فالن وخلّف يتامى الَحَسافِلُ و الَحساِكلُ  :  وكذلك صغار كل شيء ِحْسِكلُ  ، واحدها َحَساِكلَ  : صغار الّصِ

 .َحساِكل

َحاِليكُ وقال : :  [زحلك] َحاِليُق واحد. الزَّ  والزَّ

 والّزَحاِليُق. الّزحاِليكُ  التزْحلُق ، وهي التزْحلُك ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 دميمة وأنشد : َحْنَكلَةٌ  هو القصير. وقال غيره : امرأة الَحْنَكلُ  بو عبيد عن األحمر :أ:  [حنكل]

 مَسْلَكلة فيها ِقَبال َأْوَفَجا



1601 

 

 : اللئيم. الَحْنَكلُ  وقال الليث :

 ، أي بالداهية وأنشد : َحبَْوَكرى أبو عبيد عن األصمعي : جاء فالن بأمِ :  [حبكر]

ي  لريريريريريريِ يريريريريريريْ ا لريريريريريريَ افريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريريا َغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  َأَنريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ  وأَيريريريريريريريْ ريريريريريريَ

  
َرى   وْكريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريي األ َرىَب جريريريريريريريريريريرياءْ  أب ُِ مسريريريريريريريريريريريَ

  
، وأصله  َحبَْوَكرٍ  وتُلقى منها أُمٌّ ، فيقال : وقعوا في َحبَْوَكَرانَ و َحبَْوَكرٍ  وأُمِ  َحبَْوَكَرى وقال شمر قال الفّراء : وقع فالٌن في أُمِ 

من الناس أي جماعاٍت من أَْمُكٍن َشتَّى ال يجوز فيهم شيٌء وال  َكَرىَحبَوْ  الرمل الذي يَُضلُّ فيه. قال ويقال : مررت على

 يستَْبِرئهم شيء.

الّرُجُل في  تََحْبَكرَ وفي األمر إذا تََحيَّروا ،  تََحْبَكُروا يقال :« النوادر»وفي  .َحبَْوَكَرى : َداِهيةٌ ، وكذلك َحبَْوَكرٌ  وقال الليث :

 طريقه مثلُه إذا تحيَّر.

 وأنشد الفّراء : الُمفَرَكحُ  الرجل الذي ارتفع ِمْذَرَوا اْستِه وخرج ُدبُره وهو الِفْرَكاحُ  قال الفّراء : : [فركح]

 جاءْ  به م َفرَْكحا  ِفرَْكامَسا
 باب فُْعلُل.األسود من كل شيء في  الُحْلُكم . سلمة عن الفّراء :َحْلكَمةٌ  : الرجُل األَْسَود وفيه الُحْلُكم قال األصمعّي ::  [حلكم]

 هو التراب. والِكْلِمُح : الِكْلِحم وقال اللحياني ::  [كلحم]

 الرجُل إذا نحر صغار إبله. َحْسَكلَ  ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [حسكل]

 السواد. قلت :إذا كان شديد  ُمحلنِحككٌ و ُحلَُكوكو َحْلكوكو مسَحْنِككٌ و ُسْحُكوكٌ  قال : ويقال : أسودُ :  [حلككـ  سحكك]

 وهذا كله ثالثيُّ األصل أُلحق بالرباعي.

 ، وهي التي َكثُفَْت وقَُصَرْت وَجعَُدْت ومثلها الَكثَّة. ُكثُْحَمةٌ  اللحيِة ولحية ُكثُْحمُ  أبو زيد : رجل:  [كثحم]

 يُعَيَّر بها الرجل إذا نسب إلى الحمق. ، إذا كان ضعيفاً قال : وَحَطْنَطى : َحفَْنكىووقال ابن دريد رجل َحفَْبكى :  [حفنك]

 قال ورجل َكْنتَح وَكْنثَح بالتاء والثاء وهو األحمق.

 ابب احلاء واجليم
 الطويل الرجلين. الحراجلو الحُرْجلُ و: قطيع من الخيل  الَحْرَجل قال الليث ::  [حرجل]

العََرج. قال  الَحْرَجلَةُ  ُمشاةً. أبو العباس عن ابن األعرابي :على خيلهم وجاءوا َعَراِجلَةً أي  َحَراِجلَةً  وقال غيره : جاء القوم

م صفّاً في صالة وغيرها. ويقال : َحْرَجل ويقال : ْم.  : َحْرِجلْ  الرجل إذا تمَّ  إذا طال. َحْرَجلوأي تَّمِ

 الطويل. الُحْرُجل وروى أبو عبيد عن األصمعي :

 َصاِحبَهُ َوَجْحَدلَه إذا َصَرعه. َجْحَدرَ  : الرجل الَجْعُد القصير ، ويقال الَجْحَدرُ  وقال الليث ::  [جحدر]

 الدُّْحُروَجة ، وهي الُمَدْحِرجُ  يقال للُجعَلِ  الُجعَُل من العَِذَرة. ثعلب عن ابن األعرابي قال : يَُدْحِرجُ  ما الدََّحاِريجُ و:  [دحرج]

 لسلولي :. وقال العَُجْير ايَُدْحِرُجها العَِذَرة التي



1602 

 

 ِقَمْ ٌر كحوَّاُّ ال َّمَسارِيِج أَْبَ   
 أملُس ، ُشدَّ فَتْلُه وقال ابن شميل هو الجيّد الغارة الُمْستِوي. (1) محدَرج َوتَرٌ وَ :  [حدرج]

 صغير. ُمَحْدَرجٌ  وَسْوطٌ 

 أي صرعته ومنه قوله : َجْحَدْلتُه وقال الليث : يقال:  [جحدل]

ه  لريريريريريريريريريريَ اذا  وابريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ َ لريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريْ  حنريريريريريريريريريرين  جريريريريريريريريريريَ

  
ْن   ى مل  ريريريريريريريريريريري َ لريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ نْيَ قريريريريريريريريريريريريَ اَل   ، بريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريِ

  
 األتان إذا تقبّض حياؤها للِوَداق ، وأنشد بيت جرير : تََجْحَدلَت وقال ابن حبيب

َ لريريريريريريريْه و  حريريريريريريريْ تريريَجريريَ ْن أَيريريْري هلريريريريريريريا فريريريَ ه  عريريَ فريريريريريريريْ  َكةريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ل  و   حريريريريريريريريْ ة  الريريريريريريريريِوَداِق  ريريريريريريريريََ بريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريذاَك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 تقبُُّضها واجتماُعها. قال وقال الوالبي : تََجْحُدلُها قال :

ِع األمسريريريريريريريريريريريريواَل مسريريريريريريريريريريريريىت  مريريريريريريريريريريريريَ ْوا َنريريريريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  ا املريريريريريريريريِ ريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ تَتريريريريريريريريِ ْن َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ َل مريريريريريريريريِ حريريريريريريريريْ  َنريريريريريريريري َ

  
فَّاط المجْحِدل وقال ابن شميل : إذا  جحدلَ  أيضاً. ثعلب عن ابن األعرابي : : الذي يَْكِري من قرية إلى قرية أخرى وهو الضَّ

االً ،  َجْحَدلَ واْستَْغنى بعد فقٍر.   إناَءه إذا َمألَهُ. جحَدلَ وإذا صار َجحَّ

 الريح الباردة وقال الفرزدق : الَحْرَجفُ  وقال الليث:  [حرجف]

ْه  كريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَّ مريريريريريريريرياِء وهريريريريريريريريَ رَبَّ  فريريريريريريريرياق  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا اغريريريريريريريريْ

  
ف    ْرجريريريريريريَ راء  مسريريريريريريَ يِّ محريريريريريريِ وِ  اَّريريريريريريَ يريريريريريري  وَر بريريريريريريري  تريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اإلبل إذا رددَت بعَضها على بعض وقال  حرجْمتُ  المجتَِمُع وقَال الليث : الُمْحَرْنِجمُ  أبو عبيد عن األصمعي قال ::  [حرجم]

 العجاج :

م هْ يكون  أَْقَصى َ لِِّه     َْرَنِْ
هم وكثرتهم إذا أتته م قال الباهلي : معناه أن القوم إذا فاجأتُْهم الغارة طردوا نَعَمهم ثم أقاموا يقاتلون ، فيقول : هؤالء من ِعّزِ

فيه  تَْحَرْنِجمُ  أي ُمْحَرْنَجمها الغارة لم يطُرُدوا نَعَمهم ، وكان أقصى طردهم لها أن يُنيُخوها في مباركها ثم يقاتلوا عنها. وَمْبركها

 وتجتمع ويدنو بعضها من بعض.

 هو الُحْلقوم. الُحْنُجور أبو عبيد عن أبي زيد:  [حنجر]

 .الُحْنُجور جوف الُحْلقُوم وهو الَحْنَجَرةُ  وقال الليث :

 أراد أَنَّ الفزع يُْشِخص قلوبهم حتى تَْقلص إلى [18َغافر : ] (ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلَناِجِر كاِظِمنيَ ) عزوجلوقال هللا 

 وقال النابغة : حناجرهم

 أِبَْذاَنهِبا قبل اْسِتَ اِء اَََّلاِجرِ 
 داء البشيذق. الُمَحْنِجرُ  وقال غيره

 أيضاً إذا اهتّز وأنشد : ارجحنّ والشيُء إذا وقع بَِمّرة ،  اْرَجَحنّ  وقال الليث:  [رجحن]

ر َواينُّ و  رَاب   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريريريَ َّ   ه  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريخ  تريريريريريريريريريريريَ ّن و ذاقريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَ  اْرجريريريريريريريريريريَ

  
__________________ 
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 ثقيلة. قال النابغة : ُمْرَجِحنَّة وَرحىً 

ةٌ  لريريريريريريريَّ حريريريريريريريِ ْرجريريريريريريريَ ْه فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا رمسريريريريريريريى  مريريريريريريري  فريريريريريريريَ  ِ ذا رجريريريريريريريَ

  
ِل   َوافريريريريريريريريريِ زِيريريريريريريريريريَر اَّريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَّ َج ثريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
 المائِل قلت : وأنشدتني أعرابية بِفَْيَد : الُمْرَجِحنُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ة   ْرمريريريريريريريريَ ّ اَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريَة كريريريريريريريريَ َه عريريريريريريريريَ  َأَ  أ  ريريريريريريريريْ

  
ِه   لريريريريريريريَّ حريريريَ ا فريريريريريريرياْرجريريريَ ر َنريريريريريريريِ يريريريريريريريل  يف قريريري   جريريريَرى السريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ال أدري أَيَّ فَنَّْيِه أركب أي َصْرَعْيه  ُمْرَجِحنٌ  يقال : أنا في هذا األمرأراد أنها أُوقَِرْت حتى مالت من كثرة ما َحَملت. و

إذا كانت سمينَةً فإذا مشت تَفَيَّأَت في  مرَجِحنّة أي واسعة كثيرة. وامرأةٌ  مرجحنَّة وَصْرفيه َوَرْوتَْيه أركب. ويقال : فالن في دنيا

 ِمشيتها.

 ل من الرمل الطويل.: الَحبْ  الُحْنُجد عمرو عن أبيه:  [حنجد]

ْمل الطوال. الَحنَاِديجُ  ثعلب عن ابن األعرابي:  [حندج]  ِحبَاُل الرَّ

 .ُحْنُدوجةو ُحْنُدج َرَماَلٌت قصار ، واحدها الَحنَاِديجُ  وقال الليث : هي رملة طيِّبَةٌ تُنبت ألواناً من النبات. وقيل :

 الرمال : حنادج وأنشد أبو زيد لجندل الطهوي في)

ور مريريريريريريريريريريرين مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريرير اَّريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِدج   يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري 

  
َوائريريريريريريريريريج و   ّف ذي الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين ثريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  

 مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين اثئريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير وانقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِز ودارج 

  
 مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريريريريوق ذاك مريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريج و  

  

ِج  افريريريريريريريِ لريريريريريريريَ ل الريريريريريريريكريريريريريريري  ر ك مسريريريريريريري َّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريبريريريريريريري  فريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
ِج   الريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريَ َ

ن  ملريريريريريريريريري   لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياع فريريريريريريريريريرك الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ

  
 .(1) (قال والُكنَافُِج السمين الممتلىء ، يصف الجراد وكثرته

 الحْبَل إذا فتْلتَه. َحْملَْجتُ  الليث : وقال:  [حملج]

 قَْرُن الثور يشبه به المنفاخ وقال األعشى : الِحْماَلجُ ومنفاخ الصائغ.  الِحْمالجوقال 

اَل  مريريريريريريريريريْ اَل حبريريريريريريريريريِِ بريريريريريريريريريَ ْرَد والريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ َ
ض  املريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريري 

  
راق    فريريريريريريريريريِ ِه انريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريف  يف جريريريريريريريريريَ  ج  لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
اغة أيضاً. ويقال للعَْير الذي ُدوِخل َخْلقُهُ اكتنازاً  الحماليج أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : قرون البقر وهي َمنَاِفُخ الصَّ

 قال رؤبة : ُمَحْملَج وكثرةَ لَْحمٍ 

   َْمَلٌج أ ْدرَِج ِ ْدراَج ال ََّلقْ 
لماء العذب من ماء ا الَحْشَرجُ وقال :  : تردُّد صوت النفَس وهو الغرغرة في الصدر. الَحْشَرَجةُ  وقال الليث ::  [حشرج]*

الماء الذي تحت األرض ال يُفطن له في أَبَاطح األرض ، فإذا ُحِفر َعْنه َوْجهُ األرض قَْدر ِذراعين  الحشَرجُ  الِحْسي. قلت :

واء ، تسميها العرب األَْحَساء والِكَراَر   ، ومنه قوله : الَحَشاِرجوَجاَش الماء الرَّ

ر وَنريريريريريريريِ  ه  فريريريريريريرياهريريريريريريريا  قريريريريريريرياِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريِ ريريريريريريري  مريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ريريريريريريريَ  افريريريريريريريريَ
  

رَج   اِء اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَبِْد مريريريريريريريَ زِيريريريريريريِف بريريريريريريِ ْرَب الريريريريريريلريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
__________________ 

 ري. ن ال  عن األُّهري( ري 455/  3ري  مسل ج)« اللسان»ووضعلاه هلا كما يف  (مسةرج)( أثبه يف امل بوعة بع  مادأب 1)
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 ، وقيل : وهو الِحْسُي الَحِصُب. حشرجةٌ  َكذَّاُن األرض الواحدة الحْشَرجُ  وقال أبو زيد :

في  الَحْشَرجُ  النُقََّرة في الجبل ، يجتمع فيها الماء فيصفو. قال وقال المبرد : الحشرج وروى أبو عمرو عن أبي العباس أنه قال :

 هذا البيت الكوُز الرقيق الحاِرّي ، والنزيف السكراُن ، ويكون المحموَم.

 ، الضخم وأنشد في صفة إبل لبعض الرجاز : الُجَحاشرِ  الفراء قالثعلب عن سلمة عن :  [جحشر]

رِ  لُّ مريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَه اإلُّاِر اَّريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا جريريريريريريريري  ع  مريريريريريريريرين رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريْ

  
 قال الُمْقنُِع من اإلبل الذي يرفع رأسه وهو كالِخْلفة والرأُس ُمْقنٌع.

وهو الذي في  جحاشرة واألنثى ُجَحاِشر . قال وإن شئت قلتجحَشرةٌ  : من صفات الخيل واألنثى الَجْحَشر وقال أبو عبيدة :

 ضلوعه قَِصرٌّ ، وهو في ذلك ُمْجفٌر كإِْجفَاِر الُجْرُشعِ وأنشد :

رُّ كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ ٌم طريريريريريريريريِ تريريريريريريريريْ َرأب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريري 

  
ر    اسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  كريريريريريريريَ خريريريريريريريَ تريريريَ هريريريريريريريا الريريريرِّيريريريح  فريريريريَ تريريريْ اٌب َُّفريريريريَ  عريريري  ريريريريريريريَ

  
تْم الذي شنحت محاني ضلوعه حتى سادت بمتْ   نه َوعرَضْت َصْهَوتُه ، وهو أَصمُّ العظام ، واألنثى َصْنَمةٌ.قال والصَّ

 الحادُر الَخْلِق العظيُم الجسم العَْبُل المفاِصل. الُجحاِشرُ  وقال الليث :

 السريع الخفيف وقال الراجز : الُجَحاِشلُ و الَجْحَشلُ  وقال ابن دريد ::  [جحشل]

اَل  ْحةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ال  جريريريريريَ عريريريريريِ مريريريريريَ ه  مريريريريريلريريريريريريريه م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريْ  القريريريريريريَ

  
ْرَواَل  ذا   لريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريرياِء هريريريريريريريريريريريريريَ ه  لريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 العجوُز الكبيرة. الَجْحَمشُ وقال : :  [جحمش]

 إذا كان منتفخ الجنبين. َجْحَشمٌ  وبعير:  [جحشم]

 وقال الفقعسي :

 نِي  جَبْوُّ َجْحَةم  ك َماتِر
 .السماِحيجُ  والجميع السَّْمَحاجُ  األَتَان الطويلة الظهر وكذلك السَّْمَحجُ  وقال الليث ::  [سمحج]*

 .سماحيج قال : وجمعها .السمحاج مثله ولم يذكر السمحج أبو عبيد عن األصمعي في

 الطوُل في كل شيء. السمحجة وقال غيره

 طويلة. سمحجٌ  وقوسٌ 

 وقال الِطرماح يصف صائداً :

ةٌ  َف لريريريريريريريريريه َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ س  الريريريريريريريريريرَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريَ

  
  ُْ ا وف  ا ريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  نْتِ هريريريريريريريريريريريَ

َ
ج  املريريريريريريريريريريري حريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَْ

  
 الرأس. ُمَجْرَدحُ  وغالم وهي آكام األرض. جْرَداَحةٌ ومن األرض  ِجْرَداحٌ  يقال« النوادر»وفي :  [جردح]

 الُجؤذر وهو ولد البقرة الوحشية. البَْحَزجُ  أبو عبيد:  [بحزج]

 بارٌد.الماء الُمْغلَى النهاية في الحَرارة ، والسخيُم الماء الذي ال حارٌّ هو وال  الُمبَْحَزجُ  وقال غيره :

 .َجالِدحُ  الطويل وجمعه الُجالِدحُ  وقال ابن دريد:  [جلدح]
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 وقال الراجز :

 م ل الفليِق الع ْلَكِم اجل الِد ِ 
 اإلبل الضخام شبهت بالرمال وأنشد : الَحنَاِدجُ وقال : :  [حندج]*

 من َدرِّ ج ْوف  ِجلَّة  مَسَلاِدج
 مثله وُعفاضج. ُحفَاِضجٌ  واسترخى بطنه ورجل إذا كثُر لَْحمه ِحْفَضاجٌ  األصمعي رجل:  [حفضج]*

 ، وكذلك الِعْفَضاُج وقد مرَّ تفسيره. ُحْفِضج وقال أبو َمْهدية : إن فالناً معصوٌب ما

 إذا امتأل. اْضِجْحراراً  السقاءُ  اْضَجَحرّ  إذا مألتها وقد َضْجَحَرةً  الِقْربَةَ  َضْجَحْرتُ  وقال األصمعي ::  [ضجحر]

 الشاعر :وقال 

رّا   حريريِ جريريَ يريريريريريريريا  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريْ اصريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريْ  ك  الريريَوطريريريريريريريْ

  
ورا  وَق اَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريا أَدَِّ  اَّريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريري 

  
 : الّسقَاء الّضخم. الِحَضْجرُ  شمر :

 بفتح الحاء اسُم واحٍد على لفظ الجمع قال ومنه قول الحطيئة : َحَضاجر أبو عبيد عن أصحابه من أسماء الضباع:  [حضجر]

ك  تريريريريريريريريريريريِ َه جلريريريريريريريريريريرياِر بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريْ الَّ َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريَ

  
َر لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريم   اجريريريريريريريريريريِ ه مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري    ذ هتريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ

  
 لعظم بْطنها. َحَضاِجرَ  قال شمر : إنما سميت

 فجعلوها جميعاً كما قالوا ُمغَْيِرباُت الشمس وُمَشْيِرقَاُت الشمس ، ومثله جاء البعير يَُجرُّ َعثَانِينَهُ وإبلٌ  َحَضاِجرَ  قال وقالوا

 وأكلت الَحْمَض فانتفخت خواصرها. وقال : قد شربت َحَضاِجرُ 

يِت   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َ ِْوي عريريريريريريريريريَ   يّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َ َوا ريريريريريريريريريريريريِ

َ
َرب  املريريريريريريريريريريريري ر  ال تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ اجريريريريريريريريريريريريِ  مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وهو الجافي الغليظ اللحم وأنشد : ُحَضاِجمو ِحْضَجمٌ  وقال ابن دريد رجل:  [حضجم]

 ليس ِ ْب ان وال مس َضاِجمِ 
 : الرجل الرخو الذي ال خيَر عنده ، وأصله من الِحْضبحِ وهو الماء الخاثر الذي فيه ُطْملَةٌ وطين. الِحْنِضجُ وقال : :  [حنضج]

 هو العظيم العينين ، من الجحظ ، والميم زائدة. الَجْحَظمُ وقال :  [جحظم]

 الكثير الشعر على الجسِد ، الضخُم. الِجلحاظو الِجْلِحظٌ وقال : :  [جلحظ]

 .ِجْلحاظٌ وِجلظاء من األرض وِجلَذاء وجلَذان « : األعراب نوادر»وفي 

ْلبَة. قال : ِجْلِحَظاء وقال ابن دريد : سمعت عبد الرحمن ابن أخي األصمعي يقول أرض  بالظاء والحاء غيُر معجمة وهي الصُّ

 ، ال أشك فيه. جلحظاء عبد الرحمنوخالفه أصحابُنا فقالوا ِجْلِخظاء فسألته فقال هكذا رأيته قلت أنا والصواب ما رواه 

 الِقماُط وأنشد : الَجْحَمَظة وقال الليث:  [جحمظ]

يتريريريريريريريريريريريا ْ لريريريريريريريريريريريَ واان  مريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريْ زَّ ِ لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يتريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريْ ه جمريريريريريريريريري َ تريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلَّ يف ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا شددَت يديه على ركبتيه ثم ضربتَه. َجْحمظة الغالمَ  جحمْظتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 فقال أخبرني به الدبيرّي األسدي جحمْظت رابّي عن قولهوقال شمر سألت ابن األع
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  َّبل أوث ه كيف ما كان. َجْحَميتَه   ههلا ، وأ ار    دكان.
 من الرجال األْفَحُج ، وهو الذي في رجله اعوجاج. الَحفَلَّجُ  أبو عبيد ::  [حفلج]

 كثير ، وهكذا. َجْحفَلٌ  وقال الليث جيش:  [جحفل]

 وأنشد الليث :قال أبو عبيد : 

ر  عريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريه اأَلَداوَ  ن جمريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ  أَْرعريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   فريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريريْ ْ َر   جلريريريريريريريريريريريريريريَِ   جريريريريريريريريريريريريريريَ  أب  ذي تريريريريريريريريريريريريريري 

  
 سيّد عظيم القدر. وقال أوس : َجْحفَلٌ  الخيل أْفَواُهها ورجل جحافلو

  ن كان قريْرما  َسيَِّ  األمِر َجْحَفالو 
 القوُم إذا اجتمعوا. تجحفل أبو مالك :

رأس الضلع  الُحْنُجوفو ، قال : َحْنَجفٌ  ويقال .ُحْنُجفٌ  ُرؤوس األوراك واحدها الَحنَاِجفُ  األعرابي :ثعلب عن ابن :  [حنجف]

ْلَب.  مّما يلي الصُّ

 .حنجفة رؤوس األضالع ولم يسمع لها بواحد ، والقياس الحناجف وروى الخزازُّ عنه :

 قال ذو الرمة :

ا رَاهتريريريريريريريريريريري  َق  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ ٌة مل يريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريري َ

  
ِف و   اجريريريريريريِ لريريريريريريريَ ا   اَّريريريريريريَ رِفريريريريريريريَ  ألريريريريريريوا    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : صرعه وأنشد : َجْحلَمه وقال ابن دريد ::  [جحلم]

ْه  مريريريريريريريَ حريريريَ َلريريريْ
هريريريريريريريِ  وا يريريريُو الريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِر املريريري ْم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريري 

  
ْه و   مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريْ ْم جمريريريريريريريريريريري َ كريريريريريريريريريريري  راتريريريريريريريريريريريَ اَدر وا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريَ

  
ْحلُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال:  [جمحل]  ة له وقال في موضع آخرلحم دابة الصدف وقد ذكره األغلب في أرجوز الُجمَّ

ْحلُ   اللحم الذي يكون في الصدفة إذا ُشقّت. الُجمَّ

 ضرب من السباع زعموا. الُحْنُجل وقال ابن دريد:  [حنجل]

عة. الَحبَاِرْيجُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال:  [حبرج]  طيور الماء الملمَّ

 ذكر الُحبَارى. الُحبَاِرجُ  وقال ابن دريد

 .(1) (من طير الماء الُحبَاِرجُ  األعرابيوقال ابن )

 وأنشد : الُحبَاِجرُ  الوتر الغليظ وهو الِحبَْجرُ  أبو عبيد:  [حبجر]

 ال وس  فيها َوتريٌر مِسَبْجر  و 
 وأنشد ابن األعرابي :

 (2)  ْرِج  ملها َذنَبا  مس َلاِجرَا 
 د :العجوز الدميمة وأنش اْلِجْلبِحُ  ابن السكيت عن أبي عمرو:  [جلبح]

َح الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريوُّا بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ي اجلريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ   ين ألَقريريريريريريريريريريريْ

  
وَُّاو   مريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريْ َة الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريِ ق  الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الماء الحار قاله ابن السكيت. المبَْحَزجُ و:  [بحزج]
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 وهو الضخم األْجلَُح. ِجْلَحابَةٌ و ِجْلَحابُ  وقال ابن السكيت رجل:  [جلحب]

 القامة وأنشد :: الرجل الطويل  الِجْلَحبُ  قال وقال أبو عمرو :

__________________ 
 (.13/  3ري  مسربج)« اللسان»ووضعلاه هلا كما يف  (مسبجر)( أثبه يف امل بوعة بع  مادأب 1)
 (.مسبجر)وامل به من اللسان « مس باجرا»( يف امل بوعة : 2)
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او  بريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َزَب اجلريريريريريريريريريريِْ رِيريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريري 

  
ا  بريريريريريريريَ كريريْ كريريريريريريري    مريريريريريريرياَء الريرييتريريَّهريريِر فريرييريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 هو القديُم. ِجْلَحابَةٌ و ِجْلَحابٌ  وقال الليث : شيخ

اُل النَْخِل. الِجْلَحابُ  وقال ابن األعرابي :  : فُحَّ

 والِجْنَحاُب : القصير الملّزز.

 المرأة القصيرة وهي القْعنَبَةُ. : اْلَجْحنَبَةُ  عمرو عن أبيه قال ::  [جحنب]

 : الرجل الشديد ، وأنشد اْلجْحنَبُ  وقال الليث :

ِ  و  لريريريريريريريَ حريريريريريْ رِي  جريريريريريَ عريريريريريَ مريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ عريريريريريريريَ مَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريْ اب  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ يريريريريريريريِث  ريريريريِ  كريريريريريريريالريريريريلريريريريّ

  
 الِقْدُر العظيمة ، وأنشد : اْلَجْحنَبُ  وقال النضر :

ا ْ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِ  واملريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريا ُّاَل  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا ْ   لريريريريريريريريريريريريَ   ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريْ َ ْوا جبريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريىت أَتريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الحاء القمل.بجّر  الِحْنبَجُ  شمر عن الرياشّي عن أبي زيد ::  [حنبج]

 قال وقال األصمعّي اْلُخْنبُج بالخاء والجيم القمل.

 وقال الرياشّي والصواب عندنا ما قاله األصمعّي.

 ضخمة ، وأنشد : ُحنبجة وقالوا سنبلة .ُحنَابجو ُحْنبُج الضخم الممتلىء من كل شيء. ورجل الُحْنبُجُ  وقال الليث :

ِج  ابريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ِل اَّريريريريريريريري  لريريريريريريريريبريريريريريريريري  ر ك  مسريريريريريريريريَ َّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
ج   الريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريَ َ

ِن  ملريريريريريريريريري   لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياِع فريريريريريريريريريْرَك الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
 منتفخ عظيم. ُحْنبُجٌ  صغار النحل ورجلٌ  الُحنابِجُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 وقال ِهْمياُن بن قحافة :

ا جريريريريريريريريريريَ رَافريريريريريريريريريريِ ِه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ اقريريريريريريريريريريَ ا  ْذ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريَّ

  
ا  َ اجبريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ رَع اَّريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين داسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم َواجلريريريريريريريريريريريريَ

  
  األعرابي : أنه أنشده :وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن :  [حنجر]

ه  زُّ واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ ريريريريريريريري   لريريريريريريريريو كريريريريريريريريان  ريريريريريريريريَ

  
ور ه   جريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ ه و مسريريريريريريريريريريريري  ه وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريُّ  مسريريريريريريريريريريريري 

  

 أَيْوي  ليها أصبحه تري َ سَّ  ه 

 قال : هو شبه البُْرمة من زجاج يجعل فيه الطيب. : ُحنجوره وقال ابن األعرابي في قوله :

 الذَِّريرة.وقال غيره : هي قارورة طويلة تجعل فيها 

 .ُحْربُجٌ  [ وبعير(1)ضخام ] َحَرابِجُ  إِبلٌ :  [حربج]

ةو:  [جلحم]  : اإلبل المجتمعة. الَمْجلَِحمَّ

 ابب احلاء والضاد
 هو قَْلٌت في صخرة. الَحْنَضلُ  قال الليث ::  [حنضل]
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 قلت : هذا حرف غريب.

 غدير الماء. الحْنَضل وروى أبو عمر عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال

 أبو عبيد ::  [حضرم]

__________________ 
 (.مسربج)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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 إذا كان ُملَسَّناً. حْضَرميّ  موضع باليمن معروف. ونعل َحْضَرَموتُ و الرجل إذا لحن في كالمه بالحاء. َحْضَرم

 ، هكذا يُْنَسبون كما يقال المهاِلبة والسَّقَالبة. الحَضاِرمةُ  من أهل اليمن : َحْضرموتَ  ويقال للعرب الذين يسكنون

 : كريمة ، وأنشد : ِحْرفََضةٌ  قال الليث : ناقة:  [حرفض]

 قري ل    م ْهرِيَّة  مَسرَاِفضِ و 
 إذا كانت مهاِزيُل ضوامٌر. َحَرافِضُ  وقال شمر : إبل

 ابب احلاء والشني
 أي ذُو ِعيال كثير. َحْشبَلَةٍ  شمر عن ابن شميل : إن فالناً لذو:  [حشبل]

 الرجل عياله. حشبلة وقال الليث نحوه :

ْنج. بَْحَشلَ  وقال ابن األعرابيّ :  [بحشل]  الرجل إذا رقص رقص الزَّ

 أبو العباس عن ابن األعرابي يقال لطين البحر الَحْرَمُد.:  [حرشف]

 .ُشفُ الُحرْ وقال ويقال للحجارة التي تنبت على شّط البحر اْلَجَشُر 

 فلوس السمكة. الُحْرَشفُ  وقال الليث :

 السالح ما ُزيّن به. َحْرَشفُ وقال : 

نبت عريض الورق رأيته في  الَحْرَشفُ والسمك ، وهي شبه الفلوس على ظهرها  بَِحْرَشفِ  الدرع ُحبُكها ُشبّه َحْرَشفُ  قلت أنا :

 البادية.

 .الَحْرَشفَ  اليمن يقال ُدْسناالُكْدس بلغة أهل  الَحْرَشف وقال ابن شميل :

الة. الحرَشفُ و  الجراد. والَحْرجف الّرجَّ

 قال ذلك أبو عمرو ، وأنشد :

وٌل  بريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريري  ٌف مريريريريريريريريريريريريريَ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م مسريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريريَّ

  
عريريريريريريريريريريريريريريريريريريال    رْب ق  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ وِّ  ْذ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   جلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الة في هذا البيت.  يريد الجراد وقيل هم الرجَّ

 القوي. : الشرمحيّ و الشَّْرَمحُ  وقال الليث ::  [شرمح]

 الطويل من الرجال. الشَّْرَمحُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

حٌ  قلت ويقال :  ، ومنه قول الشاعر : َشَرمَّ

 أَ مُّ طويل  السَّاِعَ ْين َ َرمَّح  
 .َشَراِمَحة ويقال .الشرامحُ  وهم

س وهم  ِحتِْرش من أسماء الرجال وبنو ِحتِْرشٌ :  [حترش]  من بني ُعقَْيل.بطن من بني ُمَضّرِ

 بمعنًى واحد. تََحتَْرُشواووقال أبو عبيد : قال الفّراء َحَشد القوم وَحَشكوا 

 وَختْرشة إذا سمعَت صوَت أكله. َحتَْرَشةً  وقال أبو سعيد : سمعت للجراد

 .ُحتُْروش أبو العباس عن ابن األعرابّي : يقال للغالم الخفيف النشيط :
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 لقليل الجسم.ا الُحتْروش وقال ابن شميل :

 عليه ، فلم يدركوه ، أي سعوا عليه وَعَدْوا ليأخذوه. فَتََحتْرُشوا وقال يقال : سعى فالن بين يدي القَْومِ 
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 : األفعى. الِحْربَِشةُ و الِحْربَشُ  شمر قال الفّراء ::  [حربش]

 .ِحِربّشةو ِحِربّش قال : وربما شّددوا الباء فقالوا

 ، ومنه قول رؤبة : ِحْرِبيشٌ  وقال غيره :

 َغْضَْب َكأَفريَعى الّرِْمَ ة اَِّْربِْيش
 وقال ابن األعرابّي هي اْلَخْشنَاء في صوت مشيها.

.  وقال أبو عمرو : هي الكثيرة السُّّمِ

 وقال أبو َخْيرة : من األفاعي الِحْرِفُش والَحَرافش.

 قالوا :قال ومن ثّم  الِحربِش قال : وقد يقول بعض العرب :

 َهْل يَِل   اَِّْرِبش   ال مِسْرِبَةا
: الرقص والتصفيق  الَحْنبََشة وقيل وَزفَر. َحْنبَش يقال للرجل إذا نََزا ورقص أبو العباس عن ابن األعرابّي قال ::  [حنبش]

 والمشي.

 لَِعُب الجواري بالبادية. الَحْنبَشةُ  « :النوادر»وفي 

بتَها انتفخ وريُدها.َحيَّ  الِحنِفش وقال شمر:  [حنفش]  ة عظيمة ضخمة الرأس رقشاء حمراء كدراء إذا َحرَّ

 وقال ابن شميل : هو الُحفَّاُث نفُسه.

 .َحنَاِفيش هي األفعى ، وجمعها الِحْنِفيشُ  وقال أبو خيرة :

 الناقة إذا تفّحَجت للحلب ، وفَْرَطَشْت للبول. فرشحت وقال الليث ::  [فرشح]

 ي نسخ من كتاب الليث. والذي سمعناه من الثقات فَْرَشَطت إال أن يكون مقلوباً.قلت : هكذا قرأتُه ف

 من النساء ومن اإلبل : الكبيَرة السَِّمَجة. الِفْرَشاحُ  وقال الليث :

 : األرض العريضة الواسعة. الِفْرشاحُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 قلت : هكذا أقرأنيه اإليادّي.

 ثم قال لنا هو تصحيف.ـ  بالسينـ  وقال : رواه شمر

 في ِجْلَسته ، وأنشد : قول أبي النجم في صفة الحافر : فرشح منـ  بالشينـ  الِفرَشاحُ  قال : والصواب

 ليس ِ  ْصَ رّ  وال ِفْرَ ا ِ 
 يعني حافر الفرس أنه ليس بمصرور مجتمع ضيق وال بعريض جداً ولكنه وأْب مقتدر.

 الطويل ونحو ذلك ، قال الليث. الشُّْمُحوط عيّ أبو عبيد عن األصم:  [شمحط]

من الرجال الواسع المنخرين العظيم الشفتين ، ومن النساء العظيمة اإلْسَكتَْيِن الواسعة  الشَّفَلَّحُ  أبو عبيد عن أبي زيد:  [شفلح]

 المتَاع. وأنشد أبو الهيثم :

ح   لريريريريَّ فريريريريَ ر  الريريريرييت جريريريريريريرياءْ  بريريريريكريريريريم مريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريْ عريريريريَ  لريريريريَ

  
ا  ِ  َأْهَلبريريريريَ بريْيهريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِقَ  اإِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ ى َنسريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريَ

  
 الِقثَّاء يكون على الَكبَر قلت هو تمر الَكبَر إذا تفتح وفيه حمرة. الشَّفَلَّحُ  واإلسب : شعر االست. وقال ابن شميل :

 الُمستِعّد للحملة على العَُدّو. الشُّْرُحوف أبو العباس عن ابن األعرابيّ :  [شرحف]
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 الرجل للرجل إذا تهيأ له محارباً وأنشد : اشرَحفَ  وقال أبو عمرو :

ا فريريريريريريريريريريريَّ َرمسريريريريريريريريريريريِ َ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا رأيريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريريّ

  
فريريريريريريريا  ي الريريريريّرجريريريريريريرياَل الريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريْ ريريريريِ رِّ ال يريريريريري   لريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  

 َأْعَذَمته ع َضاَضه  والَكفَّا

 وقال أبو داود :

ّف و  َرمسريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريري و    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريريريريريريريريرياُ    الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  يف فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ً  قلت وبه ُسميَّ الرجلُ   .ِشرحافا

 أبو العباس عن ابن األعرابي : رجل ِشْرداُح القََدِم إذا كان عريَضها غليَظها.

 ابب احلاء والصاد
 الِعنَب إذا َصلُب ، وهو حامٌض. وقال أبو زيد :قلت : هو الكْحب. وهو حبُّ  : العَْوَدُق. الِحْصِرم قال الليث ::  [حصرم]

 : قليل. ُمحصَرم حَشُف كّل شيء. وقال ابن شميل : عطاء الِحْصِرم

 قليل الخير. ُمحْصَرمٌ  وقال الليث رجل

 قوَسهُ : إذا شد توتيرها. حصرم وقد

 .ِحِصرمٌ  وقال ابن السكيت : يقال للرجل الضيق البخيل

 وَحْظَربََها إذا شّد توتيرها ورجل محظرب شديد الشكيمة وأنشد :قوَسه  حصرم قال ويقال

َرب  و  يتريريريريريريريْ يّ   ريريريريريريري َ ْن يريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريعريريريريريريريِ َرى مريريريريريريريِ ْن تريريريريريريريريَ  كريريريريريريريائريريريريريريريِ

  
ول  و    لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريِم جريريريريريريريريري 

  
 .محصَرمٌ  الِقْربةَ إذا مألتها حتى تضيق وكل مضيّق حصَرْمتُ  وقال األصمعي

 يتفرق فال يجتمع من شدة البرد. ، وهو الذي ُمَحْصَرم وقال ابن األعرابّي : ُزْبدٌ 

ْلب. الصَّرَدحُ  وقال الليث : [صردح]  : المكان الصُّ

 مثله. الصَّرَدح وقال ابن األعرابّي واألصمعّي في

ْرَدحُ  وقال غير هؤالء : المكان الواسع األملس المستوي. قلت : وأما الِسْرداح والسَّرادح فتفسيرها في باب السين الذي يلي  الصَّ

 هذا الباب.

ْلَدحُ  وقال الليث ::  [صلدح]  : عريضة. َصْلَدحةٌ  هو الحجر العريض لمال وجارية الصَّ

 شديٌد بيّن. ُصَمادِحيُ وَضْرٌب َصواِدِحيٌّ « : نوادر األعراب»وفي :  [صمدح]

َراِدحُ  وقال شمر قال ابن شميل ::  [صردح] ر بها وال نبت ، وهي َغْلٌظ ، وهي الصحراء التي ال شج َصْرَدحةٌ  : واحدتها الصَّ

 من األرض وهي مستوية.

ْرَدحُ  قال شمر : وقال أبو عمرو  األرض اليابسة التي ال شيء بها. الصَّ

َماِدح أبو عبيد عن أبي عمرو ::  [صمدح] الخالص من كل شيء وسمعت أعرابياً يقول لنُْقبَة َجَرٍب رآها ِريئَْت حديثةً في  الصُّ

 الَجَرِب. ُصماِدحِ  أََجرٌب أم بَثٌْر ، فلما لمسها قال هذا َحاقُ العير فشّكوا فيها 

 : ُصْلٌب شديد. َصَمْيَدحٌ  ورجل
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 أيضاً : الشديد من كل شيء وأنشد : الصُّمادح وقال أبو عمرو

َُ فيها ِمْذَلغا  ص َماِدمَسا  َفَةا
 أي ذكراً ُصْلباً.
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َوغان في الحرب. : الَحْنبََصةُ  سلمة عن الفّراء ::  [حنبص]  الرَّ

 : كنية الثعلب واسمه السَّْمَسم. الِحْنبِص أَبو العباس عن ابن األعرابّي قال : أبو

 التراب. الِحْصِلبُ وقال : :  [حصلب]

 وال َخْربَِصيَصة : بالحاء والخاء. َحْربَِصيَصةٌ  أبو عبيد عن اليزيدي في األمثال : ما عليه:  [حربص]

 سمعناه َخْربَِصيَصة بالخاء.قال أبو عبيد : والذي 

 ، بالحاء. حربصيصة قاله أبو زيد واألصمعي بالخاء ولم يعرف أبو الهيثم

 ابب احلاء والسني
 أي ِشَداٌد ُمْجِدبَةٌ. َحَراِمسُ  شمر : سقون:  [حرمس]

 وحكى ثعلب عن ابن األعرابّي في الَحراِمس نحَوه.

 األملس. الِحْرَماسُ  وقال الليث :

حامس والقَُداحس كل ذلك من نعت الشجاع الجريء. قلت : وهي كلها صحيحة معروفة. اْلُحمارسوقال :  [حمرس]  والرُّ

 .فلحس ، والمرأة الرسحاء يقال لها فَْلَحسٌ  : الكلُب ، والرجل الحريص أيضاً يقال له الفَْلَحسُ  وقال الليث ::  [فلحس]

 قلت وقد قال ذلك كلُّه الفّراُء.

 المرأة الرْسَحاُء الصغيرة العُجِز. الفلحسةوالرجل الحريص  الفلحس ن الفّراء :وروى أبو عبيد ع

 ، اسم رجل كان كثيَر السؤال. فلحس ومن أمثالهم : أَْسأَُل من

 الشجاع. : الُحالبسُ و الَحْلبَسُ  قال الليث ::  [حلبس]

 للشيء ال يُفارقه.الالزم  الَحْلبَسُ  وروى أبو عبيد عن الفّراء عن أصحابه ، يقال :

 قال والُحالبس مثله. وقال الكميت :

ْه  َرجريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريرياذتريريريريريريريريني وَأ ريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريا دنريريريريريريريريَ

  
اَلِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريلريريريريريريري  الريريلريري ريريريريريريرياء مسريري  لريريْ  بريريريريريريريه مسريريَ

  
 فالٌن فال َحَساَس منه : أي ذهب. َحْلبَس وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال :

 إذا جاء فارغاً. يَتَبَْحلَسُ  قال ويقال : جاء فالن:  [بحلس]

 قال وجاء فالن َسبَْهلاَلً إذا جاء ضاالًّ ال يدري أين يتوجه.

 : السنون المقحطات. قلت : وهي الَحراِسيُم أيضاً. الَحَراِسينَ  عمرو عن أبيه : [حرسن]

 من النساء الماجنة قال ذلك أبو عمرو. السُّْلُحوت قال ابن السكيت ::  [سلحت]

ْرَداحُ  وأبو عبيدة عن األصمعّي ::  [سردح] رداح : الناقة الكثيرة اللحم. وقال الليث : الّسِ  .ِسْرَداَحةٌ  جماعة الطَّْلحِ واحدها الّسِ

 شمر عن األصمعّي قال : السراديُح أماكن تنبت النجمة والنصيَّ ، وأنشد :

رَاِدِ   ْرَدامسريريريريريريريريا  مريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِح   يّ  واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ذا عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية وذا َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْرَدحُ   وقال أبو خيرة : هي أماكن مستوية تُْنبُِت الِعَضاهَ وهي لَينة قال : وأما الصَّ
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ْرَدا    فالصريريريريريريريريحراء اليت ال  ريريريريريريريريجر هبا وال نبه ، وهي غلظ من األر.. وقال الليث  اللاقة ال ويلة و عها السريريريريريريريريِّ
 .السراد 

 من النوق الرحيبة الفرج وقال : الّسْنَطاحو:  [سنطح]

رَاِدِ   َن تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريريا  مريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريْ بريريريريريريريَ تريريريريريريريْ  يريريريريريريريَ

  
ِح   اطريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ َن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرفريريريريريريريريا  مريريريريريريريريِ ة  مسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
 أي امتّد. اسلحبّ  الطريق البيّن قد الُمْسلَِحبُ وقال :  [سلحب]

والُمْطلِحّب  المسلحبُ  المستقيم ، ومثله الُمتْلَئِّب. قال ويقال إنه الممتّد وقال خليفة الُحصيني : المسلحبّ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ً  الممتّد. قلت : وسمعت غير واحد من العرب يقول سرنا من موضع كذا ُغْدَوةً فظّل يوُمنا  أي ممتّداً َسْيُره. ُمْسلَِحبّا

 .ُسْرُحوب فرس الطويل قلت وأكثر ما يُْنعَُت به الخيُل ، يقال : السُّْرُحوب وقال الليث ::  [سرحب]

 الغليظان. الدَُّماِحسُ و الدُّْحُسمُ  ليثوقال ال:  [حندسـ  دحسم]

 وُدْحُمسان وهو : العظيم األسود. ُدحسمان وقال أبو عبيد عن األصمعّي : رجل

 وأنشدني أعرابّي : .َدْحَمسٌ  مظلمة. وليلٌ  َدَحاِمسُ  وقال غيره لَيَالٍ 

 ادَّرِِعي ِجْلَباَب ليل  َدمْحَسِ و 
 .َدَحاِمس ويقال : .َحنَادسُ  يقال لثالِث لياٍل بعد ثالٍث ُظلٍَم من الشهر : ثالثٌ  قال :وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه 

 .ِحْنِدس ، وليل ِحْنِدسة ، وليلة الَحنَاِدِس ِحنِدس وواحد

 األسود. الدَّْحَسمُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .دْمَحِسيُ  وقال الليث يقال لألسود من الرجال :

 وَطْحلَبَهُ إذا َذبَحهُ. َسْحتَنَهُ  األُْبنة الغليظة في الغُْصِن. وقال أبو عمرو يقال : السَّْحتَنَةُ  ابن األعرابّي قال :ثعلب عن :  [سحتن]

 العريض. وأنشد : : السُّاَلِطحُ  وقال ابن المظفر [سلطح]

 س اَلِطٌح يري َلاِطح  اأَلَ ِطَحا
بَْحلُ و السْحبَل وقال أبو ُعبيد:  [سحبل]*  العريض البطن وأنشد : السَّْحبَلُ  والِهبِلُّ الفَْحل العظيم. وقال الليث : الّسِ

 لكّل  أمسببه  َضّبا  َسْحَباَل و 
 جوفاء وقال الُجَمْيُح : سحبَلةٌ  وُعلبة َسْحبَلٌ  واسع وِجَراب َسْحبَلٌ  وقال غيره : وعاء

 يف َسْحَبل  من م س وِك الضَّْأِن َمْلج وب
 واسعاً مدبوغاً بالنحب وهو قِشر السدر. يعني سقاءً 

 ِربَْحٌل عظيم. ِسبَْحلٌ  عظيمةٌ وجمل سحبلٌ  عظيم وَدْلوٌ  َسْحبَلٌ  المنذرّي عن سلمة عن الفّراء : ضرع

 وهو الحريص الذي يأكل ما قدر عليه وهو الَحِلُس وأنشد : ِحلَّْسمٌ  وقال ابن السكيت رجل:  [حلسم]

ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  س  مسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِ ل  مسريريريريريريريريَ ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِم لريريريريريريريرييريريريريريريريريَس بريريريريريريريريِ

  
ِم   ن  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريو  ، را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 ؟وهو الّسّم يقال : ما له الُحرُسم سقاه هللاُ  الزوابة. وقال اللحيانّي يقال : الُحرُسم أبو العباس عن ابن األعرابّي قال:  [حرسم]

وكأَس الذيفان لم أسمعه لغيره ورأيته مقيداً بخطي في كتاب اللحياني : الِجرِسم بالجيم وهو الصواب وليس  !!الحرسم سقاه هللاُ 

 الجرسم من هذا الباب. هو في كتاب الجيم.

نة الُخّسِ أيُّ اإلبل . وقيل البِسبَْحلَةٌ  إذا وصف بالتََّراَرةِ والنَّعمة. وجاِريَةٌ ِربَْحلَة ِسبَْحل وقال الليث يقال هو ِربَْحل:  [سبحل]

بَْحلُ  فقالت ؟خيرٌ  بَْحُل الراِحلَةُ الفَْحُل. الّسِ  الّرِ

 هو الِشْبل إذا أدرك الصيد. السَّبَْحلَلُ  قال الليُث :

 .ُسلَْحِفيَةٌ  الرؤاسي. قال وحكى ُسلَْحفَاةٌ  الغَْيلم ، واألنثى في لغة بني أسد السَّاَلِحف أبو عبيد عن الفّراء قال الذكر من:  [سلحف]

 والمعروف عندنا بهذا المعنى ِعْنِفص. قلت : .ِحفنِسو ِحْنِفس وقال الليث : يقال للجارية البذيئة القليلة الحياء:  [حنفس]

المرأة  الفلحسوالدُّب المسن ،  الفَْلَحسُ والسائل الملّح. قال  الفلحسوالكلب  الفَْلَحس ثعلب عن ابن األعرابي ::  [فلحس]

 الرسحاء.

 وقال النضر : أنشدنا أبو الذؤيب ::  [حسفل]

ِن مريريريريريريريا  ريريريريريريرياله   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ل  الريريريريريريريبريريريريريريريَ ريريريريريريريْ فريريريريريريريْ  مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َر الريريريريريريريريريريريريريريريريّرِ ِب و   فريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريو َأْوَرْدتريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 واسع البطن ال يشبع. ِحْسِفلٌ  قال

 ابب احلاء والزاي
 اْزلَحفَ  وروي عن بعض التابعين أنه قال ما .ُزحلوقةو ُزحلوفة آثاُر تزلّج الصبيان ، واحدتها الزحاليقو الزَحاِليفُ :  [زحلف]

نا إال قليالً. ى  تَزْلَحفَ و تََزْحلَفَ و ازَحلَفّ و اْزلحفَ  يقال : قال أبو عبيد معناه : ما تنّحى وما تباعد. ناِكُح األََمِة عن الّزِ إذا تنحَّ

اج : تََزْحلَفَت النهار قدوتزلق. ويقال للشمس إذا مالت للمِغيب ، أو زالت عن َكبِد السماء نصَف   ، وقال العجَّ

فريريريريريريرياو  مريريريريريريس  قريريريريريريري  كريريريريريريريادْ  تريريريريريريكريريريريريريون  َدنريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
فريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريَ َزمسريريريريريريريريريريْ ْي تريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريرَّاِ  كريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريري   أَْدفريريريريريريريريريريريَ

  
ك. وقال أبو مالك : زْحلَف وقال غيره : يقال ى هللاُ عنا شرَّ ك ، أي نحَّ ِلق من َحْبِل الرمل ،  الزلحوفة هللاُ عنا َشرَّ المكاُن الزَّ

 يلعب عليه الصبيان ، وكذلك في الصفا وقال أوس بن حجر :

 صفا م ْ ِهن  ق  َُّلََّ ْته  الزَّمَساِلف  
 بالياء أيضاً ، وكأّن األصل فيه ثالثٌي من زحل فزيدت فيه فاء. الزحاليف وهي

ْحُزبُ  وقال الليث:  [زحزب] « غريب الحديث»شتّد. قلت : روى أبو عبيد هذا الحرَف في كتاب الذي قد غلُظ وقِوي وا الزُّ

ْخُزبّ  بالخاء وجاء به في حديث مرفوع وهو للُحوار الذي قد َعبُل واشتّد لحمه ، وهذا هو الصحيح ، والحاء عندنا  الزُّ

 تصحيف.

ضرب من النبات وروى أبو العباس عن ابن  بالُحْنُزووهو الحمار الُمْقتَِدُر الَخْلق. قال :  الِحْنَزابُ  وقال الليث:  [حنزب]

 الديك الِحنزابُ  األعرابّي أنه قال :
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 الرجل ال صت وأنة  ابن السكيه : اَِّلزابو َجَزر الرّب  اَِّلزابو 
 اَتَ  هلا بريْعَ ك مِسلريْزَاٌب َوَأى

 قال إلى الِقَصِر ما هو ويُْرَوى َوَزى.

 العجوز من النساء وقاله الليث. الَحْيَزبُون أبو عبيد عن أصحابه ::  [حيزب]

مشتق منه. وروى أبو  الِحْرَماز قال وبنو هللاُ أي لعنه هللاُ. َحْرَمَزهُ  وُرِوَي عن ابن المستنير أنه قال : يقال ::  [حزمرـ  حرمز]

 يقال« النوادر»جميعه وجوانبه. وفي أي ب َحَذافيرهو ُحْذفُورهو َحَزاميرهو بُِحْزُموِره العباس عن ابن األعرابّي أخذت الشيء

وهي  الَحْرَمَزةِ  وهو من ِحْرَمازٌ  بمعنًى واحد أي مألُْت. ومن أسماء العرب َحْذفَْرتُ والِعْدل والعَْيبَةَ والثياب والِقْربة  َحْزَمْرتُ 

 إذا صار ذِكيّاً قاله ابن دريد. تحْرَمزَ والرجل  اْحَرَمزَّ  الذكاء وقد

 والطاء*ابب احلاء 
 ، وهي الخضرة التي على رأس الماء الُمْزِمن. ُطْحلُبَة ، والقطعة الطُّْحلُب قال الليث ::  [طحلب]

 األرُض أوَل ما تخضرُّ بالنبات. َطْحلَبَتِ  أبو عبيد :

 األرجاء طاميةٌ. ُمَطْحلَبَةُ  الغديُر ، وعينٌ  َطْحلَبَ  قلت : ويقال :

 القتل. الطَّْحلَبَةوإذا قتله ،  َطْحلَبَهُ  عمرو عن أبيه :

ما  الفساء. قال وقال ابن السكيت : الطُّْحربةوأي قطعةٌ من سحاب ، قال  ُطْحَربَةٌ  وقال الليث : يقال ما في السماء:  [طحرب]

 .ُطْحَربَةٌ  أي شيء من غيم ، وما عليها ُطْحُربَةٌ  أي قطعة ِخْرقَة. وما في السماء ُطْحَربَةٌ  عليه

اح : َطْمَحرةٌ  أبو عبيد عن الكسائّي : ما عليها:  [طمحر]  . وقال األصمعّي :َطْحِربة يعني من اللباس. قال وقال أبو الجرَّ

 .َطْحَربَة

وال ِطْحِطحة أي  ِطْحِمرة وِطْحِمرة. قال وسمعت ابن الفقعسّي : ما على رأسه َطْحرمة قال شمر : وسمعت:  [طحربـ  طحرم]

 .ِطْحِربة أصلها ِطْحِرمةو،  ِطْحِرمة ما عليه َشعَرة. قال : ِطْحِمرة مقلوب

 وقال نَُصْيٌب :

ه   فريريريريريريريَ لريريريْ يريريريريريريريِل يريريري ك   ريريريَ َواِد الريريريلريريريّ َرى يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِرب    حريريريريريْ َن طريريريريريِ ْف عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريِ كريريريريري  عريريريريريْ َف مل يريريريريريريَ َواكريريريريريِ  مريريريريريَ

  
 ههنا الغُثَاء من الجفيف َوَوأْلَِة األرض ، والمواِكُف َمَواِكُف الشجر. الطحربو قال :

 الِقْربَةَ َمألَها. َطْحَربَ  عمرو عن أبيه قال :

 إذا َعَدا فاّراً. َطْحَربَ وإذا فصَّع  َطْحَربَ  وقال ابن األعرابّي :

 الناُس فيه بعد. وأنشد :هو َدْهٌر لم يُخلق  الِفَطْحلُ  وقال الليث ::  [فطحل]

 ُّمَن الِف ْحل  ذ السَّالُ  رِطَاب
 اسم رجل. فُْطُحلوَضْخٌم مثل السَّبَْحُل. قاله الفّراء  فَِطْحلٌ  السيل ، قال : وجملٌ  الِفَطْحلُ  وقال شمر :

ضته فقد فَْرَطْحتَه.عريض. قلت : ومثله فِْرطاح بالراء وكل شيء  فِْلطاح وقال ابن دريد : رأس:  [فلطح]  َعرَّ
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ً :  [طلحف] ً  وقال الليث : ضربه ضْربا ً و ِطْلِحيفا ً و ِطْلحفا  أي شديداً. ِطلَّْحفا

 شديد وأنشد : ِطلَْحفٌ و ِطلَّْحفٌ  وقال شمر : جوع

ف   حريريريريريْ لريريريريريَ او  ذا اجريريريريريتريريريريريمريريريريريَع اجلريريريريريوع  الريريريريري ريريريريريِّ هريريريريريريريَ بريريريريريريُّ  مسريريريريري 

  
و     وِف كريريريريريريرياَد  ريريريريريريَ  عريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريرجريريريريريريريِل امل

  
ُ  الليث :وقال :  [حبطأ] أبو عبيد عن األصمعّي : يقال للرجل  .احبْنَطْيتُ و احبْنَطأْتُ  بالهمز العظيُم البطِن المنتفُخ. وقد الَحبَْنطأ

ٌ  إذا كان فيه قَِصٌر وِضَخم بَْطن رجل  بهمزة غير ممدود. .َحبَْنطأ

ً  يظل السقط» وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي   .«على باب الجنة ُمْحبَْنِطئا

ب المستبطىء للشيء وقالق  العظيم البطِن المنتفخ. الُمْحبَْنِطئُ  ال أبو عبيدة : هو المتغّضِ

 وقال الكسائّي : يهمز وال يهمز.

 بالهمز أي امتأل بطني. قال : احبنطأْتُ  وأخبرني المنذرّي عن المبّرد قال : سمعت المازنّي يقول : سمعت أبا زيد يقول :

 سد بطني.بغير همز أي ف احبنَطْيتُ و

 إذا انتفخ بْطنُه من الطعام وغيره. ويقال : احبنطأوقال المبّرد : والذي نعرفه وعليه جملة الرواة َحبِط بطن الرجل وَحبَِج 

 َ  الرجل إذا امتنع. وكان أبو عبيدة يجيز فيه ترك الهمزة وأنشد : اْحبَْنَطأ

ي  لريريريريريري ريريريريريريِ بريريريريريريَ ْ    ال أمسريريريريريريْ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ يّن  ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريري 

  
ي و   مريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريِّ َرأَب الريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَّ  ال أ مسريريريريريريريريريريريريريِ ُّ كريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  قوله : إن الطفل يظل وقال في  أي ممتنعاً. محبنطئا

 من أسماء الرجال منه. َحْنَطبٌ والشََّجاعة  الَحْنَطبَةُ  عمرو عن أبيه ::  [حنطب]

 إذا شرب حتى امتأل. اْطمخرّ و اطَمَحرَّ  اللحيانّي ::  [طمحر]

 .َطْمَحِريرةٌ  ابن السكيت : ما على السماء

 وما عليها ِطْهِلئَةٌ وما عليها َطْحَرةٌ أي ما عليها غيم.

اح الرجُل بناَءه إِذا رفعه ، وبه وسمي َطْرَمحَ  ويقال:  [طرمح] ِرمَّ احٌ  وإنه الّطِ ْكِر  لَِطرمَّ  والنسب.في بني فالن إذا كاَن عالَي الذِّ

احَ  قال أبو زيد : يقال إنك احان وإنكما لَِطِرمَّ  ، وذاك إذا َطَمَح في األمر. لِطِرمَّ

 وأنشد : ِحْطِمطٌ  الصغير من كل شيء ، صبيّ  الِحْطِمطُ  أبو عمر ::  [حطمط]

ل  الريريريريريريريريريريريَوَُّْغ  ٌ  مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريِ َ ٌ مسريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ   ذا هريريريريريريريريريريري 

  
   ْ لريريريريريريريَ ِرب  مريريريريريريريلريريريريريريريه رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريىت انريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .الَحَماِطيطُ  دوْيبَّة ، وجمعه َطيطُ الِحمْ و:  [حمطط]

 .الُحْمُطوط وقال ابن دريد هي

 القصير من الرجال. الِحْنِطئُ و:  [حنطأ]

 وقال األعلم الهذلّي :

َْ ج   لَغيِتيمِة والرََّغاِئ ِ وَ   اَِّْلِ ئ  اَِّْلِ يُّ   
م ويَُربَُّب ، ويروى يُْمَشُج أي يُْخلَط. وعنزيُْمثج أي يُْطعَُم  الذي غذاؤه الِحْنَطةُ ، وقال : الِحْنطيُ و عريضة ضخمة  ُحنَِطئَةٌ  ويكرَّ

 رواه أبو عبيدة عن أصحابه وقاله شمر.

 وقالهما األصمعّي واللحيانّي وأكثر ما بالخاء. الطَخاِريرُ  قطع السحاب ، ويقال : الطََّحاِريرُ  وقال الليث ::  [طحرر]
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 .ط ْخرورأب ، وال ط ْحر ورأب عليهايتكلم هبما يف اللفي ، ي ال ما 
 إذا بسطه وأنشد لرجل من بلحارث بن كعب يصف َحيَّة : فلَطحهوالقُرَص  فَْرَطح وقال ابن الفرج : يقال ::  [فلطحـ  فرطح]

ه  زِيريريريريريريريريريَن ورأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه عريريريريريريريريريِ اُِّمريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريه هلريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريري 

  
تِ   عريريريريِ نِي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريِ َح مريريريرين طريريريريَ ْرطريريريريِ ْرِص فريريريريري   كريريريريريريريالريريريري ريريريري 

  
 واسع. ُمفَْلَطح ثعلب عن ابن األعرابي : رغيفٌ 

 ابب احلاء والدال
قَْوٌم  بَْلَدحَ  بلد بعينه ومنه المثل الذي يُروى ِلنَعَاَمة : لكن على بَْلَدحٌ والرجُل إذا بلَّد وأْعيا. قلت  بَْلَدحَ  قال الليث : يقال:  [بلدح]

 َعْجفَى.

 يُْنِجْز الِعَدة.إذا وعدك ولم  تَبَْلَدحَ و بَْلَدحَ  ثعلب عن ابن األعرابي ::  [بحدل]

 الرجل إذا مالت كتفه. بَْحَدل ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ، أََمَره باإلسراع في سعيه. بَْحِدْل بْحِدل الِخفَّة في السَّْعي. سمعت أعرابياً يقول لصاحب له : البَْحَدلَةُ وقلت : 

 إذا بدت حراقيفُها. ِحْدبِيرٌ  وقال الليث : ناقة:  [حدبر]

 إذا انحنى ظهرها من الُهزال وَدبَِر. َحَدابِيرُ  وجمعها ِحْدبارُ  ناقة قلت : ويقال :

. ُحنُدرو ُحندورةو ِحْنِديرةُ  أجود. سلمة عن الفّراء الِحْنِديَرةُ والَحَدقة. قال :  الِحْنُدوَرةُ و الَحْنِديَرةُ  أبو عبيد عن األموي ::  [حندر]

 عْينه إذا أبغضه. ِحْنِديرةِ  ويقال : جعل فالن فالناً على

أي طأطىء ظهرك ، ودربْخ  َدْلبِحْ  إذا َحنَى ظهره. قلت : وقال لي صبيٌّ من بني أسد : َدْلبَحَ وَ  َدْربَحَ  اللحيانيّ :  [دلبحـ  دربح]

 مثلُه.

 الحوُض إذا استوى باألرض من دّق اإلبل إياه. وقال : ابلندحو:  [بلدح]

 دقه املركو مسىت ابلل مسا و 
 .الّدْحَملة ابن بُُزْرج : أصابتهم سنةٌ فكانت:  [حملد]

ْرِدَحة يقول الدماُر ::  [دردح]  ، وقال أبو َوْجَزة : الدََّراِدحُ  من النساء التي طولها وعرضها سواء ، وجمعها الّدِ

ْه و  اِن  ذا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريَ ِر اهلريريريِ كريريريْ   ْذ هريريريَي كريريريريريريريالريريريبريريريَ

  
ا الريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  الريريريريريريري َّرَاِد     يريريريريهريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأىَب اَل  ريريريريريريري 

  
 .ِدْرَدحٌ  وقيل للعجوز

 الحمأة وقال تُبَّع : الَحْرَمدُ  وقال أبو عبيد وغيره ::  [حرمد]

 يف عني ذي   ل   وَ ْ   مَسْرَم ِ 
ُ  الِحْرِمدُ وقال : )  .(1) (بالكسر الَحْمأَة

 ابب احلاء والتاء
 : الكادُّ على ِعيَاله. اْلُحتُْروف األعرابّي :أبو العباس عن ابن :  [حترف]

ي الرجل الَحْنتَفُ و: الذي يُْنتُِف لحيته من الِمَراِر به. قال :  الُحْنتُوف:  [حنتف]  .َحْنتَفَا الجراد الُمنَتَُّف الُمنَقَّى للطَّْبخ وبه ُسّمِ
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 هو القصير. اْلَحْبتَرُ  وقال الليث : [حبتر]

 .بُْحتَُرةٌ  ، ونحَو ذلك. روى أبو عبيد عن األصمعّي فيهما قال : وامرأة البُْحتُر وكذلك

 مثله. الَحْنبَرُ و القصير. الَحْبتَرُ  سلمة عن الفّراء قال :

د ال يستره شيء. َحْنبَِريتٌ و ِحْبِريتٌ  َكِذبثعلب عن ابن األعرابّي : :  [حبرت]  أي خالٌص مجرَّ

 الضيق. الَحْنتَرةُ  وقال ابن دريد : القصير الصغير. الِحْنتَارُ  وقال الليث :: حنتر 

 من الِجراِر الُخْضر وما تضِرب لونه إلى الحمرة. الَحْنتَمُ  وقال الليث ::  [حنتم]

 .الَحْنتَمونهى عن الدُّبَّاء  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و: سحاب.  الَحْنتَمُ وقال : 

 المتالئها من الماء ، ُشبِّهت َحنَاتِمُ و َحْنتُمٌ  قال أبو عبيد هي ِجرار ُحْمٌر كانت تُحَمُل إلى المدينة فيها الخمر. قلت : وقيل للسحاب

 الِجراِر المملوءة. بَحنَاتِم

ةُ. سلمة عن الفراء قال : الدَّْحَملةُ  وقال الليث : [دحمل] ْمَحال : المرأة الضخمة الثَّارَّ : الرجل البَتَِريُّ ، والبتريُّ الشرير وهو  الّدِ

بة.  فارسية معرَّ

 أدَخْلَت الهاء. عن هذا ، أي َمِحيٌص إذا كسرت الحاء ِحْنتَالَةٌ  وال ُحْنتَالٌ  أي بُّداً وما له ُحْنتَاالً  قال الفّراء : ما أجد منه:  [حنتل]

 اسم رجل. َحبتَرٌ و:  [حبتر]

 وهو الذي يعجبه حسنه ، وهو في عيون الناس صِغيٌر ، والواو أصلية. ِحْنتَأْوٌ  وقال أبو زيد : رجل:  [حتا]

 ابب احلاء والظاء
 الضيّق الُخلق وقال طرفة : المحظرب قَْوسه إذا شّد توتيرها وقال َحْظَربَ  ابن السكيت:  [حظرب]

َرب  كريريريريريريرياو  يتريريريريريريريْ ي   ريريريريريريري َ عريريريريريريريِ مريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريَ ْن تريريريريريريريرى مريريريريريريريِ  ئريريريريريريريِ

  
ول  و   م جريريريريريريريريري   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريِ

  
 أي ضيُّق األخالف. ُمَحْظَرب وَضْرعٌ 

 الظهر وأنشد : الُحَظبَّى ثعلب عن ابن األعرابي:  [حظنب]

ْو.  يف و  ل  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريو ال نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَي   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وأوصاِلي. ُحُظْنبَاي بالنون : الظَّْهُر. وروى بيت فِْنٍد هذا في الُحُظْنبَى وروى ابن هانىء عن أبي زيد :

 معروف. الحنظلو:  [حنظل]

 الذكر من الجراد وقال أبو عمرو : وهو الذكر من اْلخنافس ؛ وأنشد أبو عبيد : الَحْنُظبْ  أبو عبيد عن األصمعّي ::  [حنظب]

ْوَداء  و  َك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ةٌ أ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْود ونريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يتريريريريريريريريريريريريريريري      لريريريريريريريريريريريريريريريْ ا اَّريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريَ َأنَّ َأاَنمريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .بَْحَظَل يُبَْحِظُل بَْحَظلةً  أن يقِفز الرجل قَفَزان اليَْربُوع والفأرة ، يقال البَْحَظلةُ  أبو عبيد عن الفّراء قال:  [بحظل]

 : العَْدو. الَحْظلَبَةُ  وقال ابن دريد ::  [حظلب]

الرجل إذا َجنَى الَحْنَظل وهو الَحْمطل ، قلت هذا من باب تعاقب النون والميم  حمظل رابّي :أبو العباس عن ابن األع:  [حمظل]

 في الحرف الواحد.
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 ومن ابب احلاء والتاء
 ُحْنتَأْلَةٌ  وال حنتأل بهمزة مسكنة أي ما لي منه بُّد وقال الفراء ما لي عنه ُحْنتَأْلٌ  أبو عبيد عن أبي زيد يُقَاُل ما لي عنه:  [حنتل]

أي ما  ُحْنتَأْنٌ  البُدَّة وهي المفاَرقَة وقال أبو مالك : ما لك عن هذا األمر ُعْنَدٌد وال الِحنتأْلة مثله أبو العباس عن ابن األعرابي قال

 شبه المخلب المعقَّف الضخم وال أدري ما صحته. الُحْنتُل لك عن هذا األمر بدٌّ وقال غيره

 والطاءأبواب احلاء 
 عريضة ضخمة. ُحنَِطئَةٌ  أبو عبيد عن الكسائي : َعْنزٌ :  [حنطا]

 وهي المائة من اإلبل إلى ما بلغت. الُحلَبَِطةُ  وقال شمر : يقال هذه:  [حلبط]

 من الرجال الضعيُف. وأنشد : الِحْنَطأَوةُ  وقال شمر :

ر وقريريريريريريريريريريريا ْأَوأَب الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريرى اَّريريريريريريريريريريريِ

  
ِويريريريريريريريري ريريريريريريريريا   (1)مريريريريريريريريتريريريريريريريريكريريريريريريريري ريريريريريريريريا  يريريريريريريريري ريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريح السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

 

  

 ابب احلاء والذال
 ِسقَاَءه إذا مأله وأنشد : َحْذلَمَ  األصمعيّ :  [حذلم]

ه    تريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريج روا ه  ذا الريريريريريريريريريريريريريريرَّعريريريريريريريريريريريريريريْ   َرجريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  مريريريريريريريَ ْذلريريريريَ  حريريريريريريريَ

َة فريريريريريريريالريريريري ريريريريهريريريريريريريْ  املريريريريزَاَد املريريريري ابريريريريريريريَ  ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الرجل إذا تأّدب وذهب فُُضول ُحْمِقه. تَحْذلَمَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 العوَد إذا بْريتَه وأحَدْدتَه. َحْذلَْمتُ وقال : 

 إذا ذبحه. سْحتَنَهُ و َذْحلَمهُ  فرسي إذا أَْصلَحته. عمرو عن أبيه حذلَْمتُ و

 إذا دهوره فتدهور وأنشد : َذْحلََمه فتَذْحلَمَ  وقال الليث ::  [ذحلم]

 كأَنَّه يف ه وَّأب  َتَذمْسَلَما
اء ::  [حذفر]*  أي جانبها. وأخذت الشيء ِحْذفَاَرها وهو جانب الشيِء : وقد يلغ الماءُ  ِحذفارو ُحذفور ثعلب : سلمة عن الفرَّ

 .َحَذافِيِرهو بُِحْذفُوِره

 وَحَراِميزه وحَزاميره إذا لم يَدع منه شيئاً. بحذافيِره أبو عبيد عن الكسائّي : أخذت الشيءَ 

 ابب احلاء والثاء
 الدائرةُ التي عند األنف وسَط الشَّفَِة العليا. اْلِحثِرَمةُ  أبو عبيد عن األحمر ::  [حثرم]

 الِخثِْرَمةُ بالخاء لهذه الدَّائِرة. قال : َشِمٌر سمعت أبا حاتم يقول :

 بالحاء كما رواه أبو عبيد عن األحمر قلت : وهما لغتان بالخاء والحاء. الِحثِْرَمةُ  قلت : وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 البِئُْر إذا كُدر ماؤها واختلطت بها الَحْمأَةُ. وأنشد : حثربَتِ والماُء  َحثَْربَ  وقال ابُن السكيت ::  [بحثر]

هريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ ْه قريريريريريريريريريَ َربريريريريريريريريريَ ْرَو مسريريريريريريريريريىتَّ مسريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  مل تريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريريريْ أ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ ْزمسريريريريريريريريريا  و ريريريريريريريريرياَف ظريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ

  
 ثُرتُُم المرقة. الُحثْفُل وقال الليث:  [حثفل]
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__________________ 
 كذا أثبه ما بني اهلاللني يف امل بوعة ، والكالُ اتبع لبايب : اَّاء والتاء ، واَّاء وال اء.  (1ري  1)
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 وهو المثفر أيضاً. ُحثْفُلٌ  أبو العباس عن ابن األعرابّي يقال ِلثُْفِل الّدْهِن وغيِره في القارورة

 .ُحثْفُله قال وَرِديُء المال :

 من أطيب المراتع. الُحْربُثوال : ق:  [حربث]

 والّسعدان. الُحْربُثَ  ويقال : أَْطيَُب الغنم لبناً ما رعى

 متاعه وبعثره إذا أثاره وقَلَبه. بَْحثَرَ  يقال ::  [بحثر]

 .ُمبَْحثرٌ  فهو بحثَرَ  ويقال ِللَّبن إذا تقّطع وتحبّب

 لُه رقيٌق فهو هادر.قال ذلك أبو عبيد عن األصمعّي. قال فإن َخثَُر أعاله وأسفَ 

 [ابب احلاء والراء ، وابب احلاء والَّلم]

 حل   حر
ان:  [حبرم] مَّ  ومنه قول الّراجز : الُمْحبَرم من الرباعّي المؤلَّف قولهم لمرقَِة َحّبِ الرُّ

ْكَباَج  َحرْبََماو مل يعرِف السِّ
 
 امل

ً الرجل  : الَحْنبَلُ  أبو عبيد عن أبي عمرو ::  [حنبل]*  .َحْنبَلٌ  القصير. قال : والعَْزُو أيضا

 : الضْخم البطن في قَِصٍر. الَحْنبَلُ  وقال أيضاً :

 : الكثيُر الكالِم. الِحْنبَالَةُ و اْلِحْنبَالُ  وقال الليث :

ُجُل : إذا أَكثر من أكل َحْنبَلَ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :  اللوبِيَاُء.، وهو  الَحْنبَلِ  الرَّ

 المكاُن : إذا اتسع. وشيخٌ  اْحَرْنبَى ، مثل اْلُمْزبَئِّرِ في المعنى. وقال غيره الُمْحَرْنبئ أبو عبيد عن أبي عمرو قال ::  [حرنب]

 : قد اتسع جلده. ُمْحَرْنبٍ 

، وتعذَّر عليه نزعه من ُعْقَدتها ، وُروي عن الكسائّي أنه قال : مرَّ أعرابّي بآخر ، وقد خالط كلبَةً صاِرفاً فعقدت على قضيبه 

 تتجافى لك بعُْقَدتِها عن قضيبك ، ففعل وأَطلَقته. لك ؛ أي : تَْحَرْنبِ  فقال له الماّر : َجأْ َجْنبَْيها

 : الذي ينام على ظهره ويرفع رجليه إِلى السماء. الُمْحَرْنبي وقال الليث :

 ها لغيره :ولم أَِجدْ « كتاب ابن دريد»وهذه حروف وجدتها في 

 وهو الناحل المسترخي الجلد. : َدْحملٌ  وشيخٌ  دْحملَةٌ  قال : عجوز:  [ذحمل]

 .َدْحَملتْهُ  قال ودحَمْلُت الشيء إذا دحرجته على وجه األرض. وكذلك

 ، في األمر : اللجاج والمْحُك فيه. الَحْرَدَمةوقال : :  [حردم]

 : إدارةُ العين في النظر. الَحْدقَلَةُ وقال : :  [حدقل]

 : انتفاخ البطن. الدَّْحقَلةو:  [دحقل]

 : القصير. [الَحْنَدلُ ]والَحْنَدُك :  [حندك]

 : إذا خلط في كالمه. ذحلطةً  الرجلُ  َذْحلَطَ :  [ذحلط]

 : السرعة. الَحْذلََمةُ و:  [حذلم]
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 الرجل إذا وثَب وثْباً متقارباً. فَْرَسحوقال : :  [فرسح]

 .َطْرَشمه االسترخاء ، ضربه حتى الطْرَشَمةو:  [طرشم]
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 ذويبة من أحناش األرض. الُحْرقوفو:  [حرقف]

 : ضرب من المشي. الَحْركلةو:  [حركل]

 : السرعة في العدو. الَجْحَدَمةُ  قال ::  [جحدم]

 : الضيق وسوء الخلق. الَجْحَرَمةُ و:  [جحرم]

 : وهو الضيّق البخيل. ِجْلَحازٌ و ِجْلِحزٌ  ورجل:  [جلحز]

 : إذا َحُمق. َحْنثَريٌ و َحْنثَرٌ  ورجل:  [حنثر]

قلت : هذه حروف ال أَثُِق بها ألني لم أَحفظها لغيره ، وهو غير ثقة ، وجمعتُها في موضع واحٍد ألفتش عنها فما صّح منها 

 .إلمام ثقة أو في شعر يُحتج به فهو صحيح وما لم يصح تُُوقَِّف عنه إن شاء هللا
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 ابب اخلماسي من حرف احلاء
 َهنٌ  : المْشِرف من كل شيء ، وقيل هو المْجتَمعِ. ويقال : الَحَزْنبَلُ  : القصير من الرجال. وقال غيره : (الَحَزْنبَلُ )قال الليث : 

َكب ؛ وقالت بعض المِجعّات من بغايا األعراب : َحَزْنبَلٌ   : إذا كان ُمْشِرَف الرَّ

  ِ ة نَّ هريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَ زَابريريريريريريريريريريريريريريِ ٌل مسريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريَ َزنريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريَ ه نريريريريريريريريريريريريريَ ْ    فريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ   َذا قريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الغريب السُّْمِك الضيق الَماَلقِي. (الحزابيةُ و )

 : الرجل الخالي الَجْوف ؛ وأنشد : (الطَّلَْنفَحُ )أبو عبيد عن أبي زيد : 

ْيء  و  ّر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ح   لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ اأِب أَتريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِي و   ي  لريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ امن ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريلريريريريريريريَ حريريريريريريريِ فريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  طريريريريريريريَ

  
 القصير من الرجال : وأنشد شمر : : (الِحْنَزْقَرة)أبو عبيد عن األصمعي : 

ْن مريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريك و  َه أ ريريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريري 

  
َرْه   َزقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ ر مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  رأوَك أ قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرنقَحُ ) وقال شمر : سمعت ابن األعرابّي يقول : ع فيما عنده وال ، من الرجال : الشديُد الشكيمة الذي له عزيمة ال يُطم (الصَّ

َرْنقَح يُخدع. قال ، وقال غيره :  الظريف ؛ وأنشد لِجَراِن العود يصُف نساءه وسوء أخالقهن فقال : : الصَّ

ه  و  كريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريريري  ٌل اَل يريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريِ ل  مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ نَّ غريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريهريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريِ

  
َرنريَ ح    ان  الصريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريَ ْحةريريريريريريريريريريريريريريَ  من ال وُِ  ال الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، بالّراء والاّلم. َصلَْنقَحو َصَرْنقَحْ  : الغيور المواظب على الشيء. قال شمر : يقال (الشَّْحَشَحانُ )

 : السمين قلت : واألْصُل بَْلَدٌح. (البَلَْنَدح) أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني :

 من النساء : القصيرة. (الَحَجْنبََرةُ ) أبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال :

 الِقِمئَةُ المناقرة. (بََرةُ الَحبَرْ و )قال : 

 الكبَّسة قلت وهذه األحرف الثالثة ثالثية األصل ملحقة بالخماسي لتكرر بعض حروفها. (الحْولَولةو )البيضاُء  (الَحَوْرَوَرةُ و )

ُن : إذا تفّرقوا. (بِقَْرَدْحَمةَ )أبو عبيد عن الفّراء : ذهب القوم َشعاليَل   ، ال ينوَّ

 : كل ذلك إذا تفرقوا. قِّدحرةو قِذَّْحَرةو قِْنَذْحَرةو (قِْنَدْحَرة)ذهب القوم « : نوادره»وحكى اللحيانّي في 

: الَكْبُش الذي له  الشَّقَْحَطبُ  : ذو قرنين ُمْنَكَريَِن. وروى أبو العبّاس عن عمرو عن أبيه أَنه قال : (َشقَْحَطبٌ )قال الليث : كبش 

 أَربعةُ قرون.

 ُدَوْيبّة. وروى أَبو العباس عن ابن األعرابّي قال : يقال : هو أَْهَوُن عليَّ من : (ِدِحْنِدحٌ )باب قال الليث : في هذا ال



1630 

 

ْيَء. وروي عن يونس أَنه قال : ت ول العرب للرجل ي ّر  ِدمِسْلِ   ، قال فإذا قيل له : ما ِدمِسْلِ   قال : َكاَل  ريريَ
 يري ون ق  أَقرر  فاسكه.ِدْ  ِدْ  ، وَد   َد   ن   ا علَيه :

 الرجُل : إذا كاد أَن يموت من البرد. (اْعَرْنفَزَ )وأَخبرني المنذرّي عن أَبي العباس عن ابن األعرابّي قال : 

 ثقيلة المشي. : (َحْنَدِلسٌ )أَبو عبيد عن األصمعّي : ناقةٌ 

 : الناقة النجيبة الكريمة. الَحْنَدِلسُ  وقال الليث :

 ؛ وهي : الخشناء الغليظة. (َجْحَمِرشٌ )صمعّي : أَفعى أَبو عبيد عن األ

 : العجوز الكبيرة. الجْحَمِرش قال : وقال األموّي :

 : الرجل الغليظ الشفة. (الَجَحْنفَلُ ) أَبو عبيد عن أَبي عمرو واألصمعّي :

َمْحَمحُ ) من الخماسّي الملحق قولهم :  : للرجل الشديد. (الصَّ

 كذلك ؛ وأنشد : (ِجْرَدْحلَة)وهو : الغليظ الضخم ، وامرأة  (لُ ِجْرِدحْ )وقال شمر : رجل 

ي  لريريريريريريريريريريريريِ رّا   ريريريريريريريريريريريري ْ َُ َومريريريريريريريريريريريريَ ا ر  اهلريريريريريريريريريريريريَ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ْرَدمسريريريريريريريريْ ِق اجلريريريريريريريريِْ لريريريريريريريري  عريريريريريريريري  رِب الريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  أطريريريريريريريريبريريريريريريريرياَق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الرجل الضخم. وأنشد : (الِجِحْنبَارُ )ابن السكيت عن الفراء : 

ْعَرَمةْ   فهو جحلباٌر م ِبني ال َّ
 : إذا كان غليظاً ضخماً. (َجلَْحَمدُ و ) (َجلَْنَدحْ )أبو العباس عن ابن األعرابّي عن المفضل : رجل 

،  (الَحبَْرقَسُ ) أيضاً. وقال ابن المظفر : الَحبَْربُرُ  : الجمل الصغير ؛ قال وهو (الَحبَْرقَصُ ) أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :

 ْماَلِن.بالسين : الضئيل من البكارة والحُ 

؛ أي : ما له شيء. قال : وقال أبو عمرو : ما يُْغنِي  (َحَوْرَورٌ )وال  (َحبَْربَرٌ )ما له  قال أبو سعيد في الخماسي الملحق يقال :

 بمعناه ؛ وأنشد البن أحمر : َحبَْربَراً  ما يغني ؛ أي : ما يُغني شيئاً ، ويقال : َحبَْنبََرا فالن

 بَراأماينُّ ال يغلني علها مَسربَْ 
؛ أي : ما أصبت منه شيئاً. قال : وقال أبو  َحبَْنبَراً  يقال : ما أصبت منه َحبَْربَراً وال وقال إسحاق بن الفرج قال األصمعّي :

 .َحبَْنبَرٌ  ، وهو أن يخبرك بالشيء ، فتقول : ما فيه َحبْنبَرٌ  وال َحبَْربَرٌ  عمرو يقال : ما فيه

أَْراُء العين وأنشد : (الَحْنَدقُوق)وقال أبو عبيدة :   : الرَّ

 هريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريني و 

  
 ال دمسريريريريريريريريريريريريريوق الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريني مسريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري قريريريريريريريريريريريريريوق و  

  
 : حكاية قوائم الخيل إذا جرت ؛ وأنشد : (الَحبَطْقِطقْ )وقال الليث : 

 جرِ  ا يل  ف اله : مَسَبَ ْ َ قْ 
يت عن أبي زيد ، يقال : جاء بكذب ُسَما  : إذا جاء بكذب خالص ، ال يخالطه صدق. َحْنبَِريتٍ  ٍق ، وجاء بكذبابن السّكِ
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: وهو األسود الفاحم. قلت  ُمْحلَْنِككْ و مْسَحْنِككْ  مثله ، وَشعَرٌ  (احلنكك)الليُل : إذا اشتّدت ظلمته. وقال غيره :  (اْسحْنَككَ )الليث : 

 (اجرنفزو ) (اسَحْنفَرَ ): وأصل هذين الحرفين ثالثي صار خماسياً بزيادة نون وكاف ، وكذلك ما أشبههما من األفعال. وأما 

فهما رباعيان والنون زائدة وبها أْلِحقَْت بالخماسي. وجملة قول النحويين أن الخماسي الصحيح الحروف ال يكون إال في 

ا األفعال فليس فيها خماسي إال بزيادة حرف أو حرفين ؛ فافهمه. .(اْلِجْرَدْحلو ) (اْلَجْحَمِرشْ )مثل  األسماء  وأمَّ

 ؛ وقال ابن قيس الرقيات : اسلنطح : الطول والعرض ؛ يقال : قد (االْسِلْنَطاح)قال الليث : 

اِ  ومل  ِح الريريريريريريريبريريريريريريريِ ريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  أنريريريريريريريَه ابريريريريريريرين  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ ُّ والريريريريريريريريريريريو       ْف عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريك اَّريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 قلت : واألصل السُّالِطح ، والنون زائدة.

 : إذا انبسط. مسْلنِطح وقال ابن دريد : رجل

ما  الجحمرش سيراألرنب الُمْرِضع ، قلت والصواب في تف الجحمرشومن النساء الثقيلة السمجة.  (الجحمرش)وقال الليث : 

 أثبتناه ألبي عبيد عن أصحابه. والذي قاله الليُث ليس بمعروف في كالمهم.

 الرجل في كالمه : إذا مضى فيه ولم يتمّكث. (اسحنفر)أبو عبيد عن األصمعّي : 

 الخيل في جريها : إذا أسرعت. اسحنفرتو

 وازبأّر : إذا تهيأ للغضب والشر. اْحَرنبَىو احرنفش ويقال : الغضبان المتقبض. قال : : (الُمْحَرْنِفشُ )أبو عبيد عنه أيضاً : 

 : إذا امتدَّ ومال. اسحْنَطر وقال الليث :

د بها قوله :  صلبة وال يوصف بها إال  (َصلَْنَدَحةٌ و )صلبة شديدة  (ُجلَْنَدَحةٌ )ومن األسماء الخماسية التي جاء بها ابن دريد فتفرَّ

 اإلناث.

 قصيرة. (ُحِرْنقَفَةٌ )وامرأة 

 قِميٌء زري. (َحبَْرقِيص)قال : وجمل 

 الخفيف السريع. (القَلَْحَذمُ و )السيء الُخلُق  (الزلَْنقَحُ و )سّيء الخلق قال :  (ُحبَْقبِيقٌ و )

 .القَْحَزنَةُ  : بالغين : العصا. قال وهي (الِغْرَذْحلَةُ )أبو العباس عن ابن نجدة عن أبي زيد قال : 

بالقاف فإن ابن الّسّكيت قال : قالت العامرية : هي من حرز الصبيان تلبسها المرأة فيرضى بها قيمها ، وال  (الِقْزَذْحلة)وأما 

 يبتغي غيرها ، وال يليق معها أحداً.

َحْنقَفُ ) وقال  : الذي يزحف على اْستِه ؛ وأنشد أبو سعيد قول األغلب : (الزَّ

ف   َح َُّمسريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ خ  أْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريَ

  
َف   لريريريريريريريريريريِ ل  مسريريريريريريريريريريَ ِّ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  ا  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريه ثريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : فسيطاً ، كما يقال : فالن ما يملك قاُلمة ظفر. (َحْذَرفُوتَا)وقال أبو حاتم : يقال : فالن ما يملك 
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: وهو الذي يعَجب بنفسه ، وهو في أعين الناس صغير قلت : واألصل  (ِحْنتَأَْوة)، وامرأة  (ِحْنتَأْوٌ )يد : يقال : رجل وقال أبو ز

 فيهما الثالثي ، أُلحقا بالخماسّي ، بهمزة وواو زيدتا فيهما ، أو بنون وواو مزيدتين.

 .َحبَْرقص المرأة الصغيرة اْلَخْلق ورجل (اْلَحبْرقََصة)قال ابن السكيت عن األصمعي 

 وهو   ر (َواحْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلعاَلِمنيَ )  ر مسرف اَّاء 
 الذي هللارحمهاجملل  السابع من    أيب ملصور األُّهري 

 مله ن له هذا الكتاب وفرغه مله يُو األربعاء سابع
 عةر  ُر سلة عس عةرأب وستمائة
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 الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا 

 «َذيب اللغة»هذا أول كتاب اهلاء من 

 أبواب املضاعف منه
 قال ابن المظفر : الهاء والخاء لم يأتلفا في المضاعف وكذلك الهاء مع الغين ال يأتلفان في المضاعف.

 ابب اهلاء والقاف

 [هق]
 قه ، هق : مستعمالن.

: إذا مّد  قَْهقَهَ يقهقه قَْهقََهةً  بأنَّه َضْرب من الضحك. ثم يكرر بتصريف الحكاية ، فيقال :: يُْحَكى  قَهْ  قال ابن المظفر :: قه 

 ورّجع ، وإذا ُخفِّف قيل قَْه للضاحك ؛ وقال الّراجز يذكر نساء :

ِه  عريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِم اأَلْرفريريريريريريريريريريَ لِّ الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ ْأَن يف ظريريريريريريريريريريِ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه    ف  ويف قريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريريريري  نَّ يف هتريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؛ وإن اضطر الشاعر إلى تثقيله جاز له كقوله : قال : وإِنما خفّف للحكاية

ْزَرقريريريريريريريريريريريريريريريريرية   َن يف هريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِه و ظريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   اُ  فريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَ لِّ عريريريريريريريريريريريريريَ ْن كريريريريريريريريريريريريري  َزْأَن مريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في قََرِب الِوْرِد ، مشتق من اصطَداِم األحمال لعَجلَِة السير كأنهم توّهموا لَِحّسِ ذلك َجْرُس نَْغمٍة فضاعفوه. القهقهةوقال : 

 قال رؤبة :

َ ْهِ هِ 
 
 َيْ ل ْ َن قبَل الَ َرِب امل

، ثم  َهقََهاقو ِلْلَحْقَحقَة َهْقَهقَة وا :، بالحاء ، ثم أبدلوا الحاء هاء فقال َحْقحاق وقال غيره : األصل في قََرب الِوْرِد أنه يقال قََربٌ 

قال األصمعّي في قول  إذا لم يُْبِد ما في نفسه. وقال أبو عبيد : . كما قالوا : َخْجَخَج وجخجخ :القهقهة ، فقالوا : الهقهقة قلبوا

وقد مّر تفسيره مشبعاً في  السير الُمتِْعِب الشديد.؛ أراد الُمَحْقِحق فَقَلََب ، وأصله من اْلَحْقَحقَة ، وهو « الُمقَْهِقه القََرب»رؤبة : 

 ً   علىأول كتاب الحاء. وإذا اْنتَاَطت المراعي عن المياه واحتاج البدويُّ إلى تْعزيب النَّعم ُحِملَْت وقت ِوردها ِخْمساً كان أو ِسْدسا
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هذا الست  اَّ يث الذي ال وتتأب فيه وال ، وكل  مَسْصَحاصٌ و  َقْسَ اسٌ و  مَسْ َحاقٌ  السْت اَّ يث ، في ال : ِعْسٌ 
َ ْهِ ه ، ف ال ه ه ة   قل  َهْ َهَ ة فجعلها مَسْ َحَ ة فتور ، وطلما قريَلَ  ر بة

 
 ن الض راره    ال افية. امل

: إذا جهدها  قَّهاهوجاريته  َهكَ  : الكثيُر الجماع ، يقال : الُهقُقُ  أهمله الليث ، وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :: هقق 

 بشدة الجماع.

 ابب اهلاء والكاف

 [هك]
 وهو مستعمل في معان كثيرة ، منها : [هكّ ] َهكَّ وَكهَّ : مستعمالن. وقد أهمل الليث :

 َهكّ  :بَِسْلِحه وَسكَّ به : إذا رمى به. ونحو ذلك. قال ابن األَعرابّي قال  َهكَ  « :النوادر»قال أبو عمرو الشيبانّي في كتاب : هك  

 إذا نكحها ؛ وأنشد : : يَُهكُّها الرُجُل جاريتَه ، َهكَ  وَسّج وتَرَّ : إذا َحَذَف بَِسْلحه. وقال أبو عمرو :

ا قريريريريريريريري  َرقريريريريريريريريَ ْ  ْه َأَ هريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ عريريريريريريريريا  ألريريريريريريريريْ بريريريريريريريري     ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريي الريريريريريريريريَولريريريريريريريريَ ْ   رْ  يف رْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِه تريريريريريريريريبريريريريريريريريْ لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  

ْرد  ذي عريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ْ  عريريريريريريريريريَ اَن بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ َُ َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا

  
لريريريريريريريريا    خريريريريريريريريْ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريَ كريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريَ َردْ فريريريريريريريريريَ ىت بريريريريريريريريريَ ِه مسريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  
ر البئر.  الهكُ و: إذا أُْسِقَط.  هكّ  يقال : وروى أبو العباس عن ابن األَعرابّي : ُمَداركةُ  : الهكّ و: المَطر الشديد.  الَهكُ و: تََهوُّ

 : إذا أكثر جماعها. َهكَّها : الِجَماُع الكثير ؛ يقال : الهكُ والطَّْعن بالرماح. 

 : الُمخنث. الَهِكيك وقال أبو عمرو :

ً  َصاَل المرأة انهكّ  وروى أبو عبيد عن األصمعي ، يقال : وهو  الناقةُ : تَهكَكت : إذا انفرج في الوالدة. وقال ابن شميل : اْنهَكاكا

ي َصلَوْيها وُدبُِرها ، وهو أن يَُرى كأنه ِسقاء يُْمَخُض. قلت : وتفكَّكِت األنثى : إذا أَْقَربَْت  فاسترخى َصلََواها وَعُظَم َضْرُعها تََرّخِ

 ودنا نِتاُجها ، ُشبّهت بالشيء الذي يتزايُل ويتفتّح بعد انعقاده وارتِتاقه ؛ وأنشد ثعلب عن ابن األعرابّي :

وَّكريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريَ رْبَكريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريريريَ َن مريريريريريريريريريريريريريريَ ركريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريا  ْرمريريريريريريريريريَ نَّ فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري َّ حريريريريريريريريريَ ا يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريَ

  
كٌ  قال : ٌك : وهو الس َهَكوَّ  مين.على بناء َعَكوَّ

ةٌ  قال الليث : ناقة: كه  : العجوز أو الناُب مهزولةً  الَكهَّة ، لغتان ؛ وهي : الضخمة المسنَّة الثقيلة. وقال ابن شميل : كهاةٌ و َكهَّ

ً  الناقة َكهَّت كانت أو سمينة. وقد كانت : إذا  َهْكَهاكةٌ و كهكاَهةٌ  ؛ أي : هرمت. أبو العباس عن ابن األعرابّي : جارية تكه ُكهوها

مر أعرُف منها في الضَِّحك ؛ وأنشد : : الَكْهَكهةُ  سمينة. وقال الليث : ْمر ، وهي في الزَّ  حكاية صوت الزَّ

َواين  هريريريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريْ َذا كريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَّ    مسريريريريريريريريريريريريَ

  
ف  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرََّواين و   انريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َذا هتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   َّ يوَُ رمِْسَلِة اأَلْظَعاِن 

 في زئيره ؛ وأنشد : يَُكْهِكهُ  الُمَكْهِكه ، واألَسد: ِحكايةُ  َكهْ  وقال الليث :

َكْهِكه
 
 َساُ  على الزَّ رأَِب امل
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 : المتهيِّب ؛ وقال أبو العيال الهذلّي : الَكْهكاهة أبو عبيد :

َرُ و  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ذا مريريريريريريريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريري ِ  اَّريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريَ    

  
 ، قال وأصله : َكَهاٌم فزيدت الكاف ، وأنشد : َكْهَكم للمتهيّب ، وكذلك كهكاهة ، بالميم ، مثل َكْهكاَمةٌ ووقال شمر : 

   ر بَّ َ ْيخ  ِمْن َعِ ي  َكْهَكمِ 
 َكْهَكهَ و، وهو الذي إذا نظرت إليه كأنّه يضحك وليس بضاحك.  ُكَهاِكهةً  قال شمر : وروي أن الحّجاج كان قصيراً أصفرَ 

 ميت :الَمْقُروُر في يده من البرد ؛ قال الك

ر ور  يف يريريريريريريريريريريِ ه و  َ ريريريريريريريريريريْ
ْ  َ  املريريريريريريريريريري  

َه املريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريَ

  
 اسريريريريريريريريريريريريريريتريريَ فريريَأ الكلريري   يف املريريأسريريريريريريريريريريريريريريوِر ذي الريريذنريري  و  

  
 َكَهْهُت أِكهُ  ، وقد ِكهَ و َكهَ  تنفّس. واألمر منه في وجهي ؛ أي : كهّ  وهو أن يتنفس في يده إِذا َخِصَرت. وقال أبو عمرو : يقال :

 .َكَهْهُت أََكهُ و، 

 واجليمابب اهلاء 

 [ه ]
 هج ، جه : مستعمالن.

جَ  قال الليث :: هج   جُ  البعيرُ  هجَّ  : إذا غارت عينه في رأسه من جوع أو عطش أو إعياء غير ِخْلقٍة ؛ وأنشد : يَُهّجِ

  ذا مِسَجاَجا م ْ َلَتيَها َهجََّجا
َجتْ  أبو عبيد عن األصمعّي :  غارت ؛ وقال الكميت : عينُه : هجَّ

جريريريريريريريريريريريرياٌ   جريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريَ َن مريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريريريريَ   كريريريريريريريريريريريريأنَّ عريريريريريريريريريريريري 

  
ر ور  ِل اَّريريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريريريرين األ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا رامسريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أحمق. َهَجاَجةٌ  : الَهْبَوةُ التي تَْدفِن كلَّ شيء. ثعلب عن ابن األعرابّي : ورجل اْلَهَجاَجةُ  الليث :

يت : رجل : الَهْبَوةُ التي تدفِن كّل شيء بالتراب. وقال غيره : الهَجاَجةُ  وقال أبو عمرو : :  َهْجَهاَجةٌ  العََجاَجةُ ، مثلها. ابن الّسّكِ

 َهَجاجِ  : النَّفُور. قال : وقال األموّي يقال : ركب فالن الهْجَهاجُ  وهو الذي ال عقل له وال رأي. أبو عبيد عن األصمعّي قال :

 ه ؛ وأنشد :: إذا رِكَب رأسَ  َهَجاجَ و

 هم رَِكب وا على َلْوِمي َهَجاجِ و 
 على الرأي ثم يركبه ، َغَوى أم رشد. يستهجَ  ؛ أي : أحمق وهو الذي َهَجاَجةٌ  وأخبرني اإليادي عن َشِمر : رجل

 واستهجاجهُ أن ال يؤامَر أحداً ويركب رأْيَهُ ؛ وأنشد :

 مريريريريريريريريا كريريريريريريريرياَن روَّى يف األمريريريريريريريريوِر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريرية  

  
رْكريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  اِج أُّمريريريريريريريريرياَن يريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ َر هريريريريريريريريريَ  َك أمريريريريريريريريريْ

  
في معنى َدَوالْيك باطل ،  َهجاجيك أي : َحَوالَْيك. وقال أبو الهيثم : قول شِمر : الناس وَدَوالَْيك : هجاَجْيك قال شمر : والناس

الناس حولَك وَحْولَْيك وقولُه معنى دوالْيك ؛ أي : حواليك كذلك ، بل دواليك في معنى المتََّداول ، وحواليك تثنية َحَواِلك ، يقال : 

وا فيه ،  َهَجاَجُهم قال : وأما ركبوا في أمرهم وَحَواِليك وحوالَْيَك. تثنيته. قلت : أرى أن أبا  َهَجاَجْيِهمو؛ أي : رأْيَهم الذي لم يَُروُّ

 الهيثم نظر في خّط بعض من كتب عن شمر ما لم يْضبطه والذي يتوجه عندي أن



1636 

 

 اهلَْجَهَجة   م ل دواَلْيك ومسواَلْيك ن أراد أنه م له يف الت لية ، ال يف املع . وقال الليث : هجاَجْيكَ  مشرا  قال :
 : مسكاية  صو  الرجل  ذا صا   ألس  ن وأنة  للبي  :

ه  اف  أِبَْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ  ال يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ  أو ذي ََُّوائريريريريريريريريريريِ

  
ِل   ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ن وِب امل َج كريريريريريريريالريريريريريريريذَّ هريِ جريْ  هريَ

ى امل  يريَْغةريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  شىيعني : األسد يغ جت به ؛ كالهما  َهْجَهْجتُ  به فينصبُّ عليه مسرعاً ويفترسه. أبو عبيد عن األصمعّي : ُمَهْجِهجا بالسْبع وهوَّ

 َهْجهْجتُ و: في حكاية شّدة هديره ، وقال :  َهْجَهاج فحلٌ  َوُمَجْهِجهٌ. وقال الليث : مهْجِهجٌ  : إذا ِصْحَت به. ويقال للّزاِجِر لألسد :

ة :بالجمل : إذا ز مَّ  جرتَه ، فقلت : ِهيْج ؛ وقال ذو الرُّ

ة   يريريريريريريريريريَ اَق انجريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ ْوُِّه َأعريريريريريريريريريْ ه  مريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريَ َرقريريريريريريريريريْ  أَمريريريريريريريريريْ

  
ي   يريريريجريريريِ ا : هريريريِ ا هلريريريريريريريَ و  ذا قريريريريريريريال مسريريريريريريرياِديريريريهريريريريريريريَ جريريري  لريريريْ  تريريريريَ

  
 المرأة إذا أكثرت من قولها الَوْيل. وْلولَت ، كما يضاعفون الَوْلَولَةَ من الَوْيل ، فيقولون : َهْجهج قال : إذا َحَكْوا ضاعفوا

 : زجُر الناقة ؛ قال جندل : َهجْ  قال غيره :و

ِج  َق الريريريريريريريريريريريريرَّاَتئريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ رَّج عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِج   م األَواجريريريريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريَ ح  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريُّ كريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  

 ِقيل  : عاج  ، وأ  َأَ َهِج و 

 َهْجَهجٌ و هجاَجْيك التسكين :بالناقة. وقال اللّحيانّي : يقال لألسد والذئب وغيرهما في  َهْجَهْجتُ  فكسر للقافية. وإذا حكيت ، قلت :

ً و َهْجَهجو َهْج َهجْ و  ، وإن شئت قلتها مرة واحدة ؛ وأنشد : َهجاً هجا

ج   َرْ  فريري ريريلريريريريريريريه  هلريريريريريريريا : هريريَ فريريَ ْه  !سريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريَ رَبقريريريَ تريريَ  فريريريَ

  
ارا  بريريريريريريريريريَّ ْه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ ر   مسريريريريريريريريرينَي تريريريريريريريريريرَبْقريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريذَكريريريريريريريريريَ

  
 : شديد ؛ وقال ُمزاحم العُقيلي : َهَجاجٌ  : َجْه َجْه ، على القلب. ويقال : َسْيرٌ  َهْج َهجْ  قال : ويقال في معنى

وٌ و  يريريريريريريريريريِ  ِنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ يِت مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَْ

  
اج    جريريريريريريريريريريريَ ْتٌ هريريريريريريريريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريريَ رَّ بريريريريريريريريريريريِ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َجْدبَةٌ ، ال نبت فيها ، والجميع َهْجَهجٌ  وأرض .ُهَجِهجٌ  : ال عْذٌب وال ِمْلٌح ، ويقال : ماٌء ُزَمِزمٌ  ُهَجِهجٌ  وقال اللحيانّي يقال : ماء

 ؛ وأنشد : َجاِهجُ هَ 

 يف أر. َسْوء  َجْ بَة ه َجاهج  
 .الُمَجْهِجه : حكايته َجهْ  قال الليث :: جه 

، بمعنى واحد.  َهْجَهْجتُ وبالسبع  جْهَجْهتُ  فحَملُوا. وقال شمر : َجْهَجُهوا : من صياح األبطال في الحرب ، يقال : الَجْهَجَهةُ و

هُ  إذا رّده. يقال : أتاه فالن فالناً : َجهَ  عمرو عن أبيه : َوأَْوأَبَهُ وأْصفََحه ؛ كلُّه : إذا رّدهُ رّداً قبيحاً. أبو العباس عن ابن  فَجهَّ

 : يوم لتميم ؛ قال مالك بن نويرة : ُجْهُجوهٍ  الغُْدَراُن. ويوم : الُهُججُ  األعرابي قال :

وه  محريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا ِذمريريريريريريريريرياَرانو  جريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريْ  يف يريريريريريريريريريوُِ جريريريريريريريريري 

  
ا  واجلريريريريريريريريريو   فريريريريريريريريريَ ِر الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ِ  بريريريريريريريريريِ َربريريريريريريريريريَّ  

 اِد املريريريريريريريريري

  
وذلك أن عوف بن حارثة بن سليط األصم ضرب َخْطم فرس مالٍك بالسيف ، وهو مربوط بفناء القُبَّة ، فنشب في َخْطمه ، فقطع 

َسَن ، وجال في الناس ، فجعلوا يقولون : ُجوه ُجوه ، فسّمي يوم  .ُجهُجوهٍ  الرَّ
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 قال : ُجوْه ُجْوه.قلت : والفُْرس إذا استْصوبوا فعل إنسان ، 

 ابب اهلاء والشني

 [هش]
وفي حديث عمر أنه  .َهٌش َهِشيشٌ  ، فهو يََهش َهَشاَشةً  الشيء َهشَ  من كل شيء فيه رخاوة ، يقول : الَهشُ  قال الليث :: هش  

؛ أي : فَِرْحُت واشتهيُت ؛ وقال  َهِشْشتُ  قال شمر : .وسلمعليههللاصلىيوماً فَقَبَّْلُت وأنا صائم ، فسألُت عنه النّبي  َهِشْشتُ  قال :

 األعشى :

ة  ذو ال اَلمريريريريريَ  أضريريريريريريريريريريريريريريحى ابن  ِذي فريريريريريائش  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِذاَل   َؤاد ه جريريريريريريريريريريريَ ا  فريريريريريريريريريريريري  اِل َهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  قال األصمعي : :  الَهشٌ و واألشاش ، واحد. قال : الُهشاشُ و إلى إخوانه. َهشٌ  قال : ورجل فؤاُده ، أي : خفيفاً إلى الخير. َهّشا

ً  للمعروف َهِشْشتُ  أبو عمرو عن األصمعي : َجْذبُك الغُْصَن من الشجر إليك. َهَشْشُت أَِهُش و: إذا اشتهاه.  َهَشاَشةً و أََهُش َهّشا

اراً ضعيفاً ، وإنه لهش المْكَسِر والمْكِسِر : إذا كان سهَل الشأن في طلب الحاجة. وقد ُهُشوشةً  ً  : إذا صرت َخوَّ  هَشْشُت أَُهَش َهّشا

اء في قوله جلَّ وعزَّ :  ر أي : أَْضِرُب بها الشج [18طه : ] (َوَأُهُش ِِبا َعلى َغَنِمي): إذا خبط الشََّجَر فألقاه ِلغَنَِمه. وقال الفرَّ

الشجر بالعصا ، ال ما قاله الليث أنه جذُب  هشّ  اليابِس ليسقَُط ورقُها فترعاه غنمه. قلت : والقول ما قاله األصمعي والفّراء في

ً  العُودُ  َهشّ  الغْصن من الشجر إليك. وقال ابن األعرابّي :  : إذا ُسرَّ به وفِرح. يََهشُ  للشَّيءِ  هشّ و: إذا تكّسر ،  ُهُشوشا

 ؛ وقال الراعي : َهشَ  الِعنان : خفيُف الِعنان. وقال شمر : َهاَش بمعنى شُ هَ  وفََرسٌ 

ربَّ لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرُّ    كريريريريريريريريريريريريريريَ ؤاد ه و فريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريرياَش فريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريرياو   ومريريريري  لريريريري  ل  يريريريريريَ بريريريريريريريْ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريان قريريريريريَ َر نريريريريريَ  َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : طرب ؛ أنشد أبو الهيثم في صفة قِْدر : هاشَ  قال :

يريريريريريريريَم هلريريريريريريرياو  اِن اهلَةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اِن يريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ اطريريريريريريريِ  مسريريريريريريريَ

  
اطريريريريريريريِ   و   امسريريريريريريريَ لريريريريريريريَ لريريريريريريَ ا عريريريريريَ ى د وَنريريريريريريريَ لريريريريريْ ريريريريريَ يريريريريريريريِل يريريريريريريَ  الريريريريريلريريريريريَّ

  
 : يسيل ماؤها لرقّتها ، وهي ضد الوكيعة ؛ وأنشد أبو عمرو لطْلق بن عدي : هّشاشة الهشيم : يكسرانه للقدر. وِقْربَة يَُهّشان

اِش  يريريريريريريريريريريريريريَّ ه اجلريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريَأنَّ مريريريريريريريريريريريريرياَء عريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِش   َوِر اهلَةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اِن اَّريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ور : األديم.الضهل : الماء القليل ، والح

: الرجل  الهشيش له ؛ أي : استخفّني فخففت له. وقال أبو عمرو : فهِشْشتُ  أمُر كذا استهشَّنيو: كثير العَرق ،  هشٌ  وفََرسٌ 

ورائح ومرتاح وأْريحّي. قال أبو عمر : الخيل تُعلف عند َعَوز  هشيشوعند السؤال ،  هاشٌ  الذي يفرح إذا سألته ، يقال : هو

 السمك. قال : هشيشَ  العَلَِف ،

 لخيول أهِل األسياِف خاصةً قال : وقال النمر بن تَْولَب : الهشيشو

َررْ و  َم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريْ هريريريريريريريا الريريريريريلريريريريريَّ امريريريريريِ عريريريريريريريَ ل  يف  طريريريريريْ يريريريريريريريْ  ا ريريريريريَ

  
رْ   جريريريريريريَ زَّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريا الريريريريريريلريريريريريريحريريريريريريَم  ذا عريريريريريريَ مريريريريريري   نريريريريريري  ريريريريريريعريريريريريريِ
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 ابب اهلاء والضاد

 [هض]
ّضِ ، قال :  الهضُ  قال الليث :: هض    في ُمْهلٍَة. الهضُ و، كذلك ، إال أنه في َعجلٍَة ،  الَهْضَهَضةُ و: َكْسٌر دوَن الَهّدِ وفوَق الرَّ

 يَُهْضِهضُ  أعناق الفحول ، تقول : هو يَُهضّ  : الفحل الذي الَهْضَهاضُ وجعلوا ذلك كالمّد والترجيع في األصوات. قال : 

هُ  هَضْضتُ  و زيد :األْعنَاَق. وقال أبو عبيد : قال أب ً  الحجَر وغيره أُهضُّ يقال : جاءت  : إذا كسرتَه ودقَْقته. وقال غيره : َهّضا

ً  السير تَُهضُ  اإلبل  السَّْيَر ؛ وقال َركَّاٌض الُدبَْيِري : هضَّت : إذا أسرعت. ويقال : لَشدَّ ما َهّضا

ض  َي أَي هريريريريريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
ض  امل  جريريريريريريريريريريرياءْ  هتريريريريريريريريريريريَ 

  
ِض   عريريريريريْ ْن بريريريريريريَ هريريريريريريريا عريريريريريَ ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ع  عريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا بريريريريريريَ ْ فريريريريريَ  يريريريريريريريَ

  
 قال ابن األعرابّي : يقول : هي إبل ِغَزاٌر فيدفع ألبانُها عنها قطَع رؤوسها ؛ كقوله :

 مسىت َفَ ى أعلاقريه نَّ احمْلض  
اء : إذا َدّق األرَض برجليه دقّاً شديداً ، وقال األصمعّي : هضَّضَ وقال :  اح :الجماعة من الناس ؛ وق : الَهضَّ  ال الِطِرمَّ

نَّ  اَء كريريريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريريريِ ا هِبَضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اَوُّْهتريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريََ

  
اِ.   رِْع الريريريريريريريريريِوفريريريريريريريريريَ َض قريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ وَن بريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريري  ِة خيريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريَ

  
 .(1)إذا مشى مشياً حسناً في تدافع  : يَُهضُّهووقال ابن الفرج : جاء يهّز المشي 

 ابب اهلاء والصاد

 [هص]
 [.مستعمالن]صه ، هص : 

ان القبض والغمز. وقال غيره : بنو: شّدة  الَهصُ  قال الليث :: هص   : اسم  ُهَصْيصٌ و: قبيلةٌ من بني أبي بكِر بن كالب.  ِهصَّ

: تألْلُُؤها ، وحكي عن أبي  َهِصيُصهاو: شّدة الوطء. ثعلب عن ابن األعرابي : زخيخ النّار : بريقُها ،  الَهصّ  رجل. وقيل :

. قال : يَِهصُ  ونا بالمقاِطر فيها الجحيمُ ثْروان أنه قال : ِضْفنَا فالناً فلّما َطِعْمنَا أت المقاِطُر :  َزِخيُخها ، فأُْلقَي عليها المنَدِليُّ

ق عينيه ،  هّصص : تأللؤه. سلمة عن الفّراء : هصيصهوالمجامر ، والجحيم : الجمر ، وزخيخه : بريقه ،  الرجُل : إذا برَّ

 والقُصاقُِص : الشديد من األُْسد. الُهَصاِهصُ و

ة : َصهْ  ال الليث :ق: صه  مَّ  : كلمة زْجٍر للسكوت ؛ وأنشد قول ذي الرُّ

َأأب   بريريريريريريريريْ يريريريريريريريريِه نريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا لريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ اِديريريريريريريريريريْ   ذا قريريريريريريريرياَل مسريريريريريريريريَ

  
ِع   امريريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ْن  الَّ َدِويُّ امل كريريريريريريريري  ه  مل يريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لها. قال : وكل شيٍء من موقوِف الزجر فإّن العرب تنّونه مخفوضاً. وما كان غيَر موقوٍف فعلى حركة صرفه في الوجوه ك

يت : يقال للرجل إذا أسكتَّه : َصْهَصْهتُ  ، فيقال : صه ويضاعف ، وكذلك  صٍه صهٍ  ، فإن وصلَت قلَت : صهْ  بالقوم. ابن الّسّكِ

 َمْه ؛ فإن وصلت قلت : مٍه مٍه ،

__________________ 
لذا وضعلاه هلا وف ا  مللهاج ريريريريريريريريريريريري  الةني أتيت قبل الضادويف ترتي  اَّروف اَّل ية ريريريريريريريريريريريري  ، ( ب اهلاء والةني)( أثبه يف امل بوعة قبل 1)

 (.344،  343/  3)« العني»األُّهري يف ترتي  اَّروف واألبواب وانيتر 
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.  وكذلك ت ول للةيء  ذا رِضيته : َبْخ ، فإن وصله قله : َبخ  َبخ 

 ابب اهلاء والسني

 [هس]
 [.مستعمالن]هس ، سه : 

 : المدقوق من كل شيء. الَهسيسُ  األعرابّي :أبو العباس عن ابن : هس  

الكالم الخفّي  : الَهَساِهسُ  إذا أْدأَب السير. وقال الليث : ليلتَه كلَّها وقسقس : هسهس : زجر الغنم. أبو عبيدة واألصمعي : الَهسُ و

ً  الُمجْمَجُم ، وسمعت  ووسوستها ؛ وأنشد :: من حديث النفس  الَهساِهسُ  وهو الهمس ، ويقال : َهِسيسا

وُ  و فريَله نَّ ِمْلَك َهَساِهس      
 اإلبل في سيرها ، وصوِت الحلّيِ ؛ وقال الراجز : كهَساِهس : عامٌّ في كل شيء له صوت خِفيّ  الَهْسَهَسةُ  وقال غيره :

َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريْ يريريريريريريرياِب مريريريريريَ رِّ الريريريريري ريريريريريّ ْن مسريريريريري  َن مريريريريريِ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريَ

  
او   َهسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِي  ذا هَتَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ  اَّريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ْذهريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
 أخفاف اإلبل : اِهِس َهسَ  وقال في

ِم  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريَ َر ذا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريْ ْوَن الريريريريريرييتريريريريريريَّ لريريريريريريَ   ذا عريريريريريريَ

  
ِم   اجريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريَ اِهسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريري ِّ  جلريريريريريريريريريريَ  َهسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
من نَِجّيٍ لم أفهْمها ، وكذلك  َهَساِهسَ  حتى أَْصبَْحنا ، وسمعت من القومِ  نَُهْسِهس : المشي ؛ بتنا الهساهس « :النوادر»في 

 وساوَس من قَْول.

: َحْلقَةُ  السَّهُ  أبو عبيد : .«، فإذا نامتا استَْطلََق الِوكاءُ  السَّهِ  العينان ِوَكاءُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : سه 

 الدبر ؛ وأنشد :

هريريريريريريريريا و ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا نْيٌ غريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريَ َك فريريريريريريريريري  أَتريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رو   ْه َنصريريريريريريريريريريريريريريْ ْفَلى  ذا د ِعيريريريَ ه  السريريريريريريريريريريريريريريُّ  أنريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وقال آخر :

ال   ْه ادْع  فريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ال تريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   ان  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريَ ال  هريريريريريريريريي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ   ن فريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريْ

  
 من الحروف النَّاقِصة. السَّهُ وقلت : 

 ابب اهلاء والزاي

 [هز]
ً  هَزْزت . تقول :تهتزُّ والقناةَ فتضطرُب  تهزُّ  : تحريكك الشْيَء ، كما الهزّ : هز  النباُت : إذا طاَل ،  اهتزوللخير ،  فاهتزّ  فالنا

ياح ،  هّزتْهُ و توالّرِ الحادي ؛  هّزهاوالسيُر  هّزها في السير : تحريُك اإلبل في خفّتها. يقال : الهزيزواألرُض : إذا أنبتت.  اهتزَّ

 وأنشد :

ه  فريريريريريريري  لَّ عريريريريِ ريريريريْ تريريريريريريريَ ِن وابريريريريريْ ْأَويريريريريْ رى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا جريريريريَ   ذا مريريريريريريريَ

  
زِيريريريريريريريريريز  الريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريِح مريريريريريريريريريرَّْ  أَبْ َِب    يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول  : هريريريريريريريريريَ
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ةُ  : تحريك الباليا والحروب ِللنَّاس. أبو عبيد عن األصمعّي : الهَزاِهزُ و الَهْزَهَزةُ وقال :  الموكب.  يهتز من سر اإلبل : أن الِهزَّ

 ؛ أي : يسرع ؛ وأنشد : يهتز قال شمر : قال النضر :

ي َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه بريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريري  زِئريريريريريريريريريريريريريريريَ  أال هريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريريريريري  وْكريريريريريريريريريريريريريريريريِ زُّ مريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌة يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
روى الدارمّي عن ابن شميل أنه قال في  .«العرش لمْوِت سعد بن ُمعاذ اهتزّ »أنه قال :  وسلمهعليهللاصلىوُروي عن النبي 

 ؛ أي : فرح ؛ وأنشد :« العرش اهتزّ » قوله :

 َكِرمْيٌ ه ّز فَاْهتزّ 
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أي : فرح. وقال بعضهم : أراد بالعرش سريره الذي ُحِمَل عليه سعُد بن معاذ حين نقل إلى قبره. وقيل : هو عرش هللا ارتاح 

َها اْلماَء اْهتَ زَّْت َورََبتْ )لروح سعد بن معاذ حين ُرفع إلى السماء ، وهللا أعلم بما أراد. وقال هللا :  الَحّج : ] (فَِإذا أَنْ َزْلنا َعَلي ْ

: إذا جرى  اهتزازه في ُهَزِهزٌ  أي : تحّركت عند وقوع الماء بها للنبات ، وربت ؛ أي : انتفخت وعلَْت. وقال اللحياني : ماء [5

 ؛ وقال الباهلّي في قول الّراجز :

اُّْ  ْزهريريريريريريريريريريَ اِن اهلريريريريريريريريريريَ َل الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريوَرَدْ  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ

  
اُّْ   جريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا  أَلعريريريريريريريريريْ اقريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ ْن َأعريريريريريريريريريْ ع  عريريريريريريريريريَ ْ فريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
: من نعت السيف ؛ أي : وردت ماء صافياً كالسيف  الهزهاز كالسيف اليمانّي في صفاته ، وقيل : َهْزَهازاً  ماءً أراد إِبِالً وردت 

 : بعيدة القعر ؛ وأنشد : ُهْزُهزٌ  اليماني في صفائه. وقال أبو عمرو : بئر

 فريَتحْه للَعْرِد بِْ را  ه ْزه زَاو 
 وقال الراعي : إليه قلبي ؛ أي : ارتاح وهّش ؛ تهْزَهزَ  ويقال :

َزْ   ْزهريريريريريريريريَ ا يف اَّريريريريريريريري يريريريريريريريريث هتريريريريريريريريََ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ اطريريريريريريريريَ   ذا فريريريريريريريريَ

  
وانريريريريريريريريريريريح    نَّ اجلريريريريريريريريريريريَ وٌب د ْوَنريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريري 

  
انُ و  : قبيلة معروفة. ِهزَّ

 ابب اهلاء والطاء

 [هط]
 [.مستعمالن]هط ، طه : 

 الجمل الكثير المشي ، الصبوُر عليه ؛ والناقة : األهطُّ و: الهْلكى من الناس.  الُهُططُ  أبو العباس عن ابن األعرابي ، قال :: هط  

 .َهطَّاءُ 

مجزومة أنه بالحبشية يا رجل. قال ومن قرأ  َطهْ  قال الليث : الطَّْهَطاهُ : الفرس الفتيُّ الرائع. قال : وبلغنا في تفسير: طه 

ّبِ استفّزه الخوُف حتى قام على أصابع قَدميه خوفاً بلغنا أن موو قال : فهما حرفان من الهجاء.« َطاَهى» سى لما سمع كالم الرَّ

قال وحدثني  يا رجل يا إنسان. طه : حرف هجاء. قال : وجاء في التفسير : َطهْ  وقال الفّراء : أي : اطمئن.« َطهْ »، فقال هللاُ 

 ؟فقال الرجل أليس أُِمَر أَْن يََطأَ قدمه« ِطهِ »د هللِا فقال له عب« َطهْ »قيس عن عاصم عن ِزّرٍ قال : قرأ رجل على ابن مسعود 

وأخبرني المنذرّي عن  .«َط هَ »قال القراء : وكان القراء يقطعها  .وسلمعليههللاصلىفقال له عبد هللِا : هكذا أقرأنِيها رسوُل هللِا 

ما أَنْ َزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ):  وسلمعليههللاصلىافتتاُح سورةٍ ثم استقبَل الكالَم فقال للنبّي  : طه اليزيدي عن أبي حاتم قال :
، بالسريانية : يا رجل. وقال سعيد بن جبير وعكرمة : هي بالنَّبَِطيّة : يا رجل. وقال  طه قال قتادة :و [.2 : طه] (لَِتْشقى

 [.1البَقََرة : ] (اَل): قلت : والعمل على أنهما حرفا هجاء مثل  ذلك عن ابن عباسالكلبي : نزلت بلغة َعّك يا رجل. وروي 

 ابب اهلاء والدال

 [هد]
 هد ، ده : مستعمالن.

قال شمر : قال أحمد بن غياث  .«الَهدَّةِ و الَهدّ  اللهم إني أعوذ بك من» أنه كان يقول : وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : هد  

 : الَهْدم. وقال الَهدّ و: الُخسوُف ،  الَهدَّةُ  المروزّي :
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ُ  الة ي  ، كحائ  اهلَ ُّ  الليث : ُ  ، وت ول يري َه ُّ  : اهلَْ  َهِ  ر ْكِ  :  ذا بل  مله  ه ّ و يف هذا األمِر ،  َه َّ   رأب فرييريلريْ
: صو   اهلَ َّأب   ران. وقال الليث :مو  األقْ  ه َّين مو   أمس   ما َه َّين وكَسره. ور وي عن بعضهم أنه قال : ما

. قال :  : صريريريريريوٌ  يسريريريريريمعه أهل السريريريريريوامسل أيتيهم من قبل  اهلادُّ و  ريريريريري ي  تسريريريريريمعه من سريريريريري و  ر ْكن  وانمسية َجَبل 
 ن وأنة  : َهِ ي  ه البحر له َدِوي  يف األر. ، ور ا كانه له الزلزلة ، وَدِويُّه

 َداع  َ ِ ي   الّصوِ  ذ و َهِ ْي ِ 
 : العَقَبَةُ الشاقَّة. الَهُدودُ  . ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :هدَّ يَِهدّ  والفعل منه

 في هديره ؛ وأنشد : يَهْدِهدُ  الفَْحلُ  : الرجل الطويُل. وقال الليث : الَهِديدُ و

بريْعَن ذا َهَ اِه   َعَجلَّسا  يريتريْ
 : صوته. َهْدَهَدتُهو، معروف.  الُهْدُهدُ و

 : طائر يشبه الحمام ؛ قال الراعي : الُهَداِهدُ وقال : 

ه  لريريريريريريريريامسريريريريريريريريَ اأب  جريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريريرُّمريريريريريريريريَ َ اهريريريريريريريريِ   َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريهريريريريريريريري 

  
ِ يريريريريريريريريرياَل   ريريريريريريريريريريِق هريريريريريريريريريَ ِة الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّ ْ عريريريريريريريريريو بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريارِعريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
ل إلّي كذا ، ويَُهدَّى إليَّ كذا ، ويسول إليَّ كذا ، ويُهَدى ِلي كذا  يَُهْدَهدُ  يقال :« : النوادر»وفي  إليَّ كذا ، ويَُهدَّى إلّي كذا ، ويَُسوَّ

لم  ، ويهّول إليَّ كذا ولي ، ويُوسَوس إلّي كذا ، ويخيّل إليَّ ولي ، ويَُخاُل لي كذا ؛ تفسيُره : إذا ُشبه لإلنسان في نفسه بالظن ما

: تحريك األُّم ولَدها لينام. وفي الحديث أن النبي  الَهْدَهَدةُ و ، من الوعيد. التَّهدادو التهديدو التهدُّدوْعِقد عليه التشبيه. يُثْبِتْهُ ولم يَ 

، وذلك حين نام عن إيقاظه القوَم  «الصبيُّ  يهدَهدُ  ، كما يَُهْدِهُده جاء شيطاٌن فحمل بالالً ، فجعل»قال  وسلمعليههللاصلى

 َصوٍت. قال : َهدَّةَ  ؛ أي : سمعت هاّداً  : إذا كسره وضعضعه. قال : وسمعت يَُهدُّه َهّداً  البناءَ  هدّ  وقال األصمعّي :للصالة. 

الرجُل : إذا أُثْنَِي عليه بالَجلَِد  لََهدَّ  الحماِم : إذا َسِمْعَت دوّي هديِره. ويقال : َهْدَهَدةَ  وسمعت الفحِل : وهو َهِديرهُ. َهْدَهَدةَ  وسمعت

من الرجال :  الَهدّ  لغير ضعيف. أبو عبيد عن األصمعّي : ؛ أي : َهدٍ  والشدَّة. قال : ويقول الرجل للرجل إذا أوعده : إنّي لَغَير

، بفتح الهاء : الرجل القوّي ، وأَبَى ما قاله األصمعّي ، قال : وإذا  الَهدُّ  نه قال :الضعيُف. وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أ

 ، بالكسر. وقال العّجاج : الِهدّ  أردت ذّمه بالضعف قلت :

ى مريريريريريريريرين ِ لريريريريريريريريه  ِذي ِدَررْ  مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ يريريريريريريريريا  ونريريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   َتصريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريْ

ار  املريري ار  هريريريريريريريَ َّ جريريريريريريريَ َف جريريريريريريريَ  ال َعصريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 َهدَّ  جاُر المعتصر ؛ كقولك : َهدَّ  َكْسِب جاٍر ، إنما هو من هللا جّل وعّز ، ثم قال : قوله : عصَف جاٍر ؛ أي : ليس هو من

؛ أي : جبناء ، وأنشد  َهَدادٌ  ، وقوم ُهَداَدةٌ و َهدٌّ  نِْعم جاُر الملجأ. وقال شمر : يقال رجل الرجل َجلَُد الرجل َجاُر المعتصر ، أي :

 قول أمية :

َ اه   لريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى َربريريريريريريريريريريريريريريذ  يريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريأْد ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ادِ   ن اهلريريريريريريريريريريَ َس مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ ْتِ لريريريريريريريريريريَ ِل ا ريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريِ

  
 من رجٍل ، فهو بمعنى حسبك ، وهو مدح. َهدَّكَ  وقال شمر : فإذا قلت : مررت برجل

 .َهَداَدْيك وقال الليث : يقال للرجل مهالً 
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 وقال اللحياني ، قال الكسائي في قول الراعي :

 كه َ اِه   َكَسَر الّرماأب  جلامَسه  
. قال : وال أعرفه تصغيراً ، الهدهدو: الفاختة والوَرشاُن والدُّْبِسّي  الُهداِهدُ  . قال : وقال األصمعي :ُهْدُهد : تصغير بُهَداهد أراد

فالناً ؛ أي :  استهَدْدتُ  والغَِديُد : الصوت. وقال غيره : الَهديد إنما يقال ذلك في كّل ما َهَدل وهَدَر. أبو عبيد عن األحمر :

 عفتُه ؛ وقال عدّي بن زيد :استض

َة  ل بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ َة الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ ِ  ا ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَّ  مل أطريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريري َّ طريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ّوأِب ،  ذ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريري 

  
، فقال األصمعّي : هو الجبان  الَهدّ  اختلفوا في . وقال أبو العباس :الهديدُ ووقال األصمعّي : يقال للوعيد من وراُء وراُء : الفديُد 

 : الرجل الجواد الكريم ؛ وأنشد ابن األعرابي : الَهدُّ  الضعيف. وقال أبو عمرو وابن األعرابي :

   صامسٌ  يف الغاِر َه ََّك صامسَباو 
 ضعيف ، وأنشد :الجبان ال : الِهدّ وصاحباً ؛ أي : ما أَجلَّه ما أنبَلَهُ ما أَْعلََمه ، يصف ذئْباً. قال :  هدَّك قال :

 لريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا هبريريريريريريريريريريريِِ ِّيريريريريريريريريريريريَن يف اَّريريريريريريريريريريريروِب  ذا

  
ق    ِف الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريري  رَاقريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريوَق اَّريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري 

  
؛ أي : إنك إن لم تثأر  َدهْ  فال َدهْ  : كلمة كانت العرب تتكلم بها ، يرى الرجل تأمَره فيقول له : يا فالن : إالّ  َدهْ  قال الليث :: ده 

 وأما قول رؤبة : بفالن اآلن لم تثأر به أبداً ، قال :

 قري وٌَّل :  ال َده  فال َدهِ و 
:  يقال إنها فارسية حكى قَْوَل ِظئِْره. وقال أبو عبيد في باب طالب الحاجة يَسألُها فَيُْمنَعُها فيطلُب غيرَها. ومن أمثالهم في هذا

قال أبو عبيدة  ليس يمكن ذاك ، قال : فكذا وكذا.، قال : يُضرب للرجل ، يقول : أريد كذا وكذا ، فإن قيل له : « َدهٍ  فاََل  َدهٍ  إالَّ »

أّيِ بعض هذا الكالم وليس كلُّه عنه. قال : وكان ابُن الكْلبّي يخبر عن بعض الكهَّان : أنه تنافر إليه رجالن ، فقالوا ، أْخبِْرنَا في 

، ثم أخبرهم بها. وقال أبو عبيد  َدهٍ  فاَل َدهٍ  إالّ  ؛ انظر غير هذا النظر ، فقال : َدهٍ  في كذا وكذا ، فقالوا : إالّ  فقال : ؟شيء جئناك

 ، وقال األصمعي في بيِت رؤبة :

 قري وٌَّل  اّل َده  َفاَل َدهِ و 
،  دهٍ  فال َدهٍ  وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم فيما أكتب ابنَه قال : ويقال إالّ  ؟إن لم يكن هذا فال يكون ذاك ، وال أدري ما أصله

، يُراُد به إن لم « َدهٍ  فال َدهٍ  إالّ »لألصمعي : « األمثال»واحدة من الَخْصلتين اللتين تَعِرُض. قال : وفي كتاب  يقول : ال أَْقبَلُ 

يا هذا ، وذلك أن يُوتَر الرجُل فيلقى واتَِره فيقول له بعُض القوم : إن  َدهٍ  فال َدهٍ  وقال أبو زيد : تقول إالَّ  يكن هذا اآلن فال يكون.

فارسية معناها الضرب ، تقول للرجل إذا أمرته « َدهٍ »تضرْبه اآلن فإنّك ال تضربُه. قلت : وقول أبي زيد هذا يدّل على أن لم 

 ، رأيته في كتابه ، بكسر الدال. وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي نحواً من قول« ِده»بالضرب : 
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، ي ال للرجل الذي ق  أ ريريريريريريريرف على قضريريريريريريرياء مساجته من غرمي له  َده   فال َده   أيب ُّي  ، قال : والعرب ت ول  ال
 ن مل تغتلم الف رصَة الساعَة فلسه تصادفها أب ا  ،  ، أي : َده   فال َده   أو من  ره أو من  كراُ ص يق له :  اّل 

ِدرّيْن سعَ   د هْ  :أبو عبي  عن األصمعّي يف  ب الباطل وأ ائِه  .« ِدِر الف ْرصة قبل أن تكون غ ّصة»وم له : 
قال : ومعلاه عل هم الباطل ، وال أدري ما أصله قال : قال أبو عبي  : وأمَّا أبو ُّ د فإنه قال   ي ال  ال نْي.

مضريريمومة ال ال ، سريريع   د ه د رَّْين سريريعَ  ال ني ، د هْ  د رَّْيه ،  هلاء ، وقال امللذري : وج      أيب اهلي م د هْ  :
كِّيه أنه قال :ملصريريريريريريريريوب ال ال ، وال :  ال ْه  نو  ال ُّه  ر  ني غت معرب  ، كأنه موقوف. ور وي عن ابن السريريريريريريريريّ

 ، معّرب ، وأصريريريريريريريريريريريريريريله د ه ن أي : د ْه د رْ  قوهلم : الباطل ، وكأَنما كلمتان ج عَلتا وامس أب . وروي عله أنه قال :
 َدهْ   اّل »ه يف هذين امل لني أع  عةريريريرأب د رّين أو د ّر ن أي : عةريريريرأب ألوان يف وامس  أو اثلني. قله : وق  مسكي

ما  عته ومسفيتته ألهل اللغة ، ومل أجْ  هلما يف العربية أو العجمية    هذه « د رّين َدهْ »وقوهلم :  .«َدهْ  فال
الغاية أصريريريريريريريريال  معَتم ا   ال ما ذكر   أليب ُّيِ  وابن األعرايّب ، ولسريريريريريريريريه على ي ني ممَّا قاال. أبو عبي  عن األمحر 

 : صغار اإلبل ن وأنة ان : ال َّْه اه قال :
ْه  ال د هريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريري  َرِويريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريْ ا   وأ بريريريريريريريريريريريريريريريَ يِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وقال  في الزحام. كالدَّْهَداهِ  فقال ؟َرأيت أخي في المنام ، فقلت له كيف رأيت اآلخرة قال شمر : وسمعت ابن األعرابي يقول :

 : صغار اإلبل. أبو عبيد عن أبي زيد : إذا كثُر اإلبل فهي الدَُّهْيِدهينو، قال :  ، ال واحد له الدَّهداه وقال ابن األعرابي :

 ؛ وأنشد : الدَّْهَدَهانُ 

ْهَ َهاِن ذي الَعَ دْ   لَِلْعَم ساقي ال َّ
 : الكثير من اإلبل ، ِجلَّةً كانت أو حواشي ؛ وقال الّراجز : الدهداه وقال أبو الطفيل :

ِه ا كريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريّ َواهريريريريريريريريريريي  ذا األ مريريريريريريريريريريور  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ

  
َ اِه   َن ذا عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ   وذا بريريريريريريريريريريريري  اَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريَ

  

ْهَ اِه   َيذود  يوَُ اللريََّهِل ال َّ

 ؛ وقال رؤبة : تََدْهَدىوَ  فَتََدْهَدهَ  : إذا دحرجتَها دهديتهاوالحجارة ،  دْهَدْهتُ  أي : النهل الكثير. شمر :

َ ْهَ هِ 
 
 َدْهَ ْهَن َجْواَلَن اَََّصى امل

: قذفُك الحجارة من أعلى إلى أسفل  الدَّْهَدَهةُ  وقال الليث : .ُده ُده : زجر لالبل ، يقال لها في زجرها ُده األعرابّي :وقال ابن 

 دحرجةً ؛ وأنشد :

ِ ي  َ هريريريريريريريريريْ َن الريريريريريريريريريرُّ  وَس كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا تريريريريريريريريري  ِ هريريريريريريريريريْ َ هريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريري 

  
ا  رِيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريِ زَاِوَرأٌب أِبَبريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريَ

  
شبهها بالهاء ، أال ترى أن الياء َمدَّة ، والهاء نَفَس. ومن هنالك صار مجرى الياء والواو قال : حّول الهاء اآلخرة ياء لقرب 

 واأللف والهاء في روي الشعر شيئاً واحداً ، نحو قوله :

 ِلَمْن طََلٌل كالَومْسي َعاف  َمَلاُِّل ه  
 فالالم ، هو الروي ، والهاء وصل للروي ، كما أنها لو لم تكن لُمّدت الاّلم حتى



1645 

 

  رج من َم َّهتا واو أو  ٌء أو ألٌف للوصل ، حنو : ملاُِّ  ملاُّال ملاُِّل و.

 ابب اهلاء والتاء

 [هت]
 [.مستعمالن]هت ، ته : 

ً  : شبه العصر للصوت ، ويقال للبَْكِر : الهتُ  قال الليث :: هت   ويقال :  ، ثم يِكشُّ كشيشاً ، ثم يَهِدُر : إذا بََزل هديراً. يَِهُت َهتِيتا

في أقصى الحلق ، فإذا ُرفِّهَ عن الهمز صار نَفَساً تحّول إلى مخرج الهاء ، ولذلك استخفت العرب إدخال  َمْهتُوتٌ  للهمز َصْوتٌ 

ً  اإلنساُن الهْمَزةَ  يَُهتُ  اه ذلك كثير. وتقول :الهاء على األلف المقطوعة ، يقال : أََراق وَهَراق وأْيهاَت وَهْيَهات ، وأشب : إذا  هتّا

قال الحسن و، في التواء اللسان عند الكالم.  التهتهةو الهتهتةوقال :  .الَهتِيت ، أيضاً تُقال في معنى الهتهتةوقال :  تكلّم بالهمز.

إذا كان  : َهتَّاتٌ و ِمَهتٌ  يقال : رجل الكالم ليُْعقََل عنهم.ولكنهم كانوا يجمعون  بالهتَّاتين البصريُّ في كالم له : وهللِا ما كانوا

ً  الحديث يُهتُ  ِمْهَذاراً كثيَر الكالم. ويقال فالن  تُهتُ  المطر : إذا تابعت صبَّه ، والمرأة تُهتُ  والسحابة : إذا سرده وتابعه. َهتّا

ة : مَّ  الغزل : إذا تابعت ؛ وقال ذو الرُّ

هريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريْ ة يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ ا جمريريريريريريريري َ يريريريريريريريريَ هريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ  لُّ َريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريري 

  
وِ    تريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ نَّ الريريريريريريريريَوْدِق مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريِ ْرثريريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريري  ْن َ كريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريِ

  
: إذا أسرع  هتَْهتَ وفي كالمه  هتّ  أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : قولهم أسرع من الُمَهتِْهتة ، قال : يقال :

:  الهتَْهتَةُ  به ، قال أبو الهيثم : تَُهتِْهتْ  وبعضهم يقول : فال، « َهتْ  إذا وقَْفَت العير على الّرْدهة فال تقل له :»، ومن أمثالهم : 

ومعنى المثل : إذا أََرْيَت الرجل ُرْشده ، فال تُِلّح عليه ، فإّن اإللحاَح في النصيحة يهِجم بك على  أن تَْزُجَرهُ عند الشُّرب ؛ قال :

نَّة. ثعلب عن ابن األعرابي : كسر الشيء حتى  : الهتُ و: حطُّ المرتبة في اإلكرام.  الهتو رض.: تمزيق الثوب والعِ  الهتُ  الّظِ

 المَزادة َوبَعَّها : إذا َصبَّها. َهتَ  الصبُّ ؛ : الهتُ ويصير َرفَاتاً. 

َهات ، وهي األباطيل ؛ ومنه قول الشاعر : : التََّهاتِهُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :: ته   التُّرَّ

وَ و  ا مريريريرين مريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريريريْ ْن مريريريريريريريا اجريريريريتريريريريلريريريريريَ كريريريري  ِ هريريريريريريريامل يريريريريَ  اعريريريريريريريِ

  
َه   اتريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ مريريريريريريريرياو  ال الريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ َة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريِ  األ مريريريريريريريريْ

  
 فالٌن : إذا رّدد في الباطل ؛ ومنه قول رؤبة : تَْهتَهَ و

تريْهِتهِ 
 
 يف غاِئال  اَّائِر امل

َد في الباطل.  الُمتهته وقال شمر :  : زجر للبعير ، ودعاء ِلْلكْلب ؛ ومنه قوله : تُْه تُهْ و: الذي ُرّدِ

تي  عريريريريريريريريريريريِ َرْ  بريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ ه  هلريريريريريريريريريريريذه نريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ول  و   رمسريريريريريريريريريريا  َيريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَح كريريريريريريريريريريَ

  

ِا  لريريريريريريريريريريريْ ي وكريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ رَّهريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريََ اِذر   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريريري َ

  
ول    ْتَهريريريريريريريريريريريا ، مريريريريريريريريريريرياذا تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  ي  ريريريريريريريريريريريَ َرجريريريريريريريريريريريِّ   ؟يريريريريريريريريريريريري 

  
 زجر للبعير ، وهي دعاء الكلب. تُه تُه ، أي لهذه الكلمة ، وهي : (هذه)يعني بقوله 
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 مهمل هظ :

 [.هذّ ]هذ استعمل من وجهيه : 

 : سرعة القَْطع ، وسرعةُ القراءة ؛ وأنشد : الَهذُّ وإذا قطعه. قال :  : هذّاً  بالسيف هذّه قال الليث : يقال :: هذ  

 َكَهذِّ اأَلَ اَءأِب  ملِْخَل ِ 
يت : قال :  .َهَذاَذْيكَ و؛ أي : حادٌّ. قال ويقال : َحَجاَزْيَك  َهذُوذٌ َهذٌّ  وقال ابن األعرابي : إزميلٌ  : إذا قطعه. َهَذأَهُ و هذّه ابن الّسّكِ

 َهَذاَذْيكووهي حروف ِخْلقَتُها التثنية ال تُغَيَّر. وَحَجاَزْيك : أََمَره أن يَْحجَز بينهم ، ويحتمل أن يكون معناه ُكفَّ نْفَسك. قال : 

 ؛ وأنشد : َهذٍّ  بعد َهذّاً  بالسيف يهذّهم َمَره أن: أَ  هذاَذْيك يأُمُره أن يقَطع أمَر القوم. وقال غيُره :

 َطْعلا  َوْ ضا  و َضْر   َهَذاَذْيَك 

 ابب اهلاء والثاء

 [هث]
 : انتخال الثَّْلج والبََرد وِعَظام القَْطِر في سرعة. يقال : الَهثَْهثَةُ  قال الليث :: هث  

َث السريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياب  ِ ََ ر  ن وأنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  :   َه ريهريريريريريريريَ

  
ِث   هريريريريريريريِ هريريريريريريريَ ريريريريريريريْ ل  مريريريريريريري  بريريريريريريريِ ْون  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لِّ جريريريريريريريَ ْن كريريريريريريري   مريريريريريريريِ

  
 : حكاية بعض كالم األْلثغ. الَهثَْهثَةوقال : 

اج : َهثَْهثَ  قال : ويقال للوالي إذا ظلم : قد  ؛ وقال العجَّ

واو  اثريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راء  أَْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وا فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال  وَ   هريريريريريريريريريريريَ َر اهلريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري  وا فريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
 ؛ وأنشد األصمعّي : َهثَْهثَتْه ويقال للراعية إذا َوِطئَت الَمْرعى من الُرْطب حتى يُْؤبَى : قد

ااثَ  َرْ  غريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ ْأان  َأجمريريريريريريريريريريريريَْ َ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَْنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ااثَ   هريريريريريريريَ ى هريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ مريريريريريريريَ ل اَّريريريريريريريِ ْه بريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ هريريريريريريريَ ريريريريريريريَ هريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريَ

  
والَمثَْمثَةُ :  الَهثَْهثَةُ  : إذا كان كذبه ُسَماقاً. وقال األصمعّي : َهثَْهاثٌ و هثَّاثٌ  : الكذب ، ورجل الَهثُ  ن األعرابّي :ثعلب عن اب

 ؛ أي : َخلََطه ؛ وقال الّراجز : هثهثهوإذا حّركه ، وأقبل به وأَْدبَر. وَمثَْمَث أَْمَره  التخليط ، يقال أخذه فََمثَْمثَهُ :

 مل حَي لَّ الَعِمَس اهلَ ريَهااثَ و 

 ابب اهلاء والراء

 [هر]
 [.مستعمالن]هر ، ره : 

ةُ  قال الليث :: َهر   نَّْوَرةُ ،  الِهرَّ : ُدوَن النُّبَاح ،  الَهِريرُ و. الِهرة ِهَراراً  ، وتجمع الِهرُّ ِهَرَرةً  الذََّكُر. قال : ويجمع : الِهرُّ و: الّسِ

هوإليه ،  َهرَّ  تقول :  الناس ؛ أي : َكِرُهوا ناحيته ؛ وقال األعشى : هّرهُ  وبه يشبَّهُ نظر الُكَماةِ بعِضهم إلى بعٍض ، وفالن .هرَّ

رُّوين  اَس هريريريريريريَ ي و أََرى الريريريريريريلريريريريريريريَّ لريريريريريريِ ْ  ريريريريريريَ َر مريريريريريريريَ هريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اس  َعْ َر َ   َ  اللريريريريريريريَّ لِّ مَمْةريريريريريريريريريريريريريريريى  أَْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ففي كريريريريريريري 
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اً  وهرَّ الشوكُ   : إذا اشتد يُْبُسه ؛ وأنشد : هرَّ

َن مسريريريريريريريريريريريريريريريىت  رْبَِق الريريريريريريريريريريريريريريريّر َّ نْيَ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َرعريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّ   او  ذا مريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريَ َذاقريريريريريريريريريريريريَ َ

َع املريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريَ  امريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؛ وأنشد : َهْرَهَرةً  له : الكثير من الماء واللبن إذا َحلَْبَت سمعت الُهرُهوروقال : 

اِ  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه أََُّْورَا َرى الريريريريريريريريريريري َّ ٌم تريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَا  ْرهريريريريريريريريريريريريَ رِِي هريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريري  ُّ يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والغرغرة ، يُحكى به بعض أصوات الهند والميد ، وهم جنس من الَهْرَهَرةُ وقال : 
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من ِبرّ . قال  ِهرّا   ما يعرفالسريريريريريريريريريريريريريريودان ، عل  اَّرب. وأ ربين امللذري عن أيب طال  أنه قال يف قوهلم : فالن 
لريَّْور ، والربّ : اجل َرذ . وقال ابن األعرايّب : ال يعرف : اهلِرّ   ال  : من  رّا  لو كتبه له. وقال أبو عبي أب  هارّا   السِّ

الربُّ :  : صريريريريريريريريريو  الضريريريريريريريريريأن ، والرببرأب : صريريريريريريريريريو  املِْعَزى. وقال الفزاري : اهلرهرأبو من الرَبْبَرأب ،  اهلرهرأب : ما يعرف
ِبَسْلِحه ، وَهكَّ بَسْلِحه :  ذا رمى به  َهرَّ  . ثعل  عن ابن األعرايب :اهلرير : الع  وق ، وهو من اهلِرُّ و الل ف ، 

، وهو  اهل رار   :  ذا اسريريريريريريريريريت لق بْ له  مسىت  و . أبو عبي  عن الكسريريريريريريريريريائي واألموي : من أَْدَواِء اإلبل ه رَارٌ  ، وبه
ْوق  الَغَلم ، والربُّ : اهلِرُّ  س :وقال يون اسريريت الق ب وَنا.  دعاء الغلم. وروى أبو العباس عن ابن األعرايب : : سريريَ

  لغلم :  ذا دعوهَتا. هرهْر    : دعاء الغلم    العلف ، والربُّ : دعا ها    املاء. أبو عبي  عن األموي : اهلِرُّ 
َبان   اهلَرّارَانِ   ا مة. قال : وي ال للكان وَننْي :: ا صريريريريريريريريريريريريو  اهلِرُّ و وقال ابن األعرايب : الربُّ : اإلكراُ ،  ، و ا  ريريريريريريريريريريريرييريْ
. قال : اهل ْره ورو  اهل رور وِمْلَحان . أبو نصر عن األصمعي : وقال أعرايب  : ما تساق  من اََّّ  يف َأصل الكُر

ر وغ ها ب  وفها ، فسريريريريريريريريريريريريريري  ه ، فما وقعْه وال  أب  ه ْره ور  فأكْله   َأْهرَار ها : مرر  على َجْفَلة وق   رّكْه سريريريريريريريريريريريريريري 
روغ  و طارْ . قال األصريريمعّي : اجلْفلة  : الَكْرَمة  ،  رْغٌ  : قضريريبان الكُر ، وامس  ه السريريُّ  ال  وفو ، رواه  لعني ،  سريريَ

كِّيه : ي ال لللاقة اهلَرِمة : : العلاقي . قال : ، وقال اللضريرير  ِهْرِهرٌ  وي ال ملا ال يلفع ما َوَقع وال طاَر. ابن السريريّ
ة  اهلَرَاِهر   : اللريرياقريرية اليت تلفظ رمحهريريا املريرياَء من الِكرَب فال تريْلَ ح ، واجلميع ر  اهلِْرهِ  : فريريَّ ، وقريريال غته : هي اهلِْر ريريريريريريريريريريريريريريَ

،  لضريريريريم والكسريريريرير. وقال  َأِهرّهو  َأه رُّه ن أي : كرِْهت ه ، َهَرْرت هو ،  َيِهرُّ  الكل    َهرّ  واهلِْرَد ريريريرية أيضريريريريا . وقال الفرّاء :
:  ذا مسرّكريريه. وقريريال مشر : من  َهْرَهَرهو وي ريريال َمْرَمَره   ن أي : كراِهيريريَة . َهرِيَرأب  و  َهرأب   َأجريريِ   يف وجهريريهابن األعرايب : 

، وهو  اهلَر ور :  ذا أكل هّر َيهرو :  ذا سريريريرياء   ل  ه ،  هّر يريَهرّ  وقال ابن األعرايب : .اهلِْرِهت  و أ اء اَّّيا  ال  زَّأب  
 :  ذا تريَع َّى. َهْرَهرَ و ما يتساق  من مَسّ  الكْرُ. 

هَّةومائدتَه : إذا وّسعها سخاًء وكرماً.  َرْهَرهَ  قال ابن األعرابي :: ره  ويتَريَّهُ : إذا تتابع  يتَرْهَرهُ  : الطست الكبيرة. والسراب الرَّ

ْهَرَهةُ  لمعانُه. وقال الليث : وَرْحَراٌح وَرْهَراٌء : إذا كان  ْهَرَهةٌ رَ و: ُحْسن بصيص لون البشرة ، وأشباه ذلك. وَطْسٌت َرْحَرٌح  الرَّ

 َواسعاً قريب القعر.

 ابب اهلاء والَّلم

 [هل]
 [.مستعملة] (لهله)هل ، له ، 

يت : إذا قيل لك :: َهْل ، له  قلَت : لي فيه ، وإّن لي فيه ، وما لي فيه. وال تقل : إن لي فيه  ؟لََك في كذا وكذا َهلْ  قال ابن الّسّكِ

. والتأويل : ا ُعرَف المعنى ، وَحَذف الرادُّ ِذكر الحاجة ، كما حذفها السائل. هل هالًّ وقال  لك فيه حاجةٌ ، فحذفت الحاجةُ لمَّ

 خفيفةً : استفهاٌم. َهلْ  الليث :
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 قال : وقول زهير : ؟ا وكذالك في كذ هلو ؟كان كذا وكذا هل وتقول :

 َهْل أَْنَه َواِصل هأَ 
لَك في  هلْ  وقال الخليل ألبي الدُّقَْيش : حرف استفهام ، وكذلك األلف ، وال يستفَهم بحرفي استفهام. هل اضطرار ، ألن

َطبِ  ويقول : كل حرف أداةٍ إذا جعلت فيه ألفاً  وأوحاه بتثقيل. الهلّ  وأْوَحاه ، فخفَّف ، وبعض يقول : أشدُّ  َهلْ  قال : أََشدُّ  ؟الرُّ

 والماً صار اسماً فقّوي وثُقِّل ، كقول الشاعر :

ت ا و نَّ َلوَّا َعَلاء     ن لَيريْ
اٌر أجوف ، ال بد له من  قال الخليل : إذا جاءت الحروف الليّنة في كلمة نحو لَْو وأشبها وأشباهها ثُقِّلت ، ألن الحرف اللين َخوَّ

ى به إذا ُجِعل اسماً. قال :َحْشٍو   والحروف الصحاح القوية مستغنيةٌ بُِجُروسها ال تحتاج إلى حشٍو فتترك على حالها. يُقَوَّ

ْهرِ )قد تكون َجْحداً وتكون َخبراً. قال : وقول هللا :  (هل)سلمة عن الفّراء  ْنساِن ِحني  ِمَن الدَّ اإلنَسان : ] (َهْل أَتى َعَلى اْْلِ

زلت تقوله ، بمعنى ما زلت تقوله.  هل ر ، معناه : قَْد أَتَى على اإلنسان ِحيٌن من الدَّْهر. قال : والَجْحُد أن تقول :من الَخبَ  [1

يقدر أحٌد على مثل هذا. قال : ومن الخبر قولك  َهلْ و، تأتي استفهاماً ، وهو بابها ، وتأتي جحداً مثل قوله.  هل فيستعملون قال :

ره بأنّك قد وَعْظتَه وأعطْيتَه. ُحِكَي عن الكسائّي أنه قال : تقول : ؟أعطْيتُك هل؟ تُكَوَعظْ  َهلْ  للرجل : ِزْلَت تقوله ،  َهلْ  تُقَّرِ

 بمعنى ما. قال : ويقال : متى ِزْلَت تقول ذلك وكيف زلت ؛ وأنشد : َهلْ  بمعنى ما ِزْلَت تقوله ، قال : فيستعملون

م و  تأب  فريريريريريريريرييريريريريريريريريكريريريريريريريري  م أَتِوي الريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريري  ْل ُِّلريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريَ

  
رُِِ و   ح ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ه  يف أكريريريريريريريلريريريريريريرياِف أبريريريريريريريريْ بريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  تريريريريريريريري 

  
 تأتي استفهاماً ، وهو بَابُها ، وتأتي َجْحداً ، مثل قوله : هلْ  وقال الفّراء : وقال الكسائي :

 َأاَل َهْل َأ  و َعْيش  لذيذ  ب ائم
 ً  ، وتأتي بمعنى قد ، وتأتي توبيخاً ، وتأتي أْمراً ، وتأتي تنبيهاً ، وقال : فإذا ِزْدَت معناه : أال َما أخو َعْيٍش. قال : وتأتي َشْرطا

 قال : معنى حّي أسِرْع بذكره ، ومعنى «إذا ذُِكَر الصاِلُحون فحي َهاَل بِعَُمرَ »قوله  فيها ألفاً كانت بمعنى التسكين. وهو معنى

 ؛ وأنشد :؛ أي : اْسُكْن عند ذكره حتى تنقضي فضائله  هال

 َأّي مَسَصان  ال يري َ ال  هلا َهالو 
ْوج ؛ قال : فإِن شدَّْدَت المها ، فقلت : ، صارت بمعنى اللَّْوم والحّض ، فاللَّْوُم : على ما مضى من الزمان  هالَّ  أي : اسكني للزَّ

وأخبرني المنذريُّ  [91المائدة : ] (تَ ُهونَ فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمن ْ )، والحضُّ : على ما يأتي من الزمان ، ومن األمر قوله جلَّ وعزَّ : 

َهْل أَتى َعَلى )وقال الّزّجاج : إذا جعلنا معنى  إلّي. َهاَل  ؛ أي : أَْقبِْل إلّي ، وربما حذف حّي فقيل : َهلْ  عن ثعلب أنه قال : َحيَ 
ْنسانِ  ْهرِ )قد أتى على اإلنسان ، فهو بمعنى ألَْم يأِت على اإلنسان  [1اإلنسان : ] (اْْلِ أخبرني المنذرّي عن فهٍم  .(ِحني  ِمَن الدَّ

 عن ابن سالم قال : سألت سيبويهِ 
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 ؟على أي  ريريريريريريريرييء  ن صريريريريريريريريِ َ  [98ي ونس : ] (فَ َلْو ال كاَنْت قَ ْريَة  آَمَنْت فَ نَ َفَعها ِإْياُِنا ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنسَ )عن قوله : 
َ . وقال الفرّاء يف قراءأب أ يّب  قال : ومعلاها  .(فَ َلْو ال)ويف مصريريحفلا  (فهاّل )قال :  ذا كان مع   ال لكن ن صريريِ

أَنم مل يؤملوا   اسريريريريريريريريريريريت   قوَُ يونس  للصريريريريريريريريريريري  على االن  اع  ا قبله. كأن قوَُ يونس كانوا مل  عني من قوُِ 
 هالَّ  مع األ اء ، فهي  ريريرٌ  ، و ذا كانه مع األفعال ، فهي  ع غتِه. وقال الفرَّاء أْيضريريا  : لو ال  ذا كانه 

املَلاِف ون : ] (َلْو ال َأخَّْرَتِِن ِإىل َأَجٍل َقرِيبٍ )، َلْوٌُ على ما مضريريريريريى و ضريريريريرييض ِلَما أييت. وقال الّزّجاج يف قوله : 
 معلاه هاّل. [10

السحاُب ببَْرقه ؛ أي : يتأَلأْلُ ،  يتهلَّلُ وِهالالً ؛ وهو شدة انصبابه ، بالمطر انْ  انهلّ والسحاُب بالمطر  َهلّ  قال الليث : تقول :

 الرجل فََرحاً ؛ وقال زهير : يتهلّلو

ال   لريريريريريريريريريريِّ هريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ه  مريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ رَاه   ذا مريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   اِئلريريريريريريري  َه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك ت عِ يريريريريريريريِه الريريريريريريريذي أَنريريريريريريريْ  كريريريريريريريأَنريريريريريريريَّ

  
ةُ القمر حين يُِهلُّه الناس في  الِهاللو حواليها غيُر ممطور ، قال :بها المطر ، وما  استُِهلّ  : األرض التي الَهِليلَةُ وقال :  : ُغرَّ

وروى أبو عبيد عن أبي  .أُِهَل الِهاللُ  وكالم العرب : قلت : هذا غلط. .أُِهَل الهاللُ  القََمُر. وال يقال : أُِهلَ  أول الشهر. تقول :

وقال  .استََهلَ والصبيُّ  أهلّ و اْستََهلَ والهالُل  أََهلَ  عباس عن ابن األعرابي :، ال غيُر. وروى أبو ال استُِهلّ و أُِهَل الهالل عمرو :

 ؛ وأنشد : مستِهلٌ  أيضاً ، وشهر استََهلَ و، قال  استُهلّ و أُِهّل الهاللُ  بعينه. وقال شمر : الهاللُ  : الشهرُ 

ر  و  هريريريريريريريْ ٌل بريريريريريريريعريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريرير مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريِ

  
 يريريريريريريريريريريريريريريريريُو بريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريري ه يريريريريريريريريريريريريريريريريوٌُ قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   و  

  
يقال أبو بكر :  : إذا رفع  استَهلَ والرجُل  أََهلَ و، ألن الناس يرفعون أصواتهم باإلخبار عنه.  الهالُل هالالً  قال أبو العباس : ُسّمِ

 صوته ؛ وقول الشاعر :

َل بريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ور  َأهريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَت يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريريريريريريريْ ه عريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ اَب َدفريريريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
هٌ بالعُواء الخفيف ، وهو بين العواء واألنين ، وذلك من : إنه شيء يعتريه في ذلك الوقت يخرج من جوفه شبي اإلهالل قيل في

 استهلَّت السماء منه يعني كلَب الصيد إذا أُرسل على الّظْبي فأخذه. أبو زيد : انهلّتوحاّقِ الِحْرص وشّدة الطلب وخوف الفَْوِت. 

الدمع  اْنِهاَللُ  هللاُ ، ومنه أَهلَّهوراً له صوٌت ، السحاُب : إذا قَطَر قَطْ  َهلَ  وقال غيره : .الهلَلُ  السماء في أول المطر ، واالسم

ل الشَّهر اْنِهاللُ و ، ولليلتين من آخر الشهر ليلة  ِهاَلالً  المطر. وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم قال : يسّمى القمر ِللَْيلَتَْين من أَوَّ

باإلحرام : إذا  يُِهلُ  وقال الليث : الُمْحِرم .استهلَْلنَاهو لَْلنَا الِهاَللأَهْ  . ويسّمى ما بين ذلك قََمراً ، ويقال :هالالً  سّت وسبع وعشرين

ة ؛ أي : أََهلَ  أوجب الُحُرم على نفسه ، تقول : ، ألن إحرامهم كان  إِْهاللٌ  أَْحَرَم بها ، وإنما قيل لإِلحرام فالٌن بعمرة أو بَِحجَّ

 لرفع هاللٌ  لإلحرام :هذا غلط إنما قيل  قلت : .إهالل الهالل عند
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حُر صريريوَته  لتلبية. قال أبو عبي  : قال األصريريمعّي وغته :
 
رْفع  الصريريو   اإلهالل : التلبية ، وأصريريل اإلهالل   امل

َوما ُأِهَل ِلَغْْيِ هللِا )وكذلك قول هللِا جّل وعّز يف الذبيحة  قال أبو عبي  : .م ِهلٌ  ، وكل  ريريريريرييء رافع  صريريريريريوَته فهو
ائ أب] (ِبهِ 

َ
يها عل  الذبح ، فذلك هو [3:  امل مِّ اِبَح كان ي سريريريريريريريريريريريريريريَ ن  اإلْهاَلل   هو ما ذبح لآلهلة ، وذلك ألن الذَّ

 وقال اللابغة : يذكر د رأب  أ رجها َغوَّاص ها من البحر :
هريريريريريريريريريريريا وَّاصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية  غريريريريريريريريريريريَ  أو د رَّأب  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َل   هريريريريريريريريريِ ا يريريريريريريريريري  َرهريريريريريريريريريَ ىَت يريريريريريريريريريريَ ٌج مريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريري  ِ و هبريريريريريريريريريَِ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ إَذا رآها. وقال أبو عبيد : وكذلكرفعَه صوتَه  بإهالله يعني الصبّي إذا ُولد لم يَِرْث ولم  استهالل الحديُث في بالدعاِء والحمد ِِّلَّ

ً  يستهلَ  يُوَرْث حتى   ، وذلك أنه يُْستََدلُّ على أنه ُوِلَد حيّاً بصوته ؛ وقال ابن أحمر : صارخا

ا اَنريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  ر كريريريريريريريريريريريريريريريْ ْرقريريريريريريريريريريريريريريريَ ل   لريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل  الريريريريريريريريريرّاكريريريريريريريريريِ     هريريريريريريريريريِ رْ كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ  

 املريريريريريريريريري

  
 ؛ وأنشد : ُمْستَِهلّ و ُمهلً  وقال الليث : قال أبو الخطاب : كل متكلٍّم رافع الصوَت أو خافِضه فهو

ِه و  َ يريريريريريريريريريريْ ْم لريريريريريريريريريريَ وَُ َوهريريريريريريريريريري  ه  ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريريْ

  
روان  يتريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريْ وا يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  َأهريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َ رَبْمشريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
، حين قضى  وسلمعليههللاصلىقول السَّاِجع عند رسول هللا  قلت : والدليل على صحة ما قاله أبو عبيد ، وحكاه عن أصحابه ،

ة ، فقال : أرأيت من ال َشِرَب وال أََكل ، وال َصاحَ   ، فجعله ، مثل دمه يَُطل فاستََهلّ  في الجنين الذي أسقطته أّمه ميتاً بغُرَّ

 البعير ُهلِّلَ  نَى ظهره والتزق بطنُه ُهَزاالً ، وإحناقاً : قدبصياحه عند الوالدة. وقال الليث : يقال للبعير إدا استَْقَوس وحَ  ُمْستَِهالًّ 

ة : تهليالً  مَّ  ؛ وقال ذو الرُّ

اِ   يريريريريريريريَ ضَّ أطريريريريريريراف  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْه و  ذا ارفريريريريريريَ لريريريريريريريَ لريريريريريريِّ  هريريريريريري 

  
     َ يريريريريريريريْ ّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريري  تريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ ا  عريريريريريريريذَّ َ ريريريريريريريَ

ر وُ  املريريريريريريري  جريريريريريريري 

  
، إِْن ضرب قِْرنه.  َهلَل الفََزُع. يقال : َحَمل في : الَهلَلُ  ِدقة وُضْمراً. وقال الليث : األَِهلّة ؛ أي : انحنت حتى كأنّها ُهلِّلت ومعنى

النُُّكوص ؛ وقال  : التهليل ؛ أي : فََرقاً. وقال أبو عبيد : َوَهالً و َهلاَلً  ؛ قاله أبو زيد. وقال : مات فالن َهلاَلً  ويقال : أحجم عنّا

 كعب بن زهير :

 ياِ. املوِ  هَتِْليل  ما هِبِْم َعْن مسِ و 
 .يَُهلِّلُ  ويكلّل ، وإن النَمر يَُكلُِّل وال يُهلِّل ليس شيء أجرأَ من النمِر. ويقال : إن األسد وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :

الذي يحمل فال يرجع حتى يقع ، والمكلِّل :  هلّل قال : والمهلّل : الذي يحمل على قِْرنه ثم يجبن فينثني ويرجع ، يقال : َحَمَل ثم

 بِقرنه ؛ وقال الراعي :

وا لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريَْ  ملريريريريريريريريريّ
ْوٌُ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُِ  قريريريريريريريريريريَ

  
ْم   وَنريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريال  و مريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريوا هتريريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريريري 

  
ا هم عليه من اإلسالم ، من قولهم : يَُهلَلّوا أي : لما عن قِْرنه وَكلَّس. قلت : أراد لما يَُضيِّعوا شهادة  َهلّلَ  ؛ أي : لّما يرجعوا عمَّ

 أن ال إله إال هللاُ ، وهو رفع الصوت بالشهادة. هذا على قول من رواه

 «يضيعوا التهليالو . ..»
 ، قلت : وال: قول ال إله إاّل هللاُ  التهليل . وقال اللَّْيُث :



1652 

 

وقيل : هو مأ وذ من مس ر وف ال  له  ال هللا . قله : وهذا َأْوَ  ب ول  أَرَاه  مأ وذا   ال ِمْن رفع قائِله به صريريريريوَته.
: اَّيَّة  الذََّكر. قله  اهِلاَلل وقال الليث : .«يضّيعوا التهليالو . »..  ع  اللكوص  ذا روي التهليل الرّاعي من

 عرب : اَّّية ذكرا  كان أو غَت ذكر  ، كذلك قال ابن األعرايب ن وأنة  :، عل  ال اهلالل :
َزأ   لريريريريريريريريريريريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  ة  هتريريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريريَ  يف نريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
الِل   ع اهلريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
أيضاً : ما يبقى في ،  الهاللُ  وقال ابن األعرابي : يِصُف ِدْرعاً ، شبَّهها في صفائِها بَِسْلخِ الحيَِّة. وهزؤها بالنصال : ردُّها إيّاها.

، ألّن الغدير إذا امتأل من الماء استدار ، وإذا قَلَّ ماؤه صار الماُء في ناِحيٍَة  هاللٌ  قلت : وقيل له الحوِض من الماء الصافي.

َحى : الهاللو منه فاستْقَوس. قال : : الّسمُّ القاتل ،  لالَهْلهَ  ، إذا انكسرت. وقال الليث : هالل : الغاُلم الحسُن الوجِه. ويقال ِللرَّ

ضرٌب من السموم بعينه يَْقتُل من ذاق منه ، وإخاله هندياً. وقال  الَهْلَهل ، ولكن َهْلَهالً  قلت : ليس كل ُسّمٍ يكون قاتالً يسمى

 : اللَهلَهُ والنّْهنَهُ : من الدروع : أْردؤها. أبو عبيد عن األحمر قال المهلَهلةوقال :  .ُمَهْلَهلٌ  : سخافة النسج. ثوبٌ  الَهْلهلة الليث :

 ومنَْهنَهٌ ؛ وأنشد : مهلَهلٌ والثوب الرقيق النسجِ. وقال شمر : يقال ثوب ُملَْهلَهٌ 

ا  ه و  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي  وأبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وا  لريريريريريريريري  هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ اَلَل فريريريريريريريريمريريريريريريريريا هريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريَك الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ويقال :  نَّْسج الرقيقة ليست بصفيقة. قال :، من الدروع ، قال بعضهم : هي الحسنَةُ ال الُمهْلَهلَةُ  « :السالح»وقال شمر في كتاب 

الطَِّحيَن : إذا نخلته  هْلَهْلتُ  رقيٌق ليس بكثيف. ويقال : هي الواسعة الَحلَق. قال : وقال ابُن األعرابي : ثوب لَْهلَهُ النسج ؛ أي :

 بشيء سخيف ، وقال أمية :

 َهْلِهَلة  ال َِّحيلا
 كما ت ْذرِي امل

 وقال النابغة :

اِذب   ِج كريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ول  هلريريريريريريريريريَْ  َأاَتَك بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
ع  و   َك اَّريريريريريريريريريقُّ الريريريريريريريريريذي هريريريريريريريريريو اَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل أيْتريريريريريريريريريِ

  
افي. ، من وصف الماء : الُهاَلِهلُ  وقال الليث :  الكثيُر الصَّ

 ، وأنشد شمر قول رؤبة : هلهاالً  قال : ويقال أنهج الثوب

ِه و  لريريريريريريريريريريريريريريَ ه  وهلريريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريريَ ق  مريريريريريريريريريريريريريرين هلريريريريريريريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ه    لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ ِه  مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريهريريريريريريريريريمريريريريريريريريريه َيريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ  ومريريريريريريريريريَ

  
 الوادي الواسع. اللُّهلُه قال ابن األعرابي :

 ما استوى من األرض. اللَهاِلهُ  وقال غيره :

 المكان الذي يضطرب فيه السراب. اللُّهلهُ  وقال الليث :

 ما استوى من األرض. اللْهلَهُ  وقال األصمعي :

  ابن مقبل :األمطار ، ال واحَد لها في قول  أهاِليلُ  وقال أبو نصر :

ه  و  اتريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريع  مل َيريريريريريريريريريري َ َّْع نريريريريريريريريريريريَ ث  مريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريَ

  
ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    نْيِ مريري  مريريريريريريرياكريريَ ه  أهريريريريريريريالريريِيريريريريريريريل  السريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريْ  َولريريَ

  
 



1653 

 

 : إذا أخذنا في الَهْيلَلَةِ  الرجُل : إذا قال ال إله إال هللاُ ، وقد أخذنا في َهْيلَلَ  وقال ابن األنبارّي : قال أبو عكرمة الضبي : يقال :

 قال أبو بكر : وهو مثل قوِلهْم َحْولََق الرجِل وَحْوقََل : إذا قال ال حول وال قوة إال باهلِل ؛ وأنشد : .التَّْهِليل

ل  خريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريَ َ اَك مريريريريريريريريريرين األقريريريريريريريريريريواُِ كريريريريريريريريريريلُّ مريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريِ

  
ْرَف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريل    ه  الريريريريعريريريري  ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريَ ق   مريريريريريريريّ ْولريريريريِ  حيريريريري َ

  
قال : وقال الخليل : َحْيعََل الرجل إذا قال : حّي على الصالة ، قال : والعرب تفعل هكذا إذا كثُر استعمالهم الكلمتين ضّموا 

بعَض حروف إحداهما إلى بَْعِض حروف األخرى ، قولهم : ال تُبَْرقِْل علينا ؛ والبَْرقلة : كالم ال يتبعه فعل ، مأخوذ من البَْرِق 

، قال هذه األربعةُ جاءت  الهيللةومعه. أخبرني المنذرّي عن أبي العباس ، أنه قال : الحوقلة والبسملة والسبحلة  الذي ال َمَطر

وال بِالل وال ِطاَلٌل. قال  ِهاَلل ، وما أصابنا ِهاللُهوالمطر  َهالل هكذا ، قيل له : فالحمَدلةُ ، فقال : ال ، َوأَْنَكَره. ابن بزرج :

 ؛ وأنشد : ِهلَّةٌ  لألمطار ، واحدها الِهلَلُ  وقالوا :

 ِمْن َمْلِعج  َجاَدْ  َرَوابِيِه اهلَِلل  
الصبّي منه. وقال  استهالل : إذا ارتفَع صوُت وقعها ، وكأن استهلّتوإذا صبّت ،  السماء : انهلّت أبو عبيد عن األصمعّي :

 السيُف بفالن : إذا قطع فيه ؛ وقال ابن أحمر : أَهلَ  ويقال وال بِلّة. بِهلَّةٍ  أعرابي : ما جاد فالن لنا

َريفُّ بريريريريريريريريريريه  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
َل امل ْرق  َأهريريريريريريريريريريَ ل  أ ُِّ  ريريريريريريريريريريِ  َويريريريريريريريريريريْ

  
ٌس وال َورع    كريريريريريريريريريريْ اَءأِب ال نريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ ى اهلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
 البعير : ما استْقَوس منه عند ُضْمِره ؛ وقال ابن هرمة : هاللو

ه  وَ  اَللريريريريريريريريريريريَ ه  هريريريريريريريريريريريِ َريريريريريريريريريريريريْ ارِِق هريريريريريريريريريريريمّ  قريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريَ

  
لَّ   تريريريريريريريريريَ م  خيريريريريريريريريريَ  ُّ  ذا اعريريريريريريريريريْ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يُّ ويريريريريريريريريريريَ  ريريريريريريريريريِ

َ
  املريريريريريريريريري

  
 أراد أنه قد فَرى الهمُّ الطارُق سير هذا البعير ؛ وأما قوله :

ةٌ و   لريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه هلريريريريريريريريا رِيريريريريريريريريٌح ولريريريريريريريريكريريريريريريريرين َوِديريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
ل    هريريريريريريريِ امريريريريريريريي يريريريريريريري  لُّ هبريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريَ ع  وَ يريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ  يريريريريريريريريَ

  
باء من  َمكانِسها ، َرِمَضْت تشقّقت أظالفها ويُْدِركها السامي فالسَّامي الذي يطلب الصيد في الرمضاء ، يلبس ِمْسَحاتَْيِه ويُثِيُر الّظِ

: هو أن يرفَع العطشاُن لسانه إلى لهاتِه فيجمع الريق ؛ يقال جاء  يُِهل فيأخذها بيده ، وجمعه السَُّماةُ. وقال الباهلّي في قوله :

 أِهلَّة قال للحَدائِد التي تقم ما بين أْحنَاِء الرحال :من العطش. والنْقُع جمع الريق تحت اللسان. أبو عبيد عن أبي زيد : ي يُِهلُ  فالن

 : إذا استأَجْرته من ِهاَلالً و مهالَّةً  األَِجيرَ  هالَْلتُ  وقال اللحيانّي : النَّْوِء : ما استْقَوَس منه. ِهاَلل وقال غيره ، واحدها هالل.

:  الهْلَهلَةُ  وقال ابن األعرابّي : أُْدِرُكه ؛ أي : كنُت أدركه. َهْلَهْلتُ  بشيء معلوم. أبو عبيد عن أبي عمرو : الهالل إلى الهالل

 االنتظار والتأنّي. وقال األصمعّي في قول َحْرَملة بن حكيم :

ْه  عريريريريريريريَ َ  مريريريريريريريا وقريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ عريريريريريريريْ   بريريريريريريريريَ كريريريريريريريَ ْل بريريريريريريريِ هريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  هريريريريريريريَ

  
ِم   عريريريريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريَ ني ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريوَق اجلريريريريريريريريريريريَ

  
ةٌ على جبينه. ويقال :بكعٍب ؛ أي : أمهله بعدما وقعت به  َهْلِهلْ  قال :  َهْلَهلَ  َشجَّ
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 .مهلِهال   فالن ِ ْعره :  ذا مل يري لري ِّْحه ، وأرسله كما مسضره ، وكذلك  ِّي الةاعر  
  بقوله لزهير بن َجناب : مهلهل مهلهالً  وسمي : تَلَبَّثُت وتنظَّْرُت قال : هْلَهْلتُ  وقال شمر :

م  هريريريريريريريري  يريريريريريريريريلريريريريريريريريري  جريريريريريريريريِ رَاِع هريريريريريريريريَ َل يف الريريريريريريريريكريريريريريريريري  ا تريريريريريريريريوغريريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريريّ

  
الهريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ را  أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ابريريريريريريريريِ ه  أ َر  جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ هريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريْ

  
 أرض بِعَالمها : إذا ذكرت به ؛ وقال جرير : أَهلَّت أخبرني به أبو بكر عنه. ويقال :

ْه   هريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِة  ْذ َأهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
ِم أبريريريريريريريريريريريريري أ   عريريريريريريريريريريريريريادا  لريريريريريريريريريريريريريْ  أبهريريريريريريريريريريريريريِل الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .الَهْلَهلُ و الَهلَلُ  وقال أبو عمرو : يقال لنسج العنكبوت :

 : إذا صاح. هلّ و: إذا فرح ،  هلَ  ابن األعرابّي :ثعلب عن 

 : إذا صاح. وبنو هالل : قبيلة من العرب. هَل يَِهلُ و: إذا فرح ،  َهَل يَُهل وقال في موضع آخر :

 ابب اهلاء والنون

 [هن]
 [.هن ، نه : مستعمالن]

، إذا وقفت  َهنَهْ  ، النون مفتوحة في َهنَهْ  ، وأتَتْنِي َهنٌ  أتاني: كلمة يُْكنَى بها عن اسم اإلنسان ، كقولك  َهنٌ  قال الليث :: هن 

عندها لظهور الهاء ، فإذا أدرجتها في كالم تصلها به سكَّنَت النون ، ألنها بُنِيَْت في األصل على التسكين ، فإذا ذهبت الهاء 

تصرفها ألنها اسم معرفة للمؤنث. وهاء التأنيث إذا  مقبلةً ، لم َهْنتَ  وجاءت التاء حسن تسكين النون مع التاء ؛ كقولك : رأيت

سّكن ما قبلها صارت تَاًء مع ألف الفتح ؛ ألن الهاء تظهر معها ، ألنها بُنِيَْت على إظهار صرف فيها ، فهي بمنزلة الفتح الذي 

ن تأنيث الفعل وتأنيث االسم ، فقالوا في قبله ؛ كقولك : القناة ، الحياة. وهاُء التأنيث أَْصُل بنائها من التاء ، ولكنهم فّرقوا بي

حروف الفعل : فَعَلَْت ، فلما جعلوها اسماً قالوا : فعلة ، وإنما وقفوا عند هذه التاِء بالهاء من بين سائر الحروف ألن الهاء أْليَُن ال

حاح ، فجعلوا البدل صحيحاً مثلها ، ولم يكن في الحروف حر حاح ، والتاء من الحروف الّصِ ٌف أَهشُّ من الهاء ، ألّن الهاء الّصِ

ن ، يجعله كقَْد وبَْل ، فيقول : دخلت على َهنْ  نَفٌَس ، قال : وأما ،  َهنٌ  يا فتى ، ومنهم من يقول : َهنْ  فمن العرب من يَُسّكِ

 فيجريها مجراها ، والتنوين فيها أحسن ؛ قال رؤبة :

 ِ ْذ ِمْن َهن  قريْوٌل وقريْوٌل ِمْن َهنِ 
: اسم على حرفين مثل الِحِر  الَهنُ وكل اسم على َحْرفَين فقد ُحِذَف منه َحْرٌف. قال :  ذريُّ عن أبي الهيثم أنه قال :وأخبرني المن

ا صغرته  ُهنَيٌ  ، وتصغيره َهنَوٌ  الواُو ، كأّن أصله الَهنَةِ و الَهنِ  على حرفين. قال ومن النحويين من يقول : المحذوُف من ، لمَّ

، ثم أدغمت ياء التصغير في  ُهنَْيوٌ  ، وجعْلَت حروفه ياء التصغير ، ثم َرَدْدَت الواَو المحذوفة ، فقلت : حّركت ثانيه ففتحته

 الواو فجعْلتَها ياًء ُمَشدَّدة ، كما قلنا في أٍَب وأَخ إنه حذف منهما الواو ، وأصلهما أَخٌو وأبٌَو. قال : ومن النحويين
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، يف موضريريع ا فض ،  هبليك ، يف اللصريري  ، ومرر  هلاك فع ، ورأيه، للوامس  يف الر  هلوك من ي ول : هذا
م ل رأيه أ اك وهذا أ وك ، ومرر  أب يك ، ورأيه أ ك ، ومرر  أببيك ، وهذا أبوك ، ورأيه فاك ، 
وهذا فوك ، ونيتر     فيك ، وم لها رأيه محاك ، ومرر  حبميك ، وهذا محوك. قال : ومن اللحويني من 

 ن وأنة  : ه َلنْيٌ  ، و ذا صّغر ، قيل َهنٌ  ي ول أصل
ْم  يء  هبريريريريريريريريريِِ يريريريريريريريريرياان   ريريريريريريريريريَِ بريريريريريريريريريْ َل هللا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اتريريريريريريريريريَ    قريريريريريريريريريَ

  
ْن ُّنريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريا واري   نْيِ مريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  أ ُ  اهلريريريريريريريريريري 

  
، : كناية عن الشيء يُستفحش ذكره  َهنٌ وَ  قال أبو الهيثم : .َهنٌ  ، ثم يخفف فيقال : َهنٌ  ، وتكبير تصغيره الُهنَينين ُهنَين وأََحدُ 

 ؛ تريد : لها ِحٌر ؛ كما قال العماني : َهنٌ  تقول : لها

اِن  َ ف  األركريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ ٌن م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريَ

  
رَاِن   فريريريريريريريريريريريريريَ َزعريريريريريريريريريريريريريْ ِه بريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريِ ر  تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريريريريْ

  

 كأنَّ فيه ِفَلَق الرُّمَّاِن 

 فكنَّى عن الِحِر بالَهِن ، فافهمه.

شيئاً ؛ فمنها ما أقرأني اإليادّي عن شمر ألبي عبيد عن األصمعّي ، فلم يذكر منها  هن قلت : وأهمل الليث حروفاً من مضاعف

 ما به ِطْرٌق ؛ وأنشد قول الفرزدق : ؛ أي : ُهنانة وقال شمر : يقال : ما بالبعير : الشحمة. قال : الُهنَانَةُ  ، قال :

ُ  رقريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريةٌ أَ  ا يتريريريريريريريريَ َك والريريريريريريريريعريريريريريريريريِ ونريريريريريريريريَ اتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريري 

  
ِة رار  و   انريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ ر  اهلريريريريريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَ خُّ ممريريريريريريريريريريريريريري ْ  

 املريريريريريريريريريريريريريري

  
، فقال : إنما هو  ُهنانةو َهانّة حضرت األصمعّي ، وسأله إنسان عن قوله : ما ببعيري قال شمر : وسمعت أبا حاتم يقول :

 الُهنَانَة فقال : لعلّك تريد ؟، وبجنبه أعرابي ، فسأله ، فقال : ما الُهتاتة ُهنَانَةٌ و هانَّة إنما هو ُهتَاتة بتاءين. قال أبو حاتم ، فقلت :

 وَحنَّ وأَنَّ ؛ وهو : َهنَ  بالنون ، للشحم. وقال غيره : يقال : الُهنانة وهكذا سمعته من العرب ، ع إلى الصواب ، قلت :، فرج

 والَحنِيُن واألَنِيُن ، قريب بعُضها من بعض ؛ وأنشد : الَهنِينُ 

اَر َ الء  َهلَّا  َلمَّا رأى ال َّ
 : إذا بكى ؛ أي : حن ، أو أّن ، ويقال : الحنين أرفع من األنين ؛ وقال اآلَخُر : يهن الرجل َهنَ  بمعنى حّن ؛ أي : بكى ، يقال :

ْه  انريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريّ َن أبريريريريريريريريريريريريري ا  هريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   انريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زا  كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريِّ جريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريري 

  
 ؛ أي : أبعد قليالً. قال : ههنا قريباً ، وتنحَ  ؛ أي : َهُهنَا التي تبكي وتَئِّن. أبو عبيد عن أبي عمرو : يُقَال : اْجِلس بالهنَّانة يريد

وسمعت جماعة من قيس يقولون : اذهب هاُهنَّا ، بفتح الهاء ، ولم أسَمْعها بالكسر من  أيضاً ، تقوله قيس وتميم : قلت : َهُهنَّاو

يت :  أحد ؛ أنشد ابن الّسّكِ

ِه  لريريريريريريريريريريَّ ا مسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ َوار  والَ  هريريريريريريريريريريَ ْه نريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
ِه وَ    بريريريريريريريريريريَ ا الريريريريريريريريريريذي كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريوار  َأمسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
 موضُع َحنِيٍن ، وال في موضع الحنين حنَّْت ؛ وأنشد لبعض الّرجاز : ُهنَا أي : ليس ها
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ا لريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريِ ه   ريريريريريريريريريريريريَْ  ملريريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْ    َأن أ جريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذريريريريريريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
، قال « عن جمال َوْعوَعهْ  َهنَّاو َهنَّا»، يغلط به في هذا الموضع. سلمةُ عن الفّراء قال : من أمثالهم :  هنا ؛ أي : ها َهنّا قوله :

هذا مثل ، كما تقول : كلُّ َشْيٍء وال وَجُع الرأس ، وكل شيء وال سيُف فراشةَ. قال أبو المفّضل ، وقال أبو الهيثم : تقول 

 ْه ، يقول : إذا َسِلْمُت أو سلم فالن لم أكترث لغيره. قال : والعرب تقول إذا أردت البعد :عن جمال َوْعوعَ  هنَّاو َهنَّا العرب :

اقترب واْدُن ، وفي  ؛ أي : هناو ُهنَا ، وتقول للرجل الحبيب : ها ُهنَا وها ُهنَا وإذا أردت القرب ، قلت : .َهنَّاك َوها َهنّا وها َهنّا

 ؛ أي : تنحَّ بعيداً ؛ وقال الحطيئة يخاطب أّمه  َهنّاو َهنّا ضده للبغيض : ها

ا اقريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ي عريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ا   لريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريَ

  
ِك الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا   أرا  هللا  مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ة يذكر مفازة بعيدة األرجاء : مَّ   وقال ذو الرُّ

ا  لريريريريريريريريريّ ا و هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريّ نَّ هبريريريريريريريريرياوَ هريريريريريريريريريَ ا هلريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريّ ْن هريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
وُ    لريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  ذاَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِل واأل ريريريريريريريريريان هريريريريريريريريريَ

  
 وقال شمر : أنشدنا ابن األعرابّي للعّجاج :

ه و   كريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريِه اَّريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياأب  مسريريريريريريريريريريريريني مسريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ

  
ِه و   لريريريريريريريريريريريريَّ ْه فريريريريريريريريريريريريالَ  هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ ر هريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريَ  ِذكريريريريريريريريريريريريْ

  
 ؛ أي : ليس ذا موِضَع ذاك وال حينَه ؛ ومنه قول األعشى : هنت ، فصيّره هاء للوقف ، فالن َهنَّهو َهنَّا قال : أراد

ْن ال ْتأََب أُ مريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ َرى جريريريريريريريريريري  ا ِذكريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَّ  َ  هريريريريريريريريريريَ

  
ِف اأَلهريريريريريريريريريريريواِل   ائريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريريريريِ

  
يت  ورواه ابن الّسّكِ

 «كانه اَّياأب مسني مس بَّهو »
وتمدح  ؛ أي : ِلْليأْس من الحياة. وقال : ُهناك وال ُهناك ، يقول : وذكر الحياةَ  َهنَّت يقول وكانت الحياة حين يَُحّب ، وِذْكُرها

  وعلى الَمْسُجوح ، أي : يُعطي عن يمين وشمال وعلى المسجوح ؛ أي : على القَْصد ؛ وقال ابن أحمر : َهنَّاو َهنَّا َرُجالً بالعطاء

ا د َول   لريريريريريريريريريريَ    ارمتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريول  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريِ ا واَل لريريريريريريريريريَ نْيِ ال جريريريريريريريريريِ   اتريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريني اهلريريريريريريريريريَ

  
 في معتل الهاء ، ألن األقرب عندي أنه من المعتل. َهنَّا مام تفسير الت، ودول مرة ِمنّي ومرة ِمْنها ، وت ُهنَ و ُهنَ  يريد ؛

 : الكّف. النَّْهنََهةُ  قال الليث وغيره :: نه 

 فالناً : إِذا زجَرته ؛ وأنشد : نَْهنَْهتُ  تقول :

ْن  َك ِ نَّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وعريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه د مريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ز  اجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ اَثِن عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ُّ  َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والنَّْهلَْه : الرقيق النسج. النَّْهنَهُ  النَّْهُي ، فكرر على حد المضاعف. أبو عبيد عن األحمر : نَْهنه أصلقلت : واألقرب فيه أن 

 ابب اهلاء والفاء

 [هف]
 هف ، فه : مستعمالن.

 : الَهِفيفُ  بارد. وقال الليث ::  َهْفَهافٌ  الوَرق وِرقَّتَه ، وهي إِْبِرَدتُه ، وِظلٌ  ِهفَّةَ  تقول العرب : ما أَْحَسنَ « : النوادر»في : هف 

ة : مَّ  سرعة السير ؛ وقال ذو الرُّ
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ه  : َغلِّلريريريريريريريا ة  قري لريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريا نعسريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريا نريْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   يريريريريريِف الريريريريريرََّوامسريريريريريريريِ فريريريريريِ ْع مريريريريرين هريريريريريَ ْرقريريريريريريرياَء ، واْرفريريريريريَ َ   ريريريريريِ
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ً  قال : وقد . ويقال للجارية الَهفَّةِ  له : ُزقاق. قال وموضع من البَِطيحِة كثير القَْصبَاء فيه ُمْختََرق للسُّفُن يقال هَف يَِهف َهِفيفا

 ؛ وهي : الَخِميصةُ البطِن ، الدقيقة الَخْصر ؛ وقال امرؤ القيس : ُمَهْفَهفَةٌ و ُمَهفّفَةٌ  الهيفاِء :

 م َهْفَهَفٌة بيضاء َغْت  م َفاَضة  
قال  [248البَقََرة : ] (َأْن َيَْتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنة  )وُروي عن علي رضي هللاُ عنه أنه قال في تفسير قول هللِا جّل وعّز : 

يُف : خف هفَّافٌ  ؛ أي : سريعة الَمّرِ في هبوبها ، وجناح هفَّافَةٌ  ، يقال ريح هفّافة : لها وجهٌ كوْجِه اإلنسان ، وهي بعُد ريحٌ 

 الطيران ؛ وقال ابن أحمر يصف الظليم :

 يريْلَحف ه َن هفَّافا  َثِخيَلاو 
ة في لْغزيَّاتِه : َهفَّافُ  أي : يُلبسهن جناحاً ، وجعله ثَخيناً لتَراُكب الريش. ورجل مَّ  القميص : إذا نُِعَت بالخفّة ؛ وقال ذو الرُّ

ه  و  ْذتريريريريريريري  مريريريريريريرييريريريريريريريِ  َأ ريريريريريريريَ اِف الريريريريريريري ريريريريريريريَ فريريريريريريريَّ َض هريريريريريريريَ يريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريْ

  
رَا    بريريريريريريريا  َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريْ وُِ مريريري  ه  بريريريريريريريِه لريريريلريريري ريريريَ  فريريريجريريريِ ريريريريريريريْ

  
ً  أراد باألبيض قلباً تغشَّاه شْحٌم أبيض ، وقميص القلب : ِغشاُؤه من الشحم ، وجعله ليس فيها  : ِهفَّةٌ  لرقته. ويقال : ُشْهَدةٌ  هفَّافا

 وأما قول مزاحم :: ال َماَء فيه ؛  ِهفٌ  عسل ، َوَغْيمٌ 

ة   يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ ِس عريريريريريريريريَِ وعريريريريريريريريْ يّ  بريريريريريريريريِ ِة أ ْدمسريريريريريريريريِ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  
ل    عريريريريريريريْ ِه صريريريريريريريريريريريريريريريَ و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا َهْيٌق جب ْؤ ريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريَ َهْفِهف   يري 

  
أْل. ثعلب عن ابن األعرابي قال : يُهفهفها فمعنى ُكها ويَْدفَعُها لتُْفِرَخ عن الرَّ  ، قال : َهفَّةُ  : الَهاِزبَا ، واحدته الَهفُ  ؛ أي : يَُحّرِ

 والهاِزبَا : ِجْنٌس من السمك معروف. : الُحَساُس. للَهف ، بالكسر ، وقال عمارة : يقال الِهفُ  وقال األصمعّي : هو

: الحديُد  اليَْهفُوف الرجل : إذا كان َمْمشوق البدن ، كأنَّه ُغْصٌن يميد. أبو عبيد عن أبي عمرو : َهْفَهفَ  : وقال ابُن األعرابيّ 

اء : القلِب. واليأْفُوُف : الخفيف السريع.  قلت : وكلّه من الِخفَّة. : األحمق. اليَْهفُوف قال : وقال الفرَّ

ةٌ  ن حجته ، وامرأة: الرجل العَييُّ ع الفَهُ  قال الليث :: فه   أبو عبيد عن أبي زيد قال  .فَهٌ فَهيهٌ  ورجل .تَفَهُ  يا رجل فِهْهتَ  . وقدفهَّ

نِي : العَيِيُّ الكليُل اللسان ؛ يقال منه : جئُت لحاجةٍ  الفَهُ  :  أفهَّني : إذا نسَّاكها. وقال ابن األعرابّي : فُِهْهتُ  عنها فالن حتى فأفهَّ

ً  عن حاجتي حتى الرجُل : إذا سقط من مرتبة عاليٍة إلى ُسْفٍل. وفي  فَْهفَهَ وشغَلني عنها حتى نسيتُها. قال :  ؛ أي : فَِهْهُت فَهَها

ةً  حديث أبي عبيدة بن الجّراح أنه قال لعمر حين قال له : ابُسط يدك أُبَايِْعك : ما رأيت منك تبايعني وفيكم أفي اإلسالم قَْبلَها ،  فَهَّ

 ؛ وأنشد : فَِهيهٌ و فَهٌ  : مثل السَّْقَطِة والَجْهلَِة. ورجل الفَهَّة قال أبو عبيد : ؟(اثِنَ اثْ َننْيِ )الصّديُق 

ا  هريريريريريريري  ِ  فريريريريريريريَ لريريريريريريْ ريريريريريريَ يِت و فريريريريريريلريريريريريريم تريريريريريريريَ جريريريريريريَّ ِف مسريريريريريري  لريريريريريريْ  ملَْ تريريريريريريري 

  
هريريريريريريريا  يريريريريريمريريريريري  جريريريريريريرية  أبريريريريريغريريريريريي هلريريريريريريريا مريريريريرين يريريريريري  ريريريريريِ لريريريريريَ جريريريريريْ لريريريريريَ  مريريريريري 

  
تِه : إذا لم  فَهَ  وقال شمر : قال ابن شميل : قال :  .فََهاَهةً  في خطبتك فِهْهتَ  يَْبلُْغ فيها ولم يُِشفها. وقدالرجُل في ُخْطبته وحجَّ

 ؛ أي : نسيتهُ. فِهْهتُه وأتيت فالناً فبيَّْنُت له أمري كله إالَّ َشْيئاً فإنِّي
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 ابب اهلاء والباء

 [هب]
 [.مستعمالن]هب ، به : 

ً  الريح َهبَّت قال الليث : يقال :: هب  ً  . قال : والتيسَهبَّةً  ؛ إذا ُهزَّ ، يَُهبُ  . والسيف َهبًّايَُهبُ  ، والنائم تَهب ُهبُوبا  يَِهُب َهبِيبا

فاد ، والنَّاقَةُ  ً  للّسِ ً  الريح هبَّت . وقال األصمعّي :تِهب ِهبابا ً و تَُهُب ُهبُوبا ً  النائم هبّ و .َهبِيبا ً  التَّْيسُ  هبو. يَُهب ُهبُوبا :  يَِهب ِهبابا

وَخبَايُِب  َهبَايِبُ  السيف. وثَْوبٌ  َهبَّةَ  : إذا كانت له وْقعَةٌ شديدة. يقال : احَذرْ  َهبَّةٍ  إذا قََطع ، وإنَّه لذو : َهبَّةً  السيفُ  هبَ وإذا هاج. 

 تَبَّهفاهْ  السيَف : إذا هَزْزتَه ، أهبَْبتُ والسيُف : قََطع.  َهبَ  : النََّشاط. وقال شمر : الِهبابُ و، بال همز فيهما : إذا كان متقّطعاً. 

 ؛ أي : قَِطٌع ؛ وقال أبو ُزبَْيٍد : أَْهبَابٌ  تخّرق. وثوب ؛ أي : فتهبّب الثوَب : حزقته ، هبَْبتُ و : إذا قطعه. قال : َهبَّهُ و

 على َجَلاِجِله ِمْن ثريْوِبه ِهَب ٌ 
 أي : ِغْبَت عنّا. أبو زيد : ؟عنّا هبَْبتَ  وأين قَِدم.فالٌن ِحيناً ، ثم قَِدم ؛ أي : غاب دْهراً ، ثم  َهبّ  أبو عبيدة عن يونس يقال :

وروى النضر بن شميل حديثاً ، بإسناد له عن َرْغباَن ، قال : لقد رأَْيُت أصحاَب رسول  من الدهر ؛ أي : ِحْقبَةً. َهبَّةً  َغنِينا بذلك

ْكعتَْين قْبل المغرب. قال النضر : قوله ؛ إلى المكتوبة يَُهبُّونَ  إليهما ، كما يَُهبُّون وسلمعليههللاصلىهللِا  إليهما ؛  يَُهبُّون يعني الرَّ

: إذا زجر ،  َهْبَهبَ  : إذا اْنهَزَم. عمرو عن أبيه قال : َهبَ وفالٌن : إذا نُبِّهَ ،  َهبَ  أي : يَْسعَْون. أبو العباس عن ابن األعرابّي :

  : القَصَّاب ؛ قال األخطل : الَهْبهبِيُ  عن ابن األعرابي قال : : إذا اْنتَبَه. ثعلب هْبَهبَ و: إذا َذبَح ،  َهْبهبَ و

َوى  يَّ  ذا عريريريريريريريريريَ  ريريريريريريريريريِ
َ
ِ ي املريريريريريريريريري ا هتريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َأَنريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريَ     بريريريريْ وق  الريريريريريريريّذرَاعريريرينِي هريريريَ  مريريرين الريريريلريريرييريريريريريريريِل مَمْةريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : سريعة خفيفة ؛ قال ابن أحمر : َهْبَهبِيَّة أراد به : الخفيَف من الذئاب. وناقةٌ 

يريريريريريريريريَل  اثريريريريريريريريِ ة  متريريريريريريريريََ بريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ْرطريريريريريريريرياس  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى هريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريِ

  
خريريريريريريريريَ ِّدِ   تريريريريريريريريَ م  هلريريريريريريريريا مريريريريريريريري  ور  عريريريريريريريرين َّريريريريريريريريَْ  جريريريريريريريريال الريريريريريريريريكريريريريريريريري 

  
 : اسم من أسماء السََّراِب. الَهْبَهابُ وقال :  : إذا ترقرق. َهْبَهبَةً  السرابُ  َهْبَهبَ  قال : أراد بالتماثيل ُكتباً يكتبونها. وقال الليث :

 : تَْيُس الغنم ، ويقال : بَْل َراِعيها ؛ وأنشد : الَهْبَهبِيُ وقال :  .الَهبَهاب قال : ولُْعبةٌ لصبيان األعراب يسمونها :

م   لريريريريريريريريريريريَ ْن غريريريريريريريريريريريَ ا  انَُ عريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ ه  هريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريَّ

  
ْذء وب    َواِد الريريريريلريريريرييريريريريريريريِل مريريريريريريريَ ْأِوٌر يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
: من  البَْهبَهُ  تَبه. وقال ابن المظفر :: إذا نَبَُل وزاد في جاهه ومنزلته عند السلطان. وَهبَّ : إذا انْ  بَهَ  عمرو عن أبيه قال :: به 

 هدير الفحل ؛ وأنشد :

 بَرْجِس بريْعَباِع اهلَِ ير البريْهَبهِ 
يت : .أبَهُ  ويقال لألبَّحِ : ُب ِمْنهُ ؛ وأنشد : بَْه بَهْ وقال األصمعّي : بَْخ بَْخ ،  وقال ابن الّسّكِ  للشيء يُتَعَجَّ

ْه  ْه بريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريريريريريريريريزَايَن قريريريريريريريريريريريريريريريال : بريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   َرُ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ خ  َذا َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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بّي : يقال إن حوله من األصوات  ؛ أي : الكثير ؛ قال رؤبة : البَْهبَه شمر : قال المفّضل الضَّ

 بَرْجِس َ َْبا  اهلَِ يِر البريْهَبهِ 
م : بَْخبٌَخ  يُبَْهبِهُ  وبَْخبٌَخ. والبعير بَْهبَهٌ  قال : وقال ابن األعرابّي : في هديره  .بَْهبَهٌ وفي هديره. وقال غيره : يقال للشيء إذا ُعّظِ

 ابب اهلاء وامليم

 [هم]
 [.مستعمالن]هم ، مه : 

نِي به من أمر في نفسك. تقول : هممت : ما الَهمُ  قال الليث :: هم  اتُ و األمر. أهمَّ :  الَهمُ و الشدائِد. قال :من األمور :  الُمِهمَّ

ةُ والُحْزن.  ة به من أمر لتفعله. وتقول : إنَّه لعظيم هَمْمتَ  : ما الِهمَّ : من أسماء الملوك  الُهَمامُ و. قال : الِهّمة ، وإنّه لصغير الِهمَّ

تِه ِلعَظم ا َكْوداً والَ  يَهمُ  وتقول : ال يََكاُد والَ  .ِهمَّ : ما كان  الهوامُ و األرض. َهَوامِ  : دبيب الَهِميمُ وقال :  .وال َمَكاَدةً  َمَهّمةً  وال َهمًّ

ةٌ  من َخَشاش األرض ، نحو العَقارب وما أشبهها ، الواحدة روى ُسْفيان عن منصور عن الِمْنهال بن وأَْن تَِدّب.  تَُهمّ  ؛ ألنها َهامَّ

ذُ الحسن والحسيَن : أُِعيذُُكَما بكلمات هللا : أنه كا وسلمعليههللاصلىعمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي  ن يُعَّوِ

ِة ، من َشّر ُكّل شيطاٍن  ةوالتامَّ ة. ويقول : َهامَّ ذ إسماعيل وإسحاق ، ومن شّر كّل عيٍن المَّ َصلى هللاُ وسلّم  هكذا كان إبراهيُم يعّوِ

ةُ  عليهم أجمعين. قال شمر : ه. وأما ما ال يَْقتُل ويَُسّم فهي الح : الهوامُ و،  الَهوامِ  ، واحدةُ  الَهامَّ يَّاُت ، وكلُّ ذي سم يقتُل سمُّ

أمثال القنافد  السَّوامُّ ، مشدَّدةَ الميم ، ألنها تَُسّم وال تبلُغ أن تقتَل ، مثل الزنبوِر والعقرِب وأشباِهها. قال : ومنها القََوامُّ ، وهي

ة. قلت : وتقع هاّمةٌ  وال َسَوامَّ. والواحدة من هذا كله بهوامَ  توالفأر واليرابيع والَخنَافِس ، فهذه قََوامُّ ، وليس  الهاّمة وساّمة وقامَّ

أراد بها القمَل  ؟«رأسك هوامُ  يؤذيكأ»قال لكعب بن ُعْجَرة :  وسلمعليههللاصلىأن النبي  على غير ذوات السم القاتل. أال ترى

أكرَم من هذه الدابَّة ، يعني : الفرس. ثعلب  هاّمةً  ويقال ما رأيت مثلُه. تُهمُ و، ألنها تَِدبُّ في الرأس والجسد ،  هوامّ  ، وسّماها

أَنَّه سئل عن قول هللِا جّل  وأخبرني المنذري عن أبي العباس ثعلب : : إذا َغلَى. َهمّ و: إذا أُْغِلَي.  َهمّ  يقال : عن ابن األعرابي :

تْ  [ ، فقال :24يوسف : ] (ْد مَهَّْت ِبِه َوَهَم ِِبا َلْو ال َأْن رَأى بُ ْرهاَن رَبِ هِ َوَلقَ )وعّز :  ةً على ذلك  همَّ َزِليَخا بالمعصية ُمِصرَّ

تين فرٌق. وقال ابن بُُزْرج : همَ و،  ة : : الهاّمةُ  يوسُف بالمعصية ولم يَأْتِها ولم يُِصرَّ عليها ، فبين الَهمَّ العقرُب.  الحيَّة ، والسامَّ

: االنهضام في ذوبان الشيء واسترخائه بعد ُجموِده  االْنِهَمامُ  الرجَل ، وللعقرِب قد سّمتْه. وقال الليث : هّمت يقال للحية قد

الشحم : كثيُر ، من  الَهاُمومُ وقال :  البقول : إذا ُطبَِخت في الِقْدر. انهمَّتو،  اْنَهمّ  وصالبَتِه ، مثُل الثلج إذا ذاب تقول : قد

ً  : ما يسيل من الشَّْحَمة إذا ُشِويَْت ، وكل شيء ذائٍب يسمى الَهاُمومُ  اإلَهالَِة. وقال ابن األعرابّي :  ؛ وأنشد : َهاُموما
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 اَْنَم هام وُ  السَِّ يِف الواريو 
ك قال : ويقال : ك ما َهمَّ ك أََذابََك ما أََذابك. ويقال : : أي : أََهمَّ  قال ويقال : ما رأيت الشمُس الثلَج : أَذابَتْه. هّمتولَقَك. ما أقْ  أََهمَّ

الرجل بشأن  اهتمام قطُّ أكَرم منه ، الميُم مشّددة ، يقال هذا للبعيِر وللفَرِس ، وال يقال لغيرهما. وقال أبو عبيد في باب قلة هاّمةً 

ك ما َهمُّك صاحبه : كَ  ، ويقال : همَّ ك ما َهمُّ ك ؛ أي : لم أَهّمك اً في قوله : ماجعل ما نَْفي .أََهمَّ ك ويقال : معنى ما .يُِهمَّ أي  ؟أَهمَّ

يت : ؟وقيل : َما أَْقلَقَك ؟: ما أْحَزنَك ا الشحمَ  َهمَ  مصدر الهمُ و، من الُحْزِن.  الهمُ  وقال ابن الّسّكِ ه َهمًّ  : إِذا أذابه ؛ وأنشد : يَُهمُّ

 يري َهم  فيه ال وُ  َهَم اََّمِ 
ا بالشيء َهَمْمتُ  مصدر :،  الَهمُ و  .َهمًّ

 : الشيخ البالي ؛ وأنشد : الِهمُ و

 ما أان  هِلِم الكبِت وال ال ِّْفلِ و 
ُمهُ  لهؤالء ؛ أي : اطلب لها واحفَْل. سلمة عن الفّراء : ذهبت تَِهمَ  لنفسك وال ِهمَ  أبو العباس عن ابن األعرابي يقال : أنظر  : أَتََهمَّ

ُمهُ  ذهْبتُ  عن الفّراء :وقال أبو عبيد  ؟أين هو : المطر الضعيف ؛ ومنه قول ذي  التَّهِميمُ  ؛ أي : أطلبه. وقال أبو عبيد : أتهمَّ

ة : مَّ  الرُّ

 من َلْفِح َسارِيَة  َلْواَثَء هَتِْميم  
يت عن أبي عمرو :  إذا ذاب ، وقال أبو وجزة :الثلج : ما سال من مائِه ،  ُهَمامُ ومن المطر : الشيء الهيّن.  الَهِميَمةُ  ابن الّسّكِ

ا تريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ِن َأمْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَويريريريريريريريْ  نريريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح بريريريريريريريني محريريريريريريريََّ

  
َرِب   ِج  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اُِ الريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريلريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريا  كريريريريريريريريهريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ  ممريريريريريريريري 

  
 ال ؛ أي : َهَمامِ  به ، مثل نََزاِل. أبو عبيد عن األَموّي : يقال : ال ُهمَ  بكذا ؛ أَي : َهَمامِ  أراد بالنَّواصحِ : الثَّنَايا البيَض. ويقال :

 ، وقال الكميت : أَُهمُ 

رَّا اس طريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريرياِدال  غريريريريريريريريريريريتَهريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
اُِ   اُِ   ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ م ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ  هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريِِ

  
 اللبَن في الصحن : إذا حلبه. َهمَ  ويقال :

 ؟م شيءٌ بَِقَي عندكأالعََرق من جبينه : إِذا سال. وقال اللحياني : سمعت أعرابيًّا من بني عامر يقول : نقول إذا قِيَل لنا :  انَهمَ و

وَحْمَحاِم وَمْحَماحِ  َهْمَهامِ  قالوا : ؟بقي عندكم شيءأ يا هذا ؛ أي : لم يَْبَق شيٌء. وقال العامري : قلت لبعضهم : َهْمَهامِ  فنقول :

 وبَْحبَاحِ ؛ أي : لم يبق شيء ؛ وأنشد :

رَّ  يريريريريريريريريريريريالُْ  ْو    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ َه   ريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريْ  َأْولريريريريريريريريريريريَ

  
  ُْ اَل يتريريريريريريريريريْ اج  مريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريْ س  ذي عريريريريريريريريريَ  يف يريريريريريريريريريوُِ حنريريريريريريريريريَْ

  

 ُْ فريريريريريريريريان األقريريريريريريريري ا  مريريريريريريريريا كريريريريريريريريان ِ اّل كريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ

  
  ُْ ا هريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت أتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريم فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوا :  ريريريريريريريريريَْ

  
: نحُو أصواِت البقر والِفيَلة  الَهْمَهَمةُ ووالُحْزن.  الهمّ  : تردُُّد الزئير في الصدر من الَهْمَهَمةُ  أي : لم يبق شيء. وقال الليث :

ة : لََهْمهيمٌ  ويقال للحمار إِذا رّدد نَِهيقَه في صدره : إنه .لَُهْمُهومٌ  وأشباِه ذلك. ويقال للقصب إذا هزته الريح : إنه مَّ  ؛ قال ذو الرُّ

ا هريريريريريريريَ جريريريريريريَ ْرب أ واَلهريريريريريريريا وهريريريريريرييريريريريريريَّ ى هلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريَّ   ريريريريريريَ

  
يريريريريم    هريريريريِ ْ

نْي  ريريريريِ لريريريريَ ق  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريْ هريريريريريريريا المسريريريريِ فريريريريِ لريريريريْ ْن  ريريريريَ  مريريريريِ
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أحب األسماء إلى هللِا »في حديث مرفوع والرجُل : إذا لم يَبِن َكاَلُمه.  َهْمَهمَ واألسد ،  َهْمَهمو الّرْعُد : إذا سمعَت له دِويًّا. َهْمَهمَ و

امٌ وعبد هللِا  رأَسه ؛ أي : يَْفِليه ؛ وقال  يَتََهّممُ  رشد أَْو َغَوى. ويقال : هو بأمر من األمور : يَُهمُ و، ألنه ما من أحد إال  «َهمَّ

 : الهموم ، بمعنى الَهَماِهمِ  الراعي ، في

مريريريريريريريريا رِيريريريريريريريريهريريريريريريريريِ ي أَقريريريريريريريريْ ا ريريريريريريريريِِ لريريريريريريريريَك  ريريريريريريريريََ َرفريريريريريريريريا  فريريريريريريريريتريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريَ

  
واَل   يِّ ومسريريريريريريري  َح كريريريريريريريالريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َواقريريريريريريريِ ل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريَ  قريريريريريريريري 

  
 والِقْرَواُح التي تَعَاُف الشرب مع الكبار ، فإذا جاء الدَّْهَداهُ شِربَْت َمعَُهّن.: الناقة الحسنة الِمْشيَِة ،  الَهُموم عمرو عن أبيه :

 َمَهاِمهُ  : الفالة بعينها ، ال ماَء بها وال أَنِيس. وأرض الَمْهَمهُ  : الَخْرُق األملس الواسع. وقال ابن شميل : الَمْهَمهُ  قال الليث :: مه 

 ؛ وأنشد : َمْهَمَهةٌ  الُمْقِفُر ، ويقال : : البلد الَمْهَمهُ  : بعيدة. وقيل :

هريريريريريريريا َويريريريريريَّ هريريريريريريرية  كريريريريريريريَأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريَ هريريريريريْ  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريِه مريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريَ     لريريريريريريريريريريريْ فُّ وتريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريِ ِ ي خمريريريريريريريريريري   أَيريريريريريريريريريريْ

  
: ماما  مهما ، فإن النحويين زعموا أن أصل َمْهَما وأما .َمْه َمهْ  ؛ أي : قلت له : َمْهَمْهتُ  : زْجٌر ونهي. وتقول : َمهْ  وقال الليث :

األولى هي ما الجزاء ، وما الثانية هي التي تزاد تأكيداً لحروف  (ما)ن أبدلوا من األلف األولى هاء ليختلف اللفظ. ف ، ولك

فَِإمَّا )قال هللاُ :  تزاد فيه.« َما»و الجزاء مثل أينما ومتى وكيفما ، والدليل على ذلك أنه ليس شيء من حروف الجزاء إاّل 
، بمعنى الَكّف ،  َمهْ  : جائز أن يكون مهما األصل إن تثقفهم : وقال بعض النحويين في [57األنفَال : ] (تَ ثْ َقَفن َُّهْم يف احْلَْربِ 

و ُكّف ، وتكون ما للشرط والجزاء ، كأنهم قالوا : اْكفُْف ، ما تأتنا به من آيٍة ، والقول األول أَْقيَس ، قال أب ؛ أي : َمهْ  كما تقول

 : ُكّف ، ثم ابتدأ ُمجاِزياً وشارطاً ، فقال : ما يكن من األمر فإني فاعل ، َمهْ  : قال بعضهم : معنى مهما بكر بن األنباري في

التي هي حرف الشرط « ما»يكن : ما يكن ، فأرادوا أن يزيدوا على  مهما ، وقال آخرون في« ما»في قوله منقطع ِمْن  فََمهْ 

َما »، فزاد ما للتوكيد ، وَكِرهوا أن يقولوا  [41الّزخُرف : ] (فَِإمَّا َنْذَهَبَّ ِبكَ )ا على إن ما ؛ قال هللاُ : للتوكيد كما زادو« ما»

؛ وأنشد « َمْن َمنْ »، أصله « َمْهَمنْ »، قال : وكذلك « مهما» التّفاق اللفظين فأبدلوا ألفها هاء ليختلف اللفظان ، فقالوا :« ، َما

  الفّراء :

ِ يريري ريريريريريريريه  ْع يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريمريريِ ْن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريَ هريريْ اِويَّ مريريَ  أمريريريريريريريَ

  
  ُِ َ لريريريريريريريريْ اِويريريريريريريريريَل هريريريريريريريريذا الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس ، مريريريريريريريرياِويَّ يريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريَ

  
  لي : مهما وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابيّ 

ْه  ا لريريريريريريريرييريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ َة مريريريريريريريريَ ا ِ َ الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريريريريريَ رَ لريريريريريريريريريريريريريِ يَّ وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ  َأْوَدى بريريريريريريريريريريريريريِ

  
يت : تقول للرجل : ؛ أي : َمْهَمْهتُه فَتََمْهَمهَ  ِلي ، وَما ِلي واِحٌد. وقال أبو سعيد : يقال : مهما قال : . وقال ابن الّسّكِ  كففتُه ، فَكفَّ

 : وهو َمْهَمهٌ  ابن بُُزْرج : يقال : ما في ذلك األمر وكذلك َصه ، فإن وصلت قلت : َصٍه َصْه. .َمٍه َمهْ  ، فإن وصْلَت ، قلت : َمهْ 

ً  منه َمْهَمْهتُ  الرجا ، ويقال  . ويقال : ما كان لك عند َضْربِكَ َمهَها
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ما اللساَء وذكَره ّن ، معلا ا مَسَسٌن  .َمَهاهٌ و  َمَههٌ  ، وال رويّة. أبو عبي  عن األمحر والّفراء : كل  يء َمَههٌ  فالان  
ٌة ، كاهلاء من ِمَياه  و ريريريفاه  ن وقال ِعمران بن ، اثبت َمَهاه  و  َمَهة   يسريريريٌت  اّل اللسريريرياَء. فلصريريري  على هذا. واهلاء من

 مِس ّان :
اٌه  هريريريريريريريريريَ ا هريريريريريريريريريذا مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريِ

  
ا بريريريريريريريريريريريريَ ارِ و   نريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه َدار اَن الريريريريريريريريريريريري ُّ

  
 والحمد هلل وحده.
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف اهلاء

 [ابب اهلاء واخلاء]

 ه خ ب
؛ وهي : التَّاّرةُ. قال ؛ وكل جارية  َهبَيَّخةٌ  الليث : أهملت الهاء مع الخاء في الثالثي الصحيح. إال قولهم : جاريةقال : هبخ 

 : ِمْشيَةٌ في تبختر ؛ وأنشد : الهبيََّخىو. قال : َهبَيَّخةٌ  بالِحْميريّة :

ا خريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ ال  أَنريريريريريريريريريْ رَّْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه الريريريريريريريريرّيريريريريريريريريح  َذيريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا اهلريريريريريريريريريَ   ر وِس ذيريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ رَّ الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريَ

  
ً  في مشيها اهبيََّختْ  ويقال : ،  َهبَيََّخةٌ  امرأة« : النوادر»: الرجل الذي ال خير فيه. وفي  الهبيَّخُ  أبو عبيدة : .تَْهبَيَّخُ  ، وهي اهبِيّاخا

 : إذا كان ُمْخِصباً في بدنه َحَسناً. َهبَيَّخٌ  وفتىً 

 [أبواب اهلاء والغني]
ال توجد الهاء مع الغين إالَّ في هذه الحروف وهي : األْهيَُغ والغَْيَهُق والَهْينغ والغَْيَهُب  الخليل بن أحمد :قال ابن المظفر قال 

 والِهْليَاُغ.

ا األهيغ فإنك ترى تفسيره في أول معتل الهاء.  فأمَّ

ا:  [غهق] نذرّي عن الصيداوي قال : سمعت الرياشّي : هو النََّشاط ، ويوصف به الِعَظُم والتََّراَرةُ. وأخبرني الم الغيهق وأمَّ

 سمعت أبا عبيدة ينشد : يقول :

ق   ا يب مريريريريريريريريريريريريريريريريرين ِ رَاين َأْولريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رَّأٌب و   ق  و لريريريريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريَ

  

ق  و  فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ اُ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ ل  طريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ

  
ق    ِ ي بريريريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريريريَذْرنريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريت  َأْو ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريري 

  
 الطُّحلُب. : الْغلفَقُ وقال :  .الغَْيَهقُ  واألْولَُق : الجنون ، والّشّره النشاط ، وكذلكقال أبو عبيدة : اإلران : النشاط ، 

 : الّطويل من اإلبل. الغْيَهقُ  وقال ابن دريد :

 : الغراب ؛ وأنشد : الغَْوَهقُ  وقال النضر فيما حكى عنه أبو تراب :

بريْعَن َوْرقَاَء كلوِن الَغْوَهقِ   يتريْ
: العزاب بالعين. وقد َمرَّ في كتاب العين وال أنكر أن تكون الغين فيه لغةٌ  العَْوَهقُ  والثَّابُِت عندنا البن األعرابّي وغيره :قلت : 

 ، وهللا أعلم.
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 ه غ ل
 : شيء من صغار السباع ؛ وأنشد : الِهْليَاغُ  قال الليث ::  [هلغ]

 ِهْلَياغ ها فيها معا  والَغلاِجل  و 
، وهو َعنَاُق األرض ، بالغين  ُغْنُجلٌ  ، فواحدها الغَنَاِجلُ  فلم أسمعه إال ِللّيث ، وال أدري لمن هذا الشعر. وأما الِهْليَاغُ  قلت : أما

 والنون. وكان بعض أصحابنا َرَوى هذا الحرف العَثَْجُل ، وهو َعناق األرض وهو تصحيف ، والصواب : ُغْنُجل.

 ه غ ن
 : المرأة المانِغَةُ الضاحكة الُمالعبة ؛ وقال رؤبة : ْينَغُ الهَ  قال الليث ::  [هنغ]

 قريْوال  َكَتْحِ يِث اهلَل وِك اهلَْيل 
 َهْينَغٌ  إذا غازلتَها ، وقرأت بخط شمر : امرأة : هانَْغتُهاوالمرأة : غاَزْلتُها. أبو عبيد عن أبي زيد : يقال َخاَضْنُت المرأة  هانَْغتو

 : إذا فََجَرْت ، وأنشد بيت رؤبة. َهنَغَتْ و: فاجرة ، 

 ه غ ف
ً  قال ابن دريد :: هفغ   : إذا َضعَُف من جوع أو مرض. قلت لم أجده لغيره َواَل أُِحقُّه. َهفََغ يَْهفَُغ ُهفُوغا

 ه غ ب
 استعمل من وجوهه : غهب : هبغ.

 : النوم ؛ وأنشد : الُهبُوغُ  قال الليث وغيره :: هبغ 

ا بريريريريريريريريريريريريني لريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريَ نَّ مسريريريريريريريريريريريريىت  هريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريِ  أَْذر عريريريريريريريريريريريريِ

  
ي   امريريريريريريريِ اَء مسريريريريريريريَ رُّ ذي َرْمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َخ مسريريريريريريريَ بريريريريريريريَ خريريريريريريريْ بريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
ً  الرجل َهبَغَ  أبو عبيد عن أبي زيد :  .َهبَغَ  : إذا نام. وعن أبي عمرو : َخبَط مثلُ  يَْهبَُغ َهْبغا

 ُمْظِلُم السواد ؛ وقال امرؤ القيس : : َغْيَهبٌ  : شدَّة سواد الليِل والجمِل ونحوِه. يقال : َجَملٌ  الغَْيَهبُ  قال الليث :: غهب 

َ ى  و هبريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْ عريريري  وُ  يريريريريريريريَ هريريريريريريريا والريريريبريريري  تريريري  يريريريريْ  تريريريالفريريريريَ

  
ِ  و   هريريريريريريريَ يريريريريريْ ْ َ غريريريريَ هريريريريريريريا ثريريريريِ ْه أَقريريريريراطريريريري  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريري  أ لريريريريْ

  
 الرجل : سار في الظُّْلَمة ؛ وقال الكميت : اْغتََهبَ  وغيهم. وقد َغْيَهبٌ  شمر عن ابن األعرابّي : لَْيلٌ 

َرأبَ  ذَكريريريريريريريريريريريريَّ
 

هريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريه  املريريريريريريريريريريريري   الفريريريريريريريريريريريريذاَك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريِ     تريريريريريريريَ غريريريريريريريْ ِ  ، وهريريريريريريريي تريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ اَء يف الريريريريريريريبريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  َوجريريريريريريريْ

  
، من  الغَْيَهبُ  وَغْيَهٌم ، وقاله ابن األعرابّي أيضاً. وقال شمر : غيَهبٌ  أي : تُباِعُد في الظلم ، وتذهب. وقال اللحياني : أسودُ 

 اللَّيل. بِغَْيَهب الرجال : األسود ، ُشبِّه

 أو َهْبتَةٌ ؛ وأنشد :: الذي فيه غفلة  الغَْيَهبُ وقال : 

ْؤَريت  ه  ثريريريريريريريريريري  ري وأْدرَكريريريريريريريريريْ ه  بريريريريريريريريريه ِوتريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
   ِ هريريريريريريريَ يريريريريْ ه  كريريريريريريريل  غريريريَ لريريريريريريريَ ى َذمسريريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا تريريريريَ

  
 وقال كعب بن جعيل يصف الظليم :

لريريريريريريريريريريريريريريِ ٌ  تريريريريريريريريريريريريريريَ اأٌب خمريريريريريريريريريريريريريري ْ ْوهريريريريريريريريريريريريريريَ ٌ  هريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ْت  َدئريريريريريريريريريريِ ه غريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ اٌر مسريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  



1666 

 

ً  صيداً وُروي عن عطاء : أَنَّه سئل عن رُجٍل أََصاب  : أن يُصيبه  الغََهبُ  قال شمر : عليه الَجَزاُء. ، وهو ُمْحرم ، فقال : َغَهبا

د ، يقال : َغِهْبُت عن الشيء ، ً  عنه أَْغَهبُ  َغْفلةٌ من غير تعمُّ  : إذا أغفلَت عنه ونسيتَه ، ونحو ذلك قال أبو عبيد في َغَهبا
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َهِا   ْدَهم  أبو عبي أب : أ ريريريريريريَ ُّ ا يل د ْ َة  ، األ« : كتابه» َهَبةٌ  ن وهو : أ ريريريريريري  ا يل سريريريريريريوادا  ن واألن ى : الَغيريْ ،  َغيريْ
 يف السواد ، وهو صايف لوِن الّسواد. الَغيريَْه ِ  قال : وال َّج وِجيُّ : دون .َغياِه  واجلميع

 ه غ م
 استعمل من وجوهه : غهم ، همغ.

 ؛ وهو : الشديد السواد. َغْيَهبٌ و َغْيَهمٌ  قال أبو الحسن اللحيانّي : أَْسَودُ : غهم 

 : الموت الَوِحيُّ المعجل ؛ وقال أسامة الهذلّي : الِهْميَغُ  قال أبو عبيد : قال األصمعّي :: همغ 

وا لريريريريريريريريريريريريري  ْوجريريريريريريريريريريريريريِ ْم عريريريريريريريريريريريريري  َرهريريريريريريريريريريريريري    ذا َوَرد وا ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اغريريريريريريريريريريِ ِ   ِ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ ْوِ   هلريريريريريريريريريريِ

َ
َن املريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريِ

  
انهَدَغِت الُرَطبة وانثدغْت وانثمغت ؛ أي : « : نوادر األعراب»َشَدَخهُ. وفي رأسه وثََدَغه وثَمغَه : إذا  َهَمغَ  وقال شمر : يقال :

 اْنفََضَخْت حين سقطت.

 ، كذلك. انهَمغَتْ  وقال غيره :

 أبواب اهلاء والقاف
 مهمل. ه ق ك :

 مهمل ه ق ج :

 ه ق ش
 شَهق يشَهق إخراج النّفَس. قال : ويقول : فير :: َردُّ النفس ، والز فالشهيق : ِضدُّ الزفير ، الشهيق مستعمل قال الليث :: شهق 

ً و ً  . وبعضهم يقول :يشِهق شهيقا ، كما قال الليث. وقال هللاُ جّل وعّز في  يشِهقو شَهق يشَهق أبو عبيد عن أبي زيد : .ُشُهوقا

فير  [.106ُهود : ] (هَلُْم ِفيها َزِفْي  َوَشِهيق  )صفة أهل النار  : من أصوات المْكُروبِين ،  الشهيقووقال أبو إسحاق الّزّجاج : الزَّ

: األنين الشديد المرتفع جدًّا. قال : وزعم أهُل اللغة من البصريين والكوفيين أنَّ  الشهيقوقال والزفير من ِشدَّة األنين وقبيِحه. 

ة آخِر صوته في النهيق. قلت : وهكذا قال الفّراء في تفسير : بمنزل الشهيقوالزفير بمنزلة ابتداِء صوت الحمار في النهيق ، 

هذه اآلية ، وهو صحيح. وهللاُ أعلم بما أراد. حدثنا محمد بن إسحاق ، قال حدثنا العباس الُدورّي ، قال حدثنا عبيد هللِا بن موسى 

فير في الَحْلِق ،  قال (هَلُْم ِفيها َزِفْي  َوَشِهيق  )، قال حدثنا أبو جعفر الرازّي عن الربيع :  ْدِر. وقال ابن  الشهيقُ و: الزَّ في الصَّ

يت : ُكلُّ شيء اْرتَفَع وطال فقد وقال أبو  .الشاهق : إذا تنفَّس نفساً عالياً ؛ ومنه الَجَملُ  شَهق يشَهق ؛ ومنه يقال : َشَهق الّسّكِ

وقال أبو زيد : يقال للرجل إذا  .شواِهقُ  ْمتَنٌِع طوالً ، والجمعمُ  : شاِهقٌ  : الطويل من الجبال. وقال الليث : َجبَلٌ  الشَّاِهقُ  عبيد :

وذو َصاِهٍل : إذا هاج وصال ، فسمعَت له صوتاً يخُرج من  شاِهقٍ  ، وإنَّه لذو َصاِهٍل. وفحل ذُو َشاِهقٍ  اشتدَّ غضبُه : إنه لذو

  ؛ وقال مزاحم العُقَْيلي :َعين الناظر عليه : إذا أصابَتْه بعينٍ  شِهقَتْ  جْوفِه. وقال األصمعيُّ :

ه  َزْوتريريريريريريريري  ْه عريريريريريريريرينٌي عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه عريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريا    ه  رَاقريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ ِت أبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه أو َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ

  
 أْخبََر أنه فتح إنساَن َعينِه عليه فخشيت أن يصيبه بعْينه ، قلت : هو هِجين ألُردَّ عيَن الناِظر عنه إليه.
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 مهملة. ه ، ق ض :

 مهمل. ه ، ق ص :

 [اهلاء والقاف مع السنيابب ]

 ه ق س
 استعمل من وجوهه : السَّْهَوق والقَْهَوس والسَّْوهق.

؛ وهو :  قَْهَوسٌ  وقال الفّراء : رجل ، واحد. قال : السوهقو السهوق أخبرني اإليادّي عن شمر : أنه قال :: قهس ـ  سهق

َرْت ، كما قالوا الطويل الضخم. وقال شمر : األلفاُظ الثالثة بمعنى واحٍد في الطول  مت وأّخِ والِضَخم. والكلمة واحدةٌ إال أنَّها قُّدِ

: الكذّاب أيضاً. قال  السْهوقُ والطويل. قال الفّراء :  : السهَوقُ  : عقاب َعبَْنقَاةُ وَعقَْنبَاةٌ. أبو عبيد عن أبي عمرو والفّراء ، قاال :

: كل شيء تَرَّ واْرتَوى من ُسوق الشجر ؛  السَّْهوق تَْسِفي. وقال الليث : ، من الرياح : التي تَْنِسُج العََجاج ؛ أي : السْهوقو: 

 وأنشد :

ن  َسْهَوق  وَ   ظيٌف أَُّجُّ اَ ْ ِو ر َّ
ٌس.   : الكذّاب أيضاً. السَّْهَوقوأزجُّ الَخْطِو : بَِعيُد ما بَْين الطرفين ، مقوَّ

 ابب اهلاء والقاف مع الزاي

 [ه ق ز]
 مستعملة. هزق ، قهز ، زهق :

، من النساء : الكثيرة  الِمْهَزاقُ  : وهي التي ال تستقر في موضع. وقال أبو عبيد : ِمْهَزاقٌ و َهِزقَةٌ  قال الليث : امرأة: هزق 

 الضَِّحك.

 : إذا أكثر منه. أَْنَزقو،  َزْهَزقوفالٌن في الضحك  أَْهَزق قال : وقال أبو زيد :

 .َكْرَكرَ و أْنَزقَ وبالضحك  َزْهَزقَ  ابن األعرابّي :

ً  النَّشاُط ، وقد : الَهَزق . وقال غيُرهم :َدْهَدق َدْهَدقَةً و َزْهَزقَةً  في ضحكه َزْهَزقَ  « :النّوادر»وفي  ؛ قال رؤبة  َهِزق يهَزُق َهَزقا

: 

 َ ّبح َظْهَر األرِ. رقَّاص  اهلََزقْ و 
 َزَهقَتْ  أبو عبيد عن الكسائي قال : .َزَهق تذهب. وكل شيٍء َهلَك وبََطل فقد؛ أي :  تَْزَهقُ  نَْفسهُ وهي َزَهقَتْ  قال الليث :: زهق 

ً  فالٌن بين أَْيِدينَا َزَهقَ  : لغتان. وقال أبو عبيٍد قال أبو زيد : زِهقَتْ ونَْفُسه  إذا  الدابّةُ : َزَهقَ  : إذا سبَقَهم ، وكذلك يَْزَهُق ُزُهوقا

يت : .َزِهقَ  : ليس في شيٍء منه (َزَهَق اْلباِطلُ ) نَْفُسه و َزَهقتوَسِمن ، مثله.   الراحلة زَهقَتوالفرُس  َزَهقَ  وقال ابن الّسّكِ

 ً ه فهو َزَهقو : إذا َسبَقَْت وتقدََّمْت. ُزهوقا  الباطُل : إذا َغلَبَهُ الحقُّ ؛ وقد َزَهقوالمّخ. قال :  زاِهقُ  : إذا اكتنز ، وهو زاِهقٌ  ُمخُّ

أي : بَُطَل واْضَمحّل. وقال شمر  [81اإلسَراء : ] (جاَء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلباِطلُ )ِطَل. وقال أهل التفسير في قوله : الحقُّ البا أَْزَهقَ 

 : إذا تقّدم الخيل ؛ وأنشد : َزَهقَى : فرسٌ 

 على َقرا ِمْن ََُّهَ ى ِمَزل
من السهام : الذي َوقع  فالّزاِهقُ  ؛ «َزاِهق اً خيٌر منإن حابِي»وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : أنه تكلّم يوم الشُّوَرى فقال : 

 الذي َزَحف إلى الَهَدف. فأَْخبََر أَن الضعيَف الذي يُِصيُب الحقَّ خيٌر من َوَراء الهدف دون اإلَصابِة. والحابي :
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من ال واّب :  الزَّاِهق   واََّايَب من السريريريريريريريريهاُ هلما م ال . وقال الليث : الزاِهقَ  ال ريِّ الذي ال ي صريريريريريريريرييبه ، وضريريريريريريريريرب
مني .  قله : هذا غل  ،  منا : الةريري ي  اهل زال الذي    ُّ هومَة غ   وثَِة َّمه. الزاِهق   قال : وقال بعضريريهم : السريريّ
كِّيه. وقال غته : وقال الليث : الزاهق   : الَوْهَ أب  ، ر ا  الزََّهق   : الذي اكتلز َّمه وخم ُّه ، كما قال ابن السريريريريريريريريريريريريريريّ
 أي يها يف اَّ َفر ن وقال ر بة : انريَزَهَ هْ  فيها ال وابُّ فهلكه ، ي ال :َوقريَعْه 

 كأّن أي يهنَّ هَتوي يف الزََّهقْ 
ْهَزقَةُ  : التقدُّم ، في بيت رؤبة. وقال الليث : الزَهقِ  وقال غيره : معنى .  الزَّ  : اسم ذلك الفعل. الّزْهَزاقُ و: ترقيُص األُّمِ الصبيَّ

ْهَزقَةُ و  ، وهي جماعاٌت في تَْفِرقٍَة ، وال َواحَد لها من جنسها. أََزاهيقَ و أََزاِهقَ  جاءت الخيلُ  كالقَْهقََهِة أيضاً. أبو ُعبَْيَدةَ : ، الزَّ

عبيد َضْرٌب من الثِّياب تتَّخذ من صوف كالِمْرِعِزّي ، ربما خالطه الحرير. وقال أبو  ، لغتان : القَْهزُ و الِقْهزُ  قال الليث :: قهز 

ة : الِقْهزُ  : مَّ  : ثياب بيض يخالطها حرير ؛ وقال ذو الرُّ

هريريريريريريريا ع  كريريريريريريريأنَّ ر  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريرين الريريريريزُّْرِق أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريْ

  
ِز   هريريريريريريْ ِع و مريريريريريرين الريريريريريري ريريريريريريِ انريريريريريريِ يِّ بريريريريريرييريريريريريريض  املريريريريريري ريريريريريريريَ وهريريريريريريِ  الريريريريريري ريريريريريري 

  
 وقال الراجز يصف ُحُمَر الَوْحش :

ورهريريريريريريريريريا ِز يف   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريْ ْوَن الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريَأنَّ لريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريِض يف و   رِيِّ الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري   أَتُِّْيريريريريريريريريريريزهريريريريريريريريرياالريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  
 مهمل ه ق ط :

 [ابب اهلاء والقاف مع الدال]

 ه ق د
 [مستعملة]قهد ، دهق ، هدق : 

؛  قَْهدٌ  ويقال أيضاً ِلولَِد البقرة الوحشية : ، قال : قَِهادٌ  : من أْوالِد الّضأِْن يَْضِرُب إلى البياض ، والجمع القَْهدُ  قال الليث :: قهد 

 وأنشد :

ود   يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ نَّ َونريريريريريريريريريريريَ اَدهريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريِ

  
اَداو   هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريوَس وال الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ  و الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريُّ  ال نريريريريريريريريريريَ

  
 : شاٌء حجازية ؛ وأنشد األصمعّي : الِقَهادُ  وقال غيره :

هريريريريريريريْ   فريريريريريرييريريريريريريكريريريريريريم أَ  اَق الريريريريريري ريريريريريريَ كريريريريريريي أن ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريْ  تريريريريريريريَ

  
ِي   اِجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريي ألهريريريريريريريِل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ  فريريريريريريريَ

  
: القصيُر الذّنَِب  القَْهدُ  : الصغير من البقر ، اللطيف الجسم. ويقال : القَْهدُ  : غنم تكون بالجزيرة. شمر عن ابن ُشميل : الساجسيَّة

في مشيه : إذا قارب َخْطَوه ولم ينبسط في مشيه ، وهو من مشي الِقصار. أبو عبيد :  قََهدَ  ، قاله أبو عمرو. وقال المفّضل :

 ، وهو بمعنى واحد ؛ قال لبيد : قَْهدٌ وْهٌب أَْبيَُض يَقٌَق وقَ 

 ِلم َعفَّر  قريْه   تريَلاََُّع ِ ْلَوه
: غنم سود تكون باليمن وهي  القَْهدُ  لبياضه. ثعلب عن ابن األعرابّي قال : قَْهداً  وصف بقرة وحشيّة أكل السبُع ولَدها فجعله

 لم يتفتّح ، فإذا تفتح فهي التفاتيح والتّفاقيح والعيون. النَّْرِجُس إذا كان ُجْنبَذاً  : القَْهدُ والَحَذُف. قال : 

 الحجارة اّدهقتو: خشبَتان يُْغَمُز بهما الساق. قال :  الّدَهقُ  قال الليث :: دهق 
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أٌب تالُّ ِمها ، ود ول بعضها يف بعض ن وأنة  : ادِّهاقا    ن وهو   َّ
َلة َرْضٌم م  َِّهقْ   يريْلَصا   من مَسبريْ

اج في قول هللِا جّل وعّز :وقال  قال : مألى ، قال وجاء في التفسير أيضاً : صافية ؛  [34النّبَإ : ] ((34وََكْأساً ِدهاقاً )) الّزجَّ

 وأنشد :

 يريَلذُّه  بكأِسه ال َِّهاق
 : الدَّهدقةو: شددت مألها قال : أْدهقتها  الَكأَْس إلى أَْصبَاِرها ؛ أي : مألْتُها إلى أعاليها. وقال الليث : أَْدهْقتُ  وقال غيره :

 َدَوَراُن البِضع الكثير في الِقْدِر إذا َغلَت ، تَراها تَْعلو مرة وتسفل أخرى ؛ وأنشد :

ه  يريريريريريريريريِع كريريريريريريريريأنريريريريريريريريّ َ  َدهريريريريريريريريَ اَق الريريريريريريريريَبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريُّ  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
رِ   اجريريريريريريريريريِ ْ ر  ِدقريريريريريريريريرياِق اَّريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  ر  وس  قريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريري 

  
 (1)[مهمل ه ق ت :]

 والذال والثاءوقد أهملت الهاء والقاف مع الظاء 

 ابب اهلاء والقاف والراء

 [ه ق ر]
 مستعمالت. هرق ، هقر ، قهر ، قره ، رهق :

فهم على ما أراد  قََهر ، القَاِهر القَّهار : الغلبة واألخذ من فوق ، وهللاُ  القَْهرُ  قال الليث :: قهر  َخْلقَه بقدرته وسلطانه ، فصرَّ

 إذا أُِخذوا دون رضاهم على سبيل الغلبة. : راً قَهْ  طوعاً أو كرهاً. ويقال أُِخذ القومُ 

يت : قال الطائّي : ْضُف فإذا َغلَى ذُرَّ عليه الدقيق َوِسيَط به ثم أُكل. وقال غيره : : القَِهيَرةُ  ابن الّسّكِ  قََهْرنا مْحٌض يُْلقَى فيه الرَّ

 ر :: وذلك أول ما تأخذ فيه الناُر فيسيل ماؤه ؛ قال الشاعِ  نَْقَهُره اللحمَ 

َواء   ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ َوجريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ا َأْن تريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريحريريريريريريريا    بريريريريريريريِ ورا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريري  ان  مريريريريريريري ريريريريريريريْ بريريريريريريريَ  بريريريريريريريه الريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريَ

  
 ؛ ومنه قول الُمَخبل : مقهوراً  فالناً : وجدناه أْقَهْرنَا : إذا غيَّرته. أبو عبيد عن الكسائّي : قََهَرتْهويقال : ضبَحتْه النار وَضبَتْه 

ه  ذاعريريريريريريريريريَ وَد جريريريريريريريريريِ نْيٌ أن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   متريريريريريريريريري َّ مس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نْيٌ لريريريريريريريريو أ ذلَّ   راو فريريريريريريريريَأْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِ  أ قريريريريريريريريْ

  
ء أَْقهراوقال أبو عبيد : ورواه األصمعّي : قد أََذلَّ   .َمْقُهورين ؛ أي : َصاَر أصحابُه أِذالَّ

 ، وهو ما َسَهْكَت به الشيَء. القَُهاقِرو القَْهقَرُ  : الحجر األْملس ، وقال أبو خيرة : القَْهقَرُ  قال شمر : قال أبو عمرو :

 أعظم منه ؛ وقال الكميت : الِقْهرُ وقال : 

هريريريريريريرياو  هريريريريريريريا مريريرين رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اجريريريِ جريريريريريريريَ َف مسريريريِ لريريريْ  كريريريريريريريَأنَّ  ريريريَ

  
رَاو   هريريريريريريْ ريريريريريريَ هريريريريريريريا ، الريريريريريري ريريريريريريَ يريريريريريريْ َ عريريريريريريَ ع َأ ريريريريريريريْ مريريريريريريَ َُ جمريريريريريريَْ  أَمريريريريريريريا

  
 راء ؛ قال الجعدّي :، بتشديد الّ  القهقَرُّ  شمر عن أبي عبيدة قال :

ه  ض  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريري  لريريريريريْ رِّ يريريريريريَ هريريريريريْ ريريريريريَ َر كريريريريريريريالريريريري ريريريريريَ  أبَِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّب    َُ رِعريريريريريريريريرياِل ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِل ، وهريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريا

  
__________________ 
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 ، بالتخفيف : الطعام الكثير الذي في األوعية منضوداً ؛ وأنشد : القهقرُ  وأخبرني اإلياديُّ عن شمر أنه قال :

 َ   ابن  أْدَماَء ي َسامي الَ ْهَ رَا
: التراجع إلى الخلف ، يقال :  القَْهقََرى : ُدَوْيبَّة. أبو عبيد : القَُهْيِقَرانُ و: الطعام الكثير الذي في العَْيبَة. قال :  القَْهقَرُ وقال شمر : 

والَخْوَزلَى تُثَنّيه بإسقاط  القَْهقَرى : إذا فعل ذلك. ابن األنبارّي : إذا ثنيت قَْهقَرَ  : إذا رجع على عقبه وقد القَْهقَرى رجع فالنٌ 

في حديث رواه عكرمةُ عن ابن عباس عن  والخوَزالن ، استثقاالً للياء مع التثنية ، وياء التثنية. وقد جاء القْهقَرانِ  الياء ، فقلت

إني أُمسك بُحَجزُكْم ، َهلُمَّ إلى النار ، وتَقَاَحُموَن فيها تَقَاُحَم الفَراِش ، وتَِرُدوَن على »قال :  وسلمعليههللاصلىن النبّي عمرو ، أ

تي ْرتَِداُد معناه : اال قلت : .«القَْهقَرى إنهم كانُوا يمشوَن بعدك فيقاُل : !الحوض ، ويُْذَهَب بكم ذاَت الشمال ، فأقول : يا رّب ، أمَّ

 عّما كانوا عليه.

رُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: هقر   ؛ وهو : وجع من أوجاع الغنم. الَهْقَرة . تصغيرالُهقَْيَرةوالطويل الضخم األحمر.  : الهقَوَّ

هٌ و قَْرَهاءُ و أَْقَرهُ  في الجسد كالقَلَح في األسنان ؛ وهو : الوسُخ. والنعت : القََرهُ  قال الليث :: قره   ثعلب عن ابن األعرابي : .ُمتَقَّرِ

ب ِجْلده من كثرة القُوباء. قَِره  الرجل : إذا تَقَوَّ

، الهاء في ذلك متحّركة ، ألنها ليست بأصليٍَّة ، إنما  ُمَهَراق والماء .تَُهِريق السماء ماَءها ، وهي َهَراقَت قال الليث :: هرق 

فهو خطأ في القياس. وَمثَل للعرب تخاطب به  أَْهَرْقتُ  قال ، وَمن قال : .أََرْقتُ  مثلُ  َهَرْقتُ وقال :  .أََراقَ  هي بدل من همزةِ 

ق الغضبان : قولهم : َهَرْحُت الدابَّة وأََرْحتُها ؛ َوَهنَْرُت ـ  واألصل أرقتـ  هرقت تَثَبّْت. ومثلُ  على َخْمِرَك أو تَبَيَّْن ؛ أي : َهّرِ

ا لغ الماء فهي بعيدة. وقال أبو زيد : الهاء فيها زائدة ، كما قالوا أَْنهأُْت اللحم ، واألصل أَنَأْتُه  أَْهَرْقتُ  ة من قالالنار وأنرتها. وأمَّ

ق بوزن أَنَْعتُه. ويقال وقال بعض  عنّا من الظهيرة ، وأَْهِرىء عنَّا من الظهيرة ، جعل القاف مبدلة من الهمز في أهرىء. َهّرِ

ألن األصل في أََراق يُِريق يَُؤْرِيق ؛ ألن أفعل يُْفِعل كان في األصل يَُؤْفِعُل فقلبوا الهمزة  َهَراق يَُهِريق قالوا :النحويين : إنما 

كت الهاء. وقال الليث : يقال : َمَطر يَُهِريق التي في يَُؤِريق هاء ، فقيل : عمرو عن أبيه  .ُمَهَرْوِرقٌ  ودمع ُمَهَرْوِرقٌ  ، ولذلك حّرِ

ُس والنَْوفَُل : هو ا اء ؛ وقال ابن مقبل : الُمْهُرقَانُ وليَمُّ والقَلَمَّ  للبحر ، بضم الميم والرَّ

ا اِء كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَ ور  الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ ي بريريريريريريريريريِه نريريريريريريريريري    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ْه   لريريريريريريري  امسريريِ يريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ان  فريريريريريريرياَ.  لريريلريريّ ر قريريريريريريريَ هريريْ َ  مريري   جريريَ

  
ن ماء البحر يفيض على الساحل إذا َمّد فإذا ؛ أل هرقت ُمْفعاُلن من ُمْهُرقان معّرب أصله َماِهي ُرويان وقال بعضهم : ُمْهُرقانو

ر ، قاله األصمعّي فيما روى عنه  الُمْهَرقُ وجزر بقي الَوَدْع.  ٌب أيضاً ، أصله ُمْهَره َكرَّ : الصحيفة البيضاء يكتب فيها ، معرَّ

 أبو عبيد ؛ وأنشد :

ْهَرِق الَباِ  
 
  ِل َأْ َاَء ِمْ ل  امل
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 الصحراء الملساء.:  الُمْهَرقُ  وقال الليث :

 تشبيهاً بالصحيفة الملساء ؛ وقال األعشى : ُمْهَرقٌ  قلت : وإنما قيل للصحراء

ة   مريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ  ريبِّ كريريريريريريريريريريريريريرمٌي ال يريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريري ِّر  نريريريريريريريريريريريريريِ

  
ارِِق أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري او   هريريريريريريريريَ َ

َ  يف املريريريريريريريري و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريري    ذا تريريريريريريريريري 

  
عنكم أّوَل الليل فحمةَ الليِل ؛ أي : انزلوا ، وهي ساعة يَُشقُّ فيها  َهِريقُوا : الصحائف. وقال أبو زيد : يقال : بالَمَهارق أراد

 السير على الدواّب حتى يمضي ذلك الوقت ، وهو ما بين العََشاءين.

َهقُ  قال الليث :: رهق   : ُمَرهَّقٌ  ، ولم أسمع منه فِْعالً. قال : ورجلٌ  رهقٌ  : جهٌل في اإلنسان وخفَّةٌ في عقله ؛ تقول : به الرَّ

َهقُ و فالٌن فالناً : إَذا تَبِعَهُ فقَرب أن يلَحقَه. قال : َرِهقَ وقال :  .بالرهق موصوف ما  رِهقَه ، أيضاً : غشيان الشيِء ، تقول : الرَّ

د عن األصمعّي أي : ال يغشاها. أبو عبي [26يُونس : ] (َوال يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَت  َوال ِذلَّة  )يكَرهُ ؛ أي : غشيه ذلك. قال هللاُ : 

الذي يغشاه السُّؤاُل  الُمَرهَّقُ : َغِشيتُه. قال : و رِهْقتُهوالرجل : أْدَرْكتُه ،  أَْرَهْقتُ وَ ؛ أي : يَْغشى المحارَم. قال :  رَهقٌ  : في فالن

يفان.  ُروها حتى  أْرَهقو، أيضاً : المتَّهم في ِدينه.  الُمَرهَّقُ ووالّضِ  أرَهْقتُهُ  يدنَُو وقت األخرى. أبو زيد :القوم الصالة : إذا أخَّ

ً  إِثْماً حتى أرهْقتُهوُعْسراً : إذا كلَّْفتَه ذاك ،  ؛ يعني  تَُرهَّقُ  أَْدَرَكه. وفي حديث أبي وائل : أنَّه صلّى على امرأةٍ كانت : رِهقَه رَهقا

  ّن به السوُء ؛ وقال الشاعر :: إذا كان يُظَ  َرَهقٌ  ، وفيه ُمَرهَّق : تُتَّهم وتُْؤبَُن بشّرٍ ، ومنه رجل

ه  تريريريريريريري  لريريريريَّ ْه د جريريري  ِر انةريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَّ وْكريريريريريريريِ  األُّْهريريريَ  كريريريريريريريالريريريكريريريَ

  
ل    ٌق فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه وال  ريريريريريريريريريََ  يف الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياِس ، ال َرهريريريريريريريريريَ

  
ً  الرجل َرِهقَنِي َسلمة عن الفّراء قال : :  الُمْرَهقو غيَرك. قال : أرهقته : إذا أرهْقتهو؛ أي : لَِحقَنِي وَغِشيني ،  يْرَهقُني َرَهقا

القوم أن أصلّي ؛  أَْرَهقَنِي شديد : وهي العظمة والفساد. شمر قال ابن شميل : َرَهقٌ  المحموُل عليه في األمر ما ال يطيق. وبه

 نَِزٌل ؛ أي : سريع إلى الشر ، سريع الِحدَّة ؛ وقال الكميت : لََرِهقٌ  أي : أَْعَجلُوني. وقال ابن األعرابي : إنه

ه  فَّ كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريْ   أَلريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ  ِواَليريريريريريريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َول    ْوِك أَثريريريريريريريريْ وِ   لريريريريريريريلريريريريريريريريُّ لريريريريريريري  خريريريريريريريْ َ

ِق املريريريريريريري  مريريريريريريرين الريريريريريريريرَّهريريريريريريريَ

  
اج في قول هللا :  ؛ أي : فيه حّدة وسفه. لَُمْرَهقٌ  ؛ أي : ِخفَّة وحّدة. وإنه َرَهقٌ  وقال الشيباني : فيه جَّ َوأَنَُّه كاَن رِجال  )وقال الزَّ

ْنِس يَ ُعوُذوَن ِبرِ  قيل كان أْهُل الجاهليَّة إذا مّرت ُرفقة منهم بواٍد يقولون :  [6الجّن : ] (جاٍل ِمَن اجلِْنِ  َفزاُدوُهْم َرَهقاً ِمَن اْْلِ

أّن اإلنس الذين ـ  وهللاُ أعلمـ  قال : ويجوز ؛ أي : ِذلّةً وضعفاً. (َفزاُدوُهْم َرَهقاً )نَعُوذُ بعزيز هذا الواِدي من َمَرَدة الجّن ، 

ً  لجّن زادهم الجنُ َعاذُوا با ُطغياناً. وقال قتادة : َزاُدوهم إثماً.  قال : (َفزاُدوُهْم َرَهقاً )قال مجاهد في قوله : و؛ أي : ِذلَّةً.  َرَهقا

فإّن الفّراء قال : معناه : ال يخاف  [13الجّن : ] (َفَّل ََياُف َِبْساً َوال َرَهقاً ) وأما قوله جّل وعّز : وقال الكلبّي : زاُدوهم غيًّا.

َهقُ  بخساً وال ُظلماً. قلت :  الخيَل فهم أرهْقنَاهم ، وهو : أن يُحَمَل عليه ما ال يطيقه. وقال الليث : يقال : اإلرهاق ، اسٌم من الرَّ
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 راِهق  و قال :  .ي رَه ون
،  م رَاِهقٌ  وغالُ م راهَ ةٌ  يةجار  : الغالُ  الذي ق  قارب اَّ ْلم. قال ابن بري ز رْج ، ي ال : امل

 ، وذلك ابن  العةرأب و مس ى عةرأب ن وأنة  : رَاِهقٌ  وغالُ رَاِهَ ة وي ال جارية
هريريريريريريريريريريريريريريرياو  تريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريريريْ ق  عريريريريريريريريريريريريريريري  اأب  راهريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وال  وظريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ال َّ طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يف عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َهقُ وقال :   : الكذب ، وأنشد : الرَّ

ق   ْه  ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريريا رهريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
اَلِل     هلِل ربِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   وبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  وفي حديث سعد : أنه كان إذا دخل مّكة ً  قوله : خرج إلى عَرفَة قبل أن يطوَف بالبيت. ُمَراِهقا ؛ أي : َضاَق عليه الوْقُت  مراهقا

َهق حتى يخاَف فوَت الوقُوف بعرفةَ في وقته. ويقال : هو يَْعُدو ويقال :  الذي يطلُبه. يُْرِهقَ  ، وهو : أن يُسِرع في عْدوه حتى الرَّ

ُهوق مائة ، كقولك ُزهاء مائة ، وقُراب مائة. وقال النضر : َرهاقومائة ،  ُرَهاقُ  القوم  : الناقة الَوَساُع الَجواد التي إذا قُْدتَها الرَّ

 حتى تكاَد أن تطأََك بخفها ؛ وأنشد : َرِهقَتْك

هريريريريريريرياقلريريريريريريريه هلريريريريريريريا : و  ْه برأسريريريريريريريريريريريريريريريِ  أْرِ ي فريريريريريريريَأْر ريريريريريريريَ

  
وق    مريريريريريريريريٌة لريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريائريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَن َرهريريريريريريريري  ْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َهقُ  وقال أبو عمرو :  : الخفّة والعربدة ؛ وأنشد في وصف َكْرَمٍة : الرَّ

ه  َك  ريريريريريريريالريريريريريريَ ريريريريريريريَ يريريريريريريريٌ  كريريريريريريريأنَّ املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريِ  هلريريريريريريريا مسريريريريريريَ

  
ود    ى عريريريلريريرييريريريريريريريه اجلريريري  ى الريريريلريريريريريريريَّ امريريريَ ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق  و يريريريريَ  الريريريرَّهريريريَ

  
يَهقَانُ وأراد عصير العنب.  : إذا غشيه. وإنه لعطوٌف  يَْرَهقُه َدْيٌن فهو َرِهقَه : الزعفران ، قاله أبو عبيدة. األصمعّي : يقال : الرَّ

ها حتى تكاد أن تْدنَُو من األخرى. ثعلب عن ابن األعرابّي  أرَهقَ  ؛ أي : على المْدَرك. وقد الُمْرَهق على فالٌن الصالةَ : إذا أخرَّ

 الكريم الجواد ؛ وقال ابن َهرمة : : الُمَرّهقُ ولفاِسد. : ا الُمرهَّق :

ون كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا َرهريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريّ
 

ْت  الريريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريرياِل املريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريَ

  
ؤهريريريريريريريريريريريريريريا  الِد َأْوطريريريريريريريريريريريريريريَ اَلِع الريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريِ ْت  تريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال.  وهم الذين يغشاهم األضياف والسُّؤَّ

 ابب اهلاء والقاف مع الَّلم

 [ه ق ل]
 هقل ، قهل ، قله ، لهق : مستعملة.

لٌ  ؛ كالقََرِه في قََشِف اإلنسان وقََذر جلده. ورجل لُ القَهَ  قال الليث :: قهل   أْقَهلَ و : ال يتعاهد جسده بالماء والنظافَِة. قال : ُمتقَّهِ

 الرجُل : إذا تكلّف ما يعيبه ويدنِّس نفسه ؛ وأنشد :

  ليفة هللِا بال  ْقهال
 قََهلت : إذا جّدف. وقال أبو عمرو : قهالً  الرجل قهل : إذا استقّل العَطيَّة وَكفََر النعمة. وقال أبو عبيد : قََهالً  الرجل قِهلوقال : 

ل : إذا أثْنَْيَت عليه ثناًء قبيحاً ، ورجل أْقَهلُه قََهالً  الرجل فاً. ويقال : متقَّهِ جلُده وقََحَل : إذا يَبِس  قََهلَ  : إذا كان رثَّ الهيئة متقّشِ

 : شكوى الحاجة ؛ وأنشد : التَّقهل قاِحٌل. وقال أبو عمرو : قاِهلٌ  وفه

اَل  هريريريريريريريريريريريَّ ه تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ ٌو ،  ذا القريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريَ

  
ِه َذْرمريريريريريريريريريريريريالو   يريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريِ ْأَ  كريريريريريريريريريريريريَ  ِ ْن مسريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
فاً ، كفوراً للنعمة. وقال ِهْميَان يصف عيراً  : ِمْقَهالٌ  : إرسال السَّْلح. رجلٌ  الذَّْرَملَةُ و  وأُتُنَه :إذا كان ُمَجّدِ
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ل   هريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ ْرمسريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريَ ه  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرمسريريريريريريريريري   َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل    بريريريريريريريريَ ه اَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هُّ عريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ ْرفريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
 أصله ينقهُل ، مخفف الالم ، فثقَّله ، ومعناه : أنه يشكوها ويحتمل ضرحها إياه. ينقهلّ 

 : الحجارة الخشنة. الخشبلُ و

 ؛ وقال مالك بن خالد : ِهْقلة : الظليم ، والنعامة الِهْقلُ : هقل 

نَّ هلريريريريريريريريرياو اء  عريريريريريريريريريَ ٌة مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ  هللا  مريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
ه ُّمَِي    مريريريريريريريريريريري  َزف  َّريريريريريريريريريريريَْ رَاأِب هريريريريريريريريريريريِ ْون  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريريريريَ

  
 : الفَتِيَّان من النعام. الِهْقلَةُ و الِهْقلُ  وقال الليث :

 : لغة في القََرِه. القَلَهُ  قال الليث :: قله 

بِذي بريق وال ُموَهٍة ، كاليَقَق ، إنما هو نعت للثوِر والثوِب والشيِب. والبعير  : األْبيض ، ليس اللَهقُ  وقال الليث :: لهق 

 ؛ وأنشد : لََهقَةٌ  ، والجميع لََهقٌ  ، واألنثى لََهقٌ  األْعيَُس :

ق    ن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياب  والَ  الريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  الريريريريلريريريريهريريريريَ

  
ق و   فريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَّ  ال أرى  طريريريريريريريريريال  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ

  
وبَْلَهقَةٌ ؛ أي : َطْرَمَذة وِكْبر. أبو  لَْهَوقَةٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال في فالن ، بمعنى واحد. لََهقٌ وأبو عبيد : أبيُض يَقٌَق 

 الرجل تلهوق اللون ؛ أي : أْبيَُضه واِضُحه. وقال أبو الخّطاب : ُملَهَّقُ  وقال : رُجلٌ  ، مثل التَّملُّق. التَّلْهُوق عبيد عن األصمعّي :

 ً  ؛ وهو : أن يتزيّن بما ليس فيه من الُخلُق والمروءة والدين ؛ وقال رؤبة : تَلَْهُوقا

 الِغرُّ َمْغر وٌر و ن تريَلْهَوقاو 
كاَن ُخلُق »في الحديث : و؛ وهو أن يُْبِدي من سنحاته ويفتِخر بغير ما عليه سجيته.  يَتَلَْهوق ، وهو لَْهوقٌ  وقال الليث : رجل

ً  سجيَّة ، ولم يكن وسلمعليههللاصلىالنبي   .«تَلَْهُوقا

 ابب اهلاء والقاف مع النون

 [ه ق ن]
 نقه ، نهق : مستعمالن.

 الخبَر والحديَث ، مفتوٌح ومكسورٌ  نَِقْهتُ  : سريعِ الِفْطنَة. ابن بزرج : نَِقهٌ  ، معناه : فهم يفهم ، فهو نَِقهَ يَْنقَهُ  قال الليث :: نقه 

 ً ً و نَْقها ً و نَقَاَهةً و نُقُوها ً  منها أَْنقَهُ  من الحمى نَِقْهتُ وقال :  .أَْنقَه ، وأنا نُْقَهانا ً  من مرضه نَِقهَ و .نُقُوها وقال  .نَاقِهٌ  ، فهو يَْنقَهُ نُقُوها

 عرابّي بيت الُمَخبَّل :شمر : روى ابن األ

 استل هوا للمحلمو 
؛ أي :  اْنتَقَْهتُ و،  نَقَْهتُ ومن الحديث  اْنتَقَْهتُ  ، يقال :« النوادر»أي : فهموه. قال : ورواه أَبُو عدناَن عن أبي زيٍد مثلَه. وفي 

 ، بمعنى واحد. يَْنقَهُ  اشتَفَْيُت. وفالٌن ال يَْفقَهُ وال

؛ بحركة الهاء  النََّهقُ  سماعي من العرب َجْزٌم نبات يشبه الِجْرجير من أحرار البَقُول ، يؤكل. قلت : النَّْهقُ  قال الليث :: نهق 

ان ، وكنا نأكله بالتْمر ألن في طعمه حمزة وَحرارةً ، وهو الِجرجير بعينه ، إال أنَّه  مَّ للِجْرجير البّرّي ، رأيته في رياض الصَّ

ر النَهيقُ  ال له األَْيَهقَاُن ، وأكثر ما ينبت في قِْريان الرياض. وقال الليث :بريٌّ يلذع اللسان ، ويق  : صوت الحمار ، فإذا كرَّ

 ، نهيقه
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 .انِهَ ةٌ  عروق تكَتِلف   يا يمه ، الوامس أب ال ابة : نريَواِهق  و قال :  .اللريَُّهاق   قيل : أ ذه
 : النواهق من حلقه ، قال : وقال األصمعّي : النُّهاقُ  ُمر : حيث يخرج، من الخيل والحُ  النََّواِهقُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :

عظمان شاخصان في وجه الفرس أسفل من  : النّاهقان « :كتابه»وقال أبو عبيدةَ في  العظام الناتِئَةُ من الخيِل في ُخدودها.

يت :: ما أَْسَهَل من الَجْبَهِة في أسفل  النََّواِهقُ  عينيه. وقيل : : عظمان يَْبُدواِن من ذي الحافِر في  الناهقان األنف. ابن الّسّكِ

 ؛ وأنشد : النواهق َمْجَرى الدمع ، ويقال لهما :

ِه اجلريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريْ ِق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َواهريريريريريريريريريِ ارِي الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
   ِ لريريريريريريريريريَّ س ذي اَّريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ نَتُّ كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ  ِن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 [ابب اهلاء والقاف مع الفاء]

 ه ق ف
 [.مستعمالن]فهق ، فقه : 

قال : نُِهَق الصبّي : عظٌم عند فائِق الرأس ، مشرٌف على اللهاة ، وهو العظم الذي يسقط على اللهاة في الفَْهقَةُ  قال الليث :: فهق 

 ، وقال رؤبة

 ق  ََيَأ  الَفْهَ َة مسىت تريْلَ ِلقْ 
َمْوِصُل العُنُق والرأِس ، وهي آخُر َخَرزة في  : الفَْهقَةُ  من باطن. ثعلب عن ابن األعرابيّ  الفْهقَةُ  أي : يََجأُ القفا حتى تسقط

 تَتَفَهَّقُ  العيُن ؛ وهي : أرض انفهقتوالطعنةُ ،  اْنفََهقت : اتساع كل شيء ينبع منه ماٌء أو دٌم. تقول : الفََهقُ  العنق. وقال الليث :

 مياهاً ِعَذاباً ؛ وقال الشاعر :

ر .  و  الَء عريريريريرين عريريريريري  جريريريريريْ َة الريريريريريلريريريريريَّ لريريريريريريريَ عريريريريريْ ن  الريريريريري ريريريريريَّ عريريريريريَ  أطريريريريريْ

  
َت  إلَُّْ ِد   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريِ

َ
ي امل لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ ِق و تريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
الواسعة ؛  وفَْيَحٌق ؛ وهي : فَْيَهقٌ  شِمُر عن ابن األعرابّي : أرض .فَْيَهقٌ  : الواسع من كل شيء ، يقال : مفاَزةٌ  الفَْيَهقُ وقال : 

 قال رؤبة :

فِ وَ  يريريريريريريريْ ْوا مريريريريريريرين فريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ اِ ْن عريريريريريريريَ هريريريريريريريَ ريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ْرق  فريريريريريريريريَ    ريريريريريريريَ

  
ا  ى بريريريريريريريريريريه ا ل  غريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريرا  َدْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ

  
 الشيُء : إذا اتسع ؛ وقال رؤبة : انفهقّ وقال : 

َفِهقْ و   لريْ
 اْنَةّق علها َصْحَصَحان  امل

 : إذا توّسع فيه ؛ وقال الفرزدق : تَفَْيَهقَ وفي الكالِم  اْنفََهقَ  قال : ومنه يقال :

  ريريريريريريريريريريريَ َّ 
و املريريريريريريريريريريري رَاِق أَبريريريريريريريريريريري  َق  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريِ  و   بريريريريريريريريريريريِ َل ا ريريريريريريريريريريريَ ه  َأكريريريريريريريريريريريْ ْومريريريريريريريريريريريَ َم قريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 ؟الُمتَفَْيِهقُون يا رسول هللا ، وما ، قيل : الُمتَفَْيِهقُون إّن أبغَضكم إلّي الثَّْرثَاُرون»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

به  يَْفَهقُ و: الذي يتوّسع في كالمه  المتفَْيِهق : االمتالُء ، فمعنى الفََهقِ  األصمعّي : أصل قال أبو عبيد ، قال .«المتكبّرون قال :

 فََمه ؛ وقال األعشى :

ةٌ  لريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ ِق جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِّ حريريريريريريريريريَ  
ر و   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  ِل املريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ

  
ق    هريريريريريَ فريريريريريْ راقريريريريريّي تريريريريريريَ يريريريريريِخ الريريريريريعريريريريريِ ِة الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريَ ابريريريريريِ جريريريريريريريَ  كريريريريريَ

  
علينا بماِل َغْيِره. وقال ابن األعرابّي : كل شيء  يَتَفَْيَهقُ  بالبَذخ. يقال : هوالذي يتفتح  : الُمتَفَْيِهقُ  يعني : االمتالء. وقال الليث :

 : كثيرة الماء ؛ قال حّسان : ِمْفَهاقٌ  وبئر .تَفَهَّق تََوسَّع فقد
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ر و هبريريريريريريريا يريريريريف  غريريريري  اق  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريَ فريريريريْ ِل مريريريريِ  عريريريريلريريريريى كريريريريريريري 

  
اَل   جريريريريريريريَ َن املريريريريريريرياِء َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْو.  مريريريريريريريِ رِّغ  يف مسريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  تريريريريريريريري 

  
ة بن خالد قال : سئل عبُد هللِا بن عثى عنقال : الغُروُب  ، فقال : هو المتفَّخم  الُمتَفَْيِهقِ  ههنا : ماؤها. وقال األصمعّي : حدثنا قُرَّ

بلد الواسع. ال : الفَْيَهقُ و؛ أي : تَْنفَتح وتتِسع.  فَتَْنفَِهقُ  أَنَّ رُجالً يخرُج من النار فَيُْدنَى من الجنَّة في الحديث :والمتفتح المتَبَْختِر. 

 : إذا امتأل من اللَّبَِن. فََهقٍ  المنذرّي عن ثعلب عن سلمة عن الفّراء ، قال : يقال : بات َصبِيَُّها على

قلت أنا ، يقال  .الفقه تعلُّمَ أَنَا ؛ أي : بيَّْنُت له  أْفقَْهتُهو،  فَِقيهٌ  فهو يَْفقَهُ  الرجل فَِقهَ  : الِعْلُم في الّدين ، يقال : الِفْقهُ  قال الليث :: فقه 

ً  فاُلٌن َعنِّي ما بيَّْنُت له ، فَِقه : : إذا فَِهَمه. وقال لي رجل من بني كالب ، وهو يصف لي شيئاً فلما فَرغ من كالمه قال  يَْفقَهُ فِْقها

ً  هو : الفَْهُم. قال : أُوتَِي فالنٌ  الِفْقهُ ؟ويريد : أَفَِهْمتَ  ؟لي : أَفِقْهتَ   وسلمعليههللاصلىدعا النبيُّ والدين ؛ أي : فَْهماً فيه.  في فِْقها

مه تأويله ، فاستجاب هللاُ جّل وعّز ُدعاء نبيِّه فيه ، وكان من  «في التأويل فقِّْههُ وَ اللُهمَّ َعلِّْمهُ الّديَن »البن عباس وقال :  ؛ أي : فّهِ

ا أَْعلَِم الناس بكتاب هللِا في زمانه ، ولم يُْلَحْق شأْوه الرجُل ، بضم القاف ، فإنما يُستعمُل في النّعت. يقال :  فَقُهَ  من بعده. وأَمَّ

ً  : إذا صار فَقُهَ يَْفقُهُ فَقَاَهةً  وقد فَِقيهٌ  رجل في حديث َسْلماَن أَنَّه نزل على نَبَِطيٍَّة بالعراق ، فقال لها : هل هنا مكان نظيٌف و. فَِقيها

ْر قلبَ  ؟أُصلّي فيه  ك وَصّلِ حيث شئت.فقالت : َطّهِ

. يقال فَِقيَهةً  ، كان معناه : صارتْ  فَقََهتْ  ولو قال هذا المعنى الذي خاَطبَتْهُ به. فَِقَهتْ  قال شمر : معناه أنها .فَِقَهتْ  فقال َسْلَماُن :

ً  فَِهَم ، وما كان ؛ أي : يَْفقَهُ  َعنِّي كاَلِمي فَِقهَ  : وقال أبو بكر.  .فِْقُههُ  ؛ أي : فَقَاَهتُه وقال ابن شميل أعجبني .فَقُهَ وَ  فَِقهَ  ولقد فَِقيها

 فَِقْهتُ ووال يَْنقَهُ ؛ معناه ال يَعلَُم وال يَْفَهُم. قال :  يَْفقَهُ  من ذلك قْولُهم فالٌن ما .فَِقيهٌ  وكل عالم بشيٍء فهو ؛ أي : َعاِلٌم. فَِقيهٌ  رجل

ينِ )العرِب : عالُم العرِب. وقول هللِا :  فَِقيهُ و: إذا فهَمه.  أَْفقَُههُ  الحديثَ  ، معناه : ليكونوا  [122التّوبَة : ] (لِيَ تَ َفقَُّهوا يف الدِ 

 علماَء به.

 [ابب اهلاء والقاف مع الباء]

 ه ق ب
 استعمل من وجوهه : قهب ، هقب ، بهق ، هبق.

،  قَُهابيٌ و لَقَُهابٌ  اإلهاب ، وإنّه لَقَْهبُ  والِمْعَزى ، ونحِو ذلك. يقال إنه: األْبيَُض من أوالد البقر  القَْهبُ  قال الليث :: قهب 

 الُمِسنُّ في قول رؤبة : ، أيضاً : القَْهبُ  األبيض. وقال الليث : : القَْهبُ  . وقال أبو عبيد :قَْهبَةٌ  واألنثى

  ّن متيما  كان قريْهبا  ِمْن َعادْ 
 وقال :

 قريْهبا  قريْهَ َبا ّن متيما  كان 
 : القهب وقال الليث : .قَْهبٌ وقَْحٌر  أي : كان قديَم األصل َعاِديَّهُ. أبو عبيد عن أبي عمرو : يقال للشيخ إذا أََسنَّ :
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 اليع  وب ، وهو الذكر من اَََّجِل ، وأنة  :
يريريريَس هبريريريريريريريا را  ال أَنريريريِ فريريريْ ار  قريريريريَ ِه الريريريريريريري َّ حريريريريريريريَ َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
ِاِ   هريريريريريريريريْ َع الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ اب  مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ َذِف و  ال الريريريريريريريري ريريريريريريريري   اَّريريريريريريريريَ

  
وقال  : الطويل من الجبال. القَْهبُ  : ذكر القَبَِج. وقال أبو عمرو : القَْهبِيُ  وروى أبو عمر عن ثعلب عن ابن األعرابّي : قال

هام : القَُهوبَةُ  الليث :  .القَُهوبَاتُ  والجميعذاُت ُشعٍَب ثالٍث ، َوُربَّما كانت حديَدتَين تنضمان أحياناً وتنفرجان ،  ، من نصاِل الّسِ

ً  عمرو عن أبيه وابن نجدة عن أبي زيد وابن األعرابي عن المفّضل : : السهام الصغار الُمقَْرِطسات ،  القَُهوبَاتُ  قالوا جميعا

 ؛ قلت : وهذا هو الصحيح ؛ وقال رؤبة : قَْهَوبَةُ  واحدتها

 عن ِذي َ َلاِذيَذ قري َهاب  أَْدَلم ه
 : األَْدلَُم ، كما ترى. األْقَهبُ واألبيض ،  : فالقَْهبُ  واألْدلم : األْسَود. القُْهبَة : بَيِّنُ  أَْقَهبُ  في ُحْمرة. : سواد القُْهبَةُ  قال :

يت :  : الفيل والجاموس ؛ قال رؤبة : األْقَهبَانِ  وقال ابن الّسّكِ

 األَقريَهبنِي الفيَل واجلام وَساو 
 للونه. أقهبُ  وكل واحٍد منهما

ّمة : الِهقَبُ  الليث :قال : هقب   : الَضْخُم الطويل من النّعام ، وقال ذو الرُّ

 س وِ  ِهَ ٌ  َ ْوَقٌ  َ ِة   
 من امل

ْخُم. وقال الليث : والقَْهقَُم : القَْهقَبُ  عمرو عن أبيه قال :: قهب  * بالتخفيف العظيم الطويل الرغيب. وقال ابن  القَْهبُ  الجمل الضَّ

 باِذنجان.: ال القهقب األعرابي :

 : بياٌض ُدوَن البرِص ، وقال رؤبة : البََهقُ  قال الليث :: بهق 

 كأَنّه  يف اجلِْلِ  تريْوليع  اْلبريَهقْ 
 وهللا أعلم.
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  هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :   1
 ظذث / رلن / فبم / واي. عحهخغ / قك / جشض / صسز / طدت /

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اف  و   اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ اء  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  َأكريريريريريريريريْ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
م  والريريريريريريريريريريوَ و   يريريريريريريريريريريْ اء  املريريريريريريريريريريِ ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
 او  واملريريريريريريريريريري

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :   2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 االبواب اللغوية للجزء اخلامس من َذيب اللغةفهرس 
 5 أبواب اَّاء والراء

 16  ب اَّاء والراء ممع والباء
 28  ب اَّاء والراء مع امليم

 40 أبواب اَّاء والالُ
 71 أبواب اَّاء واللون
 79 أبواب اَّاء والفاء

 80  ب اَّاء والباء مع امليم: مهمل
 81 ال الثي املعتل من اَّاءأول 

 81  ب اَّاء وال اف
 83 أبواب اَّاء والكاف

 85  ب اَّاء واجليم
 90  ب اَّاء والةني
 97  ب اَّاء والضاد
 104  ب اَّاء والصاد
 109 أبواب اَّاء والسني
 114  ب اَّاء والزاي
 117  ب اَّاء وال اء
 121  ب اَّاء وال ال

 129 والتاء ب اَّاء 
 131  ب اَّاء واليتاء
 132  ب اَّاء والذال
 135  ب اَّاء وال اء
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 137  ب اَّاء والراء
 151  ب اَّاء والالُ
 162  ب اَّاء واللون
 166  ب اَّاء والفاء
 171  ب اَّاء والباء
 175  ب اَّاء وامليم

 182  ب اللفيف من مسرف اَّاء
 195 أبواب الر عي من مسرف اَّاء

 195 أبواب اَّاء وال اف
 199 أبواب والكاف

 200  ب اَّاء واجليم
 206  ب اَّاء والضاد
 207  ب اَّاء والةني
 209  ب اَّاء والصاد
 210  ب اَّاء والسني
 212  ب اَّاء والزاي
 213  ب اَّاء وال اء
 215  ب اَّاء وال ال
 215  ب اَّاء والتاء
 216  ب اَّاء واليتاء

 217 ن  ب اَّاء والتاءوم
 217 أبواب اَّاء وال اء
 217  ب اَّاء والذال
 217  ب اَّاء وال اء

 218  ب اَّاء والراس و ب اَّاء والالُ
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 220  ب ا ماسي من مسرف اَّاء
 كتاب اهلاء

 224 أبواب املضاعف مله
 224  ب اهلاء وال اف
 225  ب اهلاء والكاف
 226  ب اهلاء واجليم
 228  ب اهلاء والةني
 229  ب اهلاء والضاد
 229  ب اهلاء والصاد
 230  ب اهلاء والسني
 230  ب اهلاء والزاي
 231  ب اهلاء وال اء
 231  ب اهلاء وال ال
 235  ب اهلاء والتاء
 236  ب اهلاء وال اء
 237  ب اهلاء والراء
 243  ب اهلاء والالُ
 245  ب اهلاء واللون

 247 اهلاء والفاء ب 
 247  ب اهلاء والباء
 248  ب اهلاء وامليم

 252 أبواب ال الثي الصحيح من مسرف اهلاء
 252  ب اهلاب وا اء
 252 أبواب اهلاء والغني
 254 أبواب اهلاء وال اف
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 225  ب اهلاء وال اف مع السني
 255  ب اهلاء وال اف مع الزاي
 256  ب اهلاء وال اف مع ال ال

 257  ب اهلاء وال اف والراء
 260  ب اهلاء وال اف مع الالُ
 261  ب اهلاء وال اف مع اللون
 262  ب اهلاء وال اف مع الفاء
 263 ء ب اهلاء وال اف مع البا
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  هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسمِ 

 ابب اهلاء والقاف مع امليم

 [ه ق م]
 مستعمالت. قمه ، مهق ، مقه :هقم ، همق ، قهم ، 

 : أصوات ُشرب اإلبل للماء. الَهْقمُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابي ، قال :: هقم 

 ، وهو حكاية صوت جرعها الماء كما قال رؤبة : َهْيقَم قلت : جعله جمع

مريريريريريريريريريريريرياو  زُّ متريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريَ زْل عريريريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريا    يريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ  هريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريريمريريريريريريرياو لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريرياس يريريريريريريري عريريريريريريريو هريريريريريريريَ

  

 ل َّمَته تل َّماكالبحر ما 
 : واسٌع بعيُد القعر. َهْيقَمٌ  وقال الليث : بحر

 الطعام ، أي يتلقمه لُقماً عظاماً متتابعة. يتهقَّمُ  : شديُد الجوع كثير األكل وهو َهِقمٌ  وقال الليث : رجل

ً  : الجائع وقد الَهِقمُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  .هِقم َهقَما

 وقال أبو عمرو في قول رؤبة :

 فيه ِ ْراَب الِعَ ا هَت ُّم ه  يك
 ، وقال في قوله : الَهِقم قال : وهو قهره من يحاربه ، قال : وأصله من الجائع

 من طول ما َه َّمه هت ُّم ه  
 : ِحْرصه ورجوعه ، وقال في قول رؤبة : تََهقُّمه قال :

 َهْي َما و لللاس ي عو َهْي ما  
 حكاية هديره ، ورواه بعضهم : مَهْيقَ وإنّه شبهه بفحل وضربهُ مثالً. 

 هي ما و كالَبْحر ي ع و هي ما 
 فمن رواه كذلك أراد حكاية أصوات أمواجه.

 : الطويل من كل شيء. الهيقمانيّ  وقال بعضهم :

 وقال الشاعر :

ٌق كريريريريريريريريأنريريريريريريريريه  يريريريريريريريريْ ا  هريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ انريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريَ

  
ل   بريريريريريريريْ لريرينْيِ أفريريلريريريريريريريَه مريرين تريريريَ بريريْ ِ  ذو كريريَ لريريريريريريريْ  مريرين السريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 أهمله الليث.: قهم 

 .أَْقَهموأبو عبيد عن الكسائّيِ : يقال للقليل الطُّعم : قد أَْقَهى 

 : الذي ال يُْطعَم من مرض أو غيره. المْقِهم « :النوادر»وقال أبو زيد في 

 ن مرض أو غيره.الذي ال يشتهي الطعام م الُمْقِهمُ  قال وقال أبو السمح :
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ً  فالٌن إلى الطعام أقَهمَ  ثعلب عن ابن األعرابي :  عن الطعام إذا لم يشتهه ، وأنشد في االشتهاء : أقَهمَ و، إذا اشتهاه ،  إْقهاما

 هو    الزاد   ي   اإلْقهاُ  و 
 اإلبُل عن الماء إذا لم تُرده ، وأنشد : أقهمتوقال : 

الو أن ل ْؤَُ ابْ  سريريريريريريريريريريريريريريريليمريريريريريريريان يف الغَ و   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه  األ عريريريريريريريريريرير    قريريريريريريريريريريْ ذ  ان مل تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِّ  أو الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  

َورَّ  أو املريريريريريريرياء أقريريريريريريهريريريريريريمريريريريريريريه  مريريريريريريض القريريريريريريريْ  أو اَّريريريريريريَْ

  
اعريريريريريريريرير    لريريريريريريريريَ نَّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ اهتريريريريريريريري    عريريريريريريريرين املريريريريريريريرياء مَحْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ

  
 منه. اإلقهام شهوةً ذهَب به إلى الَهِقم وهو الجائع ، ثم قلبه فقال : قَهَم ، ثم بنى اإلْقهام قلت : من جعل

ً  السَّماءُ  أَْقَهَمتِ  وقال أبو عبيد :  مثل أَْجَهمت إذا انقشع الغيُم عنها. إْقَهاما

 َمْهقَاء أشدهما بياضاً ، وامرأة الَمقَهُ  : بياض في زرقة قال : وبعضهم يقول المقَهُ و المَهق قال الليث :: قمه ـ  مقهـ  مهق

 أمقه وسرابٌ  َمْقَهاءو

 وقال رؤبة :

 ِه  يف الصَّْيف من ذاَك البعيِ  األْم َ 
 وهو الذي ال خضراء فيه.

ه ، قال : وهو البعيد ، يقال : هو األْقمهِ  ، ورواه : من ذاك البعيدِ  األَْقمه وقال أبو عمرو : هو  في األرض إذا ذهب فيها. يَتَقمَّ

 من الناس الذي يركب رأسه ال يدري أين يتوجه. األْمقَهُ ووقال األصمعّي : إذا أقبل وأدبر فيها ، 

 رؤبة أيضاً في هذه القصيدة :وقال 

 قف اف أََّْى الراعسا  ال  مَِّه  
ه قيل : ح ، وهي التي رفعت رؤوسها كالِقَماح التي ال تشرب. القُمَّ  : هي القُمَّ

 وقال الليث في قوله :

 يريْع ل أَنضاَد الِ فاِف ال  مَِّه  
ه قال :  السراب.من نَْعت الِقفَاف ، وهي التي تغيب وتظهر في  القُمَّ

 .قَاِمهٌ  إذا قََمسه فارتفع رأُسه أحياناً وانغَمر أحياناً فهو يقَمُههُ  الشيء في الماء قََمه قال ويقال :

ه. القَاِمهُ  وقال المفضل :  : الذي يركب رأَسه ال يَْدري أين يَتوجَّ

 عليه حتى ُكرهَ النظُر إلى أرضه ، وقال في المكاُن الذي اشتدَّْت الشمسُ  األْمقَهُ  وروى شمٌر عن أبي عدناَن عن األصمعّي قال :

 قول ذي الرمة :

ان   حريريريريريريريَ ْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه أبمريريريريريْ ريريريريريريريَ فريريريريريَ ريريريريريريريْ   ذا  ريريريريريَ

  
اال  وا الريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريريَ  ر وس  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريُو فريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَزمريريريريريريريريريري 

  
 إال بالنهار ، ولكن ذو الرمة قاله في سير الليل ، قال ، وقيل : أمقَه الكريهةُ المنظر وال يكون المكان الَمْقَهاءُ  قال شمر :

 ُحْمرةٌ في ُغْبرة. الَمقَهُ 

ةً  المقهاءُ و،  األْمَهقُ  األبيُض القَبيح البياض ، وهو األمقهُ  وقال ابن األعرابي : من النساِء التي تَرى جفوُن عينْيَها ومآقيها ُمْحَمرَّ

 ابيضَّ من السَّراب.إذا  أمقَهُ  ، وفَْيفٌ  َمْقَهاء . وفالةالَمْقَهاءُ  مع قِلَّة َشْعر الحاجبين ، والَمْرَهاُء مثل
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 وقال ذو الرمة :
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ان   ْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريَ ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه أبمريريريريريْ ريريريريريريريَ فريريريريريَ ريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريَ

  
وا الريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريرياال  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري   ر وس  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريُو واعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  
 بيِّنَةُ : ُغْبرةٌ إلى البياض وفي نَبتها قِلةٌ  الَمقَهُ و: األرض التي قد اغبّرْت متُونها وبَِراقُها وإباطها بيض ،  الَمْقَهاءُ  وقال النضُر :

 قال : والَمْرَهاُء القليلة الشََّجر سهلةً كانت أو َحْزنةً. .المقَه

هُ  وقال ابن األعرابي : خرج فالن  في األرض : ال يدري أين يذهب. يَتَقمَّ

ه ِمثله ، رواه أبو تراب في   .«كتابه»وقال أبو سعيد : ويتكمَّ

 .األَمهق : أنه كان أزَهَر ولم يكن باألبيض وسلمعليههللاصلىفي حديث أنس وصفِة النبي : مهق 

الشديد البياض الذي ال يخالط بياَضهُ شيٌء من الُحمرة وليس ِبنيِّر ولكنه كلون الجّص ونحوه ، يقول :  األمهق قال أبو عبيد :

 فليس هو كذلك.

ً  الشرابَ  يتمهَّقُ  وقال األصمعي : هو قا  أجمَع. إذا شربَه النهارَ  تَمهُّ

ً  الماء تمهَّقُ  وقال أبو عمرو : يقال أنت قا  ، إذا شربه النهاَر أجمع ساعة بعد ساعة ، قال : ويقال ذلك في شرب اللبن. تمهُّ

 وأنشد قول الكميت :

ق  أ ريريريريريريريريالَف املريريريريريريريريعريريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريم   متريريريريريريريريهريريريريريريريريَّ

  
ل    فريريريريريريريَّ اَلف  املريريريريريريريعريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية مسريريريريريريري   رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌع وَأ ريريريريريريريْ

  
 البعيدة ، وقال أبو دواد :، األرض  المهيقُ ووقال غيره : 

 لريريريريريريريريريريريريه أثريريريريريريريريريريريريٌر يف األر. َّريريريريريريريريريريريريٌ  كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريه 

  
هريريريريريريريرييريريريريريريريريِق   ا   مريريريريريريريرين َّريريريريريريريرياِء مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريث  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريَ

  
 قالوا : أراد باللحاء ما قُشَر من وجه األرض.

 األحمُر أَشفاَر العين. واألمرهُ معاً : األمقهُ  وقال أبو زيد :

ق قال ابن شميل :: همق   الُمَدقَّق. من السَّويق : المهمَّ

بوزن فُعاللة ، قال وأظنه دخيالً من كالم العجم أو كالم بَْلعَم خاصة ألنها تكون بحبال  ُهْمقاقَة واحدتها الُهمقَاقُ  وقال الليث :

احٍة ، مثِل الَخْشخاش ، إال أنها صلبة ذاُت ُشعَب يُْقلَى حبُّه ويؤكل ، يزيد  في الجماع ، بلعم ، وهي حبةٌ تشبهُ َحبَّ القطن في ُجمَّ

 من الحمِض وأنشد : الهِمق ، وقال بعضهم : هو َهْمِقيق قلت : وبعضهم يقول :

ى اَّريريريريريريمريريريريريريَض  لريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريم  عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه تريريريريريريَ   تريريريريريريريَ

  
وُِ   يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ق  عريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريَِ  لريريريريريريريريريريريريري 

  
 سلمة عن الفراء أَنه قال : اللُّبايةُ : شجر األُْمِطّي ، وأَنشد :

 ل َباية  من  َِق َعْية ُو 
 نَْبت ، والعَْيُشوم اليابس. الَهِمقوقال : 

 نبت. الَهْمقَى وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي :

  مشية فيها تمايل ، وأنشد : الهمقى قال ابُن األنباري : قال أبو العباس :

ى كريريريريريريريأمنريريريريريريريا مريريريريريَ ريريريريريَّ ني اهلريريريريريِ  فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريحريريريريريَن  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ؤرَّ    يريريريريريريريريريريري  افريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَن  ألفريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريرياذ َنريريريريريريريريريريري ا  مريريريريريريريريريريري 

  
 أنشد :« كتاب أبي عمرو»وفي 

 ل َباية  من  َِق  َهْية ُو 
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 : الكثير. الَهِمقُ  قال
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 أبواب اهلاء والكاف
 مهمل. ه ك ج :

 [ه ك ش]
المشابهة ، ومن أمثال العرب قولهم للرجل  المشاكهةوالشيُء الشيَء وشابَههُ وشاكله ، بمعنى واحد ،  َشاَكهَ  يقال ::  [شكه]

، أي قارْب في المدح وال تُْطنِْب وأصلهُ أنَّ رجالً رأى آخَر يَْعِرُض فرساً له على البيع  أبا فالن َشاِكهْ  المفرط في مدح الشيء :

 أبا فالن أي قارْب في المدح. َشاِكهْ  هذا فرُسك الذي كنت تصيُد عليه الوحَش فقال لهأفقال له : 

 مهمل. ه ك ض :

 ه ك ص
ْهكُ  أهمله الليث ، وروى عمرو عن أبيه :: صهك   : الجواري السود. الصُّ

 ه ك س
 استعمل من وجوهه : َسَهَك.

 الريحِ ، قال النابغة : لَسِهكُ  ريٌح كريهةٌ تجُدها من اإلنسان إذا َعرَق ، تقول إنه السََّهكُ  قال الليث: سهك 

َ   اَّريريريريريريري يريريريريريريري  كريريريريريريريأَنريريم  نَي مريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريِ هريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ار  ة  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريّ وَّر جريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
« من صدإ َسِهِكينَ »عند العرب رائحةُ صدإ الحديِد ، ومنه قول النابغة هذا :  السََّهكُ وريَح اإلنسان  السَّهك الليثُ قلت : جعَل 

ِدئةَ ما وصفهم ً  الدَّوابُ  سهكتوالريُح  َسَهَكت وقال الليث : .بالسهك ولو ال لُبسهم الدروَع الصَّ وهو َجْرٌي خفيٌف في ِليٍن  ُسُهوكا

التراَب عن وجه  تَْسهك أيضاً : الرياُح التي السَّاهكةُ و : استنانُها يميناً وشماالً ، قال : ُسهوُكها سريٌع ، ويقاُل : كٌ ِمْسهَ  ، وفََرسٌ 

 األرض ، وأنشد :

 بساهكاِ  د َقق  َوَجْلجال 
 تَْسَحقُه.كسرَك إيّاه بالِفْهر ثم  فالسْهك الِعْطَر ثم َسَحقتُه َسِهْكتُ  قال : وتقول

 وسيهوٌج كلُّه : الشديُد الهبوِب ، وقال األعشى : َسْيُهوكٌ ووسهوٌج  َسُهوك أبو عبيد عن األصمعي : ريح

َن  لريريريريريريريبريريريريريريرياوَ  كريريريريريريريْ هريريريريريريريَ اَل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريَ  مسريريريريريريريَ ريريريريريريريَ ريريريريريريريَن اجلريريريريريريريِْ

  
َل الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريف   َواِن عريريريريريريريريريريريَ ِز واأل رجريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريِ

  
 أراد أنهنَّ يََطأَْن َخْمَل القطائِف حتى يتحاتَّ الخمل.

من َخبر ولَُهاَوةٌ ، أي تَعلَّةٌ  ُسَهاَكةٌ  ويقال : « :النوادر»مثل العائر ، وهما من الرمد ، وفي  ساِهكٌ  عن اليزيدي : بعينِهِ أبو عبيد 

 من الخبر كالكذب.

 ه ك ز
 أهمله الليث.

ِهكُ  وقال أبو زيد :: زهك   الريُح األرَض وَسَهكتْها بمعنى واحد ، قلت : َزَهَكتوَ مثل السَّهك وهو الَحشُّ بين َحَجرين ،  الزَّ

َهُك بالراء : الدقُّ أيضاً.  والرَّ

 ه ك ط
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 مهمل الوجوه.

 ه ك د
 هكد ، كهد ، كده ، دهك : مستعملة.

 أهمل الليث : هكد.
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 لرجُل ، إذا تشدََّد على غريِمه.ا َهَكدَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي يقال :: هكد 

 أهمله الليث : وقال رؤبة :: دهك 

 ر ّدْ  َرِجيعا  بني أرمساء د ه ْك  
 الدَّقُّ والطحن وأَرحاؤها أنيابها وأسنانها. الدَّْهكُ  قال أبو عمرو :

 الشيُخ والفرخ : إذا ارتعد. اكَوَهدّ  قال الليث :: كهد 

 صاحبه إذا أَتْعَبه. أَْكَهدَ وإذا ألَحَّ في الطلب ،  كهد ثعلب عن ابن األعرابي :

 وقال الفرزدق يصف عيراً وأتانَه :

ٌة بريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا. الريريريريريريريريريريريريريرَّكريريريريريريريريريريريريريوب  عريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
كريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريِ ِ  

 
ود  الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريع املريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري 

  
 ، ويقيني َكْهدوالمتِعب ، ويقال : أصابه َجْهد  : الُمْكهدواليدين : سريعُهُ ،  كُهود العَْير ، بالُمْكِهدواليدين األَتان ،  بَكُهود أراد

 ، وَكَده وأكده كل ذلك إذا َجَهَده الدُُّؤُب. أَْكَهدَ و َكَهد ، وقد ُمْكهداً وقد أعيا  كاهداً 

 صكَّةٌ بحجر ونحوه ، يؤثُِّر أَثَراً َشِديداً ، وقال رؤبة : الَكْدهُ  قال الليث :: كده 

   اَف َصْ َع ال ارعاِ  الك  َّه و 
لعياله  يْكَدهُ ووتكدََّح ، ويقاُل : هو يْكَدُح كعياله  فَتََكدَّهَ  وُكُدوٌح أي ُخُموٌش ، وَسقََط فالنٌ  ُكدوه وقال ابن السكيت : يقال في وجهه

ً  الهمُ  َكَدَههُ  أي يْكَسُب لهم ، ويقال :  : إذا جهده. يكَدُههُ َكْدها

 وقال أُسامةُ الهَذِليُّ يصف الخمر :

ْور هريريريريريريريريريا ذا  ه  ملريريريريريريريريرياء واُّداد فريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ  ن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
مِّ انجريريريريريريريري     كريريريريريريريريْ  وٌه مريريريريريريريرين الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريا وهريريريريريريريريو مريريريريريريريريَ

  
وُكُدوٌح ، أي خموش ،  ُكُدوهٌ  يقول : إذا َعِرقَْت الخمُر وفارْت بالغَْلي نَجا العَْيُر ، والناِجُد الذي قد َعِرَق ، ويقال : في وجهه

ً »:  وسلمعليههللاصلىحديث النبي  ومنه  ، أي ُخُموشاً. «من سأل وهو غنيٌّ جاءْت مسألتهُ يوم القيامة ُكُدوحا

 ه ك ت
 استعمل من وجوهه : هتك.

هللا ِستَْر َهتََك  أن تجذب ِستْراً فتْقطعُه من موضعه أو تَُشقَّ منه طائفةً يَُرى ما وراءه ، ولذلك يقال : الَهتْكُ  قال الليث :: هتك 

ترِ  َمْهتُوك الفاجر ، ورجل  تََهتّكَ  ِستُرهُ عن عورته ، وكل شيء يَُشقُّ كذلك فقد يُْهتَكَ  ال يبالي أن ُمْستَْهتِكٌ  ورجل متهتِّكه الّسِ

 ، وقال في الكأل : انهتكو

 م ْلهِتك  الةَّْعراِن َنضَّا   الَعَذْب 
 سرنا في ُدَجاها وأنشد : : َهاتَْكنَاَها منها ، وقد ُهتَْكةً  ساعةٌ من الليل للقوم إذا ساروا ، يقال : ِسْرنَا الُهتَْكةو

ه  مسريريريريريريريريريريىت اَنريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْه أكريريريريريريريريريريرا  ه   هريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
 عريريريريريريريريريري  وعريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  أمسريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  ه  

  
 الليِل نحواً منه. ُهتَْكةِ  يصف الليل والبعير ، وقال ابن األعرابّي في

 ، وقال مزاحم : َهتِكٌ  ، وثَْوبٌ  ِهتَكة قَِطُع الفَْرش يتمزق عن الولد ، الواحدة كُ الِهتَ  وقال غيره :

ْه  لريريريريريريريَ ِ  عريريريريريلريريريريريريريه فريريريريريبريريريريرييريريريريريريَّ كريريريريريريريا  كريريريريريريريالريريريريريرَّيريريريريريْ تريريريريريِ  جريريريريريال هريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريَ َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اُِ كريريريريَ يتريريريريريريريَ ْ َب الريريريريعريريريريِ  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريه  مسريريريريريريري 
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 : وسط الليل. الَهتْكُ  أي استبانت مشابهُ أبيه فيه ، عمرو عن أبيه :

 أهملت وجوهها. : [ه ك ثـ  ه ك ذ]ه ك ظ 

 [ه ك ر]

 ابب اهلاء والكاف مع الراء
 هكر ، كره ، رهك ، كهر : مستعملة.

ذا اشتد َعجبُه ، إ َهِكر يَْهَكُر َهَكراً  : العجب ، وقد الَهْكر أهمله الليُث ومستعَملهُ فاٍش كثير ، روى شمٌر ألبي عبيٍد قال :: هكر 

 وقال أبو كبير

 ِر اْهكَ و فاعَجْ  لذلك َرْيَ  دهر  
موضٌع ، وأراهُ روميّاً منه  َهِكرٌ وأي نِعَسْت ، قلت :  َهكرتْ  : الناعُس ، وقد الَهُكر : المتعجب ، وقال ابن شميل : الَهِكروقال : 

 قول امرىء القيس :

 أو كبعِض د َمى َهِكْر 
وال  َكَهرني وهللا ما وسلمعليههللاصلىفي حديث معاويةَ بِن الحكِم السُّلَِمّيِ أنه قال : ما رأيت معلِّماً أحسَن تعليماً من النبي : كهر 

، قال : وقال الكسائي :  أكَهُرهُ َكْهراً  الرجَل وأنا َكَهْرتُ  االنتهاُر ، يقال منه : : الَكْهر ، قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : شتمني

 قلت : معناه ال تَْقَهْره على ماله. [9الضحى : ]( تْكَهر فأما اليتيم فال)هي في قراءة عبد هللا 

  ارتفاُع النهار ، وقال عدي بن زيد الِعبادي : في غير هذا : الَكْهر وقال أبو عبيد :

ِر الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريى  هريريريريريريريريريْ ة  يف كريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريإذا الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 م  ُّمَِيْ دوَنريريريريريريريريريريريريريريريريا َأمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذو َّريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  

  
، أي انتهار لمن خاطبه وتعبيس  ُكْهُرورة استقبالَُك اإلنسان بوجٍه عابٍس تََهاوناً به ، وقال غيره : في فالن الَكْهرُ  وقال الليث :

 للوجه وقال زيد الخيل :

روَرأب  غريريريريريريريريريَت أنريريريريريريريريري  و  هريريريريريريريريريْ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريذي كريريريريريريريريري 

  
س    بريريريريريريريريريريِ   ذا طريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريْه أ و  املريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريتأِب َأعريريريريريريريريريريْ

  
تُْم  الَكْهرُ وعبوس الوجه ،  : الَكْهرُ و: القهر  ْهرالكَ  عمرو عن أبيه :  المصاهرةُ ، وأنشد : : الَكْهرُ و: الشَّ

رمسريريريريريريريريريريريريريَّ   يب عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري   ب األمريريريريريريريريريريريريريت  يريريريريريريريريريريريريري 

  
ى هلريريريريريريريريرياو   ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريٌ  ويريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريري 

  
 النهاِر ارتفاعه في شدة الحر. َكَهرُ  أي تُصاَهُر. الليث :

في غير موضع من كتابه ، واختلف القراء في فتح الكاف وضمها ، فأخبرني  الُكرهو الَكْره ذكر هللا تبارك وتعالى: كره 

بالضم  [216البَقََرة : اآلية ] (َوُهَو ُكْره  َلُكمْ )المنذريُّ عن أحمد بن يحيى أَنه قال : قرأ نافٌع وأَهُل المدينة في سورة البقرة : 

َْحََلْتُه ُأمُُّه ُكْرهاً )يضم هذا الحرف أيضاً ، والذي في األحقاف  في هذا الحرف خاصة ، وسائر القرآن بالفتح ، وكان عاصم
ون هذه األحرَف الثالثةَ ،  [15األحقاف : ] (َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً  ، ويُقرأُ سائرُهنَّ بالفتح ، وكان األعمش وحمزة والكسائّي يضمُّ

ثم قرءوا كل شيء سواها بالفتح ، قال وقال بعض  [19 النساء :] (ْرهاً ال ُيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ ساَء كَ ) والذي في النساء :

اء قََرءوهُ بالضم ، ق ال أصحابنا : نختاُر ما عليه أهل الحجاز أَنَّ جميع ما في القرآن بالفتح إال الذي في البقرة خاصة ، فإن القُرَّ

 أحمد بن يحيى : وال أعلم
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لَّة  تتبع ، وال أرى اللاس اتف وا ما بني األمسرف اليت ضريريريريريريريريريمها هؤالء وبني  اليت فتحوها فرقا  يف العربية وال يف سريريريريريريريريري 
على اَّرف الذي يف سريريريريورأب الب رأب  اصريريريرية ،  ال أنه اسريريريريٌم وب يَّة  ال ر ن مصريريريريادر ، وق  أ ع ك ت من أهل اللغة 

 ما الَكْرهو نفَسك عليه ،  أكرههَ  ما الك ْره لغتان فبأي لغة قرىء فجائز  ال الَفرَّاء فإنه ُّعم أن الك ْرهَ و  الَكْره أن
 [216البريَ َرأب : ] (َوُهَو ُكْره  َلُكمْ )، وقال الزجاج يف قوله :  َكْرها    وأد لت  ك رها    غت َك عليه ، ج تك أكرهكَ 
 .كراهيةو  كراهة  و  ك ْرها  و  َكْرها    الةيء كرهه  ي ال

اء ف (فالضمُّ )بالفتح  الَكْره وقال : وكلُّ ما في كتاب هللا من يه جائٌز إال هذا الحرَف الذي في هذه اآلية ، فإنَّ أبا عبيٍد ذكر أنَّ القرَّ

ه ، قال الزجاج :  على ِجْنس ِغلِظه عليهم ومشقته ال أّن المؤمنون كرُهوه القتاَل أنهم كراهتهم ومعنى مجمعون على ضّمِ

 والصالح.فَْرَض هللا ، ألن هللا ال يفعل إال ما فيه الحكمة  يَْكرهون

وا أو خفضوا قالوا الَكْرهو الُكْره وقال الليث في ً  ، وإذا فتحوا قالوا ُكره : إذا ضمُّ وتقوُل :  ُكْرهٌ  وهو ُكْره تقول : فَعَْلتُه على َكْرها

ً  فعلته ه بعضهم ، وليس ، قلت : الذي قاله أبو العباس والزجاج فحسن جميل وما قاله الليث فقد قال الَكْرهُ المكروهو، قال :  َكْرها

ه عند النحويين بالبيِّن الواضح. وقال أيضاً : رجل  : شديد الرأس ، وأنشد : َكْرهٌ  َوَجَملٌ  كره ُمتََكّرِ

 َكْره  اَِّجاَجنْيِ   ي   األر د 
 الكريهةُ و،  ارهك فالناً : حملتُه على أمر ُهو لَهُ  أكرهتُ وإذا ُغِصبَْت نفسها ،  مستكرَهةٌ  ، وامرأة مكروه : كريه قال : وأمر

 الدهر : نوازل الدهر. َكَرايِهُ  الشدة في الحرب ، وكذلك

 وهو الذي يَْمضي في الضَّرائِِب. الكريهة أبو عبيد عن األصمعي : من أسماء السيوف ذو

هَ  هي أعلى النُّْقَرةِ بلغة هذيل ، ويقال الكرهاءُ  وقال الليُث : ً  إليَّ هذا األمرُ  ُكّرِ ، ويقال  كراهة أي ُصيِّر عندي بحال تكريها

 .المكروِه مكاره ، وجمع َكْرَهة لألرض الصلبة الغليظة مثل القُّفِ وما قاربه :

 ذلك ، بمعنى واحد. قال الحطيئة : كراهيةَ وذلك ،  َكراِهينَ  اللحياني : أتيتُكَ 

 مصامَسَبٌة على الَكرَاِهنَي فَارِك  
 وهي لغة. الكراَهةِ  أي على

 همله الليث ، وهو مستعمل ، قال الراجز :أ: رهك 

لريريريريريريريريرياِك  ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َولريريريريريريريريريَ رِكريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريِه مريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريري 

  
َي يف اْرهتريريريريريريريريريريريرياِك   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 جريريريريريريريريريريريرياءْ  هتريريريريريريريريريريريريزُّ امل

  
ْعُف في الَمْشي ، يقال : االرتهاكُ و هَكةُ و ارتهاك في ِمْشيتِه ، ويمشي في يَْرتَِهكُ  فالن : الضَّ  : الضعف ، يقال : أرى فيه الرَّ

 أي َضْعفاً. َرْهكةً 

 .تََرْهَوكَ  : هو الذي كأنه يَُموُج في ِمشيته وقد التَّْرُهوكُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 وَهْيلَةٌ وَهْيالُء وهاَرةٌ وَهِوَرةٌ وَهِمَرةٌ وَهكَّةٌ ، إذا كانت ليِّنة َخبَاَراً. َرِهَكةٌ  أرض« : النوادر»وفي 
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 ه ك ل
 [.مستعملة]، هلك ، كهل : هكل 

 وهو البناء المرتفع تُشبَّهُ به الفرُس الطويل ، ومنه قول امرىء القيس : الَهْيكل فقد استعمل منه هكل أما: هكل 

   ْلجرِد  قريْيِ  األوابِ  َهْيكِل  
 ه قول الراجز :بيٌت للنَّصارى فيه صنم على ِخْلقَِة َمْريََم فيما يزعمون ، ومن الَهْيَكلُ  وقال الليث :

 َمْةَي اللَّصارى مسول بريْيِه اهليكل  
 : الضخم من كل حيوان. الهيكل وقال ابن شميل :

 الفرُس الطويُل ُعْلواً وَعْدواً. الهيكل وقال الليث :

 : الهالُك. الُهْلك قال الليث :: هلك 

 والُمْلك والَمْلك. الَهْلكو الُهْلكُ  وقال أبو عبيد : يقال

اقال :  ا ُمْلٌك ، وبعضهم يقول : فإما ُهْلكٌ  وقال أبو زيد : يقال ألذَهبَنَّ فإمَّ : َرْمُي اإلنسان  االهتالكُ  وإما َمْلٌك ، وقال : َهْلكٌ  وإِمَّ

 كل شيء يصير عاقبته إلى الهالك. : التَّْهلَُكةُ و، قال :  تَْهلَُكةٍ  نفَسه في

 من خوف البازي أي ترمي نفسها في تَْهتَِلكُ  قال : والقطاة [.195البَقََرة : ] ( الت َّْهُلَكةِ َوال تُ ْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل )قال هللا : 

كُ و؛  هالكونو َهْلَكى ، وقوم المهالك  : الصعاليُك الذين ينتابون الناَس طلباً لمعروفهم من سوء الحال ، قال جميل : الُهالَّ

ِك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريفريريريريريريريا  ألهريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا الَّ  أَبريريريريريرييريريريريريريريه  مريريريريريريع اهلريريريريريري 

  
 أهريريريلريريريي قريريريريريريريريريريري  مريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريون ذوو فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل و  

  
 وقال في قول األعشى :

ونريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  أهريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ 

  
ّن   ه مل َيريريريريريريريريريريريريريريريري َ  كريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريَر يف أهريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أهله. يهلك الذي« أهلٍ  هالك»ويكوُن  في أهله ، قال : يَْهِلكُ  قال : هو الذي

 السالكين. هالكةٌ  من َسلََكها أي هالكة قال : ومفازة

، معناه أن العالِمين الذي يُقَنُِّطوَن الناس  «أهلكهم الناُس فهو هلكَ  إذا قال الرجلُ » عن أبي هريرة :في حديث سهيل عن أبيه و

أي هو أوجب  أهلكهم الناُس ، أي استوجبُوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم ، ومعنى قوله : هو هلكَ  من رحمة هللا يقولون :

 .يُْهِلكهم لهم ذلك ، وهللا جل وعز لم

 ، أي أبسلهم. أهلكهم ال مالك في قوله :وق

 بمعنى ، وأنشد : أهلكتُهوالرجَل  هلكتُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 مهمه  هاِلِك َمن تريَعرََّجا و 
 ، لغة تميم. ُمْهِلكٍ  يعني

جين إن لم يُْهِذبوا في السير. هالكٌ  من تعرجا : أي هالك وقال شمر : روى أبو عدنان عن األصمعي أنه قال في قوله :  المتعّرِ

 وليست بلغتي. ، قال : أهلكتني بمعنى هلكتَني قال ، وقال أبو عبيدة : أخبرني رؤبة أنه يقال :

 : َمْشَرفَةُ الَمْهواة في جو السُّّكاك. الَهلََكةُ  وقال الليث :
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 المهواةُ بين الجبلين ، وقال امرؤ القيس : الَهلَكُ  وقال غيره :

يريريريريريريريريري ِ رأ بريريريريريريريريريِ اِف الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  ْ  هريريريريريريريريريَ

  
ارا  جريريريريريريريريريريريَ يُّ اهلريريريريريريريريريريريِ ذُّ اَّريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرياد   ريريريريريريريريريريريَ 

  
 وقال ذو الرمة يصف امرأة جيداَء :

 ترى قري ْرَطهريريريريريريريا يف واضريريريريريريريريريريريريريريح اللِّيريريريريريريريِه مةريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريا

  
وَّ     ف  يريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ ك يف نريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى هريريريريريريريريَ

  
 المرأةُ في ِمْشيتها. تََهالََكتوالمرأةِ ،  تهالُك فالن على المتاع والفراش : إذا سقط عليه ، ومنه تهالك أبو عبيد عن األصمعي :

 : المرأة الفاجرة. الَهلُوك وقال ، وقال أبو زيد :

بن أسِد بن خزيمة ، قال : ولذلك قيل لبني أَسد القُيُون ، ومنه  هالكُ  أبو عبيد قال ابن الكلبي أّول من عمل الحديد من العرب

 قول لبيد :

و   اهلريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريري 

  
اِل   َ  الريريريريريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  َيريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريي نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريّ كريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
 اْلَحدَّاد. بالهالكيِ  أَراد

 مثلُه. اهتلكوالرجُل في كذا وكذا : إذا َجَهد نفسه ،  استهلك وقال غيره :

 وقال الراعي :

 هلريريريريريريريريرينَّ مسريريريريريريريريري يريريريريريريريريريٌث فريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريٌن يريريريريريريريريري ك الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريىت 

  
ك الرْبِح طريريريريامعريريريريا      فيف اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريتهلريريريريِ

  
 الِوْرد أَي يَْجَهُد من سلكه. مستهِلكُ  وطريقأي يَْجَهد قلبَه في إثرها ، 

 قال الحطيئة يصف طريقاً :

ْه  يِتِّ قريريريريريري  َجَعلريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريتهلريريريريريريك  الِوْرِد كريريريريريرياأل سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريا  ة  ر كريريريريريريريريريري  يِّ بريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريَّ  ريريريريريريريريريريِ

َ
 أَيريريريريريريريريريري ي املريريريريريريريريريري

  
 في مفاوز ، أَي كنت أَدور فيها شبهَ المتحير ، وأَنشد : أَتهلَّكُ  وقال عرام في حديثه : كنت

 قريريريريريريريري ريريريريريريريريرأب جريريريريريريريرياد السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريرياء هبريريريريريريريرياكريريريريريريريريأَنريريريريريريريريا 

  
 بريريريريريريريني السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرياء وبريريريريريريريني األر. هتريريريريريريريتريريريريريريريلريريريريريريريك  

  
 نبات أرِمين. َهلَكون : إذا لم يكن فيها شيء يقال : َهلُكونُ  ، وأَرُضونَ  َهلَُكونُ  وقال ابن بزرج : يقال هذه أَرض أَِرَمةٌ 

 .هالكةو هالك ، الواحد َهلكى ونساءٌ  َهْلَكى : الشَّرهون من الرجال والنساء ، يقال رجالٌ  اْلَهْلكى عمرو عن أبيه قال :

 ، إذا لم يصبها الغيث منذ دهٍر طويل. هِلكينَ  ويقال : تركتها آِرَمةً 

او اِل : فإمَّ ا َهلََك اْلُهْلكُ  في حديث الدَّجَّ  .هلكْت ُهْلكُ  فإن ربّكم ليس بأَْعَور ، ورواه بعضهم : إمَّ

يا هذا ، بإجراء وغير إجراء ، وبعضهم يضيفه :  ُهلُكُ ويا هذا ،  َهلََكْت ُهلُكٌ  كذا إما وقال شمر : قال الفراء : العرب تقول أَفعل

 ، أي على ما خيلت ، أي على كل حال ، ونحوه. َهلََكْت ُهلُُكه إما

 بأَْعَور.وقال غيُره في تفسير الحديث : إْن ُشبِّه عليكم بكّل معنى ، وعلى كّل حال ، فال يَُشبَِّهّن عليكم إن ربكم ليس 

فإن ربكم ليس  َهلَكت ُهلَّكُ  إن ربكم ليس بأعور ، وفي رواية : فإما .الُهْلك كلُ  الُهْلكُ  وَرَوى بعُضهم حديَث الدّجال : ولكن

 بأعور.

 الهالك. الُهْلكُ 

 الدّجال وِخْزيه وبياَن َكِذبه في هلك قال ابن األنبارّي : َمن رواه كذلك فمعناه لكنّ 
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َتِبَهنَّ عليكم أّن ربكم  هلَكْه ه ْلكٌ  ومن َرَواه : فإنَعَوره. قال :  : أراد ما ا ريريريريريريريريريريتبه عليكم من أْمرِه ، فال َيةريريريريريريريريريريْ
 ليس أَبعور.

 بفتح الهاء والالم.ـ  َهلَكين : إذا كانت جدبةً وإن كان فيها ماٌء ، ومررُت بأرٍض  َهلَُكون وقال شمر : قال أبو زيد : هذه أرضٌ 

 وأنشد شِمر :

َ ى  ه  نَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ت     غريريريريريريريريريريِت أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريرياب املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِِّب   هريريريريريريريالريريريريكريريريريريريرية  مريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريَ

  
قال : هو الّسحاب الذي يَُصوب للَمَطر ، ثم يُْقِلع فال يكون له مطر ، فذلك َهالُكه ، كذلك رواه ابن األنبارّي عن ثعلب ، عن 

 َسلَمة عن الفراء.

 .هالك ساقطةٌ من السواقط ، أي، أي  الِهلَكِ  من ِهْلكة قال : وقال غيره : فالنٌ 

ً  النْفُس الشَِّرَهة. يقال : : الهالكة ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال : إلى اللبَن ،  أهِلكْ  إذا َشِره. ومنه قوله : ولمْ  : َهلََك يَْهِلُك َهالكا

 أي لم أْشَره.

 واألْوبَش والحاضر واللَّْعو ، فإِذا أكَل بيٍد وَمنع بيد فهو َجْرَدبان.والُمالِهس  المتهالك قال : ويقال للُمزاحم على الموائد :

 والسَّْوَءة السَّْوآء. الَهلَكة الهْلكاء وقال شِمر : قال أبو عبيدة : يقال وقع فالٌن في

 السَّنَة الشديدة. الَهلَكُ  قال : وقال ابن األعرابي :

 وقال األْسود بن يَْعفُر :

عريريريريريريري مريريريريريريريْ ر ه : قريريريريريريريالريريريريريريريه لريريريريريريريه أ ُُّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ؤامريريريريريريريِ  ا  ذ تريريريريريريري 

  
ِك و أمريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَرى لريريريريريريريريريريذِوي األمريريريريريريريريريريواِل   لريريريريريريريريريريَ  اهلريريريريريريريريريريَ

  
قال الفّراء : أراد وُمكلِّماً  [.46آل ِعمَران : ] (َوُيَكلِ ُم النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهَّلً ) قال هللا جّل وعّز : في قصة عيسى :: كهل 

 الناس في الَمهد وَكْهالً.

 كانا في ُعطوٍف مجتِمعَْين في الكالم. والعرب تَجعل يَفعل في موضع فاعل إذا

 قال الشاعر :

رِ  يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    تريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريهُّ أ َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
هريريريريريريريريريريا َوجريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريرِ    يريريريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يف أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤ قريريريريريريريريريريِ

  
فَة ، أراد بقوله  الَكْهل أراد قاصٍد في أَْسُؤقِها وجائر ؛ وقد قيل إنّه عَطف صبيّاً وكْهالً  [46آل ِعمَران : ] (يف اْلَمْهدِ )على الّصِ

فة كما قال هللا :  الَكهل ، فردّ   [.12يُونس : ] (َدعاَّن جِلَْنِبِه َأْو قاِعداً )على الّصِ

إحداهما : تكليمه الناَس في الَمهد ، فهذه  وأخبرني المنذرّي عن أحمَد بِن يحيى أنّه قال : ذكر هللا جّل وعّز لعيسى آيتين :

ةَ محمٍد ، فهذه اآلية الثانية. َكْهالً  األرض عند اقتراب الساعةُمْعجزة ، واألْخَرى : نُزوله إلى  ُم أُمَّ  ابَن ثالثين سنةً يُكلِّ

 كْهل َخَرَج وجُهه ثّم أَبقلْت لحيَتُه ، ثمَّ ُمْجتِمع ، ثمَ  قال : وأخبرنا ابن األعرابّي أنه يقاُل للغالم : ُمراِهق ، ثم ُمْحتِلم ، ثم يقال :

 ن سنةً.وهو ابُن ثالٍث وثالثي

تِه. َكْهل قلت : وقيل له حينئٍذ :  : النتهاء شبابه وكماِل قوَّ

 .اكتَهل وكذلك يقال للنّبات إذا تمَّ طوله : قد
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 وقال األعشى يصُف نباتاً :

رٌِق  ك  الةريريريريريريريريريريريريريريمَس ملهريريا كوكريريٌ   ريريريريريريريريريريريريريريَ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريِ

  
ل    تريريريريريريريريهريريريريريريريريِ كريريريريريريريريْ ِه مريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ مريريريريريريريرييريريريريريريريريِم الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ َؤٌَُّّر بريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
يَّان قوله : يُضاِحُك الشمَس ،  معناه يَُدور معها ، وُمضاحكتُه إيَّاها َحْسٌن له ونَْضَرة ، والكوَكُب : ُمعظم النبات ، والشَّرق الرَّ

ر : الذي صار النَّبات كاإلزار له ، والعَميم : النّبات الَكثِيف الحَسن ، وهو أكثُر من الَجميم.  الممتِلىُء ماًء ، والمَؤزَّ

 وَعَمم. يقال : نباٌت َعميم وُمْعتَمّ 

 .َكْهل قلُت : وإذا بلغ الخمسين فإنه يقال له :

 ومنه قوله :

ه  ملزلريريريريريريةٌ  ل  َعْسريريريريريريريريريريريريريرينَي  ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريتريريريريريريْ  هريريريريريريل َكهريريريريريريْ

  
وب    بريريريريريريريري  ه فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا وَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌه رأيريريريريريريريري  فريريريريريريريريَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فجعَلَه كهالً وقد بلغ الخمسين.

ٌ  الكهل وقال الليث :  .َكهلة الذي وَخَطه الشَّْيب ورأيَت له بََجالَةً ، وامرأَة

 .ُكْهلو الَكهل ُكهول ، وجمعُ  َكهلة ُمْفَردة إاّل أن يقولوا : َشْهلة َكْهلة قال : وقلَّ ما يقولون للمرأة

ها نَْوُرها. اكتَهلتوقال :  وضة : إذا َعمَّ  الرَّ

 ، وهي الُمختِمرة الرأِس بالبياض. مكتِهلة قال : وقال بعضهم : نعَجة

 انتهى ِسنُّها.: إذا  مكتَِهلةٌ  قلُت : نعَجةٌ 

ٌ  َكهلٌ  وَرجلٌ   : إذا انتهى َشبابُهما ، وذلك عند استكمالهما ثالثاً وثالثين سنة. كهلةٌ  ، وامرأَة

 وإن لم يُذَكر معها َشْهلَة. قال ذلك األصمعي ، وابُن األعرابي وأبو عبيدة. كهلةٌ  وقد يقال : امرأة

 والبُهلُول : كلُّه السَّخيُّ الكريم.والُوْهُشوش  الُكْهلُول وقال ابن السكيت :

 ُمقدَّم الّظهر مّما يلي العُنُق ، وهو الثلث األعلى فيه ستُّ فَقارات ، قال امرؤ القيس : الكاهل وقال الليث :

َرى  َ ه الريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريَّ ِ  لريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريه مسريريريريريريريريارٌِك كريريريريريريريريالريريريريريريريري ِّعريريريريريريريريْ

  
    كريريريريريريريرياهريريريريريريريريل مريريريريريريريري ريريريريريريريريل الريريريريريريريريراتج املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريري   

  
ْور والزور ما بََطَن من: ما َظَهر من ا الكاهل وقال ابن شميل :  .الكاهل لزَّ

 من الفََرس : ما ارتَفَع من فروع َكتِفَيه ، وقال أبو دواد : الكاهل وقاُل غيره :

 كريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريل أفريريريريريريريريريريريريريريرع فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريريع اإلو 

  
بريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريري      فريريريريريريريريريريريريريريريراع   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراٌف وتريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ً  ذلك ، والكاثِبة مقدَُّم الَمْنسج.، قال : والَمنِسج أسفُل من  الكاهل وقال أبو ُعبيدة : الحاِرُك فروع الَكتِفين ، وهو أيضا

فقال : ال.  كاَهل ويُْرَوى َمنْ « ؟كاِهل هل في أَهِلك ِمن»أَنَّ رجالً أراَد الجهاَد معه ، فقال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 .«ففيهم فجاِهدْ »قال 

،  َكْهلة وامرأةٌ  َكْهل نَّ وصار َكْهالً ، يقال منه : رجل، يقول : هل فيهْم َمْن أسَ  الَكْهل قال أبو ُعبيد : قال ُعبيدة : هو مأخوذ

 وأنشدنا قول الراجز :

رِ ّ و  ا كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال َأعريريريريريريريريريريريريريريريريريريود  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة   لريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريْ او أ مريريريريريريريريريريريرياِرس الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريِ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 كهل ، قال :وُرِوي عن أبي سعيد الضرير أنه قال فيما رّد على أبي ُعبَيد : هذا خطأ قد يَْخلُُف الرجَل في أهله كهالً وغير 

والذي سمعناه من العرب من غير مسألة أن الرجل الذي يخلُف الرجَل في أهله يقال له الكاِهن ، وقد كَهن يَْكُهن ُكهوناً ، قال : 

، وإنما هو كاِهٌن ، أو يكون الَحْرف تُعاقَب  كاهل فال يخلو هذا الحرُف من شيئين أحدهما أن يكون المحدَُّث ساء سمعه فَظّن أنه

 ين.يه بين الاّلم والنّون ، كما قالوا : َهتَنَِت السماُء وَهتَلَت ، ومنه الِغْريَن والِغْريَل لما يَْبقَى في أسفل الَحْوض من الطِّ ف

للرجل الذي أراد  وسلمعليههللاصلىقوله  قلت : وهذا الّذي قاله أبو َسعيد له َوْجه غيَر أنّه مستكَره ، والذي عندي في تفسير

 ؟كاِهل هل في أهِلك من َد َمعَه :الجها

ن يَلزُمك َعْولُه غار وَمن تخلُفه ممَّ فلما قال له : ما هم إال ِصْبية ِصغار  ؟معناه هل في أهِلَك َمْن تَْعتَِمده للقيام بشأن عياِلك الّصِ

 أجابه فقاَل تَخلَّف وجاِهْد فيهم وال تضيِّعهم.

ات ، وهو مأخوذ من ِهلُ كا فالنٌ  وسمعُت غيَر واحد من العرب يقول : ات وَسنَدهم في الُمهمَّ  بني فالن : أي معتَمُدهم في الُمِلمَّ

الظَّْهر ، ألنَّ ُعنُق الفََرس يتسانَد إليه إذا أَْحَضر ، وهو معتَمد مقدَّم قََربُوس السَّرج ، واعتماد الفارس عليه ، ومن هذا  كاهل

 قوُل رؤبةَ يَْمَدح َمعَّداً :

عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    َِّ  األوائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال َذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّجريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريزَّالُّال  زَار  فريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريْ

  

 مِسْصَلنْي كاان َلَمع ّ  كاِهال
 أي كانا يَعنِي ربيعةَ وُمَضر ُعْمدة أوالد َمعَّد كلِّهم ، ثّم وصفَهما فقال :

 ملكبني اعتليا التَّالِتاَل و 
 تميم. كاهل وسعدُمَضر ،  كاِهلُ  العرب ، وتميم كاِهلُ  والعرب تقول : ُمضرُ 

 قلت : فهذا يبيِّن لك صحة ما اخترناه من هذه األقاويل ، وهللا أعلم.

، إذا كان  َكْهل ، أي منيع الجانب ، ويقال طار لفالن طائرٌ  الكاهل وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي : فالٌن شديدُ 

 له َجدُّ وَحظٌّ في الدنيا.

 : بَْيتُه. الَكهول : العَْنكبوت قال : وُحقُ  الَكُهول عمرو ، عن أبيه :

، فما ِزلُت أْسِدي  الَكُهول وقال عمرو بُن العاص لمعاوية حين أراد عزلَه عن مصر : إنّي أتيتُك من العراق وإنَّ أَْمَرك كُحقِ 

راف الممّدد. ارة وكالّطِ  وأُْلِحم حتى صار أَمُرك َكفْلكة الّدرَّ

وكاِهن ، بالنون والالم ، إذا اشتّد غضبُه ،  كاِهلومرو أَنّه قال : يقال للرجل : إنه لذو شاِهق وَرَوى ابن السّكيت عن أبي عَ 

 ويقال ذلك للفَْحل عند ِصياله حين تَْسمع له صوتاً يَْخرج من جوفه.

 ه ك ن
 هنك ، كهن ، كنه ، نهك ، نكه : مستعملة.

ى : إذا ُرئ نِهَكتْه قال الليث : يقال :: نهك   .نَْهكة وبََدْت فيه َمْنهوك ي أثُر الُهزال فيه من الَمَرِض ، فهوالُحمَّ

 يقول : ِليباِلغ في َغْسل «النار لَتَْنَهكنَّه الرجُل ما بين أصابعه أو ِليَْنِهك»في الحديث : و
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 تلاَوْلَتها  ا ال حيَِّل.مس ْرمَة فالن :  ذا  انتَهْكه   ما بني أصابعه مبالَغة  ي لِعم َغْسَله ، وي ال :
 وجوهَ القوم اْنهُكوا في حديث يزيَد بن شجرةَ حين َحضَّ المؤمنين الذين كانوا معه في َغزاةٍ وهو قائُدهم على قتال المشركين :و

 ، يقول : ابلُغوا ُجْهَدهم.

 : قاطٌع ماٍض. نَهيك سيفٌ : البَئِيس ، و النَِّهيكو، إذا ُوصف بالشَّجاعة  نَُهك نَهاكةً  ، وقد نَهيك َرجلوَ 

ى نِهَكتْهوِعْرَضه.  اْنتََهكَ  : أن تُباِلَغ في العََمل ، فإِن َشتَْمَت وبالَْغَت في َشتِْم الِعرض قيل : النَّْهك وقال األصمعّي : تَنَهكه  الُحمَّ

 : إذا رأيتَه قد بلغ منه الَمَرض. َمْنهوك : إذا بلغْت منه ، ورجلٌ  نَْهَكةً 

 ُعقوبةً ، أي أبلغ في ُعقوبَتِه. َهكهأَنْ  ويقال :

 نِهيك َعُدّوه فَيبلُغ منه ، وهو ينهك الشُّجاع ، ألنه : النَِّهيكوإذا ما أَكَل ما يشتد أَكلُه ،  الطعاَم : يَنَهك قال : ويقال : ما ينفّك فالنٌ 

 من الَمَرض. النَّْهكة البََدن : بيِّن َمْنهوك في الشجاعة. وَرُجل النّهاكة بيِّن

جال : الشجاع ، وقد النِّهيك أبو ُعبَيد ، عن األصمعي :  ، وهو من اإلبل القويُّ الشديد. نُهك نَهاكةً  من الّرِ

 فالٌن يصنَع كذا وكذا ، أي ما ينفكُّ ، وأنشد : يَْنهك وقال الليث ، يقال : ما

 َلْن يريلريَْهكوا َصْفعا   ذا أََرمُّوا 
 أي ضْرباً إذا َسكتوا.

 يَصنَع كذا ، أي ما يَنفَك ، لغير الليث وال أحقُّه. يَنهك لت : ال أعرف ما قاله اللّيث ، وال أَدري ما هو ، ولم أَسمع ألحد : ماق

، وإنما هو من  نََهك من رجٍل وناهاك من رجل ، قلت : ليس هذا الحرف من باب ناِهيكَ  وقال الليث : يقال : مررُت برجل

 ِمن َرُجل : أي كافِيَك ، وهو غيُر ُمشكل. نَاِهيك يَْنَهى ، وَمْعنىمعتّل الهاء من نََهى 

 النافةَ َحْلباً ، إذا نَقْضتَها فَلم تُبِق في َضْرعها لَبَناً. نََهْكتُ و

 .«في َحلب ناِهكٍ  غير ُمِضّرٍ بنَْسل وال»في حديث ابن عباس : و

ي وال» أنّه قال للخافضة : السالمعليهُرِوي عن النّبّي و ، أي ال تُباِلغي في إْسحاِت َمْخِفض الجارية ، ولكن  «تَنِهكي أِشّمِ

 اخفضي ُطَرْيفَة.

 اإلبُل ماء الَحْوض : إذا َشربَْت جميَع ما فيه. نَهَكتو: دابّة ُسَويداء ُمَدارةٌ تَْدُخل مداخل الَحراقِيص ،  النَُّهْيكة « :النوادر»وفي 

 قال ابن مقبل :

و  يريريريريريريريريُّ ك  بريريريريريريريريريَ واهريريريريريريريريِ َ ْ  نريريريريريريريريَ يريريريريريريريرياِ.  ذا غريريريريريريريريَ  ِ  اَّريريريريريريريريِ

  
ا  رِيريريريريريريري   األفريريريريريريرياعيريريريريريريريَ مَّ الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عليريريريريريريريه وقريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هذا األمر : أي غايتَه ، وفعلُت  ُكْنهَ  كّلِ شيء : غايَتُه ، وفي بعض المعاني : وقتهُ َووْجُهه ، تقول بلغتُ  ُكْنه قال اللّيث :: كنه 

 وأَْنَشد : .ُكْنِهه هذا في غير

هريريريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريريريريْ   ّن كريريريريريريريريريريريالَُ املريريريريريريريريريريريرِء يف غريريريريريريريريريريريت كريريريريريريريريريريري 

  
ا  ِوي لريرييريريس فريرييريريهريريريريريريريا ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريري  ل هتريريَ بريريريريريريريْ  لريريكريريريريريريريالريريلريريريَّ
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: نِهايةُ  الُكْنهواألمر : أي في َوْقته ،  ُكْنه : الَوقت : يقال تكلَّم في الكْنهو: جوهُر الشَّيء ،  الُكنه ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ً  األمرَ  اكتَنَْهتُ  الّشيء وحقيقتُه. وقال غيُره :  .ُكْنَهه : إذا بلغتَ  اكتناها

مت ريَح فمه ، واالسم استَْنَكْهتُهوفالناً  نََكْهتُ  قال الليث تقول :: نكه   .النَّْكَهةُ  : أي تَشمَّ

ه  لريريريريريريريريريْ َوجريريريريريريريريريْ    مريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريِ ا  فريريريريريريريريريريَ ه  جمريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريْ ِ   ِ  مريريريريريريرياَ  مسريريريريريريريَ يريريريريريريريَث عريريريريريَ لريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريح الريريريريريكريريريريريَ

  
 ما أراه َعَربياً. الَهنَكُ  : َحبٌّ يُطبَخ أغبُر أكدُر ، يقال له القُْفص ، قلُت : الَهنَك « :اللّيثكتاب »قرأُت في نسخة من : هنك 

ً  ما كان فالنٌ  الرجُل ، وتقول : تََكهَّنَ  ، وقَلَّما يقال إالّ  يَْكَهُن َكهانةً  الرجلُ  َكَهنَ  قال الليث :: كهن   ويقال : .َكُهن ، ولقد كاِهنا

 .الَكَهنة إذا ما قال لهم قولَ لهم :  َكَهنَ 

ً  َمن أَتَى»وفي الحديث :   أي من َصدَّقَهم. قلُت : وكانت وسلمعليههللاصلى «أو َعّرافاً فقد َكفَر بما أُنِزل على النَّبّي محمد كاِهنا

بالشُُّهب ، ومنِعت الِجّن َوَمَرَدةُ الّشياطين ، فلّما بُِعث نبياً وُحرَست السماُء  وسلمعليههللاصلىفي العرب قبَل َمبعَث النبي  الِكَهانةُ 

بالفُرقان الَّذي فرق جل وعّز به بين الحّق  الُكهَّان ، وأزَهق هللا أباطيلَ  الكَهانة بََطل ِعلمُ  الَكَهنة من استِراق السَّْمع وإلقائِه إلى

اليوَم بَحْمِد هللا  ِكَهانةَ  عن اإلحاطة به ، فال الَكَهنةُ  َعَجَزت والباطل ، وأطلَع هللا نبيَّه بالَوْحي على ما شاء من ِعْلم الغُيوب الَّتي

 وَمنِّه.

 .«فتَزيد فيه ما تَِزيد ويَقبله الُكفار منهم الَكَهنة إّن الشياطين كانت تَستِرق السََّمع في الجاهليَّة وتُلقيه إلى»وفي الحديث : 

ويَسعَى في حاجته والقيام بما أَسنَد إليه من أسبابه. ويقال لقُرْيظة  أيضاً في كالم العرب الَّذي يقوم بأمر الّرجل الكاهنو

 ، وهما قَبِيال اليَهود بالمدينة. الكاِهنان والنَّضير :

 رجٌل يقرأ القرآن قراءةً ال يقرؤه أحٌد قراءتَهُ. الكاهنين : يَخُرُج من وسلمعليههللاصلىوفي حديٍث مرفوعٍ إلى النبي 

 كعب القَُرظّي. وقيل إنه محّمد بن

 ه ك ف
 فكه ، كهف ، هفك ، كفه : مستعملة.

ّمان فإنَّا  الفاكهة قال الليث :: فكه  ي من الثمار في القرآن نحو الِعنَب والرُّ قد اختُلف فيها ، فقال بعض العلماء : كلُّ شيء قد ُسّمِ

اناً لم يكن حانثاً. فاكهةً  . قال : ولو َحلَف أْن ال يأكلفاكهة ال نسّميه  فأكل ِعنَباً وُرمَّ

ر في القرآن  فاكهة وقال آخرون : كلُّ الثِّمارِ  حمن : ] (ِفيِهما فاِكَهة  َوََنْل  َورُمَّان  )فقال جّل وعّز : وإنَّما ُكّرِ لتفضيل  [68الرَّ

ّمان على سائر  .الفواِكه النّْخل والرُّ

 (َوِإْذ َأَخْذَّن ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإْبراِهيَم َوُموسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََ )وِمثله قول هللا جّل وعّز : 

 فكّرر هؤالء للتفضيل على النبيِّين ولم يخرجوا منهم. [7األحَزاب : ]

 قلُت : وما علمُت أحداً من العَرب قال في النَّخيل والُكروِم وثِماِرهما إنّها ليست من
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ِة ِعْلمه كان بكالِم العَرب وِعلم  الفاكهة ، وإنما شذّ قوُل النُّعمان بِن ثابت في هذه المسألة عن أَقاويل جماعِة فقهاء األمصار لقلِّ

 والعرُب تَذُكر األشياَء ُجملةً ثمَّ تخصُّ منها شيئاً بالتَّْسمية تنبيهاً على فْضٍل فيه. اللغة وتأويِل القرآن العربّي المبين.

فمن قال إنَّ ِجبريل وميكال ليسا  [98 البَقََرة :] (َمْن كاَن َعُدوًّا ّلِِلَِّ َوَمَّلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجَْبِيَل َوِميكالَ )جّل وعّز :  قال هللا

ل إن ثمر من المالئكة إلفراد هللا إيَّاهما بالتّسمية بعد ِذكر المالئكة جملة فهو كافر ؛ ألن هللا نص على ذلك وبيَّنه ، وكذلك من قا

جملةً فهو جاهل ، ألن هللا وإْن أفَرَدهما بالتّسِمية  الفاكهة : إلفراد هللا إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهة النخل والرمان ليس من

 فهو خالُف المعقول ، وخالف ما تَعرفُه العرب. الفاكهة فإنه لم يُحِرجهما من الفاكهة ، ومن قال : إنَُّهما ليسا من

 .الفاكهةو الفَِكيهةُ  بُملَح الكالم والُمزاح ، واالسم ُمفاَكهةً  القومَ  فاَكْهتُ و. قال : تفِكيهاً بالفاكهة القومَ  فَكَّْهتُ  وقال الليث :

ْبنَا. تفكَّْهنا وتقول :  من كذا وكذا : تَعَجَّ

بون. [65 الواقِعَة :] (َفكَُّهونَ َفظَْلُتْم ت َ )ومنه قوُل هللا :   أي تَعَجَّ

ُمْ )قال : وقوُل هللا جّل وعّز :  فمعناه  (فَِكِهينَ )أي ناعمين ُمعجبين بما هم فيه ، وَمْن قرأ  [18الطُّور : ] (فاِكِهنَي ِبا آاتُهْم َرِبُّ

 فَِرِحين.

، يعني  فَِكهين ، وما كان من َوْصف أهل النّار فاِكهين قال : وسمعُت أهَل التفسيِر يَختاُرون ما كان في وصف أهل الَجنَّة

 أَشريَن بَطرين.

وهي بمنزلة  (فَِكهون)باأللف ، ويقرأ  [55يس : ] (يف ُشُغٍل فاِكُهونَ )وقال الفّراء في قول هللا جلَّ وعّز في صفة أهل الجنّة : 

ا قرىء بالحرفين في صفة أهل الجنّة علم أَنَّ معناهما واحد. .(حاِذُرونَ ) َحذُرون و  قلُت : لمَّ

قال : معجبين بما آتاهم  [18،  17الطور : ] (( فاِكِهنيَ 17ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َونَِعيٍم ))وقال الفّراُء في قوله تعالى : 

 ربُّهم.

ُمْ )جميعاً والنَّصب على الحال ، ومعنى  [18الطُّور : ] (فاِكِهنيَ ) و (فَِكهين)وقال الزّجاج : قُِرىء   (فاِكِهنَي ِبا آاتُهْم َرِبُّ

 : أي معَجبين بما آتاهم ربُّهم. [18 الطُّور :]

ً  بالفاكهة بالطعام أو يَتفكَّه وقال أبو ُعبَيدة : تقول العرب للرجل إذا كان نشد بكذا وكذا ، وأ لَفَِكهٌ  أو بأعراِض الناس : إنَّ فالنا

 قوله :

  ْ َ َواِن  ذا غريريريريريريريريريَ ِ  ا ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ه    جريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ

  
َه األطريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياِب   اء  تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريع اثبريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريَ

  
 الطَّيُِّب النَّْفس الضَُّحوك. : الفَِكهُ  وقال أبو ُعبَيد : قال أبو زيد :

اح.، وهوَّ الطيُِّب النّفس  فَْيَكَهانٌ و فاِكهٌ و فَِكهٌ  وقال شمر : قال أبو زيد : َرُجلٌ   الَمزَّ

 وأنشد :

ة   مريريريريريريريريريريريَّ اَلء َولريريريريريريريريريريريِ اٌن ذو مريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ   ذا فريريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريلريرييريريريريريريريل األَذى فريرييريريمريريريريريريريا يريريرى الريريلريريريريريريرياس  م سريريريريريريريريريريريريريريريريلريريِم   

  
 : مازحت. فاَكهتُ وقال : 
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 الناس إذا َخاَل مع أَْهِله. أْفَكه في حديث زيِد بِن ثابت : إنّه كان من قال أبو ُعبَيد

 : الفَِكهُ و [55يس : ] (يف ُشُغٍل فاِكُهونَ ) أيضاً : النّاعم في قوله : الفاِكهو. الفُكاهة ههنا : المازح ، واالسمُ  الفاِكه قال :

 المعجب.

أي تتعّجبون مما نَزل بكم في َزْرِعكم. قال : ويقال معنى  [65الواِقعَة : ] (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ )وقال الفّراء في قول هللا : 

 تَنَدَّمون وكذلك تفّكنون ، وهي لُغةٌ ِلعُْكل. (تَ َفكَُّهونَ )

 : الذي يَناُل من أعراض الناس. الفَِكهو،  فاكهتُه الذي َكثَُرت الفاِكه وقال أبو معاذ النَّحِوّي :

اء في   .التفَكه : من الفاِكهةُ ور األشِ  : الفَِكه :(المصادر)وقال الفرَّ

 .أَْفَكَهتْ  من النُّوق : التي يَُهَراُق لَبَنَُها عند النِّتاج قبل أن تََضَع وقد الُمْفِكه أبو ُعبَيد ، عن أبي زيٍد قال :

 تاُجها.، وذلك إذا أَْقَربَْت فاستَْرَخى َصلََواها وَعُظم َضْرُعها وَدنَا نِ  ُمْفِكهٌ و ُمْفِكَهةٌ  وقال شِمر : ناقة

 وقال األَحَوُص :

ْرَب  نريريريريريريريّ   بريريريريريريريعريريريريريريري ريريريريريريريوا اَّريريريريريريريَْ لريريريريريريريا ال تريريريريريريريَ ِ  عريريريريريريريمريريريريريريريِّ  بريريريريريريريَ

  
ِه   لريريريَّ ْه م ْفِكهريريريا  قريريري  َأصريريريريريريريريريريريريريريَ  أََرى اََّرَب أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال شِمر : أصنَّت : استرَخى َصلَواها ودنا نِتاُجها. وأنشد :

ْه عريريريريريريريريلريريريريريريريريى رأِس الريريريريريريريريَولريريريريريريريريَ ْ  هريريريريريريريريٌة أْدنريريريريريريريريَ كريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري 

  
جريريريريريريريريا  ومسريريريريريريريريان أْن   تريريريريريريريريْ َربريريريريريريريريْه نريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ْ قريريريريريريريري  أقريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ

  
ُمقِرباً من اإلبل والَخيل والُحُمر والشاء وبعُضهم يَجعلُها حين اْستبان َحْملُها ، وقوٌم  اْلُمْفِكَهةَ  أي حان ِوالُدها. قال : وقوٌم يَجعلون

 والدَّافَع سواء. المْفِكهَ  يَجعلون

 بفالٍن أي يَْغتابونه ويتناَولُون منه. يتفّكهون وقال غيُره : تركُت القومَ 

 .فَُكْيَهةٌ  ، وتصغر فَِكَهاتٌ  وللنساءِ  فَِكَهةٌ  ويقال للمرأة :

 .ُكهوف كالَمغَارة في الَجبل إاّل أَنَّه واسع ، فإذا َصغَُر فهو غاٌر ، والجميعُ  الَكْهف قال الليث :: كهف 

يب : إذا كانوا يَلُوذُون به ، ويكون َوَزراً لهم يلجأُون  َكهفٌ  ويقاُل : فالنٌ  ُعوا. ألهل الّرِ : موِضٌع ذكره أبو  أَُكْيِهفوإليه إذا ُرّوِ

 َوْجَزة فقال :

رٌ  تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ َو  والريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريىت  ذا طريريريريريريريريريَ

  
   ِ ف جريريريريريزْع الريريريريريبريريريريريريريان واألثريريريريريريريَ هريريريريريِ يريريريريريْ  مريريريريرين ذي أ كريريريريريَ

  
 أراد األثأب فترك الهمز.

َوْير  الكافِه أبو العباس ، عن ابن األعرابّي قال :: كفه   والعَمود والِعماُد والعُمدة والعُْمدان.: رئيَس العَسكر ، وهو الزُّ

 قلُت : وهذا َحْرٌف َغريٌب ال أْحفَُظه لغير ابن األعرابّي.

 : أي َحْمقَاء. َهْيفَكٌ  امرأةٌ : هفك 

 وقال ُعَجْير السَّلولّي : أخبرني أبو بكر اإليادّي عن شِمر أنَّه أَنَشَده ِلعَُجْير :

ٌك  فريريريريريريريَ يريريريريريريْ مريريريريريريريا هريريريريريَ هريريريريري  تريريريريريريْ ةٌ َدمريريريريريَّ يريريريريريريريَ بريريريريريِ  محريريريريريَْ ريريريريريريرياٌء م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ال  اهريريريريريريريا  ذا َوغريريريريريريَ ع  الريريريريريريعريريريريريريني أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ بريريريريريريِ تريريريريريريْ  ال تريريريريريريري 
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 َوُمفَنٌِّن : إذا كان كثيَر الخطأ َواالختالط. ُمتَهفِّكووُمَؤفٌَّك  ُمهفَّكٌ  ويقال : فالنٌ 

 ه ك ب
 استعمل من وجوهها : كهب ، هكب.

 .َكْهباء ، وناقة أكَهب خاصة ، تقول : بعير : غبرة ُمشَربة سواداً في ألوان اإلبل الُكْهبة قال الليث :: كهب 

 في ألوان اإلبل لغير الليث ، ولعلّه يُستعمل في ألوان الثياب. الُكْهبة قلت : لم أسمع

 : لون الجاموس. الكْهب وقال ابن األعرابي :

 أهَمله الليث.: هكب 

 االستِهزاء. الَهَكب وَرَوى ثعلٌب عن ابن األعرابي ، قال :

 أصلُه الَهَكم بالميم.قلت : 

 ه ك م
 مستعملة. همك ، هكم ، كمه ، كهم ، مهك :

 ؟.فيه َهَمكه فالن في كذا وكذا إذا لَجَّ وتَماَدى فيه ، تقول : ما الذي انَهَمك قال الليث :: همك 

 المعدَّين. َمْهُموك وقال أبو عبيدة : فرسٌ 

 وقال أبو دؤاد :

ه   ك أل ٌُ َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرب األرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغ مريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريوك املريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ّ   كريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري 

  
 ومزمئٌِك وُمْصَمئِكٌّ إذا امتأل َغَضباً. ُمْهَمئِكٌ  فهو يَْهَمئِكُ  فالنٌ  اْهمأَكَ  وقال ابن السكيت :

عر ِمْن َعَرٍض حادث. الكَمه قال الليث :: كمه   في التفسير : العََمى الذي يولد به اإلنسان ، وقد جاء في الّشِ

 قال الشاعر :

ا تريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْه عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرياه مسريريريريريريريريىّت ابريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريَ

  
زَْع   ه ملريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريَ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا نريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَو يريريريريريريريريريريَ

  
ً  : الذي يُولد ال بََصَر له ، والفعل منه األْكَمه ثعلب عن ابن األعرابي :  .َكِمه يَْكَمه َكَمها

ه  األكمه إنّ األعمى الذي ال يبصر فيتحيّر ويترّدد. ويقال  األكمه وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال : : الذي تَِلده أمُّ

 أعمى. وأنشد :

 َهرَّْجه  فارَت َّ اْرت اَد األكمِه  
 في حاِل َهْرجه. كاألْكمه فوَصفَهُ بالَهَرج ، وَذَكر أنه

 : يبصر بالنهار وال يبصر بالليل. األكمه وروى أبو عبيد عن حجاج عن ُجَريج عن مجاهد أنه قال :

ً  ، وقد أكمه هب العَْقل :وقال المفضَّل : يقال للذَّا  .َكِمه َكَمها

: بطيء عن الغاية ،  َكهام : إذا كان بطيئاً عن النْصرة والحرب ، وفرسٌ  يَْكُهم َكَهامةً  الّرجل ، وهو َكُهمَ  قال الليث :: كهم 

 الشدائد : إذا َجبّنَته عن اإلقدام. َكَهمته عن البالغة ، وتقول : فالن قد كهامٌ  : كليل عن الضَّريبة ، ولسان كهام وسيفٌ 

 : المتهيِّب. الَكْهكامةُ وقال 
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 فزيدت الكاف ، وأنشد : َكهام وأصلُه ، قال : َكْهكمو َكْهكامةٌ  وقال شمر : رجلٌ 
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   ر بَّ  يخ  ِمْن َعِ ي َكْهكِم  
 وقال أبو العيال الهَذلي :

ِرٌُ و  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ذا مريريريريريريريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريّ   اَّريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريَ    

  
 ورواه أبو عبيد : وال كهكاَهةٌ بَرٌم ، وقد مّر تفسيره فيما مّر من هذا الكتاب.

 والكْهَكب : الباَذْنجان. الَكْهَكم ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 .ُمَمهَّك الشباب : نُْفَخته وامتالؤه وارتواؤه وماؤه : يقال : شابٌ  ُمْهَكةُ  قال الليث :: مهك 

 الشيء : إذا َملَْستَه وقال النابغة : َمَهْكتُ  الطويل ، ويقال : : المَمهَّك أبو عبيد ، عن الكسائي :

ه  يريريريريريريريتريريريريريريري  نَي لريريريريريريريَ ريريريريريريريِ مريريريريريريرياِن مسريريريريريريريِ عريريريريريريريْ ك الريريريريريريريلريريريريريريريريُّ لريريريريريريريِ
َ
    املريريريريريريري

  
ن  و   اجريريريريريريِ لريريريريريريريَ الهبريريريريريريريا واجلريريريريريريَ كريريريريريريريْه أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريِ  قريريريريريريري  مريريريريريري 

  
 ملّْستُه. السَّهَم : مَهْكتُ و: ُملَِّسْت  َكتْ َمهِ  قال :

ه ، وأنشد : الَهِكمُ  قال الليث: هكم   : المقتِحم على ما ال يعنيه الذي يتعرض للنّاس بشّرِ

ْرٌب عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى جريريريريريريريريريريريريريريارانَ  َم مسريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريَّ  هتريريريريريريريريريريريريريريََ

  
الو   كريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  ألريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريَ

  
 غيري َغنَّْيتُه. هكَّمتُ و: تَغَنَّيت ،  تََهكَّْمتُ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :

:  التَّهكُّمو: التكبُّر ،  التَهكُّم االستهزاء. قال : وأخبرني ابن نَجَدة عن أبي زيد أنه قال : : التهكُّم ثعلب عن ابن األعرابّي :

 الطَّْعن الُمَداَرك. التهكُّمو: تََهورُّ الِبئْر ،  مالتهكُّ و: االستهزاء  التهكُّمو: السَّْيُل الذي ال يطاق ،  التهكُّموالتَّبَْختُر بَطراً ، 

 أبواب اهلاء واجليم

 ه ج ش
 استعمل من وجوهه : جهش.

ت بالبكاء. أَْجَهَشتْ ونفسي  َجَهَشتْ  قال الليث :: جهش   انهَضْت إليك وَهمَّ

إلى رسول هللا  فجَهْشنا فأَصاَب أصحابه َعَطٌش ، قالوا : وسلم نزل باْلُحَديبيةعليههللاالنبي صلىفي الحديث أن و

 .وسلمعليههللاصلى

أن يفزع اإلنساُن إلى اإلنساِن. وقال غيُره وهو مع فََزعه كأنَّه يريد البكاء كالصبي  : الَجْهش قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 يفَزع إلى أمه وأبيه ، وقد تهيأ للبكاء.

ً  أخرى : أبو عبيد : وفيه لغةٌ   ، قاله أبو زيد وأبو عمرو ، ومن ذلك قول لبيد : أَجهْشُت إجهاشا

ِهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   كريريريريى  ّ  الريريريريلريريريريفريريريريس  جمريريريري ْ ه َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   تريريريريريريريَ

  
يريريلريريريريريريرياو   عريريِ بريريْ عريريريريريريريا  بريريعريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريْ ك سريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريري   قريريريريريريري  محريريََلريريْ

  
 : إذا تهيأ للبكاء. وقال أبو زيد مثله ، وزاد فقال : أَْجَهشَ  قال : وقال األموّي :

 َجَهْةه  للّةوق واَّْزن 

 ج ض ه
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 استعمل من وجوهه : جهض والِجهاض.

 الممانعة. الِجهاضو: ثََمر األَراك :  الِجهاض ثعلب عن ابن األعرابي قال :: جهض 
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 ، أي مانعَني. عنه أبو سفيانَ  فجاهضني وفي حديث محمد بن سلمة أنه قصد يوم أُُحٍد رجالً ، قال :

 وأْجَهْشتُه ، أي أعَجلته.عن األمر  أجهْضتُه وقال األصمعي :

 عن مكانه : أَزلته عنه. أَْجَهضته وقال غيره :

ْقط الذي قد تمَّ َخْلقه ونُفخ فيه ُروُحه من غير أن يعيش ، يقال للناقة خاصة إذا ألقْت َولََدها : الَجِهيض وقال الليث :  : الّسِ

 ً  يت :، وقال الكم َمجاهيض ، والجميع ُمْجِهض فهي أَْجهَضْت إْجهاضا

ي ِ ِّ جمريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريِ رَاجريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَج كريريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريريَ  يف مسريريريريريريريريريريريريَ

  
َ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريرياُِ   يريريريريريريريريَف َو ريريريريريريريريْ ْ َن الريريريريريريريريَوجريريريريريريريريِ  َ. خيريريريريريريريريِ

  
 .الِجهاض واالسم :

 وقال ذو الرمة :

فريريريريريريريريريريريرياِل  امريريريريريريريريريريريريه األغريريريريريريريريريريريريْ َن  ملريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَرمسريريريريريريريريريريريريْ

  
ْر ل   ق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريريريض  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريَل جريريريريريريريريريريريَ

  
 .أَْجَهَضتْ  َخْلقُه قيل :أبو ُعبيد عن أبي زيد قال : إذا ألقت الناقةُ ولَدها قبل أن يَستبِين 

اء قال : هو ِخْدج وَخِديج   .َجِهيض للُمْجَهضو ِجْهضٌ وسلمةَ عن الفرَّ

ً  مثَل قول أبي زيد إنه يسّمى الُمجَهض وقال األصمعّي في ، إذا لم يَستبْن َخْلقُه ، وهذا أصّح من قول الليث : إنه الذي  ُمجَهضا

 تَمَّ َخْلقُه ونُِفَخ فيه ُروُحه.

 .َجهاضةو ُجهوضة : الحديُد النَْفس ، وفيه الجاِهض أبو ُعبَيد عن األموّي :

 ه ج ص
 أهمله الليث.: صهج 

 لَس.: أَمْ  َصْيهوج : إذا ُملِّس ، وَظْهرٌ  َصْيهوج وقال غيره : بيتٌ 

 وقال جندل :

ِج  لريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريِ
َ

لريريريريريريريريريريوع  َنريريريريريريريريريريَْ أِب املريريريريريريريريريري ى ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريريج   َرى الريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريهريريريريريريريريض فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريرينَّ عريريريريريريريري   تريريريريريريريريَ

  

 ص ْع ا     َسلاِسن  َصَياِهج
ْيهج وقال األصمعي : ْخرة العظيمة. الصَّ  : الصَّ

 ه ج س
 استعمل من وجوهه : هجس ، سهج.

 في قلبي َهمٌّ وأَمٌر ، وأنشد : َهَجس : ما َوقَع في َخلِدك. يقال : الَهْجسُ  قال الليث :: هجس 

عريريريريريريريريرييريريريريريريريريري    ْن بريريريريريريريريَ عريريريريريريريريامريريريريريريريرية  مريريريريريريريريِ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريأطريريريريريريريريَأِ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
هريريريريريريريا و   ْر   هريريريريريريرياِجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى و قريريريريريريري  وقريريريريريريريَّ  هريريريريريريَ

  
 النعامة : فرُسه.

يسي وقال أبو ُعبَيدة : كب ، وهو اسُم فرٍس معروف. الِهّجِ  : ابن زاِد الرَّ

قاء.الغَِريض من اللّبن في ا : الَهِجيسة « :نوادره»وقال أبو زيد في   لّسِ
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 قال : والخامط والسَّامط مثله ، وهو أول تغيُّره.

فه الكاتب. الَهِجيسة قلت : والذي أَعِرفه في األلبان بهذا المعنى الَهِجيعة ، وال أدِري  لغة بمعناها أو َصحَّ

 : أي رّدني فارتدْدت. فاْنَهَجْستُ  عن كذا َهَجسني « :النوادر»وفي 
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س  عطاء عن السائب ابن األقرع قال : حضرُت طعاَم عمَر فدعا بلَْحم غليظ وُخبزوروى حماد بُن َسلمة عن   ، قالوا :ُمتَهّجِ

 من الُخبز : الغليظ الذي لم يختِمر َعجينُه. المتهجس

 : الغَريض من اللَّبن. الهجيسة وُروي ألبي زيد :

 أهمله الليث ، وهو من كالم العرب معروف.: سهج 

 ، وهي الشديدة. َسْيُهوجو َسُهوج صمعي : ِريحٌ روى أبو ُعبَيد عن األ

 وأنشد ابن السكيت :

وْج  مريريريريريريريريى بريريريريريريريريني َداراِ  الريريريريريريريريعريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ    َداَر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وْج   هريريريريريري  يريريريريريريريْ رْ  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريريلُّ رِيريريريريريريح  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريَ

  
يح. الّسَهجووَسْيهوك. قال : والسََّهك  َسْيُهوج وِمْسهك ، وِريحٌ  مسهج وقال أبو سعيد : خطيب  : َمرُّ الّرِ

 : الذي يَنطق في كل حق وباطل. الِمْسهج عمرو :وقال أبو 

 : ُضُروٌب مختلفةٌ من السَّير. األساِهيجُ وأبو عبيد : األساِهيُّ 

 ه ج ز
 استعمل من وجوهه : هزج ، جهز.

 بالصَّوت. َهِزجٌ  : صوٌت ُمطِرب ، وَرْعدٌ  الهَزج قال الليث :: هزج 

 وقال الشاعر :

ٌث  لريريريريريريريريريريريريِ زٌِج مريريريريريريريريريريريري  ٌل هريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ  أجريريريريريريريريريريريريشُّ جمريريريريريريريريريريريري َ

  
لريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ   يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ اد  ر ه اجلريريريريريريريريريريَ رْكريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري 

  
جُ  : َهزج ، وُمغَنٍ  َهِزج وُعودٌ  ً  الصوتَ  يَُهّزِ عر ، وهو َمفاِعيلُْن مفاعيلن ، على هذا  الَهَزجو. تَهزيجا : نوٌع من أعاريض الّشِ

 البناء كله أربعة أجزاء.

 الَهَزج الصوت ُهَزاِمجهُ : أَي ُمَداِركه. قال : وليس َهزج تداُرُك الصوت في ِخفٍّة َوُسرعة. يقال : هو الَهَزج وقال األصمعّي :

  وقال عنترة : من الترنُّم في شيء.

هريريريريريريريريريريا الو   كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريأى جبريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري  دفريريريريريريريريريريِّ

  
َؤّوُِِ   زَج الريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييِّ مريريريريريريريري  ن هريريريريريريريريَ يِّ مريريريريريريريريِ  َومْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 تُحاذر لَسعَهُ إياها.يعني ذُباباً لطيَرانه تَرنٌُّم ، فالناقة 

 الشَّّد : أي سريُع العَْدِو ، وأنشد : َجهيز أبو ُعبيدة : فَرسٌ : جهز 

هريريريريريريريريرييريريريريريريريريريز   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّه و  تريريريريريريريريريِ   جريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ   عريريريريريريريريريَ

  
َوادِ    قريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِ  األوابريريريريريريريريريريريري  يف الريريريريريريريريريريريريّرِهريريريريريريريريريريريريان جريريريريريريريريريريريريَ

  
ْمَت عليه. أْجهْزتُ  ابن السكيت ، عن األصمعي :  على الَجريح ، إذا أَْسَرْعَت قتلَه وقد تمَّ

 ، إذا كان سريَع الّشد. َجهيزٌ  وفرسقال : 

 وكان أبو َشبِيب من مهاجرة الكوفة ، اشترى ، قال : وهي أُمُّ َشبيب الخارجي ، قال : جهيزة قال : والعرب تقول : أَْحَمُق من

بطنها فقالت : في ، وكانت هي حمراء طويلةً جميلةً فأدارها على اإلسالم ، فأبت فواقَعَها فحَملْت ، فتحّرك الولُد في  َجهيزة

 .َجهيزة بطني شيء يَنقُز ، فقيل : أَْحَمُق من
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 ، قال : هي الدُّبَّة. َجهيزة وقال أبو العباس : قال ابن األعرابّي في قولهم : هو أَْحَمق من

 امرأةً خليقةً في بدنِها َرْعناَء يضَرب بها الَمثَل في الُحْمق ، وأنشد : َجهيزة وقال الليث : كانت

هريريريريريريريرييريريريريريريريريزأَب مسريريريريريريريريني قريريريريريريريريامريريريريريريريريه  اَل جريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريرياب  املريريريريريريريريريرياء مسريريريريريريريريريرياال  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريال.   مسريريريريريريريريريريَ

  
ئبة ، وقيل : ُحْمقها أنها تدُع  الجهيزة : جرو الدُّّب ، والِجبُس : أنثاه ، وقيل : الَجهيزة قال : وقيل : : ِعْرس الذئب ، يعنُون الذِّ

بُع. قال :  ولَدها وتُرِضع َولَد الضَّ

عريريريريريريريْه  ة  أوالَد أ ريريريريريَرى وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريَّ عريريريريريريريَ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريمريريريريري 

  
ْرقريريريريريريريعريريريريريريريا  ْع بريريريريريريريذلريريريريريريريك مريريريريريريريَ يريريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريلريريريريريريريم تريريريريريريريْرقريريريريريريريَ لريريريريريريريِ  بريريريريريريريَ

  
َب يكفُل عيالَها ، فيأتيها باللّحم ، ومنه ويشهد على ذلك ما بين الذئب والضبع من األلفة ، ويقال : إنَّ الضبُع إذا ِصيَدت فإن الذئ

 قوله :

 لَ ى اَّْبل مسىت عاَل أوٌس ِعياهلا 
العَُروس والميّت : وهو ما يحتاج إليه في َوْجهه ،  َجهاز للسفر ، وكذلك َجهاَزهم : إذا تكلَّفت لهم تجهيزاً  القوم جهَّْزتوقال : 

 .تَجهزوا َجهازاً  وقد

ئون قال : وسمعُت أهَل البَْصرة  بالكسر. الِجهاز يخّطِ

بالكسر لغة ليست  ِجهازو [59يُوُسف : ] (َوَلمَّا َجهََّزُهْم ِبَهازِِهمْ )قلت : والقّراء كلهم على فَتْح الجيم في قول هللا جلَّ وعزَّ : 

. والعرب تقول : ضرب البعيُر في مجهز بجيدة ، وموت ح ما  جهازه : أي َوِحيٌّ ، إذا َجفََل فَنَدَّ في األرض والتَبَط حتى َطوَّ

 عليه من أَداةٍ وِحْمل.

 ه ج ط
ْلكان. الطْيُهوجوَ أهمله الليث. : طهج   : طائٌر أحسبه معّرباً ، وهو ذكر الّسِ

 ه ج د
 [.مستعملة]هجد ، دجه ، جهد ، هدج : 

 : إذا استَْيقظوا للصالة. تَهجدواو: إذا ناموا ،  ُهجوداً  القومُ  َهَجد قال الليث :: هجد 

 المصلِّي بالليل. الهاجدوالناقم ،  : الهاجد أبو ُعبيد ، عن أبي عبيدة :

 وقال الُحطيئة :

تريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية   فريريريريريريريريريْ اك و د  مريريريريريريريريرين هريريريريريريريريري اك لريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريحريريريريريريريريريَ

  
وص  و   جريريريريريريريريريَّ ِ  ريريريريريريريريري  والريريريريريريريريرية هريريريريريريريريري   أبعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى ذي طريريريريريريريريري 

  
ْدتُهوالرجَل : أَنَْمتُه  أْهجدتُ  وقال ابن بُُزرج :  : أيقظته. َهجَّ

 [.79اإلسَراء : ] (َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِه َّنِفَلًة َلكَ )قال هللا جل وعز : 

 الرجَل : أنْمتُه. هّجدتُ ووقال غيره : 

 ومنه قول لبيد قال :

ْ ان فريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريريريرياَل  جريريريريريريريريريريريريَّ َرى هريريريريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ْل و   فريريريريريريريريريريريَ َر غريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ َ ْران  ْن  ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريري َّ  قريريريريريريريريريريريَ
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منا فإن السرى قد طال عليَنا حتى غلبنا النوُم ، ويقال :  الرجَل : وجدته نائماً. أهجدت كأنه قال : نَّوِ

اني عن ابن السكيت :  إذا أَلقَى ِجَرانَه على األرض. البعيُر : أَهَجدَ  الحرَّ
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د األعرابي :أبو العباس عن ابن  دوالرجل : إذا َصلى بالليل ،  هجَّ  : إذا نام بالليل. َهجَّ

د : المصلِّي ، قال : وكذلك الهاجدو: النائم ،  الهاجد وقال في موضع آخر :  يكون مصلّياً ويكون نائماً. المتهّجِ

دو َهجد عمرو عن أبيه قال :  : إذا نام ، وذلك كله في آخر الليل. َهَجدو: إذا قام مصلِّياً ،  َهجَّ

د : إذا ناَم ، وأما َهجد ُهجوداً  النائم ، وقد الهاجدَ  قلت : والمعروُف في كالم العرب أن ، فهو القائم إلى الصالة من النوم  المتهّجِ

د آخر الليل ، وكأنه قيل له :  قائه الِحْنَت عن نفسه ، وهو اإلثم.عن نفسه ، كما أنه قيل للعابد : متحنِّث إلل الهجود إللقائه متهّجِ

 الُجهدولغة بهذا المعنى ، قال :  الُجْهدو . قال :َمْجهود اإلنساَن من َمَرض أو أمر شاق فهو َجَهد : ما الَجْهد وقال الليث :: جهد 

 العَْيش. َجْهدِ  شيء قليٌل يعيش به الُمقّل على :

 على هذا المعنى. [79التّوبَة : ] (الَّ ُجْهَدُهمْ َوالَِّذيَن ال َيَُِدوَن إِ )قال هللا جل وعّز : 

 َرأيي ونَْفسي حتى بلغتُ  اجتهدتُ و َجَهْدُت َجْهدي فيه. تقول : الَجْهد أيضاً : بلُوُغَك غايةَ األمر الّذي ال تأَلو عن الَجْهدوقال : 

 .مجهودي

 : الغاية. الَجْهد ابن السّكيت :

اجهد  فالطاقة ، يقال : الُجهد في هذا األمر : أي ابلُْغ فيه غايَتَك. وأما اجَهْد َجْهدكَ و: أي الغايةَ ،  الَجْهد وقال الفّراء : بلغُت به

 العَُدوَّ  جاَهْدتُ والقوُم علينا في العَداوة  أجَهدَ وعلى أن يفعل كذا وكذا ،  أَجهدتُهوفالناً : بلغت مشقّته ،  َجَهْدتُ وقال :  .ُجْهَدك

 .ُمجاَهدة

 ، بمعنًى واحد. أَْجهْدتُهو َجَهدتُه بو ُعبيد :أ

 وقال األعشى :

 َجَهْ َن هلَا َمَع ِ ْجهاِدها 
 المال : إذا كان يَِلجُّ عليه ويَْرعاه. يَجْهده المال : أي ال يكثر منها ، وهذا كأل يَْجَهدها َشِمر ، عن أبي عمرو ، يقال : هذه بَْقلة ال

 .َمْجهود ُشّد َمْذقُه بالماء فهووقال األصمعّي : كّل لبن 

 وقال الّشماخ يصف إبالً بالغزارة :

ا غ َرفريريريريريا   رَّاهتريريريريري  ِملريريريريريْه ضريريريريريريريريريريريريريريَ  ت ضريريريريريريريريريريريريريريحي وقريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريودِ   عريريريريم جمريريريريَْ ِو الريريريري ريريريريَّ لريريريريْ وِن مسريريريري  ن انصريريريريريريريريريريريريريريريريريِع الريريريريلريريريريّ  مريريريريِ

  
 : المشتهى الذي يُلَّح عليه في الشُّرب لطيبه وحالوته ، ومن رواه : مجهودِ  فمن َروى البيت هكذا أراد بقوله :

 «مسلو غت جمهود... »
 الَحلب فَينهُك لَبنَها. يَْجهدها : فمعناه أنها ِغَزاٌر ال

 : إنه يُمَذق ألنه كثير. مجهود وقال األصمعّي في قوله غير

 ُجهدي : الطاقة ، تقول : هذا الُجهد قال : [97 التوبة :] (ُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهمْ َوالَِّذيَن ال َيَِ ) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :

 .اجْهد ُجْهَدك ، أي طاقتي : ويقال :

 وأخبرني المنذرّي عن القاسم بن محمد القرشّي بن سعيد بن عمرو ، عن مروان ،
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عّا قال : يف الِ يَتة  اجل ْه  : أي طاقيت. ج ه ي ال اقة : ت ول : هذا اجل ه  عن عيسريريريريريى بن املغتأب ، عن الةريريريريريَّ
 يف العمل. اجلَه و 

: أظهُر األرض وأسواها : أي أشّدها استواء ، أنبتَْت أو لم تُنبت ، ليس قُْربَه َجبَل وال أَكمة ،  الَجهاد َشِمر عن ابن شميل ، قال

 ، وأنشد : َجهاد والّصحراء

ه ال بريريريريريريري  لريريريريريريْ ود ثريريريريريَرى األر. اجلريريريريريمريريريريريريرياد ويريريريريريريَ عريريريريري   يريريريريريريَ

  
ود  َرّ ن  َأ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير    هريريريريريريريريرياد  هبريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريعريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريَ

  
 .ُجُهدوالتي ال شيء فيها ، والجماعةُ : ُجُمٌد األرض الَجْدبة  : الَجهادوقال ، وقال أبو عمرو : الَجماد 

  وقال الكميت :

حريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ْ  ْه يف نريريريريريريريريريَ اه   ذ قريريريريريريريريريَ َرعريريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريريْ

  
ورا  هريريريريريريريريريريرياد هريريريريريريريريريريريا ممريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري  ى جريريريريريريريريريريريَ  ر  فريريريريريريريريريريريأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وبراز بمعنًى واحد. َجهادووقال الفراء : أرٌض فَضاء 

 : إذا بدا فيه وَكثُر. إجهاداً  فيه الشَّيبُ  أجهدَ  وقال غيُره :

 وقال عدّي بن زيد :

وَ  و ذ َأجْ  حريريريريريريريريريَ واتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك  ذ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريري 

  
ت    تريريريريريريريريِ َك الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ نْيِ مريريريريريريريريلريريريريريريريريْ َ  يف الريريريريريريريريعريريريريريريريرياِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَ

  
 لك الحقُّ : بََرَز وظَهر ووضح. أجَهدَ ولك الطريُق ،  أَجهدَ  ويقال :

 .فََجهد ، وال يكون فأَْجهدَ  ، وسار فأْجَهدَ  وقال أبو عمرو بُن العاَلء : حلََف باهلل

 لَك هذا األمُر فارْكبه : أي أمَكنك وأَعَرَض لك. أجَهدَ  وقال أبو سعيد :

 القوُم لي : أي أشَرفوا. أَجَهدَ  وقال أبو عمرو :

 وقال الشاعر :

ا رأيريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوَُ قريريريريريريريريريريري  أجريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ وا  ملريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريْل   ْر    لريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريم  َّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريِ  ثريريريريريريريري 

  
 : إذا اختَلَط. أجَهد لُمْجِهٌد لك ، وقدوقال أبو زيد ، يقال : إنَّ فالناً 

 ثََمُر األراك ، ونحو ذلك. الَجهادوثعلب عن ابن األعرابّي قال : الَجهاض 

 يَجَهد هو أن ال [219البَقََرة : ] (َوَيْسئَ ُلوَنَك ما ذا يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ )قال أبو عمرو ، وقال الحسن في قول هللا جّل وعّز : 

 ه ثم يَقعُد يسأل الناس.الرجُل مالَ 

 مالَه : يعطيه ههنا وههنا. يَجَهد وقال النضر : معنى

يح : أي َحنَّت وَصّوتت ،  َهَدجتوالشيُخ  َهَدج : ِمْشية الشيخ ونحو ذلك ، يقال : الَهَدجان قال اللّيث :: هدج   : التهدُّجوالّرِ

 َوَعْدٌو ، كل ذلك إذا كان في ارتهاش وأنشد :الظَّليم : وهو سعٌي ومشٌي.  َهَدجُ وتقطيع الّصوت ، 

ْعِصفاِ  ال يزلَن ه جا و 
 
 امل

 وقال العّجاج يصف الظَّليم :

 َأَصكَّ نريْغضا  ال َي  م ْستْهَ جا 
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 أي مستعِجال ، أي أفزع فمّر ، ومن رواه بكسر الدال أراد أنّه ال يزال َعْجالن في َعْدِوه. ُمْستَْهَدَجا قال ابن األعرابّي في قوله :

يحِ الَحنون : لها .ِمهداجو َهُدوج : َرْزمة الناقة َوَحنِينُها على َولَدها ، وناقةٌ  الَهْدجة وقال غيره :  وِمْهداح ، ومنه َهْدجة ويقال للّرِ
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 ر الومسش :قول  أيب َوْجزأب السع ّي يصف مح   
ك   َوى ملهّن يف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َلْكن الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسىّت سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ اج   هريريريريريريريريْ وابريريريريريريريريِة ا فريريريريريريريرياق مريريريريريريريريِ ِل جريريريريريريريريَ ْن َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريِ

  
 َهَدْجَدج ِلهَدجانه عليه وتَبَأْبُؤوا عليه : إذا أَظهروا إْلطافَه ، ويقال : َظِليمٌ  تهدَّجوا يقال : المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي :

 في ِمْشيتِه.

 قال ابن أحمر :

رب  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريريرير ه  َ ج  جريريريريريريريريريريريريريريريَ َ جريريريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 قريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريادهريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرا      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرِ  

  
 وإنما قال : َجِرب َمساِعرهُ ألّن ذلك الموضع من النّعام ال ريَش عليه.

 : ُمداركة الَخْطو ، وأنشد : لَهَدجانا وقال األصمعي :

يريريريريريريريريرييت و  ْن ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ جريريريريريريريريرياان مل يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريَ

  
َف اهلريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريِه   لريريريريريريريريْ َ جريريريريريريريريان الريريريريريريريريرَّْأل  ريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريهريريريريريريريريَ

  

 م َزْوُِّ   ملا ر ها َُّْوَُِّ  

 .الُهداج : إذا اضَطَرب مشيهُ من الِكبَر ، وهو َهَدج وقال ابن األعرابّي :

 : سريعة الغَليان. َهُدوج وقِْدرٌ : مرَكب من مراكب النساء.  الَهْودجو

 أهمله الليث.: دجه 

ه وقال ابن األعرابّي :  الّرجل ، إذا نام في الدُّْجيَة ، وهي قُتَرة الصائد. َدجَّ

 ه ج ت
 .تجهناو اتَّجْهنا فأصله ُوجاه ، وقد: تجه  أهملت وجوهه ، وأما :

 أهملت وجوهها. ه ج ث :ـ  ه ج ذـ  ه ج ظ

 واجليم مع الراءابب اهلاء 

 ه ج ر
 مستعمالت. هجر ، هرج ، جهر ، جره ، رهج ، رجه :

ََُْجُرونَ ) قال الفراء في قول هللا جّل وعّز :: هجر  للبيت  (ِبهِ )قال : الهاء في قوله  [67المؤمنون : ] (ُمْسَتْكَِبِيَن ِبِه ساِمرًا 

ْفض. الَهْجر والقرآن ، فهذا من وسلمعليههللاصلىالنبيَّ  َهَجْرتم َمْرتُمالعتيق ، يقولون : نحن أهلُه وقُّطانه وإذا كان اللّيل وسَ   والرَّ

إذا َخلَوا  وسلمعليههللاصلىكانوا يَُسبّون النبي و وهو الفُْحش ، الُهْجر ، وهذا من أَْهَجْرتُ  من (تُْهِجُرون)قال : وقرأ ابن عباس : 

 حوَل البيت ليالً.

الرُجل في منامه إذا َهَذى ، أي أنكم تقولون فيه ما ليس فيه وما  َهَجر ، فُجعل من قولك : (ََُْجُرونَ )وقال الفّراء : وإْن قُرىء 

ه فهو كالَهَذيان.  ال يضرُّ

 .تَْهُجروا غَْوا والوُروي عن أبي سعيد الُخْدرّي أنه كان يقول لبنيه : إذا ُطْفتم بالليل فال تَلْ 
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ُروي عن و،  َمهجور ، والكالم َهَجَر يَهُجُر َهْجراً  قال أبو ُعبَيد : معناه : ال تَهذُوا ، وهو ِمثُل كالم الُمبَْرَسِم والَمْحموم ، يقال :

: قالوا فيه غيَر الحّق ، ألم  [30رقان : الفُ ] (ِإنَّ قَ ْوِمي اَتََُّذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً ) إبراهيم أنه قال في قول هللا جّل وعّز :

 ؟!قال غير الحقّ  َهَجر تر إلى المريض إذا
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فإّن أبا ُعبَيد َذكر عن  «ُهْجراً  إني كنت نهيتُكم عن زيارة القبور فُزوروها وال تقولوا»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبي  وأما

 ي الَمنِطق والَخنا.: اإلفحاش ف الُهْجر الكسائّي واألصمعّي أنهما قاال :

اخ : يَهِجرُ  الرجلُ  أَهجرَ  يقال منه :  ، وقال الّشمَّ

رَّأب َ أِب األعريريريريريريراِق قريريريريريريريال ابريريريريريرين  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريمريريريريريريريا جريريريريريريريِ

  
رَاو عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريريالمريريريريريريريا  جريريريريريريرياَر فريريريريريريرييريريريريريريريه    أهريريريريريريريجريريريريريريريَ

  
، إذا تباَعد ونَأَى ،  َهْجراً  الرجلُ  َهَجرو: إذا استهزأَت به وقلَت له قوالً قبيحاً ،  إهجاراً  بالّرجل أهجرتُ  وقال أبو زيد : يقال :

ْوم َهَجرَ و ً و َهْجراً  في الصَّ  .ِهْجرانا

ُروا وال هاِجروا ُروي عن عمر أنه قال :و  .تَهجَّ

ر كم ، فهذا هوعلى غير ِصحة من بالمهاجرين وال تَشبَّهوا الِهْجرةَ  وقال أبو عبيد : يقول : أَخِلصوا فالٌن  ، وهو كقولك : التَّهجُّ

ع وليس بشجاع : أي أنه يُظِهر ذلك وليس فيه. خروُج البدوّي  عند العرب : الُمهاَجرة قلت : وأصل يتحلّم وليس بحليم ، ويتشجَّ

 من باِديتِه إلى الُمُدن.

لى داِر قوٍم آخرين ؛ ألنهم تَركوا دياَرهم ومساكنَهم التي الرُجل ، إذا فَعل ذلك ، وكذلك كّل ُمْخٍل بمسكنه منتِقل إ هاَجر يقال :

إلى أرض  هاجروا إلى المدينة ، وكذلك الذين هاجروا بها نشؤوا بها هلل ولحقوا بدار قوم ليس لهم بها أهٌل وال ماٌل حينَ 

. قال هللا جّل وعّز : الِهْجرة ، واالسم منه ُمهاجر الَحبشة. فكلُّ من فارَق ِرباَعه من بدوّي أو َحَضّري وسكن بلداً آخر فهو

وُكلُّ من أقام من البَوادي بَمباِديِهْم  [100النِّساء : ] (َوَمْن يُهاِجْر يف َسِبيِل هللِا َيَِْد يف اْْلَْرِض ُمراَغماً َكِثْيًا َوَسَعةً )

المسلمين التي أُحِدثَْت في اإلسالم وإن كانوا مسلمين ولم يتحولوا إلى أمصار  وسلمعليههللاصلىوَمحاضرهم ولم يلحقوا بالنبّي 

ْون األعراب. ُمهاجرين فإنهم غير  وليس لهم في الفَْيء نصيٌب ، ويسمَّ

 ، وهو أن يَُشّد حبٌل في ُرْسغ ِرْجله ثم يَُشّد إلى َحْقوه. أهُجره هْجراً  البعيرَ  هجرتُ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي :

 البَْكَر ، إذا َربْطَت في ذراِعه َحْبالً إلى َحْقوه وقْصرتَه لئال يقدر على العَْدو. هَجرتُ  ير :وقال أبو الَهْيثم : قال نص

ْين ، ثم تَُشّد إحدى  الِهجار قلُت : والذي حِفْظتُه عن العرب في تفسير ى له ُعرَوتان في َطَرفيه بزرَّ أن يؤَخذ حبٌل ويسوَّ

روا وكذلك العُروة األخرى في اليد ، وتَُزّر ، وسمعتُهم يقولون :العُْرَوتين في ُرْسغ رجل الفََرس وتَُزّر   هَجر خيلَكم ، وقد هّجِ

 .هْجراً  فالن فرسه

 : إذا أفرطت في الطول ، وأنشد : ُمهجرة . ونَْخلةٌ لُمْهِجر وقال أبو زيد : يقال لكّل شيء أفرط في طول أو تَمام وُحْسن : إنه

هريريريريريريرياجريريريريريريريرِ 
 
ق املريريريريريريري حريريريريريريري   يريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريريى أبعريريريريريريريلريريريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ر  راقريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياش  اهلريريريريريريريري  هريريريريريريريري   الريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
: إذا ُوصفت بالفَراهة والُحسن ،  ُمهجرة ، وناقةٌ  لُمهِجر وسمعُت العرب تقول في نَْعِت كّل شيء جاوَز حدَّه في تمامه : إنه

 ؛ ألّن ناِعتَه يَخرج في نَعتِه عن الحّد المقاِرب الُمشاكل إهجاراً  وإنما ُسمي ذلك
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 .َيهج رو للملعو     نعه ي فر  فيه ، فكأنه َيهذي 
يَرى وقال أبو ُعبَيد : قال أبو زيد وغيره :  الرجل : كالُمه وَدأْبُه ، وشأنُه. ِهّجِ

 وقال ذو الّرّمة :

ى فريريريريريريريريريريَأ ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَأ واألقريريريريريريريريريري ار  غريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرية  َرمريريريريريريريريريريَ

  
تاه    جريريريريريريريِّ َن والريريريريريريريويريريريريريريريل  هريريريريريريريِ عريريريريريريريْ َرب  و فريريريريريريرياْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريَ

  
يراهو إْهجيراه وقال األموّي : يقال : ما زال ذلك  وَدأَبه وَدْيَدنَه. ِهّجِ

 لو يَعلُم الناُس ما في»:  وسلمعليههللاصلىَروى مالُك بُن أنس عن ُسَمّي عن أبي صالح عن أبي ُهريرة قال : قال رسوُل هللا و

رُ » في حديث آخر :و؛  ا إليهالستبقو التَّهجير في هذه  التهجير يذهُب كثيٌر من الناس إلى أن «إلى الُجُمعة كالُمْهدي بَدنَه الُمهّجِ

 وقَت الزوال ، وهو َغلَط ، والصواب ما رواه أبو داوَد المصاِحفي عن النضر بن ُشَميل أنه قال : الهاجرة األحاديث تَفعيل من

 إلى الُجُمعة وغيرها : التَبكير. التهجير

 قال : سمعُت الخليَل بن أحمد يقول ذلك في تفسير هذا الحديث.

 قلت : وهذا صحيح ، وهي لغةُ أهل الحجاز ومن جاَوَرهم من قَْيس.

 وقال لبيد :

 راَ  ال ِ ني  هِبَْجر  بع  ما ابَتَكر وا 
واح عندهم : الهْجر فقَرنَ  وا أّي وقٍت كان.الذَّه باالبتكار ، والرَّ  اب والُمضّي ، يقال ، راَح القوُم : أي َخفُّوا وَمرُّ

، أراد به التّبكيَر إلى جميع  «الستبقوا إليه التهجير لو يَعلَم الناُس ما في»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

ل أوقاتها. قلُت : وسائُر العَ  لوات : وهو الذَّهاب إليها في أوَّ رواه أبو ُعبيد  الهاجرة الرجل : إذا خرج وقتَ  هّجر َرب تقول :الصَّ

 .بالهاجرة إذا خرج الرُجل : َهّجر عن أبي زيد.

 .بالَهْجرو بالهجير قال : وهي نصُف النهار ، قال : ويقال أتيتُه

والظهيرة :  وبعَدها بقليل. قال : إنما تكون في القَْيظ ، وهي قبل الظُّهر بقليل ، الهاجرة ذكر ابن السكيت عن النضر أنه قال :

 نصُف النهار في القَْيظ حين تكوُن الشمُس بحيال رأِسك كأنها ال تريد أن تبرح.

اس الربَعيَّ في ناقته :« نوادره»أنشد المنذرّي فيما روى لثعلب عن ابن األعرابي في   قال : قال ِجْعثِنَة بُن َجوَّ

ْذرِي  مريريريريريريريريريريي ونريريريريريريريريريريَ ْذكريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريَن َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريْل تريريريريريريريريريريَ

  
ر  فريريريريريريريريريريريريريْ ر وِ. اجلريريريريريريريريريريريريريَ  أُّمريريريريريريريريريريريريرياَن أنريريريريريريريريريريريريريِه بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري 

  

رِ  رَاٌر جريريريريريريريريريريواد  اَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ْذ أنريريريريريريريريريريِه ِمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر  ت الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريْ ر ون هبريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري 

  
رون بوقت الّسَحر. بهِجير قلت : قوله  الفجر ، أي يُبّكِ

روالقوُم : إذا صاروا في ذلك الوقت ،  أَْهَجر وقال الليث :  القوُم : إذا ساروا في َوْقته. َهجَّ

يَرىوقال :   إذا َهَذى. َهَجر : اسٌم من الِهّجِ

 : وهو تَْرُك ما يَلَزُمك تَعاُهُده. الهْجران من الَهْجروقال : 

كال تَشّد به يَُد الفَْحل إلى إحدى رجليه ، و الِهجاروقال :   أنشد :: ُمخاِلف للّشِ

 كأمنا    َّ ِهَجارا   اِكال 
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الفَْحُل  يَْهَجر بالهجار ُمقاِرب لما حكيتُه عن العرب َسماعاً وهو صحيح ، إال أنهُ  الِهجار قلُت : وهذا الذي ذكره الليث في تفسير

 وغيُره.

 القَوس : وتُرَها. ِهجار وقال أبو َعْمرو :

 بَعَدها بقليل. الُهَوْيِجَرةومن ِحين تُزوُل الشمس ،  الهاجرة وقال أبو سعيد :

 : البَنَّاء. وقال لبيد : الهاِجِريّ و

لريريريريريريريريريريرياه  رِّي  ذا ابريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ ر اهلريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ِذيريريريريريريريريريريَن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياِل    أب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياء مسريريريريريريريريريري 

  
 : الَحْوض المبنّي. الهجيرو

 وقالت خنساُء تصف فَرساً :

اَل يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِّ مسريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
رِ مريريريريريريريريريريرياَل   ت  الريريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريريل األعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريَ

  
 شبّهِت الفرَس حين مال في ُحْضره بَحْوض ُملىَء فانثَلَم وماَل ماؤه سائالً.

 : ما يَبِس من الَحْمض. الَهِجير أبو عبيد عن األصمعّي :

 وقال ذو الرمة :

ْه بريريريريريريريريه وَ  لريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريَ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء ممريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريَق   ريريريريريريريريَ  ملَْ يريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا   ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ن الريريريريريريرُّطريريريريريريري   الَّ يريريريريريريريَ ت هريريريريريريرياو مريريريريريريِ جريريريريريريِ  هريريريريريريَ

  
اء : ناقة َمن. ُمهِجرة أبو ُعبيد عن الفرَّ  : فائقة في الشَّْحم والّسِ

 فائقة. هاِجرة أي بفضائَح ، وناقَة : ُمهِجراتو بَهاجراتٍ  قال : ويقال : رَماه

 قال أبو َوْجزة :

ة   َ يريريريريريريريريريريَّ واُِّ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريق غريريريريريريريريريري  ارِي أبجريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري 

  
رَا   مسريريريريريريري  ز وهلريريريريريريرياعريريريريريريريلريريريريريريريى هريريريريريريرياجريريريريريريريِ  اَن مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا نريريريريريريريري 

  
 ، أي ُطوالً وِعَظماً. َهْجراً  وقال أبو ُعبيد : قال أبو زيد : يقال للنَّخلة الطويلة : ذهبتْ 

 بعَد الحول ونحوه. َهْجر أبو ُعبيد ، عن أبي زيد يقال لقيُت فالناً عن ُغْفر : بعَد شْهر ونحِوه ، وعن

 وَعَدَد ُمْهتِجر : كثير.

 وقال أبو نخيلة :

 هذاك  سحاق  وقريْبٌض م ْهِجر  
 والزينة ، وأنشد : الِهجار أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال للخاتَم :

 فارسا  َيستِل  اهِلجارا و 
 قال : يصفة بالِحْذق إذا َرَمى.

 : وهي السَّنَة التاّمة. الَهْجَرة : تصغير الُهَجيرةوقال : 

 بعد َحْول. ، أي َهْجر قلُت : ومنه قولهم : لقيتُه عن

 وأنشد ابن األعرابي :
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رْ و  ٌت وحبريريريريريريريريريَِ حريريريريريريريريريِ يت مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريِ

  
رْ وَ   جريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريريْ ْذِب َدلريريريريريريريريريْ ْن جريريريريريريريريريَ ٌق مريريريريريريريريريِ  أَبريريريريريريريريريِ

  
 ال ينبَِسط مّما به من الشَّّر والبَالء. ِهجاراً  : يمشي ُمثقال متقاِرَب الَخْطو كأّن به َهِجر قال :

 .الَهُجوِريّ  للطعام الّذي يؤكل نصَف النَهار :وسمعت واحُد من غير البَحرانِيين يقولون 

ً  الناسُ  َهَرج أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :: هرج   ، من االختالط. يَهِرجون َهْرجا

قيّات : الَهْرج وقال الليث :  : الِقتال واالختالط فيه ، وأنشد األصمعّي قوَل ابن الرُّ
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ذا رْج هريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريري َأوَّل  اهلريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
  ُْ رْجَأ ة  غريريريريريريريريريريت هريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ   ؟!َُّمريريريريريريريريريرياٌن مريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريِ

  
 ليلةً جمعاء. َهَرجها ، إذا نَكَحَها ، وقد يَْهِرُجها الرجُل المرأة َهَرج وقال :

تعلم األيام التي َذَكر أقيل لعبد هللا بِن مسعود : »روى أبو َعوانة عن عاِصم عن أبي وائل عن عبد هللا بِن قيس األشعرّي قال : 

،  الَهْرج قال : نعم تكون بين يَدي الساعة ، يُرفَع فيها الِعلم ، ويَنِزل الَجهل ، ويُكون ؟الَهْرج فيها وسلمعليههللاصلىرسول هللا 

 : وهو الذي ال يَُسّد ، يَدُخله الَخْلق ، وقد َمْهروج وقال خالد بن َجْنبة : بابٌ  .«بلسان الَحبََشة : القَتْل الَهْرج فقال أبو موسى :

 في الحديث : إذا أفاضوا فيه وأَكثَروا. يَهِرُجون القوم هرجو: أي تركه مفتوحاً ،  يَْهِرُجه اإلنسان َهَرجه

 أي قِتال شديد.:  «َهْرج قُدَّام الساعة»وفي الحديث : 

ً  الفرسُ  َهَرج أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : اجو ِمْهَرجٌ  وهو فرس يهُرُج َهْرجا  منه قوُل العّجاج :: إذا كان كثير العَْدو ، و َهرَّ

 َغْمر  األجارِّي ِمَسّحا  ِمْهَرجا 
 : إذا ما َسَدر من ِشدَّة الَحّر. يُهَرج َهْرجا البعيرُ  َهِرجَ  ويقال :

: إذا أَصاَب إبِلَه  ُمْهِرج بعيَرك : إذا َوَصل الحرُّ إلى َجْوفه ، ورجل أهرْجتَ  البعيُر من شّدة الحّر ، وقد َهِرج وقال شمر :

ه إلى جْوفها. وأَنشد في ذلك قوله :  الَجَرب فَطالها بالقَِطران َوَوَصل َحرُّ

لريريريريريريريريون كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريا نّ  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ى انِر جريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريرِج    ة مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ اَلهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ اٌل طريريريريريريريريريريَ َ   ريريريريريريريريريريِ

  
ً  قلُت : ورأيت بعيراً أجرَب ُهنِىَء بالَخْضَخاض  شديداً ثم َسقَط وَمات. فَهرج َهَرجا

ْجتُ  األصمعّي :أبو ُعبيد ، عن   السَّبَُع ، إذا ِصحَت به. َهرَّ

 وقال رؤبة :

ِه  رَّجريريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريريارتريريريريريريريريريريري َّ ارتريريريريريريريريريريري اَد اأَلكريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريَ

  
ه   تريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ

 
 يف غريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريالِ  اَّريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِر املريريريريريريريريريريري

  
َد فيه. قال شمر : المتَهِته : الذي تَهته في الباطل :  أي ُرّدِ

جَ  وقال األصمعّي : يقال :  السَّير في الهاجرة ، وأنشد :بعيَره ، إذا َحَمل عليه في  َهرَّ

 َرِهبا من مَسْلِذه أن يريْهَرجا و 
 : الضَّعيُف من كّل شيء. الِهْرجو

 وقال أبو َوْجزة :

ود  لريريريريريريريه و  تريريريريريريري  ّ  الريريريريريريريعريريريريريريريَ رٌْج  ذا نريريريريريريريَ  الريريريريريريريكريريريريريريريبريريريريريريريش  هريريريريريريريِ

  
ه لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريذُّلِّ واعريريريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريِ  َُّوَُّى أبلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ

  
اء :: جهر  قاَء ، إذا َمَخْضتَه ،  َجَهْرتُ  سلمة عن الفرَّ : اللّبَن الذي أخِرج ُزْبَده ، والثميُر : الذي لم يخرج زبده وهو  الَجهيرُ والّسِ

 التثمير.

 ، إذا نَزْحتها ، وأنشد : اجتهْرتُهاوالبِئر ،  َجَهْرتُ  أبو عبيد عن األصمعي :

ْرانه  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا َوَرْدان  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريريريريْرانه   ه عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ ن َأهريريريريريريريريريريريْ  أو  ريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريِ
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كايا التي ليس عليها حاِضر بنُزولهم عليها.  أراد أنهم من َكثرتهم نَزفوا مياهَ اآلبار اآلجنة وَعَمروا الرَّ

ُب فقال : لم يكن قصيراً وال طويالً ، وهو إلى الطول أقرَ  وسلمعليههللاصلىوفي حديث علّي رضى هللا عنه : أنه وصَف النبي 

 ، َعُظم في َعْينَيه ، ومنه قوُل الراجز : َجهَره ، معنى َجهره ، َمن رآه

يتريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  و ردِّي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
َردِّ    فريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أ ر دُّ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي ال مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : استعظمِت َمنَظري فإني مع ما ترين من َمنظري ُشجاٌع أُرّد الفُْرسان الذين ال يَُرّدهم إاّل ِمثلي.

 ، وهي التي ال تُْبِصر في الشمس. َجْهراء ، ونعجةٌ  رأجهَ  قال : وكبشٌ 

 ومنه قول الهذلي :

َرْ   هريريريريريريريريريريَ و  ذا هريريريريريريريريريريي َأظريريريريريريريريريريْ رَاء  ال أَتْلريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرية تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ن عريريريريريريريريريَ  بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  وال مريريريريريريريريريِ

  
 .َجْهَراء قال : يصف فرساً بقوله :

 َعْنزاً أو نَْعَجة. بالَجْهراء وقال غيُره : أراد

 : في ُعيونِهما َحَول. َجْهراء وامرأة أْجَهر : الَحْولة ، ورجل الُجْهرة األعرابي قال :أبو العباس عن ابن 

 : إذا كثروا في عينك ، وكذلك الرجُل تراه عظيماً في َعينِك. اْجتََهْرتُهموالَجيَش  َجَهْرتُ  أبو عبيد عن األصمعي :

  وقال العجاج يصف جيشاً َعرْمَرما :

رْ كريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريا ُّهريريريريريريريريريريريريريريريريا  ه ملريريريريريريريريريريريريريريريرين  هريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  رِه  ذا َوغريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ال  َوَرُُّّ َوغريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
جل : إذا نظرَت إلى هيئته وُحسِن منَظره فراَعَك ُحسنُه. ُجْهرَ  ُزهاؤه : كثرة َعَدده ، ويقال : رأيتُ   الرَّ

  وقال القطامي :

يريريِّ ريريريريريريريا   َرك سريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريْ ْر   جريري  َك  ذ أَبصريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريري  لريري ريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريرو   ة  اجلريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ ُ  اتبريريريريريريريريريِ َ  األقريريريريريريريريريوا يريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريَ

  
يستعمل في السَّيِء ، وهو القَبيح  الُجْهروفي معنى الذي ، يعني ما غاب عنك من ُخْبر الرجل فإنه تابٌع لمنظره ،  (ما)قال : 

 كما يستعمل في البَهّيِ الَحَسن.

 : إذا كان ذا منظر َحَسن. الُجْهرو الجَهارة ثعلب عن األعرابي : رجل َحَسن

 وقال أبو النجم :

هريريريريريريريارأب  أََرى الريريريريبريريريرييريريريريريريرياَ. عريريريريو   لريريريريى الريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء جريريريريَ

  
ه  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى األْدمريريريريريريريريريريرياءو   رِفريريريريريريريريريريري  َق َأعريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ

  
 عيني : أي تأخذُه عيني. تَْجَهُرهُ  وقال أبو زيد : يقال : ما في القوم أَحدٌ 

 الصوت : َجْهَوِريُ  الصوِت : أي عالي الصوت ، وكذلك رجلٌ  َجِهير به ، إذا أعلْنته. ورجلٌ  أَْجَهرُ  بالقَْول َجَهْرتُ وقال : 

 : العالنية. الَجْهرو، أي عالنَني ُمعَالَنَةً :  ِجهاراً  فالنٌ  جاهَرني رفيعه. ويقال :

 : هو الصوت العالي. الَجْهَور وقال الليث :

 ِلقَْت عليه جبلته.كل شيء ما خُ  جوهرُ و: كلُّ حجٍر يستخرَج منه شيء ينتفع به ،  الَجْوهروقال : 

 بقراءته لغة. أَْجهرو فالٌن في كالِمه وقراءته. قال : َجَهرو
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 : إذا أَعلنتَه. أجهرتهوالكالم  جهرتُ  أبو عبيد :

: ما استََوى من َظهر األرض بها شجٌر وال إكاٌم وال رمال إنما هي فضاء ، وكذلك العراء : يقال وطئنَا أَْعِريةً  الَجْهراءو

 وهذا من كالم ابن شميل. َجْهَرواتوَ 

في َطِمع  اجتََهره للمعروف : أي ُخلقاء له ، وقيل ذلك : ألن من جهراء للمعروف : أي َخِليٌق له ، وُهم َجهيرٌ  أبو سعيد :

 معروفه.

 وقال األخَطل :

م   راهريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريراء  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريعريريريريريريريريريروف مسريريريريريريريريرينَي تريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياء غريريريريريريريريريريريَت تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريل  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرارِ     ريريريريريريريريريريري 

  
: أي  جْهراً  به أْجَهرُ  بكذا جهرتو إجهاراً  أنا أجهرته : أي واضح ، وقد ُمْجِهر الحي : أفاضلُهم ، وأمر ُجهراء ابن السكيت :

 به : أي مشهور. َمْجهور َشَهْرُت به فهو

 : وهو الذي ليس بأَجّش الصوت وال أَغّن. َجْهورَ  دة : فُرسٌ أبو عبي

 : جاء بابن أْحَول. أْجهرووهم الَحسنو القُدود الَحَسنو المنظر ،  َجهارةٍ  الرجُل : إذا جاء ببَنِينَ  أجَهرَ  وقال ابن األعرابي :

: الذي ال يبصر  األجهرو: األحول المليَح الَحْولة  األْجَهرو: الَحسن المنظر ، الَحَسن الِجسم التامة ،  األجَهر عمر عن أبيه :

 بالنَّهار ، وضدُّه األعشى.

 : ُحْسن المنظر. اْلُجهرو: أي أَْعَجبنا أجساُمكم : قال َجَهرناكم  وفي حديث عمر : إذا رأيناكم

بعت منه  : قطعة من الدهر ، والَهْجر : السنة التامة. قال : وحاكم أعرابي رجالً إلى بعض الحكام فقال : الَجهر ابن األعرابي :

 قطعةٌ من الّدهر. [ُمذْ ]فغاب عني. قال ابن األعرابي : أي  َجْهرٌ  ُعنجداً ُمذْ 

هم.القوم : يريد كالمهم وعالنِيتهم دون س َجراِهيَةَ  أبو عبيدة عن أبي زيد : سمعت: جره   ّرِ

ْهت قال غيره : يقال ً  األمرَ  َجرَّ  ، أي ظاهراً ، وأنشد : َجراهيةً  إذا أعلنته ، ولقيته تَْجِريها

يريريريريريريريريريريريريريه  املريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا و  اَلقريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريو ال َذا لريريريريريريريريريريريريريَ

  
راهريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية   يريريريريريريريريريريري   و جريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريَِ

  
 : الشَّبهُ الشديد. الَجْره ثعلب عن ابن األعرابي :

ْجهو: رجه  ره ، وكذلك أَْرجاه ، كأَّن الهاء  أَرَجهَ  التزعزع قال : ويقال :: التشبث باإلنسان ، وهو  الرَّ األمَر عن وقته إذا أخَّ

 ُمبدلة من الهمزة.

هج قال الليث :: رهج  ً  السماءُ  أرهجت : الغبار. وقال غيره : الرَّ ْت بالمطر ، ونَوءٌ  إرهاجا  : كثير المطر. ُمرِهج : إذا َهمَّ

 وقال مليح الهذلي :

َرأب فريريريفريريريي كريريريريريريريلِّ دار  مريريريلريريريريريريريِك لريريريلريريري ريريريلريريريريريريري  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرهريريريريريريريريج    نْي مريريريريريريريري  ن الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ْوٌء مريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريكريريريريريريريريون هلريريريريريريريريا نريريريريريريريريريَ

  
ْهجيجو  : الشَِّغب الضَّعيُف من الفُْصالن. الّرِ

 وقال الراجز :

جريريريريريريريريرييريريريريريريريريريجريريريريريريريريريا َع الريريريريريريريريريرَّهريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريبريريريريريريريريريذُّ الريريريريريريريريريرُّبريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريجريريريريريريريَ ركريريريريريريري  الريريريريريَوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يف املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْي مسريريريريريىت تريريريريريَ
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هجو: إذا أَكثَر بُخوَر بيته. قال :  أرَهج ثعلب عن ابن األعرابي :  : الشغب. الرَّ

 ه ج ل
 مستعملة. هجل ، هلج ، جهل ، جله ، لهج :

 كالغائط يكون ُمنفرجاً بين الجبال مطمئناً موطئه ُصْلب. الَهْجل قال الليث :: هجل 

 : المْطئن من األرض. الَهْجلُ  وقال أبو عبيد :

 : ما اتسع من األرض وَغمض. الَهْجلُ  شمر عن ابن األعرابي :

 وقال أبو النَّجم :

ل و  ل  هريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريْ ْرِديريريريريريريريريريريَن هبريريريريريريريريريريَ َل يريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  ا ريريريريريريريريريريَ

  
ف  رافريريريريريريريريريريريريريريريريِل   َُ َُّمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا وارطريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وُمْسَجل : إذا كان ُمَضيَّعاً ُمَخلّى. ُمْهَجل وماءٌ 

 .ُمهِجلون القوُم فهم أَْهَجلووُهبور.  ُهجول ارتفاعاً ، وجمعهُ والَهْبر ُمطمئنٌّ يُْنبِت وما حْوله أشّد  الَهْجل وقال غيُره :

 : الَمفازة البعيدةُ. الَهْوَجل وقال الليث :

: الدَّليل الحاِذق ،  الَهْوجلو: بقايا النعاس ،  الَهْوَجلو: أَنجُر السفينة ،  الَهْوَجل وَرَوى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :

 األحَمق.:  الَهْوجلو

 األرُض التي ال َمعاِلَم بها. : الَهْوجل أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 : الّطريُق الذي ال َعلَم به ، وأنشد قوَل الفرزدق : الَهْوجل وقال شمر : قال يحيى بُن نُجيم :

لريريريريريريريريريا ْه بريريريريريريريريريِ َت املريريريريريريريريريؤمريريريريريريريريريلريريريريريريريريريني َرمريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَك أمريريريريريريريريريِ

  
   

 
وُ  املريريريريريريريريري ف  و  ريريريريريريريريري  ل  املريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْوجريريريريريريريريريَ  اهلريريريريريريريريريَ

  
 : إذا لْم يهتَدوا بها. َهْوَجل ةٌ يقال : فاَل

 وهي السريعةُ الَوساع. : َهْوجل : الثّقيل الَوِخم ، وناقةٌ  الَهْوجلو

 : األرُض التي ال نَْبَت فيها. الَهْوجل وقال أبو عمرو :

  وقال ابُن ُمْقبِل :

ٌل و  ْوجريريريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريريريرياء  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ  هريريريريريريريريريريَ ْرداء   ريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريَ

  
َبح    عريريرياانِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريْ ْعةريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريِ اِء الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  هبريريريا السريريريريريريريريريريريريريريْ

  
: الّرجل الذاِهُب في ُحْمقه ،  الَهْوجلو: الَمفازة الذاهبةُ في َسْيِرها ،  الَهْوجل أبو بكر ، سِمعُت شمراً يقول : قال ابن األعرابّي :

 يُحِسنون. : النّاقةُ السَّريعةُ الذاهبة في سيرها. قال : وهو كلّه واحد ، ولكن ال الَهْوجلو

 : الكثير السَّفَر. الهاجلوالنائم ،  : الهاِجل ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

ْلتُ  أبو عبيد ، عن أبي زيد : ْعُت به تَْسِميعاً : إذا أْسَمعه القبيَح وَشتَمه. تَهجيالً  بالّرجل َهجَّ  ، وَسمَّ

 البَِغيُّ من النِّساء. : الَهُجولوعَنَّ فيهم في أَعراض الناس : أي ال تَقَ  تَْهَجلَنَ  وقال ابُن بُْزُرج : ال

 : وهي التي أُْفِضَي قُبُلُها وُدبُُرها. ُمْهَجلة : الفاجرة ، وامرأةٌ  الَهجول وقال أبو عمرو :

 وقال الشاعر :



1732 

 

ي  لريريريريريريري ريريريريريريري ريريريريريريريِ ذِّب مريريريريريريريَ كريريريريريريريَ ال  َأن يريريريريريريري   مريريريريريريريا كريريريريريريريان َأهريريريريريريريْ

  
يريريريريِق   لريريريريِ جريريريريريريريان فريريريريَ لريريريريريريرية الريريريريعريريريريِ جريريريريَ هريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري   بريريريرين مريريريري 
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 : أي َرمى به. بها فََهَجل أَخَذ قََصبَةً  وسلمعليههللاصلىجاء في الحديث : أن النبي و

 بمعنى رمى ، ولكن يقال : نجل وزجل بالشيء : رمى به. َهَجل قلت : ال أعرف

 إذا ناَم نَْومةً خفيفة. الرجُل : َهْوَجل ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وأنشد :

   ال بَ ا  َهوَجِل اللُّعاسِ 
ُجل. َهَجلَتوقال :   المرأةُ بعينِها وَرَمَشْت وَغيَّقَْت وَرأَْرأَْت : إذا أَدراتْها بغَْمز الرَّ

 : معروٌف من األدوية. الَهِليلَج قال الليث :: هلج 

 ، وكذلك قال الفّراء. َهِليلََجة ، وال نقل األْهِليلََجة وَروى أبو عبيد عن األحمر : هي

 : الكثير األحالم بال تَْحصيل. الهاِلج : ثعلب عن ابن األعرابيّ 

ً  وقال أبو زيد :  األْضغاث. في النَّْوم أيضاً : الَهْلجُ و، إذا أََخبََر بما ال يُْؤَمن به ،  َهلََج يَهِلُج َهْلجا

ه لَِهجَ وفالٌن بكذا وكذا : إذا أُولع به ،  لَِهجَ  قال الليث :: لهج   .الِهجٌ  اعتاَد رضاعها ، وهو فَِصيلٌ : إذا  يَلهج الفصيُل بِأُّمِ

ه. .الِهجوأبو الَهْيثم : فَصيل داِغل   بأُّمِ

 الفِصيَل : إذا جعْلَت في فِيه ِخالالً فَشددتَه لئالَّ يَِصل إلى الّرضاع. أَْلهْجتُ  وقال الليث :

 وأنشد :

 يريَرى ِبَسَفى البري ْهَمى َأِ لََّة م ْلِهِج  
الّراعي وصاِحُب  أَْلهجَ  عي الذي هاَجت فَِصاُل إبِِله بأمهاتها فاحتاج إلى تفليكها وإْجراِرها : يقال :هاهنا : الّرا الُملهج قلت :

فصالُه ، والتَّفليك : أن يَجعل الراعي من الُهْلب ِمثَل فَْلكة الِمْغَزل ، ثم يَثقُب لساَن الفِصيل فيَجعله  لَِهَجت : إذا ُملهج اإلبِل فهو

 واإلْجرار : أن يُشقَّ لساَن الفصيل لئالَّ يرَضع ، وهو البَْذج أيضاً. فيه لئاّل يَرَضع ،

ه أَْوَجعَها طَرف الِخاَلل ا الَخّل ، فهو أَْن يأخَذ ِخاَلالً فيُلزقَه بأَْنِف الفِصيل ُطوالً ، فإذا ذهب يرضع ِخْلَف أّمِ فَزبَنَتْهُ عن  وأمَّ

ةٌ ِلما َوَصفناه ، وهو قوله  لِهَجتْ  الّراعي : إذا ألهج يقال : الفِصيَل ، إنما أَْلهْجتُ  ضْرِعها. وال يقال : فصالُه ، وبيُت الشّماخ ُحجَّ

: 

ّي مسريريريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريريا ى أبرَ. الريريريريريريريريريريريَو ريريريريريريريريريريريِْ  َرعريريريريريريريريريريريَ

  
ِج   هريريريريِ لريريريريْ َة مريريريري  لريريريريريريريَّ ى َأ ريريريريِ مريريريريَ هريريريريْ ى الريريريريبريريريريري  فريريريريَ رى بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريَ

  
َرَعى  فصالُه بالّرضاع. يقول الشّماخ : لَهَجتْ  : الذي الُملهجوهكذا أَنشدنِيه المنذرّي ، وَذَكَر أنّهُ َعَرَضه على أبي الهيثم قال : 

َل ما نَبَت إلى أْن يبَِس َسفَا ذلك الباِرض ، فكرهه ليُْبسه ، وشبَّه شوَك السَّفا عند يُ  ْبِسه باألِخلَّة هذا العَْيَر بأَْرض الَوْسِمّي ، أوَّ

 التي تُْلَزق بأنوف الِفصال. وفّسر األصمعي لي رواية الباهلّي البيَت على ما َوصْفتُه وبَيَّنَته.

، وهي لُغَتُه التي ُجبِل  اللَهَجةو اللْهجة يقال : طَرف اللّسان ، ويقال : َجْرس الكالم ، يقال : فالٌن فَِصيحُ  اللْهَجة وقال الليث :

 بهذا األمر ، أي ُمولَع به. ُملِهجٌ  ا ونََشأَ عليها ، ويقال : فالنٌ عليها فاعتاده
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 ومنه قول العجاج :

 رأسا  بتريْهَضاِ. الر وس م لِهَجا 
 : إذا لْم تُحِكْمه. ُملَْهَوج اللَّْحَم : إذا لم تُْنِعم َشيَّه ، وأْمرٌ  لَْهَوْجتُ وقال : 

 ومنه قوُل العجاج :

لريريريريريريريريريريَ و  ه مريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريريريريا رامريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ َوجريريريريريريريريريريا  األمريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريا  ْلضريريريريريريريريريريريريريريريَ ِيي ملريريريريريريريه م   ي ضريريريريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريَك مريريريريريريريا مْل   ْ

  
 وُملَْغَوس. ُملَْهَوج ابن السكيت : طعامٌ 

 وهو الذي لم يَْنَضج. وأنشد :

َوج   هريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  
َواء الريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِّ   املريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريت  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ج   لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا يريريريريريريريريريَ ج وملريريريريريريريريريّ مَّ  لريريريريريريريريريلُّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريَ

  
، وكذلك كلُّ مختِلط بعُضه  ُمْلهاجُ  بعُضه ببعض ، ولم تَتّم ُخثُوَرتُه ، فهوأبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا َخثُر اللّبن حتى يختلط 

تْ  ، وكذلك كلُّ مختِلط يقال : رأيُت أمَر بني فالٍن ُمْلهاّجاً ، وأيقََظني حين ُمْلهاجٌ  ببعض ولم تتم ُخثوَرته فهو َعْيني : أي  الهاجَّ

 حيَن اختَلَط بها النُّعاس.

ة ، وقد قاله أبو  اللُّْهجة القوَم : إذا علّلتَهم قبَل الغَداء بِلُْهنَة يتعلّلون بها ، وهي لََهْجتُ  أبو عبيد عن األموّي : والسُّْلفة والَمجَّ

ُجوه  جوهوعمرو أيضاً. قال : وتقول العرُب َسلِّفوا ضيفَكم ولَّمِ دوه لَّهِ لوه وَسّوِ جوه وَغبِّروه وَسفِّكوه ونَّشِ لوه وَشّمِ ُكوه وَغّسِ ،  ولّمِ

 بمعنًى واحد.

 : الَجهالةوبهذا األمر ، قال :  َجهلوفالٌن عليَّ  َجِهلوفالٌن َحقَّ فالن ،  َجِهل تقول : : نقيُض الِعْلم : الجهل قال الليث :: جهل 

 أن يَفعل فعالً بغير علم ، وقال ابن أحمر يصف قدوراً تغلي :

ة  و  لريريريريريريريريريّ م  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريوالئريريريريريريريريريِ   جريريريريريريريريريِ  د هريريريريريريريريريْ

  
م   لريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريا مل  ريريريريريريريريريريََ ْه أجريريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريِ   ذا جريريريريريريريريريريَ

  
 : زماُن الفَتْرة وال إسالم. الجاهليّة الَجْهالءويقول : إذا فارت لم تَْسُكن. 

 .الَمجاِهل من األرض ، وجمعُه الَمجَهل ال أعالم بها ، وكذلك مجهولة وقال غيره : أرضٌ 

 ال أعالَم بها وال جبال ، وإذا كانت بها معارُف أعالم فليستالتي ال يُهتَدى بها :  : المجهولة شمر عن ابن شميل : األرضُ 

ً  بمجهولة  ، سواء ، وأنشدنا : َمْجَهالو َمجهولةً  ، يقال : علْونا أرضا

ِل  هريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريراَء  ريريريريريريريريريريالِء جمريريريريريريريريريريَْ

  
وَّ    غريريريريريريريريريريَ وَّ  مريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِه أن تريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 .مَجاِهيلُ و مجهوالتٌ و مجهولةٌ  قال : ويقال :

 ، إذا كانت َغْفالً الِسمة عليها. مجهولة : لم تُحلَب قّط ، وناقةٌ  مجهولة ناقةٌ وقال غيره : 

 ً  ِمن فالن : أي جاهل به. لجاهل ابن شميل : إنَّ فالنا

 مؤمناً فعليه إثمه. استجهل ُرِوَي عن ابن عباس أنه قال : من

 َجْهلُهومؤمناً ، أي َحَمله على شيء ليس من ُخلُقه فيُغِضبه ، قال :  استَجهل من قال شمر : قال ابن المباَرك : يريُد بقوله :

 .استجَهله أرجو أن يكون موضوعاً عنه ، ويكون على من

 الشيَء ، إذا لم تَعرفه. تقول : ِمثلي جهلتُ  قال شمر : والمعروف في كالم العََرب
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: جعلت ه جاهال   أجهْلت هو : وج ت ه جاهال  ،  تجَهْلت هاسريريريريريو ،  اجلَْهل : نسريريريريريبت ه    جهَّلت هو ِم َلك. قال :  ََيَهل ال
 الف رَاَر. اسَتْجَهلَ  فمله َمَ ل للعرب : نريْزو  الف رارِ  اجلَْهل  ع  اََّْمل على االستجهال ، قال : وأّما

الّذي هو ضّد العقل ، وإنما  الجهل ، لم يرد [273البَقََرة : ] (َُيَْسبُ ُهُم اجْلاِهُل َأْغِنياَء ِمَن الت ََّعفُّفِ )وقول هللا جّل وعّز : 

 الذي هو ضّد الخْبرة. أراد يَْحَسبُهم َمن لم يَْخبُر أْمَرُهم ، وقال الّطرّماح : الجهلَ  أراد

رَّاق جمريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريريريريةٌ  ف  الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ؤاُ   راق  لريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌل بريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ام.أي لم تقبل ماء الطَّْرِق ، ثّم أَْحَدثَْت لقاحاً بعد ِطراق لؤ

 : أشدُّ من الَجلَح. الَجلَه قال الليث :: جله 

أْجلَى ،  وقال أبو عبيد : األْنَزُع : الذي انَحَسر الشَّعر عن جانِبي َجْبهته ، فإذا زاد قليالً فهو أْجلَح ، فإذا بلغ النِّصف ونحَوه فهو

 ، وأنشد : أَْجلَه ثم هو

وَِّه  مريريريريريريريريريريريريريريريريَ
 

ق املريريريريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا رأَتريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ِه   لريريريريريريريريريريريَ ني األجريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريِ الِد اجلريريريريريريريريريريريَ رّاق َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
  ما استقبلك من َحْرفَي الواِدي ، وجمعُها ِجاله ، قال لبيد : : الَجْلَهة أبو عبيد عن األصمعي :

لريريريريريريريريريْه  فريريريريريريريريريَ اِن وَأطريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ روَع األَيريريريريريريريريريريْ ال فريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريامريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريا ونريريريريريريريريريَ ني ظريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ   جلريريريريريريريريريَ

  
يه ، يقال : تَْجلَهُ  : الموضع الَجِليَهة ابن السكيت :وقال   عن هذا المكان الَحَصا. َجلَْهت َحصاه : أي تُنّحِ

 : َجْنبَتا الوادي إذا كان فيهما صالبة. الَجْلهتان وقال الليث :

 : جانِبَا الوادي. الَجْلهتان وقال شمر : قال أبو عمرو وابن األعرابّي :

 : نََجواٌت من بَْطن الوادي أَشرفن على الَمِسيل ، فإذا َمدَّ الوادي لَم يَْعلُها الماء. الَجْلَهة وقال ابن شميل :

 ه ج ن
 مستعملة. هجن ، جنه ، جهن ، نهج ، نجه :

فاد ، والجميع الهاجنُ  قال الليث :: هجن   الً.، ولم أسمع له فِعْ  الَهواِجن : العَناق التي تَحِمل قبل أن تَبلُغ وقَت الّسِ

: القَلُوص يَضِربها الَجَمل وهي ابنةُ لَبون فَتَْلقَح وتنتج وهي ِحقَّة ، وال تفعل ذلك إاّل في َسنة ُمخِصبة ،  الهاِجن وقال ابن شميل :

ً  ، وقد الهاِجن فتلك  الَجَمل : إذا َضَربها ، وأنشد : أهَجنَها ، وقد َهَجنَْت تَْهُجن ِهجانا

م وأ رِكريريريريري  هريريريريريْ وا عريريريريريلريريريريريى ِذي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ واابريريريريريلريريريريري  لريريريريري   مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ن    الِص هتريريريريريريريريجريريريريريريريري  َرى الريريريريريريريري ريريريريريريريريِ غريريريريريريريريْ َروا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ؟أمََل تريريريريريريريريريَ

  
 قاله رجٌل ألهل امرأته واعتلّوا عليه بِصغَرها عن الَوْطء ، وقال :

 َهَجَلْه أبكرَبِهم وملّا تري ْ َ ِ  
 يقال : قُِطبت الجاريةُ : أي ُخِفضت.

 .المْهِجنَة أبو ُعبَْيد عن األصمعّي : إذا َحَملت النخلةُ وهي صغيرةٌ فهي

، أي َصغُرت ، يُضَرب َمثاَل للّصغير يتزيّن بزينة « عن الَولَد الهاِجنُ  َجلَتِ »، وِمثله َمثٌل للعََرب :  الهاجن قال شمر : وكذلك

 ، هاجن الكبير. ويقال للجارية الصغيرة :
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 اجلارية  ،  ذا اْف  َِعه قبَل أواَنا. اهت ِجَلهْ  وق 
، إذا  ِهَجان قال : وأرضٌ  .الَهجائن ، ويُجَمع على ِهجان وبعيرٌ  ِهجان اإلبل : البِيُض الِكراُم ، ناقةٌ  من الِهَجان وقال الليث :

 كانت تُْربَتُها بَيضاَء ، وأنشد :

رى  ِة الريريريريريريريري ريريريريريريريريّ يريريريريريريريريَّ جريريريريريريريرياِن الريريريريريريريريّ ِْب َو ريريريريريريريريِْ  أبر. هريريريريريريريريِ

  
ر    حريريريريريريريريْ ة  والريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ؤ وجريريريريريريريريَ  

َذاأب   ْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا املريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
 ، وقال الشّماخ : الِهَجان َسراةويقال للقوم الِكرام : إنهم لَِمن 

اَرْواو  راأِب قريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريك مل َيريريريريريريريريريريري  ل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ

  
اِن   جريريريريريريريريريريريَ ع اهلريريريريريريريريريريريِ ني و    الريريريريريريريريريريريرُّبريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِ  ال الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ

  
 وأُخبرُت عن أبي الهيثم ، أنه قال : الروايةُ الصحيحة في هذا البيِت :

    ر ب ع الّرِهان وال ال َّمني 
هان : الغايةُ التي يُستَبق إليها. يقول : ِمثل َسراةِ قوِمك لم يُجاَرْوا إلى يقول : لم يُجاَرْوا إلى ُرْبع ِرهانهم وال  ثُُمنه. قال : والّرِ

 ُربُع غايتِهم التي بلغوها ونالُوها من الَمْجد والشرف ، وال إلى ثُُمنها.

جوهم ِصغاراً ، يزوَّ  أَهَجنوا ، وذلك أّن أَهلَهم أَُهْيِجنة ابن بُُزرج : ِغْلمةٌ   ج الغالُم الصغيُر الجاريةَ الصغيرة ، فيقال :: أي َزوَّ

 إبِله ، وهي كرامها ، وقال في قوله : ِهجانُ  الرجُل : إذا َكثُر أهَجنَ وأَْهلُُهم ،  أَهَجنَُهمْ 

 مَسْرٌف أ  وها أَب وها من م َهجَّلة  
نة قال : أراد على َمْيسورها ابنةُ الِحقَّة ،  الهاِجنُ وها وكرمها قال : أنها ممنوعةٌ من فُحول الناس إالَّ من فحوِل تالِدها لِعتْقِ  بمهجَّ

نة على َمْعسورها : ابنة اللّبُون ، وناقةٌ  الهاجنو  : وهي المعتَِسرة. ُمَهجَّ

من اإلبل :  الِهجانو: وهي الكريمةُ الَحَسب التي لم يُعرق فيها اإلماء تعريقاً.  ِهجائن ، من ِنسوة ِهَجان وقال أبو زيد : امرأة

 .ُهْجنو ِهجان الناقة األْدماء : وهي الخالصة اللّون والِعتْق ، من نوق

 وقال أبو الَهْيثَم في قوله :

 ِهجان ه فيه و هذا َجلاي 
، وإنما أُخذ  ِهجانُه : البيض ، وهو أحسُن البياض وأعتَقُه في اإلبل والرجال والنساء ، ويقال : خيار كل شيء الهجانُ  قال :

 أبيض وأنشد : هجان البيض ، وكلّ  الِهجان اإلبل ، وأصلذلك من 

ريريريريريريريريريريشو  جريريريريريريريريريان  قريريريريريريريريري  ن هريريريريريريريريريِ   ؟ ذا قريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَل : مريريريريريريريريريَ
  

جريريريريريريريريان    ىَت َوأنريريريريريريريريَه اهلريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه أنريريريريريريريريَه الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
ً  قال : والعََرَب تَعُدُّ البياَض من األلوان عية التي : ابن العربّي من األََمة الرا الَهِجين فإّن اللّيث قال : الَهِجين وَكَرماً : وأّما ِهجانا

نت فليس الولدُ   .ُهْجنةو َهُجَن يَهُجن َهجانةً  ، والفعلُ  المَهاِجنَةو الُهَجناء ، والجميع بَهِجين ال تَُحصَّن ، فإذا ُحّصِ

 .ُهْجنَة في الكالم ما يَلَزُمك منه العيُب ، تقول : ال تفعْل كذا فيكون عليك الُهْجنةوقال : 

 ُهْجن : أي كريمةٌ وتكون البيضاَء من نِْسوةٍ  ِهجانٌ  ، وامرأةٌ  ُهْجنو ُهَجناء من قوم الُهجونة بيِّن َهِجين وقال أبو زيد : رُجلٌ 

 .الَهجانة بيِّنات
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 : الذي ولدتْه أَمةٌ. الَهجين أبو ُعبَيد عن األموّي ،

 .ُهْجن ولدتْه بِْرَذْونة من ِحَصان عربّي ، وخيلٌ من الخيل : الذي  الَهِجينُ والذي أبوه عربّي وأُّمه أََمة ،  الَهجين وقال أبو الَهْيثم :

 : الذي أبوه خْيٌر من أّمه. الَهِجينُ  وأخبَرني المنذرّي عن أبي العباس أنه قال :

 قلت : وهذا هو الصحيح.

 َرَوى الرواة أن َرْوح بن ِزنباع كان تزوج هنَد بنت النعمان بن بشير ، فقالت وكانت شاعرة :وَ 

لريريريريريريريريريريريْ    اّل و  ةٌ  هريريريريريريريريريريريْل هريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريّ َرأٌب عريريريريريريريريريريريَربريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريري 

  
ل    غريريريريريريريريْ ا بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريهريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  أفريريريريريريريريراس   ريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

َرى  يريريريريريريبريريريريريريريا  فريريريريريريبريريريريريريرياَّريريريريريريَْ را  َنريريريريريريَِ هريريريريريريْ ْه مريريريريريري  جريريريريريريريَ تريريريريريريِ  فريريريريريريريِإْن نريريريريريري 

  
ِل و   حريريريريريريريْ ِل الريريريريريريفريريريريريريَ بريريريريريريريَ ن قريريريريريريِ مريريريريريريِ راٌف فريريريريريريَ   ن يريريريريريريريك   قريريريريريريْ

  
 من قِبل األب. الُهْجنه واإلقراُف : ُمَداناةُ 

د : قيل لَولَد العربّي من غير العربيّة : ي العََجم :  َهِجين وقال المبّرِ ؛ ألنَّ الغالب على ألوان العرب األُْدمة ، وكانت العرُب تُسّمِ

قال النبي  الحمراء ورقاَب الَمزاِود ؛ ِلغلبة البياض على ألوانهم ، ويقولون لمن عال لونَه البياُض أحَمر ، ولذلك

، فاسَودهم : «بُعثُْت إلى األْسود واألْحَمر»:  السالمعليه. وقال ؛ لغَلَبة البياض على لَْونها لعائشة : يا ُحميراء وسلمعليههللاصلى

؛ لغلبة البياض  ُهَجناءو ُهْجنٌ  العرب ، وأحمرهم : العجم ، وقالت العرب ألوالدها من العجميات الالئي يغلب ألوانَهن البياض :

 على ألوانهم ، وإشباههم أّمهاتهم.

 : أي بيض ، وهي أكرُم اإلبل ، وقال لبيد : نهجا : البياض ، ومنه قيل : إبل الهجانةو

تريريريريريريريريريريريريأبِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ا مريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأّن هريريريريريريريريريريريريِ

  
 يف األقريريريريريريريريريريريريريريريران َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِورأب  الريريريريريريريريريريريريريريريّرغريريريريريريريريريريريريريريرياُِ و  

  
 متأبِّضات : معقوالت باإلباض ، وهو الِعقال.

 شديدة ، وقال بشر : لَُهْجنة زندةُ فالن وإّن لها َهَجنَتْ  : الّزند الذي ال يُوِري بقَْدحٍة واحدة ، يقال : الهاِجن وقال غيره :

لريريريريريريريرية   جريريريريريريريريْ ر ك لريريريريريريريريو كريريريريريريريريانريريريريريريريريه ُّاند ك هريريريريريريريري  مريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
ّ ي  ريريريريريريريريريريريَِ َِّك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارع     ألْوَريريريريريريريريريريريريَه  ْذ  ريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

 م هاِجلٌة م غالِ ة  الّزاند 
 وقال أبو الهيثم في قول كعب بن زهير :

ة   لريريريريريريريَ هريريريريريريريجريريريريريريريَّ وهريريريريريريريا مريريريريريريرين مريريريريريريري  ْرٌف أ ريريريريريريريوهريريريريريريريا أبريريريريريريري   مسريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  و   ْ ْوَداء  مشريريريريريريريريريريِ ا قريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريُّ  عريريريريريريريريريريَ

  
 هذه ناقةٌ ضربَها أبوها ليس أخوها ، فجاءت بَذَكر ، ثّم ضربها ثانيةً فجاءت بذَكر آخر ، فالَولدان ابناها ألنهما ُوِلدا منها وهما

الناقة وهي الَحْرف فأَبُوها أُخوها ألبيها ألنه أخواها أيضاً ألبيها ألنهما َولدا أبِيها ، ثّم َضَرب أحُد األَخَوين األم فجاءت األم بهذه 

ها ألبيها ألنّه من أبيها ، وأبوه  ها ألنهُ أخو أبيها ، وهو خالُها ألنه أخو أّمِ ها واألخ اآلخر الذي لم يَضِرب عمُّ نَزا على ُوِلد من أّمِ

 أمه.

 ها ناقة كريمة مداخلة النَّسب لَشَرفها.إن وقال ثعلب : أنَشَدني أبو نصر عن األصمعي بيَت كعب ، وقال في تفسيره :
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 قال ثعلب : عرضُت هذا القول على ابن األعرابّي فخّطأ األصمعيَّ وقال : تداُخُل النسب يُضِوي الَولَد.

ه ولها ابن آخَر هو أخو هذا الَجَمل ، فوضعْت ناقةً ، فهذه الناقة الثاني ة هي قال : وقال الُمفَضَّل : هذا َجَمل نََزا على أّمِ

ها ألنّه أخو أبيها  ها ، وصار هو أخاها ألن أّمها وضعتْه ، وصار اآلخُر عمَّ الموصوفة ، فصار أحُدهما أباها ألنه وطىء أمَّ

 وصار هو خالَها ألنّه أخو أّمها.

 قال ثعلب : وهذا هو القول.

الطريق : َوَضحه ،  ِمنَهجو: إذا وضح ، ـ  لغتانـ  ، أَنَهجواألمُر  نََهج ، وقد نَْهجة وُطُرقٌ  نَْهج قال الليث : طريقٌ : نهج 

 : الّطريق الواضح. الِمنهاجو

ً  الطريُق : صار اْستَْنهج وقال ابن بُُزرج : ،  نَْهج ، وهو ُمنَهجو َمْنُهوج ، فهو أَنهْجتُهولَك الطريَق  نهجتُ  ، ويقال : نْهجا

 .ُمنَهجو

 أي أخلْقتُه. : ُمنَهج الثوَب فهو أَْنهْجتُ  قال : وقالوا :

 .أَنَهج : الثّوب الذي أَسَرع فيه البِلَى ، يقال : قد الُمنِهج وقال أبو عبيد :

 .ُمْنَهج البِلَى فهو أَْنَهَجهو: إذا َخلُق ، لغتان ،  أَنَهجوالثوُب  نَهج وقال شمر :

ً يَنَهج نَ  اإلنساُن والكْلُب : إذا َربَا واْنبَهر ، نََهج قال : ويقال : ً  أنا أَْنَهْجتُه ، وقد ْهجا  .إِنهاجا

 .ُمْنَهجة أنا فهي أْنَهْجتُهاوفي شّدة نَفَسها ،  ناِهج فهي نَِهَجتْ  وقال ابن بُُزرج : طردُت الّدابة حتَّى

بْو يعلو اإلنساَن والّدابة ، ولم أَسَمع منه فِعالً. النَّْهَجة وقال الليث :  : الرَّ

ً  وقال غيره : ً و أنَهَج يُنهج إِْنهاجا  .نََهج يَْنَهج نَْهجا

 .نَهَج نَْهجة من الحّر ، وقد ليُنَهج وقال شمر : قال ابن شميل : إّن الكلب

 ك.: أي رباجين َصيَّرته إلى ذل أْنهْجتُه الفرس حين نُهج وقال غيره :

ً  الرجلَ  نََجْهتُ  قال الليث :: نجه   : إذا استقبَْلتَه بما يُنَْهنِهه عنك فينقدع عنك ، وأنشد : نَْجها

 التريََّلجُّه  و َكْعَكْعت ه  لرَّجم 
 ، أي بعد ما َرّدها وانتَهَرها. عمر نجهها قال : وفي الحديث : بعد ما

فيه شيء ، وذلك إذا كان رغيباً ال يَْشبَع وال يَسَمن عن شيء ، وكذلك فالن  يَْنَجهُ  شيء ، وال يَْنَجهه فالٌن ال« : النوادر»وفي 

 ال يَنجعه شيء وال يَْهُجؤه شيء ، وال يهجأ فيه شيء ، كلّه بمعنى واحد.

 : اْلَخيزران ، وأنشد : الَجنَهيّ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي قال :: جنه 

ٌق  بريريريريريريريريريريريِ ه عريريريريريريريريريريريَ ٌي رحيريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريِ ه جريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريّ

  
م    ه مشريريريريريريريريريريََ ْرنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ فِّ أَْروََع يف عريريريريريريريريريريِ ْن كريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريِ

  
 قال : وهو العََسُطوس أيضاً.

 ، وهي مثل ُجْهمة الليل ؛ أُبِدلت الميُم نوناً ، وهي الِقطعة من ُجْهنة ، تصغير ُجَهينَة قال أبو العباس ، أحمُد بُن يحيى :: جهن 
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اسم قبيلة  من الَعَرب ، ومن  : ج َهيلةو نه بني العةاءين فهي الَفْحمة والَ ْسورأب ، سواد نصِف الليل ، فإذا كا
 .ا رب  الي ني ج َهيَلة أم اهلم : وعل 

 .ُجهانة ترخيٌم من ُجَهينة : أي شابة وكأَنَ  ُجَهانَة وقال قطرب : جارية

 ه ج ف
 استعمل من وجوهه : هجف ، فهج.

 : الّظليم الُمِسّن. الِهَجفُ  قال الليث :: هجف 

 : الّظليُم الجافي ، والِهَزّف ِمثله. الِهَجفُ  وقال أبو عبيد :

غيب ، الَجْوف ، وقد الِهَجفّ  عمرو عن أبيه : ً  : الرَّ  : إذا جاع. َهِجف َهَجفا

 : إذا جاع واسترَخى بطنُه. َهَجف وقال ابن بُُزرج :

 ، وهو من الُهزال. واحد الَهْجفةووقال أبو سعيد : العَْجفة 

 وقال كعُب بُن زهير :

 م َصْعَلكا  مْغَر   أطراف ه َهِجفا  
 أهمله الليث ، وأَخبَرني المنذري عن أبي العباس أنه أنشده :: فهج 

َ رّيريريريريريريرية يريريريريريريريْ هريريريريريجريريريريريريريا  جريريريريريَ يريريريريريْ اين فريريريريريريَ حريريريريريريريَ  أال   اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريَ

  
ق اَّريريريريقَّ  طريريريريلريريريريي     ريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياب  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريِ

  
 : الخمر الصافي. الفَْيَهجو :قال : الحّق : الموت ، والباطل : اللهو 

 : اسم مختلَق للخمر ، وكذلك القنديد ، وأم زنبق. الفَْيَهج وقال ابن األنبارّي :

 ه ج ب
 هبج ، جبه ، جهب ، بهج : مستعملة.

 بأمر يَُسّره ، وأنشد : مبتهج : أي بَِهج : ُحْسُن لون الشيء ، ونََضارته ، ورجل البَْهجة قال الليث :: بهج 

اقريريريريريريريريريريريريريريري  و   أَراهريريريريريريريريريريريريريريريا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أتريريريريريريريريريريريريريريريراهبريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
جريريريريريريريرية   هريريريريريريريريْ  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريرو يف اَّريريريريريريريريّي ذي الريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
 الروُض : إذا َكثُر نوُره. وأنشد : تَباَهج . وقدالبَْهجة قد َغلبْت عليها ِمْبهاج ، وهي بَِهجْت بهجة ، قد بَِهجةٌ ُمْبتَهجة وامرأة

 نّواره  متباِهج يَتوهَّج  
 أي من كّلِ َضْرب من النبات َحسٍن ناضر. [5الَحّج : ] (َزْوٍج َِبِي ٍ ِمْن ُكلِ  )وقول هللا جل وعز : 

 .بَْهجةو بَُهَج بَهاَجة : َحَسٌن ، وقد بَِهيجٌ  وأفادني المنذريُّ ، عن ابن اليزيدّي ، عن أبي زيد قال :

 علم.الرجَل وباَهْيتُه وباَزْجتُه وباَرْيتُه ، بمعنى واحد ، وهللا أ باَهْجتُ  وقال األصمعي :

 أهمله الليث.: جهب 

 : القليُل الحياء. الِمْجَهب وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابي قال :
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ً  وقال ابن ُشميل : أتيته  وجاِهياً : أي عالنية. جاِهبا

 َضَربه.بالعَصا : إذا  َهبَجه الكْلب إذا قُتِل. يقال : يُْهبَج : الضَّْرب بالَخشب كما الَهْبج قال الليث :: هبج 

لّما أََراد أبو موسى األشعرّي َحْفَر َركايا الَحْفر قال : ُدلُّونِي على موضعِ ِبئٍْر و : بطٌن من األرض ، الَهْوبََجة وقال األصمعي :

 تُْقَطع بها هذه الفالة.
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 سى ، بينه وبين البَْصَرة َخْمُس لياٍل.تَْنبُِت األْرَطى بين فَْلج وفُلَْيج ، فَحفَر الَحفَر ، وهو َحفَُر أبي مو َهَوْبَجةٌ  قالوا :

أن تُحفََر في َمناقعِ الماء ثِماد يُِسيلون إليها الماَء فتمتلىء ، فيشَربون منها ، وتُِعين تلك الثماُد إذا ُجِعل  الَهْوبََجة وقال ابن ُشميل :

 فيها الماء.

م ، يقال : أصبََح فالنٌ  التَّْهبِيج وقال الليث : ً  : ِشْبه التََّورُّ ماً. ُمَهبَّجا  : أي ُمَورَّ

:  الَجْبهةوفالناً : إذا استقبلتَه بكالٍم فيه ِغْلَظة ،  َجبَْهتُ وما بين الحاجبين إلى الناصية ، : ُمْستَوى  الجبهة قال الليث :: جبه 

 .الَجْبَهة : وهو العريضُ  األْجبَه مصدرُ 

 األسد. َجْبَهةُ  : النَّْجُم الذي يقال له : الَجبهةوقال : 

 وأنشد غيره :

مريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريرين األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ    ذا رأيريريريريريريريريريريريريَه َأَنريريريريريريريريريريريريْ 

  
ه  أو ا  تريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ ْ جريريريريريريريريريريريَ راَ  والريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  

  َل س َهْيٌل يف الَفضيِخ فَفَس 
ة َصَدقة الَجبهة ليس في»في الحديث : و  الَخيْل. : الَجبهة قال أبو ُعبيد : قال أبو ُعبيدة : .«وال في النُّخَّ

 : اسٌم يقع على الخيل ال يُفَرد. الَجْبَهةُ  وقال الليث :

 قال أبو ُعبَيد : هذه آلهة كانوا يعبدونها في الجاهليَّة. .«والسَّجة والبَّجة الَجبهة أََراَحكم منإنَّ هللا قد »وفي حديٍث آخر : 

ِرير : هم  الَجْبَهة وقال أبو سعيد الضَّ : الرجال الذين يَْسعَْوَن في حَمالٍة أو َمْغَرم أو جبر فقير ، فال يأتون أحداً إاّل اْستَْحيا من رّدِ

 الَجْبهة . وتفسيُر قوله : ليس فيالَجْبهة ُجل يعطى في ِمثل هذه الحقوق : َرحَم هللا فالناً فقد كان يعطى في، فتقول العرب في الر

ق إْن وجَد في أيدي هذه دقة لم يأخذ منها الّصدقة ؛ ألنهم جمعوها ِلَمْغَرم أو حَمالة.  الَجبهة صدقة ، أنَّ المَصّدِ إبالً تَجب فيها الصَّ

ةُ والبُْركة ، قال أبو َسعيد : وأّما قولُه : إّن هللا أراحكم منسمعت أبا عمرو الشَّ   الَجبَهة ْيباني يحِكيها عن العرب ، وهي الُجمَّ

ة السََّجاج : فالَجْبهة والّسّجة ، ة : الفَِصيد الّذي كانت العرب تأكله ِمن  هاهنا الَمَذلّة ، قال : والسَّجَّ وهو الَمِذيق من اللَّبَن ، والبَجَّ

 ّدم الّذي يَفصدونه من البعير.ال

ً  الماءَ  َجبَْهنا أبو ُعبَيد ، عن الكسائّي :  َوَرْدنا ماًء لهُ  : إذا َوَرْدته وليست عليه قامة وال أداة. وقال ابن السّكيت : يقال : َجْبها

القَْعر غليظاً َسقيُه ، شديداً أمُره. وأخبََرني  ، إّما كان ِمْلحاً فلم يَنضح ما لهم الشُّرُب ، وإّما كان آِجناً ، وإّما كان بعيدَ  ُجبَْيهة

َجْوزة ، ثم يُؤذَّن : أي لكّل َمن َوَرد علينا َسْقيُه ثم  جابِهٍ  لكلِ  المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنّه قال : قال بعض العَرب :

 ماء كذا وكذا اجتَبَْهت « :النوادر»ذا َرَدْدتَه. وفي أجزُت الرجَل : إذا َسقيَت إبلَه ، وأذّْنُت الرجَل : إ ُمنع من الماء : يقال :

 ً  ، إذا أَنَكْرته ولم تَْستَْمِرئْه. اجتبَاها
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 ه ج م
 هجم ، همج ، جهم ، مهج : مستعملة.

بَوْجه َكِريه ، ويقال لفالن : إذا استقبلتَه  تجّهمتُ و: ِغلٌَظ. قال :  ُجهومةٌ  الَوْجه : غليُظه ، وفيه َجْهم قال الليث : رجلٌ : جهم 

 عاجز ضعيف ، وأنشد : : َجُهوم الَوْجه. قال : ورجلٌ  َجْهم لألسد :

 بَل أب َ َهَّم  اجلَه وَما و 
 أي تَستقبله بما يَكره.

 : بلٌد كثيُر الجّنِ بناحية الغَْور ، وأنشد : َجْيَهموقال : 

 أمساديث ِجنّ  ُّ رَن ِجّلا  جِبَيريَْهما 
يح. الغَيم الجهاموقال :   الذي قد َهراَق ماَءه مع الّرِ

بالضّم والفتح : وهو أّول َمآخير اللّيل ، وذلك ما بين نصف الليل إلى قريب من وقت السََّحر ،  ُجْهَمتهو ُجْهَمة ابن السّكيت :

 وأنشد :

اِب  ة  َأَنريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريري  َأغريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريِ ي بريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريل    َذهريريريريريريريريريريريريرياِب وَ   مريريريريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال :

هريريريريريريريريريريريريريْوأب  و  اقريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريرياَء  كريريريريريريريريريريريريريرهتريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة    مريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريْ ِ  و جبريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريري ِّيريريريريريريريريريريريريك  مل يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مضى من اللَّيل : آخره. أبو عبيد عن الكسائّي : االجتهامواالقتحام : أّول اللّيل والّدخول فيه ،  قال ابن السكيت : تقول العرب :

 .ُجْهَمةو َجْهمة

 َشَدني خالُد بُن سعيد :قال : وأَن .تََجّهْمتُه الرجل مثل َجهمتُ  قال : وقال األموي

لريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرير و فريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريّ َُّ عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا أ مريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريريَْ

  
ْه   لريريريريريريريريريري  وامريريريريريريريريريريِ ه عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ْا  مل  ريريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا داء  ظريريريريريريريريريريَ

  
 قال أبو عمرو : أراد أنّه ال داء بنا كما أنّه ال داَء بالظَّْبي.

 من اإلبل : ما بين السَّبعين إلى المائة ، وأَنَشد. الَهْجَمة قال الليث :: هجم 

 أل  عنَي اَّاس  هِبَْجمة  مت
: أولها األربعون إلى ما زادت. شمر عن أبي حاتم قال : إذا بلغت اإلبل الستّين فهي ِعْجِرمة ،  الهجمة أبو ُعبيد عن أبي زيد :

 حتى تَبلَغ المائة. َهْجمة ثمَّ هي

 والذي قاله أبو زيد عندي أصّح. الَهْجَمةِ  قلت : وافَق قوُل أبي حاتم قوَل الليث في

ً  على القوم هَجْمنا الليث :  .أَهجْمنا عليهْم الخيَل ، ولم أسمْعهم يقولون : هَجْمنا : إذا انتَهْينا إليهم بَْغتة. ويقال : ُهجوما

 ْلقَمة بن عبدة :: إذا ُحلَّت أَْطنابه فانضّمت ِسقابُه : أي أعِمَدتُه ، وكذلك إذا َوقَع. وقال عَ  َمْهجوم قال : وبيتُ 

َؤه  ؤجريريريريريريريري  ه َوجريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ ٌل كريريريريريريريريأّن جريريريريريريريريلريريريريريريريريامسريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُو   جريريريريريريري  هريريريريريريريْ رقريريريريريريرياء  مريريريريريريريَ ْه بريريريريريريريه  ريريريريريريريَ  بريريريريريريرييريريريريريريريٌه أطريريريريريريرياقريريريريريريريَ

  
يح تْه فأْلقَته عليه ، وقال ذو الرمة : تَهُجم قال : والَخْرقا هاهنا : الّرِ  التّراب على الَمْوضع ، إذا َجرَّ
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راص أَلريريريريريريريريريريريثَّ هبريريريريريريريريريريريا  َأوَدى هبريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريَ

  
يريريْ و   جريريريريريريرياج الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ل  مريرين عريريَ جريريُو جريريريريريريريافريريريريريريريِ هريريْ  ف مريريَ

  
يح على هذه الدار. قال :  فَهَجَمتْه يصف َعجاجاً َجفَل من موضِعه ْخم ، وأنشد : الهْجموالسَّْوق ،  : الَهْجموالّرِ  : القََدح الضَّ

  



1744 

 

وا  وهريريريريريريريريي واِدعريريريريريريريريةٌ  فريريريريريريريريْ م عريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريريأل  اهلريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريم    لريريريريريريريْ ريريريريريريَ م تريريريريريريريَ جريريريريريريْ فريريريريريريرياه اهلريريريريريريَ كريريريريريريرياَد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريىت تريريريريريريَ

  
 وأنشد غيره :

م  جريريريريريَ هريريريريريريريافريريريريريريرياهريريريريريتريريريريريَ ن أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريِ بريريريريريريريْ ان مريريريريريِ  الريريريريريعريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريريربق مريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  

 تْذِه  الَعْيَمة من ِعياِمهاو 
 جوانَب ُضروعها. : أي احتَلَب ، وأراد بأخصاِمها : اهتجم

 ما في َضْرعها : إذا َحلَْبت كلَّ ما فيه وأَنِشد : َهجمتُ  أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي :

ْه  مريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريري  ْه أربريريريريريريريريريريع  أيريريريريريريريريريري   هتريريريريريريريريريريَ   ذا الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
ه   ث جريريريريريريرياَدْ  ِد ريريريريريريري  يريريريريريريريْ فريريريريريرييريريريريريريَف الريريريريريريغريريريريريريَ فَّ مسريريريريريريَ  مسريريريريريريَ

  
 : أي َحلُوب للعََرق ، وأنَشد : َهجوم ابن السكيت : هاِجرةٌ 

 الِعيس  هَتجم ها اَّرور  كأَنا و 
ُت إذا قّوِض ، ولما قُتِل بِْسطام بن قيٍس لم البي ُهجموالنَّاقة : إذا َحط ما في َضْرعها من اللّبن ،  َهَجم أي تَحلُب َعَرقها ، ومنه :

 : أي قُّوِض. ُهِجم يَْبَق بيٌت في َربيعةَ إالّ 

 والعَْسف واألجّم واألحّم والعَتَاُد. الَهْجموثعلب ، عن ابن األعرابّي : القََدح 

 إنك إذا فعلَت ذلك»أنّه قال لعبد هللا بن عمرو حين َذكر قيامه باللَّيل وصياَمه بالنَّهار :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 عيناك : أي غاَرتَا ودَخلَتا. هجمت قال أبو عمرو : قال أبو عبيد : .«َعْيناك ، ونَفَْهَت نَفُسك َهَجَمتْ 

 عليهم البيُت : إذا َسقَط عليهم. أبو عبيد ، عن األصمعّي : َجمهَ  على القوم إذا دخلَت عليهم ، وكذلك َهجمتُ  قال أبو عبيد : ومنه

 عينُه : إذا َدَمعَت. اْنَهَجَمتْ 

 للقََدح ، قال الراجز : َهَجمٌ و َهْجمٌ  األصمعي : يقال :

  ِ  انقريريريريريريريريريريريريرية  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريخ  لريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريريه راهريريريريريريريريريريريريريِ

  
حريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريِ   

َ
فَّ يف ثريريريريريريريريريريريريالثريريريريريريريريريريريريِة املريريريريريريريريريريريري  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 اِربو يف اهلَجَمنْي 
 
 اهلِن امل

ْخم. قال : الَهَجم قال :  والفََرق أربعةُ أرباع ، وأنشد : : العُسُّ الضَّ

 َترِف  بعَ  الصَّفِّ يف فري ْرقاِن 
دخلُت  على القوم : هجمتُ  جمع الفََرق : وهو أربعةُ أرباع ، والَهُن الُمقارب : الذي بين العُسَّين. أبو عبيد ، عن األصمعّي :

 غيري عليهم. هجْمتُ وعليهم ، 

 مثله ، وزاد فيه َدَهْمتُهم عليه أََدهُمهم. الهجوم الكسائي في

 : اسُم امرأة. َهْيُجمانة وقال الليث :

ة ، وهي الَونِيَّة. أبو عبيد ، عن الكسائّي قال : الَهْيُجمانة وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي ، قال : : اللبن قبل  الُهَجْيمة : الدُّرَّ

 .الُهَجيمة إذا ثَُخن اللبن وَخثُر فهو ل أبو الجراح :أن يُمخض ، قال : وقا

قاء. : الُهَجْيمة ثعلب ، عن ابن األعرابي : لَته إلى الّسِ  ما َحلْبتَه من اللبن في اإلناء ، فإذا سكنت َرغَوتُه َحوَّ

قاء الجديد ثم تشَربُهُ  الُهَجْيمة ابن السكيت ، عن أبي عمرو : ضه. قال : وسمعت الكالبي من اللبن أن تَحِقنه في الّسِ وال تمّخِ

 يقول : هو ما لم يَُرْب : أي
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 وهذا كالُ  العرب. خي ر ، وهو اهلاّج ألن يرير وب. قله :
 : السَّْوق الشديد. الَهْجمو

 قال رؤبة :

 الليل  يريْلجو واللهار يريْهج مْه  و 
 َهَجَمتْه : العََرق ، وقد الَهْجمو: ماٌء لبني فََزاَرة ، ويقال : إنّه من َحْفر عاد ،  الَهْجموالَهْدم ،  الَهْجم وقال ابن األعرابّي.

 الَهواجر.

 المرُض عنه ، أي اقتلع وفتر. فهَجمَ  هللا عن فالن الَمَرض أَهَجم « :النوادر»وفي 

 .ُمهجتُها : دم القلب ، وال بَقَاَء للنّفس بعد ما تُراقُ  الُمْهجة قال الليث :: مهج 

 كل شيء : خالُصه. ُمهجة وقال غيره :

 من اللَّبن : الرقيق ، ما لم يتغيَّر طعُمه. األُْمُهجان أبو عبيد عن األصمعي :

 : ِمثله. أُْمهوجٌ  خالٌص دِمه ، ولبن نفِسه : ُمْهجة : إذا َسكنْت رغَوتُه وَخلَص ولم يَخثُر ، ومنه أُْمُهجان شمر : لبنٌ 

 ، ومنه قوُل ِهْمياِن بِن قُحافة : ماِهج قلت : وكذلك لبنٌ 

 َعرَّضوا اجمللَس َ ْضا ماهجا و 
 : إذا َحُسن وجههُ بعد علة. مهجَ  عمرو عن أبيه :

 : إذا جاع ، وأنشد أبو ُعبيد : َهَمج عمرو عن أبيه :: همج 

 ق  َهلكْه جاَرت لا من اهلََمْج  
 : الجوع في هذا البيت. الهمجو

 .الَهمَجة جمعُ  الَهَمجومن الناس : األحمق الذي ال يتماسك ،  الَهْمَجة أبو سعيد :

ذّال من الناس : َهَمجة في كالم العرب : أصله البَعوض ، الواحدة الَهَمج وقال ابن األنباري : في و : َهَمٌج هاِمج ، ثم يقال للرُّ

، يقال ألخالط الناس الذين ال عقوَل لهم  «َرعاع َهَمجٌ  ناسعالم ومتعلّم ، وسائر ال الناُس رجالن :»:  عنههللارضيحديث علي 

 .َهَمج هاِمج ، وال مروءة :

 وقال ابن ِحلَِّزة :

يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية ح مريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريري ك مريريريريريريريريريريريريا َرقريريريريريريريريريريريريَ

  
ج    ٌج هريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريث فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريََ

  
:  الَهِميجو ، قال : َهَمج يتَّبعون أهواءهم :: كلَّ ُدود ينفقىء عن ذُباب أو بَعوض ، ويقال لُرذالة الناس الذين  الَهَمج وقال الليث :

 الَخميُص البَْطن.

 وقال ُحميد بن ثَور :

ل عريريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريرياذل   يريريريريريريريريريريريريريريج  يريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرى   يريريريريريريريريريريض الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريّ  نريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريج  ثريريريريريريريريريريالل  بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ

  
 يعني الولَد نَتيج ثالث ليال ، بغيض الثّرى يعني لَبَن أمه بغيُضه الرَضاع.

تَْيها ، وقال أبو ذؤيب يصف ظبية :لها ُجدَّتان  َهِميج وقال ابن دريد : َظبيةٌ   في ُطرَّ

 م َولَّعٌة  ل ُّرِّتني َ يج   
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نفُسه : إذا  اهتمَجتْ ووجُهه : أي َذبُل ،  اهتََمج ، هي التي أصابَها وَجَمٌع فَذبُل وجُهها ، يقال : َهميج وقال غيره : معنى قوله :

 وَعَشمة. َهَمجةٌ  :َضعُفْت من َحر أو َجْهد ، ويقال للنَّعجة إذا َهِرمْت 

 : إذا َشِربْت منه ، هاِمجة ، وهي تَهَمج اإلبل من الماء فهي َهَمَجت وقال ابن السكيت :
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، وهو ذ  ب صريريريريريريريريريريريغٌت َيسريريريريريريريريريريري   على وجوه الَغَلم واَّمت وأعيلها ،  َ َجة  ع اهلََمجو قال :  .هوامج وهي  بلٌ 
ا هم  .َ َج وي ال : هو َضْرٌب من الَبعو. ، وي ال للرَّعاع من اللاس اََّم ى :  منَّ

ً  الفرسُ  أهَمج أبو عبيد ، عن األصمعي : ألبي  ِمثل أْلهب ، وذلك إذا اجتهد في َعْدوه. أنشد شعر ُمْهِمج في َجْريه فهو إهماجا

 حيّة النَُّمْيري :

ة  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريرينَّ لريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه و  لريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ َن لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري 

  
ج الريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريالُ   فريريريريريريريريريريريريريريريال  وال  ريريريريريريريريريريريريريريريَِ   ريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال : يريد الّشرارة والسَّماجة.

 اإلسماج. قال رؤبة : : اإلهماج قال : وقال ابن األعرابي :

 يف م ْرِ فا   ليس  إل اج  
 : اسُم موضعٍ بِعَْينِه. ُهماجُ و

 (اهلاء والشنيأبواب )
 أهملت الهاء والشين مع الضاد والصاد والسين والزاي والطاء.

 ه ش د
 استعمل من وجوهها : شهد ، شده ، دهش.

فقال : كلُّ ما كان  (َشِهَد هللاُ أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهوَ ):  عزوجلأخبرني المنذريُّ أنّه سأل أحمد بَن يحيى عن قول هللا : شهد 

 (َشِهَد هللاُ )ويكون معناه َعِلم هللا ، ويكون  وقال ابن األعرابّي : معناه قال هللا. قال : فهو بمعنى َعِلم هللا ، قال : (َشِهَد هللاُ )

ال إله إاّل هللا وأبيّن أنّه ال إله إاّل  أَعلَم أن أن ال إله إاّل هللا : أَْشَهدُ  َكتَب هللا ، وقال أبو بكر بُن األنباريَّ في معنى قول المؤذّن :

داً  أَْشَهد معناه : بيَّن هللا أنّه ال إله إاّل هو ، قال : وقوله : (َشِهَد هللاُ أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهوَ )هللا ، قال وقولُه جلَّ وعزَّ :  أّن محمَّ

 رسول هللا : أعلَم وأبيّن أَنَّ محمداً رسول هللا.

: هو العالم  الشاهد قَضى هللا أنّه ال إله إاّل هللا ، قال : وحقيقتُه َعِلَم هللا وبَيَّن هللا ؛ ألن (َشِهَد هللاُ )عبيدة : معنى  قال : وقال أبو

ا أَنَشأَ   َشِهَدتِ و، الذي يبيِّن ما َعِلمه ، فاهلل قد دلَّ على توحيده بجميع ما خلق ، فبيَّن أنه ال يقِدر أحٌد أن ينشىء شيئاً واحداً ممَّ

 أولُو الِعلم بما ثَبَت عندهم ، وتبين من خْلقه الذي ال يقدر عليه غيُره. َشِهدَ والمالئكة ِلَما عاينْت ِمن عظيم قدرِته ، 

عند الحاكم : أي بَيَّن ما يَعلَمه وأَظَهره ، يدل  َشِهد الّشاهدو: بيَّن هللا وأَظَهر.  (َشِهَد هللاُ )وقال أبو العباس أَحمُد بُن يحيى : 

 وسلمعليههللاصلىوذلك أنّهم يؤمنون بأنبياَء َشعُروا بمحّمد  [17التّوبَة : ] (شاِهِديَن َعلى أَنْ ُفِسِهْم اِبْلُكْفرِ )على ذلك قوله : 

 نفسهم ، وإْن لم يقولوا : نحن كفّار.وَحثّوا على اتِّباعه ، ثّم خالَفُوهم فكّذبوه ، فبيّنوا بذلك الكفَر على أ

. الشَّهيد : يُستشَهد الّذي الّشهيد وقال ابن شميل في تفسير  : الحيُّ

آل ] (يُ ْرَزُقونَ َوال َُتَْسَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل هللِا َأْموااتً َبْل َأْحياء  ِعْنَد َرِبِ ِْم )قلُت : أراه تأّول قوَل هللا جّل وعّز : 

 كأّن أرواَحهم أُحِضرْت داَر الّسالم أحياًء وأرواح [169ِعمَران : 
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ر     يُو البريْعث ، وهذا قوٌل مَسَسن.  غتهم أ  ِّ
ي وا له بالجنَّة ، وقيل : َشهدوا ألنَّ هللا ومالئكته الشهيُد شهيداً  وقال ابن األنباريُّ : ُسّمِ يوم القيامة  ديستشه ألنهم مّمن ُشهداءَ  ُسمُّ

 على األمم الخالية. وسلمعليههللاصلىمع النبي 

 [.143 البَقََرة :] (لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً )قال هللا جّل وعّز : 

ن أُرسلوا إليهم ، فيجَحدون أنبياءهم. وقال أبو إسحاق الّزّجاج : جاء في التفسير أّن أمم األنبياء تكذب في  اآلخرة إذا ُسئلوا عمَّ

عليهم بتكذيبهم  تشهدو السالمعليهبصدق األنبياء  وسلمعليههللاصلىأمةُ ُمحمد  فتَشهد هذا فيَمن َجَحَد في الدَّنيا منهم أْمَر الرسولِ 

ة بصدقهم. وسلمعليههللاصلىالنبي  يشهدو،   لهذه األمَّ

َكِلَمُة هللِا ِهَي )تكون لألفضل فاألفضل من أمته ، فأفضلُهم َمن قُتل في سبيل هللا ُمجاِهداً أعداَء هللا ، لتكون  هادةُ الشَّ وقال : 
اتُهُم هللاُ َأْحياء  ِعْنَد َرِبِ ِْم يُ ْرَزُقوَن َفرِِحنَي ِبا آ)، ُميّزت هذه الطبقةُ عن األمة بالفَْضل الّذي حاُزوه ، وبيَّن هللا أنهم  (اْلُعْليا

،  شهيد الَمْبُطونُ » قال : ، فإنّه الشُّهداء في ِعداد وسلمعليههللاصلى، ثّم يتلوهم في الفَْضل َمن َجعَله النبي  (ِمْن َفْضِلهِ 

 .«شهيد والَمطعُون

ِن الخّطاب أنَّ من أَنَكر ُمنَكراً قال : ومنهم أن تموَت المرأةُ بُِجْمع ، وَعّد فيهم الغَريق والميت في سبيِل هللا ، ودّل حديث عمَر ب

ما لَكم إذا رأيتم الرجَل يَْخِرُق أعراَض » ، لقوله رضى هللا عنه : الشهداء ، وأقام َحقّاً ولم يََخْف في هللا لومةَ الئم أنّه في جملة

معناه وهللا أعلم أنكم إذا لم تُعِربوا  ، «ُشَهداءَ  قالوا : نخاف لسانَه ، فقال : ذلك أدنى أن ال تكونوا ؟!الناس أن ال تُعِربوا عليه

يوم القيامة على األمم  يُستشَهدون الّذين الّشهداء وتقبِّحوا قوَل من يَقترض أعراَض المسلمين مخافةَ لسانِه لم تكونوا في ُجملة

 الّتي َكذّبْت أنبياَءها في الّدنيا وَجحدْت تكذيبها في الّدنيا يوَم القيامة.

 : الّذي ال يَغيب عن علمه شيء. الّشهيد وقيل : ، قال : شهادته في أسماء هللا وصفاته. قال أبو إسحاق : هو األمين في الّشهيدو

هاد : العََسل ما دام لم يُعَصر من َشمعه ، ويُجَمع على الشَّْهد وقال اللّيث :  .ُشْهدةو َشْهدة ، والواحدةُ : الّشِ

 فالناً على فالن : أي استَشَهْدتُ و،  شهيداً  : إذا مات َشهيد فالن فهو استُشهدو،  شهيدو شاهد فالٌن بحّق فهو َشهدوقال : 

 .أشَهْدته

 فالناً : إذا سألتَه إقامة شهادة احتَملها. استَْشَهدتُ و،  [282البَقََرة : ] (َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رِجاِلُكمْ )قال هللا جّل وعّز : 

لوات ، واشتقاقه من قوله :: قراءة خُ  التشهُّدو أّن محمداً عبُده  أشهدوأن ال إله إاّل هللا  أشهدُ  طبة الصالة : التحيّات هلل والصَّ

 ورسوله.

 قيل في التفسير : [3البُُروج : ] (َوشاِهٍد َوَمْشُهودٍ )، وقوُل هللا جّل وعّز :  الَمشاهد : َمجمٌع من الناس ، وَجمعُه الَمشهدو

 : يوم القيامة. المشهودو،  وسلمعليههللاصلىهو النبّي  الشاهد
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: يوم القيامة ، فكأنَّه  الشاهد ويقال أيضاً : هو يوم عرفة. قال : (َوَمْشُهودٍ )هو يوُم الجمعة  (َوشاِهدٍ )وقال الفّراء في قوله : 

 فضه.من صفة الموعود يتبعه في خَ  الشاهدَ  ، فَجعَل الشاهدوقال : واليوم الموعود 

بكسر الشين يكسرون فَعيالً في كّل شيء كان ثانِيَه أحُد حُروف الَحْلق ، وكذلك ُسفلَى ُمَضر ،  (ِشِهيد)وقال اللّيث : لغةُ تميم 

 يقولون : فِعيل. قال : ولغةٌ َشْنعاء يَكسرون كّل فَِعيل ، والنَّصب اللّغة العالية.

 ، قال : الشاهد ال صالةَ بعَدها حتّى يَُرىو  أَنّه ذكر صالةَ العصر ثم قال :في حديث رواه ألبي أيُّوَب األنصاريّ  وَروى شِمر

 النجم. قال : ؟الشاهد قلنا ألبي أيوب : ما

 على الليل. يَشهد قال شمر : وهذا راجٌع إلى ما فسَّره أبو أيوب أنّه النجم ، كأَنه

 ، وأنشد : شاهد : ما يخرج على رأس الصبّي ، واحدها الشُّهود أبو عبيد عن أبي عمرو :

بريريريريريريوا عريريريريريريجريريريريريريَّ ل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريرّي تريريريريريريَ  فريريريريريريجريريريريريريرياءِ   ريريريريريريِ ريريريريريريريْ

  
هريريود هريريريريريريريا  ّف عريريلريريهريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريري  َرى مريريريريريريريا جريريَ  لريريريريريريريه والريري ريريريَّ

  
 وهي األغراس.

 : معناه ماله َمنظر وال لسان. شاهد وقال أبو بكر في قولهم : ما ِلفالن ُرَواء وال

يُّ ، قال هللا :والرواء : الَمنظر ، وكذلك   [.74مريم : ] (َأْحَسُن َأاثاثً َورِْءَّيً ) الّرِ

 أنشد ابن األعرابي :

يريريريريريريريريريريريريريريَ ر   مريريريريريريريريريريريريريريَ  هلل َدرُّ أبريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريك ر بَّ عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ كريريريريريريريريريريوك    ه مريريريريريريريريريريَ ِن الريريريريريريريريريريرَُّواِء وقريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري   مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َحَسن : أي عبارة جميلة. شاهدٌ  لفالنٍ  : اللِّسان ، من قولهم : الشاهدوقال : 

صالةُ المغرب ، وهو اسُمها. قال َشِمر : وهو راجٌع إلى ما فَسَّر أبو أيوَب أنّه  الشاهد غيره : صالةُ بخّط َشِمر : قال الفراء و

 النجم.

ى هذه الصالة صالةَ البََصر ، ألنه يُبَصر في وقته نجوُم السماء ، فالبََصر يُدِرك رؤيةَ النَّجم ، ولذلك قيل  له وقال غيره : وتُسمَّ

 صالة البََصر. :

 الجارية : إذا حاَضت وأَْدَرَكْت ، وأنشد : أَْشَهَدتوالغالُم : إذا أََمَذى وأَْدَرك ،  أَْشَهد عن أبيه :عمرو ، 

َ ا ي عريريريريريريريامريريريريريريريرا  فريريريريريريريَأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريَ لريريريريريريرياجريريريريريريريِ  قريريريريريريريامريريريريريريريه تريريريريريريري 

  
َ ى   ه مسريريريريريريريريىت اغريريريريريريريريتريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بفتح الهاء. وأنشد : ُمشَهد الرجُل : إذا استُشْشِهد في سبيِل هللا ، فهو أُشِهدَ  وقال الكسائّي :

  ين أقول سأمو  م ْةَه ا 
 .ُشَهَداء ، ويُجَمع َشِهيد : للشاهد ويقال

يَدْيِن َواْسَتْشِهُدوا َشهِ )، بمعنًى واحد ، ومنه قوُل هللا تعالى :  استشهدتُهوالرجَل على إقرار الغَريم ،  أشهدتُ  وقال غيره :
 (ِمْن رِجاِلُكمْ 

 .شهداء ، ويُجَمعُ  شهيد : للشاهد ، يقال أَْشِهدوا شاهدين أي [282البَقََرة : ]

 الستواء الُمسافِر والمقيم فيها ، ألنها ال تُقَصر. شاهداً  وقال أبو سعيد الضَّرير : صالة المغرب تسّمى
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 .شاهداً  تُقَصر أيضاً ، ويَستِوي فيها الحاضر والمسافر فلم تَُسمّ قلت : والقول ما قاله شمر ، ألن صالة الفْجر ال 

ً  الشهادة َسْوء ، قال : وكالًّ تكون ُشَهداء َسْوء : يريد شهادة على َشِهدتُ  وقال ابن بزرج :  .يَشهدون كالماً يُؤدَّى وقوما

فة ،  [185البَقََرة : ] (َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ )وأما قوُل هللا جّل وعّز :  فإن الفراء قال : نََصَب الشهَر بِنَْزعِ الّصِ

 منكم في الشهر : أي كان حاضراً غيَر غائب في سفره. َشِهد ولم يَْنِصبه بُوقوع الفعل عليه. المعنى : فمن

 وقال ابُن األعرابّي : أنشدني أعرابيٌّ في صفة فََرس :

 َ اِه   و له غائٌ  مل يَبَتِذْله  
 بَْذلُه َجْريَه ، وغائبه َمُصوُن جْريه. شاهُدهُ  له على َسْبقه َوَجْودته ، وقيل : يشهد ِمن َجْريه ما الشاهد قال :

وامرأة ُمغيبة بالهاء : إذا غاب زوُجها. هكذا ُحِفظ عن  شاهداً  بغير هاء : إذا كان َزوُجها ُمْشِهد أبو حاتم ، عن األصمعي : امرأةٌ 

 هب القياس ، وال يجوز غيُره.العرب ال على َمذْ 

 أَشَدهه ، وقد َمْشُدوه َشْدهاو َدِهش فهو ُشِدهو َدِهش : َذهاُب العَقل من الذَّْهل والَولَه ، يقال : الدََّهشُ  قال الليث :: شده ـ  دهش

 هكذا.

ً  الرجُل فهو ُشِده أبو عبيد ، عن أبي زيد :  ، وهو الشُّْغل ليس غيره. َمْشدوه َشْدها

على فَِعل ، كذلك قال أبو عمرو ،  َدِهش كما يتَوّهم بعُض الناس أنه مقلوب منه ، واللّغة العالية الدَّهش قلت : لم يُجعل شِده من

، فمعناه شِغل  َمشدوه ، فهو ُشِده مثل الَخَرق والبَعَل ونحوه ، وأما الدََّهشوفالدال ساكنةٌ ،  الشَّْده بفتح الهاِء ، وأما الّدَهِش  وهو

 فهو مشغول.

 ه ش ت
باع خاصة. فاْهتَتَشَ  الكلبُ  ُهتِش قال الليث : يقال :: هتش  ش فاحتََرش ، وال يقال إاّل للّسِ  : إذا ُحّرِ

 قال : وفي هذا المعنى ُحتِّش الرجُل : أي ُهيِّج للنَّشاط.

 أهملت وجوهها. ه ش ت :ـ  ه ش ذـ  ه ش ظ

 ه ش ر
 مستعملة. هرش ، شهر ، شره ، رهش :هشر ، 

أْل. الَهْيَشر قال الليث :: هشر   : نباٌت رْخٌو ، فيه طول ، على رأسه بُْرعومة كأنه ُعنق الرَّ

 وقال ذو الّرّمة :

ة   فريريريريريريريريريَ رّا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا كريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريأّن أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريري      ٌر سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه أو هريريريريَ فريريريريريريري   طريريريريريريريارْ  لريريريريفريريريريريريريائريريريريِ

  
 : ِرخو ضعيف. َهْيَشر قال : ورجل

مل يَطول ويستوي ، وله ِكمامة للبْزر في رأسه ، والسائفة : ما استرقَّ من  الَهْيشر وقال األصمعي : : شجر يَنبت في الرَّ

 الرمل.
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ل َضربة وال تُماِجن. الِمهشار وقال الليث :  من اإلبل : التي تضع قبَل اإلبل وتَلقَُح في أوَّ

 ، وهي البَطر. الَهْشرة : تصغير الُهَشْيَرةُ  قال :أبو العباس ، عن ابن األعرابي 

 ، وَهُمور وَهِمرة ، إذا كان ورقُها يْسقُط سريعاً. َهِشرةو َهُشورٌ  شجرةٌ « : النوادر»وفي 

مال. الَهْيَشر قال أبو زيد :  : َكْنَكر البُّرِ ينُبت في الّرِ

 له ورقةٌ شاكَّةٌ وزهرتُه صفراء ، له قصبة في َوَسطه. الَهْيشر وقال أبو زياد :

ئة. الَهُشور ابن ُدَريد :  من اإلبل : الُمْحتَِرق الّرِ

بين الكالب ،  هاَرشَ  كالُمَخارشة. يقال : في الكالب ونحوها : الُمهاَرشةو، وهو الجافي المائُِق.  َهِرشٌ  الليث : رجلٌ : هرش 

 وأنشد :

 ا فريَهرّا ِجْرَوا َربيض  ه ورِ 
 وِخراش. ِهراش غيره : يقال : هو الكْلبُ 

 الِعنان : أي خفيُف الِعنان ، وأنشد : ُمهاِرش وقال أبو ُعبَيدة : فرسٌ 

لريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريأّن فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريارِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري 

  
رار  وأب  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريراَدأب هريريريريريريريريريريَ

  
 الِعنان : هي النَِّشيطة. ُمهاِرَشة وقال مّرة :

 .تهاِرشه خفيفةُ اللِّجام كأنها العنان : ُمهاِرشة وقال األصمعّي : فرسٌ 

 .َشْهراً بَشْهر : المعاملَة الُمشاَهرةوجماعة ،  الشُّهورو: َعَدد ،  األْشُهرو الشَّهر قال الليث :: شهر 

 [.197البَقََرة : ] (احلَُْ  َأْشُهر  َمْعُلومات  )وقال هللا جّل وعّز : 

اج : معناه وقُت الحج  معلومات. شهرٌ أ قال الزجَّ

ال وذو القعدة وَعْشر من ذي الحّجة. قال : وإنما جاز أن يقال : األشُهرُ  وقال الفّراء : ، وإنما  أشُهر المعلومات من الحّج : شوَّ

 وَعْشر من ثالث ، وذلك جائٌز في األوقات. شهران هما

ٍم َمْعُدوداٍت َفَمْن )قال هللا جل ذكره  وإنما يتعّجل في يوم ونصف ،  [203البَقََرة : ] (تَ َعجََّل يف يَ ْوَمنْيِ َواذُْكُروا هللَا يف َأَّيَّ

وتقول العرب : له اليوم يومان مذ لم أََره ، وإنما هو يوٌم وبعض آخر. قال : وليس هذا بجائز في غير المواقيت ، ألّن العرب 

 : ُزْرتُه العاَم ، وإنما َزاره في يوٍم منه.قد تَفعل الِفعل في أقلَّ من الساعة ثم يُوقِعونه على اليوم ، ويقولون 

جاج : سّمي  وبيانِه. لُشْهرته : الشهر َشْهراً  وقال الزَّ

ى َشْهراً  وقال غيُره : سّمي  : أي رأيت هاللَه. الشهرَ  ، والعََرب تقول : رأيتُ  شهراً  باسم الهالل إذا أهّل يسمَّ

 وقال ذو الرّمة :

 وهو حَنيل  يريَرى الةَّْهَر قبَل اللاس 
ى القمر  به. يُشهر ألنه َشْهراً  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : يُسمَّ

 : َضرٌب من البَراذين ، وهي بين الُمْقِرف من الخيل والبِْرَذْون. الّشهريّة وقال الليث :
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فالٌن سيفَه : إذا  َشَهرو،  ُمشهَّرو،  مشهور ، وأَْمر مشهور الناس ، ورجل يَشَهره : ظهوُر الشيء في ُشْنعة حتى الشُّْهرةوقال : 

 انتضاه من ِغْمده فَيرفَعَهُ على الناس.

الح َشَهر ليس منّا َمن»وفي الحديث :   وقال ذو الرّمة : .«علينا الّسِ

ه و  يريريريريريريريٌل كريريريريريريريأنريريريريريريريّ هريريريريَ  قريريريريريريري  الَ  لريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياري سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر    ٌق مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريَّ تريريريريريريْ  عريريريريريريلريريريريريريى أ ريريريريريريَر ِ  الريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريِل فريريريريريريريَ

  
ُمْذ لم نَْلتَق :  أشهْرنا ِمثلُها ، والعََرب تقول : : شِهيرة وهي العَريضة الضَّخمة ، وأتانٌ  : َشهيرة أي ُصبح مشهور. قال : وامرأةٌ 

 .شهرٌ  منذُ نزْلنا على ماء كذا : أي أتَى علينا أشهرناو،  شهرٌ  أي أتَى علينا

 الفَِضيحة. : الشُّْهرة ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وأنشد الباهلّي :

ريريريريريريريريّ أَ  ُو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريِ ا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريلريريريريريريريَ  ة بريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريافريريريريريِ

  
َلْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء كوكريريريريريريري   

 
ْهر امل  بريريريريريريري ا لريريريريريريريك ِمْن  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فَِريَّة والشتاء ، وهو وقٌت يَنقِطع فيه الِميرة تقول : تُعَرض علينا شهرٌ  الُملَْيساء شْهرُ  في وقٍت ليس فيه ميرة ،  الشاهريَّة بين الصَّ

 : ضرب من الِعْطر معروف. الشاهريّةووتَسوُم : تعرض ، 

راع ، والنَّواشر : عروُق ظاِهر الكّف. الّرواهش ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :: رهش   : ُعروُق باطِن الذِّ

واهش وقال األصمعّي في راع. الرَّ  كما قال ، قال : والنَّواشر ُعروُق ظاِهر الذِّ

 وهي َعَصب يدْيه ، والواحدة َرواِهَشه أن تَصَطكَّ يداه في مشيه فيَْعِقريكون في الدابة ، وهو  الّرهش ارتهاشٌ  وقال الليث :

راع. : رَواِهُشها ، وكذلك في يَِد اإلنسان راِهشة  َعَصبُها من باطن الذِّ

اوِهش واحد وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنّه قال :  بغير هاء ، وأنشد : راهش : الرَّ

ة  و  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ رب َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأعريريريريريريريريري ْد   لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريَ

  
ش    ِدالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ َّ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريرّاهريريريريريريريريريريريِ

  
واهش النَّواشر أبو عبيد ، عن األصمعّي وأبي عمرو : راع ، واألشاِجع : عروُق ظاهِر الكّف. الرَّ  : عروق باِطن الذِّ

 واالرتعاش واحد. االرتهاش وقال النَّضر :

 : َضرٌب من الطَّْعن في َعْرض ، وأنشد : االرتهاش وقال الليث :

رَكريريريريريريْم   أ   ريريريريريريريالريريريريريريري   لريريريريريريو ال انريريريريريريتريريريريريرييتريريريريريريريارَِي َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه  بريريريه َعْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريا    لريريرياين فريريريارهَتَةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أ ريريريذ   سريريريريريريريريريريريريريريِ

  
حتى يَسيَل منها الّدم َوال ترقأ فأموت.  َرواِهشي به : أي قَطْعُت به فارتهْشتُ  معنى قوله : تَحريُك يديه. قلت : ارتهاُشهوقال : 

 يقول : لوال انتظاري نْصَركم لقتلُت نفسي آنفاً.

 : أي َغِزيرة صفيٌّ ، وأنشد : َرهيش أبو عمرو : ناقةٌ 

وَّارأب مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا َرهريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريٌش كريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريرياو    ريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريْ  المسريريريريريريريِ     ْيهريريريريريريريا عن الصريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريَ  بريَرى َََّْم َمتريْ

  
ْهشوش أبو عبيد عن األصمعّي : الناقة  الغَِزيرة اللبن. : الرُّ
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 :: َحييٌّ َسِخيٌّ رقيُق الَوْجه ، وأنشد  ُرْهشوش وقال الليث : رجلٌ 

 أنَه الكرمي  رَِقة الرُّْهة وش  
ْهشوش يريد : يَِرّق ِرقَّة هشة وهو بَيِّنُ  تَرْهَششَ  ، ولقد الرُّ هشوشيَّةو الرُّ  .الرُّ

هيش أبو عبيد ، عن األصمعّي :  النَّْصل الرقيق ، وأنشد : الرَّ

ه  تريريريريريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريش  مريريريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريريريريِ َرهريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َررِْه   ر يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريْ ي اجلريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريِّ

  
ِهيشُ والتي إذا ُرِمي عنها اهتزْت فََضَرب وتَُرها أبَهَرها. قال :  من القسّي : الُمْرتَِهشة وقال األصمعي : : التي يُصيب  الرَّ

يَة.  َوتُرها طائِفَها ، والطائف : ما بين األبَهر والّسِ

ً  فالٌن إلى الطعام َشِره النَّْفس حريص : ويقال : َشْرَهان : َشِرهٌ  قال الليث : رجلٌ : شره  : إذا اشتّد ِحْرُصه عليه ،  يَشَره َشَرها

 ، معناه : يا َحيُّ يا قَْيوم ، بالِعْبرانيّة. َشراِهيَا وقولُهم : َهيَا قال :

 ه ش ل
 استعمل من وجوهه : شهل ، هشل.

 ْين.في العَ  الشُّْهلةو الشََّهل قال الليث :: شهل 

 ُحْمرة في َسواِد العَين ، وأّما الشُّْكلة فهي كهيئة الحمرة تكون في بياض العين. : الشُّْهلة وقال أبو عبيد عن أصحابه :

 .َشْهالء ، وامرأة أشَهل قلت : ويقال : رجلٌ 

 َكْهلَة ، نَعٌت لها خاصة ال يوصف الرجُل بالسَّْهل والَكْهل. َشْهلَة وقال الليث : يقال للمرأة النََّصفة العاقِلة :

 واألشكل واألْشَجر واحد. األْشَهل أبو زيد :

،  أشَهل : إذا كان بياُضها ليس بخالص ، فيه ُكُدورة ، وذئبُ  َشْهالء : إذا كان أغبَر في بياٍض ، وَعينٌ  أْشَهلُ  وقال النضر : َجبَل

 وأنشد :

ح األقريريريريريريريرابِ  تريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريةٌ  مريريريريريريري  هريريريريريريريْ  فريريريريريريرييريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وال  ه َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريري  الريريريريريريري  ن  ريريريريريريريَ َ يريريريريريريريْ ج  الريريريريريريرييريريريريريريريَ لريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
حّدثنا السعدي قال : حّدثنا الرمادي قال : حّدثنا وهب بن جرير قال : حْدثنا شعبةُ ، عن سماك ، عن جابر بن َسُمرة قال : كان و

 العَْينين ، منُهوَس الَكْعبين. أشَهل رسوُل هللا ضليَع الفم ،

فقلُت لسماك : ما  أشَكَل العَينين. قال ُشعبة : وسلمعليههللاصلىعن سماك عن جابر : كان رسوُل هللا  ورواه ُغْنُدر عن ُشعبة

 طويُل شّق العَْين. قال : ؟أشكَل العينين

 قلت : خالَف ُغْنُدر وهَب بن جرير.

 : العَُجوز وأنشَدنا : الشَّْهلة أبو ُعبَيد ، عن األموي :

زِ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وه تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّزِى َدلريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َّ  َ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
  

ا  يريريريريريريريريّ بريريريريريريريريِ ٌة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ ّزِي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا تريريريريريريريريري 

  
  « :نوادره»أي لحاء وُمقارَصة وقال أبو عمرو في  مشاهلة كانت بينهم : المشاّرة ، تقول : الُمشاَهلة وقال الليث :

يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريِ ِة اهلريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  َأاَل أَرى ذا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِّ ل الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ ل  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريِ

  
 : الشََّهلو: أي َكِذب. قال :  َشَهلووقال ابن السكيت : يقال : في فالن َولَع 
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ةاَهلة وقال غت ه : ا تال   اللونني ، والكذَّاب  ي ةرّ  األمساديَث ألواان .
 
 : مراَجعة الكالُ ، وأنة  : امل

ْه  لريريريريريريريَ يريريريريريريمريريريريريريريا بريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريلريريريريريريريا م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريَ  قريريريريريريري  كريريريريريريريان فريريريريريريِ

  
ْه   ْأَدلريريريريريريريريريَ ه وهريريريريريريريريريَي مَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ  ّ  تريريريريريريريريريَولريريريريريريريريريّ

  
اجز : َشْهالئي : الحاجة ، تقول : قضيُت من فالن الشَّْهالءوالبأَدلَة في المشي : أن يُسرع فيه ،   ، أي حاجتي ، وقال الرَّ

الئريريريريريريريريي  هريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مَل أقريريريريريريريريِض مسريريريريريريريريىت ار ريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريْ اء  ر وب الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريفريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 من اإلبل وغيرها : ما اْعتََصب. الَهْيَشلة األحمر قال :أهَمله الليث. وأقرأنِي اإليادّي عن شمر ألبي عبيد ، عن : هشل 

على فَِعيلة  الَهِشيلة قلت : وهذا حرف وقع فيه الخطأ من جهتين : إحداهما في نفس الكلمة ، واألخرى في تفسيرها ، والصوابُ 

 نه قال : يقول ُمفاِخر العرب : ِمنَّا َمنمن اإلبل وغيرها : ما اْغتُِصَب ال ما اْعتََصَب ، وأُثبت لنا عن ثعلب عن ابن األعرابي أ

: وهو أن يأتي الرجُل ذو الحاجة إلى ُمراحِ الّرجل فيأخَذ بعيراً فيَركبه ، فإذا قََضى حاَجته َرّده.  الَهِشيلة أي ِمنَّا َمن يُعِطي يُْهِشل

 سمينة.على فَْيعَلة فإن شمراً وغيره قالوا : هي الناقة الُمِسنَّة ال الَهْيَشلَة وأّما

 ه ش ن
 استعمل من وجوهها : نهش.

: القَْبُض على  النَّْهشُ والحيَّة  كنَْهش : دون النَّْهس : وهو تناوٌل بالفَم إال أن النَّْهَس تناوٌل من بَِعيد النَّْهش قال الليث :: نهش 

 اللحم ونَتْفُه.

 الحيَّةُ ونََهَستْه إذا َعّضته. نهَشتْه أبو عبيد عن األصمعي :

 أبو عمرو في قول أبي ذؤيب : وقال

َهْةَله   َيذ ود هنَّ وحَيَْتِمي و يريلريْ
 قريٌب من النَّْهس. النَّْهشو: يعضضنه ، قال :  ينهشنه قال :

 وقال رؤبة :

 كم ِمن  ليل  وَأ   َمْلهوش  
ً  الفَِخَذين ، وقد لمْنهوش : الهزيل. يقال : إنه المْنُهوش قال الحاِلقَةَ  وسلمعليههللاصلىلَعَن رسوُل هللا »في الحديث : و نُِهش نَهشا

 ، فالحالقة : التي تَحلق شعرها إذا أصيبْت بَزوجها. «المْنتَِهشةو

الكالُب ،  نَِهَشته له أن تأخَذ لحمه بأظفارها ، ومنه قيل : النَْهشُ و: هي التي تخمش وجَهها ، قال :  المنتهشة وقال القُتَْيبيُّ :

 اليدين : أي َخفيُف اليََدين في الَمّر ، قليُل اللَّحم عليهما. وقال الّراعي يصف ذئباً : نَِهش وفالنٌ 

هريريريريريريريبريريريريريريرية ح األقريريريريريريريراب فريريريريريريرييريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريتريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
وال    الريريريريريريريريريه َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  َ يريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريش  الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ

  
 وقول : تخاله مشكوالً : أي ال يستقيم في َعْدوه كأنه قد ُشِكل بِشكال.

 باألسنان واألْضراس. النهشواف األسنان ، وقال أبو العباس : النّْهس بأطر

 قول قال : وسألت ابن األعرابي عن
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، ف ال : ي ال  الَ َ مني أو مْلهوس ملهوش أنه كان وسلمعليههللاصلىيف صفة اللا  عنههللارضيعلّي 
  ذا كان م عرَّق ال  مني. : [ال  مني وملهوس ال  مني ملهوش رجل :

 أي َدقَّتا. َعُضداه : نُِهَشت يقال :وقال ابن شميل : 

 ه ش ف
 استعمل من وجوهها : شفه.

فاه ، والجميع ُشفَْيهة ُحذفَْت منها الهاء ، وتصِغيرها الشَّفة قال الليث :: شفه  : مطلوٌب َمبسول. قلت :  َمْشفُوهٌ  وماءٌ  قال : .الّشِ

 بمعنى مطلوٍب لغير الليث. َمْشفوه ولم أسمع ماءٌ 

: وهو الذي َكثر عليه الناُس ، وكذلك َمثْمود ومْضفوف كأنهم نََزحوه  َمْشفُوه يقال : ماء عبيد عن األصمعي أنه قال :وروى أبو 

 بِشفَاِهِهم وَشغَلوه بها عن غيرهم.

ً  : ممنوٌع من ِوْرده لقلته ، َوَوَرْدنا ماءً  َمْشفوه وقال ابن بُُزرج : ماء ً  الن: كثير األهل ، وأصبحت يا فُ  َمشفُوها مكثوراً  : مشفوها

 مشفوه علينا الماَء : أي تشغله ، وفالنٌ  َستَْشفَه عليك من خيِر فالٍن شيئاً ، وما أَظّن إبِلَك إالّ  شفهت ما عليك تُسأل وتُكلَّم. ويقال :

 عنَّا أي مشغول عنا ، مكثور عليه.

ً  إذا صنع ألحِدكم خاِدُمه طعاماً وكان»في الحديث : و  أي كان قليالً. «في يِده منه أُكلةً  فليَضعْ  مشفوها

، والهاء أقيس ، والواو أعّم ألنهم شبهوها بالسَّنوات ونقصانها حذُف هائها.  َشفَواتو َشفَهات قالوا : الشَّفةَ  وقال الليث : إذا ثلَّثوا

، فحذفت الهاء  َشفَهة في األصل، قال : كانت  َشفَة بالهاء ، فمن قال : شفهٌ وفي الَوْصل  َشفَةٌ  قلت : والعََرب تقول : هذه

الناس عليك لحسنة : أي  َشفَة بالهاء أَبقَى الهاء األصلية ، ويقال : إنّ  شفه األصلية وأُبقيت هاُء العالمة للتأنيث ، ومن قال :

: أي قليل  الشفة أي ما سمعت منه كلمةً ؛ ورجٌل خفيفُ  : َشفة ِذْكرهم لك وثناءهم عليك َحَسن ويقال : ما سمعت منه ذاتَ 

 السؤال.

 ه ش ب
 شهب ، شبه ، هبش ، بهش : مستعملة.

 : لون بياض يَْصَدعه سواٌد في خالله ، وأَنشد : الشََّهب الليث :: شهب 

 َعال املفارَق َرْبع  َ ْي   َأ ه   وَ 
 كذلك ، وأنشد : اشتهبورأسي : إذا كان البَياض غالباً للّسواد  اشهابَ  ، ويقال أَشهب قال : والعنبر الجيِّد لونُه

 ا ته   و  اب بع ي رأس  هذا 
الح في خالل السَّواد. شهباء كذلك ، وكتيبة شْهباء : ذو ريح باِردة ، وليلةٌ  أَشهب ويوم  ، لما فيها ِمْن بياض الّسِ

 .ُشهبان ، وجمعُه ِشهاب ويقال للشجاع :

 قال ذو الرمة :

 ّم داعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا أَتريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريك  ذا عريريريريريريريريريريريَ 

  
ِ ُِ و   لريريريريريْ ْوهريريريريرياَء صريريريريريريريريريريريريريريِ هبريريريريرياِن عمرو كريريريريريلُّ  ريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريري 
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ون بُشْهبان عم داعيها : أي دعا األب األكبر ، وأراد لجمالهم  األشاِهب عمرو : بني عمرو بن تميم ، وأما بنو المنذر فإنهم يسمَّ

 ، قال األعشى :

 بلو امللذر األ اه   و 
 الناَس البرُد. شهَّبَ والبرُد الشجَر : أي َغيََّر ألوانها ،  َشهَّبَ  وقال أبو سعيد :

ْلِدم الصُّلب.  والشْوهاء : الفََرس الرايعة الواسعةُ الفم ، والّصِ

 : إذا كانت َجْدبةً ، ويوم شهباء إذا كانت ِعْليتَها بياُض الحديد. وقال غيره : َسنَة شهباء أبو عبيد عن األصمعي : يقال َكتيبة

 : ذو َحِليٍت وأَزيز. أشهب

 َمشافُِره. اشهابَّت الّزرع : إذا كاد يهيج وفي خالله ُخْضرة. وقال : اشهابَ  وقال الليث :

هابو  َحْرب. شهابُ  ، ويقال للرجل الماضي في الَحْرب : الشُّْهبانو الشُّْهبُ  : شْعلة نار ساطع ، والجميع الّشِ

 .(آتِيُكْم ِبِشهاٍب قَ َبسٍ َأْو )وقال هللا جّل وعّز : 

ن عاصٌم واألعَشى فيهما ، قال : وأضافَه أهُل المدينة  قبس قال : وهذا مّما يَُضاف الشيُء إلى نفسه. بشهاب قال الفّراء : نَوَّ

هاب وأخبرني المنذريُّ عن الَحّراني عن ابن السكيت قال :  : العُوُد الذي فيه نار. الّشِ

ه وقال أبو الهيثم :  .ِشهاب أصُل خَشبَة أو ُعود فيها ناٌر ساِطعَة ، ويقال للكوكب الذي ينقضُّ على إثر الّشيطان بالليل : ابالّشِ

افات : ] (فَأَتْ بَ َعُه ِشهاب  اثِقب  )قال هللا جّل وعّز :   [.10الصَّ

 ، كما ترى بفتح الشين. َشهاب وسمعُت غيَر واحٍد من األعراب يقول للَّبن الَممْزوج بالماء :

ياح والسَّمار ، كلُّه واحد. الشَّهابوبضّم الشين ، َوهو الفَضيُخ والَخَضار ،  الشُّهابة وقال أبو حاتم : هو  والسَّجاج والسَّحار والضَّ

 : شجٌر معروٌف يُْشبِه الثُّمام. الشَّبهانو الشَّهبَانو

 أنشد الماِزنّي :

كريريريريريريرياو  لريريريريريَ عريريريريريْ َذ الريريريريريريري ِّيريريريريريواَن مسريريريريريىت َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريا َأ ريريريريريريريَ

  
ال ريريريريريريريريرياُّمريريريريريريريريرياان    هريريريريريريريريريبريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريِ َه األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ومسريريريريريريريريريَ

  
 أَْمثَُل من البيضاء. الشَّْهباءو: َجْدبة كثيرةُ الثَّْلج.  َشْهباء : عامان أَْبيضان ليس فيهما ُخْضَرة من النَّبات. وسنَة األْشهبان

 ال َمَطَر فيها ، وقال : والَحمراء أَشّد من البَْيضاء ، َوَسنَةٌ َغْبَراء :

 مَسلَّ مَسرَام ها   ذا السَّلة  الةَّهباء  
 أْي َحلَّت الَمْيتَةُ فيها.

 أْن تَُشقَّ معَظَم لونه َشْعَرةٌ أو َشعََراٌت بيُض ، ُكميتاً كان أو أْدَهم أو أشقَر. في ألواِن الَخْيل : الشُّْهبة وقال أبو عبيدة :

ْيد : بَْهشُ  قال ابن شميل :: بهش  ْقر للصَّ ُجل :الرّ  بََهشَ وتَفَلُّتُهُ عليه ،  الصَّ كأنّه يتناَولُه لينُصَوه : أي ليأُخَذ بناِصيَته  جُل إلى الرَّ

ه ، وقد  : إذا تَناَصيا تَبَاَهشا فيجرَّ
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ِهما ، و ن تلاَوَله ومل أي  ْذه أيضريريريا  ف   ه ، ولفالن   هَبَشَ  برء وسريريريِ وا  :  ذا أَ ذَ  برأسريريريِ ْو   الرج َل َنصريريريْ  ليه ، وَنصريريريَ
 رأٌس طويٌل : أي َ ْعٌر طويٌل.

بيُّ ُحْمَرةَ لسانه وسلمعليههللاصلىوفي الحديث : أَّن النبي   إليه. بَهشَ  كاَن يُدِلُع لسانَه للَحسن بِن علّي فإِذا َرأَى الصَّ

 إليه. بََهش قال أبو عبيد : يقال لإلنسان إذا نظر إلى شيء فأعَجبَه واشتَهاه ، فتناَوله وأَْسَرع إليه وفَِرح به : قد

 المغيرة بن َحْبناء التميمّي :وقال 

ني    اللريريريريريَّ ى  ب ريريريريريه  الّرِجريريريريرياَل البريريريريرياِهةريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريرياق     فريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياال  وجمريريريريريريريريريَْ ا  والريريريريريريريريريفريريريريريريريريريعريريريريريريريريريال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
قال ؟أراد : هل أقبلَْت إليك تريُدك ؟إليك بََهَشتْ  في حديٍث آَخَر ، أّن رجالً سأل ابَن عبّاس عن َحيَّة قَتَلَها وهو ُمحِرم فقال : هلو

 : اإلسراع في المعروف بالفرح. البَْهش أبو العبّاس : قال ابن األعرابي :

 ؟البَْهش من أهِل البالد التي يكون بهاأأراَد :  ؟أنت البَْهش ِمْن أَْهلِ أَ ، قال لرجل :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث آخر أن النبي 

 : َرطبُه. والُمْلج : نَواه ، والَحتِيُّ : البَْهشوى ابُن نَْجدة ، عن أبي زيد أنه قال : الَخْشل : الُمْقل اليابس ، هاهنا فيما َروَ  البَْهشو

 ُسَويقُه.

 هو ما قد أُِكل قِْرفُه ، وأنشد : رديُء الُمْقل ، ويقال : البَْهشُ  وقال الليث :

 كما حَيَْتِفي البريْهَش الّ قيَق ال عال   
 ما فّسره أبو زيد. البَْهش والقوُل في تفسيرقلت : 

ما قاله أبو  البَْهِش  إلى فالن. بمعنى َحنَْنُت إليه. قلت : والقول في تفسير بََهْشتُ  ِشّن بمعنًى واحد ، وقد بَِهش وقال الليث : رجل

 عبيد وابن األعرابّي.

عندي َوْهم ، والذي أراده الليث : تََحبَُّشوا وتَهبَّشوا : إذا اجتَمعوا القوُم وبََحُشوا : أي اجتََمعوا. قلُت : هذا  بََهش وقال الليث :

 الهاء والحاء قبل الباء ، وال يُعَرف بََحش في كالم العرب.

 : إذا أَوَجعَه َضْرباً. َهبََشه : ضرُب التَّلف ، وقد الَهْبش أهمله الليث ، وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابي أنه قال :: هبش 

 ويَحِرف ويَْحتِرف ويَْخِرش ويَْختِرش معناها يَكَسب ويَطلُب ويَحتال. يَْهتَبِشوِلعياله  يهبش اللحياني : هو وقال

 الجماعلة من الناس. والُحباشة : الُهباشة وقال األصمعّي :

َواسّي : إّن المجلَس لَيَجمعُ   وتحبَّشوا : إذا اجتمعوا. تهبَّشوا قدوُحباشات : أي ناساً ليسوا من قبيلٍة واحدة ، و ُهباشات وقال الرُّ

 ومنه قوُل رؤبة :

يريريريريريريريِش  بريريريريريريريِ هريريريريريريريْ بريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ  مريريريريريريرين الريريريريريريريتريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريو ال هريريريريريريري 

  
وِش   رِِ  الريريريريريريريريريريريع ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريريريريأَفريريريريريريريريريريريْ  ِلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريْ

  
 : ما َكَسبه من المال وَجَمعه. بالُهباشات قال : أراد
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ي: َضرٌب من النُّحاس يُلقَى عليه دواٌء فيصفّر ،  الشَّبَه قال الليث :: شبه   بالذََّهب. ُشبِّه ألنه بالشَّبَه وُسّمِ

 .َشبِيههو ِشْبههُ و َشبَُهه من فالن ، وهو َشبَهٌ  وتقول : في فالنٍ 

 وقال العّجاج يصف َرْمالً :

 َ َبٌه أََميل  َمْيالينُّ و 
 فالٌن فالناً. أْشبَهوهذا بهذا ،  شبَّهتُ  ويقال :

بعُضها  يُشبه قيل : معناه [.7آل ِعمَران : ] (َُمَْكمات  ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب َوُأَخُر ُمَتشاِِبات  ِمْنُه آَّيت  )وقال هللا جّل وعّز : 

رون في تفسير قوله :   وما «الر»و  ؛ فُروي عن ابن عبّاس أنه قال : (َوُأَخُر ُمَتشاِِبات  )بعضاً. قلت : وقد اختلف المفّسِ

وهذا لو كان صحيحاً عن ابن عباس كان التفسير مسلّماً له ، ولكّن أهَل المعرفة على اليَهود من هذه ونحِوها. قلت :  اشتبه

ُرِوي عن الضّحاك أنه قال : الُمْحَكمات : وباألخبار َوهَّنوا إسناده ، وقد كان الفّراء يذهب إلى ما ُرِوي عن ابن عبّاس في هذا 

 : ما قد نُسخ. المتشابِهاتوما لم يُنَسخ ، 

َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم )هي اآليات التي نَزلْت في ِذكر القيامة والبَْعث ، َضْرَب قوله :  تشابِهاتالمُ  وقال غيره :
بِ ُئُكْم ِإذا ُمز ِقْ ُتْم ُكلَّ َُمَزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد* َأْفَتى َعَلى هللِا َكِذابً َأْم   .(ِبِه ِجنَّة  َعلى رَُجٍل يُ ن َ

ُعوثُوَن أَ ِإذا ِمْتنا وَُكنَّا ُتراابً َوِعظاماً أَ ( 15َوقاُلوا ِإْن هذا ِإالَّ ِسْحر  ُمِبني  ))وَضْرَب قوله :  [.8،  7سبأ : ] ِإَّنَّ َلَمب ْ
غي أن يستدلّوا عليهم فأَعلمهم هللا جّل وعّز الوجهَ الذي ينب تَشابَه فهذا الذي [17ـ  15الصافات : ] (َوآابُؤََّن اْْلَوَُّلونَ أَ ( 16)

َوَضَرَب لَنا َمَثًَّل َوَنِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن ُُيِْي اْلِعظاَم َوِهَي )عليهم كالظاهر لو تدبَّروه ، فقال :  الُمتشابه به على أّن هذا
َخَلَق السَّماواِت َواْْلَْرَض ِبقاِدٍر َعلى َأْن َوَلْيَس الَِّذي أَ ) إلى قوله : (( ُقْل ُُيِْييَها الَِّذي َأْنَشَأها َأوََّل َمرَّةٍ 78َرِميم  )

وهذا قوُل كثيٍر من  ؟، أي إذا كنتم قد أقررتم باإلنشاء واالبتداء فما تُنكرون من البَْعث والنُّشور [81ـ  78يّس : ] (ََيُْلَق ِمثْ َلُهمْ 

َنِة َوابِْتغاَء ف َ ) أهل العلم ، وهو بيِّن واضح ، ومّما يدّل على هذا القول قولُه جّل وعّز : يَ تَِّبُعوَن ما َتشابََه ِمْنُه ابِْتغاَء اْلِفت ْ
 ، أي أنهم طلبوا تأويل بَْعثِهم وإحيائهم ، فأعلم هللا أنَّ تأْويَل ذلك ووقتَه ال يَعلُمه إاّل هللا جّل وعّز. [7آل عمران : ] (ََتِْويِلهِ 

يريد قياَم الساعة وما ُوعدوا من البَْعث  [53األعَراف : ] (ِويَلُه يَ ْوَم َيَِْت ََتِْويُلهُ َهْل يَ ْنُظُروَن ِإالَّ َتَْ )والدَّليل على ذلك قوله : 

 والنُّشور وهذا قوُل كثير من أهل العلم وهللا أعلم.

ا قولُه  بعُضه بعضاً في الجوِدة  بِهُمتَشابِهاً يُشْ  فإن أهل اللغة قالوا : معنى قوله : [25البَقََرة : ] (َوأُُتوا ِبِه ُمَتشاِِباً ) عزوجلوأمَّ

 والُحْسن.

رون : رين قوله جّل وعّز :  ُمتَشابِهاً يُْشبه وقال المفّسِ هَذا الَِّذي )بعُضه بعضاً في الصُّورة ، ويختلف في الطعم ، ودليل المفّسِ
وم مع اتِّفاق الصُّورة أَبلَغ وأَْغرب عند الخلق ألّن ُصورته الصُّورة األولى ، ولكنَّ اختالَف الطُّع [25البَقََرة : ] (ُرزِْقنا ِمْن قَ ْبلُ 

 ، لو رأْيَت تُفَّاحاً فيه َطعم كّلِ الفاكهة لكان نهايةً في العجب.
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: إذا ساَوى بين شيٍء وشيء. قال : وسأَْلتُه عن  َشبَّهوالشيُء : إذا أَْشَكل ،  َشبِّه وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنّه قال :

 الذي هو بمعنى االشتباه. التَّشابُه ، فقال : ليس من االشتباه الُمْشِكل ، إنَّما هو من (َوأُُتوا ِبِه ُمَتشاِِباً )قوله : 

األمر : إذا اْختَلط ،  اْشتَبَهوط عليك ، إذا َخلَّ  علّي يا فالُن : َشبَّهتَ  الُمْشِكالت ، وتقول : من األمور : الُمْشبهات وقال الليث :

ْبهو الشَّبه فالٌن أباه ، وأنَت مثله في أَْشبَه وتقول :  من فالن ، وتقول : إنِّي لفي َمْشبَهة من فالن ، ولم أَسمع فيه َمشابِه ، وفيه الّشِ

 منه. ُشْبَهةٍ 

، ولذلك  فيُْشبِهها الُمْرِضعة إذا أَْرَضعْت غالماً فإِنه يَْنزع إلى أَخالقِها ، ومعناه أَنَّ  عليه يُْشبَه ُرِوي عن عَمَر أنه قال : اللَّبَنُ 

ضيع امرأةٌ عاقلةٌ غيُر َحْمقاَء.  يُختار للرَّ

 .يَُشبَّه أن تُْستَْرَضَع الَحمقاء ، فإنَّ اللَّبن وسلمعليههللاصلىوفي الحديث : نَهى رسوُل هللا 

 قوائم النَّاقة بها : تَْشبِيهو، كقول لَبِيٍد في السَّواري  أَشباه ، وكذلك كلُّ شيٍء يكون سواًء فإِنها أَْشباه وُحروف الشين يقال لها :

لريريريريريريريريريريرياه  تريريريريريريريريريريريَ رّي  ذا ابريريريريريريريريريريريريْ ِر اهلريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ

  
ِذيريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياِل   بريريريريريريريريريرياه  مسريريريريريريريريريري   أبَِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قوائَم ناقتِه باألساطين. شبَّه قال :

ناقته في تمام َخْلِقها وَحصانة  شبَّه بعُضها بعضاً ، وإنما أَشباهٌ يُْشبه يد اآلُجرَّ ؛ ألّن لَبِنَهافي بيت لَبِ  األشباهَ  قلت : وغيُره يَْجعَلُ 

 ِجبِلَّتِها بقَْصٍر َمبنِي باآلجّر.

 : الثُّمام ، ومنه قوله : الشَّبَهانوَحبٌّ َعلَى لَْون الُحْرف يُْشَرُب للدَّواء.  الشَّباه وقال الليث :

ر و 
َ
 الةََّبهان  و ِ  أسفل ه  مل

 .األْشباه ، وهو اسٌم من ُشبَه : الشُّْبَهة وجمع

 ه ش م
 هشم ، همش ، شهم ، مهش : مستعملة.

 َشَهْمتُ و: سريٌع نِشيٌط قِويٌّ ،  َشْهمٌ  وجمعُه الشُُّهوم وهم الساَدة األنجاد الناقُدون في األُمور ، وفرسٌ  الشَّْهم قال الليث :: شهم 

 كاْلَمْذُعور سواء. : المشُهومو،  أَْشَهُمه فأَناالفََرَس ، 

 : الحديُد الفؤاد ، وقال ذُو الّرمة يصف ثَْوراً َوْحِشيّاً : المشهومو: الذَّكيُّ الفؤاد ،  الشَّْهم أبو عبيد ، عن األصمعّي :

رَّجريريريريريريريةٌ  َرْ  عريريريلريريريريريريريه  ريريري َ اِوي اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريَ

  
ُو   هريري  ر َمةريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريْ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريْوفريريٌَض مريرين نريريبريريريريريريرياِ  الريري ريريَ

  
ل ، الذي ال تَْلقَاه إاّل َحُموالً طيَِّب النَّْفس بما  الشهم ال ابن األنبارّي : قال الفّراء :ق في كالم العرب : اْلَحُمول الجيِّد القيام بما ُحّمِ

ل ، وكذلك هو في غير الناس.  ُحّمِ

ً َشَهْمتُه أَْشَهمُ  : إذا كان ذكيّاً ، وقد َشُهَم َشهامةً  ثعلب عن ابن األعرابّي :  : إذا َذَعْرتَه. ه َشْهما

 : الدُّْلُدل ، وما َعُظم َشْوُكه ِمن ذُْكَران القَنافِذ ، ونحو ذلك قال أبو عبيد ، وأنشد : الشَّْيَهم وقال الليث :

 لَ ْ ََِلْن َم ِّ على ظْهِر َ يريَْهم
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 : أي على ذُْعر. َشيهم وقال أبو عبيدة في قوله : على َظْهرِ 

 .الشَّْيَهموثعلب ، عن ابن األعرابّي قال : هو القُْنفُذ والدُّْلُدل 

 .َشْيَهم أبو عبيد ، عن أبي زيد : يقال للذََّكر من القَنافذ :

 أَْنفَه : إذا كَسْرَت القصبَة. َهشْمتُ  : كْسُر الشيء األْجَوف والشيء اليابس : تقول الَهْشم قال الليث :: هشم 

ة الهاشمةُ وقال :   العْظم ، ونحو ذلك قال األصمعّي فيما روى عنه أبو عبيد. تَهِشمُ  : شجَّ

يُح إذا َكَسَرت اليَبِيَس.وَ   قال الليث : الّرِ

ً  الشََّجر تَهشَّمَ و،  َهَشَمتْه يقال : ً  : إذا تكسَّر ِمن يُْبِسه ، وصاَرْت األرضُ  تهشُّما جر قد أي صاَر ما عليها من النبات والش : َهِشيما

 يَبَِس وتكسَّر.

اج في قول هللا جّل وعّز : جَّ  [.31القََمر : ] (َفكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ ) وقال الزَّ

الذي يَجمعُه صاحُب الَحظيرةِ : أَي قد بلغ الغايةَ في اليُْبس  كالهِشيم : ما يبَِس ِمن الوَرق وتكسَّر وتَحطَّم ، فكانوا الهشيم قال

 إلى أن يُْجَمع ليُوقَد به.حتى بَلَغ 

 يابِسة. َهشيمة ثعلب ، عن ابن األعرابّي : شجرةٌ 

ً  : وهي التي يَبَِس شجُرها قائماً كان أو َهشيمة وقال ابن شميل : أرضٌ  ما ، أَي تكسَُّر إذا  تَهشَّمُ  ، وإنَّ األرَض البَاِلية ُمتَهّشِ

 : أي يتكسَّر. يَتهشَّم سَ َوِطئَت عليها نفسها ال شجرها ، وشجرها أيضاً إذا يَبِ 

ي هاشمُ  وقال أبو ُعبيد : كان ً  بن عبد مناف واسمه عمرو ، إنما سّمِ   الثريد ، وفيه يقول مطرود الُخزاعي : َهَشم ألنه هاشما

ْومريريريريريريريه  رِيريريريريريريريَ  لريريريريريِ ريريريريريَ م الريريريريري ريريريريريَّ اَل َهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريرير و الريريريريريعريريريريري   عريريريريريَ

  
جريريريريريريريرياف  و   ون عريريريريريريريريِ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ َة م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريّ  رجريريريريريريريريال  مريريريريريريريريَ

  
 وَحِطيم. َهِشيموذي بَِقي من عام أَّوَل : هذا نَْبت عاِميٌّ وقال اللحياني : يقال للنّبت ال

د البن ميَّادة :  أنَشد المبّرِ

ْزُ  َك   رِ    أبَمريريريريريريريريريريريريريريريرير مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِل َنريريريريريريريري ِ   ٌة مريريريريريريريرين َأهريريريريريريريريْ يريريريريريريريريمريريريريريريريريَ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريَه َهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
فََأْصَبَح َهِشيماً َتْذُروُه ): النّْبت إذا َولَّى وَجفَّ فأَذََّرته الّريح ، قال هللا :  الَهِشيم ، تأويله َضْعف ، وأصل َهِشيمة قوله :
 [.45الكهف : ] (الرِ َّيحُ 

 ، أي اْحتلبت. اهتََشْمتوما في َضْرع الناقة ،  َهَشْمتُ  قال : ويقال :

الشََّجر يأخذها  َهشيمة ال يَمنَع شيئاً ، وأصلُه من َكَرم ، أي َهِشيمة ما فالن إال وقال ابن األعرابي : يقال للّرجل الَجواد :

 الرجَل ، أي استعطْفتُه ، وأَنشَد : تهّشمتُ  الحاِطُب كيف شاء قال ويقال :

ه  تريريريريريريري  لريريريرييريريريري ريريريريَ رامريريريريريريريا   ريريريريَ كريريريريْ مريريريريريريريائريريريريريريريل مريريريريِ َو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريْ  مسريريريري 

  
ائريريريريريريريريريل ا ريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياال  ه لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريْ   ذا هتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 طلبتَه عنَده.للمعروف ، وتهّضمته : إذا  تهّشمتُه وقال أبو عمرو بن العالء :

ْيتَه ، وقال الشاعر : تهّشمتُ  وقال أبو زيد :  فالناً : إذا ترضَّ

مريريريريريريريريريوين  كريريريريريريريريريم فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ   ذا َأْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ال تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريوين  لريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري و  

  
 أي تَرضَّوني.
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خوة ،  الُهُشم ثعلب عن ابن األعرابي :  .هاشم : الحاّلبون للّبن الُحذّاق ، واحُدهم الُهُشمو: الجبال الّرِ

ب من ِغيطانها في ِلين األرض وبُطونها ، وكّل غاِئط يكون  من األْرض : الَهُشوم وقال ابن شميل : المكان الُمتَنقِّر منها الُمتَصّوِ

 .َهْشم َوطيئاً فهو

َمن ،  : ِمْهشام ثعلب عن ابن األعرابي : ناقةٌ  ،  َهَشمات ة ، وجمعُها: األُْرِويّ  الَهَشمةوسريعة الُهزال ، وناقةٌ ِمْشياط : سريعةُ الّسِ

 .لَهِشُم أْهشامٍ  ويقال للّرجل الَهِرم إنه

 : األرُض الُمجِدبة. الَهِشم وقال أبو عمرو :

 مثله. َهَشَمهاوفالٌن الناقةَ : إذا احتَلبها ،  اهتََشموابن شميل : 

مة قال : تراها َغبراءَ  [.5الَحّج : ] (َوتَ َرى اْْلَْرَض هاِمَدةً )وقال قَتادة في قول هللا جّل وعّز :   .متهّشِ

 .تَهشمها يُبُسها لُطول َعْهِدها بالنَّدى ، فإذا ُمِطرْت ذهب تهشُّمها قلت : وإنَّما

نفسي لفالٍن واهتََضْمتُها له ، إذا رضيَت منه بدون النََّصفة ، وأنشد شمر البن َسماعة  اهتَشمتُ  وقال شجاع األعرابي : تقول :

 األرض : تهشُّم الذُّْهِلّي في

هريريريريريريرياو  ِه أَْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ واٌء فريريريريريريريفريريريريريريريي َوجريريريريريريريْ َف أَنريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريري هريريريريريريريريا   َريريريريريريريريريرأٌب مريريريريريريريرين جريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ م  و ق ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
مة وقال ابن شميل : أرض َجْرباء : لم يُِصبها مطر ، وال نَْبَت فيها ، تراها ،  هاِشمو ُهَشيمو ِهشام ، ومن أسماء العََرب : متهّشِ

 ، وهو الَكْسر. الَهْشم واألصل فيها كلّها

 : اْلَحْلب أيضاً. ْشمالهَ و

 : العَّض. الَهْمشو: السريُع العََمل بأصابعه. قال :  الَهِمشُ  قال الليث :: همش 

 .يَْهَمشون القوُم فهم َهِمش : الكالُم والحركة ، وقد الَهْمَشة أَبو عبيد ، عن األصمعي :

 : كثرة الكالم والَخَطل في غير صواب ، وأنشد : الَهْمشةو الَهَمشُ  شمر ، عن ابن األعرابي :

  َِة وا ِبَكلم  غِت مَسَسن و 
 ذكره عن أبي الهيثم.ـ  بفتح الميمـ  هَمشواووأنَشدنِيه المنذري 

 الدابّةُ ، إذا َدبّت. اهتََمَشت أبو ُعبَيد ، عن أبي الَحَسن األعرابي :

في الوعاء : إذا سمعت له حركة  َهْمشة مكان فأَقبَلوا وأدبروا واختَلَُطوا ، وللَجَراد: إذا كانوا في  يهتمشون وقال غيُره : رأيتُهم

 .باهتماشها تحت َجْنبِي فتُؤذيني لتَهتَِمش ، ويقال : إن البراغيثَ 

 الحديث : وهي التي تُكثر الكالم وتَُجلِّب. َهْمَشى أبو ُعبيد ، عن أبي عبيدة : امرأة

فه. الَهْمش الليث فيقلت : والذي قاله   : إنه العّض غيُر صحيح ، وصوابُه الَهْمس بالسين ، فصحَّ

 َهمس يَْهِمس َهْمساً. إذا َمَضغ الرجُل الطعاَم وفُوه ُمْنَضّم قيل : وأخبرني المنذرّي عن أبي الَهيثم أنه قال :

ً  طاب نَْشُرك ، وقالت البنتِها : أكْلتِ ابن السكيت ، قالت امرأةٌ من العََرب المرأةِ ابنِها : َطفَّ َحْجُرِك ، و  وَحَطْبتِ  َهْمشا
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اِمشَ  َقْمةريريريريريريا  : دعه على امرأأِب ابِلها أن ال يكون هلا ول  ، وَدعْه البلتها أن تَل  مسىت َأوالَدها يف األكل :  هت 
 أي تعاِجَلهم ، وقوهلا مَس َْبِه َقْمَةا  : أي مَسَ َ  لِك ول  ِك ِمن ِدقِّ اََّ   وِجلِّه.

 ، وإذا ُشِوي على النار فهو الَمْحُسوس. الَهِميشة يقال للَجراد إذا ُطبِخ في الِمْرجل : َروى ثعلٌب عن ابن األعرابي أنه قال :وَ 

 وامتُِحَش. امتُِهشَ  : إذا أحَرقَتْه ، وقد َمَهَشتْهوُروي عن بعضهم أنه قال : محَشتْه الناُر : مهش 

، وجاء تفسيُره في الحديث أنها التي تحلق وجهها  الُمْمتَِهشةوأنه لعن من النساء الحالقَةَ  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 بالُموَسى.

إال أن تكون الهاء مبدلةً من الحاء ، يقال : مرَّ بي جمٌل عليه ِحملُه فمحَشني : إذا َسَحج ِجلده  الُممتَِهشة وقال القتيبّي : ال أعِرف

 لم.ِمن غير أن يسلخه وهللا أع

 أبواب اهلاء والضاد
 أهملت الهاء والضاد مع الصاد والسين والزاي والطاء.

 ه ض د
 استعمل من وجوهها : ضهد.

 َمْقهور وَذليل. : ُمْضَطهد : إذا قََهره ، وهو اضَطَهدهوفالٌن فالناً ،  َضَهد قال الليث :: ضهد 

 قََهْرتُه.:  أَْضَهُده الرجلَ  َضَهْدتُ  وقال ابن بُزرج : يقال :

 ، وأْلَهْدُت به إْلهاداً ، وهو أن تُجور عليه وتَْستَأثر. إْضهاداً  بالرجل أضهْدتُ  وقال أبو تراب : قال أبو زيد :

ْهدة فالٌن فالناً : إذا اضَطعَفه وقََسره ، وهي اضَطَهد ابن ُشَميل : ْهدة ما يخاف بهذا البلد ، يقال : الضُّ  ، أي الغَلَبة والقَْهر. الضُّ

 مهمالت. ه ض ث :ـ  ه ض ذـ  ه ض ظـ  ه ض ت

 ه ض ر
 استعمل من وجوهه : ضهر.

ْهر قال الليث :: ضهر   : ِخْلقة على الَجبَل من َصْخر يُخالف َجْبلَتَه. الضَّ

 وقال أحمد بُن يحيى : أنَشَدنا ابن األعرابي :

 ر بَّ ع ْصم  رأيه  يف َوْس  َضْهِر 
ْهر قال :  : البُْقعة من الَجبَل يخاِلف لونُها سائر لونِه. الضَّ

 الَوْعثَة. الّضْهر وقال : ومثل

ى  بالضاد. الضْهر وقال الفراء : باليَمن جبل يسمَّ

ي  .بَِضْهر ، ألنه عاٍل ظاهر ، فقالوه بالضاد ليكون فَْرقاً بين الظَّهر وَمْوضع معروف َضهراً  قال : وسّمِ

 ه ض ل
 ضل ، ضهل.استعمل من وجوهها : ه
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 .َهْيضلة : جماعةٌ متسلِّحة أمُرهم واحد في الَحْرب ، فإذا جعل اسماً قيل : الَهْيَضل قال الليث :: هضل 
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 وقال أبو كبير :

ت  ْن َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريذال  فريريريريريريريريريريِإنريريريريريريريريريري  أَ   ُّ هريريريريريريريريريريَ

  
ِل   ه  هبَْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل  َمصريريريريريريريريريريريريريريع  َلَففريريريريريريريْ  ر َب َهْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أيضاً : أصواُت الناس. الَهْيَضلةوالغِزيرة ،  الّضْخَمة من النساء النََّصف ، ومن النُّوق : : الَهْيَضلة أبو عبيد ، عن الفراء قال :

 بالكالم وبالشعر ويَهِضب به : إذا كان يَُسحُّ َسّحاً ، وأنشد : يَهِضل وقال ابُن الفرج : هو

اِد األجريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريرياْل   كريريريريريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريريريريريّن جبريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اْل و   لريريريريريريريجريريريريريريريَ ْوَ  مسريريريريريريرياد  جريريريريريريَ َن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ  قريريريريريريري   ريريريريريريَِ

  

ال مريريريريريريرين   ريريريريريريرير الريريريريريريري يريريريريريريريِل عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريَّ

  
ال   راُِّيريريريريريريريريريريح  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ ن  َومريريريريريريريريريريَ ان  َدمسريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ

  
ْعر إذا َحَدا. يَهضل ألنه َهضال قال : قيل له :  عليها بالّشِ

بُْهٌل : ما يشّد لها ِصرار ، وال يَْرَوى لها  لُضْهلٌ  ؛ ويقال : إنها َضُهول الناقةُ : إذا قلَّ لبنُها فهي َضَهلَتِ  قال الليث :: ضهل 

 ُحوار ، وقال ذو الرمة :

لريريريريريريريريرية   عريريريريريريريريريْ ّوار     كريريريريريريريريريلِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريلُّ  ريريريريريريريريريَ

  
ول    هريريريريري  رَاهريريريريريريريِ  و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذرِعريريريريريريريا  الريريريريري ريريريريريَ

 
 َرفريريريريريض  املريريريريريريري

  
 الشراب : قلَّ َوَرقَّ ، وَضَحل : صار كالضَّْحضاخ ، ويقال : َحّمة َضهلومن ماٍل : أي عطيّة قليلةً ،  َضهلةً  ويقال : أعطيته

 نَْزرة ، وقال رؤبة : ضاِهلة وعينٌ  ضاِهلة

 ي ر وهِبنَّ األعنَي الضََّواِهال 
إليكم من  َضَهل إليه ، ويقال : هل َضَهْلتُ  أبو عبيد ، عن األصمعي : فإن َرَجْعَت إلى الرجل على وجِه الِقتال والمغالبة قيل :

ً  َضَهْلتُ  هذا الخبر شيء : أي هل َرَجع ، ويقال :  .الّضْهل اً قليالً من الماء: إذا أعطيتَه شيئ أضَهله فالنا

ها وقال يحيى بُن يَعمر لرجل خاصمتْه امرأته إليه وقد َمنَعها حقها من الَمْهر : أَأَن سأَلتْك ثََمَن شْكِرها وَشْبِرك أنشأَت تطلُلُّ 

 ثمَن فَْرجها. وَشْبره : غشياته إياها. تطلُّها : أي تدافِعها وتماِطلها. تَضَهلهاو

 ها شيئاً نزراً قليالً ، وال توفِّيها حقَّها من َمْهرها.أي تعطي تَْضهلهاو

ْهل ، إذا اجتمع َشيء بعد شيء ؛ وهو يَضَهل َضْهالً  ماُء البِئر َضَهل أخبرني ثعلب عن ابن األعرابي :  .الضُّهولو الضَّ

ر عليها العطاَء أصلها من  تَْضَهلهاووأخبرني المنذري عن الحراني ، عن التوزّي أنه قال في تفسير قوله : تطلُّها  ، قال : تُمّصِ

 : إذا كان ماؤها يخرج من جوانبها. وإنما يغزر ماؤها إذا نَبَع من قرارها. َضهول بئر

 وقال المبرد في قوله : تَُطلُّها : أي تَْسعَى في بُْطالن َحقّها ، أُِخذ من الدَّم الَمْطلول.

 وَشْكُرها : فَْرجها.

 .ُضُهوالً  : إذا َرَجعالظَّّل  َضَهل ويقال :

ة :  وقال ذو الرمَّ

 أَْفياء  َبِ ياء  ض ه وهل ا 
 وأما قوله :

    كّل َصْعلة  َضه وِل  
ُهول فإنّ   من نَْعت النَّعامة : أنها ترِجع إلى بَْيضها. الضَّ

َطَب قلت :  .أَْضَهلت إْضهاالً  أبو عبيد ، عن األموّي : إذا أَبَصرت في البُْسر الرُّ
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 الرجُل : إذا طاَل َسفُره ، واستفاَد ماالً قليالً. َضْهيَل عبّاس ، عن ابن األعرابّي :أبو ال

ْهلُ  وقال أبو عمرو :  : الماُل القليل. الضَّ

ْهلُ  وقال أبو زيد : قاء من اللبن : أي اجتََمع ، وقد َضَهل : ما الضَّ  .َضَهَل ُضُهوالً  في الّسِ

 أي ما اجتمع عندك منه. ؟من المالعندَك  َضهل وقال أبو مالك : يقال ما

 ه ض ن
 استعمل من وجوهه : نهض.

 للطَّيَران ، قال لبيد : نَهضوَ : الفَْرخ الذي قد َوفَُر َجناحاه  الناِهضو: البَراح من الَموضع.  النُّهوض قال الليث :: نهض 

ٌض  ا   عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا انهريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريريِ  َرقريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّل   ح  األْرَوق مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم واإليريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريري 

  
 من ِفراخ النَّْسرة. ناهٍض  أي عليها ريُش فرخٍ 

 ، وقال ِهْميان بُن قُحافة : أنُهض البعير : ما بين الَكتِف والمْنِكِب ، وجمعه نَْهضُ وقال : 

ْه و  اِ ّ َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريريريريريوا كريريريريريريريريريريريريريريريلَّ  ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   را  أبَن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريرياف  أَثريريريريريريريريريريَ ى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  أبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
 الظْلم ، وقال رؤبة : : النَّْهض ن األعرابّي قال :ثعلب ، عن اب

 أما تريَرى اََّّجاَج أيىب اللريَّْهضا 
 : العَتَب. النَّْهضوقال : 

 ، وقال الهذلي : نِهاض ، وجمعُه النَّْهض : أي صاعد في َجبَل ، وهو ناِهض وقال غيره : طريقٌ 

ه  ْوقريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  ا.  فريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريا  ذا َنريريريريريريريريريِ ع  نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريري 

  
خريريريريريريريافريريريريريريرية قريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    

َ
عريريريريريريري  ا  لو ال امل  بريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : مرتِفع. نّهاض ناِهض ومكانٌ 

 الفََرس. ناِهِض  الفََرِس : َخِصيلةُ َعُضده المنتَبِرة ، ويُستَحّب ِعَظمُ  ناهضُ  وقال أبو عبيدة :

 وقال أبو ُدواد :

ض  واهريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريِ ني و نريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ َ
 املريريريريريريريريريري

  
عريريريريريريريريريريريريريريَ ّ  

َ
حريريريريريريريريريريريريريرياُُِّ اَنيب املريريريريريريريريريريريريريري

َ
 مسريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريري   املريريريريريريريريريريريريريري

  
 البعير : َصْدُره وما أقّلت يُده إلى كاِهِله ، هو ما بين ِكْرِكَرته إلى ثُْغرة نَْحِره إلى كاِهله ، والواحد نَواِهضُ  وقال النضر :

 : ِعظاُم اإلبل وِشَداُدها ، وقال الراجز : النَّواهضو،  ناهض

ْربٌ  ْرب  غريريريريريريريريريريريريريَ اِر.   الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ رّي فريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ض    وامريريريريريريريريريريِ رَّه الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريع  جريريريريريريريريريريَ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ

  

ِعي ا  به اللَّواهض
 
  اّل امل

 والغاِمض : العاِجز الّصغير.

 [.واحد]إلى القوم ونغَْضنا إليهم بمعنى  نََهْضنا وقال ابن الفَرج : سمعُت أبا الَجْهم الجعفرّي يقول :

 السرعة. النِّهاضوالعَتَب ،  : النِّهاض ثعلب عن ابن األعرابّي قال :
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 .(1)[مهمل] ه ض ف :

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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 ه ض ب
 هضب ، ضهب ، بهض : مستعمالن.

 قال : وتقول : إصابتْهم الُهضوبة من المَطِر ، والجميعُ  .ِهَضب : الَمْطرة الدائمة ، وجمعُها الَهْضبة قال الليث :: هضب 

 السماُء : إذا بَلَّتهم باَلًّ شديداً. هَضبتْهمو،  أهاِضيبِ 

ى الَهَضبةوقال :   : الِهَضبُ و،  الِهَضاب ، والجميع َهَضبة : كلُّ َجبَل ُخِلق من َصْخرة واحدة ، وكلُّ َصْخرة راسيٍة َضْخمة تَُسمَّ

لْ   ب.الشديد الصُّ

ْيَهب وكل قُّفٍ أو َحْزن أو َمْوضع من الَجبَل تَحَمى عليه الشمُس حتى يَنشِوَي اللحُم عليه فهو: ضهب   ، وأنشد : الضَّ

 َوْغر  َِيش  ق  ور ه بَضياِهِ   
ْيهب : وهو اليوُم الشديد الحّر.ـ  بالضادـ  هكذا أنشده الليث  والّصواب بَصياهب بالصاد ، جمع الصَّ

 عبيد ، عن أبي عمرو : إذا أدخلَت اللحَم في النّار ولم تُباِلغ في نُْضِجه.أبو 

ً  قلت : ْبتُه تَضهيبا  ، إذا ألقيتَه على الَجْمر. ُمضهَّب فهو َضهَّ

 : اللحُم الذي قد ُشِوَي على َحَجر ُمْحَمى. المضهَّب وقال الليث :

ْهباء ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ْبحاء مثلُها. ي عملْت فيها الناُر. قال :من القسّيِ : الت الضَّ  والضَّ

ْلب وكلُّ قُّف أو َحْزن أو موضع من الَجبَل يَْحَمى فيه فهو الِهَضبّ  وقال أبو عبيد :  .َضْيهب : الشديد الصُّ

 من الَخْيل : الكثيُر العََرق ، وقال َطَرفة : الِهَضبّ  وقال أبو عبيد :

 الع ذ ْر ِهَضّبا    ذا ابتّل و 
 : َدفعة واحدة من َمَطر ، ثم تَْستَّن ، وكذلك َجْريَة واحدة ، وأنشد للكميت يصف فرساً : الَهْضبة أبو الهيثم :

ر ه  ه َوْرٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِ ٌف بريريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَّ  خمريريريريريريريريريريري َ

  
رّ ه  ال َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     ْوٌن أفريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريني   جريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريَ

  
 أي ال فن واحد. هضب ال جريه ، أفانين أي فنون ، يريد إجريّاه أفانيُن ال َهَضب وإجرياه :

 .ِهضاب : الَجبَل يَنبِسط على األرض ، وجمعُها الَهْضبة أبو عبيد ، عن األصمعّي :

 السماُء : إذا داَم َمطُرها. َهَضبتو

 فالن في الحديث : إذا اندفَع فيه فأكثَر ، وقال الشاعر : َهَضبو

ون بريريريريريريريه  بريريريري  هضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْوَل فريريريرييريريريريمريريريريريريريا يريريريريَ ر الريريريري ريريريريَ  ال أ كريريريري ريريريريِ

  
يريريريريريريري    فريريريريريريريِ كريريريريريريريْ  مريريريريريريرين الريريريريريريريكريريريريريريريالُِ قريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريٌل مريريريريريريريلريريريريريريريه يريريريريريريريَ

  
 : أي كثيُر الكالم. َهَضبَة وقال النضر : يقال : رجل

سوا ولم يَْنتَبِهوا حتى َطلَعت الشمُس والنبيُّ نائم ،  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أنَّ أصحاَب رسول هللا  كانوا معه في َسفَر فَعرَّ

 اهِضبُوا فقالوا :

 أَْهَضبو َهَضب بكالمهم. يقال : وسلمعليههللاصلىأي تكلموا وأفيِضوا في الحديث ، لكي يَنتبِه رسوُل هللا  اهضبوا معنى

 صف قوساً :: إذا فَعَل ذلك ، وقال الُكميت ي اْهتََضبو

رأبٌ  َوتريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريْ ه نريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف كريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
هريريريريريريريريا   اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريَ زِِج  نريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريْ َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   وَ يريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ
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 أي يرّن فيُسَمع لرنينه صوت.

 وضبَّ وأََضبَّ ، كلُّه : كالم فيه َجهارة. أَهَضبو َهَضب عمرو عن أبيه :

 كثار واإلسراع.وَهلَبوا وأَلَبوا وَحطبوا ، كلّه : اإل َضَهبواوالقوُم  َهَضب « :النوادر»وفي 

هذا األمر وبََهَظنِي أي فََدَحنِي. قال : ولم يتابعه على ذلك أحد  بهضني قال أبو تراب : سمعت أعرابياً من أشَجَع يقول :: بهض 

 وهللا أعلم.

 ه ض م
 استعمل من وجوهها : هضم.

التي يُرَمى بها ،  المهضومة كالقََصبة َهَضْمته فانهضم : الشاِدُخ ، لما فيه رخاوة ولين ، تقول : الهاضم قال الليث :: هضم 

م ويقال : ِمْزمار  ُمَهضَّ

 وقال لبيد يصف نَهيَق ِحمار :

مريريريريريريريريريا    َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َوى  ريريريريريريريريري  ع يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َرجريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريري 

  
ن َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريعريريريريريريريوا    ْ َر مريريريريريريريِ نْب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َيريريريريريريريَ 

  
 المزامير. بُمَهضَّماتِ  قيل : َشبَّه مخارَج صوِت َحْلِقه

:  الهضيمو ما دام في َكوافيره. قال : هضيم قال : [148الشُّعََراء : ] (َوََنٍْل طَْلُعها َهِضيم  ) : عزوجلقول هللا وقال الفراء في 

 : النضيج. الهضيمو : اللطيف : الهضيمواللّيِّن. 

 : ُمنَهِضٌم مدِرك. َهِضيمٌ  ناعم ، وقيل : : َهِضيمٌ  قال : َمِريء. وقيل : (طَْلُعها َهِضيم  )ثعلب عن ابن األعرابي في قوله : 

 : الذي يتَهشَّم تهشُّماً. الهضيم وقيل : الداخُل بعُضه في بعض ، وهو فيما قيل : إّن ُرَطبه بغير نََوى : الهضيم وقال الزجاج :

 .الهضائم ، والجميع الهضيمة وقال األثرم : يقال للّطعام الذي يُعمل في وفاة الّرجل :

 في َجْوف الجّف منهضم فيه. َمْهضوم قال [148الشُّعََراء : ] (طَْلُعها َهِضيم  )وقال الليث : في قوله : 

ي طائفةً : َهَضْمتُ  قال : ويقال :  أي تركتُه. من َحّظِ

ً  مصدرَ  الَهْضم وقال ابن السكيت :  له ِمن حقّه : إذا َكسر له منه ، قال : َهَضم : إذا َظلَمه ، ويقال : َهَضمهُ يهِضمه هْضما

 ، وقال ذو الرمة : ُهضومو أَهضام : المطمئن من األرض ، وجمعه الِهْضمُ و

ْورِِدهريريريريريريريا ش يف َأْهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ مريريريريريَ  مسريريريريريىت  ذا الريريريريريَومسريريريريريْ

  
يريريريريريريريريْه راهبريريريريريريريريا مريريريريريريريرين  ريريريريريريريرييريريريريريريريريفريريريريريريريرية  رِيريريريريريريريري      تريريريريريريريريغريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
 األرض. أَهضام ونحو ذلك قال الليث : في

 .َهْضمة : البَُخور ، واحدها األْهضام أبو عبيد :

ه    ذا مريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريري ُّ ريريريريريريريريريريريريريان و  بريريريريريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وأب  َأهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريا    تريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريِف يريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريا  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني من شدَّة الزمان وَكلَب الشتاء والبَْرد.

 تَبَالةَ : ما اطمأن ِمن األَرضين بين جبالها ، قال لبيد : أهضامو

 َهَب ا تَبالَة خم ِْصبا  َأْهَضام ها 
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 معروف.قَُرى تَبالةَ ، وتبالةُ بلد ُمخصب  األْهضام وقال الليث :
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يب يُْخلَط بالمْسك والبان. المْهضومةوقال :   : َضرٌب من الّطِ

م وقال أبو عبيد :  جميعاً : المظلوم. الهضيمُ و المتَهضَّ

 الُمْهُر لألرباع. أهضم أبو العباس ، عن ابن األعرابي : يقال :

ت. أَْهَضَمتْ  الغَنَم يقال لهاالناقةُ لألرباع وقال أبو زيد ِمثله ، وكذلك  أهضمت وقال أبو الجّراح :  َوأَْدَرَمْت َوأَفَرَّ

ج : .أهضام : ما تَطاَمَن من األرض ، وجمعُه الَهْضم شمر عن أبي عمرو :  : الغُيوب ، واحدها األهضام قال : وقال المؤّرِ

فالٌن على  َهَضم ا دنَا منه. ويقالعليه : أي م َهَضم ، وهو ما َغيَّبها عن الناظر. وقال ابن ُشميل : مسقط الجبل ، وهو ما َهْضم

 عليهم أي هجمنا عليهم. َهَضْمنا فالن : أي َهبَط عليه ، وما َشعُروا بنا حتى

 بكسر الهاء : ما اطمأّن من األرض. الِهْضم وقال ابن السكيت : هو

 أبواب اهلاء والصاد
 مهمالت. ه ص ط :ـ  ه ص زـ  ه ص س

 ه ص د
 استعمل من وجوهه : صهد.

ْيَهد قال الليث :: صهد  يهودو: الطَّويل ،  الصَّ  الجسيم. الصَّ

ْيهد أبو عبيد :  : السَّراب الجاري : قال أمية الهذلّي : الصَّ

َمال  َه  الصَّْيف بريْرَد السِّ  من َصيريْ
ْيهد وأنكر شمر وَصْيَهٌب وَصْيُخوٌد  ْيهدٌ صَ  الحّرِ : شدته. قال ذلك األصمعي والفراء ، ويوم َصْيهد بمعنى الّسراب ، وقال : الصَّ

 ال يُناُل ماُؤها. : َصْيهد الحّر وَصَخدهم وصهرهم ، بمعنى واحد ، وفاَلةٌ  َصَهدهم ، وقد

 وقال مزاِحم العقيلّي :

ة هريريريريريريريِ يريريريريريريريَّ يريريريريريريْ هريريريريريريولريريريريريريريٌة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه جمريريريريريريَ

  
َول   غريريريريريريريريْ راب  ومريريريريريريريريِ وٌف رَداهريريريريريريريريا مريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريَ 

  
 قال : وما غالَك وأهلكك فهو ِمْغَول.

 أهملت وجوهها. ه صث :ـ  هصذـ  هصظـ  هصت

 ه ص ر
 هصر ، هرص ، رهص ، صهر : مستعملة.

 : أَْن تأُخَذ برأس شيء ثم تكسره إليك من غير بينونة ، وأنشد قوله : الَهْصرُ  قال الليث: هصر 

 َهَصْر   بغصن  ِذي مشاريَخ َمّياِل 
 النخلة : إذا ذلَّْلَت ُعذوقََها وسّويتها ، وقال لبيد يصُف النَّخل تُ اَهتَصرْ والشيء َوَوقَصته : إذا كسرته ،  َهَصرت أبو عبيد :

وء  بريريريريريريريريه  لريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ اٌن يريريريريريريريريريَ ٌل ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌر وعريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
هضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌُ   ر مريريريريريريَ ن الريريريريريريكريريريريريريوافريريريريريريِ ر  و مريريريريريريِ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريْ  مريريريريريري 

  
 ويُرَوى : َمكُموم : أي ُمغطَّى.

ارو َهُصور وقال الليث : أسدٌ   اليََمن.: َضْرب من بُُرود  الُمهاِصِريّ و . قال :َهصَّ
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صَ  أهمله الليث. وَرَوى أبو العباس عن سلمة عن الفّراء :: هرص   الّرجل : إذا اشتَعَل بدنُه َحَصفاً ، قال : وهو الَحَصف َهرَّ
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َواد ، وبه ك ِ َ الرجل  : أ  د واد. اهلََرصو   وال ُّود وال ُّ
 السُّْرفة.ُدودةٌ ، وهي  : الِهِرْنصانَة ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :

ْهر قال الليث :: صهر   : ُحرمة الُختونة. الّصِ

ُجِل : ج فيهم : ِصْهُره قال : وَختَُن الرَّ  .أْصهار الَختَن وال يقال ألهل بيت الَختَن إالَّ أَْختان ، وأهُل بيِت المرأة أْصهارُ  ، والمتزوَّ

 .ُمَصاهرةُ ال ، والفعل : صهراً و أصهاراً  قال : ومن العرب من يجعلُهم كلَّهم

 .ِصْهراً  بهم الَختَن ، أي صار فيهم أْصَهر وقال أبو الدُّقَْيش :

ْوج ، واألْختَاُن من قبل المرأة ،  ْهرووروى أبو العباس عن أبي نصر عن األصمعّيِ ، قال : األَْحماُء من قِبَِل الزَّ يجمعهما  الّصِ

 ، قال : ال يقال غيُره ، ونحو ذلك قال ابن األعرابي.

 بنا وهو من القرابة ، قال زهير : ُمصِهر عبيد ، يقال : فالنأبو 

ْود  اجلريرييريريريريريريرياِد  هريريريريريريريار  املريريلريريوِك وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ و قريريريَ   صريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وا  مريريريريري   ٌر يف مريريريريريواطريريريريريَن لريريريريريو كريريريريريريريانريريريريريوا هبريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريِ

  
، قال الفراء :  [54الفُرقان : ] (َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسباً َوِصْهراً )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

ْهر أما النسب فهو النسب الذي ال يَِحلُّ نكاحه ، وأما فهو النَّسُب الذي يحلُّ نكاُحه كبنات العم والخال وأشباهِهنَّ من القرابة  الّصِ

 التي يَِحلُّ تزويجها.

 (ُحر َِمْت َعَلْيُكْم ُأمَّهاُتُكمْ )، من قوله :  بصهر من النسب ال يجوز لهم التزويج ، والنسب الذي ليس األصهار وقال الزجاج :

 [.23النِّساء : ] (َوَأْن ََتَْمُعوا َبنْيَ اْْلُْخَتنْيِ )إلى قوله :  [23النِّساء : ]

هروقلت : وقد روينا عن ابن عباس في تفسير النسب  خالَف ما قال الفراء جملة ، وخالَف بعض ما قاله الزجاج ، فحدثنا  الّصِ

إسحاَق قال : حدثنا الزعفرانّي قال : حدثنا يزيُد بن هارون ، قال : أخبرنا الثَْوِريُّ عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيِد محمد بن 

هر بن جبيٍر ، عن ابن عباس قال : حرم هللا من النَّسب سبعاً ومن ُحر َِمْت َعَلْيُكْم ُأمَّهاُتُكْم َوبَناُتُكْم َوَأَخواُتُكْم )سبعاً :  الّصِ
هر من النسب ، ومن (مَّاُتُكْم َوخاالُتُكْم َوبَناُت اْْلَِخ َوبَناُت اْْلُْختِ َوعَ  تِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخواتُُكْم ِمَن »:  الّصِ هاتُُكُم الالَّ َوأُمَّ

تِي دَ  تِي فِي ُحُجوِرُكْم ِمْن نِسائُِكُم الالَّ هاُت نِسائُِكْم ، َوَرباِئبُُكُم الالَّ ضاَعِة ، َوأُمَّ َوال تَْنِكُحوا ما نََكَح  َوَحالئُِل أَْبنائُِكمُ  ، َخْلتُْم بِِهنَ الرَّ

 َوأَْن تَْجَمعُوا بَْيَن اأْلُْختَْيِن. آباُؤُكْم ِمَن النِّساءِ 

نحواً مما روينا عن ابن عباس ، قال الشافعي : حرم هللا سبعاً نسباً وسبعاً سبباً ، فجعل  الصهروقلت : وقال الشافعي في النسب 

ضاع ، وهذا هو الصحيح الذي ال ارتياب فيه. المصاهرة السبب القرابة الحادثة بسبب  والرَّ

ْهرُ  وقال الليث :  ، وقال العجاج : ُصهارتِه أْكلِ  في إذابته أو اإلصهار ما ذاب منه ، وكذلك الصُّهارةوإذابة الشحم ،  الصَّ

ْصَ َهْر  
 
َواء امل  َ كَّ السفافيِ  الةِّ
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ِهيرو ُيْصَهُر ِبِه )الحرُّ ، واضطهر الحرباء. وقال هللا :  َصَهَرهُ  : المشويُّ ، ويقال للِحرباء إذا تألأل ظهره من شدة الحر قد الصَّ
 أي يذاب. [20الَحّج : ] (ما يف بُُطوِِنِمْ 

 أي يغلي به ما في بطونهم حتى يخرج من أدبارهم. (ُيْصَهُر ِبِه ما يف بُُطوِِنِمْ )سرون في قوله وقال المف

يت : ّكِ  : إذا اشتد وقعها عليه. َصَهَرتْهُ والشمس  َصهرتْهُ  الحّراني عن ابن الّسِ

 بالنار : أَنضجتُه َصَهْرتُه ، قال : هو اإلحراُق ، (بُُطوِِنِمْ ُيْصَهُر ِبِه ما يف ) وقال ابن اليزيدّي ، عن أبي زيد في قوله :

 .أْصَهُره

َهارة أبو عبيد عن األصمعي : يقال لما أُذيب من الشحم :  والجميل ، وما أُذيب من األلية فهو َحمٌّ ، إذا لم يبق فيه َوَدٌك. الصُّ

 .َصِهيرو مصهور ، فهو خبز بالصُّهارة خبَزه إذا أََدَمه َصَهر وقال أبو زيد :

 رجليه بالشحم وهو ُمْحِرم ، أراد أنه كان يَْدُهنُهما. يَْصَهرُ  وفي الحديث : أن األسود كان

 فالناً بيمين كاذبة أي استحلفته بيمين كاذبة توجب له النار. َصَهْرتُ  وقال أبو عبيد : يقال

ْهري وقال النضر : هريج : الّصِ فيبنُون بينهما بالطين « َمأِْزَمانِ »ْعبة من الوادي الذي له ، وذلك أنهم يأتون أسفَل الشُّ  الّصِ

ً  ويقال : تََصْهَرجوا والحجارة فيترادُّ الماُء ، فيشربون به زماناً ، قال :  .ِصْهِريا

ْيُهور ، وهو ما أُذيب من الشحم ، وقال الليث : بالصُّهارة ، إذا َدَهنه َصْهراً  فالٌن رأَسه َصَهر وقال غيره : ما يُوَضع عليه  الصَّ

 متاٌع البيت من ُصْفر أو َشبٍَه أو نحِوه.

ْهص قال الليث :: رهص   أن يصيب حجٌر حافراً أو َمْنِسما فَيْدَوى باطنه ، يقال : الرَّ

هصة : موضع الَمْرَهصُ و،  َمْرُهوصو َرِهيصٌ  الحجُر ، ودابةٌ  َرَهصه  وأنشد : الرَّ

 ا على ِ َال  هتَِ   املراهص
ْهصوقال :    في قول النمر بن تولب يصف جمالً : شدةُ العََصر ، وقال شمر : الرَّ

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   وهريريْ   قريريلريرييريريريريريريريل الريريرَّهريريْ  مريريعريريتريريريريريريري ٌل 

  
َ اب     بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريحريريريريريريتريريريريريرييريريريريريريريه مريريريريريرين األنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع أَنريريريريريريريْ

  
ْهصُ ووقال : والَوْهُص : الوْطُء ،   خيشومه ، وهما الناهقان ، وإذاالغَْمز والِعثار. وقال أبو الدُّقْيش : للفرس ِعْرقان في  : الرَّ

 الحائط بما يقيمه ، إذا مال. أبو عبيد عن أبي زيد يُْرَهصوأسفل عرق في الحائط ،  الرهَّصوَمِرض لهما ، قال :  ُرِهَصُهما

هصة ، وُوقَِرْت وهللا أَْوقََرها من أرهصها الدابة وهللا ُرِهَصت أبو  .َرِهَصتْ  الدابةُ أفَصح من ُرِهَصتْ  والَوْقرة. قال ثعلب : الرَّ

واهص عبيد عن األصمعّي قال :  : َمرَهصة الدََّرج واحدتها الَمَراِهص الحجارة المتراِصفة الثابتة ، قال ، وقال أبو عمرو : الرَّ

 وقال األعشى :

ٌُ عليك َمرَاِهصا  وَ  َل أقوا  ف ضِّ
واهصال وقال األعشى أيضاً في  : رَّ

 فَعضَّ جريريريريريَ يريريريريريَ  األر.  ن كلريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريا  

  
ا  اَلِب الريريريريرََّواِهصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريفريريريرييريريريريريريريَك وأمسريريريريجريريريريريريريار الريريريريكريريريري 

  
 هللا فالناً للخير أي جعله معدناً للخير ومأتًى ، ابن شميل : يقال أرهص وقد
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ه ره وي سريريريريريره ، فذلك َرْهصريريريريريا   بَ يِْله رهصريريريريريَ ، وقال   ر : ما  الرَّْه    ومل ي عتِّْمه أي أ ذه أ ذا   ريريريريري ي ا  على عسريريريريريْ
فالن يف أمر فالن أي اَلَم  ، قال ، وقال   ر  َرَهصريريريري  َغر ي مذ اليُو ، أي أْرصريريريري   ه ، وقال : أ رَاِه    ُّله  

 يف األمر أي استعجل  فيه. رهص  :

 ه ص ل
 صهل.استعمل من وجوهه : 

ِهيل قال الليث :: صهل  من اإلبل : الذي يَْخبِط ويَعَضُّ  الصاهل ، وقال النضر : يَْصَهل َصهيالً  الفرس َصِهلَ  للخيل ، وقد الصَّ

 ، وأنشد : صاهل ، وبها صاهل ، وناقة ذاتُ  َصاِهل ، وذو َصاِهل َجملٌ  وال يرُغو بواحدة من عزة نفسه ، يقال :

 َ  قائ  ه ذو صاهل ال أيَمن ا َبْ و 
بَّانِ   في العُْشب يريد بها ُغنَّة طيرانِها فقال : صواهلَ  وجعل ابُن ُمْقبل للذِّ

ِه  َل ِذ نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َواهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   يريريريريريريريل  اَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريِ بريريريريريريرياِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريْ بريريريريريَ  قريريريريري 

  
 فقال : صواهلَ  وجعل أبو زيد ألصواِت المساحي التي يُْحفَُر بها

مِّ  َواهريريريريريريريل  يف صريريريريريريريريريريريريريريري  اَلُِ كمريريريريريريرياهلريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
يريريرياريف   ا   يف أيريريري ي الصريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريَّ اَ  الَ سريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِهيل ، مصدر على فاعلة بمعنى الصاهلة : جمع الصَّواهلو اء : الصَّ  وهو الصوت ، وأنشد الفَرَّ

 ف راَد وَمْ َ  َأْصَعَ ْتها َصَواِهل ْه  
َرَواِغَي اإلبل وثََواِغَي الشاء ، يريدون سمعنا ُرغاَءها وثُغاَءها ، ومن المصادر التي جاءت على فاعلة وفواعل قولهم : َسِمْعُت 

ةٌ في الصوت. َصَهلٌ  ويقال : في صوته  وَصَحٌل وهو بَحَّ

 مهمل. ه ص ن :

 مهمل. ه ص ف :

 ه ص ب
 استعمل من وجوهه : صهب ، هبص.

ْهبَةو الصََّهب قال الليث :: صهب  : لون حمرة في شعر الرأس واللحية ، إذا كان في الظاهر ُحْمرة ، وفي الباطن سواد ،  الصُّ

 ، وقال َطَرفَةُ : ُصَهابِيَّةو صهباء ، وناقةٌ  ُصَهابِيٌ و أَْصهب وكذلك في لون اإلبل ، يقال : بعير

َرى  َ أب  الريريريريري ريريريريريَ ْؤجريريريريريريريَ وِن مريريريريري  لريريريريري  ة  الريريريريريعريريريريري  ريريريريريريْ يريريريريريريريَّ ابريريريريريِ هريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وَّارَ   ِل مريريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريْ  أب  الريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ِ بريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري أب  َو ريريريريريريريريريْ

  
َهابِيَّة وإذا لم يضيفوا  ، قال ذو الرمة : ُصَهاب فهي أوالد الصُّ

لريريريريريريريريْ   الريريريريريريريريّرِقريريريريريريريرياب كريريريريريريريريأمنريريريريريريريريا ٌة غريريريريريريريري  يريريريريريريريريَّ ابريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر  ٌة غريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريريرَاعريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ا   أبَّريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريري 

  
 قيل : نسبت إلى فَْحل في ِشّقِ اليمن.

 : قريب من األصبَح. األصهب أبو عبيد عن األصمعي :
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الذي احمرَّ أعالي وبَِره وابيضَّ أجوافُهُ ، وليست أجوافه بالشديدة البياِض وأَْقرابُه ،  من اإلبل : األصهب شميل :وقال ابن 

 : أقل بياضاً من اآلَدم ، في أعاليه ُكْدرة ، وفي أسافله : بياض. األصهبو وُدفُوفُه فيها ، تََوضَّح ، أي بياض ، قال :

 من اإلبل : األبيض. ْصَهباأل ثعلب عن ابن األعرابي : قال
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 .أصهب األبيض ، فإن خالطتْه حمرة فهو وقال األصمعي : اآلدَم من اإلبل :

ارة ُغْزَرى ،  مكاُء بُْهيَا ، والحمراُء ُصْبَرى والَخوَّ ْهباءووقال ابن األعرابي : قال ُحنَْيُف الَحناتِم ، وكان آبََل الناس : الرَّ  الصَّ

ْهبَةُ وُسْرَعى ، قال :   ديدين ، ُشبِّها: إذا كانا ش َصْيَهبة وناقة َصْيَهبْ  أشهر األلوان وأحسنُها حين يُْنَظر إليها ، ويقال : جمل الصُّ

ْيهب  ، الحجارة ، وقال هميان : بالصَّ

لريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريه   مسريريريريريريريريريىت  ذا ظريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريبريريريريريريرية  قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريه   يريريريريريريْ  عريريريريريري  وعريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وأنشد : ُصَهابِية أي عن ناقة صلبة قد تََحنَّْت وقال الليث : يقال للجراد

 ص هابِّيٌة ُّ ْرٌق بعيٌ  َمِست ها 
 البَلَِد ، أي ِجْلُده. أْصهبُ  ويقال للظَّليم :

ْيَهبُ  أبو عبيد عن األصمعي :  الحجارة. : الصَّ

 قال شمر ، وقال بعضهم : هي األرض المستوية ، وقال القطامي :

ر   ْرعريريريَ اس وعريريريَ اَرى ِذي عريريريريريريريِ حريريريريريريريَ َ ا يف صريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريَ

  
اهريريريريريريريِ    يريريريريريريريَ يهريريريريريريريا ر وَس الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ امسريريريريريريريا  يري َغةريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ِل ريريريريريريريَ

  
ْيَهبُ  وقال شمر : ويقال :   ، قال كثير :: الموضُع الشديدُ  الصَّ

 على َرمَس   يريْعل و الصياهَ  َمْهَيع  
، وقال ذو  األصهب وَصْيَهٌد : شديُد الَحّرِ ، وبين البصرة والبحرين َعْيٌن تُْعَرُف بعين َصْيَهبٌ  شمر عن األصمعي والفراء : يَْومٌ 

 : األْصَهبيَّات الرمة فجَمعه على

 دعريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريرينَّ مريريريريريريريريريريرين اثج  فريريريريريريريريريريريأُّمريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَن ِوْردَ 

  
وائريريريريريح   ا  الريريريريريعريريريريرييريريريريريون  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريرييريريريريريريريَّ هريريريريريَ  أو األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
: الشديد ، كالموت األحمر ، قال  الصُّهابيّ  ، وهو اسم فحل ، والموت ُصهاب : منسوبة إلى ُصَهابيَّةٌ  : موضٌع. وإبلُ  ُصهابو

 الجعدّي :

هريريريريريريريايِب بريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا  فريريريجريريري ريريريلريريريريريريريا    املريريريو  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
رِّ أمسريريريريريريريريريريري ب    ْرَ ٌن مريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريرََّد عريريريريريريريريريريري 

  
ً  من النَّشاط أو العََجلة ، ويقال للكلب قَدْ  الَهبَص قال الليث :: هبص  ْيد أو الشيء يأُكله فتراه  َهبِص َهبَصا ، إذا َحَرَص على الصَّ

 .الَهبِصُ  قلقاً لذلك ، وكذلك اإلنسان

ً  وقد: النشاط ،  الَهْبصُ  أبو عبيد عن الفراء قال :  .يهبَصُ  ، وهو هبِص َهبَصا

 ، وأنشد : الهبََصى وقال غيره : هو يَْعُدو

 كَذَنِ  الذِّْئ  يري َع ِّي اهلَبَصى  

 ه ص م
 [.مستعمالن]هصم ، صهم : 

 ، لشدته وصولته. الهَصْمَصمُ  من أسماء األسد ، وهو الهْيَصم قال الليث :: هصم 

 وَهَزمه ، إذا كسره. َهَصمه يقال : وهو الَكْسر ، الهْصم وقال غيره : أُخذ من

ْهِميمُ  قال الليث :: صهم   : من نعت اإلبل في ُسوء الُخلق ، وقال رؤبة : الّصِ
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 َ ْب   ِصْهِميِم الَيَ ْيِن َعْيَ ِه و 
ْهِميمُ  وقال األصمعي :  الذي يركُب رأَسه وال يَثْنِيه شيٌء عما يريد ويَْهَوى. من الرجال : الّصِ

 عبيد عنه.رواه أبو 
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ْهِميمُ  وقال أبو عمر : ْهِميمُ  : الجمل الذي ال يَْرُغو أيضاً ، وقيل : الّصِ  : السيُِّد الشريُف من الناس ، ومن اإلبل : الكريم. الّصِ

ْهِميمُ وثعلب عن ابن األعرابي ، قال : إذا أعطيَت الكاهَن أجرته فهو الُحْلوان  ، وهو  ِصيَْهَمةٌ  وامرأة ِصيَْهمٌ  ، ورجل الّصِ

ْخَمةُ ، وَجَملٌ  ْخم والضَّ  : ضخٌم. ِصيَْهمٌ  الضَّ

 وقال ابن أحمر :

ٌم ذ و كريريريريريريراديريريريريريريَس مل يريريريريريريكريريريريريرين وَ  هريريريريريريْ يريريريريريريريَ ٌل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريَ

  
الَف الريريريريريريريريرَّكريريريريريريريريائريريريريريريريِ    ا   ريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَّ وفريريريريريريريريا  وال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريري 

  
يَْهمُ  وقال بعضهم : هِميمُ  ِصيَمٌّ وكان ِصيَْهمٌ  الشديُد من اإلبل ، وكل َصْلٍب شديٍد فهو الّصِ  ، وقال مزاحم : منه الّصِ

ه  َوّرِعريريريريريريري  مريريريريريريريا  ال تريريريريريريري  هريريريريريريْ يريريريريريريريَ َه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريْ  مسريريريريريريىت اتريريريريريريريَّ ريريريريريريَ

  
نريريريريريريريَ    ْرَُ  لريريريريريريريذَّ ود الريريريريريري ريريريريريريَ عريريريريريري   مريريريريريري ريريريريريريريل  اتريريريريريري ريريريريريريرياء الريريريريريري ريريريريريريَ

  
ُعه : ال تكفُّه.  ال تَُوّرِ
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب اهلاء والسني
 مهمل ه س ز :

 ه س ط
اماً يقول :: طمس  ا راِسخاً ، وإّما واِغالً ، وقالَه  َطمَّسَ  قال أبو تُراٍب : سمعُت َعرَّ في األْرض ، وَطهَّس : إذا دخل فيها ؛ إمَّ

 ُشَجاٌع أيضاً بالهاء.

 ه س د
 سهد ، دهس : مستعمالن.

قاد ، وقال األعشى : السَُّهاد ، السََّهدُ  قال الليث :: سهد   : نقيض الرُّ

 أَرِْقه  وما هذا السُّهاد املؤّرِق  
 : اسم جبل ، ال ينصرف. َسْهَددُ و: أي أمراً أْعتَِمُد عليه من بركة أو خْيٍر ، أو كالٍم ُمْطِمع.  َسْهدةً  يت من فالنويقال : ما رأ

دُ  رأياً منك ، وفالن أَْسَهدُ  : أي ذو يَقََظٍة ، وهو َسْهدةٍ  وقال غيره : فالن ذو  : أي ال يُتَْرُك أن ينام ، ومنه قول النَّابغة : يَُسهَّ

هريريريريريريريَّ      من نريْوُ الِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء سريريريريريريريريريريريريريريريليمهريريريريريريرياي سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع    اقريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ ِه قريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريْ ي الريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء يف يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  َّريريريريريريريريَِ

  
به وأَْمَهَدْت  أَْسَهَدتْ وثعلب ، عن ابن األعرابّي : يقال : للمرأة إذا َولََدْت َولََدَها بَزْحرةٍ واحدةٍ : قد أَْمَصعَْت بِه ، وأُْحِفدْت به ، 

 بِه ، وَحَطأَْت بِه.

ا َحَدثاً ، وأنشد : َسْهَودٌ  شمر : يقال : ُغالمٌ   : إذا كان َغضَّ

هريريريريريريريريريريْ  المريريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  كريريريريريريريريريرياَن غريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  َوَداَولريريريريريريريريريريَ

  
َدا  ه   ريريريريريريريريريريريريري َّ انريريريريريريريريريريريريري  ْه أْغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َمْهٌد أي َحَسن. َسْهدٌ  أبو عبيد في باب اإلتْباع : هو

مال وألواِن المعزى. قال العجاج : الدُّْهَسةُ  قال الليث :: دهس   : لَْون كلَْوِن الّرِ

 م َواصال  قريفَّا  بَِلْون  أْدَهَسا 
ْدآء ، وه  أَقَلُّ منها ُحْمرةً. الدَّْهَساءُ وي السَّْوَداُء الُمْشَربةُ ُحْمرةً ، أبو زيد : من الِمْعَزى الصَّ

 : ما كان من الّرْمل وكذلك ال يُْنبُِت شجراً ، وتَغِيُب فيه القوائم ، وأنشد : الدَّهاسُ  وقال الليث :

 يف ال ََّهاِس ِمْضرَبٌ م وائِم  و 
 .دهاسة َدِمثُه ، وما في خلقهالُخلُق : أي َسْهُل الُخلُق  َدَهاسُ  غيره : رُجلٌ 

ْمل الدَّهاسُ  األصمعّي :  كل لَيِِّن ال يَْبلُُغ أن يكون َرْمالً ، وليس بتراب ، وال طين ، والوْعُث : كلُّ ليِّن َسْهٍل ، وليس بكثير الرَّ
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 جّ ا .
ج أنه قال : يقال لألسد :  وُرِوي عن المؤّرِ

 ، وأنشد : َهَسد

ْن جريريريريريريريريريريوايب  عريريريريريريريريريرياِوَي عريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَ اَل تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ

  
ادوَ    دَْع عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريّزُّ لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِهسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر ِلألُْسِد فإنَّها ال تذّل لك.  أي ال تتعزَّ

 ِمْن هذا. قلت : ولم أْسَمع هذا ِلغَْيرِه. َهَسدٌ  ويقال للشجاع :

 ه س ت
 استعمل من وجوهه : َستَه.

 هو الّضْخُم االْسِت.، و األَْستَهِ  : مصدر السَّتَةُ  قال الليث :: سته 

: إذا كان ضخَم  ُستُْهمٌ  قلت : يقال : َرُجل األْستَاه ، والجميع ُستَْيَهةٌ  ، وتصغيُر اآلست ُستُْهمٌ وَ ،  َستْهاء ويقال للواسعة من الدُّبُر :

 مثله ، والميم زائدة. ُستَاِهيٌ واالْسِت ؛ 

ين ، فاحتيج إلى ألف الوْصِل ، ،  َستْهٌ  وقال النحويون : أصل االست : نت الّسِ فاستثقلوا الهاء لسكون التاء ، فلما حذفوا الهاء ُسّكِ

 كما فُِعل باالسم ، واالبن ، فقيل : االْست.

عند الوقف : يجعل التاء هي الساقطة ، ومنهم من يجعلها هاء عند الوقف ، وتاء عند ـ  بالهاءـ  السَّهْ  ومن العرب من يقول :

َستِهَ  ، وفي الفعل : ُستَْيَهة ، وفي التصغير : أستاه اإلدراج ، فإذا جمعوا ، َوَصغَّروا َردُّوا الكلمة إلى أصلها ، فقالوا في الجمع :

 .أَْستَهُ  فهو يَْستَهُ 

: إذا لم  اْستِك مع اْستٌ  لَكَ  أَْمثاٌل أنا أَذكرها : فمنها ما َرَوى أبو عبيد عن أبي زيد : تقول العََرب : ما االْستِ  قلت : وللعرب في

 ال تُفارقُه ، وليس معها أخرى من ِرجاٍل ومال. فاْستُهُ  يكن له عدٌد ، وال ثَْرَوةٌ ، وال ُعدَّة ، يقول :

بُع ب ثمَّ تُْقِعي ، وذلك أنها تمّرُغ في التُّرا اْستَها وقال أبو زيد : وقالت العََرب : إذا َحدَّث رجل حديثاً فََخلَّط فيه : أحاديَث الضَّ

 .اْستََها فتتغَنَّى بما ال يَْفَهُمهُ أَحٌد ، فذلك أحاديثُها

 أي ما لك فيه أْصٌل وال فَْرع ، وقال جرير : وال فٌَم : اْستٌ  والعرب تضع االسَت موِضَع األْصل فتقول : ما لك في هذا األمر

 فما َلك ْم اْسٌه يف الع ال اَل واَل َفم  
 الدهر ، وعلى أُّسِ الدَّهر : أي على قَِدم الدَّهر ، وأنشدني أبو بكر : اْستِ  بَيدة : يقال : كان ذلك علىأبو عبيد ، عن أبي عُ 

رِ  هريريريريريريْ ِه الريريريريريريري َّ وان  عريريريريريريلريريريريريريى اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريري   مريريريريريريريا ُّال جمريريريريريريَْ

  
رِى   ي وعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل  حيريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ َ ن  يريريريريريريريريريريريريَ  يف بريريريريريريريريريريريَ

  
، والبائُِن : الحاِلب الذي ال يَلي العُْلبة ، والذي « البائِِن أَْعلَم استُ »ومن أمثاِل العرب في ِعْلم الّرجل بما يليه دون غيره قولهم : 

ك أَْضيَُق ،  استُ  يِلي العُْلبة يقال له الُمعلِّي ، ويقال للرجل الذي يُستََركُّ ويُْستَضعَُف : أَْضيَُق من أن تَفعَل كذا وكذا ،  اْستُكَ وأّمِ

 بني فاَُلن ، ومنه قول الشاعر : باْستِ  واحتقروا :ويقال للقوِم إذا اْستُِذلُّوا واْستُِخّف بهم 

س   بريريريْ ِه بريريري  عريريريَ ءوَ فريريريبريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِه طريريريىيِّ تريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِ و   ِه ب  د وَدان مسريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ب  َنصريريريريريريريريريريريريريريْ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 .السُّْفلَى السَّهُ  السْفلَي ، أو هو االْستُ  ومن أمثالهم في الرجل الذي يُْستَْرَذل : هو

 ومنه قول الشاعر :

أَتريريريريريريريَك  هريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريلريريريريريري  هريريريريريريريا َو ريريريريريريَِ نْيٌ : غريريريريريريَ ريريريريريريُّ عريريريريريريَ  قريريريريريريري 

  
ر  و   ْه َنصريريريريريريريريريريريريريريْ ْفَلى  ذا د ِعيريريريَ ه  السريريريريريريريريريريريريريريُّ  أَنريريريَه السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ً  َستْهتُ  وألفاضلهم : هؤالء األعيان ، وهؤالء الوجوه ، ويقال : األَْستَاه ويقال ألراذل الناس : هؤالء ، إذا َضَرْبَت  أْستَُههُ  فاَُلنا

 استَه.

ه : العرب  أَْقَرأنِي ابن األعرابي لألعشى :وَ  ، قال : اْستها تَُسّمي بني األَمة : بني وقال شمر فيما قرأُت بخّطِ

تريريريريريريريريهريريريريريريريرياأَ  َن اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ َ   بريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا  َأْوعريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى األعريريريريريريريريريريري اِء  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياِدرِ    َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 اْستها ، ومن أمثالهم في هذا المعنى قولهم : يا بن اْستها أنه ُوِلَد من (أََمٍة ولََدته اْستَ  ، يعنون اْستَها ويقال للّذي ولََدته أََمةٌ : يابنَ 

 ، إذا َحَمَضْت ِحَماَرها.

ج : دخل رجل على سليمان بن عبد الَمِلك وعلى رأسه وِصيفةٌ َرْوقَةٌ فأََحدَّ النظَر إليها ، فقال له سليمان :   ؟تْعِجبُكأَ قال المؤّرِ

البائِن أَْعلُم ،  اْستُ  ْرني بَِسْبعَِة أمثاٍل قيلت في االْست وهي لك ، فقال الرجل :أَْخبِ  فقال : بارك هللا ألمير المؤمنين فيها ، فقال :

د الِمْجَمر ، قال : ثالثة ، قال : اْستٌ  ، قال : اثْنان ، قال : اْستَه فقال : واحد ، قال َصرَّ عليه الغَْزوُ  المسئول أَْضيََق  اْستُ  لم تُعَوَّ

أَخبثي ، قال : ستَّة ، قال : ال ماَءِك أَبقيت ، واَل  استِي ، قال : خمسة ، قال : اْستَه طي والعبد يألم، قال : أربعة ، قال : الحّر يع

 .َهنَك أَْنقَْيتِ 

ُل من أَخَذ الجار بالجار قال.  قال سليمان : ليس هذا في هذا ، قال : بلى ، أخذت الجاَر بالجار كما يأُخذُ أمير المؤمنين ، وهو أوَّ

 ، ألنه ال يَْقِدُر أن يَُجاِمع إذا َغَزا. اْستَه َصرَّ عليه الغزوُ  ، قوله : بارك هللا لك فيهاُخْذها ال 

ً  وفي حديث الُماَلَعنَِة : إْن جاءت به ْخَم األَْليَتَْيِن  بالُمْستَهِ  ؛ أراد َجْعداً فَُهَو لفالن ، وإن جاءت به َحْمشاً فهو لزوِجها ُمستَها : الضَّ

 .األستاه ، كما يقال : أُْسِمَن فَُهَو ُمْسَمن : ورأيُت رجالً َضْخَم األَْرَداف كان يقال له : أبو ُمْستَهٌ  فهو أُْستِهَ يُْستَهُ  كأنَّهُ يقال :، 

 أهملت وجوهها. :(ه س ث( ـ )ه س ذ) (ه س ظ)

 ه س ر
 هرس ، هسر ، سهر ، رهس : مستعملة.

ِمْن أْسَماء القََمر ؛ وقال  السَّاُهورو. قال : َسَهراً  له فََسِهْرتُ  همٌ  أْسَهَرنِي : امتناع النَّْوم باللَّيل : تقول : السََّهر قال الليث :: سهر 

 للقمر كالِغالف للشيء ، َومنه قول أَميّة : السَّاُهور غيره :

 َساه وٌر ي َسلُّ وي غمَّ   وَ َقَمٌر 
َواب قال الشاعر : : السَّاُهور القُتَْيبِيُّ : قال ابن ُدَريد :قاله   القمر بالسُّْريانيّة ، َوَوافَقه أبو الَهْيثم ، وهو الصَّ

ة   رِيريريريريريريريريريريريريَ ى أبَقريريريريريريريريريريريريْ ْرعريريريريريريريريريريريريَ ٌة تريريريريريريريريريريريريريَ ا هبريريريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريَّ

  
اهورِ   ِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه من َجلريريريريريريْ ٌة َ َرجريريريريريريَ  أو  ريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريّ

  
 : القمر ، كذا كتبه أبو الهْيثم ؛ اهورالسّ والبْهثَة : البقرة ، والشُّقَة : ُشقَّةُ القََمر ، 
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 السحاب. ويري ْرَوى : ِمْن َجْل  اَنه ور ، واللاهور :
لعائشة ، وأشار  وسلمعليههللاصلىقال النبيُّ و، وهو الغاسق إذا وقب  ساُهوِره وقال القُتَيبِيُّ : يقال للقمر إذا َكَسف : دخل في

ذي باهلل من هذ» إلى القمر ، فقال :  يريد يسوّد إذا كسف ، وكّل شيٍء اسوّد فقد غسق.:  «(ِإذا َوَقبَ )ا ، فإنه الغاسق تعوَّ

: َوْجهُ األْرض ، كأنها سّميت بهذا  السَّاِهَرة فإن الفراء قال : [14النَّازَعات : ] (فَِإذا ُهْم اِبلسَّاِهَرةِ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

 .َسَهَرُهمواالسم ألّن فيها الحيوان ، نوَمُهم 

 األرض ، وأنشد الفّراء. : السَّاِهَرةُ  قال : َوَحدَّثني َحبّان ، عن الَكْلبِّيِ عن أَبي صالح ، عن ابن عباس قال :

َرأب  و  م  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريِ ر  و فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا َّريريريريريريريريريريريريَْ  حبريريريريريريريريريريريريَْ

  
يريريريريريريريريريريريريم  و   م  مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريِ ا فريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريوا بريريريريريريريريريريريريه هلريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وجه األرض العِريضِة البسيطة منه قول الشاعر : الساهرة وقال الليث :

هريريريريريريريا يريريريريريريريمريريريريريريريَ حريريريريريريريِ َرأب  كريريريريريريريَأنَّ جريريريريريريريَ ْ َن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريِ ْرتريريريريريريريَ  يريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريِم و   يتريريريريريريْ ل  مريريريريريري  يريريريريريريريْ َ اف  لريريريريريريَ يريريريريريريمريريريريريريهريريريريريريريا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريِ  عريريريريريريَ

  
 آخر الشَّْهر. : التِّسُع البَواقي ِمنْ  الساهور قيل ليالي « :األلفاظ»وقال ابن السكيت في كتاب 

  العَْين : أْصلُها ، َوَمْنبُع مائها يعني َعْيَن الماء. وقال أبو النّجم : ساُهور وقال غيره :

ورِهريريريريريريريريا  القريريريريريريريريْه متريريريريريريريرييريريريريريريريريم  املريريريريريريريريوَ  يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريري 

  
ِ يريريريرهريريريريريريريا  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريري  مريريريِ ا والريريريعريريريِ فريريريريريريريَ  بريريريَنَي الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
الِعْرق  لساِهرة ِلعَْيٍن نائمة ، ويقال للناقة : إنها ساهرة إذا كانت جارية ، وكان يقال : َخْيُر المال َعْينٌ  ساِهرةٌ  ويقال ِلعَْيِن الماء :

 ، وهو طول َحْفلها وكثرة لَبَنِها.

 : هما ِعرقان في األنِف مْن باطٍن إذا اْغتَلَم الحماُر ساال دماً أو ماء. األْسَهران وقال الليث :

اخ :وقال أبو عمرو   الشَّْيبَانِيُّ في قول الشَّمَّ

ه  تريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ كِّ أَْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريريريريِ َوائريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريري 

  
ني   نريريريريريريريريريريريريِ ِه  لريريريريريريريريريريريريذَّ ريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريَ َوالريريريريريريريريريريريريِ   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َذَكره وأنفه. أْسَهراه قال :

 والسُّهاُد واحد ، بالراء والدال. السَُّهارُ ورواه َشِمٌر عنه ، وقال : وَصف حماراً وأتانَه ، 

 أهمله الليث.: هسر 

 ، وهم قرابات الرجل من طرفَْيه : أعماُمه وأخوالُه. الُهْسرة تصغير الُهَسْيَرةُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 أهمله الليث.: رهس 

ِرْجال الدابَّة ، واْرتََهَشتا إذا اْصَطكَّتا  اْرتَهَستْ ووارتَهُشوا ،  ، ارتَهُسوا وَرَوى أبو تُراب : قال ابن األعرابي : تَرْكُت القْوَم قد

 وضَرب بْعُضها بَْعضاً.

 إذا ازدحموا. ارتَهُسواوقال : وقال ُشجاٌع : ارتكَس القْوُم ، 

اج :  وقال العجَّ

َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَ  ْردا  ورأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أَمريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريري 

  
َهسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريْ را  مريريريريريِ ني َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريَ حريريريريريْ  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربََّ الريريريريريلريريريريريّ

  

ه تريريريريريريريريريريريَرهَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريا   ذا دمريريريريريريريريريريرياغريريريريريريريريريريري   َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ؤ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَ   را  فريريريريريريريريريريري  ا   و  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ كَّ أنريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريَ
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 : أْي تمخَّض ، وتحّرك. فُُؤس : ترهَّس
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 أْي َصرَّفها. و  ضرا  : يْعِ  أضراسا  َق  مه فا ضرَّ . ق   ع ، من الفأس. فري ع ٌل مله. مَسكَّ أنْيا   :
الِقْرَن بَكْلكله ،  يهِرس ، والفَْحلُ  تُْهَرُس الهريسةُ بالِمْهَراس بالشيء العريض ، كما: َدقُّ الشيء  الَهْرسُ  قال الليث :: هرس 

 من األُُسود : الشَِّديد الِمَراس ، وأنشد : في صفة األسد : الَهِرسو

َ يريريريريريريريريريرين أ ريريريريريريريريريرياِواثب     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريري  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريِ

  
ا  رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر ه هريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري ا  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لثِّقال.من اإلبل : الِجساُم ا المهاِريسوقال : 

يَْت :  .َمهاِريسَ  قال : وِمْن شدة وْطئها ُسّمِ

ً  بأفواِهها تْهِرسها من اإلبل : التي تَْقِضُم الِعيداَن إذا قلَّ الكأل ، وأجدبت البالد ، فتتبلّغ بها كأنها المَهاريسُ  وقال أبو عبيد :  َهْرسا

 : أْي تَُدقُّها ، وقال الحطيئة يصف إبالً :

ْيَف أهلهريريريريريريريا ل هريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريَ  مهريريريريريريريارِيس  يري ْرِوي رِسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
راِ    َه ا ريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ َ ْ  َأْوجريريريريريريريريريريري  ار  أبريريريريريريريريريريريْ   ذا الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 : َحَجٌر منقوٌر مستَطيٌل يُتَوضأُ منه. المهراسُ  وقال الليث :

إذا أراد أحُدكم الُوضوَء فليُْفِرغ على يديه من إنائه ثالثاً »: أنه قال  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن أبا هريرة َروى عن النبي 

جال  : بالمهراس أراد ؟«كيف نْصنع ِمهراسكم ؛ فقال له قْيٌن األَشَجعّي : فإذا أتَْينا هذا الحَجر الّضْخم المْنقُوَر الذي ال يُِقلُّه الّرِ

ُر الناسُ  كهُ الجماعة ِلثِقَله يُْمأل ماًء ويتطهَّ   منه.وال يُحّرِ

ي بمْهراٍس  َمرَّ  وسلمعليههللاصلىجاء في حديٍث آخر أن النبي و  وجماعةٌ من الرجال يُْجذُونه ، وهو َحجر منقوٌر أيضاً ، سّمِ

 ً  ، وقول ِشْبل : به الَحبُّ وغيُره يُهَرسُ  ألنه ِمْهراسا

 قَتيال  جبانِ  املْهراِس  و 
 فإِنه َعنى به حمَزةَ بن عبد المطلب.

د :قال  ،  المهَراس َعِطَش يوَم أُُحد ، فجاءه عليٌّ في َدَرقٍة بماٍء من وسلمعليههللاصلىماٌء بأُُحد ، وُروي أن النبي  المهراس المبّرِ

 فعافه وغسل به الدََّم عْن َوْجهه.

جُل إذا كثر أْكلُه ، وقال العجاج يصف فَْحالً : َهِرس ثعلب عن ابن األعرابي ، قال :  الرَّ

 َكْلَكال  ذا مساميا   َأهَرسا و 
 للذي يَُدقُّ كلَّ شيء. هِرٌس أَهَرسُ  : الشديد الثَّقيل ، يقال : هو باألهرس أراد مهَرسا ويُروى :

 ، ومنه قول النابغة : َهَراَسهَ  : َشْوٌك كأَنه َحسك ، الواِحدة الَهَراسُ و

لريريريريريريريريَ   َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هَّ كريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريعريريريريريريريريائريريريريريريريري ا  فريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريَ

  
 ا ريريريريريريريريريريريريريريريي ويري ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   هرَاسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريه ي على ِفرَ  

  
يت ً  منه يَُدقُّ َدقّاً ، ثم يطبَخ ويَُسّمى صانعُه الهِريسة ألّن البُرَّ الذي تَُسّوى الَهِريسة َهِريسة وُسّمِ اسا  .َهرَّ

 ه س ل
 هلس ، لهس ، سهل ، سله : مستعملة.

 كأنما ُجِفل لحمه َجْفالً. مهلوس : ذاُت َرَكبٍ  مْهلوسةٌ  : ِشّدة السُّاَلل من الهزال ، وامرأةٌ  الُهالسُ  قال الليث :: هلس 

 .َمهلوس : ِمثُل السُّالل ، رجل الَهْلسُ  أبو عبيد :
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 وقال الُكميت :

 يَعاجِلَْن أَْدَواَء السُّالِل اهلََواِلَسا 
 : السُّالُس في العقل. (أّماو )السُّاَلل ،  (وهو)في البََدن  الُهاَلسُ  وقال غيره :

 في الّضِحك ، وهو الخفيُّ منه وأنشدنا : أَْهلَسَ  يد ، عن األموّيِ :أبو عب

 َيْضَحك  ِم ِّ َضِحكا   ْهاَلسا 
ار الفَْقعَِسّيِ : ا قول المرَّ  وأمَّ

ي   طريريريَرق ا ريريرييريريريريريريريال  فريريريهريريريريريريرياج   مريريرين َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريعريريريِ

  
ِس   اَلُ املريريريريريريريهريريريريريريريلريريريريريريريِ ِة يف الريريريريريريرييتريريريريريريريّ يريريريريريريريَّ حريريريريريريريِ َع الريريريريريريريتريريريريريريريَّ  َرجريريريريريريريْ

  
 الظالم.: الضعيف من  بالُمْهِلس أراد

ْعفَى وإن لم يكونوا نُقَّهاً. الُهْلسُ والنُّقَّهُ من الرجال.  : الُهْلسُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :  : الضَّ

 .َسُهَل ُسُهولةً  : كلُّ شيء إلى اللِّين وَذهاِب الُخشونة ، تقول : السَّْهلُ  قال الليث :: سهل 

ْمل يجيءُ  السَّْهلَةُ وقال :   : فهي نقيض َحْزنَة. َسْهلَة ، فإذا قلتَ  َسِهلة به الماء وأَْرضٌ  : تَُراٌب كالرَّ

 لغير الليث.ـ  بكسر الهاءـ  َسِهلة قلت : لم أسمع

مع النّاس ، وأحَزنوا : إذا استعَملوا  السُّهولة : إذا استعملوا أَْسَهلواوبعد نزولهم بالَحْزن ،  السَّْهلَ  القوم : إذا نزلوا أسهلوقال : 

 الُحزونة ، وقال لبيد :

ل مَسيتِّي وط ْرَقيت  هريريريريريريريْ ِهلوا فريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريإْن ي سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ  و   ْ  هبريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريريريركريريريريريريريريَ وا أَرْكريريريريريريريريريَ زِنريريريريريريريريري    ن حيريريريريريريريريري ْ

  
 يَُرى بُخَراسان ، ويَُرى بالعراق.يَُرى في ناحية اليمن ، وال ): كوكب  ُسَهْيلٌ والدَّواُء بطنَه ، وقد َشِرب دواًء ُمْسهال.  أْسهلَ و

 وقال الليث : وبَلغَنا أنَّ ُسَهْيالً كان َعّشاراً على طريق اليمن ظلوماً ، فََمَسَخهُ هللا كْوَكباً.

 يَُرى بالحجاز ، وفي جميع أرِض العرب ، وال يَُرى بأرِض أَْرِمينيَة. ُسَهْيلٌ  وقال ابن ُكناَسة :

  ُسَهْيالً وُرْؤيِة أهل العراق إيَّاه عشرون يوماً ؛ وأنشد غيره :قال : وبين رؤية أهل الحجاز 

ْع  لريريريريَ َع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريِس طريريريريَ لريريريريَ يريريريريريريريٌل مريريريري ريريريريْ هريريريريَ   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ذَْع   قُّ جريريريريريريريريريَ قُّ واَّريريريريريريريريريِ وِن اَّريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريري  ن  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريابريريريريريريريريريْ

  
لْت أسناُن اإلبل.  وذلك أنّه يَطلُع عند نِتاج اإلبل ، فإذا حالَت السَّنةُ تحوَّ

ْهلَة األعرابّي : يقال لرمل البحر :ثعلب ، عن ابن   ، هكذا قاله بكسر السين. الّسِ

 بضم السين. ُسْهليّ  : السَّْهلة وَرَوى أبو عبيد عن اليزيدّي عن أبي عمرو بن العَالء قال : يُْنَسُب إلى األرض

 : الُمَزاحم على الطعام من الِحْرِص ، وأنشد غيره : الُماَلِهسُ  قال الليث :: لهس 

اَل  س  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوُِ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياُِ مريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريِ

  
َ اُِ و  

 
ِف املريريريريريريريريريريريريريريريريري ْرقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌز يف قريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 بني فالن : إذا كان يَْغَشى طعاَمهم. ياُلِهس ويقال : فالنٌ 
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 : الذي يقول : أَْفعَُل في الَحرب ، وأَْفعل ، فإذا قاتََل لْم يُْغِن شيئاً ، وأنشد : األْسلَهُ  قال شِمر :: سله 

ن كريريريريريريريريريريريريِل و  ة  مريريريريريريريريريريريريِ وثريريريريريريريريريريريريَ َه ذي لريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ُ  ِ ْرب  ال يريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ ر  اَّريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ   ذا ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 ه س ن
 سنه ، نهس ، سهن : مستعملة.

 أهمله الليث.: سهن 

ماُل اللّيِّنة ، قلت : كأُن النون في األْسهانُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال : ُمْبَدلَة من األَْسَهال جمُع  األسهان : الّرِ

 السَّْهل.

، وقال هللا جّل  سنواتٍ  ، وثالثُ  ُمَسانَهة ، والمعاملة من وقتها ُسنَْيَهة نُْقَصانُها حذُف الهاء ، وتصغير السَّنَةُ  قال الليث :: سنه 

نُون أي لم تُغَيِّره [259البَقََرة : ] (ََلْ يَ َتَسنَّهْ )وعّز :  ،  سانَْيتُه ُمَسانَاةً  وقال : (يَتََسنَّ لم )واواً قرأَ :  السَّنَةِ  ، وَمن جعل حذفَ  الّسِ

 وإثباُت الهاِء أَْصَوُب.

: يقال في التَّْفسير : لَْم يَتغير ، وتكوُن الهاُء ِمن أصِله ، وتَكوُن زائدةً ِصلةً  (ََلْ يَ َتَسنَّهْ )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز 

، أاَل تَرى أنَّك  تََسنَّْيتُ  ، فمن َجعل الهاَء زائدةً جعل فَْعلُت منه : [90ألنعَام : ا] (فَِبُهداُهُم اقْ َتِدهْ )بِمنِزلِة قوله جّل وعْز : 

 ، فتكون تفعّلت على صحة. السَّنةَ سنَوات تجمعُ 

ا كثَُرت النُّونات ، تَفَعَّْلُت ؛ أُْبِدلَْت النُّونُ  : تََسنَّْيتُ  وإن كان ذلك قليالً ، جاز أَْن يقول : ُسنَْينَة : السَّنَة وَمْن قال في تصغير  ياًء لمَّ

، يريدون :  [26الحجر : ] (ِمْن َْحٍَإ َمْسُنونٍ )كما قالوا : تظنَّْيُت ، وأصلُه الّظّن ، وقد قالوا : هو مأخوذٌ ِمن قوله جّل وعّز : 

ا أُبدلَْت نونُه ياًء ، ونََرى ير ، فإِن يكن كذلك فهو أيضاً ممَّ نون : أي لْم تُغيِّره السَّنة مأخوذ من أنَّ معناهـ  وهللا أعلمـ  متغِّ  .الّسِ

قرأها أبو جعفر ، وَشْيبَةُ ، وناِفٌع ،  [259البَقََرة : ] (ََلْ يَ َتَسنَّهْ )وأخبرني المنذرّي ، عن أبي العباس أحمَد بن يحيى في قوله 

ََلْ )، ووافقهم أبو َعمرو في  [90األنعَام : ] (فَِبُهداُهُم اقْ َتِدهْ )وعاصٌم بإِثباِت الهاِء إِن َوصلوا ، أو قطعوا ، وكذلك قولُه : 
في الَوقف ، وكان الكسائّي يحذف الهاَء منهما في فكان يحذف الهاَء منه في الَوصل ، ويُثْبِتُها  .(اقْ َتِدهْ )، وخالفَهم في  (يَ َتَسنَّهْ 

 الوصل ، ويثبتهما في الوقف.

الشَّفَةُ ، أصلُها َشْفَهةٌ ، فحذفت الهاء منهما  ، كما قالوا : َسْنَهةٌ  ، على أَّن األْصل ُسنَْيهة : السَّنة قُْلُت : وأجود ما قيل في تصغير

 في الوصل.

 .سانََهتْ وعن األصمعّي أنّه قال : إذا حملت النَّخلة سنة ولم تحَمل سنة قيل : قد عاَوَمْت ، ومما يقوي ذلك ما َرَوى أبو ُعبيد 

  ، وأنشد الفراء : َسْنهاءُ  وقال غيره : يقال للنخلة التي تفعل ذلك :

هريريريريريريريرياَء  لريريريريريريريريْ ْه ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  و فريريريريريريريريلريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريِ  ال ر جريريريريريريريريَ

  
وائريريريريريريريريح و   لريريريريريريريرينِي اجلريريريريريريريريَ را  يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريْن عريريريريريريريريَ

  
 والشَّفَة أنَّ الهاَء ُمَضاِهية حروَف اللَّيِّن التي تُْنقَص في السَّنة ونَقُصوا الهاء من شدَّد أبو عبيد الجيم من ُرَجبِيَّة قلت :
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ة  وما  ريريريريريريريرياكَلها ، والوجه يف ال نَّهْ ) راءأب األ اء اللاقصريريريريريريريرية : ِم ل ُِّنَة  ، وثري َبة  ، وِعَزأب  ن وِعضريريريريريريريريَ البريَ َرأب : ] (ََلْ يَ َتس      َ
 إِبثبا  اهلاء يف اإلدراج والوقف ، وهو ا تيار أيب عمرو ، وهللا أعلم. [259

 : إذا كانت ُمْجِدبةً. َسنَةٌ  أبو عبيد ، عن األصمعي : أْرُض بَني فالن

 : أراد الجدوبة. السَّنَة :قلت : وبُِعَث رائٌد إلى بَلٍَد ، فوجده ُمْمِحالً ، فلما رجع ُسئل عنه ، فقال 

 الُمْجِدبة. الّسنةَ  : تقول : لم تُِصْبهُ  بَِسْنهاء وقال أبو ُعبيد في موضع آخر : ليست

نون وَسٍن : إذا أَتَت عليه َسنِهٌ  وقال أبو زيد : يقال : طعامٌ   .الّسِ

ً  كما تََرى ، ورأيتُ  سنينٌ  قال : وبعض العرب يقول : هذه  نُّوَن ، وبعضهم يجعلُها نوَن الجْمع ، فيقول : هذه، فيُْعِرُب ال ِسنِينا

 : َسنةُ القحط. السنةُ ووهذا هو األصل ، ألّن النّون نوُن الجمع ،  ِسنِينَ  ورأيتُ  ِسنُونَ 

ين. أَْسنَت ويقال :  القوُم : إذا دخلوا في المجاعة ، وتفسيره في كتاب الّسِ

 اللّحم ونَتُْره.: القَْبض على  النّْهسُ  قال الليث :: نهس 

 وقال رؤبة :

 م َضربََّ اللَّْحَينْيِ َيْسرا  ِملريَْهسا 
ً  : طائر. وفي الحديث أّن رجالً صاد النَُّهسُ وقال :   باألْسَواِف ، فأََخَذه زيُد بُن ثابت منه ، فأرسله. نَُهسا

موضع بالمدينة ، وإنما فعل زيد ذلك ألنه َكِره َصْيَد المدينة ألنها َحَرُم رسول هللا  : طائر ، واألسواف : النَُّهسُ  قال أبو عبيد :

 .وسلمعليههللاصلى

 ، فكرهُت إعادته ، ويقال : النَّْهِس وما جاء من اختالف أقاويل اللغويين في الفَْرق بَْيَن النَّْهِش ،  النَّْهِس  قلت : وقد َمرَّ في باب

 : إذا تَعَرقته بمقاديم فِيك. ْنتََهْستُهاوالعَْرق ،  نَهْستُ 

 ه س ف
 استعمل من وجوهه : سفه ، سهف.

ُط القتيلِ  السَّْهفُ  قال الليث :: سهف   قال الهذلّي : [.نَْزِعِه واضطرابه]في  يَْسَهفُ  : تَشحُّ

كريريريريتريريريري ريريريريريريري    ْن َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريواَن مريريريري  َك مريريريريِ الريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  مريريريريريريرياذا هريريريري 

  
ِم و   َ أب  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريْ ل يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريف   ريريريريريريريَ

  
 : َحْرَشُف السََّمك خاّصة. السَّْهفُ وقال : 

 ساِهفٌ  : إذا كان يَْسقي الماَء كثيراً ، ورجل َمْسفَهةو،  َمْسهفَةٌ  وأخبرني اإليادّي ، عن شمر أنه سمع ابَن األعرابّي يقول : طعامٌ 

 : شديد العََطش. سافِهٌ و، 

 من هذا الذي قاله ابُن األعرابّي.« ثَِملٍ  ساِهفٍ و»لّي في بيته : قلت : وأَُرى قول الُهذَ 

ة العََطش عند النّزع والسياق. ساهفٌ  وقال األصمعّي : رجل  : إذا نُِزَف فأُْغِمَي عليه ، ويقال : هو الذي غلب عليه ِحرَّ

 تَغيَّر وجُهه.الَوجه ، وساِهُم الوْجه : إذا  ساِهفُ  وقال ابن شميل : يقال : هو

 : العطشان ، وأنشد قول أبي ِخراش الُهَذلّي : السَّاِهفُ وقال : 
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مريريريريريريريا قريريريريريريري  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريري  و  ّ  لريريريريِ َرى مريريريريِ  َأْن قريريريريريريري  يريريريريري 

  
ِم   ِه ذ و هريريريَ َن اَّريريري زن َأيّنِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريف  الريريريَوجريريريريريريريْ  مريريريِ

  
 [.130البَقََرة : ] (ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ )قال هللا جّل وعّز : : سفه 

 وانتصابه. (ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ )أقاويُل النَّحويِّين في معنى قوله : قلت : اختَلفْت 

 نَْفَسه. َسفّه فقال األخفش : أهل التأويل يَْزعمون أّن المعنى :

هل التأويل ، وقال يونُس النحوّي : أُراها لغَةً ، ذهب يونُس إلى أّن فَِعل للمبالغة ، كما أّن فعَّل للمبالغة ، فذهب في هذا َمْذهَب أ

 زيداً. سفَّْهتُ  زيداً ، بمعنى : َسِفْهتُ  ويجوُز على هذا القول

 : أَْهلَك نفسه ، وأْوبَقَها ، وهذا غير خارجٍ من مذهِب يونَُس ، وأهِل التأويل. (َسِفَه نَ ْفَسهُ )وقال أبو عبيدة : معنى 

ً »منصوب على التفسير ، وقاال : التفسير في النكرات أكثر ، نحو  (نَ ْفَسهُ )وقال الكسائيُّ والفّراء : إّن  و « ِطْبُت به نَْفسا

« ً ل إلى الفاعل ؛ أراد أّن قولهم :  وقاال معاً : إنَّ أصل الفعل كان لها .«قَِررت به َعْينا ً »، ثّم ُحّوِ معناه طابت به « طبت به نفسا

رات إاّل نَِكراتٍ  رة وأنكر البصريّون هذا القول وقالوا : ال تكون المفّسِ ل الفعل إلى ذي النفس خرجت النفس مفّسِ  نفسي ، فلّما ُحّوِ

 ، وال يجوز أن تُْجعَل الَمعارُف نَِكراٍت.

ُحذفت كما « في»في نفسه ، إاّل أّن  سفه ، معناه إال من [130البَقََرة : ] (ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ )ين في قوله : وقال بعض النحويّ 

البَقََرة : ] (َوِإْن َأَرْدُتْ َأْن َتْسَتِْضُعوا َأْوالدَُكْم َفَّل ُجناَح َعَلْيُكمْ )حذفت حروُف الجّر في غير موضع : قال هللا جّل وعّز : 

 ، المعنى أن تسترضعوا ألوالدكم ، فُحِذَف حرُف الجّر من غير َظْرف ، ومثله قول الشاعر : [233

ا   يريريريريريريريريّ يريريريريريريريرياِف نريريريريريريريريِ َم لريريريريريريريريأَلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريْ اِ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريري 

  
ج الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري   ور  و   ه  ذا َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريري  ذ  بريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 المعنى : نغالي باللحم.

ـ  ، فالمعنى« َجِهل»في موضع  [130البَقََرة : ] (َسِفهَ )وقال الزّجاج بعد ما ذَكر أقاويَل النَّحويّين القوُل الجيّد عندي في هذا أّن 

ر في نفسه ، فَُوِضع ـ  وهللا أعلم ي على المعنى.« جهل»في موضع  (َسِفهَ )إال َمْن جهل نفسه : أي لم يُفَّكِ  ، وُعّدِ

 فهذا جميُع ما قال النحويُّون في هذه اآلية.

اج جَّ ي قوَل الزَّ الحقَّ ،  تَْسفَه الِكْبُر أنْ »عن الِكْبر ، فقال :  وسلمعليههللاصلىالحديُث المرفوع : حين ُسئِل النبيُّ  قلت : ومما يقّوِ

 لحقَّ فال تراه َحقّاً ، وهللا أعلم.؛ معناه أن تجَهل ا «وتَْغِمَط النّاس

إذا  الّرياُح الشيء : تسفََّهتِ  : الخفيُف العَْقل ، ومن هذا يقال : السَِّفيه الخفّة ، ومعنى : السَّفَه وقال بعض أهل اللّغة : أصل

َكتْه واستخفّته فطيَّرتْه ، وقال الشاعر :  حرَّ

ْه  هريريريريريريريَ فَّ زَّ  رِمريريريريريريرياٌ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريَ نْيَ كمريريريريريريريا اهتريَ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم أ  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رُّ الريريريريريريريريريّر ِ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ

  
مام : إذا كانت خفيفة السَّْير. َسِفيهةٌ  ويقال : ناقةٌ   الّزِ
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ة :  مَّ  الناقةُ الطريَق : إذا خفّت في َسْيِرها ، وقال الراجز : سافََهتِ و، « جديلها سفيهةٍ »ومنه قول ذي الرُّ

ا ّعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا   وقريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا  نريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَّ  أمسريريريريريريريريريْ  و مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
َوعَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ال  مريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريري  افريريريريريريريريريِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد بالمعمل الموعَّس : الطريَق الَملُحوَب الذي ُوِطىء حتى استتب ووَضح.

 .أْسفََهَكهُ  إذا أكثَْرَت منه ولم تَْرَو ، وهللا أْسفَُهه الماءَ  َسِفْهتُ  أبو عبيد عن الكسائّي :

 وقال الّشماخ :الشَّراَب : إذا أسرفت فيه ،  َسافَْهتُ  وقال غيره :

ْرفريريريريريريريريا   ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ هُّ كريريريريريريريريأنريريريريريريريريّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريبريريريريريريريريِ

  
اهريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريري  ور    يريريريريريريريريريريريريريريريّ ة  محريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 واقعاً. َسِفه ، فجعل «الحقَّ ، وتَْغِمَط النّاس تَْسفَهَ  الِكْبُر أن» أنه قال : وسلمعليههللاصلىوفي حديث ثابت عن النبي 

، ويقال  ِسفَاهٍ و،  ُسفَّهٍ و،  ُسفََهاءَ  من رجال سِفيهٌ  ، ورجلٌ  ِسفاهٍ و ُسفُهٍ و،  َسِفيهاتٍ وَ ،  َسفَائِه من نِْسَوةٍ  َسِفيهةٌ  وقال أبو زيد : امرأةٌ 

فإنه يجوز أن يكون واقعاً ، وقال األكثر فيه أن ـ  بكسر الفاءـ  َسِفه ، وال يكون هذا واقعاً ، وأما َسِفيهٌ  فهو يَْسفُهُ  الرجل َسفه :

فَِإْن كاَن الَِّذي َعَلْيِه ): أي الجهَّال ، وقوله :  [13البَقََرة : ] (َكما آَمَن السَُّفهاءُ ):  عزوجليكون غير واقع أيضاً. قوله 
 [.282البَقََرة : ] (احْلَُق َسِفيهاً َأْو َضِعيفاً 

كته. فَّهتتَسَ  العقل ، من قولهم : السفيه  الرياُح الشيَء ، إذا استخفّته فحرَّ

 : الجاهل ، والضعيف : األحمق. السفيه وقال مجاهد :

ولو كان جاهالً في أحواِله كلِّها  ؟قال ابن عرفةَ : والجاهل هاهنا : هو الجاهل باألحكام ال يُْحِسُن اإلمالء ، وال يدري كيف هو

يَتْ  [5 النِّساء :] (َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكمُ ): ما جاز له أْن يَُدايَن ، وقوله تعالى  ِلَضْعِف  َسِفيهةً  يعني المرأةَ والولد ، وُسّمِ

البَقََرة : ] (ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ ):  عزوجلَعْقِلها ، وألنها ال تُْحِسُن سياسة مالها ، وكذلك األوالد ما لم يُْؤنَْس ُرْشُدُهم ، وقوله 

ً  في نفسه : أي صار َسِفه أي [130 ل ، ، ونصب نفسه على الت سفيهةً  نَْفُسه ، أي صارت َسِفَهت ، وقيل : أي َسِفيها فسير المحوَّ

فالٌن رأْيَه : إذا جهله ،  َسِفه الحقَّ ، ويقال : َسفَّه الحّق. معناه : من َسِفه ، ومنه قوله : إال من َسفَّه هاهنا بمعنى َسِفه وقيل :

 وكان رأيُه مضطرباً ال استقامةَ له.

 ه س ب
 استعمل من وجوهه : سهب ، سبه ، بهس.

 شديد الجْري بطيء العََرق ، وقال أبو ُدَواد : .َسْهبٌ  قال الليث : فرسٌ : سهب 

يْ و  ْرف  هريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريري  َأغريريريريريريريريريريريريريريريريريْ و بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
   ِ هريريريريريريريريريريريريريريْ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ ل  ِذي مريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يح وأخلفهم الماء ، قيل : َسْهبةٌ  قال : وبئرٌ  يح ، وإذا َحفَر القوم فهجموا على الّرِ ، وأنشد في  أْسَهبُوا : بعيدة القَْعر يخرج منها الّرِ

 وصف بئر كثيرة الماء :

ا اهبريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ ْن  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريل مريريريريريريريريِ ِوي  نريريريريريريريريِ ْوٌ. طريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
ا  اهبريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَ ن مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريج  ا ذي  مريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريَ
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 َعْيلََم الماء ، أاَل ترى أنه قيَل : نِيَل ِمْن أَْعَمق قْعرها.، ُحِفرْت حتى بلغَْت  الُمْسَهبة قال : وهي

ى السَّْهباءُ وقال :  ان تَُسمَّ مَّ  .السَّْهباء : بئٌر لبني َسْعد ، وَرْوضة أيضاً بالصَّ

 : َمفَاَزةٌ. السَّْهبَىوقال : 

 قال جرير.

َْب  هريريريريريْ َك مريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار وا  لريريريريرييريريريريريريريْ  د وَنريريريريريَ 

  
ان  فريريريريريريرياَّريريْزن  فريريريريريريريا  حريريريريريريريَ يريريْ ف  فريريريَ ان  فريريريريريريريالريريوَكريريَ مريريريريريريريَّ  لصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 والَوكُف : لبني يربوع.

ْمل قال :  .أَْسَهبَتْ و،  أْسَهبَ  قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : إذا بلغ حافُر البئر إلى الرَّ

كايا : التي يَحفرونها  الُمْسَهبةُ  وقال َشِمر : أْسَهبَتْ  قال : وقال الفراء : إذا خرجت الّريُح من البئر ولم يخُرج ماٌء قال : من الرَّ

 حتى يبلغوا تراباً مائقاً فَيَْغِلبُُهْم تهيُّالً ، فيََدُعونَها.

 التي ال يُْدَرك قَْعُرها وماؤها. : ُمْسَهبة أبو ُعبَيد عن الكسائي قال : بئر

 : الكثير الكالم.ـ  بفتح الهاءـ  الُمْسَهب قال : وقال األصمعّي :

، وأَْحَصن الرجُل فهو  ُمْسَهب فهو أَْسَهبَ  ي : كالم العرب كلُّه على أَْفعَل فهو ُمْفِعل إال ثالثة أحرف :شمر ، عن ابن األعراب

 ُمْحَصن ، وأَلفََج فهو ُمْلفٌَج : إذ أَْعَدم.

: الشيء القليل : ما بَعَُد من األرض ، واستوى في طمأنينة ، وهي أَْجواُف األرض ، طمأنينتها  السَّْهبُ  شمر : قال ابن شميل :

اً يقود الليلة واليوَم ونحَو ذلك ، وهي بطوُن األرض تكون في الصَّحاَرى والُمتُون ، وربما تَِسيل وربّما ال تَِسيل ، ألن فيها ِغلَظ

 وُسهوالً تنبُت نباتاً كثيراً ، وفيها َخَطراٌت من شجر : أي فيها أماكُن فيها شجٌر ، وأماكُن ال شجر فيها.

 ، وهي الُمستويةُ البعيدة. َسْهب واحدها السُّهوبُ  ُعبيد :وقال أَبو 

  : الواِسعةُ من األرض ، وقال الكميت : السُّهوبُ  وقال أبو عمرو :

ة   ْغمريريريريريريريَ َغْمك م  الليريريريريريريريث  ضريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ رق  ،  ْن َيضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ هريريريريريريريْ اِب ِمن السريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريَ َْع  رِقريريريريريريريا  ِم ريريريريريريريل اليريبريريريريريريريَ

  
 نواحيها التي ال َمْسلَك فيها.الفالةِ :  ُسهوبُ  وقال الليث :

 ، وكذلك الجسُم في الُحّبِ : أي ذاهٌب. ُمْسَهمٌ والعْقل ،  ُمْسَهبُ  وقال اللِّحيانّي : رَجلٌ 

ً  السَّليمُ  أُْسِهبَ  وقال أبو حاتم :  : إذا َذهب عقلُه وعاش ، وأنشد : ُمْسِهبٌ  فهو إسهابا

َعاَن و َ  م ْسَهبا   فبا  َ بريْ
ً  الدابةَ  أَْسَهْبتُ  وقال غيره :  ، وقال ُطفَْيٌل الغَنَِوّي : ُمْسَهبة : إذا أهمْلتَها تَْرَعى فهي إسهابا

ا َرواهتريريريريريريريريريِ ذ وفريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َع مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ زَائريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريَ

  
زاأب   ا الريريريريريريغريريريريريري  هريريريريريريريَ اَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريَ   و  ريريريريريريريا ملَْ  ريريريريريريريََ  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي قد أُْعِفيَت حتى َحَملَت الشحَم على َسَرَواتِها.

ع عليه أن يقول ما شاء. ُمْسَهب قيل للِمْكثار :وقال بعضهم : وِمْن هذا   ، كأنه تُِرَك والكالَم يتكلّم بما شاء ، كأنّه ُوّسِ
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 وقال الليث : إذا أَْعَطى الرجُل فأَكثر.

 : ال يمنع الماء ، وال يمسكه. ُمْسِهب ، ومكانٌ  أَْسَهبَ  قيل : قد

 الَهَرم.: َذهاُب العَْقل من  السَّبَهُ  قال الليث :: سبه 

هُ العقل : أي ذاهُب العقل. ُمَسبَّه وقال اللحيانّي : رجلٌ   العقل ، وُمَسمَّ

 أيضاً ، وقال رؤبة : الُمَسبَّهُ  الفؤاد ، مثُل ُمَدلَّه العقل ، وهو َمْسبُوهُ  أبو عبيد ، عن األموّي : رجلٌ 

ِه  بريريريريريريريريريريريَّ ى   ومل أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه أ بريريريريريريريريريريريريَ

  
  َ 

 
ة  املريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريْ نُّ  اّل غريريريريريريريريريريريَ ِه مريريريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريريريريَّ

  
 العقل : إذا كان َضعيَف العقل. َسبَاِهيُ  وقال غيره : رجل

 : الذاهب العقل. الُمَسبَّه أبو عبيد ، عن الكسائّي :

 .َمْسبُوهٌ  : َسْكتَةٌ تأخذ اإلنساَن يْذهب منها َعْقلَه ، وهو السُّباهُ  وقال المفضل :

 من أسماِء األسد. يَْبَهسُ  قال الليث :: بهس 

 .بَْيَهسٌ  من أسماء العرب. ومنه الذي كان يُلَقَّب بنعامة ، اسمه ْبَهسُ يَ وقلت : 

 إذا كان يَتَبَْختَر ، ومثلُه يَتَبَْرنَُس ، ويَتَفَْيَجُس ، ويتفْيَسُج. : يَتَبَْهنَسُ وفي ِمشيته  يَتَبَْيَهسُ  وقال : فالن

 ه س م
 سهم ، سمه ، همس ، هسم : مستعملة.

افات : ] (َفساَهَم َفكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضنيَ )الرجالن إذا اقترعا ، وقال هللا جّل وعّز :  اْستََهمَ  يقال :قال الليث : : سهم  الصَّ

 قاَرع أَْهَل السفينة فقُِرَع ، يعني يونَُس حين اْلتَقَمهُ الحوت. : يقول : [141

يا الحّق ، ثمَ »َرَسْت : لرجلين احتَكما إليه في َمواريَث قد دَ  وسلمعليههللاصلىقال النبي و ، ثمَّ ِليُْحِلْل كلُّ واحد  اْستَِهما اْذَهبَا فَتَوخَّ

يا الحقَّ فيما تََضعانِه وتَْقتَِسمانِه وْليأُخذ كلُّ واحد منكما ما تُخِرُجه الِقْسَمةُ  اْستَِهما ، معنى قوله : منكما صاحبه أي اْقتَِرعا وتوخَّ

فالن : إذا  فََسهمُهمْ  القومُ  اْستََهمَ  واحد منكما صاحبه فيما أخذه وهو ال يَْستَْيِقُن أنَّه حقُّه أم ال. ويقال :بالقُرعة ، ثُمَّ ِليُْحِلْل كلُّ 

هام : واِحدُ  السَّْهمُ و: النصيب  السَّْهمُ وقََرَعُهْم ،   من النَّبل وغيره. الّسِ

 مقداُر ِسّتِ أَْذُرع في ُمعامالت الناس وِمساحاتهم. : السَّْهمُ و: الِقْدح الذي يُقاَرُع به.  السَّْهمُ و

 : نَْفُس النَّْصل. السَّْهمُ  قال ابن ُشَميل :

 ؟.معك الّسْهمُ  ما هذا ، ولو التَقَْطُت قِْدحا لَْم تقُل : ؟معك السَّْهمُ  وقال : لو التقْطُت نَْصال لقُْلُت : ما هذا

العريض الطويل يكوُن قريباً من فِتٍْر. والِمْشقَص على النِّصف من النَّصل ، وال خيَر فيه ، يلعُب فيه  السَّْهم ل : والنَّْصل :قا

 الِوْلدان ، وهو َشرُّ النُّْبل ، وأْحَرُضه.

 : ذو الِغراَرين والعَْير. السَّهمُ وقال : 

ً  قال : والقُْطبَةُ ال تُعَدّ  يَسْهما الذي على رأسه العَُظْيَمة يرمى بها أهُل البَْصرة بين الهَدفين. والنَِّضيُّ : َمتَْن الِقْدح ، ما  ُخ :. والِمّرِ

 بين الفُوِق والنَّْصل.
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مٌ  وقال الليث : بُْردٌ   ، وهو المخّطط. ُمَسهَّ

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

وال  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينْيَ هلريريريريريريريريريا ا بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريََّ

  
ان  فريريريريريريرييريريريريريريريه   مريريريريريريرينْيِ  ريريريريريريريَ تريريريريريريريِ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريرييريريريريريريريم  أَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : عبوس الوجه من الهم. السُُّهومُ وقال : 

جُل في الحرب ساِهمُ  ويقال للفََرِس إذا ُحِمل على كريهِة اْلَجْري :  الوجه ، قال عنترة : ساِهمُ  الوجه ، وكذلك الرَّ

او  ة  الريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريوه كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريّ  ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريِ

  
ِل   يتريريريريريريريَ لريريريريريْ هريريريريريريريا نريريريريري ريريريريرييريريريريريَع اَّريريريريريَْ ى فريريريريريوارِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريَ

  
ْمُر والتّغيُّر السَُّهامُ  أبو عبيد ، عن أبي عمرو : ُسِهَم  : الذي يقال له : ُمخاُط الشَّيطان ، يقال : السَّهامُ ـ و بضم السينـ  : الضُّ

ر ، قال العجاج : َمْسهوم فهو يُْسَهم  : إذا ُضّمِ

 ال أب  َواَل َأ   فريت سَهِم  وَ 
له :وأ  وَّ

ِم  يريريريريريريَ يريريريريريريري  األهريريريريريريْ  فريريريريريريهريريريريريريي كريريريريريريِر عريريريريريريريِ يريريريريريريريِ  الريريريريريريكريريريريريريَ ريريريريريريِ

  
ِم و   لريريريريريريريريريريَ زٌن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ابريريريريريريريريريريريْ ا مسريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريري 

  

 اَل َأب  وال َأ   فريت سَهموَ 
ْيِف وُغْبَرتِه ، يقال السَُّهام وقال الليث :  .السُّهام الرجُل : إذا أصابه ُسِهم من َوَهج الصَّ

 عمرو.ما قال أبو  السَّهامو السُّهام قلت : والقول في

ـ  بالسين والشينـ  والشُُّهم السُُّهموالحرارةُ الغاِلبَة.  أيضاً : السُّهمُ و: َغْزُل عيِن الشمس ، قال :  السُُّهمُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : الرجال العقالء الحكماء العُمال.

 هب ِجسُمه في الحّب.الجْسم : إذا ذ ُمْسَهم العقل مثل الُمسَهب ، وكذلك ُمْسَهم وقال اللحيانّي : رجل

 وقول أبي َدْهبَل الجمحّيِ : مسهوم ، يقال منه : بعير السُّهام أبو عبيد ، عن األموي قال : من أدواء اإلبل

ه   تريريريريريريريريَ ْن مسريريريريريريريريلَّ َولريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريى هللا جريريريريريريريريارَاان ومريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريرياُ  و   ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريل  مريريريريِ ْرَددو كريريريريريريريلَّ َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وَسْرَدد : واديان في بالد تهامة وقال : َسهام

كريريريريريريريريم  اتريريريريريريريريِ لريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريوا أَيريريريريريريريريريْ ِريب  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  بريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
ِم و   هريريَ ْرب أمحريرير م سريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريم مريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أفريريراسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ه  و  فريريريريريريريَّ لريريريريريريري     ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فَّ يريريري ريريريْ نَيْ ذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ال أ لريريريفريريريِ

  
ِم    يريريريريريريريريريري  اويريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم  ألدمي املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
، يعني ِسفاد رجٍل  ُمْسَهم َضْرب أحمرَ من  أراد بقوله : أَْينُقَاتكم وأفراَسكم نساَءهم ، يقول : ال تُنِكحوُهنَّ غير األكفاء ، وقوله :

 العتيِق من الغنِيمة. َسْهم : إذا كان َهِجينا يُْعَطى دون ُمْسَهمٌ  من العَجم ، وفََرسٌ 

ُح بُِكْم.  وقوله : باألديم الُمَسلَّم : أي يُتَصحَّ

 : القرابة. السُّْهَمةُ  قال : وقال أبو عبيدة :

 وقال عبيد : الحظُّ. السُّْهَمةُ و

اُّ   الريريريريريريريريلريريريريريريريريائريريريريريريريريي وقريريريريريريريري  قريريريريريريريري  ل  الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     هريريريريريريريريريْ ع  ذو السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ
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 : أي نصيب وحظ من أثر كان لي فيه. ُسْهمةٌ  وقال الليث لي في هذا األمر
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ً  البِعيُر أو الفرُس في َشْوطه َسَمه قال الليث :: سمه   ال يعِرف اإلعياء ، وأنشد : ساِمهٌ  فهو يْسَمهُ ُسُموها

ْهَر َجْري السُّمَِّه  َ   تريَلا وال َّ  لَيريْ
 قال : أراد ليتنا والدَّهر نجري إلى غير غاية.

ه أبو عبيد ، عن الكسائي : من أسماء الباطل قولهم : ه ، يقال : جرى فالن َجْرى السُّمَّ وقال اللحيانّي : يقال : للهواء اللُّوح  .السُّمَّ

َهىو،  ِهيو السُّمَّ  .السُّمَّ

هِ  ْضر : يقال : ذهب فالن فيوقال النَّ  ِهيو السُّمَّ ْيَهيِ  : أي في الريح والباطل ، ويقال ذهب السُّمَّ  : أي في الباطل. السُّمَّ

هى وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابي يقال للهواء. ْيَهىو السُّمَّ  .السُّمَّ

ْيَهى أبو عبيد : سمعت الفّراء يقول : ذهبْت إبلُه ق إبُلُهم في كلُّ وجه.على مثال وق السُّمَّ  عوا في ُخلَّْيَطى ، وذلك أن تُفَرَّ

ْيَهى وقال ابن األنباري : قال الفّراء : ذهبْت إبله ْيَهى ، أي ال يدري أين ذهبَْت. السُّمَّ يهى ، والُكمَّ  ، والعُمَّ

ه وقال اللحيانّي : رجل  العْقل ، وُمَسبَّه العْقل : أي ذاهب العقل. ُمَسمَّ

ه َجْريَ  قال الشيخ :  : أراد الباطل كما قال الكسائّي. السُّمَّ

ْدِر واَل جهارةَ في الَمْنِطق ، ولكنّه كالمٌ  الهْمسُ  قال الليث :: همس   : ِحسُّ الّصوت في الفَم مّما ال إْشَراَب له من َصْوِت الصَّ

 َصْوَت الوطء.األقدام أَْخفَى ما يكوُن من  َهْمسُ وفي الفم كالّسّر. قال :  َمْهُموسٌ 

 بَِوسواسه في َصْدر ابِن آدم. فيهِمس قال : والشيطان يَُوْسِوس

 ولمزه. همسهوأنه كان يتعّوذ باهلل من َهْمِز الشيطان  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 مواجهةً. كالم من وراء القَفا كاالستهزاء ، واللَّمز : فالَهْمُز :

 َخْفَق األقدام على األرض.ـ  وهللا أعلمـ  يعني به [108 طه :] (الَّ مَهْساً َفَّل َتْسَمُع إِ )وفي القرآن : 

ْوُت الخِفّي.  وقال الفّراء : يقال : إنّه نَْقُل األقدام إلى المْحَشر. ويقال : إنّه الصَّ

 ذُِكر عن ابن عبّاس أنّه تََمثَّل فَأَنشد :وقال : 

 ه نَّ َ ِْةنَي بَِلا  َِيَسا وَ 
 وهو َصْوٌت نَْقِل أْخفاِف اإلبل.قال : 

أي اْمِش َخِفيّاً واْسُكْت ، « : وَصهْ  اهِمسْ » وأْخبََرني المنذرّي ، عن الطُّوسّيِ ، عن الخّراز عن ابن األعرابّي ، قال : يقال :

ً »ويقال :   وهذا سارٌق قال لصاحبه : اْمِس َخِفيّاً واسكت. قال : .«َهّساً َوَصهْ »و « َوَصهْ  َهْمسا

َهَمس يَْهِمس  من الكالم ، قال : وإذا َمَضَغ الرُجل من الطعام وفُوه ُمنَضمٌّ قيل : الَهْمسُ  وقال أبو الهيثم : أَسرَّ الكالَم وأَخفاه فذلك

 ً  ، وأنشد : َهْمسا

 أيك ْلن ما يف َرمْسلِهّن َ َْسا 
 : أَكُل العجوِز الدَّْرداِء. الَهْمسوقاله : 

 .َهُموس في الظُّْلمة ، ثّم ُجِعل ذلك اسماً يُْعَرف به ، يقال : أََسدٌ  يَهِمس ْسَماء األََسد ، ألنه: من أَ  الَهُموسُ  غيره :
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 وقال أبو ُزبيٍد :

 َبِصٌت  ل َُّجى هاد  َ  وس   
 : قِلةُ الفُتوِر باللّيل والنّهار ، وأنشد : الهْمس قال أبو السََّمْيَدع : شمر ، قال أبو َعْدنان :

  أِبَْوِد الَعَلِسِي َ ْسا َ ْسا  
 : السَّْيُر بالليل. الهْمس وقال أبو عمرو :

 : الذي يسرى ليله أجمع ، وأنشد : الَهُموسو

ر وس   ع  اهلريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري  سُّ فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
وس    بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريريريريريريريريريّذيريريريريريريريريريريريريريريريريري  أو َذلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ليلَه أجمَع : أي سار. َهَمسَ  قال :

ْدر ، وهو ما والكالم :من الصَّوت  الَهْمسُ  قال شمر : : يَْمشي قليالً قليالً ،  َهُموسٌ  في الفَم ، َوأََسدٌ  ُهِمسَ  ماال َغْوَر له في الصَّ

 ليله أجَمع. َهَمس يقال :

ً  قال : وأخْذتُه أَخذاً  ً  : إذا َعَصَره. وقال الكميت فجعل الناقة َهمَسهو: أي َشِديداً ، ويقال َعْصراً ،  َهمسا  : َهُموسا

َريريريريريريْ  ة  غريريريريري  يريريريريريريريَّ مريريريريريِ ْ  قريريريريريَ َة األنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب أو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رِيريريريريريريريّ

  
ا  الِ  اهلريريواِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريَ عريريْ ارِي الريرييريريريَ بريريريريريريريَ   ريريَ وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريري 

  
ةً بعد أخرى ،  الُهُسم ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :: هسم  : الكاُوون قلت : كأّن األصل الُحُسم ، وهم الذين يُتَابِعون الَكيَّ مرَّ

 ثمَّ قُِلبت الحاُء هاًء.

 أبواب اهلَاء والزاي

 ز ط ه
 [.زهط]أُهِملَت وجوهه غير 

ْهيَْوط: زهط   ، وهو موضٌع. الّزِ

 ه ز د
 استُعمل من وجوهه : زهد.

ْهد قال الليث :: زهد  ين ،  الزهد في الدنيا ، وال يقال الّزهادةو،  الزُّ هادةوإاّل في الّدِ  ، وامرأة َزِهيد في األشياء كلِّها. ورجلٌ  الزَّ

 ، ال يُرَغُب في ماِله لقلته. ُمزِهداً  : إذا كان إزهاداً  الرجلُ  أزَهدو، وهما القلياَل الطُّْعم ،  َزِهيدة

 .«ُمْزِهد أفضُل الناِس مؤمنٌ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

ي المْزِهد قال أبو عبيد : قال األصمعي وأبو عمرو :  فيه ، يقال : يُزَهد ألّن ما عنده من قِلّته ُمْزِهدا : القليل الشيء ، وإنما ُسّمِ

 ، إذا كان كذلك. إزهاداً  الرجلُ  أْزَهدَ 

 وقال األعشى يَمَدح قوماً بُحسِن ُمجاَوَرتِهم جارةً لهم فقال :

رَّهريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريغريريريريريريريريريِ   بريريريريريريريريريوا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريريريا إلُّهريريريريريريريريريريريرياِدهريريريريريريريريريريريرياو    لريريريريريريريريريريريريْن ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِ

  
 . قلت : المعنى أنّهم ال يُسلِمونها إلى َمن يريد َهتَْك ُحرمتها لقلِّة ماِلها.اإلزهاد يقول. ال يتركونها لقلّة مالها ، وهو
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 قليال. زهيداً  َعطاَء من أعطاه : أي يَعُدُّه من يَْزَدهدُ  وقال ابن السّكيت : يقولون : فالنٌ 

هْ  ثعلب عن َسلََمة ، عن الفّراء ، قال :  ثمَر النَّخل : إذا َخَرَصه. زَهد : الَحْزر ، وقد دالزَّ

 منهما جميعاً. َزَهد يَزَهدو،  َزِهدَ  ، ولقد َزِهيداً  ، وما كان َزَهْدتُ وفيه ،  َزِهْدتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :
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 منهما جميعاً. َزِهد يزَهدو،  َزَهد ، ولقد زهيداً  : لئيم ، وما كان زِهيد شمر : رجلٌ 

 أيضاً. َزُهدوب مثله ، وزاد : وقال ثعل

 العين : إذا كان يُْقنِعُه القليل. ورغيب العين : إذا كان ال يُْقنِعُه إاّل الكثير ، وقال عدّي بن زيد : َزهيدُ  غيره : رجلٌ 

ال  و  ة  األ و  ملريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريان   ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  
ْم   لريريريريريريريريريَ ْل يريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ن يريريريريريريريريريريَ فُّ ومريريريريريريريريريَ َزهريريريريريريريريريَّ ِ و َأعريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريري 

  
ل ، ويُْنَسب إلى أَنّه يَُزهَّد  لئيم. َزِهيدٌ  : أي يُبَخَّ

يِّقَة الُخلُق. ورجلٌ  َزهيد وقال اللِّحيانّي : امرأَة  من هذا. زهيد للضَّ

 ، وأنشد أبو َظْبيَة : زاِهدو لَزِهيد قال : ويقال للّئيم : إنّه

 تسَأِ  الَ ْرَ. ل يما  ُّاِه ا و 
يت : يقال : خذ  : إذا َخَرْصتَه. زهَّْدتُهوالنّْخَل :  زَهْدتُ  ا يكفيك : أي قَْدَر ما يكفيك. ومنه يقال :م َزْهدَ  وقال ابن السّكِ

َهد وقال أبو سعيد :  حكاه عن مبُتَكٍر البَدوّي.ـ  بفتح الهاءـ  : الزكاة الزَّ

 قال أبو سعيد : وأصله من الِقلّة ، ألّن َزكاة المال أَقّل شيء فيه.

ِهيد شِمر ، عن ابن شميل قال : من األودية : القليل األخذ للماء ، النَِّزُل الذي يَُسيِّلُه الماُء الهيّن ، لو بالَْت فيه َعناٌق سال ،  الزَّ

 : قليلةُ األكل ، ورغيبةٌ : كثيرةُ األكل. زهيدة ألنه قاٌع ُصْلب ، وهو الَحشاُد ، والنَِّزُل ، وامرأةٌ 

 مهمالت. :(ه ز ث( ـ )ه ز ذ( ـ )ه ز ظ) (ه ز ت)

 ه ز ر
 استعمل من وجوهه : هزر َهَرَز ، زهر ، رهز.

 ، كما يقال : هَطره ، وَهبََجه. َهَزره َهْزراً  ، والبَْزُر : ِشدَّة الضَّرب بالخشب. يقال : الهْزرُ  قال الليث :: هزر 

 وهذا كلّه : الذي يُْغبَن في كّل شيء ، وأنشدنا : ، لَِمْهَزر ، وإنّه َهَزراتٍ وأبو ُعبيد ، عن الفّراء ، يقال : إنّه رجل ذو َكَسراٍت ، 

هريريريريريريريريريريريا َه اتركريريريريريريريريريريريَ زرا   َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   الَّ تريريريريريريريريريريريَ ْع هريريريريريريريريريريريَ

  
ْأٌن وال  بريريريريريريريريريل    َك ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْع ثريريريريريريريريرييريريريريريريريريريابريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريري ْ

  
 ، وَكَسَراٌت ، وَدَغَواٌت ، وَدغياٌت ، وَخنَبَاٌت ، وَخبَنَاٌت ، كله الَكَسل. َهَزراتٌ  سلمة ، عن الفّراء : في فالن

 ، وهي الَكَسل التاّم. الَهْزَرة تصغير الُهَزْيرة األعرابّي :وقال ابن 

ْرُب بالعصا في الّظهر والَجْنب ، فهو َهَزَره يَهِزُره َهْزراً  أبو زيد ، يقال :  . وقال أبو ذؤيب :َهِزيرو َمْهُزور وهو الضَّ

تريريريريريريريريريريريريريريو امريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريرياَل األ عريريريريريريريريريريريريريريِ   والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
َزر  ِل اهلريريريريريريريريريري  ِة َأهريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  َن : كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريوا كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  
 .الُهَزر : ثموُد حين أُْهِلكوا ، فيقال : بادوا كما باَد أهلُ  الُهَزر قال بعضهم :

 : َحيٌّ من اليمن ، قُتِلُوا فلم يَبَق منهم أََحد. الُهَزر وقال األصمعّي : هي وقعةٌ كانت لهم ُمْنَكرة. ويقال :
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م فيه واإلغالء ، و الَهْزرُ  وقال ابن شميل : م  الهاِزرُ وأي أغليت له ،  : َهْزراً  له بَْيعه َهَزْرتُ  قدفي البيع : التَّقَحُّ : المشتِري الُمقَّحِ

 في البيع.

هورُ و. ُمزِهرٌ  ، ونباتٌ  ُمْزِهَرة الدُّنيا : ُحْسنها وبَْهَجتُها. وشجرةٌ  َزْهَرةو: نَْوُر كل نبات  الزْهَرة قال الليث :: زهر  : تأللؤ  الزُّ

َراج اهر الّسِ  .الزَّ

اج يصُف ثَْوراً َوحشيّاً ، وَوبِيَص بياضه :قال   العجَّ

َْزه وِر 
 َوّ  كِمْصبا  ال َُّجى امل

 يقول : مَضى النور كأنه ُشعلةُ ناٍر في َضوئه وبياضه.

 ، كما قال لبيد : الُمْزَهر ، ويجوز أن يكون أراد : الزاهر ، وهو يريد« َمْزُهور»وقال : 

َرب وُّ  
َْخت ُو الّلاطق امل

 وامل
 .«يُْبَرز»و « يُْزَهر»يريد : الُمْبَرز ، جعله على لفظ 

 ، وهو لكل لوٍن أبيض ، كالدُّّرة َزِهَر يَْزَهر َزَهراً  : وإذا نَعَتَّه بالفعل الالزم قلَت : َزَهر يَْزَهر زْهراً  : القََمر ، وقد األزهرو

ْهراء نْياَزْهرَ )، وقول هللا :  األزهرِ  ، والُحَوار الزَّ  [.131طه : ] (َة احْلَياِة الدُّ

 ، بفتح الهاء ، وهي قراءةُ العاّمة بالبصرة. (الحياة الدنيا َزَهَرةَ )قال أبو حاتم : 

 هي قراءة أهل الَحرمين ، وأكثر اآلثار على ذلك. َزْهَرةَ وقال : 

يت قال : ْهرة وأخبرني المنذريُّ ، عن الَحّراني ، عن ابن السّكِ  .األزهر ض ، واألبيض يقال له :: البيا الزُّ

ْهرةوقال :  ْهَرةوالنّبت  َزْهَرةُ  : الزَّ َهَرة الحياة الدنيا : َغضاَرتُها وُحْسنُها. والنجمُ  زْهرة : الزَّ  .الزُّ

اهر ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، عن أبي المكاِرم ، قال :  : المْشِرق من ألوان الرجال. الّزاهرو: اْلَحسُن من النّبات ،  الزَّ

 ، وأنشد لرؤبة : َزْهراء شمر : يقال للسحابة البيضاء :

ْك  حريريريريريريريريِ راء  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رَّأِب َُّهريريريريريريريريْ ة  الريريريريريريريريغريريريريريريريري  اِد ريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْك   لريريريريريريريريريِ ِح الريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريْ راء يف جريريريريريريريريري  َج الريريريريريريريريريزَّهريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
 قال : يريد سحابةً بيضاء بََرقَْت بالعشّي.

: اللَّبُن ساعةَ يُحلَب ، وهو الَوَضُح ، وهو النَّاِهُض  األزهرو: المْشِرق من الحيوان والنبات.  األزهر عمرو ، عن أبيه :

 والصَّريح.

هر ُزهير وقال أبو العباس : وتصغير ي الشاعر الزَّ  .ُزَهْيرا وبه سّمِ

 بك زنادي : المعنى قُِضيَْت بك حاجتي. َزَهَرتْ  والعرُب تقول :

ْنُد : إذا َزَهرو  .َزاهر أضاءت ناُره ، وهو َزْندٌ  الزَّ

 .َزَهره النَّبات ، وهو طلوعُ  إزهارُ  : اإلزهارو

 : الشمُس والقمر. األزَهران قال ابن السكَّيت :

أَ منه : وسلمعليههللاصلىوفي حديث أَبي قَتادة أّن النبي   بهذا فإّن له شأْناً. ازَدِهرْ  قال في اإلناء الذي توضَّ
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 قال أبو عبيد : قال األَُموي في قوله :

 به : أي اْحتَِفْظ به ، وال تُضيِّعه ، وأنشدنا : ازَدهرْ 

راع  ٌة  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ َرْ  قريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا اَُّدهريريريريريريريريريريَ

  
امسريريريريريريريا  لَّ مريريريريلريريريريهريريريريريريريا اصريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريبريريريريريريريَ وارِهريريريريريريريا عريريريريريريري   ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي َجّدْت في عملها ليحظى ِعْند َصاحبها.

راع ، وهي األوتار.يقول : احتفظت القَْينَةُ با  لّشِ

بْت.« اْزدِهرْ »قال أبو عبيد : وأظّن   كلمةً ليست بعربية ، كأنها نَبَطيّة ، أو ُسْريانية فعُّرِ

 وقال أبو سعيد : هذه كلمةٌ َعَربية ، ومنه قوُل َجرير :

رْ  نِي فريريريريريريريريرياَُّْدهريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ نْيٌ وابريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريِإنريريريريريريريريريك قريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريني انفريريريريريريريريريريع    َت لريريريريريريريريريريِ تَك  ّن الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ

  
هرة بَيِّنَ  أَْزَهرُ  أْفَرْح ، من قولك : هو اْزَدِهرْ  قال : ومعنى  .ليُْزِهرومعناه : ليُْسِفْر وجُهك ،  فازَدِهرْ  : الزُّ

 وقول الشاعر : (قال :)َمْرتَُك به فيما أَ  ازَدِهرْ  أيضاً ، إذا أَمْرَت صاحبَك أن يَِجدَّ فيما أََمْرتَه به قلت له : االزدهارُ وقال : 

راع  َلٌة  لةِّ  كما اَُّدَهَرْ  قرييريْ
 وهي األوتار : أي َجدَّت في عملها ِليَْحَظى عند صاحبها.

 : العُود ، وهي معروف. الِمْزَهرُ  وقال الليث :

 أي َوَطِري وحاجتي.ـ  بكسر الزايـ  ِزْهِري بالشيء : أن تَْجعَلُه ِمْن باِلك ، ومنه قولهم : قََضْيُت منه االْزِدهارُ  وقال بعضهم :

جال : األبيض العتيق البياض النَّيُِّر الَحسُن ، وهو أْحَسُن البياض ، كأنَّ له بريقاً ونوراً  األزهر وقال شمر :  كما يَْزهر من الّرِ

ر يَزَهرُ   اج.النجم أو الّسِ

 : سورتا البقرة وآل عمران. الّزْهَراَوانو

 جاء في الحديث : وهما المنيرتان المضيئتان.

 .َهَرزَ  : إذا مات. قلت : وهو فْعَولةٌ  َهْرَوَزةً  فاُلنٌ  َهْرَوزَ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :: هرز 

 الرُجل ، وَهِرىَء : إذا مات. َهِرزَ  وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابي :

ْهزُ  قال الليث :: رهز  كهما معاً عند اإليالج : من الرجل والمرأة. َرَهَزها فارتََهَزتْ  من قولك : الرَّ  ، وهو تحرُّ

 ه ز ل
 هزل ، زهل ، لهز ، زله : مستعملة.

والُمَشْعِوذُ إذا َخفَّْت يَُده بالتَّخاييل الكاذبة ، في كالمه : إذا لم يكن جاّداً ،  يَْهِزل : نقيض الجّد ، فالن الَهْزل قال الليث :: هزل 

ْيلَى فَِفْعلُه يقال له : الّطارق : ] (َوما ُهَو اِبهْلَْزلِ )، وقال هللا جّل وعّز :  هاِزلٌ  جادٌّ أنت أمأال ِجدَّ فيها. يقال  َهْزل ، ألنها الُهزَّ

 أي ما هو باللَِّعب. [14

 : استرخاء الكالم ، وتَْفنِينُه. الَهْزلُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

يا ، يقال : الَهْزلوقال :  لهو،  أَْهَزلَهوصاحبُه ،  َهَزلَهوالفََرُس ،  َهَزلَ  يكون الِزماً ، وُمتعَّدِ  .َهزَّ

َمن ، يقال : الُهَزال وقال الليث :  الّرُجُل : إذا أُْهِزلَ والدَّابَّة :  ُهِزلت : نقيض الّسِ
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َتٌق من اهلَزِيلةو فريَعج َفْه  َهَزْلت ها وت ول :دابته ،  ه زَلهْ  ه اهل زال : أسريريريريريٌم م ةريريريريريْ ْتم ،  ّ فةريريريريريَ ِتيمة من الةريريريريريَّ  ، كالةريريريريريّ
 يف اإلبل ، وأنة  الليث. اهلَزِيلة

ْه  عريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريار  واْرتريريريريريريريريريريَ وََّر اجلريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت  ذا نريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا   زِيريريريلريريريتريريري  هريريريريريريريا هريريريَ لريريريْ َر و عريريريَ ل  قريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريْ  الريريريفريريريَ

  
َمن.  الُهَزالوالفَْقر ،  لُ الَهزْ  وقال خالد وهو أبو الهيثم :  الّرجلُ  َهَزل : َمْوُت مواِشي الّرجل ، فإذا ماتت قيل : الَهْزلو: ضّد الّسِ

 الرجل في األمر : إذا لم يَِجدَّ. َهَزلو،  َمْهُزول فهو يُْهَزل الرجل ُهِزل يقال : الُهَزال ، أي افتقر ، وفي هاِزلٌ  َهْزالً فهو يَْهِزل

تَْت ماِشيتُه ،  يَْهزِل َهْزال الرجلُ  َهَزل الهيثم : يقال :وقال أبو   ماشيته ، وأنشد : ُهِزلت : إذا يُْهِزل الرجل أَْهَزلو: إذا َموَّ

ِل  ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رُّ ُّمريريريريريريريريريريريريريريريان  مريريريريريريريريريريريريريريري    يّن  ذا مريريريريريريريريريريريريريريري 

  
زِْل   هريريريريريريريريْ زِْل و يريريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريري  زل و مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ ْن ال يريريريريريريريريري   مريريريريريريريريَ

  

َتِلي   يَِعْه وكل  يبتِليه م بريْ
 األصل يُْعيِْه ، فلما سقطت الياء انجزمت الهاُء ، يُِعْه : تُِصب ماِشيتَه العاهة.قال : كان في 

 ، على فَْعلَى قد جاء في أشعارهم ، وال يُْعَرف لها واحد ، وقال : الَهْزلَى والعرب تقول للحيّات :

 َهْزَ  َتَسرَّب  وَ أَرسال ِ بريْ َان  و 
. : الّزَهلُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: زهل   التَّباُعُد من الشّرِ

 : المطمئّن القلب. الزاهلوقال : 

هلولو  : الفرس األْملَُس الظهر. الزُّ

ْدر ، وفي الَحنَك ، ويقال : اللْهز قال الليث :: لهز  ْرُب بُِجْمع اليد في الصَّ مح : إذا  لََهَزهو،  ملُهوز القَتِيُر فهو لَهَزه : الضَّ بالرُّ

ه : إذا ضرَب َضْرَعها بِِفيه ليَرضع. يلَهزُ  ، والفَِصيل طعنه في َصْدره  أمَّ

مه ، وقال الُجَمْيح : ملهوز البَعيَر فهو لََهْزتُ  : إذا ُوِسم في ِلْهِزَمتِه ، وقد َمْلُهوز وقال غيره : َجَملٌ   : إذا وَسَمتْه تلك الّسِ

وُّ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريال هلريريريريريريريريريا هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ رَّْ  بريريريريريريريريريراكريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريِّ   حريريريريريريريا  ومريريريريريريَ يريريريريريريْ ّرِي  ريريريريريري َ ِذيريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريْ تريريريريريريريَ  يريريريريريريريه بريريريريريريِ

  
 في العُنُق ، واللَّْكز بُِجْمِعَك في عنقه وصدره. اللْهزُ  ابن بُُزْرج :

ْجلَين ، والبَْهُز بالِمْرفَق ، ويقال : َوَكْزُت أنفه أَِكُزه : إذا كسرت أنفه ، ووَكْعُت أَنفه فأنا أَك  عُه مثل وكزته.قال : والَوْهُز بالّرِ

 ، وهي التي تكون في اللْهِزمة ، وهي تُْكَره. الاّلهز الخيلأبو عبيدة : من دوائر 

هز وقال ابن ُشَمْيل : الطريق يقَطعُه ، ويُِضرُّ به ، وكذلك األكَمةُ تُِضّر بالطريق ، وإذا اْجتََمعَت األََكَمتَان ، أو  يَْلَهزُ  : الَجبَل الالَّ

قاق فهما  صاحبه. يَْلَهزُ  ، كلُّ واحد منها الِهَزان التَقَى الَجباَلن حتى يَِضيق ما بينهما كهيئة الزُّ

ل ما يظهر فيه جُل أوَّ  .يُلَْهِزُمهو لَْهَزَمهُ يَْلَهُزهوالشَّْيُب ،  لَِهَزه الشَّْيب : قد أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد ، يقال للرَّ

 قلت : والميم زائدة ، ومنه قول رؤبة :

 هَلَْزَُ َ  َّيَّ به م َلْهزِم ه  
 وبََهْزتُهُ : ولََكْمتُه : إذا َدفَْعتَه. لََهْزتُه وقال أبو ُعبيد : قال األصمعي :
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 ، واللَّْكُز ، والوْكُز واحد. اللْهزُ ووقال ابن األعرابي : البَْهُز 

 ونََهْزتُه َوَوَهْزتُه واحد. لهْزتُه وقال الكسائّي :

 ، وبهَزه ، ومهَزه ، ونهَزه ، ونحَزه ، وبحَزه ، ومحَزه ، ووكَزه ، بمعنى واحد. لهَزه وقال أبي األعرابي :

لَه قال الليث :: زله   جة ، أو هّمِ من َغْيِرها ، وأنشد :: ما يَِصُل إلى النفس من َغّم الحا الزَّ

ِ  والريريريريريريريذي و  ي ِمَن اجْل هريريريريريريريْ ْه نريْفسريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريري  َُّهلريريريريريريريَِ

  
ْذل    ه نريريريريريريريريريريَ ٌن ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  أطريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ

  
 الشَّْقُن : القليل الَوتُِح من كل شيء

لُهُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : ْلهوالتحيُّر.  الزَّ يحان وُحْسنُه. الزَّ  : نَْوُر الرَّ

ْلهُ و ْخرةُ التي يقوم عليها الساقي. الزَّ  : الصَّ

 ه ز ن
 َهنز ، نزه ، نهز ، هزن : مستعملة.

 ، ولَِديغة في معنى األَِذيَّة. َهنِيزةٌ ويقال : هذه قَِريَصةٌ من الكالم « : نوادر األعراب»في : هنز 

 ، ابن منصور : ال أدري ِممَّ اشتقاقه. َهَواِزنُ : هزن 

:  الهوازن ، ولم أسمعه لغيره. وقرأُت بخّطِ أبي الهيثم لألصمعي قال : َهَواِزن : اسم طائر ، وجمعُه َهْوزنُ  قال ابن ُدِريد :

 .َهْوَزن ، وهم حيٌّ من اليمن يقال لهم : َهْوَزنٍ  جمع

 منهم. الهوَزنيُ  قال : وأبو عامر

 .نَِزهَ نََزاَهةً  ، وقد نَِزهٌ  قال الليث : مكان: نزه 

 .نُْزَهة : إذا َخَرَج إلى يتنّزه واإلنسان

هو ماً ، ورْغبةً عنه. التنزُّ  : أن يَْرفَع نَْفَسه عن الشيء تكرُّ

 هللا : تسبيُحه ، وهو تبرئَتُه عن قول الُمْشِركين ، سبحان هللا عّما يقول الظالمون ُعلُّواً كبيراً. تنزيهوقال : 

ه خرجنا سكيت قال : ومّما تََضعُه العاّمة في غير موِضعه قولهم :الحرانّي ، عن ابن ال  : إذا خرجوا إلى البساتين ، وإنما نتنزَّ

ه  عن األَقذار : أي يباعد نفسه عنها ، ومنه قوُل الُهَذلّي : يتنّزه : التَّباُعد عن األرياف والمياه ؛ ومنه قيل : فالن التنزُّ

اَل  زِه الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري   أقريريريريريريريريريريريريريريَ َّ طريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أِب ال يريريريريريريريريريريريريريريرد  املريريريريريريريريريريريريريرياء  ال انريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريا  

  
ِهين يريد ما تَباَعد من الفالة عن المياه واألْرياف ، ويقال : َظِلنَا ه : إذا تبَاَعُدوا عن الِمياه ، وهو ُمتَنّزِ إذا تباعد  عن الشيء : يتنزَّ

 ً  الُخلُق. نَِزيه كريم : إذا كان بعيداً من اللُّؤم ، وهو لنَِزيهٌ  عنه ، وإّن فالنا

ُهوا ويقال :  : أْي َخالٌء ليس فيه أحد ، فأَنِزلُوا فيه ُحَرَمُكم. نَِزيهٌ  بُحَرِمُكْم عن القوم ، وهذا مكانٌ  تَنَزَّ

يف والِمياه : تنزيهوقلُت :  ْعِدها عن ؛ لبُ  نَِزيهةٌ  هللا : تَْبِعيُده ، وتقديُسه عن األنداد ، واألضداد وإنّما قيل ِلْلفاَلةِ الّتي نأت عن الّرِ

 َغَمق المياه ، وِذبّاِن القَُرى ، وَوَمِد البِحار ، وفَساِد الهواء.

هون : أي أَْنزاه وقال َشِمر : يقال : ُهْم قومٌ   ، مثل َمِلىٌء وأَْماَلء. نَِزيه عن الحرام ، الواحدُ  يتنزَّ
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 أي يترفّع عّما يَُذمُّ منها.عن َمالئِم األَْخالق ،  يتنزه : َورع ، وفالنٌ  نَِزيهو نَِزهٌ  قال : ورجل

ض ، كالغنيمة التي  النُّْهَزةو: التناُول باليد ، والنُُّهوض للتناُول جميعاً.  النَّْهزُ  قال الليث :: نهز  : اسم للشيء الذي ُهَو لك ُمعَرَّ

 فقد أمكنَك قبل الفَْوت. ْزهااْنتهِ  الُمختَِلس : أي ُهَو َصْيٌد لكّل أحد ، وتقول : نُْهَزة أمَكنَك تَنَاؤلُها يقال : هو

 بَصْدرها : إذا نََهَضْت لتَمِضَي وتَسير ، وأنشد : تَْنَهزُ  والنّاقةُ 

 ََن وٌُّ أب واَلها َُّمس وٌل بَصْ رِها 
 بَِرأِْسها : إذا ذبّت عن نَْفسها ، قال ذو الّرمة : تَْنَهزُ  والّدابّة

ا راهتريريريريريريريريريِ ْن  ريريريريريريريريري َ قَّ عريريريريريريريريريَ ذ بُّ الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريامريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريِ

  
ع   َواتريريريريريريريريريريريِ

َ
ز  كريريريريريريريريريريريإ ريريريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريريريريرُّ وس املريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وأنَشد : ناهزا . والجارية كذلك ، وقدناِهز للِفظام فهو نََهزَ  ويقال للصبّي إذا دنا للِفظام :

ا ارِ ريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريَ نْي يف مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ ع   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريري 

  
ا  مريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريرياُِ أو فريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ زَا لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري  انهريريريريريريريريريريَ

  
َكتْني ، وفالن النَّْهزِ  : أي جاءت بي إليك ، وأصل نَْهزاً  إليك حاجةٌ  نََهَزتْني ويقال :  نَْهزاً  دابته ينَهزُ  الدَّْفُع ، كأنّها َدفَعَتِني ، وَحرَّ

َكها.  ، ويْلَهُزها لَْهزاً : إذا َدفَعها وحرَّ

، ولََهَزهُ ،  نََهزه عن الكسائّي : أبو ُعبيد .«إليه غيره رجع وقد ُغِفَر له يَْنَهُزهُ  من أَمَّ هذا البيت ال»وُرِوَي عن ُعَمر أنه قال : 

 بمعنًى واحد.

 عشرةِ آالف : أي قُْربَها. نَْهزَ  وكان الناسُ 

 فاُلٌن اْلُحْكَم : أي قاَربَه. ناهزَ  يقال :

ْيَد فقَبَْضُت عليه قبَل إْفالتِه. ناهْزتُ  : الُمبَاَدرة ، يقال : الُمناهزة شمر :  الصَّ

 ه ز ف
 مستعملة.هزف ، زهف ، زفه : 

لمان : الجافي. : هزف  يش. الِهَزفّ  ، وقيل : الِهَزفُ وأبو ُعبيد ، عن أبي عمرو : الِهَجّف من الّظِ  الطويل الّرِ

 : السََّراب ، والسَّاِفهُ : األَْحَمق. الّزافِهُ  أهمله الليث. وَروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :: زفه 

ْهف قال الليث :: زهف  ُدود ، وأنشد :: اس الزَّ  تُْعمل منه االزِدهاف وهو الصُّ

َا اُِّْدهاِف    ِفيِه اُِّْدهاٌف أ َّ
 استعجاٌل بالشّر. هاهنا : ازِدهاف وقال األصمعّي :

 : أي َكذٌب وتََزيُّد. ازِدهافٌ  وقال الُمفَضَّل : فيه

ٌم في الّشّر. اْزدهاف وقال غيُره : فيه  : أي تقَحُّ

 للمْوت : أي دنا له ، وقال أبو َوْجَزة : َزَهف ويقال :

ر  و  ْن َدجريريريريريريريرياج الريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريف محريريريريريريريري ْ ى مريريريريريريريريِ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
ت     َُّواهريريريريريريريريريريريريريريريف  ال متريريريريريريريريريريريريريريريو   وال تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 فالٌن فالناً ، واْستََهفَّهُ واْستْهفاه : إذا استزفّه ، كلُّ ذلك بمعنى استخفّه. اْزَدَهفَ  ويقال :

 : الهالك ، ومنه قوله : الّزاهفو
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ْم أََر يريريريريريريريريريريريو  لريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريا  أكريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَر ُّاهريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريا  يريريريريريريريريلريريريريريريريري   بريريريريريريريريه طريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريٌة قريريريريريريريريا.  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه أَلريريريريريريريريِ

  
 واألَِليُل : األَنِين.

ً  بالرجل أَْزَهفَ  « :نوادره»أبو زيد في   حقُّ هو أو باطل.أ: إذا َذَكر للقوم ِمْن أَْمِره أَْمراً ال يَْدُرون  إْزهافا

 لنا فالٌن في الَخبَر : إذا زاد فيه. أَْزَهفَ وإلى فاُلٍن َحِديثاً : أي أسندُت إليه قوالً ليس بَحَسن ،  أَْزَهْفتُ و

ُجل في األْمر فَخانَك فقد أْزَهفَك ً  وإذا وثِْقَت بالرَّ  الكذب. اإلزهاف ، وأصل إزهافا

 ، وأَْزَهْقتُه : أي أهلْكتُه. أَْزَهْفتُهُ  وقال شِمر :

 إليه الّطعنةَ : أي أْدنَيتها. أَْزَهْفتُ والطَّعنَةُ ، وأَْزَهقتْهُ : أي َهَجمْت به على الموت ،  أَْزَهفَتْهُ  األعرابّي :وقال ابن 

 إليه ، وأْزعْفت عليه : أي أجَهْزُت عليه ، وأنشد َشِمر : أْزَهْفتُ  وقال األصمعّي :

ه قريريريريريريريريريريريري  َداَن هلريريريريريريريريريريريريا ا رَأى أبنريريريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريّ

  
فريريريريريريريهريريريريريريريا بريريريريريريريعريريريريريريريض الريريريريريريريذي كريريريريريريريو   ف  أُّْهريريريريريريريَ ْزهريريريريريريريِ  ان يريريريريريريريري 

  
 الشيء : أْزَجيتُه. أْزَهفتُ  وقال أبو عمرو :

 له بالسَّيف أيضاً. ازدَهفَ و، وهو بُداَهتُه ، وَعَجلَتُه ، وَسْوقُهُ إليه ،  إْزَهافا له بالسَّيف أَْزَهفَ  وقال ابن ُشَميل :

 ه ز ب
 هزب ، هبز ، بهز ، زهب : مستعملة.

 : الُمِسنُّ الجريء من اإلبل ، وقال األعشى : الَهْوَزبُ  قال الليث :: هزب 

يريريريريريريريريريريريِه هبريريريريريريريريريريرياو  ْوَد أَمريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ ْوََُّب الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  اهلريريريريريريريريريريريَ

  
الو   مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ِيريريريريريريريريريريَس الريريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَء واجلريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا مات وكذلك قََحَز يَْقِحُز قُُحوزاً : إذا مات. َهبََز يَهبُز ُهبُوزاً  قال أبو زيد :: هبز 

ً  أبو تراب ، عن الجعفرّي : أعطاه: زهب   : إذا احتمله ، وازدعبه مثله. فازدهبه ِمن ماِله ِزْهبا

 : الدَّْفع. البَْهزُ  باألَيدي. بُِهزَ وفي الحديث : أنه أُتَي بشارب ، فُخِفَق بالنِّعال ، : بهز 

 عنِّي. بََهْزتُه : الدَّفُع العنيف ، ْهزُ البَ  قال الليث :

 واللهُز ، وأنشد : البهزُ  وقال ابن األعرابّي : هو

ْرمريريريريريريريريريريريريريزِ  يريريريريريريريريريريريريريق  هللا وابريريريريريريريريريريريريريِن هريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريِ  أان طريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّرُّ  ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريري   م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريذين مريريريريريريريريريريِ

  

َهزِ   َ ْكس  على األهِل ِمَتل  ِمبريْ
ة بين الناس. : من أسماء العََرب المشارزة : بَْهزٌ و، ولَهَزهُ : إذا َدفَعه ،  بَهَزهُ  أبو ُعبيدة عن األصمعيّ   المشارَّ

 ه ز م
 هزم ، مهز ، همز ، زهم ، مزه : مستعملة.

 ، وَمَحَزه وبَهَزه بمعنى واحد : أي دفعه. َمهَزه أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :: مهز 

 واحد. الَمْزهُ وُح ، ، والَمزْ  ماَزَههويقال : ماَزَحه ، : مزه 
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في  تنهِزم في جوفه ، كما تَْغِمُز القَناة فتنهزم ، وكذلك الِقربةُ  فينهِزم بيَِدك تهِزُمه : َغمُزك الشيء الهْزم قال الليث :: هزم 

 ، ومنه قول الراجز : الُهُزوم ، والجميع الهْزمةوجوفها واالسم الهمَزةُ ، 
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كريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريا ه الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريىتَّ  ذا مريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريَ

  
ز ومريريريريريريريريريريرياو مريريريريريريريريريريرين َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  األجريريريريريريريريريريريواف    اهلريريريريريريريريريريري 

  
م : َهِزم وَغْيثٌ  مٌ  ال يستمسك ، كأنه ُمتهّزِ  الّسحاب. َهزيم عن مائِه ، وكذلك ُمتهّزِ

م أبو عبيد ، عن األصمعّي : السحاب  الرعد. َهْزَمة ، وهو الذي لَرعِده صوٌت ، يقال منه : سمعتُ  الَهِزيمو المتهّزِ

يَمىو،  الهِزيمة القوُم في الحرب ، واالسم ُهِزم الليث : يقال :  الدَّهر : أي داهية كاسرة. هوازم من هازمةٌ  ، وأصابتْهم الِهّزِ

 معناه كسروهم وَردُّوهم. [251البَقََرة : ] (فَ َهَزُموُهْم ِبِِْذِن هللاِ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

 وثَْنُي بعِضه على بعض.في اللغة كسر الشيء  الَهْزم قال : وأصل

مٌ  ويقال : ِسقاءٌ  مو ُمتَهّزِ  : إذا كان بعُضه قد ثُنَِي على بعض مع َجفاف. ُمهزَّ

م قال : وقََصبٌ  مو ُمتهّزِ  : أي قد ُكِسر وُشقِّق. ُمَهزَّ

 على زيد : أي ُعِطْفُت عليه ، وأنشد : ُهِزْمتُ  قال : والعََرُب تقول :

ْوَُ  بريريريريريريلريريريريريريريةَ  ه  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريِك الريريريريريرييريريريريريريريَ زِمريريريريريريريْ   مريريريريريريريالريريريريريريريك  هريريريريريري 

  
ي   عريريريريريريريمريريريريريريريِ لريريريريريريريا  لريريريريريريريلريريريريريريريوال وأَنريريريريريريريْ  فريريريريريريريجريريريريريريريوِدي عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريْ

  
عد. َهْزمة ويقال : سمعتُ   الرَّ

 َهْزمة عليك : أي ُعِطفُت ، وهو حرف غريب صحيح ، ويقال : سمعتُ  ُهِزمتُ  قال األصمعي : وُروَي عن أبي عمرو :

 الرعد.

 قال األصمعّي : كأنه صوت فيه تََشقّق.

 يَُشبَّه َصْوتُه بَصْوِت الرعِد.الصّوِت :  َهزم وفََرس

 : ما اطمأنَّ من األرض. الَهْزم وقال الليث :

 ، ومنه قوله : ُهُزوم وقال غيره : جمعُه

ز وُِ  ِه ذي اهلريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريريريريريُو و   َ  َّ قريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريُّ  قريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريَ

  

 نريوَّامسٌة تبكي على محيم 
 الفرزدق :الليل : ُصدوُعه للصبح ، وأنشد قول  ُهُزومُ و

تريري هريريريريريريريا تسريريريريريريريريريريريريريريريريفريريْ مريريريريريريرياُ اعريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريْوداَء مريرين لريرييريريريريريريريل الريريتريريِّ

  
هريريريريريريريريا  ز ومريريريريريريريري  ى عريريريريريريريرين بريريريريريريريرييريريريريريريريريا.  هريريريريريريريري      أْن  ريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
 .هِزيمة : الِعجاُف من الدواّب ، الواحدة الهزائم وقال الليث :

 .ِهْزمة أيضاً ، واحُدها : الِهَزم وقال غيره : هي

في حديث  البئر : َحفرتُها وجاء َهزْمتُ و: يتشقَّق بالجْري.  َهزيم بالمَطر ، وفََرسٌ : السحاب الُمتََشقِّق  الَهِزيم وقال ابن السكيت :

 أي ضربها برجله فَنَبع الماء.:  «جبريل َهزمة إنها»زمزم : 

واء. وبئر َهَزم وقال غيره : معناه أنه ؛ إذا ُخِسفْت وكِسر  هزيمة األرض : أي كسر وجهها عن َعينها حتى فاضت بالماء الرَّ

واء ، ومن هذا أخذ  الفََرس ، وهو تصبُُّب َعرقِه عند ِشدَّة َجْريه. هزيمةُ  َجبَلُها ففاض الماُء الرَّ

 وقال الجعديُّ :
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رى املريريريريريريريرياء  اَّريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريريم  وأ ْدرِكريريريريريريريريْه  ا جريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ

  
ه األوَ  الريريريريريريريريرييت كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  َأطريريريريريريريريريلريريريريريريريريري      هريريريريريريريريريز ريريريريريريريريريتريريريريريريريريري 
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اح في  البئر : هزيمة وقال الطرمَّ

ي مسريريريريريريريريريريريريريرياو  أان الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريريِّ ا  وعريريريريريريريريريريريريريريَ  رمريريريريريريريريريريريريريريّ

  
كريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌم ولسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياين عريريريريريريريريريرياِرُ  و   ي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريِ

  

 البحر  مسني تلك ز  اهلزائم  و 
 آباراً كثيرةَ المياه. بالهزائم أراد

م األْرض ، فإنها مأَوى الهواّم ، يعني ما َهْزمَ  وفي بعض الروايات : فاجتنبوا  منها : أي تشقَّق ، وتكسَّر. تهزَّ

عت في اإلسالم بالمدينة فيأول »وفي الحديث :   .«بَني بَياضةَ  َهْزم ُجُمعة ُجّمِ

َمتْ  من شيئين ؛ يقال للِقْربة إذا يَبِسْت وتكسَّرت : االهتزام وقال أبو عبيد : قال األصمعي : في القتال ، إنما  الهزيمة ، ومنه تهزَّ

عد. هزيمَ  : من الصوت ، يقال : سمعتُ  االهتزاموهو َكْسٌر.   الرَّ

معناه اذبحوها ما دامت سمينةً قبل  (ذبيحتَكم ما دام بها ِطْرق اهتِزموا)وقال أبو عمرو : من أمثال العَرب في انتهاز الفُرص : 

 : المباَدَرة إلى األمر واإلسراع ، قال الراجز : االهتزاموُهَزاِلها. 

وا َرمريريريريريريريريريري  ْم أن  ريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريري  ى َوحيريريريريريريريريريريَْ   يّنِ أل ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َل   بريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريزِمريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ َّ  َأْن تريريريريريريريريريريريَ

  
 : أي يُسرع كأنه يُباِدر شيئاً ، وأنشد أبو َعْمرو : يَهتِزم وجاء فالنٌ 

عريريريهريريريريريريريا مريريريريريريرياِء َأ ريريريَْ  كريريريريريريريانريريريريريريريه  ذا مسريريريريريريريالريريريريريريريِ   الريريرييتريريريلريريريْ

  
ِزُ    لريريريريريريريمريريريريريريرياء هتريريريريريريريتريريريريريريريَ  جريريريريريريرياء     مسريريريريريريريالريريريريريريريِ  الريريريريريريرييتريريريريريريريَّ

  
 أي جاءت إليه ُمسِرعةً.

مه ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ضربَه حتى  قتله ، وأَنقزه مثله.وَطْحلَبَه : أي  َهزَّ

 : ُعوٌد يُجعَل في رأسه ناٌر يلعَب به ِصْبياُن األعراب ، وهو لُعبَةٌ لهم. الِمهزامُ  وقال الليث :

 وقال ابن حبيب في قول جرير :

هريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه جمريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريرير وُّ  بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِّ

  
هريريريريريريريريزامريريريريريريريريا  لريريريريريريريريعريريريريريريريريَ   املريريريريريريريريِ بريريريريريريريرييريريريريريريريريِ  وتريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريَ

  
: َعصاً  الِمهزام وقال ابن الفََرج : ؟يَلعَبونها ، يُغَطَّى رأُس أحدهم ، ثمَّ يُلطم ، فيقال له : من لََطَمك: لُْعبةٌ لهم  الِمْهزام قال :

 قصيرةٌ ، وهي الِمْرزام ، وأنشد :

َُ فيها ِمْ َل ِمْهزَاُِ الَعَصا   فَةا
 ويُْرَوى : مثل ِمْرزام.

المغتابون في الَحْضرة ، ومنه قول هللا جّل  : الُمْغتابون في الغيب. واللُّّماز : الُهّماز أبو العباس عن ابن األعرابي قال :: همز 

 [.1 : الُهَمزة] (َوْيل  ِلُكِل مُهََزٍة ُلَمَزةٍ )وعّز : 

 اللَُّمَزة : الذي يغتاب الناَس ، َويغُضُّهم ؛ وأنشد : الُهَمَزة وقال أبو إسحاق :

ر ين ْره  تريريريريريريريريكريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ك عريريريريريريريرين كريريريريريريريري     ذا لريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريري 
  

مريريريريريريريَزْه و   َز الريريريريريريريلريريريريريريريُّ بريريريريريريريه  كريريريريريريريلريريريريريريريَه اهلريريريريريريريامريريريريريريريِ   ن تريريريريريريريغريريريريريريرييريريريريريريريّ

  
 : اللَمزة مثله. الهَمزة وقال ابن السكيت في

. الهْمز وقال ابن األعرابي :  : الغَضُّ

 : العيب. الَهمزوواللّْمز : الَكْسر ، 
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 ولَمْزتُه ولَْهزتُه ونَهْزتُه : إذا َدفْعته. َهَمزتُه أبو عبيد ، عن الكسائي ،

از الليث :وقال   أخاه في قَفاه ِمن َخلِفه. يَهِمز : الذي الُهَمزةو الَهمَّ

 قال : واللَّْمز في االستقبال.
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ونفثه  همزه اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من»أنه كان إذا استفتَح الصالة قال :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 .«ونفخه

عر ، وأما نْفُخه فالِكْبر َهمزه قال : أما ؟ونَْفُخه ونَْفثُه َهْمُزه قيل : يا رسول هللا : ما  .«فالُموتَةُ ، وأما نَفثُه فالّشِ

اه  .َهمزتَه ؛ ألنه َجعَله من النَّْخس والغَمز ، وكلُّ شيء دفعتَه فقد َهمزاً  وقال أبو عبيد : الُموتَةُ : الجنون ، وإنما سمَّ

 الَجْوَز بكفِّي ، وأنشد : َهمزتُ ورأَسه ،  َهمزتُ  : العَْصر. تقول : الَهْمز وقال الليث :

 من َ زان رَأَسه هَتَةَّما و 
 ، إذا نُزع فيها. قال أبو النَّجم : الَهْمز : شديدة َهَمَزى ابن األنبارّي : قوسٌ 

ومسريريريريريريريريريريريريريريا   َزى َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اال   ريريريريريريريريريريريريريريَ ى مشريريريريريريريريريريريريريريِ  َأحنريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
يريريريريريريريريريريرية  طريريريريريريريريريريرير ومسريريريريريريريريريريريا  و   عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ ى : مريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ

  
 بالَوتر.قَْوٌس َهتَفى : تهِتُف 

 .بالَهْمز عن َمخَرجها ، يقال : هو يَُهتُّ هتّاً : إذا تكلم فتنهمز فتَُهتُ  تُهَمز في الحروف ألنها الهْمزة قال وإنما سّميت

 إذا ثُقِّفْت. بالَمهاِمز القناِة : َضْغُطها همزُ وقلت : 

 ةٌ يُْنَحس بها الحمار. وقال األخطل :وهي عصاً في رأسها حديد ِمْهمَزة : ِعِصيٌّ واحدتها الَمهاِمزوقال شمر : 

ةٌ  َل يف ا ريريريريريريريري ريريريريريريريريوب أذلريريريريريريريريّ عريريريريريريريريَ  َرهريريريريريريريريْ   ابريريريريريريريريِن أَفريريريريريريريريريْ

  
َرِس   م مل ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريرياهتريريريريريريريري   يريريريريريريريرياب قريريريريريريريريَ س  الريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ  د نريريريريريريريري 

  

م  ز مريريريريريريرين طريريريريريريريول الريريريريريريري ريريريريريريريِّ ريريريريريريرياف وجريريريريريريريار هريريريريريريري  مريريريريريريريْ   هلريريريريريريريَ

  
وَِّس   المريريريريريريريَة يف ا ريريريريريري ريريريريريريوب اَّريريريريريري  ي الريريريريريرييتريريريريريريُّ عريريريريريري ريريريريريريِ  يريريريريريري 

  
 التي يُْنَخُس بها الشَُّموُس من الَخيل : الَمهاِمز وقال الشماخ في

ريريريريريريريريريريري أب  َدْرَأهريريريريريريريريريريا  أقريريريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريرياف  والريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ

  
م وِس املهريريريريرياِمز  ْغَن الةريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه ضريريريريريريريريريريريريريريِ  كمريريريريريا أ َرجريريريريريَ

  
 [.1 : الُهَمزة] (َوْيل  ِلُكِل مُهََزٍة ُلَمَزةٍ )وَرَوى َشْهُر بُن َحْوَشِب ، عن ابن عبّاس في قول هللا : 

ق بين الجماعة الُمْغِري بين األِحبَّة.قال : هو   الَمّشاُء بالنَّميمة ، الُمفَّرِ

 ، وهي الِمْقَرعة. ِمْهَمزة بها الدوابَّ لتُْسِرع ، واحدتها يهمزون َمقارُع النّّخاسين التي : الَمهاِمز المنذري ، عن أبي الهيثم قال :

هومة قال الليث :: زهم   : ريُح لحٍم ُمتَن. الزُّ

 : أي تغيُّراً. ُزهوَمة ووَجْدُت منه .َزِهم ولحمٌ 

ُهومة قلت : في اللحم : كراهة طبعيَّة في رائحته التي ُخِلقَْت عليها بال تغيّر وإنتان ، وذلك مثُل رائحة اللحم الغّث ، أو  الزُّ

باع ، وكذلك السَّمك السَِّهك البَْحرّي ، وأما َسَمك األنهار العَْذبة الجار  لها. ُزهوَمةَ  ية فالرائحة لحم الّسِ

 ، وَخِضْمُت ُخْضمةً ، وَغِذمُت ُغذمةً بمعنى لَِقْمُت لُْقمةً. وقال : َزِهْمُت ُزْهَمةً  يقال :« النوادر»وفي 

فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِح  ىء مريريريريريريريريريريرين ذلريريريريريريريريريريريك الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَّ  متريريريريريريريريريريريََ

  
ر ومسريريريريريريريريريريريريريريريريريي   ة  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريه ُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  ّ  اُّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 قلت : ورواه ابن السّكيت :

يه ُّ محة  فر ومِسي   أال اُّمحَِ
 عاقَبَت الحاُء الهاَء.
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همةُ  وقال ابن السّكيت : ْهمو: الرائحة الُمْنتِنة ،  الزُّ ِهمُ و: الّشْحم.  الزُّ  السَّمين. : الزَّ

 يُضَرب َمثاَلً للرجل يُدَعى إلى الغداء وهو َشْبعان.« زاُده ُزْهمانَ  في بطن» سلمة ، عن الفّراء قال : من أمثال العرب :

 : إذا كان شْبعان. ُزهمانيّ  قال : ورجلٌ 

ى ً  والشَّْحُم يَُسمَّ  ِمثُل شْحم الوحش. وقال أبو النجم : ُزُهومة إذا كان فيه ُزْهما

ةرومسا 
َ
 يذك ر ُّ ْهَم الَكَفل امل

 وقال زهير : .َزِهم ومن هذا يقال للسَّمين :

 ملها الةَّل ون  وملها الرَّاِهق  الزَِّهم   
ُزوراً أو ماالً فأعطوا منها رُجالً َحظَّه ، وأكل معهم ، ثّم جاءهم بعد ذلك مستطعماً ، قيل له : وقال أبو زيد : إذا اقتسم القوُم جَ 

 أي قَد أكلَت منه وأخذَت حظَّك.« : زاده زهمان في بطن»

ذلك أّن رجالً وَرَوى ابُن هانىء ، عن زيد بن َكثَْوة أنه قال : يُْضَرب هذا المثل للرجل يطلُب الشيَء وقد أَخذ نصيبَه منه ، و

 نصيباً ثّم إنه عاد ليأخذ مع الناس ، فقال له صاحب الجزور هذا. ُزْهمانَ  نََحر َجُزوراً وأَعَطى

ْهمة ابن السّكيت : يح الُمْنتنة ،  الزُّ ْهمو: الّرِ ِهمِ و: الشَّْحم ،  الزُّ  : السَّمين. الزَّ

 زجرتُه عنه.فالناً عن كذا وكذا : أي  َزَهْمتُ  « :النوادر»وفي 

 فالٌن الَخمسين ، إذا دنا لها ولما يبلُْغها. زاَهمَ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :

 .زاَهَمهاووروى أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي قال : يقال : زاَحم األربعين ، 

 أي عداوة ومحاَكة. : ُمزاَهَمة وقال أبو سعيد : يقال : بينهما

 .ُمزاِهم وقال أبو عمرو : َجَمل

ً و زاَهم ُمَزاَهَمةَ  : الفَُروط ال يكاد يدنو منه فََرٌس إذا ُجنَِب إليه. وقد الُمَزاَهَمةو  ، وأنشد أبو عمرو : أزَهَم إزهاما

 ُْ هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريْ َ ب  عريريريريريريريريريريَ َ ْ عريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياٌ   ريريريريريريريريريريِِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
  ُْ ا ِق ِدَرفريريريريريريريريريريس  ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َرْوَدِك ا ريريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريريَ

  

 ُْ  للساِبق التا  قليل اإلُّْها
 و منه الفرس الَمْجنوب لُسْرعته.أي ال يكاد يدن

 : الذي ليس منك بقريب وال بعيد ، وقال : المزاِهموقال : 

ا زا ريريريريريريريريريِ ى هلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريري  َوى أْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرب  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  غريريريريريريريريريَ

  
الُِّمريريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريان هلريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري 

  
 : الُمفاِرق هاهنا ، وأنشد أبو عمرو : فالُمزاهم

ه  فريريريريريريريريَ َم أنريريريريريريريريريْ وا  فريريريريريريريريزاهريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْه بريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريََ

  
هريريريريريريريا َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريِق   يريريريريريلريريريريري  كريريريريريريريا  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريلريريريريريريريَ  الريريريريريلريريريريريِّ

  
 : المداناة ، مأخوذ من شّمِ ريِحِه. المزاَهمةو

 أبواب اهلَاء والطَاء
 مهمالت الوجوه. :(ه ط ظ( ـ )ه ط ت( ـ )ه ط د)
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 ه ط ذ
ْهيَْوطو: ذهط  ْهيوط ، ويقال : الذِّ  : موضع. الّزِ
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 ه ط ث
 يث.أهمله الل

جال وإن كان جسمه قوياً. الطُّْهثَةُ  وَرَوى عمرو عن أبيه أنه قال :: طهث   : الضعيف العقل من الّرِ

 ه ط ر
 طهر ، هطر ، هرط ، رهط : مستعمالت.

 كما يُْهبَُج الكلب بالَخشبة. َهَطَره يَْهِطَره َهْطراً  قال الليث : يقال :: هطر 

 تذلُّل الفقيِر للغنّي إذا سأله. الَهْطرة ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :

 ، وهي المهزولةُ ال يُنتفُع بلحمها ُغثُوثة. ِهْرَطةٌ  قال الليث : نعَجة: هرط 

اء قال :  بالكسر. الِهْرط : النعجة المهزولة ، ولحمها : الِهْرطة ثعلب ، عن سلمة ، عن الفرَّ

 ، وهو الذي يتَفَتَُّت إذا ُطبخ. بفتح الهاء الَهْرط قال : وقال ابن األعرابي : لحمها

 في كالِمه : إذا َسْفَسف وخلَّط. يَْهِرط وقال الليث : اإلنسان

 لغة في الَهْرت ، وهو الَمْزق العَنيف. الَهْرطوقال : 

ً  الرجُل ِعْرَض فالنٍ  َهَرطَ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :  وهرتَه يَْهِرتُه وَمَزقه. إذا َطعَن فيه ، ومثله َهَرده يَْهِرُده ، يَْهِرُطه َهْرطا

 األحمق الجبان الضعيف. من الرجال : الِهْرطةُ  ابن شميل قال :

 إذا استَْرَخى لحُمه بعد صالبة من علٍّة أو فََزع. الرُجل : َهِرط ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 : نَقيض اْلَحيض. الطَّْهر قال الليث :: طهر 

 .الطُّهر : إذا انقطع عنها الدَّم ، ورأتِ  طاِهرٌ  فهي َطُهرتْ والمرأةُ ،  َطَهرت يقال :

ُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا)قال هللا جّل وعّز :  .اطََّهَرتو،  تطهَّرت قال فإذا اغتسلت قيل :  [.6الَمائدة : ] (َوِإْن ُكن ْ

 (ْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن فَِإذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ َوال ت َ )وأخبرني المنذرّي ، عن أبي العبَّاس أنه قال في قول هللا : جّل وعّز : 

ْرنَ )قال أبو العبَّاس : والقراءةُ  .. (يَطَّهَّْرن حتى)وقرىء  [222البَقََرة : ] أراد انقطاع الدم ،  (َيْطُهْرنَ )؛ ألنَّ من قرأ  (يطَّهَّ

 .: اْغتََسْلَن ، فيصير معناهما مختلفا (فَِإذا َتَطهَّْرنَ )

ق ذلك قراءة ابن  والوجهُ أن تكون الكلمتان بمعنى واحد ، يريد بهما جميعاً الغُْسَل ، وال يحلُّ الَمِسيُس إاّل باالغتسال ، ويُصّدِ

 .(يتطهرن حتى)مسعود : 

ِفيِه رِجال  ُيُِبُّوَن َأْن )، وأما قول هللا جّل وعّز :  َطُهَرت المرأة هو الكالم ، ويجوز َطَهرتِ  قال : وقال ابُن األعرابي :
فإّن معناه االستنجاء بالماء ، نزلت في األنصار ، وكانوا إذا أَْحَدثُوا أَتْبعُوا الحجارةَ بالماء ، فأثنى هللا  [108التوبة : ] (يَ َتَطهَُّروا

 جلَّ وعزَّ عليهم بذلك.

ه عن ا التطهُّر وقال الليث :  إلثم وما ال يحمد.: التنزَّ
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ُْم ُأَّنس  يَ َتَطهَُّرونَ )في ذكر قوم لُوط وقوِلهم في مؤمني قوم لوط :  عزوجلومنه قول هللا  أي يتنزهون  [82األعَراف : ] (ِإِنَّ

 عن إتيان الذُّكران.

 الثياب : إذا لم يكن َدنَِس األخالق. وقال امرؤ القيس : طاهر ويقال : فالنٌ 

ْوف  طريريريريريريريريَ  اب  بريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ ةٌ ثريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَّ اَرى نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريَ

  
رّان  و   ِر غريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريِ

َ
يريريريريريريريريض  امل ْم بريريريريريريريريِ هريريريريريريريري  هريريريريريريريري   أوجريريريريريريريري 

  
به ،  يُتََطهَّر : أي َطُهور يعني من الحيض والبول والغائط ، وماء [15آل ِعمَران : ] (َوَأْزواج  ُمَطهََّرة  ):  عزوجلوقول هللا 

أ منه ، وكلُ  :  [222البَقََرة : ] (فَِإذا َتَطهَّْرنَ ). طاهر َطُهوراً  ، وليس كلّ  َطُهوٍر طاِهرٌ  وكما تقول : َوُضوء ، للماء الذي يُتََوضَّ

ُهَن ):  عزوجلوقوله  بال هاء. طاهر فهي َطَهرت تطُهر ، فإذا انقطع عنها الدم قيل : اّطهرتوالمرأة ،  تَطهََّرت اغتسْلَن ، وقد
ه عّما ال يحلُّ ، ومنه قوله :  التطهُّرُ و: أي أَحلُّ لكم ،  [78 ُهود :] (َأْطَهُر َلُكمْ  ُْم ُأَّنس  يَ َتَطهَُّرونَ ): التنزُّ األعَراف : ] (ِإِنَّ

يعني  [125البَقََرة : ] (َأْن َطهِ را بَ ْيِِتَ ): أي يتنزهون عن أدبار النساء والرجال ، قاله في قوم لوط تهّكماً ، وقوله تعالى :  [82

مة.  من المعاصي ، واألفعال المحرَّ

اء في قول هللا جّل وعّز :  رْ )وقال الفرَّ رين : [4المدَّثَّر : ] (َوثِياَبَك َفَطهِ  يقول : ال تكن غاِدراً فتُدنَِّس ثيابك ،  : قال بعُض المفّسِ

رْ ) فإّن الغادر َدنُِس الثّياب ، وقيل معنى قوله :  يقول : َعَملَك فأَْصِلْح. [4المدَّثَّر : ] (َوثِياَبَك َفَطهِ 

رْ )وقال بعضهم :  ْر ، فإنَّ تقصير الثِّياب : [4المدَّثَّر : ] (َوثِياَبَك َفَطهِ   .ُطهرٌ  أي قَّصِ

رْ )وَروى ِعكرمة عن ابن عباس في قوله جّل وعّز :  ْلبَس ثيابَك على معصية وال فُجور يقول : ال تَ  [4المدَّثَّر : ] (َوثِياَبَك َفَطهِ 

 وُكفر ، وأنشد قوَل َغْياَلن :

ْوَب غريريريريريريريريريريريريريادر   ِ  هللا ال ثريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريْ   يّنِ حبريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع    ْزيريريريريريريريريرية  أَتريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ن  ريريريريريريريريريَ ه  وال مريريريريريريريريريِ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  
رْ ) : عزوجلقلت : وكّل ما قيل في قوله   ما أراد.فهو صحيح من جهة اللُّغة ، ومعانيها متقاربة ، وهللا أعلم ب (َوثِياَبَك َفَطهِ 

ر في اللغة هو الطَُّهور فإنَ  [48الفُرقان : ] (َوَأنْ َزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطُهوراً )وأّما قول هللا جّل وعّز :  ، ألنّه ال  الطَّاهر المطّهِ

به ، كالوضوء : الماُء الذي يُتَوّضأ به ، والنَُّشوِق : ما يُْستنَشق به ، والفَُطوِر ما يُفَطُر عليه من  يُتطهَّر إاّل وهو َطهوراً  يكون

 شراٍب أو طعاٍم.

 به. طاهر يُتطهر أراد أنَّه:  «ماُؤه ، الِحلُّ َمْيتَتُه الطَّهورُ  هو»عن ماِء البحر فقال :  وسلمعليههللاصلىوُسئل النبيُّ 

 : كلُّ ماٍء َخلقه هللا ناِزالً من السماء أو نابِعاً من َعين في األرض أو بحٍر ال َصنعةَ فيه آلدِمّي غير االْستِقاء ، ولم وقال الشافعيّ 

قال : وما عدا ذلك من ماٍء َوْرٍد أو َوَرِق  ، كما قال هللا جّل وعّز : طهور يُغيِّْر لَونَه شيٌء يُخالُطه ، ولم يَتغير طعُمه منه فهو

 .بطهور فليس طاهراً  ٍر أو ماِء يَِسيُل من َكْرٍم ، فإنه وإن كانَشجَ 
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ْجم وغيره ره تطهيراً  للُمذنِب طَهورٌ  وقال الليث : والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحَو الرَّ  .تُطّهِ

 .أطهار النّساء : ُطْهرِ  وقال : وجمع

يعني به الكتاب ال يمسه إال المالئكة. وقال أبو إسحاق :  [79الواقِعَة : ] (ُرونَ ال َْيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَّ )وقال في قوله جلَّ وعزَّ : 

رون في قوله :  أي ال يَمسُّه في اللوح المحفوظ إال  ُعنَِي بها المالئكة : [79الواقِعَة : ] (ال َْيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ )قال المفّسِ

 المالئكة.

ألن النَصارى لما تََرُكوا سنّة الِختان  تطهيراً  فالٌن ولََده : إذا أقام ُسنَّةَ ِختَان ؛ وإنما سََّماه المسلمون َطهَّرَ  وقال غيره : يقال

 أوالدنا التي أُِمْرنا بها ، فأنزل هللا جلَّ وعزَّ : ُطْهَرةُ  َغَمسوا أوالَدهم في ماٍء فيه ِصْبٌغ يَُصفِّر لَْوَن المولود ، وقالوا : هذا

َغةَ ) َغةً ِصب ْ أي اتّبعوا ديَن هللا وفِْطَرتَه وأمَره ، ال ِصْبغة النصارى ، فالِختان  [138البَقََرة : ] ( هللِا َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ِصب ْ

 ، ال ما أَْحَدثه النّصارى في ِصبغة األوالد. التطهير هو

بغير هاء  طاهرٌ  ، وامرأة ِمْطَهرة منه ِمثل قَُوٍس أو َرْكَوة أو قََدحٍ فهو يُتََطهَّر ، وكلُّ إناءٍ  المطاهر : اإلداوة ، وجمعُها الِمْطَهرةو

 طاهراتٌ  ، ونساءٌ  طاهرون ، ورجالٌ  طاهر إذا كانت نقيةً من العيوب ، ورجل طاهرة من الحيض ، وامرأة طهرتْ  إذا

 والوضوء. بالماء في االستنجاء التطهُّر : اسٌم يقوم َمقامَ  الّطهارةو،  طواهرو

ْهط قال الليث :: رهط  َعَدٌد يُجَمع من ثالثٍة إلى َعَشرة ، وبعُضه يقول : من َسْبعٍة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلى الثالثة  الرَّ

 نَفَر.

ْهط قال : وتخفيف  أحسن من تثقيله. الرَّ

هطووقال أبو عبيد : قال أبو زيد : النَّفَر  جال ، قال هللا جّل وعّز :  الرَّ وَكاَن يف اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة ): ما دون العشرة من الّرِ
 [.48النَّمل : ] (َرْهطٍ 

ْهطووأخبرني المنذرّي عن أبي العبّاس أنه قال : الَمْعَشر ، والنَّفَر ،  ، والقوم ، هؤالء معناهم الجمُع ال واحَد لهم من لفظهم  الرَّ

جال دون  النِّساء. ، وهو للّرِ

جال.  قال : والعَشيرة أيضاً للّرِ

ْهط وقال ابن السكيت : الِعتْرة مثلُ   .الرَّ

 فاُلٍن فُهم ذو قرابته األْدنَْون ، والفَِصيلة أقرُب من ذلك. َرْهط قلُت : وإذا قيل : بنو فالن

أناَخ بُْختِيَّهُ ، فجعلها قِبلَةً ، وصلى بنا وفي حديث أَنَِس بن سيرين قال : أفْضُت مع ابن ُعمر من عرفات ، فأتَى َجْمعاً ، ف

 .اْرتِهاط المغرَب والِعشاء جميعاً ، ثّم َرقَد ، فقلُت لغالمه : إذا استيقظ فأيقْظنا ونحن

 من أصحابنا. َرْهطٍ  : أي ذوو اْرتهاط قلت : كأّن معناه ونحن َذُوو

 الدَّْهَورة ، وأنشد : : ِعَظُم اللَّْقم وشّدة األكل ، وهو التَّرهيط وقال الليث :

ِْهي    أييها ا ِكل  ذو ال َّ
 : ُجْحر لليَْربُوع بين القاِصعاء والنّافقاء يَخبَأُ فيه أوالده. الراِهطاءوقال : 
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هاطوقال :  ْكبة ثم تَُشّق كأْمثاِل الشُُّرك تلبَُسه الجارية. ويق الّرِ ال : ثوب يْلبَُسه ِولداُن : أََدٌم تُقَطَّع كقَْدر ما بين الُحْجَزةِ إلى الرُّ

 األعراب ، أطباٌق ، بعضها فوق بعض أمثال الَمراويح ، وأنشد قول الهذلّي :

ا   مريريريريريريريريلريريريريريريريريه  ْرب  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريري   اهلريريريريريريريريامريريريريريريريريَ  ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريّرِهريريريريريريريريريا ِ و   عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ ن  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريَ

  
ْهط أبو عبيد ، عن األصمعي : بيان والنِّساء ، وأنشدنا : الرَّ  : جلٌد يُشقَّق يلبسه الّصِ

و َو املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  ْأ غريريريريريريريريريريَت َُّهريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِض   يريريريريريريريريِّ َك َرهريريريريريريريريْ ريريريريريريريريا  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مسريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  ِك أجريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ْهطُ  وقال ابن األعرابي :  ِمئَْزُر الحائض يُجعَُل ُجلوداً ُمَشقَّقة إال َموِضع الفَْلَهم ، وأنشد بيَت الُهَذلي هذا. الرَّ

 يكون من جلوٍد ومن صوٍف ، والحْوُف ال يكون إال من جلوٍد. الّرْهط لب النحوي :وقال أبو طا

: التراب الذي يجعله اليَْربوع على فَم القاِصعاء وما وراء ذلك ، وإنما  الراِهطاء وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال :

ي ُجْحَره حتى ال يَبقى إال قدر ما يَدخل الضوُء منه ؛ وأ ْهطِ  صله منيُغّطِ ، وهو جلٌد يُقطَّع سيُوراً يصير بعضها فوق بعض  الرَّ

 ، ثمَّ تْلبَُسه الحائض تتوقى وتأتِزُر به.

ْهط قال : وفي  فَُرٌج ، يصل بها إلى اليربوع الضوء. الراِهطاء فَُرٌج ، كذلك في القاصعاء مع الرَّ

ْهطوقال :  يت الرَّ  ا في داخل فَِم الُجحر ، كما أّن اللّْقمة في داخل الفم.ألنه راِهطاء أيضاً : ِعظم اللقم ، ُسّمِ

ْهط وقال الليث : يجمع ً  من الرجال الرَّ  ومنه قوله : أراهط ، ثم أْرِهطة ، والعددُ  أَْرُهطا

ْرب الريريريريريريريريريريريريريريريريريرييت  ؤَس لريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    بريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وا  َ  فريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري امسريريريريريريريريريريري   وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريْه أَراهريريريريريريريريريريريِ

  
 : موضٌع في بالد ُهَذيل. ُرهاطوَ قلت : 

 : اسم موضع آخر ، وقال الراجز : َمَراهط وذو

 ملذ َقَ ْعلا َب َن ِذي َمرَاِهِ  
 وقال يصف إبالً :

ْن مسريريريريريريريائريريريريريري ِ  لريريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريريِ فريريريريريريريه بريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريْ  كريريريريريريم  ريريريريريريلريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريريا مريريريريريريريرين غريريريريريريريريائريريريريريريريري ِ و   افريريريريريريريريَ ْه أ ريريريريريريريريفريريريريريريريريَ َذعريريريريريريريريَ  ذعريريريريريريريريْ

  

راهريريريريريريريريِ ِ   مريريريريريريريريلريريريريريريريريذ قريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريا بريريريريريريريري ريريريريريريريرين ذي مريريريريريريريريَ

  
اُ  عريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريري      يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريودهريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريلُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  

َُ َدفّاها من الضَّواِغ ِ   مل َيْ 
 : في بالد ُهَذيل. ُرهاط ووادي

هاط وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :  : األديُم األْملَس. الّرِ

 ه ط ل
 مستعمالت. هطل ، هلط ، طهل ، طله ، لطه ، لهط :

ن العظام. والسَّحاب الهَطاَلن قال الليث :: هطل   .هاطل وَدْمعٌ بالدُّموع ،  تهِطلُ  والعينُ  يهطل : تتابع القَْطر المتفّرِ

ْرُب فوق ذلك. يمة : مطٌر يدوُم مع سكون ، والضَّ  أبو عبيد ، عن األصمعي : الّدِ

 فوقَه ، أو مثل ذلك ، وقال امرؤ القيس : الهطلُ و
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ٌف  الء  فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا وطريريريريريريريريريريريريريَ  ِد ريريريريريريريريريريريريريٌة هريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
رَّى وتريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رّ   ق  األْر.  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقوله : هطالء. جاء على غير قياس. [قالوا :]،  أهطل وقال النحويون : ال يقال : مطرٌ 

 قال أبو النجم يصف فرساً :

 يهِ ل َها الرَّْكض  ِبَ ش  هْتِ ل ه  
 ، إذا أخَرَج عَرقَه شيئاً بعد شيء. َهْطالً  الجْرُي الفََرسَ  َهَطلَ  وقال أبو عبيدة :

ْكض : يُخرج عرقَها. يهِطلُهاوقال :   الرَّ

 : اإلبل التي تمشي ُرَويداً ، وأنشد : الهْطلىو: البعير المْعيِي. قال :  الِهْطل أبو عبيد ، عن أبي عمرو :

 أَ بَيل  َهْ َلى من م رَا   وم ْهمِل 
 وأنشد ابن األعرابي :

ى كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ ُ  هريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ى هبريريريريريريريريريا ا را  مَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ود    نَّ عريريريريريريري ريريريريريريري  ْه هلريريريريريريريَ   كريريريريريريريواعريريريريريريريِ   مريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريغريريريريريريريَ

  
ئب ،  : الِهْطل ثعلب عن ابن األعرابي قال : جل األحمق.  الهْطلو: اللِّّص ،  الِهْطلوالذِّ : إذا  تهِطل هْطال الناقةُ  هَطلتو: الرَّ

ة :  سارت َسْيراً ضعيفاً. قال ذو الرمَّ

ة   لريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريِ يّ  تريريريريريريريريَ ِر مريريريريريريريريَ ه  لريريريريريريريريه مريريريريريريريرين ِذكريريريريريريريريْ عريريريريريريريريلريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
ِل و   جريريريريريريريرياِ  اهلريريريريريريريريواطريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريِ ْوق الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريرقريريريريريريريرياَء فريريريريريريريريريَ

  
 ماعاٍت في تَفرقٍة ، ليس لها واحد.: أي َخناِطيل ، ج َهْطلى أبو عبيدة : جاءت الخيل

 : ِجْنٌس من التُّْرك والِهْند ، وأنشد : الهياِطلَةو الَهْيَطل وقال الليث :

 مَحَْلتريه ْم فيها مع اهلََياِطَلهْ 
 أَْثِ ْل هبم من ِتْسعة  يف قَاِفَلهْ 

نجير :  أحفَُظه إلمام أعتَِمُده ، وأُراهُ معّرباً أصلُه بَاتِيلَْه.، وال  الَهْيَطل وقال بعضهم لهذه اآلنية التي يقال لها الّطِ

، فقال األعشى  هاِطلة فهي تَْهِطل َهْطالً  السماءُ  َهَطلت هذا نادٌر إنما يقال :« : َهِطلٌ  ُمْسبِلٌ »وقال أبو الهيثم في قول األعشى : 

 ، بغير ألف. َهِطل :

 : جبٌل معروف في بالد قيس. َهّطالو

 ، وهي بقلةٌ ناعمة. الطَّْهلَة الرجُل : إذا أكل َطْهيَلَ  العباس عن ابن األعرابي :أبو : طهل 

 .ِطْهِلئَة وقال : ابن السكيت : يقال : ما في السماء قََزَعةٌ ، وما عليها

ْهِليَةُ  وقال الليث ين في الَحْوض ، وهو ما انحّت فيه من الَحْوِض بَْعَد ما ِليَط ، تقول : أ الّطِ خرْج هذه الطَِّهيلَة ِمن َحْوِضك ، : الّطِ

اِشُن. ويقال : الطَِّهيلَةُ من الناس : األحمق الذي ال خير فيه ، وهو الُمَدفَّع ، قال : ويقال :  الرَّ

 من كأٍل أي شيء يسيٌر من الكأل وليس بالكثير. ُطْهلَة وقال غيره : في األرض

 : أي بقيّة. ْهلَةٌ طُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، يقال : بقيت من أموالهم

 الماء ، ونَُضاَضتُه وبَُراَضتُه : بقيّةٌ منه. ُطْهلةُ  وقال هاهنا :

، وأَْدَهُس ، وأْطلَُس : إذا بقي من العشّي ساعة يختلف فيها : فقائل يقول : أْمسيَت ، وقائل  أْطلَهُ  َعِشيٌ « : النوادر»في : طله 

 .يقول هذا القولـ  ال ، فالذي يقول : ال يقول :
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ْرع الملتّف. : الهالط ثعلب ، عن ابن األعرابي ،: هلط   المسترِخي البَْطن. قال : والطاهل : الزَّ

من خبر ، وَهيطةٌ ، ولَْهَطةٌ ، ولَْغطةٌ ، وَخْبَطةٌ ، وَخْيَطةٌ وَخْرطةٌ كلّه الَخبَر تسمعه ، ولم يُْستََحقَّ  َهْلطةٌ  يقال :« : النوادر»وفي 

 ، ولم يكذَّب.

 المرأةُ فَْرَجها بالماِء : أي َضَربَتْهُ به. لََهطت أبو عبيد ، عن الفّراء : :لهط 

ً  : الضَّرُب بالكّفِ منشورة ، يقال : اللهط وقال أبو زيد :  .لََهَطه لَْهطا

 الذي يُرشُّ باَب داره ، وينّظفه. : الالهط ثعلب عن ابن األعرابي قال :

واللَّْطُخ واحد ، وهو الضَّْرب بباطِن الكّف. ويقال : في السماء َطلَّةٌ وَطلٌَس وهي  اللَّْطه األعرابي :قال : شمر : قال ابن : لطه 

 ما رقَّ من السحاق.

 (1)[ممهمل ه ط ن :]

 ه ط ف
 استعمل من وجوهه : طهف ، هطف.

 ن الفّراء.: طعاٌم يُختبَُز من الذُّرة ، ونحو ذلك روى أبو عبيد ع الطَّْهف قال الليث :: طهف 

: شبه الذُّرة وهي شجرة كأنها الطَُّريفة ال تنبت إال في السَّهل  الطَّهفُ  : الذُّرة. قال ابن األعرابي : الطََّهفُ  وقال ابن األعرابي :

 وشعاب الجبال.

 : حيٌّ من العرب ، ذكره أبو ِخراش الهذلّي : الَهِطف بنو: هطف 

اداهريريريريريريريريريم  ا  لريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريّ ْ َعريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريان مسريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريري 

  
ِف   يريريريَزى بريريري  اهلريريري ريريريِ  فريريرييريريريهريريريريريريريا الريريريرَّواِويريريريق  مريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : المطر الغزير. الَهِطفووقال ابن السكيت : باتت السماُء تهِطف أي تَمُطر. قال : 

قاع :  وقال ابن الّرِ

ه  رِبريريريريريريريري  مريريريريريريريرياء     َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ مريريريريريريريريا  لريريريريريريريريِ َرْنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريري ْ

  
ل اهلَِ ف    بريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
 ملريريريريريريريه الرُّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  وملريريريريريريريه امل

  

 ه ط ب
 وجوهه : هبط ، بهط. استعمل من

بته العََرب ، فقالوا : البََهطُّ  قال الليث :: بهط   طيبة. وأنشد : بََهطَّةٌ  ِسْنديّة وهو ، األُرزُّ يُْطبَُخ باللبن والسَّْمن بال ماء ، وعرَّ

 من َأكلها اأَلر َُّّ  لبريَه ِّ 
 ولم أسمعها بالطاء لغيره. وبََهَظني بمعنى واحد قلت :بََهَظني األمر  وقال أبو تراب : سمعت األشجعيَّ يقول :

 من َصعُود. َهبُوط إذا انحدر في : يَْهبِط اإلنسان َهبَط قال الليث : يقال :: هبط 

َهبَُطوا  أرَض كذا وكذا : أي نَزْلناها ، ويقال للقوم إذا كانوا في َسفاٍل : قد َهبَْطنا : ما تَطاَمن من األرض ، وقد الَهْبَطةوقال : 

اسٌم للَحُدور ، وهو الموضع الذي يُْهبُِطك من  الَهبُوطَ  أنّ  الُهبُوطو الَهبُوط ، وهو نَِقيض ارتفَعُوا. قال : وفرق ما بين يهبِطون

 المصدر. الُهبُوطوأَعلى إلى أسفَل ، 

__________________ 
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 الَمَرض إلى أن اضَطَرب لحمه. فهبَطه : الذي َمِرض الَمْهبُوطُ وقال : 

 : الضامر من اإلبل. الَهبِيط أبو عبيد ، عن أبي عبيدة :

لعة ،  َهبَطوإذا اتّضع وقّل ،  َشْحُم الناقة : َهبَطَ [ يقال :]وقال شمر :   القوم : صاروا في بطهوفالن ، إذا اتّضع ،  َهبطوثَمُن الّسِ

 ، قال الهذلي : ُهبوط

َ اَنريريريريريريريريريريريريرياو  هريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريِ ْن أَيريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريا اهلريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ ِ و   بريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريِ م أثريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أْسنَِمتُها وتواَضعَْت. اْنهبَطتْ  ، الزم وواقع ، أي َهبطتُه فهبط ويقال :

الّزماُن : إذا كان كثيَر المال  َهبََطهوالسُّوَق : إذا أتاها ،  َهبَطوفالٌن في أرض كذا ،  هبط وقال خالد بن َجْنبة : يقال :

 والمعروف فََذَهب ماله ومعروفُه.

 .أْهبَطهوهللا  َهبَطه وقال الفراء : يقال :

ً  اللهّم َغْبطاً ال»وجاء في الحديث :   إلى حاٍل َسفَال. تُْهبَِطنَا : أي نسألك الِغْبطة ، ونعوذُ بك من أن «َهْبطا

 : الذّل. الَهْبطُ  وقال الفراء :

 وقال لبيد :

وا  هريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  وا يريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريْ ر واو  ن يريريريريريريريريريري    ن أ مريريريريريريريريريِ

  
كريريريريريريريريَ ِ   لريريريريريريريريِك والريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريهريريريريريريريري   يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت وا لريريريريريريريريِ

  
 ، لفظ الاّلزم والمتعدي واحد : وقال َعبيد : َهبََطه فَهبط يقال :

هريريريريريريرياو  عريريريريريريريَ َن ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِدي تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريَّ تريريريريريريريَ  كريريريريريريريأنَّ أَقريريريريريريريريْ

  
ن   َرد  مريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ ِش أْورَال  هريريريريريريريريريريَ  َومسريريريريريريريريريريْ

  
 بلَد كذا : إذا أَتيتَه. وقال أبو النَّجم يصف إبالً : َهبَْطتُ  ثَْوراً ضامراً ، ويقال : بالَهبِيط أراد

ِل  ْرمريريريريريريريريريَ مسريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريذاِوي الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ الَّ َن مريريريريريريريريري   خَي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ِل و فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ َرجريريريريريريريريريَّ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريس  مْل تريريريريريريريريريريَ

  
 الشمس.أي أَتَتها بالغداةِ قْبل ارتفاع 

لعة نقص ،  هبَط أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :  .َهبَْطتُهوالرجُل من بلٍد إلى بلٍد ،  هبَطوأنا أيضاً بغير ألف  هبَْطتُهوثمُن الّسِ

 ه ط م
 همط ، طهم ، طمه ، مطه : مستعملة.

ً هَ  ويَخِلط يَْهِمط : الَخْلط من األباِطيل والظُّلم. يقال : هو الَهْمط قال الليث :: همط   وَخْلطاً. ْمطا

أَهلها ، فإذا َرجعوا إلى أهاليهم أَْهَدْوا لجيرانهم وَدعْوهم إلى  فيَهِمُطون وسئل إبراهيم النََّخعّي عن العُّمال يَنهضون إلى القرى

 طعامهم. فقال إبراهيم : لهم الَمْهنَأ ، وعليهم الِوْزر.

 فالٌن ِعرَض فالٍن : إذا نال منه وَشتََمه. اهتمطَ و: إذا أخذ منه مالَه على سبيل الغَلَبَة والَجْور ،  اهتََمَطهو َهَمَطه ويقال :

 فقال : هو األخذ بُخْرق وُظْلم. الهْمط شِمر عن أبي عدنان ، سألُت األصمعّي عن

إذا  منه : اهتََمطَ وبن األعرابّي : اْمتََرَز ِمن ِعرِضه ، : إذا لم يُباِل ما قال وما أََكَل. وقال ا َهَمَط يَْهِمطُ  ِمن الهْمط وقال غيره :

 َشتمه وعابَه.
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 ؟هو ، وأيُّ الدَّْهم هو بمعنى واحد ، معناه أيُّ الناس هو الطَّْهم أبو الحسن اللِّحياني : ما أَْدِري أيُ : طهم 

 ُمَكْلثَم.، وال بال بالمطهَّم فقال : لم يكن وسلمعليههللاصلىوَوَصف عليٌّ النبيَّ 

 التَّاّم كلُّ شيء منه فهو بارُع الجمال. : المطهَّم قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي :

م وُسئل أبو العباس عن تفسير مختلف فيه ؛ فقالت طائفة : هو الذي كّل ُعضٍو منه َحَسن  المطهَّم فقال : ؟في هذا الحديث الُمَطهَّ

 على ِحَدتِه.

َمن. وقالت طائفة : المطهَّم قال : وقالت طائفة :  المنتِفخ الوْجه ، ومنه قوله : : المطهَّم : السَّمين الفاحش الّسِ

 َوجٌه فيه ت هيم  و 
َمن.  أي انتفاخ وَجهامة من الّسِ

 قال : وربما بَثََر الوجهُ فيسمى بَثُْره النَّفاِطير.

م الدَّقيقُه. وقالت طائفة :: النحيف الجسم  المطهَّم قال : وقالت طائفة : ْخم. المطهَّ  الضَّ

فة  التطهيم ، وفسَّرَ  بالمطهَّم قال أبو العباس : أّما َمن قال في صفة الُمْرتَضى : لم يكن الَجمال البارَع فقد نَفَى عنه الّصِ

 المحمودة.

 وم.وقد أخطأ ألنَّ الممدوَح ال تُنفَى عنه المحاِسن ، وإنما تُنفى المحاِسن عن المذم

من الفاِحش فقد تمَّ النفّي في قوله : لم يكن التطهيم قال : وأّما َمن قال : ، وهذا مدٌح ، وَمن قال إنّه النّحافة ، فقد تمَّ  بالمطهَّم : الّسِ

 : أي انتفاُخ بْطن. ألنَّ أُمَّ معبَد وصفتْه بأنّه لم تَِعْبه نُْحلَة ، ولم تَِشْنه ثُْجلَة النَّْفي عنه في هذا ،

ْخم. التطهيمَ  قال : وأّما َمن قال : إنَ  َخُم فقد صحَّ النْفي ، فكأَنّه قال : لم يكن بالضَّ  : الّضِ

 فقال : كان باِدناً متماِسكاً. : عنههللارضيوَصفَه علّي  قال : وهكذا

 وقال الباهليُّ في قول ُطفَيل :

م  و   فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا رِ    ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَّ

  
َأوَِّب   تريريريريريريريَ  

ا املريريريري ْرمسريريريريريريرياِن الريريريريَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريل  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َرجريريريريِ

  
مُ  قال : ِجيُل : الُمطهَّ  الشديد المشي. : الناِعم الَحَسُن والرَّ

ْحمة في اللّون : أْن تُجاِوَز ُسْمَرتَه إلى السواد. َوْجهٌ  الطُّْهَمة وقال أبو سعيد : م والصُّ  .: إذا كان كذلك مطهَّ

 : النِّفار في قول ذي الّرّمة : التطهيموقال أبو سعيد : 

ا َوهتريريريريريريري  لريريريْ ْرقريريريريريريرياء جريريريِ بريريريهريريريريريريريْه  ريريريَ  تريريريلريريريريريريريك الريريرييت أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريٌة مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا   ا هبريريريريريريَ يريريريريريريم  و يريريريريريريوَُ الريريريريريريلريريريريريريريَّ ريريريريريريريَ هريريريريريريِ  تريريريريريريَ ريريريريريريْ

  
 أي يستْوِحش. عنّا : يَتطهمُ  في هذا البيت : النِّفَار ، قال : وِمن هذا يقال : فالنٌ  التطهيمُ  قال :

بة المكّرمة العَزيزة األنفُِس ، ومنه يقال : المطهَّمةُ  الخيلُ قال : وأّما   .عن طعامنا : أي تْربَأُ بنْفسك عنه تَطَّهمُ  ما لك فإنها المقرَّ

هُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :: مطه و،  طمه ل ،  الُمَطمَّ  : الُمَمدَُّد. الُمَمطَّهُ و: الُمَطوَّ

طوقال :   إذا ظلَم. وقال في قول أبي النّجم : : الُمَظلَّم ، يقال : َهَمط : الُمَهمَّ

 َ هَِّم  
 أ ِ م أْنَف ال اِمِح امل
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 أراد به الرجَل الكرمَي اََّس .

 أبواب اهلاء والدال
 مهمالت كلها عند الليث بن المظفَّر. (ه د ث( ـ )ه د ذ( ـ )ه د ظ( ـ )ه د ت)

 وفَْوهٌد ، وهو التّامُّ الَخْلق. [ثَْوَهدٌ ]غالٌم تَْوَهٌد ورَوى اللِّحياني وغيره : : تهد 

 فَْوَهدة : إذا كانت ناعمةً. [ثَْوَهدة]وقال أبو عمرو : هو الناعم ، وجارية تَْوَهدة 

 ه د ر
،  يَْهِدُر ِهداراً  َدُمه َهَدرَ  : ما يَبُطل : تقول : الَهَدر قال الليث :: هدر  مستعمالت كلها. هدر ، هرد ، دهر ، دره ، رهد ، رده :

 ، والعُْشب الهادرة ، قال : واألرض تهِدر ، وَجرةُ النَّبِيذ تَهِدر والحمامةُ  َهْدراً و يَهِدر هديراً  البعيرُ  هَدرَ و،  إهداراً  أنا أهدْرتُهو

 : أي ساقطون ليسوا بشيٍء. ِهَدَرةٌ  : الكثير ، وبنو فالن الهاِدر

 ، وفّسره أنهم الساقطون. َهَدره قلُت : هذا الحرف َرَواه أبو ُعبَْيد عن األصمعي بفتح الهاء والدال :

 وبَُذرةٌ.ـ  بضم الهاءـ  ُهَدرةٌ وبكسر الهاء ، ـ  ِهَدرة وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي : بنو فالنٍ 

 وأنشد ابن األعرابي :مثل قِْرد وقَِرَدة ،  الِهَدَرة ِهْدر وقال بعضهم : واِحدُ 

َ رَْه  بريريريريريريريريريريريريريريريان  اهلريريريريريريريريريريريريريريريِ   يّن  ذا مسريريريريريريريريريريريريريريريان اجلريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َره   جريريريَ لريريريْ ِ  الريريري ريريريريريريريق مريريريَ  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    مريريرين َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال أبو صخر الُهَذلي :

  ذا اْستْوَسَلْه واستريبريَْ ل اهلََ ف  اهِلْ ر  
 .هاِدر أبو ُعبَيد ، عن األصمعي : اللبن إذا َخثَُر أعاله وأسفَلُه رقيٌق فهو

: إذا انتهى بَْقلُها ُطوالً  َهِديراً  األرضُ  َهَدَرت إذا بلغ إناهُ في الطُّول والِعَظم ، وكذلك قد : َهَدر ُشميل : يقال للبقل : قدوقال ابن 

 من العُْشب : الذي ال شيء فوقه. الهاِدرُ و، 

 إذا َسقََطْت. : ر ُهُدوراً تهدُ  ِرئتُه فََهَدَرت ، وضربتُه يَْهِدر َهِديراً  البعيرُ  هَدرَ  أبو نصر ، عن األصمعي :

ر هو أي باطٌل ليس فيه قََود وال َعْقل ، ويقال : : َهَدرٌ  ، وَدُمه يَْهِدُر َهْدراً  َدُمه َهَدرَ وقال :  في العُنَّة : يضرب مثالً للذي  كالُمَهّدِ

راب ف ر هويصيح ويُجلِّب وليس وراء ذلك شيء ، كالبعير الذي يُحبَس في َحظيرٍة يُمنَع من الّضِ قال الباهلي في قول ] يَُهّدِ

 العجاج :

 َهَ َر اللاس  من اجِل ِّ اهلََ ْر و 
 يْهِدر الطائُر وَهَدل َهَدرو: الذين ال خير فيهم ،  الَهَدرُ و، أي الجدُّ أْسقََط من ال خير فيه من الناس ،  أَْهَدرَ  هاهنا معناه فالَهَدر

 وَهِديال. َهِديراً  ويْهِدل

 : أي باطل ليس فيه قََوٌد وال عْقل. َهَدرٌ  ودُمه يَْهِدر َهْدراً  البعيُر والَحمامُ  هدر األصمعي :أبو حاتم ، عن 

 السلطان. أهَدَرهوبفتح الدال ،  َهَدراً ـ  بالضمـ  يهُدر دُم القتيل َهَدرَ  قال : ويقال :

 .أْهَدْرتُه ، وأنا يَهِدر الدَّمُ  َهَدر وَرَوى أبو ُعبَيد عن أبي زيد :
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ت. َهَدر َرَوى أبو تُراب لألصمعّي :وَ   الغاُلُم وَهَدَل : إذا صوَّ

ّمة :  قال : وقال أبو السََّمْيَدع : ذاك : إذا أراَغ الكالم وهو صغير ، وأنشد قول ذي الرُّ

ه  حريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريَ ٌُ كريريريريريريريأّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن َُّّ  وى الريريريريريريريبريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  طريريريريريريريَ

  
اَلُِ   ِ يريريريريريريريريريريريل  غريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرينَّ  ذ َو َّ هريريريريريريريريريريريَ

  
 ِغناُء ُغالم.أي 

 قَصبات تَُضّم َملِويّةً بطاقات الَكْرم يُرَسل عليها قُضبان الكْرم. الُهْرِديَّة قال الليث :: هرد 

ْدتُ  وتقول : د اللحَم فهو هرَّ  اللحُم. َهِرد ، وقد ُمَهرَّ

 قلت : والذي حفظناه عن أئَمتنا في القصب الُحْرِدّي بالحاء ، وال يجوز عندهم بالهاء.

د بَيد ، عن أبي زيد : فإن أَدخْلَت اللحَم الناَر وأنضْجتَه فهوأبو عُ  ْدتُه ، وقد ُمهرَّ  هو. َهِردَ و َهرَّ

أُ مثلُه.  قال : والُمَهرَّ

 .«َمهُروَدان ينزل عيسى إلى األرض وعليه ثوبان»وفي الحديث : 

 : الشَّّق. الَهْردُ  وَرَوى أبو العباس ، عن َسلَمة ، عن الفراء قال :

 ، أي في ُشقَّتين ، أو ُحلَّتين.َمْهُروَدتْين  في خبر عيسى أنه ينزل فيو :قال 

وقال َشِمر : قال أبو عدنان : أخبرني العالم من أعراب باهلة أّن الثَّوَب يُْصبَغ بالَوْرس ثم بالزعفران فيجيء لونه مثل لون 

 .الَمْهُرود َزْهرة الَحْوَذانة ، فذلك الثوبُ 

 : الذي يُْصبَُغ بالعُروق. الَمْهُرود بعض أصحاب الحديث أنّه بَلَغه أنقال : أخبرني 

 .الُهْرد قال : والعروق يقال لها

 وَهِريٌت وقال ساعدة الُهَذلّي : َهِريدٌ  ثوبَه ، وَهَرتَه : إذا َشقَّه فهو َهَرد أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

ّ ا   ْوَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ وامسريريريريريريريريِ   فريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريَ اأب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رِيريريريريريريريريريريريري   وَ   ة  هريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ َك يف عريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريِ ْوبريريريريريريريريريريريري   ثريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي مشقوق.

 : إذا أنَضَجه إْنضاجاً شديداً. َهَرَدهوأبو ُعبيد عن األصمعي : َهَرت فالن الشيء ، 

ومعناهما واحد ، وهي المصبوغة  ، وُرِوي في ُمَمصَّرتَْين. قال : َمْهُروَدتَْين وقال ابن األنباري في حديث عيسى ُرِوي في

 عفران أو غيره.بالصُّفرة من ز

تين : أي صفراَوين. يقال : هّريت العمامة : إذا لبِستها صفراء ، وفعلُت  قال القُتيبّي : هو عندي من النقلة خطأ ، وأراه َمْهُروَّ

 منه : هَرْوُت.

يُت ، فلو ثُنِّي على هذا لِقيَل :  في اسم ما لم يَُسمَّ « اتينُمَهرَّ »قال أبو بكر : ال تقول العرب : هَروُت الثوب ، ولكن يقولون هرَّ

ْيُت إال في العمامة خاصة ، فليس له أن يقيَس الشُّقَّةَ على العمامة ؛ ألن اللغة رواية ،  فاعله ، وبَْعُد فإن العرب ال تقول : هرَّ

ي الشّق  الَهْرد : أي من ُشقَّتين أخدتا من َمْهُروَدتين وقوله : من ، بل  هْرداً  لإلصالحوهو الشّق خطأ ؛ ألن العرب ال تُسّمِ

 .هْرداً  يسمون الخرق واإلفساد :
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اُر الثوب ، وهَرته : إذا خرقه ،  هَرد وقال ابن السكيت : فالن ِعْرَض فالن ، وهَرته ، فهذا يدل على اإلفساد ،  هَردوالقَصَّ

ي الحديث ، ولم نسمعه إال في : أي بين ممصَّرتين على ما جاء فـ  بالدال ، والذالـ  مهرودتين والقول عندنا في الحديث :

حناة ، وكذلك الثُّفّاَء الُحْرف ، ونحوه. يَر الّصِ  الحديث كما لم نسمع الّصِ

قال : والدال ، والذال أختان تُبدل إحداهما عن األخرى : يقال : رجٌل ِمْدٌل وِمْذٌل إذا كان قليل الجسم خفّي الشخص ، وكذلك 

 الدال والذّال في قوله : مهروذتين.

 : نَْبٌت ، وقاله ابن األنبارّي ، وهو أنثى. الِهْرَدى بو ُعبيد ، عن األصمعّي :أ

 ، وال يؤمن باآلخرة. الدهر يقول ببقاء : َدْهِريّ  : أي قديم ، ورجلٌ  ُدْهِريٌ  : األبَُد المحدود ، ورجلٌ  الدَّهر قال الليث :: دهر 

 .«الدهر فإِن هللا هو الدهر ال تَُسبُّوا»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىوُرِوي عن النبي 

لة به يحتّجون على  الدهر قوله : فإّن هللا هو قال أبو ُعبيد : مما ال ينبغي ألحد من أهل اإلسالم أن يجهل وجَهه ، وذلك أّن المعّطِ

ْنَدقة   ؟!«الدَّْهر أال تراه يقول : فإّن هللا هو»يحتّج بهذا الحديث ويقول :  ِريّةالدَّهْ والمسلمين ، قال : ورأيُت بعَض من يُتَّهم بالزَّ

 قد قال األعشى في الجاهلية : ؟!الدَّهر فقلُت : وهل كان أحٌد يسبُّ هللا في آبادِ 

ْم   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريريريرير هللا  لريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريريرياء و َّريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   َة الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ِد َوَوّ  املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَلمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وتَُسبَّه عند النوازل تنزل بهم : من َمْوٍت أو َهَرم فيقولون : أصابتْهم  الدَّْهرَ  ن شأنها أن تَذُمّ قال : وتأويله عندي أّن العََرب كا

الذي يفعل ذلك ، فيذّمونه ، وقد ذكروا ذلك في أشعارهم ، وأَخبَر هللا عنهم بذلك  الدَّهر ، فيجعلون الدَّْهرُ  ، وأباَدهم الدهرِ  قواِرعُ 

ْهرُ )، ثم َكذَّبهم ، فقال جّل وعّز :  نْيا ََّنُوُت َوََنْيا َوما يُ ْهِلُكنا ِإالَّ الدَّ قال هللا  [24الَجاثيَة : ] (َوقاُلوا ما ِهَي ِإالَّ َحياتُ َنا الدُّ

 [.24الَجاثيَة : ] (ِبذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ َوما هَلُْم ) جّل وعّز :

الذي يفعل بكم هذه األْشياء ، فإنكم إذا سببتم  الدهر على تأويل : ال تَُسبُّوا «الّدهرَ  ال تَُسبُّوا»:  وسلمعليههللاصلىفقال النبي 

 ، فهذا وجه الحديث إن شاء هللا. رُ الده فاعلها فإنما يقع السَّبُّ على هللا ألنه الفاعل لها ال

قلُت : وقد قال الشافعي في تفسير هذا الحديث نَْحواً مما قال أبو ُعبيد ، واحتج باألبيات التي ذكرها أبو عبيد ، فظننت أبا عبيد 

 عنه أخذ هذا التفسير ألنّه أّول من فسره.

 واحد ، واحتّج بقوله : الدَّْهرووقال َشمر : الّزمان 

ل  ّن َدهريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريي جبريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريْ فُّ مسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   را  يريريريريريريريريريريريَ

  
مُّ  إلمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن   هريريريريريريريريريريريريريريريريري  َزمريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌن يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َطب ، وزمان الفاكهة  الّدهروفعارض أبو الهيثم َشِمراً في مقالته ، وخطأه في قوله : الّزمان  واحد ، وقال : الزماُن : َزماُن الرُّ

 ، وزمان الحّر ، وزماُن البرد ،
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 ال هر عل  العرب يريَ ع على بعض ال هرو ال يل  ع. قله :  ال هرو ويكون الزمان  ريريريريهرين    سريريريريتة أ ريريريريهر ، 
 َدْهرا   األطَوِل ، ويَ ع على م ّ أب ال نيا كلِّها وق   عه غت وامس  من العرب ي ول : أقملا على ماء كذا وكذا

 دون مع   وامس  يف مع  ال هرو الزمان  ، و ذا كان هذا هكريذا جاُّ أن ي ريال : َدْهرا   ، وداران اليت مسلللريا هبا
ْهَرين ، وال حيمللا ْهَر والةريريَّ ال ويل : أراد أّن  الّ هر وق   عه  أعرابيا  فصريرييحا  ي ول : ماء  كذا وكذا حيمللا الةريريَّ

ريعا  فلحتاج    مس ضريريريوِر ماء   ر ن ألن املاء  ذا أكله املا ريريريية ما مسوله من الكأل  ما مسوله من الكأل يلَف   سريريريَ
اره ب    من  طََلِ  ماء    َر يريْرَعْوَن ما مَسْوله وَيوُّ أن ت ول : كلا أُّماَن والية فالن   وضريريريريريريريريريريريع كذا مل يكن َّ ضريريريريريريريريريريريّ

َلة عل  العرب أربعة أُّملة : ربيع الكأل ، وال يظ وا َريف والةريريريريريريريريريريريريتاء ن وال  وكذا ،  ن طاله مّ أب  واليته والسريريريريريريريريريريريريَّ
 أربعة أُّملة ، فهما يف قان يف هذا املوضع. الّ هر َيوُّ أن ي ال :

وأحقاٌب. ذكر هذا في كتاب  َدْهرٌ وقال الشافعي : الحيُن يقع على مّدة الدنيا ، ويَْوم ، وال نعلم للحين غايةً ، وكذلك زماٌن 

 عنه.« ُمختصره»حكاه الُمزنّى في  .«اإليمان»

 ال غير بضّم الدال. ُدْهِريّ  مر قلتَ بن عا َدْهر ، وإن كان من بني َدْهِريّ  وقال ابن األنبارّي يقال في النِّْسبة إلى الرجل القديم :

ين في المنسوب إلى السَّهل ، وكذلك َرجُ   لٌ وقال ابن َكْيسان : ومما ُغيِّرْت حركاتُه في النِّسبة قولُهم : رُجٌل ُسْهليٌّ بضّم الّسِ

 قال : ولهما أمثاٌل كثيرة. .ُدهريّ 

عبيد ، عن ابن ُعلَيّة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي بَْكَرة حدثنا عبد هللا بن محمد بن َهاَجك ، عن ابن َجبَلة ، عن أبي 

مان قد استدار كَهْيئَته يوَم »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىعن النبي  اثْنا َعَشَر )َخلَق هللا السَّماوات واألرض ، السَّنة  (1)أال إن الزَّ
ٌم ورجب ُمفَرد. ، أربعةٌ منها ُحُرم ، ثالثة منها متواليات : ذو (َشْهراً   القعدة وذو الحجة ومحرَّ

 وِسنِيّه. الدَّْهرَ  أراد بالزمان قلُت :

 .ِدْهِرير ، قال : وال يُْفَرد منه َدْهر الدَّهارير من الزمان الماضي ، يقال : كان ذلك في الدهر : أول الدَّهارير وقال الليث :

تي. َدهري ما أمٌر : نََزلْت بهم ناِزلةٌ ويقال : َدَهَرهمْ  : النازلة تنزل بالقوم تقول : الّدهرُ وقال :   كذا وكذا : أي ما ِهمَّ

ْوت. قلُت : وهذا َخَطأ  َدْهَوِريُ  قال الليث : وَرُجل : دهري وقال ابن السكيت : ما ِطبِّي كذا : أي ما ْلُب الصَّ الصَّْوت ، وهو الصُّ

ف وقلبت الجيُم داالً وهللا أعلم.عندي ، والصواُب   رجٌل َجْهَوِريُّ الصَّْوت بالجيم : أي َرفيُع الصوت فَْخُمه ؛ فُصّحِ

 فالٌن اللُّقَم إذا أدارها ثم التهمها. َدْهَورَ  : جمُع الشيء ثم قذفه في َمْهَواة. وقال غير الليث الدَّْهَورةو

__________________ 
 مكررأب. (يُو)( يف امل بوعة 1)
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 .ُدْهِورتْ  : أي [1التكوير : ] (ِإَذا الشَّْمُس ُكوِ َرتْ )وقال مجاهد في قول هللا جّل وعّز : 

 أي ُرِمَي بها. (ُكوِ َرتْ )وقال الربيع بن ُخثَْيم 

ره : إذا أْلقاه  الحائط : إذا َطَرْحتَه حتى يسقَُط ، ويقال : َدْهَوْرتُ  وقال بعُض أهل اللغة :  وَصَرعه.طعنه فكوَّ

ّجاج في قول هللا جّل وعّز : « ُكْبِكبُوا»أي في الجحيم. قال : ومعنى  [94الشُّعََراء : ] (َفُكْبِكُبوا ِفيها ُهْم َواْلغاُوونَ ) وقال الزَّ

 .ُدْهِوروا ُطرح بعضهم على بعض. وقال غيره من أهل اللغة : معناه

 وفي حديث :

 فإّن ذا الّ هر أطوارا دهارير  
 ذو حالين من بؤس ونُْعم. الدهرُ  هري :قال األز

 وقال الفرزدق :

 فريريريريريريريريريريريريإ  أان املريريريريريريريريريريريريْو   الريريريريريريريريريريريريذي هريريريريريريريريريريريريو انٌُّل 

  
اولريريريريريريريْه    بريريلريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَك فريريريريريريريانريرييتريرير كريرييريريف أنريريريريريريريه  ريريريريريريري 

  
 خاَطَب جريراً ، فأجابه :

فريريريريِ  املريريريريوَ    الريريريريريريري هريريريرير   ريريريريريريريالريريريريريريري و أان الريريريريريريريّ هريريريرير  يريريريري 

  
 فريريريجريريري ريريري   ريريري ريريريريريريريِل الريريريريريريري هريريرير  ريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريري ريريريريريريريا  يريريري  ريريريريريريرياِولريريريريريريريه  

  
ْيبُل قتله محمد  داهروالدنيا واآلخرة ، ألن الموت يَفنَى بعد انقضاء الدنيا ، هكذا جاء في الحديث.  الّدهرَ  قلُت : جعل : َمِلك الدَّ

 بن القاسم الثَّقَفّي ابن عّم الحّجاج ، فذكره جرير فقال :

ْرَ  و  هريريريريريريريريريريَ ل  قريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريَ َرقريريريريريريريريريريْ  داهريريريريريريريريريريرا  و أَْرَ. هريريريريريريريريريريِ

  
ف  و   َرى اللَّواصريريريريريريريريريريريريريريِ  يسريريريريريريريريريريريريريريعى لكم من  ل ِكسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 واصف الَخَدم.أراد بالن

وال َرْخَوِديَّة : أي ليس عندي فيه ِرفق واالُمهاَوَدة ، وال ُهَوْيِديّة  َرْهَوِديَّةٌ  ما عندي في هذا األمر« : نوادر األعراب»في : رهد 

 وال ُرَوْيِديّة ، وال َهْوداء وال َهْيداء ، بمعنًى واحد.

 َحُمق حماقة محكمة. الرجُل : إذا َرهَّدَ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

ِهيد وقال الليث : هاَدةو: الناعم ،  الرَّ خاصة ، تقول : فتاة الرَّ  : أي َرْخَصة. َرِهيَدة هي الرَّ

هَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: رده  ُجُل : َردَّ  إذا ساد القوَم بشجاعٍة أو سخاء أو غيِرهما. الرَّ

ْدهُ  وقال الليث :  ، وهي قِالُل الِقفاف ، وأنشد لرؤبة : َرْدَهة أََكَمٍة َخِشنٍة كثيرة الحجارة ، والواحدة: ِشْبهُ  الرَّ

 من بريْعض أَْنضاِد الِ فاِف الرُّدَِّه  
دَهة قال : وربما جاءت  في وصف بئر تُْحفَر في قُّفٍ أو تكون ِخْلقَةً فيه. الرَّ

ْدَهة وقال أبو ُعبيد : قال األصمعّي :  .ِرَداهٌ  ة في الجبل يُْستنقَع فيها الماُء ، وجمعُهاالنُّقر : الرَّ

ْده وقال أبو َخْيَرة :  شبه أكمة في رأس الجبل : صفاةٌ يُْستَْنقَُع فيها الماء ، وأنشد : الرَّ

مريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريري  ر  جبريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريرَّْدِه   لريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْ ِه   ْأيريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِه والريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ َن الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَّ را  مريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إيِه إيِه. والنَّْده باإلبل : أن يقول لها : ِهَدْه ِهَدْه. ر ، فيقول :التأييه : أن يَُؤيِّه بالفََرس إذا نَفَ 
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ْدَهة وقال غيره :  وقال ابن ُمقبِل : .ِرداهٌ  : َحَجر مستنقَع في الماء ، وجمعها الرَّ

ع الريريريريريريريريريريريريريريّرِداو  ة  مريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريِل َوقريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ِه مل تريريريريريريريريريريريريريريريَ َِّْك جملريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريرياال 

  
ج : ْدهة وقال المؤّرِ ْخرة في الماء ، وهي األتاُن. : الّرْدهةوُد ، : المْورِ  الرَّ  الصَّ

ْدهةوقال :   أيضاً : ماُء الثَّْلج. الرَّ

ْدهةوقال :   : الثَّْوُب الَخلَق الُمَسْلَسل. الرَّ

 : ُصْلٌب َمتيٌن لَُجوٌج ال يُْغلَب. َرِدهٌ  ورجل

ج هذه األشياء ، وهي   ُمْنَكرةٌ ِعْندي.قلُت : ال أعرف الذي َرَوى للُمَؤّرِ

ى البَْيُت العظيم الذي ال يكون أعَظُم منه ْدهة وقال الليث : يَُسمَّ داهُ  ، وجمعُها الرَّ ً  المرأةُ بيتَها ردَّهت ، وقد الّرِ  .تَْرَدهُ َرْدها

 قلت : كان األصل فيه َرَدَحْت بالحاء ، فأُبِدلت هاًء ، ومنه قوله :

  بريْيَه مَست وف  م ْكَفأ  َمْرد ومَسا
حّدثنا سفيان بن عيينة قال : حّدثنا العالء بن أبي  حّدثنا أبو إسحاق قال : حّدثنا عثمان قال : حّدثنا هارون بن معروف قال :

ذكر ذاك الذي قتل عليٌّ  وسلمعليههللاصلىسمعت النبّي  العبَّاس ، عن أبي الطفيل ، عن بكر بن قِْرواش ، عن سعد قال :

ْدهة الثَُّديّة ، فقال شيطانصلوات هللا عليه : ذا   : أي يُْسِقطه. ، راِعي الخيل ، يحتِدُره رجٌل من بَِجيلة الرَّ

 القوم وهو الدافع عنهم. ِمْدَرهُ  حرب ، وهو ِمْدَرهُ  قال الليث : أُِميت فِعلُه إاّل قولهم : رجل: دره 

 وأنشد غيره : : لسان القوم والمتكلِّم عنهم ، الِمْدَرهُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

ة  و  فريريريريريريريريريريريريريّ و عريريريريريريريريريريريريريِ  أنريريريريريريريريريريريريريَه يف الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريُو أ ريريريريريريريريريريريريري 

  
ْ َره  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريوُِ غريريريريريريريريريريريريري اأَب ا ريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريرياْب و    مريريريريريريريريريريريريريِ

  
 فالٌن علينا ، وَدَرأ : إذا َهَجم من حيث لم تَْحتسْبه ، وأنشد : َدَره وأخبرني المنذرّي عن ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

ه  ْ تريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريز عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييَّ فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  ه فريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
وائريريريريريريريريريريِ    ى دارهريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريان و ريريريريريريريريريريَ

  
 : هاِجَماتها. ويقال : إنّه لَذُو تُْدرإ وذو تُْدَرأةٍ : إذا كان هّجاماً على أعدائه من حيث ال يحتسبونه. داِرهاتُها قال :

ويقال ِللَكوَكبَِة الَوقّادةِ إذا َدَرأَْت  الغول ، المرأة القاهرةُ لبَْعلها ، قال : والسََّمْرَمَرة : : الدََّرْهَرَهةُ  عمرو عن أبيه قال : قال :

 .َدَرْهَرهة بنُوِرها من األفق :

 ه د ل
 هدل ، دهل ، دله ، لهد : مستعملة.

 : فرخها. َهِديلُها ، ويقال : تَهِدل َهديالً  الحمامةُ  َهَدلت قال الليث :: هدل 

 الذََّكر من الحمام ، وهو صوُت الحمام أيضاً.يكون من شيئين : هو  الَهِديل أبو ُعبيد ، عن األصمعّي قال :

 قال : وقال أبو عمرو مثلَه في القولين جميعاً.

 قال : وَسِمْعتُهما جميعاً من العرب.

أنّه فَْرٌخ كان على َعْهد نُوحٍ فمات َضْيعةً وَعطشاً ، قال : فيقولون : ليس من  الَهِديل قال : وقال األَُموّي : يَزُعم األعراب في

 امٍة إآل وهي تَْبكي عليه.َحم
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 قال األَموّي : وأنشدني ابن أبي َوْجَزة السَّْعِدّي ِلنَُصْيب :

َرْ  أفريريريريري ريريريريريلريريريريريريريه  :  كريريريريريي ذا   طريريريريريْوق  تريريريريريريريذكريريريريريَّ  تريريريريريبريريريريريْ

  
ع    بريريريريريريريريريَّ ِ يريريريريريريريريريال  وقريريريريريريريريري  َأْوَدى ومريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريان تريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريَ

  
 َجوارح الطير ، وأنشد :جاِرحةٌ من  الَهِديلَ  قال : ويقولون : صادَ  يقول : ولم يكن ُخِلق تُبَّع بَْعدُ 

ني بريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  و  تريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ ْن هتريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريريريريريِل    أبقريريريريريريريريريريريرب جريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريِك مريريريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريريريَ

  
 فمّرة يجعلونه الطائر نفَسه ، ومّرة يجعلونه الصوَت.

 : ُمْنقَلَبةٌ على الذَّقَن. َهْدالء ، وَشفَةٌ  أَهَدلُ و هاِدلٌ  : استرخاء الِمْشفَر األسفل ، وِمشفرٌ  الَهَدل وقال الليث :

 : استرخاء جْلَدة الُخْصية ، ونحو ذلك ، وأنشد : التهّدلوال : ق

ِل  هريريريريريريريريريريَ ُّ ه مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأّن   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   يتريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ا مسريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ رف  عريريريريريريريريجريريريريريريريريوُّ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريه ثريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريَ

  
كأنّه ُمخاِلٌف لسائِرها من  َهَدالة : َضرٌب من الشََّجر ، ويقال : كلُّ ُغصٍن يَنبُت في أراكٍة أو َطْلَحة مستقيماً فهو الَهَدالُ و

ْحر والُجنون.  األغصان ، وربما داَوْوا به من الّسِ

: إذا طال ِمْشفَُره ، وهو أن تأُخَذه القَْرحة فيهِدل ِمْشفَُره ،  أَْهَدل فهو يَهِدل َهْدال البعيرُ  َهَدلَ  الحّرانّي ، عن ابن السّكيت : يقال :

 ، وقال الراجز : َهِدل ويَل الِمْشفَر ، وذلك مّما يُمَدح به ، وهو ِمْشفَرٌ : إذا كان طَ  َهِدل يَهَدل َهَدالً  وقد

 بك لِّ َ عةاع  ص هايب  َهِ ْل  
 وقال الكميت : .أهَدل : أي أرسلتُه إلى أَْسفَل. والسحاُب إذا تََدلَّى َهْيَدبُه فهو أْهِدلُهُ  الشيءَ  َهَدْلتُ  وقال أبو ُعبيد :

 ِد َِته األْهَ ِل  بِتريْهَتاِن 
لة الثماُر : إذا تدلّت ، فهي تهدَّلتِ  ويقال :  .متَهّدِ

 بالنَّبِطيّة ؛ ال تََخْف وأنشد لبّشار : َدْهل قال الليث : الَ : دهل 

ل بعريريريريريري  مريريريريريريا َل من َقمريريريريريريْ  ف لريريريريريريه  لريريريريريريه : ال َدهريريريريريريْ

  
عريريريريريريريرياِذرِ   ان مريريريريريريريريلريريريريريريريريه بريريريريريريريريِ بريريريريريريريريّ َق الريريريريريريريريتريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريفريريريريريريريريَ اَل نريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
من كالم العرب ، إنما هما من كالم النَّبَط ، يقولون للَجَمل قَمل وإنما تهكم بالّطرّماح وجعله نبطيَّ وال قَمل  َدْهل قلُت : وليس ال

 من الليل : أي ساعة. َدْهلٌ  النََّسب ، ونفاه عن طيء. وقال اللِّحياني : مضى

 : الشيء اليسير. الدَّْهل وقال أبو عْمرو :

 المتحيِّر. اِهلالدَّ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 قلت : وأصله الداِله فقلبه.

ً  عقلُه ُدلِّه عقل اإلنسان من ِعشق أو غيره ، وقد يَُدلَّه : ذهاب الفؤاد من هّمِ كما الدَّلَه قال الليث :: دله   .تَْدِليها

 : إذا كان ساِهَي القَْلب ، ذاهب العقل. ُمَدلَّه وقال أبو عبيد : رجل

 : ضعيف النَّفس. دالهةٌ و داِلهٌ  وُمتَلَّهٌ بمعنى واحد ، ورجلٌ  لَّهٌ ُمدَ  وقال غيُره : رجلٌ 

ْدمة الشديدة في الصدر. والبعير اللْهدُ  قال الليث :: لهد   : الذي أصاب َجْنبَه اللِهيد : الصَّ
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 .ملهود َضْغ ٌَه من مِحْل  ث يل فأْورثَه داء أفسَ  عليه رِئريَته ، فهو
 وقال الكميت :

و يريريريريريريريَ  مريريريريريريرين الريريريريريريريكريريريريريريري  َأَل الريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريِ يريريريريريريريْ م  اجلريريريريريريريَ عريريريريريريريِ  نريريريريريريري  ريريريريريريريْ

  
ز ورا  يريريريريريريريريريريري   اجلريريريريريريريريريريريَ ْن ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ُ ومل نريريريريريريريريريريريَ ْع  مريريريريريريريريريريريَ

  
َمه ثمَّ لم يَُوّق موضعُ  اللهيدُ  قلُت :  اللْهدِ  من اإلبل : الذي ُحِمل عليه ِحْمٌل ثقيل فلََهد َظْهَره أو َجْنبَه : أي ضغطه ، أو شدخه فَورَّ

من الِحْمل أُْخِلي ذلك المَوضُع من بَداِدي القَتَب كيال يضغطه اْلِحمل فيزداَد  لَْهَدةٌ  أصابتهمن الرْحل أو القتَب حتى َدبَِر. وإذا 

: إذا  ُملهَّد ، ورجل ملهود : أي َدفَعتُه فهو أَْلَهُده لَْهداً  الرجلَ  لََهْدتُ  فصارت َدبََرة. ويقال اللْهَدةُ  فساداً ، وإذا لم يُْخَل عنه تقَيَّحت

َي عن مجالس َذِوي الفضل ، ومنه قول طَرفة :استُِذلَّ فُدفِّ   ع تدفيعاً ، ونُّحِ

 َذليل أَب اِع الّرِجال م َلهَِّ  
 ، وأحضنُت به إْحضاناً إذا ازدريت به ، وأنشدنا : إلهاداً  بالرُجل أْلَهْدتُ  وقال أبو عبيد : قال أبو زيد :

ل   ْوفريريريريريريريريريريَ م هريريريريريريريريريري اَك هللا أنَّ ابريريريريريريريريريريَن نريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ

  
ٌ  لو  ْلهريريريريريريريِ ْلَع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالع   بلريريريريريريريا م   َ لريريريريريريريك الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
: من أطِعمة األعراب ، وهي التي تُجاِوز حدَّ الحِريقة والسِخينَة ، وتقُصر عن العصيدة ، والسخينةُ :  اللهيدة وقال ابن السكيت :

 التي ارتفعْت عن الحساء ، وثَقُلَْت أْن تُْحَسى.

، إذا أمسْكَت إحَدى ِرجلَيه ، وخلَّيت عليه رجالً آَخر يُقاتله ، وكذلك إن فطَّنَت رجالً  إلهاداً  بالرجل أَْلَهْدتُ  وقال أبو عمرو :

تَه فقد  به. ألهْدتَ  لمخاصمة صاحبه ولََحْنَت له ولقَّنتَه ُحجَّ

 : داٌء يأُخذ اإلبل في ُصدوِرها ، وأنشد : اللْهدوقال : 

 هَلِْ  وَ َتيتَلع  ِمْن هَلْ   هبا 
 : أي مستَْضعٌَف َذليل. ُملَهدٌ   : َرجلٌ شمر عن الهَواِزنيّ 

 ه د ن
 هدن ، هند ، دهن ، نهد ، نده : مستعملة.

فالن عن ذاك  اْنَهَدنَ  عما كان عليه ، فيقال : فيَْهِدنُه انتقاض َعزم الرجُل لخبٍر يأتيه ، : الُهْدنة شِمٌر عن الهوازنّي قال :: هدن 

ً  خبٌر أتاه َهَدنَهو،   شديداً. َهْدنا

ً  ، وهو السكون ، يقال منه : الُهْدنة من المهَدنَة ال الليث :وق ك. : َهَدْنُت أَْهِدُن ُهُدونا  إذا سكْنَت فلم تتحرَّ

 بالقَْول دون الفعل ، وأنشد : َهَدنوه ، وهو البليد الذي يُرضيه الكالم ، يقال : قد َمهدون ورجلٌ 

 مل يري َعوَّْد نريْومَة امله وِن  و 
 عنك فالن : أي أرضاه الشيء اليسير. ُهِدنَ  ويقال :

، معناه أنه إذا َسهر في أول ليِله فَلَغَا في األباطل لم يستيقظ في آخره  آلخره َمهدنةٌ  وُرِوي عن َسلمان أنه قال : َمْلغاةٌ أوِل الليل

 للتهّجد والصالة.

 ألحمُق الجافي.: الرجل ا الِهدانوالسكون ،  : الهُدون أبو عبيد ، عن أبي عمرو قال :
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 قال رؤبة :

مريريريريريريريريريريريع  املريريريريريريريريريريرياَل اهلريريريريريريريريريريريِ ان  اجلريريريريريريريريريريريايف   قريريريريريريريريريريري  َيريريريريريريريريريريريَ

  
راِف   ِل وال اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  مريريريريريريريرين غريريريريريريريريت مريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
 واحد. الِهدانُ و الَهْيدانُ  قال :« النوادر»أبو عبيد في كتاب 

 ، فزادوا الياء. الهَدان قال : واألصل

 والياء زائدة.قلت : وهو فَْيعال ، مثاله َعْيدان النخل ، النوُن أصلية ، 

 : المهُدون وقال الشاعر في

هريريريريريريريريا يتريريريريريريريريوظريريريريريريريريتريريريريريريريري  واِويريريريريريريريريَر مريريريريريريريريأكريريريريريريريريوٌل مسريريريريريريريري    نَّ الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريري  ون و   ة  ألقريريريريريريريريريريوال مريريريريريريريريريريَ  ذو الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريَ

  
، وتفسيره في  «على َدَخن ، وجماعةٌ على أَْقذاء ُهدنةٌ  يكون بعَدها»ذَكر الِفتَن فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و

لح بعد القتال : الهْدنة وُب قوم على ما كانت عليه. وأصلالحديث : ال ترجُع قل ، وربما  ُهْدنة السكون بعد الَهْيج ، ويقال للصُّ

 ُمّدةً معلومة ، فإذا انقضت المدة عاَوُدوا القتال. وتفسير الدََّخن في كتاب الخاء. الهْدنة ُجِعلَت

 .ُمهدَّن م ، فهوالمرأةُ َصبِيَّها : إذا أَهَدأَتْه ليَنَا هدَّنَت ويقال :

ه : إذا كافّه ،  َهدَّن وقال ابن األعرابي :  : إذا َحُمق. َهَدنوعدوَّ

 : النُّوق. الهْوَدناتُ  وقال الليث :

 الصبي. يُْهَدن الرجَل إذا َسّكْنته وَخَدْعته كما هَدْنتُ  وقال شِمٌر :

 وقال رؤبة :

 ثري  ِّْفَه تَ ِ يَف امرىء  مل يري ْهَ ِن  
 يُخَدْع ولم يَُسكَّن فيُْطَمَع فيه.أي لم 

: مائة من اإلبَل معِرفةٌ ال تنَصِرف ؛ وال يَْدُخلها األلف والالم ، وال تُجمع ، وال واحد لها  ُهنَْيدةُ  قال األصمعّي وغيره :: هند 

 من ِجْنِسها.

 وقال أبو َوجزة :

ةٌ  لريريريريريريريريريَ ؤبريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريرياٌد وأ ريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياٌر مريريريريريريريريري   فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم جريريريريريريريريريِ

  
   َ لريريريريريريريريْ ِ  هريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ أْر ٌء عريريريريريريريريو مريريريريريريريرين هريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريى اهلريريريريريريريريِ

  
 فالنةُ فاُلناً : إذا أورثَتْه ِعشقاً بالُمغازلة والمالطفة ؛ وأنشد : هنََّدتْ  ويقال :

 ترييََّما و يَِعْ َن َمْن هلَّْ َن 
 امل

 وقال الراجز :

يريريريريريريريريريريري    هريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ اَدأَب الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ ْن هريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ رََّك مريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريَ

  
ْوعريريريريريريريريريريريريود    َ

ود هريريريريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريل  املريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريْوعريريريريريريريريريريريري 

  
 ل :: َشْحذُ السَّْيف. وقا التهنِيدُ و

 كلُّ مس ساُ    َْكِم التَّهِلي  
ِريبة يقال : سيفٌ  الهند في السَّْيف أن يُطبََع ببالد التهنِيد وأصل  ُهْنُدوانيّ و ِهْنديٌ و ُمهنَّد ويُحكم عمُل َشْحِذه حتى ال ينبُو عن الضَّ

 .بالهْند إذا سوي وُطبع
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َر  َهنَّدَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  : إذا صاح صياح البُومة. َهنَّدو َهنَدو: إذا قَصَّ

 فالنةُ بقَْلبه : أي ذهبت به. َهنََّدتْ  ابن المستنير :

 إذا ُشتم فاحتمله. ُهنِّدوالرجل إذا َشتم إنساناً َشتْماً قبيحاً ؛  َهنّد عمرو عن أبيه :

 فمن أسماء الرجال خاصة. ديٌ ِهنْ و ُمَهنَّدو َهنَّادٌ  من أسماء الرجال والنساء. وأما هْندٌ و

 : إذا ال يَْنتَه وال َطْفته ، وأنشد : تْهنيداً  الرجلَ  َهنَّدتُ  وقال ابن ُدريد :
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 راقك من َهلَّاَدأَب التهلي   
هاُن الِفْعل الالزم. : الدَّْهنُ واالسُم.  الدُّْهن قال الليث :: دهن   الِفْعل المجاوز ، واالّدِ

 الناقةُ البَِكيئة القليلة اللبن. الدَِّهين األصمعّي وأبي زيد :أبو عبيد عن 

 .َدِهنَْت تَْدَهُن َدَهانَةً  قال أبو زيد : وقد

 قال المثقّب : .ُدُهن : قليلة اللّبَن ، والجميع َدِهينٌ  ابن السكيت : ناقة

ل   ْوِن جريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ َر مسريريريريريريريرييِّ الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّ َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نيِ   ال   َدهريريريريريريريريريريريريريِ رْج مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ َة فريريريريريريريريريريريريريريَ َوايريريريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الليث : هي التي يُْمَرى َضْرُعها فال يُدرُّ قطرةً.

من الجمال : الذي ال يكاد يُلِقُح والمِليُح : الذي ال يُلقح أصالً ،  الدَِّهين وأخبرني المنذرّي عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :

ل قَْرعة فهو قَبِيٌس.  وإذا ألقَح في أوَّ

ُجَل : إذا نافََق ،  َدّهنوقال :  ُجُل الرَّ  غالَمه ، إذا ضَربه. َدهَّنَ والرَّ

اء : إذا َضَربه ، وهذا كما يقال : َمَسَحه بالعصا ، وبالسَّْيف ، إذا َضَربه برفق وقال  : يَْدَهنُه بالعصا َدَهنَه أبو عبيد ، عن الفرَّ

 يقال : َودُّوا لو تَلين في ِدينك فيلينُون. [9القَلَم : ] (نَ َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنو )الفراء في قوله جّل وعّز : 

،  [9القَلَم : ] (َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ ) : الُمقَاربة في الكالم والتَّليِين في القَْول ، من ذلك قوله : اإلدهان وقال أبو الهيثم :

بون ،  [81الواقِعَة : ] (فَِبهَذا احْلَِديِث أَنْ ُتْم ُمْدِهُنونَ أَ )معناه ودوا لو تكفرون فيكفرون ، وقال في قوله جّل وعّز :  قال : مكذِّ

في دينك وّدوا لو تلين  : يقال : [9القَلَم : ] (َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ ) كافرون ، وقال في موضع آخر في قوله : ويقال :

 فيلينون.

 [.9القَلَم : ] (َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ ): المقاربة في الكالم ، والتَّليين في القول من ذلك قوله :  اإلدهان وقال أبو الهيثم :

أي ودُّوا لو  [9القَلَم : ] (نُ َودُّوا َلْو ُتْدهِ ): الكذّاب المنافِق. وقال في قوله :  الُمداِهنُ و الُمْدِهنُ  وقال أبو إسحاق الّزجاج :

ين فيُصانعُونك.  تُصانعهم في الّدِ

  الُمصانِع الُمواِرِب ، قال زهير : : الُمداِهنو: اللِّيُن ،  اإلدهان وقال الليث :

ِم ِ ْدهريريريريريريريرياٌن و  لريريريريريريريريْ ِو د ْربريريريريريريريريةٌ و يف اَّريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ  يف الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
رِّ فاصريريريريريريريريريريريريريريري  ِق و   ْ ق َمْلَجاأٌب من الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  يف الصريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 عليه : أي ال تُبق عليه. تُْدِهنُ  اإلبقاء ، يقال : ال اإلدهان وقال ابن األنباري : أصل

 ما أرهْيَت ذاك : أي ما تركتَه ساكناً. ويقال :ـ  بالدالـ  إال على نفسك : أي ما أبقيت أدهْنتَ  وقال اللحيانّي : يقال : ما

 اء : اإلسكان.واإلره

 : أي أْظَهر خالَف ما أَْضَمر فكأنّه بَيَّن الكذَب على نفسه. أَْدَهنَ و داَهنَ  وقال في موضع آخر : قال بعض أهل اللّغة : معنى

بون. [81الواقِعة : ] (فَِبهَذا احْلَِديِث أَنْ ُتْم ُمْدِهُنونَ أَ )وقال في قول هللا جّل وعّز :   : أي مكذِّ

 : ضعيف. َدِهينٌ  من المطر : قدُر ما يَبلُّ وجهَ األرض. ورجل الدُّْهنُ  وقال الليث :

 وقال ابن َعرادةَ : .َدِهين ويقال : أتيت بأمرٍ 
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راَل بريريريريريريريريريريريري  متريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم  وا تريريريريريريريريريريريري  زِعريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ا  َدهريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريّ وا بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا ظريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريُّ  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  ظريريريريريريريريريَ

  
هان وقال غيره :  .ُدهن : األمطار اللَّيِّنة ، واحدها الّدِ

اء في قول هللا جّل وعّز :وقال  هانِ ) الفرَّ حمن : ] (َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِ   [.37الرَّ

هان واختِالف ألوانِه. قال : ويقال : بالدُّهن قال : َشبَّهها في اختالف ألوانها  األِديم األحمر وأنشد ابُن األعرابي : : الّدِ

بريريريريريريريريريريريريريَ   و  ه  يف كريريريريريريريريريريريريريَ م  قريريريريريريريريريريريريرياومريريريريريريريريريريريريريْ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريريريري 

  
ْذر  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل الريريريريريريريريري ِّهريريريريريريريريرياِن فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريان      الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري 

  
هان قال :  : الطَِّريُق األْملَس هاهنا : أي قاوْمتُه في َمِزّلٍ فَثَبََت قََدمي ولم تثبُْت قدُمه. والعُْذُر : النُّْجح. الّدِ

هانوقال :  ْرف. الّدِ  في القرآن : األِديُم األْحَمر الّصِ

هانِ َفكاَنْت َوْرَدًة  ) وقال أبو إسحاق في قوله جّل وعّز : حمن : ] (َكالدِ  ن : [37الرَّ ُن من الفََزعِ األْكبَر كما تَتَلوَّ هانُ  تتَلوَّ  الّدِ

يت الذي قد أُْغِلي. [8المعارج : ] (يَ ْوَم َتُكوُن السَّماُء َكاْلُمْهلِ )الُمختلفة ، ودليل ذلك قوله جّل وعّز :   : أي كالزَّ

 .ُمْدُهن رؤوس الجبال يَْستَْنِقُع فيها الماِء ، واحدها: نُقٌَر في  الَمداِهنُ  أبو عبيد ، عن أبي عمرو :

ً  كان في األصل الُمْدُهن وقال الليث : وه. ِمْدهنا ا َكثُر في الكالم َضمُّ  ، فلمَّ

وِمْقَطع وِمَسّل وقال ابن السكيت : قال الفّراء : ما كان على ِمْفعل وِمْفعلة مّما يُْعتَمُل به ، فهو مكسوُر الميم ، نحو ِمْخَرز 

وِمْنَخل  ِمْدَهن وُمسعٌُط وُمْنُخٌل وُمْكُحٌل وُمْنُصٌل ، والقياسُ  ُمْدُهنٌ  وِمَخدَّة إاّل أحرفاً جاءت نواَدر بضّم الميم والعين ، وهي :

 وِمْسعَط وِمْكَحلة.

، وهي َسْبعَة أْجبُل في ُعْرضها بين كّلِ َجبَلَْين َشِقيقَةٌ  َدْهناويّ  من دياِر بني تَميم ، معروفة ، تُْقصُر وتَُمّد. والنِّسبة إليها الدَّهناءو

َربَّعَت  الدَّْهناء ، وطولُها من َحْزن يَْنسوَعةَ إلى َرْمل يَْبِريَن ، وهي من أكثر بالد هللا كألً مع قلّة أَْعداِد المياه ، وإذا أْخَصبت

ى ِلطيب تُْربَتها وهوائِها. وقال أبو العَرب َجْمعاء ِلَسعيها وكثرة َشَجرها ، وهي َغداةٌ مكُرمَ  ة نَِزَهةٌ ، َمْن َسكنها لم يَعِرف الُحمَّ

هان زيد :  .َمْدُهونة َوليُّ ، فهي َدَهنها ، يقال : ُدْهن : األمطار الّضعيفة ، واحدها الّدِ

 .الدُّْهن : الذي يبيع الدَّهَّانو

 الُمْشرف.الجسيُم  في نَْعت الخيل : النَّْهد قال الليث :: نهد 

 القَُصْيَرى. نَْهدُ  القَذال ، نَْهدُ  يقال : فََرسٌ 

ْفقة : يقال : النَّْهدو :  النِّْهد بعضهم بعضاً. والُمْخَرُج يقال له : نَاَهدَ و،  ناَهُدواو تناهدوا : إخراج القَوم نَفقاتهم على قَْدِر َعَدِد الرُّ

 .نِْهَدك يقال : هاتِ 

بعضهم إلى بعض ، وهي في معنى نهُضوا ، إاّل أّن النهوض قياٌم على قُعود ، وُمِضّي ؛  يْنهدَ  في الحرب أن الُمناَهدةوقال : 

 : ُمضيٌّ على كّلِ حال. النُُّهودو

يها إذا كانت ضْخمةً  النهيدةوقال  ْخمة ، وبعضهم يُسّمِ بَدة الضَّ  ، وإذا كانت صغيرةً فَْهدةً. نْهَدةً  : الزُّ
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ْبد : ُزْبُد اللّبن الذي لم يَُرْب ولم يُْدِرك فَيُمَخُض اللّبن فتكون ُزْبَدتُه قليلةً حلوةً. النِهيَدة قال أبو حاتم :  من الزُّ

ابية المتلبِّدة : النَّْهداءو مال كالرَّ : إذا انتَبََر  اً نُُهود الشَّْديُ  نََهدَ  . وتقول :أَْنَهد مكُرَمة تُْنبُِت الشََّجر ، وال يُْنعَُت الذََّكُر على من الّرِ

 .ناِهد وَكعَّب ، فهو

 .النَّواهد . والثُِّديُّ الفَوالُك دونناِهد هي ثَْدُي الجارية قيل : نََهدَ  وقال أبو عبيد : إذا

 أْنَهْدتُ وا ، : أي نََهضو له الناُس يسألونه فنَهدَ  القوُم ِلعَُدّوهم : إذا َصَمُدوا له وفي حديث ابن عمر أنه دخل المسجَد الحرامَ  نََهدَ وَ 

 : إذا َمألتَه حتّى يَفيَض. إنهاداً  الَحْوضَ 

: إذا نَتَأَ وارتفَع ، وإذا  نَْهدٌ  الذي قد عال وأشرف ، وَحفّاُن : قد بَلَغ الماُء َحفَافَْيه ، وَكْعثَبٌ  : نَْهدانُ  أبو عبيد ، عن الكسائي : إناءٌ 

 كان ُمْستَرِخياً فهو َهْيَدٌب ، وأَنشد الفراء :

بريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَه َنريريريريريريريريريَْ ا  كريريريريريريريريريَ  أريريريريريريريريريريَه  ْن أ عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
  َ  َ يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريْ ا  هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريك هريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ ُْ نريريريريريريريريريري   أذاَك أ

  
ْت عليه قَُمْيحة من َدقيق ، ثمَّ  النَّهيدةُ  ابن السكيت : أن يُْغلَى لُباُب الهبِيد ، وهو حبُّ الَحنَظل ، فإذا بلغ إنَاه من النُّْضج والَكثَافة ذُرَّ

 أُِكل.

الَمْلَء ، قال : فإذا كانت دون َمْلئِها قيل  نَهدتِ  : يقال : نَْهُدها دة أنه قال : إذا قاربت الدلُو المْلَء فهوروى ابن السكيت ألبي عبي

ْضُت في الدَّْلو ، وأنشد :  : غرَّ

رِّْ. فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا َو وغريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  ال متريريريريريريريريريريريأل الريريريريريريريريريريري َّ

  
كريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريِإّن د وَن مريريريريريريريريريريَ

  
ْقُت.  وكذلك َعرَّ

 إذا جعلَت في أَْسفَلها ُمَويهةً.وقال : وَضْخُت وأَوَضْخُت : 

ْجر ، قال : وكان يقال للمرأة في الجاهلية إذا ُطلِّقَت : النَّْدهُ  األصمعّي :: نده  َسْربَِك ، فكانَْت تَطلُق ،  أَنَدهُ  اذَهبِي فال : الزَّ

 عن َمْذَهبها ، وقد أَْهَمْلتُها ِلتَْذَهب حيث شاءت.األصل فيه أنه يقول لها : اذهبِي إلى أهلك فإني ال أَحفَظ عليِك مالِك وال أُردُّ إبِلك 

ياح. النَّْده وقال الليث :  : الّزْجر عن الحوض وعن كّل شيء إذا ُطِرَدِت اإلبُل عنه بالّصِ

ً  الّرجلُ  نََده وقال أبو مالك : ت. يَْنَده نَْدها  : إذا َصوَّ

 البَْكر. نََواِدهِ  ى أو المرأةِ : إْحَدىوقال أبو زيد : يقال للرجل إذا رأَوه َجِريئاً على ما أَتَ 

 : الكثْرة من المال ، وأنشد قول جميل : النَّدهة أبو عبيد ، عن األموي :

 ال َماهل م ذ و َنْ َهة  فَي  وين و 
ها : كثرة المال. النُّدهةو النَّدهة وقال ابن السكيت :  بفتح النّون وضّمِ

 ه د ف
 مستعملة.هدف ، فهد ، دهف ، دفه : 

بير : أما وهللا لقد كنت: هدف  بير وعمرو بن العاص اجتمعا في الِحجر ، فقال الزُّ  لي أهَدْفتَ  روى شمر بإسناد له أنَّ الزُّ
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. َ يت ك مل ل هذا اليُو  يُو َبْ ر ، ولك  اْستريبريْ
ني أنَّ لي مثل ذلك بِفَرَّ  أَهدْفتَ  فقال عمرو : وأنت وهللا لقد كنت  تي منك.لي ، وما يَُسرُّ

 الدُّنُّو منك واالستقباُل لك واالنتصاب. : اإلهدافُ  لي ، أهدفت قال شمر : قوله :

  ، وأنشد : ُمهِدف لي الشيُء فهو أهَدف يقال :

ف  و  هريريريريريريريَ كريريريريريريريْ ٌف مريريريريريريريِ هريريريريريريريْ ة كريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ ن بريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريْم   عريريريريريريريري  واو  ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَل يريريريريريريريريومريريريريريريريريا   ريريريريريريريريَْ  َأهريريريريريريريريَ فريريريريريريريري 

  
 إذا قَُربوا. القوُم : أَهَدفَ  : الدُّنُوُّ : اإلهدافُ  وقال :

اء : يقال لّما قوا ، وكلُّ شيء رأيته قد استقبَلك  أهَدفَتْ  لي الكوفةُ نََزْلُت ، ولّما أَهَدفَتْ  وقال ابن ُشميل ، أو قاله الفرَّ لهم تفرَّ

 .ُمْستَهِدفو ُمْهِدف استقباالً فهو

 قال النابغة :

هريريريريريريريِ ف  و  تريريريريَ َه يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريْ عريريريريَ َه طريريريريَ لريريريريريريريْ عريريريريَ  ِ ذا طريريريريَ

  
ْرمريريريريريريريريريَ ِ رايب   ت مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريِ ة  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

َ
 املريريريريريريريريري

  
 النتصابه ِلَمْن يَرِميه. الهَدف : أي انتََصب ، ومن ذلك أُخذ اْستهَدف أي ُمرتفع منتصب ، وقد

فَيان السَّْعدّي يذكر ناقته :  وقال الزَّ

ْه  فريريريريريريريَ مريريريريريهريريريريريريريا  ْذ أَُّْمسريريريريريَ  تريريريريريرجريريريريريوا اجريريريريريتريريريريريبريريريريريريرياَر عريريريريرييتريريريريريْ

  
ْه   ْه ملريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَك َأهريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ َرعريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَأمريريريريريريريريريريريْ

  
  َوَدنَْت.أْي قْد قَُربتْ 

 من ناس ، وَداهفَةٌ وجاهَشةٌ. هاِدفَةٌ  يقال : جاءت« : النوادر»وفي 

 ، أو َهبََش هاِبٌش : يستخبره هل َحَدَث ببَلده أحٌد ِسوى َمن كان به. هاِدفٌ  إليكم َهَدف وهاِجَشةٌ وهابَِشةٌ وهائِشةٌ ويقال : هل

 الّرجال : الجسيم الطَّويُل العُنُق العريُض األلَواح.من  الَهَدفُ و: الغَرض.  الهَدف وقال الليث :

 : كلُّ شيٍء عريض مرتِفع. الَهدفُ وإذا انتََصب ،  لك السحاُب أو الشيء : أَْهَدفَ  ويقال :

 مائٍل أو َصدٍف مائٍل أسَرَع المشَي. بهدفٍ  كان إذا مرَّ  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أَّن النبي 

 كل شيء عظيم مرتفع. : الهَدف قال األصمعّي :قال أبو ُعبيد : 

جل العظيم ، فقيل له :  ، وأنشد : َهَدف وقال غيره : وبه ُشبِّه الرَّ

ه  زال  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَّب رْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ َ ف  املريريريريريريريريِ   ذا اهلريريريريريريريريَ

  
ِل و   ِة ا ريريريريري  ريريريريريريريْ لريريريريريريريّ ٌو مريريريريرين الريريريريري ريريريريريريَّ فريريريريريْ  َأعريريريريريجريريريريريبريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الَهدف قال : والصََّدف نحٌو من

تأِوي إليه ، وهذا ذمٌّ للرُجل إذا كان راِعَي  َهدف الِمْعزال : هذا راِعي ضأن فهو لَضأْنه الهدف وقال أبو سعيد في قوله : إذا

 عُه.الضأن ، ويقال : أحمُق من راعي الضأن. قال : ولم يُِرْد بالُخْطل اْسترخاء آذانها ، أراد بالُخْطل : الكثيرةَ تْخِطل عليه وتَتْبَ 

 العظيم خطأ.: الرجُل  الَهَدف قال : وقوله :

لي لم  أَهدْفتَ  لي يوَم بدر ، فَِصْفُت عنك ، فقال أبو بكر : لكنَّك لو أَْهَدْفتَ  وفي حديث أبي بكر : قال له ابنه عبد الرحمن : لقد

 : يقال لكل أَِصْف عنك
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 به.النتصا اهلَ ف ، ومله أ ِ ذ استريْهَ فو   الةيء  ،  أه ف  يء دان ملك وانتص  لك واستريْ َبلك : ق 
ليُْرمى. والغرض : ما يُْنَصب  الهدف : ما ُرِفع وثُنَِي من األرض للنِّضال. والقْرطاس : ما ُوِضع في الَهدف وقال ابُن ُشميل :

 ِشْبه ِغْربال أو حْلقة.

ى الِقرطاسُ  الهَدف وقال في موضع آخر : الغرض : ً  ، ويَُسمَّ يُد فاْرِمه ، لكَ  أهدفَ  أو َغَرضاً على االستعارة. ويقال : َهَدفا  الصَّ

 وأَْكثَب وأعَرَض مثلُه.

لي  أهدفتَ  لي يوم بدر فصدفت عنك ، فقال أبو بكر : لكنك لو أْهَدْفتَ  ألبيه : لقد عنهماهللارضيوقال عبد الرحمن بن أبي بكر 

 لم أْصِدف عنك.

 بمعنى قِْطعَةٌ. ِهَدفٌ و ِهْدفةٌ وِعْدفةٌ وِعَدف ،  وقال إسحاق بن الفََرج : قال األصمعّي :

 أي فِْرقة. من الناس : ِهْدفةً  قال : وقال ُعْقبَة : رأيتُ 

 بمعنى واحد. داهفةٌ وجاءت هادفةٌ من الناس « : النواِدر»في : دهف 

 ، أي ُمْعيِيَةٌ من ُطوِل الّسْير. وقال أبو َصخر الَهَذِلّي : داهفةٌ  ويقال : إبلٌ 

َر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت هريريريريريريري َواتريريريريريريريريَ ْه مسريريريريريريريىت تريريريريريريريريَ ِ مريريريريريريريَ  افريريريريريريريمريريريريريريريا قريريريريريريريَ
  

ر  و   فريريريريريريريريريٌة دبريريريريريريريريريريْ ْه وهريريريريريريريريريي داهريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت أ نريريريريريريريريريِ

  
 كأنه قُِلَب عن الداِهف أو الهاِدف. : الغريب. قلت : الّدافِه أهمله الليث وَروى ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: دفه 

 .أْفُهد ، وثالثةُ  فُهود معروف ، وجمعُه الفَْهد قال الليث :: فهد 

 لحمتان تكتنفانه. َصْدِر الفََرِس : فَْهَدتا وقال أبو عبيدة :

 البعير : َعْظماِن ناتِئَاِن َخْلَف األُذُنين ، وهما الُخَشَشاَوان. فَْهَدتَا وقال غيره :

ْحل ، وأنشد : الفَْهدو ر به َواِسُط الرَّ  : ِمْسَماٌر يَُسمَّ

ربٌَّ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َُّئريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت ه   م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريْ   واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريرير ه   رِيريريريريريريريرير  فريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َصِريَف ناِب الفْحل بَصِريِر هذا الِمسمار.شبَّه 

ْحل. الفَهد قال خالد : واسطُ   : ِمسماٌر يُجعل في واسِط الرَّ

 وثَْوَهد : إذا كان ناعماً ممتِلئاً. فَْوَهد اللِّحيانّي : غالمٌ 

ين والسكون إذا كان معها في ، فوصفَت زوجها باللِّ « ، وإن خَرج أَِسدَ  فهدَ  َزوجي إن َدَخل»وَوَصفَت امرأةٌ زوَجها فقالت : 

ه. ويقال للَّذي يُعلِّمُ  فهدٍ  بكثرة النَّوم ، فيقال : أْنَوُم ِمن الفَْهد البيت. ويُوَصف  ، فشبَّهتْهُ به إذا َخال بها ، وباألسد إذا رأى عُدوَّ

ْيد : الفَهدَ  اد الصَّ  .فَهَّ

 مين الذي قد راَهَق الُحلُم.، وهو الغالم السَّ  فَْوَهدووقال أَبو َعمرو : غالم فَْلَهد 

 فالٌن لفالٍن ، وفَأََد ، وَمَهد : إذا َعِمل في أَْمِره بالغَْيِب َجميالً. فََهد يقال :« : النَّواِدر»وفي 

 ه د ب
 هدب ، هبد ، بده ، دبه : مستعملة.
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ا ال َوَرَق له ،  الَهَدب قال الليث :: هدب   .َهَدبة ، والواحدة أَهداب وجمعُه: أَْغصاُن األْرَطى ونحِوها ممَّ

ً  ، وقد َهْدباءُ  شكرةٌ  يقال : الَهْدباءِ و األهدب : َمصدر الَهَدبو  : إذا تََدلّى أغصانُها من َحوالْيها. َهِدبَْت َهَدبا

ان من الشَّعَر ، : طويل أشفار العين ، النّابِت كثيُرها. قلت : كأنّه أراد بأَشفار العين ما نَبت على حروف األجف أهَدبُ  ورجلٌ 

 من حروف أجفان العين ، وجمعه أشفار. الَهَدب وهو َغلَط ، إنما ُشْفُر العْين َمْنبِت

 الثْوب. ُهْدبَةُ  ، أي قطعةً وطائفة ؛ ومنه «من خطاياه ُهْدبَةً  ما من ُمْؤِمٍن يمَرض إاّل َحطَّ هللا»وفي الحديث : 

 األْرَطى ، وقال العّجاج يصف ثوراً َوْحِشياً : ُهْدبَ ولثوب ا ُهْدبَ  : اسم يَجمعُ  الُهدَّاب وقال الليث :

او    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَر اهلريريريريريريريريريري  َّاِب عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريريريريَ ف  أَْذلريريريريريريريريريريَ نِي فريريريريريريريريريريوَق أَنريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 . وقال الشاعر :ُهْدبَةو ُهدَّابة والواحدة

 ملاكب ه أَْم ال  ه ْ ِب ال َّرَاِنِك 
ً  الحالُب الناقة َهَدبَ  تقول : بسكون الدال : َضْرٌب من الَحلَب : الَهْدبو  َهَدبَ  إذا َحلَبَها. قال ذلك ابن السكيت ، وقد يَْهِدبُها هْدبا

 َهَدبٌ و ُهْدبٌ  من َوَرق الشَّجر : ما ال َعْيَر له نَحو األثْل والطَّْرفاء والسَّْرو. قلُت : يقال : الهَدبُ وإذا اجتنَاها قال :  يَْهِدبُها الثََّمَرة

مة : .ُهَدبُهُ والثوِب واألْرَطى  ُهْدبة السَّْرِو واألْرَطى وما ال َعْيَر له في وَسطه ويقال : لوَرق الشجر من  قال ذو الرُّ

 َأْعَلى ثوِبِه ه َ ب   
 : إذا أخذه من شجره. وقال ذو الرمة : َهَدَب الهَدَب يهِدبُه وقد ُهْدبُه الشَجُر : إذا خرج أْهَدبَ و

 اهلَ ب   و على جوانِِبه األْسبا   
 الغََضا واألْرَطى. َهَدب الّرُجل يَهِدبُ  ، أي يجنيها ويْقِطفُها ، كما «يَهِدبُها وِمنَّا من أْينَعَْت له ثمرتُه فهو»وفي الحديث : 

 القطيفة. ُهْدب : الّسحاب الذي يتدلَّى ويدنو مثل الهْيَدب سواٌء. أبو عبيدة عن األصمعي : الهَدبُ  قلت : والقَبَل مثل

الدَّْمع ،  َهْيَدبُ  السحاب : إذا رأيَت السَّحابة تَسْلَسُل في وجهها للَوْدق فانَصبَّ كأنه ُخيوٌط متّصلة ، وكذلك َهْيَدبُ  ال الليث :وق

 وأنشد :

زَاُّا    ع ذي مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ ْب   يريريريريريريريريريريريريريريْ ن ِذي هريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى ا ريريريريريريريريريريريريريريَ َّ

  
 : العَبَاُم من األقوام الفَْدُم الثقيل. الهْيَدبُ  أبو عبيد :

 وقال أَْوُس بن َحَجر :

َن الو  ُ  مريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريا َ ب  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ه اهلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  َرعريريريريريريريريريريريَ ال  فريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريا  جمريريريريريريريريريريري َ واُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  أَقريريريريريريريريريريريْ

  
السحاب ، وهو ما تََدلَّى من أسافله  بهْيَدب ثدي المرأة وَرَكبُها إذا استرَخى وذهَب اكتِناُزه وانتصابه ُشبِّه الَهْيَدب وقال غيره :

في صفِة الَوْدِق المتصل ، وال في نعت الدمع ، والبيُت الذي احتّج به الليث مصنوع ال  الَهْيَدب أسمعإلى األرض قلت : ولم 

 من السَّحاب ، وهو قوله : الَهْيَدب حجة به وأّما بيت عبيد فإنه يدل على أنّ 
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 دان  م ِسف  فري َوْيَق األْرِ. َهْيَ ب ه   
ْبِد ونحِوه إذا طا  ، وأنشد : أْهَدب ل ِزئْبُِره :وقال الليث : يقال ِللِّ

 عن ِذي َدرَانِيَك ولِْب   أْهَ   
ي الرُجلُ  ُهْدب : الواحدةُ من الُهْدبةو  .ُهْدبة الثَّْوب ، وبها ُسّمِ

 ه.من َشجر الَهبِيدَ  إذا أخذا الرجُل والظَّليم : تَهبَّد وهو الحْنَظل ، يقال منه : الهبيد : َكْسرُ  الَهْبد قال الليث :: هبد 

 اهتَبَدَ  إذا استخرجه ليأكله. قلت : ويقال : : يتهبَّد َحبُّ الحْنَظل ، ويقال للظليم : هو : الَحْنَظل ، ويقال : الَهبيدُ  وقال أبو عبيد :

 َهبيدُ وقلت  الَهبيدَ  : إذا أَْطعْمته َهبَْدتُه أَْهبُِده الّرُجُل : إذا عالج الَحْنَظل ، وقد اهتبدو،  َهبيَدة الظَّليُم : إذا نَقَر اْلَحْنَظَل بِِمْنقاِره فأَكل

عليه السَّمن ويَُذّر اْلَحْنَظل. َحبُّ َحَدِجه إذا َجّف يُْستَْخَرج ويُنقَع ثم يُْطبَُخ ذلك الماُء الذي أُْنقع فيه حتى تذهب َمَراَرته ثّم يَُصبُّ 

 يُتحسَّى فيتبلَُّغ به في السنين والمجاعات.عليه قَُمْيحةٌ و

هو أن يُنقَع اْلَحْنَظل أَيّاماً ثّم يُغسَل ويطَرَح قْشُره األعلى فيطبخ ويُْجعل منه َدقيق ، وربما يجعل منه  الَهبيد وقال أبو عمرو :

 ً  َهبيدُ  هُ ، وأخبرني الُمنذري عن أبي الهيثم أنه قال :: اجتناء اْلَحْنَظل ونَْقعُ  التّهبُّدو،  يتهبَّدون َعصيدةٌ ، يقال منه : رأيت قوما

ُر الَحْنظل : َشْحمه يستخرج فيجعل في الماء ويترك فيه أياماً ، ثّم يضَرب َضْرباً شديداً ثم يخَرج وقد ذهبْت َمراَرتُه ، ثّم يَشرَّ 

 في الشَّمس ، ثّم يطحن ويُستخرج ُدْهنُه فيتعالج به ، وأنشد البيت :

 َرْيِك فادَّقِّي هبي ا   ِذي مَسجَ 
، وهو َحبُّ اْلَحنظل ، فإذا بلَغ إناه من النُّضج ذُّرْت عليه قَُمْيَحةٌ من َدقيق ثم  الهبيد : أن يغلى لُبابُ  الهبيدة وقال ابن السكيت :

 أُكل وقال :

بريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ا   ي هريريريريريريريريريَ ِذي مسريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَريريريريريريريريريريِك فريريريريريريريريريادَّقريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريا أْن يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري ا  ك أعريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريال كريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريْ

  
عر َصيّاٌد أخفق فلم يصْد فقال المرأته : عالِجيكأن قائل هذا   فقد أخفقنا. الهبيد الّشِ

 أنشد أبو الهيثم :

ة   ْربريريريريريريريَ ابريريريريرييريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ اش اهلريريريريريَ كريريريريريريريَّ رِبريريريريريَن بريريريريريعريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه و   زَايريريريريريريلريريريريريريري  يريريريريريري ريريريريريريريا  تريريريريريريري  ى  ريريريريريريلريريريريريريِ فريريريريريريَ  كريريريريريريريان هلريريريريريريريا األمسريريريريريريْ

  
 وأْحفَى : اسم موضع. َهبُّود : ماٌء يقال له : الَهبابيد قال : ُعكَّاش

 : اْلحْنظل ، ويقال : حبُّ الحْنَظل فجَمعه بما حوله. الَهبِيدُ  أبو عبيد :

 : اسم فَرس سابٍق كان لبني قَُرْيع. َهبُّودو

 وقال :

 فاِرس  َهبُّود  أ اَب اللَّواصياو 
 بال تَْرِويةَ فيه. البَديهة الرُجل : إذا أجاب جواباً َسِديداً على بََده أبو العباس ، عن ابن األعرابي :: بده 

: أي باغتَني  باَدَهنِي ُمباَدهةً  في أول ما يفاجأ به. تقول : البَِديهة : أن تَْستَْقبِل اإلنسان بأمٍر مفاجأةً ، واالسم البَْده وقال الليث :

 ُمباغتَةً.

 .بُداهة ، وذو بَديهةٍ  في أول َجْري الفَرس ، تقول : هو ذو البَديهة : البُداهةوقال : 

 الفَرس : أّول جْريه ، وُعاللَتُه : َجْرٌي بعد َجْري. بُداهة قلت :



1841 

 

 وقال األعشى :

ال   الَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة أو عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
زَارَْه   ِ  اجلريريريريريريريريريريريريريريريري  ح  َنريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  لريريريريريريريريريريريريريريريريَة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْمل ،  الدَّبَهِ  الرُجُل : إذا وقع في َدبَّهَ  أبو العباس ، عن ابن األعرابي :: دبه  بَّهَ  : إذا لِزم َدبَّهَ و، وهو الموضع الكثيُر الرَّ ،  الدُّ

 وهي طريقةُ الخير.

 ثالثياً صحيحاً ثم جعله من ثنائّي الُمضاعف ، وال أدري ما َمْذهبُه في ذلك. َدبَّهَ  قلت : َجعَل ابن األعرابيّ 

 ه د م
 مستعملة. هدم ، همد ، دهم ، دمه ، مهد ، مده :

الَخلَق  : الِهْدمو: قَْلع الَمَدر ، يعني البُيُوت ، وهو فِْعل ُمجاِوز ، والفعل المطاوع االنهدام ، وهو الزٌم ،  الَهْدم : قال الليث: هدم 

 .أهدام البالي. وجمعُه

 : الشيُخ الذي قد انحَطم مثل الِهّم. الِهْدم وقال أبو عبيد :

ً  َضبَعَتُها وهو َشْهَوتُها للفَْحل :قال : وسمعُت األصمعي يقول للناقة إذا اشتدَّت   .َهِدمة فهي َهِدَمْت تْهَدُم َهَدما

بَعَة ، وأنشد : الَهِدَمة وقال الفراء :  : الناقة التي تقع من شدَّة الضَّ

 فيها َهِ مي  َضبع  َهوَّاس  
مة وقال الليث : الناب مة ، والعجوز المتهّدِ  : الفانية الَهِرمة. المتهّدِ

اني عن ابن السكيت قال :  من البئر من نواحيها في َجْوفها ، وأنشد أبو زيد األنصاري : تهدَّم ما : الَهَدم الحرَّ

ْوءأب  قريريريريريريري   مريريريريريريريا   َرْ  عريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  متضريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ذا ُّ جريريريريِ

  
لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا.    ِر مريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريْ ٌُ يف اجلريريريريريريريريريَ  َ  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريَ

  
: إن بيننا وبين القوم حباالً ، ونحن قاطعوها فنخشى إِن  وسلمعليههللاصلىول هللا أن أبا الَهْيثم بن التَّيِّهان قال لرس»وفي الحديث 

 هللا أَعّزَك وأَْظَهَرك أن ترِجع إلى قومك.

 .«، أنا منكم ، وأنتم مني الَهْدَم الَهْدموثم قال : بل بالَدَم الَدَم ،  وسلمعليههللاصلىفتبسَّم النبي 

، هكذا رواه بفتح الدال قال :  َهدمي َهَدُمكوعن ابن األعرابّي قال : العََرب تقول : َدِمي َدُمك ، وأخبرني المنذرّي عن ثعلب ، 

 وهذا في النُّْصرة والظْلم ، تقول : إن ُظلمَت فقد ُظِلمُت ، قال : وأنشدني العُقَْيلّي :

 دما  طيِّبا    مسّبذا أنَه من َدُِ 
 ، واللََّدُم اللَّدُم : أي ُحرَمتي مع ُحْرَمتِكم ، وبيتي مع بَْيتِكم ، وأنشد : الَهَدُم الَهَدمُ  ل : هووقال أبو عبيدة قوالً ثالثاً ، كان يقو

 َلَ مي و  ّ اََِّْ ي هبََ مي 
 أي بأصلي وَمْوِضعي.

ً  البناء هدْمتُ  يقال : .انَهَدم ما الَهَدم قال : وأصل َي منزُل  الَمْهُدوم َهَدمٌ و،  َهْدما ً  الرجل، وُسّمِ  النهدامه. َهَدما

، فكأنه قال : َمقبَِري َمْقبَُرُكم : أي ال  َهَدُمه ألنه يُحفَر ثم يَُرّد تُرابُه فيه ، فهو َهَدُمه وقال غيره : جاز أن يقال لقَْبر الرجل :

 أزال معكم حتى أموَت عندكم.

 َدِمي َدُمك : إْن قتلَني إنساٌن طلْبَت بَدِمي كما تطلُُب بدم وليِّك :قولهم في الحلف :  وأخبرني المنذرّي عن أبي الَهيثم أنه قال :
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َرفا  ف   َهَ ُ أي َمن َهَ مي َهَ م كو أي ابن عمِّك وأ يك ،  ملك ، وكّل من قَتل لك ولّيا   َهَ مه   ِعزّا  و ريريريريريَ
 ف   قص ين بذلك. َهْ مك فكأمنا قتَل َولِييِّ ، ومن أراد

:  َهدْمتُ  من الّدماء َهَدْمتَ  فهو على قول الحليف : تطلُب بَِدمي وأنا أطلُب بَدِمك ، وما الَهْدَم الَهْدمَ و الدََّم قلت : ومن رواه الدَّمَ 

 أي ما عفْوَت عنه وأْهَدْرتَه فقد عفوُت عنه وتركتُه.

وأَِرثُك ، ثم نسخ هللا تعالى بآيات المواريِث ما كانوا وَدِمي دُمك ، وتِرثني  َهْدِمي َهْدُمك ويقال : إنهم كانوا إذا اْحتَلفوا قالوا :

 يشتَرطونه من الميراث في الِحْلف.

ثيئة من اللَّبَن ؛ ورجل الَمْهدومة وقال ابن شميل :  : أحَمق ُمَخنّث ، وأنشد أبو حاتم : َهِدم : الرَّ

لريريريريريريريه  تريريريريريريرياِر مريريريرين داِء بريريريريَ ريريريريْ  خريريريريْ
ه  أ  املريريريري يريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريَ

  
لريريريِا أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريوَل الةريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِف  ريريريهريريريريريريريْ  ومريريريريريريرية  تريريري   راسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : هي الرثيئة. المهُدومة قال :

ة ، َسْمهَ   َجة ليِّنَةً.وقال أبو عبيدة : قال شهاب : إذا ُحِلب الحليُب على الَحِقين جاءت رثيئةً مذكرةً طيَّبَةً ، ال فَلََق ، وال ُمْمَذِقرَّ

 : المْطرة الخفيفة. الَهْدمة وقال أبو زيد :

 : أي ممطورة. مهدومةٌ  وأرضٌ 

 إذا َرقّعه. فالٌن ثوبَه وَردَّمه : َهَدم أبو سعيد :وقال 

 رواه أبو تراب عنه.

 : أن ينهار عليَك بناٌء أو تقع في بئر أو أُْهِويَّة. األْهَدمان وقال شِمر : قال أحمد بن الَحِريش :

مة :  «بُْنيان ربِّه فهو ملعون َهَدمَ  من»وفي الحديث :   ألنها بُْنيان هللا وتركيبُه.أي من قتل النّفس المحرَّ

ْرُع : إذا عاله السَّواُد ِريّاً. اْدهامَ وَشِديدة ،  ُدْهمة : األسود ، وبه األْدَهم قال الليث :: دهم   الزَّ

حمن : ] (ُمْدهامَّتانِ )وقال الفّراء فيما َرَوى عنه َسلَمة في قول هللا جّل وعّز :  السَّواد من يقول : خضراوان إلى  : [64الرَّ

ّيِ.  الّرِ

ّجاج : المعنى أنهما َخْضراوان تَضِرب ُخضَرتُهما إلى الّسواد ، وكل نْبت أخَضَر فتَماُم ِخْصبِه وريِّه أن يضرب إلى  وقال الزَّ

 السَّواد.

 : الجماعة الكثيرة. الدَّْهمُ  وقال اللّيث :

ةٍ جماعةً. َدَهُمونا وقد  : أي جاءونا بَمرَّ

  : إذا َغِشيَهم فاشياً ، وأنشد :أْمرٌ  َدَهَمُهمو

 ج لا بَ ْهم  َيْ َهم  ال ُّه وما 
: لشّدة ُخضرتها. يقال : اسوّدت الُخضَرة : أي اشتّدت ،  ُمْدهاّمةٌ  عند العرب : السَّواد ، وإنما قيل : للَجنّة : الدَّهمة وقال بعضهم

 [.30ثِّر : المدَّ ] (َعَلْيها ِتْسَعَة َعَشرَ )ولما نزل قوله جّل وعّز : 

أي وأنتم العدد الكثير ، وسبق بعض  ؟!أن يغلب كّل عشرة منكم واحداً  الدَّْهمُ  قال أبو جهل : ما تستطيعون يا معشر قريش وأنتم

 النّاس ، يَْدَهَمك اللهمَّ اغفر لي قبل أن العرب إلى عرفة ، فقال :
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 : أي ك ت. وأتتكم َدهمٌ  بغريريائلريرية ، وأمر عيتيم ، وَجْيشٌ : أي  بريريَ هم يف مسريري يريريث   ر : من أراد أهريريل املريري يلريريةو 
يتلمة ، وي ال : ال َّ اء أراد ، ي ال : ال َّ اء

 
 اسم انقة. : ال ُّهيم أراد بذلك ال اهية يذه     : السوداء امل

 الخيل. َدِهمتْهمو،  يَْدَهُمُهم األمرُ  َدِهَمُهم وقال ابن السّكيت : يقال :

 لغة. َدَهَمُهم يَْدَهُمُهموبَْيدة : قال : وقال أبو عُ 

 : الَجماعةُ من الناس. الدَّْهماء وقال اللّيث :

 الناس أيضاً مثُلُه وأنَشد غيُره : َدْهَماء أبو ُعبيد ، عن الكسائّي : يقال : دَخلُت في َخَمِر الناس : أي في َجماعتهم وَكثَْرتِهم ، وفي

لريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َ اَن الريريريريريريريريرَّبريريريريريريريرييريريريريريريريريع ولريريريريريريريريَ ْ انَك فريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
وِف   لريريريريريريريريريريريا أب لريريريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريريريِ ْن َد ريريريريريريريريريريريَْ اك مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريَ

  
 : السَّْوداء من القُُدور ، وقد الدَّْهماء : بَقْلة وقال ابن ُشَميل : الدَّْهماءوَسْحنَةُ الرجل ،  : الدَّْهماءوالِقْدُر ،  الدَّهماء وقال الليث :

 الناُر. َدَهمتْها

ْضف. الدَُّهْيماء أتَتْكموقال ُحَذيفَة وذَكر الِفتْنة فقال :   تَْرِمي بالنَّشِف ثّم التي تليها تْرمي بالرَّ

 فصغَّرها. الدَّهماء تْرمي بالنَّْشف نُراه أراد الدَُّهْيماء قال أبو ُعبَْبد : قوله :

ْقطاء ، والُمْظِلمة ، وكذا وكذا ،  السَّْوداء الُمْظِلمة ، ومثله حديثه اآلخر : لتكونَنَّ فيُكْم أَْربَعُ  بالدَّْهَماء وقال َشِمر : أراد فِتَن : الرَّ

 .الدَّْهَماء فالمظِلمة ِمثلُ 

، َغّزا قوٌم  الدُّهْيم : أنَّ ناقةً كان يقال لها : ُدَهيم ، وهي الداهية ، وقيل للدَّاهية : الدَُّهيم إلى بالدَُّهْيماء قال : وبعض النّاِس يَذَهب

 ؛ فصارت مثالً في كّل داهية. الدُّهْيم عَةُ إْخَوة فُحِملُوا علىمن العََرب قوماً فقُتِل ِمنهم َسبْ 

وقال َشِمر : سمعت ابن األعرابّي يَرِوي عن المفضَّل أّن هؤالء بنو الزبّان بن ُمَجاِلد ، خرجوا في طلب إبٍل لهم ، فلِقيَهم كثيف 

، وهي ناقة َعمرو بن الّزبان ،  الدَُّهيمُ  ُعنُق ناقة يقال لها :بُن زَهير فَضَرب أعناقَهم ، ثم َحَمل رؤوسهم في ُجوالق ، وعلَّقه في 

ها الُجوالق ثّم خاّلها في اإلبل ، فراحت على الزبّان ، فقال لّما رأى الُجوالق : أُظنُّ بَنِيَّ صاروا بيض نعام ، ثّم أَْهَوى بيَِده فأَدَخل

 َمثاَلً في الّشّر والّداهية. الدُّهْيمَ  فذَهبَْت َمثاَل ، وَضَربت العربُ ، فإذا رأٌس ، فلما رآه قال : آخر البَّزِ على القَلُوص ، 

 وقال الراعي يَذُكر َجْوَر السُّعاةِ :

ِرف   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َم مريريرين الريريريعريريريريريريريَ اء لريريريِ هريريرييريريريْ َ  الريريريريريريري ُّ تريريريريريريريَ  كريريريَ

  
واَل   لريريريريريريريريريريريريريري  ة  وغريريريريريريريريريريريريريري  انريريريريريريريريريريريريريريَ اد  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  خمريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الكميت :

ْم  كريريريريريريري  ح بريريريريريريرييريريريريريريريوتريريريريريريريَ ال  ال ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريِّ هريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريَْ ان  مريريريريريريريَ

  
م   هريريريريريريريرييريريريريريريريريْ ل  الريريريريريريريري ُّ

ْرمريريريريريريريريكريريريريريريريريم محريريريريريريريريِ زىِب و جبريريريريريريريري   مريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ

  
 وهذا البيت ُحَجةٌ لما قاله الُمفضَّل.

 بمعنًى واحد. قال العجاج : َدهَدَمهويقال : َهدَمه 

ِم و  ل  وأَْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ ؤال  طريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ ُِ و   َ هريريريريريريريريريريريْ

 
هريريريريريريريريريريريِ ه املريريريريريريريريريريري ؤي بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ

  
 يعني الحاجَز حوَل البيت إذا تَهدَّم. وقال :
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ِم  يريريريريريريريريريريريريريَّ  غريريريريريريريريريريريريريت  ثريريريريريريريريريريريريريالل  يف احملريريريريريريريريريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِم   نَّ مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريريريري َّْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َرَوائريريريريريريريريريريريريريم  وهريريريريريريريريريريريريري 

  

 بريْعَ  الِبَلى ِ ْلَو الرَّماِد األْدهمِ 
 الّدارسة ، وأنشد قول ذي الّرمة : : الجديدة ، والَوطأة الغَبراء : الّدهماء أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : قال : الَوْطأة

عريريريريريريريْ أب   أأب  َد ريريريريريريرياَء مريريريريريرين غريريريريريريت جريريريريريريَ َوى َوطريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريري اء ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريرِ   ْرُِّ كريريريريريَ هريريريريريريريا يف غريريريريريَ تريريريريريَ َ  أ  ريريريريريْ  ثريريريريريَ

  
 وقال ذو الرمة أيضا : .ُدهمٌ  : حديُث العَهد بالحّي الناِزِلين به ، وأَْرْبعٌ  أْدَهمُ  وقال غيره : َربعٌ 

وايت كريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريرياأَ  هريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ ِع الريريريريريريريريريريري ُّ أَلربريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريِ

  
حريريريريريريريائريريريريريريف   ي يف بريريريريريري ريريريريريريون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ة  َومسريريريريريريْ  بريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريريّ

  
 هي الحمراء الخالصة الُحمرة. : الدَّهماء أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد : النعجة

إذا  بَهيم : أَْدَهمُ  ، وفََرسٌ  َدهماء ، وناقةٌ  أْدُهم قال : وقال األصمعّي : إذا اشتدَّت ُوْرقة البعير ال يخاِلُطها شيء من البياض فهو

 كان أسود بَهيماً ال ِشيَةَ فيه.

 والفَلَُق. األْدهم َعمرو ، عن أبيه : إذا كان القَيُد من َخَشب فهو

ادَهْوَهَم و،  ُمْدَهمٌ  فهو اْدَهَم يَدَهمُ و،  ُمدهامٌ  فهو ادهاَم يَْدهامُ  ، والُمتََدأَم والُمتدثِّر هو المحبُوس المأبون ، ويقال : الُمتَدهَّموقال : 

 بمعنى واحد. ُمْدَهْوهمٌ  فهو يَدَهوهمُ 

 أاّل يكون فيها َحياةٌ ، وال نَبٌت ، وال ُعود ، ولم يُِصْبها َمَطر. ُهُمودهاو: الُمْسنِتَه قال :  الهامدة قال شِمر : األرض: همد 

مادُ   أصواتُهم : أي سكنْت. همدتْ و: الُمتلبِّد البالي بعُضه فوَق بعض.  الهامد والرَّ

 شجُر األرض : أي بَِلَي وَذهب. هَمدو

 فإذا َمِسْستَه تَناثََر من البِِلي.، وذلك من ُطوِل الّطّي ، تحَسبه صحيحاً ،  يَهِمُد هُموداً  الثوبُ  هَمدو

 : إذا بَِلي. يَهَمُد َهَمدا الثَّْوبُ  هِمد وقال ابن السّكيت :

 : قد تَلبَّد وتغير. هاِمد ثَُمود ، وَرمادٌ  هَمدت : الَمْوت ، كما الُهمود وقال اللّيث :

َهبَا  إذا ُطِفئت البتّة ، فإذا صارت َرماداً قيل : : ت هُموداً َهَمدَ وأبو ُعبَيد ، عن األصمعي قال : َخَمدت الناُر : إذا سكن لَهبُها ، 

 يَهبُو فهو هاٍب.

م. هاِمدةٌ  : إذا اسودْت وَعِفنَت ، وأرضٌ  هاِمدة الليث : ثمرةٌ  ةٌ ال نبات فيها إاّل يَبِيٌس ُمتَحّطِ  : مقِشعرَّ

قُ . يقال : أخذنا َهميد : للهامد من الشجر : اليابس. ويقال الهامدوقال :   : أي بما مات من الغَنم. بالهميد الُمصّدِ

يوان. فيقاُل : هاتوا صدقَتَه ، وقد ذهب الماُل : يقال : أخَذنا الساِعي الَهميد وقال ابن ُشميل : ُجل في الّدِ  : المال المكتوُب على الرَّ

 .بالَهِميد

 : اإلقامة بالمكان. وأنشد في السُّرعة : اإلهمادوالسُّرعة في السَّير.  : اإلهماد أبو ُعبيد ، عن األصمعّي قال :

 ما كان  اّل طََلق اإل اد 
 وأنشد في اإلقامة :

 ملا رأَت  راضيا   إل ادْ 
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ْربوِ  بني األواتدْ 
َ
 كالكَِّز امل

 وهذا من باب األضداد.

 في الطعام : أي اندفَعُوا فيه. أهَمُدوا وقال ابن بُُزرج :

 الكلُب : أي أحَضر. أهَمد وقالوا :

بّي ، وكذلك المْوِضُع يُهيّأ لي الَمْهدُ  قال الليث :: مهد   نام فيه الصبي.للصَّ

 ومنه قوله تعالى : أَمِهدة وثالثة الِمهاد ُمُهد للعباد ، وجمعُ  مهاداً  ، كاألرض َجعَلَها هللا الَمْهد اسم أجَمُع من الِمهادوقال : 

وم : ] (َفِلَنْ ُفِسِهْم َْيَْهُدونَ ) ئون ، وأصل [44الرُّ : أي َجعَلُت مكاناً  مهدتولنَفسي ،  َمهَّدتُ  التَّوثير ، يقال : المهد أي يُوّطِ

 أي هيَّأتُه ووّطأته. وقال أبو النجم : لنفسي خيراً : َمَهْدتُ  وطيئاً سهالً ، ويقال :

 امتريَهَ  الغارب  ِفْعَل ال ُّمَِّل و 
 لَوثارته. مهادٌ  التوثير ، ويقال للفراش : الَمْهد قلُت : أصل

 ض في سهولة واستواء.ما انخف من األرض : الُمْهدة وقال النضر :

 فالٌن ِعْندي يداً لم يُوِلَك نعمةً وال َمْعروفاً. امتََهد وقال أبو زيد : يقال : ما

 ذاك بفتح الميم وسكون الهاء. َمْهد فالن عندي امتََهد وَرَوى ابن هانىء عنه : يقال ما

 اً للمسيء إليه حين يَطلُب معروفه أو يُْطلَُب له إليه.يقولها حين يُْطلب إليه المعروُف بال يٍَد سلفْت منه إليه ، ويقولُها أيض

 في نَعِت الَجَمال والهيئة ، والمدح في كل شيء عاّم. قال رؤبة : الَمْده يضارع الَمْدَح ، إال أن الَمْده قال الليث :: مده 

ِه   َّ 
 
 هلل دّر الغانيا  امل

بما ليس فيه ويتَمتَّه ، كأنه يطلُُب بذلك َمْدَحه ، وأنشد ابن  يتمدَّه الحاء هاء ويقال : فالنواحد ، أُبِدلت  الَمْدهووقال غيره : الَمْدح 

 األعرابي :

ي  هريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِه أن متريريريريريريريريريَ َّ  متريريريريريريريريريََ َّ

  
ي   هريريريريِ تريريريريَ ي وال مريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوئريريريريِ  فريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريوهريريريريَ

  
ي.  َهْوئِي : َهّمِ

 وَمَدْحتُه ، إذا كان غائباً.، في وجهه ،  َمَدْهتُه وَرَوى النضر عن الخليل بن أحمد أنه قال :

ْمِل ، وأنشد : الدََّمه قال الليث :: دمه   : ِشّدة َحّرِ الرَّ

ه   ه  َدمريريريريريريريريِ ز ن  يف دامريريريريريريريريِ ْه عريريريريريريريريلريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ  ظريريريريريريريريَ

  
ون    رعريريريريريريريري  س مريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريأنريريريريريريريريه مريريريريريريريرين أ واِر الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْمل ولم أسمع اْدَمْوَمهَ  قال : ويقال :  ه.لغير الليث. وال أعرف البيت الذي احتّج ب َدِمه الرَّ

 أبواب اهلاء والتاء
 مهمل. :(ه ت ذ( ـ )ه ت ظ)

 ه ت ث
 أهملها الليث وقد استُعمل : ثهت.
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: أي ما  الَمثْهوت وال بالثّاهت الذي قرأتهُ بخط أبي الهيثم : يقال : ما أنت في ذلك األمر« نوادره»قال ابن بُُزرج في : ثهت 

 أنت في ذلك بالداعي وال المدُعّو.

 أحمد بن يحيى ، عن ابن األعرابي نحواً من ذلك ، وأنشد :قلت : وَرَوى 
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كريريريريريريريريريريرياِ  و  يريريريريريريريريريريريَك بريريريريريريريريريريريال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  احنريريريريريريريريريريريَْ  داعريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريريرياِ  و مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرياِء اَّريريريريريريريريريريريقِّ    الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري 

  

 ه ت ر
 هتر ، هرت ، تره ، تهر : مستعملة.

الرُجل : إذا فَقَد  أُْهتِرَ و: ال يبالي ما قيل فيه وما ُشتِم به.  ُمْستَْهتَر وتقول : رجل : َمْزق الِعْرض. قال : الَهتْر قال الليث :: هتر 

 .ُمْهتَر َعْقلَه من الِكبر : يقال : رجل

: َمْزق الِعْرض فغيُر ُمعتَمد. والذي ُسِمع من الثِّقات بهذا المعنى : الَهْرُت إال أن يكون مقلوباً ، كما َجَذب  الَهتْر قلت : أما قوله

 : أي َخِرَف. أُهتِر ستهتار فهو الُولُوع بالشيء واإلفراط فيه حتى كأنهوَجبَذ ، وأّما اال

 ، واالستهتار مثله. ُمْهتَرٌ  ، فهو أُْهتِر أبو ُعبَيد عن أبي زيد أنه قال : إذا لم يَعِقل من الِكبَر قيل :

 .ُمْهتَر : السَّقَط من الكالم والَخطأ فيه. يقال منه : رجل الِهتْر وقال األصمعي :

 : من ِكبَر أو َمَرٍض أو ُحزن. ُمْهتَر وقال ابن األعرابي : رجل

 : َذهاُب العقل.ـ  بضم الهاءـ  الُهتْرُ وقال : 

إذا ادَّعى  : تَهاتُراً  القومُ  تَهاتَر قال : ويقال : .، وإنه لَِصلُّ أَْصالل لِهتُْر أَْهتَار وقال أبو زيد : من أمثالهم في الداهي المنَكر : إنه

 واحد منهم على صاحبه باطالً.كلُّ 

 فالناً : معناه يُسابُّه بالباطل من القَْول. يُهاتِر قال ابن األنباري في قولهم : فالن

 قال أبو العباس ثعلب : هذا قوُل أبي زيد.

 : القوُل الذي ينقُض بعُضه بعضاً. الُمهاتَرة وقال غيره :

: إذا ذهب عقله فيه ، وانصرفَت همته  ُمستَهتَرٌ  فالُن فهو استُهتِرو: إذا أُولع بالقول في الشيء ،  ُمْهتَر الرجُل فهو أُهتِرَ وقال : 

 إليه ، حتى أكثر القول فيه بالباطل.

دون قالوا : وما »في الحديث : و .«يتَهاتَران المستبَّان : َشيطانان»:  وسلمعليههللاصلىوقال النبي  دونسبق الُمفَّرِ قال :  ؟الُمفَّرِ

 .عزوجلفي ذكر هللا  أُْهتِروا الذين

دون : الشيوخ الَهْرَمى الذين مات ِلداتُهم وذَهب القَْرن الذين كانوا فيهم.  قال أبو بكر : الُمفَّرِ

 وهو يطيع هللا.في ذكر هللا : أي َخِرقوا وهم يَذكرون هللا. يقال : َخِرَف في طاعة هللا : أي َخِرَف  أُْهتِروا قال : ومعنى

دون الَمتََخلُّوَن بذكر هللا ،  ُدون يجوز أن يَكون عنِي بهم المتفّرِ كر والتسبيح. الُمْستَهتَُرونوقال : والُمفَّرِ  : الُمولَعون بالّذِ

 .المستهتَرين في حديث ابن عمر : اللهمَّ إنِّي أُعوذُ بك أن أكوَن من

 : الباطل. الِهتْروكان كثير األباطيل.  : إذا ُمستهتَر فالٌن فهو استُْهتِرَ  يقال :

 من الُحْمق والجهل ، وأنَشد : التَّْهتار وقال الليث :

مريريريريريريريريا   لريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ غريريريريريريريريْ زَاريَّ ال يريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريكُّ مريريريريريريريري    نَّ الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
ارِ   هريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريارا  بريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ ِة هتريريريريريريريريريريَْ َواكريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ
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َداٌر بَدْهَدار ، وذلك أنَّ منهم من يقلب بعض . قال : ولغة للعرب في هذه الكلمة خاّصة : َدهْ التَّهتَُّر بالتهتُّر قال : يريد به :

بان. ْخِريِض لغةٌ في التَّْخِريِص ، وهما ُمعرَّ ْرياق لغةٌ في التِّْرياق ، والّدِ  التاءات في الصُّدور داالً نحو الّدِ

 : العََجب. قال أَْوس : الِهتْر وقال أبو ُعبيد :

َاِضَر هاتِرا    ي راِجع  ِهْ ا  من مت 
 ، وهي الَحْمقَة الُمحَكمة. الَهتَْرة تصغير : الُهتَْيرة العبّاس ، عن ابن األعرابّي :أبو 

دون»وفي حديٍث مرفوع : «. ويَتكاَذبان يَتهاتران المستَبَّان شيطانانِ »وفي الحديث :  ُدون قالوا : وما المفّرِ قال  ؟سبق الُمفَّرِ

كر عنهم أُهتُِروا الذين  أثقالهم ، فيأتون يوم القيامة خفافاً. في ذكر هللا ، يضُع الّذِ

: أي  عزوجلبِذكر هللا  اْستُْهتُِروا في حديٍث آخر : هُم الذين قلت : معناه أنّهم َكبُِروا في طاعة هللا وهلَك ِلداتُهم ، وجاء تفسيُره

 أي أُولع به. فالن بأَمِر كذا وكذا : استُهتِر أولعوا به. يقال :

 : َمْوُج البْحر إذا ارتفَع ، وقال الشاعر : ُهورالتَّيْ  قال بعضهم :: تهر 

 كالبحر يريْ ِذف  لتريَّيريْه وِر تيه ورا  
 : ما بَْين قُلَّة الَجبل وأَسفله. وقال الُهَذِلّي : التيهورو

هريريريريريريريريريورأب   يريريريريريريريريريْ ه تريريريريريريريريريريَ را ريريريريريريريريريِ ْ ن مشريريريريريريريريريِ ه  مريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
ة  كريريريريريريريريريريرْأِس اأَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِع   رِفريريريريريريريريريريَ اَء م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مشريريريريريريريريريريََّ

  
 : فَْيعُول ، أصله ويَُهور قُِلبَت الواو تاًء ، كما قالوا : تَْيقُور أصلُه َوْيقُور ، من الَوقار. التَّيُهورُ  قلت :

هات قال الليث :: تره   : البَواطل من األمور ، وأنشد : التُّرَّ

 مَس ِّة  ليسْه ب ْوِل ال َُِّّه  و 
هة حدة :والوا  .تُرَّ

هات وقال أبو زيد : من أسماء الباطل ه ، وهي واحدة التُّرَّ هات البَسابُِس ، وجاء فالٌن بالتُّرَّ  .التُّرَّ

هة وقال شِمر : واحدة هات تُرَّ  ، وهي األباطيل. التُّرَّ

ْدَق نحو األُذن ،  َهْرتُك : الَهْرتُ  قال الليث :: هرت   َهِريتُ  ، وأَسدٌ  أَْهَرت . تقول : أََسدٌ الَهْرتاءو،  األهَرت : مصَدرُ  الَهَرتوالّشِ

ْدق أي ْدق. قال :  ُمنَهِرتو َمْهُروت الّشِ عه بذلك. الَهْرتُ والّشِ  : أن تَُشقَّ شيئاً تُوّسِ

 ِعْرَضه وهَرَطه وهَرَده : إذا َطعن فيه ، لُغاٌت كلها. َهَرتَ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :

ً  ثوبه هَرتَ  ويقال : جال : َهْرتا ْقِشقَة ، ومنه قول ابن ُمْقبِل : أْهَرتُ  : إذا شقَّه. َويقال للخطيب من الّرِ  الّشِ

م ون للج ز ِر   ه ْر   الةِّ اِ ِق َظالَّ
 و يتكلّم بالقبيح.من الّرجال : الذي ال يَكتُم ِسّراً أ الَهِريتُ وواألَتُوم. قال :  الَهِريتَ  وقال أبو زيد : يقال للمرأةِ الُمْفَضاةِ :

 ه ت ل
 استعمل من وجوهه : هتل ، هلت ، تله.
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ً  وتهتِنُ  تَِهتلُ  السَّماء وَهتَنَتْ  هتلت ابن السكيت عن األصمعّي :: هتل   والتّْهتَان. وقال العّجاج : التَّْهتالُ  وَهتَناناً وهو َهتاََلنا

هريريريريريريرياْل  ي األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريري ريريريريريريريِ زََُّّ مريريريريريريريلريريريريريريريه وهريريريريريريريو مريريريريريريري   عريريريريريريريَ

  
ه  لريريريريريتريريريريريهريريريريريتريريريريريريرياْل   لريريريريريريريَ تريريريريريريْ َوارِي مريريريريريَ ْرب  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والهتنان. الَهتاَلن وُهتَّن ، وهو ُهتَّل ونحو ذلك قال اللِّحيانّي ، قال : وهي سحائب

 عنه : أي َضِلْلتُه وأُْنِسيتُه. تَِلْهتَ وكذا  تَِلْهتُ  «النوادر»في : تله 

 لُغةٌ : في التَّلَف. وأنشد : التَّلَهُ وَ : أي َمتْلَفة.  َمتْلََهةٌ  فاََلةٌ وقال الليث : 

َله    به مَتَ َّْه َغْوَل كِل َمتريْ
 : الَحيرة. التَّلَه أي َمتْلَف. وقال غيره :

ً  وقد  : أي يترّدد متحيِّراً ، وأنشد أبو سعيد بْيَت لَبِيد : يَتَتلَّه ، ورأيتُه تَِلهَ يَتْلَه تَلَها

 َتْه تَتّله يف ََناِء ص َعائ    
ً وأصلها واو ، يقال : َوِله يَْولَهُ َولَهاً  تَِله رواه غيره : باتت تبلّد. وقيل : التاء في قوله : كان في األصل  تَِله ، وقيل تَِلهَ يَتْلَه تَلها

َِّلهَ  ائتَلَه يأتَِله ، فأُدغمت الواو في التاء ، فقيل : ، كما قالوا : تَِخَذ يَتَْخذُ ، وتَِقَي يَتْقَى :  تَِلهَ يَتلَه ُحذفت التاء فقيل، ثم  اتَّلَه يَت

 أصلُه َدِلهَ. تَِله واألصل فيهما اتََّخذ يَتِخذ ، واتَّقَى يتَّقي. وقال بعضهم :

ِليَّان إال أنَّ لونَه إلى يَْنبت  الَهْلتَى شجرةٌ معروفة جاَءت على فَْعلَى. : َهْلتَى قال أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :: هلت  نباَت الّصِ

 الُحمَرة.

 يَعُدو ، واْنَسلَت يَعُدو. انهلَتَ  يقول : .. وقال ابن الفَرج : سمْعُت واقعاً السُّلَِميَّ 

اء : َسلَته   .َهلَتهوقال : وقال الفرَّ

ين. َهلتهووقال اللِّحيانّي : سلََت الدََّم  ّكِ  : قَشَره بالّسِ

 ه ت ن
 نهت : مستعملة.هتن ، تهن ، 

ً  السماءُ  َهتَنَتْ  يقال :: هتن   .ُهتُن الَدمع ، وجمعُه َهتُونُ  ، وعينٌ  تَهتُِن هتَنانا

 .يَنَهت األَسُد في زئيِره نهتَ  يقال :: نهت 

ئير.  قال الليث : وهو صوٌت دون الزَّ

ِحير والطَِّحير ، وقد النهيت أبو ُعبَيد : عن األصمعّي :  .نََهَت يَْنِهت : مثل الزَّ

ً  أهمله الليث ، وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنّه قال :: تهن   : إذا نام. تَِهنٌ  فَهو تَِهَن يَتَهن تََهنا

 : أي ناَم عن األذان.تِهَن  وفي الحديث أن بالالً 

 ه ت ف
 استعمل من وجوهه : هتف ، هفت ، تفه.

 ديد.: الصوُت الش الَهتْف قال الليث :: هتف 

ً  تقول :  : إذا كنَت تسَمع الّصوت وال تُبصر أَحداً. هاتِفاً يَهتِف : الصوت ، وسمعتُ  الُهتَافو .تْهتِفُ  . والحمامةُ َهتََف يهتُِف َهتْفا
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 تُذكر بَجماٍل.بها : أي  يُهتَفُ  بفالٍن : أي َمَدْحته ، وفالنةُ  َهتَْفتُ وبفالٍن : أي َدَعْوتُه ،  َهتفتُ  قال أبو زيد : يقال :
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 الثْلُج ، ونحو ذلك. يَهِفتُ  : تساقُط الشيء قِْطعةً بعد قطعة كما الَهْفتُ  قال الليث :: هفت 

 وقال الراجز :

 كأّن َهْفَه الِ ْ ِ ِ  املْل وِر 
ً  القومُ  تهافتَ  ويقال :  الثوُب : إذا تساقط بِلًى. تَهافتَ وإذا تساقطوا َمْوتاً ،  تهافُتا

 الفَراُش في النار : إذا تساقط. تهافتَ و

 وقال الراجز يصف فَْحالً :

 َيهِفه  عله ََُّب ا  وبريْلغَما 
 من األرض مثُل الَهْجل ، وهو الجو المطمئّن في َسعَة. الَهْفتُ وقلُت : 

: إذا كثر بال رويَّة  َهفت ، وأشار إلى َجو من األرض واِسع وكالمٌ  الَهْفتِ  وسمع أعرابياً يقول : رأيُت جماالً يتهاَدْرن في هذاك

 فيه.

 من المطر : الذي يُسرع انهاللُه. الَهْفتُ و

 : إذا صار إلى أسفَِل الِقْدر وانتفخ سريعاً. َهفُوت قال الليث : َحبٌ 

 : الُحْمُق الجيّد. الَهْفتُ  وقال ابن األعرابي :

 الرجال : األحمق.: اللَّفات من  الهفَات وَرَوى أبو عبيد عن األحمر أنه قال :

ً  الشيء تَِفه : الشيء الخسيس القليل. وقد التافِه قال الليث :: تفه   العَْقل : أي قليله. تافِه ورجلٌ  .تِفهو تافِه فهو يتْفَه تَفَها

 .«وال يتشانُّ  يَتْفَه إنه ال» وفي حديث ابن مسعود ووصِفه القرآن :

تجوز  ، وهو الخسيس الحقير ، ومنه قول إبراهيم : التافه : هو من الشيء هيتفَ  ال قال أبو عبيد : قال أبو عمرو في قوله :

 .التافه شهادة العَبد في الشيء

قاء اْلَخلَق ، واألطعمة : التي ليس لها حالوة  التَِّفهةُ  وقوله : وال يتشاّن : أي ال يخلق على كثرة التَّْرداد من الشَّّن : وهو الّسِ

  وال مرارةٌ ، ومن الناس من يجعل الُخبَز واللحم منها.َمْحَضة ، وال ُحُموضة خالصةٌ 

 ه ت ب
 [مستعمالن]هبت ، بهت : 

 : ُحْمٌق وتَْدِليهٌ. الَهْبتُ  قال الليث :: هبت 

 شديدةٌ. َهْبتَةٌ  ال عقل له ، وفيه َمهْبوت الرجُل فهو ُهبِتَ  يقال :

الموُت عندي منزلةً ، فلما مات رسوُل هللا  َهبَتَه قالوفي حديث عمر : أّن عثمان بن مظعون لما مات على فِراشه 

 على فراشه علمُت أن موَت األخيار على فُُروشهم. وسلمعليههللاصلى

الموُت عندي منزلة : يعني طأطأَهُ ذلك عندي وَحطَّ من قَْدِره ، وكلُّ َمحطوٍط  َهبَتَه قال أبو عبيد : قال الفراء في معنى قوله :

اح : قال : .َمْهبُوت به فهو تَ ُهب شيئاً فقد  وأنشدني أبو الجرَّ

عريريريريريريريَّ   الو  ي م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ و   الريريريريري اقريريريريريِ بريريريريري  هريريريريريْ َرق  مريريريريريَ  َأ ريريريريريْ

  
اب    لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريني عريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ َ

 بريريريريريريريريريالعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم رِ ريريريريريريريريريو  املريريريريريريريريري

  
 العُناب : الغليظ األنف.

 التراقي : المحُطوطها الناقُِصها. المْهبُوتوقال : 
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 للذي فيه كالغَْفلة ، وليس بمستَحِكم العَْقل. َهْبتَةٌ  وقال الكسائّي : يقال : رجل فيه
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 الذاهُب العقل. : الَهبِيت أبو عبيد ، عن األصمعّي :

 وقال طرفة :

يريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ال فريريريريريريريريريريريريريريريريريؤاَد لريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ه و   مريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريَ ه فريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه  ثريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الذي به الخْولَع ، وهو الفََزع والتبلُّد. : الهبِيتُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

: أي  حتى فَرغوا منهما يوَم بْدر َهبَتُوهما الرحمن بُن َعْوف في أميَّة بن خلف وابنِه إنَّ قَتَلَتَُهما من المسلمين وقال عبد

 َضَربوهما حتى قَتَلوهما.

 : الضرب بالسيف. الَهْبت قال شمر :

ً  سيف وغيِرهبال َهبَته بالسيوف أي َضَربُوهما حتى وقَذوهما. يقال : َهبَتوهما فكأنَّ معنى قوله :  .يَْهبِتُه َهْبتا

جل بأَْمٍر تْقِذفُه به ، وهو منه بريء. واالسم البَْهت قال الليث :: بهت  ً  البَْهتو .البُْهتان : استقبالك الرَّ  كالَحْيرة : يقال : رأَى شيئا

ب ، وأنشد : فبَِهت  ينظُر نَظر المتعّجِ

ِه أَ  يت كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريري َّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأْن رأيريريريريريريريريريريريِه هريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   ْول  هبريريريريريريريريريريريَْ نَي بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ِه تريريريريريريريريريريريْرمريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريَ

  
 : حساب من حساب النجوم ، وهو مسيرها الُمستوي في يوم. البْهتُ  قال الليث :

 وقال األزهري : ما أُراه َعربيّاً ، وال أحفظه لغيره.

 ، وَغِرس وبَِطر : إذا ُدِهش. بَِهتَ  أبو عبيد ، عن األصمعّي :

جاج : في قول هللا جل وعز :و  انقطع وسكت متحيراً عنها ، يقال : : تأويله : [258البَقََرة : ] (فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفرَ ) قال الزَّ

ً  الرجل بََهتُ  ، ويقال : بَِهتَ و بُهتَ  : إذا انقطع وتحيَّر ، ويقال بهذا المعنى يُبَهت الرجل بُِهتَ  : إذا قابلتَه بالَكِذب.  أبَهتُه بَْهتا

َهتُ ُهمْ )وقوُل هللا جّل وعّز  :  بَهتَه قال الزجاج : أي تُحيِّرهم حين تُفاجئهم بغتةً ، يقال : [.40األنبيَاء : ] (َبْل ََتْتِيِهْم بَ ْغَتًة فَ تَ ب ْ

 [.20النِّساء : ] (ُخُذونَُه ُِبْتاَّنً َوِإَْثاً ُمِبيناً َتَْ أَ )الرُجَل : إذا قابلته بَكِذب يَُحيَّره وقول هللا جّل وعّز :  بََهتُ  أي حيَّره ، ومنه

 : الباطل الذي يُتََحيَّر من بطالنه. (البهتان)قال أبو إسحاق : 

ً وقال :   : َمبُهوتٌ و باهتٌ  فهو بُِهتو بَِهتَ  وآثمين يقال : ُمباهتين تأخذونهأموضوٌع موِضع المصدر وهو حاٌل ، المعنى  بُْهتانا

 إذا تحير.

 ت م ه
 استعمل وجوهه : هتم ، تمه ، تهم ، مته.

 .َهتْماءو أهتم : كْسُر الثَّنِيّة أو الثَّنايا من األصل ، والنَّعت الَهتْم قال الليث :: هتم 

 من الِمْعزى : التي انكسرْت ثَنِيَّتَاها. الهتْماء وقال أبو زيد :

ً وقال   وقَِصم وشتِر. َهتِمَ  ْمتُه : إذا كسرت بعَض ِسنَّه وأشتَْرُت عْينَه حتى: إذا كَسْرَت أسنانَه ، وأْقصَ  أَْهتَْمتُه إهتاما

ً  الدُّهنُ  تَِمهَ  أبو عبيد ، عن األموّي :: تمه   .تَِمهٌ  : إذا تغير : وهو ُدْهنٌ  يَتَْمه تَمها

اح : ً  اللحمُ  تَِمهَ  وعن أبي الجرَّ هومة. تَماهةً و يَتَْمه تََمها  ، مثل الزُّ

يْت تِهامة. تِمه يقال :وقال شمر :   وتَِهَم بمعنًى واحد ، وبه ُسّمِ
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 لَبَنُها َرْيثَما يُحلَب. يَتَْمهُ  : ِمتْماهٌ  اللبُن : تغير طعُمه. وشاةٌ  تِمهَ  وقال الليث :

 .ُمتِهم : اسم مكة ، والنازل فيها تِهامة قال الليث :: تهم 

ياشّي قال : سمعت األصمعي يقول.وأخبرني الُمْنِذريُّ ، عن  ْيَداِوّي ، عن الّرِ  الصَّ

ياشّي : والغَْور : .أتَهمتَ  سمعُت األعراب يقولون : إذا انحدْرَت من ثنايَا ذاِت ِعْرٍق فقد  .تِهامة قال الّرِ

 : شديدةُ الحّر. تَِهمةٌ  قال : وأَْرض

ً  البعيرُ  تَِهم . ويقال :تِهامة قال : وتَبَالَةُ من :  تَِهم أيضاً وهو تَِهم ، وهو أن يستنِكر الَمْرَعى وال يَْستْمِرئَهُ وتََسوُء حالُه ، وقد تََهما

 إذا أصابه َحروٌر فُهِزل.

، فتَمعَّْك فيه ،  ُمتهم وسلم وبه َوَضٌح ، فقال : انظْر بطَن واٍد ال ُمْنِجٍد وال وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أّن رجالً أتى النبي 

 رجلٌ  ، ويقال : تِهامةَ  الرُجل : إذا أَتى أَتَهمو،  تِهامة الوادي الذي ينصبُّ ماؤه إلى فالُمتِهم ، لم تَِزد الَوَضُح حتّى ماتففعل ، ف

 .تِهامة : تأتي متاِهمُ وَ  َمتاهيمُ  ، ويقال : إبلٌ  تِهامةَ  : إذا نُِسبَا إلى تََهاِميَةٌ  ، وامرأةٌ  تَهامٍ 

 وأنشد ابن السّكيت :

يريريريريريريريريريريريريْم  لريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريا  َنريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَ  أال اَنريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريريم و   لريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريِ   َنريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ياديُّ عن األصمعّي أنَ  بةُ إلى البحر ، وكأنّها َمصدٌر من : التَهَمة وذكر الّزِ بة  : التهائمو، قال :  تِهامةَ  األرُض المتصّوِ المتصّوِ

 إلى البحر.

د : إنما قالوا : رجل ، فلّما زادوا ألفاً َخفَّفوا ياء النِّسبة ، كما قالوا : رجل يَماٍن  تََهَمة  األصلفي النّسبة ؛ ألنّ  تََهام وقال المبّرِ

 وشآٍم : إذا نََسبوا إلى اليََمن والشام زادوا أِلفاً وَخفّفوا الياء.

 في البَطالة والغَواية. قال رؤبة : التَّمتُّه : الَمتْهُ  الليث :: مته 

 التَّمتُِّه  و  ََّّق والباِطل 
 : إذا تمدَّح بما ليس فيه. قال رؤبة : تََمتَّه أصله التمدُّه ، وهو التمدُّح ، وقد التمتُّه وقال غيره :

 متَتَِّهي ما   ِه أن مَتتهي  
 : َطلََب الثَّناء بما ليس فيه. التَّمتُّه وقال المفّضل :

 أبواب اهلاء والظاء
 أهملت وجوهها. :(ه ظ ث( ـ )ه ظ ذ)

 ظ ر   ه
 استعمل من وجوهها : ظهر.

حّدثنا السَّعدّي قال : حدَّثنا ابن عفّان  [31النُّور : ] (َوال يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها)قول هللا تبارك وتعالى : : ظهر 

َوال يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ ما ) وعّز :حدثنا ابُن نَُمير ، عن األَْعَمش ، عن سعيد بن ُجبَير عن ابن عباس في قوله جّل  قال :
 قال : الَكفُّ والخاتَُم والوُجه. [31النُّور : ] (َظَهَر ِمْنها

 : القُْلب والفَتَْخة. الظاهرةُ  وقالت عائشة : الّزينة
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 : الثياب. الظاهرة قال ابن مسعود : الزينةو
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من األرض : ما َغلُظ وارتفَع ، والبطُن : ما َرقَّ واطمأّن ،  الظَّْهر ذلك: خالُف البَْطن من كّل شيء ، وك الّظْهر قال الليث :

كاب التي تحِمل األثقال في السَّفَر. ويقال لطريق البَّر : طريقُ  الظَّهرو ، وذلك حيث يكون َمسلٌَك في البّرِ ومسلٌَك  الظَّهر : الّرِ

 ِلبَْطن. َظهراً  في البحر. ويقول الُمَدبِّر لألمر : قلّْبُت األمرَ 

وال ، ولذلك يقال : الظُّْهرو  .الظُّهر صالة : ساعةُ الزَّ

 : َحدُّ انتصاِف النهار. قلُت : هما واحد. الظَّهيرةُ و

 .الظُّْهر يا رُجل : أي دخلَت في َحدِّ  أظَهْرتَ  بمعنًى ، ويقال : ُظهراً  ، وأتانا بالظَّهيرة وقال األصمعّي : يقال : أتانا

 ، يقول : ظهوِركم ، يقول : تركتم أمَر هللا وراء [92ُهود : ] (َواَتََّْذَُتُوُه َوراءَُكْم ِظْهِرَّيًّ ) قول هللا جّل وعّز :وقال الفّراء في 

 َعظَّمتْم أمَر َرْهِطي ، وتركتُم تَعظيَم هللا وخوفَه.

ْهريّ  أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي : البعير  إليه.هو العُدَّة للحاجة إن احتيج  : الّظِ

 الظَهارة بيِّنُ  ظهيرٌ  ، وبعير ظَهارٍ و َظَهاِريُ  : أي ُعّدةً ، والجميع ِظْهريَّين وقال غيره عنه : يقال : اتخْذ معك بعيراً أو بعيرين

 إذا كان َشديداً.

 .َظَهَر ظهارةً  َصِحيُحه ، والفعل الظَّهر من اإلبل : القويُ  الظَِّهير وقال الليث :

هوقال األصمعّي : هو ا  بجزم الهاء. ظْهراً  بن عّمه ُدنيا ، فإذا تباعد فهو ابن عّمِ

هرة وقال : وأما  ، وأنشد :ـ  بكسر الظاءـ  الرجل وأنصاُره ظْهرُ  فهو الّظِ

زّ  عريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريز  أَ  فريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريِ َرأب  و هلريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريْ  ظريريريريريريريريريِ

  
َراو    ظريريريريريريريريلِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرياب  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه  فريريريريريريريرييريريريريريريريريه فريريريريريريريريَأْدبريريريريريريريريريَ

  
: ِمْن  َظْهراً  سال واديهم ُدْرأً : من غير َمَطر أرضهم ، وسال واديهمأخبرني المنذرّي عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال : 

 مطِر أرضهم.

 بالضم أجود ، ألنه أنشد : ُظْهراً  قلت : وأحِسب

را  و  هريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريو َدَرى أّن مريريريريريريريريريا جريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريَ

  
ؤ ر    ا الريريريريريريريريريفريريريريريريريريري  ْ    مريريريريريريريريريا ألأل  أذانهبريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا عريريريريريريريريري 

  
 : أي َكتَفه. الظُّهاريَّة ابن بُُزْرج : أوثقة

 الظهر ، وكذلك لو نَْسبت ِجْلد إلى َظهريّ  الكوفة لقلت : ظْهر ، ولو نَْسبَت رجالً إلى الظَّهر : من أهل َظْهريّ  الليث : رجلٌ 

 .َظهريّ  لقلت : جلدٌ 

هِريّ وقال :   : الشيء تَنساه وتغفل عنه. الّظِ

 َغيب. ظهر يقال : تكلّمت بذلك عن

 قال لبيد :: فيما غاب عنك. و الظهرو

 عن ظهر غي   واألنيس َسَ ام ها
 القلب : ِحْفُظه من غير كتاب. َظْهرُ وقال : 

 .ظاهراً فاستْظَهْرتُه تقول : قرأتُه

ً  أي واتخذتم الرهط وراءكم [92ُهود : ] (َواَتََّْذَُتُوُه َوراءَُكْم ِظْهِرَّيًّ )وقال الفراء في قوله جّل وعّز :  تستظهرون به  ظهريا

 علّي ، ال ينجيكم من هللا تعالى ذكره.

 ، وأنشد : الظهر األصمعي : فالٌن قِْرنُ 
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ه  يريريريريريريريريتريريريريريريريري  فريريريريريريريريِ رين وامسريريريريريريريري ا  لريريريريريريريريكريريريريريريريري   فريريريريريريريريلريريريريريريريريو كريريريريريريريريان قريريريريريريريريِ

  
ل  و   هريريريريريريريريريريوِر مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّن أقريريريريريريريريريريران الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ
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يٍد ،  َظْهر قيل : قوله عن عبد هللا. يٍد من َطْلَحة ابن َظْهر أّن قَبِيَصةَ قال : ما رأيُت أحداً أْعَطى لجَزيٍل عن وفي حديث َطْلَحة

 معناه ابتداًء من غير مكافأة.

 األرض ، وذلك ما ارتَفَع منها ، ومعنى هاجت أي يَبَِس بَْقلها. ُظُهورُ  وقال األصمعي : يقال : هاجت

، ولم  َظِهيرٌ  ال : يريُد أعواٌن ، فقال :، ق [4التّْحريم : ] (َواْلَمَّلِئَكُة بَ ْعَد ذِلَك َظِهْي  ) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :

للمالئكة  الظَّهير لجبريل وصالح المؤمنين وللمالئكة كان صوابا ، ولكنه َحُسَن أن تجعَل ظهير . ولو قال قائل : إنّ ُظَهراء يقل

 .َظِهيرٌ  أي بعد نُْصَرةِ هؤالء (َواْلَمَّلِئَكُة بَ ْعَد ذِلَك َظِهْي  )خاّصةً لقوله : 

اُر النبي  ُظَهَراء في معنى (َواْلَمَّلِئَكُة بَ ْعَد ذِلَك َظِهْي  )وقال الزجاج :   .وسلمعليههللاصلى، أراد والمالئكة أيضاً نُصَّ

 قوُل الشاعر : ُظَهراء في معنى َظهيرٍ  وقال غيره : وِمثلُ 

  نَّ الَعواِذَل َلْسَن ِ  أبَمتِ 
 ُمظاهراً  قال ابن عرفة : أي [.55الفُرقان : ] (وَكاَن اْلكاِفُر َعلى رَبِ ِه َظِهْياً ):  عزوجللَْسَن لي بأُمراء ، وأما قول هللا يعني 

 (َتظاَهُروَن َعَلْيِهمْ )أي عاونوا ، وقوله :  [9الُممتَحنَة : ] (َوظاَهُروا َعلى ِإْخراِجُكمْ ) ألعداء هللا تعالى ، وقوله جّل وعّز :

،  وسلمعليههللاصلىأي أعوان النبي  ُظَهَراء أي [4التّْحريم : ] (َواْلَمَّلِئَكُة بَ ْعَد ذِلَك َظِهْي  )أي يتعاونون ،  [85 البَقََرة :]

 أي رفقاء. قال الشاعر : [69النساء : ] (َوَحُسَن ُأولِئَك َرِفيقاً )كما قال : 

  نَّ الَعَواِذل َلْسَن   أبِمتِ 
على الحائط ،  ظهر أي ما قََدُروا أن يَْعلُوا عليه الرتفاعه ، يقال : [97الكهف : ] (َفَما اْسطاُعوا َأْن َيْظَهُروهُ )أي بأمراء ، 

أي يعلون ، والمعارج :  [33الّزخُرف : ] (َوَمعارَِج َعَلْيها َيْظَهُرونَ )على الشيء : إذا َغلَبه وَعاَله  ظهرووعلى السَّْطح ، 

معناه : وإن  [4التّْحريم : ] (َوِإْن َتظاَهرا َعَلْيهِ ) أي غالبين وقوُل هللا جّل وعّز : [14الصَّف : ] (فََأْصَبُحوا ظاِهرِينَ )َرج الدَّ 

الَِّذيَن يُظاِهُروَن ِمْنُكْم )القوُم على فاُلن ، وتظافَروا وتضافَروا إذا تعاَونوا عليه. وقول هللا جّل وعّز :  تظاهرَ  تعاونا ، يقال :
، والمعنى واحد ، وهو أن يقول لها  يتَظاهرون فاألصل (يَظَّاهرون)، ومن قرأ  (يَظَّهَّرون)قرىء  [2المَجادلة : ] (ِمْن ِنساِئِهمْ 

ا جاء اإلسالم نُُهوا عنها ، وأوِجبَت الكفارة أُ  كظْهر : أنِت عليَ  ي ، وكانت العرب تَُطلّق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمة ، فلمَّ ّمِ

هار من امرأته ، وهو َظاَهرَ  على َمن ي ، وإنما خصُّوا كظْهرِ  ، وذلك أن يقول لها : أنِت عليَ  الظَّْهر ، وأصله مأخوذٌ من الّظِ  أّمِ

ُكوِب ، والمرأة َمْركوبة إذا ُغِشيَْت ، فكأنه إذا  الظَّهر ن والفِخذ والفَْرج ، وهذه أَْولَى بالتَّْحِريم ؛ ألنَ دون البَطْ  الظَّْهر َمْوِضُع الرُّ

ي للنِّكاح ، فأقام كظهر أنِت عليَ  قال : ي ، أراد ُرُكوبُِك للنِّكاح حرام عليَّ كُرُكوب أّمِ  أّمِ
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َُ الرُّكوب ألنه َمْر  اليتَّْهر كوٌب ، وأقاُ الرُّكوَب م اُ اللكا  ألّن اللاكَح راِكٌ  ، وهذا من ل يف االسريريريريتعارأب م ا
 فالٌن فالان  :  ذا عاونه. ظاهرَ  للكلاية ، وي ال :

فالٌن بين ثَْوبَْيِن وبَْيَن ِدْرَعْين : إذا  ظاهرَ  ولم يخفَّ لها. ويقال : بظهرٍ  إذا جعَلها فالٌن بحاجة فالٍن : ظهرَ  وقال األصمعي :

 طابق بينهما.

 : ما في البيِت من الَمتَاع والثِّياب. الظََّهَرةُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد :

 والعَقاِر بمعنى واحد. الظَّهَرةووقال ابن األعرابي : بيٌت َحَسُن األهرة 

 ، بكسر النون. َظهرانِينَا بمعنى واحد. وال يجوز بين أَْظُهرنَاو انَْينَاَظهرَ و َظْهَرْينا سلمة عن الفّراء : نزل فالٌن بين

 مثله. الظَّهَرين وبين معناه في اليَْوَمين أو في األيام. قال : الظَّْهَرانَْين أبو ُعبَيد عن األحمر : لقيتُه بين

 الفجر.اللَّيل ، يعني ما بين الِعشاء إلى  َظْهراني وقال غيره : يقال : رأيته بين

راً  وقال األصمعّي يقال : جاء فالن ي الرُجل الظَّهيرة أي جاء في ُمَظّهِ راً  ، وبه ُسّمِ ر وأَحُد أجداد األصمعّي يقال له : ُمظّهِ  ُمَظّهِ

 ، وهو مدفوٌن بكاِظمةَ فيما َزعم.

 : إذا َوَرَدْت كلَّ يوم نِصَف النهار. الظاهرة وقال : إبُل فالٍن تَِرد

 .ظواهر : الّتي تِرد كلَّ يوٍم نِصَف النهار ، وتصدُر عند العَصر. ويقال : شاؤهمْ  الظاهرة شمر :وقال أبو عمرو 

 .ظهراً  : أن تَِرَد كّل يومٍ  الظاهرة ثعلب عن ابن األعرابّي :

 الِغّبِ ، هي للغنم ال تكاد تكون لإلبل. َظاهَرةُ وقال : 

 الِغّبِ أقَصُر من الِغّبِ قليالً. ظاهَرةُ وقال : 

 األْرض. َظواِهرُ  أشراُف األرض ، يقال : هاجت : الظواهر وقال شمر : قال األصمعي :

ً  وقال ابن ُشميل فيما رواه عن ابن َعْون ، عن ابن سيرين أنَّ أبا موسى َكسا في كفارة اليمين ثَْوبَين :  وُمعَقَّداً. ظهرانِيّا

 .الظهران يُجاء به من َمرَّ  يُ الظهران قال النضر :

 : مرة في اليومين. الظَّهَرْين وقال الفراء : أتيته مرة بين

 قال : وقال أبو فَْقعَس : إنما هو يوٌم بين عاَمين.

 . والُمعَقَّد ؛ بُْرٌد من بُُروِد َهَجر.أْظُهِرناو َظْهَرانَْيناو َظْهَرْينا وقال الفّراء : نزل بين

 عن فضل عيال. قال أيوب : ؟ِغنًى َظْهرُ  ما« ِغنًى َظْهرِ  ما كان عن»أليّوب :  وعن معمر قال : قلت

 الجبل : أعاله. ظاِهَرةُ  وقال ابن شميل :

 ، وقال الُمَهلِهل : ظاِهَرتِه فأنت فوق ظهَره ، وإذا علوتَ  ظاهُره كّلِ شيء : أعاله ، استوى أو لم يستَوِ  ظاهرةو

كريريريريريريريريريريريريريريَ َّس  و  ل  تريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ ي ريريريريريريريريريريريريريريَ اِر عريريريريريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
َرْه   اهريريريريريريِ ى الريريريريريرييتريريريريريريريَّ لريريريريريريَ وِل عريريريريريريَ ي الريريريريريريو عريريريريريري  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َن كريريريريريريَ

  
 وقال الكميت :
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ا َج الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ َه مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   واهريريريريريريريريريريريريريريريريِ لَّ غريريريريريريريريريريريريريريريريت ك  لريريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ِ  ومسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْمل ، وذلك أّن بني هاشم وبني أميَّة  وساَدةَ قَُريش مناِزلُهْم وقال خالد بُن ُكْلثوم : ُمْعتلج البطاح : بطُن َمكَّة ، والبطحاء : الرَّ

 أْعلَى مكة. بالظَّواهر جبالها ، ويقال : أراد بظواهر ببَْطن مّكة ، ومن ُدونَهم فَُهم يَْنِزلُون

 الّذين نََزلوا بظهور جباِل مّكة. : الّظواهر ثعلب عن ابن األعرابّي : قريشُ 

 .الظواهر قال : وقُريُش البطاح أكَرُم وأْشَرُف من قُريِش 

 السَّماء ، وهذا بَْطُن السماء ، لظاهرها الذي تراه. ظهرُ  الفّراء : العََرب تقول : هذاوقال 

 ، ولما َوِلَي غيرك َظْهُره كبطنِه كالحائط القائم ، ويقال لَما َوليَك منه : َظْهُره قلُت : وهذا جائز في الشيء ِذي الَوْجهين الذي

هارةوفالبطانَة : ما َوِلي منه الجسد وكان داخالً ، الثوب وبِطانَتُه ،  ِظهاَرة ، فأّما َظْهُره : ما َعاَل وَظَهر ولم يَِل الَجَسد ،  الّظِ

، وبطَّْنتَه : إذا جعلَت له  ِظهاَرة إذا جعلَت له الثوَب : َظهَّْرتُ  البساط : وجهه ، وبطانتُه ما يلي األرض ، ويقال : ِظهارة وكذلك

َهارة َظهائِر بطانَةً ، وجمع  ، وجمُع البطانة بَطائن. الّظِ

يشة. والبُطنان : ما كان من تحت  َظْهرِ  من ِريِش السَّهم : ما ُجعل من الظُّهارُ  أبو عبيد ، عن أبي ُعبيدة قال : َعِسيِب الّرِ

 العَسيب.

األخرى ، وهو أْجَوُد ما يكون  َظْهرُ ولبُْطنان مثل ذلك ، قاال : واللَُّؤام : أن يَلتَِقَي بطُن قُذّةٍ وا الظُّهارِ  وقال الفّراء واألصمعّي في

 فهو لُغاٌب ولَْغٌب. َظْهَران ، فإذا اْلتَقى بَْطنان أو

يش : هو الذي الظُّهارُ  وقال اللّيث :  ِريش الطائِر وهو في الجناح. يظهر من الّرِ

، وهو أفضل ما يُراُش به السَّْهم ، فإذا ِريَش بالبُطنان  الظُّْهرانِ  قال : ويُجَمع على َظْهرٌ  جماعةٌ ، واحدها الظُّهار قال : ويقال :

 فهو َعْيٌب.

 والبُْطنان ما قاله أبو ُعبيدة واألصمعّي والفّراء. الظُّهار قلت : والقَْول في

 َظْهَريه ، وكذلك يقال للشيء إذا كاَن َوَسَط شيء فهو بين َظْهَرْيِهمو مَظْهَرانَْيه من قولك : هو فيما بين الظُّهران وقال الليث :

 ، وأنشد : َظْهَرانَْيهو

 أ ْلِبَس ِدْعصا  بنَي َظْهَرْي َأْو َعَسا 
ِهْم فََأْصَبُحوا ظاِهرِينَ )وقول هللا جّل وعّز :  على فالن :  َظَهْرتُ  أي غالبين عاِلين ، من قوِلك : [14الصَّف : ] (َعلى َعُدوِ 

 على السَّطح : إذا ِصْرَت فوقه. وأنشد ثعلب عن ابن األعرابي : َظَهْرتُ وأي َعلْوتُه وَغلَْبتُه ، 

لريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريِ وان  ريريريريريريريريريِِ ريريريريريريريريريْ م كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريوا لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريو أَنريريريريريريريريريَّ

  
غريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ   و   هريريريريريريريريريوِر مريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريرينَّ أقريريريريريريريريريراَن الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريُّ

  
 إذا جاء اثنان وأنَت واحٌد َغلَباك. عليه : يتظاهروا : أن الظُّهور قال : أقران

 إذا استُِحيَضت المرأة واستَمرَّ بها الدَّم ، فإنها تَْقعُد أيامها للحيض ، فإذا انقضتْ  وقال بعض الفقهاء من الحجازيّين :
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 ب الثِة أ ُ ت ع   فيها للحيض وال ت صلِّي ،  َّ تغتسل وت صلِّي. اسَتيْتَهَر ْ  أ م ها
ْهِريِ  االحتياط واالستيثاق ، وهو مأخوذ من في كالمهم : االستظهار قلت : ومعنى  ، وهو ما جعلتَه ُعدَّةً لحاجتك. الّظِ

ْهِريّ  قال أبو ُعبَيد : قال األصمعي : البعيرُ   : العُدَّة للحاجة إن احتِيَج إليه. الّظِ

 .َظَهاِريُ  وجمعُه

ْهري قلت : واتَِّخاذُ  الدََّواّبِ ُعدَّةً للحاجة إليه احتياط ، ألنه زيادة على قَْدر حاجة صاحبِه إليه ؛ وتفسيره : الرُجل ينهض من  الّظِ

كاب لُحُمولته التي معه فيحتاط لَسفَره ، ويزداُد بعيراً أو بعيَرين أو أكثر ً ـ  مسافِراً ويكون معه حاَجتُه من الّرِ غا تكون ُمعَدَّةً ـ  فُرَّ

ُمقام  االستظهارُ  ُمحتاطاً بهما ، ثم أقيم ِظْهِريَّْين ببَعيَرين استَْظهر ع من ُحُمولته بَظلَعٍ أو آفٍَة أو انحساٍر ، فيقال :ألحمال ما انقَطَ 

 االحتياط في كّل شيء.

َي ذلك البعيرُ  ً  وقيل : ُسّمِ  دَّةً لحاجٍة إْن َمسَّْت إليه.فلْم يَْرَكْبه ولم يْحِمل عليه ، وتَرَكه عُ  ظهِره ؛ ألن صاحبَه جعله وراء ِظْهِريّا

 وقد َمرَّ تفسيُره. [92ُهود : ] (َواَتََّْذَُتُوُه َوراءَُكْم ِظْهِرَّيًّ )ومن هذا قوُل هللا جّل وعّز حكايةً عن ُشعَيب أنه قال لقومه : 

 ، وأَْبِرْزُهم. ظاهرها ، أي اخُرج بهم إلى «بَِمن معك ِمن المسلمين إليها فاظهرْ »وفي الحديث : 

 ، تعني الشمس : أي تعلو السُّطح ، ومنه قوله : يُْظهر وفي حديث عائشة : كان يصلّي العَْصر في ُحْجَرتِي قبل أن

  ان للريْرجو فوَق ذلك َميْتهرا و 
 يعني َمْصعَدا.

 : الظَّفَر بالشيء واالّطالع عليه. الظُّهورو: بُُدوُّ الشيء الخفّيِ  الظُّهور وقال الليث :

 هللا على ما ُسِرق منِّي أي أعثرني عليه. أظهَرنيوأي أعالُهم عليهم ،  هللا المسلمين على الكافرين : أظهر يقال :

 عنّي هذا العَْيُب أي نَبَا َعنّي ولم يَْعلَْق بي منه شيء. ومنه قول أبي ذَُؤيب الُهَذلي : َظهر ويقال :

هريريريريريريريريريريا و  تَّ هريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريُّ وَن أيّنِ أمسريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ٌر عريريلريريريريريريريَك عريريريريريريريار هريريريريريريرياو   كريريريريريريرياأٌب ظريريريريريريرياهريريِ َك  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  تريريِ

  
بير : يابَن ذات النِّطاقَين ، تعييراً له بها ، فقال متمثاّلً :  وقيل لعبد هللا بن الزُّ

 تلك َ كاأب ظاهٌر علك عار ها و 
عنك : أي ليس بالِزٍم لك  ظاهرٌ  وهذا أمرٌ  ُده نبالً ويقال :أراد أّن نطاقها ال يَغُضُّ منها وال منه ، فيُعَيَّرا به ولكنّه يرفعُه ، فيزي

 عيبُه. وقال :

 تلك  كاأٌب ظاهٌر علك عار ها و 
 بك : أي غاِلٌب لك. وقوله : ظاهرٌ  : أي أنت قويٌّ عليه ، وهذا أمرٌ  ظاهرٌ  وهذا أمٌر أنت به

 اْظَهْر بِبزَّتِه َوَعْ ِ  لوائه و 
 الْمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي قال : : إذا كانت ُمطَّرحةً عنده. ظاهرةٌ  عنَدكوحاجتي  أي افَخْر به على غيره.

 ظهرتُ وبه : أي افتخرُت به ،  ظهرتُ 
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 : أي َطَرمَس . بيتهر   عليه : قويه  عليه. وجعل 
فالن  َظَهر : أي لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النّساء ، ويقال : [31النُّور : ] (ََلْ َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِ ساءِ ):  عزوجلوقوله 

أي يطَّلعوا عليكم  [20الكهف : ] (ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ )على فالن : أي غالب له.  ظاهر قوي عليه ، وفالن على فالن :

نْيا)على األمر.  ظهرت ويعثروا ، ويقال : وم :] (يَ ْعَلُموَن ظاِهرًا ِمَن احْلَياِة الدُّ  أي ما يتصّرفون فيه من معاَشهم. [7 الرُّ

 : أي َسِمن منها. َظْهُره منها َظهر ابن بُُزْرج : أكَل الرُجل أكلةً 

 قال : وأكل أكلَةً إن أصبَح منها لَنَابِياً ، ولقد نَبَْوُت من أكلٍة أكلتها. يقول : سِمْنُت منها.

 ُهود :] (َواَتََّْذَُتُوُه َوراءَُكْم ِظْهِرَّيًّ ): َخْلِفي. قال : ومنه قوله :  بَظهِري : أي بَظهرٍ  حاجتهأبو ُعبيٍد ، عن أبي ُعبَْيدة : جعلُت 

ُجل. قلت : [92  ومنه قوله : ، وهو استهانتُك بحاجة الرَّ

ّن مسريريريريريريريرياجريريريريريريريرييت   متريريريريريريريرييريريريريريريريريم  بريريريريريريريريَن مريريريريريريريريرِّ ال تريريريريريريريريكريريريريريريريريونريريريريريريريريَ

  
ا  ا عريريريريريريريلريريريريريريرييَّ جريريريريريريريواهبريريريريريريري  يريريريريريريريَ عريريريريريريريْ هريريريريريريرير  ، فريريريريريريريال يريريريريريريريريَ  بريريريريريريرييتريريريريريريريَ

  
اج : يقال للّ   .بظهر ، وقد َرَمْيتها بَظهرٍ  ذي يَْستهين بحاَجترك وال يَْعبأ بها : قد جعلَت حاجتيوقال الزجَّ

 [.187آل ِعمَران : ] (فَ نَ َبُذوُه َوراَء ظُُهورِِهمْ )وقال هللا جّل وعّز : 

 : الّتي َمألْت نُْقَرةَ العَين وهي خالُف الغائِرة. الَظاهرة وقال ابن ُشَميل : العَين

 : هي الجاِحظة الَوِحَشة. الظاهرةُ  لعينوقال غيُره : ا

 .ظهَره : إذا اشتكى َظِهرٌ و مظهورٌ  ، ورجل الّظهر : َوَجعُ  الظُّهار وقال بعُضهم :

ْدر ، ورجل  َظْهَره : يَشتِكي َظهيرٌ  : شديد الظَّهر ، ورجل ُمَظهَّرٌ  وقال ابن السّكيت : رجل ، ورجل ُمصدَّر : شديد الصَّ

 يشتكي َصْدَره.َمْصُدوٌر : 

 أيِدي النّاِس. َظهر يِد فاُلن : إذا كان هو يُنفق عليه ، والفُقراء يأكلون على َظهرِ  ويقال : فالن يأكل على

 فالٌن القرآن : إذا َحِفَظه. اْستَظهر قَْلبه وقد َظهرِ  لسانِه ، كما يقال : َحِفطه عن َظهرِ  ويقال : َحَمل فالٌن القرآَن على

 : عاله. ُظهوراً  السَّْطحَ  ظهرَ وفالٌن الَجبََل : إذا عاله ،  َظَهر ويقال :

 أي ال يُسلِّم عليه أحد. عليه أحٌد : يظَهر وقال أبو زيد : فالٌن ال

يش ،  : الظُّهار ثعلب ، عن ابن األعرابي قال : ة ،  ظاهر : الظَّهاروالّرِ هاروالَحرَّ  من النّساء. : الّظِ

 والشَّْغَزبيَّةَ بمعنًى. الظُّهاريَّة : أن يعتقله الشَّْغَزبِيّةَ فيصَرَعه ؛ يقال : أَخَذه الظُّهاريَّة وقال ابن ُشَميل :

 .مظهور فهو َظهره فالناً : أي أصْبتُ  َظهْرتُ  ويقال :

ْهَرةو  : األعوان قال تميم : الّظِ

زيريريريريريريريريريز   زّ  عريريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريِ َرأب  و َأهلريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريْ  ظريريريريريريريريريِ

  
راو   بريريريريريريريرياب  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه  فريريريريريريريرييريريريريريريريريه فريريريريريريريريَأْدبريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريلِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِسّت فقارات ، والكاهل والَكتَِد ستُّ فقارت وهما بين الظَّهر قال أبو الهيثم :
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 الكتفني ، ويف الرقبة سهُّ ف ارا  ذكره عن ن َصت.
 لَمتْنان. قلت : وهذا في البعير.الذي هو ِستُّ فِقَر تكتنِفها ا الظهروقال أبو الهيثم : 

 أهملت وجوهها وهللا أعلم. (ه ظ ف( ـ )ه ض ن( ـ )ه ظ ل)

 ه ظ ب
 استعمل من وجوهها : بهظ.

 .بَهظك هذا األمُر : أي ثَقُل علّي وبلََغ منِّي مشقّته وكّل شيء ثقُل عليك ، فقد بَهَظني قال الليث وغيره : يقال :: بهظ 

 : أخذُت بفُْقِمه وفُْغِمه. بَهْظتُه زيد :أبو عبيد ، عن أبي 

 قال شمر : أراد بفُْقِمه فََمه ، وبِفُْغِمه أْنفَه.

 والفُْقمان : هما اللَّحيَّان. وأَخَذ بفَْغِوه : أي بِفَمه ، ورجل أْفغَى ، وامرأة فغواء : إذا كان في فَمه َميٌَل.

 ه ظ م
ً : ظهم  َحدَّثَنِيه أبو الحسن اْلمْخلَِدّي ، عن أبي الّربيع ، عن ابن وهب ، عن يحيى بن في حديٍث  أهمله الليث ، ووجدُت َحْرفا

فدعا  ؟يّةأيوب ، عن أبي قَبيٍل المعافِرّيِ قال : كنا عند عبيد هللا بن عمرو فسئل : أي المدينتين تُفتَح أّوالً : قَْسَطْنِطينيَّة أو ُروم

نكتب ما قال ، فُسئِل  وسلمعليههللاصلىكنّا عند النبي  . قال : فأخرج كتاباً فنََظر فيه وقال :الَخلَق : الظَّْهمُ وقال :  .َظْهمٍ  بُصْندوق

: مدينة ابن ِهَرْقَل تُفتَح أّول ، يعني  وسلمعليههللاصلىفقال رسوُل هللا  ؟أّي المدينتين تُفتَح أّوَل : قُسطنطيِنيّة أو ُروميّة :

 القُْسَطْنِطينيّة.

 اء مفسَّراً في الحديث ، ولم أسَمْعه إاّل في هذا الحديث.قلت : هكذا ج

 أبواب اهلاء والذال
 .مهمل ه ذ ث :

 ه ذ ر
 استعمل منه : هذر.

،  َهذَّار ِمهذار ، وهو رُجل َهْذراً  في َمنِطقه يَهِذر الرجُل فَهو َهَذرَ  : الكالم الّذي ال يُْعبَأ به ، يقال : الَهَذر قال الليث :: هذر 

 : إذا كان َغثَّ الَكالم كثيَره. ِهْذِريَانُ  بَُذَرةٌ ، ورجلٌ  ُهَذَرةٌ  وقال غيُره : رجل المهاذير والجميُع :

 ه ذ ل
 استعمل من وجوهه : هذل ، ذهل.

 : ما ارتفع من األرض من تالٍل ِصغاٍر ، وأنشد : الُهذلول قال اللّيث :: هذل 

 يعلو ال ْرَدَداو يَعل و اهلَذالِيَل 
 : المكان الَوِطيُء في الصَّْحراء ال يشعُر به اإلنسان حتّى يُشِرف عليه ، قال جرير : الُهذلولُ  ِمر ، عن ابن ُشَميل.شَ 

ِة الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريأّن د را  بريريريريريريريريريني أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ف  و   حريريريريَ ْتأب م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريَ ذا الريريريريلريريريرييريريريريريريريل الريريريريبريريريري   بريريريريني هريريريريريريريَ
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رماٌل  : الهذاِليل وَعْرضاً قِيُد ُرْمح أو أْنفَُس ، له َسنٌَد ال حروف له. وقال أبو نَصر :قال : وبُعُده نحو القامة يَْنقاد ليلةً أو يوماً ، 

 رقاٌق صغار.

يُح من أعالي األَْنقاء إلى أسافِِلها ، وهو ِمثْل الَخْنَدق في األرض. وقال أبو عمرو : الُهذلول وقال غيُره :  : ما َسفَت الّرِ
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 املاء وهي ال ُّعَبان .: َمسايل  صغاٌر من  اهلَذالِيل
ْملة الطويلة المستِدقّة الُمشِرفة وذهب ثوبُه الُهذلول قال أبو ُعبَيٍد : ا قول الراجز : َهذاِليلَ  : الرَّ  : أي قَِطعاً. وأمَّ

يريريريريريريريريريريْل  َذالريريريريريريريريريريِ َرجريريريريريريريريريريوا هريريريريريريريريريريَ ْوُ   ريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريْل   ى الريريريريريريري ريريريريريريريِ وْكريريريريريريريَ ع  لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريريَّ فريريريريريريريَ ى وال يريريريريريريريلريريريريريريريريْ وْكريريريريريريريَ  نريريريريريريريريَ

  
 تْبَع بعُضهم بَْعضاً.قيل في تفسيره : هم الُمسِرعون ي

 : اسُم َسيٍف كان لبعِض بَني مخُزوٍم ، وهو القائل فيه : الُهْذلول وقال ابن الَكْلبِّي :

ه  المسريريريريريريريَ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريَبريريريريريريريْ  كريريم مريرين كريريمريرييّ  قريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
و جمريريريريريريريريريريري َ َّالو   بريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريْ ول  يريريريريريريريريريريريَ ْذلريريريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريريرياَدره اهلريريريريريريريريريريري 

  
 : أن يضطرب في َعْدِوه. الَهْوَذلةو إذا قََذفه. قال :ببْوله :  َهْوَذلَ  : القْذُف بالبَْول ، يقال الَهْوَذلة وقال اللّيث :

قاُء : إذا تَمخَّض : الَهْوَذلة أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي :  .َهْوَذَل يَُهْوِذل َهْوذلةً  : أن يَْضطرب في َعْدِوه. قال : ومنه يقال الّسِ

قاُء : إذا أَْخَرج ُزْبَدتَه ،  َهْوَذلَ  أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي : : إذا َرَمى بالعُْربُون ، وهو  َهْوَذلو: إذا قاء ،  َهْوَذلَ والّسِ

 الغائِط والعَِذرة ، وأنشد :

ْم  جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ َرفريريريريريريريريريريرياه لريريريريريريريريريريريَ ْوِذْل طريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريو ملَْ يريريريريريريريريريريريري 

  
ّم   ِش األجريريريَ بريريريْ ا الريريريكريريريَ فريريريريريريريَ ل قريريريريَ ه مريريريِ ريريريريريريريْ بريريريريريريريِ لريريريْ  يف صريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 بالذّال : َوَسط اللّيل. الهاِذلوقال : 

ك. َهوَذل صمعيُّ :وقال األ  الفحُل من اإلبل ببَْوِله : إذا اهتزَّ ببَوله وتَحرَّ

 : إذا أَْسَرع ، وجاء ُمْهِذباً ُمْهِذالً. أَْهَذلَ ووقال ابن الفرج : أْهَذب في َمْشيِه ، 

ْعر ، والنِّسبة إليها ُهَذْيلو  .ُهذْيِليّ  عرب من يقول :، ومن ال ُهَذليّ  : أحُد قَبائل ِخْنِدف ، وقد أُْعِرَق لها في الّشِ

 : إذا تقطََّع. َهذاِليلَ  ويقال : ذهَب بولُه

 الخيل : ِخفَافُها. َهذاليلُ و

أي تسلُو عن َولَدها فتتركه لشدَّة  [2الحج : ] (يَ ْوَم تَ َرْوَِنا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ )قال هللا جّل وعّز : : ذهل 

 القيامة والفََزع األكبر.

 .َذِهَل يَذَهل ذُهوالً و،  َذَهَل يَْذَهل وقد

 .يُْذِهلُني كذا وكذا عنهُ  أَْذَهلَنيو

 وقالت امرأة :

 أَْذَهَل ِ لِّي عْن ِفرا ي َمْسج  ه  
ه   عنها.وكان زوجها اشتَغَل بعبادتِه عن فراشها فشكت ُسلُوَّ

 : ترُكَك الشَّيء تَنَاساه على َعْمد ، أو يَْشغَلُك عنه شاغل. الذَّْهل وقال الليث :

 ، وَدْهٌل ، لُغَةٌ بالدال والذال. َذْهلٌ  من اللَّيل : أي ساعةٌ. َذْهلٌ  وقال اللحيانّي : مضى

 جاء به أبو عمرو.

 بن ثَْعلبة. ذُْهل بن َشْيبَان ، وبنو لذُهْ  : حيَّان من ربيعة ، وهم بَنُو الذُّْهالنِ  وقال الليث :
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 ه ذ ن
 استعمل من وجوهه : ذهن.

ْهن قال الليث :: ذهن   : ِحْفظ القلب. الذِّ

 إلى كذا وكذا. ِذْهنك تقول : اجعلْ 
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عن كذا وكذا ،  َذهنَنِي عن كذا وكذا : أي فَِهْمُت عنه ، ويقال : َذَهْنتُ وأي فَِهمتُه ،  كذا وكذا : َذِهْنتُ  « :نوادر األعراب»وفي 

ْكر ، ويقال : فالن اْستَْذهنَنِيو،  أَْذهنَنِيو : أي ُكنُت  َذاهنَِني فََذهْنتُه الناَس أي يُفاِطنُهم ، وقد يُذاِهن : إذا أَْنساني وأَْلهاني عن الذِّ

ً  أْجودَ   منه. ِذْهنا

 ه ذ ف
 أهمله الليث وأنشد أبو عمرو قول الّراجز ::  [هذف]

ر ذَ  بريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريِ اِف يريريريريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريريريريق اهلريريريريريريريريريريريريذَّ  رَْع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْورِه َُّرَّاِف   ق  مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  َهَذف يهِذفُ  : السَّريع ، وقد الَهذَّافوقال :  ً  : إذا أْسَرع ، ويقال : جاء ُمْهِذبا  ُمهِذالً ، بمعنى واحد. ُمْهِذفا

 ه ذ ب
 استعمل من وجوهه : هذب ، هبذ ، ذهب.

 .َذهبَةٌ  التِّْبر ، والقطعة منه:  الذََّهب قال الليث :: ذهب 

 .الذَّهب قال : وأهُل الحجاز يقولون : هي

ولو ال ذلك لغَلَب  [34التّوبَة : ] (َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يُ ْنِفُقوَِنا يف َسِبيِل هللاِ )ويقال : نزلْت بلغتهم : 

 المذكَُّر المؤنث.

 .الذَّهب قولون : هووقال : وسائُر العََرب ي

يُنفقونه ؛  ولم يقل : (َوال يُ ْنِفُقوَِنا)الجميع. وأما قوله جّل وعّز :  مذهب به َذهب ُمذّكر عند العََرب ، ومن أنَّثه الذّهب قلُت :

وقيل : جائز أن يكون محموالً والفضَّة وال ينفقون الكنوز في سبيل هللا ،  الذّهب ففيه أقاويل للنَّحويين أحدها أّن المعنى يَْكنُِزون

، كأنه قال : والذين  الذَّهب على األموال ، فيكون : وال ينفقون األموال ، ويجوز أن يكون : وال ينفقون الفّضة ، وحذف

َحقُّ َأْن َوهللاُ َوَرُسولُُه أَ )وال يُنِفقونه ، والفّضة وال يُنفقونها ، فاختصر الكالم ، كما قال هللا جّل وعّز :  الذهب يكنزون
 ، ولم يقل : يُرضوهما. [62التّوبَة : ] (يُ ْرُضوهُ 

ْهبة وقال الليث : هاب : الَمْطرة الَجْودة ، والجميع الذِّ  .الذِّ

هاب أبو عبيد ، عن أصحابه قالوا :  األمطار الضعيفة. : الذِّ

 ومنه قول الشاعر :

زالريريريريريريريِة بريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا ْرن الريريريريريغريريريريريَ ن يف قريريريريريريَ حريريريريريْ  تريريريريريَوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َن ِدرَّاِ    فريريريريريريريْ ك تريريريريريريرير ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريذِّهريريريريريريرياب الريريريريريريريرَّكريريريريريريريائريريريريريريريِ

  
هاب للمْطرة ، واحدة ِذْهبة وقيل : يُضّم  من َشعيٍر ، قال : أذاهبَ ومن بُّرٍ  أَذاِهبَ  وُرِوي عن بعض الفقهاء أنه قال : في الذِّ

 بعضها إلى بعض ، فتَُزكَّى.

 جمُع الجميع. أذاهب ، ثمّ  أْذهاب : مكياٌل معروٌف باليمن ، وجمعه الذهب قيل :

 قاله أبو ُعبيد.

 وقال ابن السكيت في قول ابن الخطيم :

 تريْعرف  َرْ ا  كاطِّراِد املذاِهِ   أَ 
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، فيَُرى بعُضها في إثْر بعض ، فكأنها متتابعة ، ومنه  ُمذَهبه ، يجعل فيها ُخطوطٌ  ُمْذَهب ، واحدها تُْذَهب : ُجلود كانت الَمذاهب

 قول الهذلّي :

ْرِء 
َ

ن جريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريريريريريري زِعريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريْ زْ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ْ َذاهريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
نْي َأ ريريريريريريريريريريريريريريريالَق املريريريريريريريريريريريريريريري  َع الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ
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باُع ينزعن جلَد القتيل كما يَنزع القَيُن ِخلَل السُّيوف ، قال : ويقال : ،  ُمذَهب : البُُرود الُمَوّشاة ، يقال : بُْردٌ  المذاهب يقول : الّضِ

 وهو أْرفَُع األَتَحِمّي.

 .الَمْذَهب كان إذا أراد الغائط أبعََد في وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أّن النبي 

 والِمْرفَق والِمْرحاض. الَمْذهبوأبو عبيد ، عن الكسائي : يقال لموضع الغائط : الَخالء ، 

ً  الرجُل والشيءُ  ذَهبَ  الحّراني ، عن ابن السكيت : ً  الرجُل والشيء َذِهبَ  ، وقد يذَهُب َذهابا المْعِدن  ذهبَ  َرأَى : إذا يذَهُب ذَهبا

 فبَِرق من ِعَظمه في َعْينيه ، وأَنشد ابن األعرابي :

 َذهَّ  ملّا أن ر ها ثري ْرم َره 
 وفي رواية :

 ... َلمَّا أن ر ها ثري ْرم َلهْ 
 وهو اسم رُجل.

َرْه و  كريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريال :   قريريريريريريريريريريريُو رأيريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريري 

  
َرْه   ْذَرأَب واد  ورأَيريريريريريريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريريريريريريزُّهريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ُمْذَهبة ، وهو الذي تْعلو ُحمرتَه ُصْفَرة ، واألنثى َمْذَهب أبو عبيدة : ُكَمْيتٌ 

 ، قال لبيد : بالذَّهب : الشيُء الَمْطِليُ  الُمْذَهبُ  وقال الليث :

ه  َوامسريريريريريريريريريريِ ٌ  جريريريريريريريريريري   ٌد عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ألريريريريريريريريريريْ ذهريريريريريريريريريريَ  أو مريريريريريريريريريري 

  
وُ    ربوُّ  املريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريري  َ

ق  املريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هم يقولون : به الُمْذِهبُ  قال األزهرّي : وأهل بغداد يقولون للُمَوْسِوس من الناس : به  ، بفتح الهاء ، والصواب الُمْذَهب ، وَعوامُّ

 .الُمْذِهب

 لوضوء وغيره.: اسم شيطان يقال : هو من ولد إبليس يَبدو للقراء فيفتنهم في ا الُمْذِهبُ  وقال الليث :

 .كالذّهاب : مصدر المذَهبولغتان ،  الذَّهابو،  الذُّهوبووقال : 

 .بالذَّهب : إذا طليتَه ُمَذهَّب الشيَء فهو ذهَّبتُ  ويقال :

 .الُمْذِهب وقال ابن األعرابي : يقال للُمَوْسِوس : به

 ويقال : هو اسم َشيطان.

 السريع. وهو من أسماء الشيطان. : الُمْهِذب سلمة ، عن الفراء قال :: هذب 

ن للمعاصي.  ويقال له : الُمذِهب : أي الُمَحّسِ

 : ِسراع. مهاِذيبُ  : السُّرعة في العَْدو والطَّيَران ، وإبِلٌ  اإلهذاب وقال الليث وغيره :

 وقال رؤبة :

 َصَواِدَق الَعْ ِ  َمهاِذي  الَوَلْق 
، كّل ذلك ، من  َهذّبو أَهَذبو َهَذبَ  : أي أسرعوا السير ، يقال : فَهذَّبوا م الطَّلَب ،وفي بعض األخبار : إني أخشى عليك

 اإلسراع.

 من عيوبه. ُهذِّب : الذي قد الُمَهذَّب وقال الليث :

ول أوِس بن تنقيةُ اْلَحنظل من َشْحمه ، ومعالجةُ َحبِّه حتى تذهَب َمراَرتُه ويَطيب آلكله ، ومنه ق التهذيب وقال غيره : أصل

 َحَجر :
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مريريريريريريريريريريا أّن َّريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َرَ   ْذ جريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري   أمل تريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريذَّْب   ْري مل يريريريريري  م   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريْ ِل و بريريريريريريريه طريريريريريَ يتريريريريريريريَ لريريريريريْ  مسريريريريريَ
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 ، أي صفاٌء وُخلوص ، وقال الكميت : َهَذبٌ  ويقال : ما في موّدته

ك اجلريريريريريريريريريوهريريريريريريريريرير  املريريريريريريريريريهريريريريريريريريريذَّب  ذو ال  مريريريريريريريريريعريريريريريريريريري نريريريريريريريريري 

  
َذَب   خّ  مريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريوق ذا هريريريريريريريريريريريَ  ِ بريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريريِز بريريريريريريريريريريريَ

  
جال ون به ، ومنه  !؟المهذَّب ومن أمثالهم : أيُّ الّرِ يُضَرب مثالً للرجل يُؤمر باحتمال إخوانه على ما فيهم من خطيئة عيب يَُذمُّ

 قوله :

ه و  مريريريريريريريريُّ لريريريريريريريري  ق  َأ ريريريريريريريريا  ال تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ َه ِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريذَّب   

 
لّرِجريريريريريريريال امل ث  ، َأيُّ ا عريريريريريريريَ   ؟!على  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أن يَْعُدَو في ِشّقٍ ، وأنشد : الَهْيَذبَى ابن األنباري : قال

 َمَةى اهْلَْيَذىَب يف َدفِِّه   قريْرَقرا 
ّمة : .الَهْيَذبَى وروى بعضهم : َمَشى الِهْربَذى ، وهو بمنزلة  وقال ذو الّرِ

ة   هريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري اَن كريريريريريريريريريريلُّ ِد ريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ  ِد ٌر عريريريريريريريريريريَ

  
ر    ِذب  املريريريريريريريريرياَء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريِ  َدر ور  وأ  ريريريريريريريريريرى هتريريريريريريريريري 

  
 السحابةُ ماءها ، إذا أسالَتْه بسرعة. أَهَذبت يقال :

 : اإلسراع ، وأنشد : الُمهابََذة قال الليث :: هبذ 

َذأٌب مل تريريريريريريريريريريَ َِّْك مسريريريريريريريريريريني مل يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين  هريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري 

  
   ِ َلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرٌب  اّل بريريريريريريريريريِ

  
 وأْهَذَب ، إذا أْسَرع. أَْهبَذَ  وقال أبو عبيد في باب المقلوب :

 وقال أبو ِخراش الهَذلّي.

ذٌ  هريريريريريريريابريريريريريريريِ ل فريريريريريريريهريريريريريريريو مريريريريريريري  يريريريريريريريْ َح الريريريريريريريلريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ بريريريريريريرياِدر  جريريريريريريري   يريريريريريريري 

  
ِض   بريريريريريريريْ ِ  والريريريريريريري ريريريريريريريَ َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريرياَ   لريريريريريريريتريريريريريريريريّ ثُّ اجلريريريريريريريَ  حيريريريريريريريَ 

  

 ه ذ م
 استعمل من وجوهه : هذم ، همذ.

 ف اللَّيل والنهار :القَْطع ، كلُّ ذلك في سرعة ، وقال رؤبة يص : الهْذمو: األكل ،  الَهْذم قال الليث :: هذم 

ْه  مريريريريريريريريري  حريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ ك  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ا يف فريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريال ريريريريريريريري 

  
ْه و   هريريريريريريريريِذمريريريريريريريري  ني يريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ   هلريريريريريريريريِْ   ا ريريريريريريريريافريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ

  
 كالهما : يعني الليل النهار. في فَلَك يَْستلِحمه : أي يأخذ قَْصده ويَرَكبُه.

 الَمْغِربان.واللِّْهُب : الَمْهَواةُ بين الشيئين ، يعني به ما بين الخافِقَين ، وهما 

 : يُغَيِّبُه أجمَع. يَْهِذمه وقال أبو عمرو : أراد بالخافِقين : الَمْشِرق والمْغِرب ،

ين : يأكله ويُوعيه وقال : يَْهِذمه وقال شمر :  اللَّْحم : أي يُْسرع قطعه فيأكله ، عن ابن األعرابّيِ. يَْهِذم ، َهذُوم ِسّكِ

 ِمْخَذم. ِمْهَذمٌ  نُقصاَن القمر ، وقال : سيفٌ  يَْهذمه وقال الليث : أراد بقوله :

جال ، وهو األَكول أيضاً. الَهْيذاموقال :   : الشُّجاع من الّرِ

ينٌ   .ُهَذامة وشْفرة ُهَذام وُموسى ُهذامٌ  ويقال : ِسّكِ

اجز :  وقال الرَّ
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ْه  امريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريَ رَاِن أيب نريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريري  ٌل لريريريريريريريريريريريريريريِ  ويريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   َذامريريريريريريريريريَ ك اهلريريريريريريريريري  َرتريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريْ َك ومريريريريريريريريريْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريِ

  
 في َجْريه. َهَماِذيِ  : السُّْرعة في الجْري ، يقال : إنه لذو الَهَماِذيُ  قال الليث :: همذ 



1873 

 

 ، وأنشد األصمعي : هماِذيٌ  أي شديد ، وَمَرضٌ  هَماِذيٌ  وقال غيره : َحرٌّ 

اذِ  ذَّ اذا      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ذَّ رِيريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اِذي   اِذٌي     ريريريريريريريريريريريريريريريريََ  فريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
 السَّريع من اإلبل. : الَهماِذيّ  عمرو :أبو عبيد ، عن أبي 

 : الِجدُّ في السَّْير. الَهَماِذيُ  وقال شمر :

باب ، والَجْري ، مّرة يَشتّد ، ومرة يسكن. قال العَجاج : الَهَماِذيُ  ويقال :  : تاراٌت ِشداٌد تكون في الَمَطر ، والّسِ

 مله َ َاِذٌي  ذا مَسرَّْ  ومَسّر 

 أبواب اهلاء والثاء

 ر ه ث
 مهمل.

 ه ث ل
 استعمل من وجوهها : لهث ، هلث ، ثهل ، لثه.

األعَراف : ] (َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َُتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو َتْتُْكُه يَ ْلَهثْ ) قال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :: لهث 

 (َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلبِ )ضرَب هللا جّل وعّز : للتّارك آلياته ، والعادِل عنها أََخسَّ شيٍء في أََخّسِ أْحواله َمثاَلً ، فقال :  [176

على  َهثيَل فهو ال يَقدر لنفسه على ُضّر وال نَْفع ، ألن التمثيل به على أنه يلهث ، وذلك ألّن الكْلب إذا كانَ  لَْهثانَ  إذا كان الكلب

 فمثَلُه كَمثَل الكْلب الِهثاً. كل حال ، حملت عليه أو تركتَه ، فالمعنى :

 الكْلب عند اإلعياء ، وعند شدَّة الحّر ، وهو إْدالُع اللِّسان من العَطش. اللْهث لَْهثُ  وقال الليث :

 ويُطِعمان. والشيخ الكبير : إنهما يُفِطران في رمضان اللهثَى وقال سعيد بن ُجبَير في المرأة

 شديد ، وهو ِشدَّةُ العَطش. لُهاثٌ  ، وبه لَهثَى وامرأةٌ  لَْهثانُ  ويقال : رجلٌ 

 وقال الراعي : يصف إبالً وردْت ماًء وهي ِعطاش :

هريريريريريريريريريا اثريريريريريريريريريَ ال  هلريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ َرد السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريريىت  ذا بريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريرينَّ  ريريريريريريرييريريريريريريريالو   روضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َف غريريريريريريري  لريريريريريريريْ  جريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريريَن  ريريريريريريريَ

  
: عاِملُو الُخوص ُمقعَداٍت ،  اللُّهَّاث العبَّاس ، عن عمرو بن أبي َعْمرو عنه أنه قال :وقال أبو عمرو الشَّيبانّي فيما َرَوى أبو 

 وهي الدواخل ، واحدتُها ُمقعدة ، وهي الَوِشيجة ، والوَشَجة ، والشَّْوَغرةُ والُمَكعَّبة.

 حمراء التي تراها في الُخوص إذا شققته.أيضاً : النقطة ال اللُّهثةوأيضاً العَطش ،  اللُّْهثةو: التعب ،  اللُّْهثَةوقال : 

جال : الكثير الِخيالن الُحمر في الوجه ، مأخوذٌ من اللُّهاثِيُ  سلَمة ، عن الفراء قال : ، وهي النُّقط الحمر التي في  اللُّهاث من الّرِ

.  الُخوص إذا ُشقَّ

ن. َهْلثاءٍ  : جاء فالٌن في: جماعةٌ من الناس قد َعلْت أصواتهم ، يقال  الَهلثاء قال الليث :: هلث   من أصحابه ، ممدود ُمنوَّ

 : أي جماعةٌ ، بكسر الهاء وفتحها. َهْلثاءةومن الناس ،  ِهلثاَءةٌ  سلمة عن الفراء : يقال :
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 : الجماعة من الناس. الَهلَثَة عمرو ، عن أبيه قال :

 : الجماعة من الناس. الَهْلثَى وَرَوى ثعلٌب ، عن ابن األعرابّي قال

زين الَوقور ، فيقال : ثَْهالن وقال الليث :: ثهل  جل الرَّ  : اسم َجبَل معروف ، ومنه الَمثَل السائر يُضَرب للرَّ

 ثهاَلن  ذو اهلََضبا  ما يَتَحْلَحل  
ال ينصرفان يُضَربان مثالً للَكذُوب وللذي ال يَْهتَِدي  .ثَهللَ  أبو عبيد ، عن األحمر قال : هو الضَّالل بُن فَْهلَل ، والضالل بنُ 

 ألمِره.

 : لْحٌم على أصول األسنان. اللِّثاه من اللَّثَةو اللِّثَة : اللهاةُ. ويقال : اللِّثاةُ  قال الليث :: لثه 

. ِلثْيةٌ  عند النحويين أصلها اللثةو،  اللِّثة والذي حصلناه وعَرفناه أن اللِّثاِث جمع« كتاب الليث»قلت : هكذا قرأتُه في نَُسخ من 

 إذا نَِدَي وابتَل ، وليس من باب الهاء ، فإذا انتهى كتابنا إلى كتاب الثاء فسَّرناه إن شاء هللا سبحانه وتعالى. يْلثَى الشيءُ  لَثِيَ  من

 أهملت وجوهها. :(ه ث ف)،  (ه ث ن)

 ه ث ب
 استعمل من وجوهها : بهث.

 .البُْهثة : ولَُد البَِغّيِ ، ونحو ذلك قال أبو عمرو في البُْهثةُ  قال الليث :: بهث 

قال : ولد الُمعاَرضِة ، وهي الُميَافَعة ،  ؟البُْهثة . قلت : فماالبُهثة فقال : ؟ما األَزيَبُ  وقال ابن األعرابي : قلت ألبي المكارم :

 .الوحشية: البقرة  البهثةو: َحيٌّ من بني ُسلَيم.  بُهثةووالُمَساعاةُ 

 ث م ه
 استعمل من وجوهه : هثم.

 : فَْرخ العُقاب. الَهْيثَمُ  قال الليث :: هثم 

ْقر. الهيثم وقال ابن شميل :  : الصَّ

ْمل األحمر. الهيثم وقال أبو عمرو :  : الرَّ

ِرّماح يصف قِداحاً أُِجيلت فخرج لها صوٌت :  وقال الّطِ

م  زالن  لريريريريريريريريريريريريريريَ ى هريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ واَر غريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريري 

  
رْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريِ   هريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريريريريريريّ ه أْر مريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 القيزاُن : المنهالة. الُهثْم وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 أبواب اهلاء والراء

 ه ر ل
 استعمل من وجوهه : هرل ، رهل.

 : بين المشي والعَْدو. َهْرَولةً  الرجلُ  َهْرَول قال الليث : يقال :: هرل 

 فوق المشي ، ودون الخبَب ، والَخبَب دون العَْدو. الَهْرَولة شمر ، عن التميمّي قال :
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َهل قال الليث :: رهل   الصدر. َرِهلُ  : ِشْبه َوَرم ليس من داء ، ولكن رَخاوةٌ من ِسَمن ، وهو إلى الضعف ، تقول : فََرسٌ  الرَّ

 .تَْرهيالً  ذلك رهَّله : إذا تهبَّج من كثرة النوم. وقد مرهالً  وقال غيُره : أصبَح فالن

 ه ر ن
 [.مستعملة]هنر ، هرن ، نهر ، رهن : 
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ب ال اشتقاق له في اللغة العربية. هُرون فإني ال أحفظ فيه شيئاً من كالم العرب ، واسم هرن أما: هرن   معرَّ

ينََوِرّي :  : َضرٌب من التمر معروف. الَهْيُرون قال الّدِ

 أَُهنِيره ، وهو أن يُْعِلَمه ، قاله اللحياني.الثوَب بمعنى أَنَْرتُه  َهنَرتُ  يقال :: هنر 

 : َوْقبَة األُذن. الهْنرة وقال الليث :

 قلت : وهي عربية صحيحة.

 ، وهي األذُن المليحة. الهْنرة : تصغير الُهنَيرة رَوى أبو عمرو ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي أنه قال :

هن قال الليث :: رهن  ً  فالناً داراً  َرَهْنتُ  معروف ، تقول : الرَّ ً  : إذا أخذه ارتهنهو،  َرْهنا  .َرهنا

هونُ وقال :  هانُ و الرُّ ُهنُ و الّرِ هن : جماعة الرُّ هانو .الرَّ  الرجل على ِسباق الخيل وغير ذلك. مراهنة أيضاً : الّرِ

ْنتَه إيَّاه. وكلُّ أَْمٍر يُحبَس به شيٌء فهوالميَِّت  أْرهْنتُ و،  ليَْرهنَه فالناً ثوباً : إذا دفعتَه إليه أَْرهْنتُ وقال :   َرهنُه قَْبراً : إذا ضمَّ

 َعمِله. َرهينُ  ، كما أنَّ اإلنسان ُمْرتَهنَهو

يت : يقال : ً  في كذا وكذا أْرهنَ  الحّرانّي ، عن ابن الّسّكِ  : إذا أَْسلف فيه ، وأنَشد : يُْرهن إرهانا

ْلَمى هبريريريريريريا عن راكريريريريريري   بريعريريريريريريَ ا    ي وي ابن  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ت    ْه فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري َّاننريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ ٌة أ ْرهريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريري يريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريِ

  
هذه  بها : بإبل. عيديّة : نُُجب ، منسوبةٌ إلى بنات العيد ، وهو فحٌل معروٌف كان ُمْنِجباً ، أراد أنَّ ابَن َسْلَمى يَحمل الناَس على

ً أَْرهنُ  كذا وكذا ، رهنتُه النجائب وهي ِعيديّة تتلَُف فيها الدنانير لنجابتها ، وقد  .ه َرهنا

 وأّما قوُل عبد هللا بن َهمام السَّلُولّي : قال : .أرهنتُه : ال يقال : األصمعيّ  وقال

تَه  يريريريريريريريريريريريريريريه  أظريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريِ ا َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْم مريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريرياو َنريريريريريريريريريريريريريريريو     لريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريري   أْرهريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وَمن َرَوى فهو كما تقول : قمُت وأَُصكُّ رأسه. قال :

 «أرهلت هم مالكا  و ... »
 ، فقد أخطأ.

ً  لهم الطعاَم والشرابَ  أرهنتُ  وقال غيره :  : أي دائم. قاله أبو عمرو ، وأنشد : راهنٌ  : أي أََدمته ، وهو طعامٌ  إرهانا

ةٌ  لريريريريريريريَ فريريريريريرييريريريريريري ريريريريريريون مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا وهريريريريريريي راهريريريريريريِ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريريريريوا  وا و ْن َنريريريريريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريريريريريُّ   اّل هبريريريريريريريريريريريرياِ  و ن عريريريريريريريريريريريريَ

  
ضا : أي كفيل. َرْهنٌ  أبو زيد : أنا لك  بالّرِ

 وقال :

  ّن َكفِّي لَك َرهٌن  لرِّضا
 ، يريدون به الَكفَالة. َرهنٌ  أي أنا كِفيل لك ، ويَِدى لكَ 

 أخبرني المنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي أنّه أنشده :

ْرء  مريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريريريوٌن و  َ
َ ُْ و املريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريرين ال خيريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
َرُْ   ْل  هلريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ ِف يريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريل اَّريريريريريريريريريتريريريريريريريريريْ

  
 وأَْرَهْيتُه : أي أََدْمتُهُ لهم. وأَْرَهى لَك األمُر : أي أَمكنََك ، وكذلك أَْوَهَب.لهم طعاِمي ،  أْرهنتُ  : أَدام لهم ، أَْرَهن قال :

َخُف واحد وهو اللِّين. ْهُو والرَّ  قال : والَمْهُو والرَّ
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ْلعة : غالَْيُت بها. أَْرَهْنتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :  في الّسِ
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 قال : وهو من الغَالء خاصة ، وأنشد قوله :

 ِعيِ يٌَّة أ ْرِهَلْه فيها ال َّاننت  
ً  َولَدي أَْرهْنتوفي البْيع والقَْرض بغير ألف ، ال غير.  َرَهْنتُ و أي أُْغِليَْت ، وغيره يقوُل : أْسِلفَت قال : : أخطرتهم به  إْرهانا

وقرأ أبو َعمرو  (َفرِهان  )وأبو جعفر وَشْيبة : ، قرأ نافٌع وعاصم  [283البقرة : ] (َمْقبُوَضةٌ  فَُرُهنٌ )َخَطراً وقول هللا جّل وعّز : 

هان ، وكان أبو عمرو يقول : (فرهن)وابن كثير :   في الخيل أكثر. الّرِ

 : المهزول من اإلبل ، والناس. وقال قَْعنَُب : الراهن أبو ُعبيد ، عن األموّي :

َ ن   ى د وَنريريريريريريريا عريريريريريريريَ عريريريريريريرياد  وأَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ن  و   بريريريريريريريك الريريريريريرُّهريريريريري  لريريريريريْ ْه عريريريريريلريريريريريريري هريريريريريريريا مريريريريرين قريريريريريريَ لريريريريريِ ريريريريريريريَ  غريريريريريَ

  
 ، مثل ثُُمر جمُع ثِمار. ِرهان ، فهو جمعُ  (فُرُهن)سلمة عن الفّراء : من قرأ : 

ُهنومثل َسْقف وُسقُف قال :  ُرُهنو َرْهن وقال غيره : ْهن في الرُّ هانوأكثر ،  الرَّ  في الخيل أْكثَر. الّرِ

اهنُ  أبو ُعبَيد ، عن األموّي :  : المهزول من اإلبل والنّاِس ، وأنَشد : الرَّ

ْن  ْ  َرهريريريريريريريريَ ال  قريريريريريريريريَ َي  ريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ رْي ِجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا تريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريّ

  
ْن   مريريريريريريريَ ا جمريريريريريريريَْ   الريريريريريريريّرِجريريريريريريريال يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْزال  ومريريريريريريريَ  هريريريريريريريَ

  
 .َرهن ُرِكَب حتّى : األعجف من ركوب أو مرض أو َحَدث ، يقال : الّراهن شِمٌر ، عن ابن شَميل :

 : أي حائض. قلت : لم أره لغيره. أُْرُهون جاريةٌ رأَيُت بخّطِ أبي بكر اإليادّي : 

 : الَمْنَهرُ و: إذا أَخَذ لمجراه موضعاً َمكيناً قال :  استنهَر النهرَ و. أنهارو نُُهر ، والجميع النهر لغةٌ في النََّهر قال اللّيث :: نهر 

 يحتِفره الماُء. النهر موضع

 .نهار : صاحبُ  نَِهر : ضياء ما بين طلوع الفَجر إلى غروب الشمس ، وال يُجمع. ورجلٌ  النهاروقال : 

 أي في ضياٍء وَسعة. [54القََمر : ] (ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َوَِنَرٍ )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

 قال الفّراء : وسمعُت العرَب تُْنِشد :

ا  فريريريريريريريريريريريريريإين يريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريْ ر    ْن تريريريريريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريريريريَِ

  
ر    اَل أنريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَح فريريريريريريريريريريَ ىَت أََرى الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريريريَ

  
 : أي صاحُب نهار ، لسُت بصاحب ليل وأَنَشد : نَِهر وقال : ومعنى

رْ  مريريريريريري  ا  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريَ لريريريريريريكريريريريريريْ رِيريريريريريريري اِن هريريريريريريَ  لريريريريريريو ال الريريريريريري ريريريريريريّ

  
ريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  وثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ    رْ و ثريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ

  
 هاهنا. النهار : جمعُ  النُُّهر قلُت :

بُ رَ )، كقوله :  أَنهار ، معناه [54 القََمر :] (يف َجنَّاٍت َوَِنَرٍ )قال الفّراء : وقيل  معناه األدبار. وقال  [45القََمر : ] (َويُ َولُّوَن الدُّ

 نُه ِمثَل َمجيءبَطنُه : إذا جاء بطْ  أَنَهرَ  أبو إسحاق نحوه. وقال : االسم الواحد يدّل على الجميع ، فيُجتَزأ به من الجميع ، ويقال :

 َدُمه : أي سال َدُمه. أنَهرَ و،  النَهر

 بْطنُه ، واْستَطلَقَْت ُعقَُده. أنَهر وقال أبو الجّراح :

 فَتْقَها : أي َوسَّعه ، ومنه قوُل قيس بن الَخطيم : أنهرَ  َدَمه ، وأََمرُت َدمه ، َوَهَرْقُت َدَمه. ويقال : َطعَنه َطْعنَةً  أنَهرتُ  ويقال :
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هريريريريريريريا تريريريريريريريْ ريريريريريريَ ر   فريريريريريريريَ ي فريريريريريريريأَنريريريريريريَ لريريريريريريكريريريريريريريه  هبريريريريريريريا كريريريريريريفريريريريريريِّ  مريريريريريريَ

  
ن د وَنريريريريريريريريا مريريريريريريريريا َورَاءهريريريريريريريريا  مريريريريريريريريا  مريريريريريريريريِ َرى قريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريري 

  
 وأنشد أَبو ُعبيد قوَل أبي ذؤيب :

 على َقَص   وف را   َنَِرْ 
 العيون.َمَجاِري الماء من  : أي واسع. والقََصب : نَِهر قال شِمر :

ماَك األنَهَرين لكثرة مائِهما. اء والّسِ ي العَوَّ  قال : والعرب تَُسّمِ

 اسم لكّل يوٍم. والليُل : اسم لكّل ليلة ؛ ال يقال : : النهارو: اسٌم ، وهو ضّد اللّيل ،  النهار وَرَوى المنذرّي عن أبي الهيثم قال :

يوٌم ، وتثنيتُه يومان ، وضدُّ اليوم ليلة ، وجمعها لياٍل ، قال : وربما  نهارال ونهاران ، وال ليٌل وال ليالن ، إنما واحدُ  نهار

 ، قال الراجز : نُهراً  في موضع اليوم ، ثّم َجَمعوه النهار َوَضعت العربُ 

 ثَرِي   ليل  وثَرِيٌ   للريُّه رْ 
 .أَنِهرة : فرُخ القطاة ، وثالثة النهارُ  وقال اللّيث :

 : إذا استقبلتَه بكالٍم تزُجُره عن َخبر. انتَهْرتهو نَهْرتهُ  ، يقال : االنتهار : من النَّْهرُ و: فَرُخ الُحباَرى ،  النهار وقال غيره :

 الدَّْغَرةُ ، وهي الُخلسة. : النهر ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 : أي واسٌع ، وأنشد : نهٌر نَِهرٌ و: أي بلَغُت الماء.  أَنَهرُ  ، فأنا نَهرتُ  وقال أبو عبيد : قال الكسائّي : َحفرُت البئر حتّى

 على َقَص  وف را   َنَِرْ 
 : السَّحاب ، وأنشد : الناهور وقال غيره :

 َأو    ٌَّة  رجه من َجوف انه ورِ 

 ه ر ف
 هرف ، فهر ، فره ، رفه ، رهف : مستعملة

 .هرفا بفالن نهاَره كلَّه يَهِرف جاب بالشيء ، يقال : هو: ِشْبه الهَذيان من اإلع الَهْرفُ  قال الليث :: هرف 

باع :  لكثرة صوته. يَهِرف قال : ويقال لبعض الّسِ

بصاحٍب لهم ، ويقولون : ما رأينا يا رسول هللا مثَل فالن ، ما ِسرنا إال كان في  يَهِرفون وفي الحديث : أنَّ ُرفقةً جاءت وهم

 صالة.قراءة ، وال نَزْلنا إاّل كان في 

ً  بالرجل َهَرْفتُ  يمَدحونه ، ويُطنِبُون في ذكره ، يقال منه : به : يَهِرفون قال أبو ُعبَيد : قوله : ، ويقال في مثٍَل :  أَهِرف َهْرفا

 .«قبَل أن تَعِرف تَْهِرف الَ »

 : إذا َهَذى وَهقَى ِمثلُه. َهَرفَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 َغير َمعرفة. : مدُح الرجِل على الَهْرفوقال : 

ْهف قال الليث :: رهف  ِهيف مصدر الشيء الرَّ  ، وقلَّما يُستَعمل إالّ  َرُهَف يَْرُهف َرهافةً  ، وهو اللطيف الدَّقيق ، والفعُل قد الرَّ

 ً  َدقيٌق. الجسم : ُمْرَهف ، ورجل ُمرَهف السيَف : إذا َرقَّقتهَ ، وسهمٌ  أْرَهْفتُ و،  ُمْرَهفا

 البََدن. ُمرَهف ، وكان وسلمعليههللاصلىبن الطُّفَيل قِدم على رسول هللا وفي الحديث أن عامَر 

 فهو ُرِهف أي لطيف الجسم َدقيقه ، يقال :
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 .أَرهفت هو  َرَهْفت ه   ، وق  َرِهيفو  م رَهف اجلسم ، وي ال : سيفٌ  م رَهف ، وأك ر  ما ي ال : َمْرهوف
 .الفراِهيَةو الفَراهةَ  بيِّن فارهٌ  فهو يَفُره فَراهةً  اإلنسانُ  فَُرهَ  قال الليث :: فره 

معناه حاِذقين ، قال : ومن قرأها  قال الفراء : [.149الشُّعََراء : ] (َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً فارِِهنيَ )وقال هللا جّل وعّز : 

ـ  والفَِرح في كالم العرب فتفسيره أَِشِرين بطرين قال : (فَِرهين)فمعناه أَِشرين بَِطرين ، وقال أبو الهيثم : من قرأها :  (فَِرهين)

: القََصص ] (ال تَ ْفَرْح ِإنَّ هللَا ال ُيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ ): األِشر البَِطر ، يقال : ال تَفَرح أي ال تأَشر ، قال هلل جّل وعّز : ـ  بالحاء

 ؛ فالهاء هاهنا كأنها قامت مقام الحاء. [76

 ، ويقال بَْرَذنٌ  فُْره : إذا كانا َمِليَحي الَوْجه والجميع فاِرهٌ  ، وغالم فارهةٌ  قلت : وسمعت األعراب من بني ُعقيل يقولون : جارية

يَء َعِديُّ بن زيد في قوله ولكن ي فاره ، إذا كانا َسيوَرْين ، وال يقال للفََرس العربي : فاِرهٌ  ، وحمارٌ  فاِرهٌ  قال فرٌس َجواد ، وُخّطِ

ً »ينعُت فرساً فقال :  ً  فارها  .«ُمتتابعا

 ، أي ِمالح. فُْرَهةٍ  فالنة ، إذا جاءت بأوالدٍ  أفَرَهتْ  ويقال :

الُحسن  الفَراهةب ِزيد في ُكْسوتهّن ونفقتِهّن ، يريد فَراهةٌ  إذا كان لهنّ « : نفقة المماليك والجواري»وقال الشافعي في باب 

 والَمالحة.

ً  أَْفَرهَ  وَرَوى أبو العباس ، عن ابن األعرابي أنه قال : ً  الرجُل : إذا اتّخذ غالما  .فارها

 ميزانه نائب ونُوٌب. فُْرهٌ و فاِرهٌ  وقال :

 .اإلْرفاه أنه نَهى عن وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي : رفه 

ر  أنه كثرة التدهن. اإلْرفاه قال أبو ُعبَيد فُّسِ

ً  قال : وهذا من ِوْرِد اإلبل ، وذلك أنها إذا َوَرَدت كلَّ يوم َمتَى ما شاءت قيل : َوَرَدتْ  ، قال ذلك األصمعي وأبو ُعبيدة ،  ِرْفها

ه. قال لبيد يذكر نخالً نابتةً على الماء فَشبَّه كثرة التدهن ، وإدامتَه ب .ُمْرِفهون القوُم : إذا فَعلْت إبلُهم ذلك ، فهم أَْرفَهَ  ويقال : قد

: 

راكريريريريريريريا  غريريريريريَت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادرأب   هريريريريريريريا  عريريريريريِ َربريريريريرين رِفريريريريريْ  يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر    مريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريارٌِع يف املريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
ً  عنه رفَّْهتَ  قال : وإذا كان الرجل في ضيق فنفَّْسَت عنه قلتَ   .تَرفيها

على الطَّعام ، واللباس على اللِّباس ، فكأنه نَهى عن التنعُّم فِْعَل العجم  : التنعُّم والدََّعة وُمظاهَرةُ الطَّعام اإلْرفَاه وقال أبو سعيد :

 ، وأََمر بالتقشُّف ، وابتذال النفس.

فَاغة  ُرفَْهنِيَةٍ و َرفاهيَةو َرفاهةٍ  َرَوى أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو ، يقال : هم في : أي في ِخصٍب وعيٍش واسع. وكذلك الرَّ

فَْغنِيَةُ.  والرُّ

الذي  اإلْرفاه الرجُل : دام على أكل النَّعيم كلَّ يوم ، وقد نُِهي عنه. قلت : كأنه أراد أَْرفَه ثعلب ، عن ابن األعرابي : وَرَوى

عندي ، واستنفه عندي وأَنِفه عندي ،  َرفِّهْ و اْستَرفِهْ وعندي  أَْرفِه يقال :« : النوادر»فَسَّره أبو عبيد أَنّه َكثرةُ التدهُّن. وفي 

 ْح عندي ، المعنى : أقم واْستَرْح واستجمَّ.وَروِّ 
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فََهة والعََرب تقول : إذا سقطت الطَّْرفَهُ قَلَّْت في األرض  .الرَّ

فَهة قال أبو الهيثم :  : الرحمة. الرَّ

ً  اترفَهُ  أي راحٌم له. ويقال : أَما بفالٍن : رافهٌ  قال أبو ليلى : يقال : فالن سد : َكوَكبان ، الجبهةُ أمامهما الطَّرفة : َعْينا األ ؟!فاُلنا

 ، وهي أربعة كواكب.

 ، قال : وتَصغيرها الفهر : الَحَجُر قدُر ما يكسر به َجوز أو يَُدقُّ به شيء ، قال : وعامة العرب تؤنث الِفْهرُ  قال اللّيث :: فهر 

 .فُهْيرة

 يذكَّر ويؤنَّث. الِفْهر وقال الفراء :

 بن مالك بن النضر بن ِكنانَةَ. فهر يُنَسبون إلى َولدوقال الليث : قريٌش كلهم 

 .فُهرهم وفي حديث علّي أنه رأى قوماً سدلوا ثيابَهم ، فقال : كأنكم اليهوُد َخرجوا من

هو موضُع ِمْدراسهم الذي يجتمعون فيه كالعيد يصلُّون فيه. قال وهي : كلمة نبطية أو  : فُهرهم قال أبو عبيد : قوله خرجوا من

 .فُهر عبرانية ، أصلها بُهر فعربت بالفاء وقيل :

 الرجُل إذا خال مع جاريته لقضاء حاجته ومعه في البيت أُخرى من جواريه فأْكسل عن هذه : أَفهرَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

: إذا كان مع جاريته واألخرى  هرأَفوأي أْولََج ولم يُْنزل ، فقام من هذه إلى األخرى فأَنَزل معها. وقد نُهي عنه في الخبر. قال : 

ْكَز والَخْفَخفَة. الفَْهر والعََرُب تسمي هذا : تسمع ِحسَّه وقد نُهي عنه. قال :  والَوْجس والّرِ

 : إذا شهد ِمْدَراَس اليهود. أَفهرو، وهو عيُد اليهوِد.  الفهرَ  الرجل : إذا شهد أَفهروقال : 

 .بعيُره : إذا أَْبَدع فأُْبِدع به أَفهرو

َمن. أَفهرَ و راً ، وهو أقبح الّسِ  : إذا اجتمع لحُمه ِزيَماً زيماً وتكتَّل فكان ُمعَجَّ

، وهو أن  التفهير ، وقد فسره ابن األعرابي ، وقال غيره : هو من الفََهر نَهى عن وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

 ، وهو اإلكسال عن الجماع. اإلفهار و غيره ، وكأنه مأخوذٌ منيُحِضر الفََرس ؛ فيعتريه انقطاٌع في الَجْري من كالل أ

 : أي ُصْلبةٌ ، في بعض اللغات. فَْيَهَرةٌ  قال ابن ُدِريد : ناقة

 ه ر ب
 مستعملة. هرب ، هبر ، رهب ، بره ، بهر ، ربه :

ُجل : ما لفالن: هرب  وال قارٌب وكذلك ما له َسْعنَةٌ وال  هاربٌ  أبو عبيد عن األصمعي : العرب تقول في نفي المال عن الرَّ

 َمْعنَة.

 وال قارب : أي ما له شيء ، قال : هاِربٌ  الذي َصَدر عن الماء ؛ ومنه قولهم : ما له : الهارب ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

 والقارب : الذي يطلب الماَء.

 منه ، يهرب حدٌ وال قارب. معناه ليس له أ هاربٌ  وقال األصمعي في قولهم : ما له
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 .«األم ال»أبو عبي  ، عله يف  وال أمسٌ  ي ر ب مله ن أي فليس هو بةيء.
 وال قارٌب : أي ما له بعير يصدُر عن الماء ، وال بعيٌر يقُرب الماَء. هاربٌ  وقال غيره : معنى قولهم : ما له

 أي غاب ، قال أبو َوْجَزة : من الَوتِد نصفُه في األرض : َهَرب ويقال :

 ر مَّة  َنِةَبْه يف هاِرِب الَوَت ِ و 
 الرجُل وَهِرم بمعنًى واحد. هَربوفيها ، قال :  هَربووساح فالٌن في األرض ، 

 الرجل إذا َجدَّ في الذّهاب. أْهَرب أبو عبيد ، عن الكسائي :

ً  : الِفرار. يقال : جاء فالنٌ  الهَرب وقال الليث : ً  : إذا أتاكَ  ُمْهِربا  .َمْهَرب فَِزعاً. وفالٌن لنا هاربا

ه إلى أَْهَربوالرُجل : إذا أَبعَد في األرض ،  أهَرب وقال غيره : يُح ما على وجِه  أَهربَتو،  الَهرب فالٌن فالناً : إذا اْضطرَّ الّرِ

 األرض من التّراب والقَميم وغيره : إذا َسفَْت به.

 : نَْحَضةٌ ِمن لحم ال َعْظَم فيها. الَهْبَرةو: قَْطع اللَّحم ،  الَهْبر قال الليث :: هبر 

 واإلْبِرية : هي نُخالة الرأس. الِهْبِريَةو

 من لحم : إذا أعطاه ُمجتِمعاً منه ، وكذلك البِْضعَة والِفْدَرة. َهْبَرةً  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : أعطيتُه

 أي يُلِقي قطعةً من اللَّْحم إذا َضَربه. : َهْبرٌ  الَحّرانّي ، عن ابن السكيت : َضْربٌ 

 وَطْعٌن نَتٌْر : فيه اختالس.

 : ما اْطَمأَّن من األرض. وأنشد غيره : الَهْبر أبو عبيد ، عن األصمعيّ 

   ه بور  َأْغَوا      َأْغَوا ِ 
 . قال َعِدّي :ُهْبر من األرض أن يكون مطمئنّاً وما حوله أرفُع منه ، وجمعُه الَهْبر شِمٌر ، عن أبي عمرو :

حريريريريريريريريريريريى  فَّ مشريريريريريريريريريريرياال  وانريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريَ

  
رْبٌ و   َرْق و عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريى األ ريريريريريريريريريريريريريريريريِن هريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أيضاً. ُهْبرو ُهْبَرة ويقال :

 َسِمَن ِسَمناً َحَسناً. الرجل : أهبَرَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 .َهبَِرةو هْبراء أي كثيُر اللّْحم ، وناقةٌ  : هبِرٌ و أَْهبَرُ  ي : بعيرٌ أبو ُعبيد ، عن الكسائ

 بالسيف : إذا قطعه. اهتَبَره وقال غيره :

 : ينصب على مذهب الصفات : أي ال آتيَك أبداً. ُهبَْيَرةَ  بَن سعد ، وال آتيك أَْلَوةَ  ُهبَْيَرة وقال اللّحيانّي : يقال : ال آتيك

َر طويالً وَكبِر ، فنظر يوماً إلى شائه وقد أُهملَْت ولم تُْرَع ، فقال الب : اْرَع  ُهبَْيرة نِهويقال : إنَّ أَْصلَه أنَّ سعَد بَن زيِد َمناةَ ُعّمِ

 .هبَيرةَ  وقيل : ال آتيك أَْلَوةَ  شاءك ، فقال : ال أَْرعاها ِسنَّ الِحْسل : أي أبداً ، فصار َمثالً.

أس : نُخالَتُه ، ِمثل ُهباريّةَ و  : ذاُت غبار. وقال ابن أحمر : ُهباِريّةٌ  ، وريحٌ  الِهبِريَة الرَّ

ى  حريريريريَ وجريريريريريريرياء  مريريريريوعريريريريريريري  هريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ بريريريريريريرياريريريريريريريريٌة هريريريريَ  هريريريري 

  
م   ْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه جريريريريريريرياء  بريريريريريريَوْرد  َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا أَْرَُّمريريريريريريريَ

  
 وهي التي يَحتَِشي َجوفُها َوبَراً وفيها شعَر ، ُمَهْوبَرةٌ  أبو عبيدة : من آذان الخيل أذُنٌ 
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 وَتكتِسي َأْطراف ها وط َرر ها أيضا  الةََّعر.
َواعي.   واألَوبَر : الكثير الوبَِر من اإلبِل وغيِرها. الَهْوبَرووقلّما تكون إاّل في َروائد الخيل ، وهي الرَّ

بُع الصغيرة. الُهبَْيَرةُ ولقرد الكثير الشَّعَر. ا : الَهْوبَر ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :  : الضَّ

اران. الَهبّاران ويقال للكانُونَْين : هما  والَهرَّ

 والَهبُون. الَهبُور عمرو عن أبيه : يقال للعنكبوت :

 [.5:  الِفيل] (َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ )ورَوى سفيان ، عن السّدّي ، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : 

 . قال سفيان : وهو الذَّرُّ الصغير.الهبُّور قال :

رع الذي يُؤكل الَهبُّور وَرَوى أبو عوانَة ، عن عطاٍء ، عن سعيد ، عن ابن عبَّاس قال : هو بالنَّبَطيّة  الهبُّور ، وقيل ُعصافَةُ الزَّ

ْرع ، والعُصافة ما تَفتَّت من َوَرقِه ، والمأكول : ما  :  أُخذ َحبُّه وبقي ال َحبَّ فيه.ُدقاق الزَّ

 .«أَْبَهِري ما زالت أُكلةُ َخْيبََر تُعاوُدني فهذا أواُن قََطعَتْ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : بهر 

ْلِب ، والقَْلُب ُمتصٌل به ، فإذا انقطع لم يكن معه حياة ، وأنشد األصمعي : األْبَهر قال أبو عبيد :  : ِعْرٌق ُمْستبِطُن الصُّ

رِه و  يريريريريريريريريريريريريٌ   ريريريريريريريريريريريريَه َأهبريريريريريريريريريريريريَْ  لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريؤاد َوجريريريريريريريريريريريريِ

  
رِ   يريريريريريريريريريْ   َّريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَ الُِ وراَء الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ َُ الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري   ْ  لريريريريريريريريريَ

  
 ، فََدَرأَ عنه الَحدَّ. جاريةً في شعره ، فلم يُوَجد الثَّبَتُ  ابتَهرَ  وفي حديث عمر أنّه ُرفع إليه غالمٌ 

 : أن يقذفها بنفِسه ، فيقول : فعلُت بها ، كاِذباً ، فإن كان فَعَل فهو االبتيار. االبتهار قال أبو عبيد :

 وقال الُكَمْيت :

ه  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريْ َي نريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريٌح  ريريريريريريريريريريِِ ريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريَ

  
ارا  و أِب  مريريريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريارا    ا ابريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريريَّ

  
 : التَّْعس قال : وهو الهاَلك. البَْهر وقال شمر :

 فالٌن : إذا بالَغ في الشيء ، ولم يََدع ُجْهداً. ابتَهرَ  قال : ويقال :

ب وَجِهد.  ابتَهرَ  ويقال : ا لفالن أو عليه. ابتَهرَ وفي الدعاء : إذا تَحوَّ  فالٌن في فالن وِلفاُلن : إذا لم يََدع َجْهداً ممَّ

 ء ، وهذا مّما اعتقب فيه الاّلم والراء.وكذلك يقال : ابتَهَل في الدُّعا

يُشبِّب بامرأة : إذا كان ال يُفّرط عن ذلك ،  ابتُِهرَ وفي الدعاِء : إذا كان يدعو كلَّ ساعة ال يَْسكت.  اْبتََهر وقال خالد بن َجْنبة :

 وال يُثَْجى. قال : ال يُثْجى : ال يُْسَكُت عنه.

 قال : وأنشدت َعجوز من بني داِرٍم لشيخٍ من الحّيِ في قعيدته :

َذارِهريريريريريريريريرياو  ف  مريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ ُ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريا  ال يريريريريريريريريريَ

  
َل و   ا الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريِ  ابريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريارِهريريريريريريريريريريريرياو قريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريريريِ

  
 لَحِلُف عليه.: قول الكِذِب ، وا االبتهار وقال :

 : العَجب. البَْهرُ و: إذا جاء بالعَجب. قال :  أَْبَهرَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :
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 : إذا استغنى بعد فَْقر. أْبَهرَ و

 َمهيرة. بَِهيرةٌ  فالنةُ  ، يقال : البهيرة : تزّوج َسيِّدةً ، وهي أَْبَهرَ و

ً  أَبهرَ و ة ، وُخبثا ن في أخالقه : َدماثةً مرَّ   أْخرى.: إذا تلوَّ

 : الَمْلُء. البَْهرو: الغَلَبة.  البَْهرُ وقال : 

 : الفَْخر ، وأنشد بيت عمَر بن أبي ربيعة : البَْهروالخْيبة.  البَْهرُ و: المباعدة من الخير ،  البَْهرُ و: البُْعُد ،  البَْهرو

را   هريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  : هبريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريُّ   َّ قريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوا :  ريريريريريريريريري 

  
اِب   ا والريريريريريريريريريريري ُّ ِر واَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ َد الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريَ

  
 أن يكون معنى لما قاله ُعمر ، وأْحسنها العََجب. البَْهر قال أبو العباس : يجوز أن يكون جميع ما قاله ابن األعرابي في وجوه

 الليُل. ابهارَّ  أنه سار ليلة حتّى وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 الشيء ، وهو َوَسُطه. بُْهرة الليُل ، يعني انتََصف ، وهو مأخوذ من ابهارَّ  األصمعّي : قولهقال أبو ُعبَيد : قال 

ت ، ألّن اللّيل إذا أقبَل أقبلْت فَْحمتُه ، فإذا استناَرْت َذَهبَْت تِْلَك  اللَّْيل : ابِهيَرارُ  وقال أبو سعيد الّضرير : طلوُع نُجومه إذا تَتامَّ

 الفحمة.

ْبو ، فهو البُْهر الرُجل : إذا َعَدا حتى َغلَبَه ِهرَ بُ  وقال غيره :  .بَهيرو َمْبُهور ، وهو الرَّ

 ، وهي القصيرة الذَّليلة اْلِخْلقة. بَِهيَرةٌ  وقال الليث : امرأةٌ 

من النِّساء فهي  البِهيَرة بمعنى القصيرة ، وأما البُهتُرة ويقال : هي الضعيفَةُ الَمْشي. قلت : هذا تصحيف ، والذي أراده الليث :

بو : البُْهر الّسيِّدة الشَّريفة ، ويقال للمرأة إذا ثقُل أردافُها فإذا َمَشْت وقع عليها  . وقال األعشى :بَِهير والرَّ

 هَتاَدى كما ق  رأَْيَه الَبهتَا 
ْعبة وهو ط ثالثة قناطير من  بُهار ، في كل بُهار لحة بن ُعبيد هللا ترك مائةوُرِوي عن عمرو بن العاص أنّه قال : إّن ابن الصَّ

 ذهب وفضة.

 أحَسبها كلمةً غيَر عربيَّة ، وأراها قبطيَّة. بُهارٌ  قال أبو عبيد :

 في كالمهم : ثاَلثُمائة ِرطل. البُهاروقال : 

 ال ابن األعرابي ، قال : والُمَجلَُّد : ِستّمائة ِرطل.ثالثُمائة ِرطل. وكذلك ق البُهار قلت : وهكذا َرَوى َسلَمة عن الفراء : قال

 عربّي ، وهو ما يُحمل على البعير بلُغة أهل الشام. البهار قلت : وهذا يدّل على أن

 وقال بُرْيٌق الهَذلّي يصف سحاباً ثقيالً :

ز  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريى ذ راه  ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريارا  لريريريريريريريريريَن الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ  رِكريريريريريريريريرياَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأُِْ حيريريريريريريريريريَ

  
الِحْمُل ، وأنشد البيت للُهَذلّي. قال : وقال األصمعّي  البُهارَ  ولكنّ  ؟!القُتَيبيُّ : كيف يُخلِّف في كل ثلثمائة َرْطٍل ثالثة قناطيرقال 

يحملن األحمال من َمتاع البيت. وأراد أنّه ترك مائة ِحْمل ماٍل ، مقدار الحمل منه ثالثة قناطير. « البهارا يحملن»في قوله : 

 والقنطار مائة َرْطٍل ، فكان كّل حمل منها ثالثمائة َرطل.قال : 

 لَبَب الفََرس. البَهار وقال ابن األعرابي :
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 : الُمخاخرة. البِهاروقال : 

 : إذا عال الَكواِكب ضوُءه ، وأنشد أبو عبيد : باِهر فالٌن فالناً : إذا عاله وَغلَبه ، وقمرٌ  بََهر ويقال :

فريريريريريريريى عريريريريريريريلريريريريريريريى َأمسريريريريريريري   و  ْرَ  فريريريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريريَ  قريريريريريريري  هبريريريريريريريََ

  
رَا  مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريِرف الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ   اّل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أمسريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريَ

  
 أي علوَت كلَّ من يُفاِخُرَك ، فظهرَت عليه.

 من كالم العرب.، وكّل ذلك  بُْهرة جمعـ  بوزن ُظلَمـ  بَُهر ، ويقال : باِهر ، جمع بُْهرٌ  ويقال لليالي البِيض :

 : حيٌّ من قُضاعة. بَْهراءُ و

الخوافي  المناكُب ؛ وألربع يَليهّن بعد الَمناِكب : وقال اللحياني : يقال ألربع ِريشاٍت من ُمقَدَِّم الجناح : القواِدُم ؛ وألْربع يليهّن :

 .األباِهرُ  ؛ وألربع بعد الخوافي :

 يق ، وأَنشد :: شيء من اآلنية كاإلبر البُهار وقال الليث :

ار   على العلياِء ك وٌب أو هب 
 بمعنى اآلنية. البهار قلت : ال أَْعِرف

 البّر. بَهارُ  أبو عبيد ، عن األصمعي. العَراُر :

 فارسيّة. البَهارَ  قلت : العَرار : اْلَحنَوة ، كأنّ 

 ِمَن القْوِس : ما ُدوَن الطَّائِف. األبَهرُ  وقال الليث :

يَِلي ذلك ، ثم  األبَهرُ  وروى أبو عبيد ، عن األصمعّي : في القوس َكبُِدها ، وهو ما بين طَرفَي الِعالقة ، ثم الُكْلية تَِلي ذلك ، ثم

يَةُ ، وهو ما ُعِطَف من َطَرفَيها.  الطَّائُِف ، ثم الّسِ

 بتَه ببَْطش أو ِلَساٍن.فالناً : إذا غل بََهرتُ  وقال شمر :

 البَِعيَر : إذا ما رَكْضتَه حتى ينقطع. بََهْرتُ و

 وقال ابن قتادة :

هريريريريريريريجريريريريريريرييِت   أال   لريريريريريريري ريريريريريريريومريريريريريريريي  ذ يريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريعريريريريريريريون مريريريريريريري 

  
را    را  هلريريريريريريريريريريريْم بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا هبريريريريريريريريريريريَْ  جبريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريرية  هبريريريريريريريريريريريَْ

  
 ً  : أي َجْهرةً َعاَلنية ، وأنشد : بَْهَرةً  ويقال : رأيُت فالنا

جريريريريريريريرياع   َدَر املريريريريريريريريوَ  و  ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َرأب  كريريريريريريريريم مريريريريريريريريِ  هبريريريريريريريريَْ

  
َرُ    هريريريريريريريريْ راِش ويريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِر الريريريريريريريريفريريريريريريريريِ و   عريريريريريريريريلريريريريريريريريى ظريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ 

  
 إذا قطع نَفَسه بَضْرٍب أو َخْنٍق ، أو ما كان ، وأنشد : بََهَرهُ  : تكلُّف الَجْهِد إذا ُكلِّف فوق َذْرعه ، يقال : البُْهر وقال ابن شميل :

  ن الَبخيَل  ذا سأَْلَه هَبَْرَته  
 فالناً. أَْرَهْبتُ وأي ِخْفتُه ،  : رْهبَةً و َرَهبا الشيءَ  َرِهْبتُ  قال الليث :: رهب 

ْهبَانيَّةوقال :   .الراهب : مصدر الرَّ

هبان : التَّعَبُّد في َصْوَمعة. والجميع الترهُّبُ و هابِنةو،  الرُّ  خطأ. الرَّ

هبانُ  وأخبرني المنذري ، عن أبي الهيثم أنه قال : وَجمعاً ، فمن جعله واحداً َجعَله على بناء فُعالن ، وأنشد في يكوُن واحداً  الرُّ

 ذلك :
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ل  لريريريريريريريَ ر  يف الريريريريريريري ريريريريريريري  ْه ر هريريريريريريريبريريريريريريرياَن َديريريريريريريريْ  لريريريريريريريو عريريريريريريريايريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
َزْل   ي ونريريريريريريريريريريريَ  ال حنريريريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريريريريرُّهريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريان َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هبانَ  قال : ووجهُ الكالم أن يكون َجمعاً بالنّون. قال : وإن َجَمْعتَ  كان  رهبانيُّون قلت :جاز. وإن  رهابِنَةو َرهابِينَ  الواحدَ  الرُّ

هبانيَّة صواباً. وأصلُ  هبة من الرَّ  ، الرَّ
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َوَرْهبانِيًَّة ابْ َتَدُعوها ما َكتَ ْبناها َعَلْيِهْم ِإالَّ )  صار  ا ا  ِلما َفَضل عن امل  ار وأَفَر  فيه. وقال هللا جّل وعّز : 
 [27]اََّ ي  :  (ابِْتغاَء ِرْضواِن هللاِ 
 اآلية َعِويص.قلت : ومعنى هذه 

ابتََدعوها  َرهبانيّةً  وابتَدُعوا (َوَرْهبانِيًَّة ابْ َتَدُعوها) أحُدهما أن يكون المعنى في قوله : قال أبو إسحاق : يَحتمل معناها َضْربيِن :

ِإالَّ اْبِتغاَء )ْب عليهم البتّةَ ، ويكون معناها : لم تُْكتَ  (ما َكتَ ْبناها َعَلْيِهمْ )، كما تقول : رأَيُت زيداً وَعْمراً أَْكَرْمتُه. قال : ويكون 
 بدالً من الهاء واأللف ، فيكون المعنى : ما َكتَْبنَا عليهم إاّل ابتغاَء ِرْضوان هللا ، وابتغاُء ِرْضوان هللا اتِّباُع ما أََمر (ِرْضواِن هللاِ 

ء في التفسير أنهم كانوا يَرون من ُملوكهم ما ال يصبرون عليه جا (ابْ َتَدُعوها)َوْجهٌ ، وفيها وْجهٌ آخُر : ـ  وهللا أعلمـ  به ، فهذا

َع ، ودخلوا فيه لِزَمهم تماُمه ، كما أنَّ  اإلنسان إذا  ، فاتَّخَذوا أسراباً وَصواِمع ، وابتَدعوا ذلك ، فلّما أْلَزموا أنفسهم ذلك التََّطوُّ

َمه  (َواْضُمْم ِإلَْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّْهبِ )، وأما قول هللا جّل وعّز :  جعَل على نفِسه َصْوماً لم يُفتَرْض عليه لِزمه أَن يُتّمِ

ْهب ، فإنَّ أبا إسحاق قال : يقال : من [32القََصص : ] َهبو الرُّ َك الهاُء فُتح الراء ،  الرَّ ، إذا ُجِزَم الهاُء ُضمَّ الراء ، وإذا ُحّرِ

َشد. ْشد والرَّ  ومعناهما واحد مثل الرُّ

 العَُضد ويقال : اليُد كلُّها َجناح. هاهنا يقال : (َجناَحكَ )ى قال : ومعن

َهب قلت : وقال ُمقاتٌل في قوله : من َهبُ  : الرَّ  ُكمُّ ِمْدَرَعتِه. الرَّ

ْدُن ،  وروى عمرو عن أبيه : يقال لُكّمِ القميص : َهبوالقُنُّ ، والرُّ  ، واْلِخالف. الرَّ

ه. َرَهبَه الرجُل : إذا أطال أَْرهبَ  وقال ابن األعرابّي :  : أي ُكمَّ

ً  إذا َرِكب أْرهبوقال   ، وهو الجمل العالي. َرْهبا

، ولو  الّرهبة أنّه بمعنى [32القََصص : ] (َواْضُمْم ِإلَْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّْهبِ ) قلت : وأكثُر الناس ذهبوا في تفسير قوله :

َهب َوجدُت إماماً من السَّلف يجعل اً لذهبت إليه ؛ ألنه صحيح في العربية ، وهو أَْشبه بسياق الكالِم والتفسيِر ، وهللا أعلم ُكمّ  الرَّ

 بما أراد.

 ويقال : استَرهبتُه وأرهْبتُه بمعنًى واحد.

ً  الرجُل : إذا صار ترهَّبَ و  .أَْرهبوهم أي : [116األعَراف : ] (َواْسَتَْهُبوُهْم َوجاُؤ ِبِسْحٍر َعِظيمٍ )يَْخَشى هللا. قال هللا :  راهبا

 غيَره : إذا توعََّده ، وقال العّجاج يصف َعْيراً وأُتُنَه : ترهبَ و

بريريريريريريريريريريا َرهريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريه َرهريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريا  ذا تريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريري 

  
ر   ْوال  َُّغريريريْ ِح بريريريريَ مريريريريريريرياِر الريريريَكةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريلريريريى اضريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريِ

  

 ع صارأَب اجلَزِء الذي َ َلَّبا
 ، كما يقال هالٌك وَهْلَكى. تَرهبُه : التي َرْهباها

 : إذا تََوعََّدها. ترهبا إذا

ْهب وقال الليث : َهب : لُغة فيـ  َجْزمٌ ـ  الرَّ ْهباءوقال :  .الرَّ َهب : اسٌم من الرَّ ْهباءُ  تقول : : الرَّ ْغباء إليه. الرَّ  من هللا ، والرَّ
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 تُرَحم.خيٌر ِمن أن  تُْرَهب خيٌر من َرَحُموت. قال : والمعنى ألَن َرهبُوت وقال شمر : تقول العرب :

هابةُ  وقال الليث :  : ُعَظْيٌم في الّصدر ُمْشِرٌف على البَطن ، كأنّه طَرُف لسان الكلب. الرَّ

هابةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال : لَع التي تُْشِرف على : الرَّ هابة َطَرف المِعدة. قال : والُكْلُكل : طَرُف الّضِ  .الرَّ

 ، قال : وهو لسان القَّصِ من أسفَل. قال والقَصُّ : ُمشاٌش. َرهابتُه وقال ابن شميل في قَّصِ الّصدر

 ، وهي الَمهزولة ِجّداً ، وأنشد قول األعشى : َرْهب وقال الليث : ناقةٌ 

وو  َوا   َرهريريريريريريريريريريريريريريْ   كريريريريريريريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريريريريريريريلُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَلريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نْتَ يف الريريريريريريري َّّف مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريارا  بريريريريريريريَ  َع أَثريريريريريريريريْ

  
 وأّما قوله في قصيدةٍ أخرى :

ن غريريريريريريريريريريريريريريريو  يال بريريريريريريريريريريريريريريري  َّ مريريريريريريريريريريريريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ
 زَوأب   مل

  
ورا  كريريريريريريريري  لُّ الريريريريريريريريَوقريريريريريريريرياَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريِ  ف َرهريريريريريريريريْ   تريريريريريريريري 

  
ْهبَ  فإنَ   من نعت الغَْزوة ، وهي التي َكلَّ ظهُرها وُهِزل. الرَّ

ناقةُ فالٍن ، فقعد عليها يُحايِيها : أي َجَهَدها السيُر فَعلَفَها ، وأْحَسَن إليها حتى ثابت  رهَّبَتْ  وحكي عن ابن األعرابي أنه قال :

 ها نفُسها.إلي

 : َمْوضع. َرهبَى وقال الليث :

هاب أبو ُعبيد ، عن األصمعي : قاق من النِّصال ، واحُدها : الّرِ  ، وأنشد : َرْهب الّرِ

 جم َْلأٌ أ ج    و بِيٌض رَِهاٌب 
 َرْهبَاك يقال في مثل هذا :قال أبو زيد : « : البخيل يعطي من غير طبعِ ُجودٍ »: ضاِمر قال أبو ُعبيد في باب  َرْهبٌ  قال : وناقةٌ 

 فََرقُهُ منك خير من ُحبِّه ، وأَْحَرى أن يُعِطيََك عليه. ومثله : الطَّعُن يَطأَُر. خيٌر من َرْغباك. يقول :

ْغبَة. وقال : َرهبَتِك أي من : ُرهبَاك وقال غيُره : يقال فعلُت ذلك من ْغبَى ؛ الرَّ بالضم خيٌر من ُرغباك ،  ُرهباك يقال : ، والرُّ

 أيضاً فيهما.

 أهمله الليث.: ربه 

 الرُجُل : إذا استَغنى بتعٍب شديد. أَْربَهَ  وَروى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 الرجُل : إذا ثاب جْسُمه بعد تغيٍُّر من ِعلَّة. بَِرهَ  أَبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي قال :: بره 

 عجائب.الرجل : َغلََب الناَس ، وأتى بال أَْبَرهوقال : 

 : الحّجة ، وإيَضاُحها. البُْرهان وقال اللّيث :

 : إذا جاء أَْبَره ، ُمَولَّد ، والصواب أن يقال : بالبُْرهان فالٌن : إذا جاء بَْرَهن ليست أصليّة ، وقولُهم : البُْرهان قلُت : ونون

نون جمعٍ على  البُْرهان ويجوز أن تكون النون فيكما قاله ابن األعرابّي إن صّح عنه ، وهي في رواية أبي عمرو ،  بالبُْرهان

ى فُْعاَلن ، ثّم ُجعلت كالنُّون األصليّة ، كما جمعوا ُمَصاداً على ُمْصَداٍن ، وَمصيراً َعلَى ُمْصراٍن ، ثّم َجَمعُوا ُمصراَن عل

 َمَصارين ، على توّهم أنّها أصليّة.
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 الَحبَشِة الّذي ساَق الِفيَل إلى البَْيِت فَأَهلَكه هللا. : اسم أبي يَْكُسوَم َملكِ  أْبَرهة وقال اللّيث :

 : تَراَرتُها وبََضاَضتها. بََرُههاو : الجارية البيضاء قال : البََرْهَرهةوقال : 

ها قال :بََرْهَرهة بَُرْيَهةَ  قال : وتصغير  فقبيحة قلّما يُتكلَّم بها. بَُرْيِهَرهةٌ  وأّما بَُرْيِرهة . وَمن أَتمَّ

 : الّتي كأنها تُْرَعُد من الّرطوبة. البََرْهَرَهة ُعبَيد ، عن األصمعّي : أبو

 التي لها بَريق من َصفائِها. : البََرْهَرهة شمر ، عن ابن األعرابّي قال :

 وقال غيُره : هي الرقيقة الِجلد ، كأّن الماء يَجري فيها من النَّْعمة. قلُت : ومعنَى أقاويِلهم متقارب.

مان ، يقال : أقمُت عنَده البُْرهة : أبو ُعبيد  من الدَّهر ، كقولك : أقمُت عنده َسبَّةً من الدَّهر. بُرهةً  : الزَّ

 من الدهر. بَرهةومن الدَّهر  بُرهة وقال ابن السّكيت : أقمُت عنده

 .يمبَُرْيهِ  ، وذلك أّن الميم عنده زائدة ، وبعضهم يقول : بَُريها وقال غيُره : يُصغَّر إبراهيم

 ه ر م
 هرم ، همر ، مره ، مهر ، رهم : مستعملة.

ً  قال الليث :: هرم   .َهِرماتو َهْرَمى ، ونساءٌ  َمْهَرماو َهِرَم يَهَرم َهَرما

ه استبطاحاً على وجه األرض. وقال ُزهير : الَهْرمو  : َضرٌب من النّبات فيه ُملُوحة ، وهو من أََذّل الَحْمض وأشّدِ

ق  و  لريريريريريريريريريريريَ ى مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريا َوطريريريريريريريريريريريأ عريريريريريريريريريريريَ  َوطريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  
َس اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريرُِ    ريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
 َوْ َء املريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
 .«َهرمة أَذلُّ من»َحْيَهلَة ، ويقال في َمثٍل :  ؛ وهي الّتي يقال لها : َهرمة والواحدة

 واألنثى َهِرمٌ  صار قَْحداً :. ويقال للبعير إذا ِلهرمة ، وابن ِعْجزة : آخُر َولَد الشَّيخ والشَّيخة ، يقال : ُوِلدِ  ِهرمة قال : وابن

 .َهِرمة

 .الهَرم يتعوذ من وسلمعليههللاصلى، وكان النبي  الَهِرمة قال األصمعي : والَكُزوم

 : أي َمطَمع. َمهَرم ، وال ُهرمانَةٌ  وقال شِمر : قال أبو زيد : يقال : ما عنده

 .ُهرمانٌ  ما له العَْقل ، والّرأَُي ، يقال : .الُهرمانُ  قال : وَرَوى أبُو ُعبَيد ، عن األموّي أنَّه قال :

متُ  قلت : وسمعُت غير واحد من العَرب يقول : ً  اللَّحمَ  َهرَّ ة ، والوْذرة ، ولحمٌ  تهريما م : إذا قّطعتَه قِطعاً صغاراً مثل الُحزَّ  .ُمهرَّ

 األرضَ  يَهِمرُ  ، والفَرس ُمنَهِمرو هاِمرٌ  فهو انهمروماُء ، ال َهَمرو: َصبُّ الدمع والماِء والمطِر ،  الَهْمر قال الليث :: همر 

 وهو شّدةُ َحْفِره األرَض بحوافره. : َهْمراً 

 وقال العّجاج :

 يلَهمرن ما اَْنَمَر و َعزَاَُّه  
 وقال اآلخر :

 من الرَّمال  ٌَِر َيهم ور  
 وقال :

 ي هاِمر  السَّهَل وي وِ  األْ َةبا 
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ا الَهّماروقال :   : النَّّمام. قلت : الصواب الهماز بالزاي بمعنى النمام العَيّاب ، وأمَّ
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 ، أي َيص بُّه َصّبا . َ ْرا   الكالَُ  َيهِمر فهو املِك ار اّلذي املِهمارو ،  اهلمَّار
ّخابة من النّساء. : الَهْمَرى ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :  الصَّ

 من الَمَطر. : الدُّفعة الُهْمرةوقال : 

 : الدَّْمَدَمة. الَهْمرةو

 : الدَّمَدمة بغضب. الَهْمرةو ، ويا َعْمرة اعُمِريه. قال : َهْمرةُ اْهُمِريه : َخَرَزةُ الُحّب ، يقال : يا الَهْمَرةو

همة قال الليث :: رهم  قال األزهرّي : ونحو ذلك قال  مرهوَمةٌ  ، وروضة ِرهامو ِرَهم : َمْطرة َضِعيفَةٌ دائمةٌ وجمعُها الّرِ

همة األصمعّي في  .الّرِ

هام وقال اللّيث :  من الطير : كلُّ شيء ال يَصطاد. الرُّ

هم وقال غيره : َجمعُه يت المرأة : الرُّ ً  ، وبه ُسّمِ هام ُرهامة ، وقيل واحدة ُرْهما هامَ  . قلت : ولم أسمعالرُّ  لغيره. الرُّ

 وأرجو أن يكون مضبوطاً.

ْهمة :أبو زيد  يمة ، وأَسرُع ذهاباً ، وقد الّرِ ً  السماءُ  أَرهَمت أشدُّ َوْقعاً من الّدِ  .إِرهاما

داق ، تقول : الَمْهر قال الليث :: مهر  جتها َرُجال على َمهراً  : إذا قطعَت لها ممهورةٌ  المرأةَ فهي َمَهرتُ  : الصَّ  مهر ، فإذا زوَّ

 .أمهَرها قلَت :

 ، وأنشد : أمهرتُهاو،  أمهُرها َمْهراً  المرأة َمهرتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

ة   يريريريريريريريَّ َرفريريريريريريِ جريريريريريريْ بريريريريريريرية  عريريريريريريَ ْذَن اغريريريريريريِتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    ريريريريريريِ ريريريريريريْ  أ  ريريريريريريريِ

  
الو   ّ  ذ بريريريريريريريريريريَّ امسريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريَن ا ريريريريريريريريريريَ  أ مريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرَن أرمريريريريريريريريريريَ

  
، يُضَرب َمثاَلً لألحمق البالغ من الُحمق النهاية ، وذلك أن رُجالً « إحدى َخدَمتَْيها الَممهورة أحَمُق من»ومن أمثالهم السائرة 

ج امرأةً ، فلّما دخل عليها قالت :  ، فنََزع إحدى َخَدَمتَْيها من ِرجلها وَدفعها إليها ، فََرِضيت بها مهري ال أطيعُك أو تُعطيَني تزوَّ

 لُحمقها. مهراً 

 : الحرائُِر ، وهّن ضدَّ الّسَراِري. المهائرو،  الَمهر غاليَة : َمِهيرةٌ  الليث : امرأة

َمَكِة والفَرس ، واألنثى الُمْهرُ وقال الليث :  ، يقول :  ُمَهْيراً  ومنه قولهم : ال يَْعَدُم َشِقيٌ  ِمهاَرةو ِمهارٌ  ، والجميع ُمْهرة : َولَد الرَّ

 .الِمهارة من الّشقَاِء ُمعَالََجةُ 

 ق بكّل عمل ، وأكثُر ما يُوصف به السَّابُح. وقال األعشى :: الحاذ الماهرو

َرى  رايّتِ  ذا مريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريري 

  
يِّ   وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اهريريريريريريريريريريريريرِ و يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريذف  لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري 

َ
 املريريريريريريريريريريريري

  
 إذا صرَت به حاِذقاً. : مهارةً  به أمَهرُ  بهذا األمر َمَهرتُ  ويقال :

: أي لم  الِمَهرة أي لم تأته من قِبَل َوجهه ، ويقال أيضاً : لم تأت إلى هذا البناء الِمَهَرة وقال أبو زيد : يقال : لم تُعِط هذا األمرَ 

ّر ، وهو ِقوام  الُمْهر تأته من قِبل وجهه. ولم تبنه على ما كان ينبغي َسلَمة ، عن الفراء قال : تحت القلب ُعَظيم يقال له : ، والّزِ

 القَلب.

  : : اسم َهْضبة. قال الراعي أَمهارٍ  وأُمَ 

رأب   مريريريريريريريريريِّ رَّ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أُِ أَمريريريريريريريريريهريريريريريريريريريار  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
اطريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ُّ ور    ر ٌق أوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِوي هبريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريري   هتريريريريريريريريريريَ

  
 وأما قول أبي ُزبَْيد في صفة األسد.
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ان      رِدي اَِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرِدي كريريريريمريريريريريريريا يريريريريَ  أقريريريريبريريريريريريريل يريريريريريَ

  
مريريريريريريريهريريريريريريريتِ   تريريريريريريريْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   أَِرب  مريريريريريريريلريريريريريريريه بريريريريريريريتريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الُمْستْطِرق ألنثاه.فإنه وصف أسداً أَقبل كأنه ِحَصاٌن جاء إلى ُمْستعسب ، وهو 

 ، وما أُراه َعَربيّاً. الُمْهَرة واتخاذه ويقال للفرسة : ُمْهر : أي بَطلب بتمهير أَِرٍب : ذي إْربة : أي حاجة. وقوله :

ٌ  : ضدُّ الَكَحل. يقال : الَمَره قال الليث :: مره  ُد عينها بالُكحل. َمْرهاء امرأَة  : ال تتعهَّ

 : أي أبيض ، وأنشد : أَْمَرهُ  وسرابٌ 

 عليه َرْقراق  السَّراِب األْمَرِه  
 إذا كانت تضِرب إلى البياض. َمْرهاءُ  : بياٌض تَكَرُهه َعيُن الناظر ، وعينٌ  الُمْرَهةُ و،  الَمَره قال األزهري :

 التي ليس بها ِشيَةٌ ، وهي نعجة يَقَقَةٌ. البيضاء من النِّعاج : المرهاء وقال أبو زيد :

 أبواب اهلاء والَّلم

 ه ل ن
 استعمل من وجوهه : نهل ، لهن.

 هي : إذا َشِربت في أول الُوروِد. نَهلَتْ  اإلبَل : وهو أول َسْقيَكها وقد أَنهْلتُ  وقال الليث : يقال :: نهل 

 ، والثانية العَلَل. النََّهل فالسَّقيَةُ األولىأبو عبيد ، عن األصمعي : إذا أَوَرد إبلَه الماَء ؛ 

 ، وأنشد : ناهلة : الذي قد َشِرب حتى َرِوي ، واألنثى الناهلوفي كالم العرب : العَطشان.  الناهل قال : وقال أبو زيد :

 يلهل مله اأَلَسل  اللاهل   
 أي يرَوى منه العطشان.

 يشَرب األسُل الشارب.منه أي  ينهل قال : وقال أبو الوليد :

 ههنا : الشارب. وإن شئَت كان العطشان. الناهلوقال : 

 ، وهو قوله نِهاالً  قلت : وقول جرير يدّل على أن الِعطاش تسمى

ه و  لريريريريريريريريريَ أ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَّ ا   ظريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَّ  أ ريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اال  الِب َنريريريريريريريريريريريِ ا الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريىت َوَردَن جريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال َعميرةُ بُن طارق في مثل ذلك.

ُو مسريريريريريريىت رأيريريريريريريتريريريريريري     فريريريريريريمريريريريريريريا ذ قريريريريريريريه  طريريريريريريعريريريريريريم الريريريريريريلريريريريريريَّ

  
مريريريريريريريرياِس الريريريريريريريريلريريريريريريريريواهريريريريريريريريل    أ عريريريريريريريرياِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريم ِورَد ا ريريريريريريريريِ

  
 .مناهل : المورد حتى صارت منازُل السُّفَّار على المياه المنهل قال الليث :

 : الرجُل الكثير هالالِمنو، مثل خاِدم وَخَدم ، وغائب وَغيَب ، وحاِرس وَحَرس ، وقاعد وقَعَد  نََهلو ناهلٌ  قال أبو الهيثم : يقال :

 .اإلنهال

  ، وكذلك النازلة ، وأنشد : المنهل : المختلفة إلى الناهلةوقال : 

راقريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياك انهريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَة الو   مل تريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريريا  رهريريريريريريريريريريريَ َّ انهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  نَي ملريريريريريريريريريريريا اجريريريريريريريريريريريْ  َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 : هي المناِزل على الماء. المناهل وقال أبو مالك :

 الكثيب العالي الذي ال يتماسك انهياراً. : المنهالو: الغايةُ في السَّخاء.  المنهالو: القَبر ،  الِمنهال سلمة عن الفراء قال :

 .إنهال أشبَه بتفسيره منـ  بضم الميمـ  الُمنهال قلت :
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 .«َمنهل إنه ليَِرُد كلَ »في حديث الدَّّجال : 

َحيل والَحِفير والشِجّي والَخْرجا.كلُّ ماٍء يطُؤه الطَّ  : الَمنهل قال شمر : قال خالٌد الغَنَِوّي :  ريق ، مثل الرُّ

 : َمراِحل. المناهل قال : وما بين

 ، ولكن يقال. ماُء بَنِي فالن. َمْنهال قال : وكلُّ ماٍء على غير طريٍق فال يُْدَعى

 وأنشد : ؟معناه أين َشِربَت فََرِويتَ  ؟نَِهْلتَ  بني فالن ، وقوله : أين بمْنهلوفيقول : بماِء بني فالن ،  ؟اليومَ  نَِهْلتَ  ويقال : من أين

 انئ   و ما ُّال ملها انِهٌل 
 الذي يَنُوب َعْوداً بعد ُشْربها ؛ ألنها لم تُْنَضح ِريّاً. فالنَّاهل : الذي َرِوي فاْعتََزل ، والنائب :

ْنتُ  ، وقد اللُّْهنةوالسُّْلفة قال أبو عبيد : قال أبو زيد : يقال للطعام الذي يُتعَلّل به قبَل الغداء : : لهن   لَهم ، وَسلَْفت لهم. لَهَّ

ً  ويقال : َسلَْفُت القوَم أيضاً. وقد نا ْنُت تَلَهُّ  .تَلَهَّ

 ه ل ف
 استعمل من وجوهه : هلف ، لهف ، فهل.

ُجل الكذوب. الِهلَّْوفو: اللِّْحية الضَّخمة  الِهلَّْوف قال الليث :: هلف   : الرَّ

 .الِهلَّْوف األموّي قال : إذا كبر الرجُل وَهِرَم فهوأبو عبيد ، عن 

 : الثّقيل البطيء الذي ال َغنَاء عنده ، وأنشد : الِهلَّْوف وقال ابن األعرابّي :

 ال تكوَنَن َكِهلَّْوف  وََكْل و 
 وأنشدني أبو بكر اإليادي قال : أنَشَدني أبو محمد السَّْرَخِسّي :

والريريريريريريريريريريريريريريريريق   ٌة كريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريريري  ْوفريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وٌل وهلريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريق    هلريريريريريريريريريريريريريريا ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 قال : أراد بها اللِّحية.

 ، وهو المغتاظ على ما فاته. لُُهفو لَهافَى ، من قوٍم ونساءٍ  لَْهفَى ، وامرأةٌ  لَْهفانُ  أبو زيد : رُجل: لهف 

 على الشيء يفوت بعد ُمشارفَتَك عليه. التَّلهُّف وقال الليث :

ف يقال : فالنقال : و ياه. يُلَّهِ ه : إذا قال : وا نَفساه وأُّمِ  نفَسه وأمَّ

 .لَْهفَتِياه ، ووا لَْهفَتاه ووا لهفاه ويقال : وا

هفُ و،  اللْهفان َشمٌر ، عن ابن األعرابّي قال :  .«يَلَهُف اللهفان إلى أُّمه»: المكروُب. ومن أمثالهم  الالَّ

ه يستغيث لَِهفَ  من يَلَهف قال َشِمر :  ؛ يقال ذلك لمن اضُطرَّ فاستغاث بأهل ثقته. اللِهفَ  ، وبأّمِ

ْيه : لهَّفَ  قال : ويقال : ه وأَمَّ   يريدون أبََوْيه. وقال الجْعِديُّ : فالٌن أُمَّ

ى  لريريريريريريريريَ ْه و َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ ه وقريريريريريريريري  هلريريريريريريريريَِ يريريريريريريريريْ َف أ مريريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريريََّ

  
اَل   بريريريريريريريريريريريَ ل  ا ريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ اه واأل ُّ ممريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريري   أ مريريريريريريريريريريريَّ

  
 وأّمه.يريد أباه 

ً  ويقال : فيَاُن : َمْلُهوف فهو لُِهف ، وقد لَهفانُ  فهو لَِهَف لََهفا  : أي حزين قد َذَهب له ماٌل أو فُِجع بحميم. وقال الزَّ
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ْه  فريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  لريريريريريريرييريريريريريريريك هلريريريريريريريَِ    بريريريريريريرين أيب الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
ْه   فريريريريريريريَ لريريريريَ لريريريريريريرية  قريريريريريريري  جريريريريَ  تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريو  لريريريرييريريريريريريريك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 .لَْهفَى يا ، إذا قال : لَْهفَه : أي استغاثت ، ويقال : ناَدى لَِهفتْ 

 .«الَمْلهوف أَِجب»الَمْظلوم ينادي ويستغيث. وفي الحديث  .الَملهوف وقال الليث.

، ثم قُِلبَت ياُء اإلضافة أِلفَاً ، ومثله يا َويِلي عليه ويا َويلَى عليه ويا بِأَبِي  لَْهِفى أَْصلُه يا عليه : لَْهفَى وقال النحويون في قولهم. يا

 ويا بِأَبَا.

 ، أي ُمْحتَِرق القَْلب. َمْلهوفٌ والقَْلب ، والِهف القلب ،  لَِهيفُ  أنا« : نوادرال»وفي 

 وابُن ثَْهلََل ، غير منصرفين. فَْهلَلَ  أبو عبيد ، عن األحمر : هو الضَّاَلل بن: فهل 

 ه ل ب
 مستعمالت. هلب ، هبل ، لهب ، بله ، بهل :

:  ُمهلَّب : أي َهّجاء ، ورجلٌ  َهاّلبٌ  هو الناَس بلسانه : إذا كان يَهُجوهم ويَْشتُمُهم ، يقال : لَيَهِلبُ  قال ابن شميل يقال : إنه: هلب 

 أي َمْهُجّو.

 : ما َغلُظ من الّشعر ، كَشعر َذنَِب الناقة. الُهْلب وقال الليث :

 : إذا كان شعُر أْخَدَعيه وَجَسِده غالظاً. أهلبُ  ورجلٌ 

 ذنَبُه : استُؤِصَل َجّزاً. ِلبَ هُ  : قد َمهلوب فرسٌ 

 السماء : إذا بلّتهم بشيء من نًدى أو نحِو ذلك. َهلَبَتْنا ويقال :

 : المرأة التي تَقُرب من زوجها وتُحبُّهُ ، وتتباَعُد من غيره وتُقِصيه. الَهلُوب أبو العباس ، عن ابن األعرابي قال :

 اعته ، وَعَصْت غيَره وأْقَصتْه.قال : وكذلك إذا كان لها صديق فأََحبَّتْه وأَطَ 

 ، يعني األخرى. الَهلُوب ، يعني األولى ، ولَعَن هللا الَهلُوب قال : وروي عن عمر أنه قال : رحم هللا

فة المحمودة أُِخذْت من اليوم الَهلُوب وقال ابن األعرابي :  : إذا كان َمَطُره َسهالً لَيِّنا دائماً غير ُمْؤٍذ. الَهاّلب الّصِ

فَةُ المْذُموَمةُ : أُِخذْت من اليومق  : إذا كان َمطُره ذا رْعد وبَْرق وأهوال وَهْدٍم للمنازل. الَهاّلب ال : والّصِ

 : الّريح مع الَمَطر. الَهاّلب أبو عبيد :

 وقال أبو زبيد :

ْةتاأِب َهاّل  
 
 َأمَسسَّ يوما  ِمن امل

 .تهِلبُنا َهْلبا السماءُ  َهلَبَتْناو

 : أي ُمنقطع ، وأنشد : أهلبُ  وقال المازنّي : َذنَب

َوأب  و  ْوا َدعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ م  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َدعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ٌ  َأهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ     هريريريريريريريريريريريا َذنريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي منقطع عنكم ، كقوله : الدنيا ولَّْت َحذَّاَء : أي منقطعة.

 : الذي ال َشعَر عليه. األهلَبوقال : 

 الّشتاء : أي في شّدة بَْرِده. ُهْلبة أتيتُه فيأبو عبيد ، عن األموي : 

نَّْبر والَمْرقِيُّ في نُّ والصَّ  شمر ، عن أبي يزيد الغَنَوي قال : في الكانون األّول الّصِ
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ثالثٌة يف كانوَن األول ،  ، قال : وهي أّ ُ  ريري ي ا   الرَبْد : ه َلْي و  م هلِّ و  َهاّلبٌ  ال رْب ، ويف الكانون ال اين
 الةَّهر   ره. ه ْلَبة  و الّةهر ،  ه ْلبة َيكنَّ يف ه لي و  م هلَّ و  َهاّلبو ثٌة يف كانوَن ا  ر ، قال : وثال

 الشَّعَر وُمدْحِرُج البَعَر. هاِلبُ  بمعنى واحد. ومن أيام الشتاء ُهلُبَّتُهوالّشتاء  ُهْلبة وقال غيره : يقال

 السماُء ، إذا أَْمَطرت بجود. َهلَبتْنا أي تَبلُّني وتُمِطرني وقد «تَهلُبُني والسماء»في الحديث : ووقال شمر : 

ُغسالَة السَّال ، وهي في الِحَوالء ، والِحَوالء : رأُس السَّال ، وهي ِغْرٌس َكقْدر القاُرورة تراها خضراَء بعد  الُهاَلبةُ  أبو ُعبَيدة.

ى ْقي ، ويقال : ُهاَلبة الولد ، تَُسمَّ ً  في ُعْدوه ْهلَبأَ  الّسِ ً و،  إهالبا  .أََهاليب ، وَعْدوهُ ذو أَلهَب إلَهابا

ً  وقال َخليفة الحصيني : تقول : َرِكب كلٌّ منهم وقال أبو عبيدة هي األساليب ،  .األهاليب من الثَّناء ، أي فَنّاً ، وهي أُهلُوبا

 واحدها أسلوب.

 .ُهْلبَتي تِي إلىوروى شمر عن بعضهم أنه قال : ألن يمتلىء ما بين عانَ 

 ما فوق العانة إلى قريب من أسفل البطن. الُهْلبةوقال. 

 : الكثيُر َشعَر الّرأِس والَجَسد. األهلَبو

 الّشتاء. ُهْلبة ، أي في داهية َدهياء ، مثل ُهْلبٍة هْلباءَ  ووقَعنا في

 : إشراق اللّون من الَجَسد. اللُُّهبةو: القَتْلة ،  الُهْبلةوالثُّْكلَة ،  : الُهْبلة ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :: هبل 

ه وثَِكلَتْه. َهبِلَتْهوكالثُّْكل ،  الَهبَل وقال الليث :  أُمُّ

زِكْنُت ، وَعِمْلت الشيَء عَمال ، و هباَلً  أّمه َهبِلَتْه وقال أبو الهيثم : فَِعل يَْفعَل : إذا كان متعّدياً فمصَدُره فَْعل إاّل ثالثة أحرف :

 الَخبَر َزَكناً ، أي َعِلمته.

 : الشيخ الكبير والُمِسّن من اإلبل ، وأنشد : الِهبِلُ  وقال الليث :

 أان أبو نَعامَة الةيخ  اهلِِبل   
 : الثقيل. الِهبَلُ  أبو عبيد ، عن األصمعي :

ِحم وقيل : الَمْهبِل وقال الليث : حم.:  الَمْهبِل : موضُع الَولد من الرَّ  أقَصى الرَّ

ة الذاهبةُ في األرض. بَمْهبِل : البَْهُو بين الَوِرَكين حيث يَجثم الولُد ، ُشبِّه الَمْهِبل وقال شمر :  الجبَل ، وهو الُهوَّ

 وقال الهذلّي :

ه  اتريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْوَ  وقريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ

ه املريريريريريريريريريريريريريريريري  ال تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   هريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
  ريريريريريريريريريريريريريري  َّ لريريريريريريريريريريريريريريه ذلريريريريريريريريريريريريريريك يف املريريريريريريريريريريريريريري

  
  لَْين :ما بين الَجبَ  مهبِل وقال أوس بن َحَجر في

ْوِد د ونريريريريريريريريريه  ا   مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ َر َأهلريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريأَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   هريريريريريبريريريريريَ نْيِ مريريريريريَ يريريريريري ريريريريريَ ْي كريريريريريريريل نريريريريريِ  يريريريريريَرى بريريريريريني رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : حيث يَنُظُف فيه أبو ُعَمير بأَُرونِه ، وأنشد بيت الهذلّي. الَمهبِل وقال ابن األعرابي : قال أبو زياد :



1898 

 

حم ، واآلخر موضع العُْذرة.: ما بين الغَلَقين ، أحُدهما فُم  الَمهبِل وقال بعضهم :  الرَّ

 : أي اغتَنْمتُها. فاهتبلتُها الصيَد : أي يغتَنِمه ، وسمعُت كلمةً  يَهتَبِل : المحتال ، والصيَّاد الَهبّال وقال الليث :

 الغنيمة ، وأنشد : : الَهبالةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   َك ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريأَلمْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
نَ   س  مريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريْه َأْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أ َويريريريريريريريريريريريريريريْ   اهلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اسُم َصنَم عبَدتْه قَُريش. ُهبَلو

: وهو  ُمَهبَّالً  ، معناه : لم يكثر عليهنَّ الشَّحُم واللَّحم. ويقال : أصبَح فالنٌ  اللحمُ  يَُهبِّْلُهنَ  وفي حديث أهِل اإلفك : والنساُء يوَمئٍذ لم

م من انتفاِخه ، ومنه قوُل أبي كبير : فَشّب غير  .مهبّل الُمَهبُِّج الذي كأنه تورَّ

ْعية لإلبل  فالهابلُ  وال آبل : هابل أخبرنا المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي : يقال : ما له : المحتال ، واآلبل : الَحَسُن الّرِ

 واألبُِّليُّ : الراهب. الَهبُِّليُ و، 

أي تَحيّْنُت غْفلَتَه وافترْصتُها ، واحتْلُت لها  ؟َغْفلَتَه ، وقلت : أيُّ ليلة هي فاهتبلتُ  قال : في حديث أبي ذَّر وذكِره ليلة القدر.و

 حتى وجدتُها ، كالرجل يطلب الفرصة في الشيء.

 وقال الكميت :

 اهَتِبْل و قالْه   اللفس  : ا ريريريريريريريريريريريريَعِ  الصريريريريريريريريريريريريّ َْع و 

  
اِ  ا  اإلمسريريريريريريري ى اهلريريَلريريريريريريريَ لريريعريريريريريريرياِ  اهريريتريريبريريريريريريرياهلريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
 مل

  
 أي استعدَّ لها واْحتَْل ، قاله أبو عبيد.

 .هبّالو ُمهتَبِلٌ  ورجلٌ 

 اللَّْحُم. يَُهبِّْلُهنَ  قوُل عائشة : والنساء لم : الكثير اللَّحم والشَّحم ، ومنه الهابل أبو العباس ، عن ابن األعرابي قال :

 بعربيّة َمْحضة. األبهل أيُّ األبُرس قال : وليس شجرةٌ يقال لها : األبهل قال الليث :: بهل 

د بال عمل ، والراعي بال َعصاً. الباهلوقال :   : المترّدِ

: ُمَسيَّبَةٌ ، وتكون التي ال ِصَرار عليها ، ونحو ذلك  باِهلٌ  الذي ال ِساَلح معه ، وناقة : الباهل ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

ة أراد أن يُطلِّق امرأته ، فقالت : حدثني بعُض أوقال أبو عبيد.  مَّ تُطلِّقني وقد أطعَْمتَُك َمأُْدوِمي ، أهل العلم أن ُدَريَد بن الّصِ

 قال : جعلْت هذا مثالً لماِلَها ، وأنها أباحْت له مالَها. .؟غير ذات ِصرار باِهالً  وأبثَثْتُك َمْكتوِمي ، وأتيتك

 من الَحلَب. أَبَهلهاوتركها ، الراعي إبلَه : إذا  أَبَهلَ  وقال الليث :

 .بُهلول ويقال : امرأةٌ  : َحيِيٌّ كريم ، قال : بُهلُول قال : ورجل

اك من الرجال. : البُهلول أبو عبيد ، عن األصمعي قال :  الضَّحَّ

 : الشيء اليسير الحقير ، وأنشد : البَْهل شمر ، عن أبي عمرو الشيباني قال :

 اَّ ت َعي وف  ذو اللُّّ  للبريْهل و 
 ، بهلَلِ  : المال القليل. اللِّحياني : هو الضَّالل بن البَْهل أبو عبيد ، عن األموي :
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 :  ذا َأ َلها. استْبهلهاو الوا  رعيريَته ،  هَبَْللو : وهو اإل ال ،  اإلهبال مأ وذ من
 وقال النابعة :

 َ ْيبان مسيث  اسَتبَهلْتها السوامِسل  و 
 : أُْبِهلَتْ  الحيرة ، وكانوا على ساحل الفُرات قال الشاعر في إبلأي أهَملها ملوك 

ْه  هريريريريا العبريريريري   مَسلَّ ريريريريَ   ذا اسريريريريريريريريريريريريريريت بِهلريريريريْه أو َفضريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
غريريريريريريِرب    لريريريريريريْ ريريريريريريرياء  مريريريريريري  َك يريريريريريريْوَُ الريريريريريريِوْرد عريريريريريريَ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْربريريريريريريريِ

  
في أخالفِها من اللبن ما يُشتَرى به  هذه اإلبل ، ولم تَُصرَّ أنفََدت الجيراُن أْلبانَها ، فإذا أرادت الشْربَة لم تكنْ  أُبِهلَتْ  يقول : إذا

 فالٌن الحْرَب : إذا احتلبها بال ِصرار. اْستَبهلَ وماٌء ِلُشربها 

 وقال ابن ُمقبل في الحرب :

رِد   رّاَن مريريريريري  ريريريريريَّ بريريريريريهريريريريريريريل اَّريريريريريْرَب مريريريريرين مسريريريريريَ  فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريَ

  
ْوهريريريريريريريوان    ني مريريريريريريريَ فريريريريريريريّ لَّ عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريكريريريريريريريَ يتريريريريريريريَ  مسريريريريريريريىت يريريريريريريريَ

  
ْمح. والعرب تقول : َمْهالً  ان الرُّ  .بَهالً وأراد بالحرَّ

 قال الشاعر :

  ْ تريريريريريريري  ال  فريريريريريلريريريريريم يريريريريريريَ هريريريريريال  وهبريريريريريَ  فريريريريري ريريريريريلريريريريريريريه لريريريريريريريه : مريريريريريَ

  
لريريريريريريريا  غريْ ال ضريريريريريريريريريريريريريريريِ ى الريلريفريس   ريتريمريِ حريَ  بري ريْول  وأضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بل : إذا ثَِكل.ثعلب ، عن ابن األعرابي ، وعن سلمة عن الفراء قال : اهتبل الرجُل : إذا َكَذب ، واهتَبََل : إذا َغنَِم ، واهتَ 

 .الُمْبَهلَة : اإلبُل التي ال ِصَراَر عليها ، وهي المبَاِهيل أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 .باهل مثله ، واحُدها البُهَّل وقال أبو عمرو في

 : التي ال ِسَمة عليها. الباهل وقال الكسائّي :

فالٌن في الّدعاء : إذا اجتهَد. ومنه قوُل هللا  ابتَهلوهللا : أي لْعنة هللا.  بُْهلةُ وهللا  بَْهلةُ  فالناً : أي الَعْنتُه ، وعليه باَهْلتُ  ويقال :

 جّل وعّز :

َتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَنَت هللِا َعَلى اْلكاِذِبنيَ )   : أي يجتِهد كلٌّ منا في الدُّعاء ، ولَْعن الكاِذب ِمنَّا. [61آل ِعمَران : ] (ُثَُ نَ ب ْ

وا بقول نابغة بني َشْيبَان : الُمْبتِهل قال أبو بكر : قال قوٌم :  معناه في كالم العَرب : الُمَسبِّح الذاكُر هلل ، واحتَجُّ

حريريريريريريريريريريريا َ  تريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريَل  هريريريريريريريريريريرية  وانريريريريريريريريريريريْ ع  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ  أَقريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
 ابريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرياال  هلل أَي ابريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرياِل و  

  
َتِهلْ ): الّداعي. وقيل في قوله :  الُمبتِهل قال : وقال قوٌم :  وأنشَدنا ثعلب عن ابن األعرابّي : : ثم نَلتِعْن. قال : (ُثَُ نَ ب ْ

يريريريريريريريريريريريريريريق و ْن  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ
َأّدْوَن يف امل  ال يريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َزلريريريريريريريريريريوا  لريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريوا نريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرياد  كريريريريريريريريريريْي يريريريريريريريريريريَ  انَدى مريريريريريريريريريري 

  

رَّأِب الريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريوارِس َأنْ    البريريريريريريريريريريريريريريريريّ  يف كريريريريريريريريريريريريريريريريَ
  

ل    َرك  هلريريريريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريري  ََك يف مريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ر  الريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريِه فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريائريريريريريريريريريفريريريريريريريريريةٌ  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري 

  
ل    هريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ الأَب مريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا َأكريريريريريريريريريَ َّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
القوم : إذا  تباَهل أراد كما أََكبَّ في الصالةِ ُمَسبِّح أخبرنا الُمنذرّيِ قال : أخبرني الحّرانّي أنه سمع ابن الّسكيت قال : يقال :

 الُمبَهل بالباء كأنّه بَْهلَل : أي مجتهداً في الدُّعاء : ويقال : هو الضَّاَلل بنَ  ُمبتِهالً وهللا : أي لعنةُ هللا.  بَْهلةُ  ويقال : عليهتالعنوا ، 

 الُمْهَمل بُن ثَْهلَل.



1900 

 

 : الغَْفلة عن الّشّر. البَلَه قال الليث :: بله 

 : وهو الغافل عن الشّر. أبلَه الواحد،  «البُْله أكثر أهل الجنّة»وفي الحديث : 

 : إذا كان ناعماً ، ومنه قوُل رؤبة : أبله ، وشبابٌ  أَْبلَه يقال : عيشٌ  في كالم العرب على وجوه : البَلَه قلت :

 بع  غ  اينِّ الةباِب األبريَلِه  
 .بَْلهاء : الرجل األحَمق الذي ال تمييَز له ، وامرأةٌ  األَبلَهووهو نَْعَمتهُ وَغْفلَتُه.  العَيش : بُلَْهنِيَةِ  يريد الناعم ، ومنه : أُِخذَ 

 .أبلَه : وهي التي ال تَْنَحاُش من شيٍء مكانةً ورَزانةً ، كأنها َحْمقاء ، وال يقال : جملٌ  بَلهاء وقال ابن شميل : ناقةٌ 

 : الذي ُطبع على الخير ، فهو غافٌِل عن الشّر ال يعرفه. األبلَهو

ه ميّت ال يَْنبَه له. األبلَه وقال ابن شميل : .«البُله أكثُر أهل الجنة»الحديث الذي جاء :  ومنه  : الذي هو َميُّت الداء ، يُراُد أن شرَّ

مر ، قال : هم الغافلون عن الدنيا وأهلها وفَساِدهم وِغلِّهم ، فإذا جاءوا إلى األ البُْله استراحَ  وقال أحمد بن َحْنبل في تفسير قوله :

 والنهي فهُم العقالء الفقهاء.

 : ُحْسن الُخلق ، وقلة الِفْطنة ِلَمداّق األمور. البَلَه وقال ابُن شميل :

: هم الذين َغلَبَْت عليهم سالمةُ الصُّدور ، وُحْسُن الظّن بالناس ، وأنشد  البُْله الذي جاء في الحديث : البُْله وقال القُتَْيبِيُّ في تفسير

: 

وْ و  الريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  هلريريريريريريريريريريََ يريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ     بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ

  
رَارهريريريريريريريا  عريريريريريريري   عريريريريريريريلريريريريريريريى َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريرياَء تريريريريريريري  ريريريريريريريلريريريريريريريِ

  
 أراد أنها ِغرٌّ ال دهاء لها ، فهي تُخبُِرني بِسّرها ، وال تْفُطن لما في ذلك عليها ، وأنشد غيره في صفة امرأة :

َفْظ ومل ت َضيَِّع   بَلهاء مل   
 يقُوتُها ويَصونها ، فهي ناعمة َعِفيفة.يقول : لم تُحفظ لعَفافِها ولم تَُضيَّع ، مما 

في سيره إذا تعَسَّف طريقاً ال يْهتَِدي فيه وال يستقيم على  يتبلّه : تََطلُُّب الدابة الضالة والعَرب تقول : فالن التَّبَلُّه وقال الليث :

 َصْوبه.

 قال لبيد :

 َعِلَهْه تَبلَّه  من َِناء  صعائ   
 َعِلهْت تبَلُّد.والرواية المعروفة : 

 : كلمةٌ بمعنى أََجْل ، وأنشد : بَْلهَ  وقال الليث :

ْن عريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريري ا  ومل  َه أين مل َأ ريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم   زيريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريِ ْف ذنريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريجريريريريريريريريريْ

  
بها َجعَلها  معناها على ، وقال الفراء : َمن َخفَضَ  بلهَ  ثالثة أقوال : قال جماعة من أهل اللغة : بَْلهَ  وقال أبو بكر األنبارّي : في

 بمنزلة على وما أشبهها من حروف الخفض ، وذكر ما قاله الليث أنها بمعنى أََجْل.

 أََعَدْدُت لعبادي الصالحين ما ال عيٌن َرأَْت ، وال أُذُن َسِمعْت ، وال خطر على قلِب بَشر ،»:  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 «ما أطلَْعتُهم عليه بله
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ه :وقال أبو   معلاه كيف ما أْطلعت هم عليه. بله عبي  : قال األمحر وغت 
 وقال الفراء : معناه كيف وَدَع ما أَْطلعتهم عليه.

 وقال كعب بُن مالك يصُف السيوَف :

ا َم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريرييريريريريريريريا  هريريريريريريريامريريريريريريرياهتريريريريريريري  َذر  اجلريريريريريمريريريريريريرياجريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
ِق   لريريريريريريريريريريريريَ فِّ كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريا مل  ريريريريريريريريريريريري  َه األكريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
.قال أبو عبيد : األُكّف يُنَشد بالخفض والنّ   صب : النصب على معنى َدْع األكفَّ

 وقال أبو ُزبيد :

ِل الريريريريريريريريريريريريو ّد  ِونريريريريريريريريريريريرية   ال  أَثريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياِل َأهريريريريريريريريريريريريْ  محريريريريريريريريريريريريَّ

  
ع    هريريريريريريريَ  مريريريريِ  بريريريريلريريريريريريريَه مريريريريريريريا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ عريريريريْ ريريريرييريريريريهريريريريم  اجلريريريريَ

  
 أي أعطيهم ما ال أِجد إال بَجْهٍد ، معناه فَدْع ما أِحيُط به وأَْقِدر عليه.

 الذي قد َخلَص من الدُّخان.: اشتعال النار  اللَهب قال الليث :: لهب 

مضاء وأنشد : لَهبان : توقُّد الَجْمر بغير ِضرام ، وكذلك اللهبانوقال :   الحّرِ في الرَّ

بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌن  ه و هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ زَّانريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ ْ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رّ   َ ب  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريرييصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ض  اجلريريريريريريريريريري  ْرمريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ً  العَطش ، وقد : اللْهبَة أبو عبيد ، عن أبي عبيدة :  .لَْهبَى ، وامرأة لَْهبَان ، وهو رجل لَِهَب يلهب لََهبا

بَتْ و فالتهبَتْ  النارَ  ألهْبتُ  وقال الليث :  .تلهَّ

 .اللُّهوب أفُق السماء ، والجميع ِلهبٌ  : وجه من الجبل كالحائط ال يُستطاع ارتقاؤه ، وكذلك اللِّْهبو

 بين كّلِ جبلين.: َمهواةُ ما  اللِّهب أبو عبيد ، عن األصمعي :

 قال : والنَّْفنَُف : نحو منه.

 : الغُبار الساطع. اللِّْهب وقال اللَّيث

ً وأبو عبيد ، عن األصمعي : إذا اضَطَرم َجْرُي الفََرس : قيل : أَْهذب إْهذاباً ،   .أَلهَب إلهابَا

 .ْلُهوبأُ  ، وله ُملِهب وقال الليث : يقال للفََرس الشديد الَجْري الِمثيِر للغُبار :

 وقال امرؤ القيس :

 للّساق ِدرَّأٌب و فِللزَّْجر أ هْل وٌب 
ً  البرقُ  أَلهبَ  وقال غيره :  تَداُركه حتى ال يكوَن بين البَْرقتين فُْرجة. : إلهابُهو،  إلهابا

: حيٌّ من العََرب يقال لهم  ِلْهب وبنو .ِلْهب : واٍد بناحية الشواجن فيه َركايا َعذبةٌ يختِرقه طريق بَطِن فَْلج ، كأنها جمع اللِّهابةو

 ، وهم أهُل َزْجٍر وعيافة. اللِّهبِيّون :

 : الكثيُر الشَّعر من الرجال. الملهبوالرائع الجمال ،  : الِمْلَهبُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

 ه ل م
 هلم ، همل ، لهم ، مهل : مستعملة.

ان عمرو عن أبيه :: هلم   كّل شيء وأنشد لُكثَيِّر المحاِربّي :الكثير من  الِهِلمَّ
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اْن  عريريريريريريريريتريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريرب َّ وهريريريريريريريريي تريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ

  
اْن و   مريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْتٌ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريِ

  

َيانْ و  َلِذي  مل اِل البريلريْ  هي   
ديء من الَمْنِطق.  قال : والبَْنبان : الرَّ
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 .الَهْيلَمانو بالَهْيل ال : جاء: المال الكثير ، يق الَهْيلَمان وَرَوى أبو العباس ، عن ابن األعرابي قال :

 ، بفتح الالم. الَهْيلَمانو بالَهْيل جاَء فالنٌ « : باب َكثْرة المال والخير يَْقَدم به الغائب أو يكون له»أبو ُعبيد ، عن أبي زيد في 

والتأنيث ، والتذكير فيه سواء ، إاّل في لغة بني : كلمةُ دعوةٍ إلى شيء ، الواحد واالثنان ، والجميع ،  َهلُمَ  وقال ابن المظفَّر :

ا سعد فإنّهم يحملونه على تصريف الِفعل ، فيقولون : وا ، َهلُمَّ إلى  َهلُمَ  ؛ ونحو ذلك قال ابن السكيت ، قال : وإذا قال لك : َهلُّمُّ

ه ال كذا وكذا ، قلَت : َهلمُ  ؛ وإذا قال لك : أَهلُمُ  كذا ، قلت : إاَلمَ  بمعنى أَعِط  َهلُمَ و: أي ال أُْعِطيَكه ، ـ  بفتح األلف والهاءـ  أََهلُمُّ

حّدثنا محمُد بُن إسحاق عن عمر بن َشبَّة قال : حّدثنا يحيى ، عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنِت طلحةَ ، عن  ؛ يدل عليه ما

قالت : ثم أتاني يوماً فقال  فيقول : إني صائم. فتقول : ال ، ؟كان يأتيها فيقول : هل من شيء وسلمعليههللاصلىعائشة أّن النبي 

يها قلُت َحْيَسة. قال : ؟: هل من شيء يها قلُت : معنى ، فإني أصبحت صائماً ، فأكل. َهلُّمِ  : أي هاتِيها أَعطنِيها. َهلُّمِ

لَيَُذاَدنَّ ِرجاٌل عن »قال  موسلعليههللاصلىوَرَوى مالٌك عن العاَلء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي 

ً  َهلُمَ  أالَ  َهلُمَ  أالَ  َحْوِضي فأُناِديهم : ْت « ها» َهلُمّ  وقال الزجاج : زعم سيبويه أنّ  .«، فيقال : إنهم قد بَدَّلُوا ، فأقول : فَُسْحقا ُضمَّ

 وُجِعلتا كالكلمة الواحدة.« لُمَّ »إليها 

 و [18األحَزاب : ] (َهُلَم ِإَلْينا)للواحد ، واالثنين ، والجماعة ، وبذلك نزل القرآن ، نحو قوله :  َهلُمّ  وأكثر اللغات أن يقال :

 [.150األنعَام : ] (ُقْل َهُلَم ُشَهداءَُكمُ )

ألنها ال « ُردُّ »بالضم كما يجوز « َهلُمُ »في األمر ، وال يجوز فيها « ُردَّ »ألنها ُمْدغمة كما فُتَِحْت  (َهُلمَ )قال : وفُتَِحْت 

 تُصَرف.

ا ، َهلُمَ  قال : ومن العََرب من يُثَنِّي ويجمع ، ويؤنث ، فيقول : وا ، َهلُمَّ  .َهْلُمْمنَ  ، وللنساء : َهلُمُّ

بوا ُشَهَداءكم. (َهُلَم ُشَهداءَُكمُ )وقال : ومعنى   أي هاتوا شهداءكم ، وقّرِ

 يُوُسف :] (َوقاَلْت َهْيَت َلكَ )لك ، ومثله قول هللا جّل وعّز :  ُهلُمّ  قلُت : وسمعُت أعرابياً دعا رُجالً إلى طعامه ، فقال :

23.] 

د : بنو تميم يجعلون  ا يا َرُجل ، ولالثنين : َهلُمَ  فِْعالً صحيحاً ، ويجعلون الهاء زائدة فيقولون : (َهُلمَ )وقال الُمبَّرِ ، وللجميع  َهلُمَّ

وا :  َزْيداً : هاِت زيداً. َهلُمَ  ؛ ألن المعنى الُمْمَن ، والهاء زائدة. قال : َهْلُمْمنَ  ، وللنساء َهلُمُّ

 .َهْلُمْمنو َهلُْمنَ  وقال ابن األنباري : يقال للنساء :

ينَ  قال وحكى أبو َعْمرو عن العرب :  يا نِسوة. قال : والحجة ألصحاب هذه َهلُّمِ
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ُُّ أَمَّا  ، فريَعِملوا على األصريريريريريل ، ومل يلتفتوا    الز دأب ، التصريريريريريرف ،  ذا كان « َهل مَ »اللغة أن أصريريريريريل  من َأمَمْه  َأ  
قال  أ َهل م   ، وال َأَهِلم   ، وال أ َهِلم   وال أَهلُّم   ، فأراد أن ي ول : ال أفعل ، قال : ال َهل مَ  وِ ذا قال الّرجل للّرجل :

مُّوا َهْل    أ َُّ وجعلو ا مَسْرفا  وامس ا  ، وأُّال وا أ َُّ : أْقِبل ، وأصريريريريله أ َُّ   َرجل : أي ا َهل مَ  : ومع  قصريريريري ه ، َفضريريريريَ
عن التصرُّف ، ومَسوَّلوا ضمة  زأب أ ُّ    الالُ ، وأس  وا اهلمزأب ، فاتصله امليم  لالُ ، وهذا مذه   الَفرّاء ، 

بِّه  ألدوا  ن ألنه م ز  َهل مَ  ، َوو مسِّ  َهل مّ  ي ال للّرجلني ، وللّرجال ، وللمؤنث : اٌل عن تصريريريريريريريريريريرُّف الِفعل ، و ريريريريريريريريريري 
مع ، وال يؤنَّث.  ك وهلم : َصْه ، وَمْه ، و يه  ، و يها  ، وكل مسرف  من هذه ال ي  َّ ، وال َي 

 : طعاٌم يُتَّخذ من لحم ِعْجٍل بجلده. الُهالم وقال الليث :

لها : اللُُّهم ، واحدها لَْهُم ، قال : ويقال لها : الُجوالن ، والثَّياتل ، ِظباء الجبال ، ويقال  : الُهلُم ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

 واألبدان ، والِعْنبان ، والبَغابغ.

 : وهو ابتالُعَكه بمّرة ، وقال جرير : التََهْمتُ  الشيَء ، وقلَّ ما يقال إال لَِهْمتُ  قال الليث : يقال :: لهم 

 كذاك اللَّيث  يَلَتِهم الذُّ َ  
 ال آخر :وق

 ما يري ْلَق يف أ  اِقه تَلهََّما 
ى. اللَُّهيم قال : وأُمُ   هي الُحمَّ

 كلَّ أحد. يَلتَِهم : كنية الَمْوت ، ألنّه اللَُّهيم وقال َشِمر : أَمُ 

 : أكول. وملَهُ  ، ورُجلٌ  لَهاِميم : سابٌق يجري أمام الخيل اللتهامه األرَض ، والجميع ِلْهِميمو،  ِلَهمٌ  وقال الليث : فََرسٌ 

شاد. أَْلَهَمهُ  ويقال  هللا خيراً : أي لقَّنه خيراً ، ونَْستَْلِهُم هللا الرَّ

 : يَْغتِمُر من يَْدُخله : أي يُغيَّب ما في َوَسطه. لُهام وجيشٌ 

 الراعي :وكذلك إذا كانت كثيرة المْشي ، وقال  لُْهُموم إذا كانت ِغزاراً ، واحدتُها لهاِميم وقال األصمعّي : إبلٌ 

 هَلاِميم  يف ا ْرِق البعيِ  نِياط ه  
 .لُُهوم ، وجمعه ِلْهمٌ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي إذا َكبُر الوِعل فهو

 وقال غيره : يقال ذلك ِلبَقر الوْحش أيضاً ، وأنشد :

 أصبح هِلْما  يف هل وُ  َقراِه   و 
 : الكثيُر األكل. الِمْلَهمُ وقال : 

ان : قريتان من قُرى اليمامة معروفتان.،  َمْلَهمو  وقُرَّ

شد أَلَهمَ  ويقال : ً  هللا فالناً الرُّ  إذا ألقامه في ُروِعه فتلقاه بفَْهمه. إلهاما

 : أي ُسًدى : بال ثواب وال ِعقاب. َهَمالً  : السَُّدى ، وما ترك هللا الناسَ  الَهَمل قال الليث :: همل 

 بال أَمٍر وال نَْهي ، وال بياٍن لما يحتاجون إليه. وقال غيره : لم يَترْكهم ُسًدى :

 .هامل ، واحدها َهَمل وإبلٌ 
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 .ُمْهملة : َهْملَى وقال ابن األعرابّي : إبلٌ 

 : متروك. ُمْهَمل : ُمَسيَّبة ال َراِعيَة وأمرٌ  هوامل ويقال : إبلٌ 

 وقال الراجز :

ِل  َرَد اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ ان طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   انَّ َوجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريريريريِل   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ْأاَنِن وامل     ريريريريريريريريريريْتا  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ

  
 وَسْوقَها َسالًّ وَسِرقةً خيراً لنا من مسألة النَّاس والتَّباكي إليهم. المهَملة أراد : إنَّا وَجْدنا َطْرَد اإلبل

اء وعن ابن األعرابّي :  : إذا َدْمَدم بكالم ال يُْفَهُم. الرُجلُ  اهتَمل ثعلب ، عن َسلَمة ، عن الفرَّ

 ، وهو ُرباعّي. َهتَْمَل يَُهتِْملُ  قلت : المعروف بهذا المعنى

 : بالنَّهار ، والنَّفَُس باللَّيل. الَهَمل وقال الزّجاج :

 .َهَملة : اللِّيف إذا انتزع ، الواحدة الَهَمل وقال أبو عمرو :

ال أرضٌ « : النَّوادر»وفي   : َرخٌو. ُهّمال قد تحامتْها الحروب ؛ فال يَْعُمرها أحد ، وشيء الناس :بين  ُهمَّ

 .ُمْنَهِمل دمعُه فهو انهَملو: إذا تتابع َسياَلنُه ،  هاِملٌ  فهو يَهُمل َدْمعُه َهَمل ويقال :

دة ، وإذا قيل : َمْهالً  قال ابن السكيت : يقال :: مهل   ، قلت : ال َمْهالً  يا رُجل ، وكذلك لإلثنين ، والجمع ، واألنثى ، وهي موحَّ

 وهللا. َمْهلَ 

 وهللا بُمْغنِيٍة عنك شيئاً ، وأنشد لجامع بن ُمْرخية الكالبّي : َمْهلُ  ويقال : ما

ال   هريريريريريريريريريريريريْ  أقريريريريريريريريريريريريول لريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريريَ

  
وِل و   هريريريريريريريريريريري  ٌل بريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريِة اجلريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريَ

  
يا فالن ، أي ِرْفقاً وُسكوناً ال تَْعَجْل ، ونحو ذلك كذلك ، ويجوز التثقيل ،  َمْهالً  تقول : : السَّكينة والوقار : الَمْهلُ  : وقال الليث

 وأَنشد :

هريريريريريريريريل   َُ مريريريريريريريريا َأعريريريريريريريريَ ْدَ  يف مريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريا بريريريريريريريرين  د

  
َذر     هلل َدرُّك مريريريريريريريريريريريريريريريريريا أتيت ومريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل اْلكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم رُ )وقال هللا :   ، فجاء باللغتين : أي أنِظْرهم. [17الّطارق : ] (َوْيداً َفَمهِ 

 : التقدُّم. التمهُّل أبو عبيد :

ُم ، وفاُلٌن ذو الماِهل وقال ابن األعرابّي : : أي ذو تقدُّم في الخير ، وال يقال في الشَّّر. وقال ذو  َمَهلٍ  : السَّريع ، وهو المتقّدِ

مة :  الّرِ

ل   هريريريريريريريَ ِف ذي مريريريَ ْن َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريمِّ األنريريريْ  كريريريم فريريرييريريريهريريريم  مريريريِ

  
ارِي   َغم الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ يريْ  أيىب اليتُّالمريريريريريريريَة ملريريريريريريريه الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي ذي تقدُّم في الشَّرف والفَْضل.

 : إذا تقدَّمه في ِسّنٍ أو أدٍب. الُمْهلَةَ  وقال أبو سعيد : يقال : أَخذ فالٌن على فاُلن

 ؛ وقال في قول األعشى : في أْمِرك : أي ُخذ العدَّة الُمْهلَة ويقال : ُخذ

  الَّ اّلذين هلم فيما أَتريْوا َمَهل   
مة بالموضع.  قال : أراد المعرفة المتقّدِ

ُجِل : أسالفُه الذين تقدَّموه يقال : قد تقدَّم َمَهلُ  وقال  .َمَهلَك قْبلَك ، وَرِحم هللا َمَهلُك الرَّ
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 أنه لما لَقي عنههللارضيي طالب أبو العبَّاس ، عن ابن األعرابّي ، ُروي عن علّي بن أب
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 قال أسامة اهلَذ  : : أي ت  ُّما . فمهال  َمهال   الةُّراأَب قال ألصحابه : أِقلُّوا الِبْ َلَة وَأعِذبوا ، و ذا ِسْرو  
الريريريريريريري    ي  ريريريريريريريَ لريريريريريريريه  يف َنريريريريَْ هريريريريَ مريريريريري لريريريري ريريريريريريري  أَمريريريريْ  لريريريريعريريريريَ

  
ك  ريريريريريريريالريريريريريريري     لريريريريريريريَّ يريريريريَ ا يريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ  مريريريريريريريَّ

  
 إن عصاني فقد بالغُت في نَْهيه.: بالغُت : يقول :  أمهلتُ 

 والتُّراب. للُمْهل وُروي عن أبي بكر َرحمه هللا أنه أَْوصى في َمَرضه ، فقال : اْدفنوني في ثوبيَّ َهَذين ؛ فإنما هما

ديد والقْيح. الُمْهل قال أبو ُعبيد ، قال أبو ُعبيدة :  في هذا الحديث : الصَّ

 ّزٍ أُِذيب ، قال : والِفِلزُّ : جواهُر األرض من الذّهب والفّضة والنُّحاس.في غير هذا : كّل فِلِ  الُمْهلوقال : 

ُن  [29الكهف : ] (َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوهَ ) وُسئل ابن مسعود عن قول هللا جّل وعّز : فدعا بِِفّضٍة فأَذابَها ، فجعلْت تَميَُّع وتَلَوَّ

 .بالُمْهل هذا من أَشبِه ما أَنتم راُءون ، فقال :

 قال أبو عبيد : أراد تأويل هذه اآلية.

ماد وغيره إذا أُخِرَجت من الَملَّة. الُمْهلووقال أبو عبيدة :   في غير هذا : كلُّ شيء يَتحاتُّ عن الُخْبَزة من الرَّ

ديد ، وفي غيره : ُدْرِديُّ الّزيت ، لم يُْعَرف منه  في شيئين : الُمْهل ل : وقال أبو عمرو :قا هو في حديث أبي بكر : القَْيح والصَّ

والتراب بفتح الميم قال :  للَمْهلة حّدثني رجل وكان فصيحاً أن أبا بكر قال : فإنّهما إاّل هذا ، قال أبو عبيد : وقال األصمعي :

 .ِللمْهلة كِسر الميم فيقول :وبعضهم يَ 

 [.8المعَارج : ] (يَ ْوَم َتُكوُن السَّماُء َكاْلُمْهلِ )قال الّزجاج في قوله تعالى : 

 : ُدْرِديُّ الّزيت هاهنا. الُمْهل قال :

هانِ )قلت : وِمثلُه قوله :  حمن : ] (َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِ   جمع الدهن. [37الرَّ

هانِ ) قال أبو إسحاق في قوله : هان المختلفة. قال : ودليل ذلك قوله : : (َكالدِ  ن من الّدِ ن من الفََزع األكبر كما تتلوَّ  أي يتلوَّ

 أي كالّزيت. [8المعَارج : ] (يَ ْوَم َتُكوُن السَّماُء َكاْلُمْهلِ )

لمهاَوتِه يضرب إلى الصُّفرة ، وهو َدِسٌم يُْهنَأُ به اإلبل : َضْرٌب من القَِطران إال أنه َماٍه رقيق شبيه بالزيت  الُمْهل وقال الليث :

 في الّشتاء.

 قال : والقَِطران : الخاثر ، ال يُْهنأُ به.

 ، وقال أبو َوْجزة يصف ثوراً : ممهول البعيَر : إذا طليتَه بالخضخاض ، فهو َمَهْلتُ  وقال غيره :

ِه  ْذحبريريريريريريريريريَِ َت مريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريرياٌن غريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايف األِدمي هريريريريريريريريريِ

  
ول    هريريريريريريريريريري  ان ممريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ َ ُ الريريريريريريريريريريْ ه بريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريَّ

  
 الَملَّة إذا حميت جّداً رأيتها تموُج. عندهم : الُمْهل شمر ، عن ابن شميل قال :

 عندنا : السُّّم. الُمْهلُ  وقالت العامريّة :

ديد والدَُّم يخُرج فيما َزَعم يونس.  الُمْهلو  : النُّحاس الذائب ، وأنشد : الُمْهلو: الصَّ

يريريريَزى و  م  ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريْ ِ يريريريف الريريريلريريريَّ م مريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريري  ريريريعريريريِ

  
ريريريريريريريريريريريريِ    ل الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ

َ
  ذا مريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريرياء  كريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريري
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 اهلاء والنون (أبواب)

 ه ن ف
 هنف ، نفه ، هفن ، نهف : مستعملة.

 الجواِري بالّضحك ، وهو فوق التّبسُّم ، وأنشد : ُمهانَفَة : الِهنافُ  قال الليث :: هنف 

هريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريِ ضُّ اجلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريون عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريرياِف   ن اهلريريريريريريريريريريِ رْ و حب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريريريَ ْوِن الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريَ

  
ً  قيل : أقبَل فالنٌ   : أي ُمْسِرعاً ليناَل ما عندي. ُمهنِفا

ً  الصبيُ  أهنَفَ  أبو عبيد ، عن األصمعي :  أيضاً : الُمالَعبة. الُمهانَفةو؛ مثل اإلجَهاش ، وهو التَهيُُّؤ للبُكاء ، قال :  إهنافا

 أهَملَه الليث.: هفن 

 : الَمَطر الشديُد. الَهْفن ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 الضَّعيف الفؤاِد الَجبان. : الَمْنفُوه أبو عبيد ، عن األصمعي :: نفه 

ً  وقال ابن بُُزرج : ما كان الرجل ً  ، ولقد نَاِفها ً  ناقتَه حتى أَْنفَهَ و: ِذلّةٌ بعد ُصعوبة.  النُّفُوهو. قال : نَفَه نُفُوها  شديداً. نَفََهْت نَْفها

إنك إذا فعلَت ذلك »أنه قال لعبد هللا بن َعمرو حين َذكر له قِياَم الليل وصياَم النّهار :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 .«نفُسك فَهتْ نَ وَهَجمْت عيناك ، 

، وأنشد أبو  النَّافِه نُفَّهٌ  ، وجمع نافِهٌ و،  ُمنَفَّهٌ  نفُسك : أَعيت ، وكلَّت. ويقال للمعُيي : نَِفهتْ  قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : قوله :

 عمرو :

ِ ِي اللريُّفَّه  
َ
 بلا مَسراِجيج  امل

 البعير. نفّه ، وقد منفِّهٌ  ذلك بها، والذي يفعل  نافَِهةٌ و نافِهٌ  يعني المْعيِيَة ، واحدتها

ً  نفُسه نفََهتْ  الخّراز ، عن ابن األعرابي :  : إذا ضعفت ، وسقطت ، وأنشد : تَنفَه نُفُوها

يَّا و   لريفَّه األ مِّ
 الَعَزَب امل

 .يَْنفَه وفتِحها من نَِفه بكسر الفاء من نَِفهَ يَْنفَه وروى أصحاُب أبي ُعبَيد عنه :

 التحيّر. النَّْهف الليث. وقال ابن األعرابي :أهمله : نهف 

 ه ن ب
 هنب ، نبه ، نهب ، بهن ، هبن : مستعملة.

 : حيٌّ من َربيعة. ِهْنب قال الليث :: هنب 

ي الرجل  الِمْهنَبُ  وقال أبو العبّاس : قال ابن األعرابّي : حديث في ال ، قال : والّذي جاء« ِهْنبَا»: الفائق الُحْمق ، قال وبه ُسّمِ

ى أحُدهما  وسلمعليههللاصلىأّن النبي  فَه أصحاُب « ِهْنبٌ »، إنّما هو  «ماتِعٌ »، واآلخر « ِهيتٌ »نَفَى ُمخنَّثَين يَُسمَّ ، فصحَّ

 الحديث.

أنّه  ، وأظنّه الصواب. وأخبََرني أبي محمد الُمَزنّي ، عن أبي َخليفة ، عن محّمد بن ساّلم« ِهيتٌ »قلت : رواه الشافعّي وغيُره 

 أنشده :
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ه و  َوجلريريريريريريريِ  بريريريريريريرياء أنريريريريريريريه مريريريريريريري  ِو  ريريريريريريريِ رُّ مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريوِن   اٌء بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  جمريريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ  جمريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريٌة هريريريريريريريريريري 

  
 : األحمق. الُهنَّباءووال أعرف في كالم العرب له نظيراً ، ـ  بوزن فُعَّالء بتشديد العين والمدَّ ـ  ُهنَّباءو
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 : وهي الَوْرهاء. ُهنَّبِيٌ ـ و والقصربالمّد ـ  ُهنَّباءو،  ُهنَّبا وقال ابن ُدَريد : امرأة

 أهمله الليث.: هبن 

 .َهبور : العنكبوت ويقال بالراء : الَهبُون وقال أبو عمرو

: قال :  أَْنَهْبتَه : اسٌم لما النُّْهبَىوإباَحتُه لمن شاء ،  : اإلنهابو: أَْخذُه من شاء ،  االنتهابو: الغَنِيمة ،  النَّْهب قال الليث :: نهب 

 : الُمباراة في اْلُحْضر والجْري. الُمناَهبةو،  النَّْهب : َجْمع النِّهابو

 فََرساً ، وأنَشد : للعّجاج يصف َعْيراً وأُتُنَه. يُناِهب فرسٌ 

َهبا و    ْن ت لاِهْبه ِ ْ ه ِملريْ
 الغايةَ والشَّْوط ، وقال ذو الّرمة : ليَْنَهبُ  ويقال للفرس الجواد : إنّه

 ا َْرق  دون بَلاِ  البريْيِض م لتريَهٌ   و 
ْكض ،  النَّْهب « :النّوادر»يعني في التّباري بين الظليم والنّعامة. وفي   : الغَاَرة. النّهبو: َضْرٌب من الرَّ

الّة تُوَجد عن َغْفلة ؛ يقال : وجدتُه النَّبَه قال الليث :: نبه  ً  : الضَّ ً نَبَ  عن غير طلب ، وأضلَْلتُه نَبَها لم تَعلَْم متَى ضّل. وقال ذو  ها

مة :  الرَّ

ٌه  بريريريريريريريريريريَ ة  نريريريريريريريريريريريَ ٌج مريريريريريريريريريرين ِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريري  ه دمريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ

  
ْفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ    لريريريريعريريريريريريريَ   مريريريرين جريريريريواري اَّريريريرييِّ مريريريريَ  يف مريريريريَ

  
 يصف َغزاالً قد انحنَى في نومه ، فشبَّهه بُدْملُجٍ قد انفََصم.

فالٌن باسم  نَبُه : شريف. وقد نبيه من الغَْفلة. ورُجلٌ  نَبَّْهتُهومن النّوم ،  أْنبَهتُهو،  نَبَّهتُه : االنتباه من النّوم ، تقول : النُّْبهوقال : 

 فالن : إذا َجعَله مذكوراً.

ً  لألَمر نَبِْهتُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد : ً وَ ،  أَْنبَهُ نَبَها  له. تَنتَبِه ، وهو األمر تنساه ثمّ  َوبِْهُت أَْوبَهُ َوبَها

ً  قال : أضلُّوهوقال األصمعّي : ي حاجتي حتّى نَسيتُها.  أَنبَْهتُ  وسمعت من ثقٍة : له. قال : انتبَهوا ال يدُرون متى ضلَّ حتّى : نَبَها

ً  ويقال للقوم ذهب لهم الشيء ال يدرون متَى ذَهب : قد  .أَنبَهوه إنباها

ً  فَقَْدُت الشيءويقال  ؟.وأين هي ؟: الّضالّة التي ال يُدَرى متى ضلَّت النَّبَه وقال غيره : : أي ال ِعْلم لي كيف أضلَْلتُه ، وقول  نَبَها

 ذي الّرّمة :

 كأنّه د ْملٌج من ِفضَّة  نريَبٌه  
ً  وَضعَه في غيِر موضعه ، كان ينبغي له أن يقول : كأنّه ُدْملٌج قد فُِقد  .نَبَها

 : الَمْنِسيُّ الُمْلقَى الساقِط الضاّل. النَّبَهُ  وقال َشِمر :

 : إذا كان معروفاً شريفاً ، ومنه قوُل َطَرفة يَمَدح رجالً : نَبِيهو نَبَهٌ  وَرجل

ع   الَء الريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريىَت  مريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريل َيريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ّم   يريريريريريريريريريريِّ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادا    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريَ

  
: وهي  بَْهنانَةٌ  اريةٌ من اإلبل : ما يكون بْيَن العربيّة والِكْرمانية ، وكأنّه َدِخيل في الكالم. قال : وج البَْهَونِيُ  قال الليث :: بهن 

 اللَّيّنة في َمنِطقها وَعمِلها.

 الطيبة الّريح ، قال : وقال األصمعّي : هي : البَْهنانة أبو ُعبَيد ، عن أبي علقمة الثقفّي :
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 الضّحاكة وأ رَبين امللذريُّ عن ثعل  أّن ابن األعرايّب أنَةَ ه :
اِن  ْه هبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْق و أاَل قريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مل أتَبريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َه و   مريريريريريريريريْ عريريريريريريريريِ عريريريريريريريرييريريريريريريريريم  نريريريريريريريريَ لريريريريريريريرييريريريريريريريريق  بريريريريريريريريَك الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  ال يريريريريريريريريَ

  
 .بَْهنانة أراد بَهانِ  قال :

لَة. البَْهنانة وقال الكسائي : اكة الُمتَهلِّ  : الضحَّ

 : الطيبة الرائحة ، الَحسنة الَخْلق ، السَّْمحة لَزوِجها. البَْهنانة وقال غيره : هي الطيّبة الريح. عمرو ، عن أبيه قال :

 ه ن م
 هنم ، همن ، مهن ، نهم : مستعملة.

ْوُت ، وهو ِشْبه قِراءة غير بيِّنة ، وأنشد لرؤبة : الَهْينََمة قال الليث :: هنم   الصَّ

ْم  لريريريريريِ َع الريريريريريكريريريريريَ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريع  الريريريريريرَّكريريريريريريريْ   هبريريريريريريريا َرجريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريِ   يريريريريريريريريريريم اهلريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ  ْم  ال َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياويريريريريريريريريريريَس هريريريريريريريريريريَ

  
 الكالم الخِفّي. وأنشد قول الُكَميت : الهينمة قال أبو عبيد : ؟الهينمة في الحديث أن عمر قال : ما هذهو

َر والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه و  جريريريريريريريريريْ  ال َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ  اهلريريريريريريريريري 

  
وا  لريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ ة  هريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ ْم هبريريريريريريريريريريريريَ   ذا هريريريريريريريريريريريري 

  
ذ بها المرأةُ  الِهنََّمةُ  وقال اللحيانّي : من أسماء َخَرز نساٍء األعراب : ْذتُهتُؤّخِ ،  بالِهنََّمهْ  زوَجها عن النّساء. قالت امرأة منهم : أخَّ

ْرفة باللّيل زوٌج وبالنّهار أََمْه. ومن أسماء َخَرز األعراب العَْطفة ، والفَْطَسة ، والَكْحلة ، والَهْبرةَ ، والقَبَل ، والقَبَلة  ، والصَّ

 والسُّْلوانَة.

 التَّْمر.:  الَهنَم وقال ابن ُدَرْيد :

 وأنشد :

 ما َلَك ال متَِتان من اهلََلم  
 قلُت : إخالُه ُمعّرباً.

 الدَّْمَدمة. : الَهْنمة ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 . قال الليث في قوله :ِهنَّمة ويقال للرجل الضعيف :

 أال   قريْيل  َوحْيَك ق ْم فريَهْيِلْم  
 أي فادُع هللا.

زّي :  ضرٌب من التّمر. الَهنَم وقال التَّوَّ

 وأنشد :

 ما َلَك ال متت ان ِمن اهلََلم  
ً  : الَحذاقة بالعمل ونحوه ، وقد الِمْهنة قال الليث :: مهن  : العبد ، ويقال :  الماِهنو: إذا َعِمل في َضْيعته ،  َمَهن يَْمَهن َمْهنا

 : أي ال تُْحسن الِخدمة. الِمْهنة َخْرقاُء ال تُْحسن

 ؛ أي َخَدَمهم. مَمَهنَهُ 
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ياشّي : « َمْهنة»، وفَتَح الميم  الِمْهنَةَ  وقال أبو ُعبَيد : أنَكر أبو زيد نفسه ، وأنشد  امتََهنوقال :  .«َمهنة»، وهكذا. قال الّرِ

 الرياشّي :

ْتريَهْن  و   صامس   الّ نيا ع َبيٌ  مم 
 الخدمة. : الِمهنة أي مستخَدم وقال الكسائي :

َدر وأنشد َشِمر : : َمْهنَةً  اإلبل َمَهْنتُ  أبي زيدأبو ُعبيد عن   إذا حلبها عند الصَّ

َ َ : أال امسريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريرياهريريريريريريريريا
مريريريريريريريرياهريريريريريريريريِ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه لريريريريريريريريِ

  
رِ ن   بريريريريريريريريريريريريريريريريان و ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 وقال َشِمر : قال أبو زيد الِعتريفيُّ : إذا عجز الرجل قلت :

 أهله : مهنة قال : ويقال : هو في التلغُّب الرجُل ثم يعمل على اإلعياء. قال : وهو: أن يَعيا  الطَّلَغَانو. قال : الَمْهنَةَ  هو يطلَغُ 

، وبعض العرب ـ  بفتح الميم وكسر الهاءـ  أهِله َمِهنَة سمعت أبا زيد يقول : هو في وهو الخدمة واالبتذال. وقال أبو عدنان :

 ، يسكن الهاء ، وقال األعشى يصف فََرساً : الَمْهنَة يقول :

ال لريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ ألي  محريريريريريريريريريريريريريََ أل   بريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   هريريريريريريريريريريَ  َُ كريريريريريريريريريريْرهريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريَأرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  
 أي أَخَرج ما ِعْنَده من العَْدو وابتََذلَه.

ٍف َمِهنيٍ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :   جر.هاهنا الفا المهين[ 10القَلَم : ] (َوال ُتِطْع ُكلَّ َحَّلَّ

 ، وهي الِقلَّة. المهانة وقال أبو إسحاق : هو فَِعيل من

 قال : ومعناه هاهنا : القلّة في الرأي والتمييز.

 .َمُهن َمهانةً  : َضعيف َحِقير ، وقد َمِهين وقال الليث : َرُجلٌ 

 .ُمهنَاء : َضعيف ، من قوم َمِهين وقال أبو زيد : َرُجلٌ 

 .َمِهين ا لم يُلِقح من مائِه :ويقال للفَْحل من اإلبل والغَنم إذ

 أي من ماء قليٍل ضعيف. [8 السَّجَدة :] (ِمْن ُسَّلَلٍة ِمْن ماٍء َمِهنيٍ )وقولُه : 

 : ِشبه األنين ، والطَِّحيُر والنَِّحيُم مثله ، وأنشد : النَِّهيم قال الليث :: نهم 

م    فريريريريريريريريريريريريالَّ    هريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ َك ال تريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريريريريرياأب را     هريريريريريريريريريريريريريِ   ّن الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : َزْجُرك اإلبَل تصيح بها لتمضَي. النَّْهموقال : 

ً  الرُجُل اإلبلَ  نَهم وقال ابن السكيت :  : إذا َزَجرها لتجّد في سيرها ، وأنشد : يَنَهمها نَْهما

يريريريريريريريريريريريريْم  اهريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريا  َنريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ  أال اَنريريريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريريري  و   لريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْم  منريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوُ  اهلريريريريريريريريريريِ

  
ً  في الطعام نِهم : أي الّزْجر. وقد النّهم : أي تطيع على مناهيم قوله :  إذا كان ال يشبَع. : ينَهم نَْهما

ة في الشيء ، وفالن النَّْهمة وقال الليث :  بكذا : أي ُمولَع به ال يَشبَع. َمنهوم : بلوُغ الِهمَّ

 بالَحصا ونحوه ، وأنشد :: الَحْذف  النَّْهموقال : 

 يَلَهْمَن  لّ ار اََّصا امللريْه وما 
 : الحدَّاد. النَّهاميّ وقال : 

 : موِضع النَّْجر. الَمْنَهمةو: النّّجار.  النَّهاِمي ورَوى أبو نصر عن األصمعي أنه قال :

 أبي ُدؤاد :: الحدَّاد ، وأنشد قول  النَّهاميّ و: الراهب ،  النُّهاميّ  وقال أبو سعيد :

 نريْفَخ اللَّهاِمِي  لِكتْين يف اللَهِ  
 أيضاً. النَّهام : الطَّريق الَمْهيَُع الَجَدُد ، وهو النَّهاميّ  وقال النضر :

 فيه ويدعو. يَنَهمُ  صاحُب الدَّْير ، ألنه :ـ  بكسر النونـ  النِّهاِميّ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :
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ً  األسد في َصْوتِه ، يقال : النَّّهام لليث :وقال ا  .نَهم يَنِهم نَِهيما

 ِمثلُه. النِهيمووقال أبو عبيد : الَوئِيُد : الصَّوت ، 

 : البُوم الذََّكر. النُّهامُ  وقال غيُره :

اح يذكر بُومةً تضبَح : رمَّ  وقال الّطِ

ا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياُ  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه   ذا مريريريريريريريريريريا دعريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
ْه     ريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ُّ وْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريرياُّمسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني أنها تُِجّد في صوتها كأنها تُماِزح.

اح : النُّهام نُُهم وقال أبو سعيد : جمع ِرمَّ  ، وهو َذَكر البُوم ، وأنشد للّطِ

 ُِ  َلْ َوأٌب َتضَبح َضْبَح اللُّها
 .ِهْميان لذي تُجعل فيه النفقة ، ويشّد على الَوَسط :ويقال ل هْميان : التِّكَّة ، وقيل للِمْنَطقة : الِهْميَان قال الليث :: همن 

ب. والعرب قد تكلموا به قديماً ، فأَعَربوه ، وأما قول هللا جّل وعّز :  الِهْميانو وقوله  [48الَمائدة : ] (َوُمَهْيِمناً َعَلْيهِ )َدخيل معرَّ

معناه : وشاهداً  [48الَمائدة : ] (َوُمَهْيِمناً َعَلْيهِ )فإن المفسرين قال بعضهم في قوله :  [23الَحشر : ] (اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ ): 

 ومؤتمناً عليه. وقال بعضهم : رقيباً عليه ، وقال بعضهم : عليه.

 : اسٌم من أسماء هللا في الكتُب القديمة. المهيِمن وقال بعضهم :

 أّن الهاء ُمبدلةٌ من الهمزة ، واألصل ُمَؤْيِمناً عليه ، كما قالوا : ِهيَّاك وإيَّاك ، وَهَرْقُت معناه ُمَؤْيِمن ، إال ُمهيِمن وقال المبرد :

 الماء ، وأصله أََرقُت.

 قلُت : وهذا على قياس العربية صحيح إن شاء هللا تعالى مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى األمين.

 وقيل : بمعنى مؤتََمن.

  : وسلمعليههللاصلىمطَّلب يمَدح النبي وقال العباس بُن عبد ال

ن  مريريريريريريرين  َك املريريريريريريريهريريريريريريرييريريريريريريريمريريريريريريريِ  مسريريريريريريريىت امسريريريريريريريتريريريريريريريَوى بريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريري 

  
ق    هريريريريريريريريا الريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ ريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ يريريريريريريريرياَء  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ِ َف عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريِ

  
فأقام البيَت مقاَمه ، ألن البيت  وسلمعليههللاصلىمن ِخندَف عْلياء : يريد به النبي  مهيمن قال ابن قُتيبة : معناه حتى احتَويَت يا

 هذا المكان فقد َحلَّ به صاحبُه.إذا َحلَّ ب

من نَْعتِه ، كأنه قال : حتى احتوى شرفُك الشاهُد على فضِلك علياء الشرِف من نََسب َذِوي  المَهْيِمنوقلت : وأراد ببيته شرفَه. 

 ِخْنَدَف وقبائلها نُُطقاً له.ِخْندف : أي ِذْرَوةَ الشرِف من نََسبهم التي تحتَها النُُّطق ، وهي أَْوساط الجبال العالية ، َجعَل 

ن يوَم نهاَوْند : ، يعني  على أحقائها َهمايِينَها أال إني هازٌّ لكم الراية الثانية فليثبْت الرجال ، فليَُشدُّوا وفي حديث النعمان بن ُمقَّرِ

 َمناِطقَها ليستعدوا للحملة.

نُوا ياًء ،  أراد : فَهْيِمنوا ويُرَوى عن عمَر أنّه قال يوماً : إنّي داعٍ  نوا على ُدعائي ، قَلب إحدى َحْرفي التَّْشديدة في أَّمِ إنِّي داع فأّمِ

 .َهْيِمنوا فصار أَْيِمنوا ثم قُِلبَْت الهمزة هاء فقال :
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 والعرب تقول : أّما زيٌد فحَسن ، ثم يقولون : أْيما زيد فحَسٌن ، بمعنى أّما ، وأنشد المبّرد قول جميل :

عريريريريريريريرية  َُّوْ  بريريريريريريريريْ هريريريريريريريرياعريريريريريريريريلريريريريريريريريى نريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريِ ريريريريريريريريامريريريريريريريري   رَاَء أَ ريريريريريريريريَْ

  
يريريريريريريريريريريريق    تريريريريريريريريريريريِ ود هريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرينٌت وأمريريريريريريريريريريريّ

  
اهم َجمعوها قال : أراد بأَيما أّما فاستَثقََل التَّْضعيَف ، فأَبدَل ِمن إحدى الِميَمْيِن ياًء كما فعلوا بقيراط ودينار ، وِديواٍن ، أال تر

 قَراريط ودنانيَر وَدبابيج.

 [.48الَمائدة : ] (َوُمَهْيِمناً َعَلْيهِ )وقال ابن األنبارّي في قوله : 

 : القائُم على َخْلقه ، وأنشد : الُمهْيِمن قال :

ه  عريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِّ  أال  نَّ  ريريريريريريريريريريَت الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياِس بريريريريريريريريريريَ

  
ر  كريريريريْ رف والريريريريلريريريريُّ يريريريريريريريه يف الريريريريعريريريري  الريريريريِ ه الريريريريتريريريريريريريَّ لريريريريريريري  مريريريريِ يريريريريْ هريريريريَ  مريريريري 

  
 : المؤتَمن. الُمَهْيِمنُ  قال ابن عبّاس :  أقوال :خمسةُ  ُمهيِمن معناه : القائم على الناس بعده ، قال : وفي

قيب. المهيمن وقال الكسائي :  : الشَّهيد. وقال غيُره : هو الرَّ

 : إذا كان رقيباً على الشيء. َهيَمن يُهيِمن َهْيمنة يقال :

 وقائماً على الُكتب. معناه وقَبَّاناً عليه ، وقيل : [48الَمائدة : ] (َوُمَهْيِمناً َعَلْيهِ )وقال أبو معشر في قوله : 

 في األصل ُمؤْيِمن ُمهيِمن قال : وقيل

 أبواب اهلاء والفاء]

 (1)مهمل  ه ف ب :

 ف م [ ه
 الفَهم سريعُ :  فِهم ورجلٌ  أْفهمتُهوفالناً  فَهَّمتُ والشيء : أي عقَْلتُه وَعَرفته  فهمتُ  قال الليث : يقال :: فهم  استعمل من وجوهه :

 .فَْهَمه المعنى : إذا تََكلّْفتَ  تفهَّْمتُ و فََهمٌ و فَْهم ، ويقال :

 [مع امليم ابب اهلاء والباء]

 ه ب م
 أُهملت وجوهه إال بهم.

ً  يحشر الناس يوم القيامة غرالً »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : بهم   البْهم قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : .«بُْهما

 ، وهو الذي ال يخِلط لَْونَه لوٌن ِسواه ، من سواٍد كان أو غيره. بَِهيم واحدها

ً  قال أبو عبيد : فمعناه عندي أنه أراد بقوله : من  يقول : ليس فيهم شيٌء من األعراض والعاهات التي تكوُن في الدُّنيا : بُْهَما

حة لُخلُود األبَد. ُمْبَهَمةٌ  نوف األمراض والبالء ، ولكنها أجسادٌ العََمى والعََرج والُجذام والبََرص ، وغير ذلك من صُ   مصحَّ

َدخَل بها أَ ولم يُبَيِّن :  [23النِّساء : ] (َوَحَّلِئُل َأْبناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَّلِبُكمْ )وُسئل ابن عبّاس عن قول هللا جّل وعّز ثناؤه : 

 أَْبِهموا فقال ابن عبّاس : ؟االبُن أم ال
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 ( أ له الليث.1)
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األمر   هبريرياُ هللا ،    أهبمَ  مريريا َأهِبموا قلريريه : وقريري  رأيريريه  ك تا  من أهريريل الِعلم يريريذَهبون  ع  قولريريه : هللا. َأهبَمَ  مريريا
 وا تباِهه ، وهو   كاله وا تباهه ، وهو َغَل .

تمييزاً ُمقنِعاً شافياً وأنا أُبيّنه لك بعون هللا وتوفيقه ؛ فقولُه جّل وعّز  الُمبهم وغيرِ  الُمْبَهم زون بينوكثيٌر من َذِوي المعرفة ال يميّ 

هذا  [23النِّساء : ] (ُحر َِمْت َعَلْيُكْم ُأمَّهاُتُكْم َوبَناُتُكْم َوَأَخواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوخاالُتُكْم َوبَناُت اْْلَِخ َوبَناُت اْْلُْختِ ): 

ى التحريم من ألوان الخيل الذي ال ِشيَةَ فيه  كالبهيم ، ألنه ال يِحّل بوجٍه من الوجوه وال سبٍب من األسباب ، الُمبهم كلُّه يسمَّ

 تُخالُف معظَم لونه.

 ُمبَهم أجاب فقال : هذا من ؟، ولم يبيِّن هللا الدُّخوَل بهنَّ  [23النِّساء : ] (َوُأمَّهاُت ِنساِئُكمْ )ولّما ُسئل ابُن عباس عن قوله : 

هاُت نسائكم ُمحّرمات من جميع الجهات.  التحريِم الذي ال َوْجهَ فيه غير التحريم سواٌء دَخلتم بنسائكم أو لْم تدخلوا بهّن ؛ فأُمَّ

ِت يف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنساِئُكمُ )وأما قوله :  ِت َدَخْلُتْم ِِبِنَّ  َوَرابئُِبُكُم الَّلَّ  فالّربائب هاهنا لسن من [23 النِّساء :] (الَّلَّ

بائب ، و المبهَمة هات الّربائب َحُرَمْت الرَّ ْمن في اآلخر ، فإذا ُدِخل بأمَّ إن لْم ، ألّن لهنَّ َوْجهين ُمبَيَّنين أُْحِلْلَن في أحدهما وُحّرِ

هات الّربائب لم يَحُرْمَن ، فهذا  الذي أراد ابُن عباس ، فافهْمه. الُمبَهم تفسيرُ  يُْدَخل بأمَّ

 أخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه أنَشَده :

يريريريريريريريريريريريريريريريريا ِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ الريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم    رُّ َواَل هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  ِء فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال َأغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مثله :قال : يُضَرب َمثاَلً لألمر إذا أَشكل ولم تَتِّضح ِجَهتُه واستقامتُه ومعرفتُه ، وأنشد في 

خريريريريريريريريريا.  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  
َ
 تريريريريريريريريريفريريريريريريريريريّرقريريريريريريريريريِه املريريريريريريريريري

  
ِذيريريريريريريريريريري   أفريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ رِي :   ُْ يريريريريريريريريريري  ر أ  خيريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريِ

  
 : ال ضوَء فيه إلى الّصباح. بَهيم : ال يُهتََدى لفتحه إذا أُْغِلق ، وليلٌ  ُمبَهم وقال الليث : بابٌ 

 الباب ، إذا َسَدْدتَه. أبهمتُ  عن الكالم ، أي ُمْنغَِلٌق ذاك عنها ؛ ويقال : ُمْستَْبِهَمةٌ  : البَِهيمة وقال ابن َعَرفة :

يعني األزواج الثمانية المذكورة في سورة األنعام  [1الَمائدة : ] (ُأِحلَّْت َلُكْم َِبِيَمُة اْْلَْنعامِ )وقال الزّجاج في قوله جّل وعّز : 

 ألنه أُبِهم عن أن يميِّز. بهيمة ، وإنما قيل له : بَِهيمة يُميِّز فهو األنعام ألّن كّل حّي ال بهيمة ، وإنما قيل لها

 الَكّف : أي تُطبِق عليها. تُْبِهمُ  ؛ ألنها إبهامٌ  اإلصبع : لإلبهام قال : وقيل

ً  : إذا كان خفيّاً ال تستبين. ويقال : ضَربَه فوقع ُمْبَهم قال : وطريق  يميِّز. : أي مغشيّاً عليه ال يَنِطق وال ُمْبهما

ِصغاُر  أيضاً : البَْهمو،  البَِهامو البَْهم : اسٌم للذكر واألنثى من أوالد بَقَر الَوحش والغنم والماِعز ، والجميع البَْهمة وقال الليث :

 الغَنَم.

 وقال أبو ُعبَيد : يقال ألوالد الغنم ساعةَ تَضعُها من الضأن والَمْعز جميعاً ذكراً أو



1918 

 

 .هَبْمٌ  للذكر واألن ى ، و عها البريْهمة َسْخلة ، و ع ها ِسخال ،  ّ هيأث  : 
مون البَْهمَ  وقال ابن السكيت : يقال : هم  : إذا حّرموه عن أّمهاته فَرَعْوه وحَده. يُبَّهِ

 المؤنّث.اسٌم للمذّكر و البَْهمةو، وهي أوالد الضأن ،  بَْهمة : جمع البَْهمو،  بَْهم : جمعُ  البِهاموقال : 

خالوقال :  خال قلَت لهما جميعاً : البِهام للمؤنث والمذكَّر ، وإذا اجتمعَت َسْخلة : أوالُد الِمْعَزى ، والواحدة الّسِ  .بِهام والّسِ

: ـ  بغير هاءـ  بَهيموَ ، وهذه فرٌس َجواد  بَِهيمو، ويقال : هذا فرٌس َجواٌد  البِهام لإلصبع ، وال يقال : اإلْبهام قال : ويقال : هي

 وهو الذي ال يَخِلط لونَه شيٌء سوى ُمعظم لونِه.

ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن ) َرَوى ُسفياُن عن َسلََمة بن ُكَهيل عن َخْيثمة عن عبد هللا بن مسعود في قول هللا تعالى : ِإنَّ اْلُمناِفِقنَي يف الدَّ
 عليهم. ُمْبَهمةٍ  ، قال : في تَوابِيَت من حديد [145النِّساء : ] (النَّارِ 

 : إذا كان ملتَبساً ال يُعَرف معناه وال بابُه. ُمْبَهم : التي ال أَقفاَل عليها. يقال : أمرٌ  الُمبهَمة قال أبو بكر بُن األنبارّي :

 : إذا كان ُشجاعاً ال يَدِري ُمقاتِلُه من أَْين يَْدُخل عليه. بُْهَمة قال : ورُجل

 : التي ال اشتِقاق لها ، وال يُعَرف لها أصول ، مثل الذي والذين وما ومن وعن ، وما أشبََهها. الُمبَهمة قلت : والحروف

: إذا لم يكن فيه باب ، ومنه  ُمبَهم : ال يُعَرف له وجهٌ يُؤتَى منه ، مأخوذ من قولهم : حائطٌ  ُمْبَهم وقال في موضع آخر : كالم

 : إذا لم يُْدَر من أين يُْؤتى له. بُْهمة رجلٌ  يقال :

 : ال يُخاِلفُه غيره. بَِهيم علّي األمُر : إذا لم يجعل له وْجهاً أعِرفُه. ولونٌ  أبَهمَ  وقال ابن السكيت :

،  بُْهَمى ون للواحدة :: نبٌت تَِجِد بِه الغنُم َوْجداً شديداً ما دام أخَضر ، فإذا يَبِس َهرَّ شوُكه وامتَنَع ، ويقول البُْهَمى وقال الليث :

 .بُْهَمى وللجميع ؛

 ، وأنشد ابن السكيت : بُْهَماة قال : ويقال للواحدة :

َرأب   يريريريريعريريريريريريريا  وب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ى  ريريريريَِ مريريريريَ هريريريريْ ْه  رَ. الريريريريبريريريريري   َرعريريريريريريريَ

  
او   هريريريريريريريا نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريري  تريريريريريْ فريريريريريَ عريريريريريريرياء مسريريريريريىت  نريريريريريريَ مريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الدار : يريدون أنه من ِخيار الَمْرتَع في َجناِب الّدار. َعقَارو: َعْقر الّدار ،  البُْهَمى والعرب تقول :

 ، ولها َمفِصالن. األباهيم : اإلصبَُع الُكبرى التي تلي الُمسبِّحة ، والجميع اإلبهامو

ى  .بَهيمة وكّل ذي أربع من دواّب البر والبحر يُسمَّ

 .بُْهماة ال تُصَرف ، والواحدة بُهَمى وقال األخفش :

 : أَْجبٌُل بالِحَمى على لوٍن واحد. البَهايمو

 قال الّراعي :

عريريريريريريريريريارِك   ا رََأى ذا مريريريريريريريريريَ َرٌُ ملريريريريريريريريريَّ ى َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريَ

  
َ  البهريريريريريريريامي   َ  َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أََتى دونريريريريريريريه واهلَضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .البُهمى : إذا أنبتَتْ  ُمبِهمة األرُض فهي أَبهَمتو
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مَ وَ   فالٌن بموِضع كذا : إذا أقاَم به ولم يَبَرْحه. بَهَّ

 الفارس الذي ال يُدَرى من أين يُؤتَى من شدة بأِسه. البُْهمة و عبيد :وقال أب

 أيضاً : هم جماعةُ الفُْرسان ، وقال متّمم ابن نَُوْيرة : البُْهمةوقال : 

كريريريريريريريا  و  ي مريريريريريريريالريريريريِ ْرب فريريريريريريريابريريريريكريريريريِ ة  و لريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريَ هريريريريْ بريريريريري   لريريريريِ

  
عريريريريريريريا    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري   نوامِسيهريريريريريريريا على من تةريريريريريريريريريريريريريريريجَّ

  
 ألنه ال يُهتََدى لقتالهم. بُْهمة وهم الُكماةُ ، وقيل لهم :

 .بُْهمة ، وهي جمعُ  بَُهم : السَّواد أيضاً. ويقال للّيالي الثالث التي ال يَطلُع فيها القََمر : البُْهمة وقال غيُره :

 .ُمْستبِهمُ  األمُر : إذا استْغلَق فهو استَبَهمو، إذا كان ال ينثني عن شيء أراده.  بُْهمة رجل« : نوادر األعراب»وفي 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب الثَّلثي من معتل اهلاء هذه
 دخلهما حروف العلَّة. [إذا]أهملت الهاء مع الخاء 

 [ابب اهلاء والغني]

 [وايء]ه غ 
اني عن ابن السكيت : يقال : إنهم لَفي: هيِغ  : إذا كان ُمخِصباً كثير  أَهيَغُ  وعامٌ : من الِخصب وُحسن الحال ،  األْهيَغَْينِ  الحرَّ

 العُْشب.

اء قال :  : األكل والنِّكاح ، قال رؤبة : األْهيَغان سلَمة ، عن الفرَّ

 يريْغِمْسَن من يريْغِمْسله يف األْهَيِ   

 ابب اهلاء والقاف

 [وايء]ه ق 
 قوه ، قاه ، قهى ، هقى ، وهق ، هيق ، أقه.

 وسلمعليههللاصلىالطاعة ، ويقال : بمنزلة الجاه ، وفي الحديث أن رجالً من أهل اليمن قال للنبي  : القاهُ  قال الليث :: قاه ـ  قيه

قال : ؟له نَْشوةٌ أأحِدنا دَعا من يُعينه ، فعَِملوا له ، أَطعََمهم وسقاهم من شراب يقال له : الِمْزر. فقال :  قاهُ  ، فإذا كان قاهٍ  : إنا أهلُ 

 تشربوه.نعم. قال : فال 

: سرعة اإلجابة ، وُحسُن اإلجابة والمعاونة ، يعني أن بعضهم يعاون بعضاً في أعمالهم ، وأصلهُ الطاعة  القاهُ  قال أبو عبيد :

 ومنه قول رؤبة :

ا الهريريريريريريريريريريريريَ ار  أن َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اتهلل لريريريريريريريريريريريريوال الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ

  
ا  اهريريريريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا ألمريريريريريريريريريريريريريت  قريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
للمحلِّم ، أي أطاعوه ، إاّل أنه مقلوب ، قدم الياء وكانت القاف قبلها ، وهذا  استَْيقَهواو قال : يريد الطاعة ، ومنه قول المخبَّل :

 كقولهم : َجَذب وَجبَذ.

ُجُل ،  أقاهَ  : الطاعة ، ومنه يقال : األْقهو،  القاهُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعي : : أي  قاهٌ  ، ويقال : ما لك عليَ  أَْيقَهوالرَّ

 سلطان.

: أي أهل طاعة لمن  قاهٍ  : الّطاعة ، َعَرفَتْه بنو أَسد. قلت أنا : الذي يتوّجه عندي في قوله : إنا أهلُ  القاهُ  األموّي :قال : وقال 

أحِدنا دعا من يُعينه  قاهُ  يتملك علينا ، وهي عادتُنا ، فإذا أَمَرنا بأمٍر أو نهانا عن أمٍر أَطْعناه ، ولم نَر خالفه ، وقوله : فإذا كان

 أحِدنا دعا الناَس إلى َمعُونته أطعََمهم وسقاهم. قاهِ  اد فإذا كان ذو، أر
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ياس فإن أهَل اليمن  ينوري : إذا تناوب أهُل الَجْوخان ، فاجتمعوا مرة عند هذا ، ومرة عند هذا ، وتعاونوا على الّدِ قال الّدِ

نه تناوٌب قد ألزموه أنفَسهم ، فهو واجب لبعضهم على ، وذلك كالطاعة له عليهم ، أل قاَهة ، ونَوبةُ كّل رجل القاه يسمون ذلك

 بعض.

 : اللَّبن الُحلو. القُوَهة أبو عبيدة ، عن األصمعي :: أقه ـ  قهى

ة : أي َرفِيٍه بيِّن قاهٍ  : الرجُل المخصب في َرْحله ، وإنه لفي عيٍش  القاِهيُ  وقال الليث :  .قاِهيُّون وهم القَْهَوةِ و القُُهوَّ

 .أَقهمو أَقَهى عبيد ، عن الكسائي : يقال للرجل القليل الطُّعم : قدأبو 

 عن الطعام : إذا قَِذره فتركه وهو يَْشتَهيه. أَْقَهىوالرُجل : إذا قلَّ ُطْعُمه ،  أقهى وقال أبو زيد :

 ر :: األِجُم الذي ال يشتهي الطعاَم من َمَرض أو غيره ، وأَنشد شم المْقِهي وقال أبو السَّْمح :

 َلكاملْسِك ال ي  هي عن املسك ذائ  ه 
يتْ  القهوةو يتْ  تُقِهي ، ألنها قهوةً  : الخمر ؛ ُسّمِ عن الطعام : أي  يُْقِهي ؛ ألّن شاربَها قهوة اإلنساَن : أي تُْشبِعُه. وقال غيره : ُسّمِ

 يكرهه ويأَجُمه.

 وقال الشاعر يذكر نساء :

ْه  نَي عريري  كريريمريريريريريريريا أَبريريريريريريريَ هريريَ  فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريبريريحريريَن قريريريريريريري  أَقريريريْ

  
وامريريريريريريريريح    جريريريريريريريريان  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ اِن اهلريريريريريريريريِ يريريريريريريريرياَ. اإلمريريريريريريريريِ َّ  مسريريريريريريريريِ

  
 يصف نساًء َسلْوَن عنه لّما كبر.

 معروفة منسوبةٌ إلى قُِهْستَان. القُوِهيَّة الثياب: قوه 

 قال ذو الّرّمة :

 ال  وِهِي بِيض  املَ اب  و من ال  هز 
ألهل  وسلمعليههللاصلىوحدثنا حاتم بُن محبوب ، عن عبد الجبار ، عن ُسْفيان ، عن عمرو بن دينار : قال في كتاب النبي 

ك راهٌب عن رهبانيته ، وال ، وال أُْسقُفٌّ عن أسقفيته ، شهد أبو سفياَن بُن َحرب ، واألقرُع  ُوقاهيته عن ُوقاهٌ  نجران : ال يُحرَّ

 بُن حابس.

ك وافِهٌ عن ُوْفِهيته ، كذلك كتبه أبو الهيثم في كتاب ابُن بُُزْرج بالفاء.ـ  بالقافـ  هكذا رواه لنا أبو يزيدقلت :   والصواُب ال يحرَّ

ال يُغَيَُّر »: القيِّم الذي يقوم على بيت النصارى الذي فيه َصليبُهم بلغة أهل الجزيرة ، قال : وفي الحديث :  الوافه وقال الليث :

 وكأنهما لُغتان.« واهفٌ »قلت : ورواه ابن األعرابي  .«عن ُوفهيته وافهٌ 

ي الظَّليم : الَهْيق قال الليث :: هيق  ً  : الدَّقيق الطَّويل ، ولذلك ُسّمِ  ، يَُشبَّه بالظليم لنفاره وُجبنه. وقال غيُره : هيق . ورُجلٌ َهْيقا

 وأنشد : هْيقة من أسماء الظليم ، واألنثى الهيق

َ ةِ   َكهَ جان الرَّأِل َ ْلَف اهلَيريْ
 : الَحْبل الُمغاُر يُرَمى في أُنُشوطٍة فيُؤَخذ به الّدابة واإلنسان. الَوَهق قال الليث :: وهق 

كاُب ، وقال رؤبة : تََواَهقَت : المواظبَة في السَّير ، وَمدُّ األعناق ؛ تقول : الُمواهقَةو  الّرِ

 َهقْ تَلةَّ َْتها كلُّ ِمْغالأِب الوَ 
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 : أن تسيَر مثل َسيِر صاِحبِك. المواهقة أبو ُعبيد ، عن األصمعي :

 ، كلُّه واحد. الُمواَغَدةو الُمَواَضَخة وقاله أبو عمرو : وهي

 : أي هائٌب له مطيٌع. ُمؤتَِقهٌ ولفالن  ُمتَِّقهٌ  فالنٌ « : نوادر األعراب»وفي 

 تناَولَه بقبيح.فاُلناً : إذا  يَهِقي الليث : فالنٌ : هقي 

 إذا َهَذى فأكثر ، وأنشَد : : َهَرف يَْهِرفو،  َهقَى يَْهِقي وقال الباهلّي :

ة  أ لريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريري  َك عريريريريريريريريريريريٌت قريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريٌ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  ثريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريِ  وَ   بريريريريريريريريريريريِ ي أِبُِّ مسريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ ا يريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريرياالهتريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وَهَرَف ، إذا َهَذى. َهقَى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 إذا َحِمي من الشمس ، وأنشد :الَحصا :  توهَّقَ  وقال أبو عمرو :

ْردقريريريريريريريرياو  َريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريَل مسريريريريريريريريىت غريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريا   مسريريريريريريريريريىت  ذا مسريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ

  
 وأهمل الليُث وغيرهُ الهاء مع الخاء ، وأنشد محمد بن سهل الُكَمْيت :

هريريريريريريريريريريريريا المريريريريريريريريريريريري  رَب أ ريريريريريريريريريريريريْ ر اَّريريريريريريريريريريريريَ   ذا ابريريريريريريريريريريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    حريريريريريريريريريريريري  ه األَفريريريريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريِّ  ِكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريا  وهريريريريريريريريريريريري 

  
 : أصحابُها الواحد ِخلم. أْخالُمهاوالناقة على غير َضبَعٍة.  : أن يَْضِرب الفحلُ  االبتسار

 : أُنيَخْت ، وهو أن يقال لها عند اإلناخة : ِهْخ ِهْخ وإْخ إْخ. ُهيَِّخت قال:  (1)هيخ 

 يقول : َذلَّلَْت هذه الحروُب الفُُحولة فأناختْها.

 الفحُل : أي أُنِيَخ ليَْبُرك عليها فيضربها. ُهيِّخوالناقةُ : إذا أُنِيخْت ليَقَرعها الفحُل ،  ُهيَِّخت وقال محمّد بن سهل :

 قلت : هذه الهاء مع الخاء ليست بأصليَّة ، أصلها َهْمزة قلبت هاُء.

 ابب اهلاء والكاف

 [وايء)هك ]
 كهي ، هوك ، هكي.

ن أطر أَكَهى عمرو ، عن أبيه :: كهي   اف أصابعه بِنَفَِسه.الرجل : إذا َسخَّ

 أََكهَّ ، فقُلبْت إحدى الهاءين ألفاً. أَْكَهى قلت : أصلُ 

ّن. الَكهاة وقال الليث :  : الناقة الضَّخمة كادت تدُخل في الّسِ

 لةٌ وأنا: عظيمة السَّنام جليلةٌ عند أهلها ، وجاءت امرأةٌ إلى ابن عبَّاس فقالت : في نفسي مسأ َكهاةٌ  وقال ابن األعرابّي : ناقة

مك. قال : فاكتُبيها في أْن أُشافِهك بها أَْكتَِهيك . والباء تُبدل من النون نِطاقة : أي في ُرقعة ، ويقال : في بطاقة : أي أُِجلُّك وأعّظِ

 في ُحروٍف كثيرة.

ً  : أي جباٌن ضعيف ، وقد أَْكَهى وقال غيره : رجل  .َكِهَي َكها

 وقال الشَّْنفََرى :
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ه و  ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريِ ِربّ  بريريريريريريريريريِ ى مريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريَ إ  َأكريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَّ  ال جريريريريريريريريري 

  
ل    عريريريريريريريَ فريريريْ هريريريريريريريا يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريه : كريريرييريريريف يريريريريَ عريريري   يريريري  ريريريريريريريالريريريِ

  
__________________ 

 (.اهلاء وال اف)وليس  ب  (اهلاء مع ا اء)( كذا أثبته املادأب يف امل بوع ، وهي تل رج  ه  ب 1)
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 : النُّبالء من الرجال. األْكهاءوالمتحيِّرون ،  : األْكهاء ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 إذا استَْصغَر عقلَه. هاكاهُ و، إذا فاخره أيُّهما أَعظم بََدناً ،  كاَهاهُ  قال : ويقال :

 وقوله :

  ن َتك   ْنسا  ما َكها اإلْنس  يْفَعل  و 
 يريد : ما هكذا اإلْنس يَفعل ، فترك ذا وقَّدم الكاَف.

ن أبي بكر محمد بن أحمد بن النَّضر قال : حدَّثني حسُن بُن عبد هللا بن ِعياٍض األْسلمّي قال : حدَّثني مالُك وحّدثنا المنذرّي ، ع

بُن إياس بن مالك بن أَْوس األْسلَمي قال : حدَّثني أبي إياُس بُن مالك عن أبيه مالك بن أَْوس أَنَّه حدَّثه أن رسول هللا 

بَا أباه أَْوَس بن عبد هللا بقَْحدواٍت ُدَوْين الُجْحفة من دون رابغ ، وقد ظلعْت برسول هللا ناقتُه  وسلمعليههللاصلى وأبا بكر تَأوَّ

، ثم « قَفَا قَْحدواتٍ »، َوَرَدفه ، فََسلَك بها  وسلمعليههللاصلىالقَْصوى ، فدعا أوُس بُن عبد هللا بفَْحل إبله ، فََحمل عليه رسول هللا 

ة ، ثمَّ أتى به من َطْرف صخرة َسلك  ثمَّ أتى به « العََصَوْين»ثم أتى به من ُدون « أَْكَهى»به في أحياء ، ثم َسلَك به في ثَنِيَّة الُمرَّ

ن»، ثمَّ َسلَك به « كَشذ»من  العَْرج ثم  ، وصلَّى بها ، وبَنَى بها َمْسجداً ، ثّم أتى به من الغَثْيَانة ، ثّم أجاز به وادي« َمْدلَجة تُعَّهِ

 ، ثم دخل به المدينة.« الخالئقَ »سلك به ثنية َركوبه ثّم عال 

 : ال َصْدع فيه. أَْكَهى يقال : َحَجرٌ 

 قال ابن َهْرمة :

ى  هريريريريريريريَ ني َأكريريريريريريريْ ه عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريرّاقريريريريريريريِ يريريريريريريريَ  كريريريريريريريمريريريريريريريا أعريريريريريريريْ

  
راغريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريرياَه وال فريريريريريريريريريريريريِ ْه ال مريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ

  
فقال :  ؟إنّا نسَمُع أحاديَث في يَهوَد تُعِجبُنا ، أفترى أن نَكتبها وسلمعليههللاصلىروي عن عمر بن الخّطاب أنه قال للنَّبّي : هوك 

ُكونأَ  كتْ  أنتم كما ُمتَهّوِ اإلسالم حتى  ُمتََحيِّرون أنتم فيأَ قال أبو ُعبيد : معناه  .«لقد جئتُكم بها بَْيضاء نقيّة ؟اليَهوُد والنَّصارى تََهوَّ

اكو أَْهَوكُ  فهو َهِوك الُحْمق ، وقد : الَهَوكُ و ؟تأخذوه من اليَهود كه ، وقد َهوَّ  غيره ، ومثله األْهَوج. َهوَّ

 ابب اهلاء واجليم

 ([وايء)ه  ]
 هجا ، هاج ، جهى ، جاه. وجه ، وهج ، هوج.

 الوقِيعة في األشعار.وهو  ، ممدود : َهَجا يَْهجو ِهجاءً  قال الليث :: هجا 

ً أالقراءة. قال : وقلت لرجل من قيس :  : الهجاء وقال ابن هانىء : قال أبو زيد : منه  أَْهُجو فقال : وهللا ما ؟تقرأ من القرآن شيئا

 َحْرفاً : يريد : ما أَْقَرأُ منه َحْرفاً.

 اليوَم منها بْيتَْين : أي ما أْرِوي. أْهُجو قال : ورويُت قصيدةً فما

 ُصْحبةَ زوجها : أي تَذُّمه ، وتشكو من ُصْحبَته. تَْهُجو وقال غيره : فالنة

ً »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي  اللهم : « اهجه»ومعنى قوله  «َهَجاني اللهم مكان ما هجاني فاهُجه اللهم إن فالنا

 (َوَجزاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئة  ِمثْ ُلها)، وهذا كقوله جّل وعّز :  ِهجائه إيّاي جزاءَ  ِهجائه أي جاِزه على
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ورى : ] ن فال اين جماُّاأب و ن واَفق  [194البريَ َرأب : ] (َفَمِن اْعَتدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيهِ )وك وله :  [40الةريريريريريريريريريريريريريريّ
 اللَّْفظ  اللَّْفَظ يف هذه اَّروف.

ً  : قد قال الليث : يقال ومن مهموز هذا الباب : ً  َغْرثِي َهَجأ  : إذا ذهب عنه وانقطع. يَْهَجأُ َهْجأ

َ  ويقال : قد  ، وأنشد : إهجاءً  طعاُمكم َغْرثِي : إذا قطعَه أَْهَجأ

م َريبِّ وَدلَّ عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم   زَاهريريريريريريريريريريريري  َأ ريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
ىءو   جريريريريريِ هريريريريريْ عريريريريريم  غريريريريريت مريريريريري  مريريريريريهريريريريريْم مريريريريرين مريريريريريَ ريريريريريْ  أطريريريريريعريريريريريَ

  
 أكلتُه. الطعاَم : َهَجأْتُ  أبو عبيد ، عن أبي عمرو :

ْيتَه إليه. َحقَّه : أْهَجْيتُهوحقَّه ،  أهجأتُه وقال غيره :  إذا أدَّ

 يُقَصر ويُْهَمز ، وهو كل ما كنَت فيه فانقطع عنك. الَهَجأ قال أبو بكر : قال أبو العباس :

 وقال : ومنه قوُل بّشار وقصَره ولم يَْهِمْز ؛ واألصُل الهمز :

ه  مريريريرين َوَرِق و  يريريريريريريريْ جريريريريريريريا  َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياِب هريريريريِ

  
ْه   بريريريريريريريريريري  وَر راجريريريريريريريريريريح  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريل َأمسريريريريريريريريريريْ

  
ْيتُ و تهّجأت الحُروف ، تقول تهِجيةـ  ممدودٌ ـ  الهجاء وقال الليث :  ، بَهْمٍز وتبديل. تهجَّ

 فالٍن أي على قَْدِره ومثاله. ِهجاء شمر ، قال ابن شميل : فالٌن على

بَع من الطَّ  الِهَجا ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  بين الشاِعَرين يتهاَجيان. المهاجاةوعام ، الّشِ

 ، وهي الناقة وهو األحمق ، ويقال للّشجاع الذي يَرمي بنفسه في الحرب : األْهَوج مصدرُ  الَهوجَ  قال الليث وغيره :: هوج 

،  أهَوج من صفة الناقة خاّصة ، وال يقال : جملٌ  الهْوجاءوالطُّول. قال :  أْهَوجُ  ، ويقال للطُّوال إذا أَفَرط في ُطوله : أْهَوج

 وهي الناقة السريعة ال تَتعاَهُد مواِطىَء مناِسِمها من األرض.

ياح : التي تَحمل الُموَر وتَجرُّ الذَّيل ، والواحدة الُهوجُ و  .َهْوجاء من الّرِ

ياح كلّها : الشديدة الهبوب. الهْوجاء ثعلب عن ابن األعرابي :  من الّرِ

 ، بمعنى واحد. َهَوجو َعَوجٌ  أبو عمرو : في فالنٍ 

 .هائجة األرُض فهي هاَجتِ و،  ِهيجَ  ، ويقال : بل هائج البَْقل إذا اصفَّر وطاَل فهو هاج قال الليث :: هيج 

ً  األرضُ  هاجت أبو عبيد عن األصمعي : إذا تّم يُبُس النّبات قيل : قد  .تَهيج ِهياجا

َمر : ] (ُثَُ َيِهيُ  َفَتاُه ُمْصَفرًّا) : وقال أبو إسحاق في قول هللا ْفرة. : يهيجُ  قال : [21الزُّ  يأخذ في الَجفاف فتَبتدىء به الصُّ

ً  الفَْحل هاجَ  وقال الليث : ً و،  ِهياجا به الدُم  هاجَ  ، إذا ثار وَهَدر ، وكذلك كلُّ شيء يثور للمشقّة والضرر ، تقول : اهتاج اهتياجا

 الشرُّ بين القوم. هاجَ و، 

رواه أبو ُعبَيد عن  .ِهْجتُه فَهاج الناقَة فانبعثْت ، ويقال : َهيّجتوالشرَّ بينهم ،  َهيَّْجتُ  : الَحْرب تَُمّد وتُْقَصر. وتقول : الَهْيجاءو

 نشد غيره :أبي زيد ، وأ

 ِهيِه و ْن ِهجلاَك  بن األْصَولِ 
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 ، مجروٌر في َزْجر الناقة ، وأنشد : ِهيجِ  وقال الليث :

 تريْلجو  ذا قال مساِديها هلا : ِهيجي  
ْفِدَعة األنثى. الهاَجةُ  وقال الليث :  : الّضِ

 .الهاجِة هاَجات ، وجمع ُهيَْيَجة . ويقال :ُهَوْيَجة ، وتصغيُرها هاَجة والنَّعامة يقال لها :

 َحَسن ، وأَنَشد قوَل الّراعي : َهْيجٌ  له هاجَ  وقال األصمعي : يقال للسَّحاب أّول ما يَْنشأ :

ج   يريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريا َرواعريريريريريريريريريريريريريِ   كريريريريريريريريريريريريريِل هريريريريريريريريريريريريريَ راَومسريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريِ َن هبريريريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ  أرواٌ  َأطريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أيضاً ، أي يوُم ريح. وقال الّراعي : َهْيج ويوُمنا يومُ ، أي يوُم غْيم َومَطر ،  َهْيجٍ  ويقال : يوُمنا يومُ 

ج  و  يريريريريريريريريريريريريريريريْ ة  يف يريريريريريريريريريريريريريريريوُِ هريريريريريريريريريريريريريريريَ  انِر َوِديريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريلريريريريريريريا  بريريريريَ ه  هلريريريريريريريا اجلريريريريَ َرى َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريْ عريريريريْ  مريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 يريد يوم ِريح.

 اإلبُل إذا عَطَشْت. هاَجتومن اإلبل : الذي يَْعَطش قبل اإلبل ،  الِمْهياج وقال النضر :

 .ْهياجالمِ  قال : والِمْلواح ِمثلُ 

: َهيَجان الدَّم أو  الَهْيجو: الِفتْنة  الَهْيجوالحركة ،  : الَهْيجو: الَجفاف ،  الَهْيجوالصُّفرة  : الَهْيج ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 الجماع أو الشَّوق.

 ، وَرُجل َوِجيه : ذو وجاهة. ُجَويهة المنزلة عند السلطان ، ولو َصغَّْرَت قلت : الجاه قال الليث :: جوه 

 فالناً بما َكِره فأنا أَُجوُهه به ، إذا أنَت تَقَبَّْلتَه به. ُجْهتُ  وقال الفّراء : يقال :

 أصلُه الَوْجه. الجاهُ  وقال : وأصله من الَوْجه فقُلبت ، وكذلك

ة. ُجْهتَ  ال جاهِ  قول للبعير :، وال يقال : أَْجَوه. والعََرب ت الَجاه ويقال : فالٌن أَْوَجهُ من فالن ، من  ، وهو َزجٌر للَجمل خاصَّ

 : مستقبَُل كّلِ شيء. الَوجه قال الليث :: وجه 

 السَّواد. جهته الحمرة ، وأسَود ، من ِجهتِه كذا ، وتقول : رجٌل أحَمر من جهة : النَّحو ، تقول : كذا على الِجهةو

 استقبلتَه ، وأَخذت فيه. وجهٍ  أي في كلِ  ِوْجهة : الِقبلة ، وَشبَهتُها في كلِ  الِوْجهةو

هوا وتقول : هواوإليك  توجَّ هوا ، كلٌّ يقال ، غير أنَّ قولك : وجَّ هو .ُوجوَههم إليك على معنى َولَّْوا وجَّ  الِفْعل الالزم. التَّوجُّ

 بأكثَر من هذا ، أي تستقبلني. تَُجوَهني أنأخاف  قال شمر : قال الفراء سمعُت امرأةً تقول :

 تُجاه لغتان ، وهو ما استقبَل شيٌء َشْيئاً ، تقول : داُر فالنٍ  التُّجاهو الُوجاهوفإنه مقلوب قال :  الَوجه قال شمر : أراه مأخوذاً من

 : استقبالُك الرجل بكالم أو َوْجٍه. الُمواَجهةوداِر فالن ، 

عاَرَضِك  وسلمعليههللاصلىا لما َوَعَظْت عائشةَ حين خرجْت إلى البَْصرة قالت لها : لو أن رسول هللا وفي حديث أم َسلََمة أنّه

ةً قَلُوصاً من َمْنَهل إلى َمْنَهل قد هتِ  بعَض الفَلَوات ناصَّ ِسدافته أي  وّجْهتِ  في حديث طويل قولُها : ِسدافَته وتركِت ُعَهْيداه. َوجَّ

أي أَزلتِها من المَكان الذي أُِمْرِت أن تلزميه وجعلتِها  وّجهتِها ِستَْرك فيه قال القُتَْيبيُّ : ويجوز أن يكون معنى أخذِت َوْجهاً َهتْكتِ 

 أمامك.
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هْ  قال أبو عبيد : من أمثالهم أينما واحد. والعََرُب أْلَق َسْعدا ، معناه أين أتوجه ، قلت : ومثلُها قدَّم وتقدَّم وبيّن وتبيَّن ، بمعنى  أُوّجِ

ه تقول : ه ّما له ؛ يَُضرب َمثاَلً لألمر إذا لم يَستَِقم من جهٍة أن جهةٌ وَ ّما له  جهةً  الَحَجرَ  َوّجِ له تدبيٌر من جهٍة أخرى. وأصُل  يُوجَّ

ن التدبير والنَّْهي هذا في الَحَجر يوَضع في البِناء فال يستقيم فيُقلَب على وجٍه آخر فيستقيم. وقال أبو عبيد في باب األمر يحس

ه عن الُخْرق فيه : ه الذي ينبغي أن َوْجهه ّما له بالرفع ، أي َدبِّر األمر على ِوجهةٌ  ّما له ، ويقال : وْجهةً  الحَجر َوّجِ عليه ،  يوجَّ

ه األمر وعينه. وقال أبو عبيدة : يقال َوْجهَ  ويقال : َضَرب وفي ُحسن التّدبير. يقال في موضع الَحّضِ ّما له ،  جهةً  الحجرَ  َوّجِ

ه ، فعلى هذا المعنى َرْفعُه ، ومن نصبه فكأنه قال : وجهٌ  على الطَّلَب ، ألن كل حجر يُرَمى به فله ، وما فَْضُل  ِجهتَهَ  الحجر وّجِ

ه ، وموضع المثل َضع كل شيء موضعه. وقال ابن األعرابي : ّما له ،  جهةٌ ووّما له  ِوجهةً وّما له  جهةٌ وّما له  ِجهةً  الحَجر وّجِ

ً و  ّما له. وجهٌ وّما له ،  َوْجها

يُح الحَصا وّجهتِ  ويقال : ً  الّرِ  ، إذا ساقَتْه ، وأنشد : توجيها

ه أْبساَ  اَّ   وِف التَّياِهِر   ت وجِّ
 ً ه ويقال : قاَد فالٌن فالنا  ، أي انقاد واتَّبَع. فوجَّ

ه ويقال للرجل إذا َكبِر سنُّه : قد  .تََوجَّ

ه يقال : َشِمط ، ثم شاَخ ، ثم كبِر ، ثم وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي قال : ، ثم دلَف ، ثم َدّب ، ثم َمّج ، ثم ثَلََّب ، ثم  توجَّ

 الموت.

له ومنه قوله : بوْجهِ  ويقال : أتيتُه  نَهاٍر ، وشباِب نَهاٍر وَصْدِر نَهاٍر ، أي في أوَّ

ِل مريريريريريريريريالريريريريريريريري تريريريريريريريريَ  ك  مريريريريريريريرين كريريريريريريريريان مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرورا   ريريريريريريريريَِ ريريريريريريريريْ

  
ارِ   ِه َنريريريريريريريريريَ َوجريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريِ َوتريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريأِ  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل النَّهار. [72آل ِعمَران : ] (َوْجَه النَّهاِر َواْكُفُروا آِخَرهُ )وقيل في قول هللا جّل وعّز :   : إنه صالة الصبح ، وقيل : هو أوَّ

 .َسْوٍء وبُجوه َسْوء وبِِجيه َسْوءٍ  بُِوَجْيه وقال اللِّحياني : يقال : نظر فالن إليّ 

 .َمْوُجوهٌ  فهو وجههَ  فالناً : ضربتُ  وَجهتُ  وقال األصمعّي :

 ً  ، إذا َردَّه. أَْوجأَهو فأَْوجَهه وقال أبو عمرو : يقال : أَتى فالن فالنا

 ، والقافية ، وذلك مثل قول النابغة : التوجيهووقال أبو عبيد : قال الخليل في قوافي الشعر : التأسيس ، 

 أ َمْيمَة اَنصِ  ِكلي  هِلَمّ    
، ألن لك  توجيه بين التأسيس والقافية ، وإنما قيل له : توجيه فالباء هي القافية ، واأللف التي قبل الصاد : تأسيس ، والصاد :

 أن تغيره بأي حرف ِشئت.

هوا ويقال : خرج القوم ً  للناس الطريقَ  فوجَّ  ّطريق لمن يَسلُُكه.، إذا َوطَّئُوه وَسلَُكوه حتى استبان أَثَُر ال توجيها

ه حين َولََدتْه ، إذا َخَرَج يداه أوالً ولم تلده يَتْناً. أَْوَجَهتْ  ويقال :  به أمُّ

َرت الواُو من موضع الفاء ، وُجِعلْت في موضع العين ، فصار  جاهٌ  قال أبو بكر : قولهم : لفالنٍ  فيهم ، أي منزلة وقَْدر ، فأّخِ

 ً  .جاه  فقالوا :َجْوهاً ، ثم َجعلوا الواَو ألفا
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ه وقال ابن السكيت : فالٌن أحَمُق ما  ، أي ما يُحِسن أَن يأتي الغائَط. يَتَوجَّ

 ، أي قَعََدْت عن الوالدة. أْوَجَهتْ  وقال ابن شميل : عندي امرأةٌ قد

 السماَء أي تقّشعَْت. أَْجهتولك األمُر والطريق ، أي َوَضح ،  أَْجَهى شمر: جهى 

 : ال َسْقف له. أَْجَهى وبْيتٌ 

 : األرض التي ليس فيها َشَجر. الُمْجِهيَةو الَجهاءُ  وقالت أم جابر العَْنبرية :

 : الدُّبُر. اْلَجْهوة وقال أبو زيد :

ال ِستَْر عليه  : أَْجَهى لك الُسبُل ، أي استبانت ، وبيتٌ  أَْجَهتْ و، إذا أَْصَحت ،  ُمْجهيَة السماُء فهي أَْجَهتِ  أبو عبيد عن أصحابه :

 ال يَستر َذنبُها حياَها. : َجْهَواءُ  وَعْنزٌ ـ  بالواوـ  ُجْهوٌ  ، وبيُوتٌ 

 ، إذا فاَخَره. جاَهاه ثعلب عن ابن األعرابي :

 .َوِهَجْت تَْوَهجوالنار ،  توهََّجت : َحرُّ النار والشمس من بعيد. وقد الَوَهج قال الليث :: وهج 

 ، وأنشد : توهُّجه الَجْمر : اضطرامُ  َوَهَجانو،  يَتوهَّج ويقال للَجْوهر إذا تألأل :

 م ْصَمِ رُّ اهلَِجت ذو َوَهجاِن  

 اهلاء والشني (ابب)

 ([وا يء)هش ]
 هاش ، شاه ، شهو.

ياء »في الحديث : : شهو   شهوة قال أبو عبيد : ذهب بها بعُض الناس إلى .«الَخفيَّة الشهَوةوإن أخَوَف ما أخاُف عليكم الّرِ

، وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد ، ولكنه في كل شيء من المعاِصي يُضِمره صاحبُه  الشهَوات النساء وغيِرها من

 ويُِصّر عليه ، فإنما هو اإلصرار وإن لم يَعمْله.

، ثم ينظُر إليها بقَْلبه كما كان يَنظر بعْينه ، وقيل : هو أن ينظر  وقال غيُر أبي عبيد : هو أن يَرى جاريةً حسناَء فيغُّض َطْرفَه

.  إلى ذاِت َمْحَرم له َحْسناء ويقول في نفسه : ليتَها لم تحُرم عليَّ

 لناس.الخفية من الفواحش ما ال يَِحّل مما يَستخِفي به اإلنسان ، إذا فعَله أخفاه ، وَكِره أن يّطِلع عليه ا الشْهَوة قال أبو سعيد :

الخفية ، وأَجعَل الواَو  الشْهوةوالخفيَّة ، غيَر أني أَستحِسن أن أَنِصب قولَه :  الشهوة قال األزهرّي : القول : ما قال أبو عبيد في

ياء مع الخفيَّة للمعاصي ، فكأنه يُرائي الناَس بترِكه المعاصي ،  الشهوة بمعنى مع ، كأنه قال : أخَوُف ما أَخاُف عليكم الّرِ

 لها في قَلبه ُمخفاةٌ ، وإذا استَخفَى بها َعِملَها. الّشهَوةُ و

 .َشْهوانُ  ، وأنا إليه َشْهَوى ، وامرأةٌ  َشْهوان وقال الليث : رجلٌ 

اج :  وقال العَجَّ

 هَو َ هواين   و فهَي َ هاَوى 
 شديدة لألكل. َشهوة : َذُوو َشهاَوى وقوم

 .اشتََهى ، إذا َشها يَشُهوو،  َشِهَي يَْشَهى ويقال :

يوقال ذلك أبو زيد.   .شهوة بعدَ  شهوةٍ  : اقتراح التشّهِ
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 .شهواتِها ، أي أطلَبَها فأَشهاها المرأةُ على َزْوجها تشّهتِ  يقال ؛

 ، إذا ماَزَحه. هاَشاهُ وفي إصابة العَْين ،  شاَهاهُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

كثرةُ الناس والدواّب ، ودخلنا السوَق  : البَْوشو الَهوش التَّميميَّات يَقُلن :سمعُت  قال شمر : قال أبو عدنان :): هيش ـ  هوش

 وبَْوِشها. َهْوشها فما ِكْدنا نْخرج من

 السوق أي اتقوا الضالل فيها ، وأن يُْحتال عليكم فتُسَرقوا. َهْوشات ويقال : اتَّقوا

 .الَهْيش المصَدرالقوُم بعُضهم إلى بعض للقتال. قال : و هاشَ  وقال أبو زيد :

ِرماح : َهيشةً  ورأيتُ   ، أي جماعة ، وأنشد للّطِ

َم هريريريريريريريريريريريريرياَش   َّ مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريأن ا ريريريريريريريريريريريريريَ

  
روِن   مِّ الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  رائريريريريريريريريريريريريم  جريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريرياج  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  وقال أبو عمرو :  (.هاَش يَهيُش َهْيشا

 .َهْيَشاتواألسواق ، وبعضهم يَرِويه  َهْوَشاتواللَّيل  هْوشاتِ ووقال عبد هللا بن مسعود : إيّاكم 

شَ  : الِفتْنة والَهْيج واالختالط ، يقال منه : قد الَهْوشة قال أبو عبيد :  .هّوْشتَه القوُم ، إذا اختَلَطوا ، وكل شيء َخلَْطتَه فقد َهوَّ

ّمة :  وقال ذو الرُّ

تريريريريريريرياء  تريريريريريريرياِن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ هريريريْ تريريريريَ ْه لريريريِ عريريريفريريريريريريريَّ ْه و تريريريَ وَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريَ

  
ْ راهبريريريريريريريا انئجريريريريريريريا     ة  كريريريريريريري  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريرقيريريريريريريريَّ  الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وَصَف منازَل هبّت بها ِرياح الصيف فَخلطْت بعَض أثِرها ببعض.

 أذهبهُ هللا في نهابِر. مهاِوشَ  وفي حديٍث آخر : من أصاب ماالً من

 : كل ما أُِخذ من غير ِحلِّه. قال : وهو شبيهٌ بما ذُِكر من الَهْوشات. المَهاِوش قال أبو عبيد :

ْشتُ  ر بن األنبارّي : قوُل العاّمة :وقال أبو بك ْشت األمَر ، صوابه : َشوَّ  .َهوَّ

ْشت خطأ.  قال : وَشوَّ

 .َهوائشُ  ، فهيَ  هاَشْت تُهوش وقال الليث : إذا أُِغيَر على ماِل الحّيِ فَنفرِت اإلبُل واختلَط بعضها ببعض ، قيل :

 مختِلطة. ، أي جماعةً  ُهَويشةً ومن الناس ،  ُهواشةً  ويقال : رأيتُ 

 نهاِوش ، ويُرَوى من َمهاِوشَ  ، أي أِخذت من هاهنا وهاهنا ، ومنه : َمن اكتسب ماالً من َهّواشة ثعلب عن ابن األعرابي : إبلٌ 

 ؛ وهذا ِمن أْن يُنَهَش من كل مكان.

الَهْوشات ، وهو كقولهم : رجل ذو نحٌو من  موضع ذَكره ُزهير في شعره. والَهيشات : : هاٍش  وذو تهاِوش ورواه بعضهم : من

 دَغواٍت وَدَغياٍت.

 ، ُعنِي به القتِيل يُقتَل في الفتنة ال يُدَرى َمن قتَله. قََود الَهيشات وفي حديث آخر : ليس في

اعةً. من الناس ، أي جم َهيشةً  القوُم بعُضهم إلى بعض هْيشاً ، إذا وثب بعضهم إلى بعض للقتال ، ورأيت هاشَ  وقال أبو زيد :

ً  القوُم بعُضهم إلى بعض تهيَّشَ و  .تهيُّشا
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َويد ، جاء به في باب َحلَب الغَنَم. الَهْيش أبو ُعبيد عن الكسائي :  : الَحلَب الرُّ

 : أمَّ ُحبَين. قال بِشر بن المعتِمر : الَهْيشةو، إذا قُتل وقد هاَش بعُضهم إلى بعض.  َهْيٍش  وقال أبو زيد : هذا قتيلُ 

ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة أتو  ةٌ هريريريريريريريريريريريريَ ْرفريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري 

  
ر  و   ه اَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ع  ِذئريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال :

لريريريريريريريا عريريريريريريريرَّقريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريو  لريريريريريريرييريريريريريريريك ُّمريريريريريريرياان  قريريريريريريري  تريريريريريريريَ

  
ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريذِّيريريريريريريري     عريريريريريريريرَّق رأَس اهلريريريريريريريَ  كريريريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريريريَ

  
 يعني أمَّ ُحبَين.

الوجوهُ ، فكانت هزيمةُ  شاهت أنه َرَمى المشركين يوَم ُحنين بكّفٍ من َحًصى وقال : وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي : شوه 

 القوم.

هه ، وقد يَُشوه وجهه شاهَ  قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : يعني قَبَُحت الُوجوه. يقال ،  َشْوهاءَ  ، وامرأةٌ  أْشَوه هللا ، ورُجلٌ  َشوَّ

 .الشُّوَهة واالسم

 له وبُوَهةً ، وهذا يقال في الذّّم. قال : ُشوَهةً  يقال : البُوَهة : البُْعد ، وكذلك الشُّوَهة العباس عن ابن األعرابي قال :وَرَوى أبو 

 : اإلصابة بالعَين. الشُّوَهةو

 البََصر ، وهو الحديد البََصر. شاِهيوالبََصر ،  شائِهُ  أبو عبيد عن األصمعي : رجل

 ، أي يَعينُه. يَِشيُههو يَُشوُهه ، وهو أَْشيَهُ الناِس ، ويقال : إنه َشيُوهٌ  رجلابن بُُزرج : يقال : 

،  أْشَوه ، إذا كانت حديدةَ النَّْفس ، وال يقال للذَّكر َشْوهاءُ  البَصر بمعنى. قال : وفَرسٌ  شاِهيوالبَصر  شاهُ  وقال شمر : رجلٌ 

 ويقال : هو الطويل إذا ُجنِب.

ه عن أبي المكارم : إذا سمْعتَنِي أتكلَّم فال وقال ابن األعرابّي :  علّي ، أي ال تقُل ما أَْفصَحك ، فتُصيبني بالعين. تَُشّوِ

ه وقال غيُره : فالنٌ   أمواَل الناس ِليُصيبَها بالعَْين. يتشوَّ

 قال الشاعر :إذا كانت َحسناء ، وهذا من األْضداد. و شوهاء ، إذا كانت قبيحة ، وامرأة َشْوهاءُ  ويقال : امرأةٌ 

بريريريريريريريريريريريريريريريري   و   جبريريريريريريريريريريريريريريريريارأب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْوهريريريريريريريريريريريريريريريرياَء تريريريريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِس وَ   لريريريريريريريريريريريريْ ِذ اَّريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ لُّ  ريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريَ ا  يريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريَ

  
دق. َشْوهاء وفََرسٌ  ، إذا كانت رائعة َحَسنة ، قال : َشْوهاء وُروي عن ُمْنتَِجع بن نَْبَهان أنه قال : امرأةٌ   ، إذا كانت واسعةَ الّشِ

 صفةٌ لألنثى.، إنما هي  أشَوه قال : وال يقال للذََّكر

، وهما القَبيحا الوجه  الشَّوهاءو،  األشوه مصدر الشََّوهُ و. قال : َشْوهاء : السريع اإلصابة بالعَين ، والمرأة األْشَوه وقال الليث :

 ، وهي التي في رأسها ُطول ، وفي ِمْنَخَرْيها وفِمها َسعة. َشْوهأ والخلقة ، قال : وفََرسٌ 

ً  اَل فالنٍ م ُشهتُ  وقال اللِّحياني :  ، إذا كان يصيب الناَس بعْينه. َشْوهاء وامرأةٌ  أشَوه ، أي أََصْبتُه بعيني ، ورجلٌ  َشْوها

ه وقال األصمعّي :  .شائِه الُحسَّد ، والواحد الشُّوَّ

ً  فالناً : أفَزْعتُه ، وأنا ُشْهتُ  وقال اللِّحياني :  .أَُشوُهه َشْوها

 .َشْوهاء يد اإلصابة بالعَين ، والمرأة: الشد األْشَوه أبو عبيد عن األحمر :
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 إلى كذا ، أي تََطمح إليه. لتَُشوه وقال أبو عمرو : إنَّ نفَسه

 التي تُصيُب بالعَين فتَنفُذُ عينُها. الشَّْوهاء ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال :

 الصِغيرة الفَم. وقال الشاعر يصف فََرساً : : الشوهاءو: الواسعة الفَم ،  الشَّْوهاءو: الَمليحة ،  الشُّْوهاءو: القَبيحة ،  الّشْوهاءو

وهريريريريريريريريا ق فريريريريريريريري  والريريريريريريريريِ ْوهريريريريريريريرياء  كريريريريريريريرياجلريريريريريريريري   فريريريريريريريريهريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريم    كريريريِ لُّ فريريرييريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريجريريريريريريرياٌف َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، فإذا تَركوا هاَء التأنيث َمدُّوا األلَف ، وإذا قالوها بالهاء قََصُروا ،  شاءٌ  ، والجميع ِشياه ، والعََدد ُشَوْيَهة تصغَّر الشاه الليث :

 أيضاً. الشَِّويِ  ، وتُجَمع على شاةٌ  وقالوا :

يّهُ و الشَِّويّ و الشاءُ  قال ثعلب : قال ابن األعرابّي :  .الشَّاءِ  كثيرةُ  : ُمَشاَهةٌ  واحد. وأرضٌ  الّشِ

 ، فُحِذفَت الهاء األصلية ، وأُثْبِتَْت هاء العالمة التي تنقَلب تاًء في اإلدراج. شاهة أصلُها اةالشو،  شاة ويقال للثَّْور الوحشّي :

 ، كما قالوا : ماٌء ، واألصل : ماهةٌ وماَءةٌ ، وجمعها ِمياهٌ. شاءٌ  وقيل في الجمع :

إلى َجنب قَْصر ، فقلُت : لَمن  َشْوهاء بينا أنا نائٌم رأيتُني في الجنّة ، فإذا امرأةٌ »قال :  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أّن النبيَّ 

 .«قالوا : ِلعَُمر ؟هذا القصر

 : المرأةُ الَحسنة الرائِعة. الّشْوهاء وَروى أبو حاتم عن أبي عبيدة عن الُمْنتَجع أنّه قال :

 ابب اهلاء والضاد

 ([وايء)هض ]
 ضهو ، وهض ، هاض ، هضى. ، (ضاهي)ضهى ، 

 إذا اْستَْحَمقَه ، واستََخفَّ به. هاضاهُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: هضي 

 : الجماعاُت من الناس. األَْهفاءُ  وقال :

اءو  : الَجماعةُ من النّاس.ـ  بتشديد الضادـ  الَهضَّ

ُيضاِهُؤَن قَ ْوَل الَِّذيَن ): ُمشاكلةُ الشيء بالشيء ، وربَّما َهمزوا فيه. قال هللا جّل وعّز :  الُمضاهاةُ  قال الليث :: ضهى 
 [.30التوبة : ] (َكَفُروا

 ، لقولهم : الالت والعُّزى. (قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا)أي يُضاِرُعون  يَُضاُهون وقال الفّراء :

 ، وقد قرأَ بها عاصم. [30التّوبَة : ] (ُيضاِهُؤنَ ) قال : وبعُض العرب يَهِمز فيقول :

أي يَُشابِهون في قوِلهم هذا قوَل َمن تقّدم من َكفََرتِهم ، أي إنما  (قول الذين كفروا يضاهون)وقال أبو إسحاق : معنى قوِله : 

أي قَبِلُوا منهم أّن  [31التّوبَة : ] (رُْهباَِنُْم َأْرابابً اَتََُّذوا َأْحباَرُهْم وَ )قالوه اتّباعاً لهم. قال : والدليل على ذلك قولُه جّل وعّز : 

 المسيَح والعَُزْيَر ابنا هللا.

 وهي التي ال يَظَهر لها ثَْدي ؛ وقيل : هي التي ال تَحيض ، فكأنّها َرُجل َشبَهاً. َضْهيَاء قال : واشتقاقُه من قولهم : امرأةٌ 

 كما ِزيدْت في َشمأل ، وفي ِغْرقِىء البَْيض.فَْعالُء ، الهمزة زائدة  َضْهياءُ وقال : 
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ٍل إال في هذه األسماء.  قال : وال نَعلم لهمَزةٍ ِزيدْت غيَر أوَّ

ُ  قال : ويجوز أن تكون ْهيَأ ْهيَع : فَْعيَالً وإن كانت ال نظير لها في الكالم. فقد قالوا : َكنَْهبَُل ، وال نظهير له. الضَّ  بَوْزن الضَّ

ُ  وقال أبو زيد : ْهيَأ ْهيَع مهموٌز مقصور ، مثُل السَّيَال وَجناتُهما واحد في ِسْنفٍَة ، وهي ذات َشْوٍك ضعيف. الضَّ  بوزن الضَّ

 قال : وَمنِبيها األودية والِجبال.

َ  فالٌن إذا َرَعى إبِلَه أَضَهى وَرَوى ثعلب عن َعمٍر وعن أبيه قال : ْهيَأ  ، وهو نَباٌت َملبَنةٌ َمسَمنة. الضَّ

َ  وقال ابن بُُزْرج : َضه ولم يَصِرمه. َضْهيَأ  فالٌن أَمَره إذا َمرَّ

ْهيَاء وقال الليث :  .َضِهيَْت تَْضَهى َضًهى : التي لم تَِحض قَّط. وقد الضَّ

ْهَواءوقال :  ْهيَاء رواه أبو عبيد عن أصحابه قلت :)التي لم تَْنَهد.  الضَّ  ، وجمعُهاعلى فَْعالء : المرأةُ التي ال تحيض  الضَّ

 قال ذلك األصمعّي والكسائّي معاً ، وَمدَّاها. .ُضْهيٌ 

 بالواو والياء. َضْهواءو َضْهياء وقال شمر : امرأةٌ 

 فالن ، أي نظيُره. َضِهيُ  وقال أبو سعيد : فالنٌ 

ِرين ، وك «َخْلَق هللا يُضاُهون أَشدُّ الناس عذاباً يوَم القيامة الذين»وفي الحديث   قوِل عمر لكعب : ذلك معنى، أراد المصّوِ

 ، أي عارضتَها. اليهوديةَ  ضاَهْيتَ 

 فالناً ، أي يُتابِعه. يُضاهي المتابَعة ، يقال : فالن المضاهاةُ  وقال شمر : قال خالد بن َجْنبة :

ْهوة عمر عن أبيه :: ضهو   .أْضَهاء : بِركةُ الماء ، والجميع الضَّ

 َرفَْقُت به. الرجَل : ضاهأتُ  أبو ُعبيد عن األموّي :

 وُرِوي أّن ِعّدةً من الشعراء َدَخلوا على عبِد الملك ، فقال : أَِجيزوا :

يريريريريبريريريريريريرية  و  َهريريريريريريريارِي َنريريريريَ
رِّ املريريريري اَء مريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريَ هريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 جريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا   قريريريريريريلريريريريريريريه هلريريريريريريريا  ِ   

  
 فقال الراعي :

ْه  لَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريا   قريريريريَ يريريريتريريري  بريريريريْ ريريريَ َع واسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريَ جريريريَ هريريريْ لريريريريَ  لريريريِ

  
ِخ  

 
فريريريريريريريرياِف الريريريريريريريريَوْ ِء واريريريريريريريريريِة املريريريريريريريري ر   ريريريريريريريريِ مريريريريريريريريْ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْهيَاءو  من النُّوق : التي ال تَْضبَع وال تَحِمل ، ومن النساء : التي ال تحيض. الضَّ

 .«لهاَضها لو نََزل بالجبال الراسيات ما نََزل بأبي» ُروي عن عائشة أنها قالت في أبيها :: هيض 

: الَكْسر بعد ُجبوِر العَْظم ، وهو أشّد ما يكون من الَكْسر ،  الَهْيض ، لَهاَضها قولُها : قال أبو عبيد : قال األصمعّي وغيُره :

ّمة :  وكذلك النُّْكس في الَمَرض بعد االندمال. وقال ذو الرُّ

ّر كريريريريريريريريأمنريريريريريريريرياو  ْرن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريس مسريريريريريريريري   وجريريريريريريريريه كريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
را  ه َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريتريريريريريريري  مريريريريْ لريريريريريريريْ  لريريريريَ يريريريريض  هبريريريريريريريذا الريريريري ريريريريَ  هتريريريريَ

  
 وقال القطامّي :

رَبْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وٌع    ذا مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  قريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ

  
ا.    بريريريريريريريريريريارو هتريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَض اجريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريا ملريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريِ
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 : معاَودة الَهّم والُحْزن ، والَمْرضة بعد الَمْرضة. الَهْيضة وقال الليث :

 ً  ، إذا لم يوافِْقه شيء يأُكلُه وتغيَّر طبعُه ، وربما الن من ذلك بطنُه فكثُر اختالفُه. َهْيَضةٌ  وقال غيُره : أصابت فالنا

 : المريض يَبرأ فيَعمل عمالً يَُشقُّ عليه ، فيُْنَكس. الُمستهاض وقال ابن شميل :

 .َوْهضة وقال األصمعي : يقال ِلما اطمأّن من األرض :: وهض 

رة. الَوْهطةو الوْهضة وقال أبو السَّمْيَدع : هي  وذلك إذا كانت ُمَدوَّ

 : اللِّين. الَهْيضُ و؛ أي ألالنَها.  لَهاَضها وقال ابن األعرابّي في قول عائشة :

 ابب اهلاء والصاد

 ([وايء)هص ]
 مستعملة. ، وهص ، هيص ، هصى : (صهوة)صهى ، 

ْهوة قال الليث :: صهى  ة يصف ناقة : الصَّ َر السَّنام. وقال ذو الرمَّ ر السَّنام ، وهي الرادفة تراها فوق العَُجز مؤخَّ  : مؤخَّ

اال  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا َوأٌب تريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريِل أ َلق    ة  السريريريريريريريريريريريريريريَّ ه َطْحمريريريريريَ تريريريريريْ فريريريريريا  َدَلصريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َهواتوقال :  وابي من البُروج في أعاليها ، وأنشد : الصَّ  ما يُتخذ فوق الرَّ

ف   لريريريريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ  أََُّْ ين اَّريريريريريريريريريريري  ُّ يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ؤ هريريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريو ال الريريريريريريريريريريرَّ ب  أَُّْنريريريريريريريريريريريَ

  
ْهوة وقال النضر : يتْ  الصُّهاوية : مكاٌن متطاِمن أحَدقت به الجبال ، وهي الصَّ وهو موضع ِلْبِده من ـ  الفََرس َصْهَوةُ  ؛ ُسّمِ

 ألنه متطاِمن.ـ  الظَّهر

َهوات وقال أبو عبيدة :  أوساُط الَمتْنَْين إلى القَطاة. الصَّ

ْهوة وقال أبو زيد :  أعلى كّلِ شيء ، وأنشد : الصَّ

َوأب   هريريريريريريْ لُّ  اّل بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريَ ه  ال َأمسريريريريريريْ مريريريريريريريْ  فريريريريريريريأقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   ه و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  راُ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييَّ َرمريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا كان سميناً ، وأنشد : َصَهوات ابن األعرابي : تَْيٌس ذو)

ي اأَلدالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريِ رتريريريريريريريريريَ وا   يريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ  ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِه َأمسريريريريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريأنَّ فريريريريريريريريريريريريوَق ظريريريريريريريريريريريريَ

  

 ِمن َ حِمه وََِّمه ِدمساسا
 إذا َرِكب َصْهَوته. صاهاهو، إذا َكَسر ُصلبَه ،  هاصاه ثعلٌب عن ابن األعرابي :)

 ، إذا َكثُر مالُه. َصَهاوقال : 

 .َصها يَْصَها أبو عبيد عن األصمعي : إذا أصاَب اإلنساَن ُجرٌح فَجعَل يَنَدى ، قيل :

وم ، وقيل : بيت الَمقِدس. وقال األعشى : ِصْهيَْونُ  بو عمرو :وقال أ  هي الرُّ

ْون  يريريومريريريريريريريا  عريريلريرييريريكريريمريريريريريريرياو  يريريريَ هريريْ ْه صريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريبريريريريريريريَ   ن َأمسريريْ

  
مريريريريريريريريا  اكريريريريريريريري  وك َرمسريريريريريريريريَ ْرب الريريريريريريريري َّكريريريريريريريري  ا اَّريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريِإّن َرمسريريريريريريريريَ

  
. َهَصى األِشدَّاء. وقال : األْهصاء ثعلب عن ابن األعرابي :: هصى   ، إذا أَسنَّ



1934 

 

 : ِشدَّةُ َغمِز َوْطء القََدم على األرض ، وأنشد : الَوْهص قال الليث :: وهص 

واِهصا
َ
 على ِ ال  هتَِض  امل



1935 

 

 .وَهَصه تقول : وكذلك إذا َوَضع قدَمه على شيء فَشَدخه.

 هللا إلى األرض. َوَهَصه وفي حديث عمر : من تََواضَع رفَع هللا حْكَمتَه ، ومن تكبَّر وَعدا َطْوَز ،

ً  الشيء وَهْصتُ  يعني َكَسره وَدقَّه ، يقال : َوَهصه قولُهقال أبو عبيدة :  ً و َوْهصا  ، بمعنى واحد. َوقَْصتُه َوْقصا

 وقال شمر : سألت الكالبِيّين عن قوله :

اِص  هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريَوهريريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريري 

  
الِص   يريريريريريريريريريريريريَ   ملريريريريريريريريريريريريِ ِم نريريريريريريريريريريريريِ َ  أ كريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريِ

  
فا. : الشديد. والِميَظب : الَوّهاص فقالوا :  الظَُّرر ، قال : والِمالُص الصَّ

 : واحد ، وهو شدة الغَْمز. الَوْهزُ و الَوْهسُ و الَوْهص وقال ابن شميل :

 الَخْلق : الِزٌم عظاُمه بعُضها بعضاً ، وأنشد : َمْوهوصُ  وقال الليث : رجل

 م َوهٌَّ  ما يتةكى الفائ ا
 العَبيد.: ُهُم  َمْوَهَصى وقال ابن بُزرج : بنو

 وأنشد :

م  حريريريريريريريريون بريريريريريريريريلريريريريريريريرياهتريريريريريريريريِِ لريريريريريريريريكريريريريريريريريِ ى هللا قريريريريريريريريومريريريريريريريريا  يريريريريريريريري   َّريريريريريريريريَ

  
رِ   ى واَّريريريلريريريريريريرياجريريريِ َر ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى محريريري ْ ْوَهصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريَِ  مريريريَ

  
 ، إذا َرَمى به. هاَص يَهيصُ  الطير : َسْلُحه ، وقد َهْيصُ  أبو عمرو :: هيص 

 وقال العجاج :

 َمهاِي   ال َّْتِ على الصُِّفيِّ 
 : َدقُّ العُنُق. الَهْيصُ و: العُْنف بالشيء ،  الَهْيصُ  لب عن ابن األعرابي :ثع« َمواِقُع الطَّْيرِ »ويُرَوى : 

 ابب اهلاء والسني
 (.يهيس ويهوس)سها ، هسا ، وهس ، هاس ،  ([وايء)هس ]

الرجُل في َصالته  سهاو،  الُسُهوّ و،  السَّْهو بيِّنُ  لساهٍ  الغَْفلة عن الشيء وَذهاُب القلب عنه. وإنه السَّْهو قال الليث :(: سها)سهو 

 ، إذا َغفَل عن شيء منها.

 َرواٍه لَواٍه. َسواهٍ  راٍه ، وِجمالٌ  ساهٍ  : الناقة اللّينة الّسير ، ويقال : بعيرٌ  السَّْهوة أبو عبيد :

 ، إذا َسِخر منه ، فقال : ِهيَس ِهيَس. هاَساهو: غافَلَه ،  ساهاه األعرابي :ثعلب عن ابن 

 : ضروٌب مختِلفة من َسْير اإلبل. األساهيجو األَساِهيّ  أبو عبيد ، عن األصمعّي :

 .تُساِهيه ، وهي اللّيّنة السير ال تُتِْعب راكبها ، فإنها َسْهوة وقال غيره : بغلةٌ 

 ، وكذلك الناقة. قال زهير : َسْهو : ُحسُن الِعشرة ، وال يقال للبَْغل : الُمساهاةوقال : 

 ِكلاُّ  الَبِضيع َسْهَوأب  السَّْت  ُِّل  
 وقول العجاج :

ساهاأب 
 
 ِ ن عاَدى أََمّر و مس ْلو  امل

 ، أي الُمياسرة والُمساَهلة. الُمساهاة قال شمر : ُحْلوُ 



1936 

 

فال  السَّْهَوة وِشك أن يَْكثَُر أهلُها ، يعني الُكوفة ، فتمأل ما بين النّْهَرْيِن حتى يَْغُدو الرجُل على البَْغلةوُروي عن َسلماَن أنّه قال : ي

 تُْدِرُك أقصاها.
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 ، أي َعْفواً بال تَقاٍض. َسْهواً َرْهواً  ويقال : أفعَُل ذلك

 ، أي ال يُعَدُّ كثرةً.وال يُنَهى  يُْسَهى ويقال : يَروُح على بني فالن ِمن الماِل ما ال

 ال يُحَزر. يُْسَهى وقال ابن األعرابّي : معنى ال

 وال تُْنَهى ، أي ال تُْذَكر. تُْسَهى أبو عبيد عن األحمر : ذهبْت تميٌم فال

س الذي ُعِمَل له َعْرس ، وهو الحائط يُجعَل بين حائَطي البْيت ال يَْبلُغ أ قصاه ، ثم يوَضع قال : وقال األصمعّي : البيُت الُمعَرَّ

وما كان تحت الجائز  السَّْهَوة الجائز من َطَرف العَرس الّداخل إلى أقصى البيت. وُسقِّف البيُت كلُّه ، فما كان بين الحائَطين فهو

 فهو اْلُمْخَدع.

 .ِسهاء ُصفَّةٌ بين بَْيتَْين أو ُمْخَدع ، وجمعُها : السَّْهَوةوثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : 

الغَْفلَة ،  : الّسْهوةو: الّروَشُن ،  السهَوةوالَكْنُدوخ  : الّسهوةوفي كالم َطْيىء : الصخرة التي يقوم عليها الّساقي.  السَّْهَوةو: قال 

ة بين الداَرين. الّسْهوةو  : الُكوَّ

از عن ابن األعرابّي أنه قال : : بيٌت على الماء يَستِظلُّون به تَنصبه  السهوةو: الَحَجلَة أو مثل الَحَجلة ،  الّسْهَوة وَروى الَخرَّ

 األعراب.

 ُسترة تكون قُدَّام فناِء البيت ، ربما أحاطت بالبيت ِشْبه ُسوٍر حول البيت. : السَّْهوة وقال أبو الهْيثم : قال أبو ليلى :

ه  ي على َحْيض.، أ َسهواً  أبو عبيد عن أبي عمرو : َحملْت به أمُّ

 حسُن المَخالقة ، وأنشد ؛ الُمساهاة وقال الليث :

ساهاأِب 
 
  ْن عادى أََمّر و مس لو امل

 إنه الذي يسمى : أسلم مع الكوكب األوسط من بنات نعش ومنه المثل السائر : ُكْويِكب خفّي صغير. يقال : السُّهىوقال : 

 «ترِي  الَ َمرْ و أ ريها السُّها »
 : المتحيِّرون. األْهساء س ، عن ابن األعرابّي قال :أبو العبا: هسا 

اس : الطََّوفان باللَّيل ، والطَّلَب في ُجرأة ، تقول : أسدٌ  الَهَوسُ  قال الليث :: هيس ـ  هوس اسة ، ورجل َهوَّ ب شجاع. َهوَّ  : مجرَّ

 األْكل الشديد. : الَهْوس ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 قال : الناُس يأكلون طيِّبات الزمان ، والزماُن يأُكلهم بالموت. أْهَوسُ  ، والزمان َهْوَسى الناس والعرب تقول :

ً  أبو عبيد ، عن األصمعّي : ً و،  ُهْستُه َهْوسا ً و،  ِهْستُه َهْيسا  ، وهو الَكْسر والدَّّق ، وأَنشد : َوَهْستُه َوْهسا

  نَّ للا َهوَّاسة  َعرِيضا  
ا بَعة ، وأنشد : من النُّوق : الَهِوسةُ  ء :قال : وقال الفرَّ  التي يتردَّد فيها الضَّ

 فيها َهِ مي  َضَبع  َهوَّاِس  
 : السْير أّي َضْرٍب كان وأَنشد : الَهْيسُ  أبو عبيد :

  مس ى لياليِك فِهيسي ِهيِسي
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 ال تَلَعِمي الليلَة  لتَّعريسِ 
 األرَض : تُدقُّها. تِهيس . قال :َهْيسا في صفة النَّمل : أقبلْت َمْيسا ، وأَدبَرتْ شمر عن ابن األعرابيَّ : إنَّ لُقمان بن عاد قال 

ً  القومُ  ِهيسَ  ، وقد ِهيِسى ِهيِسي وقال الليث : العََرب تقول للغَارة إذا استباحْت قريةً فاستأَصلتْها :  .َهْيسا

 ويقال : ما ِزْلنا ليلتنا نِهيس ، أي نَْسِري.

 .َوِهسٌ  ، وسيرٌ  تواَهسواو توهَّسواو وَهسوا : شدَّة السَّْير ، الَوْهس الليث :قال : وهس 

 أيضاً في ِشّدة البُضع واألْكل والشرب وأنشد : الَوْهسو

رِيريريريريريريريريريريريريريرين  ِدْر ْس   كريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريث  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اْس   ٌي َوهريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَّ

  
 .يَتوهَّز يَغِمز األرض َغْمزاً شديداً ، وكذلكأي  يَتوهَّس : شّدة الغَْمز ، ومرَّ  الَوْهس شمر :

 : َمشُي المثقَل في األرض. التوهُّس أبو عبيد عن األصمعّي :

 الجراُد ثم يُجفَّف ثم يَُدّق ثم يُقَمح ويؤكل بَدَسم. (أن يُطبَخ) الَوِهيَسة وقال غيره :

 ابب اهلاء والزاي

 ([وايء)هز ]
 ، وهز ، هوز. (زَهى)هزأ ، زها ، 

 بك. استهزأتوبك  َهِزئتُ  منك ، فقد أخطأ ، إنما هو َهِزئْتُ  أبو علّي عن األصمعي : قال يونس : إذا قال الرجُل :: هزأ 

 قال : وقال أبو عمرو : يقال َسِخرُت منك ، وال يقال َسِخْرُت بك.

احلَة  قال األصمعي فيما َرَوى له ابن الفََرج : كتَها. أْتُهاَهزَ ونََزأُْت الرَّ  إذا حرَّ

 به. يُهزأُ  : ُهْزأَة بالنَّاس ، ورجل ُهَزأَةٌ يََهَزأُ  به. ورجل استهزأوبه  يهَزأ به َهِزىءَ  : الُسْخرية ، يقال : الُهْزءُ  وقال الليث :

ا ََنُْن )(1)([ِإَّنَّ َمَعُكمْ ]قاُلوا ) وقال الّزجاج في قول هللا جّل وعّز : ،  14البقرة : ] (( هللاُ َيْستَ ْهِزئُ 14ُمْستَ ْهِزُؤَن )ِإَّنَّ

، فهذا االختيار بعد  ُمستهِزئون القراءة الجيِّدة على التحقيق ، فإذا َخفَّفَت الهمَز جعلَت الهمزة بين الواو والهمزة فقلت : [15

 التَّحقيق.

يف ، ال وجهَ له إاّل شاذّاً على قول من أَبَدل من الهمزة ياًء فضعِ  ُمستْهزون فأما مستهِزيُون ويجوز أن يُبَدل منها ياٌء ، فيقال :

 .استهَزْيت ُمْستهُزون ، فيجب على استهزيت : استهزأت فقال في

ي جزاُء الذَّْنب باسمه ، كما قال هللا جّل وع ُهْزئهمْ  أي يُجاِزيهم على (هللاُ َيْستَ ْهِزُئ ِِبِمْ )وقول هللا جّل وعّز :  ّز بالعذاب ، فُسّمِ

 [.40الّشورى : ] (َوَجزاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئة  ِمثْ ُلها): 

 البَْرُد. أَهَزأَه شمر عن ابن األعرابّيِ :

اء. أَْرَغلَهُ و أزَعلَه ، إذا قَتَلَه ومثلُه أَهرأَهو  فيما تعَاقَب فيه الّزاي والرَّ

 بالخشبة : ضربته بها. زهْوتهو، أي َحَزْرتُه ،  أَْزَهاه فالناً بكذا َزَهْوتُ  «النوادر»في : زها 

__________________ 



1939 

 

 ( ُّ دأب من ال ر ن الكرمي.1)
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 ، أي معَجب بنفسه. َمْزُهوٌّ  : الِكْبر والعََظمة ، ورجل الّزْهو وقال الليث :

يح تْه بعد ِغّبِ المطر. تَْزها قال : والّرِ  النَّباَت ، إذا َهزَّ

 وقال أبو النجم :

حريريريريريريريريريريا لُّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ه طريريريريريريريريريريَ  يف أقريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريوان  بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريم  فريريريريريريريريريريريرياَُّدهريريريريريريريريريريريريَ ه ريريريريريريريريريريريريريح  غريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ    َُّهريريريريريريريريريريريريَ

  
 القُوَر والُحُموَل كأنّه يَرفَعها. يَْزها والسراب

 السفينة. تَرفَعها. تَْزها قال : واألمواجُ 

ْهووفالناً ، أي تهاوْنُت به.  ازدَهْيتُ و  الفَْخر ، وقال الهذلّي. : الزَّ

ِو املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريو  مريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْأ غريريريريريريريريريريت َُّهريريريريريريريريريريْ

  
ِض   يريريريريريريريريَّ َك َرهريريريريريريريريْ ريريريريريريريريا  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مسريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  ِك أجريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
قال : أن يَْحَمرَّ أو  ؟َزْهُوه ماو . قيل ألَنَس :يَْزُهو نََهى عن بيع الثّمر حتى وسلمعليههللاصلىأن النبي »وروى أنُس بن مالك 

 .يُْزِهيَ  نَهى عن بَْيع النَّْخل حتى وسلمعليههللاصلىوروى ابن عمر أن النبي  .«يَْصفَرَّ 

 ، إذا احمّر أو اصفّر. أَْزَهىوالنبُت إذا نَبََت ثمرتُه ،  زها قال شمر : قال ابن األعرابّي :

 النباُت : طال واكتَهل وأنشد : َزهاوَ قال : 

المريريريريريريرية كريريريريريريريالريريريريريريريذي  َ  يريْزهريريريريريريريا   سريريريريريريريريريريريريريريريَ  أََرى اَّريريريريريريري 

  
َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِق   

ه امل تريريريريريريريْ ْورا  واجريريريريريريريهريريريريريريريَ لُّ نريريريريريريريريَ ا الريريريريريريري ريريريريريريريَّ  َُّهريريريريريريريَ

  
 يريد : يزيدها ُحْسناً في عيني.

 .يَْزُهو للنَّْخل ، قال : وهو أن يْحمّر أو يصفَّر ، قال : وال يقال : يُْزِهي وروى ابن شميل عن أبي الخطاب أنه قال : ال يقال إالّ 

 .أَْزَهى ن األصمعي : إذا ظهرْت فيه الحمرة قيل :أبو عبيد ع

 فالٌن ، إذا أُعِجب بنفسه. ُزِهيَ ولنا َحْمُل النَْخل فنَحِسبه أكثَر مّما هو ،  ُزِهيَ  وقال خالُد بن َجْنبة :

 النبات : نَْوُره. َزْهوُ  وقال الليث :

. هاءاإلزْ و؛  يُْزِهي في النّخل خطأ ، وإنما هو يَْزُهو قال : ويقال :  أن يحمرَّ أو يصفَرَّ

ْهو ، وهو أَْزَهى يُْزِهي أبو عبيد عن األصمعي : إذا َظَهر في النَّخل الُحْمرة ، قيل : ُهوّ  ، وفي لغِة أهِل الحجار : الزَّ  .الزُّ

ْهو الليث :  : المنَظر الَحَسن والنّبت الناضر. الزَّ

 الدنيا : زينتها وإيناقُها. ُزهاءُ  ابن بُُزرج : قالوا :

 أبو عبيد عن أبي زيد قال : إذا وردت اإلبُل الماَء فشربْت ، ثم سارْت بعد الِوْرد ليلةً أو أكثر ، ولم تَْرع َحوَل الماء ، قيل :

 أنا ، بغير ألف. َزَهْوتها ، وقد َزَهْت تَْزهو َزْهواً 

ْهو وقال الليث :  أن تَشرب اإلبُل ثم تُمّد في طلب الَمرَعى وال ترَعى حوَل الماء. وأنشد : الزَّ

 من املؤلفا  الزَّْهَو غِت اأَلوارِِك 
ْهو وقال أبو سعيد : ال أعِرف ما قال في زالَةُ األْحناِك ال تَْقَرب  زاهية ، قال : وقال ابن األعرابي : اإلبل إبالن : إبلٌ  الزَّ

 ، وإبٌل عاِضهةٌ  واِهيالزَّ  الِعضاهَ ، وهي
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الزّالّة األمْسلاك عن الِعضريرياه فهي صريريامسبة  اََّْمِض وال ي ةريريِبعها  الزّاهية ترَعى الِعضريرياَه وهي أمَح  ها وَ ت ها ، وأما
 د ون اََّْمض  يء.

ْهووقال ابن األعرابي :   : الكِذب. الزَّ

 وقال ابن أحمر :

ين و  ربِّ ٌو مريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريري  َن َُّهريريريريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريريَ

  
وا  مل يريريريريريريريَ ك   يريريريريريريريْ     َُّهريريريريريريريْ َور  و الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
 ازَدَهىو .َزَهى إذا كان به ِكْبر. وال يقال : ُزِهَي يُْزَهى َزْهواً  أي ِكْبر ، وأصلُه االستخفاف ، وقد َزْهو األصمعّي : في فالن

 فالٌن فالناً ، إذا استخفّه.

 ، أي َذُوو َعَدٍد كثير ، وأنشد : ُزهاءٍ  َذُوو مائة ، أي قَْدُر مائة ، وهم قومٌ  ُزهاءُ  وقال األصمعي : يقال : هم

ة   بريريريريريريريَ عريريريريريريريْ َه جريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ ريريريريريريريْ ْ َ   بريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريا  وعريريريريريريريَ  تريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريّ

  
ا  ذا ُّ هريريريريريريريريرياء    يريريريريريريريريريّ َك مسريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ ِن و لريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ

  
 اإلبريق : السيف ، ويقال : قْوٌس فيها تاَلميع.

 ، إذا أَْضَرَعْت وَدنا ِوالُدها. َزْهواً  الشاةُ  َزَهت أبو عبيد ،

 الشيء : شخُصه. ُزَهاءُ و

ُح الِمْروحةَ  َزها ويقال : كها. َزّهاهاوالُمَرّوِ  ، إذا َحرَّ

 وقال : ُمزاحٌم العُقَيلّي يصف َذنَب البعير :

رُّوهريريريريريريريريريا كريريريريريريريريري  لَّ يريريريريريريريريريَ ْرومسريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريّ ارِّي ظريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ

  
ود هريريريريريريريا  رأَب الريريريريريرِّيريريريريريح عريريريريري  كريريريريريْ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزهريريريريريِّ

 
 بريريريريريكريريريريريِف املريريريريري

  
ك. يفالُمَزهِّ  يح. الُمَزّهِي هذه الِمروحةُ بَكفّ  ، يقول : َزهَّاهُ و َزهاه : المحّرِ ك لسكون الّرِ  : المحّرِ

 ، إذا كانوا َذِوي ِكْبر. إْنَزْهُوون ورجالٌ  إْنَزهوٌ  اللِّحياني : رجل

 وأَْفَضَح ال غير.، وَشقَّح ، وَشقَح ، وأََشقَح  زهَّىو أَْزَهىوالبُْسر  زَها ثعلب عن ابن األعرابي :

ْهوُ وقال :  هوو: الِكْبر ،  الزَّ هووالَكِذب ،  الزَّ  : الظُّْلم ، ومنه قوله : الزَّ

لوك 
 
 مىت ما أ أ غَت َُّْهِو امل

 إذا استََخفّه. ازَدفاهو ازَدهاهو، إذا نََما ، وقاله اليَزيدّي. قال :  َزهاوالزرُع  َزكا وقال أبو زيد :

ْهو َجْنبَه ، قال :شِمر عن خالد بن  راء والبَْيع. قال : وأحسن  الزَّ من البُْسر حين يَصفَرَّ ويحمرَّ ويَِحّل َجْزُمه ، قال : وَجْزُمه للّشِ

 فالٌن إذا أُعِجب بنفسه. ُزِهيَ وما يكون النّخل إذ ذاك ، قال : 

 أي َحْزرهم ، وأنشد : ، ُزهاؤُكمْ  مائة ولَُهاُء مائة أي قَْدُر مائة. وكم ُزهاءُ  ويقال : له إبلٌ 

 كأمّنا ُّ ها ه ملْن َجَهْر 
 قوله : أُولي .«يعَجب الناُس من ِزيِّهم ، فقد أظلّت الساعةُ  ُزهاء إذا سمعتُم بناٍس يأتون من قِبَل المشرق أُوِلي»وفي الحديث : 

 : أولي عدٍد كثير. ُزهاء

 بمعنى واحد. نََهْزتُهو لََهْزتُهو وَهْزتُه أبو ُعبيد عن الكسائي :: وهز 

 ، وهي ِمشية الخِفراِت. الَوهازة الحَسن الِمْشية ، مأخوذُ من األَوَهزُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 .الِوهازة قوُل أّم َسلَمة لعائشة : قُصاَرى النِّساء قَِصرُ  ومنه

 وقال ابن ُمقبل يِصف نساًء :

ة   يريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريوِل َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن أبطريريريريريريريريريراِف الريريريريريريريريريذُّ حريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريَِ

  
زَ   اكريريريريريريريريمريريريريريريريريا َوهريريريريريريريريَ َزمنريريريريريريريريَّ

 
جريريريريريريريرياَن املريريريريريريريري ث  اهلريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريوعريريريريريريريريْ

  
 شبَّه َمْشَي النساء بمشي إبٍل في َوْعٍث قد َشقَّ عليها. وقال ُرْؤبة :

 َوْهِز وَ كلُّ َطويل  َسل   
ْبعَة. وقال شِمر : الَوْهز قالوا :  شديداً.، أي يَغِمز األرض َغْمزاً  يتَوّهسُ وفي ِمْشيته  يتوّهز يقال : َظلّ  الغليظ الرَّ

 القَملَة إذا قََصعَها ، وأنشد شمر : َوَهزو

لريريريريريريريريريريي  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ زال  ويريريريريريريريريريَ ع  ال يريريريريريريريريريَ رانريريريريريريريريريِ ز  اهلريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريَ

  
ل    ن يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَذلريريريريريريريريريَّ  أبذلَّ مسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  يريريريريريريريريريكريريريريريريريريريون  مريريريريريريريريريَ

  
ُز الَخْلق. الَوْهزو  : الشديُد الملزَّ

 الُهوز وقال أبو العبّاس : يقال : ما في ؟وما أَْدري أيُّ الطَّْمس هو ؟هو الُهوز الحّراني ، عن ابن السّكيت : ما أدري أيَ : هوز 

: َسْبُع ُكَوٍر بين البَْصرة وفارس ، لكّل ُكورة منها اسم  األَْهواز ِمثلُه. وما في الغاِط ِمثلُهُ ، أي ليس في الَخْلق ِمثلُه. وقال الليث :

 .زٍ بَِهوْ  ، وال يُفَرد واحدة منها األْهوازُ  ويجمعهنّ 

زو ل ، الهاء خمسة ، والواو ستة ، والزاي سبعة. َهوَّ  : حروٌف ُوضعْت لحساب الُجمَّ

 ابب اهلاء والطاء

 ([وايء)ه ط ]
 مستعملة ، وهط ، هطى : (طه)طها ، هيط ، 

راع ،  : الُهَطىوإذا أَْذنب. قال :  َطَهاو، إذا َرَمى ،  َهطا ثعلب عن ابن األعرابي :: هطا   : الضَّرب الشديد. الُهَطىوالّصِ

قال أبو عبيد  ؟َطهِوي فقال : أنا ما ؟َسِمْعتَهُ أ، فقيل له :  وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي هريرة أنَّه ذكر حديثاً عن النبي : طها 

 قال : امرؤ القيس :. وُطهاةٌ  وقومٌ  طاهٍ  في كالمهم اإلنضاُج للطعام ، ورجل الطَّْهوَ  : هذا َمثٌَل َضَربه ، ألن

ج   ْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن بريريريني مريريري  م مريريريِ حريريريْ هريريريريريريرياأب  الريريريلريريريَّ ل طريريري  يتريريريريريريريَ  فريريريَ

  
ِل   جريريريريريريريَّ عريريريريريَ ِ يريريريريرير  مريريريريري  واء أو قريريريريريريريَ يريريريريريَف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الُمِجيد الُمنِضج لطعاِمه ، يقول : فما كان َعملي  كالّطاهي قال أبو ُعبَيد : فتََرى أنَّ أبا ُهَريرة َجعَل إحكاَمه للحديث وإتقانَه إيّاه ،

 للّطعام ، وكان َوْجهُ الكالم أن يقول : فما الّطاهي كإحكام وسلمعليههللاصلىإْن كنُت لم أَْحِكْم هذه الّرواية التي َرَوْيتُها عن النبي 

أنا أيُّ  « :َطْهِوي أنا ما»والّذي عندي في قوله :  :ولكّن الحديث جاء على هذا اللّفظ. قلت  ؟َطْهِوي أي فما كان إذاً  ؟َطْهِوي

 ، على التعجب ، كأنّه أراد أيُّ شيء ِحْفظي وإحكامي ما سمعُت. َطْهِوي شيء

أي ما َذْنبي إنّما  «َطْهِوي أنا ما»قول أبي ُهَريرة :  : الذَّْنب من الطَُّهى قلت : وَرَوى أحمُد بُن يحيى عن ابن األعرابّي أنه قال :

 .وسلمعليههللاصلىقاله النّبي 

 : الطَّبيخ. الطَُّهىوقال :  (َونِْعَم اْلوَِكيُل.)قلت : وقوُل ابن األعرابّي أشبه بمعنى الحديث وهللا أعلم وهو حسبنا 
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 .يَْطها ويقال : َطْهواً  اللحم هويَطْ  ذُوه ؛ يقال : هو الطاهيو: عالُج اللّحم بالشَّّيِ والطَّبخ ،  الطَّْهوُ  وقال الليث :

 َحَذق ِصناَعته. أطَهى عمرو عن أبيه :

ً  اإلبلُ  َطَهتوَ   ، إذا انتَشَرْت فذهبْت في األرض. وقال : تََطهى َطْهيا

ْرفريريريريريريرية  و  ال  بريريريريريريِ ريريريريريريِ مريريريريريريَ هريريريريريريْ  
بريريريريريريرياغريريريريريريي املريريريريريري لريريريريريريريا لريريريريريريِ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  ا  لريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريِل مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري اهتريريريريريريريري  هريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريا طريريريريريريريريَ

  
 ، من ِماط يَِميط : ماَطَها وَرواه بعضهم : إذا

 َم َّ لَلا يف ع ْمرِه َرب  َطَها 
 ، كلُّه السحاب المرتِفع. العَماءو الطَّخافو الطَّخاءو الطَّهاءُ  أراد َربُّ طه السورة أبو عبيد عن األصمعّي :

 .ُطْهِويّ و َطَهِويّ و ُطَهِويّ  قيل : ُطَهيَّة أبو ُعبَيد عن الكسائّي قال : إذا نُِسب إلى

 أنشَد الباهلّي لألَحول الِكندّي : َطْهَوه َجعل األصلَ  َطَهِويّ  من قال قلت :

ة  و   لريريريريريريريرييريريريريريريريريه لريريريريريريريريلريريريريريريريريا مريريريريريريريرين مريريريريريريريرياِء ُّمريريريريريريريريزَُ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريرياِن   هريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريربَّدأب   تريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ

  
في حديث ذي : وهط  ؟وأيُّ الوَضح هو ؟وأي الضَّحياء هو ؟هو الطَّْهياء ما أدري أيّ  « :النوادر»اسم قُلة جبٍل وفي  الطهيان

 وَعزازها. ِوَهاطها على أّن لهم المْشعار الَهْمدانّي :

ي َوْهط : المواضُع المطمئنَّة ، واحُدها الِوهاط قال القُتَيبّي : ، وهو ماٌل كان لعبد هللا بن عمرو بن العاص  الَوْهط ، وبه ُسّمِ

 بالطَّائف.

 . قال :الِوهاط لِعَضاهَ والسَُّمَر به الطَّْلح والعُْرفُط وهي: المكان من األرض المطئنُّ المستوي يُْنبِت ا الَوْهط وقال الليث :

 ، أي َضعُف. َوهط يَِهط َجناَحه ، والفعل : أَْوهطَ و،  فأَْوهَطه : ِشْبه الوهن والضَّعف ، يقاُل َرَمى طائراً  الَوْهطو

 أن يَصَرعه َصرعةً ال يَقُوم منها. اإليهاط أبو عبيد عن األموّي :

ام ال  ، إذا أوقَْعتَه فيما يكره. أَْوهْطتُهوالرجَل  أَْوَرْطتُ  سُّلميُّ :وقال عرَّ

 ، إذا َكَسره ، وأنشد : َوهصهو وهَطه وقال أبو عمرو :

  رُّ أ فافا  َيِهْ ن اجلْلَ ال 
 والِميَاط. بالِهيَاط سمعُت المنذري يقول : سمعُت أبا طالب يقول في قولهم : ما زْلنا: هيط 

 : أشدُّ السَّْوق في الّصَدر. الِميَاطو: أشدُّ السَّْوق في الِوْرد  الِهياط الفَّراء :قال 

 قال : ومعنى ذلك بالمجيء والذهاب.

 : اإلدبار. المياطو: اإلقبال ،  الهياط وقال اللحياني :

لح ،  الهياط وقال غيرهما :  : التفرق عن ذلك. المياطو: اجتماع الناس للصُّ

 .الهياط التباُعد. وقد أُِميَت فِعلُ  : المياطوالدُّنُّو ،  الهياط وقال الليث :

ً  القوم تهايط أبو عبيد عن الفراء : ً و، إذا اجتمعوا وأصلحوا أمرهم ،  تهايُطا  : تَباَعُدوا وفسد ما بينهم. تمايَُطوا تمايُطا

 مرتَه بالذهاب والمجيء. ويقال : بينهما، إذا أ ُهْط ُهطْ  ثعلب عن ابن األعرابي :
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اَي ةو  م هاَي ة  .«نوادر األعرايبّ »: كالٌُ خمتلف يف  م ةاي ةو  مغاي ةو  مم 
 : الجائي. المائطو: الذاهب ،  الهائط وقال ابن األعرابّي :

 ، إذا اْستَْضعَفَه. هاطاه ويقال :

 ابب اهلاء والدال

 ([وايء)هد ]
 دها ، هاد ، وهد ، وده ، دهدى. (دهي ، دهو)هدى ، هدأ ، دها ، 

 : نقيض الضاللة. الُهَدى قال الليث :: هدى 

 .ُهِدَي فاْهتََدى ويقال :

بمعنًى للحق ،  هَدْيتُ وإلى الحق ،  َهَدْيتُ  يقال : [35يُونس : ] (ُقِل هللاُ يَ ْهِدي ِلْلَحق ِ )وقال الزجاج في قول هللا جّل وعّز : 

 من يشاء إلى الحق. يَهِدي يتعّدى إلى الَمْهِديِّين ، والحق يتعدَّى بحرف جّر ، المعنى هللا َهَدْيتُ  واحد ؛ ألن

الُهَدى وأيضاً : الطاعة والَوَرع.  الُهَدىو: إخراج شيء إلى شيء ،  الُهَدىوالبَيان ،  : الُهَدى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 أي هاِدياً. [10طه : ] (َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهدىً )ّل وعّز : في قوله ج الهادي

ى  ، ومنه قوُل الشماخ : ُهًدى قلت والطريُق يسمَّ

ة  و  َ َ ى  نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريِ ْه  هلريريريريريري  لريريريريريريَ  قريريريريريري  وَكَّ

  
مريريريريريريريريول    ْمِء َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اُِ الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريأنريريريريريريريريه مريريريريريريريرين متريريريريريريريريَ

  
تعبدون ما ال يَقِدَر على أن ينتقل  يقول : [35يونس : ] (َأمَّْن ال َيِهدِ ي ِإالَّ َأْن يُ ْهدى)وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

 من مكانه إال أن تنقلُوه.

 بإسكان الهاء والدال. (يَْهْدي أم من ال)وقال الزجاج : قرىء : 

 شاذة.قال : وهذه قراءة َمْروية ، وهي 

 بكسر الهاء بمعنى (َأمَّْن ال َيِهدِ ي)، وقراءة عاصم  يَهتَدي بفتح الهاء ، واألصل : (يَهدى أمن ال)قال : وقراءة أبي عمرو : 

 .اهتََدى ، أي َهَدْيتُه فََهِدي أيضاً. يقال : يَهتَدي خفيفة فمعناه (يَْهدي أّمن ال)أيضاً ، ومن قرأ  يَهتَدي

وطريق الضاللة ،  الُهَدى أي بَيَّنا لهم طريقَ  [17فُّصلَت : ] (َوَأمَّا ََثُوُد فَ َهَديْناُهمْ )ّل وعّز : وقال قتادة في قوله ج

قال :  [50طه : ] (َأْعطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثَُ َهدى)وقوله جّل وعّز  .(َعَلى اهْلُدى)، أي آثروا الضاللة  (فَاْسَتَحبُّوا)

لموضع ما  هداه لمعيشته ، وقد قيل : ثم هداه معناه َخلََق كلَّ شيء على الهيئة التي بها يَنتَِفع والتي هي أصلح الَخْلق له ، ثم

 يكون منه الَولَد ، واألول أبيَن وأوضح.

 أْهِديها ِهداءً  العَروَس فأنا َهَدْيتُ والطريق ،  ، إذا َدلَّه على َهداه يَْهِديه ِهدايةً و،  ُهًدى في الدين هداه يَْهِديه وقال األصمعّي :

 ، أي بََدنةٌ. َهْديةٌ  خفيف ، وعليه الَهْديو،  إهداءً  إلى بيت هللا أَْهَدْيُت الَهْديَ و،  أَْهَدْيُت الَهِديَّةَ إهداءً و

ما لم يَُجر أو  َهِديّ   منهم َعهداً ، فهو: الرجُل ذو الُحْرمة ، وهو أن يأتي القوَم يستجيُرهم أو يأخذُ  الَهِديّ  وقال ابن السكيت :

 يأخذ العَْهد ، فإذا أََخذ العهَد أو أُِجير فهو حينئٍذ جاٌر. وقال ُزهير :
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  ّ  ِ ر وا هريريريريريريريريريريَ را  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م أََر مريريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  
ه  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياء  و   يريريريريريريريريريريريريْ  مل أََر جريريريريريريريريريريريرياَر بريريريريريريريريريريريريريَ
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 وقال عنترة في قِْرَواٍش :

م  م  ريريريريريريريريريريٌت أَ  مريريريريريريريريريرين أبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريري  ِ يريريريريريريريريريريُّ  هريريريريريريريريريريَ

  
وار وَأمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ      أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّ وَأْوىَف  جلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الرجُل امرأتَه : َجَمعها إليه وَضّمها. أَهَدى أبو الهيثم البن بزرج :

س : الَهِديُ  وقال أبو عبيد : يقال لألسير أيضاً :   ، وقال المتلّمِ

هريريريريريريم  ِ يريريريريريريَّ بريريريريريريريْ  كريريريريريريريان هريريريريريريريَ فريريريريريريريه بريريريريريرين الريريريريريريعريريريريريريَ َريريريريريريريْ  كريريريريريري ريريريريريري 

  
هريريريريريريريلريريريريريريريَّ ِ   ه  ريريريريريريري  ذالريريريريريريريِ مريريريريريريرييريريريريريريريَم قريريريريريريريَ َربريريريريريريريوا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  قال : وأظّن المرأة إنما سميت  لهذا المعنى ، ألنها كاألسيرة عند زوجها ، وقال عنترة : هِديّا

ِوِي  بريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أال   دار عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ ّي   م يف كريريريريريريريريريريِف اهلريريريريريريريريريريَ ع الريريريريريريريريريريَو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريَرجريريريريريريريريريريْ

  
يتْ  ً  قال : وقد يجوز أن تكون ُسّمِ  فَِعيل في معنى مفعول. َهِديّ  إلى زوجها ، فهي تُهَدى ؛ ألنها هِديّا

يَتِك وقِدْ  ِهْديَتِك وقال أبو زيد في باب الهاء والفاء : يقال للّرجل إذا َحدَّث بحديث فعََدل عنه قبل أن يفرغ إلى غيره : ُخْذ عني

وقِْديَتِك  ِهْديَتِك أي ُخْذ فيما كنت فيه وال تَعِدل عنه. كذا أخبََرني أبو بكر عن شِمر ، وقيَّده في كتابه المسموع من شِمر : ُخْذ في

 ، أي خذ فيما كنَت فيه بالقاف.

 به أي قََصْدُت به. َهَدْيتُ  أمره ، أي ِجهة أمره ، ويقال : ِهْديَة وقال األصمعي : يقال : نََظر فالنٌ 

 ، أي على حاله. ُمَهْيِديته فالن ، أي َسْمتَه. وترَكهُ على َهْديَه بَْهِدي ويقال : ما أشبَه

 فالن ، إذا ِسرَت ِسيرته. هَديُت َهْديَ  وقال شمر : قال الفراء : يقال :

 .«عّمار اْهُدوا َهْديَ »وفي الحديث : 

 ، وهو ُحسن الَمْذهب في أموره كلِّها. وقال زياُد ابن زيد العدِوّي : الَهْدي وقال أبو َعدنان : فالن َحَسن

ه و  ْ يريريريريريريريريريري  رب ين عريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريريريرِء هريريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريري 

  
ربا    َ  املريريريريريريرء  خمريريريريريري ْ يريريريريريريريّ ا غريريريريريريَ ْ ي  عريريريريريريمريريريريريريريّ ى اهلريريريريريريريَ فريريريريريريَ  كريريريريريريَ

  
 ابي لعمرو بُن أحمر الباهلّي :، أي على قَْصِده ، وأقرأنِي ابُن األعر ِهْديَتِه وفالٌن يذهُب على

ه  َة َرْوقريريريريريريريريريِ ْ يريريريريريريريريريَ َل هريريريريريريريريريِ ؤاَر وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذ اجلريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ

  
َردِ   ه  فريريريريريريريريريريؤاَده  ملريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ ا ا ريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريّ

  
 أي تََرك َوْجَهه الذي كان يريده ، وَسقَط لّما أن َصَرعتُه.

 الدََّهش.وقال األصمعّي وأبو عمرو : ضلَّ الموضَع الذي كان يَقِصد له بَرْوقِه من 

 ، وال قِْبلة ، وال ِدْبَرة وال ِوْجَهة. ِهْديَةٌ  وقال الفّراء : يقال ليس لهذا األمر

 .ُهَديَّاها أبو ُعبيد عن أبي زيد : لك عندي ِمثلها

ا سبَق أحُدهما صاحبَه تَبالَحا ، فقال المسبوق ؛ لَْم تَْسبِْقني ، ف فأَنت  قال له السابق :شِمر ، قال ابن شميل : اْستَبَق َرجالن ، فلمَّ

 ، أي أعاِوُدك ثانيةً ، وأنت على بُْدأَتِك ، أي أعاِوُدك. ُهَديّاها على

 قال شمر : تَبَالَحا أي ، تَجاَحدا.
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 والطريقة والنحو والهيئة. الِهدايةو، أي أحسَن الطريق  محمد الهْديِ َهْديُ  وفي حديث ابن مسعود : إّن أحسنَ 

 وَدلِّه. َهْديه وفي حديثه : كنّا ننظُر إلى

 قال أبو عبيد : وأحُدهما قريُب المعنى من اآلخر ، وقال عمران بن حطان :

ْ ي َعَليَّ َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ و   مريريريريريريريا كريريريريريريريان يف هريريريريريريريَ

  
ع  و   لريريريريريريريريريريَّ ه أَتريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ زاتريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريرين خمريريريريريريريريريريَْ

  
 ، وقُِرىء بالوجهين. َهْديٌ و َهِديٌ  لنَّعَم وغيِره من ماٍل أو متاعٍ فهوإلى مكَّة من ا يُهَدى وقال الليث وغيُره فيما

جل البَليد الضعيف. وجمع الِهداءو  السُّكون. قال األْخَطل : الَهْديُ و هَداَوى ، ولُغة أهِل المدينة : الَهِديَّة هدايا : الرَّ

 ما هَ ى َهْ َي َمهزوُ  وما َنَكال و 
 .هْدي إسراَع المْنهِزم ، ولكن على سكوٍن وُحْسنيقول : لْم يُسِرع 

 .الهدايا لُغةُ ُعْليا َمعَّد وُسْفالها الهَداَوى وقال أبو زيد :

 للثقيل الَوخم. ِهدانو ِهداء أبو بكر : رجلٌ 

 قال األصمعّي : ال أَْدري أيهما سمعُت أكثر. قال الراعي :

ة   بريريريريريريريَ لريريريريْ و َوطريريريريريريريْ   وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريري   عريريريري   هريريريريريريريِ اٌء أ ريريريري 

  
رى   ر عريريريريريريريريايريريريريريريريريَ اَلء وأمريريريريريريريريْ ى  ريريريريريريريريِ لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  اجملريريريريريريريريَ  أن يريريريريريريريريَ

  
 بين اثنين. يُهاَدى أنه خرج في َمَرضه وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

وقال ذو الرمة يصف  .يُهاديه قال أبو عبيد : معناه أنّه كان يَعتمد عليهما من َضعفه وتمايُله. وكذلك كلُّ من فَعل ذلك بأَحٍد فهو

 مةً :جاريةً ناع يُهاِدين نساءً 

ة   ق َوعريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ اء املريريريريريريريريريريريرافريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريري 

  
ِل   خريريريريريريريَ عريريريريريريري  َرّ  املريريريريخريريريريلريريريريْ جريريريريم الريريريريكريريريريَ يريريريريلريريريريريريريَة مسريريريريَ لريريريريِ  كريريريريَ

  
 قاله األصمعّي : قال األعشى : .تَهاَدى فإذا فعلْت ذلك المرأةُ فتمايلْت في مشيها من غير أن يُماشيها أحد ، قيل : هي

 َُ ى تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا   ذا مريريريريريريريريريريريريريا أَتَتريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اَدى كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريَه   تاهتريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو ذؤيب :

ٌة مريريريرين أَْذرِعريريريريريريريا   هريريريريَوْ  هبريريريريريريريا لريريريريريريريَ  فريريريريمريريريريريريريا َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   حريريريريريريريريْ ٌس كريريريريريريريريهريريريريريريريرياديريريريريريريريرية الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ َرأٌب عريريريريريريريريَ ذكريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريري 

  
 الضَّحل أتان الضَّْحل ، وهي الصخرة الملساء. بهاديةِ  أراد

ْعَر  يُهاديه ويقال : هو عر ، بمعنًى واحد. يُهاِجيهوالّشِ  الّشِ

قبة ، فبَعث إليها أْن  وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي  أنه بَعََث إلى ُضباَعة وَذبَحت شاةً فَطلَب منها ، فقالت : ما بِقي إاّل الرَّ

 الشاة. هاديةُ  أرِسِلي بها ، فإِنها

الَخيل ، إذا بََدت أعناقُها ،  َهواِدي أقبلَت من كّل شيء أّوله وما تقدَّم منه. ولهذا قيل : الهادية قال أبو عبيد : قال األصمعّي :

ل شيء من أجسادها وقد تكون  أّوَل َرِعيل يطلُع منها ، ألنها المتقّدمة. الهوادي ألنها أوَّ

 ، إذا تقدََّمت. وقال َعبيد يذكُر الَخيل : َهَدت تَْهِدي يقال : قد

َوابسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و  اَر عريريريريريريَ فريريريريريريريَ َن اجلريريريريريريِ حريريريريريريْ بريريريريريريَّ  غريريريريريريريَ اأَب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريْ   نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريري  لريريريريريريريَ هريريريريريريريِ ي أوائريريريريريريريِ رَّب  يريريريريريريريَ  ٌث  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 : تَهديه أي يتقّدمهّن ، وقال األعشى وَذكر َعشاهُ وأّن عصاه

  ذا كريريريريريريريريريريان هريريريريريريريريريرياِدي الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريىت يف الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريال

  
تا  لريريريريريريريريريريرياأِب َأطريريريريريريريريريريرياَع األمريريريريريريريريريريريِ  ِد صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َر الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  
ى العَصا ً  فقد يكون إنّما َسمَّ ، ألنها تدلّه على الطريق ، وكذلك  الهداية ؛ تَتقدَّمه ، وقد يكون من تَهِديه ؛ ألنه يُمسُكها فِهي هاديا

ً  الدليل يسّمى  للطريق. يَهديَهم ؛ ألنّه يتقّدم القوَم ويَتبعونه ويكون أن هاِديا

 : نبيِّن بهم. [128طه : ] (فَ َلْم يَ ْهِد هَلُمْ أَ ) لك. وقوله جّل وعّز : هَديتُ  وقال الليث : لُغَةُ أهِل الغَْور في معنى بَيَّنُت لك :

 .َهواِديها الَوْحش : أوائلها ، وهي هاِدياتُ و

 أي مثلَها. ُهَديّاها ويقال : فَعََل به

 ، بمعنًى واحد. ومنه قوُل الشاعر : هدَّىو أهَدى ويقال :

 ال َتْذَ رِي َِّميو أقول  هلا َه ِّي 
ي اإلبلَ  ً  والعرب تسّمِ يَتْ بني فالن أي كم إبِلُهم ،  َهِديُ  ، يقولون : كم َهِديّا ً  ُسّمِ  إلى البيت. تُهَدى ألنها َهِديّا

بالمّد ، إذا  ِمهداءٌ  ، أي هلَكت اإلبُل ويَبَِس النَّْخل ، وامرأةٌ  ، ومات الَوِديّ  الهِديُ  وجاء في حديث فيه ذكر الّسنَة واْلَجدب َهلك

 عليه. يُهَدى بالقَْصر ، فهو الطَّبق الذي الِمهَدى لجاراتها وأما تُْهِدي كانت

ج :وقا عَر  هاداني ل المؤّرِ  ، أي هاجاني وهاَجْيتُه. هاَديتُهوفالٌن الّشِ

 : الصخرة الناتئة في الماء. وقال أبو ذؤيب : الهاديَةو

 مذكَّرأب علٌس كهاِدية الضَّْحِل 
، وذلك أن يكون َمنكبُه منخفضاً مستوياً ، أو يكون مائالً  َهْدآء وامرأة أَْهَدأ ، رجلٌ  األهدأ مصَدرُ  الَهَدأ قال الليث وغيُره :: هدأ 

ْدر  .أَْهَدأ غيَر منتصب ، يقال منِكبٌ ـ  نحَو الصَّ

 ، إذا كان فيه انحناء ، وأنشد في صفة الّراعي : أهدأ وقال األصمعي : رجل

 َأْهَ أ  َ ةي ِمْةيَة اليتليمِ 
 ، إذا َسَكن. هدوءاً  الرجلُ  َهَدأ وقال أبو زيد :

بالَهْمز ، وهديه ، قال : وإنما أسقطوا الهمَزة فجعلوا مكانها الياء  َهدئه يقال : نظرُت إلى وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم قال :

 ، إذا انحنى. هتِئَ و َهِدئَ و، إذا سكن. قال :  هَدأَ يَْهَدأ ، وأصلُها الهمز ، من

 على فعُول. ُهُدوءـ و على فعيلـ  َهْدأةٍ هِدىءٍ وَ ن الليل ، م َهْدءٍ  وقال اللحيانّي : أتيتُه بعد

 .ُمْهَدأٌ  المرأةُ صبيَّها ، إذا قاَربته وسكَّنته لينام ، فهو أهدأَت غيُره :

 وأنشد أبو الهيثم :

َ أ   هريريريريريريريريريريريريْ ِا كريريريريريريريريريريريريأين مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ٌز جريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ

  
ني  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريّ ّف اإلبريريريريريريريرير   ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
 من الليل. َهْدءٍ  ، أي بعد َمْهَدأ كأني وهو الصبيُّ المعَلَّل لينام ، ورواه غيُره : أُمْهدَ  قال : سمعت ابن األعرابي يرويه :

 إذا اجتمعت ،ـ  بالواو والياءـ  استَْيَدَهتْ واإلبُل  استوَدهت أبو عبيد عن الفراء :: وده 
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 ا صم . استريْوَدهَ  ا صم ،  ذا غ ِل  فان اد ، وي ال : استي اه   وانساقه ، ومله
 وأنشد األصمعّي ألبي نَُخيلَة :

دِ  ا تريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري ُّ وا بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريىت اتريريريريريريريريريريريألبريريريريريريريريريريريُّ

  
وَّدِ و   َرب الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريريوا لريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
 أي انقادوا وَذلُّوا ، وهذا َمثل.

 ، إذا ُغِلب وُملك عليه أَمُره. استتَْيدهوالخصُم  استَْوَدهَ  وقال ابن السكيت :

 : الحَسنة اللون في بياض. الَوْدهاءو« : النوادر»وفي  اْيتََده ، واْنتََده إذا اتألبَّ :األمُر ، واستنده و استيده وقال غيره :

 ، نََسبتُه إلى دهوتهو دهيتهو،  مدِهيٌ و،  َمْدُهوٌّ  فهو دَهيتُهو دهوتُه . ويقال :الدَّهاء : لغتان في الدَّْهوُ و الدَّْهيُ  قال الليث :: دها 

. وكذلك كلُّ ما أصابك من الدَّهاء والمصدر الدُّهاة الرُجل : فعل فعلَ  تدهَّىو، أي ُمْنَكٌر بصيٌر باألمور.  داهيةٌ  ، ورجل الدَّهاء

 من شدائد الدهر وأنشد : الداهية هي الدَّهياءو، وكذلك إذا ُختِْلَت عن أمٍر  ُدِهيتُ  ُمنَكر من وجه المأَْمن ، تقول :

ة  ذا نريريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريريريه و   أ ريريريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريَ

  
 َدهريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  داهريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريريريريريريريريرين األُُِّْ  

  
 .الداهية ، كلُّ ذلك للّرجل يدهوو يْدَهى وهو َدَهىوالرُجل  َدِهي ابن بُزرج :

 قال العّجاج :

  ل َّهاء خي َْتل  املْ ِهي  و 
 وقال :

َي مريريريريريريريريرين دهريريريريريريريريريائريريريريريريريريريهريريريريريريريريا هريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريون الريريريريريريريريري َّ

  
يريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا   أو أي ريريريريريريريريريذ األر. عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريِ

  
 ويروى :

ْهَو من   َدهائها... ال َّ
 ، أي ضخم. َدهيٌ  ويقال : َغْربٌ 

 قال الراجز :

ٌق كريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريت   فريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ٌي غريريريريريريريريريريريريَ ْرب  َدهريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ

  
ورو   فريريريريريريريريريريريريريري  ه يريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوَذلريريريريريريريريريريريريريريِ  اَّريريريريريريريريريريريريريريو.  مريريريريريريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َهْوَذِله : َصبُّه.

 .داهية َدهواءو،  الدهاء داهيةٌ َدهياء وقال ابن السكيت : يقال من

ً و َدِهَي يْدَهى َدهاءو،  دهاَءةو يَْدهو َدهاءً و يَْدَها فالنٌ  دها وقال اللحيانّي : قال :  داهٍ  ؛ فمن قال : َدهٍ وَ  َدِهيٌ و،  لَداهٍ  ، وإنه دهيا

 ، ِمثُل َعِمين. َدِهين قال : من قومٍ  َدهٍ  ، ومن قال أْدهياء من قوم قال : َدِهيٌ  ، ومن قال : ُدهاة من قوم

 .َدِهيّ و،  َدهٍ و داهٍ  هو : العاقل. ويقال : الدَِّهيُ  أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :

 ، أي ما أصابك. دهاك وما

أي أّي الخلق هو. وقال : وعندي للدَّهداء  ؟هو الدَّْهداء ، ويقال : ما أدري أيُ  تَدْهَدهَ و دهدهته فتََدْهَدىوالحجَر  دهَدْيتُ  ويقال :

 النائين.

 : التوبة. الَهْود قال الليث :: هيد ـ  هود
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 أي تُبنا إليك. [156 األعَراف :] (ِإَّنَّ ُهْدَّن ِإَلْيكَ )قال هللا جّل وعّز : 

يت هاُدوا يهوُدون هوداً  ، اليهود : هم الُهودُ و،  كذلك قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن ُجبَير ، وإبراهيمو اشتقاقاً  اليهودُ  ، وُسّمِ

 ، أي ثابوا. هاُدوا من



1951 

 

إنا تُْبنا إليك ، وأما قوله جّل وعّز :  [156األعَراف : ] (ِإَّنَّ ُهْدَّن ِإلَْيكَ )ي قوله جّل وعّز : وقال الزجاج : قال المفّسرون ف

 .اليهودية فمعناه َدَخلوا في [146األنعَام : ] (َوَعَلى الَِّذيَن هاُدوا َحرَّْمنا ُكلَّ ِذي ظُُفرٍ )

دانه فأَبَواهكّل مولود يُولَد على الِفطرة »في الحديث : و رانه يُهّوِ  ويُدِخالنه فيه. اليهوديّة ، معناه أنهما يعلِّمانه دينَ  «أو ينّصِ

 [.111البَقََرة : ] (َوقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة ِإالَّ َمْن كاَن ُهودًا َأْو َنصارى)وقال الفراء ، في قول هللا : 

ً  يهوديا إال من كان)، وهي في قراءة أُبَّي :  اليهودية إلى الِفعل من ، فحَذف الياء الزائدة وَرَجع يَُهوداً  قال : يريد  (.أو نصرانيا

اليَهوِدّي  ، مثل جائل وعائط من النُّوق ، والجميع ُجوٌل وُعوط ، وجمع ُهودو هائد جمعاً ، واحُده ُهوداً  قال : ويجوز أن يُْجعَل

 العََجمّي والعربّي َعَرب وَعَجم.، كما يقال في جمع الَمُجوسّي مُجوس ، وفي جمع  يَهود

د أبو عبيد ،  : التوبة والعمل الصالح وقال زهير : التهوُّ

ع  مَل أْيِ  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا خمريريريريريريريريريانريريريريريريريريرية   َوى ر بريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ن عريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريودِ و    ال َرهريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريِ

  
د قال : ب  المتهّوِ  أي تُْبنا إليك وَرَجْعنا وقَُربنا من المغفرة. [156األعَراف : ] (ِإَّنَّ ُهْدَّن ِإلَْيكَ ): المتقّرِ

د وقال شمر :  الُحْرَمة ، والسبَب. : الَهواَدةوإليك ، قاله ابن األعرابّي ، قال :  بهوادةٍ  : المتوّصل المتهّوِ

 ، إذا َرَجع من خيٍر إلى َشّر ، أو من شر إلى خير ، وَداهَ إذا َعقَل. هادَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : السير الرفيق. التهويد بيد عن األصمعّي :أبو ع

دوا وفي حديث عمر : أن ابن ُحَصين أنه أَْوَصى عند موته : إذا ِمتُّ فخرجتم بي فأَسرعوا المشَي وال د اليهودُ  كما تَُهّوِ  تَُهّوِ

 والنصارى.

َويد ، مثل الدَّبِيب ونحوه ، وكذلك التهويد قال أبو عبيد :  في الَمنطق ، وهو الساكن. التهويد : المشُي الرُّ

 وقال الراعي يصف ناقة :

ى و  حريريريَ ن  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريْ مريريريَّ ْود  مريريرين الريريريالئريريريي ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريَ

  
هريريريريريريريريريريوَّدِ    

لريريريريريريريريريرياء املريريريريريريريريريري رِيريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريرُّداىَف  لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريَ

  
د وقال أبو مالك : يقال : دوالرجُل ، إذا َسَكن ،  هوَّ دو، إذا َغنَّى ،  هوَّ  ، إذا اعتََمد على الّسْير وأنشد : هوَّ

َة اجلريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَّ ي مريريريريريريريريريريري  را ريريريريريريريريريريريِ تا  يريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريِويريريريريريريريريريريريري ِ   م  ولريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَس  لريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريريَ  ذا قريريريريريريريريريريريري 

  
 أي ليس بالسير الليّن.

َده وقال غيره :  وقال األخطل : الشراُب ، إذا َخثَّره فأَناَمه : هوَّ

َق غريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرأب  و  لريريريريريريريريريريريِّ ع عريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريوَُ جريريريريريريريريريريريِ  َدافريريريريريريريريريريريَ

  
ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريري  و   اَء تريريريري  مريريريريريريريَّ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريراَب املريريريهريريريوِّداصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َهْودٌ  : مجتمع السَّنام وقَْحَدتُه ، وجمعُها الَهْودة وقال شِمر :
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 .هاَد يهيد: هيد 

يدانو الَهْيَدان قال يونس : يقال فالٌن يُعطى  ، أي يُعِطي من يَعرف ومن ال يَعرف. الزَّ

 كأنك تحركه ثم تُصلحه. َهْيداً ِهْدتُه أَِهيده  : الحركة ، يقال : الَهْيد وقال الليث :

،  َهْيد ، فما يُقال له : ِهْدهُ  ، إذا زجَرته عن الشيء وصَرْفته عنه ، يقال منه : هاداً و ِهيداً و أَهيُده َهْيداً  الرجلَ  ِهْدتووقال : 

 ، أي أَِزْله عن موضعه ، وأنشد : ِهْدهُ  ومعنى

 مسريريىت اسريريريريريريريريريريريريريريريريتريري ريريريريريريريامريريريريريريريْه لريريريريريريريه ا فريريريريريريرياق  طريريريريريريريائريريعريريريريريريرية  

  
يريريريريريريريريريري   ال هريريريريريريريريريرياد  و ٌ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريال لريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريَ

  
 من قولك : الَهْيدوأي ما يمنَع من شيء ، ويجوز : ما يقال له َهيٍد بالَخفض في موضع رفع ، على حكاية َصٍه وغاِرٍق ونحِوه. 

 أي َكَرثَنِي. هاَدني َهيدٌ 

 في الُحداء كقوله : الِهيدوقال : 

ْو  اَل ومسريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريرية هلريريريريريريريريريريريريريّن مسريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
ا و   لريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريّن هريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ لُّ غريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريري ِ و جريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريِ

  
 ثم َزَجل بصْوته. ِهيِد هيدِ  وذلك أنَّ الحادَي إذا أراد الُحداء قال :

ْكتُه ، وأنشد : ، قال : يريد : ِهدتُه روى أبو عبيد البن عمَر قال : لو لقيُت قاتَِل أبي في الحَرم ما  ما حرَّ

 ال هاد  و فما ي ال له َهْيٌ  
 الرجَل ، وأنشد األحمر : ِهْدتُ  ، يقال منه : هادٌ  وال ِهيدٌ  الكسائي : ما يقال لهأبو عبيد عن 

 فما ي ال له ِهيٌ  وال هاد  
 مالَك ، إذا استفهموا الرجل عن شأنه ، كما تقول : يا هذا مالك. َهْيدَ  جائزان ، والعرب تقول : َهْيدو ِهيدٌ  شمر :

 :: الشيء المضطرب ، ومنه قوله  الَهْيدُ و

 ذاك أُ تعِ يك َهْي ا  هيَ   أ
ُجه وال يلتفُت  َهْيدَ  قال شمر : قال أبو زيد : قالوا يقول ما قال له َمالك ، فنَصبوا ، وذلك أن يَُمّر بالرجل البعيُر الضاّل فال يُعّوِ

 عب بن زهير :مالَك ، بِجّرِ الدال ، حكاه ابن األعرابّي ، وأنشد لك َهْيدِ  إليه ، ومرَّ بعيٌر فما قال له :

لريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريا :  را  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  كريريريريريريريريْ ْه بريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريو أَنريريريريريريريريا  َذنريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريَ ْه َنصريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِك أو لريريو  َذنريريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريالريريريريريريريَ يريريريريريريريْ    هريريَ

  
 .«َعْرٌش كعَرش موسى»فقال :  ِهْده في مسجده : يا رسوَل هللا وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أنه قيل للنبي 

معناه أَْصِلْحه. قال : وتأويله كما قال. وأصلُه أنه يُراد به اإلصالح بعد الهْدم ، ، كان ابن ُعيينة يقول :  ِهْده قال أبو عبيد : قوله

كتَه فقد هذا عن رأيك ، أي ال  يهيدنّك ، فكأنَّ المعنى أنه يُْهَدم ويُستأنف بناؤه ويُصلَح. ويقال : ال ِهْدتَه تهيُده َهْيداً  وكلُّ شيء حرَّ

 يُزيلنّك.

اآلخرةُ ، أي ال يمنعنَّه ذلك  تَِهيَدنَّه  عمالً إال سار في قَْلبه سْورتان ، فإذا كانت أُوليهَما هلل فالوقال الحسن : ما من أحد عمل هلل

 من األمر الذي قد تقدَّمْت فيه نِيَّتُه هلل.

 .يَهيُده كذا وكذا ، أي ما حّركه وما هاَده قال ابن السكيت : يقال ما
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 ْحد.قال : وال يُنَطق بِيَِهيد إالَّ بحرف جَ 

 يكون اسماً للُحْفرة. الَوْهدو،  َوْهد ، ومكانٌ  َوْهدة : المكاُن المنخِفض كأنه ُحفرة ، تقول : أرضٌ  الَوْهد قال الليث :: وهد 

: النُّْقرة المنتقَرة في األرض أشدُّ ُدخوالً في األرض من الغائط ، وهو أضيَُق من الغائط وليس لها  الَوْهدة وقال ابن شميل :

 ، وَعْرُضَها ُرْمحان وثالثةٌ ، ال تُْنبِت شيئاً. ُجْرف

ً  الَحَجُر وَغيُره تََدْهَدى قال الليث : تقول: دهدى   ، إذا دحرَجته. ِدهداءً و َدْهَديتُه دْهداةو، إذا تَدحَرج  تََدْهِديا

 الُجعَُل. يَُدهِديه : الَخراء المستدير الذي الدُّهِديَّةو

 ابب اهلاء والتاء

 ([وايء)هت ]
 ، هوت ، وْهت ، هتى ، تاه. (ِهيت)َهيت ، 

ً  وقد .َوْهت : الهْبطة من األرض ، وجمعُها الَوْهتة: وهت   .َمْوهوتٌ  ، إذا َضغَطه فهو وهتَه يَهته َوْهتا

ً  : اللّحم الُمْنتِن ، وقد الُموِهت أبو عبيد عن األموي :  .أَيهت إيهاتا

 يُوُسف :] (َهْيَت َلكَ )يخا صاحبة يوسف أنها لّما راوَدت يوسف عن نفسه : قالت له : قال هللا جّل وعّز مخبراً عن َزل: هيت 

23.] 

 .(َهْيَت َلكَ ):  وسلمعليههللاصلىقال الفراء بإسناٍد له عن ابن مسعود أنه قال : أقرأني رسول هللا 

لَك ، يكسرون الهاء  ِهيتَ  وأهل المدينة يقرءون : فتكلّموا بها. قال :قال الفراء : ويقال إنها لغةٌ ألهِل َحْوران َسقََطْت إلى مكة 

 ، يُراُد به في المعنى : تهيَّأُت لك ، وأنشد الفراء : (لك هئت)وال يهِمزون. قال : وذكر عن علي وابن عباس أنهما قرآ : 

 أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَت املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  تريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ راق  ذا أَتريريريريريريريريريريريريريريريَ ا الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريِ  َن أ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ه  راَق وأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أن الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريْ َه هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ ٌق  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَك فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريري 

  
 فمعناه : َهلُّم لك. (َهْيَت َلكَ )من قرأ : « : المصادر»وقال الفراء في  ومعناه : هلُمَّ هلُمَ 

 ، وال يُصَرف. لَهْيت قال : وال َمصَدر

 َهْيتِ )ال : َوَكَسَر بعضهم التاء ، وهي لغة ، فقال : مفتوحة ، معناها : هلُّم لك. ق [23يُوُسف : ] (َهْيَت َلكَ )وقال األخفش : 

 ، كّل ذلك بمعنى واحد. (لك ِهيتَ )وَكَسر بعٌض الهاء وفَتَح التاء فقال :  (لَكَ  َهْيتُ )ورفَع بعٌض التاء فقال :  (لك

 لَْج أي تَعَالَْه ، أَعَربَه القرآن. َهْيتَا ، بالعبرانية (َهْيَت َلكَ )وأخبرني المنذرّي ، عن ابن اليزيدّي ، عن أبي زيد ، قال 

 ؛ موضٌع على شاطىء الفُرات. وقال رؤبة : ِهيت وقال الليث :

 اَّو   يف ِهيَه َرَذاها ِهيه   و 
 قلُت : الرواية في قول رؤبة :
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و    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريو و    ؟وأيريريريريريريريريريريَن اَّريريريريريريريريريري 
  

يريريريريريريريريريريريه    تريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريّن هريريريريريريريريريريريِ  يف ظريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي هّوةٌ من األرض. ِهيتُ  تَحتَهنَ  وقال شمر : قال ابن األعرابّي في قوله :
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 .الُهوتة ُهوت ، وجمع هْوتَةٌ و هْوتَةٌ و هّوتَةٌ  قال : ويقال للَمْهواة :

 األرض انقلَبَْت الواو ياًء النكسار ما قبلها.ألنّها في ُهّوة من  ِهيُت ِهيتَ  وقال ابن السكيت : ُسّميَت

 ال يُدَرك قَْعُرها إلى يوم القيامة. َهْوتَةً  وروي عن عثمان أنه قال : َوِدْدت أّن ما بيننا وبين العَُدوِّ 

 .الَهْوتَةِ  فقالت : بَهاتا ؟وقال ابن األعرابّي : قيل ألّم هشام البَلَِويّة : أين َمنزلك

 قالت : بهاتَا الَوْكَرة. ؟ةُ الَهْوتَ  قيل : وما

َداد. ؟قيل : وما الَوْكرة  قالت : بهاتَا الصُّ

َداد قيل : وما  قالت : بِهاتَا الَمْوِردة. ؟الصُّ

 قال ابن األعرابّي : وهذا كله الطريق المنحِدر إلى الماء.

 وَمْوتَةً. َهْوتَةً  وقال الليث : يقال في الشَّتْم : َصّب هللا عليك

ذ  وسلمعليههللاصلىباَت النبي  [214الشُّعََراء : ] (َوَأْنِذْر َعِشْيََتَك اْْلَقْ َرِبنيَ ) في الحديث أنّه لما نَزلَْت : هوت وهيت : يُفّخِ

ت َعِشيرتَه فقال المشركون : لقد بات  .يُهّوِ

 يقول له : يا ِهيَاه ، وأنشد أبو زيد :أن  الصوُت بالناس ، وهو فيما قال أبو زيد : : التَّهيِيتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

ا تريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَ رِيَّ َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريري  رابريريريريريريريريريريَ  أن الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
ا  تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريّ ا بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريَ

  
ً  بالقَْوم َهيَّتَ  وقال غيره : يقال : تو،  تَْهيِيتا ً  بهم َهوَّ النَّذيُر. واألصل فيه حكايةُ الصَّوت ، كأنهم  َهيَّتو، إذا ناداهم ،  تَهِويتا

ت َحَكْوا في  .َهْيَت َهْيتَ  : َهيَّتَ  ، وفي َهْوَت َهْوتَ  : َهوَّ

ْيد :  .َهْيتاه َهْيتاه والعََرب تقول للَكْلب إذا أُْغرى بالصَّ

 وقال الراجز يَذكر ِذئْباً :

ْرِب  رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ ِ لُّ كريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريرياء يريريريريريريريريريريريريري 

  
ِا و   لريريريريريريريريريريْ اه كريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريرياه  فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  : هريريريريريريريريريريَ

  
 ، الهاء فيها أصليَّة. هاتَى يُهاتِي ، يقال : اشتقاقُه من هاتَ  من قولك : الُمهاتاة قال الليث :: هتى 

 ويقال : بل الهاء ُمبَدلة من األلف المقطوعة في آتى يُؤاتِي ، ولكن العََرب أماتت كّل شيء ِمن فِْعِلها غير األمِر بهاِت.

، وللجميع  هاتِيَا يا رجُل ، ولالثنين : هاتِ   أن يعطيك شيئاً قلت له :إذا أَمرَت رجالً  وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :

. هاتَى يُهاتِي ُمهاتاةً  ، ويقال : هاتِينَ  ، فِزدَت ياًء تكون فَْرقاً بين األنثى والذََّكر ، ولجماعة النساء : هاتِي ، وللمرأة : هاتُوا :

 .ُمهاتاة إن كانت بك هاتِ و اتْيتَ هَ  ال هاتِ  وقال ابن السكيت نحوه. وزاد فقال : يقال :

 فهاتِيه ، وللمرأة : أنِت أخذتِيه فهاتُوه ، وللجماعة : أنتْم أخذتُُموه فهاتِياه أنتما أخْذتُماه ولالثنين : .فهاتِه قال : وتقول : أنَت أخذتَه

 .فهاتِينَه ، وللجماعة : أنتّن أخْذتُنَّه

 ، إذا فاَخره. تاهاهُ و، إذا ناَولَه شيئاً ،  هاتاه أبو العباس عن ابن األعرابّي :

بوا. هاتواو هاتِيَاو هاتِ  وقال المفصَّل :  ، أي قَّرِ

 (ُقْل هاُتوا بُ ْرهاَنُكمْ )وقال هللا جّل وعّز : 
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 أي قرِّبوا. [111البريَ َرأب : ]
 : أي أعِط. هاتِ  قال : ومن العرب من يقول :

 ، يريد في التِّيه. التُّوهِ  رجٌل من بني كالب : أَْلقَْيتَني فيقال أبو زيد : قال لي : تيه ـ  توه

 فاُلناً. أَتْيَه ويقال : ما

ً  وقال الليث : يقال ً و تَاهَ يَتِيهُ تُوها ها. التِّيهو،  تَيها  أعمُّ

ْهتُه ويقال :  ، والواو أعّم. تيَّْهتُهو توَّ

 وأنشد : َمتْيَهةٌ  ، وأرض تَْيهاءو تِيهٌ  : األرُض التي ال يُهتدى فيها ، يقال : أرض التَّْيهاءوقال : 

 م ْةَتِبه  م ترييِّه  تريْيها  ه   
 ، وأنشد : تَْيهانة ، إذا كان َجُسوراً يَْركب رأَسه في األمور ، وناقة تَيَّهانٌ و تَْيهان وقال غيره :

ٌة َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور   انريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريري 

  
ور  ال ِدعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    ِرٌُ انَُ وال عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الَمِضلَّة الواسعة بين األَرِضين ، التي ال أعالم فيها ، وال جبال وال آكام. التَّْيهاء شمر عن ابن شميل

 ، أي يَتِيهُ فيها اإلنسان. ِمتْيَهةٌ و تِيهٌ و تْيهاء وقال شمر : يقال : أَرضٌ 

 وقال العجاج :

 السُّّ اِ  تِيِه َأاتِويه على 
 : الذي يُتَيِّه اإلنساَن ، قال رؤبة : ِمتْيَهٌ  ويقال : مكانٌ 

َيِه    يَلِوي ا ت اقا  يف الضَّالِل املِتريْ
ً وأبو عبيد ، عن أبي زيد : طاَح يِطيح َطْيحاً ،  ً و تاهَ يَتِيه تَْيها ، وقد طّوح نفَسه  أَتْيََههو، وأَْطيَحه  أتَْوَههو، وما أطَوَحه  تَيَهانا

َههاو  .توَّ

 بَصُر الرجل وتاف ، إذا نََظر إلى الشيء في َدواٍم ، وأنشد : تاهَ  وقال ابن الفََرج : سمعُت َعّراماً يقول :

ريت  يتريريريْ يريريريريريريرياء ال أَنريريريَس نريريريَ َس مريريرين أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا أَنريريريْ مريريريريريريريَ  فريريريَ

  
يتريريريريريريريريريريريريريريراِ    ف  الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريرية  ين اتئريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، إذا تَخطَّى. تاهَ ووتاَف عني بَصُرك 

 وهِزيٌع ، واحد. هتَاءٌ ومن الليل  َهتِىءٌ  عبيد عن األحمر :أبو : هتأ 

 إذا انقطع وبَِلي ، حكاه عن الكسائّي. تَفَّسأ وو تَهّمأوالثوُب  تَهتَّأ أبو عبيد :

 ، وهو أقلُّ من الذاهبة. ِهْتءٌ  ، وما بقَي من غنمهم إال ِهْتءٌ  من الليل ، وما بقي إالّ  ِهْتءٌ  ابن السّكيت : َذهبَ 

ٌ  وَرَوى َسلَمة عن الفراء : فيها  ، يريد َشقٌّ وَخْرق. ُهتُوءٌ وشديد  هتَأ

 ؛ ساعاُت اللَّيل. األَهتَاءُ و الَهتِىءُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، قال :

 : الصَّحاِري البعيدة. األتَْهاءُ وقال : 

 .هتْأَةومن اللَّيل  َهْدأة وقال أبو الهيثم : يقال : جاء بعد
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أُهِملت الهاء  ممدودان. َهْيتَاءو َهتَاءٍ وبال هْمز ،  هتْيوعلى فَْعل ،  هْتءٍ وعلى فَعيٍل من اللّيل ،  َهتيءِ  وقال اللّحياني : جاء بعد

 مع الظاء
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 ابب اهلَاء والذال

 ([وايء)هذ ]
 هذى ، هذأ ، هوذ.

 ، إذا أَبَْرتَُهْم وأفنيتهم. هْذأً  العَُدوَّ  َهذأْتُ  قال أبو زيد فيما َرَوى عنه ابن هاني :: هذأ 

 بلساني ، إذا آَذْيتَه. هذأْتُهوقال : 

 .هذَّاء ، وسيف هْذءاً  بالسَّيف َهذأْتُه أَوَحى من الَهذِّ ، يقال : الَهْذءُ  وقال الليث :

 ساني : إذا أسَمْعتَه ما يكَره.بل هَذأْتُهو: إذا قطْعتَه به ،  هْذءاً  اللحَم بالسكين هَذأْتُ  وقال أبو زيد :

 أبو عبيد عن األصمعّي إذا فسدت القرحة وتقطعت.

 وأَِرَضْت أرضاً وتذيأت تَذيُّؤاً. تهذّأت تهذُّأ قيل :

 .هَذى يَْهِذي : كالٌم غيُر معقول مثل كالم الُمبَْرَسم والَمْعتوه ، يقال : الَهَذيان قال الليث :: هذى 

 ، إذا تكبّر ، بالذَّال قلت : لم أَْسَمع َذَها ، إذا تكبر لغيره. َذهاو، إذا َهَذر بكالم ال يُفهم ،  َذىه ثعلب عن ابن األعرابي :

 .تذيّأْت تَذيُّؤاً و،  تَهذَّأَْت تَهذُّؤاً  أبو عبيد عن األصمعي : إذا فََسَدت القُرحة وتقطعت قيل :

إذا ُضّم إليها : ها ، وتفسيرهما في كتاب  : إشارةٌ إلى شيء حاضر ، واألصل : ذاووهذان ، فالهاء في هذا : تنبيه ،  هذا أما

 الذال.

 فقال : هو ذا. قلُت : ونحو ذلك حفظتُه عن أعراِب بني ُمَضّرس وغيرهم. ؟أين فالن وقال النضر : قال أبو الدُّقيش لرجل قال :

بفتح الواو ، وقال أبو بكر : وهذا خطأ منه ، ألن العلماء الموثوق  ُهَوَذا ارّي : قال بعض أهل الحجاز :وقال أبو بكر بن األنب

نحن بعلمهم اتفقوا على أن هذا من تحريف العامة. والعََرُب إذا أرادت َمْعنى ُهَوَذا قالت : هأنذا أَلقَى فالناً ، ويقول االثنان : ها 

 ذاِن نلقاه.

 ا نحن أوالء نلقاه.ويقول الرجال : ه

ها أنتْم أُوالء. ويقال للغائب : ها هو ذا يلقاه ،  ويقال المخاطب : ها أَنت ذا تلقى فالناً ، ولالثنين : ها أنتما ذاِن ، وللجماعة :

 هأنذا ألقاه قد قَُرب لقائي إياه. وها هما ذاِن ، وها هم أُوالء ، ويُبنَى التأنيث على التذكير ، وتأويل قولهم :

 بمعنى. هَذيتُ و هَذْوتُ  اللحياني :

. قلت : هكذا ُرِوي عن النضر ، والذي الهاذُ  : شجرة لها أغصاٌن َسبِطة ال ورق لها ، وجمعها الَهاذةُ  قال ابن شميل :: هوذ 

 سمعناه من العََرب وحصلناه ألئمة اللغة الحاذّ في األشجار.

 .َهْوَذة سمي الرجل وبها : القطاة األنثى قلت : الَهْوذة وقال الليث :

 ابب اهلَاء والثاء

 ([وايء)هث ]
 (.ثاهى ، هاثى)ثاه ، وهث ، هاث ، ثها ، هثا ، 
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 : اللهاة. ويقال : هي اللِّثَة. الثاهة قال الليث :: ثيه 

 ، إذا احمرَّ وجههُ. َهثَاو، إذا َحُمَق ،  ثَها ثعلب عن ابن األعرابّي :: هثا ـ  ثها

 : إذا ماَزحه ومايله. هاثاهوإذا قاَوله ،  ثَاهاه قال : ويقال :

 في األمر ، إذا أَمعَن فيه. توهَّثو: الملقي نفسه في الشيء ،  الواهثو: االنهماك في الشيء ،  الَوْهث قال الليث :: وهث 

ً  له من المال ِهثْتُ  قال أبو عبيد : قال أبو زيد :: هاث  ً و أَِهيث هيثا  له ، وأنشد غيُره قوَل رؤبة :، إذا َحثَوَت  َهيَثانا

هاِيث   
 
 فَأْصبحْه لو هايَث امل

 له من ماله. وقال في قوله هاث يقال : : المكاثَرة. الُمهايَثَة قال ابن األعرابي :

هاِيث   
 
 ما ُّال بيع  السَّرِِق امل

 : الكثير األْخذ. المهايث قال :

ً  من المال هاث قال : ويقال :  ، إذا أصاب منه حاجته. يهيث هيثا

 ، إذا أَفسد فيه ، وأََخَذ بغير ِرْفق. هاثَ ووقال األصمعّي : عاَث في المال 

 أبواب اهلَاء والراء

 ([وايء)هر ]
 ، أهر ، وهر. (يهير)، هرأ ، رها ، وره ، هار ، رهأ ، يهر  (هري)

باً دخيالً في  الهريّ  السُّلطان ، والجميُع األهراء قلت : أحسب: بيت ضخم يجمع فيه طعاُم  الُهِريُ  قال الليث :: هري  معرَّ

 كالمهم.

اهُ و،  بالِهراوة ، إذا ضربه هراهُ يَْهُروه َهْرواً  وقال األصمعّي : يقال :  ِمثله ، ومنه قول الراجز : تهرَّ

بريريريريريريريارْ  يريريريريريريريل الريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن الريريريريريريريَوبريريريريريريريِ  ال يريريريريريريريلريريريريريريريتريريريريريريريوي مريريريريريريريِ

  
ارْ و     ن هتريريريريريريريريريريريريريريرَّاه بريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريري   اهلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى ويقال : الِقْشبارو الِقسبار العصا الضخم ، وكذلك : الَوبيلوأي ضربه به العبُد الضارب.  فالٌن عَمامته ، إذا صبغها  هرَّ

 بالصُّفرة ، ومنه قوله :

مريريريريريريريامريريريريريريريَة بريريريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا رَّيريريريريريريريَه الريريريريريريريعريريريريريريريِ  رأيريريريريريريريتريريريريريريريك هريريريريريريريَ

  
   ِ َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أراك ُّمريريريريريريريريرياان  مسريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  مل تريريريريريريريريريريَ

  
ْفر وك ى إليهم مصبوغة ، فقيل لمن لبس عمامةً صفراء : قد َهراةَ  انت تُحمل منوكانت سادةُ العََرب تلبس العمائم الصُّ  َهرَّ

 .الهّراء فعُِرف بها ، ولُقِّب الَهَروية يبيع الثياب الهّراء ِعَمامتَه ، وكان ُمعاذٌ 

 إذا حاَمقَه. َراهاهُ و، إذا طانََزه ،  هاَراه ثعلب عن ابن األعرابي :

ى ثوبٌ  األعرابّي :أبو عمرو ، عن ثعلب ، عن ابن  ْمِسم. ُمَهرَّ بِيِب ، وهو ماُء ورق الّسِ  ، إذا ُصبَغ بالصَّ

ىوقال :   أيضاً ، إذا كان مصبوغاً كلون الِمْشِمش ، أو الَمْشَمش. ُمهرَّ

ً  َهَرأ ومن مهموزه ، قال األصمعي :: هرأ   ، إذا اشتدَّ عليه حتى كاد يَقتُلُه. يَْهَرُؤه َهْرأً  البْرُد فالنا

واح ، أي أبَرْدنا ، وقال إهاب بُن ُعَمير : أَْهَرأْنا قال :وي  في الرَّ
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ِل  َرْأَن لريريريريريريريريريريريريريريألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريىت  ذا أهريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل و   لريريريريريريريريريريريريريريريرية  األَوابريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريارقريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 ، إذا طبَخه حتى يتَفسَّخ. إهراء لحَمه أَْهَرأَ  ويقال :

 : الوقت الذي يشتّد فيه البْرد. الَهِريَّةوقال : 

 فالٌن فالناً ، إذا قتَلَه. أَْهرأَ والقُرُّ ، أي قتَلَنا ،  أهرأَنا وقال الليث وغيُره :

واح. إهراء البرد ، وفي َهراءة وقال أبو زيد في  اللَّحم مثل ما قال األصمعّي ، وكذلك في اإلهراء للرَّ

 المْنِطق الفاسد ، ويقال : الكثير ، وأنشد قوَل ذي الرّمة يصف امرأةً ناعمةً : :ـ  ممدوٌد مهموزـ  الُهراء أبو ُعبيد ،

ٌق  لريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريا بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌر مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريل اَّريريريريريريريريريريريريريريريريرير ومريريريريريريريريَ

  
رَاٌء   وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي ال هريريريريريريريري  يريريريريريريريريم  اَّريريريريريريريريَ ْزر  و َر ريريريريريريريريِ  ال نريريريريريريريريريَ

  
 .ُهراء الكالُم ، إذا أكثََر ولم يُِصب المعنى ، وإنَّ َمنطقَه لغَيرُ  أَْهَرأَ  الفّراء : شِمر عن

 .ُهراءون وقوم ُهراَءةٌ  وامرأةٌ  ُهراءٌ  قال : ورجلٌ 

 ، إذا ما قال الَخنا والكالم القبيح. يَْهَرأُ َهْرأً  الرجُل في َمنطِقه َهرأَ  وقال أبو زيد :

 : الُمْنَضج من اللَّحم. دالُمهرَّ و الُمْهَرأُ وقال : 

 : إذا قَتَله.ـ  بالراء والزايـ  أْهزأَهوالبَْرُد ،  أهَرأَه شمر عن ابن األعرابّي :

 البْرد ، يَْرثي عثمان بَن عفّان َرحمه هللا. َهَرأَه ، ِمن الَمْهُروءِ  وقال ابن مقبل في

يريريريريريريرياو  ى بريريريريريريريه اَّريريريريريريَ لريريريريريريْ ريريريريريريَ ر وئريريريريريرينِي يريريريريريريري  هريريريريريريْ أ  مريريريريريريَ جريريريريريريريَ لريريريريريريْ  مريريريريريريَ

  
ٌل هريريريريريريريريريو األُُّ واألب    حريريريريريريريريريْ ْه كريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ   ذا جريريريريريريريريريَ

  
 والفَِسيل. الهراءُ وأبو عبيد عن األصمعي : يقال في ِصغار النَّخل أّول ما يُْقلَع شيٌء منها من أّمه فهو الَجثِيث وهو الَوِديُّ 

 ، ويقال : بل هو من َطْيِر الماء ، شبيهٌ به. َرْهواً  قال الليث : الُكْرِكيُّ يسمَّى: رها 

ْهوو  : َمْشٌي في سكون. الرَّ

 أي ساكناً. [24الّدَخان : ] (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً )وقال في قول هللا جّل وعّز : 

أي  (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً )لّما دخل البحر َعِجَل ، فأَْعَجل أصحابه ، فأْوحى هللا تبارك وتعالى إليه :  السالمعليهبلغَنا أنَّ موسى 

 ساكناً على ِهينَتِك.

 ، أي ساكناً بغير تشدُّد. َرهواً  وقال األصمعّي : يقال : افعل ذاك َسهواً 

ْهوو : يَتْبع بعُضها بعضاً. َرْهواً  وقال : وجاءت اإلبلُ   : طائر. الرَّ

 ، هو َسْيٌر َسهل مستقيم. َرْهواً  قال أبو عبيد في قوله : يَمِشين

، يقول : آتيك به َعْفواً ال  غداً  َرْهواً  آتيك باآلخر ن رجٍل بعيراً ببعيرين َدفَع إليه أحدهما ، وقال :وفي حديث رافع أنّه اشتَرى م

 احتباَس فيه ، وأنشد :

وا  فريريريريريريريريال األعريريريريريريريريجريريريريريريريرياُّ   ريريريريريريريرياِذلريريريريريريريريةٌ  نَي َرهريريريريريريريريْ  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
كريريريريريريريل  و   تريريريريريَّ  ال الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ور  عريريريريريلريريريريريى األعريريريريريجريريريريريريرياُّ تريريريريريريَ

  
 : الَحفيُر يجمع فيه الماء. الّرهوو

 يريُد َدعه كما فلَقتُه لك ألّن الطريق في البحر كان [24الّدَخان : ] (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً )قوله جّل وعّز :  وقال أبو سعيد في

 بين فلقي البحر. َرهواً 
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هو قال : ومن قال : ساكناً فليس بشيء ، ولكن  في السير هو اللَّيِّن مع دواِمه. الرَّ

 ورايٍ. راهٍ وأبو عبيد عن األصمعّي ، يقال لكل ساكن ال يتحّرك : ساجٍ 

 ذاَك ، أي ما تركتَه ساِكناً. أرهيتَ  وقال اللِّحياني : يقال : ما

 : اإلسكان. اإلرهاء ذاك ، أي َدْعه حتى يَسكن ، وقال : أَْرهِ  وقال األصمعّي : يقال :

 ، أي ُمتقاِطُرون. وقال األخطل :واحد ما بين كذا وكذا  َرْهوٌ  ويقال : الناس

َره  وا ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  َرهريريريريريريريريريريٌو كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريْ َ  مريريريريريريريريريري   ثريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريِ يريريريريريريريل  يريريريريري  ْي جمريريريريريِ  فريريريريريَّ َ اٌ  عريريريريريلريريريريريى كريريريريريَ  قريريريريريريريِ

  
 أي متتابعة. قاله ابن األعرابي.

جاج في قوله : جّل وعّز :  :  َرْهواً  هل اللغة :يَبَساً. وقال أ جاء في التفسير : [24الّدَخان : ] (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً )وقال الزَّ

 ساكناً.

من نعت البحر ، وذلك أنّه قام فِْرقاه  َرْهواً  : ساكناً : ِمن نعت موسى ، أي على ِهينَتِك ، وأجَود منه أن تجعَل َرْهواً  قلت :

 ساِكنَْين.

 فقال لموسى : دع البحر قَائماً ماؤه ساكناً ، واعبُر أنت البحر.

 واسعاً ما بين الطاقات. قال : [24الّدَخان : ] (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً ) له :وروى شمر عن ابن األعرابّي في قو

 من الخيل الذي تراه كأنه ال يُسرع وإذا ُطلب لم يُْدَرك. الُمْرِهي قال : وقال العُْكلّي :

ْهو وقال ابن األعرابي : راع ، قال لَبيد : الرَّ  من الخيل والطير : الّسِ

وا   َن َرهريريريريريريريريْ رْك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريبريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ َريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريري 

  
َؤاُِ   َ   الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريُّ هريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريِ وابريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يَتبَع بعُضها بعضاً. َرْهواً  ويقال :

ْهَوة وقال األصمعّي وابن شميل : ْهوو الرَّ  : ما ارتفَع من األرض. الرَّ

ْهوة وقال ابن شميل : : الرابِيَةُ تَضرب إلى اللِّين ، وطولُها في السماء ذراعان أو ثالث ، وال تكون إاّل في ُسهول األرض ،  الرَّ

 وَجلَُدها ما كان ِطيناً ، وال تكون في الجبال.

هاء وقال األصمعّي : هاءو،  َرْهَوأ : أماكُن مرتفعة ، الواحدة الّرِ  : ما اتسع من األرض وأنشد : الرَّ

ث  على  عريريريريريريريْ ْ ف  َرَمى هبم بةريريريريريريريريريريريريريري   أكواِر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريريوُِ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريواِذِف   اَل انيب اهلريريريريريريريريري  اء الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ  َرهريريريريريريريريريَ

  
 ما بين رجليه ، أي فَتَح ما بين رجليه. َرهَّى ويقال :

 بين َسنَاَمْين ، أي فجوةٌ بين َسنَامين. َرْهوٌ  قال : وَمرَّ بأعرابّي فاِلٌج فقال : سبحان هللا ،

ْهو أبو عبيد عن أبي عبيدة :  : االرتفاع واالنحدار. الرَّ

 ، فهذا انحدار. وقال عمرو بن كلثوم : َرْهوة قال : وقال أبو العبّاس النَُّمْيري : َدلَّْيُت ِرْجلي في

وأب ذاَ  مسريريريريريريريريريريَ ّ   َل َرهريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريْ

  
ا   يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريرية  وكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ

 
 امل

  
 فهذا ارتفاع.
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ْهو ثعلب عن ابن األعرابي : هووشّدة السَّير ،  الرَّ هوو: الواسع ،  الرَّ  ، طائٌر يشبه الُكْرِكّي. الرَّ

هو وقال : هَوىو الرَّ  ، لغتان : المرأة الواسعة. وقال الُمخبَّل : الرَّ

او  جريريريريريريريرياَنريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا َرهريريريريريريريريوا  كريريريريريريريريأّن عريريريريريريريريِ تريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ  أ نريريريريريريريريكريريريريريريريريِ

  
عَ   قُّ  هريريريريريريرياب  َأوسريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه َمةريريريريريريريريريريريريريريريَ ْلَخ انِجلريريريريريريري    السريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
هووقال :  هوةو: ُمستنقَع الماء.  الرَّ قور  : الرَّ ِشبه تَّلٍ صغيٍر يكون في ُمتُون األرض على رؤوس الجبال ، وهي مواقُع الصُّ

هاووالِعْقبان. قال :   .ُرهاِويّ  : بَلَد بالجزيرة ، والنِّسبة إليه : ُرهاو: أرٌض مستَِوية قلما تَْخلو من السَّراب ،  الرَّ

هوة وقال أبو عبيد :  : اْلَجْوبَة تكون في َمحلَّة القوم يَسيل إليها ماُء المطر. الرَّ

هو وقال أبو سعيد :  ما اطمأّن من األرض وارتفع ما حولَه. الرَّ

 أي َدِمثاً ، وهو السهل الذي ليس برمل وال َحْزن. [24الّدَخان : ] (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً )َجْنبة في قوله :  شمر : قال خالد بن

ج أَْرَهى عمرو عن أبيه : هاء الرجُل ، إذا تَزوَّ  ، وهي الِخجام الواسعة العَْفلَق. بالرَّ

هو : داَم على أَكل أَرَهىو  ، وهو الُكْرِكّي. الرَّ

 : أدام ِلضيفانه الطعاَم سخاء. أَرَهىو

ً  أرَهىو  ، أي واسعاً. َرهاءً  : صادَف موضعا

 أحسنُت. : أَرهيتُ و، أي أَحِسن.  أَْرِههْ  وقال ابن بزرج : يقولون للّرامي وغيره إذا أساء :

هو  : المطر الساكن. الرَّ

 إاّل على نَْفسك ، أي ما رفقت إاّل بها. أرهيتَ  ويقال : ما

َ  أبو عبيد :قال : رها   : إذا اختلط ، فلم يَثُبت على َرأْي. َرهيَأَةً  في أمره َرْهيأ

ُ  وفي حديث ابن مسعود أّن رجالً كان في أرض له ، إْذ مّرت به َعنانَةٌ  ، فسمع فيها قائالً يقول : ائتي أرَض فالٍن  تََرهيَأ

 فاسِقيها.

 هيَّأَْت للمطر ، فهي تريد ذلك ولّما تَفعَل.يعني أنها قد ت تََرهيَأ قال أبو ُعبَيد : قال األصمعّي :

َ  قال : ومنه :  القوُم في أمرهم ، إذا تهيئوا له ، ثّم أَمسكوا عنه ، وهم يريدون أن يفعلوه. تََرهيَأ

هيأة وقال الليث : مه. أمَرك رهيأتَ  ، وكذلك رهيأةً  ِحْملَك َرْهيأْتُ  أن تَجعل أحَد الِعْدلين أثقَل من اآلخر. تقول : الرَّ  ، إذا لم تُقّوِ

هيَأَةو  : الضَّعف والعَْجز ، وأنشد : الرَّ

َرهِي ون اََّْمَ ى 
 
 ق  َعِلم امل

َ  قال : ومنه :  أن تَْغَروِرق العينان من اْلَجهد ، أو من الِكبَر ، وأنشد : الرهيَأَةوالرجُل في أمره ، إذا َهّم به ثم أَمَسك عنه.  تَرهيَأ

الِ    ريريريريريريريريريريريريريرييخكمريريريريريريريا  ن كريريريريريريريان مَسيتَّكمريريريريريريريا ِمن مريريريريريريريَ

  
رَب   أ  عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرياهريريريريريريريريا مريريريريريريريرين الريريريريريريريريكريريريريريريريريِ رهريريريريريريريرييريريريريريريريريَ  انٌب تريريريريريريريريَ

  
ُ  قال شمر : قال ابن األعرابّي : هيَأَة : ال يَْفتُر  تََرهيَآن وعيناه ُمَرْهيَإٍ  جاء بأمر التخليط في األمر وترك اإلحكام. يقال : : الرَّ

 َطَرفاهما.
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َ  قد وَجعَل يَُشّك ويترّدد :وقال أبو نصر : يقال للّرجل إذا لم يَقُم على األمر ويمضي ،   .َرْهيَأ

 في أمرك ، أي َضعُْفَت وتوانَْيت. َرهيَأْتَ  وقال ابن شميل :

َ  وقال أبو زيد : َ  ، وذلك أن يَحِمل ِحْمالً فال يَُشّده بالحبال ، فهو يَميل كلما َعدَّله. وقد ُمَرْهيِئ الرجُل فهو َرهيَأ السحاُب ،  تََرهيَأ

ك.  إذا تَحرَّ

والظََّهرة والعَقار ، وهو َمتاُعه ، ونحو ذلك. قال أَبو  األََهَرة برني المنذرّي عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي بيٌت َحَسنُ أخ: أهر 

 البيت : ثِيَابُه وفُُرُشه وَمتاُعه ، وأَنشد : أََهرة عبيد ، وقال الليث :

زَّا ر  لريريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريريريْ زَّ َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريري 

  
را    زّاو َأمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  َأهريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
باء :: هير   ، ونحو ذلك قال أَبو عبيد وغيره. أَيِّرو هيِّرٌ و أَيرٌ و َهيرٌ  ، ويقال : إيرٌ و ِهيرٌ  األصمعّي : من أَسماء الصَّ

ى وأَخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال : يقال : ذهَب صاحبك في: يهر  ، أَي في الباطل. ويقال للرجل إذا سألتَه عن  اليَْهيَرَّ

ى فأَخطأَ : ذهبَت فيشيء  ى ، وأَين تَْذهب في اليَهيَرَّ  ، وأَنشد : اليَهيَرَّ

 ملريريريريريريريريريريريريا رَأْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريريريريريا َدْوَدرَّى 

  
رَّى   عريريريريريريريريريَ  

ن املريريريريريريريريري هريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ ِل  ريريريريريريريريريَ  يف مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  

رّا مريريريريريريريريريريريريَ ه كريريريريريريريريريريريريأّن وجريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريريَْ  ظريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ

  
َرمريريريريريريريريريريريَ ُّ يف الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريل   هريريريريريريريريريريريَتَّى و تريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ

  
ى من قولك : فرس   َدِريٌر أَي َجواد ، والدليل عليه قولُه : في ِمثِل َخيط العِهن المعّرى ، يريد الُخْذُروف.قال : والدَّْوَدرَّ

ى وزعم أَبو عبيدة أَن  : الحجارة. اليَْهيَرَّ

 وقال أبو مالك : هو الباطل.

  : شجٌر ، وأنشد : اليَْهيَرُّ  وقال ابن هانىء :

َتِّ  هريريريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريه  راعريريريريريريريريريرييَّ مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريي   رِّ فريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريا  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  

 َ لف اسِته ِم ل نَِ تِق اهِلرِّ 
 : حجارة أمثال األُكّف. اليَْهيَرُّ  وقال الليث :

ة ةُ  وقال ابن شميل : قيل ألبي أسلم : ما الثَّرَّ ة : الساهرة الِعْرق تَسَمع َزِميَر ُشْخبِها ، وأنَت من  ؟األْخالف اليَْهيَرَّ فقال : الثَّرَّ

 : التي يسيل لبنُها من كثرته ، وناقة ساِهَرة الِعْرق : كثيرةُ اللبن. اليَْهيَّرةوساعٍة. قال : 

 : ُدَوْيبَّة تكون في الصَّحاِري أعظُم من الُجَرذ ، وأنشد : اليَْهيَرُّ و

َتُّ  هريريريريريريريريريْ الأٌب هبريريريريريريريريريا الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ را  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريافريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
َسريريريريريريريريريريريريريرياِمر   

ّ ْ  عليها امل ى ا يِل ق   ريريريريريريريريريريريريريري     صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة والواحدة :  .يَْهيَرَّ

 قال : واختَلَفوا في تقديرها فقالوا يَْفعَلَّة.

 وقالوا فَيعَلَّة وقالوا : فَْعلَلّة.

ْلب. اليَْهيَرُّ  أبو عبيد عن األحمر :  : الَحجر الصُّ

يح. أي اليَْهيَرِّ  وقال شِمر : ذهب في  في الّرِ

 ، وأنشد : استَْيَهرَ  : اللّجاجة والتماِدي في األمر. تقول اليَْهرُ  وقال الليث :
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 قَلب ك يف اللهو م سَتيِهٌر و 
 أنكم قد اصطلحتم ، مثل استَيقَْنت. استَْيَهْرتُ  ثعلب ، عن سلمة ، عن الفّراء : يقال : قد

 باألمر ، أي مستيِقٌن. ُمستَْوِهر الَجْعفَِريِّين : أناوقال أبو تراب : سمعُت 

 .مستَيِهر وقال السُّلَمّي :

 : الساقط. الهائر ثعلب عن ابن األعرابي :

اهيو  : الَهلكة. الُهوَرةو: المقيم ،  الرَّ

 ن باب المقابلة في البَْيع : الُمباَدلة.بإبلك واْقتَيل وارتِجْع ، أي استبِدْل بها إبِالً غيرها. اْقتَيِْل ، م استَيِهرْ  قال : ويقال

، فإذا  هائرو هارٍ  إذا انصَدَع من َخْلِفه وهو ثابت بعُد مكانه ، وهو َجْرفٌ  يَُهور مصدُرها والَجْرُف ال الَهْور قال الليث :: هور 

رو انهار َسقَط فقد ر ، وكذلك إذا سقط شيء من أعلى ُجْرف أو َرِكيّة في قَْعرها ، يقال : تهوَّ  .تََدْهَورو تَهوَّ

 إذا كان ضعيفاً في أَمره ، وأنشد : هارٌ  ورجلٌ 

 ال َ زٌِل و ماضي العز ِة ال هاٌر 
 الخزل : الساقط المنقِطع.

ر ويقال :  الليُل ، إذا ذهَب أكثُره. تهوَّ

رو  الّشتاء ، إذا ذهَب أشدُّه. تهوَّ

ر الرمل أي توّهروالليُل والشتاء ،  تَوهَّر قال : ويقال في هذا المعنى بعينه :  .تَهوَّ

 ، أي واسع بَِعيد. َهْورٌ  وقال غيره : َخْرقٌ 

 وقال ذو الرمة :

 َهيجاء  يريْهماء  وَ ْرٌق َأْهَيم  
م   واٌ  جريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ ْوٌر عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريَ

  
م    لريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريري  ٌي فريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرنَا ويقال ؛ ْمناه وَكبَْبناه بمعنًى. َهوَّ  عنَّا القَيَظ وَجَرْمنا وَجرَّ

 الُجْرف. ينهارُ  ، إذا قتلتَهم ، وَكبَْبَت بعَضهم على بعض كما أُهوُرهم َهْوراً  القومَ  ُهْرتُ  ويقال :

 قال الهذلّي :

 فريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ بريريريريريريريريروهريريريريريريريريْم فريريريريريريريريهريريريريريريريريار وهريريريريريريريريم كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريم  

  
زَُِ   ثِّ وا ريريريريريريريَْ كريريريريريريريَ  ذا   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريْ  أفريريريريريريريلريريريريريريرياد  كريريريريريريريَ

  
 عليه. َهَوارة ، إذا َهلك ، ومنه قوله : من أطاع ربّه فال اهتََور ابن األعرابّي : ثعلب ، عن

 .أَُهوُره َهْوراً  الرجَل بما ليس عنده من خيٍر ، إذا أَْزنَْنتَه ، ُهْرتُ  ويقال :

 وقال أبو سعيد : ال يقال ذلك في غير الخير.

 ، إذا َغَشْشتَه ، وأنشد : َهْوراً  الرجلَ  ُهْرتُ  ويقال :

ور هريريريريريريريريريريا الد هريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريْه جريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
وِء ال َأهريريريريريريريريريريريور هريريريريريريريريريريريا  ْرِب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  أيّنِ ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يصف إِبالً ، أي ال أظن أن القليل يكفيها.
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 وقال مالك بُن نَُويرة يصف فرَسه :

 رَأى أنريريريريريريريريريريريري  ال  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل َأهريريريريريريريريريريريريور ه 

  
 ال أان عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه  ملريريريريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأِب ظريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريرير  و  

  
 بكذا وكذا ، أي يَُظنُّ بكذا وكذا. يُهارُ  أظنُّ القليل يكفيه ، يقال : هو: أي  أَُهوُره

 : المرأة الهالكة. الَهَوْرَوَرةُ  عمرو عن أبيه :
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مل. : التَّيُهور أبو عبيد عن األصمعي ،: وهر   ما اطمأنَّ من الرَّ

 قلت : كأن أْصلَه َويُهوُر ، مثل التَّيقور ، أصله َوْيقُور.

 :وقال العجاج 

    أَراَطى ونَ ا  ترييريْه وِر 
 أراد به فَيعوالً من التََّوهُّر.

فالٌن فالناً ، إذا أَْوقعه  َوهَّر الرجَل في الكالم وتََوعَّْرتُه ، إذا اضطَررتَه إلى ما بقَي فيه متحيراً. ويقال : توهَّرتُ  وقال خليفة :

 فيما ال مخرج له منه.

اهيو: الساقط.  الهائرو: الَهلكة  الَهْوَرة وقال ابن األعرابّي :  : المقيم. الرَّ

 واقيَْل بمعنًى واحد ، أي استبِدل بإبلك إبالً غيرها. استيِهروويقال : أَرِجْع إبلَك وارتِجع 

ْيه وقال الليث :  ، وهو تَهثُْهث السَّراب على وجه األرض ، وأنشد : التََّريُّه هو الرَّ

 َريَِّه 
  ذا َجَرى من  لِه امل

 والمريُّع واحد. الُمَريَّه قال شمر :

 هاهنا وهنا ال يستقيُم له َوْجهٌ. يتميّعُ  قال : وقال ابن األعرابي :

 : َخْرقاء بالعمل ، وأنشد : َوْرهاء : الُحمق في كل عمل. امرأةٌ  الَوَرهُ : وره 

ْه  لريريريريريريريريريريريَ ن  ريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريريريريْ ر َُّ َوْرهريريريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ز    اء  ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َي مريريري ريريريريريريريَّ ل يريريريومريريريريريريريا  وهريريريْ عريريريريريريريْ  عريريريلريريريى الريريريبريريريريَ

  
هو: الكثيرة الماء.  الَمقَّاء قال :  فالٌن في عمل هذا الشيء ، إذا لم يكن له فيه َحذاقة. تورَّ

 : الهالكة. الَهَوْرَوَرةو: المرأة الَحْمقاء ،  الَوَرْهَرهة عمرو عن أبيه قال :

 : الكثيرة الشَّحم. الَوِرهة وقال ابن بزرج :

 فهي تَِرهُ ، مثل َوِرَمْت تَِرم. َوِرَهتْ 

 إذا َكثُر مطرها. وِرهة وسحابةٌ  َوِرهٌ  وقال غيره : سحابٌ 

 وقال الُهذلّي :

 ج وف  َر ب  َورِه  م  ريَ ِل 
 .: واسعة واِرهة ودارٌ 

 ابب اهلاء والَّلم

 ([وايء)هل ]
 ، وله ، وهل ، أله ، أهل ، هيل. (لهى)، هال ، لها ،  (يهول)هال 

هذا  هالَني البحر ، تقول : َهْولِ والليل ،  َكَهْول : المخافة من األمر ال تدِري على ما تَهُجم عليه منه ، الَهْولُ  قال الليث :: هول 

 ، إال أّن الشاعر قد قال : َمُهول ، وال يقال أَمرٌ  هائلٌ  ، وأمرٌ  يَُهولُني األمرُ 
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ش  و  لريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريل َومسريريريريريريريريريريريريْ
َ

ول  مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريَ

  
اِن   ْ فريريريريريريريريريريريريريَ ن  مريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريَ   جريريريريريريريريريريريريريِ راقريريريريريريريريريريريريريِ  ذي عريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرع ، وإذا كان فيه أو  الَمُهول وتفسير ، أي فيه َهْول. والعََرُب إذا كان الشيُء ُهَو لَهُ أخَرجوه على فاِعل ، مثل دارع لِذي الّدِ

 خَرجوه على َمفعول ، كقولك َمْجنون : فيه ذاك ، وَمْديون : عليه ذاك.عليه أ

 .هالك ، وهو ما التَّْهويل ؛ جماعةُ  التَّهاويلوقال : 
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الح ، وإذا تزيَّنَْت المرأة بِزينٍة من ِلباس أو ُحِلّي ، يقال : التّهاويلو لَتْ  : ِزينةُ الوشي ، وكذلك ِزينةُ التََّصاوير والّسِ  .َهوَّ

 وقال رْؤبة :

 َهوَّلْه من َرْي ها هَتاِواَل و 
 ، ومنه قولُه : تَْهويلُها ويقال للرياض إذا تزيّنْت بنَْوِرها وأَزاِهيرها من بين أحمَر وأصفَر وأبيَض وأخضَر : قد عالها

ه و  بريريريريريريتريريريريريريريريَ لريريريريريريْ هريريريريريريويريريريريريريريل  جريريريريريريَ اَل الريريريريريريتريريريريريريَّ  عريريريريريريرياُِّب  قريريريريريريري  عريريريريريريَ

  
راقريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريايف   عريريريريريريريريل  يف َرقريريريريريريريريْ ع الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريفريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريَ

  
َوَلَقْد رَآُه نَ ْزَلًة )حدَّثنا عبد الملك عن إبراهيم عن أبي ربيعة ، عن حّماد عن عاصم ، عن ِزّر عن ابن مسعود في قوله : 

والدُّرُّ  التَّهاويلُ  نتثِر من ِريِشهرأيُت لجبريَل ستَّمائة َجناح يَ  : وسلمعليههللاصلىقال : قال رسول هللا  [13النّْجم : ] (ُأْخرى

 الّرياض. وهللا أعلم. تَهاويل تَزايين ِريِشه ، وما فيه من ُصْفرة وُحْمرة وبياض وُخْضَرة مثل بالتّهاويل ، أراد واليَاقوت

ْلتُ  أبو عبيد عن أبي زيد : الً  للناقة تهوَّ ً  لها تذأَْبتُ و تهوُّ : وهو أن تَستخِفَي لها إذا ظأَْرتَها على ولَِد غيرها ، فتََشبَّْهَت لها  تَذُؤبا

 بالسَّبُع ليكون أَرأَم لها عليه.

 ، إذا كان كريه المنَظر. الُهَول من ُهولَة وقال أبو عمرو : يقال : ما هو إال

ع به الصبّي ، وكلُّ ما الُهولةو  .ُهولة يسّمى هالَكَ  : ما يُفزَّ

 : وقال الُكميت

فريريريريريريريريريريوَن  لريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريْ
 
َ  املريريريريريريريريريري ولريريريريريريريريريريِة مريريريريريريريريريريا َأوقريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريَ

  
وا  وَّلريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريني ومريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريَ َ ى اَّريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
لون ناراً يوقِدونها عند اْلِحلف ، يلقون فيها ِمْلحاً فيتفقَّعُ  الُهولة وكانت  بها. يَُهّوِ

 وكذلك إذا استحلَفوا َرُجالً.

 وقال أوس ابُن َحَجر :

َهوِّل مساِلف  
 
 كما َصّ  عن انِر امل

 ، يهِمزون الواَو النضمامها ، وأنشد : َهْول : جمعُ  الُهُؤول وقال أبو زيد :

لريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريالد بريريريريريريريريريريري  متريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم   لريريريريريريريريريريريْ  رمسريريريريريريريريريريريَ

  
ؤ ول    كريريريريريريريريريريريريريريريرياَءْدان اهلريريريريريريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريك ومل تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في ُسْكِره فيَفزع لها. تَهاويلَ  إذا رأى يُهالُ  السكرانُ  ِهيلَ  وقال األصمعّي :

 وقال ابن أحمر يصف َخْمراً وشاربها :

ى  ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريه وتريريريريريريريريريَ فريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى يف مريريريريريريريريَ  مَتَةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريرياال  ه مسريريريريريريىت يريريريريريري  بريريريريريريريِ لريريريريريريْ َن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو الحسن المدائنّي لّما قال النابغةُ الجعديُّ لليلى األَْخيَليَّة :

اَل  ى وقريريريريريريريريريوال هلريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريِّ  َأأل مسريريريريريريريريريَ

  
ال  رَّ  ريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَّ را  َأغريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  ركريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريْه أَمريريريريريريريريريريْ

  
 أجابتْه فقالت :

ه  لريريريريريريريريريريريريريريري  ك مريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريْ ين داء  أبمريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريريريريتِّ  تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اَل و    أيُّ جريريريريريريريريريريريواد ال يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريال هلريريريريريريريريريريريا : هريريريريريريريريريريريَ
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 قال : فغلبته ، قال : وَهاَل َزْجٌر تُزَجر به الفََرس األنثى إذا أُْنِزَي عليها الفحُل لتقّر وتَسُكن.

الحون فحيَّ َهالَّ بعمرَ  وقال الكسائّي في  وقوله : هالً ، أي اسكْن عند ِذكره. أَْسرع ، ، قال : حيَّ : قوله : إذا ذُِكر الصَّ

 قلت : وقد مّر تفسيُره ُمشبَعا في باب َهْل.
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لقوٍم َشَكْوا إليه ُسرعةً فَناء َطعامهم :  وسلمعليههللاصلىوقال النبي  [14الُمزّمل : ] (َكِثيباً َمِهيَّلً )قال هللا جّل وعّز : : هيل 

 .تَهيلوا ، فقال : ِكيلُوا وال نَهيل فقالوا : بل ؟تَهيلون تكيلُون أمأَ 

، إذا أرسلتَه فََجرى ،  ِهْلتُه أَِهيلُه َهْيالً  قال أبو عبيد : يقال لكل شيء أرسلتَه إرساالً من رمل أو تُراب أو طعام أو نحوه : قد

 [.14الُمزّمل : ] (وَكاَنِت اجْلِباُل َكِثيباً َمِهيَّلً )، وقال هللا جّل وعّز :  لَمِهي وهو طعام

مل : الهائلو الهْيل وقال الليث :  الذي ال يثُبت مكانَه حتى يَنهاَل فيَسقط. من الرَّ

 ، وأَنشد : ِهلتُه أَِهيلهوقال : 

 َهْيٌل َمِهيٌل من َمِهيل اأَلْهيِل  
ة البيت.: الَهب الَهيُولوقال :   اء الُمْنبَّث ، بالِعبّراني ، أو بالّرومية ، وهو الذي تراه في ضوء الشمس يدُخل ُكوَّ

 : أمُّ حمزةَ بن عبد المطلب. هالةو: َداَرةُ القمر ،  الهالة وقال أبو عبيد :

 إذا جاء بالمال الكثير. الَهْيلَمانو بالَهْيل ويقال : جاء فالنٌ 

 .ِهْلتُه لغة ، في أََهْلتُه وقال أبو عبيد : أُظنّ 

يت قَطُّ. اإلهالة أبو عبيد عن أبي زيد :: أهل   هي الشَّْحم والزَّ

 .إهالة وفي حديث كعب : يُجاء بجهنّم يوم القيامة كأنها َمتْنُ 

الِقْدَر من َوَدك اللَّحم  . وكذلك ما عالإهالة وقال غير أبي زيد : كلُّ ما اْؤتُِدَم به من ُزْبد َوَوَدك شحم وُدهن ِسْمِسم وغيره فهو

 الرُجل ، إذا ائتََدم باإلهالة. اْستأََهلو إهالة السَّمين

 وقال الشاعر :

ّي  لريريريريريريريريي   مريريريريريريريريَ ي و ال بريريريريريريريريل كريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ أهريريريريريريريريِ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريريَ ِه مريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ   ن الريريريريريريريريريريذي أنريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
 به وَوَدْقُت به ، إذا استأنَْسَت به. أَِهْلتُ  أبو عبيد عن الفراء والكسائي :

 الرجل : امرأتُه. أْهلُ  الليث :وقال 

ج ،  التأهُّلو  فالن اإلسالم : من يَدين به ، ومن هذا يقال : أهلُ والبيت : ُسكانه ،  أهلُ والرجل : أخضُّ الناس به ،  أَْهلُ و: التزوُّ

ثِّ ] (ُهَو َأْهُل الت َّْقوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ ) َكذا أو كذا ، قال هللا جّل وعّز : أَهلُ  ألْن  أَْهلٌ  جاء في التفسير أنه جّل وعزّ  [56ر : المدَّ

 المغِفرة من اتّقاه. أهل يُتَّقَى فال يُعَصى ، وهو

المغفرة ، أي موضع أنس لذلك والداته. وقال  أهلو، أي َموضع أُنٍس ألْن يُتَّقَى ،  [56المدَّثِّر : ] (ُهَو َأْهُل الت َّْقوى)قوله : 

إذا تزّوج ؛ لألنس الذي بين  : يأَهل أُُهوالً  الرجل أَهلوبمعنى واحد ،  : أُُهوالً  به أِهلتوبه ،  آنست به ، واستأنست اليزيدّي :

 الزوجين.

 .األهِلين من الياء التي في األهالي جمع الجمع ، وجاءت الياء التي في األهاليو أْهاَلتو األهُل أَْهِلين ويُجَمعُ 

 . قال الليث : ومن قال : وهَّْلتُه ذهب به إلى لغة من يقول : َوامْرتُه وواكْلتُه.تَأْهيالً  وكذافالناً ألمِر كذا  أَّهْلتُ  ويقال :

 وأنشد : .أهل : له آهلٌ  ، ومكان أهلُه فيه : مأُْهولٌ  الحّراني عن ابن السكيت : مكانٌ 
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 قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوال  و 

  
رِ   فريريريريريريريريريريريريريريريْ َع الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال رؤبة :

اُّال ة املريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريريريريّ ه   لريريريريريريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرفريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
را  وكريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريال  فريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
، ولَما استْوَحش :  أَهِليّ  ، ولذلك قيل لَما أِلَف الناَس والقَُرى : أَهِليٌ و آهل كلُّ شيء من الدواب وغيرها إذا أَِلف مكاناً فهووَ 

يٌّ وَوْحِشّي ، كالحمار الوحشّي.   .األهلية يوَم َخيبر عن لحوم الُحُمر وسلمعليههللاصلىنَهى رسول هللا وهو اإلنسّي ،  األهليُ وبَّرِ

 فالنٌ  لناس قول القائل :، أي َسعَةً ، وأَتيَت أهالً ال َغَرباء. وَخطأ بعُض ا ُرْحبا ، ومعناه نَزْلتَ  أَهالً ووالعرب تقول : مرَحباً 

األدب ، وأما  أهل ، وأجاَز ذلك كثير من اإلهالة إاّل من االستئهال أن يُكَرم ، بمعنى يَستحّق الكرامة ، وقال : ال يكون يستأهل

ىء من قاله ، ألني سمعتُه. وقد سمعُت أعرابياً فصيحاً من بني أَسد يقول لرُجل أُوِلَي َكر  اَمةً : أنتأنا فال أنكره وال أُخّطِ

ُهَو َأْهُل الت َّْقوى )ما أُْوِليَت ، وذلك بحضرة جماعٍة من األعراب ، فما أَنَكروا قوله ، ويحقِّق ذلك قوُل هللا جّل وعّز :  تستأهل
 [.56المدثر : ] (َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ 

 أَِلَف الحاضرةَ فأَخَذ هذا عنهم.قال األزهرّي : والصواب ما قاله أبو زيد واألصمعّي وغيره ، ألن األسدّي 

 .مأْهولة إذا تزّوجها ، فهي يأِْهلُ  فالٌن امرأةً  أََهلَ  قال أبو عبيد عن أصحابه : يقال :

 ، أي زّوجك منها وأَْدَخلََكها. إيهاالً  هللا في الجنةِ  آهلك وقال في باب الّدعاء :

 ، إذا تزّوج. الً يأُهل أُهوو،  أَهَل يَأِْهل أَْهال قال : وقال أبو زيد :

لهذا األمر ، ألنَّك إنما تريد أنَت مستوِجب لهذا  مستأَهلٌ  هذا األمر ، وال أنتَ  مستأْهلٌ  وقال المازنّي : ال يجوز أن تقول : أنت

، ولكن  األمر ، وال يدّل مستأهل على ما أردَت ، وإنّما معنى هذا الكالم أنت تطلُب أن تكون من أَهل هذا المعنى ، ولم تُِرد ذلك

 لهذا األمر. أهلٌ  تقول : أنت

 أَِهُل وَهاَل  إلى الشيء َوَهْلتُ و، إذا نَِسيتَه وَغلْطت فيه ،  َوَهالً  عنه َوِهْلتُ وفي الشيء ،  َوِهْلتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: وهل 

 الرجُل ، إذا َجبَُن. َوِهلَ  إذا َذَهَب َوْهُمك إليه. وقال الكسائّي : مثله. ويقال :

أي  واِهل فأَنا وِهلتُ و،  َوِهلُ  ، فأنا أَْوَهُل َوَهاَل  ، إذا فَِزْعت َوِهْلتُ و، إذا أَْوَهْمت وَسَهْوت ،  َوَهْلتُ  ، عن ابن األعرابّي ، ثعلب

 َسَهْوت.

فهو الفََزع ،  الَوَهل أَنٌَس. قال : وأما َوِهلَ  مثل : َوِهَم يَِهم. َوْهماً. ومنه قوُل ابن عمر : َوَهَل يَِهل َوْهالً  وقال أبو زيد :

 الفَزع النِّشيط. المستَْوِهلو

 منه : فِزْعُت منه. َوِهْلتُ و: فَِزْعت إليه ،  َوْهالً  إليه َوِهْلتُ وقال : 
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ْضتَهُ ألن توهَّْلتُ وه وَغلطَت فيه ، عنه ، إذا نِسيتَ  َوَهلتُ وإلى الشيِء  َوَهْلتُ وقال :  الحديث :  أي يَغلط. ومنه يَِهل فالناً ، أي عرَّ

 ، جاء به أبو سعيد. «في قَبرك فتوهَّالكَ  كيف أنَت إذا أَتَاك َملكان»

 ، وهو أن تُخِطىء بالشيء فتَِهُل إليه وأنت تريد غيَره. أَِهُل َوْهالً  إلى الشيء َوهْلتُ  وقال أبو زيد :

َوى أبو حاتم في كتابه في الُمزال والُمفَسد عن األصمعّي : يقال : استوَجب ذاَك واستحقَّه ، وال يقال اْستَأَهْله ، وال أنَت ورَ 

 تَْستَأِهل ، ولكن يقال : هو أَهُل ذاك وأهٌل لذاك ، ونحو ذلك قال أبو زيد.

 ذاك. أَْهلَةُ  قال : ويقال هم

لَ   ، وهو أول ما تراه. َوهلة ويقال لقيتُه أوَّ

 .«والدة عن ولدها تَُولَّهُ  ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي : وله 

َق بينهما في البَيع ، وكّل أنثى فارقْت ولَدها فهي التَّْوِليهُ  قال أبو ُعبيد :  .واِلهٌ  أن يُفرَّ

باع ولَدها :  قال األعشى يَذكُر بقرةً أكَل الّسِ

ل  جريريريريريريريَ ى عريريريريريلريريريريريى عريريريريريَ لريريريريريَ كريريريريريْ ا  ثريريريريريَ ْه واهلريريريريريريريِ لريريريريريريريَ بريريريريريريَ  فريريريريريريريأَقريريريريريريْ

  
ا  لريريريريريريريَ هريريريريريريريا اجريريريريريتريريريريريمريريريريريعريريريريريريريَ اهريريريريريريريا وكريريريريريريريل  عريريريريريِ  كريريريريريريريل  َدهريريريريريريريَ

  
 إليه. تَِله وهي التي فَقَدت ولَدها ، فهي ميِالهٌ  شِمر ، عن ابن شميل : ناقةٌ 

 .ولَهْت تَِلهُ و،  وِلَهْت تَْولَه ، أن تَحّن إليه. وقال غيره : فيه لُغتان : تَِله إليه ولَهتْ  يقال :

 يكون من الُحزِن والسرور ، ِمثل الطََّرب. الَولَه وقال بعضهم :

 .واِلهٌ  إليه. وناقةٌ  َوِلهتْ  : الناقة تُِربُّ بالفْحل ، فإذا فقَدتْه الِميالهُ  وقال شمر :

 أيضاً. وقال الُكَميت : واِلهٌ  قال : والجَمل إذا فَقََد أاُّلفَهُ فحنَّ إليها

ر وب   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَي الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ ْه نريريريريريريريريريَ  َوهلريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريريرياُ   ِم الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريْ ا  مسريريريريريريريريريريريال د ون طريريريريريريريريريريريَ  َوهلريريريريريريريريريريريَ

  
 يكون بين الوالدة وولِدها ، وبين اإلخوة ، وبين الّرجل وَولِده. الَولهو: َحنَّت. قال :  َوِلَهت

 .واِلهةو والهٌ  ى، واألنث يَِلهو َوِله يَْولَه : َذهاب العَقل ِلفْقدان اإلْلف. يقال : الَولَه وقال الليث :

يح الشديدة الُهبوب ذاُت الَحنين. : الميالهُ و: اسم شيطان الماء يُوِلع الناَس بكثرة استعمال الماء.  الَوْلهانوقال :   الّرِ

 وحده. هللا إالّ  إله ال هللا جّل وعّز قال الليث : بلغَنا أنَّ اسم هللا األكبر هو :: أله 

 فَعلُت ذاك ، تريد وهللا ما فعلتُه.ما  هللا قال : وتقول العرب :

 : التعبُّد ، وقال رؤبة : التَّأَلُّهوقال : 

 َسبَّْحَن واْسَ جعَن من أتهلُِّي  
 ، ال تُطرح األلُف من االسم ، إنما هو هللا على التّمام. هللا قال : وقال الخليل :

حمن الّرحيم.قال : وليس من األسماء التي يجوز منها اشتقاق فِْعل ، كما يجوز   في الرَّ

، أُدخلت األِلف والالم عليه  إلهٌ  في اللُّغة ، فقال : كان حقُّه هللا وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه سأله عن اْشتقاق اسم

 ، ثم َحذفت العربُ  اإلله للتعريف فقيل :
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يت هي الُ التعريف ، وذهبه اهلمزأب  أصريريريريريريريال  اهلمزأَب اسريريريريريريريت  اال  هلما ، فلّما تركوا اهلمزأَب مَسّولوا كسريريريريريريريرهتا يف الالُ ال
أَِلاَله ، فحرَّكوا الَُ التعريف اليت ال تكون  اّل سريريريريريريريريريريريريريريرياكلة  ،   اْلتريَ ى المان متحرَِّكتان فأدَغموا األو  يف  ف يل :

 : معلاه لكْن أان. [38الكهف : ] (لِكنَّا ُهَو هللاُ َربِ  )ال انية ، ف الوا : هللا ، كما قال هللا جّل وعّز : 
قد جَرت في كالم الَخلق توهَُّموا أنّه إذا أْلِقيت األلُف والالم من هللا كان الباقي اله ، فقالوا الُهمَّ ،  اللهمّ  ثم إن العرب لّما َسِمعوا

 وأنشد :

رب  الريريريريريريريريريريريريريريَكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتا َه  ريريريريريريريريريريريريريريَ َم أَنريريريريريريريريريريريريريريْ  الهريريريريريريريريريريريريريري 

  
ورا  ْرجريريريريريريريريريريريري  ة  جريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَّ ه جريريريريريريريريريريريريِ  أنريريريريريريريريريريريريَه وهريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريْ

  
ون هلل أبوك ، وهي الم التعجب يُْضِمرون قَبلها : اعَجبُوا ألبيه ما أَْكَمله ، فيَحِذفوَن الَم التعّجب مع أبوك ، يريد الهِ  ويقولون :

 الم االسم ، وأنشد ِلذي اإلْصبع :

ا ي مريريريريريريريريريريريريريريريريريا خيريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الِه ابريريريريريريريريريريريريريريريريرينَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
واقريريريريريريريريريريريريريريْ     ف  اَّريريريريريريريريريريريريريرياداثِ  مريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الالم وحذِف َمدَّةِ الِه ، وأنشد :بغير مّدة  هللا قال أبو الهيثم : وقد قالت العرب : بسم

ٌل جريريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريرين أَمريريريريريريريريرير هللا  يريريريريريريريريريْ َل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريْ

  
ه   لريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريريريِ

 
ة املريريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرَد اجلريريريريريريريريريريريريريريَ رِد  مسريريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 وأنشد أبو الهيثم أيضاً :

يريريريريريريريمريريريريريريريةٌ  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ة  لريريريريريريريَ يريريريريريريريَّ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِك مريريريريريريرين عريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريَِ

  
ا  وا   كريريريريريريريرياذب  مريريريريريريريرين يريريريريريريريري ريريريريريريريريوهلريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى هريريريريريريريريَ

  
 ِه إنك ، ثم ترك همزة إنك ، فقال : لَِهنَّك.إنما هو هلل إنك ، فحَذف األلف والالم فقال : ال

 وقال اآلخر :

ر  أ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْم ومتريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ َ ى نريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ   ئريريريريريريريريلريريريريريريريريٌة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر  هريريريريريريرياجريريريريريريري  ي  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا الريريريريريريريتريريريريريريريَّ ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
ا ملريريريريريريري لريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريَِ

  
 إنَّا ، فحذف مدَّة اله ، وترك همزة إنا. الهِ  يقول :

 الهمَزة هاء ، ِمثل َهراق الماء وأَراق.قال الفراء في قول الشاعر : لَِهنَّك ، أراد إِلنَّك ، فأبدل 

 قال : وأَدَخل الالم في إن لليَِمين ، ولذلك أجابَها بالالم في : لََوِسيمة.

 ألَّفُت كتاباً في معاني القرآن ، فقلُت له : سمعُت أبا زيد يقول : قال لي الكسائّي : قال أبو الهيثم : وسمعُت الثوِرّي يقول :

 ال. فقلت : فاسَمْعها. فقال : ؟َرّبِ العالمين اَلهِ  سمعَت الحمدُ أ

بمدة الالم ، وإنما يقرأُ ما حكاه أبو زيد األعراُب وَمن ال يَعِرف ُسنة  [2الفَاتَِحة : ] (احْلَْمُد ّلِِلَِّ )قلُت : ال يجوز في القراءة إال 

 الِقراءة.

َذ هللاُ ِمْن َوَلٍد َوما كاَن َمَعُه ِمْن ِإلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإلٍه ِبا َما اَتََّ )أصلُه إاله ، قال هللا جّل وعّز :  فاهلل وقال أبو الهيثم :
 [.91المؤمنون : ] (َخَلقَ 

ً  قال : وال يكون  حتى يكون معبوداً وحتى يكون لعابده خالقاً ، ورازقاً ، ومدبِّراً ، وعليه ُمقتِدراً ، فَمن لم يكن إلها
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 ظ ْلما  ، بل هو خملوٌق وم تعبٌَّ .كذلك ، فليس إبله ، و ن ع ِب  
ِواله. فقِلبت الواو همزة كما قالوا : للوشاح إشاح ، وللِوجاج إجاج ومعنى ِواَله أَّن الخْلق إليه يَْولَهون في  إله قال : وأصل

 أمه.حوائجهم ، ويَفزعون إليه فيما يُصيبُهم ويَفَزعون إليه في كل ما يَنوبُهم كما يَْولَه كلٌّ ِطْفل إلى 

ت العرُب الشمَس لّما َعبَُدوها :  .إالهة وقد َسمَّ

 وقال ُعتيبة بُن الحارث اليَربوعّي :

را   بريريريريريريريريرياء َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ َروَّمسريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
ؤ و َ   ا اإلهلريريريريريريريريريريريريرية َأن تريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريريريَ َأعريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .إالهة ، وهي جمعُ  آلهة وكانت العََرب في جاهليتها يَدُعون َمعبُوداتهم من األصنام واألْوثان

 ، وهي أصناٌم َعبَدها قوُم فرعون معه. [127األعراف : ] (َوَيَذَرَك َوآهِلََتكَ )قال هللا جّل وعّز : 

ره وِعباَدتك. واعتّل بأّن فرعون كان يُعبَد وال يَْعبُد (إاَلهتَكوويَذَرك )وُرِوي عن ابن عباس أنه قرأ :  والقراءة األولى  ويُفّسِ

 ، وعليها قراءةُ األمصار.أكثر وأشَهر 

 قال : وهي الهالل. : الحيَّة. اإلالَهةُ  وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال :

 قلت : فهذا ما سمعناه في تفسير اسم هللا واشتقاقه.

 .هللا ، التصاله بتفسير اللهمَ  ونذُكر اآلن ما قيل في تفسير

 ال اختالَف فيه بين النحويين في اللفظ ، فأما الِعلة والتفسير ففيهما اختالف بينهم. فضمُّ الهاء وفتح الميم ، اللهمَ  فأما إعرابُ 

 : يا أهلل أُمَّ بخْير ، رواه َسلَمة وغيُره عنه. اللهمّ  فقال الفراء : معنى

ه وقال أبو إسحاق الّزّجاج : هذا إْقدام عظيم ، ألن كل ما كان من هذا الهمز الذي ُطِرح فأكثُر الكالم اإلتياُن به. يقال : ويُل أُمِّ 

ه ، واألكثر إثبات الهمز ، ولو كان كما قال الفراء لجاَز : هللا أَْوُمْم وهللا أمَّ ، وكان يجب أن يلزمه  ما ألن العرب إن (يا)وويل اّمِ

ُقِل اللُهمَّ فاِطَر )، ولم يقل أحٌد يا اللهم. قال هللا جّل وعّز :  اللهمَ  تقول : يا أهلل اغفر لنا ، ولم يقل أحد من العرب إالّ 
َمر : ] (السَّماواتِ  ليست في الكالم ، واألخرى أن هذا المحذوف لم « يا»فهذا القول يُْبَطل من جهات : إحداها أن  [46الزُّ

 على أصله كما تكلم بمثله ، وأنه ال يُقدَّم أمام الدعاء. هذا الذي ذكره. يُتكلَّم به

قال الزجاج : وزَعَم الفراء أن الضمة التي هي في الهاء ضمةُ الهمزة التي كانت في أُّم ، وهذا محال أن يُترك الضّم الذي هو 

 إلحاٌد في اسم هللا.دليل على النداء الُمفَرد ، وأَن يُجعَل في اسم هللا ضمة أُمَّ ، هذا 

قد يقال مع « يا»قال : وزعم أّن قولنا َهلّم : ِمثْل ذلك ، وأّن أصلَها َهْل أُمَّ ، وإنما هي لُمَّ وها للتنبيه ، قال : وزعم الفّراء أّن 

 اللهم ، فيقال : يا اللُهمَّ ، واستشَهد بِشعر ال يكون ِمثلُه ُحّجةً :

مريريريريريريريريريرياو   مريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِك أن تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوِ  كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
اصريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريَّ   مريريريريريريريَ مريريريريَّ ِه   لريريريريلريريريريهريريريري  حريريريريريريريْ بريريريريّ ِه أو سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريْ
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 ارد ْد عليلا َ يَخلا م سلَّما
بمعنى يا أهلل ، وأن الميم المشّددة ِعَوض من  اللهمَ  وقال أبو إسحاق : قال الخليل وسيبويه وجميع النحويّين الموثوق بعلمهم :

إذا لم تُذَكر الميم في آخر الكلمة فعَلموا أن « يا»هللا مستعَمالً ب مع هذه الميم في كلمٍة ووَجُدوا اسَم « يا»ألنهم لم يَِجدوا « يا»

في أّولها والضمة التي في الهاء هي ضمة االسم المنادى المفرد والميم مفتوحة لسكونها « يا»الميم في آخر الكلمة بمنزلة 

 وسكون الميم قبلها.

كالصوت وأنه ال  اللهمّ  ذكر سيبويه أنّ  [114الَمائدة : ] (َيَ اللُهَم رَبَّناقاَل ِعيَسى اْبُن َمرْ )وقال الّزّجاج في قول هللا تعالى : 

 منصوٌب على نداء آخر. (رَبَّنا)يوَصف ، وأن 

 قلت : وأنشد قُطرٌب :

ا ٌم أملريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   يّنِ  ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريا  َم   الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري  ول    الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري   أَقريريريريريريريريريريري 

  
على « يا»أنّه بمعنى يا أهلل أُمَّ ، إدخال العََرب  اللهم الفّراء وأبي العبّاس فيوقال أبو بكر بن األنبارّي : الدليل على صحة قول 

 اللهم.»

اغفر لي بهمزة ، ومنهم من يقول  يأهلل وَرَوى سلمة عن الفّراء أنه قال بعد قوله األّول : ومن العرب من يقول إذا َطَرح الميَم :

السَّبيل ، ألنها ألف والم ، ِمثل الحارث من األسماء وأشباِهه ، ومن َهَمَزها بغير همزة ، فمن َحَذف الهمزة فهو على  يَلّله :

 توّهَم الهمزة من الحرف إذا كانت ال تَسقط منه ، وأنشد :

 م بارٌك ه َو َومن َ َّاه  
 على ا ك الله مَّ   أهلل

 دني بعضُهم :في الكالم حتْى ُخفِّفْت ميمها في بعض اللّغات. أنش اللهمّ  قال : وقد َكثُرت

لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أيب ر     حبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريار    َم الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري 

  
 ُكبار. هللاو هللا قال : وأنشده الكسائّي : يسمعها .«الُكبار الُههُ  يسَمعُها»قال : وإنشاد العامة : 

 اغفر لي. يَللهواغفر لي  هللا وقال الكسائّي : العرب تقول : يأ

 .يَلَّه ، أي ال يقولون : هللا يَكَرهون أن يَنقُصوا من هذا االسم شيئاً يأ الخليَل يقول :وقال ابن شميل : سمعُت 

 .اَلَهىو استَْلهىو تَلهَّىو ألهىو: لهى ـ  لها تفسيُر :

ا ، وقال  لَْهَوتُه بامرأةٍ فهي التََهىو،  لَها يَْلُهو : ما َشغَلك من َهًوى وَطَرب ، يقال : اللْهو . وقال الليث :اللهو ، فهو من لَها أمَّ

 العّجاج :

 لو تريَل َّسا و هَلْوأب  الاّلهي و 
ُدوف ، يقال : اللْهووقال :  ً  عن الشيء لَهْوت : الصُّ  .أَْلُهو لَها

 كذا وكذا أي ، َشغلَني وأنساني.فالٌن عن  أَْلهاني وتقول : .تلّهيتُ  قال : وقوُل العامة :

،  لَهىً  ال غير ، وال يقال : أَْلُهو لَْهواً  بالمرأة وبالّشيء لهْوتُ  قلُت : كالُم العرب جاَء على ِخالف ما قاله الليث : تقول العََرب :

ً  عن الشيء لَِهيتُ  ويقولون :  .أَْلَهى لُِهيّا
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بير أنّه كان إذا َسمع صوتَ   عن حديثه. لَِهيَ   الّرعدوَرَوينا عن ابن الزُّ

 عنه. لَِهيت عن حديثه ، يقول : تَركه وأَعَرَض عنه. وكلُّ شيء تركتَه فقد لَِهيَ  قولُه قال أبو عبيد : قال الكسائّي واألصمعّي :

 وأَنشد الكسائّي :

  ْله  ملها ف   َأصاَبك ِملها 
 .أَْلَهى ِمن فالن وعنه فأَنا لَِهيتُ  قال : وقال األصمعّي :

 منه وعنه. إْلهَ  عنه ال غْيُر. وقال : لَِهيتُ  وقال الكسائّي :

 بالشيء ، إذا لَِعبَت به ، وأنشد : لَِهيتُ و لَهْوتُ و منه وعنه. قال : لَِهيت وقال ابن بزرج :

ذاَرهريريريريريريريريا  يريريريريريريريريه  عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريرياو  ريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريريه  عريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريِ

  
وادِ   ذار  عريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريَ َع الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريري 

  
  به : أحبَْبته ، وأنشد : لهْوتُ وكِرْهته ،  وعنه :به  لَهيتُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

َه علهريريريريريريريا َُّيلريريريريريريري    َك فريريريريريريريالريريريريريريريْ الريريريريريريريَ ْه مِسبريريريريريريريَ َرمريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريِ  و   عريريريريريريريريْ ا لريريريريريريريريو تريريريريريريريريري   لريريريريريريريري ريريريريريريريري  أطريريريريريريريريلريريريريريريريريَه عريريريريريريريريتريريريريريريريرياهبريريريريريريريريَ

  
 لو تعتب : لو تُرضيك.

 أي ُمتشاغلة عّما يُْدَعْون إليه. [3األنبيَاء : ] (الِهَيًة قُ ُلوُِبُمْ )وقال إبراهيم بن عرفة النحوّي في قول هللا جّل وعّز : 

 إذا تشاغل بغيره. يَلَهى عن الشيء لَِهيَ  قال : وهذا من

قال  ، ألنّه يَْلهو ال وسلمعليههللاصلىأي تتشاغل ، والنبّي  [10َعبََس : ] (فَأَْنَت َعْنُه تَ َلهَّى)قال : وهذا من قول هللا جّل وعّز : 

ُرِوي عن عمَر أنّه أَخذ أربعَمائة دينار فجعَلَها في ُصّرة ثم قال للغالم : اذَهْب بها إلى أبي و .«الدَُّد ِمنَّيما أنا ِمن َدٍد وال : »

قَها. تَلَهَ  عبيدة بِن الَجراح ، ثم  ساعةً في البيت ، ثم انظر ماذا يَصنَع ، قال ففرَّ

ي ساعةً : تَلَهَ  قال شمر : قوله : بكذا ، أي تعلّلُت به وأَقمُت عليه ولم أفاِرْقه.  تلهْيتُ  والتمكُّث ، يقال : بالشيء : التعلُّل به التلّهِ

 اإلبُل بالَمرَعى ، إذا تعلّلْت به ، وأَنشد : تَلهتو

ارِعريريريريريريريريا   نْي أكريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ بريريريريريريريرياٌ  قريريريريريريريري  ثريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريا َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق    لريريريريريَ ض الريريريريريلريريريريريجريريريريريم والريريريريريلريريريريرييريريريريريريريل أبريريريريريريْ عريريريريريْ ى بريريريريريبريريريريريريَ هريريريريريَّ لريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
 بات هاهنا إِبالً ، وأنشد شمر لبعض بني كالب :يريد ترَعى في القمر ، والنجم : نَبٌت ، وأراد بَهضَ 

هريريريريريريريريريو  َُّار هريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريْ ْوراَء يريريريريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريِ

  
ر    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر  خم  ل  راب  وَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ     كريريريريريريريريريريَ

  
عنه ، إذا  تلَهَّىوعن الشيء  لَِهيَ وإلى الشيء ، إذا لم يفاِرْقه  الاّلهي إزاُرها إلى الَكفَل فال يفاِرقُه ، قال : واإلنسان يلهو قال :

 َغفَل عنه.

 الغالُم الِفطاَم ، إذا َدنَا منه. وأنشد قول ابن ِحلّزة : الهىوفالن الشيء إذا داناه وقاربه ،  الَهى قال شِمر : ويقال : قد

َر  ْذ ك ى هبريريريريريريريريريريريريريا اهلريريريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريَّ  أتريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريرياء    مريريريريريريريريريريريريْ ٌة عريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ مّ  بريريريريريريريريريريريريَ  لُّ ابريريريريريريريريريريريريِن هريريريريريريريريريريريريَ

  
يه قال :   بَسْيرها. وقال الفََرْزَذق :بها : ركوبُه إياها ، وتعلُّلُه  تَلّهِ

ى   أال  منريريريريريريريريا أفريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريايَب فريريريريريريريريانريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِ   رِّ لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل  دائريريريريريريريريريريريري   وَنريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريَ

  
 



1978 

 

  



1979 

 

يريريريريريريريا  عريريريريريريرييريريريريريريري اِن   مريريريريريريريا أْمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريا مريريريريريريريعريريريريريريريا  و يريريريريريريري 

  
رارِي   يريريريريريريريريرياِن قريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريَ اِن ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريَ

  
 قال : معناه ال ينتظران قَراري ، وال يستوقِفاني.

حّدثنا صالح بُن مالك قال : حّدثنا عبد العزيز بن عبِد هللا ، عن محمد بن  عبد العزيز ، قال :وحّدثنا عبد هللا بن محمد بن 

قاشّي ، عن أنس بن مالك ، عن النبي  هين سألُت ربّي أالَّ يُعذِّب»قال :  وسلمعليههللاصلىالمنكِدر ، عن يزيَد الرَّ من ذّرية  الالَّ

الذين لم يتعّمدوا الذَّْنب ، إنما  الاّلهون إنهم األطفال الذين لم يَْقتَرفُوا ذنباً. وقيل : : اّلهينال قيل في تفسير«. البََشر ، فأعطانيهم

كما  [286البَقََرة : ] (رَبَّنا ال ُتؤاِخْذَّن ِإْن َنِسينا َأْو َأْخطَْأَّن)أَتْوه غفلةً ونِسياناً وَخطأً ، وهم الذين يَْدعون هللا فيقولون : 

 علمهم هللا.

 [.17األنبيَاء : ] (ْذَّنُه ِمْن َلُدَّنَّ َلْو َأَرْدَّن َأْن نَ تَِّخَذ هَلْوًا اَلَتََّ )وقال الليث في قول هللا : 

 : المرأةُ نفسها ههنا. اللْهو قال :

 في لغة أهل َحْضَرَمْوَت : الَولَُد. اللْهو وقال الّزجاج : قال أهل التفسير :

 : المرأة. اللهو قال : وقيل :

: أي  (اَلَتََّْذَّنُه ِمْن َلُدَّنَّ )به ، ومعنى  لَْهٍو يُلَهى لَداً ذاالدنيا ، أي لو أرْدنا أن نتّخذ وَ  لَْهوُ  قال : وتأويله في اللغة أنَّ الولَد

 الصطفيناه مّما نَْخلق.

 أي قَاَرعه. َهاالهو، أي دنا منه ،  الهاهُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 اء.سو أَْلِههوأََخاك يا فالن ، أي افعْل به نحَو ما يَفعل بك من المعروف.  الهِ  وقال ابن شميل : يقال :

ْقِشقَة ، ولكّلِ ذي َحْلقٍ  اللهاةُ  وقال الليث : ،  لَهاة : أقَصى اْلَحلق ، وهي لَحمة ُمشِرفة على اْلَحْلق ، وهي من البعير العربّيِ الّشِ

ً  والجميع :  .لََهواتو لها

 ، وأنشد : ِلهاءً  : اللُّهاة قال : وبعضهم يجَمع

ْسَعل 
َ
 اللِّهاِء و يَلَة  يف امل

حا من الَحّب للطَّحن. وقال ابن كلثوم : اللُّْهوة الليث :وقال   : ما أُلِقي في فَِم الرَّ

ا ق ضاعة أ ِعيلا و   هل َْوهت 
 ، وأنشد : لُهيةو،  لُْهوة : أَفَضل العَطايَا ، واحدتها اللَُّهىوقال : 

  ُ   ذا َما  للَُّهى َضنَّ الِكرا
 وقال النابغةُ يمَدح قوماً :

هريريريريريريريري ُ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ ْذرأب  عريريريريريريريرييتريريريريريريريريا  ى أبريريريريريريريريلريريريريريريريرياء أبريريريريريريريريلريريريريريريريرياِء عريريريريريريريري 

  
رِ   راجريريريريريريريريِ وَنريريريريريريريريا  جلريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريم  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ امريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريَ

  
في ُحِرّيِ  يُلَهى من المال كما لُْهَوة له أَلَهْيتُ  ، يقال : لُْهَوة ، أي عظاَم العطايا ، واحدتها اللَُّهى يقال : أراد بقوله ِعظامَ 

 العطايا التي وصفها. ، الهاُء للمكاِرم ، وهي يَْستَْلُهونها الطاحونة. ثم قال :

 ، أي استكثروا منها. استَْلَهْوها األموال ، أراد أّن أموالهم كثيرة قد باللُّهى : الَحالقِيم. ويقال : أراد الَجراِجرو

 ، أي نَكْصُت. تَلَْهألتُ  أبو الهيثم : قال ابن بزرج :



1980 

 

 ابب اهلاء والنون

 ([وايء)هن ]
 ، أنه ، أهن. (ها هنا)، نهى ، ناه ، وهن ، نهأ ، هان ، هنا ،  (يهنأ)هنأ ، 



1981 

 

ُ  البعيرَ  َهنَأتُ  قال أبو زيد يقال في الهمزة :: هنأ   ، وهو القَِطران. بالِهنَاء ، إذا َطلَْيتَه أهنَُؤه َهْنأ

ً  الطَّعاُم ، وهو َهنأَني قال : وتقول ً و يَْهنَُؤني ِهْنأ  .يَْهنِئُنيو َهْنأ

، فإِذا أفرُدوه قالوا  هنَأَني الطَّعاُم وَمَرأَني بغير ألف ، إذا أَتْبعوه َهنأَني هللا وَمرأَك ، وقد َهنَأَكَ  ن ابن السكيت : يقال :الحرانّي ع

 : أَْمَرأَني.

وال يجوز ِليَْهنِك ، كما الفارُس بياٍء ساكنة ،  ليَْهنِيكوالفارُس ، بَجْزم الهمزة ،  ِليَْهنِئْك أبو حاتم عن األصمعّي : العرُب تقول

 تقول العامة.

اء : يقال : إنما ُسّميت َ  وقال الفرَّ  ، وهو العطاء. الِهْنءُ  ، أي لتُعِطَي : لغتان ، واالسم ِلتَْهنِىءو هانِئاً لتهنَأ

جاج في قول هللا جّل وعّز :  ُم وَمَرأَني.الطعا هنأَني يقال : [4النِّساء : ] (َفُكُلوُه َهِنيئاً َمرِيئاً ) وقال الزَّ

 قلَت : أَْمَرأَني. هنأني َمَرأَني ، فإذا لم تَْذُكر : هنأَني قال : وقال بعضهم : يقال مع

 أعطيتُه. الرجَل : هنَأْتُ  أبو عبيد عن األموّي :

يت يَهنَُؤهم َشْهَرْين هنأَهم القَْوَم ، إذا ُعْلتَهم وَكفَْيتَهم وأعطيتهم ، يقال : هنأتُ  وقال غيره :  ، إذا عالهم ، ومنه الَمثَل : إنما ُسّمِ

 َ  اْجِر على عاَدتِك وال تْقَطْعها. ، أي لتَعُول وتكفي ، يُضَرب لمن ُعِرف باإلحسان ، فيقال له : هانئاً ِلتَهنَأ

َ  بالكسر ، ويقال : ِلتَْهنِىء وقال الكسائّي :  م فلم يُْعطوه ، وقال عروة بن الَوْرد :، أي سأَله يَْهنِئوه فالٌن بني فالن ، فلم استهنَأ

ِ ء  َُّيريريريريريريريريٌ  أبريريريريريريريريوه  فريريريريريريريريلريريريريريريريريم َأجريريريريريريريريِ ْ و  هريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريرياءِك واصريريريريريريريريريريريريريريريريريريربي   َ  مسريريريريَ عريريريريريريريا  فريريريريريريرياقريريريريْ ْ فريريريريَ  لريريريريريريريه مريريريريريريريَ

  
اإلبُل ِمن نَْبت األرض ، أي َشِبعَْت ، وأكْلنا من هذا  َهِنئَتولي هذا الطعاُم ، أي ما استهنَأْتُه ،  َهنِىءَ  وقال ابن شميل يقال : ما

ً  خيُر فالٍن أي كان هنَأَنِي منه ، أي َشبِعنا. ويقال : َهنِئْنا الطعام حتى هللا الطعاَم ، وكان  هنأَنا بغير تَبِعة وال َمَشقّة ، وقد هنيئا

 ً  ، أي استَْمَرأْناه. استَْهنَأَناه طعاما

ً  الماشيةُ  َهنِئَت وقال أبو زيد :  ن غير أن تَشبَع منه.، إذا أَصابت َحّظاً من البَْقل م تَْهنأ َهْنأ

 وال تَْنَكْه ، أي أصبَت خيراً وال أصابَك الضَّرُّ ، يدعو له. َهنِئْتَ  أبو عبيد عن األصمعّي : يقال في الدعاء للرجل :

 ، يريد َظِفْرَت ، على الدعاء له. َهنِئْتَ  وقال أبو الهيثم : معنى قوله :

 ، ولغةٌ أخرى َهنَِي يَْهنا ، بال همز. هناَءةً يَْهنُُؤ  الطعامُ  َهنُؤَ  وقال الليث :

ٌ  وقال ابن السكيت : يقال هذا  ، قد جاء بالهمز : اسم َرُجل. ُمَهنَّأ

بالدَّّس ، الدَّسُّ أن يَطِلَي الطَّالي َمساِعَر البعير ،  الِهناءُ  وقال أَبو عبيد : من أَمثالهم في المبالغة وترك التقصير قولُهم : ليس

 ُع التي يُْسِرع إليها الَجَرُب من اآلباط واألرفاغ وأّمِ الِقْردان ونحوها.وهي المواض

 فيقال : ُدسَّ البعيُر فهو َمْدُسوس ، إذا



1982 

 

 ط لَيه هذه املواضع  مله ، ومله قول ذي الرمة :
ََساِعر  

 َقرِيع  هجان  د سَّ مله امل
َرب مثالً للذي ال يُباِلغ في إحكام األمور وال يَستوثِق منها ، ويَرَضى باليسير فذلك التَّدِجيل ، يُض بالِهناء فإذا ُعمَّ جسُد البعير كله

 منها.

َ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  ، وهو العطاء الكثير. الِهْنء فالٌن ، إذا َكثُر َعطاُؤه ، مأخوذٌ من تهنَّأ

 وقال ابن شميل : قال الخليل في قول األعشى :

ْتأَب أَ  بريريريريريريريريريريريريريَ ا ِذكريريريريريريريريريريريريريَرى جريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَّ ْن ال هتريريريريريريريريريريريريريََ  مريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 جريريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِف األهريريريريريريريريريريريوال  

  
، وليس بأَْمر ، ولو كان  هنَْيتُ  ، فتَُجْمِجم عن شيء ، فهو من هنَْيتُ وقال : يقول : ال تَُجْمِجُم عن ِذكرها ، ألنه يقول : قد فعلُت 

 ِذْكَرها. تَْهنَا أَنت ال أَمراً كان َجْزماً ، ولكنه خبر. يقول :

 كلمة أُخرى.« هنَّا»و حرف ، « التَ « : »هنَّا التَ »الخليل في قولهم : قلُت : وقال غيُر 

 وأَنشد األصمعّي :

 ال  َهلَّا ِذكَرى ج َبْتأب 
 البيت ، يقول : ليس ُجبيرةُ حيُث ذهْبَت ، ايأَْس منها ، ليس هذا بموضع ِذكرها.

 قال : وقولُه :

ْن   .... أَمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 جريريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِف األهريريريريريريريريريريريواِل  

  
 وقال الراعي : ؟فهم ، يقول : َمن الذي َدلَّ خيالها علينايَست

 نعْم الَ  َهلَّا  نَّ قْلَبك ِمتريَْيح  
 يقول : ليس األمُر حيث ذهبَت ، إنما قلبُك ِمتيٌح في غير َضيعة.

 ، وأَنَّى لك مقروع.« َهنَّت َحنَّْت والتَ »وقال أبو عبيد : من أَمثال العرب : 

من يُتَهم في حديثه وال يُصدَّق ، قاله مازن بُن مالك بن عمرو ابن تميم البنة أخيه الَهْيُجمانة بنت العَْنبر بن قال : يُضَرب َمثاَلً ل

َعْمِرو بن تميم حين قالت ألبيها : إّن عبد شمس بن سعد بن زيد َمناةَ يريد أن يُِغير عليهم فاتهمها ماِزن ، ألّن عبَد شمٍس كان 

: أي ليس األمُر  َهنَّتْ  ل هذه المقالة ، وقوله : َعنَّت أي َحنَّت إلى عبد شمس ونَزَعْت إليه وقوله : والتَ يَْهَواها وتْهَواه ، يقا

 حيُث ذهبَْت.

َحنّت إلى عاشقها ، وليس أواَن َحنين ،  ، يقول : َهنَّتْ  وقال شمر : سمعُت ابَن األعرابّي يقول في قول ماِزن : َحنَّت والتَ 

 َواَل ، والهاُء صلة ُجِعْلت تاًء ، ولو وقَفَت عليها لقلَت : اَلْه في القياس ، ولكن يَِقفون عليها بالتاء.وإنما ُهَو 

 ، فقال بالتاء اتّباعاً للكتاب ، وهي في األصل هاء. ؟كيف تَِقف على بنت قال ابن األعرابّي : وسأَْلُت الكسائّي :

 لَوْقفة ، ثم ُصيِّرْت تاًء ليُزاِوُجوا به َحنّت.كانت هاَء ا َهنَّتْ  قلت : والهاء في قوله :

 للوقف ، ثم ُصيِّرْت تاًء. َهنّه واألصل َهنَّا ، ثم قيل في الوقف :



1983 

 

 ، أي ابعْد قليالً. هاهنا أي قريباً ، وتَنحَ  َههنا اجِلس أبو ُعبَيد عن أبي زيد ، يقال :: هاهنا ـ  هنا

 أيضاً ، تقوُل قيٌس وتميم. َهَهنَّاوقال : 

كما تقول : كلُّ شيء وال « عن ِجماِل َوَعْوَعهْ  َهنَّاو َهنَّا»وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن سلمة عن الفّراء قال : من أمثالهم : 

 َوَجُع الرأس ، وكل شيء وال َسْيُف فَراَشة.

 تَِرْث لغيره.وقال غيره : معنى هذا الكالم : إذا َسِلْمُت وَسِلم فالٌن لم أك

 ، ونقول للحبيب : َههناو ُهنَا ، وإذا أرادت القُرَب قالْت : هاَهنَّاكَ و َهنَّاكو هاَهنَّاو َهنّا والعََرُب تقول : إذا أرادت البُْعَد :

ه للبَغيض ها ُهنَاو َهُهنا ب ، واْدُن ، وفي ضّدِ  ة :، أي تَنحَّ بعيداً ، وقال الُحطيئ َهنَّاوَ  َهنَّا ، أي تَقرَّ

ِ ي عريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ا   ا اقريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريِ  أراَ  هللا مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِك الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريَ

  
ه ويهجوها.  يخاطب أمَّ

 وقال ذو الرمة يصف فالةً بعيدة األطراف :

ا  لريريريريريريريريريَّ ا و هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ ا هلريريريريريريريريريّن هبريريريريريريريريرياو هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريَ

  
وُ    لريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  ذا  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِل واإل ريريريريريريريريريان هريريريريريريريريريَ

  
  : اللْهو ، وهو َمعِرفة ، وأنشد : ُهنَا أبو عبيد عن األصمعّي :

او  لريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريِث الريريريريريريريريريريريريريرَّكريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريوَُ هريريريريريريريريريريريريري 

  
رِه و    مسريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريٌث مريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل ، رواه ابن  ُهنَا يومَ  : موضع بعَْينه في هذا البيت. ومن العََرب من يقول في قوله : ُهنَا وقال غيره : إنه كقولك : يوَم األوَّ

 شميل عن أبي الخطَّاب.

 النََسب الدَّقيق الخسيس ، وأنشد : الُهنَا ابن األعرابي قال :وُرِوي عن ثعلب عن 

ا  لريريريريريريريَ ِك مريريريريريرين هريريريريريري  يريريريريريريريْ ْرعريريريريريريَ فريريريريريريَ ا لريريريريريريَ او مسريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  هريريريريريري 

  
ج    ك الريريريريريريريريريريريريرييت َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اَش ألعريريريريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
  وقول األعشى :

وَدنَّ ان ريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريا   عريريرِي هريريريريريريريْل أعريري     لريرييريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ ا  ِة أَنريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ْقريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريرب  لريريريريريريريريريَ نْيَ هريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريي ُّ مريريريريريريريريريَ

  
 ، بمعنى أَنَا وأَْنَت. َهْنتَ و َهنَا مزة هاًء ، تقول العرب :أراد ُزَمْين أنا ، فقَلَب اله

ا ويا َهنَانِ  هلُمَّ ويا َهنَا وقال أبو زيد : تقول العرب : يا َهلُمَّ ، وللمرأة  َهنَانِ  َهلُمَّ ، ويا َهناةُ  َهلُمَّ ، ويقال للرجل أيضاً يا َهنُون َهلُمَّ

 َهلُمَّ. هنَاتُ  ، وتُْلقَى الهاُء في اإلدراج ، وعامةُ قيس تقول : يا َهنَاه ، ويا َهنَتَاه َهلُمَّ ، وفي الوقف يا َهنَتَا يا

ا ، ويا هنَان َهلُمَّ ويا هناه وقال أبو الصقر يقال : يا وا ، ويا َهنُون َهلُمَّ ى ويا هنَتَاه هلُمُّ ا ، ويا َهنَتَان َهلُمَّ  ْمَن.َهْلمُ  هنَاتُ  َهلُمَّ

 وهذا في لغة تميم.

ُجلَين : َهنُ  إذا ناَديَت مذكَّراً بغير التصريح باسمه قلَت : يا« : التأنيث والتذكير»قال ابن األنبارّي في كتاب   هنَان يا أَْقبِل ، وللرَّ

جال : يا  .هنَات ، وللنِّسوة يا انهنَت أَقبِِلي ، وللمرأَتَْين يا هنَةُ  أَْقبِلوا ، وللمرأة : يا َهنون أَْقبِاَل ، وللّرِ

 أقبِْل ، بضمُّ الهاء وَخْفِضها ، حكاهما هناهِ  أَْقبِل ، يا هناهُ  قال : ومنهم من يزيد األلَف والهاَء ، فيقول للرجل : يا
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ا الجتماع السريريريريريرياكلني ، وي ال يف  رها قال : َكسريريريريريريْرهت  مَّ اهلاء ق َّر أَنا   ر االسريريريريريريم ، ومن َكسريريريريريريَ الفرَّاء ، فمن ضريريريريريريَ
 أَْقِبال. هَلااَنه أَْقِبال و ن   َه قلَه   هَلانِِيه االثلني على هذا املذه  :  

اء : كسُر النون وإتباُعها للياء أكثر ، ويقال في الجمع على هذا : يا  أَْقبِلوا. َهنَْوناه قال الفرَّ

أَْقبِال ،  هنَتَانَاهُ  ويا هنَتَانِيهِ  ، ولالثنتين : يا هنَتَاه ْقبلي ، وياأَ  هنَتَاهُ  ، قال لألنثى : يا َهناهِ  ويا َهناهُ  قال : ومن قال للمذكَّر : يا

 ، وأنشد : هنَاتَاه وللَجميع من النِّساء : يا

ا :   هريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياو   قريريريريريريريريريريريريري  رابريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريريريري 

  
رِّ   رَّا ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك أَّريريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريريْ  أب  َوحيريريريريريريريريريريريَْ

  
 أَْقبِال ، وللجميع يا َهنَى أَْقبِل ، وتقول : يا َهنُ  ْقبِل ، وإن شئت ياأَ  َهنَ  أَْقبِْل ، وإن شئَت يا َهنِي وإذا أَضفَت إلى نفسك قلت : يا

 أَْقبِلوا ، فتَْفتَُح النون في التثنية ، وتكِسُرها في الجمع. َهنِيَ 

ممدود على فَعالة  نَهاَءةً وعلى فُعولِة  نِهىَء نُُهوَءةً  على ِمثاِل فَِعيل : النِّيُّ ، وقد النَِّهيءُ  قال أبو عبيد عن الكسائّي :: نها ـ  نهى

 ، مهموٌز ممدود ، وبيِّن النَّيُوء مثل النُيُوع. النُّهوء ، وهو بيِّن

 ، إذا لم تُْنِضْجه. أَنَأْتُهواللَّْحَم  أْنهأْتوقال : 

ٌ  فهو أْنهأْتُه أبو زيد : ٌ  ُمْنَهأ َ   وقد ناَء اللحُم يَنِيُء نَْيأً. وتقول :وُمنَأ  .نُُهوَءةً و نَهاءةً و نَِهىٌء يَْنهأُ نَْهأ

يَّان. : النَّاِهي ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  الشَّْبعان والرَّ

 .نَهَّىو نَِهيَ  وقال غيره : َشِرب حتى

 ، وفي لغة نَهْوته. نهيتُه : ضّد األمر. تقول : النَّْهي وقال الليث :

 ممدود. النِّهاء كالغاية حيث ينتهي إليه الشيُء ، وهو النِّهايةوقال : 

 : طرف الِعَران الذي في أْنف البعير. النِّهايةوقال : 

 : الَخَشبة التي يُحَمل بها األحماُل. النِّهاية قال أبو َسعيد :

 والعاِضَدتان والحاِملَتان. النِّهايتان فقالوا :قال : وسألت األعراَب عن الَخَشبة التي تُدَعى بالفارسيَّة : باهو ، 

 .نُْهيَة جمع النُّهى العَْقل ، وكذلك النَّهيَة قال اللحيانّي :

ألنه  نهية ، ولقد نَُهَو ما شاء ، كلُّ ذلك من العقل ، وسمي العقل أَْنهياءو نَِهين من قوم نَِهيُ و نَهٍ  كّلِ شيء : غايته ، ورجل نُهيةو

 ا أََمَر به ، وال يُْعَدى أمَره.يُنتَهى إلى م

 .نَهيٌ  : الناقة التي تناهت شحماً وِسَمناً ، وَجَملٌ  النَِّهيَّة وقال النضر :

 ، أي سمينة. نَِهيّةٌ  وقال األصمعّي : َجُزورٌ 

 ، في َغداةٍ َعِريَّة. نَِهيَّة وحكي عن أعرابّي أنه قال : للَخبُز أحبُّ إلي من َجزورٍ 

فالناً من فالن أقُوُل للناس : أغنُوه فإنه قد َظلَمني  استنهيتوفالناً عن نفسه فأَبى أن ينتهي عن مساءتي ،  َهْيتُ استَنْ  ابن شميل :

 ، واعذُرونى منه فأنهوه منه أستَنهي وإنّي
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 اَنَه  ع . فالان  من فالن ،  ذا قله له : استلهيه وق 
ع ، والجميع: الغدير حيُث يتحير السيل في  النِّْهيو ،  تَْنِهيية ، وبعض يقول : نِْهيٌ  . وبعض العََرب يقول :النِّهاء الغِدير فيوّسِ

 .التَّناهي وجمعها

 .تنهية حيث ينتهي الماء ، واحدتها التناهي وقال أبو عمرو :

 النهار : ارتفاعه قِراَب نصِف النهار. نِهاءُ  وقال الليث : قال أبو الدُّقَْيش :

 أنهيتُ وإليه السهَم ، أي أوصلتُه إليه ،  أنهيتُ  : اإلبالغ ، وتقول : اإلنهاءو، أي ما تُكفُّه عنا كافة ،  ناهية عنا اهتنه ويقال : ما

 إليه الكتاَب والرسالةَ.

 من رجل ، أي كافيك من رجل. ناِهيكَ وِمن رجل ،  نَْهيُكَ  أبو عبيد عن أبي زيد : هذا رجل

 .ُمنهاتهو ُمنهاهو،  َمنهاتَهوٍن فال َمنَهى وقال اللحيانّي : بلغت

 ، أي ُكفَّ عن القبيح. فاْنهِ  شمر عن أبي عدنان عن الكالبّي ، يقول الرجل للرجل إذا َوِليَت والية

. فاْنِههْ  بمعنى اْنتَِه. قاله بكسر الهاء وإذا وقف قال اْنهِ وقال :   أي ُكفَّ

ً  : الَوَدعة ، وجمعها النَّهاة وقال ابن السكيت :  ممدود. النهاءُ  . وبعضهم يقولنَها

 : القوارير ، ال أعرُف لها واحداً من لفظها. النَّهاءُ  ممدود ، وقال ابن دريد : النَّهاء وقال ابن دريد :

 ، أي يأتي ما نُهي عنه. المناِهي وفالن يركب

ً  هو يمشي السكينة والوقار ، تقول :: مصدُر الهيِّن في معنى  الَهْون قال الليث :: هين ـ  هون جاء عن علّي و،  َهْونا

ً  أَْحبْب حبيبَك السالمعليه  لَْيٌن. َهْينٌ ولَيِّن  َهيِّن ، ورجل ِهينَتِك وتقول : تكلَّْم على ما هونا

 به. استهنتُ وبه  تهاَونتوفالناً  أهنتُ  الذي ال َكرامةَ له. وتقول : الهيِّن : َهَوان الشيء الحقير الَهْونو

فق والدَّعة والِهينة ، قاله في تفسير حديث علّي ، قال : يقول : الَهْونُ  وقال شمر :  ال تفرط في ُحبِّه وال بغضه. : الّرِ

ه ، من أَمرك ، أي ألَْهَون للهويني وإنك لتعمد بالُهَوْينى ، وأخذ فيه األْهَون ، ثأنيثُ  بالُهونَى وقال ابن شميل : يقال : أََخَد أمره

 ، أي األهون. بالُهون وإنه ليأخذ في أمره

فق. وأنشد : : الَهونو: الهوان ،  الُهون واحد وقال اآلخرون : الُهونو الَهْون قال : وقال بعضهم :  الّرِ

ِة ذا  يريريريريريريريريريريُو  رْر   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريَورِيريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
ْوان  ْرِ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هتريريريريريريريريريريريريريريريريريريادى يف رداء املريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال امرؤ القيس :

 ِمْع اِل متيل  عليه َهْونة  غت 
 : ضعيفة من ِخلقتها ، ال تكون غليظة كأنها رجل. َهونة قال :

 ، أي ُمطاِوعة. ُهونة وروى غيُره :

 وقال َجْنَدل :

 داَويت هْم ِمن ُّمن     َُّمنْ 
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ا  لريريريريريريريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريريريريريريريى  يريريريريريريريريريريريريريريَ َوْن و دواَء بريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريْ   هلريريريريريريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريْم أ َوْن و   ا ذائريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريَ   هلريريريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وبالصلح.: يريد بالتسكين  بالُهَون

 بيُِّن الُهون. هيِّنٌ  وقال ابن األعرابّي يقال :

ً  عليَ  ليُهون وقال ابن شميل : إنه ً و َهْونا  .هوانا

دَّة. أصابه الُهونوقال :   شديد ، أي شّدة وَمَضّرة وَعَوز. ُهونٌ  : الَهوان : والّشِ

 وقالت خنساء :

ني  اللُّفوَس   ه ون  اللُّفوس و هتِ 
 النفوس. إهانة تريد

اء في قول هللا :   [.59النّحل : ] (ُْيِْسُكُه َعلى ُهونٍ أَ )وقال الفرَّ

 .الَهوان في لغة قريش : الُهون قال :

 .الهيِّن مصدراً للشيء الُهونَ  قال : وبعُض بني تميم يَجعَل

في مثل هذا المعنى. قال  الَهوانَ  د سمعتُ الَمُؤونة ُمذُ اليوم ، وق ُهون قال : وقال الكسائّي : سمعُت العرب تقول : إن كنت لقليل

 ، يقول : إنه خفيف الثَّمن. َهوانِه ما بِه بأس غيرُ  رجل من العرب لبعيٍر له :

 (َهْوَّنً الَِّذيَن َْيُْشوَن َعَلى اْْلَْرِض ) ، لم يقولوه إالَّ بالفَتْح ، قال هللا جّل وعّز : َهْونِه وإذا قالت العرب : أَقبَل يمشي على

 [.63 الفُرقان :]

اء : حدَّثني َشِريك عن جابر الُجْعفّي عن عكرمة ومجاهد قاال :  بالسَّكينة والَوقار. قال الفرَّ

 الليِّن. بالهيِّن اللَّْين وتَذُمّ  بالَهْين وقال ابن األعرابّي : العرب تَمَدح

 ، جعلَه مدحاً لهم. «لَْينُون َهْينُون المسلمون»:  وسلمعليههللاصلىقال النبّي و

 وحاسٌد ، بمعنى واحد. آنِهٌ وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي : رجٌل نافٌِس ونِفيٌس : أنه 

ً  وأَنَح يأْنِحُ  أَنَه يأْنِه قال األزهرّي : هو من  وأَنِيحاً. أَنِيها

ْهتُ وبالشيء  نُْهتُ  وقال الليث :: نوه   بذْكره.إذا َرفَْعَت  به : نَوَّ

 قال : والَهاَمةُ إذا صرخت فرفعْت رأسها.

ً  يقال :  ، وأنشد لرؤبة : ناَهْت نَْوها

 على  كاُِ الّلائحاِ  اللريُّوَِّه  
 .نّوهتُ  إذا رفْعَت الصوَت فدعوَت إنساناً ، قلت :

ه وفي حديث عمَر : أنا أّوُل من  بالعرب. نَوَّ

ه قال شمر : يقال : اه. هنَوَّ وفالٌن بفالٍن ،  نوَّ  باسمه ، إذا َرفَعه وَطيََّر به وقَوَّ

 : قّوة البََدن. النَّْوَهةُ و

 النفُس عنهما ، أي تَقوى عليهما. تَنُوهُ  قال : وقال ابن األعرابي : التّمر واللبن
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 يها.، أي ال يَْنَجع ف يَنُوُهها أي ما يَُسّد َخصاَصتي ، وإنها لتأكل وما يَنُوُهنِي وقال الفّراء : أعِطني ما

بَع ، يَنُوُهها البَقُل الدَّوابَ  ناهَ  وقال ابن شميل :  ، أي َمَحَدها ، وهو ُدوَن الّشِ
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. اللريَّْوه وليس َْج   َففي ك لّ 
  اّل يف أّول اللريَّْبه ، فََأمَّا امل

ْهتُ و  إذا أكْلنا التَّْمَر وَشِرْبنا الماءباسِمه ، إذا دعْوتَه وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : قال أعرابيٌّ :  نوَّ

ً  أنفُُسنا عن اللحم ناَهتْ   ، أي تركتْه النفُس وأَبَتْه. تَنُوه نَْوها

 وأَنشد :

 يَله ون عن َأكِل و رِب م له 
 قال : وهذا مقلوٌب وإاّل فال يجوز.

 : المكان البعيد. الُمْهَوأَنُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 ، وأنشد : ُمَهَوئِنّ و ُمَهَوأَنّ  وقال شمر : يقال

 من م ْهَوَأَن  ل ََّ  م بوش 
 إذا كان ِمطواعاً َسِلساً. َهْونة من الخيل ، واألنثى لََهْونٌ  ويقال : إنه

ً  العَْظمُ  َوَهنَ  : الضَّْعف في العمل واألْمر ، وكذلك في العَْظم ونحوه. وقد الَوْهن قال الليث :: وهن  ،  َهنَه يُْوِهنُهأَوْ و يَِهن َوْهنا

 لغةٌ فيه. الَوَهنوفي العَْظم والبََدن.  َمْوُهونوفي األمر والعََمل  واِهنٌ  ورجلٌ 

 وأنشد :

 ما  ْن بعيْتم  له  من َوَهْن  و 
َْحََلْتُه ُأمُُّه َوْهناً )بلُغة أهل مضر : رجٌل يكوُن مع األجير في العمل يحثّه على العمل. وقيل في قول هللا جّل وعّز :  الَوِهينو

ة. [14لقَمان : ] (َعلى َوْهنٍ  ةً بعد َمرَّ  أي حملتْه ضعفاً على َضْعف ، أي : لزمها لحمِلها إيّاه أَْن َضعُفَْت َمرَّ

 أي فما فَتَروا وما َجبُنوا عن قتاِل عدّوهم. [146آل ِعمَران : ] (ما َوَهُنوا ِلما َأصاَِبُْم يف َسِبيِل هللاِ فَ )وقال هللا جّل وعّز : 

، وهي بُطوُن  ُمْهَوئنٌ  ، والوهَدة ُمْهَوئنّات : الَوِطيُء من األرض نحو الِهْجل والغائط والوادي ، وجمعُه الُمْهَوئنّ  وقال شمر :

عاب والِميث من المْهَوئّنِ ، وال يكوناألرض  مال ، ليس المْهَوئنّ  وقَراُرها ، وال تُعَّد الّشِ  من الجبال وال في الِقفاف وال في الّرِ

 إاّل من َجلَد األرض وبطونها. المْهَوئِن

 والَخْبُث واحد ، وُخبُوت األرض : بطونُها ، وقال الكميت : الُمْهَوئِنُ وقال : 

ّرُ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه  َربريريريريريريريريريريريه ملريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياس  َربريريريريريريريريريريريريْ

  
ل    بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ ي  و ريريريريريريريريريريريري ْ َوئريريريريريريريريريريريرينِّ فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريْرمريريريريريريريريريريريريِ   ملريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريْ

  
 المفَاَزةُ ، إذا اطمأنّت في َسعَة. اهَوأَنّتو: ما اطمأّن من األرض واتَّسع ،  للُمْهَوئنِ  ويقال

 وقال رؤبة :

تريريريريريريريريريرياِج  ي والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ وء  الريريريريريريريريريريرَّعريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريا ُّال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اِج   مريريريريريريريريريريريريريريريَ َوئريريريريريريريريريريريريريريرينّ  غريريريريريريريريريريريريريريريت ذي لريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 وعاجِ طوِل َُّْجر َنل  و 
ْجل فتَْضِربها جاريةٌ بِْكر بيَِدها سبَع مّرات ، وربما ُعِقد عليها ِجْنٌس  الواِهنَةُ  شمر عن األشجعّي : : مرٌض يأخذ في َعُضد الّرِ

لي بالجارية ، وهي ال تأخذ النِّساء واِهنَةُ  ، وربما ضربها الغاُلم ، ويقول : يا الواهنة من الخرز ، يقال له : َخَرزُ  ، وإنما  تََحوَّ

 تأخذ الرجال.

 الَكْسلَى عن العمل تنعُّماً. من النِّساء : الَوْهنانة عمرو عن أبيه قال :
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 : التي فيها فَتَْرةٌ. الَوْهنانةُ  أبو عبيد :

 بِذي َهنَاٍت ، إذا قال كالماً باطالً يتعلّل به. َوْهنٌ  ويقال : كان وكان

 ِف الليل.: نحٌو من نِصْ  الَوْهنو الَمْوِهن أبو عبيد :

 الرُجل : دخل في ساعٍة من الليل. أوهنَ  وقال الليث :

 : ساعةٌ تمضي من الليل. الَوْهنوقال : 

ً  يقال : لقيتُه  .َوْهن ، أي بعد َمْوِهنا

 ، قلت : واهنة اسُكبي يا واِهنة يا ِهنِي : ِعرٌق مستبِطٌن َحْبَل العاتِق إلى الَكتِف ، وربّما َوِجعَه صاحبُه فيقول : الواهنوقال : 

 ، وقال َطَرفة : ُوِهن ، وقد َموُهون : الواهنة ويقال للّذي أصابَه وَجعُ 

  ّن  لسه   َْوه ون  َفِ ْر 
ه هللا فهو َمْحموم ، وأَْزَكَمه هللا فهو َمْزكوم ، ويقال للطائِر إذا ثَقُل من  ، كما يقال : َمْوهون هللا فهو أوَهنُه يقال : أْكل الِجيف أََحمَّ

ً  فلم يَْقِدر على النُّهوض : قد  ، وقال الَجعدّي : تَوهَّن تََوهُّنا

ة  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  مريريريريريريريريا يريريريريريريريريّ َرمسريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
ن فريريريريريريريرييريريريريريريريريِه امل وهريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريَ

  
رَا  ْوِف َأمحريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريرين َدُِ اجلريريريريريريريريريَ َن َنريريريريريريريريريَِ  رأَيريريريريريريريريريْ

  
، يقال : إنه  الواهنة والتَّْرقَُوة من البعير :: َعْظمان في تَرقُوة البَعير ،  الواِهنَتان : النُّسور ههنا. وقال النضر : الَمْضَرِحيّةو

ى الواِهنَتين لشديد م ، وتسمَّ ْدر والُمقَّدِ النَّاِحَرة ، ألنّها ربّما نَحَرت البعيَر بأن يُصَرَع عليها  من البَعير : الَواِهنة ، أي شديد الصَّ

يْت  الوجع نفُسه ، وإذا  : الواِهنَةو،  الَواهنة ناحرةً ، ويقال : كَوْيناه منفينكسر ، فَيُْنحر البعير فال يُدرك َذكاته ، ولذلك سّمِ

 .واهنَتَه ، وإنه لَيشتِكي واِهنة َضَرب عليه ِعرٌق في رأِس َمنِكبَيُِه قيل : به

ً  هو العُْرجون ، يَعنِي ما فوق الشَّماريخ ، ويجمع اإلهان قال الليث :: أهن   ، وأَنشَدني أعرابّي : آِهنَةٍ  ، والعََدد ثالثة أُُهنا

يريريريريريريريريريريرياْن   مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ    أكريريريريريريريريريريريرَُ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريْ اْن   ارأب لريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريريري 

  

لريريريريريريريريريريريه  : ا َن ا ن   مسريريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريري 

  
ْرمسريريريريريريريريريريريرياْن    دبَّ هلريريريريريريريريريريريريا أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَود  كريريريريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  

 ِ ْخَل   خيتِذُ اإلهانْ 

 ابب اهلَاء والفاء

 ([وايء)هف ]
 هفا ، وهف ، هاف ، فاه ، وفه.

، والثَّْوُب َوِرفاِرُف  ُهفُّواً و تَهفُو َهْفواً  الصُّوفةُ في الَهواء فهي َهفَت : الذَّهاب في الَهواء ، ويقال : الَهْفو الليث :قال : هفا 

يح. تَْهفوو يَْهفُو الفَْسطاط ، إذا حّرَكتْه الّريُح قلت : يقال : هو  به الّرِ

لَّة ، وقد الَهْفَوةو  ، ويقال : األلف الليّنة َهفَا ، والفُؤاُد إذا َذَهب في إثِْر شيء قيل : قد َهفَا م إذا َعَدا : قد، ويقال الظَِّلي َهفَا : الزَّ

 .هاِميَةو هافِيَة ، الواحدة الَهواِميوبالفاء ،  الَهوافِي في الَهواء. قلت : وسمعُت العرب تقول لَضَواّلِ اإلبل : هي هافِيَةٌ 

بير ، فإذا جاوزْت بدا لك : َخِلقَة  الَهفاة وقال أبو َسعيد : بِير ليسْت من الغَْيم في شيء ، غير أنّها تَستُر عنك الصَّ تَقُدم الصَّ

بير ، وهو أعناُق الغَمام الساطعة في  الصَّ
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حابَة ،   الرَّ ب  ه اََِّاّ ، وهو اّلذي  بَت اََِّاُّ وهو ما اسريريريريتَكفَّ مله وهو َرمَسا السريريريريّ األف ق ،   يريْرَدف الصريريريريَّ
   ُ املاء  ّ َرَواِدف ه  بع  ذلك ، وأنة  :يَ 

َرقريريريريريريريريريريريريريْه   مريريريريريريريريريريريريريا َرعريريريريريريريريريريريريري ْ  َرعريريريريريريريريريريريريريْ أب  وال بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْه    لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأ  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَ

  

 فريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريرياء َيريريريريريريريريريريريريريري وال نريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريرياُ لريريريريريريريريريريريريريه 

  
َرقريريريريريريريريريريريريْه   َرجريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريو َيريريريريريريريريريريريريَ   املريريريريريريريريريريريرياء  خمريريريريريريريريريريريريَ

  
أنها أَغَدقَْت حتى َجَرْت األرُض بغيِر نظاٍم قال : هذه صفة غيث لم يكن بِريح وال َرْعٍد وال بَْرق ، ولكن كانت ِديمةً ، فَوَصف 

 ونظاُم ، الماء : األوِدية.

 بين الّسماء واألرض. يَْهفو إذا خفَّْفَت فيه وأَْسَرْعَت ، قالها في الذّي هْفواً  في الشيء َهفَوتُ  أبو زيد :

 ف.: الَمّر الخفي الَهْفووفؤاُده ، إذا كان جائعاً يَْخفُق فؤاُده.  يَْهفُو وفالن

ْهمة. الَهفاء وجمعُها الَهفَاءة أبو زيد ،  : نحٌو ِمن الّرِ

 وقال العنبرّي : أفاةٌ وأفاَءةٌ.

 واألَفاَءة والسُّدُّ والسَّماِحيق والِجْلب والُجْلب. الَهفَاَءةُ  وقال النضر : هي

ً  ويَِرف يَِهف هو ِمثُل الَوْرف وهو اهتزاز النّبات وشّدةُ ُخْضرته ، يقال : الَوْهف قال الليث :: وهف   َوَوِريفاً. َوِهيفا

ً  له شيء إال أََخَذه ، أي ما يرتفع له شيء إال أََخَذه ، وكذلك ما يَِطفُّ له شيء وما يُشِرف يُوِهف أبو عبيد عن أبي زيد : ما  إيَهافا

 وإْشرافاً.

الشيُء  وهفَ  ، معناه ما بَدا لهم وَعَرض. ويقال : أَخذُوهوُرِوي عن قتادة أنّه قال في كالم له : كلما َوقَف لهم شيء من الّدنيا 

 ، إذا طاَر ، وقال الراجز : هفَا يَْهفُوو

 سائلة  األْص اِغ يريْهف و طاق ها 
لة :  .هْفَوة أي يطير كساؤها ، ومنه قيل للزَّ

 الواهفُ  قول ُعَمر في َعهِده للنّصارى : ويُتَرك قَيّم البَْيعَة قال : ومنه الواهف ثعلب عن ابن األعرابّي عن المفّضل أنّه قال :

 .َوهافَتِه على

ً  قال :  .َوهف يَِهف َوْهفا

ين َوْهفَ  وسلمعليههللاصلىقلّده رسول هللا  قول عائشة في صفة أَبيها : قال : ومنه ين بعَده ، كأنّها  الّدِ ، أي قَلََّده القيام بَشَرف الّدِ

 ي بالنَاس في موضعه.َعنَْت أََمره إيّاه بأن يُصلِّ 

، وهو الَميل من َحّقٍ إلى باطل وضعف. قال : وكال القولين َمدٌح  هْفوٌ و َوْهفٌ  يقال : وقال ثعلب : قال غير ابن األعرابّي :

ة الحق.  ألبي بكر ، أحُدهما القياُم باألمر ، واآلَخر َردُّ الضَّْعف إلى قوَّ

 القَيِّم الذي يقوم على بيت النّصارى الذي فيه َصليبُهم بلُغة أهل الجزيرة.:  الوافِهُ  قال الليث :: وفه 

يس عن قِّسيّسيتِه َوْفِهيَّتِه عن وافِهٌ  ال يُغيَّرَ »وفي الحديث   .«وال قِّسِ

 قلت : ورواه ابن األعرابّي : واِهف ، وكأنهما لغتان.

 ، كما قال الليث. وافِه وقال ابن بزرج :

 خبار : واِقهٌ بالقاف.وقد جاء في بعض األ

 والصواب الفاء.
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ْطب ،  الَهْيف قال الليث :: هيف  ُش الماَل وتُيَبُِّس الرَّ : ريح باردة تجيء من َمَهّب الَجنوب ، وهي أيضاً كلُّ ريحٍ َسُموم تُعَّطِ

 وقال ذو الرّمة :

اٌج  ريريريريريريريريرييء  بريريريريريريريريريه و  َل نريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ ّو  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريَ     ّرِهريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريَ ٌة يف مريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ ٌف  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ   هريريريريريريريريريَ

  
 ريٌح حاّرة تأتي ِمن قِبَل اليَمن. الُهوفو الَهْيف الحرانّي ، عن ابن السكيت :

اِمر البَْطن. َهْيفَاءو أَْهيَف َجْمعُ  الِهيفُ وقال :   ، وهو الضَّ

بَا والَجنوبِ  ِميباٌس للبَْقل ، وهي التي تجيء ِمْلَواٌح  ِمْهيَافٌ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال : نكساء الصَّ

يحين.  بين الّرِ

 إالَّ حاّرة. الَهْيفُ  إنه ريٌح باردةٌ خطأ. ال تكون الَهْيف قلت : والذي قاله الليث في

. الَهْيف وَرَوى أبو عبيد عن األصمعّي أنّه قال :  : الَجنوُب إذا هبّت بِحّرٍ

 الماء.: ال يَْصبِر عن  ِمْهياف َهيُوف وقال الليث : رجلٌ 

ً  ، ولغه تميم : َهيِفَ  : ِدقّة الَخْصر ، والِفْعل الَهيَفوقال :   .هاَف يَهاُف َهيَفا

 .هافَةٌ  ، واألنثى لََهافٌ  وقال اللّحيانّي : يقال للعَْطشان : إنّه

 والِمْهيَام. الِمهياف : الّسريعة العَطش ، وهي الهافةُ  وقال األصمعّي :

هٌ ُمفَ  قال ابن شميل : رجل: فوه  ْهتَ  أي شديد األكل ، وشدَّ ما ُمْستَِفيهٌ و وَّ ْهتَ وفي هذا الطعام  فَوَّ ، أي شدَّ ما أكْلَت ،  فُْهتَ و تَفَوَّ

هٌ  وإنّه  ، أي شديُد الكالم بسيُط اللّسان. فَْوَهةٍ  في الكالم أيضاً ، وإنّه لذو ُمْستَِفيهٌ و لمفوَّ

 ، إذا مايَلَه إلى هواه. هافاهو، إذا ناَطقه وفاَخَره.  فاَهاهوقال : 

 إذا لفَظ به ، وأنشد ألميّة : يَفُوه الرجُل بالكالم فاهَ  : أصُل بناِء تأسيِس الفم ، تقول : الفُوه وقال الليث :

 ما فَاه وا به هلم  م  يم و 
ه ورُجلٌ   في األكل ، وذلك إذا كان قليَل الطُّْعم ، ثم اشتدَّ أَْكله وازداد. َهةً استفاه استِفا : قادٌر على الكالم وقال أبو زيد : قد ُمفوَّ

ً  ورجلٌ  ه تَفِويها  ، وهو الِمْنِطيق. ُمفوَّ

ه الِمْنِطيق أيضاً. الفَيِّهُ وَ الشديد األكل ،  الفَيِّهُ و  : المفوَّ

جُل ، إذا اشتدَّ أكلُه بعد قِلَّة. استفاهوقال أبو زيد :   الرَّ

 واسُع الفم. وقال الراجز يصف األسد : : أفَوه ورجلٌ 

 َأْ َ ق  يريْفَ ُّ افِ َاَر األفَوِه  
فات : الفََوهوَشْوهاء : واسعةُ الفم ، في رأسها طول ،  فَْوهاء وفَرسٌ   خروج الثَّنايا العُْليا وطولُها. في بعض الّصِ

 :كثيرةُ األكل. فَيِّهة وامرأةٌ ـ  على فَْيِعلـ  فَيِّهٌ  أبو عبيد : يقال للرجل إذا كان كثيَر األكل :

 : فَْوَها : َعظيُم الفَم طويُل األسنان ، وكذلك محالةٌ  أَْفَوه وقال ابن السكيت : َرجل
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ا اليت ََيْري الّرِ اء بيلها.   ذا طاله أسلاَن 
هةِ  قال : ويقال : قَعَد على هة الطَّريق وعلى فُوَّ  بالتخفيف. وَهةفُ  النَّهر ، وال تقُل فم النهر ، وال فُوَّ

هة ويقال : إن ردّ   : جيُِّد الكالم. فَيِّهٌ  قال ورجلٌ  لشديدة ، أي القالَة : الفُوَّ

هة األزقَّة ، واحدتُها أْفَواه أبو عبيد عن الكسائي : رة ، وال يقال : فُوَّ يب أفواه فَم. قال : وَواِحدُ  ، مثل ُحمَّ  .فُوهٌ  الّطِ

هة وقال الليث :  : فم النهر ، ورأُس الوادي. الُمفَوَّ

 بهذا المعنى. الفُوهَ  : ُعروق يُْصبَُغ بها. قلت : لم أسمع الفُوهُ وقال : 

ً  الرجل فاهَ  وقال أبو زيد :  فائِه بُِجوِعه ، إذا أظهره وباح به ، قال : واألصل : فاهٌ  إذا كان متكلِّماً. وقال غيُره : هوَ  يَفوه فَْوها

 بيّنة الفََوه. وقال الراجز : لفَْوهاء ، كما قالوا ُجُرٌف هاٌر وهائٌر ، ويقال ِلمَحالة الّسانية إذا طالت أسنانُها : إنها فاهٌ  فقيلبجوعه ، 

ْ َحِم 
 
 َكْبَ اَء َفوهاء كَجْوُِّ امل

ا وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أنَّ النبيَّ  ه خرج فلمَّ  ، يريد : لّما دخل فََم البقيع. البقيَع قال : السالُم عليكم تفَوَّ

ههَ  ويقال : هو يَخافُ   الناس ، أي قالَتَُهْم. فُوَّ

 الرجُل ، إذا كان قليَل األكل ، فازداد أكلُه. استفاه وقال أبو زيد : يقال

َهةَ  ويقال : ما أَشدَّ  َمجاسُّها ،  أفواُهها هذا قولهم :فََرسك ودابّتك ؛ وِمن  فُّوهة بعيِرك في هذا الَكأل ، يريدوَن أكلَه ، وكذلك فُوَّ

 المعنى أن َجْودة أَكِلها يدلُّك على ِسَمنها ، فيُغنِيك عن َجّسها.

هةُ  ويقال : َطلَع علينا هة إبِلك ، أي أّولها ، بمنزلة فُوَّ  الطريق. فُوَّ

 المكان : أوائله ، وأَْرُجله : أَواِخُره ، وقال ذو الّرمة : أْفواهو

َُ ابن  َليلى ل ريريريريريريري  َهَوْ  و   لو ق مريريريريريريريه  مريريريريريريريا قريريريريريريريا

  
ِل   مريريريريريريريريريرياَوأِب والريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريْ  رِكريريريريريريريريريريايب أبفريريريريريريريريريريواِه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 يقول : لو قمُت مقاَمهُ انقطعْت ِركابي.

ُجل الصغير الفِم :  َدبَا ، يُلقّب به الرجل. فُووُجَرٍذ ،  فُو ويقال للرَّ

 فَرٍس َحِمٍر. فُو ويقال للمنتن ريِح الفم :

 َوَجْدُت إليه فَاَكِرٍش ، أي لو وجدُت إليه سبيالً.ويقال : لو 

َهة أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي : قاية. الفُوَّ  َمَصبُّ النهر في الِكظاَمِة ، وهي الّسِ

هة : تَقطيُع المسلمين بعِضهم بعضاً بالغيبة ، يقال : َمن ذا يطيق َردَّ  الفُّوهةو  : الفم. الفُّوهةو،  الفُوَّ

 جاريٍة حسناء ، أي ما صاَدْفُت شيئاً َحَسناً. فُّوهةِ  المكارم : ما أحسنُت شيئاً قَّط كثَْغٍر فيوقال أبو 

 ، المعنى الَخْيبَةُ لك ، وأصله أنه يريد َجعَل هللا فاَها ِلِفيك أبو عبيد عن أبي زيد ، في باب الّدعاء على الناس : العرُب تقول :

 بفيك األَرَض ، كما يقال : بِفيك
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 األثريَل . وقال رجل من بْله َجْيم : ِبفيكَ و اَََّجر 
يريريريريريريريريَك فريريريريريريريريإَنريريريريريريريريا فريريريريريريريريِ ا لريريريريريريريريِ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه لريريريريريريريريه : فريريريريريريريرياهريريريريريريريريَ

  
 قريريَلريريوص  امريريرىء  قريريريريريريريارِيريريريريريريريَك مريريريريريريريا أنريريريريريريريه مسريريريريريريرياِذر ْه  

  
فاَها  باألرض ، ورواه أبو نصر عن األصمعّي : فاكَ  منّوناً ، أي أَلَصَق هللا فاهاً بِفيكَ  قال شمر : سمعُت ابَن األعرابّي يقول :

ن ، يريد فا َداِهيٍَة. بِفيك  ، غيَر منوَّ

ن ، َدَعا عليه بَكْسر الفَِم ، أي َكَسر هللا فمه. فاهاً ِبفيكَ  قال : وقال بعضهم : من قال  ، فَنَوَّ

أَْضَمَر  الّداهيِة ، وصار الضميُر بدالً من اللفط بالِفْعل ، وأَضمر له كما فَا غير منون ، إنما يريد فاَها بِفيكَ  قال : وقال سيبويه :

 للتُّْرب والَجْنَدل ، وصار بَدالً من اللفظ بقوله : َدَهاك هللا.

 قال : ويدلّك على ذلك قولُه :

وو  لريريريريريريريريريريريريريريري 
َ

ي املريريريريريريريريريريريريريريري ن َدواهريريريريريريريريريريريريريريريِ  داهريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  ا هلريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياس  ال فريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري  رهريريريريريريريريريريَ  ِن يريريريريريريريريريريَ

  
 فجعَل للداهية فماً. وقال اآلَخر :

ى ذلريريرييريريريال  لريريريَ ريريريريريريرياَل مريريريريريريريا ٌك أَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريري ريريرين مريريريريريريريالريريريريريريريِ

  
   ِ ا غريريريريريريريريَت  يريريريريريريريريِ ا هلريريريريريريريريَ يت ال فريريريريريريريريَ ى لريريريريريريريريلريريريريريريريريّ عريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد ال فََم لها وال َوْجه ، أي الّداهية.

، إذا لم يكن َجبَى لها الماَء في الَحْوض قَْبَل ِوْرِدها ، وإنما نََزع الماَء نَْزعاً على  أَْفواهها والعرب تقول : َسقَى فالٌن إبِلَه على

 رؤوسها وهذا كما يقال : َسقَى إبِلَه قَْبالً.

 ، إذا ترَكها تَرَعى وتَسير. قاله األصمعّي ، وأنشد : أفواِهها ويقال أيضاً : َجرَّ فالٌن إبلَه على

يّ   لريريريريريريريريريريَ َو بريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريا ِنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ح َأطريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ   طريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريا   رَّا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أَفريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريِح و جريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وال.  بُلَّي تصغيُر بِْلٍو ، وهو البعير الّذي بَاله السَّفَُر ، وأراد بالسُّْجح َخراطيَمها الّطِ

 ومن دعائهم َكبَّهُ هللا ِلمْنَخريه وفِمه ، ومنه قوُل الُهَذلّي :

ْغَو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدرا   ْخَر بَن عبريريريريريريريِ  هللا من يري  َأصريريريريريريريريريريريريريريري

  
لريريريريريريفريريريريريريم   كِّ لريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريري يريريريريريرين ولريريريريريريِ ْل غريريريريريريَت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريَ ريريريريريريري 

  
 : البُْله من الناس. األْفهاءوالَحْمقَى من الناس ،  األْهفاء ثعلب عن ابن األعرابّي :

ً  إذا تَكلَّم فاهَ وإذا فَُصح بعد ُعْجمه ،  فََها وقال :  .يفُوه فَْوها

 ابب اهلاء والباء

 ([وايء)هب ]
 ه ، أهب ، بهو ، بهى.هبا ، هاب ، بها ، باه ، وهب ، وبه ، أب

يُح ، فتَراه على وجوه الناس وجلوِدهم وثيابِهم يَلَزق لُزوقاً. الهبَاء قال ابن شميل :: هبا   : التّراب الّذي تُطيِّره الّرِ

 .َهْبَوة ، وال ذو َهباء ، وال يقال : يومنا ذُو َهباءً  وقال : أَقول : أَرى في السَّماء

 ارتفع َوَدّق. ومنه قوُل الشاعر :من التُّراب : ما  الهابيو
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ربريريريريريريريريريريريرية   ا بريريريريريريريريريريريريني أْذانَه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريزوََّد مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
اِب عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم    ه    هريريريريريريريريريريريايب الريريريريريريريريريريري ُّ  دعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْ
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 : ُغبَاٌر ساطٌع في الهواء كأنّه ُدخان. الَهْبَوة وقال الليث :

 وقال رؤبة :

َقْق و يف ِقَ ع ا ِل   َهْبواِ  ال ُّ
ماد هبَاو، إذا َسَطع ،  هبا يَْهبو َهْبواً  ويقال :  .هابٍ  إذا اختلط بالتراب ، وتراب يَهبو الرَّ

يب :  وقال مالُك بُن الرَّ

ه  َ اث  قريريريريريريريري  جريريريريريريريريرَّ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريح  فريريريريريريريريوقريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَرى جريريريريريريريريَ

  
ون الريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريرياليِن هريريريريريريريريابريريريريريريريرييريريريريريريريريا   تريريريريريريريريرا   كريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 : ُدقاق التُّراب ساطعُه ومنثوُره على وجه األرض. الهبَاءو

، فإذا صارت  َهَمدت ، فإِن َطِفئْت البتّة ، قيل : َخَمَدتْ  قيل : أبو عبيد عن األصمعّي : إذا سكن لََهُب النّار ولم يَطفَأ َجْمُرها :

 ، غير مهموز. هابٍ  ، وهو َهبَا يَْهبُو َرماداً قيل :

 راب والّرماِد معاً.للتّ  هبَا قلُت : فقد صحّ 

بَ ثًّا)وأما قوُل هللا جّل وعّز :  َوُسْيِ َِت اجْلِباُل َفكاَنْت )فمعناه أن الِجباَل صارت ُغباراً ، وِمثلُه :  [6الواقِعَة : ] (َهباًء ُمن ْ
 الُمنبَّث : ما تُثِيره الَخْيل بَحوافرها من ُدقاق الغُبار. الهباء ، وقيل : [20النّبإِ : ] (َسراابً 

 .َهباء ويقال لما يَظهر في الُكَوى من َضْوء الشمِس :

 وفي الحديث : أّن ُسهيل بَن َعمرو جاء يتهبّأ كأنّه َجمٌل آدم.

 جاَء يَضِرب أَْصَدَريه ، إذا جاء فارغاً. إذا جاء يَنفُض يََدْيه ، قال ذلك األصمعّي ، كما يقال : يتَهبَّى يقال : جاء فالنٌ 

 ، ومنه قوُل أْوس بن َحَجر : األهابيُ  ، إذا أثاره ، وهي إهبَاءً  الترابَ  أهبَى ويقال :

اب تريْوأُِ   أهايبَ َسْفساف  من ال ُّ
 وأنشد أبو الهيثم :

 يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريون هبريريريريريريريريريريريا دلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريُو َنريريريريريريريريريريريٌم 

  
اِع   بريريريريريريريريريريَ ْبَّ قريريريريريريريريريريِ ني الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ  يف هريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
فشبّهه بعَين الَكلب نَهاراً ، وذلك أن الكلب باللّيل حاِرٌس ، وبالنهار ناِعس ، وَعين  الهباء الّذي في الهابي قال : َوَصف النجمَ 

 ، كعْين الكلب في َخفائه. هابٍ  الناعس ُمغمَّضة ، ويبدو من عينيه الَخِفيُّ ، فكذلك النّجم الّذي يُهتَدى به هو

ى ، المعنى أّن  هابٍ  : وهي جمعُ  ُهبَّى وقال في يخفَى فيه إاّل قليال منه ،  هباء ، أي في هابٍ  دليل القوم نجمٌ ، مثل غاٍز وُغزَّ

، أي هابِيَةٌ ، إاّل أنّها قِباٌع كالقَنافِذ إذاً  ُهبَّى يَعِرف به الناظُر إليه أي نجٍم هو ، وفي أي ناحيٍة هو ، فيَهتِدي به ، وهو في نجوم

غير قابعٍ في نجوم هابِيَه قابِعَة ، وجمع القَابع على  هابٍ  لواحد الذي هوقَبعْت فال يُهتَدى بهذه الِقباع. إنما يهتَدى بهذا النجم ا

 قِباع ، كما َجَمعوا صاحباً على ِصَحاب وبَعيراً قامحاً على قِماح.

إذا ساَر ،  َهَزاو، إذا تكبَّر ، وهذا إذا قَتَل  َذهاوَ إذا َغفَل ،  تََهاوإذا مات أيضاً ،  َهبَاوإذا فَرَّ ،  َهبَا ثعلب عن ابن األعرابّي :

 إذا َحُمق. ثََهاو

 به ، إذا أنِْسَت به ، وأنشد : بَِهئْتُ وَ به  بََهأْتُ  قال ابن السكيت :: بهي ـ  بهو
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او  ال   فريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريري  اجريريريريريريريريريريريريِ َأْ   َّريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  هبريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريرياو   وعريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريف  كريريريريريريريرمي  ال يريريريريريريريزال َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
،  بَِهَي يَْبَهى بَهاءً و،  يَْبُهو بََهاءً  فاَلنٌ  بُهوَ و،  بَهاءةً و يَْبُهو بََهاءً و يَْبها فالنٌ  بََها ويقال : البَِهيّ  ممدوٌد غيُر مهموز : مصدرُ  البَهاءو

قال ذلك كله اللحيانّي ، حكاه  .بَِهيَّاتو بَهايا من نسوةٍ  بَِهيَّة ، مثل َعٍم من قوٍم أَْعِمياء ، وامرأةٌ  أَْبِهيَاءَ  من قوم بَهٍ و،  لبَِهيٌ  وإنه

 عن الكسائّي.

 .األبهاء : البيُت المقدَّم أماَم البُيوت ، والجميعُ  البَْهو وقال الليث :

 : ِكناٌس واِسٌع يُتخذه الثّور في أصل األَْرَطى ، وأنشد : البَْهوُ و

 أجَوَف هَبَّى هَبْو ه فاستريْوَسَعا 
 وقال آخر :

  رأيَته يف كل هَبْو  داجَما
 من كل حاِمٍل : َمِقيُل الَولَد بين الَورَكين. البَْهوُ وقال : 

 : الشيُء ذو البَهاء مّما يَمأل العيَن َرْوُعهُ وُحْسنُه. البَِهيُ و

 السَّعَة. البَْهو وقال األصمعّي : أَصل

 .بَْهوٌ  من َعْيش ، أي في سعة ، وكّل َهواء أو فَْجَوةٍ فهو عند العرب بَْهوٍ  يقال : هو في

 وقال ابن أحمر :

ُ  والبريَ ر    هبٌو تالَقْه به األْر 
 الَجْنبَين ، واسعة الجنبين. بَْهَوة وناقةٌ 

 وقال جندل :

 على ض لوع  هَبَْوأِب امللافج 
 وقال الراعي :

ْه  ِويريريريريريريريريريريريَ ار   ذا طريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَّ َة مسريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأّن رِيريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
يِف ملهريريريريريريا مسنَي يريْلَخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     راسريريريريريريريريريريريريريريِ  هَبْو  الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : ما بين الشراسيف ، وهَي مقاطُّ األضالع. البَْهوُ وَشبّه ما تكسَّر من ُعَكنِها وانطواَءه بَرْيِطه حبَّاٍر ، 

ت حتى َمألت القََدح ، وَعاله وسلمعليههللاصلىوفي حديث أّم َمعبَد ، َوِصفتها للنبي   ، وأنه َحلَب عْنزاً لها حائالً في قََدح فَدرَّ

 ّن بَهاء اللَّبن وهو َوبِيُص َرْغوتِه َعاَل اللَّبن.، أرادت أ البَهاء

 بََهأْتُ  ممدود. رواه أبو عبيد عن األصمعّي ، وهذا مهموٌز من بَهاءٌ  أيضاً : الناقةُ التي تَستأنِس إلى الحالب يقال : ناقةٌ  البَهاءو

 .اللَّبن ممدوٌد غيُر مهموز ، ألنه من البَِهّيِ  بَهاءوبالشيء أي أَنِْست به. 

، معناه أنهم أَنِسوا به  بهذا الَمقام بََهُؤوا وفي حديث عبد الرحمن بن َعْوف أنه رأى َرُجالً يَحِلف عند الَمقام فقال : أَرى الناَس قد

 ُ  ه في قلبه.حتى قلَّت َهْيبَتُه في صدورهم ، فلم يَهابُوا اليميَن على الشيء الَحقير عنَده ، وكلُّ من أَِنس بشيء وإْن َجلَّ قَلَّت هيبَت

ياشّي :  إذا استأنَْسَت به. بُُهوءاً و أبهأُ بََهاءً  بالرجل بَهأْتُ  وقال الّرِ

 الخيَل. أَْبُهوا وفي حديٍث آخر أنه لّما فُتِحت مكة قال رجل :

لوها فال يُغَزى عليها ، وكلُّ شيٍء َعطلتَه قد أَبهوا قال أبو عبيد : معنى قوله :  .أبهْيتَه الَخْيَل ، أي َعّطِ

 ، إذا تخّرق. يَْبَهى بهاءً  البيتُ  بَِهيَ  ويقال :
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 : إذا كان قليَل المتاع. باهٍ  وبيتٌ 

 .وال تُْبنِي تُْبِهي ومن أمثالهم : إنَّ الِمعَزى

تُْبنِي ، أي ال ُرِوي ذلك عن أبي عبيد ، عن أبي زيد ، قال : ومعنى الَمثَل أّن الِمعَزى تَصعَد فوق البيت فتَخِرقُه ، ومعنى ال 

 يُتََّخذ منها أَْبنِية ، إنما األْبنِيَة من الَوبَر والصُّوف ، يقول : ألنها إذا أمَكنتْك من أصوافِها فقد أَْبنَْيت.

ى ومعن قلُت : وقال القُتَْيبيُّ فيما َردَّ على أبي عبيد : رأيُت بيوَت األعراب في كثيٍر من المواضع من َشعر الِمْعَزى ، ثم قال :

ى قوله : وال تُبني أي وال تُِعين على البِناء. قلت : والِمعَزى في بادية العََرب َضْربان : ضرب منها ُجرد ال شعُوَر لها ِمثل ِمعزَ 

يَف وتَْرُجُن  يف كذلك. ومنها ضرٌب تَألُف الّرِ والَي حَ الِحجاز ، وَغْوِر تهامة ، والِمعَزى التي ترعى نُجوَد البِالد البَِعيدة من الّرِ

ي القَُرى الكثيرة المياه ، تطوُل شعُوُرها ِمثل ِمعَزى األكراد بناحية الَجبَل ونَواِحي ُخراسان وكأن الَمثَل لبادية الحجاز ونواحِ 

 .(َونِْعَم اْلوَِكيلُ )وهو حسبُنا  عاليَِة نَْجد ، فيصّح ما قاله أبو زيد على هذا ، وهللا أعلم.

ْمكاء وأخبرني المنذريُّ ، عن ثعلب ، ،  بُْهيَا عن ابن األعرابّي : أنه قال : قال ُحنَيف الَحناتم ، وكان من آبِل الناِس : الرَّ

ارة ُغْزَرى ، والصَّهباء ُسْرَعى ، وفي اإلبل أْخَرى إن كانت عند غيري لم أَشتَِرها ، وإن كانت  والحمراء ُصْبَرى ، والَخوَّ

والُرْمكة في اإلبل أن  األبهى الرائقة ، وهي تأنيث البَِهيَّة ، أراد بْهيَا ، قَلَّما تَجدها ، وقولُهعندي لم أَبِْعها حمراُء ، بِْنُت َدْهماء 

 يشتدَّ ُكْمتَتُها حتى يدَخلها َسَواد ، بعيٌر أَرَمك.

ا  لَبُهياي والعََرب تقول : إن هذا ً  باَهيتُ  تباهى به ، حكى ذلك ابن السكيت عن أبي عمرو. ويقال :أَ ، أي ممَّ ، أَي  فبَهْوتُه فالنا

 َغلَْبتَه بالبَهاء.

ْغتَه. أَبهيتُ و  اإلناء ، إذا فَرَّ

 ، إذا فاَخه ، وهاباه إذا صايََحه. باهاه وقال أَبو عمرو :

 .أَبهاء البيت من بُيوت األعراب ، وجمعُه البَْهوُ وقال : 

 وتها.أي بيُ  «إلى ِذي الَخلََصة بأَبهائها وتنتقل األعرابُ »وفي الحديث : 

ً  له َوبهتُ و،  نَبَهاً أَْنبَه لألمر نَبِهتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: وبه ـ  أبه ً ووابهُت ،  : أَْوبَهُ َوبَها ، وهو األمر تنساه ،  أَبَهُت آبَهُ أَْبها

 ثم تنتَبهُ له.

 .بِهُت أَباهُ و،  بُْهُت أَبُوهُ و،  أَبِْهُت آبهُ  قال : وقال الكسائّي :

له. يريد  بَهأْتُ  له وما بأَْهتُ  له ، وما َوبِْهتُ  له ، وما بُْهتُ  له وما بِهتُ  له وما أَبَْهت له ، وما أَبِْهتُ  السكيت : يقال ماوقال ابُن 

 ما فَِطْنُت له.

 بك عن ذلك األمر ، إلى َخيٍر منه ، إذا رفعتَه عن ذلك. آلبهُ  وُروي عن أبي زيد أنه قال : إني

 .«له لو أَْقَسم على هللا ألبَّره يُْؤبَه بَّ ِذي ِطْمَرين الرُ »وفي حديٍث مرفوع : 

 معناه : ال يُفَطن له لِذلَّته وقلة َمرآتَه ،
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َتفل به ََّ ارته ، وهو مع ذلك من الَفْضل يف دبِْ ِه و ْ باتِه لَربِّه حبيث   ذا دعاه أجابه.  وال حي 
ً  فالٌن على فالن تأَبّه وقال أبو زيد : يقال :  ، أي ذو ِكْبر ونخوة. أُبَّهةَ  : إذا تكبَّر ورفَع قَْدَره عنه ، وَرُجل ذو تأَبُّها

 أيضاً : الِكْبر. الَوْبهو: الِفْطنة ،  الَوْبه عمرو عن أبيه قال :

ً  سلَمة ، عن الفّراء قال : جاءتْ   ، أي تَِضّج. تَبوهُ بَُواها

 كاح.: الُحْظَوة في النِّ  الباءةُ  وقال الليث :: بوه 

 َمقُوالت كلها. الباهو الباَءةُ و الباءُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 .الباهِ  قلت : َجعل الهاَء أصلية في

 .«فليتزّوْج ، وَمن ال فعلَْيه بالصوم فإنه له ِوجاء الباءةَ  من استطاع منكم»:  وسلمعليههللاصلىوروى ابن مسعود عن النبي 

، ألنه إذا لم يَقِدر  «ومن لم يَْقِدر فعليه بالصوم»قوله :  يتزّوج ولم يُِرد به الجماع ، يدلك على ذلكأراد : َمن استطاع منكم أن 

ْوم ليَْجفُر ، وإنما أراد من لم يكن عنده ِجَدةٌ فيُْصِدق المنكوحةَ ويَعولها. وهللا أعلم. وهو حسب نا على الجماع لم يحتْج إلى الصَّ

 .(َونِْعَم اْلوَِكيلُ )

 أي للنكاح. للباِءة ديٍث آخر : أن امرأةً ماَت عنها زوُجها فمرَّ بها َرُجل ، وقد تزينتْ وفي ح

يح من ُجالل التراب ، يقال : هو أهَوُن من ُصوفٍة في البُوهة : وقال الليث : بوه  .بُوَهةٍ  ما طاَرْت به الّرِ

 من الرجال : الضعيف الطَّبّاش. البُوهةُ وقال : 

 هللا ، أي لَْعنُه. بَْوه على إبليسَ  : اللَّْعن. يقال : البْوهُ  عمرو عن أبيه قال :

ُجل األحمق.  البُوهة وقال ابن األعرابّي : جل الضاِويُّ ،  : البُوهةو: البُومة ،  البُوَهةو: الرَّ : الصوفة المنفوشة  البُوهةوالرَّ

 تُعمل للدَّواةِ ، قبَل أْن تُبَّل.

يشة التي تكو البُوَهةو ياح : الّرِ  : البُوهةوله وَشْوهة ،  بُوَهة السَّْجق ، يُقال : البُوهةون بين السماء واألرض ، تلعب بها الّرِ

 الرجل األحمق ، ومنه قوُل امرىء القيس :

وهريريريريريريريريريريرية   ي بريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريِ  أ  هريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريريريا  ه أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ

  
 بها الرجل. أَهابَ  ، وقد هاِب هابِ  َزْجِر اإلبِل عند السَّْوق ، يقال : الهابُ  قال الليث :: هيب 

ي. قال األعشى : هاَل و، أي أْقبِلي ،  َهبِي : َزْجٌر للخيل ، يقال للَخْيل : هابِ  قلت :  أي قَّرِ

ِا و  كريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريَ ي و يريريريريريريريريريَ َرمسريريريريريريريريريِ  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   ل  وأعريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريْ ون   ريريريريريريريريريريريريريَ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ُدعاء اإلبل. قال ذلك األصمعّي وغيُره. اإلهابةو

 وقال َطَرفَة :

يريريريريريريري   هريريريريريريريِ
 
رِيريريريريريريريع     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْو  املريريريريريريري تريريريريريريريَّ ريريريريريريريي و تريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريِ ِ   لريريريريْ ل َرْوعريريريريريريرياِ  َأكريريريريلريريريريَف مريريريري   بريريريريريريريذي   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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بها تَرْع إليك ، فجعل دعاَء  أَهيبيوَ وسمعُت ُعقيليّاً يقول ألَمٍة كانت ترَعى َرَوائَد خيل ، فجفَلت في يوم عاصف ، فقال لها : أال 

 فلم أسَمْعه إال في اْلخيل دون اإلبل ، وأنشد بعضهم : هابِ  أيضاً. وأما إهابةً  الخيل

 ِهاَل تريْرِهب ْه و الزَّجر  هاِب و 
 كلَّ شيء. يَهاب جبانٌ  ُهيوبٌ  إجالٌل ومَخافة. ورجل الَهيبة الليث :وقال 

 الذنَب فيتَِّقيه. يهابُ  أحُدهما : المؤمن ، وله وجهان : هيُوب وُروي عن عبيد بن ُعَمير أنه قال : اإليمان

مون قدَره ويُوقِّ  يَهاب ألنه مهيوب أي َهيوب واآلخر : المؤمن  رونه.هللا فيهابُه الناس ، أي يعّظِ

 ، أََمره بتوقير الناس ؛ كي يُوقِّروه. يهابُوك الناس حتى تهاب وسمعُت أعرابياً يقول آلخر : اْعلَق

جل الكثيُر الكالم ، وجمعُه أهواب.  أبو عبيد عن أبي عمرو : الَهْوب : الرَّ

 : َزبَُد أَفواِه اإلبل ، قال : الَهيَّبانوالراعي ،  : الهيَّبَانو: التْيس ،  الهيَّبانوالجبَان ،  : الهيَّبان ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 : التراب ، وأنشد : الهيَّبانو

ٌر مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريحريريريريريريريريريَ ل  أ عريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريُو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريث    بريريريريريريريريريريريان نريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريريرين  ذا  يف اهلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ

  
 وقال ذو الّرمة يصف إبالً أْزبَدْت َمشافِرها ، فقال :

بريريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريه  غريريريريريريريريريرياُ اهلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريّل الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ

  
ر    ا ع ةريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ل   َجلريريريريريريريَ ْلِفيريريريريريريريه أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اق هريريريريريريريا اهلريريريريريريري   تري

  
وقدون به وَجنا العَُشر : يخرُج مثل ُرّمانة صغيرةٍ فتنشّق عن ِمثل القَّز ، فَشبّه لُغاَمها به ، والبادية يجعلوَن َجنا العَُشر ثَقوباً ي

 النار.

أَنِّي فعلُت ذاك ،  َهبْ  واعُدْدني. قال : وال يقالَذاك ، أي احُسْبني ذاك  َهْبِني أبو حاتم عن األصمعّي : تقول العرب :: وهب 

 ، كأنها كلمة ُوِضعْت لألمر ، كما يقال َذْرني وَدْعني ، وال يقال : وَذْرتُك. َوهْبتُك وال يقال في الواجب : قد

 هللا فِداك ، بمعنى َجعَلَني. وَهبَني ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال :

ً  ، وأصبَح فاُلنٌ  الِهبة منَك ِدْرهماً : اْفتَعَْلُت من اتََّهْبتُ  الفّراء :وقال شِمر : قال   أي ُمعّداً. ُموهبا

ً و مْوِهبةً و ِهبَةً  له َوهبتُ وقال :  ً و َوْهبا  منه ، أي قَبِلُت. اتَهْبتُ و، إذا أعطيتَه ،  َوَهبا

لك من  ُوِهبَ  ، وكّل ما الَوّهاب الَواِهب الناُس بينهم ، وهللا اَهبَهتَوو،  يََهب ِهبَةً  هللا له الشيء ، فهو َوَهب وقال الليث : تقول :

 .َمْوهوبٌ  ولٍد وغيِره فهو

، أي  أَتَِّهبَ  قوله : ال «إال ِمن قَُرِشّي أو أَْنَصارّي أو ثَقَِفيّ  أَتَِّهبَ  لقد هممُت أالّ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

 إال من هؤالء. ِهبةً  أقبَل

، فَخصَّ أهَل القَُرى العربية  َوَهبوا َجفاًء في أخالق البادية ، وطلباً للزيادة على ما وسلمعليههللاصلىقال أبو ُعبيد : رأى النبي 

 بقبوله الهديّة منهم دون أهِل البادية ؛ لغَلَبة الجفاء على أخالقهم ، وبُعِدهم من ذوي النَُّهى
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 .(َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ ) أعلم  لصواب ، و والع  ول ، وهللا
 : نُْقَرةٌ في َصْخرة يَستنِقع فيها ماُء السماء. وأَنشَد غيره : الَمْوَهبَة وقال ابن األعرابّي :

لُّ لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياو  ى لريريريريريريريريريريو حيريريريريريريريريريريَِ وِك أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريْ   بريريريريريريريريرية  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْوهريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرياِء مريريريريريريريريريَ

  
 يُء ، إذا داَم.الش أْوَهبَ  أبو عبيد عن أبي زيد وغيره :

 ، وأنشَد أبو زيد : ُموِهبٌ  الشيُء ، إذا كان ُمعَّداً عند الرجل ، فهو أوهب وقال غيُره :

ْه  ر َأْوَهبريريريريريريريَ  عيتيم الَ فريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريخم اَ واصريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ت    ٌة وعريريريريريريريريريريريَِ ونريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريوأٌب َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريَ

  
 الَحَطب ، أي كثير الَحَطب. ُموِهب ويقال : هذا َوادٍ 

 ِجباِل الدَّْهناء قد رأيتُه.: َجبٌل من  َوْهبِينُ و

 : الَوهوبوجاء نادراً ، ـ  بفتح الهاءـ  ، فَمْوَهبَة ، وأما النَّقرةُ في الصَّخر َمواِهب وجمعهاـ  بكسر الهاءـ  : الِهبة الَمْوِهبَةُ و

 من صفة هللا : الكثيُر الِهبات المنِعم على العباد. (اْلَوهَّابُ ) الرجُل الكثيُر الِهبات. و

 .أََهبو،  أُُهب الِجْلد ، وجمعُه : اإلهابو .أُْهبَتَه الرجُل ، إذا أخذ تأّهب ، وقد أَُهب : العُّدة ، وجمعُها األُْهبَة: أهب 

 ، أي جلوٌد في ِدباغها. َعِطنَةٌ  أُُهبٌ  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث : وفي بيِت رسول هللا 

 تهيّْبتُه أنا ، ويقال لألَبّح : أَبَّه.الشيُء ، بمعنى  تَهيَّبني ويقال :

 ابب اهلاء وامليم

 ([وايء)هم ]
 وهم ، هام ، همي ، ماه ، مهي ، أمه ، مها ، يهم ، هيم ، ومه.

 : اْلَجَمل الضخم ، وأنشد بيت لبيد : الَوْهم قال الليث :: وهم 

   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْران ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا يف َوارِد  

  
ْل   واه قريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ م  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدر  َوهريريريريريريريريريريْ

  
 طريقاً واسعاً واضحاً. بالَوْهم قلُت : أراد

 وقال ذو الرّمة :

ٌم  ٌل َوهريريريريريريريريريريْ ْه و كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريََ يريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريَزأب  واأللريريريريريريريريريوا   والريريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     حريريريريريريريريريِ   اّل الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
ستُه وتوّسمتُه  توّهمتُ  َجمالً َضْخماً. ويقال : بالَوْهم أراد  وتبيَّْنتُه ، بمعنًى واحد.الشيَء وتفرَّ

 : التوّهم وقال زهير في

 فأل   عرفه  الَ ار بع  تريَوهُِّم  
،  َوْهم : الطريُق الواضح الذي يَِرد الَمواِرد. وللقَْلب الَوْهمومن اإلبل : الذَّلُول الُمنقاُد ِلصاحبه مع قُّوة.  الَوْهم وقال الليث :

 ُوْهمة أصلُها التُْهمةوالشيء إذا أغفَْلتَه ،  أَوَهْمتُ وفي كذا وكذا ،  توّهمتُ  العباد. ويقال : وهامأ ، وهللا ال تُدِركه أَْوهام وجمعُه

في كذا  وِهمتُ  ويقال : التُّهمة فالناً على بناِء أفعَْلُت ، أي أدَخْلُت عليه أَتْهمتُ  ، افتعاٌل منه ، ويقال : اتََّهمتُه ، يقال : الَوْهم من

 الرجُل في كتابه وكالمه ، إذا أَسقَط. أوَهموإليه ،  َوْهُمه ، إذا َذهب يَِهم إلى الشيء َوَهمووكذا ، أي َغِلطت. 



2001 

 

 وِهْمتُ و قال : .أَْوَهم في الصالة : َسَهْوُت ، فأنا َوِهْمتُ وَ أَْسقْطُت من الحساب شيئاً. قال :  : أوهمتُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

إلى  وِهْمتُ  فإذا ذهب وهُمَك إلى الشيء قلَت : َوَهْمتُهوشيئاً  أْوَهْمتُ  وقال شمر : قال الفّراء : ذهب َوْهِمي إليه. أَِهمُ  إلى الشيءِ 

ً  كذا وكذا  قال َعِديُّ بن َزيد : .أَِهُم َوْهما

ْأ   أو أو ريريريريريريريريريريريريريه  أَمريريريريريريريريريريريريريرا    فريريريريريريريريريريريريريإن أ ريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِ    م  املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايف  َّريريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريريِ ْ  يريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
برقان بن بدر :  وقال الّزِ

ْه بريريريريريريريه  َ مَّ  ذ َو ريريريريريريريِ ي اهلريريريريريريريَ ك أَقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ تريريريريريريريِ  فريريريريريريريبريريريريريريريِ

  
وَّارِ   ْأ   عريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي وَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بمعنٍى. قال : وال أرى الصحيَح إال هذا. َوَهمو َوِهمو أَوهمَ  قال شِمر : وقيل :

إلى  َوَهمتُ و، إذا َغِلْطَت ،  أَْوَهم في الحساب َوِهْمتُ و،  أُوِهمُ  الشيَء ، إذا تركتَه كلَّه أوَهْمتُ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب :

ً  الشيء إذا َذهب قلبُك إليه وأنت تريد غيَره  .أَِهم َوْهما

 أُوِهمُ  وكيف ال»تِك. فقال : في َصال أَوَهمتَ  في َصالته ، فقيل له : كأنّك فأَْوَهم أنه صلّى وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 .«وَرْفُغ أحِدكم بين ُظْفره وأَنملَتِه

 ، إذا غِلط. َوِهمو، إذا أَسقَط ،  أوَهم قال أبو عبيد : قال األصمعّي :

 َحْرُق النار.ضالّة المؤمن  اإلبل ، فقال : َهواِميَ  فقال : إنّا نُِصيبُ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن رُجالً سأل النبي : همى 

 هي الُمهَملة التي ال راعَي لها وال حافظ. الَهواِمي قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة :

ً  ، وقد هامٍ  ، وبعيرٌ  هاميةٌ  يقال منه : ناقةٌ  ، إذا ذهب على وجهه في األرض ِلَرْعي أو غيره ، وكذلك ُكلُّ ذاهٍب  َهَمى يَْهمي َهْميا

 لَطَرفة :وسائٍل من ماٍء أو َمطر ، وأنشد 

ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا  فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريى ِد َرك غريريريريريريريريريت مريريريريريريريريري 

  
ي   ٌة هتريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريِ ْوب  الريريريريريريريريريريريرّبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريع وِد ريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني تَِسيل وتذهب.

 ، إذا سالَْت وَدَمعت. قال أبو عبيد : وليس هذا من الهائم في شيء. تهِمي عينُه َهَمتْ  وقال الكسائّي :

 : المياه السائلة. األهماء َسلمة عن الفراء :

 وَعَمى وَصَهى وَضَهى ، كلُّ ذلك إذا سال. َهَمى األعرابّي :ثعلب عن ابن 

 : اسُم َصنَم. َهما وقال الليث :

 وهللا ، بمعنى أََما وهللا. َهَما وقال غيره : يقال :

حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثنا المخزوميُّ عن ُسفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس في قول هللا جّل وعّز : : هيم 

 األرض. َهيامُ  قال : [.55 الواقِعَة :] (َفشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ )

مل. َهيامُ  وقيل :  الرَّ

ً َهام يَهيم َهيْ  : مصدرُ  الَهْيم الَحرانّي عن ابن السكيت : ً و ما  ، إذا أَحبَّ المرأةَ. هيَمانا

 : اإلبل الِعطاش. الِهيموقال : 

 : العُشَّاق. الُهيّام وقال ابن األعرابّي :

 : الُمَوْسِوُسون. الُهيَّامو
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ً  أن يذَهب على َوْجهه ، وقد الُهيُومو .َهيُومٌ و هائم وقال أبو عبيد : رجلٌ   .هاَم يهيُم ُهياما

 : َمفازةٌ ال ماَء بها. الهْيماءوكالجنون من الِعْشق ،  الُهيامو: المتحيِّر ،  الَهائمُ  العَْطشان. : الهْيمان المظفَّر :وقال الليث بن 

اإلبل التي يصيبُها داٌء فال ترَوى من الماء  الهيم : [55الواقِعَة : ] (َفشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ ) وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :

 .َهْيماء ، واألنثى أهيَم حدها :، وا

، كما قالوا : عائٌِط وِعيط ، وحائٌل وُحول ، وهي  ِهيم ، ثم يجمعونه على هائمة ، واألنثى هائم قال : ومن العرب من يقول :

 ؛ لئاّل تصير الياء واواً. ِهيمٍ  في معنى حائل ُحول ، إال أّن الضمة تُرَكْت في

هلة :: الرمُل ، ي الِهيم ويقال : إن هلةُ والّسِ  األرض التي يَكثر فيها الرمل. قول : يشَرب أهُل النار كما تشَرب الّسِ

ْمل : ما كان تُراباً ُدقاقاً يابساً. الَهيَامُ  وقال الليث :  من الرَّ

 : داٌء يُصيب اإلبَل من ماٍء تَشَربه ُمْستَْنقعاً. الُهيام أبو عبيد عن أبي الجّراح :

 .ِهيام ، وجمعُه هْيَمى ، وناقة َهْيمان يقال : بعيرٌ 

 هو العَْطشان. الَهْيمان وقال األصمعّي :

 .َمْهيُوم قال : وهو من الّداء

م قال الليث : ويقال : مواوالقوُم  هوَّ وا رؤوسهم من النُّعاس. تهوَّ  ، إذا هزُّ

 .التهويم أبو عبيد عن أصحابه : إذا كان النوُم قليالً فهوَ 

أ لكسائّي :أبو عبيد عن ا َ والثوُب  تهمَّ  ، إذا تَفَسأ ، مهموزاٌت. تهنّأ

 أبو عبيدة : َعَما وهللا ألفعلّن ذاك ، وهَما وهللا ، وأَما وهللا ، بمعنى واحد.

وحانيِّين ، والجميع الهامةُ  وقال الليث : وحانيين ذوي األجسام القائم .الهامُ  : رأس كّلِ شيء من الرُّ ة بما قلت : أراد الليث بالرُّ

 َجعَل هللا فيها من األرواح.

وحانيون هم المالئكة والجّن التي ليس لها أجسام تُرى. وهذا القول هو الصحيح عندنا.  وقال ابن شميل : الرُّ

 من َطْير الليل. الهامة وقال الليث :

 .هاَمة قال : ويقال للفَرس :

 : وَسط الرأس. الهامةوالفَرس ،  ، مخفَّفة الميم : الهامة قلت : وَروى أبو ُعمَر عن ثعلب ، عن عمرو عن أبيه قال :

ة ، وهما ما أقبل على الجبهة من َشعر الرأس ، وفيه الَمْفرق ،  الهامة وقال أبو زيد : : أعلى الرأس. وفيه الناصية ، والقَصَّ

 وهو مجرى فرق الرأِس بين الَجبِينَْين إلى الدائرة.

 .«وال َصفَر هامة ال َعْدوى وال»قال :  وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

فتَطير ، قال : وقال أبو عمرو  هامةً  فإن العرب كانت تقول : إن ِعظاَم الموتى تصيرُ  الهامة أّماقال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : 

 ِمثْلَه.
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ون ذلك الطائر الذي يخرج من َدى ، وأنشد أبو عبيدة : هامة قال : وكانوا يسمُّ  الميت إذا بَِلَي الصَّ

لريريريريريريريريريِّ  املريريريريريريريريريو   واملريريريريريريريريريلريريريريريريريريريون عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
   ُ َ ى املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال لبيد يَرثِي أخاه :

ت    فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ك يف نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
ت  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اء  و   ْم غريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريرياُِ وَ ال هريريريريريريريريريريريريريري 

  
قال : كانوا يتشاءمون بهما ، أي ال تتَشاَءُموا ويقال :  .«وال َصفَر هاَمةَ  ال»قوله :  وقال شمر : قال ابن األعرابّي : معنى

 ، إذا مات. هامةً  أصبح فالنٌ 

 فالن ، أي قتَلته. وقال : هامةَ  وأَْزقَْيتُ 

و ْزقريريريريريريريريريريريري  رَاأَب تريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريِإن تريريريريريريريريريريريريك هريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريرية  هبريريريريريريريريريريريريَِ

  
ِن هريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريا  ْرَويريريريريريريريريريريريْ َ

يريريريريريريريريريريريه   ملريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  أُّْقريريريريريريريريريريريَ

  
 ، فال تزاُل تقول : اسقُوني اسقوني حتى يُقتَل قاتِلُه ، ومنه قوله : هاَمتِه من هاَمةٌ  وكانوا يقولون : إّن القَتِيل تخُرج

يِت  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريْ ي ومريريريَ مريريريِ َك  ْن ال تريريريريريريريَ َْع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريْ   نريريريريريريريَّ

  
ُ  : َأسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريري وين   رِبريريريريريريريك مسريريىت يريري ريريول  اهلريريريريريريريا  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يريد أقتلك.

ً  وفي حديث ابن عمَر أّن رجالً باَع منه إبالً   .ِهيما

ماء ، وقيل : هي الِمراض التي تَمّص الماء َمعنا وال تَرَوى. الِهيم قال شِمر : قال بعضهم :  هي الّظِ

ى تَْسُخن عليه جلوُدها ، وقيل : إنها ال تَرَوى إذا كانت كذلك. الُهيامُ  صمعّي :وقال األ  : داٌء َشبيه بالحمَّ

 .َمْهيُومٌ  : نحُو الدَُّوار ُجنوٌن يأخذُ البعيَر حتى يَهِلك ، يقال : بعيرٌ  الُهيام وقال ابن شميل :

 رفة :: إْرخاء الَحْبل ونحوه ، وقال طَ  الَمْهي قال الليث :: مهي 

ْمَهى 
 
َياه  لَيِ  و َلكا ال َِّوِل امل  ثِلريْ

 ، إذا أْجَريته. إمهاءً  فَرسي أْمَهْيتُ وله في هذا األمر َحْبالً طويالً. قال :  أْمَهيتوقال : 

 قِْدَره ، إذا أكثر ماَءها. أَْمَهى أبو نصر ، عن األصمعّي :

نان ، إذا أحدَّه  أْمَهىو  ورقَّقه ، وأنشد قوَل امرىء القيس :النَّْصَل على الّسِ

ة   ن ريريريريريريريريريريريريريريريريِش انِهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه مريريريريريريريريريريريريريريريِ  را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِْه   جريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ اه  عريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َ  أمريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فرَسه ، إذا أجراه. أْمَهىوقال : 

 الفَرس : أْرَخيت له من ِعنانه ، ومثلُه : أَمْلُت به يَدي إمالةً ، إذا أرَخى له من ِعنانه. أْمهيتُ  وقال أبو زيد :

 َب : إذا أكثرَت ماَءه.الّشرا أْمَهيتو

 َسقَْيتُها ماًء. الحديدةَ : أْمَهيتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 الفَرَس : أْجَريتُه. أْمَهيتُ و

ْلُت َرَسنَه. أمَهيتُ  الكسائي :  الفرس : طوَّ

 : إذا َعَدْوُت الكسائي : حفَْرنا حتى أْمَهينا ، أي بلْغنا الماء. أْمَهْيتُ  األُموّي :
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 : اللُّؤلؤ. الَمْهوو، َحّصى أبيَض ، يقاُل له : بَُصاُق القمر ،  الَمهوو: البَْرد ،  الَمْهوُ  « :النوادر»وفي 

 .َمهاها يَمِهيها : تَرقيُق الشَّْفرة ، وقد الَمْهيُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : السُّيوف الحاّدة. األَمهاء َسلََمة عن الفراء :

 رقِيق. وأنَشد : َمْهوٌ  وقال غيُره : سيفٌ 

 أبيض  َمْهٌو يف َمْتِله ر َب   
 : الِحجارةُ البِيض التي تَبُرق ، وهي البِلَّْور. الَمهاةُ و:  َمَهاة : بَقَُر الَوْحش ، الواحدة الَمها األصمعّي :

قيق. الَمْهوُ و  : السَّيُف الرَّ

 ً  ، أي َرقيقاٌ. َمْهواً  وَسلَح َسْلَحا

 ي.: شّدة الجر الَمهوو

 ممدوٌد : عيب وأََوٌد يكوُن في الِقْدح ، وأنشد : الَمهاءُ  وقال الليث :

 ي  يم  َمهاء ه َن إبصبريَعْيه 
 ، وهي أبعَُد اللُّغات. كلُّها انتهيَت إلى الماء. أَمَهيتُ  ، وأمَوْهُت ، وإن شئت حتى أمَهت وقال أبو عبيد : حفَرُت البئَر حتى

 وقال ابن َهْرمة :

ك كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  ى فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريَ َُ متريريريريريريريريريري ْ  رحيريريريريريريريريريريِة عريريريريريريريريريريا

  
ر وَب املريريريريريريريريريريرياء   تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريود مريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وأنشد : تمهو العينُ  َمَهتِ ووأَماهَ ، قال :  أَمَهى وقال ابن بزرج في َحفر البئر :

 تريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريول  أ مريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريرية  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريرا

  
ر  جريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريْ و عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريِ  ق والريريريريريريريريريعريريريريريريريريريني  متريريريريريريريريريهريريريريريريريريري 

  
 أنا أي أَسْلت ماَءها. أمهيتُهاوقال : 

راب. أمَهى ، وقد الُمْهيَةُ  : ماُء الفْحل ، وهو المَها أبو زيد :  ، إذا أنَزل الماء عند الّضِ

، قال : هو الذي يَُرى داِخلُه من ُمْمًهى  الذَّهب : ماؤه. وقال عمر بن عبد العزيز : رأى رجٌل فيما يََرى النائم جَسد رجلٍ  َمْهوُ و

 خاِرجه.

 ن حاجته ما أراَد ، وأصلُه أن يَْبلُغ الماَء إذا َحفَر بئراً.، إذا بلَغ م أمَهى وقال ابن األعرابّي :

هةو ُمَواهةٌ ومن ُحْسٍن ،  (موهة)يقال : عليه : موه  هو: إذا َمَسحه ،  ُموَّ بيُع.  تموَّ َمن ، إذا َجرى في لُحومه الرَّ هوالماُل للّسِ  تَموَّ

 الِعنُب ، إذا َجرى فيه اليَْنُع وَحُسَن لونُه.

 َوْجِهه. ُموَهةَ  ما أحسنَ  : لوُن الماء ، يقال : الُموَهة الليث :وقال 

األرُض ، إذا ظهر  أماهتو، إذا َدَخل فيها الماُء ،  تَماهو تُموه السفينةُ  ماهتِ  ، ويقال : المياه والجميعُ  .ُمَوْيهٌ  وتصغيُر الماء :

 السَِّفينة ، بمعنَى ماهت. أماهت فيها النَّّز. ويقال :

 ِطالء السيِف وغيِره بماء الذهب. وأنشد في نعت فرس : : الَمْيه عن ابن األعرابّي ، قال :ثعلب ، 

 كأمنا ِميَه به ماء  الذَّه ْ 
كين. اْمهتِ و  الّسِ

 .ماِهيّ  والنِّسبةُ إلى الماء :
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هت ابُن بُزُرج ،  .تَُموهو تََماه مائها وهيفي كثرة  أَماهتْ والبئُر  ماهتِ والسماُء ، أسالَْت ماًء كثيراً ،  َموَّ

 .أَماهو أمَهى ويقولون في َحْفر البِئر :

ً و تُموه البئرُ  ماَهت وقال األصمعّي :  إذا َكثُر ماُؤها. تَماهُ َمْوها
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ه وقال غيُره : ً  فالٌن َحْوَضه َموَّ هو، إذا جعل فيه الماَء.  تمويها  السحاُب الَوقائَِع وأنشد : َموَّ

ة َنريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريرية دار   يريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريامتريريريريريريريريريريريَِ  أهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ

  
رِ   ل الريريري ريريريَ ريريريْ بريريريريريريريَ ان مريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريّ وَّه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا مريريريَ

  
ه وقيل : ّماُن : صار َموَّ ً  الصَّ ها  بالبَْقل. ُمَموَّ

 كثيرة الماء. : َمْيهةٌ  ، أي اسِقني ، وبئر أَِمْهنِي اللحيانّي :

ه وتقول :  ثمُر النَّْخل والِعنَب ، إذا امتأَلَ ماء فتهيّأ للنُّْضج. تَموَّ

 ، إذا كان َمْسقَِويّاً ، وَشجر َجَزِوّي يَشرُب بعروقِه وال يُسقَى. َمْوِهيٌ  سعيد : شجروقال أبو 

 ، أي ُحْسن وَحالوة. ُموَهةٌ  وكالٌم عليه

 أهل بَْيتِه. ُموَهةُ  وفالن

 ، وهو حكاية صوتِها. ماهٍ و ماهٍ و ماٍء ماءٍ  وحكى الكسائّي : باتت الشاةُ ليلتَها

 فارس. بماهِ والبَْصرة ،  بماهِ  قََصُب البَلَد ، قال : ومنه قوُل الناس ُضِرب هذا الدينارُ  : الماهُ  رابّي :أبو العباس ، عن ابن األع

ٌب.  قلت : كأنه ُمعَرَّ

ينَور ونهاَوْند ، أحُدهما : الماهانو  البَْصرة. ماهُ  الكوفة ، واآلخر ماهُ  : الّدِ

 .أْمواهو الماِء ِمياهٌ  وجمعُ 

 .ماَءةٌ و ماَهةٌ  والواحدة،  ماه وأصل الماء

ْهتُ  أبو ُعبَيد ، عن الكسائي :  الشيَء إذا َطليتَه بفّضة أو َذهب ، وما تحَت ذلك حديد أو نُحاس. َموَّ

ه قلُت : ومنه قيل للُمخاِدع : ه وقد ُمموَّ  علّي الباطل إذا لَبََّسه ، وأراهُ في صورة الحق. َموَّ

 ، وقال الشاعر : مأُموهةُ  فهي أُِمَهت : بَثٌْر يخُرج بالغَنم كالُجَدِرّي ، وقد األَِميهةُ  ابن السكيت :: أمه 

يريريريريريريريريريهريريريريريريريريرية   بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريخ  أَمريريريريريريريريريِ اُّ  أو طريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريخ  حنريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريَ

  
لريريَ     م أَمريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريغريريت  الريريعريريِيتريريريريريريرياُ سريريريريريريريريريريريريريريريرييء  الريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 األميَهةومن التأّوه ،  اآلهة ، أَِميهةٌ و، فجاءت به ضاِوياً. قال : وقولُهم آَهةٌ  أَِميهةويقول : كان في بطن أّمه وبها نُحاز 

 الُجَدِرّي.

 : الُجَدِرّي. األْمه : اإلقرار ، األَْمهُ و: النْسيان  األَْمهُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ً أَِمه  النِّسيان ، يقال : : األََمهُ وقال :  [45يوسف : ] (أََمهٍ  َوادََّكَر بَْعدَ )وقال الزجاج : قرأ ابن عباس :  ، هذا الصحيح  يَأَْمه أََمها

 بفَتْح الميم.

بسكون الميم ، وليس ذلك بصحيح ، وكان أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذرّي يقرأه  (أَْمهٍ  بَْعدَ )قال : وُرِوي عن أبي ُعبيدة : 

 خطأ. أَمهٌ  ، ويقول : (أمه بعد)

ً  آَمُهه الشيَء فأنا أَِمْهتُ  أبو عبيد عن أبي ُعبيدة ، يقال :  .(َوادََّكَر بَ ْعَد ُأمَّةٍ ) ، إذا نسيته ، قال : أَْمها

أ فليست عليه ُعقوبة. فأَِمهَ  وُرِوي عن الّزهرّي أنه قال : من امتُِحن في َحدٍّ   ثم تبرَّ

 قال أبو عبيد : هو اإلقرار ، ومعناه أن يُعاقَب ليُِقرَّ ، فإقراره باطل.



2007 

 

 في غير هذا : النسياُن. األََمهُ و: اإلقرار إال في هذا الحديث ،  األََمه وقال أبو عبيد : لم أسمع

 إليَّ ، أي َعِهْدُت إليه فعَِهَد إلّي. فأََمهَ  إليه في أْمرٍ  أََمْهتُ  وقال شمر : قال َغْيُره : يقال :

 عقلُه معه.، وهو الذي ليس  َمأُموه الرجُل فهو أُِمهَ و: النسيان ، قال :  األََمهُ  وقال الفراء :

هة ، وربما قالوا أُّمة وأما األُمُّ فقد قال بعضهم : األصل هات ، وتجمع أُمَّ  ، وأنشد بعضهم : أُمَّ

 أ مََّهيِت ِ ْلِ ف  والياس  َأيب 
هاٌت ، ومنه قوُل الشاعر : ات بغير هاء ، وأما بنات آدم فهّن أمَّ  وقال غيره : تُجمع األمُّ من غير اآلدميات أُمَّ

ِ ر  يف جريريريريريريريريريريريريَ اِع لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري     لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه  َأغريريريريريريريريريريريريْ

  
اِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريّرِ ِع و   يريريريريريريريريريريريريريريريريه  أ مريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ْن مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هة ، كأنَّ الواحدة باألمهات والقرآن نََزل  .أمَّ

ة.  وقيل : الهاء زائدة في األُّمَّ

ن بَنات ومن قال هذا قال : األم في كالم العرب أصُل كل شيء ، واشتقاقه من األَّمِ وِزيدت الهاء في األّمهات ، لتكون فرقاً بي

 آدَم وسائِر إناث الحيوان ، وهذا أصح القولين عندنا.

جال : األََصّم  األَْيَهم قال الليث :: يهم   : الشَُّجاع الذي ال ينحاش لشيء. األْيَهمومن الّرِ

َدى فيهما كيف العمل ، كما ال : السَّيل والَحِريق ، ألنه ال يُْهت األَْيهَمانو: مفَازةٌ ال ماَء فيها وال يُْسَمع فيها صوت.  اليَْهماءو

 .اليَْهماء يُْهتَدى في

 .َهْيَماء الفاَلة التي ال ماَء فيها ، ويقال لها : : اليَْهماء وقال ابن السكيت : قال عمارة :

 الُمصاُب في َعْقِله. : األْيهمو: ال نجوم فيه.  أَْيَهم قال : وليلٌ 

ذ من وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و  ، وهما السَّْيل والحريق. األَْيَهَمين أنه كان يتعوَّ

 : إنهما الفَْحل المغتِلم ، والّسْيل. األَْيَهمين ويقال في

 : فالةٌ مستويةٌ َملَساُء ليس فيها نَْبت. اليَْهماء شمر عن ابن األعرابّي :

 : البَلد الذي ال َعلَم به. األيَهموقال : 

ج :وقال ا  األيهمانِ  ِلعََمى َمْن يَسلُكها فيها عن االهتداء ، كما قيل للسَّيل والبعير الهائج : يَْهماءَ  : العَْمياُء ، وُسّميتْ  اليَْهماء لمؤّرِ

 ، ألنهما يَتَجْرثمان كل شيء كتَجَرثُم األعمى.

 ويقال لهما : األعَميان.

 : ذاُت ُجُدوبة. يَْهماء ، وَسنَةٌ  يهماء أرضٌ : التي ال َمْرتع بها ،  اليَْهماء وقال ابن شميل :

 ، وأنشد : اليََهم من الناس : الذي ال يْسَمع بَيِّنُ  األيَهموقال : 

 فإيّنِ أ انِدي أو أ كلِّم أَيريَهَما 
 : ال ماء فيها وال َكأل ، وال َشَجر. يُْهمٌ  قال : وِسنُونَ 

 : َشديدة َعِسرة ال فَرج فيها. يهماء وقال أبو زيد : َسنةٌ 

 : الرجل الذي ال َعْقل له ، وال فَهم. األيهم وقال ابُن األعرابّي :

اج :  وقال العجَّ



2008 

 

  اّل َتضاليل الفؤاد األيَهم  
 : الذي ال َعقل معه. األيهمو: األعمى  األيَهمو: الفاَلة التي ال يُهتَدى فيها لطريق ،  اليَْهماء وقال األصمعي :

 ال رؤبة :وق

ْم  تريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
ْم   َل أو مسريريريريريريريريريرياد  َنريريريريريريريريريريََ جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ٌس جريريريريريريريريريريَ ْر ريريريريريريريريريريَِ  مريريريريريريريريريري 

  

 َيهمْ و أو راجٌز فيه جَلاٌج 
 أي ال يَعِقل.

 .أَيَهم ، وهما الجمل والسَّْيل ، وال يقال ألحدهما : األَْيَهمين قال أبو زيد : يقال : أنت أشّد وأشَجع من

 ال يحفَظ وال يَعِقل.، إذا كان  أَيهم ويقال : رجل

 الفؤاد. ُمستهامُ  فؤاُده فهو استُِهيم ويقال :: هيم 

 العاشق. َهيَمان : الَهْيم وقال ابن األعرابّي :

 .هام قال : والشاعر إذا خاَل في الصَّحراء

ُْم يف ُكلِ  واٍد أَ )وقيل في قول هللا جّل وعّز : يصف الشعراء :   [.225الشُّعََراء : ] (َيِهيُمونَ ََلْ تَ َر َأِنَّ

ْحراء يخلو فيه العاشق والشاعر ، ويقال هو واِدي الكالم ، وهللا أعلم.  قال بعضهم : هو وادي الصَّ

 ، ومنه قول األعشى : َمَها ويقال للثَّْغر النَِّقّي :: مها 

ه و  روبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرفُّ غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م ذا اَّريريريريريريريريريريريريريريرارْه   ي املريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريّ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 اإلْذَوابة من كّل شيء. الَوْمَهةُ  عن ابن األعرابي :ثعلب : ومه 

 مهو ، وقال أبو عبيد : من أمثالهم في باب أفعَل : إنه ألخيَُب من َشيخ َمْهٍو َصْفقَةً.

 قال : وُهْم : َحيٌّ من عبد القيس كانت لهم في الَمثَل قصة يسُمج ِذكُرها.



2009 

 

 ابب لفيف حرف اهلاء
 [ ، هيا ، هيه ، هيأ ، هوأ ، وهو ، يهيه ، ياه ، وهي ، أيه ، هوىهاء ، أوه ، هيه ، إيه ، هيّ ]

بمعنى ُخْذ فيه لغات  هاوحرف َهشٌّ ليّن قد يجيء َخلفاً من األلف التي تُبنَى للقَطع ،  الهاء قال ابن المظفَّر : قال الخليل :: هاء 

 .مهاؤ يا رجل ، وللّرجلين هاُؤ ما ، وللرجال ها للعرب معروفة ويقال :

فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكتابَُه بَِيِميِنِه فَ يَ ُقوُل هاُؤُم اقْ َرُؤا )قال هللا جّل وعّز في هذه اللغة وهي أشرُف اللغات ، ألنَّ القرآن نزل بها : 
َره بالجنة ، جاء في التفسير : أن الرجل من المؤمنين يُعَطى كتابَه بيمينه ، فإذا قرأه رأَى فيه تبشي [19الحاقة : ] (ِكتابَِيهْ 

ِإِن ِ ظَنَ ْنُت َأِن ِ )كتابي ، أي خذوه واقرءوا ما فيه لتعلموا فَْوزي بالجنة ، يدلك على ذلك قوله :  هاُؤم فيعطيه أصحابه فيقول :
 [.21الَحاقَّة : ] (فَ ُهَو يف ِعيَشٍة راِضَيةٍ )أي علمت  [20الحاقة : ] (ُمَّلٍق ِحسابَِيهْ 

يا رجل ،  ها يا نسوةٌ ، ولغة ثانية هاُؤنَ ويا امرأتان ،  هاياويا امرأةُ ، مكسورةً بال ياء ،  هاءِ  للمرأةقال ابن السكيت : ويقال 

يا رجُل بهمزة  هاءِ  بوزن َهْعَن ولغة ثالثة َهأْنَ  ، وللجميع هاءا ، وللثنّيتين هائي ، وللمرأة هاُءوا بمنزلة هاَعا ، وللجميع هاءَ و

 .هائِين ، وللجماعة هائيَا ، وللثِّنتَين هائي ، وللمرأة هاءوا ، وللجميع هائيا مكسورةٍ ، ولالثنين

 هاتِ  يا هذا ، وما ، أي ما أُعَطى ، ونحو ذلك ُروي عن الكسائّي ، وزاد فقال : يقال : أَهاءُ  ، قلَت : ما ها قال : وإذا قال لَك :

 ، أي اْعِط وُخْذ. هاءِ و

 وقال الكميت :

ى يف أ ُِ هريريريريريريريريريريريريريرياِ  هبريريريريريريريريريريريريريرياء نريريريريريريريريريريريريريريري  و  فريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  َ ى مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ   ذا َُّرُِ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 هاكَماوهذا يا امرأةُ ،  هاكِ وهذا يا رجاُل ،  هاكموهذا يا رجالن ،  هاكماوهذا يا رجل ،  هاكَ  قال : ومن العرب من يقول :

 يا نِسَوة. هاُكنّ ويامرأتان 

لالثنين في اللغتين جميعاً بالفتح ، ولم يَكِسروا في  هايَاويَا رجُل بالكسر ،  هاءِ ويا رجُل بالفتح ،  هاءَ  وقال أبو زيد : قالوا

 في الجمع ، وأنشد : هاُءواواالثنين ، 

اء وا اَّريريريريريريريريريقَّ نريريريريريريريريريلريريريريريريريريريزْل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ه   قريريريريريريريريريومريريريريريريريريريوا فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريخريريريريريريريرير    ا مريريريريريريريريَ   ْذ مل يريريريريريريريريكريريريريريريريرين لريريريريريريريريكريريريريريريريريم  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 بمعنى ُخْذ. ها قلت : فهذه جميُع ما جاء من اللُّغات في

ذاك  ها تْنبيهٌ تَفتتُح العرُب بها الكالَم بال معنًى ِسَوى االفتتاح ، تقول : ها معنى التنبيه فإن أبا الهيثم قال :مقصورةً ب ها وأما

 إّن ذا أَخوك ، وأنشد : ها أخوك



2010 

 

 ها  ّن ات ِعْذرأٌَب  ن ال تكن نريَفعْه 
 هللا إذاً. ها ال هللا ذا : بغير ألف في القََسم ، قال : والعامة تقول : ها وقال أبو حاتم : ويقال : ال

 قال : والمعنى ال وهللا هذا ما أُقِسَم به ، فأُدِخل اسُم هللا بين ها َوَذا.

 ، باأللف تطويالً للصوت. الهاء ، إذا أجابوا داعياً ، يَِصلون ها والعرب تقول أيضاً :

 ، وأنشد بعضهم : هاءً  ويُبِدلون ألف االستفهام

 أتريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريوامسريبري هريريريريريريريا فري ريلريَن : هريريريريريريريذا الريريريريريريريذي و 

  
فريريريريريريريريريرياان  َُ الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَة بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ان وجريريريريريريريريريريَ  را

  
 وقال أبو سعيد في قول َشبيب بن البَْرصاء :

لريريريريريريريريا ه رِمريريريريريريريريامسريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ْن مل تريريريريريريريريريَ ق هريريريريريريريريا مريريريريريريريريَ فريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريري 

  
ِم   مريريريريريريرياقريريريريريريريِ لريريريريريريريوِك الريريريريريريري ريريريريريريريَ  

َُ املريريريريريريري لريريريريريريريا هريريريريريريريا  أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريافريريريريريريريِ

  
َمن تَنَله ِرماُحنا ، فها تنبيه. وأما الحديث  ها نُفلِّق بأسيافنا هاَم الملوك والقَماقم ، ثم قال :في هذا تقديم معناه التأخير ، إنما هو 

،  ها فقد اختُِلف في تفسيره ، وظاهُر معناه أن يقول كل واحٍد من البَيِّعَْين «هاو ها ال تبيعوا الذهب بالذهب إال»جاء :  الذي

 ، أي ُخْذ وأَْعِط. هاتِ و هاكَ  رقان. وقيل : معناه أن يقول كلُّ واحد منهما لصاحبه :فيُعطيه ما في يِده في مكانه ، ثم يفت

كانت َوِعيداً في حاٍل ، وحكايةً  هاهْ  : تَذِكرةٌ في حاٍل ، وتحذيٌر في حاٍل ، فإذا َمدْدتَها وقلَت : َههْ  قال ابن المظفّر : هاهو هه

 .هاْه هاهْ  فقاللضحك الضاحك في حال ، وتقول ضحك الضاحك ، 

ه ، وأنشد : هاه قال : ويكون  في موضع آه من التوّجع ، وقد تأوَّ

 أتوَّه   َهَة الرَّجِل اََّزِين 
 ويُْرَوى :

 هَتَوَّه  َهاَهَة الّرجل اَّزين 
 قال : وبيان القَْطع أحسن.

ه من اآلهة وقال ابن السكيت :: أوه  ع ، يقال : التأوُّ ْهُت  ، وهو التوجُّ وأَِميهةً ، وقد مرَّ  آهةً  ، وكذلك قولُهم في الدعاء : آهةً تأوَّ

 تفسيرهما.

اهُ  أنه قال : [114التّوبَة : ] (ِإنَّ ِإْبراِهيَم َْلَوَّاه  َحِليم  )في تفسير قوله :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي   الدَّعاُء. األوَّ

اه وقال أبو عبيد : ه : األوَّ ع يقيناً ولُزوماً للطاعة ، وأنشد : المتأَّوِ  َشفَقاً وفََرقا ، المتضّرِ

ل  يريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري    ذا مريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريه  أَرمسريريريريريريريريريريَ

  
 أتَوَّه   هريريريريريريريريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريريريريريريريريريل اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريريريريريرين  

  
اه ويقال : قيق ، وقيل : الفقيه ، وقيل : المؤمن ، بلُغة الحبشة. األوَّ حيم ، وقيل : الرَّ  : الرَّ

ُزْرعة عن قَبِيَصة عن ُسْفياَن عن سلمة بن ُكَهيل عن مسلم البَطين عن أبي العُبَْيَدْين قال : سألُت ابَن وحدَّثنا السَّْعدّي عن أبي 

اه مسعود عن  ، فقال : الرحيم. األوَّ

ه هو حكايةُ  آهِ  وقال ابن المظفَّر :  في َصْوته ، وقد يفعله اإلنسان شفقةً وَجَزعاً ، وأنشد : المتأَّوِ

  



2011 

 

اِك  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ه  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ْه قريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ونحو ذلك قال ابن األعرابّي ، وقال : ها هَ تأَوُّ ع ، ومثلُه تأَوَّ ً  ، إذا تَوجَّ هَ تَأِْويها  .أوَّ

ه وقال أبو حاتم : العََرب تقول :  بكسر الهاء خفيفة ، وأنشد الفراء : أَْوهِ و، بالَمّد وواَوين ،  آُووهو آَوهو أَوَّ

َأْوِه مريريريريريريريريرين  افريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريذِّكريريريريريريريريريَرى  ذا مريريريريريريريريريا ذَكريريريريريريريريريرهتريريريريريريريريري 

  
اءِ و   لريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريِ  أر.  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريري 

  
هَ  ورَوى ابن المظفَّر : ع الحزيُن الكئيُب ، فقال : أَهَّهَ و أَوَّ ع ، فأَخرج نَفَسه بهذا الصوت  هاهِ  ، أو قال : آهِ  ، إذا توجَّ عند التوجُّ

ج عنه بعض مابه.  ليتفرَّ

 .إيهَ و إيهِ  ، بالكسر والفتح ، في موضع هيهَ و ِهيهِ  قال الليث : يقال :: هيه وايه 

ثْنا. وقال في قول ذي الرمة : إيهٍ  ، فإن وصلَت قلَت : إيه وقال ابن السكيت : تقول للرجل إذا استَزْدتَه من حديٍث أو عمل :  حّدِ

لريريريريريريريا فريريريريري ريريريريريلريريريريريلريريريريريريريا :  يريريريريريريريِه عريريريريرين أُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامل   فريريريريريْ  وقريريريريريريَ

  
القريريريريريريريريع و   كريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريم الريريريريريريريري ِّ ِر الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا  ل  تريريريريريريريريَ

  
ن ، وقد َوَصل ألنه نََوى الوقف.  فلن ينّوِ

ً  قال : فإذا أَْسكتَّه وكفَْقتَه قلَت : ً  عنّا ، فإذا أَْغَرْيتَه بالشيء قلَت : إيها بَت من طيِب شيء قلت : َوْيها ً  يا فاُلن ، فإذا تعجَّ له ما  واها

 أَطيَبَه ، قال أبو النجم :

 لَر َّ   واها  واَها  واها  
 وأنشد :

ْل و  هريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريري  ه  : َويريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريو  ذا قريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريَ

  
ْل   جريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌك م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريري 

  

ْل و  هريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريو  ذا قريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَل لريريريريريريريريريريه : َويريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريْل   ِج بريريريريريريريريريريريريريه أن يريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريريه َأمسريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  افعَْل ، وفي النَّْهي : إيهٍ  أبو عبيد عن أبي زيد : تقول في األمر : ً  عني اآلن ، وفي اإلغراء : إيها يا فالن ، وقال ابن  َوْيها

ا قال.  األعرابّي نحواً ممَّ

ب ً  وقال الكسائّي : من العرب من يَتعجَّ ً  فيقول : بَِواها  لهذا ، أي ما أَحسنَه. واها

ً و إيهَ و، في االستزادة واالستنطاق  إيهٍ و إيهِ  وقال الليث : يقال ْجر والنهي ، كقولك : إيها ً وَحْسبُك ،  إيهَ  ، في الزَّ  َحسبك. إيها

 بفَخامة األلف : تنبيه ، وبإَمالة األلف : َحْرف هجاء. ها وقال الليث :

 ممدوٌد يكون تَْلبِيةً ، كقول الشاعر : هاءوقال : 

ْ عريريريريريريريريو   ريريريريريريريريه  ك مسريريريريريريريريني تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريُّ  ال بريريريريريريريريل ،  ريريريريريريريريَ

  
ا لريريريريريريريريريريريْبَّ   َ

 فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول : هريريريريريريريريريريرياَء وطريريريريريريريريريريرياء ملريريريريريريريريريريري

  
إنك  ها ويقولون : َهبَى خفيفةً ، ويقولون أيضاً في هذا المعنى : لبَى أُهل الحجاز يقولون في موضع لَبَّى في اإلجابة :قال : و

 زيد معناه أإنك زيد في االستفهام ، ويقُصرون فيقولون : َهإنّك في موضع أَإِنَّك زيد ، واألصل فيه الَهْمَزتان.

 بن بيّان. هيّان ن ولد آدم فاْنقَرض نَْسلُه ، وكذلكبن بَّي كان م َهيّ  قال الليث :: هي 

 بن بيّان وبّي بن بّي. هيّانوبُن بّي  هيُ  ثعلب عن ابن األعرابي : هو

 يقال ذلك كله للرجل إذا كان َخِسيساً.
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 ما ِلي ، معناه التَلهُّف واألسى ، ومعناه يا َعَجباً ما لي. َهيُ  أبو عبيد عن الكسائّي يقال : يا

ويا شيَّما ويا  َهيَّما وفَّي وَشّي ، ومنهم من يزيد ما فيقول : يا بَهيّ  وروى الفراء عن الكسائي أنه قال : من العََرب من يتعجب

 فيَّما ، أي ما أَحسن هذا.

 أْي أسرْع فيما أنت فيه. َهيَّك وقال ابن ُدَريد : العرب تقول

 ِمْن َزْجر اإلبل ، وأنشد : َهيَا قال الليث :: هيا 

 َهْي   و ج ّل ِعتاهِبَِن هَيا و 
 ، وأنشد : ِهيهاةً و ِهيهاءً  بها َهْيَهْيتُ  : من َزْجر اإلبل ، َهاو،  ِهيَ وقال : 

 من ِهيهائِه  و ِمن َوْجِس ِهيهاَء 
 وقال العجاج :

 هيهاَ  من خَمِ ق  َهيها ه  
 الذي ال يُرَجى.معناه البُْعد ، والشيُء  َهيهاُؤهوقال : 

 .هاَهْيت فحكى ذلك قال : ها قال : ومن قال :

 ، وأنشد. الِهىءُ وبها للعَلَف ، وَجأَْجأُْت باإلبل للشرب ، واالسم منه والجيُء  هأْهأْتُ وباإلبل : َدَعوتها ،  هاَهْيتُ 

يءو   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريريريان عريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريى اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريرياو   يء امريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريري ا مسريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال اهلريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 األعرابي.ونحو ذلك قال ابن 

 ليست بأصلية أصلُها هاء. َهْيهات قلت : واتفق أهل اللغة أن التاء من: هيه 

، قال ذلك في قوله جّل  َهيَهات هيهاه فَدع التاء على حالها ، وإذا وقَْفَت فقل : هيهاتَ  قال أبو عمرو بن العالء : إذا وصلتَ 

 [.36 المؤمنون :] (َهْيهاَت َهْيهاَت ِلما ُتوَعُدونَ )وعّز : 

 .(ِلما ُتوَعُدونَ )البُْعد  (َهْيهاَت َهْيهاتَ )وبنحو ذلك قال الخليل وسيبويه. وقال وقال أبو إسحاق الزجاج : تأويل 

، فهي بمنزلة ، ِعْرقاٍت تقول : استأَصَل هللا عرقاتَهم وِعْرقاتِهم ، فمن  هيهاِت هيهاتِ  قال : وقال سيبويه : من َكَسر التاء فقال :

 ، ومن نََصب التاء جعلها كلمةً واحدة. هيهة على ذلك هيهات التاء جعلها جمعاً ، واحدها ِعْرقة ، وواحدكسر 

 ِلما قلت ، فمْن أَدخل الالم فمعناه البُْعد لقولك. هيهاتَ وما قلُت ،  هيهاتَ  قال : ويقال :

من غير تنوين َشبَّه التاء بالهاء ، ونصبها على مذهب  بفَتْح التاء هيهاتَ  سبُع لغات : فمن قال هيهات وقال ابن األنبارّي : في

 األداة.

ً  ومن قال : شبهه  هيهاتِ  أي فقليالً إيمانهم ومن قال : [88البَقََرة : ] (فَ َقِليًَّل ما يُ ْؤِمُنونَ )بالتنوين ، شبهه بقوله تعالى :  َهْيهاتا

لَك ، بالرفع ، َذهب  هيهاتُ  وات كقولهم : غاٍق وطاٍق ، ومن قاللك ، بالتنوين ، شبهه باألص هيهات بَحذاِم ، وقَطاِم ، ومن قال

ن شبه التاء بتاء الجمع ، كقوله : ِمن َعَرقات.  بها إلى الَوْصف فقال : هي أداةٌ واألدواُت معرفةٌ ، ومن رفعها ونوَّ
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بال  أَْيها بالنون. ومنهم من يقول : أَْيهان ، في اللّغات التي ذكرتُها كلها ، ومنهم من يقول : أَْيهات قال : ومن العرب من يقول :

 حاش هلل ، وأنشد : ، فإنه حَذف التاء كما حذفت الياء من حاشى ، فقالوا : أَْيها نون ، ومن قال

ه و  ع  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريْ را.  والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريرين د ويَن اأَلعريريريريريريريريريْ

  
هَّ وأبريريريريريريريعريريريريريريريَ او   ا مريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ تريريريريريريريمريريريريريريريان  أَيريريريريريريريريْ  كريريريريريريري 

  
 البُعد ، المستعمل منها استعماالً عالياً الفتح بال تنوين.قال : هذه اللغات كلها معناها 

ْه ، وأنشد : هيهات وقال الفراء : نصبُ  َت ، واألصُل ُربَّْه وثُمَّ  بمنزله نصِب ُربََّت وثُمَّ

ا غريريريريريريريريريريريريريريريريارأب   تريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريا ِويَّ   ر بريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِة  ملريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم   ْذعريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريواَء كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
 علها بمنزلة َدراِك وقَطاِم.قال : ومن كسر التاء لم يجعلها هاء تأنيث ، وج

 .يَهاُء َهيئةً  فالنٌ  هاءَ  للمتهيِّىء في َمْلبَسه ونحوه تقول : الَهيئة قال الليث :: هيأ 

 أي تهيأت لك. (لك هئت)قال : وقريء 

 على تقدير َهيِّع : الَحَسُن الهيئِة من كل شيء. الَهيِّىءُ وقال : 

ٌ  ، فهو تهيِئة األمرَ  َهيَّأْتُ و: أَمٌر يتهايأُ للقوم فيراَضْون به ،  الُمهايأَةوقال :   .ُمَهيّأ

ة ، يقال : فالن بعيدُ  الَهْوء وأما: هوأ  بنفِسه ، أي يرفَعُها ، وقال  يَُهوءُ  ، وبعيد الَشأْو ، إذا كان بعيَد الهّمة ، وهو الهوء فهو الِهمَّ

 الراجز :

ُْ و ال عاجز  اهلَْوء   ال َجْع   الَ َ 
 بماٍل ، مثل ُهْرتُه وأَْزنَْنتُه به. ُهْؤتهوبَشّرٍ ،  ُهْؤتُهوبخيٍر  ُهْؤتُه بنفسه إلى المعالي ، ويقال : ليَهوءُ  وإنه

 به وُشؤُت به ، أي فَِرْحُت به. ُهْؤتُ  بيه :عمرو عن أ

 ثعلب عن ابن األعرابّي : َهأَي ، إذا َضعُف ، وأََهى إذا قَهقَه في ضحكه.

 حول عانَتِه. َوْهَواهٌ يَُوْهِوهُ  وقال الليث : حمارٌ : وهْو 

 مقبل يصف فرساً يصيد الوحش : إذا كان حريصاً على الَجْري نَشيطاً. وقال ابن َوْهواهٌ وَ  َوْهَوهٌ  وقال غيره : فرسٌ 

ٌل و  ٌل َُّعريريريريريريريِ ْوهريريريريريريريِ َوٌه م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ ا َوهريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ

  
رِ   ِش والريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ول  بريريريريريريريريني محريريريريريريريرياِر الريريريريريريريريَومسريريريريريريريريْ  حيريريريريريريريريَ

  
، وهو الذي يَْقلَع من نَفِسه ِشْبهَ النَّْهم ، غير أّن ذلك ِخْلقَة منه ال  ُمَوْهِوه ، وفََرس الَوْهَوهة وقال أبو عبيدة : من أصوات الفََرس

 يستعين فيه بَحنَجرته.

 : خروُج الصَّوت على اإليعاد ، وقال رؤبة يصف حماراً : النَّْهموقال : 

 م تِ ر  الضَّْيعة َوْهواه  الةََّفقْ 
 وقال أيضاً :

َوْهوِِه  و 
 
 د وَن نريْبِح اللَّابح امل

 أَْقبِْل. ياْه ياهْ  ويقول الرجل لصاحبه من بعيد :،  ياه ، ياه باإلبل ، إذا قلَت : يَْهيَْهتُ  وقال الليث : تقول ،: ياه ويهيه 

 وقال ذُو الّرّمة :

اه   يريريريريريريريرياه  بريريريريريريريرييريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ َُ يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريوَّ ى و تريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   بريريريريريريريْ بريريريريَ ريريريريرَّْ  كريريريريواكريريريريِ ْوٌُّ واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريرين الريريريريلريريريرييريريريريريريريل جريريريريَ
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 وقال رؤبة :



2015 

 

 من َوْجس َهْيهاه  وِمن يريْهيائها 
 وقال :

اء   يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريرياِدي بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريْ ه و يريريريريريريريريريريريري    ه  كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريّ

  
ه   ل صريريريريريريريريريريريريريريريريامِسبريري  لَّ  للَّيريريْ َويريريه  الر َوْيِعي ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  ، وقد ياهِ  ، ثم يَسكت منتظراً الجواَب عن َدعَوته ، فإذا أَبطأ عنه. قال : ياِهيَاه يقال : إنه يناديه  : نِداءان. ياه ياهو،  يَْهيَهَ يَْهيَاها

 من أَسماء الّشياطين. َهياه يَكَره ذلك ، ويقول :، فَينِصب الهاء األولى ، وبعٌض  ياَهياه قال : وبعٌض يقول :

 به. يَْهيَْهتُ  وقال :

 .يَْهيَْهتُ  ، والِفعل منهما جميعاً : يَاه ، وإذا َحَكْوا صوَت المِجيَب قالوا : يَْهيَياهْ  وقال األصمعّي : إذا َحَكْوا صوَت الّداعي قالوا :

ً إّن  وقال األصمعّي في تفسير بيت ذي الرّمة : م  بيَاهِ  فأجاب ياَهيَاهْ  الّداعَي َسِمع صوتا َرجاء أن يأتيَه الصوُت ثانيةٌ ، فهو متلّوِ

ً  ياه بقوله  .بيَاِهيَاه َصْوتا

ك ، ولغةٌ أَْقبِلي ، وللنساء كذل ياِهيَاهوأَْقبِلُوا  ياِهيَاهُ وأَْقبِال ،  ياهيَاهُ وأَقبِْل ،  ياَهيَاهُ  وقال ابن بزرج : ناٌس من بني أََسد يقولون :

أقبلي فَينِصبونها ، كأنهم  َهيَاهَ  أَقبِلوا ، وللمرأة : يا ياَهيَاُهونَ  أَْقبِال ، وللثالثة : ياَهيَاهانوأَْقبِْل ،  ياَهيَاهُ  أخرى يقولون للرجل

 أَْقبِْلَن. َهيَاهاتُ  وياأَْقبِال ،  َهيَاَهتان خالفوا بذلك بينها وبين الرجل ، ألنهم أرادوا الهاء فلم يدخلوها ، وللثْنتَين : يا

 كّل ذلك بفتح الهاء. َهياتِ  ويا َهياتَ  ويَا َهياهِ  ويا َهياهُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يا

 .َهيَا بفتح الهاء ، ويا َهيَاه . وهو ُمَولَّد ، والصواب ياِهيَا يا أبو حاتم عن األصمعّي : العامة تقول :

 يا َهيَا َشَراِهيَا. ة :قال أبو حاتم : أظنُّ أصله بالسُّْرياني

 .هيَاه بالرجل من يا يَْهيَْهتُ  أَْقبِْل ، وال يقول لغير الواحد ، وقال : َهياهُ  يا قال : وكان أبو عمرو بن العالء يقول :

ر واسترَخى ، وكذلك الثّوُب والِقْربة واْلَحْبل. يَهي الحائطُ  وِهيَ  وقال الليث : يقال: وهى   إذا اتفَزَّ

 َعَزاِليه ، وكذلك إذا استرَخى ِرباط الشيء. وَهتْ  والسحاب إذا تَبَعََّق بمطٍر تبعُّقاً قيل :قال : 

ً  ، ويجَمع َوهيَ  يقال :  ، وأنشد : الَوْهُي ُوِهيّا

 ُْ  أَُِ اََّْْبل  واه  هبا م ْلجِذ
 إذا َضعُف. َوَهىوإذا َسقَط ،  َوَهىوإذا َحُمق ،  وَهى ثعلب عن ابن األعرابّي :

ً  به أَيَّْهتُ  الصَّوت ، وقد التَّأييهُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :: يه أ ْوُت بالناس. التِهيتُ و، يكون بالناس واإلبل. قال :  تَأْييها  : الصَّ

 وقال أبو زيد : هو أن يقول له : يا َهياه.

ً  أبو عبيد عن األصمعّي :: هوى   في السَّير إذا مضى. الَهِويُ  ، إذا سقطَت من ُعْلٍو إلى أسفل ، وكذلك َهَويُت أَْهِوي ُهِويّا

 ، إذا فتحْت فَاها. تَهِوي الطعنةُ  َهَوتو

 وقال أبو النّجم :

ا ومسريريريريريريريريريَ َوْ  َرجريريريريريريريريري  رى فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياَ. أ  ريريريريريريريريريْ

  
ا  تريريريريريريومسريريريريريريريَ فريريريريريريْ هريريريريريريريا مريريريريريريَ رمسريريريريريري  هريريريريريريِوي جريريريريريري  ّق يريريريريريريَ  لريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 



2016 

 

 ، وأنشد : من بعيد َهَوىومن قريب ،  أَْهَوى وقال أبو العباس ثعلب :

تريريريريريريريريريا يريريريريريريريريخريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريلريريريريريريريريا ريريريريريريريريا مسريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريا أ نريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريَ

  
رِ   راكريريريريريِ ى والريريريريريكريريريريريَ لريريريريريَ َوى بريريريريريني الريريريريريكريريريريري  لريريريريريريريا ريريريريريريريا  هريريريريريَ  مريريريريري 

  
ْمر.  يريد : خاَل واْنفَتََح من الضُّ

 بالشيء ، إذا أَْومأَْت به. أهَوْيتُ وله بالّسيف وغيره ،  أَهَويتُ وقال : 

 ، إذا ألقَْيتَه من فوَق. أهَوْيتُه ويقال :

 السريع إلى فوق. : الُهِويّ و: السريع إلى أسفَل ،  الَهِويُ  العباس : وقال ابن األعرابّي :قال أبو 

 قال : وحكى ابن نجَدة عن أبي زيد ِمثله سواء ، وأنشد :

 ال َّلو  يف  صعاِدها َعْجَلى اهل ِوّي  
 وروى الرياشي عن أبي زيد ِمثله.

ً تَهِوي  العُقابُ  َهَوتوقال :   ، إذا انقّضت على َصْيد أو غيره ما لم تُِرْغه ، فإذا أََراَغتْه. َهِويّا

التناول باليَد والضرُب ، واإلراغة : أن يذهب الصيُد هكذا وهكذا ، والعقاُب  أيضاً : اإلهواءو. قال : إهواءاً  له أهَوتْ  قيل :

 تَتْبَعُهُ.

ََِْوي ِإلَْيِهمْ فَاْجَعْل ) َسلمة عن الفراء في قول هللا جّل وعّز : يقول : اجعل أفئدةً من  [37إبراهيم : ] (َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس 

 ً  نحَوك ، معناه يريدك. يهوى الناس تريدهم ، كما تقول : رأيُت فالنا

 وَردفَكم. [72النَّمل : ] (َرِدَف َلُكمْ )بمعنى تهواهم ، كما قال :  (إليهم تهوى)قال : وقرأ بعض الناس 

 إنه في التفسير تَهواُهم. (ََِْوي ِإَلْيِهمْ ) أبو العباس : قال األخفش في قوله :وقال 

النّْجم : ] (َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهوى) : تَْهواهم. وقول هللا جّل وعّز : (ََِْوي ِإلَْيِهمْ ) : تسرع ، و (ََِْوي ِإلَْيِهمْ )قال : وقال الفراء 

 ، أي سقطت. فََهَوتْ  يعني مدائن قوم لوط ، أي أسقطها [53

ً  في هَوى يهِوي في َمصدرِ  الُهوى وقال ابن المظفر : العاّمة تقول :  .الَمْهواة َهِويّا

ً  المِليُّ ، فالِحين الطويل من الزمان ، يقال : جلست عنده الَهِويّ  قال : وأما  .هويّا

ً  من الزمان ، يقال : جلست عنده  .هويّا

 فالن : إذا مات. هَوىوقال : 

  ل النابغة :وقا

تريريريريريريريريريريريريريون هريريريريريريريريريريريريريَوى ُّ دٌ و   قريريريريريريريريريريريريريال الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريِ

  
ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريني    يريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريَ

  
 إليه بيده. أهَوى إليه يََده. وتقول : أَهَوى فأَخَذ ، معناه أَهوى قال : وتقول :

ةو: كلُّ َمْهَواةٍ ال يُدرك قعرها ،  الهاويةو : اسم من أسماء جهنم. الهاويةوقال :  قٍَة ، وأَنشد : الُهوَّ  : كلُّ َوْهَدةٍ ُمعَمَّ

 كأنه يف ه وَّأب تريَ ْحَذما 
ةٌ  فالنٌ « النوادر»، وفي  ُهًوى هي الُهّوة وجمعُ   من األرض : َجانٌب منها. َهوٌّ وأي أحمق ال يمسك شيئاً في َصْدِره.  ُهوَّ



2017 

 

ً  ُمشِرٌف ما دونه من جبٍل وغيره ويقال : موضع في الهواء الَمهواةُ و ، إذا  اْلَمْهَواة في يتهاَوْون ، ورأيتُهم هَوى يهِوي َهَويانا

 َسقَط بعُضهم في أَثَر بعض.

 الشياطيُن ، فهو حيراُن هائم. استهوتْه ويقال للمستهام ، الذي يَستِهيُمه الجنُّ :

 [71األنعَام : ] (َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتُه الشَّياِطنيُ ) وقال أبو إسحاق في قوله جّل وعّز :



2018 

 

 مَسْتاَن يف مسال مَسْتَتِه. هواه كالذي َُّيريََّلْه له الةياطني
 .هِوَي يهَوى ، وَجعَلهُ الّزجاج من هَوى يهِوي به وأَْذَهبَتْه ، جعله من هَوتْ  : (اْستَ ْهَوْتُه الشَّياِطنيُ )وقال القتبّي : 

ُْم َهواء  )عن أبي الهيثم في قوِل هللا جّل وعّز :  وأخبرني المنذريُّ  َُ قال : كأنهم ال يَعِقلون من َهْول يوِم  [43إبراهيم : ] (َوَأْفِئَد

 واحد. الخواءُ و الَهواءُ والقيامة. 

 كلُّ فُْرجة بين شيئين كما بَْين أسفَِل البيت إلى أعاله ، وأسِفل البئر إلى أَْعالها. الهواءوقال : 

ً  الناقةُ واألتان وغيرهما هوتِ  ويقال :قال :   يهِوي بِئْرٍ  هواءِ  ، إذا َعَدْت َعْدواً أَْرفَع العَْدِو ، وكأنه في هاوية فهي تهِوي َهِويّا

 َشديداً فيها ، وأنشد :

جَّ هبريريريريريريريريريريا األمريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريَز وهريريريريريريريريريريي هتريريريريريريريريريريِوي   َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريو أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء    ِوَي الريريريريريريري َّ  هريريريريريريريَ

  
 إذا خال. َهواءيهِوي  صدُره َهَوى ويقال :

 قال جرير :

ه و  َوْ  أجريريريريريريريريوافريريريريريريريري  ٌ  هريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريري 

  
ؤ ورأب طريريريريريريريريريار وا  خريريريريريريريريريون مريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريو يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريري 

  
 الذي بين السماء واألرض. كالهواء أي خاٍل أي ال فُؤاَد لهم ، هواء أي هم بمنزلة قصٍب َجوفُه

ه ،  َهَوتْ  قال بعضهم : هذا دعاء عليه ، كما تقول : [.9القَارَعة : ] (فَأُمُُّه هاِويَة  ) سلمة عن الفراء في قول هللا جّل وعّز : أُمُّ

 على قول العرب ، وأنَشد قوله :

ه مريريريريريريريا يريريريبريريريعريريريريريريريث  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريح غريريريريريريرياِد    َوْ  أمريريريريريريريُّ  هريريريَ

  
ؤ وب  و   ؤدِّي الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  مسريريريريريريريريرينَي يريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرياذا يريريريريريريريريري 

  
 أمه : هلكت أُمه. هوتْ  ومعنى :

َمأْواه ، كما تُؤِوي المرأةُ ابنها ، فجعلها إذ ال مأوى له غيَرها أُّماً له. وقيل : معنى  هاوية ، َصاَرتْ  هاوية وقال بعضهم : أُمه

 في النار. تهِوي ، أُمُّ رأِْسه [9القَارَعة : ] (فَأُمُُّه هاِويَة  )قوله : 

 ، ال تزال َهِويَة مخامر ، وامرأة َهًوى ذو َهوٍ  ، ورجلٌ  َهَوى يهَوى َهًوى الضمير ، تقول : هوى مقصور : الَهَوى وقال الليث :

 مثِل طيَّة. َهيَّة على تقدير فَِعلَة ، فإذا بُنَِي منه فعل بجزم العين. قيل : تهَوى

 .َهًوى واحدها األهواء الجّو ، وأهل هوّ  ممدود ، الهواءوقال : 

ُْم َهواء  )وقال أبو إسحاق في قوله :  َُ قة ال تعي شيئاً من الَخْوف. وقيل : نُِزَعْت أفئدتهم من  [43إبراهيم : ] (َوَأْفِئَد أي متخّرِ

 أجوافهم.

 وقال حسان بن ثابت :

ْ  أ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريان عريريريريريريريريريريريري    أال أَبريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِ

  
ٌ  هريريريريريريريريريريريريريريريريواء    وٌَّف  ريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريه جمريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
 الضعيف الفؤاد ، الجبان. : الَهْوهاَءةُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 .الهواِهيواحٌد والجميع المواِمي و الَهْوهاةووقال أبو عبيدة : أَْوماةُ 

 : األباطيل وقال ابن أحمر : الهواهي وقال أبو عبيد :



2019 

 

ة  و  بريريريريريريريريريريريريَّ  يف كريريريريريريريريريريريريّل عريريريريريريريريريريريرياُ يريريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريريواِن َأطريريريريريريريريريريريريِ

  
   َّ ومريريريريريريريريريريريريريريا َيريريريريريريريريريريريريريري ْ  وَن  اّل اهلريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا 

  
 



2020 

 

 : ضُروٌب من السير وأنشد : الهواهي وقال غيره :

جريريريريريريرياء وتريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريحريريريريريريي  ْه يريريريريريريري اهريريريريريريريا  لريريريريريريلريريريريريريَّ  تريريريريريريغريريريريريريريالريريريريريريريَ

  
رْب    تريريهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريَ ت  وعريري   هريريواهريريي مريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، إذا كان  َهوهاءةٌ و َهواِهيَة : تعتمد ، وأخبرني المنذرّي عن الحرانّي عن ابن السكيت قال : رجل تنتحيو: ارتفعت.  تغالت

 ع لِرْجِل ناِزلها لبعد َجالَْيها.منخوب الفؤاد قال : وأصل الهوهاءة البئر التي ال متعلَّق لها وال موض

ً  ويقال : سمعُت ألذُني  .تهِوي أذُنه َهَوتْ  ، أي َدِويّاً ، وقد َهِويَّا

 .ُمهاواةً  بي الناقةُ  هاَوتْ  : السير الشديد ، يقال : الُمهاَواةو

 وقال ذو الرمة :

ل  و  ْوجريريريريريريريَ ا هريريريريريريرياِويريريريريَن مريريريرين بريريريري ريريريرين هريريريريَ لريريريريريريريَ ْن بريريريريِ  كريريريريريريريائريريريريِ

  
بريريريريريريريريْ و   ة اجلريريريريريريريريِ اجريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ مريريريريريريريرياء واهلريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  س  راقريريريريريريريريِ   ظريريريريريريريريَ

  
 القوَم في السير ، أي ِسْرُت مثَل سيِرهم. هاَويتُ  ويقال :

 وقال ذو الرمة :

َرى  ا السريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريَ اواتريريريريَ هريريريريريريريَ ٌي مريريري  ع مريريريَ  فريريريلريريريم تسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريَ ريريريِ

  
ي و   ِيريريريريريريريَن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريِ يريريريريريريريل  عريريريريريريريبريريريريريريريس  يف الريريريريريريريرب   ال لريريريريريريريَ

  
 في باب ما يُهمز وال يُهمز. هاَوْيتُهوالرجَل  هاوأتُ  أبو عبيد عن الكسائّي :

 وَدارأته وداَريته ، يُهمز وال يُهمز.قال : 

 : بئر بعيدةُ الَمْهواة. الَهِويَّةُ  وقال األصمعّي :

 قال الشماخ :

ة  و  ِويريريريريريريريريريريريريّ  ملريريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريريه  األمريريريريريريريريريريريريَر عريريريريريريريريريريريريْرَش هريريريريريريريريريريريريَ

  
را  مريريريريَّ ه  مسريريريريريريرياجريريريريريريرياِ  الريريريريفريريريريؤاد ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ لريريريريَّ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ركبتُها ومضيُت. أراد لما رأيتُني كأنني ُمشِرف على َهلَكة مضيُت ولم أُقِم. وشّمر : اسم ناقٍَة أي

ة وقال ابن شميل : ، ورأُسها مثُل رأِس  الُهوُّ  ذاهبةٌ في األرض بعيدةُ القَْعر مثل الدَّْحل ، غير أّن له أَلجافاً ، والجماعةُ  الُهوَّ

 الّرْحل.

ة وقال األصمعّي :  .ُهًوىو ُهوَّ

ة وقال أبو عمرو :  : البئُر. الُهوَّ

 .الَمهواة القَْعر ، وهي: الُحفرة البعيدة  الُهّوة وقيل :

فلما سقطت الهمزةُ ُردَّت الضمةُ إلى الهاء ، المعنى لما رأيُت األمر  أَهوية أراد« ُهِويّة َعْرشَ »وقال ابن األعرابّي : الرواية 

 ُمشرفاً على الفَْوت مضْيُت ولم أُقِْم.

 ، من الضَِّحك ، وأنشد : هاهاءو َهأْهأ اللحيانّي : رجلٌ 

ج  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ    ر بَّ بريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريني  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِِج   اَءأب  ذاِ  جريريريريريريريريريريريريريَ ْأهريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريَ

  
راج.  أي َحَسٍن ، اشتقاقُه من الّسِ

 : ُدعاُء اإلبل إلى العَلَف ، وهو َزجر الكْلب وإْشالُؤه ، وهي الضحك العالي. الَهأْهاء عمرو عن أبيه :

 الكالَب : زجرتُها ، وأنشد : هاَهْيتُ وقال : 



2021 

 

َاْ  را  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريَ  أََرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ؤامريريريريريريريريريا  نْت  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  نريريريريريريريريريريَ  َي بريريريريريريريريريِ

  

ي هبريريريريريريريريريريّن الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريالب  اهريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريه  أ هريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
وارا  قريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريا    بريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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مد بن سعيد عن الحسن الحلواني عن يزيد بن هارون ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد الَمْقبُري ، عن أبيه عن أبي وحدثنا مح

إن هللا يُِحّب العُطاَس ويكَره التثاؤب ، فإذا عطس أحُدكم فقال : الحمد هلل ، » : وسلمعليههللاصلىهريرة قال : قال رسول هللا 

، فإنما  هاه هاه : يرحُمك هللا ، وأما التّثَاؤب ، فإذا تثاَءب أحُدكم فليُرّده ما استطاع ، وال يقولنّ فحقَّ على كل من َسِمعه أن يقول 

 .«ذلكم الشيطان ، يضَحك منه

ويقال : هو كنايةُ تذكير ، وهي كنايةُ تأنيث ، وهما لالثنين ، وهم للجماعة من الرجال ، وهنَّ للنساء ، فإذا وقفَت على هو 

 فقلَت : ُهَوْه ، وإذا أَْدَرجَت طرْحَت هاء الصلة.وصلَت الواو 

وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال يقال : مررُت بْه ومررُت بِه وبِهي ، وإن شئَت مررُت بْه وبهُ بُهو ، وكذلك َضَربه ، 

االتصال باالسم أو الفعل ، أو باألداة ، وابتدأت بها فيه هذه اللغات ، وكذلك يَضِربُْه ويضِربُهُ ويَضِربُُهو ، فإذا أفَرْدَت الهاء من 

كالمك ، قلَت : هو لكّل مذكَّر ، غائب ، وهي لكل مؤنثة غائبة ، قد َجرى ذكُرهما فِزْدَت واواً أو ياًء استثقاالً لالسم على حْرٍف 

 واحد ، ألنَّ االسم ال يكون أقلَّ من حرفين.

لى حْرفين فهو ناقص ، قد ذهَب منه حرف ، فإن ُعِرف تثنيتُه وجمعُه وتصغيُره قال : ومنهم من يقول : االسم إذا كان ع

ف ولم يصغّر ولم يعَرف له اشتقاق زيَد فيه مثل آِخره ، فقيل : أخوك ، فزادوا  هوَّ  وتَصريفه ُعرف الناقُص منه ، وإن لم يُصرَّ

 مع الواو واواً ، وأنشد :

ى هبريريريريريريريا هريريريريريريريْ أٌب ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريتريريفريريَ  فريريريريريريريإن لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياين  ريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وَّ و   م  هريريريريريريري  لريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ه هللا عريريريريريريريَ بريريريريريريريّ   عريريريريريريريلريريريريريريريى مريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 كما قالوا في ِمن وعن وال تصريف لهما ، فقالوا : ِمنِّي أحسُن ِمن ِمنِّك ، فزادوا نوناً مع النون.

 يأيها : قال سيبويه ، وهو قول الخليل ، إذا قلت : يأيها الرجل ، فأيُّ اسٌم مبهم مبنيٌّ على الضّم ، ألنه ُمناًدى مفَرد ، والرجلُ 

صفةٌ ألّي ، تقول : يأَيها الرجل أَْقبِْل ، وال يجوز يا الرجل ، ألن يا تْنبيه بمنزلة التعريف في الرجل ، فال يُجمع بين يا وبين 

والالم ، فتصل إلى األلف والالم بأَّي ، وها الزمةٌ ألّي للتنبيه ، وهي ِعَوض من اإلضافة في أّي ، ألن أصل أّيٍ أن  األلف

اء كلهم قرءوا :  َّي أَي َُّها ) و [133النِّساء : ] (أَي َُّها)تكون مضافة إلى االستفهام والخبر ، وتقول للمرأة : أيأَيتها المرأة ، والقُرَّ
 وليست بجيدة. (أيه المؤمنون)إال ابن عامر فإنه قرأ  [31النُّور : ] (أَي َُّها اْلُمْؤِمُنونَ ) و [21البَقََرة : ] (النَّاسُ 

 وقال ابن األنبارّي : هي لغة ، وأما قوُل جرير :

 ي ريول َ  األصريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياب  هريريريريريريريل أَنريريريريريريريه المِسٌق 

  
ا  يريريريريريريريريريريريريريَ ة الهريريريريريريريريريريريريريِ رِيريريريريريريريريريريريريريَّ َك  ّن الريريريريريريريريريريريريريزاهريريريريريريريريريريريريريِ  أبهريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريِ

  
، أي ال سبيَل إليه ، فال  ُهوَ   َسبيَل إليها ، وكذلك إذا َذَكر الرُجل شيئاً ال َسبيَل إليه قال له المجيب : ال، أي ال ِهيَا ومعنى قوله ال

 تَْذُكْره.
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، أي ِهَي الداهية الّتي عرفتَها ، وُهم ُهم أي هم الذين أنكرتَهم ، وقال  ِهَي ِهيَ  ، أي ُهَو َمن قَد عرفتَه ، ويقال : ُهَو ُهوَ  ويقال :

 الُهَذلّي :

رَْع  َويريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ  ال تريريريريريريريريريري  ْوين وقريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوا    ريريريريريريريريري   رفريريريريريريريريريريَ

  
م    م  هريريريريريريريري  وَه هريريريريريريريري   فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه  وأَنريريريريريريريريكريريريريريريريرير   الريريريريريريريريوجريريريريريريريري 

  
 ، وذلك أّن الغَزال إذا نجا من الكْلب أو ِمن النَّْبل َوقَف وْقفةً ، ثم قال : أْوه ، ثم َعَدا. َمأُْووهةٌ و َمْوُءوهة عمرو عن أبيه : ظبية

ةُ  وقال النضر : ةُ و ، بفتح الهاء ، هي الُكّوة حكاها عن أبي الُهَذيل ، قال : الَهوَّ  الَمْهواة بين َجبَلين. الُهوَّ

ةوكثيرة ، والواحدة َكّوة  ِهواءٌ و كثيرةٌ للبيت ِكواءٌ  وقال ابن الفرج : سمعُت خليفةَ يقول : ة ، وأما النّضر فإنّه زعم أنّ  َهوَّ  الَهوَّ

 ، مثل قَْرية وقًُرى. ُهًوى بمعنى الَكّوة تُجَمع

قال : الغاوي الجراد ، وهو  .الهاويوأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال : إذا أخصب الزمان جاء الغاوي 

 : الذباب ، أي يهِوي حتى أتى الخصب. الهاويوالغوغاء ، 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 كتاب الرابعي من حرف اهلاء

 [ابب اهلاء واخلاء]

 خ ه
، أَنشد لبعض اللّغويّين  التََّهْذُخر أُهِملت الهاُء مع الخاء في الرباعي ، فلم أَجد فيه شيئاً مستعمالً غيَر َحْرٍف واحد ، وهو: هذخر 

: 

َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌن أ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير   يريريريريريريريريريْ و   طريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريّل مريريريريريريريريَ

  
َ وَّر  و   ٌك مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌح وكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ِطْفلٌة يف بَيِته هَتَْذَ ر  و 
 أي تَبختَر. ويقال : تَقُوم له بأَْمر بيته.

 [ابب اهلاء والغني]
 : ِشْبه الطُّْرثُوث يؤكل. الَهْرنُوغ قال الليث :: هرنغ 

 : الرجُل األحمق القبيُح الَخْلق. الُهْذلُوَغةو: هذلغ 

 : ِشّدة الجوع. الُهْنبُغوقال : : هنبغ 

 ، والقَْهبَِلس. الُهنبوغو،  الُهْنبُغ وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي ، يقال للقَْملة الصغيرة :

 : أي شديد. َهلَّْقتٌ و،  َهلَّْقسٌ و،  ِهنباغو ُهْنبُغ وَرَوى َعمرٌو عن أبيه : ُجوعٌ 

 ضربها فحلها : قال هميان بن قحافة يصف إبالً :: غمهج 

 تتبع  قَي وما  هلا غ ماهجا
 : الضخم السمين ، ويقال ُعماهج بالعين بمعناه. الغُماهج

 وهذه الحروف جميُع ما وجدنا في رباعي الهاء والخاء ، والهاء والغين.

 [ابب اهلاء والقاف]

 ق ه
 شديٌد ، وأنَشد : : ِهلَّْكسو ِهلَّْقس ليث : بعيرقال ال: هلقس 

 الباَُِّل اهلِلَّْكَسا و 
 .ُجالهق قال النضر : قوسٌ : جلهق 

ر والُمَدْملَق. الُجالِهق  : الطين المَدوَّ

 .ُجالِهقَتانوواحدة  ُجالهقَة
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ر الالم. َجْهلَْقُت َجاَلهق قال : ويقال :  قدَّم الهاء وأخَّ

 َشِديد ، وأنشد : : َصْهَصِلقٌ  الليث : صوتٌ وقال : صهلق 

 ق  َ يَّبه رأِسي بصو   َصْهَصِلْق  
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 َصّخابة ، وأَنَشْد : : َصْهَصِلق أبو عبيد عن األموّي : عجوز

لريْيها الصَّربْ   َصْهَصِلق  الصَّْو  بَعيريْ
 لب ، وأنَشد :: الثّعا الَهجاِرسو الَهقَالس وُروي عن المفضَّل أنه قال :: الهجارس ـ  هقلس

هريريريريريريريرياو  يريريريريريريريريبريريريريريريريري  َي  هلريريريريريريريريجريريريريريريريريت َيريريريريريريريري  كريريريريريريريرياكريريريريريريريريِ
َ
رى املريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريريَ     لريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريرياِرس  تريريريريريريريريريريَ واكريريريريريريريريرير  واهلريريريريريريريريريَ ْ ٌر بريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريري 

  
ْهَمقة وقال األصمعّي :: زهمق  يِّئةُ تِجِدها من اللّحم الغَّث ، ونحو ذلك ، قال الليث : وهي النَّمَسة. الزَّ هَومة السَّ  : الزُّ

ْهِلق وقال :: زهلق   هو الّسراج ما داَم في القنديل. وأنَشده اللّيث : الّزِ

 ُِّْهلٌق الَ  م َسرج  
 قال : شبَّه بياَض الثَّور بضياء الّسراج ، ليس بالّذي عليه َسْرج.

ْهلق رَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :وَ   وأّما الِهْزِلق فهي النار. : الحمار الَخفيف ، قال : الّزِ

ْهِلقيُ  وقال الليث : ِلُق. الّزِ مَّ  من الّرجال الّذي إذا أراد امرأةً أنزل قبَل أن يََمّسها وهو الزُّ

ْهِلقيُ وونحو ذلك قال أبو عمرو : قال :   فحٌل يُنسب إليه ِعتاق الَخْيل ، وأنشد : أيضاً : الّزِ

لريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريِي  ِ  أوالد  ُِّهريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّي   َوجريريريريريريريريريريريريريِ ْوق َوَأعريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا   ذي الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ

  

 َيْةج ْجن  لّليل على الَوينّ 
 .َزهاِلق أبو ُعبيد عن األصمعّي : يقال للُحُمر إذا استََوْت ُمتونُها من الّشحم : ُحُمرٌ 

 ً  ملُس ، وأنشد :: أَ  ِزْهِلق وقال غيُره : َصفا

 يف ُِّْهِلق ََُّلق  من فريْوِق أطواِد 
 : قَصيرةٌ جداً. قَْهَمزةٌ  الليث : امرأةٌ : قهمز 

  اإلحضار ، وأنَشد ابُن األعرابّي لبَعض بني عقيل : : القَْهَمَزى أبو عبيد عن أبي عمرو :

هريريريريريريريريريريا ْريريريريريريريريريريري  وص  جريريريريريريريريريريَ اَء حنريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريّل قريريريريريريريريريريريَ

  
ْج   لريريريريريريريريِ مريريريريريريريريهريريريريريريريريَزى غريريريريريريريريت   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ْوَن الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريريَ

  
 أي غير بطيء.

 : من أَسوأ الضحك. الهْزَرقة الليث :: هزرق 

 بهذا المعنى لغير اللّيث. الهْزَرقَة قلُت : لم أسمع

ي الَمْحبُوَس : ج أنه قال : النَّبَط تُسّمِ  ، الّزاي قبل الراء. الُمَهْزَرق وَرَوى شمر عن المؤّرِ

 وَدهدقَه. َزهَزقَةً  وَدهَدقَ  َزهَزق قلُت : والذي صّح عند أبي زيد في باب الّضحك :: دهدق ـ  زهزق

 ، وهو يَتَدهقَن. الدَّْهقَان : االسم من الدَّْهقَنة وقال الليث :: دهقن 

  : َرملةٌ معروفة في دياِر قَيس قال الراعي يصف ثَْوراً : ِدْهقَان وِلَوى

َوى  و لريريريريريِ عريريريريريلريريريريري  لَّ يريريريريريَ اَن مريريريريريعريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريرييتريريريريريريريَ  َدهريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
ِر   ٌر مريريريريرين الريريريريريزَّهريريريريريَ ه   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْرِدي وأظريريريريريالفريريريريريريري  (1)يريريريريريريَ

 

  
__________________ 
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وعّز نَعَى على قوٍم أْذهبُوا طيّباتهم في حياتهم لي لفعلُت ، ولكّن هللا جّل  يَُدهَمقَ  وُرِوي عن عمَر أنّه قال : لو شئُت أَن: دهمق 

 الدنيا.

 ِلين الطَّعام وِطيبُه وِرقّته ، وكذلك كل شيء لَيِّن. قال : وأنَشدني َخلَف األحمر : : الدَّْهَمقَة قال أَبو عبيد : قال األصمعّي :

 َجْوٌن َروايب تري ْرِبه د هاِمق   
 يعني تُربةً ليّنة.

 سواٌء ، والمعنى فيهما واحد ، ألّن ِليَن الّطعام من الدَّْهقَنة. الدَّهقَنَةو الدْهَمقة ل غيره :قال أبو عبيد : وقا

 الجيِّد من الطعام. الُمَدهَمق المدقَّق. وسمعُت ابن الفَْقسّي يقول : : الُمَدْهَمق وقال شمر : قال الغََطفانّي :

 قال : وأنشدني أعرابيٌّ :

ا ذا أَردَ  عريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريال   يريريريريريريريريريريريريريريريّ وقريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ َ  ريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريادع لريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري 

  
د ، وهذا ضدُّ األول. المدهَمقوقال :   : الذي لم يجوَّ

 : المستِوي ، وأنَشَدني : المدهَمق وقال ابن ِسمعان :

ِق  َ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ
 

ِر املريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريريريريريأّن رُِّّ الريريريريريريريريريريريريريريريريريَوتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَِّق   ْن فريريريريريريريريريريريريريري  َزٌُ مريريريريريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى   لبَياِن لسانِه وجودة ِشْعِره. (مدهمقا)قال شمر : وقال أَعرابّي كان ُمدِرك الفَْقعِسّي يسمَّ

 : ما يُطاق لسانُه لتجويدِه الكالَم وتحبيره إياه. ُمدهِمقٌ  يقال : هو

  الفاِتُل الَوتَر ، إذا جاء به مستوياً إلى آخِره ، وأنشد : دهَمقَ وقال : 

نْي د ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريل  بريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريَ

  
ني.  ي الريريريريريريريعريريريريريريريَ رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه يريريريريريريري  تريريريريريريريلريريريريريريري   فريريريريريريريهريريريريريريريَو أمريريريريريريرينٌي مريريريريريريريَ

  
د  ، واحتّج بقوله : ُمَدْهَمق وللِذي ُشفَِّق َعَملُه أيضاً : ُمَدهَمق وقال أَبو حاتم بعد ما َذكر أَن قوماً َغِلطوا فقالوا للشيء المجوَّ

ا يريريريريريريريريريريريريريريَّ وقريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريريال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا رأيريريريريريريريريريريريريريريَه عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريادع  لريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الرديء. السُّوقيَ  فظنوا أن

 قال : وأصحاب الَمرايا يُعَْطون على ِجالء المرآة ، فإذا اشتََرطوا َعمالً ُسوقِيّاً أضعَفوا الِكَرى ، وهو أجَوُد العََمل.

: اْسَودَّْت  ْهقََرةقَ  شديد الّسواد ، وحنظلة : قَْهقَرٌ  ، وغرابٌ  القُْهقُوَرة : الَحجر األسود األملس ، وهو القَْهقَرُ  وقال الليث :: قهقر 

 بعد الُخْضَرة.

 .القَْهقََرى ، ورَجعَ  قَْهقََرةً  في ِمْشيته ، إذا تَراَجع على قَفاه يُقَْهقَرُ  والرُجلُ 

 : أعَظُم منه. الِقْهرو: الَحجر األملس. وقال أبو َخيرة : هو الحجر الذي يُْسَهُك به الشيُء ،  القَْهقَرُ  شمر عن أبي عمرو :

 وقد ذكرته في باب القَْهر ، فأشبَْعتُه.ـ  بتشديد الراءـ  القَْهقَرُّ  قلُت : وبعُضهم يقول :

 : قشرةٌ حمراُء تكون على لُّب النخلة ، وأنشد : القَْهقَرُ  وقال ابن السكيت :

 أمحر  كالَ هَ رِّ َوّضا   البريَلقْ 
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 هو المسيِطر الحفيظ على ما تحت يدْيه. وأنشد : القَْهَرمان وقال الليث :: القهقم ـ  القهقبـ  القهرمان

 جَمْ ا وعزّا  قريْهَرما  قريْهَ بَّا 
 : الجمَل الّضخم. القَْهقَمُ و،  القَْهقَبُ  عمرو عن أبيه :

 مقلوب. : قَْرَهمانو قَْهَرمان وقال أبو زيد : يقال :

ب.  قلت : وهو عندي معرَّ

 من الثيران : الُمِسنّ  القَْرَهب أبو عبيد ، عن أبي عمرو :: قرهب 

 : الصائغ. الِهْبِرقيّ  أبو عبيد :: بهلق ـ  هبرق

 ويقال : الَحدَّاد. وقال ابن أحمر :

ّي  رْبقريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أَلريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا   د رأِّب هريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وان  لريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريِّ اَل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا خمريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريَ

  
ً  الكثيرة الكالم التي ال َصيُّوَر لها قال : ، بالضم والكسر : البِْهِلقو البُْهلُق ابن السكيت ، قال : سمعت الكالبّي يقول :  ولَِقينا فالنا

كملنا في كالمه وِعَدتِه ، فيقوُل السامع :  فَبْهلَقَ   ، فما عنده خير. بَْهلَقَتُه ال يغرَّ

ُجوُر الكثيُر الصََّخب ، وتقول : امرأةٌ  البَْهلَق وقال الليث :)  .بَهاِلق ، والجميعُ  بَْهلَق : الضَّ

 ، وهي األباطيل ، وأنشد : بالبهاِلقِ  أبو عمرو : جاء

ِق  رُّ  يريريريريريريريريريريريِ ا وهريريريريريريريريريريريَو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ   َق عريريريريريريريريريريريَ

  
ق و   عريريريريريريريريريريريْ    لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريرياءان مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريَ

  
 أنشد غيُره :و

ّن الريريريريريريريريريريريريريري   ْوهبريريريريريريريريريريريريريريِ ِول  مريريريريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريريريريَ َولريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِق   لريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ  ل   لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل َولريريريريريريريريريريريَولريريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ

  
 .(1) (بكسر الباء والالم : المرأة الَحمراء الشديدة الُحمرة البِْهِلق وقال ابن السكيت :

رّماح يصف ثوراً :: الذي يُصفِّي الحديد ، وأصلُه إْبِرقِّي ، فأُبدلت  الِهْبِرقيُ  وقال أبو سعيد :  الهمزةُ هاًء وأنشد قول الّطِ

رْبِقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِي  رأَب اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَببريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواذهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه    أب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الثوُر الَوحشّي ، وهو اإلْبِرقيُّ ، ِلبَِريق لَْونه. الِهْبِرقيّ  قال : َشبَّه الثوَر وُخواَره بَصْوت الريح يَخُرج من الِكير. وقيل :

 ملوك الروم ، وهو أّول من َضَرب الدنانير ، وأول من أحَدث البَْيعَة ، وأما َدير الِهْزقِل ، فهو بالزاي.من : هرقل 

 : الُمْنُخل. [الِهْدِلق]وقال الليث : الِهْدقل : هدقل 

 ، وأنشدني أعرابيٌّ : َهداِلق : واسُع الِشْدق ، وجمعُه ِهْدِلقٌ  وجَملٌ : هدلق 

   وِق َه اِلَ ا َدالِقَم الةُّ 
 : السيد الضَّخم ذو الحماالِت ، وأنشد : الِهلقام وقال الليث :: هلقم 

او  مريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريس  أَلريريريريريريريريريريريريريَ   ْن  ريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري   جمريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  مريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ ة  كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَه هلريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَّ

  

  َّماال  هلا هلَِّماو 
 ِهلِّقامةو ِهْلقامة عمرو ، عن أبيه : رجلٌ 
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 وُجَرِضٌم ، إذا كان أَكوال. ُهلَِقمٌ و

 : الفرُس الطويل. وأنشد : الِهْلقام وقال ابن األعرابّي :

جريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريَ  أوالد  كريريريريريريريريريريريلِّ َنريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريِ

  
ُ  و   لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَّ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ

  
 يَقلُص عنه َشِليلُه لطوِله.يقول : هو طويٌل 

 : القديُم الّضخم من الرجال. القَْلهب وقال الليث :: قلهب 

 ، أي حيَّا هللا َوْجَهه. قَهبَلَتَه وقال الفراء : َحيَّا هللا

، أي ما  قَبَلَه زائدة ، فَتَبقى حيّا هللاوُمَحيَّاه وَسَماَمتَه وَطلله وآلَه. وقال أبو العباس : الهاء  قَْهبَلتَه وقال ابن األعرابّي : حيّا هللا

 أْقبَل منه.

ج :  . القَْملةالقَهبَلة وقال المؤّرِ

 ، أي ِكْبر. لَْهَوقةو بَْلهقَةو َطْرَمَذةٌ  وقال ابن األعرابّي : في فالن: لهق ـ  بلهق

ً  يقال : رأيُت َشعَره« : النوادر»وفي : قلهف  ً و ُمْقلَِهفَّا ً ُمْشرِحفّ و ُمْكَرِهفّا ً و ا  ، أي جافالً مرتفعاً. ُمْسِقفّا

 القيسيُّ كان أحمق يُضرب به الَمثُل. هبَنَّقة وقال الليث :: هبنق 

 : الَوِصيف ، وقال لَبيد : الَهْبنيقُ وقال : 

عريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريم و  ٌُ مريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريق  قريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا  اهلريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْل   وُ   ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ  ريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريلُّ مريريريريريريريريريريريَ

  
ّمة :، إذا ُوِصف  َهبَنَّق وقال غيره : رجل  بالنَّْوك ، قال ذو الرُّ

ه  عريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ي مريريريريريريريا تريريريريريريري  غريريريريريريريِ تريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ه تريريريريريريريريَ تريريريريريريريْ   ذا فريريريريريريريارقريريريريريريريريَ

  
ق    لريريريريريريريريريَّ ا َرذا هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  اهلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريَ

  
قِيع  القُْمِرّي. الَهبَنَّقَ  قيل : أراد بالرَّ

 وقيل : بل هو الِكْروان ، وهو يُوَصف بالحمق ؛ لتركه بَيَضه واحتضانِه بيَض غيره ، كما قال اآلخر :

نَي  رمريريريريريريريريريريريريريريريِ َ ى األكريريريريريريريريريريريريريريريْ ي نريريريريريريريريريريريريريريريَ   ين َوتريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
حريريريريريريريريامسريريريريريريريريا  و   يَّ ُّنريريريريريريريري ا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ي بريريريريريريريريكريريريريريريريريفريريريريريريريريَّ ْ مسريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريَ

  

راءِ  هريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريرياركريريريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   لريريريريريريريريامسريريريريريريريريَ َض أ ريريريريريريريريرى جريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري 

  
 .ِهْبنِيقو ُهْبنُوق ويقال للَوصيف :

 ، وأنشد لكثّير : َهنابق : الِمْزمار ، وجمعُه الُهْنبوق وقال أبو مالك :

ز  و  يريريريريريريريريريريريريريْ َع يف مسريريريريريريريريريريريريَ م  رجريريريريريريريريريريريريَّ ه غريريريريريريريريريريريريَت  غريريريريريريريريريريريريِ  ومريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   لريريريريريريريابريريريريِ ريريريريريريري  وفريريريريريريريا  هريريريريَ لريريريرييريريريريلريريريريريريريا  مريريريرين األجريريريريواف جريريريري   مسريريريريَ

  
ْنبَقوقال : : زنبق   : الِمْزمار أيضاً. الزَّ

 : الطويل ، وأنشد : الَهيقَمانيّ و: هيقم 

ه  ٌق كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريّ اِ   ريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريَ

  
ِل   ريَبريريريريريريريْ َه من ن فلريريريريريريريَ َلنْي َأ ريْ لريريريريريريريْ  ذو َكب  من السريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ْخص. القْرَهد وقال الليث :: قرهد   : الناَعُم التاّر الرَّ

َف الليث ، والصَّواب   بالفاء والهاء ، َمْضُموَمتَين. القُْرُهدُ وقلُت َصحَّ



2032 

 

 عمرو عن أبيه.: قمهد 

 :: المقيُم في مكان واحٍد ال يكاد يَبَرح. وأنشد  القَْمَهدُ 

 فإن تريْ َمِه ِّي أَْقَمِه ُّ مكانيا  
 الرُجل : رفَع رأَسه. اقمهدَّ  أبو عبيد عن األموي :

 : الرجُل اللئيم األصل الدَّميُم الوجه. القَْمَهدُ  وقال الليث :
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 حوهما.ن يَْقَمهدّ و: ِشْبه ارتعاد الفَْرخ إذا َزقه أَبَواه ، فتَراه يَْكَوِهدُّ إليهما ،  االْقِمْهدادُ وقال : 

 والدَّأْماء ، خفيف. الُمْهرقان عمرو عن أبيه ، يقال للبحر :: مهرق 

 : أوالُد الُوعول. القَراِهيدو القَراِميد أبو عبيد قال :: قرمد قرهد 

 ابب اهلاء والكاف

 [هك]
 األَسد. : الَكْهَمس أبو نصر عن األصمعي :: كهمس 

 الذّئب.هو  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 : القصير من الرجال ، ونحو ذلك. روى ابن السكيت ، عن أَبي عمرو : أنه القصير. الَكْهَمس وقال الليث :

 فالٌن الحديَث ، إذا أَْخفاه وَعّماه. كمَهلَ  وقال أبو زيد :: كمهل 

 علينا : َمنعنا َحقّنا. فالنٌ  َكْمَهلو، إذا َجَمع ثِيابَه وحَزَمها للسَّفَر ،  َكْمَهلَ  وقال ابن األعرابّي :

 من َدْهٍر ، وَسْنبَةٌ من دْهٍر ، بمعنى. َهْنبََكةٌ  « :النوادر»وفي : هنبك 

 من أسمائهم ، وأنشد ابن األعرابّي : َكْهَدلوَ : من ُكنَى األعراب.  َكْلَهَدة وأبو: كهدل ـ  كلهد

ُُّ اَّ ي  َكْهَ اَل   ق  َطرَدْ  أ
 : العاتُق من الجواري ، وأَنشد : الَكْهَدل القُتَيبيُّ :قال أبو حاتم فيما روى عنه 

َ ل الريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وارِيريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا  ْه يف جريريريريريريريريريريريريريريريَ  ك  مريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

َر الريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياهِ   مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا   َر يف اَّْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِن يريريريريريريريريريريريريريري 

  
 من شدائد الدهر. َدْهكل وقال الليث :: دهكل 

 : الشيخ الفاني. الدَّهَكمُ وقال : : دهكم 

 : االقتحام في األمر الشديد. التََّدْهُكمو

 من الرجال الذي ال يَْستَيقظ ليالً وال نهاراً. الَهْيتَُكور وقال يونس :: هتكر 

 َجِسيٌم َضْخم. ُهراكل ذاُت فَِخَذين وِجْسم وَعُجز. وَجَملٌ  ِهْرَكْولة وقال الليث : امرأة: هركل 

 من النّساء : العظيمة الوركين. الِهْرَكولة أبو عبيد عن األصمعي :

 : كالُب الماء. الهَراكلة وقال غيُره :

ةً :  وقال ابن أحَمر يصف ُدرَّ

ْوال   ّواص  هريريريريريريريريريريريريريَ ن د وَنريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ  رَأى مريريريريريريريريريريريريريِ

  
وانَ   يريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرياان  ونريريريريريريريريريريريريري  ة  ، ومسريريريريريريريريريريريريريِ راكريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َضْرٌب من الَمْشي فيه اختيال وبُْطء ، وأنشد : الَهْركلَّةُ و

اّل  رْكريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا اهلريريريريريريريريريِ اَدى َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريامريريريريريريريريريْه هتريريريريريريريريريَ

  
ى   ه واملصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريني فريريريريريريريريريريِ
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 : الجارية الناعمة. وأنشد : الَهْبَركة وقال الليث :: هبرك 

رْبَكريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريا   هريريريريريريريريريَ ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريّ  جريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريَّ ْ َ  حنريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريا أن فريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ   ثريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريريَ

  
 : َحْمقاء. َهبَنكةٌ  : األحمق ، وامرأة الَهبَنَّك وقال الليث :: هبنك 
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ة َغريضة. وُهنَ  بَْهَكنة وجارية: بهكن   .البَهاِكنو البَْهَكنات : تارَّ

 الجارية الخفيفة الروح ، الطيبة الرائحة ، المليحة الحلوة. البَْهَكنَةُ  ثعلب عن ابن األعرابيّ 

 المتراِكب الثَِّخين. من الّسحاب : الَكنَْهَورُ وقال : : كنهر 

 ُمِسنَّةٌ. َكنَْهَورةٌ  : قَِطٌع من السَّحاب أَمثاُل الِجبال ونابٌ  الَكنْهورَ  أبو عبيد عن األصمعيّ 

 سحاب : الذي يَغلُظ ويرَكُب بعُضه بعضاً.من ال المكفِهرّ ووقال األصمعّي : : كفهر 

 مثله. الُمْكَرهفُ وقال : 

ْلب الشديد الذي ال تُؤثِّر فيه الحوادث. الُمكفَهرّ والَوْجه ، إذا كان كالح الَوْجه ليس فيه أَثَُر بِْشٍر.  مكفَهرُّ  ويقال : فالن  : الصُّ

 طالقَه فيه. ، أي بوجٍه ُمْنقبض ال مكفهرّ  يقال : أْلَق الحوادَث بوجهٍ 

 الذََّكُر ، إذا انتشر ، وأَنشد : اكَرَهفَ  وقال أبو عمرو :: كرهف 

 قريْلفاء  فريْيش  م كَرهف  مَسْوق ها
 : ماء لبَني تميم معروف. َكنَهلو: كنهل 

 منه أخذ. الكنهورَ و: موضٌع بالدَّهنأ بين َجبَلين فيها قِاَلت تملُؤها السماء ،  كنَهَرةو: كنهر 

ْهَدة : الكبير الُكْمُهدُ  عمرو عن أبيه : قال :: كمهد   وهي الَكوَسلة. الُكمَّ

 ابب اهلَاء واجليم

 ج ه
تِ  الليث ،: سجهر  ماُح ، إذا أقبلت إليك  اسَجَهرَّ  النبات ، إذا طال. اْسَجَهرَّ والّرِ

 الّسراُب إذا تَريَّه وجَرى. ومنه قول لبيد : اسَجَهرَّ  وقال غيُره :

ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     ذا مريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريَجَهرَّ ا ل  يف كريريريلِّ سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َجِهرَّأب ي قرق  فيهريريريريريريا املريريريريريرياءو    سريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريابريريريريريرية م سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْيَهجو الصَّهلج األصمعّي :  الصْخرة العظيمة.:  الصَّ

 نحواً منه. وأنشد : الِهْجِرس من أَوالد الثعالب ، ويوصف به اللئيم. وقال أبو عبيد في الِهْجِرس الليث :: هجرس 

 ِهْجِرس  َمسَكل ه الَف اِف   و 
 ، أي شدائدها. َهجاِرسها وقال الليث : يقال : َرمتْني األيام عن

 : الَجِسيم. الِجْرهاسُ وقال : 

 ه : وهو من أسماء األسد ، وأنشد :وقال غير

ْرهريريريريريريريريريرياِس  وَِّل عريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريِ َ  ومريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريري 

  
راس   َ  أ  فريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الِقْرد ، وبنُو تميم يَْجعلونه الثّعلب. الِهْجرس أبو مالك : أهُل الحجاز يقولون :

ً  ُمَسْمَهجٌ  : الفَتْل الشديد ، َحْبلٌ  السَّْمَهَجة وقال الليث :: سمهج  ً  ، َوَحلَف َحِلفا  ، وأنشد : ُمَسمَهجا
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 حيِلف  َبج  مَسِلفا  م َسمَهجا  
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 َسْملَج ، إذا كان ُحلواً َدِسماً. لَسْمَهجٌ  أبو عبيد عن الفراء : يقال للبن : إنه

 : معتَِدُل األعضاء. ُمَسْمَهجٌ  وفَرسٌ 

 وقال الراجز :

ْل   قريريريريريريري  َأغريريريريريريتريريريريريريريِ ي بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريح  واىف ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   َج يف غريريريريريريريريريت َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ ل   ريريريريريريريريري ْ

  
 قد ُخِلط بالماء. َسْمَهج أبو سعيد : لَبنٌ 

 : اسُم َجزيرة في وَسط البَْحر بين ُعَماَن والبَْحَرين. َسماِهيجُ و

 وقال أبو دؤاد :

َر  تريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريول : قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورٌ و    ذا أْدبريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُ   اهريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريج فريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا  طريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريَ

  
 َسْهٌل ليِّن ، وأنشد : َسْمَهجٌ  األصمعّي : ماء

 فريَوَرْد  َعْذ   نَ ا ا  َ َْهَجا
 المتداِرك من الصوت ، وأنشد قول ِهْميان بن قُحافة : : الُهزاِمجُ  وقال األصمعّي أيضاً :: هزمج  *

 أُّاِمال  وََُّجال  ه زَاجِما 
راع من الذئاب ، ومنه  الَهزالجو: هزلج   قوُل الراجز :: الّسِ

 لل َّْت والّلَغاوس اهلَزَا   
  وقال ابن األعرابّي في قول عدّي بن زيد :: سجهر 

ّر تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِويو  جريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ ود  قريريريريريريريريريريري  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  جمريريريريريريريريريريريَ

  
الق   وِن يف األعريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريري   َر كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْوِن الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري 

  
 : َظهر وانبَسط. اسجهرّ  قال :

 وَدْهَمجه.له الحديَث َوَزهلَقه  َزهلَج «النوادر»وفي : زهلج 

 : َمْشُي الكبير كأنه في قَْيد. الدْهَمجة وقال أبو عبيد :

 اإلبل. هرَجلَتْ  : االختالُط في المشي ، يقال منه : قد الهرجلةوقال : : هرجل 

 الضخم الهامة ، المستَديُر الوجه. : الَجهَضم أبو عبيد ، عن الفراء :: جهضم 

 اْلَجْنبيِن ، أي َرْحُب الَجْنبَين. َجهضم أَقرانه ، إذا َعاَلها بَكْلَكِله. وبعيرٌ الفَْحُل على  تجهضم وقال الليث :

 ماهُ القْلب : نهايةٌ في الُجْبن. َجهضم الَجبان ، فالنٌ  : الَجهضم ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 : قال الليث : هو البعير ذو السَّنَامين. الدَّهانِج: دهمج ـ  دهنج

 أيضاً ، وأنشد : الدَّهاِمج وقال أبو عمر : هو

  ذا َبَ ا َدهاِنٌج ذ و َأْع اْل 
 : حصاً أخضُر يُحكُّ منه الفُصوص ، وليس من َمْحض العربية. الدَّْهنَج الليث :

اخ :  وقال الشَّمَّ
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ربٌُّ  ا الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريزِنريريريريريريريريري   وهريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريرياِذهلريريريريريريريريري  ي مريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مت 

  
ج    هريريريريلريريريريَ لريريريريو   فريريريرييريريريريريريريه الريريريريريريري َّ يريريريري  يريريريريَ ن  الريريريريوبريريريريِ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 البعيُر الذي يقاِرب الَخْطَو ويُسرع. : الدَّهانجو الدَّهاِمج وقال األصمعّي :

 الطريُق : إذا استمر ، وأَنشد : اجَرهدَّ  : الرخاُء في السير ، يقال : الَجْرَهدة وقال الليث :: جرهد 

 على َصم وِد اللريَّْ   جم َْرِه ِّ 
 وقال األخطل :
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امريريريريريريرييريريريريريريريح  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريرياء  ذا اجريريريريريريريَرهريريريريريريري َّ    مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ز ور  عريريريريريريريريريزَّْ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ و   مريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريَْ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : السَّيار النشيط. الُجرُهد أي اشتّدت وامتدَّ أمُرها أبو عمرو :

في إِْقداِمك الفرس ، وَزْجِركه ، يقال : أول من َرِكب الفرَس ابُن آدم القاتُل ، َحَمل  إِْجَدم قال الليث : هي لغة في .ِهْجَدم: هجدم 

 وإْجَدْم. ِهْجَدم الدََّم ، فلما كثر على األلسنة اقتََصروا علىعلى أخيه فَزجر فَرساً ، وقال : ِهج 

 الجريء في الحرب وغيرها. : الُجرُهم سلَمة عن الفراء قال :: جرهم 

 : مشُي الكبير كأنه في قَيد. الدَّْهَمجة وقال أبو عبيد :

 : ثياٌب منسوبة ، وأنشد : الَجهَرِميّة وقال الليث :

 ال ي ْةَ ى َكّتان ه وَجهَرم ْه 
 جعَله اسماً بإخراج ياء النِّسبة.

 : َحيٌّ من اليمن ، نزلوا بمكة وتزوج فيهم إسماعيُل ، ثم أَلَحُدوا في الحَرم فأَباَدهم هللا. ُجْرُهم

 : عظيم. ُعراِهنو ُعراِهمو ُجراِهم أبو عبيد عن الفراء : َجَملٌ 

ي ِجرهامٌ  دريد رجلٌ  ابن  .ُجْرُهم في أَمره ، وبه ُسّمِ

مل الكثير الُمتراِكم الواِسُع. : الجمُهور وقال الليث :: همرج ـ  جمهر  الرَّ

ملة المشِرفة على ما حولها ،   قَبِري َجْمِهُروا التراَب إذا جمع بعَضه فوَق بعض ، ومنه قولُه : َجْمَهرووقال األصمعّي : هي الرَّ

 مكثِّر. مجمَهر القوم : أشرافُهم ، وعَددٌ  جماهيرُ والقوم ، إذا جمعتهم ،  َجْمهرتُ و ، جمهرة

 .جمهرتُ  قد أبو عبيد عن الكسائّي : إذا أخبرَت الرجَل بطرٍف من الخبَر وكتمتَه الذي يريد. قلَت :

 : خلََطته عليه. َهْمَرجة عليه الَخبَر َهْمرجتُ  قال : وقال األصمعي :

 : اسٌم شراب يُسِكر. الُجمهوِريّ  أبو عبيد :

 َرْمل. ُجْمهورُ  ، إذا كانت مداَخلة الَخْلق ، كأنها مَجْمهرةٌ  ابن األعرابّي : ناقةٌ 

 التكبُّر مع الِغنى ، وأنشد : التمهُجر ابن الّسكيت :: مهجر 

روا  رِ و متريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريري  ا متريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
بريريريريريريريِ  و   لريريريريريو الريريريريريعريريريريريَ  الريريريريريلريريريريري ريريريريرييريريريريريم الريريريريريعريريريريريْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ هريريريريريم بريريريريريَ

  
 : اختالٌط في المشي. الَهبُرجة وقال الليث :: هبرج 

 وقال العجاج :

ال  م و َّى َهربَجا  يتبريْعن َذ َّ
خام من اإلبل. الهراجيلو الهراِجيب وقال ابن الفرج :: هرجل ـ  هرجب  : الّضِ

 وقال ِجران العَْود :

يريريريريريريريةٌ  تريريريريريعريريريريريريريه والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريس  مسريريريريريريريامريريريريريِ  مسريريريريريىت  ذا مريريريريريَ

  
هريريريريريريري   اهلَراجيريريريريريريريل    والَفهريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريّ   سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال رؤبة :

 ِهرجاب  فري ل ْق و من كّل َقرواَء 
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 وهو الضخم من كّل شيء.

 : االختالط في المشيء ، وقد هرجل. الهرجلة أبو عبيد :
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تُه رديئة ، وكل رديِء من الدراهم وغيرها البهَرجو: بهرج  بهم أي أُِخذ  بُهِرجو، وهو إعراب نَْبَهَرْه  بهَرج : الدرهم الذي فضَّ

ة.  بهم في غير الَمَحجَّ

ّكة ،  البَْهَرج وقال ابن األعرابّي : ْرهم الُمْبَطل الّسِ الشيُء  : البَْهَرجو: التَّْعِويج من االستواء إلى غير االستواء.  البَْهَرجو: الّدِ

 دُمه. بُهِرجَ  الُمباح. ويقال :

ْخَمةُ من النُّوق.:  الِهْرجابو  الضَّ

 .الُجْلُهَمتَْينِ  ما ِكْدَت تأذُن لي حتى تَأذَن لحجارة : وسلمعليههللاصلىوُروي أّن أبا ُسفياَن قال للنبّيِ : جلهم 

 إاّل في هذا الحديث وحرفاً آخر. ُرِوي عن أبي زيد. الُجلُهمة قال شمر : لم أَْسَمع

ْخمة.: ا الُجلُهمةو .ُجْلُهمٌ  يقال : هذا  لقاَرةُ الضَّ

 .الَجاَلِهم قال : وَحيٌّ من ربيعةَ يقال لهم :

 ، وهكذا رواه بفَتح الجيم والهاء وأنشد : َجْلَهمة وقال أبو عبيد : أراه أراَد اْلَجلهة ، وهو فم الوادي ، فزاَد فيه ميماً : فقال :

ْلَهِة الوادي َق ا  َنواِهض    جِبِ
َشْعَره ، إذا َحلَقه ،  َجْلَمطَ والشيَء ، إذا كَسَره وأصله قََصل ،  قَْصَمل  كثيرةٍ ، منها قولُهم :قلت العرب زادت الميَم في حروفٍ 

 واألصل َجلَط ، وفَْرَصم الشيء إذا قّطعَه ، واألصل فََرص ، ومثلُه كثير.

 : الَحَسن السَّير في سرعٍة ، وبَْختََرة. الِهماَلج وقال الليث :: هملج 

اج : ُمَهْملَجٌ  ، وأمرٌ  ِهْماَلج للذََّكر واألنثى :ويقال   ُمَذلَّل ، وأنشد العجَّ

َهْمَلجا
 
 ق  قلَّ وا أَْمره م  امل

 : قبِيحةٌ َدِميمة. َجْهبَلَة وقال الليث : امرأةٌ : جهبل 

 أيضاً. ِهلباجةٌ  خاثر :: الثَّقيُل من الناس األْحَمق المائق. وقال األصمعّي مثله. ويقال للّبن ال الهْلبَاجةو: هلبج 

اج الثعلبّي يخاِطب امرأة : َجْبَهلٌ  وقال ابن األعرابّي : رجلٌ : جبجب ـ  جبهل  ، إذا كان جافياً ، وأنشد لعبد هللا بن الحجَّ

ا فريريريريريريريريريريَ رَِد الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ِك ال تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ   قريريريريريريريريريريَ َّ   

  
بريريريريريريريريريريريا  اجريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريرياان  جريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَّ ة  وهريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ زَابريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريَ

  

ه  لريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ َف كريريريريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريرياُّالِ  مريريريريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريريريريريَّ

  
كريريريريْ ريريريريريريريا  أو لريريريري ريريريرييريريريريمريريريريريريريا  د  ِد   وِف نريريريريِ  مريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : الكثير الشَّّر والَجلَبة. الدُّباِدبُ و: العَيِيُّ الفَْدم ،  األَلَفُ 

وء هريريريريريريريا بريريريريرينَي َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريه اجلريريريريريَ ال  تريريريريريَرى مريريريريريِ هريريريريريْ بريريريريريريَ  جريريريريريَ

  
بريريريريريريريريا  مريريريريريريريرياَل ومسريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ َر  مريريريريريريريريلريريريريريريريريه اجلريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريَ   ذا نريريريريريريريريَ

  
 الدُّباِدب ، وهو الكثير الشَّّر والَجلَبة.مثل  الُجباِجبوقال : 

ُب هللا بها في اآلخرة ، وهي أعجميَّةٌ ال تُْجَرى للتعريف والعُْجَمة  جهنَّمُ  قال يونس : قوالن : جهنم في: جهنم  اسٌم للنّار التي يُعذِّ

يَْت ناُر اآلخرة به لبُعد قَْعِرها ، وإنما لم تُ  جهنم ، وقيل :  ْجَر لثُْقل التعريف مع التأنيث.اسٌم عربّي ، ُسّمِ

 بعيدةُ القَْعر. : ِجِهنَّام وُرِوي عن رؤبة أنه قال : َرِكيَّةٌ 

 : الضخمة من القُُدور ، وكذلك العَْيلَم. الِهْلَجاب وقال النضر :: هلجب 

 : ال ُمّخ فيها لُهزالها ، وأنشد : ِهْمالج وقال ابن األعرابّي : شاةٌ 
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لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريي  ى  ريريريريريريريريَ اَلجريريريريريريريرياَأعريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ْ جريريريريريريريرية   ريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريَ

  
اجريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ة   نَّ هلريريريريريريريريريريريريريريريريريا َرجريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َرجريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َضْعفَى. رجاجٌ  : الضعيفة التي ال نِْقَي لها وال ُمّخ. ورجالٌ  الّرجاجةو

 ابب اهلاء والشني

 [هش]
 ، وأنشد : ِهْرَشمّ  قال أبو زيد : يقال للَجبل اللّين الَمْحِفر: هرشم 

 ِهْرمَشٌَّة يف جبل  ِهْرَ ِم  
ارة :ويقال  ةٌ  للناقة الَخوَّ  أيضاً. ِهْرَشمَّ

ْخُو النَِّخُر من الجبال. الِهْرشمّ  أبو عبيد ، عن الفّراء :  : الّرِ

رشٌ  وقال الليث : عُجوزٌ : همرش   ، في اضطراب َخْلِقها وتََشنُّجِ ِجلدها. َهمَّ

ِراشٌ  أبو عبيد : عن األصمعّي ، عجوزٌ   كبيرة ، وأنشد شمر : َهمَّ

رَ   اَء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِْش ِ نَّ اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِرْش   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ن أُِ اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 فيهنَّ جْرٌو َ َْوِرشْ 
 كبيرة ، وأنشد : : ِهْرَشفَّةٌ  قال أبو عبيد : وعجوزٌ : هرشف 

ه  فريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريلُّ عريريريريريريريريريجريريريريريريريريريوُّ  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   فريريريريريريريريريَّ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  مريريريريريريريريريعريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريّ ل  جريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريَْ

  
أيضاً يقال : إنها ِخرقةٌ يُْحَمُل بها الماء ، أو قطعةُ ِكساء أو نحوه يُنَشَُّف بها الماء من األرض ثم  الِهَرَشفَّةوقال أبو عبيد : 

 يُعَصر في اْلُجّفِ ، وذلك في قلّة الماء.

 ، وِهْرَدشَّة ، وِهْرِهر. ِهْرَشفَّةٌ  شمر عن ابن األعرابّي : يقال للناقة الَهِرمة :

 اهَرشَّفَتو َهْرَشفَت . وقدِهرَشفَّة : ُمتََشنجة بالية. ويقال لُصوفة الدَّواة إذا يبَِستْ  ِهرَشفّة : بالية وَدْلوٌ  ِهْرَشفّة وقال الليث : عجوزٌ 

 الُحَويُض الذي يكون أسفَل النخلة. : الشَّْهَربةُ  َعمرو عن أبيه قال :: شهرب 

 ، بالفاء والباء. ِهْرشبّةٌ و ِهْرَشفَّةٌ  وقال : عجوزٌ : هرشب 

هنيز وقال ابن شميل : سمعُت أبا الدُّقَيش يقول للُشونِيز :: شهنز   .الّشِ

 وال َشهَرب ، وأنشد : َشهبَر وَشْهَربةٌ ، وال يقال للّرجل ، َشْهبَرة وقال الليث : عجوزٌ : شهبر 

هريريريريريريريريرَبْه  ز   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ ن لريريريريريريريري   ر بَّ عريريريريريريريريجريريريريريريريريوُّ  مريريريريريريريريِ

  
رْه   ْرقريريريريريريريَ هريريريريريريريا اإلنريريريريريريري ريريريريريريرياَ. بريريريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريريري ريريريريريريريَ مريريريريريريريتريريريريريريري   عريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
 أراد أنها كانت ذاَت إبل فأَغْرُت عليها ولم أتُرك لها غيَر ُشَويهاٍت تُْنِقُض بها.

 : اسُم الذّئب. نَْهَشل وقال الليث :: نهشل 

 أكَل الجائع.الرجل : إذا أكَل  نَْهَشلَ والرجل : إذا َعضَّ إنساناً تجميشاً.  نَْهَشل ثعلب عن ابن األعرابيّ 

َشها. َدْهفَشَ وقال : : دهفش   الرجُل المرأةَ ، إذا َجمَّ
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 : دقيٌق كثير الماء. ِهرَشمٌ  وجبَلٌ : هرشم  (1)

 الَحركة. الهْمَرَشة وقال ابن دريد :: همرش  *

__________________ 
 تكملة للمواد املةار  ليها يف ب اية الباب ( )
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 التَّْجِميش. الدَّهفَشةُ  َسلَمة عن ابن األعرابّي :: دهفش 

ي قليالً قليالً ، وكان األصل الترشُّف فزيدت الهاُء. وكذلك الشَّْهَربة الُحَوْيض َحول  التََّهْرُشفُ  أبو َخْيَرة: هرشف  * : التَّحّسِ

 الّشْربة فِزيَدت الهاُء. أسفل النخلة ، األصُل فيه

اد في الّرباعي.  وأُهِملَت الهاء مع الضَّ

 ابب اهلَاء والصاد

 [هص]
يَكل. البُْهُصل ثعلب عن ابن األعرابّي : إذا جاء الرجل ُعْرياناً فهو :: بهصل   والضَّ

 .نَِصانةالِهرْ  َمْشُي الدُّوَدة ، والدُّودة يقال لها : الَهْرنََصةُ  َسلمة عن الفّراء :: هرنص 

 : الضَِّحك العالي. الَهْنبَصةُ وقال : : هنبص 

 مثله. الَهْنبَصة وقال أبو عمرو الشيبانّي في

 من النساء : القصيرة. البُْهَصلَة أبو عبيد عن األُموي :: بهصل 

ابة.  وقال الليث : هي الّصخَّ

ْلهب قال الليث :: صلهب   هو البيت الكبير ، وأَنشد : الصَّ

 َعْمٌرو لَك بريْيتا  َصْلَهبا  اَد و 
ْلهب وقال أبو عبيد قال األصمعّي :  والسَّلهب : الرجل الطويل. الصَّ

داد. الصَّالهب قال : وقال أبو عمرو :  من اإلبل : الّشِ

 شديدةٌ. َصلَْهبَى وقال األموّي : ناقةٌ 

 ن ثيابه.م تَبَْلَهصَ  : خروج الرجل من ثيابه ، تقول التَّبَلُهص أبو عمرو: بلهص 

 ومنه قوُل الراجز :

ْذتريريريريريريريريه  ا أ ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريه  أ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريى فريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريَّ ن أثريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريه   جريريريريريريريريريَ َ  مريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
 أي أَْسرع وفَرَّ ، وأنَشد : بْلَهصَ  ثعلب عن ابن األعرابّي : قلت : األصل تَبَْهَصل من البُْهَصل فقُِلَب فقيل تَبَْهلََص :

 لبريْلَهصا لْو أ رِي فاَكِرش  و 
 ، أي مكاناً ضيقاً يستخفي فيه ، ألسرع إليه. فاَكِرش قال :

ْهِميم ، وأنشد غيره : َصْهتَمٌ  ابن السّكيت : رجل: صهتم   شديٌد َعِسر ، ال يُردُّ وجههُ ، وهو ِمثُل الّصِ

ل   بريريريريريريريريان غريريريريريريريريَت مريريريريريريريريهريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ َ ا عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريرُّكريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ِم   تريريريريريريَ هريريريريريريريْ ِس ا ريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريريِة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ راَوأب  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريِ

  
 اسُم رجٍل بعينه. : َصْهتموغير مهلَّل َسِلس الخليقة ،  أراد :

 ابب اهلاء والسني
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 [هس]
 ، وهو المختاُل في مشيته ، وإذا َمشى بغير ِسالح ، فهو َسبَْهلاَلً  قال أبو زيد األنصارّي : يقال : رأيُت فالناً يمشي: سبهل 

 .َسبَْهلَلٌ 

 ال شيَء معه. سبهلالً  ، يقال : جاء َسبَْهلَلٌ  يقال للفارغ النشيط : وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :
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بَْهلى ويقال : َمَشى فالن بَْطَرى.  ، كما تقول : الّسِ بَطرىومشي الّسِ  التبختُر. السَّبهلىو: االنبساط في المشي. قال :  الّسِ

 عليه شيٌء من الَحْلي. ، أي ما َهْلبَِسيسةٌ  ما عليه أبو عبيد عن أبي الجراح ، يقال :: هلبس 

 ، أي ُمْهَمالً. ُمَسْبَهالً  أبو عبيد ، عن أبي زيد : يقال : أنت في الّضالل ابن األاََلل ابن السَّبَهلل ، يعني الباطل. ويقال جاء

ْهليسُ  وقال الليث :: طهلس   : العسكر الكثيف ومنه قوله : الّطِ

 جْحَفال  ِطهليسا  
 فالٌن من ِعلَّته : إذا أَفلَق َمَرضه وأَقبل. تََهْطلَسَ  ألعرابّي :ثعلب عن ابن ا: هلطس ـ  هطلس

 الخفيُّ الشخص من الذّئاب ، قال الراجز : .الِهْلَطْوس شمر :

يِت  ْولريريريريريريريَ  قريريريريريريري  تريريريريريريريرك الريريريريريريريذئريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريَ  الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
يت   لريريريريريريْ ريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريري ريريريريريريت الريريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أطريريريريريريلريريريريريريَس هريريريريريريِ

  
 َوَجده.: قطَّاُع يُهطِلس كلَّ ما  َهَطلَّسٌ  وقال غيره : لص

ْلب. [السَّْمَهد]وقال الليث : السَّْهَمُد : سهمد   : الشيُء اليابس الصُّ

 َسناُمه ، إذا عظم. اْسَمَهدَّ  : الجسيُم من اإلبل. وقد السََّمْهَددُ وقال : 

ر مجارَي القُنِّيِ واحتفاَرها ، وهو مشتق من الِهْنداز ، وهي فارسية أصلها  المهنِدسو: هندس  ر : الذي يقّدِ أََوانداز أي : مقّدِ

 الماء.

يه : القُناقُِن.  والعََرُب تسّمِ

 ، أي جريء. ِهْنِدس ثعلب عن ابن األعرابي : أَسدٌ 

 وقال َجندل :

س   و دمريريريريريريريريريريا  ويريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريَ  أيكريريريريريريريريريريل أو حَيْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِ س    لريريريريريريريريريْ ْزبريريريريريريريريريٌر هريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريّواٌس هريريريريريريريريريِ ْ قريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
باً. هنَدْوس اُء به. وَرُجلهذا األمر ، أي العلم َهناِدسةُ  هذا األمر ، وهم ِهْنَدْوسُ  وفالنٌ   ، إذا كان جيد النظر ُمَجّرِ

  ولد البَْبر ، وأنشد المبّرد : : الَهَدبَّس ثعلب عن ابن األعرابي :: هدبس 

َ بَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و  زَارأب  و لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريريريه  هريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
َوِن و   يريريريريريريريريريريْ ْزرأب  كريريريريريريريريريالضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْزَر يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريبريريريريريريريريريع فريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
 .َدْهَرسَ  الواحدةالّدواهي ،  الدَّهاريس وقال الليث :: دهرس 

 ، أي ذاُت خفة ونشاط. وأَنشد : َدْهَرس أيضاً وقال أبو عمرو : ناقةٌ ذاتُ  الّدراهيس وقال ابن األعرابّي : هي

 ذا   أُّايبّ وذا   ِدْهَرسِ 
 وأنشد الليث :

وى ف لريريريريريريريه  هلريريريريريريريا ه    اللخلريريريريريريرية ال  صريريريريريريريريريريريريريريْ  مَسلريريريريريريريَّ

  
ٌُ أاَل تريريريريريريريريلريريريريريريريريَك الريريريريريريريري هريريريريريريريرياريريريريريريريريريس    ٌر مسريريريريريريريريرا جريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريِ

  
ه. وَسنامٌ  : المسرَهد عبيد عن أبي عمرو :أبو : سرهد  إذا كان سميناً قد قُطع قطعاً  ُمَسْرَهدٌ  الَحَسن الِغذاء ، وقد َسرَهدته أُمُّ

 َعْرضاً.

 : كثير. ُسرُهد وقال ابن شميل : ماءٌ 

 : َدلول. بَُهانِسٌ و بهنسٌ  ، وَجملٌ  البهنسة أبو عبيد عن أبي زيد ، قال : التَّبهنُُس التبختُر ، وهو: بهنس 
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 : نَْعمة الِغذاء. السَّْرهفةووالمسرَعف والمسرهد الَحسَن الغذاُء ،  المسْرهف وقال الريَّاشي :: سرعف ـ  سرهف

 : الكتاب الذي تجمع فيه الُكتب. الِفهرسُ  وقال الليث :: فهرس 

ب.  قلُت وليس بعربّي محض ، ولكنه معرَّ

 ئق األَكول الشَّروب.هو الما السَّْرهبُ وقال : : سرهب 

هبرةو: سهبر  كايا. الّسِ  من أسماء الرَّ

 جنٌس من التّمر معروف ، وهو معّرب. السهريزو: سهرز 

 ويقال : شهريز ، والسين أعرب.

همسة سلمة عن الفراء قال :: دهمس ـ  رهمس * ررا. الدَّهمسةو الرَّ  : الّسِ

ّس أَ وأُتي الحجاج بن يوسف برجٍل فقال :  همسةوِمن أهل الرَّ  إذا سارَّ وساَوَد. يَُرْهِسمو يُرْهِمسُ  ويقال : هو ؟أنت الرَّ

ماح: سمهر   كان يبيع الرماح باْلَخّط وكانت امرأته ُرَدْينَة. َسْمَهر تُنَسب إلى رجل كان اسمه السَّْمَهِريَّة والّرِ

 الزرُع إذا لم يتوالَْد كأنّه كّل َحبّة برأسها. ْمَهرَ سَ  النَّضر عن الجعدّي :

 وهو الَجريء الشديد. ُهَراِمسو ِهْرماس الكسائّي : أََسدٌ : هرمس 

 : األَسد العاِدي على الناس. الِهْرماس وقال غيره :

 ولد النَِّمر. الِهْرماس وقال ابن األعرابي :

 : الَكْرَكدَّن ، وأنشد : الِهْرِميسوقال : 

 الفيل ال يَبَ ى وال اهلِْرِميس   و 
 وأنشد الليث في األسد :

 يريْع  و أب بال  أب وها اهلِْرماسْ 
 ، أي مستور. ُمَرْهَمس ُمنَْهَمس * : وقال شبابة : أمرٌ  رهمسـ  نهمس

 المعتِدل. : الُمْسَمِهرّ  أبو عبيد عن أبي زيد :: سمهر 

 : يابس. ُمْسَمِهرٌّ  وقال الليث : شوك

 ، إذا اتَْمَهلَّ ، وأنشد غيره لرؤبة : ُمْسَمِهرّ  الظالُم : إذا تَنكَّر. وُعْردٌ  اسَمَهرَّ و

غاِلث  
 
  ذا ا هّر اََِّلس  امل

ه.  أي تَنكَّر وتَكرَّ

 ، أي شيء من الَحْلي. َهْلبَِسيسة ما عليهما أبو عبيد عن أبي الجراح ، وأبي زيد :

 لطويُل من الَخْيل والناس.: ا السَّْلَهب وقال الليث :: سلهب 

 في الخيل في الجسم والطُّول. َسْرَهبَة كالسلهبة قال : وسمعُت أبا الدُّقَيش يقول : امرأة

 قويُّ الساقَين شديُد الَمْشي. َهَملَّس وقال الليث : رجل: هملس 

 المتغيِّر اللّون. الُمْسلَِهمّ  أبو عبيد عن األصمعي :: سلهم 

 الذي بََراه الَمَرُض والدُُّؤوب فصار كأنه َمْسلُول.وقال الليث : هو 
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 ، أي اْفعله آخَر كّل شيء. ِسِهْنساهو ِسِهنشاه أبو العباس عن َسلَمة عن الفراء ، قال : يقال : افعل هذا: سهنش 
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 ذي أَثِير.وقال أبو العباس : وال يقال هذا إال في المستقبل ، وال يقال : فعلتُه ِسهْنساه ، وال فعلتُه آثَِر 

 ابب اهلَاء والزاي

 [ز ه]
 أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :: بهزر 

 من النَّخيل واإلبل : الِعظام الَمواقِير ، وأنشد : البَهاِزرُ 

ْم  عريريريريريريَ ي الريريريريريريلريريريريريريِّ عريريريريريري ريريريريريريِ  أعريريريريريري ريريريريريريرياَك   حبريريريريريرير  الريريريريريريريذي يريريريريريري 

  
  ُْ ن  وال عريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريُّ ن غريريريريريريريريريريريريريِت ال متريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريِ

  

ْم  لريريريريريريريريريريَ ْع مريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ اُِّرا  مل تريريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريريريريَ

  
ْم   لريريريريريريريريريريريَ راِد واَّريريريريريريريريريريريَْ أو ى لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  ك  مريريريريريريريريريريريَ  مل تريريريريريريريريريريريَ

  

 بني َنواصيِهنَّ واألرِ. ِقيمْ 
 : النخلة التي ال تنالُها بيَِدك. البَْهَزرة الليث :

 .بَهاِزر الناقة العظيمة وجمعُها البَْهزرة أبو عبيد ، عن األصمعّي :

 : من أسماء األسد. َزْهَدمٌ  وقال الليث :: زهدم  *

ينار الجديد ، وأنشد لرُجل َرثَى ابناً له : الِهْبِرِزيُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : قال :: هبرز   الّدِ

ة   لريريريريريريريريريريريَ رْبٌُِِّي مريريريريريريريريريريرين داننريريريريريريريريريريريِت أَيريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريِ

  
ل   ٌع يريريريريريريريريتريريريريريريريريَأكريريريريريريريريَّ ِ ي الريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأِب انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أبَيريريريريريريريريْ

  
ابُو الدَّنانير. يتأَّكل :   يأكُل بعُضه بعضاً من ُحْسنِه.قال : الُوشاة َضرَّ

 : الَجْلُد النافذ. الِهْبِرِزيُ  وقال الليث :

 األسد ، ومنه قوله : الِهْبِرِزيُ والخفُّ الجيِّد بلُغة أهِل اليمن.  الِهْبِرِزيُ وقال : 

َسْرَوِل 
 
 هبا ِمْ ل  َمْةي اهِلرْبُِِّّي امل

 َواُر من أساِورة فارس.اإلسْ  : الِهْبِرِزيّ  وقال أبو عبيد : قال أبو عمرو :

 : الذَّهب الخالص ، وهو اإلْبِريز. اإلْبِرِزيّ و الِهْبِرِزيُ  وقال غيره :

 : من أسماء األسد. الِهَزْبرو: هزبر  *

 : ُصْلبة ، وأنشد : ِهَزْبَرة وقال ابن األعرابي : ناقة

 ِهَزبريَرأٌب ذا   َسِبي   َأْصَهبا 
 : إعراب َداِليح ، فارسية. ِدْهليزِ  وقال الليث :: دهلز 

فايا ، الواحدة البَهاِويزُ وقال : : بهزر ـ  بهوز  .بَْهوازة من النُّوق والنخيل : الِجساُم الصَّ

 .البَهاِزير لغيره. وأظنُّه البَهاِويز قلت : لم أسمع

ْمهِرير وقال الليث :: زمهر   .ازَمهرَّ اْزِمهراراً  : ِشدَّة البرد ، وقد الزَّ

ت عيناه. الُمْزَمِهرُّ  أبو ُعبيد عن الفراء :  الذي قد احمرَّ
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 في العَين عند الغََضب والشدة. االْزِمهرارُ  وقال أبو عمرو :

ْمهرير وقال أبو عبيد : تا. َزْمهرتوالبرُد  الزَّ  عيناه إذا احمرَّ

 : من أسماء العََجم. ُهْرُمز وقال الليث :: هرمز 

 لَْوُكه لُقمتَه في فيه ال يُسيِغه وهو يُِديُره في فيه. َهْرَمْزتُهُ و،  يَُهْرِمز قال : والشيخُ 
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ْدقَْين ، وأنشد أبو زيد : اللِّهِزَمتان وقال الليث :: لهزم  ( )  : ُمَضْيغَتان ُعلَيَّيَان في أصل الَحنََكْين في أَْقَصى الّشِ

ْه  مريريريريريريريريري  اَلين أغريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريريَ َرى رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا تريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريَّ

  
َزَُ   هْ  هلريريريريريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريريريريريزِمريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ  . ريريريريريريريريريريريريريَ َّيَّ بريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريري 

  
 بمعنًى. لَهَزَمهُ ويقال : لهَزه الشيُب 

 الثلُج إذا ساَل بعد َذَوبانه. ازَمهلّ و، إذا وقع ،  ازِمهالالً  المطرُ  اْزَمهلَ  ويقال :: زمهل 

 : صاٍف. ُمْزَمِهلٌ  وماءٌ 

ْهَزمةو: زهزم  ْمَزمة. الزَّ  : الصوُت ، ِمثُل الزَّ

 : إذا افتَقَر ُمدقِعاً. َهْزبَلَ و: الشيُء التافِه اليسير.  الَهْزبَِليلُ  وقال ابن األعرابي :: هزبل 

 أي حديد َوثّاب. َهَزْنبرانُ و َهَزْنبَر ابن السكيت : رجل: هزبر 

: بنو بكر ، وُجَشم ، ومالٌك ،  األَراقموِت ، وقيُس بن ثَعلبَة ، وَعنَُزة. ِعْجٌل ، وتَْيٌم الاّل هم : اللهازم وقال ابن األعرابّي :: لهزم 

 والحارُث ، ومعاوية.

ظ ، وإلّي بعَْينه ، وُمَزنِّر وُمبَْنِدق وحاِلٌق إليَّ بعينه ، وُمَحلِّق ، وجاِحظ ،  ُمَزْنِهرٌ  فالن« : نوادر األَعراب»وفي : زنهر  ُمَجّحِ

 اِدٌر ، وهو شّدة النظر ، وإخراُج العَين.وُمْنِدٌر إليَّ بعينه ون

ْقر :: زهدم  ْهَدمُ  وقال األَصمعّي : العََرب تقول للصَّ  ، وللبَحر : الدَّهثَم. الزَّ

. الدَّهثَموقال :   : الرجل السِخيُّ

ى : أُمُّ الِهْبِزِرّي : هبزر   .[الِهْبِرِزيّ ]وقال غيره : العرب تقول للُحمَّ

 : الِجيئة التي يَجتَمع فيها الماء. الدَّْهليز األَعرابي :وقال ابن 

جال. الُمَزْلِهمُ و: زلهم   الخفيُف من الّرِ

 ابب اهلَاء والطاء

 [هط]
 : األسود القصير. وأنشد أبو عبيد : الطَّْهَمِليُ  عمرو عن أبيه :: طهمل 

 ال َجْعرَبِّ    وال َطهاِمل  
 ة.قال الليث : يعني الِقباَح الِخلق

 : الشَّباب المعتِدل المتام. الُمْطَرِهمّ  أبو عبيد ، عن أبي زياد الِكالبّي :: طرهم 

 الممتلىُء الَحَسن. : المطرِهمُ  شمر عن ابن األَعرابّي :

 واْطَرَخمَّ ، وأنشد أَبو عبيد : اطرهمَ  وقال األَصمعي : هو المشِرف الطويل ، وقد

ي َ با   م ْ َرِ ّا    ِصّحةو أ رجِّ
 ِعْرَضه وهرَطه وهرتَه وهرَده ، بمعنًى واحد. هرَمط غيره :: هرمط  *

 : إذا أكل ُخْبَز الذَُّرة وداَوم عليه. َطهفَل ثعلب عن ابن األعرابّي :: طهفل 
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رٌ  هرطال قال : ويقال للرجل الطويل العظيم الِجْسِم :: هرطل  ر وقِنَوَّ  ، وِهرَدبَّه وَهقَوَّ

 ابب اهلَاء والدال

 [هد]
 المنتِفخ الَجوف ، الذي ال فؤاد له. : الِهرَدبَّة أبو عبيد عن أبي زيد :: هردب 

__________________ 
 تكملة للمواد املةار  ليها يف ب اية الباب. ( )
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 وقال الليث : هو الَجبان الضخم ، القليُل العَْقل.

 العَجوز. الِهْرَدبَّة وقال أبو عمرو :

،  ُمْدَرِهمٌ  : كثيُر الدراهم ، ورجلٌ  ُمَدْرِهم : كثير الدراهم ، ورجلٌ  ُمَدْرَهمٌ  ، ورُجل ِدْرِهمو َدْرَهم لٌ الليث ، يقال : رج: درهم 

ً وَهَرماً  ادَرَهمّ  وقد  ، إذا َهِرَم. اْدِرْهماما

اة. ِهْبِرَدانةٌ  وقال الليث : ثريدةٌ : هبرد   ِمْبِردانةٌ ُمَصْعنَبة : ُمَسوَّ

 الحاِدُر الغَليظ. : الفُْرُهدُ  أبو ُعبيد ، عن األموّي :: فرهد 

 ، وكان الخليل بن أحمَد َرحمه هللاُ منهم. فَراِهيد حيٌّ من اليَمن ، ويقال لهم : فُْرُهودو. فُْلُهد وقال اللحياني : ويقال :

ْبد الجافي الغليظ.: ال الِهْلِدم وقال الليث :: هلدم   لِّ

 وقال رؤبة :

 عليه من لِبِ  الزماِن ِهْلِ م هْ 
ة الليُل والظالم ، إذا َكثُف ، وفاَلةٌ  اْدلَهمَ و: دلهم   : ال أَْعاَلَم فيها. ُمْدلِهمَّ

 واحدة ، وهي من أحرار البُقول. ِهْنَدباءةو ِهْنَدباءو ِهْنَدب وقال الليث :: هندب 

 وباقِالُء ، فأَنَّثُوا وَمدُّوا ، وهذه َكُشوثاُء مؤنَّثة. ِهْنَدباء وقال ابن بزرج : يقال : هذه

 .ُهَدبِدٌ  الشَّْبكرة وهو العَشاء يكون في العَين ، يقال : بِعْينه : الُهَدبِدُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: هدبد 

ْمغ الُهَدبِدو  ، وهو : الحامض الخاثِر. فَُدفِدٌ و ُهَدبِدٌ  الذي يسيل من الشجر أَسَوَد ، ولبنٌ  : الصَّ

هاِدن األصمعّي وغيُره :: رهدل ـ  رهدن هاِدلُ و الرَّ ، وهو طائٌر شبيه بالقُبَّرة إال أنه ليس له  َرْهَدلَةو َرْهَدنَة ، واحدها الرَّ

 قُْنُزعة.

 في ِمْشيتها كأنها تَستدير. تَُرِهْدن بان ُشبِّه بهذا الطائر. واألْزدُ : الرجُل الجَ  الَرْهَدن وقال أبو عمرو :

 : َدِمٌث َسْهل. َدْهثَم الليث : مكان: دهثم 

 : ثوب َخلَق ، وأنشد : الِهْدِمل أبو عبيد :: هدمل 

َعِل   َعجوٌُّ عليها ِهْ ِمٌل ذا   َ يريْ
 الرملة الكثيرة الَشَجر ، وأنشد غيره : الِهَدْملةوقال : 

 مسِي اهِلَ ْمَلَة من ذاِ  املَواِعيِس 
وبآِدل ، وهي لَحماٌت بين  بَهاِدلَ  الرجُل إذا َعُظمْت ثَْنُدَوتُه ، ويقال للمرأة : إنها لذات بَْهَدل ثعلب عن ابن األعرابّي :: بهدل 

 العُنق إلى التَّْرقَُوة.

 ، إذا أسَرَع. بَْحَدلو بَْهَدل : الِخفَّة في الَمشي واإلسراع فيه ، يقال : البَْحَدلةو البَْهَدلةو

 : حيٌّ من بني سعد. بَْهَدل وبنو

  الباطل ، وأنشد : الدُّْهُدنّ  أبو ُعبَْيد عن أبي زيد :: دهدن 

ا لريريريريريريريريريريريَّ ْن البريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِة عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرير و فريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  ألجريريريريريريريريريريريْ

  
ر هريريريريريريريريريريريريا د هريريريريريريريريريريريريْ  انّ   هريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريون مريريريريريريريريريريريريَ

  
 أيضاً بالراء للباطل. الدُّْهُدرّ  السكيت : هووقال ابن : دهدر 
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ين قال : ومنه قولُهم : ْيهو ُدْهُدرَّ  للرجل الكذوب. ُدْهُدرَّ

 ال يُغنِيان عنك شيئاً. ُدْهُدّران وقال أبو زيد : العرب تقول :

لهاث وقال الليث :: دلهث  م. قلت : كأن أصلَه من االندالث ، وهو ا الّدِ ْلهاث لتقدُّم فزيدت الهاء. وقيل :: هو السريع المتقّدِ :  الّدِ

 .ِدْلهاث الجريء الِمقدام ويقال لألسد :

 ، إذا َكبَّر اللُّقََم ليَُسابِق في األكل. َدْهبَلَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: دهبل 

 البناَء ، إذا كَسرتَه. َدْهَدْمتُ  ويقال :: دهدم 

 وقال العجاج :

َ ْهَ ُِ  اللريَُّؤى بعَ  عهِ ه و 
 
 امل

 الحائُط وتََجْرَجَم ، إذا َسقط تَدْهَدمَ و

 ، مهموٌز كقولك : ما أدري أيُّ الطَّْمِش هو. ؟هو الدَّْهدأ أبو عبيد ، عن أبي زيد : ما أدري أيُ : دهدأ 

. البُْحُدِريو البُْهُدِريّ  شمر ، عن أبي عدنان قال :: بهدر   : الُمقَْرقَم الذي ال يَشبُّ

 : الحاِدُر الغليظ من الِغْلمان. الفُْرُهد أبو عبيد :

 ابب اهلاء والتاء

 [هت]
 : الكالم الَخِفيُّ ، وأنشد قوَل الُكَميت : الَهتَْملَة أبو عبيد :: هتمل 

َر والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه و  جريريريريريريريريريْ  ال أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريري  اهلريريريريريريريريري 

  
وا  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرية  هريريريريريريريريريريريريَ ْم هبريريريريريريريريريريريريَ   ذا هريريريريريريريريريريريري 

  
لُ  وقال أبو زيد :  وُمتََمئِّل. ُمتَْمِهلّ  ، إذا انتصب واستقام ، فهو اتمألّ وَسنام البعير  اتَْمَهلّ  : المعتِدل وقد المتَْمّهِ

ية  وحولها ِجفار ، وأنشد : َهراِميت َركايا يقال لها :ـ  وهي قريةٌ ـ  وَروى الّرياشيُّ عن األصمعّي أنه قال : عن يَساِر َضّرِ

 ب ا  ِجفار  من هراميَه نري زَِّ  
 : هي ركايا خاصة. هراميتَ  وقال النضر في

، وأنشد ابن  البَحاتِرو البهاتر وجمعُها . قلُت :بُْهتُرة : القصير ، وامرأة البُْحتُرو البُْهتُر أبو عبيد ، عن األصمعّي قال :: بهتر 

 السكيت :

جريريريريريريريرياِل ومل أ رِدْ  تاِ  اَّريريريريريريريريِْ ه  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
رُّ اللِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء البهريريريريريريرياتِر    اَر ا  َ ى  ريريريريريريريريريريريريريريَ  ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أهملت الهاء مع الظاء.

 ابب اهلَاء والذال

 [هذ]
 : فِْعلُه. لَهَذَمتُهو: كلُّ شيء حاّدٍ من ِسناٍن وَسيف قاطع.  اللْهَذم الليث :: لهذم 
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: قِراءةٌ في سرعة ، وأنشد أبو عبيد  الَهْذَرمةوفي كالمه ،  َهْذَرمَ  ، وقد ُهذاِرَمةٌ و ُهذاِرم : كثرةُ الكالم. ورجلٌ  الَهْذَرمةو: هذرم 

: 

 كان يف اجمللس َجَم اهلْذَرَمْه  و 
 أراد أنه كان كثيَر الكالم.

 : األكل ، قال ُسبَيع : التَّلَْهذُمُ و

ْزُ  طريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريوال اإللريريريريريريريريريريه  ولريريريريريريريريريريوال مسريريريريريريريريريريَ

  
تِ   وهريريريريريريريا كريريريريريريريمريريريريريريريا انلريريريريريريريوا مريريريريريريرين الريريريريريريريعريريريريريريريِ هريريريريريريريَذمريريريريريريري  لريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
 : مشٌي في سرعة ، وأنشد فيه : الَهْذلَمةُ و: هذلم 
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ْه  مريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  هريريريريريريريريْذمَل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارق  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريْه    حنريريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريوِ  اَّريريريريريريريريريريرييِّ أّي هريريريريريريريريريريريْذلريريريريريريريريريريريَ

  
 وهْم حكام الَمُجوس. الَهرابَذة : ِمشية تُشبِه ِمشية الِهْربَِذى أبو عبيد :: هربذ 

 ابب اهلَاء والثاء

 [هث]
 : من أسماء الرجال. َهْرثَمةُ والعْرثمةُ ، وهي الدائرة ، التي َوَسط الشَّفة العليا.  : الَهرثمةُ و: من أسماء األسد.  َهْرثَمةُ : هرثم 

 وقال ابن األعرابّي في قول رؤبة :: هنبث 

 كله  ملّا تري ْلِه  اهلَلاِبث   و 
 ، وأنشد غيُره قول الشاعر : َهْنبَثَة ، وهي أموٌر وَهناِت ، قلُت : واحدتُها َهنابِثُ  يقال : وقعْت بين النَاس

َ َك أنريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياٌء  عريريريريريريريريريْ ةٌ و قريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريان بريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريَ

  
 لو كلريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريَ  هريريريريريريريامل َتك  ر ا   ريريريريريريريَ    

  

 [ر ه ابب اهلاء والراء]
 َشْعَره ، إذا َزلَقَهُ. َهْرَملَ  ثعلب عن ابن األعرابي :: هرمل 

 إذا سقَط ، وأنشد غيره : َهَراِميل وقال أبو عبيد : َشعُره

 َهْرَمَل الصيف  من َأْعلاِقها الَوبرَاق  
ْعبُولة تَْنَشقُّ ِمن َذناِذن القَِميص ، وأنشد : الُهْرُمولةُ  وقال الليث :  : الرُّ

 كَأنَّ رِيَش ذ ان ها َهرَاِميل   
 ، إذا أداَم النظر ، وأنشد : بَْرشمَ و بَْرهم وقال األصمعّي :: برهم 

 بريْرَ ا نيترا  َهْوَن اهل َوي  و 
 الشجر : بُْرُعَمتُه ، وهو مجتمع نْوِره. بَْرَهمةُ  وقال الليث :

 : َضرٌب من العُصفُر. البْهَرمانُ و

ْنفُ  وقال أبو عبيد ، عن األصمعّي :: بهرامج   ؟البرّ  بَْهَراَمجُ  البّر ، قال : وال أدري ما بَهراَمج : الرَّ

 : األتان. الِهنبَِرة وقال الليث :: هنبر 

بُُع ،  : هما : الِهنبِر وأبو الِهْنبِر وقال الليث : أُمُ  : الِهْنبِر الجحش. ومنه قيل لألَتان : أُمُ  : الِهْنبِر أبو عبيد ، عن أَبي عمرو : الضَّ

ْبعَاُن.  والّضِ

بُع ، وأنشد : الِهْنبِر وقال األصمعّي :  الضَّ

 َُ  اهلِْلربِ م ْلَفنْيَ ال يَرم ون أ
 : هي الِحمارة األهليَّة. الِهْنبِر وقال غيره : أمّ 

ى الُمثِيَرة ، فتُثِير ذلك الِمسَك على وجوههم. َهنابِيرُ  فيها وفي حديث كعب أَنَّه ذَكر الجنّة فقال :  ِمسٍك يَبعُث هللا عليها ريحاً تُسمَّ
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 .نُهبورةو ْنبوَرةهُ  : رماٌل ُمشِرفةٌ واحدتُها النَّهابيرُ و الهنابيرُ  قيل :

مال ، واحُدها النهابير وقال :: نهبر   ، وقوماً أَشرف منه. نُهبور : الّرِ

 : ما اطمأّن منه. التَّْيُهورُ وتيهر : قال : 

 .نهابر وروي عن ابن مسعود أنه قال : من َجمَع ماالً من َمَهاِوَش أَْذَهبه هللا في

 : المهالك ههنا. النهابر قال أبو عبيد :

 بالنهابير ، يعني من األمور ، فتُْب منها نهابِيرَ  ي عن عمرو بن العاص أنه قال لعثمان : إنّك قد ركبَت بهذه األّمةورو
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 الرَّمل ، ألن املةي َيصع   على َمن رَِكَبها. بَلهابت أمورا  ِ  ادا  صعبة  ، َ بهها
 وقال نافع بن لَِقيط ، أَنشده ابن األعرابي له :

ْ  و  ابريريريريريريريرير  ْن تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ َك عريريريريريريريريلريريريريريريريريى َنريريريريريريريريَ لريريريريريريريريلريريريريريريريريْ  ألمحريريريريريريريريِْ

  
   ِ َه تريريريريريريعريريريريريريْ ريريريريريريريَ هريريريريريريريِّ لريريريريريريريَ  

 فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا و ْن كريريريريريريلريريريريريريريَه املريريريريريري

  
 : ولَد األَتان ، وأنشد ابن األعرابّي : الِهْنبِرُ و: األِديم ،  الهنَّْبر وقال ابن األعرابي :

و بريريريريريريريريريري  م  غريريريريريريريريريريت ر عريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريري  ىت  مريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ    فريريريريريريريريريريَ

  
رْبِ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ واَرأب اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ب  وال مريريريريريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : األديم هاهنا. الِهنَّْبر قال :

 ِمْسك ، وهي ُكثْبان ُمشرفة ، أُِخذ من انتِبار الشيء ، وهو ارتفاُعه. أَنابير ِمْسك ، يريد َهنابيرُ  وقيل في قوله : فيها

 واإلْنباُر من الطعام مأخوذُ منه قُِلبت الهمزةُ هاء.

 ابب اهلاء والَّلم]

 [ه ل
. [نَْهبَلَ ]نْهَمَل  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: نهمل   ، إذا أََسنَّ

 .نْهبَلة ، وَعجوزٌ  نَْهبَل وقال الليث : شيخٌ : نهبل 

 وقال أبو َزبيد الطائّي :

لريريريريريريريرية   بريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريأَوى الريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريم ومريريريريريريريريأوى كريريريريريريريريِل َنريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريفريريريريريريريوِف   ل  كريريريريريريريالريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِر عريريريريريريري  بريريريريريريريَ  أتِوي    َنريريريريريريريْ

  
بُع وأنشد قوله : ُمَهْنبِالً  فالٌن ، وجاء َهْنبلوقال : : هنبل   ، إذا َمَشى ِمْشيَة الضَّ

لريريريريريريرية   بريريريريريِ لريريريريريْ هريريريريريَ بريريريريريريرياع  ذا رامسريريريريريريريْه مريريريريري   مريريريريري ريريريريريريريل الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ف    جريريريريريريريريريري  تان  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ  أْد  مريريريريريريريريريري ِويريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ

  
 فَْرُج المرأة. الفَْلَهم ثعلب عن ابن األعرابّي : قال: فلهم 

 : قَْريَةٌ باليمامة. َمْلَهموقال : : ملهم 

 .: الكثيُر األكل الِمْلَهمُ وقال : 

د به الجْرُح. َمْرَهم وقال الليث :: مرهم   هو أَليُن ما يكوُن من الّدواء الذي يُضمَّ

 الُجرَح. مرَهْمتُ  يقال :

 ِغذاَءه ، وَشرهفَه ، إذا أحَسن ِغذاَءه. َسْرَهفَ  أبو تراب :: سرهف وشرهف 

 وبَْهَكن وأنشد : بَْهَكل : للغَضَّة ، وهي ذاُت َشبَابَ  بْهَكنةو بَْهَكلة وقال : المؤّرج : امرأة: بهكن ـ  بهكل

ِل و  يريريريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريِل الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِ  األهريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
ِل   كريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريرياب هبريريريريريريريريريريْ وبريريريريريريريريريرية  ذا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري   ر عريريريريريريريريريريْ

  
 األحمق. : الِهْلبَْوتُ  أبو عبيد عن الفراء قال :: هلبت 

فَْهنِيَةو البُلَْهنِيَةو: رفهن ـ  بلهن فَْغنِيةُ و الرُّ  العَْيش والِخْصب.َسعَةُ  : الرُّ
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 ابب مخاسي اهلَاء
: الرجل المرتَبُع الَجِسيُم الذي ليس بِفْرجِ الرأي وال طريٍر في المنِطق ، ليس من  القَلَْهَزمُ  قال ابن المظفّر :: القلهبسة ـ  قلهزم

 ِعَظم رأسه ، وال ِمن ِصغَره.

ْهِزَمتَين.  ويقال : هو الّضخم الرأس واللِّ

 : القَصير. القَلَْهَزم السكيت :وقال ابن 

 المِسنَّةُ. : من ُحُمر الوحش : القَلَْهبََسةُ وقال : 

 القَْملَة الصغيرة. : القَْهبَِلس ثعلب عن ابن األعرابّي :: قهبلس 

 : سريع ، وأنشد : َهَمْرَجل : الجواد السريع ، وجملٌ  الَهَمْرَجلُ  الليث :: همرجل 

 ْرَجِل  َيس ْفَن ِعْ َفى َسِلم   ََ 
 .َهَمْرَجل ونَجاءٌ 

 وقال ذو الرمة :

  ذا َج َّ فيهّن اللَّجاء  اهلََمْرَجل  
 : الناقة السريعة. الَهَمْرَجلة أبو عبيد عن األصمعّي :

 .الَهَمْرَجلة َهَمْرَجاَلت : الجمُل الضَّخم. ومثله الشَّمرَدل ، وتجمع الَهَمْرَجل وقال ابن األعرابّي :

 : من أسماء األسد ، ومنه قول الّراجز : الدَّلَْهَمسُ و: دلهمس 

 َأْو َأَسٌ  يف ِغيله َدهَلَْمس  
 بالسَُّمنيَّة : عالمُهم وعابدهم. البَِرْهَمنُ و: برهمن 

 .َكنَْهبَلة : شجٌر ، واحدتها الَكنهبَلُ  وقال أبو عبيد :: كنهبل 

 وقال ابن األعرابّي : هي شجٌر عظام معروفة.

 ، يَمَدُحه بكثرة لحِمه. َسَمْهَدر سلمة عن الفراء : غالمٌ : سمهدر 

 : بعيُد األطراف ، وأنشد : َسَمْهَدرٌ  وقال األخفش : بلدٌ 

 د وَن ليَلى بلٌ  َ َْهَ ر  و 
 : قوّي. َهبَْركل وقال ابن الفرج غالمٌ : هبركل 

 قال : وأَنشدتْنا أّم البُهلُول :

ِل  ِث اأَلْرمريريريريريريريريريريري  َوعريريريريريريريريريريريْ    ر ّب بريريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء بريريريريريريريريريريريِ

  
رَبكريريريريريريريِل   لريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  هريريريريريريريَ ْه بريريريريريريريِ فريريريريريريريَ غريريريريريريريِ  قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
  تُوَصف به الَكَمَرةُ ، وأَنشد : القَْهبَِلسُ  أبو عمرو :: قهبلس 

ْس  لريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريَْب قريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريرياء قريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَرأب  قريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
س   ا   مشريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ ي  ريريريريريريريريريَ ا راعريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريريريَْ

  
 األبيض الذي تعلُوه ُكْدَرة.:  القَْهبَِلسُ  وقال أبو تراب :

 وقال األصمعّي : وإذا َصغَُر َخْلقُه وَجعُد قيل له : قَلَْهَزٌم.
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 من الشَِّعير : أضخُمه ُسْنبلةً ، قال : وهي شعيرةٌ يَمانيَّة حمراُء السُّنبُلة صغيرةُ الحّب. الَكنَْهبُلُ  النَّضر عن الَجعدّي :: كنهبل 

 : هائلة الظُّلمة ، قال الكميت : َدلَهمسة : شديُد الظُّلمة ، وظلمة سٌ َدلَْهمَ  وقال أبو عمرو : ليلٌ 

ِة الريريريريريري ْ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هلريريريريريريَْ ِ ِس الريريريريريريري َّ لريريريريريريريْ   لريريريريريرييريريريريريريريَك يف اَّريريريريريريِ

  
   ِ ِس مريريريريريريريري ريريريريريريريريل الريريريريريريريريكريريريريريريريريواكريريريريريريريريِ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريري   طريريريريريريريريامريريريريريريريريِ

  
 اللّيل : جريء الليل إذا َسَرى فيه. َدلَْهَمسُ  : األسد لجرأته وقّوته ، ورجلٌ  الدَّلَْهَمسُ  أبو عبيد :

 الذي ال يهولُه شيٌء ليالً وال نهاراً. الدَّلَْهَمس نضر :وقال ال

 : الضعيُف الذي فيه استرخاء ، ونُوٌك. الَهْنَدِويلُ  أبو عمرو :: هندويل 

 : الشديد األكل ، وأنشد : الدَّْهَدُموزو: دهدموز 

نَّ بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريوُّا   رِيريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريري 

  
وُّا  ني َدهريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريري  ْ قريريريريريريريريريريريَ  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَة الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  

 َلْ ما  كاْلَ  َا َمكلوَُّاتَلَ م  
 : الرجل األهَوج الجافي ، وأنشد : الَهْيَجبُوسوقال : : هيجبوس 

ْرَ   غريريريريريريريريريريري   ابريريريريريريريريريريرين  تريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريريريريريريق  مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريريريريوس    جريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريرين األقريريريريريريريريريريريواُِ أهريريريريريريريريريريريوج  هريريريريريريريريريريريَ

  
 : ُخْرُء الفار. اْلَجْيَهبُوق وأخبرني اإلياديُّ عن أبي الهيثم أنّه قال :: جيهبوق 

 ، أي نََكْصُت. تَلَهألتُ وقال : : تلهأل 

 : الخاثر من األلبان ، وأنشد : الَهْيدُكور وقال أبو َعمرو :: هيدكور 

تا مريريريريريِ ك الريريريريريلريريريريريَّ فريريريريريريريَ يريريريريريريْ ا لريريريريريريريه اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريلريريريريريلريريريريريريريَ

  
وراو   يريريريريريريريريريريريريْ َكريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريرو هريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا    عريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الّشابّة من النَِّساء ، الضَّخمةُ ، الَحَسنة الدَّّل في الثياب ، وأنشد : الَهْيدُكو وقال ابن شميل ؛

 هَبَْكَلٌة َهيفاء  َهْي ك ور  
 ، إذا لم يكن فيه شيٌء. َهْزبَِليلَةٌ  ابن السكيت : ما فيه: هزبلية 

 آخر كتاِب الهاء والِمنّةُ هلل على نعَِمه.
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 من َذيب اللغة كتاب حرف اخلاء

 اعفأبواب املض

 خ غ
 أهملت الخاء مع الغين.

 [ابب اخلاء والقاف]

 [خ ق]
 استعمل من وجوهه : خّق ، وخقخق.

 .َخْقَخقَ  ُزعاُق قُْنب الّدابّة ، فإِذا ُضوِعف مخفَّفاً قيل : : الخِقيق قال ابن المظفَّر :: خقخق ـ  خق

ً  األتانَ  َخقّتْ  وتقول :صوتُه عند النَّْخج ،  إْخقاقُهو،  ُمِخقّ  قال : ومن األحراح ، وكذلك كلُّ أَتان ودابّة أنثى ، وهو  تَِخّق خقيقا

 واسعة الدُّبر. : َخقُوقٌ  صوُت حيائها من الُهزال واالسترخاء عند المجاَمعة ، ونحو ذلك ، وأتان

باب : يا بنَ   .الَخقُوق ويقال في الّسِ

 ، ويكون ذلك من الُهزال. َخقّت تِخقّ  ُت َحياؤها ، وقدالتي يُصوّ  من األُتِن : الَخقوق أبو عبيد عن أبي زيد :

: صوٌت يكون في َظْبية األُنثى من الخيل من َرخاوةِ ِخْلقتها وارتفاع ُملتَقاها ، فإِذا  الَخقاق « :الَخيل»وقال أبو عبيدة في كتاب 

 .الِخقاق تحّركت لعَنٍَق أو غيره اْحتََشت رِحُمها الريُح ، فََصوتَْت فذلك

 .الخاقُ  : ويقال للفرس من ذلك : قال

ً  أبو عبيد عن أبي : زيد : قال : إذا اتّسعت البَْكرة أو اتّسع خْرقُها عنها. قيل : فانَخُسوها نَْخساً ، وهو أن يَُسدَّ ما  أََخقَّت إْخقاقا

 اتسع منها بَخَشبة ، أو بَحَجر ، أو غيره.

ِجْرذان ،  أخاقِيق ن واقفاً معه وهو معه وهو ُمْحِرم ، فَوقَصْت به ناقتُه فيأنَّ رجالً كا وسلمعليههللاصلىوفي حديث النبي 

 فمات.

 ، وهي ُشقوٌق في األرض. لُْخقُوق ِجرذاٍن ، واحدها لَخاقِيقُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعّي : إنما هي

 مثل أُخُدود ، وأََخاديد. أُْخقوق صحيحة ، كما جاء في الحديث ، واحدها األَخاقيق قلت : وقال غيره :

 والخّد : الشَّقُّ في األرض. الَخقّ و

ً  فيها أََخقَ ويقال : َخدَّ السيُل فيها خّداً   .َخقّا

 ، إذا َحفَر فيها َحْفراً عميقاً. َخقّا الَسيُل في األرض َخقَ  وقال ابن شميل :
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ً  له : أما بعد فال تََدعْ  وقال غيره : كتب عبُد الملك بن مروان إلى وكيل له على ضيعة ْيتَه. َخقّا  في األرض وال لَقّاً إال َسوَّ

 وأنشد شمر للعين الِمْنقَِرّي :

ز ه و  فريريريريريريريريريِ ِل حيريريريريريريريريريَْ وِد األَثريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريري  ح  كريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
روِق   عريريريْ ٌ  غريريريْت  مريريريَ لريريريريريريريْ  ِورْكريريريريريريريا مِسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  وصريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

ْه  بريريريريريريريريريريَ اُ   ذا َوقريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ راوأب مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريل اهلريريريريريريريريريريِ

  
ل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَدفريريريريريريريْه داَء الريريريريلريريريريخريريريريريريرياقريريريرييريريريريِق   هريريريريبريريريريريريريِ  يف مريريريريَ

  
 : نُقٌَر في األرض وهي ُكسوٌر فيها وفي ُمنفَِرج الجبال ، وفي األرض المتفقِّرة. األُْخقُوق وقال الليث :

 : قَْدُر ما يختِفي فيه الرجل والدابّة. األُْخقوقوقال : 

 ِم المعرفة.قال : ومن قال : اللُّخقُوق فإنما هو َغلَط من قِبل الهمزة مع ال

قلت : هي لغةٌ لبعض العرب يتكلم بها أهل المدينة ، وبهذه اللغة قرأ نافع ، يقولون : قال أَلَْحَمُر ، يريدون : قال األْحَمر ، 

 ومنهم من يقول : قال لَْحَمُر ، قال ذلك سيبويه والخليل ، حكاه الّزجاج.

َكوات الُمتاَلِحمات ،  : الَخقَقَةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  الشُّقوق الضيقة. أيضاً : الَخقَقَةُ والرَّ

 : إذا استرخى ُسْرُمه ، يقال ذلك في الذّكر. امتَخضو أَخقَ والفَرُس  استَخقَ  يقال :« النوادر»وفي 

 خ ك
 َخكَّ ، كّخ : مهمالن.

 ابب اخلَاء واجليم

 [خ ج]
 خّج ، جخَّ : مستعمالن.

يُح كان صواباً ،  َخْجَخَجتِ  في ُهبوبِها ، أي تَلتِوي ولو ضوعف قيل : تَُخجُ  : التي الَخُجوج الريحقال الليث : : خج   اختَجّ والّرِ

 الجمُل والناشط في َسْيِره وَعْدِوه ، إذا لم يَستِقم.

 من الرياح : الشديدة الَمّر. الَخُجوج أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 اإلناخة وُحلوِل القوم. ُسرعة الَخْجَخَجة وقال الليث :

 : االنقباض في موضع يَخنَى فيه. الَخْجَخَجةو

 من الرجال : الذي يَهِمر الكالم ليس لكالمه ِجهة. الَخْجخاجُ و: أَحَمق ال يَعِقل.  َخّجاَجة ويقال أيضاً بالحاء ، ورجلٌ 

 في نَْعت األْحَمق إال ما قرأتُه في كتاب الليث. َخّجاَجة قلت : لم أسمع رجلٌ 

 والمسموُع من العرب رجٌل َجّخاية ، قاله ابن األعرابي وغيره.

 : تَُخّح في كل َشّقٍ ، أي تَْشتَّق. َخَجْوجاةٌ و َخُجوجٌ  شمر : ريح

 طويلةٌ دائمة الهبوب. : َخَجْوجاةٌ  قال : وقال ابن األعرابّي : ريح
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 البعيدة الَمسلَك الدائمة الهبوب. وقال أبو نصر : هي

 وقال ابن أحمر يصف الريح :

وَ  جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريرَّوا   ريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ ْوجريريريريريريريريريريرياء  َرعريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريَ

  
ر    هريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريرياأب الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريري   وِّ َروامسريريريريريريريريريريري 

  
ت تَُخجُ  ، وقد َخُجوج قال : واألصل  ، وأنشد أبو عمرو : َخجَّ

 َ ّجه اللَّْتَج  من َ رِي ها و 
 الّرجال الذي يُِري أنه جادٌّ في أْمره وليس كما يُِري.من  الَخجخاج وقال النضر :

 ، إذا لم يُبِد ما في نفسه. َجْخَجخوالرجُل  َخْجَخج أبو عبيد ، عن الفّراء :

 .الَخْجخاج قلُت : وهذا يَقُرب من قول النضر ، وهو أصحُّ مّما قاله الليث في

ْجلين.من الّرجال :  الَخَجْوَجى أبو عبيد عن األصمعّي :  الطويل الّرِ

 : الدَّفع. الَخجُ  الِجماع : الَخجُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ون هذا الوادي َهّجاً « : النوادر»وفي  ً والناُس يَُهجُّ ونه َخّجا  ، أي ينحدرون فيه ويطؤنه كثيراً. يَخجُّ

 .َجخَ  كان إذا صلى وسلمعليههللاصلىفي حديث البراء بن عازب أن النبي : جخ 

ى قال شمر : يقال : ى تْجِخيَةً والرجُل في صالته ، إذا رفَع بطنه. قال :  َجخَّ  إذا َجلَس ُمْستَْوِفزاً في الغائط. َجخَّ

ي قال : وقال ابن األعرابّي : ينبغي له أن ي ،  يُجّخِ  : إذا أراد الركوَع رفَع ظهره. التَّجخيةوويَُخّوِ

ي وقال أبو السََّمْيَدع : جلين. قال : : األقْ  المجّخِ  وَخّوْت تْخِويةً : إذا مالت للمغَيب. تْجِخيَةً  النجومُ  َجّختوَحج الّرِ

 إذا تَفتَّح في ُسجوده وغيره. َجخَ وجاِريتَه إذا َمسحها  َخجَ  عمرو ، عن أبيه :

ى ، أي فَتَح َعُضَديه في السجود ، وكذلك َجخَ  وقال أبو العباس في تفسير حديث البَراء معنى واْجلخَّ ، كلُّه إذا فَتَح عُضديه  َجخَّ

 في السجود.

َل من مكانه إلى مكان ، والقول ما قال أبو عمرو. َجخَ  وقال الفّراء :  : تَحوَّ

 في ُجَشم. فَجخجخْ  وفي حديث آخر : إن أردَت الِعزّ 

ْل إ الَجْخَجَخة قال الليث :  ليهم ، وأنشد أبو الهيثم لألْغلَب :: الصياح والنداء ومعنى الحديث ِصْح وناِد فيهم وتحوَّ

  ْن َسرَّك الِعزُّ فَجْخجْخ يف ج َةْم 
 بها : ادُع بها تُفاِخْر معك. َجْخِجخ قال أبو الهيثم :

 : أي تراكَب ، واشتدت ُظلمتُه. تجْخجخ ، بها أي ادُخْل بها في معظمها وسواِدها الذي كأنه ليل ، وقد َجْخِجخْ  قال : ويقال : بل

 وأنشدنا أبو عبد هللا :قال : 

ا َ  ريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريرياٌل ُّاران مريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريَ ن  ريريريريريريريريريريريَ
َ

 ملريريريريريريريريريريري

  
ا  خريريريريريريريَ  طريريريريريريرياَف بريريريريريريريلريريريريريريريا والريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل  قريريريريريريري   ريريريريريريريخريريريريريريريجريريريريريريريَ
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أصله َجْخ َجْخ ، كما تقول : بَْخ بَْخ كلمة يُتكلَّم بها عند تفضيلك الشيء ،  َجخَجخَ  قال أبو الفضل : وسمعُت أبا الهيثم يقول :

 وأنشد :وكذلك بََدْخ ، مثل بَْخ وَجْخ ، 

عريريريريريريريْ   وصريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريٌ  ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ   حنريرين بريريلريريو صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريَ ّ   َرْن ذاك مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ َ ٌ  هريريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ   ؟فريريريريريريريريريريَ

  

 ابب اخلاء والشني

 [خ ش]
 [.مستعمالن]خّش ، شّخ : 

 .أَِخّشة في أنِف البعير ، وجمعُه اْلِخشاشَ  َجعلُك الَخشُ  قال الليث :: خش 

 َخَششتُ  ُعوداً ، والِعران : ما كان في اللحم فوَق األنف. وقد : ما كان في العَظم إذا كان الِخشاش أبو عبيد عن األصمعّي :

 .مخشوش البعيَر فهو

 في الشيء دخلُت فيه. َخَشْشتُ  أبو عبيد عن األصمعّي أيضاً :

 قال زهير :

 َفَخَش هبا ِ الَل الَفْ فِ  
 أي دخل بها.

 الرجل الخفيف بالكسر.:  الِخشاشو: الحيَّة بالكسر.  الِخشاش أبو عبيد عن األصمعيّ 

 : ِشراُر الطير ، هذا وحَده بالفتح. الَخشاشوقال : 

الرأس من الِعظام ، وهو ما  َخشاشُ  أيضاً. رواه شمر عنه. قال : وإنما سمي به َخشاش وقال ابن األعرابّي : الرجل الخفيفُ 

 .َخشاش َرقَّ منه ، وكلُّ شيء َرقَّ ولَُطف فهو

 بالكسر. ِخشاش رأس ، فإذا لم تَذُكر الرأَس فقل : رجلال َخشاش وقال الليث : رجل

ة فلم تُطِعْمها ولم تََدْعها تأكل من  األرض. َخشاش وفي الحديث : أن امرأةً ربطْت ِهرَّ

 قال أبو ُعبيد : يعني ِمن َهواّم األرض وَدوابِّها وما أشبهها.

 ، فأَِسَن فمات. ُخَشَشاَءه وأنا ُمحِرم فأصبتُ وفي حديث عمر : أّن قبيصة بن جابر قال له : إني رَميُت ظبياً 

 .ُخَششاءو،  ُخشَّاء : هو العَظم الناشُز َخلَف األذن ، وفيه لغتان : الُخَششاء قال أبو عبيد :

 : َعْظمان ناتئان َخْلَف األذنين. الُخششاوان وقال الليث :

 وقال العجاج :

 يف   ةَةاَوى مس رَّأِب اللَّْحرِيِر 
الح. الَخْشخشةوقال :   : صوُت الّسِ

 .َشْخشخة قال : وفي لغة ضعيفٍة :

 ، والنَّْشنََشة. الَخْشخشة ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال لصوت الثوب الجديد إذا ُحّرك :

 الشيء األسَود. : الَخشُ و: الشيء األخشن ،  الَخشُ وقال : 
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 الناس ، وأنشد :الجماعة الكثيرة من  : الَخْشخاش أبو عبيد عن أبي عمرو :

ْه  يريريريريريريريلريريريريريريريق اجلريريريريريريريْأواء  ذ نريريريريريريريزلريريريريريريريَ ْومريريريريريريرية الريريريريريريريفريريريريريريريَ  يف مسريريريريريريريَ

  
ٌر وَهْيضريريريريريريريريريريريريريريل هريريريريريريريا اَ ةريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريرياش  ذ نزلوا   َقسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وِمْخشف ، وهما الجريئان على َهْول الليل. ِمَخشٌ  قال : وقال أبو عمرو : رجل

 : القليل من المطر ، وأنشد : الَخشُ  وقال غيره :

حريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريالِده  لريريريريريريريريريْ  
 ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريري   ملريريريريريريريريري

  
 ف لريريريريريه : أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَب اللريريريريرياَس َ ش  من الَ ْ ر 

  
ً  الرجُل في القوم انَخشَ و  : إذا َدخل فيهم. انِخشاشا

 .َخشَّاء أرٌض فيها َرْمل ، يقال : أَْنبََط في الَخشَّاء أبو عبيد عن األصمعّي :

 وَحْصباُء.: أرٌض غليظةٌ فيها طين  الَخشُ  وقال :

 : حيّة السَّهل ، وأنشد : األْفعىو: حيَّةُ الجبَل ال تُْطنِي ، قال :  الَخشاش شمر عن الفَْقعسّي :

 ق  سامَل األفَعى مع اَ ةاِش  
 : حيّة صغيرة سمراء أصغُر من األْرقم. الَخشاش وقال ابن شميل :

ه. قال : والحيّة ال ُدماغ له ، والنعامة ال ُدماَغ لها ، والَكْرواُن ال : من دواّبِ األرض والطير : ما ال ُدماَغ ل الَخشاشوقال : 

 ُدماَغ له.

 سواء. َخَشاش ، وُحباَرى َخشاش وقال : كروانٌ 

 من دواّبِ األرض : الصغير الرأس اللطيف. الَخَشاش وقال أبو أسلم :

 .ِخَشاش قال : والِحَدأ وُمالِعُب ظلِّه.

وح الذكيُّ ، وأنشد : الَخشاشُ  قال ابن األعرابّي :  : الخفيف الرُّ

ْرب الريريريريريريريذي تريريريريريريعريريريريريريرِفريريريريريريونريريريريريريريه   أان الريريريريريريرجريريريريريريريل  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ة املريريريريريريريريتريريريريريريريريوقريريريريريريريريِّ ِ    َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريرأس اَّريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ

  
 .الِخّشان : حيَّةٌ بيضاء قلّما تُؤِذي. وهي بين الُحقَّاِث واألْرقم والجميع الَخشاش وقال أبو َخيرة :

. قال : وواحد الَخشُ  عمرو عن أبيه : يقال للرجالة :  .خاشٌ  : الَخشّ  والَجشُّ والصَّفُّ والبَثُّ

 ، إذا أَغَضبه. خشاَشه الغََضُب ، يقال : قد حّرك : الَخشاش ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال :

 : الشجاع ، بضم الخاء. الُخشاشو

 الُجواِلق ، وأنشد : الَخشاشو ، وهو التَّلُّ ، ُخشّ  : تصغيرُ  الُخَشيشو: الغزال الصغير ،  الُخَشيشوقال : 

 بني َ ةاش  ُّل  ِجَورِّ 
 الصبيُّ ببَْوله : إذا أسَمعك صوتَه ، وذلك إذا امتدَّ كالقضيب. َشخَ  قال الليث : يقال للصبّي :: شخ 

 البَْول ، وأنشد : : الشَّخُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :
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 َ خَّاو كان َأْكال  دائما  و 
 ببَْوله ال يَقِدر أَن يحبسه. يَُشخّ  أي

 أيضاً. الشَّْخشخة وقال غيره : هو

 : حركة الِقرطاس أو الثوب الجديد. الَخفخفةو الَخشخشةو الشَّْخَشَخةُ والبْوُل ،  الشَّخُ  وقال ابن األعرابيّ 

 ابب اخلاء والَضاد

 [خ ض]
 خّض ، ضّخ : مستعمالن.

 الشيُء اليسير من الُحِلّيِ. : الَخضاضُ  قال أبو عبيد : قال الفراء :: خض 

 قال : وأنشدنا القَنانّي :

ْ  عريريريريريريرياطالو  ة السريريريريريريريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريّ ْه من ك  َرفريريريريريريريَ  لو َأ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريَه غريريريريريريريزال مريريريريريريريا عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا.   

  
 .َخضاض قال : ويقال للرجل األحمق أيضاً :

 : اْلَخَرز األبيض الذي تلبسه اإلماء. اْلَخَضضُ  وقال األموّي :

 : نِْقُس الّدواة ، والمداُد الذي يكتب به. الَخضاض األعرابي :وقال ابن 

ْخم الحسن. قلت : وجمعه الُخضاخضوقال :   ، مثل قُناقن وقَناقن. الَخضاِخض من الّرجال الضَّ

ت ُخثورةً ، يقال : إنه الَخضخاض وقال الليث َوَجأَه حتى يقال  يتخضخض : َضْرب من القَِطران ، وكلُّ شيء يتحرك وال يُصّوِ

 به بَطنَه. فخضخض بالخنجر

ضرٌب من النِّْفط أسَوُد َرقيق ال ُخثورة فيه ، وليس بالقَِطران ، ألن القطران ُعصارةُ  الذي يُهنَأ به الَجربَى : الَخضخاض قلت :

 الشام ، يقال له : العَْرَعر.شجٍر معروف ، وفيه ُخثُورة يُداَوى به َدبَُر البعير ، وال يُطلى به الَجَرب. وشجُره ينبت في جبال 

 فإنه َدِسٌم رقيُق ينبع من عين تحَت األرض. الَخضخاضُ  وأما

 األرَض ، إذا قلبتَها حتى يصير موضعُها ُمثاراً ِرْخواً ، إذا وصل إليها الماُء أَنبتْت. خضخضتُ  وقال الليث :

 : المكان المْنبُوُث تَبُلُّه األمطار. الَخِضيضو

 الحماُر األتاَن ، إذا خالطها ، وأصله من خاض يَُخوض ، إذا َدخل الجوَف من ِسالح وغيره. َخضخض وقال غيره :

 ومنه قوُل الُهَذلّي :

ه  ِ  يف  ريريريريريريريَِّ فريريريريريريريْ  فريريريريريريريخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْ مسريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريا    يريريريريريريريريريا. املريريريريريريريريري ابريريريريريريريريرير قريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريِ

  
 أال تراه َجعَل مصدره الِخياض ، وهو فِعال من خاض.

ِمن. ُخْضُخضٌ و ُخضاِخضٌ و ُخَضِخضٌ  جمل وقال اللحيانّي : قال األصمعّي :  إذا كان يتمخض من البُْدِن والّسِ

 الماء : َريّاُن ناعم. ُخضاخضو ُخَضِخضٌ  وقال الفراء : نبتٌ 

 ، هو خيٌر من الّزنا ، ونكاُح األمة خيٌر منه ، فقال : الخضخضة وُسئل ابن عباس عن
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ِ ِّ  ا ضخضة وفّسر
َ
  يف غِت الَفرْج. الستملاء ، وهو استلزال  امل

 : الِمداد. الخضاض عمرو عن أبيه قال :

نَّْور. الَخضاضو  : ِمْخنَقَةُ الّسِ

ة قال الليث :: ضخ   : قصبة في َجْوفها َخَشبة يُرمى بها الماء من الفَم. الِمَضخَّ

ً  ، ِمثُل النَّْضخ وقد الضَّخ قلت : ه ضّخا  ، إذا نضَخه بالماء. َضخَّ

 ابب اخلاء والصاد

 [خ ص]
 خص ، صخ : مستعمالن.

 : البَْيت الذي يُسقَف بخشبٍة على هيئة األََزج. الُخصُ  قال الليث :: خص 

ي أَْخصاصو ُخصوص قلُت : وجمعُه ً  ، ُسّمِ  ، وهو التَّفاريُج الضيقة. الَخصاص لما فيه من ُخّصا

 ، ذو الَخلَّة والفقر. الَخصاصة و: الَخلَّة والحاجة وذ الَخصاصةو

وكّل َخلَل أو  الَخصاص وأصُل ذلك من [9الَحشر : ] (َويُ ْؤِثُروَن َعلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو كاَن ِِبِْم َخصاَصة  )قال هللا جّل وعّز : 

 ، ومنه قول الشاعر : َخصاصات ، ويُجمع َخصاصة ، والواحدة َخصاص َخْرق يكون في ُمْنخل أو باٍب أو سحاٍب أو بُرقُع فهو

 ِمن َ صاَصاِ  م ْلخ ِل 
 : ِشبه َكّوِ يكون في قُبة أو نحوها ، إذا كان واسعاً قَْدَر الَوْجه. الَخصاص وقال الليث :

 وأنشد : خصاص للضيِّق والواسع ، حتى قالوا لَخُروق المصفاةِ : الَخصاص قال : وبعٌض يجعل

او  تريريريريريريريريريَ َّ هريريريريريريريريريّن اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ْن َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياص  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ

  
ّ ا  تريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريائريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ نْبَ مريريريريريريريرين ظريريريريريريريريَ  رَكريريريريريريريريِ

  
 ، أي ما استَتَر بالغَمام. بالَخصاص قال : شبّه القََمرَ 

 .أَْخَصْصتُهوالشيَء ،  َخصَّْصتُ و يَُخصُ  َمصَدُر قوِلك : هو الُخصوصوقال : 

 لنفسك. اختصصتَه : الذي الخاّصةوقال : 

ة قلت : وتصغَّر  .الخاّصة ُخَوْيصَّ

 يعني الَمْوت. «أحدكم ُخَوْيصَّة»وفي الحديث : 

ما يَبقَى في الَكْرم بعد قِطافِِه العُنَْيِقيد الصَّغير ، َههنا وآخر هُهنا ، وجمعها  الُخصاصة وقال ابن شميل عن الطائفّي قال :

 ُخصاس ، وهو النَّْبذُ القليل.

غيَره  َخصَ وبه ، إذا انفرد به ،  اختصّ وفالن باألمر  تخصَّص ل الشَّْمل والشَّماليل ، ويقال :قلُت : ويقال له ِمْن ُعذُوق النَّخ

ه. اختّصهو  ببّرِ

ً  وحانوت الَخّمار يسّمى ا  ، منه قول امرىء القيس : ُخصَّ

جريريريريريريريار أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري وا بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريرييريريريريري ريريريريريريرية  كريريريريريريريأنَّ الريريريريريتريريريريريِّ

  
رِ   ّ  مسريريريريريىت أنريريريريريزلريريريريريوهريريريريريريريا عريريريريريلريريريريريى ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريرين ا ريريريريري 
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يَّة به ، وله به خاص ، أيبفالٍن  ُمِخصٌ  ويقال : فالن  في غير اإلخصاصو،  ُخّصِ
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 .ا  صوصّية بنيِّ   اصٌ  هذا : اإلُّراء وي ال :
ة قال الليث :: صخ  اخَّ ها ، ويقال : كأنما في أذنه تَُصخّ  : َصيحةٌ  الصَّ ةٌ  اآلذاَن فَتُِصمُّ بمنقاره  يَِصخّ  ، أي طعنة. والغراب صاخَّ

 ونحو ذلك كذلك.في دبر البعير ، أي يَطعُن ، 

 قال : هي الصيحة التي تكون عنها الِقيَامة [33َعبََس : ] (فَِإذا جاَءِت الصَّاخَّةُ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

ها فال تسمع إال ما تُدَعى به لإلحياء. تَُصخّ   األسماع ، أي تُِصمُّ

 .صاّخة وقال غيره : يقال للدَّاهية :

 الضَّْرب بالحديد والعََصا الُصْلبة على شيء ُمْصَمت. : الصَّخُ  األعرابّي ، قال :ثعلب عن ابن 

 ابب اخلاء والس ني

 [خ س]
 خّس ، سّخ : مستعمالن.

 : بَقلةٌ معروفة. الَخسُ  قال الليث :: خس 

ً  نصيبَه َخَسستُ  ، يقال منه : الَخساسة البيِّن الَخسيس : مصدُر الرجل الَخساسةُ و : إذا  ُمْستََخسَّةٌ  ، وامرأة َمْخسوسٌ  فهو َخّسا

 .الِخّسة كانت َذميمة الوجه َزِريّةً ، مشتقٌّ من

فالٌن ،  أَخسَ وهللا حظَّه وأََختَّه باأللف ، إذا لم يكن ذا َجّدِ وال َحّظٍ في الدنيا ، وال شيء من الخير.  أخسّ  قلت : والعَرب تقول :

 الُخِس  فالٍن : إذا َرفَع حالَه بعد انحطاطها وابنة َخِسيسةَ  في فِعلك. ويقال : رفع هللا أَْخَسْستَ  وقد من الِفعال ، بَخِسيس إذا جاء

 اإلياديَّةُ كانت امرأةً معروفة بالفصاحة.

 َختِيت. َخِسيسٌ  : الكافر. ويقال : هو الَخِسيس أبو العباس عن ابن األعرابّي ، قال :

 أهمله الليث.: سخ 

ة اللينة. السَّخاخ ُعبَيد عن األصمعّي أنه قال :وَرَوى أبو   : األرض الُحرَّ

 ، فقال وهو يصف سحاباً ماِطراً : َسخاِسخ قلت : وقد جمعَها القَطاِميُ 

يريريريريريم   لريريريريريِ ِخ مريريريريرين مريريريريري  خريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َع  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريرياراو   َ َش الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريِ نْيَ وافريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريرياد الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
 في األرض ، وُزخَّ في الَحْفر واإلمعاِن في السَّير جميعاً. ُسخَ وفي أَسفَل البئر ، أي احفْر :  ُسخَ  ، يقال :« النوادر»وفي 

 .َسخَ  ويقال : لَخَّ في البئر ِمثلُ 

 ابب اخلَاء والزاي

 [خ ز]
 خّز ، زّخ : مستعمالن.

 ع التسلُّق.: العَْوَسج الذي يُجعَل على ُرءوس الِحيطان ليَمنَ  الَخَززُ  عمرو عن أبيه قال :: خز 

 ، إذا َوَضع عليه َشْوكاً. َخّزاً  الحائطَ  َخزَّ  وقال الليث : يقال :
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ه ويقال : هوبسهم  َخزَّ  ، إذا انتََظمه. اختزَّ

 وقال ُرؤبة :
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ختريزِّ 
 
َُ األَجِل امل  الَقى مِحا

 وقال اآلخر :

ْ رِِي  لريريريريريريريريريريريريريريريِ   مريريريريريريريريريريريريريريريَ زَّه ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِا   راعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ زَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي انتََظمه ، يعني الكلب بِقَْرٍن َسِلب ، أي طويل. َمْدِرّي : محدَّد.

ان : الذََّكر من األرانب وجمعه الُخَزز أبو عبيد ، عن األصمعّي :  .ِخَزَزة ، وثالثة ِخزَّ

 .َخّزاز ، وبائعه ُخُزوز معروف ، وجمعه الَخزّ و

 .خازٌّ  ، فأنت تََخزّ  يا تَْمرُ  َخِزْزتَ  : فيه شيٌء من اْلُحموضة ، وقد َخازّ  وقال أبو عمرو : تمرٌ 

طب ، فإذا َجفَّ فهو َعْوَسج ، فإذا زاَد ُجفُوفُه فهو ِريع العَْوَسج الرَّ  .الَخِزيز ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : الضَّ

 الطَّْعن بالحراب. الَخزُّ وقال : 

 : تَْغِريُز العَْوَسج على ُرؤوِس الحيطان. الَخزّ و

ه وقال األصمعّي :  بالُرْمح واختَلَّه وانتََظمه ، بمعنى واحد. اختَزَّ

بعيراً من اإلبل ، أي اْستَْقتُه وتركتها. وأصل  اختززتُ وفالناً ، إذا أتيتَه في جماعة فأخذتَه منها.  اختَزْزتُ  « :النوادر»وفي 

 منها أَرنباً وتركها. اختزَّ  جد األرانَب عاِشيَةً إذا وَ  الُخَزز ذلك أن

  القويُّ ، وأنشد : : الُخَزِخزُ  أبو عبيد عن األصمعّي ، قال :

زْ  فريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريري ْد   لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِوْرد  ذا الريريريريريريريريريريريِوْرد مسريريريريريريريريريريريَ

  
زْ   َز ريريريريريريريريريريريريريريريِ الال   ريريريريريريريريريريريريريريري  ر ورا  وجريريريريريريريريريريريريريريري  ْر   جريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي قوياً عليه. ُخَزِخزاً  ، إذا كان قويّاً شديداً ، ويقال : لتجدنَّه بحمله ُخَزاخزو ُخَزِخزٌ  وقال اللحيانّي : بعير

 أَحُد أيام العرب ، ومنه قوله : : َخَزاَزى : موضٌع معروف. ويومُ  َخزاَزىو

زَاَُّى و  َ  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريَ ن  غريريريريريريريريريريريريريريريَ اأَب أ وقريريريريريريريريريريريريريريريِ  حنريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا  ِ  الريريريريريريريريريريريريريرافريريريريريريريريريريريريريِ ْ اَن فريريريريريريريريريريريريريوق رِفريريريريريريريريريريريريريْ  َرفريريريريريريريريريريريريريَ

  
في قَفاه حتى يُقَذف  يَُزخّ  اتَّبِعوا القرآَن وال يتبِعنّكم القرآُن ، فإنه من يتَّبعه القرآنُ  األشعرّي أنه قال :ُروى عن أبي موسى : زخ 

 به في نار جهنم.

ً  في قَفاه ، أي يَْدفَعه ، يقال : يَُزخّ  قال أبو عبيد : قوله ه َزّخا  .َزَخْختُه أَُزخُّ

ِخيخ ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : ً  بَِريق الَجْمر ، وقد الزَّ  .َزَخ يَُزّخ َزِخيخا

ةوقال :  ها : المرأة ، وقد الِمَزخَّ ً  زوُجها َزخَّ ها َزّخا  ، إذا جاَمعها. يَُزخُّ

ِخيخ وقال الليث :  : ِشّدة بَريق الَجْمر والحرير ، وأنشد : الزَّ

رِّيريريريريريريريريريريريريخ   ع املريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ  ذاك يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريخ    ه َُّ ريريريريريريريريِ بريريريريريريريريح حيريريريريريريريريكريريريريريريريريي لريريريريريريريريونريريريريريريريريَ   يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ةوقال :   الرجل : امرأته. َزخَّ

ة قلُت : وقال ابن األعرابّي في  ِمثله ، وأنشد : الِمَزخَّ

ْه  َز ريريريريريريريريريريريَّ َح مريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   خريريريريريريريريريريريريريَّ ُ  الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريا   يريريريريريريريريريريريريريَ ز  ريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريَ
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 ببَْوله ِمثْل َضّخ ، قاله الليث. َزخّ و

 بنَْفسه ، أي يَثُِب. يَُزخّ  قال : وربما َوَضع الّرُجل ِمْسحاته في وَسِط نَْهٍر ثم

ة أبو عبيد ، عن األصمعّي : خَّ  : الغَْيظ ، وأنشد قوله : الزَّ

ة   عريريريريريريريريريريريريريري  ّن عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى َُّ ريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   يريريريريريريفريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  َوجريريريريريريريْ ا  َو ريريريريريريِ ر  يف الريريريريريري ريريريريريريَ  ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريِ

  
خّ و  والنَّّخ : السَّْير العنيف ، ومنه قول الّراجز : الزَّ

ا َز ريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريرياِد   مريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ّخ  ريريريريريريريريريريريريريريريريََّ لريريريريريريريريريريريريريريريري   َأعريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريَم  ال أن يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ابب اخلاء والط اء

 [خ ط]
 خّط ، طّخ : مستعمالن.

ماح الَخطّ  قال الليث :: خط  يّة ، فإِذا جعلَت النِّسبة اسَماً الِزماً قلَت : الَخطيّة : أرٌض تُنَسب إليها الّرِ ، ولم تَذكر الرماح ،  َخّطِ

 ُعمان. َخطُّ  وهو

ىقلُت : وذلك   : القَِطيف ، والعُقَير ، وقََطُر. الَخطّ  ، ومن قُرى الَخطَّ  السَّيُف كلُّه يسمَّ

 ِمثُل النُّْقطة من النَّْقط : اسُم ذلك. الَخطّ  من الُخّطة وقال الليث :

ة ، معناهما واحد.  بُخّطةٍ  يقال أَقِْم على هذا األمر« : النوادر»وفي  عليه  َخطّ ور موِضعاً إذا تحجَّ  ِخّطةً  فالنٌ  اختطَّ ووبُحجَّ

 .الِخَطط بِجدار ، وجمعُه

 في األرض بأَطراف أظالفه وكذلك كلُّ دابّة. يَُخطُّ  الذي من بقر الوحش : الَخطوط وقال الليث :

 عليه ذنوبَه ، أي َسطَّْرتُها. خططتُ  كالتسطير. وتقول : التخطيطو

ره. يَُخطّ  ويقال : فالنٌ   في األرض ، إذا كان يفّكر في أمٍر ويُقّدِ

 وقال ذو الرّمة :

يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريٌة غريريريريريريريريريَت أنريريريريريريريريريّ   ة مريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريِ  عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ

  
ى   ْرق اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع  و بريريريري ريريريريَ ولريريريريَ  ا ريريريريَ ِّ يف الريريريريريريريّ ار مريريريري 

  
، أي اعتمدنا  َخَطْطنا ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، عن أبي المكارم أنه َوَصف َمْدعاةً ُدِعَي إليها فوَصفها ، وقال : فَحَطْطنا ثم

 .الَخطّ  على األكل فأََخْذنا ، وأما ما َحَطْطنا فمعناه التعذير في األكل ، والَحّط ِضدّ 

َعلَم  َخطَّه فمن وافَقَ  يَُخطُّ  فقال : كان نبُي من األنبياء الَخطّ  عن وسلمعليههللاصلىوفي حديث معاوية بن الَحَكم أنه سأل النبي 

 مثل علمه.

الحاِزي ، وهو ِعْلم قَِديم  يُخطُّه الذي الَخطّ  و العباس ، عن ابن األعرابّي أنه قال في الطَّْرق : قال ابن عباس : هووَروى أب

لك. قال : وبين يََدي الحاِزي  أَُخطَّ  تركه الناس. قال : يأتي صاحُب الحاجة إلى الحاِزي فيُعِطيه ُحْلواناً ، فيقول له : اقعُد حتى

ً  األستاذ فَيَُخطّ  يٌل ، ثم يأتي إلى أرٍض ِرخوةغالٌم له معه مِ   كثيراً بالعَجلة ، ِلئاَلَّ يَلحقها العََدد. قال : ثم خطوطا



2073 

 

فهمريريا عالمريرية اللُّْجح. قريريال : واَّريرياُِّي  ا  و    ريريان ، فريريإن بَِ َي من َ ّ ني َ  َّني يرجع فَيْمح و َعَلى َمهريريل
 ، اسرِعا البيان. َ ح و وغالم ه ي ول للّتفا ل : ابَ ْ ِعيان

 فهو عالمةُ الَخيبة في قضاء الحاجة. قال : وكانت العرب تسمي ذلك َخطّ  فبقي منها الُخُطوطَ  قال ابن عباس : فإذا َمَحا الحاِزي

 عندهم مشئُوما. الخطُّ  الذي يَبقَى من ُخطوط الحازي : األْسحم. وكان هذا الخطَّ 

هللا  َخط أنَت طالق ثالثاً. فقال ابن عباس : ل أَْمَر امرأتِه بيدها. فقالت له :وروي عن ابن عباس أيضاً أنه سئل عن رجل جع

َ  نَْوَءها أاَل َطلَّقْت نفسها ثالثاً ، ويروى :  هللا نَْوَءها. َخّطأ

 ، وهي األرُض التي لم تُمَطر بين أرَضين ممطوَرتين ، وجمعها الَخِطيطة هللا نَوَءها ، جعلَه من َخطَّ  قال أبو عبيد : من رواه

 وأَنشد : َخَطائط

 على قالص  َ ْتِ ي اَ  اِئ ا 
 قال ذلك األصمعّي وأبو عبيدة.

 بالسيف َوَسطه. َخَطْطتُ و،  اْختَطّ ووجهُ فالٍن  َخطَّ  وقال الليث :

 .يَُخطّ  : الكتابة ونحوه مّما الَخطّ و

، وذلك إذا أَِذن  الِخطط الرجل في أرٍض غيِر مملوكٍة ليتحجرها ويبنِي فيها ، وجمعُها يختّطها : األرض والدَّار الِخطَّةو

الدُّوَر في موضعٍ بعَْينه ويتّخذوا فيها مساكَن لهم ، كما فَعلوا بالُكوفة والبَصرة وبَغداد  يختطُّوا السلطاُن لجماعٍة من المسلمين أن

 ألنها أُْخِرجت على َمصَدٍر بُني على فِْعلَة. الِخطَّة خاُء من، وإنما ُكِسرت ال

ة ، يقال : إن فالناً ليُكلِّفني الُخّطة وأما  من الَخْسف. ُخّطة فهي ِشْبهُ الِقصَّ

َث النساءَ  وسلمعليههللاصلىوسمعت المنذريَّ يقول : سمعُت إبراهيم الَحْربِّي ، وسئل عن حديث النبي  دون  ُهنَ ِخَططَ  أنه َورَّ

ً  أَعَطى نساءً  وسلمعليههللاصلىنعم ، كان النبي  الرجال ، فقال : يسُكنَّها بالمدينة ، ِشْبهَ القَطايع ، منهّن أُمُّ عْبد ، فجعلها  ِخَططا

 لهّن دون الرجال ال حّظ فيها للرجال.

 بها قُساحاً. خطٌّ  : ضرٌب من البُْضع ، يقال : اْلَخطُّ وقال الليث : 

 بالسَّيف نِْصفين. َخّطه ويقال :

 الغَيُث البالَد كلها.في األرض ، أي طرائق لم يَعُمَّ  ُخطوطٌ  : الَكأل ويقال :

مل  ،  خطيطة بين الّشقائق واحدها َكَخطائطووفي حديث عبد هللا بن عمرو في صفة األرض الخامسة : فيها َحيَّاٌت كَسالسل الرَّ

 وهي طرائق تفارُق الشائق في ِغلَِظها وِلينها.

 وال تَْظِلم عنه شيئاً. الَخطَّ  : الطريق ، يقال اْلَزْم ذلك الَخطّ و

 التي يُمَطر ما حولَها وال تُْمَطر هي. : الخِطيطة ن ابن شميل : األرضشمر ع

 : الدَّقيق المحاسن. األَخطّ  ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 ِمن َشَرِس اْلُخلق وسوِء الِعشرة. الطَُّخوخ قال الليث :: طخ 

، ويقال  الطَّْخطاخ أي ينضّم بعُضه إلى بعض ، وهو يَتََطْخَطخ : تسِويَة الشيء كنحو الّسحاب يكون فيه ُجَوب ، ثم الطَّْخَطخةو

 .ُمتََطْخِطخون ، والجميع ُمتََطْخِطخ للرجل الضعيف النظر :

 : حكايةُ الضَِّحك ، إذا قال ِطيْخ طيْخ ، وهو أقبح القَهقهة. الطَّْخطخةوقال : 

 : اسُم رجٍل ، وربما ُحِكَي به صوت الَحْلي ونحِوه. الطَّخطاخو

 األسَود. من الغَْيم : المتََطْخِطخُ  عبيد :وقال أبو 

 الليُل ، إذا أَظلم. تَطْخَطخ وقال األصمعّي :

 ومثلُه : تََدْخَدخ ، وذلك إذا كان َغْيٌم يَْستُر ضوَء النجوم.

 ابب اخلَاء والدال

 [خ د]
 خّد ، دّخ : مستعمالن.

:  الَخدّ و ، قال : الِمخّدة إلى اللَّْحي من الجانبَين جميعاً. ومنه اشتقَّ اسم من الوجه : من لَُدن الَمْحِجر الَخدّ  قال ابن المظفَّر :: خد 

 ، وأنشد : َخدَّ َخّداً  في األرض تَحِفُره مستطيالً ، يقال : أْخُدوداً  جعلُك

ْم  حريريريريريريريريَ ج  طريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريا  ذا قريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ نْبَ مريريريريريريريرين فريريريريريريريريريَ  رَكريريريريريريريريِ

  
ّم   ي األ ريريريريريريرياِديريريريريريريريِ   ذا الريريريريريلريريريريرييريريريريريريريل  اْدهلريريريريريَ امسريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ياط في الظَّهر. أََخاِديد َشَرَك الطريق ، وكذلك باألخاِديد أراد  الّسِ

، وأَْوقَدوا عليها النِّيران حتى َحِميَْت ،  أََخاديدَ  في األرض َخدُّوا وكانوا [4 البُُروج :] (قُِتَل َأْصحاُب اْْلُْخُدودِ )وفي القرآن : 

اللَّحم إذا َضَمَرت الّدوابُّ ، وقال جرير  تخديد من التْخِديدُ وا الناَس على الكفر ، فمن اْمتنَع أَْلقَْوه فيها حتى يَحترق. ثم َعرضو

 يصُف خيال ُهِزلَْت :

الئريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا  َرى قريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريرياو َأجريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريَ َّد َّريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ

  
وَدا  كريريريريريريريريائريريريريريريريريِم عريريريريريريريري  َن مريريريريريريريريع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ قريريريريريريريريْ ذ   َأْن ال يريريريريريريريريَ

  
د ورجلٌ  َدة ، وامرأة ُمتَخّدِ  مهُزوٌل قليُل اللَّحم. ُمتخّدِ

 ، وأنشد : َخدَّه وإذا َشقَّ الجمُل بنابِه شيئاً قيل :

اد    َهّذا  َ ْرَعبا و َقّ ا    َّ
 ، أي طبقةً بعد طبقة. وقال الَجْعِدّي : َخّداً فَخّداً  من الناس ، أي طبَقَة ، وطائفةً ، وقتلَهم خّداً  وقال غيره : رأيتُ 

يريريريريريريريل   ْذ ال  ريريريريريلريريريريريعريريريريريون نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَءهريريريريريم  رَامسريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل و   لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريُّ ّ ا  فريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريّ ا  تريريريريريريريريريريريَ م  ريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريريريْ

  
 : الجماعةُ من الناس. الخدّ  ورَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 القوُم ، إذا صاروا ِفَرقاً. تََخدَّدَ  ويقال :

 الطريق : َشَرُكه. َخَددُ و

فَّتَين عن يمين وشماٍل ، وهي صفائح َخَشبها ، الواحد الُخدودُ  وقال أبو زيد : وقال األصمعّي :  في الغُبُط والَهوادجِ : جوانُب الّدِ

 .َخدّ 
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 الدُّّخان ، جاء به بفَتْح الدال. : الدَّخّ ول : : الطريق. قا الَخدّ  وَرَوى أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 ، إذا قََطعَه. وأنشد : أَخدَّه فخدَّه وَروى شمر عن ابن األعرابّي :

 َعضُّ َمضَّاغ  خِمَ ّ  َمْعَذم ْه و 
 أي قاطع.

 فيه. ُخدَّتْ  : شديدةٌ قد أُْخُدود وقال َضْربةٌ 

ياط في الظَّهر : ما َشقَّت منه. أخاِديدُ و  الّسِ

ها فيه. األَْرِشية في رأس البئر : أخاديدوقال :   تأثيُر َجّرِ

 السيُل في األرض : إذا َشقَّها بَجْريِه. َخدَّ و

 .اْلُخدود في َصْفَحتي الوجه ، وهي الَخدَّانو

لُّ ، والنُّحاس ، وأنشد : خُ الدَّ و،  الدُّخُ وثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : هو الدُّخان ، : دخ   ، والّظِ

  َه رِواِق البْيِه يَغَةى ال ُّ َّا 
 ، أراد به الدُّخان. الدُّخّ  قال :

 بمعنى الدُّخان مثله. الدُّخّ  وقال الليث : في

 ، أي َوِطئْنَاهم وَذلَّلناهم ، وأنشد : َدْخَدْخناهم قال : ويقال

 اْ َرمََّساَدْ َ َ  الع  وَّ مسىت و 
 البالَد. َدْخَدْخنا وكذلك

اجز : ُدْخِدخَ  وقال غيُره : . وقال الرَّ  البعيُر ، إذا ُرِكَب حتى أَعيا وَذلَّ

 الَعْوَد َيةكو َظْهَره ق  د ْ ِ  او 
 الظَّْلَماُء. تَدخدَختوالليُل ، إذا اختلط ظالُمه ،  تََدخَدخ وقال األصمعّي :

 ُدَوْيبَّة صفراُء كثيرة األرجل وقال الفَْقعَِسّي : الدَّخداخ وقال المؤّرج :

ْه َأن رأتريريريريريريريريريِ   ْه   أغريريريريريريريريريربريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ

  
َوائريريريريريريريريريريريَم الريريريريريريريريريريري َّ ريريريريريريريريريريري اِ    ي قريريريريريريريريريريريريَ  القريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريِ

  
ً  َمرَّ فالن« : النوادر»وفي   وُمَزخِزخاً ، أي مرَّ ُمسِرعاً. ُمدْخدخا

 ابب اخلاء والتاء

 [خ ت]
 خّت ، تّخ : مستعمالن

ماح ُمداَركاً. : الَختُ  ابن األعرابّي ، قال :ثعلب عن : خت   الطعن بالّرِ

 ، إذا انكسر واْستَحيا ، وقال األخطل : ُمِختٌ  الرجُل فهو أَختَ  والَخسيس واحد. وقد الَختِيت شمر :
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ا   تريريريريريريريريريريريريّ ك يف أوائريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه خمريريريريريريريريريريريريِ   فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريَ

  
ك   َولريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري   هبريريريريريريريريريريريريْم فريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريور     فريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريّ

  
 بمعنى واحد.هللا َحظَّه وأخسَّه ،  أَختَ  ويقال :

ى التَّْختََخةُ  قال الليث :: تخ   .التَْختاخ في بعض حكاية األصوات ، كأصوات الِجنّان ، وبه ُسّمِ

ً  العجينُ  تخَ  : العَجين الحامص. التَّخُ وقال :  هو،  يَتُِخ تُخوخا ً  صاحبُه أَتَخَّ : العجيُن  التَّخّ  . ثعلب عن ابن األعرابّي قال :إتْخاخا

 المسترِخي.
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 [ابب اخلاء والظاء]

 خ ظ
 أهمله الليث.

 الرجُل ، إذا استرَخى بطنُه واْنَداَل. أَخظَّ  وَروى أبو العباس عن َعمرو عن أبيه أنّه قال :: خظ 

 [ابب اخلاء والذال]

 خ ذ
 أهمله الليث.

 ، إذا سال منه الصَّديد. َخِذيذاً  الُجرحُ  َخذَّ  « :نوادر األعراب»وفي : خذ 

 يُنِزل قبل الِخالط. َذْخَذاخٌ  رُجلٌ : ذخ 

ِلق الذي يُنِزل قبل أن يُْفِضي إلى المرأة. َذْوَذخٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : رجلٌ  مَّ  ، وهو الزُّ

 [ابب اخلاء والثاء]

 خ ث
 أهمله الليث.

 أصلُها الِخثُْي. البَْعرة اللَّيِّنة : قلُت ::  الُخثَّةُ  وَروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال :: خث 

 [ابب اخلَاء والراء]
 خّر ، رخَّ : مستعمالن.

يح. قال :  الَخِريرُ  قال الليث :: خر   َحِفيفة. العُقاب : َخريرو: صوُت الماء وصوُت الّرِ

َم ُسْرعةُ   .َخْرخرة ، وأما في الماء فال يقال إالّ  الَخْرَخرة في القََصب ونحوه ، فيُحَمل على الَخِرير وقد يُضاَعُف إذا تُوّهِ

 .يَِخرُّ َخِريراً و،  يَُخْرِخُر َخْرَخرةً  صوت النَِّمر في نَْوِمه ، : الَخْرَخرةوفي نَْوِمها.  َخُرورٌ  قال : والِهّرة

 ، والهِرير ، والغَِطيط. الَخِرير ويقال لصوته :

 .خارٌّ  ، فهو يَِخّر َخِريراً  الماءُ  َخرَّ  س عن سلمة عن الفراء :أبو العبا

 .يَُخرّ  بضّم الخاء ، من يَُخرُّ ُخُروراً  الحجُر ، إذا تََدْهَدى من الَجبَل َخرَّ و،  خارٌّ  ، فهو يَِخرُّ َخريراً  الميت َخرَّ و

 وسلمعليههللاصلىإاّل قائماً. فقال له النبي  أَِخرَّ  فقال : أبايعك على أالَّ  وسلمعليههللاصلىوروي عن َحكيم بن حزام أنه أَتَى النبيَّ 

 إاّل قائماً. تَِخرُّ  : أّما ِمْن قِبَِلنا فلستَ 

 قال الفراء : معناه أاَلَّ أَْغبَن وال أُْغبِن ، فقال النبي : لسَت تُْغبن في ِديٍن وال شيٍء من قِبَلنا وال بَْيع.

 وَسقَط ، إالَّ قائماً أي ثابتاً على اإلسالم. َخرَّ  إالَّ قائماً ، أي ال أموت ، ألنه إذا مات فقد أَِخرّ  معنى قوله : أالَّ وقال أبو عبيد : 

ً  تَِخرّ  : أّما ِمن قَبلنا فلستَ  وسلمعليههللاصلىقال : وقول النبي   لحّق.، أي لَْسنَا نَدُعوَك وال نُبايعك إاّل قائماً ، أي على ا إاّل قائما
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 ، إذا َسقَط. قاله بضم َخرَّ يَُخرّ و، إذا تَنعََّم  يَُخرّ  الرجل خرّ  ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 ا اء.
 بكسر الخاء. خّر يَِخرّ  قلُت وغيره يقول :

 : الرجل الناعم في طعامه وشرابه ، ولباسه وفراشه. الُخْرخوروقال : 

 .َخْرَخرْ  ، وهو حكايةُ صوتِها : َخّرارة وقال غيره : يقال ِلُخْذُروِف الصبّي الذي يُديُرها

 مائها ، وهو صوتُه. َخّرارةً لَخرير : عيُن الماء الجارية ، سّميتُ  الَخّرارةو

ة أبو عبيد عن األصمعّي : بوتَين. َخِرير ، واحدها األِخرَّ  ، وهي أماكُن مطمئنَّة تنقاد بين الرَّ

 قال : وأخبرني خلف األحمر أنّه سمع العََرب تنشد :

هريريريريريريريريريريا رأب  فريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريوِ  يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ رأِّب الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ  أَب ريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريا  رامريريريريريريريريريري  ِ   ريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريَ َر املريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريَ

  
 فأما العاّمة فتقول أِحّزة ، وإنما هو بالخاء ، والبيُت للبيد.

 بطنُه ، وأَنشد غيره قوَل الجعدّي : تََخْرَخرَ  األصمعي : فإن اضَطَرَب بطنُه مع الِعَظم. قيل :أبو عبيد عن 

 فَأصَبح ِصْفرا  ب ل ه ق  َ َْرَ را 
 إذا ماَت. َخرَّ وإذا َجَرى  ُخرَّ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

َخاخ قال الليث :: رخ   : ِليُن العَيش. الرَّ

خاخال أبو عبيدة عن أبي عمرو : خُو من األرض. رَّ  هو الّرِ

اء شمر عن ابن األعرابّي : أرضٌ   ِرْخوة ليِّنَة. وقال ابن ُمقبل : َرخَّ

عريريريريريريريْه يف مسريريريريريري ريريريريريريوفريريريريريريهريريريريريريريا  ربريريريريريرييريريريريريريبريريريريريريرية  مسريريريريريري ريريريريريريف  دافريريريريريريَ

  
ا  حريريريريريريريريريريوان املريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَّ َرى واأل قريريريريريريريريريريْ  َر ريريريريريريريريريرياَ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ

  
خاخ أي إنه لم يُِصْبها من  واألُْقُحوان ، أي وثَْغراً كاألُْقحوان.شيء ، وَربيبَةٌ : بَقَرة ، وقوله :  الرَّ

اء وقال ابن شميل : ك استَوى أو لم يَْستَِو ، وأَنشد البن ُمقبِل أيضاً : َرخَّ  األرض : ما اتسع منها والن ، وال يَضرُّ

ه  سُّ الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريرياِر وَر ريريريريريريريريريريريريَّ َ ه مريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَّ

  
َدا  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ  نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياج  ر واف  قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل أن يريريريريريريريريريريريَ

  
ه قال :  موضع. فأَْرخاه. وُرواف :وِطئَه  َرخَّ

ً  يأتي على الناس زماٌن أفضلُهم»وروي في الحديث  ً  َرخاخا  «.أقَصُدهم َعْيشا

ً  العجينُ  ارتخّ  وقال ابن األعرابّي : : لين العيش الرخاخ قال :  رأْيهُ إذا اضَطَرب. وَسْكران ارتَخَ و، إِذا استَرخى ،  ارتخاخا

 وُمْلتَّخ ، بالراء والالم. ُمرتَخّ 

خّ  قال الليث :و ب من كالم العََجم من أدوات لُْعبٍَة لهم. الرُّ  : ُمعرَّ

خّ و  : نَباٌت َهّش. الرَّ

اءُ  أبو زيد : خَّ خاخيّ  : األرُض المنتِفخة التي تُْكَسُر تحَت الَوْطِء ، وجمعُها الرَّ  .الرَّ

 قال : والنَّْفخاء ِمثلُها ، وجمعُها النّفاخّي.

خاء وقال غيره : هي  والسَّخاء والسَّوخة. الرَّ
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 ابب اخلَاء والَّلم

 [خ ل]
 [.مستعمالن]خّل ، لّخ : 

 من عصير الِعنَب والتمر. الَخلّ  من االختالل قال الليث :: خل 

.َشَراُب فالٍن ، إذا  َخلَّل العَصيُر ، إذا صار َخالًّ ، وكالُمهم الجيّد : اختلَ  قلت لم أسَمع لغيره أنه يقال :  فََسد ، فصار خالًّ

 : الَخصاصة في الَوِشيع ، وهي الفُْرجة في الُخّص. الَخلّةو: الخمرة القاِرصة.  الَخلّة سلمة عن الفراء قال :

ْمل. وقال هللا جّل وعّز :  الَخلّةوقال :   [.254ة : البَقَرَ ] (ال بَ ْيع  ِفيِه َوال ُخلَّة  َوال َشفاَعة  ): الرملة اليَتيمة المنفِردة من الرَّ

داقة. : الُخلّةوقال الزجاج : يعني يوم القيامة ،   الصَّ

 ، ومنه قول امرىء القيس : ِخاَلالً  الرجل خاللتُ  ويقال :

 ال قا  و لسه  ِ َْ ِلِي اِ الِل و 
، سواء في  ِخلَّيو ِخلَّتِي وفالنةُ  َخلَّتِي وفالنٌ  الِخلِ  ، أي كريم اإلخاء والمصادقة ، وكريمُ  الُخلّة وقال األصمعي : فالن كريمُ 

 الُمذّكر والمؤنث ، وأَنشد :

يت جريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريرا   لريريريريريريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريَ  أال أبريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل    أبن  ريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَك مل يريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : كل نَْبت ُحْلو. الُخلّةو

 . وقال العّجاج :الُخلَّة ، إذا أَكلت ُمْختَلَّةً  ويقال : جاءت اإلبلَ 

لِّني فالقريْوا مَحْضا   جاءوا خمِ 
لِّيَان ، وال تكون الُخلّة قلت : ومن أطيب إاّل من العُْروة ، وهو كلُّ نْبٍت له أصل في األرض يَْبقَى  الُخلّة عند العرب الَحِلّيِ والّصِ

 أيضاً. الُخلّة عند العرب ، والعَْرفََج ، والَحلَمة منِعصمةً للنَّعَم إذا أْجَدبت الّسنة ، وهي العُْلقَة 

َمثالً للدَّعة والّسعَة ، ويُْضَرُب الحمُض َمثالً للّشر  الُخلّة : ُخْبُز اإلبل ، واْلَحْمُض فاِكهتُها ، وتُضربُ  الُخلَّة والعرُب تقول :

 والَحْرب.

 األرض : التي ال َحْمَض بها. ُخلَلُ و،  ُخلّةٌ  إنما هي األرض : ويقال : أرضٌ  الُخلّة شمر عن ابن شميل قال :

 بها ِعضاهٌ ، وربما لم تكن.، وال تَُذكَّر ، وهي األرض التي ال َحْمَض بها ، وربما كان  ُخلّة قال : وال يقال للشجر

 .الُخلَّة ولو أتيَت أرضاً ليس بها شيٌء من الّشجر ، وهي ُجُرٌز من األرض ، قلت : إنها

 : ما كان فيه حموضة وملوحة : قال الكميت : الَحْمضوما لم يكن فيه ملح وال حموضة ،  الُخلّة وقال أبو عمرو :

ه  ه  املريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريوَ  انُّلريريريريريريريريريري  َن واديريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادفريريريريريريريريريريْ

  
ل  ال مريريريرير   لريريريريريريريَ ه ا ريريريري   تريريريريعريريريريريريريا  بريريريريعريريريريريريري ْ  مريريريرين مَحضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اح : من النبات : الُخلَّة وقال ابن األعرابّي : ِرمَّ  ما كان ُحلواً من المرعى. وقال أبو عمرو في قول الّطِ

لْ  ض  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ  وَّ وذو ا ريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريِ ِ  حيريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريَ

  
ى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اه  إلمحريريريريريريريريريريرياِ.   فريريريريريريريريريريريَ ِة ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريَ
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 أطعَموهم اْلَحمض. بالُخلة يقول : إْن لم يرَضْوا

 بالَحْمض. الُمختَلَّة وقال غيره : يقول َمن جاء ُمشتهياً قتالَنا َشفَْينا شهَوته بإيقاعنا به ، كما تُْشفَى اإلبل

 ، وأنشد : الِخاللة الُمخالّة وقال اللّحيانّي :

ْه و  حريريريريريريريَ بريريريريريَ ْن أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريرييريريريريريف تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ   مريريريريريَ

  
   ِ ْرمسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه كريريريريريريريريريريريريريريريريريَأيب مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَللريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 كخاللَِة أَبِي َمْرَحب. خاللتُه أراد أصبَحتْ 

َنةَ ) وقال الزجاج في قول هللا جّل وعّز : ُغوَنُكُم اْلِفت ْ أوضعْت في السَّْير : أسرعت ،  [47 التّوبَة :] (َوَْلَْوَضُعوا ِخَّلَلُكْم يَ ب ْ

 بكم. يُِخلُ  وألسَرعوا فيما المعنى :

َنةَ )َمراكبَهم  (َوَْلَْوَضُعوا)هيثم : أراد وقال أبو ال ُغوَنُكُم اْلِفت ْ  بمعنى وَسطكم. (ِخَّلَلُكمْ )، وجعَل  (ِخَّلَلُكْم يَ ب ْ

، أي ألَسَرعوا في الَهَرب ِخاللَكم ، أي ما تفّرق من الجماعات  [47التّوبَة : ] (َوَْلَْوَضُعوا ِخَّلَلُكمْ )وقال ابن األعرابّي : 

، وهي الَخْصلة ، يقال : فالن كريم الِخالل ولئيُم الِخالل ، وهي الِخصال ،  الَخلَّة لطلب الَخْلَوة والِفرار. والِخالل أيضاً جمعُ 

ه  َمْخلولٌ  َشكَّه بالِخالل. وفَصيل، إذا  َمْخلول فهو بِخالل يَُخلُّه َخالًّ  ثوبَه َخلَ  ويقال ، ، إذا ُغِرَز ِخالٌل على أنِفه لئاّل ؛ يَرَضع أمَّ

 ، وذلك أنها تزبِنُه إذا أوَجَع َضرَعها الِخالُل.

 والمصاَدقة. الُمَخالَّة : الِخاللوقال : 

 .إلى هذا ، أي ما أحَوَجَك إليه أَخلّك ما : الحاجة. ويقال : الَخلَّة وقال األصمعّي :

 إليه. يُْختَلُ  في حديث ابن مسعود : تفقَّهوا فإن أَحدكم ال يَدِري َمتَىو

 قاله أبو عبيد : وقال في قول زهير :

  ن أاته   ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريٌل يريريريريريريريريريريريوَُ َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَلريريريريريريريريريريرية  و 

  
ِرُ     يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريول ال غريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريريا  وال مسريريريريريريريريريريَ

  
 المحتاج. بالَخليل قال : يعني

 : الحبيُب. الخليل وقال ابن األعرابّي :

 : الناصح. الخليلوصاِدق ، : ال الخليلو

مح. الخليلُ و: السَّيف.  الخليلُ واألَْنف ،  الخليلو: الّرفيق.  الخليلو  : الرُّ

 أيضاً. الَخلُ و،  الَمْخلُول : الضعيف الجسم ، وهو الخليلو: الفَقير.  الخليلو

 .َخلّ  ، والذَّكر َخلَّة األصمعّي : يقال البنة المخاض :

يح كريح النّبق  َخلّة إن الخمر ليست بَخْمطة والاللحيانّي ، يقال :  ، أي ليست بحاِمضة ، والَخْمطة التي قد أََخَذْت شيئاً من الّرِ

 سيئة. َخلّةوصالحة  َخلّة فيه والتفاح. وجاءنا بلَبَن خاِمٍط منه. ويقال :

 ، يريد الفُْرجة التي تَرك. َخلَّته اللهم اخلُْف على أهِله بخير ، واسُددْ  األصمعّي : يقال للرجل إذا مات له ميّت :

 وقال أَوس بن حجر :

الريريريريريريريريرية ال ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِوي ال ِك َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريِ 

  
ة  الريريريريريريريريريريريريريريريذاهريريريريريريريريريريريريريريريِ    لريريريريريريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريود  وال  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َخلَّتُه أراد الثُّْلمةَ التي تََرك ، يقول : كان سيّدا ، فلما مات بقيتْ 
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مل  الَخلّ  وقال األصمعّي :  . وقال الكسائي مثله.ُخلوالً و َخالًّ  لَْحُمه َخلَ  : الرجل القليل اللحم ؛ وقد الَخلّ و: الطريُق في الرَّ

 ، إذا شددتَه بِخالٍل. أَُخلُّه َخالًّ  الِكساء َخلْلتُ و

 يَر فيه وال شرَّ عنده.وال َخْمر ، أي ال خ بَخلّ  والَخْمر : الَخْير والشّر ، يقال في َمثَل : ما فالنٌ  الَخلّ  أبو عبيد :

 وقال النَِّمر بن تَْولَب :

ه  تريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريرياِد َء وبريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريرياّل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريَه بريريريريريريريريريريَ

  
ِل و   ع و ا ريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ ِر الريريريريريريريريريريريريرييت مل متريريريريريريريريريريريريري ْ مريريريريريريريريريريريريريْ  ا ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الَخلّ  : الشّر. وقال أبو ُعبيدة : وغيره يقول : الَخْمرو: الخير ،  الخلّ  والخمر في بيت النمر ، فقال : الخلّ  وسئل األصمعّي عن

 والَخمر : الشر. : الخير ،

 ، أي َخصَّ ، وأنشد : َخَل َخالًّ ووقال اللحيانّي : يقال : قد َعمَّ في ُدعائه ، 

الَّ  مَّ يف د عريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الَّ و   مريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريرياه واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريَ َّ كريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريِ

  
 بالتشديد ، أي َخصَّص ، وأنشد : َخلَّلوقال : 

حريريريوا هريريريريريريريِ    بريريريريريريريه اَّريريرييَّ اجلريريريمريريرييريريريع فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريَ  عريريريَ

  
ْوا   الَّ أتريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ مَّ د ريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريا  هلل عريريريريريريريريريريريريريَ  داعريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ويقال : قد خلَّل ، أي فََسد ، وكذلك كلُّ ما َحُمض من األشربة يقال له : قد َخلّل يُخلِّل تخليالً  وقال اللحيانّي : شراُب فالٍن قد

، وهو ما يَبقَى بين  ِخلَل لجميعُ ، وا ِخلّة فتخلّلتُ  لحيتَه ، إذا توّضأ ، ويقال : وجْدُت في فمي َخلّلوفالٌن أصابعه بالماء ،  خلَّل

 .ُخاللَتَه أيضاً. يقال : أكلَ  الُخاللة األسنان من الطعام ، وهي

 : ما أَخرجتَه به وأنشد : الِخاللو: ما دخل بين األسنان من الطعام.  الِخلَل وقال ابن بزرج :

يريريريريريريريه عريريريريرين ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  كريريريريريريريالريريريريريَوَرْل  َي فريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريِ

  
ْل   لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى ثريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا ه  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريِ

  
 .ِخلَّة ُجفوُن السُّيوف ، واحدها الِخلَلوذلك قال أبو عبيد ، قال : وك

 ، وهو نَْقٌش وِزينة. ِخلّة من داخل َسْير اْلَجفن ، تَُرى ِمن خارج ، واحُدها الِخلَلُ  وقال النضر :

 األْسنان. تََخلُّلُ  وِخالِلهم ، ومنه َخلَِلهم القوَم ، إذا دخلَت بين تَخلّلتُ  األصمعّي :

مل ، أي مضيُت فيه  تخلّلتُ ودياَرهم : َمشيُت ِخاللَها ،  تخلَّلتُ  وقال شمر : بالمكان وغيره ، إذا تركتَه وِغْبَت عنه.  أخللتُ والرَّ

 ، أي فُْرجة. َخلَلٌ  الجسم ، أي نحيُف الجسم ، وفي رأْي فالن مختلُ  وفالن

 .َخاللة البصرة واحدتها: البَلَح. قال شمر : وهي بلُغة أهل  الَخاللو

 .(خلله من)وقرىء  [43النُّور : ] (َفَتَى اْلَوْدَق ََيُْرُج ِمْن ِخَّلِلهِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 العَُدّو ، أي بينهم. ِخاللَ  ُدوِرهم ، أي جلسنَا بين البيوت ، ووَسط الدور ، وكذلك ِسْرنا خاللَ والحّيِ ،  خاللَ  ويقال : جلسنا

 فُؤاَده بالرمح ، أي انتظمتُه. فاختلْلتُ  طعنتُهويقال : 
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ي الطريُق بين الرمل  ، أي ينَفُذُه. يتخلله ألنه َخالًّ  وقال الليث : ُسّمِ

 في العنق : ِعْرق متصل بالرأس ، وأنشد : الَخلّ وقال : 

ِل    َّ    هريريريريريريريريريريريريريريرياد   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل و   هريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ ذْع مريريريريريريريريريريريريري  ق  كريريريريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري 

  
قة في الناس. : الَخللو،  الِخالل ثُقَبُه وهَي مخارج مصّبِ القَطر ، والجميعالسحاب :  َخلَلوقال :   الّرِ

 : الثوُب البالي إذا رأيَت فيه ُطُرقاً. الَخلّ وفي األمر كالَوْهن ،  الَخللو

 : الذي تَلبسه المرأة. الَخْلخالومن السَّاق.  الَخْلخال : موضعُ  الُمَخْلَخلُ و: َجْفُن السيف المغشَّى باألَدم ،  الِخلّةوقال : 

 ، وهو المهزول.َمْخلول أُتِي بفَصيل وسلمعليههللاصلىوفي الحديث أن النبي 

ه. وأما المهُزول فال يقال له : ُخلَ  هو الفَِصيل الذي : الَمْهزول ، وقيل : المخلول وقال شمر : ؛  َمْخلول أَنفُه ؛ لئالَّ يرَضع أمَّ

 .المختَلّ و الَخلّ  هو السمين ضّد المهزول ، والَمْهزول : هو لولالمخ ألن

 : بنُت َمخاض. الَخلَّة قال : وسمعُت ابن األعرابّي : يقول :

 ، يعني السَّمينَة. ُخلَّةٍ  ويقال : أتانا بقُْرٍص كأنه فِْرسنُ 

 هو المهُزول. المخلولُ  وقال ابن األعرابّي : اللحمُ 

 الرجُل ، إذا احتاج. َخلَ ووقال : 

 ، إذا كانت فيه ِرقَّة. َخْلخلٌ ووَهلهاٌل  َخلخال ثوبٌ  أي في األَْفقَر فاألفقَر. ويقال : فاألَخلّ  ، األَخلّ  ويقال : اقسْم هذا الماَل في

 .َخلَل : المحّب الذي ليس في محبَّته الخليلُ  وقال الزجاج :

 فيها. َخللَ  أي أَحبَّه محبَّةً تامة ال [125النِّساء : ] (ِإْبراِهيَم َخِليَّلً َواَتَََّذ هللاُ )قال : وقول هللا : 

 قال : وجائز أن يكون معناه الفقير ، أي اتخذه ُمحتاجاً فقيراً إلى ربه.

 صاحبِه في المَوّدة والحاجة إليه. َخلَل ؛ ألن كل واحد منهما يَُسدُّ  ُخلّة قال : وقيل للّصداقة :

 عنه طعُم الحالوة. اختلَ  : الذي يُؤتَدم به يسّمى َخالًّ ألنه الَخلُ وقال : 

يب : َضْرٌب منه. اللخلخة وقال الليث :: لخ   من الّطِ

 قلُت : لم يَزد الليُث على هذا الحرف.

 .الخٌ  الواِدي يومئذٍ و وَرَوْينا عن ابن عباس قصة إسماعيَل وإسكاِن إبراهيَم إياه الحَرم. قال :

ٌج ، ذهَب به إلى األلخى قال شمر في كتاب  الخٌ  ، وهو الُمعَوجُّ الفِم ، والرواية اللَّْخَواءوه : إنما هو الٌخ ، خفيف ، أي ُمعَوَّ

 بالتشديد.

 ، أي عميق. الخٌ  روى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن األعرابّي أنه قال : َجْوفٌ 
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 : الوادي. الَجْوفوقال : 

َمص. لَِحَحتْ وَعْينُه  لَِخَخت أخبرني عنه المنذريُّ عنه أنه قال :وقال أبو العباس فيما   ، إذا التزقَْت من الرَّ

 ، أي ُمتضايٌق ُمتالِحٌز لكثرة شجِره ، وقلَِّة ِعمارته. الخٌ  قال : ومعنى قوله : والوادي

سكراُن  عليهم أمُرهم ، أي اختلط ، وال يقال : خَ التَ  وُمْلَطخٌّ ، أي مختِلط ، ومنه يقال : ملتَخٌ  وقال األصمعّي : يقال : َسكَرانُ 

خ.  متلّطِ

 ، إذا كان ملتفّاً بالشجر. الخّ  قال األصمعّي : وهو مأخوذ من وادٍ 

 وقال ابن األعرابّي في قوله :

  َّا وَ ساَل َغْرب  عيِله و 
 أي َرِمض.

 .لَْخلَخانِيَّةٌ  وفي الحديث : فأَتانا رجٌل فيه

 ، إذا كان ال يُفِصحان. لَْخلَخانِيَّةٌ  ، وامرأةٌ  لَْخلَخانِيٌ  رجلُ  : العُجمة ، يقال : خانِيَّةاللْخلَ  قال أبو عبيد :

 وقال البعيث :

م هللا جريريريريريريرياَرهريريريريريريريا لريريريريريريريَّ يريريريريريريري كريريريريريريريهريريريريريريريا  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِ    يريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريخريريريريريريريريانريريريريريريريريِ خريريريريريريريريْ و الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ لريريريريريريريري  وع  و بريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَي َرتريريريريريريريري 

  
 



2085 

 



2086 

 

  هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسمِ 

 اللغةاملنه  العام لكتاب َذيب 

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  ء  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :   2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 فهرس االبواب اللغوية للجزء السادس من َذيب اللغة
 5 اف مع امليم ب اهلاء وال 
 8 والكاف أبواب اهلاء

 10  ب اهلاء والكاف مع الراء
 22 أبواب اهلاء واجليم

 28  ب اهلاء واجليم مع الراء
 62 أبواب اهلاء والضاد
 73 أبواب اهلاء والسني
 87 أبواب اهلاء والزاي
 98 أبواب اهلاء وال اء
 107 أبواب اهلاء وال ال
 127 أبواب اهلاء وال اء
 140 أبواب اهلاء وال ال
 145 أبواب اهلاء وال اء
 146 أبواب اهلاء والراء
 160 أبواب اهلاء والالُ
 172 أبواب اهلاء واللون
 177 أبواب اهلاء والفاء

 177  ب اهلاء والباء مع امليم
 181 هذه أبواب ال الثي من معتل اهلاء

 181  ب اهلاء والغني
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 181  ب اهلاء وال اف
 183  ب اهلاء والكاف

 184 اهلاء واجليم ب 
 188  ب اهلاء والةني
 191  ب اهلاء والضاد
 193  ب اهلاء والصاد
 194  ب اهلاء والسني
 196  ب اهلاء والزاي
 199  ب اهلاء وال اء
 201  ب اهلاء وال ال
 208  ب اهلاء والتاء
 211  ب اهلاء والذال
 211  ب اهلاء وال اء
 212 أبواب اهلاء والراء

 218 اء والالُ ب اهل
 227  ب اهلاء واللون
 235  ب اهلاء والفاء
 239  ب اهلاء والباء
 245  ب اهلاء وامليم

 253  ب لفيف مسرف اهلاء
 264 كتاب الر عي من مسرف اهلاء

 264  ء اهلاء وا اء
 264  ب اهلاء والغني
 264  ب اهلاء وال اف
 269  ب اهلاء والكاف
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 270  ب اهلاء واجليم
 274  ب اهلاء والةني
 275  ب اهلاء والصاد
 275  ب اهلاء والسني
 278  ب اهلاء والزاي
 279  ب اهلاء وال اء
 279  ب اهلاء وال ال
 281  ب اهلاء والتاء
 281  ب اهلاء والذال
 282  ب اهلاء وال اء

 282  ب اهلاء والراء ه ر
 283  ب اهلاء والالُ
 284 اهلاء ب عاسي 

 كتاب مسرف ا اء من هتذي  اللغة
 286  ب ا اء وال اف
 287  ب ا اء واجليم
 289  ب ا اء والةني
 291  ب ا اء والضاد
 292  ب ا اء والصاد
 293  ب ا اء والسني
 293  ب ا اء والزاي
 295  ب ا اء وال اء
 297  ب ا اء وال ال
 298  ب ا اء والتاء

 299 اء واليتاء ب ا 



2091 

 

 299  ب ا اء والذال
 299  ب ا اء وال اء
 299  ب ا اء والراء
 301  ب ا اء والالُ
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 ابب اخلاء والنون

 [خ ن]
 خن ، نخ : مستعمالن.

ً  قال اللَّيُث :: خن   في بكائها دون االنتحاب. تَِخنُ  بكاء المرأة ، وهو : َخَن يَِخُن َخنِينا

ً  : الضَِّحك إذا أظهره اإلنسان فخرج جافياً ، يقال : الَخنِينُ وقال :  نِين ، فإذا أخرج صوتاً رقيقاً فهو َخَن يَِخُن َخنِينا ، فإذا  الرَّ

 .الَهنِين أخفاه فهو

 وقال غيره : الهنين مثل األنين ، يقال : أَنَّ وَهنَّ بمعنى واحد.

كام في الناس ، يقال : اْلُخنَانُ وليث : قال ال داء يأخذ الطْيَر في ُحلُوقِها ، يقال :  اْلُخنَانُ و،  َمْخنُونٌ  البعير فهو ُخنَ  في اإلبل كالزُّ

 َمْخنُونٌ  طائر

 .َخنَّةٌ مَ  وَغنَّاُء ، وفيها َخنَّاءُ  ضْرٌب من الغُنَّة ، كأَنَّ الكالم يرجع إلى الخياشيم ، يقال : امرأة الُخنَّةُ و

 من األنف ، وكذلك النَِّخير. الَخنِينُ ووأخبرني الُمْنِذِريُّ ، عن أحمد بن يحيى ، عن ابن األعرابّيِ : قال : النَّشيج من الفم ، 

َمَصبُّ الماء من التَّْلعَة إلى  الَمَخنَّةُ وَمِضيق الوادي ،  الَمَخنَّةُ والُحَرُم ،  الَمَخنَّةُ والِفنَاُء ،  الَمَخنَّةُ ووسُط الدار ،  الَمَخنَّةُ وقال : 

َهةُ الطريق ،  المَخنَّةُ والوادي ،  ةُ البَيِّنَة ،  الَمَخنَّةُ وفُوَّ  طَرف األنف. المَخنَّةُ والَمَحجَّ

ا قَِدُموا البصرة قالَْت بنو تَِميم لعائشةَ : هل لِك في وقال :   فقالت : ال ، ولكن كونوا على ؟األْحنَفِ روى الشَّْعبُِي أن الناس لمَّ

 .َمَخنَّتِهِ 

د أنه قال :  أن تُْشِرَب الحرَف صوت الَخْيشوِم. الغُنَّةُ  وأخبرني الُمْنِذِريُّ عن الُمبَرَّ

 أشد منها. اْلُخنَّةُ وقال : 

 في خياشيمه ، وأنشد : فيَُخْنِخنُ  أال يُبيَِّن الكالمَ  اْلَخْنَخنَةُ  وقال الليث :

لريريريريريريريريريريْ  ة   ريريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْولريريريريريريريريريريِ َن   يف قريريريريريريريريريريريَ  خريريريريريريريريريريَ

  
ع وَ   ْم َأ ريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريَ اَل    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ
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 وقال النَّابِغةُ الَجْعِديُّ :

رَبي فريريريريريريريريريريِإيّنِ  ى كريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ ِرْص عريريريريريريريريريريَ ْن حيريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريرياِن   َُ ا ريريريريريريريريريريريريريريريْ  اِن َأ َّ بريريريريريريريريريريريريريريريَّ َن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ت منه وصار ذلك تاريخاً لهم ، قال :  اْلُخنَانُ  قال األصمعي : كان داء يأخذ الناس ،  اْلُخنانُ وداء يأخذ اإلبل في مناخرها ، وتَُموَّ

 وقال َجِريٌر :

 َأْكِوي اللَّاِظرِيَن ِمَن اْ  َلانِ وَ 
 : إذا كان طويالً ، وقال الراجُز : ِمَخنٌ  وقال غيره : رجل

ا لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ َر   خمريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا َر ه َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نْ   َر عريريريريريريريريريَ اأْقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ اَء َواْرثريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ   مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي استرخى عنها.

 ً  ـ بفتح الميم وجزم الخاءـ  ويقال للطويل : َمْخٌن أيضا

ً  الِجذع بالفأس َخنَْنتُ  وقال بعضهم :  إذا قََطْعتُهُ. : َخنّا

ا قلت : وهذا َحْرٌف ُمريب ، وصوابه عندي :  قََطْعُت فما سمعتُه.بمعنى  َخنَْنتُ  َجثَثُْت الِجذع َجثّاً ، فأَمَّ

 بمعنى واحد. أََخنَّهوَمْحنون وقد أََجنَّه هللا وأََحنَّه  َمْخنون اللِّْحيَانِيُّ : رجل مْجنون

 : السفينة الفارغة. اْلِخنُ  عمرو عن أبيه قال :

بَّاُح الِقْرُد ، وهو الَحْوَدل ، ويقال لصوته :  ولضحكه : اْلقَْحقََحةُ. اْلَخْنَخنَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : الرُّ

ً  وقال شمر :  في البكاء : إذا ردَّد البكاء في الخياشيم. َخَن َخنِينا

 الرجل : إذا أَْخَرَج الكالم من أنفه. َخْنَخن منه ، وقد اْلُخنَانُ وُسَدٌد في الخياشيم ،  اْلَخنِينُ  وقال الفَِصيُح من أعراب بني ِكاَلب :

 يكون من الضحك الجافي أيضاً. الَخنِينُ  وقال أبو عمرو :

ةِ  لَْيَس فِي»ُروي عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم أنه قال : : نخ   .«صدقة النَّخَّ

ةُ  قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة :  الرقيق. النَّخَّ

ةُ  قال : وقال الفراء : ق ديناراً بعد فراغه من الصدقة ، وأنشدنا النَّخَّ  : أن يأخذ الُمَصّدِ

ة   يريريريريريريريَ امسريريريِ اَر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َع الريريريريريريري ِّيريريريلريريريريريريريَ لريريريَ ذي مريريريَ ي الريريريريريريريَّ مريريريَّ  عريريريَ

  
ود    هريريريريريريريري  َو َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ   َوهريريريريريريريريْ ِة كريريريريريريريريَ اَر  ريريريريريريريريََّ  ِديريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ةُ  وقال الليث : ةُ و النَّخَّ  اسٌم جامٌع للُحُمِر.ـ  لغتانـ  النُّخَّ

ةِ  وقال أبو العباس : اختلف الناس في ةُ  ، فقال قوم : النَّخَّ : الرقيق من الرجال والنساء ، وقال قوم : الحمير ، وقال قوم :  النَّخَّ

ةُ  اإلبل العوامل ، وقال قوم : البقر العوامل ، وقال قوم : ةُ  الربا ، وقال قوم : النَّخَّ عاء ، وقال قوم : النَّخَّ ةُ  : الّرِ الُوَن  النَّخَّ : الَجمَّ

ةُ  ، وقال بعضهم : يقال لها في البادية :  ـ. بضم النونـ  : النُّخَّ

 : الحميُر. النَّخةُ  قال أبو العباس : واختار ابن األعرابيمن هذه األقاويل

 قال : ويقال لها : الُكْسعَة.
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ةٌ  وقال أبو َسعيد : كل دابَّة استعِملت من إبل وبقر وَحِمير رقيق فهي ةٌ و نَخَّ َخها ، وإنما نُخَّ  استعمالُها. نَخَّ

اِجُز يصف حاِديَ   ْيِن لإلبل :وقال الرَّ

ْر    رِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ او ال َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريريريريََّ   ريريريريريريريريريريريريري َّ

  
ا  نَّ خمريريريريريريريريريريريريريريري َّ خ  هلريريريريريريريريريريريريريريريَ  َرك الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةً  قال : وإذا قهر رجل قوماً فاستأَْداُهْم َضِريبَةً صاروا  له. نُخَّ

 قال : وقوله :

 ِديَلاَر َ َِّة كْل   وْهَو مْةه ود  
ِريبِة من كْلبٍ  ً  كان أَْخَذ الضَّ  استعماالً.أي ـ  لهم نَّخا

 .النَّخُ  أَْن تقول ِلَسيِّقَتَِك وأنت تحثُّها : إْخ إْخ ، فهذا النَّخُ وقال : 

 إْخ ، إْخ ، حتى تَْبُرك. باإلبل أي اْزُجْرها بقولك : نَْخنِخْ  قلت : وسمعت غير واحد من العرب يقول :

ْجز ، وأما اإلنَاخةُ فهو  نَْخنَْختُها فَتَنَْخنََختْ وَ من قولك : أَنَْخُت اإلبل فاستناخت ، أي بَرَكْت ،  النَّْخنََخةُ  وقال الليث : : من الرَّ

 ؟.له فَتَنَْخنَخُ  اإلبراك ، لم يُْشتَقَّ من حكاية َصْوٍت ، أال ترى أن الفحل يَستنيُخ الناقةَ 

قِ  النَّخُ و قَها ، وأنشد :أن تُناَخ النَّعَم قريبةً من الُمَصّدِ   حتى يُصّدِ

 َأْكِرُْ أَِمَت اْلم ؤملني اللَّخَّا
ْجر من قولك : إْخ إْخ ، يقال : النَّخُ وقال :  ً  بها نَخَ  من الزَّ ةً وشديداً ،  نَّخا  أيضاً. التَّأْنِيخُ  شديدة ، وهو نَخَّ

ةُ  وقال ابن ُشَمْيل : يقال : هذه  بني فالن أي َعبِيُد بني فالن. نخَّ

 أي من صافيه.ـ  قلبي : ومن ُمّخِ قلبي نَُخاَخةِ وَ قلبي  نُخِ  إذا سار سيراً شديداً ، ويقال : هذا من نَْخنَخَ  عن ابن األعرابي : ثعلب

 ابب اخلاء والفاء

 [خ ف]
 خف ، فخ : مستعمالن.

 البعير ، وهو مجمع ِفْرِسنِه. الُخُف ُخفُ  قال الليث :: خف 

 ما يَْلبَُسهُ اإلنسان. اْلُخفُ والبعير ، وهذه فِْرِسنُهُ ،  ُخفُ  تقول العرب : هذا

اإلبل هاهنا ، والحافر الخيل  : فاْلُخفُ ،  «أو نَْصٍل أَْو َحافِرٍ  ُخفٍ  ال َسبََق إاّل في»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّيِ و

 ، أو ِذي حافٍر ، أو ِذي نَْصٍل. ُخفٍ  في ذيالسَّهم الذي يُْرَمى به ، ومجازه : ال َسبَق إال  ، والنَّصل :

 الحال. ِخفَّةُ والَوزن ،  ِخفَّةُ  : الِخفَّةُ  وقال الليث :

 القلب متوقّداً فهو َخِفيفَ  ، فإذا كان َخِفيفٌ  ، فهو َخَف يَِخُف ِخفَّةً  في عمله ، والفعُل من ذلك ُكلِّه : خفَّتهوالرجل : َطْيُشه  ِخفَّةُ و

 ، وأنشد : ُخفَافٌ  ، وكذلك : بَِعيرٌ  الَخِفيفِ  من أََخفٌ  يُْنعَُت به الرجُل ، كأنه،  ُخفَافٌ 

 َجْوٌُّ   َفاٌف قريْلب ه  م  ري َّل  
 حالُه ورقَّت. َخفَّتْ  الرجل : إذا أََخفَ  ويقال :
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 ره.الرجل : إذا كان قليل الثَّقَِل في سفره أو حضَ  أََخفَ و ، «اْلُمِخفُّونَ  نََجا»في الحديث : و

 القوم : إذا ارتحلوا مسرعين ، وقال لَبِيٌد : َخفَ و،  الُخفُوفُ  : سرعة السير من المنزل ، يقال : حان اْلُخفوفُ و

 َ َف اْلَ ِ ني  فريرَامس وا ِمْلَك َأْو َبَكر وا
 َمْحِملُهُ. وقال اْمُرؤ القَْيس : َخفَ  كل شئ الِخفُ و

 َصَهَواتِهَيِ ت  اْلغ الُ  ا ِْف  َعْن 
فالن لفالن : إذا أطاعه  َخفَ وواحد : إذا تَبَع بعُضها بعضاً ، مقطورةً كانت أو غيَر مقطورة ،  ُخفٍ  ويقال : جاءت اإلبل على

اعي ، يصف العَْيَر وأُتُنَه : خفَّتِ ووانقاد له ،   األُتُِن لعَْيِرها : إذا أطاعته ، وقال الرَّ

راِك  عريريريريريريريريريريريريريريِ ى  لريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَّ والريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    مريريريريريريريريريريريَّ ذ ٌف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْه لريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريَّ خريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
فالن : إذا استجهله فحمله على اتِّبَاِعه في  استَخفَّهوالفرُح : إذا ارتاح ألمر ،  اْستََخفَّهوفالٌن بحقِّي : إذا استهان به ،  اْستََخفَ و

 غيِّه.

وم : ] (ونَ َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوِقنُ )ومنه قول هللا جّل وعّز :   [.60الرُّ

 .«َعلَى األَْرِض  ِخفُّوا»في حديث عطاء أنَّه قال : و

 في السجود وال تُْرِسْل نفَسك إرساالً ثقيالً فيَؤثََّر في جْبهتك. ِخفُّوا قال أبو عبيد : أراد :

 .فَتََخافَ  ُرِوَي عن مجاِهٍد نحُوه. قال : إَِذا َسَجْدتَ و

ك قميَصه الجديد فََسِمْعَت له َخْفَخفَ  ثعلٌب عن ابن األعرابي :  ، أي َصْوتاً. خْفَخفَةً  : إذا حرَّ

ُل :  الطائر الذي يقال له : اْلِميَساُق ، وهو الذي يَُصفُِّق بجناحيه إذا طار. الُخفُخوفُ  وقال الُمفَضَّ

جل : إذا فاخر بالباطل.  قال : وفَْخفََخ الرَّ

ً  ط في النوم ، تقول : سمْعت لهدون الغَطي الفَِخيخُ  قال الليث :: فخ   .فَِخيخٌ  ، واألَْفعَى له فَِخيخا

 قلت : أما األفعى فإنه يقال في فعله فَحَّ يَِفحُّ فَِحيحاً ، بالحاء.

 قاله األصمعي وأبو َخْيَرةَ األعرابي.

 وقال شِمر : الفَِحيُح ِلما ِسَوى األْسَوِد من الَحيَّات ، بِِفيِه كأنه نَفٌَس شديد.

 : واْلَحِفيُف ِمن َجْرِش بعِضه ببعض.قال 

بالخاء ، وهو عندي غلط ، اللُهمَّ إال أن تكون لُغةً لبعض العََرب ال  فَِخيخٌ  قلُت : ولم أسمع ألَحد في األفعى وسائر الحيَّات

 أْعِرفها ، فإن اللغاِت أكثُر من أن يحيَط بها رجل واحد.

ِت األفعى   تَِفحُّ إذا سمعَت صوتَها من فمها ، فأَما الَكِشيُش فصوتَُها ِمْن ِجْلَدتِها.وقال األصمعي : فَحَّ

ب ، وهو من كالم العجم. الفَخُ  وقال الليث :  ُمعَرَّ

 : الطَّْرَق. اْلفَخَ  قلت : العرب تسمي

ْهَدَن ، قال : والطَّْرقُ  اُء : الِحْضُب سرعة أَْخِذ الطَّْرق الرَّ  .اْلفَخُ  وقال الفَرَّ

 ل أبو العبَّاِس في قوله :وقا
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ُ  الَفخَّهْ   يريز  ُّها   َّ يَلا
ةُ  قال : قال ابُن األعرابي : بَع. اْلفَخَّ  أَْن يَنَاَم على قَفاه ويَنفَُخ من الّشِ

ةٌ وَ  فَخٌ  وقال غيره : امرأةٌ   : قِذَرةٌ ، وأنشد : فَخَّ

ة   خريريريريريريريَّ ِر فريريريَ اجريريريِ ْوداِء املريريريحريريريريريريريَ َن سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه ابريريريْ  أََلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
زَُّ    ٌ  جمريريريريريريريريريريري َ َوى وَوطريريريريريريريريريريريْ ٌة  ريريريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريري 

  

 ابب اخلاء والباء

 [خ ب]
 خب ، بخ : مستعمالن.

 بهم دَوابُّهم. تَُخبُ  ، ُمِخبِّين َضْرٌب من العَْدو ، تقول : جاءوا اْلَخبَبُ  قال اللّْيُث :: خب 

ً  ، والفعل َخبَّةٌ  ، وامرأة َخبٌ  اْلَجْربََزةُ ، والنعت َرُجلٌ  اْلِخبُ وقال :  إفساد الرجل  التَّْخبِيبُ و،  الِخبِ  ، وهو بَيِّنُ  َخَب يََخُب ِخبّا

 فَأَْفَسَدُهما. َخبَّبَُهَما َعْبَد رجٍل أو أََمتَه ، يقال :

معلوم تُْلَجأُ السُّفُُن فيه إلى : إذا اضَطَربَْت أمواج البحر ، واْلتََوِت الرياح في وقت  اْلِخبُ  : هيج البحر ، يقال : أصابَُهم اْلِخبُ و

 .يَُخبُ  بهُم البَْحرُ  َخبَ  الشَّّطِ ، أْو يُْلقَى األَْنَجُر ، يقال :

 ثََوَراُن البحر. اْلِخبَابُ  أبو العباس عن ابن األعرابّيِ قال :

 من الَمْرَعى. اْلُخبَّةُ  وقال الليث :

 وقال الراعي :

 مسىت يلال   بَّة  ِمَن اْ  َب 
 من األرض طريقة لَيِّنَةٌ ِمْنبَاٌت ، ليست بَِحْزنٍَة وال سهلة ، وهي إلى السهولة أَْدنَى. اْلِخبَّةُ  ر : قال ابن ُشَمْيل :وقال شم

 قال : وأنكره أبو الدُّقَْيِش.

بَّةُ ،  اْلِخبَّةُ  وقال األصمعي : بَابَةُ ، كل هذا : طرائق من َرْمل وسَحاب. اْلَخبِيبَةُ ووالّطِ  والّطِ

ّمِة :وأ  نشد قول ِذي الرُّ

 ِمْن ع ْجَمِة الرَّْمِل أَنريَ اٌء هَلَا ِ َب   
 َرَواهُ غيُره.وَ 

 . هَلَا مِسَب   ........
 وهي الطرائق أيضاً.

اُء :  من الرمل : الحبُل ، إال أنه اَلِطٌئ باألرض. اْلَخبُ  وقال اْلفَرَّ

 َحْزنَْيٍن يكون فيه اْلَكْمأَةُ.: السَّْهُل بين  اْلَخبُ  وقال أبو َعْمرو :

 وأنشد قول َعِدّي ْبِن َزْيٍد :
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ة   يريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريِ َأأب  رِبريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريريَ َك الريريريريريريريريريريريريْ َ  لريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريري ْ

  
يريريريْ    َ ى يف أصريريريريريريريريريريريريريريريريريوِل الريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ ِ  تريريريريَ  ِ  ريريريريريريريَْ

  
 القصيص : نَْبٌت يَْنبُُت في أصله الكمأة.

 بَْطُن الوادي. اْلَخبِيبَةوَ  اْلَمَخبّةُ  وقال أبو عمرو أيضاً :

ْمِل. اْلُخبَّةُ وَ  اْلَخبِيبَةُ  وقال ابُن نَُجْيٍم :  كلها واِحُد ، وهي الشقيقة بين َحْبلْيِن من الرَّ

اعي :  وقال الرَّ

ة بريريريريريريريريريريَّ ِل  ريريريريريريريريريري  َوال   َ  َأهريريريريريريريريريريْ اء أبَِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
رََّدا  ٌل فريريريريريريعريريريريريريَ يريريريريريريريْ هريريريريريريَ ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريَ ا وقريريريريريريري  أَقريريريريريريريْ ر وقريريريريريريريَ  طريريريريريري 
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 مكان يَستنقع فيه الماء ، فَيَْنبُُت حواليه اْلبُقُوُل. اْلُخبَّةُ  غيره : : كألٌ ، وقال ُخبَّةٌ  وقال أبو عمرو :

تُه ،  ِخبَّةُ  وقال َشِمر : ،  َخبائبُ  اللحم ، وهي َطرائُق تَُرى في الجلد ِمن َذهاِب اللحم ، يقال : لحُمه الَخبَائُِب َخبَائِبُ والثَّْوِب ُطرَّ

 ْوُس بُن َحَجٍر :أي ُكتٌَل وِزيٌَم وقَِطٌع ونحُوه. وقال أَ 

ه  َ  َّريريريريريمريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ ر  الريريريريريعريريريريرييريريريريريلريريريريرينِي  ريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   غريريريريريريريائريريريريريِ

  
ف    َود   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريِ َو َأسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ظ  فريريهريريْ يريريْ ائريريِم  قريريريَ   ريريريريريريريََ

  
 لحُمه وَخدََّد لحُمه : أي ذهب لحُمه فرأيَت له طرائَق في جلده. َخبَّبَ  قال :

 : كلُّ ما اجتمع فَطال من اللحم. الخبِيبَةُ  وقال أبو ُعبيدة :

 من لحم فهي َخِصيلةٌ في ذراع كانت أو غيِرها. َخبِيبَةٍ  قال : وكلُ 

َق. َخبَائبُ  وقال الفّراء : ثوبُه  وَهبائُِب : إذا تمزَّ

 .بَّةٌ خُ وَ  َخبَّةٌ  : الِخْرقَةُ تُْخِرُجها من الثوب فتَْعِصُب بها يََدك ، ويقال : الَخبِيبَةُ  أبو ُعبيٍد عنه :

 الفَِخِذ. َخبِيبَةَ  وَرَوى َسلََمةُ عنه : يقال : أََخذَ 

 .الَخبائبُ  ، وهنَ  اْلَخبيبةُ  ولحُم الَمتِْن يقال له :

 ، وهي القََراباُت. خابٌ  ، واحُدها َخَوابُ  أبو ُعبيٍد عن الفّراء : يقال : ِلَي منهم

 : إذا غَدَر. َخبَخبَ ونُه ، وَوْخَوَخ : إذا اْستَْرَخى بَطْ  َخْبَخبَ  عمرو عن أبيه :

 وقال ابن األعرابّيِ في قوله :

َو املل وِك   اْ َبريَباوَ ال أ مْسِسن  قريتريْ
 الُخْبُث. الَخبَبُ  قال :

 : إذا َعدا. َخَب يَُخبُ  َمْصَدرَ  بالخبَبِ  وقال غيُره : أراد

 َرخاَوةُ الشيء المضطِرب. الَخْبخابُ  وقال الليث :

 الَحرُّ : إذا سَكن بعُض فَْوَرتِه. تَبَْخبَخَ  الليث :: بخ 

 لحُمه ، وهو الذي تسمُع له صوتاً من ُهَزاٍل بْعَد ِسَمٍن. تَبَْخبَخَ والغَنَُم : إذا سكنْت حيث كانت ،  تَبَْخبََختِ وقال : 

 كلمة تقال عند اإلعجاب بالشيء ، يُثَقَُّل ويَُخفَُّف.« بَخْ »و قال : 

 وقال :

 ا َكَرما  فوق الَكَرَُبْخ َبْخ هِلذ
ُمَضاَعفاً ألَنه َمْنقُوٌص وإنما يَُضاَعُف إذا « َمعْ »، َوِدْرَهٌم َمْعَمعيٌّ : إَِذا ُكتَِب عليه « بَخْ »: إَِذا ُكتَِب َعلَْيِه  بَِخيٌ  وقال : َوِدْرَهمٌ 

تَِمُل ُطول التضاُعِف ، ومن ذلك ما يُثَقَُّل فيُْكتَفَى كان في حال إِفراده مخفَّفاً ، ألنه ال يتمكَُّن في التَّْصريف في حال تخفيفه فيَحْ 

مخفَّفاً ، « َمعْ »ُمثَقَّالً في ُمْستَْعَمل الكالم ، ووجدوا « بَخْ »بتثقيله ، وإنما ُحِمَل ذلك على ما يَْجِري على ألسنة الناس ، فََوَجُدوا 

 ، فَاْفَهْم ذلك.وَجْرُس الخاء أْمتَُن من جرس العَْيِن ، فكرهوا تثقيل العَْيِن 

،  بَخٍ بَخٍ و،  بَْخ بَخْ  خفيفةُ الخاء ، يقال :« بَخْ »و « بَخْ »ألنه منسوب إلى ـ  الخاء َخِفيفَةٌ ـ  بَِخيٌ  أَبُو َحاتِم عن األَْصَمِعّيِ : دْرهمٌ 

 للواسع ،« ثوب يَِديٌّ »وهو كقولهم : 
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 وليس بصواب.ري  بتة ي  ا اءري   َِّيٌ  والعامَّة  ت ول وي ال للضَّيِِّق ، وهو من األض اد قال :
 كما إذا نُِسَب إلى َدٍم قيل : َدَموي. بََخِويٌ  على األصل ، قيل :« بَخْ »وقال أبو حاتم : لو نسب إلى 

 : إذا سكن من َغَضبِه وَخبَّ : من اْلَخبَِب. بَخَ  َعْمُرو عن أبيه :

 : َهِديٌر يمأل الفََم ِشْقِشقَتُهُ. ُخهُ بَْخبَاوالبعير  بَْخبََخةُ  اللّْيُث :

اء : ِه : بَْخبُِخوا أبو عبيد ، عن الفَرَّ  أَْبِرُدوا. عنكم من الظَِّهيَرة ، وَخْبِخبُوا وَهِريقُوا ، معناه ُكلِّ

 اْلَجَمل :َهِديِر  بَْخبَاخِ  : إذا سكن فَْوُره ، وقال ُرْؤبَةُ في بَاخَ والَحرُّ  تَبَْخبَخَ  َشِمٌر :

 َ َْبا   اهْلَِ يِر الزَّْغ ِ وَ َبخ  
 .«بَخْ »، بمعنى « بََدْخ وَجخْ »كِلَمةٌ يُتََكلَّم بها عند تفضيلك الشيَء ، وكذلك يقال : « : بَْخ بَخْ »أبُو اْلَهْيثَِم : 

اُج :  وقال العَجَّ

  َذا األَعاِدي مَسَسب وان َ َْبخ وا
 .بَخٍ بَخٍ و،  بَْخ بَخْ  أي : قالوا :

 .«بَْخ بَخْ »مأخوذ من ـ  مقلوبـ  َعِظيمة األجواف وهي الُمَخْبَخبَةُ  : ُمبَْخبََخة ثعلٌب ، عن ابن األعرابّي : إبِلٌ 

 .بَخِ بَخِ وَ ،  بَخٍ بَخٍ وَ ،  بَخٍ بَخْ وَ  بَْخ بَخْ  والعََرب تقول للشيء تَْمَدُحه :

 ما أَحسنها.قال : فكأنها من ِعَظِمها إذا رآها الناس قالوا : 

 : السَِّريُّ من الرجال. اْلبَخُ وقال : 

 ابب اخلَاء وامليم

 [خ م]
 خم ، مخ : مستعمالن.

 : الذي قد تغيرت ِريُحهُ ولما يَْفُسْد فساد الِجيَِف. الُمِخمُ  قال الليث : اللحم: خم 

قاء فأفسد اللبَن قيل :  اللبُن. أََخمَ  قال : وإذا َخبُث ِريُح الّسِ

 ِمثْلُهُ ، وأنشد : خمَ وقال : 

 َقْ  َ ّم َأْو َقْ  َهَم ِ ْ  م وُِ 
 : إذا تغير وهو ِشَواٌء أو قَِديٌر ، وَصلَّ وأََصلَّ : إذا تَغَيَّر وهو نِيٌء. أَخمَ واللحُم  َخمَ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 نَْبٌت ، وأنشد : اْلِخْمِخمُ و التََّخْمُخمُ  ، ومنه مُ اْلَخْمَخا ضْرٌب من األكل قبيٌح ، وبه سمي اْلَخْمَخَمةُ  وقال الليث :

 َوْسَ  ال َِّ ِر َتَسفُّ مَسَ  ا ِْْمِخمِ 
 قلت : ويقال له : الِحْمِحُم بالحاء أيضاً ، وهو الشُّقَّاَرى.

يش. اْلِخَماَمةُ  وقال الليث :  ِريشةٌ رديئةٌ فاسدة تحت الرَّ

 البيَت : إذا َكنَْستَهُ. َخْمَخْمتُ و: الُكنَاَسةُ ،  قَُماَمةُ الو اْلُخَماَمةُ  أبو عبيد عن األصمعّي :
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 .«اْلقَْلبِ  َمْخُمومُ  َخْيُر النَّاِس َرُجلٌ »في الحديث : و

.  قال أبو عبيد : معناه : الذي قد نُقَِّي قَْلبُهُ من الِغّلِ والِغّشِ

انُ  وقال األصمعي :  القوم ُخَشاَرتُُهْم. َخمَّ
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انُ  األعرابي :ثعلب عن ابن   النَّاِس ، ونُتَّاُش الناس ، وَعَوذُ الناس : واِحٌد. َخمَّ

 البستان الفارغ. : الِخمُ و: قَفَُص الدَّجاج ،  الُخمُ وَ ، ـ  بفتح الخاءـ  : البكاء الشديد الَخمُ وَ قال : 

اء قال : تَغَيُُّر رائحة اْلقُْرص ، إذا  اْلَخمون : إذا أَثْنَى عليه خيراً ، ثياَب فال يَُخمُ  الثناء الطَّيب ، يقال : فالن اْلَخمُ  َسلََمةُ عن الفَرَّ

َف. ُخمَ و، وهو حبس الدُّجاج ،  اْلُخمِ  : إذا ُجِعَل في ُخمَ ولم يَْنَضْج ،   : إذا نُّظِ

وح. يمُ اْلَخمِ و: الممدوح ،  اْلَخِميمُ واللبُن ساعةَ يُْحلَُب ،  : اْلَخِميمُ  ثعلٌب عن ابن األعرابّيِ ، قال :  : الثَّقيل الرُّ

ةٌ  ، فإذا قلَت : اْلِمخَخةُ  نِقُي عظام القََصب ، والجميُع : اْلُمخُ  قال الليث :: مخ  ْختُهُ وتََمكَّْكتُهُ  اْلُمخُ  ، فَجْمعُها : ُمخَّ إذا ـ  ، وقد تََمخَّ

ً  استخرجتَه ، وشحم العَْين قد ُسمي  ، ومنه قول الراجز : ُمّخا

َُ م ٌخ   يف س اَلَمى َأْو َعنْي ما َدا
تِ والعَْظُم ،  أََمخَ و  إذا اْكتَنََزْت ِسَمناً.ـ  الشاةُ : أََمخَّ

 : إذا كانت ِخيَاراً. َمَخائِخُ  ، إذا كان طائال من األمور ، وإبل ُمِمخٌ  كل شيء خالصه وخيره ، وأْمرٌ  ُمخُ  وقال غيره :

ةُ  أبو زيد : جاءته  وأنشد أبو عمرو :الناس : أي نُْخبَتُُهْم ،  ُمخَّ

َاِ ي قري ل صا  خَمَاِئخا       َ َ 
 وأنشد َغْيُرهُ :

 ِمْن خم َِّة اللَّاِس الَّيِت كاَن اْمَتَخرْ 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 كتاب الثَّلثي الصحيح من حرف اخلاء

 [أبواب اخلاء والقاف]
 أُهِملَت وجوُهها كلُّها.

 خ ق س
 [.خسق]استعمل من وجوهها : 

 وهو الُمقَْرِطُس. الَخاِسقُ  قال أبو ُعبَْيٍد عن األْصَمِعّيِ : إذا ُرِمَي بالسهام فمنها: خسق 

 إذا َشقَّ الِجْلَد. : فََخَسقَ  ثعلب ، عن ابن األْعَرابي : رمى

 ، إذا َمَشْت انقلب َمْنِسُمها فََخدَّ في األرض.األرَض بَِمنَاِسِمَها  تَْخِسقُ  : سيِّئةُ الُخلُق َخُسوق اللَّْيُث : ناقةٌ 

 : بَِعيَدةُ القَْعِر. َخْيَسقٌ  : اسُم اَلبٍَة معروفٍة ، وبِئْرٌ  َخْيَسقُ وقال : 

 خ ق ز
 [.خزق]استعمل من وجوهها : 

 : يَْعنُوَن السَّْهَم النَّافِذ. َخاِزقٍ  من أمثالهم في باب التشبيه : أَْنفَذُ من: خزق 

 .َخَزْقتَه الليث : كلُّ شيء جاّدِ َرَزْزتَهُ في األرض وغيرها فَاْرتَزَّ فقدوقال 

 ما يَْنفُذُ. : ما يَثْبُُت ، والَخْرُق : اْلَخْزقُ وقال : 

 : ُعوٌد في طَرفه مسماٌر محدٌَّد ، يكون عند بَيَّاع البُْسِر. الِمْخَزقُ وقال : 

 .َخَزقَ وَوَرقِِه إذا كان ال يُْطَمُع فيه ، والسهم إذا قَْرَطَس فقد َخَسَق  لََخاِزقُ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ : إنَّه

 مهمل. خ ق ط :

 أهملت وجوهها. خ ق د ، خ ق ت :

 مهمل. خ ق ظ :

 خ ق ذ
 [.خذق]استعمل من وجوهها : 

ً  البَاِزي َخَذقَ  قال الليث :: خذق   وسائُر الطَّْير : ذَرَق. َخْذقا

 .يَْخذُقُ و يْخِذقُ  وَمَزَق وَزَرقَ  َخَذقَ وْصَمعّيِ : َذَرَق الطائُر أبو عبيد عن األ

 مهمل الوجوه. خ ق ث :

 خ ق ر
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 [.خرق]استعمل من جميع وجوهها : 

َي  َخَرْقتُ والثوَب إذا شقَْقتَه ،  َخَرْقتُ  قال الليث :: خرق  ً  الثَّْورُ األرَض : إذا قطْعتَها حتى بلْغَت أقصاها ، ولذلك ُسّمِ ،  ِمْخَراقا

 : الَمَمرُّ في األرض َعْرضاً على االْختَِراقُ و
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 َ ِْ ق   يف األر. ، وا ْيل   َ َْ ِق   داَر فالن :  ذا جعلَتها طري ا  َّاجِتك ، والرِّيح اْ َ َقه   غت طريق ، ي ال
 ما بني الةجر وال  َرى.

 وقال ُرؤبَةُ :

 مَسْيث  اْ ََرقَيِكلُّ َوْف   الرِّيِح ِمْن 
يُح ، فهو اْختََرقَتْهُ  : المفاَزةُ البعيدة ، اْلَخْرقُ وقال :   أَْملَُس. َخْرقٌ  الّرِ

 : الشَّقُّ في األرض والحائِط والثوِب ونحِوه. اْلَخْرقُ وقال : 

يح الباردة الشديدة الُهبُوب ، كأنها اْلَخِريقُ وقال :   ل بها.، أَماتُوا الفاع ُخِرقَتْ  من أسماء الّرِ

يحُ  اْنخَرقَتِ  ويقال :  : إذا اشتدَّ ُهبُوبُها وتََخلُّلُها المواضَع. اْلَخِريقُ  الّرِ

ِق الثياب : ْرباِل. ُمْنَخِرقُ  ويقال للرجل المتَمّزِ  الّسِ

ً : األرُض البعيدة ، مستوية كانت أو غيَر مستويٍة ، يقال : قطعنا  اْلَخْرقُ  َشِمر عن ابن ُشَمْيٍل قال : ً  إليكم أرضا ً و َخْرقا ،  َخُروقا

 : البُْعُد ، كان فيه ماٌء أو شجر أو أنيس ، أو لم يكن. اْلَخْرقُ و

ً  قال : ويُعَدُّ ما بين البَصرة وَحفَِر أبي موَسى ً  ، وما بين النِّبَاجِ وَضِريَّة َخرقا  .َخْرقا

ُج : كلُّ بلٍد واسعٍ  قُ  وقال الُمَؤّرِ  .قٌ َخرْ  به الريُح فهو تَتََخرَّ

اُء : يقال : مررتُ  : الذي توسََّط بين  اْلَخِريقُ وبين َمْسَحاَوْيِن ، والَمْسَحاُء أرٌض ال نباَت فيها ،  بَخِريقٍ  َشِمٌر ، قال الفَرَّ

 .اْلُخُرقُ  َمْسَحاَوْيِن بالنبات ، والجميعُ 

قوا)و ، قرأ نافٌع وْحَدهُ : [100ألنعام : ا] (َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبَناٍت ِبَغْْيِ ِعْلمٍ )وقال هللا جّل وعّز :  بتشديد الراء ، وسائُِر  (َخرَّ

اء قرأوا :   بالتخفيف.ـ  (َوَخَرُقوا َلهُ )القُرَّ

اء : معنى   ، وَخلَقُوا واْختَلَقُوا : واحد. اْختََرقُواو َخَرقُواوافتعلوا ذلك كذباً وكفراً ، قال :  (َخَرُقوا)وقال الفرَّ

 واالْختِاَلُق واالْختَِراُص واالْفتَِراُء : واحد. االْختَِراقُ  وقال أَبُو اْلَهْيثَم :

 الَكِذَب وتََخلَّقَه. تََخّرقَ و: إذا اْبتََدَعها كذباً ،  اْختََرقَهاو َخَرقََهاوويقال : َخلََق الكِلَمةَ واْختَلَقََها ، 

فق وصاحبُه اْلُخْرقُ  ُث :وقال اللَّيْ  : يقع َمْنِسُمهُ  أَْخَرقُ  إذا لم تتعاهد مواِضَع قََوائِِمَها ، وبَِعيرٌ  َخْرقَاءُ  ، وناقَةٌ  أَْخَرقُ  : نقيض الّرِ

 باألرض قبل ُخفِّه ، يَْعتريه ذلك من النَّجابة.

مَّ  َخْرقاءُ  قال : وريحٌ   ِة :: ال تدوم على جهتها في هبوبها ، وقال ذُو الرُّ

 بريْيٌه َأطَاَفْه ِبِه َ ْرقَاء  َمْهج وُ  
 وقال اْلَماِزنِيُّ في قوله :

 .«.. َأطَاَفْه ِبِه َ ْرقَاء  . ..»
 : امرأةٌ غير َصنَاعٍ ، وال لها رفق فإذا بَنَْت بيتاً انهدم سريعاً.

 من اْلِفتيان : الظَِّريُف في سماحة ونَْجَدة. اْلِخْرقوَخْوقَاُء : بَِعيَدةٌ ،  َخْرقَاءُ  وقال الليث : َمفَاَزةٌ 

ى بَِشْرقَاَء أَوْ »:  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و  .«َخْرقَاءَ  أَنَّه نََهى أَْن يَُضحَّ
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،  َخَرقٌ  من الغنم : التي يكون في أُذنها اْلَخْرقَاءُ وباثنين ،  قال أبو ُعبَْيٍد : قال األصمعيُّ : الشَّْرقَاُء في الغَنَم : الَمْشقُوقَةُ األذُن

 : أن يكون في األُذن ثَْقٌب مستدير. اْلَخْرقَاءُ  وقيل :

 وما« َعِرَج يَْعَرجُ »ِمثُْل « فَِعَل يَْفعَلُ »سوى األلوان فإِنه يقال فيه : « أَْفعََل َوفَْعاَلء»أبو ُعبَْيد عن الكسائّي : كل شيء من باب 

 يَْخُرق الرجل َخَرقَ  واألْحَمُق واألْرَعُن واألْعَجُف واألْسَمُر ، يقال األْخَرقُ  « :فَعُلَ »أشبََهه ، إالَّ ِستَّةَ أَْحُرٍف فإِنّها جاءت على 

 ، وكذلك أخواتُه. أَْخَرقُ  فهو

ُجلُ  َخِرقَ  أبو ُعبَْيٍد عن أبي َعْمرو :  ِهَش.، وبَِرَق يَْبَرُق : إذا دُ  يَْخَرقُ  الرَّ

 فَلَِزَق باألرض. َخِرقَ  وقال ابن األعرابيَّ : الغََزاُل إذا أدركه الَكْلُب :

 الِخْشُف إذا ِصيَد. يَْخَرقُ  ِشْبهُ النظر من الفزع ، كما اْلَخْرقُ  وقال الليث :

 الرجل : إذا بقي متحيِّرا من َهّمٍ أو ِشدَّة. َخِرقَ وقال : 

ً  يبرح فهو الرجل في البيت ، فلم َخِرقَ وقال :   الخوف. أَْخَرقَهُ و يَْخَرُق َخَرقا

 أيضاً. أَْخَرقُ  : إذا َعنُف فلم يُحِسن َعَملَه ، فهو يَْخُرقُ  بالشيء َخُرقَ وَ : إذا َحُمَق ،  أَْخَرقُ  فهو َخُرق يَْخُرقُ وقال : 

 الولَُد فال تَْلقَُح بعد ذلك. َخَرقها : إذا َخِريقٌ  : الزق باألرض ، وَرِحمٌ  َخِرقٌ  َغْيُره : َرَمادٌ 

 : السَّيف ، ومنه قوله : اْلِمْخَراقُ وقال : 

ه  وَ   أَبريَيَض َكاْلِمْخرَاِق بريلَّْيه  مَس َّ
بياُن منـ  ِمْخَراقٌ  واحدهاـ  الَمَخاِريقُ   المفتولة ، وأنشد : الِخَرقِ  : َما يَلعب بِِه الّصِ

ْم  هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ا َومريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ ا مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ وفريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري  َأنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريَ

  
اخمريريريريريريريريريريريريريريريََ   يريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ ي اَلعريريريريريريريريريريريريريريريِ  ارِيريريريريريريريريريريريريريريريٌق أِبيريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .ِخَرقٌ  من َجَراد : أي قطعةٌ ، َوَجْمعُها : ِخْرقَةٌ  الطَُّهِويُّ : اسُم شاعر أو لقٌَب له ، ويقال : جاءتْ  اْلِخَرقِ  وذُو

ى ً  قال : والثَّْوُر الوحشيُّ يسمَّ  لقَْطِعِه البالَد البعيدةَ ، ومنه قول َعِدّيِ ْبِن َزْيٍد : ِمْخَراقا

 َكاللَّاِبئ اْلِمْخراقِ   ......
 .«اْلَماَلئَِكةِ  َمَخاِرْيقُ  اْلبَْرقُ »ُروي عن َعِلّي رضى هللا عنه أنه قال : و

 بمعنى السيوف : الَمَخاِريقِ  وقال ُكثَيٌِّر في

لريريريُّ  ارِيريريريق كريريري  خريريريريريريريَ مريريريَ الريريريْ ٌث كريريريريريريريَ عريريريريريريريْ نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريِ يريريريْ لريريريَ ْم عريريريَ  هريريري 

  
اَل   اان  َواَل َوغريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ رِ ريريريريريريريريريريريا  اَلجريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ ُّ كريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريري 

  
 من الرجال : الذي ال يَقَُع في أمر إالَّ خرج منه. الِمْخَراقُ وقال َشِمٌر : 

يُّ يسمى ً  قال : والثور البَّرِ  ، ألن الكالب تطلبه فيُْفِلُت منها. ِمْخَراقا

 األرض ، بَْينَا هم بأرٍض إذا ُهْم بأُخرى. يَتََخّرقُونَ  الَماَلصُّ ، : اْلَمَخاِرقُ  قال : وقال أَبُو َعْدنَاَن :

قٌ و ِخْرقٌ و ِمْخراقٌ  وقال ابن األْعَرابّي ، رجل . ُمتََخّرِ  أي : سخيٌّ

 .لْلِخْرقِ  قال : وال جمع

 باردة. أي : َخِريقٌ  أَبُو ُعبَْيٍد عن األْصَمِعّيِ : ِريحٌ 

 خ ق ل
 وجوهه : خلق ، قلخ ، لخق.استعمل من 
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 .اْلَخالئِقُ  ، وَجْمعُها : اْلُخلُقُ  : اْلَخِليقَةُ  قال اللَّْيُث :: خلق 

 والسَِّليقَة : بمعنى واحد. اْلَخِليقَةوأبُو ُعبَْيد ، عن أَبِي َزْيٍد : إنه لكريم الطبيعة 

ان قِاَلتاً تمسك ماء السحاب في صَ  مَّ يها العرب الَخالئَِق ، الواحدة َخلَقها فَاةٍ قلُت : ورأيُت بِذُْرَوةِ الصَّ ورأيت  َخِليقَةٌ  هللا فيها ، تسمَّ

 ً هللا في بطون األرض ، أَفواهما ضيقة ، فإذا دخلها الداخل وجدها تَِضيق مرة وتتسع  َخلَقَها باْلَخْلَصاء من جبال الدَّْهنَاِء ُدْحاَلنا

للماء واسعٍ ال يُوقَُف على أقصاه ، والعرب إذا تََربَّعوا الدَّْهنَاَء ولم يقع َربيٌع باألرض  أخرى ، ثُمَّ يُْفضي الَمَمّر فيها إلى قََرارٍ 

 استقوا لخيلهم وشفاههم من هذه الدُّْحاَلِن.ـ  يمأل اْلغُْدَرانَ 

قُ ) و اْلخاِلقُ  ومن صفات هللا : َّلَّ . (اخلَْ  ، وال تجوز هذه الصفة باأللف والالم لغير هللا جلَّ وعزَّ

 في كالم العرب : ابتداُع الشيء على مثاٍل لم يُْسبَْق إلْيه. اْلَخْلقُ و

 التقدير. اإلنشاء على مثاٍل أبدعه ، واآلخر : في كالم العرب على ضربين ، أحدهما : اْلَخْلقُ  وقال أَبُو بَْكِر ْبُن األْنبَاِرّيِ :

 أحسُن المقدرين ، وكذلك قوله : معناه : [14المؤمنون : ] (فَ َتباَرَك هللاُ َأْحَسُن اخْلاِلِقنيَ )وقال في قول هللا جل وعز : 

رون َكذباً. أي : [17العَنكبوت : ] (َوََتُْلُقوَن ِإْفكاً )  تُقَّدِ

 ع منه َمَزاَدةً أو قِْربَةً أو ُخفّاً.األَِديَم إذا قدَّْرتَه وقِْستَه ، لتَقط َخلَْقتُ  قلُت : والعرب تقول :

 وقال ُزَهْير :

َه وَ  لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريَ رِي مريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ َه تريريريريريريريريريريَ عْ وَ ألَنريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  
رِي   فريريريريريريريريريريريْ ق    َّ اَل يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري   .  الريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريْوُِ خيريريريريريريريريريريريَْ

  
ر ما اَل يقطعُه ، ألنه غير ماضي  اٌء يمدح رجالً فيقول له : أنت إذا قدَّْرَت أمراً قطعتَه وأمضيتَه ، وغيُرك يقّدِ العَزم ، وأنت َمضَّ

 على ما عزمَت عليه.

 وقال الُكميُت :

اٌ   الريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ َل  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ زَايريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَرَاد وا َأْن تريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  َ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريْ َن َويريريريريريريريريريريريريريَ ِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ م  يريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريري   أَِد ريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد : أن نََسبَُهْم وأديمهم واحد.ـ  وهما َرِبيعَةُ وُمَضرُ ـ  يصف اْبنَْي نَِزاِر ْبِن َمعَدّ 

َمثاَلً ـ  لألديم اْلَخاِلقَاتِ  للقطع ، وَضَرَب النساءَ  َخْلقهُ  األديم التفريَق بين نسبهم تَبَيَّن لهنَّ أنه أديٌم واحد ال يجوز َخاِلقَاتُ  فإذا أراد

 للنسَّابين الذين أرادوا التفريق بين اْبنَْي نَزاٍر.

 .ُخلُقُ  وقرئ [137الشُّعََراء : ] (األولين َخْلقُ  إن هذا إالّ )وعّز :  ويقال : زايلُت بين الشيئين وزيَّْلُت : إذا فرْقَت ، وقال هللا جلّ 

اُء : من قرأ  اء أراد َعاَدةَ ـ  (ُخُلُق اْْلَوَِّلنيَ )أراد اختالفَهم وكِذبَهم ، ومن قرأ  (األولين َخْلقُ )وقال الفَرَّ وهو أََحبُّ إلى الفرَّ

 األّولين.
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 ، وهي الُخَرافات من األحاديث المفتعلة. اْلَخْلقِ  حاديثقال : والعرب تقول : حدَّثنا فالٌن بأ

 الَخْلقِ  ُهْم َشرُّ »روى ابن ُشَمْيل بإسناد له عن أبي ُهَرْيَرةَ أنه قال : و [.7 ص :] (ِإْن هذا ِإالَّ اْخِتَّلق  )وكذلك قوله : 

 .«الَخِليقَةِ وَ 

 : الدوابُّ والبهائم. اْلَخِليقةُ و: النّاُس ،  اْلَخْلقُ  قال :

 إنه َحَسٍن أي : عاشرهم ، ويقَال : بُِخلُقٍ  النَّاسَ  َخاِلق : للنساء ، ويقال : اْلَخاِلقَاتُ  : أي صانع ، وهنَ  خاِلقٌ  وقال اللَّْيُث : رجل

 أي : ما أشبهه. !!أخلقه لذاك أي : شبيه ، وما لخليق

 أي : أَْحِر بِِه. !!به أن يفعل ذاك أَْخِلقْ وَ بذاك أي : َحِريٌّ ،  لََخِليقٌ  وقال غيره : إنه

 ، وال يُْنعَُت به الرجل. َخْلقٍ وَ : َذاُت ِجْسم  َخِليقَةٌ  وقال اللَّْيُث : وامرأة

 .َخْلقَُها المرأة َخاَلقَةً : إذا تم َخلُقَتِ  ، والنعُت : َخلقُهُ  : إذا تم َخِليقٌ  وقال غيره : يقال : رجل

 َواْلَجَماِل. اْلَخْلقِ  : التامُ  اْلُمْختَلَقُ  األصمعّيِ :أبُو ُعبَْيٍد عن 

 على ضربين ، منهم تامُ  ُخِلقُوا فقال : الناس [5 الحج :] (خُمَلََّقٍة َوَغْْيِ خُمَلََّقةٍ ):  عزوجلسئل أَْحَمُد بُن يَحيى عن قول هللا و

 ومنهم َخِديٌج نَاقٌِص غيُر تاٍم. اْلَخْلقِ 

 اآلية. [5 الحج :] (َونُِقرُّ يف اْْلَْرحاِم ما َنشاُء ِإىل َأَجٍل ُمَسمًّى)لُهُ جّل وعّز : يَُدلَُّك على ذلك قو

ر. (َوَغْْيِ خُمَلََّقةٍ )،  َخْلقُها : قد بََدا ُمَخلَّقَةٍ  وقال اْبُن األْعَرابّيِ :  : لم تَُصوَّ

ليس له َرْغبَةٌ في الخير وال في اآلخرة ، وال  وهذا رجٌل ليس له َخاَلٌق أي :وقال اللَّْيُث : اْلَخاَلق النَِّصيُب من اْلَحّظِ الصالح ، 

 صالٌح في الدين.

ُرون في قول هللا جّل وعّز :  : اْلخاَلُق : النَِّصيُب من الخير. [200 البَقََرة :] (َوما َلُه يف اآْلِخَرِة ِمْن َخَّلقٍ ) وقال المفّسِ

 : ال نصيب لهم في الخير. [77آل عمران : ] (ال َخَّلَق هَلُمْ )ثَْعلٌَب عن ابن األْعَرابِّيِ : 

ين.  قال : واْلخالُق الّدِ

 إخاَلقاً ، بمعنى واحد. أَخلَقَ و يْخلُُق ُخلُوقةً  الثَّْوبُ  َخلُقَ  ويقال :

ً  أَْخلَقَ وَوْجَههُ ،  أَْخلَقَ  ويقال للسَّائل : قد ً  فالن فالناً أي : أعطاه ثوبا  .خلَقا

ً  الرجَل ثَْوباً أي : كسوتُه أَْخلَْقتُ  أَبو ُعبيٍد عن الكسائي فيما أَْقَرأَنِي اإِليَاديُّ ِلَشِمٍر عنه :وَرَوى   .َخلَقا

 .«اْلَكْسبِ  األَْخلَقُ  لَْيَس اْلفَِقيُر الَِّذي اَل َماَل لَهُ ، إِنَّما اْلفَِقيرُ » ُروَي عن عمر بن الخطاب أنه قال :و

َمثٌَل للرجل الذي ال يُْرَزأُ في َماِلِه ، وال يُصاب بالمصائِب ، وأصل هذا أنه يقال للجبل الُمْصَمِت الذي ال  قال أَبو ُعبَيٍد : هذا

 وأنشد لألعشى : :إذا كانت مْلَساَء. َخْلقاءُ  وصخرة أَْخلَقُ  يؤثِّر فيه شيء :
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ة   يريريريريريريريَ اَء رَاسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريْ ريريريريريريريَ ر  يف  ريريريريريَ هريريريريريْ ْ  ك  الريريريريريريري َّ ْ  يريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
اَوْهيريريريريريريريا    َ عريريريريريريريَ َم الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا األْعصريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ  َويري ْلزِل  ِملريْ

  
م من ماِلِه شيئاً يُثاُب عليه هناِلَك ، وأن فقر الدنيا أْهوَ   ُن الفقرين.فأراد ُعمر أنَّ الفقَر األكبر إنما هو فَقُر اآلخرة لمن لم يُقَّدِ

 : األْملَُس من كل شيء. األْخلَقُ  وقال الليث :

 جباههم. َخْلقَاَواتِ  ، يقال : ُسِحبُوا على اْلَخْلقَاءُ  تواها ، وهيالجبهة : ُمس ُخلَيقَاءُ وقال : 

 السحاُب : إذا استوى ، كأنه ُملَِّس تمليساً. اخلَْولَقَ واْلغَاِر األعلى : باطنُه ،  َخْلقَاءُ وقال : 

 وأنشد ِلُمرقٍِّش :

ا فريريريريريريريريريريريريَ ع  عريريريريريريريريريريريريَ ى َربريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ ويف عريريريريريريريريريريريريَ اذا و قريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريَ

  
م   جريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريَ ق  َداِرس  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْولريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريريري ْ

  
 .باْلَخلُوقِ  المسجدُ  ُخلِّقَ  َغْيَرها ، وقد َخلَّقَتْ و باْلَخلُوقِ  المرأةُ  تََخلَّقَتِ  من الطيب : معروف ، وقد اْلَخلُوقُ و

تْقَاِء : فَاةِ  َخْلقَاءُ  ويقال للمرأة الرَّ  .اْلَخْلقاءِ  ، ألنها ُمْصَمتَةٌ كالصَّ

 ويقال : ثَْوٌب أَْخاَلٌق ، يُْجَمع بما حوله.

 وقال الراجُز :

يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي َأ ريريريريريريرياَلْق  مريريريريريريريِ تريريريريريريرياء  َوقريريريريريريريَ اء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  جريريريريريريريَ

  
وَّاْق   ك  مريريريريريريريريريريِ ِّ الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريَ رَاذٌُ َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بالهاء وال َجديَدةٌ. َخلَقَةٌ  بغير هاء وَجديٌد بغير َهاٍء أيضاً وال يجوز ُجبَّة َخلقٌ  ويقال : ُجبَّةٌ 

 ، وهما حيُث لَِقيْت جبهتُه قَصبَةَ أنفه. ُخلَيقَاَوانِ  وقال أَبو ُعبيدة : في وجه الفرس

 وِشَماِلها ، ينحدراِن إلى العَْين. الُخلَْيقَاء ، عن يمين الَخِليقَانِ وقال : 

 .ْلقَاءُ اْلخَ  : بين العَْينَْيِن ، وبعضهم يقول : اْلخلَْيقَاءُ وقال : 

 : اْلبِئُْر ساعةَ تُْحفَر. الَخِليقَةُ  عمرو عن أبيه :

 السحابَةُ المستوية اْلُمِخيلَة للَمَطر. : اْلَخلَقَةو: أملُس َمْستٍو ،  ُمَخلَّقٌ  : كل شيء مملَّس ، ُمْستٍو ، وَسْهمٌ  اْلَخلقُ وقال : 

يُن ،  الُخلُقُ و: اآلباُر الحديثاُت الَحْفِر ،  الَخلُقُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  : المروءةُ. الُخلُقُ و: الّدِ

 للخير كقولك : َمْجَدَرةٌ وَمْحَراةٌ وَمقَمنَةٌ. َمْخلَقَة ويقال : فالن

 : الضرب باليابس على اليابس. القَْلخُ  عمرو عن أبيه :: قلخ 

 ، وأنشد : : ِشدَّة الَهِديرِ  القَِليخُ و القَْلخُ  وقال الليث :

 قريْلخ  اهلَِ يِر ِمْرَجٌس َُّغَّاد  
َراب :  وقَْلٌح بالخاء والحاء ، وأنشد الليث : قَْلخٌ  مجزوم ويقال للحمار الُمِسّنِ : قَلَْخ قَلَخْ  قال : ويقال للفَْحل عند الّضِ

لريريريريريريريريريريريرياأَ  ا وِدمريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ َوالريريريريريريريريريريريريِ ْم يف أَمريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريري   حيريريريريريريريريريريريريَْ

  
جريريريريريريريَ   حريريريريْ ِن جريريريريَ ْتِ ابريريريريْ ْتِ عريريريريَ خ  الريريريريعريريريريَ لريريريريْ ة  قريريريريريَ َ امريريريريريريريَ  ِ  قريريريريريريري 

  
 أبو عبيد عن األصمعي قال : الفحل من اإلبل إذا َهَدَر فجعل كأنَّه يَْقلَُع الَهِديرَ 
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ٌ  ، وأنة  األصمعي : قريَلَخ يريْ َلخ  قلخا   قريْلعا . قيل :  ، وهو بعت َقالَّ
يِ  يف َأْ َواهِلا  قريْلَخ الف ح ول الصِّ

اجز ، ُشبِّهَ بالفَْحل فلُقِّب بالقاَُلخِ وهو القائل :قلُت : واْلقاَُلُخ اْبُن َجنَاِب ْبُن َجاَل   الرَّ

اَل  اِب بريريريريريريريريريِن جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ اَل   بريريريريريريريريرين  جريريريريريريريريريَ  َأان الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
اَل   مريريريريريريريريريريريريريَ ود  اجلريريريريريريريريريريريريريَ َت أَقريريريريريريريريريريريريري  اثريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ و  ريريريريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريريريري 

  
 والخناثير : الدواهي ، أراد أنه مشهور معروف.

ً  أبو عبيد عن األموي قال : قلَّْختُهُ بالسَّوط  : ضَرْبتُهُ. تقليخا

 .أْلخاقو لُُخوقٌ  : الشَّقُّ في األرض ، وجمعه اللَّْخقُ  عمرو ، عن أبيه ، قال :: لخق 

 .لُخقُوقٌ  للشُّقُوق واحدها اللَّخاقِيقُ  وقال األصمِعيُّ : هي

 كهيئة النهر حتى تََرى له أجرافاً : َمِسيل الماء ، له أَْجَراٌف وُحفٌَر ، والماء يجري فيحِفُر األرضَ  اللُّْخقُوقُ  وقال ابن ُشَمْيل :

 أيضاً. لَخاقيقُ  ، وقيل : ِشقَاُب الجبل اللَّخاقيقُ  وَجْمعُه

 إن أصلها األَخاقِيُق وقد مر تفسيره في أول مضاعف الخاء.« : ِجْرذانٍ  لَخاقِيقِ  في»وقال بعضهم في قوله : 

 خ ق ن
 استعمل من وجوهه : خنق ، نقخ ، خقن.

 في ُعنُقه ، واالْختِنَاُق : فْعلُهُ بنفسه. اْلِخنَاقِ  ، فأَما االْنِخنَاُق فهو انِعصار اْنَخنَقَ و َخنَقَهُ فاْختَنَقَ  الليث :قال : خنق 

 ، وأنشد : ِخنَاقٍ  ذو َخنِيقٍ  في موضع َخانِقٌ  ، ورجلٌ  َخنٌِق َمْخنُوقٌ  به ، ويقال : رجل يُْخنَقُ  : الَحْبُل الذي اْلِخنَاقُ وقال : 

 َ اِنق  ذي غ صَّة  َجرَّا.ِ وَ 
 من الِقاَلدة. الِمْخنَقَة ، ومنه اشتُقَّتِ  اْلِخنَاقِ  أي : بموضع بُمَخنَّقه : نَْعٌت لَمْن يكون ذلك شأنَه وفِْعلَه بالناس ، وأَخذَ  الَخنَّاقُ وقال : 

 داٌء أو ريح يأخذ الناَس والدَّوابَّ في ُحلوقهم ، وقد يأخذ الطَّْيَر في رأسها وَحْلِقها. الُخنَاقِيَّةُ و

 .َمْخنُوقٌ  الفرُس ، فهو ُخنِقَ  أيضاً ، يقال : الُخنَاقِيَّةُ  وتَْعتَِري الخيلَ 

تُه لَْحيَْيِه إلى أصول أُذنَْيه ،  الُمْختَنِقُ  أبو سعيد : ً  الحوضَ  خنَّقتُ ومن الخيل : الذي أَخذْت ُغرَّ : إذا شددَت َمألهُ ، وقال أبو  تَْخنِيقا

 النَّْجِم :

ْ َع   اب  مريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريَ ا ذو مسريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَ    َّ طريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َع    ِه مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  خمريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
يِّقَةُ من فُروج النساء. : الُخنُقُ  ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :  الفُروج الضَّ

 : َضيٌِّق ُحُزقَّةٌ قصيٌر السَّْمك. َخنَّاقٌ  وقال أبو العبَّاس : فَْلَهمٌ 

ْعِب : َمِضيقُه ،  ُمْختَنَقُ و  َمْوِضٌع معروف. َخانِِقينَ والّشِ

اُج : النَّْقخُ  قال الليث :: نقخ  ماغ ، وقال العَجَّ  : نَْقُف الرأس عن الّدِ

 أَنريَ خ  و هِلاِمِهْم أَر ضُّه  
ً  نَقْختُهُ  الرجل حتى يَْخُرَج ِدَماُغه قال :أبو عبيد عن أبي زيد قال : إذا َضَرَب َرأَْس   ، وأنشد : نَْقخا
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 نريْ خا  َعَلى اهْلَاُِ َوجَب ا َوْ ضا  
 : الماء العَْذب ، وأنشد َشِمٌر : النُّقَاخ أبو عبيد ، عن أبي عبيدة :

اَل ِ  وَ  مريريريريريريريرياَء قريريريريريريريريَ ق  الريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريريَ ق  ممريريريريريريريريِّ  َأمحريريريريريريريريَْ

  
رَبَّدِ   ا   مريريريريريري  ْن نريريريريريريري  ريريريريريريريَ َرْب مريريريريريريِ مريريريريريريَر وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  دَِع ا ريريريريريريَْ

  
 : النوم في العافية واألْمن. النُّقَاخُ  وقال أبو العبَّاس :

 : استخراج الُمّخِ. النُّقَاخُ و: الضرب على الرأس بشيء ُصْلب.  النُّقَاخُ و

 الماُء الكثيُر يُْنبُِطه الرجل في الموضع الذي ال ماء فيه. نُّقَاخُ ال َشِمر : قال ابن ُشَميٍل :

اُء : يقال : هذا  خالصها. اْلعَربيَِّة أي : نُقَاخُ  وقال الفَرَّ

 : قليل الدماغ. أَْنقَخُ  أبو عمرو : َظِليمٌ 

 وأنشد ِلِطْلِق بن َعِدّيٍ :

ِخ  مريريريريريريريريَّ َ ى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ى َدفُّ ِ مسريريريريريريريريْ القريريريريريريريريَ ىتَّ تريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
ِخ   يريريريريريريريريِم األنريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ْن د وِن الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ ِح مريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريرُّمريريريريريريريريْ

  
نُهُ التُّْرُك على أنفسهم. خاقانُ  قال الليث :: خقن  ى به َمْن تَُخقِّ  : اسٌم يسمَّ

 قلت : وليس من العربيَّة في شيء.

 خ ق ف
 استُعمل من وجوهه : خفق ، قفخ.

ة أو بشيٍء َعريٍض ،  الَخْفقُ  الليث :قال : خفق  رَّ  َصْوُت النَّْعل وما أشبهه ، من األصوات. اْلخْفقُ و: َضْربُك الشيَء بالّدِ

 القََدم : َعريُض باِطنها ومنه قوله : َخفَّاقُ  ورجلٌ 

 ُْ  َ َ  َّ  السَّاَقنْيِ َ فَّاق  الَ َ 
 اضطراب الشيء العريض. الَخْفقُ وقال : 

ى األعالُم : تَخِفقُ  هميقال : َراياتُ   .الخافقاتِ و،  الَخوافِقَ  وتَختَِفُق ، وتَُسمَّ

ةٍ. اْلَخفقَةُ و اْلِمْخفَقةُ ومن أَسماِء السَّيف العريض ،  الِمْخفَقُ و  َجْزٌم هو الشيُء الذي يُضَرُب به ، نحو َسْيٍر أو ِدرَّ

 .َمْخفُوقٌ  القلب ، تقول : َرجلٌ : اضطراُب القلب ، وهي ِخفَّةٌ تأخذ  الخفَقَانُ وقال : 

تَْينِ  فأَْخفَقَتْ  أَيَُّما َسِريٍَّة َغَزتْ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و : اضطراُب اْلَجناحِ  الَخفقَانُ و  .«َكاَن لََها أَْجُرَها َمرَّ

 َرةَ :: أن تَْغُزَو فال تَْغنََم شيئاً ، ومنه قول َعْنتَ  اإلخفاق قال أبو عبيد :

َرى  يريريريريريريريريريري   أ  ريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريِ رَّأب  َويريريريريريريريريريري  ق  مريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري 

  
ِن  أَلرِيريريريريريريريريريِ  وَ   ائريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريَ ع  َذا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريَ

  
 يصف فرساً له ، أَنَّهُ يغزو عليه فيغنم مرة ، وال يغنم أخرى.

ً  قال أبو عبيد : وكذلك كلُّ طالِب حاجٍة إذا لم يقضها فقد  .أَخفََق إخفاقا

 وأصل ذلك في الغنيمة.

 القوُم : فَنَِي زاُدهم. أَْخفَقَ  الليث :وقال 
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 : اْلَمفَاَزةُ َذاُت اآلل. اْلَخْفقَةُ و: الكثيُر االضطراب ،  اْلَخاِفقُ و اْلَخفُوقُ  قال : والسَّرابُ 

اُج :  وقال اْلعَجَّ

 َ ْفَ ة  لَْيَس هِبَا ط وِئي  وَ 
 يعني : ليس بها أحد.

 خفيفة. : إذا نام نومةً  َخْفقةً  فالن َخفَقَ  ويقال :
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 في ُكّلِ ذلك ، وهو َمْشٌي في اضطراب. اْلَخْنفَِقيقُ  وهو َخْيفَقٌ  ، وهي السريعة ِجّداً ، وَظِليمٌ  َخْيفَقٌ  ، وفََرسٌ  َخْيفَقٌ  ونَاقةٌ 

 ، ِمثُْل َخِرٍب وَخِربة. َخِفقَةٌ  ، واألنثى َخِفقٌ  وقال أبو ُعبيدة : فََرسٌ 

 .ِخفَاقٌ و ُخفَقاتٌ وَ  َخِفقَاتٌ  تقديرها : ُرَطٌب وُرَطبَةٌ ، واْلَجِميُع : فَقَةٌ خُ  ، واألُنثى ُخفَقَ  وإن شئَت قُْلَت :

 وهي بِمنِزلِة األقَّبِ.

ْمِر واْلَجْهِد ، وربَّما أُْفِرَد ، وُربََّما أُِضيَف. اْلُخفُوقُ  وربَّما كان  من ِخْلقَِة الفرس وُربَّما كان من الضُّ

 وأنشد في اإلفراد :

ة  ِداَلص  وَ  غريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريِ َل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريِ كريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
ا  اهريريريريريريريريَ ق  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريِ ة   ريريريريريريريريَ انريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ى  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 وأنشد في اإلضافة :

 مَسايب الضُّل وِع َ ِفِق اأَلمْسَةاءِ 
 ؟وقيل لبعض الفقهاء : ما يُوِجُب اْلغُْسلَ 

 واْلِخاَلُط. اْلَخْفقُ  فقال :

 النَّْجُم إذا غاب. ِفقَ خَ وتَْغييُب اْلقَِضيِب في الفَْرجِ ،  اْلَخْفقُ  وقيل :

يِت عن الكالبّيِ امرأةٌ  ّكِ ْفغَْيِن ، الدَّقيقةُ الِعظام ، البعيدةُ اْلَخْطِو. : َخْيفَقٌ  ابن الّسِ  وهي الطَِّويلَةُ الرُّ

 فيها السََّراُب. يَْخِفقُ  أي : واسعةٌ ، َخْيفَقٌ  وفاََلةٌ 

فَيَاُن :  قال الزَّ

ى يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ ف  لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ  ر ق  َأ َّ أملَّ طريريريريريريريريريريريريَ

  
ق  و   هريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ اَلأٌب فريريريريريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريريريريَ رَاهريريريريريريريريريريريريَ  د وَن َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 تِيٌه َمَرْورَاأٌب َوفريْيٌف َ يريَْفق  
 إذا َغاَب. أَْخفَقَ والنَّجُم  َخفَقَ  أبو عبيد ، عن أبي عبيدة :

اُخ :  وقال الشَّمَّ

  ذا اللُّج وُ  تريَولَّْه بريْعَ   ْ َفاقِ 
 وقال اآلخُر :

َر و  ْوُِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ن  ِ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري  وأطريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري  مريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريْ

  
     َ جريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريِ َق الريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريَ ىتَّ  َذا  ريريريريريريريريريريريريَ  ِك مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َخفُوقٌ  : إَذا َضَرَطْت فهيَ  تَْخِفقُ  الدَّابَّةُ  َخفَقَتِ  وقال غيُره :

يحُ  َخفَقَتِ و ً  الّرِ  ، وهو َحِفيفُها : أي َدِويُّ َجْريَِها. وقال الشَّاعر : َخفقانا

ان  ريريريريريريريريريريريريح   فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ ِويريريريريريريريريريريريريَّ َأنَّ هريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريَ

  
َواِل   اَلُ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْيَ َأعريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريق  بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 النَّْجُم : إذا َغاَب. َخفَقَ  وقال أبو اْلَهْيثم :

وهو الغائب ، فغَلَّبُوا المغِرب على  الَخافِقُ  ، ألَنَّهُ  اْلَخافِقُ  اْلَمْغِرَب يقال له :: اْلَمْشِرق واْلَمْغِرِب وذلك أّن  اْلَخافِقَانِ ووقال : 

 األبََوان. كما قالوا : الخافقان اْلَمْشِرق فقالوا :
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يت : ّكِ  بينهما. يَْخِفقَان : المشرُق والمْغِرُب ، ألن الليل والنهار اْلَخافِقَانِ  وقال ابُن الّسِ

 : المجنون وأنشد : اْلمْخفُوقُ  : عمٌرو عن أبيه قال

 خَمْف وَقٌة تَزوََّجْه خَمْف وقَا
 الدَّاِهيَةُ. اْلَخْيفَقُ وقال : 
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ياِشيُّ عن األصمعّيِ قال :  األرُض التي تستِوي ، فيَكون فيها للسََّراِب ُمْضَطَرٌب. : اْلُمْخِفقُ  الّرِ

ُجلَ  قَفَْختُ  أبو عبيد عن األصمعي :: قفخ  ً أَْقفَ  الرَّ  إذا َصَكْكتَهُ على رأسه بالعصا. ُخهُ قَْفخا

إالَّ على شيء ُصْلٍب ، أو على شيء أَْجَوَف ، أو على الرأس ، فإْن َضَربَه على شيء ُمْصَمٍت يابٍس قال :  اْلقَْفخُ  قال : وال يكون

 َصفَْقتُه َوَصقَْعتُه.

 : َكْسَر الرأِس َشْدخاً. اْلقَْفخُ  الليث :

ً  كَسْرَت العَْرَمَض عن وجه الماء قُْلَت :قال : وكذلك إذا   ، وأنشد : قَفْختُهُ قَْفخا

 قريْفخا  َعَلى اهْلَاُِ َوجَبّا  َوْ ضا  
 : طعاٌم يُْصنَُع من تْمٍر وإَهالٍة تَُصبُّ َعلَى َجشيشة. اْلقَِفيَخةُ وقال : 

فاد. أَْرُخُهْم أي : تْ أَْقفَخَ  من أسماء البَقََرةِ اْلُمْستَْحَرمة ، يُقال : القَْفَخةوقال :  ئْبَةُ إذا أرادت الّسِ  اْستَْحَرَمْت بَقََرتُهم ، وكذلك الذِّ

 ونَْحَو ذلك قال ابُن ُشميل وأَبو زيد.

 خ ق ب
 استُْعِمل من وجوهه : بخق ، خبق.

 أقبُح ما يكوُن ِمَن العََوِر ، وأْكثَُره َغَمصاً. اْلبَْخقُ  قال الليث :: بخق 

 قال ُرْؤبَةُ :

لريْيِه َعَواِوير  اْلَبَخقْ وَ   َما ِبَعيريْ
 : أن تُْخَسَف العيُن بعد اْلعََور. البََخقُ  وقال َشِمٌر :

 .«مائةُ ِدينَارٍ  بُِخقَتْ  فِي اْلعَْيِن اْلقَائِمِة إذا»في حديث َزْيِد ْبِن ثَابٍِت : أنه قال : و

 تَْنَخِسْف وهو ال يُْبِصر بها إال أنها قائمة ثم فُِقئَْت بعُد ففيها مائةُ دينار.وقال َشِمٌر : أراَد َزْيٌد أنها إْن َعِوَرت ولم 

 : أن يَْذَهَب بصُره وعينُه ُمْنفَتَِحةٌ. البَخقُ  قال : وقال ابُن األعرابّيِ :

 إذا فَقَأْتُها. أَْبَخْقتُهاوعينُه : إذا ذَهبَت  بَِخقَتْ  وقال أبو عمرو :

 الطويل. : اْلِخبِقُ  عّيِ قال :أبو عبيد عن األصم: خبق 

 .ِخبَقُ  وَرَوى غيرهُ عنه أنَّه قال : َسِمعُت ُعقبَةَ بَن ُرؤبَةَ يصُف فََرساً فقال : أََشقُّ أََمقُ 

.« ِخبَقُ »قال : وقيل :   إتْباٌع لألشق األََمّقِ

 والقول : أنه يُْفَرُد بالنعت للطويل.

 طويل. : ِخبِقٌ  ، وهو الطَّول ، ورجل َخْبقٍ  تصغيرُ  ْيقٌ ُخبَ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابّيِ قال :

 إذا َضِرَط. َخبَقَ ووقال غيُره : يقال : َحبََق 

 خ ق م
 استعمل من وجوهه : قمخ ، خقم.

ً  بأنِفهِ  أَْقَمخَ  قال األصمعيُّ :: قمخ   وأَْكَمَخ إْكَماخاً إذا َشَمَخ بأَْنِفه وتَكبََّر. إِْقَماخا
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 : حكاية صوٍت ، ومنه قوله : َخْيقَمُ : خقم 

َ ما  وَ . َيْ ع و َ ْيَم ا  ..   يريْ
ى :  ، وأنشدني بعُضهم ونحُن نَْستَِقي منها : خْيقََمانَةً  قُْلُت : وَرأَْيُت في ديار بني تَِميٍم َرِكيَّةً عاِديَّةً تَُسمَّ
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اِن  مريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ ة   ريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريَ ا نريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريْ َأمنريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاِن   فريريريريريريريريريريريريريَ اء  َوَُّعريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِكيَّة أَصفََر شديَد الصُّفرة.  وكان ماُء هذه الرَّ

 أبواب اخلَاء والكاف

 خ ك ج
 أهملت وجوهها.

 خ ك ش
 فالناً. تَْكَشخْ  ، ويقال للشاتم : ال« فِْعاَللٍ »، على  ِكْشَخانُ  العرب ، فإن أُْعِرَب قيل :ليس من كالم  الَكْشَخانُ  قال الليث :: كشخ 

، وإن كانت النوُن أَْصِليَّةً « فَْعاَلنَ »، على  َكْشَخانُ  صحيحاً فهو َحْرٌف ثالثيٌّ ، ويجوز أن يقال : فالن الَكْشخُ  قُْلُت : إن كان

يكون عربيّاً ألنه يكون على مثال فَْعاَلٍل وفعالل ال يكون في غير الُمَضاَعِف فهو بِنَاٌء َعِقيٌم ، فهو ُربَاعيٌّ ، وال يجوز أن 

 فافهمه.

 ، خ ك ظ ، خ ك ذ ، خ ك ث [خ ك ت]خ ك ض ، خ ك ص ، خ ك س ، خ ك ز ، خ ك ط ، خ ك د ، 

 أهملت وجوهها.

 خ ك ر
 استعمل من وجوهه : كرخ ، كخر ، خرك.

ُجُل الذي يسوُق  الَكارخُ و الَكَراخةو : بلُغة أهل السََّواِد : الشُّقَّة وَغْيُره من البََواري ، قال : الَكَراخةُ  : قال الليث: كرخ  بلغتهم الرَّ

 : موضٌع آَخُر في السَّواد. أَُكْيَراخٌ و: اسم ُسوٍق ببَْغَداَد ،  َكْرخُ والماَء إلى األرض ، 

 أهمله الليث وغيره.: كخر 

، وهي أَْسفَُل من  اْلَكاِخَرةُ  ٍد األنصاريُّ : في اْلفَِخِذ اْلغُُروُر ، وهي ُغُضوٌن في ظاهر اْلفَِخَذْيِن واحدها : َغرٌّ ، وفيهوقال أبو زيْ 

 الحاعرة في أعالي الغُُرور.

. َخِركَ  أهمله الليث ، وروى أبو العبَّاس عن ابن األعرابّيِ قال :: خرك   الرجل إذا لَجَّ

 .اْلَخاَرِكيُ  : اسم موضع ، ومنه قيل : فالنٌ  َخاَركُ و

 خ ك ن   خ ك ل ،
 أهملت وجوهها.

 خ ك ف
 [.كفخ]استعمل منها : 

بدة المْجتَِمعَة البيضاُء ، وأنشد : اْلُكْفَخةُ  قال الليث :: كفخ   : الزُّ

ا َأَنريريريريريريريريَّ و   كريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  ا تريريريريريريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة بريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ ا كريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريََ

  
ْه ألَ   ِ يريريريريريريريريريريريَ ر  أ هريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريْ ة  قريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ تِ تريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
اء : ً  وقال أبو تَُراب : قال اْلفرَّ  إذا َضَربَه. َكفََخهُ َكْفخا
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 وقال أبو زيد : لَفََخهُ لَْفخاً على رأسه إذا َضَربَهُ.

 مهمل. خ ك ب :

 خ ك م
 كمخ ، كخم : مستعمالن.

ً  فالنٌ  أَْكَمخَ  قال الليث :: كمخ  م في نفسه إِْكَماخا  حكاهُ لنا أبو الدُّقَْيِش فلبس ِكَساًء له ثم جلس ُجلُوسَ ـ  وهو جلوس المتعّظِ
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 ِمَن اْلَبأِو والعيتمة. ي ْكِمخ   الَعر وس على املَِلصَّة ، وقال : هكذا
 وقال ُرْؤبَة :

وا خريريريريريريريري  ا َأكريريريريريريريريمريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ْوُ  هريريريريريريريريَ ْم يريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريري    ذا اَُّْدهريريريريريريريريَ

  
خ    اٌل مشريريريريريريريريريريريريريريريري َّ بريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم جريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَبْوا  َومريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّهتريريريريريريريريريريريريريريريريْ 

  
 : الِكْبُر والتَّعَظُُّم. اْلُكماخُ  وقال أبو العباس :

 يُوَصف به اْلُمْلُك والسلطان ، وأنشد : الَكْيَخمُ  قال الليث :: كخم 

 قري بََّة  ْساَلُ  َوم ْلكا  َكْيَخَما
ً  َدْفعَُك إنساناً عن موضعه ، تقول : اْلَكْخمُ  وقال أبو عمرو :  إذا َدفَْعتَهُ. َكَخْمتُهُ َكْخما

اُر :  وقال اْلَمرَّ

ِم  َو ريريريريريريريريريريريريريريريْ رَّار  غريريريريريريريريريريريريريريريْت  الريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريريَ   يّنِ َأاَن الريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِم وَ   خريريريريريريريريريْ ْوَُ َأَي كريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريَ ْ  كريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
 أَْي : َدفَْعتُهم ومنعتُهم.ـ  

 .َكْيَخمٌ  قال : ومنه قيل للُمْلِك :

 أبواب اخلَاء واجليم
 مهمالت خ ج ش ، خ ج ض ، خ ج ص ، خ ج س :

 خ ج ز
 [.خزج]استعمل من وجوهه : 

َمن ، وهو اْلَخَزُب أيضاً. اْلِمْخَزاجُ  قال الليث :: خزج   من النُّوق : الَّتي إِذا َسِمنَْت َماَر ِجْلُدها كأنَّه واِرٌم من الّسِ

 مهمٌل. خ ج ط :

 خ ج د
 [.خدج]استعمل منه : 

، وذلك إذا أْلقَتْهُ َوقَِد اْستَبَان  َخِديٌج ُمْخَدٌج َمْخُدوجٌ  ، والولَدُ  ُمْخِدجٌ  فهي أخَدَجتْ و،  َخاِدجٌ  الناقة فَِهيَ  َخَدَجتِ  قال الليث :: خدج 

 َخْلقُه.

نَْت ، وهو اْلِغَضاُن ، وأنشد : َخَدَجتْ  ويقال : إذا أْلقَتْهُ َدماً : قد  ، وإذا أَلقَتْهُ قبل أن يَْنبَُت َشعَُرهُ قيل : قد َغضَّ

 حَيِْمْلَن  الَّ َ ْ جا  فريه نَّ اَل 
ْنَدةُ : أَخَدَجتِ وكثيراً ،  تُْخِدجُ  : ِخَداجٍ  : االْسُم من ذلك ، وَذاتُ  اْلِخَداجُ و  إذا لم تُوِر ناراً. الزَّ

الناقةُ إذا أْلقت ولَدها  أَخَدَجتِ وإذا أْلقت ولَدها قبل أََوان النِّتَاج وإْن كان تامَّ الَخْلق ،  الناقةُ : َخَدَجت أبو ُعبَْيٍد عن األصمعّيِ :

 ناقَِص الَخْلِق ، وإن كان ِلتَماِم اْلَحمِل.

 : بمعنًى واحٍد. أخَدَجتْهُ والمرأةُ ولَدها  خَدَجتِ  وقال أبو َخْيَرةَ :

 وروى ثعلٌب عن ابن األعرابي : نَحواً منه.
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 .«ِخَداجٌ  َراَءةٌ فَهيَ كلُّ َصاَلةٍ لَْيَسْت فيَها قِ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 إذا َولََدْت ولداً ناقَص اْلَخْلِق ، أو ِلغَير تََمام.ـ  الناقة ِخَداج النُّْقَصاُن ، وأصل ذلك من اْلِخَداجُ  قال أبو ُعبَْيٍد : قال األصمعيُّ :

أي : ـ  اْليَد ُمخَدجُ  ، ومنه قيل لذي الثَُّديَِّة ، المْقتُوِل بالنْهَرَواِن ؛ ُمخَدَجةٌ  ، وهي ُمْخِدجٌ  الرجُل َصاَلتَه : فهو أَْخَدجَ  ويقال :

 نَاقُِصها.
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الناقة َولََدها وإنَضاُجَها  إْخَداجُ  إذا أَْحَكَمه ، واألْصُل في ذلك :ـ  إذا لم يُْحِكْمه ، وأَنَضَج أْمَرهـ  فالٌن أَمَره أَْخَدجَ  وقال َغْيُره :

 إياه.

 أهملت وجوهها. خ ج ث :ـ  خ ج ذ ،ـ  ج ظ ، خـ  خ ج ت ،

 خ ج ر
 خرج ، خجر ، جخر ، رخج : مستعملة.

ْرنَا البِئَْر : وسَّعناها ، : جخر   َجْوُف البِئِْر : اتّسع. َجَخروأبو عبيد : َجخَّ

جَ  أَْجَخرَ وًء كثيراً من غير َمْوِضعِ بِئٍْر ، : إذا أَْنبََع ما أَْجَخروفالٌن إذا وسََّع َرأَْس بئره ،  أَْجَخرَ  ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ :  إذا تََزوَّ

 إذا َغَسَل ُدْبَرهُ َولَْم يُنَقَِّها فبقي نَتْنُهُ. : أَْجَخرَ و، وهي الواسعة ،  َجْخَراء

 : الوادي الواسع. اْلَجاِخرُ  عمٌرو عن أبيه :

رَ  َشِمٌر : ٌ  تََجخَّ  : واسعة البطن. َجْخَراءُ  اْلَحْوُض إذا تلقََّف ِطينُهُ وانفجر ماُؤه ، وامرأَة

يح. اْلجْخَراء وقال الليث :  الُمْنتِنَةُ الّرِ

 المنتنةُ التَِّفلَةُ. من النساء : اْلَجْخراء وقال اللِّْحيَانِيُّ :

 َخاِسِفةً. َجِخَرةً  في بطنها شيء فَيَتَخْضَخَض الماُء في بُُطونها فَتََراها في الغنم : أن تَْشَرَب الماء وليس الَجَخرُ  وقال ابُن ُشَمْيل :

 وقال األصمعيُّ في قوله :

 بَِبْ ِلِه يريْع  و الذَّكرْ 
: اْلَخالُء والذََّكُر  الَجَخرُ وَ من األنثى ،  ِلْلَجَخر قال : الذََّكُر من الخيل ال يَْعُدو إالَّ إذا كان بين الممتلئ والّطاِوي ، فهو أَقلُّ احتماالً 

 إذا خال بَْطنُه انكسر ، وذهب نََشاُطه.

ونَ  والجميع ِخِجرٌّ  الليث : رجلٌ : خجر  دَّاُد عن الَحْرِب. اْلِخِجرُّ  ، وهو الشَّديُد األْكِل اْلجباُن الصَّ

 صوت الماء على َسْفحِ اْلَجبَِل. اْلَخاِجرُ  عمرو عن أبيه قال :

 وهي الواسعة من اإلَماِء. اْلَخْجَرةِ  علٌب عن ابن األعرابّيِ قال : اْلُجَخْيَرةُ تصغيرث

 أيضاً َسعَة َرأِْس اْلُحّبِ. اْلَخْجَرةُ وقال : 

.  قال : والُحخْيَرةُ تصغير اْلَجْخَرةِ وهي نَْفَحةٌ تَْبقَى من القُْنُدوَرةِ إذا لم تُنَقَّ

 ، وهو اسُم ُكوَرةٍ معروفة.« ُرُخذْ »إعراب :  ُرَخجُ  قال الليث :: رخج 

ً  أم تسألهم)، وقرئ  [72المؤمنون : ] (َأْم َتْسَأهُلُْم َخْرجاً َفَخراُج رَبِ َك َخْْي  )قال هللا جّل وعّز : : خرج   (.خراجا

اء : معناه : أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجراً َعلَى َما ِجئَْت به  خيٌر.فأَْجُر ربِّك وثوابُه  ؟قال الفَرَّ

 ونَْحوه قاَل الّزّجاُج.

 ، وأنشد : ُخُروجٌ و،  َخْرجٌ  من السحاب : يخرج وقال األْخفَُش : يقال للماء الذي

ا بريريريريريريريَ ه  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه لريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ اَلِع هريريريريريريريَ مَّ  إلقريريريريريريريْ   َذا هريريريريريريريَ

  
َ ه    عريريريريريريريريريريريْ ٌم بريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ َ  غريريريريريريريريريريريَ َأعريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ر وج  و فريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريري 

  
ي إليك اْلعَْبدُ  اْلَخْرجُ وقال :  ي َخَراَجهُ  : أن يُؤّدِ ِعيَّةُ تؤّدِ  إلى اْلُواَلةِ. اْلَخْرجَ  أي : َغلَّتَهُ ، والرَّ
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 القوُم في السَّنَة من مالهم بِقَْدٍر معلوم. يُْخِرُجه واِحٌد وهو شيء اْلَخَراجُ و اْلَخْرجُ  وقال الليُث :

َمانِ  اْلَخَراجُ »أَنَّهُ قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و  .«بِالضَّ

جل فيستِغلُّه زماناً ، ثم يَْعثر منه  اْلَخراج وقال أبو ُعبَْيد وغيُره من أهل العلم : معنى ، في َهذا الحديث َغلَّةُ العَْبِد يَْشتريه الرَّ

ُجوُع عليه بجميع الثمن واْلغَلّة الت ي استغلها المشتري من َعلَى َعْيب دلََّسه البائع ولم يُطِلعه عليه ، فله ردُّ العبد على البائع ، والرُّ

 العبد َطيِّبَةٌ له ، ألنَّه كان في َضَمانِه ، ولو َهلََك َهلََك من ماله.

، معناه : ُرّد « ُردَّ َذا الدَّاِء بَِدائِِه ، ولك اْلغَلّة بالضمان»وهذا َمْعنَى قول ُشَريحٍ لرُجلين احتكما إليه في مثل هذا فقال للمشتري : 

 وما حصل في يدك من َغلَّته فهو لك.َذا اْلعَْيِب بعيبه ، 

الذي وظَّفَهُ عمُر بُن الخّطاب على السَّواد وأرض الفَْيء فإن معناه الغَلَّةُ أيضاً ، ألنهُ أََمَر بمساحِة السَّواِد وَدْفعها  اْلَخراجُ  وأما

حين الذين كانوا فيه على َغلَّة يؤدُّونها كلَّ سنٍة ، ولذلك سّمي ً َخَراج إلى الفاَلَّ َف  ا ، ثم قيل بعد ذلك للبالد التي فُتحْت صلحاً وُوّظِ

حون وهو الغَلَّةُ. ألن جملة معنى الَخَراجَ  ، ألن تلك الوظيفة أشبهتِ  َخَراِجيَّةٌ  ما صوِلحوا عليه على أرضهم :  الذي أُْلِزَم الفاَلَّ

 : الغَلَّة. الَخَراجِ 

 ضريبة يُردُّها العبد على سيِّدِه كلَّ شهر ويكون ُمَخلَّى بينه وبين َعملِه ، فيقال : عبدٌ فالٌن غالَمه إذا اتفقا على  َخاَرجَ  ويقال :

مة : ُمَخاَرجٌ   ألنه كالغلَِّة الواجبة عليهم. َخَراجٌ  ، وقيل للجزيِة التي ُضربْت على رقاب أهل الذِّ

 [.42 ق :] (ذِلَك يَ ْوُم اخْلُُروجِ ) وقال أبو عبيدةَ في قول هللا جّل وعّز :

 : اسٌم من أسماء يوِم الِقيَامِة. الُخُروجُ  قال :

 وقال العجاُج :

ا ر وجريريريريريريريريريريريريريريريَ َي ا ريريريريريريريريريريريريريريري  َس يريريريريريريريريريريريريريريريوٌُ  ريريريريريريريريريريريريريريري ِّ يريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَلريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وجريريريريريريريريريريريريريريريا    ة  َرجريريريريريريريريريريريريريريري  َم يريريريريريريريريريريريريريريريوُ  َرجريريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 من األرض. فَيَْخُرُجون أي : يَْوم يُْبعَثُونَ  (ذِلَك يَ ْوُم اخْلُُروجِ ) وقال أبو إسحاق في قوله جّل وعّز :

 [.7القمر : ] (ُخشَّعاً أَْبصارُُهْم ََيُْرُجوَن ِمَن اْْلَْجداثِ )له تعالى : ومثلُهُ قو

ُل ما يَنشأُ السحاُب فهو نَْشٌء.  أبو عبيد عن األصمعّيِ : يقال : أَوَّ

 حسٌن. ُخروجٌ  له َخَرجَ  ويقال : قد

ً  السماءُ  خرَجتِ  وقال غيُره :  : إذا أَْصَحت بعد إغامتها. ُخروجا

  وقال ِهْمياُن يصُف اإلبَِل ووُروَدها :

ا هريريريريريريريريارِجريريريريريريريريَ ة  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريِ ْه جريريريريريريريريَ حريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَّ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِجريريريريريريريريا  مريريريريريريريرياِء  ريريريريريريريريَ ْوَن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريا لريريريريريريريريَ بريريريريريريريري   َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 نقيض الدخول. الُخروجُ ويريد : ُمْصِحياً ، 

ُج فَيَ  األديب والسابق ونحِو ذلك ، خروجُ  : الُخُروجُ  وقال الليث : ه  خَرَجْت خواِرجُ و،  ْخُرجُ يَُخرَّ فالن إذا ظهرت نجابتُه وتوجَّ

 إلبرام األمور وإحكامها ، وَعقََل َعْقَل ِمثِلِه بعد ِصباه.
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 ويَْشُرف بنفسه ، من غير أن يكون له قديٌم وأنشد : يَْخُرجُ  : الذي الَخاِرِجيُ  أبو ُعبيٍد :

ي   ارِجريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرَواَن َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريَس قريريريريريريريريريريريريَ ِ وَ   حريريريريريريريريريريريرياِل لريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريِ ِ َك  نريريريريريريريريريريريريْ  مي  جمريريريريريريريريريريريريَْ

  
 : قَْوٌم من أهِل األهواء ، لهم َمقالةٌ على ِحَدةٍ. الَخواِرجُ و

 َسوابَق. فَتَْخُرجَ  من الَخيِل : التي ليس لها ِعْرق في الَجودة ، الخاِرجيَّة وقال الليُث :

لة في القافية كقول لَبيٍد :: األَِلُف التي بعد  الُخُروجُ  أبو عبيد : قال الخليُل بن أحمَد :  الّصِ

 َعفِه ال َِّ ر  َ َلُّها فم ام ها
لَة ألنها اتَصلْت بالقافية ، واأللُف التي بعَدها هي  .اْلُخُروجُ  فالقافية هي الميم ، والهاء بعد الميم هي الّصِ

 وقال أبو عبَيدةَ : مْن صفاِت الخْيل :

، وهو الذي يطول ُعنُقه فيغتاُل بطولها كلَّ ِعنَاٍن ُجِعَل في  الُخُرجُ  اٍء ، والجميُع :بفتح الخاء وكذلك األنثى بغير ه الَخُروجُ 

 ِلَجامه ، وأنشد :

ى  لريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريْ رَاَوأِب عريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريرياَء كريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريِْ  كريريريريريريريريريريريلُّ قريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريرياِن و   ّل عريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريال  كريريريريريريريريريريريريري  ر وج  تريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وهو ُجواِلٌق ذو أَْونيِن. ِخَرَجة : هذا الِوعاء ثالثةُ  الُخْرجُ و

 .ُمْختََرَجةً  ود : أّن الناقةَ التي أرسلها هللا جّل وعّز : آيةً لَقوِم صالحٍ وهم ثموُد كانتفي حديث قصة ثمو

 أنها ُجبلْت على ِخلقِة الجمِل ، وهي أكبُر منه وأَعظُم. المخترَجةِ  قال : َومْعنى

جُ  والسحابةُ  ج السحابةَ كما تَُخّرِ  الليل الظُّلَم. يَُخّرِ

جةٍ  مرْرُت على أرضوقال شِمٌر : يقال :  ، وفيها على ذلك أَْرتَاٌع ، واألرتاُع : أماكُن أصابها مطر فأنبتت البَْقل ، وأماكن  ُمَخرَّ

جةُ  لم يصبها َمطٌر ، فتلك  .المخرَّ

 األرِض : أن يكوَن نَبتُها في مكاٍن دوَن مكان ، فترى بياَض األرِض في ُخضرة النَّباِت. تخريجُ  وقال بعضُهم :

َك َعلَى ما كان لونُه. رجاءُ خَ  وشاةٌ   : بيضاُء المؤخِر ، نصفها أبيُض والنصُف اآلخُر ال يَضرُّ

 : أسَوُد في بَياض والسَّواُد : الغالُب. األخَرجُ  ويقال :

اجٌ  ابن هانىٍء عن زيد بن َكثَْوة : يقال : فاَُلنٌ  ٌج ، يقال ذلك عند تأكيد الظَّْرِف واالحتيال. َخرَّ  َوالَّ

 : ِمْن نَْعِت الظَِّليِم في لَْونه. األخَرجُ  عن أبي عمروأبو عبيد 

ماِد.  وقال الليث : هو الَّذي لَْوُن َسَواده أكثَُر من لَْوِن بيَاِضه كلَْوِن الرَّ

 نت ذاَت لَْونَْين.إذا كا َخْرَجاءُ  من الِمْعَزى : الذي نِْصفُه أَسَود ونِْصفُه أْبيُض ، وقَاَرةٌ  األَْخَرجُ و: الُمكَّاُء ،  األَْخِرجُ و

ونها أْخَرج وِلْلعرب بئٌر اْحتُِفرت في أصل َجبَلٍ  ونها أْسَوَدةَ  أَْخَرَجةَ  ، يسمُّ ، وبئٌر أُْخَرى اْحتُِفَرْت في أصل جبٍل أسَوَد ، يَُسمُّ

 اشتقُّوا لهما اْسَمْيِن ِمن نْعِت الَجبلَْين.
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 بدابَّة أو غيرها من الحيوان. يْخُرجُ  ورٌم وقَْرح : الُخَراجُ وَ ،  استخَرجوهُ  بِمعنى اختَرجوهُ  ويقال :

 لُعبٍة لفتياِن األعراب. ُمخاَرجةُ  : الَخِريجُ و الَخَراجُ وقال : 

اُء :  َما في يَِدي. أَْخِرُجوا : اسُم لُعبٍة لهم معروفٍة وهو أن يُمسَك أحُدهم شيئاً بيِده ، ويقوَل لسائِرهم : خَراجِ  وقال الفَرَّ

يت : يقال : لَِعَب الصبيانوقال ابن   بكسر الجيم بمنزلة َدَراِك وقََطاِم. َخَراجِ  السّكِ

 وقوُل أَبي ذَؤيٍب :

ه   أَنريريريريريريريريريريَّ اِء كريريريريريريريريريريَ ه  لريريريريريريريريريريه َذاَ  الريريريريريريريريريريِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَرِقريريريريريريريريريريْ

  
ر وج    َن  ريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ ى  ريريريريريريريريريريَْ ْ عريريريريريريريريريريَ ارِيريريريريريريريريريريق  يريريريريريريريريريري   خمريريريريريريريريريريََ

  
 ما في يَِدي. أْخِرُجوا بيَِدِه ويقوُل لسائرهم :لُْعبةٌ ِلْصبيَاِن األعراب ، يُْمِسك أحُدهم الشيَء « : ُخُروجُ »قيل : 

 هكذا. َخَراجٌ  قال األزهري : والعرُب َعَرفته في هذه اللغة

يتا بَجبلَين يُقاُل ألحدهما : أَسوُد ، ولآلَخِر : أَخرَجةُ  وقال الفّراء وغيُره :  .أَخَرجُ  : اسُم ماَءةٍ ، وكذلك أْسَودةُ ُسّمِ

ً  الغالُم لَْوحهُ  جَ خرَّ  وقال الليُث : يُقال : إذا كتبه فترَك فيه مواضَع لم يكتبها ، والكتاب إذا ُكتَِب فتُِرَك منه َمواضُع لم  تخريجا

جٌ  تُْكتْب فهو جَ و،  ُمَخرَّ : إذا أنبَت بعُض المواضع ،  تَخِريجٌ  فالٌن عملهَ إذا جعله ُضُروباً يخالُف بعُضه بعضاً ، وَعاٌم فيه خرَّ

 ولم يُنبت بعٌض.

ا قوُل ُزهير يصف خيالً :وأ  مَّ

ْوُ  وَ  َوارَِ  كريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّجريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
ني    لريريريريريريريريِ ا تريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ رَائريريريريريريريريكريريريريريريريري  لريريريريريريريريْه عريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ ْ  جريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
 فمعناه : أَنَّ منها ما به ِطْرٌق ، ومنها ما اَل ِطْرَق به.

جها وقال ابن األعرابي : معنى جُ  أدَّبها ، كما أي : َخرَّ ُم تلميَذه. يُخّرِ  المعلِّ

اجٌ  ورجلٌ   منه إذا أراد ذلك. الخُروجُ  واّلٌج : إذا لم يَْشَرْع في أمٍر ال يْسهُل له َخرَّ

 .«الشَِّريكاِن وأهُل الميراثِ  يَتََخارجُ »في حديث ابن عبَّاٍس أَنَّه قال : و

م دوَن بعٍض ، فال بأَس أْن قال أبو ُعبيٍد : يقوُل : إذا كان المتاع بين َوَرثٍة لم يقتسموه ، أو بين ُشركاَء ، وهو في يِد بعِضه

 يتبايعوه ، وإن لم يَعِرْف كلُّ واحٍد منهم نصيبَه بعينه ، ولم يقبْضه.

 قال : ولو أراد رجٌل أجنبيٌّ أن يشترَي نصيَب بعضهم لم يُجْز حتى يقبَِضه البائُع قبَل ذلك.

، حدَّثنَاه محمُد بن إسحاق عن أبي ُزْرَعة عن إبراهيَم بن قلُت : وقد جاء هذا عن ابن عبَّاٍس ُمفسَّراً على غير ما ذكره أبو ُعبيٍد 

القوُم في الشركة تكوُن بينهم ، فيأخَذ  يَتََخارجَ  ال بأَس أن» موسى عن الَوليِد عن ابن ُجَرْيجٍ عن َعطاٍء عن ابن عباس : قال :

 ً  .«هذا َعْشَرةَ دنانيَر نْقداً ، ويأخذُ هذا َعْشَرةَ دنانيَر دْينا

بَْير عن ابن عبَّاٍس في الشريكين : ال بأَس أنْ و  .يَتَخاَرَجا رواه الثَّْوِريُّ عن ابن الزُّ

ْيَن.  قال : يَْعنِي العَْيَن والدَّ
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 : وهو األبيض البَْطِن والجنبَْين إلى منتَهى الظهر ، ولم يَْصعَْد إليه ولوُن سائره : ما كان. أَْخَرجُ  وفَرسٌ 

 ٍة بِعَينها.: اسُم َرِكيَّ  خْرَجاءُ و

 : اسُم موضعٍ بعينه. خْرجٌ و

ؤوِس.  اْلخْرجُ  ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :  على األَرِضيَن. اْلَخَراجُ وعلى الرُّ

َج بِِخاَلِسيٍَّة ،  أخَرجَ وقال :  َمرَّ  : أَخَرجَ و،  خْرَجاء ، واألنثى أَخَرجُ  وهي النَّعاُم الذَكرُ  الُخْرجَ  إذا اصطاد أَْخَرجَ وَ الرجُل إذا تزوَّ

 به عاٌم نصفُه خْصٌب ونصفه َجْدٌب.

 خ ج ل
 خجل ، خلج ، جلخ ، لخج : مستعَملة.

 .«َخِجْلتُنَ  إنُكنَّ إذا ُجْعتُنَّ َدقِْعتُنَّ ، وإذا َشبِْعتُنَ » ، أنَّه قال للنساء : وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي : خجل 

زق. : َجلُ اْلخَ  قال أبو ُعبَْيد : قال أبو عمرٍو :  الكَسل والتَّواني عن َطلَب الّرِ

ُك وال يتكلَُّم ، ومنه قيل لإلنسان :  إذا بَِقَي كذلك. َخِجلَ  قد قال : وهو مأخوذ من اإلنسان يَبقَى ساكناً ال يتحرَّ

 قال الُكميُت :

ْم وَ  ا اَنهبريريريريريريريريريريريريَ  َ  مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ وا عريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريري  ْ قريريريريريريريريريريريريريَ  ملَْ يريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وِب َوملَْ   ِع اَّريريريريريريريريريريريريريريْ  َوقريريريريريريريريريريريريريريْ والريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 أي : لم يْبقَوا فيها بَاِهتين كاإلنسان المتحيِِّر الّدِهِش ، َولكنهم َجدُّوا فِيَها.

 لم يَْبَطُروا ويَأَْشروا.« : يخجلوا لم»وقال غيُره : 

 قال أبو عبيد : وهذا أْشبَهُ الَوْجَهْين بالصواب.

ا . «ُمِغنٍ  َخِجلٍ  َمرَّ بَِوادٍ إنَّ َرُجالً »حِديُث أبي ُهَريرةِ :  قال : وأمَّ  فليس ِمْن هذا ولكنه الَكِثيُر النَّبَاِت الملتَّفِ

 سوء احتمال الِغنَى. اْلَخَجلُ ووأخبرني المْنِذريُّ عن أبي العبَّاس أنه قال : الدَّقَُع ُسوُء احتمال الفَْقر ، 

 قال ذلك ابن األعرابّيِ.

ر منه ، فيستحي ، وقد أن يَْفعَل اإلنسان اْلَخَجلُ  وقال الليث : ْلتُهُ  فْعالً يَتََشوَّ  ، والبعيُر إذا اْرتََطم في اْلَوَحل فقد أَْخَجْلتُهو َخجَّ

 .خِجلَ 

 .ُمْخِجلٌ  الَحْمُض إذا طال واْلتَفَّ ، فهو أخَجلَ وواسعاً يضطرُب عليه ،  ويقال : َجلَّْلُت البعيَر ُجالًّ َخِجالً أي :

 : الثَّْوُب الواسع الطويل. اْلَخِجلُ والرجل إذا اْلتَبََس عليه أمُره ،  َخِجلَ  وقال ابن ُشَمْيٍل :

 كثرة تشقيق الذَّناِذِن. اْلَخجلُ واالسترخاء من الحياِء ، ويكوُن ِمَن الذُّّلِ ،  الَخَجلُ  َسلمةُ عن الفّراء :

 وأنشد :

بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريث   ٌل  ريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريِ ْوٌب  ريريريريريريريريريريريَ يَّ ثريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريول    ا مريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ ا  هريريريريريريريريريريريريريَ ٌة ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ َرعريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : التِفَاُف النَّباِت وُحْسنُه. اْلَخَجلُ و: اْلبََطُر ،  الَخِجلُ و

 لَِزقَةٌ بالغََمص. لَِخَجةٌ  أَْسَوأُ الغََمِص تقول : َعينٌ  اللََّخجُ  قال ابن ُشَمْيٍل :: لخج 
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 التَصقَْت من الغََمص.قلُت : هذا عندي َشبِيهٌ بالتصحيف والصواب : لَِخَخْت َعْينُه بخاَءْين ولَِحَحت بحاءين إذا 

ا  ؟.فإنه غيُر َمْعُروٍف في كالم العرب ، وال أدري ما هو اللََّخجُ  قال ذلك ابُن األعرابّيِ وغيُره ، وأَمَّ

ا َسلََّم َصلَّى بِأَْصَحابِه َصاَلةً َجَهَر فِيَها بِاْلِقَراءةِ ، َوقََرأَ قاِرىٌء َخْلفَهُ  وسلمعليههللاصلىأنَّ النبي » .في الحديث: خلج   فََجَهَر ، فَلَمَّ

 .«َخالَجنِيَها قَاَل : لَقَْد َظنَْنُت أَنَّ بَْعضُكمْ 

أي : ناَزَعني القراءةَ ، فجهر فيما َجَهْرُت فيه فنََزَع ذلك ِمْن لساني ما ُكنُت أقَرُؤه ، ولم أستِمرَّ عليه « َخالَجنِيَها»َمْعنَى قَْوِله : 

 الَجْذُب والنَّْزع.:  اْلَخْلجِ  وأْصلُ 

َكتَا ، وأنشد : اْختَلجوالرجل حاِجبَْيه عن عْينَْيه ،  َخلَجَ  وقال الليث : يقال :  حاجباه وعيناه إذا تحرَّ

مريريريريريريريريريريري    كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ ِه وَ يريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريِ ج  مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ  خيريريريريريريريريريريريَْ

  
ِ  ريريريريريريريريريا    مريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ َ ه  عريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ َ  عريريريريريريريريريِ  ألمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
انّي عن ابن السكيت قال :  أْيُ » يقال في األمثال :وأخبرني المنِذِريُّ عن الَحرَّ  .«َولْيَسْت بُِسْلَكى َمْخلُوَجةٌ  الرَّ

ة كذا ، ومرة كذا ، حتى يَِصحَّ صوابُه.« َمْخلُوَجةٌ »قال : وقولُه :   أي : يَْضِرُب َمرَّ

 قال : والسُّْلَكى : المستقيمة.

 وقال في َمْعنَى قوِل الشاعر :

ى  كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ هريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريري  عريريريريريريريري  ة  وَ نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ وجريريريريريريريريَ لريريريريريريريري   خمريريريريريريريريَْ

  
رََّك ألْ   ِل كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى انبريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نْيِ عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : يَْذَهُب الطعُن فيهم ويرجع كما تُردُّ سهمين على َراٍم َرَمى بها.

 : على اليمين وعلى اليسار. اْلمْخلُوَجةُ وقال : والسُّْلَكى : الطَّْعنَةُ المستقيمة 

 كأَنه يَْجِذبُه إليه.الهموُم إذا كان له َهمٌّ في ناحية وَهمٌّ في ناحية  تَخالََجتْه ويقال :

 ُخلُجٌ  في ذلك األمر َشكٌّ أي : ما أُشكُّ فيه ، وقوم يَُخاِلُجنِي في ذلك األمر أي : نْفَسْيِن ، وما خاِلَجْين وقال شمر : يقال إنني لَبَْينَ 

 إذا ُشكَّ في أنسابهم ، فتناَزَع النسَب قوٌم ، وتنازعه آخرون.

 ومنه قول الُكَمْيت :

 ُْ  أَنت م   ل ٌج أَبريَلاء  ع هَّارِ َأ
 .خلََجهُ  وقال الليث : إذا َمدَّ الطاعُن ُرْمَحه عن جانٍب قيل :

 : كاالنتزاع. اْلَخْلجُ وقال : 

 وأنشد :أي : نُِزع وأُخرج ، وإن أُْخِرَج بعد فُُدوِره فقد ُعِدل فانعدل ،  ُخِلجَ  قال : والفَْحُل إذا أُْخِرَج من الّشْوِل قبل فُُدوِره فقد

 َفْحٌل ِهَجاٌن َتو َّ َغْتَ خَمل وجِ 
 الهُموُم أي : تنازعتني. تَخالَجتْنِيوفي صدري َهمٌّ ،  اختَلَجَ  ويقال :

انيُّ عن ابن السكيت قال : ً  الَجْذُب ، وقد اْلَخْلجُ  الحرَّ  إذا َجَذبه. خلََجهُ يَْخِلُجه خْلجا

اُج :  قال العَجَّ

 ن  َ َلجا  فَإْن َيك ْن َهَذا الزََّما
ي َخلُوجٌ  ومنه قيل : ناقةٌ  ً  النهر َخِليجُ  إذا ُجِذَب عنها َولَُدها بَِذبحٍ أو َمْوت ، ومنه ُسّمِ  ألنه َخِليجٌ  ، ويقال للَحْبل : َخِليجا
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 بعيله  ذا َغَمَزه. َ َلَجه   ََيذب  ما    َّ به ، وي ال : ق 
اجز :  قال الرَّ

نْيِ  ِ  ِذي ر عريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ٌة مريريريريريريريريريريْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريَ

  
نْيِ   تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريري  ي بريريريريريريريريريريريِ اكريريريريريريريريريريريٌة متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريَ

  

نِي  ْه حبريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريِ   وعريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريْ    هريريريريريريريريريريا َوبريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ وا بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريُّ ْوُ   ريريريريريريريريريريَ    قريريريريريريريريريريريَ

  
 بالتحريك أن يشتِكَي الرجُل لحُمه وِعظاُمه من عمٍل َعِملَهُ ، أو من ُطوِل َمْشي وتَعٍَب. اْلَخلَجُ وقال : 

 يَْخِلج ألنَّ َجْذبَه َخلَجٌ  من تَقَبُّض العََصِب في العَُضد حتَّى يُعَالََج بعد ذلك فيَْستَْطِلَق ، وإنما قيل له : اْلَخلَجُ  يث : إنَّما يكونوقال الل

 عُضَده.

السَّْيَر ،  تَْخِلجُ  ا ، ويقال : هي التي: كثيرة اللَّبَِن ، تِحنُّ إلى َولَده َخلُوجٌ  : كثيرةُ الماء شديدةُ البَْرق ، وناقة َخلُوجٌ  قال : وسحابةٌ 

 ِمْن ُسْرعتها.

يت ، وهو قوُل األصمعّيِ وأَبِي َزيٍد. اْلَخلُوجِ  قلُت : والقول في النَّاقَةِ  ّكِ  : ما قاله ابن الّسِ

 شغلَتْه الشواغل. وأنشد : أي : َخلََجتْهُ اْلَخواِلجُ  وقال الليث : يقال

 اأَلْ َكال  د وَن األْ َكالْ ْ ِلج  وَ 
 من بينهم ، فذُِهَب به. اْختُِلجَ  ويقال للمفقود من بين القوم وللميِّت : قد

 : وأنشد : َخِليَجاه : نَْهٌر في ِشّقٍ من النَّْهِر األْعَظم ، وجناحا النهر : الَخِليجُ و

اْن  يريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريِ فَّ الريريريريريريريريريريْ اَ. َأكريريريريريريريريريري  ىت  فريريريريريريريريريريَ   َ  فريريريريريريريريريريَ

  
اْن   يريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريِج مريريريريريريريريريَ َّه   ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ َض ا ريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ

  
ة يَسرةً ، ومنه قول الشاعر : يَتََخلَّجُ  والمجنونُ  ةً يمنةً ومرَّ  في ِمشيته أي : يتمايل كأنما يُْجتََذُب َمرَّ

 ْ َ يريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ اَلَء بريريريريريريريريريِ ض  ا ريريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ْه تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريُّ   ي  ريريريريريريريريريريََ ا َومَتْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ون هريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريَ  ج  الريريريريريريريريريريْ

  
 فساٌد في ناحية البيت ، وقوله : : اْلَخْلجُ و: ما اْعَوجَّ من البيت ،  اْلَخِليجُ و

 فَِإْن َيك ْن َهَذا الزََّمان  َ َلَجا
ى شيئاً عن شيء.  أي : نَحَّ

: وهو الذي نُِقَل عن قومه ونََسبُهُ فيهم إلى  ُمْختَِلجٌ  : ضْرٌب من النكاح وهو إخراُجه ، والدَّْعُس إْدَخالُهُ ، ورُجلٌ  اْلَخْلجُ وقال : 

 قوم آخرين ، فاْختُِلُف في نسبه وتُنُوزَع فيه.

ً  وقال أبو ِمْجلٍَز : إذا كان الرجل ِه. ُمْختَِلجا َك أالَّ تَْكِذَب فانُسْبه إلى أُمُّ  فسرَّ

 للذين انتقلوا بنسبهم إلى غيرهم. اْلُخلُجُ  وقال غيُره : همُ 

 : الِحبَال. اْلُخلُجُ و: المرتِعُدو األَبدان.  اْلُخلُجُ و: التَِّعبُون ،  اْلُخلُجُ  العبَّاس عن ابِن األعرابّيِ قال :أبو 

 عْمرو عن أبيه قال : اْلِخاَلُج : الِعشق الذي ليس بُمْحَكم.

 من الوجوه : القليُل اللحم ، الضاِمُر. اْلمختَِلجُ  الليث :

 وقال الُمَخبَُّل :
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ِة اَل تريريريريريريريري  وَ  يريريريريريريريريفريريريريريريريريَ حريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا  كريريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  رِيريريريريريريريريَك َوجريريريريريريريريْ

  
ٌج   لريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريْ ن  خمريريريريريريريريريريريريري ْ م  وَ ظريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريْ  اَل جريريريريريريريريريريريريريَ
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 ، وجَذبَتْه تجِذبُه إذا فََطَمتْهُ. تَْخِلُجهُ  المرأة َولََدها َخلََجتِ  اللِّحيانيُّ :

ِه فإن الذئَب عاِلٌم بمكان الفصيل اليتيم أي  تَْخلجِ  وقال أَْعَرابِيٌّ : ال ِه. :اْلفَِصيَل عْن أُّمِ ق بْينَه وبين أُّمِ  ال تُفَّرِ

 وقال ابُن ُمْقبٍِل يصف فرساً :

ْه و  ل  َأْوعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ امريريريريريريريريريا   َذا ا ريريريريريريريريريَْ َج َنريريريريريريريريريََّ  َأ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
َردا  ِل َأجريريريْ هريريريريريريريْ كريريريَ ِل والريريريْ هريريريريريريريْ كريريريَ اَلِ  الريريريْ َرى ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريَ

  
ً  الشَّدَّ  يَْخِلجُ  : الطويل من الخيل الذي األْخلَجُ وَ   أي : يجذبه كما قال َطَرفَةُ : َخْلجا

   ل ج  الةَّ ِّ م ِةيَحا   اَّْ ز ُْ 
 واْلِخاَلُج واْلِخاَلُس : ُضُروٌب من البُُروِد ُمَخطََّطةٌ.

 قال ابن أْحَمَر :

ِه  اِديريريريريريريريرير   ريريريريريريريريلريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ ه   ريريريريريريريريََ لريريريريريريريريْ ْه عريريريريريريريريَ َرجريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ   ِذ انريريريريريريريريريْ

  
ِم   هريريريريريريريريريَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
اَلج امل ْن َذاَك ا ريريريريريريريريريِ ِن مريريريريريريريريريَ َْديريريريريريريريريريْ رب   بريريريريريريريريريِ

  
 ويروى :

 ...  َذاَك اِ اَلسِ . ِمنْ ..
ً »في حديث ُشَرْيٍح : و ك ، فَقَاَل : إنَّ اْلَحيَّ يَِرُث اْلميَِّت ،  يَتََخلَّجُ  أَنَّ نِْسَوةً َشِهْدَن ِعْنَدهُ َعلَى َصبّيٍ َوقََع حيّا تَْشَهْدَن أَ أي : يتحرَّ

 .«فَأَْبَطَل شهادتهنَّ  ؟باالْستِْهاللِ 

ُك ، يقال :: التَّ  التََّخلُّجُ  وقال َشِمٌر : ً  الشيءُ  تَخلَّجَ  َحرُّ  اْختِاَلجاً إذا اضطرب وتحرك. اْختلَجو تََخلُّجا

ً وعينُه ،  اْختَلََجتْ  ومنه يقال : ً و َخلََجْت تَْخِلُج ُخلُوجا ْكتُه. الشيَء : َخلَْجتُ و. َخلََجانا  حرَّ

 وقال اْلَجْعِديُّ :

ْم وَ  ا  كريريريريري  و ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ عريريريريري  ْوَُ يريريريريريريريَ ق  يريريريريريريَ َريريريريريريْ  ىَف ابريريريريرين   ريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريَ َذاكريريريريريِ َ

اَل املريريريريريريري مريريريريريريريَ ن اجلريريريريريِْ جريريريريريْ لريريريريريِ َر خيريريريريريَْ َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريَ

  
ْكَن. يَْخِلْجنَ  قال أبو عمرو :  : يَُحّرِ

اِر ْبِن َسِعيٍد : اُد ْبُن َعمَّ  وقال أبو َعْدنَاَن : أنشدني حمَّ

ا    ن  َوقريريريريريريريريريريريريريريَ ر  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريْ  َ  ر بَّ مريريريريريريريريريريريريريري 

  
اِ    نَبِ الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريريَ ْن لريريريريريريريريريريريريريريَ ج  مريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريَّ  خمريريريريريريريريريريريريريري َ

  
 العَْيِن أي : يضطرب. يَتََخلَُّج تََخلُّجَ  : الَّذي قد َسِمَن ، فَلَْحُمهُ  اْلُمخلَّجُ  قال :

عِ ، وقال َجِريٌر : التََّخلُّجُ وقال : 
 في المشي : ِمثُْل التََخلُّ

جِ وَ  لريريريريريريريريريريُّ ْن  ريريريريريريريريريريََ ي مريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريِ ن  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لِّ جريريريريريريريريريريِ   كريريريريريريريريريري 

  
اِن وَ   لريريريريريريريريريريَ َن ا ريريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريريريَن مريريريريريريريريريريِ اظريريريريريريريريريريِ ِوي الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  َأكريريريريريريريريريريْ

  
أََخَذنِي ِجْبِريُل »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي والواسُع من األَْوِديَِة ،  : اْلِجْلَواخُ  أبو ُعبَْيد عن أبي َعْمٍرو :: جلخ 

 ، فَقُْلُت : ِجْلَواَخْينِ  َوِميكائِيُل فََصِعَدا بِي ، فإَذا أَنَا بِنَْهرْينِ 

ْنيَا ؟ما َهَذاِن النَّهَرانِ   .«قاَل ِجْبِريُل : ُسْقيا أَْهِل الدُّ

  وأْعَضاُؤه ، وأنشد :َضعَُف وفَتََر ِعَظاُمه  الشيُخ أي : اْجلَخَ  وقال ابُن األعرابّيِ :

ا خريريريريريريريَّ لريريريريريريريَ ا اجريريريريريريريْ ِخ  َذا مريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ْتَ يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال  ريريريريريريريَ

  
او   ِه َو ريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريْ اء  عريريريريريريريريريريريريريريَ خَّ مريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ  اطريريريريريريريريريريريريريريْ
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 أي : سال.ـ  اْطلَخَّ 

 إذا فتح َعُضَديه في السُّجود. اْجلَخَ وَ وقال أبو العبَّاِس : َجخَّ َوَجّخى 

 قال : واْلُجاَلُخ : الَواِدي العَِميُق.

  العاََلء :وأنشد أبو عمرو بنُ 

  



2133 

 

ة   لريريريريريريريَ يريريريريريريْ ْل أَبريريريريرييريريريريرينَتَّ لريريريريريَ ري هريريريريريريريَ عريريريريريْ َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأاَل لريريريريرييريريريريريريريْ

  
ل    ِه  ريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ َوا   أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ َح جريريريريريريريريريِ   ؟أبَبريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
 أبو ُعبَْيٍد عن الفراء : َسْيٌل ُجاَلٌخ َوُجَراٌف أي : كثير.

 خ ج ن
 استعمل من وجوهه : نجخ ، نخج ، خنج ، جخن.

 في َسنَِد الوادي فَيَْجُرفُهُ في َوَسِط البَحِر ، وأنشد : يَْنَجخَ  السَّْيل ، وهو أَنْ  نَْجخُ  : النَّْجخُ  قال الليُث :: نجخ 

 َذو اَنِجخ  َيْضِرب  َضْوَجْي خَمِْرُِ 
 وقال آخر :

 م ْفَعْوِعٌم يريْلَجخ  يف أَْمواِجهِ 
اَخةٌ  : َصْوتُه وَصْدُمهُ ، وامرأةٌ  نَِجيُخهُ وقال :  ّشاَحةُ التي ت نَجَّ  مسح االْبتِاَلَل.، وهي الرَّ

 ُدفَعَاٌت إذا ُجوِمعَتْ  أي : نََجَخاتٌ  وقال غْيره : هي التي لها

األمواج إذا اضطربت في  تَناَجَختِ وَ ، وهو الشديد الِجْرية ، الذي يحفر األرض حفراً شديداً ،  نَاِجخٌ  وقال ابن شميل : َسْيلٌ 

 أصول األجراف حتى تؤثِّر فيها.

اَخةُ وقال :  ت. َكاْنتَِجاخ ُسْرُمها يَْنتَِجخُ  من النساء : التي النَّجَّ  بطن الدابة إذا صوَّ

َك الدَّلَو في الماء ، لتمتلئ. نََخجَ  قال اللِّْحيانيُّ :: نخج   بالدلو وَمَخَج إذا حرَّ

قاَء على ُركبتيها ثم تمَخَضهُ. النَّْخجُ  وقال أبو عمٍرو :  : أن تضع المرأةُ الّسِ

ً  المرأة نََخجَ و: قال   إذا جامعها.ـ  يَْنُخُجَها نَْخجا

يت : ّكِ ُل ، فيَْمتَِخُض ، فيخرُج ُزْبٌد  النَِّخيَجةُ  وقال ابن الّسِ ُزْبٌد رقيٌق يخرج من السقاء ، إذا ُحِمل على بعير بعد ما نُزع ُزْبُده األوَّ

 رقيق.

 ذكره الشافعي.ـ  بغير هاءـ  النَِّخيجُ  وقال غيُره : هو

 : قبيلةٌ من العرب. ُخنَاجٌ : ج خن

ةٍ لها كانت من بنيـ  وقالت أَْعَرابِيَّةٌ   :ـ  ُخنَاجٍ  لَضرَّ

اج  لريريريريريريريريريريريَ ِ   ريريريريريريريريريريري  َه بريريريريريريريريريريريَ رِي أ  ريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ  اَل تريريريريريريريريريريري 

  
اج وَ   جريريريريريريريَ ِض َذا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريْ ْن بريريريريريريريَ رِي مريريريريريريِ  أَْقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

هريريريريريريريريرياج  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ى الريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ اِك عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ ْ  أَقريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  
اِج   عريريريريريريريريريريريريريَ ق الريريريريريريريريريريريريريْ ِل مسريريريريريريريريريريريريري  ه   ريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريْ  أَتريريريريريريريريريريريريريريَ

  

اِج  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريِ َن ِ نريريريريريريريريريريريريريريريريْ خ  ُّ يريريريريريريريريريريريريريريريريِّ مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا األَُّْواِج   ل  ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ ِه نريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 من النساء ، وأنشد :ـ  عند الجماعـ  : الرديئة الُجُخنَّة األصمعي :: جخن 

ة   َل كريريريريريِل ج خ لريريريريريَّ ي َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِذر  نريْفسريريريريريريريريريريريريريريِ أ نريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ت ا  عريريريريريريريِ ربَْذْوِن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اف  كريريريريريريريَ رِقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَافريريريريريريريِ فريريريريريريري   لريريريريريريريْ

  

 خ ج ف
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 استعمل من وجوهه : خفج ، جفخ ، جخف ، خجف.

 لُغَةٌ في اْلجِخيِف وهي الِخفَّةُ والطَّْيُش والِكبُر. اْلَخِجيفُ  قال الليث :: خجف 

 : قَِضيٌف. َخِجيفٌ  ، ورجل اْلِخَجافُ  : المرأة القَِضيفَةُ وُهنَ  اْلَخِجيفَةُ وقال : 
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 في شيء من كالم العرب لغير الليث.ـ  الخاء قبل الجيمـ  اْلَخِجيفَ  قلت : لم أسمعِ 

 ، وهي بَْقلَةٌ َشهباُء لها َوَرق ِعَراٌض. َخفََجةٌ  نبات يَْنبُت في الربيع ، الواحدة اْلَخفَجُ  قال الليث :: خفج 

 وقال األعشى : اْلَخفَاِجيُ  : بطٌن من ُعقَيٍل وإذا نُِسَب إليهم قيل : فالنٌ  خفَاَجةُ  وقال غيره :

 ِلَساان  َكِمْ رَاِ. اْ ََفاِجِي ِمْلَحبا  
ْجِل من الرجال ، وقد : األخفَجُ  أبو عبيد ، عن أبي عمرو : ً  األَْعَوُج الّرِ  .خِفَج َخفَجا

 إذا اشتكى ساقَْيه من التعب.ـ  فالنٌ  َخِفجَ  أنه قال :ـ  عن أبيهـ  وَرَوى عمٌرو

 ُمبَاضعة.: من ال اْلَخْفجُ  وقال الليث :

 قلُت : ولم أسمعه في باب اْلُمبَاضعة لغيره.

 الشَِّريُب من الماء. والُمْخِضُم : اْلخِفيجُ  وقال أبو زيد :

 َخِفجَ  ، وقد أَخفَجُ  فهوـ  كأَنَّ بهما ِرْعَدةً ـ  : إذا كانت ِرْجاَل البعير تَْعَجاَلن بالقيام قبل أن يرفعهماـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 يَخفَُج.

 واْلَجْمُخ وأنشد غيره : الَجْفخُ  ، وُهو َجفَخَ و: يقال ِمَن الِكْبِر : َجَمَخ ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد: جفخ 

ْه أَ  ٌة  ريريريريريريريبريريريريريريريَ تريريريريريريريلريريريريريريريَ ا  َذا فريريريريريريريِ يريريريريريريريَّ يريريريريريريريمريريريريريريريِ خريريريريريريريا  متريريريريريريريَ فريريريريريريريْ  جريريريريريريريَ

  
ِه وَ   لريريريريريريريَّ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِفريريريريريرييريريريريريريريَّ ا املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريا   ذا مريريريريريريريَ بريريريريريريْ  جريريريريريري 

  
وُع والَخلَُد ـ  عن أبي زيدـ  ثعلب : عن ابن نَْجَدة: جخف   .اْلَجِخيفُ و: من أسماء النَّْفس : الرُّ

د ، أنه قال : وعِ. الَجخيفُ  وأخبرني المنذريُّ ، عن المبّرِ  : مثُل الرُّ

 يقال : ضع هذا في تاُموِرَك ، وفي ُروِعَك وفي َجِخيفَك.

وُع ُمتَِّصٌل بِالقلِب ، وعنه يكون الفَهُم خاصة.  قال : والرُّ

 أن يفتخَر الرجل بأَْكثََر مما عنده. اْلَجِخيفُ  قال :ـ  أبي عبيدةعن ـ  أبو عبيد

 وقال غيره : هو الِكْبُر والعََظمةُ.

أ َجخيفُهُ  أنَّه ناَم َحتَّى ُسِمعَ »في حديث ابن ُعَمَر : و  .«ثُّم َصلّى َولَْم يَتَوضَّ

 : صوٌت من اْلَجْوِف أََشدُّ من الغَِطيِط. اْلَجِخيفُ  قال أبو عبيد :

 الكثَرةَ ، وأنشد : : الِكْبَر ويكون : الَجِخيفُ  قال : وقد يكون

يريريريريريريريريفريريريريريريريريهريريريريريريريريْم  خريريريريريريريريِ َ  جريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ِ  هللا بريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ َ ْم حبريريريريريريريريِ  أَرَاهريريريريريريريري 

  
ا  عريريريريريريريريريريَ ْ   َواقريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَ ه الريريريريريريريريريريْ م  ِ ْن َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رَاهبريريريريريريريريريريَ   غريريريريريريريريريري 

  
 يعني : بعد سوادهم وكثرتهم.« َجِخيِفِهمْ  بعد»قال أبو عبيد : وقَْولُهُ : 

  من الغَِطيط.أشدُّ  اْلَجِخيفُ  وقال أبو عبيد :

، فَنَاَم َحتَّى ُسِمَع  وسلمعليههللاصلىبِتُّ عند النَّبِّيِ »حديث ابن عباس :  الفَِخيُخ ومنه قال : والمعروف في هذا الموضع :

 .«فَِخيُخهُ 

 قال : يريد باْلفَِخيخِ اْلغَِطيَط.
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 : الجِخيفو: النَّْوُم ،  الَجِخيفُ و: الجيش الكثير ،  الَجِخيفُ و،  النفس:  الَجِخيفُ و: الِكْبر ،  الَجِخيف قال :ـ  عن أبيهـ  عمرو

 الصوت.

 إذا نََخر.ـ  َجَخفَ ـ  وقال ابن ُشَمْيٍل : هو النَِّخيرُ 

 إذا نام.ـ  وفَخَّ  َجَخفَ وقال : 

 خ ج ب
 استعمل منه : جبخ ، خبج ، جخب.

ُجِل وغيره : ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد: خبج   إذا َضِرَط.ـ  بها َخبَجَ وَحبََج بها يقال للرَّ

 إذا َضَربَهُ بها.ـ  بها َخبََجهوَحبََجهُ بالعصا ،  :ـ  فيما َرَوى عنه أبو تُرابـ  أبو سعيد

ً  الَخْبجُ  وقال الليث :  ليس بالشديد.ـ  : الضرب بسيٍف أو عصا

َراب. اْلَخبَاَجاءُ وقال :   من الفُُحول : الكثير الّضِ

ً  وقال غيُره : يقال : َخبََجها ً  َخْبجا  إذا بَاَضعها.ـ  وَخفََجها َخْفجا

 إجالَتَُك الِكعاَب في الِقَماِر. الَجْبخُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس: جبخ 

 وكذلك اْلَجْمُخ ، وأنشد :

 فاْجَبِخ ا َْيَل حَنَْو َجْبِخ الِكَعابِ 
اءـ  أبو عبيد: جخب  ابةُ  قال :ـ  عن الفرَّ  : األْحَمُق. الَجخَّ

 ُمخفَّفَان.ـ  : رجٌل َجَخابَةٌ فَقَاقَةٌ ـ  عن ابن األعرابيـ  ورَوى ثعلب

ابةٌ ـ  ألبي الهيثمـ  وأَْقَرأَنِيهُ المنذريُّ   الجيم وتشديد الخاء.بفتح ـ  : َرُجٌل ِجَخابةٌ ، بكسر الجيم ، وأقرأنيه اإلياِديُّ لَشِمٍر : َجخَّ

 خ ج م
 استعمل منه : خمج ، خجم ، مخج ، مجخ ، جمخ.

ً  اللحمُ  َخِمجَ  أهمله الليث : وسمعُت العََرَب تقول :: خمج   إذا أَْنتََن.ـ  يْخَمُج َخَمجا

 إذا فسد جوفُه وَحُمَض.ـ  التَّْمرُ  َخِمجَ وَ قالوا : 

ين. الَخَمجُ  أنه قال :ـ  عن عمٍرو عن أبيهـ  َرَوى أبو العبَّاسوَ   : فساد الّدِ

َطبُ  الَخَمجُ  وُرِوَي عن ابن األعرابي أنه قال : ق.ـ  أن يْحُمَض الرُّ ْر ، ولم يُشرَّ  إذا لم يُشرَّ

جُ  وقال أبو سعيد : رجل  فاسُدها. األخالق : ُمخمَّ

 بمعنًى واحد ، وأنشد : البئَر ، ومَخَضها : َمَخجَ  األصمعي :: مخج 

ومريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريمَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريَ  ْه قريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَّ

  
ومريريريريريريريريريريريريريريا  ج  الريريريريريريريريريريريريريري ِّاَل ريريريريريريريريريريريريريري   زيريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريريا خمريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْكتَه وأنشد البيت :ـ  الماءَ  تَمخْجتُ  أبو عبيد :  إذا َحرَّ

 صايف اجِلماُ مَلْ مَتخَّْجه  ال ِّاَل 
اَلُء.ـ  ْضهُ الّدِ  أي : لْم تََمخَّ
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 الواسعةُ اْلَهِن.المرأةُ  الِخجامُ  قال ابن السكَّيت وغيُره :: خجم 
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 َوأنشد : اْلِخَجامِ  قال : وهو َسبٌّ عند العََرب ، يقولون يا ابنَ 

 ِبَذاَك َأْ ِفي اللريَّيريْزََج ا َِْجاما
َرَداِن. اْلِخَجامُ  عن ابن األعرابي : قال :ـ  ثعلب  المرأةُ الواسعةُ الزَّ

اءـ  أبو عبيد: جمخ  ُجَل وفايَشْ  :ـ  عن الفرَّ  إذا فاخْرتَهـ  تُهَجاَمْخُت الرَّ

 إذا أُِجيلَْت.ـ  ِمثُل الجبخِ في الِكعَابِ  الَجْمخُ وَوالَجْفُخ الِكْبُر ،  الَجْمخُ  قال : وقال األصمعيُّ :

 أبواب اخلَاء والشني
 مهمل. خ ش ض :

 خ ش ص
 استعمل منه : شخص.

 ، وَجْمعُه : شْخَصه رأيَت ُجْسمانه فقد رأيتَ سواد اإلنسان إذا رأيتَه من بعيد ، وكل شيء  الشَّْخصُ  قال الليث :: شخص 

 .األشخاصو الشُُّخوص

ً  : السَّْيُر من بلد إلى بلد وقد الشُُّخوصُ وقال :  الكلمةُ في الفم نحَو الَحنَِك  َشَخَصتِ وأنا ،  أَْشَخْصتُهُ و،  َشَخَص يَْشَخُص ُشُخوصا

ُجِل ِخْلقَةً أنْ   صوتُه ، ال يقِدُر على َخْفِضه. يَشَخصَ  األعلى ، وربما كان ذلك في الرَّ

 .الشُُّخوِص  إذا َسَما وَطَمَح وَشَصا كلُّ ذِلك ِمثلُ ـ  البََصُر نَْفُسه فشَخصَ  الرجُل بََصَرهُ  َشَخصَ  شمٌر : يقال :

 .«بي فُشِخصَ  الدَّْهنَاء ، فأَْقَطعَهُ إيَّاها قالت : وسلمعليههللاصلىأن صاِحبَها اْستَْقَطَع النبي »في حديث قَْيلَة : و

 به. ُشِخصَ  : قدـ  إذا أتاه ما يُْقِلقُهـ  يقال : للرُجل

 إذا كان سيِّداً.ـ  َشِخيصٌ  أبو زيد : رجلٌ 

 قاله الِكَسائي. الشَخاصة وَخْلٍق عظيم ، بَيِّنَ  َشْخٍص  إذا كان ذاـ  شِخيصٌ  وقال غيره : رجلٌ 

 .َشُخَصْت َشَخاصةً  ، وقد يصةٌ َشخِ  وامرأة

ً  الرامي أشَخَصه إذا َطَمَح في السماء وقدـ  سْهُمك ، وقََحَز سهُمك َشِخصَ  وقال ابن ُشميل : يقال : لََشدَّ ما  .إْشخاصا

 وأنشد غيُره :

 اَل قَاِصرَاٌ  َعْن فري َؤاِدي َ َواِ    وَ 
يت :  إذا اغتابه.ـ  وأَْشَخَس بهفالٌن بفالٍن  أَْشَخصَ  ابن السّكِ

 إذا فتَح عينَيه ال يَْطِرُف.ـ  بََصُر فالن َشَخصَ وقال : 

اِمي أَْشخصَ وقال :   .شاِخص إذا جاز سهُمه الغََرَض من أعاله ، وُهَو َسهمٌ ـ  الرَّ

 أي : متفاِوت.ـ  وُمتشاِخسٌ  ُمتَشاِخصٌ  أبو سعيد : كالمٌ 

 خ ش س
 استعمل منه : شخَس.

 : فتُح الحمار فَمه عند التثاُؤِب واْلَكْرِف. الشَّْخسُ  ليث :قال ال: شخس 
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اح يصف العَْير : ِرمَّ  وأنشد قوَل الّطِ
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ه  وَ  أَنريريريريريريريريَّ ىتَّ كريريريريريريريريَ َر مسريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ اه  الريريريريريريريري َّ َس فريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِن   َوائريريريريريريريِ رِيريريريريريريريِ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريَ تاِن الريريريريريريريْ س  ثريريريريريريريِ مريريريريريريريِّ لريريريريريريريَ  مريريريريريريري 

  
خاسُ وقال :   والُمَشاَخَسةُ : في األسنان. الّشِ

 إذا تباين فبِقَي غير ُملتئٍم.ـ  صْدُع القََدح تشاَخسَ وأي : متفاوٌت ، ـ  ُمتَشاِخسٌ  أبو سعيد : كالمٌ الليث : وقال 

 .شاَخْستَ  ويقال للشَّعَّاِب : قد

ْمتَه. أْشَخْستُ وأبو سعيد : أْشخْصُت له في المنطق   ، وذلك إذا تجهَّ

 خ ش ز
 استعمل من وجوهه : شخز.

 شدة العَنَاء والمشقة. : الشْخزُ  قال الليث :: شخز 

 وأنشد :

  َذا األ م ور  أ ولَِعْه ِ لةَّْخزِ 
 : الطَّعن ، يقال : الشَّْخزُ  وقال أبو عمٍرو :

 إذا فَقَأَها.ـ  َعْينَه َشَخزَ 

 : التَواُء األمر على صاحبه. الشَّْخزُ  وقال غيُره :

 بمعنًى واحٍد.ـ  عينَهُ وَضَخَزها وبََخَصها َشَخزَ  أبو تُراٍب : قال األصمعي :

 قال : ولم أر أحداً يعرفه.

 خ ش ط
 مهمل.

 خ ش د
 استعمل منه : خدش ، شدخ.

 مْزُق الِجْلد ، قَلَّ أو كثر. الَخْدشُ  قال الليث :: خدش 

ً  َمةِ َمْن َسأََل َوُهَو َغنِيٌّ َجاَءْت َمْسأَلَتُهُ يَْوَم اْلِقيَا»جاء في الحديث : وقلت :  ً  ُخُدوشا  .«أَْو ُخُموشا

 واْلَخْمُش : باألظافير. الَخْدشُ  قلت :

 المرأةُ وجهها عند المصيبة ، وَخَمَشت إذا ظفََّرْت في أعالي ُحّرِ وجهها فأَْدَمتْه ، أو قََشَرتْه ولم تُْدِمه. َخَدَشتِ  يقال :

 ْهَمى ، وهو شْوُكه.من ُسْنبل البُّرِ أو الشعير أو البُ ـ  السَّفا طَرفُه خاِدَشةُ و

وَن كاِهَل البعير : ً  وكان أهل الجاهلية يسمُّ شا  الفََم إذا أُِكل ، ِلِقلَِّة لَْحِمه. يْخِدشُ  ، ألنه ُمَخّدِ

ْحَل َعلَى ِش  ويقال : َشدَّ فاَُلٌن الرَّ  بعيره ، قاله ابن ُشَمْيٍل. ُمَخّدِ

. الَخُدوشُ و: الذُّباب ،  الَخُدوشُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ   : البُْرُغوث والَخُموُش : اْلبَقُّ

ُجل خاَدْشتُ و َي الرجل : خَدشَ ووْجهه  خَدْشتَ  إَذاـ  الرَّ ً  هو وجَهك ، ومنه ُسّمِ  .ِخَداشا
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 ، ثم كْوكٌب.ثم ُمطبٌِّخ  شَدخٌ  يقال للغالم : َحْفٌر ، ثم يافٌِع ، ثم :ـ  عن ثعلب عن ابن األعرابيـ  أخبرني المنذري: شدخ 

ة الفرس ً  ، وقد شاِدخةٌ  : وتيَرةٌ فإذا سالَْت وطالت فهيـ  إذا كانت مستديرةـ  وقال أبو عبيدة : يقال ِلغُرَّ  .شَدخْت ُشُدوخا

 وأنشد أبو عبيد :

نِي  لريريريَ نْيِ اثريريريريْ يريريريَ م  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريْ عريريريْ ْم َ  نريريريري  يريريريريريريريا  لريريريكريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريْ

  
نْي   عريريريريريريريريريريريَ اَلء  الريريريريريريريريريريريْ رَّأِب َنريريريريريريريريريريريَْ غريريريريريريريريريريري  ة  الريريريريريريريريريريريْ اِد ريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 اآلَخُر :وقال 

ْم  يريريريريريريريريهريريريريريريريريِ ِق فريريريريريريريريِ َوابريريريريريريريريِ رَّأب  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه غريريريريريريريري  َ  ريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ادِ   عريريريريريريريريريريريريَ اُِ اجلريريريريريريريريريريريريِْ مريريريريريريريريريريريريَ وه   َ  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ  يف و جريريريريريريريريريريريري 

  
 كالعَْرفَجِ وما أشبَهه.ـ  كالرأْس ونحوه ، وكذلك كلُّ شيء َرْخٍص ـ  : كْسُرَك الشيَء األجوفَ  الشَّْدخُ  وقال الليث :

ً  سميـ  ي الجاهليةأََحَد ُحكَّام العرِب ف الشَّدَّاخ وكان يَْعَمرُ  ألنه حكم بين ُخَزاَعة وقُصّيٍ حين حكَّموه فيما تنازعوا فيه من  ُشدَّاخا

رجٌل »نعتاً َمْخَرَج  ُشدَّاخٌ  ِدماَء ُخَزاَعةَ تحت قَدمه وأبطلها ، وقضى بالبيت لقَُصي ، وخرج فَشَدخ أمر الكعبة ، وَكثَُر القتُْل ،

 .«ُطّواٌل ، وماٌء ُطيّابٌ 

 .الشَّّداخُ  من يقول : يَْعَمرُ ومن العرب 

 ثم يَْيبََس في الشتاء. يَْنَشِدخَ  بُسٌر يُْغَمُز حتى الُمَشدَّخُ  وقال الليث :

ً  َمائل عن القصد ، وقد أي :ـ  َشاِدخٌ  واحد ، وأمرٌ  الشَّْدخُ و: ما اْفتُِضَخ والفَْضُخ ـ  من اْلبُْسرـ  الُمَشدَّخُ  قلت :  َشِدَخ يْشَدُخ َشَدخا

 .َشاِدخٌ  فهو

 قلت : ال أعرُف َهَذا الحرف وال أُحقُّه.

ْقطِ ـ  ُروي عن ابن عمر : أنه قالو ً  : إذا كانـ  في الّسِ  أو ُمْضغةً فاْدفنه في بيتك. َشَدخا

 إذا كان َرْطباً.ـ  صغير َشَدخٌ  يقال : هو :ـ  عن أبي َعْدنَان عن األصمعيـ  شمر :

 .الشََّدَخة الذي يولَُد لغير تََماٍم ، وال يكون إال َسِقطاً وهو : الشََّدخَ  قال : وأخبرتني أُمُّ اْلَمِخيلَِة أن

 خ ش ت
 استعمل من وجوهه : شخت.

، ومنهم من  َشُخَت ُشُخوتَةً  ، وقد َشُختٌ  : الدَّقِيُق من كل شيء حتى إنَّهُ يقال للدَّقيق العُنق والقوائم : الشَّْختُ  قال الليث :: شخت 

ك الخاَء ، وأنشد :  يحّرِ

ٌع  زََّأهريريريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريم  جريريريريريريريريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَقريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   خريريريريريريريَ هريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريل  َومريريريريريلريريريريريْ بريريريريريِ ا الريريريريريلريريريريريَّ هريريريريريريريَ لريريريريريريْ مريريريريريِ  فريريريريريَ

  
 إذا كان دقيَق القوائم.ـ  الُجَزاَرة لََشْختُ  ، ويقال : إِنَّه َشْختٌ  قال : ويقال للَحَطِب الدَّقيق :

ّمة :  وقال ذو الرُّ

ائر ه   ِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ْلبريَ ل  ا ه  اجْل زَاَرأِب ِم ريريريريريريريْ خريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ٌ ٌ  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْوقريريريريريَ َ ب   ريريريريريريريريريريريريريريَ وِ   ريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريري 

 
 ِمَن امل

  
 أي : قليل العطاء.ـ  العطاء لََشْختُ  ، وإنَّه َشِخيتٌ  ويقال للشَّْخت :

 مهمالت الوجوه. خ ش ث :ـ  خ ش ذ ،ـ  خ ش ظ ،

 ابب اخلاء والشني والراء

 خ ش ر
 شخر : مستعملة.خرش ، خشر ، شرخ ، 

 .«الشَِّعيِر اَل يُبَاِلي بِِهُم هللا بَالَةً  ُخَشاَرةٌ َكُخَشاَرةِ  إَذا َذَهَب اْلِخيَاُر َوبَِقيَتْ »في الحديث : : خشر 

 : الرديُء من كل شيء وأنشد بيَت الحطيئة : اْلُخَشاَرةُ  أبو عبيد :
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ارأب  وَ  ْم   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري  ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريِه بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ  َ ع بريريريريريريريريريَ

  
ِك وَ   الريريريريريريريريريِ اَلَء  ريريريريريريريريريَِ عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريْ ذ  َه لريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريِ
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 .َمْخُشورٌ  إذا أْرَذْلتَهُ فهوـ  الشيءَ  َخَشْرتُ  وقال غيُره :

 مما ال خير فيه.ـ  : ما بقي على المائدة اْلُخشارةُ  وقال أبو زيد :

 إذا نَفَْيَت الرديء منه.ـ  أَْخُشُرهُ َخْشراً  الشيءَ  َخَشْرتُ وَ قال : 

ِفلَةُ من الناس ، وقاله ابن األعرابي وزاد فقال :ـ  عن أبيهـ  عمرو والبَُشاُر واْلقَُشاُر والسُّقَّاُط  اْلُخَشارُ  هم قال : اْلَخاِشُر السَّ

 والبُقّاُط واللُّقَّاُط والُمقَّاُط.

 .«بِِعيَرهُ بِِمْحَجِنهِ  يَْخِرشُ  أَنَّهُ أَفَاَض َوُهوَ »في حديث أبي بكر : : خرش 

 يريد بذلك تحريكه لإِلْسَراع.ـ  أن يْضِربه بِمْحَجنِِه ثم يجتِذبَه إليه : الَخْرشُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  عبيدقال أبو 

 وهو َشبيه باْلَخْدش ، وأنشد :

َ ِْش  رَاَء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِ نَّ اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِرْش   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ن أُِّ اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  يف بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 باألْظفار في الجَسِد كلِّه. اْلَخْرش وقال الليث :

َق بعُضها بعضاً ،  تََخاَرشَ وقال :  ضربه بطَرفه في ُعْرض َرقبته أو في ِجلده  البَعيَر باْلِمْحَجِن : َخَرشوالكالُب والسَّنَانير : َمزَّ

 ، حتى يَُحتَّ عنه َوبََره.

 .ْخُروشٌ مَ  ، وبعيرٌ  أَْخِرَشةٍ  كاللَّْذَعِة اْلَخِفيَِّة ، وثالثةُ ـ  : ِسَمةٌ ُمستطيلة اْلِخَراشُ وقال : 

 بعد ما يُْنقَُف فَيَْخُرج ما فيه. ِخْرَشاءُ  قِْشُر البيِض األبيُض األعلى ، وإنما يقال له : اْلِخْرَشاءُ  أبو عبيد : عن أبي زيد :

 : جلد اْلَحيَّة ، وكذلك كلُّ شيء فيه انتفاخ وتَفَتٌُّق وأنشد : اْلِخْرَشاءُ  قال : وقال األصمعي :

اَء ا ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َس  ريريريريريريريريِ ه   َذا مريريريريريريريريَ فريريريريريريريري  الريريريريريريريريِة أَنريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ  لريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ

  
ا  أَقريريريريريريلريريريريريريعريريريريريريريَ رِيريريريريريريِح فريريريريريريريَ ِه لريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َريريريريريريريريْ َ  ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريَ  ثريريريريريريَ

  
ْغَوة ، فيها انتفاٌخ وتفتُّق وُخروق.  يَعني الرَّ

 ، وهو الِغْرقِىُء. َخَراِشيُ  : ِجلد البَيضة الدَّاِخُل وَجْمعه اْلِخرشاء الليث :

 يَكِسُب لهم َويجمُع ، وكذلك يَْقِرُش ويَْقتَِرش.أْي : ـ  يَْختَِرشُ وِلِعياله ،  يَْخِرش اللِّحياني : فالن

 قال رؤبة :

ي  بريريريريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْم هتريريريريريريريريريريَْ ه  هلريريريريريريريريريريَ  بَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أ واَلِك هريريريريريريريريريريَ

  
ي   َرو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن  ريريريري  ه  مريريريريِ عريريريريريريريْ ي َومريريريريريريريا  ريريريريََّ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريَ

  
هُ ـ  الذباب َخَرَشهُ  ، وقد َخَرَشةٌ  : اسُم َرجل ، ويقال للذباب : َخَرَشةٌ و  : اسم رجل. ِخَراشٌ وإِذا َعضَّ

 وِهراٍش. ِخَراٍش  هو كْلبُ ويقال : 

 إذا َخَدَشه.ـ  َخَرشهووقال أبو سعيد : َحَرَشهُ 

 أي : َحقٌّ صغير.ـ  وُخَماَشةٌ  ُخَراشةٌ  وقال أبو تراب : سمعت رافعاً يقول : لي عنَده

 ، وهو الذي ال ينام. َخِرشٌ و َخْرشٌ  رجلـ  عن األمويـ  أبو عبيد

 قلت : أُظنه مع الُجوع.

: من أصوات الخيل : الشَِّخيُر والنَِّخيُر واْلَكِريُر ، فالشَِّخيُر من الفَِم ، والنَِّخيُر من المعْنَخَرْين ، ـ  عن األصمعيـ  عبيدشخر أبو 

 والَكِريُر من الصدر.
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يرٌ  يٌل.ـ  قال : واسم الرجل : ِشّخِ  بكسر الشين ، وليس في كالم العرب فَعِّ

 حاتَّ من الجبل باألقدام والقوائم. وأنشد :وقال الليُث : الشَِّخيُر : ما ت

يريريريريريريريريريريريريريق   ة   رِق  يف رَْأِس نريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريْ

  
ت    خريريريريريريريريريريريِ ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريف  د وَنريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريري 

  
 قلُت : ال أعِرَف الشَِّخيَر بهذا المعنى إالَّ أن يكون األصُل فيه َخِشيراً فقُِلب.

ْحل :  ْيِن من الرَّ  َشْرٌخ وَشْخٌر ، واْلُكرُّ ما ضمَّ الظَِّلفَتَْين.وقال أبو زيد : يقال لما بين الُكرَّ

 .«َشْرَخُهم اْقتُلُوا ُشيُوَخ الُمْشِرِكيَن واْستَْحيُوا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : شرخ 

على القتال ، وال يريد الَهْرَمى ،  الرجاَل اْلَمَسانَّ ، أهَل الَجلَد والقوةـ  أنَّه أراد بالشيوخـ  قال أبو عبيد : فيه قوالن : أحدهما

غاَر الذين لم يُْدِركوا.ـ  بالشَّْرخِ  وأراد  الّصِ

بيان. جاَل البالغين ، واستَْحيُوا الّصِ  فصار تأويل الحديث : اقتلوا الّرِ

الشَّباَب وأَهَل الَجلَِد من ـ  ْرخبالشَّ  اْلَهْرَمى ، الذين إذا ُسبُوا لم يُنتفَْع بهم للخدمة وأرادـ  قال : ومنهم َمْن قال : أراد بالشيوخ

 الرجال ، الذين يَْصلُُحون للِمْلك والِخْدمة.

 وقال حسَّاُن بن ثابت :

َر األسْ  عريريريريريَ بريريريريريريرياب والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رَْ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ِ َن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريوانَ   اَن جريريريريريريريريريريري  اَص كريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  َوَد مريريريريريريريريريريريا ملَْ يريريريريريريريريريريريري 

  
 .َشْرخٌ  في كالم العرب : الشابُّ ، والجميع الشَّارخُ وَ قلت : 

ْنُخ : األصل. الشَّْرخُ  :ـ  عن أبي زيدـ  نْجَدةَ ابُن   والّسِ

ْحِل : آخرتُه َوَواِسُطه. َشْرَخا قال الليث :وَ   الرَّ

ِة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ة   َ ل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريِ ْر ريريريريْي َرمسريريريريريريريْ نْيَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريَ أَنريريريريريريريَّ  كريريريريريريريَ

  
وُ    ْأمريريريريري  َ َقَّ الريريريريريلريريريريرييريريريريريريريل  مريريريريريريريَ ْرف   ذا مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريَ

  
جِل وَشْلُخه   واحد. : َشْرخهُ وابُن َحبِيٍب : نَْجُل الرَّ

 فُوقِه ، وهما اللذان : الَوتَُر بينهما. َشْرخا ابن شميل : َزنََمتَا السَّْهم :

 السَّْهم مثلُه. َشْرَخيِ  فيـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 الشَّابُّ ، وهو اسٌم يقع موقع الجمع.:  الشَّْرخُ  شِمٌر :

 قال لَبِيٌد :

 َ ْر ا  ص   ورا   ِفعا  وأَْمَرَدا
ً  : الشَّْرخُ  ويُْجَمعُ  ً و ُشُروخا خا  .ُشرَّ

اُج :  وقال العَجَّ

   ر وٌ    رَّ   و ِصيٌ  َتَساَمى 
 نِتاِجه.أي : من ـ  فالن َشْرخِ  هذا من النِّتَاُج ، يقال : الشَّْرخُ  قال أبو عبيدة :وَ 

 ما دام ِصغاراً.ـ  نِتَاُج َسنة الشَّْرخُ  وقال غيره :
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ةِ  مَّ  يصف فحالً :ـ  وقال ذو الرُّ

ِه  اتريريريريريريريِ لريريريريريريريَ ا بريريريريريَ يريريريريريريريَ نْي َأمسريريريريْ ْر ريريريريَ ال  َأَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريْ بريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
س    ائريريريريريِ بريريريريريريريَ اب  اَّريريريريريَْ بريريريريريريريَ َي الريريريريريلريريريريريُّ هريريريريريْ هريريريريريريريا فريريريريريريَ يريريريريريتريريريريري  الريريريريريِ  مريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
ً  نَاُب البعير َشَرخَ و  البَْضعَة وخرج ، وأنشد :إذا َشقَّ ـ  يَْشَرُخ ُشُروخا
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وُِ  مريريريريريريريريريري  ا   اهلريريريريريريريريريريْ  اِدقريريريريريريريريريريَ َ َى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا اعريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريَ

  
ورا  َربريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريا    و َّ وَكريريريريريريريريريريريريري  ه  الريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريْ  َرفريريريريريريريريريريريريريريَ

  

رَّاب   هريريريريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريري  ى َ ُِّل  ملَْ خيريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
اوَ   ر و ريريريريريريريَ هريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريْ اب  مريريريريِ رََ  الريريريريلريريريريريريريَّ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
 الشَّبَاِب : قَُوتُهُ ونََضاَرتُه. َشْرخُ  وقيل :

 خ ش ل
 استعمل من وجوهه : خشل ، شلخ ، شخل.

 : ضرٌب مَن النبات ، أحمُر وأصفُر وأخضُر. اْلَخْشلُ  قال :ـ  عن ابن نَْجَدةَ عن أبي زيدـ  أبو العباس: خشل 

 : رؤوس الُحِليِ  اْلَخْشلُ وقال : 

 : اْلُمْقُل اليابس. اْلَخْشلُ وقال : 

َك الشينـ  اْلَخَشلُ  أبو عبيد ، عن أبي عمرو ، قال :  .َخَشلَةٌ  : الُمْقُل نفُسه ، واحدتهـ  ُمَحرَّ

 أيضاً. َخَشلٌ  قال : ويقال لرؤوس اْلُحِلّيِ من الَخالِخيل واألَْسِوَرة :

 : اْلَخَشلِ  وقال الشماخ في

يريريريريريريريريريِه  اِش فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ َن اأَلمسريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريِ َرى قريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
زِيريريريريريريريريريريريِع   ِل الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ا َْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن كريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريِ    ريريريريريريريريريريريََ

  
 كاْلَحَشِف من التّمر.ـ  من اْلُمْقلِ  اْلَخَشلُ  الليث :وقال 

 : األصل. الشَّْلخُ  قال :ـ  عن ابن نَْجَدةَ ، عن أبي زيدـ  قال أبو العباس: شلخ 

ُجل  َشْلخُ  وقال ابن حبيب :  ونَْجلُهُ ، ونَْشلُهُ ، وَزْكَوتُهُ ، وَزْكبَتُهُ : واحد. َشْرُخهُ والرَّ

 قلت : هو نُْطفَتُهُ.

 سوٍء ، وَخْلُف ُسوٍء وأنشد بيت لَبِيٍد : َشْلخُ  قال َشِمٌر : قال أبو َعْدناَن : قال لي الِكاَلبيُّ : فالنو

 بَِ يه  يف َ ْلخ  َكِجْلِ  اأَلْجَربِ وَ 
 .السالمعليهَجدُّ إبراهيَم النبّيِ  َشالَخُ  وقال الليث :

ِديق. الشَّْخلُ  أبو زيد :: شخل   : الصَّ

 : الغاَُلُم الَحَدُث يصاِدُق َرُجالً. الشَّْخلُ  الليث :وقال 

 ، وهو اْلِمْصفَاةُ. بِاْلَمْشَخلَةِ  بَْزُل الشََّراب الشَّْخلُ وقال : 

 إذا حلبها.ـ  فالٌن ناقتَه وَشَخبَها َشَخل : قال األصمعي :ـ  أبو تَُراب

أي حلبناها ـ  اإلبَل َشْخالً  َشَخْلنَا وسمعتُهم يقولون : بالِمْشَخلَةِ  ا صفَّْيتَهُ إذـ  الشََّراَب َشْخالً  َشَخْلتُ  قلت : وسمعُت العرَب تقول :

 َحْلباً.

 خ ش ن
 استعمل من وجوهه : خشن ، خنش ، نخش ، شنخ.
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ـ  الرجلُ  اْخَشْوَشنَ و: في الكالم ونحوه ،  الُمخاَشنَةُ و،  َخِشٌن أَْخَشنُ  فهو يَْخُشُن ُخُشونَةً  الشيء َخُشنَ  قال الليث : يقال :: خشن 

ً  إذا لبِسَ  ً  ، وأكل َخِشنا  .ُخُشونَةٌ  ، وقال قوالً فيه َخِشنا

الح. َخْشناءُ  وكتيبةٌ   : كثيرةُ الّسِ

ْمَرام غيَر أَنَّها أشدُّ اجتماعاً ، ـ  ممدودةٌ ـ  الَخْشنَاءُ وقال :  تكون في الروض ـ  ولها َحبٌّ بْقلةٌ خضراُء َوَرقُها قصيٌر ، مثُل الرَّ

 واْلِقيعَان.
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 .ُخَشنِيٌ  : بْطٌن من بطون قبيلٍة من قبائل العرب ، والنسبة إليهم ُخَشْينَةُ و،  َخِشنٌ  : أَْخَشنُ  : األرُض الغَِليظةُ ، ورجل الَخْشنَاءُ و

 إذا وجد عليه.ـ  عليه صدُره خُشنَ وعليه صدُره ،  اْخَشْوَشنَ  وقال شِمٌر :

ُؤهُ ، وقد الُمَشنَّخُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمرو: شنخ  ً  نَْخلَهُ  َشنَّخَ  من النَّْخل : الذي نُقَِّح عنه ُسالَّ  .تَْشنِيخا

ِة يصف الجباَل : مَّ  وقال ذُو الرُّ

  َذا ِ َلاَ ا ق ورَِها تعَوقََّ ا
 أَن الباء زيَدت.الواِحَدةُ : ُشْنُخوبَةٌ ، كـ  قُوِرها ، وهي رؤوُسها َشنَاِخيبَ  أراد :

ً و: أال ـ  إذا ساقوا َحُمولَتَُهمـ  سمعت العرب تقول يوم الظَّْعن: نخش   معناه : ُحثُّوها وُسوقُوها َسْوقاً شديداً. اْنَخُشوها نَْخشا

 إذا َخَرَشهُ وساقه.ـ  البَِعيَر بطَرِف عصاه نََخشَ  ويقال :

ً  نََخشَ  « :نوادر العرب»وفي   إذا َغلَبَهُ فَآَذاه.ـ  َكه وآذاه ، وَصيََّصهُ إذا حرَّ ـ  فالٌن فالنا

ُجُل فهو نُِخشَ  وقال الليث :  : ال لحم عليها. َمْنُخوَشةٌ  إذا ُهِزَل ، وامرأةٌ ـ  َمْنُخوشٌ  الرُّ

.ـ  لحُم الرجل ، ونُِخسَ  نُِخشَ  وقال أبو تَُراٍب : سمعُت الَجْعفَِريَّ يقول :  أي : قَلَّ

 ـ. بفتح النونـ  نََخشَ  قال : وقال غيُره :

 .ُمَخنََّشةٌ  قال الليث : امرأة: خنش 

 .ُمَخنََّشاتٌ  بَْعُض ِرقَِّة بقية شبابها ونساء تََخنُُّشهاوقال : 

 أي : ما له شيء.ـ  أي : بِقيِّةٌ ، وَما له ُعْنُشوشٌ ـ  ُخنُشوشٌ  بقي من مالهـ  وقال اللِّحياني :

 خ ش ف
 لة.خشف ، خفش ، شخف ، فشخ : مستعم

 : أول ما يولد الظبي فهو َطالً.ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد: خشف 

 .ِخْشفٌ  وقال غير واحد من األعراب : هو َطالً ، ثُمَ 

ً  قال : ويقال :  إذا ذهب في األرض.ـ  َخَشَف يَْخِشُف ُخُشوفا

 اللَّيل.، وهما الجريئان على َهْوِل  ِمْخَشفٌ  : رجل ِمَخشٌ ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

ي اْلَخَشفَانُ  وقال الليث :  وهو أحسن من اْلُخفَّاِش. ِلَخَشفَانِهِ  به الُخشَّافُ  : الَجَواَلُن سّمِ

 قال : ومن قال : ُخفَّاٌش : فاشتقاق اسمه من ِصغَر عينيه.

ْخو. اْلَخِشيفُ وقال   : الثلج الَخشن ، وكذلك الَجَمُد الّرِ

ً  فِْعٌل ، يقال أصبح الماءُ  ِلْلَخِشيفِ  اْليََخَداُن ، وليس:  اْلَمْخَشفُ وقال :   وأنشد : َخِشيفا

يريريريريريريريريريريريف   َ َر ا َْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َه ِ َذا مريريريريريريريريريريريا احنريريريريريريريريريريريَْ  أَنريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريف    فريريريريريريريريريريِ ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اٌن لريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَّ ٌج َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ثريريريريريريريريريريريَ

  
 .«إالَّ َرأَْيتُكَ  اْلَخْشفَةَ  إِنّي اَل أََراني أَْدُخُل اْلَجنَّةَ فَأَْسَمعُ  قال ِلبِالٍل : وسلمعليههللاصلىأن النبي »في الحديث : و
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ً  ليس بالشديد ، يقال :ـ  : الصوت الَخْشفَةُ  وقال أبو ُعبيد :  إذا سمعَت له صوتاً أو حركةً.ـ  َخَشَف يَْخِشُف َخْشفا

ياِشيُّ :  َمرٌّ َسِريٌع. الَخْشفُ  وقال الّرِ

 .َخَشفَةٌ و َخْشفَةٌ  وقال َشِمٌر : يقال :

 .أَْخَشفُ  قيل : هو أَْجَربُ ـ  أَْجَمعُ ـ  : إذا َجِرَب البعيرُ ـ  األصمعيعن ـ  أبو عبيد

 وقال الليث : هو الذي يَبَِس عليه َجَربُهُ.

 وقال الفََرْزَدُق :

َساِعِر َأْ َةف  
َ
  َ  اللَّاِس َمْ ِليُّ امل

 .أخشاف : الذباُب األخضُر وجمعه الُخَشفُ وقال : 

 إذا سارع في إْخفَارها.ـ  تِهفالٌن في ذمَّ  َخاَشفَ  ويقال :

 إلى كذا وكذا : ِمثْلُه. َخاَشفَ وقال : 

.ـ  ِمثُْل الَخْسفِ  الَخْشفُ و: الثَّْلج ،  الَخَشفُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس  وهو الذُّلُّ

 : الحركة والصوت. الَخْشفُ وقال : 

اءـ  شمر ْلُب من األرض ، وأما األََخاِسُف فهي األرض اللَّيِّنة.ـ  بالشينـ  األََخاِشفُ  قال :ـ  عن الفَرَّ  اْلعََزاُز الصُّ

 يقال : وقع في أخاِسَف من األرض.

 إذا ُرِمَي به.ـ  به ، وُخِفش به ولُِهَط به ُخِشفَ  يقال« : النوادر»وفي 

 .أَْخفَشٌ  رجلٌ ـ  ْرحٍ : فساٌد في الُجفون تِضيق له العُيوُن من غير وَجعٍ وال قَ  الَخفَشُ  قال الليث :: خفش 

هُ »في حديث ولد الُماَلَعنَِة : و  .«اْلعَْينَين أَْخفَشَ  إْن َجاَءْت به أُمُّ

ُض إذا نظر.  قال شِمٌر : قال بعُضهم : هو الذي يُغَّمِ

 َضْعُف البََصِر. الَخفَشُ  وقال بعُضهم :

 قال ُرؤبة :

 ك ْله  اَل أ وَبن   لتَّْخِفيشِ وَ 
 مري.يريد : بالضعف في أ

 لضعف بصره بالنهار.ـ  الُخفَّاشُ  إذا ضعُف وبه سميـ  في أمره َخِفشَ  ويقال :

 أي : قَذًى.ـ  إذا كان في عينيه َغَمصٌ ـ  خِفشٌ  وقال أبو زيد : رجلٌ 

 قال : وأما الّرَمُص فهو ِمثُْل اْلعََمش.

 بالنهار.: الذي يُْبِصُر بالليل ، وال يبصر  األْخفَشُ  وقال أبو الهيثم :

ي األْخفَشُ وقال :  ُض عينيه ال يكاد يَْطِرف ، وبه سّمِ  يَكتُب بالليل في القَْمَراِء ويفتح عينيه فتحاً واسعاً ، وهو بالنهار يغّمِ

 ، ألنه يطير بالليل. الُخفَّاشُ 

 ال يبصر بها صاحبها نهاراً.ـ  وَجْهَراءُ  َخْفَشاءُ  قال : وعينٌ 

خافُ  قال الليث :: شخف   اللَّبَُن. :ـ  باْلِحْميَِريَّةِ ـ  الّشِ



2151 

 

 صوُت اللبن عند الَحْلِب. الشَّْخفُ  وقال أبو عمرو :

ً  يقال : سمْعُت له  ، وأنشد : َشْخفا

ْخِف  ْخِبهريريريريريريا ِذي الةريريريريريريريريريريريريريريَّ ْوَ   ريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف    يريريريريريريريريس  قريريريريريريريري  بريريريريريريريريِ ى يف يريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريش  أَفريريريريريريريريريْ  َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َي اللَّبنُ  ً  قال : َوبه ُسّمِ  .ِشَخافا



2152 

 

ْفعُ  الفَْشخُ  الليث :قال : فشخ  بيان ، والكِذُب فيه.ـ  : الظُّْلُم والصَّ  في لَِعِب الّصِ

 خ ش ب
 استعمل من وجوهه : خشب ، خبش ، شخب.

ُْم ُخُشب  ُمَسنََّدة  ) قال هللا جّل وعّز في صفة المنافقين :: خشب  ـ  بإسكان الشينـ  «ُخْشبٌ »، وقرئ  [4المنافقون : ] (َكَأِنَّ

 ، مثل شجَرةٍ وشَجر. َخَشبٍ  على خشبَةٌ  فهو بمنزلة ثمَرةٍ وثُُمٍر وتُْجَمع ُخُشبٌ  بُْدٍن ، ومن قال :مثل بََدنة و

 .الُخُشب أنَّ المنافقين في ترك التفهُّم واالستبصار وَوْعي ما يسمعون من الَوْحي بمنزلةـ  وهللا أعلمـ  أراد

 .«َدْعنِي أُْنِذْر قَْوِمي فقال : األَخَشبَْين ِشئَْت َجَمْعُت عليهمإِْن  أنَّ جبريل قال : يا محمُد :»في الحديث : و

 .«أَْخَشبَاَها ال تَُزوُل َحتَّى يَُزولَ » :ـ  في ذكر مّكةَ ـ  في حديث آخر :و

 من الجبال : الَخِشُن الغليظ. األَخَشبُ  قال شِمر :

 ويقال : هو الّذي ال يُْرتَقَى فيه.

 َكأَنَّ ِحجاَرتَها منثورةٌ متدانِيَةٌ.وهي التي ـ  خْشبَاءُ  وأرضٌ 

 وقال ُرْؤبَةُ :

 ك لِّ َسْفحِ َو ِبك ِل  ْةَباَء 
 وقال أَبُو النَّْجِم :

َْل  ومَسا
 ِ َذا َعَلْوَن اأَل َةَ  امل

 يريد : كأَنَّه نُِطَح.

 العصب.: َعاِري العظم ، باِدي  خِشبٌ  : الغليظ اْلَخِشُن من كل شيء ، ورجل الَخْشبُ وقال : 

 الجبهة وأنشد : أَْخَشبُ  أيضاً ، ورجل اْلَخِشبَةُ  : الكريهة ، وهي اْلَخْشبَاءُ  والَجْبهةُ 

يريريريريريريريريريل اأَلْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل  َوبريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريْ َريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريريَ  ِ مريريريريريريريريريَّ

  
َزِل   ز وال  وِ ْن ملَْ أ هريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريْ َ  مريريريريريريريريريريريريَ  َأ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«، َوتََمْعَدُدوا اخَشْوِشبُواواخَشْوِشنُوا »في حديث ُعَمَر : و

 إذا صار ُصْلباً خشناً.ـ  الرجل ْوَشبَ اخشَ  يقال :

 الجبال الُخْشُن ، التي ليست بِضَخاٍم وال ِصغَاٍر. : اْلُخْشبَانُ  قال شِمر : وقال اْلِعتِْريفيُّ :

 من اإلبل : اْلجافي السَِّمُج الشَّاِسُئ اْلُخلُِق. الَخِشبُ وقال : 

 ُن الذي قد بُِرَد ولم يُْصقَل.: السيُف اْلَخشِ  الخشيبُ  :ـ  عن أبي عمروـ  ابن السكيت

ِقيُل. اْلَخِشيبُ وقال :   : الصَّ

ِقيُل ، وإنما أَصلهُ بُِرَد قبل أَن يليَّن. َخِشيبٌ  وقال األصمعي : َسْيفٌ   ، وهو عند الناس : الصَّ

 ؟ويقول الرجل للنَّبَّال : أَفََرْغَت من سهمي

ه ، فإذا فََرَغ قال : قد خلَّْقتُهأي : قد بََرْيتُه ـ  َخَشْبتُهُ  فيقول : َل ، ولم أَسّوِ فَاةِ اْلَخْلقَاِء وهي ـ  أي : قد لَيَّنتُهـ  اْلبَْري األَوَّ من الصَّ

 الَمْلَساُء.
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 .اْلَخِشيبَة ويقال : سيٌف مشقوق

ض ِحيَن ُطبَع.  يقول : ُعّرِ
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 وقال ابُن ِمْرَداٍس :

يِت  يريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ َريت َوَنريريريريريريريريريريَِ ِه نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ ه   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريََ

  
اوَ   ارمريريريريريريريَ ة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يبريريريريريريريَ  ر  ِْي َوَمةريريريريريريريريريريريريريريري  وَق ا َْةريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْعرَ  يَخِشبُ  قال : ويقال : فالن ق فيه  أي :ـ  الّشِ ه كما يَجيئُه ، ال يتَنَوَّ قَال وأنشد :ـ  البَْرَدةُ األُولَى : الَخَشبَةُ ويُِمرُّ  قبَل الّصِ

 ةََّباق ْ أب  ِمْن أَثِل ما  َ وَ 
ً  أي : مما أخذه ُق فيه : خَشبا  يأخذُه من َهُهنا وههنا. ، ال يَتنوَّ

 : السَّْيُف الذي لم يُحَكْم َعَملُه. الَخشيبُ  أبو عبيد :

ِقيل. اْلَخِشيبُ وقال :   : الصَّ

أن يضع عليه ِسنَاناً عريضاً  اْلَخْشبُ و،  أَْخِشْبهُ  إال أنّي لمـ  قال : نعم ؟وقال أبو الوليد : قلُت لَصْيقٍَل : هل فرغَت من َسْيفي

 ذهب.ـ  أَْملَس فيدلَُكهُ به. فإن كان فيه ُشقُوٌق ، أو َشعَث أو َحَدبٌ 

اِن ، ليس قربَها جبال ، وال آكام. األََخاِشبُ وأي : َشِحيذٌ ، ـ  خِشيٌب َمخُشوبٌ  : الشَّْحذ وسيفٌ  الَخْشبُ  وقال الليث : مَّ  : جبال الصَّ

ً  النَّْبلَ  خِشْبتُ و َل ، ولم تفُرغ منه.ـ  خْشبا  إذا بََرْيتَها البَْري األوَّ

ْده.ـ  الكالَم والعملَ  يَْخِشبُ  وهو  إذا لم يُْحِكْمهُ ولم يجّوِ

 : المخلوط في نسبه ، وقال األَْعَشى : اْلَمْخُشوبُ  أبو عبيد :

 . ال م ْ ِرف  َوال خَمْة وبِ ..
 َدانَى الُهْجنة من قِبَِل أَبيه.والُمْقِرُف : الذي 

 ما يُتناول من طعام ونحِوه. العيش : ُخبَاَشاتُ  قال الليث :: خبش 

 تقول : يُْخبَُش من ههنا وههنا.

 َشتَّى.إذا كانوا من قبائل ـ  من الناس وُهبَاَشاتٍ  ُخبَاَشاتٍ  إنَّ المجلس ليَْجَمعُ  :ـ  في باب الخاء والهاءـ  وقال اللِّْحياني

 ويَْهبُِش. وهي اْلُحبَاَشاُت واْلُهبَاَشاُت.ـ  بالحاءـ  قلت : ويقال : هو يَْحبِشُ 

ى ً  وقد رأيت غالماً أَْسَوَد في البادية كان يسمَّ  .اْلَخْبِش  ، وهو فَْنعٌَل من َخْنبَشا

 إلناِء والطُّْبي.متصالً بين اـ  حين يُحلَبُ ـ  : ما امتدَّ من اللَّبَنِ  الُشْخبُ  قال الليث :: شخب 

ً  اللبنَ  َشَخْبتُ  ويقال :  أوداُجه َدماً. َشَخبَتْ  ، وقد َشْخبا

ة ويخطىُء أخرىـ  وِمْن أمثالهم  .«في األَْرِض  ُشْخبٌ وفي اإِلنَاِء  ُشْخبٌ »: ـ  في الذي يُصيب مرَّ

ً  اْنَشَخبَ  ويقال :  إذا سال.ـ  ِعْرقُهُ َدما

 خ ش م
 مستعملة. خشم ، خمش ، شخم ، شمخ ، مخش :

 : داٌء يأخذ فيه ، وُسدَّةٌ. اْلُخَشامُ و،  اْلَخْيُشوم : َكْسرُ  اْلَخْشمُ  قال الليث :: خشم 

 أي : واسُع األَْنِف وأنشد :ـ  اْلَخْيُشومِ  ، وفالٌن ظاهرُ  أَْخشمُ  فالٌن ، فهو َخِشمَ  ويقال :

 اْ َْية وُِ وَ َأْ َةم  َ ِدي اللريَّْعِو 
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لَيِّنَةٌ ، وفي األنف ثاََلثَةُ أَْعُظٍم ، فإذا انكسر ـ  كاللحمـ  : سالئُِل ُسوٌد ، ونَغٌَف في اْلعَْظم ، والسَِّليلَةُ َهنَةٌ رقيقة اْلَخْيُشومُ وقال : 

ً  ، فصار تََخشََّم اْلَخْيُشومُ  منها َعْظمٌ  : من السُّْكِر وذلك أنَّ ريح  التََّخشُّمُ و: الذي ال يجد ريح ِطيٍب وال نَتٍْن ،  األَْخَشمُ وَ ،  َمْخُشوما

 الشراب ، وأنشد : َخشَّمَ و تََخشَّمَ  الشارب ، ثم تُخالط الدماغ فَيَْذَهُب العقُل ، فيقاُل : َخْيُشومِ  الشراب تَُسوُر في

ا مريريريريريريريريريريريريريريَ وَف الريريريريريريريريريريريريريريرُّغريريريريريريريريريريريريريريَّ َم هللا األ نريريريريريريريريريريريريريريَ َأْرغريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا َوا  هريريريريريريريريَ اجمريريريريريريريريَْ  وعريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ َخةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريري  َه الريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريْ

  
 الِجبَاِل : أُنُوفُها. َخياِشيمُ وَ أي : المَكسََّر ، 

 العظيُم من الجبال ، وأنشد غيُره : : اْلُخَشامُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

ه  و  أَنريريريريريريريَّ ُ  كريريريريريريريَ ا ن  اْ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه الريريريرَّعريريريْ ي بريريريريريريريِ حريريريِ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ْرقريريريريريريريِ َف مريريريريري  لريريريريريَ خريريريريريْ   َأكريريريريريْ اَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  َورَاَء الريريريريري ريريريريريريَّ

  
 إذا كان عظيماً.ـ  لَُخَشامٌ  الذي له أَْنٌف ، ويقال : إنَّ أَْنَف فالنـ  من الجبالـ  : الطويل اْلُخَشامُ  وقال أبو عمرو :

ية :: خمش  رجل ، أو أُذُن أو َعين ، أو لَْطَمة ، أو َضْربة ، مثُل قَْطع يد ، أو  ُخَماَشاتٌ  فهي َشِمر : قال ابن ُشَمْيل : ما دون الّدِ

 ، بالعصا.

 .ُخَماَشةٌ  ُكلُّ هذا

.ـ  ُخَماَشتَهُ  أي : ضَربَني أو لَطَمني أو قََطع ُعْضواً ِمنِّي ، وأخذـ  فالن َخَمَشني من فالن وقد ُخَماَشتي وقد أخذتُ   إذا اْقتَصَّ

 في الجاهلية. ُخَماَشاتٌ  وقال : كان بيني وبين بني فالنـ  د موتهأَنَّهُ َجَمَع بنيه عن»في حديث قيس بن عاصم : و

 قال أبو عبيد : أراد بها ِجنَاياٍت وِجَراَحاٍت.

ة : مَّ  وأنشد قول ِذي الرُّ

َ ه   لريريريريريريريريريريْ ود  عريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريري  ْذ َأْوَرَق الريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريري   َرَ ٌع هلريريريريريريريريريريََ

  
ا  اهلريريريريريريريَ  تريريريريريِ ريريريريريريريَ رَاد  امريريريريريْ ل  مريريريريريريريا يريريريريريري  ا   َذمسريريريريريريريْ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريري َ

  
.ـ  وأُتُنَهُ َوَرْمَحُهنَّ إيَّاهُ يصف َعْيراً   إذا أراد ِسفَاَدُهنَّ

 َعْيراً قد طلعت َربَاِعيَتَاهُ ، واالمتثاُل : االقتصاص.ـ  «َربَاعٌ »وأراد بقوله : 

يَتْ  وهي صغار المَسايِل والدوافع ، قلت :ـ  اْلَخواِمشُ  وَجْمعَُها اْلخاِمشةُ  وقال الليث :  أي :ـ  األرض تَْخِمشُ  ألنها َخاِمشةً  ُسّمِ

 َحافِشةٌ. الواحدة :ـ  تَُخدُّ فيها بما تحمل من ماء الَسْيل ، واْلَحوافُِش : مدافع السيل

 ، وأنشد : َخُموشة بلغة ُهَذْيٍل ، واحدتهاـ  : البعوض اْلَخُموشُ  ابن األعرابي :

ِه  يريريريريريريريريريريْ انريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ َ وِش جبريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريري  ى ا ريريريريريريريريريريَْ َأنَّ َوغريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريَ   َن عريريريريريريريريريريَ ِ مريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريِل مريريريريريريريريريريَ ِو يريريريريريريريريريريريَ  ى قريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريِ

  
ً  َجاَءْت َمْسأَلَتُهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ ـ  َمْن َسأََل َوُهَو َغِنيٌّ »في الحديث : و ً  ُخُموشا  .«أو ُكُدوحا

ً  امرأةٌ وْجَهَها َخَمَشتِ  مثل اْلخُدوِش يقال : اْلُخُموشُ  قال أبو عبيد : ً و تَخِمُشهُ َخْمشا  .ُخُموشا

 يَنُْحَن على عمه أبي بََراٍء :يْذُكر نساًء قُمن ـ  قال لَبِيدٌ 
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اِ   حريريريريريريريريريريَ ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَّ َأْوجريريريريريريريريريري  َن مسريريريريريريريريريري  ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  خيريريريريريريريريريريَْ

  
اِ    وِد َويف اأَلْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريري   يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َشَمَخ  : طويٌل في السماء ، وقد َشاِمخٌ  إذا رفع رأَسه ِعّزاً وِكْبراً ، وَجبلـ  أنفُه ِليَ  شمخَ وفالٌن بأَْنِفه ،  َشَمخَ  قال الليث :: شمخ 

 ً  .َشَواِمخُ  ، والجميع ُشُموخا

اخُ وَ  َشاِمخٌ  قلت : ومن هذا قيل للمتَكبِّر :  ْبُن فََزاَرة : بَْطٌن منهم. َشْمخُ و،  َشمَّ

اٌم :  .َشَمخَ وَ وقد َزَمخ بأنفه ،  .َشُموخٌ ووَزُموُخ  َشَمخٌ وَ نِيّةٌ َزَمٌخ ، ـ  وقال أبو تراب : قال َعرَّ

ً  اللحمُ  أَْشَخمَ  قال :ـ  اءعن الفرـ  أبو عبيد: شخم   إذا تغيََّرْت ِريُحه ال ِمْن نَتٍن ولكن كراهةً.ـ  إْشَخاما

ً  فُوهُ  أَْشَخمَ  وقال أبو زيد : يقال :  إذا تغيَّرْت ريحه.ـ  تَْشِخيمٌ  إذا تغيَّرت ِريُحه ، ولحٌم فيهـ  إِْشَخاما

يِّبِة أو الَخبيثة.ُهُم  الشُُّخمُ ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب وائح الطَّ  المْستَدُّو األُنُوِف من الرَّ

وال األْعفَاُر.ـ  بالجيمـ  : اْلبِيُض من الرجال ، والشُُّجمُ  الشُُّخمُ وقال :   : الّطِ

 : ال نبت فيه. أَْشَخمُ  إذا ابيضَّ ، وروضٌ ـ  أَْشَخمُ  وقال : َشعَرٌ 

 بمعنى واحد.ـ  وأَْدَغمُ  أَْشَخمُ وحمار أَْطَخُم ، « : النوادر»وفي 

 أبواب اخلاء والضاد
 خ ض زـ  خ ض س ،ـ  خ ض ص ،

 مهمالت. خ ض ط :

 خ ض د
 استعمل من وجوهه : خضد ، دخض

، وهو  [28الواقعة : ] ((28يف ِسْدٍر خَمُْضوٍد )): نَْزُع الشَّوك عن الشجر ، وقال هللا جّل وعّز :  اْلَخْضدُ  قال الليث :: خضد 

 َشْوُكهُ ، فال شوَك فيه. ُخِضدَ  الذي

 .َخَضْدتُه فاْنَخَضدَ  قال : وإذا كسرَت عوداً فلم تُبِْنه قلَت :

اج جَّ  : قد نزع شوُكه ونْحَو ذلك قال الفراء. ((28 )يف ِسْدٍر خَمُْضودٍ ):  عزوجلـ  في قولهـ  وقال الزَّ

ً  اْنِخَضاداً  العُودُ  اْنَخَضدَ  :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد  إذا تثنّى من غير كسر يَبِيُن.ـ  ، واْنعَطَّ اْنعطاطا

َي عنه. ُخِضدَ  : ما اْلَخَضدُ  وقال َغْيُره :  من الشجر ونُّحِ

 إذا قاتله ، وقال ُرْؤبَةُ :ـ  رُعنق البعي يَْخِضدُ  وقال الليث : الفَْحل

 َلْفَه َكسَّار  هَل َن َ ضَّادْ وَ 
من شجر اْلَجْنبَة ، وهو مثل النَِّصّيِ ، وِلَوَرقِِه ُحروٌف كحروف اْلحْلفاء ، يَُجزُّ باليد كما تجز ـ  بفتح الخاءـ  اْلَخَضادُ وقال : 

 الحْلفاء.

 شيئاً َرْطباً نحو الِقثَّاء واْلَجَزَر وما أشبههما.إذا أكل ـ  يَْخِضُد َخْضداً  اإلنسانُ  َخَضدَ و

 .ِمْخَضدٌ  : ِشدَّة األكل ورجلٌ  اْلَخْضدُ  وقال َغْيره :

 .لِمْخَضدٌ  في اْلَخبَِر : أنَّ ُمعاوية رأى َرُجالً يُجيد األكل ، فقال : إنهو
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 وقال اْمُرُؤ القَْيِس :
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اوَ  َأمنريريريريريريريريريريريريريَّ ىتَّ كريريريريريريريريريريريريريَ  خَيْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   يف ا رِيِّ مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ ْت  مريريريريريريريريري  ٌف غريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريِ رَّأٌب َأْو طريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريه عريريريريريريريريري 

  
ْطبة اْنَخَضَدتِ  ويقال :  إذا ُحِملت من موضع إلى موضع ، فتََشدَّخت.ـ  الثَِّماُر الرَّ

م بَِطَراَءتِها ، لم أراد أَنَّها تأتيه ، «تُْخَضدْ  تَأْتِيهم ثَِماُرُهْم لَمْ »حين َذَكر الكوفةَ وثماَر أهلها فقال : ـ  قول األْحنَِف بن قَْيِس  ومنه

يها إليهم.  يُِصْبها ذُبُول وال اْنِعَصاٌر ، ألنها تُحمل في األنهار الجارية فَتَؤّدِ

 .اْلَخَضدُ  : َوَجٌع يصيب اإلنساَن في أعضائه ، ال يبلغ أن يكون كسراً ، وهو اْلَخَضادُ  وقال َشِمر :

 وقال الُكَمْيُت :

ه  عريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ اء يريريريريريريريريريَ َ
اب  املريريريريريريريري َ ا َور ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ىتَّ غريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريِه َواَل َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌ   ٌُ فريريريريريريريريِ َأ اَن ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريَ

  
باعِ ، وأَكثر ما يُوصف به األسد. الدَّْخضُ  قال الليث :: دخض   : ُساَلُح الّسِ

ً  يقال :  .َدَخَض َدْخضا

 مهمالت. خ ض ذ ، خ ض ث :ـ  خ ض ظ ،ـ  خ ض ت ،

 خ ض ر
 خضر ، رضخ.استعمل من وجوهه : 

ـ  َخِضراً  : قال [99األنعَام : ] (فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضرًا َُنْرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمَتاِكباً ) قال أبو إِْسَحاَق في قول هللا جّل وعّز :: خضر 

 ، وِمثْلُه : اْعَورَّ ، فهو أَْعَوُر وَعِوٌر. َخِضرٌ و،  اْخَضرُ  ، فهو أْخَضرَّ  : يقال : اخضر بمعنىـ  ههنا

 .األَْخَضرُ  الزرع :ـ  في هذا الموضعـ  اْلَخِضرُ  وقال الليث :

بِيُع َما يَْقتُُل َحبَطاً أَْو يُِلمُّ ، إالَّ آِكلَةَ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و ا يُْنبُِت الرَّ نََّها إَِذا أََكلَْت ِمْنهُ ، فَإِ  اْلَخِضرِ  َوإِنَّ ِممَّ

 .«ثَلََطْت َوبَالَتْ 

: ما له أْصٌل غامٌض في األرض ـ  من الكألـ  ، واْلَجْنبَةُ  َخِضَرةٌ  : َضْرٌب من اْلَجْنبَِة ، واِحَدتُهُ :ـ  في هذا الموضعـ  اْلَخِضرُ و

يحِ ، ولي ِليَّان واْلَحلَمِة واْلعَْرفَجِ والّشِ  ِمْن أَْحرار البُقول التي تَِهيُج في الصيف ، والبقوُل يقال لها : الَخِضرُ  سِمثُْل النَِّصّيِ والّصِ

 .اْلَخْضَراءُ و الُخَضارةُ 

 فقال : اْلَخِضرَ  وقد ذكر َطَرفَةُ 

َأْدن  َذا ِر  ريريريريريريريريريريريريَْ خريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ اِ  الريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   يريريريَج ا َْضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ الريريريِ ف  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريْ َه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريَ  أَنريريريريْ

  
ا البُقُول فإنها تْنبُُت في الشتاء ، وتَْيبَُس في الصيف. اْلَخِضرِ  َعَساِليجُ وفي فَْصِل الصَّيف تَْنبُُت   من اْلَجْنبَِة ، فأَمَّ

 : ناعم. َخِضرٌ  وَعْيشٌ 

 ، وهي النِّعمة. الُخْضَرة : تصغير اْلُخَضْيَرةُ  أنه قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  وَرَوى أبو العبَّاس

رَ  َمنْ »الَخبَُر اآلخُر :  ومنه  .«لَه فِي َشْيٍء فَْليَْلَزْمهُ  ُخّضِ

 معناه : َمْن بُوِرَك له في صناعة أو ِحْرفٍة أو تجارة فليلزمه.

 : أنه خطب بالكوفِة في آخر عمِره فقال : اللُهمَّ َسلِّْط َعلَْيِهمْ  عنههللارضيفي حديث علّيٍ و
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 .َ ِضَرهَتَا أَيْكل  َفىَت ثَ يف  ال َّ َن اْلَملَّاَن يريْلَبس  فريْرَوهَتا ، وَ 
 يعني َغضَّها وناعمها وَهنِيئَها.

 لك َونَْضراً ِمثُْل : َسْقياً لك َوَرْعياً. َخْضراً وأي : هنيئاً مريئاً ، ـ  َمِضراً  َخِضراً  ويقال : ُهَو لَكَ 

 ها سريعاً.أي : لست له بََحِشيَشٍة َرْطبَة يأكلـ  بَِخِضَرةٍ  يقال : لَْسُت لفالن« : نوادر األعراب»وفي 

 نَبيٌّ من بَني إسرائيَل ، وهو صاحُب موسى ، الذي التقى معه بَمْجَمعِ البَْحرين. اْلَخِضرُ  وقال الليث :

 إذا ذهب َهَدراً باطالً.ـ  ِمْضراً ، وذهب بِْطراً  ِخْضراً  ذَهَب َدُمهـ  عن الكسائيـ  أبو عبيد

ي اْلَحَماَم الدواِجَن :  وإن اختلفت ألوانها. اْلُخَضرَ  والعرب تَُسّمِ

 خصُّوها بهذا االسم لغلبة اْلُوْرقة عليها.

 : قَبِيلَةٌ من العرب ، قال الشَّماخ : الُخْضرُ و

رٌ وَ  ْن ِذي األرَاكريريريريريريريريريريِة عريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريِ أَلهريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
ث  ت ْكَوى اللريََّوامِسز    ر يريْرمي مَسيريريريريريريريْ  َأ  و ا  ضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َمن َخْضَراءَ وإيَّاُكْم »أنَّه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و الَمْرأَةُ اْلَحْسنَاُء »فقال :  ؟قيل : وما َذاَك يا رسوَل هللا .«الّدِ

 .«فِي َمْنبِِت السُّوءِ 

 قال أبو عبيد : نُراه أََراد فساد النسب إذا ِخيَف أن تكون لغير َرْشَدة.

 تشبيهاً بالبَْقلَِة الناضرة ، تَْنبُُت في ِدْمنَِة البَْعِر.« َمنالدِّ  َخْضَراءَ »قال : وإنما جعلها 

نه اإلبل والغنم من أبعارها وأبوالها ، فربما نَبََت فيها النبات الَحَسُن النَّاِضرُ  َمِن : ما تَُدّمِ  وأْصلُه في ِدْمنَة قَِذَرة.ـ  وأصل الّدِ

 .«يٌق ، ومْنبِتها فَاِسدْ فَمْنَظُرها َحَسٌن أَنِ »:  وسلمعليههللاصلىيقول 

 وقال ُزفَُر ْبُن اْلَحاِرِث :

َرى  ن الريريريري ريريريريريَّ ى ِدمريريريريَ لريريريريَ ى عريريريريَ ْرعريريريريَ َ
ه  املريريريري لريريريريبريريريريريريري  ْ  يريريريريَ  فريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريَ مريريريريريريريا هريريريريريريِ وس كريريريريريريَ فريريريريريري  زَاَُّا   الريريريريريريلريريريريريريريُّ ى مسريريريريريريَ بريريريريريريريْ ريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
 َضَربهُ مثالً للذي يُْظِهر َمَودَّتَهُ لرجل ، وقلبُه نَِغٌل بالعداوة.

 .«َخْضَراَءهم أَبَاَد هللا»: ـ  في قول العربـ  طالٍب النَّْحِوىَّ يقولوسمعُت المنذريَّ يقول : سمعُت أبا 

 قال األصمعي : معناه : أَْذَهَب هللا نَِعيَمهم وِخْصبَهم.

 قال : ومنه قولُه :

رِفريريريريريريريريريريريريري  وَ  عريريريريريريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريريريريريريريَ   ؟َأاَن اأَلْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
  

َرْب   عريريريريريريَ ِل الريريريريريريْ ْن َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ أب مريريريريريريِ لريريريريريريريْ ر  اجلريريريريريريِ  َأْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الِخْصَب والسَّعة.« : اْلِجلدة أَخَضرُ »قال : يريد ب 

 أي : سوادهم.ـ  َخْضَراَءُهمْ  قال : وقال ابن األعرابي : أباد هللا

 : َسَواٌد.ـ  عند العربـ  الخضرةوقال : 

 وقال القَُطاِميُّ :

بريريريريريريريريريريريريا  َُِّورَّا» بريريريريريريريريريريريريَ اِّ  ريريريريريريريريريريريريَ  .« .. َ  اَنق   ريريريريريريريريريريريري 

  
رَبَّاوَ »  غريريريريريريريريريريْ  

ك املريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِا مريريريريريريريريريريَ  « .. قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ
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 «َعاِرِضي اللَّْيَل ِ َذا َما اْ َضرَّاوَ »
 أراد : إذا ما أظلم.
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اء : أباد هللا  دنياهم ، يريد قََطَع عنهم الحياة. أي :ـ  َخْضَراَءُهمْ  وقال الفرَّ

ثرى وما أشبهها.« الَخْضراوات»أراد ب ـ  صدقةٌ  اْلَخْضَراَواتِ  ُروي عن ُمَجاهٍد أنه قال : ليس فيو  التُّفاَح والُكمَّ

 إذا مات شابّاً.ـ  فالن اْختُِضرَ  ، وقد األْخَضرُ  الزرع الَخِضيرُ  وقال الليث :

لَّما ـ  َت أَبا فالن ، فقال له الشيخ: قد أَْجَززْ ـ  إذا رآهـ  في بعض األخبار : أنَّ شابّاً من العرب أُوِلَع بشيخ قد كبِر ، فكان يقول له

 أي : تُتََوفَّْون شباباً.ـ  تُْختََضُرونو: ـ  أكثر عليه

 ويَُجزُّ ، فيؤَكُل قبل تناِهي ُطوِله. يُْختََضروواألصُل في ذلك : النباُت الغضُّ يُرَعى 

 إذا أََكْلتَها قبل إناِء إدراكها.ـ  الفاكهةَ  اْختََضْرتُ  ويقال :

 .الخْضراءُ  : اْلُخْضر ول للبُقولوالعرُب تق

يح َخْضَرائِكم تََجنَّبُوا من»الحديث :  ومنه اَث.ـ  «َذَواِت الّرِ  يعني الثُّوَم والبَصل والُكرَّ

تْ  حتىـ  ويقال للدَّلو التي استُِقَي بها  .َخْضَراءُ  :ـ  اخَضرَّ

 وقال الراجُز :

رِي  راَء فريريريريريريريريريريريَ اه  َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الطريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريريَ

  
ي و   حريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريَ ى اأَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَّ ه  تريريريريريريريريريريريريريَ   ْن أَتَ َّ

  
 وأنشد : َخْضَراُؤه : نخلةٌ طيِّبة التمرِ  الُخْضِريَّةُ  أنه قال :ـ  عن شِمرـ  وأخبرني اإلياديُّ 

ة   ايريريريريريريريريريَ وق طريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريٌة فريريريريريريريريريَ َه   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ   ذا محريريريريريريريريريََ

  
ٌل علريريريريريريريَ هريريريريريريريا و   ِ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريْ  والَبهريريريريريريرياُِّرِ للةريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
اءـ  أبو عبيد  .أخضرُ  النَّخلةُ التي يَْنتَثِر بُْسُرها وهو اْلَخِضيَرة قال :ـ  عن الفرَّ

 بفتح الضاد والخاء. .. اْلَخَضرُ  : األَْخَضرِ  ِلَسعَِف النْخل وجريِدهـ  وسمعُت العرَب تقول

 ومنه قول الشاعر :

رَا فريريريريريريريريريريريريريَ َزعريريريريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريريريريري  ْوَُ ِوْرِدهريريريريريريريريريريريريريَ لُّ يريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاوَ   وس  ا َْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريري  اطريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ َي  ريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريْ

  
 أي تََوطَُّؤه وتكِسُره.

 إذا قَطعه.ـ  اْختََضَرهُ يَْختَِضُرهُ و،  يَْخِضُره َخْضراً  النَّخِل بِِمْخلَبِه ، َخَضرَ  الرجلُ  َخَضرَ  ويقال :

 إذا اقتََرَعها قبل بُلوغها.ـ  رهافالٌن الجاريةَ ، وابتَسرها وابتكَ  اختََضرَ  : يقال :ـ  عن األصمعّيِ ـ  وَروى أَبو تراب

 جديٌد ، لْم تَْخلُق المودَّةُ بيننا. أي :ـ  أَْخَضرُ  والعرب تقول : األْمُر بيننا

ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ر   ال  َأْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يّ  َوالريريريريريريريريريريْ رَاب  مريريريريريريريريريريَ  أَتريريريريريريريريريريريْ

  
تِّ  وَ   ه  املريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريريريريريتِّ  ملَْ يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً ـ  والعََرُب تقولُ  ّمِة : أي : ُمظلٌم أَْسوُد.ـ  أَْخَضرُ  : لَْيلٌ ـ  أيضا  وقال ذُو الرُّ

ه   فريريريريريريري  ْعسريريريريريريريريريريريريريريريَ وَل مريَ اَُّ  اجملريهري  ف  الريلريريريريريريريَّ  قريريريريريريريْ  َأْعسريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وُ    ه  الريريريريريبريريريريري  امريريريريريريريَ و هريريريريريريريَ ْ عريريريريري  َر يريريريريريريريَ ِل َأْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف ظريريريريريريريِ

  
 أراد في ِظل ليل ُمْظلٍم.

 وأما قوُل ُعتْبَةَ بِن أَبِي لََهٍب :
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رِفريريريريريريريريريريريريري و  عريريريريريريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريريريريريريريَ   ؟أان اأَل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريريريريريَ
  

رب   َ أِب يف بريريريريريريريرييريريريريريريريريِه الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ر  اجلريريريريريريريريِ  َأْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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.ـ  أنه أراد : أنَّه أسود الِجلدةـ  ففيه قوالن : أَحدهما  قاله أبو طالب النَّحويُّ

وأنه لم يُْعِرق فيه العََجُم الحمراُء ـ  ألن الغالَب على أَلوان العرب األُْدمةُ ـ  وقيل : إنه أراد أَنَّه من خالص العرب وصميمهم

 فَيَْنِزع إليهم لَْونُه.

ّيِ. َخْضَراَوان إنَُّهما :[ ـ 64الرحمن : ] ((64ُمْدهامَّتاِن ))في قول هللا جّل وعّز في صفة الَجنَّتَْيِن : ـ  وقيل  من الّرِ

روع. ِلُخْضَرةِ  وقيل لسواد العراق : سواٌد ،  النَِّخيل والزُّ

 ، كما قال الراجُز : اْخضرَّ  الذي ُمِذَق بماٍء كثير حتىـ  مثُل السََّمارِ ـ  بنمن اللَّ  اْلَخَضارُ  أبو عبيد ، عن أبي زيٍد قال :

 ؟جاء وا بَضْيح  هْل رأيَه الذِّْئَ  َق ْ 
 الماء بياَض اللبن. ُخضرةُ  أراد اللّبََن : أَنَّه لما ُمِذق بماٍء كثيٍر صار أَْوَرَق كلون الذئب ، حين َعلتْ 

 اْسٌم للبحر.ـ  : معرفةٌ ال تنَصِرفُ  ُخضاَرةُ  ابن السكيت :

 باأللف والالم.ـ  الُخضارةُ  ويقال للبقول :

ارُ و  : طائٌر معروف. الُخضَّ

 يقال : رمى هللا في َعْينَْي فالن باألَُخْيِضِر ، وهو داٌء يأخذُ في العين.« : النوادر»وفي 

 العرب. في كالمـ  : هو الدَّْيَزجُ ـ  من الخْيلـ  األخضرُ  أبو عبيدة :

َسواداً ، غير أنَّ أَْقرابَه  اْلُخْضَرةِ  إلى الدُّْهَمِة وأَشدُّ  الُخْضَرةِ  أَحمُّ ، وهو أدنى أَْخَضرُ  في ألوان الخيل : الُخْضَرةِ  وقال : وِمنَ 

ةٌ  وبطنَه وأُذُنَْيهِ   ، وأنشد : ُمْخَضرَّ

 َ ْضراء  مَحّاء  كَلْون الَعْوَهقِ 
ُصفرةً ـ  َمْنَخرْيه وَشاِكلَتِه ألن األْحَوى تحمرُّ َمنَاِخُره ، وتْصفرُّ شاِكلتُه ُخْضَرةُ  َحّمِ وبين األَْحَوى إالَّ األ األْخَضرِ  قال : وليس بين

 ُمشاِكلةً للُحمرة.

 أَْوَرُق. أَْخَضرُ وأَْطَحُل ،  أَْخَضرُ وأَْدَغُم  أَْخَضرُ  قال : ومن الخيل

 لم يَْبُد صالُحها. ُخْضرٌ  المنِهيُّ عنه : بَيُع الثِّمار وهي المخاَضَرةِ  وبَْيعُ 

َي ذلك  .اْلُخْضَرة مأخوذةٌ منـ  بينهما أْخَضرَ  ألن الُمتبايعَْين تَبايعا شيئَا ُمَخاَضَرةً  ُسّمِ

ى األْخيَلَ  اْلُخَضاِريُ  وقال الليث : في َحنَِكه ُحمرةٌ ، وهو أعظم من  أَْخَضرُ  يُتَشاَءُم به إذا سقط على ظْهر بعير وهوـ  طائر يسمَّ

 القََطا.

ْخِص مَن الشَّجر الَمْخُضورُ و الَخْضرُ وقال :   .ُخِضرَ وإذا قُِطع ـ  : اسمان للرَّ

 عبٌد صالٌح من عباد هللا. اْلِخْضرُ  قال ابن األعرابي :

 ـ. بفتح الخاء وكسر الضادـ  الَخِضرُ  وقال أهل العربية :

 .«َخْضَراءَ  على فَْرَوٍة بَْيَضاء فإَِذا هي تَْهتَزُّ  الَخِضرُ  َجلَسَ »أنه قال :  وسلمليهعهللاصلىُروي عن النبي و

 ما حوله. اخَضرَّ  عن ُمجاِهد : كان إذا َصلَّى في موضعٍ و

 لُحْسنِه وإشراق وجهه ، والعرب تسمي اإلنساَن الحسنَ « اْلَخِضرَ »وقيل : سمي 
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. األْ َضرِ  ، تةبيها   للريََّبا ِ   ِضرا   اْلم ْةرَِق :  الَغضِّ
 كما يقال : ِكْبٌد وَكبٌِد. الَخِضرِ  : بمعنى الِخْضرُ  ويجوز في العربية :

ْضخُ  قال الليث :: رضخ  ْضخُ  : كْسُر الرأس ، ويستعمل الرَّ  في كسر النََّوى ، وفي َكْسِر رأس الحيات وغيرها. الرَّ

 َز : يتناولونه.اْلُخبْ  يَتَرضَُّخونَ  ويقال : هم

 وهو القليل. َرضيَخةً  له من مالي َرَضْختُ  ويقال :

 : تَراِمي القوم بينهم بالنشَّاب. التَّراُضخُ و

ْضخُ  يقال فيه :ـ  وكذلك العطاء نَتََرضَّخُ  قال : والحاء في جميع ما ذكرنا جائز ، إال في األكل ، يقال : كنا  بالخاء.ـ  الرَّ

ً فالٌن شي َراَضخَ  ويقال : ً  َراَضْخنَا إذا أَْعَطى وهو َكاِرهٌ ، وقدـ  ئا  أَصْبنا. أي :ـ  منه شيئا

ِد : يقال : فالن لُْكنةً عجمية ، إذا نشأ في العََجم صغيراً ، ثم صار مع العََرب فتَكلَّم بكالمهم فهو  يَْرتَِضخُ  وقال أبو العباس المبرَّ

 يستمرُّ لسانُه على غيرها ، ولو اجتهد.يَنِزع إلى العََجم في ألفاٍظ من ألفاظهم ، ال 

وُم ، فبقيت لُكنةٌ روميّةٌ في لسانه يْرتَِضخُ  قال : وكان ُصَهْيبٌ  بعدما َملَكهُ ـ  لُْكنةً ُروِميَّةً ، وذلك أنه ُسبَِي وهو صغير ، َسبَتْهُ الرُّ

 العرُب.

 ْودة شعره.لُْكنةً َحبَِشيَّةً مع جَ  يْرتَِضخُ  قال : وكان عبُد بني الَحْسَحاِس 

 لُْكنَةً فارسية. يْرتَِضخُ  كان َسْلَماُن الفَاِرسيُ و

ةُ البيضاُء ، وَجْمعُها : الَخِريَضةُ  قال الليث :: خرض  ّنِ ، التّارَّ  .َخَرائِضُ  : الجاِريَةُ الحديثة الّسِ

 قلت : ولم أَْسَمع هذا اْلَحْرَف لغير الليث.

 خ ض ل
 [.خضل]استعمل من وجوهه : 

 بسكون الضاد.ـ  ، ويسّمى اللؤلُُؤ : َخْضالً  َخِضلٌ  فهوـ  : كلُّ شيء نٍَد يتَرشَُّش ِمْن نََداه الَخِضلُ  الليث : قال: خضل 

اج بَرُجل فقالت :و َجني على أن يعطيَنِي َخْضالً نَبيالً  جاءت امرأة إلى الَحجَّ  أي : صافيَة.ـ  خْضلةً  تْعنِي لؤلؤاً أو ُدّرةً ـ  تََزوَّ

 أي : َرْطٌب جيُِّد النُّْضج.ـ  خِضلٌ  بالنََّدى ، وِشَواء خِضلٌ  أي : بلّتْنا باَلًّ شديداً ، ونباتٌ ـ  السماء أخضلَتْنَاوقال : 

 لْحيَتُه. اخَضلَّت دُموُع فالن لحيَتَه ، وإذا خصُّوا الِفعَل قالوا : أَْخَضلتْ  ويقال :

 إذا كان أَخَضَر ناعماً َرْطباً.ـ  من العُشب ُخُضلَّةٍ  العرب تقول : نزلنا فيالشيُء و خِضلَ  قال : ولم أسَمْعُهم يقولون :

تِكَ   أي : من أباطيلك.ـ  ويقال : دعني من ُخُضالَّ

.ـ  الثوُب اخِضاَلالً  اخَضلَ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :  إذا ابتلَّ

 اْخِضاَلالً. اْخَضلَ  ويقال ِللَّْيِل إذا أقبل ِطيُب بَْرِده : قد

 ابن ُمْقبٍِل : وقال
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ه   اء  لريريريريَ َل اْلِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا اْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِل قريْرن  َفمريريريريَ  ِمْن َأهريريريريْ

  
ِم   يريريريريريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريِ وََّر  لريريريريريريريريريريريزَّْورَاِء مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ ىتَّ تريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريَ

  

 خ ض ن
 استعمل من وجوهه : خضن ، نضخ.

 إذا غاَزْلتَها.ـ  ُمَخاَضنةً  : خاَضْنُت المرأةَ ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد: خضن 

 : التَّرامي بِقَْول الفُْحِش. الُمَخاَضنَةُ  وقال الليث :

اح : ِرمَّ  وأنشد للّطِ

َاِضن  َأْو تريْرن و ِلَ ْوِل اْلم َخاِضنِ     
 إذا َصَرفها.ـ  وقال األصمعي وغيُره : يقال : َخَضَن عنا الَهِديَة وَغْيَرها

 وكذلك َخبَنَها.

 أي : ما ُصِرفت.ـ  الُمُروَءةُ إلى غيرهعنه  ُخِضنَتْ  وقال اللِّحياني : ما

 كاللَّْطخِ : مما يْبقَى له أَثٌَر.ـ  النَّْضخُ  قال الليث :: نضخ 

 ثَْوبَهُ بالطيب. نََضخَ  تقول :

 : في فْور الماء من العين والَجيَشاِن. النّضخُ وقال : 

 [.66الرحمن : ] ((66ِفيِهما َعْيناِن َنضَّاَختاِن )» ومنه قول هللا جّل وعّز :

اُج : جاء في التفسير : أنهما  بكل خير. تَْنَضَخانِ  قال الّزجَّ

 أي : َمَطَرة.ـ  باألرض نَْضَخةٌ  وقال أبو عمرو : وقعت

 وأنشد :

ْه  ٌة َوقريريريريريعريريريريريريريَ خريريريريريريريَ ا َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وَن ِ َذا مريريريريريريريَ َرمسريريريريري  فريريريريريْ  اَل يريريريريريريَ

  
اَلُِّيريريريريريريريريري   وَ   مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريريريْ ٌُ  َذا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَا ْم كريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريري 

  
 وأنشد غيره :

عريريريريريريريَ  ه  لريريريريريَ لريريريريريريريْ ة  فريريريريريريَ ريريريريري  خريريريريريريريَ ل  َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لَّ هللا يريريريريريري 

  
ر    َذمريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريَ مريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ ي كريريريريريريريرياَلاَن قريريريريريريريريَ حريريريريريريريريِ ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريَ

  
 [.66الرحمن : ] (َعْيناِن َنضَّاَختانِ )وقال أبو عبيدة في قوله جّل وعّز : 

ارتان.  قال : فَوَّ

ين ، وما أشبهه. النّْضخُ  وقال أبو عمرو : ْعفََراِن والّطِ  : ما كان من الّدم والزَّ

 لجرير :وأنشد 

 َنْضَخ َدُِ الَ ِتيلِ وَ ثَِياَبك م  
 باستقصاء.« الحاء»في كتاب  النّْضخِ و النّْضخِ  قلُت : وقد مرَّ تفسير
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 خ ض ف
 خضف ، خفض ، فضخ : مستعملة.

 إذا َضِرَط.ـ  بها وَغَضَف بها خَضفَ  أبو عبيد ، عن األصمعي :: خضف 

ً  وقال أبو الهيثم :  إذا َضِرَط.ـ  خَضَف َخْضفا

 وأنشد :

ْف  لريريريريريريريريَ َس ا ريريريريريريريريَْ ٌف بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ا   ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ   نَّ عريريريريريريريري 

  
ْف   ِل َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ ا اَنَء ِ َّريريريريريريريريِْ ٌ  ِ َذا مريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
يخُ  ً  يكون قْعَسراً صغيراً ، ثم يكونـ  أوَل ما يخُرجُ ـ  وقال الليث : البِّطِ أْكبََر من ذلك ، ثم يكون فِّجاً قبل أن يَْنَضَج  َخَضفا

 والَحَدُج يجمعها.

 : ذو َدَعٍة وِخْصٍب. َخْفضٌ  نَِقيُض الرفع ، وَعْيشٌ  الَخْفضُ  قال الليث :: خفض 

 عيُشه. َخفُضَ  يقال :
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 الماء ، وإذا اْنتََجعوا لم يكونوا في النُّْجعَةإذا كانوا وادعين ُمِقيمين على ـ  خافُضون هم : يقال ِللقَوم :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

 ، ألنهم ال يزالُون ظاعنين في طلب الكأل ، ومساقط الغْيث. خافضينَ 

 : ِختَاُن الجارية. اْلَخْفضُ و: االْنِحطاط بعد العُلُّوِ ،  اْلَخْفضُ و: العيُش الطيُِّب ،  اْلَخْفضُ  وقال في موضع آخر :

ي َخفَْضتِ  إَذا» أَنَّه قال ألُّمِ َعِطيَّةَ : وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و يقول : إذا َختَْنِت جاريةً فال تُْسحتِي نََواتَها  ، «فَأَشّمِ

ة يَسيَرة.  ولكِن اْقطِعي ِمْن َطَرفها ُحزَّ

 ، وللغالم : ُختَِن. ُخِفَضتْ  وقال الليث : يقال للجارية : قد

 عير إلى األرض ، لتْركبَهُ.: مدَُّك رأَس البَ  التخفيضُ وقال : 

 وأنشد :

 َيكاد  َيْستريْعِصي َعَلى خم َفِِّضهْ 
أْهل المعاصي ، وترفُع  تَْخِفضُ  المعنَى أنها :[ ـ 3الواقِعَة : ] ((3خاِفَضة  راِفَعة  )) في قول هللا جّل وعّز :ـ  وقال أَبُو إْسَحاقَ 

 أهل الطاعة.

قال : الِقْسُط : اْلعَْدُل. ـ  «الِقْسَط ويْرفَعُه يَْخِفضُ  إنَّ هللا»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  فيـ  شَمْيلٍ عن ابن ـ  ورَوى أَبُو َداُودَ 

 شالَْت. (َمْن َخفَّْت َموازِيُنهُ ) وقال : و، و

ْوِم َوَنَضُع )»ههنا : الموازين التي ذكرها هللا تعالى فقال : « الِقْسطَ »قلت : ذهب ابن ُشَميل إلى أن  اْلَموازِيَن اْلِقْسَط لِي َ
 [.47األنبياء : ]« (اْلِقياَمةِ 

: إن القسط معناه : العْدُل ، وإن هللا جّل وعّز يَُحطُّه في ـ  «الِقْسَط ويْرفعُهُ  يَْخِفضُ  إنَّ هللا»قوله :  في تفسيرـ  وقال غيره

ةً ، ويُْظِهُر عليه أَْهَل الَجْوِر ابتالًء وتطهيراً و استعتاباً ، وكما شاء هللا ، فإذا تابوا وأنابوا َرفََع العدَل وأظهَر أهلَه األرض مرَّ

 على أهل الَجْور.

 وهذا القول عندي صحيٌح إن شاء هللا.

 إذا كانت على خالف ذلك ، وفالنٌ ـ  إذا كانت سهلَةَ السَّْقي ، وأرٌض رافِعةُ السُّقياـ  السُّْقيا َخافَِضةُ  والعرب تقول : أرضٌ 

 إذا كان َوقُوراً ساكناً.ـ  الطَّْير خافِضُ والجناح ،  خافِضُ 

ْز عليهما. أي :[ ـ 24اإلسَراء : ] (َواْخِفْض هَلُما َجناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْْحَةِ )وقال هللا جّل وعّز :   تواَضْع لهما ، وال تَتَعَزَّ

 َوقاٍر ، ال َساَلَطةَ في لسانها.إذا كانت ذات ـ  الصوت َخِفيَضةُ والصوت  َخافَِضةُ  وامرأةٌ 

 اْلَمتُْن من األرض ، وجمعها : الروافُِع. : التَّْلعَةُ المْطَمئِنَةُ وجمعها : الَخَوافُِض. والرافعةُ : الخافَِضةُ  وقال ابن شميل :

يخ ، ورأس اإلنسان. الفَْضخُ  قال الليث :: فضخ   كسر الشيء األْجوف نحِو البّطِ

 ، وهو المشدوخ. الَمْفُضوخِ  اٌب يُتخذ من البُْسرشر الفَضيخُ وقال : 

 ونحَو ذلك قال أبو عبيد.
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 .اْلفَِضيخِ  أنه قال : هو اْلفَُضوُح المعنى : أنه يُْسكر َشاِربُهُ فَيَْفَضُحهُ ، فاْسُم اْلفَُضوحِ أَْولَى به من اسمـ  عن بعضهمـ  وُحِكي

عنه فقال : إذا  وسلمعليههللاصلىُكْنُت َرُجالً َمذَّاًء فََسأَْلُت الِمْقَداَد أن يسأل لي النبي »أنه قال :  عنههللارضيفي حديث علّيٍ و

أْ واْغِسْل َمَذاِكيَرَك ، وإَذا َرأَْيتَ   .«الماِء فاْغتَِسلْ  فَْضخَ  َرأَْيَت الَمِذيَّ فَتََوضَّ

ْلُو يقال لها :ال اْنفََضخَ والماء َدْفقُه ،  فَْضخُ  قال َشِمٌر : ْلُو إذا ُدفق ما فيه من الماء ، والدَّ  ، وأنشد : اْلِمْفَضَخةُ  دَّ

ْه  ه  ُّ  ريريريريريريريريريريريريريريََّ َذتريريريريريريريريريريريريريريْ رِي َأ ريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريْ َأنَّ ظريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   خريريريريريريريريَ ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِِي املريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ ى  لريريريريريريريريْ ا متريريريريريريريريََ ريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريَ

  
 .اْنفََضخَ  قال : ويقال : بينا اإلنساُن ساكٌت إِذِ 

 ع.قال : وهو ِشدَّةُ البكاء ، وكثرةُ الدَّم

 ، إذا تكسَّرت فلم يبق فيها شيء. تَْنفَِضخُ  قال : والقاُروَرةُ 

قاءُ   وهو َمآلن ، فينشقُّ ويَسيل ما فيه. يَْنفَِضخُ  والّسِ

 أي : تُْدفَق فتفيض في اإلزاء.ـ  الدَّْلو تُْفَضخُ  فقال : حيث ؟وُحِكَي عن بعضهم أنه قيل له : ما اإلناء

 إذا تفتَّحت وانعصرت.ـ  القَْرَحة وغيُرها اْنفََضَختِ  وقال أبو عبيد :

 واْنفََضَج بالعرِق.ـ  بالجيمـ  قال شمر : وقد قيل : اْنفََضَجِت الدَّلو

 أي : تفقَّأت.ـ  بالخاءـ  العَْينُ  اْنفََضَختِ  قال : ويقال :

ً  عينه فَْضختُ  وقال أبو زيد :  وفقأْتُها فَْقئاً ، وهما واحد ، للعين والبطن وكّلِ ِوَعاٍء فيه ُدهٌن أو شراب. فضخا

 خ ض ب
 : االسُم ، وكلُّ لوٍن َغيََّر لَْونَه ُحْمَرةً فهو الِخَضابُ والرجُل شيبَه  َخَضبَ  قال الليث :: خضب  [خضب]استعمل من وجوهه : 

 َمْخُضوبٌ 

 : من النعام. الخاِضبُ وقال : 

ت ساقاه ، فهوقال أبو   نَْعٌت جاء للذََّكر.ـ  خاِضبٌ  الدُّقَْيش : إذا اْغتَلَم في الربيع احمرَّ

ا ، وجمعه الخاِضبُ  قال :ـ  عن أبي عبيدةـ  أبو عبيد ا أو اصفرَّ  من النعام : الذي أكل الربيَع فاحمرَّ ُظْنبُوباهُ أو اخضرَّ

 .خواِضبُ 

 الذي قد أكل الُخْضَرةَ. النعام :من  الَخاِضبُ  وقال أبو الهيثم :

ت. األرُض أي : َخَضبَتِ  قال : ويقال : قد  اخَضرَّ

ي الظليمُ  ً  وقال أبو سعيد : ُسّمِ ْيِف يَْفَزُع ويَْبيَضُّ ساقاه. خاِضبا  ألنه يحمرُّ ِمنقاُره وساقاه إذ تربََّع ، وهو في الصَّ

ً  األرضُ  أَخَضبَتِ  قلت : والعرُب تقوُل : ما يخرُج  فيَْخِضبُ  النَّْبُت الذي يُصيبُه الَمَطُر ، : الَخُضوبُ وإذا ظهر نَْبتُها ، ـ  إْخَضابا

 من البطن.

جل ،  اختََضبَ  ويقال :  من غير ذكر الشَّعَر.ـ  المرأةُ  اختََضبَتوالرَّ

انٍَة يُْغَسل فيها الثياُب. اْلِمْخَضبُ و  مثُل إجَّ
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  وَكتٍَم َوَوِسَمٍة وغيرها.به من ِحنَّاءٍ  يُْختََضبُ  : ما اْلِخَضابُ و

 خ ض م
 مستعملة. خضم ، ضمخ ، مخض ، ضخم :

لُوا بَعيداً »فقال : ـ  وهو يَْبنِي بُْنياناً لهـ  في حديث أبي هريرة : أنه َمرَّ بَِمْرَوانَ : خضم   .«فَسنَْقَضمُ  اخِضُمواواْبنُوا َشديداً َوأَّمِ

 بأَْقَصى األضراس ، واْلقَْضُم : بأدناها. : الَخْضمُ  قال أبو عبيد : قال الكسائيُّ :

 يذكُر أَْهَل العراق :ـ  وقال أَْيَمُن ْبُن ُخَريمٍ 

وا ما  فريَ ْ  َرضريريريريريريريريريريريري  َ اِق األْكَل َ ضريريريريريريريريريريريريْ  َرَجْوا ِ لةريريريريريريريريريريريريِّ

  
ا  مريريَ م َأْن أْيك ل وا اْلَ ضريريريريريريريريريريريريريريْ ِل ا َْضريريريريريريريريريريريريريريْ  َأِ تا  ِمَن اكريريْ

  
 ُمْصعٍَب واستَْولَى على العراق.قاله حين ظهر عبُد الملك على 

ً  يقال :  ، وقَِضْمُت أَْقَضُم قَْضماً. َخِضْمُت أَْخَضُم َخْضما

ةُ  أبو عبيد ، عن األصمعي ، قال : راع ، وهي ُمْستَْغلَُظها. اْلُخُضمَّ  َعْظَمةُ الّذِ

 : اْلَكثِيُر العَِطيَّة. اْلِخَضمُ وقال : 

 اْلِمَسنُّ ، وأنشد قوَل أبي َوْجَزةَ السَّْعِدّيِ ::  اْلِخَضمُ  قال : وقال األَمِويُّ :

ا ان  هبريريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ اَج الريريريريريريريريريْ ٌة مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ َوقريريريريريريريريريريَّ رَّى مريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريَ

  
اِج   جريريريريريريريَّ اَء عريريريَ مريريريريريريريَ ى الريريريْ م  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريّ ى ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريَ  عريريريَ

  
 إذا قََطعَه ، ومنه قوله :ـ  العَْظمَ  يَْختَِضمُ  والسَّْيفُ 

ِه  ى بريريريريريريريِ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِذي يريريريري  يَّ الريريريريريريريَّ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ نَّ الريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   َوابريريريريريريريريريريريريريريريِ م  الريريريريريريريريريريريريريريري َّارَع يف أَثريريريريريريريريريريريريريريريريْ َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  خيريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ٍر :ـ  الطريقَ  اْختََضمَ و  إذا قََطعَه ، وأنشد في صفة إبل ُضمَّ

  ِ يِّ الريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ل  ِقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌع مريريريريريريريِ ريريريريريريريْ َوابريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ عريريريريريريريريريريْ ْتِ تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ م  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريَْ

  
يت : قال أَبُو  أن تُؤَخَذ اْلِحْنَطةُ فَتُنَقَّى وتَُطيَُّب ثم تْجعَُل في الِقْدر ، ويُصبُّ عليها الماُء فتُْطبَُخ حتى  : اْلَخِضيَمةُ  َمْهِدّيٍ :ابن السّكِ

 تُْنَضَج.

 والَخْمَجِريُر. الُمخِضمُ  أبو زيد : يقال للماِء الَّذي ال يَْبلُُغ أن يكون أَُجاجاً ، ويشربُه الماُل دون الناس :

اء :وق مٌ  ال الفرَّ  : ماء لبني تميم وأنشد : َخضَّ

 َلْواَل اإلَله  ما َسَكلَّا َ ضََّما
 إذا َضَرَط.ـ  بها َخَضمَ وَخَضَف بها  وقال أبو تراب : قال َزائَِدةُ القَْيِسيُّ :

امٌ   وأنشد لألَْغلَِب :ـ  قال : وقاله َعرَّ

 َ َضمْ وَ  ْن قَاَبَل اْلِعْرَس َتةكَّى 
 عبيٍد : َحَصَم : ِمثْلُه. بالحاء والّصاد.وقال أبو 

ْمخُ  قال الليث :: ضمخ  يب حتى كأنما يَْقُطُر. الضَّ  : لَْطُخ الجسد بالّطِ

 وأنشد في صفة النساء :
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ا ال َأمنريريريريريريريَّ ىتَّ كريريريريريريريَ اِديِّ مسريريريريريريريَ َن ِ جلريريريريريريريَ خريريريريريريريْ مريريريريريريريَّ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف    نَّ َرَواعريريريريريريِ هريريريريريري  تريريريريريريريَ َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريْ تريريريريريريريَ وف   َذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أ نريريريريريري 

  
ً  َضَمْختَُهاويقال :  َخْت. َضْمخا  واْضَطَمَخْت ، وتَضمَّ

ْمخِ  قال : والَمْضُخ : لغةٌ َشنِيعَةٌ في  .الضَّ
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 الذي قد أُِخذْت ُزْبَدتُه.ـ  اْلَمِخيضُ  الّذي فيه اللبنُ  الِمْمَخضَ  تَحريُككَ  الَمْخضُ  قال الليث :: مخض 

 بِِشْقِشقَتِه. يَْمَخضُ  في أشياء كثيرةٍ البعيرُ  الَمْخضُ  قال : يستعملُ 

 وأنشد لُرْؤبَةَ :

 ََيَْمْعَن َُّْأرا  َوَهِ يرا  خَمَْضا
ُض بِِفتنٍَة ُمْنَكَرةٍ. بمائه ، ويقال للدنيا : يَتََمخَّضُ  والسََّحابُ   إنها لَتَتََمخَّ

 وأنشد األصمعي :

ْوُ   يريريريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريريريريِ ون لريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري  َ
ِه املريريريريريريريريريريريري خَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريريريََ

  
   ُ ا ة  متريريريريريريريريريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريريريريريريِ لِّ مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريري   َأَ  َولريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يعني : المنيَّةُ تََهيَّأَْت ألَْن تَِلَد لَهُ الموَت ، يَْعني النُّْعَمان ْبَن اْلُمْنِذِر أو ِكْسَرى.

 .يضُ األََماخِ  ويُْجَمع على اإِلْمَخاضُ  وقال الليث : يقاُل ِلَما اجتمع من األَلبان حتى صار ِوْقَر بَِعير في اْلغَريِب :

 .األََماِخيضُ ومن لبن ، وهي األَحاِليُب  إِمَخاضٌ وويقال : هذا إِْحاَلٌب من لبن ، 

 واَحدةٌ. َمْخضةٌ  أي :ـ  إِْمخاضٌ  فهو الِمْمَخِض  في اْلمخيضُ  ويقال : ما دام اللبنُ 

ُؤوب ، فإذا اْلُمْستَْمِخضُ وقال :  ً  فعاد َمَخْضتَهُ  يَُروب ، وإذا راب ثملم يكد  اْستَْمَخضَ  من اللبن : البطيُء الرُّ  فهو َمْخضا

 ، وذلك أطيَب ألبان اْلغَنَِم. الُمْستَمِخضُ 

 [.23مريم : ] (فََأجاَءَها اْلَمخاُض ِإىل ِجذِْع النَّْخَلةِ ):  عزوجلوقولُه 

 : َوَجُع الِوالَدة ، وهو الطَّْلق أيضاً. الَمَخاضُ 

َمَخَضْت تَْمَخُض  ، وقد الَمَخاضُ  وهي التي َضَربَها َمُخوضٌ و َماِخضٌ  األعرابي وابن ُشميل : يقال : ناقةٌ وقال َشِمر : قال ابن 

 ً ُب الَولِد في بطنها ، وذلك حين تُْنتَجُ  لَتََمخَّضُ  ، وإنها َمَخاضا  .فَتَْمتَِخضُ  بَِولِدها وهو تََضرُّ

َضتْ و،  ُمخَضتْ وويقال : َمِخْت   .تْ اْمتََخضَ و تََمخَّ

 في الجمع ، وأنشد :ـ  َمَواِخضُ و ُمخَّضٌ و َماِخضٌ  ويقال :

ِض وَ  غريريريريريريريريريريريريريريَّ ال  نريريريريريريريريريريريريريريري  ْوَق  ريريريريريريريريريريريريريريَِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِض   خريريريريريريريريَّ  

اَ. الريريريريريريريري َّجريريريريريريريرياِج املريريريريريريريري ض  ِ نريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريري 

  
 وقال :

ا هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ ة  كريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ ِه هبريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريَ  خمَِضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  يريريريريريريريري ريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ؤيريريريريريريريريِ ا   ريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريري  ِه هبريريريريريريريريَ جريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريَ

  
، وقد أخذها الطَّْلق  َمَواِخضُ  إذا دنا ِواَلُدها ، وإبلٌ ـ  َماِخضٌ  ، وامرأةٌ  َماِخضٌ  وشاةٌ  َماِخضٌ  وقال ابن األعرابي : ناقةٌ 

 الِمَخاضُ و،  الَمَخاضُ و

 .َمِخَضتْ  وقال نَُصْيٌر : إذا أرادت الناقةُ أن تضع قيل :

ةُ قَْيٍس وتِميم وأسٍد يقولون : « فَِعلَتْ »ويفعلون ذلك في كل َحْرٍف كان قبل أحِد ُحروف اْلَحلِق في ـ  بكسر الميمـ  ِمِخَضتْ  وعامَّ

 وفي 

 يقولون : بِِعْيٌر وِزئيٌر وِشِهيٌق ، ونِِهلَِت اإلبُل ، وِسِخْرُت منه.« فَِعيلٍ »

 لَبَنَها. َمَخَضتْ  ، ويقال : ُمِخَضتْ  المرأةُ وال يقال : َمِخَضتْ  وقال ابن األعرابي : يقال
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على غير قياس ، كما قالوا « َخِلفَةٌ »واحدتها ـ  َمَخاضٌ  : إذا أََرْدَت الحوامل من اإلبل قُْلَت : نُوقٌ ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

 .«بَِعيرٌ »و « نَاقَةٌ »ولواحدة اإلبل : « امرأةٌ »لواحدة النساء : 

إذا استَْكَمَل َسنَةً من يوٍم ُوِلَد ودخل في ـ  وَولَُدها َمَخاضٌ  ـ وقال األصمعي : إذا ُحِمَل اْلفَْحُل على ناقة فلَِقَحْت فهي َخِلفَةٌ وَجْمعها

هُ لحقت َمخاٍض  : ابنُ ـ  السنة األْخرى  من اإلبل ، وهي اْلَحَواِمُل. بالَمَخاِض  ألنَّ أُمَّ

 نُتَِجْت.، تفاُؤالً بأنها َستَْمَخُض بَولَِدها ، إذا  َمَخاضٌ  :ـ  إذا َحَملَتْ ـ  وقال غيره : إنما قيل للنُّوقِ 

ْكتَها ِلتَْمتِلئ ، وأنشد األصمعي :ـ  ماَء البئر بالدَّْلو َمَخْضتُ  ويقال :  إذا أَْكثَرَت النَّْزَع منها بِداَلئَِك ، وحرَّ

 ِ ِ  لََلْمَخَضْن َجْوَفِك ِ ل ُّ
ُؤوب من اللبن ، وقد الُمْستَْمِخضُ و اللَّبَُن لم يَكْد يَْخُرُج ُزْبُدهُ  اْستَْمَخضَ  روب ، وإذاأي : ال يكاُد يـ  لَبنُكَ  اْستَْمَخض : البَِطيُء الرُّ

ً  استَْمَخضَ و، وهو من أطيب اللبن ، ألن ُزْبَدهُ اْستُْهِلَك فيه ،  قاء.ـ  اللبن أيضا  إذا أَْبَطأَ أخذُهُ الطَّْعَم بعد َحْقنِِه في الّسِ

ً  : َصبَّ هللا عليَك أُمَّ ُحبَْينٍ ـ  بها في أُْدِعيٍَّة يَتََداَعْونَ ـ  وقال ابن بُُزْرَج : تقول العرب  يَْعنِي الليَل.ـ  َماِخضا

ْخمُ  قال الليث :: ضخم  َخاَمةُ  : العظيم من كل شيء ، والمصدر : الضَّ  َضْخماتٌ  ، ونسوةٌ « َضْخَمةٌ »، وامرأة  َضُخمَ  ، وقد الضَّ

نحو َشْربة وَشَربَات ، وقَْريَة وقََريَات ، وتَْمَرة وتََمَرات ؛ وبناُت « فَعاََلتٍ »ألنه نَْعٌت ، واألسماُء تُْجَمع على ـ  بسكون الخاءـ 

ألنه إن ثُقَِّل صارت الواُو أَِلفاً ، فتُِرَكت الواُو على حالها ، ـ  نحو : َجْوَزةٍ وَجْوَزاتٍ « فَْعاَلتٍ »الواو في األسماء تُْجَمُع على 

 كراهة االلتباس.

 أبواب اخلَاء والَصاد
 أهملت وجوهها. خ ص ط :ـ  خ ص زـ  خ ص س

 خ ص د
 استعمل من وجوهها : صخد ، دَخص.

َرِد تقوُل :: صخد  ْخذُ صوت اْلَهاٍم والصُّ  ، وأنشد : َصِخيداً وَ  يَْصَخُد َصْخداً  اْلَهامُ  َصَخدَ  قال الليث : الصَّ

ٌُ َصَواِ    وَ   َصاَ  ِمَن األفريرَاِ  َها
ْيَخدُ و ها ، وأنشد :ـ  : َعْيُن الشمس الصَّ ي به لشدة َحّرِ  ُسّمِ

 ْقَ  اهْلَِجت ِ َذا اْسَتَذاَب الصَّْيَخ   وَ 
 إذا تََصلَّى بَحّرِ الشمس ، واستقبلها.ـ  ويقال للِحْرباء : اْصَطَخدَ 

ْيُخودوقال :  ُك من مكانها ، وال يَْعَمل فيه الصَّ لبة ال تَُحرَّ ْخرة الَمْلساء الصُّ  ا الحديد ، وأنشد :: الصَّ

 مَحْرَاء  ِمْ ل  الصَّْخَرأِب الصَّْيخ ودِ 
لُوُد.  وهو الصَّ

 : شديد. صاِخدٌ  وحرٌّ 

 كما تقول : أظهرنا.ـ  أَْصَخْدنا ويقال :

. : َصْيُخودٌ  : يومٌ ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد  شديد الَحّرِ
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اء.  وكذلك قال األصمعي والفرَّ

 .َصَخَدُهمْ ووقد َصَهَدُهُم اْلَحرُّ 

ْيُخودُ  :ـ  عن ابن شميلـ  َشِمٌر : ْخرةُ العظيمة التي ال يَْرفَعُها شيء وال يأخذ فيها ِمْنقاٌر وال شيء. : الصَّ  الصَّ

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

بريْعَن ِم َل الصَّْخَرأِب الصَّْيخ ودِ   يريتريْ
هاوهي  َصيُخودٌ  وقال َشِمر : قيل : َصْخَرةٌ  علبة التي يَْشتَدُّ حرُّ  إذا َحِميَْت عليها الشمس.ـ  الصُّ

 .صاِخدٌ  إذا استمع منه ، ومال إليه فهوـ  ُصُخوداً  إليه يَْصَخدُ  فالٌن إلى فالن َصَخدَ  وقال غيره :

 وقال الُهَذِليُّ :

ِ ي  هريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَه َأَ    س  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ الَّ عريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريَ

  
َوا   

َ
َه    املريريريريريريريريريريريريري َُ أنريريريريريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريريريريريَ   َأ َّ  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي : في ِشدَّته.ـ  َصْخدانِهِ والَحّرِ  َصَخدان ويقال : أتيتُه في

ةِ. الدَُّخوصُ  قال الليث :: دخص   : نْعٌت للجارية التَّارَّ

 قلت : وهذا َحْرٌف غريٌب ، ال أحفظه لغير الليث :

 خ ص ذـ  خ ص ظ ،ـ  خ ص ت ،

 مهمالت. خ ص ث :

 خ ص ر
 رخص ، رصخ : مستعمالت.خصر ، خرص ، صرخ ، صخر ، 

 : ما بين اْلَحْرقَفَِة والقَُصْيَرى. الخاصَرتانو: وَسط اإلنسان ،  اْلَخْصرُ  قال الليث :: خصر 

ْفِطفَِة. من اْلِجلَدة : الَخْصرِ  وهو ما قَلََصْت عنه القُْصَريَاِن ، وتقدَّم من الَحَجبَتَْين وما فوق قيقة الّطِ  الرَّ

َرةٌ  القََدم : هو أَْخَمُصَها ، وقدم َخْصرُ و َواصرالخَ  ويقال : رجٌل صخمُ  َرةٌ  ، ويَدٌ  َمْخُصوَرةٌ و ُمَخصَّ  إذا كان في ُرْسِغهاـ  ُمَخصَّ

ْمل : طريٌق أعاله وأسفلُه  َخْصرُ والبَْطن أو القََدم ،  َمْخُصورُ  : ُمَخصَّرٌ  كأنه مربوط ، أو فيه َمَحزٌّ مستديٌر ، ورُجلٌ ـ  تَخِصيرٌ  الرَّ

مال خاّصةً. وأنشد :: في   الّرِ

 َأَ ْذَن   ص وَر الرَّْمِل   َّ َجَزْعَله  
: من بُيوت األعراب ، َمْوِضعُه لطيٌف ، واالْختَِصاُر في الكالم : أن تََدَع الفُُضوَل ، وتَْستَوِجَز الذي يأتي على المعنى  الَخْصرُ و

 أن ال تَْستَأِْصلَه.، وكذلك االْختصاُر في الطريق ، واالْختصاُر في الَجّزِ : 

 .«لَهُ فََجلََس َونََكَت بَِها في األَْرِض  ِمْخصَرةٌ  َخَرَج إلَى البَِقيع ، َوبِيَِدهِ  وسلمعليههللاصلىأنَّ النبي »في الحديث : و

 اإلنساُن بيده فأَْمَسَكهُ ، ِمْن َعصاً ، أو َعنََزةٍ أو ُعكَّاَزةٍ وما أَْشبََهها. اْختََصرَ  ما الِمْخَصَرةُ  قال أبو عبيٍد :

 إذا أَْمَسك بيد صاحبه.ـ  فالن ُمَخاِصرُ  قال : ومنه قيل : فالنٌ 

ْحمِن ْبِن َحسَّاٍن :  وأنشد لعْبِد الرَّ

ضْ  ِة ا ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ ا  َ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  ْرهتريريريريريريريريريَ  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    َ  ريريريريريريريريريَ

  
ر  مَ   ْرمريريريريريريريريريريَ ي يف مريريريريريريريريريريَ وِن رَاِء مَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 أي : أخْذُت بيدها.ـ  

اء : َخَرَج القومُ   إذا كان بعُضُهم آِخذاً بيِد بَْعٍض.ـ  ُمتََخاِصِرينَ  وقال الفرَّ
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 الرجل وَخاَزْمتُه ، وهو أن تَأُْخَذ في طريٍق ويأخَذ هو في غيره ، حتَّى تَْلتَِقيَا في مكاٍن واحٍد. َخاَصْرتُ  قال : ويقاُل :

 الُمَخاَضَرة ، أن يَْمشَي الرجالن ثم يفترقا ثم يلتقيا على غير ميعاد. قال :ـ  ابن األعرابّيِ عن ـ  ثعلب

ُجلُ »:  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و راً  أَنَّهُ نََهى أَْن يَُصلَِّي الرَّ قيل : معناه : أن يصلي الرجل وهو واضع يده  «ُمتََخّصِ

 .َخْصِره على

 .«أَنَّه َراَحةُ أَْهِل النَّارِ »الحديث : جاء في و

ُرون»في حديث آخَر : و  .«يَْوَم الِقيَامِة َعلَى ُوُجوههْم النُّورُ  اْلُمتََخّصِ

 من التَّعَب. َخَواِصِرِهمْ  قال أبو العبّاس : معناه : الُمَصلُّون بالليل ، فإذا تَِعبُوا وضعوا أْيِديَُهْم على

 .اْلِمْخَصَرةِ  مأخوذٌ منـ  يوَم اْلقيامة ، ومعهم أْعمال يتَِّكئُون عليهاـ  يأتُونَ قال : ويُكون معناه أنهم 

ـ  عن أبي أُسامة عن ِهشاٍم عن محمِد ْبِن ِسيِريَن عن أبي هريرةـ  قال :حدثنا أحمد بن بَُدْيلٍ ـ  حدثنا َعِليُّ بُن اْلُحَسْيِن بن َسْعِديل

 قال :

ُجلُ  وسلميهعلهللاصلىنََهى َرُسوُل هللا »  .«ُمْختَِصراً  أَْن يَُصلِّي الرَّ

 معناه : أن يأخذ بيده عصا يتَِّكُئ عليها. اْختُِلَف في تفسيره ، فقال بعضُهم :وَ 

 .َخْصِرهِ  وقال أبو عبيد : هو أن يصلَِّي وهو واِضٌع يََدهُ على

 .«أَنَّهُ َراَحةُ أَْهِل النَّار»جاء في الحديث : و

 : بَاِرُد اْلُمقَبَّل. َخِصرٌ  َضُر : البَْرُد الذي يَِجُده اإلنساُن في أطرافه ، وثَْغرٌ وقال الليث : اْلخَ 

 : الذي يَِجُد البَْرَد ، فإذا كان معه ُجوع فهو َخِرٌص. اْلَخِصرُ  وقال أبو عبيد :

َرةٌ مُ  ُمْستََدقَّها ، ونَْعلٌ ـ  من النَّعلـ  اْلَخْصَرانِ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  َشِمرُ   .َخْصَرانِ  لها : َخصَّ

 اآليةَ الَّتي فيها السُجوُد ، فيسجَد بها. يَْختَِصرَ  أحُدهَما : أن السَّْجَدةِ ، وهو على وجهين : اْختَِصارِ  ونُِهَي عن

 والثاني : أن يقرأَ السُّوَرةَ ، فإذا انتهى إلى السَّْجَدة جاَوَزها ، ولم يَْسُجْد لها.

 الطُُّرق : التي تَْبعُُد في َجَدٍد سْهٍل ، وإذا ُسِلَك الطريُق الَوْعُر كان أَْقَرَب. ُمْختََصَراتُ و

 [.10الذاريات : ] (قُِتَل اخْلَرَّاُصونَ )قال هللا جّل وعّز : : خرص 

اُج : جَّ اُصونَ  قال الزَّ  : الكذَّابون. اْلَخرَّ

صَ  يقال :  أي : اْختَلقه وافتعَله.ـ  تََرَصهُ اخْ وفالٌن َعلَيَّ الباطَل  تََخرَّ

اُصونَ  قال : ويجوز أن يكون  الذين إنما يَتََظنَّْوَن الشيء ، ال يُحقُّونَهُ فيعَملون بما ال يَعلمون. اْلَخرَّ

اء ٌد شاعٌر ، وس « :(قُِتَل اخْلَرَّاُصونَ )»في قوله : ـ  وقال الفرَّ ـ  احر وأْشبَاهَ ذلكيقول : لُِعَن الكذَّابون الذين قالوا : ُمحمَّ

 ما ال ِعْلَم لَُهْم به. َخَرُصوا
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إذا َحَزْرَت ثَمَره ، ألن الَحْزر إنما هو ـ  النَّْخَل والَكْرم َخَرْصتُ  : التََّظنِّي فيما ال يَستَْيِقنُه. ومنه قيل : اْلَخْرِص  قلُت : وأْصلُ 

 ، ِلَما يَْدُخلُه من الظُّنُوِن الكاذبة. َخْرصٌ  ال إحاَطٍة ، ثمَّ قيل للَكِذب :ـ  تقديٌر بَِظنٍّ 

اصَ  يبعث وسلمعليههللاصلىكان النبي و إلى نَِخيِل َخْيبََر عند إدراك ثََمِرها فَيْحُزُرونَهُ ُرطباً كذا ، وتمراً كَذا ، ثم يأخذهم  الُخرَّ

 بَمِكيلَِة ذلك من التَّْمر الذي يجب له ولْلُموِجِفيَن معه.

فِق ألْصحاب الثِّمار فيما يأُكلُونَهُ منه ، مع االحتياط للفُقراءوإنما فعَل  في العُْشر ، ونِْصِف العُْشر وألهل ـ  ذلك لما فيه من الّرِ

ُهْم.ـ  الفَْيءِ   فيما يَُخصُّ

رْ  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و ةً ُدوَن الزَّ  ع اْلقَائِِم.: أنَّهُ أََمَر بالَخْرِص في النَّْخِل والَكْرِم خاصَّ

 يُطيُف بها ، فَيََرى ما ظهر من الثمار ، وليس ذلك كالَحّبِ الذي هو في أكمامه. الخاِرصُ ووذلك أن ثَِماَرُهما ظاهرةٌ ، 

ً  النخلَ  خَرْصتُ  ابن السكَّيت :  بكسر الخاء.؟ ـ نَْخِلكَ  ِخْرصُ  ، وَكمْ  خْرصا

 ُمْمتَِلىٌء. الَخِريصُ وفَِجُر إليه الماُء من نْهٍر ثم يعوُد إلى النهر ، : ِشْبهُ َحْوٍض واسع ، يَنْ  الَخِريصُ  وقال الليث :

 وقال َعِديٌّ :

ى بريريريريريريريِه و  ول  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريري 
َ
َرب  امل ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 امل

  
رِيريريريريريريريريْ    واث  كريريريريريريريريمريريريريريريريرياِء ا ريريريريريريريريَْ مريريريريريريريري  َر مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  َأْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال األزهري : قرأته في شعر َعِدّي :

َْةم ول  ي ْسَ ى بهو 
ْةَرف  امل

َ
 امل

 : الَمْشَرُف : إناء كانوا يشربون به.ـ  تفسيرهفي ـ  وقيل

ً  اْفتََرَق النَّْهُر على أربعة وعشرين : فإن ابن األعرابي قال : الَخريصُ  وأما  يعني ناحيةً منه.ـ  خريصا

 النهر : جانِبُه. خريصُ  قال : ويقال :

ً ـ  قال : والَمْشُموُل : الطَّيُِّب ، يقال للرجل  مشمول.: إنه لـ  إذا كان كريما

 والَمْطُموُث : الممسوس.

 : الَخليُج من البحر. الَخريصُ  وقال أبو عبيد :

 : َجِزيَرةُ البحر. اْلَخِريصُ  وقال أبو عمرو :

ناُن وجمعه الُخْرصُ  أبو عبيد :  .ُخْرصانٌ  : الّسِ

ْمُح اللطيُف وجمعه الِخْرصُ  وقال ابن شميل :  .ِخْرصانٌ  : الرُّ

 : أصلها القُْضباُن. الِخْرصانُ وقال : 

 وقال قَْيُس ْبُن اْلَخِطيم :

ه   أَنريريريريريريريريريَّ ى كريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري  رَّاِن مريريريريريريريريري   
َ  املريريريريريريريريري َرى َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
َواطريريريريريريريِ    ِ ي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ان  أبَيريريريريريريريْ ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذرُّع   ريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
ناِن األعلى اْلُخْرصَ  وقال غيُره : جعلَ   إلى موضع الُجبَّة.ـ  ُرمحاً ، وإنما هو نِْصُف الّسِ

مح ،  ِخْرصُ  ويقال :قال :   جماعةٌ. : ِخْرَصانٌ ـ و ثالث لُغاتـ  َخْرصٌ و ُخْرصٌ والرُّ

 وقد َمرَّ تفسير البيت في كتاب اْلعَْين.

ً ـ  الُخْرصُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد ة.ـ  أيضا  : اْلَحلقَةُ من الذهب والِفضَّ
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 ، وأنشد : ِخْرصٌ  :ألنها َحلٌَق ، والواحدة  ُخْرَصانٌ  قلت : وقد قيل للدُُّروع :

ة   وَّمريريريريريريريَ ان  م سريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريرياِ   ريريِ ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مُّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   ِ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ا أبَيريريريريريريريريريريْ ِ يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ ة  َنريريريريريريريريريري ْ يريريريريريريريريريريَّ َرفريريريريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 امل

  
 : الدُُّروَع وتَْسويُمها : َحلٌَق ُصفٌر فيها. باْلُخْرصانِ  قال بَْعُضهم : أراد

 ورواه بعُضهم :

 . ِ  ْرصان  م َ وََّمة  ..
 فجعلها ِرماحاً.

َدقَِة فجعلَِت المْرأَةُ تُلِقي وسلمعليههللاصلىأن النبي »في الحديث : و  .«واْلَخاتَمَ  الُخْرصَ  َوَعَظ النَِّساَء ، وَحثَُّهّن على الصَّ

 كَحْلقَِة اْلقُْرِط ونحِوها.ـ  : اْلَحْلقَةُ الصَّغيرة من الُحِلّيِ  الُخْرصُ  قال َشِمٌر :

 أي : في قِلَّة أثَِر ما بَقي من اْلُجرح.ـ  «كاْلُخْرِص  أنَّ ُجْرَحهُ قد بَرأَ ، فَلَْم يَْبَق ِمْنهُ إالَّ »ُمعَاٍذ : في حديث َسْعِد ْبِن و

 : العُوُد ، وأنشد : اْلُخْرصُ  وقال الليث :

او  هريريريريريريريَ امريريريريريَ تريريريريريريريَ هَّ  ريريريريريِ بريريريريريريرياء  فريريريريريريريَ هريريريريريْ هريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زاجريريريريري   مريريريريريِ

  
اِ  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ     ْرِص الريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ َن ا ريريريريريريريريْ  ْرٌد مريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَ

  
 وقال اْلُهَذِليُّ في ِمثِْلِه :قال : 

ر   و   عريريريريريريريريريريَْ انريريريريريريريريريري  ا مسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ي بريريريريريريريريريريَ َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ    

  
ا ِ   َرأِب الريريريريريريريْ ريريريريريريريِ ريريريريريريريَ رَاصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرِص الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َن ا ريريريريريريريْ   مريريريريريريريِ

  
ُد الشراب. : الُخْرصُ  وقال الليث : وقال بَْعُضهم : َدةٌ تُبَّرِ  أَْسِقيَةٌ ُمبَّرِ

 قلُت : هكذا َرأَْيُت ما كتْبتُه في كتاب الليث.

ا قولُه :  َدةٌ  الُخْرص»فال معنى له ، وكذلك قوله :  .«: اْلعُودُ  الُخْرصُ »فأمَّ  ، والصواُب عندي في البيتين :« أَسِقيَةٌ ُمبَّرِ

 ... . ِمن ا  ْرِس اْلِ  َا ِ ..
 ... ِمَن اْ  ْرِس الصَّرَاِصَرأبِ و 

 ، وهم َخَدٌم ُعْجٌم ال يُْفِصحون فكأنهم ُخْرس ال يَْنِطقون.ـ  بالسين

 وقوله :

َللا مسان و   َعْر   ي برييريْ َةِّ    
 يريد صاحَب َحانوِت َخْمٍر ، فاختََصَر الكالَم.

 إذا أصابها بَْرد وُجوع.ـ  َخِرصاتٌ و َخِرَصةٌ  ويقال : إبِلٌ 

 قال الُحَطْيئَةُ :

  َذا َما َغ ْ  َمْ ر ورأب  َ ِرصا ِ 
 أَي : يَْجَمع ويَْقِلد.ـ  ما يُريد وهو الِجراُب ، ويَْكتَِرصُ  الِخْرِص  يَجعل فيأي  : يَْختَِرصُ  : هوـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

ْخصُ  قال الليث :: رخص   نَْعَمةُ بََشَرتِها ، وِرقَّتُها ، وكذلك : الشيُء الناعم اللَّيِّن إن َوَصْفَت به المرأةَ ، فََرَخاَصتُها : الرَّ

 .َرُخَص يَْرُخصُ  َت به البَنَاَن فَرَخاَصتُها : َهَشاشتُها ، والفْعُل :وإن وصفْ ـ  أَناِمِلها : ِلينُها َرَخاَصةُ 



2178 

 

ْعرُ  َرُخصَ  ويقال : ً  الّسِ ً  واْستَْرَخْصُت الشيء : رأيتُه يَْرُخُص ُرْخصا ً  : اشتريتُه اْرتََخْصتُهو،  َرِخيصا  : أَْرَخْصتُهو،  َرِخيصا

ً  جعلتُه ً  وجدتُه:  أَْرَخْصتُه ، ويكون َرِخيصا  .َرِخيصا
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ِخيصُ  وقال الليث : الموتُ  ْخَصةُ و: الذَّريُع ،  الرَّ  هللا للعَْبد في أَْشياَء خفَّفها عنه. تَْرِخيصُ  : الرُّ

 أي : أِذْنُت له بعد نَْهيي إيَّاه عنه.ـ  لفالن في كذا وكذا َرَخْصتُ  وتقول :

ً  إذا جعلتُهـ  وقال الشاعر في أَْرخْصُت الشيء  : رخيصا

يريريريريريريري ريريريريريريريا  نريريريريريريريري   اِف نريريريريريريريِ يريريريريريريريَ َم لريريريريريريريأَلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريْ ا  الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  غريريريريريريريَ

  
َج الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري   ور  وَ   ه   َذ َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريريري 

  
 يُريدون : ِشْربي.ـ  وُحكي عن أبي عمرو : أنه قال : ُرْخَصتِي من الماء ، وُخْرَصتِي

ْخَصةُ ووقال غيُره : هي الُخْرَصةُ  ْفضة بمعنًى واحد. الرُّ  وهي الفُْرَصةُ والرُّ

ِخيصُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمرو  : الثَّْوُب النَّاِعُم. الرَّ

 : الُمغيث. الصَّارخوالمستغيُث ،  : الصاِرخُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد: صرخ 

 [.22إبراهيم : ] (ما َأََّن ِبُْصرِِخُكْم َوما َأنْ ُتْم ِبُْصرِِخيَ )وقال هللا تعالى : 

.  قال أبو الهيثم : معناه : ما أَنا بُمغيثِكم وما أنتم بُِمِغيثيَّ

اِرخُ وقال :  ً  فالن َصرخ يقال :ـ  الُمِغيثُ  : اْلُمْصِرخُ و: الُمستغيُث ،  الصَّ  إذا استغاث فقال : وا َغْوثَاه ، واـ  يَصُرخ ُصراخا

 .َصْرَختَاه

ِريخُ وقال :  اِرخ بمعنىـ  الصَّ  ِمثُل قديٍر وقادٍر.ـ  الصَّ

ِريخُ وقال :   ، مثُل نذيٍر بمعنى ُمْنِذٍر ، وسميعٍ بمعنى ُمْسِمعٍ. ُمْصِرخ يكون فَِعيالً بمعنى الصَّ

 وقال ُزَهيٌر :

ا ْه بريريلريريريريريريريَ عريريَجريريريريريريريَ ارِ ريريريريريريريا  مريريَ لريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريْ ا  ريريَِ   َذا مريريريريريريريَ

  
ر    مريريريريريريريريَّ ِل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رَاكريريريريريريريريِ

َ
ِه و ْرق  املريريريريريريريري ْوتريريريريريريريريِ   َ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الُمْستِغيث.:  الصارخوَ قال : 

اِرخَ »لغير األصمعي ، والناُس كلُّهم على أن « اْلُمِغيثِ »: أَنَّه يَكون بمعنى  الصَّارخ قلُت : ولْم أَْسَمع في المستغيُث « : الصَّ

 اْلُمْستغيث أيضاً. : اْلُمْستَْصِرخُ و: اْلُمِغيُث ،  اْلُمْصِرخُ و

 خ : اإلغاثةُ.االْستِصرا أنه قال :ـ  ألبي حاتمـ  وَروى َشِمٌر :

 قال : واالْستِْصَراخ : االستغاثة.

 .«َعلَى َصِفيَّةَ  اْستُْصِرخَ  أنَّه»في حديث ابن ُعَمر : و

 الَحّيِ على الَميِّت : أن يُْستعَاَن به ليقوم بتجهيز الميِّت ، وما يجب من َدْفنِه والصالة عليه. استِْصراخُ و

اِرَخةُ وقال :   ، وأنشد :« فَاِعلَةٍ »ْصدٌر على مَ ـ  بمعنى اإلغاثةـ  : الصَّ

ْواَل  اِء لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ي األَبريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ وا مريريريريريريريريري  انريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريِق   فريريريريريريريريريريِ ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارِ ريريريريريريريريريريَ ْم ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريري  َ ار كريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

  
 : اإلغاثة. الصَّارخةُ وقال : 

اِرخةُ  وقال الليث : قيل : ِريخِ  بمعنىـ  الصَّ  : المِغيُث.ـ  الصَّ

 قلُت : والقوُل ما قال َشِمٌر.

 صْيَحةٌ شديدةٌ عند فَْزَعٍة أو ُمصيبٍة. الصَّْرخةُ  وقال اللَّيث :
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 اْفتِعاٌل.ـ  التَّصاُرخُ  قال : واالْصِطَراخ :

 لألمر يفجؤك.ـ  «الُحْبلَى َكَصْرَخة َكانَتْ »ومن أمثالهم : 
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اخ قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب  : الطَّاُووُس. الصَّرَّ

ْخرُ  قال الليث :: صخر   ِعظاُم الِحجارة وِصاَلبُها. الصَّ

 إناٌء من خَزٍف. الّصاِخرُ وقال : 

 وَصَخَراٌن. َصْخَرةٌ  ويقال : َصَخرٌ و َصْخرٌ و َصْخَرةٌ  قلُت : يقاَل :

 .ُصُخوَرةٌ و،  ُصُخورٌ و،  َصْخرٌ  ويقال :

اِخرُ  :ـ  عن أبيهـ  عمرو  صْوُت الحديد بعُضه على بعض. الصَّ

 مهمل.: رصخ 

 إذا ثبت.ـ  لغةً في َرَسَخ الشيءُ ـ  بالصادـ  َرَصخَ  يكونإال أْن 

 خ ص ل
 خلص ، خصل ، لخص ، صلخ : مستعملةٌ.

ً  الشيءُ  َخلَصَ  قال الليث :: خلص  أي : َوَصَل إليه ، ـ  فالن إلى فالن خلَصَ وإذا كان قد نَِشَب ، ثم نجا وَسلم ، ـ  ُخلُوصا

 الشيء خاَلصاً. َخلَصَ و

 .الخاِلص َمْصَدراً للشيء واْلَخاَلُص يكونُ 

 مودَّتُُهما. َخلََصتْ  إذاـ  ُخْلَصانيو خاِلَصتِي ويقال : فالنٌ 

 .ُخلَصائيو ُخْلَصاني ويقال : هؤالء

ةً. خاِلصٌ  أي :ـ  لك خاِلصةٌ  وتقول : هذا الشيءُ   لَك خاصَّ

 [.139 األنعام :] (خاِلَصة  ِلذُُكوِرَّنَوقاُلوا ما يف بُُطوِن هِذِه اْْلَْنعاِم )وقال هللا جّل وعّز : 

 خالصةٌ  التأنيَث ، ألنها في معنى الجماعة ، كأنه قال : جماعةُ ما في بطون هذه األنعام « :ما»ألنه جعل معنى  اْلَخاِلَصةَ  أَنَّثَ 

 لذكورنا.

 .«ما» على لفظ فَإِنه ذكَّره ألنه َردَّهُ  [139 األنعام :] (َوَُمَرَّم  َعلى َأْزواِجنا)وأما قوله : 

 َحيّاً. َخلَصَ  يعني ما (ِلذُُكوِرنَا خاِلُصهُ )وقرأه بعضهم : 

ا قولُه جّل وعّز :  نْيا خاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقياَمةِ )وأمَّ  (خاِلَصةٌ )فقد قرئ :  [32 األعراف :] (ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا يف احْلَياِة الدُّ

 .(خاِلَصةً ) و

للمؤمنين في اآلخرة ، وال يَشَرُكُهْم  خلََصت َحاَلل للمؤمنين ، وقد يَْشرُكُهْم فيها الكافرون ، فإذا كان يوُم القيامةالمعنى : أنها 

 فيها كافر.

ا إعراُب   فهو على أنه خبر بعد خبر ، كما تقول : َزْيٌد َعاقل لبيب. (خاِلَصةٌ )وأمَّ

 يوم القيامة. خالصةٌ  الدنيا ،المعنى : قُْل ِهَي ثابتةٌ للذين آمنوا في الحياة 

نْيا)نصبه على الحال على أنَّ العامَل في قوله :  (خاِلَصةً )ومن قرأ :  في تأويل الحال ، كأنك قلَت : قل هي  (يف احْلَياِة الدُّ

 يوم القيامة. خالصةً  ثابتةٌ للمؤمنين ، مستقرةً في الحياة الدنيا ،
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اِر )ِإَّنَّ َأْخلَ )وأما قول هللا جّل وعّز :  على  (.ذكرى الدار بخالصة)فقد قرئ :  [46ص : ] ((46ْصناُهْم ِباِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ

ارِ » فَمْن قرأ بالتنوين جعل« ِذْكَرى»إلى « خاِلصةِ »إضافة   أَْخلَْصنَاهم ، ويكون المعنى : إنَّا« خاِلَصةٍ »بَدالً من  «ِذْكَرى الدَّ
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لاه مْ  ههلا : ال ار  ا ِ رأب ، ومع ِبذِْكَرى ال ار ، ومع  ال ار  ، أبن جعللاهم   الصريريريريني : جعللاهم للا َأْ َلصريريريريْ
 ي ذَكِّر وَن ب ار ا  رأب ويري َزهِّ  وَن يف ال نيا ، وذلك  أن  األنبياء.

 ويجوز أن يكونوا يكثروَن ِذْكَر اآلخرةِ ، والرجوعِ إلى هللا.

 يَتناَجْوَن فيما أََهّمُهم.ـ  معناه : تََميَّزوا عن الناس [80 يوسف :] (َخَلُصوا َنَِيًّا)وقوله جّل وعزَّ 

ً  وقال الليث : اإلْخاَلُص : التَّْوحيد هلل ُسوَرة » [1اإلخالص : ] ((1ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد  ))، ولذلك قيل لسورة :  خالصا

 .«اإلخالص

 المخِلُصونو: المختارون ،  فالُمْخلَُصونَ  .(الُمْخِلِصين)وقرئ  [24يوسف : ] (ِإنَُّه ِمْن ِعباِدََّن اْلُمْخَلِصنيَ )وقولُه جّل وعّز : 

دون.  : الموّحِ

ً  : التنحيةُ ِمْن كّلِ َمْنَشٍب تقول : التَّخليصوقال :  ْيتُه تَْنِحيَة ـ  خلَّْصتُهُ تخليصا ً وأي : نحَّ الغَْزُل إذا  يُتََخلَّصُ  كماـ  تََخلَّْصتُهُ تََخلُّصا

 اْلتبس.

ْبُد حين يُْجعَُل في البُْرَمة ليُْطبََخ َسْمناً فهو اإلذواُب واإلذوابَة ، فإذا جاء ـ  عن أبي زيدـ  ُعبيدأبو  اللَّبُن من  َخلصَ وقال : الزُّ

 .اْلُخلُوصُ  هوـ  الثُّْفل فذلك اللبُن األُثُْر واْلِخاَلُص والثُّْفل الذي يكون أسفل

: الِخاَلُص ، وذلك إذا ارتََجن واختَلَط ـ  به السَّْمُن في البُْرَمة ِمن اللبن والماء والثُّْفل لَّصُ يُخَ  ِلَماـ  قلُت : وسمعُت العرَب تقول

ْبِد ، فيؤخذُ تَْمٌر أو دقيٌق أو َسِويٌق ، فيُطَرُح فيه : هو  يَُخلَّصُ  السْمَن من بَِقيَّة اللبن المْختَِلط به ، وذلك الذي به ليخلِّصَ  اللبن بالزُّ

 بكسر الخاء.ـ  صُ الِخاَل 

 وأما الُخاَلصة فهو ما بقي في أسفل البُْرَمة من اْلِخاَلِص وغيِره من ثُْفٍل ولبٍَن وغيِره.

 وقاَل الليُث : الِخاَلُص : ُربٌّ يُتَّخذُ ِمَن التَّْمِر.

ْبُد ِخاَلُص اللَّبَنِ   ْخَرُج.أي : يُْستَ ـ  يُْستَْخلَصُ  أي منهـ  قال : وقال أبو الدُّقَْيِش : الزُّ

 موضٌع آخُر كان فيه بيٌت لصنٍم لهم فُهِدم. اْلَخْلَصةِ  بَلٌد بالدَّْهنَاِء معروٌف ، وذُو اْلَخْلَصاءُ  وقال غيره :

ه قصيداً سميناً ، وأنشد :ـ  ُمْخِلصٌ  وقال الليث : بَِعيرٌ   إذا كان ُمخُّ

 خم ِْلَصَة األَْن اِء َأْو َُّع وَما
 أَبيَُض. : َخاِلصٌ  : أَْبيَُض ، وَماءٌ  َخاِلصٌ  ثَْوبٌ ـ  األَْبيَُض من األلوان:  الَخاِلصُ  وقال غيُره :

 .اْلَخلَصُ  َشِمٌر ، عن اْلَهواِزنّيِ ، قال : إذا تََشظَّى اْلِعَظاُم في اللحم فذلك

جل ً  اْلعَْظمُ  َخِلصَ  يُقاُل :ـ  قال : وذلك في قََصِب الِعظام في اليد والّرِ  برأ وفي َخلَِلِه شيٌء من اللحم. إذاـ  يَْخلَُص خلَصا

اء ، أنه قال : ُجلُ  َخلَّصَ  وروى َسلََمة ، عن الفرَّ  إذا أعطى اْلَخاَلَص ، وهو ِمثُْل الشيء ومنهـ  َخلَّصَ وإذا أخذ اْلُخاَلَصةَ ، ـ  الرَّ

 : بمثلَها. أي ، «ِلَرُجٍل بالَخاَلِص ـ  َكَسَرَها َرُجلٌ ـ  أَنَّه قََضى في قَْوٍس »َخبُر ُشَريحٍ : 



2184 

 

 ومنه قول لَبِيٍد : .ُخَصلٌ  لَِفيفَةٌ من َشعٍَر وجمعها اْلُخْصلَةُ  قال الليث :: خصل 

 يريتَِّ يِ  بَِتِليل  ِذي   َصلْ 
ذيلة تكوُن في اإلنساِن ، وقد غلَب على الفضيلَِة والجميُع : اْلَخْصلَةُ وقال :  : اْلَخلَّةُ وهي  اْلَخْصلَةُ و،  الخصالُ  : الفضيلةُ والرَّ

 حاالت األمور.

 ، وخصالٌت كريمةُ. ِخَصالٌ وقبيحة ،  َخْصلَةٌ وَحَسنة ،  َخْصلَةٌ  تقول : في فالن

 كلُّ لَْحمٍة على حيِّزها من لَْحِم اْلفَخَذْيِن واْلعَُضَدْين والسَّاقَْين والساعدين ، وأنشد : اْلَخِصيلَةُ وقال : 

 َ ِرب  ا ََْصاِئلِ َعارِي اْلَ رَا م ضْ 
 لَْحَمةُ اْلفَِخَذين. اْلَخِصيلَةُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

 : الطَّْفَطفَةُ. اْلَخِصيلَةُ  وقال أبو عمرو :

 .اْلَخَصاِئلُ  َعُظَمت أو َصغُرت ، وجْمعُها :ـ  : الِقْطعة من اللحم اْلَخِصيلَةُ  وقال أبو زيد :

 .«قال : أَنَا بَِها أَنَا بَِها خْصلَة أَنَّهُ كاَن يَْرمي ، فَإَِذا أََصابَ »في حديث ابن ُعَمَر : و

مي اْلَخْصلَةُ  قال أبو عبيد :  إذا نََضلتَُهم.ـ  اْلقَْوَم َخْصالً وِخَصاالً  َخَصْلتُ  يُقال منه :ـ  : اإلصابةُ في الرَّ

 يمدح رجالً :ـ  وقال الُكَمْيتُ 

ل   اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَ لَّ مريري  َه  َ  ا ريريَْْتَاِ  كريريريريريريري  بريريريَ ريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اوَ   اهلريريريريريريريَ واَِلِء ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِر الريريريريريريريْ َرَُّْ  ِ لريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأمسريريريريريريريْ

  
 .َخَصلَهُ  وقال ابن ُشَمْيل : إذا أصاب الِقْرَطاَس فقد

 في النِّضال : إذا َوقََع السهُم بِِلْزِق الِقرطاس. اْلَخْصلُ  وقال الليث :

 ُمقَْرِطَسةً. َخْصلَتَْينِ  َسبواقال : وإذا تَناَضلوا على َسبٍَق حَ 

 .فأَْخَصلَ  يقال : رمى

 : اإلَصابَةُ فَقَْد أَخَطأَ. اْلَخْصلُ  قال : ومن قال :

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

نَت ا ريريريريريريَْ ْ  تريريريريريريَ ا  ذا امسريريريريريريْ لريريريريريريريَ ابريريريريريريري  َك َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  تريريريريريريِ

  
رَاِ.   َ ى اأَلغريريريريريريريريريريريْ َ ى مريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَ  ل  َومريريريريريريريريريريري  َّ الريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا استَبَقُوا.ـ  تََخاَصلُواوإذا قََمَرهُ ، ـ  َخَصلَهُ  اْلقَْمُر في النَِّضال ، وقد:  اْلَخْصلُ  وقال أبو عمرو :

ْمي. : اْلَخْصلةُ  وقال شمٌر : قال بعُضهم :  اإلَصابَةُ في الرَّ

 .اْلِخَصالُ  قَْمَرتاِن ، وهيأي : ـ  َخْصلتَانِ وَ أي : قَْمَرةٌ ، ـ  خْصلَةٌ  ِلَي عنَده : اْلقَْمرةُ ، يقاُل : اْلَخْصلَةُ  وقال بعضهم :

 ُمْقَرِطَسةً. َخْصلَتْينِ  ما وقع قريباً من الِقْرَطاس ، وكانوا يَعُدُّون اْلَخْصلُ  قال : وقال بعُض أعراب بني ِكاَلٍب :

ّمة : اْلَخِصيلُ  وقال غيرهُ :  : الذَّنَب ، واحتَجَّ بقول ِذي الرُّ

ه  وَ  يريريريريريريريلريريريريريريري  ه  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ قَّ عريريريريريريريَ بريريريريريريريَ ت  الريريريريريريريْ ْرد  يريريريريريريري  ريريريريريريريِ   فريريريريريريريريَ
  

رَاِدِق   ِض الريريريريريريريرِّيريريريريريريريِح  َل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ َذبِّ كريريريريريريريَ  بريريريريريريريِ

  
ْلتُ و،  ُخْصلَةٌ  قال : وُكلُّ ُغْصٍن ناعٍم من أغصان الشََّجرة :  إذا قطَّْعَت أْغَصانَه وَشذَّبتَه.ـ  الشََّجَر تَْخصيالً  َخصَّ

 يَِصف ُصَرَدْين :ـ  وقال ُمزاِحٌم العُقَْيِليُّ 
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نْيِ  تريريَ الريريَ ْواَن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَ  جريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اكريريمريريريريريريريَ يريريريريريريريَ   تريريَاَلقريريريَ

  
ِل   ى ذ را  مْل   َصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريرياَلِن يف أعريريريريريريريريْ حريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريَ

  
ْدغِ من اإل ِر اْلعَْيِن إلى نَاِحيَِة الصُّ  نَساِن.أراَد باْلَجْونْيِن : ُصَرَدْيِن أْخَضَرْين َجعَلهما َكِحيلَْين ِلَخّطٍ في ُمَؤخَّ

ادـ  والِمْخَضلُ  الِمْخَصلُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب اد والضَّ  الّسْيف. والِمْقَصُل :ـ  بالصَّ

 : القَطَّاُع وكذِلَك الِمْخَذُم. الِمْخَصلُ  وقال أبو عبيد :

 ، وهي الُجْرُب. َصْلَخى وإبِلٌ  َصْلَخاءُ  ، وناقَةٌ  أْصلَخُ  قال النَّْضُر : جملٌ : صلخ 

الخُ  والَجَربُ   إيَّاه : أنَّهُ يَْشَمُل بََدنَهُ. َصْلُخهُ و،  َسيَْصلُُخهُ  بُِرِه ، فال يَُشكُّ أنَّههو النَّاِخُس الَّذي يَقَُع في دُ  الصَّ

 .َصاِلخٌ  والعََرُب تقوُل لألَْسود من اْلَحيَّاِت : أسودُ 

 بالصاد والسين.ـ  حكاه أبو حاتم

 ِجلَدها َصلََختْ  إذاـ  وقال غيُره : أْقتَُل ما يكوُن من الَحيَّات

ً ـ  وقال الُكَمْيتُ   :ـ  يصف قَْرن ثَْوٍر َطعََن به كْلبا

اِن  لريريريريريريريريريَ ِل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َم مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريَ رَّ أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ل    تريريريريريريريريريَ ِه مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ اَب بريريريريريريريريريِ و ى مريريريريريريريريريا َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ا ِ  غريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ ِه يف الريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريِ خَّ رِيريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ َأْن مريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريَ

  
َ ل    بريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ ِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ خ  اجلريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريِ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
 : األَصمُّ ، وأنشد : األْصلَخُ  وقال أبو عمٍرو :

ْو  الريريريريَ خريريريريريريريَ لريريريريَ ى َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريَ َم َأعريريريريْ كريريريريَ َرْ  أَبريريريريْ  أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى   َ ى َأ َّ َو ريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ى َواهريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَّ   ذا  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه.  أي : أين تََوجَّ

 يُقال : َوَخى يَِخي َوْخياً.

اءـ  أبو عبيد  األَصمُّ. : األْصلَخُ  قال :ـ  عن الفرَّ

 ونْحَو ذلك قال اْبُن األعرابّيِ.

ّقِ من العََرب ، فإنهم يقولون :ـ  األْصلَخ لى الخاِء فيأَجمعُوا عـ  أهُل الكوفةـ  قلُت : هؤالء ا أهل البصرة وَمْن في ذلك الّشِ  وأمَّ

.ـ  بالجيمـ  األْصلَجُ   لألَصّمِ

لَجاء فهما لغـ  وسمعُت أعرابيّاً من بني ُكلَْيٍب يقول : فالٌن يَتصالُج علينا اَء كانت تُْعرُف بالصَّ تان أي : يتصاَمُم ورأْيُت أََمةً َصمَّ

 بالخاء والجيم.ـ  صحيحتان

 : كثِيُر اللَّْحم. لِخصٌ  وَضْرعٌ  اللَِّخصُ  أن يكون الَجْفُن األْعلى لَِحيماً ، والنَّْعُت : اللََّخصُ  قال الليث :: لخص 

 إذا نظرَت إلى َشْحم َعْينِه َمْنُحوراً.ـ  أَْلَخُصهُ  البعيَر وأنا لََخْصتُ  وتقوُل :

ى اللْخصُ  . َوال يُقاُل :.. ِجْلَدةَ العين فتَْنُظر أتََرى َشْحماً أم الوذلك أْن تَُشقَّ  ـ  العَْين لََخَصةَ  إال في المْنُحور ، وذلك المكاُن يُسمَّ

 إذا فُِعَل به َهذا ، فَظَهر نِقيُهُ.ـ  البَِعيرُ  أُْلِخصَ  وقدـ  ِمثُْل قََصبَةٍ 

يت : قال رجٌل من العَرب لقَ  ّكِ  فاْرَكبوه يُلِخصْ  من إبلي فانَحروه ، وما لم أَْلَخصَ  ْومه في َسنٍَة أصابَتُهم : انُظروا ماوقال اْبُن الّسِ

 أي : ما كان له َشْحٌم في عينه.ـ 
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 ويقال : آِخُر ما يَْبقى النِّْقُي : في السُّاَلمى والعَْين ، وأول ما يبدو : في اللسان والَكِرِش.

 إذا َكثَُر شحمها.ـ  لَخَصاءُ  لشَّْحمتان اللَّتَان في َوْقبَي العَْينَْيِن ، وَعْينٌ : ا اللَّْخَصتَان وقال أبو عبيدة :

 ، وهو الكثير اللحم. اللََّخص : بَيِّن لَِخصٌ  وقال ابن ُشَمْيٍل : َضْرعٌ 

ْصتُ  وقال الليث : يُقَاُل : ْصتُه بالحاء والخاء لخَّ  إذا استقَصْيَت في بيانه.ـ  الشيَء ولَحَّ

صْ  يقال :ـ  ْص أي : لّخِ  بَيِّْنهُ َشيئاً بعد شيء. لي َخبََرَك ، ولحَّ

 خ ص ن
 خصن ، خنص ، نخص : مستعملة.

 ، والَحَدثاُن. والِمْكَشاُح. اْلَخِصينُ  قال : من أسماء الفَأِْس :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العَبَّاِس : خصن 

ُره.« الَخِصينَ »والعََرب تؤنُِّث  فَأٌْس ذاُت َخْلٍف واحد ، اْلَخِصينُ  وقال الليث :  وتَُذّكِ

 ِلتَأْنِيثه وهو الناِجُخ أيضاً.ـ  أَْخُصنٍ  وثاَلثُ 

 وقال اْمُرؤ القَيس :

نِي  اَف  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ع  الريريريريريريغريريريريريريريَ لريريريريريريى و يريريريريريريَ ريريريريريري ريريريريريريَ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ يريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريريرََّ  َ   ْن يريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَِ مريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ ْ  عريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
 كالهما إذا ُهِزَل.ـ  وتَخدَّدَ  يَنَخصُ  لْحُم الرجل نََخصَ ـ  عن أبي زيدـ  أهمله الليث. وروى أبو عبيد: نخص 

 المَرض والِكبَُر. أنَخَصهُ  الذي قد ذَهَب لحمه من الِكبَر وغْيِره ، وقد : النَّاِخصُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  شمر

 : َولَُد الِخنزير. الِخنَّْوصُ  قال الليث وغيُره :: خنص 

 وقال األخطل :

َه الريريريريريريريريريري َّجريريريريريريريريريريَ  اأكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ أَفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ  اَج فريريريريريريريريريريَ

  
زِ   مريريريريريريريريَ غريريريريريريريريْ ْن مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريانريريريريريريريريِ ْل يف ا ريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  

 خ ص ف
 خصف ، فصخ : مْستَْعمالن.

قها ، ثم كساه الَخَصفُ  قال الليث :: خصف  فلم  الَخَصفَ  : ثياٌب ِغالظ جّداً بَلَغَنَا أن تُبَّعاً كسا البيَت الُمُسوَح فاْنتَفََض البيُت وَمزَّ

 األَْنطاَع فقبِلَها.يَْقبَلها ثم كساه 

ى منها ُشقٌَق  الَخَصفُ  التي كسا تُبٌَّع البيَت ليَس معناه الثِّياَب الِغالَظ ، إنما الَخَصفُ  قلُت : ُحْصٌر تَُسفُّ من ُخوِص النخل يَُسوَّ

 تُْلبَُس بُيوَت األعراب.

 يضاً.أـ  َخَصفٌ  ويقال للِجالِل التي تَُسفُّ من الخوِص ويُْكنَُز فيها التَّمر :

 .«َعلَى َرأِْس بِئٍْر ، فََطاَح فِيَها َخَصفَةً  أنَّ َرُجالً تََوطَّأ»الحديث الذي جاء :  ومنه

ً  وأهل البَْحَرْين يَُسّمون ِجالل التَّمر  .َخَصفا

 ومنه قوُل الشاعر :

  لتَّْمرِ و تَبيع  بَليها   َِْصاِف 
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 لغةٌ في الخَزِف. الَخَصفُ  وقال الليث :

 ِمثقَُب ذلك. اْلِمْخَصفُ وبه النَّْعل ،  يُْخَصفُ  : الِقْطعةُ مما اْلَخَصفَةُ وقال : 

 وقال أبو َكبِيٍر :

 فريْتَخاَء َرْوثَة  أَْنِفَها َكاْلِمخَصفِ 
 يعني العُقاب.
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 يُطابِقَان بعَض الورق على بعض.أي : [ ـ 22األعراف : ] (ََيِْصفاِن َعَلْيِهما ِمْن َوَرِق اجْلَنَّةِ )وقال هللا جّل وعّز : 

ة سوداء وأُخرى  األَْخَصفُ و الَخصيفُ  وقال الليث : ماد ، فيه سواٌد وبياٌض ، وكذلك من الِجبال : ما كان أْبَرَق بقُوَّ لوٌن َكلَْون الرَّ

 .أَخَصفُ و خصيفٌ  بيضاء ، فهو

اُج :  وقال اْلعَجَّ

 أَْبَ ى الصَّبا   عن بَِرمي  َأ َصَفا
اُح :وقال الطِّ   رمَّ

َريْ و  ِج ظريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ اتريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ َ ى مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريف  لريريريريريريريريَ  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه ُّ نريريريريريريريريريريريريريريريري   ْه   رِْ  َأأْتَمريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
َن املريريريريريريريريريريريريريريريري  ِن مريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 َشبَّه الرماَد باْلبَّوِ ، وِظئَْراهُ أُثِفيَّتَاِن أُوقَِدِت النَّاُر بينهما.

 ما كان. الَجْنبَْين ، وهو األبيُض الجْنبَين ، ولوُن سائره : أَْخَصفُ  وقال أبو عبيدة : فََرسٌ 

 بَجْنٍب واحد. أَْخَصفَ  قال : ويَُكون

 إذا ابيَضَّْت خاِصَرتاها.ـ  َخْصفَاءُ  : نَعجةٌ ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

 لما فيها من َصَدإ اْلَحديد وبياضه.ـ  خصيفٌ  وقال غيره : كتيبةٌ 

ً  : قَدـ  لَِقَحت ثم أْلقتهُ إذا بَلغِت الشهَر التاسَع من يوِم ـ  يقال للناقةـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد  ، وهي َخَصفَْت تخِصُف ِخَصافا

 .َخُصوفٌ 

فَهُ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ  ً  الشيبُ  َخصَّ َصه تَْخِويصاً ، وثَقََّب فيه تثقيباً : بمعنى واحد. تَْخِصيفا  ، وَخوَّ

 ع في َعْدِوه.إذا أْسرَ ـ  أَخَصَف يُْخِصفُ و: ُسْرعةُ العَْدِو ،  اإلْخَصافُ  وقال الليث :

َف الليث فيما قال ً ـ  بالحاءـ  أَْحَصفَ  والصَّواب :ـ  قلُت : صحَّ  إذا أَْسَرَع في َعْدِوِه.ـ  إِْحَصافا

 قاله األصمعيُّ وغيره.

اُج :  وقال اْلعَجَّ

 ذار   ذا اَلَقى اْلَعزَاَُّ َأمْسَصَفا
 بَْعَضها على بَْعٍض ويَْستَتِر بها. فَيْخِصفَ  اضاً ،وقال الليث : االختَِصاُف أن : يأُخَذ العُْريَاُن َوَرقَاً ِعرَ 

 إذا فَعََل ذلك.ـ  اختََصَف يَْختَِصفُ و َخَصَف يَْخِصفُ  يقال :

 .َخْصفَاءُ  والنَّعَامةُ ـ  لسواٍد فيه وبياٍض ـ  : الظَِّليمُ  األْخَصفُ وقال : 

 فَاِرسُ  كان مالُك بُن َعْمٍرو الغَّسانيُّ يقاُل له : قال :ـ  الكلبّيِ ، عن أبيهعن َشِمر عن أبي عْدنَاَن ، عن ابن ـ  أخبرني اإليَاِديُّ 

 ، وكان من أَْجبَِن النَّاس. خَصافِ 

َك ساعةً ثم قال : إن لهذا السَّْهم سببَاً يَ  تُِفَر عنه ْنُجثُه ، فَاحْ قال : فَغََزْوا قَْوماً فوقََف ، فأقبل َسْهٌم حتى وقََع عند حافِِر فََرسه ، فتحرَّ

َك اليربوع ساعةً ثم مات فقال : هذا في َجْوِف ُجْحرٍ  جاء سهم حتَّى  !!فإذا ُهَو قد َوقَع على نَفَِق يَْربُوعٍ فأصاب َرأْسه ، فتحرَّ

 ، وأنا ظاهٌر للنَّاس على فرسي. !!قتله

 َما اْلَمْرُء في َشْيٍء َواَل اْليَْربُوُع.

 جع الناس.ثم شدَّ عليهم ، فكان بعد ذلك من أش
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ُكهُ.  قال ابن الَكْلبّيِ : يَنُجثُهُ : يَُحّرِ

 .َخَصافِ  ويُضَرُب به الَمثَُل فيقال : أَْجَرأُ ِمْن فَاِرس .. : فََرُسه ، َخَصافُ وقال : 

وتُون كما كان يالقي ُجنَد كسرى فال يجترىُء عليهم ، ويَُظنُّ أنهم ال يَمُ  َخَصافِ  قال شِمٌر : وقال ابن األعرابي : إن صاحب

، فاْجتَرأَ عليهم فكان « إن هؤالء يموتون كما نموت نحنُ »يموت الناس ، فرمى يوماً رجالً منهم بسهم فصرعه فمات ، فقال : 

 من أشجع الناس.

 : التَّغابي عن الشيء وأنَت تَْعلُمه. الفََصخُ  قال ابن شميل :: فصخ 

ً  عن ذاَك األمرِ  فَِصْختُ  يقال :  .فََصخا

 إذا أَزاَل اْلَمْفِصَل عن موضعه.ـ  يَده وفََسخها فََصخَ  ويقال :قال : 

 عن أبي الدُّقَْيِش.ـ  بالصادـ  حكاه

 ورَوى أبو عمرو : َصنِخ اْلَوَدُك ، وَسنِخ وهو اْلَوَصُخ واْلَوَسُخ.

 إذا َرَمى به.ـ  النَّعَاُم بَصْومه فَصخَ  وقال أبو حاتم :

 خ ص ب
 مستعملة. صخب :خصب ، خبص ، بخص ، صبخ ، 

 نَِقيُض اْلَجْدِب وهو كثرةُ العُْشب ، وَرفَاهةُ العيش. الِخْصبُ  قال الليث :: خصب 

 واالْختِصاُب : من ذلك. اإلْخَصابُ وقال : 

ً  األرضُ  أَْخَصبَتِ  ويقال : جلُ  إْخصابا ْحِل. َخِصيبُ  يقال : إنهـ  إذا كان َكثِيَر خيِر المنِزلِ ـ  ، والرَّ  الرَّ

 وهي النَّْخلةُ الكثيرة اْلَحْمِل في لُغٍَة.ـ  في لُغةٍ ـ  : الطَّْلعة الَخْصبَةُ  ليث :وقال ال

 .َخْصبةٌ  الدَّقَُل الواحدة :ـ  ِعند أهل البَْحَرينـ  الِخَصابُ و،  اْلَخْصبَةِ  قلُت : أخطأ الليث في تفسير

 فيما َرَوى عنه أَبُو ُعبَْيٍد.ـ  ونحَو ذلك قال الفراء

 ، لكثرةِ َحْمِلها ، إال أنَّ تَْمَرها َرِديٌء. باْلِخَصابِ  والعرُب تقول : ال يُْنفَُج الغََداُء إال

 : الطَّْلعَةُ ، فقد أخطأ. اْلَخْصبَةُ  وَمن قال :

 .أَْخَصبَتْ  قيل : قدـ  حتى يَصل بِاْلِعْرقِ ـ  وقال الليث : إذا جرى الماُء في ُعوِد الِعَضاهِ 

 بالضاد.ـ  اإلْخَضابُ  ِحيٌف ُمْنَكر وصوابُه :قلت : وهذا تَصْ 

 يقال : َخَضبَِت الِعَضاهُ ، وأَْخَضبَْت.

 إذا أَْوَرق وخلََع الِعَضاهَ وأْحَدَر.ـ  قال : خَضَب العَْرفَُج وأَْدبَىـ  أخبرني الُمْنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابّيِ وَ 

  بيضاُء تكون في الَجبل.َحيَّةٌ  : اْلِخْصبُ ـ  في هذا البابـ  وقال الليث

 بالحاء والضاد.ـ  اْلحْضبُ  قلُت : وهذا أَيضاً تصحيف والصواُب :

 .«الحاء»وقد َمرَّ تفسيُره في كتاب 

، وِزيَدْت فيه ، ومن نَقلها لم يعرِف « ِكتاب الليث»قلُت : وهذه الحروف وما شاكلها أَُراها منقولةً من ُصُحٍف سقيمٍة إلى 

 (َونِْعَم اْلوَِكيلُ )َف وغيََّر فأكثر ، وهللا المستعان ، وهو َحْسبُنا العربيَّةَ ، فصحَّ 
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  ذا ك ر لَبله م وطعام ه ْم وأَْمَرَعْه بالد هم.ري  خم ِْصب ونَ  من األر. : اْلم ْكِلَ ة  ، وال وُ  أيضا   اْلم ْخِصَبة   مِشٌر :
ً  إذا أصابتـ  الشَّاءُ  أَْخَصبَتِ و  .خصبا

 : ِمثْلُهُ. خِصيبٌ  كثيُر اْلَخْيِر ، ومكانٌ :  خِصيبٌ  ورجل

 وقال لَبِيٌد :

 َهَب َا تريَبالَة خم ِْصبا  َأْهَضام َها
ً  معروف ، وقد الصََّخبُ  قال الليث :: صخب   َربَِعيَّةٌ قَبِيحةٌ.ـ  ، والّسَخُب لغةٌ فيه َصِخَب يَْصَخُب َصَخبا

 الَجيََشاِن.إذا اصَطَخبَْت عنَد ـ  َصِخبَةٌ  وَعْينٌ 

 إذا تالطمت أمواُجه.ـ  اآلِذّيِ  َصِخب وماءٌ 

 وقال الشاعر :

َبِعق    م ْفَعْوِعٌم َصِخ   ا ذيِّ م لريْ
مة :  وقال ذُو الرُّ

 ِفيِه الضََّفادِع  َواْلِعيَ ان  َتْصَ ِخ   
 إذا تََصايَُحوا وتضاربوا.ـ  تََصاَخبُواوالقوُم  اصطخبَ و

ْنجير ، وقد الَخبِيصُ  : التي يقلَُّب بها الِمْخبََصةُ و،  الَخبيصَ  : فِْعلُكَ  الَخْبصُ  قال الليث :: خبص  ً  في الّطِ َخبَّص و،  خبََص خْبصا

 ً  .َخبِيٌص ُمَخبٌَّص َمْخبُوصٌ  ، فهو تخبيصا

ً  إذا اتخذ لنفسهـ  فالن اْختَبصَ  ويقال :  .َخبِيصا

ْجلين ، وتحَت َمنَاِسم البعير والنّعَام ، وُربَّما أصاَب الناقة  : ما ولي األرَض ِمنْ  البََخصُ  قال الليث :: بخص  تحِت أصابع الّرِ

 تُْظلَُع من ذلك. َمْبُخوَصةٌ  فهي بََخِصها َداٌء في

 مما يلي الّراحة.ـ  اليَِد : لَْحُم أُصول األصابع بََخصُ و

 كاللَّخِص عند الَجْفِن األْعلَى.ـ  لْحٌم عند الَجْفِن األْسفلـ  في العَينـ  البََخصُ وقال : 

 أيضاً.ـ  : لْحُم الذراع البََخصُ و

 لْحُم أسفِل ُخّفِ البعير. اْلبَْخَصةُ  عن األصمعي :ـ  أبو عبيد

 قال : واألَظلُّ : ما تحت المنَاسم.

دـ  وأَخبرني المنذري  : اللَّْحم الذي يرَكُب القََدَم. البََخصُ  أنه قال :ـ  عن المبّرِ

 ُل األصمعي.وهذا قو

 وقال غيُره : هو لحٌم يخالُطه بياض ، من فساٍد يُحلُّ فيه.

 قال : ومما يُدلُّ على أنه اللْحُم الذي خالطه الفََساُد قْولُهُ :

َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ا أََرى   خمريريريريريريريريريريريَْ يَّ مريريريريريريريريريريريَ َ مريريريريريريريريريريريَ  َ  قريريريريريريريريريريريَ

  
ودا َ َصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريريريريري  ا أَرَاه  َأْو تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ممريريريريريريريريريريريريريريريريَِّ

  
يت : ّكِ ً  َعْينَه بَخْصتُ  مْصَدرُ  اْلبَْخصُ  وقال ابن الّسِ  .بَْخصا

 لْحُم القََدم ، ولْحم الِفْرِسن. البََخصُ وقال : 
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 كلهُ بمعنى : فقأها.ـ  عينَه وبََخَزها ، وبََخَسها بَخصَ  وَرَوى أبو تُراب لألَصمعّيِ :
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 الفََراِسِن. بََخِص ووقال أبو زيد : اْلَوَجى : في عظام الساقَين 

 اْلَحفَا.والَوَجى : قيَل : 

بََخةُ : صبخ  بِيخةُ ولغةٌ في السَّبََخِة ،  الصَّ  لغةٌ في َسبيخِة القُْطِن ، والسيُن فيها أفَشى وأكثُر. الصَّ

 خ ص م
 مستعملة. خصم ، خمص ، مصخ ، صمخ ، صخم :

ْصمِ )واحٌد وجميٌع ، قال هللا جّل وعّز :  اْلَخْصمُ  قال الليث :: خصم  ص ] ((21ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحراَب ) َوَهْل َأاتَك نَ َبأُ اخلَْ

َي بالمْصَدر ،  [21:   .ُخصَماءُ  وجمعُه يَخاِصُمك : الذي َخِصيُمكوفجعله َجْمعاً ألنه ُسّمِ

ً  ويُْجَمعُ   .اْلَخْصُم ُخُصوما

 واالْختَِصاِم. التََّخاُصمِ  : االسُم من اْلُخُصوَمةو

ً  َخاَصمَ و،  تَخاَصمواوالقْوُم  اْختََصمَ  يقال : ً و مخاصمةً ـ  فالٌن فالنا  .ِخَصاما

ِرها. اْلُخْصمُ وقال :   : طَرُف الّراوية الَِّذي بحيَال العَْزالِء في مؤخَّ

 قال : وطَرفُها األعلى هو العُْصُم ، وهي األَْعَصاُم التي عند الُكْليَة وهي من كّلِ شيء.

 والِفراش وغيرهما. كّلِ شيء : ناحيَتُه وطرفُه من المزادةِ  ُخْصمُ  قلُت :

وايا فهي اْلِحبَال التي تُْنَشُب في ُعَراها وتَُشدُّ بها على ظْهر البعير واحُدها ِعَصاٌم ، وقد أَْعَصْمتُ  ا ُعْصُم الرَّ إذا ـ  الَمَزاَدةَ  وأَمَّ

 َشَدْدتَها بالِعَصاَمين.

 لِحَجاج والدَّْعَوى.، ألخِذ كّلِ واحٍد منهما في ِشقٌّ من ا َخْصَمانِ  : ِللَخْصَمينِ  وقيل

 ؟.«اْلِفَراِش فَبِتُّ َولَْم أَْقِسْمها ُخْصمِ  َما فَعَلَِت الدَّنَانِيُر التُي أَْنِسيتُها في»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 السََّحابِة : جوانبُها. خصومُ و

  قال األخَطُل يذكر سحاباً :

ْه  لريريريريريريريَ امريريريريريريريَ وب   ريريريريريريريََ لريريريريريريري  يريريريريريريريِه اجلريريريريريريريَ ْه فريريريريريريريِ لريريريريريريريَ عريريريريريريريَ   َذا طريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  ومريريريريريريري  ى   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ اعريريريريريريريَ رَّار  تريريريريريريريَ اُِّ جريريريريريريريَ جريريريريريريريَ  أبَِعريريريريريريريْ

  
ْعد.  أي : تجاَوُب َجَوانبُها بالرَّ

ً  أَخَصْمتُ  وقال أبو زيد : تَه علىـ  فالنا  فيه. َخاَصْمتَهُ  فالناً : َغلَْبتَهُ فيما َخصْمتُ و،  َخْصِمه إذا لقَّْنتَه ُحجَّ

 اْلَجنُوب فيه : َسْوقُها إياه.طعُن وَ 

 والجّرار : الثقيُل ذو الماء.

 وتحاملْت بأَْعجاِزه : َدفعْت أََواِخَره.

 أي : جوانبها.ـ  ُخُصوُمهاو

 .َخصمي ، وهؤالء َخْصمي ويقال : هو

 البْطِن وهو ِدقَّةُ ِخْلقتِه. َخماَصةُ  : الَخْمصُ  قال الليث :: خمص 

 ضاً ، وهو َخاَلُء البطن من الطَّعام جوعاً.أي اْلَخَمَصةُ  : الَخْمصُ و
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 .ُخْمَصانَاتٌ  ، وُهنَ  ُخمَصانَةٌ  البَطن َخِميَصة وامرأةٌ 

 َعِفيٌف عنها. البْطن من أموال الناس : َخِميصُ  وفالنٌ 
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 البُطون. ِخَماصُ  والجميُع :

 .«البُُطوِن ِخفَاُف الظُُّهورِ  ِخَماصُ »في الحديث : و

ً  تَْغُدو»: ـ  الطَّْيرفي ـ  في حديث آخرو ً  ِخَماصا  .«َوتَُروُح بَِطانا

 أراد أنها تَْغُدو جياعاً وتروُح ِشباعاً.

ى والصوِف ونحِوه. اْلَخِميَصةُ وقال :   : بَْرنََكاٌن أَْسوُد ُمْعلٌَم من الِمْرِعزَّ

 كساٌء أسوُد مربٌَّع له َعلَمان. الخميصةُ  وقال أبو عبيد :

 امرأة :وأنشد قوَل األْعشى يصف 

ة   يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه عريريريَِ بريريريريريريريْ ّرَِدْ  يريريريْومريريريريريريريا  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا جريريري 

  
ا  ِت الريريريريريريري ُّاَلِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرَ َل الريريريلَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا َوجريريريِ هريريريريريريريَ يريريريريْ لريريريَ  عريريريَ

  
 ، وشبَّه لون بََشرتها بالذهب. باْلَخِميَصةِ  أراد َشْعَرها األسوَد ، شبَّهه

 البّراق. « :الدُّالِمصُ »و الذهُب ، « : النضيرُ »و 

 : التََّجافي عن الشيء. التََّخاُمصُ و: بطٌن من األرض صغيٌر ، ليُِّن الَمْوِطئ.  اْلَخْمَصةُ وَخْصُر اْلقََدم ،  األْخَمصُ  وقال الليث :

اُخ :  قال الشَّمَّ

ْه  اِ  ِ َذا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَم   َعْن بري ْرِد اْلِو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريََ

  
ى   َوجريريريِ ِز الريريريْ عريريريَ ِل يف اأَلمريريريْ يريريريريريريريْ ايف ا ريريريَْ َ  مسريريريريريريريَ امريريري    ريريريريريريريََ

  
ُجل عن حقِّه ، وتجاَف له عن حقه تخامصْ  ويقال للرُجل :  أي : أَْعِطِه.ـ  للرَّ

ً  الليلُ  تَخاَمصَ و  إذا َرقَّْت ُظلمته عند وقت السََّحر.ـ  تخاُمصا

 وقال اْلفََرْزَدُق :

ا اهلريريريريريريري  بريريريريريريريَ َ تريريريريريِ  مسريريريريريِ عريريريريريريريّ ىتَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  مسريريريريريَ ا ُّ لريريريريريريريْ  فريريريريريمريريريريريريريَ

  
َ    ريريريريريريريرير ْه   امريريريريريريريريَ ْ   ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريي قريريريريريريريريَ ا ولريريريريريريريرييريريريريريريريريْ هريريريريريريريريَ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ

  
 بالحاء والخاء.ـ  إذا سكَن ورُمهـ  انَخَمصَ وأبو زيد : اْنَحَمَص اْلُجْرُح 

 «ُخْمَصاَن األَْخَمَصْينِ  وسلمعليههللاصلىَكاَن َرُسوُل هللا »:  عنههللارضيقول علّيٍ  وقال أبو العبَّاس : سأَلُت ابَن األعرابي عن

بقَْدٍر لم يرتفع جّداً ، ولم يَْستو أَْسفَُل القَدم ِجّداً فهو أحسُن ما يكون ، وإذا استَوى أو ارتفَع ِجّداً  َخَمُص األْخمِص  ل : إذا كانفقا ،

.  فهو ذمٌّ

َماخُ  قال الليث :: صمخ  اُد  الّصِ َماُخ لُغَةٌ فيه ، والصَّ َماغِ ، َوالّسِ  تَِميميَّةٌ.: َخْرُق األُذُِن إلى الّدِ

ً  َصَمْختُ وفالن  ِصَماخَ  الصَّْوتُ  َصَمخَ  ويقال :  أُذُنه ، بِعُوٍد أو َغْيِره. ِصماخ إذا َعقَْرتَ ـ  فالنا

َماخ ويقال لْلعَْطشان : إنه لََصاِدي  .الّصِ

 إذا أَنَاَمهُ.ـ  فاُلن ِصَماخ ويقال ضرب هللا على

 .«فََما اْنتَهْينَا َحتَّى أَْضَحْينَا َختِنَاأَصمِ  فََضَرَب هللا َعلَى»في حديث أبي ذَّرٍ : و

 ، ومعناه : أَنْمنَاُهْم. [11الكهف : ] (َفَضَربْنا َعَلى آذاِِنِْم يف اْلَكْهفِ )وهو كقول هللا جّل وعّز : 

 .َصْمخٌ  وقال أبو زيد : كلُّ َضْربٍَة أَثََّرْت في الوجه فهي

يت : ً  َعْينَهُ  َصَمْختُ  ابن السّكِ  .َصَمْخُت ِصَماَخهُ  َذَكَره بعَِقِب قوِلَك :ـ  وهو َضْربَُك اْلعَْيَن بِجمع يدك َصْمخا
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 : اْجتَذابَُك الشيَء عن جوف شيء آَخَر. اْلَمْصخُ  قال الليث :: مصخ 

، إَذا اجتَذْبتَها َخَرَجْت  أُْمُصوَخةٌ  وبٍَة منهاقال : َوَضْرٌب من الثَُّماِم ال َوَرَق له إنَّما هي أنَابِيُب ُمَركٌَّب بَْعُضَها في بعض ُكلُّ أُْنبُ 

 من َجْوف أخرى ، كأنها ِعفَاٌص أُْخِرَج من اْلُمْكُحلَِة.

َصاُخ. اْلَمْصخُ  واْجتَِذابُهُ :  واالّمِ

اخُ  قلُت : وقد رأيُت في البادية نَْبتاً يقال له : ظَهَرْت  أُْمُصوَخةً  ْرَت منهوالثُّدَّاُء ، له قُُشور بعضها فوق بعض ، كلما قَشَ  اْلُمصَّ

 أخرى ، وقُُشوُرهُ ثَقُوٌب جيُِّد.

ونَهُ : َدِليَزاَذ.« َهَراةَ »وأهُل   يَُسمُّ

تُها ، اْمتُِصَختْ  كأنماـ  من الغَنَِم : ما كان َضْرُعها ُمْستَْرِخَي األْصل اْلَمُصوَخةُ  وقال الليث :  أي :ـ  عن اْلبَْطنِ  فاّمَصَختْ  َضرَّ

 .اْنفََصلَتْ 

 بتشديد الميم.ـ  : اْلُمْنتَِصُب القائم اْلُمْصلِخمُ  :ـ  عن أبي عمٍروـ  أبو عبيد: صخم 

 : في معناه ، غير أَنَّه ُمَخفَُّف الميم. اْلُمْصَطِخمُ وقال : 

 العرب.ذْكراً في كالم « َصَخمَ »ُمْفتَِعٌل ِمْن َصخَم ، وهو ثاَُلثِيٌّ ، ولم أجد ل  اْلُمْصَطِخمُ وقلُت : 

 أبواب اخلاء والسني
 مهمل. خ س ز :

 خ س ط
 استعمل من وجوهه : سخط ، طخس.

ضا ، والفعل منه : ُسْخطٌ و َسَخطٌ  قال الليث : يقال :: سخط   .َسِخَط يَْسَخطُ  مثل ُعْدٍم وَعَدٍم ، وهو نَِقيض الّرِ

َطهُ  ويقال : ُكلَّما َعِمْلُت له َعَمالً   لم يرتضه. أي :ـ  تََسخَّ

ً  فالنٌ  َخَطنِيأَسْ و  .فَسِخْطُت سخطا

يت : يقال : إنه للَئِيمُ : طخس  ْخِس  ابن السّكِ  أي : لئيُم األَْصل ، وأنشد :ـ  الّطِ

رانَ  ْن  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َر مريريريريريريريريريريريريريريريِ   نَّ امريريريريريريريريريريريريريريريَرأ  أ  ريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     خسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   َذا يريريريريريريريريريريري  ا طريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ  َأأَلمريريريريريريريريريريري 

  
 وَكَذِلَك : لَئيُم الِكْرِس واإِلْرِس.

ُر َشّرٍ  ِطْخسُ  يُقَاُل : فالن: ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ  َشٍر ، َوُسْنبُُك َشّرٍ ، وِسنُّ َشّرٍ وِصْلُو َشّرٍ ، وِرْكبَةُ َشّرٍ ، وبِْلُو َشّرٍ ، وُطمَّ

.ـ  ، وقِْرُق َشرٍّ   إذا كان نهاية في الشَّّرِ

 خ س د
 استعمل من وجوهه : سخد ، دخس.

 َدٌم وماٌء في الّسابِيَاِء ، وهو السَّلَى الذي يكون فيه الولد. السُّْخدُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العباس: سخد 

إذا كان ثقيالً من َمرٍض أو ـ  ُمْسَخدٌ  الماُء الذي يكون على رأس الولد ، ومنه قيل : رجل السُّْخدُ  قال :ـ  عن األحمرـ  أبو عبيد

 ماٌء ثَِخيٌن يخرُج مع الولد. السُّْخدَ  غيره ، ألن

 : اإلنساُن التَّارُّ اْلُمْكتَنُِز ، َغْيَر ِجّدِ َجِسيٍم. الدَّْخسُ  قال الليث :: دخس 
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بَبَِة. الدَُّخسُ  قال : ويقال :  : الفَتِيَّ من الّدِ
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 أي : دخل فيه.ـ  فيه َدَخسَ  َدابَّةٌ في البحر يقال : الدَُّخسُ  وقال َشِمٌر :

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

ْز َورَاَءه   ِر َأْو جريريريري  حريريريريْ بريريريريَ ْن د َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يف الريريريريْ كريريريري   فريريريريَ

  
لريريريريريريريْ ِ   اَن  هلريريريريريِْ حريريريريريْ ريريريريريريريَ َق قريريريريريَ لريريريريريْ ِ  ِ ْن ملَْ تريريريريريريَ لريريريريريريريْ     اهلريريريريريِْ

  
ماد ، ولذلك يقال لألَثَافِّيِ : تُْدَخس اْنِدَساُس شيٍء تحَت التراب ، كما الدََّخسُ  وقال الليث :  .َدَواِخسُ  األُثِْفيَّة في الرَّ

اُج :قال   اْلعَجَّ

 َدَواِ سا  يف اأَلْر.  الَّ َ َعَفا
 .ُدَخسٌ  : كأنها ُمْدِخَسةٌ  وامرأة

َمن ، َجَملٌ  الدََّخسُ وقال :   .ُمْدِخَساتٌ  واْلَجْمعُ  .ُمْدِخسٌ  امتالُء اْلعَْظِم من الّسِ

 : الرُجل الَكثِيُر اللِّحم. الدَُّخسُ وقال : 

 ُعَظْيٌم في َجْوف الحافر ، كأنه ِظَهاَرةٌ له. الدَِّخيسُ ووقال ابن ُشَمْيل : 

ْسغ.  قال : واْلَحْوَشُب َعْظم الرُّ

 : َعْظُم اْلَحْوَشِب. الدََّخيسُ  وقال الليث :

 : به َعنٌَت. َدِخسٌ  داٌء يأخذ في قوائم الدَّابَّة يقال : فََرس الدََّخسُ وقال : 

 ثِيُر الُمْجتَِمُع.من الناس العََدُد الكَ  الدَّخيسُ وقال : 

اُج :  قال اْلعَجَّ

اوَ  ْومريريريريريريريريريريريا  أََنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِر يريريريريريريريريريريريريَ َرى ِ لريريريريريريريريريريري َّ ْ  نريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وِر َأمسريريريريريريريريْ غريريريريريريريري  َم الريريريريريريريري َّ ريريريريريريريرييريريريريريريريريِس ِ لريريريريريريريري ريريريريريريريريريُّ  جريريريريريريريريَ

  
 اللَّْحِم ُمْكتَنُِزهُ. َدخيسُ وقال : 

 وأنشد :

ا ِض َ ُّهلريريريريريريريَ  حريريريريريريريْ يريريريريريريريِس الريريريريريريريلريريريريريريريَّ َ  ريريريريريريريِ ة  بريريريريريريريِ ذ وفريريريريريريريَ  مريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
ِو   عريريْ رِيريريَف الريري ريريَ رِيريريٌف صريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ لريريريريريريريَ

َ
 ِ مل

  

 خ س ت
 استعمل من وجوهه : السخت ، والسختيت.

َدُج ، ومن اْلخّف :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب ( :سختيت)سخت  بِّيِ : ساعةَ يُولَُد ، وهو من الحافِر : الرَّ  قال : اْلِعْقُي من الصَّ

 .السُّْختُ 

 .ِسْختِيتٌ  يُلَتُّ باألُْدِم :يقال للسَِّويق الذي ال ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

اَرى :  .ِسْختِيتٌ  وقال شِمٌر : يقال للدَّقِيق اْلُحوَّ

 وقال ُرْؤبَةٌ :

َفَع ِّ مَسِلٌف ِسْخِتيه    ؟َهْل يريلريْ
َب قيل :ـ  بالفارسيةـ  َسْختُ  : أي شديد ، أَْصلُهُ  ِسْختِيتٌ  وقال ابن األعرابي : ا ُعّرِ  .ِسْختِيتٌ  للشيء الشديد ، فلمَّ
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ْختِيتٌ  وقال أبو عمرو :  : الدَّقِيُق من كل شيء ، وأنشد : الّسِ

اوَ  يريريريريريريريريتريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريريْ َوبريريريريريريريريريَ َه الريريريريريريريريْ خريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ ْو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
اوَ   يريريريريريريتريريريريريريريَ تريريريريريريِ خريريريريريريْ َك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريلريريريريريريريَ حريريريريريريِ ْم طريريريريريريَ هريريريريريري  تريريريريريريريَ عريريريريريريْ  بريريريريريريِ

  

  ذا  َرَجْواَن َلَك َأْن تريل واتَ 
 قال : اللَّْوُت : الِكتَْمان ، والسَّْبُخ : َسلُّ الصُّوِف والقُْطِن.

 : َشِديٌد. َسْختٌ  الليث : َحرٌّ وقال 

ً  : إذا َسَكَن َوَرُم الُجْرحِ قِيَل :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد  .اْسَخاَت اْسِخيتَاتا

 أهملت وجوهها. خ س ث :ـ  خ س ذ ،ـ  خ س ظ ،
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 خ س ر
 خسر ، خرس ، سخر ، رسخ : مستعملة.

ً  لك ، والِفْعل :كذ الُخْسَرانُ و: النُّْقَصان ،  الُخْسرُ  قال الليث :: خسر   .خِسر يَْخِسُر ُخْسَرانا

 نَقَْصتُهُ. أي :ـ  فأَخَسْرتُهُ  ويقال : ِكْلتُهُ وَوَزْنتُهُ 

 [.3المطفِّفين : ] ((3َوِإذا كاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم َُيِْسُروَن ))قال هللا جّل وعّز : 

 قال الزجاج : أي : يَْنقُُصوَن في الَكْيل والَوزن.

 .(يَْخِسُرونَ )، وال أعلم أحداً قرأ  خَسْرتُهُ والميزان  أَخَسْرتُ  يقال :« يْخَسُرون»ويجوز في اللُّغة قال : 

 في تجارته. ُخْسراً  إذا وافقـ  الرجلُ  أخَسرَ  ويقال :

 : الذي يَْنقُُص المْكيَال والِميَزان إذا أَْعَطى ويستزيد إذا أَخَذ. الَخاِسرُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمرو

 إذا َهلََك.ـ  َخَسرَ وإذا نَقََص ِميزاناً أو َغْيَره ، ـ  خَسرَ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  لبثع

أي : غير ُمْربحٍة ، وَكرَّ ـ  َخاِسَرةً  ، وَصفََق صفقةً  اْلُخْسرُ و اْلَخَساَرةُ  : الذي ُوِضَع في تجارته ، ومصَدُره : اْلَخاِسرُ  وقال الليث :

 نافعة.أي : غير ـ  َخاِسَرةً  َكّرةٌ 

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ 1َواْلَعْصِر ))وقال هللا جّل وعّز :   [.2،  1العصر : ] (( ِإنَّ اْْلِ

اُء : لَِفي ُعقُوبٍَة بذُنُوبِِه ، وأَنْ   أهلَه ومنزلَه في الَجنَّة. يَْخَسرَ  قال الفرَّ

نْيا َواآْلِخَرَة ذِلَك ُهَو )قال هللا جّل وعّز :   [.11الَحّج : ] (اخْلُْسراُن اْلُمِبنيُ َخِسَر الدُّ

 نَقَْصتُه. : أَْخَسْرتُهوالِميزان  َخَسْرتُ  أبو عبيد :

 أي : َغْيرَ ـ  غير إْبعَاٍد من الخير أي : [63ُهود : ] (َفما َتزِيُدوَنِِن َغْْيَ ََتِْسْيٍ ) في قوله جّل وعّز :ـ  وقال ابن األعرابي

 لكم ، ال ِلَي. تخسير

ً  لليث :قال ا: خرس   َذَهاُب اْلَكاَلم ِخْلقَة أو ِعيَّاً. اْلَخَرسُ و،  َخِرَس َخَرسا

 إذا لم تَْسَمْع لها َصْوتاً وال َجلَبَةً ، وفيهم نَْجَدةٌ.ـ  َخْرَساءُ  وَكتِيبَةٌ 

 إذا لم يُْسَمْع فيه َصْوُت َصًدى ، يعني العَلََم الذي يُْهتََدى به.ـ  أَْخَرسُ  قال : وَعلَمٌ 

 وسمْعُت العرَب تُْنِشُد :قلُت : 

 أَيريَرُ  َأْ َرَس فريْوَق َعْلزِ و 
 واألَْيَرُم : اْلعَلُم فَْوَق اْلقَاَرةِ يُْهتََدى به.

 ..«.. أَْحَرسَ . ..»ويُروَى 

 واألَْحَرُس : اْلعَاديُّ اْلقَديُم َمأُْخوذٌ من اْلَحْرِس ، وهو الدَّْهُر.

 واْلعَْنُز : اْلقَاَرةُ السَّْوَداُء.

 الصحيح هذا ، ال َما قَالَه الليث.و
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 وأنشدنِيهُ أعرابيٌّ آخر :

 ِ َرُ  َأْعَيَس فريْوَق َعْلزِ وَ 
 : الدَّاهيَة. الَخْرَساءُ و: ال تَْسَمُع لها ُرَغاًء ،  َخْرَساءُ  األْسَوُد ، وناقَةٌ  وقال : األَْعيَُس : األَْبيَُض ، والعَْنُز :
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َستْ  وقد اْلُخْرَسةُ  الطَّعَاُم الذي يُْصنَع عند الوالدة ، وأما الذي تُْطعَُمهُ النفََساُء فهو : ُخْرسُ الْ  قال :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد ،  ُخّرِ

 وأنشد :

ا رِهريريريريريريريريَ كريريريريريريريريْ بريريريريريريريريِ رَّْس بريريريريريريريريِ َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  ملَْ  ريريريريريريريري َ  ِ َذا الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
ا  هريريريريريريريَ يريريريريريمريريريريري  ْ   فريريريريريَ ريريريريريِ َ ْه حبريريريريريِ كريريريريريريريَ  غريريريريرياَلمريريريريريريريا  َوملَْ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .اْلُخْرَسةُ  النساء : التي يُْعَمُل لها عند ِواَلِدها شيء ، واسُم ذلك الشيء :من  اْلخُروسُ  قال : وقال األصمعي :

ـ  بتخفيف ياء النسبةـ  الُخْرِسينَ  ويُْجَمُع على : الُخَراَسانيٌ و اْلُخَراِسيُ  ، وِمثْلُه ُخَراَسانَ  : َمْنُسوٌب إلى اْلُخْرِسيُ  وقال الليث :

 كقَْوِلَك : األَْشعَِريَن.

 وأنشد :

  ت ْكرَِينَّ بريْعَ َها   ْرِسيَّااَل 
اسُ والدَّنُّ ،  : اْلُخْرسُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب نَاَن. اْلَخرَّ  : الذي يَْعَمُل الّدِ

 قال الجعديُّ :

رََّده  ال اِر جريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَّ ْوِن ا ريريريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريريريَ ْوٌن كريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريَ

  
ِزُ    ٌس َوال هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّاس  اَل اَنقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والنَّاقُِس : اْلحاِمُض.

 اج :وقال العج

 َ ْرس ه  اْلم ْحَمرُّ ِفيِه َما اْعت ِصرْ وَ 
ال يُسمع لها  : خْرَساءُ  أي : ال يُْسَمُع لها صوت إذا أُِريقَْت ، وَسَحابةٌ ـ  َخْرَساءُ  هذه لَبَنَةٌ  :ـ  للَّبَن الَخائِرـ  وسمعت العرب تقول

َستْ  ِلنَْفَسها : قدصوُت َرْعٍد ، ويقال للنُّفََساِء إذا اتََّخَذْت طعاماً   .تََخرَّ

ِسي»ومن أمثالهم :  َسةَ  الَ  تَخرَّ  .«لَكِ  ُمَخّرِ

َطبَ »في الحديث : و  .«َمْريَمَ  ُخْرَسةُ  إِنَّ الرُّ

 .ُخْرسٌ  ويقال لألفاعي :

 وقال َعْنتََرةُ :

ة  ِداَلص    مريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريَ لُّ  ريريريريريريريريريريري ْ ْم كريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ْرِس   ان   ريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريَ تَهريريريريريريريريريريريريا َأعريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريِ َأنَّ قريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا كانت قد َصَمتَْت من كثرة الدُُّروعِ ، ليس لها قَعَاقُِع.ـ  َخْرَساءُ  َكتِيبةٌ ـ  عن األصمعيـ  دأبو عبي

 [.7آل ِعمَران : ] (َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلمِ )في قول هللا جّل وعّز : ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب: رسخ 

 واْلُمذاِكُروَن.قال : ُهُم الُحفَّاُظ 

اِسِخينَ  قال مسروٌق : قدمُت المدينة فإذا َزْيُد بُن ثابٍت منو  في العلم. الرَّ

 في العلم : البعيُد العلم. الراسخ وقال شمٌر : قال خالُد بُن َجْنبَةَ :

اِسُخونَ وفي العلم : قد دخل فيه َمْدخالً ثَابِتاً ،  َراِسخٌ  وقال الليث : رجلٌ    جّل وعّز : هم الدارسون.في كتاب هللا الرَّ

ً  الشيءُ  َرَسخُ وقال :  ً وإذا ثَبََت في موضعه ، ـ  ُرُسوخا في قلب  يَْرَسخُ  في الصَّحيفة ، والِعْلمِ  يَْرَسخُ  ، َكاْلِحْبرِ  أَْرَسْختُهُ إِْرَساخا

ً  الغَِديرُ  َرَسخَ واإلنسان ،  ً  الَمَطرُ  َرَسخَ وإذا نَِشَف ماُؤه فذهب ، ـ  ُرُسوخا إذا نََضَب نََداه في داخل األرض فالتقى ـ  ُرُسوخا

 الثََّريَاِن.
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ِخرَ  ي ال :: س  خر  ْخرِيَّة  و  ذا هَتَزَّأ به ، ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مله وبه سريريريَ خرِي   مصريريري ٌر يف املعليني  يعا  ، وهو السريريريُّ أيضريريريا  ،  السريريريُّ
و ويك ون نَعتا  ك ولك : ه  
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 .س ْخرِيَّة   ، وَمْن أَنََّث قال : س خر ّ   . َمْن ذكََّر ، قال :.. ، س خرِيَّةو  س ْخرِيٌ  َلكَ 
َحَكةُ ، فأما السَُّخَرةُ وقال :  ْرتَ  فما : السُّْخَرةُ  : الضُّ ً و ُسْخَرةً  من خاِدٍم أو دابٍَّة بال أَْجٍر وال ثمٍن ، تقول : ُهْم لك تََسخَّ  .ُسْخِريّا

 [.110المؤمنون : ] (فَاَتََّْذَُتُوُهْم ِسْخِرَّيًّ َحَّتَّ َأْنَسوُْكْم ِذْكِري)ّز : وقال هللا جّل وع

اُء : قُِرئ  ً )وقال اْلفَرَّ مُّ أْجَوُد. (ِسْخِرَّيًّ ) و (ُسْخِريّا  والضَّ

 فهو مضموٌم ، وما كان من الُهْزِء فهو مكسور. السُّْخَرةِ  قال : وقال الذين َكَسُروا ما كاَن من

ْخُرِف ] َسِخرَ  ِمنْ « ِسْخِرَّيًّ » أنه قال :ـ  عن أبي زيدـ  وَرَوى ابُن اليزيِديّ  لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهْم )[ : 32واْستَْهَزأ ، والتي في الزُّ
 .(بَ ْعضاً ُسْخِرَّيًّ 

 قال : َعبِيداً وإماًء َوأَُجَراَء.

مٍ  ً »و ،  السُّْخَرة من« ُسْخِرَّيًّ » :ـ  يُونُسَ  عنـ  ابن َسالَّ  من اْلُهْزِء.« ِسْخِريّا

 فواِحَدةٌ مْضُموَمةٌ.« السُّْخَرةِ »وأما ِمَن  ُسْخِريٌ و ِسْخِريٌ  وقال : وقد يقال في الُهْزِء :

َرَها إذا أطاعت وطاَب لها السَّْيُر ، وقَدْ ـ  السَِّفينَةُ  َسَخَرتِ  وقال الليث : ْرتُ و،  تَْسِخيراً  هللا َسخَّ دابَّةً ِلفاُلٍن : َرِكْبتَُها بغَْير أَْجٍر  تََسخَّ

 ، وأنشد

 َسَواِ ر  يف َسَواِء اْلَيمِّ َ ْتفر  
اء : يقال :  [.11الُحجَرات : ] (ال َيْسَخْر قَ ْوم  ِمْن قَ ْومٍ )به ، قال هللا :  َسِخْرتُ  منه وال تَقُْل : َسِخْرتُ  وقال الفرَّ

يت : تقول : ّكِ ُهمْ ) من فالن ، فهذه : اللُّغَةُ اْلفَِصيَحةُ ، قال هللا : َسِخْرتُ  وقال ابن الّسِ ُهْم َسِخَر هللاُ ِمن ْ التّوبَة ] (فَ َيْسَخُروَن ِمن ْ

 [.38ُهود : ] (ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإَّنَّ َنْسَخُر ِمْنُكمْ )وقال جّل وعّز :  [79: 

 منه. يُْسَخرُ ـ  ُسْخَرةٌ  من الناس ، ورُجلٌ  يَْسَخرُ ـ  ُسَخَرةٌ  : رجلٌ ـ  زيد عن أبيـ  أبو عبيد

ُرهُ ـ  ُسْخَرةٌ  وقال غيره : رجلٌ  ْرتُهُ و َسَخْرتُهُ  َمْن قََهَرهُ ، وقد يَتََسخَّ  .َسخَّ

 خ س ل
 خسل ، خلس ، سلخ ، سخل : مستعملة.

 أهمله الليث.: خسل 

ِديُء من كل شيء. الُخَسالَةُ واْلُحَسالَةُ  األعرابي :عن ابن ـ  وَرَوى ابن حبيب  : الرَّ

اج : اْلمَخسَّلُ واْلَمْرذُوُل ، واْلُمَحسَّل  : اْلَمْخُسولووقال األصمعيُّ : الَمْحُسوُل   : مثلُهُ ، وقال العجَّ

 ِذي رَأْيِهْم َواْلَعاجِز اْلم َخسَّلِ 
 أي : ُشَجاٌع َحِذٌر.ـ  ُمَخاِلسٌ  َراع وهو رجلٌ : في القتال والّصِ  اْلَخْلسُ  قال الليث :: خلس 

ى اْلَخِليسُ وقال :  ً  : النَّبَاُت اْلَهائُِج بعُضه أصفَُر وبعُضه أخَضُر ، وكذلك الَخِليُط يَُسمَّ  .َخِليسا
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 َغلََب بَياُضهُ سواَده فهو أْغثَُم.إذا اْبيَضَّ بَعُضهُ ، فإذا ـ  َخِليسٌ و ُمْخِلسٌ  َرأُْسهُ فهو أَْخلَسَ  :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

هُ َسْوَداَء ، وأبُوهُ َعَربِيٌّ ، فََجاَءْت بَِولَدٍ ـ  وسِمْعُت العرَب تقوُل للغالم  إذا كانت أُمُّ
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 : غالٌُ ِ اَلِسي  ، وجاريٌة ِ اَلِسيٌَّة.ري  َأَ َذ من َسَواِدها وبريَياِضه
يََكِة ما  يك الفارسي.وقال الليث : اْلِخاَلِسيُّ من الّدِ  يَتََولَُّد بين الدَّجاَجِة الِهْنِديَِّة والّدِ

أنفَُسُهما ، يُناِهُز كلُّ واحٍد منهما  يَتَخالسانِ  وأََخصُّ ، واْلِقْرنَاِن إذا تَباَرَزا : اْلخْلِس  : النُّْهَزةُ واالْختِالُس أَْوَحى من الُخْلَسةُ وقال : 

 قَتَْل صاِحبه.

 قال أبو ذَُؤْيٍب :

خريريريريريريريَ  تريريريريريريَ ذ  فريريريريريريريَ وافريريريريريريريِ لريريريريريريَ ا بريريريريريريِ مريريريريريريريَ هريريريريريريِ يريريريريريريْ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا نريريريريريريريَ  اَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع    ْرفريريريريريريريريريَ يت ال تريريريريريريريريريري  ِ  الريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريري  ِذ الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  َوافريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
: فيها سواٌد  َخِليسٌ  معروف ، وِلْحيَةٌ ـ  من َخْيِل العربـ  : اسُم حصانٍ  ُمَخاِلسٌ والطاِعُن بِحْذقِه ،  اختلسها إذاـ  َخْلسٌ  وَطْعنَةٌ 

 َوَشْيٌب.

منها ، وكلُّ  يَْنَسِلخ َكْشُط اإلهاِب عن ِذيِه ، والِمْساَلُخ : اإلهاُب نفسه ، وِمْسالُخ الَحيِّة قِْشُرها الَِّذي السَّْلخُ  قال الليث :: سلخ 

إذا ـ  عنهاالمرأةُ ِدْرعها  سلختِ والَحرُّ ِجْلَدهُ  َسلخ ، واإلنساُن إذا َمَحَشهُ الَحرُّ يقال : قد اْنَسلخ شيء يَْنفَِلُق عن ِقْشِره ، يقال :

 خلْعته.

 الشهر. اْنَسلخوإذا خرْجَت منه فصْرَت في آخِر يوٍم منه ، ـ  الشَّْهرَ  سلختُ  ويقال :

 [.37يس : ] ((37َوآيَة  هَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النَّهاَر فَِإذا ُهْم ُمْظِلُموَن )) في قول هللا جّل وعّز :ـ  وقال أبو الهيثم

 فََسلَْخنَاهُ  كلَّ ليلٍة منه عن أنفسنا ُجْزءاً من ثالثين جزءاً ، حتى تكاملْت لَياليه فََسلَْخنَا أي : خرْجنا منه ،ـ  «شهرَ ال َسلَْخنَا»يقال : 

 عن أَْنفُِسنا ُكلَّه.

عن  نَْسلُخه ِلبَاساً منه ، ثمـ  نِْصِفهكلَّ ليلة منه إلى ُمِضّيِ ـ  أي دَخْلنَا فيه ولبِْسنَاه ، فنحن نَْزدادُ ـ  قال : وأهلْلنَا ِهالل شهر كذا

 عن أنفُسنا كلَّه. نَسلَخهُ  أنفُسنا بعد تَكاُمِل النِّْصف جزءاً فجزءاً ، حتى

 ومنه قول الشاعر :

ه   ه  ِم ريلريريريريريريَ ْهَر َأْهَللريريريريريريْ ه  الةريريريريريريريريريريريريريريَّ َلخريريريريريريْ ا سريريريريريريريريريريريريريريَ   َذا مريريريريريريَ

  
اَلِ    وَر َوِ هريْ هري  ي الةريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريْخريِ اتريال  سريريريريريريريريريريريريريريريَ ى قريريريريريريريَ فريَ  كريَ

  
 وقال لَبِيٌد :

ىتَّ  ة  مسريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَّ اَدى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا  ريريريريريريريري َ لريريريريريريريريخريريريريريريريريَ    َذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  ه  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريامريريريري  امريريريريريريري  يريريريريريريريَ اَل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْزءا  فريريريريَ ريريريريريريريَ  جريريريريَ

  
ل السنة.« : وُجَماَدى ِستَّةٍ »قال :   هي ُجَماَدى اآلخرةُ ، وهي تمام ِستَِّة أْشُهٍر من أَوَّ

 داٌء.إذا أصاب ِريَشهُ ـ  منه ، وكذلك الظَّليمُ  يُْسلَخُ  َجَرٌب يكون بالجمل السَّالخ وقال الليث :

 نْفَسها بال بُُطوٍن وال ُجزاَرٍة. الَمْسلُوخةَ  اسٌم يْلَزُم الشَّاةَ  الَمْسلُوخةُ وقال : 

ثم  َسلَخ شديُد السَّواد ، والنَّباُت إذاـ  : األسوُد من الَحيَّاتِ  السَّالخوذو ُشعٍَب ،  ُمْنَسلخ شيٌء من الِعْطر ، كأنَّه قِْشرٌ  السَِّليخةُ وقال : 

 من الحْمِض وغْيره. َسالخ فاخَضرَّ كلُّه فهوعاَد 

ْمث واْلعْرفَج  .سليخةٌ  : ما بقي منهما إالَّ ـ  إذا لم يْبق فيهما مرًعى للماشيةـ  قلُت : والعرب تقوُل للّرِ

 ال َطْعَم له. أي :ـ  َمِليخٌ  َسِليخٌ ـ  عن األحمرـ  أبو عبيد
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 الَّتي يَْنتَثُِر بُْسُرها ، وهو أَخَضُر. النَِّخيِل :قال : وقال الفّراء : الِمْسالُخ من 

 أي اضطَجْعُت. وأنشد :ـ  اْسلََخْختُ  إذا اضطجع ، وقدـ  الرُجل اْسلَخَ  ابن شميل :

 ِ َذا َغَ ا الَ ْوُ  َأىَب فاْسَلخَّا
يِب ، فإذا ُربِّ  َسِليَخةُ و َب ثَمُره بالمسك والعنبَر ، ثم اعتُِصَر فهو َمْنُشوٌش وقد نُشَّ نَّشاً ، البَاِن ُدْهُن ثََمِرِه قبل أن يَُربََّب بأَفَاِويه الّطِ

ْمِسِم : َعصيرهُ قبَل أن يَُربََّب. َسِليَخةُ  وكذلك  الّسِ

َخالُ  : الواحُد والوحدةُ ، ذَكراً كان أو أُنثى ، والجميُع : السَّْخلَةُ و: أوالُد الشَّاة ،  السَّْخلُ  قَال الليث :: سخل   .السَّْخلُ و الّسِ

جال : لٌ  ويقاُل لألَْوَغاِد من الّرِ الٌ و ُسخَّ  ، وال يُْعَرُف منه واحد. ُسخَّ

اءـ  أبُو ُعبَْيد يُص.ـ  عن الفرَّ  يقال للتَّْمِر الذي ال يشتدُّ نََواهُ : الّشِ

ونه لَ  قال : وأهُل المدينة يسمُّ لَتِ  وقد السُّخَّ  النَّخلةُ. َسخَّ

لٌ  األصمعي : رجالٌ قال : وقال  لَتِ و، وهم الضعفاء ،  ُسخَّ  إذا َضعَُف نَواها.ـ  النخلةُ  َسخَّ

أِْن واْلَمْعِز جميعاً ، ذكراً كان أو أنثى :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد ه من الضَّ  ، وجمعُها َسْخلَةٌ  يُقال لَولَِد الغَنَم ساعةَ تََضعُه أُمُّ

 واألنثى وَجمعُها بَْهٌم. للذَكرـ  ، ثمَّ هي البَْهَمةُ  ِسَخالٌ 

 أَْخذُ الشيء ُمَخاتَلَةً واْجتِذاباً. السَّْخلُ  وقَال الليث :

. كما قالوا :ـ  بهذا المعنى إال أن يكون َمْقلُوباً من اْلَخْلِس  السَّْخلَ  قلُت ال أعرفُ   َجَذَب وَجبَذ ، وبَضَّ وَضبَّ

 خ س ن
 لةٌ.خنس ، نخس ، نسخ ، سخن ، خسن ، سنخ : ُمْستَْعمَ 

باء. اْلُخنُسُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب: خنس   َمأَْوى الّظِ

بَاُء أَْنفُُسها. الُخنسُ وقال :   : الّظِ

 ، والتُّْركُ  خنساءُ  ال يكون إال هكذا ، والبقَرةُ  أخنَسُ  انقباُض قصبِة األنِف ، وِعَرُض األرنبة ، وأَنُف البقر اْلَخْنسُ  وقال الليث :

 .ُخْنسٌ 

 .اْنَخنَسَ ومن بين القوم ،  َخنَسَ  : االنقباُض واالستخفاُء يقال : الُخنوسُ وقال : 

 أي : انقبض منه.ـ  «َخنَسَ  الشَّْيَطاُن يَُوْسِوُس ِلْلعَْبِد فَإَِذا َذَكَر هللا»في الحديث : و

 [.4النَّاس : ] ((4اِس )ِمْن َشرِ  اْلَوْسواِس اخْلَنَّ )في قول هللا جّل وعّز : ـ  قلت : وهكذا قال الفّراء

 .َخنَس قال : إبليُس يَُوْسوس في ُصدور الناس فإذا ذُِكَر هللا

ياً.ـ  في كالم العرب خنَسَ وقلت :   يكون الزماً ومتعّدِ

ً  َخنَْستُ  يقال : ْرتُهُ فتأَخَر ، وقَبَْضتُه فانقبَض ، ـ  فََخنَسَ  فالنا  : أكثُر. أَخنَْستهوأي أَخَّ

اء واألُموّيِ ـ  وَرَوى أبو عبيد رـ  الرجلُ  َخنَسَ  :ـ  عن الفرَّ  باأللف.ـ  أَْخنَْستُهُ  ، وأَنَا يَْخنُسُ ـ  تَأَخَّ
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 :ـ  في حديٍث رواهـ  وهكذا قال ابن ُشَمْيل

 .«النَّاِر فَيَْخنُِس بِاْلَجبَّاِريَن في النَّارِ يَْخُرُج ُعنٌُق ِمَن »

 أي : تَِغيب بهم.ـ  بهم تَْخنِسُ  َواَراهُ ، ويقاُل : أي :ـ  به َخنَسَ  قال شمر : قال ابن ُشَمْيل : يريُد : تَْدُخُل بِهْم في النَّار ، ويقَال :

 أي : َخلَّْفتُهُ.ـ  أنا أَْخنَْستُهُ وإذا تََواَرى وَغاَب ، ـ  الرُجلُ  َخنَسَ وقال : 

اء :  عنه بعَض حقِّه. أَْخنَْستُ  قال : وقال الفرَّ

 فأنشَده هذه األبياَت التي فيها : وسلمعليههللاصلىقَدَم على النبي ـ  أنشدني أبُو بَْكٍر اإليَاِدُي لشاعرو

رُّمريريريريريريريا  وَ  كريريريريَ ف  تريريريريَ اعريريريريْ رِّ فريريريريريريريَ وا ِ لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ِ ْن َدمَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل وَ   ِ يريريريريريَث َفاَل َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك اَّريريريريريَْ وا َعلريريريريريْ  ِ ْن َ َلسريريريريريريريريريريريريريري 

  
ةٌ لَمْن َجعَل :   َواقِعاً.« َخنَسَ »وهذا ُحجَّ

ِإْصبَعَهُ  َخنَسَ وَ الشَّْهُر َهَكَذا ، َوَهَكَذا ، َوَهَكَذا ، »أنه قال :  وسلمعليههللاالنبي صلىرَوْينَا عن  ومما يُدلُّ على صحة هذه اللُّغة ما

ُمُهْم أَنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين. ، «في الثَّاِلثَةِ   أي : قَبضها يُعَلِّ

 وهي اللُّغَةُ المْعُروفَةُ :« أَْخنَسَ »وأنشد أبو عبيد في 

ْه  اِئم  َأْ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي َواْلَعمريريريريريريريَ ا اْل اَلسريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ َذا مريريريريريريريَ

  
ور    اِل مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِع الريريريريّرِجريريريريريريريَ لريريريريْ ْن صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  نَّ عريريريريَ يريريريريهريريريريِ فريريريريِ  فريريريريَ

  
 ؟؟، أراد : ِلَم ِغْبَت وتخلَّْفتَ  ؟َعنّي َخنَْستَ  : ِلمَ ـ  ن معه في طريٍق فتخلََّف عنهكاـ  وسمعُت ُعقَْيِليّاً يقوُل لخادٍم له

ُر األْرنَبَِة في اْلَوْجِه ، وقَِصُر األنِف.ـ  في األنفِ ـ  اْلَخنَسُ  وقال األصمعيُّ :  تَأَخُّ

اج : في قول هللا جّل وعّز :  جَّ  [.16،  15التكوير : ] (( اجْلَواِر اْلُكنَّسِ 15َفَّل أُْقِسُم اِبخْلُنَِّس ))وقال الزَّ

 نَاِسه.أنَّها تَغيُب وتَْكنُِس تَِغيُب أيضاً ، كما يَْدُخُل الظَّْبُي في كِ  خنُوُسهاوإِنَّها النُُّجوُم ، « : اْلُخنَِّس »قال أكثَُر أهل التفسير في 

 ، تَْستَتُِر كما تَْكنُِس الّظبَاُء. َخانِس َجْمعُ  اْلُخنَّسُ وقال : 

اء : بَاء. تَْخنِسُ ـ  : هي النُُّجوُم الخمسة اْلُخنَّسُ  قال : وقال الفرَّ  في َمْجَراها وتَْرِجُع ، وتَْكنُِس كما تَْكنُِس الّظِ

 الُمْشتَِري.قال : وهي بَْهَراُم وُزَحُل وُعَطاِرُد والّزَهَرةُ و

مال ، وكذلك األُْنثى بغير هاء ، ـ  وهو ُمْستَِقيمـ  ، وهو الذي يَْعدل َخنُوسٌ  أبو عبيدة : فََرسٌ  في ُحْضِره ذاَت اليمين وذاَت الّشِ

 بسكون النُّون.ـ  اْلَخْنسُ  ، واْلَمْصَدرُ  ُخنُسٌ  واْلَجِميُع :

اء : ينِ ـ  اْلِخنَّْوسُ  وقال الفرَّ ادِ : من ِص ـ  بالّسِ  َولَُد الِخْنِزيِر.ـ  فَاِت األَسد في وجهه وأنفه ، وبالصَّ

ً و ُسُخونةً  اْلَماءُ  َسُخنَ  نَِقيُض البارد تقول : السُّْخنُ  قال الليث :: سخن  ً و،  أَْسَخْنتُهُ إْسخانا ْنتُه تَْسِخينا  َسِخينٌ و ُسْخنٌ  فهو َسخَّ

نٌ و ً و ُسْخنَةً  عينُه َسُخنَتْ  اْلعَْين وقد َسِخينُ  ورُجلٌ  ُمَسخَّ  .ُسُخونا

ْت. َسخنَتْ  ويقال :  ، وهو نَِقيُض قَرَّ
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 .يَْسُخنُ  يوُمنا َسَخنَ  ، وقد َسْخنَانَةٌ و،  َساِخنَةٌ و ُسْخنَةٌ  ، ولَْيلَةٌ  َسْخنَانٌ و َساِخنٌ و ُسْخنٌ  : يومٌ ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو عبيد

 .تَْسَخنُ ـ  بالكسرـ  عينُهُ  َسِخنَتْ و،  َسُخنَ  وبعضُهم يقول :

ى.ـ  َسْخنَةً  : إنِّي أجدـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  شِمرٌ   أي ُحمَّ

 .تَْسَخُن ُسْخنَةـ  من حرارةٍ ـ  َعينُه َسِخنَتْ  ويقالُ 

 وأنشد :

  َذا اْلَماء  ِمْن مَسالِبريْيِه َسِخن
ا َسُخنَتواألَْرُض  َسِخنَتِ وقال :   َكْسر ال َغْيُر.العَْيُن فبال َسِخنَتِ  ، وأَمَّ

 .ُسْخنٍ  ، ِمثلُ  ُسَخاِخينُ  : يَْومٌ ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

 وأنشد :

 مس ّبا  َ رَِداو مس ّبا  س خاِ نَي 
 يَْسُكُن إلَْيه قَْلبي.« : باِردٌ »و يؤذي ، « : ُسَخاِخينُ »

َدقِيٌق يُْلقَى على ماٍء ، أو َعلَى لَبٍَن ، فيُطبَُخ ثم يؤكُل بتَْمٍر  السَِّخينَةُ  :ـ  عن أعرابّيِ ـ  أنه قالـ  عن أبي اْلَهْيثَمـ  وأخبرني المنذريُّ 

 ، أو يُْحَسى.

 أيضاً. السُُّخونَةُ  قال : وهي

يت : ّكِ  : التي ارتفعَْت عن اْلَحَساِء ، وثَقُلَت أن تُْحَسى ، وهما ُدوَن العَِصيَدةِ. السَِّخينَةُ  وقال ابن الّسِ

ْعِر ، وَعَجِف الَماِل. السِخينَةَ  كلونَ قال : وإنّما يأ  في ِشدَّة الدَّْهِر ، وَغاَلِء الّسِ

يَتْ  السَِّخينَةُ  وقال غيُره :  .َسِخينَة تُْعَمُل من َدقِيٍق وسْمٍن ، وبَِها ُعيَِّرْت قَُرْيٌش فُسّمِ

 وقال َكْعُب بُن مالٍك األنصاريُّ :

ة  َأْن  يريريلريريريريريريريَ خريريِ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ اَُّعريريَ لريريريريريريريِ   َرهبريريريريريريريََّ غريريْ تريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِب وَ   الَّ غريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريَ نَبَّ مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريَ

  
 : قَُدْيَرةٌ كأنَّها تَْوٌر. الِمْسَخنَةُ و

 قالَهُ أبو عبيٍد عن الكسائّيِ.

بّيِ. ِغيرةُ التي يُْطبَُخ فيها للصَّ  وقال ابن شميل : هي الصَّ

 ِعَظاُمَها وَخفَّت في ُحْضِرَها ، ومنه قول لَبِيٍد : فَسُخنَ  الدَّابَّة ، وذلك إذا أُْجِريتْ  َسَخنَتِ  ويقال :

 َ فَّ ِعيتَام َهاوَ مَسىّت  َذا َسَخَلْه 
 .َسِخنَتْ  ويروى :

 .«التََّساِخينِ وَ أنَّهُ بَعََث َسِريَّةً ، فَأََمَرُهْم أَْن يْمَسُحوا َعلَى الُمَشاِوِذ »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 : اْلِخفَاُف. التََّساِخينُ  قال أبو ُعبيد :

ُد : واحد  .تَْسَخنٌ و التََّساِخيِن تَْسَخانٌ  وقال أبو عمرو : قال المبّرِ

 . ال واحد لها من لفظها... كالنَِّساءِ ـ  ْفظهاواحد مْن لَ  للتََّساِخين قال : وقال ثعلٌب : ليس

ينُ و: هو الِمْعَزُق ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وقال ثعلب ّخِ  .الّسِ
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يِن : ينُ  قلت : َوسمعُت غيَر واحد من أعراب بني سعد يقولون ِلْلَمّرِ الذي يُعمل به في الّطِ ّخِ  .السََّخاِخينُ  ، وَجْمعُه الّسِ
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يِن :وقال أبو عمرو :  ّكِ ْلقَاُء. السَِّخينَةُ  يقال للّسِ  والّشِ

ار. السََّخاِخينُ وقال :   َسكاِكيُن الَجزَّ

 للَِّذي لَْيَس بَِحاّرٍ وال بَاِرٍد.ـ  َسِخينٌ وقال : وماٌء َسِخيٌم 

 وأنشد :

  نَّ َسِخيَم اْلَماِء َلْن َيِضتا
ى.ـ  ممدودٌ ـ  َسْخنَاءو،  َسْخنَةً و ِسْخنَةً و ُسْخنَةً  اللحياني : إني ألَِجدُ   كلُّ ذلك من َحَراَرةِ اْلُحمَّ

 أهمله الليث.: خسن 

.ـ  الرُجلُ  أَْخَسنَ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  وَرَوى أبو العباس  إذا َذلَّ بَْعَد ِعّزٍ

َر الدَّابَّة أو َجْنبََها بعُوٍد أو َغيْ  النَّْخسُ  قال الليث :: نخس   ِره.تَْغِريُزك مؤخَّ

اِس  وقيل اسٌ  : للنَّخَّ  .النََّخاَسةُ  الدََّوابَّ حتَّى تْنبَِسط ، وفِْعلَهُ : لنَْخِسهِ ـ  نَخَّ

 .نَْخَسةٍ  ويقال البن َزْنيٍَة : ابنُ 

اخ :  وقال الشَّمَّ

َس َأيب  يريريريريريريريريريْ اٌ  َولريريريريريريريريريَ ي  مشريريريريريريريريريََّ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريَ  َأاَن اجلريريريريريريريريريِْ

  
ة    ْخسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريَ ودِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريِ ْوجريريريريري  ْتِ مريريريريريَ يّ  غريريريريريَ َ عريريريريريِ  لريريريريريريريِ

  
 َوْحَدهُ. متروٍك وْحَده ، وال يقال مْن هذا :أي : 

 َدابَّتَه وطَرُدوه. نََخُسوا بِفاَُلن ، إذا هيَُّجوهُ وأَْزَعُجوهُ ، وكذلك إذا نََخُسوا ويقال :

 وأنشد :

  ِ ِذي َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرَوان  بريريريريريريريريِ اِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي  ريريريريريريريريَِ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ارِ و   مريريريريريريرياَن يف الريريريريريريري َّ ى عريريريريريري  ريريريريريريْ لريريريريريريَ مريريريريريريني عريريريريريريَ حريريريريريريِ   ريريريريريريْ

 املريريريريريري

  
 َخْلِفه حتى َسيَُّروهُ من البالد َمْطروداً.به ِمْن  نََخُسوا أي :

 .النَِّخيَسةُ  : إذا ُصبَّ لبَُن الضأِْن على لبن الَماِعز فهوـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 وقال أبو زيٍد : ِمثْلَه.

ْبَدةُ. النَِّخيسةُ  وقال الليث :  : الزُّ

 كدائرة َكتِِف اإلنسان.ـ  اْلفَِخَذْينِ َدائَِرتاِن تُكونان في َدائَِرة  النََّخاسُ وقال : 

 : يُتَطيَُّر منها. َمْنُخوَسةٌ  والدَّابَّةُ 

 ، وهي التي تَُكون على الَجاِعَرتَْين إلى الفَائِلَْيِن. النَّاِخسُ  وقال أبو عبيدة : ومن دوائر اْلَخْيل

 .َمْنُخوسٌ  َجَرٌب يكون عند َذنَب البعير ، فهو النَّاِخسُ وقال : 

 ً ً  أبو عبيد ، عن أبي زيد : إذا اتَّسعت البََكَرة أو اتسع َخْرقُها عنها. قيل : أََخقَّْت إْخقاقا ، وهو أن يُسدَّ ما اتََّسَع  فاْنَخُسوها نَْخسا

 منها بخشبٍة أو بحَجٍر أو بغيره.

 .نََخَس يَْنَخسُ  وقد

قعة تدُخُل ف .. النََّخاَسةُ  وقال الليث : هي  ي ثَْقِب الِمْحَوِر إذا اتسع.للرُّ
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 من الُوُعوِل الذي يَُطوُل قَْرناه حتى يَْبلُغا َذنَبَهُ وإنَّما يكون ذلك في الذكور. النَُّخوسُ  وقال غيره :

 وأنشد :

 َ  ر بَّ َ اأب  فَارِد  َ وسِ 
 .فنُِخَست بِنَِخاٍس  إذا اتسع ثَْقُب مْحَورها ،ـ  نَِخيسٌ  وبََكَرةٌ 

 وأنشد :
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يريريريريريريريريريريريريريريريريريريس  د رْ  َرأٌب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اَن َوَداَرْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وس    َرى َواَل مريريريريريريريريريريريريَ ة  اجملريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ  ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ً الغنَم ، إذا أصابها البْرُد فاستدفأ  َكتَنَاُخِس  ، وهي أن يُْفِرَغ بَْعُضها في بَْعض تَنَاَخسُ  وقال أبو سعيد : قال أعرابي : رأَْيُت ُغْدَرانا

 بعضها ببعٍض.

ْنخُ  قال الليث :: سنخ  يِن َطَرُف ِسيالنِِه الدَّاخِل في النِّصاب. ِسْنخُ وأْصُل كّلِ شيء ،  الّسِ ّكِ  الّسِ

 الكلمة أَْصُل بنائها. ِسْنخُ واْلَخبِيِث  ِسْنِخه الَكَرم أو إلى ِسْنخِ  الثَّنايا : أُُصولُها. َوَرَجَع فاَُلٌن إلى أَْسنَاخُ و

اءـ  أبو عبيد ً  العلمفالن في  َسنَخَ  :ـ  عن الفَرَّ  ، إَذا َرَسَخ فيه. يَْسنَُخ ُسنُوخا

 وَزنٌِخ. َسنِخٌ  إذا تَغَيََّر وأَْنتََن ، فهوـ  ، َوَزنَِخ يْزنَخُ  يَْسنَخُ  الطعام َسنِخَ و

 [.106 البَقََرة :] (ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسها ََنِْت ِبَْْيٍ ِمْنها َأْو ِمْثِلها)قال هللا جّل وعّز : : نسخ 

اُج : جَّ  إْبَطاُل شيء وإقاَمةُ آَخَر ُمقَاَمه. في اللغة : النَّْسخُ  قال أبو إسحاق الزَّ

لَّ وحلَّت محله. نََسَختِ  والعرب تقول : لَّ والمعنى أذهبت الّظِ  الشمُس الّظِ

 راث قائٌم لم يُْقتََسْم.: وهو َمْوُت ورثة بعد ورثة وأصُل الميـ  الورثة تَنَاُسخوالفََرائض  ُمنَاَسَخةِ  فيـ  وقال غيُره

 األَْزِمنة والقَْرِن بعَد القَْرِن. تَنَاُسخُ  وكذلك

 اكتتابك ِكتَاباً عن ِكتاٍب َحْرفاً بحرف. النَّْسخُ و

 .ُمْنتَِسخٌ و نَاِسخٌ  ألنه قام َمقَاَمه والكاتبـ  نسخة ، والمكتوُب منه نُْسَخةٌ  ، فاألصلُ  اْنتََسْختهُ و نََسْختُهُ  تقول :

 بحادٍث َغْيِره. تَْنَسُخه أن تَُزايل أْمراً كان من قبُل يُْعَمُل به ثم النَّْسخُ  لليُث :وقال ا

اء :  أن يُْعَمل باآلية ثم تُْنَزُل آيةٌ أُْخرى فيُْعَمُل بها ، وتُتَْرُك األُولى. النَّْسخُ  وقال الفرَّ

بفتح « ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَةٍ » ِمن آية والقراءة الجيِّدةُ  نُْنِسُخكَ  يعني ماـ  بَضّمِ النّون« ِمْن آية نُْنِسخْ  َما»وقرأ عبد هللا بن عامر : 

 النّون.

 تبديل الشيء من الشيء. وهو َغيرهُ. النَّْسخُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

 نقل الشيء من مكاٍن إلى مكاٍن ، وُهَو ُهَو. النَّْسخُ و

 قِْرداً : بمعنًى واحد. نََسَخهُ وَمَسخه هللا قرداً ،  سعيد :وقال أبو تراب : قال الفراء وأبو 

: إذا  وقال أبو ُعَمَر : حَضْرُت أبا العباِس يوماً فجاء رُجٌل معه كتاُب الصَّالة ، في َشْطٍر ُجْزٌء ، والّشْطُر اآلخُر بياٌض فقال له

ْلُت هذا المكتوَب إلى الجانب اآلخر فأيُُّهما ِكتَاُب الصالة  ؟َحوَّ

 فقال أبو العباِس : هما جميعاً كتاب الصالة ال هذا أَْولَى به ِمْن هذا ، وال هذا أَْولَى به من هذا.

 خ س ف
 خسف ، خفس ، سخف ، فسخ : مستعملة.
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 النُّْقصان. : اْلَخْسفُ ـ  عن األصمعيـ  أبو ُعبيد: خسف 

 : الَمْهُزول. اْلَخاِسفُ  أبو عبيد : قال :

 : اْلُجوُع. اْلَخْسفُ  أنه قال :ـ  عن أبي الهيثمـ  المنذريُّ وأخبرني 

 : الَجاِئُع. اْلَخاِسفُ و

 وأنشد قَْوَل أَْوٍس :

ه   َ أَنريريريريريريريريريريريريريَّ نيَّ بريريريريريريريريريريريريريَ ْ  تريريريريريريريريريريريريريريَ ا   قريريريريريريريريريريريريريَ و قريريريريريريريريريريريريري     َأ ريريريريريريريريريريريريري 

  
ف    اسريريريريريريريريريريريريريريِ ْ  ََّْمريريريا  ِمَن الَومْسِش  ريريريَ   َذا ملَْ ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الشَّْمُس وَكَسفَْت : بمعنًى واحد. َخَسفَتِ وقال : 

ُجل ُخِسفَ وقال :   إذا أََخَذتْه األرُض فدخل فيها.ـ  وبالقومـ  بالرَّ

 [.82القََصص : ] (َلْو ال َأْن َمنَّ هللاُ َعَلْينا خلَََسَف بِنا)قال هللا جّل وعّز : 

. أن يَْبلَُغ الحافِ  اْلَخْسفُ وإْلحاق األرض األُولَى بالثانية.  اْلَخْسفُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب  : اْلَخْسفُ وُر إلى ماٍء ِعّدٍ

 اْلَجْوُز الذي يُؤَكُل.

 البِئُْر التي تُْحفَر في الحجارة ، فال ينقَِطع ماُؤها َكثَْرةً. اْلَخِسيفُ ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

 وأنشد غيره :

ا يريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ْن َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريري  ْه  ْن ملَْ تريريريريريريريريَ َز ريريريريريريريريَ ْ  نريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ا مسريريريريريريريريريَ ر  هلريريريريريريريريريََ حريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ ِن الريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريري   َأْو يريريريريريريريريريَ

  
ً  وقال ابن بُُزْرج : ما كانت البِئْرُ   .ُخِسفَتْ  ، ولقد َخسيفا

 ُسُؤوُخ األرض بما عليها. اْلَخْسفُ  وقال الليث :

أْس ، وبِئرٌ  َخاِسفَةٌ  هللا به األرَض ، وَعْينٌ  َخَسفَ وبه األرُض ،  اْنَخَسفَ  تقول :  وهي التي فُِقئَْت حتَّى غابَْت َحَدقَتُها في الرَّ

 نُِقَب َجبَلُها عن َعْيلَِم الماء فال تَْنَزُح أبداً. إذاـ  َخسيفٌ 

 من السحاب ما نشأ ِمْن ِقبَِل العَْيِن َحاِمَل ماٍء كثيٍر ، والعَْيُن عن يمين الِقْبلَة. اْلَخِسيفُ و

ً  يوم القيامة تَْخِسفُ  والشمسُ  َرْت في ُجْحٍر. ُخُسوفا  وهو ُدُخولُها في السماء ، كأنها تَكوَّ

لََك إْنَساٌن ما تَْكَرهُ. اْلَخْسفُ و  أن يَُحّمِ

 هللا ، رواه عنهما أبو عبيد. َخَسفَهُ و،  يَْخِسفُ  المكانُ  َخَسفَ  أبو زيد واألصمعيُّ :

اُء : َعْينٌ   الشتاء.َغِزيَرةٌ سريعةُ القَْطعِ في  : َخِسيفٌ  ال َغْيُر ، وناقةٌ  َخِسيفٌ  إذا غارْت والبِئْرُ ـ  َخاِسفٌ  وقال الفرَّ

ً  وقد َخَسْفنَاَها  .َخْسفا

ْحر.ـ  اْلَجْوزُ  اْلَخْسفُ و  بِلُغَِة الّشِ

.  اْلَخْسفُ  أبو عمرو : َجال. اْلُخُسفُ وُغُؤوُر العَْين ،  اْلَخْسفُ والُجوُع ،  اْلَخْسفُ والذُّلُّ  النُّقَّةُ من الّرِ

 أيضاً. ُخْسفٌ  ويقال في الَجْوِز والذُّّلِ :

 وَخاِشٌف ، وِمزاٌق وقَِضيٌب ، وُمْنَهمٌك. َخاِسفٌ  : يقاُل للغالم الخفيف النَِّشيط :ـ  األعرابيعن ابن ـ  ثعلب

ُجِل :: خفس   ، وهو من ُسوء أَْخفَْستَ ويا هذا  َخفَْستَ  قال ابن الُمَظفِِّر : يقال للرَّ
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  ذا قري ْلَه لصامسبك أَقريَبَح ما تريْ ِ ر  عليه.ري  ال ول
 ؟.والِفْعلوالشََّراُب اْلُمْخِفُس : السَِّريُع اإلْسكاِر ، واْشتِقَاقُه من اْلقُْبح ، أال ترى أنه يَْخُرُج من ُسْكره إلى قُْبحِ القْول قال : 

اء  أي : أقِلَّ الَماَء ، وأَْكثِر النَّبِيَذ ، وكذلك : أَْعِرْق.ـ  أَْخِفسْ  يقال :« الَمَصاِدرِ »في كتاب ـ  وقال الفرَّ

 : الشََّراب الَكثيُر الِمَزاج. اْلَخِفيسُ  أنه قال :ـ  عن عمرٍو عن أبيهـ  َوى أبو العباسورَ 

اء.ـ  ُمْخفَسٌ  قال : وَشَرابٌ   إذا أُْكثَِر ماُؤه ، وهذا ضدُّ ما قاله الفرَّ

 : األْكُل القَِليل. اْلَخْفسُ و: االستهزاء  اْلَخْفسُ  وقال أبو عمرو :

اءـ  ا أخبرني المنِذِريُّ عنهفيمـ  وكان أبو الَهْيثم  إنَّه الَّذي أُْكثَِر نَبِيذُه وأُقِلَّ ماُؤه.ـ  في الشراب اْلُمْخفَِس ـ  يُْنِكُر قوَل الفرَّ

 عقلك ، وثوبٌ  َسَخافَةِ وَعْقِلك ،  َسْخفَةِ  وهذا من السُّْخفِ  العَْقل : بَيِّنُ  َسِخيفُ  ِرقَّةُ اْلعَْقل ، ورُجلٌ  السُّْخفُ  قال الليث :: سخف 

ةً ، « السُّْخفُ »ال يكادون يقولون :  السََّخافَة : رقِيُق النَّسج ، بَيِّنُ  َسِخيفٌ  عامٌّ في كل شيء نَْحُو  السََّخافَةُ وإال في العقل خاصَّ

قَاءَ   .السَِّخيفِ  ، والرُجلِ  السَِّخيفِ  والعُْشبِ ـ  إذا تغَيَّر وبَِليَ ـ  السحاب والّسِ

 .«أَْي : ِرقَّتَهُ َوُهَزالَهُ ـ  الُّجوعِ  َسْخفَةَ  أَنَّهُ لَبَِث أَيَّاماً فََما َوَجدَ »أبي ذَّرٍ :  في حديثو

 ضعف العقل. السَّْخفُ وِرقَّةُ العَيش ،  السَّْخفُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمرو

 .السَِّخيفِ  أُِخَذ من الثوبـ  : قَِليلَةُ الَكأل ُمْسِخفَةٌ  ابن شميل : أرضٌ 

 زواُل الَمْفِصِل عن موضعه. اْلفَْسخُ  قال الليث : :فسخ 

 أنا. فََسْختُهُ وقََدُمه  فاْنفََسَختْ  يقال : َوقََع ،

 أي : نَقَْضتُهُ فانتقض.ـ  البيعُ  فاْنفََسخَ  البيع بين البَيِّعَْينِ  فََسْختُ  ويقال :

دَّة ،  اْلفَِسيخُ و ُخ عند الّشِ ِعيُف الُمتَفَّسِ  اْلِجْلِد عن العظم. تَفَسُّخُ  عن اْلعَْظم ، وكذلك تَفَسَّخَ وَ  اْنفََسخَ  واللحُم إذا أََصلَ : الضَّ

 ال يَْظفَُر بحاجته. : فَِسيخٌ  الشَّْعُر عن اْلِجْلِد ، وال يقاُل إال لَشعَر اْلَمْيتَِة وِجْلِدها ، ورجلٌ  يَتَفَسَّخَ و

 نَِسيتُهُ. َن :أَْفَسْخُت اْلقُْرآـ  عن الِكسائّيِ ـ  أبو عبيد

ْقتُهُ ، ـ  الشيء فََسْختُ  قال : وقال غيره : ً  يََده فََسْختوإذا فرَّ  بغير ألف.ـ  فَْسخا

 خ س ب
 خبس ، سخب ، سبخ ، بخس : مستعملة.

 .َخوابِسُ  أْخذُه ، وأُْسدٌ  َخْبُسهو،  ُخنابِسٌ و َخبُوسٌ و خابِسٌ و خبَّاسٌ  قال الليث : أََسدٌ : خبس 

 أي : أخْذته وغنِمته.ـ  من شيء تََخبَّْستَ  ما الُخبَاسةُ ـ  األصمعيعن ـ  أَبو عبيد

 .َخبَّاسٌ  ومنه يقال : رجلٌ 
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خابُ  قال الليث :: سخب   ليس فيها من اللُّؤلؤ شيٌء. .. قِالدةٌ تُتََّخذ من قََرْنفٍُل وُسّكٍ ومحلبٍ  الّسِ

خابُ  قلت :  جوهٍر أَو لْم تكن.كلُّ قِالدة كانت ذاَت ـ  عند العربـ  الّسِ

 وقال الشاعر :

لريريريريريريرياو  يريريريريريريريِ  َربريريريِّ اجريريريِ عريريريريريريريَ َن تريريريريَ اِب مريريريِ خريريريريريريريَ ْوُ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يريريريريَ

  
اين   وِء َنريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ أِب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ن بريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريِ ى أَنريريريريريريريّ لريريريريريريريَ  عريريريريريريريَ

  
دقِة ، فََجعَلَِت المرأةُ تُْلِقي القُْرَط  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في الحديث : و َخابَ وَحضَّ النِّساَء َعلَى الصَّ  .«الّسِ

 : لُغة في الصَخب. السََّخبُ ويعني الِقالدةَ 

 .«بالنَّهارِ  ُسُخبٌ  ُخُشٌب باللّْيلِ » :ـ  في ذكر المنافقينـ  في الحديثو

.، وهي ذات الِمْلح والنَّ  سبَِخةٌ  قال الليث : أَرضٌ : سبخ   ّزِ

 .َسبَِختواألرُض  أَْسبََختِ و،  َسبَِخةٌ  : يعني الموضَع ، والنَّعُت : أرضٌ  َسبََخةٍ  ويقال : انتهينا إلى

بََخةُ. السَّبَخةُ  وقال الفّراء : هي  والصَّ

 َذَكَر ذلك أبو عبيد. َسبََخةٍ  إذا انتَهى إلىـ  فَأَْسبَخَ  ويقال : َحفَر بئراً 

 شديدة كأنها الطُّْحلُُب من طول التَّْرك. َسبََخةٌ  الماءويقال : قد َعلَِت 

يت : يقال : هذه  ِمن قُْطٍن ، وَعِميتةٌ من ُصوٍف ، وفَِليلَةٌ من َشعٍَر. َسبِيَخةٌ  وقال ابُن السّكِ

ُض ليوضَع عليها دواٌء وتوَضَع فوق ُجْرٍح ، وجمعُها السَّبِيَخةُ و  .سبَائخُ  قطعةُ قُْطنٍَة تُعَرَّ

 وقال الشاعر :

م   لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ و   َوبريريريريريريريريَ ْرس  َوطريريريريريريري  ْن بريريريريريريريري  خ  مريريريريريريريِ ائريريريريريريريِ بريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريرياوَ   يريريريريريريريحريريريريريريريِ يريريريريريريريل  َومسريريريريريريريِ ا أَلريريريريريريريِ يريريريريريريريهريريريريريريريَ عريريريريريريريٌة فريريريريريريريِ فريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  قريريريريريريريري 

  
ع ، والَوِحيُح : َضْرٌب  البُْرُس : القُطن ، والطُّوُط : قطن البَْرِدي ، والبَْيلَُم : قُطُن القَصب ، والقُْنفُعَةُ : القُنفَُذةُ ، واألليُل : التَّوجُّ

 من اْلَوْحَوَحِة.

 .«عنهُ بُِدعائِكِ  تَُسبِّخي الَ »:  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أَنَّ َساِرقاً َسرق ِمن بْيِت عائشةَ شيئاً فَدَعْت عليه ، فَقال لها النبي و

 ال تَُخفِِّفي عنه بدعائك عليه. األصمعي : يقول : قال أبو ُعبَيد : قال

 .«َمْن َدَعا َعلَى َمن َظلمه فقد انتَصر» في حديث آخر :ـ  قال : وهذا كما قال

 عنه. ُسبِّخَ  وكذلك كلُّ َمن ُخفِّف عنه شيٌء فقد

ى َسبِّخْ  ويقال : اللهم  أي ُسلَّها وخفِّفها.ـ  عنه الُحمَّ

 .َسبَائخُ  :ـ  إذا نُِدفَ ـ  قيل ِلِقَطع القطنِ قال أبو عبيد : ولهذا 

 :ـ  يَذكر الِكاَلبَ ـ  ومنه قول األخَطل

ا مريريريريريريريريَ َاَب كريريريريريريريريَ ْذرِيريريريريريريريريَن الريريريريريريريري ُّ نَّ يريريريريريريريري  لريريريريريريريريوهريريريريريريريري  َأْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ْ ف  َأْواَترِ   ن  نريريريريريريريريَ َخ قريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ ْذرِي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  يريريريريريريريري 

  
 هللا عنا األَذى ، يعني َكَشفَه وخفَّفَه. َسبَّخَ  وقال أبو زيد : يقال :

 ، ألنه يَْنُسُل فيَسقط عنه. َسبيخٌ  :ـ  الذي يَْسقُطـ  لِريِش الطائرويقال 
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يق تسبيخ الحمد هلل على» وقال ابن األعرابّي : سمعُت أَعرابيّاً يقول : أراد سكون العُروق من َضَربَاِن « العروق ، وإساغة الّرِ

 الدَّم فيها.
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ً »وقُرىَء :  [7الُمزّمل : ] ((7اً َطِويًَّل )ِإنَّ َلَك يف النَّهاِر َسْبح)وقول هللا جّل وعّز :   بالخاء.« َسْبخا

 القطن ، وهو تَْوِسعَتُه وتَنفيُشه. تَْسبِيخ قال الفراء : هو من

ِعيه.ـ  قُْطنَكِ  َسبِِّخي يقال :  أي : نَفِِّشيه وَوّسِ

ً »فمعناه : اضطراباً ومعاشاً ، وَمن قرأ « َسْبحاً » وقال ابن األعرابّي : من قرأ  والنوَم. .. أراد راحةً وتخفيفاً لألبدان« َسْبخا

اُج : السَّْبُح  جَّ  قريبان من السَّواِء. السْبخُ ووقال الزَّ

 إِذا نِْمُت.ـ  سبّختُ  النَّوم الشديد ، وقد التسبِيخُ  :ـ  عن األموّيِ ـ  أبو عبيد

 : األرُض المالحة. السَّبَخةُ  ابن ُشَمْيل :

 .باِخسٌ  : تَْحَسبُها َحْمقاَء وهيـ  تحسبه ُمغَفَّالً. وهو ذُو نَْكراءَ ـ  هم في الرجلأبو عبيد : من أمثال: بخس 

 ال تظلموهم. : [85األعراف : ] (َوال تَ ْبَخُسوا النَّاسَ ): بمعنى ظالم  باِخسٌ  قال أبو العباس :

يت : يقال : بََخْصُت عينَه ّكِ ادـ  ابن الّسِ  َحقَّه. بََخْستُ  نَْقُص الحّقِ ، تقول : البَْخسُ  ، إنَّما بََخْستَُها ، وال تَقُل :ـ  بالصَّ

 وال ُشُطوَط. بَْخسَ  : الـ  إذا كان قَْصداً ـ  ويقال للبيع

اُل ِمْكيَالَه الَكيَّ  يَْبَخسُ  أخاك حقَّه فتَْنقُُصه ، كما تَْبَخسُ  من الظلم اْلبَْخسُ وفَْقُء العَين باألصبُعِ وغيرها ،  اْلبَْخسُ  وقال الليث :

 فَيَْنقُُصهُ.

 ُدوَن ثَمنه. .. أْي : ناقٍِص [ ـ 20يُوُسف : ] (َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َِبْسٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

 به البائُع. بُِخسَ  : الَخسيُس الذي اْلبَْخسُ  وقال غيُره :

 أي : ال يُْنقَُص من ثواِب َعَمِلِه. [13الجّن : ] (َفَّل ََياُف َِبْساً ): ـ  جّل وعزّ ـ  وقَْولُه

 ، وهي اللَّْحُم العَِصُب. األبَاِخس غيُره : إنه لشديد

 : ما بين األصابع وأصولها. األَبَاِخسُ  وقيل :

 وقال الُكَمْيُت :

ا وهبريريريريريريري َ عريريريريريري  ىتَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زَارا  َوهريريريريريريْ َه نريريريريريريِ عريريريريريريريْ   ريريريريريريََ

  
ا  ا اأَل ِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ يريريريريريْ ْه كريريريريف  ِ لريريريريَ عريريريريريريريَ ا  ريريريريََ مريريريريريريريَ  كريريريريَ

  
سَ  :ـ  عن األُمِوّيِ ـ  عبيدأبو  ً  الُمخ بَخَّ  إذا َدخل في السُّاَلَمى والعَيِن فََذَهب ، وهو آخر ما يَْبقَى.ـ  تَْبِخيسا

ْرعِ ـ  واْلبَْخِسيُّ   ما لم يُْسَق بِماٍء ِعّدٍ ، إنَّما أَْسقاه ماُء السَّماِء.ـ  من الزَّ

 خ س م
 خمس ، سخم ، سمخ ، مسخ : مستعملة.

. ُخَماِسيٌ  ابن شميل : يقال : ُغاَلمٌ قال : خمس   وُرباِعيٌّ

 وُرباِعيٌّ فيمْن يَْزداُد ُطوالً. ُخَماِسيٌ  أَْشباٍر ، وأَْربَعَةُ أَْشبَاٍر وإِنََّما يقال : َخْمسةُ  قال :

.  ويقال في الثوب : ُسباِعيٌّ
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 أَْشبَاٍر. ةَ خمس من الَوصائِِف ما كان طولُه اْلُخَماِسيَّةُ و الُخماِسيٌ  وقال الليث :

 إذا بلغ ستَّة أَشبار وسبعة أشبار. .. قال : وال يقال : ُسداِسيٌّ وال ُسباعيٌّ 

 أَْخذُك واِحداً من الخْمسُ و،  َخْمسةٍ  تأنيثُ  اْلَخْمسُ و. وكذلك السَُّداسيُّ والعُشاريُّ خمسةً  : ما بلغ الُخماِسيُ  قال : وفي غير ذلك :

وا بِيَ ـ  القومَ  َخَمْستُ والن ، مال ف َخَمْستُ  ، تقول : َخْمسةٍ  ُشْرُب اإلبل  اْلِخْمسُ و،  خمسة ُجْزٌء من الُخمسُ و،  خمسةً  أي : تَمُّ

ابع من يوم َصَدَرتْ   ألنهم يْحُسبُوَن يوَم الصَدِر فيه.ـ  يَْوِم الرَّ

أن تْشَرَب يوَم ِوْرِدها ، وتَصُدَر يَْوَمَها ذلك ، وتََظلَّ بعد ذلك  اْلِخْمسُ وال يُْحَسُب يوُم الصَدر في ِوْرِد النَّعَم ،  .. قلُت : هذا َغلطٌ 

ابَع ، فذلك َدر ، وتِرَد اليَْوَم الرَّ  .اْلِخْمسُ  اليوم في المرَعى ثالثةَ أياٍم سوى يوم الصَّ

ابع ، ِسَوى اليوم الذي َشِربَْت ـ  ِخمسٌ  فَاَلةٌ ، ويقال :  خَواِمسُ و َخاِمَسةٌ  وإبِلٌ  إذا اْنتَاط ماؤها حتى يَُكوَن ِوْرُد النَّعم في اليوم الرَّ

 فيه َوَصَدرت.

 إذا لم يكن في َسيِرها إلى الماء وتِيَرةٌ ، َوال فُتُوٌر لبُْعِده.ـ  بَْصبَاٌص ، َوقَْعقَاعٌ  ِخْمسٌ  يقال :وَ 

يِت : يقال ّكِ  أي : ليتنا تَقَاَرْبنَا.ـ  «أَْخَماٍس  لَْيتَنَا في بُْرَدةٍ »في َمثل :  وقال ابن الّسِ

 أشبار. َخْمسةُ  أَنَّ ُطولَها« بأَخماس»ويَُراد 

 والبُْرَدةُ ِشْملَةٌ من ُصوٍف ُمَخطََّطةٌ ، وجْمعَُها اْلبَُرُد.

يِت في قول الشاعر : ّكِ  وقال ابُن الّسِ

اس  أ رِيريريريريريريريريريريريريريَ  ْ وَ  ْرب  َأعريريريريريريريريريريريريريْ َك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َذلريريريريريريريريريريريريريِ
  

وانَ   ى َأالَّ تريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريري  َ اس  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يُريُد ستَّةً. َخْمسةً  ، وهو أن يُْظِهرَ « َشْش بَْنج» قال : وقال أبو عمرو : هذا كقولك :

 ألَْسَداٍس. أَْخَماٍس  وقال أبو ُعبَْيَدة : قالوا : َضْربُ 

له ،  م األمر ، يُِريُد به غيره فَيَأْتِيه من أوَّ  فَيَْعَمُل فيه ُرَويداً ُرَويداً.يقال للذي يقَّدِ

ْدُس : الِوْرُد يوَم السادس. الخامس : اْلِوْرُد يومَ  اْلِخْمسُ وقال :   من يوم َصدِرها ، والّسِ

َد إِبِلَه أن تشَربَ  :ـ  َراِويةُ الُكَميتِ ـ  وقال محمد بُن َسهل ً  إذا أراد الرجُل َسفَراً بعيداً عوَّ عْت في السْقي ثم ِسْدساً حتى إذا ُرف ِخمسا

 َصبَْرت.

ً  ويقال لصاحب اإلبل التي تَِردُ   .ُمْخِمسٌ  : ِخْمسا

 وأنشد أبو عمرو ْبُن العاََلء :

ه   يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريِ ا َويريريريريريريريريريريري  ْرهبريريريريريريريريريريريََ ْذرِي تريريريريريريريريريريريري  ت  َويريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريِ

  
ِس   مريريريريريريريريريريريريريِ ِر خمريريريريريريريريريريريريري ْ َواجريريريريريريريريريريريريريِ اِل اهلريريريريريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريريريريريَّ   اَثَرأَب نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يت : ّكِ ً  القومَ  َخَمْستُ  وقال ابن الّسِ ً  أموالهم ، أو ُكْنَت لهم ُخْمسَ  إذا أََخْذتُ ـ  أَْخُمُسُهْم َخمسا  من أَْظماء اإلبل. اْلِخْمسُ و خاِمسا

، كما يقال : ثُنَاَء َوَمثْنَى  َمْخَمسَ و ُخَماسَ و أَْخِمَسةٍ  : يوٌم من أَيَّام األُْسبُوع ، وثالثة الخميسو: اْلَجْيُش ،  الَخميسُ  قال الليث :وَ 

 وُربَاَع وَمْربََع.
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 أَْذُرع. َخْمسُ  : الذي ُطولهُ ـ  من الثَّْوبـ  الَمْخُموسُ و،  الَخميسُ وقال : 

 ثَْوٌب منسوٌب إلى َمِلٍك من ُملُوك اليمِن ، كان أََمَر بعمل هذه الثِّياب ، فنُِسبَْت إليه. الَخميسُ  ويقال : بل

َدقَةِ  ٍس بَِخمي ائْتُوني أَنَّه كاَن يَقُول بِاْليََمِن :»في حديث ُمعَاٍذ : و  .«أَْو لَبيٍس آخذُهُ ِمْنُكْم في الصَّ

 أَْذُرعٍ. َخْمسُ  الثّْوُب الذي ُطولُه الَخميسُ  قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 .َمْخُموسٌ  قال أبو ُعبَيٍد : ويقال له :

 وأنشد قول َعبِيٍد :

ارِمريريريريريريريا   َض صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريَ لريريريريريري   َوأَبريريريريريريريْ مريريريريريريِ يريريريريريريريك  ريريريريريريَْ  هريريريريريريرياتريريريريريريِ

  
وِس وَ   مريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ارِن  خمريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ َذرَّ   يف مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
أمر بعمل هذه  الِخْمسُ  ألن أوَل َمن َعِمله مِلٌك باليمن يقال له :ـ  َخِميسٌ  قال وكان أبو َعْمرو بُن العالء يقول : إنما قيل للثَّْوِب :

 وأنَشد قول األَْعَشى :ـ  الثياب ، فنُِسبَْت إليه

ِه  بريريريريريريريريريْ رَاهريريريريريريريريريا َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْومريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريَ مْ يريريريريريريريريريريَ ِة ا ريريريريريريريريريِ  أَْرِديريريريريريريريريريَ

  
ال  غريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريريريريريريريريريريا  أَِد ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِس َويريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا تقاربا واْجتََمعا ، واصطلحا.ـ  أَْخَماٍس  ويقال : هما في بُْرَدةٍ 

يت : ّكِ  وأنشد ابن الّسِ

ن  َ يريريريريريريريريريريريريريريريِه َومريريريريريريريريريريريريريريريَ ود  يريريريريريريريريريريريريريريريَ تََّين جريريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِس   ْرَدأِب أعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَواه  يف بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ته عنه.كأنه اشتََرى له جاريةً ، أو ساق َمْهَر امرأ

 أي : يفعالن فعالً واحداً كأنهما في ثوٍب واحٍد ، الشتباههما.ـ  أخماٍس  : هما في بُْردةٍ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

َماخُ  قال الليث :: سمخ  َماغ ،  الّسِ ماخ ، وهو َواِلُج األُذُِن عند الّدِ  فعقَْرتَه. ِسماَخهُ  إذا أََصبتُ  َسَمْختُه أَْسَمُخهولُغَةٌ في الّصِ

ْمُخ. َسَمَخنِي ويقال :  ، لشدَّة صوته وكثرةِ كالِمه ، ولُغة تميٍم : الصَّ

 إذا كان يَُخاِدع ويَحتاُل يُْظِهُر خمسةً وهو يريُد ِستَّةً.ـ  ويقال : فالٌن يَْضِرُب أخماساً ألَْسَداٍس 

 يُْظِهُر غيَر ما يُْضِمُر. ٍس أي :: َضْرُب أخماس ألْسَداـ  عن ثعلب عن ابن األعرابيـ  وأخبرني المنذريُّ 

اُر.  قال : والَخميُس : الَجْيُش الَجرَّ

 وقال أبو عمٍرو : الَخِميُس : الَجيش الَخِشُن.

يام َعلَ  يت : يُقال : ُصْمنا َخْمساً من الشَّْهر ، فيُغَلِّبُون اللّياِلَي َعلَى األيَّاِم ، وإنما يَقُع الّصِ ّكِ األيام ، ألنَّ ليلَةَ كّلِ يوٍم ى وقال ابن الّسِ

كما قال النَّابغةُ ـ  ُصمنا خْمَسة أياٍم ، وكذلك أقمنا عنده َعْشراً بين يوٍم وليلة غلَّبوا التَّأْنيثَ  قَْبلَهُ ، فإذا أظهروا األيام قالوا :

 اْلَجْعِديُّ :

لريريريريريريريريريرية   يريريريريريريريريريريْ نْيَ يريريريريريريريريريريْوُ  َولريريريريريريريريريريَ ْه ثريريريريريريريريريريالاث  بريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريفَ   كريريريريريريريت  أْن ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ون  الريريريريريريريلريريريريريريريّ كريريريريريريري  َأرَايريريريريريريريَ   و ريريريريريريريَْ

  
ً ـ  ويقال : له َخْمٌس من اإلبل ، وإن َعنَْيَت أْجَماالً  ألن الغنَم ـ  ألن اإلبل مؤنَّثةٌ ، وكذلك : له َخْمٌس من الغنم ، وإن َعنْيَت أَْكبُشا

 ُمؤنَّثةٌ.
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ْمتُ  يقال منهـ  َسواُد اْلِقْدرِ  : السَُّخامُ  عن األموّيِ :ـ  أبو عبيد: سخم   .َوْجَههُ  َسخَّ

 فهو اللَّيُن اْلَحَسُن ، وليس هو من السَّواِد. السُّخامُ  قال : وقال األصمعي : وأَما الشَّْعرُ 

 إذا كانت ليِّنَةً َسِلَسةً.ـ  ُسخامٌ  ويقال للخمر :

متُ ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب ْنتُهُ.ـ  الماَء وأَْوَغْرتُه َسخَّ  إذا َسخَّ

 َسِخيمتَهُ  إذا أَْغضْبتُهُ َوَسلَْلتُ ـ  بَصْدِر فاُلنٍ  َسِخْمتُ  واْلِحْقُد ، وقدـ  في النّفسـ  وهي المْوِجَدةُ  السَّخيَمةِ  مصدرُ  الّسْخمُ  وقال الليث :

ي.  باْلقَْوِل اللطيف والتََّرّضِ

يُش اللَّيُن الذي السَُّخامُ وَ لَْوٌن يَضرُب إلى السَّواِد ، ـ  من الخمرِ ـ  السَُّخاميُ وقال :  يش من الطَّيِر ، والواِحَدةُ بالهاء. : الّرِ  تحَت الّرِ

 : إنَّه اللَّين. السَُّخامِ  وقال في الشَّْعرِ 

هُ اْلخْلِق. الَمْسخُ  قال الليث :: مسخ   تحويُل َخْلٍق إلى ُصوَرةٍ أخرى ، وكذلك الُمشوَّ

 َح فيه ، ومن اْلفَواِكِه : َما اَل َطْعَم لهُ.من الناِس : الذي ال َماَلحةَ له ، وِمَن الطعام : الذي ال ِملْ  المسيخُ وقال : 

 .َمُسَخ َمَساَخةً  وقد

ً  النَّاقَةَ  َمَسْختُ  أبو عبيد :  إذا َهَزْلتَُها َوأَْدبَْرتَُها.ـ  أَْمَسُخَها َمْسخا

 يَْذُكُر نَاقَةً :ـ  وقال الُكَمْيتُ 

وَن َوملَْ  لريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  ْ هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ  ملَْ يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريَ     وق  والريريريريريْ ريريريريريَ و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا الريريريريريْ اهريريريريريريريَ ْخ مريريريريريَ ريريريريريريريَ  َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقال باْلَحاِء َواْلَخاِء. .. قال : َوَمَسْحُت النَّاقَةَ باْلَحاِء إذا َهَزْلتَها

 . بِاْلَخاِء... النّاقَةَ  َمَسْختُ  عن ابن األعرابي :ـ  ثعلب

ُل َمْن َعِمَل اْلِقِسيَ ـ  بِّيِ عن ابن الَكلْ ـ  أبو عبيد ، وهو رجٌل من األَْزِد ، فلذلك قيل ِلْلِقِسّيِ  ماِسَخةُ  :ـ  من العرب الَماِسِخيَّةَ  قال : أَوَّ

 : َماِسِخيَّةٌ ، َوأَنشد غيُره :

ا يريريريريريريريريهريريريريريريريريَ خريريريريريريريريِي أََرنَّ فريريريريريريريريِ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْوِس الريريريريريريريريْ

  
ني    تريريريريريريريريريريريِ يِّ مريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريوٌع مريريريريريريريريريريريَ َرعريريريريريريريريريريريِ َن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريِ

  
 : الذي ال ِمْلَح فيه ، وال َطْعَم لهُ ، وال لون. اْلَمِسيخُ  عامُ وقال النَّْضُر : الط

 وقال ُمْدِرٌك اْلقَْيِسيُّ : هو اْلَمِليُخ أيضاً.
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 تَ وَكَّْلُت َعَلى هللاِ 

 (1)اخلاء والزاي  (أبواب)

 خ ز ط   خ ز ت ،   خ ز د ،   خ ز ط ،

 خ ز ث :   خ ز ذ ،
 ُمْهَماَلٌت.

 خ ز ر
 استعمل من وجوهه : خزر ، خرز ، زخر.

 العيون. ُخْزرُ  : ِجيلٌ  اْلَخَزرُ  قال الليث :: خزر 

 انِقاَلُب اْلَحَدقَِة نحَو اللَِّحاِظ ، وهو أقبُح اْلَحَوِل وأَنشد : اْلُخْزَرةُ وقال : 

اَُّْر    َزرْ وَ ِ َذا  ريريريريريريريريريريريريريََ ن  ريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريا يب مريريريريريريريريريريريريريِ

  
نْيَ   عريريريريريريريريريَ ْر   الريريريريريريريريريْ َورْ   َّ َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْتِ عريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريَ

  
ً  َخَزْرتُ  قال : ويقال :  إذا نظرَت إليه بِِلَحاظ َعْينَِك ، وأنشد : َخْزراً  فاَُلنا

 ال ْ ز ِر اْلَ ْوَُ َ ْزرا  َعن م َعاَرضة  
 العَْين. كاألْخَزرِ  .. إذا نظَر عن ُمعارَضةٍ ـ  العين أَْخَزرُ  قال : وعُدوٌّ 

 : الدَّاهيَةُ من الرجال. اْلَخاِزرُ  :ـ  عن أَبيهـ  عمرو

 إِذا َهَرَب.ـ  َخِزرَ وإذا تََداهى ـ  َخَزرَ  :ـ  وقال ابن األعرابي

 : األْحوُل إْحدى اْلعَْينْين ، واألَْحَوُل : الذي َحِولَْت َعْينَاهُ جميعاً. األْخَزرُ  وقال أبو زيد :

رُ  قال : الشَّْيخُ ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب ْوَء. حتى كأَنَّهما ِخيَطتَا ، والشَّابُّ إذاعَ  يَُخّزِ رَ  ْينَْيِه ليجَمع الضَّ َعْينَْيِه فإنَّه يَتََداَهى  َخزَّ

 بذلك ، وأنشد 

زَّا َف اهريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َح هريريريريريريريريريذا الريريريريريريريريريرَّْأِس كريريريريريريريريريَ    َويريريريريريريريريريْ

  
زَاوَ   لريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريَ اَد الريريريريريريريريريريريْ اه  َوقريريريريريريريريريريريَ وقريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريِ

  
 ، ألن قائَدها يَْنَحنِي.« قَاَد اْلعَْنزَ قد »: ـ  ويقاُل للرجل إذا اْنحنَى من اْلِكبَرِ 

 .«: الذي أَْقبَلَْت َحدقَتَاهُ إلى أَْنِفِه ، واألْحَوُل : الذي اْرتفَعَْت َحَدقَتَاهُ إلى حاجبيه األْخَزرُ  قال ابُن َحبِيٍب :

 ٍء كثيٍر فإذاأن تُْنَصَب اْلِقْدُر بِلَْحٍم يُقَطَُّع ِصغَاراً على ما اْلَخِزيَرةُ  وقال ابن السكيت :

__________________ 
 .«مع ال اء من مسرف ا اء»( بع ه يف امل بوعة : 1)
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 َنِضَج ذ رَّ عليه ال َّقيق ، فإن مل يك ن فيها ٌَّم فهي َعِصي أٌب.
 : اْلَحَساُء من الدََّسم والدقيق. اْلَخِزيَرةُ  وقال أبو عبيد :

 َمَرقَةٌ تُْطبَُخ بماٍء يَُصفَّى من باَُللِة النَُّخالة. اْلَخِزيرةُ  وقال الليث :

 َداٌء يَأُْخذُ في ُمْستََدّقِ الظَّْهر بِِفقَِر الظَّْهِر. اْلُخَزَرةُ  قال :ـ  عن اْلعََدبَِّس اْلِكنَانّيِ ـ  أبو عبيد

 وأنشد لراجز يَصُف َدْلواً :

ه  اعريريريريريريريريريريريريِ ْوجريريريريريريريريريريريريَ ن تريريريريريريريريريريريريريَ َرَك مريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريْ ا ظريريريريريريريريريريريريَ  َدواهبريريريريريريريريريريريريَِ

  
َزرَا     ن  ريريريريريريريريريريري  ِه  مريريريريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه وانريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
موضٌع كانت به الَوْقعَةُ بين ُعبَْيِد هللا بن زياٍد  « :َخاِزرٌ و»وَجٌع يأُخذُ في الظَّْهر ،  اْلُخَزَرةُ  « :فُعَلَةَ »في باب ـ  وقال ابن السكيت

 ابُن زياٍد الفَاِسُق.ـ  وبين إبراهيَم بن األْشتَِر ، ويومئذ قُتِلَ 

 اْلَخْيُزَرانُ و. كلُُّهنَّ ِمْشيَةٌ فيها تَبَختٌُر ، .. ، واْلَخْيَزلَى واْلَخْوَزلَى اْلَخْوَزَرىو اْلَخْيَزَرى : هو يمشي ـ عن ابن األعرابيـ  ثعلب

اجزُ   فقال يصُف َحيَّةً : َخْيُزوراً  ُعوٌد معروٌف ، وَجعَلَهُ الرَّ

 م ْلَ ِو   كال ََّبِق اْ َيريْز ورِ 
 : السُّكَّاُن ، وهو كْوثَُل الّسِفينَِة. اْلَخْيُزَران أبو عبيد :

ُد :   كلُّ ُغْصٍن لَيٍِّن يَتَثنَّى. اْلَخْيُزَرانُ وَ قال اْلُمبَرَّ

 قال النّابِغَةُ :

مريريريريريريريا   َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريْ الَّ   مريريريريري 
َ
ِه املريريريريري ْوفريريريريريريريِ ن  ريريريريريَ لُّ مريريريريريِ يتريريريريريريريَ  يريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريَ ِ   ِن والريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ  األيريريريريريريريريريْ ز رَانريريريريريريريريريِة بريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ

  
ُد فيقال الشيُخ : واْلقْوُل ما   .اْلَخْيُزَران قال اْلُمبَرَّ

ً  فََجعَل الِمْزمارـ  وقال أبو ُزبَْيدٍ   يَِصُف األَسَد :ـ  ألنَّه من اليََراع َخْيُزرانا

ه   ْوفريريريريريريريريَ َ  جريريريريريريريريَ الريريريريريريريريَ ِ   ريريريريريريريريَ زَاُ الريريريريريريريريرَّعريريريريريريريريْ تريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريَأنَّ اهريريريريريريريريْ

  
ر    جريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ز ران  الريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريْ نَّ فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريريَْ  ِ َذا جريريريريريريريريريَ

  
ُر. ُر : المثقَُّب المفجَّ  والُمثَجَّ

 ُل : كأَنَّ في َجْوفِه الَمزاِميَر.يقو

 .َخْيُزَرانٌ  وقال أبو الهيثم : كلُّ ليٍِّن من كّلِ َخَشبٍة :

 لجاُم السَّفينِة التي بها يكون السُّكَّاُن ، وهو في الذَّنَِب. الخيُزرانُ  قال َعْمُرو بُن بَْحٍر : قيل :

يَْعنِي  ُخْرزةٌ  ِخياطةُ األََدِم ، وكلُّ ُكتْبٍَة منه الَخْرزُ وفُصوٌص من َجيِّد الجْوَهِر ، َوَرديئُهُ من اْلِحَجارةِ ،  اْلَخَرزُ  قال الليث :: خرز 

 كلَّ ثُْقبٍَة وَخْيَطها.

زُ و  .بالَخَرزِ  من الطيِر والحَماِم : الذي َعلَى َجنَاَحيِه نَمنَمةٌ وتَحبيٌر َشبيهٌ  المخرَّ

 واحدةً ، وهي الغَْرزةُ الواحدةُ. َخَرَز الخاِرز َخْرَزةً  يقال :وقال ابن السكيت : 

 .ُخَرزٌ  الظهِر : ما بين كّل فِْقَرتَْيِن ، وكذلك َمفاِصُل الدَّأَيَاِت : ُخْرَزةٌ  فهي ما بيَن الغَْرَزتَْين ، وكذلك الُخْرَزةُ  فأّما

 ـ. «فُعَلةَ »في بَاِب ـ  بعد َضْعٍف. عن ابن السكيِت : الرجُل إذا أَحكم أْمَرهُ  َخِرزَ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ 

 اْلعَْقِر ، تَُشدُّها المرأةُ على َحْقَوْيَها. َخَرزةُ  يقال لها : َخَرزةٌ  ُعقََرةُ  قال :
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 .اِريَّهُ ُزخَ  : إذا اْلتَفَّ العُْشُب َوأْخَرَج َزْهَرهُ. قيَل : قد ُجّن ُجنُوناً ، وقد أخذَ ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد: زخر 

 وقال ابُن ُمقبٍِل :

اِ  كريريريريريريريريريريريريريأنَّ فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريِه  بريريريريريريريريريريريريريَ ارَي الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ  ُّ  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِع   ِة والريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ اَد الريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريِ

  
 : الشََّرُف العالي. الزاِخرُ  وقال أبو عمرو :

 .َزَخَر يَْزَخُر َزْخراً  :ـ  إذا َجاَش َمدُّهُ وَطَما َسْيلهُ ـ  ويقال للوادي

 َجاَش ماؤهُ وارتفعَْت أْمواُجهُ.إذا ـ  وقال الليث نْحَوهُ 

 .َزَخُروا قال : وإذا جاَش القوُم للنَِّفيِر قِيَل :

 ، وفاَخْرتهُ فَفََخْرتُهُ. َزاَخْرتُهُ فََزَخْرتُهُ  وقال أبو تراٍب : سمعُت ُمبتِكراً يقول :

 بمْعنى واحٍد. : زَخرَ ووقال األصمعي : فَخر بما ِعنَدهُ ، 

 خ ز ل
 وجوِهه : خزل ، زلخ.استعمل من 

 مَن االنخزاِل في المشي ، كأَنَّ الشَّْوَك َشاَك قََدَمهُ. اْلَخَزلُ  قال الليث :: خزل 

 وقال األعشى :

 ِ ذا َت وُ  يكاد  ا َْْصر  يريْلَخزِل  
َخِزل  : هو مثُل َسْرجٍ. واْلِفْعُل :أي ـ  ُخْزلةٌ  الظَّْهِر ، وفي ظهرهِ  َمْخُزولُ  : الذي في وسط َظْهرِه كْسٌر ، وهو األْخَزلُ وقال : 

 َخَزالً. يَْخَزلُ 

 : الذي ذهَب َسناُمهُ كلُّهُ.ـ  من اإلبلـ  األْخَزلُ وقال : 

فَهُ ، وَجعَلهُ َخاًء.ـ  باْلِجيمـ  «األْجَزلَ »قلت : أَُراهُ أراَد   فََصحَّ

  فيخُرَج منه َعْظٌم فَيْطمئنَّ موِضعُه ، وأنشد :: اْلَجَزُل أن يصيَب اْلغاِرَب َدبََرةٌ ـ  عن األصمعيـ  وروى أبو عبيد

 ي غاِدر  الصَّْمَ  َكيَتْهِر األْجَزلِ 
 : فهو القْطُع.ـ  باْلخاءِ ـ  اْلَخْزلُ  وأما

 أي قَطْعتهُ فانقطع.ـ  َخَزْلتُهُ فانَخَزلَ  يقال :

 وقول األعَشى :

  ذا أَت َّ يكاد  ا َْْصر  يريْلَخزِل  
 ِفِه ، كما قال قيٌس :معناه : ينقطُع ِلَهيَ 

َغِرف   ..  َتكاد  تريلريْ
 أْي : تَنقطُع.

 قَْطعاً.ـ  بالجيمـ  قلت : وقد يكون اْلَجْزلُ 

 يقال : جاَء زمُن اْلَجَزاِل واْلِجَزاِل ، ولعّل اْلخاَء والجيَم تَعَاقَبَا في هذا الحرف.
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 اْقتََطعَه ، وال يقال إالَّ باْلَخاء.إذا ـ  اْلعامُل الماَل الذي َجبَاه اْختََزلَ  ويقال :

 ال يُقَال إال بالخاء. .. إذا تَبَْخترـ  اْلَخْوَزلَىو الَخْيَزلَى وهو يمشي

عر : ما فيه المْخُزولُ  وقال الليث :  .ُخْزلَةٌ  من الّشِ

 .«ُمفَاَعلَتُنْ »و « متفَاِعلُنْ »سقوُط تَاء  الُخْزلَةوقال : 

 له :كقوـ  َخْزلَةٌ  وبعضهم يقول :

اَر َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  و  ْومريريريريريريريريريه  األنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى قريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
اوَ   رِيريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريَ

 
َن املريريريريريريريريريريريريري ْم مريريريريريريريريريريريريريِ َوهتريريريريريريريريريريريريريَ   ِ  ريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وتماُمهُ :

َتهاِجرِيَلا..
 
 . ِمن امل
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 ـ  وِمثْلُه :ـ  وال يكون هذا إال في الوافر والكامل

ه  مريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ ا حريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  حبريريريريريريريريريريريريريريََ  لريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريارُّْ   ْم هريريريريريريريريريريريْل مريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريْ  ِء جلريريريريريريريريريريريَِ

  
 تماُمهُ :

 ... َلَ  ْ و 
ى هذا  ومخزوالً. .أَْخَزل بالواو ، ويسمَّ

قُك عنه.ـ  وُخَزَرةٌ  ُخَزلةٌ  ورجلٌ   أي : يحبُسَك عما تُِريُد ، ويُعَّوِ

ْلخُ  قال الليث :: زلخ   تُِريد به بُْعَد اْلغَْلَوةِ ، وأَنشد :ـ  َرْفعَُك يدَك في َرْمي السَّهِم إلى أَقَصى ما تَْقِدُر عليه الزَّ

 ِماَئة  ُّْلْ   رِّيخ  َغالْ ِمْن 
ْلخُ »قال : وسألُت أبا الدُّقَْيِش عن تفسير هذا البيت بعينه ، فقال :   أقصى غاية الُمغَاِلي ، وأنشدني :« الزَّ

َُ َعَلى َمْرتريَبة  ُّْلْ  فريَزلْ   قا
كَّيت : بئرٌ   وزلُوٌج ، وهي المتزلِّقَةُ الرأس. َزلُوخٌ  ابن الّسِ

 ، وأنشد : َزْلخٌ  ويقال :ـ  بكسر الالمـ  َزِلخٌ  قال : ومكانُ 

َُ َعَلى َمْرتريَبة  ُّْلْ  فريَزلْ   قا
 ِرْجلُه َوَزلَجْت. َزِلَختْ  قال : وقال أبو زيد :

 وقال الشاعر :

وا األبريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرياَل د وين  َواِرس  انَُّلريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُ    ريريريريريريريريريريريريَ

َ
عريريريريريريريريريريريريِ  يف ُّْلِْ املريريريريريريريريريريريري َ اأَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  غريريريريريريريريريريريريَ

  
بابيُّ : لََخانُ  وقال خليفةُ الّضِ لََجاُن في المشي : التقَدُُّم في السُّرعة. الزَّ  والزَّ

 أي : َدْحٌض َمِزلَّةٌ.ـ  زِلخٌ  وقال شِمٌر : مكانٌ 

ْلخِ  قلُت : والذي قاله الليث في  : حرٌف ال أَْحفَظهُ لغيره ، وأَْرجو أن يكوَن صحيحاً.ـ  أَنَّهُ َرْفعَُك يََدك في رْمي السَّهم الزَّ

 ؟؟أنه قال : اعتَلَّْت أُمُّ الهيثِم األعرابيَّةُ فزاَرها أبو عبيدة ، وقال لها : َعمَّ كانْت ِعلَّتُكِ ـ  عن أبي الهيثمـ  ريُّ وأخبرني المنذِ 

 .ُزلََّخةٌ  فقالت : كنت َوْحَمى َسِدَكةً فشهْدُت َمأُدبَةً فأكْلُت ُجْبُجبَةً من َصِفيِف ِهلَّعٍَة فاْعتَرتْني

 ؟!َوللنَّاِس كالمانِ أَ  فقالت : ؟تقولين يا أُمَّ الهيثمقلنا لها : ما 

ةُ  وقال شمٌر : لَخَّ  َوَجٌع يعترُض في الظهر ، وأنشد : الزُّ

ْه  ه  ُّ  ريريريريريريريريريريريريريريََّ َذتريريريريريريريريريريريريريريْ رِي أ ريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ ظريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   خريريريريريريريريَ ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ رِيِّ الريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ ى  لريريريريريريريريْ ا متريريريريريريريريََ ريريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريريّ

  
 .(َونِْعَم اْلوَِكيلُ )وهللا أعلم وُهَو َحسبُنا  ، فيما ُرِويَ  ُزلَيَخا السالمعليهكان اسُم صاحبة يوُسَف و

 خ ز ن
الطريق  مخازن طريقاً واختَصْرتُه ، وأخْذنا اْختََزْنتُ  يقال :« : نوادر األعراب»في : خزن  خزن ، خنز ، زنخ : مستعملة

 أي : أََخْذنا أَْقَربها.ـ  ومخاِصَرها
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ً يَْخُزنُ  الشيءَ  َخَزنَ  وقال الليث :  لسانه. خاِزنهُ والرجل قْلبُه ،  ِخَزانَةُ ولنفسه ،  اْختََزنَهو،  ِخَزانَةٍ  إذا أحرزه فيـ  ه َخْزنا
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 والقلَب.يَْعنِي اللساَن  «أَِمينَةً ُسْدَت في ُدْنيَاَك وآِخَرتِكَ  ِخَزانَتُكَ وَ َحِفيظاً  َخاِزنُكَ  إذا كان ُرِوَي عن لُْقَماَن الحكيم أنَّه قال البنه :و

 .اْلَخاِزنِ  َعَملُ  الِخَزانَةُ وفيه الشيُء ،  يُْخَزنُ  اسم المكان الذي اْلِخَزانَةو

قال : معناها : ُغيُوُب ِعْلِم هللا [ ـ 31ُهود : ] (َوال َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزاِئُن هللاِ ) : عزوجلفي قول هللا ـ  قال ابن األْنبَارّيِ 

 .التي ال يَْعلَُمَها إال هللا

 إذا َغيَّبَهُ.ـ  المالَ  َخَزنَ ولغُُموضها على النَّاس ، واستِتَاِرها عنهم ،  َخَزائِنُ  وقيل ِلْلغُيُوب :

 فاْجتَِهْد أالَّ تَْخُرَج منها حتَّى تَْعِرَف ما فيها. ِخَزانَةً  ، فإذا َدَخْلتَ  خَزائِنُ  قال ُسْفيَاُن بُن ُعيَْينَةَ : إنَّما آياُت القرآنو

 فيه. اْلَمْخُزونُ  قال : َشبَّه اآليةَ ِمَن القُْرآن بالِوَعاء الَّذي يُْجَمُع فيه المالُ 

 تَغيََّر.إذا ـ  ُكلُّهُ بمعنًى واحدٍ ـ  ، وَخنََز يَْخنَزُ  يَْخِزنُ و يَْخُزنُ  ، َخَزنَ و،  يَْخَزنُ  اللَّْحمُ  َخِزنَ و

 وأنشد ِلَطرفَةَ :ـ  عن األصمعيـ  قال ذلك كلَّهُ أبو عبيد

ا هريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريري  ا َّريريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ زِن  فريريريريريريريريريريريريريِ    َّ اَل خيريريريريريريريريريريريريريَْ

  
رْ    َّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
م  املريريريريريريريريريريريريريريريريريري زِن  َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ ا خيريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  ِ منريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ُجلُ  أَْخَزنَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبَّاِس   .َزائِنَ خَ  : اْلِخَزانَةُ  إذا اْستَْغنَى بعد فَْقٍر. وتُْجَمعُ ـ  الرَّ

َخاُرُهْم َما أَْنتََن اللَّْحُم ، َوالَ »في الحديث : : خنز   .«الطَّعَاُم َكانُوا يَْرفَعُوَن َطعَاَمُهْم ِلغَِدِهمْ  خنِزَ  لَْواَل بنُو إْسَرائِيَل َواّدِ

 .َخنِزٌ  فهو يَْخنَُز َخنَزاً  الّطعامُ  َخنِزَ  يقال :

 إذا أَْرَوَح.ـ  أْنتََن ، وكذلك َخِزنَ أْي : ـ  َخنِزَ  قال أبو عبيد :

 .َخنِزَ  : اليَُهود الذين ادََّخُروا اللحَم حتّى اْلُخنَّازُ وَ اْلَوَزَغةُ ،  : اْلُخنَّازُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ 

.ـ  بالفتحـ  اْلَخنُزَوانُ وقال :  تُّ  َذَكُر الَخنَاِزير ، وهو الدَّْوبَُل ، والرَّ

 أي : كبٌِر.ـ  ُخْنُزَوانَةٌ  . يقَال : في رأِسه.. : الكْبرُ  انَةُ اْلُخنُزوَ وقال : 

اءـ  المنذريُّ   : أنّه أَْنَشَد قوَل َعِدّيِ ْبِن َزْيٍد :ـ  عن ثعلٍب عن َسلََمةَ عن الفرَّ

ِه  رَاتريريريريريريريِ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريَ لريريريريريريريَّ ّرِي جريريريريريري  اَف يريريريريريريري  ريريريريريريَ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  عريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ ارِهريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ اَد فريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ ذُّ اجلريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ

  

ِح َنريريريريريريريَْ ا  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّرا  فريريريريريريريَ َ.   ْ ِر الريريريرُّمريريريْ  َكصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اُِّعريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ز َواان  مريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ه   ريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ف  مريريريريريريريريِ كريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
 : الِكْبُر ، يقال : ألْنِزَعنَّ ُخْنُزَوانَاتَِك ، وألَُطيَِّرنَّ نُْعَرتَك. الُخْنُزَوانَةُ  قال :

 إذا تَغَيَّر.ـ  َزنِخَ وأبو عبيد : َسنَِخ الطَّعاُم : زنخ 

 فِيَها قَْرٌع. َزنَِخةً  إلَى َطعَاِمِه فَقَدََّم إلَْيِه إَهالَةً  وسلمعليههللاصلىأَنَّ َرُجالً َدَعا النَّبِّي »في الحديث : و

 .«يَتَتَبَُّع اْلقَْرَع َويَأُْكلُهُ  وسلمعليههللاصلىفََجعََل النبّي 

نَِخةِ »أراد ِب   الَّتي قد أْروَحْت َوتَغَيََّرْت.« : الزَّ
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ً  القَُرادُ  َزنَخَ  عمرو :وقال أبو  ً  ُزنُوخا  إذا تََشبََّث بَِمْن َعِلَق به ، وأنشد أبو عمرو :ـ  ، وَرتََخ ُرتُوخا

ا هريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ ٌخ يف  ريريريريريريريريِ ٌ  رَاتريريريريريريريريِ ا َوَُّيريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري 

  
ْخ   ِرمي   َذا َُّنريريريريريريريريريريريريَ رَاِد اَل يريريريريريريريريريريريريَ وَ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري   ر تريريريريريريريريريريريري 

  
 ومعناهما واحد. ، «إَذا َرتَخْ . ..» ويُْرَوى :

 خ ز ف
 استعمل من وجوهه : خزف ، فخز ، زخف.

. الَخزفُ  قال الليث :: خزف   : اْلَجرُّ

اٌف.  وقال َغْيُرهُ : يقال للَّذي يبيعها : َخزَّ

 أهمله الليث.: زخف 

 بأصابعه اْلبََشْيَذَق.ـ  عن صاحبهـ  : أَْخذُ اإلنسانِ  التَّْزِخيفُ والشَّْوَذقَةُ « : نوادر األعراب»وفي 

اقُْلُت : أَمَّ  ٌب مأخوذ من اْلبََشْيَذِق ، وأمَّ  فأرجو أن يكون عربيّاً صِحيحاً. التَْزِخيفُ  ا الشَّْوَذقَةُ : فمعرَّ

 : فَُخوٌر. ِمْزَخفٌ  إذا فََخَر. ورُجلٌ ـ  َزَخَف يَْزَخفُ  ويقال

 وقال البَُرْيُق اْلُهَذِليُّ :

ه وَ  تريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ كّ  َُّعريريريريريريريريريَ ْتَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اه  غريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ َه فريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريْ

  
َك   ى بريريريريريريريِ فريريريريَ اكريريريريَ فريريريريريريريَ ْز ريريريريَ َك مريريريريِ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريَ  َذا أَبْو  بريريريريِ

  
 .«فََخزَ »َمْقلُوباً عن « َزَخفَ »َذَكَر ذلك األصمعيُّ ، وأَُظنُّ 

زُ و اْلفَْخزُ  قال الليث :: فخز   : هو التَّعَظُّم. التَّفَخُّ

زُ  يقال : هو  علينا. يَتَفَخَّ

ُجل وَجَمَخ وَجفََخ : بمعنًى واحٍد. فَِخزَ  :ـ  من الِكْبِر واْلفَْخرـ  : يقالـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد  الرَّ

ُجلُ  فََخزَ  : يُقال :ـ  عن ابن األعرابيّ ـ  ثعلب  بالزاي.ـ  اْلفَْخزُ  َغْيِرِه ، وَكَذَب في ُمفَاَخَرته ، واالسُم : فَْخزِ وإذا جاء بفَْخِزِه ـ  الرَّ

ايـ  فَيَخزٌ  وقال أبو عبيدة : فََرس  ْخَم اْلُجْرَداِن.إذا كان ضَ ـ  بالخاء والزَّ

 خ ز ب
 مستعملة. خزب ، خبز ، زخب ، بزخ ، بخز :

 تَهيٌُّج في اْلِجْلِد كهيئة َوَرٍم من غير أَلٍَم. اْلَخَزبُ  قال الليث :: خزب 

بَ وِجْلُده ،  َخِزبَ  تقول : َهِل.إذا كان فيه ِشْبهُ ـ  َخِزبٌ  َضْرُعها عند النِّتَاجِ ، وَضْرُعَها تََخزَّ  الرَّ

ً  النَّاقَةُ  َخِزبَتِ  : يقال :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد  إذا َوِرَم َضْرُعها.ـ  َخَزبا

 ابن األعرابّيِ : اْلَخْزباه : النَّاقةُ التي في َرِحِمَها ثَآِليُل تَتَأَذَّى بها.

ي َمْعِدَن الذَّهِب :  : وأنشد : ُخَزْيبَةَ  وقال أبو عمرو : العََرُب تَُسّمِ

لَّ َوغريريريريريريريريريْ   فريريريريريريريريريريَ  ة  كريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ َزيريريريريريريريريريريْ ْه  ريريريريريريريريري  رَكريريريريريريريريريَ ْ  تريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

  
اِق   ااَتُ  َوطريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي بريريريريريريريريريريريريريريريرينْيَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ    

  
ْوَض : الخاِزبَازِ  وأما  الّذي جاء في شعر اْبِن أَْحَمَر يَِصُف الرَّ
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َوارِي  ع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريريريَ ع  فريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريُّ  تريريريريريريريريريريَ

  
وانَ وَ   لريريريريريريريريريريريريريريريري  ِه جريريريريريريريريريريريريريريريري  اَُِّ ُِّ بريريريريريريريريريريريريريريريريِ َن ا ريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  جريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 الذُّبَاَب َحَكى َصْوتَهُ.« اْلَخاِزبَازِ »َعنَى ب فإن األصمعي قال : 

يِت : قال ابن األعرابي : ّكِ   نَْبٌت ، وأنشد : اْلَخاِزبَازِ  وقال ابن الّسِ

وَدا ود  عريريريريريريريريريريري  َ  عريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَ ا َأطريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ  أَْرعريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريَ ا  ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريَ لَّ َوالريريْ ْفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لَّ َوالصريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  

 ا َاَُِّ ُِّ السَّلَم اْلَمج وَداوَ 
يِت :  ّكِ  : َداٌء يأُْخذُ اإلبَِل في ُحلوقِها.ـ  في غير هذاـ  اْلَخاِزبَازِ وقال ابن الّسِ

 والنَّاَس ، وأنشد :

ا ِل الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريرياُِّمريريريريريريريريريريريريَ اَُِّ ُِّ أْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  وَن الُِّمريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريه  َأْن تريريريريريريريريريريريَ   يّنِ َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
:  َخاِزبَازِ و: َكثَْرةُ النبات ،  َخاِزبَازِ و: صوُت الذباِب ،  َخاِزبَازِ و: ورٌم ،  َخاِزبَازِ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وروى أبو العبَّاس

نَّْور.  الّسِ

 إذا فَقَأَها وبََخَصها كذلك.ـ  َعْينَه وبََخسها بََخز : يقال :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو تَُرابٍ : بخز 

اءـ  قلت : هذا تصحيف ، والصَّواب : البَْرخ : الَجْرُف بلُغَة ُعَماَن : اْلبَْزخُ  قال الليث :: بزخ  وَرَوى  وقد ذكْرتُه في بابهـ  بالرَّ

ً  وقد بُْزخٍ  من قَْومٍ  أَْبَزخُ  يقال : رجلٌ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العباس إذا كان في ظهره تطامٌن ، ـ  أَْبَزخُ  ، وبْرَذْونٌ  بَِزَخ بََزخا

 وقد أشَرَف حاِركهُ ، وأنشد أبو الهيثم :

ا ه  هلريريريريريريريريريريريريريريََ بريريريريريريريريريريريريريرياَُّ ريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريرياَُّْ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   جريريريريريريي الريريريريريريَوتريريريريريريريَ لريريريريريريْ تريريريريريريريَ اُِِّر َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َة اجلريريريريريريريَْ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريِ

  
ْدُر.  قال : واْلبََزى : أن يستأخَر اْلعَُجُز ويستقِدَم الصَّ

اج : ُخوا َولَْو أَقُوُل :ـ  وَرَوى أبو عمٍرو قوَل اْلعَجَّ ُخوا لَبَزَّ َخوا قال : بَّزِ  اْستَْخذُوا. : بّزِ

ُخواورواه  ايُ ـ  بالراءـ  غيره : بَّرِ  أْفصُح.ـ  عنديـ  والزَّ

 .بَزخٌ  نُتُوٌء ، وفي َوِرِكهِ  أي :ـ  بََزخٌ  وقال ابن األعرابي : في صدره

 في الظهر : أَْن يطمئنَّ وَسُط الظَّْهر. ويْخُرَج أَْسفَل. البََزخُ  قال أبو عبيد :

ً  ن ، وربَّما َمشى اإلنسانُ تقَاُعُس الظَّهر عن البَطْ  البَزخُ  وقال الليث : كِمْشيَِة العَُجوز ، إذا تكلَّفْت إقامةَ ُصْلبَِها ، فَتَقَاَعَس  ُمتَباِزخا

 كاِهلُها ، وانَحنَى ثَبَُجَها.

 أي : تقاَعْسُت عنه.ـ  عن هذا األمر تَبَاَزْختُ  ومن العرب َمْن يقول :

ً  صاظْهَرهُ بالع بََزْختُ  وإذا ضَرْبَت ذلك الموضع. قلَت :  .بَْزخا

ر الفَِخَذين  ا البََزى فكأَنَّ العَُجَز خرج حتى أشرف على مؤخَّ  ِمْن أيام العرب :« بَُزاَخةَ »موضٌع ، ويوُم  : بَُزاَخةُ وقال : وأَمَّ

 َمْعروٌف.

 : السَّْوُق الشِديد. الَخْبزُ و: الّضْرُب باليد ،  الَخْبزُ  قال الليث :: خبز 

 وقال الراجز :

زا   بريريريريريريريريريريريريْ زَا  ريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريِ اوَ ال  ريريريريريريريريريريريريَْ اَنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اوَ   ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  مسريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريرياَل  ريريريريريريريريريريريريِ   ال تريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريِ

  
 ويُْرَوى :

 ب سَّاَبسَّاو  ......
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.  مأخوذٌ من البَِسيِس ، وهو أن يُلَتَّ الدقيُق بالسَّْمن ثم يَُسفَّ

 والنِّسُّ َسْوٌق لَِطيٌف.

رْ  الَخْبزُ  أبو عبيد عن أبي زيد : فيُق بََسْسُت أَبُسُّ بَّساً ، وأنشد :: السَّْوق الشديُد والضَّ  ب ، والبَسُّ : السير الرَّ

 ب سَّاَبسَّاوَ ال َ ِْبزَا َ ْبزا  
فأمر صاِحبَيِه بِلَّتِ السَِّويق ـ  ، والبُسُّ : بَسُّ السَِّويق ، وهو لَتُّهُ بالّزْيِت أو الماء َخْبُز الُخْبزِ  :ـ  ههناـ  الَخْبزُ  وقال غيُر أبي زيد :

َج لهم ، فََحثَّ صاحبيه على ُعَجالٍة يتبلّغون بها ونهاهم عن  َخْبِز الُخْبزِ  وتَْرِك الُمقَام على ، وِمَراِسه ألنهم كانوا في َسفٍَر ال ُمعَرَّ

 .َخْبِزهوإطالَِة الُمقَام على َعْجن الدَّقيق 

َماُد والتراب الذي أُوقَِد عليه النَّاُر.: هي الطُّْلَمةُ التي تُْدفَُن في الَملَِّة ، وا الُخْبَزةُ  أبو عبيد :  لَملَّةُ : الرَّ

 َملٍَّة : وال يقال : أَطعََمنا َملَّةً. ُخْبزَ  يقال : أطعََمنا

 في َملٍّة أو تَنُّوٍر. َخبَزه إذا عالج َدقِيقَاً فعََجنه ثمـ  فالنٌ  اْختَبَزَ و

 .اْلُخْبزَ  إذا أطعمتَُهمُ ـ  القوَم أَْخبُِزهم خبَْزتُ و،  الُخْبز اْلَمْخبُوزُ  : الَخبِيزُ و،  الَخبّازِ  : َصْنعَة الخباَزةُ و« َخبَْزتُ »: مصَدُر  الَخْبزُ و

 حكاه أبو عبيد عن الكسائي.

 .الُخبَّاَزى بَْقلةٌ معروفةٌ ، عريضةُ الورق لها ثمرةٌ مستديرةٌ ، ويقال لها : الُخبَّازُ و

 إذا َخبََطتْه بقوائمها.ـ  تََخبُّزاً  اإلبُل العُْشبَ  تخبََّزتِ و

ْخبَاءُ  قال : :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس: زخب  لبة على السير. الزَّ  : الناقة الصُّ

فقال : َحقٌّ ، وألْن تَتُْرَكهُ حتى  ؟وهو أول ولٍَد يُْنتَُج من الناقة فيُْذبَحُ ـ  أنه سئل عن الفََرع وسلميهعلهللاصلىُروي عن النبّي و

ً  يكوَن ابَن لَبُوٍن ، أو ابَن َمَخاٍض   : خيٌر من أن تَْكفَأَ إناَءك وتَُولِّهَ ناقتََك. ُزْخُزبّا

ْخُزبُ  قال أبو عبيد :  جسُمه ، واشتدَّ لحُمه.: هو الذي غلُظ  الزُّ

 خ ز م
 خزم ، خمز ، زمخ ، زخم : مستعملة.

ا : خمز   فإني ال أحفظ للعرب فيه شيئاً صحيحاً.« َخَمزَ »أَمَّ

 اسٌم أَْعَجِميٌّ وإعرابُه : َعاِمٌص وآِمٌص. الَخاِميزُ  وقد قال الليث :

. الَخْزمُ  قال الليث :: خزم   : الّشكُّ

 شكوك.وم مْخُزومٌ  تقول : ِشَراكٌ 

 .مخزومٌ  ، وبَِعيرٌ  الخزائمُ  بَُرةٌ في أَْنِف الناقة يَُشكُّ فيها الِزماُم ، والجميُع : اْلِخَزامةُ وقال : 

هي الَحْلقة التي تُْجعَُل في أنف البَِعير فإن كانْت من ضْفٍر فهي بَُرةٌ ، وإن كانت من  الِخَزاَمةُ  : قال :ـ  عن أبي عبيدةـ  أبو عبيد

 .َزاَمةٌ خِ  َشْعر فهي

 .َخَزمتَهُ  وقال غيره : كلُّ شيء ثَقَْبتَهُ فقد

اُزون. الُخُزمُ  وقال ابن األعرابّيِ :  : الَخرَّ

 : الناقةُ المشقوقة الَمْنِخِر. الخْزَماءُ وقال : 

 .أَْخَزمُ  : قصيرةٌ َوتََرتُها ، ويقال : َذَكرٌ  َخْزَماء وقال الليث : َكَمَرةٌ 
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 ِلبُنَّيٍ له أعجبَه :قال : وقال رجٌل 

 ِ ْلِةَلٌة َأعرِفَها ِمْن َأْ َزِمي
 .األَْخَزمِ  أي قطرة ماٍء من ذَكِري

 : قِطعةٌ مْن َجبٍَل. أَْخَزمُ  قاَل : َوقيَل :

 : الحيَّةُ الذََّكُر. األَْخَزمُ وقال : 

ه وكان له اْبٌن يقال له :الطَّا أَْخَزمَ  وقال أبو عبيد : أخبرني ابن الكلبِّيِ أَنَّ هذا الشَّْعَر ألبي  ئّيِ ، وهو َجدُّ أبي حاتم ، أو َجّد َجّدِ

ِهم أبي أَْخَزمُ   فأَْدَمْوهُ فقال : أْخَزمَ  ، وقيل : كان عاقّاً فمات وتَرك بنين فوثَبوا يوماً على جّدِ

وين  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َُِّ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    نَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َّ ُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
زَُِ   ن َأ ريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ رِفريريريريريريريريري  ٌة َأعريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 في أَسماء الحيَّاِت : لْم أَْسَمعه لغيره. األَْخَزمِ و اْلَخزماءِ  في الَكَمَرةِ ـ  قلُت : والذي َذكره الليث

فلم ـ  مجموعةً ـ  ِلَشِمٍر وفيما ُوجد البن األعرابّيِ ، وألبي عمرو وألبي ُعبَيد في أسماء الحيَّات« الحيَّاتِ »وقد نظرُت في كتاب 

 فيها.« األْخَزمَ »أََر 

 َشَجٌر له ِليٌف يُتََّخذُ منه الِحبال ، وأنشد قوَل أَُميّة : الَخَزمُ و: ـ  عن أبي عمروـ  شمر

ةٌ و  يريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريِ ٌف  ريريريريريريريريريريريريََ ْرقريريريريريريريريريريريريَ ْه مسريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَ  انريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا اأَلرَاك   هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ س  مريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ َزُ  و يريريريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريَ

  
 َشَجٌر. اْلَخَزمُ وُخوُص الُمْقِل يُعمل منه أَْحفَاُش النساء ،  الَخَزَمةُ  وقال الليث :

 شجٌر يُتََّخذُ ِمن ِلَحائِه الِحباُل. اْلَخَزمُ  وقال األصمعيُّ :

اِمينَ  قال : وبالمدينة ُسوقُ   ، وأنشد قوَل الَجْعِدّيِ في ِصفَة الفَرس : الَخزَّ

ه   ار ٌب َولريريريريريريريريريريريريريريَ ِه تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ  يف مريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ة  َُّ   رْكريريريريريريريريريريريريريريريَ َزُِ بريريريريريريريريريريريريريريريِ َأأِب ا ريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريريريريريَ  ْور كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مُ و مٌ » قيل له :ـ  : من نعِت النَّعَامِ  الُمَخزَّ  لثَْقٍب في ِمنقاِره.« ُمَخزَّ

 ومنه قوله :

 َخزَُِّ و 
 أَْرَفع  َصويت لللَّعاُِ امل

 .َمْخُزومٌ  إذا ثقْبته فهوـ  الِكتَاَب وغيره َخَزْمتُ و

 : البَقََرةُ في لُغَة ُهَذْيٍل. الَخُزومةُ  أبو عبيد :

ةَ الُهَذِليُّ :  قال أبو َذرَّ

ْرق  َوِرْب  ْ     عريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  يريريري  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريْ   ْن يريريريَ

  
ا     ز ومريريريريريريريَ ِل  ريريريريَ ْ  و َأهريريريريريريريْ خريريريريريريريِ اج صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اءـ  أبو عبيد  مكاٍن واحد.الّرجل الطريَق ، وهو أن تأخَذ في طريق ويأخَذ هو في غيره ، حتى تَلتقيا في  خاَزْمتُ  :ـ  عن الفرَّ

ً ـ  قال وهي اْلُمَخاَصَرةُ ، والُمَخاَصَرةُ  ُجل بِيَد الرجل.ـ  أيضا  أَْخذُ الرَّ

 : الُمعَاَرضة في السَّير. الُمخاَزمة وقال غيُره :

 وقال : ابن فَْسَوةَ :
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ْه  اَُّمريريريريريريريَ ِ   ريريريريريريريَ ِن الريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا عريريَ اهريريريريريريريَ َو حنريريريريريريريََّ   َذا هريري 

  
ى   حريَ يريَم ضريريريريريريريريريريريريريريري  تري ريِ ْلغريريريريريريريَ ِ بريريريريريريريه اجَلْوَر مَسىتَّ َيسريريريريريريريريريريريريريريريْ  ا

  
 .َذَكَر ناقته أن راكبها إذا َجار بها عن القَْصد ذهبَت به خالَف الَجْور كأنها تُباِري الَجْوَر حتى تَْغِلبَه فتأخَذ على القَْصد

اجز :  وأما قول الرَّ

 َقَ ْعه  ما َ اََُُّ ِمن م ْزَورِّه
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 .خَزاماةٌ  ، لها نَْوٌر كنَْوِر البَنَْفَسجِ الواحدةُ :بَْقلةٌ طيِّبةُ الرائحة  الُخزاَمىوفمعناه : ما َعَرَض لي منه. 

 : النَّاقَةُ المْشقُوقة الِخنَّابَِة ، وهي الَمْنِخُر. الَخْزماءُ  عن ابن األعرابي :ـ  ثعلبٌ 

ْخَماُء : الُمْنتنَةُ الرائحة  اُزون. : الُخُزمُ وقال : والزَّ  الخرَّ

 .«، ويَْصنُع كلَّ َصْنعَةٍ  اْلُخُزمِ  يَْصنَُع صانعَ إنَّ هللا »في حديث ُحَذْيفَةَ : و

 قال أبو عبيد : في حديث ُحَذْيفَةَ تكذيٌب لقول المعتَِزلَِة : إنَّ األعمال ليست بمخلوقٍة.

ُق قوَل ُحَذْيفَةَ قوُل هللا تعالى :  افات : ] ((96َوهللاُ َخَلَقُكْم َوما تَ ْعَمُلوَن ))ويصّدِ ُهُم األصناَم يعملونها يعني نْحتَ [ ـ 96الصَّ

 بأيديهم.

اِمخُ  قال الليث وغيُره :: زمخ   : الشَّاِمُخ بأَْنِفه ، وأنشد : الزَّ

 َأْجواُّ ه نَّ واأل ن وف  الزُّمَّخ  
َواَل.  قال : يَعني باألْجَواِز أْوَساَط الجبال ، وأُنُوفَها الّطِ

 كبََّر وتعَظَّم.إذا تـ  الرُجل بأنفه وَشَمخ بأَْنِفه َزَمخ وقال غيُره :

ُموُخ :ـ  عن األموّيِ ـ  أبو عبيد :  البعيدةُ. العَقَبَةُ الزَّ

 شديدةٌ. وَحُجوٌن : َزُموخٌ  وقال أبو زيٍد : ُعْقبَةٌ 

 أي : َعِسَرةٌ نِكَدةٌ ، وأنشد :ـ  وبَُزوخٌ  َزُموخٌ  وقال ابن األعرابي : ُعْقبَةٌ 

 أََبْه   عزَّأٌب بريَزَرى َُّم و   
 ، ومعناهما واحٌد.« بَُزوخُ »ويُرَوى : 

ْخَماءُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العباس: زخم   الُمنتِنَةُ الرائحة. الزَّ

َخَمة وقال ابن شميل :  أي : رائحةٌ َكريهةٌ.ـ  َزَخَمةٌ  ، وأتانَا بطعاٍم فيه َزَخَمةٌ  : الرائحةُ الكريهة طعاٌم له الزَّ

 ، وهو أَْن يكوَن نَِمساً كثيَر الدَّسم ، فيه ُزُهومةٌ. َزِخمٌ  وقال ابُن السكيت : لحمٌ 

َخمةُ  وقال الكالبيُّ : ال تكونُ  َهَمةُ في لحوم الطيور كلِّها ، وهي أطيُب من الزَّ باع ، والزَّ َخمة إال في لحوم الّسِ  .الزَّ

 اللحُم وأْشَخم. أَْزَخمَ  ابُن بُُزْرَج :

 أبواب اخلاء والطاء

 خ ط ذ   خ ط ظ ،   خ ط ت ،   خ ط د ،
 مهمالت. خ ط ث :

 خ ط ر
 خطر ، خرط ، طخر ، طرخ : مستعملة.

ْخُم من اإلبل ، أْلٌف وزيادة. الِخْطرُ  قال الليث :: خطر   : القَِطيُع الضَّ

 .أخطارٌ  من اإلبل ، َوجمعه الِخْطرُ  : هيـ  عن الفّراءـ  أبو عبيد
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 ، فإذا جاَوَزْت ذلك ، وقاربَِت األْلَف فهي عْرٌج. ِخْطرٌ  بلغَِت اإلبُل مائتْيِن فهي: قَال : إذا ـ  عن أبي حاتمـ  شمرٌ 

انيُّ  يت قال :ـ  الحرَّ ّكِ ً وَ  يَخِطُر َخْطراً  البَعيُر بَذنَبِه َخَطرَ  مصدرُ  الَخْطرُ  عن ابن الّسِ  .َخَطَرانا

 مائتان من اإلبل والغنم. اْلِخْطرُ و
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 نباٌت يجعُل َوَرقه في اْلِخَضاب األسود. اْلِخْطرُ ومكيال ضخٌم ألهل الشام ،  الَخْطرُ  وقال الليُث :

 بالِمْخَراِق. اْلَخْطَرةَ  واحَدةً ولعبَ  َخْطَرةً  معناه : األحياَن بعَد األحيان ، وما ذكرتُه إالـ  ، َخْطَرةٍ  بعد َخْطَرةً  ويقال : ما لقيته إال

 رحٍم. َخْطَرةُ  ني وبينَهوقال ابن األعرابي : تقول العرُب : بَيْ 

أي : آِخَر عهٍد منه وال جعَلَها هللا آخَر َدْشنٍَة منه ، وآخَر َدْسَمٍة ـ  منه ُمْخِطرٍ  ، وال جعلها آخر َخْطَرتَهُ  ويقال : ال جعلَها هللا

 كلُّ ذلك : آِخَر عهد.ـ  وَطنٍَّة وَوْدَسةٍ 

 المال والشََّرِف.ارتفاُع المكانِة والمنزلة و الَخَطرُ  وقال الليُث :

ثَْوباً أو نحَو ذلك والسابُق إذا تناول القصبةَ ُعلم أنَّه قد  َخَطراً  : السَّبَُق الذي يُتََراَمى عليه تقول : وَضعَُوا لهم اْلَخَطرُ وقال : 

 .اْلَخَطرَ  أَْحَرزَ 

 .اْلَخَطر إالَّ للشَّْيِء اْلَمِزيز ، ويقال للرجل الشَِّريِف : هو عظيمأي : ِمثْلُه في القَْدِر ، وال يُقال للدُّون ـ  لهذا َخَطرٌ  ويقال : هذا

انيُّ ـ  ثعلبٌ  يتـ  عن ابن األعرابّيِ ، والحرَّ واحد ، وهو كلُّهُ : الذي يوضُع في ـ  والسَّبَُق والنََّدبُ  الَخَطرُ  قال :ـ  عن ابن السّكِ

هاِن ، فمْن سبََق أَخَذه ويقال فيه ك ِه : النِّضال والّرِ  إذا أَخَذهُ.ـ  مشّددٌ ـ  «فَعَّلَ »لِّ

يت :  وأنشد ابُن السّكِ

ٌ  َومْل أَقريريريريريريريريريريريْم أَ  م  َوُّيريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ك  مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   س  خمريريريريريريري ْ ريريريريريريريِ فريريريريريريريْ ومريريريريريريريا  َوِ  نريريريريريريريريَ َ ب  يريريريريريريريَ ى نريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  عريريريريريريريَ

  
 ِلِقْرنِه ، فيُبَارُزه ويقاتِلُه. َخَطراً  : الذي يجعُل نَْفَسهُ  الُمْخِطرُ و

،  اْلَخَطرِ  إذا صار ِمثْلََك فيـ  ُمْخطِري فالٌن فهو أَْخَطَرنيو،  اْلَخَطر ُصيِّْرُت نظيَرهُ في أي :ـ  ِلفاُلن أُْخِطْرتُ  وقال الليث :

 أي : ليس له نَظيٌر وال ِمثٌْل.ـ  َخِطيرٌ  وفالٌن ليس له

 .اْلَخَطرُ  لَكٍة : هوقال : واإلْشَراُف على َشفَا هَ 

ٍن اْلُمزنِيِ و إنَّ َهُؤاَلِء »فقال : ـ  حين التقى المسلموَن مع المشركينَ ـ  أنه خطب الناَس يْوَم نََهاَوْندَ  :ـ  في حديث النُّْعَمان ْبِن ُمقَّرِ

يَن ، فَنَافِحوا َعْن دِ  أَْخَطْرتُمْ ولَُكم ِرثَّةً َوَمتاعاً ،  أَْخَطُروا قَدْ   .«ينُكملهُم الّدِ

ِدينُكْم مع ما تَحرزوَن من أَثاثِهم معناهُ : أَنَُّهْم إِْن غلبُوُكْم َوَولَّْيتُْم ُمْدبريَن عنُهْم كاَن في ذلَك ذهاُب دينكْم وإِْن َغلَْبتُُموُهْم أَْحَرزتُْم 

 «وأَموالهمْ 

بيانـ  من الَجْوزِ  األْخَطارُ  وقال الليث :  .َخَطرٌ  األْحراُز واِحُدهاهي ـ  في لُعِب الّصِ

 عند الّصْولَة والنَّشاط ، وهو التَّصاُول والَوِعيُد. اْلَخَطَرانُ  : اْلَخِطيرُ وقال : 

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

تَاَنريريريريريريريريريريْم  ى نريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ ْم عريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريَ وا خمريريريريريريريريريريَ  َ لريريريريريريريريريري 

  
أ عريريريريريريريِْ  واوَ   ِت فريريريريريريريَ َ  ا ريريريَْ ريريريِ عريريريريريريريْ وا بريريريريَ مريريري  لريريريَ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 ُهْلٍك أَْو نَيِل ُمْلٍك. َخَطرِ  إذا أَْشفَى بها علىـ  بنفِسه يَُخاطرُ  واإلنسانُ 

 : اْلُمراِمي. الُمخاِطرُ و

ك.ـ  يَْخُطُر ُخُطوراً  كذا وكذاـ  ببَالي وعلى باليـ  َخَطرَ  ويقال :  إذا وقع ذلك في بالَك وهّمِ

 انِه.َضَرَب الّدهُر ِمْن َضَربَ  كقولك : َخَطَرانِهِ  الدَّهُر من َخَطرَ  ويقال :

 بَذنبها في السير نََشاطاً. اْلَخطَّاَرةُ تَْخِطرُ  والنّاقةُ ـ  من الُخياََلءـ  بَذنَبه عند الَوعيد يَْخِطرُ  والفَْحل

ً  : ذُو اهتزاٍز شديدٍ  َخطَّارٌ  وُرمحٌ   بيدِه ِكْبراً. يْخِطرُ  ، وكذلك اإلنساُن ، إذا مَشى يَْخِطُر َخَطَرانا

مح َخطَّارٌ  ورُجلٌ   أي : طعَّاٌن به وأنشد :ـ  بالرُّ

 َمَصالِيه  َ  َّار وَن  لرُّمح يف اْلَوَغى
 حوَل قائِدهْم يُُرونَهُ منهم الِجدَّ ، وذلك إذا احتََشُدوا في الحْرب. يَْخِطرونَ  والُجْندُ 

اءـ  سلَمةُ   .الَخطَّار ل : اشتريُت بِنَّفشاً من: اْلعَطَّاُر ، يقا الَخطَّارُ وَحظيرةُ اإلبل ،  اْلَخطَّارةُ  :ـ  عن الفرَّ

 الرُجُل بسْوطه َوقَضيبه َخَطرَ وفي ُحْسن فِعاِله وَشَرفه ، أو ُسوء فِعاله ولُْؤمه ،  الَخطرِ  ، وصغيرُ  الَخَطرِ  ويقال : إنَّه لعظيمُ 

ً  به يَخِطرُ  ة ووضعه أُخَرى ، وتَبَْختََر في مشيَته وأقبل بيديه ،ـ  َخَطَرانا  وأدبَر بهما. إذا رفعه مرَّ

بيعةِ  خَطرَ و ً و َخِطيراً و،  يَْخِطُر َخْطراً  الفَْحُل بذنبه َخَطرو يَْخِطُر َخْطراً  الرجُل بالرَّ إذا َجعَل يرفع ذنبَه ثم يضرُب به ـ  َخَطرانا

 َحاَذْيِه ، وهما ما ظهر من فخذْيه حيُث يقع َشعَُر الذَّنَب.

 إذا تبختَر.ـ  َخَطر يخِطرُ  : المتَبَْختُِر يقال : الَخاِطرُ  :ـ  عن أبيهـ  عمرو

 إذا جلَّ بعد ِدقَّة.ـ  ُخُطوراً و خُطَر يخُطُر َخْطراً وقال : 

 من كّلِ شيٍء : النَّبيل. الَخطيرُ و

 النَّاقِة فهو إِعالٌم للفحل أنها اَلقٌح. خَطَرانُ  الفحل من نشاِطه وأّما َخَطَرانُ وقال : 

اٍر :» عنه في حديث علّي رضى هللاو وا لهُ  أنه قال لعمَّ  .«ما اْنَجرَّ لُكمْ  الخِطيرَ  ُجرُّ

 معناه : اتَّبِعوهُ ما كان فيه موضُع ُمتَّبَعٍ لكم ، وتََوقَّْوا ما لم يكن فيه موضٌع.

 زماُم البعير. اْلَخِطيرُ وقال : 

 اْلَحْبُل. : اْلَخطيرُ  وقال شمٌر : قال بعضهم :

 .. النفس : وإْشَراِطها في الحرب إْخَطارِ  قال : وبعضهم يذهب به إلى

اٍر ما َصبََر لكم.  المعنى : اْصبُروا لعمَّ

 : العدُل. اْلَخَطرُ وقال : 

 لفالن وأنت أْوزُن منه. َخَطراً  يقال : ال تجعل نفسك

 .خطرَ  : وقُع ذنِب الجمِل بين َوِركيه إذا اْلِخَطارُ و،  اْلَخطيرُ وقال : 

 وأنشد :

َة بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا َن اأَلُِّمريريريريريريريريريَّ أ نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ  ر ِدْدَن فريريريريريريريريريَ

  
َن  ريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريت    ْن أْورَاكريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريِ وََّب عريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 



2239 

 

 : اْلِمْقالُع ، وأنشد : اْلَخطَّارُ و

 ج ْلم ود    َّار  أ ِمرَّ جِمَْذب هْ 
 في القلب من تَدبيٍر أو أَْمٍر. يَْخِطرُ  : ما الَخاِطرُ و

 الوسمّيِ وهي اللُّمع من الَمراِتع والبُقع. َخَطرات والعرُب تقول : َرَعينَا

 ُعْشبَةٌ معروفة ، لها قَْضبَةٌ يَْجهُدها المال ، وتَْغُزُر عليها. اْلِخْطرةُ و

ها عند اإلشالة ، وكذلكـ  الرجُل بَربيعتِه َخَطرَ و  إذا َرفَعَهُ وَخفََضه.ـ  هبَسْوط َخَطرَ  إذا هزَّ

 : قَْشُرَك الَوَرَق عن الشَّجر اجتذاباً بَِكفَِّك. اْلَخْرطُ  قال الليث :: خرط 

 ومنه قول الشاعر :

ِه  َه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ   نَّ د وَن مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريمريريريريريريريريَ اِد يف الريريريريريريريرييتريريريريريريريريُّ تريريريريريريريريَ ْرِ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ َل  ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
ً  َرَسنَهُ من يَِد ُمْمِسكه ، ثم يَْمضي عائراً : الذي يَْجتَِذب ـ  من الدََّوابِّ ـ  اْلَخُروطُ و  .َخاِرطا

 .اْلِخَراطِ  ويقول بائع الدَّابَِّة : بَِرئُْت إلْيَك ِمنَ 

ً  العُْنقُودَ  َخَرْطتُ  وقال أبو الهيثم :  .اْلُخَراطة وما َسقَط منه فهو .. إذا اْجتََذبت َحبَّه بجميع أصابعك خرطا

ْيَطىو اْلُخَراَطى  بيضاُء تُْمتََصُخ من أصل البَْرِدّيِ ، ويقال له :: شحمةٌ  الُخَراَطةُ  وقال الليث :  .الُخرَّ

نا ونحن له كارهوَن ، فقال له عليٌّ : إنك»:  عنههللارضيفي حديث علي و أَتَُؤمُّ  لََخُروطٌ  أَنَّهُ أَتاهُ قَْوٌم برجٍل فقالوا : إنَّ هذا يَُؤمُّ

 .«؟!قوماً هم لك كارُهونَ 

ُر في األمور ، ويرَكُب َرأَْسهُ في كّلِ ما يريد الخُروطُ  بيد :قال أبو ع  بالجهل وقلة المعرفة باألمور. .. : الذي يتهوَّ

 أي : انَدَرأَ عليهم بالقول السَّيِّئ وبالفعل.ـ  فالٌن علينا اْنَخَرطَ  ومنه قيل :

اُج يصف ثوراً :  قال العَجَّ

ا ِ  َن الريريريريريريريريريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لَّ يريريريريريريريريريريريريْرقريريريريريريريريريريريريَ ُّ مريريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
رَا ِ   رِي  َّ يف ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِْ رَبْبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا لَجَّ في سيره. .. قال : شبََّههُ بالفرس البَْربرّيِ 

 إذا اشتدَّ بَُكاؤه ولَجَّ فيه.ـ  الرجل في البكاء اْستَْخَرطَ  وقال الليث :

 إذا اْستَلَّه من ِغْمِده.ـ  السَّيفَ  اْختََرطو

ْغل: ِمْن أَْطيب اْلَحْمِض ، وهو مِ  اإلْخِريطُ و ي .. ثُْل الرُّ ً  ُسّمِ ط ألنه إْخريطا أي : يَُسلُِّحها ، كما قالوا ِلبَْقلٍَة ـ  اإلبل إذا أكلته يُخّرِ

 إذا َرَعتْها : إْسِليٌح.ـ  تَُسلُِّح المواِشيَ 

 ُمْشَرٌج من أََدٍم وِخَرٍق. :ـ  ِمثُل الِكيِس ـ  اْلَخِريَطةُ  وقال الليث :

اِله. َخَرائِطُ  وكذلك  ُكتُِب السُّلطان وُعمَّ

 عليهم عْبَده. َخَرطَ  : قدـ  إذا أَِذَن ِلعَْبِدِه في إيذاء قومـ  للرجلـ  ويقال

 ُشبِّه بالدَّابَّة ، يُْفَسخ َرَسنُهُ ويُْرَسُل ُمْهَمالً.

طَ  ويقال :  بهم الطريُق والسَّفَُر إذا مضى واْمتدَّ ، ومنه قوله : اْخَروَّ
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 اْ َروََّ  السََّفر  و  ......
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َطتْ  وقد .. اللِّحيِة ، إذا كان فيها طوٌل من غير ِعَرٍض  َمْخروطُ  إذا كان في وجهه طوٌل ، وكذلكـ  الوجه َمْخُروطُ  ورُجلٌ   اخَروَّ

 ِلحيَتُهُ.

ْيِد فعَِلَق في ِرْجِلهـ  ويقال للشََّركِ  طَ  : قدـ  إذا انقلب َعلَى الصَّ اُطهُ : امتداد أُْنُشوَطتِِه.في ِرْجِله ، واخْ  اْخَروَّ  ِروَّ

طُ  المخُروطُ و ً  من النُّوق : السريعة ، وإذا أخذ الطَّائُر الدُّْهَن من ُمْدُهنِِه ، أي : من ِزِمكَّاهُ قيل : هو يتََخرَّ طا ُد تَْنِضيداً. تََخرُّ  ويُنَّضِ

ً  فالن جاريتَه َخَرط ويقال :  إذا أَْرَسله من َسْيِره.ـ  الباِزيَ  َخَرطَ وإذا نكَحَها ، ـ  َخْرطا

اُس بن قَْعَطٍل :  وقال َجوَّ

ه   س  وكريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريَّ ْونريريريريريريريريريريريريَ اَد بريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريزَع  اجلريريريريريريريريريريريريِ

  
ر و     يريريريريريريريريريريريريريريريْ  ه  خمريريريريريريريريريريريريريريريَْ َع قريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ُّ  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
قر : انقضاُضه َعلَى الصيد. اْنِخَراطو  الصَّ

ْرَع َعْيٌن أو تَْربَِض الشَّاةُ أو تَْبُرَك الناقة َعلَى نًدى ، فيَْخُرَج اللَّبَُن متعقِّداً كأَنه  اْلَخَرطُ  أبو عبيد ، عن األصمعي : أن يصيَب الضَّ

 قَِطُع األوتار ، ويخرَج معه ماٌء أصفُر.

 .َمَخاِريطُ  والجميع ُمْخِرطٌ  الشَّاةُ فهي أَخَرَطتِ  يقال : قد

 فهي ُمْمِغٌر. يَْخَرط ، فإذا احمرَّ لبنُها ولم ِمخراطٌ  فإذا كان ذلك عادةً لها فهي

جل َخِرط أبو عبيد ، عن أبي عمرو : ً  الرَّ  إذا َغصَّ بالطعام.ـ  َخَرطا

 إال ههنا.« َخِرطَ »قال شمر : لم أسمع 

 قلت : وهو حرف صحيح.

 أنشدني اإلياديُّ :

ا عريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ ْ  ثريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريا   ئريريريريريريريريريريِ ل  َّريريريريريريريريريريْ  أْيكريريريريريريريريريري 

  
ه  األ  لريريريريريريريريريْ َر مريريريريريريريريريِ اَأكريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ رِطريريريريريريريريريَ ىتَّ  ريريريريريريريريريَ َل مسريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريْ

  
َطه ، وهو الذي ال يستقرُّ العَلَُف في بطنه ، وقد َخاِرطٌ  وقال غيره : ِحَمارٌ   .فََخِرطَ  البقلُ  َخرَّ

 وقال الجعديُّ :

رٌ  امريريريريريريريريريريريِ ٌو ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ اِرٌ  َأمسريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   كريريريريريريفريريريريريريريَ وب  الريريريريريريْ ِن َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريري  َويريريريريريريْ ق  اَّريريريريريريِْ ريريريريريريْ لريريريريريريَ  أَبريريريريريريريْ

  
 .«علينا االْحتِالمُ  َخِرطَ  ثَْوبه َجنَابَةً فقال :أَنَّه َرأَى في »في حديث عمر : و

 أي : أُْرسل.ـ  ُخِرطَ  قال ابن شميل :

 ألقاها وَحَدَرها. أي :ـ  َدْلَوه في البئر َخَرطَ  وقال أبو عبيدة :

 .. : مأَْجٌل يُتََّخذُ كالحوض الواسع عند َمْخَرجِ القناةِ  الطَّْرَخة قال الليث :: طرخ 

 يجتمع فيها الماُء ثم يُْفتََجُر منها إلى المزرعة ، وهو َدخيٌل ، ليس بفارسية لَْكنَاَء ، وال عربيٍة َمحَضٍة.

 .الطََّراِخنَةُ  : اْسٌم للرجل الشريف بلغة أهل خراسان ، والجميع : َطْرَخانُ وقال : 

 .ُطْخُروَرةٌ  : سحاباٌت متفرقة والواحدة الطََّخاِريرُ  ال الليث :ق: طخر 

 ويقال مثُل ذلك في المطر.

قوا.ـ  طَخاِريرُ  والناسُ   إذا تفرَّ
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 وهي قطع مستَِدقَّةٌ رقاٌق. .. ُطْخُرورٌ  من السحاب ، واحُدها الطَّخاريرُ  :ـ  عن أصحابهـ  أبو عبيد
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ً إذا لم يكن َجْلَدا والـ  ويقال للرجل  .لُطْخُرورٌ  : إنهـ   َكثيفا

 بمعنًى واحٍد.ـ  وتُْخُرورٌ  ُطْخُرورٌ  وقال شمر : يقال :

يت : يقال : ما عليه ُطْحُروٌر وال  .«باب نَْفي اللِّباس»في  .. بمعنًى واحدٍ ـ  ُطْخُرورٌ  وقال ابن السّكِ

 : الغَْيُم األسَوُد. الطَّاخرُ  أبو عمٍرو :

 خ ط ل
 مستعمالت. لخط ، طلخ :خطل ، خلط ، لطخ ، 

 تفرق وأنشد : أي :ـ  دمُع عينه اْطلَخَ  قال اللَّيث :: طلخ 

ا خريريريريريريريَّ لريريريريريريريَ يريريريريريريريخ  ذا مريريريريريريريا اجريريريريريريريْ ْتَ يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  اَل  ريريريريريريريَ

  
اوَ   ِه فريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريلريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ ْرب  عريريريريريريريريريَ اَل غريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا سال.ـ  دمُع عينهِ  اْطلَخَ  وقال أبو الهيثم :

 أَيُُّكْم يَأْتِي الَمِدينَةَ فاََل يََدْع فيها َوثَناً إال كَسَرهُ وال ُصوَرةً إالّ »أَنَّه كاَن في ِجنَاَزةٍ فقَاَل :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و

اهُ  طلََّخها  .«، وال قَْبراً إال َسوَّ

ين حتى  أي :ـ  «َطلََّخَها»قال شمٌر : أَْحسب قوله :   يَْطمسها ، وكأنَّه َمْقلوٌب.لَطَّخها بالّطِ

ْدتُهُ ، ومنه الليلَةُ ـ  «َطلَّْختُهُ »قال شِمٌر : ويكون  ة أي : سوَّ  ، والميم زائدةٌ. اْلُمْطلَِخمَّ

 ٌ  إذا كانت َحْمقَاَء.ـ  َطْلَخاءُ  وامَرأَة

 ومنه قول الشاعر :

ل   ْرمريريريريريريريِ اَء  ريريريريريريِ خريريريريريريريَ لريريريريريريْ ي َُّْوَج طريريريريريريَ لريريريريريريِ ْم أََر مريريريريريريِ ريريريريريريْ  فريريريريريريلريريريريريريَ

  
ا   يف  تريريريريريريريَ لَّ عريريريريريريريِ ا أَقريريريريريريريَ عريريريريريريريَ كريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اِد َوَأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال : ويُْرَوى :

 ُّوَج طَلَخاَء ل ْ َخة  
 يقال : أَْغنُوا َعنَّا لَُطَختَُكْم.وَ 

. اللّْطخُ وباْلقََذِر وإفساُد الِكتاب ونحِوه ،  اللَّْطخُ  وقال الليث : الطَّْلُخ :: لطخ   أََعمُّ

ً  لََطْختُ وأي : قَِذُر األكل ، ـ  لَِطخ قال : ورجلٌ    بأمٍر قبيح.فالنا

 وَطْيَخة من رجاٍل َطْيَخاٍت. وهما األحمق الذي ال خير فيه. لَُطَخاتٍ  من رجالٍ  .. لَُطَخةٌ  أبو زيد : رجلٌ 

 أي : تدنَّس به.ـ  فالٌن بأمٍر قبيحٍ  تَلَّطخَ  ويقال :

 الرُجُل الفاِسُد. : اللَُّطَخةُ  قال شمر : وقال ابُن ُشَميل :

ا : لخط   فإن الليث أهمله.« : لََخطَ »وأمَّ

 يريُد : اْختَلََط.ـ  الرجل من ذلك األمر اْلتََخطَ  قال َخْيَشنَة : يقاُل : قد« : نوادره»في ـ  قال أبو الهيثم : قال ابن بُُزْرج

 .اْلتََخطَ  إنما هو .. قال : وما اْختلَط

 ِخفَّةٌ وسرعة. اْلَخَطلُ  قال الليث :: خطل 

 ، وأنشد : َخِطلٌ  ، وللمقاتل السَّريع الّطْعن : خِطلٌ  ل :يقال لألْحَمق العَجِ 
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 أمْسَوس  يف اليتّلَماء  لرُّْمح ا َِْ لْ 
 أي : َعِجٌل عند اإلعطاء.ـ  اليدين َخِضٌل بالمعروف َخِطلُ  :ـ  ويقال للَجَواِد من الرجال

 : ما َغلَُظ من الثياب وَخُشن وَجفَا ، وأنشد : الَخِطلُ وقال : 
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 َأَع َّ َأْ  َاال  له ونريْرَمَ ا
يَّاَد.  يَْعنِي الصَّ

 مثله. اْلَخَطلُ و .. الكثير أبو عبيد : اْلُهَراء : المنطق الفاسد ويقال :

 :ـ  في قول رؤبةـ  وقال ابن األعرابي

 َدْغَية  مْن َ ِ ل  م ْغَ ْوِدنِ وَ 
 : المضطرب. الَخِطلُ 

 العريضة األُذُنيِن جّداً. :ـ  من الشاءِ ـ  وقال الليث : اْلَخْطالءُ 

 كأنهما نَْعالن. .. أُذُناهُ َخْطاَلَوانِ 

 ويقال للمرأة الجافية الُخلُِق : َخْطالُء.

هاً.ـ  اللسان أْخطلُ  ورجل .. : يَْنَجرُّ على األرض ِمْن ُطوله َخِطل ، وثوب ُخْطلٌ  ونسوةٌ   إذا كان مضطرَب اللساِن ُمفَوَّ

 في كالمه : بمعنًى واحٍد. أَْخَطلَ والرجل في كالمه ،  َخِطلَ  :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

 ، واْلَخاَزبَاِز. الَخْيطلُ و: هي اْلِهرُّ ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ 

نَّْور. الخيطلُ  وقال الليث :  : الّسِ

 اَلط كأخاَلط الدَّواء ونحِوه.كل نوع من األَخْ  الِخْلطو،  خْلطاً فاْختلَطَ  الّشيَء بالّشْيء َخلْطتُ  قال الليث :: خلط 

َمنِ ـ  اْلَخِليطُ وقال :   : الذي فيه َشْحٌم ولَْحٌم.ـ  من الّسِ

ُجل : َخليطُ و .ُمْختِلَطان : تْبٌن وقَتٌ  اْلَخِليطُ و  .ُمَخاِلُطه الرَّ

 وأنشد :ـ  : القوُم الذين أَْمُرهم واِحدٌ  الخليطُ و

 فتب َّد واَ َن اْ َِلي   ِبس ْحَرأب  
 ِمن أَْمره. ُخلَّْيَطى إنه لفيـ  األمر تخليطُ  : اْلُخلَّْيَطىو

 .ُخلَْيَطى قلُت : وقد تَُخفَُّف الالم فيقال :

 .ُخلَْيَطى :ـ  مالَُهم بعَضه ببعٍض  َخلَُطوا إذاـ  ويقال للقوم

 وأنشدني بعُضهم :

بريريحريريريريريريريْه وَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريْ ال فريريريريريريريَ لريرييريريْ ريريى يف اجلريِْمريريريريريريريَ ا  ري  لريريريريريريريَّ  كري 

  
َك   الريريريريريريريريريريريِ َ ْن  ريريريريريريريريريريريِ ا  مريريريريريريريريريريريِ َوا  و هلريريريريريريريريريريريَّ ا  تريريريريريريريريريريريري  َ   ريريريريريريريريريريريِ

  
َدقَةِ » أَنَّه قال : وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و  .«اَل ِخاَلَط َواَل ِشنَاَق في الصَّ

 .«ُهَما بِالسَِّويَّةِ فإنَُّهَما يَتََراجعاِن بَْين َخِليَطْين َوَما َكاَن ِمنْ »في حديث آخر : و

ل تفسيراً يُْبنَى عليه ، ثم ألََّف كتاَب « َغِريب الحديث»وكان أبو ُعبَْيٍد فَسََّر هذا الحديَث في كتاِب  ه ولم يحّصِ « األْمَوال»فثَبجَّ

.عن أبي عبيد وفَسَّرَ ـ  وقرأهُ َعلَيَّ أبو الُحَسْين اْلُمَزنِيُّ ِرَوايَةً عن َعلّيِ بِن عبد العزيز  ه فيه َعلَى نحو ما فَسََّره الشَّافِِعيُّ

بيعِ ـ  أخبرنا عبُد الملك الشَِّريَكاِن لَْم يقتَِسَما الَماِشيةَ ،  « :اْلَخِليَطْين»الذي ال أَُشكُّ فيه أن  أنه قال :ـ  عن الشَّافِعي .. عن الرَّ

يَِجُب فيها اْلغَنَُم ، فَتُوَجُد اإلبل في يد أحدهما فَتُْؤَخذُ منه صدقتُُهَما فيرجُع في اإلبل  َخِليَطْين أن يكوناـ  بالسَِّويَِّة :ـ  وتراُجعُُهما

 على شريكه بالسَِّويَّة.
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 الرجلَْيِن يَتََخالَطاِن بَِما ِشيَتِهما ، وإن َعَرَف كلُّ واحد منهما ماِشيَتَهُ. : اْلَخِليطانِ  قال الشافعيُّ : وقد يكونُ 
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، فإذا كانا هكذا َصدَّقَا َصَدقَةَ الواحد « ُمْختَِلطةً »حتى يُِريَحا ويَْسَرَحا ويَْسِقيَا معاً. وتَُكوَن فحولُُهما « َخِليَطْينِ »قال : وال يكونان 

 ، بكّلِ حال.

قَا في ُمَراحٍ أو َسْقي أو فَُحوٍل ، فليسا   ، ويَُصدَّقَاِن َصَدقَةَ االثنين.« َخِليَطينِ »قال : وإن تفرَّ

يَا « اْختَلََطا»فإذا حال عليهما َحْوٌل من يوِم « اْختَلََطا»حتَّى يَُحوَل عليهما اْلَحْوُل ، من يوِم « َخِليَطْينِ »كونان : قال وال ي ُزّكِ

 زكاةَ الواِحِد.

 شاةً.ـ  يوِم ملَكَهامن ـ  : أوجب على َمْن َملََك أربعيَن شاةً فحال عليها اْلَحْولُ  وسلمعليههللاصلىوَشْرُح ذلك أن النبي ـ  قُْلتُ 

 ففيها شاةٌ واحدةٌ ، فإذا زادْت شاةٌ واحدةٌ على مائة وعشرين ففيها َشاتَاِن.ـ  وكذلك : إذا َملََك أَْكثََر منها إلى تمام مائة وعشرينَ 

سنةً كاملةً فعلى كّلِ واحٍد « لََطاءَ خُ »لُكّلِ واحٍد منهم أربعُوَن شاةً ، ولم يكونوا  .. ولو أنَّ ثاََلثَةَ نَفٍَر َملَُكوا مائةً وعشرين شاةً 

قُون َصَدقَة « ُخلََطاءَ »فإن صاروا ـ  منهم شاةٌ  وَجَمعُوها على راعٍ واحٍد سنةً كاملةً وَجبَْت عليهم جميعاً شاةٌ واحدةٌ ألنهم يَُصّدِ

 .اْختَلُطوا الواحد إذا

  عليهم شاةً ، كأنهُ َملََكَها رجٌل واحد.فإنَّ ـ  «ُخلََطاءُ »وهم ـ  وكذلك إذا كانوا ثالثة بينهم أربعُون شاةً 

 في المواشي من اإلبل والغَنَم ، والبقر.« اْلُخلََطاءِ »فهذ تفسير 

وما جاء فيهما من النَّهي عن ُشْربِِهَما ، فهو َشَراٌب يُتََّخذُ من التْمِر « األْشِربَةِ »الذي جاء في باب « اْلَخِليَطْينِ »وأما تفسيُر 

 والبُْسِر ، أو ِمَن العنِب والزبيب ، أو من التْمر والعنِب.

ص : ] (َوِإنَّ َكِثْيًا ِمَن اخْلَُلطاِء لَيَ ْبِغي بَ ْعُضُهْم َعلى بَ ْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاتِ )وقَْوُل هللا جّل وعّز : 

24.] 

 ال يتميَّز ِمْلُك كّلِ واحٍد ِمْن ِمْلِك أَْصحابه إال بالقسمة.: الشَُّركاُء ، الذين ـ  ههناـ  فاْلُخلََطاءُ 

ً ـ  «اْلُخلََطاءُ »وقد يكون  ويكونُوَن مجتمعين كاْلِحلَِّة تْشتَِمل ـ  كما فسَّر الشَّافِِعيُّ ـ  العَْيَن الُتَميِِّز بالعَْيِن الُمتََميِّزِ  يَْخِلطوا أنـ  أيضا

بيٍت ماشيةٌ على ِحَدةٍ فَيْجمعوَن مواِشيَُهم كلَّها على راعٍ واحٍد ، يرعاها معاً ، ويُوِرُدها الماَء  ِلَصاحِب كلِّ  .. على َعْشرة أَبيات

 معاً وكلُّ واحٍد منهم يعرُف َمالَه بسمتِِه ونَِجارِه.

َجَمالً فَيُْنِزيَهُ على ناقَتِِه سّراً من قال : اْلِخاَلُط أن يأتَي الرجُل إلى ُمَراحِ آَخَر فيأخَذ منه ـ  عن ابن األعرابيـ  وَرَوى أبو العباس

 صاحبِه.

 أَيضاً : أَْن اَل يُحسَن الجمُل اْلقُعُوَّ على َطُروقتِه فَيأخَذ الراعي قضيبَه ويْهِديهُ ِلْلَمأْتَى حتى يُوِلَجهُ.ـ  قال : واْلِخاَلطُ 

 : الجاُر. اْلَخِليطو .. : الصاحب اْلَخِليطُ و

 منه قول َجِريٍر :ويكون واحداً وجْمعاً ، و

 لو ط وِوْعه  ما َ انَ و  َن ا لي   
 فهذا واحٌد.



2248 

 

 وقال ُزَهْيٌر في اْلَجْمعِ :

 ملَْ أَيْو وا ِلَمْن تريرَك واوَ  َن ا َلي   
 فهؤالء جْمٌع.

 تغيَّر عقلُهُ.إذا ـ  «ُمْختَِلطٌ »فهو  .. عقله« اْختَلَطَ »و ، « مَخالَطٌ »فهو  .. الرجل« ُخوِلط»ويقال : 

 الذئِْب الغنَم ، وأنشد : ُمَخالََطةُ  وقال الليث : اْلِخاَلُط :

 َيْضَمن  َأْهل  الةَّاِء يف ا ِْاَل ِ 
 الداء الجْوَف. ُمَخالََطةُ  قال : والِخاَلُط :

 ثَْيلُه َحيَاَءها. َخالَطَ  إذاـ  الجمِل الناقَةَ  ُمَخالََطةُ  إذا جامعها ، وكذلكـ  الرجِل أَْهلَه مخالطة قلت : واْلِخاَلُط :

 أَْخلََطهُ  قال : إذا قَعَا الفَْحُل َعلَى الناقة فلم يسترشد لحيائها حتى يُْدِخلَهُ الراعي ، أو غيرهُ. قيل : قدـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

 واستْلَطَف. اْستَْخلطَ  تلقاء نفسه قيل : قدويُْلِطفُهُ ، فإن فعََل الجمُل ذلك من  يُْخِلُطه إِْخاَلطاً ، وأَْلَطفَه إلطافاً ، فهو

 كذلك. َخِلطةٌ  بالناس متحبٌِّب ، وامرأةٌ  ُمْختَِلطٌ  : َخِلطٌ  وقال الليث : رجلٌ 

م.ـ  من السهام : الذي يَْنبُت ُعوُده على ِعَوجٍ ؛ فال يزاُل يَْعَوجُّ  اْلِخْلطُ  وقال األصمعي :  وإن قُّوِ

 الشَّْحُم باللَّْحم. اْختَلَطَ  إذا َسمنا ، حتىـ  ُمْختَِلَطةٌ  ، وناقة ُمْختَِلطٌ  وقال ابن ُشميل : َجملٌ 

فاء. اْلُخلطو: الشركاء ،  اْلُخلُطُ و: اْلَمَواِلي ،  اْلُخلُطُ  :ـ  عن ابن األعرابي قالـ  أبو العباس  : ِجيَران الصَّ

 .«اْلَمْرِعيُّ باْلَهَملِ  اْختَلَطَ و»َعلَى القوم أْمُرهم  اْختَلَط إذاـ  «اللَّْيُل بالتَُّرابِ  اختَلَطَ »وقال أبو زيد : يقال : 

 خ ط ن
 وقد استُْعِمَل من وجوهها : نخط ، خنط ، طنخ. .. أهمل الليث بابها

ماح شجاعةً. النُُّخطُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  العباس َرَوى أبو: نخط   : الالِعبُون بالّرِ

فَاُر. النُّْخطُ  :ـ  وهو الماء الذي في المشيمةـ  ويقال للسُّْخدِ  فَُر ، والصُّ فَُق والصَّ  ، فإذا اصفَرَّ فهو الصَّ

ً ـ  النُّْخطُ و  النَِّخاُع ، وهو اْلَخْيُط الذي في القَفَا.ـ  أيضا

 ؟أي : ما أَْدِري أيُّ الناس هو؟ ـ هو النُّْخطِ  ما أَْدِري أَيُ ـ  عن الفراءـ  عبيدأبو 

ً  أبو عبيد ، عن األصمعي : إذا غلب على قلب الرُجِل الدََّسُم قيل :: طنخ   وتَنَِخ يَتْنَُخ تَنَخاً.ـ  َطنَِخ يَْطنَُخ َطنَخا

 : َجَماَعاٌت في تَْفِرقٍَة ، وال يُْعرف لها واحُد.ـ  مثُْل العَبَاِديدِ ـ  نَاِطيلُ والخَ  اْلَخنَاِطيطُ  :ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو عبيد: خنط 

 : ِخْنِطيٌط. اْلَخنَاِطيطِ  وقال بعضهم : واِحدُ 

 خ ط ف
 استُْعمل من وجوهه : خطف ، طخف.

 [.20البَقََرة : ] (َيكاُد اْلََبُْق ََيَْطُف َأْبصاَرُهمْ ):  عزوجلقال هللا : خطف 

ْطَفَة فَأَتْ بَ َعُه ِشهاب  اثِقب  )) :ـ  وقال هللا جّل وعّز : في سورة أخرى افات : ] ((10ِإالَّ َمْن َخِطَف اخلَْ  [.10الصَّ
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 إذا اجتََذْبتُه بسرعة.ـ  اْختََطْفتُهُ والشيَء ،  َخِطْفتُ  ويقال :

اء.وهي الِقرَ « َخِطَف يَْخَطفُ »من « ََيَْطفُ » وأكثر القُّراء قََرُءوا :  اءةُ الجيِّدةُ ، التي اجتمَع عليها أكثُر القُرَّ

فُ »: أنه قرأ ـ  عن الحسنـ  وُرِويَ   بكسر الخاء ، وتشديد الطاء مع الكسر.« يَِخّطِ

فُ »وقال بعُضهم :   بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها.« يََخّطِ

فُ »فمن قرأ :   اء ، وأُْلِقيَْت فَتَْحةُ التاء َعلَى الخاء.، فأُْدِغَمِت التاُء في الط يَْختَِطفُ  فاألصل« يََخّطِ

فُ »ومن قرأَ   َكَسَر الخاَء لُسُكونها وُسُكون الطاء ، وهذا قول البَْصريين.« يَِخّطِ

اء : الكسر اللتقاء الساكنين « يَِعضُّ » : [27الفرقان : ] (يَ َعضُ )أن يقول في  : َخطأٌ. وإنَّه يلزم َمْن قال هذا :ـ  هُهنَاـ  وقال الفرَّ

 .«يَِمدُّ « : »يَُمدُّ »، وفي 

اُج : هِذه العلَّة غير الزمٍة ألنه لو ُكِسَر  جَّ  .«يَْفِعلُ »بَما أصله « يَْفعَُل ، ويَفعُلُ »الْلتَبَس ما أَْصلُهُ « يَعَضُّ ويُمدُّ »وقال الّزِ

ةً على « : يَْختَِطفُ و»قال :  ةً على  .«يَْفتَِعلُ »ليس أصلُه غيَر هذا ، وال يُكوُن َمرَّ ، فُكسر اللتقاء الساِكنين في « يَْفتَعَلُ »َوَمرَّ

 موضعٍ غيِر ُملتبٍس.

 إذا أَْخطأْتُهُ.ـ  أَْخَطْفتُهوَ الشيء : أخذتُه  َخِطْفتُ  وقال ابن بُُزْرجِ :

 وأنشد قوَل اْلُهَذِلّيِ :

ا هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ رَاِن َوعريريريريريريريريريَ رَاَف الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ اَول  َأطريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريَ نْيِ اَّريريريريريريْ  عريريريريريريَ اِدل  كريريريريريريَ هريريريريريريريا األجريريريريريريريَ تريريريريريريْ فريريريريريريَ  َرى َأ ريريريريريريْ ريريريريريريَ

  
 : الَجبَُل.ـ  َجْمُع قَْرنٍ ـ  «اْلِقَرانُ »

 ِضدُّ االْنتِفَاجِ ، وهو َعْيٌب في الخيل.ـ  في اْلَخْيلِ ـ  اإلْخطافُ وقال : 

 وأنشد : .. َشرُّ عيوب الخيل ، وهو ِصغَُر الَجْوفِ  اإلخَطافُ  وقال أبو الهيثم :

 ف  اَل َدَنٌن ِفيِه وال ِ ْ  ا
 والدَّنَُن : قَِصُر العُنُِق ، وتََطاُمُن اْلُمقَدَِّم.

جلُ  أَْخَطفَ  وقال أبو زيد : ً  الرَّ ً ـ  إْخطافا يت عنه.ـ  إذا َمِرَض َمَرضاً يسيراً وبََرأَ سريعا  حكاهُ ابن السّكِ

ى أَْخَطفَتْهُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : قال أبو َصْفَواَن : يقال :  أَي : يَْبَرأُ منه.ـ  ُخْطفٌ  أَْقلَعَْت عنه ، وما ِمْن مرٍض إال ولهأَي : ـ  اْلُحمَّ

ئِْب :  .اْلَخَواِطفُ  وهيـ  َخاِطفٌ  والعرب تقول ِللذِّ

 .ُمْخِطفٌ  وقال الليث : بَازٍ 

 .. ُسْرعة انجذاِب السيرِ  اْلَخْيَطفُ وقال : 

 .. َخيَطفٌ  وذو َعنَق َخْيَطفٌ  وَجَملٌ 

 وأنشد :

 َ ِقي الرَِّسيِم َ ْيَ َفاَعل ا  و 
 يجتَِذبه. في ِمشيَتِِه ُعنُقَه أي : يَْختَِطفُ  أي : كأنّهُ 

 َسْيَرتهُ. اْلخَطفىو
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 لُغتَاِن. : َخِطَف يَْخَطفُ و،  َخطَف يَخِطفُ  يقال

 .َخَطاِطيف وَجْمعهُ ـ  : طائٌر معروفٌ  اْلُخطافُ و
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 فإْن كان من َخَشٍب فهو اْلقَْعُو. .. إذا كان مْن َحِديدٍ ـ  هو الذي تجري فيه اْلبََكَرةُ  اْلُخطَّافُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد

ً ـ  ُخطَّافٌ  البكرةِ : ُخطَّافُ  كأنها .. ويقال ِلِسَمٍة يُوَسُم بها البعيرُ  َمة.ـ  َمْخطوفٌ  وبعيرٌ ـ  أيضا  إذا كان به هذه الّسِ

 لِحْجنٍَة فيه.« ُخطَّافٌ » البَكَرةِ : لُخطَّافِ  وإنما قيل

 .ُخطَّافٌ  وكل حِديَدةٍ ذاِت ُحْجنٍَة فهي

 ومنه قول النابغة الذُّبيانّيِ :

يريريريريريلريريريريريريرية   تريريريريريِ ال  مريريريريريَ ٌن يف مسريريريريريبريريريريريريريَ جريريريريريْ يريريريريريف  مسريريريريري  اطريريريريريِ   ريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
َواُّع    َك نريريريريريريريريريريريريريريريَ ا أَيريريريريريريريريريريريريريريْ    لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريْ  متريريريريريريريريريريريريريريَ  ُّ هبريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 .«فأْرَسلتْنِي أَْدُعوهُ  َخِطيفَةً  وسلمعليههللاصلىأنه كاَن عنَد أُّمِ ُسلَْيٍم َشِعيٌر فجشَّتْهُ وجعلَْت للنبي »في حديث أَنٍَس : و

َن ، ثم يَُذرَّ عليها َدقِيقَةٌ ثم تُْطبََخ فيلعَقُها الناسُ ـ  عند العََربِ ـ  الخطيفةوقلُت :    ويْختَِطفونها في ُسْرَعٍة.أن تُْؤَخَذ لُبَْينَةٌ فتَُسخَّ

 ، وَكَساِب : من أسماء ِكالِب اْلقَنَِص. َخَطافِ و

ئُْب من أعضاء الشاة وهي حيَّة من يٍد أو  اْختََطفَ  وهي ما «الَخْطفَةِ  نهى عن وسلمعليههللاصلىأن النبي »في حديٍث آخَر : و الذِّ

 .. رْجلٍ 

اِري من أعضاء يَْختَِطفُهُ  أو يُد حيٌّ ، وكلُّ ما أُبين من الحيوانـ  من لْحٍم أو غيرهـ  الحيوان التي تصادُ  الكْلُب الضَّ وهو ـ  والصَّ

 من َشْحٍم ولََحٍم : فهو َمْيٌت ال يِحلُّ أَكلُهُ.ـ  حيٌّ 

 .. «ظلِّهِ  َخاطفُ »ومن الطير طائٌر يُقال له : 

 قاله األصمعيُّ ، وأنشد :

ِه وَ  لريريريريريريريريريِّ ِف ظريريريريريريريريريِ اطريريريريريريريريريِ ان  كريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ ِة فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريْ  َريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
َدا  اء  ممريريريريريريريريَ  َّ بريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ْم مريريريريريريريريِ ه  هلريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريَ

  
 يقال : إنَّه يََرى ِظلَّه وهو يطيُر ، فيحِسبُه َصْيداً فَيَْنقَضُّ عليه.

 .اإِلخَطافُ  هوو .. لي فالٌن من َحديثِه شيئاً ثمَّ َسكَت ، وهو الرجل يأخذ في الحديث ثم يَبدو له فيقطُع َحديثَه أَْخَطفَ  ويقال :

 .َخطَّافُ  فَيَْختَِلُسهُ :ـ  على الشيءـ  ويقال ِللِّّصِ الذي يَْدَغُر نَْفَسه

 أي : َسارْت.ـ  َخَطفَتْ والسفينةُ  َخِطفَتِ  :ـ  عن أبي اْلَخطَّابِ ـ  ابن ُشَمْيلٍ 

 َساَرْت. أْي :ـ  اليوم من ُعَمانَ  َخِطفَتِ  يقال :

 : موضٌع. ِطْخفَةُ والسََّحاُب المرتفع ،  : الطََّخافُ ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد: طخف 

 : اللَّبَُن الحاِمُض. الطَّْخفُ و

اُح : ِرمَّ  قال الّطِ

ْج َد ريريريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريريريا  َ ئريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريا   الريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريَ ا ملَْ تريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريَ

  
اع   عريريريريريريريريريَ ْ ُِ الريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريَ ِف لريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريْ َج ِ لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
جل.  اللَّْدُم : اللْعُق ، والدَّعاُع : ِعياُل الرَّ

 رواه أبو تراب.ـ  اْلَخِزيرةُ  واللَِّخيفَةُ : الطَِّخيفَةُ  األعراب :وقال بعض 

 خ ط ب
 سبُب األْمِر. اْلَخْطبُ  قال الليث :: خطب  خطب ، خبط ، طبخ ، بطخ : مستعملة :
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 ؟أي : ما أَْمُركَ  ؟َخْطبُكَ  تقوُل : ما

 .. يسيرٌ  َخْطبٌ وَجِليٌل  َخْطبٌ  وتقوُل : هذا

 .ُخُطوب وجمعه
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 .الخطيب َمْصَدرُ  بَةُ الُخطْ و

يبَىو ِخْطبَةً  .. المرأةَ ، ويَختَِطبُها يْخُطب وهو  .ِخّطِ

وهو بمنزلِة قولك ـ  الَخْطب َمْصَدٌر بمنزلة الِخْطبَةُ  : [235البَقََرة : ] (ِمْن ِخْطَبِة النِ ساءِ )في قول هللا جّل وعّز : ـ  وقال الفراء

 واْلِجْلسة.: إنّهُ لَحَسُن الِقْعَدةِ 

ٌل وآخر. الُخْطبَةُ وقال :  سالة التي لها أوَّ  ِمثل الّرِ

ْغَطةَ  كأنه ذهب إلى أَنَّ لها ُمدَّةً وغايةً ، أوالً وآخراً ، ولَْو أراد  .. قال : وسمعُت بعض العرب يقول : اللهم ارفع عنَّا هذه الضُّ

ةً لقال : َضْغطةً  غْ  ولو أراد الِفْعَل لقال :ـ  َمرَّ  َطةَ ، ِمثَُل الِمْشيَة.الّضِ

 يريُد أرضاً َمفروزةً.ـ  قال : وسمْعُت آَخَر يقول : اللهم َغلَبَنِي فالٌن على قُْطعٍة من أَْرض

لم : اسٌم للكالم الذي يَتك اْلُخْطبَةَ  : ال يَجوز إالَّ على َوْجٍه واحٍد ، وهو أنَ  الخِطيب َمْصَدرُ  الُخْطبَةَ  أَنَ  .. قلت : والذي قال الليث

 .يَْخُطبُها إذا كانـ  فالنةٍ  ِخْطبُ  ، فيوضُع موضَع المصَدِر. والعرب تقول : فالن الخطيب به

يقوم  الَخاطبُ  وَكان« أسَرُع مْن نَِكاحِ أُّمِ َخاِرَجةَ » فيقال : .. يُْضَرُب بها المثَلـ  يقال لها : أُمُّ َخاِرَجةَ ـ  وَكانت امرأةٌ من العرب

 !فتقول : نِْكحٌ  ِخْطبٌ  فيقول :على باِب خبائها 

يبَى وقال الليث :  وأنشد قوَل َعِدّيِ بن َزْيٍد :ـ  : اسم امرأة الِخّطِ

ْه  انريريريريريريريريريريريَ َ َرْ  و ريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَْب الريريريريريريريريريريرييت غريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريِِ ريريريريريريريريريريريِّ

  
يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياو   ة  َّريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريِ نَّ َذَوا   غريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريري 

  
يبَى»و قلُت : وهذا خطأٌ َمْحٌض ،   .َكاْلِخْطبة في البيِت مصَدرٌ « ِخّطِ

 بو عبيد.هكذا قال أ

ا دخل بالدها قَتَلَتْهُ. خطبها َزبَّاَء ، وهي امرأةٌ َكانت َمِلَكةً  ِلِخْطبَةِ  واْلَمْعنَى :  َجِذيمةُ األْبَرُش ، فغّرَرْت به وأجابتْه ، فلمَّ

ً  اْختََطبَ  :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد ج صاحبتهم.ـ  القوُم فالنا  إذا َدَعْوهُ إلى تزوُّ

جَل إليها« : لنواِدرِ ا»في ـ  وقال أبو زيد ً  فقد ليخطبَها إذا دعا أهل المرأة الرَّ  .اختََطبوا اْختَِطابا

 ، فما اْختََطْبتُُموه فََرَدْدنَاهُ فإذا َردَّ عنه قوُمه قالوا : كَذبتُْم ، لقد خطبها قال : وإذا أرادوا تَْنِفيَق أَيِِّمهم كَذبوا على َرجٍل فقالوا : قد

 إليكم. َخَطبَ 

 .اْلَخاِطِب ُخطَّابُ  ، وجمع الخطيِب ُخَطبَاءُ  : ُمراجعةُ الكالم ، وجمعُ  الِخَطابُ  وقال الليث :

 هو أن يَْحُكَم باْلبَيِّنة ، أو اليمين. : [20ص : ] (َوَفْصَل اخلِْطابِ )وقال بعض المفسرين في قول هللا جّل وعّز : 

ه.وقيل : معناه أن يفِصَل بين الحّقِ والباطل ، ويميِّ   َز بين الُحْكِم وِضّدِ

ا بَْعدُ »أوُل من قال : ـ  السالمعليهـ  وَداُودُ « أما بعدُ « : »الِخَطابِ  فَْصلُ »قيل : و  .«أَمَّ

 الِفقهُ في القضاء.« : الِخَطابِ  فَْصلُ »وقيل : 
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 أما بَعَد ما مضى مَن الكالم فهو كذا وكذا.« أَّما بَْعدُ »وقال أبو العباس : معنى 

ْيُد فَاْرِمه أَْخَطبكَ  :ـ  عن أبي زيدـ  سكيتابن ال  .ُمْخِطبٌ  أي : أمكنََك ، فهوـ  الصَّ

 اْلَحْنَظُل. أَْخَطبَ  وقدـ  الُخْطبَانُ  أبو عبيد ، عن األصمعي : إذا صاَر ِلْلَحْنَظِل ُخُطوٌط فهو

 سَواٌد. يَخاِلُطهُ  األخَضرُ  : األْخَطبُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمرو

َرِد : قال :   ألنَّ فيه سَواداً وبَياضاً.« أَْخَطبُ »وقيل ِللصُّ

 .َخْطبَاءُ  ويقال ِلْليَِد عند نُُضّوِ َسَواِدها من الِحنَّاِء :

 ويقال ذلك في الشَّعَر أيضاً.

قبل أن تَيبََس ، وكلَْون بعض  الَخْطبَاء : لْوٌن يَْضِرُب إلى ُكْدَرةٍ أُْشِربَْت ُحْمَرةً في ُصْفَرةٍ ، كلْوِن اْلَحْنَظلةِ  األْخَطبُ  وقال الليث :

 ُحُمر الَوْحش.

 .أَْخَطبُ  وهي األتَاُن التي لها خطٌّ أسود على َمتْنها والذَكرُ  الَخْطبَاءُ  أبو عبيٍد : من ُحُمِر الَوْحش :

. َخْبَطةٌ  الليث : بفاُلن: خبط   من َمّسٍ

جل الذي فيه ُرُعونَةٌ في لُْبِسه وعم  .ُخبَاَطةُ  له : ياقال : ويقال للرَّ

هم ، ُروي عن َمْكُحوٍل : أنه مرَّ برُجٍل نائم بعد العَْصر فَدفَعَه برجله وقال : لقد ُعوفِيَت ، لقد ُدفِع عنك ، إنها ساعةُ َمْخَرجِ و

 وفِيَها يَْنتَِشُروَن ، َوفِيَها تَُكوُن اْلَخْبتَةُ.

 .الَخْبَطة ادقال َشِمٌر : كان َمْكحوٌل في لسانه لُكنَة ، وإنما أر

 إذا َمسَّه بَخْبل أو ُجنون.ـ  الشيطان تََخبَّطهُ  يقال :

 ضرُب البعير الشيء بُخّفِ يِده ، كما قال َطَرفَةُ : الَخْبطِ  وأصلُ 

ح   مّ  و قريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريِ   األْرَ. بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
رْ وَ   يريريريريريريريريريريريريريِس  ريريريريريريريريريريريريري   اَلطريريريريريريريريريريريريريِ

َ
اَلب  كريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أََراَد أنها تضِربها بأخفافها إذا ساَرْت.

 : العصا. الِمْخبََطةوالّشَجَرةَ بالعصا : َضَربتُها بها  َخبَْطتُ و

 قال ُكثَيِّر :

ا اَل د وَنريريريريريريريََ ا مسريريريريريريريَ هريريريريريريريَ تريريريريريريِ يريريريريريريْ ْن بريريريريريريريَ ْه مريريريريريريِ َرجريريريريريريريَ  ِ َذا  ريريريريريريَ

  
اِرب    َه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن َمْن أَنريريريريريريريْ  ِ ْخَب ريريريريريريرية    مس سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .يخبُطها أنه .. يعني زوَجها

 .َمْخبُوطٌ  والرجل فه ُخبِط : الّزكاُم وقدْ  الَخبطةُ  وقال ابن شميل :

ْكَمةِ ـ  الَخْبَطة وقال الليث : تاِء ، يقال :ـ  كالزَّ  .َمْخبُوط فالن فهو ُخبِطَ  تصيُب في قُبل الّشِ

ً  .. الرجلَ  َخبَْطتُ  وقال أبو زيد :  إذا وَصلتُه.ـ  أَْخبُِطهُ َخْبطا

 وقال أبو مالك : االختِبَاُط َطلُب المعروف والكْسب.

 معروفه فََخبََطني بخير وأنشد : اختَبَْطتُ وفالناً ،  اختَبَْطتُ  تقول :

ة  و  مريريريريريريريَ عريريريريريريْ بريريريريريريَ ريريريريريريريَه بريريريريريريلريريريريريريريَ يّ  قريريريريريريريْ   ريريريريريريَ  يف كريريريريريريريلِّ مسريريريريريريَ

  
وب    ْن نريريريريريريريريريَ اَك َذنريريريريريريريريري  ْأس  مريريريريريريريريريِ قَّ ِلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريحريريريريريريريريري 
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 : الذي يسألك بال وسيلة ، وال معرفة. المختبطُ  وقال غيره :

 وقال لَبِيٌد :
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ْرٌب  اِن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ عريريريْ ى الريريريلريريريريُّ لريريريَ ِك عريريريَ بريريريريريريريْ يريريريريَ ةٌ لريريريِ لريريريريريريريَ يريريريريْ  وقريريريريَ

  
ل  و   اِ  أَرَامريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريَ اٌ  كريريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريري 

  
ً ـ  َخبََطهُ  ويقال :  إذا َسأَله.ـ  أيضا

 ومنه قول زهيٍر :

 يريْوما  َواَل َ اِب ا  ِمْن َمالِِه َوَرقَا
 أي : يُضَرُب بالعصا فيتناثُر ، ثمَّ يُعلَُف اإلبَل.ـ  يُْخبَطُ  َوَرِق اْلعَضاِه من الطَّْلحِ ونحوِه ، اْلَخْبُط َخْبطُ  وقال الليُث :

 له َخبِيطاً. َخبَْطتُ  يقال :

 َكَسَرتْهُ. أي :ـ  الدََّوابُّ  خبَطتْهُ  اسٌم مثُل النَّفَض ، وهو ما اْلَخبَطُ و .. اْلهشُّ  اْلَخْبطُ وقال : 

 : شدَّةُ اْلَوْطِء بأَيِدي الدَّواب. اْلَخْبطُ و

 [.275البَقََرة : ] (الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 أي : يتوطَُّؤهُ فيْصَرُعه ، واْلَمسُّ : الجنُوُن.

 وقال ُزهْيٌر :

  ْ َواَء َمْن ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اَ  َ ْبَ  َعةريريريريريريريريريريريريريريْ ه  اْلَملريريريريريَ  رَأَيريريريريريْ

  
َرُِ متريريريريريريريِ    هريريريريريريريْ ْر فريريريريريريرييريريريريريريريريَ مريريريريريريريَّ عريريريريريريريَ ىْء يريريريريريريريري  ْن  ريريريريريريريْ ريريريريريريريِ ه  َومريريريريريريريَ  تريريريريريريريْ

  
نْ  تَْخبِطُ  العْشَواء من اإلبل ، وهي التي ال تُبِصُر ، فهي َخْبطَ  اْلَخْلقَ  تَْخبِطُ  يقول : رأيتها  َخبََطتْهُ  الُكلَّ ، ال تُْبقي على أحٍد ، فِممَّ

 لهَرُم غايتُهُ ، ثم الموُت.المنَايا : َمْن تُميتُه ، ومنهم َمْن تُِعلُّهُ فَيْبَرأُ ، وا

 : الُجْرَعة من الماء تَْبقَى في قِْربٍَة ، أو َمزاَدةٍ أو َحْوض ، وال فِْعَل لها. اْلُخْبَطةُ  أبو عبيد :

والسَّْحبَةُ ـ  واْلفَْرَشةُ ، والفراشةُ ـ  واْلِحْقلَةُ ، واْلَحْقلَةُ ، واْلُحْقلَةُ  .. اْلُخْبَطةُ و الَخْبَطةُ و اْلِخْبَطةُ  : هيـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب

 والسَّْحبَاُن.

بيع الِكالبيُّ : كان ذلك بعدَ   قِْطعٍَة. أي :ـ  من الليل وِخْدفٍَة ، وِخْدَمة ِخْبَطةٍ  وقال أبو الرَّ

 طينُه باألْرُجل عند بنائِه. ُخبِطَ  َهَدَمتْهُ ، سمي َخبِيطاً ، ألنَّهاإلبل حتَّى  َخبََطتْهُ  حوٌض قد اْلَخبِيطُ  وقال الليث :

 وقال الشاعر :

ُِ وَ   نري ْؤٌي َكَأْعَضاِد اْ َِبيِ  اْلم َه َّ
 لبٌن رائٌب ، أو َمِخيٌض يَُصبُّ عليه حليٌب من لبٍن ثم يُضَرُب حتى يَْختَِلَط ، وأنشد : اْلَخبيطُ وقال : 

 ر  َ ِبي ِ َأْو قري ْبَضة  ِمْن مَساُِّ 
 طويلةٌ َعْرضاً ، وهي لبني سعٍد.ـ  في الفَِخذِ ـ  ِسَمةٌ  اْلِخبَاطُ وقال : 

 وأنشد : َخبِيطٌ  الصغير يقال له :« الحْوضُ »و : القطعةُ من كّلِ شيء ،  اْلِخْبطةُ  أبو مالك :

ر و    َواء  والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريريريريريريْ ِم الريريريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريريريَ  ِ ْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريري   بريريريريريريِ ا  ريريريريريريَ هريريريريريريريَ ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا يف مسريريريريريريَ بريريريريريريْح هلريريريريريريريََ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بيديه. يَْخبِطُ  : الذيـ  من الخيلـ  اْلَخبُوطُ و اْلَخبِيطو

 ضربةُ الفحِل النَّاقةَ. اْلَخْبَطةُ و، وخبزنِي ،  َخبََطنِيو .. برْجِله وتَخبََّزني تَخبََّطنِي وقال شجاٌع : يقال :

ِة يصف َجَمالً : مَّ  وقال ذو الرُّ
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ه   اطريريريريريريريري  يريريريريريريريريَ عريريريريريريريرييريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ ْرِق الريريريريريريريريْ ر وٌج مريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريَ

  
ْه و   َة ال َّْرِق اَنِجلريريريري  ى َ ْب ريريريريَ ْوِل يريْرضريريريريريريريريريريريريريريَ  يف الةريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 دون ذلَك. الطَّبِيخُ وكالقَِدير ، إالَّ أَنَّ اْلقَِديَر فيه توابُل ،  الطَّبِيخُ  قال الليث :: طبخ 

 : إنضاُج اللحم والمَرق. الطَّْبخُ و

ا: ما تأ الطُّبَاخةُ و ا تحتاُج إليه ممَّ ْبغ وتطَرُح سائره. ُطبَاَختَهُ  نحو اْلبَقَِّم تأخذُ  .. يُْطبَخُ  خذُ ممَّ  للّصِ

 .الّطبَّاخِ  : بيتُ  اْلمْطبَخُ و

اجِ :  وأما قول اْلعَجَّ

خ   بريريريريريريريريريريريريريّ َش الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريُّ ْو اَل َأْن  ريريريريريريريريريريريريري   اتهلل لريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ     َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريرييريريريريريريريريم مسريريريريريريريرينَي ال م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يَب اجلريريريريريريريريَْ

  
 : المالئِكةَ الموّكليَن بعذاِب الُكفَّار. بالطُّبَّخِ  فإِنَّه َعنَى

 .َطبِيخةٌ  الواحدة .. الحّرِ : سمائُِمه في اْلَهَواجر َطبَائخُ و

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

 طََبائخ  مْشس  مَسرُّه نَّ َسف وع  
 األشربة.ضرٌب من  الّطبِيخُ و

بِّيخو يُخ.ـ  بلغة أهل الحجازـ  الّطِ  : هو اْلبِّطِ

 ُمَطبِّخٌ  : َرضيٌع ، وطفٌل ، ثم فَطيٌم ثمَّ َداِرٌج ، ثم َجْفٌر ، ثم يافٌع ، ثمَّ َشَدٌخ ثمَ ـ  إذا ُوِلدَ ـ  يقال للصبّيِ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب

 ، ثمَّ َكْوَكٌب.

 ، ثم يكون َضبّاً ُمْدِركاً. َمَطبِّخٌ  : ِحْسٌل ثمَّ َغْيَداٌق ، ثمَ ـ  حين يَْخُرُج من بيضهـ  يقاُل لفَْرخِ الّضبِّ : ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

 إذا امتأل شبَاباً.ـ  ونحَو ذلك قال الليث في الغاُلم

 : شابَّةٌ ُمْكتَنَِزةٌ ، وأنشد : ُطبَاخيَّة قال : ويقال : جاريةٌ 

بريريريريريريريريريريريريريَ  ِق طريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ رأب  ا ريريريريريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريْ ةٌ عريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَّ  ا ريريريريريريريريريريريريريِ

  
رِ   اهريريريريريريريريريريريريريريِ ِق الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريري  ه  ِ  ريريريريريريريريريريريريريريْ  زِيريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةٌ.ـ  ُطبَاخٌ  ويقال : ليس به  أي : ليس به قوَّ

 : َعاقِلَةٌ َمِليحةٌ. ُطبَاِخيَّةٌ  وقال غيُره : امرأةٌ 

 إذا كان ُمْحكماً.ـ  ُطبَاخ وفي كالمه

ي : َطبخَ  بن إِْلياَس بِن ُمضرَ  َطابَِخةُ و  .َطابخةَ  قِْدراً فسّمِ

 ، من ِخْنِدَف. َطابَخة بن مّرِ ، وُمَزينةُ ، وَضبَّةُ : بنو أُّدِ ْبنِ  وتميمُ 

يت : يقال : قد بَاُخ اشتَِواًء أَِو اْقتداراً. اطَّبَخَ  اللْحُم وقد انَطبَخَ  ابن السّكِ  القوُم ، وقد يكوُن االّطِ

 ؟تَْقتَِدُرون ، أم تَْشتَُوونأويقال : 

ةٌ جيِّدةُ  الطَّْبخ ويقال : ُخبَزةٌ جيدةُ   القوم وُمْشتََواهم. ُمطَّبَخُ  ، وهذا الطَّْبخ ، وآجرَّ

 لنا قُْرصاً. اطَّبُِخوا ويقال :

يخُ : بطخ  بِّيُخ : لُغتان. اْلبِّطِ  ، والّطِ

 اللَّْعُق. : اْلبَطخووقال بعض اللُّغويين : الَمْطُخ 
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 خ ط م
 مستعملة. خطم ، خمط ، طخم ، مخط ، مطخ :

 : اسُم سواد في مقدَّم األنِف ، أو ُمقدَُّم األنِف ، أو مقدَُّم الَخْطم. الطُّْخَمةُ  ل الليث :قا: طخم 

 : َرأُْسهُ أسوُد وسائرهُ َكِدٌر. أَْطَخمُ  يقال : كبشٌ 
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 : مقدَُّم الُخْرُطوم في الدَّابة واإلنساِن ، وأنشد : األَطَخمُ و

ة  وَ  رَايبُّ ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريو  الَّ ظريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  ا أَنريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ا ال ُّْخِم   ي آبِنِفهريريريريريريريَ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريِ تريَ ى وَتسريريريريريريريريريريريريريريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريفريريريريريريريَ

  
 قال : يَْعنِي لَْطخاً ِمْن قََذٍر.

يت ْيَزُج.ـ  أَدَغمُ  أطَخمُ  يقاُل : أَخَضرُ ـ  ابن السّكِ  وهو الدَّ

يُجعََل معهما ثوٌب قال : أَْوصى أبو بَْكٍر أْن يَكفَّن في ثوبين كانا عليه ، وأن ـ  عن أبيهـ  َرَوى عبُد الرحمن بُن القاسم: خطم 

 ا َوَضْعتَ آخُر فأرادت عائشةُ أن تَْبتاع له أثواباً ُجُدداً فقال عمر : ال يَُكفُّن إال فيما أَْوَصى به فقالت عائشةُ : يا عَمُر ، وهللا م

 على آنُِفنَا. اْلُخُطمَ 

نِي أباِك فيما ِشئِت.  فبكى عمُر وقال : كفِّ

 أي : ما ملكتَنَا بَعُد فتنهانا أن نَْصنََع ما نريُد في أمالكنا.ـ  «على آنِفُنَا الُخُطمَ  ما َوَضْعتَ »قال شمر : معنى قولها : 

 .ِخَطاَمهُ  : َمنَعَ  يُْخَطمَ  إذا َغلََب أَنـ  ويقال للبعير

 وقال األْعَشى :

ا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َه أَثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَرَاد وا حنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
اوَ   مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا منريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 َهَرهُ وَمنَعهُ حتى ال يَْنبَِس وال يُحيَر.إذا قَ ـ  بالكالمِ  َخَطَمهُ و

 ُمقَدَُّم أَْنِفِه وفَِمِه ، نَْحو الكْلِب والبعير. : َخْطُمهـ  ومن كّلِ َدابَّةٍ  .. من الباِزي ومن كّلِ شيٍء : ِمْنقَاُرهُ  الَخْطمُ  وقال الليث :

 : األْسَوُد. األْخَطمُ وقال : 

بَاع :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس ومن ِذي الجناحِ غيِر  .. الِفْنِطيَسةُ  ومن اْلِخْنِزيِر : .. اْلُخْرُطومُ و الَخْطمُ  قال : هو من الّسِ

 .الِمْنَسرُ  ومن الصائد :ـ  الِمْنقارُ  الصائِِد :

 .َمْخِطمُ  واحُدهاـ  اْلَمَخاِطمُ  األُنُوُف : يقال لها : :ـ  عن أبي عمرو الشَّيبانيـ  أبو عبيد

ً  أخِطُمهُ  .. البَِعيرَ  َخَطْمتُ  وقدـ  َمْخِطِمهِ  َحْبٌل يُجعَُل في َطَرفَِه َحلَقَةٌ ، ثم يُقلَُّد البعيَر ، ثم يُثْنَى على اْلِخَطامُ  يُره :وقال غ ،  َخْطما

 يُْفتَُل من اللِّيِف والشْعر والكتَّاِن وغيره.ـ  الُخُطمُ  وَجْمعهُ 

 يُتَّخذُ منه ِغْسٌل.نَباٌت  اْلِخْطِميُ  وقال الليث :

 .«أَْنَف اْلَكافِرِ  تَْخِطمُ وإنَّ َدابَّةَ األَْرِض َمعَها َعَصا ُموَسى فَتَْجلُو َوْجهَ اْلُمْؤِمن ، »في الحديث و

 معناه : أنها تؤثُِّر في أنفه ِسَمةً يُْعَرُف بها.

 [.16القَلَم : ] ((16اخْلُْرُطوِم )َسَنِسُمُه َعَلى ) في قوله جلَّ وعزَّ :ـ  ونَْحو ذلك قيل

 .بِخطاَمْينِ  ، وربَّما ُوِسمَ  بِِخَطامٍ  ِسَمةٌ في ُعْرِض الوجه إلى الخّدِ كهيئِة الَخّطِ ، وُربََّما ُوِسمَ  الِخَطامُ  وقال النْضُر :

 على اإلضافِة.ـ  َمْخطوُم ِخطاَمْينِ و،  َمخطوُم ِخطامٍ  يقال : َجَملٌ 

 .انِ ِخَطامَ و ِخَطامٌ  وبهِ 

ة : مَّ   وقَْوُل ِذي الرُّ

رٌ وَ  خريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ل  مريريريريريريريريريَ ِف َرمريريريريريريريريريْ ْن أَنريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ  ِ ْن مسريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريا    ه   ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ ر  وَ  ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ نَّ ع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريريريريري 
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ْمِل فقََطْعنَه. « :َخَطْمنَهُ »وقال األْصَمِعيُّ : يريد بقوله :   َمَرْرَن على أَْنِف ذلك الرَّ

ُل إْقبَاله ، كما  َخْطمُ و  يقال : أْنُف الليل.اللَّيِل : أَوَّ

اعي :  وقال الرَّ

َوأبٌ  لريريريريريريريريريْ ر  ومسريريريريريريريريَ زَامريريريريريريريريى َذا   َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ  أَتريريريريريريريريريَ

  
ح  وَ رَاٌ  وَ   فريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ِك يريريريريريريريريَ ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َن الريريريريريريريْ ٌُ مريريريريريريريِ ا   ريريريريريريريَ ريريريريريريريَّ

  
 يَْفعَم الخياشيَم.ـ  َخطامٌ  قال األصمعي : ِمسكٌ 

أَنَّهُ وَعَد َرُجالً أَْن يَخُرَج إليه فأَْبَطأَ َعليِه ؛ »حديثاً رواه مرسالً :  وسلمعليههللاصلىعن النبي ـ  عن ابن األعرابيـ  روى ثعلبٌ و

 أي : َخْطٌب جليل.ـ  «َخْطمٌ  فلما خرج قال : َشغَلَني عنكَ 

 : َحيٌّ من األْزِد. ُخَطامةَ  ، وبَنو الُمَخطَّمُ  : إذا صار في البُْسِر ُخطوط وطرائُق ، فهوـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد

اِز ، عن أبي الطُّفَْيل ، عن ُحَذْيفَةَ ـ  َرَوى ُشْعبَةُ و : قال : تَْخُرُج الدَّابةُ فيقولون : قَْد َرأَْينَاها ثمَّ تَتََواَرى َحتَّى ـ  عن فَُراٍت القَزَّ

ُم عليه ،  فُه  فتَْخِطُمهُ  وتأتِي الكافرَ يُعاقََب ناٌس في ذلك ، ثم تَْخُرُج الثانيةَ في أعظم مسجد من مساجدكم فتأْتِي المؤِمَن فتسلِّ وتُعَّرِ

 ذنوبَه.

 اْلبَعيُر بالَكّيِ. يُْخَطمُ  كماـ  : األثَُر على األنف الَخْطمُ  قال شِمٌر :

 .َمْخُطوم وبعيرٌ ـ  إذا َوَسْمتهُ بخّطٍ من األنِف إلى أََحد خدَّْيهِ ـ  البعير َخَطْمتُ  يقال :

 ي َحْلِقِه ثمَّ ثُنَِي على أَنِفه ، وال يُثْقَُب له األنُف.إذا ُعلَِّق فـ  خَطمهُ بالِخَطامِ وقال : 

يت ، عن ابن األعرابي :: مطخ  ّكِ  إذا َدنََّسه.ـ  يمطخه ِعْرَضه َمَطخَ  ابن الّسِ

 اللَّْعُق. الَمْطخُ  وقال أبو زيد :

نْ »قال : ومن أَمثال العرب :   .«اْلَماءَ  يَْمَطخُ  أَْحَمُق ِممَّ

 ولكن يَْلعَقُه ِمن ُحْمقه.يقول : ال يَشربُه ، 

ً  الماءَ  َمَطْختُ  وقدـ  : َمتُْح الماِء بالدَّْلو من البئر الَمْطخُ و  وأنشد : .. َمْطخا

ِخ  اِ  الريريريريريريريريريريريريريزُّمريريريريريريريريريريريريريّ ا َوَربِّ الريريريريريريريريريريريريريرَّاقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَِ    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
َه هللا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ  امل يريريريريريريريريريريْ ز ْرَن بريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ

  

 لََلْمَ َخنَّ  لّرَِ اِء املِْمَ خِ 
 الفاِحش البَِذيُء.:  المطَّاخُ و

جل الكذاب :  أي : باطٌل قولُك.ـ  ِمْطْخ ِمْطخ وقال الليث : يقال للرَّ

 ال يُْقَدُر َعلَى ُشْربه.ـ  واللَّْطُخ : ما يَْبقَى في الحوض من الماء والدََّعاِميِص  الَمْطخُ  وقال أبو سعيد :

 وأَْنَشَد َشِمٌر :

اَل وَ  خ  املريريريريريريريريريرياء قريريريريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريَ ق  ممريريريريريريريريريريَِّ  ِ  َأمحريريريريريريريريريريَْ

  
رَبَّدِ   ا   مريريريريريري  ْن نريريريريريريري  ريريريريريريريَ َرْب مريريريريريريِ َر َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريْ  دَِع ا ريريريريريريَْ

  
 .«يَْبَطخُ »ويُْرَوى : 

ْن يَْلعَُق الماء»ويُْرَوى :   .«ِممَّ

 وكلُّه واحد.
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ْلناُهْم ِبَن َّتَ ْيِهْم َجن ََّتنْيِ َذواَِتْ ُأُكٍل مَخٍْط ) :ـ  قال هللا جّل وعّز في قصة أهل َسبَأ: خمط   [.16سبأ : ] (َوأَْثلٍ َوَبدَّ

 له َحْمٌل يُْؤَكُل. .. َضْرٌب من األََراكِ « : الَخْمطُ »قال الليث : 
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ّجاج : يقال لكّلِ نَْبٍت قد أَخذ طعماً من َمَراَرٍة ، حتى ال يمكَن أكلُه :  .َخْمطٌ  وقال الزَّ

 .ثََمُر األََراِك ، وهو اْلبَِريرُ ـ  في التفسيرـ  اْلَخْمطُ  وقال الفّراء :

يح فهو : إذا ذهب عن اللَّبَِن حالَوةُ اْلَحْلب ، ولم يتغير َطْعُمهُ :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد  فهو َساِمٌط ، فإِْن أخذ شيئاً من الّرِ

 والسَِّميط المْنزوع منه شعُرهُ.ـ  المشويُّ  الَخِميطُ و خاِمطٌ 

ً  اللحَم أَْخِمُطه َخَمْطتُ  قال : وقال أبو زيد :  ذا شويتَهُ.إـ  َخْمطا

 : أَن تَْشِوَي َحَمالً أو غيَره مْسلُوخاً ، فإِذا نُِزع شْعُره فهو الّسِميُط. الَخْمطُ  وقال الليث :

 مما له ريٌح طيِّبَةٌ ، وليس بالشديد الذكاِء ِطيباً. .. ريُح نَْوِر الَكْرم ، وما أَْشبََههُ  اْلَخمطةُ وقال : 

ً  يأخَذ من ريحه فيكونَ ـ  ِسقَاٍء ثم يوضُع على حشيٍش حتى وهو الذي يُحقَُن في .. َخْمطٌ  ولبنٌ   طيَِّب الريح ، طيِّب الطعم. َخْمطا

ُك وال يُنتفَع به. .. ثََمُر شجٍر يقال له : فَْسَوةُ الضبُع ، على صورةِ اْلَخشَخاِش  اْلَخْمط :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ   يَتَفَرَّ

ط :   وأنشد : .. القهُر ، واألخذ بغلَبةوقال األصمعي : التمخُّ

ِه  ا َذرَا مسريريريريريريريريريريريريَ ُّ اَنبريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَّ َرٌُ مريريريريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ

  
رُِِ   َر مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا اَنب    ريريريريريريريريريريَ َ  فريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريََ

  
طٌ  وقال الليث : رجل  وأنشد : .. : شديُد الغضب ، له ثورةٌ وجلَبةٌ  ُمتََخّمِ

ْوه   َ   لريريريريريريريريريريريريريريَ اٌر ثريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَّ َ  جريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريّ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريََ

  
وا  ْون ِ ْن عريريريريريََ ريريريريري  لريريريريريريَ وَن َواَل يريريريريريري  ريريريريريريْ هريريريريري  تريريريريريريَ ا َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريَ

  
 األمواج وأنشد : لََخِمط إنه :ـ  إذا اْلتَطَمْت أَْمواُجهـ  قال : ويقال للبحر

 َعََ  التريَّيَّاِر يريْرِمي  ْلَ َلعْ 
 بَهُ الولد بأَبيه.: شَ  الَمْخطُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس: مخط 

ً  تقول العرب : َكأَنَّما  .َمَخَطهُ َمْخَطا

 : استِاَلُل السَّْيِف. المخطُ وقال : 

ً  الصبِيُ  َمَخطَ  كاللُّعاب من الفم ، وقد من األَْنِف : اْلُمَخاطُ  وقال الليث : ً و،  َمْخطا  .اْمتََخَط اْمتَِخاطا

 : سيٌِّد َكريٌم. َمِخطٌ  قال : ورجل

 وقال ُرْؤبَةُ :

خريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ وَ  مريريريريريريريريريريريريريريري  اِل الريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِ نَّ أَْدَواَء الريريريريريريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريَّ ِ   ه  َوغريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريريِ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريريِ اَنريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 قلُت : ورأيتُه في شعر رؤبة :

 ِ نَّ أَْدَواء الّرَِجاِل اللُّخَّ ِ وَ 
طُ » وفسَّره ابن األعرابّيِ فقال :ـ  بالنُّون بالرماح شجاعةً َكأَنه أراد : الطَّعَّانيَن في الرجال ، وال أعرف الالعبون « : النُّخَّ

طَ »  َعلَى تفسيره.ـ  «اْلُمخَّ

 أي : نُتَِجْت عندهم.ـ  بنو فالن َمَخَطَها ويقال : هذه النَّاقَةُ إنما

ه َمَسَح النَّاتُج َعْنهُ ِغْرَسهُ وما َعلَى أَنِفِه   من السَّابِيَاِء.وأصُل ذلك : أنَّ اْلُحوار إذا فارق أُمَّ
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 .َماِخطٌ  ، ثم قيل للناتج : المخط فذلك

مة :  وقال ذُو الرُّ

رج  و  ة  مسريريريريريريريريريريَ ْتَانريريريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ وَد عريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريري   ا ِْ الريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريري     عريريريريريريِ ا الريريريريريريْ هريريريريريريريَ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريا غريريريريريريِ تريريريريريريْ ة  خمريريريريريريََ ريريريريريريَ رِيريريريريريريريَّ هريريريريريريْ  مريريريريريريَ

  
 الشيطان. ُمَخاطُ  :ـ  الهاِجَرةِ ويقال للسََّهاِم الذي يَتَراَءى في عْيِن الشَّمس للناظر في الهواء عند 

 وِريُق الشَّمس. .. ويقال له : لُعاُب الشَّمس

ِميَّةِ  فَأَْمَخَطهُ  كلُّ ذلك ُسِمع من العرب ويقال : َرَماه بَسْهمٍ   إذا أَْنفََذهُ.ـ  من الرَّ

 إذا استَلَّهُ.ـ  فالن السيَف من َجْفنِه اْمتََخطَ و

ً  في األرض َمَخطَ  ويقال :  إذا َمَضى فيها سريعاً.ـ  َمْخطا

 َوَوْخٌط : شديٌد َسِريع. َمْخطٌ  َوَوْخٌط ، وسيرٌ  َمْخطٌ  ويقال : بَْردٌ 

 أبواب اخلَاء والدال
 مهمالت. خ د ث :ـ  خ د ذ ،ـ  خ د ظ ،ـ  خ د ت ،

 خ د ر
 مستعملة. خدر ، خرد ، دخر ، رخد ، ردخ :

َمْستُورةٌ بثوب ، فهو ـ  فوق قَتَِب البعيرـ  في ناحية البيت ، وكذلك يُْنَصُب لها َخَشبَاتٌ ـ  : ِستٌْر للجارية الِخْدرُ  قال الليث :: خدر 

 .اْلُمَخدَّرُ  اْلَهْودجُ 

 .اْلُخُدورِ و األخاديرو األْخَدار ويُْجَمُع َعلَى

 وأنشد :

 مَسىّت َتغامَز َر َّ   األ اِديرِ 
 كذلك. تََخدََّرتْ و،  ِخْدِرَها في ِدَرتْ خُ  وقد .. َمْخُدورةٌ  والجاريةُ 

 الظبية ِخْشفَها في َهْبَطٍة من األرض. تُْخِدرُ  ، كما إِْخَداراً  الجارية أَْخَدَرتِ و

 َعِرينُهُ. أَْخَدَرهُ و،  اْلُخُدور كثيرُ  خادٌر ُمْخِدرٌ  فهوـ  إذا لم يَكْد يْخُرجـ  األسُد في َعرينه َخَدرَ و

 .أْخَدرهُ  بَصراً عن شيء فقدوكلُّ شيء َمنََع 

 .ُمْخِدرٌ  والليلُ 

اُج :  وقال اْلعَجَّ

 خم ِْ ر  األْ َ اِر َأْ َ رِي  وَ 
 يصف الليل.

 : ِمْن نَْعِت ِحَمار الَوْحش. األْخَدِريُ و

 .«أَْخَدرُ » قلت : كأنه نُسب إلى فَْحٍل اْسُمه :

 ديدة.الظُّْلَمةُ الش : اْلُخْدَرةُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب
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 منسوباً إليها.« األْخَدِريُ »: اسُم أَتَاٍن كانت قديمةً فيَجوز أن يكون  اْلُخْدَرةُ و

 .َخَدرَ وقيل : َخَذَل ـ  إذا تخلََّف الَوْحِشيُّ عن القِطيعـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 : الِحماُر األسود. الُخْدِريُ  وقال ابُن األعرابّيِ :

 أي : أقاَم.ـ  أَْخَدرَ و،  َخَدرَ  : يقال لألَسد :ـ  َشِمرٍ عن ـ  وأخبرني اإلياديُّ 

 : ُمِقيٌم في َعِرينِِه. َخاِدرٌ  وأََسدٌ 
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 أيضاً. ُمْخَدرٌ و

باءِ ـ  اْلَخِدرُ  قال : وأما  فاْلفَاتُر الِعَظاِم.ـ  من الّظِ

 قال َطَرفَةُ :

  ِ َر اللَّْيِل بِيريْعف ور  َ ِ رْ 
 إذا حبََسه.ـ  الليل أَْخَدَره قال : ويقال :

 من اإلبل : التي تكون في آخر اإلبل. اْلَخُدورُ وقال : 

 : الغْيُم والَمَطُر وأنشد : اْلَخَدرُ  : قال :ـ  عن ابن السكيتـ  الحّرانيُّ 

رْ  حريريريريريريريريريريَ اَر  الَّ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وقريريريريريريريريريريِ  وَن الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  اَل يريريريريريريريريريري 

  
رْ   عريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريَ وقريريريريريريريريريريريريريَ    الَّ ِ لريريريريريريريريريريريريريْ َه اَل تريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريري َّ

  

 َغْتِ َ َ رْ َيْس   وَن اللَّاَر ِمْن وَ 
 يقول : يَْستُُروَن النار مخافَةَ األضياف من غْيِر َغْيم وال مطر.

 وأنشدني ُعَماَرةُ لنفسه :

ا َأَنريريريريريريريريََّ اِ  كريريريريريريريريَ ِو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  الريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ نَّ جريريريريريريريريَ يريريريريريريريريهريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريِ

  
َ ار    ا اإل ريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ اِر َأكريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ س  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  مشريريريريريريريريريريَْ

  
 ، وهو التَّبَسُُّم.« االْنِكاَللِ »أَْبَرَزَها ، وأصلُه من « : أََكلََّها»

 يصف ناقة :ـ  وقال آخرُ 

ْ َوأب  و  ِت غريريريريريريريري  انريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ى َذاِ  الريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ رَّْ  عريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
ِل  ريريريريريريريريريريريريَ  ورِ وَ   ْه أْذَ َل كريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريَ ْ  َرفريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
 : التي تخلَّفَْت عن اإلبل فلما نََظَرْت إلى التي تَِسيُر ساَرْت معها. وِمثْلُهُ : اْلَخُدورُ 

َا ا َْ  ورَاامْسَتثَّ   ْتري َّ و   اهت 
 وقال آخر :

وِن  لُّ َ ُِّل  َذقريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ثَّ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ْذ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِن   تأََب الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريري  َن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ ىتَّ َرفريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
. َخِدرٌ  وقال الليث : يومٌ   : شديُد الَحّرِ

 وأنشد :

ه  وَ  انريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ ل  ظريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريريريريان  َُّعريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ رْ   ْوُِ ا ريريريريريريريَْ يريريريريريريريريَ ْرِب يف الريريريريريريريْ اِ. اجلريريريريريريري  خريريريريريريريَ مريريريريريريريَ  كريريريريريريريالريريريريريريريْ

  
ك فيه ِريٌح ، وال يُوَجُد فيه َرْوح.ـ  النَّهارُ  َخِدرَ  ويقال :  إذا لم يتََحرَّ

يت.ـ  َذا الغَيم .. اليوَم اْلَمِطيرَ « اْلَخِدرِ  اْليَْومِ »قُْلُت أراد ب  ّكِ  كما قال ابُن الّسِ

 والبَْرُد فلم تَِقرَّ في مكان ، ولم تَْسُكْن.ِللَمَخاِض اْلُجْرِب ، ألنها إذا َجِربَْت آَذاَها النََّدى « اليوَم المطيرَ »وإنما َخصَّ 

 وذلك أَنَّ اإلبَل إذا َجِربَت تََوسَّفَْت عنها أَْوبَاُرَها ، فاْلبَْرُد إليها أَْسَرُع.

ْجَل واْليََد واْلَجَسَد. اْلَخَدرُ  وقال الليث :  اْمِذاَلٌل يَْغَشى الّرِ

ْجلُ  َخِدَرتْ  وقد  .تَْخَدرُ  الّرِ
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 فُتُوٌر يَْعتَِري الشَّاِرَب وَضْعٌف.ـ  الشََّراب والدَّواء منـ  اْلَخَدرُ و

 الشَّْعر. اْلُخَداِريَّةُ  ، والجاِريَةُ  اْلُخَداِريَّةُ  : األسوُد الشَّعر ونَْحُوه حتَّى العُقَابُ  اْلُخَداِريُ وقال : 

 : ُمْظِلم ُخَداِريٌ  أبو ُعبَْيٍد : لَْيلٌ 

 ِلِشدَّة سواِدها.ـ  ُخَداِريَّةٌ  ْلَمةُ ، ومنه قِيَل ِلْلعُقَاب :: الظُّ  اْلَخَدرُ  وقال األصمعيُّ :

اج :  وقال العَجَّ

 َ َ َر اللَّْيِل فَيْجَتاب  ا ََْ رْ و 
 .َخاِدرٌ  أي : يَْلبَُسهم. ومنه قيل لألََسد :ـ  الناسَ  يَْخِدرُ  أَنَّ الليلَ « : الُخَداِريِ »وقال ابُن األعرابّيِ : أصُل 
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ّمة : .. ِخْدراً  األصمعي : معناه : أَنَّهُ اتََّخَذ األَجَمةَ وقال   وقال ذُو الرُّ

 ملَْ يريْلِفِظ اْلَغْرَثى ا  َ ارِيََّة اْلوَْكر  وَ 
 قال شِمٌر : يعني أَنَّ الَوْكَر لم يَْلِفِظ العُقَاَب.

 ً  م.مثُل ُخُروج الَكاَلِم من اْلفَ  .. َجعَل ُخُروَجَها من الَوْكِر : لَْفَظا

ْجل ، وامتِنَاُعَها من المشي. : الَخْدَرةُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب  ثِقَُل الّرِ

دقاِت : قبل ـ  : التي تَقَُع من النَّْخلِ  اْلَخِدَرةُ و .. اليابَِسةُ  ، فاْلَحَشفَةُ : َخِدَرةٌ  ليس لي َحَشفَةٌ وال وقال األصمعيُّ : يقول عامل الصَّ

 أن تْنِضَج.

ْخَودُّ  :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد همله الليث :أ: رخد   اللَّيُِّن اْلِعَظام. : الّرِ

ْخَودُّ  وقال أبو الهيثم : ْخوُ  الّرِ دت .. : الرَّ  .«فَْعٌم َوفَْعَملٌ » كما قيل :ـ  ِزيَدْت فيه الداُل ، وُشّدِ

 .َرَخاِويدُ  : نَاعمةٌ. وجْمعُها : ِرْخَودَّةٌ  قلت : وجاريةٌ 

 أَبُو َصْخٍر اْلُهَذليُّ :وقال 

يريريريريريريري ِ  بريريريريِ ِذي الريريريريْ اَلال  بريريريريريريريِ َ  َأطريريريريْ لريريريريريريريْ ْن هريريريريِ ه  مريريريريِ ْرفريريريريريريريْ  عريريريريَ

  
اِويريريريريريريريري   يريريريريريريريريِض الريريريريريريريريرَّ ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ ا الريريريريريريريريْ ارَاهتريريريريريريريريَِ را  َوجريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  
ْدخُ  قال الليث :: ردخ  َدخو .. : الشَّْدخُ  الرَّ  ُعَمانِيَّةٌ.ـ  ... الّرَدغُ  : الرَّ

 .الُخُردُ و الَخرائدُ  ْمَسْس قَطُّ ، والَجميُع :: بِْكٌر لم تُ  َخِريَدةٌ  قال الليث : جاريةٌ : خرد 

 قال : وجاريةٌ َخُروٌد : َخِفَرةٌ َحييّةٌ ، قد جاوزِت اإلْعصاَر ، ولم تُعَنِّْس.

 : الَحيِيَّةُ. الَخِريَدةُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ :

ةُ التي لم تثْقب. اْلَخِريَدةُ  يقول :ـ  كْلبٍ ـ  قال : وسمعُت أعرابيّاً من  : الدُّرَّ

 وهي من النساء : البِْكُر.

 .أَْخَردْت إْخَراداً  : الَحيِيَّةُ ، وقد الَخِريَدةُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وقال ثعلبٌ 

 ال ِمْن حياٍء. .. : الساكُت من ذُلٍّ  الُمْخِردُ و .. : الساكت من َحيَاء ، ال ِمْن ذُلٍّ  الخاِردُ ـ  عن أبيهـ  عمرو

 إذا استحيا.ـ  َخِردَ وإذا ذّل ـ  َخِردَ  وقال ابن األعرابي :

 مَن النساء : الحيِيَّةُ الَخِفَرةُ. الَخِريَدةُ  :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

 [.48النّحل : ] (َوُهْم داِخُرونَ )قاَل هللا جّل وعّز : : دخر 

اُج : َمْعنَى جَّ  .: َصاِغرون داِخُرونَ  قال الزَّ

َوََلْ يَ َرْوا ِإىل ما َخَلَق هللاُ ِمْن َشْيٍء يَ تَ َفي َُّؤا ِظَّللُُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّماِئِل ُسجَّدًا ّلِِلَِّ َوُهْم أَ )قال : وَمْعنى اآلية : 
 خاِضٌع ساجُد هلل.: ـ  من جسم وعظٍم ولحٍم ونجٍم وشجرٍ ـ  أنَّ كلَّ ما َخلَقه هللا : [48النّحل : ] ((48داِخُروَن )

 وإن كفر بقلبه ولسانه فَنَْفُس ِجْسِمِه ، وعظِمه ولحِمه ، وجميُع الشجر والحيواناِت خاضعةٌ هلل ، ساجدةٌ.ـ  قال : واْلكافِر

 الكافُر يَْسُجُد لغيِر هللا ، وِظلُّه يَْسُجُد هلل. أنه قال : عنههللارضيُروَي عن ابن عباس و
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اُج : وتأو جَّ .قال الزَّ لُّ ّلِ : الِجْسُم الذي عنه الّظِ  يُل الّظِ

 أي : َصغَُر يَْصغُر َصغاراً.ـ  َدَخَر يَْدَخر ُدُخوراً  وتقول :

 صاِغراً قَميئاً.ـ  شاَء أْو أبىـ  وهو الذي يَْفعَُل ما تأُمُره به

 خ د ل
 خدل ، خلد ، دخل ، دلخ : مستعملة.

 .ِخَدال ، والجميعُ  َخِدلَْت َخَدالةً  وقد .. َخْدلَة الساِق ، وساقٌ  َخْدلَةُ  قال الليث وغيره : تقول : امرأةٌ : خدل 

 كأنما ُطِويَْت طيّاً. .. : استَِداَرتُها َخَدالَتهاو

 وقال غيره : اْلِخَداُل : السُّوُق الِغاَلُظ.

ِة يصُف نساًء : مَّ  وقال ذُو الرُّ

َى َقصبا  ِ َ اال  َجَواِعل  يف اْلرب 
 أَنَّها غليظة. .. أَْسُوقِهاأَراد عظاَم 

 وَدَغٌل : بمعناه.ـ  ُمثَقٌَّل ومخفّفٌ ـ  َدَخلٌ و َدْخلٌ  ، وأمٌر فيه الدََّخلُ  َعْيٌب في الحَسِب وكذلك الدَّْخلُ  قال الليث :: دخل 

اء في قول هللا جّل وعّز : َنُكْم َأْن ) وقال الفرَّ  [.92النّحل : ] (َتُكوَن ُأمَّة  ِهَي َأْرىب ِمْن ُأمَّةٍ تَ تَِّخُذوَن َأْْياَنُكْم َدَخًَّل بَ ي ْ

 قال : يعني َدَغالً وَخِديعةً.

 فسَكنُوا إليها. .. لقلّتهم وكثرتكم ، أو قلَّتِكم وَكثرتهم ، وقد غَرْرتموهم باألْيَمان .. قال : ومعناه : ال تَْغُدُروا بقوم

اج :  َنُكمْ تَ تَِّخُذوَن َأْْياَنُكْم َدخَ )وقال الزجَّ  أي : ِغشَّاً بينكم وَدَغالً. (ًَّل بَ ي ْ

 منصوٌب : ألنه مفعوٌل له.« َدَخَّلً »و قال : 

 .َدَخل ، وفيه َمْدخول عيٌب. قيل : هو دَخله قال : وكلُّ ما

ة أَغنى من قوٍم وأشَرَف من قومٍ  (َأْن َتُكوَن ُأمَّة  ِهَي َأْرىب ِمْن ُأمَّةٍ )في قوله تعالى : ـ  وقال القُتَْيبيُّ  ـ  : أي : ألَْن تكون أمَّ

 تْقتَطعون بأَيمانِكم ُحقوقاً لهؤالء فتجعلونها لهؤالء.

 من َضْيعَتِه من اْلَمنَالة. .. على اإلنَسانِ  دخلَ  : ما الدَّْخلُ  وقال الليُث :

إذا كان ـ  َمْدُخولٌ  بيٌِّن من الُهَزال ، َوَرُجلٌ  َدَخل ، وفيه َمْدخول بعير .. في جوفه الُهَزالُ  الداخلُ و: المهُزول ،  الَمْدخولُ وقال : 

 ، أْو في َحَسبِِه. َدَخلٌ  في َعقله

 باطِن أَْمِره. أي :ـ  الدُّْخلَةِ  ، وإنه لَخبيثُ  الدُّخلةِ  : بَِطانَةُ األمر. تقوُل : إنه لعَِفيفُ  الدُّْخلَةُ وقال : 

 تخليٌط من ألوان في لوٍن.ـ  في اللونـ  الدُّخلةُ وقال : 

َي َمْدُخوالً ومْسُروفاً. بَِدَخلوأَْمِرهم  بُِدْخلَةِ  ويقال : إنه لَعَاِلمٌ   أمِرهم ، وإذا ائْتُِكَل الطعاُم ُسّمِ

جل : الذي َدخيلُ وقال :   .ُدْخلُلٌ و،  َدِخيلٌ  في أُموره كلِّها ، فهَو لهُ  يُداخلُه الرَّ

 لّراعي :في تفسير بيت اـ  وقاَل شِمر
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ه   ْ نريريريريريريريَ ث عريريريريريَ ريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ِ  مسريريريريريَ اَ  الريريريريريعريريريريريِ ريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  كريريريريريريريَأنَّ مريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريَّ ِ     ريريريريريريريريريَ

يريريريريريريريريريِل املريريريريريريريريري يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريي  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ان  َد ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَ

  
ْحل بالوَدعِ في ُعنق الظَّْبي.« : الدَِّخيِليُ »قال :  بِيُب يُعلَُّق في عنقه الوْدُع فشبِّه الَوْدُع في الرَّ  الظْبُي الرَّ

ْحل.يقول : جعْلنَا الَوْدَع في مقدَّم   الرَّ
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بِيُب : الدَِّخيِليُ  قال والظبيُ   واحٌد. واألَِهيليُّ والرَّ

 َذكر ذلك كلَّه عن ابن األعرابي.

 في بيت الّراعي : الفََرُس يَُخصُّ بالعلَِف.« الدَِّخيليُ »وقال أبو نصر : 

ا قولُه :  قال : وأمَّ

َبة  َوَدِ ياَل   َ َّاِن َ اَت َجلريْ
ً ـ  األعرابّيِ قال : أرادفإِنَّ ابَن  ْيِف إذا حلَّ باْلقوم داخلَ  َهّما ، وإن حلَّ  دخيلٌ  فهو .. فأَْدَخلوه القلب ، وآخَر قريباً من ذلك كالضَّ

 بفنَائِهم فهو َجْنبَةٌ ، وأنشد لجرير.

ا َ  مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ َة بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ م  اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وَرهريريريريريريريري  هريريريريريريريري  ْوا ظريريريريريريريري   َولريريريريريريريريَّ

  
اِورا  وَد ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريال  اَن الريريريريريريريريريريريريريريزُّبريريريريريريريريريريريريريريْت  جمريريريريريريريريريريريريريري َ  كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه.ـ  ُدْخلَلُهُ وَ فالن ،  ُدْخلُلُ  ابن السكيت : يقال : فالنٌ  وقال  إذا كان بطانَتَه وصاحَب سّرِ

َخالُ  وقال الليث :  وأنشد : .. المفاصل بَْعِضها في بعض ُمداخلةُ  : الّدِ

 ِطْرَفة     َّْ  ِدَ اال  م ْ جَمَاو 
 واكتنزْت ، واشتد أَْسُرها.إذا تالَحَكْت ـ  اْلَخْلقِ  ُمَداَخلَةُ  قلت : وناقة

بعيٌر قد شرب بين  فأُدِخل عن األصمعي : إذا َوَرَدِت اإلبُل أَْرَساالً فشرب منها َرَسٌل ثم َوَرَد َرَسٌل آَخُر الحْوضَ ـ  أبو عبيد

 .الدََّخالُ  فذلك .. بعيَرين لْم يَْشَربَا

 وإنما يُْفعَُل ذلك في قِلَّة الماء.

 بيَت لَبِيٍد :وأنشد غيُره فيه 

ذ دهريريريريريريريريريريريريريريا رَاَك ومْل يريريريريريريريريريريريريريريَ ا الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريَأْوَرَدهريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِل وَ   ِض الريريريريريريريري ِّ ريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ ى نريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ْق عريريريريريريريريَ فريريريريريريريريِ  مل ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َخالُ  وقال الليث : إذا ُسِقيَْت قَطيعاً قطيعاً حتى إذا ما شربَْت جميعاً ُحِملَْت على الحْوض ثانيةً ، لتستوفَِي ـ  في ِوْرد اإلبل الّدِ

َخالُ  فذلك .. ُشْربَها  .الّدِ

َخال قلت : والصحيح في تفسير  ما قاله األصمعيُّ ، والذي قاله الليث ليس بصحيح. الّدِ

لُ و لة واألنثى : .. تَأِْوي اْلِغيََران والشجَر الملتفَّ ـ  وجمعُه َدَخاِخيلُ ـ  أمثاُل العصافير .. ِصغَار الطير الدُّخَّ  .ُدخَّ

 : نقيُض الُخروج. الدُّخولوقال : 

 .«إَِزاِرهِ  داخلةَ  أَنَّه يَْغِسلُ »ِن : في حديث العَائو

 َطَرفُهُ الذي يَِلي َجَسَد الُمْؤتَِزِر.« : إزاِره داخلةُ »قال أبو عبيٍد : 

إَِزاِرِه ولَيَْنفُْض بها فَِراَشهَ فإنَّه ال يَْدِري ما َخلَفَهُ  داِخلَةَ  إَذا أََراَد أَحدكم أَْن يَْضَطِجَع َعلَى فَِراِشِه فَْليَنَِزعْ »في حديٍث آخر : و

 .«عليه

 أراد بها َطَرَف ِإزاِرِه الذي يَلي جسَده.

ا  ـ. األرض : فََخَمُرها وغاِمُضَها َداِخلَةُ  وأمَّ

 من َخَمٍر. َداِخلَةٌ  يقال : ما في أرضهم

 .الدََّواخل وجمعها



2272 

 

قاع :  وقال ابن الّرِ

لريريريريريريريريريريريريا المريريريريريريريريريريريري  نَّ غريريريريريريريريريريريري  ى بريريريريريريريريريريريريه أَْدَ َرهريريريريريريريريريريريري  َرمريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   ْ  ريريريريريريريِ تريريريريريريريَ تريريريريريريريِ َّ بريريريريريريريه ومْل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريري  ا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريَّ  لريريريريريَ

  
ْيَد ولكنَّه جاَهَرها يَدُخلِ  يقول : لم  كما قال ُزَهْيٌر :ـ  اْلَخَمَر فيَْختَِل الصَّ

اتِل هْ   َمىَت نريَره  فِإنريََّلا ال   
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 : الدُّْخلَلُونَ وفي قوٍم ليسوا منهم.  يَدخلون اْلُحْشَوةُ الذين الدُّْخلَلُونَ واٌء ومودَّةٌ : إِخَ  أي :ـ  ُدْخلَلٌ و ُدْخلُلٌ  وقال أبو عبيدة : بينهم

ُء واألصفياء.  األَِخالَّ

 وهذا الحرف ِمن األْضداد.

 وقال امرؤ القيس :

ْ َلل وَن ِ َذا َغَ روا  َضيريََّعه  ال ُّ
 : الخاصة ههنا. الدُّْخلَلُون قال :

لُ  وقال األصمعي : ذُ  َدخل ما ِمن الَكإل : الدُّخَّ لُ و .. في أَْغَصان الشَّجر ومنَعه اْلتِفافُهُ عن أْن يُْرَعى ، وهو العُوَّ اللَّحم : ما  ُدخَّ

 عاذ بالعظم ، وهو أَْطيَُب اللحم.

لٌ  وقيل للعُصفور الصغير :  ألنه يَعُوذُ بكّلِ ثَْقٍب ضيٍِّق من الَجواِرح.ـ  ُدخَّ

 .. أي : َحَسُن الطريقةـ  والَمخرجِ  الَمْدخل يقال : فالٌن َحَسنُ وقال شمر : 

 محموُدها وكذلك : هو َحَسُن الَمْذَهب.

ّرِ والعالنية الَمْدخل َكاَن يُقَال : إنَّ من النِّفَاق اختالفَ »في حديث الَحسن : و  .«والَمْخَرج واختالَف الّسِ

 ُسوَء الطريقة.« : َرجوالَمخْ  الَمْدخل اختالفِ »قال شِمر : أراد ِب 

الُ و الدَّاخلُ  ثعلٌب : عن ابن األعرابي : أنه قَال : ال كلُّهـ  الُدْخلَلُ و الدُّخَّ  األُذُن ، وهو الِهْرنَِصاُن. ُدخَّ

ى من الخوِص للتَّْمر ، وتُجَمُع : الدَّْوَخلَةُ و  وَدَواِخيل. دَواِخل هي الَوِشيَجة التي تَُسوَّ

 وقال َعِديٌّ :

 ِفيِه ِظَباٌء وَدَواِ يل    وصْ 
 .َخلََد يَْخلُد : البقاُء في داٍر ال يُخَرُج منها ، والِفْعُل : الخلُودُ  قال الليث :: خلد 

 : اسٌم من أَسماء اْلِجنَان. اْلُخْلدُ وهللا أهَل الجنة إخالداً ،  أَْخلَدَ وآِخر األَبَِد ،  ُدونخاِلُدون ُمَخلَّ  قال : وأْهُل الَجنَّة

 أي : َرَكن إليه ورِضَي به.ـ  فالٌن إلى كذا وكذا أَْخلَدَ و

 أي : َرَكَن إليها وَسَكَن. [176 :األعَراف ] (َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اْْلَْرِض َوات ََّبَع َهواهُ )في قوله جّل وعّز : ـ  وقال الفَّراء

 وهي قليلة.ـ  بغير ألفـ  إلى األرض َخلَدَ  قال : ويقال :

 .لَُمْخِلدٌ  إذا بَقَي سواُد رأسه ولحيته على الِكبَر : إنهـ  قال : ويقال للرجل

 .لَُمْخِلدٌ  إذا لم تَْسقُط أسنَانُه من الهَرَم : إنهـ  ويقال للرُجل

جاُج. .. َخلَّدَ و،  أَْخلَدَ و َخلَدَ  الكسائيَّ يقول :قال : وسمعُت   إلى األرض ، وهي قليلةٌ ، ونحَو ذلك قال الزَّ

 [.17الواِقعَة : ] ((17َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلدان  خُمَلَُّدوَن ))وقال هللا جّل وعّز : 

اء  ، ال يتغيَّرون. إنُهم على ِسّنٍ واحدةٍ  : يقال : (خُمَلَُّدونَ )في قوله : ـ  قال الفرَّ

ُطون. ويقال : (خُمَلَُّدونَ )قال : ويقال :  ُروَن. : ُمقَرَّ  ُمَسوَّ
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 كلُّ ذلك يقاُل.

 وأنشد غيُره :
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او  نْيِ كريريريريريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَّ ا   ِ لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريُّ  خمريريريريريريريريريريريريريري َ

  
اِن   كريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ اِوُّ  الريريريريريريريريريريريريْ نَّ أَقريريريريريريريريريريريريَ اُّ هريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريريريْ

  
بَابَةُ. اْلُخْلدُ و: ِمْن أَسماِء الفَأِْر : الثُّْعبَةُ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ   ، والزَّ

 .ِخْلَدانٌ  والجميُع :ـ  بكسر الخاءـ  ِخْلدٌ  لم يُْخلَْق لها عيوٌن ، واحُدها .. ضرٌب من اْلُجْرَذاِن ُعْميٌ  اْلُخْلدُ  وقال الليُث :

وُع  من أسماِء النَّْفس :ـ  عن ابن نَْجَدةَ ، عن أبي زيدٍ ـ  ثعلب  .اْلَخلَدُ و: الرُّ

 أي في بالي.ـ  َخلَِدي يقال : ما يَقَُع ذلك فيـ  : البالُ  الَخلَد وقال اللَّيُث :

 التَّْفِسيَراِن متقاربان. وقال أبو زيد : اْلبَاُل : النَّْفس ، فَإِذاً :

ى : اْلَخواِلدُ  وقال الليث :  .لدَ َخَوا : األَثَافِيُّ واْلِجبَال والِحَجارة تَُسمَّ

 وأنشد :

ولريريريريريريريريريريريريريرية   مريريريريريريريريريريريريريري  اَء  ريريريريريريريريريريريريريريَْ ذَّ يريريريريريريريريريريريريريريَك مسريريريريريريريريريريريريريريَ ْأتريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ اَل   لريريريريريريريريريريريريريريْ والريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريريريريريريَْ ض   ريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  أَْخلَدَ  :ـ  عن أبي عمروـ  يعني القوافَِي أبو عبيد  : بطٌن من ُعقَْيٍل. ُخَوْيِلدٍ  إذا لَِزَمه ، وبَنُوـ  به إِْخاَلداً ، وأَْعَصَم به إِْعَصاما

 إذا أََسنَّ ولم يَشْب.ـ  الرُجلُ  َخلَّدَ و، وهي اْلِقَرَطة ،  باْلخلَد إذا َحألَّهاـ  جاريتَهُ  َخلَّدَ  وقال أبو عمرو :

طونَ ـ  (ِوْلدان  خُمَلَُّدونَ )في قوله : ـ  وقال ابن األعرابّيِ   ، وهي اْلِقَرَطةُ. َخلَدٌ  َوجمعَُها : باْلَخلَدةِ  : ُمقَرَّ

 أي : سمنَْت ، وناقَةٌ َداِلَخةٌ.ـ  ةُ الناق َدِلَختِ  النَّْضُر :: دلخ 

جال. .. َداِلخونَ  وقال الليُث : رجٌل َدالٌخ وقَْومٌ   ، وُهو الُمْخِصُب من الّرِ

يت اءـ  ابن السّكِ ٌ ـ  عن الفرَّ  أي : َعْجَزاُء.ـ  ُدلََخةٌ  : اْمرأَة

 وأنشد :

اَلِ   رَّد  بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى ِد َر  ريريريريريريريريريريريريريريريريري   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا د اَلِ    اِء اََّْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريْن كريريريريريريريريريريلِّ هريريريريريريريريريريَ

  
 ذََواُت أعجاٍز.« : بِاَلخِ »قال : 

 للواحدةِ وِداَلٌخ : للجِميع.« ُداَلخِ »و قال : 

ً  وقال أبو عمرو :  أي : سِميٌن.ـ  َدلُوخٌ و،  َدِلخٌ  ، فهو َدِلَخ يَْدلَُخ َدلَخا

 وأنشد :

ْخ  لريريريريَ ِه الريريريريتريريريريريَّ رَّ بريريريريريريريِ ْن َذا أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريَ لريريريريريريريَ لريريريري  ائريريريريِ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َن الريريريريريريري ََّْلْ   وُ  مريريريريريريريِ يِت أل   تريريريريريريريريَ ريريريريريريري  ه  : الريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ  فريريريريريريريريَ ريريريريريريري 

  

 خ د ن
 خدن ، دخن ، دنخ : مستعملة.

 يكون معك في كّلِ أمٍر ظاهر وباطن. .. يَُخاِدنُكَ  : الِذي اْلَخِدينُ و اْلِخْدنُ  قال اللَّيُث :: خدن 

ثُها. ِخْدنُ و  الجارية : ُمَحّدِ

ث الجاريةَ ، فجاء اإلسالُم بَهْدِمِه. ِخْدنٍ  يمتنعون منقال : وكانوا في الجاهليَّة ال   يَُحّدِ
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 [.25النِّساء : ] (َُمَْصناٍت َغْْيَ ُمساِفحاٍت َوال ُمتَِّخذاِت َأْخدانٍ )قال هللا جّل وعّز : 

 يعني أَْن يتَِّخْذن أَْصِدقاَء.
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 إذا ألقَْيَت عليها َحَطباً فأفسْدتَها حتَّى يَهيَج لذلكـ  َدِخنَْت تَْدَخنُ و،  هاُدخانُ  إذا ارتفعـ  تَْدِخنُ  النَّارُ  َدَخنَتِ  قال أبو عبيد :: دخن 

 يشتَدُّ. ُدخان

 .يَْدَخنُ  .. الطَّعامُ  َدِخنَ  وكذلك :

ً والنَّاُر  َدَخنَ  وقال الليث :  إذا َسَطَع.ـ  الدَُّخاُن ُدُخونا

 لى اْلَمقَاِلي واألَتُونَاِت.: ُكًوى فيها إِْرَدبَّاٌت تُتََّخذُ ع الدَّاِخنَةُ وقال : 

 وأنشد :

َواِ ِن فريْوَق اإلرِيَلا  كمْ ل ال َّ
 أي : اْرتَفََع وَسَطَع.ـ  اْلغُبَارُ  َدَخنَ  ويقال :

 ومنه قولُه :

ا هريريريريريريريَ ى أْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريِ لريريريَ َش عريريريَ َم الريريريَومسريريريْ حريريريَ لريريريْ تريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْن   ع  َد ريريريريريريريريريريَ َوج  ِ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌت ِ َذا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريْ  َأهريريريريريريريريريريْ

  
 أي : سطع.

نُ  بَُخورٌ  الدُّْخنَةُ وقال :   به الثَّْوُب أو البيُت. يَُدخَّ

 .ُدْخنةٌ  والحبَّةُ منهـ  : اْلَجاَوْرسُ  الدُّْخنُ و

 .كالدَُّخانِ ـ  ، وهو ُكْدَرةٌ في َسَوادٍ  األَْدَخنِ  مْن لَْونِ  الدُّْخنَةُ و

  ، وَكْبٌش أَْدَ نٌ  اأٌب َدْ َلاء  
 وقال رؤبة :

 َمْرٌ  كيَتْهِر الصَّْرَصرَاِن اأَلْدَ نِ 
. وليلةٌ  ها. ُدَخانٌ  ، كأنما تغَشَّاها َدْخنَانَةٌ  قال : الصَّْرَصراُن سمٌك بحريٌّ  من ِشدَّة حّرِ

 َسْخنَاٌن. َدْخنَانٌ  ويومٌ 

 .«، َوَجَماَعةٌ َعلَى أَْقَذاءٍ  َدَخنٍ  ُهْدنَةٌ َعلَى»فقال :  ؟بَْعَد ذلك َخيرٌ أحين َذَكَر الفتََن فقيل له :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 تفسيُره في الحديث : ال تَْرِجُع قُلُوُب قَْوٍم على ما َكانْت عليه.ـ  «َدَخنٍ  ُهْدنَةٌ َعلَى»في قوله : ـ  قال أبو عبيد

 كوَن في لون الدَّابَِّة أو الثَّوب : ُكْدرةٌ إلى سواٍد.: أن ي الدََّخنِ  قال : وأصل

 وقال اْلُمعَطَُّل اْلُهَذِليُّ يصف سيفاً :

ريريريريريريريريريبريريريريريريريرية   يريريريريريريريريق  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ٌُ ال يريريريريريريريريَ ا نْيٌ مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
ٌن   ِه َد ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريْ س  وَ يف مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ٌر أمسريريريريريريريريريريريْ  ِ ثريريريريريريريريريريريريْ

  
 .الدَُّخان يعني ُكُدوَرةً إلى السواد ، وال أْحِسبُهُ أخذ إال من« : َدَخنٌ »قوله : 

 وهذا شبِيهٌ بلون الَحديد.

 هم ِفتْنَةٌ.قال : فََوْجُهه ، أَنه يقول : تكون القُلوُب هكذا ، ال يصفو بعُضها إلى بعٍض وال يَْنَصُع ُحبُّها كما كانت ، وإِْن لم تَُكْن في

 ، َعلَى غير قياس. َدَواِخنُ  : الدَُّخانِ  وجمع

 ل اْلُهَذِلّيِ.فِِرْنُد السَّيِف في قو« : الدََّخنُ »وقيل : 
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ً  ُخلُقُهُ  َدِخنَ  اْلُخلُِق ، وقد لََدِخنُ  : إنَّهُ ـ  إذا كان خبيث الُخلُقِ ـ  وقال شمر : يقال للرجل  إذا َخبَُث وفََسَد.ـ  َدَخنا

 وقال قَْعنٌَب :

ْم وَ  ر هريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى َأيّنِ َأعريريريريريريريَ لريريريريريريَ ه  عريريريريريريَ لريريريريريريمريريريريريريريْ ْ  عريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
ن    ا َد ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َر  الَّ بريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ أ  الريريريريريريريري َّ تريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  اَل نريريريريريريريريريَ

  
 حتى َغلََب َعلَى طعمه. الدَخانُ  إذا ُشِوَي فأصابهـ  الطَّعاُم واللَّْحمُ  دِخنَ و
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 : متغيَِّر الرائحة. َدِخنٌ  وشرابٌ 

 وقال لَبِيٌد :

ووَ  مريري  يريريهريريِ لريريَ ْ  غريريريريريريريَ ْو   عريريَ ْ ق  قريريريريريريريَ اِن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريَ تريريريْ  فريريِ

  
ن    اَل َد ريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريِّ وَ بريريريريريريريريريريريريِ  ِ  اَل َرجريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريع  جمريريريريريريريريريريريري 

  
 الذي بَاَت في البَاِطيَِة. والمَجنُِّب :ـ  ويروى ُمَجنَِّب فالمَجنَُّب : الذي َجنَبَهُ الناس

 أي : بَِجْدٍب بيِّن.[ ـ 10 : الّدخان] (يَ ْوَم ََتِْت السَّماُء ِبُدخاٍن ُمِبنيٍ )وقول هللا جّل وعّز : 

ً  يقال : إن الجائَع كان يرى بينه وبين السماء  من ِشدَّة الُجوع. ُدَخانا

 .بالدَُّخانِ  فََشبَّهَ ُغْبَرتَها .. ، ِليُبِس األرض في اْلَجْدب وارتفاعِ الغُبار ُدخانٌ  ويقال : بل قيل للجوع :

 وُجوٌع أَْغبَُر.ـ  ومنه قيل ِلَسنَِة اْلمَجاعِة : َغْبَراءُ 

 .ُدَخانٌ  قولون : كان بيننا أمٌر ارتفع لهموضع الشَّّرِ إذا عال ، في الدُّخانَ  وربما وضعت العََربُ 

 قد مضى. الدَُّخانَ  وقد قيل إن

 : ُعثَاٌن ، وعواثُن. َدَواِخنَ و،  ُدخانٍ  وِمثْلُ 

 .ُدَخانٍ  والعََرُب تَقُول لغَنّيٍ َوباِهلةَ : بنو

اُح : رمَّ  قال الّطِ

َر ِ ْذ َأعريريريريريريريريريريَ َّْ   كريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريَيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريَ  َ  عريريريريريريريريريريَ

  
اِن   ِ  د  ريريريريريريريريريريريريَ ْم ر َواأَب بريريريريريريريريريريريريَ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرهريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
 : خضوعٌ ، وِذلَّةٌ وتنكيس للرأس. التَّْدنيخُ  قال الليث :: دنخ 

ا رآني  .َدنَّخَ  يقال : لمَّ

يَخِة : أن ينهزم بعُضها ويَْخُرَج بَْعُضها. التَّْدنِيخُ وقال :   في اْلبِّطِ

 إذا كان فيه ارتفاٌع وانخفاٌض.ـ  الرأْس ُمَدنِّخُ  ورجلٌ 

ْفَرى َخْلَف اْلُخَشَشاَوْيِن.ـ  ِذْفَراهُ  َدنََّختْ  ويقال :  إذا أَْشَرفَْت قََمْحُدَوتُهُ عليها ، ودخلِت الذِّ

 إذا طأَْطأَ َظْهَره.ـ  الرجل َدنَّخَ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

ُجل ُجل في بيته. دنَّخَ  ذا لم يبرْح بَْيتَه : قدإـ  وقال اللحياني : يقال للرَّ  الرَّ

 خ د ف
 خفد ، خدف : ُمْستعمالن.

ْلَماِن :ـ  اْلَخفَْيَددُ  قال الليث :: خفد   الطَّويُل السَّاقَْين. من الّظِ

 وَجْمعُهُ اْلَخفَْيَدَداُت ، واْلَخفَاِدُد.

ا في آخره َحْرفان ِمثاَْلنِ ـ  «فَعَاِللَ »قال : وإذا جاء اسٌم َعلَى بِنَاء   .َخفَاِديدَ ـ و َخفَْيَددونحو قْرَدٍد ، وقََراديَد ، ـ  فإنهم يَُمدُّونهـ  ِممَّ

 لسرعته. َخفَْيَددٌ  وقال أبو عبيد : قيل للظَِّليم :

 .َخفُودٌ  ، وهي ناقَةٌ  َدتْ أَْخفَ  قيل :ـ  قبل أن يستبيَن َخْلقُهـ  : إذا أَْلقَِت الناقةُ َولََدهاـ  عن األَُمِوّيِ ـ  أبو عبيد
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 قال شمر : وهذا َغِريب ُمْنَكٌر.

 : إذا أْلقَِت المرأَةُ ولَدها بَزْحرةٍ واحدةٍ. قيل : َزَكبَْت به وأَْزلََخْت به ،ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  قلُت : وَرَوى أبو العباس
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 به ، وَأْسَهَ ْ  به وأَْمَهَ ْ  به. َأْ َفَ  و وأَْمَعَصْه به ، 
 كلٌّ يقال. َخفَْيفَدٌ و،  َخفْيُددٌ  قال للظليم :وي

 .اْلِخَدفُ ويقال ِلخَرِق القميص قبل أن تُؤلََّف : الِكَسُف ـ  عن أبيهـ  عمرو: خدف 

 .ِخْدفَةٌ وواِحُدها : ِكْسفَةٌ 

 : السُّكَّاُن الذي بالسَّفينة. اْلَخْدفُ وقال : 

 خ د ب
 استعمل من وجوهه : خدب ، بدخ.

اءـ  َسلَمةُ : خدب   وُسْرُجوَجٍة ، وهي الطريقة. َخْيَدبَةٍ ويقال : فالن على طريقٍة صالحٍة ، ـ  عن الفرَّ

ل وُخْذ في ِهْديَتَِك ، وقِْديَتَِك أي : فيما ُكْنَت فيه.ـ  يقال : أَْقبِْل َعلَى َحْيَدبَنِكَ ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد  أي : على أْمرك األوَّ

 .«َخَدبَاتٍ  َوقََع اْلقَْوُم فِي َواِدي»: من أمثالهم في الهالِك قولُهْم : ـ  يعن األصمعـ  أبو عبيد

 إذا َجاُروا عن اْلقَْصد.ـ  قال : وقد يقال ذلك فيهم

 : ضرٌب في الّرأِْس ونحِوه. اْلَخْدبُ  وقال الليث :

 يَْقَطُع اللحَم ُدوَن العَْظِم. .. : الضرب بالسيف اْلَخْدبُ و

اجُ   : وقال العَجَّ

وا مريريريريريريريريُّ خريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ْم ِ َذا اجريريريريريريريريْ هريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ ِرب   ريريريريريريريريَْ  َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ُ نَّ اأَل َوَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َواِد   َأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخُر :

 ِلألْعَلاق َتْ ِبيق  و لِْلَهاُِ َ ْ ٌب 
ةٌ شديدةٌ.ـ  َخاِدبَةٌ  ويقال : أَصابتْهم  أَْي : َشجَّ

 : َضْخٌم قوىٌّ شديد. ِخَدبٌ  وبعيٌر َوَشْيخٌ 

 َموِضٌع في رماِل بني َسْعٍد.:  َخْيَدبٌ و

 وقال الّراجُز :

 حِبَْيث  اَنَصى ا َْربَا   َ ْيَ  َ 
رُع اللَّيِّنَةُ وأنشد : : اْلَخْدبَاءُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد  الّدِ

 َ ْ َ َء حَيِفز ها َِنَاد  م َهلَّ   
 : ُمتَِّسعَةٌ طويلةٌ. َخْدباءُ  بَةٌ ، وَضرْ  َخِدبٌ  وَسْيفٌ  َخِدبٌ  : نَابٌ ـ  عن ابن األعرابيـ  شِمرٌ 

 : َواِسٌع الِجَراَحِة قال بِْشٌر : َخِدبٌ  ِسنَانٌ وَ 

 على َ ِ ِب األَنريَياِب ملَْ يريتري ريلَّمِ 
 : الذي ال يتمالَُك من الُحْمِق. األَْخَدبُ وقال : 
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 وقال اْمُرؤ القَْيِس :

ة  يف الريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريرياِل وَ  ا ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ ه  بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ  َ وَ   ْزرافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِِ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .. قال : واْلِخزرافَةُ : الكثيُر الكالم

ْخُو.  الخفيُف. وقال غيُره : هو الّرِ

 وأنشد : .. قََطْعتُهُ  : َخَدْبتُهُ  :ـ  عن أبي زيدـ  وقال ابُن هانِىءٍ 

لريريريريريريريريةٌ  َؤلريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريٌض مريريريريريريريري  و بريريريريريريريريِ يريريريريريريريريٌض أِبَيريريريريريريريري يريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريري   بريريريريريريريريِ

  
ْ ٌب لريريريريريريريِ   اُِ  ريريريريريريريَ هريريريريريريريَ اِق تريريريريريريري ريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريق  و لريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  لريريريريريريريألعريريريريريريريْ

  
 : اْلعَقُوُر من كل الحيوان. اْلَخْدبَاءُ  : قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

تْهُ.ـ  الحيَّة َخَدبتْهُ  :ـ  عن الكسائيـ  أبو عبيد  أي : َعضَّ
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ةٌ  بَْيَدَخةٌ  قال الليث : امرأةٌ : بدخ  يِت المرأةوبه ـ  لغة ِحْميَِريَّةٌ ـ  : تَارَّ  وأنشد : .. سّمِ

اَر  ِل بريْيَ َ ا  َهْل تريْعِرف  ال َّ
 أي : يَتَعَظَُّم َويَتَكبَّر.ـ  علينا ، َويَتََمدَُّخ علينَا يَتَبَدَّخُ  ويقال : فالن

 وأنشد ِلَساِعَدة :ـ  : الِعَظاُم الشُؤونِ  اْلبَُدَخاءُ والنَّْضُر : 

 ن وِكر واب َ َ اء  كلُّه م و ِ َذا ما 
ً »كقولك : ـ  بِِدخْ و  .«َعَجبا

 وأنشد :« َعَجباً وبَْخ بَخْ »ِمثَْل قولهم : « بََدخْ »تَتَكلَُّم بها عند تفضيلَك الشَّيَء وكذلك « بَْخ بَخْ »و 

ٌ  أَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  عريريريريريريريْ عريريريريريريريْ   َوصريريريريريريريريريريريريريريريَ لريري و صريريريريريريريريريريريريريريريَ  حنريريَْن  بريريريَ

  
عريريريريريريريريريريَ ْ   رْن َذاَك مريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ْل تريريريريريريريريريريري  َ ٌ  هريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  

 خ د م
 مدخ : مستعملة.خدم ، خمد ، دمخ ، 

 .َخَمَدْت تَْخُمُد ُخُموداً  : إذا َسَكَن لََهُب النَّار ولم يَْطفَأْ َجْمُرَها. قيل :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد: خمد 

 فإْن َطِفئَْت أَْلبَتَّةَ ، قيَل : َهَمَدْت ُهَموداً.

 ونحَو ذلك قال الليُث.

ً  اً ُمْخِمد يُقال : رأَْيتُهُ « : نوادر األعراب»وفي  ُك ، ـ  َوُمْخبِتاً َوُمْخِلداً وُمْخبِطاً َوُمْسبِطاً َوُمْهِديا  أَْخَمدَ وإذا َرأَْيتَه ُمْضِرباً ال يَتََحرَّ

 فالٌن نَاَرهُ.

 وأنشد : .. ُغاَلماً َكاَن أَْو َجاِريةً ـ  َخاِدمٌ  َواْلَواِحدُ  .. اْلُخدَّامُ  : اْلَخَدمُ  قال :: خدم 

ْم  هريريريريريريريريريريِ اِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اٌل يف جمريريريريريريريريريريََ ون ثريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري   خمريريريريريريريريريري َ َّ

  
ُ  و    َ ْم  ريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ  يف الريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريرياِل  ذا رَافريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
 غداً. خاِدَمتُنَا ِلُوُجوبِه َوهِذهـ  بغير هاءـ  َخاِدُمنا وهذه

ً  أَْخَدْمتُ وَ   .َخادماً يَخِدُمهُ  أي : أَْعَطْيتُهُ ـ  فاُلنا

 نْفَسه. يَْخُدمُ  أي :ـ  يَْختَِدمُ  له أن َخاِدمَ  ويقال : ال بُدَّ لمن ال

 .يَْخِدَمكَ  إذا سأْلتَهُ أنـ  اْستَْخَدْمتُهُ وفاُلناً ،  اْختََدْمتُ  ويقال :

 .ِخَدامٌ  يَُشدُّ في ُرْسغِ البَِعير ، ثم يَُشدُّ إليها َسَرائُِح نَْعِلها وَجْمعُهاـ  مثل اْلَحْلقَةِ ـ  : َسْيٌر غليٌظ ُمْحَكمٌ  اْلَخَدَمةُ وقال : 

ي اْلَخْلَخاُل :  بذلك. َخَدَمةً  وُسّمِ

ْسغِ ـ  من الغَنَم : التي في ساقها اْلَخْدماءُ و  في السََّواد أو َسَواٌد في بَيَاٍض. كاْلَخْدمة بَيَاضٌ ـ  عند الرُّ

 بضم الخاء.ـ  اْلُخْدَمةُ  واالْسُم :

وَن موضَع اْلَخلخال : ً  قال : ويَُسمُّ  .ُمَخدَّما

 .اْلُمَخدمُ  يقال له :ـ  عند أسفل ِرْجِل السََّراِويلِ ـ  يلِ وِربَاُط السََّراوِ 

 ما فَْوَق اْلَكْعِب.ـ  من البعيرِ ـ  اْلُمَخدَّمُ و
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ْت أَْوِظفَةُ النّْعَجِة فهي َحْجاَلُء   .َخْدَماءُ وَ أبو عبيد عن أبي زيد : إذا اْبيَضَّ

 .التَّْخِديمُ  فذِلكَ ـ  دون يَدْيهـ  وقال أبو عبيدة : إذا قَُصَر البَيَاُض عن الَوِظيِف ، واْستََدار بأَْرَساغ ِرْجلَي الفََرس

 .ُمَخدَّمٌ و أْخَدمُ  يقال : فرسٌ 

 َخاِلِد بِن الَوِليد : أَنَّه كتب إلى َمَراِزبِة فارَس :في حديث و
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 .«، وَسَلَ  م لَكك مْ  َ َ َمتك مْ  اَّم  هلل الذي َفضَ »
 وأنشد :ـ  ِخَدامٌ  ومنه قيل للَخالِخيِل :ـ  الحْلقَةُ المستديرة الُمْحَكَمة : اْلَخَدمة قال أبو عبيد : هذا َمثٌَل ، وأْصل

ارِ    ريريريريريريريريريريَ
ا املريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريَّ اَن مريريريريريريريريريريِ ى األ  ْ كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  د وَن عريريريريريريريريريريَ

  
َ امريريريريريريريريريريريا  َذاَرى ا ريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ َ ِ  الريريريريريريريريريريريْ  َرى  َذا أَبريريريريريريريريريريريْ

  
 بذلك. .. قال : فَشبَّه َخاِلٌد اجتماَع أمرهم كان واستيَساقَهم

قَها بعد اجتماعها.ـ  «َخَدَمتُكمْ  فَضَ »ولهذا قال :   أي : فَرَّ

 ويقال لْلقَْيِد : ِمْرَمٌل وِمْحبٌَس. .. : القُيُود الِخَدامُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمرو

 : ساقَْيِه. بَخَدَمتَيهِ  أرادوا «تََذْبذَبانِ  َخَدَمتَاهُ وأنه ُرئَِي َعلَى ِحَماٍر َوَعلَْيِه َسَراِويُل »في حديث َسْلَماَن : و

يتا :  وهما الَخْلخاالن.ـ  الَخَدَمتَينِ  ، ألنهما موضعا َخَدَمتَْينِ  ُسّمِ

جلين من السََّراِويل.ويقال : أريد بهم  ا : َمْخَرَجا الّرِ

 : اسُم َجبٍَل. َدْمخٌ : دمخ 

اج :  قال العجَّ

 ِبر ْكِلِه أَرَْكاَن َدْمخ  اَلنريْ َعرْ 
 الشَّْدُخ. : الدَّْمخُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

ً  يقال :  إِذا : َشَدَخه.ـ  َدَمخه َدْمخا

 المعنى لغيره.بهذا  الدَّْمخَ  قلُت : لم أْسَمعِ 

 أي : عظيم عزيز.ـ  َمِديخٌ و َماِدخٌ  وَرُجلٌ  .. اْلعََظمة الَمْدخُ  قال الليث :: مدخ 

 وقال اْلُهَذِليُّ :

ر وا وكريريريريريريريريريِ ا نريريريريريريريريري  و  ذا مريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريري  هريريريريريريريريري  اء  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ ْ  ريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
َرب    يُّ األجريريريريريْ لريريريريريِ ى الريريريريري ريريريريريَّ تريريريريريريَ ريريريريريَ ى كريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريري  تريريريريريريَ ريريريريريَ  يريريريريريري 

  
 وأنشد : .. ْبرَ وأراد به الكِ ـ  : البَْغيُ  التَّماُدخُ  وقال أبو عمرو :

ا لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ال  عريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ ى جريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ اَد    َّريريريريريريريريريريِْ  متريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ اَد ريريريريريريريريريريريريِ اِن متريريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريريَ الَّ  لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
فَيَاُن :  وقال الزَّ

ا ا ريريريريريريريريريريريَ ِفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ران انريريريريريريريريريريريْ َرى يف أَمريريريريريريريريريريريْ اَل تريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َ ا ريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريِ يِّ َواَل امريريريريريريريريريريريْ ِ  اَّريريريريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
ً  الَمعُونَة التَّاّمة ، وقد : الَمْدخُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابي : إذا عاَونَه على ـ  ُمماَدَخةً  ماَدَخهُ يُماِدُخهُ و،  َمَدَخهُ يَْمَدُخه َمْدخا

.  َخْيٍر أو َشّرٍ

 اخلَاء والتاء (أبواب)
 مهمالت. خ ت ث :ـ  خ ت ذ ،ـ  خ ت ظ ،

 خ ت ر
 ختر ، خرت ، رتخ ، ترخ : مستعملة.
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 [.32لقمان : ] (اٍر َكُفورٍ ُكُل َختَّ )قال هللا جّل وعّز : : ختر 

اء وغيُره :   اْلغَّدار.« : الَختّارُ »قال الفرَّ

 : أَْسَوأُ الغَْدر. الَختْرُ  ويقال :

 : كاْلَخَدِر ، وهو ما يأُخذُك من شْرب الدَّواء والسُّّمِ ونحِو ذلك حين تَْضعُُف. اْلَختْرُ  وقال الليث :
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 أي : اْستَْرخْت.ـ  بالتاءـ  تختَّرتْ وأي : َخبُثَْت ، ـ  نَْفُسهُ  َختََرتْ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

 : التّفَتُُّر واالستِْرخاء. التََّختُّرُ و

 .تختَّر يقال : شرَب اللبََن حتى

 الَحْلقَة. َخْرتُ  ، وكذلك : الُخُروتِ  ويُجمع على .. : ِلإِلْبَرة والفأس ونحوه ، وهو ثَْقبُه الُخْرت قال الليث :: خرت 

 اْلِخَشاُش. َخَرتَهُ  األَْنف : َمْخُروتُ  وَجَملٌ 

يتٌ  وقال َشمر : َدِليلٌ  يتٌ  ِخّرِ اللة ، مأخوذٌ منـ  بِّرِ  .الُخْرتِ  إذا كان ماهراً بالّدِ

 .وهو َخْرُق نِصابها ُخَراتٌ و،  ُخْرتٌ  : فأٌس فِْنَدأْيَةٌ : َضْخمةٌ لهاـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

 بك إلى موضع كذا وكذا. يْخُرتُ  ويقال : هذا الطريق

يتُ  وقال ابن الُمَظفر :  وأنشد : .. الدليل وَجْمعُهُ : َخَراِرتُ  الخّرِ

اَلِمز اْ َرَاِر ِ   يري ْعيي َعَلى ال َّ
ي  ً »قال : وإنما ُسّمِ يتا ِه الَمفَاَزةَ.« ِخّرِ  لَشقِّ

 .ُخْرتَةٌ  الواحدة .. ، وهي اْلعُرا بينها القََصُب التي تُحَمُل بها أَْخَراتُها قال : وفي المزاَدةِ 

 وُغالٌم أَخَرُب األُذُِن.ـ  بالباءـ  الواحَدة ُخْربَةُ ، وكذلك ُخْربَةٌ األُذُنِ  .. قلُت : هذا َوْهٌم ، إنما هو ُخَرُب المَزادة

 : في الحديد من الفأس واإلْبَرة.ـ  بالتاءـ  الُخْرتَةُ و

 : في الِجْلد.ـ  بالباءـ  ْربَةُ والخُ 

 : ثَْقُب الشَِّغيَزةِ وهي الِمَسلَّةُ. اْلُخْرتَةُ  وقال أبو عمرو :

وَن ، وَرادتْ ـ  القْوم ُخْرتُ  قال ابن األعرابي : وقال الّسلُوليُّ : َراد  ومنه قوله :ـ  أَْخَراتُُهمْ  إذا كانوا َغِرِضيَن بَمْنِزِلِهْم اَل يَِقرُّ

 ا  ْر    اّل انتيتَارَال   قَِلَق 
 .«األسد»، وهما ُزْبَرةُ « األَسد»، وهما كوكبان بينهما قَْدُر َسْوٍط ، وهما َكتِفَا « األَسد»من كواكب  الَخَراتانِ وأبو الهْيثم : 

 قال الراجز :

َن اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  مريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريِ َه َأَنريريريريريريريريريريريري    ذا رَأَيريريريريريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريريريريريَ ْ   كريريريريريريريريريريريَ رَاَ  والريريريريريريريريريريريْ ه َأِو ا ريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريَ

  

َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ َ َل  يريريريِخ فريريريريَ َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌل يف الريريريْ يريريريريريريريْ هريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َردْ وَ   اِ  وبريريريريريريريريريريريريريَ ان  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ اَب أَلريريريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريريريريَ

  
تْخُ  قال الليث :: رتخ   : قَِطٌع ِصغَاٌر في الجْلِد خاّصةً. الرَّ

اُم في الشَّْرِط قيل :  .أَْرتَخَ  وإذا لم يبَاِلغِ الحجَّ

 رُط اللَّيِّن.: الش التَّْرخُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وروى أبو العباس: ترخ 

 اْرتَْخ َشْرِطي. .. َشْرِطي اتَْرخْ  يقال :

تُْخ بمعنى الشرط اللَّيِّن ، مثُل اْلَجْذِب واْلَجْبِذ. التَّْرخُ ـ  قلت : فهما لغتان  والرَّ

 ً  أي : َزِلٌق.ـ  إذا َرقَّ فلم يْنَخبِْز ، وطيٌن َرِتخٌ ـ  وقال ابن ُدَرْيٍد : َرتَِخ العَِجيُن َرتَخا

 ُرتُوخاً.ـ  وهو الذي شقَّ أَْعلَى الِجْلِد فلَِزَق بهـ  لليُث : قَُراٌد َرتِخٌ وقال ا
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 إذا ثَبََت به.ـ  وقال غيُره : َرتََخ فالٌن بالمكان
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 خ ت ل
 استعمل من وجوهه : ختل ، خلت ، لتخ ، لخت.

 : تََخاُدٌع عن َغْفلَة. اْلَختْلُ  قال الليث :: ختل 

ائدقلُت : يقال  ْيدَ ـ  للصَّ  للصيد. .. َختَلَ و: َدَرى ـ  إذا استَتََر بشيٍء ليرِمَي الصَّ

ُجل ع ِلِسّرِ قومٍ ـ  ويقال للرَّ  .اْختَتَلَ  : قدـ  إذا تََسمَّ

 ومنه قول األَْعَشى :

 اَل تريرَاَها ِلِسرِّ اجْلَاِر َ َْتِتل  وَ 
 ِشقٍَّة. إذا مَشى فيـ  اْلَخوتَلَى هو يمشي« : نوادر األعراب»وفي 

 .اْلَخْوتَلَى ويقال : هو يَْخِلُجنِي بعَْينِه ويمِشي ، لي

ْمغ: خلت   اْلِحْلتِيت. وغيُرهم يقول :ـ  بالخاءـ  اْلِخْلتِيتُ  :ـ  الذي يقال له : األَْنَجُرذُ ـ  قلت : ورأيت البَْحَرانِيِّيَن يقولون لهذا الصَّ

 شديد.أي : ـ  لَْخت يقال : َحرٌّ َسْختٌ : لخت 

 لََطَخهُ. أي :ـ  لَتََخهُ  : واحٌد. وقد اللَّتْخُ واللَّْطُخ ، : لتخ 

 خ ت ن
 مستعملة. ختن ، خنت ، تنخ ، نتخ ، نخت :

 أهمل الليث : خنت ونخت.

 دابَّةٌ من دواّبِ البحر. اْلِخنَّْوتُ  أنه قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وروى أبو العباس: خنت 

 إذا اْستَْقَصى في القول وبالغ فيه.ـ  فالن ِلفاُلن ، وَسَخَت له نََختَ  « :األعرابنوادر »قرأُت في : نخت 

 اْلغاَُلَم. اْلَخاتِنِ  : فِْعلُ  اْلَختْنُ  قال الليث :: ختن 

ً  يقال :  َصْنعَتَهُ. اْلِختَانَةُ و،  َمْختُونٌ  ، فهو َختَنَهُ يْختُنُهُ َختْنا

 وعالُجهُ.ذلك األمُر كلُّه  اْلِختَانُ و

 موضُع القطع من الذََّكِر. اْلِختَانُ و

 من األنثى َمْوِضُع اْلَخْفِض من نََواتِها. اْلِختَانُ  قلت : وكذلك

 .«فَقَْد َوَجَب الغُْسلُ  الِختَانَانِ  إَِذا اْلتَقَى»الحديث اْلَمْرِويُّ عن عائشةَ :  ومنه

ُجل   .ِختَانِها بِحَذاء ِختَانُهُ  في فَْرجِ اْلَمْرأة ، حتى يصيرومعنى التقائهما : ُغيُوُب َحَشفَِة فَْرِج الرَّ

 ُمْستَْعٍل. ِختَانَها ، ألن ِختَانَِها يسفُُل عنـ  من المرأةـ  وذلك أَن َمْدَخل الذََّكر

 سَّا.، ولكْن معناه أن يَتَحاَذيَا ، وإن لم يتَما ِختَانُهُ ِختَانََها أن يَُماسَ  اْلِختَانَْينِ  وليس معنى التقاء

 وهكذا قال الشَّافعيُّ في تفسيره.

 الَقَْطع. اْلَختْنِ  وأصل
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األْحَماُء  أنهما قاال :ـ  عن األصمعّيِ ـ  ، فإن أحمَد بن يَْحيَى َرَوى عن ابن األعرابي ، وعن أبي نَْصرـ  بفتح التاءـ  اْلَختَنُ  وأما

ْوج  ْهُر يجَمعُهما.من قِبَِل المرأة  األَْختَانُ ومن قِبَل الزَّ  والّصِ

ُجل. اْلَختَنَةُ  وقال ابن األعرابّيِ :  : أُمُّ امرأة الرَّ
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 .وسلمعليههللاصلىرسوِل هللا  َختَنَا قال : وَعلَى هذا الترتيب يقال : أبو بكر وعمر :

اُد بن َزْيدٍ و قلت : َوال )فقرأ هذه اآلية :  ؟َختَنَتِهِ  ُجل إلى َشعَرِ قال : سألُت َسِعيَد بن ُجبَْيٍر : أينظُر الرـ  عن أيُّوبَ ـ  روى َحمَّ
. [31النُّور : ] (يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعوَلِتِهنَ   حتى قرأ اآلية ، وقال : ال أَُراهُ فيهم ، وال أَُراَها فيهنَّ

 : أُمَّ امرأته. بَِختَنتِهِ  أراد سعيد

ْهرُ  اْلختَنَ  وقال ابن الُمَظفِِّر :  .. : الّصِ

ً  َخاتَْنتُ  تقول : ُج في القوم.ـ  ُمَخاتَنَةً  فالنا  وهو الرجل المتََزّوِ

ً ـ  قال : واألبََوانِ  ْوجِ  َختَنَاـ  أيضا زوُج فتاةِ القوَم ، وَمْن كان ِمْن قِبَله من  : اْلختَنُ و،  َختَنَةٌ  ، والمرأة َختَنٌ  والرجلُ ـ  ذلَك الزَّ

 ألهل المرأة. أَْختَانٌ  َرُجل ، أو امرأةٍ ، فهم كلّهم

ْوج. َختَنَانِ  وأُمُّ المرأة ، وأبوها :  للزَّ

 بغير هاٍء.ـ  الُختُونُ  : المَصاَهَرةُ ، وكذلك اْلُختُونَةُ  قلت :

اُء :  وأنشد الفَرَّ

ه   لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ اُِ قريريريريريريريريريَ اُِ والريريريريريريريريعريريريريريريريريَ وَن الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  ه   ريريريريريريريري   رَأَيريريريريريريريريْ

  
رِ   اهريريريريريريريريِ ْتِ طريريريريريريريريَ ا غريريريريريريريريَ ْزَ  هبريريريريريريريريَِ ة  يريريريريريريريريري  اِئضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريحريريريريريريريريَ

  
 صاَهَرةَ العام ، والعام الذي كان قبله كامرأة حائٍِض ُزنَِي بها.أراد : رأيُت م

في َحَسبه ـ  وذلك أن هَذْين العاَمْيِن : كانا عاَمْي َجْدٍب وَمْحٍل ، فكان الرجل الَهجيُن إذا َكثُر ماله يخُطُب إلى الرجل الشريف

ُجهُ إيَّاها ليكِفيَ ـ  ونََسبه إذا قَلَّ مالُه ُف الهِجيُن بها ، لَشَرف نسبها َعلَى نسبه َكِريَمتَهُ فيزّوِ هُ مُؤونَتها في ُجُدوبِة السَّنة ، فيتشرَّ

َجها رجالً هجيناً غير َصِريح النس  ب.وتعيُش هي بَماِلِه ، غير أَنَّها تُوِرُث أهلََها العَاَر ، ألن أباها يُعَيَّر : أَنَّه َزوَّ

ً « َكَحائَِضةٍ »اْلُجُدوبِة فكانت المصاهرةُ التي تكون في  والثانية أن ـ  فُِجَر بَها فجاَءها العاُر من جهتين : إحداهما أنها أُتِيْت حائضا

 الَوْطَء كان حراماً مع َحْيضها.

ُجِل المرأةَ ـ  الُختُونَةُ و ُج الرَّ  .. أيضاً تَزوُّ

 ومنه قول َجِريٍر :

ة  وَ  تريري ونريريريريريريريَ ْن ِذي  ريري  ُ  مريريِ وا َ  األَقريريْ هريريريريريريريَ عريريْ تريريريَ ا اسريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريَ

  
اِرِب   ْن  ريريريريريريري َ لريريريريريريريَك َأْو مريريريريريريريِ اِس  الَّ مريريريريريريريِ َن الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  مريريريريريريريِ

  
ْوج أَْختَانُ  تَجَمُع المصاهرة بين الرجل والمرأة ، فأَْهُل بيتها : اْلُختونةوقلت :  المْرأَةِ  أْختَانُ  وأهل بيت الزوج :ـ  أهل بيت الزَّ

 وأَْهِلَها.

يتِ  أَنه قال :ـ  وروى أبو َداُوَد المَصاِحِفيُّ عن النَّْضر بن شميل  منهما. اْلِختَانَْين اللتقاءـ  وهي المصاهرةـ  المخاتَنَةً ُمَخاتَنَةً  ُسّمِ

أََجَر نفسه بِِعفَِّة فَْرِجه ،  السالمعليهإّن موسى » أن النبي َصلى هللا عليه وسلم قال : روى حديثاً بإْسناده عن ُعيَْينَةَ بن ِحْصٍن :و

 .«: إّن لََك في َغنَِمي ما جاءت به قاِلَب لون َختَنَهُ  َوِشبَعِ بطنه. فقال له

 َعلَى غير ألوان أّمهاتِها. « :قاِلَب لَْون»قال ابن شميل : معنى قوله : 

 ههنا أبا المرأة. باْلَختَنِ  وأَراد

 : حيٌّ من اليمن. تَنوخُ  قال الليث :: تنخ 
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ً  بالمكان تَنَخَ  ثعلب عن ابن األعرابي :  أقام به.إذا ـ  تُنُوخا

 أي : مقيٌم.ـ  وتَانِىءٌ  تَانِخٌ  بالمكان. وتَنَأَ بِِه ، فهو تَنَخَ  وقال اللِّْحيَانيُّ :

ً وَطنَخاً ـ  تَنِخووقال غيرهُ : َطنَِخ الرجل   إذا اتََّخَم.ـ  تَنَخا

 عن ظهر البعير.الدَّبََرةَ  يَْنتِخُ  اللَّْحَم بِِمْنَسِرِه والغَُرابُ  يَْنتِخُ  قال الليث : البَازي: نتخ 

 وهما َطَرفَا اْلِمْنقَاش وأنشد غيرهُ :ـ  بِاْلِمْنتَاَخْينِ  إِْخَراُجك الشوكَ  النَتْخُ وقال : 

 يريْلِتخ  َأْعيري لريَها الِغْر ن  والرََّ م  
ً ـ  النَّتْخُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس  : النَّسج.ـ  أيضا

 النَّاسُج.:  النَّاتِخُ وَ قال 

 : أَهْنتُهُ. نتَْختهُ و: نَقَْشتُه ،  نَتَْختُهُ و: نَتْفتهُ ،  نَتَْختهُ وقال 

ً »ُرِوَي عن ابن عباس رضي هللا أنَّه قال : و ً  إنَّ في الجنَِّة بساطا  منسوجاً. أي :ـ  «بالذَّهب َمْنتُوخا

 خ ت ف
 ختف ، خفت ، فتخ ، فخت : مستعملة.

 : ُخفُوض الصَّوت من الجوع. اْلُخفُوتُ  قال ابن المَظفِّر :: خفت 

 .َخِفيتٌ  تقول : َصْوٌت َخِفيٌض ،

 أي : انقطع كالمه.ـ  َخفَتَ  : قدـ  إذا ماتـ  ويقال للرجل

 أي : كأَنه بقي فلم يَْبلغ غاية الطُّول.ـ  خافتٌ  ويقال منه : َزْرعٌ 

ةً َويَْعتَِدُل أُْخَرى خافِتِ  َمثَل المْؤِمِن الضَّعيِف كَمثَلِ »في حديث أبي هريرة : و ْرعِ ، يَِميُل َمرَّ  .«الزَّ

 الزرَع الغَضَّ اللَّيَِّن.« : الَخافِتِ »قال أبو عبيد : أراد ب 

 إذا انقطع كالُمه.ـ  َخفَتَ  وِمْن هذا قيل للميِِّت : قد

 وأنشد :

ْه  ّرِعريريريريريريريَ عريريريريريريرياء  َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َه الريريريريريريري ُّ فريريريريريريريَ ىّت  ذا  ريريريريريريريَ  مسريريريريريريريَ

  
الَّ   َن الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ ِع  مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريى كريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريْ  ِن قريريريريريريريريريريَ

  
أٌ في ماله ونفسه وأهله.  والمعنى : أنَّ المؤمن ُمَرزَّ

َوال ََتَْهْر ِبَصَّلِتَك َوال َُتاِفْت )إذا لم يُبَيِّْن قراَءتَه برفع الصَّْوت. قال هللا جّل وعّز : ـ  بقراءته يُخافتُ  وقال الليث : الّرُجلُ 
 [.110اإلسَراء : ] (ِِبا

ْت.ـ  المْضغَ  تَُخافِتُ  تشاَوُروا سّراً. واإلبِلُ إذا ـ  القومُ  تََخافَتَ و  إذا اْجتَرَّ

 لَفُوٌت. َخفُوتٌ  قال : وامرأةٌ 

 : التي تَأُْخذُها العْيُن ما داَمْت َوحدها فتْقبَلُها وتستحِسنُها ، فإِذا صارْت بين النساء ، َغَمْرنَها. فاْلَخفُوتُ 

 وانقباٌض.واللَّفوُت : التي فيها اْلتِواٌء 
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 التي لها َزْوٌج ، ولها َولٌد من غيره فِهَي تَلفَُّت إلى ولَِدها. وقال أبو عبيد : قال الكسائيُّ : اللَّفُوُت :

َجال اْلتفتَْت إليهم.  وقال َشِمر : بَلَغَِني أن عبد الَملك بَن ُعَمْيٍر قال : اللَّفُوُت : التي إذا َسِمعَْت كالَم الّرِ
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 لغير الليث.ـ  في نَْعِت النساءـ  «اْلَخفُوتَ »عِ قلت : ولم أَْسمَ 

 : السََّذاُب.ـ  بضّمِ الخاء وسكوِن الفاءـ  الُخْفتُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وَروى أبو العباس

 قال : وهو الفَْيَجُل واْلفَْيَجُن.

 وقال الَجْعِديُّ :

ه    هبَاِلك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وِ ْن َعزُّوا َعَليَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريَلسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اات    فريريريريريريريَ ِل و   ريريريريري  عريريريريريَ ريريريريريريريْ ِ  الريريريريريْ زُِ  َذاهريريريريريريريِ هريريريريريْ تريريريريريريَ  ال م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً » وقال أبو عمٍرو :  َجُزوعٍ. أْي :« ُمْستَْهِزمٍ »و أَْي : فَُجاَءةً. ـ  «ُخفَاتا

 أي : سَكَن.ـ  من النُّعَاِس  َخفَتَ  ويقال :

ً »قلت : ومعنى قوله :   َضْعفا : وتذلُّالً. أْي :ـ  «ُخفَاتا

 :ـ  بمعنى َسَكنَ ـ  «َخفَتَ »وأنشد أبو ُعبيٍد في 

ْه  ّرِعريريريريريريريَ اء  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريَ َه الريريريريريريري ُّ فريريريريريريريَ  مسريريريريريريريىتَّ  ذا  ريريريريريريريَ

  
ِن   الَّ َن الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ ِع  مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريري  ى كريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريَ

  
 إذا كان َغّضاً طريّاً ناعماً.ـ  خافتٌ  وزْرعٌ 

ً  قال الليث : إذا مَشِت المرأةُ ُمَجْنبََخةً قيل :: فخت  تا تَْت تفخُّ  .تفَخَّ

 .الفََواِختُ  وجمعها :ـ  الطائرِ ـ  الفَاِختَةِ  قال : أَظنُّ ذلك مشتقّاً من َمْشي

 .الفَْختِ  يقاُل : جلْسنَا في .. ضْوُء القمر الفَْختُ  :ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو ُعبَيدٍ 

 إالَّ ههنا.« الفَْختَ »وقال َشِمٌر : لم أَسَمعِ 

تُ  قال : ويقال : هو ُب ، فيقوُل : ما ـ  يَتَفَخَّ  !!!.أَْحَسنَهُ أي : يَتعجَّ

 نَْشُل الطَّبَّاخِ الِفْدَرةَ من الِقْدِر.« : الفَْختُ » قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبّاس

 .«أَنّهُ َكاَن إَذا َسَجَد َجافَى َعُضَدْيِه َعْن َجْنبَْيِه ، وفَتََح أََصابَع ِرجلَْيهِ »في حديث النبي َصلَى هللا عليه وسلم : : فتخ 

اَحِة.ـ  : أَْن يَْصنََع هكذا اْلفَتْخُ  د : قال يحيى بُن سعيد :قال أبو عبي  ونصب أصابعَه ثمَّ غمَز موِضَع اْلَمفَاِصِل منها إلى باطن الرَّ

 يعني : أنه كان يفعل ذلك بأصابع ِرجليه في السُّجود.

 اللِّيُن. : الفَتْخ قال : وقال األصمعيُّ : أْصلُ 

 .لَفُتْخٌ  : إنهاـ  فيها ِليٌن أو ِعَرضٌ إذا كان ـ  ويقال للبراِجم

 ألنَّها إذا انَحطَّْت َكَسَرْت َجنَاَحْيها وغَمَزتُْهَما ، وهذا ال يَكوُن إالَّ ِمن اللِّين. .. فَتَْخاءُ  ومنه قيل للعُقَاِب :

 وأنشد :

وَّأب   نْيِ لريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  لريريريريريريريريامسريريريريريريريريَ اء اجلريريريريريريريريَ تريريريريريريريريخريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأيّنِ بريريريريريريريريِ

  
  ْ ْأطريريريريريريريْأ   مشريريريريريِ اِن طريريريريريريريَ بريريريريريريريَ عريريريريري  ريريريريريْ ن الريريريريريْ وف  مريريريريريِ  اَلِ  َدفريريريريري 

  
 إذا ثنَاهما.ـ  أَصابع ِرجلْيِه في السجود فتَخَ  وقال أبو العباس أحمُد بن يَحيَى :

 : اللِّيُن. الفتْخِ  قال : وأصل

 قلت : يَثْنِيِهَما إلى َظْهِر القََدم ال إلى باِطنَها.

 .فَتَخٌ  : الخاتَُم ، وَجْمعَُها اْلفَتَْخةُ  قال أبو العبَّاس : وقال ابن األعرابّيِ :
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 وأنشد :
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 َيْس     مله فريَتِخي يف ك مِّي
. فتَِصُف هذه أنه إذا شال بِرْجلَْيَها وذاقِت العَُسْيلَةَ استَْرَختْ  أصابُع رجليها فسقََطْت  قال : كنَّ النَِّساُء يتَختَّْمَن في أصابع أَْرُجِلِهنَّ

ْيَها ، وإنما تَمَ   نَّْت شدَّةَ الِجَماع.خواتُمها في ُكمَّ

 . كأَنَّها َحلٌَق... خواتيُم بال فُُصوص الفُتُوخُ  وقال الليث :

 .فَتَخٌ  قال : وكلُّ ُجْلُجٍل ال يَْجُرُس فهو

جلينـ  الفَتَخُ وقال :   ُطوُل العَْظم وقِلَّةُ اللّحم.ـ  في الّرِ

 : ِعَرُض الكّفِ والقََدِم وأنشد : اْلفَتَخُ  وقيل : بَلِ 

و جريريريريريري  لريريريريريريْ ث  تريريريريريريريَ يريريريريريريريْ م  مسريريريريريريَ لريريريريريريَ عريريريريريريْ اَء تريريريريريريريَ خريريريريريريريَ تريريريريريريْ ى فريريريريريريريَ لريريريريريريَ  عريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريِق وَ   ْن طريريريريريريريريَ و مريريريريريريريريِ جريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ث  تريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ا ِ ْن مسريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
 ِشْبهَ ِمْلبٍَن من َخَشٍب يَْقعُُد عليه الُمْشتَار ثم يُمدُّ يده من فوُق ، حتى يَْبلَغ موضَع اْلعََسِل. باْلفَتَْخاءِ  قال : َعنَى

 : ِرْجلَهُ. باْلفَتَْخاءِ  ويقال : أراد

 قال : وهذا من ِصفِة ُمْشتَاِر اْلعََسل.

 ِعَرُض مخالب األسد وليُن َمفاِصِلها. اْلفَتَخُ وقال : 

 : اللَّيِّن َمفَاِصل األصابع مع ِعَرض. األَْفتخُ  :ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو عبيد

 خ ت ب
 خبت ، بخت : مستعمالن.

 وهو ما اتََّسع من بُطون األرض. ُخبُوتٌ  ، وجمعُه عربيَّةٌ َمْحَضة اْلَخْبتُ  قال الليث :: خبت 

 ما اطمأَنَّ من األرض واتسع. اْلَخْبتُ  وقال ابن األعرابّيِ :

ة. اْلَخْبتُ  وقال شمٌر : قال أبو عمرو :  َسْهٌل في الَحرَّ

 وقال غيره : هو الَواِدي اْلعَِميُق الوِطيُء ، يُْنبُت ُضروب اْلِعَضاِه.

. اْلَخْبتُ  العََدِويُّ :وقال   : الخفيُّ المطمئنُّ

 أي : إذا َخفي.ـ  ِذْكُره َخبَتَ وقال : 

 من الناس.« الُمْخبِتُ »قال : ومنه 

 أي : اطمأنَّ إليه.ـ  إلى ربه أَْخبَتَ 

اء  لربهْم.تخشَّعوا  يعني : [33هود : ] (َوَأْخبَ ُتوا ِإىل َرِبِ ِمْ ) في قوله جّل وعّز :ـ  وقال الفرَّ

 .«الالم»في موضع « إلى»قال : والعرب تجعل 

 : الخشوُع. اإلْخبَاتِ  قال : ومعنى

ِد.ـ  من األشياءـ  : اْلَخبيتُ  وقال الليُث :  الَحِقيُر الرَّ

 وأنشد :
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َن الريريريريريريريّرُّْ  يريريريريريريريل  مريريريريريريريِ لريريريريريريريِ يريريريريريريريِّ   الريريريريريريري ريريريريريريريَ ع  الريريريريريريري ريريريريريريريَّ فريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريه    بريريريريريريريريريِ ت  ا ريريريريريريريريريَْ ع  الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ِق َواَل يريريريريريريريريريريَ

  
فَه ـ  بتاَءينـ  اْلَختِيتُ  تصحيفاً ألن الشَّْيَء الَحقيَر الرديَء ؛ إنما يقال له :« بِيتُ اْلخَ »قلت : أظن  وهو بِمعنى الَخِسيس فصحَّ

 وجعله َخبِيتاً.
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 اْلُخبُوُت.ما تَطامَن ِمَن األرض وَغُمَض ، فإذا خرْجَت منه أَفضْيَت إلى َسعٍَة ، والجميع :  اْلَخْبتُ  وقال َشِمر :

 ؟.معروٌف ، وال أدري أََعَربِيٌّ هو أَْم الَ ـ  : الَجدُّ  اْلبَْختُ  قال الليث :: بخت 

 : اإلبُل الُخراسانِيَّةُ ، تُْنتَُج بين اإلبل العربية واْلفَاِلجِ. اْلبُْختُ ووقال : 

بته بُْختِيَّةٌ  وناقةٌ  بُْختِيٌ  يقال : َجَملٌ وَ   العرب. ، وهو أَْعجميٌّ دِخيٌل َعرَّ

 أيضاً. البََخاتِيَ  ويجَمع :

اتُ  ويقال للذي يَقتنيها :  .اْلبَخَّ

 خ ت م
 ختم ، متخ ، خمت ، تخم : مستعملة.

ينة وهو اْسمٌ  اْلَخاتَمُ و: الفاِعُل ،  الَخاتِمُ وأي : َطبََع ـ  َختََم يَْختِمُ  قال الليث :: ختم   .«اْلعَالَم»ِمثُْل  .. : ما يوضع َعلَى الّطِ

 به على ِكتاٍب. يُْختَمُ  : الذي ِختَامُ الْ و

 كّلِ شيء : آِخُرهُ. َخاتِمُ و .. آِخُرَها السُّوَرةِ : َخاتَِمةُ ـ و الوادي : أَقصاه ِختَامُ و

َل َسْقيٍَة ، فهو َختَْمنَا ويقال :  .اْلَختْمُ  َزْرَعنَا إذا َسقَْيتَهُ أَوَّ

 بالرجاء. ُختِمَ  ُسِقَي فقد: اْسٌم له ألنه إذا  اْلِختَامُ وقال : 

 َسقَْوهُ ، وهو ِكَراٌب بَْعُد.ـ  على َزْرِعهْم : أي َختَُموا وقد

 عليه. َختَُموا يقولون :ـ  أَْن تُثَاَر األرُض بالبَْذر حتى يَصيَر اْلبَْذُر تحتها ، ثم يَْسقُونها اْلِختَامُ  وقال ابن شميل : قال الطَّائِِفيُّ :

 وغيرها. [108النّحل : ] (طََبَع هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ )كقولِه  [7البَقََرة : ] (َخَتَم هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ ): وقول هللا جّل وعّز 

اَج قال : [.24الّشورى : ] (فَِإْن َيَشِإ هللاُ ََيِْتْم َعلى قَ ْلِبكَ )وأما قولُه جّل وعّز :  جَّ المْعنى : فإن يََشأ هللا يَْرِبْط على  فإِنَّ الزَّ

ْبِر على أََذاهْم ، وعلى قَْولهْم   [.8َسبَأ : ] (اْفَتى َعَلى هللِا َكِذابً )قَلبَِك بالصَّ

 أَْفواهُ فاَليَا النَّْحِل. : اْلَختْمُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

ً  اْلَختْمُ وَ  .. : المنعُ  الَختْمُ وقال :  ينَة.ـ  ما في الكتابِ حْفُظ  :ـ  أيضا  بتَْعليِم الّطِ

اج جَّ  [.7البَقََرة : ] (َخَتَم هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ )في قوله جّل وعّز : ـ  وقال الزَّ

ْم أَ )َواِحَد وهو التغطية على الشيِء ، واالْستِيثَاُق منه ، ِلئاَلَّ يدخله شيٌء كما قال تعالى : « : َطبَعَ »ـ و  في اللغةـ  «َختَمَ »معنى 
د : ] (َعلى قُ ُلوٍب َأْقفاهُلا  [.24مَحمَّ

معناه : غلَب على قلوبهم ، وغطَّى على  [14المطففون : ] ((14َكَّلَّ َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِْم ما كانُوا َيْكِسُبوَن ))وقال : 

 قلوبهم ما كانوا يكسبون.

 [.108 النّحل :] (طََبَع هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ )كذلك وَ 
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 [.26 المطفّفين :] (ِختاُمُه ِمْسك  )في قول هللا جّل وعّز : ـ  أبو عبيد حديَث َعْلقََمةَ رَوى وَ 

يِب : ِخْلُطه ِمْسكٌ ـ  قال : ِخْلُطهُ ِمْسٌك ، أَلم تََر إلى الَمْرأَة تقول  ؟ِخْلُطهُ َكَذا .. للّطِ
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 : ِمَزاُجهُ ِمْسٌك. قالـ  (ِختاُمُه ِمْسك  ) : عزوجلفي قوله : ـ  أما ُمَجاِهٌد فإِنه قالو

 قال ابُن َمسعوٍد : َعاقِبَتُهُ َطْعُم الِمْسِك.و

اُء : قرأَ َعِليٌّ : و  (.مسك خاتمه)قال الفَرَّ

ً  َخاتَِمهُ  اْجعَْل لي وقال : أما َرأَيَت المرأَةَ تقول ِلْلعَطَّار :  قال ذلك َعْلقََمةُ. ؟تريد آِخَرهُ  .. ِمْسكا

اء :   : الَمْصَدُر. الِختَامَ و: االْسُم ،  اْلَخاتَمَ  : متقاربان في المعنى ، إِالَّ أن اْلِختَامُ و اْلَخاتَمُ وقال الفرَّ

 وقال اْلفََرْزَدُق :

ا    رَّعريريريريريريريريريريريريريَ يَتَّ م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ نْتَ جريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ وَ   تريريريريريريريريريريريريريريريَ اَلَق ا ريريريريريريريريريريريريريريريِْ ضُّ َأغريريريريريريريريريريريريريريريْ هُّ أَفريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بَاعِ. اْلَخاتَمو اْلِختَامِ  قال : وِمثْلُ  ُجل : هو َكِريُم الطَّابَع والّطِ  : قَْولَُك للرَّ

 قال : َوتَفِسيُره : أَنَّ أََحَدُهْم إذا َشِرب وَجَد في آِخِر كأِْسِه ِريَح الِمْسِك.

معناه : آِخُر  [40حَزاب : األ] (ما كاَن َُمَمَّد  َأاب َأَحٍد ِمْن رِجاِلُكْم َولِكْن َرُسوَل هللِا َوخاَتَ النَِّبيِ نيَ )وقوله جّل وعّز : 

ً « اْلعَاقِبُ »النَّبِيِّيَن. ومْن أَسمائِِه   َمْعنَاهُ آِخُر األْنبِيَاِء.ـ  أَيضا

 .اْلَخْيتَامُ و،  اْلَخاتَامُ و،  اْلَخاتَمُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : هو

 وأَنشد غيُره :

 أ ْعِر ِمَن اْ َااَتُِ ص ْغَرى مِشَالَِياوَ 
 بالذََّهِب. التََّختُّمَ  َصلَى هللا عليه وسلم َعنِ نََهى النبي و

إذا قَرأَهُ إلى ـ  فالٌن القُْرآنَ  َختَمَ و .. إذا آثََرك على غيركـ  فالٌن لك بَابَهُ  َختَمَ وأي أَْعَرَض عنك ـ  عليك بَابَهُ  َختَمَ  ويقال : فالنٌ 

 آخِرِه.

ً  َجاء فالنٌ ـ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ : ماً وَما أَْحَسنَ ـ  ُمتَختما  !!!تََختَُّمهُ  أَْي : ُمتَعَّمِ

 عليه. َختَُموا أن تُثَار األرُض بالبَْذِر حتى يصيَر البذُر تحتَها ، ثم يُْسقُونها ، يقولون : الِختَامُ  قال الطَّائِِفيُّ : وقال ابن ُشَمْيل :

 ه.البَْذر تغطيتُ  ختْمُ و: التغطيةُ ،  الَختْم قلُت : أصلُ 

ارعِ : كافِرٌ  ي البَْذَر بالتراب. .. ولذلك قيل للزَّ  ألنه يغّطِ

 .َخاتَمٌ و،  ِختَامٌ  واِحُدها .. فُُصوُص مفاِصِل اْلَخْيل اْلُختُمُ  وقال ابُن األعرابّيِ :

 : من أسماء النبي َصلَى هللا عليه وسلم. الَخاتِمُ و الَخاتَمُ وقال : 

 [.40األحَزاب : ] (َوخاَتَ النَِّبيِ نيَ ) وقال هللا تعالى :ومعناه : آِخُر األنبياء ، 

 .«األْرِض  تُُخومَ  َمْلعُوٌن َمْن َغيَّرَ »ُرِوي عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم أنه قال : : تخم 

 هي الُحُدوُد واْلَمعَاِلُم. التُُّخومُ  قال أبو عبيد :

التي َحدَّها إبراهيُم َصلَى هللا عليه  .. : أن يكون ذلك في تغيير ُحُدوِد الَحَرمِ أحدهما  قال : واْلَمْعنَى من ذلك يقع في موضعين :

 وسلم.

 والمْعنَى اآلخُر : أن يدخَل الرُجُل في ِمْلِك غيره من األرض ، فيقتِطعَهُ ظلماً.
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 مضمومةً.ـ  التُُّخومُ  وقال شمر : قال الفراء : هي

 .تَُخومٌ  وقال ابُن األعرابي :

 .تُُخمٌ  ، واْلَجْمعُ  التَُّخومُ  الكسائيُّ : هيوقال 

اء :  .تَْخمٌ  : واِحُدها التَُّخومُ  وقال الفرَّ

ا أهل الشام فيقولون :ـ  ويجعلونها واحدةـ  بفتح التاءـ  التَُّخومُ  قال : وأصحاب العربيّة يقولون : هي يجعلونها َجْمعاً  التُُّخومُ  وأمَّ

 .تَْخمٌ  والواحد :

 َواٍد اإلياِدّيِ :وأنشد ألبي دُ 

ا وهريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريْ وَُ ال تريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريري  ِ َ الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريُّ  َ  بريريريريريريريريريريَ

  
اِل   وُِ ذ و عريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَّ خريريريريريريريريريريري  َم الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريريريْ   نَّ ظريريريريريريريريريريري 

  
 َمْفِصُل ما بين الُكوَرتَْيِن والقَْريَتَْيِن. التُُّخومُ  وقال الليث :

 .تُُخوُمها قال : وُمْنتَهى أرض كل ُكوَرةٍ وقَْريٍة :

ْحر. تُتَاِخمُ  أي : تَُحادُّها ، وبالُد ُعَمانَ ـ  أرَض كذا وكذا تُتَاِخمُ  هِذِه اْلقَْريَةُ وقال أبو الهْيثَم : يقال   بالَد الّشِ

 لغةٌ ، كأّن التاء قُِلبَْت طاًء ، لقُْرب مخَرجْيهما.ـ  بالطاءـ  وقال غيره : وتُطاِخمُ 

 ، وهي الُحُدود. التُُّخومِ  واألصل : من

 ابُن األعرابي لعَِدي بِن َزيٍد :وقال شمٌر : أْقَرأني 

وَُ فريريريريريريريريمريريريريريريريريا َأ ْ  خريريريريريريريري  رََّك الريريريريريريريريتريريريريريريريريُّ ال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريَ

  
َذاِل   و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب َواألنريريريريريريريريريريريريريريْ ْوَل الريريريريريريريريريريريريريريْ ل  قريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : الحاُل الذي يُريده. التُُّخومُ  قال :

ً  وقال غيره : يريد : اجعْل َهّمكَ   أي : حّداً اْنتَِه إليه ، وال تَُجاِوْزه.ـ  تُخوما

 وقال أبو ُدَواد :

اعريريريريريريريريريريريِ  ومريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريَ رْبَه   ريريريريريريريريريريري  رْ وَ ال  قريريريريريريريريريريريَ ْ  جريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
تِ   كريريريريريريريريريِ ِه َوايف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ َذاَرى عريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ  َر الريريريريريريريريريْ

  
 فأصلها ُوَخَمةٌ قلبت الواو تاًء.ـ  من الطعامـ  التَُّخَمةُ  وأما

 وتفسيرها في ُمْعتَّلِ الخاء.

 اتَِّخاماً وليس من هذا. اتََّخمَ  والِفْعل منه :

 : اسم السَِّمين باْلِحْميَرية. الَخِميتُ  قال الليث :: خمت 

 إذا َرزَّ َذنَبَه في األرض ليبيض.ـ  الجَرادُ  َمتَخَ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: متخ 

 إذا َغَرَزْت َذنَبَها في األرض.ـ  الَجَراَدةُ  َمتََختِ  وحكاه ابن دريد عن أَفَّاٍر :

 [.الظمخ]وأُهملت. الخاء مع الظاء في السالم عند الليث إلى آخر الحروف إالَّ : 

ْمخُ  أنهما قاال :ـ  فإن أبا العباس َروى عن اْبِن األعرابّيِ. وعن عمٍرو عن أبيه: ظمخ  َشَجَرةٌ على ـ  ِظَمَخةٌ  ، واحدتها الّظِ

ارين التي تُ   ْدفَُن.ُصورة الدُّْلِب ، يُْقَطع منها ُخُشُب القَصَّ

 وهي اْلِعْرُن أيضاً الواحدة : ِعْرنةٌ.
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يت. ّكِ  ونْحَو ذلك قال ابن الّسِ

 أبواب اخلاء والذال
 مهمل الوجوه. خ ذ ث :

 خ ذ ر
 استعمل من وجوهه : ذ خ ر ، خ ذ ر.
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َخاراً. ادََّخْرتُهو،  أَْذَخُرهُ ذُْخراً  الشيء َذَخْرتُ  قال الليث : تقول :: ذخر   اّدِ

فقُلبَْت َداالً ، وأُْدِغم فيها الذَّاُل األصليَّةُ ، فصارت َداالً مَشدَّدةً ، ومثله  .. اْذتََخْرتُهُ ، فثقلِت التاُء التي لالْفتِعَاِل مع الذَّالوأَْصلُه : 

كارُ   من الذكر. .. االّدِ

اج جَّ ، ألن الذَّال َحْرٌف  تَْذتَِخُرونَ  أصله : [49عمران : آل ] (َوما َتدَِّخُروَن يف بُ ُيوِتُكمْ )في قوله جّل وعّز : ـ  وقال الزَّ

يشبِهُ  َمْجُهوٌر ال يُْمكن النَّفََس أن يْجِري معه ، لشدة اعتماده في مكانه ، والتَّاُء مهموَسةٌ فأُبِدَل من َمْخرج التاء حرٌف مجهورٌ 

 «.َتدَِّخُرونَ » ذال في الدال فصاروهو الدال ، فصار تَْذَدِخُروَن ، ثمَّ أُْدِغمِت الـ  الذَّال في جهرها

 وأصل اإلدغام أن يُْدَغَم األوُل في الثاني.

َدةٍ. وهو جائز واألول أكثر.« تَذَِّخُرونَ »قال : ومن العرب من يقول :   بذال مشدَّ

يح ، أْطَوُل من الثِّيِل. اإلْذِخرُ  وقال الليث :  : حشيشةٌ طيِّبةُ الّرِ

 ويقال : هو نباٌت كهيئة الَكْواَلِن له أصل ُمْنَدفٌِن ، وهي شجرةٌ صغيرةٌ َذفَِرةُ الريح.

ا قال في مكة : وقلت :  فإنه  اإلْذِخرَ  إالّ »قال العباس : « ال يُْختَلَى َخاَلها»في الحديث : أن النبي َصلَى هللا عليه وسلم لَمَّ

 وهو نبات معروٌف عندهم. «اإلْذِخرَ  إالَّ »:  السالمعليهفقال « لمْوتَانا

 وهو اْلُمبَقَّى لُحْضِره. ُمدََّخرٌ  وقال أبو عبيدة : فََرسٌ 

 .ُمدََّخَرةٌ  : اْلِمْسَواُط ، وهو الذي ال يُْعِطي ما عنده من اْلُحْضِر إال بالسوط ، واألنثى : المدََّخرِ  قال : ومن

 أسافِل البطن. المَذاِخرُ  ل األصمعي :وقا

 إذا مأل أََسافَِل بطنه.ـ  َمَذاِخَرهُ  يقال : فالن َمألَ 

 .َمَذاِخَرها : قد َمألتْ ـ  إذا َشبِعَتْ ـ  ويقال للدَّابَّة

اِعي :  وقال الرَّ

يريريريريريريريريِل َوملَْ  لريريريريريريريريِ ْه أَْدَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ ىتَّ  ذا قريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
َ رِ   لريريريريريريريريريريّرِيِّ َوالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرهريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريِ َذا ريريريريريريريريريريِ أل مريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريَْ

  
 : السَِّميُن. الذَّاِخرُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمٌرو

 فقد أهمله الليث.« َخَذرَ »أَّما : خذر 

 : اْلُمْستَتِر من ُسْلَطان أو َغريم. اْلَخاِذرُ  أنه قال :ـ  عن عمٍرو عن أبيهـ  وَروى أبو العباس

 .ُخَذْيَرةٌ  هي اْلُخْذُروُف التي يلعُب بها الصبيان ، وتصغيرها : اْلُخْذَرةُ  قال : وقال ابن األعرابي :

 خ ذ ل
 [خذل]استعمل منه : 

 أخيك.َخْذالً وِخْذاَلناً ، وهو تَْركَك نُْصَرةَ  َخَذَل يَْخذُلُ  قال الليث : تقول :: خذل 

يِّئة فيقُع فيها.  وِخْذاَلُن هللا تعالى للعبد : أال يْعِصَمه من السَّ

بَاء والبقرـ  الخذُولُ و الخاِذلُ وقال :   َولَُدها. أَْخَذلََها وقدـ  َصَواِحبَاتَِها في المرعى وتَْنفُر مع ولدها تَْخذُلُ  : التيـ  من الّظِ
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 مع ولدها.« وتَتََخلفُ »والصواب : « ْنفُرُ وتَ »قلت : هكذا َرأَْيتُه في النُّْسَخِة : 

 مع ولدها.« تَْنفَِردُ »وقيل : 

 عن األصمعي.ـ  هكذا رواه أبو عبيد

 وَخَذَرْت. َخَذلَتْ  وقدـ  : التي تَتََخلَُّف عن القطيع اْلَخذُولُ  قال :

 وأنشد غيره :

 َ ذ وٌل ت راعي َربريَر   ِ َِميَلة  
 ى ِخْذالن صاحبه ، وتَثْبِيُطهُ عن نُْصَرتِه.َحْمُل الرجل َعلَ  التَّْخِذيلُ و

 المْنَهزُم. : الَخاِذلُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

 : ضد الناصر. الَخاِذلُ و

 خ ذ ن
 قال ابن المظَّفِّر : استعمل منه : خذن وخنذ.

 : األُذُنان. الُخذُنَّتَانِ  قال :: خذن 

 وأنشد قوله :

نريََّتاها َ ع  َ  اْبَن الَّيِت   مس ذ 
 .الُحذُنَّتَانِ  قلت : هذا تَْصحيف منكٌر والصواُب في األُذُنَْيِن :

 عن أبي عبيد.ـ  هكذا أَْقَرأَنِيهُ اإليَاِديُّ لَشِمرٍ 

ف.ـ  بالخاءـ  الُخذُنَّتَانِ  ومن قال :  فقد صحَّ

َجَز :  وأنشد َشِمٌر البيَت الرَّ

نريََّتاَها  ع    اْبَن الَّيِت     ذ 
 لألُذنين.ـ  بالحاء غير معجمة

 وقد مرَّ تفسيُره في كتاب الحاء.

 ال يُْعَرُف في كالم العرب. .. مهمل« َخَذنَ »و 

 ـ. ، وقد أُِميَت فْعلُه َخنَذَ  كأنَّه بُنَِي من« فِْعِليل»بوزن  اْلِخْنِذيذُ  قال الليث :: خنذ 

 هو الطويل. ويقال :ويقال : هو اْلَخصيُّ من الخيل ، 

 اْلِخْصيَاُن ، واْلفُُحوُل من الخيل. : اْلَخنَاِذيذُ  عن األصمعي : .. أبو عبيد

 وأنشد :

 َ َلاِذيَذ ِ ْصية  وف حواَل وَ 
 َخِصيّاً كان أو غيَر َخِصّيٍ.ـ  ِخْنِذيذٌ  وقال شمر : قال ابن األعرابي : كلُّ ضخم من الخيل وغيِره :

 وأنشد :
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ِذيريريريريريريريريريريذ  تريريريريريريريريريريريَ وَ  لريريريريريريريريريريْ ه   ريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ وَل مريريريريريريريريريريِ ْرمريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريري   َرى الريريريريريريريريريريْ

  
ار    جريريريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريَ يِّ الريريريريريريريريريريريّزِقِّ عريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 قال شمٌر : وأراد الشَّاعُر بقوله :

 َ َلاِذيَذ ِ ْصية  وف حوالوَ 
 من َحّدِ األضداد. اْلِخْنِذيذُ  أي : منها فُحوٌل ، ومنها ِخْصيَاٌن ، فقد خرج اآلنـ  ِجيَاَد الخيل فوصفها بالَجْوَدة

 .«باب األضداد»في « اْلَخنَاِذيذَ »وكان أبو عبيد ذكر 

 : الشَّاعُر اْلُمِجيُد المنَقُِّح الُمْفِلُق. اْلِخْنِذيذُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  وَرَوى أبو العباس

 : الشُّجاُع اْلبُْهَمةُ الذي ال يُْهتََدى ِلقتَاِله. اْلِخْنِذيذُ وقال : 

 : السَِّخيُّ التَّامُّ السََّخاء. الِخْنِذيذُ و
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يُِّد الحِكيم. اْلِخْنِذيذُ و: الخِطيُب الِمْصقَُع ،  اْلِخْنِذيذُ وقال :   : السَّ

. : اْلِخْنِذيذُ وَ : اْلفَْحُل ،  اْلِخْنِذيذُ وواْلِخْنِديذُ : العاِلُم بأيام العرب وأشعار القبائل.   اْلَخِصيُّ

 اْلَجبَل : ُشعٌَب ِطَواٌل ِدقَاُق األَْطَراف. يذُ َخنَاذِ  وقال الليث :

 .اْلَخنَاِذيذُ  . والجميعُ .. : اْلبَِذيُء اللساِن من الناس اْلِخْنِذيذُ وقال : 

 واْلِخْنِظيَاُن. اْلِخْنِذيانُ  قلُت : والمسموُع من العرب بهذا المعنى :

 لبََذاَءة وَساَلطة اللسان.إذا خرج إلى اـ  وَخْنَظى وَحْنَظى ، وَعْنَظى َخْنَذى وقد

 بهذا المعنى لغير الليث.« اْلِخْنِذيذَ »ولم أسمع 

 .ُخْنذَُوةٌ  واِحُدها .. الِجبَال َخنَاِذي وكذلك

يحِ  ِخْنِذيذُ »وقيل   إِْعَصاُرها.« : الّرِ

 وقال الشاعر :

ا اِوهبريريريريريريريريري َ ِذيريريريريريريريريريذ   ريريريريريريريريري َ لريريريريريريريريريْ ٌة َذا    ريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريِ  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِه   ِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريِ ٌع هلريريريريريريريريَ زِيريريريريريريريريز  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  األْرِ. هتريريريريريريريريَْ

  
 كثِيُر الشَّّر ، وكذلك : اْلِخْنِظيَاُن. : ِخْنِذيانُ  : رُجلٌ ـ  عن األمويـ  أبو عبيد

 خ ذ ف
 استعمل من وجوهه : خذف ، فخذ ، فذخ.

من َخَشبٍَة ترِمي بها بين اإلْبهاِم  ِمْخَذفَةً  : َرْميَُك بَِحصاةٍ أو نَواةٍ تَأُْخذُها بين َسبّابَتَْيَك أو تجعَلُ  اْلَخْذفُ  قال الليث :: خذف 

 والسَّبَّابة.

 .«إنَّهُ اَل يَنِكي َعُدواً ، َواَل يَِصيُد َصْيداً ، َوُربَّما فَقَأ العين»باْلَحَصى وقال :  اْلَخْذفِ  نََهى النبي َصلَى هللا عليه وسلم عنو

 .اْلَخْذفِ  َماُر بمنًى بمثل َحَصىَرْميُك الَحصى بطرِف إصبعين ، وتُْرَمى الجِ  اْلَخْذفُ و

 تُْرَمى بها الِحجارةُ.ـ  هي القَذَّافةُ  اْلِمْخَذفَةُ و

 : يوصُف به الدََّوابُّ السريعة. اْلَخذُوفُ  وقال الليث :

 َضرٌب ِمْن َسْير اإلبل. اْلَخَذفَانُ وقاَل : 

َمِن. .. َخذُوفٌ  وقال األصمعي : أَتَانٌ  تُها من األرض من الّسِ  وهي التي تدنو ُسرَّ

اعي يصف َعْيراً وأُتُنَهُ :  وقال الرَّ

ا هريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ َوالريريريريريريريريريريريريريريِ رَاِك مسريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريِ ى ِ لريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    مريريريريريريريريريريريَّ ذ ٌف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْه لريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريَ

  
 : األَتَاُن السَِّمينَةُ. اْلَخذُوفُ  وقال ابن األعرابي :

 األصمعيُّ وابُن األعرابّي.ما قاله « : اْلَخذُوفِ »والقوُل في 

 وهي مؤنَّثة. .. فِْخذٌ  ويقال :ـ  : َوْصُل ما بين الَوِرِك والساق الفَِخذُ  قال الليث :: فخذ 

 .فَْخذٌ  وبعُضُهم يقول :

ُجل فُِخذَ  قال : ويقال :  .فَِخذهُ  إذا أصيبـ  َمْفُخوذ فهوَ  .. الرَّ
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ُجل : نَفَُره من َحيِِّه ال فَِخذُ وقال :   ذين هم أْقَرب َعشيرته إليه وهو أقرب إليه من اْلبَْطِن.الرَّ
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ذَ  وقال غيُره :  .فَِخذاً  الّرُجل بني فالٍن إذا َدَعاهم فَخَّ

 [214الشُّعََراء : ] ((214َوأَْنِذْر َعِشْيََتَك اْْلَقْ َرِبنَي ))في الحديث : أن النبي َصلَى هللا عليه وسلم لما أَْنَزَل هللا جّل وعّز : و

ذُ  ، بَاتَ   َعِشيَرتَهُ. يُفَّخِ

 .اْلفَِخذ يلةُ ، ثم الِعَماَرةُ ، ثم البَْطُن ، ثمأنه قال : الشَّْعُب أَْكبَُر من اْلقَبِيلَِة ثمَّ القبـ  عن ابن الكلبّيِ ـ  وروى أبو عبيد

 وهي الِقْطعة من أعضاء الَجَسِد. اْلفَِخذِ  قلُت : والفَِصيلَة أقرُب من

 وكان العبَّاُس فصيلَةَ النبي َصلَى هللا عليه وسلم.

 َخذَّْلتُهم. أي :ـ  القوَم عن فاُلنٍ  فََخْذتُ  ويقال :

ْذتُ و قْ ـ  بينهم فَخَّ  ُت وَخذَّْلُت.أي : فَرَّ

 خ ذ ب
 استعمل من وجوهه : بذخ.

 تََطاُوُل الرجل بِكاَلِمه ، وافتَِخاُره. البََذخُ  قال الليث :: بذخ 

ً  والِفْعُل : ً و بََذَخ يَْبذَُخ بَْذخا  .بُذُوخا

 .بَاِذخٌ  وفي الشعر : هو .بَذَّاخٌ  وفي الكالم : هو

اُج :  وقال اْلعَجَّ

اٌ    مَنَْتِ  اْلب ذَّ   َأَ م  َبذَّ
 .اْلبَاِذَخاتُ و البََواذخُ  : اْلَجبَُل الطَِّويُل والجميع : اْلبَاِذخُ وقال : 

ً  وقد  .بََذَخْت بُذُوخا

 والشَّاِمُخ : الَجبَُل الطويل. اْلبَاِذخُ  أبو عبيد :

 أي : يَتَعَظَُّم ويَتََكبَُّر.ـ  يتَبَذَّخُ  وفالن

 خ ذ م
 مذخ.استعمل من وجوهه : خذم ، 

 أي : يتطاول ويتكبَّر.ـ  علينا ، ويَتَبَذَّخ علينا يَتَمذَّخُ  يقال : هو: مذخ 

 ُسْرَعةُ القَْطعِ ، وُسْرَعةُ السَّْير. اْلَخْذمُ  قال الليث :: خذم 

 ال يُْشتَقُّ منه فِْعٌل. .. نَْعٌت له اَلِزمٌ  .. : سِريعٌ  َخِذمٌ  يقال : فََرسٌ 

ً  وقد  .َخَذَم يَْخِذُم َخَذَمانا

 .ُخَذاَمةٌ  : قاِطٌع ، واْلِقطعةُ  ِمْخَذمٌ و َخذُومٌ  وسيفٌ 

 وهو الطَّيُب النَّْفِس. .. خِذُمونَ  ورجالٌ ـ  َخِذمٌ  ورُجل

 : ِسَمةُ الناِس إْبلُهم ُمْذ كان اإلسالُم. اْلَخْذَمةُ و

 فتُتَْرُك األذُُن نَائسةً. .. األُذُنِ : َشقُّهُ من ُعْرِض ـ  من ِسَمات الشَّاءِ ـ  اْلَخْذَمةُ و
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 أي : َسْمح.ـ  العطاء َخِذمُ  ورُجلٌ 

 إذا قطعَه.ـ  الشيء وَجَذَمهُ وَجَذفَهُ وَحَذَمهُ  َخَذمَ  قلت : يقال :

 : بَمْنِزلَة َرَعابِيَل قاله ابن األعرابي. َخَذاِريمُ و َخِذم وثوبٌ 

 : اسُم شاعٍر جاهلي. ِخَذامٍ  القَطَّاع ، واْبنُ : السْيُف  الِمْخَذمُ  أبو عبيد :

 ومنه قول الشاعر :

 ُِ  نريْبكي ال َِّ َر َكَما َبكى اْبن  ِ َذا
 .. : اإلقراُر بالذُّلِّ  اإلْخَذامُ  ابن السكيت :

 والسُُّكوُن.
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يَِة فقال :  وأَْنَشد لرجل من بني أََسٍد في أولياء َدٍم َرُضوا منه بالّدِ

َرى الريكريِْرش   ا ري  و ريريريريريريريريريريريريريريريَ يِّ َأ ريريريريريريريَ   عرين طري وِل الريلريَّجريِ

  
ْذملَِ   َر مسريريريريريريريَ عريريريريْ وا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريري  مريريريريَ ال  كريريريريريريريَأْن ملَْ َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريَِ

  

اُِ  الريريريريريريرِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  كريريريريريريريَ مريريريريريريْ َرْوه  حبريريريريريريِ  واوَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذمريريريريريري   َأ ريريريريريريريْ

  
ارِ   ِذُِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َعَلى اْلعريريريريريريَ اَر خيريريريريريري ْ  َمْن ملَْ يري ْلِكِر اْلعريريريريريريَ

  
يَةَ ولم   يُْؤثِروا القََوَد.أي : باُعوا أخاهم بإبٍل ُحْمٍر ، وقبِلوا الّدِ

 السَُّكاَرى. : اْلُخذُمُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

 : اآلذاُن المقَطَّعة. اْلُخذُمو

ُجلُ  اْلَخِذيَمةُ  قال :ـ  عن الفّراءـ  َسلََمةُ   .َخِذيمٌ  : المرأةُ السَّْكَرى ، والرَّ

ه : َسَكَت الرجُل وأَِطَم ، وأَْرَطَم وأَْرَطَم   واْخَرْنبََق بمعنى َواحد. أَْخَذمَ ووقال َشِمٌر فيما قرأُت له بخّطِ

 اخلاء والثاء (أبواب)

 خ ث ر
 استعمل منه : خثر ، خرث.

 : أَْرَدُؤها.ـ  من المتاع والغنِيمةـ  اْلُخْرثِيُ  قال الليث :: خرث 

 متاع.وهي َسقَُط البيت من ال

 .ِخْرثاَءةٌ  : النَّْمُل الذي فيه ُحْمرةٌ والواحدة : اْلِخْرثَاءُ وقال : 

ْيلَُم. الِخْرثَاءُ  : من أسماء النمل :ـ  عن أبيهـ  عمٌرو  والسََّماِسُم والدَّ

 إذا َخبُثَْت.ـ  نْفُسه َخثَُرتْ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ : خثر 

 إذا اْستَْحيَا.ـ  َخثِرَ وَ إذا لَِقَسْت نَْفُسه. ـ  الرجلُ  َخثَرَ  في موضٍع آَخَر :ـ  وقال

 .َخثَّْرتُهُ و أَْخثَْرتُهُ  وقد َخثَاَرةً و َخثَُر يَْخثَُر ُخثُوَرةً  ، وقد الخاثر َمْصَدُر الشيء اْلُخثُوَرةُ  وقال الليث :

 ـ. لُغتَانِ ـ  َخثُرَ واللَّبَُن  َخثَرَ  ويقال :

 خ ث ل
 : خثل ، ثلخ. استعمل من ُوجوهه

ةِ واْلعَانَِة. َخثْلَةُ  :ـ  عن الكسائّيِ ـ  قال أبو ُعبَيدٍ : خثل   البْطِن : ما بين السُّرَّ

 البَطن. َخثَلَةُ  ويقال أيضاً :

 وأنشد غيُره :

 ِعْلِك   َ  ريْلتري َها كاجْل فِ و 
ْلبَةُ.  الِعْلكُد : العجوُز الصُّ

ً  البقرُ  ثلخَ  قال الليث :: ثلخ  ْطَب.ـ  ، وهو ُخْرُؤه أيَّاَم الّربيع يَثْلَُخ ثَْلخا  إذا أكل الرَّ
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ً  وقال غيُره : ً  إذا لَطختَه بقََذرٍ ـ  ثلَّْختُه تَثِْليخا  .فثلََخ ثَْلخا

 خ ث ن
 استعمل من وجوهه : خنث ، ثخن.

ِزيُن  يَثُْخُن ثَخانةً  .. الشيءُ  ثَُخنَ  قال الليث :: ثخن   .ثِخينٌ  :والّرجُل الحليُم الرَّ

 .ثَِخينٌ  :ـ  من َجْوَدةِ نَْسِجهـ  والثوُب المكتَنُِز اللُّْحَمة والسََّدى

 أي : أَثْقَْلتُه.ـ  أَثَْخْنتُه وقد

ُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَواثقَ )وقال هللا جّل وعّز :  د : ] (َحَّتَّ ِإذا أَْثَخن ْ  [.4مَحمَّ
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 غلبتموهم وقَهْرتموهم وكثَُر فيهم الِجراُح ، فأَْعَطْوا بأَيديهم.قال أبو العباس : معناه : حتى إذا 

 إذا َغلََب وقََهر.ـ  أثَْخنَ  قال : وقال ابن األعرابي :

 أي : قتَلتُه َمْعِرفَةً.ـ  فالناً َمْعِرفَةً  أَثَْخْنتُ  وقال أبو زيد : يقال :

ْنتُهُ َمْعِرفةً : نحوُ   .اإلثَْخانِ  وَرصَّ

 .«األَساقِي اْختِنَاثِ  أَنَّهُ نَهى َعنِ »لنبي َصلَى هللا عليه وسلم ُرِوي عن ا: خنث 

 قال أبو ُعبيد : قال األصمعيُّ : االْختِنَاث أَْن تُثْنَى أَْفَواُهما ثمَّ يُْشَرَب منها.

ي  ِلتََكسُِّره. .. الُمَخنَّثُ  وأصل االختناِث : التََّكسُُّر والتثَنِّي ومن هذا ُسّمِ

يَت المرأةومنه   .ُخنثَى سّمِ

 يقول : إنها ليِّنةٌ تَتَثَنَّى.

َجاُل وما للنِّساء.« اْلُخْنثَى»ومنه :   الذي لَهُ ما للّرِ

 : أنَّ الشُّْرَب ِمْن أَْفَواِهها ُربََّما يُْنتِنَُها.ـ  األََساقِي اختِنَاثِ  في نهيِه عنـ  قال : وتأويُل الحديث

 تكون فيها حيَّةٌ ، أو شيٌء من الحشرات.وقيل : إنَّهُ ال يُْؤَمُن أن 

 .فاْنَخنَثَ  فَم الِقْربَةِ  َخنَثْتُ  وقال الليث : يقال :

 .ُخنَاثةُ و ُخنَْيثَةُ  : للُمَخنَّثِ  قال : ويقال

 مثل : لَُكُع ولََكاعِ.ـ  َخنَاثِ  يا ، وللمرأة : ُخنَثُ  قال : ويقال للرجل : يَا

 .المخنَّث فَعل فِْعلَ إذا ـ  الرجل تََخنَّثَ وقال : 

ْدقِ  الِخْنثُ و  عند األضراس من فْوُق َوأَسفُل. .. : باطُن الّشِ

ه. ِخنَاثِهِ  : اْطِو الثوَب علىـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب  وراحته وَغّرِ

 .ِخْنثٌ  والواحدُ  .. على َمَطاِويه أي :ـ  أَْخنَاثِهِ  وقال شمر : اْطِو الثوَب على

 .ِخْنثٌ  الواحدُ  .. ْلِو فُُروُغهاالدَّ  أَْخنَاثُ وَ قال : 

قاء : َخنَثَ  قال : وقال ابن شميل :  قَلبَهُ ، داخالً أو خارجاً. فََم الّسِ

 واالْختِنَاُث : التََّكسُُّر.

 إذا عَطْفتَه.ـ  السقاَء واْلُجَواِلقَ  َخنَثْتُ  وقال الليث :

في ِحْجِري ،  فاْنَخنَثَ  قالت : .. َمَرَض رسول هللا َصلَى هللا عليه وسلم َوَوفَاتَهُ أَنَّها َذَكَرْت »في حديث عائشةَ رضى هللا عنها و

 فانثنَى في ِحْجِرها. أي :ـ  «فَما َشعَْرُت َحتَّى قُبِضَ 

 على األرض. أَْخنَاثَهُ  ويقال : أْلقَى الليلُ 

 : أي : أثناُء َظاَلِمه. أَْخنَاثُهُ 

بِّ  ُل الضَّ ً  الرجل سقَاَءهُ يْخنِثُه َخنَثَ  يُّ :قال شِمر : وقال الُمفَضَّ  .. إذا ثَنى فَمه ، فأخرَج أََدَمتهُ ، وهي الدَّاخلةُ ـ  وُخنُوثةً  َخْنثا

 والبَشَرةُ ، وما يلي الشْعر : الخاِرجةُ.

يها نِْفعَةً. يَْختَنِثُها ُرِوي عن ابن ُعَمَر : أنه كان يَْشَرُب من اإلَداَوةِ والو  ، ويسّمِ

 وأنشد قولَه : .. ِخنَاثٌ و َخنَاثَى ، وِرجالٌ  ُخْنثَى رجلٌ أبو زيد : 
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ْت   و ق ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  ال  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ا ا ريريريريريريريريِْ ر َك مريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
اِل   ْ َن َواَل رِجريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريِ َوان  يريريريريريريريريريريريريريريَ ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أهملت وجوهها. خ ث ف :

 خ ث ب
 استعمل منه : خبث.

ً  الشيءُ  َخبُثُ  قال الليث :: خبث  . ُخْبثٍ  إذا صار ذاـ  ُمْخبِثٌ  فهو أَْخبَثَ و َخبَاثَةٌ و،  ُخْبثٌ  وبه،  خبيثٌ  ، فهو يَْخبُُث ُخْبثا  وشّرٍ

 .«الَخبَائِثِ و اْلُخْبثِ  أنَّ النبي َصلَى هللا عليه وسلم كان إذا أََراَد اْلَخالَء قاَل : أَُعوذُ باهلل ِمنَ »في حديث أَنٍَس : و

ْجِس النِّْجِس اللُهمَّ إِنِّي »في حديٍث آخر : أنه قال : و  .«الخبيِث الُمْخبِثِ  أَُعوذُ بَِك من الّرِ

 في نْفِسه. اْلُخْبثِ  : ذُو اْلَخبِيثُ  قال أبو عبيد :

 .ُخبَثاءُ  : الذي أصحابُه وأعوانُه الُمْخبِثُ وقال : 

 .. وهو ِمثُْل قولهم : فالٌن قويٌّ ُمْقوٍ 

 قويةً. فالقويُّ : في بَدنه ، واْلُمْقِوي : أن تُكون دابَّتُه

 : الشياطيَن. بالَخبَائِثِ و: الشرَّ ،  بالُخْبثِ  فإنَّ أَبَا عبيد قال : أراد« الَخبائثو اْلُخْبثِ  منَ »وأما قولُه : 

 ، وهو الشيطاُن الذََّكُر.« الَخبِيثِ »بضّمِ الباء ويقول : هو جْمُع  «الُخبُث من» عن أبي الهيثم أنه كان يَرِويه : وأَفاُدونَا

 وهي األنثى من الشياطين.« الخبيثة»َجْمع « : الَخبائث»و قال : 

 من قول أبِي ُعبيد. .. قلت : وهذا الذي قاله أبو الهيثم أَْشبَهُ عندي بالصواب

 فما تَْنِفيه النَّاُر من رِديء الِفّضة والحديد إذا أُِذيبا.ـ  بفتح الَخاء والباءـ  الَخبَثُ  وأما

ى تَْنِفي الذُّنُوَب كما يَْنِفي الِكيرُ إنَّ ال»الحديث :  ومنه  .«الَخبَثَ  ُحمَّ

ِديُء ،  :ـ  من كّلِ شيءـ  اْلَخابِثُ  وقال الليث :  : نَْعُت كّلِ شيء فاِسٍد. اْلَخبِيثُ والرَّ

 الفعل ، والكالم. خبيثُ  اللَّون خبيثُ  .. الطَّْعم َخبِيثُ  يقال : هو

 إذا كان لغير َرْشَدةٍ.ـ  ِلِخْبثَةٍ  ويقال : ُوِلَد فالنٌ 

قيق : ال داَء وال  ، وال غائلةَ. ِخْبثَةَ  ويُْكتَُب في ُعْهَدةِ الرَّ

 فالدَّاُء : ما ُدلَِّس فيه للُمْشتَِري من َعْيٍب يَْخفَى ، أو ِعلٍَّة باطنٍة ال تَُرى.

يٍَّة في األصل ثَبَتَْت لهم.ألنه ُسبَِي من قْوٍم ال يَِحلُّ ـ  : أاّل يكوَن ِطيبَةً  الِخْبثَةُ و   اْستِْرقاقُهم ، لعَْهٍد تقدََّم لهم ، أو ُحّرِ

وكلُّ َمن أَْهلَك شيئاً فقد  .. وأما الغَائِلَةُ : فأَْن يستحقَّه ُمْستَِحقٌّ بِمْلٍك ثَبََت له عليه ، فيجُب على بائعه َردُّ الثمن على َمِن اشتراه

 َق الماِلِك إيَّاه صار سبباً لهالك الثمن الذي أدَّاه المشتِري إلى البائع.فكأَنَّ استحقا .. غالَه واغتالَهُ 

ُجِل : يَا  .َخبَاثِ  ، واألْنثى : يا ُخبَثُ  وقال الليث : يُقال للرَّ

 .األَْخبَثِ  : جمع األََخابِثُ وَ 
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 النَّاس. أَْخبَثُ  النَّاس ، وهو أََخابِثُ  يُقاُل : ُهمْ 

 بِغير َهاٍء لألنثى.ـ  َمْخبَثَانُ  : يايُقاُل للّرُجل وللمْرأة وَ 

ا قولُهْم : نََزَل به  فهما اْلبََخُر والسََّهُر. األَْخبَثَانِ  قال : وأمَّ

يَنَّ أَحُدكم وهو يدافع»في الحديث : و اَلةِ  األَْخبَثَْينِ  ال يَُصلِّ  .«في الصَّ

 أراد باألَْخبَثَْيِن : اْلغَائَِط والبَْوَل.

ى ً  واْلَحَراُم اْلبْحُت : يُسمَّ َمهُ هللا تعالى.ـ  َخبِيثا ا َحرَّ نَى والماِل اْلَحراِم والدَِّم ، وما أَشبَهَها ِممَّ  ِمثُْل الّزِ

َمةٌ تَْحِمُل شاِربَها َعلَى اْلِخصال «اْلَخبَائِثِ  أَنَّ الخمَر هي أمُ »في الحديث : و نى وغْيِرهِ ِمْن َسْفك ال اْلخبِيثَةِ  ألنَّها ُمَحرَّ ماِء والّزِ ـ  ّدِ

 ِمَن المعَاِصي.

ائحة : اِث. .. َخبيثٌ  ويُقَاُل للشَّْيء اْلَكِريه الطَّعِم والرَّ  ِمثُْل الثُّوم والبََصَل والَكرَّ

 .«افال يَْقَربَنَّ َمْسِجَدنَ  اْلَخبِيثَةِ  َمْن أََكَل ِمْن هذِه الشََّجَرةِ »قاَل النبي َصلَى هللا عليه وسلم :  ولذلك

األعراف : ] (َوُيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ باِت َوُُيَر ُِم َعَلْيِهُم اخْلَباِئثَ ) يَْذُكُر نَبِيَّهُ ُمحمداً َصلَى هللا عليه وسلم :ـ  وقال هللا جّل وعزّ 

157.] 

يِّبَِة التي لم يَْنِزْل فيها  يِّبَاُت : ما َكانت اْلعََرُب تَْستَِطيبُهُ من المآِكِل الطَّ بَاِب واألرانب وسائِر فالطَّ تحريٌم ِمثُْل اْلَجَراد والسََّمِك والّضِ

 ما يَُصاُد من اْلَوْحش ، ويُْؤكُل من األَْزَواج الثمانيِة المْنُصوصِة في اْلقُْرآِن.

ا تَْحِريُمه  َواْلَحَرابي واْلبَِرَصِة واْلَخنَافِِس واْلِوْراَلِن ِمثُْل األفَاعي والعَقَاِربِ  .. : فما كانت اْلعََرُب تَْستَْقِذُره وال تأُْكلُه الَخبَائِثَ  وأمَّ

 واْلِجْعاَلِن والفَأِْر.

َم علْيهم ما كانوا.. فَأََحلَّ النبي َصلَى هللا عليه وسلم بِأَْمِر هللا إال ما نَصَّ هللا جّل  يَْستَْخبِثُونَهُ  . ما َكانوا يَْستَِطيبوَن أَْكلَهُ ، وحرَّ

تحريمه في الكتاب ِمَن الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير هللا به عند الذَّْبح ، أو بُيَِّن تحريُمه على لساِن النبي وعّز َعلَى 

باع ، وُكّلِ ذي ِمْخل  ْير.ٍب ِمَن الطَّ َصلَى هللا عليه وسلم ِمثُْل نَْهيِه عْن ْلُحوم الُحُمِر األْهِليَِّة ، وعن أَْكِل كّلِ ذي نَاٍب من الّسِ

مُ ـ  َدلَّتِ وَ  يِّبَاِت »اللَّتاِن َدَخلَتَا للتَّْعريف في ـ  األلُف والالَّ على أَنَّ الُمَراَد بها : أَْشياُء كانْت َمْعهودةً عند الُمَخاَطبِيَن « اْلَخبَائِثِ والطَّ

 بها.

ُد بُن إِْدِريَس الشَّافعيُّ رحمة هللا في   تَْفسيرِه اآليةَ.وهذا ُكلُّهُ : َمْعنَى ما قاله ُمَحمَّ

: هي  اْلَخبِيثةَ  فإنَّ التَّْفسير جاَء : أَنَّ الشََّجَرة [26إبراهيم : ] (َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثةٍ )وأما قَْوُل هللا جّل وعّز : 

 اْلَحْنَظلة.

 وقيل : هي الَكُشوُث وهللا أَْعلُم بِما أََراَد.

ْرك. اْلَخبِيثَةُ  والكلمةُ   : هي كلمةُ الّشِ

 [.26النُّور : ] (اخْلَِبيثاُت ِلْلَخِبيِثنَي َواخْلَِبيُثوَن ِلْلَخِبيثاتِ )وقال هللا جّل وعّز : 

جالُ  ِلْلَخبِيثِين : الَخبِيثَاتُ  أَحُدهما : الكِلَماتُ  وفيها قَْوالِن : جال ، والّرِ  أَْي : ال يَتَكلمُ ـ  يثَاتِ الَخبِ  : ِلْلكلماتِ  الَخبِيثونَ  من الّرِ

 من الرجال والنَِّساء. الَخبِيثُ  إالّ  بالخبِيثَاتِ 
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 من الرجال والنَِّساء. الُخبَثَاءِ و بالَخبِيثَاتِ  إنما تَْلَصقُ  : الَخبِيثاتِ  والوجه الثاني : أَنَّ الكلماتِ 

ا الّطاهروَن والطَّاِهَراُت : فال يَْلَصُق بِهُم  .فأَمَّ  السَّبُّ

جال. للَخبِيثيِنَ  َوُهنَّ البَغَايَا :ـ  من النَِّساء الَخبِيثَاتُ  وقيل :  من الّرِ

 المْكُروهُ. في كالم العرب : الَخبِيثِ  قال : أَْصلُ  عِن اْبِن األعرابّيِ :ـ  أَبو العبَّاس ثعلبٌ 

 فإْن كان من الكالِم فهو الشَّتْم.

 م.وإْن كان ِمَن الطَّعام فهو الَحَرا

. ارُّ  وإْن كاَن من الّشَراب فهو الضَّ

 .الَخبَثُ  ومْنهُ قيَل لما يُْرمى مْن ُمْنِفّيِ اْلَحِديد :

اء  : أْلقَيُء والسُّاَلُح. األْخبَثَانِ  قال :ـ  َسلََمةُ عن اْلفَرَّ

 .«قد َمصْصنَا ِعيَدانَِك فََوجْدناِك كَذا : َخبَاثِ » ُرِوَي عن اْلَحَسِن أنه قال يخاِطُب الدُّنيا :و وقيل : البَْوُل واْلعَِذَرةُ :

 .َخبِيثَةُ  يا أْي :ـ  َخبَاثِ  فقال لها : يا .. أراد : الدُّنيا

 خ ث م
 استعمل من وجوهِه : خثم َوْحدهُ.

 .َخثماءُ  ، َوبَقََرةٌ  أَْخثَمُ  قال الليث : ثَْورٌ : خثم 

 : ِغلٌَظ وِقَصٌر ، وتَفَْرُطٌح. الُخثَْمةُ و

 إذا كان كذلك.ـ  أَْخثَمُ  يقال : أَْنفٌ 

 .َخثَْماءُ  إذا كان ُمْنبَسطاً َغِليظاً ، وناقةٌ ـ  أَْخثمُ  وَرَكبٌ 

 : اْستَِداَرةُ ُخفَِّها ، وانبَِساُطهُ ، وقَِصُر َمنَاِسِمه. َخثَُمهاوَ قال : 

 ِه.الْكتِنَازِ  .. وبه يَُشبّهُ َرَكُب المرأة

.  قال : وِمثْلُهُ : األََخثُّ

 َضْيٌق. .. َخنَّاقٌ  .. قصيُر السَّْمكِ  .. : ُمْنتَِفٌخ ُحُزقَّةٌ  أَْخثَمُ  ، وفَْرجٌ  أَْخثَمُ  وقال أبو العباس أَْحَمُد بن يحيى : َرَكبٌ 

 قال النَّابغَةُ :

ا  و  ا ريريريريريريريِ َه َأ ريريْ ريريَم جريريريريريريريَ َه لريريَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا لريريَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريا  و   رَكريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريَ ِ مريريريريريريريريريريري  ْلَء الريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريِه مريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريَِ

  
ْف. .. َخثَْماءُ  وقال أَبو عبيدة : أُذُنٌ   وهي التي َعُرَض رأُْسَها ، ولم تََطرَّ

ً  وقد : َخثَِمتْ   .َخثْما

اج :ـ  : السَّْيُف العَِريضُ  األْخثمُ  وقال أبو سعيد :  في قول اْلعَجَّ

 ِ ْلَمْوِ  ِمْن مَس ِّ الصَِّفيِح اأَلْ َ مِ 
 ِللنَِّمِر. .. : هو األْبَردُ ـ  ابن األعرابيعن ـ  ثعلب

 .الَخْيثََمةُ  ويقال ألُْنثَاهُ :
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 أبواب اخلاَء والر اء

 خ ر ل
 استعمل من وجوهِه : خلر ، رخل.

ا :  فإن الليث أهمله.: خلر  أمَّ

 : اْلَماُش. الُخلَّرُ  أنه قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  وَرَوى أبو العباس
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َدقاُت.وقد ذَكَرهُ   الشَّافِِعيُّ في الُحبُوِب التي تُْقتَاُت ، ويُْخَرُج منها الصَّ

ْخلُ  قال الليث :: رخل  أِْن. الرَّ  : األنثى من ِسَخاِل الضَّ

َخاُل. ِرْخلٌ  ويقال : ْخاَلُن والرُّ  ، والجميُع : الّرِ

اء : العََرُب تقول اءِ بَِضّمِ الـ  ُرَخالٌ  :ـ  َرِخلٍ  في جمعـ  وقال الفَرَّ  َوَجْمعَُها ُربَاٌب. .. ِمثُْل ِظئٍْر َوُظَؤاٍر ، َوَشاةٍ ُربَّى ـ .. رَّ

 خ ر ن
 استعمل من وجوهِه : خنر ، نََخر.

اء في قول هللا جّل وعّز : : نخر  ً )أقال الفَرَّ  [.11النَّازَعات : ] نَِخَرةً  ، وقرىء (ناخرة إذا كنا عظاما

 ألنَّ اآليَاِت : باألِلِف. .. ْينأَْجَوُد اْلَوْجهَ « نَاِخَرةٌ »و قال : 

 ؟أَْشبَهُ بمِجيء التَّْنِزيل« : السَّاِهَرةِ »و « احْلاِفَرةِ » مع« نَاِخَرةً »أال ترى أَنَّ 

 سواٌء في المعنى ، بِمْنزلِة الطَّاِمع والطَِّمع.« النَِّخَرةُ »و « النَّاِخَرةُ »و قال : 

َق بَعُضهْم بين   .«النَِّخَرةِ »و « النَّاِخَرة»وقد فَرَّ

 : البَاِليَةُ. النِّخَرةُ  فقال :

ياُح فَتَْنِخُر. النَّاِخَرةُ و فَةُ التي تَُمرُّ فيها الّرِ  : الِعظاُم اْلُمجوَّ

 وقال أبو نَْصٍر في قول َعِدّيِ بن َزْيٍد اْلعَبَاِدّيِ :

اوَرأبٌ  ع   ريريريريريريريريريريريريريريريريريََ بريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مْ   ْه هبريريريريريريريريريريريريريِِ أَنريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريريَ ا قريريريريريريريريريريريريري  اطريريريريريريريريريريريريريْ رَاُّهبريريريريريريريريريريريريري َ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .نَْخَوِريٌ وَ ،  نِْخَوارٌ  َواِحُدُهمْ  .. األْشَرافُ « : النََّخاِوَرةُ »قال : 

 ويقال : ُهُم المتَكبِّروَن.

اِري ، وَجْمعُه : النَّاخرُ  :ـ  عن أبيهـ  عمٌرو  .نُُخرٌ  : اْلِخْنِزيُر الضَّ

 بأَنِفه ، وهو َمدُّ النفَس في الخياشيم ، وصْوٌت كأنه نَْغَمةٌ جاءت ُمْضَطربةً. نِخيراً  الِحَمارُ  نََخرَ  الليث :

 .نُْخَرةٌ  الواحدةُ ـ  األْنِف َخْرقاه نُْخَرتاوقال : 

 .ِمْنِخرٌ و َمْنِخرٌ  ويقولون :

 وهو قياس.« َمْفِعلٍ »فهو اسٌم جاء على « َمْنِخرٌ »فمْن قال : 

وكان في األصل ـ  «ِمْنتِنٌ »فحذفوا الَمدَّة كما قالوا : « ِمْفِعيلٍ »َعلَى « ِمْنِخيرٌ »األصل  قال : كان في« ِمْنِخرٌ »ومن قال : 

 .«ِمْنتِينٌ »

 َرأُس األنف. النُّْخَرةُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

َر تَْنِخيراً  : الناقةُ التي يَهِلُك َولُدها فال تَِدرُّ حتى النَُّخورُ  وقال الليث :  .تُنَخَّ

ةً.ـ  بإْبهاَمْيه ، وهي ُمناَخةٌ  َمْنِخَرْيَها : أن يَْدلَُك حالبَُها لتَّنِخيرُ او  فتَثوُر َدارَّ

 وكذلك العَْظم. .. إذا بَِليَْت فاستْرَخت تتفَتُّت إذا ُمسَّتْ ـ  نََخراً  الَخَشبةُ  نََخَرت وقال الليث :

 نونةٌ.عند الجماعِ كأنها َمجْ  تَْنُخرُ  إذا كانتـ  منَخارٌ  وامرأةٌ 
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جال من  .نَِخيُره حتى يُْسَمعَ ـ  عند الِجماع يْنُخرُ  ومن الّرِ
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رُ  قال الليث :: خنر   : قَصب النُّشَّاب وأنشد : الَخنَوَّ

اِب ِذي الْ  وَن  لريريريريريريريريريريريريريريريريلُّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرمريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَّرْ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َذاِن يف الريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رُ  ويقال : اَرة. الَخنَوَّ  : كلُّ َشَجرة ِرْخَوة َخوَّ

رُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس بُُع. : الِخنَّْورُ ـ و : النِّْعَمةُ الظَّاِهرة الَخنَوَّ  الضَّ

 : هي الدُّنيا. ِخنَّْورٍ  وأُمُ 

َحاَرى أيضاً. : ِخنَّْورٍ  قال : أُمُ ـ  عن أبيهـ  عمرو  الصَّ

بُ   ع.قال : وهي الدنيا ، وهي الضَّ

 : مثُْل بِلَّْوٍر وِعلّْوٍص. ِخنَّْورٌ  يقال : ثالُث لُغاٍت :« الِخنَّْور»قلُت : وفي 

 : مثُل َسفُّوٍد وَكلُّوٍب. َخنُّورٌ و

رٌ و ٍس. َخنَوَّ ٍر ، وَكَروَّ  : مثُْل َعَذوَّ

ِديُق الُمصافي ، وَجْمعه الَخانِرُ  وقال أبو العباس :  .ُخنَّرٌ  : الصَّ

 أي : لْيَس من أَْصِفيائي.ـ  ُخنَِّري يقال : فالٌن ليس من

 خ ر ف
 استعمل منه : خرف ، خفر ، فرخ ، فخر ، رخف ، رفخ.

ً  .. الشيخُ  َخِرفَ  قال الليث :: خرف   .َخِرفٌ  الَهَرُم ، فهو أَْخَرفهُ ـ و يَْخَرُف َخَرفا

 .«اْلَجنَِّة حتَّى يَْرِجعَ  َمَخاِرفِ  َعائُِد اْلَمِريِض َعلَى»الحديث : في و

يـ  ، وهو جنى النُّخلِ  َمْخَرفٌ  : اْلَمَخاِرفِ  قال أبو عبيد : قال األصمعيُّ : واحد ً  وإنما ُسّمِ أي : ـ  منه يُْختََرفُ  ألنه َمْخرفا

 يُْجتَنَى.

ا نزلَْت :  ً  إن لي»اآلية. قال أبو َطْلَحة :  [245البَقََرة : ] (يُ ْقِرُض هللَا قَ ْرضاً َحَسناً َمْن َذا الَِّذي )ولمَّ ، وإني قد جعلتُه  َمْخَرفا

 .«َصَدقةً 

 : الطريُق. الَمْخَرفةُ و اْلمْخَرف وقال غيُره :

يه العياَدةُ إلى َطِريِق الجنّة.ـ  أي« : عائُد المريض على طريق الجنة»فمعنى الحديث :   تؤّدِ

 أي : على مثل َطِريقها لوضوحها واستِقاَمتِها.ـ  «النَّعَم َمْخَرفةِ  تُِرْكتُْم على ِمثلِ »قول ُعَمر :  ومنه

 وقال أَبُو َكبِيٍر الُهَذِليُّ :

َره   ّل ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   أَثريريريريريريريريريريريريريْ ه  أِبَفريريريريريريريريريريريريَ ْزتريريريريريريريريريريريري  َأجريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
َرِف   رِيريريريريريريريريريريريري   خمريريريريريريريريريريريريَْ ِذي فريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريا  َأَ َن بريريريريريريريريريريريريِ  َنريريريريريريريريريريريريَْ

  
 .َخَرَف يَْخُرفُ  اْجِن لنا ثََمر النخل ، وقد أي :ـ  لنا اْخُرفْ  وقال أبو عمرو : يقال :

 يَجتَنِي. أي :ـ  ِمنها يختَِرف له ُخْرفَة َجعَلتُها أي :ـ  فالنَا نخلَةً  أَْخَرْفتُ  وقال الليث :

َطب. يُْختََرف : َزبِيٌل صغير الِمْخَرفُ وقال :   فيه من أطايب الرُّ

 .ِخَرافُه إذا حانـ  ُمخِرفٌ  النَّْخُل ، فهوَ  أَخَرفووَجْمعها َخَرائِف.  .. َخريفةٌ  :ـ  تُْعَزل ِلْلُخْرفَةِ التي ـ  قال : واسم النّْخلةِ 
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 .ِخْرفَانٌ  ، والجميع أَْخِرفَةٌ  : الَحَمَل الذََّكُر والعََدد : اْلَخُروفُ  وقال الليث :

 تع.أي : يَرْ ـ  من ُهنا وههنا يَْخُرفُ  قال : واشتقاقه : ِمْن أنّه
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يت : إذا نُتَِجِت الفرس فإنه يقال لَولدها : ُمْهٌر   فال يَزال كذلك حتى يحوَل عليه الَحْوُل وأنشد : َخُروفٌ ووقال ابن السّكِ

ر وو  اِن ا ريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريِ ة  كريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرَودِ   مريريريريريريريريريريريِ َل ِ لريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريْ َع اَّريريريريريريريريريريريَ ْ  قريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ  ِف قريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني َطْعنَةً فاَر َدُمها باْستِنَاٍن.

َي اْلَحَمُل :ويقال :  ً  ُسّمِ  أي : يُذبَح فيْؤكَل لحُمهُ ، كما يَبلُغ التمُر االختَِراَف فيُْجنَى ويُْؤَكُل.ـ  يُْختَرفَ  ، ألنه بَلََغ أَنْ  َخُروفا

ِل الشتاء. اْلَخِريفُ  وقال الليث :  ثالثةُ أشهر بَْيَن آِخِر القَْيِظ وأوَّ

 .ِرفُواخُ  قيل : قد اْلَخِريفِ  وإذا ُمِطَر الناُس في

 .اْلَخِريِف َخَرفِيٌ  قال : ومَطرُ 

َي هذا الفصلُ  ً  قال : وُسّمِ  فيه الثماُر. يُختََرفُ  ألنهـ  َخِريفا

ُل ما يبدأُ المطر في إقبال الشتاء فاسُمهـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو ُعبيد ، وهو الذي يأْتي عند ِصَراِم النَّخل ، ثم الذي  الَخِريفُ  : أوَّ

ُل الربيعيَليه : الَوْسِميُّ  بيُع ، ثم الصيُف ثمَّ الَحِميُم. .. وهذا عند دخول الشتاءـ   وهو أوَّ  ثم يليه الرَّ

 قال أبو ُعبيٍد : وقال أبو َعْمٍرو : ِمثَل ذلك أو نحَوه.

 قال : وهذا ألنَّ العرَب تجعُل السَّنَةَ ستَّةَ أَْزِمنٍَة.

 .ُمْخِرفٌ  ، فهي أَْخَرفَتْ  : قدـ  نُتَِجْت في ِمثْل الوقت الذي َحَملت فيه من قَابِلٍ  إذاـ  : يقال للناقةـ  عن األَُمِوّيِ ـ  أبو عبيد

 ، تَْحِمُل الناقةُ فيه وتضُع فيه. اْلَخِريفِ  إال منـ  بهذا المعنىـ  «أَْخَرفَتْ »قال شِمٌر : وال أعرف 

ً »في الحديث : و ً  أَْربَِعينَ ـ  نَّمَ َخاِزَن َجهَ ـ  أَنَّ أَْهَل النَّاِر يَْدُعوَن َماِلكا  .«فاََل يُِجيبُُهمْ  َخِريفا

 معناه : أربعيَن سنةً.

 وله حديث. .. : َحِديث ُمْستَْملٌَح ، َكِذبٌ  اْلُخَرافةُ  وقال الليث :

 .ُخَرافَةٌ  رجالً استهَوتْه الجنُّ فرجع بعجائَب رآها فيهم فِقيَل لكّلِ عِجيٍب َكِذٍب : ُخَرافَةُ  وقال غيُره : كان

َطُب الُمْجتَنَى ،  اْلَخِريفُ و: السَّاقِيَة ،  اْلَخِريفُ  قال :ـ  عمرو عن أبيه  السَّنَةُ واْلعاُم. : الَخِريفُ و: الرُّ

 .«َخِريفٌ  َخَزنَِة َجَهنََّم : َما بَْيَن َمْنِكبَي اْلَخاِزِن ِمنْ »في الحديث : و

 ، وهو السَّنَةُ. اْلَخِريفِ  إلى اْلَخِريفِ  أراد : من

 .. اْلَمَطرِ  َخِريفُ  : أصابها َمْخُروفَةٌ  : أرضٌ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد

بيع ، وهو المطر  وَمِصيفَةٌ : أصابها الصَّيف. .. وَمْربُوَعةٌ : أصابها الرَّ

ولذلك ُجِعلَِت السنةُ ستَّة  .اْلَخِريفُ  الَمَطر : الَوْسِميُّ ثم الشَّتِْويُّ ، ثم الدَّفَائِيُّ ، ثم الصَّيف ، ثم اْلَحِميُم ، ثموقال أبو زيد : أول 

 أزمنة.

 حتى .. إذا أكثرَت ماَءهـ  العَِجيَن وأَْوَرْختُهُ  أَْرَخْفتُ  :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد: رخف 
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 .َرَ َف يريْرَ ف  و ،  َ ف  َرَ فا  َرِ ف يريرْ  يس ِ َي ، وق 
ْخفُ  واسُم ذلك العجين :  ، والَوِريَخةُ. الرَّ

اء : هي ِخيفَةُ  وقال الفرَّ  إذا ُعِجَن َرقيقاً.ـ  ، واْلَمِريَخةُ واْلَوِريَخةُ ، واألَْنبََخانِيُّ : للعجين الرَّ

ْخفَةُ  وقال الليث : ْبَدة الرَّ  اسٌم لها. .. : الزُّ

 وأنشد :

َرْ   كريريريريريريريريريريريريريِ ا  َذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِرب  ِدرَّاهتريريريريريريريريريريريريريِ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا   هريريريريريريريريريريَ ؤ هريريريريريريريريريرياوَ أَتْقريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ اَف َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريَ

  
 َرْوُعَك. أَْفَرخَ  قولُُهْم :ـ  عند المخاوف عن الجبانـ  أبو عبيد : ِمْن أَْمثَالهم المنتشرةِ في كشف الَكْربِ : فرخ 

 تَُحاِذُر.يقول : ِليَْذَهْب ُرْعبُك وفََزُعك فإن األمر ليس على ما 

 ، فخرج منه. اْلفَْرخِ  إذا اْنقَاَض عنـ  البَْيض إِفَراخِ  مأخوذٌ من .. : اإلنكشافُ  اإلْفراخ وأصل

 بضم الراء.ـ  ُروُعه أَْفَرخَ  أنه كان يقول :ـ  عن أبي الَهْيثمـ  وأخبرني الُمْنِذِريُّ 

ْوعِ من قَْلبِه. وُع : موضع الرَّ  قال : والرُّ

 فخرج منها.ـ  اْلفَْرخِ  البَْيَضةُ إذا انفلقت عن تُْفرخُ  كماـ  إذا َخَرَج َرْوُعهُ منهـ  فؤاُد الرجل أَْفَرخَ وقال : 

ِة فقال مَّ  :ـ  لمعرفته بالمعنىـ  قال : وقَلَبَهُ ذُو الرُّ

 َجْذاَلَن َقْ  أَفريَرَ ْه َعْن َرْوِعِه الك َرب  
ْوُع في الفُؤاد :  وأنشد : .. َضةفي البَيْ  كالفَْرخِ  قال : والرَّ

ْزَوأب   َك نريريريريريريريريريريَ زَا بريريريريريريريريريِ َؤاد ِ ْن نريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ْل لريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري 

  
ْه   لريريريريريريري  رِْ  َأكريريريريريريريْ ريريريريريريرير  الريريريريريريريرَّوِع َ طريريريريريريريِ ْوِف أَفريريريريريريريْ َن ا ريريريريريريريَْ  مريريريريريريريِ

  
 إذا ُدعي له أن يَْسُكن َرْوُعهُ ويذهب.ـ  َرْوُعه أَْفَرخَ  وقال أبو عبيدةَ :

 .«أَْفَرُخوا بَْيَضتهم»قال : وقالوا : 

 .فَْرخهُ  البَْيِض : أن يْخُرجَ  إْفَراخَ  ألنَ  .. أَْظَهر أمره وأخرج َخبَرهيقال ذلك ِللَّذي 

َختِ  الليث : ً  الحماَمةُ  فَرَّ  أي : اتخذناها ِلْلفَْرخِ.ـ  اْستَْفَرْخنَاَهاو تَْفِريخا

خَ واألمُر  أَْفَرخَ و،  فَْرخٍ  الطائُر : صار ذا أَْفَرخَ وقال :   عاقِبَتُه بعد اشتباه.إذا استبان ـ  فَرَّ

ْعِديِد : ً  قال : ويقال للفَِرِق الّرِ َخ تَْفِريخا  . وأنشد :.. فَرَّ

واوَ  خريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  فريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ا رَأيريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ

  
وا  َواُِ  اّل فريريريريريريريريريريريرَّ ريريريريريريريريريريري  إ األقريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
خوا قلت معنى  ِمْن َضْعفهم. .. فَِراخٌ  : أي : َضعُفوا كأنهم فَرَّ

وخُ ووقال الليث :  بَلَغَنا أنه كان من َولِد إبراهيَم ، وكان ُوِلَد بعد إْسَحاَق وإْسَماِعيل ، وَكثر نسلُه ، ونما َعَدُده فَولََد اْلعََجَم  : فَرُّ

 الذين هم في َوَسَط البالد.

ْرُع ما دام في البَْذِر فهو اْلَحبُّ ، فإِذا انشقَّ اْلَحبُّ عن الَوَرقَِة فهو  ، فإذا َطلََع رأُسه فهو الحْقُل. اْلفَْرخُ  قال الليث : والزَّ

مونه.ـ  قومه فَُرْيخُ  والعرب تقول : فاَُلنٌ  ُمونه ويَكّرِ  إذا كانوا يُعَّظِ

ر  على وجه المبالغة في كرامته. .. وُصغِّ
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ْعد أو الطَّْحنـ  عن الَهَواِزنّيِ ـ  َشِمرٌ  ً  .. أي : لَِزَق بهاـ  األرضإلى  فَِرخَ  : قال : إذا َسِمَع صاِحُب األََمِة صوَت الرَّ  .يَْفَرُخ فَرخا

.ـ  الرجل فَِرخَ  : قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب  إذا َزاَل فَزُعهُ واطمأَنَّ

جال. الفَِرخُ وقال :   : الُمَدْغَدُغ من الّرِ

 : َحيِيَّةٌ. َخِفَرةٌ  : ِشدَّة الَحيَاء ، وامرأةٌ  اْلَخفرُ  الليث :: خفر 

َرةٌ و َخِفَرةٌ  امرأةٌ وقال أبو عبيد :   شديدة الحيَاء. : ُمتََخفِّ

 .ُخفَارةً  القومَ  يَْخفُرُ  القوم : ُمِجيُرُهم الذي يكونون في َضَمانه ، ما َداموا في بالده وهو َخِفيرُ  وقال الليث :

ةُ  الَخفَاَرةُ وقال :  مَّ  .إْخفَارٌ  وانتهاكها : .. : الذِّ

ِة هللا فاََل َمْن َصلَّى اْلغََداةَ »في الحديث : و تِهِ  يُْخفََرنَ  فإِنَّهُ في ِذمَّ  .«هللا في ِذمَّ

 وقال زهيٌر :

ْم  ر وكريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريريريريريا  َأ ريريريريريريريريريريريْ و َوقريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريري  ِإنريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريَ

  
اء    بريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريريْ اَل بريريريريريريريريريريِ اِج مريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريري ِّيريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد : .. َخفََر يَْخفُرُ  علىـ  ، وِمن غير فِْعلٍ  الُمْخِفرِ  نَفُسه ، من قِبَلِ  اإلْخفَارُ  هو : اْلُخفُورُ وقال : 

  َ َف َ َّ ظريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ين َوَأ ريريريريريريريريريريريريريريريْ َواعريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ور  و   فريريريريريريريريري  ْوُِ ا ريريريريريريريريري  يريريريريريريريريري ريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ َس  ريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ

  
 الرجَل. َخفَّْرتُ وبالرجل  َخفَْرتُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 تَْمنَعُه. َخِفيراً  معناهما : أن تكون له

 وقال أبو ُجْنَدٍب الُهَذِليُّ :

 خيفِّر ين سْيفي ِ َذا ملَْ أ َ فَّرِ 
 إذا نَقَْضَت عهَده وِخْسَت به.ـ  الرُجلَ  أَْخفَْرتُ و،  َخِفيراً  إذا استََجْرَت به وسألتَهُ أن يكون لكـ  بفالن تََخفَّْرتُ و

احِ العُقَْيليُّ : ِمثَْل ذلَك كلِّه  .َخِفيراً  إذا بَعثَت معه أَْخفَْرتُ وحدها ، وزاد فيه :« تََخفَّْرتُ »إال ـ  وقال أبو اْلَجرَّ

 بضم الخاء وفتحها.ـ  اْلَخفَاَرةُ و اْلُخفَاَرةُ  واالْسُم :

 الذي يمنعه. الَخِفيرَ  يَْعنِيـ  وقال : هذا ُخْفَرتي

 نَْبٌت. اْلَخافُورُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 وأنشد غيُره ألبي النَّْجِم :

غريريريريريريريريريريتِهريريريريريريريريريريَ وَ  َرى بريريريريريريريريريريِ ل  الريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريْ ِه الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ  اأَتريريريريريريريريريريَ
  

ا  ورِهريريريريريريريَ افريريريريريري  ْن  ريريريريريريريَ ِع َومريريريريريريِ لريريريريريريْ ِك الريريريريريريتريريريريريريريّ ْن مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريِ

  
ْيَحاِن ، يقال له َمْرٌو ، وهو : منه ما َعُرَض َوَرقُه. وخرجْت له َجَماِميُح في َوَسطه  الفاُخورُ  قال الليث :: فخر  : َضْرٌب من الرَّ

يح يُ  يه أهل البَْصرةِ كأنه أطراُف أَْذناِب الثعالب ، عليها نَْوٌر أحمُر في وسطه ، طيُِّب الّرِ ، يَْزُعُم أِطبَّاؤهم « َرْيَحاَن الشيوخ»َسّمِ

 أنه يَْقَطُع الشباَب.

 نَْحُو َخِصيِمَك. .. يُفَاِخُركَ  الذي أي : فَِخيُركَ  قال الليث : ويقال : هذا

 باْلَكَرِم.، وهو نَْشُر المناقِب ، وذْكُر الِكراِم  فاَخْرتُه ففََخْرتُهُ  معروٌف ، وقد الفخرُ و

يرٌ  ورجلٌ   : كثيُر االفتخاِر وأنشد : فِّخِ
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تِ   َ ْةي َكمْةي اْلَمرِ  اْلِفخِّ
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 .بالفْخر : المغلُوبُ  الفَِخيرُ و

 .الفَاِخرُ  والشيُء الجيِّد يقال له :

اي. .. : فََخَز الرُجلُ ـ  الفخرِ وِمن الِكْبِر ـ  : يقالـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو ُعبَْيدٍ   بالزَّ

 واحداً. اْلفَْخرَ وقلُت : َجعََل الفَْخَز 

ايـ  وفَْيَخزٌ  فَْيَخرٌ  وقال أبو ُعبيدة : فَرسٌ  اء والزَّ  إذا كان عظيَم اْلُجْرَداِن.ـ  بالرَّ

 : النَّبِيُل من كّلِ شيء. الفاِخرُ  عمٌرو ، عن أبيه ، قال :

 .َمفَاِخَرهوإذا عدََّد حَسبَه ـ  يَْفَخرُ  الرجلُ  فََخرَ  ويقال :

يت : ّكِ َل عليه. أي :ـ  فالٌن اليوَم على فالٍن في الشََّرف واْلَجلَِد والمنطق أُْفِخرَ  وقال ابن الّسِ  فُّضِ

 . وأنشد :.. إذا أَنِفَ ـ  يَفَخرُ  الرجلُ  فَِخرَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

ه  وَ  وتريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريري  لَّ بريريريريريريريريريريري  ر َأْن  ريريريريريريريريريري َ خريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ رَاه  يريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
اانَ   لريريريريريريريريريَ ِت عريريريريريريريريريِ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِر الريريريريريريريريريْ ِة الريريريريريريريريريزَّمريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَِ

  
 : تُْعِطيَك ما عندها من اللّبَِن ، وال بقاَء للبنها. فُخورٌ  الليث : ناقةٌ 

ْرعِ ـ  من النُّوقـ  الفَُخورُ  وقال ابن ُشَمْيٍل :  القليلةُ اللَّبَن. .. العظيمةُ الضَّ

 نِم : كذلك.وِمن الغ

 ونحَو ذلك قال أبو زيد.

ارُ  وقال الليث : حمن : ] (ِمْن َصْلصاٍل َكاْلَفخَّارِ )معروٌف ، قال هللا جّل وعّز :  :ـ  من اْلَجرِّ ـ  الفَخَّ  [.14الرَّ

 فالٌن ما شاء. استَْفَخرَ  .. ، وكذلك في التَّْزِويجِ  فاخراً  أي : اْشتََرْيتُهـ  الثَّْوبَ  اْستَْفَخْرتُ وقال : 

 .فاخراً  إذا لْم تِلد إالَّ ـ  المرأةُ  أَْفَخَرتِ و

« أَْفَخْرتُهُ »وال « فَُخور»، ولِكْن « َمِجيدٍ »مكاَن ـ  «فَِخيرٌ »من الِفعل ما يَكوُن في المْجِد ، إاّل أَنَّك ال تقول :  الفخر فقد يَكون في

 .«هأَْمَجْدتُ »مكان 

 المتكبّر هاهنا. : الفَخور[ 18لقَمان : ] (ِإنَّ هللَا ال ُيُِبُّ ُكلَّ خُمْتاٍل َفُخورٍ )ـ  جّل وعزّ ـ  وقوُل هللا

 خ ر ب
 ُمستعمالت. خرب ، خبر ، ربخ ، بخر ، برخ :

 .أَْخِربَةٍ  : نقيض العمران وثالثةُ  اْلَخَرابُ  قال الليث :: خرب 

 َجْمعِ الكِلَمة.ـ  كاْلَكِلمِ  اْلَخِربةِ  َجْمعُ :  اْلَخِربُ وقال : 

ً  والِفْعُل من كّلِ ذلك :  .َخِرَب يَْخَرُب َخَرابا

ً  وقد ُب تَْخِريبا بَهُ المخّرِ  .َخرَّ

بَ  في الدَّعاِء : اللُهمُ و َر اآلِخَرةِ  ُمَخّرِ ْنيَا َوُمعَّمِ  الدُّ

 .للخراب أي : َخلَْقتََها



2327 

 

وبةُ و  وِت.: شجَرةُ اْليَْنبُ  الَخرُّ

 ؟فيسألُها : ما أَْنتِ  .. بلَغني أنَّه كان يَْنبُُت في ُمَصلَّى ُسليماَن كلَّ يوٍم شجرةٌ و

ةِ اْسُمها  .. فتقوُل : أنَا َشَجَرةُ كذا ، أَْنبُُت في أرض كذا ، أَنَا َدَواٌء ِمن داء كذا رَّ فيَأُْمُر بها فتُْقطع ، ثم تَُصرُّ ويُْكتَُب َعلَى الصُّ

 حتى إذا كان في آخر ذلك نبتَتِ  ـ وَدواُؤها
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ا َن َأْعَلم   ، وَسَكَتْه ، ف ال س ليمان  َصَلى هللا عليه وسلم : ا رُّوبة   ف الْه : أانَ  ؟اليريْلبوَتة  ف ال هلا : ما أْنهِ 
ْلِك ، فلْم يريْلبث َأْن َماَ . َ رَابِ  أنَّ هللا ق  أَِذَن يف

 
 هذا اْلَمْسِجِ  وَذهاِب هذا امل

 .اْلِخْربَانُ  : الذََّكُر من اْلُحبَاَرى وجمعُه : اْلَخَربُ و

ُد بََدنتَه فيَِضنُّ بالنَّْعِل ، قال : و  .«ُخَرابة يقلُدها»في حديِث ابِن ُعَمَر : في الذي يُقَلِّ

يَتْ  .. وهي ُعْرَوةُ الَمزاَدةِ « اْلُخْربَةُ »أنها  قال أبو ُعبيٍد : والذي نَْعِرُف في الكالِم :  الستدارتها. ُخْربةً  سّمِ

 .ُخَربٌ  وجمعَُها .. ، ِمثُل ثَْقِب األُذُن ُخْربَةٌ  وكلُّ ثَْقٍب مستديٍر فهو

ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

 َأْوِمْن َمَعاِ َر يف  ذاَِنَا ا  َرب  
 اْلَمزادة : أُذُنُها. ُخْربةُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ :ـ  ثعلب

ْنِدّيِ : ثُْقبَة َشْحَمِة أَذُنِِه. ُخْربَةُ وَ وقال :   الّسِ

 .اْلَخَربُ  ، والجميع : َخَربَةٌ  ، فإذا كانت َمْخُرومةً فهي ُخَربٌ  إذا كان ثَْقباً غيَر مخُروٍم ، وجْمعُهاـ  ُخْربَةٌ  يقال :

 وُكْليَتَان. ُخْربتَانِ  وقال أبو عبيدةَ : لكّلِ َمَزادة :

 إلى الُكْليَتَْين. اْلُخْربَانِ  ويُْخَرزُ ،  ُخْربَانِ  ويقال :

 .الُخْربَة : َمْصَدر اْلَخَربُ و أَْخَربُ  ، وَعْبدٌ  َخْربَاءُ  وقال الليث : أََمةٌ 

ً و ُخْربَةً  : اللِّصُّ ، يقال : ما رأينا من فالن اْلَخاِربُ وقال :   فََساداً في ِدينه ، أو شْيناً. أي :ـ  ُمْذ جاَورنَا ُخْربا

ى  ةُخَرْيبَ و ْغَرى»: َمْوِضٌع بالبَْصَرةِ يَُسمَّ  .«بَُصْيَرةَ الصُّ

 : من شدائد الدْهر وأْنشد : اْلخاِربُ  قال : ويقال :

ا َل َأْو رَُّامريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   نَّ هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
ا  امريريريريريريريريريريريريريَ اِن اهلريريريريريريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريري  رِ ِن يريريريريريريريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريري 

  
زَ »و هما : ِشدَّةُ العيِش ، « اْلَكتَالُ »و ، « األْكتَلُ »و قال :   اْلُهَزاُل.« : امُ الّرِ

اءـ  قلُت : أَْكتَُل وِرَزامٌ  ين. خاِربَْينِ  : اْسَما َرُجلَْيِن كاناـ  بكسر الرَّ  ِلصَّ

 .«أَْكتَُل وِرَزامٌ »وهما  .. ، فصغَّرهما َخاِربَانِ  أراد : ُهَما« ُخَوْيِربانِ »وقوله : 

 َكاَل شيٍء.« : ِرَزامٍ »و ، « أَْكتَلَ »و « اْلَخاِرب»في تفسير ـ  والذي قاله الليث

َجَز على ما بَيَّْنتُهُ.  وفَسََّر ابُن األعرابي وغيُره هذا الرَّ

 : َحْبٌل من ِليٍف أو نحوه. اْلُخَرابَةُ  وقال الليث :

ابَتُهاواإلْبَرةِ ،  ُخْربةُ و  : ُخْرتَُها. ُخرَّ

ابَةُ و اْلُخَرابَةُ  اْلَوِرِك ، وهوثَْقُب  اْلُخْربُ  :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد  .اْلُخرَّ

 .الَخَربِ  وقال أبو عبيدةَ : ِمْن دوائر الفََرس : دائرةُ 

ْقَريِن هَما اللَّتَان بين الَحَجبَتَْيِن والقُْصَريَْين. ْقَرْيِن ، ودائَِرتَا الصَّ  وهي الدائرة التي تكوُن عند الصَّ
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 وأَنشد : ..  الُمْقَشِعرُّ في اْلَخاِصَرةِ : الشَّْعرُ  اْلَخَربُ  وقال األصمعيُّ :

ى  يتريريريريريريريريَ يريريريريريريريريم  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريِ َ اِء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريويريريريريريريريريل  اَّريريريريريريريريِْ

  
َرْب   يريريريريريريريريريريريري   ا ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ رَاِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِرمي  املريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
 ساِلفَةُ الفََرس : وهو ما تَقَّدم من ُعنُِقه.« اْلِحَدأَةُ »و قال : 

ً ـ  اْلُخْربُ  :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد ْمِل.: ـ  أَيضا  ُمْنقََطُع الُجمُهوِر الُمْشِرِف من الرَّ

وبٌ »و   َمْوِضٌع.« : َخرُّ

ِخيُص. :ـ  بِلُغَِة أَهل ُعَمانَ ـ  اْلبَْرخُ  قال الليث :: برخ   الرَّ

 َرِخيٌص. أي :ـ  بَْرخٌ  فيقاُل : ؟يقال : كيف أَْسعاُرهم

اجز :  وقال الرَّ

وا ، وَ  ّرِ ريريريريريريريريريريريريري  ْو أَقريريريريريريريريريريريريريول  بريريريريريريريريريريريريريريَ والريريريريريريريريريريريريريَ رَبَّ ريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريَ

  
وا  َ  ريريريريريريري  َ  ريريريريريريريْ ْ  تريريريريريريريَ يريريريريريريريَس وقريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريِ اِر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ  لريريريريريريريِ

  
خوا» ُكوا بالنَّبَطيَِّة.« : بَّرِ  قال : بَّرِ

خوا»وقال غيُره :   أي : اْجعَلُوا لنا منه ِشْقصاً.ـ  «بَّرِ

 ، وهو النَِّصيُب. اْلبَْرخُ  وأصلُهُ بالفَاِرسيَّة :

بُوخُ  قال الليث :: ربخ   المرأَةُ يُْغَشى عليها عند اْلُماَلَمسة.:  الرَّ

ً  يقال : ً و َربََخْت تَْربَُخ َربَخا ً وَ  ُربُوخا  .َربُوخٌ  فهي .. َربََخْت َربَاخا

 : َرْمٌل بالباديِة بعَْينِه. ُمْربِخٌ وقال : 

ي َجبَُل ـ  عن أبي الهيثَمـ  وأخبَرنا المنذريُّ  ً  «ُمْربِخٍ »أنَّهُ قال : ُسّمِ أي يُْذِهُب ـ  الماِشَي فيه من التعب والمشقَّة يُْربِخُ  هألنَّ  ُمْربِخا

بُوخِ ـ  َعْقلَهُ   وأنشد : .. التي يُْغَشى َعلَْيَها من ِشدَّةِ الشَّْهَوةِ  كالرَّ

ىَت  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ذَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ و   غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ك  َربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َجنِي بْنتَه وهي َمْجنُونَةٌ  عنههللارضيُرِوَي عن علّيٍ و  !!أَنَّ رجالً خاصَم إليِه أَبَا اْمَرأَتِه ، وقال : َزوَّ

 ؟فقال ما بَدا لك ِمن ُجنُونِها

 فقال : إذا َجاَمْعتُها غشي عليها.

 !!لَْسَت لَها بِأَْهل !!الَربُوخ فقال : تلكَ 

 أََراَد أَنَّ ذلَك يُحَمُد منها.

ْمل من اْلَكاَلِل َوأَنشد :ـ  المْربِخِ  اإلبُِل في َربِختِ  وقال الليث :  أَي : فَتََرْت في َذلك الرَّ

نْي  خ  متريريريريريريريريريريريريريََ ريريريريريريريريريريريريريَّ ْربريريريريريريريريريريريريريِ اِل مريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريَ ْن مسريريريريريريريريريريريريريِ  أَمريريريريريريريريريريريريريِ

  
ني   ِ ْرَن َواْرقريريريريريريريريريريريريَ احنريريريريريريريريريريريريَْ ه  فريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ّ  مريريريريريريريريريريريريِ  اَل بريريريريريريريريريريريري 

  

 َأْو يريْ ِضَي هللا ذ َ َ ِ  ال َّْين
 وأنشد : .. : َضْخمٌ  َربيخٌ  قال : َوَرُجلٌ 

مريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريَ وُِ فريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  ا   اهلريريريريريريريريريريْ  ارِقريريريريريريريريريريَ َ َْ  طريريريريريريريريريريَ  ا اعريريريريريريريريريريْ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريَ ورا  َربريريريريريريريريريريريريريِ َو َّ وَكريريريريريريريريريريريريري  ه  الريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريْ  َرفريريريريريريريريريريريريريريَ
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 أْي : َضْخماً.ـ  

جلُ  أَْربَخَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب  إذا وقََع في الشَدائِد.ـ  الرَّ

ْملُ  أَْربَخَ وَ   إذا تَكاثََف.ـ  الرَّ

 عليِه السَّْيُر فيه.إذا اْشتَدَّ ـ  الَماِشي فيه أَْربَخَ وَ 

جلُ  أَْربَخَ وَ  ً  إذا اْشتَرى َجاِريَةً ـ  الرَّ  ، وهي التي تَْنَخُر عند الجَماع َوتَْضَطِرُب كأنَها َمْجنُونةٌ. َربُخا
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نْ  اْلَخبَرُ  قال الليث :: خبر   .أَْخبَارٌ  : رِ اْلَخبَ  وَجْمعُ  .َخبَّْرتُهُ وَ  أَْخبَْرتُهُ  . تقوُل :تَْستَْخِبر ما أَتَاك من نَبَإ َعمَّ

َب فَبََدْت أَْخاَلقُهُ.ـ  ُخبِرَ  إذاـ  اإلْنَسانِ  َمْخبََرة : اْلُخْبرُ و: اْلعَاِلُم باألمر ،  اْلَخبِيرُ و  أَي : ُجّرِ

 ، َوأَْطوُل له ِعْشَرةً. ِخْبَرةً  تقول : أَنَت أَْبَطُن به .. : االختِبَارُ  الِخْبَرةُ و

ُب.  اْلُمْختَِبرُ  : اْلخابِرُ و  أَْي : ال ِعْلَم لي بِه.ـ  ُخْبرٌ  تقوُل : لَْيَس لي بهِ ـ  ِعْلُمَك بالشيء : الُخْبرُ وَ اْلُمَجّرِ

 : أَْرٌض ِرْخَوةٌ يَتَتَْعتَُع فيها الدَّوابُّ وأنشد : اْلَخبَارُ و

اَله   اِر  َذا عريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ ع  يف ا ريريريريريريريريريريريريَْ تريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وَ   رِيريريريريريريريِق الريريريريريريريْ ر  يف الريريريريريريري ريريريريريريريَّ عريريريريريريريْ ريريريريريريريري  يريريريريريريريِم يريريريريريريريريَ  تريريريريريريريَ ريريريريريريريِ

  
 : ما اْستَْرَخى من األرض َوتََحفََّر. اْلَخبَارُ  وقال ابن األعرابي :

َر َوَساَخْت فيِه اْلقََوائِم.  وقال غيرهُ : ما تََهوَّ

 أَرٌض لَيِّنَةٌ فيها ِجَحَرةٌ. اْلَخبَارُ  َشِمُر : قال أبو عمرو :

ْدر. .. : اْلقاعُ  اْلَخْبَراءُ وَ  اْلَخبَِرةُ  :ـ  عن األصمعيـ  أَبو عبيد  يُْنبُِت الّسِ

 ما اَلَن من األرض واْستَْرَخى. اْلَخبَارُ و

 : َشْجَراُء في بَْطِن َرْوَضٍة يَْبقَى الماُء فيها إلى اْلقَْيِظ. اْلَخْبراءُ  وقال الليث :

ْدِر َواألََراكِ  اْلَخْبرُ  فِيها يَْنبُتُ وَ   ا ُعْشٌب كثِيٌر.َوَحَوالَْيه .. ، وهو َشَجُر الّسِ

ى : ً ـ  اْلَخبَِرةَ  وتَُسمَّ  .اْلَخبِرُ  والجميُع :ـ  أَيضا

 : َشَجُرَها ، وأَنشد : َخْبُر اْلَخبَِرةِ وَ قال : 

لريريريريريريريريْه  لريريريريريريريريَّ َواء  الريريريريريريريريرَّبريريريريريريريرييريريريريريريريريِع َوهريريريريريريريريَ َك أَنريريريريريريريريريْ اَدتريريريريريريريريْ جريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
رْبِ   ْن  ريريريريريريَ اَلُ  ومريريريريريريِ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك رِ ٌ. مريريريريريريِ يريريريريريريريْ لريريريريريريَ  عريريريريريريَ

  
ُؤوس ، فَيَُخوُض الناُس فيِه. َخبَّرَ  : َماـ  الماءِ من َمنَاقع ـ  اْلَخْبرُ وقال :   اْلَمِسيَل في الرُّ

ياِشّيِ ـ  المنذري أخبرنيو ْيداوّيِ عن الّرِ  : لَْحٌم يَْشتريِه اإلنساُن ألْهِلِه. اْلُخْبرةُ  قال :ـ  عن الصَّ

 تَأُْخذُهُ من لَْحٍم أَو َسَمٍك. .. النَِّصيبُ  : اْلُخْبَرةُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد ؟ألَْهِلكَ  اختْبَْرتَ  يقال للرجِل : َما

بَُد. الخبِيرُ  وقال الرياشيُّ :  : الزَّ

 وقال أبو عبيد : قال األصمعيُّ : هو َزبَُد أَْفَواِه اإلبِِل.

 : اْلَوبَُر. اْلخبِيرُ  وقال الرياشيُّ :

 : األكَّاُر. اْلخبِيرُ وَ قال : 

 : الُخْبَرةِ  وأنشد في

ه   رْبَتريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريز   ريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريِ يُّ َوا ريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ  َ َ  الريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريِ

  
ْربريريريريريريريريوِع وَ   مريريريريريريريريرو بريريريريريريريرين يريريريريريريريريريَ ْا  بريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ اَ  ظريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريَ

  
بَِد : الَخبِير وأنشد للُهَذِلّيِ في   الزَّ

ِا  ِه ا ريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريِ َن يف جريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريْ ذَّ غريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريحريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ تريريريريريريريري  ه  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْزنريريريريريريريري  ى مريريريريريريريري  ا َوهريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَّ  َر لريريريريريريريريَ

  
بَد وَعَمْينَهُ أي : َمَضغْ ـ  يعني الفُحولَ « : تَغَذَّْمنَ »  أي : َرَمْينَهُ.ـ  َن الزَّ
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 وأنشد :

ِه  هريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ْتِ كريريريريريريريريريري  ذُّ رِقريريريريريريريريريرياَب اأَلْوِس يف غريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريري 

  
ر وُِ   كريريريريري  يريريريريريريريِل الريريريريريْ اقريريريريريِ ذِّ عريريريريريَ ريريريريريريريَ جريريريريريريريَ ت هريريريريريريريا .. كريريريريريَ بريريريريريِ   ريريريريريَ

  
 على تكرير الفعل.« َخبِيُرها»ُرفَِع قولُه : 
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 أي : أَكَّاُرها.ـ  خبِيُرها أَراَد : َجذَّهُ 

 األَكَّاُر. : اْلَخبِيرُ  عبيدة :عن أبي ـ  أبو عبيد

بِع : ِمْن هذا.ـ  األرض ُمَخابَرةُ و  أي : ُمَزاَرَعتها على الثُّلِث والرُّ

ً  نَُخابِرُ  قال جابُر عن عبد هللا : ُكنّاو رافُِع بُن َخِديجٍ أّن رسول هللا َصلَى هللا عليه وسلم قْد نََهى  أَْخبََرنا حتى .. وال نََرى بذلك بأسا

 َعْنهُ.

 : الَمَزادة. اْلَخبِرُ  قال : وقال األصمعيُّ :

 .ُخبُورٌ  وَجْمعُه : .. إال أنه باْلَكْسِر أكثر .. اْلَخْبرُ  ويقال :

 ْسَر.وأنكر فيه الكَ  .. الَمَزاَدةُ  :ـ  بالفتحـ  اْلَخْبرُ  وقال أبو الهيثم :

 إذا كانت َغِزيَرةً.ـ  َخْبرٌ  قال : ومنه قيل : ناقةٌ 

 .ُخْبِرها : الناقة الغزيرةُ اللّبن ُشبَِّهْت بالمَزادة في اْلِخْبرُ و اْلَخْبرُ و

 اْحتَِشاُشه. النَّباَت والعُْشَب واستْخاَلبُهُ :« : اْلَخبير»أراد ب  «اْلَخبِيرَ  كنَّا نَْستَْخِلبُ »في الحديث : و

 َ  اإلبل ، وهو وبَُرها. بَخبِير ّن العُْشَب ُشبِّهكأ

 كما يَنبُت الَوبَُر.ـ  فالنَّبَاُت يْنبُتُ 

 معروٌف. .. : موِضٌع بعينه َخْيبَرُ و

 بمعنى واِحٍد.ـ  استَخبَْرتُهو تَخبَّْرُت الَخبَر ويقال :

 واْستَْنَجْزتُه.وِمثْله : تََضعَّْفُت الرجَل واستْضعفتُه وتنَّجْزُت الَجَواَب ، 

بما »: ِمن أسماء هللا تعالى : معناه العاِلُم  اْلَخبيرُ و: الَمْخُموُر  الَمْخبُورُ و: الطَّيُِّب اإِلَداِم ،  الَمْخبُور ثعلب عن ابن األعرابي :

فَةُ ال تكوُن إال هلل تَبَاَرَك وتَعالَى.  كان ، وما يَُكوُن ، وهذه الّصِ

 ِلْمتُهُ.أي : عَ ـ  باألمر َخبُْرتُ و

ً  َخبِيراً  أي : َسْل عنه [59الفُرقان : ] (َفْسَئْل ِبِه َخِبْياً )وقول هللا جّل وعّز :   .تُْخبَرْ  َعاِلما

 : بلٌد معروٌف ومنه قوله : اْلَخابُورُ و

 َأَ  َ َجَر اْ َاب وِر ما َلَك م ورِقا  
 وِجَد كاِمالً. ُخبِرَ  أي : إذاـ  ُمْخبَرٌ  ورجلٌ 

 ريٌح َكِريَهةٌ من الفَِم. اْلبََخرُ و،  بََخراً  الرجلُ  بَِخرَ  ليث :قال ال: بخر 

 .بَْخَراءُ  ، واْمَرأةٌ  أَْبَخرُ  والنّْعت

 .اْلبَُخارِ  فِْعلُ ـ  ، َمْجزوم اْلبَْخرُ و

 .بَْخراً و تَْبَخُر بَُخاراً  الِقْدرُ  بََخَرتِ  يقال :

 .بخار وكلُّ ُدَخاٍن يَْسطع من ماٍء حاّرٍ فهو

 . من النََّدى... وكذلك

رُ  : ُدْخنَةٌ  اْلبَُخورُ و  بها. يُتَبخَّ



2334 

 

ْيِف ُمنتَِصبَاٍت. بَْخرٍ  : بَنَاتُ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيدٍ   وبَنَاُت َمْخٍر : سحائُب بِيٌض يَأْتين قُبَُل الصَّ

 : الَمْخُموُر. اْلَمْبُخورُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ 

ْرعِ. : ساقِي البَاِخرُ وقال :   الزَّ

 خ ر م
 مستعمالت. خرم ، خمر ، مرخ ، مخر ، رخم ، رمخ :
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 .َمْخرومٌ  الرُجل ، فهو ُخِرمَ  قال الليث : يقال :: خرم 

ً  .. أَنفُهُ  َخِرمَ و  ال يَْبلُُغ اْلَجْدَع. .. ، وهو قَْطٌع في اْلَوتََرةِ ، أو في النَّاِشَرتْيِن أو في َطَرف األَْرنَبةِ  يَْخَرُم َخَرما

 كأَْشَرَم وَشْرَماَء.ـ  َخْرَماءُ و أَْخَرمُ  والنَّعُت :

ً  والِفْعل :  وَشَرْمتُه َشْرماً. َخَرْمتُهُ َخْرما

 .َخْرمٌ  فهوـ  أَْعلَى قُوِف األذُنِ قال : وإن أصاب نَْحَو ذلك في الشَّفَِة ، أو في 

 َسْيٌل ، أو طريٌق في ُخّفٍ أو َرأِْس َجبٍَل. َخَرمَ  : ما اْلَخرمُ وقال : 

 الَمِسيل. َمْخرمِ واْلعَقَبة ،  كَمْخِرمِ  ، َمْخِرمٌ  فهوـ  إذا اتَّسعـ  واسُم ذلك الموِضعِ 

 .«اْلمْخِرم»اْشتِقاق ومنه ـ  اْلُخُرومُ  وهي .. : أَْنُف الَجبَلِ  الَخْرمُ و

َدفةَ  أَْخَرمُ و  .األََخاِرمُ  والجميع : .. الكتِِف : َمَحزٌّ في َطَرِف َعْيِرها مما يلي الصَّ

ى وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في الحديث : و َمةِ  نهى أَْن يَُضحَّ  المقطوعة األذُِن. يعني :ـ  «األُذُنِ  بالُمَخرَّ

 ي األُذُِن واألَْنِف جميعاً.يكون ف الَخْرمُ وقال شِمر : 

 حتى يَنفَُذ إلى جْوِف األنِف.ـ  بعد أن يُقَطَع أعالهاـ  : أن يُقَطَع مقَدَُّم َمْنِخِر الرُجل وأَْرنَبتِهـ  في األنفِ ـ  وهو

 .اْلَخَرمِ  : بَيِّنُ  أَْخَرمُ  يقال : رجل

عرـ  األَْخَرمُ و  كقوله :ـ  أحُدهما ، وُطرحَ  فَُخِرمَ  ركتين ،: ما كان في َصْدره َوتٌِد مجموع الحـ  من الّشِ

ة   جريريريريريريريَّ نَي مسريريريريريريريِ عريريريريريريريِ اَش ِتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  عريريريريريريريَ َرءا  قريريريريريريريَ  ِ نَّ امريريريريريريريْ

  
اهريريريريريريريريل    وَد جلريريريريريريريريََ لريريريريريريريري  وا ا ريريريريريريريري  ْرجريريريريريريريري  ا يريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ   َ  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
 .«وِإنَّ اْمَرءاً »َكاَن تماُمهُ : 

 أي : أخذتْهُ من بينهم.ـ  اْلَمنِيَّةُ من بين أصحابه اْختَرَمتْهُ  وتقول :

 أي : ماَت وذهب.ـ  فالن عنا اْختُِرمَ و

 الَجبَِل : ُمنقَطُع أَْنِفِه ، وأنُف الجبل : قائُد قاِدَمتِه. َخْرمُ  وقال غيُره :

 : ُجبَْياَلٌت وأُنوُف جبال.ـ  بكاِظَمةَ ـ  «اْلُخْرمُ و»

 :ـ  في صفة إبلـ  وقال أَبو نَُخْيلَةَ 

 قَاَظْه ِمَن ا  ْرُِ ِبَ ْيظ    رَُّ
مِ  بِقَْيظٍ »بقوله : وأراد   الخْصَب والسَّعَة.« : ُخرَّ

 أي : بقَْيٍظ ناعٍم كثيِر الخيِر.ـ 

ً  ومنه يقال : كان عيُشنَا بها ما  ناعماً. أي :ـ  ُخرَّ

 قاله ابُن األعرابي.

 وأما قول َجِريٍر :

ا هريريريريريريريَ ائريريريريريريريِ لريريريريريريريَ ُ  بريريريريريريريِ  ْ َة كريريريريريريرياَن هريريريريريريريَ يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ كريريريريريريريَ  ِ نَّ الريريريريريريريْ

  
َرُِ   زِ ريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريأَل ريريريريريريريريريريريريْ را  وَكريريريريريريريريريريريريان هريريريريريريريريريريريريَ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وِم.« : األَْخرمَ »فإنَّ   اسُم ملٍك من ملوِك الرُّ



2336 

 

 ، وهو الثَّنِيَّةُ بين اْلَجبَلْين.« اْلَمْخِرمِ »مأخوذٌ من  .. أي : ال َمخارَج لهاـ  لَها َمَخاِرمَ  ويقال : ال َخْيَر في يَميٍن الَ 

 ت كما يقال : َشعَبَتهُ َشعُوُب.إذا ماـ  َخَرَمتهُ الَخَوارمُ  ويقال :
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 .اْلَمَخارمِ  وقال أبو زيد : يقال : هذه يَميٌن قد َطلَعْت في

 وهي اليمين التي تجعُل لصاحبها َمْخَرجاً.

يح تَنبُت في اْلعََطِن. الَخْرَوَمانةُ  وقال أبو َخْيَرة :  : بقلة َخبِيثَةُ الّرِ

 وأنشد :

ه   الريريريريريريريَ بريريريريريريريَ ذان كريريريريريريريَأنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريْ يريريريريريريريْ      بريريريريريريريَ
  

ّوِرِ وَ   لريريريريريريريريريريريريريريَ ان مريريريريريريريريريريريريري  ْرَومريريريريريريريريريريريريريَ ه  يف  ريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : بالكذب.ـ  بالُخْرَمان : جاء فالنٌ ـ  عن أبيهـ  عمرو

يت : ما نَبَْسُت فيه  يَْعنِي به الكذَب. : بَخْرَماء وقال ابن السّكِ

 الماِجُن. الَخِريمُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

ِخيُم : الَحَسن   الكالم.والرَّ

 : التَّاِرُك. الخاِرمُ  وقال أبو عمرو :

 : الُمْفِسُد. الَخارمُ و

يُح الباردةُ. الخارمُ و  : الّرِ

ً  وسلمعليههللاصلىِمن َصاَلةِ رسول هللا  َخَرْمتُ  َما»:  عنههللارضيـ  في حديث سعدٍ و  .«أي : ما تََرْكتُ  شيئا

امُ  وقال ابن األعرابّيِ : ـ  األْحداث الُمنَخِرمون في المعاصي الُمَجْعِجعِة ، وإذا أَصاب الّرامي بسهِمه الِقرطاَس فلم يَثقُْبهُ :  اْلُخرَّ

 .خَرَمه فقد

 أي : أَْنفَهُ.ـ  َخْوَرَمتَهُ  ويقال : أصابَ 

 باردةٌ. : َخاِرمٌ  : ِريحـ  عن أبي عمٍروـ  أبو ُعبَيد

 ذي ليس فيه نًَدى.وهو الَجاِمُد ال .. َخاِرمٌ  وقال َشِمٌر : ريحٌ 

 .. : إْدَراُكها وَغلَيانُها اختماُرهاو: َمْعُروٌف  الخمرُ  قال الليث :: خمر 

ُرهاو  والسُّْكِر في قلبِه وأنشد : اْلُخَمارِ  من الَمْخُمورَ  : ما َغِشيَ  ُخْمرتَُهاو .. : ُمتَِّخذُها ُمَخّمِ

ه  و  لريريريريريريريريَ اتريريريريريريريريِ اهريريريريريريريريا مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ ْه محريريريريريريريري َ ابريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    مريريريريَ لريريريريي عريريريرين قريريريريلريريريريبريريريريريريريه ا ريريريريْ  لريريريريجريريريريَ ْ  تريريريريَ  فريريريريلريريريريم تريريريريكريريريريريريريَ

  
يُب ، وقد َوَجْدُت منه اختََمر ويقال : قد يبُ  اختََمرَ  طيِّبَةً إذا َخَمَرةً  العَجيُن والّطِ  أي : َوَجْدُت ِريَحهُ.ـ  الّطِ

يبِ  َخَمَرة : وَجْدُت منهـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد  : يعني ريَحهُ.ـ  بفتح الميمـ  الّطِ

يبَ  َخَمْرتُ  وقال الليث :  .كَخِمَر يَْخَمرُ ـ  َخْمَرةً  العجيَن والّطِ

 .اْلَخْمرَ  إذا سقيتَُهاـ  أَْخِمُرها .. الدَّابةَ  َخَمْرتُ و

يه الناُس :  .. يُْجعَُل في العِجينللذي ـ  اْلُخْمَرةُ  وهي .. العجيَن وفََطْرتُه َخَمْرتُ  :ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو ُعبيد  .«الَخِميرَ »يسّمِ

يِب. ُخْمَرةُ  وكذلك :  النبيذ والّطِ

 ليَُروَب سريعاً ُرُؤوباً. .. اللّبَن : ُرْوبتُه التي تَُصبُّ عليه خميَرةُ  وقال غيُره :

 إذا استَْحيَْيَت منه.ـ  أَْخِمُره الرجلَ  َخَمْرتُ  :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد
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َرهوالرجُل المكاَن  خامرَ  أبو زيد : وقال  إذا لم يَْبَرْحه.ـ  َخمَّ

 .«أُمَّ عامرٍ  َخاِمِري»ومن أَْمثال العرب : 

ُجِل األْحَمق ،  بُُع.« أُمُّ عامرٍ »و قال أبو عبيد : يُْضَرب َمثالً للرَّ  هي الضَّ
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انِّيِ عن ابن السكيتـ  وأخبرني المنذريُّ  ُق ويَدخل عليها الرجُل في ِوَجاِرها ، فتَْحِمُل عليه ، فيقول :: ـ  عن اْلَحرَّ بُع تَُحمَّ  الضَّ

ها. خاِمري نه حتى يَْكعَمها ويُوثِقَها بَحْبٍل ، ثم يَُجرُّ  أُمَّ عامٍر ، ليسْت أُمُّ عامٍر هاهنا فتُمّكِ

 وهو ما َواَراَك من الشََّجِر. اْلَخَمرَ  اْدُخلي« : خامِري»قال : ومعنى 

 . وأنَشَد :.. إذا خالط َجْوفَهُ ـ  الدَّاءُ  خاَمَرهُ  ال الليث :وق

ر   امريريريريريريريريريِ ْتَ َداء  خمريريريريريريريريري َ رِيريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريَ

  
ِه   لريريريريريريريَّ حريريريَ تريريريَ ا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريَ لريريريريريريريَ رَاضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن َأعريريريْ زَّأَب مريريريِ عريريريَ  لريريريِ

  
َرتْ  قال : .. أنه وصف مأُْدبَةً وبَُخوَر ِمْجَمِرهاـ  عن أبي ثروانـ  ابن األعرابي أي : طابَْت َروائُح أَْبَدانِنَا ـ  أَْطنَاننَا فتََخمَّ

 بِاْلبَُخوِر.

 الذي يَْكتُُم َشَهاَدتَهُ. قال : اْلَخاِمُر :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب

 .ُمَخاَمرٌ  أي :ـ  َخِمرٌ  : َرُجلٌ ـ  عن ابن األعرابيـ  َشِمرٌ 

 وأنشد :

رْ   َأمَساِر ْبَن َعْمر و َكَأيّنِ عَِ
 .ُمَخاَمرٌ  أي :

 قيَّده َشِمٌر بخطه.هكذا 

 إذا خالَطه.ـ  الداءُ  َخاَمَرهُ  .. : الُمَخاِلط اْلُمخاِمرُ  قال : والداءُ 

 وأنشد قولَه :

ووَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رك اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ َذا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رْ   امريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا َداٌء خمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َ ِإَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ  ُ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا َخالََط جوفَه.ـ  الدَّاءُ  َخامَرهُ  في .. ونْحَو ذلك قال الليث

يت  ّكِ  .اْلَخِميَرةَ  إذا جعلَت فيهـ  أَْخُمُرهُ َخْمراً  العَِجينَ  َخَمْرت :وقال ابن الّسِ

 إذا َكتََمَها.ـ  َشَهاَدتَهُ  َخَمرَ  وقد

 إذا تََواَرى.ـ  يَْخَمُر َخَمراً  .. عني َخِمرَ  وقد

 أِو ادََّرأَْت به. .. : ما َواَراك ِمْن شيء اْلَخَمرُ  عن ابن ُشَمْيٍل :ـ  شِمرٌ 

 .. َخَمرٌ  واألكَمةُ : .. َخَمرٌ  اْلَوْهَدةُ :

 .َخَمرٌ  وُكلُّ ما َواَراك فهو .. َخَمرٌ  والشََّجر : .. َخَمرٌ  واْلَجبَُل :

اء :  . وأنشد :.. الَخَمرِ  إذا دخل فيـ  الرجل َخِمرَ  قال الفرَّ

رْ   َأمَساِر ْبَن َعْمر و َكَأيّنِ عَِ
 االْستِْخفاء. : اْلِخْمَرةُ  األصمعيُّ :قال : وقال 

 وقال اْبُن أَْحَمَر :

َرأب   ْ ى عريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريَ ْن طريريريريريريريريريريريريريريارق  أَييت عريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ربْ   تريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريريريَ ع  مريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ة  تريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  َأْو مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال ابُن األْعرابّيِ : معناه : على َغْفلٍَة ِمْنَك.
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َرةٌ  ا من بين َجَسدها فهي: قال : النَّْعَجةُ إذا اْبيَضَّ َرأُْسهـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد  ، َوَرْخَماُء أيضاً. ُمَخمَّ

أْن والِمْعَزى. اْلُمْختَِمَرةُ  وقال الليث : هي  ِمَن الضَّ

 وقال اْبُن ُسَهيَّةَ :
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ال   هريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ اِو  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريري  َه هبريريريريريريريريريريَِ فريريريريريريريريريريْ  َوقريريريريريريريريريريريَ

  
ورَاوَ   فريريريريريريريريريريري  َة َأْن تريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ْن محريريريريريريريريريريريَِ َرَك مريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريَْ

  
 أي : تَْظَهَر.ـ  «ِمْن َحِميلَةَ أَْن تَفُورَ »،  َخاَمَركَ  َما« : َخْمَركَ »أراد ِب 

 ومنه قوله :

ه   رْبَتريريريريريريريريريريَ ْوُ  عريريريريريريريريريريَ رَاق الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ا هريريريريريريريريريريَ ىتَّ  َذا مريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
َحى ف ورِي   ّي ِ َْمرِي يف الضريريريريريريريريريريريريريريَّ اَل اْلَعةريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريَ

  
ُروا»أنَّه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و  .«آنِيَتَُكمْ  َخّمِ

 : التّغِظيَةُ. التَّْخِمير عبيٍد :قال أبو 

لُُهْم أَْحَراٌر َوِجيراٌن ُمْستَْضعَفُوَن : فإنَّ لَه َما قََصَر في بَْيتِهِ  اْستَْخَمرَ  َمنِ »في حديث ُمعَاٍذ و  .«قَْوماً أَوَّ

ً  اْستَْخَمرَ  َمنِ »قال أبو عبيد : كان اْبُن اْلُمبَاَرك يقول في قوله :   بََدُهم.اْستَعْ  أي :ـ  «قَْوما

ُد بُن َكثِيٍر : هَذا َكاَلٌم معروٌف عندنا باْليََمن ال يُكاُد يُتَكلَُّم بغيره.  وقال أبو عبيد : قال ُمَحمَّ

ْكنِي إيَّاه. .. َهْبهُ لي .. أي : أَْعِطِنيهـ  كذا وكذا أَْخِمْرنِي يقول الرجل للّرجل :  َملِّ

ً  اْستَْخَمرَ  َمن»فقول ُمعَاٍذ :  أََخَذُهْم قَْهراً أَْو تَْملُّكاً َعلَْيِهْم ، فما َوَهَب الَمِلُك من هؤالء ِلَرُجٍل فَقََصَرهُ الرُجُل في  يقوُل :« : قَْوما

 فَُهَو له.ـ  حتى جاء اإلْساَلُم ، وهو عنَدهُ ـ  بيته

 أَْضَمَرها. أي :ـ  فالٌن َعلَيَّ ِظنَّةً  أَْخَمر وقال َغْيُره :

 :وقال لَبيٌد 

ة   لريريريريريريريريريَّ ْوُ  ظريريريريريريريريريِ َر الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ىّت َأعريريريريريريريريريَْ ِك مسريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريْ  أَلريريريريريريريريريِ

  
ر  نَي األكريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ و أ ُِّ الريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري  ى بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
 .. : أن يَبِيع الرجل غالماً ُحّراً  اْلُمَخاَمرةُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ 

 على أنه عبُدهُ.

 قلُت : وأَُظنُّ قْوَل ُمعَاٍذ ِمْن هذا أُِخَذ.

ئُْب وأنشد : الَخَمرُ  الليُث :  َوْهَدةٌ يْختَِفي فيها الذِّ

َا َعََر ال َّرِيقِ   فريَ ْ  جاَوُّْمت 
 .اْلَخَمرُ  : أن تَْخُرَز ناِحيَتَي أَِديِم الَمَزاَدةِ ، ثمَّ يُْعلَى بُِخُروٍز أُخَر فذِلَك : اْلَخَمرَ  وقال الليث :

ي به المرأَةُ َرأْسها ، وقد الِخَمارُ وَ  َرْت بالِخَمارِ  : ما تُغَّطِ  .اْلِخْمَرةِ  ، وهي َحَسنَةُ  تََخمَّ

 في َجَماعتهْم َوَكثَْرتهم. أي :ـ  َخمِرهمْ و َخَماِرهمْ وَ النَّاِس  ُخَمارِ  : َدَخْلُت فيـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو عبيد

 أي : َجَماعتهْم.ـ  ْمَرتِهمْ خَ ووقال َشِمٌر : ويقال : َدَخْلُت في َغْمَرتِِهْم 

 .«اْلُخْمرةِ  كاَن يَْسُجُد َعلَى وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في الحديث : و

 . يُْنَسُج من السَّعَِف أَْصغَُر من اْلُمَصلَّى... قال الليث : وهي َحِصيٌر َصِغيٌر قَْدُر ما يُْسَجُد عليهِ 

يَتْ  اُج : ُسّمِ جَّ  ألنها تَْستُُر اْلَوجهَ عن األَْرض. .. ُخْمَرةً  وقال الزَّ

 وهو االْختَِماُر. .. اْلُخْمرُ  ، ألنَّ فُُطوَرتَهُ قد َغطَّاَها اْختََمرَ  قال : وقيل ِلْلعَِجيِن : قد
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 وفََطْرتُهُ ، َوأَْفَطْرتُهُ. أَْخَمْرتُهُ واْلعجيَن ،  َخَمْرتُ  ويقال : قد

َي  ي اْلعَْقَل. ألنَّهُ  َخْمراً  «اْلَخْمرُ »قال : وُسّمِ  يُغَّطِ

 .َخَمرٌ  قال : ويقال لكّلِ ما ستََر اإلنساَن من َشَجٍر أَو غيِرِه :

ةً  َراُء.ـ  وما َستََرهُ من َشَجٍر َخاصَّ  فهو الضَّ

.ـ  «َخْمرٍ  َما فاَُلٌن بَخّلٍ والَ »ومن أَمثالهم :   أي : ما عنَدهُ َخْيٌر وال َشرٌّ

 وقد َمرَّ تَْفِسيُرهُ.

 .ُمْرِخمٌ  إذا َحَضنَْت َعلَى بَْيِضها ، فهيـ  الدََّجاَجةُ والنَّعَاَمة على بَْيضَها أَْرَخَمتِ  الليث :قال : رخم 

َمَهاوَ   إذا أَْلَزُموَها بَْيَضَها.ـ  أَْهلَُها َرخَّ

َخَمةُ و  إالَّ أَنََّها ُمبَقَّعَةٌ بِبَيَاٍض َوَسواٍد.ـ  : ِشْبهُ النَّْسِر في الِخْلقَةِ  الرَّ

 .َرَخمٌ  ْمعَُها :جَ وَ 

َخامُ و  : َحَجٌر أَْبيَُض ِرْخٌو. الرُّ

َخاَمىو إذا اْنتََزْعتَهُ َحلََب ـ  كأَنَّهُ اْلعُْنقُرُ  .. : نَْبٌت تَِجُد به السَّائمةُ وهي بَْقلَةٌ َغْبَراُء تَْضِرُب إلى اْلبَياِض ، ُحْلَوةٌ لها أَْصٌل أَْبيَضٌ  الرُّ

 لَبَناً.

َخاَمةُ و  َحَسٌن في النَِّساء. ..  في اْلَمْنِطقِ : ِلينٌ  الرَّ

 الصَّْوت. َرِخيَمةُ  : فهي َرَخاَمةً  الَّجاِريةُ  َرُخَمتِ  وقد

 .ُرِخمَ  وكذلك :ـ  كاَلُمها وصْوتُها َرُخم وقد

 الصَّوِت. َمْرُخومةُ  أي :ـ  الصَّوتِ  َرِخيَمةُ  يقال : هيوَ 

 للَمْرأَةِ واْلِخْشِف. .. يقال ذلك

 بمعنَى َرِحْمتُهُ.ـ  َرِخْمتُهُ َرْخَمةً  قال : وَزَعَم أَبو زيد األنصاريُّ أَنَّ ِمْن أَْهِل اْليََمِن َمْن يقول :

 َعَطفَهُ وِرقَّتَه. أي :ـ  فاَلن َرْخَمةَ  ويقال : أَْلقى هللا عليك

 .َرْخَمتَهُ و، وأَْلقَى َعلَْيِه َرْحَمتَهُ  ه َرْخَمةً َرِخَمهُ يَْرَخمُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : ِمثْلَهُ :

 لهُ. َراِخمٌ  قال : وَسِمْعُت أَْعرابيّاً يقوُل : هو

ِة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ا َ َرهريريريريريريريَ ْرِف َأ ريريريريريريريْ ي الريريريري ريريريريَّ اجريريريريِ ا أ ُُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأَنريريريريريريريََّ  كريريريريريريريَ

  
وُ    ْر ريريريريريريري  اِء مريريريريريريريَ َوْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريْ ْودٌَع عريريريريريريريََ تريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هِ  َرْخَمةُ  أُْلِقيَْت عليه« : َمْرُخومٌ »قال األصمعيُّ :   أَي : ُحبَُّها لهُ وإِْلفَُها إيَّاهُ.ـ  أُّمِ

 وهو قَْوُل أَبي ُعبَْيَدةَ.

 وأنشد األصمعيُّ :

 نريْرَع هْ و م َ لٌَّل َيْةت م َلا 
مُ  َمَرةٌ « : نوادر األعرابِ »وفي   إذا َرِحَمتْهُ.ـ  وتربَُّخ عليه،  تَْرَخُمهُ و .. َصبِيََّها ، وَعلَى َصبِيَِّها تَرخَّ

 إذا َرئِْمتهُ.ـ  النَّاقَةُ فَِصيلَها اْرتََخَمتِ و
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 حْذُف آخر الحرِف من االسم المناَدى. التَّْرِخيمُ  وقال النْحويُّوَن :

 يا َحار. إذا نَادْيَت رُجالً اسمه حاِرٌث :ـ  كقولك

 وإذا ناديَت مالكاً قلَت : يا َماِل.
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ي ً  سّمِ  بحذِف الحرف. .. لتَْليِيِن اْلُمنَاِدي َصْوتَهُ  ترخيما

 إذا ابيضَّ رأُسها واسودَّ سائُر جسدها.ـ  َرْخماءُ  وشاةٌ 

 قالهُ أبو َزْيٍد.

يُح اللَّيِّنةُ ، وهي خاُء : الّرِ خاَمى والرُّ  أَيضاً.ـ  الرُّ

َخمُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيّ ـ  ثعلب  اإلْشفاق. : الرَّ

َخمُ و  : اللّبَُن اْلغَليظ. الرَّ

ُخمُ  :ـ  في موضع آخرـ  وقال  : ُكتَُل اللِّبإ. الرُّ

 ؟هو تُْرُخمٍ  وأيُ  ؟هو تَْرُخمٍ  أيُ ـ  : ما أَْدِريـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

ْخُت أنا بالدُّْهن. الَمْرخُ  قال الليث :: مرخ   : َمرُخَك إنساناً بالدُّْهن ، وتَمرَّ

يخُ  قال :ـ  بعض العربعن ـ  أبو تَُراب  : الرجُل األْحَمُق. اْلِمّرِ

يخُ و  : السَّْهُم الذي يُغَالَى به. اْلِمّرِ

يخُ و  : القَْرُن الذي في َجْوِف القَْرِن. اْلِمّرِ

 .اْلَمِريخُ  ويقال له :

يخُ  وقال أبو َخْيَرةَ : يجُ  اْلِمّرِ ً ـ  َواْلِمّرِ  وأَْمِرَجةٌ. أَْمِرَخةٌ  الّداِخُل ويُجمعان :: اْلقَرُن ـ  بالخاء والِجيم جميعا

يخِ  وقال أبو تَُراب : سألُت أبا سعيد عن يجِ فلم يَْعِرْفهما. اْلِمّرِ  واْلِمّرِ

يخَ  قال : وَعرَف غيرهُ :  .الِمّرِ

يخُ  وقال الليُث بن اْلُمَظفِّر :  سهٌم َطِويل ، به يُقتََدُر اْلِغالُء. اْلِمّرِ

 وأنشد :

 خ  َعَلى ِ ْرَ نَة  َأْو َكِمرِّي
 يعني : على قَْوِس ِشْريانٍَة.

يخُ وقال :   بَْهَراُم.ـ  من الَكَواكبـ  اْلِمّرِ

َهان. َمِرخٌ  ورجلٌ   : كثِيُر االّدِ

يخُ وقال :   : اْلِمْرَداَسْنُج. اْلِمّرِ

 قلُت : وما أَُراه عربيّاً َمْحضاً.

 .اْلَمْرخِ  : تَْصِغيرُ  اْلُمَرْيخُ و

ً  عن األَمِوّيِ : إذا أكثْرَت ماَء العجين قُْلَت : أَْمَرْختُهُ ـ  أبو عبيد  .إِْمراخا

 وكذلك قال أبو َزْيد.

 : اْلُمَزاُح. اْلَمرخُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

ً  وسلمعليههللاصلىأن النبي  :ـ  عن عائشةَ ـ  ُرِوَي عن َمْسُروقٍ وقال :  ا  .. كان عندها يَْوما َن له فلمَّ فدخل عليه ُعَمُر فَقَطََّب وتََشزَّ

 إلى انبساطه األّول. وسلمعليههللاصلىانصرف عاد النبي 
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ً  .. قالت : فَقلُت : يا رسول هللا  فلّما جاء ُعَمر اْنقَبَْضَت. .. كنَت ُمْنبَِسطا

 أي : يُْمَزُح معهُ.ـ  «َمعَهُ  يُْمَرخُ  نْ إّن ُعمر لَْيَس ِممَّ  .. يا عائشةُ »قالت : فقال لي : 

 قلُت : وهذا َحرٌف َغِريٌب لم أسمعه إال في هذا الحديث.

تُه« نوادره»رواه ابُن األعرابي في   ؟!!ُمرَسالً وال أدري ما ِصحَّ

ناد.ـ  من َشَجِر النّارـ  اْلَمْرخُ و  َمْعُروف يُتَّخذُ منه الّزِ

 .«واْلعَفَارُ  اْلَمْرخُ  ناٌر واْستَْمَجدَ  في ُكّلِ الّشَجر»ومنه قولهم : 
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قِيُق اللَّيُِّن. .. وقَِطفٌ  َمِرخٌ و َمِريخٌ  وقال أعرابيٌّ : َشَجرٌ   وهو الرَّ

 .«َماِرَخةَ  َهَذا َحيَاءُ »ومن أَمثَالهم : 

 : امرأةٌ كانت تَتَحفَُّر ثمَّ ُعثَِر عليها وهي تَْنبُِش قَبراً. َماِرَخةُ و

يخٌ وُعوٌد ِمتِّيٌخ « : »النوادر»وفي   ، وهو الطَِّويُل اللَّيِّن.« ِمّرِ

 : النَّاقَةُ الُمْنبَِسَطة في َسيرها نشاطاً. اْلَمْرَخاءُ  وقال ابن األعرابي :

خَ و اهُ ُدْهناً.ـ  فالٌن بََدنَهُ بالدُّْهنِ  مرَّ  إذا َروَّ

ْمخُ  قال شمر :: رمخ   بلغة أهل المدينة.ـ  ممدودٌ ـ  : هو السََّدى والسََّداءُ  الّرِ

َمخُ  وهوـ  بلُغَِة وادي اْلقَُرىـ  وهو السَّيَابُ   .ِرَمَخةٌ  واحَدتُهاـ  بلغة َطيِّيءٍ ـ  الّرِ

 بلغة أهل البَْصَرة.ـ  وهو اْلَخاَللُ 

 وأَْنَشَد لبعض الطائيين :

 َ َه أَفَاِننِي َوِدي  م ْرِمخِ 
ْمخُ  وقال الليث :  اسٌم من أسمائها. .. ِمع: من أسماء الشَجر الُمْجتَ  الّرِ

ْمَخاءُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب ْمخِ  : الشَّاةُ اْلكِلفَةُ بأَكل الرَّ  وهو الَخاَلُل. الّرِ

 [.12فَاِطر : ] (َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمواِخرَ )قال هللا جّل وعّز : : مخر 

 أي : تَْدفَعهُ بَصْدرها.ـ  الماءَ  تَْمَخرُ  : السَِّفينَةُ التي اْلماِخَرةُ  أنه قال :ـ  عن أحمَد بِن يحيىـ  أخبرنا الُمْنِذريُّ 

انيُّ  يتـ  قال : وأنشدني الحرَّ  أنه أنشده :ـ  عن ابن السّكِ

رَائريريريريريريريريريريريري  ْه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ اِ  عريريريريريريريريريريريَ  َ  يفَّ مريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   مريريريريريريريريريريريريريَوا ريريريريريريريريريريريريريِ ِ َي الريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ ِّمريريريريريريريريريريريريريا   أَيريريريريريريريريريريريريريْ

  
يت :   ُشقُّ الماَء إذا َسبََح.: الذي يَ  اْلَماِخرُ وقال : وقال ابُن السّكِ

 .. يصُف نِساًء يتصاَخْبَن ويستَِعنَّ بأيديهنّ 

 كأنُّهنَّ يَْسبَْحن في الماِء.

 َشقُّها الماَء بصْدرها. السفينة : َمْخرَ  قال : وقال أبو الهيثم :

 ونحَو ذلك قال أبو ُعبَيد.

تَ ُغوا ِمْن َفْضِلهِ ): في قول هللا جّل وعّز : ـ  عن الفّراءـ  َسلََمةُ   [.12فَاِطر : ] (َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمواِخَر لِتَ ب ْ

 .َماِخَرةٌ  : َواِحَدتَُها َمَواِخرَ »

ياح.« : الَمْخرُ »و   هو َصْوُت َجْري الفُْلك بالّرِ

 .تَمَخرُ و،  َمَخَرْت تَْمُخرُ  يقال :

 َجَواِرَي.« : رَ َمَواخِ »قال : وقال الكسائيُّ : 

. الَمْخرُ وقلُت :   : أْصلُه الشَّقُّ
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 أي : َشقَّه.ـ  الذئُب بْطَن الشاة َمَخرَ  وسِمعُت أعرابياً يقول :

رِ  إَِذا أََراَد أََحُدكم البَْولَ »أنَّهُ قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و يحَ  فَْليَتََمخَّ  .«الّرِ

 كْي اَل تَُردَّ عليه البْول.ـ  ِمن أين َمْجَراها ، فال يستقبِلُها ، ولكْن يستْدبُِرها .. أنه ينظرُ قال أبو ُعبيٍد : يَعني 

يَح.ـ  َمْخراً  السفينةَ  َمَخْرتُ  وقال الليث :  إذا استقبْلَت بها الّرِ

 .ماِخرةٌ  ، فهي ُمُخوراً  هي َمَخَرتْ و
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 أْي : ُمْقبِلَةً َوُمْدبرةً بريحٍ واحدةٍ. َمواِخرَ  قال : وفي بَْعِض ُوجوِه التَّفسير :

ُرها يَْستَْمِخرُ  قال : والفرسُ   ليُكوَن أَْرَوَح لنْفِسه.ـ  الريَح ويتمخَّ

 واْمتِخاُرها : استْقبالُها.

 .َمْمُخورةٌ  إذا أَرسْلَت فيها الماَء في الصيف ِلتَِطيَب ؛ فهيـ  َمْخراً  األرضَ  َمَخْرتُ  قال : ويقال :

 إذا طابت من ذلك الماِء.ـ  األرضُ  َمِخَرتِ و

 أي : انتقَْيُت خياَرهم ونُْخبَتَُهْم.ـ  القومَ  اْمتََخْرتُ  ويقال :

اج :  قال العجَّ

 ِمْن   َْبِة ال وُِ الَِّذي كان اْمَتَخرْ 
 ، وبناُت بَْخٍر. َمْخرٍ  : يقال لَسَحائَب يأْتِيَن قُبَُل الصيف ُمْنتَصبَاٍت : بَناتُ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو ُعبيدٍ 

 .َمْخرٍ  بنتُ ـ  على ِحياِلهاـ  قال : وكلُّ قطعٍة منها

يبَِة وُمْجتََمعَهُ ، وربَّما قيل لذلك الرجل الذي يَجلس فيه : الماُخورُ وقال الليث :   .َماُخورٌ  : مجِلُس الّرِ

ى باألرض َهْدماً وإْحراقاً. ؟!الَمواِخيرُ  ما هذه» :ـ  حين قَِدم البَْصرةَ َوالياً عليهاـ  قال ِزيَادٌ و  الشراب عليه حراٌم حتى تسوَّ

 إذا كان طويَل العُنُق.ـ  العُنُقِ  يَْمُخورُ  وَجملٌ 

اج :  وقال العجَّ

 يف َ ْعَةعاِن ع ل ق  َ ْخ ورِ 
 .«الريحَ  فاْستمخروا إذا أَتَْيتُُم الغائِطَ »:  وسلمعليههللاصلىقوله  فيـ  وقال ابن ُشَميل

 يقول : اجعلوا الريَح َوراَء ظهوركم.

َرتِ  « :النوادر»وفي   إذا اْستقبلَتْها واْستَْنَشتَْها.ـ  اإلبُل الريحَ  تمخَّ

رتِ  وكذلك  إذا اْستقبلَتْه.ـ  الكأل تمخَّ

 اخلاء والَّلم (أبواب)

 خ ل ن
 استعمل من وجوهه : نخل ، لخن.

قاءُ  لَِخنَ  قال الليث : يقال :: لخن  ً  الّسِ قَِطٌع ِصغَاٌر ـ  إذا أُِديم فيه صبُّ اللّبَن ، فلْم يُْغَسْل ، وصار فيه تَْحبِيٌب أبيضُ ـ  يَْلَخُن لَُخنا

مسم وأَْكبَُر منه يح والطَّْعِم.ـ  مثُل الّسِ  متغيُِّر الّرِ

قَاُء أَخذُوا َوَرَق األْرَطى فدقُّوه و لَِخنَ  إذاـ  قلُت : ورأيُت األعرابَ  قاء ، وصبُّوا فيه الماَء وَوضعوه يَْوماً ، ثم الّسِ جعلوه في الّسِ

قَاَء فإذا ُحِقَن فيه الَحليُب َطاَب وَذهب لََخنهُ.  َدفَقُوا ذلك الماَء ، وقد طيََّب الّسِ

ً  الَجْوَزةُ تَْلَخنُ  لَِخنَتِ  وقال الليث : يقال : ً  األِديمُ  لَِخنَ وإذا فََسَدْت ، ـ  لََخنا  د في ِدبَاِغه ، ولم يَْصلْح.إذا فسـ  لَخنا

 وقال ُرْؤبةُ :

 السَّ ُّ َ ْرِيق  األِدمِي األ َْنِ و 
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 إذا لم يُْختَنَا.ـ  لَْخنَاءُ  ، وامرأةٌ  أَْلَخنُ  قال : ورجلٌ 

 : اْلقَبِيُح من الكالم. اللَّْخنُ  عمرو عن أبيه قال :
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 الَحلَُق.: البياُض الذي على ُجْرَداِن الِحَماِر ، وهو  اللَّْخنُ و

بّيِ  .اللَّْخنُ و  قبل أَْن يُْختََن.ـ  البياُض الذي في قُْلفَِة الصَّ

قاِء وَحَشنُهُ وَوسبُه اللّخنُ وقال :   كلُّهُ واحٌد.ـ  : َوْكُب الّسِ

 وثالُث نََخالٍت. .. نَِخيلٌ و نخلٌ  : شَجَرةُ التَّمر ، والجماعةُ  النَّخلةُ  قال الليث :: نخل 

 موِضٌع آَخُر ، وكالهما بالحجاز. : نَْخلَةَ   بالباديِة ، وبْطنُ : موضعٌ  نَُخْيلَةُ و

 : تَْنِخيُل الثَّْلجِ والَوْدِق. النَّْخلُ وقال : 

 لَيلتُنَا الثَّْلجِ ، أو مطراً غيَر َجْوٍد. انتََخلتْ  تقول :

 بِه.عن لُبَا نَُخالَتَهُ  ِلتَْعِزلَ ـ  باْلُمْنَخلِ  : تَْنِخيلَُك الدَّقيقَ  النَّْخلُ و

 .اْنتَخْلتُ و نََخْلتُ  األدِويَةَ لتَْستَْصِفي أَْجَوَدها قلَت : نََخْلتَ  وإذا

لُ  واالْنتَِخاُل : االختياُر لنْفِسَك أَْفَضلُه. وكذلك .. : التصفيةُ  فالنَّْخلُ   .التَّنَخُّ

 وأنشد :

ْن  ْوُ  َوملَْ َأكريريريريريريري  ْ مسريريريريريريريا  لريريريريريريريِ ريريريريريريريَ ا مريريريريريريريَ هريريريريريريريَ تريريريريريريريري  لريريريريريريريْ خريريريريريريريَّ لريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
ل    خريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ ى أَتريريريريريريريريريَ و فريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريا َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريغريريريريريريريريتِ ريريريريريريريري 

  
لُ و َي :  اْلُمتَنَّخِ الً »: أََحُد شعراِء ُهَذْيٍل ، وهو ِمن الُمِجيِدين ، سّمِ  لتنِقيِحه ِشْعَره.« ُمتَنَّخِ

 .بالنَّْخلَتَْينِ  قلُت : وفي بالِد العَرب َواِديان يُعَرفان

 أحدهما باليمامة ، ويَأْخذ إلى قَْرِن الطائِف.

 واآلَخُر يأخذُ إلى َذاِت ِعْرٍق.

لُ  حتى يَُؤوبَ »ـ  الذي ال يُْرَجى إيَابهـ  ومن أمثال العرب في الغائب  .«المنَخَّ

لُ  وقال األصمعيُّ :  كّلِ من ال يُْرَجى إيَابُه.: رُجٌل أُْرِسَل في حاجٍة فلم يَرجْع ، فصار مثالً ل الُمنَخَّ

 به الدَّقيُق. يُْنَخلُ  : الذي اْلُمْنُخلُ و

 خ ل ف
 وقد أَهمَل اللَّيُث : لفخ ، وهو مستعَمٌل. ُمْستْعَملة : خفل ، خلف ، فلخ ، لخف ، لفخ :

ً  َعلَى رأِْسه ، لَفََخهُ  :ـ  عن أبي زيدـ  َرَوى أبو ُعبَيدٍ : لفخ   ضربه بالعََصا. وكذلك : قَفََخهُ.إذا ـ  يَْلفَُخهُ لَْفخا

 إذا أَْوَضْحتُهُ.ـ  َوقَفَْختُهُ وَسلَْعتُهُ  فلَْختُهُ  قال شِمٌر : يقال :: فلخ 

 : أحُد َرَحيَي الماء ، واليُد السُّْفلَى منهما. الفَْيلَخُ و

 ومنه قول الشاعر :

 د ْراَن كما داَرْ  َعَلى ال ْ   فريْيلخ  وَ 
 : الهارُب ، وكذلك الَماِخُل والماِلُخ. الَخافِلُ  أنه قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وَرَوى أبو العبَّاس أيضاً :: خفل  وأهَمل الليث :

ْرُب الّشِديُد. اللَّْخفُ  أنه قال :ـ  عن أبي عمٍروـ  وَرَوى أبو عبيدٍ : لخف  وأَْهَمَل الليث أيضاً :  : الضَّ
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قاعِ واْلعُُسِب  قال زْيٌد :ـ  أََمَره أَبو بَْكٍر بَِجْمعِ القُرآنحين ـ  في حديث َزْيِد بِن ثابتٍ و  .اللَِّخافِ وفََجعَْلُت أَتَتَبَّعُه من الّرِ

 وهي ِحجارةٌ بِيٌض ِرقَاٌق. .. لَْخفَةٌ  واِحَدتُها : اللَِّخافُ  قال أبو عبيد : قال األصمعيُّ :

 واْلحِزيَرةُ : واِحٌد. اللَِّخيفَةُ ووقال أبو تَُراٍب : قال السُّلَِميُّ : اْلوِخيفَةُ 

 وهي من أطعمة األعراب.

 .«السَِّخينَةُ »وقَِريٌب منها 

 : ِضدُّ قُدَّاٍم. اْلَخْلفُ  قال الليث :: خلف 

 .اْلُخلُوفُ  ، والَجِميُع : َخْلفٍ  ، وذاتُ  َخْلفَْين تقول : فَأٌس ذاتُ ـ  : َحدُّ الفَأس اْلَخْلفَ وقال : 

 [.59مريَم : ] (َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلف  َأضاُعوا الصََّّلةَ ) : وقال هللا جّل وعزّ 

 ُسْوٍء. َخلَفُ وِصْدٍق  َخلَفُ  وقال أبو العبَّاس أحمُد بُن يَحيى : النّاُس كلُُّهم يقولون :

 : للسَّْوء ال غْيُر. خْلفٌ وَ قال : 

ْدِق أيضاً :ويقال  وأبو عبيدة : معهم ، ثم انفَرَد وْحَدهُ فقال :  ِصْدٍق. َخْلفُ  ِللّصِ

 (َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلف  )أنه قال في قوله جّل وعّز : ـ  عن الفّراء .. عن أبيه .. عن أبي طالبـ  وأخبرني المنذريُّ 

 صالح. َخلَفٌ  : اْلَخلفُ ـ و يُْذَهُب به إلى الذَّمِّ  اْلَخْلفُ  . قال :[ ..169األعَراف : ]

ِديءِ وقد يكون في ا  .«القَْرنِ »ألنهم يَْذَهبون به إلى  .. َخْلفٌ  ، وفي الصالح َخلَفٌ  لرَّ

اَء أجاز :   في الّصاِلحِ ، كما أجازه أبو عبيدة.« َخْلفٌ »قلُت : فَأََرى الفرَّ

انّيِ ـ  وأخبرني المْنِذِريُّ  يتِ  .. عن الَحرَّ ّكِ  ُسوٍء. َخلَفُ  وهذاِصْدٍق ،  َخلَفُ  يقال : هذا أنه قال :ـ  عن ابن الّسِ

ِديِء. :ـ  بإسكان الالمـ  َخْلفٌ  ويقال : هذا  للرَّ

 أي : َرِديٌء.ـ  من القَْولِ  َخْلفٌ  ويقال هذا

ً  َسَكَت ألفاً ونََطقَ »ويقال في َمثٍَل :   للرجل يُِطيل الصْمَت ، فإذا تكلََّم تكلََّم بالَخطأ. .. «َخْلفا

 ُسْوٍء. َخْلفُ  ُسْوٍء ، وهذا َخْلفُ  ويقال : َهُؤالءِ 

 وقال لَبِيٌد :

ْم  هريريريريريريريريِ افريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ عريريريريريريريرياش  يف َأكريريريريريريريريْ ِذيريريريريريريريريَن يريريريريريريريري  َ  الريريريريريريريريّ  َذهريريريريريريريريَ

  
َرِب وَ   ِ  األجريريريريريريريْ لريريريريريريريْ جريريريريريريريِ ف  كريريريريريريريَ لريريريريريريريْ يريريريريريريريه  يف  ريريريريريريريَ  بريريريريريريريَ ريريريريريريريِ

  
 ـ. بفتح الخاء .. عن أبي عمروـ  : االستِقاُء. الَخْلفُ وقال : 

 وأنشد قوَل اْلُحَطْيئِة :

ارَاَل  ز غريريريريريريريْ   كريريريريريريريَأْواَلِد الريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ريريريريريريريَ الريريريريريريريِ هريريريريريريريَ فريريريريريريري  لريريريريريريريْ   ريريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريري  َواصريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  مسريريَ ِض محريري ْ هريريْ زَاِ  الريريلريريريَّ اجريريِ لريريَى عريريريريريريريَ  عريريَ

  
 بكسر الخاء : االستِقاُء. اْلِخْلفُ  فقال :« المؤلَّفِ »بكسر الخاء في ـ  اْلَخْلفُ ـ  : هذا اْلَحْرفَ ـ  ألبي ُعبَْيدٍ ـ  قلُت : وروى شِمرٌ 
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 ه.االسُم من : الَخْلفُ و: اْلُمْستَِقي.  الُمْستَْخِلفُ وقال : 

ِة : .اْستَْخلَفَ و،  أْخلَفَ  يقال : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ة  وَ  وفريريريريريريريَ لريريريريريريري  اَلِد تريريريريريريريريَ ْن بريريريريريريريِ فريريريريريريريا   مريريريريريريريِ لريريريريريريريِ خريريريريريريريْ تريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ِر اَّريريََْواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ اِق محريري ْ رأِّب األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريَ  لريريِم صريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : لغتان.ـ  بمعنى االستِقَاءِ ـ  اْلَخْلفُ و اْلِخْلفُ وقلت : 

يِت :  واحُد أَْخاَلِف الضَّْرعِ ، وهو َطَرفُهُ.: ـ  بالكسرـ  اْلِخْلفُ  وقال ابن السّكِ

اءُ   قال : قَْرٌن. [169األعَراف : ] (َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلف  َورِثُوا اْلِكتابَ ) في قول هللا جّل وعّز :ـ  وقال الفرَّ

 .استَْخلْفتَهُ  : ما اْلَخلَفُ وقال : 

ً  تقول : أعطاك هللا ً خَ  وال تَقُْل :ـ  مما ذهب لك َخلَفا  .ْلفا

 ُسوٍء من أبيك. َخْلفُ  وأنت

اء .. عن َسلَمةَ  .. عن ثْعلَبٍ ـ  وأخبرنا الُمنِذريُّ   هللا لك. أَخلَفـ  إذا مات للرجل بُنَيٌّ صغيٌر قد يُْبَدلُ ـ  ويقال قال :ـ  عن الفرَّ

 هللا لك. أَخلفَ  قلَت : .. إِذا ذهب له مالٌ  .. وكذلك

 بغير أَِلٍف.ـ  هللا عليك َخلَفَ  قيل : .يُْخلَفُ  مُّ أو ذهب له ماالقال : وإذا مات أَبُو الرجل أو األ

 َمْن مضى عليك. خليفةَ  معناه : كان هللا قلُت : وقِيَل :

اْلكْعبَةَ َوبَنْيتُها لَْو ال أَنَّ قَْومِك َحِديثُو َعْهٍد بُِكْفر لَنَقَْضُت » قال لها : وسلمعليههللاصلىأن النبي  عنههللارضيفي حديث عائشة و

ً  َعلَى أَساِس إْبَراِهيَم ، َوَجعَْلُت لها  .«فَإنَّ قَُرْيشاً اْستَْقَصَرْت ِمْن بِنَاِئه .. َخْلفا

 في كالم العرب يُْجعَُل وراء البيوت ، وفي َمأًوى للّدَواجِن وغيرها. .. : الِمْربَدُ  اْلَخْلفُ  قلُت :

ا يَِلي الميَزاَب. الذي : .. ْجرِ : َشبيهاً باْلحِ  باْلَخْلفِ  وأراد  هو ممَّ

 بكسر الخاء. .. ِخْلفٌ  :ـ  من األضالعـ  ويقال للقَُصْيَرى

 الظَّْهُر. : اْلَخلفو: الِمْربَُد.  اْلَخْلفُ وقال : 

 قال ذلك كلَّهُ ابُن األعرابّيِ. وقال طَرفةُ :

 َطيُّ َ َال  كاََِّْ ِ   ل وف ه  وَ 
 ، وهي القَُصْيَرى. ِخْلفٍ  : جمعُ  الُخلُوف وقال الليث :

 : اآلِخُر من األْطبَاء. الِخْلفُ وقال : 

ْرُع نَْفُسهُ. اْلِخْلفُ  ويقال :  هو الضَّ

ً  الِخْلفُ  قلت :  وجمعُه : أَْخاَلٌف. .. هو الطُّْبُي آخراً كان أو قاِدما

اجُز :  وقال الرَّ

 كأَن ِ ْلَفْيها  ذا ما َدرَّا
 ها : ُطْبيَي َضْرِعَها.أراد بِِخْلفَيْ 

 أَثْقَالهم. َخلَّفُواو: القوُم الذين َذَهبُوا من الحّيِ يَْستَقُون ،  اْلَخْلفُ  وقال الليث :
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 : االستقَاء. اْلَخْلفُ  قلُت :



2354 

 

 قال ذلك أبو عمرو.

 من اإلْخاَلف.ـ  وهو اسمٌ 

 .ِخْلفَتانِ و ِخْلفَانِ  هما : اختلَفَا وقال الِكسائيُّ : يقال لكّلِ شيئين

إذا كان أحدهما طويالً واآلخر قصيراً ، أو كان أحدهما أَْبيََض ـ  ِخْلفَانِ  ، وله أََمتَانِ  ِخْلفَانِ  ، وله عْبَدانِ  ِخْلفَانِ  ويقال : له ابنان

 واآلَخُر أَْسوَد.

 قال الراجُز :وَ 

َاوَ َدْلَواَي ِ ْلَفاِن   َساِقيا  
 ُمْصِعَدةٌ مألى واألُْخَرى فَاِرَغةٌ ُمْنَحِدَرةٌ.يقول : إحداهما 

 أو إحداهما َجِديَدةٌ ، واألخرى َخلٌَق.

 أي : نِْصٌف ِصغَاٌر ، وِنْصٌف ِكبَاٌر. ِخْلفَةٌ  وقال غيُره : َولَُد فاُلن

 ونِْصٌف ذُكوٌر ، ونِْصٌف إنَاٌث.

 أي : بَِقيَّةٌ.ـ  ِمن نََهارٍ  ِخْلفَةٌ  ويقال : علينا

 ِمْن َماٍء. ِخْلفَةٌ  ي اْلَحْوضوبقي ف

 .ِخْلفَةٌ  قلُت : وكلُّ شيء يجيُء بعد شيٍء فهو

 [.62الفُرقان : ] (َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنَّهاَر ِخْلَفةً )وقال هللا جّل وعّز : 

اُء :وَ   قال الفرَّ

 يقول : يَْذَهُب هذا ، ويَِجيُء هذا وأنشد ِلُزَهْيٍر :

ني   عريريريريريريريريريِ ا الريريريريريريريريريْ ة  هبريريريريريريريريريَِ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ني  ريريريريريريريريريِ ُ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   َواألرَا

  
م وَ   َن مريريريريريريْن كريريريريريريريلِّ جمريريريريريريَْ ريريريريريريَ لريريريريريريَهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا يريريريريريريَ اَل  هريريريريريريريَ  َأطريريريريريريْ

  
 في أنها َضْربَاِن في ألوانها وَهْيئَتِها. .. ُمْختَِلفَاتٍ  أي : (ِخْلفَة يَْمِشينَ ) قال : فمعنى قول ُزَهْيٍر :

 تَْذَهُب كذا وتَِجيُء كذا. .. في ِمْشيتِها ِخْلفَةً  وتكونُ 

اُء :  أي : َمْن فَاتَهُ َعَمٌل من اللَّْيِل استَْدَرَكهُ في النهار.[ ـ 62الفرقان : ] ِخْلفَةً  : عزوجلقد يكوُن قَْوُل هللا وَ  قال الفرَّ

ً  فَجعَل هذا  ِمْن هذا. َخلَفا

 قلت : وقد ُرِوَي عن اْلَحَسِن نَْحٌو ِمْن هذا.

 الثََّمِر : الشيُء يَِجيُء بَْعَد الشْيِء. ِخْلفَةُ  وقال األصمعيُّ :

 َذَكٌر ، وعاماً : أُْنثَى. أي : َعاماً :ـ  ِخْلفَةٌ  ويقال : نَتَاُج فاَُلنٍ 

 وهو َمْحبُِس اإلبِِل. .. َجيٌِّد. وهو الِمْربَدُ  َخْلفٌ  ويقاُل : َوَراَء بيتِه ؟أي : من أين تَْستَقُون ؟ِخْلفَتُُكمْ  ويقال : من أَْينَ 

 أي بََدٌل.ـ  َخلَفٌ  يقال : هو ِمْن أبيهوَ 

 منه. َخلَفٌ  واْلبََدُل من كل شيء

 [.60 الّزخُرف :] ((60َوَلْو َنشاُء جَلََعْلنا ِمْنُكْم َمَّلِئَكًة يف اْْلَْرِض ََيُْلُفوَن ))وقال هللا جّل وعّز : 
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 أي : يَُكونون بََدلَُكْم في األرض.

 ِمَن اْلبَْطِن. اْلِخْلفَةُ  صمعيُّ :وقال األ

 أي : به بَْطٌن وهو االْختِاَلُف.ـ  ِخْلفَةٌ  يقال : به
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 ما أْنبَت الصْيُف من العُْشِب بعَد ما يَبَِس العُْشُب. اْلِخْلفَةُ و

 .تُْستَْخلَفُ  ألنها .. ِخْلفَةٌ  بعد إْدَراِك األُولَى :ـ  ما ُزرَع من الُحبُوبِ  .. وكذلك

 : الُخلُوفُ و: أي : َغيٌَب. قال :  ُخلُوفٌ  : اْلغَيَُب. ويُقاُل : اْلَحيُ  الُخلُوف : قال غْيُر واحٍد :ـ  في باب األضدادـ  يدأبو عب

 .اْلُمتَخلَّفُونَ 

 وقال أبو ُزبَْيٍد الطَّائيُّ :

ان   يريريريريريريريريَ ه   ِل بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه  بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ َح الريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وف    لريريريريريريريريريري  ٌي  ريريريريريريريريريري  يُّ مسريريريريريريريريريريَ رّا  واَّريريريريريريريريريريْ ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري 

  
ائِم أَْطيَُب ِعْنَد هللا ِمْن ِريحِ اْلِمْسكِ  لَُخلُوفُ » أنَّهُ قال :ـ  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و  .«فم الصَّ

 : تَغَيُُّر َطْعم اْلفَم ِلتَأِْخير الطعام. اْلُخلُوفُ  قال أبو عبيد :

ً يَ  .. فَُمهُ  َخلَفَ  يقال منه :  .ْخلُُف ُخلُوفا

 قاله الكسائيُّ ، واألصمعيُّ ، وغيُرهما.

ائمـ  السالمعليهحديث علّيٍ  قال : ومنه  ؟؟فِيَها ُخلوفِ  فقال : َوَما أََربَُك إلىـ  حين ُسئَِل عن اْلقُْبلَِة للصَّ

ً  فهو .. فاُلٌن عن كّلِ َخْيرٍ  َخلَفَ  وقال األصمعيُّ : يقال :  إذا فََسَد ولم يُْفِلْح.ـ  يَْخلُُف ُخلُوفا

 .َخاِلفَةٌ  ، وهي َخاِلفٌ  فهو

ً  فهي .. نفُسه عن الطعام َخلَفَتْ  ويقال :  إذا أَْضَربَْت عن الطعام من َمَرٍض.ـ  تَْخلُُف ُخلُوفا

ً  اللَّبُن وَغْيُرهُ  َخلَفَ  ويقال :  إذا تَغَيََّر طعُمه وريُحه.ـ  ُخلُوفا

ُجلُ  َخلَفَ  ويقال : ً ـ  ٍق أَبيهعن ُخلُ ـ  الرَّ  إذا تَغَيََّر عنه.ـ  يَْخلُُف ُخلُوفا

ً  اللَّبنُ  َخلَفو  حتى يَْفُسَد. .. إذا أُِطيَل إِْنقَاُعهُ ـ  يَخلُُف ُخلُوفا

 أي : َحُمَض.ـ  أَْخلَفَ  إذا وبعُضُهْم يقول : .. إذا فََسدَ ـ  النّبِيذُ  َخلَفَ وَ 

 كان في مكانِه ، ولم يَِصْر فيه َغْيُرهُ. إذاـ  يَْخلُفُ  فالٌن َمكاَن أَبيهِ  َخلَفَ  ويقال :

 .ُخْلفَةٍ  ورجٌل ذُو .ُخْلفَتِه : أَبِيعَُك هذا اْلعَْبَد ، وأَْبَرأ إليَك منـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 اْلعَْبِد : أَن يَكوَن أَْحَمَق َمْعتُوهاً. ُخْلفَةُ  وقال ابن بُُزْرَج :

 أي : َطيُِّب آخِر الطَّعم.ـ  اْلُخْلفَةُ  وإنَّه لََطيِّبُ 

ً وَخاَلفَةً  َخلََف يَْخلُفُ  وقد  .َخْلفا

 القَِليُل العَْقِل. .. : األَْحَمقُ  الَخاِلفَةُ وقال : 

 وهي الحمقاء. ـ .. بغير هاءـ  ُخْلفُفٌ و ُخْلفُفَةٌ و َخْلفَاءُ و فَةٌ َخالِ  وامرأةٌ ـ  َمْخرَج قُْعُددٍ ـ  ُخْلفُفٌ و أَْخلَفُ  ورجلٌ 

ً و ِخاَلفَةً. يَْخلُفُ  فالنٌ  َخلَفَ  ويقال :  .َخْلفا

 وقال ابن األعرابي : واْلُخْلفُوُف : اْلعَْبُد اللَُّجوُج.

 : الحيُّ إذا خرج الرجاُل ، وبقَي النساء. الُخلُوفُ و
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 ُمْجتَِمِعيَن في الحّيِ. .. الرجاُل والنساء في الدَّارِ : إذا كان  اْلُخلُوفُ و

 قال : وهذا : من األْضَداِد.

جال. الَخاِلفَةُ وقال :   : اللَُّجوُج من الّرِ

ً  إذا كانَ ـ  ِخلَْفنَةٌ  ورجٌل فيه  .ُمخاِلفا

 .ِخلَفنَاةٌ و ِخلَْفنَةٌ و .. َخاِلفَةٌ و .. َخاِلفٌ  ورجلٌ  ؟أْي : أيُّ الَخْلق هوـ  غيَر َمْصروفٍ ـ  هو َخاِلفَةَ  وما أدري أَيُ 

 هللا عليَك بِخْيِر ِخاَلفٍة. َخلَف :ـ  عن اليزيديـ  أبو عبيد

 فالٌن بعَقبي. َخلَفَ  قال : وقال األصمعي :

 وذلك إذا ما فارقه َعلَى أَمٍر ، ثم جاَء ِمْن وَرائِه فجعل شيئاً آخر بعد فَِراقِِه.

ً فالٌن ف َخلَفَ  اللَّحيَانيُّ :  ِخاَلفَةً َحَسنَةً. يْخلُفُ ـ  في أهله وفي مكانهـ  اَلنا

 ولذلك قيل : أَْوَصى له بالِخاَلفِة.

 َربِّي في أهل وَماِلي أَْحَسَن اْلِخاَلفَِة. َخلَفَنِي ويقال :

 إذا َحِقَب.ـ  َخْلِفهِ  : قد ُشقَّ َعْن ثِيِله منْ  َمْخلُوفٌ  وقال اْلفََزاِريُّ : بَِعيرٌ 

 : الثَّْوُب الَمْلفُوُق. الَمْخلُوفُ وقال : 

 وِرقَّة بَْطٍن. ِخْلفَةٌ  : الذي أَصابَتْهُ  الَمْخلُوفُ و

 فََضَرَب ُعنُقَهُ. َخْلِفهِ  إذا جاَءهُ منـ  له بالسَّْيف َخلَفَ و

 .َخِليفٌ  فهو أَْخلُفُهُ  القَِميصَ  َخلَْفت :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

 فَتُْخِرُج البَاِلَي منهُ ثّم تَْلِفقُهُ.ـ  هوذلك أَن يَْبلَى وَسطُ 

 وأنشد َشِمٌر :

ه   بريريريريريريري  حريريريريْ ى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ِ مَي  ذا تريريريريريَ ْرِوي الريريريريلريريريريريريريَّ  يريريريريري 

  
وف    لريريريريريريريريريريريريريريري  ه خمريريريريريريريريريريريريريريريَْ ْوبريريريريريريريريريريريريريريري  ِاِّ َوثريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ َُّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ُسوِء َحاِله.ِمْن  َمْخلُوفٌ  يريد : إذا تَنَاَشى َصْحبُه أُمَّ َولَِدِه من اْلعُْسِر ، فإنه يُْرِوي نَِديَمه ، وثَْوبُه

 إذا كان َعْهُدَها بعَد الِوالدةِ بِيَْوٍم أَْو يَْوَمْيِن.ـ  َخِليفٌ  : امرأةٌ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  شِمرٌ 

 أيضاً.ـ  َخِليفٌ  وقال غيُرهُ : يقال للناقة العائِِذ :

 بَلَين.اْلَجبَل ، أو الطريُق بين الجَ  َخْلفَ  : الطَِّريقُ  الَخِليفُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ :

 ِلبَائَِها. َخِليفَ  وقال األصمعيُّ : َحلََب فاَُلٌن ناقتَه

بَاِء.  يَْعنِي اْلَحْلبَةَ التي بعَد َذَهاِب اللِّ

 ما تْحَت اإلْبِط.ـ  من الجسدـ  اْلَخِليفُ  أبو عبيد :

 كاإلْبَطْيِن من النَّاس. :ـ  من اإلبلـ  اْلَخِليفَانِ  وقال الليث :

 ُمتََداٍن قليُل اْلعَْرِض والطُّول.ـ  بين قُنَّتَْينِ ـ  فَْرجٌ  اْلَخِليفُ وقال : 

 ِليُْفِضَي إلى َسعٍَة. َخِليفٍ  : َمَدافُِع األْوِدية. وإنما ينتهي الَمْدفَُع إلى اْلَخِليفُ وقال : 
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 هللا لك. أَْخلَفَ  يقال : عن اْليَِزيدّيِ :ـ  أبو عبيدٍ 
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اء .. عن َسلََمةـ  وَرَوى ثعلبٌ   .«هللا َعلَْيكَ  أَْخلَفَ »سمعُت :  قال :ـ  عن الفرَّ

 .«هللا عليك َخيراً  أَْخلفَ »ـ و  إذا أَْدَخْلَت الباء أَْلقَْيَت األِلفَ ـ  «هللا عليك بَِخْيرٍ  َخلَفَ »وقال األصمعيُّ : يقال : 

 قال : واإلْخاَلُف : أن تُِعيَد على الّدابّة فال تَْلقَُح.

 فال يُْنِجُزها. .. واإلْخاَلُف : أن يَِعَد الرجُل الرجَل الِعَدةَ 

 واإلْخاَلُف : أن يُصيَِّر الَحقََب وراَء ثِيِل اْلبَِعير ، لئالَّ يَْقَطعَه.

 فتصيَِّر الَحقََب وراَء الثِّيل. .. عن بعيِركَ  أَْخِلفْ  يقال :

 واإلْخاَلُف : االْستِقاء.

 أي : أَْبَدَل هللا لَك ما ذهب.ـ  هللا لك أَْخلَفَ  ويقال :

 َوالِدك عليك. َخِليفَة أي : كان هللاـ  هللا َعلْيك َخلَفَ و

 إْخاَلفاً. يُْخِلفُ  الشجُر ، فهو أْخلفَ  قد فيقاُل : ِخْلفَةٌ  قال : واإلْخاَلف : أن يكوَن في الشجر ثَمٌر ، فيذهَب ، ثم تعوَد فيه

 أَْخَرَج َوَرقاً بعد َوَرٍق قد تناثَر.إذا ـ  الشََّجرُ  أَْخلَفَ و

 واإلْخاَلُف : أن يَضِرَب الرجُل يَده إلى قَِراِب َسْيفه. ليأخَذ سيفَه إذا رأَى َعُدّواً.

 .«َخلفٍ  السَّْيَف يَْوَم بَْدٍر فََضَرَب ِرْجَل ابِن أَُميَّةَ بنِ  أْخلَفَ  أَنَّ َرُجالً »في الحديث : و

 إلى اْلِكنَانَة. أَْخلفَ وإذا أراد َسْيفَه ، ـ  َولَِدي أَْخلفَ  :قال شِمٌر : قال الفّراُء 

 بِيَِده إلى َسْيِفه. أَْخلفَ  وقال األصمعيُّ :

 إذا أصابها بْرُد آِخِر الّصيف ، فيخَضرُّ بَْعُض َشَجِرها.ـ  األرضُ  أَْخلَفَتِ وقال : 

 واإلْخالُف : أن تَْحِمَل َعلَى الّدابَِّة فال تَْلقَُح.

 : إذا لم تْحِمْل َسنَةً.ـ  في النَّْخلةـ  ْخاَلفُ واإل

 .. واإلْخاَلف : أن يأتي على البعير البَاِزِل َسنَةٌ بعد بُُزوِله

 .مْخِلف فيقاُل : بَعيرٌ 

 عاَمين. ُمْخِلفُ وعاٍم ،  ُمْخِلفُ  يقال : هو

 وكذلك ما زاد.

 ْحِدُث ِمثْلَه.واإلْخاَلُف : أن يُْهِلك الرُجُل شيئاً لنفسه أو لغيره ثم يُ 

 فال يَِجُد ما َطلََب. .. واإلْخاَلُف : أن يَطلَُب الرُجُل الحاجةَ أو الماءَ 

 .فأَْخلَفَ  وقال أبو اْلَحسِن : ُرِجَي فالنٌ 

 إذا َخَرَج له ِريٌش بعَد ِريٍش.ـ  الطَّائرُ  أْخلَفَ و

 الناقَةُ العَام ، ورَجعَْت. أَْخلفتِ  ويقال :

 إذا ُظنَّ أّن بها َحْمالً ثم لم تُكْن كذلك.ـ  ُمْخِلفَةٌ  وهي ناقَةٌ 

 .َخْلِفهِ  إذا ردَّها إلىـ  أَْخلَفَهاوويقال : أَْرَجَع فالٌن يََده ، 

 إذا لم يَُكن ِلنَْوئَها َمَطٌر.ـ  النُُّجومُ  أَْخلَفَتِ و
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اء  [.87 التّوبَة :] (اخْلَواِلفِ َرُضوا أبَِْن َيُكونُوا َمَع ) : عزوجلفي قول هللا ـ  وقال الفَرَّ

 [.83التّوبَة : ] (فَاقْ ُعُدوا َمَع اخْلاِلِفنيَ )وقوله جّل وعّز : 

 النِّساء.« : اْلَخَواِلفُ »قال : 

ً  إذا كانـ  َخاِلفٌ  ، وَصاِحبٌ  َخاِلفٌ  ويقال : َعْبدٌ   .ُمَخاِلفا

ٌ  َخاِلفٌ  ورُجلٌ  فَةً  فَاِسَدةً ، أوإذا كانت ـ  َخاِلفَةٌ  ، وامرأَة  في منزلها. ُمتََخلِّ

 .«اْلَخواِلفِ  منَ  لََخاِلفٌ  إنه» إالَّ قولُهم :« فََواِعلَ »َمْجموعاً على « فَاِعلٌ »وقال غيُره : من النَّْحِويِّيَن : لم يجىء 

 .«فالن َهاِلٌك في اْلَهَواِلكِ »و 

 .«وفَاِرٌس من اْلفََواِرس»

اء  [.165 األنعَام :] (َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَّلِئَف اْْلَْرضِ )تعالى : في قول هللا ـ  وقال الفَرَّ

ٍد  ةُ ُمَحمَّ  َخاَلئَِف كّلِ األَمِم. وسلمعليههللاصلىقال : ُجِعلَْت أمَّ

اُج نَْحَوه. جَّ  وقال الزَّ

 بَْعُضُكْم بَْعضاً. يَْخلُفُ  :« َخَّلِئَف اْْلَْرضِ » قال : وقيل :

يتِ ـ  وأخبرني المنذريُّ  ّكِ انّيِ عن ابن الّسِ ا  قال :ـ  عن اْلَحرَّ ةً.« اْلَخِليفَة»أمَّ َجاِل خاصَّ  فإنه َوقََع على الّرِ

ةً  .. فاألْجَوُد أن يُْحمَل على َمْعنَاهُ  جال خاصَّ  .«الَهاءُ »وإن كانت فيه  .. ألنه إنما يَقَُع للّرِ

 ال َغْيُر.ـ  ُخلَفَاءَ  قال : ثاََلثَةُ  .«ُخلَفَاءَ »فكلُّ َمْن َجَمعَهُ  ؟«ُخلَفَاءَ »أال تََرى أنَُّهم قد َجَمعُوه : 

 .«َخاَلِئفَ »وقد ُجِمَع 

 قال : ثالُث َخاَلئَِف ، وثاََلثَةُ َخاَلئَِف.« َخاَلئِفَ »فمْن قاَل : 

ةً إلى اللَّْفِظ. ةً يَْذَهُب به إلى المْعنَى ، ومرَّ  فَمرَّ

اُء :  وأنشد الفرَّ

لريريريريريريريريريريريِ  وَك  ريريريريريريريريريريريَ َرى أَبريريريريريريريريريريري  ه أ ريريريريريريريريريريريْ َ تريريريريريريريريريريريْ ٌة َولريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ

  
ةٌ وَ   يريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ َه  ريريريريريريريريريَ ال   .. أَنريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريَ  َذاَك الريريريريريريريريريْ

  
 .اْلَخِليفَةِ  لتأنيِث اسمِ « َولََدتْهُ أْخَرى»فقال : 

 .«َولََدهُ آَخرُ »واْلَوْجهُ : أن يقول : 

 وِرْجِله اْليُْسَرى : بَيَاٌض.إذا كان في يده اْليُْمنَى ـ  يقال : فََرس به ِشَكاٌل ِمْن ِخاَلفٍ ـ  األصمعيُّ 

ُثوَن ِخَّلَفَك ِإالَّ َقِليَّلً ) وقوُل هللا جّل وعّز :  [.76اإلسَراء : ] (َوِإذًا ال يَ ْلب َ

 وَمْعناهما : بَْعَدَك. .«َخْلفَكَ »يُْقَرأُ : وَ 

 اْلِخاَلُف : ُكمُّ اْلقَِميِص. :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبَّاس

َك.ـ  اْجعَْلهُ في َمتَى ِخاَلفِكَ يقال :   أي : في َوَسِط ُكّمِ
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ْفَصاُف.  قال : واْلِخاَلُف : الصَّ

 .اْلُخْلفُ  واْلِخاَلُف :
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ً ـ  أو ُمْقبٌِل من بَلَدٍ  .. وهو َصاِدٌر عن ماءٍ ـ  وسمعُت غيَر واحٍد من العرب يقول : إذا ُسئِلَ   فيُِجيبُهُ : ؟عن َرُجٍل : أََحْسَت فاَُلنا

 .ِلفتِيَخا

 يريد أنه َوَرَد الماَء ، وأنا َصاِدٌر عنه.

 .َخواِلفُ  َعُموٌد من أَْعِمَدةِ اْلِخبَاِء ، وَجْمعُها اْلَخاِلفَةُ  أبو عبَْيٍد :

 في آِخِر اْلبَْيِت. اْلَخاِلفَة وقال اللِّْحيَانيُّ : تَُكونُ 

ً  اْلَخاِلفَةُ  وقال غيُره :  دَّاَم اْلبَْيِت.قُ ـ  : اْلعَُموُد الذي يَُكوُن أيضا

 .َخاِلفَتَْين يقال : بَْيٌت ذُووَ 

ً  .. فاَُلٌن بَْيتَهُ  َخلَفَ  ويقال :  .َخاِلفَةً  إذا َجعَل لهـ  يَْخلُفُهُ َخْلفا

 لم يَِسْر معهم حين َساُروا. أي :ـ  ويقال : أقَاَم فالٌن ِخاَلَف أصحابه

 ُسِررُت بُِمقَاِمي بَْعَدُهْم ، وبَْعَد ذهابهْم.أي : ـ  أْصحابي َخْلفَ  ويقال : ُسِرْرُت بُمقَاِمي

 َكثِيُر اْلِخاَلِف. .. ُمَخاِلفٌ  أي :ـ  َخاِلفَةٌ و َخاِلفٌ  وقال الليُث : رُجلٌ 

 في الدَّاِر.ـ  : القَاِعَدةُ من النِّساء اْلَخاِلفَةُ  وقال ابُن األعرابّيِ :

 وال بأْس بَمْضِغه. .. منه ُرَوْيَحةً : اللَّْحُم الذي تجُد  اْلَخاِلفُ  وقال الليُث :

 : اسٌم ُوضَع موضَع اإلْخاَلِف. اْلُخْلفُ وقال : 

ِة السَّاِلفَة. وأَْنَشد : اْلَخاِلفَةُ وقال :   : األّمةُ البَاقِيَةُ بعد األُمَّ

 َكَذِلَك تريْلَ اه  اْل  ر ون  اْ َواِلف  
 يعني المْوَت.

 إذا َراَهَق الُحلَُم.ـ  فٌ ُمْخلِ  اْلغاَُلُم فهو أَْخلفَ وقال : 

 إلى أهله. َخالَفَهُ  إذاـ  فالٌن بعَِقِب فاُلنٍ  خلفَ وَ 

 إذا اْعتََزَل أهله.ـ  َخاِلفٌ  وقال اللحياني : هذا رجلٌ 

 : الطريق. اْلَمْخلَفَةُ وقال : 

 اْلُوْسَطى. اْلَمْخلَفَةُ  يقال : عليك

 إنَّه لَِمْخاَلٌف.: ـ  للذي ال يَكاُد يَفي إذا َوَعدَ ـ  ويقال

 .َخْلفي أي : َجعَْلتُهُ ـ  اْختَلَْفتُه وقال ابن السكيت : أَْلَحْحُت على فالٍن في االتِّبَاعِ حتى

 .يَخلُفُنِي أي :ـ  في النَِّصيَحة يَْختَِلفُنِي وقال الليث : يقال : هو

 ً ً  اْختَلَْفتُ  :ـ  ويقال أيضا  .َخْلِفهِ  أََخْذتُهُ من أي :ـ  فالنا

لِ »حديث ُمعاٍذ :  فيو َل ِمْن ِمْخاَلٍف إلى ِمْخاَلٍف فعُْشُرهُ وَصَدقتُهُ إلى ِمْخاَلِف َعِشيَرتِِه األوَّ  .«إذا َحاَل َعلَْيِه اْلَحْولُ  .. َمْن تََحوَّ

 الطَّائِِف. َمَخاِليفِ  وقال أبو عمرو : يقال : اْستُْعِمَل فالٌن على

  بُن َجْنبَةَ : في كّلِ بَلٍَد ِمْخاَلٌف.وهي األْطَراُف َوالنَّواِحي. وقال خالدُ 

 بَِمكَّةَ ، َوالمدينَِة ، والبَْصرةِ ، والكوفَِة.
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 وقال : ِمْخاَلُف اْلبَلَِد ُسلَطانُه.
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 ونحن في ِمْخالِف المدينة ، وهم في ِمْخالِف اْليََمامِة.ـ  قال : َوكنَّا نَلقى بَنِي نَُمْيرٍ 

يؤدَّى إلى عشيرتِه التي  .. وهو أن يكون لُكّلِ قْوٍم َصَدقَةٌ َعلَى ِحَدةٍ ، فذاك : بُْنِكْرُدهُ  .. «اْلبُْنِكْردُ » وقال أبو ُمعاٍذ : اْلِمْخالُف :

ي إليَها.  كان يَُؤّدِ

 وقال الليث : يقال : فالٌن من ِمْخالِف كَذا وكَذا.

ْستَاق.ـ  ِعنَد أهل اليمنـ  وهو  كالرُّ

 .َمَخاِليفُ  والجميع :

 أي : تُغيُِّرهُ.ـ  ِللفَمِ  َمْخلَفَةٌ  ويقال : إنَّ نَْوَمةَ الضَُّحى

 ِمنًى : َحْيُث ينزُل النّاُس. مْخلَفَةُ و

 وقال الُهَذليُّ :

زّاوَ   َك عريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريْ ُ  مريريريريريريريريريريريريريريِ  َ ن  أَقريريريريريريريريريريريريريريْ  ِ انَّ حنريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
و     يريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريْ ْه  ريريريريريريريريريريَِ يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  ِ َذا بريريريريريريريريريري 

  
 بَنِي فالٍن : َمنِزلُُهْم. َمْخلَفةُ و

وَن. َمْخلَفةُ و .. ونُُزُل القَْوِم بِِمنًى  ِمنًى : ُطُرقُُهْم َحيُث يَُمرُّ

 إذا فَاَرقَهُ على أَْمٍر فََصنََع شيئاً آخَر.ـ  فالٌن بِعَقبِي َخلفَ  ويقال :

 إلى أَْهِله. يَُخالفُهُ  قلت : وهذا أََصحُّ ِمن قول الليث : إِنَّه

ً  َخلَفَ  ويقال :  ِخاَلفَةً َحَسنةً. يَخلُفُهُ ـ  في أهله وفي مكانهـ  فالٌن فالنا

ً  َخلَفَ  ويقال : ً  الفَاِكهةُ بعُضَها بَْعضا ً  إذا َصاَرتْ ـ  ِخْلفةً و َخْلفا  من األولى. َخْلفا

 .َخِلفَاتٌ  وتُْجَمُع : .. مَخاضٌ  : اْلَحاِمُل وَجْمعُها : اْلَخِلفَةُ  قال : والنَّاقةُ 

ً خَ  وقد  .ِلفَْت تَْخلَُف َخلَفا

 إذا لْم يَْخُرْج معُهْم.ـ  فالٌن عن أصحابه َخلفَ  ويقال :

 فتَغَيََّر فُوهُ. ِخْلفَةٌ  ويقال : أَكَل فالٌن طعاماً فبَِقيَْت في ِفيهِ 

 يَْبقَى بين األْسنَاِن. .. وهو الشيءُ 

 .اْلِخلِّيفَىوبَيُِّن اْلِخاَلفِة  لَخِليفَةٌ  ويقال : إنَّهُ 

 .«ألذَّْنتُ  اْلِخلِّيفَى لْو أََطْقُت األََذاَن مع» ِرْضواُن هللا عليه :ـ  قال ُعَمُر بن الخطَّابِ و

ً  َخلَّْفتُ  ويقال : ً  .. فالنا  .َخِليفَتِي أْي : َجعَْلتُهُ ـ  اْستَْخلَْفتُهُ و أُخلِّفُهُ تَْخِليفا

 إِذا تََزوَجَها بعَد َزْوجٍ.ـ  ِخاَلفَةً  .. فالٌن على فاُلنَةَ  َخلَفَ  يقال : .. األصمعيُّ :

 إذا ترَك َعِقباً.ـ  ِصْدٍق في قومهِ  َخلَفَ  فالنٌ  َخلَّفَ  « :ويقال

 إليِه اْختِاَلفَةً واحَدةً. اختَلَْفتُ  الليث :

 قال : واْلِخاَلُف َشَجٌر ، والواِحَدةُ : ِخاَلفَةٌ.

ً  لماُء بِبَْزِرِه فَنَبَتَ ويقال : جاء ا َي ِخاَلفاً. ُمَخالفا  ألصلِه ، فَُسّمِ

 : ُكَوُرَها. َمَخاِليفَُهاوالُكوَرةُ ،  :ـ  بِلُغَِة أَْهِل اليَمنِ ـ  قال : واْلِمْخالفُ 
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حُ   بين َطَرفَْي ثَْوبِه. يخالفُ  قال : والُمتََوّشِ

 َمَخاٌض. الَحاِمِل من النُّوِق : الخِلفَةِ  وَجْمعُ 

 إذا َغاَب عنها.ـ  َزْوَجَها بالنِّزاعِ إلى غيِرهِ  تَْخلُفُ  قال غيُره : يقال : إِنَّ امرأَةَ فالنٍ و



2366 

 

َجَز : وسلمعليههللاصلىقَِدَم أَْعَشى بَني َماِزٍن َعلَى النبي و  فأنشَدهُ هذا الرَّ

َرْب  عريريريريريريريريريريريَ َن الريريريريريريريريريريريْ اِس وَد َّ َك الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريريريريِ  َ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ْن الريريريريريريريريريذَِّرْب   ة  مريريريريريريريريريِ و ِذْربريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريري  َك َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ

  

  ْ َُ يف َرجريريريريريريريَ ا عريريريريريريريَ ا الريريريريريري ريريريريريريَّ يريريريريريريهريريريريريريريَ غريريريريريريِ ه  أبريريريريريريْ َرجريريريريريريريْ   ريريريريريريَ

  
َرْب   زَاع  وهريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريَ

  

  ْ نريريريريريريريريَ ْه  لريريريريريريريريذَّ َ  ولريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريْ فريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريَ  و   ْن غريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريِ رُّ غريريريريريريريريريَ نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريري 

  
 أْي : في أََرِضيَن ال تُنبُت إالَّ في آِخِر األَرِضيَن نَباتاً.ـ  من األََرِضينَ  َخَواِلفَ  وقال أبو زيد : يقاُل : إنََّما أَْنتُْم في

 : األْعَسُر. األَْخلَفُ و

 ومنه قوُل اْلُهَذلّيِ أبي َكبِير :

لُّ الريريريريريريريريذِّئريريريريريريريري   يريريريريريريريري يتريريريريريريريريَ ٌ  يريريريريريريريريَ ه  َُّقريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ ع  ظريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريْ

  
لريريريِف   اَن األ ريريريْ لريريريريريريريَ تريريريِ ْورِِدِه اسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريِق مريريريَ ْن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريِ

  
 وقيل : أراد باألَْخلَِف : الَحيَّةَ.

 : األْحَوُل. األْخلَفُ  وقيل :

 الذي ال يَْستَِقرُّ َوَجعاً. .. من اإلبل : المْشقُوُق الثِّيلِ  األَْخلَفُ و

.أن ـ  في البعيرـ  اْلَخلَفُ  قَال األصمعيُّ :وَ   يكوَن مائِالً في ِشّقٍ

 .أَْخلَفُ  يقاُل منه : بَِعيرٌ 

ً  فالٌن بنَاقَتِهِ  َخلَّفَ  ويقال : ً  إذا َصرَّ ـ  تَْخِليفا  َواِحداً من أَْخاَلفِها. ِخْلفا

ْلِف واْلُخفِّ  اْلِخلفُ  وقال اللِّْحيَانيُّ :  والطُّْبُي : في اْلَحافِِر والظُّْفِر. .. : في الّظِ

 َحلََمة َضْرع النَّاقَِة. اْلِخْلفُ  :وقال أبو عبيٍد 

 : وْقٌت بَْعَد َوْقٍت. اْلِخْلفَةُ  وقال ابُن األعرابّيِ :

 البيِت : تحَت األَْطنَاِب في الَكْسِر. َخاِلفَةُ  وقال أبو َزْيٍد :

 ً  وِهَي اْلفُْرَجة. .. وهي اْلَخَصاَصةُ أيضا

َوايَا  .َخواِلفُ  : اْلَخاِلفَةِ  وَجْمعُ   وأَنشَد :وهي الزَّ

 َما ِ ْفه  مَسىتَّ َهَتك وا ا ََواِلَفا
َرةُ  اْلَخاِلفَةُ  وقال أبو ماِلٍك : ا .. : الشُّقَّةُ الُمَؤخَّ ْقيِن. .. الَّتي تكوُن تحَت اْلِكفَاِء تْحتَها َطَرفُها ِممَّ  يَلي األرَض من ِكاَل الّشِ

.يكوُن في  اْلَخلَفُ  :ـ  عن ابن ُشَمْيلٍ ـ  َشِمرٌ   الَخيِر والشَّّرِ

 .الَخْلفُ  وكذلك

 صالٌح. َخْلفٌ و .. ال َخْيَر فيه َخْلفٌ  من الناس ، وجاء َخْلفٌ  يقال : َمَضى قال : وقال أبو الدُّقَْيِش :

 َخفَّفَُهَما جميعاً.

 أي : يقومون َمقاَمهم.ـ  ممن َمَضى َخلَفٌ  وفي هؤالء القوم :

ً إذا كان ـ  من فاُلن َخلَفٌ  وفي فاُلنٍ   .َخلَفٌ  فهو .. صالحاً أو طالحا
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 أي : البََدُل.ـ  هم اْلَخلَفُ  ويقال : بئْسَ 

 القَْرُن بعد اْلقَْرِن. الَخْلفُ  وقال الِكَسائيُّ :

 [.169 األعَراف :] (َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلف  )

ً  : إذا كانـ  َمثَقَّلـ  اْلَخلَفُ و  من شيء. َخلَفا
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 .. ُعُدولُهُ  َخلَفٍ  يَْحِمُل َهذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِ » في حديٍث مرفوعٍ :و

 .«يَْنفُون َعْنهُ تَْحِريَف اْلغَاِليَن ، واْنِتَحاَل الُمْبِطِليَن ، وتأَِويَل اْلَجاِهلينَ 

ُث ماِلَك ْبَن أَنٍَس بهذا الحديث فأْعَجبَهُ.و  قال َشِمٌر : قال اْلقَْعنَبِيُّ : َسمْعُت َرُجالً يَُحّدِ

من اإلبل : التي َرَعْت اْلبَْقَل ، ولم تَْرَع اْليَبِيَس ، فلم يُْغِن  اْلَمَخاِليفُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ  .. عن ثَْعلَبٍ ـ  ني المنذريُّ أخبر

 عنها َرعيُها اْلُخْضَرةَ شيئاً.

 وأنشد :

ْه  َبحريريريَ ْول  َأصريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ذا الةريريريريريريريريريريريريريريَّ َأِ  َعلريريريَّ إْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريَ

  
ا  وَنريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريري  ِ رُّ لريريريريريريريريريريَ ْ    ال تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَف مسريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريََ

  

 خ ل ب
 مستعمالت. خلب ، خبل ، بلخ ، بخل ، لخب ، لبخ :

 : َمْزُق اْلِجْلد بالنَّاب. اْلَخْلبُ  قال الليث :: خلب 

 .بِمْخلَبهِ  ِجلَدها بِنَابِه ، أو فَعَله اْلَجارَحةُ إذا شّق ـ  الفَريسةَ  يَْخلُبُ  والسَّبُعُ 

 وهو أظافيُره. .. ِمْخلَبٌ  ولكل َسبُعٍ : ِمْخلَبٌ  ولكّلِ طائٍر من الجوارح :

 .لَبُ اْلِمخْ  :ـ  التي ال أَُشَر لها ، وال أَسنانـ  وَسِمْعُت النَّْخاَلِويِّيَن ِمْن أهل اْلبْحَريِن يقولون للَحِديَدةِ اْلُمعَقَّفَةِ 

 :ـ  من بني سْعدٍ ـ  وأنشدني أعرابيٌّ 

ان   ْرمسريريريريريريريريريريريريَ َود  كريريريريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َدبَّ هلريريريريريريريريريريريريَ

  
اْن   ُ  اإلهريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   خيريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ خريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريِِ

  
 من ِليٍف أو قُنٍَّب أو شيٍء ُصْلٍب. .. : َحْبٌل دقيق ُصْلُب اْلفَتْلِ  اْلُخلُبُ  وقال الليث :

 وأنشد :

   ل ب هْ كاْلَمَسِ  اللَّْ ِن أ ِمرَّ 
 اْلَحْلقَة من اللِّيف. : اْلُخْلبَةُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 .ُخْلبَةٌ  اللِّيف : واحَدتُه اْلُخْلبُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد

ين الصُّلب. ويقال : ِطيٌن اَلِزبٌ  اْلُخْلبُ  وقال الليث : وقال أميَّةُ  ُخلُبٍ  أي : ذُوـ  ُمْخِلبٌ  وماءٌ  .ُخلُبٌ  : ِطيُن اْلَحمأَةِ ويقال : هو الّطِ

: 

ا َ  مريريريريريريري هبريريريريريريريِ لريريريريريريريْ ِس عريريريريِ مريريريريْ يريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريِ َرَأى مريريريريَ  فريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريري      نْيِ ِذي  ريريريريريريريريريري  ْرمريريريريريريريريريريَ ِ ويف عريريريريريريريريريريَ  َ ْ   مسريريريريريريريريريريَ

  
ْوَدقُ  َخلِّبْ » قال رُجٌل من العرب لطبَّاِخه : :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العبَّاس  .«ِميفَاَك حتَّى يَْنَضَج الرَّ

يِن :ـ  «َخلِّبْ »قال :   .ُخْلبٌ  أي : َطيِّْن. ويقال للّطِ

ْوَدقُ »و َطبَُق التَّنُّوِر ، « : واْلِميفَى»قال :  َواُء.« : الرَّ  الّشِ

 أيضاً : َوَرُق اْلَكْرِم واْلعَْرَمِض ونحِوه. اْلُخْلبُ  وقال الليُث :

 قال : واْلِخاَلبَةُ : اْلُمَخاَدَعةُ.

 .«إذا بَايَْعَت فَقُْل : ال ِخاَلبَةَ » :ـ  أنه قال لرجٍل كان يُْخَدُع في بيعه وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و



2369 

 

.  أي : ال َخِديعَةَ وال ِغشَّ

 .أَخلَبِهِ وبأَْلَطف القَْول  .. قال الليث : واْلِخاَلبَةُ : أَْن تَْخلَُب المرأَةُ قَْلَب الرُجلِ 

بَةٌ للفؤاد  للفؤاد. َخلُوبٌ و .. وامرأةٌ َخالَّ

 .«َرَهبُوتٍ »ِمثُل « فَعَلُوتٍ »: ذُو َخِديعة ، جاء على  َخلَبُوتٌ  ورجل

 وقال الشاعر :

و مريريريري  تريريريري  بريريريريريْ لريريريريَ م  ريريريريَ تريريريري  كريريريريْ لريريريريَ ا َأْن مريريريريَ مريريريريريريريَّ لريريريريَ ْم فريريريريريَ كريريريريتريريريري  لريريريريَ  مريريريريَ

  
و   وَ   بريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ الريريريريريريريريِ   ا ريريريريريريريريَْ رُّ املريريريريريريريريلريريريريريريريريوِك ا ريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ِحَجاُب القَلِب. الِخْلبُ  :ـ  عن أبي زيدٍ ـ  أبو ُعبَيد

جل الذي تحبُّه النساُء : إنّهومنه قي  أْي : تُِحبُّه النساء.ـ  نساء لَِخْلبُ  ل للرَّ

.ـ  يَُخاِلبُُهنَ  إذا كانـ  نساءٍ  ِخْلبُ  وقال غيُره : فالنٌ   أْي : يُخاِدُعهنَّ

.ـ  وفالٌن ِحْدُث نساٍء ، وِزيُر نساءٍ   إذا كان يَُحاِدثُُهنَّ ويَُزاِوُرُهنَّ

 .«فاْخلُبْ  إَِذا لْم تَْغِلبْ » ومن أَْمثال العَرب :

م.ـ  فاخِلبْ  وبعُضهم يقول :  بكْسِر الالَّ

 فمعناه : فاْخَدْع. .. فَمن َضمَّ الالمَ 

مَ   فمعناه : فانتِْش شيئاً يسيراً بَْعَد شيء. .. ومن َكَسَر الالَّ

 الجارحِة. ِمْخلَبِ  أُِخَذ من

 وهو السََّحاُب الذي يُْرِعُد ويُْبِرُق ، وال يُْمِطُر. ُخلَّبٌ  ، وإنه لَبَْرقٌ  ُخلَّبٍ  لبَْرقُ إنّه  ويقال للرجل الذي يَِعُد وال يَِفي بوعده :

 ، وهَي : الَخْرقاُء. َخْلبَنٌ  : امرأةـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيدٍ 

 قال : وليس ِمَن اْلِخاَلبِة.

 قال : والنُّوُن ليست بأَْصليَّة.

ً  كانت َخْرقاَء ، وقد إذاـ  َخْلبَاء وقال الليث : امرأةٌ   .َخِلبَْت َخلَبا

 .الَخْلبَنُ  وكذلك :

 .َخْلبَنٌ  قال : ويقال للمرأة المهزولِة :

 وأنَشَد األصمعيُّ :

ِن و  جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ْه كريريريريريريريريريريريلُّ ِداَلل  عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  
نَبِ   لريريريريريريريريريْ ِن  ريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريريْ اِء الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريَْ

  
 ورواه أبو الهيثم.

 ... َ ْلَباِء الَيَ ْينِ  ..
 وهي اْلَخْرقَاُء.

 من النَِّساء : اْلَخُدوُع. اْلَخْلبَاءُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

اءـ  َسلمةُ  يُن ،  اْلِخْلبُ  قال :ـ  عن الفرَّ  : الَوْشُي. الِخْلبُ و: الّطِ
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 الكثيُر الَوْشي. وقال لَبِيٌد :من الثياب :  الُمَخلَّبُ  قال :ـ  عن أبي عمٍروـ  أبو عبيد

اَده  و  زِيريريريريريريريريريريرين  ِوهريريريريريريريريريريريَ َ اك  يريريريريريريريريريريريَ ث  بريريريريريريريريريريري َكريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ خريريريريريلريريريريريريريَّ

 
رِِي املريريريريري بريريريريريريْ ريريريريريَ ي الريريريريريعريريريريريَ َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اٌ  كريريريريريَ بريريريريريريريَ  نريريريريريريَ

  
 قال : وهو الكثيُر األَْلَوان.

بِيِر األَسِديُّ :  وقال ابُن الزَّ

ِه  بريريريريريريريِ لريريريريريريريَ خريريريريريريريْ رَاهريريريريريريريا  ريريريريريريريِِ أَفريريريريريريريريْ وَع فريريريريريريريَ لريريريريريريري  شَّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريَ

  
رَاو   َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك الريريريريريريْ تريريريريريريريَّ ىتَّ هريريريريريريَ لريريريريريريريَ  مسريريريريريريَ رََّش ا ريريريريريريِْ  مريريريريريريَ

  
شَ »قال :   واحٌد. .. «َخدَّشَ »و « َمرَّ

ا يَلي الَكبَِد. .. ُعَظْيٌم ِمثُْل ُظْفِر اإلنسان الِصٌق بناحيِة الحجاب« : اْلِخْلبُ »و   ممَّ
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 والَكبُِد ُمْلتَِزٌق بجانب الحجاِب. .. وهي التي تَِلي الَكبَِد والحجابَ 

 .َخلَبَةٌ  : اْلَخاِلبِ  وَجْمعُ 

 .بَْلَخاء الجريُء على ما أَتَى من الفُجور. وامرأةٌ  .. ، وهو اْلعَِظيُم في نْفِسه األَْبلَخِ  : َمْصدرُ  البَلَخُ  قال الليث :: بلخ 

ْنِدياِن. البَلَخُ والتَّكبُُّر ،  : البَلَخُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ   : شَجُر الّسِ

 : الطُّوُل. اْلبَْلخُ و

اِريَن. ْنِديان وهو الشجُر الذي تُْقَطُع منه ُكَدْيناُت القَصَّ  وقال أبو العباس : الباَُلُخ َشَجُر الّسِ

ُجل المتكبِّرُ  األبلخُ و  .البُْلخُ  والجميُع : .. : الرَّ

 : احتياٌل ألَْخِذ شيء. اللَّْبخُ  قال الليث :: لبخ 

 : من الضرب والقتْل. اللَّْبخُ وقال. 

 : كثرةُ اللحم في الجسد. اللُّبُوخُ و

 : النَّْعُت. اللَّبِيخُ و

ْبلَةِ  لُبَاِخيَّةٌ  وامرأة  كثيرة اللَّْحِم. .. : َضْخَمةُ الرَّ

 ، وُمَزنََّرةٌ. لُبَاِخيَّةٌ وِخْرباٌق : يقال للمرأة الطويلِة العَِظيمِة الجسم : ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

َراُب. اللِّبَاخُ و  : اللَِّطاُم والضَّ

الٌ و بَِخيلٌ  بََخالً وبُْخالً ، وَرجلٌ  بَِخَل يَبَخل قُِرىء بهما ، وقدـ  : لُغتان البََخلُ و البُْخلُ  قال الليث :: بخل  لٌ و بَخَّ  إذا ُوِصفَ ـ  ُمبَخَّ

ةٍ واحدة. بُْخلُ البَْخلَةُ و .. بالبخل  مرَّ

 ، وِرجاٌل باِخلُوَن. بُْخلٍ  : ذُو باِخلٌ  : بَُخاَلء ، وَرجلٌ  البخيلُ  ويجَمع

ْلتوفالناً : َوَجْدتُه بِخيالً ،  أَْبَخْلتُ و  .البخل فالناً : نََسْبتُه إلى بَخَّ

 ، وقد مرَّ تفسيُرها. َمْبَخلةٌ  والَولد َمْجبَنَةٌ َمْجَهلَةٌ 

الدَّْهر  َخبَله : ال فؤاَد معه ، وقد ُمَخبَّلٌ  ، وَرجلٌ  َخْبلٌ  وبه مخبولٌ  جنوٌن أو ِشْبُهه في القلب ، وَرجلٌ  الخْبلُ  :قال الليُث : خبل 

 َخْبالً.ـ  واْلحزن والسُّلطان والُحبُّ والدَّاء

 وأنشد :

ر دَّه  ر  مسريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ رُّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِه الريريريريريريريريري َّ كريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَ

  
ر    نُّ َدهريريريريريريْ ه جريريريريريريِ تريريريريريريريْ جريريريريريريَ لريريريريريريَّ لريريريريريريريه وَ َدو ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريِ   ريريريريريريريَ

  
 : ُمْلتٍَو َعلَى أهلِه ال يََرْوَن فيه ُسُروراً. َخبِلٌ  وَدْهرٌ 

 .ُمْختَبَلٌ  ، متََخبٌِّل َخبِلٌ  فهوـ  فساُد األعضاء ، حتى ال يَْدِري َكْيَف يَْمشي اْلَخْبلُ وقال : 

اءِ ـ  ثعلبُ  ْلُو في تَْلِجيِفها فَتَْنَخرُق. اْلَخبَالُ  قال :ـ  عن َسلََمةَ عن الفرَّ فَةً فربَّما دخلِت الدَّ  أن : تكون البئُر ُمتَلَّجِ

 وأنشد قوَل الراجِز في ِصفَِة الدَّْلو وانِقَطاِعها :

اأَ  ا هلريريريريريريريريريريريريَ ُْ مريريريريريريريريريريريريَ ْه َأ ُْ َوِذمريريريريريريريريريريريريَ ْه َأ ِذمريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اهلريريريريريريريريريََ بريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريَ رِهريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ْه يف قريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ ُْ لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ   ؟؟َأ

  
 : ُعَصاَرةُ أَْهل النار. الَخبالُ و: الُجنُون ،  اْلَخبَالُ و: اْلفََساُد ،  اْلَخبَالُ  ّيِ :قال : وقال ابُن األعراب
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بَا أَْطعََمهُ هللا ِمن طينَةِ »في الحديث : و  .«يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  اْلَخبَالِ  َمْن أَكَل الّرِ

: اْلِجنُّ  اْلَخبَلُ  أي : قْطَع أَْيٍد وأرُجٍل وقال ابُن األعرابّيِ :ـ  الجاهليَّةإنَّ لنا في بني فالن َخْبالً في  قال : وقال رجٌل من اْلعََرب :

 اْلِجَراَحةُ. اْلَخبَلُ واإلْنُس ،  الَخبَلُ و، 

جل.ـ  باْلَجْزمـ  اْلَخْبلُ وقال :   : قَْطُع اليَِد والّرِ

 وِجَراَحاٍت. بِقَْطعِ أَْيٍد وأَْرُجلٍ  أي :ـ  بَخْبلٍ  يقال : بنُو فالن يطالبُونَنا

 يركبُها ويَْجتَزُّ َوبََرها ، وينتِفُع بها ، ثم يَُردَُّها. .. أن يُْعِطَي الرجُل الرجَل البعيَر أَو الناقةَ  اإلْخبَالُ  أبو عبيد :

 وإياه َعنَى ُزَهْيُر ْبُن أَبي ُسْلَمى بقوله :

وا لريريري  بريريريِ اَل خيريريري ْ مريريريريريريريَ وا الريريريْ لريريري  بريريريريَ خريريريْ تريريريَ َك ِ ْن ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  هريريري 

  
لريري واِ ْن وَ   ر وا يريري غريريْ أَلري وا يريري عريريْ ريري وا وِ ْن يريريَْيسريريريريريريريريريريريريريريريِ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إِْخبَاالً. أُْخبِلُهُ  الرُجَل ، أَْخبَْلتُ  يقال منه :

 وُرِوَي قْوُل لبيٍد في صفة فََرٍس له :

 . َغْت  َطِويِل اْلم ْختريَبلْ ..
 إذا أُِعيَر.ـ  َعاِريَّتِهِ أََراَد أنَّه غيُر طويِل ُمدَّةِ ـ  بالخاء من االْختِبَال

 وَمْن َرَواه :

 . َغْت  َطِويل اْلم ْحتريَبلْ ..
ْسغِ   وهو َمْوِضع اْلَحْبِل ِمن يَِده ، وُطولُه َعْيٌب.ـ  أراد : أنَّه غيُر طويل الرُّ

 أاَلَّ تَثُبَت في َمَواِطنَِها. : اْختِبَالُهاو: قََوائُِمه  ُمختَبلُهُ  وقال اللَّيُث :

ُل.قلُت : و  القوُل هو األوَّ

. أي :ـ  َخبَالٌ  وقال اللَّيُث : يقال : بِفاَُلنٍ   َمسٌّ

 أي : َعنَاٌء.ـ  على أهله َخبالٌ  وهو

 [.118ِعمَران : ] (ال َيَُْلوَنُكْم َخباالً )وقال هللا جّل وعّز : 

اُج : جَّ  : الفَساد ، وذهاُب الشيء. اْلَخبَالُ  قال الزَّ

 وأنشد بَْيَت أَْوٍس :

يريريريريريريريريريريريَ    و بريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ ِ  لريريريريريريريريريريري   أَبريريريريريريريريريريريَ

  
َة الريريريريريريريريريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِ   ولريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريري    الَّ يريريريريريريريريريريريريريريَ ا  خمريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ُروَن في فََساِدُكْم.ـ  (ال َيَُْلوَنُكْم َخباالً )عن ابن األعرابي في قول هللا جّل وعّز : ـ  َروى أبو العبَّاسوَ   أي : ال يُقَّصِ

 «.. َخْبلٍ  َمْن أُِصيِب بَدٍم أَوْ »في الحديث : و

 .«َخْبلٌ  بَْيَن يََدي السَّاَعةِ »ث آخَر : في حديو

 يعني فساَد الِفتْنَِة والَهْرجِ والقَتِْل.

 .َخبَلٌ  : اْلِجنُّ ، وَجْمعُهُ : الَخابِلُ و
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 أي : َشلَّت.ـ  يَُده َخبِلَتْ وَخْبالً  يَْخبِلُه .. إذا َمنَعَهـ  فالٌن فالناً َعن كذا وكذا َخبَلَ  وقال األصمعيُّ :

ي اْلُمَخبَّلُ  األعرابّيِ :وقال ابُن   .اْلُمْخبَلُ  وهو .. الشاِعرُ  اْلمَخبَّلُ  ، اْلَمْجنُون وبه ُسّمِ

اء قال :  : اإلْنُس. اْلَخبَلُ و: اْلِجنُّ ،  الَخبَلُ  َسلََمةُ عن الفرَّ
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 : اْلِقْربَةُ المألَى. اْلَخبَلُ و: َجْوَدةُ اْلُحمِق بِال ُجنُون ،  اْلَخبَلُ و: اْلُجنُوُن ،  اْلَخبَلُ والَمَزاَدة ،  اْلَخبَلُ وقال : 

 : السَّمُّ القَاتُِل. اْلَخبَالُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبَّاس

 : الفََساُد من ِجَراَحٍة أو َكلَمٍة. اْلُخْبلَةُ وقال : 

 : الفساُد في الثََّمِر. اْلَخْبلُ وقال : 

 .«يَأتِي إلى نَْخِلِهْم فَيُْفِسُدهُ  َخْبلٍ  أَنَّ َرُجالً َصاِحبَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ األْنَصاَر َشَكْت إلى َرُسوِل هللا »في الحديث : و

بُ واْلُماَلِخُب : اْلُماَلِطُم ،  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : لخب   : اللَُّطاُم. اللَُّخابُ و: اْلُملَطَُّم ، في اْلخُصومات ،  اْلُملَخَّ

 خ ل م
 أهمله اللَّْيُث.: مخل  مستعمالت : خلم ، خمل ، لمخ ، لخم ، ملخ ، مخل :

 : اْلَهاِرُب. اْلَماِخلُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وروى أبُو العبَّاس

 وهذه من نوادره. .. َخافِلُ قلُت : وكذلك الَماِلُخ ، كأَنَّه قُِلَب عنه ، وال

كر َخاِملُ  : اْلَخِفيُّ : وهو اْلَخاِملُ وُخُموالً ،  يَْخُملُ  ِذكُره َخَملَ  قال اللَّْيُث :: خمل   : اْلَخاِملُ  ال يُْعَرف وال يُْذَكُر ، والقولُ ـ  الذِّ

 اْلَخِفيُض.

 تَْوقِيراً لَجاللَتِِه ، َوَهْيبَةً ِلعََظَمتِِه.ـ  اخِفضوا َصْوتَكْم بِِذْكِرهأي : ـ  «اْذُكروا هللا ِذْكراً َخاِمالً »في الحديث : و

 َمْفَرٌج بين َهْبَطٍة وَصاَلبٍَة ، وهي َمْكُرَمةٌ للنَّبَات. اْلَخِميلَةُ وقال : 

مل ُمْستََرقُّهُ  اْلَخِميلَةُ  :ـ  عن أصحابهـ  أبو عبيد  شيٌء ِمْن لَيِّنِه.حيث يَْذَهُب ُمْعَظُمه ويبقى  .. من الرَّ

 األرُض السَّهلةُ التي تُنبُِت. : اْلَخِميلَةُ  وقال شِمٌر : قال أبو عمٍرو :

 ُشبِّهَ نَْبتُها بَِخْمِل القَِطيفَِة.

 َمْنقَُع ماٍء وَمْنبُِت َشَجٍر. اْلَخِميلةُ  قال : ويقال :

 وال تكوُن إالَّ في َوَطاٍء من األرض.

يت : قال أبو  الذي ال تََرى فيه الشيء إذا وقع في َوَسِطِه. .. : الشََّجُر المجتَِمعُ  اْلَخِميلةُ  َصاِعٍد : وقال ابن السّكِ

 َرْملةٌ تُْنبُِت الشََّجَر. الَخِميلةُ  قال : وقال األصمعيُّ :

ْكِر ، َوَخاِمُن الذّْكر َخاِملُ  هو أَنَّه قال :ـ  عن بَْعِضهمْ ـ  وروى ابن الفََرجِ   ِحٍد.بمعنًى واـ  الذِّ

ْنفََسِة. َكَخْملِ  القَِطيفَِة ونحِوه ، وهو ِمْن َغْزٍل نُِسَج قد أُْفِضلْت له فُُضولٌ  َخْملُ ـ  َمْجُزومٌ ـ  الَخْملُ  وقال الليث :  الّطِ

 .َخْملٌ  ويقال لِريِش النَّعَام :

 .َخْملٌ  له .. من ُصوٍف كالِكساءِ  ُمْخَملٌ  ثَْوبٌ  الَخْملَةُ وقال : 

 َداٌء يأْخذُ الفرَس فاََل يَبرُح حتى يُْقطَع منه ِعْرٌق أَو يَهِلَك. الُخَمالُ وقال : 

 وأنشد قول األعشى يَِصُف نَِجيبَةً من اإلبِل.
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قْ  َوار  َومْل يريريريريريريريريريريَ ْف عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ  مْل تريريريريريريريريريريري 

  
اِل   ْن عريريريريريريريريري َ ا مريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ ر وقريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريٌ  عريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريْع عريريريريريريريريريَ

  
.داٌء يأْخذُ في قائَِمِة  اْلُخَمالُ وَ قال :  ُل في القوائم يَُدوُر بَينهنَّ  الشَّاةِ ، ثمَّ يَتََحوَّ

 .َمْخُمولةٌ  فهي .. الشَّاةُ  ُخِملَتِ  يقال :

 : من أَْدَواِء اإلبل وهو َظْلٌع يُكوُن في القوائِم. الُخَمالُ  أبو عبيد :

 وأنشد بيَت األْعشى.

 النَّعَاِم.: ِريُش ـ  الَخِميلُ  والَجميُع :ـ  الَخِميلةُ  وقال الليث :

 ِمثُل اللُّْخِم. .. : َضْرٌب من السََّمكِ  الَخْملُ وقال : 

فاً.« الَجَملَ »بالَخاء في أَسماء السَّمِك ، وأَنواِعها ، وأَْعِرُف « الَخْملَ »قلت : ال أَعرُف   وال آَمُن أن يكون ُمَصحَّ

 ففيِه نََظٌر. ... ِلثِقٍَة فاْقبَْلهُ وإالّ « الَخْملُ »فإن َصحَّ 

 أي : َخبِيُث البَِطانَِة والسَّريرةِ.ـ  الِخْملَة . َخبيثُ .. لُت : ويقال : فالنٌ ق

 قاله أبو زيد.

اء  : الِخْملةُ  :ـ  ثعلب عن َسلََمة عن الفرَّ

 باِطُن أَْمِر الرجل.

 .الِخْملة ولَئِيمُ  .. الِخْملة يقال : فالٌن كريمُ 

 .الَخْملِ  وهي اْلبِيُض اْلقَِصيَرةُ  : العَبَاُء القََطَوانِيَّةُ قال : الِخْملةُ وقال : 

 : السَِّفُل من الناس. اْلَخَملُ وقال : 

 .َخاِملٌ  واِحُدُهمْ 

 .اْلُمْخَملةُ  : الثّيَابُ  الَخِميلُ  وقال غيُره :

 وأنشد :

ة  وَ  يريريريريريريريريريريريَّ لَّ َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريري  ا د ْرَ  فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ   نَّ لريريريريريريريريريريريَ

  
ا   ر هريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَ او حيريريريريريريريريريري َ َّ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريَ

  
 : ثِيَابَُها. َخِميلَُها

ْملة من الثِّياب. اْلَخْملةُ و  : ِشْبهُ الّشِ

 : َحيٌّ من ُجَذاَم. لَْخمٌ  قال الليث :: لخم 

 ، وهم آُل الُمْنِذِر ابِن َماِء السماء.« اْلِحيَرةَ »كانوا يَْنِزلُوَن  لَْخمٍ  قلُت : وُملُوكُ 

 َضْرٌب من َسَمِك البَْحر. اللَّْخمُ  يث :وقال الل

 وقال رؤبةُ :

    م هْ وَ َكِ تأٌَب مِسيَتان ه  
 َسَمَكةٌ تكون في البحر.« اْلَجَملُ »و قال : 

 وأنشد : رواه ابن األعرابّيِ :
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    م هْ وَ اْعتريَلَجْه ِ َال ه  وَ 
 في اْلعَْذِب.« الَجَملُ »قال : وال يكون 

 يقال : إنه يأُكل الناَس.ـ  : اْلَكْوَسجُ  اللُّْخمُ وقال : 

 إذا قََطعَه.ـ  لََخَمهُ  : القَْطع ، وقد اللَّْخمُ  وقال غيُره :

 : اْلعَقَبَةُ من اْلَمتِْن. اللََّخَمةُ و

 قال ذلك قُْطُرٌب.

 وتأِوي إليه.: َمْربٌِض للظَّْبيَِة أو ِكنَاٌس تتَِّخذُه مأْلَفاً ،  اْلِخْلمُ  قال الليث :: خلم 

ِديقُ  ى الصَّ ً  قال : ويسمَّ  فالن. ِخْلمُ  ألُْلفَتِِه ، َويقال فالنٌ  .. ِخْلما

 : العَظيم. اْلِخْلمُ وَ قال : 
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 ً  إذا صاَدقَه.ـ  وقال غيُره : هو ِخْلمي ، وهي ِخْلِمي وقد َخالََم فالٌن فالنا

دي اْلِخْلمُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبَّاس اِدُق الخالص.: الصَّ  ُق الصَّ

د ِّيَةَ حتى يكون لهاـ  حكايةً عن بعض البصريينـ  وقال المبّرِ  ِسَوى زوِجها. ِخْلَمانِ  أنه قال : ما كانوا يَعُدُّوَن اْلُمتفَت

 َشْحم ثَْرِب الشَّاة. اْلِخْلمُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمروٌ 

 فَعََرفَه. .. األعرابّيِ قال أبو العبَّاس : وسألُت عنه ابَن 

 ُشُحوُم ثَْرِب الشَّاة. اْلُخلُم وقال في باٍب آَخَر :

 أيضاً : األصدقاُء.ـ  اْلُخلُمُ وقال : 

 قَْبُضَك على َعضلٍة َعّضاً وَجْذباً. اْلَمْلخُ  قال الليث :: ملخ 

 إذا استَلَّهُ.ـ  السَّْيَف من َجْفنِه لخَ امتويََدهُ من القابِِض عليه ،  اْمتَلَخَ والكلُب َعَضلَتَهُ  امتلخَ  ويقال :

 إذا انتزعتها.ـ  اْمتَلََختْهاوالعُقَاُب عين اْلَمْيتَِة  َملََختِ و

 مْن رأِس الدَّابِة. .. اللجامَ  امتلختُ و

ُق. ُخ : الَمالَّ  قال : والَمالَّ

 وقال ُرؤبة :

 م ْ َتِ ر  التَّْجِليِخ َمالَّ   اْلَمَلق  
ً  في الباطل يَْملَخ  أنه َوَصَف رجالً فقال :ُرِوَي عن اْلَحَسنِ و  َمْلخا

 أي : يتَلَهَّى.ـ 

ً  َمالََخَهاوقال :   إذا مالَقََها َواَلَعبََها.ـ  ِماَلخا

 في األرض : َذَهَب فيها. َملَخَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  َشِمرٌ 

 قال : واْلَمْلُق أَْن يَُمرَّ َمّراً سريعاً.

ْبعَين في الُحْضِر على حاالته كلِّها ُمْحِسناً وُمسيئاً. اْلَمْلخُ  َهانِىٍء :وقال ابن   َمدُّ الضَّ

 : السَّْير السَّهل ، واْلَمْلُق نَْحُوه. الَمْلخُ  وقال غيُره :

 هو التَّثَنِّي والتََّكسُّر.ـ  «في البَاِطلِ  يَْملخُ »في قول الَحَسِن : ـ  وقال َشِمرٌ 

 إذا لَِعَب. قال : وقال أبو َعْدناَن : قال لي األصمعيُّ :ـ  َرسُ الفَ  َملَخَ  يقال :

 يَُمرُّ فيه َمّراً َسْهالً.« : في الباطل يَْملَخُ »

 إذا َهَرَب.ـ  فاُلنٌ  َملَخَ  قلُت : وسِمْعُت غيَر واحد من األْعراِب يقول :

خٌ   إذا كان كثيَر اإلبَاِق.ـ  وَعْبٌد َمالَّ

 ِريُح الطعام. : اْلَمْلخُ و: التَّكبُُّر.  اْلَمْلخُ و: الِفَراُر ،  اْلَمْلخُ  : ـ عن ابن األعرابيـ  ثعلب

 إذا اْستلَْلتُهُ ُرويداً.ـ  الشيء اْمتَلْختُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 .َمِليخٌ  قال : إذا َضَرَب الفْحُل الناقةَ فلم يُْلِقحَها فهوـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

 : الذي ال يُلِقُح أَْصالً. المليخُ  موضعٍ :وقال في 
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 .َمليخٌ  قال : وكلُّ طعاٍم فاسٍد فهو

 كلحم الُحَواِر.ـ  لحٌم ال َطعَم له المليخُ  وقال الليث :
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ً  المرأة َملَْختُ وقال :  ْطِم. .. َمْلخا  وهو ِشدَّةُ الرَّ

 يء اإلْلقاحِ.إذا كان بطـ  ونَُزوٌر وَصلُودٌ  َمِليخٌ  وقال أبو ُعبيدة : فََرسٌ 

 .ُملُخٌ  وجمعُه :

 : اللَِّطاُم. اللَِّماخُ  قال الليث :: لمخ 

 يقال : الَمْختُه ، والَطْمتُه.

اجِ :  وأنشد قوَل العَجَّ

ا  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَاِ   َه أَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأْوَر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِ    مريريريريريريريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريريريريريريريريِ َ ا   أَ ريريريريريريريريريريريريريريريِّ مريريريريريريريريريريريريريريريَ َل لريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ويقال :  أْي : لََطَمه.ـ  لََمَخهُ لْمخا

 اخلاء والنون (أبواب)

 خ ن ف
 مستعملة. خنف ، خفن ، نخف ، نفخ ، فنخ :

 وهو فَْرُخها.ـ  َخفَّانةٌ  الواحدةُ ـ  النَّعَاِم : َرأْلُها َخفَّانُ  قال الليث :: خفن 

 وهي ِرئَاُل النَّعام.ـ  بالحاءـ  الَحفَّانُ  قلُت : هذا تَْصِحيف ، والذي أراد الليُث :

 ِمن ُمضاَعف حرف الحاء ، والخاُء فيه خَطأٌ.« َحفَّ »اً ، في باب وقد مرَّ تفسيُرها ُمْشبَع

 : َمْوِضٌع. َخفَّانُ وقلُت : 

 وهو َمأَْسَدة بين الثِّْني وُعَذْيٍب.

 وهو معروٌف. .. وفيه ِغيَاٌض ونُُزوزٌ 

 اْلبَْطِن.: اْستِْرَخاُء  الَخْفنُ  أنَّه قال : :ـ  عن ابن األعرابيـ  وَرَوى أبو العباس

 قلُت : وهو َحْرٌف غريٌب لم أَْسَمعهُ لغيره.

َل ما يطيُر. .. : الَجَرادُ  الَخْيفَانُ  وقال الليث :  أوَّ

 .َخْيفَانةٌ  َجَراَدةٌ 

 وكذلك الناقةُ السريعة.

ً »قلُت : جعل   : وليس كذلك. اْلَخْفنِ  ، من« فَْيعَاالً « »َخْيفَانا

 : الذي صاَر فيه خطوط ُمْختلفةٌ.ـ  الجرادِ من ـ  اْلَخْيفَانُ  وإنما

 .«األَْخيَفِ »وأْصلُه من 

 ، والياُء أَْصِليَّةٌ.« فَْعالنَ »: نوُن  َخْيفَانَ  والنوُن في

 : ُسْرَعةُ قَْلِب يََدي الفََرس. اْلِخنَافُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العباس: خنف 

 .أَْخنفُ  وظهرٌ  أَْخنَفُ  وقال الليُث : َصْدرٌ 
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 : انِهضاُم أحِد جانِبَْيِه. َخنَفَهُ و

 أْي : تَْضِرب بها نشاطاً ، وفيه بعُض الَمْيل.ـ  بيدها وبأَنفها في السير تَْخنِفُ  الدَّابَّةُ ، وهي َخنَفَتِ  يقال :

 .ِمْخنَافٌ  .. َخنُوفٌ  يقال : ناقةٌ 

 لَّيِّنَةُ اليَدْين في السَّْير.من اإلبل : ال اْلَخنُوفُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  وقال أبو عبيدٍ 

 في الخيل : أَْن يَثْنَِي الفَرُس يََده ورأَسه في ِشّقٍ ، إذا أحَضَر. اْلِخنَافُ  وقال أبو عبيدةَ : ويكونُ 

 .َخنََف يَْخنِفُ  وقد .. اْلِخنَاف قال : أبو عبيٍد : وقال األصمعيُّ : إذا أَْهَوى الفََرُس بحافِره إلى َوْحِشيِِّه فذلك :
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 إذا ُمدَّ بَِزماِمه. .. : أَْن يُِميلَهُ ـ  في اْلعُنُقـ  في البَِعيرِ  اْلِخنَافُ  قال : ويكونُ 

َمام ، يَفعَُل ذلك من نشاطه. اْلَخانِفُ  وقال الليُث :  : الذي يُِميُل رأَسه إلى الّزِ

 .ِمْخنَافٌ  .. َخانِفٌ  قال : وَجَملٌ 

 إذا َضَرَب.ـ  وهو الذي ال يُْلِقحُ 

جال. وهو  كاْلعقيِم من الّرِ

 لغير الليث ، َوال أَْدري. .. بهذا المعنى« اْلِمْخنَافَ »قلُت : لم أَسمع 

تُهُ  قَْت عنَّا وسلمعليههللاصلىأَنَّ قَْوماً أَتَُوا النبي »في الحديث : و ؟ما ِصحَّ  .«، وأَْحَرَق بُُطونَنا التَّْمرُ  اْلُخنُفُ  فقالوا : تََخرَّ

 وهو ِجْنٌس من الَكتَّان أَْرَدأُ ما يكوُن منه. .. َخنِيفٌ  واحدها اْلُخنُفُ  عبيٍد : قال األصمعيُّ :قال أبو 

 وأنشَد :

َ ى  ْحِق َيْ ع و ِبِه الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َعَلى كاْ َِليِف السريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ون    حريريريريريريريريريريري  ٌة َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اِديريريريريريريريريريريريَّ ٌ  عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  ه قريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني طريقاً َذَكُره.

 لُدُروِسه. .. َشبَّههُ بثوِب َكتَّان َخلَقٍ 

 رديُء الَكتَّان. اْلَخنِيفُ  قال :ـ  عن أبيهـ  عمٌرو

 : معروٌف.ـ  من األسماءـ  ِمْخنَفٌ و: الناقةُ الغَِزيَرةُ اللَّبِن.  اْلَخنِيفُ و

ْخُو الضَّعيف. اْلفَنِيخُ  قال الليث :: فنخ   : الّرِ

 وقالت امرأةٌ :

وِ   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ا   َولريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وِ    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ون كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 اََّْْوَقِل اْلَفِليخِ وَ 
 واْلحْوقَُل : الذي أََسنَّ ، وضعُف عن الِجماع.

ً وقال :  ً  رأَسه فَنَْختُ وأي : أَْذلَلتُه ، ـ  فَنَّْختُهُ تَْفنيخا اج :ـ  فَْنخا  إذا فَتَتُّ العَْظَم من غير َشّقٍ وال إْدماٍء َوقال العَجَّ

خ   لريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريْ ال  َأيّنِ مريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريَّ َم اجلريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
خ    فريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  وأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريريريْم أَر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ امريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  

 اََُّّ الصََّ ى َعِن الصََّ ى َوَأْصَمخ  
 معروٌف. النَّْفخُ  قال الليث :: نفخ 

 .نَفَْخُت فاْنتَفَخَ  تقول :

 به اإلنساُن في النار وغيِرها. يَْنفُخُ  : الذي اْلِمْنفاخُ و

 اْلُموكَُّل بذلك وأَنشَد : .. في النّار يَْنفخُ  : الذي النَِّفيخُ و

يريريريريريريريريخ   ه  َُّ ريريريريريريريريِ ْونريريريريريريريريَ كريريريريريريريريي لريريريريريريريريَ ح حيريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريْ  يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
يريريريريريريخ    فريريريريريريِ ا الريريريريريريلريريريريريريّ َ هريريريريريريريَ اعريريريريريريريَ لريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريْ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريِ

  
ً  : يَْنفخُ  قال : صار الَّذي ُده .. ِمثُْل اْلَجِليس ونَْحِوه نَِفيخا  الَوَرم من َداٍء يأْخذُ َحْيُث أََخذَ. نُْفَخة : خُ النُّفَّاو بالنَّْفخ ألنَّه ال يزاُل يَتعهَّ
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 البطن من طعام ونحِوه. انتفاخُ  : النُّْفَخةُ و

 .نُفُخٌ  ِكيُر الَحدَّاد وشابٌّ وشابَّةٌ  : اْلِمْنفَاخُ ويوم القيامة.  نَْفَخةُ  : النَّْفَخةُ و

 الشَّبَاِب. نُْفَخةُ  وذلك : إذا َمألتُْهَما

ً ـ  َمْنفُوُخونَ  ، وقَْومٌ  َمْنفُوخٌ  ورجلٌ  أُْنفَُخانَةٌ  وامرأةٌ ،  أُْنفَُخانٌ  ورجلٌ   في َرَخاَوةٍ. .. إِذا اْمتألوا ِسَمنا
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ً  النُّفُخُ و ِة النون والفاء.ـ  : الفَتَى اْلُمْمتَلىُء شبابا  بَِضمَّ

 بغير َهاٍء.ـ  وكذلَك : الَجاِريَةُ 

 اْلُخْصيَتَْيِن. اْنتِفَاخُ  وهو أْنفَخُ  فََرسٌ  .. : َداٌء في اْلفَرِس  النَّفَخُ و

 فيما زعموا َوبها تَْستَِقلُّ السََّمَكةُ في الماء وتتردَُّد به.ـ  تكوُن في بطن السََّمكِة ، وهو نِصابها .. ُمْنتَِفَخةٌ  : َهنَةٌ  النُّفَّاَخةُ و

 : التي تكوُن فوَق الماء. النُّفَّاَخةُ وقال : 

 ما ارتفَع. ـ من األرضـ  النَّْفَخاءُ و

 وهي َمْكُرَمةٌ تُْنبُِت قليالً من الشجر.

باً في األرض. .. وِمثْلُها : النَّْهَداءُ   غيَر أَنَّها أَشدُّ اْسِتَواًء وتصوُّ

 : نَْفَخاءُ  : أرضٌ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  شمر

 فيها ارتفاعٌ ، وليس فيها َرْمٌل وال حجارةٌ. .. لَيِّنَةٌ 

 ؟أي شيٍء أَْحَسنُ ـ  : وقيل الْبنَِة اْلُخّسِ 

 .«َرابِيَةٍ  نَْفَخاءَ  في .. في بِالٍد َخاِويةٍ  .. في إِثٍْر َساريةٍ  .. أَثَُر غاِديَةٍ »فقالت : 

بيع.  نُْفَخةُ  وقال أبو زيد : هذه  اْكتَِهاُل بَْقلِه. : نُْفَختُهُ والرَّ

 : نَفَاَخى. النَّْفخاءِ  وجْمعُ 

 .«نَْفِخهِ وَ من َهْمِزِه ونَْفثِِه  .. أَُعوذُ بَِك من الشَّْيَطانِ »قوله :  في .. : اْلِكْبرُ  النَّْفخُ و

ْعُر وَهْمُزهُ اْلُموتَةُ. فَنَْفُخهُ   اْلِكْبُر ، ونَْفثُهُ الّشِ

 : ارتفاُع الضَُّحى. النَّْفخُ وقال 

 بِمْعنًى واحٍد.ـ  الصُّورُ  نُِفخَ و (نُِفَخ يف الصُّورِ )وقال الفراُء : يقال : 

 إِذا َمَخَط.ـ  : صوُت األَنفِ  النَّْخفُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس: ف نخ

 الرجُل : كثَُر صوُت نَِخيِفِه. أَْنَخفَ وقال : 

 من األْنِف.« اْلخنِينِ »وهو ِمثُْل 

. وجمعُهُ : النَِّخافُ وقال :   .أَْنِخفَةٌ  : اْلُخفُّ

 ُملَكََّمْيِن نَفَاِعيَْيِن ُمقَْرَطَمْيِن. نَِخافَْينِ  وقال أَعرابيٌّ : جاءنا فالٌن في

 أي : في ُخفَّْيِن ُمَرقَّعَْيِن.ـ 

 خ ن ب
 : َغنَِجةٌ َرِخيَمةٌ. َخنِبَةٌ  قال الليث : يقال : جاريةٌ : خنب  مستعملة : خنب ، خبن ، نخب ، نبخ ، بخن :

 .. مكسوُر اْلَخاءـ  ِخنَّأْبٌ  قال : ورجلٌ 

ْخُم في َعبَالةـ  مهموزٌ مشدَُّد النون   .َخنَانِبُ  والجميع : .. وهو الضَّ

فُ  اْلِخنَّأْبُ  ويقال : بَلِ  ةـ  من الرجال : األحمُق المتََصّرِ ةً وهكذا َمرَّ  أي : يَذهُب.ـ  يَْختَِلُج هكذا َمرَّ
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 وأنشد :

جريريريريريريريا   ْلضريريريريريريريريريريريريريريريِ ا  م  اِن َكيريريريريريريريّ غريريريريريريريَ  َأْكِوي َذِوي األضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْم َوَذا   لريريريريريريريريهريريريريريريريري  امريريريريريريريريِ جريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ ِة الريريريريريريريريْ ابريريريريريريريريَ لريريريريريريريريّ  ا ريريريريريريريريِ

  
 .اْلُخنَّأْبَتَانِ  وهما :ـ  وهي َطَرُف األْنفـ  الخاُء رفٌع ، والنون شديدةٌ ، وبعد النون همزةٌ ـ  اْلُخنَّأْبَةُ وقال : 

 .اْلُخنّأْبَةِ  قال : واألْرنَبَةُ : تحت

ا قولُه :  خِ »بمعنى « َخنِبَةٌ  َجاِريَةٌ »قلُت : أمَّ  فال أَْعِرفُه.« يَمةِ اْلغَنَِجِة الرَّ
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 أي : عاقَِدةٌ ُعنُقََها ، وهي رابَِضةٌ وَكأَنَّ الجاِريَةَ ُمَشبََّهةٌ بها.ـ  َخنِبَةٌ  قال : َظْبيَةٌ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ولكنَّ أبا العبّاس َرَوى

اءـ  وَرَوى سلَمةُ  ْكبَ ـ  بكسر الخاءـ  اْلِخْنبُ  أنه قال :ـ  عن الفَرَّ  ِة. وهو الَمأبُِض.: ثِْنُي الرُّ

 إذا َوُهنَْت.ـ  ِرْجلُه َخنِبَتْ  وقال شِمٌر :

 إذا أَْوَهْنتَُها وقال ابُن أَْحَمَر :ـ  أَْخنَْبتُهاو

 َأيب اّلذي َأْ َلَ  رِْجَل ابِن الصَِّعقْ 
 قال : وقال ابُن األعرابّيِ :

 أي : َقَ َعهاري  َأْ َلَ  رِْجَله  
 : اْلقَِطيعَةُ. اْلَمْخنَبَةُ  وقال أبو َعْمٍرو :

بكسر الخاء وتشديد ـ  اْلِخنَّابَتَانِ  أنه قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  رَوى .. فإِن أبا العباِس ـ  بالهمز وَضّمِ الخاءـ  اْلُخنَّأْبَةُ  وأما قولُهُ :

ا الَمْنَخَريِن وهما المْنَخَراِن واْلَخْوَرَمتَانِ   .النون غيَر مهموز : هما َسمَّ

 .«ِكتَاِب اْلَخْيلِ »في  .. قلُت : وهكَذا قال أبو عبيدةَ 

اءـ  وَرَوى سلَمةُ   في هذه الُحُروِف. .. وال أعرف الَهْمَز ألحدٍ  .. : الّطِويلُ  اْلِخنَّبُ و اْلِخنَّابُ  أنه قال :ـ  عن الفَرَّ

اءـ  أبو عبيد  وَخبَنَاِت. ُخنَبَاتٍ  أنه قال : يقال : إنه لَذُوـ  عن الفرَّ

 هَو الذي يَْصلُُح َمّرةً ، َويَْفُسُد أْخَرى.وَ 

 : الغَْدُر والَكِذُب. اْلَخنَبَاتُ  وقال َشمٌر :

.ـ  َخنَابَةٌ ـ  من اللّئيمـ  ويقال : لن يَْعَدَمك  أي : َشرٌّ

 َضْرٌب من اْلبُْضعِ. النَّْخبُ  قال الليث :: نخب 

 .النَّاِخبُ  به نََخبَها يقال :

 وأنشد :

 اْلَعج وُّ  اْستريْلَخَبْه فاْ َبها ذا 
 : َخْوُق الثَّْفِر. النَّْخبَةُ وقال : 

 أمُّ ُسَوْيٍد. : الَمْنَخبَة قال :ـ  عن الفراءـ  وروى سلمة

انيُّ  يتِ ـ  الحرَّ  ُمْنتَزُع الفُؤاد. أي :ـ  الفُؤادِ  ُمْنتََخبُ و .. نَِخيبٌ و َمْنُخوبٌ  يقال : َرُجلٌ ـ  عن ابن السّكِ

ْيدَ  نََخبَ  ومنه : ْقُر الصَّ  إذا انتَزَع قَْلبَهُ.ـ  الصَّ

 تُْختاُر من الرجال ، فتُْنتََزُع منهم. .. وُهم الَجَماَعةـ  النُّْخبَةُ  ومنه

 : جاء بَولٍد ُشجاع. أَْنَخبَ وإذا جاء بَِولٍد َجباٍن ، ـ  الرجلُ  أْنَخبَ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

 .«النُّْخبَةِ »والثاني من  .. «لَمْنُخوبِ ا»فاألول من 

 .اْنتََخْبُت نُْخبَتُهمْ و،  نُْخبَةً  أَفَضلَُهمْ  اْنتََخْبتُ  وقال الليُث : يُقال :

 النوُن مجرورة والخاُء منصوبةٌ والباء شديدةٌ.ـ  «النَِّخبُ » : للَمْنخوبِ  قال : وقد يقال

 .اْلَمْنُخوبُونَ  والَجميُع :
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 .َمنَاِخبُ  :ـ  «َمفاِعلَ »على ـ  عروقد يقال في الشِّ 
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 : الذي قد ذَهَب لَْحُمهُ وُهِزَل. الَمْنُخوبُ وقال : 

 بضم النون وفتح الخاء.ـ  القوم نَُخبَةُ  : يقال : همـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو حاتم

 بإسكان الخاء.ـ  «نُْخبَةً »قلُت : وغيُره يُجيُز 

.واللُّغَةُ الَجيَِّدةُ : ما رواه   األصمعيُّ

ً  .. الثوبَ  َخبَْنتُ  قال الليث :: خبن  كما يُْفعَل بثوب  .. أَْرفََع من موضِعه كي يَْقلُصَ ـ  فِخْطتُهـ  إذا َرفَْعُت ذُْلذَُل الثوبـ  َخْبنا

 الصبّيِ.

 .المرفوعُ  .. ثِباُن الرُجل. وهو ذُْلذُُل ثوبِه : اْلُخْبنَةُ ويَْخبُِن. قال :  .. َخبَنَ  والِفْعُل :

ً  ُخْبنَتِهِ  يقال : َرفََع في ً  وقد .. شيئا  .َخبََن َخْبنا

 .ُخْبنَانِ  . لكّلِ ِمْسَمعٍ .. اْلُخَربِ  في المَزادة : ما بين اْلُخْبنُ وقال : 

 وَغبَْنتُهُ وَكبَْنتُهُ. َخبَْنتُهُ  قد :ـ  إذا طال فَثَنَيتَهُ ـ  وقال شمٌر : يقال للثَّْوبِ 

 الُمَخبَُّل السَّْعِديُّ :وقال 

اَن فري ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ وَ  ْيحريريريريريريَ ا ِمْن مَسْوِ. سريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريرياَن هلريريريريريريَ

  
ابريريريريريريريريرين    يريريريريريريريريريِظ  ريريريريريريريريريَ َن الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ٌم مريريريريريريريريريِ ا َنريريريريريريريريريْ  أَرَاَغ هلريريريريريريريريريَ

  
 اْلقَْيُظ. َخبَنَها أي :ـ  

 .«ُخْبنةً  إذا َمرَّ أََحُدُكم بحائٍِط فْليأُكْل ِمْنهُ ، َوال يَتِخذْ »:  عنههللارضيفي حديث عمَر و

 والثُّْبنَةُ : في اإلَزار. .. والُحْبَكةُ : في الُحجَزةِ  ْلُخْبنَةُ ا قال شمٌر :

ْلَب. .. َسَراويلهِ  ُخْبنةِ  إذا َخبَأَ فيـ  الرجلُ  أَْخبَنَ  وقال أبو العباس : قال ابُن األعرابّيِ :  مّما يَِلي الصُّ

 مّما يَلي البَْطَن. .. إذا َخبأَ في ثُْبنَتِهِ ـ  وأَثبَنَ 

 : ما نَفََط من اليِد فخرج عليه ِشْبهُ قَْرحٍ ممتلىٍء ماًء من العمل. النَّْبخُ  الليث :قال : نبخ 

 َمَجلَِت اليد فَصلُبَْت َعلَى اْلعمل. .. فإِذا اْنفَقأَ أو يبِسَ 

 وكذلك : من اْلُجَدِرّيِ.

. النَّْبخُ  أبو ُعبيد :  : اْلُجَدِريُّ

 يَِصُف القََطا :ـ  وأنشد غيُره لَكْعب بن ُزَهْيرٍ 

 َعْن مَسَ ق  كاللريَّْبِق مْل يتريَفلَّقِ وَ 
 يَعنِي َحَدَق فِراخ القََطا.

 : كالنُّْكتَِة. النَّْبَخةُ  وقال الليُث :

 يُْؤكُل في الَقَْحِط. .. وهو أَْصُل البَْرِدّيِ  النَّْبخَ  إذا أَكلَ ـ  الرجلُ  أَْنبَخَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبَّاس

ً  خَ أَنبَ و ً  َوأَْبنََخ : َعَجَن عِجينا  وهو المسترِخي. .. أَْنبََخانيّا

ْخوةُ. نَْبَخاء : َزَرَع في أَْرٍض  أَْنبخَ و  ، وهي الّرِ

 : َضْخَمةٌ. أَْنبََخانِيَّةٌ  وقال َشِمٌر : ُخْبَزةٌ 

 إذا كان جافياً.ـ  أَْنبَخُ  وجملٌ  أَْنبَخُ  قال : ويقال : رجلٌ 
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 .أَْنبََخانيَّةٌ  بُقُولٌ وقال بعضهم : 
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 الَكثيُر. .. : التَُّراُب األْكَدُر اللَّْون األَنبخُ  وقال الليُث :

 يعني الفاسَد الحاِمَض.ـ  النَّبَّاخُ  : العَجينُ  األَْنبََخانُ وقال : 

ً  .. العجينُ  نَبُخَ  وقد  .يَْنبُُخ نُبُوخا

ْخوالمكانُ  :ـ  من األرضـ  النَّْبَخاءُ  وقال ابُن شميٍل : ْمل. ..  الّرِ  وليس من الرَّ

 وهو ِمْن َجْلِد األرض ِذي الحجارة.

 إذا كان له بخاٌر وُسخونةٌ.ـ  أَْنبََخانِيٌ  وقال أبو مالك : ثَِريدٌ 

ْيِت ، فانتَفَخـ  أَنبَخانيٌ  وقال غيُره : ثَِريدٌ  ي من الَكْعِك والزَّ  واسترَخى.ـ  حين ُصبَّ عليه الماءُ ـ  إذا ُسّوِ

 .النَّْبَخةُ  قال : يقال للِكْبريتَِة التي يُثَقَُّب بها النار :ـ  عن أبيه ـ عمٌرو

يتِ ـ  وأخبرني المنذريُّ  ّكِ انّيِ عن ابن الّسِ  إذا كان عظيَم الشَّأْن َضْخماً.ـ  النََّوابِخِ  من نابَخةٌ  : رُجلـ  عن الحرَّ

 وأَنشد ِلساِعَدةَ الُهَذِلّيِ :

َن  ْم مريريريريريريريِ هريريريريريريريِ يريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ى عريريريريريريريَ ة  خَيْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ اَلِك اَن ريريريريريريريِ  اأَلمريريريريريريريْ

  
اِدِر الريريريريريريريريريرَُُُِّّ   َل ا ريريريريريريريريريَْ ِخ مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ َوابريريريريريريريريريِ َن الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريِ

  
 قال : ويُْرَوى :

 ... . انجِبَة  ِمن اللريََّواِبجِ ..
ابِيَةُ.  من النَّْبَجِة : وهي الرَّ

 .اْبَخأَنَّتْ  : قدـ  قال األصمعيُّ : يقال للناقَِة ، إذا تمدََّدْت للَحْلب: بخن 

ً ـ  للميِّتويقال   .اْبخأَنَ  : قدـ  أيضا

اِجُز :  فتََرك فيه الهْمَز :ـ  وقال الرَّ

اِس  ر واإلْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة  لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريريريْ رِبريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اِس وَ   عريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِن الريريريريريريريريريريريريريريريري َّرِّ والريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اال ريريريريريريريريريريريريريريريريِْ

  
 .«البَْخنِ »من « : اْبَخأَنَ »قلُت : وأصُل 

 وهو الطويُل الَمِديُد. .. «الَمْخنُ »وهو 

 خ ن م
 نخم ، مخن : مستعملة.خمن ، خنم ، 

ً  .. : تَْخِمينَُك الشيء بالَوْهم اْلَخْمنُ  قال الليُث :: خمن   .َخَمَن يَْخِمُن َخْمنا

. أْي :ـ  بالتَّْخِمين تقوُل : قْل فيه قْوالً   باْلَوْهِم والظَّّنِ

بَتْ   .«َمانَاخَ » وأصلُها من قولهم : .. وقال أبو حاتٍم : هذه كلمةٌ أَْصلُها فارسيَّة ثم ُعّرِ

 معناه : الظَّنُّ والَحْدُس.

ان ويقال : هو من  أْي : ِمن ُضعَفائهم.ـ  الناس َخمَّ

 ، وهو الَكْنُس. اْلَخْمنِ  من« فَْعاَلنُ »كأنه 

 وفيه َزْهٌو وِخفَّةٌ. ؟ ..إلى الِقَصر ما هو َمْخنَةٌ  وامرأةٌ  َمْخنٌ  قال الليُث : رجلٌ : مخن 



2390 

 

 غيَر اللَّيِث.ـ  : إنه الِقَصرُ  الَمْخنِ  أهِل اللُّغة قال فيقلُت : ما َعِلْمُت أحداً من 

َواُل من الناس»في باب ـ  عن األصمعّيِ ـ  وقد َرَوى أبو عبيد  .«الُمتََماِحلُ »و ، « اْليَْمُخورُ »و ، « الَمْخنُ »ومنهُم « : الّطِ

 : الطُّول. الَمْخنُ  أنّه قال : :ـ  عن ابن األعرابيـ  وَرَوى أبو العباس

 أيضاً : البكاء.ـ  الَمْخنُ وقال : 

ً ـ  الَمْخنُ و  : نَْزُح البئر.ـ  أيضا

 وأنشد غيرهُ :
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ْ ِل  ر  عريريريريريريريريريريَ ي أِبَمريريريريريريريريريريْ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َر الريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ْ  أَمريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
اين أَْدِل   مريريريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريَ وهريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريريريريريَ  َأْن  ريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 يَعني المرأَةَ. .. إذا باَضعَهاـ  وقال أبو عمٍرو : يقال : َمَحنَها وَمَخنَها وَمَسَحَها

 : َضْرٌب من ُخَشاِم األَْنِف وهو ِضيٌق في نَفسِه. اْلَخْنَمةُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّيِ : قال :: خنم 

 : اللَّْطَمةُ. النَّْخَمةُ و: النَُّخاعةُ ،  النَّْخَمةُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس: نخم 

عِ.: ما يَ  النَُّخامةُ  وقال الليُث :  خُرُج من اْلَخْيُشوِم عند التَّنَخُّ

ً  يقال : هو  .يَْنَخُم نَْخما

ُجل من َخَراِشّيِ َصْدِرِه. النَُّخاَمةُ  قلُت : وقال َغْيُره :  : ما يُلقيِه الرَّ

ماغِ. ا النَُّخاَعةُ : فما نََزَل من النَُّخاعِ الذي مادَّتُهُ من الّدِ  وأمَّ

 ُب واْلِغنَاُء.: اللَّعِ  النَّْخمُ  وقال الليث :

 أنَّه قال : النَّْخُر أَْجَوُد الِغناء.ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وروى أبو العبَّاس

 : نَاِخُمُهمْ  حديُث الشَّْعبِيِ أَنَّه اجتمع َشْرٌب من أهل األنبَاِر ، وبَْيَن أيِديهْم نَاُجوٌد فَغَنَّى ومنه

 َبْكرِ َأاَل فَاْسِ َياين قريْبَل َجيِش أيب 
 أَْي : َغنَّى ُمغَنِّيِهْم بِهَذاـ 

 [أبواب اخلاء والفاء]
 ُمْهَمٌل. خ ف ب :

 خ ف م
 اْستُْعِمَل منه : فخم.

 َعْبٌل. : فَْخمٌ  فهو فَُخَم يَْفُخُم فََخاَمةً  الليث :: فخم 

ً فَْخماً  كانَ  : وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن أبي َهالَة وِصفَتِِه النبي و ما  ُمفَخَّ

َخاَمةَ.ـ   أَْي : َعِظيماً ُمعَظَّماً في الصُّدور َوالعُيوِن ، ولْم تكْن ِخلقتُهُ في ِجْسِمِه الضَّ

 ً ْمنَاهُ  وأَتْينَا فالنا  أَْي : عظَّْمنَاه َوَرفَْعنَا من شأنه. ففخَّ

 وقال ُرْؤبَةُ :

 حَنَم   َمْواَلاَن األَجَل األَْفَخَما
ئيُس اْلُمعَظَُّم الذي يُْصَدُر عن رأيه ، وال يُْقَطُع أَْمٌر ُدونَه. اْلفَْيَخَمانُ  وقال بعضُهْم :  : الرَّ

 آِخُر الثََُّّلثيِ  الصَِّحيح ِمْن َحْرِف اخْلَاء
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 تَ وَكَّْلُت َعَلى هللاِ 

 كتاب الثَّلثي املعتل من حرف اخلاء

 [ابب اخلاء والغني]
 [مهمل]:  (وايء) خ غ

 ابب اخلاء والقاف

 (وايء) خ ق
 قاخ ، قخى : مستعملة. (خوق)خاق 

 : َحْلقَةُ اْلقُْرِط والشَّْنِف. اْلَخْوقُ  قال الليث :: خوق 

 .َخْوقٌ  يقال : ما في أُذُنَِها ُخْرٌص وال

 َحْلقَتُهُ. َخْوقُهُ وَ قال : اْلَحاُدوُر : اْلقُْرُط ، ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبَّاس

قُ وقال :   .اْلَخْوقِ  : اْلَحاُدوُر اْلعظيمُ  اْلُمَخوَّ

 أي : َحّلِ جاِريتََك باْلِقَرَطِة.ـ  ُخْق ُخقْ  قال : ويقال للرُجل :

 .ُمْنَخاقَةُ  .. َخْوقَاءُ  وقال الليث : َمفَاَزةٌ 

 وأَنشد :

    م ْلَخاقِ َ ْوقَاء  م ْفَضاَها 
 اْلَمفَاَزة. اْنخاقَتِ  َسعَةُ َجْوِفها وقد َخَوقَُهاو .. َخَوٌق أَْخَوقُ و

 : ُطولُها وِعَرُض اْنبَِساِطَها. َخْوقَُها ويقال :

 : اْلَمفَاَزةُ التي ال ماَء بها. اْلَخْوقَاءُ  :ـ  عن أبي عمٍروـ  شمرٌ 

 : واِسٌع بَِعيٌد. أَْخَوقُ  وبَلَدٌ 

 ُرْؤبَةُ :قال 

ا َوقريريريريريريريَ َ اب  َأ ريريريريريريريْ َوى ِذي مسريريريريريريريِ هريريريريريريريْ نْيِ مريريريريريريريَ عريريريريريريريَ  يف الريريريريريريريْ

  
ا  رَّقريريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ اري اجريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ  ِ َذا الريريريريريريريريريريْ

  

 َعْن طَاِمس األْعاَلُِ َأْو َ َوَّقَا
قَ   : تَبَاعد عنه. تََخوَّ

 : َواِسعَة اْلَجْوِف. َخْوقَاءُ  وقال غيُره : مفازةٌ 

 وقال ابُن ُمْقبٍِل :
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اءِ وَ  ْوقريريريريريريريريَ ْرَداَء  ريريريريريريريريَ ل  جريريريريريريريريَ ْوجريريريريريريريريَ ارِِ  هريريريريريريريريَ َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريْ

  
َبح    ااَنِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريَ َ اِء الةريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريِ ا السريريريريريريريريريريريريريريْ  هبريريريَِ

  
 .اْلَخَوقِ  : بَيِّنُ  أَْخَوقُ  ، وبِعيرٌ  َخْوقَاءُ  ناقَةٌ  :ـ  عن األَُمِوّيِ ـ  أبو عبيد

 وهو ِمثُْل اْلَجَرِب.

ِكيَّةُ البعيدةُ القَْعرِ  اْلَخْوقَاءُ  :ـ  شمٌر عن ابن ُشَمْيلٍ   .. : الرَّ

كايَا بَيِّنَةِ  .. الواسعةُ   .اْلَخْوقِ  ِمَن الرَّ
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 من النِّساء : الدَّقيقَةُ الطَِّويلةُ. اْلَخْوقَاءُ وقال : 

ً ـ  اْلَخْوقَاءُ وقال :   .ُخوقٌ  ونِساءٌ  .. : اْلَحْمقَاُء من النساءـ  أيضا

 اْلفََرِس ِجْلُد َذَكِره الذي يَْرِجُع فيه ِمْشَواَرهُ. ُخوقُ  « :نوادر األعراب»وفي 

 إذا فَعََل بها.ـ  الرجُل المرأةَ  َخاقَ  وقال الليث :

 بَاِق : َصْوُت َحَرَكة أبي ُعمْيٍر في َزْرنَِب اْلفَْلَهِم. َخاقِ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  أبو العباس

ْرنَُب : اْلَكْيُن.  قال : والزَّ

  َماِش : قَُماُش البَْيِت وسقَطه.قال الليث : وَخاِش 

اجُز   حيُث يقول : .. فَْلَهَم الَمرأَة« : باقِ  َخاقِ »قلُت : وَجعََل الرَّ

 م ْلِصَ َة السَّرِْج ِ َاِق َ ِقَها
 إذا كان َمعَهُ ، أو من َسبَبِه.ـ  وهذا من تسِميَة العرِب الشيء باسم َغيِره

جلُ : قخى  ع قال الليُث : إذا كان الرَّ ى تَْقِخيَةً  يقال : .. قَبِيَح التَّنَخُّ ى يُقَّخِ ِعِه. قَخَّ  وهي حكايةُ تَنَخُّ

 أَْي : َسْوَداُء ، وأنشد :ـ  قَاخٌ  ليلةٌ  : فيما َرَواهُ له ابُن هانىٍء عنه :ـ  عن األخفشـ  َشِمرَ : قيخ 

ا ِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ا ريريريريريريريا  مسريريريِ اَء قريريريريريريريَ يريريريريريريريَ خريريريْ ة  طريريريَ لريريريريريريريَ يريريريريْ ْم لريريريَ  كريريريَ

  
ْن   وَُ مريريريريريريِ جريريريريريري  َرى الريريريريريريلريريريريريريُّ اتريريريريريريريَ مَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا طريريريريريري  اهريريريريريريريَ  د جريريريريريريريَ

  

 [ابب اخلاء والكاف]

 (واىء) خ ك
 : َدِخياَلِن في العربيَّة وكأنهما ِمن كالم النَّبَِط. الَكاخُ و الُكوخُ : كوخ 

 ابب اخلَاء واجليم

 (وائ) خ ج
 مستعملة. خجأ ، خجى ، جخأ ، جاخ ، جوخ :

 أْي : نَكْحتُها.ـ  َوفََطأْتَُهاالَمْرأَةَ  َخَجأْتُ  أبو ُعبيٍد :: خجأ 

 ونحَو ذلك قال أبو َزْيٍد.

ٌ  وقال اللِّْحيَانيُّ : رجلٌ   : كثيُر الُمباَضعَِة. ُخَجأَة

ٌ  وفْحلٌ  َراِب. ُخَجأَة  : كثيُر الّضِ

ُ  َخْيُر الفُُحوِل البَاِزلُ »وقالت بنُت اْلُخّسِ :   «اْلُخَجأَة

ُد بُن َحبِيٍب :: خجى   وهو أَْخبَُث له.ـ  إذا كان كثيَر الماِء فاسداً قَعُوراً بَِعيَد الِمْسبَارِ ـ  : َهُن المرأةِ  ىاألَْخجَ  قال محمَّ

 وأَْنَشَد :
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هريريريريريريرياو  اقريريريريَ ِ  نريريريريِ ريريريريريريريَ اَن تريريريريريَ ريريريريْ هريريريريريريريَ بريريريريريْ ْن نريريريريريَ ْوَداَء مريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِر ِذيريريريريريريريريريِ    َواعريريريريريريريريريِ ور  َأْو جريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري  ى قريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ  أبَِ ريريريريريريريريريْ

  
 وقولُهُ :

 ... . أْو َجَواِعِر ِذي   ..
 َرْسَخاُء.أَراَد أَنها 

 التَّبَطُُّؤ. في المْشي : التََّخاِجي وقال الليُث :

 وأنشد َشِمٌر :
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اِجَي  ج حريريريا  وَ َذر وا التَّخريريريَ ة  سريريريريريريريريريريريريريري  يريريريَ وا ِمةريريريريريريريريريريريريريريْ  اْمةريريريريريريريريريريريريريري 

  
تِ   ْذكريريريريريريريريريريِ   نَّ الريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريرياَل َذو و َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   وتريريريريريريريريريريَ

  
. ى وَجخَّ  َجَخى وجخَّ

ىأَنَّهُ كان إذا » : وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي   .«َسَجَد َجخَّ

ى قال أبو العباس : أحمُد ْبُن يَحيَى : يقال : ى في سجودهـ  َجخَّ الرجُل وَجخَّ وهو أْن يَرفع َظْهَره حتى يُِقلَّ بَْطنَهُ عن ـ  إذا َخوَّ

 األرض.

ى»قال : ويقال :   إذا فَتََح َعُضَدْيِه في السُُّجوِد.« َجخَّ

ً »: ـ   فقالحين َوَصف القلوبَ ـ  في حديث ُحَذْيفَةَ و يا  .«أََماَل َكفَّهُ وَ  .. وقْلٌب ُمْربَدٌّ كالُكوِز ُمَجّخِ

ى : المائُل عن االستقامة واالعتدال.  والُمَجخَّ

ى إلى السَّْوأَةِ   إذا ماَل إليها.ـ  يقال : َجخَّ

 وأنشد أبو ُعبيٍد :

يريريريريريريريريريريا   خريريريريريريريريريريِّ زَاَل جمريريريريريريريريريري َ ْوأأب  َأالَّ تريريريريريريريريريريريَ ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَ

  
ْوأأب    ود هريريريريريريريا َ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك عريريريري  تريريريريريريريِ رَاَء يف اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َوفريريريريريْ

  
 أَْي : مائِالً.

ى الليُل تَْجِخيَةً   إذا أَْدبََر.ـ  ويقال : َجخَّ

 إذا كان قليَل لحِم الفَِخَذْيِن ، وفيهما تَخاذٌُل من الِعظام ، وتَفَاُحٌج.ـ  رجٌل أَْجَخى وأَْجَخرُ  وقال أبو تَُراٍب : َسِمْعُت ُمْدِركاً يقول :

ى.ـ  إذا َحنَاهُ الِكبَرُ ـ  للشَّْيخِ ويقال   : قد َجخَّ

َختِ  :ـ  عن األحمرـ  أبو ُعبيدٍ  ( :جاخو )جوخ  ً  البئرُ  تََجوَّ خا  إذا انهاَرْت.ـ  تََجوُّ

خَ  وقال َشِمٌر : ً  السَّْيُل الواِديَ  َجوَّ  إذا كَسَر َجنَبَتَْيِه.ـ  تَْجِويخا

 .الَجْوخُ  وهو

 :ـ  أْنَشَدهُ َشِمرٌ ـ  ليُّ وقال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر الهال

ل   َ  َوابريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ ٌة بريريريريريريريريريريريَ ْه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِه ِد ريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريري     ول َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريري  ْوِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْن جريريريَ لريريريجريريريزع مريريريِ لريريريِ  فريريريَ

  
َختْ  ويقال :  إذا انفَجَرْت بالِمدَّةِ.ـ  قُْرَحتُه تََجوَّ

ةُ : ٌب. .. الَجْوَخانُ  وقال أبو حاتم : تقول العامَّ  وهو فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 وهو بالعربيَِّة : الِمْسطُح والَجِريُن.

 ابب اخلاء والشني

 (واىء) خ ش
 .َخِشَي يَْخَشى : اْلَخْوف ، والِفْعلُ  اْلَخْشيَةُ  قال الليُث :: خشى  خشى ، وخش ، خيش ، خاش ، شاخ ، خشا ، مستعملة :

 المكاِن.من ذلك  أَْخَشى ويقال : هذا المكانُ 

اَج :  وقال العَجَّ
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 َقَ ْعه  َأْ َةاه   ذا ما َأمْسَجَبا
اءُ   [.80الكهف : ] (َفَخِشينا َأْن يُ ْرِهَقُهما طُْغياَّنً وَُكْفراً ) في قول هللا جّل وعّز :ـ  وقال الفرَّ

 أْي : فَعَِلْمنَا.ـ  فََخِشينا قال :

اُج :  : ِمن كالم اْلَخِضِر. فََخِشينا وقال الّزجَّ
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ُما) : عزوجلوالدَّليل على أنه للخضر ؛ قوله   [.81الكهف : ] (فََأَرْدَّن َأْن يُ ْبِدهَلُما َرِبُّ

 الكراهة ، ومعناها من اآلَدِميِّين : الخوف. من هللا تعالى معناها : الَخشيةَ  : عن هللا جّل وعّز ألنّ  فََخِشينا قال : وجائٌز أْن يكونَ 

 ُرَذالَتُهم ، وِصغَاُرهْم. من الناس : اْلَوْخشُ  قال الليث :: وخش 

 اسٌم يقُع على الواحد والجميعِ واإلناث.

 .َوْخشٌ  ، وقومٌ  َوْخشٌ  ، وامرأةٌ  َوْخشٌ  رجل

ً  وربَّما ُجمعَ   . وُربّما أُْدخَل فيه النون.أَْوَخاشا

 وأنشد :

 َجارِيٌَة لَْيَسْه ِمَن الَوْ َةنِ 
ِوّيِ.النوُن ِصلَة   ِللرَّ

 « :اإِليَخاِش »وأنشد أبو ُعبَْيٍد في 

واوَ  َ ه ْم مِسنَي َأْوَ ةريريريريريريريريريريريريريري  ْهِمي َوسريريريريريريريريريريريريريريْ  أَْلَ ْيه  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريَ ِم  الَّ  ريريَِيريريلريريري  اَر   يف الريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريمريريريريريريريَ

  
 خلطوا. وقال النَّابغة :« : أْوَخُشوا»قال : 

يريريريريريريمريريريريريريوا لريريريريريريلريريريريريريّرِمريريريريريريريا   ْوا َأْن يريريريريريري  ريريريريريريِ ْه وَ أَبريريريريريريريَ  َو َّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    لَّ ِذي َذمسريريريريريريريْ ة  كريريريريريريري  يريريريريريريريَ لريريريريْ ْوا مريريري  اِر َوَأعريريريْ ريريريَ غريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َشتْ »في قوله : ـ  قال َشِمرٌ   : أْلقَْت بأَْيِديها ، وأطاعْت.ـ  «َوخَّ

 : ثياٌب في نَْسِجها ِرقَّةٌ ، وخيوطها ِغاَلٌظ. تُتََّخذ من ُمَشاقَِة الَكتَّاِن. وأنشد : الخيشُ  قال الليث :: خيش 

ل  وَ  رَاجريريريريريريريِ ْرَدي مريريريَ نْيَ بريريريري  ى بريريريَ مريريريَ لريريريْ ْر   سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن وَ   مريريَ يريريَ ِة الريريْ لريريريريريريريَ هريريَ لريريْ هريريَ ْن مريري  اِش َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   مريريِ  َأ ريرييريريريريريريريَ

  
 أي : ِرقّةٌ.ـ  خيُوَشةٌ  ويقال : فيه

ش قال الليث : رجل: خوش   َمْهُزوٌل. أي :ـ  ُمتََخّوِ

 .اْلَخْوَشانِ  وقال أبو عبيد : قال الفراء :

 ان وغيره.من اإلْنسَ  .. اْلَخاِصَرتَانِ 

 بالحاء.ـ  «اْلَحْوَشانِ »وقال أبو الهيثم : أَْحَسبُهَما 

اء.  قلُت : والصواب ما َرَوى أبو ُعبْيٍد عن الفرَّ

 : الَخاِصَرةُ. اْلَخْوشُ  أنهما قاال :ـ  عن أبيهـ  عن ابن األعرابي ، وعن َعْمٍروـ  وَرَوى أبو العباس

 وهو التَّْنِقيُص.« التَّْخِويِش »: مأخوذ من ـ  وهو عنديـ  قلُت :

 قال ُرْؤبة :

 !!َ  َعَجبا  َوال َّْهر  ذ و َ ِْويش
 أي : ذو تنقيص لألشياء.

َشهُ  ويقال :  إذا نَقََصه.ـ  َحقَّه َخوَّ
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 : كالطَّْعِن. الَخْوشُ والرُجُل جاِريَتَه بِأْيِرِه. قال :  َخاشَ  وقال ابن ُشَمْيل :

 وفُها ، وَكاَمَها ونََشغَها وَرفَغها.كذلك : َجافََها بِه يَجُ وَ 

اِعي   يصف ثَْوراً يَْحِفُر ِكناساً ويَُجافِي َصْدَره عن عروِق األَْرَطى. فقال :ـ  وقال الرَّ

ِه  رَّ بريريريريريريريريِ ْرق  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريِ رَبَْك عريريريريريريريريَ اِوش  الريريريريريريريريْ  خيريريريريريريريري َ

  
َررِ   ْرُ ِذي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ايف الريريريريريريْ ريريريريريريَ جريريريريريريريَ تريريريريريريَ يريريريريريريريا  كريريريريريريَ افريريريريريريِ   ريريريريريريريََ

  
 ألَْرَطى.أي : يرفع صْدَره عن ِعْرِق ا

 َماِش. َخاِش  وقال ابن األعرابّيِ : يقال ِلقُماِش البيت وَسقَِط َمتَاِعه :

 وأنشد أبُو َزْيٍد :
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اِش  لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريريريريِ اَد بريريريريريريريريريريَ َن أَ ريريريريريريريريريريَْ حريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِش   م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َس الريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَّ وِن يريريريريريريريريري  يريريريريريريريري  عريريريريريريريري  وَص الريريريريريريريريْ   ريريريريريريريري 

  

َياان    َ اِش َماشِ وَ حَيِْمْلَن ِصبريْ
 فأْعَربَها.قال : َسِمَع فارسيَّتَه 

 .َشْيخٌ  ، فهو يَِشيُخ ُشيُوَخةً  الرجلُ  شاخَ  يقال :: شيخ 

 .َمْشيُوَخاءو ِشيَخانٌ و،  َمْشيََخةٌ و،  أَْشيَاخٌ و،  ُشيُوخٌ  وَجْمعه :

 .َشْيَخةٌ  ويقال للعَُجوِز :

ً ـ  والعرب تقول ِلَزْوجِ المرأَة  : هي َعُجوُزه.ـ  انت شابَّةً وإن كـ  والمرأة الرُجل .. َشْيُخَها : هوـ  وإن كان شابّا

ً  ويقال : قد  إذا َكبِر.ـ  َشيََّخ الشَّْيُخ تَْشيِيخا

 .َمْشيََخةٍ  : جمعُ  اْلَمَشايخُ و

ُجل ، َشيَّْختُ  :ـ  عن أبي زيدٍ ـ  أبو عبيدٍ  ً  بالرَّ ْعُت به تَْسِميعاً ، وندَّْدُت به تَْنِديداً تَْشيِيخا  إذا فََضْحتَهُ.ـ  . وسمَّ

 .الشَّْيخُ  زيد أيضاً : ومن األشجار :وقال أبو 

يع»َكِجْرِو  .. ، وثَمَرتها ِجْروٌ  الشُّيُوخ وهي شجَرةٌ يقال لها : شَجَرةُ  ياُض والقُْريَاُن. .. وهي شجرة اْلعُْصفُرِ  .«اْلِخّرِ  َمْنِبتُها الّرِ

 أيضاً.ـ  َمَشايخَ  : اْلَمْشيََخةُ  وتُْجمع

ْرُع األْسَودُ  اْلَخشا قال :ـ  عرابّيِ عن اْبِن األـ  أبو العبَّاِس : خشا   والشََّخا : السَّبََخةُ.ـ  من اْلبَْردِ ـ  : الزَّ

 اْلَحَشُف من التَّْمِر. : اْلَخْشوُ  قال :ـ  عن األَمِوّيِ ـ  أبو عبيد

 .تَْخُشُو َخْشواً  النَّخلَةُ  َخَشتِ  وقد

 ابب اخلاء والَضاد

 (واىء) خ ض
 مستعملة. : (أضاخ)خاض ، وخض ، وضخ ، أضخ ، 

ً  .. الماءَ  ُخْضتُ  قال الليُث :: خيض ـ  خوض ً و َخْوضا  .ِخيَاضا

ً  .. اْختَاضَ و ضَ و،  اْختِياضا ً  .. َخوَّ  .تَْخِويضا

 : اللْبُس في األمر. الَخْوضُ وقال : 

 : اْلَمْشُي في الماء. اْلَخْوضُ و

 فيه الَكِذُب والباطُل.: ما ـ  من الكالمـ  الَخْوضُ و

 به الَسِويُق. يَُخاضُ  : ِمْجَدحٌ  اْلِمْخَوضُ و

ً  بالسَّْيفِ  ُخْضتُه وقال غيُره :  .أَُخوُضه َخْوضا

 وذلك إذا َوضْعُت السيَف في أَْسفَِل بطنه ، ثم رفعتَهُ إلى فَْوُق.

 بالسهم : كذلك. اْختَاَضهو
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 وقال أبو النَّْجم :

 ْ  َرج وَ افَاْ َتاَ. أ ْ َرى فريَهوَ 
 بها الماَء. خاُضوا إذاـ  إخاضةً  .. القوُم َخْيلَُهُم الماءَ  أََخاضَ و

ُن به. الِخيَاضُ و  : أَْن تُْدِخَل قِْدحاً ُمْستَعاراً. بين قَِداحِ الميسِر تَتَيمَّ

ً  به في الِقَداحِ  ُخْضتُ  يقال : ً  .. الِقَداحَ  خاَوْضتُ و،  ِخيَاضا  .ِخَواضا

 :وقال اْلُهَذِليُّ 

ِه  ِ  يف  ريريريريريريريَِّ فريريريريريريريْ ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
وفريريريريريريريريا    ْ مسريريريريريريريريا  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  ِر قريريريريريريريريِ َ ابريريريريريريريريِ مريريريريريريريري  اَ. الريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريِ
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 ِمْن أَناَخ.« نَْخنَْختُ »كما قالوا : « خاَض يَُخوضُ »تْكريٌر ، ِمن « َخْضَخْضتُ »قلُت : وقولُه. 

ياً. َرهُ جعله متعّدِ ا كرَّ  لمَّ

 يُْقَمُر فيستعيُر قِْدحاً يثُق بفوزه ليعاِوَد َمْن قََمَره الِقماَر. .. الَمْقُمورُ « : الُمَدابِرُ »و 

يت : ً  قد :ـ  إذا َكثَُر ُعشبُه واْلتفَّ ـ  ويقال ِلْلَمْرَعى وقال ابن السّكِ  .اْختَاَض اْختِيَاضا

 وقال َسلمةُ بُن الُخْرُشِب :

يريريريريريريريريريريريض  الريريريريريريريريريريريرُّبريريريريريريريريريريريْ   فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِه و  بريريريريريريريريريريريِ ا.  تريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريري ْ

  
وَ   هريريريريريريريريري  ه فريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ َي نريريريريريريريريريريَ ومريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريم   ريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريْ

  
 لرقَّتِه وقلّتِِه. يُخاضُ  إذا كانـ  َمخاٌض ، وجمعُهُ : َمَخائضُ  :ـ  من الواديـ  ويقال لذلك المكان

 : اللُّْؤلُؤة. اْلَخْوَضةُ ـ  عن أبيهـ  عمٌرو

 إذا كان مخلوطاً من َحِديٍد أَنِيٍث ، وَحِديٍد َذِكيٍر.ـ  «سيٌف َخيِّضٌ « : »النواِدر»وفي 

 : الموِضُع الذي يتََضْحَضُح ماُؤه ، فيُخاُض عند العبور عليه.ـ  من النهر الكبيرـ  المخاضُ و

ً ـ  اْلَمَخاَضةُ  ويقال له :  َطْعٌن غيُر َجائٍِف. .اْلَوْخضُ  قال الليث :: وخض  :ـ  بالهاء أيضا

 قلُت : هذا خطأ.

ً  وقد .. والَوْخطُ  الوْخضُ  الطَّْعنَةُ الجْوَف ولم تنفُْذ ، فذلك: إذا خالَطِت ـ  عن األصمعيـ  َرَوى أبو ُعبيد  .َوَخَضهُ َوْخضا

 وأنشد : الَوْخِض  قال : وقال أبو زيد : البَجُّ ِمثْلُ 

 نريْ خا  َعَلى اهْلَاُِ َوجَبّا  َوْ ضا  
ْمحِ وَوخَطهُ. َوَخَضهُ  وقال أبو َعْمٍرو : يقال :  بالرُّ

 : التَّبَاِري والمبالغةُ في العَْدِو. َضَخةُ اْلُموا قال الليُث :: وضخ 

اُج :  وقال العجَّ

 تري َواِضخ  التريَّْ رِيَ  ِقْلوا  ِمْغَلَجا
 وليس هو بالشَّديِد.ـ  : أن تسيَر ِمثَل سيِر صاِحبكَ  الُمَواَضَخةُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو ُعبَيد

 قال : وكذلك هو في االْستقاِء.

 .الَوُضوخُ  أْي : اْستَقَْيُت له شيئاً قليالً ، واسُم ذلك الشيِء الذي يُْستَقَى :ـ  له أْوَضْختُ  يقال منه :

 .اْلُمواَضَخةِ  قال : واْلُمواَغَدةُ ِمثلُ 

 الُمعَاَرضةُ والمباراةُ ، وإْن لْم يكن مع ذلك مبالَغةٌ في العَْدِو. :ـ  عند العربـ  الُمَواَضَخةُ  قلت :

.ـ  لَوُضوخِ ا وأَْصلُهُ من  كما قال األصمعيُّ

يت : ّكِ  : الماُء الذي يكون في الدَّْلِو شبيهاً بالنِّْصف. الَوُضوخُ  وقال ابن الّسِ

 بها. أَْوَضخَ  إذا استَقَى فنَفَح بالدَّْلو نَْفحاً شديداً : قدـ  وقال الليث : يقال للرجل

 إذا اْستَقى بها ماًء قليالً.ـ  «بها أَْوَضخَ »قلت : 
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 : اسم َجبٍَل ، ذَكَره امرؤ القَْيِس في ِشْعٍر له يصُف بَْرقاً َشاَمهُ من بعيٍد ، فقال : أَُضاخُ : خ أض

ا    ْي أ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ اَل كريريريريريريريريريَ ا َأْن عريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ

  
ارَا  حريريريريريريريريريريريريَ ِه فريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريرياُّ  َريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريِ ْه َأعريريريريريريريريريريريريْ  َوهريريريريريريريريريريريريَ

  

 ابب اخلاء والَصاد

 (واىء) خ ص
 مستعملة. خاص ، صاخ ، خصى ، صخى ، خوص :

 : وَرُق الُمْقِل والنَّْخل ونْحِوِهما. اْلُخوصُ  قال الليث :: خوص 

 الشََّجَرة. أُخَوَصتِ و،  أُْخَوَصِت اْلَخْوَصة تقول :

اصُ و  َعملُه. اْلِخيَاَصةُ و. .. أْشيَاءَ  باْلُخوِص  : الذي يُعَاِلجُ  اْلَخوَّ

 هُ.: أَْمَصَخ الثَُّماُم : خرَجْت أََماِصيخُ ـ  عن أبي عمٍروـ  أبو عبيدٍ 

 الثَُّماِم. ُخوصُ  وكالهماـ  وأَْحَجَن : َخَرَجْت ُحْجنَتُهُ 

 وقال أبو َعمٍرو : إذا ُمِطَر اْلعَْرفَُج فَاَلن عوُده قيل : ثَقََب ُعوُدهُ.

 فإذا اْسَودَّ شيئاً قليالً قيل : قد قَِمَل.

 فإذا ازداَد قليالً قَليالً قيل : قد اْرقَاطَّ.

 آَخَر قيل : قد أَْدبَى.فإذا ازداد قليالً 

 يصلُُح أن يُؤكَل.ـ  حينئذٍ ـ  وهو

تْ   .أَْخَوصَ  قيل : قد ُخوَصتُهُ  فإذا تمَّ

اَل من حال إلى حال.  قلُت : كأنَّ أبا عمٍرو قد شاَهد اْلعَْرفََج والثَُّماَم حين تَحوَّ

 وما تعرُف العرب منهما إال ما َوَصفه.

 ْيِن وصغَُرها وُغُؤوُرها.: ِضيُق العَ  اْلَخَوصُ  وقال الليُث :

 .َخِوَص يَْخَوصُ  واْلِفْعُل من ذلك :

 .َخْوصاءوَ  أَْخَوصُ  والنَّْعُت :

 إذا َغضَّ من بََصِره شيئاً.ـ  في نََظِرهِ  يَتََخاَوصُ و،  يَُخاِوصُ  واإلنسانُ 

ُم قِْدحاً. ُق النظَر ، كأنه يُقَّوِ  وهو في ذلك يَُحّدِ

َض َعْينَْيه .. َعْيِن الشمسإذا نََظَر إلى ـ  وكذلك ً  َغمَّ  .ُمتَخاِوصا

 وأنشد :

 يريْوما  تريَرى مِسْر َءه  خم َاِوَصا
ً  : أشدُّ الظَّهائِِر َحّراً ، ال تَْستَطيع أن تُِحدَّ َطْرفََك إال اْلَخْوصاءُ  والظَِّهيَرةُ   .ُمتََخاوصا

 وأنشد :
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 مِسنَي الَ  اليّتِهتأب  اْ َْوصاء  
أَنَّهُ ِضيُق العَين فإنه َخَطأ ، ألّن العرَب إذا أرادوا  اْلَخَوِص  فهو َصِحيٌح ، غْيَر ما قال في اْلَخَوِص  قاله الليُث فيقلُت : كلُّ ما 

 بالحاء.ـ  ِضيقَها قالوا : هو اْلَحَوصُ 

اُء وغيُره.  قال ذلك الفرَّ

 إذا كانا َضيِّقَي اْلعَْيِن.ـ  ورجٌل أْحَوُص ، وامرأةٌ َحْوصاءُ 

 ـ. باْلَخاء معجمةً من فوقُ ـ  الَخَوصُ  أََراُدوا ُغؤوَر العَين فهوفإذا 

ً  عينُه َخِوَصتْ  يقال :  إذا غاَرْت.ـ  تْخَوُص َخَوصا

 :ـ  عن أصحابهـ  ورَوى أبو عبيدٍ 



2405 

 

 إذا غاَرْت.ـ  َعْينُهُ ، ودنَّقَْت ، وقَّدَحتْ  َخِوَصتْ 

 .َخْوَصاءُ  : إذا اْسَودَّْت إحدى َعينَْيها وابيّضِت األخرى فهيـ  ةِ في النَّْعجَ ـ  وقال أبو ُعبَْيٍد ، قال أبو َزْيدٍ 

ً  وقد ً و،  َخِوَصْت َخَوصا ِت اْخِويَصاصا  .اخَواصَّ

اِلَحِة َمثَُل التَّاجِ »في الحديث : و ِص  َمثَُل الَمْرأَةِ الصَّ  .«الثَِّقيِل َعلَى الّشْيخِ الَكبيرِ بالذَّهِب ، َوَمثَُل المرأة السُّوء كاْلِحْمل  اْلُمَخوَّ

 .اْلُخوص يُْجعَُل له َصفائُِح من الذهب َعلَى قَْدِر ِعَرِض  .. النَّخل ُخوِص  التاج : مأخوذٌ من تْخِويصُ و

صَ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العبّاس  إذا ابتدأَ بإْكَراِم الِكَراِم ثم اللِّئاِم.ـ  الرجل َخوَّ

 وأنشد :

 امِسَاَ َ وَِّصا ِبَسلِ َ  صَ 
 أي : اْبتَِدئَا بِكَراِم اإلبِِل فاسِقيَاها فإْن نَقَص الماُء كان على ِشَراِرها.ـ 

فَهُ الشَّْيُب  قال :ـ  عن ثعلٍَب عن ابن األعرابّيِ ـ  وأخبرني المنذريُّ  َصهُ وويقال : َخصَّ  بمْعنًى واحٍد. .. وأَْوَشَم فيه َخوَّ

َصهُ  وقال غيُره : صَ والشَّْيُب  َخوَّ  فيه إذا بََدأ فيه. َخوَّ

 وقال األْخَطُل :

َواِدر ه   وب  بريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرهريريريريريريريريريريريريريري  َ  مريريريريريريريريريريريريريريَ ة  َأمشريريريريريريريريريريريريريريَْ  َُّْوجريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِويريريري     ِه الريريريتريريريخريريريْ  الريريريلريريريزَع  و قريريريريريريريْ  كريريريريريريرياَن يف رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اَلَء في الحوض حتى فاضوالساقِيان ـ  إذا أوردوا اإَلبلـ  وسمعت أَْرباَب النَّعَِم يقولون للّرْعياِن يَْوَم الِوْردِ  أال  :ـ  يُِجياَلِن الّدِ

ُصوهاو نها َذْوداً بعد أَْرَساالً. وال تُوِرُدوها جملةً فَتَباكَّ َعلَى اْلَحْوِض وتَْهِدُم أَْعضاَده فيَثْنُونها على َمَدى َغْلَوةٍ ؛ ويُْرِسلُون م َخّوِ

 قاةِ.َذْوٍد ؛ فيكوُن ذلك أَْرَوى للنَّعَم وأَْهَوَن على السُّ 

 ومنه قوُل الراجز :

 َ  صامِسَاَ َ وِّصا  ألْرَسالْ 
 وقال آخر :

 َ  صامِسَا َ وَِّصا ِبَسلِ 
 ً  إذا كان يُْعِطي الشيَء اْلُمقَاِرَب.ـ  من ماله لَيَُخّوِصُ  ويقال : إنَّ فالنا

 إذا أَْوَرَق قليالً قليالً.ـ  الشَّجر تَْخِويِص  وكلُّ هذا مأخوذ من

ً   من فالنويقال : نِْلتُ  ً و َخْوصاً َخائِصا  إذا نِْلُت منه شيئاً يَِسيراً.ـ  َخْيصاً َخائصا

 ومنه قول األَْعشى :

 َلَ ْ  اَنَل َ ْيصا  ِمْن ع َفْتأََب َ اِئَصا
 : مرتَِفعَةٌ طويلةٌ. َخْوَصاءُ  وقَاَرةٌ 

 وقال الشاعر :

ف  َوَراتئريريريريريريريج   ْفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريري ريريريريريريريَ نْيَ نريريريريريريريِ  ر    بريريريريريريريَ

  
وِب   َء َذاِ  ل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْن َُّالَّ ْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريريِ َ   ريريريريريريريريريِ

  
 : التي أََحُد قَْرنَْيَها ُمْنتَِصٌب ، واآلخُر الصٌق برأسها.ـ  من الِمْعَزىـ  اْلَخْيصاءُ  وقال ابن األعرابي :
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ً ـ  واْلَخْيَصاءُ   : العَِطيَّة التَّافَِهة.ـ  أيضا



2407 

 

 إذا عاَرْضتُهُ البيَع.ـ  ُمَخاَوَصةً  اْلبَْيعَ  َخاَوْصتُهُ ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

إذا وقع عليه الطائُر مال به ُعوُده من  .. أي : َرْطُب الشجرـ  الطائِرَ  ُخوَصتَُها وقال ابُن ُشَميل : يقال : هذه أرٌض ما تُْمِسكُ 

 ُرطوبته ونَْعَمتِِه.

ياح :من  اْلَخْوصاءُ  وقال النَّْضُر : ةُ  الّرِ ها  .. اْلَحارَّ  لها. يَتََخاَوصُ ويَْكِسُر اإلنساُن َعْينَه من َحّرِ

 .اْلَخْوَصاءُ  وهبَّتِ  .. والعرب تقول : َطلَعَِت اْلَجْوَزاءُ 

 : بعيَدةُ القَْعِر ال يُْرِوي ماُؤها الماَل. َخْوصاءُ  وقال غيُره : بئرٌ 

 وأنشد :

َهِل َأْ َوَص طَاُ  وَ   َ ا َملريْ
 النَّْخل واْلُمْقِل. ُخوَصةُ  : اْلُخوَصةُ وقلُت : 

 أيضاً. ُخوَصةٌ  .. وللعَْرفَجِ والثَُّمام

 لها. خوَصةَ  فالـ  وْقَت الهْيجِ ـ  وأما البُقُوُل التي يتناثَُر َوَرقُها

 تَْبقَيَان ُصْلبَتَْيِن في شجرتهما. .. العَْرفَج والثَُّمامِ  ُخوَصةُ و

ِمثُْل  (فِعَالٍ )ألنَّه عيٌب ، والعُيُوُب تجيُء َعلَى  .. ممدودٌ ـ  ِخَصاءً  : أن تَْخِصَي الشَّاةَ أو الدَّابَّةَ  اْلِخصاءُ  قال الليث :: خصى 

 وما أْشبهها. .. الِعثَاِر والنِّفَاِر والِعَضادِ 

 .«ي اْلعَْيرِ ُهَو َكَخاِص »وفي أمثال العرب : 

 يقال ذلك : للذي ال حياء له ، وال مروءة.

ْومُ )في بعض األخبار : و  .(ِخَصاءٌ  الصَّ

ْوُم ِوَجاءٌ )بعُضهم يَرِويه و  (.الصَّ

 والمعنيان متقاربان.

 .. إذا أُْفِرَدت فإِذا ثَنَّْواـ  تَُؤنَّثُ  اْلَخْصيَةُ و

 َذكَُّروا وأَنَّثُوا وأنشد الفراء :

َ لريريريريريريريريريريْ  ِل  َن الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريّ ِه مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريَ َأَن   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَ

  
ِل   يتريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ا مسريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ وُّ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريه ثريريريريريريريريِ جريريريريريريريري  ْرف  عريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريَ

  
 .اْلُخْصيَتَانِ  ومن العرب َمْن يَقُوُل :

 وال تُْكَسُر الَخاُء.ـ  ُخْصيَتَْيهِ و ُخْصيَْيهِ  وقال ابن السكيت : تقول : ما أَْعَظمَ 

 ِخْصيَةٌ  يقال : : اْلِجْلَدتان اللَّتان فيهما البيضتان. وقال ابن السكيت : اْلُخْصيانوالبَْيَضتَاِن.  : اْلُخْصيَتَانِ  قال : وقال أبو َعْمٍرو :

 .«ِخْصيَةٌ »ولم نَْسَمع  (ُخْصيَةٌ ). قال : وقال أبو عبيدة : يقال : ُخْصيَةٌ و

 للواحد. .. (ُخْصيٌ )قال : ولم يُقَْل : 

 في التَّثنية. ُخْصيَان قال : ويقال :

 .ِخْصيانٌ و ِخْصيَةٌ  : اْلَخِصيِ  يقال لجمعِ  وقال غيُره :

اَخةُ  قال الليث :: صيخ   : َوَرٌم في العَْظم من َكْدَمٍة أو َصْدمة. يبقى أثَُرها كاْلَمَشش.ـ  خفيفٌ ـ  الصَّ
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اُخ ، وأنشد : صاَخاتٍ  وثالثُ   ، والجميُع : الصَّ

 ِصَ اُِ اََّْواِفرِ بَِلْحيريْيِه َصاٌ  ِمْن 
 إذا استمع وأنصَت لصوٍت.ـ  يُِصيخ إصاخةً  الرجلُ  أََصاخَ  وقال أبو ُعبيٍد :

 وأنشد قوَل أبي ُدَواٍد :
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يريريريريريريريريريريريريريخ  أمسريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياان  كريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا اسْ و   ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لُّ لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْوِ  ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
َع امل  متريريريريريريريريريريريريََ

  
 وَدِرَن.إذا اتََّسخ ـ  يَْصَخى َصًخى الثَّْوبُ  َصِخيَ  قال الليُث :: صخى 

 واالسُم : الصَّخاَوةُ. .. وهو َصخٍ 

 .«فَِعَل يَْفعَل»وربما ُجِعلَْت الواُو ياًء ، ألنه بُنَِي َعلَى 

 قُلُت : لْم أَْسَمْعه إاّل ِللَّْيِث.

 ابب اخلَاء والسني

 (وايء) خ س
 خاس ، خسأ ، خسى ، سخا ، ساخ ، وسخ : مستعملة.

َماحِ ِواَلًء ِواَلًء. الَخْوسُ  :ـ  عرابّيِ عن ابن األـ  أبو العباس: خيس ـ  خوس عاُن بالّرِ  : الّطِ

ً  وقد  إَذا طعَنَهُ.ـ  َخاَسهُ يَُخوُسه َخْوسا

 َخائٌِس. :ـ  يَْبقَى في َمْوِضعٍ فيَْفُسد ويتغيَّر كاْلَجْوِز والتَّْمرِ ـ  وقال اللْيُث : يقال للشَّْيء

 يَِخيُس. َخاسَ  وقد

.  فإذا أَْنتََن فهو ُمِصلٌّ

ايُ  ين. :ـ  في اللَّْحم واْلَجْوزِ ـ  قال : والزَّ  أَْحَسُن من الّسِ

 .َخاسَ  :ـ  إذا َكَسدَ ـ  وقال غيُره : يقال للشَّْيء

 .َخاسَ  حتَّى .. كأَنَّه لَما َكَسَد ُسوقُهُ فََسد

ْح ، ولكنَّها ُخيَِّسْت   للنَّْحِر أو القَْسِم وأنشد قوَل النَّابِغَِة :وقال اللّْيُث : اإلبُل الُمَخيََّسةُ : التي لم تَُسرَّ

او  هريريريريريريريَ رَافريريريريريِ ريريريريري  ال  مريريريريريَ تريريريريريْ ْه فريريريريريري  يِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ   ريريريريري  ُ  قريريريريريريريَ  األ ْد

  
تأَِب اجلريريريريريريريريريريريْ   دِ   اِل اَّريريريريريريريريريريريِْ رمسريريريريريريريريريريريَ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  وَدأب  بريريريريريريريريريريريِ

  
 في المعنَى : ابتداٌء.« الفُتْلَ »ألنَّ ـ  «اْلفُتْلِ »ب « اْلَمرافِقَ »َرفََع 

 باْلِفْعل.وإنَما نُِصبَْت التِّصالها 

 وهذا كقولك : مررُت برُجٍل َكِريٍم َجدُّه.

 متصل باألول.« كريمٌ »ف 

.  وهو نَْعٌت ِللَجّدِ

 [.75النِّساء : ] (َأْخرِْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْريَِة الظَّاَلِِ َأْهُلها)ـ  عزوجلـ  وهو ِمثُْل قوِل هللا

 تَّى يبلغ منه ِشدَّةَ الغَّمِ واألََذى.ح« اْلُمَخيِِّس »وقال اللَّْيُث : اإلنساُن يَُخيَُّس في 

 فيه. َخاسَ  يقال : قد

اهُ  السالمعليهبَنَى أَمير المْؤِمنين عليُّ بُن أبي َطالِب و ً »ِسْجناً فََسمَّ فنُِقُب ، وأَْفلََت منه اْلُمَحبََّسوَن. ثم بَنَى ِسْجناً آخَر « نَافِعا

اه :  ً »حصيناً فسمَّ  ، وقال :« ُمَخيِّسا
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  َ عريريريريريريريريْ ه  بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ يِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  « »انفريريريريريريريريع  »بريريريريريريريريريَ  « خمريريريريريريريري َ

  
ا  يِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  َوأَمريريريريريريريريريِ  َ    مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 ؟م َكيَِّساَأاَل تريرَاين َكيِّسا  
جَل وَغْيَره  واألصُل واحد. .. إذا َذلَّْلتَهُ ـ  وقال غيُره : يقال : َخيَّْسُت الرَّ

ه.!! ـ ما أَظرفه !!وقال اللَّيُث : يقال : قَلَّ َخْيُسهُ   أي : قَلَّ َغمُّ

 وليَسْت باْلعَاِليَة.

 ـ بكسر الخاءـ  «ِخيَسهُ أَقَلَّ هللا »في قَْول العرب : ـ  عن أَبيهـ  قلُت : وَرَوى َعْمٌرو
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هُ ولَبَنُهُ. أي :ـ  «َكثَُر ِخيُسهُ »و  .. أي : أَقَلَّ هللا لَبَنه  َدرُّ

ْيَداِوّيِ ـ  وأَْخبَرني المْنذريُّ  يَاشيَّ عن  قال :ـ  عن الصَّ  األَجَمةُ. فقال : ؟«اْلِخْيَسةِ »سأَْلُت الّرِ

 أَنشد :وَ 

َا َأْ َياس    ََِّاه م  َكَأَنَّ
ياشّيِ ُدعاًء للعََربقال :   ؟أي : لَبَنَكـ  «أَقَلَّ هللا ِخيَسكَ » فيقوُل :ـ  بَْعِضهم على بَْعضـ  وَعَرْضُت على الّرِ

 فقال : نَعَْم : العََرُب تقوُل هذا ، إالَّ أَنَّ األصمعيَّ لم يَْعرْفه.

ِريُر :  َطُؤه.أَي : قَلَّ خَ ـ  يقاُل : قَلَّ ِخيُس فاَُلنٍ  وقال أبو َسِعيد الضَّ

 أَي : ِمن َكِذبَِك.ـ  ويقال : أَقِلُل ِمْن ِخيِسكَ 

 أي : َكثِيُر اْلعََدد. وقال َجْنَدٌل :ـ  ويقال : فالٌن في ِعيٍص أَْخيََس ، وَعَدٍد أَْخيسَ 

س  وَ  يريريريريريريريريَ زّ  َأ ريريريريريريريريْ ى عريريريريريريريرييريريريريريريريري   عريريريريريريريريِ يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ نَّ عريريريريريريريريِ

  
س    ْرمريريريريريريريريريريِ اأٌب عريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريِ فُّ  ريريريريريريريريريريَْ  أَلريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو ُعبَْيٍد : اْلِخيُس : األَجَمةُ.

 إذا أخلَف.ـ  يَِخيسُ ـ  فالٌن بَوْعِدهِ  َخاسَ  وقال اللَّيُث : يقال :

 إذا غدر َونََكَث.ـ  بعَْهِده َخاسَ و

 يَُذلُّ أَْنفُهُ.أي : ـ  ويقال : إْن فَعََل فالٌن كذا وكذا فإنَّهُ يَُخاُس أَْنفُه

 بالهمز.: خسأ 

 .اْخَسأْ  إذا َزَجْرتَهُ فقلَت :ـ  اْلَكْلبَ  َخَسأْتُ  قال اللَّْيُث وَغيُرهُ : تقول :

 اْلُمبَاَعُد. :ـ  من الكالِب والخنازيرـ  اْلَخاِسىءُ و

 .يَْخَسأُ ُخُسوءاً  .. اْلَكْلبُ  َخَسأ وقد

 َمْدُحوِريَن. أَْي :[ ـ 65البَقََرة : ] (ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسِئنيَ ) :ـ  قال هللا جّل وعّز لليَُهود لَعنهم هللا

َ وَعنِّي.  اْخَسأْ وإلَْيَك  اْخَسأْ  ويقاُل :  .يَْخَسأُ ُخُسوءاً ـ  إذا كلَّ وأَْعيَاـ  البََصرُ  َخَسأ

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر خاِسئاً َوُهَو َحِسْي  )ومنه قول هللا جّل وعّز :   [.4الُملك : ] (يَ ن ْ

َ  قلُت : ويقاُل :  أَْي : أَْبعَْدتُهُ فَبَعَُد.ـ  َخَسأْتُهُ فََخَسأ

 َغْيَر َمْهُموز.: خسا 

 ِمْحنَتُها : أَْفَراُد الشيء. .. كلمةٌ  : فََخَسا .. «َزَكا َخَسا»قال الليث : 

 زوٌج.« : َزَكا»و ، فَْرٌد ، « َخَسا»َف « زَكا َخَسا»يُْلعَُب باْلَجْوِز فيقال : 

 كما تقوُل : َشْفٌع وَوتٌْر.

 وقال ُرْؤبَةُ :

 ملَْ َيْ ِر َما الزَّاِكي ِمَن اْلم َخاِسي
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 أيضاً :ـ  وقال ُرؤبَةٌ 

 َ ِْةي َعَلى قريَوائِم  َ َسا ََُّكا
يِت : ّكِ  وقال ابن الّسِ

 .«أََخاِسيَ « : »َخَسا»يُْجَمُع 

اجِ :  وأنشد ِلْلعَجَّ

تَْ  ى مسريريريريريريريريَ ث  أَتريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ْن مسريريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريريِ عريريريريريريريري   ان  اَل َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  ُْ َُّكريريريريريريريَ اس  َأ ى َأ ريريريريريريريَ ْن اَلقريريريريريَ ِ  مريريريريريَ بريريريريريْ ْن قريريريريريِ   ؟؟عريريريريريَ

  
ً »: َجْمُع  األََخاِسيوقال :  ؟فَْرٌد ُهْو أَْم َزْوجُ أَ « اَل يَْشعُرُ »يقوُل :   .«َخسا
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اءـ  َسلََمةُ  ْوجِ :ـ  عن الفرَّ  .«َخَسا»، وللفرِد : « َزَكا : العََرُب تقوُل للزَّ

 فَيَْصِرُف.« فَتًى»قال : ومنهم من يُلحقُُهَما بِباِب 

 .«َسَكر»َوِمْنُهْم َمْن يُْلِحقُُهَما بِبَاِب  .«ُزفَرَ »وِمْنُهْم َمْن يُْلحقُُهَما بِبَاِب 

 قال : وأنشدتني الدُّبَْيِريّةُ :

عريريريريريريرية   ْن د وِن أَْربريريريريَ وا َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َأْو َُّكريريريريريريريا  مريريريريِ انريريريري   كريريريريريريريَ

  
ج    لريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ اِس تريريريريريريريريريَ وا َوجريريريريريريريري   ود  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ ريريريريريريريري   مل خيريريريريريريريريَْ

  
ي ويقال : هو ي يَُخّسِ  ؟ْزَوٌج أَْم فَْردٌ أَ أَْي : يَْلعَُب فيقوُل : ـ  ويَُزّكِ

ً  َخاَسْيتُ  وقال غيُره :  فَْرداً أَو َزْوجاً.ـ  إذا اَلَعْبتُهُ باْلَجْوزِ ـ  فاُلنا

 في ِصفِة فََرس :ـ  وأنشد ابُن األعرابّيِ 

 يريْع  و َعَلى َعْس  قريَواِئم ه  ََُّكا
 هي أَْربَُع. أْي :ـ  «َزَكا»فيَْطُرُدها ، وقََوائُمهُ  .. أراد : أنَّ هذا الفََرَس يَْعُدو َعلَى َخْمٍس من األُتُنِ 

 والتََّخاِسي : هو التََّراِمي باْلَحصى.

 ه.أي تراَمْت بـ  قََوائُِم النَّاقَِة باْلَحَصى تَخاَستْ  يقال :

ُق اْلعَْبِديُّ :  وقال اْلُمَمزَّ

ه   ر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ى َوتريريريَ ا ِ ََّْصريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ اهريريريريريريريَ ى يريريريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريََ

  
رِق    مَّ مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ رَّاف   ذا مسريريريريريريريريريريريَ َر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أبَِ ريريريريريريريريريريريَْ

  
افِ )أَراَد ب   : َمْنِسَمَها. (األَْسَمِر الصَّرَّ

 أَْي : قََصَد.ـ  «َحمَّ »و 

بيعِ تَْرتَِفُع َعلَى َساقِها كهيئِة ُسْنبُلٍَة فيها َحبَّاٌت َكَحّبِ اْليَْنبُوِت ولُبُّ َحبَِّها  السََّخا قال الليث : ( :ساختـ ) سخا : : بَْقلَةٌ من بُقوِل الرَّ

 َدَواٌء ِلْلُجْرحِ.

 .َسَخاةٌ  قال : واْلَواِحَدة

ْيتُ  وبَْعٌض يقوُل : َصَخاةٌ. ويقاُل :  تََرْكتَهُ ، ولم تُنَازْعَك نَْفُسَك إليه.إذا ـ  نَْفسي وبِنَْفسي من هذا الشيء َسخَّ

يُح بين  السََّخا قال :ـ  عن اْلعََدبَِّس اْلِكنَانّيِ ـ  أبو عبيد : َمْقُصوٌر وهو َظْلٌع يكوُن من أَن يَثَِب البعير باْلِحْمل الثقيل ، فَتَْعتَِرَض الّرِ

 اْلِجْلِد واْلَكتِف.

 ِمثُْل : َعٍم.ـ  مقصورٌ ـ  َسخٍ  يقال منه : بَِعيرٌ 

انيُّ  يِت عن أبي عمروـ  اْلحرَّ  .أَْسُخوَها َسْخواً  النّارَ  َسَخْوتُ  :ـ  عن ابن السّكِ

ً َسخو  .يتُها أَْسَخاَها َسْخيا

ْجتُه. ماُد ففرَّ  وذلك إذا أَْوقَْدُت ، فاْجتََمع اْلَجْمُر والرَّ

 أي : اْجعَْل لها مكاناً تَِقُد عليه. وأنشد :ـ  نَاَركَ  اْسخَ  يقال :

ى و  لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ وَن يريريريريريريريريري  جريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريريْ ْرُُِّ  َأْن يريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريِل   َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َُ الريريريريريريريريريْ ار ِ ْرَُّا خريريريريريريريريريِي الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا فَتََح َعْينَها.ـ  النّاَر وَصَخاَها َسَخا تَُراٍب : قال اْلغَنَِويُّ :وقال أبو 
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يت :  .َسِخيًّا إذا كانـ  َسُخَو يَْسُخوو،  َسِخَي يَْسَخىو،  يَْسُخو فالنٌ  َسَخا يقال وقال ابُن السّكِ

 : َمأُخوذٌ ِمن السَّْخِو ، وُهو اْلَمْوضُع الذي يَُوسَُّع تحَت اْلِقْدِر ليتمكََّن الَوقُوُد. السََّخا ويقال : إن
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ْدَر أيضاً يتَِّسُع ِللعَِطيّة.  ألنَّ الصَّ

. والعرب تقول : رجلٌ   .أَْسِخيَاءُ  ، وقوم َسِخيٌ  قال ذلك أبو َعْمٍرو الشَّْيبَانيُّ

ةُ اللَّيِّنَةُ   :السََّخاخُ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد  : األْرُض اللَّيِّنَة التُّْربِة مع بُْعٍد. السََّخاويُ واألرض اْلَحرَّ

 وقال النَّابِغَةُ الذُّبيَانيُّ :

ا لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ف  بريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريٌ  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  َأاَتين َوعريريريريريريريريريِ

  
ا   هريريريريريريريَ اِويريريريريريريُّ خريريريريريريريَ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِّب  وَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريري  ائريريريريريِ   الريريريريريْ غريريريريريريريَ  الريريريريريْ

  
 .َسَخاِويّةٌ  رض : التي ال شيء فيها وهيمن األـ  السََّخاِويُ  :ـ  عن أبي عمروـ  َشِمرُ 

 وقال اْلَجْعِديُّ :

 َسَخاِوي  َيْ ف و  هل َا   َّ يريْرس    
اَخى : قال شمٌر : قال أبو ُمِجيٍب : بَْطَحاءُ  ساخ  فيها األْقَداُم. تَُسوخُ  وهي التي .. ُسوَّ

اَخى بَْطَحاء: قال : فأخذ صاِحبُه بَذنَبِِه في ـ  ووصف بعيراً يَُراضُ   .ُسوَّ

 فيها. ِليَُسوخَ  وإنما يُْضَطرُّ إليها الصَّْعب

ً  األرُض : فهي َساَختِ  وقال الليث : ً و تَُسوُخ َسْوخا  إذا اْنَخَسفَْت.ـ  ُسُؤوخا

 بهم. تَُسوخُ  بهم األرُض ، وهي َساَختْ  وكذلكـ  في األرض تَُسوخُ  وكذلك األْقَدام

اَخىوقال :   ِطيٌن كثَُر ماؤه من ِرَداغِ الَمَطرِ :  السُّوَّ

اِخيَةً  يقال : إنَّ فيه  ، كما يقال : ُكَمْيثَِرةٌ. ُسَوْيِوَخةٌ  شديدةً والتَّْصغير لَُسوَّ

اَخى ويقال : ُمِطْرنا حتى صاَرِت األْرضُ   َوفَعَالَى بفتح الفاء والالم.« فُعَّالَى»بوزِن ـ  ُسوَّ

ْخنَا « :النوادر»وفي   لطين.في ا تََسوَّ

ْخنَا  أي : وقَْعنا فيه.ـ  وتَروَّ

ِد بالماء. .. : ما َعاَل اْلِجْلَد والثَّْوَب من الدََّرنِ  اْلَوَسخُ  قال الليث :: وسخ   ِلقلَِّة التَّعَهُّ

ً  اْلِجْلدُ  َوِسخَ  يقال :  وكذلك الثَّْوُب. .اْستَْوَسخَ و اتََّسخَ و تَوسَّخَ و يَْوَسُخ َوَسخا

 أنا. َوسَّْختُهُ و،  أْوَسْختُهُ  وقد

 ابب اخلاء والزاي

 (وايء) خ ز
 خزى ، خزا ، خاز ، وخز : مستعملة.

 : السُّوُء. اْلِخْزيُ  قال الليث :: خزي 

ً  الرجلُ  َخِزي يقال :  .َمْخَزاةٍ  ، وَعلَى ِخْزيَةٍ  وأقامه على أَخَزاهُ  وهللا .. يَْخَزى ِخْزيا

اْنَهُكوا ُوُجوهَ »فقال في آخر ُخطبته : ـ  شَجَرة : أنه خَطب الناَس في بعض َمغَاِزيِه : وَحضَّهم على اْلِجَهادفي حديث يزيَد بِن و

 .«اْلُحوَر اْلِعينَ  تُْخُزوا اْلقَْوِم ، َوالَ 
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وهي  الَخَزايَةِ  ولكنَّه منـ  هاهنا ْلِخْزيلِ  ألنه ال َمْوِضعَ ـ  (اْلِخْزي)ليس من « اْلُحوَر اْلِعينَ  تُْخُزوا وال»قال أبو ُعبَْيٍد : قْولُه : 

 االْستِْحيَاُء.

ً  الرجلُ  َخِزيَ  :ـ  من الَهاَلكِ ـ  يقال  .يْخَزى ِخْزيا

 .َخِزَي يَْخَزى َخَزايَةً  ومن الحياء َمْمُدوٌد :

ً  َخِزيتُ  ويقال :  إذا استحيَْيَت منه.ـ  فاَُلنا

ة مَّ  يصف الثْوَر والكاَلب :ـ  وقال ذو الرُّ
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ِه  تريريريريريريريريريريريِ ْولريريريريريريريريريريريَ َ  جريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ه  بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ ة  أَْدرَكريريريريريريريريريريريَ زَايريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  
ا اْلَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     ِل خَمْل وطريريريريريا  هبريريريريريَ ِ  اََّْبريريريريريْ انريريريريريِ  ِمْن جريريريريريَ

  
 يذكر ثَْوراً وحشيّاً َكرَّ بعد فَِراره :ـ  وقال القَُطاِميُّ 

َ أب   امسريريريريريريريريِ  َنريريريريريريريريَْ ر وَر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّ كريريريريريريريري  رِجريريريريريريريريا  وَكريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريرياانَ   كريريريريريريريريريريوَن جريريريريريريريريريريَ رَائريريريريريريريريريرير  َأْن يريريريريريريريريريريَ زَِي اَّريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ

  
ال تجعَلوُهنَّ يَْستَْحييَن من فِْعلُكم وتقصيركم في الجهاد  أي :ـ  «اْلُحوَر اْلِعينَ  تُْخُزوا وال» والذي أراد ابُن َشَجَرةَ بقوله :قال : 

ُضوا لَذاَك منهنَّ واْنَهُكوا ُوُجوهَ القَْوم وال تَُولُّوا عنهم ُمْدبِريَن.  وال تَعَرَّ

 .َخْزيَا ةٌ ، واْمَرأَ  َخْزيانٌ  رجلٌ  وقال الليث :

 والجميع : الَخَزايَا. .َخَزايَتُهُ ووهو الذي َعِمَل أَمراً قبيحاً ، فاشتدَّ لذلك َحياؤه 

 وال نَاِدِمينَ  َخَزايَا في الدُّعاء : اللُهّم اْحُشْرنَا غيرَ و

 أهانه هللا. أي : ـ هللا أْخَزاهُ  : الَهَواُن ، وقد اْلِخْزيُ  أي : غير ُمْستَْحيِين من أعمالنا. وقال غيُره :ـ 

 أي : فَضْحتُه.ـ  أخزيته قال بعضُهم : وقال َشِمْر :

 [.78 ُهود :] (فَات َُّقوا هللَا َوال َُتُْزوِن يف َضْيِفي) أنه قال لقومه : .. ومنه قوُل هللا جّل وعّز حكايةً عن لُوطٍ 

 يقول : ال تفضُحوني.

ً وقال :  .إذا وقع في ـ  َخزي يَْخَزى ِخْزيا  بَليٍَّة وَشّرٍ

يِت. ّكِ  ونْحَو ذلك قال ابُن الّسِ

 إذا ُسْستُه.ـ  أْخُزوهُ َخْزواً  .. الرجل َخَزْوتُ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد: خزا 

 وأنشد قوَل لَبِيٍد :

 اْ ز ها ِ ْلربِّ هلل األَجلْ وَ 
 وقال الليث :

تِها ، وَصْبُرها على مُ  اْلَخزوُ  .: َكفُّ النَّْفس عن ِهمَّ  ّرِ اْلَحّقِ

 في َطاَعِة هللا نَْفَسك. اْخزُ  يقال :

 إذا أَْجَرْرُت ِلَسانَهُ فَشقَْقتَهُ.ـ  أَْخُزوهُ َخْزواً  .. اْلفَِصيل خَزْوتُ  وقال غيُره :

 إذا َساَسه.ـ  َخاَزهُ خْوزاً و،  َخَزاهُ خْزواً  يقاُل : :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  أبو العباس: خوز 

 أيضاً.ـ  : اْلُمعَاَداةُ  اْلَخْوزُ وقال : 

 .َوخَزهُ يِخُزه َوْخزاً  : َطْعٌن غيُر نَافِِذ. اْلَوخزُ  قال الليث :: وخز 

 .َمْوُخوزٌ  فهو .. إذا َشِمَط َمَواِضَع من ِلْحيَتِهـ  اْلقَتِيرُ  وخَزهُ  ويقال :

 .َوْخزاً َوْخزاً  جاُءوا قالوا : .. قال : وإذا ُدِعَي القْوُم إلى طعام فجاُءوا أربعةً أربعةً 

 ً  أي : فَْوجاً فَْوجاً.ـ  قيَل : جاُءوا أفائِجَ  .. وإذا جاُءوا ُعَصبا

 : الشيُء القِليُل. اْلَوْخزُ وقال : 

 وأنشد :
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رَّأب   ِن مريريريريريريري  اَلِب بريريريريريريريْ ْن كريريريريريريريِ زا  مريريريريريريريِ َوى َأّن َو ريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر  ابريريريريريريريريِ ِة جريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ْن بريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ زَّْوا  لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
 : اْلَخِطيئَةُ بعَد اْلَخِطيئَِة. اْلَوْخزُ  اْلَحَسِن اللِّْحيانيُّ :وقال أبُو 

 وأنشد قولَه :

َرأبٌ  مريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريَ م  مريريريريريريريريريري  ْن َّريريريريريريريريريريَْ ارِيريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريريِ ا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريََ

  
عريريريريريريريريرياِ    َن الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياوَ مريريريريريريريريريِ ْن أَرَانريريريريريريريريريِ ٌز مريريريريريريريريريِ  َو ريريريريريريريريريْ

  
 أي : القليُل من األرانِِب.

 ِمْن بَني عامر. َوْخزٌ  وقال : هذه أَْرُض بَني تَميٍم وفيها

 من غير ِجنِس القليل. .. القليُل بْيَن َظْهراني الكثيرِ « : الَخِطيئةِ »قلُت : ومعنى 

 بمعنًى واحد.ـ  ، ولََهَزهُ لَْهزاً  َوْخزاً  القَتِيرُ  َوَخَزهُ  وقال أبو ُعبَيٍد : يقال :

 الرأس أَْسَوُد.الشَّْعَرةُ بَْعَد الشعرة ، تَِشيُب وسائُر َشْعِر « : اْلَوْخزُ »قلت 

 .. قلت : للَحَسن : أََرأَيَت التَّمَر والبُْسرَ  وقال ُسلَْيَماُن بن الُمِغيَرة :

 قال : ال. ؟اْنَجَمَع بينَُهما

 القَليُل. : الَوْخزُ  قال َشِمٌر : !قال : اقَطْع ذلك ؟الَوْخزُ  قلُت : البُْسُر يَكوُن فيه

 ِمن بَني فالن. َوْخزٌ  يقال : بها

 .بالوْخزـ  في قِلَّتِهِ ـ  فَشبَّهَ ما أَْرَطَب من البُْسرِ 

 : التَّْبِزيُغ. الَوْخزُ  قال : وقال أبو َعْدنَاَن :

 في َسنَاِمها بِِمْبَضِعه. َوَخزَ  يقال : وقال : خالُد بُن جْنبَةَ :

 .كالنَّْخِس ، ويَكوُن من الطَّْعن الخفيف الضَّعيف الوخزُ وقال : 

 ابب اخلاء والط اء

 خ ط
 ، طاخ ، طخا : مستعملة. (خيط)خطا ، خطئ ، وخط ، خاط  (وايء)

 .اْلُخَطا ، والجميُع : الُخْطَوةُ  واحدةً ، واالْسمُ  َخَطْوُت َخْطَوةً  قال الليُث :: خطا 

 [.168البَقََرة : ] (َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطانِ )قال هللا جّل وعّز : 

يتـ  وأخبرني الُمْنِذِريُّ  ّكِ  الِفْعُل. اْلَخْطَوةُ ـ و ما بين القدَمْين اْلُخْطَوةُ  قال :ـ  عن الحّرانِّيِ عن ابن الّسِ

 : أي : في الشَّّرِ يُثَقَُّل. (َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطانِ ) وسمعُت أبا العبَّاس يقول في قوله تعالى : قال المنذريُّ :

 اُروا التَّثِْقيَل لما فيه مَن اإلْشبَاعِ وَخفَّف بعُضهم.قال : واخت

ة مع الواو.  قال : وإنما تََرَك التثِْقيُل َمْن تََركه اْستِثْقاالً للضمَّ

ة. مَّ  يَذهبون إلَى أَّن الَواَو أَْجَزتُْهْم من الضَّ
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 فَْرقاً بَْيَن االسم والنّعت.ـ  «ُحْجَرةٍ وُحُجراتٍ »ِمثُل  ـ «فُعاَُلتٍ »من األسماِء على « فُْعلَةً »وقال الفّراُء : العرُب تَْجَمُع 

 فلذلك صار التَّثِقيُل االختياَر.« ُحْلَوةٍ وُحْلَواتٍ »النَّْعُت : يَُخفَُّف ، ِمثُل 

 .«ُحَجَراتٌ »وربما ُخفَِّف االسُم ، وربَّما فُتح ثانِيه فقيل : 
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اُج : َمْعنَى  ُطُرقُه وآثاُره. : (ُخُطواِت الشَّْيطانِ ) وقال الّزجَّ

َّبِعُوا آثاُره فإّن اتِّباعه َمْعِصيَةٌ   [.168البَقََرة : ] (ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبني  )وقال الفّراُء : معناه : ال تَت

 وقال الليُث : معناه : ال تَْقتَُدوا به.

 اْلَمأْثَم.من اْلَخِطيئَِة : « الشَّيطانِ  ُخُطَؤاتِ »قال : وقرأ بعضُهم : 

اِء األْمصار قَرأَ بالهْمزِ   وال َمعنى له. .. قلُت : ما َعِلْمُت أَحداً من قُرَّ

يَات يقال : ناقتَُك هذه منـ  أبو َزيدٍ   أْي : ناقةٌ قويَّة َجْلَدةٌ ، تمِضي وتَُخلُِّف التي قد َسقََطْت.ـ  الِجيَفَ  المتََخّطِ

ً ِخْطئ الرُجلُ  َخِطىءَ  قال الليُث :: خطأ  َ وفهو خاطىٌء  ا  إذا لْم يُِصِب الصواَب.ـ  أَخطأ

كيتـ  الحّرانِيُّ  ئْنِي : يقول الرجُل لصاحبه : إنْ ـ  عن ابن الّسِ ىء َعلَيَّ  أَْخطأُْت فََخّطِ ْبنِي ، وإِْن أََسأُْت فََسّوِ ـ  ، وإْن أََصبُت فََصّوِ

 أْي : قُْل ِلي : قد أََسأَت.

ين.قال : وتقُوُل : ألَْن تُْخِطىَء   في العْلم أيَسُر ِمن أَْن تُخطىَء في الّدِ

 . وأنا خاِطىٌء... أَْخَطأُ ِخْطئَا إذا أَثِْمُت فأَنَاـ  َخِطئْتُ  ويقال : قد

َلُهْم كاَن ِخْطًأ َكِبْياً )قال هللا جّل وعّز :   [.31اإلسراء : ] (ِإنَّ قَ ت ْ

ً ـ  وقال َ  يقال : ، أْي : آثِميَن. قال : وقال أبو ُعبَيدة : [97يُوُسف : ] (ِإَّنَّ ُكنَّا خاِطِئنيَ ): ـ  أيضا  لُغتان. َخِطىءَ و،  أَْخَطأ

 وقال اْمُرُؤ القَْيِس :

ال َن كريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ    ْذ  ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ َف هريريريريريريريريريِ    هلريريريريريريريريريَْ

  
اَل   اَلمسريريريريريريريريريريريريِ نَي املريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَك اَّريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريِ اتريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«كاِهالً » أَخطأْنَ  أرادَ 

 وهم َحيٌّ ِمن بَني أََسٍد.

 .«َمَع الَخواطىِء َسْهٌم صائبٌ »ويقال في َمثٍَل : 

َ  يُْضَرُب للَِّذي يُكثِرُ  َواب. الخطأ  ويأتي األحياَن بالصَّ

 .. لما صنعه عْمداً وهو الذَّْنبُ « : َخِطئْتُ » وسمعُت الُمْنِذِريَّ يقوُل : سمعُت أَبا الهيثم يقول :

 غير َعْمٍد. َخطأ لَما صنَعه« : أخطأتُ »و 

ُ وقال :  ً »: اسٌم ِمن ـ  وٌز َمْقُصورٌ َمْهمُ ـ  اْلَخَطأ  .«إْخَطاءً و أَْخَطأُْت َخَطأ

ً وقال :   إذا أَثِْمُت. وأنَشد :ـ  مقصورٌ  .. بكسر الَخاءـ  َخِطئُْت ِخْطئا

أ وَن َوأنريريريريريريريريريريريريريريريَه َرٌب  اد َك خيريريريريريريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وُ    مريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريق  بريريريريريريريريريريريريَك الريريريريريريريريريريريريذُّ لريريريريريريريريريريريريِ ِرمٌي ال تريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الذَّْنُب َعلَى َعْمٍد. الَخِطيئَةُ وَ قال : 

ا قولُه :  قال : وأمَّ

 .  ْذ َ ِ ْ َن كاِهال  ..
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 باألِلِف ، فرّده إلى الثُّالثِّيِ ، ألنّهُ األْصل.« أَْخَطأْنَ »فإنَّ َوْجهَ الكالِم فيه كان 

 .«أَْخَطأْنَ »بمعنى « َخِطئْنَ »فجعَل 

فخفَّفُوا  .. فاْستَثقَلوا اْلتِقاَء همزتينـ  بهمزتينـ  «َخَطائِىءُ »كان ينبغي أن يَُكوَن  وجمعُها :« فَِعيلةٌ »:  الَخِطيئةُ  وقال الليُث :

 فَكِرُهوا أن تكوَن ِعلّتُه ِمثَل ِعلّةِ ـ  َعلَى هذا القياسـ  «جائِىءٌ »اآلخرةَ منهما ، كما يَُخفَُّف 
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   يريَتاَمى ، ووج وا له يف األ اِء الصحيحة «   َا »أصليٌَّة فريَفرُّوا ، ألّن تلك اهلمزأب ُّائ أٌب ، وهي « َجاِئىء»
 َنيِتتا .

 .«طاهٍر ، وطاهرةٍ وطَهاَرى»وذلك ِمثُْل 

 [.58 البَقََرة :] (نَ ْغِفْر َلُكْم َخطاَّيُكمْ )في قول هللا جّل وعّز : ـ  وقال أَبُو إْسَحاَق النْحِويُّ 

 فاْعلَْم.« َخَطاييءُ »كان « َخَطايَا»قال : األْصُل في 

« َخَطائِيَ »فتجتمُع همزتَان ؛ فقُِلبَِت الثانية ياًء ، فتصيُر « َخَطاِععَ »ِمثُْل « َخَطائِىء»فيجب أن تُْبَدَل من هذه اليَاِء هْمَزةٌ فتَِصيُر 

 .«َخطاِعيَ »ِمثُل 

 .«َخَطايَا»فتصيُر  لُوقوعها بين أَِلفَْينِ  .. فَيَِجُب أن تْبَدَل الهمَزةُ ياءً 

 ألَنَّ الهمَزةَ ُمَجانَِسةٌ لألَِلفَاِت فاجتََمعَْت ثالثة أَْحُرٍف من ِجْنٍس َواِحٍد.ـ  «حين وقَعَْت بين أَِلفَْينِ ـ  وإنما أُْبِدلَِت الهْمَزةُ 

 قال : وهذا الذي َذَكْرنَا : َمْذَهُب ِسيبََوْيه.

يت : يُقاُل :  ّكِ ىءَ »وقال ابن الّسِ  إذا َدَعْوا له أَْن يُْدفََع َعْنهُ السُّوُء.ـ  «ْنك السُّوءُ عَ  ُخّطِ

 إذا أََمْرتَهُ أن يَْختَِل إنساناً بُِرمِحِه.ـ  «ُخط ُخطْ »يقال : ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب: خوط ، خيط 

 : الغُْصُن النّاِعُم. وأنشد : اْلُخوطُ  وقال الليُث وغيره :

 ِبهِ َسَرْعَرعا    وطَا كغ ْصن  انَ 
ْطتُ « »النََّواِدرِ »وفي  تُّهُ : تََخوَّ ً  فالناً وتََخوَّ طا ً  تََخوُّ تا  أي : الحيَن بعد الحيِن.ـ  إذا أَتَيتُهُ الفَْينَةَ بعد الفَْينَةِ ـ  «، وتََخوُّ

ً « يَخيطُ  .. َخاطَ »وأما   فهو َمِخيٌط. .. فإنه يقال : ِخْطُت الثَّْوَب أَِخيُطهُ ، َخْيطا

ا يَُخاُط به .. والِخيَاُط : اإلْبَرةُ ، ونَْحُوها  وهو الِمْخيَُط.ـ  ممَّ

 يَِط.أي : في ُخْرِت الِمخْ [ ـ 40األعراف : ] (َحَّتَّ يَِلَ  اجْلََمُل يف َسمِ  اخْلِياطِ )ومنه قول هللا جّل وعّز : 

 وقَِراٌم وِمْقَرٌم.»، « إَزاٌر وِمئَْزرٌ »و « ِسَراٌد وِمْسَردٌ »و « ِلَحاٌف وِمْلَحفٌ « : »ِخياٍط وِمْخيَطٍ »ومثُل 

 والِخياَطةُ : ِحْرفَةُ الَخيَّاِط. وثوٌب َمِخيٌط.

 كناِن : سكوُن الياِء وسكوُن الواو.فالتَقَى سا« َخاطَ »كما ليَّنُوها في ـ  فَلَيَّنُوا الياءَ  .. «َمْخيُوطٌ »وكان َحدُّهُ : 

 اللتقاء السَّاكنِين أَْلقَْوا أََحَدُهما.« َمِخيطٌ »فقالوا : 

 .«َمْكيُولٌ »وكذلك بُرٌّ َمِكيٌل : األْصُل : 

كيت : إذا قالوا :   .«ِخْطتُ »لنُْقَصاِن الياِء في  .. بَنَْوهُ َعلَى النُّْقصانِ « َمِخيطٌ »وقال ابُن الّسِ

 انقلبْت ياًء ِلسُكونها وانكسار ما قبلها ليُعلم أن الساقط ياٌء.« َمْفعُولٍ »هي واو « َمِخيطٍ »والياُء في 

 أَْخَرجه على التَّمام.« َمْخيُوطٌ »قال. ومن قال : 

اء.  قلت : وأَْحَسبُهُ َحَكى هذه الِعلَّةَ عن الفرَّ
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البَقََرة : ] (َبنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ َحَّتَّ يَ ت َ ) وقال : أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

 : ُهما فجَراِن. [187

 ً  وهو الَخْيُط األسود.ـ  أحدهما : يَْبُدو أَْسَوَد ُمْعترضا

 فهو الَخْيُط األبيُض. .. واآلخُر يبدو طالعاً مستطيالً يمألُ األفُقَ 

 وَحِقيقَتُهُ : حتَّى يَتَبَيََّن لُكم الليُل والنَّهاُر.قال : 

اُء في قوله جّل وعّز :   وسلمعليههللاصلىقال رجٌل للنّبي  : (َحَّتَّ يَ تَ َبنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اْْلَْسَودِ )وقال الفرَّ

 .«ُهَو اللَّيُل ِمَن النَّهارِ  !!إِنََّك لَعَِريُض القَفَا»:  وسلمعليههللالىصفقال  ؟ُهَو الَخْيُط األبيُض والَخْيُط األسودُ أَ : 

 والرجل إَذا َعُرَض قَفَاهُ قلَّ فهُمهُ.

 .عزوجلأنه قال : الَخْيُط اللَّْوُن ، واحتجَّ بقول هللا ـ  عن أبي طالبـ  وأخبرني المنذري

 وقال أَبو ُدَواٍد اإليَاِديُّ :

ا أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء ْ  مريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ةٌ  فريريريريريريريريريريَ ْ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريَ

  
ٌ  أانرَاوَ   يريريريريريريريريريريريْ ِح  ريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ َن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  اَلَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
 الظُّْلَمةُ.ـ  ههناـ  وقَْولُهُ : أَضاءْت لَنا ُسْدفَةٌ هي

ْبحِ وَ   أَْي : بََدا َوَظَهَر.ـ  اَلَح ِمَن الصُّ

 وقال غيُره : اْلَخْيُط : اْلقَِطيُع من النَّعَاِم ، واِحُدها : َخْيَطى.

 وقال لَبِيٌد :

ا   وَ  فريريريريريريريريَ ْؤلريريريريريريريريَ َ  مريريريريريريريري  ْن قريريريريريريريريَواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ريريريريريريريريا  مريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريَ

  
اِل   ا َوَرق  اإلفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأنَّ رَِ هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُطوُل قََصبَِها َوُعنُِقَها. َوَخْيُطَها : .. وقال الليث : نَعَاَمهٌ َخْيَطى

 من اْختِاَلِط َسَواٍد في بَيَاٍض اَلِزٍم لها. .. ويقال : هو ما فيها

 كاْلعَيَِس في اإلبِل اْلِعَراِب.

 وقال غيُره : يقاُل ِلْلقَِطيع من النَّعَاِم : ِخيٌط َوَخْيٌط وَخْيَطى.

 وإنما َخيََّطَها أَنَّها تَتَقَاَطُر ، وتَتَابَُع كاْلَخْيِط اْلَمْمُدوِد.

 إذا َساَر َسْيَرةً ، ولم يَْقَطِع السَّْيَر.ـ  فاُلٌن َخْيَطةً واحدةً وقال اللَّْيُث : يقال : َخاَط 

 إذا اْنَساَب َعلَى األْرِض.ـ  َخاَط الَحيَّةُ وَ 

 وأَنشَد :

ه  وَ  أَنريريريريريريريريريَّ اُ  كريريريريريريريريريَ ى ُِّمريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريَ

  
رِ   ِل اَثئريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ َر الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ اع    ريريريريريريريريِ جريريريريريريريريَ يريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   خمريريريريريريريريَِ

  
 َمْزَحفُها.ومِخيُط الَحيَِّة : 

 َمرَّ إلْيِه. أَْي :ـ  وقال َغْيُرهُ : َخاط فالٌن إلى فاَُلنٍ 

 إذا قََرَن بَْينَُهَما.ـ  ويُقَاُل : َخاَط فالٌن بِعيراً بِبَِعيرٍ 
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ً « : نوادر األْعَراب»وفي   إذا َمَضى َسِريعاً.ـ  َخاَط فالٌن َخْيطا

طَ  ً  وتََخوَّ طا  ِمثْلُهُ. .. تََخوُّ

 في األرض َمْخطاً. وكذلك : َمَخطَ 

 ِمثُْل َوَخَط.ـ  َخيََّط الشَّْيُب َرأَْسهُ وفي رأسِه وِلْحيَتِِه : َصاَر َكاْلُخيُوِط ، أَْو ظَهَر كاْلُخيُوطِ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد
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 وتََخيََّط َرأُْسه : كذلك.

 وقال أَبُو َكبِيٍر :

َيََّ  ِ ْلبريَياِ. قري ر وين   مَسىتَّ خي 
 َغْيُرهُ : اْلَخْيَطةُ : اْلوتُِد : قال أَبُو ذَُؤْيٍب اْلُهَذِليُّ :وقال 

ة   يريريريريريريْ ريريريريريريريَ نْيَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ّ  َو ريريريريريريَ ا بريريريريريريَ هريريريريريريريَ يريريريريريريريْ لريريريريريريَ َ  َّ عريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
ِل   ن  اَنبريريريريريريريِ ٌل وابريريريريريريْ اأِب اَنبريريريريريريريِ َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريري   الريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بُّ : اْلَحْبُل ، واْلَخْيَطةُ اْلَوتُِد.  قال األصمعي : الّسِ

 .«اْلِخيَاَط واْلِمْخيَطَ أَدُّوا »في الحديث : و

 : اْلَخْيَط ، وباْلِمْخيَِط : اإلْبَرةَ.ـ  ههناـ  أراد باْلِخيَاطِ 

 وقال أبو زْيٍد : يقاُل : َهْب لي َخْيطاً وِخيَاطاً ونَِصاحاً.

 ُكلُّهُ : اْلَخْيُط الَِّذي يَُخاُط بِه.

 [.40األعَراف : ] ( يَِلَ  اجْلََمُل يف َسمِ  اخْلِياطِ َحَّتَّ ): ـ  في قوِل هللا جّل وعزّ ـ  واْلِخيَاُط : اْلِمْخيَطُ 

 وقال ابن ُشَمْيٍل : في اْلبَْطِن َمقَاطُّهُ ومِخيُطهُ.

فَاقِ   وهو َظاِهُر اْلبَْطِن.ـ  قال : وَمِخيُطهُ : ُمْجتَمُع الّصِ

 أَْي : تَنَاَولهُ من بَِعيٍد.ـ  بالسَّْيفِ  َوَخَطهُ  قال الليُث : يقال :: وخط 

ً  فالنٌ  ُوِخطَ  قدو  .يُوَخُط َوْخطا

 .َمْوُخوطٌ  فهوَ ـ  إذا شاب رأُسهـ  فاَُلنٌ  ُوِخطَ و .. وتقوُل : وَخطنِي الشَّْيبُ 

 إذا أَْسَرَع.ـ  يَِخطُ  في السَّْيرِ  َوَخط ويقاُل :

 الظِليُم ونْحُوهُ. َوخط وكذلكَ 

 .اْلَوْخطُ وَ  .. فََذِلَك اْلَوْخضُ  .. الطَّْعنَةُ اْلجْوَف ولم تَْنفُذْ : إذا َخالََطِت ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيدٍ 

ْمحِ  َوَخَطهُ و  وَوَخَضهُ. .. بالرُّ

 وأنشد :

 َوْ  ا  ِ َا.  يف اْلك َلى َو َّا ِ 
ْرُب بالسَّْيِف.ـ  «اْلَوْخطُ »في تَْفِسيِر ـ  قلُت : ولم أَْسَمْع لغير اللَّْيث  أَنَّهُ الضَّ

ً وأَُراهُ أر  ال َضْرباً.ـ  اد أَنَّهُ يَتَنَاَولُهُ بِذُبَاِب السَّْيِف َطْعنا

ا   فقد ذَكَرهُ أبو عبيٍد عن أَْصَحابِِه وهو َصِحيٌح. :ـ  بَِمْعنى السُّْرَعةِ ـ  في السَّْيرِ « اْلَوْخط»وأَمَّ

 َسَواٌء.« اْلَوْخزِ »ِمثُْل « : الشَّْيبِ  َوْخطُ »وكذلك 

ْمِح وَوَخَضهُ.« َوَخَطهُ »وقال أبو عمٍرو :   بالرُّ

 َدَخَل. أْي :ـ  َوَخطَ و: الدَّاِخُل ،  اْلِميَخطُ وقال : 

 الشَّْيُب ، وَوَخَضهُ بمعنى واحٍد. َوَخَطهُ  وقال أَبُو تَُراٍب : َسِمْعُت اْلبَاِهِليَّ يقوُل :
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 كلُّهُ : السََّحاُب اْلُمْرتَِفُع. .. والطََّهاُء والطََّخافُ  الطََّخاءُ  :ـ  عن األصمِعّيِ ـ  بيدأبو ع: طخا 

 ُظْلَمةُ اْلغَيِم. الطَّْخيَاءُ  وقال اللّْيُث :

 كلُّ قِْطعٍَة ُمْستَِديَرةٍ تَُسدُّ ضْوَء اْلقََمر. :ـ  من اْلغَْيمِ ـ  والّطَهاءةُ  الطََّخاءةُ وقال : 

 ، وهي ما َرقَّ واْنفََرَد. الطَّْخيَةُ  ويقال لها :

َخاءِ  على .. ويُْجَمعُ  هاِء. الّطِ  والّطِ
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 .الطَّْخيَةُ  قال : ويقال لألحَمِق :

 .الطَّْخيُونَ  والجميُع :

 .«إنَّ ِلْلقَلِب َطْخأَةً َكَطْخأَةِ اْلقََمرِ »في الحديث : و

 القمُر.أي : شيئاً يَْغشاه كما يُْغَشى ـ 

 .«َعلَى قَلبِِه فَْليَأُْكِل السَّفَْرَجلَ  َطخاءً  إَذا َوَجَد أََحُدُكمْ »روى أبو ُعبَيد في حديٍث رفَعَه : و

 ثِقٌَل وِغَشاٌء وَغْشٌي. الطََّخاءُ وقال أبو عبيد : 

 أي : َسَحاب وُظْلَمة.ـ  َطَخاءٌ  يقال : ما في السماء

 يدة. وقال النابغَةُ :: الظُّْلَمةُ الشد الطَّْخيَةوقال : 

اٌ   يريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريِ َك طريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ ْ  بريريريريريريريريِ ْذهريريريريريريريريَ اَل تريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ّن َ ب    َس هلريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريْ اَلِء لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ َن ا ريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريريريريِ

  
 من رجاٍل لَْطَخاٍت.ـ  ولَْطَخةٌ  .. َطْيَخاتٍ  من رجالٍ  .. َطْيَخةٌ  أبو زيد : رجلٌ : طيخ 

 وهما معاً : األْحَمُق الذي ال خير فيه.

 : اْلِكْبُر. الطَّْيخُ  :ـ  عبيدةَ عن أبي ـ  أبو عبيدٍ 

 الفَاِسُد. الُمَطيَّخُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 أي : زمَن اْلِفتْنَِة واْلَحْرب.ـ  الطَّْيَخةِ  وأتانا فالٌن َزَمنَ 

ً  َطاخَ  وقال اللِّْحيانيُّ : وهو الذي ـ  َطيَّاَخةٌ  من قْوٍل أو فِْعل. ورجلٌ  .. بِقَبِيحٍ إذا َرَماهُ ـ  طيََّخهُ و يَِطيُخهُ و،  يَُطوُخهُ  فالٌن فالنا

 يَتََطيَُّخ في المجِلِس بالخطإ.

ً  فالنٌ  َطاخَ  :ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو ُعبَيدٍ   إذا تَلَطََّخ بقَبِيحٍ.ـ  يَِطيُخ َطْيخا

 وِطْختُهُ أنا ، ويقال : َطيَّْختُهُ.

 أَلَحَّ عليه فأهلَكهُ. أي :ـ  العذابُ  َطيََّخهُ  وقال أبو َزْيٍد :

َمنُ  طيََّخهُ و  إذا اْمتأَل ِسَمناً.ـ  الّسِ

 إذا َشتََمهم فأَلَحَّ عليهم.ـ  أصحابَهُ  َطيَّخَ  يقال : وقال أبو َماِلٍك :

 : ِحَكايَةُ الّضِحك. الطَّيخُ  وقال الليث :

 قَْهقَُهوا. أي :ـ  ِطيخِ ِطيخِ  تقول : قال الناُس :

 والدالأبواب اخلاء 

 خ د
خ ، أخد : (خود)خاد  (وايء)  مستعملة. ، داخ ، دوَّ

ً  اْلَخْودُ  وقال الليُث :: خيد ـ  خود  .َخْوَداتٌ  وَجْمعُه : .. : الفتاةُ الّشابَّةُ ما لم تَِصْر نََصفا

 : الَحسنَةُ اْلَخْلق.ـ  من النساءـ  اْلَخْودُ :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد

 بضم الخاء.ـ  ُخودٌ  : َخْودٍ  وقال أبو زيد : َجْمعُ 
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ْدتُ  وقال الليُث : يقال :  إذا أرسْلتَهُ في اإلبل. وأَنشَد :ـ  تْخِويداً  الفَْحلَ  َخوَّ

ل  وَ  ْتِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن غريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريْ وََّد فريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريم   لريريريريريريريريريريريِ ِويريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريَّ َ ار الريريريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريريريِح  ريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريِ

  
 .. التَّْخِويد قلُت : َغِلَط الليُث في تفسير

 إرسال الفَْحل.أنه بمعنى 
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 وَغِلط في تفسير البيت ُجْملَةً.

دَ  يقال : والبيُت ِللَبيِد في قصيدة له قرأتُها : َوايةُ :ـ  تْخِويداً  البعيرُ  َخوَّ  إذا أسرع ، والّرِ

 َ ّوَد َفْحل ها ِمْن َغِت َ ل  وَ 
ماِن ، وإسراَع الفَْحل إلى َمَراِحه ُمبَاِدراً ُهبُوَب  يح الباردةِ أَِصيالً َوَصَف بَْرَد الزَّ دُ  كماـ  الّرِ إذا َراَح إلى بَْيِضه ـ  الظِليمُ  يَُخّوِ

 وأُْدِحيِِّه.

 ُسْرَعةُ سير البعير فهذا هو الصحيُح. التَّْخِويدُ  :ـ  عن أصحابهـ  وقال أبو ُعبَيدٍ 

 حٌد.ما قاله أ .. إذا أرسلتُهُ في اإلبل ، فُهو باطلٌ ـ  الفَْحلَ  َخّوْدتُ  وأما قول الليث :

 َحّولُوا الذّاَل داالً فأَْعَربُوهُ.ـ  وقال الليث : اْلِخيُد : فاِرسيَّةٌ 

ْطبَةُ.  قلُت : يُْعنَى به الرَّ

ً  .. يقال : َخَدى البعيرُ  . وخد :.. خدي  إذا أَْسَرع المشَي.ـ  فهو َخادٍ ـ  يَْخدى َخْديا

دُ وومثله : َوَخَد يَِخُد ،  د يَُخّوِ  .َخوَّ

 بمعنًى واحد.ُكلُّهُ 

 وقال الليُث : اْلَوْخُد : َسعَةُ اْلَخْطِو في المشي.

 لغتان.ـ  ومثُلُهُ : اْلَخْديُ 

 يقال : وَخَدِت الناقةُ. تِخُد َوْخداً وُوُخوداً.

 وَخدْت تْخِدي َخْدياً.

اٌد. وقال النَّابِغَةُ :  وبَِعيٌر َوخَّ

ْرب   َك ذا   غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ َ ْ   ريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ ا َو ريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ

  
ون    وٌ  يف الريريريريريريريريريريريريريّزِمريريريريريريريريريريريريرياُِ َواَل جلريريريريريريريريريريريريريَ   مسريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريري 

  
 في الناقة الوُخوِد :ـ  وأنشد أبو ُعبَيدٍ 

ى   حريريَ َن  لضريريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريْ مريريَّ ئريريي َتسريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن الريريالَّ وٌد مريريِ  َو ريري 

  
وِّدِ   هريريريريريريريريريريَ  

اِء املريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريِ رِيريريريريريريريريريريَض الريريريريريريريريريريرَُّداىَف  لريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريَ

  
خ :ـ  داخ  إذا ذّل وخضع.ـ  يَُدوخُ  لنا فالن َداخَ  قال الليث : يقال : ودوَّ

ً  وقد ْخنَاُهْم تَْدِويخا ً و .. َدوَّ  .ُدْخناُهْم َدْوخا

. َداخ قلُت : ويقال :  يَِديُخ إذا َذلَّ

 أي : ُمَذلٌَّل.ـ  فهو مَديٌَّخ وُمَذيَّخٌ  .. إذا َذلَّْلتُهُ ـ  بالدال والذالـ  وقد ديَّْختُه وَذيَّْختُهُ 

 أي : ذَيَّْختُهُ.ـ  بالذالـ  األعرابي وحكاه أبو عبيد عن األْحَمرِ قال ذلك ابن 

 بالذال والدال.ـ  فأنكرهُ شِمٌر بالذّاِل ، وَزَعم أنه بالدال وهو َصِحيٌح ال شّك فيه

 وأنشد شمر :

 قاَع َو ْن َيْ  ْك َفَةْوٌل د وَّ   
خَ و  ولم يَْخَف عليه ُطُرقُها.إذا سار فيها حتى َعَرفَها ، ـ  فالٌن البالدَ  َدوَّ
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أي : ُمستكيٌن ـ  ُمستأِخدٌ  وَمِريضٌ  : اْلُمستَكيُن. قال : اْلُمستَأِْخدُ وقال : : أخد  َحْرفاً َصّحفَه فقال :ـ  في هذا البابـ  وروى اللَّيث

 لمرضه.

ٌف ، قُلبَت الذّال َداالً فيه.  قلُت : هذا َحرٌف ُمَصحَّ

 وهو الذي يَسيل الّدم من أَنِفه. .. بالذَّالـ  «اْلُمستأِخذُ »والّصَواُب : 

 أيضاً.ـ  للذي بعَينِه َرَمٌد : ُمستأِخذٌ  .. ويقال
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 اْلُمَطأِطىُء رأَْسه من َوَجعٍ.« : اْلُمْستَأِْخذُ »: ـ  عن األصمعّيِ ـ  ألبي ُعبَيدٍ ـ  عن شمرٍ ـ  وأقَرأَني اإلياديُّ 

 .«والذالباب الخاء »وهذا كلُّهُ بالذّال. وَموِضعها في 

 ابب اخلَاء والتاء

 خ ت
 مستعملة. ، خات ، تاخ ، وتخ : (اْختتا)ختا  (وايء)

جلُ  َختَا قال الليث : ( :اختتأو )ختا  عاً.ـ  من ُحْزٍن أو َمَرٍض ـ  وهو أَْن تََراهُ منكسراً  يَْختُو ُختُّواً  .. الرَّ  ُمتََخّشِ

 من فالن فََرقاً. اْختَتَأْتَ  ويقال : أََراكَ 

اُج :وقال   العَجَّ

 خم َْتِت ا  ِلَةيَِّ اِن ِمْرَجمِ 
 َشيِّئَاٌن بوْزِن َشيِّعَاٍن.

 : ال يُْسَمُع فيها صوٌت وال يُْهتََدى فيها السَّبيَل. ُمْختَتِئَةٌ  وَمفازةٌ 

 إذا َختْلَته.ـ  اْختِتَاءً  له اْختَتَأْتُ  :ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو ُعبيد

ُجِل اْختِتَاءً  اْختَتَأْتُ  « :الهْمزِ »في ِكتاب ـ  وقال أبو زيدٍ   أي : اْختَبَأُت منه.ـ  من الرَّ

 من السلطان. .. أيضاً اختِتَاًء إذا َما ِخْفَت أن يَلحقََك من الَمَسبَِّة شيٌء ، أو اْختَتَأْتُ وقال : 

َ  .. وقال أبو الهيثم : قال أَْعرابيٌّ : رأيُت نَِمراً   لي. .. فاْختَتَأ

ةً : اختبأَ.« : فَاْختَتَأ» : وقال األصمعيُّ  . وقال مرَّ  َذلَّ

 وأنَشد :

ا  َ ْتِبس  اللريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وَمْن َعزَّ بريزَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ك لريريريريريريَّ

  
ِس   بريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريري  يِت لريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ  َس َوال  ريريريريريريريريريريريريريَْ

  
.ـ    أْي : ال نَِذلُّ

 : الذَّليُل. اْلُمْختَتى وقال أبو عمٍرو :

 لهُ : بمعنًى واحٍد. َخاتٍ وَ  .. : هو خاتٌل لهـ  للكسائّيِ ـ  وَرَوى أبو ترابٍ 

 وقال أَْوُس بُن َحَجٍر :

يريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريَ َّرِي لريريريريريريريريريريريه  ِ بُّ  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ل    ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريِه مسريريريريريريريرينَي يريريريريريريريريري  َره  يف َرمريريريريريريريريْ عريريريريريريريري ريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريِ

  
 : الذَِّليُل. الُمْختَتِي وقال الليث أيضاً :

َ  فقدـ  من َمخافة شيء نحِو السُّلطاِن وغيِرهـ  وإذا تَغَيََّر لوُن الرُجل  .اختَتَأ

 : الطَّْعُن اْلِواَلُء. اْلَختَى : قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 .تَْختَاتُ  التي من الِعْقبَاِن : الخائتةُ  أبو ُعبَيد :: خيت ، خوت 

ْت فسمْعَت صوَت انقضاِضها.ـ  وهو َصْوت َجناَحْيها  إذا انقَضَّ
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 وقال ابُن ِرْبٍع الُهَذِليُّ : .خاتَْت تَُخوتُ  يقال :

ن كريريريريريريريلِّ جريريريريريريريانريريريريريريري    وَب الريريريريري ريريريريريوُِ مريريريريريِ لريريريريري  و   قريريريريريري    ريريريريريَ 

  
ع    مريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ ْتَ املريريريريريريريرياِء َوْرٌد مريريريريريريريري  اَ  طريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  
 وقال آخُر :

 خَي وت وَن أ ْ َرى ال ْوُِ َ ْوَ  األجاِدلِ 
ُت بجناَحْيَها  ولهما َحِفيٌف. .. وقال الليُث : يقال : ُعقَاٌب خائِتةٌ : تَُصّوِ
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 أْي : َحِفيفَها وَصْوتَها.ـ  َخَواتَها وسِمْعتُ 

ْوُت. اْلَخَواتُ  :ـ  عن أبي زيدـ  أبو ُعبيد  والَحَراةُ والَوَحاةُ : الصَّ

 وقال أَبُو نَُخْيلَةَ :

 أو َكاْ ِتَياِ  اأَلَسِ  الةَِّو َّ 
 الشَِّويّا : َجْمُع َشاٍة.

ئُْب شاةً من الغَنم اْختِ  اْختَاتَ  ويقال : ً الذِّ  إذا اختََطفَها.ـ  يَاتا

ْقُر الطْيَر. اختَاتَ  وكذلك :  الصَّ

 .َخْوتٌ وَ وكلُّ اختَِطاٍف : اْختِيَاٌت 

 حتى ِخيَف َعلَى َعْقِلِه. .. للضَّْربِ  اْختَاتَ  في حديث أبي َجْنَدِل بن عمِرو بن ُسَهْيٍل أَنَّهُ و

 قال َشِمٌر : هكذا ُرِوي.

 إذا انَكَسر واْستَْحيا. والُمِختُّ : المنَكِسُر.ـ  الرُجُل ، فهو ُمِختٌّ والمعروف : أََختَّ 

 الُمْنَكِسُر. .. وهو الُمتََصاِغرُ  .. قال : والُمختَتِي : نحُو اْلُمِختِّ 

ْخِو. تاَختِ  قال الليُث :: وتخ ـ  توخ  اإلصبُُع في الشيء اْلَوارِم الّرِ

 وأنشد بيَت أبي ذَُؤيٍب :

 ْهَي تريت و   فيِه اإلْصَبع  ِ لِّ ِّ فريَ 
 فَِهَي تَثُوُخ. بالثَّاِء. قال : ويُْرَوى :

 قلُت : ثَاَخ وَساَخ : معروفان بهذا المعنَى.

ا   : فال أَْحفُظه لغير اللَّْيِث.ـ  بمعناهماـ  «تاخَ »وأمَّ

 .«ِرَب بِاْلِمتِّيَخةِ : أُتَِي بَِسْكَراَن فأََمَر به حتَّى ضُ  وسلمعليههللاصلىأّن النبي » في الحديث :و

ْطبَةُ.ـ  «ُضِرَب باْلِمتِّيَخةَ »في قوِله : ـ  أنه قالـ  عن أحمَد بن صالحٍ ـ  وَرَوى عثماُن بُن َسعيدٍ   : هي الَجرائُد الرَّ

 بُِسُكون التاء وفتح الياء.ـ  اْلِمتْيََخةُ  أَنَّهُ قال : يقال للعَصا :ـ  عن ابن نَْجَدةَ عن أبي َزْيدٍ ـ  وَرَوى أبو العبَّاس

 ً  ـ. الياُء قْبَل التاء والِميُم مكسورةٌ ـ  قال : وِهَي اْلِميتََخةُ أيضا

 ثالُث لُغاٍت. التَّاُء ُمَشدَّدةٌ قْبَل الياِء السَّاكنِة والميُم َمكسورةٌ.ـ  اْلِمتِّيَخة قال : وِهيَ 

 فهي َمأخوذةٌ ِمْن َوتََخ يَتُِخ.« ِميتََخةٌ »فمن قال : 

 .تَاَخ يَتِيخُ  فهي ِمنْ « ِمتْيََخةٌ »ومن قال : 

يلةٌ »فهي « ِمتِّيَخةٌ »وَمْن قال.   إذا َرزَّ َذنَبَهُ في األرض.ـ  ِمْن َمتََخ الجرادُ « فِعِّ

 أَْصلُها هاُء التأنيث.« : األْختِ »وقال الليُث : تاُء 

 ابب اخلاء والظاء
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 خ ظ
 خظا.قلُت : أُْهِملَْت ُوُجوُهها غيَر :  (وايء)

 وهو المْكتَنُِز اللَّْحِم.ـ  َخظٍ وَ  َخاظٍ  فَُهوَ  .. َخِظَي يَْخَظىوَ  َخَظا يَْخُظو قال اللّيُث : يقال :: خظا 

 : الُمْكتَنَِزةُ.ـ  من كّلِ شيءٍ ـ  اْلَخَظاةُ و

 وأنشد :

ا مريريريريريريريريريريريريَ ااَت كريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريرياِن  ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   مريريريريريريريريريِ ِه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ َ يريريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريريِ ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  َأكريريريريريريريريريَ َّ عريريريريريريريريريَ
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 .«اللََّذانِ »، وُهْم يُِريدون « اللََّذا»كما قالوا : ـ  «َخَظاتَانِ »النَّْحِويِّيَن : ُكفَّ نُوُن قال بعُض 

  وقال األَْخَطُل :

َذا يَّ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريْ    نَّ عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ِ  كريريريريريريريريريريري   أَبريريريريريريريريريريريَ

  
اَلال  ا اأَلغريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَّ وَك َوفريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   

اَل املريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
 وقيل : بل أُْخِرَجْت على أصل التصريف.

فَتُْسِقُط األِلَف التَّاُء ـ  «َخَظْت ، وَغَزتْ »ألن الواحدة يقال لها :  .. «َخَظاتَا»للمرأتين :  قالوا : .. «َخَظا»ـ  للذكرـ  كما يقال

ُوا التثنيةَ ولكنهم بَنَ « َوَغَزاتَا َخَظاتَا»كان في القياس : أن تُتَْرَك األِلُف مكانها « َوَغَزتَا َخَظتَا»فلما تحرَكِت التَّاُء في قولَك : 

 فافهم.ـ  ِرَوايةٌ على هذا اْلِقياس« َخَظاتَا»فَأَْلَزُموا َطْرَح األِلف ، وكان في  .. على َعِقب فِْعِل اْلَواِحدِ 

 ألنَّ أَْصلَها الواُو. َخَظَواتٌ  بالتاء. قلَت :« اْلَخَظاةَ »فإذا َجَمْعَت 

 .«، ويَْبُظو ، ويَْكُظو يَْخُظو» يعني اكتنَز. وِمثْلُه :ـ  بغير َهْمزٍ ـ  «َكَظا»و « بََظا»و « َخَظا»: ـ  عن الفراءـ  أبو عبيد

 .«بظا يبظو بَْظواً »و « َخَظا يَْخُظو َخْظواً »وقال شمر : يقال 

 وأنشد :

اٌ   فريريريريريريريريريريريريَ ْرهريريريريريريريريريريريريَ واِرُ  مريريريريريريريريريريريري  ْم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريِ  أِبَيريريريريريريريريريريريريْ

  
وِب و   عريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريري  ي الريريريريريريريريريريريْ اظريريريريريريريريريريريِ رَّب   ريريريريريريريريريريريَ لُّ جمريريريريريريريريريريري َ  كريريريريريريريريريريري 

  
ْلُب.:  اْلَخاِظيوقال :   اْلغَِليُظ الصُّ

 وقال الُهَذِليُّ يصُف ِحماراً :

سْ  ْ ِر يريريريريريريريريريريريريريريَ ْرِق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريريريِ اظ  كريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ائريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريَ وِص الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ اَرأَب ا ريريريريريريريريريريريريْ  ق  غريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريِ

  
 في قول امرىء القيس :ـ  أنه قالـ  عن ثعلب عن ابن األعرابّيِ ـ  وأخبرني المنذريُّ 

لريَتاِن  يتااتَ   هَلَا َمتريْ
 بٍَظ. َخظٍ  فأسقط النون. وقال أبو الهيثم : يقال فرس .. «َخَظاتانِ »أراد : 

 بَِظيَةٌ. َخِظيَةٌ  وكذلكـ  بََظا َخَظا ثم يقال :

 على لغة َطيِّيٍء. وأنشد : .. تُْقلَُب الياُء أَلفاً ساكنةـ  بََظاةٌ  َخَظاةٌ  ثم يقال :

يتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريااَتن وَ  اِن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ َن اهلَضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وف  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريري  ز مسريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد : .«َخِظيَتَانِ »أراد 

ا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اوَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُِ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ملَْ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«ولَْم تَنَم اْلعَْينَانِ »كان أصله : 

ك الِميَم الستقبالها الالَم : َردَّ األَِلَف وأنشد :  فلما َحرَّ

ال   الريريريريريريريريْه ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريهريريريريريريريريْ َك   َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريِ اٌء لريريريريريريريريَ

  
ْه   الريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ح  واَل هتريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رَّه  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأجريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .«وال تَُهْلهُ »أراد : 

 وقال آَخُر :
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ِن الريريريريريريريريريريريريريريريريذُّوَّادِ  ْزَن عريريريريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريريريريَ ىتَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريََ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريريريريريريريريريادِ   َز الريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِيِّ َوملَْ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد : ولم تََكد

َكِت القافيةُ الداَل : ردَّ األلف.  فلما َحرَّ

 ولم أسمع فيه الخاء. .. فهو بالحاءـ  من اْلُحْظَوةِ ـ  قلت : وأما قولهم : َحِظيَِت المرأةُ وبَِظيَتْ 
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 ابب اخلاء والذال

 خ ذ
 مستعملة. خذي ، خذأ ، أخذ ، ذوخ ، خاذ ، ذيخ : (واىء)

 إذا انكسرْت أُذُنُهُ.ـ  األُذُنِ  أَْخَذى فهو .. يَْخَذى َخذاً  الحمارُ  َخِذيَ  قال الليث :: خذي 

 .َخْذَواءُ  ، َوأَتَانٌ  َخْذَواءُ  وأُذُنٌ 

 .الُخْذيُ  والجميع :

ْخُو َراِنِف األُذُِن.  وهو الّرِ

 .خْذَواءُ  واألُْنثَى .. أَْخَذى وكذلك : فََرسٌ 

 ألنه من بنات الواو.ـ  بالواوـ  ُخْذوٌ  : األَْخَذى قلُت : َجْمعُ 

 .«األعشى : ُعْشوٌ »كما قيل في جمع 

 من آذان الخيل. وأنشد : .. ُخَذاِويَّةٌ  وقال أبو عبيد : أُذُنٌ 

اِن  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  أ ذ اَنِن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَذاِويريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم وَ   ر  مريريريريريريريريريا يف الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْيِ يريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريْ

  
 قال : وهي الخفيفة.

ْيِن. اْلَخْذَواءُ  وأما األُذُنُ   فهي التي استرَخْت من أصلها على الخدَّ

. ِخْنِذيَانٌ  الليث : رجلٌ   َكثِيُر الشَّّرِ

 من هذا الباب.قلُت : ليس 

 إذا انقدُت له.ـ  له اْستَْخَذأْتُ وِلفاُلٍن ،  َخِذئْتُ ـ و َمْهُموزٌ ـ  يَْخَذأُ َخَذءاً  قال الليث : َخِذىَء اإلنسانُ : خذأ 

 له. اْستَْخَذأْتُ  إذاـ  َخَذءاً  له َخِذئْتُ  :ـ  في اْلهْمزِ ـ  أبو زيدٍ 

 وهو التناول. .. وهو خالف العطاءـ  أََخَذ يَأُْخذُ أَْخذاً  قال الليث :: أخذ 

 ونَْحُوها. .. العينَ  تَأُْخذُ  : ُرْقيَةٌ  األُْخَذةُ و

ْيعَةُ  اإلَخاَذةُ وقال :   اإلنساُن لنفسه. يَتَِّخذُها .. : الضَّ

ٍد و  .اإلَخاذَ  إالَّ  وسلمعليههللاصلىفي حديِث َمْسُروٍق أَنَّه قال : ما َشبَّْهُت بأصحاب ُمَحمَّ

 الراكِب. َخاَذةُ اإلِ  تَْكفي

 الراَكبين. اإِلَخاَذةُ  وتَكفي

 اْلِفئَاَم من الناس. اإِلَخاَذةُ  وتَكفي

 َشبِيهٌ بالغَِديِر. .. وهو ُمْجتََمُع الماءِ ـ  بغير هاءٍ ـ  «اإِلَخاذُ »وقال أبو ُعبَْيٍد : هو 

 يصف مطراً : .. وقال َعِديُّ ْبن َزْيدٍ 

َن ا وِن مريريريريريريريِ هريريريريريريري  عريريريريريريري  ل  الريريريريريريريْ يريريريريريريريه مريريريريريريريِ ريريريريريريريْ اَ. فريريريريريريريِ  لريريريريريريريرَّوْ فريريريريريريريَ

  
اِذ غريريريريريريريريريريري   رْ   َن  إل ريريريريريريريريريريريَ ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ. ، َومريريريريريريريريريريريَ
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 ، وقال األْخَطُل :« أُُخذٌ » : «اإلخاذ»قال : وجمع 

يريريريريريريريريا   بريريريريريريريريِ ْرتريريريريريريريريَ لَّ مريريريريريريريري  يتريريريريريريريريَ ْه و فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ ْ  محريريريريريريريريَِ ذ  قريريريريريريريريَ  األ  ريريريريريريريريْ

  
ود  وَ   مريريريريريريريري  ِذ مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَل األ  ريريريريريريريريْ بريريريريريريريريِ نَّ َأنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريَ

  
 قال ذلك كلَّهُ أَبو ُعبيَدةَ.

ا  وزاد فقال : .. وقاله أبو َعْمٍرو  ، ويُْحيِيَها. يتَِّخذُهاوالرجُل فيُحوُزها لنفِسه  يَأَُخذَُها .. بالهاء فإنها : األرضُ « اإلَخاَذةُ »وأمَّ

 .«إَِخاذٍ »جمُع « : أُُخذٌ »و ، « إَِخاَذةٍ »َجْمُع « : إَِخاذٌ » قال :ـ  عن أبي َعْدنَانَ ـ  َشِمرٌ 
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 يجتمُع فيه. .. ِصْنُع الماء : اإلْخذُ و إِْخذٍ  : جْمعُ ـ  بالهاء وغير الهاءِ ـ  اإلَخاذُ و اإلَخاَذةُ  قال : وقال أبو عبْيَدةَ :

 اْلَحَجنَِة : َمْقبُِضها وهي ثِقَافَُها. إَخاَذةُ  « :النَّواِدر»وفي 

 .«؟أُقَيُِّد َجَمِلي» فقالَْت لها : عنهاهللارضيجاَءِت امرأَةٌ إلى عائَِشة و

ذُ »في حديٍث آَخَر : و نَْت فأََمَرْت بإْخَراجَها.« ؟َجَملي أَُؤّخِ  فلم تَْفُطْن لها عاِئشة حتى فُّطِ

ْحِر تْمنَُع بها زوجها من ِجَماعِ َغيرها. التَّأِْخيذُ و  : أن تحتاَل المرأَةُ بِِحيٍَل من الّسِ

ذُ  يقال : إنَّ ِلفاَُلنةَ  َجاَل عن النِّساء. أُْخَذةً تَُؤّخِ  بها الّرِ

َذتْ  وقد ذُهُ تَأِْخيذاً  السَّاِحَرةُ  هُ أَخَّ  .تُؤّخِ

 .أَِخيذٌ  ومن ُهنا قيل لألسير :

 إذا أُِسَر.ـ  فالنٌ  أُِخذَ  وقد

 [.5التّوبَة : ] (فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم َوُخُذوُهمْ )ومنه قوُل هللا جّل وعّز : 

 : ائِْسُروُهْم.ـ  وهللا أعلمـ  معنَاهُ 

ْبَحانِ  األَِخيذِ  إِنَّهُ ألَْكَذُب ِمنَ »ِمْن أَْمثَاِلهْم :  :ـ  عْن أبي زيدـ  عبيدأبو   .«الصَّ

اُء : فالٌن أَْكَذُب من  اْلعَُدوُّ فَيَستَِدلُّونَهُ على قومه فهو يَْكِذبُُهْم بُِجْهِدِه. يَأُْخذُه اْلَجْيِش وهو الذي أَِخيذِ  قال : وقال الفرَّ

اء ـ وأخبرني المنذريُّ  ْبَحانِ  األَِخذِ  أنه قال : إنَّه ألَْكَذُب منـ  عن اْلُمفَضَّل بِن َسلََمة عن أَبيه ، عن الفرَّ  بال ياء.« الصَّ

 قال : وهو الفَِصيُل الذي اتََّخَم من اللَّبَِن.

 .أََخذَ يَأُْخذُ أَْخذاً  يقال منه : قد

اءِ ـ  أبو عبيد َمُد. أُُخذٌ  : يُقاُل : بِعَْينِهـ  عن الفرَّ  ، وهو الرَّ

 وقال أَبُو ذَُؤْيٍب :

رِفريريريريريريريه   يريريريريريريريِه ومريريريريريريريَ ريريريريريريريْ لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ وَب بريريريريريريريعريريريريريريريَ يريريريريريريري  غريريريريريريري  ي الريريريريريريريْ ْرمريريريريريريريِ  يريريريريريريريريَ

  
ذ  الرَّمريريريريريريِ     تريريريريريريْأ ريريريريريريِ َف اْلم سريريريريريريريريريريريريريريْ ا َكسريريريريريريريريريريريريريريَ  م ْغض  كمريريريريريريَ

  
َمُد.ـ  أُُخذٌ  : الذي بِهِ  اْلُمْستأِْخذُ وَ   وهو الرَّ

 إذا أَْصبَح ُمْستِكيناً.ـ  ُمْستَأِْخذاً ولمرِضه ،  .. ُمؤتَِخذاً  يُقال : أَْصبح فالنٌ ـ  عن أبيهـ  عمرو

 بشكِلنَا َوَهْدينَا. أََخْذتَ  أي :ـ  بكسر األِلفِ ـ  ألََخْذَت بإْخِذنَا والعرب تقول : لو كنَت ِمنَّا

يت : يُقال : ذهَب بَنُو فالٍن وَمنْ  ّكِ  .أَْخذُهمْ وَ  .. أََخَذ ِإْخذُُهمْ  وقال ابن الّسِ

 ون الذَّاَل.يَكِسُرون األِلَف ، ويَُضمُّ 

 وإِْن شئَت فَتَْحَت األلَف ، وضَمْمَت الذال أْي : ومن َساَر َسْيَرُهْم.

 قال : وقوٌم يَْفتَُحون األلَف ويَْنِصبُون الذَّاَل.

يِت.ـ  هكذا َرَواهُ لنا المْنِذِريُّ  ّكِ انِّيِ عِن اْبِن الّسِ  عن الحرَّ

 أْي : َوما َوااله.ـ  باْلكْمرِ  أََخَذ إِْخَذهُ  وقال غيُره : اْستُْعِمَل فالٌن على الشَّأم وما

يَْت نُُجومُ  األَْخذِ  ونجومُ   القمر في منَاِزلها. ألْخذِ  .. األْخذِ  : هي نُُجوُم مناِزِل اْلقَمر ُسّمِ
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اُء :  وقال أَبو ُعبَيد : أنشدنا اْلفَرَّ
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ة  وَ  ِذ  الَّ أَِنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وُ  األ ريريريريريريريريريريريْ َوْ  َنريريريريريريريريريريري   َأ ريريريريريريريريريريريْ

  
رِي   ا يريريريريريريريري  ريريريريريريريْ ر هريريريريريريريَ َس قريريريريريريرياطريريريريريريريِ يريريريريريريريْ ل  لريريريريريريريَ َة  ريريريريريريريَْ  أَِنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 كّل يَْوم في نَْوء. تَأُْخذَ  : أن األْخذُ  قال :

يَْت  : َمنَاِزُل القََمر : األْخذِ  وقال اْلقُتَيبيُّ : نُُجوم  اْلقََمر كّل لَْيلٍة في َمْنِزل منها. األَْخِذ ألْخذِ  نُُجومَ »ُسّمِ

. األَْخذِ  قال : وقيل : نُُجومُ  ل أَصحُّ  : التي يُرمى بها ُمْستَِرُق السمع من الشَّياطين واألوَّ

 وهو كَهْيئة اْلُجنون. يَأَْخذُ أََخذاً  البعيرُ  أَِخذَ  وقال الليُث :

 َكَهْيئَِة اْلُجنون. تَأَْخذُ أََخذاً  وكذِلك الشَّاةُ 

 .«يَأَْخذُ أََخذاً »اْلفَِصيُل « أَِخذَ »: مصدُر  األََخذُ  وقال غيُره :

َِّخَم من ُشْرب اللَّبَِن.  وهو أَن يَت

 .يَأْتَِخذُون ائتَِخاذاً  .. القومُ  ائْتََخذَ  ويقال :

 يَْعتقلُهُ بها.« أُْخَذةً »كلُّ واِحٍد منهم َعلَى ُمصاِرِعِه  فَأََخذَ  .. وذلك : إذا تََصاَرعوا

 .أَُخذٌ  .. وجمعُها

 ومنه قَْوُل الّراجِز :

رْ  ر  وَكريريريريريريريريريريريريريَ ْن كريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريري  َذا ومْل يريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريَ  َأهريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌذ وَ   رْ وَ أ  ريريريريريريريريريريريريريريريَ اٌ  أ  ريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ َزبريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َِّخذُه اتَِّخاذاً  فالٌن ماَل هللا ُدَوالً  اتََّخذَ  وقال اللَّْيُث : يُقال :  .يَت

 : بَمْعناه. تَِخَذ يَتَْخذُ تََخذاً و

 أَي : َكَسْبتُه.ـ  ماالً  تَِخْذتُ و

 [.77الكهف : ] (َلْو ِشْئَت اَلَتََّْذَت َعَلْيِه َأْجراً )كما قال هللا جّل وعّز :  .. كأَنها أصليَّةٌ ـ  أُْلزَمِت التاُء الحرفَ 

 قال : وأنشدني القَنَانِيُّ :« لَتَِخْذتَ »وقال الفراء : قرأ ُمَجاِهُد : 

  ََِذَها س رِّيَّة  تري َ عِّ  ه
 .«اْفتَعَْلتَ »قال : وأَْصلَُها :  خُدُمهُ.أَْي : تَ 

ت هذه القراءةُ عن ابن عبَّاس  وبها قرأ أبو َعْمِرو ْبن اْلعاََلِء. .. قلُت : وقد صحَّ

 .«َعلَْيِه أَْجراً  لَتََخْذتَ  لَْو ِشئْتَ »: أَنَّه قرأَ ـ  عن ابن اليَِزيِدّيِ عن أَبي زيدٍ ـ  وأَفادني المنذريُّ 

اُء.« اإلَمامِ »َمْكتُوٌب في قال : وكذلك هو   ، وبه يَْقَرأ القُرَّ

 فإنهُ يخالُف الِكتَاَب.ـ  بفتح الخاِء وباأللفِ ـ  «اَلتََخْذتَ »ومن قََرأَ 

 وأُْدِغَمْت كَراهةَ التِقائهَما.« يَاءً »فاجتمع َهْمَزتاِن فُصيَِّرْت إحَداُهما ـ  فقد أَْدَغَم التَّاء في الياءِ « اَلَتََّْذتَ » وقال اللَّْيُث : َمن قرأَ 

 ِلنَْفِسَك.ـ  كهيئِة اْلَحْوِض ـ  ما َحفَْرتَ  اإلخذُ وقال : 

 تُْمِسُك اْلَماء أَيَّاماً.ـ  األُْخَذانُ  واْلَجِميُع :

 .«ُخذُوا»، وللجميع : « ُخَذا» ولالثنين :« ُخذْ » : «أََخَذ يَأُْخذُ »واألْمُر ِمْن 
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 ، واْلَوْخَواُخ : اْلِعْذيَْوُط. الذَّْوَذخُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  : أبو العبَّاِس  (ذوذخ وخواخ): ذوخ 

 إذا فَعَْلُت مثَل فعلِه.ـ  َخاَوْذتُهُ ُمَخاَوَذةً  :ـ  عن األَُمِوّيِ ـ  أبو عبيد: خوذ 

 : الِفَراُق. اْلِخَواذَ و اْلُمخاَوَذةَ  بهذا المعنى ، وذكَر أنَ « َخاَوْذتُ »قلت : وأَْنَكَر َشِمٌر 
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 وأَنشد :

  ِذ اللَّوى َتْ ن و َعِن ا َِْواذِ 
اءِ  .. عن أبيه .. عن أبي َطاِلبٍ ـ  وأخبرني المنذريُّ  ى أنَّه قال :ـ  عن الفَرَّ  .. إذا ُحمَّ في األيامـ  تَُخاِوذُهُ  اْلُحمَّ

يارةِ  يَُخاِوذُنا وفالن دُ ـ  بالّزِ يارة.أَْي : يتعَهَّ  نا بالزَّ

أنَّ ِحلَّتَْيِن منهم نََزلَتَا على ماٍء َعُضوٍض ال يُْرِوي نَعََمُهَما في يوم « : اْلِخَواذِ »في ـ  من العربـ  قلُت : والذي َحِفْظتُهُ وسمْعتُه

 ِوْرَدُكْم تُْرُووا نَعََمُكْم. َخاِوذُوا فسمعُت بَْعَضهم يقول لبعٍض : .. واحد

فإذا كان اليوُم الثاني أَْوَرَدِت األُخرى نَعََمها وإذا  .. َد إحَدى الِحلَّتَْيِن نَعََمها يوماً ، ونَعَُم األخرى في الَمْرَعىومعناه : أَْن تُورِ 

 فعلوا ذلك كان ِوْرُدُهْم ِغبّاً.

 َر ِرَواٍء.نََزُحوهُ ، وصَدَرْت النَّعَُم َغيْ  .. وذلك أنهم إذا َجَمعوا نَعََمهم في يوٍم واحٍد َعلَى الماء

 عندهم.« اْلِخَواذِ »فهذا معنى 

َر عن أهل الفَْضِل.ـ  اْلَخاِملِ  َخْوَذانِ  ويقال : ذهب فالٌن في  إذا أُّخِ

 ومنه قول َعْمرو ْبِن أَْحَمَر :

ِه  ي  أل مريريريريريريريريريِّ م َدعريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَّ   َذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َولريريريريريريريريريَّ ِ   نّ  مريريريريريريريريري  ْوَذاِن قريريريريريريريريريِ ْن  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريرياَلِن مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريَ

  
 النَّاس ، وَهاَلثِيِِّهْم ، وقََزِمِهْم وَخَدِمِهْم.« َخْوَذانِ »قال : هو من ـ  ابن األعرابّيِ عن ـ  أبو العبَّاس

 إذا كان ُمْعِوراً.ـ  ُماَلِوذٌ  ُمَخاِوذٌ  اَلئِذٌ ، وأَْمرٌ  َخائِذٌ  أَْمرٌ  يقال :« : النََّوادر»وفي 

يخُ  قال :ـ  عن أَبي َعْمٍروـ  أبو عبيد: ذيخ  ْبعَا الذِّ  ُن الذَكُر.: الّضِ

 أَْي ِكْبٌر.ـ  ِذيخٌ  وقال غيُره : في فالن

يخُ  قال :ـ  عن العََدبَِّس الِكنَانّيِ ـ  أبو عبيد  .ِذيَخةٌ  : اْلِقْنُو من أَْقنَاِء النَّْخِل وَجْمعُه : الذِّ

ً  وقال األْحَمُر : َذيَّْختُهُ  قال أبو عبيٍد :  إذا ذلَّْلتُهُ.ـ  تَْذيِيخا

 إذا َذلَّْلتُهُ. وُهَما لُغتاِن.ـ  عن ابن األعرابي أنَّهُ قال : َذيَّْختُهُ وَديَّْختُهُ ، بالذَّاِل والدَّالِ ـ  ُرِويَ قلُت : وقد 

 ابب اخلاء والثاء

 خ ث
 مستعملة. خوث ، ثاخ ، خثي ، وثخ ، خيث : (وايء)

ً  المرأةُ تَْخَوثُ  َخِوثَتِ  قال الليُث :: خوث   .َخَوثا

 ِعَظُم بطنها في اْستِْرخاٍء. اَخَوثُهَ وقال : 

 . ذاُت ُصْدَرةٍ... : اْلَحَدثَةُ الناعمة اْلَخْوثَاءُ  قال : ويقال : بَلِ 

ةِ. ويقال : بل هو َكبْطِن اْلُحْبلَى.ـ  بالجيمِ ـ  واْلَجْوثَاءُ   اْلعَِظيمةُ البطن عند السُّرَّ

 وأنشد ألميَّةَ ْبِن ُحْرثَاَن :
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لريريريريريريريريريْ     َق الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريريَ َواهريريريريريريريريريَ ا وهريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريري 

  
ْواَثء    رِيريريريريريريريريريريريريريريريَرأٌب  ريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌر غريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريْ َي بريريريريريريريريريريريريريريريِ  َوهريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْدِر. اْلَخَوثُ  قال : ويقاُل :  : اْمتِاَلُء الصَّ
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يت أو غيرِه عن أبي َزْيدـ  وُرِويَ  ّكِ  : اْلِحفَضاَجةُ ِمَن النَِّساِء. اْلَخْوثَاءُ  أنَّهُ قال :ـ  البن الّسِ

ةُ. اْلَخْوثَاءُ  :ـ  في باب الخاءـ  وقال ابن شميلٍ   : النَّاعمةُ التَّارَّ

 قال : وقال أَُميَّةُ ْبُن ُحْرثَاَن :

 َوْهَي َ ْوٌد َعِميَمٌة َ ْواَثء  
ِة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ة   يريريريريريريريريريريَّ َرئريريريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريريريريَ ْواَثِء اََّْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل   ريريريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريريري   هبريريريريريريريريريريَ

  
ا  َذاهلريريريريريريريريريَ  وءا  قريريريريريريريريريَ ْرَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  زِيريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري   َرَواد  يريريريريريريريريريَ

  
َوادُ »و ْرِخيةُ اْلَحَشا اْلُمْستَ « : اْلَخْوثَاء»قالوا :   إنَّما تَِجيُء وتَْذَهُب. .. التي ال تستِقرُّ في مكانٍ « : الرَّ

ِة : ِصفَةٌ َمْذُموَمةٌ.ـ  في بيت اْبن ُحْرثَانَ ـ  اْلَخْوثَاءُ  قال أبو َمْنُصوٍر : مَّ  : ِصفةٌ َمْحُمودةٌ وفي بيت ِذي الرُّ

اء ـ  أبو عبيد: خثى  ً  الثَّْوُر يَْخثِي َخثَىـ  واألصمعّيِ عن الفرَّ  .ِخثْيٌ  : األْخثَاءِ  . قال : وواحدُ َخثْيا

 : للثّْور. اْلِخثْيُ  وقال ابن األعرابي :

 اإلْصبَع في الشيء الَواِرم. ثَاَختِ  قال الليث :: ثوخ 

 َوساَخ : بهذا المعنى. ثَاخَ  وقال غيُره :

 وأنشد قوله :

 يِه اإلْصَبع  ِ ل ِِّّ فريْهَي تري  و   فِ 
يت : ّكِ  إذا َذَهَب فيها ُسْفالً.ـ  َوساَخ في األرض السهلة ثَاخَ  وقال ابن الّسِ

 : ِعَظُم البطن ، واسترخاؤه. التََّخيُّثُ  قال :ـ  عن أبيه .. عن عمٍروـ  أبو العبَّاس: خيث 

 اإلْعَطاء. والتَّقَيُُّث : اْلَجْمُع والَمْنُع. والتََّهيُُّث :

 بالغَْين والخاء.ـ  وَوِسيغَةٌ  َوثِيَخةٌ  :ـ  يقال ِلَما اختلط ِمْن أجنَاس العُْشِب اْلغَّضِ  « :في النوادر: وثخ 

 ِمْن ماٍء. .. َوثََخةٌ ووقال ابُن األعرابّيِ : يقال : في اْلَحْوِض بِلَّةٌ َوِهلَّةٌ 

 ابب اخلاء والراء

 خ ر
 خو ، ورخ ، أخر ، أرخ : مستعملة.، ر (رخوا)خير ، خرأ ، خور ، ريخ ، رخى  (وايء)

 : َضْعُف الشيء وَوْهنُه. التَّْريِيخُ  قال الليث :: ريخ 

ى العَُظْيُم الَهشُّ الَواِلُج في َجْوف القَْرن  .«اْلقَْرنِ  ُمَريَّخَ »: ـ  قال : ويَُسمَّ

 أي : أَْوَهنُوهُ. وأنشد :ـ  َريَُّخوهُ  قال : ويقال : َضَربوا فالناً حتى

عريريريريريريريريريريريريريِ  َوقريريريريريريريريريريريريريْ خ  بريريريريريريريريريريريريريِ َريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريري  خ  الريريريريريريريريريريريريريْ َريريريريريريريريريريريريريريَّ ا يريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريريَ

  
خ  وَ   بريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ ز  جريريريريريريريريريريريري   اََّْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   األْوىَف َوعريريريريريريريريريريريريِ

  
 : اْلُمْرَداَسْنُج. اْلُمَريَّخُ وقال : 

 والَمِريُج. الَمِريخُ  قلُت : أما العَُظْيُم الَهشُّ اْلَواِلُج في َجْوِف اْلقَْرِن ، فإِّن أَبَا َخْيَرةَ قال : ُهوَ 
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 .«أَْمِرَجةً »و « أَْمِرَخةً »ويْجَمعان : 

 .«االْعتِقَاب»في كتاِب ـ  رواه أبو تَُراٍب لَهُ 

 فلم يَْعِرْفهما. ..؟ قال : وسأَْلُت عنهما أَبَا َسعيدٍ 

 الذي يُكوُن في َجْوِف اْلقَْرِن. .. اْلقَْرَن األبيَضَ « : الَمِريخَ »قال : وَعَرَف غيُره 
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 .«أَْمِرَخةً » وَجَمعَه :« َمَرخَ »في باب ـ  بهذا المعنى« الَمِريخَ »قلت : وقد ذَكَر الليُث 

ً  وَجعَلَه في هذا الباب  ولم أَْسَمْعه لغيره.ـ  بتشديد الياءـ  ُمَريَّخا

 فهو صحيح.ـ  بمعنى التَّْوهين والتضعيفـ  «التَّْرييخُ »وأما 

ً  وقد  إذا استَْرَخى وكذلك : َداَخ.ـ  َراَخ يَِريُخ ُريُوخا

 .. إذا تَبَاَعَد ما بين فَِخَذيه ، واْنفََرجَ ـ  َراَخ يَِريخُ  عن ابن األعرابّيِ :ـ  ثعلبٌ وَرَوى 

 حتى ال يَْقِدَر َعلَى ضمهما. وأنشد :

ا خريريريريريريريَ َريريريريريريريريِخ رَائريريريريريريريِ فريريريريريريري  يريريريريريريريٌ  كريريريريريريريالريريريريريريريْ بريريريريريريريِ ى مسريريريريريريريَ  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ائريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَ ل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  خمريريريريريريريريريََ ي قريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َ َ   ريريريريريريريريريَ 

  

 َصَواِدرا  َعْن   وَك َأْو أ َضاخيَا
 .َورَخ يَْوَرخُ  إذا أكثرُت ماَءه حتى يَْستَْرِخي وقدـ  العَِجينَ  أَْوَرْختُ  :ـ  عن أبي زيدـ  عبيدأبو : ورخ 

 .اْلَوِريَخةُ  واسم ذلك العجين :

ْخوُ  قال الليث :: رخو  ْخوُ و الّرِ  .َرَخاَوةٌ  : لغتان في الشيء الذي فيه الرَّ

ْخوُ  قلُت : اللُّغَةُ الَجيَِّدة :  ـ. اءبكسر الرـ  الّرِ

. اء واألصمعيُّ  قاله الفرَّ

ْخوُ وقاال :   مولٌَّد ، واألُنثَى : بالهاء.ـ  بفتح الراءـ  الرَّ

َخاءُ  وقال الليُث :  : َسعَة العَيش. الرَّ

 إذا كان ناِعَم الحال.ـ  البال َرِخيُ  ، وهو َرِخيٍ  يقال : إنه في َعْيٍش 

 إذا لم يُْهتَمَّ لهُ.ـ  َرِخيٍ  بالٍ ويقال : إّن ذلَك األمَر لَيَْذَهُب ِمنِّي في 

 إذا وقع في َحاٍل َحَسنٍَة بعد ضيٍق وشدَّة.ـ  بِه َحالُه استرَختْ وبه األمُر  اْستَْرَخىوقال : 

 أي : ناِعٌم. وهو َراِخي البال.ـ  َرِخيٌ  فهو َرِخَي يَْرَخى َرَخاءً  ويقال :

 وأنشد أبو عبيد قول ُطفَْيٍل الغَنَِوّيِ :

لَ  أَبريريريريريريريَّ َ  مريريريريريريرياو  فريريريريريريريَ ِه ا َْ ريريريريريريريْ   بريعريريريريريريريْ َ َْ ى بريريريريريريريِ  اسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ؤبريريريريريريريريريِّ ا مَل يريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ اَف َوَواَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َوَسعٍة بعد ذهاب َماِله. َرَخاءٍ  خْطبُهُ ونَعََّمهُ وجعَله في أَْرَخاهُ  أي :ـ  «بِه الَخْطبُ  استَْرَخى»

َخاءُ  وقال الليُث وغيُره : ياحـ  الرُّ  اللّيِّنَةُ السَِّريعةُ التي ال تَزْعِزُع َشْيئاً.ـ  من الّرِ

ياحَ  [36ص : ] (ََتِْري أبَِْمرِِه رُخاًء َحْيُث َأصابَ )قال هللا جّل وعّز :   أَنها تَُهبُّ ليِّنَةً بأمره. .. يعني الّرِ

 ونَْحَو ذلك قال أهُل التفسير.

 هو التَّقَاُعُس عن الشيء. التَّراِخي وقال الليُث :

 ِرباطاً أو ِربَاقاً. تَُراِخيَ  : أَنْ  المَراخاةُ و قال :

 أْي : َرفِّْه عنه.ـ  له ِمن ِخنَاقِه َراخِ  ويقال :
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ْعهُ وال تَُضيِّْقه.ـ  له قَْيَده أَْرخِ و  أي : َوّسِ

فهـ  له اْلَحْبلَ  أَْرخِ  ويقال : ْع عليه األمَر في تصرُّ  حتى يَْذَهَب حيث شاَء.ـ  أْي : وّسِ



2450 

 

 ِشدَّةُ العَْدو. وهي الَخْيُل الَمَراِخي. : اإلْرَخاءُ  ، عن أبي عبيدةَ : قال : أبو ُعبيدٍ 

 األْعلَى : أََشدُّ اْلُحْضِر. اإلْرَخاءُ و. ِمْرخاءٌ  وقال غيُره : فََرسٌ 

 األدنى : دون األَعلى. اإلْرَخاءُ و

 وقال اْمُرُؤ القَيس :

ة   امريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ ا نريريريريريريريريريَ اقريريريريريريريريَ ْا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَل ظريريريريريريريريَ ه  أَيريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
ِل وَ   فريريريريريريريريَّ رِيريريريريريريريري   تريريريريريريريريري  ْرمسريريريريريريريريان  َوتريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ اء  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ْر ريريريريريريريريَ

  
 في َسيِرهما. ِمْرخاءٌ  وفََرسٌ  ِمْرَخاءٌ  وقال الليُث : ناقَةٌ 

 الفَرُس. تََراَخىوالفَرَس ،  أَْرَخْيتُ و

 .«التَّْقِريب»َعْدٌو فوق « : اإلرخاء»و قال : 

 إذا أَْحَضَر.ـ  ُس في َعْدِوهالفر أَْرَخى ولكن يُقاُل : .. الفََرسَ  أَْرَخْيتُ  قلُت : ال يقال :

 الفََرُس إاّل عند فُتُوِره في ُحْضِره. تََراخى وال يقال :

يح  إْرخاءُ وقلُت :  ؟والذي حكاه الليُث : ال أَْدِري ما هو َخاءِ »الفَرس َمأخوذٌ من الّرِ  وهي السريعةُ مع ِليٍن. .. «الرُّ

 أْي : بعيٌد عنَّا.ـ  «عنّا ُمتَراخٍ  هو»و أْي : أَْبعَده عنَّا ، ـ  «عنَّابه  أَْرَخى»وجائٌز أَن يَكون من قولهم : 

 أّي : أبطأ عنِّي.ـ  عنِّي فالنٌ  تََراخى وقال الليث : يقال :

 وغيُره يقوُل : معناه : بَعَُد عنِّي.

 .ُمْرخٍ  َصلََوْيَها فهيَ  اْستِْرخاءُ  هو إِْرَخاُؤهاو إْرخاءً  الناقةُ  أَْرَختِ ووقال اللَّيُث : 

 وهو اْنِفَراُجهما عند الوالدةِ حين يقُع اْلَولَُد في َصلََوْيَها.ـ  وإْصاَلُؤَها : انِهَكاُك َصلََوْيها .. ويقال : أَْصلَتْ 

 الفَتِيُّ من البقَر. :ـ  لُغَتانـ  األُْرِخيُ و األُْرخُ  قال الليُث :: أرخ 

 : َولَُد الثَّْيتَِل. األْرِخيَّةُ وقال : 

 .«إَراخٌ »وجمعُه :  .. «أَْرخٌ » ُشَمْيل : يقال لألنثَى من بَقَِر الَوْحِش :ابُن 

 وقال ابُن ُمْقبٍِل :

ا َذهلريريريريريريريريَ ِل َأ ريريريريريريريريْ ْن ِ رَاِ  الريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريْ ة  مريريريريريريريريِ جريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  َأْو نريريريريريريريريريَ

  
ول    حريريريري  كريريريريْ ِن مريريريريَ يريريريريْ ح  ا ريريريريريريريَ َّ ا واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريَ فريريريريِ ْن ِ لريريريريْ  عريريريريَ

  
ْيداِوّيِ ـ  وأخبَرني المنذريُّ   َمأُْخوذٌ منه. التَّاريخُ وإذا كانت أُنثى. قال :  .. َولَُد البقرة الَوحشيَّة األَْرخُ  قال :ـ  عن الصَّ

 كما يَْحُدث الَولَُد.ـ  قال : كأنّه شيٌء َحَدثَ 

ْيداِويُّ : وأخبرنا أحمُد بُن علّيٍ الباِهِليُّ  بَْيِرّيِ ـ  قال الصَّ  لبقرة الصغيُر.ولَُد ا األَْرخُ  قال :ـ  عن ُمْصعَِب بن عبد هللا الزُّ

 أْي : أَنَّهُ َحِديٌث.ـ  مأخوذٌ منه التاريخُ وقال : 

 ِلَرجٍل َمَدِنّيٍ كان بالبَْصَرةِ :ـ  قال : وأَنَشِدني الباهليُّ 

لريريريريريريريا   يريريريريريْ يريريريريريِس َعْسريريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي عريريريريريَ َه ِ  يف ا ريريريريريمريريريريريِ يريريريريريريريْ  لريريريريريَ

  
اِ    يريريريريريريريَ ِ  اأَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريِ ْوَل َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريا مسريريريريريريريَ  كريريريريريريريلريريريريريريريُّ

  

ِه  ِوي  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريْ زَال  يريريريريريريريريريريريَ ٌ  ال يريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي   َ ا ريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريري  اعريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ُ  أَرْ   قريريريريريريريريريريريريريريريِ
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ْلِت :ـ  فيما َرَوى عن أبي َخِليفَةَ ـ  وأنشَدنِي أبو محمٍد اْلُمزنِيُّ  ٍم أنشَدهُ ألَُميَّةَ بِن أبي الصَّ  أنَّ محمَد بَن َسالَّ

رٌ وَ  فريريريريريريريريريْ ْ اثِن غريريريريريريريريري  ى عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى اَّريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ا يريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
ه  أ ُ  َر  وُ    ة  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ِه  يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ة  عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريِ َل مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريَ

  
وُ    س  األرْ   اأَلطريريريريريريريريريريريريريري  َرمريريريريريريريريريريريريريريِّ ا خيريريريريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َولَُد البقرة. « :األْرخُ »و َولَُد اْلَوْعِل. « : اْلغُْفرُ »قال : 

سُ »و  اُم بَْيَن َشفَتَْيهِ  « :األُطومُ »و ، أي : يَصُمُت ، « يَخرّمِ مَّ  .الضَّ

 ، والطَّْغيَا واللِّْفُت.ـ  بفتح الهمزةـ  األْرخُ وِمْن أسماِء البقرةِ : اْليَفَنَةُ  : قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وَرَوى أَحَمُد بُن يحيى

 بفتح الهمزة. األَْرخُ  قال األزهريُّ : والصحيُح :

ْيَداِويُّ   فيه نَظٌر. :ـ  عن ُمْصعَبٍ ـ  والذي حكاه الصَّ

 ال أَْعِرفُهُ. :ـ  األُْرِخيُ  أنّهُ يقاُل له :ـ  قاله الليثوما 

ُخهُ  الذي« التَّاريخَ »وقيل : إنَّ   وإنَّ المسلمين أخذوه عن أهل الِكتاب. .. الناُس ليَس بعربّيٍ َمْحٍض  يَُؤّرِ

خَ  المسلمين تاريخُ و ً  من سنَة الهجرة ، وُكتَِب في خالفِة ُعَمَر ، فصار أُّرِ  إلى هذا اليوم. تاريخا

حمن : ] ((70ِفيِهنَّ َخْْيات  ِحسان  ))قال هللا جّل وعّز : : خير ـ  خور  [.70الرَّ

 أصلُهُ في اللغة : َخيَِّراٌت.« .. َخْْيات  » قال أبو إْسَحاق :

 واْلَمْعنَى : أنهنَّ َخْيَراُت األخالق ، ِحَساُن الِخلَِق.

 .قال : وقد قُِرىَء بتشديد الياءِ 

 في َجمالها وِميَسِمَها. َخْيَرةٌ  وامرأةٌ  .. فاِضلَةٌ في صالحها : خيَِّرةٌ  وقال الليُث : رُجٌل َخيٌِّر ، وامرأةٌ 

َق بَْيَن   واْحتَجَّ باآلية.« اْلَخْيَرةِ »و « الَخيَِّرةِ »ففَرَّ

 الَمْعِرفة باللَّغة.عند أهل « اْلَخْيَرةِ »و « الَخيَِّرةِ »قلُت : وال فرَق بين 

ةُ النَِّساِء. َخْيَرةُ  وقال أبو زيد : يقال : هي  النساء ، وَشرَّ

 وأنشد أبو ُعبيدةَ :

ِلَكا ِ 
َ
 َرَباَلِ  ِهْل   َ ْتأَِب امل

 وقال الليُث : ناقةٌ ِخياٌر ، وجَمٌل ِخيَاٌر.

 قلُت : وقد جاء

 .«أَْعُطوهُ َجَمالً َربَاِعياً ِخياراً » في حديث مرفوعٍ :

 ً  .ِخرْ  هللا لنا ما هو َخيٌر ، واألَْمُر : َخارَ و،  اْستََخاَرهُ  إذاـ  َخْيراً ، وهللا يَِخيُر للعبد فَِخْرتُهُ  وقال الليث : يقال : َخايَْرُت فالنا

 وهو ما يَْختَاُرهُ.ـ  ويقال : هذا وهذه وهؤالء : ِخيَرتي

 َسَواٌء.« ارأَْنَت بالِخيَ »و ، « أَْنَت بالُمْختَارِ »وتقول : 

اءُ   [.155 األعراف :] (َواْختاَر ُموسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَي رَُجَّلً ) في قول هللا جّل وعّز :ـ  وقال الفرَّ
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 قال : والتَّْفِسيُر : أنَّه اْختَاَر منهم سبعين رجالً.

 هؤالء َخْيُر القوم ، وَخْيٌر ِمَن القَْوِم. ألنه مأخوذٌ من قولك :« ِمنْ »إذا ُطِرَحْت ـ  وإنما اْستُِجيَز وقوُع الِفْعل عليهم

ا جاَزِت اإلَضافَةُ َمَكاَن   ولم يتغَيَِّر المعنَى استَجاُزوا أَْن يقولوا : اْختَْرتُُكْم َرُجالً ، واْختَْرُت منكم رجالً.« ِمنْ »فلمَّ

 وأنشد :

 َ َه الَّيت اْ َتاَر له  هللا الةََّجرْ 
 الشَّجر.يريد : اْختَاَر هللا له من 

 ألنَّ االْختِيَاَر يدلُّ على التَّبعيض. .. وقال أبو العبَّاس : إنَّما جاز هذا

 .«ِمنْ »ولذلك ُحِذفَْت 

 .«َرأَْيُت اْلَجنَّةَ َوالنَّاَر ، فَلَْم أََر ِمثَْل اْلَخْيِر والشَّرِّ »في حديٍث آَخَر : و

 الشّرِ ال يَُميَّز بينهما فَيُبَالَُغ في طلب الجنَّة والهَرِب من النار.: لم أر مثَل الخير وـ  وهللا أعلمـ  قال شمٌر : َمعناه

 أي : إنََّك على َخْيٍر.« إنََّك ما َوَخْيراً »وقال أبو زيد : يقال : 

 ِمثُْل اْرتَاَب ِريبَةً.ـ  ِخيَرةً  «اْختَارَ »: َمْصَدُر ـ  خفيفةٌ ـ  وقال الليث : اْلِخيَرةُ 

، نحو أَفَاَق يُفيُق فََواقاً ، وأَصاَب يُصيُب َصَواباً ، وأََجاَب يُِجيُب « فَعَالٌ »، فاْسُم مصدره « أَْفعَلَ »ِل قال : وكل َمْصَدٍر يكون 

 َجَواباً.

 أقيم االسُم ُمقَاَم المصدر.

 وكذلك عذََّب َعَذاباً.

اُء :   اء.بفتح الي [36األحزاب : ] (َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلَِْْيَةُ )قلُت : قرأ القُرَّ

 إذا َحلَّ استِْرقَاقُه.ـ  ومثله : َسْبٌي ِطيَبَةٌ 

انِيُّ  يتـ  وَرَوى الحرَّ دٌ  يقال :ـ  عن ابن السّكِ  هللا ِمْن َخْلِقه. ِخيَرةُ  ُمَحمَّ

يََرةَ »وتقول :   وَسْبٌي ِطيَبَةٌ. .. «إيَّاَك والّطِ

اُج : اْلِخيََرةُ التَّْخيِيُر. جَّ  وقال الزَّ

اءُ وقال  أي : ليس لهم أن  [68القََصص : ] (َورَبَُّك ََيُْلُق ما َيشاُء َوََيْتاُر ما كاَن هَلُُم اخلَِْْيَةُ ) في قول هللا جّل وعّز :ـ  الفرَّ

 يَْختَاُروا على هللا.

يََرةُ. ْيَرةُ والّطِ  قال : ويقال : الِخْيَرةُ والِخيََرةُ والّطِ

 ْيَرةَ منهنَّ ، واْلِخْيَرةَ واْلِخيََرةَ.قال : والعََرب تقول : أْعِطني اْلخَ 

 تصلح إحدى هؤالء الثالثة.ـ  كل ذلك : لما تَْختَاُرهُ ِمْن رجل أو امرأة أو بَهيمةٍ 

 قال : االْستَِخاَرةُ أَن تَْستَْعِطَف اإلنساَن وتَْدُعَوه إليك.ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيدٍ 

 وأنشد :

بريريريريريريريريريَ َّ  ر و تريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ ا أ ُُّ عريريريريريريريريريَ َك  مريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَ

  
ت هريريريريريريريا  خريريريِ تريريريَ امتريريريِِي َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريال   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريِ واَك  ريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 فما َعَطَف. أي :ـ  لي َخارَ  فالناً فما اْستََخْرتُ  ويقال :

ائَِد يأتي الَمْوِضَع الذي يَُظنُّ فيه ولََد الظَّبية ، أو البقَرة الوِحشيَّة ، اْلغََزال فتَْستَِمُع األُمُّ ،  فَيَُخوُر ُخَوارَ  واألصُل في هذا : أنَّ الصَّ

 فتَتْبَُع الصوت ، .. فإن كان لها ولٌَد ، ظنَّْت أنَّ الصوَت صوُت ولَِدها
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 َأنَّ هلا وَل ا  ، في ل   موِضَعه .ري  مسيل ذ  ري  فيعَلم  الصاِئ   
 ِلتَُخوَر. َخارَ  فيقال : استََخارها أي :

 .استََخار ثم قيل لكّلِ ِمن استعطف : قد

بُع واْليَْربُوعِ ، وهو باطٌل. إنَّما االْستَِخاَرةُ ما فَسَّْرتُه.  قلت : وَجعََل الليُث االستَِخاَرةَ للضَّ

 وقال الليث : اْلِخيُر : الِهبَةُ.

َواب.  وقال أبو عبيٍد : اْلِخيُر : الَكَرُم. وهو الصَّ

اء : يقال : لَكَ   ُرها.ِخيَا أي :ـ  ُخَواُرها وقال الفرَّ

 ِكَراٌم. أي :ـ  من اإلبل ُخوَرى وفي بني فالنٍ 

 وهي ِخيَاُر المال. .. اْلُخَوَرةِ  تصِغيرُ  : اْلُخَوْيَرةُ :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 : َصْوت الثّْوِر ، وما اشتَدَّ من صوت البقََرة والِعْجل. اْلُخوارُ ووقال اللَّيث : 

 .َخاَر يَخوُر ُخَواراً  تقول :

 إذا اتَّسع وَعُرَض.ـ  : َمَصبُّ المياه الَجاِرية في البحر اْلَخْورُ وقال : 

 .ُخُؤورٌ  : ُعنٌُق من البَْحر يدُخل في األرض ، وَجْمعُه اْلَخْورُ  وقال شمٌر :

اُج يصف السَِّفينة :  وقال اْلعَجَّ

ورِ  مريريريريريريريريريري  ؤ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْؤجريريريريريريريريريري  ى جبريريريريريريريريريريِ  حريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  ِ َذا انريريريريريريريريريريريْ

  
ضُّ يف وَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ؤ ورِ اَتَرأب  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ 

  

َي اْلَباُِّي ِمَن الصُّ  ورِ   تريَ ضِّ
 بين نَْشزْيِن.ـ  : اْلُمنَخِفُض من األرض اْلَخْورُ  وقال غيُره :

 ألنّه كالهْبَطِة بين َرْبَوتَْين. .. َخْوَرانُ  ولذلك قيل للدُّْبر :

ُجل ، والقُبُلُ ـ  الهواء الذي فيه الدُّْبرُ  ، وهو َخْوَرانِهِ  إذا َطعَنَه فيـ  فََخاَرهُ َخْوراً  ويقال : َطعَن الحمارَ   من المرأة.ـ  من الرَّ

ا األرضُ  اَرةُ  وأمَّ  : فهي اللَّيِّنَةُ السَّهلَة. اْلَخوَّ

اَرة ويقال : بَْكَرةٌ   كانْت سهلةَ َمْجَرى اْلِمْحوِر في اْلقَْعِو. وأنشد :ـ  إذاـ  َخوَّ

ق   لريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريري  رَِك مريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ ى بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ْق عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِّ  عريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريريريريريريْ   ّواٌر بريريريريريريريريريريريريريريريَ رِي َأْوَرق  وَ ر َك  ريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارُ  ويقال : فََرسٌ   .ُخورٌ  إذا كان ليَِّن اْلِعْطِف ، َكثِيَر الَجْري. وخيلٌ ـ  الِعنَانِ  َخوَّ

 وقال ابُن ُمْقبِل :

ْه  ْرَولريريريريريريريَ يريريريريريريريم  هريريريريريريريَ امريريريريريريريِ ور  الريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريَ ح   َذا ا ريريريريريريريْ  لريريريريريريريِ  مريريريريريريري 

  
  ِ ْ فريريريريريريَ اِر عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريْ بريريريريريريريَ اِ  ا ريريريريريريَ َ  َأْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوثريريريريريريريُّ  تريريريريريريريَ

  
دَّةِ. اْلَخّوارُ  الليث :وقال   : الضعيف الذي ال بقاَء له على الّشِ

 .َخّوارٌ  ، وَسْهمٌ  َخّوارٌ  ورجلٌ 

ارُ وقال :  اَرةٌ  في كل شيء عيٌب إاّل في هذه األشياء ، ناقةٌ ـ  الَخوَّ اَرةٌ  ، وشاةٌ  َخوَّ  : َخّوارٌ  إذا كانتا َغِزيَرتْين باللبن ، وبعيرٌ ـ  َخوَّ

اَراتٌ  في جميع ذلك ، والعددـ  ُخورٌ  الِعنَاِن : لَيُِّن الِعْطف والجميُع : َخّوارُ  سٌ َرقيٌق َحَسٌن ، وفرَ   .َخوَّ
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ارٌ  وقال أَبُو الَهْيثَم : رجلٌ  اُرونَ  ، وقومٌ  َخوَّ اَرةٌ  وناقةٌ  ُخورٌ  ، وقومٌ  خُؤورٌ  ، ورجلٌ  َخوَّ  َغِزيَرةٌ. .. : َرقِيقَةُ اْلِجْلدِ  خوَّ

 .َخاَر ُخُؤوراً  ، وقوٌم َخاَرةٌ ، وقد َخائِرٌ  ، فهو يَُخورُ ـ  الرجلُ  خارَ و
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 : َخِليُج اْلبَْحر. اْلَخْورُ وقال : 

اَرةوَ  اْلَخْوَرانُ  :ـ  ِللدُّبرـ  قال : ويقال يَْت به. الَخوَّ  ، لضعف فَْقَحتَِها ُسّمِ

 .«َخَوَرانَاتٍ » الدُّبُُر : .. «الَخْوَرانُ »قال : َويُجَمُع 

 : َجائز.ـ  على لفظ تَاَءاِت اْلَجْمعِ ـ  فََجْمعُهُ  .. لغير الناسـ  ك كلُّ اسم كان مذكَّراً قال : وكذل

اَماٍت ، َوُسَراِدقَاٍت وما أَْشبََهَها.  نحُو َحمَّ

 إذا فَتَر وسكَن.ـ  يَُخوُر خُؤوراً  اْلبَْردُ  َخارَ  وقال غيره :

 َضعَُف.إذا ـ  َخَوراً  الرجلُ  َخِورَ  :ـ  عن الفراءـ  سلمة

 .َخَورٍ  ويقال : إِنَّ في بعيرك هذا لََشاِربَ 

 ً  ويكون َذّماً. .. يكون َمْدحا

 فالمْدُح أن يكون َصبُوراً على العطش والتعب ، والذَّمُّ أن يكون غير َصبُوٍر عليهما.

 أَبي َزْيٍد.وذلك بمحضٍر من  !ما َخْيَر اللَّبََن للمريض قال شمر : قال أعرابيٌّ ِلَخلٍَف األحمِر :

 لو لم تَُدنِّْسَها بإسماعها الناس. ..! فقال له َخلٌَف : ما أْحَسنَها من كلمة

 ً « !!ما َخْيَر اللَّبََن للمريض»فرجع أبو زيد إلى أصحابه ، فقال لهم : إذا أقبل خلٌف فقولوا بأجمعكم :  .. قال : وكان َخلٌَف َضنِينا

 من فِعل أَبِي َزْيٍد. فَعِلم أنه ، ففعلوا ذلك عند إْقباله :

 .َخْيَرهُ وَ  .. قال شمر : ويقال : ما أَْخيََرهُ 

ه هُ ، وهذا خير منه وشرٌّ منه ، وأَْخيُر منه َوأََشرُّ منه. .. وما أَشرَّ  وَشرَّ

ٌب.« !ما َخْيَر اللَّبََن ِلْلَمِريِض »قال : وقوله   تَعَجُّ

 .اْلَمْخُروءةُ  والمكاُن : .. اْلِخَراءُ  م :، واالس َخِرىء يَْخَرأُ َخْرءاً  قال الليث :: خرأ 

ً و خروءاً » : «اْلِخَراءُ »وقال غيره : يُْجمُع   .«ُخْرآنا

ُمُكْم كلَّ َشْيٍء َحتَّى أَنَّ اْلُكفَّاَر قَالُوا ِلَسْلَماَن :»في اْلَحِديِث : و داً يُعَلِّ في في االستنجاِء أََمَرنا أال نْكتَ  .. فقال : أََجلْ  ؟اْلِخَراَءةَ  إِنَّ ُمَحمَّ

 .«بأَقلَّ من ثالثِة أحجارٍ 

 .«فُعُولٍ »َعلَى ـ  ُخُروءٌ  : «اْلُخْرءِ »شِمر : قال الفراُء : َجْمُع 

 : اْلمْوِضُع الَّذي يُتََخلَّى فيه. اْلمْخُروَءةوأَيضاً. ـ  «َخْرءٍ »َوُسْلَحانِه. وهو َجْمُع  بُخْرآنِهِ  َوُسلُوِحِهْم ، وَرَمى بُِخُروئِِهمْ  يقال : َرَمْوا

 في التذكير والتأنيث. .. أُْخَرى ، وهذه آَخرُ  قال الليث : يقال : هذا: أخر 

 .أخرى معناه : جماعةٌ  : أخروقال : َوقَْوُل هللا جّل وعّز : 

اُج في قوله تعالى :  جَّ ن ُوْحَدانَها ال تنصرف وهو ال تنصرف ، أل أخر : [58ص : ]( : 58)من شكله أزواج  أخرووقال الزَّ

 .«آَخرُ وَ  أُْخَرى»

ا كان األْصُل عليه. د : ألنه َمْعُدوٌل عمَّ  وقال المبّرِ
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 آَخرُ »، فخرج « هو أصغر من كذا وأكبر من كذا»يدخلهما األلف والالم. إال أن تقول : « األكبر»و « األصغر»وذلك أن 

 فهو ال يَْنَصِرُف.ـ  والٍم وبغير اإلضافةبغير أَلف ـ  من بابه ، وأجيزَ « أُْخَرىو

 .«ُكبََر َوُصغَرَ »ال ينصرف إذا كانت ُوْحَدانُهُ ال تنصرف ِمثُْل « فُعَلَ »وكذلك كل جمع َعلَى 

 فإِنه ينصرف.« فُْعلَةٍ »جمعاً ل « فُعَلُ »وإذا كان 

 .«ُحْفَرةٍ َوُحفَرٍ »و ، « ُستَْرةٍ وُستَرٍ »نحُو 

ً « فُعَلُ »وإذا كان   .«النَِّكَرةِ »، وانصرف في « المعرفة»لم ينصرف في « فاِعلٍ » مصروفاً عن اْسما

 ، وما أَْشبََهَها.« ُسبٍَد وُمَرعٍ وُجَرذٍ »فإنه ينصرف نحُو :  .. وإذا كان اْسماً لطائٍر أو غيره

 على الواحد. (َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزواج  )وقرىَء : 

 .اآلَخرِ  : تأنيثُ  [20النّْجم : ] ((20لَِثَة اْْلُْخرى )َوَمناَة الثَّا)وقولُهُ جّل وعّز : 

ِل الذي قَْبلَهُ.« : آَخرَ »ومعنى   شيٌء غيُر األَوَّ

 [.3الَحديد : ] (ُهَو اْْلَوَُّل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلباِطنُ )فهو هللا جّل وعّز ـ  بكسر الخاءـ  «اآلِخرُ »وأّما 

ُد هللا : ـ  أنّه قال وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و ُل فَلَْيس قَْبلََك َشْيٌء ، َوأَْنتَ »وهو يُمّجِ  .«فَلَْيَس بَْعَدَك َشْيءٌ  اآلِخرُ  أَْنَت األَوَّ

َمةِ »نَِقيُض « : اآلِخَرةُ و اآلِخرُ »وقال اللّْيُث :  ِم والمتقّدِ  .«المتقَّدِ

 : نَِقيُض الُمْستَْقِدم. الُمْستَأِخرُ وقال : 

ْحِل ، وقاِدَمتُه  آِخَرةُ وقال :   العَْين وُمْقِدُمها. ُمْؤِخرُ والرَّ

ةً.  جاء في العين بالتخفيف خاصَّ

رُ و  الشيء وُمقَدَُّمه. ُمَؤخَّ

 أي بأََخَرةٍ.ـ  أِخيراً  ويقال : جاء فالن

 أي : بِتَأِْخيٍر.ـ  بأََخَرةٍ  وبِْعتُه ِسْلعَةً 

َر أُُخراً و: نقيض اْلقُُدِم ، تقول : َمَضى قُُدماً ،  ُخرُ األُ وقال :   .تأَخَّ

ً  .. باألَِخرِ  ويقال : فعل هللا  أي : باألَبعَِد.ـ  مقصورٌ ـ  باألَِخرِ  ال َمْرَحبا

 أي : في أََواِخِرهْم.ـ  القوم أُْخَرى النَّاس ، وفي أُْخَريَاتِ  وجاء فالٌن في

 وأنشد :

 أ ْ َرى اإلِبلْ  َأاَن اّلذي و ِلْ    يف
ً  ويقال : لَِقيتُه  أي : آِخِريّاً.ـ  أُْخِريّا

يت : انّيِ عن ابن السّكِ ْحل.ـ  رأسه ُمْؤَخرَ  َعْينِه ، وضَربَ  بُِمْؤِخرِ  يقال : نظر إليَ  وأخبرني الُمْنِذريُّ عن الحرَّ  وهي آِخَرةُ الرَّ

ً  أُُخراً و، وجاءنا أَِخيراً  بأَخَرةٍ  ويقال : جاءنا  وبنَِظَرٍة. بأَِخَرةٍ  ، وبعتُه بَْيعا

 .أُُخرٍ  ، ومن أُُخراً  ويقاُل : شقَّ ثوبَه
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اُء في قول هللا جّل وعّز :  أخراتكم : من العرب من يقول : في [153 آل ِعمَران :] (َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم يف ُأْخراُكمْ ) وقال الفرَّ

 لِقَراءةِ.، وال يجوُز في ا
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 وأنشد :

ِه وَ  رَاتريريريريريريريريريريريريريِ َف أِب  ريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريْ ي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريِ اِر َوالريريريريريريريريريْ فِّ اجلريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريرين د وِن كريريريريريريريريريَ

  
تين ،  آِخرَ  وقال ابُن األعرابّيِ : يقال : أَتَْيتُكَ   أي : بنَِظَرةٍ.ـ  بأَِخَرةٍ  مرتين. وبِعتُه الَمتَاعَ  آِخَرةَ ومرَّ

 وقَاِدماِن. آِخَرانِ  ويقال : للنّاقَة

َران فَِخْلِفاها المقدََّماِن : قَاِدَماها وِخْلفَاَها  : آِخَراها. المؤخَّ

ْحل  للذي جعله الليث بجهله قَاِدَمةً. .. والعرُب تقول : َواِسُط الرَّ

ْحل ،  ُمْؤِخَرةُ  ويقولون : ْحل آِخَرةُ والرَّ  قاله األصمعي.ـ  الرَّ

َرام. الِمئَْخارُ  :ـ  عنهـ  وروى أبو عبيد  : النَّْخلة التي يبقى َحْملُها إلى آخر الّصِ

 وأنشد :

ارَ  خريريريريريريريَ مريريريريريِ ريريريريريْ َر الريريريريريْ وقريريريريريريَ مريريريريري  يريريريريريَض الريريريريريْ َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرى الريريريريريْ  تريريريريريريَ

  
ارَا  تريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ ر  انريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ِه يريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريِ ْن َوقريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريِ

  
ل.ـ  آَخرَ  ضَرْبُت رجالً  وقال أبو العبَّاس محمد بُن يَِزيَد : تقول :  أي : ليس باألوَّ

ا استغنيَت عن  .. «ْن كذاأَْفعَُل مِ »قال : وأْصلُهُ :  ألنَّ ـ  بمعناه ، وكان َمْعُدوالً عن األلف والالم ، خاِرجاً من بابه« ِمنْ »فلمَّ

 .«أَْفعََل منها»َعْن « ِمنْ »إذاً حَذْفَت ـ  باأللف والالم« األَْفعَُل والفُْعلَى»بابه 

 مثُل المذكَِّر.« أُْخَرى» : «آَخرَ »قال : ومؤنَُّث 

ْغَرى والُكْبَرى»إِالَّ أَْن تقوَل : ـ  امرأةٌ ُصْغَرى وال كْبَرىوال يجوز :   .«أَصغَُر من كذا» أو تقول :ـ  «الصُّ

 ألنها نُعُوٌت.ـ  ال ينصرف في معرفة وال نكرة« أَُخرُ »وقال : 

 ألنها نُعُوٌت.ـ  ال تنصرف« ُجَمُع ، وُكتَعُ »وكذلك : 

ً  أبو زيد : جئتُ   بمعنى واحد.ـ  بَأَخَرةٍ و،  أُْخِريّا

ً  قال : ويقال : بعتُه المتَاعَ   .إْخِريّا

 ابب اخلاء والَّلم

 خ ل
 مستعملة. خال ، خال ، خأل ، الخ ، ولخ ، لخا : (وايء)

 .اْلُخُؤولةُ  أُْختُها. والمصدُر : اْلَخالةُ ـ و : أخو األُمِّ  اْلَخالُ  قال الليث :: خيل ـ  خول

 .ُمْخَولٌ و ُمْخِولٌ  فهو .. أَْخَوالٍ  إذا كان ذاـ  أُْخِولَ والرجُل  أَْخَولَ و

 .األَْخوالوإذا كان كريم األعمام ـ  ُمْخَولٌ  وقال األصمعيُّ وغيره : ُغالٌم ُمعَمٌ 

 .ُمْخِولٌ  وال يقال : ُمِعمٌّ ، وال

انيُّ   .َخالٍ  عن ابن السكيت : يقال : هما ابنَا َعّمٍ ، وال تَقُْل هما ابنَاـ  الحرَّ

ٍة.ـ  َخالةٍ  وتقول : هما ابنا  وال تقل : ابنا َعمَّ
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َمُت َعّماً ،  ْلتُ وويقال : تَعَمَّ  إذا اتخذت عّماً ، أو خاالً.ـ  َخاالً  تََخوَّ

. العُُموَمةُ و: َجْمُع الَخاِل.  اْلُخُؤولةُ و  : َجْمُع اْلعَّمِ

 .الِخيالنُ  ْلَجِميُع :: بَثَْرةٌ في الوجه تَْضِرُب إلى السواد. وا الَخالُ  وقال الليث :

 :ـ  عن الكسائّيِ ـ  أبو عبيد
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 فيَمْن قال : َمُخوٌل.ـ  ُخَوْيلٌ وَمِخيٌل.  فيَمْن قال : ُخيَْيلٌ  وتصغيُره :ـ  من الَخالِ ـ  َمُخولٌ و،  َمْخيُولٌ و َمِخيلٌ  رجلٌ 

 : ثوٌب ناعم من ثِيَاب اليََمن. الَخالُ  الليث :

 بُُروِد اليََمِن المْوِشيَِّة.َضْرٌب من  الَخالُ  قلت :

 : اللِّواُء الذي يُْعقَُد لوالية َواٍل. الَخالُ و

ي خاالً   .الَخالِ  إال ألنه كان يُْعقَُد من بُُرود .. وال أَُراهُ ُسّمِ

 : الكْبُر ، والُخياََلُء. وقال الراجز : الَخالُ و

 اْ َال  ثريْوٌب ِمْن ثَياِب اجلّ ّهالْ و 
ً « الَ الخَ »وجعل الليث :   وإنما هو الكْبُر. !!هاهنا ثوبا

 [.18لقَمان : ] (ِإنَّ هللَا ال ُيُِبُّ ُكَل خُمْتاٍل َفُخورٍ )وقال هللا : جّل وعّز : 

 : المتكبِّر. فالُمْختَالُ 

 أي : ُمْختَاٌل. ومنه قولُهُ :ـ  خالٌ  ويقال : رجلٌ 

 ال  َِل  و ِ َذا َ َرََّد ال  اٌل 
 : كالظَّلَعِ والغَْمِز في الدَّابَّة. الَخالُ  وقال الليث :

 .خائِلٌ  فهو يََخاُل َخاالً  الفََرسُ  خالَ  يقال :

 وأنشد :

انريريريريريرييريريريريريريرية   َل عريريريريريريريَ يريريريريريريريْ َردُّوا ا ريريريريريريَ رِيريريريريريريخ  فريريريريريريريَ  اَنَدى الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  ريريريريرياِل   ك و الكالل َوَتةريريريريريريريريريريريريريريك و ِمْن مَسفريريريريريَ  َتةريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا كاَن َحَسَن اْلقيَاِم َعلَى نَعَِمِه.ـ  الٍ مَ  َخائِلُ وَماٍل ،  َخالُ  يقال : رجلٌ  وقال أبو َعْمٍرو وغيُره :

 أَْي : يَْحلُُب ويَْسِقي ويَْرَعى.ـ  عليهم يَُخولُ  .. : اْلَحافُِظ ، وراِعي اْلقَْوم اْلَخاِئلُ  ابن بُُزْرَج :

 إذا َساَسهُ.ـ  يَُخولُهُ  .. المالَ  َخالَ  ويقال :

  له.: القَائُِم بأَمر الناس ، السَّاِئسُ  اْلخْوِليُ و

لُُهمْ  كانَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في الحديث : و  .«بِاْلَمْوعَظِة َمَخافَةَ السَّآَمِة َعلَْيهمْ  يَتََخوَّ

لُُهمْ » وقال أبو عبيٍد : قال أبو عْمٍرو : وقوله : ُدُهم بها.ـ  «يَتََخوَّ  أي : يَتعَهَّ

ُد للشَّيء اْلَخائِلُ وقال :   القائُِم بِه. .. الُمْصِلح له .. : اْلُمتَعَّهِ

 : الّراعي للّشيء ، والحافُِظ له. اْلَخائِلُ  قال : وقال الفّراُء :

 . وأَنشد :َخاَل يَُخوُل َخْوالً  وقد

 فَارِ   وَ فريْهَو هَل َن َ اِئٌل 
 ؟أي : َمْن َصاحبُها؟ ـ هذا الفرِس  َخالُ  قلُت : والعََرُب تقوُل : َمنْ 

 ومنه قول الّشاعر :
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رّا  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ْوُِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اَف الريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ا نريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ   ُّ هلريريريريريريريريََ

  
يريريريريريريريريريريم و   َر الريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريِ ا أَمريريريريريريريريريريْ اهلريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريَ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يقول : لفارسها قَْدٌر.

 فالّرئيُس يُشاِوُره في تَْدبيره.

الُ و َعاُء اْلُحفّاُظ ِلْلَماِل. اْلُخوَّ  : الّرِ

 إذا َرأَْيتَها َماِطَرةً.ـ  : َخاُل السَّحابَةِ  اْلَخالُ وَ 

 أَْقبََل َوأَْدبر وتَغَيَّر. َمِخيلةً  إَذا َرأَى وسلم كانَ عليههللاصلىفي الحديث : أَنَّ النبي و

 فَ َلمَّا)لَعَلّهُ كما َذَكَر هللا جّل وعّز  ؟َوَما يُْدِرينا»قالَْت َعائَِشةُ فََذَكْرُت َذلَك لَهُ ، فقَاَل : 



2464 

 

 ((24َأْوِديَِتِهْم قاُلوا هذا عاِرض  َُمِْطُرَّن َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم ِبِه رِيح  ِفيها َعذاب  أَلِيم  )رََأْوُه عاِرضاً ُمْستَ ْقِبَل 
 [.24األحقاف : ]

 .َمَخايِلُ  السََّحابَةُ ، وَجْمعُها : :ـ  بفتح الميمـ  «اْلَمِخْيلَةُ »وقال أبو عبيد : 

 .اْلَخالُ  وقد يقال للسحاِب أَيضاً :

 بضم الميم.ـ  ُمِخيلَةٌ  ، فهي أََخالَتْ  قد قالوا : .. فإذا أرادوا أَنَّ السماء قد تغَيَّمتْ 

 .َخائِلٌ  بالفتح. ويقال للّرجل اْلُمْختَاِل :ـ  َمِخيلَةٌ  قالوا : هذه .. فإذا أَرادوا السحابَةَ نَْفَسها

 . ومنه قول الشَّاعر :َخالَةٌ  وَجْمعُه :

ْه َأْوَدى الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريَ ِة ا ريريَْلريريِ الريريريريريريريَ اب  َومسريريريريريريري    ا ريريريريريريريَْ  بريريريريريريريَ

  
ْه وَ   بريريريريريريريَ لريريريريريَ ْن قريريريريريريَ ِس مريريريريريِ فريريريريريْ ا ِ لريريريريريلريريريريريريّ رب   فريريريريريمريريريريريريريَ ْ  كريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
. اْلُمْختَالُ  وهو« اْلَخائِلِ »َجْمَع « اْلَخالَةِ »أراد ب   الّشابُّ

 تشبيهاً باْلَخاِل ، وهو السََّحاُب الَماِطُر. .. َخالٌ  وقال اللَّيُث : يقال للّرُجِل السَّْمحِ :

 إذا أََغاَمْت ، ولم تُْمِطر.ـ  السحابةُ  َخيَّلَتِ  ال : ويقال :ق

 .َمِخيلٌ  وكلُّ شيء كان َخِليقاً فهو

 ً  للخْير. لَمِخيلٌ  يقال : إنَّ فالنا

 .أَْخيَْلنَا وقدـ  : التي إذا رأَْيتَها َحِسْبتَها ماطرةً  الُمِخيلَةُ  السحابَةُ  :ـ  عن الِكَسائّيِ ـ  أبو عبيد

 السَّماُء : تهيَّأَْت للمطر. تََخيَّلَتِ و

ا َهلََكْت ُهْلكُ   على كّلِ حاٍل ، ونحِوه. أي :ـ  َخيَّلَتْ  أي : على ماـ  قال : وقال األحمُر : اْفعَْل كذا وكذا إمَّ

يت : ّكِ  أي : َخاَلقَتها للمطر.ـ  !!َخالَهاو َمِخيلَتَها وما أَْحَسنَ السماء للمطر  َخيَّلَتِ  ابن الّسِ

 على ما َشبََّهْت. أي :ـ  َخيَّلَتْ  وقولُُهُم : اْفعَْل ذلك على ما

ً  تََخّوْلتُ وفيه َخاالً من الخير ،  أََخْلتُ  للخير ، وقد لَُمِخيلٌ  وإنه  ْلَمَدى.إذا بلغ نَْبتُها اـ  ُمتَخيِّلَةً  فيه َخاالً ، ووجدُت أرضا

 إذا تََخيَّْرتُهُ وتفّرسُت فيه الخيَر.ـ  تََخيُّالً  عليه تَخيَّلتُ  :ـ  عن أبي زيدٍ ـ  أبو عبيدٍ 

 إذا َرَعَدت وبََرقَت قبل المطر.ـ  علينا السماءُ  َخيّلَتْ وَ 

 فإذا َوقََع المطُر ذهب اسُم التَّْخيِيِل.

 وّجْهُت التُّْهَمةَ إليه.إذا ـ  تَْخيِيالً ـ  على الرجل َخيَّْلتُ وقال : 

 وهو أن تََضَع لََولَِدَها َخياالً ليَْفَزَع منه الذئب فال يَْقَربُه.ـ  أَْخيَْلتُ وللناقة  َخيّْلتُ  وقال غيُره :

 وأنشد : .أََخالَ  وقد ُمِخيلٌ  وقال الليُث : كلُّ شيء اْشتَبَهَ عليَك فهو

ه  وَ  يريريريريريلريريريريريريري  بريريريريريِ يريريريريريريريل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ج  اَل خيريريريريريِ  لريريريريريَ ْ ق  أَبريريريريريريْ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
اِب و   بريريريريريريريريريريَ ه  َذو و األلريريريريريريريريريريْ رِفريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ ْ ق  يريريريريريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 إذا كانت َحَسنَةَ العََطِل ، في َضْرعها لَبٌَن.ـ  ُمِخيلَةٌ  فِهي .. الناقةُ  أََخالَتِ وقال : 
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 : ما أَْعطى هللا اإلنساَن من العَبِيِد والنَّعَِم. وقال أبو النّجم : اْلَخَولُ وقال 

 اْلم َخوَّلِ ك وَُ الذُّرَا ِمْن َ َوِل 
 إذا اتََّخَذُهم كالعبيد وقََهَرُهْم.ـ  فالن َخَولُ  ويقال : هؤالء

 اللَِّجاِم : أَْصُل فأِسِه. خَولُ وَ قال : 

اءـ  أبو عبيدٍ  ؟وال أَْدِري ما ُهوَ « اللَِّجامِ  َخَولَ »قلُت : ال أَْعِرُف  ْقَراقُ  األْخيَلُ  قال :ـ  عن الفرَّ  عند العرِب.ـ  : الّشِ

 وقال الليث ِمثْلَهُ.ـ  َشِمٌر : كانت العرُب تَتَشاَءُم بهوقال 

ى الشَّاِهيُن :  .األََخايِلُ  وجمعُهُ : .األْخيَلَ  قال : ويسمَّ

. اْلَخيَالُ وقال :  ّلِ  : كلُّ شيء تراهُ كالّظِ

 اإلنسان في اْلِمْرآةِ. َخيَالُ  وكذلك

 في المنام : ُصوَرةُ تِْمثَاِله. َخيَالُهُ و

ّلِ فهووربَّما مَ   .َخيَالٌ  رَّ بك الشيُء ِشْبهُ الّظِ

 لي َخيَالُهُ. تََخيَّلَ  يقال :

 .أََخالُهُ و إَِخالُهُ  َزْيداً ِخياَلناً. ِخْلتُهُ  ويقال :

.« يَْخلَ  من يَْسَمعْ »وِمْن أَمثالهم :   أْي يَظنُّ

ُل. قال : « َمْن يَْشبَْع يََخلْ »قال : وقيل :  وَمْعنَاهُ : َمْن يَْسَمْع أَْخبَاَر الناس وَمعَايِبَُهْم يَقَْع في  قال أبو ُعبَْيٍد :وكالُم العرِب هو األوَّ

 نفسه عليِهُم اْلَمْكُروهُ. وَمْعنَاه : أَنَّ اْلُمَجانَبَةَ للناس أَْسلُم.

. :ـ  في قولهم : َمْن يَْسَمْع يخلْ ـ  وقال اْبُن هانِىءٍ   يقاُل ذلك عند تحقيق الظَّّنِ

 .«يَُخيَُّل إليَّ »ُمشتقٌّ من « : يََخلْ وَ »قال : 

ئُْب َظنَّ أنَّهُ إنساٌن. : اْلَخيَالُ  :ـ  عن األصمِعّيِ ـ  أبو نَْصرٍ   َخَشبَةٌ تُوَضُع فيُلقَى عليها الثوُب ِلْلغَنَِم إذا َرآها الذِّ

 وأنشد :

  ِ ْتَ أَنريريريريريريريريريريريريَّ ْت ه  غريريريريريريريريريريريريَ ا ِ  غريريريريريريريريريريريريَ  َأٌ  اَل َأ ريريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريَ   اِل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريَ ي ا ريريريريَْ رَاعريريريريِ رِ كريريريريَ كريريريريْ اَل فريريريريِ يريريريريف  بريريريريِ   ريريريريِ

  
ً ـ  اْلَخيَالو  ما نُِصَب في أرٍض ليُْعلََم أَنََّها ِحًمى فال تُْقَرَب.ـ  أيضا

أْلُ  اْلخيَالِ  وقيل : َراِعي ائُِد َخيَاالً يَألَفُهُ ، فيِجيُء فيأُخذُ ـ  هو الرَّ أُْل. اْلَخيَالَ  يَْنِصُب له الصَّ  فيَتْبَعُهُ الرَّ

 يَْرتَِفُع في السماء فينُظُر إلى ِظّلِ نفِسه ، فيَُرى أَنَّه َصْيٌد ، فيَْنقَضُّ ، وال يَِجُد شيئاً.ـ  َخيَاُل الطَّائر:  اْلَخيَالُ و

ِه.   : أَْرٌض ِلبَنِي تَْغِلَب. اْلَخيَالُ ووهو َخاِطُف ِظلِّ

 ا أن يُْرَعى.إذا بلغ نَْبتُهـ  ويقال : َوَرْدنَا أَرضاً ُمتََخيِّلَةً ، وقَْد تََخيَّلَتْ 

فقال َخِطيبُُهْم بَْعَد َما َوَصَف ُجُدوبَةَ بَلَِدِهْم : ُكنَّا نَْستَِحيُل اْلَجَهاَم ،  وسلمعليههللاصلىإِنَّ قَْوماً وفَُدوا َعلَى النبي »في الحديث : و

َهامَ  نَْستَِخيلُ و  .«الّرِ

ُك.؟ ـ هل يَُحولُ  .. أن تَْنُظَر إليه« : اْستَِحالَةُ اْلَجَهامِ »و   أي : يَتََحرَّ

َهامِ  اْستَِخالَةُ و» اِجُز :« : الّرِ  إذا نََظْرَت إليها فَِخْلتَها َماِطَرةً وقال الرَّ
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رْ  َرأب  وملَْ تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا طريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهلريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
رْ   يتريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريرياَلن  رَاع   ريريريريريريريريريريريريري ْ ا  ريريريريريريريريريريريريريِ َأَنريريريريريريريريريريريريريََّ  كريريريريريريريريريريريريريَ
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اعي عند َحِظيَرةِ َغنَِمِه.« : اْلِخياَلنِ »أراد ب   ما نصبه الرَّ

 : اْلُمبَاَراةُ. اْلُمَخايَلةُ و:  قال

ً  َخايَْلتُ  يقال :  أي : باَرْيتُهُ َوفَْعلَُت فِْعلَهُ. وقال اْلُكَمْيُت :ـ  فالنا

م   اَنريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ْوَُ أَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْم يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ول  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   أَقريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل    َ ى األمشريريريريريريريريريريريريْ  ا يف الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري  ايريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريري َ

  
 وتُبَاِريَها. وقال ابُن أَْحَمَر :أْي : تُفَاِخُرَها ـ  «تَُخايِلَُها»

ِه وَ  ْه أَْرٌ. بريريريريريريريريريِ وا : أنريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريري  ْه و قريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريََ

  
اِكيريريا  ْ ِر  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا يف الرّْأِس َوالصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ى ِلمريريَ  فريريَأْمسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 اشتَبََهْت.« : تََخيَّلَتْ »

اٌم :  إذا َكعَّ َعْنُهْم.ـ  فالٌن عن القوم َخيَّلَ  وقال َعرَّ

 .«وَخيَّفَ َغيََّف ، »قال َسلََمةُ : ومثله : 

 أي : واحداً بعَد َواِحٍد.ـ  أَْخَوَل أَْخَولَ  : َذَهَب القومُ ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد

 وأنشدنا ِلَضابىٍء يصُف ثوراً وْحِشيّاً َحَمَل َعلَى الكالِب :

ا ارَِ هتريريريريريريريريريِ ه  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  َرْوقريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ اقريريريريريريريريريِ   عريريريريريريريريريَ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َواَل   َوَل َأ ريريريريريْ نْيِ َأ ريريريريريْ ِ يريريريريريريريِ  الريريريريريْ ريريريريريَ اَ  مسريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريَ

  
 الظَّْبيَةُ. : اْلَخْولَةُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب

 بَْعَد انفراٍد.ـ  َخَولٍ  إذا صار ذاـ  َخْوالً  َخاَل يَُخولُ وقال : 

 وهو السََّذاُب.ـ  إذا دام َعلَى أَكِل اْلِخْيلِ ـ  َخْيالً  َخاَل يَِخيلُ و

 : ُمْشِكٌل. ُمِخيلٌ  يُْشِكُل. وشيءٌ أي : ال ـ  َذاَك َعلَى أَحدٍ  يُِخيلُ  أبو زيٍد : يُقاُل : ال

 .َخاِليَةً  أي : ُمْخِليَةً  قال شِمٌر : يقال : وجْدُت الدارَ : خال 

 .َخاِليَةً  أي :ـ  ُمْخِليَةً  ووجدُت فاَُلنَةَ  .أَْخلتْ والداُر  َخلَتِ  وقد

 . قاله ابُن ُشَمْيٍل.َخاِليَةٍ  بأرٍض  أي :ـ  ولَِقيُت فالناً بَِخالٍء ِمَن األرض

ً  ُكْن َمِعي أي :ـ  حتَّى أُكلَِّمكَ  اْخلُنِيومعي حتى أكلَِّمَك ،  اْخلُ  قال : ويقول الرجل للرجل :  .َخاِليا

ً  اْستَْخليتُ  ويقال :  .اْخلُنِي أي : قُْلُت له :ـ  فالنا

 وقال اْلَجْعِدي :

ووَ  لريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريَ اِ  الريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريَ ْن َوقريريريريريريريريريريريريريريَ َك مريريريريريريريريريريريريريِ  َذلريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا   جريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ِك َواَل تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ي  لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  ِن فريريريريريريريريريريَأ ريريريريريريريريريريْ

  
 .«َخلَْوتُ »من  .. بِأَْمِركِ  أَْخِلي أي :ـ  

 ال يُْدِرُكَك َذمٌّ. أي :ـ  وتقول : اْفعَْل كذا وَخاَلَك َذمٌ 

 وقال عبد هللا بُن َرَواَحةَ :

 ٌُ اَلِك َذ ي َو ريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريْ ِك فريريريريريريريريريريَ ْأنريريريريريريريريريريَ  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي وَ   ل  َورَائريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْع    أهريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اَل أْرجريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 َخالَفَنِي. أْي :ـ  وقال الليُث : َخاالني فالٌن ُمَخاالةً 



2468 

 

حين بعث بَنُو عامٍر إلى ِحْصِن بِن فََزاَرةَ ، وإلى ُعيَْينَةَ بِن ِحْصٍن : أَِن اقَطعُوا ما بينكم ـ  وقال النّابغةُ الذُّْبيَانيُّ لُزْرَعةَ بن َعْوفٍ 

 وكان ُعيَْينَة َهمَّ بذلك. فقال النَّابغة :ـ  فنحن بنو أبيكم .. ، وألحقُوهم ببني ِكنَانَةَ ونحاِلفُكم وبين بني أسد
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ِ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    وا بريريريريَ الريريريري  ر   ريريريريريريريَ امريريريريِ و عريريريريريريريَ لريريريري  ْه بريريريريريَ الريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
َواُِ   رَّارا  ألقريريريريريريريريريريريْ ِل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ْؤَس لريريريريريريريريريريِ  َ بريريريريريريريريريريري 

  
 قال األصمعيُّ : معناه : اتُْرُكوُهْم.

 أي : تاَرْكتُهُ.ـ  ِخاَلءً  َخالَْيتُه يقال :

 وقال فيها :

َ ال   ْم بريريريريريريريريَ ي هبريريريريريريريريِ غريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ مريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ الء  فريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  أَيىَب الريريريريريريريريْ

  
َ   مسريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرياُِ وَ   عريريريريريريريريريريريْ اَلء  بريريريريريريريريريريريريَ ا أ رِيريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : التّْجِربَةُ.ـ  «يَأبَى اْلباَلءُ »

بناهم فأَْحْمدناهم ، فال نَُخاِليِهْم.  أي : جرَّ

ً  َخالَْيتُ  وقال الليث :  صاَرْعتَهُ. أي :ـ  فالنا

 وكذلك : الُمَخاالةُ في كل أَْمٍر.

 وأنشَد :

ا وَ   اَل َيْ رِي الةَِّ يُّ ِ َْن خي 
 قلُت : كأَنَّه إذا صارعه َخاَل كلُّ واحد منهما لصاحبه فلم يَْستَِعْن واحٌد منهما على صاحبه أََحداً.

 أي : ليس له َعْهد. ُمخالٍ  ويقال : َعُدوٌ 

 جْعِديُّ :وقال ال

جْ  يريريريريريريريريريريرياِد َواَل يريريريريريريريريريريري  َن اجلريريريريريريريريريريريِْ ْت  بريريريريريريريريريريريِ ْع  مريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريَ

  
ا    نْبَ  اّل  َ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وّ  خمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : ال يُقَْدَن.« ال يُْجنَْبنَ »

 أي : تركُت ما بيني وبينه من الُمَواَدعة ، وَخاَل كلُّ واحٍد ِمنَّا من العَهد.ـ  العَُدوَّ  َخالَْيتُ  ويقال :

 .َخالٍ  إذا لم يكْن فيه أحٌد ، وال شيَء فيه وهو أَْخلَىووَخاَلًء  يْخلُو ُخلُّواً  المكاُن والشيءُ وقال الليُث : َخاَل 

 .يَْخلُو َخْلَوةً  .. وَخال الرجلُ  َخالٍ  قَرارٌ ـ  من األرضـ  والخالءُ 

 ِلَي َمْجلَسه. أَخلَىوخاَل معي ، وخال بي ،  أي :ـ  الَمِلَك فأَْخاَلني اْستَْخلَْيتُ  ويقال :

 إذا َخاَدَعه.ـ  بفالن يَْخلُو وفالنٌ 

 أي : َمَضى.ـ  ويقال : خاَل قرٌن فقرن

 : الماضية. الَخاِليةُ  والقُُرونُ 

 وَخاَلء. خْلوةً  به أَخلُو بفالن َخْلوتُ  وقال اللِّحيانيُّ :

 به. َخلَْوتُ  بمعنى .. ه إخاَلءً ب أُْخلي بفالن أَْخلَْيتُ  وقال بعضُهم : قال :

ً  وتركتُه ً  أي :ـ  بفالن ُمْخِليا  به. خاِليا

 إذا لم يَْبَق فيها أحٌد.ـ  الداُر خاَلءً  خلَتِ و

 إخاَلًء. .. وأَخاَلها هللا

 إذا لم يأكْل معه شيئاً.ـ  ويقال : خاَل فالٌن على اللّبَن أو على اللَّحم
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 على اللبَِن. أَخلَى قال : وِكنانَةُ تقول :

اعي :  وقال الرَّ

هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ را  َو ريريريريريريريريريرياَل عريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريري  ه  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريْ  َرعريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريريريارَا  تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ُّ فريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرياَر الريريريريريريريريريري ِّ

  
 وخاَلٌء. .. ِمْن هذا خِليٌ  قال : ويقال : أنا

 ثَنَّى وَجَمع وأَنََّث. .. «خِليٌ  فمن قال :

 لم يُثَّنِ ولم يَْجَمع ولم يُؤنِّث. .. «َخالءٌ »ومن قال : 

 .اْلَخِليِ  والعرب تقول : ويل للشَِّجّيِ من

 الفارُغ. .. الذي ال هم له« اْلَخِليُ و»
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 خاِرٌج. أي :ـ  من هذا األمر ِخْلوٌ  ويقال : هو

 .ِخْلوٌ  ، وهم ِخْلوٌ  وهما

 وليس بالَوْجه. .. أَْخاَلءٌ من هذا األمر ، وُهْم  ِخْلَوانِ  وقال بعضُهم : هما

 المرأةُ ِمْن َزوجها. خلَتِ  ويقال :

 إذا نُِوَي طالقُها.ـ  فتَْطلُُق بها المرأةُ « بَِريَّةٌ  خِليَّةٌ  أَْنتِ »ويقال للمرأة : 

 : ال أزواَج لهن وال أوالَد. خِليَّاتٌ  ونسوةٌ  .. خِليّةٌ  وقال ابُن بُزْرَج : امرأةٌ 

 أي : َعَزبَاٌت.ـ  ِخْلَواتٌ  ، ونِْسَوةٌ  ِخْلَوتانِ  ، وامرأتان ِخْلَوةٌ  وقال : امرأةٌ 

 : ال نساَء لهم. أَخِلياءُ  ورجالٌ  َخِليّانِ  ، ورجالن خليٌ  ورجل

َي  .. : الناقةُ تُنتَُج فَيُْنَحُر ولُدها َعمداً ِليَُدوَم لهم لَبَنُها ، فتُستََدرُّ بُحَواِر غيرها اْلَخِليّة :ـ  شمٌر عن ابن األعرابّيِ  ت نُّحِ فإذا َدرَّ

 اْلُحَواُر ، واحتُِلبَت.

 وهو التّلَسُُّن. .. وربّما َجَمعوا من الَخاَليا ثالثاً وأربعاً على ُحَواِر واحدٍ 

 .الَخِليَّةُ  ، وهي تََخلَّْوا ربَّما عطفوا ثالثاً وأربعاً على فصيل وبأَيَّتِِهنَّ شاءوا وقال شمر : وقال ابن شميل :

 .. هي للحْلبِ  تَُخلَّىوفيُجرُّ ولُدها من تحتها ويُْجعَُل تحت أخَرى ، ـ  وهي غزيرةـ  : الناقةُ ، تُْنتَجُ  اْلَخِليَّةُ  اللِّحياني :وقال 

 لكرمها.

 قلت : وقد شاهدت الخاليا في خاَليِبِهْم.

 .يَْخلُونَ  ، وهم خلْوا وسمعتهم يقولون : بنو فالٍن قد

ه ويُْدنَى منها َولَُد ناقٍة نُتَِجْت قبلها فتعِطُف عليه ، ثم: الناقة تُ  اْلَخِليَّةُ و ه أُمُّ  ْنتَُج فيُْنَحُر ولُدها ساعة يقع في األرض قبل أن تََشمَّ

ها ، وتُتَْرُك األخرى للُحَواِر يَْرضَ  َخِليَّةً  يُْنَظُر إلى أغزر الناقتين فتُْجعَلُ  عُها متى شاء وال يكون للُحَواِر منها إال قَْدُر ما يُِدرُّ

 وجمعها بسٌط.« اْلبَُسوطَ »وتسمى 

 .اْلَخِليَّةُ  بلبنها أهلُها : هي يَتَخلَّى والغزيرةُ التي

 : السَِّفينَةُ العظيمة وَجْمعَُها : َخاَليَا. اْلَخِليَّةُ  وقال اللِّحياني :

 ومنه قول َطَرفَةَ :

 َ اَل  َسِفني   للريََّواِصِف ِمْن َددِ 
ً  ِمْن هذا األمر خلَّْيتُ تَ  قال : ويقال : يا  .تَخلِّ

 .َخلَْوتُ  بفالن : في َمعنى استَْخلَْيتُ و

ُل النَّحُل فيه ِمْن َراقُوٍد أو ِطين ، أو ُخُشٍب َمنقُوَرةٍ. : الَخِليَّةُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ   ما يُعَّسِ

يَتْ   من ِطيٍن ، فهي ِكَواَرةٌ. الَخِليَّةُ  وقال الليُث : إذا ُسّوِ

ً ـ  «َخِليٌ »قال : ويقال :   بغير هاٍء.ـ  أيضا

ُحها ، وتَسيُر من غيِر َجْذٍب. اْلَخِليَّةُ وقال :   من السُّفن : التي ال يَُسيَِّرها َمالَّ

 وهذا هو الصحيح. .. : العظيمةُ من السُّفُن الَخِليَّةُ  قلُت : وغيُره يقول :

 إذا اقتََصَر عليه.ـ  : َخاَل الرجل َعلَى بعض الطعاموقال ابن األعرابّيِ 
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 البََراُز من األرض.ـ  ممدودٌ ـ  وقال الليُث : الَخاَلءُ 

 فالٌن إذا دام على أْكِل اللّبَن. اْخلَْولَى وقال ابُن األعرابي :

 إذا انهَزم.ـ  قال : واْطلَْولَى : َحُسَن كالُمه ، واْكلَْولَى

 الَخاَلةُ كلُّ بَْقلٍَة قَلَْعتَها.قال : وـ  عنهـ  ثعلبٌ 

يَِت الِمْخالةُ  اْختَلَْيتُهُ  : هو الَحشيُش الذي يُْحتَشُّ من بُقول الربيع ، وقد اْلَخلَى وقال الليُث :  والواحدةُ : َخاَلةٌ. .. ، وبه ُسّمِ

ً  اْلَخاَل  خلَْيتُ  وقال اللِّْحيانيُّ :  أْي : نَزْعتُه.ـ  أَْخِليِه َخْليا

 فيها. أَْخِلي ني ِمْخالةً وأَْعطِ 

 .اْلَخلَى أْي : أْنبََت لها ما تأكُل منـ  إْخالءً  يُْخليها هللا الماشيةَ  أَخلَى ويقال :

 إذا ألقَيُت تحتها َحَطباً.ـ  الِقْدرَ  َخلَْيتُ  وقال ابن األعرابّيِ :

 إذا طرحُت فيها اللحَم.ـ  َخلَيتُهاو

 عليه الحشيَش.إذا َحَشْشُت ـ  فرسي َخلَْيتُ و

 إذا أَلقيُت في فيه اللَجاَم.ـ  الفرسَ  خلَْيتُ و

ْطُب من الحشيش اْلَخلَىـ  أبو ُعبيَد عن األصمعي يِت الِمخالةُ  .. : الرَّ  فإذا يَبَِس فهو حِشيٌش.ـ  وبه ُسّمِ

.  وقال الليُث : يقال : ما في الدَّاِر أََحٌد خاَل َزْيداً وَزيد : نَْصٌب وجرٌّ

 ألنه قد بَيََّن الفعَل. .. نََصْبَت ال غيرُ ـ  ما خاَل َزيداً  فإِذا قلتَ 

 ومعناه : إالَّ أَنِّي َوَعْظتَُك. .. وتقول : ما أََرْدُت َمَساءتََك خاَل أَنِّي وَعْظتُكَ 

 وأنشد :

َواَك و منريريريريريريريريريريريا و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريرياَل هللا ال أْرجريريريريريريريريريريري 

  
ا  كريريريريريريريَ الريريريريريريِ يريريريريريريريَ ْن عريريريريريريِ ة  مريريريريريريِ بريريريريريريريَ عريريريريريريْ ا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريَ  َأعريريريريريريري  ُّ عريريريريريريِ

  
أَ من َذْنٍب قُِرَف به.ـ  إذا تعبََّد. وخاَل ـ  إذا أَكَل الطَّيَِّب. َوَخاَل ـ  ماَت. وخاَل  أْي :ـ  األعرابي : خاَل فالنٌ وقال ابن   إذا تَبرَّ

 بمعنى فََرَغ.ـ  أَْخلَىو: خاَل لك الشيُء ، ـ  : عن أبي عمٍروـ  أبو ُعبَيد

 وأنشد ِلَمْعِن بن أَْوٍس :

ْل  اِذل  هريريريريريريريريَ اَأعريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريائريريريريريريريريَل مسريريريريريريريريَ  أَيْيت الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
َ انَ   ْو   َومسريريريريريريريْ

َ
ا املريريريري ى لريريريريلريريريريريريريَ لريريريريَ ُْ َأ ريريريريْ ن املريريريريوِ  َأ  مريريريريِ

  
 ـ. في الّدوابّ ـ  كاْلِحَرانـ  في اإلبلـ  وقال الليُث : الِخاَلءُ : خأل 

 إذا لم تَْبَرْح مكانها.ـ  ِخاَلءً  تَْخألُ  الناقةُ  َخألتِ  يقال :

 .«اْلقَْصَواءُ  َخألتْ »بِِه يَْوَم اْلُحَدْيبِيَِة فقَالُوا :  َخألَتْ  وسلمعليههللاصلىأَّن نَاقةَ النبي »في الحديث : و

 .«ولَِكْن َحبََسَها َحابُِس اْلِفيلِ  .. َواَل ُهَو لَها بُِخلُقٍ  خألتْ  َما»:  وسلمعليههللاصلىفقَاَل النبي 

 قلت : والِخالُء ال يكون إاّل للناقة.

 بغيرها.وهي ناقةٌ خاِلىٌء 

 فتَْبُرك وال تَثُوُر.ـ  إذا َضبِعَتْ ـ  وأْكثَُر ما يَُكوُن الِخالُء منها
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 إذا بََرَك فلم يَقُم.ـ  َخالءً  خأل يَْخألُ  وقال ابن ُشميل : يقال للجَمل :

 إاّل للَجَمل.« خأل»قال : وال يقال : 

ةً ، وهو عند العرب : للنّاقَِة.فجعله للَجَمِل « اْلِخاَلءِ »قلُت : غِلَط ابُن شميل في   خاصَّ

 يصُف ناقةً : .. وقال ُزَهْيرٌ 

ا هريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَرأِب مْل خيريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  آِبرَُِّأِب الريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَلء    اٌف يف الريريريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريريريرياِب واَل  ريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا كانت ُمْعِشبَةً.ـ  ُمؤتَِلَخةٌ  يأتَِلُخ قال : وائْتِاَلُخهُ : ِعَظُمه ، وُطولُه واْلتِفافُه وأرضٌ  .. العُْشبُ  ائْتَلَخَ  قال الليث : يقال :: ولخ 

ةٌ وُمْعتَِلَجةٌ وَهاِدَرةٌ. ُمْؤتَِلَخةٌ  وقال ابن شميل : يقال لألرض الُمْعِشبَة :  ، وُمْلتَخَّ

ً  ائْتَلَخَ  أبو ُعبيٍد : عن األموّيِ :  إِذا اختَلط.ـ  األمُر ائْتالخا

َك ـ  ما في البطن ائْتَلَخَ  وقال غيُره :  وُسِمعَْت له قََراقُِر.إذا تحرَّ

 أمُرهم. ائْتَلَخ أي : في اختالٍط ، وقدـ  وقَعوا في ائْتِالخٍ ـ  عن الفّراءـ  أبو ُعبيدٍ 

 من النَّْبت. ُمْؤتَِلخةٌ  ووِرخةٌ : وليخةٌ و َوِلَخةٌ  ويقال : أرضٌ 

 َمْقُصوٌر. .. اللََّخا الُمْسعُُط هو :ـ  عن أبي عمٍرو وغيرهـ  أبو ُعبيدٍ : لخا 

 كلُّ هذا إذا أَْسعَْطتَهُ. .. أَْلخيتُهو لَخْوتُهوقد لََخْيُت الرُجَل و

ضاع. اللَِّخاءُ  وقال الليث : بّيِ ِسَوى الرَّ  : الِغَذاُء للصَّ

بِيُ   أي : يأكل ُخْبزاً َمْبلُوالً.ـ  يَْلتَِخي وتَقُوُل : الصَّ

 وأنشد :

نْي  خريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريرياِ  يريريريريريريريريريريري  ل  األ مريريريريريريريريريريّ نَّ مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريَ

  
ني   اان  َومسريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريا  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريِ يريريريريريريريَ َن َأمسريريريريريريْ مريريريريريريْ عريريريريريريِ  يريريريريريري  ريريريريريريْ

  
ً ـ  المخالَفَةُ ، والمالَخاةُ  عن أبي عمرو : الُمالَخاةُ :ـ  شمر  الُمَصانعة. :ـ  أيضا

 وأنشد :

ِ  وَ  يريريريريريريريريريريريْ َذاِ  بريريريريريريريريريريريريَ َه الريريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريرياَل بريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ  اَل ريريريريريريريريريريريَ

  
اء  وَ   خريريريريريريريريَ ك الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريَ كريريريريريريريريَ نَي أَمريريريريريريريريْ َك مسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  
اُح : َوافَْقَت.« : اَلَخْيتَ »قال :  ِرمَّ  وقال الّطِ

ا لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريريريَ زَْع ملريريريريريريريريريريْن اَل ريريريريريريريريريريَ ْم َنريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
اأبِ وَ   لريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ تأََب لريريريريريريريريريريريريِ َذِر الريريريريريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ملَْ نريريريريريريريريريريريريَ

  
 : المالَخاةُ. اللَِّخاءُ  وقال الليث :

 وهو التَّْحِريش والتْحِميُل.

 .ِلخاءً وُماَلَخاةً ـ  عندهأي : أَتَْيَت بي ـ  تقول : اَلَخْيَت بي عند فالن

 ونحَو ذلك.ـ  إذا قََدْدُت منه َسْيراً للّسوطـ  ِجَراَن البعير التََخْيتُ وقال : 

 بالحاء.ـ  قلت : والصواب : التََحْيُت ِجَراَن البعير

ياط من الِجران ي الّسِ  ألنَّ ِجْلَده أصلُب وأمتُن. .. والعرُب تسّوِ
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 إذا قََشْرتهُ.ـ  من قولك : لََحْوُت العُود ، ولَحْيتُهُ  .. وأظنُّه
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 : أْن يميَل بطُن الرُجل في أحد جانبيه.ـ  مقصورـ  اللَِّخا وقال شمر : سمعُت ابَن األعرابي يقول :

 .ْخَواءُ لَ  وناقة .. أَْلَخى فهوـ  وقال أبو عبيد : قال األصمعي : إن كانت إحدى ُرْكبَتَي البعير أعظَم من األُخرى

 قال : واللََّخى كثرةُ الكالم في الباطن.

: المرأةُ الواسعةُ  اللَّْخَواءُ  :ـ  عن األصمعيـ  وقال ابن السكيت .. الكثيِر الماء .. : لَْخُو القُْبُل المضطربِ  اللَّْخوُ  وقال اللَّيث :

 الَجَهاِز.

 أن تكون إْحَدى َخاِصَرتَْيه أعظَم من األُْخرى.وهو ـ  أَْلَخى ورجل .. لَْخواءُ  وقال في موضعٍ آخَر : امرأةٌ 

ً  وقد  .لَِخَي لَخا

ً ـ  اللََّخاو َدِف يُتّخذ ُمْسعُطاً.ـ  أيضا  شيٌء ِمثُل الصَّ

 صاِحبَه. .. وقال أبو عمرو : اللََّخى : إعطاُء الرجل َمالَه

 وأنشد :

را   اكريريريريريريريريِ َف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ اِ    َّ ملَْ تريريريريريريريريري  َك مريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريََ

  
ِل   افريريريريريريريِ غريريريريريريريَ َك بريريريريريِ لريريريريريريريْ ه  عريريريريريَ شِّ ر َويريريريريريريريْ ا  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريَ  فريريريريريريَ

  
 .الَخةٌ  .. ، وأوديةٌ  الخٌ  .. وقال الليث : وادٍ : الخ 

 .الئخٌ  وأصلُه : اَلخٍ ثم نُِقلَْت إلى بنات الثالثة. فقيل :ـ  الخٌ  وقال شمر : وادٍ 

 ثم نُِقَصْت منه َعْيُن الفعل.

 واالْعِوجاج.قال : وَمعناه : السعة 

 وهو المتضايُق ، الكثيُر الشجر.ـ  بالتشديدـ  الخٌ  وادٍ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  وروى أبو العباس

 وقد مرَّ في المضاَعف.

 ابب اخلاء والنون

 خ ن
 خان ، خنى ، ناخ ، نخا ، ينخ ، وخن ، أخن : مستعملة. (وايء)

. َخْونُ و: َخْوُن النُّصح  المَخانَةُ  قال الليث :: خين ـ  خون  الُوّدِ

 : َعلَى ِمَحٍن َشتَّى. الَخْونُ و

 .ِخيَانَةً  .. فاُلنٌ  خانَنِي تقول :

 .«والَكِذبَ  الِخيَانَةَ  إالَّ  .. المْؤِمُن يُْطبَُع َعلَى ُكّلِ ُخلُقٍ »في الحديث : و

ً  الدهُر والنعيمُ  خانَهُ  وتقول  فَتُْرهُ. :ـ  في النظرـ  الَخْونُ وَ  وهو تغيُّر حاله إلى شّرٍ منها. َخْونا

 العَْين. خائِنُ  ومن ذلك يقال لألسد :

 به من ُمسارقة النظر إلى ما ال يَِحلُّ له. تَُخونُ  ما« : األَْعيُنِ  خائِنَةُ و»قال : 

 .خانَكَ  اوربّم .. فقال : أَُخوكَ  ؟وُسئَل بعضُهم عن السَّيف .خانَكَ  قال : وإذا نَبَا سْيفُك عن الضَّريبة فقد

نَكَ  قال : وكلُّ ما غيَّرك عن حالك فقد  .تََخوَّ
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ّمِة :  وقال ذُو الرُّ

ه   وَّنريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريََ رَف  اّل مريريريريريريريريريريَ ع  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ رفريريريريريريريريريريَ  اَل يريريريريريريريريريريَ

  
وُ    غريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ م املريريريريريريريرياء مريريريريريريريريَ اِديريريريريريريريريِه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  َداع  يريريريريريريريريري 

  
نَهُ  قلت : ليس معنى قوله : إالَّ ما  .تََخوَّ
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 حجةً لما احتج به له.

نَهُ  ومعنى إال ما دهُ. تََخوَّ  : إال ما تعهَّ

نُ  كذلك قال أبو عبيٍد حكايةً عن األصمعّيِ أنه قال :وَ   التعهد.« : التََّخوُّ

ِة هذا. مَّ  وأنشد بيَت ذي الرُّ

ُدهُ بالنََّظِر إلَْيِه   َوتُْؤنُِسهُ بِبُغَاِمَها.وإنَما وَصَف َولََد َظْبيٍَة أَْوَدْعتهُ َخمراً ، َوِهَي تَْرتَُع باْلقُْرِب ِمْنهُ ، وتَتَعهَّ

 وقوله : بِاْسِم الماِء.

 الماُء : ِحَكايَةُ ُدعائِها إياهُ.

ْوِت والنِّداء... فذكََّرهُ « َداعٍ يناديه»وقال   . ألنه ذهب به إلى الصَّ

نُ  قلت : وقد يكون  بمعنى التَّنَقُِّص. التََّخوُّ

 ومنه قول لبيد يصف ناقةً :

مريريريريريريريريريريريريريريريريِّ    لريريريريريريريريريريريريريريريريرَُّداىَف  َرأٌب تريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذافريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا    ز وِ َ واْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ا نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وََّنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
نَتْهُ  ويقال : فَتْهُ  تََخوَّ  أي تنقََّصتْهُ.ـ  الدهوُر وتَخوَّ

نُ   أحُدهما التَّنَقُُّص واآلخر التعهُد. له معنيان : فالتََّخوُّ

داً »وَمْن جعله   .«مالال»ُمْبَدلة من « النُّونَ »جعل « تعهُّ

لَهُ ،  نَهُ ويقال : تََخوَّ  بمعنًى واحٍد. .. تَخوَّ

لُنَا باْلَمْوِعَظِة َمَخافَةَ السَّآمة َعلَْينَا وسلمعليههللاصلىكان َرُسوُل هللا »حديُث ابن مسعوٍد :  ومنه  .«يَتََخوَّ

نُنا»وكان األصمعيُّ يَْرِويه :   بالنون.« يتََخوَّ

 إذا بُوِلَغ في وْصِفِه بالخيَانَِة.ـ  َخائِنَةٌ و،  خائنٌ  ويقال : رجلٌ 

ا قَوُل هللا جّل وعّز : وَ   ِخيانَة يَْعلَمُ »: ـ  وهللا أْعلَمْ ـ  فإنَّه أََرادَ  [19َغافر : ] (يَ ْعَلُم خائَِنَة اْْلَْعنُيِ َوما َُتِْفي الصُُّدورُ )أَمَّ

 أَْي : لَْغواً.[ ـ 11 الغَاِشيَة :] (ال َتْسَمُع ِفيها الِغَيةً )كقوله تعالى : « فَاِعلَةٍ »على « اْلَمْصَدرَ »فأَْخَرَج  .. «األَْعيُنِ 

 أي : ُرَغاءها وثُغَاءها.ـ  «ثَاِغيَةَ الشَّاءِ »و ، « راِغيَةَ اإلبل»وِمثْلُه : َسِمْعُت 

 كل ذلك من كالم العرب.

َها ُمساَرقةً : علمها هللا ، ألنه إذا نََظَر  .. ِخيَانَةٍ  النََّظُر إليه نََظرَ  إذا نََظَر إلى ما اَل يَِحلُّ له .. ومعنى اآلية : أَنَّ النَّاِظرَ  يُِسرُّ

ٍد نََظراً ـ  النَّْظَرةَ األُْولى  .َخائِن فهو غيُر آثٍِم والـ  غيَر متعّمِ

 النظِر. َخائِنُ  فهوـ  الِخيَانَةُ  ونِيَّتُهُ ـ  فإن أَعاَد النََّظرَ 

بَةٌ وهي .. : المائدة اْلِخَوانُ  وقال اللَّيث :  .أَْخِونَة والعََدُد : .. اْلُخونُ  ُمعَرَّ

 وقال َعِديُّ بُن َزْيٍد :

 ِ  ون  َمَأد وبَة  وُِّمت  
انُ و  : ِمْن أَسماء األََسِد. اْلَخوَّ
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نُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب: وخن   : اْلقَْصُد إلى خيٍر أَو َشر. التََّوخُّ

 : الفساُد. اْلَوْخنَةوقال : 

 والنَّْوَخةُ : اإلقامة.

 : اْلغَْدَرة. الَخْنَوةُ وَ : خنى 

ً ـ  اْلَخْنَوةُ و .ـ  أَيضا  اْلفُْرجةُ في اْلُخّصِ

 أَْفَحُشه. :ـ  من الكالمـ  اْلَخنَا وقال اللَّْيُث :
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ً  ويقال :  في كالمه. أَْخنَىـ و مقصورٌ ـ  َخنَا يَْخنُو َخنا

 وقال لَبِيٌد : الدَّهِر : آفاتُه. َخنَاو

ْهِر َغَفلْ و   َقَ ْراَن  ْن َ َلا ال َّ
 وقال النَّابِغَةُ : عليهم الدَّهُر : إذا أَهلَكُهْم. أَْخنَىوَ 

 َأْ َ  َعَلْيها الَِّذي َأْ َ  َعَلى ل َب ِ 
 وهذا هو الصواُب. .. عليه : أْفَسدَ  أَْخنَى وقال أبو عبيٍد :

 اإلقامةُ. : النَّْوَخةُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  بثعل: نوخ 

ْختُهُ  وتقول : .فَاْستَنَاخَ  البعيرَ  أَنَْختُ  يُقال :»وقال غيُره :   .فَتَنَّوخَ  .. نَوَّ

خُ  والفَْحلُ   إذا أراد ِضَرابَها.ـ  النَّاقةَ  يَتَنَوَّ

 فيه اإلبُل. تُنَاخُ  : الموضُع الذي اْلُمنَاخُ و

 ً  نَْخنَْختُهُ فَتَنَْخنََخ.: ـ  ويقال : أيضا

 .النَّْوَخةُ و،  اإلنَاَخة واألصُل :

َراِب.ـ  الناقةَ  أَْينَْختُ  : من قولك : اْليَنَخُ  قال الليث :: ينخ   إذا دعوتَها إلى الّضِ

 إْخ. .. إخْ ـ  إذا أُنِيَختْ ـ  كما يقال لهاـ  قلُت : هذا َزْجٌر لَها .إيَنِخ .إيَنِخْ  تقوُل :

 إذا تَكبََّر. وأنشد :ـ  فالنٌ  اْنتََخى تقول : : العََظمة. النَّْخَوةُ  قال الليث :: نخا 

 َما رَأَيْلا َمْعَةرا  فرييريلريَْتخ واوَ 
 وال يقال : َزَها. .. فهو َمْزُهوٌّ  .. يقاُل : ُزِهَي فالنٌ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو حاتم

 .اْنتََخىوفالٌن ،  نََخا قال : ويقال :

 .نُِخيَ  وال يقال :

 : َضْرٌب من الثِّياِب اْلمَخطَّطِة. اآلِخنيُ  : قال :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد: أخن 

 أيضاً.ـ  : الِقِسيُّ  اآلِخنِيَّةُ وقلُت : 

 وقال األْعَشى :

ه   ِة رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ اس  ا  ريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَ ْه قريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
َواِدي   اِب الريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ ِرَب َأْو ثريريريريريريريريِ اُِ يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ هريريريريريريريريَ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : أَْكِسيَةٌ ُسوٌد لَيِّنَةٌ يَلبسها النَّصاَرى. وقال اْلبَِعيُث : اآلِخنِيُ  وقال أبُو َماِلٍك :

رُّهريريريريريريريريريريا لَّ َيريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريا   َّ ظريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ رَّ عريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ َّس    ِ ِ الريريريريريريريريْ ْوَب ا  ريريريريريريريريِ رَّ ثريريريريريريريريريَ ا جريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  
 وقال أَبُو ِخَراٍس :

أَ  ِه كريريريريريريريَ راعريريريريريريريِ َف كريريريريريري  لريريريريريريْ َض  ريريريريريريَ حريريريريريريْ مريريريريريريَ اَلء الريريريريريريْ  
 نَّ املريريريريريري

  
   ُ ذَّ خريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  ِ   الريريريريريريريريريريْ ى ا  ريريريريريريريريريريِ ا متريريريريريريريريريريََ ريريريريريريريريريريَّ   َذا مريريريريريريريريريريَ
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 ابب اخلاء والفاء

 خ ف
 خاف ، خفا ، خفأ ، فاخ ، أفخ ، خيف ، وخف : مستعملة. (وايء)

َجةُ  : اْلفَْيَخةُ  قال الليث :: فوخ ـ  فيخ َجِة.ـ  العِجينَةُ  تُفَيِّخُ  كماـ  تُفَيَّخُ  ألنَّها .. السُُّكرُّ  فَتُْجعَُل كالسُُّكرُّ

 وأنشد اللَّْيُث : وقال ابن األعرابّيِ : نحَوه.

ة  و  ْرمريريريريريريريريريريَ َع طريريريريريريريريريريِ ة  مريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ أب  يف فريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريَِ

  
َ ا  بريريريريريريريريريريَ ىت  أَرَاَد الريريريريريريريريريريزَّغريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  َ يريريريريريريريريريريريْ  َأهريريريريريريريريريريْ

  
 

ْبَدةُ. « : النَِّهيدةُ » ْرَمةُ »و الزُّ  الشُّْهَدةُ.« : الّطِ

ْغبَدُ » ْبُد.« : َوالزَّ  وَكثَْرتُهُ. .. اتَِّساُع َمْخَرِجه اْلبَْوِل : فَْيَخةُ  عن ابن األعرابّيِ :ـ  َشِمرٌ  الزُّ
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 النَّبَاِت : التِفَافُه وَكثَْرتهُ. فَْيَخةُ و الَحّرِ : ِشدَّتُهُ وُغلََواُؤه. فَْيَخةُ وقال : 

زاً  وسلميهعلهللاصلىأن النبي »في الحديث و  .«تُِفيخُ  فقال له : تَنَحَّ فإنَّ ُكلَّ بَائِلَةٍ  .. َخَرَج َمَع بَْعِض أَْصَحابِِه ُمتَبَّرِ

 اْلَحَدُث. : اإلفَاَخةُ  قال أبو عبيد : قال أبو زيد :

ة. يقال : قَدْ  يح خاصَّ يحِ بالدُّبِر. اللَّيُث :إفَاَخةً. وقال  يُِفيخُ  .. الرجل أَفَاخَ  يعني ِمْن خروج الّرِ  إِفَاَخةُ الّرِ

 يَفُوُخ. فَاخَ  قلَت : قدـ  وقال أبو زيد : إذا َجعَْلَت الِفعَل للصوت

يحِ :ـ  بالحاءـ  قال : وأّما الفَْوحُ   ال ِمَن الصَّْوت. .. أَْن يَِجَدها : فمن الّرِ

 اتََّسع َمخَرُجه.إذا ـ  بِبَْوله أَفَاخَ  : قال ابن األعرابّيِ :ـ  شِمرٌ 

 وأََشاَعْت وأَْوَزَغت. .. قال : وأَفَاَخِت الناقةُ بِبَْولها

 وأَنشد لجِريٍر :

َوأب   ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريوَن بريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ اُُِّ  يريريريريريريريريريَ لَّ الريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريَ

  
َواِل   َن  ألبريريريريريريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريْ ْوَُ يريريريريريريريريريريريريريري  وِّ يريريريريريريريريريريريريريريَ   جلريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 وأنشد ِلْلفََرْزَدِق : : أْن يُْسقََط في يَِده. اإلفَاَخةُ وقال : 

اَ   ْن أَ و أَفريريريريريريريريريَ ه  ومل َأكريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريى الريريريريريريريريري ِّرَْع عريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريري  اتريريريريريريريريِ يّ  أ قريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ ْن كريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريَ َي ِدْرعريريريريريريريريِ  أل لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ

  
 وأَنشد : إذا َصدَّ عنه.ـ  فالٌن عن فاَلنٍ  أَفَاخَ  قال. وقال أَعرابيٌّ :

ا مريريريريريريريريريريريَّ اِ  ا ريريريريريريريريريريريَْ ِّ لريريريريريريريريريريريِ ْن رِمريريريريريريريريريريريَ وا مريريريريريريريريريريريِ ا ريريريريريريريريريريري   أَفريريريريريريريريريريريَ

  
اال  ا َنريريريريريريريريريريريريريَِ اهريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ َرعريريريريريريريريريريريريريْ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رََأْواَن قريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء :وقال َشِمٌر :   .فَاَختْ وَ فَاَحْت ِريُحهُ ،  قال الفرَّ

 ُدوَن ذلك. : أََخَذْت بِنَفَِسِه وفَاَحْت : فَاَختْ وقال : 

يحُ  فَاَختِ  أبو زيد :  إذا كان لها َصْوٌت.ـ  تَفُوخُ  .. الّرِ

 .«يَْفعُولٍ »فهو على تقدير  اْليَأَفُوخَ  وقال الليث : َمْن َهَمزَ : أفخ 

 .يَأْفُوِخهِ  إذا ُشجَّ في ـ مأَفُوخٌ  قال : ورجلٌ 

 من اْليَْفخِ.« فَاُعولٍ »قال : وَمْن لم يْهِمْز فهو على تقدير 

 والهْمُز أَصوُب وأحسُن.

 وأَذُنَهُ. يَأْفوَخه إذا أصْبتَ ـ  وأََذْنتُهُ  أَفَْختُهُ  أبو عبيد :

 .«يَآفِيخُ » : «اْليَأْفوخِ »وجمُع 

: حيُث اْلتَقَى َعظُم ُمقَدَّم الرأْس وَعْظُم  اْليَأْفُوخُ  قال :ـ  إبراهيَم اْلَحْربّيِ عن أبي نَْصر عن األصمعّيِ عن ـ  وأخبرني اْلُمْنذريُّ 

بِّيِ. ِره ، حيُث يكون لَيِّناً مَن الصَّ  مَؤخَّ

بيـ  يقاُل له اَعةُ والنَّمغَةُ.ـ  قبل أن يتالقى العَظمانِ ـ  من الصَّ مَّ اَعةُ والرَّ  : اللَّمَّ

 قبل أن يَْستَوَي َجنَاَحاها. .. : اْلَجَراَدةُ  اْلَخْيفَانَةُ  قال الليُث :: خيف 

 َشبِيَهةٌ باْلَجَراَدة لُسْرعتها. .. : سريعةٌ  َخْيفَانَةٌ  وناقةٌ 
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 .ةٌ َخْيفَانَ  .. الواحَدةُ  .َخْيفَانٌ  : إذا َصاَرت في اْلَجَراِد خطوٌط ُمختِلفَةٌ ، فهوـ  عن أْصحابِهِ ـ  أبو عبيد

 .بِاْلَخْيفَانِ  قلت : والعََرُب تُْشبِّه اْلَخْيلَ 

 وقال اْمُرؤ القَْيِس :

ة  وَ  انريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَركريريريريريريريريريريريريريريَ   يف الريريريريريريريريريريريريريريرَّْوِع  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رّ   بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ ا م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ٌ   ريريريريريريريريريَ ا َذنريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريَ

  
 .َخيفَاءُ و أَْخيَفُ  والنعُت :« َخِيفَ »: مصدُر  اْلَخيَفُ  وقال اللَّيُث :

 اْلعَْينَْين. تكون إْحَداُهما َزْرقَاَء ، واألْخرى َسْوداء.وهو ِخاَلُف 

 .ُخوفٌ  والجميع :

 .ُخوفٌ  إذا كانْت إحدى َعْينَْيه زرقاء ، واألخرى َكْحاَلء والجميُع :ـ  أَْخيَفُ  األصمعيُّ : فََرسٌ 

 ال يَْستَُوون. أي :ـ  «أْخيَافٌ  الناسُ »ومنه قيل : 

 واسَع ِجْلِد الثِّيِل. إذا كانـ  «أَْخيَفُ  بَِعيرٌ »و 

 وأنشد :

ِذ    لريريريريريريريريريريريْ ة  جريريريريريريريريريريري  ْ نريريريريريريريريريريريَ ا َذا كريريريريريريريريريريريِ وَّى هلريريريريريريريريريريريََ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريِ ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه أ مريريريريريريريريريريُّ َف كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريْ

  
 إذا كانت واسعةَ ِجْلِد الضَّْرع.ـ  َخيفَاءُ  ِجْلُد الضَّْرع ، وناقةٌ  اْلخْيفُ وقال : 

 ِغلَِظ اْلَجبَل.: ما ارتفع من َمْجَرى السَّْيِل وانحدَر عن  اْلَخْيفُ و

 اْلَجبَِل. َخْيفِ  بمنى ألنَّهُ بُنَي في« اْلَخْيفِ »ومنه قيل : َمْسِجُد 

 ِمَن اْلَخْوِف. .. «ِخيفَةٍ »جمع « : اْلِخيفُ »و قال : 

 وقال اْلُهَذليُّ :

ة   َ نَّ عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى َُّ ريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريري  اَل تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ  َوجريريريريريريريْ ا  و   لريريريريريريريْ َر يف الريريريريريريْ ريريريريريريَ مريريريريريريِ اوَ ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريفريريريريريريريَ   ريريريريريريِ

  
ِميُض. ْيفَةُ اْلخَ  أبو َعْمٍرو : يُن وهي الرَّ ّكِ  : الّسِ

 يُْشتَاُر فيها اْلعََسُل. .. : َمثُْل اْلَخريطة من األَدم اْلَخافَةُ  األصمعيُّ :

 .ُخَوْيفَة وقال اللَّيُث : تصغيُرها :

 وهي ُجبّةٌ من أََدٍم يلبُسها العَسَّال والسَّقَّاء. .. واشتِقَاقُها : من اْلَخْوفِ 

َع. أي :ـ  األمر بينهم يِّفَ خُ  قال : ويقال :  ُوّزِ

ثَِة بين األسنان ُخيِّفَتْ و قَْت. أْي :ـ  ُعُموُر اللِّ  فُّرِ

ً  قال الليث : يقال :: خوف  فاستثقلوا « َعِمَل يَْعَملُ »ألنَّهُ على بناء « يََخافُ ». وإنما صارت الواُو أِلفاً في َخاَف يََخاُف َخْوفا

 الواو فألقوَها.

ْرُف والصوُت. ثالثةُ أشياء :فَفيها   الحرُف والصَّ

 وربّما أَْلقَُوا الحرَف بَصْرفها َوأَْبقَوا منه الّصْوَت.

 فأَْلقُوا الواو واعتمد الصوُت َعلَى صرف الواو.ـ  الواو منصوبةٌ ـ  «يَْخَوفُ »وكان حدُّه : « يََخافُ »وقالوا : 
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 فأَلقَُوا الواَو بصرفَهاـ  سورةٌ الواُو مكـ  «َخِوفَ »وكان حدُّه « َخافَ »وقالوا : 
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 وأَبريَ و ا الصوَ  ، فاعتم  الصو   َعلى فْتَحِة ا اء ، فصار معها ألفا  لَيَِّلة .
 وكذلك نحُو ذلك ، فَاْفَهْم.

فُ و اإلَخافَةُ و التّْخِويفُ  ومنه  .التّخوُّ

 وهو اْلفَِزع. .. خائِفٌ  والنّْعُت :

 الناُس. يََخافُهُ ـ  ُمِخيفٌ و َمُخوفٌ  قال : وتقول : طريقٌ 

 َمْن رآه. يُِخيفُ ـ  ُمِخيفُ و َمخوفٌ  ووجعٌ 

 ِمن قِبَله. اْلَخْوفُ  يُْفَرُق منه ، ويجيءـ  َمُخوفٌ  ، وثَْغرٌ  مُخوفٌ  قال : وحائطٌ  وهكذا قال األصمعي :

ْفتُ  وقال الليُث :  .اْلَخْوف إذا جعلُت فيهـ  الرجلَ  َخوَّ

ْفتُهُ و  فيها الناُس. يََخافُهُ  بحالة إذا جعْلتُهـ  َخوَّ

 [.47النّحل : ] (َأْو َيَُْخَذُهْم َعلى ََتَوُّفٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

اُء : جاء في التفسير : أَنَّه التّنَقُُّص.  قال الفرَّ

ْفتُهُ  قال : والعََرُب تقول :  تَنَقَّْصتُه من َحافَاتِِه. فهذا الذي سمعُت. أي :ـ  تََخوَّ

 التفسيُر باْلَخاء.وقد أتى 

يتـ  وأخبرني المنذريُّ  ّكِ اني عن ابن الّسِ فُ ويقال :  قال :ـ  عن الحرَّ فُه يَتََخوَّ  أي :ـ  الماَل ويَتََحوَّ

  يَتنَقَُّصهُ ، ويأخذُ من أطرافه. وقال ابُن ُمقبٍل :

رِدا   كريريريريريريريريا  قريريريريريريريريَ ا اَتمريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ْت  مريريريريريريريريِ وََّف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريََ

  
ةِ   عريريريريريريريَ وَد الريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريريْ وََّف عريريريريريري  ا  ريريريريريريَ ن   كريريريريريريمريريريريريريريَ فريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْفُت الشيء وتََحيّْفتُهُ ،  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  شمرٌ   إذا تنقَّْصتُه.ـ  وتََخيَّْفتُهُ  تََخّوْفتُهُ وتَحوَّ

 .. َخائِفٌ  يقال : وفيه ثالثة أوجه : .. «فُعَّلٍ »: فإنه يُْجَمُع على ـ  من بَنَاِت الواوـ  وقال الكسائيُّ : ما كان من َذوات الثالثة

فٌ و .. ِخيَّفٌ و،  ُخيَّفٌ و  .ُخوَّ

 قال : ونحُوهُ : كذلك.

يِت : ّكِ  ِمنًى ، فنزلوا. َخْيفَ  إذا أَتَْواـ  القومُ  أخافَ  وقال ابُن الّسِ

 .أُْخِفيه إْخفَاءً  الصوَت ، وأنا أْخفَْيتُ  قال الليث :: خفى 

 .اْختَفَى قال : وفِْعلُهُ الالزُم :

 .اْختَفى . ال.. اْستَْخفَى األْكثُر من كالم العرب :قلُت : 

 لغةٌ ليست بالعالية.« : اْختَفَى»و 

 الشيء : أظهرتُهُ وكتمتُهُ. َخفَْيتُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد

ِكيَّةُ   ألنها استُْخِرَجت وأُْظِهَرْت.« َخِفيَّةٌ »يقال لها :  .. قال والرَّ

ً ـ  «أَْخفَْيتُ »و قال :   : ِمثْلُهُ. ـ أيضا

 [.10الّرعد : ] (َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف اِبللَّْيِل َوساِرب  اِبلنَّهارِ ) وقال األْخفَُش في قول هللا جّل وعّز :
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 الظاهُر.« : الُمْستَْخِفي»قال : 

 اْلُمتََواِري.« : السَّاِربُ »و 

 أْظِهُرها. فمعناه : (أَْخِفيَها أَكادُ )قال : وَمْن قَرأ 

رَّ  َخفْيتُ  تقول :ألنّك   أي : أظهرتُه.ـ  الّسِ
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 وأنشد :

ِه  فريريريريريريريريريريريِ وا الريريريريريريريريريريريّ اَء ال  ريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريْ إْن تريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريري  ِ وَ   ْرَب ال نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ وا اَّريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريْ  ِ ْن تريريريريريريريريريريريَ

  
اء : في قوله   .(َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف اِبللَّْيِل َوساِرب  اِبلنَّهارِ ):  عزوجلوَرَوى َسلَمة عن الفرَّ

 أي : ظاهر. ـ« َوساِرب  اِبلنَّهارِ » ُمْستَتٌِر. ـ أي :« اِبللَّْيلِ ُمْسَتْخٍف »

 : واِحٌد.ـ  جّل وعزّ ـ  عنده الخفيُ وكأنه قال : الظاهر 

 ؟.«فكيف أطِلعُكم عليها .. ِمْن نَْفسي ..»في التفسير :  : [15طه : ] (َأكاُد ُأْخِفيها)وقال في قوله جّل وعّز : 

 خَطأٌ عند اللُّغَِويِّيَن. .. «الظاِهرُ  : الُمْستَْخفي»األخفَش : قلُت : وقول 

اُء.  والقول ما قال الفرَّ

 أحُدهما : بمعنى االستخراج. فله معنيان :« االختِفَاءُ »وأما 

 .الُمْختِفي ومنه قيل للنَّبَّاش :

 وهو االْستِتَار. .. «االْستْخفاء»والثاني : بمعنى 

 يين متضاّدين.بمعن .. «َخِفيتُ »وجاء 

 فيما زعم أبو عبيدة.« أَخفَْيتُ »وكذلك 

 أي : أظهْرتُهُ.ـ  أَْخِفيهِ  الشيء خفَْيتُ  وكالُم العرب الجيُِّد : أن يقال :

 وقال امُرُؤ القْيس :

ا نَّ كريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريِ اقريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ ْن أَنريريريريريريريريريريْ نَّ مريريريريريريريريريِ اهريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

  
   ِ رَكريريريريريريريَّ اب  مريريريريري  حريريريريريريريَ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ َوْدٌق مريريريريريِ اهريريريريري    ريريريريريفريريريريريريريَ

  
 أي : ستَْرتُه.ـ  الشيءَ  أَخفَْيتُ و

 [.284البَقََرة : ] (َوِإْن تُ ْبُدوا ما يف أَنْ ُفِسُكْم َأْو َُتُْفوهُ )قال هللا جّل وعّز : 

وهُ.  معناه : أو تُِسرُّ

 .«َواَريتُ أي : تَ ـ  منه استْخفَْيتُ وأي : أظهرتَه ، ـ  الشيءَ  اختَفَْيتُ و

 هذا هو المعروف في كالم العرب.

. وأنشد : اْلَخافِي :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيدٍ   : ُهم اْلِجنُّ

 اَل حي َسُّ ِمَن اْ َايف هبَا أَثرير  وَ 
 خَواٍف.« : الخافي»وَجْمُع 

ونها : .«اْلِقلَبَةِ »: ما دون ـ  من السَّعفـ  اْلَخَوافِيوقال :   .«العَواِهنَ » وأهل المدينة يسمُّ

يشات العَْشر اْلخَوافِيوقال :   من مقّدِم الجناح. .. : ما دون الّرِ

 عليك. خِفيَ  ماـ  ممدودـ  الَخفَاءُ وقال : 
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 أي : أَْمٍر ُمْنَكِشٍف.ـ  ، وذلك : إذا ظهر وصار في بََراحٍ  الَخفَاءُ  يقال : بَِرحَ 

 .الخفاءُ  أي : زالَ ـ  الَخفَاءُ  وقيل : بَِرحَ 

 أي : ستْرتُه.ـ  الشيء أَخفَْيت : من قولك : اْلُخْفيَةُ  وقال الليث : واألّول أَْجود.

 بكسر الخاء.ـ  ِخْفيَةٌ  ويقال :

ً  قال : ولَِقيتُهُ   أي : ِسّراً.ـ  َخِفيّا

 .اْلخافي وهو : الموِضعُ  .. اْلخافي الشيء: هو ـ  مقصورـ  اْلَخفَاوقال :  : نَِقيُض العاَلنية. الَخافِيَةُ و

 وأَْنَشَد :
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اوَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ امِل ا ريريريريريريريريريريريريريريريَْ رِّ وعريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريرياملِِ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
َ  الريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريْ ِ    بريريريريريريريريريريريَ َ ْدان أَيريريريريريريريريريريْ ْ  مريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أَُميَّةُ :

ا فريريريريريريريَ ن  يف ا ريريريريريَْ وامريريريريريِ كريريريريريَ ْت  الريريريريريْ ه  الريريريريري ريريريريريَّ حريريريريريريري   ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريِّ

  
عريريريريريريريَّ   وَ   مريريريريريريرياِء َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َي يف جريريريريريريريَ  ِ ْذ هريريريريريريريِ

  
 : رداٌء تلبسه المرأةُ فوَق ثيابها. اْلِخفَاءُ وقال : 

 .ِخفَاُؤهُ  فهو ـ .. من ِكساٍء أو ِغطاءـ  قال : وكلُّ شيء غطَّيتَه بشيء

ِة : مَّ  والجميُع : األَْخِفيةُ. ومنه قول ذي الرُّ

 ٌُ َ ا ِه َُّاٌد وَأهريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ ةٌ و عريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريِ  َأ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِه اَّريريريريريريَْ ريريريريريريريَ   هريريريريريريْ ْن ظريريريريريريَ ا عريريريريريريَ زُّهريريريريريريريَ تريريريريريريريَ اَد حيريريريريريريَْ ْ  كريريريريريريريَ     قريريريريريريريَ

  
 وأنشد : .َخِفيَّتُهُ  َغْيَضةٌ ملتفَّةٌ يتَِّخذُها األَسُد َعِرينَه ، وهي« : اْلَخِفيَّة»و قال : 

ة   فريريرييريريريريريريريَّ وَد  ريريريَ ْه أ سريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر ى القريريريريريريريَ ود   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َواِدر    نَّ  ريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  ا  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ نْيَ  ريريريريريريريريريريري ّ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريَ

  
 َمْوِضعَان.« : َخِفيَّةٌ »و « َشًرى»قال : ويقال : 

 : بِئٌْر كانت عاِديَّةً فاْنَدفَنَْت ، ثم ُحِفَرت. اْلَخِفيَّةُ وقال : 

يت. .اْلَخِفيَّاتُ و .. اْلَخفَايَا والجميُع :  قاله ابُن السّكِ

ً  البرقُ  َخِفيَ  :ـ  عن أبي عمروٍ ـ  أبو عبيدٍ   إذا بََرق بَْرقاً َضعيفاً.ـ  يَْخفَى َخْفيا

 بمعناه.ـ  َخْفواً  يَْخفُوَخفَا  قال : وقال الِكسائِيُّ :

 ثم يُوِمُض ، وليس فيه يَأٌْس ِمْن َمَطر. يَْخفَى وقال ابن األعرابّيِ : الَوِميُض أَْن يُوِمَض البَْرُق إيَماَضةً ضعيفةً ، ثم

 وقال أبو عبيد : اْلَخفُّ : اعتراض البَْرق في نواحي السماء.

 والَوِميُض : أن يَْلمَع قليالً ثم يَْسُكَن.

 والعَرب تقول : إذا َحُسَن من المرأة َخِفيَّاَها َحُسَن سائُِرها.

 يَْعنُون : َرَخاَمةَ صوتها َوأَثَر َوْطئِها.

 : َضْربُك اْلَخْطِميَّ في الطَّْسِت تُوِخفُهُ ليختلط. اْلَوْخفُ  قال اللَّيُث :: وخف 

 إذا ضربتَه بيدك ليصير َغُسوال.ـ  اْلَخْطِميَّ  أَْوَخْفتُ  وقال َشِمٌر : ؟.أَغِسُل به َرأِْسي َوِخيفٌ  تقول : أََما عنَدك

 وكذلك يُْفعَُل باْلَخْطِمّيِ.

 في قول اْلقاَُلخِ :ـ  وقال ابن األعرابّيِ 

 َأْوَ َفْه أَْيِ ي الّرَِجاِل اْلِغْسالو 
 أراد َخطراَن اليَِد باْلفََخاِر والكالِم كأنَّه يضِرُب ِغْسالً.

 الرأس.« َوِخيفِ »و الرأس « ِوَخافِ »مثِل ويقال : أتاه بلَبٍَن 

 وهو ما يُْغَسُل به الرأس.

 : أَقٌِط َمْطُحوٌن يَُذرُّ على ماء ، ثم يَُصبُّ عليه السْمُن ، ويضرُب بعُضه ببعض ، ثم يُؤكُل.ـ  من طعام األعرابـ  اْلَوِخيفَةُ و
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ً  الرجلَ  َخفَأْتُ  :ـ  «اْلَهْمزِ »في كتاب ـ  قال أبو زيد: خفأ  ً  َخْفئا  إذا اقتلعتُه وضربُت به األْرَض.ـ  ، وَجفَأْتُهُ َجْفئا

 ابب اخلاء والباء

 خ ب
 خاب ، خبأ ، باخ ، وبخ : مستعملة. (وايء)
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ً  النَّار بَاَختِ  قال اللَّيُث :: بوخ  ً و تَبُوُخ بَْوخا  .بُؤوخا

 .إِبَاَخةً  الحربَ  أَبَْختُ والذي يُْخِمُدها.  أَبَاَخَهاو

 إذا أَْعيَا واْنبََهَر.ـ  بَاخَ و: َعَدا الرجُل حتَّى أَْفثََج ـ  عن الكسائيّ  ـ أبو عبيد

 إذا سَكن َغَضبُهُ.ـ  «يَبُوخُ »الرجُل « بَاخَ »وقال ابُن األعرابّيِ : 

 إذا فَتَر.ـ  «يَبُوخُ »الَحرُّ « بَاخَ و»

 إذا سَكن فَْوُرهُ.ـ  الحرُّ  بَاخَ  وقال َشِمٌر :

. اْلَخْيبَةُ  اللَّيُث :قال : خيب   : ِحْرَمان اْلجّدِ

ً  هللا َخيَّبَهُ و. َخاَب يَخيُب َخْيبَةً  يقال :  .تَْخيِيبا

 في َمثَل للعرب.ـ  ابِن َهيَّاٍب وبَيَّاِب بن بَيَّابٍ  َخيَّابِ  ويقال : جعل هللا سعي فالن في

 وَهاَب. َخابَ  وال يقولون منه :

 ذي ال يوِري.: الِقْدُح ال اْلَخيَّابُ وقال : 

ً  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ   إذا افتَقَر.ـ  َخاَب يَُخوُب َخْوبا

 .«اْلَخْوبَةِ  نَعُوذُ باهلل ِمنَ »في الحديث : و

 إذا ذهب ما عنَدهم ، فلم يبَق عندهم شيء.ـ  َخْوبَةٌ  أبو عبيد : أصابتْهم

 ةُ : األرض التي لم تُْمَطْر.واْلقََوايَةُ ، واْلَخِطيطَ  اْلَخْوبَةُ  :ـ  عن أبيهـ  عمروٌ 

 إذا احتبس.ـ  وقَِوَي المطُر يَْقَوى

 .«َحْوبَةٌ »وأظنُّه . .. «ما أَصابَتُْهْم َخْوبَةٌ »وقال َشِمٌر : ال أدري 

 صحيح ، ولم يحفَْظه َشِمر.ـ  بالخاءـ  قلُت : واْلَخْوبَة

 وقال الشاعر : .اْلَخْوبَةُ  ويقال للُجوعِ :

 ِ َْوَ ِ  اللريُّف وِس الَكَواِنعِ َطر وٌد 
اء قال :  إذا َكفَر.ـ  خابَ وإذا خِسر ، ـ  َخابَ  َسلََمةُ عن الفرَّ

ً  الشيء خبَأْتُ  قال اللَّيُث :: خبأ   .أَخبَُؤهُ خْبأ

ا. خبَأْتَ  : ما اْلَخْبءُ و  من َذِخيَرةٍ ليوٍم مَّ

ْبَء يف ال)وقال هللا جّل وعّز :   [.25النَّمل : ] (سَّماواِت َواْْلَْرضِ الَِّذي َُيْرُِج اخلَْ

اء :   َغْيُب السماوات واألرض. .. وهو الغَْيبـ  مهموزٌ ـ  «اْلَخْبءُ »قال الفرَّ

 ويقال : هو الماُء الذي يَنِزُل من السماء ، والنَّْبُت الذي يخرُج من األرض.

ْزَق في»في الحديث و  .«األْرِض  خبَايَا اْطلُبُوا الّرِ

راعة.قيل :   معناه : الَحْرُث ، وإثاَرة األرض للّزِ

ْبءَ ): فيه  عزوجلالذي قال هللا  .. الَخْبءِ  وأصلُه : من  .خبِيئةٌ  : «الَخبَايَا»: وواحدةُ  (َُيْرُِج اخلَْ
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 .«ُمَخبَّأَةٌ »وقال الليُث : امرأةٌ 

َج.« الُمْعِصرُ »وهي   قبل أن تَتََزوَّ

ُ  وقيل :  من اْلَجَواِري.ـ  َرةُ التي ال بُُروَز لهاهي اْلُمَخدَّ  الُمَخبَّأَة

 في موِضع خِفّيٍ من الناقِة النَِّجيبَِة ، وإنما هي لَُذْيعَةٌ بالنار. تُْخبَأ وهو ِسَمةٌ ـ  : َمدَّتُهُ َهْمزةٌ  اْلِخبَاءُ  وقال الليث :
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 ـ. مهموزةٌ ـ  أَخبِئَةٌ  والجميعُ 

 بال همٍز.ـ  أَخبِيَةٌ  : من بُيُوت األعراب َجْمعُه الِخبَاءُ وقال : 

 .ِخبَاءً  إذا جعلتَهُ ـ  ِكسائي أَخبَْيتُ ووتََخبَّْيُت ِكسائي تَخبِّياً ، 

ةِ والشعيَرةِ في السُّْنبُلَِة. الِخبَاءُ وقال :   : ِغَشاُء البُرَّ

 ذَكَره النَّْضُر عن الطَّائفّيِ.

 وهو من الَوبَر أو الصُّوف. .. الِخبَاءُ  األَْبنِيَِة :ِمن  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو ُعبيد

 وال يَكوُن من َشعٍَر.

 من صوٍف ، أو من َشعٍَر. .. بَْيٌت صغيرٌ  الِخباءُ  عن ابن األعرابّيِ :ـ  ثعلبٌ 

 فهو بيٌت. الِخبَاء وإذا كان أكبَر من

 إذا أردُت الَمْصدَر إذا عِمْلتُه.ـ  اءً إخب أَخبَْيتُ  :ـ  الِخبَاءِ  منـ  يقال :ـ  عن أبي زيدٍ ـ  أبو ُعبيد

 .خبَّْيتُ  ، وقال الكسائيُّ : أَخبَيتُ  قال : وقال األَُمِويُّ : وتََخبَّْيُت أيضاً.

 .«خبَأْتُ »ِمن  .. : أصلُها الهمزُ  الَخابِيَةُ  قال : وقال أبو ُعبيدة :

 لكثْرتها في كالمهم اْستَثْقَلُوا اْلَهْمَز.« الَخابِيَةِ »وفي « خبَّْيتُ »و « أَخبَْيتُ »قلُت : العرُب تَتُْرُك الهمَز في 

 إذا أخمدها.ـ  اْلُمْخبِىءُ  أَْخبَأَها»وقد  .«خابيَةٌ »فهي « خبُّواً »ـ  إذا َخَمَد لَهبُها وَسَكنَ ـ  النارُ  خبَتِ  ويقال :

 ِمثْلُه.« : ِحدَّةُ النار خبَتْ »وقال الليُث : 

 وهو اللَّْوُم. .. «التَّوبيخُ »ثاَُلثيَّهُ ، واستُْعِمَل منه  أهمل الليثُ : وبخ 

ً  يقال : َوبَّْخُت فاُلناً بسوِء فعله  إذا أَنَّْبتُهُ تَأْنِيباً.ـ  تَْوبيخا

 ابب اخلاء وامليم

 خ م
 مستعملة : خام ، ماخ ، مخى ، ومخ ، وخم ، خيم : (وايء)

 إذا كاَد يَِكيُد َكْيداً فَرجع عليه ولْم يََر فيه ما يُِحبُّ ، ونََكَل ونََكَص.ـ  يَِخيمُ  الرجلُ  خامَ  قال الليث : تقول :( : خامـ ) خيم

 وأنشد : في الَحْرب ، فلْم يَْظفَُروا بَخْيٍر وَضعُفُوا. خاُموا وكذلك : إذا

ْن ِقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييِّ الريريريريريريريريريريريريزُّوِر مسريريريريريريريريريريريريىت  ْوين عريريريريريريريريريريريريَ  َرمريريريريريريريريريريريريَ

  
وا  امريريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريريريَ ه  هبريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريَ م  اإللريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريَ

  
 .خاَم يَِخيمُ  وقد .. الَجبَانُ  : اْلَخاِئمُ  :ـ  عن أبي عمروـ  ُعبيدٍ أبو 

َن قََدَمهُ من األرض ـ  أو الدَّابةـ  : أن يُِصيَب اإلنسانَ  اإلخامةُ  وقال الفّراُء وابُن األعرابّيِ : َعنٌَت في ِرجله فال يستطيُع أن يَُمّكِ

 فيُْبِقي عليها.

 ْيِه.إْحَدى ِرجل لَيُخيمُ  يقاُل : إنه
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 َعلَى َطَرِف حافِِره. .. : أن يَرفَع إحَدى يََدْيِه ، أو إحَدى ِرْجلَيهـ  للفََرسـ  اإلخامةُ  وقال أبو ُعبيدةَ :

اُء :  وأنشد الفرَّ

وا اقريريريريريريي فريريريريريريحريريريريريريرياَولريريريريريري  ِم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريْ  رََأْوا َوقريريريريريريَرأب  يف عريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  ا َأْن رََأْوين أ  ريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريّ ورَِي لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري   جريريريريريريريريري 

  
ْرعِ  الَخاَمةِ  اْلُمْؤِمِن َمثَلُ َمثَُل »في الحديث : و ةً هاهنا ومّرةً ههنا .. من الزَّ يُح َمرَّ  .«تُِميلُها الّرِ

ْطبَةُ. الَخامةُ  وقال أبو ُعبيد : ةُ الرَّ  : الغَضَّ

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

ِة َُّرْع   ل   ريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريَ ن  مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ ا حنريريريريريريريريريريريريريَْ   منريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ْه    فريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريىَت أَيِْن أَيِْ   ريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ْنبُلَةُ  الَخامةُ  : قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ   .َخامٌ  وَجْمعُها : .. : السُّ

 .خامٌ  وجمعُها : : الفُْجلَةُ. الخامةُ وقال : 

ِريُر :  محفوظةً فليسْت ِمْن كالم العرب.« الَخامةُ »إن كانِت  وقال أبو سعيٍد الضَّ

 من كالم العرب بَِمْعنَْيِن ُمْختَِلفَين.« الخامة»ابُن األعرابّيِ أَْعلَُم بكالم العرب ِمْن أَبِي سعيد ، وقد َجعََل قلُت : 

يَمةُ  الِخيمُ  أبو عبيٍد :  وهي الطبيعة والُخلُق. .. : الّشِ

 موضٌع بِعَْينه.« : ِخيمٌ »و  السَّيف : فِِرْنُدهُ. ِخيمُ  وقال غيره :

 ال تكون إالَّ ِمْن أربعة أَْعَواٍد ، ثم تَُسقَُّف بالثُّمام ، وال تكوُن من ثياٍب. الَخْيَمة :ـ  األعرابّيِ  عن ابنـ  ثعلبٌ 

 ويقال : ِمَظلَّةٌ. قال : وأما المَظلَّةُ فمن الثِّياب وغيرها.

  :وقال النَّابِغَةُ  .الِخيامُ  ِعيَداٌن يُبنى عليها : اْلَخْيمُ  :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

َلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    م  مريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ َق  الَّ  ل   ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ْم يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريِ   و   عريريريريريريَ ريريريريريريْ ْؤٌي مريريريريريري  ى  س  َونريريريريريريري  لريريريريريريَ ٌع عريريريريريريَ فريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 إذا أقام فيها.ـ  تََخيَّمَ و .. إذا بَنَاهاـ  خْيَمةً  فالن خيَّمَ  والعرب تقول :

 وقال ُزَهْيٌر :

 َوَضْعَن ِعِصيَّ اََّْاِضِر املَتَخيِّمِ 
 فلم تَْبَرْحه. .. ِكنَاسهاالبقرةُ : أقامت في  خيََّمتِ و

 قاله الليث.

 بَْيٌت من بيوت األعراب.ـ  مستديَرةً ـ  الَخْيَمةُ وقال : 

 وأنشد :

 َأْو َمْر ٌة  يََّمْه يف َأْصِلَها البَ ر  
يُح الطيِّبة في الثوب تََخيََّمتِ وقال :   إذا َعبِقَْت به.ـ  الّرِ

 َق به.أنا : َغطَّْيتُهُ كي يَْعبَ  َخيَّْمتُهُ وقال : 

 وقال الشاعر :



2494 

 

 َمَع ال ِّيِ  املخيِّم يف ال َِّيابِ 
 : َسعَةُ الُخلُِق. الِخيمُ وقال : 

 وكذلك الَوبيُل. .. : األرُض التي ال يْنَجُع َكلَُؤها الَوخيمُ  قال الليث :: وخم 
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 يُْستَْمَرأْ.إذا لم ـ  َوُخَم َوخاَمةً  : غيُر مَواِفٍق ، وقد َوِخيمٌ  قال : وطعامٌ 

ْمتُهو،  اْستَْوَخْمتُهُ وقال :   .تََوخَّ

 وأنشد :

  َ  َك  م ْستريْوَبل  م تريَو َّمِ 
 .التَُّخَمةُ  قال : ومنه اْشتُقَّتِ 

 .اتََّخَم يَتَِّخمُ و تََخَم يَتِْخمُ و،  تَِخَم يَتَْخمُ  ثال :

لَِت الواُو  .. ُوَخَمةٌ  : التَُّخَمةِ  قال : وأصل  .«تَاءً »فَُحّوِ

 .«ُوقَاةٌ »وأَْصلُها :  .. «تُقَاة»كما قالوا : 

 .«َوْولَجٌ »وأصلُه : ـ  وتَْولَجٌ 

 حتَّى يُْقَطَع منه.ـ  عند الوالدةـ  يخُرج بَِحيَاِء الناقةـ  كالبَاُسورِ ـ  : داءٌ  الَوَخمُ وقال : 

 إذا كان بها ذلك.ـ  َوِخَمةٌ  والناقة

ى ذلك   البَاُسوُر : الَوَذَم.قال : ويَُسمَّ

 : العَْذلَةُ الُمْحِرقَةُ. الَوَمَخةُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب: ومخ 

 ِميماً لقُرِب َمخَرَجْيهما.« البَاء»فقُِلبَِت  .. قلُت أْصلُها الَوْبَخةُ 

ً  قال اللَّْيُث : َماَخ يَِميخُ : ميخ   التَّبَْختُُر في المشي.وهو  تََميُّخاً : تََميَّخَ و َمْيخا

 إذا تَبَْختََر.ـ  بالحاءـ  قلُت : هذا غلٌَط ، والصَّواب : َماَح يَِميحُ 

 سُكون اللَهِب. أنه قال : الَماُخ :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  فإنَّ أحمَد بن يحيى َرَوى« : ماخَ »وأما  .«كتاب الحاء»وقد مرَّ في 

 والميُم فيه ُمْبَدلةٌ من الباء. إذا سكن. قلُت :ـ  َماَخ الغضُب وغيُره آخَر : وقال في موضعٍ  .«الخاء»َذَكَره في باب 

ه.ـ  يقال : بَاَخ َحرُّ اللهب وَماخَ   إذا سكن وفَتَر َحرُّ

ْيتُ  « :نوادره»في  .. أبو الهيثم فيما قرأُت بخطه البِن بُُزْرجَ : مخى   إليه. اْمَخْيتُ  ويقال : أي : اعتَذْرُت.ـ  إلى فالن تََمخَّ

 وأنشد األصمعيُّ :

ْه وَ  خريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ ْأ ريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريَ ْ  مريريريريريريريريريريريريَ رَاقريريريريريريريريريريريريِ  ملَْ تريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   خريريريريريريريِ يريريريريُّ ْن َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ خ   َ. مريريريريِ يريريريريْ ِم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريْ ْن ظريريريري   مريريريريِ

  

 َأْ َهَ  ِمْ َل الّلْسِر َبنْيَ أفرير ِ هْ 
َخاءً  .. من ذلك األمرـ  اّمَخى وقال األصمعيُّ : يقال :  إذا َحِرج مْنه تأثُّماً.ـ  اّمِ

 .«اْنَمَخى»: واألصُل 
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 ابب لفيف حرف اخلاء
 خوخ ، خاخ ، وخوخ ، خوى ، وخى ، أخ ، أخيه ، أخيخة ، خّو : مستعملة :

 بلغة أهل الحجاز.ـ  : ُمْختََرٌق بين بيتين أو داَرْين لم يُنَصب عليهما بابٌ  اْلَخْوَخةُ  قال الليُث :: خوخ 

ديق  «أَبِي بَْكرٍ  َخْوَخةِ  في الَمْسِجِد إِالَّ ُسدَّْت ، َغْيرَ  َخْوَخةٌ  اَل تَْبقَى»أنّه قال : ـ  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و الّصِ

 .عنههللارضي

ون هذه األبوابَ  يها العجُم ـ  وقال اللَّْيُث : وناٌس يَُسمُّ  .َخْوَخاتٍ  « :بَْنَجْرقَاتْ »التي تسّمِ

 : ثََمَرةٌ. الَخْوَخةُ وقال : 

يه أهُل مّكةَ : .َخْوخٌ  والجميُع :  .الَخْوَخةَ  قال : وَضْرٌب من الثِّيَاِب أَْخَضُر يَُسّمِ

 قال : والَخْوَخاءةُ : الرجُل األحمُق وجمعُه : اْلَخْوَخاُؤوَن.

لناه للثِّقَاِت :  ولعلَّ اْلخاء فيه لُغةٌ.ـ  بالهاءِ ـ  اْلَهْوَهاَءةُ : الَجباُن األحمق قلت : والذي َحِفْظنَاهُ وحصَّ

 : حكايةُ بعِض أَْصوات الطَّير. الَوْخَوخةُ  قال الليث :: وخوخ 

 وأنشد : : الَكِسُل الثَِّقيُل. الَوْخَواخُ وقال. 

 لَْيَس ِبَوْ َوا   واَل م َسْلِ لِ 
 : الَكْسالُن عن العمل. اْلَوْخَواخُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 وَذْوَذخ. ويقال للرجل الِعنِّيِن : َوْخَواُخ. قال :

 : القَْصُد. واْلَخوُّ : الُجوع. الَوخُ واألَلَُم ،  : الَوخُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : وخ 

. .. في جّوٍ سهلٍ ـ  قلُت : وكلُّ َواٍد واسعٍ   فهو َخوٌّ وَخِويٌّ

اِن : واِديَاِن معروفان في ِديار بَنِي تَمِ   يِم.والَخوَّ

 معروٌف.ـ  من أيام العَربِ ـ  يومٌ « : يوُم َخوٍّ »و 

ِة َعادٍ ـ  قال هللا جّل وعّز :: خوى  ُْم َأْعجاُز ََنٍْل خاِويَةٍ ) :ـ  في ِقصَّ  [.7الحاقَّة : ] (َكَأِنَّ

 وأعَجاُز النَّْخِل : أُُصولَُها.

 يَُذكَُّر ويُؤنَُّث.« النَّْخلَ »ألنَّ  .. نعٌت للنَّْخل «خاِويَةٍ » وقيل :

َقِعرٍ )وقال جّل وعّز في موضعٍ آخَر :  ُْم َأْعجاُز ََنٍْل ُمن ْ  [.20القََمر : ] (َكَأِنَّ

 معناها : َمْعنَى الُمْنقَِلعِ. .. «اْلَخاِويَةُ » الُمْنقَِلُع من َمْنبِتِه. وكذلك :« : اْلُمْنقَِعرُ »و 
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 منبِتُها منها. َخَوىومن َمْنبَتَِها الذي كانت نبتَْت فيه ،  َخَوتْ  ألنها« .. خاِويَةٍ » :ـ  فقيل لها إذا انقَلَعَتْ 

ً  الدَّارُ  تَْخِوي أْي : َخلْت كماـ  «َخَوتْ »ومعنى   إذا َخلَْت ِمن أهِلها.ـ  ُخِويّا

ً  «الدَّارُ  َخَوتِ »: ـ  عن أبي زيدٍ ـ  أبو ُعبيد  َخلَْت.إذا ـ  تَْخِوي ُخِويّا

 .«الدَّارُ  َخِويَتِ »قال : ويَجوُز :  ِمثلَهُ. .. وقال الكسائيُّ 

 إذا ما خال من أهِله.ـ  ممُدودٌ ـ  يَْخَوى َخَواء البيتُ  خَوى وقال األصمعيُّ :

 يعني ما بَيَن يََدْيِه وِرْجليه.ـ  فرِسه َخَواءِ  ويقال : دخل فالٌن في

ً  النُُّجومُ  َخَوتِ  أبو زيد :  إذا أَْمَحلَْت فلم تُْمِطْر.ـ  تَْخِوي َخيّا

ْت تْخِويَةً و  إذا مالْت للمِغيب.ـ  َخوَّ

 ً  في نَْوئِها. .. إذا َسقََطْت ولم تُْمِطرـ  أَْخَوتْ والنُُّجوُم  َخَوتِ  :ـ  عن أصحابهـ  وقال أبو عبيٍد أيضا

 وأنشد الفّراء :

ةو  ِذ  الَّ أَِنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وُ  األ ريريريريريريريريريريريْ َوْ  َنريريريريريريريريريريري   َأ ريريريريريريريريريريريْ

  
رِي أَنِ   ا يريريريريريريريري  ريريريريريريريْ ر هريريريريريريريَ َس قريريريريريريرياطريريريريريريريِ يريريريريريريريْ ل  لريريريريريريريَ َة  ريريريريريريريَْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
تِ  أبو زيد :  إذا َخُمَصْت بطونُها ، وارتفعَْت.ـ  تَْخِويَةً  اإلبلُ  َخوَّ

ى كان إَذا َسَجدَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في الحديث : و  .«َخوَّ

 عن َجْنبَيه.ـ  ومعناه : أنه َجافَى بطنَه عن األرض وعُضَدْيهِ 

تْ  : قدـ  لضُمورهاـ  إذا بََرَكْت فَتَجافَى بطنُها في بُروكهاـ  يقال للناقةومنه   .َخوَّ

 وأنشد أبو ُعبيٍد في صفِة ناقٍة ضامٍر :

ه  رَكريريريريريريريريَ اِدي  ذا بريريريريريريريريريَ ِن اَّريريريريريريريريَ اذ  عريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ تريريريريريريريريِ  ذاَ  انريريريريريريريريْ

  
   ِ الَّ َزئريريريريريريريريريريِ ا    ريريريريريريريريريري ْ لريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ ى ثريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ وَّْ  عريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ

  
 متجافياٌت.ُمْرتَِفعاٌت « : ُمْحَزئِاّلتٌ »

 إذا لم تَأُْكْل عند الوالدة.ـ  «َخًوى»المرأةُ  َخِويَتِ  وقال أبو زيد :

 : إذا قلَّ الطعاُم في بطنه فََضعَُف. تْخِوي خًوى الرُجل َخِويَ  وقال األصمعيُّ :

ْيتُ  وقال الكسائيُّ :  إذا َعِمْلُت لها خِويَّةً تأكلُها.ـ  للمرأة خوَّ

يتْ »يقال للمرأة : وقال األصمعيُّ :  ى تَْخِويَةً  وهي« ُخّوِ  .تَُخوَّ

 وذلك إذا ُحِفَرْت لها ُحفَْيَرةٌ ثم أُوقَِد فيها ، ثم تَْقعُُد فيها من داٍء تجُده.

ى تَخِويَةً  : قدـ  إذا أراد أن يقَع فيبُسَط جناحْيِه ويَُمدَّ رجليهـ  قال : ويقال للطائر  .َخوَّ

 بََراُحها. :ـ  ممدودٌ ـ  األرض َخَواءُ  وقال غيره :

 :ـ  يصف فرساً طويَل القوائمـ  وقال أبو النَّْجم

 يريْب  و َ َواء  اأَلْرِ. ِمْن َ َوائِهِ 
 ويقال لما يَُسدُّه الفرُس بَذنَبه من فُْرَجة ما بين رجليه : َخَوايَةٌ.
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اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

ل   ْوِن جريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ يِّ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ َرمسريريريريريريريريريِ  َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ ِ َضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نِي   اَل   َدهريريريريريريريريريريريريريِ رِْج مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ َة فريريريريريريريريريريريريريريَ َوايريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريَ
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 أي : َسدَّْت ما بيِن فَِخَذيها بذنٍَب َمْضَرِحّيِ اللوِن.

 وقالْت َخْنَساُء : إذا انهدم.ـ  البيتُ  َخَوىو

َوى  ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريَ اَن عريريريريريريريريَ و مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريرياَن أَبريريريريريريريري 

  
ر  َدان    هريريريريريريريريريريريْ اه  الريريريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْل  ممريريريريريريريريريريريَِّ لريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : انهدم ووقَع.ـ  «َخَوى»

 [.7الَحاقَّة : ] (َأْعجاُز ََنٍْل خاِويَةٍ )ومنه قوله جّل وعّز : 

 [.259البَقََرة : ] (َوِهَي خاِويَة  َعلى ُعُروِشها):  عزوجلوقوله 

 أي : بَاَد أهلُها وهي قائمة بِاَل عاِمر.ـ  الدار َخَوتِ  وقال الليُث :

 : الوادي السهُل البعيُد.ـ  عن األصمعّيِ ـ  الَخِويُ و

احِ : ِرمَّ  وأنشد بعضهم قول الّطِ

وْ وَ  ِه الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ت  بريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريٌل يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ ِوٌي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ

  
َ  رَِ ِ.   عريريريريريريريريريريريْ نِي بريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ  ُ  رَِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريِ

  
كبان باْلِعين في مَرابضها فتُثِيُرها منها بَاضُ »و  .. يقول : يمرُّ الرُّ  التي َربََضْت في ُكنُِسها.البقُر « : الّرِ

 ، بين الحَرَمْيِن.« َخاخ َرْوَضةُ »: اسُم موضع يقال له :  َخاخٌ : خاخ 

بَْيُر و إنَّما  .. وأخذا منها كتاباً كتبه َحاِطُب بُن أبي بَْلتَعَةَ معها إلى أهل مكة عنهماهللارضيكانت المرأَة التي أدركها عليٌّ والزُّ

 .َخاخٍ  أَْدَرَكاَها بَرْوَضةِ 

 والياء مخفَّفةٌ.ـ  الدَّاِهيَةُ  اْلُخَويِخيَةُ  :ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

 وأنشدنا ِللَبِيٍد :

ْم وَ  هريريريريريريري  تريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ل  بريريريريريريريريَ ْ  ريريريريريريري  ْوَف تريريريريريريريَ لُّ أ انس  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريري 

  
َوخيريريريريريريريريِْ   ل   ريريريريريريريري  هريريريريريريريريا األاَنمريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ رُّ مريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ ٌة َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
 إالَّ ِللَبيد.« ُخَوْيَخيةٌ »وقال َشِمٌر : لم أسمْع 

 قلُت : وهو َحْرٌف غريب ، وأبو عمٍرو ثِقَةٌ.

 .«ْدَوْيِهيَةٌ »ورواه بعضهم 

َوْيِضيَةُ :  قال :ـ  عن ثعلب ، عن ابن األعرابّيِ ـ  وأخبرني المنذريُّ   الدَّاِهيَة.الضُّ

َواِضيَةُ. ً ـ  قلت : وهذا غريب وكذلك : الضُّ  ـ. أيضا

هـ  سِمْعُت غيَر واحٍد من العرب الفَُصحاء يقول للرجل: وخى  ـ  الَوِخيِ  وُخْذ على َسْمِت هذا .. أاَلَ  :ـ  إذا هداه لَصْوِب بلٍد يأْتمُّ

ْوِب. أي :  على هذا القَْصِد والصَّ

ً  فالنٌ  َوَخى وقال أبو عمٍرو : هَ ِلَوْجٍه. يَِخي َوْخيا  إذا تَوجَّ

 قَالَْت َولَْم تَْقِصد لَهُ َولَْم تَِخهْ  وأنشد األصمعيُّ :

 أي : لم تَتََحرَّ فيه الصواَب.

ي قلُت : يـ  للحقِّ  التََّوّخِ  مأخوذٌ من هذا. :ـ  بمعنى التََّحّرِ



2500 

 

ْيتُ  يقول الرجل لصاحبه : ْيُت.ـ  تَكفيما أتَْيتُه محبَّ  تََوخَّ  أي : تحرَّ

ْيُت.  وربَّما قلَبُوا الواَو أِلفاً. فقالوا : تَأَخَّ

ْيتُ  وقال الليث : ْمتَهُ. أي :ـ  أَْمَر كذا تََوخَّ  تَيَمَّ

ْيتُ  وإذا قلَت :  إلى غيره. .. فالناً ألمر كذا َعدَّْيَت فيه الِفعلَ  وخَّ
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ُهْم وإِّمتَُهمالقوم ،  َوْخيَ  ويقال : َعَرْفتُ   أي : قَْصَدهم.ـ  َوِخيَّتَُهْم وأَمَّ

 تَُشدُّ إليه الّدابَّة. .. : ُعوٌد يُعَرض في الحائط األِخيَّةُ  وقال الليُث :: أخى 

 .األَخايَاو،  األََواِخيُ  وَجْمعُها :

 يَْعنِي في الصَّالة. .«الّدَوابِّ  َكأَخايا ال تَْجعَلُوا ُظُهوَرُكمْ »في الحديث : و

سوها في الصالة حتى  تصيَر كهذه العَُرا. .. أي : ال تُقَّوِ

 ثابتةٌ. أَِخيَّةٌ  قال : ولفالٍن عند األمير

ْيُت أَِخيَّةً  والفعُل :  .تَأِخيَةً و أَخَّ

ْيُت أنَا  .«فاُعولَةٌ »العُود ، وهي في تقدير الِفِعل : « من آخيَّةِ »اشتقاقُه :  .. قال : وتأَخَّ

 بالتَّْخِفيِف.ـ  آِخيَةٌ  قال : ويقال :

ً ـ  الذي يُْدفَُن تحَت األرضـ  قلُت : وسمعُت العرَب تقوُل للَحْبل  :ـ  ِشْبهَ َحْلقٍَة ، وتَُشدُّ به الدَّابةُ  .. ويُْبَرُز طَرفاه اآلخرانـ  َمثْنِيّا

 أَخيّةٌ.

 وِعلّتُها كعلَّتِها ، وقد مرَّ تفسيُرها.ـ  ِمثُل َخِطيئٍَة وَخَطايَاـ  كما قال الليثُ ـ  أََخايَاو،  أََواِخيُ  وجمعُها :

. .. وهي األََواِريُّ   واألواِخيُّ

 فيما َرَوى عنه أبو حاتٍم.ـ  ونحَو ذلك قال األصمعيُّ  وقد تَُخفَُّف الياُء منهما.

انيُّ وكذلك  يت.ـ  َرَوى اْلَحرَّ ّكِ  عن ابن الّسِ

 أَْربُِط إليها ُمْهِري. أخيَّةً  لي أَخِ  وقال لي أَعرابيٌّ :

ى وإنما ألنها أَْرفَُق بالخيل من األْوتاد النَّاِشَزةِ أَطرافُها عن َوجه األرض وهي أَشدُّ ُرسوباً  .. األَِخيَّةُ في سهولِة األَرِضينَ  تَُؤخَّ

 من الَوتد. .. لسَّهلةِ في بطن األرض ا

 .األَداِرينُ  وجمعُه : .اإلْدَرْونُ  ويقال لها :

يُجوُل ثمَّ  .. أَِخيَّتِهِ  َمثَُل اْلُمْؤِمِن َواإِليَماِن َكَمثََل اْلفََرِس في»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىعن النبي ـ  َرَوى أبو سعيد اْلُخْدِريُّ و

 يَْرِجُع إلَْيَها.

 .«َن يَْسُهو ثُم يَْرِجُع إلَى اإليَمانِ إِنَّ اْلُمْؤمِ و

 : دقيٌق يَُصبُّ عليه ماٌء ويُْبَرُق بَِزْيٍت أو بَِسْمٍن ويُشرُب. األِخيَخةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :: أَخيخة 

 وأنشد : وال يكون إالَّ رقِيقاً.

ةْ  يريريريريريريريريخريريريريريريريريَ خريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريْ مريريريريريريريريِ يتريريريريريريريري  ر  يف َأعريريريريريريريريْ فريريريريريريريريِ  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   يريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَ ِن اأَل ريريريريريريريريريِ ِخ عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َؤ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ه العظامَ  . بُجَشاء الشيخـ  قال : ُشبِّه صوُت َمّصِ  فليس ِلُجشائِه صوٌت. .. ألنه ُمْستْرِخي اْلَحنَِك واللَهَواتِ  .. التي فيها اْلُمخُّ

ي لها أَِخيَخة صحيح ، ُسميت« : األِخيَخةِ »قلُت : وهذا الذي قاله ابُن ُدَرْيٍد في   إذا تحسَّاها َرقيقةً.ـ  بحكاية صوِت المتََحّسِ

 أنه أَْنشده :ـ  فيما َرَوى لنَا عن أحمد بِن يَْحيَى عن ابن األعرابّيِ ـ  وأنشدنا المنذريُّ : أخ 

اوَ  خريريريريريريريريريَّ اَرْ  فريريريريريريريريريَ ل  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  انريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ

  
اوَ   اِ  َأ ريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ ل  الريريريريريريريريريْ اَر َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 راً.أي : قَذِ ـ  «أَّخاً »
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ا»قال : وأنشدنِيه أبُو الهيثم  ْجُر.ـ  بالكْسرِ ـ  «إِخَّ  وقاَل : هو الزَّ

 : كلمةٌ تُقال عند التَّأَوه. أَخُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 ُمثَقَّل.ـ  «أَخٌ » : ِلألَخِ  قال : وزعَم بعُض اْلعََرِب أنه يقالُ 

 قال : َذَكَره ابن اْلَكْلبّيِ.

تُهوال أَْدِري ما   ؟ِصحَّ

 واالثْنَان : إَِخَواِن والجميع : أَْخَواٌن وإْخَوةٌ. .. للواحد« األخُ » وقال ابُن اْلُمَظفَِّر : قال اْلَخِليُل : يقال :

ةٌ وإَِخاٌء.  قال : وتقوُل : بَيني وبينه : أُُخوَّ

 ولغةُ َطيِّىٍء : َواَخْيتُهُ. .«فَاَعلتُهُ »على  .. وتقوُل : آَخْيتُهُ 

 أْي : إْخَواني.ـ  «أَْفعَاِلي»على وزن  .. وتقوُل : هذا رجٌل ِمْن آَخائي

 وقْد قالهُ أَبُو زيٍد.

. أْي :ـ  «تركتُه بأَِخي اْلَخْير»قال : ويقاُل :   تركتُه بَِشّرٍ

 أََخَواٌت. واالثنتين : أُْختَان والجميع :« هاءٌ »وتاؤها « أُْختٌ »:  األخِ  وقال الخليل : تأنيثُ 

كاٍت وكذلك :ـ  «فَعَلٍ »كان تأسيُس أصل بنائِِه على « األخُ »و :  قال  .«األبُ » ثالثةُ ُمتحّرِ

 فاْستَثْقلوا ذلك ، فأَْلقَُوا الواَو ، وفيها ثالثَة أَشياء : حرٌف وصرٌف وَصْوٌت.

 ركة ما قَْبله.فربَّما أَْلقَوا الواَو واْليَاَء بصرفِها فأَْبقَْوا منها الصوَت ، واْعتمد الصْوُت على ح

 .«أِلفاً لَيِّنَةً »فإن كانت الحركةُ فتحةً َصاَر الصوُت منها 

ةً َصاَر معها   .«واواً لَيِّنةً »وإْن كانت َضمَّ

 .«يَاًء لَيَّنةً »وإْن كانت كسرةً صاَر معها 

ا األلُف اللّيِّنةُ في موضع  .. «أَبَا»وَكذلَك ـ  «أََخا»ـ  على فتَْحِة الَخاِء ، فصاَر َمعَها أَِلفاً لَيِّنةً « األَخِ »فاْعتمَد صوُت واو  فأَمَّ

 .«َربَا ، وَغَزا»فََكأَِلِف « أَبَا»، وَكذلك « أََخا»كقولك ـ  اْلفَتْح

ً ـ  وكذلك أبيـ  ونحو ذلك ِه النَّْحو على حركتها فََجَرْت على وجو« اْلَخاءُ »وبقيِت ـ  لكثرةِ استعمالهمـ  ثمَّ أَْلقَُوا األِلَف استِخفافا

 ِلِقَصِر االسم.

ْوهُ بالمدِّ  ْوهُ بالتنوين ، وإذا أضافوا لم يحُسِن التنويُن في اإلضافة فقوَّ  .«َوأَِخي أََخاو .. أَُخو»فقالوا  .. فإذا لم يُضيفوهُ قوَّ

 صالٌح. أَخٌ  وأَُخوكـ  تقول : أَُخوك أَُخو ِصدقٍ 

ُك اْلَحْشِو ، فلم تِصْر حركتُه َخلَفاً من قالوا : أََخَواِن وأَبََواِن أل .. فإذا ثنَّْوا كما صارْت حَركةُ ـ  السَّاقطةِ « الواو»ن اإلسم متحّرِ

 .«َدَماِن ، ويََدانِ »فقالوا  .. «الدَّمِ »وحركةُ الميم من « اْليَدِ »الدَّاِل من 

 َكقَوِل الشاعِر : .. «َدَميَان»وقد جاَء في الشعر 
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ر  ذ   جريريريريريريريريريريريَ ى مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ْو َأانَّ عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ْ  حبريريريريريريريريريريريِ

  
نِي   يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ رَبِ الريريريريريريريريريريْ اِن ِ  ريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريريريري َّ  جريريريريريريريريريريَ

  
َك اْلَحْشُو. .. كقولَك : َدِمَي وجهُ فاُلٍن أشّد الدََّما« الدََّما»على « الدََّميَانِ »وإنما قال :   فَُحّرِ

 يكونوا ألٍب.إذا لم ـ  «اإلْخَوانُ »وهُم ـ  إذا كانوا ألبٍ ـ  «اإلْخَوةُ »وهم « أََخَوانِ »وكذلك قالوا : 

فَاِء.« اإلْخَوانُ »و اإلْخَوةُ ـ  قلُت : هذا خطأ  يكونوَن إْخَوةً ألٍب ، وإِْخَوةً للصَّ

 في الصداقِة.« : اإلْخَوانُ »و في النَّسِب ، « : اإلْخَوةُ »وقال أبو حاتم : قال أهل البَْصرةِ أَْجَمعُوَن : 

 من إْخَوانِي وأَصدقائي. .. تقول : قال َرجلٌ 

 إْخَوتِي. قالوا : .. َكاَن أََخاهُ في النََّسبِ  فإَِذا

 قال أبو حاتم : وهذا َخَطأ وتخليٌط.

 يقال لألصدقاِء وغير األصدقاِء : إْخَوةٌ وإْخَواٌن.

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  )قال هللا جّل وعّز :   ولم يَْعِن النسب. [10الُحجَرات : ] (ِإَّنَّ

 وهذا في النسب. [61النور : ] (مْ َأْو بُ ُيوِت ِإْخواِنكُ )وقال : 

يِن َوَموالِيُكمْ )وقال :   [.5األحَزاب : ] (فَِإْخواُنُكْم يف الدِ 

ةُ : قََرابَة  ، والتّآِخي : اتِّخاذُ اإلْخَواِن. األخِ  وقال الليث : اإلَخاُء : الُمؤاَخاةُ والتّآِخي واألُخوَّ

ةٌ : ونحُو   ذلك.ويقال : بينهما إَخاٌء وأُُخوَّ

 وآَخْيُت فالناً ُمؤاَخاةً وإَخاًء.

ولكنها انفتحْت لحاِل هاء التأنيِث فاْعتَمدْت ـ  فصار اإلعراُب على الهاِء واْلَخاُء في موضع َرْفع« أَخةً »كان حدُّها « األُْختُ »و 

َل صَ  ٍك بالفتحِة ، وأُْسِكنَِت الخاُء فَُحّوِ كأَنََّها من ـ  ْرفُها على األِلف وصارت الهاُء تاءً عليه ، ألنها ال تعتمُد إاّل على حرٍف متحّرِ

ةـ  أصِل الكلمة  األِلَف.ـ  التي كانت في اْلَخاءِ ـ  َووقع اإلعراُب على التاء ، وأُْلِزَمِت الضمَّ

 وكذلك نحُو ذلك فاْفَهْم.

يَ  ً  وقال بعُض النَّْحِويِّيَن : ُسّمِ  ألنَّ قصَده قصُد أَِخيِه. األُخ أخا

 إذا قََصَد فقُِلبَِت الواُو همزةً.ـ  «َوَخى يَِخي»ن وأصلُهُ : م

ةِ اإلساَلِم واإليَماِن.ـ  «آَخى بَْيَن اْلمَهاِجِريَن واألَْنَصارِ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في الحديث و  أَْي : ألَّف بَْينَُهْم بِأُُخوَّ

 غيُر َموُصوٍل. .. أي : اْعَجْل عليناـ  «َخايِ بَِك علينا»يقال :  زْيٍد :عن أبي ـ  الْبِن هانِىء« النوادرِ »وقرأُْت في كتاب 

 .«َخايِبَك علينا» :ـ  عن أبي عبيدـ  وأْسَمعَنيهُ اإلياِديُّ ِلَشِمرٍ 

 وصَل الياَء بالبَاِء في الكتاِب.

 .«في كتَاِب ابِن َهانِىءٍ »والصواُب : ما ُكتَِب 
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 اْعِجاَل ، وخايِ بُكنَّ : اعجلن. ُكَما ، وَخايِ بُِكْم ، وَخايِ بِِك : اْعَجِلي وَخايِ بُِكما :يقاُل َخاي بَِك علينا ، وَخايِ بِ 

 كلُّ ذلك بلفٍظ واحٍد إالَّ الكاَف ، فإنك تُثَنِّيَها وتَْجَمعَُها.

 وقال الُكَمْيُت :

 ِ َاِي ِبَك اََّْْق يريْهِتف وَن َومَسيريََّهلْ 
 شديدة ، واأللُف ساكنةٌ.قال : الياُء متحركةٌ غيُر 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب راَبعي حرف اخلاء

 ابب اخلاء والقاف

 [خ ق]
 في تكلفه.ـ  الَحِديدُ  .. في ِمْشيَتِهـ  في ِمْشيَتِه ، وهو الثقيلـ  يَُدْمِخُق َدْمَخقَةً  الرجلُ  َدْمَخقَ  قال الليث :: دمخق 

 ومثلُه اشتقاُق الِفْعِل.

 قلَت. َشْيَطَن فالن. .. «فَْعلَلَ »بوزن « وَشْيَطنَ  َدْمَخقَ »فما كان من الِفْعل الرباعّيِ على أربعة أحرف ، نحُو 

 فإنه تحويٌل منه إلى حاِل الشيطان.« تََشْيَطنَ »وإذا قلَت : 

َم الِفْعُل فهو واحٌد في كّلِ وجٍه.  فإذا قُّدِ

، واالثنان فَعاَل ، قاال فلما أظهرَت االسم قلَت : فعل القوم ، فإذا قدمَت األسماء قلَت :  ـ وذلك أنك تقول : القْوُم فعلوا ، قالوا

 القوم فعلوا.

 َخبَُر األسماء ، ولم تَْجعَْل للقوم فِْعالً ألنك تقول : عبُد هللا ضربتُه فالهاء هي لعبد هللا.« : فَعَلُوا»وإنما 

 فافَهْم ذلك ونحَوه.هي للقوم ، « فعلوا»التي في « الواو»وكذلك 

 مستعَمالً لغير الليث ، وأرجو أن يكون مضبوطاً.« َدْمَخقَ »قلُت : لم أجد 

 .اْلَخرانِقِ  : كثيرة ُمَخْرنِقَةٌ  أبو عبيد : أرضٌ : خرنق 

 : الفَتِيُّ من األرانب ، وأنشد : اْلِخْرنِقُ  وقال الليث :

وَذانريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريا   رِمريريريريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يت قريريريريريريريريريريريريَ َأنَّ  ريريريريريريريريريريريريَْ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
اَأْو   رانريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريَ ف  ا ريريريريريريريريريريريريريريَْ تريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريِ  َ ُِّ   خيريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 وأنشد : : ولد األرنب. اْلِخْرنِقُ  وقال الليث :

 لَيَِّلة اْلمسِّ كَمِس ا ِْْرِنقِ 
ةٍ  اْلِخْرنِقُ  وقال الليث :  وأنشد : .. : اسُم َحمَّ

 َبنْيَ ع لرييريْزَا   َوَبنْيَ ا ِْْرِنق
ة التي يُتََداَوى ب ةُ : العَْيُن الحارَّ  ها.اْلَحمَّ

َب. وأنشد : .. «ُخَرْنَكاهُ » وهو بالفارسية :ـ  نَْهرٌ  اْلَخَوْرنَقُ وقال :   فَعُّرِ

اوَ  وَن َود وَنريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ِه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريْ َْب  لريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريري ْ

  
ا   ارِهريريريريريريريريريَ وَن يف َأَنريريريريريريريريريَْ رِيريريريريريريريريريفريريريريريريريريري  ق  وَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوْرنريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريَْ

  
يت في  ّكِ  .«اْلَخَوْرنَقِ »وهكذا قال ابن الّسِ
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 الشيء : قََطْعتُهُ وكذلك قَْرَضْبتُهُ. َخْربَْقتُ  :ـ  األصمعّيِ عن ـ  أبو عبيد: خربق 

ي وال يقتُُل. اْلَخْربَقُ  وقال الليث :  : نَبَات كالِسمُّ يُغَّشِ

بُوُخ. .. ُمَخْربَقَةٌ  وامرأةٌ   وهو الرَّ

 وأنشد : وهو االْنِقَماُع اْلُمِريُب.ـ  الرجلُ  اْخَرْنبَقَ  ويقال :

و   ِ َذا انريريريري  امسريريريريريريريِ   مسريريريريريريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريَ ريريريريريريريَ َرنريريريريريْ ا ا ريريريريْ  مريريريريريريريَ

  
ا  ْذَرقريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريَ ر ه  فريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ اَله  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريِ

  
ٌح. أي :ـ  قال : ورجٌل ُمَخْذِرٌق ، وِخْذَراقٌ   َسالَّ

 وِغْلفَاٌق ، وُمَزنََّرةٌ ، ولُبَاِخيَّةٌ. ِخْربَاقٌ  قال : يقال للمرأة الطَّويلِة اْلعَِظيَمة :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

ُجلِ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد  .«ِليَْنبَاعَ  ُمْخَرْنبِقٌ » :ـ  يُطيُل الصَّمَت حتى يُْحَسَب ُمغَفَّالً ، وهو ذو نَْكَراءَ ـ  : ِمْن أَْمثَاِلهم في الرَّ

 الساكُت الُمْطِرُق.« : الُمْخَرْنبِقُ و»قال : 

 ليثب إذا أصاب فرصته.« : ِليَْنبَاعَ »

 فمعناه : أنه سكت لداهية يريدها.

 الالصف باألرض.« اْلُمخَرْنبِقُ »وقال أبو حاتم : وقال : 

 لينبسط.« : ِليَْنبَاعَ »

 .«ِليَْنبَاعَ  ُمخَرْنبِقٌ »وقال أبو عمِرو بُن العاَلء : 

 هو الذي يُْطِرُق ، فإذا أمكنه األمُر َوثََب.

 .«ُمْخَرْنِطُم ِليَْنبَاقَ »قال : وِمثْلُه 

اءـ  سلَمة: فنقخ   .«فِْنِقخٌ  َداِهيَةٌ »: ـ  عن الفرَّ

اء»هكذا أسمعَنِيهُ المنذريُّ في   .«نوادر الفرَّ

 التارُّ النَّاِعُم. : اْلِقْنفَْخرُ و،  اْلقُفَاِخرُ  وقال الليُث :: قفخر 

 وأنشد :

 م َعْذَ ٌ َبٌض قري َفاِ رِيٌ 
يت ّكِ  .قُفَاِخرٌ  حاِدَرتُه وَرجلٌ  .. : َحَسنَة الُخلُق قُفَاِخَرةٌ  : امرأةٌ ـ  عن أبي عمروـ  ابن الّسِ

ْدَر. اْلبُْخنُقُ  وقال الليث :: بخنق  ي العُنَُق والصَّ  : بُْرقٌُع يُغَّشِ

ى ً  والبُْرنُُس الصغير : يسمَّ ِة : ـ. بُْخنُقا مَّ  وقال ذو الرُّ

   ْل ق  و َعَلْيِه ِمَن اليتَّْلَماِء ج ل  
 أَْصل ُعنُِقه. وهو ِجلبابُه الذي على .. بُْخنُقٌ  قال : وللَجَراد

 .بََخانِقُ  وجْمعُه :

اُء : سألُت الدُّبْيِريَّةَ  ي ما قَبََل من رأسها وما َدبََر ،  ؟اْلبُْخنُقِ  عنـ  وقال أبو عبيد : قال الفرَّ فقالت : هي ِخْرقَةٌ تلبسها المرأةُ فتغّطِ

 غيَر وَسِط رأسها.

 .بُْخنَقٌ و،  بُْخنُقٌ  وقال شِمٌر : يقال :
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ْرع ْخنُقُ اْلبُ وقال :   َكأَنَّه بُْرنٌُس.ـ  يَُخاُط مع الّدِ

 ويقال : هي ِمْقنَعَةٌ تجعلُها المرأةُ على رأسها ، ثمَّ تَِخيُط طرفَْيها تَْحَت َحنَِكَها.

 .تَبَْخنَقَتْ  :ـ  منهـ  يقال

يه :   .«اْلِمحنَك»وبعُضهم يسّمِ

 .بُْخنَقٌ و بُْخنُقٌ  وقال أبو الَهيثَم : يقال :
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تُه لَْحيَْيهـ  من الخيلـ  اْلمبَخنقو  إلى أصول أُذُنيه. .. : الذي أخذَْت ُغرَّ

ْرع اْلبُْخنُقُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ  ْرع ، تجعلُهُ المرأةُ على رأسها فيصيُر ِمثَْل الّدِ  كأنه بُْرنٌُس.ـ  يُخاط مع الّدِ

 .بُْحنُقُ  وبعُض بني ُعقَْيٍل يقول :

 : في حكاية َجري اْلَخيل. اْلَخْنفَِقيقُ  يُث :وقال الل: خنفق 

ْكض  يَِت الدَّاِهيَةُ. اْلَخْنفَِقيقِ ويقال : جاءوا بالرَّ  وبه ُسّمِ

 وهو الدَّاِهية.ـ  : جاء فالن باْلَخْنفَِقيقِ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد

 وأنشد أبو عبيد :

ا هريريريريريريريريريريريَ ة  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ ِه لريريريريريريريريريريريَ ْرَ  بريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   َه بريريريريريريريريريِ افريريريريريريريريريجريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ْؤَدان   ريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
 يقول : ولَّْدَت الرأَي ليلةً ُكلَّها ، فجئَت بَِداِهيٍَة.

َق فيه.ـ  فالٌن في َرْميِه َخْرقَلَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : خرقل   إذا تَنَوَّ

ِميَّة. اْلَخْرقَلَةُ  وقال :  : إْمراُق السَّهم من الرَّ

 م بالتَّأَنِّي.: إرسال السه اْلَخْرقَلَةُ  وقيل :

 وأنشد :

ا ْ رهريريريريريريريريريريَ َل قريريريريريريريريريريَ ا   َّ أَْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ اَدَل فريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريََ

  
ِس   كريريريريريريريِّ لريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  

َرأَب املريريريريريريري فريريريريريريريْ ا جريريريريريريري  هريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ َل مريريريريريريريِ ْرقريريريريريريريَ خريريريريريريريَ  فريريريريريريريَ

  
ِميَِّة ، وهي وَسُطَها. أي :ـ  يقول : تََحاَدَل الرامي على القَْوس  مال عليها فأَْمَرَق السهَم من ُجْفَرةِ الرَّ

 : العنكبوُت.ـ  بالدال والذالـ  واْلَخذْرنَُق واْلَخَدْرنَقُ  اْلَخدنَّقُ و اْلَخَدنَّقُ  قال :ـ  أبيهعن ـ  عمٌرو: خدنق وخدرنق 

 وأنشد أبو عبيدة :

ق  وَ  فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ اُ  عريريريريريريريريريَ ل طريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ

  
ق    َذْرنريريريريريريريريريريريَ ِه ا ريريريريريريريريريريريَْ ِ ي بريريريريريريريريريريريِ ت  َأْو ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري 

  
 قال : واْلَخَذْرنَُق : العَْنَكبُوُت الذَكُر.

لَّْخمُ  اْلِقلَّْخمُ  ابن ُشَمْيل :: قلخم ودلخم  ْخُم العظيُم.ـ  من اْلِجَمالِ ـ  اْلَجِليل وهما : .. الالم منهما شديدة .. والّدِ  الضَّ

 وأنشد :

م ِتْسِع مسَجج  دهلَْمَسا  ِد َّْ
هُ ، وهي الُمَمْخِرقُ و: مخرق  ْبيان. َمَخاِريقِ  .. مأخوَذةٌ ِمنْ  .. اْلَمْخرقَةُ  : الُمَمّوِ  الّصِ

 [ابب اخلاء والكاف]

 [خ ك]
 بَْقلَةٌ تكون في رمال بني سعٍد : طيِّبَةٌ َرْخَصةٌ. : اْلَكْشَمَخةُ  قال الليث :: كشمخ وكشخن 

 وال سمعُت بها وأحَسبُها نَبَِطيَّةً وما أَُراَها عربيةً. َكْشَمَخةً  قلت : قد أقمُت في رمال بني سعٍد َدْهراً ، فما رأيت بها
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 ُمَولَّدةٌ ، ليست بعربيٍَّة. .. وكذلك : الَكْشَخنَةُ 

 ابب اخلَاء واجليم

 [خ ج]
 .اْلُجَخاِدبُ  وهو .. : عظيُم الجسم عريُض الصدر َجْخَدبٌ  قال الليث : َجَملٌ : جخدب 

 وأنشد :
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اَ ة  َضْخَم الضُّل وِع ج    ْخ   َ َ  َّ
 : دابَّةٌ نحُو الِحْربَاِء. اْلُجْخَدبُ  وقال أبو عبيد : سمعُت اْلعََدبََّس الِكنَانيَّ يقول :

 .َجَخاِدبُ  وَجْمعُه :

 .ُجَخاِدبُ  قال : ويقال للواحد :

 قد جاء. ُجَخاِدبَ  قال : وقال الِكسائيُّ : هذا أبو

ْخُم. : اْلُجَخاِدبُ و اْلُجْخَدبُ  قال شِمٌر :  اْلُجْنَدُب الضَّ

 .َجَخاِدبُ  وجْمعُه :

 وأنشد :

ه   زَّانريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ ْ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اٌن َوقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
رّ   َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه  فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ َ ب  مريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريْ ض  اجلريريريريريريريريريْ  ْرمريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

 َعاَنَق اليتِّلَّ أَب و ج َخاِد َ وَ 
 اْلُحْمُطوُط.: دابّةٌ ، واسُمه  ُجَخاِدبَ  : أبوـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلبٌ 

وهو الجراُد األخضُر الذي ـ  لم يصرفوهـ  واالثنان أَبُو َجَخاَدبْينـ  الياء ممالةـ  وقال الليث : ُجَخاَدى وأَبُو ُجَخاَدى من اْلَجنَاِدبِ 

ْجلَْين.  يكسر الِكيَزاَن ، وهو الطويل الّرِ

 بالباء.ـ  ُجَخاِدبَ  ويقال : أبو

ْخمة الساِق ، اْلَمْمُكوَرتَُها. اْلَخَدلََّجةُ  وقال الليُث :: خدلج   : الجارية الضَّ

 الجارية الممتلئة الذراعين والساقين. : الَخَدلََّجةُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 وأنشد ابن األعرابي :

ا   َ جلريريريريريريريريريريريريريريَّ ائريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريَ ا َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نَّ هلريريريريريريريريريريريريريريََ

  
ا  ْن أَْدجلريريريريريريريريريََ يريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ َة فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ِج الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ ْ لريريريريريريريريريِ  ملَْ يريريريريريريريريري 

  
 د عشقها ، فركب الناقة وساقها من أجلها.يعني جارية ق

 : المضطجع. اْلُمْجلَِخدُّ  وقال الليث :: جلخد 

 : المستلقي الذي قد رمى بنفسه. اْلُمْجلَِخدُّ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيد

 وقال ابُن أَْحَمَر :

ّ ا   خريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ َك جمريريريريريريريريريريري ْ تريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ َُ بريريريريريريريريريريريريَ ا لُّ أَمريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريَ َه ِ لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريْ ا أَلريريريريريْ ريريريريريَ اكريريريريريمريريريريريريريَ يريريريريريلريريريريريريريَ َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريْ

  
 َحيّاِن من األنصار. واألَْوُس : اْلَخْزَرجُ  وقال الليث :: خزرج 

يحِ. اْلَخْزَرجُ  وقال األصمعي :  : مْن نَْعِت الّرِ

 وقال أَبُو ذَُؤْيٍب :

ْزرٌَج  َن  ريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  تريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ اَ  َوانريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريَ َ ْوَن عريريريريريريريري   غريريريريريريريريَ

  
نَّ هريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وج    ٌة  اثَرهريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 : ِريُح الَجنُوِب. اْلَخْزَرجُ  قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب

يت القبيلة :   .«اْلَخْزَرجَ »وبه ُسّمِ

 وهي أنفع من الشمال.

 : َغِزيَرةٌ. َخْنَجَرةٌ  : من الحديد ، وناقة اْلَخْنَجرُ  وقال اللّيث :: خنجر 

ْهُشوُش : اْلغَِزيَرةُ اللّبن من اإلبل اْلُخْنُجورُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد  .َخنَاِجرُ  وَجْمعُها :ـ  واللُّْهُموُم والرُّ

 : ُحْسُن الِغَذاِء في السَّعة. اْلَخْرفََجةُ  وقال الليث :: خرفج 
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 .«اْلُمَخْرفََجةَ  أَنّهُ َكِره السََّراِويلَ »في حديث أبي ُهَرْيَرةَ : و

 : إنّها : التي تَقَع على ظهور القََدَمْين.ـ  في الحديث« اْلُمخْرفََجةِ »في تفسير ـ  يقال قال األَُمِويُّ :قال أبو عبيد : 

 قال أبو عبيد : وذلك تأويلها.

 وإنما أَْصُل هذا : مأخوذ من الّسعَة.

 إذا كان واسعاً َرَغداً.ـ  ُمَخْرفَجٌ  قال األَُمويُّ : ولهذا قيل : َعْيشٌ 

 اُج :قال اْلعَجَّ 

ا رَبَْنريريريريريريريريريََ ا ا ريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ وَّى  ريريريريريريريريريَ رَّاء  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريَ

  
ا  ْرفريريَجريريريريريريريَ خريريَ مريري  ا الريريْ هريريريريريريريَ ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِب عريريَ بريريريريريريريَ ْأد  الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريَ

  
 كما ُكِرهَ إسباُل اإلزار.ـ  والذي يَُراد من الحديث : أَنَّه ُكِرهَ إْسبَاُل السَّراويل

ياشّيِ ـ  وأخبرني المنذريُّ  ْيَداِوّيِ عن الّرِ  : الَحَسُن اْلِغَذاِء. اْلُخَرافِجُ و .. الُخْرفَجُ و .. فَجُ اْلُمَخرْ  : قال :ـ  عن الصَّ

 َسِمين. أي :ـ  ُخَراِفجٌ  وقال أبو عبيد : َخُروفٌ 

 في ِمْشيَتِه. يَتََخْزلَجُ  فالنٌ « : النوادر»وفي : خزلج 

 : البعيُر الواِسُع اْلجْوف. اللَّْخَجمُ  وقال الليث :: لخجم ، خلجم ، جلخم 

 : الطَِّويُل. اْلَخْلَجمُ و

 وقال ُرْؤبَةُ : إنَّه الطويل.« : اْلَخْلَجمِ »وكذلك قال أبو عبيد في 

 . ج اَلال  َ ْلَجَمهْ ..
 إذا استكبروا.ـ  اْلقَْومُ  اْجلََخمَ و

 وأنشد :

 َنْضِرب  َ َْعْيِهْم ِ َذا اْجَلَخمُّوا
ْخم  اْلُجْنبُخُ  وقال الليث :: جنبخ   بلُغة ُمَضَر.: الضَّ

ْخَمةُ :  .ُجْنبَُخةٌ  قال : والقَْملَة الضَّ

 .ُجْنبُخٌ  وِعزٌّ  .. : الَكبِير العَِظيمُ  اْلُجْنبُخُ و

 وقال أَْعَرابِيٌّ :

 أَيىَب ِ َ هللا  َوِعز  ِجلريْب خ  
يِت : ّكِ  : الطويل. اْلُجْنبُخُ  وقال ابن الّسِ

 وأنشد :ـ 

ِخ  بريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ ِوي ِ جلريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َت يريريريريريريريريريريريَ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ نَّ الريريريريريريريريريريْ

  
ِخ   خ  جريريريريريريريريريريَ ه  جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  وَل بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ ىتَّ يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريَ

  
 : المرأةُ الَحمقاُء. اْلِخْنِجلُ  :ـ  عن ابِن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : خنجل 

ج ِخْنِجالً.ـ  َخْنَجلَ  وقد  إذا تزوَّ

يت ّكِ ابَةُ اْلَجِسيَمةُ. : اْلِخْنِجلُ  :ـ  عن أبي عمٍروـ  ابن الّسِ  اْلبَذيئةُ الّصخَّ
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 : اْلعَُجوُز الَهِرَمةُ. اْلِجْخِرطُ و: جخرط 

 وأنشد :

َفَعهْ وَ  ْرَدبِيس  اجلِْْخِر   اجلََللريْ  ال َّ
 بالحاء الُمْهَملَِة.ـ  قال : ويقال : ِجْحِرطٌ 

 الِمْلُح.اْلَخْمَجِريُر : الماُء  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : خمجر 

 وأنشد :

 َلْو َكاَن َماء  َكاَن َعَْجرِيَرا
 وقال غْيُرهُ :: جخدر 
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 : الضَّخم. اجلَْْخَ رِي  وَ  اجلَْْخَ ر  
 : السُّرعة في العمِل والمشي. اْلَجْخَدَمةُ  ابن ُدَريٍد :: جخدم 

 : التََّكبُّر. اْلَخْنَزَجةُ و: خنزج 

 َحاِدٌر َسمين. :كالهما  ُجْخُدلٌ و َجْخَدلٌ  وغالم: جخدل 

 إذا أََخَذه بكثرة.ـ  الشيءَ  َخْرفَجَ و: خرفج 

 وأنشد :

َامهْ   َ ْرَفَج َميَّار  َأيب   

 ابب اخلاء والشني

 خ ش
ْخرُ  وقال الليث :: شمخر وضمخر  ْخرُ و الشَّمَّ مَّ مْخُر بالكسر والضم الّشِ ْخُر والّضِ مَّ  : الَجِسيُم من الفُُحول.ـ  والضُّ

 ِلُرْؤبَةَ :وأنشد 

رِ  خريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريَ  مشريريريريريريريريريريري َّ اء  كريريريريريريريريريريريلِّ م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريريريْ

  
رِ   خريريريريريريْ مريريريريريريَّ َ ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريِ ِم الريريريريريريْ ى َرغريريريريريريْ لريريريريريريَ اُ  عريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْخرٌ  قال : ورجلٌ  ْخٌر : إذا كان متكبراً. ُشمَّ  ُضمَّ

يت ّكِ ْخرِ  فيـ  عن األصمعّيِ ـ  قلُت : وَحَكى ابن الّسِ ْخِر : أَنَّه المتكبر. الشُّمَّ مَّ  والضُّ

اءِ ـ  أبو عبيد يح. .. ُشَمْخِريَرةٌ  يقال : في طعاِم فالنٍ  :ـ  عن الفرَّ  وهي الّرِ

يح»في « ُشَمْخِريَرةً »وقال َشِمٌر : لم أسمع   إالَّ ُهنَا.« الّرِ

ْخَرةٍ  ويقال : إِنَّه لَذُو  أي : ذُو ِكْبٍر.ـ  .ُشمَّ

 ً ْخرٌ  وإنَّ فالنا ْخٌر. ُشمَّ  أي : متكبر.ـ  ُضمَّ

يح ْخِريَرةُ : الّرِ ْخرِ  أُِخَذ من الرجل .ـ .. وقال أبو الهيثم : الشُّمَّ ُب. .. الشُّمَّ  وهو المتكبِّر المتغّضِ

 وذلك : من ُخْبِث النّْفس.

ْيَحانَةُ   إذا َخبُثَْت رائحتُها.ـ  كما يُقاُل : أََصنَِّت الرَّ

ً ثمَّ يقال : رأيته ُمِص   أي : غضباَن َخبِيَث النفس.ـ  نّا

اِر : الشُّْنُدخُ  وقال الليث :: شندخ   : الَوقَّاُد من الخيل ، وأنشد أبو عبيدة ِلْلَمرَّ

ه   تريريريريريريريريريريريَ ا َورَّعريريريريريريريريريريريْ َ ف  مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  ٌ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رّ و   مريريريريريريريريريريريريريريِ اٌر طريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريَّ ىَء طريريريريريريريريريريريريريريَ ْؤطريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ َذا طريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الطويُل الشَِّديُد اْلُمْكتَنُِز من اللحم.ـ  والرجالمن اْلخيل واإلبل ـ  الشُّْنُدخُ  وقال أبو عبيدةَ :

 وأنشد :

ُ  أ وَ  األْلفِ   ِبة ْلِ    يريْ   
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 وقال َطْلُق ْبُن َعدّيٍ :

ِخ وَ  ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريَ َ  الريريريريريْ عريريريريريريريْ َخ بريريريريريريَ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريَ َرى الريريريريريْ  اَل يريريريريريريَ

  
لريريريريريريريْ       او   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ى أَقريريريريريريريَ َّ طريريريريريريريَ لريريريريريريَ يريريريريريريْ ريريريريريريريا  عريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا اْبتَنَى داراً ، أو بيتَاً.ـ  يجعلُه الرُجلُ  .. : الطعامُ  الشْنَداِخيُ  قال :ـ  عن الفراء .. عن َسلََمةَ  .. عن ثعلبـ  وأخبرني المنذريُّ 

 أي : َعِريَضةٌ.ـ  ِشْرَداخةٌ  قََدمٌ « : النوادر»وقََرأُْت في : شردخ 
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نابِيِر والنّْحِل ، وبيتَُها ذُو  اْلَخْشَرمُ  وقال الليُث :: خشرم   النََّخاِريِب.َمأْوى الزَّ

 .«َدْبٍر لََسلَْكتُموهُ  َخْشَرمَ  لَتَْرَكبُنَّ َسنََن َمْن كاَن قَْبلَُكْم ِذَراعاً بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو َسلَُكوا»في الحديث : و

ْعِر  نابير.« اْلَخْشَرمُ »قال : وقد جاَء في الّشِ  اْسماً لجماعِة الزَّ

ْيِد :  وأنشد في صفِة كالب الصَّ

رِيوَ  َف الريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّد    تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرٌُ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   دأِب َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .اْلَخْشَرمُ والجماعةُ من النحِل : يقال لها : الثَّْوُل  أبو عبيد : سمعُت األصمعّيِ يقول :

ال تكاُد تَْمشي فيها : أَْرٌض حجارتُها َرْضَراٌض كأنها نُثَِرْت على وجِه األرض نَثْراً ، ف اْلَخْشَرَمةُ  :ـ  عن ابن ُشَمْيلـ  شمرٌ 

 ِحَجارتها ُحْمٌر.

وهي َجبٌَل ليس بالشَّديد الغليظ ، فيه َرَخاَوةٌ موضوٌع باألرض َوْضعاً ، وهو ما استوى مع األرض : من الجبِل ، وما تحَت هذه 

 الحجارة اْلُمْلقَاةِ على وجه األرض : أرٌض فيها ِحجارةٌ ، وطيٌن ، ُمختَِلَطةٌ.

 ةٌ ، وقْد تُْنبُِت البقَل والشجَر.وهي في ذلك َغِليظَ 

 : َرْضٌم من حجارةٍ َمْرُكوٌم بعُضه على بعٍض. اْلَخْشَرَمةُ  وإنما

 وهي ُمْستَِويةٌ. .. إنما هي َرْضَمةٌ  .. : ال تطول وال تعُرضَ  اْلَخشَرَمةُ و

ا قال ابن ُشَميل اْلَخْشَرَمةِ  فيـ  وقال الليث جل تحت التراب. اْلَخْشَرَمةِ  َجاَرةُ حِ  غيَر أَنّهُ قال :ـ  نَْحواً ِممَّ  : أَْعَظُمَها : ِمثُْل قامة الرَّ

 مستويةً مع األرض ، فهي الِقفَاُف. الَخْشَرمةُ  قال : وإذا كانت

 وإنما قَفَّفَها كثرةُ حجارتَِها.

. اْلَخْشَرَمةُ  وقال شمٌر : قال أبو أَْسلََم :  ِمْن أَغلَظ القُّفِ

 : ما َسفَُل من الجبَل ، وهو قُفٌّ وِغلٌَظ. ْشَرمُ اْلخَ  قال : وقال بعضُهم :

 غير أنَّه متواضٌع.ـ  وهو جبَلٌ 

 .اْلَخَشاِرمُ  وَجْمعُه :

 أَْنُف الجبل المشرُف على واٍد ، أَْو قاعٍ. اْلُخْرُشومُ  وقال الليث :: خرشم 

 : ما َغلُظ من األرض. اْلُخْرُشومُ  وقال األصمعيُّ :

ُم في نفسه : اْلُمْخَرْنِشمُ  :ـ  الفراءعن ـ  أبو عبيد  المتكبُِّر. .. اْلُمتَعّظِ

ً ـ  اْلُمْخَرْنِشمُ وقال :   : اْلُمتغيُِّر اللوِن ، الذَّاهُب اللحِم.ـ  أيضا

 إذا تقَبََّض وتقاَرَب َخْلُق بعِضه إلى بعٍض.ـ  الرجلُ  اْخَرْنَشمَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلب

 وأنشد :

 ْه َوملَْ َ َْرْنِةمِ َفخذ  طَالَ وَ 
 .ونحِوه .. : إِفساُد الِكتَاب والعملِ  اْلَخْرَمَشةُ  وقال الليث :: خرمش 
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ْمَراخُ وقال الليث : : شمرخ   : ِعْسقَبَةٌ من ِعْذٍق ، أو ُعْنقُوٍد. الّشِ

ْمَراخُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد  .الشُّْمُروخُ  وأصلُه : في الِعْذِق ، ويقال له : .. : هو الذي عليه البُْسرُ  الّشِ

ُمْخَدجٍ سِقيٍم ، ُوِجَد َعلَى أََمٍة ِمْن إَِمائِِهْم ـ  َكاَن في اْلَحّيِ ـ  بَِرُجلٍ  وسلمعليههللاالنبي صلىأَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ أَتَى »في الحديث و

 يَْخبُُث بَِها.

 .«فَاْضِربُوه بَِها َضْربَةً  ِشْمَراخ ذُوا لَهُ ِعثَْكاالً فيِه مائَةُ خُ » : وسلمعليههللاصلىفقال النبي 

 قلت : والِعثَْكاُل هو اْلِعْذُق نَْفُسه.

 .ِشْمَراخٌ  وكلُّ ُغْصنٍة من ِغَصنَِة الِعثْكاِل :

 : ما بين َخْمِس تََمَراٍت إلى ثماٍن. ِشْمَراخٍ  وفي كل

 قَْطعاً. .. بالِمْخلَبِ  َشماِريَخهُ  أي : اْخُرطْ ـ  اْلِعْذقَ  َشْمِرخِ  يقوُل : .. وسمْعُت أَبَا َصْبَرةَ السَّْعِديَّ 

ةُ ، وسالَْت وَجلَّلَِت اْلَخْيُشوَم ، ولم تَْبلُغِ اْلَجْحفَلَة  .ِشْمَراخٌ  فهيـ  وقال أبو عبيدةَ : إذا َدقِّت الغُرَّ

ةـ  الشَّْمراخُ  وقال الليث :  ِف.ما سال على األنْ  :ـ  من الغُرَّ

ْمَراخوقال :   : رأٌس ُمْستَِدقٌّ طويٌل في أعاَلهُ.ـ  من الجبلـ  الّشِ

 : رؤوُس الِجبَال. الّشَماِريخُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعيُّ :

 واحدتُها ُشْنُخوبَةٌ. .. قال : وهي الشَّنَاِخيبُ 

َواُل الُمْشِرفَةُ  الّشَماريخُ  قال : واْلَخنَاِذيذُ هي  ا : ِخْنِذيَذةٌ.واحدتُهَ  .. الّطِ

 َخَرَج ِمْن َسنَتِه دقيقاً َرْخصاً. .. ُغْصٌن دقيٌق يكون في أعل الغُْصِن الغَليظِ  الشُّْمُروخُ  وقال الليُث :

 بالخاء : الطويُل السَِّميُن. الُخْرُشبُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : خرشب 

 : الطويُل من الجبال. اْلُمْشَمِخرُّ وَ قال : : شمخر 

. وأنَشَد : َخْنَشِليلٌ و،  َخْنَشلٌ  وقال الليث : رجلٌ : خنشل   ، وهو الُمِسنُّ القويُّ

ول   بريريريريريريريريريري  ارِيريريريريريريريريريريٌة عريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ ْه جريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ ْ  عريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريل    لريريريريريِ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِف  ريريريريريَ يريريريريريْ ِل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأيّنِ بريريريريريِ

  
 ُعْطبُوٌل : طويلةٌ َحَسنَةٌ.

 أي : َعُموٌل به.ـ  َخْنَشِليلُ و

 : ماٍض. َخْنَشِليلٌ  أبو ُعبَيٍد : رجلٌ وقال 

 من اإلبل : الُمِسنُّ البَاِزُل. الَخْنَشِليلُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

نِّ ـ  وسمْعُت أْعرابيَّةً   َوَضعُْفُت. َخْنَشْلتُ  وهي تقول : قدـ  قد َطعَنَْت في الّسِ

 أرادْت أنها قد أََسنَّْت.

 : كلمةٌ ِعَراقيَّة ، ليس َعلَى بنائِها شيٌء من العربيَّة. َمْشَخلَبَة وقال الليث :: شخلب 

 قال : وهذا حديٌث فاٍش في الناس : أَْمثاَل الُحِلّيِ :ـ  وهي تُتََّخذُ من اللِّيف والَخَرزِ 

ْه  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِذي اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  



2518 

 

 تريَزوََّج مَسْرَمَلهْ 
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 أَْرَمَلهْ ِبَعج وُّ  
ى الجاريةُ :  ، بما يَُرى عليها من الَخَرِز كالُحِلّيِ. َمْشَخلَبَةً  وقد تَُسمَّ

  : الَحَدبَةُ ، وأنَشد : الدَّْخَشنُ  وقال الفراء :: دخشن 

ِن  َن الريريريريريريريريريري َّْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ت  مريريريريريريريريريريِ َ ابريريريريريريريريريريِ ْ ٌب مسريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريري 

  
ِن   َل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ نَّ مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريِ َن رَاعريريريريريريريريريريِ رَكريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ُن ، والشاعُر ثَقََّل نُونَهُ للحاجِة إليه.ـ  الكالمفي ـ  الدَّْخَشنُ وقال :   ال يُنَوَّ

 : الغليظ. الدَّْخَشنُ  وقال ابن ُدَرْيٍد :

 قلت : ويقال الدَّْخَشُم.

لَّْخفُ  عن جماعٍة ِمْن أَْعَراب قَْيٍس :ـ  أبو تراب: شلخف ، وسخلف  لَّْخُف : الُمْضَطِرُب اْلَخْلِق. الّشِ  والّسِ

 والضادابب اخلاء 

 [خ ض]
 : الرجُل الكثيُر العَِطيَِّة. اْلِخْضِرمُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو ُعبَْيدٍ : خضرم 

 .ِخْضِرمٌ  فهو .. قال : وكلُّ شيء َكثيرٍ 

اُج يريد اليمامةَ ، فاستقبله َجِريٌر فقال : أين تريدُ   قال أريُد اليمامةَ. ؟وخرج العَجَّ

ً  قال : تجُد بها نَبِيذاً   أْي : كثيراً. ـ ِخْضِرما

اُء : رجلٌ  . .. الَحَسبِ  مَخْضرمُ  قال : أبو ُعبيد : وقال الفرَّ  وهو الدَِّعيُّ

: بَْيَن  ُمَخْضَرمٌ  وماءٌ  ُمَخْضَرمٌ  : طعامٌ ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  َشِمرٌ  ؟ِمْن َذَكٍر هو ، أْم ِمن أُنثىأَ : ال يُْدَرى  ُمَخْضَرمٌ  قال : ولَْحمٌ 

 والخفيف.الثَِّقيل 

اِكي الَحَسب. ُمَخْضَرمٌ  ورجلٌ   : ليَس بالزَّ

. ُمَخْضَرمٌ  وشاعرٌ   : جاهليٌّ إسالِميٌّ

 وأنَشد :

َرُْ جريريريريريريري   ود ه   ان  مْل خي َضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِن مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ َ  ابريريريريريريريْ

  
ِل   رِْع واألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريَ يريريريريريِم والريريريريريْ ا وا ريريريريريِْ ِرمي  الريريريريريلريريريريريريَّ ريريريريريريريَ  كريريريريريَ

  
 .«ُمَخْضَرَمةٍ  أَنَّهُ َخَطَب الناَس يَْوَم النَّْحِر َعلَى نَاقَةٍ »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 : التي قُِطَع طَرُف أُذُنها. المخضَرَمةُ  قال أبو ُعبيد : قال أبو ُعبيدةَ :

 .ُمَخْضَرَمةٌ  ومنه قيل للمرأة الَمْخفُوَضِة :

 أي : قََطعُوا ِمْن آذانها شيئاً.ـ  أَْهُل الجاهلية نَعََمُهمْ  َخْضَرمَ  أنَّهُ قال :ـ  عن إبراهيم الَحربّيِ ـ  أخبرني المنذريُّ و

ا جاء اإلسالُم أمر النبي   فيه أهل الجاهلية. فكانت َخْضَرمَ  في غير الموضع الذي .. آذانَها يَُخْضِرُموا بأَنْ  وسلمعليههللاصلىفلمَّ

 أهل الجاهليَّة. َخْضَرمةِ  أهِل اإلسالم بائِنَةً من َخْضَرَمةُ 

اإلسالم وأنهم  َخْضَرموا َخْضَرَمة حديثاً : أَنَّ قوماً من بَني تميٍم بُيِّتُوا ليالً ، وِسيق نَعَُمهم فادََّعْوا أنهمـ  بإسناد لهـ  وَذكر

 .الَخْضَرَمتَْينِ  ألنه أْدَركَ « ُمَخْضَرمٌ »لكّلِ َمْن أَْدَرَك الجاهليَّة واإلسالَم : ـ  لهذا المعنىـ  فقيل ُمْسِلمون ، فُردَّْت أموالُهم عليهم
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ّبِ : ِحْسٌل ، ثم ُمَطبٌَّخ ، ثمـ  عن األحمرـ  أبو ُعبيد . ُخَضِرمٌ  : يقال ِلَولَِد الضَّ  ثم َضبٌّ
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 :إذا كان فَِصيحاً بَليغاً. وأنَشَد لَطَرفَةَ ـ  ُمَخْضَربٌ  أنه قال : َرجلٌ ـ  عن أبي الهيثمـ  وأخبرني المنذريّ : خضرب 

َرب  و  ي  خم َضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريِ مريريريريريريَ لريريريريريريْ ن يريريريريريريريَ َرى مريريريريريريِ ْن تريريريريريريريَ  كريريريريريريريائريريريريريريِ

  
ول  وَ   ِم جريريريريريريريريري  زَائريريريريريريريريريِ َ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَس لريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريَ

  
يت : ـ. بالخاِء والضادـ  قلُت : هكذا أَنَشَده  ورواه ابُن السّكِ

 . ِمْن يريْلَمعي    َيْتَربِ ..
 وقد مر تفسيُره في ُرباِعّيِ الَحاِء. بالحاِء والظَّاِء.

 الليث : الِخْضاَلُف : َشَجُر اْلُمْقِل.وقال : خضلف 

 ِخفَّةُ َحْمل النَّخيل. الَخْضلَفَةُ  وقال أبو َعمٍرو :

 وأنَشد :

ه  يريريريريريريبريريريريريريري  بريريريريريريِ اف  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوْ  ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرْ  أَلريريريريريريْ   ذا ُّ جريريريريريريِ

  
ِف   لريريريريَ َخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
يريريريريريريريل املريريريري َواِن الريريريريلريريريريخريريريريِ لريريريريريْ يريريريريريريريث  كريريريريَ ريريريريِ  أَثريريريريِ

  
 في قِلَِّة َحْمله. .. لِ ألنَّه ُشبِّه بالُمقْ ـ  َخْضلَفَة قلُت : جعل قِلَّة َحْمل النْخل

 وقال أَُساَمةُ اْلُهَذليُّ :

ه   أَنريريريريريريريريريريريَّ ِ رَّ كريريريريريريريريريريريَ  
هريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ رِجريريريريريريريريريريريْ ِ ُّ بريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريري 

  
ا  وهلريريريريريريريريريري  اَلِف َ د  و قريريريريريريريريريري  ِة ا ِْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرفريريريريريريريريريريَ  ِ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هُ » .. شجرة المْقلِ « : اْلِخْضالفُ »قال :   تَْدفَعُهُ.« تُتِرُّ

 اْلعَريُض.:  اْلِفْرَضاخُ  وقال الليث :: فرضخ 

 : لَِحيَمةٌ َعِريَضةُ الثَّْديَْين. فِْرَضاَخةٌ  وامرأةٌ  فِْرَضاخٌ و،  فِرَضاَخةٌ  ، َوقََدمٌ  ِفْرَضاَخةٌ  يقال : فِْرِسنٌ 

ال :و هُ كانت» في حديث الدَّجَّ  أي : ضْخمةً عريضةَ الثَّديين.ـ  «فِْرَضاِخيَّةً  أَنَّ أُمَّ

 قاله ابن األعرابي.

 ال تْنصرف.« تَْمَرةُ »و ، « الشَّْوَشبُ »و « اْلِفْرِضخُ »لعَْقَرِب : قال : ومن أسماء ا

 : َهَرُم العَُجوِز وفُُضوُل ِجْلدها. اْلَخْضَرفَةُ  وقال الليث :: خضرف 

يِت : ّكِ ْخَمةُ ـ  من النساءـ  اْلَخْنَضِرفُ  وقال ابُن الّسِ  .. الكثيرةُ اللَّْحمِ  .. : الضَّ

 الَكبيَرةُ الثَّْديَْين.

ْرِدخُ و: ردخ ض  : العَِظيُم من كل شيء. الّضِ

 وقال بعض الطَّائِيِّيَن :

ِخ  بريريريريريريريريِ ة  ملَْ ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ انريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَّ ه  يف جريريريريريريريريَ َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريَ

  
ْرِدِ    رْع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يّ  َذاِ  فريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ لَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريري 

  

 َت َِّل   اْلماَء َمىَت َما تريْرَسخِ 

 ابب اخلاء والصاد
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 [خ ص]
ْخِريصُ  قال الليث :: دخرص  ْرعمن الثوب ـ  الّدِ  : التِّيِريُز.ـ  واألرض والّدِ

 لغةٌ فيه. .. قال : والتّْخِريص

 .ِدْخِرَصةٌ و ِدْخِرصٌ  : الدََّخاِريِص  : واحدـ  عن أبيهـ  عمروٌ 

ْخِريصُ  وقال غيُره : ٌب أصلُه فارسيٌّ ، وهو عند العرب : البَنِيقَة واللّبِنَةُ ، والسُّْبَجةُ ، والسَّعيدة الّدِ  عنه. ُكلُّه .. ُمعَرَّ

 وهو الماضي. .. َصلَْخَدمٌ  ِصلَّْخٌم ِصلَّْخدٌ  وقال الليُث : جَملٌ : صلخم ، صلخد 

 وأنشد :

 أَتريَلَع ِصلَّْخم  ِصَلْخ   َصَلْخَ ُوَ 
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 وقال اآلخر :

ِإنريريريريريريريريَّ   َه فريريريريريريريريَ َف أَنريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ أَلريريريريريريريرييريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ   ْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ُ  َ لريريخريريريريريريريْ ٌ  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ بريري وٌر عريريى اأَلعريريريريريريريْ اِء جريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لَْخَدم»و  .« : الصَّ  ُخماسيٌّ

 ِصلَّْخٌد. .. ، أو ِصلَّْخمٌ  أصله :

 والمعنى واحد. .. ويقال : بل هو َكِلَمةٌ خماسيّة ، فاشتبهت الحروفُ 

اء : وِمْن نادر كالمهم قول الراجز :  وقال الفرَّ

 يم ْسَ ِْعالِ  ِلِصلََّلْخم  َسامِ 
ً »فزاد  .. «ِلِصلَّْخمٍ »يريد :   كما قال أَبُو نَُخْيلَةَ : .«الما

 لِبريْلِخ خَمْةيِّ الةََّذا م ْصَلْخِممِ 
 كما ترى.ـ  «الميمَ »فضاعف 

 : المنتصُب القائُم. المْصلَِخمُ وعن أبي عمرو : الُمْصلَِخدُّ ـ  أبو عبيد

 : في معناهما.ـ  خفيف الميمـ  المْصَطِخمُ و

 ُرْؤبَةُ :وقال 

  َذا اْصَلَخَم ملَْ يري َرُْ م ْصَلْخَمم هْ 
 أي : َغِضَب قاله َشِمٌر.ـ 

 وقال غيُره : اْنتََصَب.

 بالتنوين.ـ  َصلْخدى ويقال للفحل الشديد :

 .ِصلَّْخدٌ  ومنهم من يقول :

 .ُصاَلِخدٌ  ومنهم من يقول :

 : َشابَّةٌ ذاُت تََراَرةٍ. َخْربََصةٌ  الليُث : امرأةٌ : خربص 

 .َخَرابصُ  والجميع :

ْمل ، لها بصيصٌ  :ـ  َخْربَصيصةٌ  الواحدةُ :ـ  اْلَخْربَِصيصُ و  كأَنَّها َعْيُن الَجَرادة.ـ  َهنَةٌ تراها في الرَّ

 ويقال : هو نباٌت له َحبٌّ يُتَّخذُ منه طعاٌم ، فيُْؤكُل.

 : الجمُل الصغيُر. يصُ اْلَخْربَِص  قال :ـ  عن أبيهـ  وروى عمٌرو

اح في باب النّْفي : ما عليهاـ  وقال أبو عبيدٍ   أي شيٌء من اْلُحِلّيِ.ـ  َخْربَِصيَصةٌ  عن أبي اْلَجرَّ

ياشيُّ :  : َخَرَزةٌ. اْلَخْربَِصيَصةُ  وقال الّرِ

 أي : شيء من اْلُحِلّيِ.ـ  َخْربَِصيَصةٌ  وقال األصمعيُّ : جاءت وما عليها

يت عن أبي صاِعٍد الِكاَلبّيِ :ابن  ّكِ  شيٌء. أي :ـ  َخْربَِصيَصةٌ  يقال : ما في الِوَعاء الّسِ

نَّْخرُ  :ـ  عن أبيهـ  عمرو: صنخر  ْنِخرُ و،  الّصِ  : الجَمُل الضَّخم. الّصِ
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نَّْخرُ  قال أبو عمٍرو :  وهو األحمق. .. «قِْنَدْعلٍ »: بوزن  الّصِ

ْنِخرُ و  وهو البُْسُر اليابس. .. «الِقْمِقم»: بوزن  الّصِ

ْخُم.  وكالهما : الَجَمُل الضَّ

 : َعِظيٌم طويٌل من الرجال واإلبل. ُصنَاِخرٌ و،  ُصنَِخرٌ  جملٌ  « :النوادر»وقال في 

ْنَخابُ  وقال ابُن األعرابّيِ :: صنخب  ْخُم. الّصِ  : الجَمُل الضَّ
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َماِلخُ  وقال الليث :: صملخ   ُمتََكبُِّد.: اللّبَُن الخاِلُص ال الصُّ

ْملُوخُ وقال :  ْماَلُخ.ـ  : َوَسُخ ِصَماخِ األُذُنِ  الصُّ  وهو الّصِ

َماِليخُ  والجميُع : ْلِب المنيع : ِصلَّْخٌم وُمْصلَِخمٌّ. وأنشد : قال : .الصَّ  ويقال للَجبَِل الصُّ

 َعْن َصاِمل  َعاس   َذا َما اْصَلْخَمَما
ّمِ الّصاَلِخمِ ُعِرَضِت » في الحديث :و  .«األَمانَةُ َعلَى اْلِجبَاِل الصُّ

ِليَّانِ ـ  وسمعُت العرَب تقول  .ُصْملُوخُ  :ـ  من الَوَرِق الرقيق إذا يَبِسَ  .. ألصل النَِّصّيِ والّصِ

َماِليخُ  وَجْمعُه : ِرّماُح : .الصَّ  َوقال الّطِ

ا تَهريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريٌ  كريريريريريريريريريَأنَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة ُّ غريريريريريريريريريْ اِويريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريََ

  
ِح   لريريريريَّ يِّ اجملريريريريَ وِد الريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريري  عريريريريْ يريريريريخ  مريريريريَ الريريريريِ مريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وهي ما َرقَّ من نباِت أصولها.

َماِلخيُ  « :اللَّبَنِ »في باب  .. وقال ابن شَمْيل قاء ، ثم ُحِفَرْت له ُحْفَرةٌ وُوِضَع  :ـ  من اللَّبَنـ  والسَُّمالِخيُّ  الصُّ الذي ُحِقَن في الّسِ

 فيها حتى يَُروَب.

ً يقال : سقاني لب ً  نا  .ُصَماِلِخيّا

َماِلِخيُ  وقال أبو َعْمٍرو :  : الذي ال َطْعَم له.ـ  من الطعام واللبنـ  الصُّ

 وَسُخها وما يخرج من قُُشورها. وقال النَّْضُر : ُسْملُوُخ األذُن ، وُصْملُوُخها :

 : الُمْستَكبُِر. الُمْصلَِخمُ  اْلبَاِهليُّ :

ّمةِ    :ـ  َحِميراً يصف ـ  وقال ذُو الرُّ

ى  عريريريريريريريَ رََع املريريريريريريريِ ف  جريريريريريريريَ ى َوامسريريريريريريريِ لريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ْه  ريريريريريريريَِ لريريريريريريريّ يتريريريريريريريَ  فريريريريريريريَ

  
ت هريريريريريريريا  ا  أمريريريريريريِ مريريريريريريريّ خريريريريريريِ لريريريريريريَ ا  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريَ امريريريريريريريا  يريريريريريريري  يريريريريريريريَ  قريريريريريريِ

  
كها ، وال يَْنُظر إليها.ـ    أي : مستكبِراً ال يحّرِ

 واحٌد. وقال : الُمْصلَِخمُّ والُمْطلَِخمُّ والُمْطَرِخمُّ :

 : ُصغَرى األصابع. اْلِخْنَصرُ و: خنصر 

 أي : يُْبَدأُ به إذا ذُِكَر أَْشكالُه.ـ  اْلَخنَاِصرُ  يقال : فاُلٌن به تُثْنَىوَ 

 ابب اخلاء والسني

 [خ س]
 عليك ، وال يُبيِّن لك ِمْحنَةَ ما يريد. يَُدْخِمسُ  : اْلَخبُ  الدَّْخَمسةُ  قال الليُث :: دخمس 

 إذا كان مستوراً.ـ  وُمَدْهَمسٌ  ُمَدْخَمسٌ  وقال ابُن الفََرج : أمرٌ 

 وأنشدني المنذريُّ بيتاً حفظُت منه َعُجَزهُ :

 م َ ْعَسا  ِدْعَاسا   ......
 : اْلَجِسيم الشديد اللَّْحم. الدَّْنَخسُ  وقال الليُث :: دنخس 
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 : الشديُد من الناس واإلبل. الدَّْخنَسُ  وقال غيره :: دخنس 

 وأنشد :

ِس وَ  لريريريريريريريريريريريريريريَ اَلل  َد ريريريريريريريريريريريريريريْ وا كريريريريريريريريريريريريريريلَّ جريريريريريريريريريريريريريري  رَّبريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِس   لريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرياِدف  عريريريريريريريريريَ َرى جريريريريريريريريري  َ  الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريِ

  
 َذلَّ وخضع. أي :ـ  الرجل اْخَرمَّسَ  وقال الليث :: خرمس 

سُ  عن األصمعي :ـ  أبو عبيد  : الساِكُت. الُمْخَرّمِ
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ً  َظِلْلُت اليومَ « : النَّوادر»وفي : سربخ   وُمَسْنبِخاً. ُمَسْربِخا

 أي : َظِلْلُت أَْمِشي في الظَِّهيَرةِ.ـ 

 األرُض الواسعةُ. : السَّْربَخُ  وقال َشِمٌر : قال أبو عمٍرو :

 قال : وقال غيُره : هي األرُض البعيدة.

 وقال أبو ُدَواٍد :

ا مريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  ويريريريريريريريريريريَ َأَدْ  لريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرد ون    خ  مريريريريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْه يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َد ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْدنُ »و المنُسوُج بالسََّراب ، « : الَمْرُدونُ »قال :   الغْزل.« : الرَّ

 : َمفَاَزةٌ ال يُْهتََدى فيها. السَّْربَخُ  وقال الليُث :

اِث في الَكثَرةِ وكأَّن ثَمَرتَهُ  .. : شَجَرةٌ من شَجر الثَُّمامِ  السَّْخبَرُ وقال : : سخبر  له قُُضٌب مجتمعة ، وُجْرثُوَمةٌ وِعيدانُه : كالُكرَّ

 وأََدّق ِمْنها. .. َمكاِسُح القََصبِ 

 وأنشد غيُره :

 اللُّْؤُ  يريلريْب ه  يف أص وِل السَّْخرَبِ و 
 اِن.: ُدَوْيبَّةٌ سوداُء تكوُن في أصول الِحيطَ  اْلُخْنفَساءُ  وقال الليث :: خنفس 

 .اْلَخنَافِسُ  والجميُع : .ُخْنفََساَواتٍ  وثالثُ ـ  . لرجوعها إليَك كلّما رميَت بها.. الُخْنفََساءِ  يقال : هو أَلجُّ من

 .ُخْنفَُساواتٍ  واحدة ، وثاََلثُ  ُخْنفَُساءُ  وفي لُغٍَة :

 .اْلَخنَافِِس  للذكر من اْلُخْنفَسُ  : هوـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

 .اْلُخْنفََساءو،  اْلُخْنفَسُ  هيـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو حاتم

 .ُخْنفَساءة :ـ  بالهاءـ  وال يقال

 .ُخنَْيِفساءُ و ُخْنفَُساءُ  إذا لم تكن ممدوَدةً في التصغير ، كقولك :ـ  قال ابن َكْيَساَن : إذا كانت أِلُف التأنِيث خامسةً : ُحِذفَتْ 

 .«ُحباَرى»قال : والتي تُْسقَط من ذلك : أِلُف 

 .«ُحبَارَ »كأنَّك َصغَّْرت ـ  تقول : ُحبَيِّرٌ 

ُضوا منها   .«ُحبَيَِّرةٌ » فقالوا :« الهاءَ »وربَّما َعوَّ

 .«باب التصغير»ذكره في 

 وهي لغة أهل البصرة.ـ  للُخْنفَساء «ِخْنِفسٌ  ويقال :

 قال الشاعر :

رِِه وَ  ْن َنريريريريريريريريريريريريَْ ود  مريريريريريريريريريريريريِ س  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ  ا ريريريريريريريريريريريريِْ

  
رِّ   َرِب يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريْ َودَّأب  الريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال ابُن َداَرةَ :

َرب  و  ع  وعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ْ ْن ِذئريريريريريريريريريْ   َو ريريريريريريريريريِ رَبِّ مريريريريريريريريريِ  يف الريريريريريريريريريْ

  
ى وَ   عريريريَ ة  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ْرمريريري  رِي وَ ثريريريري  ة  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريْ   ريريريِ

  
 كرههم وَعَدل عنهم.إذا ـ  َخْنفََسةً ـ  عن القومـ  الرجل َخْنفسَ  أبو زيٍد : يقال :
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 .ُخنَابِسٌ  الليث : أسدٌ : خنبس 

 : تََراَرتُه. َخْنبََستُهُ و

 وهي التي استبان َحْملُها.ـ  : األنثى اْلُخنابَِسةُ وويقال : ِمْشيَتُه. 

 : القديم الشديد الثابت. اْلُخنَابِسُ  أبو عبيد :

 وأنشد للقََطاِمّيِ :
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 َوِعز    َلاِبس  َأىَب هللا َأْن َأْ َزى 
 أي : َجِريٌء.ـ  ُخنابِسٌ  وقال شمٌر : أسدٌ 

 ويقال : َغِليٌظ.

 قال : وقال زْيُد بُن َكثَْوةَ :

 .ُخنابِسينَ  من رجالٍ  .. : الضخُم الذي تعلُوه َكَراهةٌ ـ  من الرجالـ  اْلُخنابِسُ 

 وأنشدني اإليَاِديُّ :

ه  ْوفريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ٌث خيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْس   لريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريِ ٌة  ريريريريريريريريريريريري  ارِمريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ ٌم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
 .عنههللارضيإالَّ َمْوُت َرُجٍل يَْعنِي عَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  فََراِسخَ  في حديث ُحَذْيفَةَ : َما بَْينَكْم َوبَْيَن أَْن يَُصبَّ َعلَْيُكُم الشَّرُّ و: فرسخ 

 .«فََراِسخَ  فَلْو قَْد َماَت ُصبَّ َعلَْيُكُم الشَّرُّ 

 .فَْرَسخٌ  : قال ابن ُشَمْيٍل : كل شيء دائٍم كثيٍر ال ينقطع : قال شِمرٌ 

 ساَعاتُهما وأوقاتهما. الليل والنهار : فََراِسخُ  وقالَِت الِكاَلبِيَّة :

 األيَّام. فََراِسخَ  وقال َخاِلُد ْبُن َجْنبَةَ : هؤالء قوٌم ال يعرفون مواقيَت الدَّْهر ، وال

 والنهار من اللّيل. .. لنَّهارقال : حيُث يأُخذُ الليُل من ا

 .فَْرَسخ وقال أبُو ِزيَاٍد : ما ُمِطَر الناُس مطراً بين نَْوأَْيِن إالَّ كان بينهما

ى فَْرَسَختْ  : انكساُر البَْرد. يقال : اْلفَْرَسخُ وقال :   إذا انكسرْت.ـ  عنه اْلُحمَّ

ى لجئتَُك. اْفَرْنَسَختْ  وقال : اْمَرأَتِي محمومةٌ ، ولو  عنها الُحمَّ

 .فَْرَسخٌ  وقال بعض العرب : أَْغَضنَِت السماُء أيَّاماً بِعَْيٍن ما فيها

 أن يَدوَم المطُر أيَّاماً.« : العَْينُ »و 

 يقول : ليس فيها فُْرَجةٌ وال إقالٌع. ... «فَْرَسخٌ  َما فِيَها»وقوله : 

ً  واْنتََظْرتُكَ   يَعني طويالً.ـ  من النَّهار فَْرَسخا

 أُِخَذ ِمْن هذا.« اْلفَْرَسخَ »وأََرى 

ي :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ  ً  : سّمِ  ألنَّه إذا مَشى صاحبُه استراَح عنَده وجلس. اْلفَْرَسُخ فَْرَسخا

 َعنِّي الَمَرضُ  تَفَْرَسخَ  من قولك : .. أي : ُسُكونٌ ـ  خٌ فَْرسَ  قال : وإذا احتَبََس المطُر اشتدَّ البرد فإذا ُمِطَر الناُس كان للبَْرِد بعد ذلك

 أي : تَباعد.ـ 

 .«َخْلبَسَ »وقال الليث : : خلبس 

 : الَكِذُب. اْلَخالبِيسُ 

اِعي. اْلَخاَلبِيسُ و  : أن تَْرَوى اإلبل ثمَّ تَْذَهَب ذهاباً شديداً حتى يُعَنَّى الرَّ

 .َخاَلبِيَسَهاويقال : أَْكِفيَك اإلبَل 

قِيُق. : اْلُخاَلبُِس :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد  الحديُث الرَّ

 ويقال : الكذب. وقال الُكَمْيُت :
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 َأْ َه   ِملريْه نَّ اََِّْ يَث اْ  اَلِبَساوَ 
 قَْلبَه : فتَنَهُ ، وذهب به. َخْلبَسَ  ويقال :

 الذي ال َطْعَم له.: ـ  من الطَّعام واللَّبنـ  السََّماِلِخيُ  وقال اللَّْيُث :: سملخ 

 ِمثْل القَضيِب. .. النَِّصّيِ : أََما ِصيُخهُ وهو ما تَْنِزُعه منه َسَماِليخُ و

كيت :: خنسر   وأنشد ابن الّسِ

  



2531 

 

َأأب   فريريريريريريريريْ َُ كريريريريريريريري  ا ا أَْربريريريريريريريريعريريريريريريريريا  عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ ا نريريريريريريريريريَ  ِ َذا مريريريريريريريريَ

  
ا  عريريريريريريريَ َك أَْربريريريريريريريَ لريريريريريريريَ َأهريريريريريريْ تا  فريريريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَ ا  ريريريريريريَ اهريريريريريريريَ غريريريريريريريَ  بريريريريريريريَ

  
ُك. اْلَخنَاِسيرُ وقال   : اْلُهالَّ

 الدََّواهي. واْلَخنَاثِيُر : اْلَخنَاِسيرُ  وقال ابن األعرابّيِ :

 : اْلغَْدُر واللُّْؤُم. اْلَخنَاِسيرُ  وقيل :

 ومنه قول الشاعر :

  ِ تريريريريريَ لريريريريريْ ي محريريريريريََ مريريريريريِّ َه عريريريريريَ هريريريريريريريْ بريريريريريريَ ْو َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َك لريريريريريَ ِإنريريريريريريريَّ  فريريريريريريريَ

  
ر  وَ   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ َك ا ريريريريريريريريريَْ تريريريريريريريريريْ ْ  أَْدرَكريريريريريريريريريَ ه  قريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريَ

  
ك.أي : ـ    : قَُماُش البَْيِت. اْلَخنَاثِيرُ  :ـ  في موضعٍ آَخرَ ـ  وقال ابن األعرابّيِ  أدركتَْك َماَلئُم أُّمِ

 : َحبُّ القُْطِن. اْلَخْيَسفُوجُ  وقال :: خسفج 

 قاله الليث.

 إذا تباعد.ـ  اْفَرْنَسخَ و .. عنَّا المرضُ  تَفَْرَسخَ  : يقال :ـ  عن َسلََمة : عن اْلفَّراءـ  ثعلب

ي ً  اْلفَْرَسخُ  قال : وإنما ُسّمِ  ألنه إذا َمَشى صاحبُه استَراح عنَده وَجلَس. .. فَْرَسخا

 ابب اخلاء والزاي

 [خ ز]
ْخِرطُ  : يقال ِلُمَخاِط النّْعَجة واإلبل :ـ  عن الفراءـ  أبو عبيد: زخرط   .الّزِ

ْمَخَرةُ  :ـ  عن أبي عبيدةَ ـ  أبو عبيد: زمخر  انِيَة. : الزَّ اَرةُ وهي الزَّ مَّ  الزَّ

ْمَخرُ  : قال :ـ  عن عمٍرو عن أبيهـ  ثعلب  : السَّْهُم الدقيُق النَّاقُِر. الزَّ

 .َزمَخِريٌ و َزْمَخرٌ  قلت : ويقال للقََصِب :

 وقال اْلَجْعِديُّ :

رٌِي َواِرٌف  ى َُّخمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ امريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   هريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ه  واكريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ رَاف  مريريريريريريريريريريِ ِه األعريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 يصف الظَِّليم :ـ  بَْعُض ُهَذْيلٍ وقال 

رِِي الريريريريريريريريريريسَّ  ِة َُّخمريريريريريريريريريريَْ َايريريريريريريريريريريَ رب  هِّ الريريريريريريريريريريْ ى مسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
َواِل   ْري  طريريريريريريريريريريريريريريِ لَّ يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  ظريريريريريريريريريريريريريريَ  َواعريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أنَّها ُجوٌف كالقََصب.ـ  أراد : ِعَظاَم سَواِعِدهِ 

ْلِت في  ْمَخرِ »وقال أُمية بن أبي الصَّ  السَّْهِم :« الزَّ

ل    تريريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريريَ وَن عريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريري  بريريريريريريريريري  ٌ يريريريريريريريريريريَ ا غريريريريريريريريري  َأَنريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريَ

  
اال  جريريريريريريريريَ يَّ  عريريريريريريريريْ ْرمريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ ل  الريريريريريريريريْ جريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ ر  يريريريريريريريريري  َزخمريريريريريريريريَْ  بريريريريريريريريِ

  
ْمَخرُ  وقال األَُمِويُّ : َهاُم. الزَّ  : الّسِ

َهاَم التي ِعيدانَُها من قََصبٍ   .َزْمَخرٌ  وقََصُب اْلَمَزاِميِر : .. قلُت : أراد الّسِ

 ومنه قول اْلَجْعِدّيِ :
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ا   اع حبريريريريريريري ّ مريريريريريريريَ َر كريريريريريريرياألقريريريريريريريْ اجريريريريريريريِ لريريريريريريريَ امسريريريريريريريَ هريريريريريريريَ يريريريريريريريلريريريريريريريري  لريريريريريريريِ  مسريريريريريريريَ

  
رَ   ِح َُّخمريريَْ بريريْ ار  يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َح الريريزَّمريريريريريريريَّ يريريَّ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ  كريريَ

  
ْمَخرُ ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد  من الشجر.ـ  : اْلَكثِيُر اْلُمْلتَفُّ  الزَّ

اءُ : برزخ  نَ ُهما بَ ْرزَخ  ال  َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقيانِ ) في قول هللا جّل وعّز :ـ  وقال الفرَّ ،  19الرحمن : ] ((20يَ ْبِغياِن )* بَ ي ْ

 أْي : َحاِجٌز َخِفّي.ـ  : [20

َعُثونَ )وقال في قوله عّز وعّز :   [.100المؤمنون : ] (َوِمْن َوراِئِهْم بَ ْرزَخ  ِإىل يَ ْوِم يُ ب ْ

 من يوم يَموُت إلى يوم يُْبعَُث.« : اْلبَْرَزخُ »قال الفراُء : 

نَ ُهم)وقولُه جّل وعّز :   أي : َحاجزاً.[ ـ 53الفُرقان : ] (ا بَ ْرزَخاً َوَجَعَل بَ ي ْ



2533 

 

 أَْن يَتََزاَواَرا. .. بينَُهَما َحاِجزٌ  ُمتقارباٌت في المعنى ، وذلك أَنََّك تقوُل : « :الُمْهلَةُ »و « اْلَحاِجزُ »و « اْلبَْرَزخُ »و قال : 

  اليميِن والعداَوةِ.مثلُ  .. المَسافةَ البعيدةَ َوتَْنِوي األمَر المانعَ « الحاجزِ »فَتْنِوي ب 

 .«اْلبَْرزخُ »فصار المانُع في المسافة ، كالمانعِ في الحوادث فوقع عليهما 

َم هللا وْجَههُ ـ  في حديث علّيِ و ً  أَنَّهُ َصلَّى بِقَْوٍم فَأَْسَوى»: ـ  كرَّ  .«بَْرَزخا

 أَْغفََل وأَْسقَط.« : أَْسَوى» قال أبو عبيٍد : قال الِكسائيُّ :

 ما بَيَن كّلِ َشيئيِن.« : اْلبَْرَزخُ »و قال : 

 ، ألنه بين الدنيا واآلِخَرةِ.« اْلبَْرَزخِ »ومنه قيل ِلْلَميِِّت : هو في 

َم هللا وْجهه منه ذلك الحْرَف إلى الموضع الذي كان انتهى إليه من « : اْلبَْرَزخِ »فأراد ِب  ما بين الموضع الِذي أَْسقََط َعِليٌّ كرَّ

 آِن.اْلقُرْ 

ِله وآِخره. بََرازخُ  وقال أبو عبيد :  اإليمان : ما بين أَوَّ

 وقيل : ما بين الشَِّك واْليَِقيِن.

 أي : يَتَعَظَُّم.ـ  علينَا يتََخْزبَزُ  ابن شميٍل : يقاُل : فالنٌ : خزبز 

ْخُزبُ  أبو عبيد :: زخزب   : القَِويُّ الشَِّديُد. الزُّ

 : معروٌف. اْلِخْنِزيرُ و: خنزر 

 : اسم موضعٍ. َخْنَزرٌ و: اسُم َرُجٍل.  َخْنَزرٌ و

 وقال اْلَجْعِديُّ :

لريريريريريريريريريريا   ْوهريريريريريريريريريريِ َة مريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ْن أ مريريريريريريريريريريَ اٌل مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ  أملَّ  ريريريريريريريريريريَ

  
َزرِ   لريريريريريريريريريريْ َ اَرأِب  ريريريريريريريريريَ ايب بريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريَ ر وقريريريريريريريريريا  َوَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريَ

  
 إذا نظر بُمْؤِخِر َعْينِِه.ـ  َخْنَزَرةً  الرجلُ  َخْنَزرَ  قال بعضُهم :

 .«األْخَزرِ »من  .. «فَْنعَلَ »َجعَلَه 

 .اْلِخْنِزيرُ  : اْلُخْنُزوانُ  :ـ  عن أبيهـ  عمرو

 .«اْلَهْيلَُماِن ، والنَّْيُداَلِن ، واْلَكيّذُبَاِن واْلِخْنُزوانِ »ذكرهُ في باب 

 وهو الِكْبُر.ـ  ُخْنُزَوانَةٌ  عن الكسائي : في رأسهـ  أبو عبيد

يخُ  اْلِخْربِزُ و: خربز  ٌب.ـ  : البِّطِ  ُمعَرَّ

ْخُرفُ  وقال الليث :: زخرف  ينَةُ. الزُّ  : الّزِ

 .َزْخَرْفتُهُ َزْخَرفَةً  ، وقد ُمَزْخَرفٌ  بيتٌ 

 إذا تََزيََّن.ـ  الرجلُ  تََزْخَرفَ و

ْخُرفُ  ويقال :  : الذََّهُب. الزُّ

َخاِرفُ و  : السُّفُُن. الزَّ

َخاِرفُ وقال :   ِمثُْل الذُّبَاِب.ـ  أَْربَعٍ ُدَوْيبَّاٌت تَِطيُر على الماء ، َذَواُت  الزَّ

ْخُرفِ  لَْم يَْدُخِل اْلَكْعبَةَ َحتّى أََمرَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في الحديث : و يَ  بالزُّ  .«فَنُّحِ
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ْخُرفُ  قيل :  وكانَْت بالذَّهِب فأََمَر بها حتى ُحتَّْت.« الَكْعبةُ »: نُقُوٌش وتََصاويُر تَُزيَُّن بها ـ  ههناـ  الزُّ

ْخُرفِ  وأصلُ  ،  34 : الزخرف] (( * َوزُْخُرفاً 34َولِبُ ُيوَِِْم َأْبواابً َوُسُررًا َعَلْيها يَ تَِّكُؤَن )) : عزوجل: الذََّهُب. ومنه قوله  الزُّ

35.] 

 بتَْرقِيِش الكذب.ـ  أي : ُحْسَن اْلقَْولِ [ ـ 112األنعام : ] (زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً ) في قوله تعالى :ـ  وقال ابن األعرابي

ْخُرفُ و  في غيره.ـ  : الذَّهبُ  الزُّ



2535 

 

ْهر[ ـ 24يُونس : ] (َحَّتَّ ِإذا َأَخَذِت اْْلَْرُض زُْخُرَفها)وقولُه عّز وعّز :  من بين أَْحَمَر  .. أْي : زينَتها من األنوار والزَّ

 وأَْصفََر وأَْبيََض.

يت :: خزرف  ّكِ   الكاَلِم اْلَخِفيُف.: الكثيرُ  الِخْزَرافَةُ  قال ابن الّسِ

ْخُو. وقال امرُؤ القَْيِس :  وقيل : هو الّرِ

اِل و  ة  يف الريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ ه  بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ  َ و   ة  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْزرافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِِ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الذي ال يَتمالَُك ُحْمقاً.« : األْخَدبُ »و 

 القُعُوَد في المجلس.الذي ال يُْحِسُن  : الِخْزرافَةُ  :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب

 [زخرف]
ْخُرف قال َزْيُد بن أَْسلََم :  : َمتَاُع البيت. الزُّ

ْخُرفُ و ينة ، وكماُل الشيء. الزُّ  في اللُّغة : الّزِ

 كَمالها وتََماَمَها.: « َأَخَذِت اْْلَْرُض زُْخُرَفها»و 

ْخُرفُ  وقال الفّراء :  .(َوزُْخُرفاً )في قوله تعالى : ـ  : الذَّهب الزُّ

ٍة ومن ُزْخُرٍف ، فإذا أَْلقَْيَت   أَْوقَْعَت الفعَل عليه.« الّزْخُرفِ »ِمَن « ِمنْ »وجاء في التفسير : إنّا نَْجعَلُها لهم من فِضَّ

 أْي : وُزْخُرفاً نَْجعَُل ذلك لهم منه.ـ 

 َذَهباً وِغنًى.ـ  مع ذلكـ  وقيل : معناه : ونجعُل لهم

 و أَْشبَهُ الوجهين بالصواب.وه

 إذا تكبََّر.ـ  الرجلُ  بَْزَمخَ  ابُن ُدَرْيٍد :: بزمخ 

 ابب اخلاء والطاء

 [خ ط]
 : العجوُز اْلفَانِيَةُ. اْلَخْنَطِرفُ  قال الليث :: خطرف 

 أي : اْستََرَخى.ـ  ِجْلُدها َخْطَرفَ  قدوَ 

 وأَْحَسُن.والّطاُء أكثَُر ـ  يقال بالطاء والضاد

 من َوَساَعتِه. .. يَجعُل َخْطَوتَْيِن َخْطَوةً ـ  في ِمْشيَته يَتََخْطَرفُ وَخْطَوهُ  يَُخْطِرفُ  : َخْطُروفٌ  وَجَملٌ 

راع. ُمتََخْطِرفٌ  ويقال : رجلٌ   : واسُع الُخلُق ، َرْحُب الذِّ

 إذا أَسرَع المشَي.ـ  يَُخْطِرُف َخْطَرفَةً  الرجلُ  َخْطَرفَ و

 وأنشد :
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 ِ ْن تريَل َّاه  ال ََّهاس  َ ْ رفَاوَ 
ْرِخفُ  ابن األعرابّيِ :: طرخف  ْبدِ ـ  الّطِ  : ما َرقَّ وساَل.ـ  من الزُّ

ْخفُ  ً ـ  وهو الرَّ  ـ. أيضا

 وهو َعَظَمةُ األحمِق ، وأنشد :ـ  الرجلُ  اْطَرَخمَ  الليُث :: طرخم 

 اْطَرَعُّواوَ األُّْد  َدْعَوى اللريَّْوِك و 
 يقول : ادََّعُوا النَّْوَك ثم تَعَظَُّموا.

ُجل اْطَرَخمَ وقال :   إِذا كلَّ بصُره.ـ  الرَّ

 : الغَْضبَاُن المتطاِوُل. اْلُمْطَرِخمُ و

 ويقال : اْلُمنتِفخ من التُّخَمِة.

 : االضطجاع. االْطِرْخَمامُ وقال : 

 : بمعنًى واحٍد. ُمْطَرِخمٌ و: َشبَاٌب ُمْطَرِهمٌّ ـ  عن أصحابه ـ وقال أبو تَُرابٍ 
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 [.16القَلَم : ]( 16) (َسَنِسُمُه َعَلى اخْلُْرُطومِ )وقال هللا جّل وعّز : : خرطم 

 : األْنُف. اْلُخْرُطومُ 

 اْسِوداد وُجوههم.ِمَن ـ  ومعناه : سنَجعُل له في اآلخرة العَلََم الذي يُْعَرُف به أهُل النار

 فإنه في َمْذهٍب : الَوْجهُ.ـ  وإن ُخصَّ بالسََّمةِ ـ  الُخْرُطومُ  وقال الفّراء :

ي عن بعض.  ألّن بعَض اْلَوْجِه يؤّدِ

بَاع : الَخْطُم   ن ذَواِت الُخّفِ :ومن الخْنِزير : الِفْنِطيَسةُ. وِمْن ِذي الَجنَاح : الِمنقاُر. ومِ  الُخْرُطومُ ووقال أبو العباس : هو من الّسِ

 . وِمن الناِس : الشَّفةُ.الِمْشفَرُ 

 وِمْن َذَواِت الحافر : الَجَحافُِل.

 : للفيل ، وهو أَْنفُه ، ويَقُوُم له َمقاَم يِده ، وَمقام ُعنُِقه. الُخرُطومُ  قال َعمٌرو :

ن َطعَاٍم أو ماٍء أَْولََجهُ في فِيِه ، ألنه قصيُر العُنُق ، ال ينال إذا َمأله الفيل مـ  قال : والُخُروُق التي فيه ال تَنفُذُ ، وإنما هو ِوعاءٌ 

 ماًء وال َمْرًعى.

 َجُزوَر لْحٍم ، ِلِقَصِر عنُقه ، ولعجِزه عن تناول الماء والَمْرَعى.ـ  من البُْختِيَّةـ  قال : وإنما صار َولَُد البُْختِّيِ 

 ، وهي َشبيهةٌ بالفيل. ُخْرطومٌ  قال : وللبعوضة

 .«الُخْرُطومُ » وقال أبو عبيد : من أسماء الخمر :

 السُّاَلُف الذي َساَل من غير َعْصٍر. : الُخْرُطومُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 مع َرْفع رأِْسه.ـ  : الغضباُن المستكبر اْلُمْخَرْنِطمُ  وقال األصمعيُّ :

 أْي شديٌد.ـ  ِطلَْخفٌ  وَضْربٌ ،  ِطلَْخفٌ  أبو ُعبيٍد أو غيُره : ُجوعٌ : طلخف 

 وأنشد َشِمٌر :

ف   خريريريريريْ لريريريريريَ وع  الريريريريري ريريريريريِّ ع اجلريريريريري  مريريريريريَ تريريريريريَ هريريريريريريرياو  ذا اجريريريريريْ بريريريريريُّ  مسريريريريري 

  
و     وِف كريريريريريريرياَد  ريريريريريريَ عريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ِل امل ى الريريريريريريرَّجريريريريريريري  لريريريريريريَ  عريريريريريريَ

  
قَةٌ. : َخنَاِطيلُ  : طائفةٌ من اإلبل والدواّبِ ونَْحِوها. وإبِلٌ  اْلُخْنُطولَةُ  وقال الليث :: خنطل   ُمتَفَّرِ

 : ال واِحَد لها من جنسها. َخنَاِطيلُ  وقال غيُره :

 في تفِرقٍة. .. وهي جماعاٌت من الَوْحش والطير

 أي : امتأل.ـ  اْطَمَحرَّ و اْطَمَخرَّ  أبو الَحسن اللِّْحيَانِيُّ : َشِرب حتى: طمخر 

 إذا تراَكَب وأَْظلَم.ـ  السَّحابُ  اْطلََخمَ  وقال الليُث :: طلخم 

 من األمور : ِشَداُدها. اْلُمْطلَِخّماتُ و

ْلَخامُ و  موضٌع. : ِطْلَخامٌ و: الِفيُل األْنثَى.  الّطِ

 : العجوُز المسترِخيةُ الُجفُوِن ولَْحِم الوْجِه. اْلِخْنِطيرُ وقال : : خنطر 

ٌم.أي : ـ  ُمْطلَِخمٌ و لَُمْطَرِخمٌ  أبو تراٍب : قال األصمعيُّ : إنه: طرخم   متكبٌِّر متعّظِ

.  وكذلك : ُمْسلَِخمٌّ

 األْنف. وقال أبو زيٍد : الُخْرُطوُم والَخْطُم :
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 ابب اخلاء والدال

 [خ د]
 : التَّارُّ السَّمين. اإلْرَدْخلُ  وقال الليث :: اإلردخل 

 لغير الليث.« اإلْرَدْخلَ »قلت : لْم أسمعِ 

 الُحْرِف.: ضْرٌب من  الَخْرَدلوقال : : خردل 

ْقتُه وقطَّْعتُه.ـ  بالدال والذالـ  َخْرَذْلتُهواللحَم  َخْرَدْلتُ  :ـ  عن الفراءـ  أبو ُعبيد  ِكالهما : فرَّ

 ُعضٌو من اللحم وافٌِر. الُخْرُدولةُ  وقال الليث :

 قاله أبو زيد.

ْلُت أعضاَءهُ ُموفَّرةً. َخْرَدْلتُ  وقال :  الطَّعاَم : فَصَّ

 الطَّعاَم : أََكْلُت ِخيَاَره وأطايِبَهُ. َخْرَدْلتُ وقال : 

 .«اْلُمَخْرَدلُ  فَِمْنُهُم اْلُموبَُق بِعََمِلِه َوِمْنُهمُ »في الحديث : و

.« : اْلُمَخْرَدلُ »قال :   المرميُّ

 اْلُمقَطَُّع.« : اْلُمَخْرَدلُ »وقال غيُره : 

 خياَره وأطاِيبَه.إذا أكل ـ  َخْرَدلَةً  الطَّعَامَ  َخْرَدلَ  أبو زيد :

 اللَّحَم : وفَّر قَِطعَهُ. َخْرَدلَ و

 .ُمَخْرِدلٌ  فهي .. َخْرَدلَتْ  وقال األصمعيُّ : إذا َكثَُر نَفَُض النَّْخلَِة ، وَعُظم ما بقي من بُْسِرها ، قيل :

 إذا َحنَى ظهَره.ـ  َدْربَخَ واللَّحيانيُّ : َدْربَح : دربخ 

فَادِ  تَُدْربِخُ  وقال اللَّْيُث : اْلَحَمامةُ   إذا طاوَعتْه.ـ  ِلَذَكِرها عند الّسِ

 وقال ُرؤبَةُ :

 لْو ت  ول  َدْرِ  وا َلَ ْرَ  واوَ 
لَّْخمُ ووقال : : دلخم   داٌء شديٌد. الّدِ

لَّْخمِ  تقول : َرماهُ هللا  .بالّدِ

 إذا كانت ُمْكتَنَِزةً.ـ  وفتحهمابكسر الدالين ـ  ِدْخِدبَةٌ و َدْخَدبَةٌ  وقال الليث : جاريةٌ : دخدب 

 .«َمكَّة»: اسُم موضٍع بناحية  َخْنَدَمةُ وقال : : خندم 

 وأنشد :

ْه  َ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ا   ريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ْو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِك لريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريريريّ

  
رِمريريريريريريريريريريْه   كريريريريريريريريريريْ رُّ عريريريريريريريريريريِ وان  َوفريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ رَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ْذ فريريريريريريريريريريريَ

  
 اً وبََطراً.: الذي يتبختر في َمشيه ِكْبر اْلُخْنُدوفُ  قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب: خندف 

 غلَبْت َعلَى نََسِب أوالدها منه.ـ  امرأةُ إِْليَاَس ْبِن ُمَضرَ ـ  «ِخْنِدف»وقال بعض النَّسَّابين : كانت 
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ي  ، أي : أسرَعْت ـ  األمُّ في أثره َخْنَدفَتِ و« ُمْدِرَكةَ »فذَكُروا أّن إبَِل إْليَاَس انتشرْت ليالً فخرج ُمدِرَكةُ في بُغائها وردَّها فسّمِ

يَْت   .«ِخْنِدفَ »فسّمِ

 واسُمها لَْيلى بِْنُت ِعْمَراَن بن إِْلَحاِف بن قَُضاَعةَ.

َي   .«َطابَِخةَ »وقعد َطابَِخةُ يَْطبُُخ الِقْدر ، فَُسّمِ

ي   .«قََمعَةَ »وانقمع قََمعَةُ في البيت فسّمِ
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 .«ِخْنِدفُ »في أَثَِركم فقال لها : فَأَنِت  أََخْنِدفُ  ما ِزْلتُ  « :اْليَاسَ »قالت لزوجها  ِخْنِدفَ  وقيل : إنّ 

يَْت بها القبيلة.  فذهب لها اسماً ، ولولَِدها نََسباً وُسّمِ

 : أَْن يَمشي الرجُل ُمفَاّجاً ويَْقِلَب قَدَمْيه كأنه يَْغِرُف بهما. النَّْعثَلةُ و اْلَخْنَدفةُ و: ـ  عن أبي عمروـ  أبو عبيد

 .وهو من التَّبَختُرِ 

امِ »ُظِلَم رجٌل أياَم و بَْيِر بن العوَّ بْيُر ومعه َسيفُه وهو يقول :« ِخْنِدفَ »يا آَل  فناَدى :« الزُّ ،  اْلُمَخْنِدفُ  إليك أيها أَُخْنِدفُ  فخرج الزُّ

 وهللا لئن كنَت مظلوماً ألَْنُصَرنََّك.

بْيِر فإنه كان قبل نْهي النبي  ي بعََزاء الجاهليَِّة. وسلمعليههللاصلىقلُت : إن صحَّ هذا من فعل الزُّ  عن التَّعَّزِ

 الَمعَاِوُز. : اْلَخَدافِلُ  قال :ـ  عن األصمعّيِ عن أبي َعمِرو بن العاََلءـ  أبو حاتم: خدفل 

نِي بُْرَداَك ِمنْ » ومن أَمثالهم :  .«ِليَخَدافِ  َغرَّ

 وأصله أن امرأة رأت َعلَى رجل بُْرَدين فتزوَجتْه طمعاً في يََساره ، فأَْلفَتْه ُمْعِسراً.

 إذا لَبَِس قميصاً َخلَقَاً.ـ  الرجلُ  َخْدفَلَ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ 

 .«َخفَْيفَدٌ »وفيه لغة أخرى : ـ  : الظَِّليمُ  اْلَخفَْيَددُ  وقال الليُث :: خفدد 

 لسرعته.ـ  اْلَخفَْيَددُ  وقال أبو عمٍرو : هو

 .«َخفَدَ »من ـ  قلُت : وهذا ثاَُلثِيٌّ 

ةُ القََصِب.بََخْنَداةٌ و،  َخبَْنَداةٌ  : جاريةٌ ـ  عن األصمعّيِ ـ  أبو عبيد: خبند   . وهي التَّامَّ

ةٌ. بَْخَدنٌ  وجاريةٌ   : ناعمةٌ تَارَّ

 أنشد شِمٌر قوَل العَّجاج :

ِذيريريريريريريريريرِ فريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريْ ا تريريريريريريريريريَ ْتَ مريريريريريريريريَ ِ  غريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ ْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ

  
ورِ   هريريريريريريري  ِل املريريريريريريريبريريريريريريريريْ َوجريريريريريريريِ ي الريريريريريريريْ َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ي كريريريريريريريَ  مْتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 على َ بْلَ ى َقَص   مَمْك ورِ 
 إذ تَمَّ قََصبُه.ـ  «اْبَخْنَدىو،  اْخبَْنَدى» ، وهو واحٌد. والِفْعل :« فَعَْنلَلٌ « »َخبَْنَدى»

 .ابَخْنَدتْ والجاريةُ ،  اْخبَْنَدتِ و

 : من أسماء النساء. بَْخِدنُ و

 ابب اخلاء والتاء

 [خ ت]
 : ِمْشيَةٌ َحسنة. التَّبَْختُرُ  قال الليث :: بختر 

 : كذلك. بِْختِيرٌ  ، ورجل تَبَختُرٍ  : صاحبُ  بَختَِريَ  ورجل

 .اْلبَختَِريَّةَ  وقال غيُره : هو يْمشي

 قبل أن تُخفََض.ـ  : نَْوُف الجارية تُبُ اْلُخنْ و اْلُخْنتَبُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : خنتب 

ً ـ  : الُمَخنَّثُ  اْلُخنتُبُ وقال :   ـ. أيضا
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يت : ّكِ  : القَصيُر. اْلُخنتُبُ  وقال ابن الّسِ

 وأنشَد :

ا بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  وَر ا ريريريريريريريريريْ  ثريريريريريريريريري  ى الريريريريريريريريري َّ َأْدَرَك األعريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ اء  مريريريريريريريريريري  ّ ا  َذا َنريريريريريريريريريريََ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الُجوُع الشديد. : اْلِخْنتَارُ  :ـ  األَمِوّيِ عن ـ  أبو عبيد: خنتر 
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ً ـ  اْلُخْنتُورُ  وقال أبو عمٍرو : هو  ـ. أيضا

 : اْلعَِذَرةُ. اْلُخنثَالةُ  : قال :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : خنثل 

 :ـ  في قول َعِدّيٍ ـ  قال أبو نَْصرٍ : خفتر 

وِدِه وَ  لريريري  اِر َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  جريريري  تريريريريريريريَ فريريريْ ى ا ريريريَْ لريريريَ َن عريريريَ  غ صريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِه َربَّ مريريريريريريريريريريريريريريارِدِ وَ   ّذاتريريريريريريريريريريريريريريِ نْتَ يف لريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : مِلُك الحبشة. اْلَخْفتَارُ  قال

 نَِفيٌس ، وهو ُمعَّرٌب.ـ  من الثِّيابـ  : ضربٌ  الدَّْخَدارُ و: دخدر 

 أي : مبيٌن في التَّْخِت.« تختَارُ »األصُل فيه 

 القديم.وقد جاء في الشعر 

 فالن يَتَبختَُر في ِمْشيَته ويَتَبْختَى.« : النوادر»وفي 

 ابب اخلاء والذال

 [خ ذ]
 : السريُع في َجْريِِه. الُخْذُروفُ  قال الليث :: خذرف 

 معَت له َحِفيفاً.يُْفَرُض في َوسِطِه ، ثم يشدُّ بَخْيٍط ، فإذا أُِمرَّ َداَر وسـ  أو قََصبَةٌ َمْشقُوقَةٌ ـ  : ُعَوْيدٌ  الُخْذُروفُ و

بيان ويُوَصُف به الفرُس لُسْرَعتِه.  يلعب به الّصِ

 بقوائمه. يَُخْذِرفُ  تقول : هو

 وأنشد قولَه :

 َدرِير  َكخ ْذر وِف الَولِيِ  أََمرَّه  
ّمة :  وقال ذُو الرُّ

 ِ ْن َسحَّ َسّحا  َ ْذَرَفْه  ألَكارعِ وَ 
 إذا أَْسَرَعْت.ـ  : ما تَرمي اإلبل بأَخفافها من اْلَحَصى الَخْذَرفَةُ  وقال بعضُهم :

 وأنشد : ُخْذُروفٌ  وكلُّ شيٍء ُمنَتِْشٍر ِمْن َشْيٍء :

َاِئكِ   َ َذارِيف  ِمْن قريْيِض اللريََّعاُ ال َّ
 : نباٌت ِرْبِعيٌّ إذا أََحسَّ بالصيف يَبَِس. الِخْذَرافُ  وقال الليث :

 .ِخْذَرافَةٌ  الواِحَدةُ 

 : َشَجٌر من الَحْمِض. الِخْذَرافُ  :ـ  عن األصمعّيِ ـ  ى أبو عبيدوَروَ 

بيع.  قلُت : وهذا هو الصحيح ، وليس من بُقُوِل الرَّ

 النَّوى فالناً ، وتََخْذَرَمتْهُ. تََخْذَرفَتِ  وقال ُمْدِرٌك القَْيسيُّ :

 أي : قََذفَتْه وَزَحلَْت به.ـ 
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 ابب اخلاء والثاء

 [خ ر   خ ث]
 إذا َغلَُظْت.ـ  : َطَرف األْرنَبَة الِخثِْرَمةُ  قال الليث :: خثرم 

 بالخاء.ـ  َشِمٌر عن أبي حاتمـ  وهكذا رواه

ا أبو عبيٍد فإنَّ أصحابَه َرَوْوا عنه هذا الحْرفَ   .«ِحثِْرَمةٌ »ـ  بالحاءـ  وأمَّ

 وقال : ِهَي الدائرة التي عند األنف وَسَط الّشفَة العُْليا.

ً « ِحثِْرَمةٌ »: ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  قد رَواه عنه ثعلبٌ قلُت : و  فهما لغتان.ـ  بالحاء أيضا
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 إذا اْحتََمَل القوُم.ـ  يَْبقَى من متاع البيت في الدار .. : الشيُء اْلَخِسيسُ  الَخْنثِرُ و اْلَخْنثَرُ  :ـ  عن أبي زيدـ  أبو عبيد: خنثر 

 لقُماش البيت.ـ  الَخنَاثِيرُ  وقال ابن األعرابّيِ : هي

 والَخنَاِسيُر : الدََّواهي. الخنَاثِيرُ  وقال ابن السكيت :

 يقال للرجل الذي يَتََطيَُّر : الُخثَاِرُم. عن أبي ُعبَْيدةَ :ـ  أبو عبيدٍ 

 وقال ُخثَْيُم ْبُن َعِدّيٍ :

ِ مريريريريريريريا  وَ  ى َذاَك مريريريريريري  ريريريريريريريْ لريريريريريريَ ي عريريريريريريَ لريريريريريريَّ  أَْمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريكريريريريريريِ

  
اِرُ    اأِب ا ريريريريريريريْ  ريريريريريريريَ لريريريريريريريَ َك اهلريريريريريريريَ ْن تريريريريريريريلريريريريريريريْ   َذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ عريريريريريريريَ

  
 المرأة الحمقاُء. اْلِخْرِملُ  :ـ  عن األصمعيـ  أبو عبيدٍ : خرمل 

َمةٌ. ِخْرِملٌ  وقال الليث : عجوزٌ   : متهّدِ

وُب : شجٌر يَْنبُُت في جبال الّشام ، له َحبٌّ كحّبِ  الَخْرنُوبُ وقال : : خرنب   اليَْنبُوِت ، يسميه صبياُن أهل العراِق :والَخرُّ

 وهو يابٌس أسوُد. .. الشَّاميَّ « الِقثّاءَ »

 فيها رَخاَوةٌ. .. ِشْبهُ صخرة تتقلََّع من أعلى الجبل« : اْلِفْنِخيَرةُ »وقال : : فنخر 

 .«اْلِفْنِديرةِ »وهي أصغر من 

 .اِخَرةٌ لَفُنَ  إنَّها :ـ  إذا تدْحَرجت في ِمْشيتهاـ  ويقال للمرأة

ْلُب الباقي على النَِّطاحِ. اْلفُْنُخرُ و  : الصُّ

يت : رجلٌ  ّكِ  ، وهو العظيُم الُجثَّة. فُنَاِخرٌ و فُْنُخرٌ  وقال ابن الّسِ

  وأنشد بعُضُهم في ذلك :

َرْه  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَرأب  فريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا جلريريريريريريريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرْه   ى ا  ريريريريريريريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َوتريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ نريريريريريريريريريْ لريريريريريريريري ُّ َ    لريريريريريريريريِ كريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ

  
 : البقلَةُ الحمقاُء. اْلفَْرفََخةُ و اْلفَْرفَخُ  وقال الليث :: فرفخ 

 : اإِلْرَدبَّةُ. اْلبَْربََخةُ و: بربخ 

نَابِيُر. النََّخاِريبُ و: نخرب   : هي الثَّقَُب التي فيها الزَّ

 .النُّْخُروب تقول : إنَّه ألَْضيَُق من

 .نُْخُروبٌ  :ـ  في كّلِ شيءـ  لك الثَّْقبُ وكذ

 .نََخاِريبُ  إذا بَِليَْت ، وصارت فيهاـ  ُمنَْخَربَةٌ  وشجرةٌ 

 الكثيرة اللَّبَِن. .. الناقة الغَِزيَرةُ  : اْلِخْنثَبَة قال :ـ  عن الفراءـ  أبو عبيد: خنثب 

 وهي : اْلِخْنثَْعبَةُ.

 إذا َضْربتهُ.ـ  َكْرنَْفتُهُ وبالسَّْيف  َخْرنَْفتُهُ  « :النوادر»وفي : خرنف وكرنف 

 .ِخْرنِفَةٌ  واحَدتُها .. الِعَضاِه : ثََمُرَها َخَرانِفُ و

اُج :  ويقول العَجَّ

خ  وَ  ْرفريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ َ اس  الريريريريريريريريْ ا يريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ ْم كريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  تريريريريريريريريري   د سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
     َ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اان  َومسريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ ل  َأمسريريريريريريريريريريْ ؤْكريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريري 
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 : بَْقلَةُ الحمقاِء. اْلفَْرفَخُ  قال :
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 من مخاسي اخلاءو 
 : َحَجُر القَدَّاحِ. اْلَخْلنَبُوسُ  قال الليث :: خلنبس 

 : من أسماء الَخْمِر القديمة. اْلَخْنَدِريسُ و: خندرس 

اءِ ـ  أبو عبد هللا يَْت بها ِلِقَدِمَها.ـ  عن الفرَّ  : ُسّمِ

 للقديمة. .. َخْنَدِريسٌ  ومنه قيل : ِحْنَطةٌ 

 ـ. : البََدُن النَّاِعمُ  اْلَخبَْرنَجُ  وغيُره :أبو عبيٍد : خبرنج 

 وأنشد :

 َغرَّاء  َسوَّى َ ْلَ َها ا َْرَبََْنَا
 : اْلُخلُُق اْلَحَسن. اْلَخبَْرنَجُ  وقال شمر :

يت: خنضرف  ّكِ ْخَمةُ ـ  من النساءـ  اْلَخْنَضِرفُ  ابن الّسِ  .. الكثيرةُ اللَّْحمِ  .. : الضَّ

 الكبيَرةُ الثَّْدي.

لَْخَدمُ و: خدم صل لُب القوي. الصَّ  : الصُّ

 ـ وقال :

  ُ  َصب وٌر َعَلى اأَلْعَ اِء َجْلٌ  َصَلْخَ 
 .َخَرْنبَلٌ  الليث : امرأةٌ : خرنبل 

 وهي الحمقاء.ـ 

َمةُ.  ويقال : هي العجوُز الُمتََهّدِ

 .اْلَخَراِبلُ  والجميع :

 العنكبوُت. : اْلَخَدْرنَقُ و اْلَخَذْرنَقُ  أبو عبيدة :: خذرنق 

ْخَمِة.ـ  اْلَخَدْرنَقُ و اْلَخَدنَّقُ  وقال أَبُو َماِلٍك : هي  للعنكبوت الضَّ

ُجُل الذي فيه َسَماَجةٌ وفََحٌج. اْلَخفَْنَجلو: خفنجل   : الرَّ

 وأنشد الليث :

 َ َفْلَجٌل يريْغزِل   ل َّرَّارَهْ 
 : من أسماء الدَّاِهيَة. الدَُّرْخِمينُ و الدَُّرْخِميلُ  :ـ  عن ابن األعرابّيِ ـ  ثعلبٌ : درخميل ودرخمين 

 وأنشد :

وْن  لريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ َرف  َ ِدي الريريريريريريريريريريريْ ه  َأعريريريريريريريريريريريْ  اَتَ  لريريريريريريريريريريريَ

  
نْي   ة  د َرعريريريريريريريريريريريريريريريريِْ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزلَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريْن َداهريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 مَسْتَف اَّْ َباَرَ ِ  واْلَكرَاِوينْ 
 للداهية.ـ  الدَُّرْخبيلُ و الدَُّرْخِمينُ  أبو مالٍك : هي: درخبيل 

 : اسُم بِْنِت َحاِجِب ْبِن ُزَراَرةَ التَِّميِمّيِ. َدْختَنُوسُ : دختنوس 
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 .َدْخَدنُوسُ  ويقال :

اها أبوها باسم اْبنَِة   .«كْسَرى»َسمَّ
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بَتْ  .. «ُدْختَْرنُوشْ »وأصُل هذا االسم  ً ـ  َمْعنَاها : بِْنُت اْلِهنيءِ ـ  فارسيَّةٌ ُعّرِ يٌن ِسينا َب. .. قُِلبَِت الّشِ ا ُعّرِ  لَمَّ

 : اْلَخْفَخافَة الصوِت. اْلَخَذْنفََرة قال :ـ  عن ابن األعرابيـ  ثعلب: خذنفر 

 كأنَّ صوتََها يخرُج من َمْنِخَرْيَها.

 إَذا َحّرْكتَهُ.ـ  : صوت الثوب اْلَجِديدِ  اْلَخفَخفَةو

 آخر كتاب اخلاء
 ويتلوه بعون هللا وحسن توفيقه كتاب حرف الغني
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ْن  ائريريلريريِي عريريَ ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ  مسريري 

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل او  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :   2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 فهرس االبواب اللغوية للجزء السابع من َذيب اللغة
 5 ................................................... اء واللون ب ا 

 7 ................................................... والفاء ب ا اء 
 9 ...................................................  ب ا اء والباء
 11 ..................................................  ب ا اء وامليم

 13 ............................ كتاب ال الثي الصحيح من مسرف ا اء
 13 .............................................. أبواب ا اء وال اف
 23 ............................................. أبواب ا اء والكاف
 24 ................................................ أبواب ا اء واجليم
 36 .............................................. أبواب ا اء والةني

 38 ...........................................  ب ا اء والةني والراء
 47 ............................................... أبواب ا اء والضاد
 58 ............................................... أبواب ا اء والصاد

 74 .............................................. ا اء والسنيأبواب 
 92 ............................................... أبواب ا اء والزاي
 101 ............................................. أبواب ا اء وال اء
 119 ............................................. أبواب ا اء وال ال
 130 .............................................. أبواب ا اء والتاه
 139 ............................................. أبواب ا اء والذال
 144 .............................................. أبواب ا اء وال اء
 148 .............................................. أبواب ا اء والراء
 166 .............................................. أبواب ا اء والالُ

 185 ............................................. اء واللونأبواب ا 
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 191 .............................................. اء والفاءأبواب ا 
 192 ............................. ثي املعتل من مسرف ا اءكتاب ال ال

 192 ...............................................  ب ا اء والفني
 192 .............................................  ب ا اء وال اف
 193 .............................................  ب ا اء والكاف
 194 ..............................................  ب ا اء والةني
 196 ..............................................  ب ا اء والضاد
 198 ..............................................  ب ا اء والضاد
 201 ..............................................  ب ا اء والسني
 204 ...............................................  ب ا اء والزاي
 206 ..............................................  ب ا اء وال اء

 211 ............................................. أبواب ا اء وال ال
 213 ............................................... والتاء ب ا اء 

 214 ..............................................  ب ا اء واليتاء
 216 ..............................................  ب ا اء والذال
 219 ...............................................  ب ا اء والتاء
 220 ................................................  ب ا اء والراء
 228 ...............................................  ب ا اء والالُ
 237 ...............................................  ب ا اء واللون
 239 ...............................................  ب ا اء والفاء
 244 ...............................................  ب ا اء والباء
 246 ................................................  ب ا اء وامليم

 249 .........................................  ب لفيف مسرف ا اء
 256 ....................................... ا اء أبواب ر عي مسرف
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 256 ............................................. وال اف اء ب ا 
 258 .............................................  ب ا اء والكاف
 258 ...............................................  ب ا اء واجليم
 261 ..............................................  ب ا اء والةني
 264 ..............................................  ب ا اء والضاد
 265 ..............................................  ب ا اء والصاد
 267 ..............................................  ب ا اء والسني
 272 ..............................................  ب ا اء وال اء
 274 ..............................................  ب ا اء وال ال
 275 ...............................................  ب ا اء والتاء
 276 ..............................................  ب ا اء والذال
 276 ...............................................  ب ا اء وال اء

 278 .............................................. محاسي ا اءومن 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 من َذيب اللغة كتاب حرف الغني (1)[هذا]

 أبواب املضاعف منه

 ابب العني مع القاف

 غ ق
ً  الِقدرُ  َغقَ  قال ابن الَمْظفّر : تقوُل العََرُب :: غق   .يَِغُق َغقيقا

ُب ِمْن ُرؤوِس الَخْلِق »في الحديِث : وقال   .«ِغْق ِغقْ  حتّى أَنَّ بطونَُهم تقول : ـ  يوَم القياَمِة  ـ  أَّن الشَّْمَس لَتُقَرَّ

قرُ   في بعِض أصواتِِه. يُغَْقِغقُ  قال : والصَّ

ً  الِقْدِر : صوُت غليانِِه ، ُسّمى َغِقيقُ  قلُت : صوِت الّصقِر ، حكاية ، ومن هذا  َغْقغَقَهُ  ذلك :؛ لحكايتِه صوَت الغَلَياِن ، وك َغقيقا

 ، وَخقاقَةٌ وَخقُوٌق. َغقوقٌ وَ ،  َغقَاقةٌ  قيل للمرأةِ الواسعِة المتاعِ حتى يُْسَمَع ِلَهنِها صوٌت عنَد الِخالط ؛

 هُ.: حكايةُ صوِت الماِء ، إذا َدَخل في َمضيٍق ، وهو ِحكايةُ صوِت الغَُداِف ، إذا بُحَّ صوتُ  الغَقُ و

 العَواِهُق ، وهي الَخطاِطيُف اْلَجبَليةُ. : الغَقَقَةُ  ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ :

 غ ج    غ ك ، 
 أهملت وجوهها :

 ابب الغني مع الشني

 غ ش
 غش ، شغ : مستعمالن :

 .«َغّشنَا لَْيَس ِمنّا َمنْ »ُرِوَي عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم : أنَّه قاَل : : غش 

 .«اْلُمْؤِمُن يُْطبَُع َعلَى كّلِ َشْيء إال الِخيانَة» بالَحِديث اآلخر : ، وهذا شبيهٌ  اْلِغشُ  أبو ُعبيد : معناهُ : لَْيَس ِمْن أَْخاَلقِنَاقالو 

__________________ 
بتح يق ال كتور « اللغةهتذي  »من « املسريريت رك على األجزاء السريريابع وال امن والتاسريريع»( سريري   هذا ال سريريم من امل بوع وأثبتلاه من 1)

 ر ي  عب  الرمحن العبي ي.
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 ، وهو المْشَرُب اْلَكِدُر ، كذلك قال ابُن األنباري. اْلغََشِش  : نقيُض النُّْصح ، وهو مأخوذٌ من الِغشُ وقلُت : 

 قال : وأَنشد ابُن األعرابي :

 ... َملَهل  تريْرَوى بِه َغت  َغَةشْ وَ 
 أي : غير َكِدٍر ، وال قَِليل.

 في اْلبَيَاَعاِت. الِغشُ  قال. ومن هذا :

ً  َغشّ  وقال الليُث : ً  فاُلٌن فاُلنا ً  فالناً ، أي : َعَدْدتُهُ  أْغتََشْشتُ و، إذا لم يَْمَحْضهُ النُّْصَح ،  يَغُشُّهُ ِغّشا  .غاّشا

ً  قاَل : ويُقَاُل : لَِقيتُهُ   ، وذلَك ِعْنَد ُمغَيِربَاِن الشَّْمِس. غَشاشا

 ، إذا لَِقيتُهُ على َعَجلٍَة. ِغَشاٍش  ، وعلى ِغَشاَشا لَقيتُهُ  قلُت : هذا التفسيُر غيُر صحيحٍ ، وصوابُه :

 وقال القُطاِمّي :

يريريريريخ  بريريريريريريريِه  لريريريريِ ان  ِغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياش  مريريريريريريريا يريريريري   عريريريريلريريريريى مريريريريكريريريريريريريَ

  
ل    جريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريي الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تِّ ان والريريريريريريريريْ غريريريريريريريريَ   ال مريريريريريريريري 

  
 ، أي : قَليٌل. ِغَشاشٌ  الليُث : ُشْربٌ وقال 

 : غيُر مريٍء ، ألنَّ الماَء لَْيَس بصاٍف وال َعْذٍب ، فال يَْستَْمِرئُهُ شاربُهُ ، وقال الفََرْزَدُق في المعنى األول : ِغشاشٌ  قلُت : ُشْربٌ 

ا هريريريريريريريَ ْن َذَواِ  رِمريريريريريريريامسريريريِ ي مريريريِ فريريريِ يريريريْ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ كريريريّ مريريريَ  فريريريَ

  
ْل بكريريريريريريرياَء رِعريريريريريريريائيريريريريريريرياو ِغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا     مل أمسفريريريريريريريِ

  
 أَراَد : َمكَّْنُت َسْيِفي من ِسَمانِها على َعَجلٍَة.

  التّْصِريُد ، وهو القَليُل ، قاَل ُرؤبة : في الشَّرب : الّشغَغَةُ  قال الليُث :: شغ 

  ِ ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َك مل ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريعريريريريريريري  ه  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريِ لريريريريريريريْ  لريريريو كريريري 

  
رَِغ   ول  مريريريري ريريريريريريريَل األفريريريريريْ غريريريري  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريب ومريريريريريريريا الريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرهُ. تَُشْغشغْ  قلُت : ومعنى قوِل رؤبَةَ : لم  ُشربي ، أي : لم تَُكّدِ

 البئَر ، إذا كدََّرَها. َشْغشغَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي :

معنى آخر ، وهي حكايةُ صوِت الطعنِة ، إذا رّددها  للشْغشغَةِ وقلُت : وكأنه مقلوٌب من : التّغِشيش ، والغََشش ، وهو الَكَدر. 

 الطاعُن في حوِف المطعوِن. وقال الهذلي :

ٌة  ةٌ و الريري ريريعريرين   ريريريريريريريريريريريريريريريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريَ عريريريريريريريَ ْرب  هريرييريري ريريَ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
َ ا  َه الريريريريريري  ريريريريريريِة الَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريرَب اْلم َعوِِّل  ريريريريريريْ

  
 عليه ، فرّدده في فيه تأديباً. (الدابةُ )الملجُم اللجاَم في فِم الدابة ، إذا امتَنَع  غَشْغشَ  ويقال :

 وقال الهذلي :

ه   ذالريريريريريريريريريريريَ ذُّ قريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ ر  يريريريريريريريريريريريريَ ث  َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريّ  ذو عريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   جريريريريِ لريريريريْ  

ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريوار  املريريريري غريريريريريريريَ   ْذ كريريريريريريرياَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ومن رواه :

 ...  ّن كانَ 
 فتَح : سواَر.
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 [ابب الغني مع الضاد]

 غ ض
 ضغ : مستعمالن. ـ  غض 

 : الغَِضيضُ و الغَضُ  قاَل الليُث :: غض 
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  . . غا.ٌ و بض  ،  غضٌ  ال ريُّ. وقال الّلحيايّن : ي ال : َ ْيءٌ 
 .تَِغضُ  : َغَضْضتَ  ، وبعضُهم يقول : َغِضْضُت تَغَضُ  ، فبعضُهم يقول : َغٍض  واختُلَف في : فَعَْلَت ، من :

 بدأ الطَّلع ، فُهَو الغَِضُض ، فإِذا اْخَضّر ، قيل َخَضَب النخُل ، ثم : هو البَلَُح.أبو ُعبَيد عن األصمعّي إذا 

 الطرِف ، نقّي الّظْرِف. لَغَِضيضُ  ويقال : أنك واإلْغِريُض ، قال : الغَضيضُ والِغيُض  ثعلب عن ابِن األعرابّي : يقال للّطْلعِ :

 بَِخائٍِن.قال : والّظرُف : وعاُؤه : يقول : لسَت 

 ، وهو الّطلع الناِعُم. الغَضَ  ، إذا أَكلَ  َغضَّضَ  قال : ويقال :

ً  صار : َغضَّضَ و،  غضاَضةٌ  : إذا أصابَتْهُ  َغضَّضَ و  .الغُُضوَضةُ  متنعّماً ، وهي : َغّضا

 : الفُتُوُر في الطَّْرِف. الغََضاضةُ و الغَضُ  وقال الليث :

 َن َجْفنَيِه ، ولم يالِق ، وأنشد :وأْغَضى ، إذا َدانَى بي َغضَ  ويقال :

ةٌ و  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريه َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ رّيريريريريريريريض  عريريريريريريريَ َق عريريريريريريريِ  امحريريريريريريريَ

  
ْم   ه وأان الريريريريريريريريريريّرقريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ ْن مسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ رََّس يب مريريريريريريريريريريِ  متريريريريريريريريريريََ

  
. (غضاضة قلُت : قوله عليه)  أي : ذُلٌّ

ةٍ  ، ومن قومٍ  الغََضاَضةِ  ، أي ؛ َذليٌل بَيِّنُ  غضيضٌ  ورجلٌ  اءَ و أِغضَّ  ، وهُم األداّلُء. أَِغضَّ

تَهُ  فالٍن ، وال َغِضيَضة ويقاُل : ما أرْدُت بذا  ، كقولك : ما أردُت نَِقيَصتَه ، وَمْنقََصتَهُ. َمغَضَّ

 : وزُع العَذِل ، وأنشد : الغَضُ  وقاَل اليُث :

 غَض اْلَماَلَمَة  يّنِ َعْلَك َمْةغول  
، أي :  [19لقمان : ] (َواْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ ) ـ  جّل وعّز  ـ  من َصْوتَِك ، قاَل هللا  ُغضَ ومن بََصِرَك ،  ُغضَ  ويقاُل :

 ُكفَّ النَظَر ، وقال جرير. الطرَف ، أي : ُغضَ  إخِفِض الصوَت ، ويقال ؛

ت   َك مريريريريريريريريريريرين منريريريريريريريريريريريَ  ْرَف  نريريريريريريريريريريريّ َض الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريَ

  
ال   َه َوال كريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريال كريريريريريريريريريريريَ

  
 نَظَرَك ذالً ومهانة. ُغضَ  معناهُ :

تِِه. من لجاِم فرِسَك ، أي : ُغضَ  ويقال :  َصّوبهُ ، وانقُْض من غربه وِحدَّ

 َشيئاً ، وما ِغْضتَُك شيئاً أي : ما نَقَْصتَُك شيئاً. َغَضْضتُكَ  ويقال : َما

َج عليك قليالً :  ساعةً ، وقاَل الجعدي : ُغضَ  وتقول للراِكب ، إذا سأْلتَهُ أن يُعَّرِ

 َ ِليَلَي غ ضَّا ساعة  َوهَتَجَّرا
ِريِن. ُغّضا أي :  من سيِركما ، وعّرجا قليالً ، ثم رّوحا ُمَهّجِ

 ، أي : نَقَْصتُه ، فَنَقََص. فَتَغَْضغَضَ  الّشيء ، َغَضغضتُ  ويقال :
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 وقال األحوص :

 ه َو الَبْحرَّ ذو التريَّّياِر ال يريتريَغْضَغض  
منها  يَتَغَْضغَضْ  هنيئاً لَك ابَن عوٍف ، َخَرْجَت من الدُّنيا بِبِْطنَتَِك لم»، قال عمْرو بُن العاِص :  لما مات عبُد الرحمِن بُن عوفٍ و

 .«َشْيءٌ 

ْس بشيٍء من قلُت : ضرَب البِْطنَةَ مثالً ، لوفُوِر أجرِه الذي استوَجبَهُ بهجرتِه وجهاِده مع النبي َصلَى هللا عليه وسلم وأنَّه لم يَتَلَبّ 

 َواليٍة وعمٍل ينقُُص أجوَرهُ التي َوَجبَْت له.

 الغُصَن ، وَغَضْفتُه ، إذا َكَسْرتَهُ ، فلم تْنِعْم كسَرهُ. َغَضْضتُ  وروى ابن الفََرجِ عن بعِضهم :

 يَتَغَْضغَضْ  بِبِْطنَتِِه لمماَت فالٌن »وقال أبو عبيٍد في باِب : موِت البخيل ، ومالهُ وافٌر لم يُْعِط منه شيئاً : من أمثالهم في هذا : 

 .«منها شيءٌ 

 (.في تفسير حديث ابن عوف)قلُت : والقوُل األوُل أجوُد ، 

ِغيغَة سلمة عن الفراء : إذا كان العجيُن رقيقاً ، فهو: ضغ  ِغيغَةُ. الضَّ  والرَّ

 ةُ ، واْلَحِديقَةُ.واْلَمْرَغَدةُ واْلَمْغَمغَةُ ، َواْلَمْرغَ  الّضِغيغَةوعمرو عن أبيه : هي الّروَضةُ 

 ، وهي العشُب الكثيُر. الضغائِغ من َضِغيغَةٍ  وقال ابُن األعرابي : تركنا بَني فاُلٍن في

ِغيغَةُ  وقال الليُث :  : لوُك الّدرداء. الضَّ

 دهِره ، أي : قدِر تمامِه. ضغيغِ  في ـ  عنده  ـ  قال : وتقول : أقمُت 

 ابب الغني والصاد

 [غ ص]
 مستعمالن.صغ :  ـ  غص ، 

ةُ  قال الليث :: غص   به في اْلِحْرقَِدةِ. يَغَصُ  شجىً  الغَصَّ

 وقال عدّي بن زيد :

رٌِق  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِت املريريريريريريريريريرياء مسريريريريريريريريريريَ

  
اري   اِن  ملريريريريريريرياِء اْعِتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كلريريريريريريريه  كريريريريريريريالَغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 َضاقَْت. بنا ، أي : فغصَّتْ  فالٌن األرَض علينا إْغصاصاً ، أي : َضيِّقَها أَغصَ  وقال غيره :

 وقال الّطِرّماح :

ْه عليريريريريريريريَك األرَ. قح ريريريريريريريان   لَ لريريريريريريريا  أَغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْردو   رَِّ  اجلريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريرياِ  والريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ   َوانريريريريريريريريريريريِ   هلريريريريريريريريريريري 

  
ً  بها أَغصُ  باللُّْقَمةِ  َغِصْصتُ  ويقاُل :  .َغَصصا

 ، أي : َرّواهُ َدَسماً. َصْغَصغَةً  ثريَدهُ  َصْغَصغَ  أبو زيد :: صغ 

 ابب الغني والسني

 غ س
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 مستعمالن. غس ، سغ :

 : الغُُسسُ والضْعفى في آرائِِهْم ، وعقوِلِهْم ،  : الغُُسسُ  ثعلُب عن ابِن األعرابّي :: غس 
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 .َغِسيسٌ  الرَُّط   الفاِس   ، الوامس   :
 قال : والَمْنُسوَسةُ من النّخيِل : التي تُْرِطُب وال حالوةَ لَها.

ةِ : الَخاِزباِز   .الَمْغُسوَسةوقال : ويُقاُل للِهرَّ

 .َغُسوسْ  وقال أبو ِمْحَجٍن األعرابيُّ : هذا الطعامُ 

 ِصْدٍق ، وَغلُوُل ِصْدٍق ، أي َطعَاُم ِصْدٍق ، وكذلك : الشراُب.

 ال رؤبةُ :الرُجُل في البِالِد ، إذا َدَخل فيها ، ومَضى قُُدماً ، وهي لغةُ تَميم ، وق َغسَ وَ قال : 

 كاَّ وِ  ملا َغَس يف اأَلَْنارِ 
 قال : وقَسَّ مثلُه.

َجال ، وجمعُهُ : الغُسُ و : َزْجٌر للقّطِ ، قال : الغَسُ  وقال الليُث :  ، وأنشد : أَْغساسٌ  والغَْسُل من الّرِ

ه   ؤاَد لريريريريريريريريريَ س  ال فريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ ى جبريريريريريريريريريِِ بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  أن ال تريريريريريريريريري 

  
ش  ُّْمريريريريريريريرييريريريريريريريريِل و   حريريريريريريريريْ بريريريريريريريرييريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريفريريريريريريريري  س  عريريريريريريريريَ غريريريريريريريري   ال بريريريريريريريريِ

  
 َغَطْطتُهُ. بالماِء ، وَغتَتُّه ، أي : َغَسَستْهُ  وقال غيُرهُ :

 وقال أبو وجزة :

ٌ  و  امريريريريريريريِ مريريريريريريرياِل َدعريريريريريريريَ ِ ِر الريريريريريريري ريريريريريريريِّ سَّ يف كريريريريريريريَ غريريريريريريريَ  أتريريريريريريريريْ

  
ا  ار هريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ تأٌَب أعريريريريريريريريريْ ر  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريوِن َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  محريريريريريريريريري ْ

  
 اللّئِيُم ، وكذلك قال أبو زيد ، وأنشد ، لُزهيٍر بِن َمسعوِد :: الضَّعيُف  الغُسُ  أبو عبيٍد عن األصمعّي :

ْه  ج  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا وِ ْن  ريريريريريريريَ  لريريريريريريريْ ِه  ن يريريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريريم أرقريريريريريريريِ

  
س    ة  ال غريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ رِ و فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريريريريِ 

  
 شيئاً في التُراِب ، إذا َدْخَدْختَهُ. َسْغَسْغتُ  قال : الليُث يقال :: سغ 

 ، إذا أوَسْعتَهُ َدَسماً. َسْغَسغَةً  امَ الطَّع َسْغَسْغتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 رأَسهُ واْمَرَغهُ ، إذا َرّواه ُدْهناً ، وأنشد الليث : َسْغَسغَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

  ِ ْغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريِ ريريريريريريريْ  عريريريريريريريائريريريريريريريق  الريريريريريريريّتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأن مل يريريريريريريري 

  
   ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

 
َم امل جريريريريريريريريْ ِ  َوعريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ  يف اأَلرِ. فريريريريريريريري رقريريريريريريريريري 

  

 ابب الغني والزاي

 [غ ز]
 زغ : مستعمالن. ـ  غز 

 : أرُض بمشاِرِف الّشاِم ، وأنشَد ابُن األعرابّيِ : َغّزةُ  قال الليُث :: غز 

لْ   اَن ومريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌه ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرْدمريريريريريريريريريريَ ٌه بريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريَ

  
زّاِ    َ  غريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌه عريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريْ اَن ومريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 جمة ، ونخٌل بَْعٌل.، وفيها أَْحَساٌء  َغّزةُ  قلُت : ورأيُت في بالِد بني َسْعٍد بِن زيِد مناةَ رملةً ، يُقاُل لها :

 : الُخُصوِصيَّةُ. الغََزز عمرٌو عن أبيه :
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 به ، واْغتََزى بِه ، إذا أُْختَّصهُ من بيِن أْصحابِِه. فاْغتَزّ  فالٌن بِفاُلٍن ، َغزّ  وقال أبو زيٍد : تقول العرُب : قد

 وأنشد :
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زاُّا   تريريريريريريريريِ ِه اغريريريريريريريريْ تريريريريريريريريِ لريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ ْ  بريريريريريريريريِ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن يريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
أْلَ    افريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريَك قريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ ا  َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، أي ؛ آْختِصاصاً. واليَُد  اْغتِزازاً  بِقَراباتِِه ، ، ويعِصب : يَلَزم. بِليّتِِه : ـ  َهاُهنا  ـ  َشْرٌط  قال أبو اْلعَبّاِس أحمُد بُن يحيى : َمْن :

 هاهنا ، يريُد : اليََمَن.

ِه أهَل بيتِِه ، فإنَك قد   َمألَت بمعروفَِك من اليََمِن إلى الشاِم.قال : معناهُ : من يَْلَزْم ببّرِ

ْدقاِن ، وأحُدُهما الغُّزانِ  وقال ابُن األعرابي : تِ  . وقال الليث :ُغزٌّ  : الّشِ  ، إذا َعشََّر َحْملَُها. ُمِغزٌّ  البَقََرةُ ، فهي أََغزَّ

ر َحْملُها ، فاستأَخَر نتَاُجها :قلُت : الصواُب : أْغَزْت فهَي : ُمْغٍز من َذَواِت األربعة ، يقال للناقَِة إذا   تأخَّ

 قد أْغَزْت فَْهَي ُمْغٍز ، ومنه قوُل ُرْؤبَة :

 اَّرب  َعْسراء  الّل اِ  م ْغزِ و 
 أراد : بَُطَؤ إقالُع الَحْرِب ، وقاَل ذُو الُرّمِة.

ْغزَِ ِ  الرَّواِكلِ 
 
 بَِلْحيريْيِه َصك  امل

 ، إذا َكثُر َشْوُكها ، وأَلتَفَّْت. ُمِغزٌّ  ي، فه إْغزازاً  الشجرةُ  أََغّزتِ  قال شمر :

 الرُجَل إذا َسِخرَت بِِه. َزْغَزْغتُ  قال الليث :: زغ 

 : أَن تَْخبَأَ الّشْيَء وتُْخِفيَهُ. الْزْغَزَغةُ  وقال : الُمفَّضل :

 ، أَّي : فما أَْحَجَم. َزْغَزغَ  يَْنِكْص ، ولقيتُهُ فماالرجل فما أَْحَجَم ، أَْي : َحَمل فلْم  زغزغ وروى أبو األزهِر للِكسائّيِ :

 صحيٌح هو أم : ال.أقلُت : وال أدري : 

 ابب الغني والطاء

 [غ ط]
ً  في الماءِ  أَْنغَطّ  َعّطاً ، أي : َغَمَسهُ وَغّطَسه َوقَدِ  يَغُطُّهُ  في الماء َغّطهُ  قال الليُث : يُقاُل :: غط   .اْنِغَطاَطا

 الغَْطَمَطةُ : قال الراجز : : صوُت َغلَياِن الِقْدِر ، وهي : الغَْطغََطةُ و

 للّرْضِف يف َمْرض وِفَها َغ اِغ  .
 صوُت الِقْدِر. ـ  أيضاً  ـ  . والغَْرَغرةُ التّغَْطُمطُ  أبو عبيد : التّْغِطيُط والغَْرَغرةُ : الصوُت ، ورواهُ بعضُهم :

ْوِت. قال :  الغَْطغََطةُ  وقال الليُث : خاِل. الغََطاِغطُ و: يُحكى بها ضرٌب من الصَّ  : أُناُث الّسِ

 قلُت : هذا تَْصِحيٌف ، وصوابُه : العََطاِعُط.

 بالعَْيِن ، الواحُد : ُعْطعٌُط ، وُعتْعت ، قال ذلك ابُن األعرابي وغيُره.

ً  النائمُ  َغطّ  ويقال : ً و يَِغّط َغّطا  .َغاطٌّ  ، فهو َغطيطا

 ، وأنشد : َغطاَطةٌ  واحدتُها : ـ  بفَتْح الغَيِن  ـ  : القَطا  الغَطاطُ  أبو عبيد عن أصحابه :

مريريريريريريريريريا   ْم غريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريري  َأاَثَر فريريريريريريريريريارِطريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريَ

  
ْرِس   ِن الريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريري  َ اطريريريريريريريريريريريريريريري  ه  كريريريريريريريريريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواتريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْبُح  الغَُطاطُ وقال :   وونحو ذلك قال ابن ُشَميٍل : وأنشد أب ـ  بَضّم الغَْيِن  ـ  : الصُّ
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 العباس :
 قاُ    اْدماَء يف الغ  َا ِ 

ْجلَْيِن ، ُمْصفّرةَ  الغَطاط ، َغطاطٌ ووقال ابن السكيت : القََطا َضْرباِن : ُجْوٌن ،  منها ما كان أسَوَد باطِن الَجناحِ ، طويَل الّرِ

 الُحلُوِق ، أغبَر الّظْهِر ، عظيَم العَْيِن.

اٌت أطَوُل من والُجوُن هي الُكْدُر ، تكوُن ُكْدَر الظُُّهوِر ، سوَد باطِن الَجناحِ ُمْصفَّرةِ الُحلُوِق قصيرةَ األرُجِل ، في َذنَبِها ِرْيشَ 

 ئر الذّنَِب.سا

 ابب الغني والدال

 [غ د]
 [.مستعمالن]دغ :  ـ  غد 

 من داِء ، وأنشَد : ُغَددٌ  اإلبُِل ، إذا صار لها بَْيَن الِجْلِد واللّْحمِ  أغّدتِ  قال الليُث :: غد 

 ال بَرَئْه غ  َّأب  َمْن َأَغّ ا
 في الّشْحم. ـ  أيضاً  ـ  تكوُن  الغّدةُ وقال : 

 .ُمِغدٌّ  ، وهو طاُعونَُها ، يُقاُل : بَِعْيرٌ  الغُّدةُ  ْصَمعّي ، قال : من أدواِء اإلبِِل :أبو ُعبَْيٍد عن األ

 ال تكوُن إال في البَْطِن ، فإذا َمَضى إلى نَْحِرِه وُرْفِغِه : قِيَل : بَِعيٌر َداِرّي. الغُدَّةُ  َشِمر عن ابِن األعرابّي قال :

 ، إذا َظَهْرتِ  ُمِغدُّونَ  . وبَنُو فالنٍ ُمغَّدَدةٌ  اإلبَل فهي َغدَّْدتُ و،  الغُدَّةِ  ، من َمْغُدوَدةٌ  الناقَةُ فهي ُغّدتِ  تَقُوُل :قلُت : وَسِمْعُت اْلعََرَب 

 في إبِلِهْم. الغُدَّةُ 

،  ُمِغدٌّ و،  غادٌّ و،  َمْغُدودٌ  ، وبعيرٌ  الغُدَّةِ  نم َمْغُدوَدةٌ  ، فهي ُغدَّتْ  : ـ  أيضاً  ـ  ، ويقاُل  أُِغدَّتْ والناقَةُ  أَغّدتِ  وقال ابُن بُُزْرَج :

 : الغادِّ  ، وأنشد في َمغادٌّ  ، وإبِلٌ  ُمغَدٌّ و

ا لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ْم  لريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريَ م  ونريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريري  ِ مريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريَ

  
َ ادِ   ِل الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريرياِظ كريريريريريريريريريرياإلبريريريريريريريريريريِ ِ  عريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  جبريريريريريريريريريريِ

  
 .الغَادِّ  : جْمعُ  الِغَدادُ  قال :

 وأنشد أبو الهيثم :

ْ َ   ْذ و  ة  أمحريريريريريريريَْ رمريريريريريريريَ ِس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َه  ألمريريريريريريريْ يريريريريريريريْ  َنريريريريريريريََّ

  
َ َداٌ    ق  و هلريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ق  تريريريريريريريريريريريَ وامسريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
َمِن ، وما كاَن من فُضوٍل وبّرٍ َحَسٍن ، وهو قَْوُل أبي عمٍرو. الغَُدَداتُ  قال :  : فُُضوُل الّسِ

 وقال في قوِل لبيد :

 َتِ ت  َغَ اِئ   األْ راِك َ ْفعا  
 : الفُُضوُل. الغدائِدُ  قال :

ً األصم  ، إذا كاَن من ُخلُِقها الغََضُب ، وأنشَد : ِمْغَدادٌ  ، إذا رأيتَهُ واِرماً من الغََضِب ، وامرأةٌ  ُمْسَمِغّداً و ُمِغّداً  عّي : رأيُت فالنا

ادا عريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريري   الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْن يريريريريريريريريريكريريريريريريريريريتريريريريريريريريري     ربَّ مريريريريريريريريريَ

  
َ ادا  غريريريريريريريريريريريْ ة  مريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ ْ  لريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
 َغْضاُن. ، وأَضدَّ فهو ُمِضدٌّ ، أي : ُمِغدٌّ  الرُجُل ، فهو أغدّ  أبو تراب ، قال األصمعّي :
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 األْنِصبَاُء ، في قوِل لبيد : : الغََدائِدُ و الِغَدادُ  سلمةُ عن الفَّراء ، قال :

 ت ت  غ اِئ   األ راِك َ ْفعا  
 التحريك. في البضع : الدَّْغَدَعةُ  قال الليُث :: دغ 

 بكلمٍة ، إذا َطعََن َعلَْيِه ، وقال ُرْؤبَةُ : َدْغَدَغهُ  ، ويُقَاُل : ُمَدْغَدغٌ  للَمْغُموِر في َحَسبِِه ، أو في نسبِِه :وقال األصمعّي : يُقاُل 

 ِعْرضي لَْيَس  ْلم َ ْغ ِغِ وَ 
 أي : ال يُْطعَُن َعلَّي في َحَسبي.

 ابب الغني والتاء

 [غ ت]
 تغ : مستعمالن. ـ  غت 

. تُ الغَ  قال الليُث :: غت   كالغَّطِ

ُُّهمُ »في الحديِث : و ً  هللا في اْلعََذابِ  يَغُت  .«َغتّا

 : أن تُتْبَِع القوَل القوَل ، أو الشُّْرَب الشُّْرَب ، وأنشد : الغَتُ وقال : 

هريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريَ ع  أنريريريريريريريْ َواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْتَ بريريريريريريريَ نْتَ غريريريريريريَ تريريريريريريَ غريريريريريريَ  فريريريريريريريَ

  
جريريريريريريرياِل   ى  عريريريريريريريْ لريريريريريريريَ عريريريريريريريا  عريريريريريريريَ ا   مريريريريريريريَ ّه الريريريريريريريغريريريريريريريَ ريريريريريريريَ  غريريريريريريريَ

  
 .«فيِه ِميزابَان ِمَداُدُهما من الَجنَّة يَغُتُ »في حديِث ثَْوبَاِن عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم في الَحْوِض : و

 يَْجري َجْرياً ، له صوٌت وَخريٌر.:  يَغُتُ  ومعنى : ، بَِضّمِ الغين ، قال : يَغُتُ  : قُْلُت : هكَذا سمعتُهُ من محمٍد بِن إسحاقَ 

  يَغُتُ  ومعنى : ـ  بكسر الغَيِن  ـ  ويَِغطُّ  يَِغتُ  وقِيَل : تَغُطُّ ، وال أدري ممن َحِفَظ هذا التفسيَر ، قلت : ولو كان كما قال ، لقيل :

الشارُب الماَء َجْرعاً بَْعَد َجْرعٍ ، ونَفَساً بعد نَفٍَس ،  َغتّ  :(قوِلكَ )يُتابُِع الدفَق في الَحْوِض ال يَْنقَِطعَاِن ، مأخوذٌ من  ـ  عندي  ـ 

 من غير إبانَِة اإلنَاِء َعْن فِيِه.

ً  الّرُجلَ  َغتَتُ  وقال أبو َزيٍد األنصاريُّ :  ؛ إذا َعَصْرَت بَِحْلِقِه نَفَساً أو اثْنَْيِن أو أكثََر. أغتُّهُ غتّا

 ، وُغم : فهو َمْغُموٌم. وقال ُرْؤبَة ، يذكر يُونَُس ، والحوَت. َمْغتُوتٌ  فهو ُغتَ  قال شمر :

يريريريريريريريريريريريريريه  و  بريريريريريريريريريريريريريِ ه  مريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريريريس  اَّريريريريريريريريريريريريريو   لريريريريريريريريريريريريريَ

  
و     حريريريريريريريري  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوفريريريريريريريريه الريريريريريريريريْ ع  عريريريريريريريريلريريريريريريريريه  جريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ

  

تريريريريريريريريريريريو    غريريريريريريريريريريري  ٌس مريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريال ريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  و   مريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ ْوَق املريريريريريريريريرياِء م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   فريريريريريريريريريريَ

  
 : المغموُم. فالمغتوتُ  قال :

 الدَّابةَ َشْوطاً. أو َشْوَطْين ، إذا ركَّْضتَُها وأتْعَْبتَُها. َغتَتُ وقال : 

ً  في الماءِ  َغتَ وقال :   ، وهو ما بَْيَن النَّْفَسْيِن ِمَن الشُّْرِب ، واإلناُء َعلَى فِيِه. يَغُُت َغتّا

 الهذلي :وأنشد بيت 

 َث َّ الضَُّحى فريَغَتنْتَ َغْتَ بواِضع  
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 َغَه الَغ اِ  َمعا  على  ْعجالِ 
 أْي : َشِرْبَن أنفاساً ، َغْيَر بواضع : َغْيَر رواِء.

ً  وقال الدَّْينَوري : إذا والى الكأَس ِدكاما ، قيَل :  .َغتّهُ يَغُتُّهُ َغتّا

ِحَك ، غتَ و ً  الرُجُل الضَّ فيه  يَغُتُ »، إذا َوَضَع يََدهُ أو ثَْوبَهُ على فَِمِه حيَن يَْضَحُك ، كيما يُْخِفيَهُ. قُْلُت : فََمْعنى قوِلِه :  يَغُتَّهُ َغتّا

فَساً بعَد نَفٍَس من غيِر إيانٍة الشَّاِرُب الماء ، أي : يُتَابُع َجْرَعهُ نَ  يَغُتُ  ِميَزابَاِن أي : يَْدفُقَاِن فيه الماء َدْفقاً دائماً ال يَْنقَِطُع ، كما

 لإلناِء عن الفِم.

، فهو الِزٌم ، إال ما  (فَعَل يَْفِعلُ )، فهو ُمتَعَّدٍ ، وإذا جاء على  (على هذا التأويِل : ألن الُمَضاَعَف إذا جاء يَْفعَلُ  ـ  : ُمتَعَّدٍ  يَغُتُ و

 َشذَّ عنهُ ، قاله الفراُء ، وغيُرهُ.

 في صوِت الُحِلّيِ. التّْغتَغَةَ  قلت : لم أْسَمع : ـ  في حكايِة صوِت الُحِلي  ـ   تّْغتَغَةُ ال قال الليُث :: تغ 

ْرِب ، ويقولوَن : (َطاٍق َطاقٍ )وقال الفَّراُء : العََرُب تَقُوُل : ِسِمْعُت  ِحِك. (تَغٍ تَغٍ )َسِمْعُت  ، ِلَصْوِت الضَّ  ، يريدون : صوَت الضَّ

اِء ، قال : أقبلواوأخبرني الُمْنِذِريُّ ع ، وأقبلوا قٍِه قٍِق ، إذا قَْرقَُروا بالّضِحِك ، وقد اْنتَغُوا  تَغٍ تَغٍ  ن ثعلٍب عن َسلََمة عن الفرَّ

ِحَك وأْوتَغُوا.  بالضَّ

 ، إذا أْخفَاهُ. تَْغتَغَةً  الضَِّحكَ  تَْغتَغَ  وقال أبو زيٍد :

 الُحِلّيِ ، َخطأ إنما هو ِحكايَةُ صوِت الّضِحِك. : أنَّهُ َصْوتُ  التّْغتَغَةِ  قلُت : وقوُل الليِث في

 ابب الغني والظاء

 غ ظ
 أهمله الليث.: غظ 

 الِقْدُر الْشِديَدةُ الغَلَياِن. : ـ  بالّطاء والّظاء  ـ   الُمغَْظغََظةُ والُمغَْطغََطةُ  وقال أبو تُراٍب : قال أبو عمٍرو :

 ابب الغني والذال

 (غ ذ)
 ، إذا َوِرَم. يَِغذُّ  الُجْرحُ  َغذَّ  الليُث :قال : غذ 

 ، إذا سال ما فيِه ِمْن قَْيحٍ َوَصِديٍد وقَْد َخَرَجتْ  يَِغذُّ  الُجْرحُ  َغذّ  ، أنَّه بمعنى : َوِرَم ، والّصوابُ  َغذَّ  قلُت : أْخَطأَ الليُث في تفسيرِ 

 الُجْرجِ وَغِثيثَتُهُ وهي ِمدَّتُهُ. َغِذيَذةُ 

 .الغّاذُّ  الغََرَب : : ال يَْرقأُ وقال أبو زيد : تقوُل العََرُب : للتي نَْدعوها نحن : َغاذٌّ  لُجْرُح وأَغثَّ ، إذا أََمّد. وِعْرقٌ ا أََغذَّ  وقد

 .يَِغذُّ  َوتََرْكُت ُجْرَحهُ . َغاذٌّ  بِهِ  : (قيل)وقال أبو عبيد : قال األصمعيُّ : إن كانَْت باْلبعيِر َدبََرةٌ ، فبرأَْت ، وهي تَْندى ، 
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 وَروى ابُن الفََرجِ عن بَْعِض العََرِب :

 ، أي : نَقَْصُت. َغَذْذتُ وَغَضْضُت منهُ 

 : اإلسراُع ، في الَسيِر ، وأنشد : اإِلْغذاذُ  وقال الليُث وغيُره :

ذاذِ  ْوَُ يف  غريريريريريريريريريريريريريريْ ا رأيريريريريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريريريّ

  
غريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اذِ و   ْت     بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اذِ  عريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَّ ه  َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري 

  
الذِ   ى مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ ذ  عريريريريريريريريريريريريَ الَّ لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَم مريريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ْرَماذِ   َطْرَمَذأب  مّله على ال ِّ
بِّي. والغَاِذيَةُ : الغَاذَّةُ  وقال ابُن األعرابّي : هي اَعِة الصَّ  ِلرمَّ

 ابب الغني والثاء

 [غ ث]
 (.مستعمالن)غث :  ـ  ثغ 

ُجُل اللْحَم ، أَْي : أََغثَ  ، وقَدْ  الغُثُوثَةِ  ، بَيِّنُ  َغثِْيتٌ  ، غثٌ  الليُث : لحمٌ : غث  ً  اْشتََرى الرَّ  .َغثا

ً  الُجْرُح ، إذا أََمدَّ ، أََغثَ  : الِمدَّةُ ، وقد الغَثِيثَةُ وقاَل :   .يُِغُث إغثاثا

 لَهُ.ال َمْعنى  َغثٍ  فاُلٌن في َحِديثِِه ، إَذا َجاء بكالمٍ  أََغثَ  وقال غيرهُ :

 .َغثَثَةٌ  ، وإنكْم لَقَومٌ  َغثَاثَةً و ُغثوثَةً  يا هذا في ُخلُِقَك َوَحاِلَك ، إذا ساء خلقُهُ وحالُه ، َغثِثْتَ  ، َولَقَدْ  َغثٌ  وقال اللَّْحيانيُّ : َرُجلٌ 

 َعلَيه أََحٌد ، أْي : ما يََدُع أَحداً إاّل َسألَهُ. يَِغثُ  ويقال : ما

ً  اإلبِلُ  َغثَثَتِ  : أبو ُعبيٍد عن األَُموّيِ   وَملَحْت تَْمِليحاً ، إذا َسِمنَْت قَليالً قَليالً. تَْغثِيثا

 ، وما أنا فيِه ، حتى اْستَْسِمَن ، أي : أستَِقّل عملي ؛ ألخَذ به الكثيَر من الثواِب. أتَغَثثُ  قال أبو سعيد : أنا

وغيُرهُ  (.الفاء والثاء)، جاء بهما في باِب :  الغُثةُ و: إذا أصابَْت شيئاً من الّربيعِ ، وهي الغُفةُ ،  أغتَثتْ واللحيانيُّ : اغتَفِت الَخيُل 

 : يُجيز : الغُبَّةَ ، بهذا المعنى.

 : عضُّ الّصبّي قَْبَل أن يَْشقَأَ ويَثِغَر ، وقال رؤبة : الثْغثَغَةُ  قال الليثُ : ثغ 

 ريْغَ  ِ و 
 
 عّض عّض األدرِد امل

 الغني والراءابب 

 [غ ر]
 [.مستعمالن]رغ :  ـ  غر 

 : َمْرقَةٌ تُْطبَُخ للنُّفََساِء. الّرغيغَةُ  قال الليث :: رغ 

 : لبٌَن يُْطبَُح ، وقال أوس : الّرغيغَةُ  ثعلٌب عن ابِن األعرابّي :
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ا ٌ  أنريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ ْه أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   َم الريريريريريريريريريريريلُّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريِ ٌر ولريريريريريريريريريريريَ ْم ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريري 

  

م   تريريريريريريريريريريريريري  ْ  ذ قريريريريريريريريريريريريريريْ ْ و  َوقريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَف َوجريريريريريريريريريريريريريَ

  
رُّ   و  َومريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ م بريريريريريريريريريريرينَي مسريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ  َرغريريريريريريريريريريريِ

  
 عن الوْقعَِة ، أْي ذُْقتُْم طْعَمَها ، فكيفَ  بالّرِغْيغَةِ  وقال األصمعيُّ : كنى
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 ؟؟َوَجْ مت  وها
 .الّرْغرَغةُ  اً ، فذلكَ ، قال إذا َردُّوها على الماء. في اليوِم ِمرار (ِوْرِد اإلبِلِ )أبو عبيٍد عن األصمعّي في 

أن يسِقيها َسْقيّاً ليَس بتامٌّ ،  الرْغَرَغةُ و،  ـ  يعني : اإلبَل  ـ  أَن تَِرَد الماَء كلَّما شاءْت  ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ ، قاَل : الَمْغَمغَةُ :

 وال كاٍف.

َمِن وأنَشَد : الغَرُّ  قال الليُث :: غر   : الَكْسُر في الِجْلِد من الّسِ

ْه  بريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريري  ِه  ذ َنريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريْ رَّمريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريأنَّ غريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   بريريريريريريري  لريريريريريريري  كريريريريريريريْ رِيريريريريريريريز  تريريريريريريريَ اع  يف  ريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ْت  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا َزقَّهُ. َغّراً  فَْرَخهُ  يَغُرُّ  قال : والطائرُ 

في ِسقائَِك ؛ وذلَك ، إذا وَضعَهُ في الماء ومألهُ بِيَِدِه ، يَْدفَُع الماَء فِيِه َدْفعاً بَِكفِِّه ، وال  ُغرَّ  قلُت : وسِمْعُت أعرابياً يَقُوُل آلَخَر :

 يَْستَِفيُق حتى يَْمألَهُ.

، ومْن  َغرٌّ  : َشَرُك الّطريِق ، كلُّ ُطْرقٍَة منها : الغُُرورُ و،  ُغُرورٌ  : النَّْهُر الصَّغيُر ، وجمعُهُ : الغَرّ  ثعلٌب عن ابِن األعرابّي :

هِ  هذا يُقاُل : إْطِو الثَّْوَب على  على َكْسِرِه. ، وِخْنثِِه ، أي : َغّرِ

 : مكاِسُر الِجْلِد ، وأنشَد ابُن األعرابّي في ِصفَِة جاِريٍة : الغُُرورُ  وقال األصمعّي :

 َسِ ّيَة َغرّ  يف اَِّجاِل َدم وج
 : أنها تُْخَدُم وال تَْخُدُم. يعني

أن َحَمَل بَن مالٍك ، قال له : إني كنُت بيَن َجاَرتَْيِن لي ، فََضَربَْت إحداُهما األْخَرى »في حديث النبي َصلَى هللا عليه وسلم : و

 المقتولَِة َعلَى عاقِلَِة القاتِلَِة ، وجعَل في الجنينبِِمْسَطحِ ، فألقَْت َجنِيناً َمْيتاً ، وماتَْت ، فَقَضى رسوُل هللا َصلَى هللا عليه وسلم بديِة 

 .«، عبداً أو أَمةّ  ُغْرةً 

ةُ  قال أبو ُعبَْيٍد :  : َعْبٌد أو أََمةٌ ، وأنشد : الغُرَّ

رَّْه  يريريريريريريريريريريريْ   غريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريل يف كريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريلُّ قريريريريريريريريريريريَ

  
رَّْه    مسريريريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياَل الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريل   َل مريريريريريريريريريريريري 

  
ةَ ، فإنهم األْكفاُء يقوُل : كلُّهم ليَس بُِكْفِء لُكلَْيٍب ، إنما هُ   ـ. حينئٍذ  ـ  م بمنِزلَِة العَبيِد واإِلماء ، إن قَتَْلتُُهْم ، حتى أقتَُل آَل ُمرَّ

ةُ  وقال أبو َسعيٍد الضريُر : ةٌ  أْنفَُس َشيء يُْملَُك ، وأفَضلُهُ فالفََرسُ  ـ  عنَد العََرِب  ـ   الغُرَّ ةُ  ماِل الرُجِل والعبدُ  ُغرَّ ماِلِه ،  ُغرَّ

ةُ  والبعيُر النجيُب :  الماِل. ُغَرر ماِلِه ، واألَمةُ الفاِرَهةُ من ُغرَّ

ةً  قلُت : لم يَْقِصْد النبي َصلَى هللا عليه وسلم في َجْعِلِه : في الَجنِيِن : يَّنَهُ ، ، بَ  (بِعَْينِهِ )، إال ِجْنساً واِحداً من أجناِس اْلَحيَواِن  ُغرَّ

ةُ وعبداً أو أمةً.  فقاَل : ةُ والماِل : أفضلُه ،  ُغرَّ  القوِم : َسيُِّدُهْم. ُغرَّ

ةٌ  يُقاُل : فاُلنٌ  ةٌ  قَْوِمه وهذا ُغُرورِ  من ُغرَّ ةٌ  قْوِمِه ، وهذا ُغَررِ  ِمنْ  ُغرَّ  المتَاعِ. ُغَررِ  من ُغرَّ

ةٌ و  .ُغّرتُهُ  ِه :النّْبِت : َرأُسهُ ، وَسْرُع الَكْرِم بُِسوقِ  ُغرَّ
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ةِ »وُروي عن أبي عمٍرو بِن العالء : أنه قاَل في تفِسيِر :   إنّهُ ال يكوُن إال األبيَض ِمَن الرقيِق.« : الَجنِينِ  ُغرَّ

ةَ  وتفسيُر الفُقَهاِء : أن يِة. الغُرَّ  من العبيِد الذي يكوُن ثََمنُهُ ُعْشَر الّدِ

ِل الّشْهِر : ةٌ  ، والواحُد : ُغَررٍ  ثالثُ  وقال أبو ُعبَْيد : قال غيُر واحٍد ، وال اثنَْيٍن : يُقاُل : لثالِث لياٍل من أوَّ  .ُغرَّ

ْينَ  ةٌ  َدتُها، واحِ  ُغَرراً  وأخبََرني الُمْنِذِريُّ عن أبي الهيثَِم ، أنّه قاَل : ُسّمِ ً  ُغرَّ الفََرِس في َجْبَهتِِه ؛ ألّن البياَض فيِه أقلُّ  بِغُّرةِ  ، تَشبِيها

 َشْيٍء ، وكذلَك بياُض الهالِل في هذه الليالي أقلُّ َشْيٍء فيها.

ةُ  وقال أبو ُعبَْيَدةَ : ْرَهَم فما ُدونَهُ. الغُرَّ ْرَهِم ، والقُْرَحةُ قَْدُر الّدِ  من البياِض في َوْجِه الفََرس ما فوَق الّدِ

التي أَمَر النبي َصلَى هللا عليه وسلم بَِصْوِمها ، فهي ليلةُ ثالَث عشرةَ ، وأربَع َعْشَرةَ وَخْمَس َعْشَرةَ ،  الغُرُّ  ياليقلُت : وأما الل

 ويُقال لها : البِْيُض.

ها بالفَْضِل.  وأمر النبي َصلَى هللا عليه وسلم بَِصْوِمها ؛ ألنّهُ َخصَّ

ُؤوس ، من طيِر الماء ، والواحُد : : َطْيٌر ُسْوٌد ، الغُرُّ  وقال الليُث :  . ذكراً كان أو أُْنثَى.َغّراءُ  بِْيُض الرُّ

ةٌ  وجاريةٌ  الغَراَرةُ  كالِغْمِر ، والَمْصَدرُ  الِغرُّ و: األَْبيَُض ، قال :  األََغرُّ و  .ِغرَّ

 معناهُ : أَنَّه لَْيَس بِِذي نَْكراَء.« َكريمٌ  ِغرٌّ  الُمْؤِمنُ »وقولهم : 

ةُ  بيٍد :وقال أبو عُ  ِب األُموَر ، ويقاُل لَها  الِغرَّ ّنِ ، التي لم تَُجّرِ  ، وأنشد : ـ  بغير َهاٍء  ـ   ِغرٌّ  : ـ  أيضاً  ـ  : الَجاريةُ الَحَدثَةُ الّسِ

تأبٌ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اأَب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َرى هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ر  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِب األُمُ  َغِرْيَرةٌ  وقال األصمعيُّ : جارية ،  ِغرٌّ  وَر ، ولم تكْن َعِلَمْت ما يَْعلَُم النِّساُء من الُحّبِ ، وكذلَك : ُغالمٌ ، إذا لَْم تَُجّرِ

 .ِغرٌّ  وجاِريةٌ 

 .ِغّرتي َوَحداثَتي ، يُريُد : في غراَرتي يُقاُل : كان ذلك فيوَ 

 .أِغّراءَ  من قومٍ  الغََراَرةِ  : بَيِّنَةُ  ِغّرةٌ  ، وامرأة ِغرٌّ  أبو ُعبيد عن الِكَسائي : رجلٌ 

 .اْغتََرْرتَ  : ـ  وهو الغَافُِل  ـ   الغَارِّ  ، ومن تَِغرُّ َغرارةً  يا َرُجُل ، َغِرْرت : الِغرِّ  قاَل : ويُقاُل : عن اإلنسانِ 

 ، إذا تََصابَى. ِغرٌّ  ، والَجاِريَةُ  ِغرٌّ  ، فأنتَ  تَِغرُّ َغرارةً  بَْعِدي َغِرْرتَ  وقاَل ابُن األعرابّي : يُقاُل :

 .«َكِرْيٌم ، والكافُِر َخبٌّ لَئِيمٌ  ِغرٌّ  الُمْؤِمنُ »في الحديث : و

. ويَْغفُُل َعْنهُ ، والَخبُّ : ِضدُّ  فالِغرُّ   ، وهَو الَخّداُع الُمْفِسُد. الِغرِّ  : الَِّذي ال يَْفُطُن للشَّّرِ

 قال ابُن األعرابّيِ : ما كنُت َخبّاً ، ولقد
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  ُّ َ ّبا .َ ِببَه  ََ 
 .«لسُت بَِخّبٍ ، ولكّن الَخّب ال يَْخَدُعني»قال ابُن ِسيْرَن : 

ِخْلتُهُ ناِصحاً ، واْغتََشْشتُهُ ، أْي : ِخْلتُهُ  ، أي : على َغْفلٍَة ، واْنتََصْحتُهُ ، أْي : ِغّرةٍ  أْي : أتيتُهُ على استَْغَرْرتُهُ و اغتََرْرتُه ويقال :

 َغاّشاً ، وقال :

ٌح  َك اَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِه لريريريريريريريَ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن نريريريريَ ْن مريريريِ  أال ر ّب مريريريَ

  
نْي  و   َو أمريريريريريريريريريِ ِ  َوهريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ٌح  لريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريري 

  
قاَء ، إذا َمألهُ ، وقاَل َحَميد : َغّررَ وَ   الّسِ

ه  وَ  َ اَر كريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريَ ىّت اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ّرَره  مسريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِك اقريريريريريريريِ     وٌف مريريريريريرين الريريريريريري ُّ فريريريريريري  لريريريريريريْ ْرِو عريريريريريري  ى الريريريريريريفريريريريريريَ لريريريريريريَ  عريريريريريريَ

  
 بُِسَط تَْحَت الوْطِب.يُِريُد بالفَْرِو : مسَك شاةٍ 

 فالٌن فالناً : وقال بعُضُهْم : معناهُ : قد َعّرَضهُ للَهلََكِة والبَواِر ، من قوِلِهْم : ناقَةٌ  َغرّ  وقال أبو بكٍر بُن األنباري ، في قولهم :

 ، وهو النُّْقصاُن. الِغرارِ   : نَقََصهُ ، منفالٌن فالناً : معناهُ  َغرّ  ويقاُل : .. ، إذا َذَهب لَبَنُها بالَجْدِب ، أو ِلِعلَّةٍ  ُمغَارٌّ 

 الّشْفَرةِ. بِِغرارِ  فاُلٌن فاُلناً : فَعََل بِِه ما يُْشبِهُ القَتَْل والذَّْبحَ  َغرَّ  ويقاُل : َمْعنى قولهْم :

تهِ »قَْولُُهْم :  ـ  في تَْعِجيِل الّشْيء ، قَْبَل أََوانِِه  ـ  أبو ُعبيٍد عن األْصمعي : من أمثالهم  َسبََق َسْيلُه »ومثلُه :  .«ِغراُرهُ  َسبََق ِدرَّ

 .«َمَطَرهُ 

تِ  ابن الّسّكيت : ةَ. وفي َمثٍَل :  ِغراراً  النَّاقةُ  َغارَّ رَّ ْت ، ثمَّ نَفََرْت فََرَجعَِت الّدِ ةُ »، إذا َدرَّ ّرةَ  الِغرَّ  .«تَْجِلُب الّدِ

 ، أي :« ِمْن هذا األمرِ  َغِريُركَ  أنا»قال : من أمثالهم في الِخْبَرةِ والِعلم :  ـ  في : ِكتاِب األمثاِل  ـ  أبو عبيٍد عن أبي َزْيٍد 

نِي َل ، أي : إني أنا عالٌم بِِه فََمتَى سأْلتَنِي عنهُ من َغْيِر اْستِْعداٍد لذِلَك ، وال َرِويٍَّة فيه ، قاَل : وقا ِغّرةٍ  فأسأَْلني عنهُ ، على اْغتَرَّ

؛ وذلَك أنَّهُ بَلَغَني خبٌر كاَن باطالً ، فأخبرتَُك  الَمْغُرورُ  منِّي ، لكنِّي أنا بَِمْغُرورٍ  معناه : أنََّك لَْستَ  ـ  في هذا المثل  ـ  األْصَمعيُّ 

 بِه ، ولم يكْن َعلَى ما قُْلُت لَك ، وإنما أدَّْيُت إليَك كما َسِمْعُت.

ةِ  من الغََراَرةُ و،  ورُ المْغرُ  : الغَريرُ  أبو ُعبيد : ةُ و،  الِغرَّ ْر واِحٌد مْنُهما الِغرَّ  من بَايََع َرُجالً من غيِر اتْفاٍق من الَمإل ، لم يَُؤمَّ

ِر ِمْنُهما ، ِلئاَلَّ يُْقتاَل ، أو أَحُدهما. تَْغِريراً   بَِدِم الُمؤمَّ

ةـ   ونََصَب   عوٌل ِمْن أْجِلِه. وقولُه : أْن يُْقتاَل ، أي : ِحَذاَر أْن يُْقتاَل.ألنّه َمْفعُوٌل لَهُ ، وإن ِشئَْت : مف ـ   تَِغرَّ

 وما َعِلْمُت أَحداً فَسََّر من حديٍث ُعَمَر هذا ما فَسَّْرتُهُ فَتَفَّهْمهُ ، فإنه َصْعٌب.

 .«في َصالةٍ ، وال تَْسِليمٍ  ِغَرارَ  ال»ُروَى عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم : أنه قاَل : و

 : النُّْقَصاُن ، يُقالُ  الغرارُ  بو عبيٍد :قال أ
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 .ِغرارٌ  ، قاَله  الِكسائيُّ ، ويف لََبِلَها م َغارُّ  لللَّاَقِة ،  ذا نريَ َ  لَبريل ها : هي
تِ  وقال األصمعي ،  النَّْوِم : قِلّتُهُ. ِغرارُ  ، إذا قَلَّ لَبَنُها ، ومنه : ِغراراً  النّاقَةُ  غارَّ

ها بالَحلَِب ، َرفَعَْت ِدّرتَها ، ثّم لم تَُدّر ، بَْعَد ذلَك ، حت ِغرارُ  قُْلُت :  ى تُِفيَق.النّاقَِة : أن تُْمِري ، فَتَُدّر ، فإِن لم يُباَدَر َدرُّ

هرّي أنّه قاَل :و ً  بِِغرارِ  كانوا ال يََرْونَ » َروى األوزاعيُّ عن الزُّ  وَء.أَنَّه ال يَْنقُُض الَوضُ  يعني :، « النَّوِم بأسا

 وقال الفََرْزَدُق يَْرثي الَحّجاَج :

ٌك  يريريريريريريريريريريف  هريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ ْن ثريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ ة  مريريريريريريريريريريِ  َأنَّ الريريريريريريريريريريّرُِّيريريريريريريريريريريّ

  
رَار    َن غريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ وَن فريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريري  َرَك الريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 أْي قَليٌل.

 .«في َصاَلةٍ وال تَْسِليم ِغرارَ  ال»الحديِث :  وقال أبو ُعبيد : فمْعنَى

الصالةُ ِمْكياٌل ، فََمْن َوفَّى ُوفَِّي لَهُ ، ومن طفََّف ، فَقَْد َعِلْمتُم ما قاَل هللا »وُسُجوِدَها ، كقَوِل َسْلماَن : أي : ال ينقُُص من رُكوِعَها 

 .«الُمَطفِّفينَ »في 

َوَعلَيكُم »، وال يَقُوَل : « َوَعلَيكمْ »، فيرّد َعلَيِه اآلَخُر : « السَّالُم َعلَيكمْ »في التَّسليِم ، فَنُراهُ أَن يَقُوَل لَهُ :  الِغرارُ  قال : وأما

 .«الّسالمُ 

هُ َغّراً  الَحَماِم فَْرَخَها ، إذا َزقّتْهُ. وقد ِغرارُ  : ـ  أَْيضاً  ـ   الِغَرارُ  قاَل : وقاَل األصمعيُّ : تْهُ تَغُرُّ  .ِغراراً و َغرَّ

بعَضهم َخْلَف بعٍض. ويُقاُل : بنى القَوُم بُيُوتَُهم  واِحٍد ، أي : ِغرارٍ  : الطِريقَةُ ، يُقاُل : َولََدِت المرأةُ ثالثةً على الِغرارُ وقال : 

 واِحٍد. ِغرارٍ  على

 ِلتَْصلَُح. : الِمثَاُل الّذي يُْضَرُب النَّصاُل : الِغرارُ و : َحدُّ الّسْيِف وَغيِرِه : الِغَرارُ وقال : 

 الُهَذليُّ ، يَِصُف نَْصالً : وقال

يريريريريريريريه الْ  لريريريريريَ ْض عريريريريريَ ْ مسريريريريريَ ْتِ مل يريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريْ   الريريريريريعريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌل َدر وج    ه  َُّعريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ مسريريريريريريريريريريريريريريريري  رار  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يِن : ّكِ  لَِقْيتُهُ  ويُقَاُل :والظُّبَةُ والقُْرنَةُ ، َوِلجانِبِها الَّذي ال يَْقَطُع : الكلُّ ،  الِغَرارُ  ثعلٌب عن أبي نَْصٍر َعِن األصَمعّيِ : يُقَاُل لحّدِ الّسِ

ْؤيَِة للعََجلِة. وما أقَْمُت ِعْنَدهُ إال ، أْي : َعلَى َعَجلٍة ، وأَصلُهُ : ِغَراراً   ، أي : قَِليالً. ِغراراً  الِقلةُ في الرُّ

اجُز : َغرائِرُ  : الُجواِلُق ، وجمعُها : الِغَراَرةُ و  .، وقال الرَّ

 كأنه ِغرَاَرأٌب َمأَلى مَسق  ..
َشْهٍر ، أي  ِغرارِ  ، إذا َكَسَدْت ، وَدّرِت السَّوُق : إذا نَفَقَْت ، ويقاُل : لَبَِث اليَوُم على ِغراراً  السُّوقُ  َغاّرتِ  وقاَل أبو َزيٍد : يُقَاُل :

 : َعلَى ِمثَاِل َشْهٍر ، وُطوِل َشْهٍر.

 َغْيُرهُ ، أيْ  يُغَرّ  فالٌن ِمَن الِعْلم ما لمْ  غرّ  ، ويقاُل : ـ  أيضاً  ـ  َشْهٍر  ِغرارَ  ويقاُل : لَبَِث اليومُ 
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 ُّ ّق وع لَِّم.
 األََساقَِي ، إذا َمألتها. َغّرْرتُ و

 .ِغراراً  القُْمريُّ أَْنثَاهُ ، إذا َزقَّها غارَّ و

نْيا):  ـ  جّل وعّز  ـ  وقاَل هللا :  نَُّكمُ  ال يَقُوُل : [.33قمان : ل] (َفَّل تَ ُغرَّنَُّكُم احْلَياُة الدُّ ْنيا ، وإن كاَن لَُكم َحظٌّ فيها ،  تَغُرَّ الدُّ

 [.33لقمان : ] (َوال يَ ُغرَّنَُّكْم اِبلِل اْلَغُرورُ )ينقص من دينكم ، فال تُْؤثِروا ذلَك الَحظَّ ، 

، وهو أحسُن من أَن  َغَرْرتُه َغّراً  ، َمْصدٍر : َغرٍّ  َوَهَي األباطيُل ، كأنه َجْمُع : ـ  بَضّمِ الغَْيِن  ـ  : الشيطاُن ، وقُريء  الغَُرورُ وَ 

ي ِمَن األَْفعَاِل اَل تََكاُد تَقَُع َمَصاِدُرها َعلى : َغَرْرُت ُغروراً  يُْجعَل َمْصَدَر :  إال َشاذاً ، وقد قاَل الفَّراُء : (فُعُول) ، ألّن الُمتَعَّدِ

 ، يريُد بِِه : ِزينَةَ األشياِء في الّدنيا. (َوال يَ ُغرَّنَُّكْم اِبلِل اْلَغُرورُ ). قاَل : وقولُه : وراً ُغَرْرتُهُ ُغر

:  الغَرورُ  قال .(َوال يَ ُغرَّنَُّكْم اِبلِل اْلَغُرورُ ) وأخبرني المنذرّي عن ابِن فَْهِم عن ابِن َساّلِم عن عمرٍو بن قائٍِد ، في قوله تعالى :

ْنيا. اْغتُرّ  فما الغُرورُ   ، وأماالشيطانُ   !بِه من َمتَاعِ الدُّ

كَ  : الّذي الغَرورُ  وقال األصمعّي :  .يَغُرُّ

 بِِه. يُتَغَْرَغرُ  من الّدواء : ما الغَرورُ  وقال غيُرهُ :

ُع أَْهلَهُ. َغِرْيرٌ  وعيشٌ   ، إذا كاَن ال يُفّزِ

. الغََررِ  ، َوبَْيعُ  الغََررِ  ويُقَاُل : إيّاَك وبَْيعَ   : أن يكوَن على َغْيِر ُعْهَدةٍ وال ثِقٍَة ، قالَهُ األْصَمعيُّ

 : البُيُوُع الَمْجُهولَةُ ، التي ال يُِحيُط بُِكْنِهَها الُمتَبايِعَاِن ، حتى تكوَن َمْعلُوَمةً. الغََررِ  قلُت ويدُخُل في بيعِ 

. ومنهُ قوُل الش .. أََغرُّ  يَْومٌ وَ   اعر :أَْي : شديُد الَحّرِ

ِه  رابريريريريريريريريِ ي تريريريريريريريري  امسريريريريريريريريِ ِح ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْوِن املريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  أغريريريريريريريريرُّ كريريريريريريريريَ

  
ْه   بريريريريريريري  اهريريريريِ يريريريريريريريَ ه  َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زّانريريريريريريري  َ ْ  مسريريريريِ ْوقريريريريريريريَ تريريريريريَ   َذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ثِنِيَّتا الغاُلِم في أّوِل ُطلُوِعِهَما ، ِلُظُهوِر بَيَاِضِهما. َغّرتْ  ويُقاُل :

 ، وقال أمرؤ القيس ، يَْمَدُح قَْوماً : ُغّرانٍ و ُغرٍّ  الَوْجِه إذا كاَن أبيَض الَوْجِه ، من قوم أغرُّ  ورجلُ 

يريريريريريريريريةٌ  اَرى نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ ْوف  طريريريريريريريريَ ِ  عريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريرييريريريريريريريرياب  بريريريريريريريريَ

  
رّان  و   افريريريريريريريريِر غريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ْم بريريريريريريريرييريريريريريريريريض  امل هريريريريريريريري  هريريريريريريريري   َأْوجريريريريريريريري 

  
 : ـ  أيضاً  ـ  وقال 

 ... أولِ َك قريْومي هبَا لِيل  غ رّ 
 وقَاَل الراِجز : .األََغّرانِ  ْعتَِرِض في َطريِق َمكَّة َحْبالِن ، يُقَاُل لَُهما :وفي حباِل الّرْمِل المُ 

نْي و  لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ْتَ مسريريريريريريريريَ َل غريريريريريريريريَ َن الريريريريريريريريّرمريريريريريريريريْ عريريريريريريريريْ  قريريريريريريريري  قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
ن   رَّيريريريريريريريريريريريريْ ا اأَلغريريريريريريريريريريريريَ ي َُّر ود  َونريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال : (في الباِديَةِ ): َموِضٌع : بِعَْينِِه ،  الغَرُّ و

 َفَجْلَاْ ِجِفَرهْ فالَغرُّ تريْرَعاه  
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رَ  وقال ُمْبتَِكٌر األعرابيُّ : يقال : بِمَ   فَيَقُوُل صاحبُه : بشاِدَخٍة ، أو بَِوتِيَرةٍ ، أو بِيَْعُسوٍب. ؟فََرُسكَ  ُغّرِ

ْيِه. َغّريهِ وَ أََم َوَسْيِفي »: حدٌّ الّسْيِف ، ومنه قوُل ِهجرٍس بِن ُكلَيب ، حيَن رأى قَاتَِل أبيِه :  الغَرُّ و  ، أراَد : َوَحدَّ

ْهري قَْوماً ، أباَدُهم هللا : و : َدَجاُج الَحبِش ، تَُكوُن ُمِصنَّةً ؛ الْغتِذائِها بالعَِذَرةِ : الِغرِغرُ و ُهم األراك فَجعََل ِعنبَ »ذكر الزُّ

 وقال الشاِعُر : الِغْرِغرَ  وُرّمانعُهم الَمّظِ ، ودجاَجُهمُ 

انريريريريريريريِ    يريريريريريريِف مريريريريريرين كريريريريريريريلِّ جريريريريريريريَ هريريريريريريم   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  ألريريريريريريفريريريريريريُّ

  
ى   لريريريريَ جريريريريْ بريريريريريريريان  مسريريريريِ فريريريريريريريِه الريريريريعريريريريِ ريريريريْ راوَ كريريريريمريريريريريريريا لريريريريَ ْرغريريريريِ  غريريريريِ

  
 اللحُم على النّاِر ، ذا َصلَْيتَهُ فََسِمْعَت له نَِشيشاً. َغْرَغر ويُقَاُل :

 وقال الُكميُت :

     َْوّرِها مِسنْيَ َغْرَغراَعِجْله   
 عينُه بالّدمعِ ، إذا تََردََّد فِيها الَماء. تَغَْرَغَرتْ  ويقال :

ِحكايَةُ  : الغَْرَغَرةُ ووجمُع الغَُراوي : َغَراَوى.  والغَُراَوى والّزاَوَرةُ. قال : الغُْرُغَرةُ وابُن نَْجَدةَ عْن أبي َزْيٍد : هي الَحْوَصلَةُ 

اعي ونحوِه.صوت   الرَّ

 : َكْسُر قََصبَِة األَْنِف ، وَكْسُر رأِس القَاُرورةِ ، وأنشد : الغَْرَغَرةُ و

او  هريريريريريريريَ ْر   رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرغريريريريَ ِن غريريريريَ َريريريريريْ رَاَء يف وَكريريريريْ  َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْذرا  ا عريريريريريريري  امسريريريِ ه  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَرقريريريريريريريْ َي  ْن فريريريريريريريَ لريريريِ  ألبريريريْ

  
 .تَغَْرُغراً وَ ،  َغْرَغرةً  بالّدواِء : تَغَْرَغروفالٌن ،  َغْرَغر ويُقَاُل :

 ِمْن تَقُوَل ذاك ، يقُوُل : ِمْن أَْن تَقوَل. َغِريُركَ  وقاَل أبو زيٍد : َسِمْعُت أَْعرابيّاً يَقُوُل : أَنا

ني قَاَل : َوَمْعنَاهُ : ْدِق. اْغتَرَّ  فََسْلني عن َخبَِرِه ، فإِني عالٌم بِِه ، أَْخبُِرَك بِه على الَحّقِ والّصِ

 لباِطُل.: ا الغَُرورُ وقال : 

 .ُغرورٌ  به من َشيء ، فهو اغتََرْرتَ  وما

 أي : ُصبَّ عليِه. علَيه الماَء ، َوقُرَّ َعلَيه الماء : ُغرَّ  أبو مالٍك :

 في َحْوِضَك ، أْي : ُصبَّ فيه. ُغرَّ و

 .ُغُرورٌ و َغَررٌ  ، وفيه أَغرُّ  ، وَجَملٌ  َغّر يَغرُّ َغَرراً  ، وقد َغَررٌ  ، وبهِ  أَغرُّ  ابُن األَعرابّي : فََرسٌ 

 ابب الغني والَّلم

 [غ ل]
 لغ : مستعمالن. ـ  غل 

اُء في قوِل هللا : غل  ، َمْن قَرأَ :  (يُغَلَ  أنْ )وقُِرئ :  [161آل عمران : ] (َوما كاَن لَِنِبٍ  َأْن يَ ُغلَ ) : ـ  جّل وعّز  ـ  قال الفَرَّ

 يريد : أن يَُخاَن. قال : وقرأه أصحابُ  (يُغَلَ  أنْ )
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 أْن ي َسرََّق. ، ي ري ون : (يري َغلَ  أنْ ):  ري  كذلك   ري  عبِ  هللا 
اَك فيِه ، ، وأْفعَْلتُهُ : أْدَخْلُت ذ (فَعَّْلُت وأْفعَْلتُ ) وكالُم العََرِب َعلَى َغْيِر ذلَك في : .يُغَلَّلُ  ، بَِمْعنى : يُغَلُ  قال أبو العَبّاس : َجعََل :وَ 

 وفَعَّْلُت : َكثَّْرُت ذاَك فيه.

بُوَنكَ )تعالى :  ـ  ، أي : يَُخّوُن ، كقوِله  يُغَلَّلُ  بمعنى : أَْغلَْلتَ  ، ِمْن : يُغَلُ  وقال الفَّراُء : جائٌز أْن يَُكوَن : ُْم ال ُيَكذِ   (فَِإِنَّ

 (.اَل يُكذبُونَكَ و ) [33 األنعام :]

تَهُ. وتَْفِسيُر  (َأْن يَ ُغلَ ) فََمْن قال : .(يُغَلَ  ، وأن (َأْن يَ ُغلَ )وقال الِزّجاُج : قُرئا جميعاً :  : فالَمْعنى : ما كاَن بِنَبِّيٍ أن يَُخوَن أمَّ

 .«؟؟أاَل تَْقِسُم بَْينَنا َغنَائِمنَا»َن ، فَقَالُوا : أّن الغَنَائَِم َجَمعَها النبي َصلَى هللا عليه وسلم في َغَزاةٍ ، فجاَءهُ جماَعةٌ ِمَن الُمْسِلِمي ذلَك ؛

 .«؟!َمْغنَمُكمْ  أُغلُُّكمْ  تََرْونَنيأَ لو أَفَاَء هللا َعلَيَّ ِمثَْل أُُحٍد َذَهباً َما َمنَْعتُكم ِدْرَهماً ، »فقاَل َصلَى هللا عليه وسلم : 

جاء عن النبي و، أْي : يَُخونُوهُ ،  أْصَحابُه يَغُلَّهُ  أحُدُهما : ما كاَن لنبّيٍ أن فهو جاِئٌز َعلَى َضْربَيِن : (يُغَلَ  أنْ )قاَل : َوَمْن قََرأَ : 

، لها ثُغَاٌء ، ثم قَاَل : أَدُّوا  َغلَّها َوَمعهُ َشاةٌ ، قَدْ  ـ  يوَم الِقياَمِة  ـ  ال أَْعِرفَنَّ أحَدكم يجيُء »َصلَى هللا عليه وسلم : أنه قاَل : 

 .«الَخْيَط َوالَمْخيَطَ 

َن. أْي :،  (يُغَلَ )والوجهُ الثّانِي : أَْن يَُكوَن :   يَُخوَّ

َوما كاَن لَِنِبٍ  َأْن )وأخبرني الُمنِذرّي عن الُحسين بِن فَْهم عن ابِن َساّلم ، قاَل : كان أبو عمرو بُن العاََلء ، ويونُس يَْختَاَراِن : 
 !!.بَلَى ، ويُْقتَلُ  ؟يُغَلُ  قال يُونُُس : وكيَف ال .(يَ ُغلَ 

 .«وال إْساللَ  إْغاللَ  أْن ال»وسلم أنّه أملى في كتاِب ُصْلحِ الُحَديبيِّة : ُرِوَي عن النبي َصلَى هللا عليه و

ُمِسلٌّ ، أْي :  ُمِغلٌ  : الِخيَانَةُ ، واألْسالُل : السَِّرقَةُ. قاَل : وكاَن أبو عبيدةَ يقُوُل : َرُجلٌ  اإلْغاللُ  قال أبو عمٍرو : وقاَل أبُو ُعبَيٍد :

 الَخائَِن. يَْعني :، « َضَمانٌ  الُمِغلِ  ليَس على الُمْستَِعيِر غْيرُ »قَْوُل ُشريَح :  ومنهُ صاحُب ِخيَانٍَة َوَسلٍَّة ، 

 وقاَل النَِّمُر ْبُن تَْولٍب :

ل   ْوفريريريريريريريريريَ َة نريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ َزأَب أَبريريريريريريريريريريْ ا محريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريّ َزى هللا عريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
اِذِب   ِة كريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريريَ ل   أَلمريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريريِ زَاَء مريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«َعلَْيِهّن قَْلُب ُمْؤِمنٍ  يَِغلُ  ثالٌث ال»قوُل النبي َصلَى هللا عليه وسلم :  قال : وأما

 .يُِغلُ  ، وال يَِغلُ  فإِنَّه ُروي : ال

ْغُن والشَّْحنَاُء. الِغلِ  فَإنَّه يَْجعَُل ذِلَك ِمنَ  ـ  بِفَتْحِ الياء َوَكْسِر الغَْيِن  ـ   يَِغلّ  فََمْن قَاَل : ال  ، وهو الّضِ
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 َجعَله من الِخيانَِة. ـ  بضم الياء  ـ   يُِغلُ  وَمْن قَاَل.

أْي : ال يكوُن َمعَهما في قلبِِه ِغشٌّ وال َدَغٌل من نِفاٍق ، ولكْن يَُكوُن َمعَها ، « عليِهنَّ قَْلٌب ُمْؤِمنٍ  يُِغلُ  ثالٌث ال»قولِه :  وقيل في

 (.جّل وعزّ )االخالُص في ذاِت هللا 

ةً. ـ  الِخيَانَةُ في الَمْغنَِم  ، فإنَّهُ  َغَل يَغُُل ُغلُوالً  قال : وأما  َخاصَّ

 .َغَل يَغُلُ  : الغُلُولِ  ، ومن َغَل يَِغلُ  ، الِغلِ  : الخيانَةُ في المغانِِم ، وغيِرها ، ويُقَاُل منَ  اإلْغاللُ و

 هَذا الباِب ، فهو راِجٌع إلى هذا ، من ذِلك :: إَذا َخاَن ؛ ألنّه أَخَذ شيئاً في َخفَاء. وكلُّ ما كاَن من  يَِغلُ  الّرُجلُ  َغلَ  وقال الَزّجاج :

 ، وهو الواِدي الُمْطَمئِنُّ الكثيُر الشََّجِر ، وجمعُه : ُغاّلٌن. الغَالُ 

ْيعَةُ ، فَْهيَ  أََغلَّتْ  ، وهو الِحْقُد الَكاِمُن ، ويقاُل : قد الِغلُ  وِمْن ذِلَك :  ، إذا أَتَْت بَِشيٍء ، وأصلها باٍق ومْنهُ قَْوُل ُزَهيٍر : ُمِغلَّةٌ  الضَّ

ا هريريريريريريريَ لريريريريريريِ ل  ألهريريريريريريْ غريريريريريريريِ ْم مريريريريريريريا ال تريريريريريري  كريريريريريري  ْل لريريريريريريَ لريريريريريريريِ غريريريريريريْ تريريريريريريري   فريريريريريريريَ

  
م    يريريريريريريريريريز  وِدْرهريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ راِق مريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ ر ى  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري 

  
 الرجُل ، إذا َخاَن. أََغلَ وبََصُر فاُلٍن : حاَد عِن الصَّواِب  َغلَ ـ   « في النواِدرِ » ـ  وقال ابن األعرابّي 

، « َعلَْيِهنَّ قَْلُب ُمؤمنٍ  يَِغلُ  ثالُث ال»قوِلِه :  ، وهو معنى َغَل يَِغلُ  بََصُر فاُلٍن ، أْي : َحاَد عن الصَّواِب ، ِمنْ  َغلَ  ْلُت : قولُه :قُ 

 الَخِطيُب ، إذا لم يُِصْب في كالِمِه. أَغلَ وَ أْي : ال يَِحيُد عن الصَّواِب غاّشاً. 

 وقال أبو وجَزةَ :

ا بريريريريريريريريريريريَ ٌل  َذا ريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ر ٌق َواَل غريريريريريريريريريريري   ء  ال  ريريريريريريريريريريري 

  
ا  رار هريريريريريريريريريَ َل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ م  َأغريريريريريريريريريَ اء  غريريريريريريريريريت هريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ

  
 بالعَيِن. ـ  اإِلبَِل ، إذا أْصَدْرتَها ، ولم تُْرِوها ، فهي َعالَّةٌ  أْغلَْلتُ  وقال أبو ُعبيد : قال أبو َزْيٍد :

أَْت ، إذا أَسأَت َسْقيها. قالُت  أَْغلَْلتَها ، وقد غوالَ وَ  َغلَّة توقال نُصيُر الّرازي : إذا َصَدَرِت اإِلبُِل ِعطاشاً ، قُْلَت : َصَدرَ 

 ، وهي َحراَرةُ العََطِش. الغُلَّةِ  من ـ  بالغْيِن  ـ   َغالَّةٌ  : األبَل ، إذا أْصَدرتَها ، ولم تُْرِوها فهي : أْغلَْلتُ  والّصواُب :

، إذا أََسأََت َسقيَها  إْغاللً  أبِلَكَ  أغللتَ وَ في اإِلهاِب ، إذا َسلَْختَهُ وتَرْكَت على الِجْلِد اللّْحَم ، قاَل :  أْغلَْلتُ  « :نواِدِر أبي َزْيدٍ »وفي 

ِإَّنَّ ): ، وَكأَنَّ الّراِوّي عن أبي ُعبيٍد َغِلَط فيه. َوقوُل هللا جّل وعّز  َغالَّةٌ  ؛ الواحدةُ : غوالَ  ، فأَْصَدْرتَها َولم تُْرِوَها ، وَصَدَرتْ 
في صفِة نبيِِّه َصلَى  ـ  جّل وعّز  ـ  هي الَجَواِمُع تَْجَمُع أْيِديُهم إلى أَْعنَاقِِهْم ، وأما قولُهُ  [8يس : ] (َجَعْلنا يف َأْعناِقِهْم َأْغَّلالً 

ُهْم ِإْصَرُهْم َواْْلَْغَّلَل الَِِّت كاَنْت َعَلْيِهمْ )هللا عليه وسلم :  قال أهُل التَْفِسيِر : كاَن عليِهْم أَنَّ  [.157ف : األعرا] (َوَيَضُع َعن ْ

 َمْن قَتََل قُتَِل بِِه ، ال يُْقبَُل في ذلَك ِديَةٌ ، َوَكاَن َعلَْيهْم ،
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ْبِه ، فهذه وا. وَكان عليهم أن ال يريْعَمل وا يف السريريريريّ ْيٌء من البريْوِل أن يري ْ ِرصريريريري  اليت  األغالل    ذا أصريريريرياَب جلوَده م  ريريريريَ
 .«َجَعْله  هذا َطْوقا  يف ع ل ِ كَ »َعَلْيهْم ، َوهذا مت يل ، ك ولك : كاَنْه 

 في ُعنُِقك.وليَس ُهنَاَك َطْوٌق ، وتأَويلُه : إني قَْد َولَّْيتَُك هذا وأْلَزْمتَُك الِقيَاَم بِه ، فََجعَْلُت لُزوَمهُ لََك كالطَّْوِق 

ْرعِ. درعِ الَحِديد. الِغاللَةُ وقال :   : الثوُب الَِّذي يُْلبَس تَْحَت الثِّيَاِب ، أو تَْحَت الّدِ

 ، وهو الماُء الذي يَْجري في أصوِل الشََّجِر. الغَلَلُ  قال : ومنه

 الِجْلَد ، إذا َسلَْختَهُ ، فأَبقَْيَت فيه َشْيئاً من الشَّْحِم. أَْغلَْلتُ  قَال : ويُقَاُل :

فَاَعةُ واألُْضُخوَمةُ : الثوب الذمي تَُشدُّهُ المرأةُ على َعِجيزتَِها. الِغاللَةُ وألعرابي ، قال : العُْظَمةُ ثعلٌب عن ابِن ا  والرُّ

 : ما تََواَرْيَت فيه. الغُلَّةُ و ُغلَلٌ  : ِخْرقَةٌ تَُشدُّ َعلَى َرأِْس اإلبريِق ، وَجْمعُها : الغُلَّةُ وقال : 

 الشَّْيخِ َهَذا ، يَْعني : الَطعاَم الَّذي يُْدِخلُهُ َجْوفَهُ. ُغلُولُ  ْعمَ وقال األصمعيُّ : يُقاُل : نِ 

 ، فيِه : إذا َدَخَل فيه. تَغَْلغَلَ و،  انغَلّ و،  يَغُلُ  في الشَّْيءِ  َغلَ وقاَل : 

 قاَل : ويقاُل : تَغَلَّْيُت ، ِمَن الغَاِليَِة.

 فقاَل : إن أََرْدَت أنََّك أْدَخْلتَهُ في ِلْحيَتَِك َوَشاِربَِك ، فجائٌِز. ؟؟غَلَّتْ قال أبو نصٍر : سألُت األصمعيَّ : َهْل يكوُن : تَ 

اُء :  .تَغَلَّْلتَهُ  بالغاِليَِة ، وكّل َشْيٍء أْلَصْقتَهُ بِِجْلِدَك ، وأُصوِل َشْعِرَك ، فَقَدْ  تَغَلَّلتُ  وقال الفَرَّ

 قال : وتَغَلّْيُت : ُمَولَّدةٌ.

 .الغُلّةِ  من َمْغلُولٌ  : َحَرارةُ العََطِش ، وَرُجلٌ  يلُ الغَلِ و الغُلّةُ و

يِت : يُقاُل :  .َمْغلُولٌ  بِها ، فهو يُغَلُ  وهو الجاِمعَةُ ، الغُلِ  الرجُل من َغلّ  وقال ابن الّسّكِ

 ـ. أيضاً  ـ   َمْغلُولٌ  العََطِش ، فَُهوَ  ُغلّةِ  من ـ  أيضاً  ـ   ُغلّ و

 ذلك.وقال أبو عبيد نحواً من 

 .بِغُلةٍ  َعلَى ِعياِلِه ، إذا أتَاُهمْ  يُِغلُ  وقال األصمعيُّ : يُقاُل : فالنٌ 

 : َحرُّ اْلَجْوِف لَْوحاً أو اْمتِعاضاً. الغَِليلُ وَ ، إذا لم يَْقِض ِريّهُ ، قاَل :  يُغَُل َغلةً  البَِعيرُ  ُغلّ  وقال الليُث : يقاُل :

 وِحْقٍد. لٌ غِ  : يُْنِصُت َعلَى ُمِغلٌ  قال : ورجلٌ 

 .«قَِملٌ  ُغلٌ  ِمْنُهنَ »ذكر ُعَمُر النساء ، فقال : و

 بالِقّدِ ، فإذا قَبَّ ، أي : يَبَِس ، قَِمَل في ُعنُِقه. يُغَلُ  وذلك أن األسيرَ 

 .غل من حديد وفي صدره غل من العطش ، وفي رقبته غل وقال ابن السكيت : به

 السُّلميُّ : ُغّس لَهُ وقال ابُن الفََرجِ : قال 
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لاَن ،   له ، أي : د سَّه  له وهو ال َيْةع ر ِبِه. غ له  و ا ِْلَجَر والسِّ
محمولَةٌ من بلٍد إلى بلٍد. قاَل : ويُقاُل ، من  : ُمغَْلغَلَةٌ  ، فََمَضوا ورسالةٌ  تَغَْلغَلُوا : سْرَعةُ السَّْيِر ، يُقَاُل : الغَْلغَلَةُ  وقال الليُث :

 الَكْسِر. ، كاْلغَْرَغَرةِ ، في َمْعنَى : الغَْلغَلَةُ و، وَغلّْفُت ، وَغلَْيُت ، قَاَل :  َغلّْلتُ  يِة :الغَالِ 

ّكيِت في صفِة فََرٍس :  وأنشَد ابُن الّسِ

اَللْ  اُِ األغريريريريريريريريْ يريريريريريريريريِه مريريريريريريريرين مريريريريريريريري ريريريريريريريريِل محريريريريريريريريَ جريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  .يريريريريريريريريري 
  

الْل   ْ ل  مشريريريريريريريريريريِ ى ورِجريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريْ ع  يريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريَ  َوقريريريريريريريريريريْ

  
 من الماِء ، وهو ماٌء يجري في أُصوِل الشََّجِر ، َجَمعَهُ َعلَى َغلالً  قاَل : أراَد : يُْنِجي هذا الفرَس من َخْيٍل ، مثل َحَمام. يَِردُ 

 .أْغاللٍ 

مة : َغلَْلتُ  أبو عبيد :  الشَّْيَء : أْدَخْلتُهُ ، قاَل ذو الرُّ

ه   لريريريريريريريْ لريريريريريريَ ة   غريريريريريريَ هريريريريريريريا كريريريريريريريّل لريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريريَ يريريريريريريريْ هريريريريريريرياري بريريريريريريريَ َ
 املريريريريريري

  
.و   زَّق  رَاهريريريريريريريريريريا متريريريريريريريريريريََ  بريريريريريريريريريرينَي الريريريريريريريريريري ُّجريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريَ

  
 . أي ال يَْنبَِغي أن يَْنَطِوي عن النّاِس ، بل يَِجُب أن يَْظَهر.َغلاَلً  وقال أبو َسِعيٍد : يُقاُل : ال يَْذَهُب كالُمكَ 

 ُسِلَخ.: اللَّْحم الذي تُِرَك على اإِلهاِب حيَن  الغَلَلُ وَ قال : 

 ، وقاَل كعٌب : َغالِغلُ  ، َوَجمعُهُ : َغْلغَلَ  قاَل : ويُقال ِلِعْرِق الشََّجِر ، إذا أْمعََن في األرِض :

َأَنريريريريريريريريريرياوَ  لريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريَ ر الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ ْن غريريريريريريريريريري  َ ُّ عريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   الغريريريريريريريريريريريِ ر وق  غريريريريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريريريري  َرّوى مريريريريريريريريريريريِ  أقريريريريريريريريريريريا   تريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وقاَل لبيد : َغِليل الواِحُد :الدَّروعِ : مساميُرَها الُمْدَخلَة فيها ،  غالئِلُ وقال : 

 أمْسَكَم أْضغاَن الَ ِتِت الَغالِئلِ وَ 
 اْغتَلَْلتُ  ، ويُقاُل : أْغلَْلتُها َشَراٌب َشِرْبتُهُ أْو َطعاٌم ، إذا وافَقَني ، ويُقاُل لإلبِِل ، إذا َصَدَرْت عن َغْيِر ِرّيٍ : قَدْ  الغَلولُ  يُقاُل : نِْعمَ وَ 

 لَبِْستُهُ تَْحَت الثَّياِب. الثّْوَب ، أي : اْغتَلَْلتُ وَ إلَْيِه ، أْي : ُمْشتاٌق إلَْيِه ،  ُمْغتَلٌ  هُ ، وأناالشََّراَب : َشِرْبتُ 

 أْهَملَهُ الليُث.: لغ 

َغهُ ، إذا َرواهُ ِمَن  لَْغلَغَ  رَوى أبو العَبّاِس عن عمٍرو عن أبيِه ، قاَل :وَ   األُْدِم ، ونحو ذلك.ثَرْيَدهُ وَسْغَسغهُ ، َوَروَّ

 طائٌر َمْعُروٌف. : اللّْغلَغُ وَ ولَْخلََخةٌ ، أي : ُعْجَمةٌ.  لَْغلَغةٌ  قال ابُن األَْعرابّيِ : ويُقاُل : في كالِمهِ 

 ابب الغني والنون

 [غ ن]
 نغ : مستعمالن. ـ  غن 

 كوُن من نَْفِس األَْنِف.: َصْوٌت فيه تَْرِخْيٌم ، نحَو الَخياِشيِم ، ت الغُنَّةُ  قال الليُث :: غن 

ِد ، أنَّهُ قَاَل :ُغنَّةً  قاَل : وقاَل الَخليل : النُّوُن أَشدُّ الُحروفِ   : أَن يَْشَرَب الَحْرُف َصْوتَ  الغُنَّةُ  . وأَْخبََرني الُمْنذري عن الُمبَّرِ
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 ا َْية وُِ ، وا  ّلة  : أَ  ُّ ملها.
 .قاَل : َوالتَّْرِخيُم : َحْذُف الَكاَلمِ 

 : األَْهِل والبُْنياِن. َغنّاءُ  وقال الليُث : قَْريَةٌ 

 .ُغنَّةٍ  اللتِفَاِف ُعْشبِِه ، َحتَّى تَْسَمَع ِلَطيََرانَِها ، إَذا َكثَُر ذُبَابُه : ُمِغنٌ  وقال غيُرهُ : وادٍ 

ً  قَدْ وَ   .أََغَن إْغنَانا

َجعَل  هللا ُغْصنَهُ ، أْي : أََغنَ وَ ،  َغنَّاءُ  َويُقَاُل للقَْريَِة الَكثِيَرةِ األَْهِل : .أََغنُ  ، قَِد اْلتَجَّ ُعْشبَُها َواْعتَمَّ َوُعْشبٌ  َغنّاءُ  ِشْمر : أَرضٌ 

 أََغنَ  ُغْصنَهُ نَاِضراً 

ِة ؛ ولذلك قيل قَْريَةٌ  ُغنَّةً  واتِها، إذا أَْعَشَب فَكثَُر ِذبانُه ؛ حتى تَْسَمَع ألَصْ  ُمِغنٌ  قاَل : وإنما قِيَل : وادٍ   .َغنّاءُ  ، وهي َشبِيَهةٌ بالبُجَّ

 : الّذي يَْجِري َكاَلُمهُ في لََهاتِِه ، واألَخنُّ : الّسادُّ الَخياِشيِم. األََغنُ  أبو زيٍد :

 فاُلُن. تَنَْغنَغَ  َض فيه داٌء قيل :: موضٌع بيَن اللَهاةِ َوَشواِرِب الُحْنُجوِر ، فإِذا َعرَ  النُّْغنُغَةُ  قال الليُث :: نغ 

 اللّغَانِيُن ، واحُدها لُْغنوٌن. ، وهَي : نُْغنُغٌ  : لَحماٌت ، تكوُن ِعْنَد اللَهواِت ، واِحُدها : النَّغَانِغُ  وقال أبو عبيد :

 ابب الغني والفاء

 [غ ف]
 مستعملة.: غف 

 بُلغَةٌ ِمَن العَْيِش ، وأنشد : ـ   الغُفَّةُ  قال الليُث :

 غ ّفٌة من ِقَواُِ الَعْيِش َتْكِفيِ  وَ 
نَّْوِر. ُغفَّةُ  قال : والفَأرُ   الّسِ

َّةُ  الغُفّةُ وَ ثعلب عن عمرٍو عن أبيه ، قال الغُبَّةُ   القليل ِمَن العَْيِش : أبو عبيد عن أبي زيد قال : الغُبَّةُ من العَْيِش : البُْلغَةُ وهي الغُث

 ، َوأنشد َشِمر :

ة  و  فريريريريريريريَّ ل  غريريريريريريري  يريريريريريريريْ ِه ا ريريريريريريريَ فريريريريريريريَّ تريريريريريريريريَ ا  ذا مريريريريريريريا اغريريريريريريريْ  كريريريريريريريلريريريريريريريّ

  
لريريريريريريريريريريريريريَّ     َاِ  مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ اّلب  الريريريريريريريريريريريريري ِّ رََّد طريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريََ

  
 وهو ما تَنَاَولَهُ البعيُر بِِفيه َعلَى َعَجلٍَة منهُ. ـ  أيضاً  ـ  كالُخْلَسة  الغُفَّةُ وقال شمر : 

ْبيَةُ. الغُفَّةُ  ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ : من أسماِء الفَأِر :  ، والِفْرنُِب والرُّ

 ابب الغني والباء

 [غ ب]
 بغ : مستعمالن. ـ  غب 

 النُّفََساِء.أَْطِعَمةُ  : الغُبَبُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، قال :: غب 

 َصبُوُح الغنم بُْكَرةً ، حتّى يَْحلُبُوا َعلَيِه ِمَن اللَّْيِل ، ثم يَْمُخُضوهُ من اْلغَِد. ِمْن أْلباِن الغنم : الغَبِْيبَةُ  ابُن الّسّكيِت :

 .اْلغَبِْيبَةُ  يقال للرائِِب من اللَّبَِن : وقاَل أبو ُعبَْيِد ، قال أبو زياٍد الكالبيُّ :
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ي اللّْحُم اْلبائِتُ  َغبَ  َويُقَاُل : قَاَل : ً  فالٌن ِعْنَدنا ، إَذا باَت ، ومنه ُسّمِ ً  فاُلٌن : إذا أتانَا أََغبَّنَاو،  غابّا  ، ومنهُ قولُه : ِغبّا
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 . ما ت ِغ   َنواِفل هْ ..
 : اْلبُْلغَةُ من الّعيِش. اْلغُبَّةُ  قال : وقاَل أبو َزيٍد :

 األُموُر ، إذا صاَرْت إلى أواِخِرها ، وأْنَشَد : َغبَّتِ  الليُث :

 ِغَ  الصََّباِ  حَيَْم   الَ ْوَُ السَُّرى
 : ِوْرُد يوٍم ، َوِظْمُء يَْوٍم. الِغبُ وقاَل : 

ً  ُزرْ » ُروي عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم أنّهُ قاَل ألبي ُهَرْيَرةَ :و ً  ِغبا  .«تَْزَدْد ُحبّا

ي ، ويُقَاُل : إن لهذا الِعْطرِ  ُهمْ يَِغبُّ  يُقاُل : ماوَ   َطيِّبَةً ، أي : عاقِبَةً. َمغَبَّةً  بِّرِ

ً  اللَّْحمُ  َغبَ  وتَقُوُل :  ، إذا تَغَْيَر ، وكذلك الثِّماُر. غابٌ  ، فهو يَِغُب غبُوبا

ً  يُقاُل : َشِربَتْ يَْوماً  َغبَّتْ وَ  ـ  يَْوماً  ـ  ، إذا َشِربَِت اإلبُِل  الِغبُ  وقال األصمعيُّ : ى. الِغبُ  ، وكذاكَ  ِغبّا  ِمَن الُحمَّ

 .الِغبَ  ، إذا كانَْت تَِردُ  َغَوابُ  ، وإبِلٌ  غابٌ  ، ويقال بَعيرٌ  الِغبَ  ، إذا كانَْت إبلِهْم تَِردُ  ُمِغبُّونَ  ويُقاُل : بَنُو فاُلنٍ 

 اإلبُِل إذا لم تَأْتِنَا كلَّ يَْوٍم بَلَبٍَن. أغبّتِ وَعَطاُؤهُ ، إذا لم يَأْتِنَا كّل يَْوٍم  أغبَ  ويقاُل :

ً  اإلبُِل ، بِغَيِر أِلٍف ، إذا َشِربَتْ  َغبَّتِ وَ الُحّمى ،  أَغبّتِ و  الُحّمى من َغبّتِ و، إذا أْنتََن ،  َغبّ وَ اللَّْحُم ،  أََغبّ  ، َوقَدْ  غابٌ  . ولحمٌ ِغبّا

 بِغَْيِر أِلٍف. بِ الغِ 

ً وويقاُل لإلبِل بْعَد الِعْشِر : هي تَْرَعى ِعْشراً   ، وعْشراً وِرْبعاً ، كلُّ ذلك إلى الِعْشرين. ِغبّا

 َعْنهُ  َغبّْبتُ  َت الّدْفَع قُلَت :: ِجئْتُهْم يَْوماً َوتَرّكتُُهْم يوماً ، فإذا أرد الِغبِ  َعْنُهْم ، ِمنَ  َغبَْبتُ والقَْوَم ،  أْغبَْبتُ  أبو ُعبَْيٍد عن الِكَسائّيِ :

 بالتَّْشِديِد. ـ 

ْعرِ »َشِمَر عن اْبِن نَْجَدة :  ي : .يُِغبُ  ، وال يكون :« يَِغبَ  ُرَوْيَد الّشِ  معناه : َدْعهُ يَْمُكُث يوماً ، أو يَْوَمْيِن ، قاَل نَْهَشُل ْبُن ُحّرِ

ر ه   رِي َوأَمريريريريريريريريريريْ ّ  أمريريريريريريريريريريْ ا رَأى َأْن غريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
وِر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ور  وَ   اُِّ األمريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريَ ْه أبَِعريريريريريريريريريريريْ  َولريريريريريريريريريريريّ

  
 ، إذا كانَْت بعيَدةً. أْغبابٌ  ويقاُل : مياهٌ 

 وقال :

م   كريريريريريريري  ِر ريريريريريريريريِّ وا يف أمريريريريريريريْ رِفريريريريريريري  ول  : ال ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ ريريريريريريري 

  
اب    بريريريريريريريريريَ ِ  أغريريريريريريريريريْ ِ  الريريريريريريريريريرّكريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريْ َ يريريريريريريريريرياَه جبريريريريريريريريريِ   ّن املريريريريريريريريريِ

  
 ِريِِّهْم ، فَُهْم يَتَواَصْوَن بِتَرِك الّسرِف في الماء.َهؤالِء قوٌم َسْفٌر ، َوَمعَُهْم من الماِء ما يَْعِجُز عن 

 : الِجْلُد الذي تَْحَت الَحنَِك. الغَبَبُ  وقال األصمعيُّ :

 : الَمْنَحُر بِِمنَى. الغَْبغَبُ و

يِك والثَّ  الغَْبغَبُ وللبَقَِر والشَّاِء : ما تََدلَّى ِعْنَد النَِّصيِل ،  الغَبَبُ  وقال الليُث :  ْوِر.: للّدِ

 : نُُصٌب كانوا يَْذبَُحوَن َعلَْيِه ، وقال جرير : الغَْبغَبُ وقال : 
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هريريريريريريرياو  يريريريريريريريبريريريريريريري  بريريريريريريريِ َ  غريريريريريريريَ نَي غريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريريِ يريريريريريريريَّ بريريريريريريريِ لريريريريريريريِ غريريريريريريريْ  الريريريريريريريتريريريريريريريريَّ

  
رِ   رِّ َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريِ ا ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر هريريريريريريريَ ِوي َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريِ  هتريريريريريريريَْ

  
ً  َوَخناِزيِرها. ويَُسّمى اللحُم البائُت :ما أْنتََن من لحوِم َمْيتَتِها « َغَب َغبِيبُها ِحينَ »أراَد بِقَْوِلِه :  ً و غابا  .َغبِيبا

اء : قاَل : يقاُل :  .َغْبغَبٌ وَ  َغبَبٌ  وأخبرني الُمنذري عن ثَْعلب عن سلمةَ عن الفَرَّ

ُل من قالَهُ. الَحَكُم بُن عبِد يَغُوَث ، « ُرّب َرْميٍَة ِمْن َغْيِر رامٍ »قال أبو طالٍب ، في قوِلِهْم :   وكاَن أرمى أهِل َزمانِِه ، فآلى :أوَّ

ها َعْشراً َمهاةً ، فََحَمَل قَْوَسهُ ، َوِكنانَتَهُ ، فَلَْم يَْصنَْع َشيئاً ، فقاَل : ألذبََحنَّ نَْفسي ، فقال له آَخُر : إْذبَْح مكانَ  الغَْبغبِ  لَيَْذبََحّن َعلَى

ثم َخَرَج ابنُهُ ، وَمعَهُ قوُسهُ ، فََرَمى بقََرةً فَأَصابَها ، فقاَل  .«اتَِرةً ، وأتُْرُك النافَِرةَ ال أْظِلُم ع» من اإلبِل ، وال تَْقتُْل نَْفَسك ، فقاَل :

 .«ُرّب َرْميٍَة ِمْن َغْيِر رامٍ »له أبُوهُ : 

ً  َغبّ و، إذا َخاَن في ِشَرائِِه ، وبَْيِعِه ، قال :  َغْبغَبَ  وقال أبو عمٍرو :  ُزرْ »قَْولُهُ :   بعَد أيَّام ، ومنهُ الّرُجُل ، إذا جاء زائراً يوما

 ً ً  ِغبّا  «تَْزَدْد ُحبّا

 ِمْن ِوْرِد الماِل ، فَُهَو أْن يَْشَرَب يَْوماً ، ويَْوماً ال. الِغبُ  وأما

َشا بُغَْيبغٌ وَ ،  بُْغبُغٌ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي : بِئْرٌ  الّدُم ، إذا َهاَج : بَغَ  أبو َعْمٍرو :: بغ   ِء ، وأنشد :: قَريُب الّرِ

اِل  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك  أَلجريريريريريريريريريريريريريريريريْ    رّب مريريريريريريريريريريريريريريريرياء  لريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َواِل   ِخ الريريريريريري ريريريريريريِّ مريريريريريريّ ى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ مريريريريريريَ لريريريريريريْ اِل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  أجريريريريريريْ

  

زَع   لريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريرياِل  لريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريٌ  يريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ اِل   ِه َوَرق  اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اُ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قاَل : يُْنَزُع بالِعقَاِل : ِلقُْرِب ِرَشائِِه.

 : ِحكايَةُ َضْرٍب ِمَن الهِدير ، َوأَْنَشَد : البَْغبَغَةُ  وقال الليُث :

 ِبَرْجِس بريْغَباِغ اهلَِ يِر البريْهَبهِ 
 : ماٌء آلِل َرُسول هللا َصلَى هللا عليه وسلم ، َوْهَي َعْيٌن َغِزيَرةُ الماء ، كثيرةُ النَِّخيِل. بُغَْيبَغَةُ وَ 

باِء السَّميُن. تَْيس : ـ  أيضاً  ـ   البُغَْيبغُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  الّظِ

 ابب الغني وامليم

 [غ م]
 مغ : مستعمالن. ـ  غم 

ةٌ  ، َولَْيلَةٌ  َغمٌ  قال الليُث : تَقُوُل : يَْومٌ : غم   .َغمٍ  ذو : ُمْغتَمٌ و،  َمْغُمومٌ  ، َوَرُجلٌ  َغامٌ  ، َوأْمرٌ  ُغمَّ

َعلَْينا  ُغمّ  أي : ُمْبَهماً ، من قوِلهُم : قال أبو الهيثم : [.71يونس : ] (َعَلْيُكْم ُغمَّةً ُثَّ ال َيُكْن َأْمرُُكْم )وقال هللا جّل وعّز : 

 : إذا اْلتَبََس. َمْغُمومٌ  الِهاَلُل ، فَُهوَ 

ةُ وقاَل :   واألَْصُل َواِحٌد. ـ  أيضاً  ـ   الغَمُ  : الغُمَّ

 قال َطْرفَةُ :
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ة   مريريريريريريريريَّ غريريريريريريريري  َي بريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ري عريريريريريريريريَ ري ومريريريريريريريريا أَمريريريريريريريريْ مريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ْرمريريريريريريريَ ِ   يَّ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريَ لريريريريريريي عريريريريريريَ يريريريريريريْ اري ، ومريريريريريريريا لريريريريريريَ  َنريريريريريريريَ

  
ةٍ  وقال الليث : إنَّه لَِفي  ِمْن أَْمِرِه ، إَذا لَْم يَْهتَِد لَهُ. ُغمَّ

 قال ُرؤبَةُ :وَ 

 غ مَّة  َلْو ملَْ تري َفرَّْج غ مُّواو 
 وقال اآلخر :

ْه  مريريريريريريريريريريريريَّ ِ ْي يف غريريريريريريريريريريريري  نَبْ َأنَّ يريريريريريريريريريريريريَ  ال َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   ت  محريريريريريريريريريريري َّ ي أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ ِر حنريريريريريريريريريريريِْ عريريريريريريريريريريريْ  يف قريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«َعلَْيُكْم ، فَأَكِملُوا الِعدَّةَ  ُغمَ  ُصْوُموا ِلُرْؤيَتِِه ، َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِِه ، فَإنْ »ُروي َعِن النبي َصلَى هللا عليه وسلم أَنَّهُ قاَل : و

ً  َعلَْينَا الِهاللُ  ُغمَ  يُقاُل :قال ِشمر :  ى ، إَذا َحاَل دوَن الِهالِل َغْيٌم َرقيٌق. َوُصْمنَا َمْغموم ، فهوَ  َغّما ىو للغَمَّ يَّةِ وَ  الغُمَّ ، إذا  ِللغُّمِ

 َصاُموا على َغْيِر ُرْؤيِة ، وقاَل أبو ُدؤاٍد اإلياديُّ :

الريريريريريريريريريريريريريريريشِّ وَ  أَلْأَل  كريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة تريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرمسريريريريريريريريريريريريريريريَ ا قريريريريريريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
ابريريريريريريري  رى َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وُ  وَ ْه عريريريريريْ جريريريريري  هريريريريريريريا الريريريريريلريريريريريُّ لريريريريريْ َم عريريريريريَ  غريريريريري 

  
 يقوُل : َغّطى السََّحاُب َغْيَرها مَن النُُّجوِم.

 وقال جرير :

ٌم  َ  الَ  َنريريريريريريريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌم تريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا َنريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
وُِ و   مريريريريريريريريري  اِق وال الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريَ  

ْه  ملريريريريريريريريري ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَ

  
 من النُّجوِم : ِصغاُرها الَخِفيَّةُ. الغُُمومُ وقال : 

ُرُهما في ، « فإن أُْغِمَي َعلَْيُكمْ »، ورواه بعضُهم : « فَإِْن ُغِمَي َعلَْيكم»الَحِديُث : ُروي هذا وقلُت :  ، إْن  (ُمْعتَّلِ الغَْينِ )وأنا ُمفَّسِ

 َشاء هللا.

ى أَبو َعبَْيد عن أبي َزْيٍد : لْيلَةٌ  َعلَْيِهُم  يُغَمَ  ، وهو أنْ  ُغمٌ و ـ  َرْميٍ  مثُل : ـ  َكْسلَى. إذا كاَن على السَّماء : َغْمٌي  مثال : ـ   َغمَّ

 الِهاَلُل.

ةُ وَشِمر :  ْبَسةُ ، تَقُوُل : اللِّباُس ، والّزيُّ ، والِقْشَرةُ ، والَهْيئَةُ ،  ـ  بَِكْسِر الغَْيِن  ـ   الِغمَّ ةُ واللِّ  : بمعنًى واحٍد. الِغمَّ

 ، وقاَل القُطامي : َغَمائِمُ  : ثَوٌب يَُشدُّ بِِه أَْنُف النّاقَِة ، إذا ُظئَِرْت َعلَى ُحَواِر َغْيِرَها ، وجمعُها : الِغَماَمةُ  أبو ُعبيد :

امسريريريريريريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريريريريريريَ ِه طريريريريريريريريريريريريريريِ   َذا رَْأٌس رأيريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َم   مريريريريريريريائريريريريِ ه  الريريريريغريريريريَ َ ْد   لريريريريريريريَ اوَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريَ

  
ً  وتُْجَمعُ  ـ  بفَتْحِ الغَْيِن  ـ   الغََماَمةُ  وأما السَّحابةُ ، فهي :  .غماما

 : البََرُد. الغَمامِ  وحبُ 

 : ِشْبهُ فَِداٍم أو ِكعَاٍم. الِغَماَمةُ  وقال الليُث :

ً  الِحَماَر والّدابَّةَ  َغَمْمتُ  وقال َغْيُرهُ :  ِمَن االعتِالِف ، واسُم ما ، إذا أْلقَْمُت فَاهُ ِمْخالةً ، أو ما أْشبََهَها ، تَْمنَعُهُ  َمْغُمومٌ  ، فَْهوَ  َغّما

 .َغمائِمُ  ، وجمعُها : ِغَماَمةٌ  بِِه : يُغَمُ 

ّكيت : القَفَا ، وقال  أغمُ والوجِه ،  أَغمُ  : أْن يَِسيَل الشَّعَُر ، حتّى نَِصيَق الَجْبَهةُ َوالقَفَا ، يُقاُل : رجلٌ  الغَمُ وَ الَكْرُب ،  الغَمُ  ابُن الّسِ

 ُهْدبَةُ بُن َخْشَرٍم.
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لريريريريريريريريافريريريريري لريريريريريَ يريريريريريريْ ر  بريريريريريريَ هريريريريريْ رََّق الريريريريريريري َّ ي أن فريريريريريريَ حريريريريريِ كريريريريريِ لريريريريريْ  ال تريريريريريريَ

  
زِعريريريريريريريريا  َس أِبَنريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ ِه لريريريريريريريريَ ا والريريريريريريريريَوجريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ  َأغريريريريريريريريَم الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
 : ال فُْرَجةَ فيِه. أَغمُ  وقال غيُرهُ : َسَحلبٌ 

اءُ  الليُث : ى : الشديدةُ من شدائِِد الّدْهِر. ويقاُل : إنّهم لَِفي الغَمَّ  من أمِرهم ، إذا كانوا في أمٍر ُمْلتَبٍِس ، وأْنَشَد : ُغمَّ

ى و  ر الريريريريريريَوغريريريريريريَ ى  ذا كريريريريريريَ ريريريريريري  مريريريريريريَّ َرَب يف الريريريريريريغريريريريريريَ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يع  ج وَّعريريريريريريرياوَ   راضريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
َحى امل َم أْن أضريريريريريريريريريريريريريريريْ  أْهضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .: الَكالُم الّذي ال يُبَيِّنُ  التَّغَْمغُمُ  أبو عبيد :

 : أصواُت الثّيراِن عنَد الذُّْعِر ، واألبطاِل ِعْنَد اْلِقتَاِل. وقال َعْلقََمةُ : الغَْمغََمةَ  وقال الليُث :

مريريريريريريريريريرياغريريريريريريريريريريٌم و  ِرمِي غريريريريريريريريريريَ تاِن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لَّ لريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ  

يِّ املريريريريريريريري وهريريريريريريريريا  لريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا َدَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 تََداَكأَِت فَْوقه األْمواُج ، وأنشد :الغَريُق تَْحَت اْلَماِء ، إذا  تَغَْمغَمَ وقال : 

ا مريريريريريريريَ مريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ لريريريريريريريَ امريريريريريريريِ مريريريريريريريْ ريريريريريريريَ رَّ يف قريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريَ  مريريريريريريريَ

  
ا  مريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ غريريريريريريريريَ ْون   ذا تريريريريريريريريريَ ْرعريريريريريريريريَ َوى فريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا هريريريريريريريريَ

  

 َ َْه ِظالِل اْلَموِج  ْذ َتَ أََما
 أْي : صاَر في َدأََماِء اْلبَْحِر.

 تَْحَت اْليابِِس.: اْلغَِميُس ، وهو األَْخَضُر من الَكإل  اْلغَميمُ وَ 

ةٌ « : النَّواِدرِ »وفي  ةٌ وَ أعتَمَّ اْلَكألُ ، َوأْعتَمَّ ، َوأرٌض مِعمَّ  .ُمِغمَّ

 وُمْغلُْوِليَةٌ ، وأرٌض َعْمياُء وَكْمهاُء ، كل هذا في َكثَْرةِ النّباِت والتِفافِِه.

َغهُ  َمْغَمغَهُ  أبو عمرو : إذا رّوي الثّريَد َدَسماً ، قيلَ : مغ   .َوَروَّ

َمُن. تََمْغَمغَ  وقال غيرهُ :  الماُل ، إذا َجَرى فيِه الّسِ

 : االختِالُط ، وقاَل رؤبة : اْلَمْغَمغةُ  وقال الليُث :

َمْغِم ِ 
 
 ما ِمْلَك َ ْل   ا  ل ِق امل
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 الغني والقاف (1) [أبواب] كتاب الثَّلثي الصحيح من حرف الغني
 أهملت وجوهه. غ ق ك :

 أهملت وجوهه. غ ق ج :

 مهمل. غ ق ش :

 مهملة. غ ق ض :

 مهمل. غ ق ص :

 [ابب الغني والقاف مع السني]

 غ ق س
 استعمل من وجوهه :

اُء في قوِل هللا : غسق  يم  َوَغسَّاق  )) : ـ  جّل وعّز  ـ  قال الفَرَّ  [.57 ص :] ((57هذا فَ ْلَيُذوُقوُه ْحَِ

راً ، والمعنى : هذا حميٌم ،  (هذا)ِب  الغَسَّاقُ وقَاَل : ُرفِعَِت : الَحِميُم   ، فَْليَذوقُوهُ. َغسَّاقُ وَ ، ُمقَدَّماً وُمؤخَّ

 الغَسَّاقَ  بَْعُد ، وَذَكروا : أَن: تشّدد سينُهُ ، َوتَُخفَُّف. ثَقَّلَها يَحَي بُن َوثَّاٍب ، وعامةُ أصحاب عبِد هللا ، َوَخفَّفَها الناُس  الغَسَّاقُ  قَال

 بارٌد يُْحِرُق كإْحراِق الَحِميِم.

 َويَِسيُل من َصِديدهْم وُجلُوِدِهم. يْغِسقُ  ويقَاُل إنَّه ما

 وقال الّزَجاج نحواً منه.

 بتَْخِفيِف الّسيِن. ـ   َغَساق واختاَر أبو حاتٍم :

َوقََرأ اْلبَاقُوَن من القُّراِء  [.1النبإ : ] ((1)َعمَّ يَ َتساَءُلوَن )ومثلَه في :  ـ  مشّددةً  ـ  « َوَغسَّاق  » قرأَ حْفٌص وَحْمَزةُ والِكسائيُّ :

 في السُّوَرتين. ـ  بِتَْخِفيٍف  ـ   (َغساق)

 وفسَّراه : ـ  بالتَّْشِديِد  ـ  « َغسَّاق  » ُروى عن ابِن عبّاس وابن َمْسعوِد : أنهما قََرأ :و

__________________ 
 .« ب»( يف امل بوع : 1)
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 هو الة ي  الرَبِْد حي ْرِق  من بريْرِدِه. : (الَغّساق): وقال أهل  الَعَربِيَِّة ، يف تفسِت :  الزَّْمَهرِيرَ 
ْنيا ، ألْنتََن أْهلََها، يَُهَراُق في  َغَساقٍ  لو أنَّ َدْلواً من»في الحديِث : أن النبي َصلَى هللا علَيه وسلَم قال : و  .«الدُّ

 : هو الُمْنتِن. الغََساقَ  قلُت : وهذا يدلُّ على أنَ 

 ، أْي : ُمْنتِنَا. (َوَغسَّاقاً )وقال الليُث : 

 «.َوِمْن َشرِ  غاِسٍق ، ِإذا َوَقبَ » : ـ  جّل وعّز  ـ  وأما قول هللا 

 : إذا َدخل في كّلِ شيٍء ، َوأظلََم. (ِإذا َوَقبَ )الليُل ،  .الغَاِسقُ  فإِنَّ الفراَء قال :

 .تغِسقُ  عينهُ  غَسقَتْ و، قال :  الغََسقُ  : الليُل ، إذا غاَب الشَّفَُق أقبلَ  الغاِسقُ  وقال الليُث :

ِإذا )،  الغاِسقُ  قال رسول هللا َصلَى هللا عليه وسلم لما طلَع القمُر : هذا»أنها قالت :  ـ  أن صح  ـ  روى أبو سلمة عن عائشة و
ه (َوَقبَ  ْذَن باهلل من شّرِ  .«، فتعوَّ

:  قال : الثُّريا [3الفلق : ] ((3)َوِمْن َشرِ  غاِسٍق ِإذا َوَقَب )روي عن أبي ُهريرة عن النبي َصلَى هللا علَيه وسلَم في قوله : و

ّجاج في قولِه : وق ، وهللا أعلُم ، ألنّه أبرُد من  غاسقٌ  يعني به الليل ، وقيَل ، لليِل : ((3َوِمْن َشرِ  غاِسٍق ِإذا َوَقَب ))اَل الزَّ

 البارُد. : الغاسقُ والنَّهاِر ، 

 اللّيِل : حيَن يَُطْخِطُخ بين الِعشاَءيِن. َغسقُ  ِشْمر عِن الِعتريفي ، قالَ 

 الليِل : دخوُل أوِله. َغَسقُ  وقال ابن ُشميل :

ً  الليُل ، أي : حين يختِلُط ، ويُعسِكُر الليُل. ويَُسدُّ الَمنَاِظَر ، َغسق وأتيتُه حين بَمعنى :  الغاِسقِ  ، وأنَشَد شمر في يَْغِسُق َغَسقا

 السائِِل :

رَّأب   نْي  ثريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ م  بريريريريريريريريريريريِ ِ هريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ  أبريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريى لريريريريريريريريريريريِ

  
ق    نْي  غريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريِ ارهبريريريريريريريريري َ رِي َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَْ

  
 أْي : سائٍل ، َوليس من الظلمة في شيء.

ً  العينُ  َغَسقت قال : َوقَال أبو زيد :  ، َوُهو َهمالُن العيِن بالغََمص َوالماِء. تغِسُق َغسقا

 الليُل ، َوُهو إْظاَلُمهُ. يغِسقَ  يقول : آِخر المغرَب حتى، أْغِسْق أَْغِسْق  كان الربيُع بن ُخَشيم يقوُل في اليوِم الَمِغيم لمؤذنِِه :و

 : وهو أوُل ظلمتِه. [78اإلسراء : ] (ِإىل َغَسِق اللَّْيلِ ) : ـ  جّل وعّز  ـ  وقال الفراُء في قوِل هللا 

ِحلُّ صالةُ الِعَشاِء اآلخرةُ ، يدّل على ذلك ِسيَاُق اآلية. إلى : َغْيبُوبةُ الشَّفَِق األَْحَمِر ، حيَن تَ  ـ  عندي  ـ  اللْيِل  َغسقُ  قلت :

اإلسراء : ] (َأِقِم الصََّّلَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ )به ، فقاَل :  ـ  جّل وعّز  ـ  آخرها ، وقد َدَخلَِت الصلواُت الخمُس فيما أمر هللا 

 : الِعَشاء (ِإىل َغَسِق اللَّْيلِ )، وهو زوالُها ،  [78
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. [78اإلسراء : ] (َوقُ ْرآَن اْلَفْجرِ ) ا ِ َرأِب ، فهذِه أربع  َصَلوا   ،   قاَل :  تَِتمََّة عس 
 َغَسقَتِ و: االْنِصباُب ،  الغََسقانُ وعينُه ، إذا انصبّْت ، قال :  َغَسقَتْ  وأَخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي ، يُقاُل :

رابِ  غَسقَ  حين»قول ُعَمَر :   ، ومنهالّسماُء : أَرشَّتْ   أي : أنصبَّ الليُل على الِجباِل.، « الليُل على الّظِ

 الليُل : ظلمتُه. غسقُ  وقال األَخفش :

 ، أي : فيَْغِسقُ  : القمُر ، سمي به ، ألنهُ يْكَسُف ، الغاسقُ  .((3َوِمْن َشرِ  غاِسٍق ِإذا َوَقَب ))وقال القتيبي ، في قوله تعالى : 

أي : من ِشّره ، « َغَسقَ  لعائشةَ : تعّوذي باهلل من شّر هذا إذا ـ  قول النبي َصلَى هللا عليه وسلَم ويَْذَهُب ضوُؤهُ ، َويَْسَودُّ ، قال : 

 .«، إذا ُكِسفَ 

: من شر الليل إذا دخَل  ((3َوِمْن َشرِ  غاِسٍق ِإذا َوَقَب ))قلت : هذا حديٌث غيُر صحيح ، والصواُب في تفسير قوله : 

: من قُماِش الّطعاِم. قال : ويقال  الغََسقُ  ظالُمه في كّل شيء ، وهو قول الفراء َوالزجاج ؛ وإليه ذهب أهل التفسير. قال الفراُء :

 ، وَغفاً ، مقصور. َغَسقٌ  وفيه ـ  بالهمِز  ـ  في الطعام : َزَوان وُزَوان وُزَؤان  :

 أهملت وجوههما. غ ق ط : ـ  غ ق ز ، 

 [ابب الغني والقاف مع الدال]
 استعمل من وجوههما : غدق. غ ق د :

 .َغَدق َعْذبة. وماء َغِدقَةٌ  العين ، فهي غدقت قال الليث :: غدق 

ُهمْ )أي لَفَتَْحنا عليهم أبواَب المعيشِة ،  [16الجن : ] (َْلَْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً ) ـ  تعالى  ـ  قال : َوقوله   بالشُّكِر والّصبِر. (لِنَ ْفِتن َ

 وقال الفراء نحوه ، يقول : لو استقاموا على طريقِة الكفِر لِزدنا في أموالهم فتنةً عليهم ، وبليةً.

 جّل وعّز  ـ  ، أي : كثيراً ، ودليل هذا قوُل هللا  (َْلَْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً )وأْن لو استقَاُموا على طريقِة الُهدى ، »وقال غيره : 

: الماَل  الغََدق بالماء ، أراد [96األعراف : ] (َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بَ رَكاٍت ِمَن السَّماءِ ):  ـ 

 الكثيَر.

 وأنشد : : الناعم : الغيدقانُ و،  الغيداقُ و:  الغَْيَدقُ و : كثيٌر ، قال : ُمْغَدوِدقُ  وقال الليث : مطر

 بعَ  التصايب والةباِب الغيَ قِ 
 وقال آخر :

 رب  ليل  ،   غي اق  رَِفلّ 
 وقال آخر :

 َأْغَي اَجْع  الَعلاِصي َغْيَ قاان 
ً  ِحْسٌل ، ثم يصير أبو عبيد عن أبي زيد ، يقال لولد الضب :  ، ثم ُمَطبِّخاً. غْيَداقا



2592 

 

 : كثير الماء. غيداقٌ  أبو عمرو : غيثٌ 

 ُمْخِضٌب. غيداقٌ  : هو الُحْضُر الشديُد ، وعام غيداقٌ  شدُّ وَ 

 أي. كثيرةُ الماء.، « يقَةٌ ُغدَ »إذا أنشأِت السحابةُ من العيِن ، فَتِْلَك : عين »في الحديث : و

 : بَلَلُهُ َوِريُّهُ. َغَدقُهُ و .َغِدقٌ  ، وهي النديّةُ المبتلّةُ الّريَّا ، الكثيرةُ الماء ، وعشبُها َغِدقَةٌ  قَاَل شْمر : أَْرضٌ وَ 

 أهملت وجوهها غ ق ث : ـ  غ ق ذ ،  ـ  غ ق ظ ،  ـ  غ ق ت ، 

 [ابب الغني والقاف مع الراء]

 غ ق ر
 استعمل من وجوهها : غرق.

 .َغِريقٌ وَ  َغِرقٌ  : الرسوُب في الماء ، َويَُشبَّهُ بِِه الَِّذي َرِكبَهُ الدَّْيُن ، َوَغَمَرتْهُ اْلباََليا ، يُقَاُل : َرُجلٌ  الغََرقُ  قَاَل الليُث :: غرق 

 ، إذا بلغت به غاية المد في القوس. غرقتهوالنبل ،  أغرقتُ  ويقاُل :

إنها  : الطرُح ، وهو أن يباعَد السهَم من شدَّةِ النَّْزعِ ، يقاُل : األغراقُ وقال :  .فأَْغَرقَ  ُشميل : يقال نزَع في قوِسه ،وقال ابن 

 لطروٌح.

 قَْوٌم فََطَرُدوهُ ، وهو هارٌب عجالُن. أْغَرقَهُ  : الذي اْلُمْغَرقُ وَ : الذي عليه الدَّيُن ،  الغَِرقُ  شمر :

 .«الغَِرقِ  ي على الناِس زماٌن ، ال ينجو منه إال من َدعا ُدعاءيأت»في اْلحديث : 

 .الغريقُ  ، فهو َغِرقَ  ، فإذا يَْغَرقْ  : الذي قد غلبَهُ الماُء ، ولما الغَِرقُ  قال أبو عبدنان :

صاِف ، وينتهي إلى النَّْصل  اإِلغراقُ  شمر ، قال أَُسْيُد الغَنَوي :  ـ  إلى َكبِِد اْلقَْوِس  ـ  في النَّْزعِ : أن يَْنزَع حتى يُْشِرَب بالّرِ

صاِف كله إلى الحديدةِ. يُْضَربُ  صاَف : أْن يَأتَي النزُع َعلَى الّرِ اِمي ، قال : وُشْرُب اْلقَْوِس الّرِ  ـ  مثالً  ـ   فربما قََطَع يَد الرَّ

 [.1النازعات : ] ((1َوالنَّازِعاِت َغْرقاً )) ـ  جّل وعّز  ـ  ِط وقال هللا للغلّوِ واألفرا

ً  قال الفراء : ذُِكَر أنَّها المالئكةُ ، َوأَنَّ النَّْزَع نزُع األْنفُِس من ُصُدوِر الُكفّاِر ، وهو كقولك : والناِزَعاتِ   يُْغِرقُ  ، كما إْغراقا

 النازُع في القوِس.

 .أَْغَرْقتُ  سٌم أُقيم ُمقَاَم المصدِر الحقيقّي من :: ا الغَْرقُ  قلت :

 ، وأنشد للبيد : اْغتََرقَها وقال الليُث : والفرُس إذا خالَط الخيَل ، ثم َسبَقَها ، يقال :

ِه  رَّتريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ   يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ رِق  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريري 

  
ْل   ِة يف غريريريريريريريريِت َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذمريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريري   اجلريريريريريريريريِْ

  
 قلت : ال أدري ، ِلَم َجعََل قولَه :

ةً ِلقَْوِلِه :  يُْغِرقُ  تِِه ُحجَّ  (.الخيَل : إذا َسبَقَها اْغتََرقَ )الثَّْعلَُب في ِشرَّ

 ، االغتراقِ  غير معنى : اإلغراقِ  ومعنى
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 .االستغراقِ  : م ل االغ اق  و 
تَْشغَلُُهْم  نََظَر الناِس ، أي : تَْغتَِرقُ  ويقال : فالنةُ َحْلبَةَ الخيِل المتقدمِة ،  اغتََرقَ  قال أبو عبيدةَ : يقال للفرِس : إذا سبَق اْلخيَل : قد

 بالنظِر إليها عن النََّظِر إلى غيرها ، ِلُحْسنِها ، ومنه قوُل قيِس بِن الخطيم :

ةٌ  يريريريريريريريريريريريريَ ْرَف وهريريريريريريريريريريريريي الهريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريَ ِق  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ز ف    هريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريَ فَّ َوجريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريََّ

  
 يقال : طَرَف يطِرُف َطْرفاً ، إذا نََظر. : النظُر ، ال العيُن ، ـ  هاهنا  ـ  والّطرُف 

فعل ذلك أراد : أنها تَْستَِميُل نظَر الناظريَن إليها بُِحْسنَِها ، وهي غير محتِفلٍة ، وال عامدةٍ لذلَك ، ولكنها الهية غافلة ، وإنما ي

 حْسها.

 .استَْغَرقَهُ والتصديَر والبَِطاَن ،  اغترقَ  قد الِحزاَم ، حتى ضاَق عنها :ويقال للبعيِر ، إذا أجفََر َجْنباهُ ، وضُخَم بطنُهُ فاستوعَب 

 وأما قول لبيد :

 يغرق  ال علِ  يف ِ رَّتِهِ 
: ثعلُب الرمح ، وهو  ـ  هاهنا  ـ  أحدهما : أنه يعني الفرَس يسبُق الثعلَب بُحْضِرِه ، فيخلّفه ؛ والثاني : أن الثعلَب  ففيه قوالن :

ناِن ، فأراد أنه يطعُُن به حتى يُِغيِّبَهُ في المْطعُوِن ، ِلِشدَّةِ ُحْضِرِه.  ما َدَخَل من الرمِح في الّسِ

 : دخوُل الماء في َسْمي األنِف ، حتى تمتلىَء َمنَافُِدهُ ، فيَْهلََك. ـ  في األصل  ـ   اْلغََرقُ وَ 

فالٌن في الماِء ، َوَشِرَق ، إذا غمَرهُ الماُء ، فمأل َمنافَِدهُ حتى يموَت ،  َغِرقَ  صَّ بِِه ، لكثرتِِه ، يقال :والشََّرُق في اْلفَِم : أن يَغَ 

قَتِ  َوِمْن َهَذا يُقَاُل :  ه قوله :اْلقَابِلَةُ اْلَولََد ، َوذلَك إذا لم تَْرفُْق بالمولوِد ، حتى تَْدُخَل السابياُء أْنفَهُ ، فَتَْقتُلَه. ومن َغرَّ

 َأال ليَه قيسا  َغرَّقريْته  اْلَ َواِبل  
 فتُْسِقُطهُ. الَجنِيُن الذي في بطنِها في ماء السابياء ، َغِرقَ  العَْشَراُء من النوِق ، إذا ُشدَّ عليها الّرْحُل بالِحباِل ، ربماوَ 

 ومنه قول ذي الرمة :

َرأب   كريريريريريريريريريْ ْ  بريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريِ ْه أَْر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رَّقريريريريريريريريريَ   ذا غريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريرياَء ،  يريريْ تريريريَ ا بريريِ وهبريريريريريريري  لريري  ْح ر  ومريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريِ  مل ت صريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : اْلبَياُض الذي يُؤكُل. اْلِغْرقيءُ  وقال النضر :

 ، وأنَّ َهْمَزتَهُ ليست بأَْصِليَّةَ. اْلِغْرقيء قلُت : واتفَق النحويوَن َعلَى همز :

 .ُغَرقٌ  عها :مثل الشَّْربَِة من اللَّبَِن َوغيِرِه ، ِمَن األَْشِربَِة ، وَجم اْلغُْرقَةُ  أبو عبيد :

 قال الشماخ يصف اإلبل :وَ 

ا غرقريريريريريا   ْه ضريريريريريريريريريريريريريريرَّاهتريريريريري  ِملريريريريريَ حي َوقريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريَ  ت ضريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريودِ   و  غريريريريريت جمريريريريريَْ لريريريريريْ ِع الريريريريريلريريريريريوِن مسريريريريري  ْن اَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريِ

  
قٌ  ويقاُل : لجام تْهُ اْلِحليَةُ. ُمغَرَّ  ، إذا َعمَّ

قَ  وقد  تُِفيضاها.َعْيناهُ ، إذا اْمتأَلَتا ُدُموعاً ، ولم  أَْغَرْوَرقَتْ و .ُغّرِ
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 ابب الغني والقاف والَّلم

 [غ ق ل]
 استعمل من وجوهه : غلق.

ْهُن فِي يَِد اْلُمْرتَِهِن ، إذا لم يُفَّك. َغِلقَ وَ في ِحّدتِِه ، أي : نَِشَب. قاَل :  فَغَلَقَ  احتدَّ فالن ،)قال الليُث : : غلق   الرَّ

 .اْستَْغلَقَ وَ بيعُهُ ،  َغِلقَ وَ في اْلبَْيعِ ،  َغِلقَ وَ في اْلباِطِل ،  َغِلقَ  قدْ  وقال شمر : يقاُل لكّل شيء نَِشَب في شيء ، فلَِزَمهُ :

ُجِل َكاَلَمهُ ، إذا أُْرتَِج َعليِه ، فلم يَتََكلَّم قال : َوَسِمْعُت ابَن األَْعرابّي يقوُل ، في حديِث :  اْستَْغلَقَ وَ  « : داِحٍس َوالغَْبراءِ »َعلَى الرَّ

هانَ  قال : ؟ى ُحَذْيفَةَ بَن بدٍر ، فقال له ُحَذيفَةُ : ما غدا بِكَ أَنَّ قيساً أَت» هاِن ،  «َغَدْوُت ألُواِضعََك الّرِ أَراد بالمواَضعَِة : إْبَطاَل الّرِ

 ، أي : تُوِجبَهُ. ِلتُْغِلقَهُ  فقَاَل ُحَذيفَةُ : بل َغَدْوَت : !!أي : أضعُهُ وتََضعُهُ 

ِه. اْستَْغلَقَنِي قاَل : َوقاَل ابُن ُشَميل :  فالٌن في بَْيِعي ، أي : لم يَْجعَل لي ِخياراً في َرّدِ

هَن ، أي : أْوَجْبتُهُ ، أَْغلَْقتُ وَ َعلَيَّ بَْيعَتُهُ ،  اْستَْغلَقَتْ وَ قال :   للمْرتِهِن ، أي : َوَجَب له. فَغَِلقَ  الرَّ

ً َغلَ  الرهُن ، إذا استحقَّه المرتَِهنُ  َغِلقَ  وقال أبو عبيد :  .قا

ْهنُ  يَْغلَقُ  ال»ُرِوي عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم : أَنَّهُ قَاَل : و اِهُن ما َرِهنَهُ فيِه.  «الرَّ أي : ال يْستَِحقّهُ اْلُمْرتَِهُن ، إذا لم يَُردَّ الرَّ

 َوقَاَل ُزهير يذكُر امرأةً : .«الرهنُ  يَْغلَقُ  ال»بقوِلِه :  ـ  ُُ السالمعليه ـ  َوَكاَن هذا ِمْن فِْعِل أهِل اْلَجاِهِليّة ، فأَْبَطلَهُ 

ه  وَ  اَك لريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَ ن  ال فريريريريريريريريريريَ رِهريريريريريريريريريريْ َك بريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريْ اَرقريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريَ
  

ا  لريريريِ ريريريريريريريَ ْ  غريريريَ ى الريريريرهريريرين  قريريريريريريريَ َوَداِع فريريريريريريريَأْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوَُ الريريريْ  يريريريريَ

  
 يعني : أنََّها اْرتَهنَْت قلبَهُ ، فذهبَْت بِه ، َوأنشد شمر :

ِه  ِه بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ اُّ  ملريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريود   ريريريريريريريريريَِ ْن َنريريريريريريريريريََ  هريريريريريريريريريْل مريريريريريريريريريِ

  
اِدي   ِه ِمْن فريريريريريريريَ ْغَل ريريريريريريريْ  أو للّرهنِي الريريريريريريريذي اسريريريريريريريريريريريريريريريتريَ

  
 قَاَل : واقرأني ابن األْعرابي ، ألَوِس بِن حجر :

ه   ِر واصريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياَدْ  فريريريريؤادا  كريريريريريريريأنريريريريريريريّ مريريريريْ  عريريريريلريريريريى الريريريريعريريريري 

  
ِل   ؤجريريريريريريريريريريّ نِي مريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ ق  يف لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  أبريريريريريريريريريريو غريريريريريريريريريريَ

  
 ، فذَهب. َغِلقَ  أَجلُهُ ، ليلتاِن أن لم يُفَكَّ ، غِلقَ  ، أي : صاحُب رهنٍ  غِلقٍ  وفَسره ، فقال : أبو

َجُر ، ومكانٌ  الغَلَقُ  عمرو عن أبيِه : َجُر : المصَدُر.  الضْجُر :وَضِجٌر ، أي : َضيٌِّق ، و غِلقٌ  : الضَّ  : الغَلَقُ واالسُم ، والضَّ

 الَهالُك.

 زيٌد عمراً على أغلَقَ  ابن االعرابّي :] (1) الرهُن ، أي : ال يَهِلُك. يغلَقُ  ومعنى : ال

__________________ 
 .«التاج»و  (104/  10 ري  غلق )« اللسان»و  (غلق)« العني»( ما بني املعكوفتني  ست راك من 1)
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  يء  يريْفعله :  ذا أكرهه عليه.
 ؛ قال لبيد : ِمْغلَق والِمْغلَُف والِمْغالف : السهم السابع من قداح الَمْيِسر. والَمغَِلُف األَزالم ، وكل سهم في الميسر

هريريريريريريريا ، و  و   ، َّريريريريريريتريريريريريريفريريريريريريِ ز ور أيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  َدعريريريريريريَ  جريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريا  ه  أجريريريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريريري  ق  مريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  
 ال قال االسود يَْعفُر :قِداح الميسر ؛ ق الَمغالقُ و

  ذا قح ه والزَِّجرين املغاِلقَ 
ً  : السهم السابع في ُمَضعَِّف الَمْيِسِر ، وسّمي الِمْغلَقُ  قال الليث : ،  َمغاِلقَ  ما يبقى من آخر الَميِسر ، ويُْجَمع يَْستَغِلقُ  ألنه ِمغلَقا

 وأنشد بيت لبيد :

 جزور أيسار  دعو   َّتفهاو 
 الَمغاِلقُ  من نُعُوت قداح الميسر التي يكون لها الفوز ، وليست الَمغالقُ و،  بَمغالق منصور : غلط الليث في تفسير قولهقال أبو 

(1). 

ِه ، ومنه قول عمِرو بِن قَميئة : يَْغلَقُ  الخطَر فتوِجبُهُ للفائز القامِر ، كما تْغلق من أسمائِها ، َوهي التي  الرهُن لمستحقِّ

م  مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرومريريريريريريريريريريريٌة  ٌق و أبيريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريحريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ اِل مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريِ ود  أِبَْرَُّاِق الريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ

  
 واسٌع َضْخم. َوقال أَبو َزيٍد : باٌب فتٌُح ، أي : .ُمْغلَقٌ  ، أي : ُغلُقٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : بابٌ 

يت : يقال : إهابٌ  ّكِ  ن ، وهي َشَجرةٌ يُْعِطُن بها أهُل الطائِف. قال مزّرٌد :، حين يُْعط اْلغَْلقَةُ  ، إذا ُجِعلَْت فيه مغلوقٌ  ابن الّسِ

ة   لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ ْأَن  ال بريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ َن فريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  رِبريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
َواعريريريريريريريريِ ِ   ني  وأبريريريريريريريريواِل الريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
 .«إغالقٍ  ال طالق في»أَنَّهُ قاَل :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

عليه الباُب ، َويُْحبَُس  يُْغلَقُ  كأَنه (2)[مكرهٌ عليه في أمره ومضيَّق عليه في تصرفه الُمغلق ألن]وَمعنى اإلغالق : اإلكراهُ ، 

رتِِه ، فالُن بجري أُْغِلقَ  اْلقاتِل : اسالُمهُ إلى ولّيِ المقتول ، فيحكُم في دمِه ما شاَء ، يقاُل : إغالقوويَُضيُِّق عليه حتى يَُطلَِّق. 

 َوقال الفرزدق :

 أ َسارى مس ي   أ ْغِلَ ْه ِبِ َماِئَها
 . َوقال َعِديُّ بُن َزْيٍد :.. الغالق واالسم منه

ِ ي  وَ  عريريريريريريريريريريريري  اأب  : َأَوَدى عريريريريريريريريريريريريَ ول  الريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري 

  
اَلِق وَ   غريريريريريريريريريريريريَ وا  لريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريري  وه  قريريريريريريريريريريريري  أَيريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  فاُلنٌ  أُْغِلقَ  َشيٍء يَْفعَلُه ، إذا أْكَرَههُ عليه ويقاُل :زيٌد َعْمراً على  أَْغلَقَ  أبو العباس عن ابن األعرابي : ، إذا أُْغِضَب  فغَِلَق َغلَقا

 فَغَِضَب ، َواحتَدَّ.

 وأَنشَد ِشْمر للفََرْزَدق :

__________________ 
 ( ُّ دأب من املصادر الساب ة.1)
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ه  وَ  لريريريريريريريريْ َ  مريريريريريريريريِ َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريِه الريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ ْن بريريريريريريريريَ رََّد عريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
ا َ وَ   غريريريريريريريريريريَ ق  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ وا أ و  غريريريريريريريريريريَ ْو كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريَ

  
 : الكثيُر الغََضِب ، قَاَل عمٌرو بُن َشأٍس : اْلِغلقُ وفي اْلفَْقر والُجوعِ.  َغِلقوا ، أَْي : قَدْ  َغلَق أُولى

ه   ْرتريريريريريريريري  رِىء  ِ ْن َأجريريريريريريريريَ ْن د وِن امريريريريريريريريْ ق مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ أغريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريَ

  
ِل   عريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ َق الريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ِه غريريريريريريريريَ ْوراتريريريريريريريريِ ي عريريريريريريريريَ غريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ اَل أَبريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريَ

  
َضا. : اْلغَلَقُ  أي أَغَضُب َغَضباً َشِديداً ، ويُقاُل : يُِّق اْلُخلُِق اْلعَْسُر الّرِ  الصَّ

 ألَْعَجُف.، وهو : الكبيُر ا َغْلقٌ  َوجَملٌ  َغْلقٌ  َشْيخٌ « : النَّواِدرِ »وفي 

 ابب الغني والقاف والنون

 [غ ق ن]
 استعمل من وجوهه : نغق.

ً  اْلغُراُب. وهو نَغَقَ  قال الليُث : يقاُل :: نغق   ، إذا صاَح : ِغيْق ِغْيْق. يَْنِغُق نَِغيقا

 بَِخْيٍر ، َونَعَب بِبْيٍن ، َوأَْنَشَد : نَغَقَ  يُقاُل :وَ 

ْم و  كريريريريريريريريريريري  رَّ بريريريريريريريريريريريِ ْتَ فريريريريريريريريريريريإن مريريريريريريريريريريريَ ر وا الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ  اُّْجريريريريريريريريريريري 

  
ا  حريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ وا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ولريريريريريريريريري  وي فريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريْ ٌق يريريريريريريريريريريَ  انغريريريريريريريريريِ

  
ً  النَّاقَةُ  نَغقَتِ  وقَال أبو عمرو :  ؛ إذا بَغََمْت. نَِغيقا

 قاَل ُحميد :

ْه و  اينَّ اَنَُّعريريريريريريريَ ْوَذ قريريريريريريريَ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ ى كريريريريَ ريريريريَ مريريريريَ  أظريريريريْ

  
وق    غريريريريريريريريريريري  الء  الريريريريريريريريريريريذِّرَاِع نريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ يَّ فريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وأراَد باألَْظَمى : الّزماَم األَْسَوَد ، وإِبٌِل ُظْمٌي ، أي : ُسوٌد :أَي : بَغُوٌم 

 ابب الغني والقاف والفاء

 [غ ق ف]
 استعمل من وجوهه : غفق.

مارٌّ لحاجٍة لَهُ ، َمعَهُ ُروي عن إياس بِن َسلََمةَ عن أبيه ، أَنَّهُ قال : َمرَّ بي ُعَمُر بُن الَخطَّاِب. وأنا قاِعٌد في السُّوِق ، وهو : غفق 

ةُ ، فَقَاَل : َهَكَذا رَّ بها فما أََصاَب إال َطرفُها ثَْوبي. قاَل : فأَمْطُت َعِن الّطريِق ، فََسَكَت َعنّي  فَغَفَقني يا َسلَمةُ َعِن الطريِق ، !الّدِ

، أرْدَت الَحجَّ ، العَاَم ، قُْلُت : نَعَْم ، فَأََخَذ يَِدي ، فما فَاَرَق يََدهُ يَِدي حتّى إذا كاَن العَاُم الُمْقبُِل ، لَِقيَنِي في السُّوِق ، فقاَل : يا َسلَمةُ 

َك ، واعلَْم أَنَّها ِمنَ ، َحتَّى أْدَخلَني بَْيتَهُ فَأَْخَرَج َكْيساً ، فيِه ِستُّمائِة ِدْرَهٍم ، فقاَل : يا َسلَمةُ ُخْذ هذا ، واْستَِعْن بها َعلَ   الغَْفقَةِ  ى َحّجِ

 ـ. عاماً أّوَل  ـ   َغْفقتُكَ  الّتي

 .«قُْلُت : يا أميَر الُمؤِمنيَن ، وهللا ما َذَكْرتُها ، حتى َذكَّْرتَنِيها ، فقاَل ُعَمُر : َوأَنَا وهللا ما نَِسْيتُها

 .«فَغَفَقَنِي»قوله : 

 .الغَْفقِ  لّسوِط أَْمتِنُهُ وهو أَشدُّ ِمنَ َوَمتْنتُهُ با أَْغِفقُهُ  بالسَّْوط ، َغفْقتُهُ  قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 : الهُجوُم َعلَى الشَّْيء ، واإِلياُب من الغَْيبَِة فََجاَءةً. الغَْفقُ  وقال الليُث :
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قَهُ ، و َزهُ ، وساعةً بعَد ساعٍة ، فَقَْد تَفَوَّ  إذا أْكثََر الشُّْرَب ، فَقَدْ ثعلٌب عن ابن األعرابّي قاَل : إذا تََحسَّى َما فِي إنَائِِه ، فِقَْد تََمزَّ

 .تَغَفَّقَ 

ً )الشََّراَب  تَغَفَّْقتُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي : قُوا النَّْوُم ، وأنَت تَْسَمُع َحِديَث القَْوِم ، ويُقاُل : التَّْغِفيقُ  ، إذا َشِرْبتَه. َوقاَل : (تَغَفُّقا  َغفِّ

ً  السَِّليمَ  ُموهُ. تَْغِفيقا  ، أْي : َعاِلُجوهُ وَسّهِ

 قال ُملَيُح الُهَذلّي :وَ 

هريريريريريريرياوَ  امريريري  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء مت ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ة  مريريريَ  َداِويريريريريريريريَّ

  
ِق   فريريريريريريريَّ غريريريريريريريَ  

يريريريريريريريِم املريريريريريريري لريريريريريريريِ ّواِد السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َل عريريريريريريري  ا مريريريريريريريِ ريريريريريريريْ  هبريريريريريريريِ

  
 : نوٌم في أََرٍق. التَّْغِفيقِ  ُجْملَةُ وَ 

 ِرْيٌح.وَعفََق ، إذا َخَرّجْت ِمْنهُ  َغفَقَ  عمرٌو َعْن أَبِيِه :

 : اإلْهراُق ، وكذِلَك الدَّْغَرقَةُ. الغَْيفَقَة أبو َعْمٍرو :

ً  قاَل الفَّراء : َشِربَِت اإِلبِلُ وَ   ، إذا َشِربَْت َمّرةً بَْعَد أُْخرى ، وهو الّشرُب الواِسُع. تَْغِفقُ  ، وهي َغفَقا

 ابب الغني والقاف والباء

 [غ ق ب]
 استعمل من وجوهه : غبق.

 : َعِشيّاً. االْغتِباقُ  ، والِفْعُل : الغَبُوقِ  : ُشْربُ  الغَْبقُ  قال الليُث :: غبق 

 .الغَبائِقُ  لَبَنَها َوَجْمعُها : اْغتَبِقُ  ، أَْي : َغبُوقَتِيوَ ،  َغبُوقِي قُْلُت : يُقَاُل : هذه النّاقَةُ 

 أنشَدني أَعرابّي :وَ 

ايت  بريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريريَ ي مسريريريريريريريريريريري  ا   ال َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ي  حريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ اليت  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ي قريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريَ

  
ً  قَدْ وَ  ً  ، َغبَْقتُهُ أَْغبِقُهَ َغْبقا  .فاغتَبََق اغِتباقا

 لى َسنَاِمِه.: َخْيٌط أو عَرقَة ، تَُشدُّ في الَخَشبِة الُمْعتَِرَضِة َعلَى َسنَاِم الثّْوِر ، إذا َكَرب أو َسنَا ، لتَثْبَُت الَخَشبَةُ ع الغَْبقَةُ  بن ُدَريٍد :

 .«، بهذا اْلَمْعنى ، لغيِر ابِن ُدريدٍ  الغَبَقَةَ  ألزهريُّ : لم أْسَمعِ :قال اوَ 

 ابب الغني والقاف وامليم

 [غ ق م]
 استعمل من وجوهه : غمق.

ً  النَّباتُ  َغِمقَ  قال اللّْيُث :: غمق   ، إَذا َوَجْدَت ِلِريِحِه َخّمةً ، وفَساداً ، من َكثْرةِ األَْنداِء َعلَْيِه. يَْغَمُق َغَمقا

فَِريِّة ، َوبَلدٌ  َغَمقُ  قلُت :  : َكثِيُر الِميَاِه ، َرْطُب الَهواء. َغِمقٌ  البَْحِر ، وَمّدهُ في الصَّ

َك ِمَن ، وأَنَّ الَجابِيَةَ أرٌض نَِزَهةٌ ، فأْظَهْر بَِمْن َمعَ  َغِمقَةُ  ْرُدنَّ أَْرضٌ أنَّ األُ »َكتََب ُعَمُر بُن الَخّطاِب إلى أبي ُعبَيَدةَ بِن الَجّراحِ : و

 «الُمْسِلِميَن إليها

يِف ،   ئَِة.القَِرْيبَةُ ِمَن الِميَاِه والُخِضر والنُُزوِز ، وإَذا كانْت كذِلَك ، قَاَربَِت األَْوبِ  : الغَِمقَةُ ووالنَِّزَهةُ : البَِعيَدةُ مَن الّرِ
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ْرعُ  َغِمقَ  وقاَل أبو َزيد : ً  الزَّ . ابُن ُشميل : َغَمقا : ال تِجفُّ بواحدةٍ. َوال يَْخلُفها الَمَطُر  َغِمقَةٌ  أرضٌ  ، إذا أصابَهُ نَدى فلم يََكْد يَِجفَّ

 : َكثِْيُر الَماِء ، ال يُْقِلُع َعْنهُ الَمَطُر. َغِمقٌ  ، وُعْشبٌ 

 : النَّدى. الغََمقُ  وقال األَْصَمِعيُّ :

 (1)أبواب الغني والكاف وما يثلثهما 

 الغني واجليم [أبواب]
 قال الخليُل : الغيُن والجيم ، مهملتان ، إال مع الالم والنون والباء والميم.

 غ ج ل
 استعمل من وجوهه : غلج.

 : َشاّلٌل لعانَتِِه ، وأْنَشَد : ِمْغلَجٌ  قال الليُث وغيره : َعْيرُّ :: غلج 

  ِمْرَ اٌء ت بارى ِمْغَلَجاَسْفواء  
 .«يَْعني : أتاناً تُباِري َعْيراً . ..»

 الشَّباُب الَحَسُن. : الغَلَجُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : قال

 : البَْغُي. التَّغَلُّجُ  أبو ُعبيِد عن األَموّي :

ً  الفََرسُ  َغلَج وقاَل األصمعيُّ :  َجِة.، إذا َخلَط العَنَق باْلَهْملَ  يَْغِلُج َغلجا

 غ ج ن
 استعمل من وجوهه : غنج.

 .الغَنَِجةِ  : َشْكُل الَجاِريَةِ  الغَْنجُ  قال الليث: غنج 

: ُدَخاُن النَّؤُوِر الذي تَْجعَلُهُ الواِشَمةُ على  الِغنَاجُ  مالَحةُ العَْينَْين. عمرو عن أبيه قال : : الغُْنجُ  ثعلٌب عن ابن األعرابيَّ ، قال :

 ـ. أيضاً  ـ   الغُنُجُ  ُخْضَرتِها ، ِلتَْسَودَّ ، وهو

 اسُم َمْعِرفَة ، ال يُْصَرُف ، وهي : القُْنقَُذةُ. ـ  بال ألٍف والٍم  ـ   ُغْنَجةُ  وقال الليث :

ْجُل. والشَّنَج : الَجَمُل. : فالغَنجُ  قال : تَقُوُل ُهَذيل : َشنٌَج وَغٌن ،  الرَّ

 َعلَى َشنَجٍ. َغنَجٌ  يَقُولُوَن :

 قُلُت : ونَْحَو ذلك قال ابُن ُدريد.

 غ ج ب
 َشِغٌب. َجِغبٌ  قَاَل الليُث : َرُجل: جغب 

 غ ج م
 [.مستعملة]مغج :  ـ  غمج 

 ، إذا ساَر. َمغَجَ وَ ، إذا َعَدا ،  َمغَجَ  عمٌرو عن أبيه :: مغج 
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 ِلغَْيِرِه. َمغَج قلُت : ولم أسَمْع :

ِه ، وأْنَشَد : يَتَغَاَمجُ ـ    َغِمجٌ  اللّيُث : فَِصيلٌ قَال : غمج   بَْيَن أرفاغِ أُّمِ

 غ ْمٌج َغماليج  َغَملََّجا   
 أو ُعبَْيٍد َعِن األْصَمِعيَّ : إذا َجَرَع الماءَ 

__________________ 
 ( أ له األُّهري ، ومل يةر  ليه.1)
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يف  َغَمج السريريريريريريريريريريُّ ِّي عن ثريْعَل   َعِن ابن األعرايّب : يريْغَمج  ، ل َغٌة : َغِمجَ  قَاَل مِشر : وَق ْ  : الَغْمج   َجْرعا  ، فذِلكَ 
 : َجرََع َجْرعا  َ ِ ي ا . يريْغِمج  َغْمجا   الةُّْرِب ،

 ، للُجْرَعِة. الغُمَجةُ و الغَْمَجةُ  اللحياني : هي

 أبواب الغني والشني
 أهملت وجوُهها. غشس : ـ  غشص ،  ـ  غ ش ض ، 

 غ ش ز
 أهمله الليُث.

 .الشِغيَزةُ  ذكر ثعلب عن ابِن األعرابّي ، أنَّهُ قَاَل : يُقاُل ، للَمَسلَِّة :وَ : شغز 

لي  من الطَّْرفاِء ، ألُسفَّ بَها َسِفيفَةً. َشِغيزةً  قُْلُت : َوهو َعربي صحيح ، َسِمْعُت أَْعَرابياً يقوُل آلَخَر : َسّوِ

 غ ش ط
 استعمل من وجوهه : غطش.

 .َغْطَشاءُ  : الَِّذي في َعْينَْيِه ِشْبهُ : العََمِش والمرأةُ : األَْغَطشُ و، ُمْظِلٌم ، قَاَل :  غاِطشٌ  اللَّْيُل ، فَُهوَ  َغَطشَ  قَاَل الليث :: غطش 

: الضَّْعف في البََصِر ، كما يَْنُظر بِبَْعِض بََصِرِه. َويُقَاُل :  الغََطشُ  وقَاَل َشِمر : ِمثلُه : : َطِش األغْ  أبو ُعبَْيد عن األَْحمر ، في :

 ُهَو الَِّذي ال يفتَُح َعْينَْيِه ، في الشَّْمِس. قَال ُرْؤبَة :

 أْرِميِهم   للَّيَتِر التريَّْغِ يةي
 أَْنَشَد َغْيُرهُ لألَْعشى :وَ 

الوَ  ى الريريريريريريريفريريريريريريريَ ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِل غريريريريريريريَ يريريريريريريريْ مريريريريريريرياَء  لريريريريريريريلريريريريريريريَّ هريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
ا  اِدهريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ ْو   فريريريريريريريريريريريريَ ِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْؤِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أِب يريريريريريريريريريريريري 

  
 قَاَل األصمعيُّ في بَاَب الفَلََواِت : األَْرُض اليَْهَماُء : التي ال يُْهتََدى فِيها الطَّريُق.

 َهَكذا َرواهُ ِشمر ، وبيُت األَْعَشى يَُدلُّ َعلَْيِه. ـ  ِمثْلُهُ  ـ   الغََطشُ و

اُء في قْوِلِه وقَ  َلها)جّل وعّز :  ـ  اَل الفَرَّ اُج. َوقَاَل  [29النازعات : ] (َوَأْغَطَش لَي ْ جَّ ، أي : أْظلََم لَْيلَها ، َوَكَذِلَك قَاَل الزَّ

ً  أتيتُهُ »: الَسَدُف ، يُقَاُل :  الغََطشُ  األصَمِعيُّ :  .«َغَطشا

 اللّيُل. أَْغَطشَ  قَدْ وَ 

 َواْلغَبَُش َواِحٌد. الغََطشُ  تَُراٍب :وقَاَل أبو 

شْ  قَال اللَّْحيَانّي : يُقَاُل :وَ  ْش لي َشْيئاً َمْعنَاهُ : إْفتَْح لي َشْيئاً. َغّطِ  ِلي َشْيئاً َوَوّطِ

.: َعِميَّةُ المساِلِك ، ال يُْهتََدى فِيها ، َحكاهُ أبو ُعبَيد عن  َغْطَشى غيُره : َمفَاَزةٌ   األصمعيُّ

 عن األمِر ، َويَتَغَاَطُس ، أي : يتَغَافَُل. يَتَغَاَطشُ  وقَال أبو َسِعيٍد : يُقَاُل : هو

 غ ش د
 أهمله الليث : ودغش : مستعمل.
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 أْخبََرني المْنِذري عن الَحّرانِي عن: دغش 
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ّكيِه ، يري َ ال  : َُ مَسْوَل املاء من العَ  داَغشَ  ابِن السِّ  َ ِش ، وأنَةَ  :الرَّج ل  ،  ذا مسا
الَّ  حريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريري  ال  لريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريِّ َك مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  أَبَلريريريريريريريريريريريَ َّ مريريريريريريريريريريريِ

  
وب    لريريريريريريريريري  َش ّ  عريريريريريريريريرياَد يريريريريريريريريريريَ اَن َداغريريريريريريريريريَ ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
 ُظْلَمةَ اللْيِل ، أي يخبُِطَها بال فُتوٍر. وقاَل الراجز : يَُداِغشُ  وقاَل غيُرهُ : فالنٌ 

َرى  َن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َ اِغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َن يريريريريريريري  رَاهريريريريريريري  َف تريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ  كريريريريريريريَ

  
ى وَ   ا َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ مريريريريريريريَ هريريريريِ لريريريريِ يريريريريْ ْن لريريريريَ ى مريريريريِ ْ  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  

 غ ش ت
 مهمل

 أهملت وجوهها. غشث ـ  غ ش ذ ،  ـ  غ ش ظ ، 

 غ ش ر
 شرغ –استعمل من وجوهه : شغر 

اُء وغيُرهُ : َشغَرَ  قَاَل اللّْيُث : يُقَاُل :: شغر   الَكْلُب ، إَذا رفََع إْحَدى ِرْجلَْيِه ؛ ِليَبُول وأْنَشَد الفَرَّ

ا هريريريريريريريَ لريريريريريِ رِجريريريريريْ َل بريريريريريِ يريريريريريريريْ َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اَرأٌب تريريريريريَ ريريريريريريريِ   الريريريريريْ غريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َواِدُِ األَبريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ   اَرأب  لريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َق اْلقَْوُم َشَذَر َمَذَر   ال يُقاُل ذلك في اإلْقبَاِل.بَغََر ، أي في كّلِ َوْجٍه ، و َشغَرَ وأبو عبيد عن أبي زيد : تَفَرَّ

ماحِ كالِمْطَرِد ، وقال : الِمْشغَروقُْلُت : َهكذا رواهُ ِشْمر ،   من الّرِ

 ِسَلاان  ِمَن اَ  ِّيِّ َأْ َر ِمْةَغرَا
َمرَّ يَْرتَبُِع إذا َضَرَب بِقَوائِمه ، َواللّبََطةُ نَْحَوهُ ، يُقَاَل :  : تََشغَّر تََشغُّراً  قال األصمعيُّ : إذا لم يََدعِ البَِعيُر ُجْهداً في َعْدِوِه ، قِيَل :وَ 

 فَْوقَهُ. التَّشغُّرُ  ثم

ِة ، َوأَْنَشَد : اْشتَغَروبِِرْجِلَها : إذا لم تَْمتَنِْع ِمْن غاَرةِ. قَاَل :  شاِغَرةٌ  تقول : َهِذِه بَْلَدةٌ وَ   المْنَهُل إذا صاَر في ناِحيٍَة ِمَن المحجَّ

ْةتَغرْ 
 
  ايف االَجاِج َوبريَعْي   امل

غارِ  َعنِ  وسلمعليههللاصلىَونهى رسوُل هللا ) : ُمْنفَِرَدةٌ َعِن الّسابِلَةِ  ُمْشتَِغَرةٌ  ُرفقةٌ وَ  : قَاَل الشافعي وأبو عبيد ، وَغيُرهما ِمْن  (الّشِ

غَارُ  الِعْلِم : أَْهلِ  ُج حريمةً لَهُ أُْخرى. َويكونُ  الّشِ َجهُ الُمَزوَّ ُجَل حريمتَهُ ، َعلَى أَْن يَُزّوِ َج الرجُل الرَّ َمْهُر كّلِ  المْنِهيُّ َعْنهُ : أَْن يَُزّوِ

 َواِحَدةٍ ِمنهما بُْضَع األخرى.

غَاُر ِشغَارُ  ثعلٌب عن َسلََمة َعِن الفَراء ، قَاَل : غَاروَ تَنَاِكحْيِن. قَاَل : المُ  الّشِ : أْن يَْبُرُز َرُجالِن ِمَن اْلعَْسَكَرْين ، فإذا كاَد أََحُدُهما  الّشِ

 (.ِشغَارَ  ، ال ِشغَارَ  ال)أَْن يَْغِلَب صاِحبَهُ ، َجاَء إثناِن َحتى يُِعْينَا أََحَدُهما ، فيصيَح اآلخُر : 

غَارُ وَ قَاَل :   إذا َطَرُدوهُ ونَفوهُ. ِشغاراً وَ  َشْغراً  فالناً عن بالِدِه : َشغَروا يُقَاُل : ـ  : الطَّْرُد  الّشِ

 بِرجلي َشغَْرتُ )الكلُب َوقال أبو عمرو بُن العالء  َشغَر : الرْفُع ، ومنه الشَّْغرُ وَ قَال : 
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 أي : َعَلْو   اللاس يف مِسْفيِتِه. (يف الغري ِ 
 الكلُب َوقََزَح َوَشقََح َوَشقَح كله إذا رفع رجله ِليَبُول. شغر يُقَاُل :وَ 

غروَ قاَل :  قوا ،  َشغَر : التفرقةُ َومنهُ قولهم : خرَج القَْومُ  الّشِ ، إذا كان  شاغرٌ  البعُد ، َومنهُ قولهم : بلدٌ  : الشَّْغروَ بَغََر ، إذا تَفَرَّ

 اء.بعيداً من الناِصِر ، َوالسُّلَطاِن ، قالَهُ الفر

غَارُ  عمرو عن أبيه :  العداوةُ. الّشِ

 األمر بفالن ، أي اتسع به َوعظم. وقال أبو النجم : اشتَغََر اشتغر أبو زيد : يقاُل :

روَ  غريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ خّ   ذا عريريريريريريريريريريريري  َّ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ ِد بريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   َ ا  وانريريريريريريريريريريريَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ِد الريريريريريريريريريريري ُِّْب تريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَ

  
 اتََّسعَْت وعُظَمْت.الَحْرُب بيَن الفَريقَْيِن ، إذا  اشتغرتِ و

فالٌن في أَْمٍر قبيحٍ ، إذا  تََشغَّروَ فالٌن علينا ، إذا تَطاَول وافتخر  اْشتَغَرو يَتََشغَّر تََشغُّراً  يقاُل للبَعيِر ، إذا ، اْشتَدَّ َعْدُوه : هووَ 

ق.  تََماَدى فيه َوتَعَمَّ

 موضٌع في الباديِة. الشَّغُورو

 كثيرةُ المياِه َواِسعَةٌ األَْعَطاِن. : َشغَارٌ  وبِئارٌ  ِشغَارٌ  بِئْر« : النَّواِدرِ »في وَ 

ْرغُ  قال الليُث :: شرغ  ِغيُر. َويُقَاُل له : ـ  يَُخفَّف َويُثَقَُّل  ـ   الّشِ فَدُع الصَّ ْيغُ  وهو الضَّ ّرِ  والشَُّرْبِريُغ وأنشَد : الّشِ

ْوَق  و فريريريريريريَ فريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريَ ريريريريريْ رى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َرأب  تريريريريريَ  طريريريريريريريامسريريريريريِ

  
   ِ يريريريريريريريْ اغريريريريِ لريريريريريريريَ و الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ را  حنريريريريَْ را  اَنظريريريريِ لريريريريْ ريريريريِ حريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 غ ش ل
 شلغ. ـ  استعمل من وجوهه : شغل 

 .ُمْشتَِغلٌ  فاُلٌن بأمِرِه ، َوهو اْشتَغَل ، َويُقَاُل : ُشْغٌل َشاِغلٌ وَ بِِه ،  ُشِغْلتُ وفاُلناً ،  َشغَْلتُ  قال الليُث :: شغل 

كَّيِت :الَحّراني َعِن ابِن   فاُلناً. َشغَْلتُ  الّسِ

 .َمْشغولٌ  فاُلٌن فَْهوَ  ُشِغلَ  َويُقَاُل : .اْشغَْلتُهُ  اَل يُقَاُل :وَ 

ْغلَة أبو العَبّاس َعِن ابِن األَْعرابْي :  ، وهو البَْيَدُر. َشْغل : الشَّْغلَةِ  والعَْرَمةُ والبَْيَدُر والُكنس : واحٌد. َوجمع الّشِ

 أي على بَْيَدٍر. (َشْغلَةِ  أَنَّ َعِلياً َخَطب الناس على)َروى الشَّْعبْي : و

 .َمْشغولٌ وَ  ُمْشتَغَلٌ وَ ،  الشُّْغلِ  من َشِغلٌ  وأخبرني الُمْنِذرّي عن ثعلٍب عن ابِن األعرابّيِ ، قاَل : َرجلٌ 

 رأَسه َوثَلَغهُ ، إذا َشَدَخهُ. َشلَغ قال الليُث : يقال: شلغ 

 غ ش ن
 نغش : مستعمالت. ـ  نشغ  ـ  غشن  ـ  شغن 

 وأنشَد : .النَُّشوغُ  ُجْرعةً بَعْد جرعِة ، واالسُم منه : فانتََشغَهُ  الّصبيَّ َوُجوراً ، نََشْغتُ  قال الليُث يُقَاُل :: نشغ 

 َأْهوى َوَقْ ان َ ْغَن ِ ْر   واِغال  
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 صُّ بِِفيِه.يَْمتَ  أْي :، « يْنشغُ  فإذا هو»فِي الحديِث : وقاَل 

عَداء ، ويُقاُل منه : النَّشغَةُ وقَاَل :  ً  تَنَفَُّسةٌ من تَنَفُِّس الصُّ  ، وأنشد : نََشغ ينَشغ نْشغا

 .... َعوْفه  َأ َّ انِ ٌ  يف اللَّة ِ 
: الشَِّهيق ، حتَّى يكاَد  النَّْشغُ  أبو َعْمٍرو قال قَاَل أَبُو ُعبيد : «فَنََشغَ  ، وسلمعليههللاصلىأَنَّه َذَكر النّبيَّ »في َحديِث أبي ُهَرْيَرةَ و

ً  يَْبلُُغ بِه الغَْشَي ، يُقَاُل منه : قَدْ   .نََشَغ يَْنَشُغ نَْشغا

قاً إلى َصاِحبِه َوأََسفاً َعلَيه ، وُحبّاً له ، فهذا وأنشد  ه.ال خالَف في ـ  بالغين  ـ   نََشغ قال أبو ُعبيد : وإنما يَْفعَُل ذلَك اإلْنَساُن تَشوُّ

 بيَت رؤبةَ :

 ... َعرْفه  أينَّ ان ٌ  يف اللُّة ِ 
مة :وَ   ما قول ذي الرُّ

َحارا
َ
 فاألُ  م ْرَضع  َنِةَ  امل

بيَّ الدواء ، وقد مر تفسيُره. (نُِشعَ ) : ـ  فإنَّ األصمعيَّ كاد يُْنِشُدهُ بالعَين   ، وهو إيجاُرَك الصَّ

بِِه ، َونُِشَع بِِه ، وُشِعَف بِه ، أْي : أوِلَع  نُِشغَ  ونشعه : إَذا أَْوَجرهُ. قَاَل : وقاَل أبو عمرو : نََشغَهُ  وروى ابُن الفََرج لألَْصَمعي :

 بِِه.

َدفَةُ ، يُْسعَُط بِها. الِمْنَشغَةُ  قَاَل ِشمر :وَ   : الُمْسعُُط ، أَِو الصَّ

يِن  ـ   ونََسْغتُه الَكالمَ  نََشغتُهُ  : التَّْلِقيُن : يُقاُل منهُ : النَّْشغُ  قَاَل : يِن والّسِ  ـ. بالّشِ

اء قَاَل :  َمجاِري الماء في الوادي ، وأْنَشَد : : النَّواِشغُ  أبو ُعبَيٍد َعِن الفَرَّ

ٌل وَ  فريريريريريريريريريريريْ س  طريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ ارٌِك والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال مريريريريريريريريريريري 

  
وال  ِ  الريريريريريريريريريريَواِدي محريريريريريريريريريري   َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِض نريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  
ى ،  اْنتََشغَ  ثعلٌب َعِن ابِن األَْعرابّيِ : ْمحِ ، َطعَنَهُ. نََشغَهوالّرُجُل تَنَحَّ  بالرُّ

ُك الشَّيء في مكانِِه ، تَقُوُل : َدارٌ  : النَّغَشانُ و،  النغش قال الليث :: نغش  ِصئباناً. َوقاَل  يَْنتَِغشُ  ِصْبياناً وَرأسٌ  تَْنتَِغشُ  تحرُّ

 : ـ  في صفِة القُراِد  ـ  الشاعُر 

ْه َوْ َء الريريريريريريريرِّكريريريريريريريا عريريريريريريريَ ْه  ذا  ريريريريريريريَِ غَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  ِب تريريريريريريريريَ

  
م  وال َدُِ   ْتِ َّريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريا يف غريريريريريريريريَ تريريريريريريريري   مس ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ، فَتَنَغَّشَ  وقال أَبو َسعيٍد : ُسِقي فاُلٌن ، َك ، بَْعَد أَْن كان قَْد ُغِشَي َعلَيِه.تَنَغُّشا  . َوتَغَشَّى ، إذا تََحرَّ

 الدُّْوُد. انتَغَشَ وقَاَل : 

ً  َرأَى وسلمعليههللاصلىأنَّ النبي »في الحديث : و  .«.. ، فَسَجد ُشْكراً  نُغَاِشيّا

عَاُف اْلَحَرَكِة. النُّغَاِشيّونَ  َوقَاَل أَبُو العَبّاِس :  : ُهم اْلِقَصاُر ، الّضِ

َطِب : غشن   واْلبَُذاَرةُ. الغَُشانةو، إَذا لُِقَطِت النَّْخلَةُ : الُكرابَِة ابن نَْجَدةَ عن أبي َزْيٍد ، يُقاُل ِلَما يَْبقَى فِي اْلِكبَاَسةَ ِمَن الرُّ

 ـ بالعَْيِن  ـ  والشََّمُل ، والشَّماِشُم واْلعَُشانَةُ 
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 اْلَماء   َذا رَِكَبه  اْلبريَعر  يف َغِ ير  ، وحَنْوِِه. تريَغةَّنَ و أْيضا  : 
يها النَّاُس الَكاَرةَ : : اْلَحاُل ، وهي التي يُسَ  الشْغنَةُ  ابُن ُدريد :: شغن   ... الماءُ  تَغَشَّنَ وَ ّمِ

 غ ش ف
 فشغ. ـ  استعمل منه : شغف 

 َمْوِضٌع ِبعََّماَن يُْنبُِت الغَاَف اْلِعظاَم ، وأنَشَد : َشغَفٌ  قَاَل الليُث :: شغف 

ف   غريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِف مريريريريِ غريريريريريريريَ َذاِ  الريريريريْ  مسريريريريىت أاَنَ  بريريريريريريريِ

  
َرب  و   ٌع وم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ْم و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الِد هلريريريريريريريَ  بريريريريريريريِ  يف الريريريريريريريْ

  
أي : َغِشي  [30يوسف : ] (َقْد َشَغَفها ُحبًّا) بَل : ُهَو ِغَشاُء القَْلب َوقَْوُل هللا تعالى : : ُمْوِلُج البُْلعُِم ، َويُقاُل : الشغَافُ وقاَل : 

 الحبُّ قَْلبََها ، وأنشد :

ٌن وَ  َك  طريريريريريريريريريريريِ م  د وَن ذلريريريريريريريريريريريِ اَل هريريريريريريريريريريريَ ْ  مسريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريِه األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريع   غريريِ تريريَ بريريريْ غريريريريريريرياِف تريريريَ كريريريريريريرياَن الةريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريَ

  
ةَ والقَْلِب ، وُهَو ِجْلَدةٌ ُدونَهُ ،  َشغَافَ  : أَن يَْبلَُغ الحبُ  الشغَفُ  أبو ُعبيٍد : أْخبََرني اْلُمْنِذِريُّ عن ُعثماَن َعْن ُمْسلٍم بِن إبراهيَم عن قُرَّ

 أن يْكِوي بَْطنََها ُحبُّه. الشغَفُ  قاَل : (َقْد َشَغَفها ُحبًّا)لحَسِن : في قوِل هللا : بِن خاِلٍد عن ا

 أصاَب ِشغَافَها ، مثل : َكبََدها. (َشَغَفها)وأخبرني المنذري عن ابِن فهٍم عن ابِن ساّلِم عن يونَُس قال : 

 ، هو الِخْلُب ، وهو ُجلَْيدةٌ الِصقَةٌ بالقَْلِب ، ومنه قِيَل : َخلَبهُ ، إذا بَلَغ الشَّغافُ  وأخبرنا عن الَحّراني عن ابِن الّسِكيِت ، قاَل :

 قَْلبِه. َشغافَ 

 قَلبَِها. َشغَافَ  أي : قَْد َخّرقَ  (َقْد َشَغَفها ُحبًّا)وقال الفَّراء : 

 ِطيِم :غالفُه ، وقال قيُس بُن اْلخَ  : َشغَفُهوَ القَْلب ،  َشغافُ  قال أبو بكٍر :

ِذب   ْتَ ِذي كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ واِك غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   يّن ألهريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اء    فَّ ِمّ  اأَلمْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريري  َغف  و قريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اُج في قوله :  جَّ غَافُ  ثالثَةُ أقواٍل : قاَل بعُضُهْم : الّشغافِ  : في (َقْد َشَغَفها ُحبًّا)وقال الزَّ : ِغالُف القَْلِب. وقيل هو َحبَّةُ  الّشِ

 وسويداُؤهُ.القَْلِب 

 قيَل : هو داء يكوُن في الَجْوِف في الشَّراِسْيف ، وأْنَشَد بيَت النابِغَِة.وَ 

 َداٌء في القَلِب ، إَذا اتََّصَل بالطََّحاِل ، قَتَل َصاِحبَهُ ، وأْنشَد بيَت النّابغِة. الشُّغافَ  وروى القتيبي ، لألصمعي أنَ 

ي الّداء ً  قال األزهرّي : ُسّمِ  القَْلِب وهو ِحَجابُهُ. َشغَافِ  باسمِ  ُشغافا

القلِب ،  َشْغفُ وَ ،  َشغَافٌ وَ َوْهَي َشْحمةٌ تكوُن ِلباساً للقَْلِب ، يقاُل لََها : قَِميٌص القَْلِب ،  .. وقاَل : أبو الهيثَم : يُقَاُل ِلِحَجاِب القَْلبِ 

 القَْلِب والَزَمهُ ، َمِرَض القَْلُب ، ولْم يَصّح. َشغَافِ  اُء إلىالقَْلِب وغاِشيَةُ القَْلِب ، وإذا َوَصَل الدّ  َشغَفُ و

ً  فالنٌ  ُشِغفَ  وقيل :  .َشغَفا
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: ما تََطاير من َجْوِف الصَّو َصالةِ ، وهو نَْبٌت يقاُل لهُ : َصا  الفَْشغَةُ وَ : قُْطنةٌ في َجْوِف القََصبَِة ،  الفَْشغَةُ  قال الليُث.: فشغ 

 فَهُ ِصْبياُن الِعَراِق.َصلَّى يَأُْكُل جو

غُ  : نَْبتٌ  الفَُشاغُ وقَاَل :   َعلَى الشََّجِر ، َويَتلَّوى َعلَْيِه ، وأنشد : يَتَفَّشِ

ْه مسريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريَاْ  غريريريريريريريريريريريَ ٌة َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريَ

  
ْم   لريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريا يف الريريريريريريرييتريريريريريريريُّ ْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْي  تريريريريريريريري   ِه فريريريريريريريالريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
 نابِتُها. الثّنِيِّة : أَْفَشغَ  الّرُجُل ، َوَرُجلُ  أْفَشغَ  َوقَد ُمْفِشغٌ  ويقاُل للرجِل الَمنُوِن القَليِل اْلَخْيِر :

 َوتسنَّمهُ بمعنى واحٍد. (َوتََشيَّمه)وتشبعه « الشَّْيبُ  تَفَشَّغَهُ  إذا َكثُر َوانتََشر ، ثعلب عن ابِن األعرابّي :»فيه الشَّْيُب  تَفَشَّغَ وَ 

ُجَل بالسَّْوِط ،  أْفَشْغتُ  أبو عبيد عن أبي زيد  بِِه ، إَذا َضْربتَه بِه. فَشْغتُهُ وَ الرَّ

ً  النَّْومُ  فَشَّغَهُ  األَْصَمعَيُّ :  ، إذا َعاَلهُ َوَغلَبهُ ، وأنشد ألبي ُدَؤاٍد : تَْفِشيغا

زَاٌل عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌ   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِإَذا غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ُ ا لريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ه املريريريريريريريريريريريريريري غريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريِا َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
فالٌن في بُيُوِت الَحّي ، إَذا  تَفَشَّغَ ولَهُ ، ولٌد كثيٌر  تَفَشَّغَ والرُجُل الَمرأَةَ ، إَذا َوقََع َعلَْيَها ،  تَفَشَّغَ  ثعلٌب عن َسلَمةَ عن الفَّراء ، يُقَاُل :

 َغاَب فيها فَلَْم تََرهُ. الُمنذِري َعْنهُ.

 !(.قَالوا : نَعَمْ  ؟ذِلَك من َعاَلَماِت اْلَخْيرِ فيُكُم الَولَُد ، فإِّن  تَفَشَّغَ  َوَهلْ )قال النِّجاشيُّ ِلقَُرْيٍش ِحْيَن أَتَْوهُ : و

: أَْن يَُجرَّ الَولُد ِمْن تَْحِت النّاقَِة ، فيُْنَحَر ، وتُْعَطف على َولٍد آَخَر  اْلُمفَاَشغَةُ وفي بَْيِت فاُلٍن اْلَخْيُر ، إذا َكثُر َوفََشا.  تَفَشَّغَ  يُقاُل :وَ 

 بَِها. فُوِشغَ  بَْينَُهما ، َوقَدْ  فَاَشغَ و، فَتَْرأَُمهُ ، يُقال : فَاَشغَها ، يَُجرُّ إلَْيها ، فَيُْلقَى تَْحتَها 

 وقال :

ه   ي لريريريريريريريريريريريريريريَ ْرثريريريريريريريريريريريريريريِ ّرِْرأب  وال تريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌل  ريريريريريريريريريريريريريري َ  بريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مَّ اإِلْرَُّاُِ   ِ  هريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
رَّ املريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فَقَاَل : ُسنّةُ نَبِيِّكْم ، وإن َرَغْمتُم ؟ْيِت فَقَْد َحلَّ إنَّ َمْن َطاَف بالبَ  ؟في النَّاس تَفَشَّغَتْ  قال رجٌل البِن عبّاِس : ما هذه الفُتْيا التي

غَْت   المناُم ، أي : َكّسلَهُ. فَشَّغَهُ  : الَكَسُل. وقَدْ  الِفَشاغُ و التَفَشُّغُ  أي : فََشت َواْنتََشرْت َسلَمةُ عن الفَراِء :، تفّشِ

 ؟: فَقَاَل : ما هذه الَهْيئةُ  تَفَشَّغُوا في َحِديِث ُعَمر : أَنَّ وفَد البَْصَرةِ أَتَْوهُ َوقَدْ و

 : لبسوا أََخسَّ ثِيَابهْم ، ولم يَتََهيّأُوا. تفشغوا قال شمر : فَقَالُوا : تََرْكنا الثِّياَب في الِعيَاِب ، َوِجئْناَك : قَاَل : البَُسوا وأميطوا الخيالء

 غ ش ب
 بغش. ـ  غبش  ـ  استعمل منه : شغب 

 : تََهيُُّج الّشر ، وأْنَشَد : الشَّغَبُ  الليُث :قال : شغب 

ِه و  ْرفريريريريريريريريريِ ا اَنَل مريريريريريريريريريِ ِّ ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ   يّنِ عريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريَ     اركي اََِّق ِمةريريريريريريريريريريريريريريْ اِغِبنَي التريريريريريريّ  على الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 وِضْغٍن. َشْغبٍ  يقال لألتان ، إَذا َوِحَمْت ، فاستَْعصعْت َعلَى الفَْحِل : َذاتُ 

ً  بِهْم وَعلَْيِهم ، َشغَْبتُ والقَْوَم  َشغَْبتُ  أبو َزْيٍد : يُقَاُل :  ، قال لبيد : أَْشغَُب َشغبا

 يري َعاب  قائِل ه ْم و ْن ملَْ َيْةَغ ِ وَ 
 أْي : َوإْن لَْم يَُجْر َعِن الطَِّريِق والقَْصِد ، وأَْنَشَد قَْوَل العَّجاجِ :

 كأنَّ َ ْ  َذاَ  َ ْغ   َ َْحجا  
 َعلَيه. يعني : أَتَاناً َطويلةً َعلَى َوْجِه األْرِض. تَْشغَبُ و: الِخالُف ، أْي : ال تُواتِيِه ،  الشَّْغبُ  قال

 ، قال هميان : ِشغَبٌ  َرُجلٌ وَ 

 اَّ لريْر َوان الَعرَِك الِةَغبَّاو 
ً  فالٌن عن الَحق َشغَبَ  وقال شمٌر :  ريِق.، إذا كان َعانِداً عن الطَّ  ِمْشغَبٌ  . وفالنٌ يَْشغَُب َشْغبا

 قال الفََرْزَدق :

تريه ْم و ِج  وا ِ َغا و   ِ ْن َ اَغبريْ
 وقوُل الُهَذلّي :

 َوَعَ ْ  َعَواد  د ْوَن َوْليَك َتْةَغ   
 أي : تَُجوُر بَِك َعْن طِريِقَك.

ّمِة : الغَبَشُ  قال الليُث :: غبش   : ِشدَّةُ الظُّْلَمِة ، وأنَشَد ِلِذي الرُّ

ه   اَرقريريريريريريريريَ اَن طريريريريريريريريَ ل  متريريريريريريريرياُ  كريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَي لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  أغريريريريريريريريْ

  
َوب    ه  جريريريريري  ا لريريريريريريريَ ىّت مريريريريريريريَ ِم مسريريريريريَ يريريريريريْ خ  الريريريريريغريريريريريَ خريريريريريْ ريريريريري   تريريريريريَ ريريريريريَ

  
از عن ُعثْماَن عن اْلقَْعنَبِّي َعْن َماِلٍك في َحِديٍث َرَواهُ عن أبي ُهَرْيَرةَ : و ْبحِ ، َصلَِّها»أَْخبَرني أبو إْسَحاَق البَزَّ  قَاَل في َصاَلةِ الصُّ

 َوُرِوَي : بِغَلٍَس.« بِغَبٍَش 

 َواْلغَلَُس َوالغَبَُس واحد. اْلغَبَشُ  قَاَل ماِلٌك :

َوِمْن  .(اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اْْلَْسَودِ )قُْلُت : َوَمْعنَاَها بَِقيَّةُ الظُّْلَمِة في آِخِر اللَّْيِل ، يَُخاِلُطَها بَياُض اْلفَْجِر الثَّاني ، فَيَتَبَيَُّن 

 .أَْغبَشُ  َهَذا قِيَل لألَْدلَِم ِمَن الدََّواب :

ْلَمةُ في لَْوِن الدَّابَِّة  اْلغُْبَشةُ وَ   ِسيَّاِن. ـ  َوالدُّ

ِل ال اْلغَبَشُ  ، قِيَل : اْلغَبَُس واْلغَلَُس ، بَْعَد اْلغَبَِس َوهي كلَُّها فِي آِخِر اللَّْيِل ، َويَُجوُز : اْلغَبَشُ وَ   لْيِل.، في أوَّ

ً  فاُلنٌ  تَغَبََّشنَا إَذا أَْظلََم ، َويُقَاُل : أَْغبَشَ وَ اللْيُل  َغبِشَ  أبو ُعبَْيٍد َعْن أبي ُعبَْيَدةَ : اِجُز : تَغَبُّشا  ، أي : َرِكبنَا الظُّْلِم ، َوقَاَل الرَّ

ِش  بريريريريريريريريُّ غريريريريريريريريَ ي  َوَذا تريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريْ َه َذا بريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي وَ   َل َوَذا أَتَرُّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريريريريريريريِ  َذا أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أْي َخَدَعنِي َعْنَها. يَْغبُِشني َعْن َحاَجتِي َغبََشنِي قَاَل اللَّْحيَانيُّ : يُقَاُل :وَ 

 بَِدْعَوى بَاِطلٍَة ، إَذا ادَّعى قِبَلَهُ َدْعَوى بَاِطلَةً. تَغَبََّشني قَال األصمعيُّ :وَ 

 أنَا بِغَاِشِمِهْم.الغَّاَس ، أْي : ما  بِغَابٍِش  قَاَل أَبو َزْيٍد : ما أَنَاوَ 

 وَغَشَمهُ واحد. َغبََشهُ  قَاَل أبو َماِلٍك :وَ 
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َ ِر.
َ
 أي : قليل من امل

َذاذُ ثم  .اْلبَْغشُ  أبو ُعبَْيٍد َعِن األصمِعّي : أَخفُّ الَمطِر َوأْضعَفَهُ : الطَّلُّ ثم الرَّ

 .«َمْن َشاَء أَْن يَُصلِّي في َرْحِلِه فَْليَْفعَلْ »:  وسلمعليههللاصلىِمْن َمَطر ، فَنَاَدى ُمنَاِدي رسول هللا  بُغَيشٌ  ابَنَافي الحديث أصَ و

 غ ش م
 شغم : غمش. ـ  مشغ  ـ  استعمل من وجوهه : غشم 

 (.َغَشْمَشِميَّةٍ )وَ  َغَشْمَشَمةٍ  الَجريُء اْلَماِضي ، ويقاُل : إنَّهُ لَذُو:  اْلغَشْمَشمُ وَ اْلغَْصُب ،  اْلغْشمُ  قَاَل اللّيُث :: غشم 

 ، وإذا َرِكبَْت ُرؤوَسها فَلَْم تُثَْن َعْن َوْجِهَها وقال ابُن أْحَمَر : َغَشْمَشمٌ  وقال غيُرهُ : ِوْردٌ 

ى  حريريريريَ ا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْوعريريريريريريريِ  هريريريريريريريَ اء  مريريريريَ ْوجريريريريريريريَ ٌة هريريريريَ ارِيريريريريريريريَّ بريريريريريريريَ  هريريريري 

  
اءْ  بريريريريريريِ   ْه جريريريريريريريَ ِم  َذا أَْرَُّمريريريريريريريَ ْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِوْرِد َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يحِ يَْبتَِدىُء ِعْنَد ُطلُوعِ الشَّْمِس. ويُقَاُل لألَسِد :  .َغَشْمَشمٌ  قال : َمْوِعُدها الضَُّحى : ألنَّ ُهبُوَب الّرِ

 يُِريُدهُ.: الَّذي يَْركُب َرأَْسهُ ال يَثْنِيِه َشْيٌء عما  اْلغََشْمَشمُ  أبُو ُعبَْيٍد َعِن األْصَمِعّيِ :

الَحاِطِب ، َوُهَو أْن يَْحتَِطَب لَْيالً ، فَيَْقَطَع  َغْشمِ  : الِذي يَْخبُِط الناَس ويأُخذُ كلَّ ما قَِدَر َعلَْيِه َواألْصُل فيِه من : الغَُشومُ  أبو بكٍر :

 كل ما قَِدَر َعلَْيِه بِاَل نََظِر وال فِْكٍر ، وأْنَشَد :

ْز وَ  هريريَّ ه   ريريََ لريريريريريريريْ ائريريال  و قريريري  اَس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِم الريريلريريريريريريريَّ  اْغةريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل مسريريريريريرياطريريريريريريِ     ْجراَء اللَّيريريريريريريْ م  الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  كمريريريريريريا يريْغةريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َواُل الِحساُن ، الواحُد : الشَّغَاِميمُ  قال أبو ُعبيد :: شغم  ْغِميمو الشُّغُموم وقَال غيُرهُ : .ُشْغموم : الّطِ  ، هو الشَّابُّ الطَِّويُل الَجْلُد. الّشِ

ُجِل ،  َمَشْغتُ  : َضْرٌب ِمَن األكِل ، لَْيَس ِبَشِديٍد. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : المْشغُ  الليُث : قال: مشغ  ْغتُهُ وَ ِعْرَض الرَّ ، إذا ِعْبتَهُ ، وقاَل  َمّشِ

 ُرؤبة :

 عله  َوِعْرِضي لَْيَس  ملَمةَّ ِ 
 .غِ بالمشْ  : مصبوغٌ  ُمَمشَّغٌ  أبو العَبَّاس َعِن ابِن األْعرابي : ثَْوبٌ 

يُن األحَمُر. وروى ابُن الفَرجِ ، ِلبَْعِض العََرِب ؛ بالمْشغِ  قلُت : أرادَ  مائةَ َسْوٍط وَمشقَهُ مائةَ َسْوٍط ، إَذا  َمَشغَهُ  : الِمْشَق ، وهو الّطِ

 َضَربَهُ.

عارٌض ، ثم  الغََمشُ و: إْظاَلُم البََصِر ، من ُجوعٍ أْو َعَطٍش ، قال : وكأنَّ العََمَش سوُء البََصِر ،  الغََمشُ  قال ابن ُدريِد :: غمش 

 .(1)[يَْذَهبُ 

__________________ 
 ( انتهى ال سم الساق  من امل بوع.1)
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 الغني والضاد( 1)[أبواب]
 أهملت وجوهها. غ ض س : ـ  غ ض ص 

 غ ض ز
 ضغز.استعمل من وجوهه : 

ْغزُ  قال الليُث : [ضغز] باعِ السَّيُِء الُخلُِق ، وأنشد : الّضِ  : ُهَو ِمَن الّسِ

رِيريريريريش   يريريريريهريريريريريريريا اَّريريريريَ ربا  و فريريريريِ ٌز مريريريريريريريايريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريِ    لريريريريريريريِ هريريريريريريريا وتريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ لريريريريريريريْ ف  مريريريريريريريِ  أَيِْوي    َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْغزَ  قُلُت : ال أْعِرفُ   وال قائل البيت. الضَّ

 غ ض ط
 استعمل من وجوهه : ضغط.

 : َعْصُر َشْيٍء إلَى َشْيٍء. الضَّغطُ  الليث :قال : ضغط 

غَاُط تََضاُغطُ و حاِم ، ونحو ذلَك ، َكَذلَك. ويُقاُل : فَعََل ذلكَ  الّضِ في  الّضاِغطُ و، أَْي : بَْهراً َواْضِطراراً  ُضْغَطةً  النّاِس في الّزِ

 ِجلٍد ُمْجتَمعٍ. اإلبِِل : أَْن يَُكون في البَِعيِر تَْحَت إْبطِه ، ِشْبهُ ِجراٍب ، أو

اِغطُ  أبو ُعبَيٍد عن العََدبَّس الِكنَانِّيِ. قَاَل : بُّ : َواحٌد ، وهو اْنِفتَاٌق مَن اإلبِط ، وَكثْرةٌ مَن اللّْحِم. الضَّ  والّضِ

كيَّةُ ، تَُكوُن إلى َجْنبِها َرِكيَّةٌ أُْخرى فَتَخَمأ فيصيُر ماؤُ  َضِغيطٌ  األَْصَمعيُّ بئرٌ  ها ُمْنتِناً ، فَيَِسيُل في ماِء العَْذبَِة ، فَيُْفِسُدهُ ، َوْهَي الرَّ

 َواْلَمِسيُط ، وأنشد : الضَّغيطُ  فال يَْشَربُهُ أَحٌد ، فتلكَ 

ِن  ن مريريريريريريريرياَء اأَلجريريريريريريريريْ َربريريريريريريريريْ يريريريريريريريري ِ و َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريِ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريريريريريريري و   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
َ َر امل َن كريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِغطُ و  : ِشْبهُ األَِميِن يَُزمُّ بِِه العاِمُل ، ِلئاَّل يَُخوَن فيما يَْجبِْي. الضَّ

 ؟أيَن ما يَْحِملُه اْلعَاِمُل من ُعراَضِة أَْهِلهِ ) قَالِت امرأةُ ُمعَاٍذ له ِحْيَن قَِدَم ِمْن اليََمِن :و

 .(َضاِغطٌ  فقاَل : كاَن َمعي

 َها.أمانةَ هللا التي تَقَلَّدَ  : بالّضاِغطِ  أَرادَ 

ْغَطةَ  أَنّهُ كاَن ال يُِجيُز :)ُرِوَي َعْن ُشَرْيٍح : و اإِلْكراهُ. والثاني : أن يَْمُطَل بائِعَهُ فال يؤّدي  ويُفَسَُّر َعلَى َوْجَهيِن ، أحُدُهما :، (الضُّ

 الثََّمَن ، أو يَُحطَّ عنهُ بعَضهُ.

 غ ض ذ    غ ض ت ،     غ ض د ، 
 مهمالت كلها.

__________________ 
 .« ب»( يف امل بوع : 1)
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 غ ض ث
 استعمل من وجوهه ضغََث.

غثُ  قال الليث :: ضغث  اِث والثُّمام. وأنشد : الّضِ  قُبضة قبضاٍن يجمعها أصل واحد مثل األسل والكرَّ

 كأنه  ذ ت   ضغث  كرَّال
 [.44ص : ] (َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثاً فَاْضِرْب ِبهِ )وقال هللا جل وعز : 

 يقال : إنه كان ُحزمة من أسل ضرب بها امرأته فبرْت يمينُه.

 .ضغثٌ  : ما جمعته من شيء مثل ُحزمة الرطبة ، وما قام على ساق واستطال ثم جمعتهُ فهو الضغثُ  وقال الفراء :

سنامها أي  يضغُث الضاغث ، وهي التي ضغوث وناقةٌ  َضْغثٌ  ، والفعل ضغثٌ  وقال أبو الهيثم : كل مقبوض عليه بُجمع الكفِ 

 يقبُض عليه بكفِّه أو يلمسه ، لينظر أسمينة هي أم ال.

، هو  [44يوسف : ] ((44قاُلوا َأْضغاُث َأْحَّلٍم َوما ََنُْن بَِتْأِويِل اْْلَْحَّلِم ِبعاِلِمنَي ))وقال الفراء في قول هللا جل وعز : 

 [.5الفرقان : ] (َأساِطُْي اْْلَوَِّلنيَ ) مثُل قوله :

من بيوٍت مختلفٍة يختلط بعضها  كأضغاثٍ  األْحالِم : ما ال يستقيم تأويلُهُ لدخول بعِض ما رأى في بعٍض ، أضغاثُ  وقال غيره :

ؤيا : إذا التبَس بعضها ببعٍض فال تتميز مخاِرُجها وال يستقيم تأويلُها. أضغثَ  ببعٍض ، ويُقال للحالم : قد  الرُّ

ً  اللهم إن كتبَت عليَّ إثماً أو»الخطاب : أنه طاف بالبيت فقال : ُروي عن عمر بن و  .«فامُحه عني فإنك تمحو ما تشاء ِضغثا

 من الخبر واألمر : ما كان مختلطاً ال حقيقة له. الضغثُ  قال شمٌر :

 قال : ؟يضغثون له : ماأشياء على غير ُوجوهها ، قيَل  يضغثون وقال الكالبيُّ في كالم له : كل شيء َعلَى سبيله ، والناس

ً  يقولون للشيء ِحذاء الشي وليس به ، وقد ًّا ، فقيل له : ما تعني بقولك بتًّا ، فقال : ليس إال هو. َضغََث يضغَُث ضغثا  بَت

ؤيا : اختالُطها والتباسُ  أضغاثُ  من األخبار : أي ُضُروٍب منها ، وكذلكَ  أضغاثٍ وخبر  بِضغثِ  وقال ابُن شميل : أتانَا  ها.الرُّ

 الرؤيا أهاويلُها. أضغاث قال مجاهد :و

 قال غيره : ما ال تأويل له.و

غث وأصل  : القُبضةُ أو الُحزمةُ من الحشيش ، والثُّدَّاء والضعَة واألسل. الّضِ

يتْ   أحالٍم ألنها مختلطة ، فدخل بعضها في بعض وليست كالصحيحة من الرؤيا. أضغاث قال : وإنما ُسّمِ

 من اإلبل ، وضغابَةٌ وُغثاية وُغثاثةٌ وقُثاثةٌ. َضغَاثةٌ  يقال لنُفاية المال وضْعفانه :« النوادر»وفي 
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 غ ض ر
 غضز. ـ  استعمل من وجوهها : غرض 

ض أبو العباس عن ابن األعرابي :: غرض  ضوسقاءهُ إذا مأله ،  غرَّ  إذا تَفَكه. غرَّ

. الغُرضة : البِطان وهو الغَرضُ  وقال الليث :  ونحو ذلك قال األصمعيُّ

 من البَعير كالمحِزم مَن الدابة. الَمْغِرضوقال : 

 .َمْغِرضٌ  جوانُب البطِن أسفل األضالع ، واحُدها : الَمغَارضُ وأبو عبيد عن أبي عمرو : 

 الطَّلُع حين ينشقُّ عنه كافوُره. : اإلْغريضُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 وأنشد :

 كاإلغريض مل يت لمأبيَض  و 
 : ماء المطر الطري. المْغروضو: البَرد ،  اإلغريض قال : وقيل :

 وقال لبيٌد :

ه  ر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريوه وتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياذفريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريريَّ

  
عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريٌة  ريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريرو. ُّالِل    مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
انيُّ عن ابن السكيت :  .الغُرضة : حزام الرْحل ، وهو الغَْرض الحرَّ

 : إذا مألتَه. وأنشد قول الراجز : هأغِرض الحوض غرضت : الملء ، تقول : الغْرضوقال : 

ض   مريريريريريريريريحريريريريريريريريْ نَّ الريريريريريريريريْ هريريريريريريريري  لريريريريريريريرياقريريريريريريريريريَ َ ى أعريريريريريريريريْ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  فريريريريريريريريَ

  
ْر.  و   َن غريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريري َّْأظ  مسريريريريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريريَ 

  
 أي : كانت لهنَّ ألباُن يُْقَرى منها ، ففَدْت أْعناقَها من أن تُنحره. وأنشد أيضاً :

يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريِ وِ. أن يريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَ  ال أْتِوَ  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ

  
َن  ن   ا  ريريريريريريٌت مريريريريريريِ ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريْ غريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ْن تريريريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
 والغيُض : النُّْقصاُن.

َجُر ، ويقاُل : اْلغََرضُ وقال :  ً  إلى ِلقائَك : أي اشتقت ، َغِرْضتُ  : الضَّ  .أَْغَرُض َغَرضا

 قال ابن هْرمةَ :

هريريريريريريريا هريريريَ ِف َوجريريريْ ه     تريريريلريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   يّنِ غريريريَ

  
بريريريرييريريريريريريري  الريريريريغريريريريريريريائريريريريريريري    حريريريريريريري ِّ    اَّريريريريَ مريريريري  َرَ. الريريريريْ  غريريريريَ

  
 ينصُب فيرَمى فيه ، وهو الهدُف.: الشيُء  اْلغََرضُ وقال : 

 ً ً  وقال ابن بُُزْرج يقال : أَْطعََمنا لحما ً  له َغَرْضتُ و: أي طرياً :  َغِريضا ً  للقَوم أغَرْضتُ وسقيتُه لبناً حليباً ،  : َغريضا  : َغِريضا

ً  : باِكٌر ، وأتيته غارضٌ  عجنُت لهم عجيناً ابتكرتهُ ولم أطعمهم بائتاً ، وِوردٌ  اللحِم واللبن :  َغِريضُ و: أول النهار ،  غاِرضا

 طريئُهُ.

 ، وهما ما انحدر من قََصبِة األنِف من جانبيِه جميعاً. َغْرضان وقال أبو عبيدة : في األنف

 وأما قوُل الشاعر :

فريريريريريريرياهريريريريريريريهريريريريريريْم  ٌُ يريريريريريريريلريريريريريريريال  املريريريريريريرياء قريريريريريريريبريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريرا

  
   ِ مُّ األرانريريريريريريريريريِ ْرِ.  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريْم وارِدا   الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري 
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 الذي في الغُْرضوفَ  أرادَ فقد قِيل : إنه 
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 قصبة األنف فحذَف الواو والفاء ، ورواه  بعضهم :
 هلم عاِرضا   الِوردِ 

 من األنوِف : الطويُل. الغَاِرضُ  ، وقيل : َغِريضٌ  ، والماءُ  غاِرضٌ  وكل من ورَد الماء باكراً فهو

يت : ر قْبل أن يجتمع ُزبُدهُ صبَّتهُ فسقَتْهُ القوم فهو سقاءٌ المرأةُ سقاَءها إذا  َغَرَضتِ  وقال ابن السّكِ  َمْغُروضٌ  َمَخَضتْهُ فإذا ثَمَّ

 فطمناه قبل إناهُ. : أي : نَْغِرُضهُ  الَسْخلَ  َغَرْضنَا وقد َغِريضٌ و

 وقيل في قوله :

 ال َّْأظ  مَسىتَّ ما هَل َن َغْر.  
أيضاً : أن يكون الرجُل سميناً فيهزَل فيبقى  اْلغَْرضُ وموضع ماء أْخلَْينَه فلم يجعلَن فيه شيئاً ، كاألْمِت في الّسقاء ،  الغَْرضَ  إن

 ُغُروضٌ  في َجَسدهِ 

 أن يكون في ُجلُودها نُقصاٌن. اْلغَْرضُ  وقال الباهليُّ :

 : التَّثَنِّي. اْلغَْرضُ  وقال أبو الهيثِم :

 عيش. َغَضاَرةِ  فالٌن بالمال والسَّعة إذا أْخصَب بعد إقتار ، وإنهُ لفي َغِضرَ  الليث : يقال :قال : غضر 

 .اْلغَضارة : الطيُن الاّلزُب ، والقطاة يقاُل لها الغَضاَرةُ وقال : 

 بمعنى القطاة. الغضارةَ  قلت : وال أعرف

: أرٌض ال ينبُت فيها النَّخُل  اْلغَْضراءُ و، ويْربُض َحْجرةً ،  َغْضرةً  كلُ : نباُت ال يعقد منه َشْحٌم ، ويقال في مثٍل هو يأ الغَْضَورو

 حتى تُحفََر وأعالها كذَّاٌن أبيُض.

 قولُهْم : أباَد هللاُ خْضراَءهم. وأخبرني المنذريُّ عن أبي طالب قال :

 ، أي خصبَهْم وخيرهم. َغْضراءهم قال األصمعيُّ : ومنهم من يقوُل : أَباَد هللاُ 

 : أي في أرٍض َسْهلٍَة طيبة التربة عذبة الماء. َغْضراء ويقاُل : أنبََط في

: إذا كانوا في خير ونعمٍة ،  َمغُضوُرون ، وقوم الغََضارة أي بهجتهم وحسنهم من : غْضراَءهم قال : وقال بعضهم : أباَد هللاُ 

حاً. اْغتُِضرَ وواْختُِضَر الرجُل ،   إذا مات شاباً مصحَّ

 : خزٌف أخضُر يُعلَُّق على اإلنسان يَقيه العين ، وأنشد : الغَضارُ  : وقال غيره

ي املريريريريريريريريريريرِء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  و  ِ  تريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريريري 

  
اروَ   َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريم َوال الريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريِ  اَل عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
 عن صوبي : أي ما ُجْرت عنه. َغَضْرتُ  ويقاُل : ما

  وقال ابن أحمر :

س   رِْج رَاكريريريريريريريِ َي عريريريريريريريْن فريريريريريريريريَ  تريريريريريريريواعريريريريريريري َن أْن اَل َوعريريريريريريريْ

  
رَا  غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرَن عريريريرين َذاك مريريريريَ ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريرمسريريريريَن َومل يريريريريريَ

  
 أي : لم يَْعِدلَن ولم يجْرَن.

بَط. الغضورُ  وأما  : فهو نبُت يشبه الّسِ
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 وقال الراعي :

ة    تريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريت  الريريريريريريريريريريريريريريري َّواجريريريريريريريريريريريريريريريَن يف َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا الريريريريريريريريريريريريريريَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَور    ْوهلريريريريريريريريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريريريريريريريريريَ راقريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريريريريِ

  
: النَّاِعُم من كل  اْلغضيرُ  ويقال : .يَغُضرهم هللا َغَضرهم ِمْن خيٍر ، وقد َغضراءَ  : طيٌن ُحرٌّ ، وإنَّهُ لفي اْلغَضراء ابُن شميٍل :

 .غاضرٌ و ِغضرٌ و،  غضيرٌ  ، ونباتٌ  َغُضَر َغضارةً  شيء ، وقد

. الغَضيرُ  وقال أبو عمرو : ْطُب الطَّريُّ  : الرَّ

 وقال أبو النجم :

 َذاِبِل األْرَطى ومن َغِضتهامن 
ُر في حوائجه ، ويقاُل : أردُت أن آتيكَ  الغاِضرُ و: المانُع ،  الغاِضرُ و: النّاِعُم ،  الغاِضرُ  عمرو عن أبيه : أمٌر  فغََضَرني : الُمبَّكِ

 ، أي منعني.

 : المكان ذُو الِطين األحمر. الغَضراءُ  شمر عن ابن األعرابي :

يُن الحرُّ نفسه ، ومنه يتخذ الخزف الذي يسمى ةُ الغَضارَ وقال شمٌر :   .الغَضارَ  : الّطِ

 غ ض ل
 استعمل من وجوهه : ضغل.]

اِم إذا امتصَّ من مْحَجمه. الضغيلُ  قال الليث :: ضغل   : صوُت الَحجَّ

 ، وقالَهُ أبو َعمرو. َضغََل يَضغَُل َضِغيالً  يقال :

 غ ض ن
 ضغن. ـ  نغض  ـ  : غضن  [استعمل من وجوهه]

ِدرع الحديِد ،  غُضونُ والُكّمِ ،  ُغُضونُ  مكاِسُر الِجلِد في الَجبيِن والنَّصيِل ، وكذِلكَ  : الغُُضونُ و الغَْضنُ  قال الليث :: غضن 

 وأنشد :

 ترى فوَق اللِّ اِق هَلا غ ض وانَ 
 وهي مثانيها. َغْضنٌ  األذن واِحُدَها ُغُضونُ  أبو زيد :

 الذي يكسُر عينيه ِخلقةً.:  األْغُضنُ وقال : 

 قال رؤبة :

   أيريَُّها الكاسر  عنَي األغَضنِ 
نَتْ  : مكاسرةٌ بالعينين ، قال : وإذا ألقت الناقةُ ولدها قبل أن ينبت الشعر عليه ، قيل : قد المغاَضنَةُ و  .الِغضانُ  ، وهو َغضَّ

 .غِضينٌ  وقال أبو زيد : يقاُل : لذلك الولد

ً  السماُء : دام مطرها تِ أغضنَ  وقال األصمعيُّ :  .إغضانا

 ، وأنشد : َغْضنَكَ  : أي : ألطيلنَّ عناءك ، ويقال : َغَضنَكَ  وقال أبو زيد : تقوُل العرب للرجل تُوعده : ألُمدَّنَ 

ا اقريريريريريريريا  مسسريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَ يريريريريريريريَ َه  ْن سريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أََريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريا   منريريريريريريريريريريريري  ُّ مريريريريريريريريريريريرين   طريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريّن الريريريريريريريريريريريريغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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ً  الشيءُ  َغَضنَنِي أبو عبيد عن الكسائّيِ :  : أي : َحبَسني. يغِضنُنِي َغضنا

 عن حاَجتي َغَضنَنِي وأخبرني المنذريُّ عن ثَْعلب عن ابن األعرابي ، قال :
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ا ل غتاِن  لضَّاد والصاِد أُ الصواب   لضَّاد.أيريْغِصل   لّصاد وال أْدري     
ْغنُ  قال الليث :: ضغن  ْغنُ و: إذا طلبت مرضاته ،  َضِغينَتهُ وفالٍن  ِضْغنَ  ويقال : سللت الضغينة : اْلِحقُد ، وكذلك الّضِ في  الّضِ

 الدابَّة التواؤه وَعَسُرهُ.

 وأنشد :

 الضْغن  من تريَتابع األسوا و 
 ، وأنشد : َضِغنة : العوج ، تقوُل : قناةُ  الضغَنُ و

لريريريريريريريريا   نَّ قريريريريريريريريلريريريريريريريريايت مريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريبريريريريريريريريا  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
امريريريريريريريريا ُّاَدهريريريريريريريريا الريريريريريريريريتريريريريريريريريَّ ريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريف   الَّ   لريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إلى الدُّنيَا : أي : َرَكَن إليها ، وقال الشاعر : َضِغنَ  ويقال :

لريريريريريريريريريريوا غريريريريريريريريريريِ اهتريريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن الريريريريريريريريريريذيريريريريريريريريريرين    لريريريريريريريريريريذَّ

  
ْرتريريريريريريريريفريريريريريريريريق  و    كريريريريريريريريان فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا هلريريريريريريريريْم عريريريريريريريرييريريريريريريريريش ومريريريريريريريري 

  
 البعيُر إلى َوَطنه. يَضغَنُ  إلى فالن : ملت إليه ، كما َضِغنتُ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي :

 : الدَّوُك بالكلكل ، وأنشد : االْضِطغانُ  : وقال الليث

َُ مسريريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريم و   أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرين  األقريريريريريريريريريريوا

  
غريريريريريريريابيس  تةريريريريريريريريريريريريريريريك و الغم  ريريريريريريريه َلبريريريريريريريانِيريريريريريريريا   ضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 االشتمال ، وأنشد : : االْضطغانُ  أبو عبيد عن األحمر :

 كأنه م ضَ ِغٌن صبيا
 الشيء تحت ِحضنِي ، وقال ابن مقبل : اْضَطغنتُ  قال : وقال أبو عمرو :

المسي علَ  َمغرضريريريريريريريريريريريريريريها َ َغله  سريريريريريريريريريريريريريريَ  مسىت اضريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   ق  كريريرير س السريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريف  ذ  ريريريريريريريريريريريريريريسريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ  مريريريْرفريريريَ

  
 اْلَجبِل وإبُطهُ بمْعنى واحٍد. ِضْغنُ  هذا« : النوادر»وفي 

ي : أ (فَ ُيْحِفُكمْ )هللا  (ِإْن َيْسئَ ْلُكُموها)معناه :  [37محمد : ] (َوَُيْرِْج َأْضغاَنُكمْ ) وقال الفراء في قول هللا جلَّ وعزَّ :

 ، وأحفيُت الرجل : أْجهدتُهُ. أضغانكم ، يخرج ذلك البخُل عداوتكم ، ويكون : ويخرج هللا (َوَُيْرِْج َأْضغاَنُكمْ )يجهدكم 

 إذا اضَطمرها. : ضغينةً  فالٌن على فالن اْضَطغَنَ  ويقال :

 قَْهقََرى.: الذََّكُر واألنثى سواٌء ، وهو الذي يجري كأنما يرجُع ال ضغونٌ  أبو عبيدة : فرسٌ 

جلُ  َضِغنَ  وقال أبو زيد : ً  الرَّ ً و يَْضغَُن َضغَنا لح إذا مال إليه ، وامرأةٌ  َضِغنَ و: إذا َوِغَر صدُرهُ وَدِوَي ،  ِضْغنا فالٌن إلى الصُّ

 على زْوجها إذا أْبغََضتْهُ. ِضْغنٍ  َذاتُ 

األيمن  وسلمعليههللاصلىكتِف رسول هللا  ناِغِض  روى شعبة عن عاصم عن عبد هللا بن َسْرِجَس ، قال : نظرُت إلى: نغض 

 واأليسِر فإِذا َكَهْيئَِة الُجْمع عليه الثَّآليُل.

 الَكتِفِ  نُْغضُ ورأُسهُ ،  يَْنغُضُ  من اإلنسان : أصُل العُنُِق حيث النَّاِغضُ  قال شمٌر :
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 هو العيتم  الرَّقيق  على طرفها.
أِْس واألسنان في ارتجاٍف إذا َرَجفَْت ، تقول : تَنَغُّضُ  : النَّْغضانُ و: ُغْرُضوُف الكتِِف ،  النُّْغضُ  قال الليث :  .نغَضتْ  الرَّ

 [.51اإلسراء : ] (َفَسيُ ْنِغُضوَن ِإلَْيَك ُرُؤَسُهمْ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 رأَسهُ إذا حركه إلى فوق أو إلى أسفل. أْنغَضَ  قال الفراء : يقال :

أْسُ قال :  كْت ، قيل : يَْنغُضُ و يَْنِغضُ  والرَّ َي الظَّليمُ  نَغََضتْ  لغتان ، والثَّنيَّة إذا تحرَّ ً  ِسنُّهُ ، وإنما ُسمَّ ل ِمشيَتُه  نَْغضا ألنه إذا َعجَّ

 ارتفَع وانخفض.

َك رأسه إنكاراً له : قد َث بشيٍء فحرَّ ُجِل إذا ُحّدِ  َرأسه. أْنغَضَ  وقال أبو الهيثم : يقال للرَّ

ُك بعُضه في بعٍض ُمتََحيِّراً وال يسيُر. نَغَضَ  وقال الليث : يقال للغَْيِم إذا َكثَُف ثم تمخض : قد  ، حيث تراهُ يتَحرَّ

 وقال رؤبة :

 بريْرٌق َسَرى يف عاِر.  نريغَّا.ِ 
ال ، ويقال : النَّْغضُ وقال :   رأسه كثيراً. يُْنِغضُ  بل هو الذي : الظَّليُم الَجوَّ

 غ ض ف
 ل من وجوهه : غضف.استعم

 : شجٌر بالهند كهيئِة النَّْخِل سواء من أسفلِه إلى أعاله. الغََضفُ  قال الليث :: غضف 

 إذا كثَُر سعفُها وساء ثمرها. ُمْغِضفٌ  َسعٌَف أخضُر ُمغَّشى عليه ، ونواهُ ُمقَشٌَّر بغيِر لحاٍء ، قال : وتقول : نخلةٌ 

 جيٌِّد تتخذ منه الِقفاُع التي يُْحَمُل فيها الجهاُز ، ونباُت شجِرِه كنباِت النّخل ، ولكن ال يطوُل.ُخوٌص  الغََضفُ  قال الدْينوري :

بَا ، ثم قال : و  .«ُمْضِغفَةٌ  ومنها الثمرةُ تباُع وهي»في حديث عمر : أنه ذكر أبواب الّرِ

إذا أخالْت للمطر ، وذلك إذا لَبَِسها الغَْيم  أَْغَضفَتْ  للسماء : إذا تقاربت من اإلدراك ولما تُْدِرك ، ويقال ُمْغِضفَةٌ  قال شمٌر : ثمرةٌ 

 ألبسنا ، وأنشد : علينا الليُل : تَغَضَّفَ وإذا أْلبََس َظالُمه ،  أْغَضفُ  ، كما يقال : ليلُ 

 أبمسالُِ ج هَّال   ذا ما تريَغضَّف وا
ُن والتَّغَيُُّف واحد ، من ذلك ق التَّغَضُّفُ وقال :   : إذا استرخت آذانُها على المحاَرةِ من طولها وسعتها. ُغْضفٌ  يل للكالبوالتَّغَضُّ

ُر أعلى أذنه إلى مقدَّمه ،  الغاِضفُ  قال شمر : وسمعت ابن األعرابي يقول :  إلى خلفه. األغضفُ ومن الكالِب الُمتََكّسِ

 أعيُنها ، يكوُن ذلك من الغََضِب والكبر.استرخاُء أجفانِها العُلَى على  في األُْسد : الغََضفُ  وقال ابن شميل :

 .األْغَضفُ  قال : ومن أسماء األَسِد :
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 : استرخاُء أعلى األذنين على محارتها من َسعَتها وِعَظِمها. الغََضفُ وقال : 

 وقال أبو النَّْجم يصف األسد :

ّوافريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  َ را   أيكريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  خمريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
افريريريريريريريريريريريا  َم اَّريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَّ ف  تريريريريريريريريريريريَ  قُّ األجريريريريريريريريريريريَ  غ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 في األْسِد : كثرةُ أوباِرها وتثَنِّي ُجلودها. الغََضفُ  ويقال : قال :

 وقال القطامي :

 قال هَل ْم غ ْضف  اجِلماُِ َترمسَّل واو 
، رواه عنه أبو عبيد ، قال :  أْغَضفُ  : الُمتََدلِّيَةُ في شجرها ، وكلُّ مسترخٍ : الُمْغِضفَةُ  قال : وقال أبو عمرو في قول عمر :

 .ُمْغِضفَةً  مر أنها تُباُع ولم يْبُد صالُحها ، فلذلك جعلهاوإنما أراد ع

 النخلة إذا أُوقَِرْت. أْغَضفَتِ  قال شمر : وقال أبو عدنان : قالت لي اْلَحْنَظِليَّةُ :

يرها له ، وأقبلت عليه عليه الدُّنيا إذا َكثَُر خ تغَضَّفتْ  إذا كان رخيًّا خصيباً ، ويقال : أْغَضفُ  قال : وقال َمْعُز بن سوادة : َعيشٌ 

 إذا كثر نَعَُمه. ُمْغِضفٌ  ، وَعطنٌ 

 وقال ابن الُجالح :

رهريريريريريريريريريريريريا اَدى مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريْه قريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ   ذا  ريريريريريريريريريريريري 

  
ف    ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌن مريريريريريريريريريريريري   ُّاَن جريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريايب عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد بالعطن هاهنا نَخيلَهُ الّراسَخةَ في الماِء الكثيرة الحمل.

 ورواه ابن السكيت : َعَطٌن ُمْعِصف.

ْرع ، وإنما أراد خوَص سعِف النْخل.وقال : هو من   العَْصِف وهو ورُق الزَّ

باع ، الذي انكسر أعلى أُذنِه ، واسترَخى أصله ، ومنه أذنٌ  األغضفُ  وقال الليث :  انغضفتْ و أغِضفُها ، وأنا َغضفَاءُ  من الّسِ

 ي الغُبار إذا دخلوا فيه.القوُم ف انغضفو: إذا كانت خلقةً ،  َغِضفَتْ وأذُنُه إذا انكسرت من غير خلقٍَة ، 

 وقال العجاج :

 انَغضفه يف م ْرَجِحن  أغضفاو 
 شبَّه ظلمة اللْيل بالغُبار.

ً  : النَّاعم البال ، وقد الغاِضفُ وقال :   ، وأنشد : َغَضَف يغِضُف ُغُضوفا

ٌس  وٌ   ريريريريريريريريريْتَِك  ئريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريْ ْوَُ مريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريم الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
ف  و   ْتَِك غريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ ْ   ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريْ    ريريريريريريريريرير  مل يريريريريريريريريريري 

  
 : الليُل ، وأنشد : األْغَضفُ و،  غاِضفٌ  وعْيشٌ 

 يف ِظِل أْغَضَف َيْ ع و هاَمه  اْلب وُ  
يت : ً  أذُنَهُ  َغَضْفت مصدرُ  : الغَْضفُ  الحرانيُّ عن ابن السّكِ  : انكساُرها ِخْلقَةً. الغََضفُ وإذا كسرتها ،  َغْضفا

فَتِ  وَغَطٌف بمعنى واحد ، ويقال : َغَضفٌ  وقال غيره : في أشفاِرهِ  ْت ، وقال أبو كبير : تَغَضَّ  الَحيَّةُ إذا تلَوَّ

ف     لليل َمْورَِد أميِّ  م تريَغضِّ
 عليه ، أي انهاَرْت. فاْنغََضفَتْ  ويقال : نزل فالٌن في البئر
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 وأغلَُف : رغٌد واسٌع. أْغَضفُ  وغلفاء ، إذا كانَْت ُمْخِصبَةً ، وَعْيشٌ  َغْضفاءُ  وقال ابن األعرابي : َسنَةٌ 

 بها إذا َضِرَط. َغَضفَ وأبو عبيد عن األصمعّيِ : َخَضَف بها 

 غ ض ب
 ضغب. ـ  بغض  ـ  غبض  ـ  : غضب  [استعمل من وجوهه]

 .الغضب : شديدُ  َغُضوبٌ  قال الليث : رجلٌ : غضب 

ها إذا كان َغُضبَّةٌ و ُغُضبَّةٌ  أبو عبيد عن الفراء : رجلٌ   بغير هاٍء مثله. ُغُضبٌ  سريعاً ، ويقال : يغضب بفتح الغين وضّمِ

يَِت المرأَة غضوبٌ  : النَّاقةُ العَبُوُس ، وامرأةٌ  الغَُضوبُ و: الَحيَّةُ الخبيثة ،  الغُضوبُ  وقال الليث : ً  بغير هاٍء ، وبه ُسّمِ ،  َغضوبا

 وأَنشد قول الهذلي 

وب   تريريريَ و هريريريجريريرير  َغضريريريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريلريريريريريريريَّ   مسريريريريريريري  َّ مريريرين يريريريريَ

  
يريريريريريريريريَك تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريري  و   واد  دون َولريريريريريريريريْ  عريريريريريريريري ْ  عريريريريريريريريَ

  
 : الصخَرةُ الصلبة المركَّبةُ في الجبل المخالفة له. الغَضبةَ وبْخَصةٌ في اْلَجفِن األعلى خلقةً ؛  الغْضبةُ  وقال الليث :

 واِحَدةً. َغضبَةً  أبو عبيد عن الكسائي : إذا ألبس الجدريَّ جلَد المجدور ، قيل : أصبَح جلده

 بالباء. غْضبةٌ  وقال شمر : روى أبو عبيد هذا الحرف َغْضنَةً بالنون ، والصحيح

. المغضوبُ  قال : وسمعت ابن األعرابي يقول :  الذي قد ركبه الُجدِريُّ

 : الصخرةُ. الغَْضبةوُجنَّةٌ تتخذُ من جلود اإلبل تلبس للقتال ،  الغضبَةُ  وقال غيره :

يت : أحمر  : شديُد الحمرة. َغْضبٌ  ابُن السّكِ

 .الغُضاب بصر فالن : إذا انتفَخ من داء يصيبه ، يقال له ُغِضبَ  اللحيانيُّ :

 ، وهو : القذى في العينين. الغُضابِ  من : الكدر في معاشرته ومخالفته ، مأخوذ الغُضابيُ  ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :

 بفالٍن. َغِضبت لفالٍن إذا كان حيّاً ، فإن كان ميتاً قيَل : َغِضبتُ  أبو عبيد عن األصمعي واألحمر :

 وقال دريد بن الصمة :

مريريريريريريوا هريريريريريرير  تريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريَ ُ  والريريريريريريري َّ عريريريريريريْ ريريريريريريريِ  األ   فريريريريريريريإن تريريريريريريري 

  
 بريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريارب  أان ِغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌب  ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري ِ  

  
ِة أخوه.فقال : بمعبِد ، وإنما هو ع مَّ  بد هللا بن الّصِ

 : أن يُريد اإلنسان البكاء فال تُجيبه العين. التَّْغبِيضُ  قال الليث :: غبض 

 قلت : وهذا حرٌف لم أحفظه لغيره ، وال أدري ما صحتُه.
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. قال : بَغَُض بَغَاَضةً  ، وقد بَِغيضٌ  ، ورُجلٌ  البُْغِض  : شدة البَْغَضاءُ و البِْغَضةو: نَِقيُض الُحّبِ ،  البُْغضُ  قال الليث :: بغض 

 .ُمبَغٍَّض  وغير ُمْبغٍَض  هو محبوٌب غير وتقول :

 فالناً. أُْبِغضُ  ، وهو خطأ إنما يقال : أنا يَْبغَُضني فالناً وهو أَْبغَضُ  وقال أبو حاتم : من كالم الحشِو : أنا

ً بَ  إليَّ إذا صار بَغُضَ  إليَّ وقد أْبغََضكَ  قال : ويقال : ما  وهذا صحيح. .أبغضه به إليَّ ، أي ما أْبِغضْ و،  ِغيضا

ِغيبُ  قال اللَّْيُث :: ضغب  ُر األْرنَِب عند األخذ. الضَّ  : تََضوُّ

ِغيبُ  أبو عبيد : ً  : صوت األرنب ، وقد الضَّ  .َضغََب يَْضغَُب َضِغيبا

اِغبُ  وقال أبو عمرو : جل يَْختَبِىء في الَخمر  الضَّ  فَيُْفزُع اإلنسان بصوت مثل صوت السباع أو صوت الوحش ، فيقال :: الرَّ

 ، وأنشد : َضاِغبٌ  فهو َضغَبَ 

ول  لريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريري  اغريريريريريريريريريِ    لريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    أيريريريريريريريريريُّ

  
ول   َك غريريريريريريريريريريريريريريريري  َ تريريريريريريريريريريريريريريريريْ وٌل ولريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك غريريريريريريريريريريريريريريريري    نريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

 غ ض م
 [.مستعملة]غمض :  ـ  مضغ ،  ـ  ضغم ، 

ْغمُ  قال الليث :: ضغم   : األَسُد. وقال كعب : ْيغَمُ الضَّ و: َعضٌّ غير نَْهٍش ،  الضَّ

َ ر ه  ِ  خمريريريريريريْ رَاِء األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َغم  ِمْن ضريريريريريريريريريريريريريريِ يريْ  ِمن ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريل   ه  غريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريٌل د ونريريريريريريريريريَ ر غريريريريريريريريريِ ِن عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريِ

  
ْيغَمُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  األسد. : الضَّ

 .يُْمَضغُ  : كل طعام الَمَضاغُ  قال الليث :: مضغ 

ً  أبو عبيد : ما ذُْقتُ   .يُْمَضغُ  وال لََواكاً أي ما ذقت ما َمَضاغا

 من جسده. ُمْضغَةٌ  : قطعة لحم ، وقلُب اإلنسان : الُمْضغَةُ و،  َمَضْغتَهُ  ما يبقى في الفَم من آخر ما الَمَضاَغةُ  وقال الليث :

 .ُمْضغَةٌ  وقال غيره : إذا صارت العَلَقة التي ُخِلَق منها اإلنسان لْحَمةً ، فهي

ً إنَّ »في الحديث : و ثم يبعث هللا  ُمْضغَةً   َخْلَق أحدكم يُْجَمُع في بطن أُمه أربعين يوماً نُْطفَةً ثم أربعين يوماً َعلقةً ثم أربعين يوما

وح  .«إليه اْلَملََك فينفُخ فيه الرُّ

إذا َصلحا  ُمْضغَتَان سانمن اللحم قدر ما يُلقي اإلنسان في فِيه ، ومنه قيل : في اإلن الُمْضغَةُ  وقال شمر : قال خالد بن َجنبة :

 َصلح البدُن ، القلُب واللساُن.

 أكلها الناس َصْيَحانِيَّةٌ َمصِليَّةٌ. ُمْضغَةٍ  غير اللحم ، يقال : أطيب الُمْضغَةُ  وقال غيره : تكون

 .َمضائغُ  ، وقال غيره : َمِضيغٌ  ، والجميع َمِضيغَةٌ  وقال ابن ُشَميل : كل لحٍم على عظمٍ 

 إسحاق : قلت ألحمد : ما الذي الوقال 
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 تريْعِ ل  العاقلة  ، قال : ما دون ال لث.
 ً : ال تَْعِقُل  وقال ابن َراَهَوْيِه : ال تَْعِقل العاقلة ما دون الموضحة إنما فيها ُحكوَمةٌ وتحمُل العاقلة الُموِضَحةَ فما فوقها ، وقاال معا

 .(1)المرأة والصبي مع العاقلة 

: أصال اللَّْحيَْيِن عند  الماِضغَانو،  َمِضيغَةٌ  . قال : واللِّْهِزَمةُ َمِضيغَةٌ  لُّ لحمٍة يفصل بينها وبين غيرها ِعرٌق فهيوقال الليث : ك

اغةُ و،  َمِضيغَةٌ  َمْنبِِت األضراس بحياِلِه ، قال : العََضلَةُ   من الجراح : صغارها. الُمَضغُ و: األحمق ،  الَمضَّ

َجاج ُشبِّهت المَضغُ وقال : ، « بيننا الُمَضغَ  إنا ال نتعاقَلُ » في حديث عمر أنه قال :و  : ما ليس فيه أَْرٌش معلوٌم من الجراح والّشِ

وح فيه ،  بُِمْضغَةِ   .تُمَضغُ  الواحدة من اللحم ُشبِّهت اللُّقمة بالَمْضغَةِ والَخْلِق قبل نفث الرُّ

يَتَْيِن.العقباُت اللواتي ع الَمَضائغُ  أبو عبيد عن األصمعي :  لى طرف الّسِ

 ، وأنشد : ُغُموضٌ  : ما تطامن من األرِض ، وجمعُهُ : اْلغََمضُ  قال الليث :: غمض 

  ذا اعتسفلا رهوأب  أو غمضا
ً  : غير شارعة ، وقد غامضة ودار  من الرجال الفاتُر عن الحملة ، وأنشد : الغامضُ و،  َغَمضْت تغُمُض غموضا

رِيُّ فريريريريريريريريريريريريريار.  و   الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريرب غريريريريريريريريريريريريريرٌب بريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ال يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريع جريريريريريريريريريريره الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريض  

  
 : غير معروف ، قال رؤبة : غامض وَحَسبٌ 

 بريريريريريريريريريريريالل   ابريريريريريريريريريريرين اَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  األ ريريريريريريريريريريرياِ. 

  
 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وال أغريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياِ.  

  
ً  ، وقد غامضٌ  وأمر ً  في الساق غمض غاص قد غامضٌ  ، وَخْلخالٌ  َغَمَض ُغُموضا ل : ما أيضاً ، ويقا غامضٌ  ، وكعبٌ  غموضا

ً  ذُقتُ  ً  وال ُغْمضا من  التغميض لغات كلها ، وقد يكون اغتمضتُ  وال أغمضتُ  وال غمضتُ  ما ذقت نوماً ، وما أي : ِغماضا

َوَلْسُتْم ) لي في البياعة : أي : زدني لمكان رداءته أو ُحطَّ لي من ثمنه ، وقال هللا جل وعز : اغمض غير نوم ، ويقال :
 ، يقول : أنتم ال تأخذونه إِال بوكس ، فكيف تعطونه في الصدقة. [267البقرة : ] (َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيهِ ِِبِخِذيِه ِإالَّ 

ً و يغُمض فالن في األرض َغَمضَ  وقال اللحياني : ً والميت  أغمضتُ وإذا ذهب فيها ، قال :  يغِمُض غموضا  غمضته إغماضا

ً و : فيها نظر ودقة ، ويقال :  غامضةٌ  في الرأي ، ومسألة أغمضَ ونظر ال أغمضَ  ، ويقال للرُجِل الجيد الرأي : قد تغميضا

 سمعت

__________________ 
«  ان ال نتعاقل املضريريري »( هذا الل ل عن اإلماُ أمح  وعن  سريريريحاق ابن راهويه مس ُّه أن يكون بع  الكالُ على مس يث عمر ا يت : 1)

 (.ُ . غ)مادأب « اللسان»، وهو هكذا على الصواب يف 
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 عنه ، وأغضيُت : فأغمضتُ  منه كذا وكذا

الشخوص إذا لم تظهر فيها لتغييِب اآلل إياها أو تَغَيُّبها في غيوبها ، وقال الفالةُ على  أغمَضتِ  إذا تغافلت عنه ، وقال غيره :

 ذو الرمة :

 ِ ذا الةريريريريريريريريريريريريريريخ   فيهريريريريريا هزَّه ا ل  أغمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه 

  
ي هريريريريجريريريريوهلريريريريريريريا   عريريريريلريريريرييريريريريريريريه كريريريريريريريإغريريريريمريريريريريريريا. املريريريريغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 هجولها عليه. أغمضت أي :

 : أي : عفواً بال تكلٍف وال مشقٍة. اغتماضي وقال األصمعي : أتاني ذاك على

 أبو النجم :وقال 

ي و  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريرير أيتريريريريرييريريريريري  عريريريريريلريريريريريى اغريريريريريتريريريريريمريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريا  وطريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريريا  وعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى اعريريريريريريريريريريري اِ.  

  
 أي : اعترضه اعتراضاً فآُخذُ منه حاجتي ، من غير أن أكون قدمُت الرويَّةَ فيه.

 الغني والصاد [أبواب]
 أهملت وجوهها. غ ص ط : ـ  غ ص ز ،  ـ  غ ص س ، 

 غ ص د
 دغص. ـ  استعمل من وجوهه : صدغ 

ْدغان قال الليُث :: صدغ   : ما بين ِلحاَظي العينين إلى أصل األُذن. الصُّ

ْدغانِ  وقال أبو زيد : : هما موصُل ما بين اللحية والرأس إلى أسفل من القرنين ، وفيه الدوارة الواُو ثقيلة والداُل مرفوعة ،  الصُّ

أِْس.وهي التي في وسط الرأس   ندعوها الدائرةَ ، وإليها ينتهي فرق الرأْس ، والقرنان : حْرفَا جانبي الرَّ

ْدغين عرقان تحت األَْصَدغان وقال أبو حاتم : قال بعضهم :  .الصُّ

أِْس ، وال قال : وقال األصمعي : هما يضربان من كّلِ أحد في الدنيا أبداً وال واحَد لهما يعرف كما قالوا : المْذَروان لناحيتي الرّ 

 يقال ِمْذَرى ِلْلواِحِد.

ْدغ والمْزدغة مرفقةٌ تتوسد تحت اْلِمْصَدَغةُ  وقال الليث :  .الصُّ

ِديغ أبو عبيد عن األحمر قال :  نملةً من ضعفه أي : ما يقتل نملة. يصَدغ بالغين الضعيُف ، يقال : ما الصَّ

 فك وردك.عن هذا األمر أي ما صر َصَدَغكَ  شمر عن ابن األعرابي : ما

 قلت : روى أصحاب أبي عبيد عنه هذا الحرف بالعين والصواُب الغيُن كما قال ابن األعرابي.

ً  َصَدْغتُ  وقال الكسائي : َداغُ و ُصدغك بصدغهِ  إذا حاذيت أَْصَدُغهُ  فالنا ْدغ سمة في الصُّ  طوالً. الصُّ

ِديغُ  وقال الليث :  إال إلى تمام السبعة. ُصْدغه شتدُّ الوليد قبل استتمامه سبعة أيام ألنه ال ي الصَّ

َداغ إذا وسمت ُمَصدََّغةٌ  وإبلٌ  َمْصدوغٌ  وقال ابن شميل : بعير  .بالصُّ
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 : أي ما ردَّه. َصَدَغهُ  ابن السكيت : يقال ِلْلفَرس أو البعير إذا مر منفلتاً يعدو فأُتبع ليردَّ : اتبع فالن البعير فما ثناه وما

الدابة وبِدعت إذا سمنت  َدِغَصتَ  « :النوادر»عظٌم يديُص ويموُج فوق َرْضِف الركبة ، وفي  الدَّاِغَصة قال الليث :: دغص 

 .داغصةٌ  غاية السمن ، يقال للرجل إذا سمن واكتنز لحمه : سمن كأنه

ً  اإلبل دِغَصتِ  الحراني عن ابن السكيت : لِّيان فالتوى في  تدَغُص َدَغصا حيازيمها وغالصمها وذلك إذا استكثرت من الّصِ

 ولَباَدى إذا فعلت ذلك. دغاَصى وغصَّت به فال تمضي ، وإبل

 .غ ص ث    غ ص ظ ، غ ص ذ ،     غ ص ت ، 
 أهملت وجوهها.

 غ ص ر
 رصغ. ـ  استعمل من وجوهها : صغر 

ْصغ قال الليث :: رصغ  سغ معروفةٌ. الرُّ  لغةٌ في الرُّ

قلبه ولسانه ، ومعناه أن المرء يعلو  أصغراهو، « بأصغريه المرء»العرب : الحراني عن ابن السكيت : من أمثال : صغر 

 األمور ويضبطها بجنانِه ولسانِه.

 ، إذا رضي بالضيم وأقر به. صاغر فهو َصغَاراً و يَْصغَُر َصغَراً  فالن َصِغرَ  وقال الليث : يقال

ُء. ، أي : [29التوبة : ] (َيٍد َوُهْم صاِغُرونَ َحَّتَّ يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن )وقال هللا جلَّ وعزَّ :   أَِذالَّ

 ، أَراد أَنَُّهْم وإن كانوا أَكابَِر في الدنيا فسيُصيبُهم [124األنعام : ] (َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصغار  ِعْنَد هللاِ )وكذلك قوله : 

 عند هللا ، أي : َمذلّة. َصغَارٌ 

 أي : يَجري عليهم ُحكم المسلمين. (َحَّتَّ يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم صاِغُرونَ )وقال الشافعيُّ في قول هللا : 

غر وقال الليث : يقال من غَارُ  ، وأما َصغَُر يَْصغُُر ِصغَراً  ضّد الِكبَر الّصِ  في القَْدر ، وقالت الخنساء : الصغير فهو َمصدر الصَّ

لريريريريريريريريني َوا هريريريريريريريريامسريريريريريريريريَ ْه أَلريريريريريريريرييريريريريريريريريفريريريريريريريريتريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريريِ

  
اٌر   غريريريريريريريريريَ اِن ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريار  و هلريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريَ  ِ كريريريريريريريريريْ

  
 وحنيٌن ذُو إكبار. إِصغَار َحنينُها إِذا َخفََضتْهُ ، وإْكباُرها َحنينها إذا رفَعتْه ، والمعنى لها َحنيٌن ذُو فإصغاُرها

 إلى فالٍن نفُسه ذاُلًّ وَمهانةً. تصاغَرتْ  ويقال :

القوم  ِصْغَرةُ  ، وهو ِكْبَرةُ َولَِد أبِيه أي أْكبُرهم ، وكذلك فالن أصغُرهم َولَِد أَبيه أي ِصْغَرةُ  زيد يقال : هوابن السكيت ، عن أبي 

 وأكبرهم. أصغُرهم وِكْبَرتُهم ، أي

 ويقول الصبيُّ من ِصبيان العرب إذا نُِهي
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ْغَرأب عن اللَِّع  :  يّنِ من  .الصغار ، أي : من الصِّ
ً  يرُ التَّصغوقال :   لالسم والنَّعت يكون تحقيراً ويكون شفقةً ويكون تخصيصا

بُ   وقد مرَّ تفسيُره.، كقول الُحبَاِب بِن المنِذر : أَنا ُجَذْيلُها المَحكَُّك وُعَذْيقها اْلُمَرجَّ

 غ ص ل
 صغل ، لصغ ، غلص ، صلغ : مستعملة.

غَلُ  قال الليث :: صغل  يُن فيه أكثُر من الصاد.لُغةٌ في السَّغَل وهو سوُء  الصَّ  الغذاِء ، قال : والّسِ

يَّْغلُ  وقال ابن شميل :  أيضاً. ِصيَّغلٌ  الُمْختلُط اآلِخذُ بعضهُ ببعٍض أْخذاً شديداً ، وِطينٌ  ـ  الياء شديدة  ـ  من التْمر  الّصِ

ً  اْلِجْلدُ  لَِصغَ  قال الليث :: لصغ  ً  يْلَصغ لُصوغا  .إذا يَبَِس َعلَى العْظم َعَجفا

ً  قَْطُع الغَْلَصمة ، يقال : الغَْلصُ  قال الليث :: غلص   .َغلََصهُ َغْلصا

ً  الشاةُ  َصلَغَتِ  قال الليث :: صلغ   وَسلَغَْت. تَْصلَُغ ُصلُوغا

 بغيرها. صاِلغٌ  في السنِة السادسة ، واألنثَى تَْصلَغُ  وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : الشَّاةُ 

اد ، وقال :با َصاِلغٌ  وقال األصمعيُّ : لوغِ  الشَّاةُ في السنِة الخامسِة وكذلك البقرة ، وليس بَعدَ  تَْصلَغُ  لصَّ . الصُّ  ِسنٌّ

 ِلتمام َخْمِس ِسنيَن. َصَواِلغُ ووَسَواِلُغ  ُصلَّغٌ والمنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : الِمْعَزى ُسلٌَّغ 

 غ ص ن
 [.مستعملة]نغص :  ـ  غصن  ـ   [غنص]

 .َغنَصَ  أهمَل الليث: غنص 

در ، يقال : الغَنَصُ  وقال أبو مالك َعمرو بن ِكْرِكَرةَ : ً  به صْدُره َغنِصَ  ِضيُق الصَّ  .غنوصا

ً و الغصُن ِغَصنَةً  ويُْجَمعُ  الغصونُ  ما تََشعََّب عن ساِق الشَّجرة ، ِدقَاقُها وِغاَلظها ، والجميعُ  الغُْصنُ  قال الليث :: غصن   أَغصانا

 .ُغْصنٌ  واحدةٌ والجميع ُغْصنةٌ  ، ويقال :

ً  وقال الِقنانِيُّ :  .َمغُصونٌ  إذا َمَدْدتَهُ إِليك فهو َغَصْنُت الغُْصَن َغْصنا

أي ثَنَانِي عنها وَكفّنِي ، قلت : هكذا أَْقَرأَنِيِه المنذريُّ في  يَغصنِني فالٌن عن حاجتي َغَصنَنِي ثعلٌب عن ابن األعرابي :

اد يَْغِضنُنِي.، « النوادرِ »  وغيره ، يقول : غَضنَنِي بالضَّ

ً  الرجل نَِغصَ  قال الليث : يقال :: نغص  ً  إذا لم تتّم له هناءته قال : وأكثره بالتشديدِ  نَغَصا  .نُغِّص تنغيصا

 علينا ، أي : قطَع علينا ما كنا نحبُّ االستكثار منه. نَغَّصَ  وقال :

 وأنشد غيره :
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غِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا  لريريريريفريريريريجريريريريو   ع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريرييريريريريريريرية  طريريريريريريرياملريريريريريريريا نريريريريري 

  
رِقريريريريريواو طريريريريريريريال  لريريريريريفريريريريريجريريريريريع و    الريريريريريتريريريريريلريريريريريغريريريريرييريريريريري  مريريريريريريريا طريريريريري 

  
 عليه عيشتُه ، أي تكدرْت. تنغََّصتْ  كدر العيش وقد النَّغَص وقيل :

 غ ص ف
 غفص. ـ  استعمل من وجوهه : صفغ 

 .صفغَ  أهمَل الليث: صفَغ 

 عربيٌّ معروف ، قال : وقد ذكره أبو مالك ، وأنشد : الصْفغُ  وقال ابن دريد :

  ِ ْوغريريريريريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريريريريريريراِب الريريريريريريريريريريريريريريرَّفريريريريريريريريريريريريريريْ  دونريريريريريريريريريريريريريريِك بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ فريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِه فريريريريريريريريرياِك أَي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ِ  و  فريريريريريريريريريريريريريريْ ِك ذاَ  نريريريريريريريريريريريريريريريَ َرْي كريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَّ   ن تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِغ   مريريريريريريريريَ ث أو  لريريريريريريريريْ فريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا  لريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريتريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً و: القمح باليد ، يقال : قمحُت الشيء  الصفغُ  قال : ِكْرِكَرة ، وهذا حرٌف صحيٌح رواه عمرو بن  ، قلت : صفغتُه أصفغُه صفغا

 وهو ثقة.

يق. فُغ أسفل الوادي ، والنفغ التنفُّط ، والمرغ الّرِ ْفُغ تِْبُن الذَرة ، والرَّ  قال : والرَّ

 من أوازم الدهر ، وأنشد : الغافَصةوفالناً : أخذته على غّرة فركبته بمساءة ، قال :  غافصت قال الليث :: غفص 

 اْلَغَواف ِ  ذا نريَزَلْه ِ مْسَ ى األ موِر 
 ، أي : ُمعَاَزةٌ. ُمغَافََصةٌ وأَخْذتُهُ ُمغَابََصةٌ « : نوادر اإلعرابِ »وفي 

 غ ص ب
 [.مستعملة] صغب : ـ  صبغ  ـ  غبص  ـ  غصب 

 ةً.وُمغافََصةً : أي : ُمعَازَّ  ُمغَابَصةً  أَخْذتُهُ « نوادر األعرابِ »غيَر َما َوَجْدتُهُ في  غبص قلت : لم أجد في َحْرفِ : غبص 

ً  اْلِجْلدَ  َغَصْبتُ  أْخذُ الشيء ظلماً وقهراً ، قلت : وسمعُت العرب تقول : اْلغَْصبُ  قال الليث :: غصب  إذا َكَدْدَت عنه شعره  َغْصبا

ل ، ثم أو وبَره قَْسراً ولم تعطنه حتى يسترخي عنه شعُره أو ُصوفهُ فَيُْمَرَط ، وإذا أرادوا ذلك بَلُّوا الِجْلَد بالماء وأبوال اإلب

 أعملوه وهو مدرج َمْطِوّي فيسترخي عنه شعره.

ً  فالٌن فالناً َمالَهُ  اغتََصبَ  ويقال :  .اغتِصابا

 أْهَملَهُ الليث.: صغب 

 وُصَؤاٌب. ُصغَابٌ  يقال ِلبْيَضِة القَْملَةِ  وقال أبو تراب : سمعت الباِهليَّ يقول :

 .َصغبانُ وويقال للجائع َساِغٌب وَسْغباُن 

بغُ  قال الليث :: صبغ  باغُ و الّصِ ُن به الثِّياُب  الّصِ ْبغُ وما يلوَّ بَاَغةُ والمصَدُر ،  الصَّ بَّاغِ  ِحْرفَةُ  الّصِ  .الصَّ

بغُ وقال :  باغُ و الّصِ  به من األُْدِم. يُْصَطبَغُ  ما الّصِ

ْيتُوِن :   ، يعني : ُدْهنَه. [20المؤمنون : ] (ِصْبٍغ ِلْْلِكِلنيَ وَ )قال هللا جلَّ وعز في الزَّ
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يِت ، فجعل يَْصَطبِغُونَ  وقال الفراء : يقول اآلكلونَ  ْبغَ  بالزَّ يَت نفسه. الّصِ  الزَّ

بغِ  وقال الزجاج : أراد يتوَن في قول هللِا :  بالّصِ قد ذكر الدُّْهَن قبله قال : قلت : وهذا أجَوُد القَولْيَن ، ألنه  (َوِصْبٍغ ِلْْلِكِلنيَ )الزَّ

ُبُت اِبلدُّْهنِ )وقوله :  جاءني  أي : تَْنبُُت وفيها الدُّهُن أو ومعها ُدهُن َكقَْوِلَك : َجاَءني زيد بالسَّيِف ، أي : [20 المؤمنون :] (تَ ن ْ

 ومعه السَّْيُف.

مشكلٍة من القرآن فأمر عمر بن الخطاب بِتَأِديبِه ونَْفيِِه إلى البصرةِ : اسم رجل كان يَتَعَنَُّت الناس بُسؤاالٍت  َصبِيغٌ  قال غيره :و

 وكتََب إلى أبي موسى أَْن ينهى الناس عن ُمجالََستِِه.

 من الطير ما اْبيضَّ أَعلى َذنبه. األَْصبَغُ ووقال الليث : 

ْت ك قال : والشَّعَُل : بَيَاٌض في ُعرِض الذَّنَِب  أصبغُ  لها فهووقال أبو عبيدة : إذا شابت ناِصيةُ الفََرِس فهو أْسعَُف ، فإِذا اْبيَضَّ

ِت الثُّنَُن كلها في يٍَد أو رْجٍل ولم تَتَِّصْل  قال : أصبغ فإِن ابيض كلُّه أو أْطَرافه فهو واْلَكَسع أن تَْبيَضَّ أطراف الثُّنَِن فإِن ابيَضَّ

 أيضاً. أصبغُ  بِبَياض التَّْحجيِل فهو

بغاءُ و ، قلت : َصْبغاءُ  َزيٍد قال : إذا ابيَضَّ َطَرف َذنَِب النّْعَجِة فهي أبو عبيدة عن أبي  نَْبٌت معروٌف. الصَّ

بغاءَ  هل رأيتم»جاء في الحديث : و ل منها أصفَُر أو أبيض الصَّ ةَ من، « ، ما يلي الّظِ بغاء وذلك أن الطاقَةَ الغضَّ حين تطلع  الصَّ

لَّ أْخَضَر كأنَّها ُشبَِّهْت بالنَّعجةِ الشمس يكون ما يَلي الشمس من أعاليه ْبغاءِ  ا أْبيَض وما يلي الّظِ  .الصَّ

ل منها أصْيفٌر أو أبيض وما يلي الشمس »في الحديث أنهُ قال : و فَيَْنبتون كما تَْنبُت الحبَّة في َحِميل السَّْيِل ألم تَروها ما يلي الّظِ

ابن قتَيبَة : َشبَّهَ نَباَت لحومهم بعَد إْحراقِها بِنَبات الطاقة من النَّبِت حين تطلع قال ، صبغاء منها أَخيِضُر ، وإذا كانت كذلك فهي

ل أَبيض. صبغاءَ  وذلك أنها حين تطلع تكون  ، فما يلي الشمس من أعاليها أخضر وما يلي الّظِ

 في عْينِك. َصبَغوني وقال ابن األنباري في قولهم : قد

 بُروا أني قد تغيّْرُت عما كنُت عليه.قال : معناه : غيُرونِي عنَدك وأخ

ْبغُ وقال :  الثوُب إذا ُغيَِّر لونه وأُزيل عْن حاله إلى حال سواٍد أو حمرة أو ُصفرة ،  ُصبغَ  في كالم العرب التغييُر ، ومنه الصَّ

مْوضٌع لما قصدتني به من عندك ، أي أشاُروا إليَك بأني  َصبغونيوفي عينِك  َصبغوني قاَل : وقيل : هو مأخوذ ِمن قولهم :

 الرجل بعيني ويِدي أي أشرُت إليه. َصبَْغتُ  قول العرب

 قال األزهري هذا َغلٌَط ، إذا أراَدتِ 
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بريْعه   لعني ، قاله أبو ُّي  ، قال أبو بكر : وقال أَبو العباس : قال  العرب  اإِل ريريريريريريارأب بَعْي  أو غته قالوا : صريريريريريريَ
 ذا امتأل َضْرع َها ومَسَسَن لونه   صاب ٌ  ثالل لغا   وي ال : انقةٌ  أصِبغهو  أْصبريغ ه  و  أْصبري غ ه ال وب َصَبغه   الفراء  :
ب  َ  ، وق  ْرع ها صريريريريَ ب وغا   ضريريريريَ بريَغهْ و وهي أجودها  لبة  وأمسبها    اللاس ،  صريريريري  ب     عضريريريريَلة  فالن  ذا طاله صريريريريَ  َتصريريريريْ

 قال َجْلَ ٌل ال هوي يصف   بال  : َصاِبغة فهي َتْصب     اإلبل  يف الرعي َصبريَغهو و لسني أيضا  ، 
الءِ  ع أبريريريريريريريريريريريريريريريْ ر جريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريمريريريريريريريرياءِ   َث الريريريريريريريرييتريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريَ َن مريريريريريريريريَ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ   ذا اغريريريريريريريريْ

  
 في َعشاِء ويروى : لم يصبُؤوَن في َعشاء يقال : َصبأ في الطعام إذا وَضَع فيه رأَسه. يصبُْغن بالقوم لم

ً و أصبُغه الثْوبَ  صبغتُ  وقال أبو حاتم : سمعُت األصمعيَّ وأبا زيد يقوالِن : حسناً ، الصاُد مكسورةٌ والباُء  أصبَغه ِصبَغا

ْبع. الصبغُ  به يُصبغُ  متحركة ، والذي بَع والّشِ  بسكوِن الباء مثُل الّشِ

 وأنشد :

غريريريريريريريا   ريريريريريري ريريريريريرييريريريريريري ريريريريريريريا  و  بريريريريريريَ بريريريريريري  ثريريريريريرييريريريريريريريايب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر ال تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريري ريريريريريريريا  فريريريريريري  ن جريريريريريرييريريريريريريريِّ  الريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريِ

  
ْبغُ  والتشِريُق :  الخفيُف. الصَّ

َغةً )وقال هللا تعالى :  َغَة هللِا َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ِصب ْ  [.138البقرة : ] (ِصب ْ

ألن بعَض النصارى كانوا إذا ُولَد المولوُد جعلوه في ماٍء لهم كالتطهير فيقولون هذا تَطِهيٌر له  صبغةً  قال الفراء : إنما قيَل :

َغَة هللاِ )كالختانِة فقال هللاُ جل وعّز : قل  بغةُ  وهي الختانَةُ اْختَتَن إبراهيم وهي وسلمعليههللاصلىيأمُر بها محمداً  (ِصب ْ ،  الّصِ

ْبغة فجرتِ  َغَة هللاِ )الغلماَن في الماء ونصَب  لَصبغهمُ  على الِختانة الّصِ  ألنه ردَّها على قوله : بل نتبع ملة إبراهيم ونتبعُ  (ِصب ْ

 هللا. صبغةَ 

الناقة مشافَِرها في الماء  َصبَغَتِ  هللا وِشبه ذلك ، ويقال : صبغة هللا وتدبَُّروا صبغةَ  : أضمَر لها فعالً اعِرفوا وقال غيُر الفراء

 يُده في الماء. صبغَ وإذا َغَمستها ، 

 وقال الراجز :

ْه مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِفرا  كريريريريريريرياأل ريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريار غريريريريريريريَ بريَ  قريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى مريريريريريريريريا قريريريريريريريري  َّ يريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريفريريريريريريريريارْ   لريريريريريريريريَ ْرىب عريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريري 

  

 أَبصبارَمْسَك َ ب وَبني هلا 
ت النصارى َغْمَسهم أوالَدهم في ماء فيه ً  قلت : فََسمَّ بغُ ولغْمِسهم إياهْم فيه ،  ِصبٌغ َصبغا  الغْمُس. الصَّ

بَغُ  وقال اللحيانيُّ : ينِ  تَصَّ ً  فالٌن في الّدِ  حسنة. ِصْبغةً و تصبُّغا

ب به إلى هللا فهوَ  بغةُ  وقال أبو عمرو : كلُّ َما تُقّرِ  .الّصِ

 عبيد عن األصمعي : إذا ألقِت الناقةُ ولَدها وقد أشعَر قيَل : سبّغْت فهي ُمَسبِّغ.أبو 
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، إذا ظهر في  ُمْصبغ النخلةُ فهي أصبغتِ  ، والسيُن أكثُر ، ويقال : ُمَصبِّغٌ  بالصاد فهيَ  َصبَّغتْ  قلُت : ومن العَرِب من يقول :

بغةُ  يبُسِرها النضُج ، والبْسَرةُ التي قد نضَج بعُضها ه  .ُصْبغتين أو ُصبغة تقول : نزْعُت منها الصُّ

الثمِن ، أي لْم آخْذه  بصْبغ الثمن ، أْي لم أتركهُ بثمنِه الذي هو ثمنُه ، ويقال : ما أخذتُه بِصْبغ وقال أبو زيد : يقال : ما تركتُه

 بثمنِه الذي هو ثمنه ، ولكني أخْذتُه بِغالٍء.

 غ ص م
 [.مستعملة]غمص :  ـ  مغص  ـ  صمغ 

، تقول العرُب في  الغَُمْيصاءُ  ، وإحَدى الشعَرييِن يقال لها غمصة في العيِن ، والقطعة منه الغََمصُ  قال الليث :: غمص 

يت عبوراً ، وبكت األخرى َعلَى أثرها حتى ة فُسّمِ ْعَرى العبور قطعَِت المجرَّ يت َغِمَصتْ  أحاديثها : إن الّشِ  ، وقد الغميَصاء فَُسّمِ

ً  فالنٌ  غِمصَ   .أغمصُ  فهو يغَمُص غمصا

هاِوّي أنه أتى النبي و ني أنَّ  فقال وسلمعليههللاصلىفي حديث مالك بن ُمرارة الرَّ له : إني أوتيُت مَن الجمال ما تَرى وما يَسرُّ

إنما ذلك َمن سفه الحق ، وغمط »:  وسلمعليههللاصلىأحداً يفُضلني بِشَراكيِن فما فوقهما فهل ذلك مَن البغيِ ، فقال النبي 

 .«الناس

 الناس. غمصَ وفي رواية : و

يد وهو ُمْحِرٌم ، في حديث عمر : أنه قال لقَبيصةَ بن جابر حين استْفتو ْيَد وأَنَت ُمْحِرٌم. تغِمصُ أاه في قتله الصَّ  الفُتيَا ، وتَْقتُُل الصَّ

النِّْعمة وغمَطها إذا  َغَمصَ  فالٌن الناس وَغَمَطهْم ، وهو االحتقاُر لهْم واالزدراء بهْم ، وكذلكَ  غمصَ  قال أبو عبيد وغيره :

ً  اغتَمْصتُ و ومغموٌز أي مطعوٌن عليه ، عليه في َحَسبهِ  مغُموصٌ  ازدَرى بها ، وفاُلنٌ  ً  فالنا  إذا احتقرتُهُ. اغتماصا

انيُّ عن ابن السكيت ، قال : ً  اإلنسانَ  غمصَ  : مصدر الغَْمصُ  الحرَّ  غمصتُ  إذا لم يره شيئاً واستصغَره ويقال : يغِمصه غمصا

 عليه قوالً قاله إذا ِعبته عليه.

ه ويخاف  متََمغِّصٌ  قال ابن شميٍل : يقال : أنا: مغص  م وُممدئُل وُمَرنٌَّح وممغوث وذلك إذا كان خبراً يَسرُّ من هذا الخبر ومتوّصِ

 أال يكون حقاً أو يخافُه ويسوءه وال يأمن أن يكون حقاً.

 غلٌظ في الِمعى ، وَوَجٌع. الَمْغصُ  وقال الليث :

انيُّ عن ابن السكيت في بطنِه جل يُمغس َمْغساً فهو ممغوس ، وإني  صٌ َمغَ  ومغٌس وال تقل َمْغصٌ  الحرَّ وال مغٌَس وقد ُمغَس الرَّ

ً وألجد في بطني َمْغساً  ك العين فهَو البيُض من اإلبل التي قد فارقِت الكْرَم الواحَدةُ  المغص ، وأما َمْغصا  قال َمغصةٌ  مَحرَّ
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 ذلك األصمعيُّ وغته.
 أَص.وقال ابن األعرابي : هي الَمعَص أيضاً بالعَيِن والم

 وأنشد :

َه جريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرية جريريريريريريريريريريريريْرجريريريريريريريريريريريريورا    أنريريريريريريريريريريريريه وهريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريورا   أْدمريريريريريريريريريريا  وعريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريري 

  
 ، قال ابن الفَرج : وقد قاله بعض األعراب. َمغَصٌ ووقال أبو سعيد : في بطنِه َمعٌَص 

َمص الذي يكون في أصول الهدِب يعني  ْبد في ناحية العْين ، والرَّ  األشفار.ابن شميٍل : الغََمُص الذي يكون مثل الزُّ

 .الصمغ ، والجميع الصمغةُ  لَثًى يسيل من شجرة إذا جمدِت القطعةُ منها فهي الصمغُ  قال الليث :: صمغ 

مغانوقال :   ملتقى الشفتين مما يلي الشدقْين. الّصِ

ماغان وقال أبو عبيدة :  .الصامغان منتهى الشدقين وهما الّصِ

يق في  وارين.وقال ابن األعرابي : هما مجتمع الّرِ  جانب الشَّفة ويُسميهما العامة الّصِ

َمغ قال أبو زيد : إذا ُحِلبت الناقة عند والدتها يُوجد في أحاليل ضرعها شيٌء يابس يسّمى ْمغو،  الصَّ الواحدة صبغة  الصَّ

 فإذا فُطَر ذلك أفصَح لبنُها أي طاب واحلْولى. صمغةو

 الغني والسني [أبواب]

 غ س ر
 مهمل الوجوه.

 غ س ط
 همله الليث وهو مستعمل.أ

 في الماِء ويتقامسان إذا تماقاََل فيه. يتغاطسانِ  فالٌن فالناً في الماِء وقََمَسهُ إذا غمسه فيه ، وهما غَطسَ  يقال :: غطس 

 : مهمالت. ـ   غ س ث ـ  غ س ذ ،  ـ  غ س ظ ،  ـ  غ س ت ،  ـ  غ س د ، 

 غ س ر
 [.مستعمالت]سغر :  ـ  سرغ  ـ   [رسغ] ـ  رغس  ـ  غرس  ـ  غسر 

الغزل إذا اْلتبََس ، قلت : هذا حرف صحيح ، ومن العرب مسموع ، وكلُّ أَمر التبس َوعسَر المخرُج  تغسَّر قال الليث :: غسر 

 : أي ُملتبٌس ملتاٌث. َغِسرٌ  منه فقد تعسَّر وهذا أَمرٌ 

 : التَّشديُد على الغريم بالغين ُمْعجمةً ، وهو العَْسُر أيضاً. الغَْسرُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 الغَْرسُ و: فَسيُل النَّْخُل ،  الِغَراَسةُ و اْلغَْرسُ  ، والفعل اْلغَْرِس  : َمْوِضعُ  اْلمْغِرسُ و،  اْلغَْرِس  : وقت اْلِغَراسُ  قال الليث :: غرس 

 .األْغَراس ويجمع على يُْغَرسُ  : الشََّجُر الذي
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وهو جلدة َرقيقةٌ تخرج مع الولد إذا خرج من  .األْغراِس  واحد الِغْرسُ والشجَر ،  الغَْرُس َغْرُسكَ  الحرانيُّ عن ابن السكيت :

 بطن أمه ، وأنشد 

ِس   يريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريريَن يف كريريريريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا   أَبريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرس   ر  يف الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريلَّ جريريريريريريريريريلريريريريريريريريريني م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 بفتح الغين. اْلغراسُ  من الشجِر ، وأما ما يخرُج من شارب َدواِء الَمِشّيِ فهو يُْغَرسُ  ما الِغراسُ  وقال أبو حاتم : قال األصمعيُّ :

 : الغراب الصغيُر. الِغْرسُ و: المشيمةُ ،  الِغْرسُ  وقال ابن األعرابّي :

 .«هللاُ ماالً  َرغَسهُ  أَنَّ َرُجالً »في الحديث : : رغس 

ً  هللا َرغَسهُ  ر له منه وبارك له فيه ، ويقال :: أكث َرَغَسهُ  قال أبو عبيد : قال األموي : إذا كان ماله نامياً كثيراً ،  يَْرَغُسهُ َرغسا

 وكذلك في الحسب وغيره.

 قال العجاُج يمدح بعض الخلفاء :

عريريريريريريريريريريس    ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَس بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريت تريريريريريريريريريريَ

  
َُ َرغريريريريريريريريريريريريس  يف نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  َرغريريريريريريريريريريريريس     مريريريريريريريريريريريريا

  
 وأنشد غيره :

 مسىت رأيلا وجهه  اْلَمرغوَسا
ْغسُ  الليث :وقال   : كثيُر الخير. َمْرغوسٌ  إذا كانت َولُوداً ، ورجلٌ  َمْرغوَسة : البركة والنَّماء ، وامرأةٌ  الرَّ

ْسغُ  قال الليث :: رسغ  ساغُ ومفصُل ما بين الساعد والكّفِ ، والساق والقدم ، ومثُل ذلك كذلك من كل دابٍة ،  الرُّ ُمَراَسغَةُ  : الّرِ

ِريعَْيِن في الص  .أْرساغهما راع إذا أَخذاالصَّ

ى األرَض حتى تبلَغ يد الحافر عنه إلى ُمَرسَّغٌ  وقال ابُن األعرابّيِ : أَصابَنَا َمَطرٌ   .أَْرَساغهِ  إذا ثَرَّ

 على ِعيالك وال تُقَتِّْر. اْرتَِسغْ  فالٌن على عياله إذا َوسَّع عليهم النفقة ، ويقال : اْرتََسغَ  وقال ابن بزرَج :

َساغُ  غيره :وقال   البعير إذا قُيَِّد به. ُرسغي : حبٌل يُشدُّ في الّرِ

 عليه في العيش أي موسع عليه. ُمَرسَّغٌ  : كثيٌر ، وإنه َرسيغٌ  : واسع ، وطعامٌ  َرسيغٌ  وقال أبو مالِك : عيشٌ 

 .َسْرغٌ  الكرم قضبانه الرطبةُ ، الواحدُ  ُسُروغُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: سرغ 

 ٍر عن األصمعّي في السُُّروغِ ِمثْلُه بالغين.وقال أبو نص

جُل إذا أَكل القُطوَف من العنب بأصولها. َسِرغ وقال ابن األعرابّيِ :  الرَّ

 الغين فيها لُغةٌ َمْعروفةٌ. وقال الليث : هي السُُّروُع بالعين ، قلت :

 .إذا نفاه َسغََره النفُي وقد السَّْغرُ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ :: سغر 



2632 

 

 غ س ل
 [.مستعملة] لغس : ـ  سغل  ـ  سلغ  ـ  غلس  ـ  غسل 

به رأساً  غَسْلتَ  : كلُّ شيءٍ  الغَُسولُ والِخطميُّ ،  : الِغْسلو الغَْسلُ  الجلد كله والمصدر : َغْسلِ  : تمامُ  الغُْسلُ  قال الليث :: غسل 

يِب يمتشط به. الِغْسلةُ وأو ثوباً أو غيره ،  ى بأفاويه الّطِ  آٌس يَُطرَّ

لُهُ  حنظلةَ بن أبي عامر األنصاري يوم أُحد وقد اْستُشهد والمالئكةُ  وسلمعليههللاصلىرأى النبيُّ و يَ  تُغَّسِ المالئكة ،  غِسيلَ  فسّمِ

َوحضَر الَوقعةَ فاستُْشهَد  االغتِسال َجلَه النَّْدُب عنوذلك أنه كان قد ألمَّ بأَْهِله فأَعْ  الغَِسيليُ  وأوالده ينسبون إليه ، فيقاُل : فالنٌ 

لُونَه المالئكة وسلمعليههللاصلىورأى النبيُّ   فأخبر بِه أهله فذَكَرْت أنَّه كاَن أجنَب منها. يغّسِ

 [.37 ، 36الحاقة : ] ((37ِإالَّ ِمْن ِغْسِلنٍي ال َيَُْكُلُه ِإالَّ اخْلاِطُؤَن ))وقول هللا جلَّ وعزَّ : 

 : شديُد الحر. ِغْسِلينٌ  قال ابن المظفر :

 وقال الفّراء : يقال : إنَّهُ ما يَسيل مْن َصديِد أْهِل النَّار.

 من أَبدان أهل النار. يَْنغَسل وقال الزجاُج : اْشتِقاقه مّما

 قلت : وهو على تقدير فِْعليٍن فجِعل اسماً واحداً لما يَِسيل منهم.

 ، قلت : وهذا قول النّْحوييَن أجمعيَن. اْلمغاِسلُ  ، والجميع : ُمغَْيسلٌ  : موضع االغتِسال ، وتصغيره َسلالُمغتَ  وقال الليث :

يلٌ و ِمْغسلٌ و ُغْسلَةٌ  اللحيانيُّ : فحلٌ  راب. ِغّسِ  إذا كان كثير الّضِ

 وهو الذي يضرُب وال يُلِقُح. ِمْغسلٌ و ُغَسلَةٌ  وقال شمر : قال الكسائيُّ : فحلٌ 

 .«وبكََّر وابتََكَر فبَها ونِعمت اغتََسلَ ويوَم الجمعة  َغسَّلَ  َمنْ »أنَّه قال :  وسلمعليههللاصلىالنبّيِ  روي عنو

أي جاَمَع أهله قبل خروجه إلى الصَّالةِ ألنَّه ال يُؤَمُن عليه أن يَرى في  غسَّلَ  قال القتيبيُّ : أْكثُر النّاس يذهُب إلى أنَّ َمْعنَى

 يشغُل قلبه.طريقِه ما 

 غْسل بعد غْسالً  جوارَح الوضوِء وثقَّل الفعل ألنه أراد فَغََسلَ  توضأ للصالةِ  َغسَّل قال : ويذهب آخرون إلى أنه أراد بقوله :

 الجمعة. غسلَ  بعد ذلك اغتََسل كلَّ عضٍو ثالث مراٍت ثمّ  غَسل ألنه إذا أسبغ الطهورَ 

الرجل امرأتَه ، وَعَسلَها إذا جاَمعَها ،  غَسلَ  ف فإن َصّحِت الرواية فهو من قولك :بالتخفي غَسلَ  قلت : ورواه بعضهم مخففاً من

 بالتشديد. غسُّولٌ  به الرأس من خطمي وغيره ، ويقال : يُغسل ما الغَُسولو،  ُغَسلةٌ  ومنه قِيَل فحلٌ 

 وأنشَد شمر :

 تريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريرَّوائريريريريريريريريريم أمسريريريريريريريريريراَر الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوِل وال

  
و   يريريريريريريريكريريريريريريريم طريريريريريريريلريريريريريريريحريريريريريريريا  وَغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ى كريريريريريريريَرعريريريريريريريْ  التريريريريريريريرعريريريريريريريَ
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 األشناَن وما أشبهه من الحمِض. بالغسُّولِ  قال : أرادَ 

 بِِه الرأُس من خطمّيِ وطيٍن وأشناٍن. يغسلُ  ما الِغسلةو الغَسولو الِغسلوقال : 

 .غسْلتُ  : المصدُر من الغَسلُ و االغتسالِ  االسُم من الغُْسلُ  وقال ابن شميِل :

 والوِغل : الّسّيء الِغَذاِء. السَِّغل أبو عبيد عن الكسائي :: سغل 

 وقال سالمة بن جندٍل :

 ليس أَبَسفى وال أْق  وال َسِغلِ 
 : الّدقيق القوائِم الصغير الجثَِّة. السَِّغلُ  وقال الليث :

 .سالغٌ  الشَّاة إذا طلع نابها ، ونَعجةٌ  َسلَغتِ  قال الليث : يقال :: سلغ 

 صلغ من ِكتاب الّصاد.قلت : وقد مرَّ تفسيره في باب 

 ِمن اللحم النيء. األسلغُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 ً  منسِلخاً : كله الشديُد الُحمرة. أسلغ ثعلب عن ابن األعرابّيِ : يقال : رأيتهُ كاذياً ماتعا

ئُب الحريُص الشره. اللُّغَوس أبو عبيد عن الفراء :: لغس   : الذِّ

 : ختوٌل خبيٌث ، وأنشد : لَْغَوسٌ  وذئاٌب لَغاِوُس ؛ ولصٌ  لغَوسٌ  وقال اللَّيث : ذئبٌ 

 مريريريريريريرياء  هريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريلريريريريريريريه ومل يريريريريريريريردو 

  
غريريريريريريريريريريرياوس    رواَ  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرا  والريريريريريريريريريريريذِّ ب الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 وأما قول ابن أحمر يصف ثوراً :

ِه  ْرفريريريريريريريريريريريريِ ه  عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  و َّ بريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ َ ْرتريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
َزيريريريريريريريريريريريِّ ِ   تريريريريريريريريريريريريَ َوس  مريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريْ ة  لريريريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريري ِّ لريريريريريريريريريريري 

  
 ، وهو نبت ناعم ريَّان. لَْغَوٍس  إليه وشغَلَتْهُ عنِّي ، لُعاعةفمعناه : أني نظرُت 

ُل الصبح الصادِق المنتشر  الغَلَسُ  ، قلت : بِغَلٍَس  أي سرنا َغلَّْسنا الظالُم من آخر الليل. يقال : الغَلَسُ  قال الليث :: غلس  : أوَّ

ةُ في اآلفاق ، وكذلك الغَبَُس ، وهما سواٌد يخالطهُ بياٌض يضرُب إل ْبُح ، وَحرَّ ٍس  ى الُحْمرة قليالً ، وكذلك الصُّ َمْعروفة ،  َغالَّ

 وهي إحدى الحرار في بالد العرب.

 ، وُهنَّ جميعاً الدَّاهية. تُغُلِّسَ  أبو عبيد عن أبي زيٍد : وقع فالٌن في أُْغِويٍَّة وفي وامئَة وفي

 غ س ن
 [.مستعملة]سغن :  ـ  نسغ  ـ  غسن 

 .(1): األغذيةُ الرديئة  األْسغانُ  الليث : وَروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :أهمله : سغن 

__________________ 
 .«وي ال  لالُ أيضا  »: (سغن)« اللسان»( جاء يف 1)
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 قلبك : أي من أقصى نفسك. َغسَّانِ  قال أبو زيد تقول : لقد علمت أن ذاك من: غسن 

 فالن : أي لست من رجاله. غْيسانِ  ما أنت من وروى ابن هانىء عنه يقال :

 الناعم. الغَْيسانُ و: الناعمة ،  الغَْيسانَةُ و ، قال : غسَّانِهِ  وبعضهم يقول : لست من

 وقال أبو وجزة :

 غْيسانٌَة ذلك من غيساَنا
 الشَّباب. : الغَْيسانُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 أي في نعمة شبابه وطرائِه. شبابه : َغْيسانِ  قال : ويقال : كان ذلك في

 بمعنى واحد ، وأنشد : َغْيسانِهِ ووقال شمر : كان ذلك في غْيَساِت شبابه 

َلا الفىت خَيِْب   يف غيسانِهِ   برييريْ
 .غسَّانِيّ  ، وللرجل الجميِل جّداً : ُغَسنٍ  وقال الليث : يقال للفرس الَجميل ذُو

 ُل الشَّعِر من المرأةِ والفََرِس وهي الغَدائر.: ُخصَ  الغَُسنُ  وقال األصمعي :

 .غَسنٍ  شعُر الناصية ، فََرٌس ذو الغُسنَ  وقال غيره :

 وقال عدي بن زيد يصُف فرساً :

ٌن  ِرف  اهلريريريريريريريريريريريريريريادي لريريريريريريريريريريريريريريه غسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نْيِ  مسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارا  جريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ رِق  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي يسبقهما إذا أحضر.

: ماٌء نزل عليه قوٌم من أهل  غسَّانُ ومن أبيِه وأْعساٍن : أي أخالق ،  أغسانٍ  فالٌن على وقال ابن الفرج : قال حصين الُسلَمّي :

 .غسَّان مأْرَب إليه نُِسَب ملوك

 في األرض وَحَدَس ، إذا ذهب في األرض. نََسغَ  أبو عبيد عن األموي :: نسغ 

ً  اإلبِلُ  اْنتََسغَتِ  وقال غيره :  عدت قاله ابن األعرابي ، وقال األخطل :إذا تفرقت في مراعيها وتبا اْنتِساغا

َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريْ نَّ حبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث تريريريريريريريريريريريَ  َرجريريريريريريريريريريَ

  
ا   ريريريريريريريريريريريريريريريريرياف  وال ذ   َ    فريريريريريريريريريريريريريريريريريال بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : العََرُق. النَِّسيغُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .أْنَسغَتْ  قال أبو عبيد : وقال األصمعيُّ : يقال لْلفَِسيلَِة إذا أخرجت قُلبها : قد

 .أنسغت قد رةُ ثم نبتت ، قيل :قال : وإذا قُطعِت الشج

 والِمْنَزَغةُ ِللبَْرِك الذي يُْغَرُز به الُخْبُز. الِمْنَسغَة أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : هيَ 

 بها الَخبَّاُز الُخْبَز. يَْنَسغُ  إضبارةٌ من َذنَِب طائرٍ  الِمْنَسغَةُ  وقال الليث :

بها يدها ، ثم أََسغَّتْه النَُّؤور فإذا بََرأَ قُِلَع  فَنََسغَتْ  اإلبرةِ وذلك أن الواِشَمةَ إذا َوَشمْت يدها َضبََّرْت ِعدَّةَ إبَرٍ : تَْغِريُز  النَّْسغُ وقال : 

 قِْرفُهُ عن سواٍد قد َرُصَن.
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 غ س ف
 مهمل.

 غ س ب
 [.مستعملة]سغب :  ـ  سبغ  ـ  غبس 

 .أَغبَسُ  يقال : ذئبٌ  : لون الّرماد ، الغَبَسُ  قال الليث :: غبس 

فرةِ وحمارٌ  الغُْبَسةِ  وغبٌَش لوقت الغَلَِس ، وأصله من غبَسٌ  وقال اللحياني يقال :  إذا كان أْدلََم. أغبَسُ  لوٌن بين السواد والصُّ

 ، وأنشد : ُغبَْيسٌ  أبو عبيد عن األموي : ال آتيَك ما َغبَا

س  و  ْت  كريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يف بريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أ ُِّ ُّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
س    يريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياع مريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ

  
 أي : ما بقي الدَّهر ونحو ذلك قال أبو عبيد. غبَْيسٌ  وقال ابن األعرابي : معنى ما غبا

ً  الشعرُ  َسبَغَ  قال الليث :: سبغ  ْرُع وكلُّ شيٍء طاَل إلى األرض فهو َسبَغتِ و ُسبُوغا  الضلُوع ، وَعِجيَزةٌ  سابِغَةُ  وناقةٌ  سابغٌ  الّدِ

الوضوِء :  إْسباغُ ووسعِة عيٍش ،  َسْبغَةٍ  هللا ، وإنهم لفي أْسبَغها وقد سابِغَةٌ  ، ونعمةٌ  سابِغٌ  : وثيَجةٌ ، ومطرٌ  سابِغَةٌ  ْليَةٌ وأَ  سابغةٌ 

ً  الناقةُ  َسبَّغَتِ والمبالغةُ فيه. قال :  ، وكذلك من إذا كانت كلما نبت على ولِدها في بَْطنها الَوبَُر أْجَهَضتْهُ  ُمَسبِّغٌ  فهي تَْسبِيغا

 الحوامل كلِّها.

 .ُمَسبِّغٌ  فهي َسبَّغَتْ  أبو عبيد عن األصمعي : إذا أْلقَِت الناقَةُ ولدها وقد أشعر قيل :

ْرعُ  تَْسبِغةُ  وقال النضر :  السابغةُ  البَْيضة ُرفُوفُها من الّزَرِد أسفل البيضِة يَقي بها الّرجُل عنقه ، ويقال لذلك الِمغفَُر أيضاً ، والّدِ

 التي تجرها في األرض أو على كْعبَْيك طوالً وسعة.

 قال شمر : ويقال لها صابغةٌ بالصاد.

 أي : أوسعه. فالٌن ثوبه : أسبَغ . وقدسابغةٌ  عليه درعٌ  : ُسبُغٌ  قال : وقال ابن األعرابي : رجلٌ 

 : التَّْسبِغَةِ  وقال أبو وجزة في

ى املريريريلريريريريريريرياكريريريريريريريَ  و  غريريريريريريرية  يريريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريِ هريريريريريريرياَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريري   ريريريريريْ

  
هريريريريريريريا مل يريريهريريلريريهريريريريريريريل   جريري   لريريريريريريري او َد كريريريريريريريانريريريريريريريه ، َنسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بيِر األسدي :  وأنشد شمر لعبد هللا بن الزُّ

لريريريريريريريان كريريريريريريريأَنريريريريريريرياو   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريغريريريريريريرية  تريريريريريريغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريبريريريريريريَ

  
ْحضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   من املريريريريريرياِء ظريريريريريرياِهر   أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأٌب ِبضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا أَْلقتْها. َسبَّغَتْ ووقال أبو َعْمرو : َسبََّطت اإلبُل أوالَدها 

ج َسِغبَ  قال الليث :: سغب  ً  لالرَّ  .َمْسغَبةٍ  ذُو ساِغبٌ  فهو يَْسغَُب َسغَبا

إذا دخل  ُمْسِغبٌ  الرُجل فهو أَسغَبَ و، أي : ذي مجاعة ،  [14البلد : ] (يف يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ )وقال الفراء في قوله جلَّ وعزَّ : 

 الِغٌب. ساغبٌ ولَْغباُن  َسْغبَانُ  في المجاعِة ، وَرجلٌ 
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 غ س م
 مغس. ـ  سغم  ـ  غسم  ـ  غمس 

 فالناً أي يُْبِلُغ إلى قلبه األذى. يَْسغَمُ  قال الليث : فالنٌ : سغم 

ً  فالنٌ  أْسِغمَ  وقال األصمعي :  .ُمْسغَمٌ  إذا أُْحِسَن غذاؤه وهو إسغاما

 وقال رؤبة :

ْه  مريريريريريريريريِ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ ٌل لريريريريريريريريه  ْن مْل ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َويريريريريريريريريْ

  
ْه   مريريريريريريري  غريريريريريريريِّ ِظ الريريريريريريريذي ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَِع الريريريريريريريغريريريريريريرييريريريريريريريْ ن جريريريريريريري   مريريريريريريريِ

  
ُمهُ  قال ابن األعرابي : ْنتُه  َسغَّْمتُ  : يَُربِّيه ، يقال : يَُسغِّ  الَحسُن الغذاِء ِمثل الُمَخْرفَج. : الُمَسغَّمُ وفَِصيِلي إذا سمَّ

 وُمثَدٌَّن. ُمسغَّمٌ وتٌَّق وَروى ثعلب عنه أنه قال : يُقال للغالم الُمْمتَِلىِء البََدن نعَمةً ُمنَتٌَّق وُمفَ 

جُل جاريتَهُ إذا ناَكها ، قال :  َسغَمَ  وقال ابُن شميل :  كأنه رُجل ال يِحبُّ أن يُْنِزَل فيها فيُْدِخلُه اإلْدخالةَ ثمَّ يُْخِرُجه. السَّْغمُ والرَّ

ً ُمِغَس َمْغس وَمْغٌص وَمغٌَص ، وقد َمغَسٌ و َمْغسٌ  قال اللحيانيُّ في بَْطنِه: مغس  ً  وَمِغسَ  ا  .َمْمغوسٌ  ، وبْطنٌ  مغَسا

 : تقِطيٌع يأُْخذُ في البَْطن. الَمْغسُ  وقال الليث :

أن  الُمغاَمَسةُ و: إِْرساُب الشيء في الشيء النَِّدّي في ماٍء أو ِصْبغٍ حتى اللُّْقَمِة في الخّلِ ، قال :  الغَْمسُ  قال الليث :: غمس 

جُل بنفِسه في ِسَطِة الَخْطب ،  اَسةُ ويَْرِمي الرَّ  كثيراً. يَْنغَِمسُ  في َطْيِر الماء غطَّاطٌ  الغَمَّ

ً  ويقال : اْختََضبَِت المرأةُ   : الغَِمير تحت اليَبِيس ، ويمينٌ  الغَميسُ ويها ِخضاباً مستِوياً من غير تصوير ، يَدَ  غَمَست إذا َغْمسا

 ، وهي التي ال استثناء فيها. غُموسٌ 

 وقال غيُره : هي اليمين الكاذبةُ يَقتطُع بها الحالُف ماَل امرىٍء مْسِلم.

 ِمثلُها. الغَُموسوأبو عبيد : والطَّعنةُ النَّْجالُء الواسعة ، 

 أبو ُزبيد :قال 

 ِبَغم وس  أو َطْعلة  أ ْ   ودِ 
 : الغََدِويُّ ، وهي التي في ُصْلب الفْحل من الغنم كانوا يَتبايعون بها. ُغُمسٌ  وجْمعُها الغَُموسُ  وقال ابُن شميل :

 .لغَِميسُ ا وَروى األثَْرُم عن أبي عبيدة قال : الَمْجُر ما في بَطِن الناقة ، والثاني َحبَُل الَحبَلِة والثالث

جل وهو يَعلُم أَنَّه كاِذب ليَْقتَِطع بها ماَل  الغَُموسُ  ُروي عن ابن مسعود أنه قال : أَعظُم الكبائِر اليَِمينُ و ، وهي أَن يَحلف الرَّ

 أخيه.

جال الشُّجاع ، وكذلك الغَُموسُ  وقال شِمر : في الِقتال  غاَمس وقد ُمغاِمس ورُجل ُمغاِمسٌ  ، يقال : أََسدٌ  اْلُمغاِمس الشديُد من الّرِ

 وَغاَمَر ، وأنشد :

  



2637 

 

ه   يريريريري ريريريريريريري  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدرا  فريريريريريَ ْرِب أَمريريريريريريريَّ و اَّريريريريَ  َأ ريريريري 

  
س    غريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريري  ا َوارِدا  فريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل وأَمريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الذي لْم يَظهر للناس ولَْم يُْعَرف بَعد. الغَِميسُ  وقال ابن شميل :

 .َغِميسٌ  يُْستَْخفَى فيه أي : يُْغتََمسُ  ُمْلتَفٍ  واألََجَمةُ وكلُّ  َغِميسٌ  ، والليلُ  َغِميسٌ  يقال : قصيدة

 وقال أبو زبيد يَصُف أََسداً :

ْتا   را  َوعريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريْ ِوي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
 
 رََأى ِ مل

  
يريريريريريريريريريريس    مريريريريريريريريريريِ ه  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَّ الال  َوجريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الليُل هاهنا. الغَِميسُ  وقيل :

ها ، أَِريٌر أَْم قَِصيد وأنشد :الناقةُ التي يَُشكُّ في  الغَُموسُ  وقال معُن بُن َسَواَدةَ :  ُمّخِ

 خم ِْل  َويف  لَْيَس ِ لَغم وسِ 
 : العَْجالُن ، وقال قعنُب : الُمغاِمسُ وأي اْعَجْل ، قال :  في أَْمِري : غاِمس وقال أبو مالك : يقاُل :

هريريريريريريريريا فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ ْه تريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ ٌة قريريريريريريريريِ مَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ  ِ ذا مريريريريريريريري 

  
َ ن    ي بريريريريريريريه عريريريريريريريَ رمريريريِ ن يريريريَ ْن د وِن مريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َومريريريِ

  
 ِمن اإلبل التي في بْطنِها َولٌَد ، وهي ال تَُشوُل فتُبِين. الغَُموسُ  أبو داود عن ابن شميل قال :

 : السَّواُد ، ومنه قول ُرؤبة : الغََسمُ  قال أبو َعْمرو :: غسم 

 غَسم ه  و خم َْتِل ا  غبار ه  
 وقال اْلُهذِلّي :

ْه  ه مسريريريريريريريريريىت  ذا َدَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري  ْرقريريريريريريريريريري  لَّ يريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَ

  
ِم   لريريريريريريرياء  مريريريريريرين الريريريريريريَغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريِل أبَثريريريريريريْ  ذا   األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : ُمْظلم ، وقال رؤبة أيضاً : غاسم يعني : ُظلمةَ الليل ، ولَْيلٌ 

 عن أَيِّ   ِمْن ِعزِّك ْم ال يريْغِسم هْ 
 إِذا أَظلم. أَغَسمَ والليُل  غَسمَ  أبو تراب عن األصمعي :

، وِمثْلُه أَْطَساٌم من َسَحاٍب وُدَسٌم وأْدساٌم وَطلٌَس من  أَْغَسامٌ ومن َسَحاٍب  ُغَسمٌ  والطََّسُم ِعند اإِلْمَساِء ، وفي السماءِ  الغََسمُ وقال : 

 في آِخِر العَِشّيِ. أَغَسْمنَا َسَحاٍب وقد

 الغني والزاي [أبواب]

 غ ز ط
 مهمل.

 غ ز د
 [.مستعملة]زغد :  ـ   (1)غزد 

 الناعُم من النباِت وأنشد : اْلِغْزيَدُ و: الشديُد الصوِت ،  اْلِغْزيَدُ  قال الليث : :غزد 
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 َهزَّ الصََّبا انِعَم ضال  ِغْزَي ا  
يَد بالراء فإنهُ المعروف بهذا المعنى ، وأما قولُهُ : اْلِغْزيَدَ  قلت : ال أعِرفُ   اْلِغْزيَدُ  بمعنى الشديد الصوت ، وأحسبهُ أراد الِغّرِ

__________________ 
 مكررأب.« غزد»( يف امل بوع : 1)
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 من اللباِ  اللاعم  فإين ال أعرفه وال أْدري من أين جاء به.
ْغدُ  قال الليث :: زغد  ْغَدبُ  : الهديُر الشديُد وهو الزَّ غاِدبُ و الزَّ  ، وأنشد : الزُّ

 ِبَرْجِس بريْغَباغ  اهْلَِ يِر الزَّْغ ِ 
ْغُد تََزغُّدُ وقال :  ْقِشقَِة وهو الزَّ ْغَدبُ  الّشِ غدُ  ، قلت أنا : الزَّ  ، وقال رؤبة : َزّغادٌ  تقصيُر الفحِل هديَرهُ ، وهديرٌ  الزَّ

َ اَب اهْلَِ يرِ    الزَّّغادْ دارِي َوقريبريْ
 وقال أيضاً :

ْ رِِه ُّ غريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِد وَ  ْن هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َُّبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اِد    حي ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   يف أَْر ِدِه غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والغُْنُدبَةُ : لْحمةٌ صلبةٌ حوالي اْلُحْلقوِم.

 يهدُر هديراً كأنه يعصره قيل :وقال أبو عبيد : قال األصمعي : إذا أْفَصَح اْلفَْحُل بالهدير قيَل : َهَدَر يَْهِدُر هدراً ، قال : فإذ َجعَل 

 .َزَغَد يَْزَغُد َزْغداً 

 وزخر وزغر بمعنى واحد. َزَغدَ  : كثير الماء ، وقد زغاد وقال غيره : نَْهرٌ 

 وقال أبو صخر الهذلي :

يريريريريريريريرياص دومسريريريريريريريريتريريريريريريريريه   كريريريريريريريريأّن مريريريريريريريرين مسريريريريريريريريل يف أعريريريريريريريريْ

  
َوّ  يف أعريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريرياص  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد    ذا تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

  ن  ريريريريريريريريريريرياف   روا ه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريح 

  
اد   مريريريريريريريرين فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريه يريريريريريريريريعريريريريريريريريجريريريريريريريري  ا ذى َُّغريريريريريريريريّ

  
ْبَدةِ  غيَدةُ  أبو العباس عن ابن األعرابي يقال للزُّ  والنهيَدةُ. الزَّ

 مهمالت. غ ز ث : ـ  غ ز ذ ،  ـ  غ ز ظ ،  ـ  غ ز ت ، 

 غ ز ر
 [.مستعملة]رزغ :  ـ  زغر  ـ  غرز  ـ   [غزر]

،  غزير الماء ، ومطر غزيرةُ  : كثيرةُ اللبن ، وعْيُن ، غزيرةٌ  فهي تَْغُزُر غزارةً  الناقةُ والشاةُ وهي غُزرت قال الليث :: غزر 

 وكثرة لبن. غزارة أي ذات ُغْزرٍ  ، قلت : ويقال : ناقةٌ ذات غزير ومعروف

 : أن يُْهِدَي الرجُل شيئاً تافهاً آلخر ليضاعفهُ بها. المغاَزَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

: أراد بالجانب الذي ال قرابة بينك وبينه يُهدى لك شيئاً لتثيبه من  اْلُمْستَغِزرُ  ُروي عن بعض التابعين أنه قال : يثاُب اْلَجانِبُ و

 : إذا طلب أكثر مما أعطى. استغزروهديته أكثَر مما أهدى ، 

ْجلين في المركب  الغْرزُ وإبرةً في شيٍء ، قال :  غرُزكَ  : الغْرزُ  قال الليث :: غرز  حال ، وكذلك ما كان مساكاً ِللّرِ : ركاُب الّرِ

ى  .غْرزاً  يَُسمَّ

 للنَّاقَِة مثل الحَزاِم ِلْلفَرِس. الغَْرزُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

كاِب للبغِل ، قال : ويقال : الْ  الغَْرزُ وقال :   فالٍن : أي : أمرهُ ونَْهيَهُ. َغْرزَ  َزمْ للجمِل مثل الّرِ
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 النّاقَِة : َغْرز وقال لَبِيٌد في

َرْ  و  ْرُِّي أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ ه  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّكريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِ ذا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ْون  قريريريريريريريريريريريري  أَبريريريريريريريريريريريريَ ْ َو جريريريريريريريريريريريريَ رَايب عريريريريريريريريريريريريَ  أْو قريريريريريريريريريريريريِ

  
ْت ذنبَها في األرض لتسَرأَ بَيضها ،  غارزةٌ  ، ويقال : غارزٌ  وجَراَدةٌ  األضالع : ُمركَُّب أصولها ، وكذلك َمغارُز  َمْغِرزُ وإذا رزَّ

يِش ونحوه ،   الطبيعة من ُخلٍق صالحٍ ورديء ، وأنشد : الغريزةوالّرِ

ىَت   ِ نَّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريريريَة يف الريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رائريريريريريريريريريريريريريريريزْ و   َرُِ الريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريَ ود مريريريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريريريريَ  اجلريريريريريريريريريريريريريريريْ 

  
َزها : إذا قلَّ لبنها وقد غاِرزٌ  فهي ِغَرازاً  النَّاقَةُ  َغَرَزتِ و  صاِحبها إذا ترك َحلبَها أو كسع َضْرعها بماء باِرٍد لينقِطَع لبنُها. َغرَّ

كاً نبٌت َرأَيتهُ في الباِدية ينبُت في  الغََرزُ و: النَّاقَةُ التي َجَذبَْت لبنُها فََرفَعَتْهُ ،  الغاِرزُ  أبو عبيد عن األصمعي : سهولة ُمَحرَّ

ماَدةِ فقال : لئْن ِعْشُت ألجعلنَّ له ِمنْ واألرض ،  النَِّقيع ما  َغَرز روي عن عمر أنه قال ورأى في َرْوِث فرٍس شعيراً في عاِم الرَّ

 للسَّبيل.هذا النَّبَت ، والنَّقيُع : موضٌع َحَماهُ عمر لنعِم الفْيِء وللَخْيل المعَدَّةِ  بالغََرزِ  َعنى، يغنيه عن قُوِت المسلمين

 إذا َدنَا َمسيره. اغتِرازاً  السير اغتََرزَ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 ، إِذا ُحّث على التمسُّك به ، قاله األصمعي.« بغرزه اشدد يديك»قال أبو عبيدة ، من أمثالهم : 

 للناقة : أن تََدَع َحلبةً بين َحْلبَتَْيِن ، وذلك إذا أْدبََر لبنُها. التّغريزُ  أبو عبيد عن األصمعي قال :

 ما تجري لهنَّ ُدموٌع. : غوارز وعيونٌ  غواِرزُ  وقال أبو زيد : غنَم

 .التّغَاِزيرُ  في الحديث أن أهل التوحيد إذا أُْخرُجوا من النار وقد اْمتَحشوا فيها ينبتون كما تَنبتُ و

َي بذلك ألنه يحول قال القُتبيُّ : يقال َل من فَِسيِل النّخل وغيره ، ُسّمِ  والتنبيُت. التّغريزُ  في فِقره ، وهو فَيُْغَرزُ  : هو ما ُحّوِ

 قال : ورواه بعضهم : كما تنبُت التّناويُر وهي مثل الطَّراثيِث.

 ويقال : هي الثآليُل.

 ُعوداً في األرض َوَرَكْزتهُ بمعنى واحد. غَرْزتُ  ويقال :

َزَغةُ  قال الليث :: رزغ  َدَغِة ، قال :  الرَّ زغُ وأشدُّ من الرَّ  فالناً : إذا لطَّختُهُ بِعْيٍب. أْرَزْغتُ  : المرتِطُم فيه ، يقال : الرَّ

 وقال ُرْؤبةُ :

ْرُّغو 
 
   َّة َأْعَ ى الذُّلَّ كّف امل

ً  فيه أْرزغتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  تَضعَفتُه.وأغمزت : فيه إغمازاً إذا اسْ  إْرزاغا

 وأنشد :

 مريريريريريريريرين يريريريريريريريري ريريريريريريريريع الريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء يريريريريريريريريالق مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريرياو 

  
 ِ ذا أغريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريزن فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه األقريريريريريريريريريريريريريوريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا 
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ْعَت ، قال : منعنا هذاو َزُغ  في حديث عبد الرحمن بن َسمرة أنه قال في يوم جمعة : ما َخَطَب أَميركم ، فقيل له : أما َجمَّ ، الرَّ

َزغُ  قال أبو عبيد. قال أبو عمرو وغيره : طوبةُ ، يقال : قدهو  الرَّ ين والرُّ المطر : إذا كان فيه َما  أْرزغوالسماُء  أْرزغت الّطِ

 يبلُّ األرض.

 وقال َطَرفَةُ يمدح رجالً :

 أنريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريريى األد  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريا  غريريريريريريريريت قريريريريريريريريرَّأبو 

  
 مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل و تريريريريريريريريريريذاءب مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريرُّغ  

  
َزغُ  فهذا َدَغةُ فهي بالهاء ، وهي الماُء والطين والوحل ، وَجمْ  الرَّ  عها ِرداغ.، وأما الرَّ

 كّلِ شيء : كثرته ، واإلفراُط فيه. َزْغرُ وأي مدَّت ،  َزَغرتْ وقال اللحياني : زخَرْت دجلةُ : زغر 

 وقال أبو صخر :

 بريريريريريريريل قريريريريريريري  أاتين انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌح عريريريريريريرين كريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح 

  
ِر أقريريريريريريريريريريريريرياوِل و بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري اوأب ظريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرير     َُّغريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : قريةٌ بمشارِف الشام ، وإياها عنى أبو ُدواد : ُزَغرُ و

رِِي َُّيريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريزُّغريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذهريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّالمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   

  
 .ُزغر قال أبو منصور : وبهذه القرية عيٌن غزيرة الماء يقال لها : َعينُ 

يت باسمها. ُزَغرُ  وقيل :  : اسُم بنت لوٍط نزلت بهذه القرية فنُسبت إليها فسّمِ

 غ ز ل
 [.مستعملة]زلغ :  ـ  لغز  ـ  زغل  ـ  غزل 

 فإني رأيتُه في كتاب الليث أنه مستَعمٌل. زلغَ  أما: زلغ 

 الشُّقاق. التزلُّغُ وِرجلي : أي : تشققت ،  تزلَّغَتْ  وقال :

بمعنى  تزلَّغتْ  ، ومن قال :« كتاب العينِ »ورْجلُه إذا تشقَّقْت بالعين غير ُمعجمة وقد َمرَّ في يُده  تزلَّعتْ  قلُت : والمعروفُ 

 تشقَّقْت فهو عندي تصحيٌف.

 .تغِزُل بالِمغَزل غزالً  المرأةُ فهي غَزلَتِ  قال الليث :: غزل 

 وأنشد :

 مَن السْيل والغ  َّاء فلكة  ِمغزل
 به. يُغزلُ  للذي ُمغَزلٌ و ِمغزلٌ  الفراء أنه قال : يقالوروى الحّرانيُّ عن ابن السكيت عن 

 .َمغِزلٌ  قال الفراء : وحكى الكسائيُّ :

 .الغْزل من َمغَزلٌ  وقال غيره : إنما هو

وقال الفراء : وقد استثقلِت العَرُب الضمةَ في حروٍف فكسَرْت ِميَمها وأصلُها الضمُّ من ذلك قولُهم ِمْصحٌف وِمخَدٌع وِمْجسٌد 

 أي أُديرَ  أغِزلَ  إما هو من الِمغَزلُ  ألنها أُِخذْت في المعنى ِمن أُصحف أي ُجِمعت فيه الصحُف وكذلك ِمغزلٌ ووِمطَرف 
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 .م غَزل وف ِتل ، فهو
لُ و غازلها ُمغازلة : حديُث الِفتيان والفَتياِت ، يقال : الغََزل وقال الليث :  تكلُُّف ذلك. : التغزُّ

 وأنشد :

 ص ل   العصا جاف  عن التغزُّل
 تذكير التشبيه.: الشادُن حين يتحرُك ويمشي قبل اإلثْناء وتشبَّهُ به الجارية في التشبيِب فيُذكَُّر النعُت والفعل على  الغزالُ وقال : 

فإذا أحّس بالكلب خِرَق أي  الغزالَ  الكلِب ، وهو أن يطلُبَ  غَزلِ  من الغََزلُ  أُِخذ وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

،  غِزلٌ  ، ويقال للضعيِف الفاّرِ على الشيء َغِزلٌ  وهللا كلبَُك وهو كلبٌ  َغِزلَ  لَصَق باألرِض فلَِهَي عنه الكلُب وانصرف فيقال :

 لصاحب النساء لضعفِه عن غير ذلك. َغِزلٌ  ومنه رجلٌ 

 : معها ُمغِزلٌ  ، ويقال : َظبية الغزالة غابتِ  وال يقال : الغزالة : الشمُس إذا ارتفع النهاُر ، ويقال : طلعتِ  الغزالة أبو عبيد :

 .غزالها

الُ و  .الغزلَ  : الذي يبيع الغزَّ

 بمعناه. أْرغلتْ وإذا أَْرضعْت ، قال شمر :  ُمزغل المرأةُ ولَدها فهيَ  أزغلتِ  قال أبو عبيد عن األحمر يقال :: زغل 

 وأنشد :

ه ُّغريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرية ْه يف مسريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريأُّغريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ

  
 مل  ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريىِء اَّريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَق ومل تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري  

  
ياشّيِ قال : يقال : رغَل الجْدُي أُمهُ   إذا رِضعَها. زغالً ورغالً  زغلهاووأخبرني المنذريُّ عن أبي الحسن الصيداِوّيِ عن الّرِ

 مَن اللبِن : أراَد قدَر ما يمألُ فَمه. ُزغلةً  اسقني قلُت : وسمعت أعرابيّاً يقول آلخر :

غلولُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  : من الرجال. الزُّ

 .الزغاليلُ  قلت : وجمعُه

بيان الخفاِف :  .زغلول ، واحُدهم الزغاليلُ  وقال غيره : يقال للّصِ

 المرأةُ من عزالء المزادةِ الماَء : إذا صبَّتْه. زغلتِ  وقال الليث :

 إذا َصبَبتُه َصبّاً عنيفاً. أزغلتُهوالشيَء  زغلتُ  وقال ابن ُدريد :

 ِمن عزالِء المزادة ، الماء إذا دفَقَه. أزَغلَ  قلُت : وسماعي من العرب

اُء : ألغزتُ  ما اللُّغز قال الليث :: لغز   من كالم فشبْهت معناه ، مثل قول الشاعر. أنشده الفرَّ

 ملريريريريريريريريا رَأيريريريريريريريريه الريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَر عريريريريريريريريزَّ ابريريريريريريريريَن دايريريريريريريريريةو 

  
َش يف وكَريريريريه جريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريْه لريريريه نفسريريريريريريريريريريريريريريي و    عةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 هأراد بالنسِر الشَّيَب شبهه به ِلبياضه وشبَّ 
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 الةباب  بن داية  ، وهو الغراب األسود ، ألن  ْعَر الةابِّ أسود.
حفرة يحِفرها اليْربوع في جحرِه تحت  اإللغازُ و اللُّغَْيَزىو اللُّغَزُ و اللَّْغزُ و اللُّْغزُ  وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه قال :

فيحفر في جانٍب منه طريقاً ويحفر في الجانِب اآلخر طريقاً ، وكذلك في الجانِب الثالث  إلغازاً  اليربوع أْلغز األرض ، يقال :

 والرابع فإذا طلبه البدويُّ بعصاه من جانٍب نفَق من الجانِب اآلخر.

، ومن أمثاِل  اللغيَزىو اللَّغَزو اللُّغَزُ  الكالُم الملبَّس ، قال : وهيَ  اللُّغزُ والَحفر الملتِوي  : اللُّْغزُ  ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :

 ، وكان أوتي حّظاً من الباَءة وبسطةً في الفَيَشة فضربته العرُب مثالً في هذا الباب على التشبيِه. أْلغَز العرب فالن أنكُح ِمن ابن

 غ ز ن
 [.غزن] ـ  غ استعمل من وجوهه : نز

 فهي اسم قرية في بالِد العََجم. َغْزنَةُ  وأما:  [غزن]

 بين قوم فتحمَل بعَضهم َعلَى بعٍض بفساِد ذاِت بينهْم. تْنَزغ : أن النَّْزغُ  قال الليث :: نزغ 

 ِشبهُ الَوْخز والطعن. النزغ قلت :

 والمنسغة والَميَزَغةُ واْلِمْبَزَغةُ والمندغة. المنزغةُ  وقال الفراء فيما روى سلمة عنه يقال للبَِرك

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن نَ زْغ  فَاْسَتِعْذ اِبللِ )وقال هللا جل وعز :  الشيطاِن : وساوسه ونخسهُ  نزغو،  [36فصلت : ] (َوِإمَّا يَ ن ْ

ل لإلنسان مَن الَمعاصي.  في القلب بما يسّوِ

ْشُت. تُ نََزغْ  وَروى أبو عبيد عن أبي زيد :  بَين القوم ونََزأُْت وَمأَْسُت ، كلُّ هذا من اإلفساد بينهم ، وكذلك َدَحْسُت وآَسْدُت وأَرَّ

 غ ز ف
 استعمل من وجوهه : زغف.

ْغفُ  قال الليث :: زغف  ْرُع الُمْحَكمة ، يقال : درعٌ  الزَّ  ، وأنشد : َزْغفٌ  ، وُدروع َزْغفٌ  : الّدِ

لريريريريريريريريريريْ ِ  وق جريريريريريريريريريريِ رُّ وفريريريريريريريريريريَ يِت اأَلغريريريريريريريريريريَ َرأبٌ  ريريريريريريريريريريَْ  ي نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
م   لريريريريريريريريَّ َف وهريريريريريريريريو مريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ر دُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريْ ٌف تريريريريريريريريريَ  َُّغريريريريريريريريْ

  
ْغفَةُ  أبو عبيد عن أَبي َعمرو :  : الواسعة من الدُّروع. الزَّ

ْغفَةِ  وقال شمر : أَنَكَر ابُن األعرابي تفسير أبي عمرو في  وقال : هي الصغيرةُ الَحلَق. الزَّ

 السالسل.وقال ابن شميل : هي الدَّقيقةُ الَحَسنةُ 

 قال : ومنه قول ابن أبي الُحقَيق : َزَغفٌ و َزْغفٌ  وقال شمر : يقاُل : هي
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ه   ْرتريريريريريريريريريريريريريريريريَ مّ  ِ َ لريريريريريريريريريريريريريريريريْو أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر بَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف   ِة يف الريريريريريريريري ِّرْع الريريريريريريريريزَّغريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ  مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين املِةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْغفُ  وقال ابن السكيت : لنا فالٌن ، وذلك إذا َحدََّث فزاد  َزَغفَ  قولهم :من الدُُّروع الواسعةُ الطويلة الليِّنَة ، قال : ونُظنُّهُ من  الزَّ

 في الحديث وكَذب فيه.

 كالماً كثيراً : إذا كان كثيَر الكالم. َزغفَ  ، وقد َزغَّافٌ  وقال أبو مالك : َرُجلٌ 

 في الحديث إذا زاد فيه وكَذب. َزَغفَ  وقال أبو عبيدة :

 لنا ماالً كثيراً.َغَرَف  لنا ماالً كثيراً. أي : َزَغف وقال أبو زيد :

ِغيبُ  ِمْزَغفٌ  وقال الليث : رُجل َغفُ و كلَّ شيء ، قال : يَْزَدِغفُ  ، وهو الُجَراُف المْنُهوُم الرَّ  اْزَدَغفَ وُدقَاُق الَحطب ، قال :  الزَّ

 الشيَء واْزَدلََمهُ : أي أََخَذه.

 غ ز ب
 بزغ : مستعملة. ـ  بغز  ـ  زغب 

َغبُ  قال الليث :: زغب  يش الذي اَل يَُجوُد وال يَُطول ، ورُجل الزَّ َغبُ و،  َزْغباءُ  الشَّعَِر ، ورقبةٌ  َزِغبُ  ُدقَاُق الّرِ ما يعلو  الزَّ

غابةوريَش الفْرخ ،  غب : أَْصغرُ  الزُّ ً  الفرخ زغَّبَ  ، وقد ُزَغابةً  ما أََصبُت منه ، تقول : الزَّ َغبُ و،  تَْزِغيبا لَ  الزَّ  : شعُر الُمهر أوَّ

 ما يَنبُت ، وأنشد :

ْه  بريريريريريريريريريريري  ْربريريريريريريريريريريريري  و  نريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريان لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريريريو فريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   ت  َُّغريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري  ق يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ ن  ا ريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريري َ

  
طب ، واألْجِري هاَهنا : ِصغاُر ، ُزغٌب  قِنَاٌع من ُرَطٍب وأَْجرٍ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنه أُْهِدَي لرسول هللا و فالِقناع الرُّ

غبُ والِقثَّاِء ، ُشبَِّهْت بصغار أوالد الكالب لنَْعمتِها وَطَراءتها ، واحُدها َجْرٌو. وكذلك ِجَراُء الحنظل : صغاُرها ،  من القثَّاء  الزُّ

 واْماَلسَّْت ، وواحدُ  َزغبُها اَءةُ وَصلُبَت تََساقط عنهاالوبَر حين تَنبُت صغاراً في شجِرها ، فإذا كبَِرت القثَّ  َزغب التي يعلوها مثل

ْغِب أَزَغبُ   .َزغباءُ و الزُّ

ْجل والعصا. البَْغزُ  قال الليث :: بغز   : َضْرٌب بالّرِ

 وقال ابن مقبل :

ْرِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أ جريريريريريريري  ا  و  َل اهلريرَيمُّ مريريِ ِّ عريريِ مريريريريريريريَ حريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريَ

  
وان  يريريريريريريريريريريريل جمريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  ال   غريريريريريريريريريريريَزهريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريََ

  
ْجل وَحثّاً ، وكأنه َجعل البَْغزَ  ليثقلُت : َجعل ال  الراكب الذي يَْرُكلها برجله. الباغزَ  ضْرباً بالّرِ

 الناقةُ إذا ضربَت برجلها األرَض في َسيرها مرحاً ونشاطاً. بَغََزت وقال غيُره :

ُكها من النشاط. بغَزها باغُزها أي نشاطها ، وقد باغَزها وقال أبو عمرو في قوله : تََخالُ  كها ُمَحّرِ  : أي َحرَّ

َمْت بي فأَلْياً ما أَُكفُّها فيقال : بها فبَغَزها باغُزها وقال بعض العرب : ربَّما ركْبُت الناقة الَجَوادَ   باغزٌ  فتَجري َشْوطاً ، وقد تقحَّ

 من النشاط.
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 ذا ، وال أْدِري ، أيُّ ِجْنٍس هي من الثِّياب.ثياٌب ، لْم يَِزْد على ه : البَاغزيَّةُ  أبو عبيد عن أبي عمٍرو قال :

ً  الشمسُ  بََزغت قال الليث :: بزغ  ً  الشمسُ  بزغت يقال : ، قلت : بَواِزغُ  : إذا بََدا منها طلوع ، ونجومٌ  بُزوغا في ابتداِء  بُزوغا

 ، كأنها تَشقُّ بنورها الظْلمةَ شقّاً. ، وهو الشَّقُّ  البْزغ النَّجُم والقمر في ابتداء طلوعهما كأنه مأخوذ من بَزغوطلوعها ، 

 البَْيَطاُر أََشاِعَر الدَّابَِّة وَرَهصها : إذا شقَّ ذلك المكان منها بِمْبَضِعه. بَزغ ومن هذا يقال :

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

 َكبريزِْغ الِبَيْ ِر ال ريَّْ ِف َرْهَ  الَكواِدنِ 
ّنِ : ِمْبَزغٌ  ويقال لذلك الحديِد :  وباِزمةٌ. باِزغةٌ  وِمْبَضٌع ، ويقال للّسِ

اء : يقاُل ِلْلبَِركِ   وِميَزغةٌ. ِمْبَزغةٌ  وقال الفرَّ

 غ ز م
 زغم. ـ  استعمل من وجوهه : غمز 

ُب وتََرْمُرُم الشَّفَِة في بَْرَطَمٍة  التََّزغمُ  قال الليث :: زغم   الناقةُ. تزغََّمتِ و: التَّغَضُّ

 وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشَده :

مريريريريريريريا   َزغريريريريريُّ َن  الَّ تريريريريريريَ لريريريريري ريريريريريِ ريريريريريْ َن مريريريريريريريا يريريريريريَ حريريريريريْ بريريريريريَ  فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريري     ى الريريريريريريريريريولريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ  َولريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريَ يَّ  ذا أَبريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
 َن عليه تََجنِّياً.يَصُف َجْوَرُهنَّ إذا أَْبَكى صبيٌّ صبيّاً غِضبْ 

ُب مع كالٍم ال يُْفَهُم. التَّزغُّمُ  وقال أبو عبيد :  : التَّغضُّ

 قال لَبِيُد :

 على  ْتِ ما يريْلَ ى به َمن تريَزغَما
اء.  قال : ويُْرَوى من تَرغَّما بالرَّ

ِعيُف. التََّزغمُ  وقال غيُرهُ :  : الصَّوت الضَّ

  وأنشد البَِعيُث :

اقريريريريريريري  و  ون مريرين الريري ريريَ ريريريريريريريَ رَاَب جريري  ْه َأسريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريَّفريريريريريريريَ   ريريَ

  
َزغريريريريريريريريريريريريريريريريريم    ا تريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َف  اّل َأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ََُّوامسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اء فهو التّغضُب وإن لم يكن معه كالم.  وأما التَّرغُم بالرَّ

 : العصُر باليد. الغْمزُ و: اإلشارة بالَجفِن واْلَحاجِب ،  الغْمزُ  قال الليث :: غمز 

 في عقله. فاغتََمْزتُها لةٌ في العقل ، تقول : سمعت منه كلمةً : ضْعفَةٌ في العمل وَجهْ  الغميَزةوقال : 

جِل ، والفعل الغْمزُ و، أي : مطمٌع.  مغَمزٌ  : الَمعايُب ، وتقول : ما في هذا األمر اْلَمغاِمزُ وقال :   في الدَّابَِّة الظْلُع من قِبَِل الّرِ

. يغِمُز غمزاً   ، وهو ظلٌع خفيٌّ

 إذا استضعفته ، وأنشد : إغمازاً  فيه تُ أغَمزْ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 مريريريريريريريرين يريريريريريريريري ريريريريريريريريع الريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء يريريريريريريريريالق مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريرياو 

  
َورِيريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا    ذا أغريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريزَن فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه األقريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : إذا صار في َسناِمها َغُموزٌ  غيره : ناقَةٌ 
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 . ْغماُّا   اللاقة أْغَمَز ِ  ، وق  ي غمز  حم قليل
ذاُل من اإلبل والغنم ، والضعاُف من الرجال ، يقال : الغََمزُ  األصمعي :  : الرُّ

 ، وأنشد : أغمازٍ و َغَمزٍ  من قومٍ  َغَمزٌ  رجلٌ 

زْ  زا  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريرا  نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريذ   بريريريريريريريريريَ

  
زْ و   مريريريريريريريريريريَ زا  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ  انَب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوء  قريريريريريريريريريريَ

  

 هذا وهذا َغَمٌز من الَغَمزْ 
 َداُؤهُ إذا ظهر ، وأنشد : غمزَ وعيُب فالٍن ،  َغَمزَ  وقال أبو عمرو :

ز  و  اء فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريري َّ  بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري أب  لريريريريريريريريريريريِ

  
ز    ْرق  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريرييريريريريريريح  الريريريريريريراقريريريريريريِ  مريريريريريرييريريريريريريريٌه هبريريريريريريريا الريريريريريريعريريريريريريِ

  
 قال : الراقُِز : الضارُب ، يقال : ما يرقُز منه ِعْرٌق أي ما يضرب.

 : أي ما فيه عيٌب. َغِميزةٌ  العيُب ، يقال : ما فيه الغَِميزةُ  وقال غيره :

 فيُعاُب به. يُغَمزُ  أي ما فيه ما : َغِميزٌ  َوال َغِميزة فيهأبو زيد : يقال : ما 

 قال حسان :

يريريريريريريريريريريريريزأب  و  مريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريا وجريريريريريريريريريريريريَ  األعريريريريريريريريريريريري اء  يَف غريريريريريريريريريريريريَ

  
َي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريري   و    ال طريريريريريريرياَف ِ  ملهم ِبَومْسةريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ة فقال : ُغمازةَ  وعينٌ   : معروفة ذكرها ذو الرمَّ

اُّأب   مريريريريريريريَ َ ْ غريريريريريريري  يريريريريريريريْ ى هبريريريريريريريا الريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريرينِي عريريريريريريريَ َو ريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريَ

  
َويريريريريريريريريريريريريريريريريرِ   عريريريريريريريريريريريريريريريرياُِ    أقريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ ر ع أو قريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 من َولَِد جريٍر. ُغمازة وقد َشِرْبُت من مائها وأحسبُها نُِسبَْت إلى ُغماَزةَ  ورأيت بالسودة عيناً أخرى يقال لها ُعيَْينَةُ 

 الغني والطاء (أبواب)

 غ ط ظ ،    غ ط ت ،     غ ط د ، 

 مهمَّلت. غطث :    غ ط ذ ،    

 غ ط ر
 رغط. ـ  طغر  ـ  غطر  الليث ، وقد استعمل من وجوهه :أهمله 

 المتظاهُر اللَّْحم الَمْربُوع ، وأنشد : : اْلِغْطيَرُّ  ابن السكيت عن أبي عمرو :: غطر 

 ملَّا رأَته  م وَدان  ِغْ َتَّا
 فذكر أنه الرجل القصير. الغْطيَرِّ  وناظرُت رجالً من أهل اللغة في

 بيده ومرَّ يخطر. يغِطرُ  مرَّ وقال ابن دريد : 

 عليهم وَدَغَر ، بمعنى واحد. َطغرَ  قال ابن دريد :: طغر 
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 لطائر معروف. ِطْغرانٌ  وجمعه الطُّغَرُ  وقال غيره : هو

 أهمله الليث.: رغط 

 : موضع. ُرغاطُ  وقال ابن دريد :

 غ ط ل
 لغط : مستعملة. ـ  طلغ  ـ  غطل  ـ  غلط 

 ، الروضة. الغَْوطالَة األعرابي :أبو العباس عن ابن : غطل 
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 : شجٌر ُملتفٌّ أو ُعْشٌب ُملتٌف. الغَْيَطلَةُ و الغَْيَطلُ  قال الليث :

 : الشَّجر الكثير الُمْلتَفُّ ، وأنشد : الغَْيَطلُ  أبو عبيد :

ل   يريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ ح  يف غريريريريريريريريريريريريريريَ َرنريريريريريريريريريريريريريريِّ لَّ يريريريريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   عريريريريريريريريِ مريريريريريريريريار  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري يريريريريريريريرير  اَّريريريريريريريريِ

  
 : البقرة الوحشية ، قال زهير : الغْيَطلَةُ  أبو عبيد وغيره :

لريريريريريريرية   يريريريْ ريريريَ  كريريريمريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريغريريريريريريرياَل ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريرييّ  فريريريزُّ غريريريَ

  
ك      ريريريريريريرياَف الريريعريرييريريون فريريلريريم يريري لريرييتريرير بريريريريريريريه اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َغْيَطالتِِهمْ و َغْيَطلَتُهمْ  : َجلبة القوم وأصواتهم ، تقول : سمعتُ  الغَْيَطلَةُ  وقال الليث :

 : التباس الظالم وتراكمه. َطلَةُ الغَيْ و: ازدحام الناس ،  الغَْيَطلَةُ وقال : 

 وأنشد :

 ق  كساان ليله  َغَياِطالو 
 الراكب بعضه بعضاً. الُمْغَطئِلّ  أبو عبيد :

 في زحمٍة من الناس ، وقال الراعي : : أي : َغْيَطلةٍ  وقال غيره : أتانا فالن في

ه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَّ ة   ذا الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
ْ انهريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريريريريريِ    يريريريريريريريريريريريريريوانَنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  والريريريريريريريريريريريريري ُّ

  
 أراد ُمزدَحم الظَّعَائِن يوم الظَّعن.

: األكل والشُّرب والفرُح باألمن  الغيطلةُ و: الظُّلمة ،  الغْيَطلةُ والجماعة من الناس ،  : الغَْيَطلَةُ  ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :

 : البقرة. الغيطلةُ واألَجَمةُ ،  : الغيطلةُ و: المال الُمْطغى ،  الغيطلةُ و، 

جل في كالمه وغلَت في حسابه َغِلطَ  أبو عبيد :: غلط  ً  الرَّ  وَغلَتاً. َغلطا

د ،  الغلَطُ  وقال الليث :  فيه من المسائل وجمعها يُْغلَطُ  : ما األغلوَطةُ و: كل شيء يعيا اإلنسان عن جهة صوابه من غير تعمُّ

 .أغاليطو أُغلوطاتٌ 

 القوم. لَغطَ  : أصواٌت مبهمة ال تفهم. يقال : سمعت اللَّغَطُ  قال الليث :: لغط 

ً  ابن السكيت قال الكسائي : سمعت ً و لَْغطا ً  القوم لغط ، وقد لغَطا ً و يلغطون لغطا  بمعنى واحد ، وأنشد : أْلغَطوا إلغاطا

 مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريل  وردتريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريريرياو 

  
َق  ذ وردتريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريراطريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   أمل ألريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

اطريريريريريريريريريريريريَ  َُ الريريريريريريريريريريريريو رَق والريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ  ا الَّ اَّريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا
  

ا  اطريريريريريريريريريريريَ ن بريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ َن يريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري 

  
 وقال رؤبة :

غريريريريريريريريري ِ  ه قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياِ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ   كريريريريريريريريريرتريريريريريريريريري 

  
خريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ ِ و    

ويّنِ الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل جريريريريريريريريريري 

  
 : اسم جبل. لُغاطٌ  وقال الليث :

 فالنٌ أهمله الليث ، وأخبرني أبو طاهر بن الفضل عن محمد بن عيسى بن جبلة عن شمر قال : قال الكالبيُّ : يقال : : طلغ 

 أن يْعيى الطَّلغانوالمهنة ، قال :  يَْطلَغُ 
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 فيعمل على الكالل.
: أن يعيي الرجل ، ثم يعمل على اإلعياء  الطَّلغانوالمهنة ،  يْطلَغُ  وقال أبو عدنان : قال الِعتريفيُّ : إذا عجز الرجل ، قلنا : هو

 ، وهو التّلَغُّب.

 غ ط ن
 أهمله الليث.

وال من الناس. النُّغطُ  العباس عن ابن األعرابي أنه قال :وروى أبو : نغط   الّطِ

 غ ط ف
 [.غطف]استعمل من وجوهه : 

 َحيٌّ من قيس َعْيالَن. غطفانٌ  قال الليث :: غطف 

واة في حديث أّمِ َمْعبٍَد اْلُخزاعيَِّة ووصِفها النبيَّ و  ن غير معجمة.بالعي ، قالت : في أشفاره ُعَطفٌ  وسلمعليههللاصلىروى الرُّ

َي الرجلُ  الغََطفَ  ال أعرُف العََطَف وأحسبُه وقال ابن قُتَْيبَةَ : سألُت الرياشيَّ عنه فقال : ً  بالغين ، وبه ُسّمِ وهو  غطفانو ُغَطْيفا

 أن تطول األشفار ثم تَتَغَطَُّف.

 واإلغداُف واحٌد. اإلغطافُ وبمعنى واحد ، وهو الطويُل ُهْدب األشفار ،  األغَطفُ ووقال شمر : األْوَطُف 

 غ ط ب
 [.مستعملة]:  (1)طغب  ـ  بطغ  ـ  غبط 

ً  الشاةَ  غبَْطتُ  أبو عبيد عن األحمر :: غبط   : إذا جَسْستها لتنظَر أَسمينَةٌ هي أْم مهزولة ، وأنشدنا : أغبُِطها غْبطا

ق  لريريريريريريريريريريِ  ي ابريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريالَّ يريريريريريريريريريريِ ِ   يّنِ وأَتريريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
   ِ نريريريريريريريَ  كغريريريريريريرياِبِ  الكلريريريريريريريِ  يبغي ال ِّْرَق يف الريريريريريريريذَّ

  
 ففَسَّرَ  «ال إِالَّ كما يضرُّ الِعضاهَ الَخْبطُ »، قال :  الغَْبطُ  أنه سئَل : هل يَضرُّ  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي وقال أبو عبيد : 

 بالحسِد. الغْبطَ 

جلَ  غبَْطتُ  ابن السكيت أنه قال :وأخبرني المنذريُّ عن الحرانّيِ عن  إذا اشتهيَت أن يكوُن لك مالَهُ وأن يدوَم له ما  : أغبُِطه الرَّ

 هو فيه.

َق بين والحسِد ،  الغبطِ  قال : وَحَسْدُت الرجَل أْحُسُدهُ إذا اشتهيت أن يكوَن مالهُ لك وأن يزوَل عنه ما هو فيه ، قلت : وقد فُّرِ

قدُر َضّرِ َخْبِط الشجر ألن  الغْبِط الَمْغبُوطَ  ال يضرُّ كما يضرُّ الحسُد ، وأن َضرَّ  الغْبطَ  أن وسلمعليههللاصلىوالذي أراد النبي 

 الغبطِ  وإن كان فيه طرٌف من الحسِد فهو دونَهُ في اإلثم ، وأصُل الحسِد القَْشُر ، وأصلُ  الغْبطُ والَوَرق إذا ُخبَِط استخلف ، 

 ذا قُِشَر عنها لحاُؤها يَبَِسْت وإذاالَجسُّ باليد ، والشجرةُ إ

__________________ 
« معجم البل ان»ويف  .«أ له اجلماعة. وقال الصاغاين : هو بل  أبْرَُِّن الّرُو من نوامسي  رميلية (طوغاب)»: (طغ )« التاج»( يف 1)
 ..«.. طوغا  : م يلة وقلعة بلوامسي  رميلية: »(50/  4)
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 ترييريبََّس َوعاد الورق.  ِبَ  ورق ها 
، فقال : نعم كما يضرُّ الِعضاهَ الَخْبُط ، فقال  الغبطُ  يضرَّ أوقال شمر : قال أبو عدنان : سألُت أبا َزيٍد الحنَظليَّ عن تفسير قوله : 

اإلنساُن وَضَرُرهُ إيَّاهُ أن تُِصيبَهُ نَْفٌس. فقال األبانيُّ : ما أحسَن ما استخرجها تصيبُهُ العين فتغيُِّر حاله كما  يُْغبَطَ  : أن الغْبطُ  :

،  فقام مقاَم النَّْجأَةِ المحذوَرةِ وهي اإلصابةُ بالعين بالمغبوطِ  ُربما جلَب إصابةَ عينٍ  الغبطُ  تُغيَّر الِعضاهُ إذا تَحاتَّ ورقُها ، قلت :

 .بالغْبطِ  والعرُب تكنى عن الحسدِ 

الحسُد ،  : الغْبطُ  نعم كما يضرُّ الَخْبُط ، قال : ، فقال : الغْبطُ  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي في قوله : أيضرُّ 

ق هللا جل وعز بين َوال تَ َتَمن َّْوا ما َفضََّل هللاُ ِبِه ): والحسِد بما أنزله في كتابه لمن تََدبَّره واعتبره فقال  الغْبطِ  قلت : وقد فرَّ
ففي هذه اآلية بياُن أنه ال يجوز للرجل أن  [32 النساء :] (َوْسئَ ُلوا هللَا ِمْن َفْضِلهِ )اآلية ، إلى قوله :  (بَ ْعَضُكْم َعلى بَ ْعضٍ 

، وجائٌز له أن يتمنَّى من فضل هللا مثلها بال ثََمٍن  يتمنَّى إذا رأى على أخيه المسلم نعمةً أنعَم هللا بها عليه أن تُْزَوى عنه ويُْؤتاها

في حالٍة حسنٍة فيتمنى لنفسه مثل تلك الحالة الحسنِة ، من غير أن يتمنى َزوالها عنه ، وإذا  المغبوط أن يرى فالغبط لِزيِّها عنه ،

 الغْبَطةِ وه الغوائَل على ما أوتي من النِّعمة سأل هللا مثلها فقد انتهى إلى ما أمره هللا به ورضيه له ، وأما الحسد فهو أن يبغي

 ويجتهد في إزالتها عنه بغياً وظلماً.

 [.54 النساء :] (َأْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعلى ما آاتُهُم هللاُ ِمْن َفْضِلهِ )ومنه قوله جل وعز : 

قرآناً ، فهو يتلوه آناء الليل والنهار ، ورجل آتاه هللا ال َحَسد إال في اثنتين ، رجل آتاه هللا »:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وأما

فإن أبا العباس سئل عن قوله : ال حسد إِال في اثنتين ، فقال : معناه : ال حسد فيما يضر ، ، « ماالً فهو ينفقه آناء الليل والنهار

 إاّل في هاتين الخصلتين وهو كما قال إن شاء هللا.

ً  بابه ، ويقال : اللهم وقد مضى تفسير الحسد مشبعاً في بها ، وأالَّ تُْهبِطنَا من  نُْغبَطُ  ال َهْبطاً ، ومعناه : إنا نسألُك نعمةً  َغْبطا

 الحالة الحسنة إلى حالٍة سيِّئٍة ، ويقال معناه : اللهم ارتفاعاً ال اتضاعاً وزيادة من فضلك ال َحْوراً ونقصاً.

 أي تَجسَّ باليد. تُْغبَطَ  ، وهي التي ال يعرُف ِطْرقُها حتى َغبوطٌ  الليث : ناقةٌ 

 فهو اغتَبَطَ  بفتح الباِء ، وقد ُمْغتَبَطٌ  هو ، وجائز أن تقول : ِغبَطةٍ  : أي في ُمْغتَبِطٌ  : حسُن الحال ، يقال : هو اْلِغْبَطةُ وقال : 

 ، كل ذلك ُمْغتَبَطٌ  فهو اغتُبِطَ و ُمْغتَبِطٌ 
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:  ريريريكر هللا على ما أفضريريريل وأع ى ، ومح  ه  على ما ت وَّل به و تى ، وسريريريرور  العبِ   ا  اته   ا   االغِتبَ و جائز ، 
 .اغِتبا ٌ  هللا من فضِله

يت : ً  الرحْل على ظهر الدَّابةِ  أغبَْطتُ  الحراني عن ابن السّكِ  إذا ألزمتهُ إيَّاهُ. إغباطا

 وأنشد لُحميِد بن األْرقَِط :

الريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين و  َف اجلريريريريريريريريريريَْ  أنريريريريريريريريريري ابريريريريريريريريريريِه انريريريريريريريريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالبريريريريريريريريه   لريريريريريريريريَ ا املريريريريريريريرييريريريريريريريريَس عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ   غريريريريريريريريبريريريريريريريرياطريريريريريريريري 

  
ى أْغبََطتْ  أنه»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّيِ و  .«عليه الُحمَّ

عليه وأردمْت وأْغَمَطْت ، بالميم أيضاً ، قلت :  أغبََطتْ  قال أبو عبيد : قال األصمعيُّ : إذا لم تُفارق الحمى المحموَم أياماً قيَل :

يت : أغبَطَ  فاإلغباُط يكون واقعاً والزماً كما ترى ، ويقاُل : كوَب إِذا لَزمهُ. وأنشد ابن السّكِ  فالٌن الرُّ

ا اطريريريريريريريَ يريريريريريريريَ َة الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اجريريريريريريريَ بريريريريريريريَ جريريريريريريريْ  مسريريريريريريريىت تريريريريريريريرى الريريريريريريريبريريريريريريريَ

  
ا  ح  ملريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريَف اإلغريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريَ  َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

َخاطَا
 
  َّرِف من ساع ِه امل

 : األرُض خرَج أصوُل بَقلها متدانيةً. الُمْغبََطةُ وقال :  وُمغِمٌط : أي دائٌم ، ُمْغبِطٌ  وقال ابن شميٍل : سيرٌ 

 .َغْبطٌ  القَبَضاُت التي إذا حصَد البرُّ ُوضَع قبضةً قبضةً والواحدُ  : اْلغُبُوطُ  وحكي عن الطائفي أنه قال :

 أْغبَُطوا : دائٌم ال يستريُح ، وقد بِطٌ ُمغْ  علينا المطُر : وهو ثبوتُهُ ال يقلُع ، بعُضه على إثر بعٍض ، وسيرٌ  أغبَطَ  وقال أبو خيرةَ :

حال عنها ليالً وال نهاراً.  على ركابهم في السير وهو أالَّ يََضعُوا الّرِ

 المركُب الذي مثل أُُكِف البَخاتّيِ. : الغَبِيطُ  أبو عبيد عن األصمعّيِ قال :

 قلت : َويُقبَُّب بشجاٍر ويكون للحرائر دون اإلماِء.

 وهو رْحٌل قتبُهُ وأْحنَاُؤه واِحٌد ، وأنشد : الغَبِيط الكاثِبة : إذا كان مرتفَع المنسجِ ، ُشبِّه بَِصْنعَةِ  طُ ُمغبَ  الليث : فرسٌ 

 م ْغَبَ  اَّارِك َ ْبوَك الكفلْ 
يت ، وأبو عبيد عن أبي عمٍرو :: بطغ   يبَدُغ : إذا تلطََّخ بالعِذَرةِ.وبَِدَغ  يَْبَطغُ  اْلَخارىُء بعِذَرتهِ  بَِطغَ  الحرانيُّ عن ابن السّكِ

 وقال رؤبة :

 َلْواَل َدبوقَاء  اْسِتِه مْل يريْبَ  ِ 
 ويروى لم يبَدغ ، أي لم يَتَلطْخ بالعِذَرة.

نَهُ وأسمعَهُ وأبدغهُ وعدَّلَهُ  أْبَطغَهُ  أبو العباس عن ابن األعرابّيِ : أْزقَن َزيٌد عمراً إذا أعانه على حمله لينهَض به ، ومثله : وكوَّ

له ، كله بمعنى أعانه. اه وحوَّ  وأَْنآه ونَوَّ

 غ ط م
 [.مستعملة]مغط :  ـ  طغم  ـ  غطم  ـ  غمط 

 : إذا ِغَطٌم غطاِمطٌ  قال الليث : بحرٌ : غطم 
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ُ  األمواج ، و عه   الَغْ َم َة  و َتالَطَمْه أمواجه  ،   ك ٌت.  : ِغْ َيمٌ  ، َوع دٌ  غ اِم    : الت ا
 قال رؤبة :

ا مريريريريريريريّ َة األ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريري   َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ مريريريريريريرين مسريريريريريريريلريريريريريريرييتريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ َ  الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ امريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري َد الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ

  
ْوُت. الغَْطمطيطٌ وقال :   : الصَّ

 وأنشد :

ن   ذا مريريريريريريريريريريا مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  فريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييٌء ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ِه غريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَه إِلعريريريريريريريريريريْ

  
 : الواسُع اْلُخلِق. الِغَطمُ  أبو عبيد عن األصمعّيِ :

 الصوُت. : التَّغَْطُمطُ ووقال أبو عبيٍد : الَهَزُج 

: َكثَْرةُ أصواِت أَمواجِه إذا تاَلَطمْت وذلَك أنَك تسمُع  غَطاِمُطهُ و، وبحٌر َطمٌّ ، وبحٌر طاٍم ، كثير الماء ،  ِغَطمٌ  وقال شمر : بحرٌ 

كذلك َغير أنَّه أشبهُ منه بغيرِه ، فلو ضاعفَت واحداً من النغمتيِن. نغمةً ِشبهَ َغْط ونغمة ِشْبهَ َمْط ولم يبلُْغ أْن يكون بيناً فَِصيحاً 

استوعَب المعنى  َغْطَمطَ  قلت : َغْطغََط أو قلت : َمْطَمَط ، لم يكْن في ذلَك دليٌل على حكايِة الصوتيِن ، فلما أَلفَت بينُهما فقلت

 فصار بوزن المضاعِف فتمَّ وحُسَن. وقال رؤبة :

  األوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريْه نريريريريريريريريوامسريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا   

  
مريريريريريريريا ِ   يريريريريريريريِل الريريريريريريزَّبريريريريريريريِ  الريريريريريريغريريريريريريَ ريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريال  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد الفراء :

لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْه  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ لريريريريريريريريٌ  تريريريريريريريريعريريريريريريريري و بريريريريريريريريه عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
ْه   مريريريريريريريَ ريريريريريريريَ ِه غريريريريريريريَ ريريريريريريريْ يريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ ْوَق مريريريريريريريَ  لريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريرياِء فريريريريريريريريَ

  
هُ حين يزخُر ، وهو ُمعظُمه. ُغطاِمطُ  وقال ابن شميل :  البَْحِر لجُّ

 ، الواحُد والجميُع سواٌء ، وأنشد : الطغامِ  من طغَامةٌ  النّاس ، تقوُل : هذا: أوَغاُد  الطَّغامُ  قال الليث :: طغم 

فريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِل أمريريريريريريريريريرير  و   كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه   ذا  ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريِ

  
امريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرياُِ    خيريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ

  
باَع.  ويقال : بل هو أراَد الطيَر والّسِ

حمٌق  : أي : طغوِميَّةٌ و طغوَمةٌ  ؛ وفيه : الطغَامُ  وَدَغامةٌ ، والجميع طغاَمةٌ  قلت : وسمعُت العرَب تقوُل للرجل األْحَمِق النذِل :

 ودناءةٌ.

 : َمّدَك الشيَء الليَن نحو المْصراِن. المغطُ  قال الليث :: مغط 

غط يقال :  .اْنمغطَ و َمغْطتُهُ فامَّ

طُ  وقال أبو عبيدة : فَرسٌ  : أن يَمدَّ َضيعْيه حتى ال يجد مزيداً في َجْريه ويحتَشي ِرْجلَيِه في  التَّمغطو،  ُمتمغطةٌ  ، واألنثى ُمتمغِّ

 بَطنِه حتى ال يجد مزيداً لإللحاِق ثم يكون ذلك منه في غير اختالٍط يَْسبُح بيديه ويَْضَرُح برجليه في اجتماع.

 : أن يمدَّ قوائمه ويَتمطَّى في جريه. التَّمغطُ  وقال مرة :
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غ وقال أبو زيد : ً  النَّهار طَ امَّ غاطا ً  الرجل القوس َمغَطَ و: إذا امتدَّ ،  اّمِ  إذا مدَّها بالوتَِر. َمْغطا

ه ليبعَد السهم ،  في قوِسِه : َمغَّطَ  وقال ابن شميل : َشدَّ ما النبيَّ  عنههللارضيوصف عليٌّ وإذا أْغَرَق في نزع الَوتِر ومّدِ

ولكنه كان » لم يكن بالطويل البائن الطول ،:  «، وال بالقصير المتردد الُمَمغَّطِ  لم يكن بالطويل»، فقال :  وسلمعليههللاصلى

ُجلينِ   .«َرْبعةً بين الرَّ

ُك : الطويل. الُمَمغَّط وقال أبو عبيد : قال األصمعي :  ، واْلُمَمهَّ

 النعمة والعافية إذا لم يشكرها. َغمطَ  قال الليث :: غمط 

 االحتقار لهم واالزدراُء بهم : وما أشبه ذلك.للناس :  الغمط وقال أبو عبيد :

 الناس وغَمصهم. غَمط يقال :

ومعناه : احتقاُر الناِس  «الناس تَغِمطَ والِكبُر أن تَْسفَهَ الحقَّ »أنه قال لمالك بن مرارة :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 واإلْزراُء بهم.

ى وأْغبََطْت إذا دامت ،  أغَمَطتْ  وقال أبو عبيد : يقال :  السماُء وأغبَطْت إذا دام َمطُرَها. أْغمَطتِ وعليه الُحمَّ

 الماُء ويُغاِمُجهُ. يغاِمطُ  والغَْمُج : َجْرُع الماء ، وهو كالغَْمجِ ، قلت : الغمطُ  وقال الليث :

 وقال الراجز :

 َغْمَج غماليَج غملَّ ا 
اغتمطت فالناً بالكالِم واْغتططته إذا َعلَْوتهُ وقهرته ، قلت : ويكون « : النوادر»ويروى غملَّجاٍت ، ومعناهما واحداً ، وفي 

 معناه احتقرتهُ.

 (1)الغني والدال  (أبواب)
 أهملت وجوهها. غ د ث : ـ  غ د ذ ،  ـ  غ د ظ ،  ـ  غ د ت ، 

 غ د ر
 مستعملة. ردغ : ـ  رغد  ـ  دغر  ـ  غرد  ـ  غدر 

، وال تقول  َغّدارةٌ و َغّدارٌ  وامرأةٌ  َغّدارٌ و ُغَدرٌ  إذا نقض العهد ونحوه ، ورجلٌ  َغَدَر يَْغِدُر َغْدراً  تقول :قال الليث : : غدر 

 في حّد المعرفِة عندهم. اْلغَُدرَ  ألن ُغَدرُ  هذا رجلٌ  العرب :

 وقال أبو العباس المبّرد : فُعَُل إذا كان

__________________ 
كله وهم.   (غذذ ريريريري  غذظ  ريريريري  غذ  )وهو وهٌم ، وكذا يف الصفحة نفسها « والذال» . ال ار املصرية :  (65/  8)( يف امل بوعة 1)

 (.193ص )لل كتور ر ي  عب  الرمحن العبي ي  ري  املست رك على األجزاء السابع وال امن والتاسع  ري  « هتذي  اللغة»انيتر كتاب : 
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 ف.نريْعتا  حنو : س َكع وك َتع ومس َ م فإنه يلصر 
 [.6 البلد :] (َأْهَلْكُت مااًل لَُبداً )قال هللا تعالى : 

قال : فأما ما كان منه لم يقع إال معرفة ، نحو : ُعَمر وقُثَم ولَُكَع ، فإنه غير منصرف في المعرفة ، ألنه معدول في المعرفة ، 

 ، فإنه نعت مثل ُحَطم وهو ينصرف. ُغَدرٌ  عن عامر وقاثم في حال التسمية ، فلذلك لم ينصرف. قال أبو منصور : فأما

نَها كلَّها خالَف ما قال الليث ،  غادرٌ  أي : ُغَدرٌ  وأخبرني اإلياِديُّ عن شمٍر : رجلُ  ورجٌل نُصٌر : ناصٌر ، ورجٌل لَُكٌع أي لثيم نَوَّ

 فيها الِعلّتَْين الصرف والمعرفة ، وليلةٌ وهو الصواب ، إنما يُترك صرف باب فُعَل : إذا كان اْسماً معرفةً مثل ُعمَر وُزفَر ألن 

: إذا كانت شديدة الظْلمِة ، روى ذلك كلَّه أبو عبيد عن أبي  الغََدرِ  : بينة َغِدرةٌ  : شديدة الظلمة ، ويقال أيضاً : ليلةٌ  ُمغِدَرةٌ 

 عمرو.

الناس  تُغدرُ  : الشديدة الظلمِة التي اْلُمغدرةُ  والليلةُ ، « فقد أوجب المْغِدرةِ  من صلى العشاَء في جماعٍة في الليلة»في الحديث : و

 في بيوتهم وكنِّهْم أي تَتْرُكهْم.

يتْ  فأغَدرَ  ويقال : أعانني فالنٌ  وهي  الغََدرِ  لتركها َمْن يخرج فيها في ُمغدرةً  ذلك له في نفسي َموّدةً : أي : أبقى. وقيل : إنها ُسّمِ

 اْلِجَرفَةُ.

 فالٍن : غَدرَ  إذا كان ثَْبتاً في قتاٍل أو كالم ، اللحيانيُّ عن الكسائي ، يقال : ما أثْبَتَ  : الغََدرِ  تأبو عبيد عن أبي زيد : رجٌل ثبْ 

 أي ما بقَي من عقِله.

 : الِجَحرةُ والِجَرفة في األرض فيقال : ما أثبَت حجته وأقَل زلقَه وعثاَره. اْلغََدرُ  قال : وقال األصمعي :

 َغَدر ِجَرفة األرِض وجراثيمها ، وفي النهر : اْلغدرو: إذا ناطق الرجاَل ونازعهم كان قويّاً ،  اْلغََدرِ  لثَْبتوقال ابن بْزرج : إنه 

 .الغَْدَراء : الظلمة يقال : َخرجنَا في الغْدراءُ و: وهو أن يَنضَب الماُء ويبقى الوحل ، 

 .«مع أْصَحاِب نُحِص الجبَل غوِدْرت يا ليتني»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

 قال أبو عبيدة : يا ليتني اْستْشهدت معهم.

بمعنى واحٍد. وقال  أغدرو غادر ، أي : ال يترك ، وقد [49الكهف : ] (ال يُغاِدُر َصِغْيًَة َوال َكِبْيَةً )وقال هللا جل وعز : 

 الفقعسيُّ :

لريريريريريريريريِك غريريريريريريريريَ  اِر.  مريريريريريريريريِ ِك والريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ض هريريريريريريريريل لريريريريريريريريَ  ائريريريريريريريريِ

  
ض    ابريريريريريريريِ ِ ر  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريَ غريريريريريريريْ ة  يريريريريريريريري  مريريريريريريريَ جريريريريريريريْ  يف هريريريريريريريَ

  
مستنقُع ماِء المطر صغيراً كان أو كبيراً غير أنَّه ال يَبقَى إلى القَْيظ إالَّ ما يتَّخذُه الناُس من ِعّدٍ أو َوْجٍذ أو  الغَِديرُ  وقال الليث :

 َوْقٍط أو ِصْهِريجٍ أو حائٍر.
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ى الماُء المجموع في قلت : الِعد : الماُء الدائُم الذي أو ِصْهريجٍ أو ِصْنعٍ ِعّداً ألن الِعدَّ ما دام ماُؤه  غديرٍ  ال انقطاع له ، وال يَُسمَّ

كيَِّة.  مثُل ماِء العين والرَّ

 .َغديرةٌ  الذََّوائُب ، واحدتُها : الغََدائرُ  أبو عبيد عن األصمعيًّ :

 .َغديرة وقال الليث : كلُّ َعِقيَصةٍ 

 وأنشد :

 غ ائر ه مستةزراٌ     الع لى
اء قال : القوم إذا جعلوا الدَّقيَق في إِناٍء  اْغتَدر والرِغيدةُ واحد ، وقد الغَِديرة وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن سلمة عن الفرَّ

ضاف.  وصبُّوا عليه اللَّبن ثمَّ َرضفوه بالّرِ

دقة : ِغَدرٌ  وقال ابن السكيت : يُقال : على فالن ، وهي أَْقَذاٌء وبقايا تَبقَى في  ُغُدوَرها أي : بقايا منها ، وأَْلقت الشاةُ  من الصَّ

ِحم تُْلِقيها بعد الِوالدة.  الرَّ

 .ِغَدَراتٍ و ِغَدراً  ، وتُْجَمعُ  الِغَدِر ِغْدَرةٌ  قلت : واحدةُ 

 وَروى بيَت األعشى :

 اللَّوامِسق  تريْلَحق  و هلا ِغَ راٌ  
 .َغَدراتٌ  وَذكر أنَّ أبا الهيثم أنشدهُ :هكذا أنشدنيه أبو الفضل ، 

 بهذا المعنى ال يَْغَدُر َغَدراً  الرجلُ  َغِدرَ  الِقياس ، قلَت : الغدير إِذا شرَب من ماء يَغِدُر َغْدراً  الرُجل َغَدرَ  وقال المؤّرُج : يقال :

 ، وِمثلُه َكِرَع إذا َشرب الَكَرَع. َغَدر

 من مرٍض وغابٌر : أي : بقيَّةٌ. غاِدرٌ  بَِرةٌ َغِمَرةٌ إذا كانت تََخلَُّف عن اإلبِل في السَّْوِق ، وبفاُلنغَ  َغِدَرةٌ  وقال اللحياني : ناقةٌ 

ْرع لتَْسِقَي مذانبَهُ. المْغَدَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  : اْلبِئُْر تُْحفَُر في آخر الزَّ

 والَجَرُل والنَّقَُل : كلُّ هذا الحجارةُ مع الشََّجر. الغََدرُ  وقال أبو زيد :

ْبَن أوالَدُكنَ » أنه قال للنساء : وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : دغر   .«بالدَّْغر ال تُعَذِّ

ِهيُج في الَحْلق من الدم فإذا َغْمُز الَحْلق ، وذلك أنَّ الصبيَّ تأخذه العُذرةُ وهو َوَجٌع يَ  : الدَّْغرُ  قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة :

 وَعَدَرتْه َعْدراً ، فهو َمْعدوٌر. َدَغَرْت تَْدَغُر َدْغراً  دفَعَت المرأةُ ذلك الموضَع بإِصبِعها قيل :

 وهي الَخْلَسة.، الدَّْغَرة : ال قَْطَع في هللارحمهفي حديث علّيٍ و

 وثُُّب المختِلس ودْفعُه نفَسه َعلَى المتَاع ِليْختَِلَسهُ ، قال : ويقال في َمثٍل :قال أبو ُعبيد : وهي عندي من الدَّْفع أيضاً ، وإنما هو تَ 

 عليهم وال تُصافُّوهم. اْدَغُروا ال َصفّاً ، يقوُل : َدْغراً 

ِرير أنه قال : ه فال تُ  الدَّْغرُ  وقرأُت بخّطِ أبي الهيثم ألبي سعيد الضَّ ْرِويه فيَبقى ُمْستَِجيعاً ُسوء الغذاء للولَد ، وأن تُْرِضعَه أُمُّ

 يَعترُض كلَّ من لِقي فيأكُل َويُمصُّ ويُلقَى
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.  َعَلى الةَّاأب فَتْضعها وهو عذاب للصاِّ
 : االقتحام من غير تثبٍُّت. الدَّْغر وقال الليث :

 وال تُصافُّوا. اْدَغروا َصفَّى ، أي :ال  دْغَرى ولُغةٌ لألَْزِد في لُعبة لصبيانهم عليهم في الَحْملَة. قال : اْدَغروا يقول :

 كأنه استآلٌم. َدَغرٌ  قال : وتقول في ُخلُقه

ه الدَّْغرُ  وقال أبو سعيٍد فيما يُردُّ َعلَى أبي عبيد :  في َضْرع غيرها. فَيَْدَغر في الفَِضيل أال تُْرِويَهُ أُمُّ

ْبَن أَوالَدُكنَ »للنساِء :  السالمعليهفقال   ْغرِ بالدَّ  ال تُعَذِّ

بيان من اللبن ، قلت : يْدَغروا ولكْن أْرِوينَهم لئالَّ   والقَْول ما قال أبو ُعبيد. في كّلِ ساعة ويستِجيعوا ، وإنما أََمر بِإرَواِء الّصِ

 وفي الحديث ما دلَّ على صحة قوله أاََل تراه

 .«عليُكنَّ بالقُْسط البحرّيِ فإنَّ فيه ِشفاءً »قال لهَن : 

 .َدْغراً  ، ويقال َدْغَرى الحْرُب العَُضوض التي ِشعارها : الَمْدَغَرةُ  عرابي قال :ثعلب عن ابن األ

َدغةُ  قال الليث :: ردغ  ُجل : إذا َوقَع في اْرتََدغو،  َرِدغ : َوَحٌل كثير ، ومكان الرَّ داغ الرَّ  قلت : وهذا صحيح. الّرِ

َدغةُ  وقال أبو زيد : هي الماِء بعَنَق  ُردغة ، قال : وفي َمثٍَل من الُمعاياة ، قالوا َضأْن بِذي تُنَاقَِضة تقطعُ  َرْدغة ، وقد جاء الرَّ

ْدغةِ  وإْرخاٍء بسكوِن دالِ  نونها في غيِرها. الرَّ  في هذه َوْحَدها ، وال يَُسّكِ

 .َمْرَدغة ما بين العُنق إلى التَّْرقَُوة ، واحدتُها : الَمَراِدغُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

في بطنه وعلى فروع َكتِفيه ، وذلك أنَّ الشَّْحَم يَتَراكُب عليها كاألرانب الُجثُوم  َمَرادغُ  وقال ابن شميل : إذا َسِمن البعيُر كانت له

 .َمراِدغ ، وجملك ذُو َمرادغَ  ُهناك ، يقال : إن ناقَتك ذاتُ  َمْردغةَ  وإذا لْم تكن سمينةً فال

وضة  اْلَمْرَدغةو: اللَّْحمةُ التي بين وابلِة الكتِف وجناِجِن الصدِر قال :  اْلَمْرَدَغةُ  ن األعرابي قال :وروى أبو العباس عن اب : الرَّ

 البهيةُ.

َداغ في حديث شداد بن أَْوٍس أنه تخلف عن الجمعة وقال : منعنا هذاو  .الّرِ

 وأنشد : َغِردٌ  قال الليث : كل صائٍت طرِب الصوت: غرد 

 كُّ ِذرَاَعه بذراِعهِ َغرٌِد حَي  
ُد تغريداً  والفعل : َد يُغَّرِ  .َغرَّ

 من الكمأَة ، هكذا رواه بفتح الميم. اْلَمْغُرودُ و اْلِغْرَدةُ والصوت ،  : التَّغِريدُ  أبو عبيد عن األصمعّيِ :

 ، بضم الميم : الكمأَةُ وهو َمفعوٌل نادٌر وأنشد : اْلُمْغُرودُ و اْلغََردُ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال :
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َردا ْم قريريريريريريريَ تريريريريريري  لريريريريريريريْ وفريريريريريريريا  لريريريريريريكريريريريريري  مريريريريريريو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريري  لريريريريريريريْ  لريريريريريريو كريريريريريري 

  
َرَدا  ْم غريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ كريريريريريريريري  مريريريريريريريريا  لريريريريريريريريَ مريريريريريريريريو َّريريريريريريريريَْ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  َأْو كريريريريريريريري 

  
 .غرادةٌ  : الكمأَةُ واحدتها اْلغََرادُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .َغَرَدةٌ  واحدتُها الِغرادُ  ويُقال : هي

اُء : ليس في الكالم مفعول بضم الميم إالوقال ابن  لضرٍب من الكمأَةِ ومغفور ، واِحُد اْلَمغافير ، وهو  ُمْغُرودٌ  السكيت : قال الفرَّ

 شيٌء ينَضُحهُ اْلعُْرفُُط حلو كالناطف ، ويقال : ُمْغثُور وُمنخور للمنخر وُمعلوق لواِحِد المعاليق.

المريُض إذا َعَرفت فيه َضْعَضعةً  ارغادَّ  ، وتقول : رغد ونساءٌ  َرَغد رفيه ، وتقول : قوم رغيدٌ  : َرَغد قال الليث : َعْيشٌ : رغد 

 : اْلُمتَغَيُِّر اللون غضباً. اْلُمْرغادُّ ومن غير ُهزال ، 

ُجلُ  اْرغادَّ  وقال النضُر :  وهو الذي بدأ به الوجُع فأنَت ترى فيه َخَمصاً ويُْبساً وفتَرةً. ُمرغادٌّ  فهو اْرغيداداً  الرَّ

 مثل الملهاّجِ. يقال : رأيت أمر بني فالن ُمْرَغاّداً. اْلُمْرغادُّ  أبو عبيد عن أبي زيٍد :

غيَدةُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  لغالم لعقاً.اللبُن الحليُب يغلى ثُمَّ يَُذرُّ عليه الدَّقيق حتى يَْختلط فيلعقه ا الرَّ

 غ د ل
 لدغ : مستعملةٌ. ـ  لغد  ـ  دغل 

 لهم الشَّرَّ أي يبغيهُم الشَّرَّ ويحسبونه يريُد لهم الخير. يُدغل الذي يبغي أصحابه الشرَّ  الدَّاِغلُ  قال ابن شميل :: دغل 

 َدَخٌل في األمِر مفسد. الدَّغلُ  وقال الليث :

في هذا األمر أي أدخلت فيه ما يخالفه ،  أْدَغلتُ  في التفسير ، وتقول : أْدَغلوا أي ::  «َغالدَ  اتََّخذوا ِكتَاَب هللا»في الحديث : و

 .َدَغل وكلُّ موضع يخاف فيه االغتيال فهو

 وأنشد الليث :

افريريريريريريريتريريريريريريريه  ة  مريريريريريريريا يب خمريريريريريريريََ اعريريريريريريريَ رتريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ايريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال  َه مسريريريريريريريريو  هريريريريريريريريل أرى َدغريريريريريريريريَ فريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريَ   الَّ الريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
جل مدخالً   فيه ، مثل دخول القانص المكاَن الخفيَّ يَختِل الصيد. َدَغلَ  مريباً قيل :وإذا َدَخَل الرَّ

 وقال رؤبة يذكر قانصاً :

 َأْوَطَن يف الةَّْجرَاء بريْيتا  داِغال  
 من الشجر : الكثير الملتف. الدََّغل وقال أبو عبيد :

 : الغوائل ، وأنشد لصخر الهذلي ، غيره ألبي صخر : الدََّغاِولُ و

  ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم ولريريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريق عريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريري  ْن الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري

  
ه    َدَواغريريريريريريريريريريريريريريريريل و  ريريريريريريريريريريريريريريريريالذأب مريريريريريريريريريريريريريريريرين ِغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 قلت : وفي مثله يكمن اللُّصوُص وقطَّاع الطَّريق ومن يريد اغتيال الّسابلَِة والخروج إليهم من َحْيُث ال يحتسبونه.
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 ما استترت به. الدََّغلُ  وقال أبو عبيد :

 قال الكميت :

ار  مريريريريريريغريريريريريريمَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية نْي  اَنرَِك عريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال عريريريريريريَ

  
اء  الو   ْأطريريريريريريريريريريَ َك الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَّ ل  و  ريريريريريريريريريريََ  الريريريريريريريريريري َّغريريريريريريريريريريَ

  
،  َدغل ، والقُفُّ المرتفع ، واألكمة : َدَغل رقتها وبُطونُها والوَطاُء منها ، وستر الشجر : األرض : أْدَغالُ  شمر عن ابن شميل :

 .أْدغال ، والجبال : دغل ، والغائُط الوطيء دغل والوادي

 وقال الراجز :

 اأَلْرِ. وعن أْدَغاهِلَاعن عَتِ  
 وأنشد : األلغَادو اللُّغد : باِطنَا النَِّصيل بين الحنِك وصفِق العنِق ، وهو اللُّغدودان قال الليث :: لغد 

  يريريريريريريريريهريريريريريريريريا  لريريريريريريريرييريريريريريريريريك ابريريريريريريريرين مريريريريريريريريرداس بريريريريريريريري ريريريريريريريريافريريريريريريريرييريريريريريريريرية

  
ه ملريريريريريك اللغريريريريرياديريريريريري ا    ريريريريريريريريريريريريريريلعريريريريرياَء قريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريكلريريريريريَ

  
 وهي اللَّغانيُن ، واحدها لُْغنُوٌن. لُْغدٌ  : لََحماٌت تكوُن عند اللهواِت واحُدها األلغادُ  وقال أبو عبيد :

 : منتهى شحمة األذِن من أسفلها وهي النََّكفَةُ. اللُّْغدُ  وقال أبو زيد :

 َوَوَدٌج ولُغنُوٌن. لُغُدودٌ  واحدها لَغاديدُ  قال : واللُّغانين لحٌم بين النََّكفَتَْيِن واللسان من باطٍن ويقال لها من َظاهرٍ 

ْوِب. يَْلغُدها اإلبَل وجاَد ما لَغدَ  أن تُقيم اإلبَل على الطريق ، وقد اللُّغدُ  وقال غيره :  منذ الليل أي : يُقيُمها للقَْصِد والصَّ

 وقال الراجُز :

ورَِدنَّ الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريوَُ مريريريريريريريريريريريريريرياء   ردا    هريريريريريريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ ا  اَلغريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ غريريريريريريريري   الريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ   قريريريريريريريريي الريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريِم يريريريريريريريريريَ

  
 .اللَّواغَدا ويُْرَوى

 العقرُب. تَْلَدغُ  بالنّاِب ، وفي بعِض اللُّغاتِ  اللَّْدغُ  قال الليث :: لدغ 

ةٍ  اللَّْدَغةُ  وقال أبو خيرة : ً  جامعة لكّلِ هامَّ  .اللَّديغُ  والسليم قال : لديغٌ  وامرأةٌ  لَديغٌ  ، ورجلٌ  تلدُغ لْدغا

 .تَْلَدُغهُ  الرجَل إِذا أرسلُت إليه َحيَّةً  أَْلَدْغتُ  وقال غيره :

 غ د ن
 دغن : مستعملة. ـ  ندغ  ـ  غدن 

 : سعَةُ العيِش ونعمةٌ واسترخاٌء. الغََدنُ  قال األصمعي وغيره :: غدن 

 وقال عمر بن لََجأ :

ْن و  ْع أوالدهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  مل ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ ْن و   ى غريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ٌة عريريريريريريريريَ ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  نريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ  مل ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : على فترةٍ واسترخاء.

. : أي : ُمْغَدْوِدنٌ  الَكإِل الُمْلتَفَّةُ ، يقال : َكألٌ  : األرُض الكثيرةُ  الُمْغَدْوِدنَةُ  وقال شمر :  ملتفٌّ

 وقال العجاج :

 م ْغَ ْوِدن  األْرَطى َغ اين  الضال
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 وقال رؤبة :

 َدْغَيٌة من َ ِ ِل م ْغَ ْوِدنِ وَ 
 وهو المسترخي المتساقُط ، وهو عيٌب في الرجل.

 الطويُل.: الشعُر  الُمْغَدْوِدنُ  أبو عبيد :

 وقال حسان بن ثابٍت يَِصُف امرأةً :

َ ْوِدان  و  غريريريريريريريريريريريريريريْ رائريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَك مريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريْه تريريريريريريريريريريريريريري 

  
وء  بريريريريريريريريريريريريريريريريريه  َدهريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الشباِب : نعمته. ُغَدانِيُ وإذا كانْت ُمعشبةً  ُمْغَدْوِدنَةٌ  : شديُد السواد ناعٌم ، وأرضٌ  ُمْغَدْوِدنٌ  وقال أبو زيٍد : شعرٌ 

 وقال رؤبة :

 غ َ ايِن الةباِب األبلهِ بعَ  
 من عيشه : أي في نعمٍة ورفاهية. ُغُدنَّةٍ  وفالٌن في

 : القضيب الذي يُعَلَُّق عليه الثياُب بلغة اليمن. الِغَدانُ  وقال ابن ُدَرْيٍد :

 ، ويقال : كانت دغة امرأة حمقاء. ُدَغْينَةٌ وقال الليث : يقال لألحمِق ُدَغةٌ : دغن 

 .َدْغنٍ و، ويوٌم ذُو َدْجٍن  َدَغنَ ووأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : َدَجَن يوُمنا 

 شبه الُمغَاَزلَِة. الُمناَدَغةُ وشبهُ النَّْخِس  النَّْدغُ  قال الليث :: ندغ 

 وقال رؤبة :

ْل ِغَلذَّْ  أمساديث  الَغِوِي 
 
 امل

حاُء نَْبٌت آخُر ، وكالهما َمْرًعى للنَّْحِل. النَّْدغُ ووالِمْنَسغَةُ ، رواه سلمة عن الفراِء ،  الِمْنَدَغةُ  ويقال للبركِ  يُّ والّسِ  والسَّْعتَُر البَّرِ

قاِء أبيَض في اإلناءِ و حاءِ  النَّْدغِ   من عسلِ كتب الحّجاج إلى عامله على الطائِِف أن أرسْل إليَّ بِعََسٍل أخضَر في الّسِ ، والّسِ

ْعتَِر أمتُن العسِل وأَشدُّهُ حرارةً ولزجاً.  واألطبّاُء يزعموَن أن عسَل الصَّ

 غ د ف
 دغف : مستعملة. ـ  دفغ  ـ  فدغ  ـ  غدف 

 لباُس الفُوِل والدَّْجِر وهو اللُّوبياُء وأشباههما. الغُْدفَةُ  قال الليُث :: غدف 

 َعلَى عِلّي وفاطمة ِستْراً. أْغَدفَ  : وسلمعليههللاصلىٍث رواه بإسناٍد له أن النبي قال أبو عبيد في حديو

 أرسله. عليه ستراً : أي : أْغَدفَ  قال أبو عبيد :

 وقال َعْنتََرةُ :

لريريريريريريريريريريرياَع فريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريَّ   ِ يف د وين الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريْ  ِ ْن تريريريريريريريريريريريري 

  
ِم   اِرِس املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ ِذ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريَ   أب ريريريريريريريريريْ

  
 الليُل سدوله ، إذا أْرسَل ُستُوُر ُظْلَمتِِه ، وأنشد : أغدفَ و

 مَسىتَّ  ذا الليل  البهيم  أْغَ فا
 لَقلب المؤمن أََشدُّ ارتكاضاً على الخطيئة من العُْصور حين»في حديث آخر : و
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باك  لِي صاَد فيْضَ ِرب  ليري ْفِلَه.أراَد مسني ي ْ َبق  عليه ، « به يري ْغَ ف    الةِّ
ى الغُدافُ  وقال الليث : ً  : ُغراُب القَْيِظ الضخم الوافي اْلَجناَحْين ، قال : والشَّعُر الطَّويُل األسوُد يسمَّ  .ُغدافا

 قال رؤبة :

ِك الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريري  اِف  لريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريِ َ  يف جريريريريريريريريريريريريريَ  ر كريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ى ومريريريريريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريريريريريوايف    مريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا كان شديد السََّواِد. ُغدافِيٌ  ويقال : أَْسَودُ 

ً  فالٌن من فالنٍ  اْغتََدفَ وأي : نعمٍة وِخْصٍب وسعٍة ،  من عيشتهم : ِغدافٍ  وقال غيره : القوُم في : إذا أخَذ منه شيئاً  اْغتِدافا

 كثيراً.

ُح ،  الغاِدفُ  وقال ابن ُدريد :  يمانيةٌ.: المجداُف ، لُغَةٌ  الغادوفو الِمْغَدفُ و: الَمالَّ

 َشْدُخ شيٍء أجوَف مثل َحبَِّة عنب ونحوه. الفَْدغُ  قال الليث وغيره :: فدغ 

ْدهُ.، « الُحْلقُوم فكل يَْفَدغِ  إْن لم» في بعض األخبار في الذَّْبحِ بالحجِر :و  أَراَد إِْن لَّْم يُثَّرِ

أَسَ  تَْفَدغَ  إذاً »في حديث آخر : و  رأسه ، وثَدَغه : أي : َرّضه وشدخه. فََدغَ  يقال :أي تَْشَدَخ ، :  «قريٌش الرَّ

 أهمله الليث.: دفغ 

 : حطام الذَُّرِة ونَُسافَتُها. الدَّْفغ وقال أبو مالك :

 رواه ابن دريد له وهو صحيح.

 أهمله الليث.: دغف 

ً  الشيءَ  َدَغفَ  : األخذ الكثير ، الدَّْغف وقال ابن دريد :  .يَْدَغفُه َدْغفا

 غ د ب
 بدغ. ـ  استعمل من وجوهه : دبغ 

بغ قال ابن السكيت :: دبغ  باغو الّدِ ً  الِجْلدَ  َدبََغ الدَّباغ المصدر ، يقال : الدَّْبغوبِه األديم ،  يُْدبَغ : ما الّدِ باَغةُ و،  يَْدبَغه َدْبغا  : الّدِ

بَّاغِ  ِحْرفَة  .الدَّ

باغِ  : الجلود التي جِعلَت في بغةُ الَمدو،  يَدبُغو َدبََغ يَدبَغ أبو عبيد عن أبي زيد :  أيضاً. مدبَغَةٌ  ، وموضعها ذلك الّدِ

تِهِ  بَِدغَ  ابن السكيت وغيره :: بدغ  ً  فالن بُِطمَّ  إذا تَلَطََّخ بها ، وأنشد : يَبَدغ بَدغا

 لو ال َدبوقاء اسِتِه مل يَب َغ
ُف على االْست والقوُل هو  البََدغُ  وقال الليث :  األول.: التََّزحُّ

 غ د م
 دمغ : مستعملة. ـ  مغد  ـ  دغم  ـ  غمد 

ما أََحٌد يدخُل الجنَّة بعََمِله ، قالوا : َوال أَْنَت يا رسوَل هللا ، قاَل : َوال أَنا إِالَّ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : غمد 

َدنيَ  أنْ   .«هللاُ برحمتِه يَتَغَمَّ
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َدنيَ  إالَّ أنْ  قاَل أبو عبيد : قولُه :  إالَّ أن يُْلبَِسني ويَتَغشَّانِي. أي : يَتَغَمَّ

 وقال العجاج :

 يغمِّ  األع اَء َجوان  ِمرَدسا
يهْم ، قال : وال أحسُب هذا مأخوذاً إال من فقد ألبسته  أغمدته السيِف ألنك إذا غمد قال : يعني أنه يلقي نفسه عليهم ويركبهْم ويُغّشِ

 إياه وغشيته به.

 بمعنى واحٍد. أغمدتهوالسيَف  َغَمْدت ال أبو عبيد في باب فعلت وأفعلُت :وق

د ألنه غامداً  : بطن من اليمن ، سمي غاِمدٌ  وقال ابن الكلبي :  ؛ وقال : غامداً  أمراً فسماه ملكهم تغمَّ

 تريريريريريريريريغريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ    أمريريريريريريريريرا  كريريريريريريريريان بريريريريريريريريني عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتيت 

  
وري غريريريريريريريامريريريريريريري ا  يريريريريريريريل اَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرياين الريريريري ريريريريَ

  
كيَّةُ  َغَمدتِ  مّما قال ابن الكلبي ، إنما هو من قولهم : غامدٍ  األصمعيُّ : ليس اشتقاقوقال   : إذا كثر ماؤها. غمداً  الرَّ

 البئر إذا قلَّ ماؤها. غمدتِ  وقال أبو عبيدة :

 بالهاِء. غامدة وقال ابن األعرابّيِ : القبيلة

 وأنشد :

لريريريريريريريريريريريريريى  يريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا ا عريريريريريريريريريريريريريَ  َأاَل هريريريريريريريريريريريريريل أاتهريريريريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري   ا غريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريري ْه  ريريريريريريريريريريا َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 واغتََمطها واغتمصها : إذا غشيها وقهرها. أْدغَمهاو يَْدغمها الغيُث األرض َدَغمَ  « :نوادر العرب»في : دغم 

 : كسُر األنف إلى باطنه َهْشماً. الدَّغمُ  وقال الليث :

ً  الحرُّ  َدَغَمُهمُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  .َدغَمُهمْ  : إذا َغِشيَُهْم ، وكذلك البرد. قال : فقد سمعتُ  يدَغُمهم دْغما

ً ووقال رْغماً له  أدَغَمهُ ووقال اللحياني : يقال : أْرَغَمهُ هللا   وِشنَّْغمِه. دغمهِ وِشنَّْغماً ، وفعلت ذلك على رغمِه  دغما

 : إدخاُل اللِّجام في أفواه الدواّبِ. اإِلدغامُ  وقال غيره :

 ساعدة بن ُجَؤيَّة :وقال 

هريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريريرير    أبيريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم َأعريريريريريريريريريريريِ

  
جريريريريريريريريم   َن  لريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ مريريريريريريريريْ وا أ ْدغريريريريريريريريِ وص   ذا فريريريريريريريريزعريريريريريريريري    ريريريريريريريري 

  
 الحرف في الحرِف مأخوذٌ من هذا. إدغامُ وقلت : 

 .الدُّغمانُ و الدُّغم : األسوُد األنِف ، وجمعه األدغمُ ووقال الليث : هو إدخال حرٍف في حرٍف قال : 

 والشُّوال : وَجٌع يأخذُ في الحْلِق. غامالدُّ  « :النوادر»وفي 

 : اللُّفَّاُح. الَمْغدُ  قال الليث :: مغد 

 والحَدُق : الباذنجان. الَمْغدُ  وقال ابن األعرابي ، فيما روى أبو العباس عنه :

دِر ، وأنشد : المغدُ  وقال أبو سعيد :  : صمٌغ يسيُل من الّسِ
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لريريريريريرييتريريريريريرير حنريريريريريريوه و  غريريريريريريريْ   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ِر يريريريريريري  مريريريريريريَ ْم كريريريريريريَ  أنريريريريريريتريريريريريري 

  
ِن و   جريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ   ال بريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريأس  و ريريريريريريريريريريريريِْ  ال َيريريريريريريريريريريريري ْ

  
 آخر يُشبه الخيار يؤكُل وهو طيِّب. َمْغدٌ وقال : 

 : النَّتُْف ، وأنشد : المْغدُ  وقال ابن األعرابي :

رمسريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريل ال بريريريريريريريريريريريريريريريريارِي قريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  تأِب مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َوتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : امتأل شباباً. َمغَدَ و: نَتََف ،  َمغَدَ  قال :

 قال أبو حاتم : يقول لم تنتف فتَْبيَّض ولكنها خلقة.

 الجسم : تارٌّ لَِحيٌم. َمْغدُ  وهو تناولهُ ، وبعير مْغداً  الضَّرع يَْمغَدُ  وقال الليث : الفصيلُ 

 .يَْمغَُد مغداً  فالٌن في عيٍش ناعمٍ  َمغَدَ  سلمة عن الفراء :

 : مغدٌ  وعيشٌ  مغدٌ  عمرو : شبابوقال أبو 

 ناعٌم ، وأنشد :

 كان ق  َ  َّ  با   َمْغ او 
 الشباب ، وأنشد : َمْغد الشباب وذلك حين استقام فيه الشباب ولم يَتَنَاهَ شبابُه كله ، وإنه لَِفي َمغََدهُ  وقال النضر :

 أراه  يف َمْغِ  الةباب الع ْسل جِ 
جل جاري َمغَدَ  وقال غيره :  إذا نكحها. يَْمغَدها تهالرَّ

جل أْمغَدَ  أبو عبيد عن أبي عمٍرو :  : إذا أكثر من الشراب. إمغاداً  الرَّ

 الرجَل عيٌش ناعٌم إذا غذاهُ عيٌش ناعٌم. َمغَدَ  وقال أبو زيد :

 الرجل والنَّباُت وكل شيء إذا طال. َمغَدَ  وقال أبو مالك :

اقُ  الدَّْمغُ  قال الليث :: دمغ  ماغ ورة عن: كسُر الصَّ  الحقُّ الباطل ، قال : يدَمغُ  كما َدْمغٌ  ، قال : والقهُر ، واألخذ من فوق الّدِ

 طلعةٌ بين َشِظيَّات قُلبها طويلةٌ ُصلبةٌ إن تُركت أفسدت النخلةَ ، فإذا علم بها اْمتُِصَخْت. الدَّامغةُ و

ْحِل الغاشيةُ.  أبو عبيد عن األصمعي : يقال للحديدة التي فوق ُمؤخرة الرَّ

 .الدامغة وقال بعضهم : هي

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ي و فريريريريريريرير مسريريريريريريريلريريريريريريريا وقريريريريريريريمريريريريريريريلريريريريريريريا  يتريريريريريريريِ تريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  الريريريريريريري َّوامريريريريريريريِ   تريريريريريريريريَ

  
ى ا  لريريريريريريَ اعريريريريريريَ  لريريريريريريعريريريريريريني مريريريريريرين مشريريريريريريس  بريريريريريري ريريريريريرييء  ُّواهلريريريريريريري 

  
، وربما كانت من خشب وتُْؤَسُر بالِقّدِ أسراً  دامغةٌ  على حاّقِ ُرُؤوس األحناء من فوقها ، واحدتها الدَّواِمغُ  وقال ابن شميل :

ً  المرأة حويَّتها َدَمغَتْ  شديداً وهي الخذاريُف واحدها ُخذروٌف وقد  .تدَمُغ دمغا

رت بمسمارين والخذاريُف تَُشدُّ على ُرؤوس العوارض الدَّامغةُ  قلت : إذا كانت ضت فوق طرفي اْلِحْنَوْين وُسّمِ  من حديد ُعّرِ
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 .ل ال تلفكَّ 
 وأجلدتهُ وأزأَْمته بمعنى واحد. أدمغتهُ وأحَوْجتهُ إلى كذا وأحرجتهُ وأدغمتهُ  أبو العباس عن عمرو عن أبيه ، يقال :

 الغني والتاء (أبواب)
 مهمالت. غ ت ث : ـ  غ ت ذ ،  ـ  غ ت ظ ، 

 غ ت ر
 استعمل من وجوهها : تغر.

ً  ، تَتْغَرُ  القدرُ  تَِغَرتِ  قال الليث :: تغر   : غليانها. وأنشد : تَغََرانُهاو،  تَغََرانا

ْم هبريريريريريريرياو  ة مل يريريريريريري ريريريريريري  يريريريريريريريَّ انريريريريريريِ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريرياَء مريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريْ

  
ْ ر    ْر هبريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريرية  قريريريريريريريِ غريريريريريَ تريريريريريريْ  مسريريريريريلريريريريرييريريريريريٌف ومل تريريريريريريَ

  
بالتاء فإن أبا عبيٍد  تَِغرَ  قلت : هذا تصحيف ، والصواب نَِغَرِت القدُر بالنون ، وستراه في باب الغين والنون إن شاء هللا ، وأما

 بالتاِء والغين. تغار ُجرح روى عن األموي في باب الجراحِ قال : فإن سال منه الدَّم قيل :

 قال : وقال غيره : ُجرٌح نعَّاٌر بالنون والعين.

تا معاً. تَغَّارٌ  وروى أبو عمرو عن ثعلب عن ابن األعرابي : جرحٌ   ونَعَّاٌر فجمع بين اللغتين فصحَّ

 غ ت ل
 لتغ. ـ  استعمل من وجوهه : غلت 

لُه ، وأنشد : َغْلتَةُ و : اإلقالة في الشراء أو البيع ، قال : الغَْلتُ  قال أبو العباس عن ابن األعرابي :: غلت   الليل : أوَّ

ة  يف ظريريريريلريريريريمريريريريريريرية الريريريريلريريريرييريريريريريريريل وار ريريريريريريريل و  تريريريريريريريَ لريريريريْ يء غريريريريَ  جريريريريِ

  
اق الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرير  بريريريريريريريريريريران  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريُو  ريريريريريريريريريري   والريريريريريريريريريري َّ

  
 : أول الليل. َغْلتَةً  قال :

 في الحساب والغلط في الكالم. الغَلَتُ  أبو عبيد :

 في اإلسالم. َغلَتَ  في حديث ابن مسعود : الو

ً  في الحساب َغِلتَ  وقال الليث :  وقال رؤبة :في الحساب ،  الغَلَتُ و، والغَلَط في المنطق ،  َغِلتَ  ، ويقال : َغِلَط في معنى َغلَتا

  ذا اْسَتَ رَّ الرَبُِ الَغل و   
 واستداره : كثرة كالمه. [ الكثير الغَلَط ، قال :(1) الغلوت]و

ً  : الضرب باليد ، اللَّتْغُ  قال ابن دريد :: لتغ   .لَتَغَهُ لَتْغا

 غ ت ن
 استعمل من وجوهه : نتغ.

ً  قال الليث :: نتغ   : إذا َضِحكَ  أْنتََغ إْنتَاغا

__________________ 
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 ضحك م ْستريْهزِىء  ، وأنة  :
 ملَّا رَأَيه  اْلملِتِغنَي أَنتغ وا

 : أن يخفَي ضحَكه ويظهَر بعَضه. اإِلْنتاغُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّيِ قال :

 .نَتَغَهُ  : َعيَّاٌب وقد ُمْنتِغٌ  ُدريٍد : رجلٌ وقال ابن 

 غ ت ف
 واْلفَْدُغ : الشَّْدُخ. اْلفَتْغُ  قال ابن دريد : [فتغ]

 غ ت ب
 بغت. ـ  استعمل من وجوهه : تغب 

 إذا فاَجأَهُ. وأنشد : باَغتَهُ  ، وقد البَْغتَةُ و البَْغتُ  قال الليُث :: بغت 

وا ومْل أْدر و  ة  لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريْم  نريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
ه  و   غريريريريريريريْ جريريريريؤَك الريريريريبريريريريريَ فريريريريْ ع   ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  مسريريريريني يريريريريريَ يتريريريريَ  أفريريريريْ

  
 ، أي : أخذناهْم فجأَةً. [44األنعام : ] (َأَخْذَّنُهْم بَ ْغَتًة فَِإذا ُهْم ُمْبِلُسونَ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 واْلَوتَُغ : اْلهالُك. التَّغَبُ  قال الليث :: تغب 

ً تَِغَب  أبو عبيد عن الكسائّيِ :  إذا َهلَك في دين أْو دنيَا ، وكذِلَك اْلَوتَُغ. : يَتْغَُب تَغَبا

 وهَو الفاِسُد في دينِه وعملِه وسوِء فِْعِلِه. «تَْغبةٍ  ال تُقبُل َشهادةُ ذي»في الحديِث : و

 .تَغبَةٌ  وللُجوعِ اْليَْرقُوع تَْغبَةٌ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابّيِ : يقال ِللقَْحط

 غ ت م
 غمت. ـ  استعمل من وجوهه : غتم 

 .ُغتْميٌ و أَغتَمُ  : الذي ال يُفصُح شيئاً ، َرجلٌ  األَغتَمُ و: ُعْجمةٌ في المنطِق ،  اْلغُتَْمةُ  قال الليث :: غتم 

 وهو الثَّخيُن الذي ال صوَت له إذا صببتُه. ُغتْميٌ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ : لبنُ 

يت : قال    ِشدَّة الحّرِ واألخذُ بالنفِس وأنشد : : الغتْم :الحرانيُّ عن ابن السّكِ

ِل  اَلد  فريريريريريريريريريريريريريريريِ ض  بريريريريريريريريريريريريريريريِ ا محريريريريريريريريريريريريريريريَْ هريريريريريريريريريريريريريريريَ َرقريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل و   تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ م  غريريريريريريريريريريريريت م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ م  َنريريريريريريريريريريريريَْ  غريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريْ

  
. أغتَمْ  وقال غيُره : يارةَ إذا أَكثرها حتى يُملَّ  فاُلٌن الّزِ

وحِ قَِطُع اللبِن الثِّخاُن ومنه  : اْلغُتْمُ  أبو العباس عن ابن األعرابّيِ :  ، ويقاُل للذي يجُد اْلَحرَّ وهو جائعٌ  ُغتِْميُ  قيَل للثَّقيِل الرُّ

 .َمْغتُومٌ 

 .يَغِمتُهُ  الطَّعامُ  َغَمتَهُ  أبو عبيد عن الكسائّيِ :: غمت 

اء : قالت الدُّبَْيريَّةُ :  والغتَُم : التُّخَمةُ. الغََمتُ  وروى سلمةُ عن الفرَّ

ً  كُ اْلودَ  َغَمتَهُ  وقال شمر : يقاُل :  إذا غطَّاهُ. غَمتَهُ وإذ صيرهُ كالسكراِن  يَْغِمتُهُ َغْمتا
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 في الماِء إَِذا َغطَّهُ فيِه. غَمتَهُ  وقال ابن ُدريٍد :
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 الغني والظاء (أبواب)

 غ ظ ر    غ ط ث ،     غ ط ذ ، 
 أهملت وجوهها.

 غ ظ ل
 استعمل من وجوهها : غلظ.

ً  الشيءُ  َغلُظَ  : مصدُر قولك الِغلَظُ  قال الليث: غلظ  الثوَب وغيرهُ إذا  أْغلَْظتُ والنَّباُت والشجُر  اْستَغلَظَ وفي اْلِخلقِة ،  يَْغلُُظ ِغلَظا

ً  وجدتُه  ُغْلظةٍ  : فَظٌّ ذُو َغِليظٌ  تشديُدَها وتوكيُدَها ، ورجلُ  اليمين : تْغِليظُ و،  ِلِغلَِظهِ  الثَّْوَب إذا تركُت ِشراَءهُ  اْستَغلَْظتُ و،  غليظا

اُج في قول هللا :  َغْلَظةٍ و ْلَظةٍ غِ و  ، وأرضٌ  َغِليظٌ  ، وَماٌء ُمرٌّ : [123التوبة : ] (َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظةً )ثالِث لُغاٍت. قاله الزجَّ

 إذا كان فيها وُعوثَةٌ وكانَْت ذاَت َحصى ُمَحدَّد. َغِليظةٌ 

ً  الشيُء إذا صارَ  اْستَغلَظَ وله القوَل  أْغلَظَ وفالٌن لفاُلٍن القَوَل  َغلَّظَ  ويقال :  .غليظا

ية [29الفتح : ] (فَاْستَ ْغَلَظ فَاْسَتوى َعلى ُسوِقهِ )ومنه قوله :   تَْغِليظُ  . قال الشافعيُّ :اْلمغَلََّظةُ  ، وهذا الزٌم غيِر واقعٍ ، والّدِ

حِم وهَي ثالثُوَن ِحقَّ  ية في العْمِد المحِض والخطأ العَْمِد ، وفي القتِل في الشَّْهِر الحرام والبلد الحرام وقتِل ذي الرَّ ةً من اإلبل الّدِ

 ماساً.وثاَلثون َجَذعةً وأربعوَن ما بيَن ثنيٍة إلى باِزِل عاِمها كلَّها َخِلفة ، َوِديةُ الخطأ الَمحِض مخفَفَّةٌ تقسَُّم أخْ 

 غ ظ ن
 استعمل من وجوهها : غنظ.

 َغنظتهُ وَ لُغتان ، وقال :  يَغنُظهُ وَ  يَْغنِظه هذا األمرُ  غنظهُ  : مهموٌم ، وقد لمْغنُوظٌ  إنَّه : الهمُّ الالزُم ، تقول : اْلغَْنظ الليث :: غنظ 

 لغتان : إذا بلغت منه الغَمَّ. أْغنظتهُ و

. كاْلغَنظ ليسَ  َغْنظٌ  ذَكر الموت فقاَل :يرَوى عن عمر بن عبِد العزيز أنه و  ، وَكظٌّ ليس َكاْلَكّظِ

هَو أشدُّ الكرِب ، قاَل : وكاَن أبو عبيدة يقول : هَو أن يشرَف الرجل على المْوِت مَن الكرِب ثمَّ يفِلَت  اْلغَنظ وقال أبو عبيد :

 منه.

جلَ  ً  يقال : َغنظُت الرَّ  شد :إذا بلغَت به ذلَك ، وأن أْغنظه غنظا

او  لريريريريريريريَ يريريريريريريريَه فريريريريريوارِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريرين َرهريريريريري ريريريريريِ  لريريريريري ريريريريريريري  لريريريريريَ ريريريريريِ

  
ار  عريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ رَاَدأب الريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَظ جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريوَك غريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  

 غ ظ م    غ ظ ب ،     غ ظ ف ، 
 أهملت وجوهها.

 الغني والذال (أبواب)
 قال الليُث : أهملت الغيُن والذاُل مع الحروِف التي تَليها في الثالثّيِ الصحيحِ إالَّ مع الالِم ومع الميِم.

 غ ذ ل
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 استعمل من وجوهه : ذلغ.
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ً  شفتهُ  ذِلغَتْ  قال ابن بزرج :: ذلغ  جل : تْذلَُغ َذلغا  .أذلِغيٌ و أذلَغُ  إذا اْنقَلَبَْت ، ويقال ِلذَكِر الرَّ

 وأنشد أبو عمٍرو :

كريريريريريمريريريريريريريِك و  ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىء  َدمريريريريريَ تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريْه لريريريريريلريريريريريريريَ  اكريريريريريْ

  
ِك   لريريريريريريريريريريريريريَّ اره  َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريرين َوارُ  أكريريريريريريريريريريريريريْ

  

 َفَ اَسها أبَذلغي  َبْكَبكِ 
 أيضاً ، وأنشد : ِمْذلَغ ويقال : لهقاَل : 

ا مريريريريريريرياِدمسريريريريريريريَ ْذلريريريريريغريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َُ فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريريريِ ا  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  حريريريريريريريريَ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ريريريريريريريريْه لريريريريريريريري ريريريريريريريريْ  لريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريه انكريريريريريريريريِ

  

 َرهزا  ِدرَاكا  حي م  اجلََواحِنَا
 إذا اتمهلَّ فَصاَرْت تومة الحشفة كالشفة المنقلبِة. أذلَغَ  قلت : والذكر يسمى

 غليظ الشفتين. أذلَغُ  وقال ابُن دريد : رجلٌ 

 ؛ ال ينال ِخْلَف النَّاقِة ِلقصره. أُذيلغَ  : وقال رجل من العرِب : كان كثيرٌ قال 

 : أي أكلته ومثله اللُّْغف. ذلغتهوَدلْغت الطعاَم « : نوادر اإلعراب»وفي 

 غ ذ م
 استعمل من وجوهه : غذم.

ً  : األكل بجفاٍء وِشّدة نهم ، وقد اْلغْذمِ  قال الليث :: غذم   .َغِذمت أْغَذم غذما

 ؛ وأنشد : ُغْذمة من اللبن شيٌء كثيٌر ، واحدتها اْلغَُذموَ قال : 

 قريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريركريريريريريريريريريْه فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريا  

  
َذمريريريريريريريريريريريريريا  َذمريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريري  ا غريريريريريريريريريريريريريذتريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريري   ممريريريريريريريريريريريريريّ

  
ِه قد ً  ، وأصابوا ِمن معروفِه اغتََذَمهو َغَذَمهُ  ويقال للُحَواِر إذا اْمتَكَّ ما في َضْرع أُّمِ  ، وهو شيء بعَد شيء. ُغَذما

 : نبٌت. الغَذمُ  أبو عبيد عن األصمعّيِ :

 قال القطاميُّ :

 الَغَذماو يف َع ريَعث  ي لِبه اَّوذاَن 
 كل كأٍل ، وكلُّ شيء يركُب بعضه بعضاً ، ويقال : هَي بقلةٌ تنبُت بعد مسير الناس من الدار. الغِذيمةُ  وقال شمر :

 له وقَذَم له وغثم له. َغَذمَ  مَن العطيِة قيل :أبو عبيد عن األصمعي ، إذا أكثَر 

ه إذا َشِرَب جميَع ما فيه وقال غيره : كل ما أمكَن مَن الَمْرتَع فهوَ  اْغتَذمَ  قال : وقال األحمُر :  .َغِذيمةٌ  الفصيُل ما في ضرع أّمِ

 وأنشد :

َذائريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرياو  ْه ال  ريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ِو ّ  وَدِويريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   اّل لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .فاْغَذموها ُروي عن أبي ذر أنه قال : عليكم معاشَر قُريٍش بُدنياكمو

ً  أغَذمُ  َغِذمتُ  األكُل بجفاٍء وشّدة نََهٍم وقد الغَْذمُ  قال أبو عبيد : قال األصمعيُّ :  . وأنشده الرياشيُّ :َغْذما
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ْمَن يف َجانِبريْيه ا َْ ِ   تريَغذَّ
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 واْست بيحاير َلّما َوَهى م ْزن ه 
 .َغِذيمةٌ  : البحوُر ، الواِحَدة الغذائموكذلَك ،  َغذيمة كثيرةُ الماء ، وبئٌر ذاتُ  ُغَذمةٌ  : كثيُر األْكِل وبِئرٌ  َغَذمٌ  وقال النضُر : رجلٌ 

 كلُّ متَراكب بعُضه َعلَى بعض. الغذائمُ  وقال أبو مالك :

 الغني والثاء (أبواب)

 غ ث ر
 رثغ. ـ  رغث  ـ  ثرغ  ـ  ثغر  ـ  غرث  ـ  غثر 

ئُب فيه ُطْلَسةٌ وُغْبَرةٌ  األغثرُ  أبو عبيد :: غثر  بُع فيها ُغثَرةٌ والذي فيه ُغبرةٌ ، ثعلب عن ابن األعرابي قال : الذِّ  وُغبسةٌ ، والضَّ

 .ُغثَْرةٌ 

 من الناس : الغْوغاُء. الغثراءُ  أبو عبيد عن األصمعّيِ :

 الجماعاُت من الناس المختَِلطون. الغْيثَرةُ  قال : وقال أبو زيد :

 ما كثَر ُصوفه وزئبَُره ، وبه ُشبِّه الغَْلفُق فوق الماء. ِمَن األكسيِة : الغثراءُ و األغثرُ  وقال الليُث :

 وأنشد :

 َعباَءأٌب غ راء  ِمن أْجن طا 
 أي : من ماِء ذي أَْجٍن.

 .غثَرة لونه: من طير الماء : طويل العُنق في  األغثرُ  قال :

ْمُث وأغفر : إذا سال منه َصْمٌغ حلو يقال له أغثرَ  وقال غيره :  والمغافير. المغاثير ، وجمعه الِمغثرو الُمْغثور الّرِ

 وَغْيتمة : أي في قتال واضطراب. َغْيثرة وقال ابن الفَرج : قال األصمعيُّ : تركت القوم في

غِرَث يْغَرث  ، وقد غْرثان الِوشاح وِوشاحها َغْرثى ، وجاريةٌ  غْرثىو َغْرثان والنّعت: الجوع ،  الغَرث قال الليث :: غرث 

 ً ثهو،  غرثان فهو َغَرثا  إذا َجّوعه. غرَّ

ّنِ ما داَم في َمنابِته قبل أن يَْسقُط. الثَّْغر قال الليث :: ثغر   ِللّسِ

 اثّغرَ  ، فإذا نبتْت أسنانه بعَد السقوِط قيل : مثغورٌ  فهو ثُِغرَ  ل :وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : إذا َسقَطْت َرواِضع الصبّيِ قي

 بتشديد الثّاء والتاء. اتَّغَرَ و

، ومن السقوِط حديث إبراهيم  مثِْغرٌ  يكون في النبات والسقُوط ، ومن النبات حديُث الَضّحاِك أنه ُولَد وهو اإلثِّغار وقال شمر :

 .اثّغر الصالة إذا كانوا يُحبون أن يُعلِّموا الصبيَّ 

ال يكون إال  ثُغرو،  ثُِغر قال شمر : وهذا عندي بمعنى السقوِط يدلَُّك علَى ذلك ما رواه ابن المباَرك بإسناده عن إبراهيم إذا

 بمعنى السقوِط.

 قال : يثِّغرْ  َرُوي عن جابٍر أنه قال : ليس في سّنِ الصبّيِ شيء إذا لموقال شمر : 
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 اللبا  بع  السُّ و .ومعلاه عل ي 
بالتاء ، فإذا قُلع من الرجل بعد أن يُسّن قيل  اتّغر إذا وقع مقدَّم الفَم من الصبّيِ قيل : قال شمر : وحكي عن األصمعي أنه قال :

 .مثغور بالثاء فهو ثُغر : قد

ذي يخاف منه اندراء العدّوِ في جبٍل أو الجدار إذا ثلَْمته ، ومنه قيل للموضع ال ثغْرت الكسر والثّلم ، وقد الثّغر قلت : أصل

 النثِالِمه وإعواره حتى يمكن العدّو الدخول منه. ثغر ِحْصنٍ 

 مثْله. الثغرة الناحية مَن األرض ، يقال : ما بتلك الثْغَرةوالنّْحر ،  ثغَرة : الثُّغَرة وقال الليث :

 .ثُْغرة المجِد : ُطرقه واحدتها : ثُغَر وقال أبو سعيٍد :

وجهه حتى صار فيه أخدوٌد  ثَغرواو، وذلك أن سالكيِه دَعسوه  ثُْغَرةٌ  : وكلُّ طريٍق التََحبه الناس لسهولتِه حتى تخدَّد فهوقلت 

 .ثَْغرٌ  ، وربّما خفَِّف فقيل : الثّغَر وشرك بائنةٌ ، ورأيت في البادية نباتاً يقال له

 قال الراجز :

 ثريْغرا  انِعماو فانِيا  ثريْع ا  أ
 سقَط ، ونَبَت َجِميعاً. اثَّغروإذا أنبَت ،  اثّغرَ وِسنّه : نزْعتها  ثغَْرت عن الهجيمّيِ :شمر 

 وقال الكَميت :

غريريريريريريريريرياره  نيَّ فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَل اثريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
ا  ل  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياُر أْرىب فريريريريريريريريريريْوَق مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْ

  
 قال شمر : اثغارهُ : سقوط أسنانِه.

قَطُّ وأنه دخل قبره بأسنان  يَتَِّغرْ  أبداً ، وبَلغنَا أن عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن العباس لم يثَِّغرُ  قال : ومن النّاِس من ال

بّيِ ، وما نَغَض له ِسنٌّ حتَّى فاَرَق الدنيا مع ما بلغ من العمِر.  الصَّ

 وقال المرار اْلعََدويُّ :

انريريريريريريريريريريريريٌ   رَّ مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريريريَ ارٌ  قريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ و   غريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  َرَ ع جريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  مل يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو زبيد يصف أنيَاَب األَسِد :

غريريريريريريرياوال   اج مريريريريريريريَ بريريريريريريرياال  وأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياه الريريريريريريريزُّجريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
غريريريريريريريرا  نْيَ يف الريريريريريريريرَّْأِس مريريريريريريريَ ريريريريريريريْ لريريريريريريريْ ريريريريريريريَ َن ومل يريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  مريريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
 فيخلف سنّاً بعد ِسّنٍ كسائر الحيوان. يَتِّغرْ  : َمْنفذاً ، فأَقمَن مكانَُهنَّ من فمِه ، يقول : إنه لم َمثغراً  قال :

 .َرُغوثٌ  قال الليث : كلُّ ُمْرضعٍة :: رغث 

 وقال َطَرفةُ :

مريريريريريريريرير و كريريريريريريريرياَن املريريريريريريريريلريريريريريريريريِك عريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريَ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريَه لريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ور    ا  ريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريَّ ْوَل قريريريريريريريريريريريريريريري   َرغريريريريريريريريريريريريريريواث  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
غثَاوانِ و ْدِر. الرُّ  : َمضيغتَاِن بين الثّنُدَوة والمْنِكِب بجانب الصَّ

غوثُ  األصمعي :أبو عبيد عن   .رغاثٌ  هي التي ترضُع ، َوجمعَها الرَّ

ً  ولُدَها َرغثَها ويقال :  مثل يَْرَغثَُها َرْغثا
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 َملَجَها َ لج ها  ذا َرَضعَها.
غثَاءُ وقال :  ا يَلي اإلبَط ، قال ذلك ابن األعرابي. الرُّ  : ما بين اإلبط وأسفل الثَّديِ ممَّ

َغثَاءُ  وقال غيره : اِء في بِفتْحِ  الرَّ اِء : َعصبَةُ الثْدي ، قلت : وَضمُّ الرَّ غثَاءِ  الرَّ  أكثر ، كذلك روى سلمة عن الفراء. : الرُّ

غثَاوانِ وقال :   : َسواُد َحلََمِة الثَّْديَْيِن. الرُّ

ْلِو وفُروُغَها ما بَين العَراقِي ، واحدَها فَْرٌغ  ثُُروغُ  الحراني عن ابن السكيت :: ثرغ   .ثَْرغٌ والدَّ

ثَغُ  قال الليث :: رثغ   لُغةٌ في اللَّثَغِ. الرَّ

 غ ث ل
 [.مستعملة]غلث ، لثغ ، ثلغ ، لغث : 

قَةُ وهي المْعَوةُ. المثَلَّغَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: ثلغ   الرطبَة الُمعَرَّ

ً  رأسه ثَلغ وقال الليث :  إذا َشَدَخهُ. يَثلَغُه ثلغا

 .«الخبَزةُ  تُثلَغُ  َرأسي كما يَثلغوا إذاً »في الحديث : و

طِب والتّْمِر : الذي قد أصابه المطُر فَأَْسقََطهُ وَدقّهُ ، وقد تَناثَرِت الثِّمارُ  الُمثَلَّغُ وقال :  ً  من الرُّ  .فَثُلِّغَْت تثليغا

ً  رأَسه أثلَغه ثَلَْغتُ  وقال أبو عبيد :  إذا شَدْختُه. ثَْلغا

ْطَب بالشيِء اليابس حتى ينشدَخ وقد: فضُخك الشيَء  الثّلغُ  وقال شمر :  واْنفضَخ بمعنى واحٍد. اْنثلغَ  الرَّ

 الشديد القتال اللَّزوم لمن طالب ، قال رؤبةٌ : : الِغلثُ  أبو عبيد عن األصمعي :: غلث 

  ذا اْ ََهرَّ اَِّلس  املَغالث
 : المالزم لِقْرنه. المغالثواْسمهرَّ : اشتدَّ ، والِحلُس الذي ال يبارح قِْرنه ، 

 .المغلوث : الطَّعام المخلوط بالشعير ، فإن كان فيه َمَدٌر أو زؤاٌن فهو الغليث أبو عبيد عن األموي :

 وقال الفراء : المْعلُوُث بِالعْين : المخلوط.

 .غلوثٌ مَ  وقال غيره : قد سمعناه باْلغْينِ 

 وقال لَبيٌد :

ج   ْرفريريريريريريَ ابريريريريريريريِه عريريريريريريَ لريريريريريريِ ريريريريريريريْه بريريريريريريلريريريريريريريَ مريريريريريريولريريريريريريرية غريريريريريري   َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريا  لريريريريريريريامريريريريريريري  ع  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريري   ريريريريريريريان انر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريِ

  
ً  الّزْندُ  غِلث وقال ابن دريد :  إذا لم يُور. َغلَثا

 الطَّائر إذا َهاَع وَرمى من َحْوَصلَتِِه شيئاً اْستََرَطهُ. غلث وقال الليث :

، وهو شيٌء يُْخلط له في طعاٍم فيأكلُهُ  بالغَْلثى نفسي تْغليثاً ، أي اختالطاً ، ويقال : قُِتل النَّْسرقال ابن السكيت : إني ألِجُد في 

 : إذا كان مدبوغاً بالتَّْمِر أو بالبُْسِر. َمْغلوثٌ  فيقتُله ، فيؤَخذُ ريشه. ِسقاءٌ 
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ِد أنه قال :: لثغ   أن يُعدَل بحرٍف إلى حرف. اللُّثْغَة أخبرني المنذري عن المبّرِ

 .اللُّثْغَةُ و اللَّثَغُ  : الذي يتحوُل لسانهُ من السين إلى الثَّاِء ، والمصدر : األْلثَغُ  وقال الليث :

 .أَْلثَغَ  فالن ، لساَن فالٍن إذا َصيََّرهُ  لَثَّغَ  وقال غيره :

 وفيه ثِقٌل. : الذي ال يُتِمُّ َرْفَع لسانه في الكالم األْلثَغُ  وقال أبو زيد :

 وال يقال بَيِّنُ  اللُّثْغَةِ  : بَيِّنُ  أَْلثَغُ  : ثِقَُل اللساِن بالكالم ، اللُّثْغَةُ و: الفَُم ،  فاللَّثَغَةُ  ، لُثْغَتَه ، وما أقبحَ  لَثَغَتَهُ  ما أشدَّ « : النَّوادر»وفي 

 .اللَّثَغَةِ 

 .اللُّغَّاثُ و، وباعتهُ يقال لُهم البُغَّاُث  : الطعاُم يُغَشُّ بالشعير اللَّغيثُ  عمرو عن أبيه :: لغث 

 غ ث ن
 [.مستعمالن]نغث :  ـ  غنث 

ً  من اللَّبن غنِثَ  قال الليث :: غنث   ، وهو أن يشرَب ثم يتنفس. يَْغنَُث َغنَثا

في اإلناَء نَفساً  غنَثْتَ  ويقال :وال تَعُبَّ ، والعَبُّ : أن يشرَب وال يتنفَّس ،  فاغنَثْ  وقال ابن األعرابي : يقال : إذا َشِرْبتَ 

 ونَفََسْيِن.

اجز :  وقال الرَّ

ن  َْديريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريه   هلل   ذا الريريريريريريريريريريريريريرب 

  
َغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أو اثريريريريريريريريريلريريريريريريريريريني   َه نريريريريريريريريريريَ ا غريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريَ

  
 : اللُّزوم ، وأنشد : التَّغَنُّثُ  وقال :

رّ   َك غريريريريريريريريريريَت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َع َربريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريْ ْل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَتَمريريريريريريريريريريَّ

  
َك اهلريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريُو   لريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريريريَ  ُّمريريريريريريريريريريريريريرياان  ال تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الَحَسنو اآلداِب في الشرِب والُمناَدمِة. الغُنَّاثُ  وقال أبو عمرو :

ً  نفسهُ  غنِثَتْ  وقال ابن دريد :  نفسهُ إذا لَِغَسْت لغيره. غنِثَتْ  إذا لَِغَسْت ، قلت : لم أسمعْ  َغنثا

 وِعْصواٍد وَرْيٍب وِشْصٍب. نَغَثٍ  : الشَّرُّ الدائُم الشديُد ، يقال : وقعنا في النَّغَثُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: نغث 

 (1)[غ ث ف]

 غ ث ب
 [.مستعملة]بغث :  ـ  ثغب  ـ  غبث 

 : طعاٌم يطبُخ ويجعُل فيِه جراٌد ، وهو الغَثيَمةُ أيضاً. الغَبِيثَةُ  أبو عبيد :: غبث 

ً  طاألقِ  غبَثْتُ  قال : وقال الفراء :  ومثُْت وُدْفُت مثله. أغبِثُه غبثا

 وقال شمر : قال إبراهيم وّراُق أبي عبيد قََرأتهُ على أبي عبيد ثانياً فقال : بالعَْين َعبَثُْت وقال : رجع الفراء إلى العين ،

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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الكاليبِّ الَعِبيَ ة   لعني يف األِقِ  ي فرَغ  رْطبه على جافِِّه قله : َرَوى ابن السريريريريريكيه هذا اَّرَف عن أيب صريريريريرياع  
 : خمتل ة. غبي ةٌ  مسىت خيتل  ، و ا عل ي ل غتان  لعني والغني وغَلمٌ 

ماد طويُل العنق ، والجميع : األْبغَثُ و البغاثُ  قال الليث :: بغث   .األباِغثُ و البُْغثُ  من طير الماء كلوِن الرَّ

 .البِغثان ، ويجمع أيضاً على بغاثة طيٌر كالباشق ال يصيد شيئاً من الطير ، والواحدة البغاثُ وقال : 

 وقال الشاعُر :

را ريريريريريريريريريريا    بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت أكريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريِ

  
زور.و   ِر مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريال  نريريريريريريريريريريريريريَ ُُّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريْ  أ

  
بكسر الباء ،  البِغاثُ  ضل :قلنا : هكذا سمعناه من أبي الف (بأْرضنا يستَْنِسرُ  البغاثَ  إن)أبو عبيد عن األصمعي : من أمثالهم : 

، يُضرب مثالً للرجل  بِغثانٌ و بَغاثٌ  ، وجمعهُ  بَغاثَةٌ  : الطيُر التي تُصاُد ، واحدتُهُ  البَغاثُ وبفتح الباء ، قال :  بَغاثٌ  قال : ويقال :

 األْبغثَ و البغاثَ  وال يصاُد ، قلت : جعل الليثيَْستَْنِسُر : أي يصيُر كالنَّْسِر الذي يصيُد  العزيز الذي يعزُّ بِِه الدَّليل ، وقوله :

يَ  األْبغثُ  ، فأما األْبغثِ  عندي غيرُ  البغاثُ وشيئاً واحداً وجعلهما معاً من طير الماِء ،   أْبغثَ  فهو من طيِر الماء معروٌف ُسّمِ

ارحِ الطيِر يُصاُد وهو اسٌم للِجْنِس من الطيِر فكلُّ طائٌر ليس من جو البغاثُ  ِلغُبثَِة لونه ، وهو بياٌض يَضرُب إلى الُخْضَرةِ. وأما

 الذي يُصاد.

َخُم ، الواحدة البَغاثُ  وقال أبو زيد :  .بَغاثَةٌ  : الرَّ

 .بُغاثةٌ و بِغاثةٌ  بالكسِر والضّمِ ، والواحدةُ  البُغاثُ و البِغاثُ  قال : وزعم يُونس أنه يقال :

خمِة بطيُء الطيران.إلى  أْبغثُ  : طائرٌ  البَغاثُ  وقال ابن السكيت :  الغْبَرةِ ُدَوْيَن الرَّ

 واللَّغيُث : الطَّعاُم يُغشُّ بالشعير ، وأنشد : البَغيثُ  عمرو عن أبيه :

 اللَّغيَث سيَّانْ و  ن الَبغيَث 
 النَّاِس وبَْرشاء الناس ، أي : في جماعتهم. بَغثاءِ  أبو عبيد عن األحمر : قال : دخلُت في

: يوُم وقعٍة كانت بين األوس والخْزَرجِ ، قلت : والصواُب يوُم بعاث بالعين ، وقد مر ذكرهُ في كتاب  بغاثٍ  وقال الليث : يومُ 

َف. بغاثٌ  العين ، وهو من مشاهير أيام العرب ، ومن قال  بالغين فقد َصحَّ

 .ثُغبان : ماٌء صاَر في مستنقع في صخرة أو جلهة وجمعه بَ الثَغُ  قال الليث :: ثغب 

 قد ذهب صفوه وبقي َكَدُرهُ. بِثَْغبٍ  في حديث ابن مسعود : ما َشبَّْهُت ما غبََر من الدنيا إالَّ و

 : الموضع المطمئن الثَّْغبُ  وقال أبو عبيد :
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 يف أعلى اجلبل َيْستريْلِ ع  فيه ماء امل ر.
 قال عبيد :

ْ  و  هريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريريريأن جمريريريريريريريريريري َ لُّ هبريريريريريريريريريريَِ   ريريريريريريريريريريَ 

  
ق  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريوه   ريريريريريريريريريِ  اُِ   فريريريريريريريريريَّ ٌ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريْ  ثريريريريريريريريريريَ

  
 طريق فإذا زادت المياه ضاقت اْلمساِلُك فََدقَّْت ، وأنشد : ثغبين : مجاري الماء وبين كل الثُّْغبَانُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 َمَ اِفع  ثْغَبان  َأَضرَّ هبا اْلَوْبل  
 تفسيره في كتاب اْلعَْيِن.وأما الثَّعُب فقد مر 

بار فيمضي السيل عنها ويغادُر الماَء فيصفو إذا  الثَغَبُ  ابن السكيت : : تحتفره اْلمسايُِل من َعل ، فإذا انحطت حفرت أمثال الّدِ

ً  ثَغَبٌ  ، والمكانُ  ثَغَبٌ  َصفَقَته الرياُح ويبرد ، فالماءُ   .ثْغبٌ و ثغَبٌ  ، وهما جميعا

 غ ث م
 مغث : مستعملة. ـ  ثمغ   ـ ثغم  ـ  غثم 

: اْلعَْرُك ،  اْلَمْغثُ وَمَرْستَه فيه ،  الدَّواَء بالماء : َمغَثْتُ  : التباُس الشُّْجعاِن في المعركِة وتقوُل : اْلَمْغثُ  قال الليث :: مغث 

 العَْرُك في المصارعة. : اْلَمْغثُ و

 إذا ُحمَّ. ُمِغثَ  اْلَمْحُموُم ، وقد ثعلب عن ابن األعرابي : اْلَمْمغُوث :

 ِعْرَضه بالسَّّبِ. مغثتُ و: اللَّْطُخ ،  المْغثُ  وقال غيره :

 وقال الراجز :

ه  لريريريريريريريريريريَ ْرطريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريم ممريريريريريريريريريريَ  رَاضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وثريريريريريريريريريرية أعريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريري   ممريريريريريريريريريريَْ

  
ْه   لريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ اِء الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريَ الل يف اهلريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا تريريريريريريريريري 

  
 وياُلدُّهْم.: إذا كان يالحُّ الناَس  ُمَماغث أي : لحاٌء وحكاٌك ، ورجلٌ  ِمغَاثٌ  ويقال : بينهما

قته. َمغَثْته وقال سلمة :  في الماء وغتَتّه وغططتُّه وفََصْحته وقََمْسته بمعنى غرَّ

أِس سواَده ، فهو: غثم  ا تََرْي َرأسي َعاَلني أَغثَُمه ، وأنشد : أغثم أبو عبيد عن أبي زيد قال : إذا غلب بياض الرَّ وقال ابن  إِمَّ

 .غُثْمةال : األورق ، وهي األغثَم ُدريد :

 والِقبَة والِفحُت. الغَثَمة سلمة عن الفراء ، قال : هي

 : الِقبَاُت التي تؤكُل. الغُثْم وقال ابن األعرابي :

 : طعاٌم يطبُخ ويجعُل فيه جراٌد ، وهي الغَبِيثَة. الغَثيَمةُ  أبو عبيد عن األموي :

 إذا دفع له دفعة ومثله قثََم وَغَذم. َغثَْمةً  له من المالِ  َغثَمَ  قال : وقال األصمعي :

 إذا خلطت كل شيء. وغثمرتهُ : غثمتهُ  وُمْغثَمٌر : أي ُمَخلٌَّط ليس بجيٍِّد ، وقد مغثُومٌ  أبو مالك : إنه لبيتٌ 

 : خلُط البياض بالسواد. الثَّْمغُ  قال الليث :: ثمغ 

 قال رؤبة :
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  ْن ال  َ ْي   الةََّمِ  املَ مَّ ِ 
 ِلحيَتَهُ في الخضاب : أي : غَمَسها ، وأنشد : ثََمغَ  : وقال األصمعي

 ََِّْية  تري ْ َم   يف َ ل وِقَهاوَ 
 الجبِل بالثَّاء. ثََمغةُ  أبو عبيد عن الفراء : قال : سمعت الكسائي يقول :

 قال الفراء : والذي َسِمْعُت أنا نمغةٌ بالنون.

ً  رأسهُ بالعصا ثمغَ  وروي عن األصمعي : هُ ،  وثَلغهُ  ثمغا  : ماٌل كان لعمر بن الخطاب فوقفه. ثمغٌ وثَْلغاً بمعنى واحد إذا َشجَّ

 الثَّْوَب إذا أْشبَْعتَهُ ِصْبغاً ، وأنشد : ثمغتُ  وقال ابن دريد :

غْه ِبَوْرسِ   َكَأنَّ ثَياهَبْم   
اَحتُهُ مثل هامة الشَّْيخ. الثَّغَاَمةُ  قال الليث :: ثغم   : نباٌت ذو ساٍق ، ُجمَّ

 فأمرهم أن يغيروهُ. ثَغامةٌ  : أنه أتى بِأَبي قُحافَةَ وكأَنَّ َرأَْسهُ  السالمعليهفي حديث النبي و

 قال أبو عبيد : هو نبت أبيض الثمِر والزهِر يَُشبَّهُ بياُض الشيِب به.

 قال حسان :

ْونريريريريريريريريريريري   ا تريريريريريريريريريريريرْي رْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي تريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريت لريريريريريريريريريريريَ  ه   مريريريريريريريريريريريَّ

  
َح كريريريريريريريالريريريريري ريريريريريغريريريريريريرياُ املريريريريريمريريريريريحريريريريريريريِل   بريريريريريَ  مشريريريريري ريريريريريريريا  فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : شجرة تَْبيَضُّ كأنها الثلج ، وأنشد : الثَّغاَمةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا  يف اهلريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريْه    ذا رأيريريريريريريريريريريريْ

  
َ    بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  اعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري ال الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريْه وَ    مسريريريريريريريريريريريَ

  

غريريريريريريريريامريريريريريريريريْه و  خ كريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار رأس  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريْ

  
 فريريريريريريريريرياأيْس مريريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريِة والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريْه  

  
 : ُمالثَمة الرجل امرأتهُ. المثاغمةوقال : 

 الغني والراء (أبواب)

 غ ر ل
 [.مستعمالن]رغل :  ـ  غرل 

 ، وأنشد : َغِرلٌ  : القُلفةُ ، ويقال للرجل المسترخي الَخلق : الغُرلةو: القَلَُف ،  الغََرلُ و: األقلُف ،  األغرلُ  قال الليث :غرل 

 ال َغرِل  ال ُّوِل وال قصت  
 وأْرَغُل وهو األقلُف. أْغَرلُ  أبو عبيد عن األحمر : رجلٌ 

دَّعاميُص ال يُقدُر والِغْريَُن : ما يبقى من الماء في الحوض ، والغَِدير الذي تبقى فيه ال الِغْريَلُ  وقال اللحياني : قال أبو عمرو :

 على ُشربه.

 وقال أبو الحسن : هو ثُْقُل ما ُصبغ به.

 وِغْريَنُها. ِغْريَلُها وقال األصمعي : يقال : ما بقي في القاُرورة إِال

غل قال الليث :: رغل  يه الفُرس السَّْرَمَق. وأنشد : الرُّ  : نباٌت تُسّمِ
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  َ  من اْ َْلَصاِء يف ر ْغل  َأَغنْ 
ْغلِ  َغِلَط الليث في تفسير قلت : ْغلُ وأنه السَّْرَمُق ،  الرُّ  من شجِر اْلَحْمِض وورقهُ  الرُّ
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مان هلميان بن  مفتوٌل ، واإلبل    ِْمض  به ، وأنةريريريريريريريريريريريريريري ين أعرايٌب من ب  كالب بن يربوع ، وحنن يوم ذ  لصريريريريريريريريريريريريريريَّ
 قحافة :

مريريريريريريريان روضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   رِجريريريريريريريا  تريريريريريريرعريريريريريريى مريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ال   تريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريرياو    ر غريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْغلُ ووالسَّْرَمُق : نبت صغير ،   مثل الخذراف واإلخريط. الرُّ

غل األرض إذا أنبتت أَْرغلَتِ  وقال الليث :  .الرُّ

 المرأة ولَدها : إذا أْرَضْعتُه. أْرَغلَتِ  شمر :

ه َرغلَ  أي الهج وقد َراغلٌ  وقال أبو الهيثم : فَِصيلٌ   إذا َرضعها. يَْرغلُها أمَّ

ياشي :  إذا َرِضعَها. رِغلهاو أْرَغلهاوالَجْدُي أمه  َرَغل وقال الّرِ

غال وقال :  يرضعها. أّمه ، أي : يْرغل ، البَْهمةُ  الّرِ

 .يرُغلو َرغل يرَغل يقال :

 هي األََمةُ. َرغالِ  وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي :

 وقالت َدْختَنُوُس :

يِّ حبريريريريريريريريريريريريريريريْ ِج َربَّ  غريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا ِ ذا   واهتريريريريريريريريريريريريريَِ غريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريُّ تريريريريريريريريريريريريريَ اس  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ

  

ْه وال لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا محريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال رِجريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل    يتريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ رغريريريريريريريريريريريريرياِل فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : األمة ألنها تَطعُم وتَستْطِعُم. َرغالِ  قال :

غاِل : اْلبَْهَمةُ  هُ أي : يَْرغلُ  قال : والرَّ  يَْرَضعَُها. أمَّ

 غ ر ن
 رغن : مستعملة. ـ  نغر  ـ  غرن 

يِن. اْلِغْريَنُ  الفراء :أبو عبيد عن : غرن   والغريل ما بقي في أسفل القاُروَرة من الثُّْفِل وأَْسفل اْلغِديِر من الّطِ

 : اْلعُقاُب. اْلغََرنُ  له :« الطَّيرِ »وقال أبو حاتم السجستاني في كتاب 

 موِضٌع ، ومنه قول الشاعر : ُغَرانُ  وقاَل غيرهُ :

ر  َرى اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريَ رَاَن َأْو َواِدي الريريريريْ ريريريري  غريريريري  ِه بريريريريِ ْه بريريريريريريريِ  بريريريريريريريَ

  
اِل   نَي مشريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريا  وبريريريريريريريريريَ نَي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريَ

  
يا أبا  النُّغَْيرُ  ما فعل»فمات :  نُْغرٌ  أنه قال ِلبُنَّيٍ كان ألبي َطلحةَ األنصارّيِ وكان له وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : نغر 

ً  ويجمع نُغْيرُ  طائٌر يشبه العصفوَر وتصغيُره النُّغَرُ ، و« عمير  .نِغرانا

 أن امرأةً أتَتْهُ فَذَكرْت أن زوَجها يَغَشى جاريتها. عنههللارضيفي حديث علي و

 فقال : إن كنت صادقةً َرجمناهُ وإن كنِت كاِذبةً َجلَْدنَاِك.

 .نَِغَرة فقالت : ُردُّوني إلى أَهلي غيَرى

 نَغرتْ  القْدر وهو َغلَيانَُها وفورها يقال : نَغَرِ  قال األصمعي : سألني ُشْعبَةُ عن هذا فقلت : هو َمأُْخوذٌ منوقال أبو عبيد : 
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َغر   ا يَغلي ِمَن اْلغْيِظ والغتأَِب ،   مل  ريري  علريري  َعِلي  نَغَرْ  تريْلغر  و  تريلريْ :  ذا َغلريريَْه ، فريرياملع  أَنريريا أراَدْ  أن َجْوفريهريريَ
 .رمحه  هللا ما تري 

 ً  َعلَى فالٍن أي يغلي عليه َجْوفُهُ غْيظاً. يَتَنغَّرُ  قال أبو عبيد : ويقال منه : رأيت فاُلنا

ِر ُحْمُر المناقِيِر وأصوِل األْحناِك. النُّغَرُ  وقال الليث :  َضْرٌب من الُحمَّ

َغْت ، قلت : هذا تَْصِحيٌف ، و النُّغَرُ وقال :  تَْت وَوزَّ ما  الذي أراَد الليث النُّعَُر بالعين ومنه قول العرب :أوالد الحواِمل إذا َصوَّ

 أَجنَِّت الناقة نُعََرةً قَطُّ : أي ما حملْت َجنيناً ، وقد َمرَّ تفسيره في كتاب العيِن.

 وأنشد ابن السكيت :

 كالةََّ نيَّاِ  يساِقْ َن اللريَُّعرْ 
إذا ُحِلبَْت فخرَج مع لَبنَِها َدٌم فإذا كان ذلك من  ُمْنِغرٌ ووهي شاةٌ ُممِغٌر  أَنغََرتْ ووقال أبو عبيد : قال األصمعي : أْمغََرِت الشَّاةُ 

 ونحو ذلك َروى ابن السكيت عنه. ِمْنغَارٌ وعاَدتَِها قِيَل شاةٌ ِمْمغَاٌر 

 ضاوياً.هو من ِصغاِر العصافير تَراهُ أَبداً صغيراً  : فَْرُخ العصفوِر ، وقيَل : النُّغَرُ  وقال شمر :

 فاُلٌن بفالٍن إذا أْصغَى إليِه قابالً َراضياً وأنشد : أَْرَغنَ  قال الليث :: رغن 

هريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريلُّ ريريريريريريريريريريريريح و  فريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريري  َرى ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أ  ريريريريريريريريريريريْ

  
ا  ْور  ْرغريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريريَ  ريريريريريريريريريريريريريع لريريريريريريريريريريريريَ ى اَّريريريريريريريريريريريريَْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْلح : أْرَغنَ  وقال أبو عمرو :  ماَل إليه. فالٌن إلى الصُّ

ِرّماُح :  وقال الّطِ

اٌ   لريريريريريريريَ ْرغريريريريريِ عريريريريريريريامريريريريري  لريريريريريْ ْ ِق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِج الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريَ  أل ريريريريريْ

  
ولريريريريريريريريريريريريريريرية  َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ه    تريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريْ رّ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ ُ  ممريريريريريريريريريريريريريريري 

 

  
ْيِد. ُمْرغناتٌ  قال :  : ُمِطيعاٌت يعني كالَب الصَّ

 بمعنى واحٍد. َرغنَّكَ ووقال اللحياني : تقول العرب : لعلَك ولَعَنََّك وَرَعنََّك 

 وروى أبو العباس عن ابن األعرابي.

ذا كان ذا أَكٍل وُشْرٍب ونعيٍم ، وهذا يوم َمْزٍن : إذا كان َذا ِفَراٍر من العُدّوِ ، وهذا يوم َسْعٍن إذا كان إ َرْغنٍ  قال : يقال : هذا يومُ 

 ذا شراٍب صاٍف.

 غ ر ف
 مستعملة. رفغ : ـ  رغف  ـ  فغر  ـ  فرغ  ـ  غفر  ـ  غرف 

، وأْخبَْرني اْلُمنِذريُّ عن أبي  َغْرفة ، وقرىء [249البقرة : ] (بَِيِدهِ ِإالَّ َمِن اْغَتََف ُغْرَفًة )قال هللا جل وعز : : غرف 

ة من المصدِر. الغَْرفَةُ ونفسه وهو االسم ،  يُغتَرفُ  قراءةُ عثمان رواه ابن عامٍر ، ومعناه الذي ُغْرفَةً  العباس أنه قال  المرَّ

 لم يخرج اغتَرفَ  لفَتَْح ألنه يخرُج َعلَى فَْعلٍة ، ولما كاناْختْرُت ا اغتَرَف غرفَ  قال : وقال الكسائي : لْو كان َموضعُ 
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 َعَلى فريْعلة .
 وفي اْلِقْدر َغَرْفت َغْرفةً  َعربيتاِن ، ُغْرفةٌ و َغْرفَةٌ  قال المنذري : وأخبرنا الحسن بن فْهم عن محمد بن َسالم عن يُونَس أنه قال :

 ةٌ.وَحَسْوُت َحْسَوةً ، وفي اإلناِء ُحْسوَ  ُغْرفَةٌ 

 الماَء بِاليِد أو بِاْلمغرفَِة. غرفك : الغْرفُ  وقال الليث :

َرقيقةٌ من جلوٍد يؤتَى بها من البحَريِن ،  : فالغْرفية .َغَرفِيَّةٌ و َغْرفِيَّةٌ  : كثيُر األْخِذ للماِء قال : وَمَزاَدةٌ  َغروفٌ  قال : وَغْربٌ 

 .بالغَرفِ  : ُدبغتْ  غَرفيَّةٌ و

 شجٌر ، فإذا يَبَس فهو الثُّمام. الغَرفُ وقال : 

 بسكوِن الراء فهَي شجرةٌ يُدبُغ بها. الغْرفُ  قلُت : أما

فهو ِجْنٌس من الثُّماِم ال يُدبَُغ به ، والثُّماُم أنواٌع فمنها الضَّعَة ومنها الَجليلةُ  الغَرفُ  والغْلُف ، وأما الغْرفُ  قال أبو عبيد : وهو

 ويُتخذُ منه المكانُِس ويَُظلَُّل بها األساقي.يُشِبهُ األسَل  الغَرفُ  ومنها

 الذي يُدبَُغ به : الغْرفِ  وقال عمر بُن لََجإٍ في

ز ه الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريفُّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى انريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَوائريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  هتريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ

  
  ريريريريريَز  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريرييريريريريريريريِ  الريريريريريغريريريريريرِف مريريريريرين عريريريريريْزالئريريريريريهريريريريريريريا 

  
 .بالغْرفِ  مزادةٍ ُدبِغتْ  الغْرفِ  أراَد بَِشعيبِ 

مة :  ومنه قول ذي الرُّ

 َغْرِفيَّة أَ ى  وارُّ هاَوفريرَاء 
 واألباُء وهو القصُب والغَضا وسائُر الشجر. الغرفُ وفإنه الموضُع الذي تكثُر فيه الَحْلفاُء  الغِريفُ  وأما

 ومنه قول امرىء القْيس :

وقريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريرياو  شُّ  ريريريريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري ِر يريريريريريريريريريريريري   حيريريريريريريريريريريريريَ 

  
ْه تريريريريريريغريريريريريريلريريريريريريي   ريريريريريريريِف فريريريريريريريَأ ريريريريريريعريريريريريريريَ غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريغريريريريريريَ  بريريريريريريِ

  
 وقال اآلخر :

 الغْرف   أ ْس   غرِيف  َم يل ها
 فهَي شجرة معروفة. الِغْريَفُ  وأما

 وأنشد أبو عبيٍد فيه :

 الغْريف  و  افريتريْيه الةوع  
جلُوٌد ليست بقَرِظيّة تدبَُغ بَهَجر ، وهو أْن يُؤخَذ لها ُهْدُب األْرَطى فيوضَع في  الغَْرفُ  وقال الباهليُّ في قول عمر بِن لجإٍ :

 يقال له يغَرفُ  لكل جلٍد مقداٌر ثم يُدبَغ به ، فذلك الذي يغَرف مُر فتخُرج له رائحةُ َخْمرةٍ ثمِمنكاٍز ويُدقَّ ثّم يطَرح عليه الت

 واحُده وجميعُه سواٌء ، قال : وأهُل الطائف يَُسمونه النفس. الغْرفُ  ، وكل مقداِر جلٍد من ذلك النَّقيع فهو الغَْرفُ 

 الغرفِ  منسوبةٌ إلى الغْرفيةَ  شَجِر البادية معروٌف وقد رأيتُه والذي عندي أن الجلودَ الذي يُدبَُغ به الجلوُد من  الغْرفُ وقلت : 

 باليد. َغْرفة تغتَرفُ  الشَجِر ال إلى

 وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن
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 كفّ  منابن األعرايبِّ قال : ي ال : أْع   نْفسا  أو نفسني أي ق َر ِدبغة  من أ الِ  ال ِّ غ يكون ذلك ق َر  
 وغته من َّاء الةجر. الغْرفةِ 
 : الثُّماُم بعينِه ال يُدبَُغ به. الغََرفُ وقال : 

 قلت : وهذا الذي قاله ابن األعرابي صحيٌح.

 التثنِّي واالنقصاف ، ومنه قول ابن الخطيم : الغْرف وحكى ثعلب عن ابن األعرابي أيضاً أنه قال :

ُ  عريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريرْبِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريإذا قريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا

  
هْ     ر َويريريريريريريريريريريريريري ا  تريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريرياد تريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريرف  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : تنقصُف من ِدقة خْصِرها.

 العوُد وانغرض إذا كِسَر ولم يُْنعَْم كسُره. انغَرف وقال الُحصينيُّ :

 .الغاِرفةِ  نهى عن وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن رسول هللا و

َي ناصيتها مقطوعة َعلَى وسِط جبينها م الغارفَة قلت : وتفسيرُ  يتْ أن تَُسّوِ  أي ذاُت قَْطٍع. َغْرفٍ  ألنها ذاتُ  غاِرفةً  طّررةً ُسّمِ

 َشعَره إذا َجّزهُ ، وملطه إذا حلقه. غَرف وقال ابن األعرابي يقال :

 : الخصلةُ من الشَّعر. الغُْرفةوالعُْرف : َجَززته ،  غرْفتُ وقطْعتها ،  ناصيتَه : غَرفتُ  وأبو عبيد عن األصمعي :

 : أي تنقطع. تْنغِرفُ  تكادقال : ومنه قول قيس : 

يَّة ، ويقال للسماء السابعة : الغُرفةُ  وقال الليث :  .ُغْرفة : الِعلِّ

  وأنشد بيَت لبيد :

ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ْرفريريريريريريرية عريريريريريَ وَّى فريريريريريريريأغريريريريريلريريريريريريَق دوَن غريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريري ريريريريريريريل  

َ
عريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ادا  فريريريريريريوق فريريريريريريرع املريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريْ

  
 : ماٌء في األجمة. الغِريفوقال : 

: األَجَمة نفسها بما  الغِريفُ وإنه ماء األَجَمة فباطٌل ،  الغِريف كما قال ، وأما ما قال في فهو الغرفة قلت : أّما ما قال في تفسير

 فيها من َشجرها.

 .الغَِريفة أبو عبيد عن الفراء قال : بنو أََسد يسموَن النْعل :

 قال شمر : وطيِّيٌء تقول ذلك.

 وقال الطِرماح :

و مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرب الريريريريريريلريريريريريريوامسريريريريريريي  رِيريريريريريريع الريريريريريريلريريريريريريعريريريريريريْ   ريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريأ ريريريريريريريريريريالِق الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِة ذا غصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون  

  
 أيضاً. غريفةٌ  ويقال لنعل السيف إذا كان ِمن أدم

ً  الَجْري تغرف كأنها مغارف وخْيلٌ  غوارف : سريعة السير وابِلٌ  غارفة وقال األصمعي : ناقةٌ   .ِمغرف ، وفَرسٌ  غْرفا

 وقال مزاحم :

 ال ُّوال املغارفأبي ي اللهاِميِم 
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 غرْفتوالحبل المْعقود بأنشوَطة ،  : الغُرفةو: رغيب الّشْحوة كثير األخذ من األرض بقوائمه ،  غّراف : فرس (1)ابن دريٍد 

 وهو الحْبل المعقود بأُنشوطٍة. غرفةً  : إذا ألقيت في رأِسه أَغُرفُهو أغِرفه البعير

ُغف يجمع َعلَى الرغيف قال الليث :: رغف  غفانِ و الرُّ  .الرُّ

 : جمعُك العجيَن تكتِّله. الّرغف البعير : إذا ألقْمته البِْزر والدقيق ، وأصل رغْفت وقال ابن دريد :

 الفم. فغر إذا َشحاه ، وهو واِسع يْفغَره فْغراً  الرجل فاه فَغَر قال الليث : يقال :: فغر 

 .ْغَرةفُ  : أفواه األودية ، الواحدة الفُغَر وقال غيره :

 وقال عديُّ بن زيد :

 كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِض يف الريريريريريريريريريرَّوِ. املريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّور قريريريريريريريريري 

  
رْ   غريريريريريريريريَ ه    الريريريريريريريريكريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريري  فريريريريريريريريري   أفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  لريريريريريريريرييريريريريريريريريْ

  
ة رأِسك فمن نظر إليه أفغر ، ويقال : الفاغر فاها يقال لها فاغرةً  ودْويبة ال تزال  فغر النّْجم وهو الثريّا إذا َحلَق فصاَر َعلَى قمَّ

 فاه.

 : الَوْرد إذا فغم وفَقَّح. الفَْغر وقال الليث :

فَه وجعله راًء.  قلت : إخالُه أراَد الفغَو بالواو فَصحَّ

يب ،  الفاغرة وقال ابن دريد :  : األرض الواسعة. المْفغَرةو: َضْرٌب من الّطِ

 صاِحبه. فغرهوالفُم ، انفتح ،  فغرَ  أبو عبيد عن الكسائي :

 .أفغَرهوفََمه  فغر وقال شمر :

 وأنشد :

 ر الكال ني اللجم  أو كربواأفغو 
ً و غْفراً و مغفرةً  لنا اغِفرْ  قال الليث : يقال : اللهم: غفر   .المغفرة يا أهل الغفور الغفار إنك أنت ُغفرانا

، قال  [56المدثر : ] (ُهَو َأْهُل الت َّْقوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ ):  عزوجلقال في قوله  وسلمعليههللاصلىفي حديث أنس : أن النبي و

 .«لمن اتقى أن يُشرك به يَغِفر هو أهل أن يُتَّقى فال يشرك به. وأهل أن: »

 هللا ذنوبَه : أي َسترها ولم يفضحه بها على رؤوس المأل. وكلُّ شيء سترتَه فقد غفرو: الّستر والتغطية ،  الغْفر قلت : أصل

 .مغفر ، ومنه قيل للذي يكون تحَت بْيضة الحديد على الرأس غفرتَه

جُل أسفَل البَيضِة تُْسبغ على العُنق فتقيه. قال : ِمثل القَلنسوة غير أنها  الِمْغفَر وربما كان وقال ابن شميل : هي َحلٌَق يجعلُها الرَّ

رعَ   أَْوَسع يُلقيها الرجُل على رأسه فتَبلغ الّدِ

__________________ 
 (.أبو ُّي )« : اللسان»( يف هامش 1)
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 من ديباج وَ ز أسفل البيَضة. املغَفر   يري َرفَّل  على الَعاتَِ نْي ، ورّ ا ج عل اْلِمغَفر   فوقها فذلك  ت لبس  الَبيضة  
 : إذا أَْوَعاه. يَغِفُره َغْفراً  الرجُل متاعه َغفر وقال األصمعي :

 للوسخ : أي أَْغَطى له. أَْغفَرُ  ويقال : اصبُْغ ثوبََك بالسواد فإنه

 وال يَعذرون. يَغفرون ال وال عذيرة : أي : َغِفيَرةٌ  هللاَ ذُنوبه ، أي ستَرها ، ويقال : ما فيهم َغفرَ  ومنه :

 ً اءَ  َغفيراً  ويقال : جاءوا جّما الشَّعر  : الغْفرُ و: ِزئْبُِر الثَّوب ،  الغْفرُ و: جاُءوا بجماعتِهم ،  الغفيرةو الغفيرَ  والَجّماءَ  الغفير ، وَجمَّ

ه أَغفَارٌ  : َولَُد األَْرِويَِّة ، وجمعُه الغُْفرُ وِق المرأة ، الذي يكون على سا ِجْلَدةٌ تكون على  الِغفَاَرةُ و،  ُغفرٌ  إذا كان معها ُمغِفرٌ  ، وأُمُّ

 رأس القَْوس يجري عليها الَوتَر.

ْقعةُ التي تكون على الَحّزِ الذي يجري عليها الَوتَُر ،   : سحابةٌ كأنها فوَق سحابة. ارةُ الِغفَ وأبو عبيد عن األصمعي : هي الرُّ

 ِخْرقةٌ تكون على رأس المرأة تُوقِّي بها الِخَماَر من الدُّْهن. الِغفارةُ  أبو عبيد عن أبي الوليد الِكالبّيِ قال :

 : الشَّْعُر الذي يكون في األُذُن. الغَِفيَرةُ  األصمعيُّ :

 ، وَزِرف يَْزَرُف َزَرفاً. غفَر يَغِفُر غْفراً  قيل : وأبو عبيد عن األصمعي : إذا انتقض الُجْرُح ثمَّ نُِكس

َرِف مثلُه. الغْفرِ  قال : وقال الكسائيُّ في  والزَّ

جل إذا قام من َمرِضه ثّم نُِكس  .غفََر يَغِفُر غْفراً  وقال أيضاً يقال للرَّ

 : َمْنِزٌل من منازل القََمر. الغْفرُ وإذا ثاَر زئبَُره ،  يَغفَُر غفَراً  الثوبُ  َغِفر وقال الليث :

 .ِغفارةٌ  : أي أَْصِلحوه بما ينبغي أن يُصلَح به ، وكلُّ ثوٍب يُغطى به شيٌء فهو بغُْفَرتِه هذا األَمرَ  اغِفروا أبو عبيد عن األََموّي :

َحاُل ، وجمعُه ِغفَارةُ  ومنه :  .َمغافيَره العُْرفُُط إذا أَْخرج أَْغفَرَ  ، ويقال : غفائِرُ و غفاراتٌ  البِْزيَْون تُغشَّى بها الّرِ

 َذوبة تَخُرج من العُْرفُِط ُحلوة تُْنَضح بالماِء فتُشرب. المْغفارُ  وقال الليث :

اصِة :  جوا يَْجتَنونه من َشجِره.إذا خر يَتمْغفرون ، وخرج الناس ِمغفار قال : وصمُغ اإلجَّ

ْمث وغيره وهو ُحلو يُؤكُل ، َواِحُدها الَمغافيرُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : ْمُث. أَغفر ، وقد ُمْغفور ِمثُْل الصمغ يَكون في الّرِ  الّرِ

ْمُث من بين الَحمِض له ْبس في لونه تراه : شيٌء يسيُل من أَطراف ِعيدانِها  المغافيرو،  َمغافيرُ  شمر عن ابن شميل : الّرِ ِمثل الّدِ

 قَْطراً قَْطراً ُحلواً يأْكله اإلنسان حتى يَْكَدَن عليه ِشدقاه وهو يُْكِلُع َشفَتَه وفَمه
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 الّرِْمث  يف الصََّفرِيَِّة  ذا َأْوَرس. ي غِفر   ِم ل ال ِّْبق ، َوالرُّبِّ يريْعل ق به ، و منا
ْمِث ، قا َمغافيرَ  يُقال : ما أحسن حه وإِْزبَاُده تُْخِرج ل :هذا الّرِ ،  َمغافيَره وقال بعضهم : كلُّ الَحْمِض يوِرُس عند البْرد وهو تَروُّ

 تَجد ِريَحه من بعيد.

ّبِ إِالَّ أنّه أبيُض. الَمغافيرُ  وقال :  : َعَسل ُحْلو مثُل الرُّ

جل يصيب الخير الكثير ،  الُمْغفُرُ  وقال غيره : ومثٌل للعرب : هذا اْلَجنَى ال أن يَُكدَّ  هو العود من شجر  المغفرُ و، يقال ذلك للرَّ

 الصمغ يمَسح منه ما ابيضَّ فيُتخذ منه شراٌب طيٌب.

ْعُروُر ، وما سال منه في األرض  الُمْغفُرْ  وقال بعضهم : ما استدار من الصمغ يقال له : ، وما استطال مثل اإلصبع يقال له الصُّ

 يقال له : الذَّْوُب.

 وقالت الغَنويةُ : ما سال منه فبقي شبه الخيوط بين الشجر واألرض يقال له شآبيُب الصمغ وأنشدت :

ِع  لريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  
ِه املريريريريريريريريريري ْرغريريريريريريريريريريِ َل مريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريَأنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤبريريريريوب  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريري   طريريريريلريريريريحريريريريريريريه  مل يريريريري  ريريريري ريريريريع  

  
؛ أرادت بالمغافير صمَغ العُْرفُِط  َمغافيرَ  أنه شرَب عسالً فقالت له امرأةٌ من نسائه : أكلتَ  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 وقد مرَّ تفسيره.

فغُ  قال الليث :: رفغ  ْفغُ و الرَّ : قرحةٌ ،  َرفِغَةٌ  وناقة .الرفغ : واسعة َرْفغَاءُ  لُغتان ، وهو من باطن الفخذ عند األُْربية. وناقة الرُّ

 : وَسُخ الظْفِر. ْفغُ الرَّ وقال : 

وكيف ال »صلَّى فأَْوَهَم في صالته ؛ فقيل له : يا رسول هللا كأَنك أْوَهْمَت فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و

 .«أحدكم بين ُظفره وأَْنُملَتِهِ  رْفغُ وأُوِهُم 

 اآلباط والمغَابُِن من الجسد يكون ذلك في اإلبل والناس.، وهي  الرْفغِ أَْرفاغٌ  قال أبو عبيد : قال األصمعي : جمع

 عنههللارضيحديث عمر  قال أبو عبيد : ومعناه في الحديث ما بين األُنثيين وأصول الفخذين وهي من المغابِن ، ومما يبين ذلك

جل والمرأة، « فقد وجَب الغُْسلُ  الّرْفغَان إِذا التقى: »  وال يكون ذلك إال بعد التقاء الِختَانَْيِن. يريد : إذا التقى ذلك من الرَّ

ُملَِة إنما قال : ومعنى الحديث األول أن أحدكم يَُحكُّ ذلك الموضع من جسده فَيَْعلَُق َدَرنَهُ وَوَسُخهُ بأصابعه فيبقى بين الظُّْفِر واألَنْ 

ها حتى تُطول.  أنكر من هذا طول األْظفَاِر وترَك قّصِ

 ، وأنشد : رفاِغيَةٍ و َرفاغةٍ  : خصيٌب وإنه لَِفي غٌ َرفِي وقال الليث : عيشٌ 

  َه د ج لَّاِ  اللَّعيم اأَلْرَف ِ 
فاَغةُ  أبو عبيد : ْفغُ و الرَّ  : اْلِخصُب والسَّعَةُ. الرَّ
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ه تُراباً ، وجاء فالن بمالٍ  الّرْفغُ  وقال أبو مالك :  التُّراب. َكَرْفغِ  أألُم الوادي وشرُّ

 قال أبو ذؤيب :

ى قريريريريريريريري هريريريريريريريرياأتريريريريريريريريَ  ريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريانريريريريريريريريه كريريريريريريريري ريريريريريريريريتا  طريريريريريريريريعريريريريريريريريامريريريريريريريري 

  
ت هريريريريريريريريريا  اب كريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء   ريريريريريريريريريَِ ِ  الريريريريريريريريري ُّ َرفريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريَ

  
 .َرْفغٌ  : السفلةُ من الناس ، الواحد األْرفاغُ وقال : 

ْفغُ  أبو زيد : فَْغنِيَةُ و ِرفاغ والّرقاُق واحد وهو األرض السهلة وجمعهُ  الرَّ فَْهنِيَةُ : َسعَةُ العيش. الرُّ  والرُّ

ً و فََرَغ يَْفُرغ قال الليث : يقال :: فرغ  ر أنه [23سبأ : ]عن قلوبهم  فّرغ وقُرىء : حتّى إذا فَرَغ يَْفَرُغ فراغا غ ، وفُّسِ قلوبهم  فَرَّ

 من الفزع.

ً  إنه يُفَسَُّر على وجهين ؛ أحدهما : أصبح، ف [10القصص : ] (َوَأْصَبَح ُفؤاُد ُأمِ  ُموسى فارِغاً )وأما قوله جّل وعّز :   فاِرغا

ً  من كل شيء إال ذكر موسى ، والثاني : أن فؤادها أصبح من االهتمام بموسى ألن هللا وعدها أن يردَّه عليها ، وكال  فارغا

 القولين يذهب إليه أهل التفسير والعربيَّة.

ً )أي خالياً من الصبر ، وقُرىء  (َوَأْصَبَح ُفؤاُد ُأمِ  ُموسى فارِغاً )وقال الليث في قوله :  ً  أي (فُُرغا غا  .ُمفَرَّ

 ر ، ال ما قاله الليث برأيه.قال أبو منصور : القول ما ذكرناه ألهل التفسي

 ناحيته التي يُصبُّ الماء منه ، وأنشد : الِفَراغُ والدَّلو ، وهي َخْرقُهُ الذي يأخذ الماء ،  َمْفَرغُ  : الفَْرغُ و

 َتْسِ ي به ذاَ  ِفراغ  َعْ َجاَل 
 وقال اآلخر :

ا مريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريَّ ِه  ذا هتريريريريريريريريريريريريََ يريريريريريريريريريريريريْ ْ قريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريَأنَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رَّ   نْيِ قريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريََ ْربريريريريريريريريريريَ ن غريريريريريريريريريريَ ْرغريريريريريريريريريرياِن مريريريريريريريريريريِ افريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 َسعَةُ َخْرقِِه. فَْرُغهُ وقال : 

فكل إِناٍء عند  الِفَراغُ  وثَْرٌغ. وأما فَْرغٌ  الّدالِء وثُروُغها : ما بين العَراقي ، الواِحدُ  فُروغُ  وقال األصمعي وأبو زيد وأبو عمرو :

المؤخر ، وهما  الفَْرغُ  الُمقَدَُّم واآلخر الفَْرغُ  أحدهماكذلك قال ابن األعرابي ، والفَْرألِن : منزالن من منازل القمر  فِراغٌ  العرب

. : اإلفراغُ وفي بُرج الدَّْلو ،   الصَّبُّ

 ، أي : اصبب. [250البقرة : ] (َأْفرِْغ َعَلْينا َصَْباً )قال هللا جل وعز : 

المشي ،  فريغُ  ليس بمضروب ، وفرس: أي مصبوب في قالب  ُمْفَرغ إذا صببَت على نفسك ماًء ، ودرهمٌ  اْفتََرْغتَ  ويقال :

 .فَُرَغ فَراَغةً  ِهْماَلج وسَّاع وقد

 وهو مخرج الماء من بين العَراقي. الفُروغ واحد الفَْرغُ  وقال ابن السكيت :

ً  قال : ويقال : ذهب دمهُ   أي هدراً. فِْرغا
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 وقال الشاعر :

وأبٌ  نْبَ وِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ك  أْذَواٌد أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريإن تريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   بريريريريريريريوا فريريريريريريريريَ ْذهريريريريريريريَ ْن تريريريريريريريَ لريريريريريريريَ بريريريريريريرياِل فريريريريريريريريَ ِل مسريريريريريريريِ تريريريريريريريْ  غريريريريريريريا  بريريريريريريريِ ريريريريريريريَ

  
 : إذا كان واسعاً. فَريغ وطريق

 وقال أبو كبير الهذليُّ :

ه أبَفريريريريريريريريريريريريلَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَثريريريريريريريريريريريريره   ْزتريريريريريريريريريريريري  َأجريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
رِف   جريريريريريريريريريريريريا  أ َن بريريريريريريريريريريريريذي فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   خمريريريريريريريريريريريريَْ  َنريريريريريريريريريريريريْ

  
 يدَِّخُر من حضرِه شيئاً.: ال  ُمْستَْفَرغُ  فالٌن مجهوَدهُ : إذا لْم يبِق مْن جهدِه َوطاقتِه شيئاً ، وفرسٌ  اْستَْفَرغَ و

 حوٌض من أَدم َواسٌع ضخٌم. اْلِفَراغ وقال األصمعيُّ :

 قال أبو النَّْجِم :

 طَاِويَة  َجْلَاْ ِفَراغ  َعْ َجلِ 
 َضْرعها أنَّهُ قد َجفَّ ما فيه من اللَّبَن فتَغَضَّن. باْلِفَراغِ  ويقال عني

 وقال امرُؤ القَْيِس :

ْه لريريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريريريرين وَ   أَْرُِّ اَتلريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريةحنريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
ِل   حريريريريريريريريريريريريْ ق  فريريريريريريريريريريريريرَاِغ مريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريل  طريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريِ

  
 َها ُهنَا نِصاالً َعِريضةً. بِاْلِفَراغ أرادَ 

ْرعِ. اْلِفراغُ  وقال أبو زيد :  مَن النُّوِق : اْلغَزيرةُ الواسعةُ جراِب الضَّ

 ، أي : سنقصدكم. [31 الرحمن :] ((31الث ََّقَّلِن )َسنَ ْفرُُغ َلُكْم أَيَُّه ) وقال ابن األعرابّيِ في قوله جلَّ وعزَّ :

 غ ر ب
 مستعملة. غرب ، رغب ، غبر ، ربغ ، برغ ، بغر :

 فإن الليث أهمله. بَرغَ  أما: برغ 

جُل إذا تَنَعََّم. بَِرغَ  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّيِ أنه قال :  الرَّ

 : التماِدي. الغَْربُ  أي من حدَّتِك ، وقيل : : غْربكَ  قال الليُث : يُقاُل : ُكفَّ من: غرب 

 : قاطٌع حديٌد. غْربٌ  اللِّساِن : ِحدَّتُهُ ، وسيفٌ  غْربُ و،  ُغرابُهُ  كّل َشْيٍء : َحدُّهُ وكذلك غْربُ  وقال غيرهُ :

 وقال الشاعُر يصُف سيفاً :

 غْر   َسرِيعا  يف اْلِعيتَاُِ اْ  رسِ 
 حديٌد.:  غْربٌ  ولسانٌ 

 : يوم السقي ، وأنشد : اْلغَْربُ  وقال الليث :

 َماء  اْلِب ر مة ك  و يف يُو غْرب  
 وهو الدَّْلو الَكبيُر الذي يُْستَقى بِه َعلَى السَّانِيَة. باْلغْربِ  : أي في يوم يُْسقى فيه َغْربٍ  قلُت : أراه أراَد بقوله في يوم
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 ومنه قوُل لبيٍد :

ه  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َرفريريريريريريريْ أَنريريريريريريرياَفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ؤون كريريريريريريريَ

  
زمي    لريريريريريريريريريريوص  هريريريريريريريريريريَ ْرٌب  ريريريريريريريريريري ُّ بريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  
اِويَةُ ، والّصَواُب أنَّهُ الّدلو الكبيُر. الغْربُ  وقال الليُث :  في بيِت لبيٍد الرَّ
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 ، أي : كثير العَْدِو. غْربٌ  وقال األصمعي : فََرسٌ 

 ومنه قول لبيٍد :

ه   ارِعريريريريريريريري  مريريريريريريريريوٌد َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِة  ريريريريريريريريَْ  غريريريريريريريريْرب  املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ

  
ر    تريريريريري ريريريريريِ يريريريريريريريِل  ريريريريري ْ هريريريريريريريار لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت الريريريريريلريريريريريَّ  الهريريريريريي الريريريريريلريريريريريَّ

  
 المَصبَّة أنَّه جواٌد واسع الخير والعطاء. غْربُ  أراد بقوله :

 العين.الدُُّموُع حين تخرج من  : الغُروبُ ومن العين ُمقدُمها وُمْؤخُرها ، قال :  الغَْربَانِ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 وقال الراجُز :

ر  أ ُّ عريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريرو ْذكريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريَك ال تريريريريريريريريريريريريَ

  
رِي   يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَك غريريريريريريريريريريريريريروٌب  ريريريريريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريريريريريَ   الَّ لريريريريريريريريريريريريريِ

  
اء :  : هي مجاري العين. الغروب قاَل : وقال الفرَّ

ي. : الغْربُ و المْغربُ  : الغْربُ  الليُث :  الذَّهاب والتَّنَّحِ

ً  َعنَّا غَربَ  يقال : بو أَْغرْبتُه ، وقد يغُرُب غْربا  إذا نَحيتهُ. تُهَغرَّ

 وهو نفيه عن بلده. الزاني َسنَةً إذا لم يحصن بِتَْغريبِ  أمر وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و

 : الفَِضيُخ من النَّبِيذ. الغْربِيُ  وقال الليث :

ً  العين َغِربَتِ  أبو عبيد عن الفراء : : إذا كانت تَِسيُل فال تَْنقَِطُع ُدموُعها  َغَربٌ  بِعَْينِهِ إذا كان بها وَرٌم في المآقي ، ويقال :  : َغَربا

 ، وأنشد :

 أىب َغْرب  عيليك  ال اَنماال
ي عن حّد وطنه ، يقال : الغْربُ و: ماُء الفم إذا سال بحّدة ،  الغْربُ و  : أي تنَحَّ عن حّدِ مكانك. أَغرب : التَّنَّحِ

 يسيُل فيه الماُء بين البئر والحوض.: الموضُع الذي  الغَربُ  وقال األصمعي :

ة : مَّ  قال ذو الرُّ

 اْستري ْلِةىَء الغَرب  و 
 ، أي ال تَْدفُِق الماَء بينهما فَتَْوَحَل. تُغِربْ  ويقال للدالج بين البئر والَحوض : ال

ين ،  الغَربُ  وقال أبو عبيد : األْسناِن :  غروبُ و،  الغَربَ  ثرإذا أك الساقي : أغَربَ و: ما حوَل الحوِض والبئِر من الماِء والّطِ

 : شجٌر معروٌف. الغَربُ و غْربٌ  الماُء الذي يجري عليها ، الواحُد :

 ومنه قوله :

 ع ود َك عود  اللُّضاِر ال الغَرب  
ة. وقال لَبِيد : الغَربُ وقال :   : جاٌم من فضَّ

رَّأَب الريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريرياء كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا َ عريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ عريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ

  
َر َدعريريريريريريريريريريْ ََع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريي األعريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريم    الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ

  
ى منه األقداُح البيُض ،  الغَربُ  وقيل : ى منه أقداح ُصْفٌر. ومنه قول األعشى : النُّضارُ و: شجر تَُسوَّ  شجر تسوَّ

 تريرَاَمْوا ِبِه َغَر   أو ن َضارا
 ، غْربَةٌ  : الواحدة الغْربُ  وقال أبو زيد :
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 يتَّخذ  ملها الَكْحيل  وهو الَ ِ رَان  ، مسجاُّيَّة.وهي  جرأٌب ضخمٌة  اكٌَّة  ضراء  ، وهي اليت 
 : إذا كان ال يدري َمن َراِميه. غَرب أبو عبيد : أصابه سهم

 مضافان. غربوقال ذلك الكسائيُّ واألصمعيُّ بفتح الراء ، وكذلك سهم غَرٍض 

 : الَخْمُر ، وأنشد : الغَربُ  عمرو عن أبيه ،

يريريريريريريريريري  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريح غريريريريريريريريريَر   فريريريريريريريريريأغريريريريريريريريريِرب   َدعريريريريريريريريريِ

  
 مريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريان  ذ َّريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوا  ريريريريريريريريريريريودا 

  
 ، فأَحُد مشِرقَيها : أقصى المطالع في الشتاء ، واآلخر : أقصى مطاِلِعها في القَْيظ ، وكذلك أحد مغربانووللشمس مشرقان 

 في الشتاء وكذلك في الجانب اآلخر. المغاِربِ  : أقصى َمغِربَْيَها

، وهي مائةٌ  مغِربَهُ و، أراد مشرق كل يوم  [40المعارج : ] (اِرِق َواْلَمغاِربِ َفَّل أُْقِسُم ِبَربِ  اْلَمش)وقوله جلَّ وعزَّ : 

ً  وثمانون مشرقاً تقطعها في ستة أشهر ومائة وثمانون غَربَْت  : غيوُب الشمس ، يقال : الغروبوتقطعها في مثلها ،  مغربا

 ً  إذا غابت. تَغُرُب غروبا

 الشمس. ِرباناتِ ُمغيْ والشمس ،  مغيِربانَ  ابن السكيت : أتيته

 ، وغييّبات الشمس وغييياتها ، وُغيَيِّيَب الشمس وغيوبها. غَرْيِرياتهاوالشمس  غَرْيريبات وزاد غيره :

قت يداهُ   ِرْجاله. غّربتوويقال : ضرب فالناً فصرعه ، وشرَّ

 : بعيدة. َغْربَة من الكالم : العُْقِميُّ الغامُض ، ونًَوى الغريبو

 وقال الكميت :

ذ ف و  َوى قريريريريريريري  َوى  نَّ الريريريريريريريلريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ َوْ   الريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ة  لريريريريريريريريريريري ار أمسريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياان  ة غريريريريريريريريريريريْربريريريريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ

  
بَةِ  ُُ أنه قال ِلرُجٍل قدَم عليه من بعض األطراف ، هل منعنههللارضيفي حديث عمر و  خبٍر. ُمغّرِ

بَة قال أبو عبيد يقال : بَةو ُمغّرِ اء وفتحها قال ذلك األموي بالفتح و ُمغرَّ  قال غيره بالكسر ، وأصله فيما نرى منبكسر الرَّ

 ، وهو البعد. الغْربِ 

ب َشأْوٌ  ، ومنه قيل : غربة ومنه قيل : دار فالن  .ُمغّرِ

 وقال الكميت :

ِة تريريريريري ريريريريريلريريريريريريري    يريريريريريبريريريريريريريَ بريريريريريِ  أعريريريريريهريريريريريريري َك مريريريريرين أ وَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 عريريريريريريريلريريريريريريريى دبريريريريريريرير  هريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْأٌو مريريريريريريريغريريريريريريريرِّب  

  
ً  الذي جاء الُمغِرب والخبر بَ غ حادثاً َطِريفاً ، ويقال : غريبا  إذا أمعن فيها. أغَربَ وفالن في األرض  رَّ

بَ و  األمير فالناً إذا نفاه من بلد إلى بلد. غرَّ

 ، أنه قال لرجل ، قال له : إن ابني كان َعسيفاً على رجل ، وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و
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 : أي نفي عاُ من بل ه. وقال ذو الرُّمَّة : عاُ تغري و  نه ُّ   مرأته ، ف ال له :  ن على ابلك َجل  مائة و 
 ا ََب و أَْدَ  َت اذ ِفِه التَّغرِي  

أن  التَّغريبوأن يأتي ببنين سوٍد ،  التَّغِريبوأْن يأتي ببنين بِيٍض ،  التَّغِريب ويروى التقريب ، أبو العباس عن ابن األعرابي :

في البالد فَنَأْت  أغربت ، هكذا جاء عِن العرب بغير هاٍء وهي التي المغِرب وهو اْلَجليُد والثَّْلج فيأكله ، والعنقاءُ  الغرابَ  يجمع

 ولم تَُحسَّ ولم تَُر.

 ل ، وأْنَكر أن يكون طائراً ، وأنشد :: رأس أَكَمٍة في أعلى الَجبَِل الطوي الُمغِرب وقال أبو مالك : العَنقاءُ 

ْه و  لريريريَّ ريريريريريريريَ ِة مسريريريَ رِيريريريريريريريَّ عريريريَ  قريريريريريريريالريريريوا الريريريفريريريىت ابريريرين  اأَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
دِ   اء  َأْن مل يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ  بريريريريريريريه املريريريريريريريغريريريريريريريرب  الريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
 .المغربُ  ومنه قالوا : َطاَرْت به العَْنقَاءُ 

 عاشٌق.ِلْحيةٌ ناصٌل وناقةٌ ضامٌر وامرأةٌ  قلت : وحذفت تاء التأنيث منها كما قيل :

ً  الرُجلُ  أغربَ  وقال األصمعي : الدَّابَّةُ : إذا اْشتَدَّ بيَاُضهُ حتى تبيضَّ محاجرهُ وأرفاُغه  أغربَ و،  غريبٍ  إذا جاَء بأَْمرٍ  إغرابا

 .ُمغرب وهو

 : األبيُض األَشفار من كل صنف ، وأنشد : الُمغَربُ  وقال الليث :

ان ملهمريريريريريريريا رَيريريريريريريرياِن من َلْونني ِ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وا  غريريريريريرب  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ٌد ومريريريريريلريريريريريريريه واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  الريريريريريلريريريريريوِن مريريريريري 

  
 : بياض صرف والُحْلبة سواٌد صرٌف. الغُْربةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ارُب الذي يسيل أو يْرَشُح أبداً. الغْربُ والدُّموع ،  : الغْربُ و: حدُّ كّلِ شيء ،  الغْربُ وقال :   : العرق الذي يسقى ، الضَّ

 محركاً : الخَذل في العَْينيِن وهو السُّالق. الغَربُ ووقال أبو العباس : يقال له النَّاصور والنَّاُسور ، قال : 

الحمران  المغاربوالسُّوَدان  اْلَمغاربُ ووَشصيٌب وطارىٌء وإتاويٌّ بمعنى واحٍد ، قال :  غريبِيٌ و غريب عمرو عن أبيه : َرجل

 َحدُّها وأََشرها.الثَّنايَا :  غروبو

 : أْعلى الموج وأعلى الظَّْهر. الغاربُ  وقال الليث :

أي َخلَّْيت سبيلِك فاْذَهبي حيث  غاِربِك وقال غيره : كانَِت العََرب إذا طلَق أحدهم امرأته في الجاهليِة ، قال لها : حبلِك على

 ِشئِْت.

وترَكْت ليس عليها خطام ، فإذا َرأَِت الخطاَم لم  غاربها امها أْلقى علىقال األصمعي : وَذلك أنَّ الناقَةَ إذا َرَعْت وعليها ِخط

ِم السَّنام ، ويعتبر ذو الغاِربويَهنَها الرْعُي ،  : إذا كان ما بين غاربْي سنامه متَفتِّقاً وأكثر ما يكون هذا في  غاربين : أعلى مقدَّ

 البََخاتي الذي أبوها الفالج وأمها عربية.
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 عليه إَذا صنَع به صنيعاً قبيحاً. أغَربَ  األصمعّيِ : أبو عبيٍد عن

 َمألتهُ. السقاَء : أغرْبتُ  قال : وقال أبو عبيدةَ :

 وقال بشر بن أبي حازٍم :

واو  لريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريمريريريريريريريريريو غريريريريريريريريري اأَب  ريريريريريريريريريََ عريريريريريريريريريْ َأّن ظريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريَ

  
َرِب   غريريريريريريريْ أ يف  ريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريج مريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريٌن تريريريريريريريكريريريريريريريفريريريريريريريَّ

  
 الفرُس في َجْريه ، وهو غاية اإلكثار منه. أَغَربَ وفي َمنطِقِه : إذا لم يبق شيئاً إالَّ تكلم به  أغَربَ  وقال األصمعيُّ :

جل : إذا اشتدَّ ضحكه. أغَربَ  أبو عبيٍد عن أبي زيد :  الرَّ

 : إذا أكثر منه. اْستُغِربَ وفي الضِحِك  اْستغربَ  وعن الكسائّيِ :

 وأنشد غيره :

َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريا  فريريريمريريريريريريريا يريريري غريريريربريريريوَن  َك  اّل تريريريريَ حريريريريريريريْ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
او   افريريريريريريريرييريريريريريريريريَ لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريوَن الريريريريريريريري ريريريريريريريريوَل  اّل  ريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريَ

  
 َحدُّ اْلَوِرِك الذي يَلي الظهر. الغَُرابُ و: أي َحِديدة الطََّرِف ، قال :  الغُرابِ  األصمعيُّ : فَأٌْس حديدةُ 

أْس ، يقال : الغَُرابُ وقال :   ِغربيبٌ و غَرابِيٌ  هذا الطائُر األسوُد ، وأسود : ابُ الغرو: أي : شعر قَذاِلِه ،  غرابهُ  شابَ  : قَذال الرَّ

جل : إذا اشتدَّ َوَجعه من مرٍض أو غيره. أْغربَ و،   الرَّ

 .مغربٌ  قال ذلك األصمعيُّ ، قال : كل ما َواراَك وَستََرك فهو

 وقال ساعدة الهذليُّ :

ْوُِ يريريريبصريريريريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريا ل بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري وِف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريوكريريريريريريريَّ

  
 مريريريريريريريرين املريريريريريريريريغريريريريريريريريارِب خمريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريوف  اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َُِّرُ   

  
 الستتارها بها. مغاربَُها وُكنُس الوحش :

 ضرٌب من َصّرِ اإلبل ال يَقدُر الفصيُل َعلى أْن يرضَع معه وال يَنحل. الغرابِ  أبو عبيد عن األصمعّيِ : ِرْجل

 وقال الكميت :

رَّ رِجريريريريريريريَل الريريريريغريريريريراِب مريريريريلريريريريكريريريريريريريك يف الريريريريلريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى مريريريريريريريريرين أراَد   لريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريجريريريريريريريريريورَاس عريريريريريريريريريَ

  
 ومنه قول الشاعر : .الغَراب وإذا َضاق على اإلنسان معاُشه ، قيَل : ُصرَّ عليه ِرْجلُ 

رَّ   يَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ   ذا رجريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريرَاِب عريريريريريريريريريريَ

  
 ذكريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريَك فريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريأّن يب الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريت 

  
جل إذا ضحَك حتى تبدو أغربَ  وقال شمر :  أسنانِه. غروب الرَّ

 .«الذين يُحيوَن ما أَماَت النَّاَس من ُسنتي»، فقال :  الغرباءِ  سئل عن وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و

ً  إنَّ اإلْسالَم بََدأَ »في حديٍث آخر : و ً  وَسيَعُودُ  َغريبا  .«للغَُرباء فُطوبى غريبا

لُها خير أو آِخُرها»في حديٍث ثالث : و تي كالمطر ال يُْدَرى أَوَّ األحاديث بمخالٍف لآلخر ، وإنما وليس شيٌء من هذه  «َمثل أُمَّ

 أراد أَنَّ أَهَل اإلسالم حين بدأَ كانوا
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 قليال  ، وهم يف   ر الزمان يَ لُّوَن  اّل أَنم ِ يار.
ا يَدلُّ على هذا المعنى لُها وآخرها وبْين ذلك ثَبٌَج أَْعوج ليس منَك ولسَت منه»الحديث اآلخر :  وِممَّ ِتي أَوَّ  .«خياُر أُمَّ

بين إنَّ فيكم»ٍث آخر : في حديو بون ، قالوا : وما ُمغَّرِ وا، « ، قال الذين يَْشَرُك فيهم الجنُّ  ُمغَّرِ بين ُسمُّ ألَنهم جاءوا من  ُمغَّرِ

بونََسٍب بعيد ،   : اسم موضع ، ومنه قولُه : ُغرَّ

 يف  ْثر َأمْحََرأِب َعَمْ َن ِلغ رَّبِ 
 ، ألن اْلجيران يَتعاَوُرونها ، وأنشد بعضهم : َغريبة وَرحا اليد يقال لها

ي يريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريرييَّ مريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأنَّ نريريريريريريريريريريَ

  
ني   عريريريريريريريريريريريِ َ ْي مريريريريريريريريريريري  ي  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ

 نريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ

  
 .ِغْربان البَِرير ُعْنقوُده األسود ، وجمعُه ُغرابُ وواْلُمِعيُن أن يْستعين المديُر بيد رجٍل أو امرأةٍ يَضع يَده على يِده إذا أَداَرها ، 

 بِْشُر بن أبي حازٍم :قال 

ا  رَأى د رَّأب  بريريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء حيريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريل  لريريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريريريَ

  
َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ     ْر ِن الريريريريريريريرَبِيريريريريريريرير مريريريريريريري  ٌُ كريريريريريريريغريريريريريريريِ ا خريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يَحِفُل لونها : يجلوه ويَُشوفُه ، أراَد أنَّ سواَد َشعِرها يزيُد لونها بياضاً.

 أَْرضاً بالِخْصِب قالوا : َوقَع في أرٍض ال يَطيرُ  ، وإذا نَعَتوا الغراب وأََشدُّ َسواداً من غرابٍ  والعرُب تقول : فالن أَبَصُر من

 .غرابها

 ، وذلك أنه يَتَتَبَُّع أَْجود التمر فيَْنتَِقيه. الغُراب ويقولون : َوَجد تَْمَرةَ 

 فالن إذا شاب رأسه. ومنه قول الشاعر : غراب ، ويقال : طار غرابٍ  وأَْفَسُق من غرابٍ  ويقولون : أَْشأَُم من

 رأيه  اللَّْسَر عزَّ ابَن دايةملَّا 
 : إذا كانت بعيدة المْطَرح. وأنشد الباِهِليُّ : َغْربَةٌ  وقد مرَّ تفسيُر هذا البيت ، وَعْينٌ  الغرابَ  أَراَد بابن دايةٍ 

ك   نْيِ ومريريريريريريريالريريريريريريريِ ع  قريريريريريريريوال  لريريريريريريريلريريريريريريريح صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأْرفريريريريريريريَ

  
ِم   َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
َر املريريريريريري  تريريريريريريَ ريريريريريريت  بريريريريريريريه الريريريريريريغريريريريريريْرَ ن   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريْ

  
 َطَرفَا الَوِرَك اللّذان يَُكونان َخْلَف القََطاةِ. الغَُرابانِ واإلبِل ،  انُ ِغْرب : الِغْربانوقال : 

ْعَر يُْذَهُب به على اإِلبِل إِلى الَمواِسِم ، وليس يريدُ   دوَن غيرها ، وهذا كما قال : الغْربانَ  والمعنى : أَنَّ هذا الّشِ

زور كريريريريريريريم و  يريريريريريريريِس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوف تريريريريريريريَ اَق الريريريريريريريعريريريريريريريِ تريريريريريريريَ   نَّ عريريريريريريريِ

  
ق    لريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ اُِّهريريريريريريريرينَّ مريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ ى َأعريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  ثريريريريريريريريَ

  
إنما خصَّ األعجاَز واألوراَك ألنَّ قائلَها َجعل ِكتابَها في قَِعيبٍَة اْحتَقَبها وشدَّها على  فليس يريد األعجاَز دون الصُّدور ، وقيل :

 عجِز بَِعيِره.

يُن وَظَهرت»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : رغب  ْغبَةُ  كْيَف أَنتم إذا َمِرَج الّدِ  .«الرَّ
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ْغبَة وقوله : ظهرت  : أي : كثَُر السُّؤال وقلَّت الِعفَّة. الرَّ

غبة إلى فالٍن في كذا إذا سأَْلتَه إِياه ، ومعنى ظهور َرِغْبتُ  ومنه قولَُك :  الحّقِ منه.: الِحْرُص على جْمع المال وَمْنعِ  الرَّ

 الَجْوف. رغيبُ  البَْطِن : كثَْرة األكل ، وَرجل ُرْغبُ و،  َرغيبٌ  : أي موسٌر له مال ُمْرِغبٌ  وقال شمر : رُجلٌ 

جل في الشيءِ  َرِغبَ  وقال الليث :  .راغبٌ  فهو َرْغبةً  الرَّ

غباءُ  إليكَ َعلَى قِياس َشْكَوى ، وتقوُل :  َرْغبَىو:  َرغَب َرغبَةً  قال : ويقال :  ومنَك النَّْعماء. الرَّ

 عند اإلْحرام. وسلمعليههللاصلىُروي عن ابن عمر أنه زاد نْحواً من هذا في تلبية رسول هللا و

غائبُ  فيه ، والجميُع : مرغوبٍ  : أي : لكلِ  َرغيبةٍ  ويقال : إنَّه لََوُهوٌب لكلِ   عن الشيء : أي تركتُه عْمداً ، رِغْبت ، ويقال : الرَّ

 .َرغيبٌ  واسع ، وَحْوضٌ  : رغيبٌ  ، َوَوادٍ  َرُغَب يَْرُغب َرَغابَةً  الَجْوف : إذا كان أَكوالً ، وقد َرغيبُ  ورجلٌ 

 : اسم لنَْهٍر بالبَْصَرة. َمْرَغابِينُ و

 كثيرة.:  ِرغابٌ  : الُمْضطََّرباُت في المعاش ، وإبلٌ  الَمَراِغبُ و: األْطماُع ،  الَمَراِغبُ  عمرو عن أبيه :

 وقال لَبِيد يمدح النعمان بن المنذر :

ِم الريريريريريريريريّرِغريريريريريريريرياب كريريريريريريريريأَنريريريريريريريرياو  هريريريريريريريري  ومريريريريريريريريا  مريريريريريريريرين الريريريريريريريري ُّ  يريريريريريريريريَ

  
ه  أو جمريريريريريريريريريريريريادل   َوانريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ اٌء َداَن قريريريريريريريريريريريريِ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ُمتََراِغبٌ  المكان : إذا اتسع فهو تراَغبَ و

غيبُ  وقال النَّْضُر : ِهيُد القليل األخذِ  الرَّ كذلك تأُخذُ الماَء الكثير وال  َرغاب ، وأرضٌ  من األْودية : الكثيُر األخِذ للماِء ، والزَّ

 تسيل.

غائب ، أنه قال : ال تََدْع ركعتي الفجر فإن فيهما عنهماهللارضيروي عن ابن عمر و  .الرَّ

غائبُ  قال شمر : قال الكالبي :  .رغائبو رغيبَة فيه ، يقال : يُْرَغبُ  : ما الرَّ

 النفس : َسعَةُ األمِل ، وطلب الكثير. رغبُ وفس ، النَّ  َرَغبِ  فيه ذو يرغب وقال غيره : هو ما

غابُ  أبو زيٍد : ً  : األرض الليِّنة ، وقد الرَّ  .َرُغبَْت ُرغبا

ً )، وقرئت :  [90األنبياء : ] (َوَيْدُعونَنا َرَغباً َوَرَهباً )وقال هللا جلَّ وعزَّ :  ً  َرْغبا ً  ، وهما مصدران ويجوز (وَرْهبا وُرْهباً ،  ُرغبا

ّجاج.  وال أعلُم أحداً قرأَ بهما ، ونُِصبا على أنهما مفعول لهما ويجوز فيهما المصدر وهذا قول الزَّ

غبُ »في الحديث : و  الشََّرهُ ، والنََّهُم ، والحرص على جمع الدنيا من الحالل والحرام والتَّبَقُِّر فيها. ومعناه :، « : ُشْؤمٌ  الرُّ
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 الليل : بَقاياهُ. ُغْبرُ وفي النعت كالماضي ،  الغابرُ  : إذا مكث قال : وقد يجيءُ  َغبََر يَغبُُر غبُوراً  قال الليث :: غبر 

 : الباقي. الغابروالماضي ،  : الغابر ثعلب عن ابن األعرابي :

 : الغابِرَ  والمعروُف في كالم العرِب أن قلت :، من السُّورةِ يحتِمُل الوجهين َغبَر يَْحُدُر فيما وسلمعليههللاصلىكان النبي و قال :

 الباقي.

 يكون بمعنى الماضي. الغابر وقد قال غيُر واحٍد من األئمة : إن

 .أغبار : بَِقيَّةُ اللَّبن في الضَّْرعِ ، وجمعه : الغُْبرُ  وقال األصمعي :

 وقال ابن ِحلِّزة :

ْوَل أَبغريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريارِهريريريريريريريريريريا ع  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال تريريريريريريريريريريْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ ري مريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ    اتريريريريريريريريريريريريريج  نريريريريريريريريريريريريريك ال تريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .غاِبر الليل : بَقاياه ، واحدها : غبَّرُ و

البَقَايا ،  : الغبَّرات، المآلي ُغبََّراتِ  في حديث عمرو بن العاص أنه قال لعمر : ما تأَبَطتْنِي اإلماُء وال َحَملَتْنِي البَغايا فيو

 َجْمع الَجْمع. غبَّراتٍ  ، ثم غبّراً  ، ثم يجمع غاِبر واحدها

يَ  الغبارِ  : تََردُّد الغَبَرةو، قال :  الغبار : الذي لونُه مثُل لون غبَرُ األ قال الليث : ،  غبار : لَْطخ الغَبَرةو،  غباراً  ، فإذا َسَطَع ُسّمِ

 ِلْلَهّمِ ونحوه. يَغبَرُّ  اللَّْونِ  اغبَِرار : الغُْبَرةو

 [.41،  40عبس : ] ((41( تَ ْرَهُقها َقَتَة  )40َغََبَة  )َوُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ َعَلْيها )وقول هللا جلَّ وعزَّ : 

ِة :  َخَطأ. ُغْبَرة وقول العامَّ

عٍ. يغبِّرون : قوم الُمغبَِّرة وقال الليث :  يذكرون هللا بدعاٍء وتضرُّ

 كما قال قائلهم :

َْه  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربِّ
 

 عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادَك املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
رْه    ر شَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عِر في ِذكِر هللا تعالىقلت : وقد يسّمى ما يقرأ  كأنهم إذا تَنَاَشدوها باأللحان َطربوا فَرقصوا وأْرَهجوا  تَغبِيراً  بالتّطريِب من الّشِ

وا  بهذا المعنى. ُمغبَِّرةً  فَسمُّ

نَاِدقَةَ وضعوا هذا  ن.ِليَصدُّوا الناس عن ذكِر هللا وقراءة القرآ التغبِيرَ  وقد ُرِوي عن الشافعي أنه قال : أََرى الزَّ

ي هؤالء  ، وهي اآلخرة الباقية. الغابَِرةِ  ِلتَْزِهيِدِهم الناَس في الفَانيَِة الماِضيَِة وتَْرغيبِِهْم في مغبِّرين وقال أبو إسحاق النحويُّ : سّمِ

 : شراب ألهل اليمن يُْسِكر. الغُبَْيَراءُ و

 ، أن يعمد إلى الَمْوِز فينقعه حتى ينبت ، ثم يْجعَل في َجّرةٍ ويْعَصر فيْسِكر ، فذلك الغبَْيراء قال شمر : قال عبد الرازق :

 ، وقيل : هو الِمْزر بعينه. الغبيراء

 .الغبَرِ  إنه لداهيةُ  أبو عبيد : من أمثالهم في الدَّهاِء واإلرب :
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 ومنه قول الِحرمازي يمدح المنذر بن الجاروِد :

لريريريريريريريريذر  مريريريريريريريرين بريريريريريريريريني   الريريريريريريريريبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْ أَنريريريريريريريريَه هلريريريريريريريريا مريريريريريريريري 

  
رَبْ   اء  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريرير وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َداهريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريري َّ

  
 يقول : إن ذُكرت يقولوا ال تسمعوَها فإنها عظيمةٌ ، وأنشد :

 ق  أَُّمْه  ن مل تري َغربَّْ ِبَغرَبْ 
 .ِغبرٌ  قال : وهو من قولهم : ُجْرحٌ 

 : إذا انتقض ، وأنشد : يَغبَُر َغبَراً  اْلُجْرحُ  غبِرَ  أبو عبيد عن الكسائي :

َ رْ وَ  مريريريريريريريريه  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ مريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريَ

  
رَبْ   اِء الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين بريريريريريريريريعريريريريريريريري  ِ ْرهريريريريريريريريان  ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ

  
 قال أبو الهيثم : يقول : أنجاهُ من الهالِك بَْعَد إِشراٍف عليه ، وإرهاُن الشيء إثباتُهُ وإَدامتهُ.

 : البقاُء. الغَبَرُ وقال : 

 يَّةٌ ال تَكاُد تَذهُب.: بَلِ  الغبَرِ  وقال الليث : َداِهيةُ 

 .الغبِرُ  قال : والنّاُسوُر بِالعربية هو : العْرقُ 

 في عْرقه : أْي : ال يَكاُد يَْبرأ ، وأنشد : غبَرٌ  يقال : أصابَهُ 

ِه  ْوفريريريريريريريريريريريريريِ رْبَأ مريريريريريريريريريريريريريا يف جريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريو ال يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ربْ   ْرق  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ رْبَأ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريا ال يريريريريريريريريريريَ

  
 أْن يَبرأَ ظاِهُر الجْرح وباِطنُهُ َدٍو. وقال األصمعي في قول القَطاِمّيِ. اْلغبَرُ وقال : 

او   قريلِِّا َمْلِسَمِك اْلم َغربَّ
 : َداٌء في باِطِن ُخّفِ اْلبَِعيِر. الغبَرُ  قال :

 .الغْبَرةِ  وقال المفَّضُل : هو من

 .َغباِرين ْنواِن : نخلتَاِن في أصل واحٍد ، والجميُع :: ُرطبتَاِن في قمعٍ واحٍد مثل الّصِ  الغُْبَرانُ  وقال أبو عمرو :

ُجوا ، َضيفكم   بمعنى واحٍد. َغبُِّروهُ وقال : ويقال : لَّهِ

 : غْبَراءَ  من األرض : الَخمُر ، وقال َطَرفَهُ في بني الغْبَراءُ  وقال الليث :

 رَأيه  ب  َغرْبَاء ال ي لِكر ون 
 ل : هم الذين يَتناَهدون في األسفاِر.قيل : هم الصعاليك والفقراء ، وقي

 الظهر ، إذا جاء َخائباً. ُغبيراء ويقال : جاء فالن على

 الظهر ، ورجع عوده على بدئه. غبَْيَراء وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي يقال : رجع فالن على

 خيراً.ورجع على أدراجه ، ورجع درجه ، ونكص على عقبه ، إذا لم يصب 

. الغَْبراءُ  ما أَظلت الخضراء وال أَقلَّتِ »:  السالمعليهقول النبي  : األرض ، ومنه الغْبَراءو  ذا لهجٍة أصَدق من أَبي َذّرٍ

 ُ  : ذاِهٌب َداِرٌس. أغبَرُ  : الدَّارسة ، وعزٌّ  الغْبَراءُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعي : الَوْطأَة

 السَّْعديُّ :وقال المخبَُّل 
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وا بريريريريريريحريريريريريري  َزهلريريريريريريم َداَر الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياِع فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريأنريريريريريريريْ

  
زِّ أغريريريريريريرَبا  ِن الريريريريريريعريريريريريريِ ْوطريريريريريريِ عريريريريريريريَ  مريريريريريرين مريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريريى مريريريريريريَ ريريريريريريْ

  
 الظْهِر : إذا جاء َخائباً. غبَْيَراءِ  ويقال : جاء فالٌن َعلَى

 .«فإنها َخمُر العالم الغُبَْيَراءَ وإياكم »في حديث مرفوعٍ : و

 خذه الحبشةُ من الذرة ، وهي تُْسِكُر.قال أبو عبيد : هي َضْرٌب من الشراب تَت

 ويقال لها : السُُّكْركةُ.

 : فاكهةٌ ، لفظ الواحد ، والجميع فيها َسواٌء. الغُبَْيَراء وقال الليث :

 ديِه.الظْهِر إذا خاَصْمَت رجالً فَخْصمتهُ في كّلِ شيء وغلبتهُ َعلَى ما في يَ  غبَْيراءِ  وقال زيد بن ُكثَْوة : يقال : تركتهُ َعلَى

في  أغبَْرتُ  السماء واْشتََكرْت وَحفلَْت : إذا َجدَّ وقع مطرها ، قال أبو عبيد : وقال الكسائي : أغبَْرتِ  أبو عبيد عن األصمعي :

 طلب الشيء : انكمْشُت.

 : الحقُد مثل الِغْمِر َسواء. الِغْبرُ  وقال ابن ُدريٍد :

 .البَغَرُ  أْدواِء اإلبلأبو العباس عن ابن األعرابي : من : بغر 

 العطش يأخذ اإلبل فتشرُب وال تروى وتَْمرُض عنه فتموت ، وأنشد : : البَغَرُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعي :

 كأمنا املو   يف أْجَلاِدِه البريَغر  
 والبََحُر ِمثلُه.

 . وأنشد :بَغَرَ  ، وقد بِغيرٌ  وقال الليث : هو

َ اأب  فأنه و   بغت   رب ِبَ يريْ
 النُّوء : إذا هاج بالمطِر ، وأنشد : بَغَرَ و

 بريْغَرأب َنم هاج ليال  فبريَغرْ 
 إالَّ مع كثرِة اْلَمَطِر. البغرةُ  نجم كَذا ، وال تَكون بغرة وقال أبو زيد : يقال : هذه

 إذا َداَم عَطاُؤه. : من العطاء ال تغيضُ  بَْغرةٌ  ويقال : لفالنٍ 

 وقال أبو وْجَزة :

ْه   ألبريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريريريريزُّبريريريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريريري ثريريريريريريريريريريريريريرٌ جلريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اِ    م  و يف املريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ َرأٌب ال تريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا أكثر من الماء فلم يَرو ، وكذلك َمِجَر َمَجراً. بَِغَر بَغَراً  أبو عبيد عن اليزيدي :

 : الشُّْرُب بال ِرّيٍ. البَغَرُ و البَْغرُ  وقال ابن األعرابي :

قوا في كّلِ َوْجه.، وَشغرَ  بَغرَ  ويقال : ذهَب القوُم َشغرَ    َمغر : إذا تَفرَّ

ْبغُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: ربغ  . : الرَّ يُّ  الّرِ

 ، يقال : تُِرَكْت إبِلُهم َهَمالً  اإلْرباغُ  أبو عبيد عن األَصمعّي : إذا أُْرِسلَت اإلبُل على الماِء ، كلما شاءت َوَردْت بِال َوقٍت فذلك

 ً  .ُمْربَغا

 : رافِغ أي راِبغ َعْيشٌ وقال أبو عمرو : 
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 ال ْوُ يف اللَّعيم :  ذا أَقاموا فيه. َرَب و انعم ، 
ابغُ وفي قُلوبكم وَعشََّش : أي : أقام على فساٍد اتََّسع له الُمقام معه ، قال :  أَْربَغ وقال أبو سعيد في قوله : إنَّ الّشيطان قد الذي  الرَّ

 يُقيم على أمٍر ُمْمكن له.

 غ ر م
 مستعمالت. : (1)مرغ ، مغر ، غمر ، غرم ، رغم ، رمغ 

ْوَضةُ ، والعرب تقول : الَمْرغةُ  عمرو عن أبيه :: مرغ  ْغنا : الرَّ هْ  تَمرَّ  نا.: أي تَنَزَّ

: ذو قَبول  َمِرغٌ  ، وشعرٌ  اإلمراغ ِعْرُضه : والُمجاِوُز من فْعله َمِرغ ، وقد أَْمَرغُ  : اإلْشباُع بالدُّْهن ، رُجلٌ  الَمْرغُ  وقال الليث :

غوللدُّْهن ،  هان والتََّزلُِّق. اْلُمتمّرِ  : الذي يصنع نفسه باالّدِ

: أي ال يَستُر لُعابه ، وَجأَْيُت الشيَء : أي :  َمْرَغه اُب ، يقال : فالن أَْحَمُق ما يَجأَىاللُّع : الَمْرغُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

ْوَضة الكثيرة النبات وقد : المْرغو: المصير الذي يجتمع فيه بعر الشاة ،  المرغُ وَستَْرتُه ،  غَ  الرَّ عي  الماُل : تََمرَّ إذا أطال الرَّ

 فيها.

 إذا أقام فيه ، وأنشد : العَْيُر في العُشب : َمَرغَ  وقال أبو عمرو :

رَغ  ْت يف الريريريريريريريريع ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ   يّنِ رأيريريريريريريريريه  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ارا  يف الريريريريرََُّّْغ    فريريريريجريريريري ريريريريريريريه  أمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريي م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريَ ريريريريريريريَ

  
ُغها اإلبل : َمَراغُ  وقال ابن األعرابي :  ، ونحو ذلك قال الليث. ُمتََمرَّ

 وقال أبو النجم يصف اإلبل :

ِل  فريريريريريريريريريريَ ْ ا كريريريريريريريريريريلُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياُ  جمريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريريريريَْ

  
ِل   هريريريريريريريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
رَاِغ امل

َ
 أْل   بريريريريريريريريريريريريريأْلي  يف املريريريريريريريريريريريريري

  
 : أَتاٌن ال تمتنُع من الفحول ، قاله ابن األعرابي وغيره. الَمراغةُ و

ْغتَهُ  ينسبه إلى األتان ، ويقال : المراغة قال : وكان الفرزدق يقول لجرير : يا ابن غَ  في التُّراب َمرَّ  يه.ف فَتََمرَّ

ْغتُ  وقال أبو عمرو : يقال : غ على فالٍن ، أي : تَلَبَّثُْت وتَمكَّثُْت ، وأنا تََمرَّ  عليه. ُمتََمرَّ

 األحمر الشعر والجلد. : األْمغَرُ و: مصبوغ به ،  ُمَمغَّرٌ  : الطين األحمر ، وثوبٌ  الَمْغَرةُ  قال الليث :: مغر 

 الشاة أَْمغََرتِ  ابن السكيت عن األصمعي :

__________________ 
: الراء وامليم والغني  (رم )» : (441/  2) ريريري  البن فارس  ريريري  « م اييس اللغة»يف امل بوعة ، ويف  (رم )( مل ن ف على  ر  مادأب 1)

 .«ال أصل له ،  ال بعض ما أييت به ابن دري  ، من رمغه الةيء ،  ذا عركته بي ك ، كاألدمي وغته
 (.رم )مادأب : « التاج»و ، « اللسان»و ، « ال اموس احملي »و « الصحا »وانيتر : 
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 .ممْغارٌ  وأَنريَغَرْ  :  ذا مس لبه فخرج مع لَبلها دٌُ ، و ذا كان ذلك من عادهتا فهي
 بِِه بعيُره. يَْمغَرُ  فالٌن في البالد : إذا ذهب فأسرع ، ورأيتُه َمغَرَ  قال : وقال أبو جميل الكالبي :

 من مطر ، وهي مطرةٌ صالحة. َمْغرةٌ  في األرض َمغََرتْ  قال : وقال أبو صاعد الكالبي :

 وهي المطرةُ الخفيفة. ، الَمْغرة ، وهي التي تمزجها الُمَمغََّرة : المطرةُ الخفيفة والبَِليلَةُ الريح الَمْغَرةُ  وقال ابن األعرابي :

 أحد شعراء ُمَضر. َمْغراء أيضاً : الذي في وجهه ُحمرة في بياض صاف ، وأوُس بن األْمغَرُ  وقال الليث :

رْ  وقال عبد الملك لجرير :  .َمْغَراء يا جرير ، أي أنشد كلمة ابن َمغِّ

 .المْغَرةُ  أمكُر أي أحمر ، والمكرةُ : ألَْمغَرُ  وقال نصير : يقال : إنه

 وأنشد غيره :

 مَتَْتِكر  اللَِّحى مله امتكاراو 
 فرآهُ مع أصحابه فقال : أيُّكم ابن عبد المطلب ، فقالوا له : هذا وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن أعرابياً قدم على النبي و

األبيَض الوجه ، وكذلك األحمر هو األبيض ، ورأيت في بالد بني سعد ركيَّة تُعرف بمكانها  باألمغرِ  أرادوا، الُمْرتِفق األْمغَرُ 

 وبحذائها ركيَّة أخرى يقال لها اْلِحماَرةُ وماُؤهما َشروب. األْمغرُ  وكان يقال له

 اء.الم َغَمره ، وقد الغَْمرِ  البُحور جمع ِغَمارُ و: الماء الُمغرق ،  الغَْمرُ  قال الليث :: غمر 

داِء : إذا كان  غمر واسع الخلِق وهو الُخلُِق ، أي : غمر : الماُء الكثير ، ويقال : َرجل الغَْمر الحرانيُّ عن ابن السكيت : الّرِ

 كثيَر المعروِف واسعهُ وإن كان رداُؤه صغيراً. وقال كثيِّر :

َم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريكريريريريريريريا   َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  غريريريريريريمريريريريريرير الريريريريريريّرِداِء  ذا تريريريريريريريَ

  
ِه رقريريريريريريريرياب املريريريريريريريريال   ْه لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريكريريريريريريريريتريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريلريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ

  
 : إذا كان كثيَر الجري. غمر وفََرس

 : الَمْمُطور. الَمغموروالَمْقهور ،  : الَمْغمور ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 .غمير أبو زيد : يقال للشيء إذا َكثَُر : هذا كثير

َبْل قُ ُلوُِبُْم يف َغْمَرٍة )، معناه : في َعمايتِهم وحيَرتهم وكذلك قوله :  [54المؤمنون : ] (َفَذْرُهْم يف َغْمَرَِِمْ )وقال هللا تعالى : 
 ، يقول : بْل قُلوُب هؤالء في عمايٍة ِمن هذا. [63المؤمنون : ] (ِمْن هذا

 أي : في جهلهم. (َفَذْرُهْم يف َغْمَرَِِمْ )وقال الفراء : 

 : منَهمُك الباطل. الغمرةُ  وقال الليث :

 والله غمرة الحرب ، ويقال : هو يضرُب في غمرة َكُض الهول :قال : ومرت
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ومه. املْوِ  : غمَرأب  و الِفتلة ،  غمرأب ويتسكع يف  ِ ّ أب   
مة :  وقال ذو الرُّ

 كأن  َضاِرٌب يف غمرأب  جلَِ 
 : شديد الظلمة. َغْمرٌ  : َمنهلةٌ من مناهل طريق مكةَ ، وهي فصل ما بين نجٍد وتهامة ، وليلٌ  غمرةوأي : سابٌح في ماء كثيٍر ، 

 وقال الراجز يصف إبالً :

نْبَ أثريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياء هبريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريم غريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريرير  َيريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ِ ْ ني غريريريريريريريريريريري  اِف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  داجريريريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريريريّرَِواقريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا كان سابغاً. َغمر وثوبٌ 

 .«ُغَمِري أطِلقُوا لي»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 : القعب الصغيُر. الغَُمرُ  قال أبو عبيدة وغيره :

 وقال أعَشى باِهلة :

واِء وي روى  ْربه الغ َمر  من الةِّ
جال : الذي لم تَُحنِّكهُ التجارُب ،  الغُْمرُ و . َغِمرَ  : الِحْقُد ، وقد الِغْمرُ ومن الّرِ  صدُره علَيَّ

 فالٌن جاريتَه : إذا َطلَى وجهها بالوْرس وغيره. غَمرَ  : الوْرس ، يقال : الغُْمَرة وقال األصمعي :

 : ِطالٌء يُطلى به العَُروس. الغُْمَرةُ  وقال الليث :

 واحٌد. والغُْمنَة : الغُْمَرة وقال أبو الغََمْيثل :

 والغَُمُن. الغَُمرُ  المرأة ويداها حتى تِرّق بشَرتُها وجمعُها :وقال أبو سعيد : هو تْمٌر ولبٌَن يُطلى به وجه 

 المُشوُش. : الغَمر وقال أبو حاتم : يقال لمنديلِ 

:  َغْمرٌ  الحْرب ، وماءٌ  غَمرات . يغشىمغامر ، ويقال : فالن ُشجاع غَمراً  يده غِمَرت : السَهك ، وقد الغَمرُ  وقال ابن السكيت :

 .الغَماَرةِ  : بيِّن ْمرٌ غَ  ورُجلٌ  الغَمارة بينُ 

 الناِس وخَمُرهم : جماعتُهم. غْمرةُ ووُخمارهم وَخماِرهم ،  َغماِرهموالناس  ُغمار أبو عبيد عن الكسائي : دخل في

 األول ونحو ذلك قال أبو عمرو. يغُمَره : نبت يَنبت في أصل النْبِت حتى الغِميرُ  وقال األصمعي :

طبةُ والقتُّ اليابُس والشَّعيُر تُعلَفه الخيل عند تْضِميرها. الغميرُ  وقال أبو عبيدة :  : الرَّ

رُ  أبو عبيد عن األصمعّيِ : أقلُّ الشْرب : ْرتُ  ، يقال : التغمُّ  القوم َغَمره ، وهو القدح الصغيُر ، ويقال : الغَُمر مأخوذ من تغمَّ

رٌ  من الرجال الذي ليَس بمشهوٍر ، ورجل المغُمورو: إذا َعلَْوه بالشَرِف ،  يغمرونه  ُمغمَّ
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رَ   ذا استجهله اللاس  ، وق   .تغِمتا   فالن غ مِّ
 : حيرة الكفار. الغْمرةو: الوْرُس والُحّص والُكركم ،  الغُمرةُ  ثعلب عن ابِن األعرابي :

 : االغتماس. االغتمار وقال الليث :

 المعاُش الذي أهله بخير. : الغامر سعيد : المعروف فيقال أبو 

ال أدري ما هو ، وقد سألت عنه فلم يُبيِّنه لي أحد ، يريد قولهم  تُعمرْ  األرُض التي لم الغاِمرَ  قال : والذي يقول الناُس : إن

 .الغامرَ والعاِمَر 

 اد عامَره وخرابَه.فقيل : إنه أر، غامَره وفي حديث عمر : أنه َمَسَح السواد عاِمَره و

فال تمِكن زراعتُه ، أو َكبََسهُ الّرمُل والتراب ، أو غلَب عليه النَّزُّ فنَبت فيه األباُء  غمره ، ألن الماء قد غامر قلت : قيل للخراب

يقال َهمٌّ ناِصٌب أي ذو كما  غمره من الماء وغيره الذي قد َغْمر َعلَى معنى أنه ذُو غامرٌ  والبَْرديُّ فال يُنبت َشيئاً ، وقيَل له

 نصٍب.

مة :  وقال ذو الرُّ

غريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريَن يف ا ل مريريريريريريريريريرأب  تريريريريريريريريريَرى قريريريريريريريريريوَرهريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ

  
ِل و   حريريريريريريريريْ ن مريريريريريريريرين غريريريريريريريريامريريريريريريريرير ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ِونريريريريريريريرية  خيريريريريريريريريرجريريريريريريريريْ

  
 وعالَها. غمرها أي : من سراٍب قد

العَذاب أو الِعشق أو الشرُّ :  الغرامو: الملَزم ذلك ،  الغريمو،  يغرَمها : أداء شيء يلزم مثل كفالة الغرمُ  قال الليث :: غرم 

 الالِزم.

 .الُمْغِرمُ و الغَارم َسواٌء. الغريمانوقال : 

 [.65الفرقان : ] (ِإنَّ َعذاَِبا كاَن َغراماً )قال هللا تعالى : 

 ً : إَذا لم يَْصبر  لمغرم وإنِّي بكَ بالنساء : إذا كان مولعاً بهّن ،  لمغرمٌ  قال الفراء : يقول : ُمِلّحاً دائماً ، والعرب تقول : إن فالنا

يَ  الغريمَ  عنه ، ونَرى أن ً  إنما سّمِ ْن له عليه غريما ، وللذي  غريمٌ  ألنه يطلب َحقَّه ويُِلحُّ حتى يَْقبضه يقال للذي له المال يطلبه ِممَّ

 .غريم عليه المال

 أي كفََل َوَضِمَن. «ألنه الزم ِلَما َزَعم غارمٌ  الدَّْيُن َمْقضيٌّ والّزعيم»في الحديث : و

اج :  : أَشدُّ العذاِب في اللغة. وأنشَد : الغرام وقال الزجَّ

اقريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريا     ن يريريريريريريريريريعو  ن يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
   جريريريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريريريال  فريريريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريريريه ال يريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريا   

  
 [.65الفرقان : ] (ِإنَّ َعذاَِبا كاَن َغراماً )قال هللا تعالى : 

 أي : َهلكةً. (كاَن َغراماً )وقال القُتَْيبي : 

 : المرأة المغاضبَة. الغَرمى بن األعرابي :ثعلب عن ا

 كلمة تقولها غرَمى قال : وقال أبو عمرو :
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 وج ِّك ، كما ي ال أَما وج َِّك. غرمى العرب يف مع  الَيِمني ، ي ال :
 وأنشد :

ى   جريريريريريريريريريريري ِّك لريريريريريريريريريريريو وجريريريريريريريريريريري َ  هبريريريريريريريريريريريم و غريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريريريريريريْ ي   َ اوأب  َيريريريريريريريريريريريريريريريري وَنريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .غريم ، ويقال للذي عليه المال الغريم غرماء واحد ، وجمع الغُرمو الَمْغرمو

ً  فالٌن : إذا لم يقِدر على االنتصاِف ، وهو َرِغمَ  قال الليث :: رغم   أنفه. رغم ، وبهذا المعنى يَْرَغُم َرغما

ْغُم  في الحديث : إذا َصلَّى أحدكْم فليلزْم َجْبَهتهُ وأَنفهُ األرض حتى يخرج منهو ويقال :  يخضَع ويِذلَّ ، قال :معناهُ : حتى ، الرَّ

َغامُ ومن ذاَك شيئاً : أي : ما أَكرهُ ، قال :  أَْرَغمُ  ما  : الثََرى. الرَّ

 أنفهُ إذا خاَس في التراِب. َرغمَ  قال : ويقال :

ً  قلت له : : َرغَّْمتُهُ و: إذا َحَملَهُ على ما ال اْمتِنَاَع له منه قال :  أَْرَغَمهُ وفالٌن أَنفَهُ  َرغَّمَ  ويقال :  َداِغٌم. َراِغمٌ  وَدْغماً َوهو له َرْغما

َغامُ  وقال الليُث : عام بالعين. الرُّ  : ما يسيُل من األنِف من داٍء أو نحوِه ، قلت : هذا تصحيٌف وَصَوابه الرُّ

غامُ  وقال أحمد بن يحيى : من قال جاج يجيزُ  الرُّ غ فيما يسيُل من األنف فقد َصحَّف ، وكان الزَّ عاِم ، وأَظنه  امَ الرُّ في موضع الرُّ

 نظر في كتاب الليِث فَأَخذهُ منهُ.

َغامى وقال الليُث : َخامى ، وهو نبٌت. الرُّ  لُغةٌ في الرُّ

غامُ  قال شمر : قال أبو عمِرو : هللا  مَ أْرغ : أْي : أََهنتهُ َوأَلَزقتهُ بالتراِب ، ومنه يقال : أَْرغمتُه : دقاُق التُّراِب ، ومنه يقال : الرَّ

ْغمُ وأنفهُ ،  لَّةُ. الرَّ  : الذِّ

غامُ  وقال األصمعيُّ : ْمِل ليس بالَِّذي يسيُل من اليد. الرَّ  : من الرَّ

 وقال الفرزدُق يهجو جريراً :

ا اُِ عريريريريريريلريريريريريريى ابريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريَ راغريريريريريريرية  ِ لريريريريريريرَّغريريريريريريريَ َ
بريريريريريريكريريريريريريي املريريريريريري  تريريريريريريَ

  
َن  إلعريريريريريريريريريريريواِل و   جريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريِ اهريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريا   يريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 [.100 النساء :] (يُهاِجْر يف َسِبيِل هللِا َيَِْد يف اْْلَْرِض ُمراَغماً َكِثْيًا َوَسَعةً َوَمْن )وقال جلَّ وعزَّ : 

ً  قال أبو إسحاق : معنى بمنزلٍة واحدةٍ وإن  اْلُمراِغمَ وُمَهاَجراً المعنى : يجُد في األرِض مهاَجراً ، ألنَّ المهاِجر ِلقومِه  ُمراَغما

 اختلَف اللفظاِن ، وأنشد :

ِل    بريريريريريريريريريريريريريريَ  حريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريَ   غريريريريريريريريريريريريريت َداين الريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِم   راغريريريريريريريريريريريريَ

 
رْب و بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريريريريري  املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ

  
غام قال : وهو مأُخوذٌ من أَنِفه : أْي : وإْن لَِصَق أنفهُ  َرْغمَ  فاُلناً : هجرته وعاديتُه ، ولم أبالِ  َراغمتُ و، وهَو التُّراُب ،  الرَّ

 بالتراِب.
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اء :  المضطَرُب والمذهُب في األرِض.:  الُمَراَغمُ  وقال الفرَّ

غمُ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ : غمُ و: التُّراُب ،  الرَّ  : اْلقَْسُر. الرغمُ و: الذُّل ،  الرَّ

 أي : َذلَّ ، َرواهُ بفتح الغيِن.:  «أنفهُ  َرَغمَ  إنْ »في الحديِث : وقال : 

ً وأَنفه  َرَغم قال أبو منصور : وهما لغتان ، ً ُرغْ و َرِغَم َرْغما  .ما

 بالفتح أيضاً. َرَغمَ  منْ  َرْغمٍ  وقال ابن شميٍل : على

أُ وعليها اْلِخَضابُ و ، معناهُ : أَهينيِه َواْرِمي به عنِك في  أَْرغميهِ وَ فقالت : اْسِلتيِه ، في حديث عائشةَ أنها ُسئلْت عن المرأَة تََوضَّ

 التُّراِب.

غاَمى أبو عبيٍد عن األموّيِ :  .: زيادة الكبدِ  الرُّ

 وقال أبو وجزةَ :

ة   ائِفريريريريريَ ْه ر غريريريريرياَمى قريريريريريذ وِف ال رف  ريريريريريَ اكريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه إبداَلج   لريريريريريريريريريريريرياِن ومريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريََّ ْوَل اجلريريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريريَ

  
 مْن ذاَك شيئاً : أْي : ما أنقمه ، وما أَْكَرُههُ. أَْرَغمُ  ويقال : ما

 وقال أبو ذؤيب :

ْرغريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَن وامسريريريريريريريريريريَ أبو  نَّ ِ لريريريريريريريريريريرَّْوِ. ال يريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريري 

  
يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريرينَّ َواَل    يريريريريريريري ريريريريريريَن كريريريريرييريريريريريَف غريريريريريريري مريريريريرين عريريريريريَ

  
 : التغضُب. التََّرغُّمو

 : أي مضطِرٌب على مواليه. ُمراِغمٌ  : أي ُمْضَطرباً ، وعبدٌ  (َيَِْد يف اْْلَْرِض ُمراَغماً )ثعلب عن ابن األعرابّيِ : 

 الغني والَّلم (أبواب)

 غ ل ن
 لغن. ـ  استعمل من وجوهه : نغل 

 ، قال : نَِغلٌ  ، َوَجوزٌ  نَْغلَةٍ  يم في دباغه إذا ترفََّت وتَفتََّت ، ويقال : اَل خيَر في َدبغٍَة على: فساُد األد النَّغَلُ  قال الليث :: نغل 

 .النِّْغلة ، المصدُر : نَغلَةٌ  : ولُد َزْنيٍة ، واْلَجاِريَةُ : النَّْغلُ و

 َوْجهُ األرِض إذا تََهشَّم من اْلُجُدوبِة. نَِغلَ  وقال غيرهُ :

 األعشى :وقال 

بريريريريريريريريريِه أَْرديريريريريريريريريريِة ا ريريريريريريريريريم ا َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ راهريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
ال  غريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِس ويريريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريريريا  أد ريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .نَْغلٌ  فهو يَْنغُُل نُغُولةً  المْولُودُ  نَغُلَ  ويقال :

 .لُغنُون ، واحُدها اللَّغانِينُ  أبو عبيد : يقال ِللََحماٍت تكون عند اللَهوات: لغن 

 .ْغنُ لُ  أيضاً ، واحدها األلغانُ  وقال غيره : هي

 ضال مضل. بِلُغن غيره ، إذا أنكرَت ما تَكلم به من اللُّغة ، وفي بعِض األخباِر : إنَك لتَكلَّمُ  بِلْغنِ  ويقال : جاء فالنٌ 

. مْلغَانٌ  : النباُت فهو اْلغَانَ  وقال الليث : يقال :  : إذا التفَّ
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 كثرة كلئها. اْلغينَانُهاو،  ملغَانَّةٌ  وقال أبو خيرة : أرضٌ 

 غ ل ف
 فلغ : مستعملة. ـ  لغف  ـ  غفل  ـ  غلف 

يَ  أْغلَفُ  : الّصَواُن ، وقلبٌ  الغاَلف قال الليُث :: غلف  ً  : كأنَّما ُغّشِ  في أْغلَْفتُهاوالقارورةَ  َغلَْفت ، فهَو ال يَعي ، ويقال : ِغالفا

حل ، وأنشد : َغلَّفتو،  الغالفِ   الّسْرَج والرَّ

غلََّفايكاد  
 
 يري ْلْب الفاتر امل

جل  تَغلَّفَ  ويقال :  والقلفةُ. الغُلفةُ  ، وهي األَغلفُ  لحيتهُ ، واألقلُف يقال له غلفتُ  وقد ـ   اْغتَلفوالرَّ

 بالغاليِة وتغلََّل. تَغَلَّفَ  وقال اللحياني :

 أصوِل الشَّعر ، قيل : تغلََّل.بالغالية : إِذا كان ظاهراً ، فإذا كان داخالً في  تغلفَ  وقال بعضهم :

 من هذه األَدِم ونحوها. غالف : عليه ُمغَلَّفٌ  شمر : َرْحلٌ 

، فهو  (ُغلُفٌ )فمن قرأ :  (ُغلُفٌ )، وقرىء :  [88البقرة : ] (قُ ُلوبُنا ُغْلف  )وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال في قوله : 

نَِت الالُم كان جمع ِوعاٌء لما يُوَعى فيه ، قال : لِغالفَ ا ، أي قلوبنا أوعيةٌ للعلم ، كما أن غالف جمع ، وهو الذي  أغلف وإذا ُسّكِ

 .ُغْلفُ  ، وجمعه ِغالفٍ  : إذا كان في أغلفُ  ال يعي شيئاً ، وسيفٌ 

 (.مثقل)، وقال : ما كان جمع فعال وفعيل وفعول فهو فُعٌُل  الغُلُفِ و الغْلفِ  وهكذا قال الكسائي في تفسير

 .«وهو قلب الكافر أغلفُ  القلوُب أربعةٌ ، فقلبٌ »في حديث حذيفة : و

 فيما نرى : الذي عليه ِلْبَسةٌ لم يَدَّرع منها أي : لم يخرج منها. األغلفُ  وقال شمر : قال خالُد بن َجْنبَةَ :

 ً : إذا لم تُْقَطع  أغلف إذا كانت لم تُْرَع قبلنا ، ففيها كل صغير وكبير من الكأل. كما يقال : ُغالمٌ  اءَ غلف قال : وتقول : رأيت أرضا

 ُغْرلَتُهُ.

ً  القارورة : جعلت لها أغلفتُ و،  الغُْلفَةِ  : بَيِّنُ  أغلفُ  وقال الفراء : قلبٌ  ً  قلت : غالف ، وإذا أدخلتَها في غالفا  .َغْلفتُها غْلفا

 : الِخصب. الِغْلفُ وو : وقال أبو عمر

 أهمله الليث.: لغف 

 .لُغَفَاءُ  : الذي يأكُل مع اللصوص ويشرُب ويحفظ ثيابهم وال يسرُق معهم ، يقال في بني فالنٍ  اللَّغيفُ  عمرو عن أبيه ، قال :

 فالٍن وُخْلَصانُهُ وُدْخلُلُه. لغيفُ  وقال ابن السكيت : يقال : فالن

تُه ، قال :  لَغيفُ  وقال أبو الهيثم : فالن  شيئاً ، أي لقَْمتُه. لَغَْفتُ وفالن ، وَشِجيُرهُ ، أي خاصَّ
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 في السيِر وأوغفت فيه. أْلغَْفتُ  « :النوادر»وفي 

ً  وثَلَغَهُ يَثْلَغُهُ  يَْفلَغُهُ  رأسهُ بالعصا فَلَغَ  األصمعي :: فلغ   وثْلغاً : إذا َشَدَخهُ. فَْلغا

 .أغفلتُهُ وعنه  َغفَْلتُ  ، يقال : قد الحرانيُّ عن ابن السكيت: غفل 

 ، فقال : من جعلناه [28الكهف : ] (َمْن َأْغَفْلنا قَ ْلَبُه َعْن ِذْكِرَّن)وأخبرني المنذري عن أبي العباس ، أنه ُسئَِل عن قول هللِا : 

ْيتُهُ  : أغفلتهُ  ، قال : ويكون في الكالم : غافالً   وأَْحلْمتُهُ سميته حليماً. غافالً  َسمَّ

 وأنت له ذاكر. َغفاَلً  الشيَء : تركته أغفلتُ  وقال الليث :

ُد ،  التَّغافُلُ و،  ُغفُوالً و يَْغفُُل غفلةً  عن الشيءِ  غفلَ وقال :  : َمن ال فطنةَ وال إرَب له ،  الُمغَفَّلُ و،  غفلةٍ  َختْل عن : التَّغَفُّلُ و: التَّعَمُّ

 .أغفال ب َمْيتَة بعيد ال عالمة فيها وجمعه: َسْبسَ  الغْفلُ و

 وقال ذو الرمة :

 ي كن  ملهاِمِه األغفالِ 
 ال يُْعَرُف له َحَسب. : غفل : ال ِسَمة عليها ، ورجل ُغْفل ودابَّة

 وفَلٌّ لم تمطر. ُغْفل أبو عبيد عن الكسائي : أرض

 : ال ِلْقَحةَ فيها وال نجيب. أغفال وقال غيره : نَعَم

: ال أعالَم فيها  أغفال ما تَبِضُّ بِبِالٍل : يصُف سنةً أصابتهْم فأهلكت خيار ماِلِهْم ، وبالد أْغفَال وقال بعض األعراب : لنا نَعَم

 يهتَدى بها.

 .أغفال : ال سمة عليها وقَِداح أْغفَال وقال شمر : إبِل

 لَِة في الوضوء.واْلَمْنشَ  باْلَمْغفَلَةِ  روي عن بعض التابعين أنه قال : عليكو

 : العَْنفَقَةُ نفسها ، والمنشلة موضع حْلقة الخاتم. الَمْغفَلَةُ  قال أبو العباس أحمد بن يحيى :

 غ ل ب
 لغب : مستعملة. ـ  بغل  ـ  بلغ  ـ  غلب 

ً و َغلََب يَْغِلُب َغلَبَةً  قال الليث : يقال :: غلب   بن مالك :، وأنشد بيت كعب  الُمغَالبة : الِغالبُ و،  َغلَبا

ا َ  رهبريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريِ غريريريريريريريريَ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  أن تريريريريريريريريري    ريريريريريريريريََّ

  
نَبَ مريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريرياّلب و   لريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري 

  
ً  من سابقها تغلب وفي مثل للعرب : جرى المذكيات غالب ، أراد بالمذكيات َمَساّن الخيل وقُّرَحها ، أراد أنها تها. غالبا  ِلقوَّ

ً  ، َغِلَب يَْغلَب ، وقد أغلب : الغليظ القََصَرةِ ، أسدٌ  األغلبوقال :   من داٍء أيضاً. الغَلَب ، وقد يكون َغلَبا



2707 

 

ة َغْلباء قال : وهضبة  .الغَْلباءَ  تسمى تَْغِلبُ  ، وكانت غلباءُ  وعزَّ

 وقال الشاعر :

بريريريريريريريريريريريرياِء جمريريريريريريريريريريريريَْ ا  و  لريريريريريريريريريريريريو الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ ِ  بريريريريريريريريريريريريَ  َأْوَرثريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ هريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري مي    مسريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  جمريريريريريريريريريريَْ

  
 وقال آخر :

ٌ  و  لريريريريريريريريِ غريريريريريريريريْ ْه تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ ْولريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ َك مريريريريريريريريا اغريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا  ْولريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ غريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري  غريريريريريريريريْ اَء تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ غريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  
ةٍ   العُْشُب. اْغلَْولَبَ و،  َغْلبَاءَ  يعني بعزَّ

ً  إذا كان ُغلُبَّة القوم إذا كثروا ، من اْغِلياَلِب العُْشِب ، ورجل اْغلَْولَبَ واألرض إذا التَفَّ عشبها ،  اغلَْولَبَتِ و  لُغة. َغلبَّةو،  غالبا

 ، وإذا قالوا مغلوب فهو ُمغَلَّب وأخبرني أبو محمد المزنّيِ عن أبي خليفة عن محمد بن ساّلم أنه قال : إذا قالِت العرب : شاعر

ً  ، وكان الجعديُ  َغلَبَتْه ليلى األْخيَِليّة على نابغِة بني َجْعَدةَ ألنها غلِّبَتْ و،  غالب فالن ، فهو غلِّبَ   .مغَلَّبا

 َوَوْغب. لَْغبواألصمعي : إنه لضعيف : ب لغ

ً  أبو عبيد عن األموي :  من اإلعياء. لَغَْبُت ألغُُب لُغُوبا

 أي ُمْعيًى. الغب ، ومنه قيل فالن ساغب [38ق : ] (َوما َمسَّنا ِمْن لُُغوبٍ )ومنه قول هللا جلَّ وعزَّ : 

وهي بالالم في تميم ، قال : وذلك إذا تبعه وقد  رقبته ، قال : لَغَبووروى ابن الفرج عن أبي السميدع ، أخذت بزغب رقبته ، 

 ظن أنه لم يدركه ، فلحقه ، أخذ برقبته أو لْم يأخذ.

ً  على القومِ  لَغَْبتُ وقال األموي :   : أْفَسْدُت عليهم. أْلغَُب لَْغبا

يش : البطن ، الواحدة اللُّغَابُ  وقال الليث :  .لُغابَة من الّرِ

يش اللَُّؤاُم  ما كان بطُن القَُذةِ يلي ظهر األخرى ، وهو أجود ما يكون  فاللُّغابُ  ، اللُّغابُ وأبو عبيد عن األصمعي قال : من الّرِ

 .لْغبو لُغَاب فإذا التَقى بْطنان أو ظهران فهو

ً  القومَ  لغَْبتُ  وقال أبو زيد :  : ، إذا حدَّثتهم بحديٍث خلٍف ، وأنشد أْلغَبُُهْم لْغبا

 أَْبذ ل  نْصحي وَأك ف  لغا
ْبِرقاُن :  وقال الّزِ

رِي   أمْل َأك  ذال  و دِّي وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِرَف عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريم َذَريب و   ا و أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريْ

  
جُل : إذا أتعبته ،  تَلَغَّْبتُ  : أي سيَء كالمك ، ويقال : لغبَكَ  يقال : كفَّ عنَّا فالن دابَّتَه : إذا تحامَل عليه حتى أْعيا ،  لغَّبَ والرَّ

 من اإلعياء. الملغَبَةِ  جمع اْلَمالغبو

 : مشي اإلبل في َسعٍَة. التَّْبغيلومعروفان ،  البَغلةو البَغل قال الليث :: بغل 



2708 

 

 : َمْشٌي فيه اختالٌط بين العَنِق والَهْملََجِة. التَّْبِغيلُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 .البغل ِبغاالً  ، ويُْجَمعُ  بِغالِ  صاحبُ  بَغَّال إذا كان فيهم ُهْجنَةٌ ، ورجل أوالَدها : فَبَغَّلَ  ج فالٌن فالنةَ ويقال : تزو

جال وقد البَِليغُ  : البَْلغُ  قال الليث :: بلغ  ً  الشيءُ  بلغو،  بلَُغ بالغة من الّرِ ً  أنا بلَّْغتُهُ  ، وقد يبلُُغ بُلوغا ً أبلغته و تبليغا  وتقول : إبالغا

 من العمل جهَدك. تبلغ أن : المبالغةُ و: أي َجيٌِّد ،  بالغ : أي كفاية ، وشيءٌ  تَبَلُّغو بُلغةٌ و بالغٌ  له في هذا األمر

َسْمٌع  وُءُهْم :أحَدُهْم ، وال يحقِّقُونه وهو يس يبلُغُ  به وال فضَل فيه ، والعرُب تقول للخبَر يتبلَّغُ  من القُوِت : ما البُْلغةُ  وقال غيره :

ً  ، ويجوُز : سمعاً ال يبلغنا : أي نسَمعُهُ وال بَْلغٌ  ال  .بْلغا

 .بالغانِ  الغاُلُم والجاريةُ : إذا أْدركا وهما بلغَ  ويقال :

 بغير هاٍء. بالغ وقال الشافعي في كتاِب النِّكاح جارية

بيع ، عنه قلُت  والشافعي فصيٌح ، وقولهُ ُحَجة في اللغِة ، وقد سمعُت غير واحٍد من فصحاِء هكذا َرواهُ لنا عبد الملك عن الرَّ

 ، وهو كقولهم : اْمَرأَة عاشٌق ، وِلْحيَة ناِصٌل. بالغ األعراب يقول : َجاِرية

 لم يكُن خطأً ألنه األصُل. بالغة وإن قال قائٌل : َجارية

: معناها : أنَّ الحْرَب قد جهْدتها البِلَِغيَن  منَّا بلْغتَ  يوَم الجمِل : قد عنههللارضيروي عن عائشة أنَّها قالت ألمير المؤمنيَن علي 

 مبلغٍ  منها كلَ  بلغتو

: إنُه مثل قولهم : لقيت منه البَُرِحين واألْقورين واألَمريِن ومعناها  البِلَغينَ  ِمنَّا بلغتَ  وقال أبو عبيد في قول عائشة ِلعَلّيٍ : قد

 .التبليغ القوَم الحديَث بالغاً : اسٌم يقوُم مقام بلَّغت الدَّواهي ، ويقال :كلها : 

 بمعنى واحٍد. بَلَّْغتهو أْبلَْغتهُ  ، ويقال : المبلِّغينَ  أراد من، « َعنَّا فَْلتُبَلِّغْ  كلُّ رافعٍَة َرفَعَْت َعنَّا من البالغ»في الحديث : و

 ه.نكيثت بلغتوفالن ، إذا جهد  بلغ ويقال :

 غ ل م
 مستعمالت. لغم : ـ  مغل  ـ  ملغ  ـ  غمل  ـ  غلم 

ً  قال الليث : يقال :: غلم  ً و غْلَمةً و غِلم يغلَم غلَما  : سواٌء فيه الذَّكُر واألنثى. الِمْغليمو، وهو المغلوُب شْهوةً ،  اغتلم اغتالما

 وأنشد :بغير هاٍء ،  غلِّيم ، وَجارية ِغلِّيم وقال شمر : يقال : غالم

 انَك أ  وها أ ْ َتَك الِغلِّيما
 .الغاُلِميَّةِ و الغُلومةِ  ويقال : ُغالم بين
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 .الغلوميةِ و الغلومة غالم بينُ  وأخبرني المنذري عن ثعلب أنه قال :

ْعرِ  الغالم وقال الليث :  للجاِرية ، وأنشد : غالمة الّطارُّ الشَّارب وجاء في الّشِ

 ُ  الغالو ي هان  هلَا الغالمة 
 نجيب وكلُّ ذلَك فاٍش في كالِمهْم. غالم ، وسمعتهْم يقولون للكهل غالم وقد سمعُت العرَب تقول للمولُود حيَن يولَُد ذكراً 

 : المْدَرى ، وأنشد : الغيلموالسُّلحفاة ، قال :  : الغَْيلَمُ و: موضع ،  الغَْيلَمُ  وقال الليث :

ف أقريريريريريريريريريريريريريريرانريريريريريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريريريريريريْ ذِّب   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َة الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريم    مريريريريريريريريريريريَّ ّرَق الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريَ

  
 المْدَرى ليس بصحيحٍ ودلَّ استشهاُده بالبيت على تصحيفه ، أنشدني غير واحٍد بيت الهذلّيِ : الغيلم قلت : قوله :

اَف  ذا مريريريريريريريريريريريا دعريريريريريريريريريريرياو  ي املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريريريريَْ

  
م    لريريريريريريريريريريريريَ ِة الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَّ رَّ ذ و الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ   ذا فريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : العظيُم ، وقد أنشده غيره : الغيلم هكذا أقرأنيه اإلياِديُّ لشمر ، عن أبي عبيد ، وقال :

 كما فريرََّق اللِّمََّة الَفيَلم  
 بالفاِء.

 والفَيلم : الُمشط. رواه أبو العباس عن األعرابّيِ قال :

 الحسناُء ، وأنشد : : المرأَة الغيلم وقال أبو عبيد :

عريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي  ذا نريريريريريريريريريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريريريريريريريريريروا  مريريريريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
م   لريريريريريريريريريريَ ه الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف   َ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوتريريريريريريريريريريِ

  
 : الشَّابُّ العريُض المفِرق الكثير الشَّعِر. الغْيلَميُ و الغَْيلم وقال الليث :

 .المغتلمينَ  في حديث علّيٍ أنه قال : تجهَُّزوا ِلِقتاِل المارقينَ و

 : أن يجاوَز اإلنسان حدَّ ما أمر به من الخير والمباح. االغتالمُ  قال الكسائي :وروى سلمة عن الفراء أنه قال : 

 عليكم هذه األشربةُ فاكِسروها بالماِء. اغتلمتْ  قول عمر : إذا ومنه

ها الذي يسكر.  قال أبو العباس يقول : إذا جاَزْت حدَّها الذي ال يسكِر إلى حّدِ

ين وطاَعِة اإلمام.هم الذيَن  المغتلمينَ  وكذلك قول علي في  جازوا حدَّ ما أُمروا به من الّدِ

 اْلَمْجبُوسون. : الغُلُمُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 الناس وإن كان كهالً ، كقولك فالٌن فتى العسَكر وإن كان شيخاً ، وأنشد : غالم قال : ويقال : فالنٌ 

الَُ الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياس  ْتا  تريريريريريريريريريريرى مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريريريا  ومريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريرين  سِ   لريريريريريريريريريريريريريَّ   مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ

  

  الَّ ب ا  َهْوَجِل اللُّعاس
 يَْلغَُم لُغامهُ  الَجَملُ  لَغَمَ  قال الليث :: لغم 
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َْلَغم  و  ذا َرَمى به ن  َلْغما  
  ل ِّيِ . تلغَّْمه  و : الفم  ،  امل

يِب فهو لُِغمَ  وقال اللحيانيُّ : يُب على َمْلغومٌ  فالٌن بالّطِ يب تلغََّمتِ و: طَرف أنِفه ،  الَمْلغَمُ و،  َمالِغِمه : إذا ُجعل الّطِ  المرأة بالّطِ

 ً يَب على تلغُّما  : الفُم واألنف وما َحولهما. الَمْلغَمُ و،  َمالِغمها : إذا َجعلت الّطِ

ً  أبو عبيد عن الكسائي قال :  .وَوَغْمُت أَِغُم َوْغماً : إذا أَْخبَْرَت َخبَراً ال تَْستَْيِقنُه لغَْمُت أَْلغَُم لَْغما

َواُل للفَرس. اللُّغامووالَمْرُغ : اللُّعاب لإلنسان ،  اللُّغَامُ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ قال :  : َزبَُد أَفواه اإلبل ، قال : والرُّ

 : اإلرجاُف الحادُّ واللّعَُم بالعْين اللُّعاب. اللَّغَمُ  وقال في موضعٍ :

 الَوْقُس اللَّْفظ وأنشد قول رؤبة :: األحَمق  الِمْلغُ  قال الليث :: ملغ 

 املِْل   يَلَغى  لكالُ األمل ِ و 
 ، وهو الذي زاد على الُحْمق. ِمْلغٌ ووقال الكسائي : أْحَمُق بِْلٌغ 

 وقال غيره : أَْحَمق بِْلٌغ وهو الذي يَْبلُغ مع ُحْمِقه حاجتَه.

ةٍ  َغَمْلتُ  قال الليث :: غمل    ِليَْنفَِسَخ عنه صوفُه.األِديَم : إذا جعْلتَه في ُغمَّ

جل يُلقَى عليه الثياُب ليَْعَرَق فهو مغمولٌ  أبو عبيد عن األصمعّيِ : إذا ُغمَّ البُْسُر ليُدِرك فهو ،  َمْغمولٌ  وَمغموٌن ، وكذلك الرَّ

 : إذا كان خاِمالً. َمْغمولٌ  ورُجل

 يُغَمَّ يوماً وليلةً حتى يسترِخَي َشعُره أو صوفُه ، ثم يُْمَرَط فإِن تُِرك أن يُلَفَّ اإلهاُب بعدما يُْسلَخ ، ثمَّ  الغَْملُ  وقال أبو الهيثم :

 فالٌن إهابه باألَِلف : إذا تََركه حتى يَْفُسَد. أَغملَ وأكثَر من يوم وليلٍة فََسَد ، 

يه الفُْرُس بَْرَغْسَت. الغُْملُولُ  وقال الليث :  : َحشيشةٌ تؤكُل مطبوخةً تَُسّمِ

 : الوادي ذو الشَّجر. الغُْملولُ  عن األصمعّيِ قال : وروى أبو عبيد

 وقال في موضع آخر : هو بَْطٌن من األرض غاِمٌض ذو َشَجٍر.

كهيئة السكَِّة في األرض ضيٌِّق له َسنَداِن ، طوُل السَّنَِد ِذراعان يَقوُد الغَْلَوةَ يُْنبُِت شيئاً كثيراً ، وهو  الغُْملُولُ  وقال ابن شميل :

 أَْضيَق من الفائجة والَمِليعِ.

اُح : ِرمَّ  وقال الّطِ

ني  وَ  عريريريريريريريريريريريريار  وغريريريريريريريريريريريريِ ارِيريريريريريريريريريريريريَج مريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريرياِ. و   اِ  الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَ ْ مسريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريَ

  
َوابي. الغََماِليلُ  وقال الليث :  : الرَّ

 وقال غيره : الغَْملَى من النَّبات : ما َرِكب بعُضه بعضاً فبَِلَي.

اعي :  وقال الرَّ
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تريريريريريريريريان كريريريريريريريريأَنريريريريريريريرياو  مريريريريريريريريِ يّ   لريريريريريريريريْ ى َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريا  لريريريريريريري  هريريريريريريريا قريريريريريريري  تريريريريريريزلريريريريريريَّ ى جريريريريريريِ ْوتريريريريريريَ عريريريريريريريالريريريريريريريِ   مريريريريريريَ  ثريريريريريريَ

  
َي ِشواًء أو طبِيخاً ، وإهابٌ  َمغمولٌ  : إذا التفَّ َوغمَّ بعُضه بعضاً فعَِفَن ، ولحمٌ  يَْغَمُل َغَمالً  النَّْبتُ  َغِملَ  ويقال :  َومغموٌن : إذا ُغّطِ

 : إذا لُفَّ ففَسد. َمغمولٌ 

 : وَجع البَْطن من تراٍب. المغَلُ  قال الليث :: مغل 

 الشاةُ : وهو أن يأْخَذها َوَجٌع ، فكلما حملَْت أَْلقَْت. أمغلَتو،  َمِغلٌ  فهو َمِغَل يَْمغَلُ  يقال :

 .ِمغَالٌ  النَّعجة أو العْنز تُنتَُج في السَّنة مّرتين ، وغنَمٌ  : الَمْغلَةُ  الحرانيُّ ، عن ابن السكيت :

 وأنشد :

ةٌ  لريريريريريريريَ كريريريريريريَ ني هبريريريريريريَْ لريريريريريريَ وطريريريريريريرية  املريريريريريريتريريريريريريريْ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء   ريريريريريريَْ ريريريريريري   بريريريريريريَ

  
ْل أِبَْوالد  غريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َر َّ الريريريريريريريريريريريريريريريريريّرَوادِف مْل متريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
بّيِ وتلُد كلَّ َسنة. اْلُمْمِغلُ  وقال أبو عمرو :  : التي تحِمل قبل فِطام الصَّ

 .َمِغلَْت تْمغَلُ  وهو داٌء ، يقال :إِبلُهم وشاُؤهم ،  تمغَلَ  القوم ، وهو أن أْمغلَ  أبو عبيد عن األصمعي :

: داٌء يكون في بطن الدَّابَّة أو الناقة من  الَمْغلةُ و في الشَّاء ليس في اإلبل ، وهو ِمثل الِكَشاِف في اإلبل ، قال : اإلمغالُ وقال : 

 أن تأكَل التَُّراَب مع البَْقل.

تين ، والِكَشاُف في اإلبل :  اْلَمغَلُ  الّشاةُ إذا َحملَت كلَّ عاٍم ، قلت : َمِغلَتِ  وقال شمر : في الشاة ، أْن تحمَل في السَّنة الواحدةِ مرَّ

 أن تحمَل كلَّ عاٍم.

 بي فالٌن عند السلطان : أي َوَشى بي. أَْمغَل ابن السكيت عن الواِلبيِ 

 .َمغالةٍ  إذا وقع فيه ، وإنّه لصاحبُ  َمْغالً  به يَْمغَلُ  به فالنٌ  َمغَلَ  قال : ويقال :

 ومنه قول لبيد :

غريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريريريون مريريريريريريريريريريريريريَ الَذأب  و يريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَأكريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ  و   غريريريريريريريريَ هريريريريريريريريم و ْن مْل َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريرياب  قريريريريريريريريائريريريريريريريريلريريريريريريريري   يريريريريريريريري 

  
 وَملََذ. َمغَلَ  والَمالذة أصليّةٌ من المغالة والميُم في

ثالَث  اْلمغلةِ  شديدة ، ويُكَوى صاحب َمْغلةٌ  كْت بطنها وبها: إذا أَكلَت التراب فاْشتَ  تَمغل َمْغالً  الدَّابَّةُ  مغَلَتِ  وقال ابن السكيت :

ة.  لَذعاٍت بالِميَسِم خْلف السُّرَّ

 : الذي يُولَع بأَْكل التُّراب من الفُْصالن فيَْدقَى منه أي يَْسلَُح. الِمْمغَلُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 ُت الكثيُر.: الموِضُع الكثير الغَْملَى ، وهو النَّبْ  الَمْمغَلُ وقال : 

 [أبواب الغني والنون]

 غ ن ف
 غنف. ـ  نفغ  ـ  استعمل من وجوهه : نغف 
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 .َغْينَفٍ  : َغْيلَُم الماء في منبع اآلبار والعيون ، وبحٌر ذو الغَْينَفُ  قال الليث :: غنف 

 وأنشد :

 نري ْؤُِّيو نريْغِرف  من ذي َغيريَْلف 
 الماء إال هاهنا ، والبيت الذي به استشهد الليُث لرؤبة أقرأنيِه اإلياديُّ لشمر أنه أنشده :بمعنى َغْيلَم  الغَْينَفَ  قلت : لم أسمع

 نريْغِرف  من ذي َغيِّث  ون وُّي
ف الغيِّث فجعله  قال : وبئر ذات َغيٍِّث ، أي لها نائٌب من الماء ، ومعنى نُْؤِزي : أي نُْضعُف وال آمُن أن يكون الليث صحَّ

 ه ثقة لرؤبة وإال فالصواب َغيٌِّث ، وهكذا رأيته في شعر رؤبة.فإن روا الغَْينَفَ 

 : دوٌد بيٌض يكون فيها ماٌء. النَّغَفُ  : دوٌد ُغْضٌف ينسلُخ عن الخنافس ونحوها ، ويقال : النَّغَفُ  قال الليث :: نغف 

ِكهما يكون  نَغَفَتَانِ  قال : وفي عظمي الَوجنتين لكّلِ رأٍس   البعير فكثُر نَِغفَ  العُطاس ، قال : وربَّما: أي عظمان ، ومن تحرُّ

 .نَغَفُهُ 

ُمريٌب ، والمسموع من العرب فيهما : النََّكفَتان ، وهما حدَّا اللَّْحيَْيِن  نَغَفَتان قلت : الذي قاله الليث في عْظمي الوجنتين لكل رأٍس 

 بمعناهما فما سمعته لغير الليث. النَّغَفَتَان من تحت ، وقد فسَّرتُهما في موضعهما من كتاب الكاف ، وأما

عند العرب ديداُن تولُد في أجواف الحيوان من الناس وغيرهم وفي َغراِضيِف الخياشيم من ُرؤوس الشاِء واإلبل ،  النَّغَفُ و

 ، يَُشبَّه بهذه الدُّودة من ذلِِّه. نَغَفَةٌ  ما هو إال والعرب تقول لكل ذليل حقيٍر :

 .«فيُهلكهم النَّغَفَ  يبعث هللا عليهم» ُجوج ومأُجوج وهالِكهم :في حديث يأو

 إذا تَنَفََّطْت ، قال ذلك أبو مالك وغيره. تْنفَغُ  يده نَفَغَتْ  : التَّنَفُُّط ، يقال : النَّفَغُ : نفغ 

 غ ن ب
 نغب : مستعملة. ـ  نبغ  ـ  غنب  ـ  غبن 

ً و بُ يَْنغَ  اإلنسان نَغَبَ  قال الليث : يقال :: نغب  يق والماء يَْنِغُب نَْغبا  .نُْغبَةٍ  بعد نُْغبَةً  ، وهو االبتالُغ للّرِ

 .نُغَبٌ  : الجرعةُ وجمعها النَّْغبَةُ  وقال أبو عبيد :

مة :  وقال ذو الرُّ

رأب   جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ْه عريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريّل مسريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت  ذا َُّجلريريريريريريريريريََ

  
غريريريريريريريَ    ه  نريريريريريريريري  لريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريِل ومل يريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ     الريريريريريريريغريريريريريريريَ

  
عر ثم قال فأجاد ، فيقال : نَبَغَ  قال الليث : يقال :: نبغ  جل ، إذا لم يكن في إرث الّشِ منه ِشعٌر شاعٌر وبلغنا أن ِزياداً قال  نَبَغَ  الرَّ

 الشعر على كبِر ِسنه ولم يكن نشأَ في
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عر فس مِّي   َي ب وله : ، وقيل :  نه اللاِبغةَ  بيه الةِّ
 ق  نريبريَغْه للا ملهم   ؤونو 

 .أْنبَْغتُهُ فَنَبَغَ  من الخصاِص ، تقول : يَْنبُغُ  قال : والدَّقيُق :

المزاَدةُ ، إذا كانت كتوماً فصارت  نَبَغَتْ وفيهم النِّفاق إذا ظهَر ما كانوا يُخفونه ،  نَبَغَ والشيُء : إذا َظهر ،  نَبَغَ  وقال غيره :

 َسِربَةً.

دَّة نَْبغَ  قالت عائشة في أبيَها غاضَ و الوعاُء بالدقيق إذا كان رقيقاً فتطايَر من خصاِص ما  نَبغَ و: أي نَقََصهُ وأْذَهبهُ ،  النفَاق والّرِ

 َرقَّ منه.

 .نُبَاَغتُهُ و نُباَغهُ  الرأس :بمعنى واحٍد ، ويقال لهبرية  نَبَغَ والماُء  نَبَغَ وفالٌن بِنُوسه ، إذا خرَج بطبعه ،  نَبَغَ  ويقال :

 أهمله الليث.: غنب 

وإنما يكون في أوساط أشداِق الِغْلمان المالحِ ،  : داراُت أوساِط األشداِق قال : الغُنَبُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّيِ :

 ، وهي الّدارة التي تكوُن في وَسِط َخّدِ الغالِم المليح. ُغْنبَتَهُ  ويقال : بََخصَ 

يت :: بن غ ً  في الشراِء والبيعِ ، يقال : اْلغْبنُ  الحراني عن ابن السّكِ أْي ، يقال في َرأْيه اْلغبَنُ و،  َغبَنَهُ يَْغبِنُه َغْبنا  : ضعُف الرَّ

ً  َرأيه َغِبنَ  ، وقد َغبَنٌ   .َغبَنا

ً  الثَّوبَ  َغبَْنتُ  أبو العباس عن ابن األعرابّيِ قال : : إذا طال فثنيته ، وكذلك َكبَْنتهُ ، وما قُِطَع من أطراِف الثوب  أْغبِنه َغْبنا

 .َغبَنٌ  فأسقط

 قال األعشى :

 ي َساِق  ها َكِس اِ  اْلَغنَبْ 
 وقال الليث : يقال للفاتِر عن العمل :

كالشتيمِة من  اْلغَْبنِ  من اْلغَبِينَةُ و،  المغبِنِ  َخبَّأْتهُ فيالشيَء : إذا  َغبَْنتُ و َمغبِنٌ  : األْرفاُغ ، واآلباُط ، واحُدها الَمغَابنُ و،  َغابِنٌ 

ً  الشتم ، ويقال : أَرى َهذا األمَر عليكَ   ، وأنشد : َغْبنا

اِر ال أَراَك ويف الريريريريريريريريريريريري ا  أجريريريريريريريريريريريريول  يف الريريريريريريريريريريريري َّ

  
نْب    ِر َأانٌس جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوار هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْم غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
من  يغبنُ وأهُل الجنة أهل النار ،  يَْغبنُ  ، يوم [9 : التغابن] (ذِلَك يَ ْوُم التَّغاُبنِ ) وقال أبو إسحاَق في قول هللا جلَّ وعزَّ :

َراِء والبيعِ كما قاَل : َهْل َأُدلُُّكْم َعلى َِتارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن ) ارتفعْت منزلتهُ في الجنة من كان ُدونه ، وضرَب هللا ذلَك مثالً للّشِ
 [.10الصف : ] (َعذاٍب أَلِيمٍ 

ً  الرجل فأَنا أغبنه غبنتُ  وقال أبو زيٍد : ً  األمرَ  َغبَْنتُ و، وذلك أن يَمرَّ فال تراه َوال تَْفُطَن له ،  َغْبنا في  َغبنتُ وإذا أَْغفَْلتُه  َغبنا

ً  البيع جل أغبِنه غبَْنتُ وإذا غفْلت عنه بْيعاً كان أَو شراًء ،  َغْبنا ً  الرَّ  في البيع َغْبنا
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 .الَغنْب   َّ الِغباِء ، وهو ِم لوالةراء ، وغِبيه  الرجل َأْغَباه أ َ 
 ثَْنُي الشيِء من َدْلٍو أو ثوٍب ليَنقُص من طوله. : الغَْبنِ  ثعلٌب عن ابن األعرابي : أصلُ 

استَنقصوا عقولهم أهُل الجنَّة أهَل النار : أي :  َغبَنَ  فقال : [9 : التغابن] (ذِلَك يَ ْوُم التَّغاُبنِ )قال : وُسئل الحسن عن قول هللا : 

 باختيارهم الكفر على اإليمان.

 عقلَك. يَْغبِنُ  آخَر في بيعٍ فقال : إنَّ هذا غبَن نظر الَحسن إلى رُجلو

 قال أبو العباس : أي : يَنقُُصه.

 نِسيتَه وضيَّعته ، وأنشد : رأْيك : أي : غبِْنتَ  وقال ابن األعرابي :

لريريريريريريريريريريريريريريا َع  الئريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرَب الريريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  و   وار وقريريريريريريريريريريري   مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن اجلريريريريريريريريريريِ

  
خبرها ،  غبَنوا أي ال يُعلَم ذلك منها ، وقد مغبُونةٌ  وقال ابن شميل : يقال : هذه الناقةُ ما ِشئَت من ناقٍة َظْهراً وكَرماً غير أنها

 فالن أي نِسيتُه وغِلطُت فيه.كذا من حقِّي عند  َغبِْنتُ و: النِّسيان ،  الغَْبنو: أي : لْم يَعلموا ِعلمها ،  غبنوهاو

 غ ن م
 نمغ : مستعملة. ـ  نغم  ـ  غمن  ـ  غنم 

 لفٌظ للجماعة ، فإذا أَْفَرْدَت الواحدة ، قلَت شاةٌ. غنَمٌ  : الشَّاُء ، تقوُل : هذه الغنَمُ  قال الليث :: غنم 

أي  قَطيعٍ راعٍ َعلَى ِحَدةٍ ، وكذلك تَروُح عليه إِبِالن :: أي : قِطيعَان ، لكّلِ  غنَمان وقال غيره : تقوُل العرب : تَروُح على فالن

 : إذا كانت للِقْنيَِة مجموعةً. غنٌَم ُمغَنَّمةٌ وإبٌل هاُهنا ، َوإبل ، هاهنا ، 

احد ، الفُرصة وانتَهزها بمعنى و اغتنم ، يقال : الغُنم : انتهازُ  االغتنامو: الفوز بالشيء من غير مشقّة ،  الغُْنمُ  وقال الليث :

كاب من أَموال المشركين وأُخذ قَْسراً ويجب فيها الُخمس ِلمن قَسمه  الغنيمةُ  : الفَْيُء ، قلت : الغَنيمةو ما أُوِجَف عليه بالخيل والّرِ

اِجل سهٌم واحد.  هللا له ، ويُْقسُم أربعةُ أخَماسها لمن حضر الوْقعة ، للفارس ثالثة أَسهم ، وللرَّ

ُؤوس وأما الفَْيُء فهو ما أَ  فاَء هللا من أموال الكفار على المسلمين بال حْرٍب وال إيجاٍف عليه بخْيل وركاٍب ، وذلك ِمثل جزية الرُّ

وما ُصوِلحوا عليه من أموالهم فيجُب فيه اْلُخمس أيضاً لمن قَسمه هللا ، والباقي يوَضع في بيت مال المسلمين لَسّدِ ثَْغٍر وإعداد 

ن يَجري َمْجراهم.سالحٍ وخْيٍر وأَْرزاق ألَ   ْهل الفْيِء من المقاتِلين والقُضاة وغيرهم ممَّ

 إذا أُْفِرَد لكل منها راعٍ. ، وإبٌِل ُمَؤبَّلة : غنٌَم ُمغَنَّمة وقال الكسائي :

 ُغنَاماكَ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال :
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 و باب ك ، مْعلاه كلُّه َغايت ك.أن تفعل ذاك ، كَ وِلك ق صاراك وَقْصر َك ومَسباب ك  غ ْلم كَ و 
 بَكلمة. نَغَم : َجْرُس الكلمِة وُحسُن الصَّوت في القراءة ، تقول : ما النَّْغَمةُ  قال الليث :: نغم 

ً و نَغَْمُت أْنغَمُ  أبو عبيد عن الكسائّيِ وأبي زيد : قد . أَنِغم نَْغما  ، وهو الكالم الخِفيُّ

 بشيء ويتنسَُّم بشيٍء وينسم بشيٍء : أي : يتكلَّم به. مُ ليَتَنَغَّ  وقال األَصمعيُّ : إنَّه

غُ  : َمْجَمَجةُ َسواٍد وُحْمَرةٍ وبياٍض ، ورُجل التَّْنميغُ  قال الليث :: نمغ  ماعة. النََّمغَةُ والَخْلق ، قال :  منَمَّ ك من الرَّ  : ما تَحرَّ

 : رأُْس الجبَل. النََّمغَةُ  أبو عبيد ، عن الفراء :

ماَغةُ.وقال المفَ  بِّيِ الرَّ ُل : هي من رأس الصَّ  ضَّ

 والغاذَّةُ والغَاِذيَة. النََّمغَةُ  وقال ابن األعرابّيِ : يقال لرأس الّصبّيِ قبَل أن يشتدَّ يافُوُخه :

: الغُْمَرة التي تَْطِلي بها  الغُْمنةُ والجلَد وغَملهُ إذا َجمعه بعد سْلِخه وتَركهُ َملفوفاً حتى يَْستَرِخي ُصوفُه ،  َغمن يقال :: غمن 

 المرأة َوْجَهها.

 قال األغلُب :

 لَيَسْه ِمن الاّلئيِّ ت َسوَّى  ْلغ َمن
 : السَّبِيذاُج. الغُْمنةُ  ويقال :

 [الغني والفاء (أبواب])

 غ ف م
 مل : من وجوهه : فغم.استع

يِّبَةُ  فغَمَ  قال الليث :: فغم  يُح الطَّ  المْزكوم وتَسدُّ خياشيَمه وأنشد : تَْفغَمُ  الوْرد : إذا انفَتج ، والّرِ

 نريْفَحة  ِمْسك  تريْفَغم  اْلَمْفغ وما
 .الفُغُومُ  والَمْصَدُر :

 الرائحة : إذا َسّدْت خياشيمَك. فَغمتْنِي قدالطيب ، و فَْغَمةَ وأبو عبيد عن األصمعي : وجدت فَْوغةَ الطيب 

، ما بين السماِء  ألفغَمتْ  لو أن امرأةً من الحوِر الِعين أَشرفَت»في الحديث : وعنه الزكاُم ، قال :  اْفتغمَ  قال الليث : ويقال :

َواية ألفعََمْت بالعين ، أي لمألْت. «واألرض بِريح المسكِ   أي مألْت ، قلت : الّرِ

 يقال : أَْفعْمُت اإلناَء فهو مفعوٌم : إذا َمألتهُ.

ً  الرجُل بالشيءِ  فَِغمَ  ويقال :  إذا أولَع به. : يَفغَُم فَغَما

يِد ، وهو ضراوتهُ وُدْربتهُ ، وكلبٌ  فغَمَ  وقال ابن السكيت : يقال : ما أَشدَّ  ْيِد. فِغمٌ  هذا الكلِب بالصَّ  : َحريٌص َعلَى الصَّ
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 اْمُرُؤ القَْيِس :قال 

ٌن  ٌم َداجريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا فريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ركريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   كريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريوٌب نريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريٌع َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌت طريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَِ

  
 .فُغُمٌ  : الفُم أجمع ويُثَقَّل فيقال : الفُْغمُ  وقال ابن األعرابي :

 وقال ُهْدبةُ :

مريريريريريريريرياو فريريريريريريريريى الريريريريريريريريفريريريريريريريريؤاَد اهلريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  هللا مريريريريريريريريا َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ث  الريريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريريى َوعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  َك الريريريريريريريريريرَّاتئريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريَ

  

ااَل و  مريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريرياغريريريريريريريريريريريريِ ُ  دون أن تريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريزَا

  
اوَ   مريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريِ ُ  دون أن تريريريريريريريريريريري  ا غريريريريريريريريريريريَ  ال الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ

  

 تريْعَتِلي ال وائم  ال وائماوَ 

 [ابب الغني والباء وامليم]

 غ ب م
 استعمل من وجوهه : بغم.

ً  الظَّْبيُ  بَغَمَ  قال الليث :: بغم   ، وهو أْرَخُم َصْوتِِه. يَبغَُم بُغوما

ِة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

 يلاِديِه ِ سم املاِء َمْبغُوَداع  
هُ  المْبغُومُ و  : أي : تَبغَمهُ  : الولد ، وأمُّ

َداعٍ يُناديِه َحكى صوَت الظَّْبيِة إِذا صاتَْت َمأَماْء  : َرخيمةُ للصوت ، وقوله : بَغومٌ  ، وامرأةٌ  تَبغمُ  ، والناقة تَبغمُ  تَدعوهُ ، والبقرة

 .َمْبغومٌ  ، َوداعٍ هو الصوتُ 

ِه. بُغامَ  كقولَك قوٌل َمقوٌل ، يَقول ال يرفع َطْرفهُ إالَّ إذا سمعَ  بُغام َمبغومٌ  يقال :  أُّمِ

عهُ واَل يَمدُّه ، وقد البغامُ  أبو عبيد عن األصمعي : ما كاَن من اْلُخّفِ فإنه يقال لصوته إذا بدا :  .تَْبغَمُ  الناقةُ بَغَمِت  ألنه يُقَّطِ

غاِء. البُغَامووقال غيره : التََّزغُّم   : الكشيش من الرُّ
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 كتاب معتل حرف الغني

 ابب الغني والقاف

 [وايء] غ ق
 ، وهما من َطيِر الماِء. الغاقُ و الغاقةُ  قال الليث :: غيق 

 ، ِحكايةُ َصوِت الغَُراِب. َغاقِ  وقال الفراء :

ً  ، ثم يسمى الغراب غاٍق غاقٍ و غاِق غاقِ  تيقال : سمع  .الغاقِ  فيقال : سمعت صوتَ  غاقا

ً  الرجل في رأيهِ  َغيَّقَ  أبو عبيد عن األصمعي :  : إذا اختلط فلم يثبت َعلَى رأيٍ واحٍد ، فهو يموج. تغييقا

 وقال رؤبَةُ :

ي  واجريريريريريريريريريِ ولريريريريريريريريريِة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريري  َن  ملريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريَ

  
ْ َف  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّاج     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياَن كريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريري 

  
ْجَن ، والمعنى : َضلَّْلَن. َغيَّْقنَ  وقال األصمعي :  : َموَّ

ً  فالٌن ماله َغيّقَ  وقال المفضل :  : إذا أفسده ، وغبَق الّرجل بصره ، إذا َحيّره. تغييقا

 وقال العجاج :

 أَِذيُّ أْوراد  ي غيِّْ َن البْصر
 مهمل. غ ك :

 ابب الغني واجليم

 ([وايء) غ ج
 استعمل منه : الغْوج.

 عريض الصدر ، وأنشد : : غوجٌ  وفرسٌ  َغْوجٌ  قال الليث : جملٌ : غوج 

ردٌل   بريريريريريريعريريريريريرييريريريريريريري  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف ا ريريريريريري ريريريريريريو غريريريريريريوٌج مشريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريه   ع أنريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياس املريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياري تريريريريريريريريريالتريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِّ

  
 : اللَّيُِّن األعطاف من الخيل. الغوج وقال ابن شميل :



2718 

 

ْدِر ، ويجمع غْوج وقال أبو سعيد : فَرس  َغوجاً كما يقال َجارية َخْود ، وجمعها ُخود. الغْوج مْوج ، وهو الواسُع ِجْلِد الصَّ

 [الغني والشنيابب ]

 (وايء) غ ش
 وشغ : مستعملة. ـ  شغا  ـ  غشا 

ثوبَه  يستغشي السرج : غطاؤه ، والرجل غاشيةو: الغطاء ،  الغشاءوالقلب من الطبع ،  غشي : ما الِغشاوة قال الليُث :: غشا 

: اسم من أسماء القيامة في  الغاشيةُ ويْرجوَن فضلك ومعروفك ،  يغشونك : السَُّؤال الذين الغاشيةوكي ال يسمع وال يرى ، 

ً  كنايةٌ عْن إتيان الّرجِل الَمْرأة ، والفعلُ  الِغْشيانُ والقرآن ،   .َغشيَها يَغشاها ِغشيَانا

كأنه ُردَّ إلى األصل ألّن المصادَر كلها تَُردُّ  (َغْشَوةٌ )، وقرىء :  [7البقرة : ] (َوَعلى أَْبصارِِهْم ِغشاَوة  )وقال هللا جلَّ وعز : 

والِعمامِة والعصابة  الِغَشاوة ، وكلُّ ما كان ُمشتِمالً على الشيء فهو مبنيٌّ على فِعالٍة نحو : غشاوةٌ  إلى فَْعلٍة ، والقراءةُ المختارةُ 

ناعة على كّلِ ما فيها نحو الخياطةِ   والِقصارةِ. ، وكذلك أسماُء الصناعاِت الشتمال الّصِ

اآلية ، قيل : إّن طائفةً مَن المنافقين قالوا : إذا أغلْقنا  [5هود : ] (َأال ِحنَي َيْستَ ْغُشوَن ثِياَِبُْم يَ ْعَلمُ )وقال هللا جل وعز : 

َأال ِحنَي َيْستَ ْغُشوَن )هللا : ثيابَنا وثَنينا صُدوَرنا على عداوةٍ ُمحمٍد فََكيَف يعلم بنا ، فأنزل  استَْغَشيناوأبوابَنا وأْرخينا ُستُورنا 
 (ثِياَِبُْم يَ ْعَلُم ما ُيِسرُّوَن َوما يُ ْعِلُنونَ 

 [.5 هود :] 

هم. [107يوسف : ] (فََأِمُنوا َأْن ََتْتِيَ ُهْم غاِشَية  ِمْن َعذاِب هللاِ أَ )وقوله جل وعز :   ، أي : عقوبةٌ ُمَجلِّلةٌ تَعُمُّ

امرأته وتجلَّلَها  تغشَّى ، كنايةً عن الِجماع ، يقال : [189األعراف : ] (َلْت َْحًَّْل َخِفيفاً فَ َلمَّا تَ َغشَّاها ْحََ )وقوُل هللا : 

 ألنها تَعُمُّ الخْلَق أجمعيَن. غاشيةٌ  وتدثرها بمعنى واحٍد وقيل : للقيامة

يَتِ  : جلدةٌ  الِغَشاوةُ  وقال بعضهم :  ه.القْلَب فإذا انَخلََع منها القلُب ماَت صاِحبُ  ُغّشِ

 وجَهها كلَّه بياٌض. يَغشى من الِمْغَزى : التي الغَْشواء وقال أبو زيد :

 الموِت. َغْشيةُ  ، وكذلك الغشيَة عليه وهي مغشيٌ  عليه فهو ُغشيَ  رواه أبو عبيد عنه ، ويقال :

 َمن ينتابه من ُزّواره وأصدقائِه. الّرُجل : غاشيةو،  [20محمد : ] (َنَظَر اْلَمْغِشِي َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ )قال هللا تعالى : 

 ، وهي الدامغةُ. الغاشيةُ  أبو عبيد عن أبي زيد ، يقال : للحديدة التي فوق مؤخرةِ الّرْحل :
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 ، وهو داٌء يأخذه في جوفه. بغاشيةٍ  قال : وقال األصمعيُّ : رماه هللا

 وأنشد شمر :

م هْ   يف ب ِلِه غا يٌة تري َتمِّ
مُ   ه : تُْهِلكهُ.قال : تُتَّمِ

 وأوتََح. أْوَشغَ  : الَوتُْح ، يقال : الَوشغُ  قال الليث :: وشغ 

 وأنشد :

 لْيَس كإيةاِغ ال ليل املو  ِ 
 فالٌن بالسوء : إذا تلّطَخ به. تَوّشغَ  ويقال :

 وقال القالُخ :

  يّنِ امر ٌ  مل أتَو َّْ   لَكِذبْ 
 الناقةُ ببَولها ، وأوزعْت وأزغلَْت : إذا قطعَتْه فَرمْت به ُزْغلةً ُزغلةً. أوشغَتِ  ثعلٌب عن ابن األعرابي قال :

 .االْستِيشاغُ  فالٌن : إذا اْستَقى بَِدْلٍو واهيٍة ، وهو استَْوشغَ  ابن شميل :

 : أن يَْقُطَر البَْول قليالً قليالً. الشَّْغيةُ و،  َشغياءو َشغَواءُ  ، وامرأةٌ  أَْشغى : اختالُف األسنان ، رجلٌ  الشغا قال الليث :: شغا 

لفَْضل  َشْغواء ، ويقال للعُقابِ  َشغَواء وامرأة أَْشغى هو اختالُف نِْبتة األْسنان ، رجلٌ  الشَّغا الحّرانيُّ عن ابن السكيت قال :

 ِمنقاِرها األعلى على األسفل.

يتْ   ِلتعقُّف في منقارها. َشغواءَ  وقال أبو عبيدة : ُسّمِ

 [ابب الغني والضاد]

 غ ض
 ضغو : مستعملة. ـ  غضا  ـ  غيض  (وايء)

ً  الماُء ، وهو غاضَ  قال الليث :: غيض  ً و يغيُض غْيضا  .مغاضا

ْرتُه إلى: أْي : فَ  ِغْضتُه ، مفعوٌل به ويقال مغيضٌ  ماُء البحِر فهوَ  غيضَ  فيه ، ويقال : يغيضُ  : المكاُن الذي الَمغيضُ وقال :   جَّ

 .ِغياضٌ  : األَجَمةُ ، وجْمعها : الغَيَضةو،  َمغيٍض 

لعة غاضَ  أبو عبيد عن الكسائي :  أنا في باب فعل الشيء وفعْلتُه. غْضتُهو: إذا نَقَص ،  يَغيضُ  ثمُن الّسِ

 والغضيُض واإلغريُض. الِغيضُ  ثعلٌب عن ابن األعرابي : يقاُل للطَّْلع :

 وأنشد :

َن مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريربَاهتريريريريريريريريريّن وقريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَن     غريريريريريريريريرييَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريَه مريريريريريريريريَن اهلريريريريريريريريَوى ولريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا   مريريريريريريريرياذا لريريريريريريريري ريريريريريريريريِ

  
 معناه : أنهّن َسيَّلّْن دموَعُهّن حتى نََزْفنَها.

 .أغضْيتُ  أْي : سَكتُّ ويقال : َعلَى القََذى : غَضْوتُ  قال الليث :: غضا 

 : إدناء الجفون. اإلغضاءُ وقال : 
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 قال لبيٌد :

 َي َلّ و كَعتيِق ال ِت ي غضى 
 الجفوَن مرةً ، ويُجلِّي مرة. يُغضي يعني :

 وقال اآلخر :
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 مل يري ْغض يف اَّرِب على قذاكا
 إذا غشي كلَّ شيء. يغُضو غُضّواً  : غاٍط ، وهوَ  غاٍض  قال : وليلٌ 

 ومقاٌم فاٍض وُمْفٍض. غاٍض و ُمْغٍض  وقال ابُن بُزرج : ليلٌ 

 وأنشد :

 ِكراما   مل اُِ الفاضيَعلك م  
 : عظيمةٌ. غاضيةٌ  : َشديدةُ الظُّلمِة ، ونارٌ  غاضيَةٌ  أبو عبيد عن األموّيِ : ليلةٌ 

 وأنشد شمر :

 خير ْجَن من َأْعجاُّ ليل  غاضي
، ويقال  ىغضً و غضاةٌ  ، وهو من أْجَود الوقوِد عند العرب ، يقال : الغضى : عظيمةٌ ، أُخذ من نار غاضيةٌ  قلت : قولُه : نارٌ 

 .الغَْضيا ِلَمنبتِها :

 .الغَضى : َمْقصوٌر ُشبِّهْت عنِدي بمنابتِ  َغْضيا وقال ابُن السكيت : يقال لإلبِل الكثيرة

 وأنشد ابُن األعرابي :

َر ريريريريريريةو  ا صريريريريريريريريريريريريريري   م سريريريريريريريريريريريريريريَتخِلف من بعريريريريريريِ  غضريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريريأمسريريريريريريريريرير بريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريول فريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير وأمسريريريريريريريريرير  

  
 ساكنة.أراد : وأْحِريَْن ، فجعل النون ألفاً 

انيُّ عن ابن السكيت : يقال : هذا بعيرٌ   قيل : الغَضا ، فإذا اْشتَكى من أْكلِ  غواٍض  ، وإبلٌ  الغَضا : إذا كان يأكلُ  غاٍض  الحرَّ

 .َغَضِويٌ  قُلَت بعيرٌ  الغضا ، فإذا نَسْبتَه إلى َغٍض  بعيرٌ 

 بل ال يَنصرفان.ِمثل ُهنَْيَدةَ : مائةٌ من اإل َغْضيا ثعلب عن ابن األعرابي ، قال :

 قال : وأنشدني المفضَّل البيت.

عن فالن أي  تغاَضْيتُ  مائةٌ من اإلبل ، ويقال : الغْضياوالجماعةُ من اإلبل الكرام ،  : الغَْضيانةُ  وَروى عمرو عن أبيه قال :

 تغابْيُت عنه وتغافْلت.

 : َضغا يضغُو : : صْوُت الذَّليل إذا ُشقَّ عليه ، يقال الضُّغاءُ  قال الليث :: ضغو 

ً إْضغاءً  وأَْضغَْيتُه أنا  : أي : يَتَباَكْوَن. يَتضاَغْونَ  . ويقال : رأيُت ِصْبيانا

 ابب الغني والصاد

 ([وايء) غ ص]
 صغي. ـ  صغا  ـ  صوغ  ـ  غوص 

: ُمستخرُجوه ، والهاجم  الغاَصةُ و: موضع يخرج منه اللُّؤلُؤ ،  الغَْوصُ و: الدخول تحت الماء ،  الغَْوصُ  قال الليث :: غوص 

 .غائصٌ  على الشيء :

اصٌ و غائصٌ  على األصداف في البحر فيستخرجها : يغوصُ  قلت : ويقال للذي ً  ، وقد َغوَّ ، وذلك المكان  غاَص يغوُص غوصا

 غير ما قاله الليث. الَمغاِص  بمعنى الغوصَ  ، ولم أسمع الغائِص  : فِْعلُ  الغَْوصُ و،  الَمغَاصُ  يقال له :

 الماء في صاغَ وأي : رسَب ،  يصوغُ  األدُم في الطعام صاغ ابن شميل :: صوغ 
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يَّ َ و األر. : أي : رسريريريريريريريريَ  فيها ،  من وريَّغه   صريريريريريريريريَ فالٌن طعاملا : أي أن عه  يف األ دُ مسىت تريََّ  وق  روَّغه  لسريريريريريريريريَّ
  ع  وامس . صيَّغهو 

ياغةُ و صاَغ يصوغُ  : مصدر غُ الصَّوْ  وقال الليث :  .َمصوغٌ  : الحرفةُ ، والشيء الّصِ

يغَةُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : هام من عمل رجٍل واحٍد. الّصِ  : الّسِ

 وقال العجاج :

 ِبِصيغة  ق  راَ ها وركَّبا
 ُوِلَد على أثره.إذا كان على قدره ، وهذا َسْوُغ هذا : إذا  هذا : َصْوغُ  قال : وقال أبو عمرو : هذا

 من تحته ، كلٌّ يقال. َصْوُغهُ ومن فوقه ،  َصْوُغهُ ووقال ابن بُزرج : هو َسْوُغ أخيه : ولد في أثره ، 

 أخيه : طريده ُوِلِد في إثره مثل َسْوِغِه. َصْوغُ  وقال آخر : هو

يغَةِ  وقال غيره : هذا شيٌء حسن يغَةِ  أي : حسن العمل ، وفالن حسن : الّصِ  هللا الخْلق صاغَ وأي حسن الِخْلقَِة ، والقَّدِ ،  : الّصِ

 فالٌن ُزوراً وكذباً : إذا اختلَقهُ. صاغَ و،  يَُصوُغهم

اُغون هذه َكذبة»في الحديث : و وَّ  أي : اختلَقها الكذَّابون. «صاَغها الصَّ

غا الليث :: صغا   ، وأنشد : َصِغَي يَْصغَى ، وقد َصْغواءُ  ، وامرأة أْصغَى : َمْيٌل في اْلَحنَِك أو إحدى الشَّفتين ، ورجلٌ  الصَّ

ح  الريريريريريريريريريريريريرَّوقريريريريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريْ رَاٌع تريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريِ

  
ِو َّ و   غريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ل  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .َصغَْيتُ و َصغَْوتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 .َصِغيت وأكثره َصِغيتُ و َصغَيتُ و َصغوتُ  وقال شمر :

ً  الشيءإلى  َصغَْيتُ  وقال ابن السكيت :  .صغوُت أصغو ُصغُّواً وإذا ِمْلَت ،  أصغى ُصِغيّا

 اإلناء : إذا أَمْلتُهُ ، وأنشد : أْصغَْيتُ و، أي : وِلتَِميَل ،  [113األنعام : ] (َولَِتْصغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة الَِّذينَ )قال : وقال هللا : 

ى  ان  ه   غريريريريري  ِه الريريريريري ريريريريريوُِ م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريإنَّ ابريريريريريَن أ  ريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريْ ِ   ه  أَبب  جريريريريريريريريريريريريَ ارس  ريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريَ   ذا مل  ريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وهم الذين يميلُون إليه ويَْغَشْونَهُ. صاِغيَتِهِ  ويقال : فالٌن يُْكِرُم فالناً في

 ، يريد حين مالت ، وأنشد : َصْغواء رأَْسهُ ، ورأيت الشَّمس أصغىو: كتابتهُ باألِلِف ،  الصَّغاوقال : 

 َصْغواء  ق  ماله وملا تفعلِ 
 وقال األعشى يصف ناقةً :

ا هريريريريريريريَ وقريريِ ِ  مريري  لريريريريريريريْ واَء يف جريريَ غريريْ هريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريرى عريرييريريلريريَ

  
حريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريا   

ي والريريريريريريريري ريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريع املريريريريريريريري فريريريريريريريريِّ راقريريريريريريريريِ   كريريريريريريريريَ  تريريريريريريريري 

  
لنُّجوم : إذا مالت ا َصغَتِ واالستماع ،  : اإلصغاءُ وإليه َسْمعي ،  أصغيتُ و: إذا مال ،  يصغا إلى كذا َصغا وقال الليث :

 للغروب.
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ً و َصغَا يَْصغُو َصْغواً  وقال األصمعي :  .صغا

، وذلك  أْصغَْت تُْصِغي إليه رأسهُ وسمعهُ : أماله إليه ، ويقال للناقة : قد أْصغَىو: إذا مال ،  َصِغَي يَْصغَى وسمع أبو نصر :

جل كأنها تستمع شيئاً حين يَُشدُّ عل  يها الرْحَل.إذا أمالت رأسها إلى الرَّ

مة يصف ناقته :  قال ذو الرُّ

ة   ْوِر جريريريريريريرياحنريريريريريريريِ هريريريريريريريا  لريريكريريَ غريريِي  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرُِّهريريريريريريريا تريريريَ ريريريريريريريِ      مسريريريىت  ذا مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريوى يف غريريريَ

  
 فالٍن مع فالٍن ، أي : ميله معه. ِصْغوُ  ويقال :

ه ، وكذلكفالٌن إناَء فالن :  أْصغَى معه ، ويقال : ِصْغُوهُ و َصغاهُ و َصْغُوه وأما أبو زيد فيقول :  أْصغَى إذا أماله ونقصه من حّظِ

 الدَّلو ما تثنَّى من جوانبها. ِصْغوُ والبئر : ناحيتها ،  ِصْغوُ وجوفُها ،  الِمْغَرفَِة : ِصْغوُ وحظَّه : إذا نقصه ، 

مة :  قال ذو الرُّ

ن   جريريريريريرين   فريريريريريريجريريريريريريرياء   ريريريريريريريِ  ّ  نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريه  الريريريريريريري ِّمريريريريريريْ

  
ِوهريريريريريريريا يريريريري قريريريريرق    غريريريريْ ى يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريَ مريريريريريريرياِء السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريَ

  
 بن األعرابي :وقال ا

  ِ بريريريريريَ عريريريريري ريريريريريني مريريريريرين فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل اإللريريريريريريريه األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريري 

  
   ِ يريريريريريريريريريريريَ ِل األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ اع  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ِذيَّ د فريريريريريريريريريريريّ

  
 قال : األصيُغ : الماء العام الكثير.

 وقال غيره : األْصيَُغ : واد ، ويقال : نهٌر.

 ابب الغني والسني

 غ س
 سوغ. ـ   (غيس) ـ  غوس  ـ  غسا  (وايء)

 : إذا أَْظلَم. أَْغسى يُْغسي : يَْغُسو الليلُ  َغَسا األصمعّيِ :أبو عبيد ، عن : غسا 

 ، وأنشد : َغِسي يَْغَسىوَ وقال ابن السكيت مثله ، وزاَد : 

ه  َأَنريريريريريريريا لريريريريريريى َوأَيريريريريريري ريريريريريريلريريريريريريريْ يريريريريريريْ ا لريريريريريريَ ا غسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريمريريريريريريريَّ  فريريريريريريَ

  
رى   وْكريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريي األ َرىب جريريريريريريريريريريرياءْ  أِب ُِّ مسريريريريريريريريريريريَ

  
َواُب : شيٌخ عاٍس بالعيِن ، يقال : َعسا الشيُخ يَْعُسو.: قد طال عمرهُ ، قلت : هذا تصحي غاٍس  وقال الليث : شيخٌ   ٌف ، والصَّ

سٌ  : فيه هزيمةٌ وتشليٌح ، قال : ويقال : أَشاُؤنَا َغّواسٌ  أبو العباس عن ابن األعرابّي يقال : يَْومٌ : غيس  ـ  غوس  أي  : َمغَوَّ

ئه عنه. تَْغِويسهُ وُمَشنٌَّخ ،   : تَْشذيب ُسالَّ

 َشبابِِه : أي في نعمِة َشبابِه. َغْيساتِ  عمرو : يقال : فالٌن يَتَقلَُّب فيوقال أبو 

 شبابه. َغْيسانِ  وقال أبو عبيد : في

 وأنشد أبو عمرو :

ِه  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريِ بريريريريريريريريِ   يف غريريريريريريريريَ ىت خيريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريَ ا الريريريريريريريريْ  بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
اَلتريريريريريريريريريريريريريريِه   ِة يف قريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريَّ َ  اَّريريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريريُّ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ
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رَاتريريريريريريريريريِه  فريريريريريريريريريْ ر   َ  عريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريري َّ   ذا أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رْبَاتريريريريريريريريريريِه   َريَتْ مريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريْ ا ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريْ

  
 ، فهي تاءُ  َغيساتٍ  قلت : والنون والتاُء فيهما لَْيَستَا مَن األصل ، من قال :
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 ، فهو نون فريْعالَن. َغْيسانَ  فعال   ، ومن قال :
ً  شرابهُ في َحْلقهِ  َساغَ  قال الليث : يقال :: سوغ  ً و َسْوغا غتُ وهللا ،  أساَغهُ و،  َسَواغا  فالناً ما أصاَب. َسوَّ

 َهذا : إذا ُولَد على أثره. َسْوغ وقال أبو عبيد : قال أبو عمرو : هَذا

 بينهما ولٌد.: إذا لم يكن  َسْوُغهُ  ، وهي أخته َسْوُغهُ  بالواو والياء ، ويقال : هو أخوهُ  َسيغُهُ و َسْوُغهُ  وقال المفّضُل : هو

جُل أَخاهُ  أْسَوغَ  وقال اللحيانيُّ : ً  الرَّ  .يُِسيغه فالٌن الطَّعام والشرابَ  أساغ : إذا ولَد معه ، ويقال : إِْسواغا

 [.17إبراهيم : ] (يَ َتَجرَُّعُه َوال َيكاُد ُيِسيُغهُ )ومنه قول هللا : 

وبه كان نُْجُح حاجته ، وذلَك أنه يريد عدةَ ِرجاٍل أو عدة دراهَم فيبقى به تم أَمرهُ ،  فالٌن بفالٍن : أي : أساغَ  وقال ابن بزرَج :

 بهْم. أَساغوا به ، وإن كاَن أكثر مْن ذلك ، قيَل : أَساغَ  واحد به يتم األمر ، فإذا أصابه ، قيل :

 ابب الغني والزاي

 غ ز
 وزغ. ـ  زغا  ـ  زيغ  ـ  غوز  ـ  غزا  (وايء)

َزْوُجَها ،  َغَزا : إذا ُمغزيةٌ  المرأةُ ، فهي أْغَزتو،  َغْزَوةٌ  ، والواحدةُ  أغزوهم غزواً  بني فالنٍ  غزوتُ  قال الليث :: غزا 

ىو ِد. الغُزَّ كَّع والسُّجَّ  على بناء الرُّ

 الَمغازي ، وتكون المغَاِزي ، وجمعها الغْزوِ  : موضعُ  اْلمغزاةُ و،  [156آل عمران : ] (َأْو كانُوا ُغزًّى):  عزوجلقال هللا 

 إذا عُسَر ِلقاُحَها. ُمغز الناقةُ فهي أَْغَزتِ و،  َغَزْوُت َمْغًزى ، يقال : َغَزواتٍ  بمْعنَى

بِه وَغْوزاً : إذا قصدهُ ، قال : وَغزَّ فالٌن بفالٍن واغتزَّ  َغْزواً  وَغاَزه َغَزاه : اْلقصُد ، وكذلك الغَْوُز ، قد الغْزوُ  عمرو عن أبيه :

هُ من بين أصحابه. اغتَزىو  بِه : إذا اختصَّ

 الوقُت الذي ضربت فيه. من اإلبل التي جازِت الحقَّ ولم تلْد ، وَحقُّها : الُمْغزيَةُ  أبو عبيد عن األموّيِ :

 .من الغنم التي يتأخُر ِوالُدَها بعد الغنم بشهر أو شهرين ، ألنها حملت بأََخَرةٍ  المْغِزيةُ  وقال األصمعيُّ :

ِة : فجعلَ  مَّ  في الوحِش : اإلْغَزاءَ  وقال ذو الرُّ

ْأٌب مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرَّدٌ   ر ع  أقريريريريريريريريريريَ ُّ الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِن جريريريريريريريريريريَ

  
ك  املريريريريريريغريريريريريريزِ ِ  الريريريريريريرَّواكريريريريريريريل   يريريريريريرييريريريريريريريِه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريْ لريريريريريريَ  بريريريريريريِ

  
 مثل : ناٍد وندّيٍ وناجٍ ونجّيٍ للقوِم يَتناَجْوَن. الغَازي َغِزيٌ  ويقال لجمع

 وقال زياُد األعجم :

َزْواالريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريزِي  ذا و قريريريريريريريريريريْل لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريريِل   غريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريَن ولريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريري ِّ الريريريريريريريريريريرَّائريريريريريريريريريريح و    الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريِ
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 .الغَْزو َغَزِويٌ  وإلى َغِزيَّةَ َغَزويٌ  أبو عبيٍد عن الكسائّيِ : ينَسُب إلى

، أي :  تَْغزو : نتاُج سوٍء ، ُحَواُرهُ ضعيٌف أبداً ، ويقال : ما اإلْغزاءُ و،  الُمْغَزى ثعلب عن ابن األعرابّيِ : النِّتاُج الصيفي هو

 عليها. يغُزو فالٌن فالناً : إذا أعطاهُ دابة أَغزىومن هذا األمر : ما مطلبَك ،  َمغَزاكَ  ما تطلُب ، وما

يغُ  قال الليث :: زيغ   التمايُل. : التَّزايُغو: الميُل ،  الزَّ

ً فال َزيَّغتُ  وقال أبو سعيد : ً  نا  ، قال : وهو مثُل قولهْم : تََظلََّم فالٌن من فاُلٍن إلى فاُلٍن فََظلََّمهُ تَْظِليماً. َزيغَهُ  : إذا أقمت تَزييغا

ً  المرأةُ  تََزيَّغَتِ  أبو عبيد عن أبي زيٍد :  ، وتزيقت تزيقاً : إذا تََزينْت. تََزيُّغا

ً  الشمس َزاَغتِ  وقال غيره :  : إذا مالت وزالت. َزائغةٌ  ، فهي تَزيغ زيُوغا

اغُ و،  [5الصف : ] (فَ َلمَّا زاُغوا َأزاَغ هللاُ قُ ُلوَِبُمْ )وقال هللا جلَّ وعزَّ :  يغَانُ  : هذا الطائر ، وجمعهُ : الزَّ ، َوال أَدري  الّزِ

ٌب.أ  عربيٌّ أْم معّرِ

غاَوةُ : زغا   .زَغاِويٌ  : ِجنٌس من السودان والنسبةُ إليهم الزُّ

َغى ال ابن األعرابّيِ :وق  : رائحةُ اْلحبَشّيِ ، والغَُزى : القصُد. الزُّ

 .َوزغةٌ  : سوامُّ أبرَص ؛ الواحدة : الَوَزغُ  قال الليث :: وزغ 

ً  وقال أبو عبيدة : إذا تبين صورةُ المهِر في بطن أمه فقد غ توزيغا  .ُوّزِ

ً  الناقةُ ببولها أوزغتِ  وقال أبو العباس : قال ابن األعرابّيِ :  : إذا أزغلْت به إزغاالً وقطعتهُ. إيزاغا

 وأنشد أبو عبيد هذا البيت :

ه    بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْرب  كريريريريريريريريري ذان الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريراء فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريري 

  
خريريريريريريريريريا. تريريريريريريريريريبريريريريريريريريريورهريريريريريريريريرياو  

َ
 طريريريريريريريريريعريريريريريريريريرين  كريريريريريريريريريإيريريريريريريريريريزاِغ املريريريريريريريريري

  
 : أي ِرْعشةٌ. وَزغٌ  ، ويقال بفالنٍ  ُوزَغانو اْلَوزغِ ِوْزغانٌ  ويقال لجمع

 من خلفِه فعلَم بذلك فقال له : كذا فلتكن فكان به وسلمعليههللاصلىأن الحكم بن العاص حاكى رسول هللا »في الحديث : و

 .«َوزغٌ 

 .(1) (: البارُّ بأهله األْغَوزُ و، وغزاهُ غزواً : إذا قصدهُ ؛ قال :  غاَزه غْوزاً  : القصد ، يقال : الغوزُ  عمرو عن أبيه :): غوز 

 ابب الغني والطاء

 غ ط
 طغا. ـ  غطي  ـ  غوط  (وايء)

 . يقال : ماالغاطُ  : إذا أَمْرتُهُ أن يكوَن مع الجماعِة إذا جاءِت الِفتَُن وهم ُغْط ُغطْ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للرجل: غوط 

__________________ 
 ، أن األُّهري قاله يف تر ة غزا الساب ة. (144/  10 ري  غوُّ )« اللسان»( جاء يف 1)
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 م له ، أي : يف اجلماعة. الغا ِ  يف
 .األغواطو،  الغيطانُ  : الُمْطَمئِنُّ من األرض ، وجمعه الغائِطُ و: موضٌع بالشام كثيُر الماِء والشجر. قال :  الغُوَطةُ  وقال الليث :

 : ِكنايةٌ عن الَحَدث. التَّْغِويطُ وقال : 

َز اْرتاد [43النساء : ] (َأْو جاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئطِ )وقال هللا جلَّ وعزَّ :  ً  ، وكان الرجُل إذا أراَد التَّبَرُّ من األرض  غائِطا

طَ  كان سبباً له ، وقدِكنايةً عن النجو ، إذ  غائِطٌ  يغيُب فيه عن أَعيُِن الناس ، ثم قيَل للبََراِز نفسه وهو الحدثُ  الرجُل : إذا  تَغَوَّ

طٌ  أْحَدَث ، فهو  : إذا غاَب فيه. يَغوطُ  الرجُل في الوادي غاطَ و،  ُمتَغَّوِ

اح يذكُر ثوراً : ِرمَّ  وقال الّطِ

ِم األر يريريريَ اَل مريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ تريريريريَ  غريريريريريريرياَ  مسريريريىت اسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 . سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريرياأب  مريريريريريريريريريريريريريرين دوَنريريريريريريريريريريريريريريا َ َد ْه  

  
َز ،  الغاِئطَ   النَّباِت والماء ، ويقال : ضرَب فالنٌ : مجتمعُ  الغُوَطةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  يَغُوطُ  فالٌن في الماءِ  غاطَ و: إذا تبرَّ

 فيه. يتغاطَّانِ وفي الماء : أي : يَتغامساِن ،  يتغاوطانِ  إذا انغمَس فيه ، وهما

 : بعيدةُ القَْعِر. غويَطةٌ  بِئَْرَك : أي أَْبِعْد قَْعَرها وهي بئرٌ  أَْغِوطْ  سلمة عن الفراء يقال :

 الرجُل في الطين. غاطَ و: أي : حفر ودخل ،  غاطَ  وقال أبو عمرو :

 : أي : يضرُب الخالَء. الغائِطَ  : الَوْهَدةُ في األرِض المطمئنَّة ، وذهَب فالٌن يضربُ  الغُوَطةُ  وقال ابن شميل :

 األْنَساُع في َدّفِ الناقة إذا تبين آثارها فيه. غاَطتِ  ويقال :

 : إذا غاَب. يغُوطُ و،  يَغيطُ  في األرِض  غاطَ  وقال األصمعيُّ :

يَ  الغائِطُ  وقال ابن شميل : ً  : األرُض الواسعةُ الدَّعوة ، ُسّمِ ب  غاط ألنه غائِطا في األرِض أي دخَل فيها ، وليس بالشديد التََّصوُّ

 ، ولبعضها أسناٌد.

 : إذا َغَسا ، وليلٌ  يَْغطو َغْطواً  الليلُ  غَطاو،  األغطيةُ  به شيئاً ، والجميعُ  َغطَّْيتَ  به أو تغطيت : ما الِغَطاءُ  قال الليث :: غطي 

 عليهم البالء. َغَطا وغاٍض : مظلٌم ، ويقال : غاط

ً َغَطا  أبو عبيد عن أبي عبيدة : إذا امتأل الرُجُل شباباً ، قيل : ً و يَْغِطي َغْطيا  ، قال : وأنشدنا : ُغِطيّا

ْر   َغَ ى فيريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياب  معريريريريريريريا    حْيِمْلن سريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أ ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريأتريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريون  اجلريريريريريريريريرينِّ واََّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و  

  
ِل ، قال : يقال : للَكْرَمِة الكثيرةِ النَّوامي :  .غاِطيَةٌ  ثعلب عن ابن األعرابي عن المفَضَّ

 ناِميَة. واحٍد ، والنَّواِمي : األغصاُن ، والواحدةُ : بمعنى َغطَّىو أَْغَطىو َغَطى قال : ويقال :
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 وأنشد غيره :

ُ  املريريريريريريريريريريريا  َ لريريريريريريريريريريريم  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريريَ  ر بَّ مسريريريريريريريريريريريِ

  
ى عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه الريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريم    ل  غريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ  ل وجريريريريريريريريَ

  
كر. َمْغِطيُ  وفالن  الِقناعِ إذا كان خاِمَل الذِّ

 وأنشد الفراء :

ْن  ْن يريريريريريريكريريريريريري  مريريريريريريَ الب  وابريريريريريرين  َأْوس  فريريريريريريَ  أان ابريريريريريرين  كريريريريريريِ

  
ي   لريريريريريريريِ تريريريريريريريَ جريريريريريريريْ مريريريريريريري  ا  فريريريريريريريإين لريريريريريريريَ يريريريريريريريّ غريريريريريريريْ ريريريريريريريِ ه  مريريريريريريريَ اعريريريريريريري  لريريريريريريريَ  قريريريريريريريِ

  
 ، وأنشد : َغَطى يَْغِطي : كثيٌر ، وقد غاطٍ  وماءٌ 

 َ  رُّ َكم ْزِبِ  األعراِف غا ِ 
 طغا القْدَر فقد، وكلُّ شيٍء جاوَز  الطَّغَوى ، واالسمُ  َطغَْيتُ و َطغَْوتُ  لغة فيه ، والفعُل : الطُّْغوانُ و،  الطُّْغيانُ  قال الليث :: طغا 

يُح على قوِم عاٍد ، وتقول : سمعتُ  طغتِ  الماُء على قوِم نوح ، وكما طغا كما ْيَحةُ على ثَُموَد ، والّرِ  فالن : أي : َطْغيَ  الصَّ

 صوته ، ُهَذليَّة.

 لُغتاِن. طغْيتُ و طغوتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 يُهْم : أي صوتَهم.القوِم وَطْهيَُهْم ووغْ  َطْغيَ  سمعتُ « : النوادر»وفي 

 .الطَّْغياوالخائَِرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للبقرةِ :

ُل :  .ُطْغيا وقال الُمفَضَّ

 .َطغيَا وفتح األصمعيُّ طاءَ 

َبْت ََثُوُد ِبَطْغواها ))وقال الفراء في قول هللا :   [.11الشمس : ] ((11َكذَّ

َوآِخُر َدْعواُهْم َأِن )أشكُل بُرؤوِس اآلياِت فاختيَر لذلك ، أال تراه قال :  الطَّغوى ، وهما مصدراِن إال أن بطغيانها قال : أرادَ 
 ، معناه : وآِخُر ُدعائهم. [10يونس : ] (احْلَْمُد ّلِِلَِّ 

اج : أصل جَّ فِة ، تقول ، وفَْعلَى إذا كانت من ذواِت الياِء أُْبِدلَْت في االس طغواها طغياها وقال الزَّ ِم واواً ِليُْفَصل بين االسِم والّصِ

فاةُ  الطَّْغيَةُ و: هي التقوى ، وإنما هي من تَقَْيُت ، وهي البَْقَوى ، من بقيُت ، وقالوا : امرأةٌ َخْزيا ، ألنه صفة ، قلت :  : الصَّ

 الَمْلساُء.

 قال الُهذِليُّ :

ة   بري وَب ِب ريغرييريريريريريريريَ للريهرييريف  هلريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريُّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ ا

  
لريريريريريريريَ     جريريريريريريْ لريريريريريريَ ُّ املريريريريريريِ اَب كريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريريري  ِا الريريريريريريعريريريريريري  ريريريريريريريَ لريريريريريريْ  تريريريريريريري 

  
 اللهيف : ُمْشتار العسل.

 .طغا تاُؤها زائدة ، وهي ُمشتَقَّة من الطاغوتُ  قال الليث : [51النساء : ] (يُ ْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوتِ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 .طاغوتٌ ووقال أبو إسحاق : كلُّ معبوٍد من دون هللا ِجْبٌت 

 : الَكَهنة والشياطين. الطاغوتُ وقال : وقيل : الجبُت 

 : ُحيَيُّ بن أخطب وكعب بن الطاغوتووقيل في بعض التفسير : الجبت 
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ِن وهذا غت   ارج مما قال أهل  اللغِة ألَنم  ذا اتَّبعوا أمر ا ف   أطاعو ا من دوِن هللا.  األ رِف اليهود َّ
حر ،  قال الشَّْعبيُّ وعطاءٌ و  الشيطان. : الطاغوتوومجاهٌد وأبو العالية : الجبت : الّسِ

 واحد. الطاغوت وقال الكسائي :

 وجماع.

 ، فََجَمَع. [257البقرة : ] (َأْولِياُؤُهُم الطَّاُغوُت َُيْرُِجوَِنُمْ )قال هللا تعالى : 

 وقال ابن السكيت : هو مثل الفُلك يذكَّر ويؤنَّث.

 [.17الزمر : ] (تَ نَ ُبوا الطَّاُغوَت َأْن يَ ْعُبُدوهاَوالَِّذيَن اجْ )قال : 

 تكون األصناَم ، وتكون من الجّنِ واإلنس ، وتكون جماعةً وواحداً. الطاغوت وقال األخفش :

 : الَجبَّار العنيد. الّطاِغيَةُ  وقال الليث :

ج وال فََرٌق. الّطاغيةُ  وقال شمر :  الذي ال يبالي ما أتَى ، يأكل الناَس ويقهرهم ، ال يثنيِه تََحرُّ

 : األحمق المستكبر الظالم. الطاغيةُ  وقال ابن شميٍل :

 البحر والماء : إذا عال كل شيٍء فاجترفه. طغاوقال : 

 [.5الحاقة : ] (فَُأْهِلُكوا اِبلطَّاِغَيةِ )وقال هللا تعالى : 

 مصدر على فاعلٍة. بطغيانهم : أي (فَُأْهِلُكوا اِبلطَّاِغَيةِ )وقيل : معنى ، بَعث هللا عليهم صيحةقال قتادة : و

 ابب الغني والدال

 غ د
 دغا. ـ  غدا  ـ  غيد  ـ  وغد  ـ  غيد  ـ  دوغ  (وايء)

ُهُم الَمرُض ، والقوم فيالقوُم وداكوا : إذا  داغَ  قال ابن الفرج : سمعُت ُسليمان الكالبي يقول :: دوغ  من المرِض  دوَغةٍ  عمَّ

 وفي دوكٍة إذا عّمهم وآذاُهْم.

 : أي برٌد. دوَغةٌ  وقال غيره : أصابتنا

 وَدوكة أي حمٌق. دوغةٌ  وقال أبو سعيد : في فالن

 .وُغَد وغادةً  : الخفيُف الضَّعيُف العقِل ، وقد الوغدُ  قال الليث :: وغد 

 : إذا كان خادماً لقوٍم. وْغدٌ  منه ، يقال : رجلٌ  الوغدُ و: خدمتهم ،  وغداً  ْدُت القَْوم أَغُدُهمأبو عبيد عن الكسائي : وغ

ئهم وُضعَفَائهم. القوم : ُوغدان القوم ومن أَوغادِ  فاُلٌن من : الضَّعيُف ، يقال : الوْغدُ  وقال شمر :  أي من أَِذالَّ

للنَّاقَِة الواحدة ، ألنَّ  المواِغَدةُ  : أن تسيَر مثَل سيِر صاِحبِك ، قال : وقد تكونُ والمواَضَخةُ  المواَغَدةَ  أبو عبيد عن األصمعي :

 األُْخَرى. تَُواِغدُ  إحدى يديها ورجليها
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 في مْشيِه. يتغَايدُ  : الوسناُن المائُل العنِق ، ويقال : هو األْغيدُ و،  الغْيَداءُ  : الفتاةُ النَّاعمةُ ، وكذلك الغاَدةُ  قال الليث :: غيد 

 الُمتَثَنِّيةُ من اللِّين. : الغيداءُ ومن النِّساء النَّاعمةُ اللَّينة ، قال : قال :  الغاَدةُ  أبو عبيد عن األصمعي :

اسم  لغادةاويْغيَُد ، وغادت تَغاُد ، فهي غيداء ،  َغيِدَ  ، وقد الغَيَدُ  . والمصدراألَغيَد ، وكذلك جمع غيدٌ  قال أبو منصور : وجمعها

 من هذا على فَعَلَة.

ِة : غَدا غدُوكَ و غَدا غُدكَ  قال الليث : يقال :: غدا   : ناِقٌص وتام. وقال لبيٌد في اللغِة التَّامَّ

اس   الَّ كريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ِّ ِر وَأهريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو   مريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
وهريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريُّ ْ وا  بريريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريريع  و هبريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريْوَُ مسريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  
 وقال طرفةُ في النَّاقص :

 أقريَرَب اليريْوَُ من غ غٌ  ما غٌ  ما 
َمْت ِلَغدٍ )وقال ابن السكيت في قول هللِا :   [.18الحشر : ] (َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفس  ما َقدَّ

 فأعاُدوا الواَو. غُدّواً و غَدوُت أغُدو َغْدواً  بغير واٍو فإذا َصرفُوها قالوا : لغدٍ  قال : قَدََّمتْ 

 ، وأنشد : ُغدوةٍ  جمع الغَُدىو،  الغدوات جمع مثل الغُُدوُّ  قال الليث :

 األَصائلو  لغَ ى 
 معرفة ال تصرُف ، قلت هكذا يقول. ُغْدوةٌ وقال : 

ُن وال تدخلها األلف والالم.  قال النَّْحويُّوَن : إنَّها ال تنوَّ

 يومه. كغداة قّط ، يريد كغدوة وسمعت أبا الَجّراح يقول : رأيت

 َصرفُوا. الغََداةَ  وإذ قالوا :

اء ، إال ما روي عن ابن عامٍر فإنَّهُ قََرأَهُ  [52األنعام : ] (اِبْلَغداِة َواْلَعِشيِ  يُرِيُدوَن َوْجَههُ ) : قال هللا  ، وهي قراءة جميع القرَّ

 ، وهي شاذَّة. بالغُدوةِ 

فأتبعُوها العَشايا الزدواج الكالم ، وإذا أفِرَد لم يجْز  الغداةِ  والعشايا ، أراُدوا جمع بالغدايا وقال ابن السكيت : يقال : إني آلتيه

 .غَداواتُ و َغداةٌ  ولكن يقاُل :

 .غْدوةً  وروى أبو عمر عن اإلمامين ، المبّرد وثعلب ، قاال : العرُب تقول : لُدن

، ومن خفَض  غدوةً  ُدن كان الوْقتُ ، ومن نصب ، أراد ، ل غدوةٌ  ، قاال : فمن رفع ، أراد ، لَُدن كانت غدوةٍ  ، ولَُدن غدوةٌ  ولَُدن

 .غدوةٍ  ، أراد ، من عند

 أن يَبيَع الشيَء بنِتاج ما نَزى به الَكْبُش ذلك العاَم. بالدَّال : الغََدِويُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 وأنشد قول الفََرزدق :

واو  حريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ م  ذا مريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريْ وهتريريريريريريريريِ هريريريريريريريريور  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريريريريال   لريريريريريريريريريريريْ ع  تريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريَ ِوي  كريريريريريريريريريريريلِّ هريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال شمر : قال بعضهم : هو الغَذِويُ 
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  لذَّال يف بيه الَفرُّدق.
 من اإلبل والشَّاِء. غَدِويٌ  كلُّ ما في بطون الحوامل ثم قال : ويُروى عن أبي عبيدة أنه قال :

ةً. وسلمعليههللاصلىوفي لُغة النبي   ما في بطون الشاِء خاصَّ

 وأنشد أبو عبيدة :

ن ظريريريريريريريريريريريريِن   ق حب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريْ  أرجريريريريريريريريريريريريو َأ  طريريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريريريريريْ    ى أن يريريريريريريريريريريريريري  ْرجريريريريريريريريريريريريَ َ ِوِي يريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ

  
ة أنّه قال :و قال : جل يشتري بالَحَمل أو ، ، وهو كلُّ ما في بطون الحوامل الغَدِويِ  نُِهَي عن يُروى عن يزيَد بن ُمرَّ كان الرَّ

 هم ما في بُطون الحوامل ، وهو َغَرٌر فنُِهَي عن ذلك وأنشد :بالعَْنز أو بالدَّرا

حريريريريريريريريريال  َه كريريريريريريريريريْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  واِرَُ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ  أ عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ

  
َ ِو َّ    ال و  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ال و  خريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريالِ   جريريريريريريريريريريريريريريِل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
فريريريريريريريريريريريريال   ِق اأَلْرمسريريريريريريريريريريريرياُ ِذي األقريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ  يف مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الَحَمل والَجْدي ال يُغَذَّى بلبن أّمه ، ولكن يُعاجى. الغََدِويّ  وقال شمر : بَلَغِني عن ابن األعرابي أنه قال :

َل النهار ، وقد الغَداءُ و ، قال : الغَوادي : سحابةٌ تنشأُ صباحاً ، وجْمعُها : الغاِديةُ  وقال الليث : جل ، فهو تغدَّى : ما يُؤكل أوَّ  الرَّ

 .َغاَديته وقدفالناً صباح كّلِ يوٍم  يُغاِدي ، وفالنٌ  ُمتغدٍّ 

انيُّ عن ابن السكيت ، يقال : فالن ذو: دغا   : أي ذُو أخالٍق رديئة. دَغواتٍ و َدَغياتٍ  الحرَّ

 .َدغوةً  ، وغيُرنا يقول : َدْغيَةً  إالَّ في بيت يُْرَوى لرؤبة فإنه زعم أنهم يقولون َدْغيَةً  وال َدَغياتٍ  قال : ولْم نسَمع

 وأنشد ابن السكيت :

 قري لَِّ  اأَل القذا َدَغوا   
 وقال رؤبة :

 َدغية  من َ ِ ل  م ْغَ ْوِدنو 
اء : يقال : إنّه لذو  ثم ُخفِّفَت كما قالوا َهيٌِّن وَهْيٌن. دغيَّةً  ، وإنما أَرادوا دغيَةٌ  بالواو الواحدة َدغواتٍ  وقال الفرَّ

 .ُدغة اسم امرأَةٍ َحمقاَء ، يقال : فالٌن أْحمق ِمن ُدغةُ  وقال الليث :

َزْت وَوَضعْت  ُدغةُ  وقال غيره : هيَ  ها فتبرَّ جها رجٌل فبلَغ من ُحْمقها أنها َحملْت فلما ضربها الطَّْلُق زارتْها أُمُّ بنُت َمْغنَج ، تزوَّ

ها ، فقالت لها : هل يفتُح الَجْعُر فاهُ ، فقالت لها : نعْم ويرَضع ثَْدَي أُمِّ  ه ، فخرَجت األمُّ َولداً وظنَّْت أنها َسلََحت فرجعَت إلى أّمِ

 ورأَْت َولَدها فأََخذتْهُ.

 : ِجيٌل من السُّودان. ُدَغاَوةُ  وقال الليث :

 ابب الغني والتاء

 (وايء) غ ت
 وتغ. ـ  تغت 

 الجاريةُ الضَِّحك : تَغتِ  قال الليث :: تغت 
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 الضَِّحِك. ذا أراد  َأْن  فَيه  َوي غالِب ها ، قله :  منا هو مسكاية صوِ  
 تِغٍ تِغٍ ، وتِْغ ِتْغ ، وقد مرَّ تفسيُره في مضاَعف الغَْين.

 القول ، وأنشد : أْوتْغتُ  : اإلثُم وقلّةُ العْقل في الكالم ، يقال : الَوتَغُ  قال الليث :: وتغ 

ِه  لريريريريريريريريريا ال تريريريريريريريريريغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ    أ مريريريريريريريريريَّ

  
ِه و    ال تريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريوِ  َوتريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريا   ْن فريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
جل َوتِغَ  الكسائي :أبو عبيد عن  ً  الرَّ ين والدُّنيا ، وأَنتَ يَْوتَُغ َوتغا  .أَْوتْغتَه . وهو الهالُك في الّدِ

 : أي : ألُوِجعنَّك. ألَوتِغَنَّك : الوَجع ، يقال : وهللا الَوتَغُ  وقال الليث :

ً  ، وهي الُمَضيِّعَةُ لنْفسها وفرِجها ، وقد الِوتغةُ  وقال أبو زيد : من النساء  .َوتِغْت تَْيتَُغ وتَغا

 ابب الغني والظاء

 (وايء) غ ظ
ً  فالناً ، غْظتُ  قال الليث :: غيظ  عليه  اغتاظَ  ، وقد االغتياظُ  : التَّغَيُّظو: فِعٌل في ُمْهلٍَة منهما جميعاً ،  الُمغايََظةو،  أَغيُظه غْيظا

 الهاِجرةُ : إذا اْشتدَّ َحْميُها. تغيَّظت بن ُمّرة : َحيٌّ ِمن قَْيس َعْيالن ، وقال غيره : غيظ ، وبَنو تغيَّظو

 وقال األخطل :

ْه  يتريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ  ْن غريريريريريريريري َوأب  مسريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريا تريريريريريريريريغريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريا  يريريريلريريري  ر  مريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريبريريريريريريرياَن مسريريريريريريرياُ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريِ واجريريريِ  هريريريَ

  
. [8ملك : ال] (َتكاُد ََتَي َُّز ِمَن اْلَغْيظِ )وقال هللا في صفة النار :   ، أي : من شدَّة الحّرِ

 بمعنًى واحٍد. َغيََّظهو أغاَظهو غاَظه وَروى أبو العباس عن ابن األعرابي :

 ابب الغني والذال

 (وايء) غ ذ
 [غيذ ـ  غذا ]

 الصَّغير وتحفةُ الكبير. غذاءُ  : الّطعام والشَّراُب واللَّبَن ، وقيل : اللَّبَن الِغذاءُ  قال الليث :: غذا 

 باللَّْحم : أي : يَتَربَّى به. يَتغذَّى ، وفالنٌ  غذاهُ يَْغذُوه غذاءاً  وتقول :

ي البَعير ببوله غذَّى ويقال : عاً ،  يُغذِّ  .تغذيةً  ببوِلهالكلُب أيضاً  غذَّىوبه : إذا َرَمى به متقّطِ

 : إذا َمرَّ مّراً سريعاً. يَغذُو الماءُ  َغَذا وقال أبو عبيد :

 وقال الُهذليُّ :

ٌج  ر و   لريريريريريريريريريريريه انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ و  ريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ذ و   غريريريريريريريريريريْ ق  يريريريريريريريريريريريَ ِل و ذ و َريريريريريريريريريريريِّ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ذو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قاءُ  َغذاو: إذا ساَل ،  يْغذُو الِعْرقُ  َغذاو ً  الّسِ  جاٍر. غاذٍ  ، وِعْرقٌ  يَغذو َغَذوانا

 : المسرع. الغََذوانُ  أبو عبيد عن األحمر :
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 قال اْمرؤ القَْيِس :
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 َكتريْيِس ظباء اَّلَِّ  الَغَذوان
 .«وال تأخذَها منهم بالغذاء اْحتَِسْب عليهم»في حديث عمر أنه قال لعامل الصَدقاِت : و

خاُل الصغار ، واحدها الِغَذاءُ  قال أبو عبيد :  عن أبي عمرو : ، وأنشده األصمعي َغِذيٌ  : الّسِ

 لريريريريريريريريريو أنريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريرياد  ومريريريريريريريريرين  َرُ  

  
َ ِن   م  ولريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرياان  وِذي جريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريِذَي هبريريريريريريريريريريَْ

  
 بَهٍم بالتَّْصغير. ُغَذيَ  قال األصمعي : وأخبرني خلُف األحمر أنه سمع العرَب تنشُدهُ 

 بَْهٍم : لَقَُب رجل ، وأنشد : ُغذيُ  وقال شمر :

أِب الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِش والريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريىَت  ذَّ  مريريريريريريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون   لريريريريريريريريريريريريري  ر  ذ و فريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريْ ر  والريريريريريريريريريريريريري َّ هريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري َّ

  

مريريريريريريريريريريريا  َوبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريْم  َن َطسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريْ  أهريريريريريريريريريريريْ

  
م  َوَذا جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وِن   َذَي هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .يُْغذَى : اْلبَْهُم الذي الغََذويُ  قال شمر : بلغني عن ابن األعرابي أنه قال :

ه ، ولكن يُعَاَجى. يُغَذَّى : الحمُل أو الجْدي ال الغََذويُ  قال : وأخبرني أعرابي من بَْلهَجْيم أنه يقال :  بلبن أّمِ

 وقال أبو عبيد : روى بعضهم بيت اْلفََرْزَدِق :

َبالِ   َغَذوي  كلِّ َهَبل ع  تِلريْ
 .َغَذويُ  بالذَّاِل ، ورواهُ أبو عمرو وأبو عبيدة

 : النَّشيُط من الَخْيِل. الغَذََوان وقال الليث :

 .َغَذْيتُهُ  َحسناً وال تَقُْل : َغَذوتهُ ِغَذاءً  السكيت : يقال :وقال ابن 

 .الغواِذي يافُوُخ الرأس ما كانت ِجْلَدةً َرطبَةً ، وجمعها : الغاِذيةُ  وقال أبو زيد :

 : الذي يَظنُّ فيصيب َظنُّهُ بِاْلغيِن والذَّاِل. الغَْيَذنُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال :: غيذ 

 الغني والثاءابب 

 ([وايء) غ ث]
 مستعملة. وثغ : ـ  ثغا  ـ  غوث  ـ  غيث  ـ  غثا 

ً  نفسه َغثَتْ  الحراني عن ابن السكيت :: غثا  ً و تَغثَى َغثْيا وهكذا رواه أبو عبيد عن أبي زيد وغيره ، وأما الليُث  ، قلُت : غثيَانا

ً  نَْفُسه َغثِيَتْ  فإنه زعم في كتابه أنه ً غَ و تَْغثَى َغثا ، قلت : وكالُم العرب َعلَى ما قال أبو َزيٍد ، وما رواه الليث فمن كالِم  ثَيانا

 المولِّديَن.

 إَذا َجَمَع بعضه إلى بعٍض وأَْذَهَب َحالوتهُ. الّسيُل المْرتَع : غثا وقال ابن السكيت :

 يَغثُو غثواً  الماءُ  غثا قال : وقال أبو زيد :
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. غ  اء  و   :  ذا َك ري َر فيه البعر  والورق  والَ َص  
،  4األعلى : ] ((5( َفَجَعَلُه ُغثاًء َأْحوى )4َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرعى ))وقال أبو إسحاق النَّحويُّ في قول هللا جل وعز : 

5.] 

ً  ُغثاءً  قال : جعلَه  ، وقيل معناه : أَْخَرَج المْرَعى أَْحَوى : أي : الذي تراه فوق السيلِ  كالغثاء : َجفَّفهُ حتى صيرهُ َهشيماً جافّا

 : أي يابساً بعد ُخْضَرتِه. (َفَجَعَلُه ُغثاءً )أَْخَضَر ، 

ً  هللا البالدَ  غاثَ  ، وقد فأََغثْتهُ  فاُلنٌ  اْستغاثني الحراني عن ابن السكيت :: غوث  ـ  غيث   ، وقد الغيثَ  : إذا أنزل بها يغيثُها َغْيثا

ً تُ  األرض ِغيثَتِ   .َمغيوثَةٌ و َمِغيثَةٌ  ، وهي أرضٌ  غاُث َغْيثا

ةَ يقول : قاتل هللا أمةَ بني فالٍن ما أفصحها ،  مَّ وقال أبو عبيد : قال األصمعي : أخبرني أبو عمرو بن العالء أنه سمع ذا الرُّ

 ما ِشئْنَا. ِغثْنا فقالت : ؟قلت لها : كيَف كان المطُر ِعندكم

 .َغيثٌ  هللا ، وأصابهمْ  غاثهم المطر ، يقال ::  الغيث وقال الليث :

:  أَِغثني هللا به ، ويقول الواقع في بَِليٍَّة : أغاثكَ  ما : الغياثُ و،  الغيوثِ  : الكألُ ينبُت من ماء السماء ، ويُجمُع َعلَى الغيثوقال : 

ج َعنِّي ، وتقول : ُضرَب فالنٌ  ً  أي فّرِ َث تغويثا بالواِو ،  غاثهُ يَغوثهُ  ، قلت : ولم أسمع أحداً يقول : هُ غوثا : أي : قال : وا فَغوَّ

 : َحيٌّ من األْزِد ، ومنه قول ُزَهْيٍر : غوثٌ و

  ةى ر ماأَب الغوِل من كل َمرَص   و 
، وبين  اإلغاثة يُْوَضعاِن َموضع: اْسماِن  َغْوثٌ و َمغوثَةٌ و،  إغاثةٌ  : أيْ  َغْوثٌ  وال َمغُوثَةٌ  فالناً فما كان لي عنده اْستَغثْتُ  ويقال :

بََذةِ ماٌء يعرف  َرِكيّةٌ أخرى َعذبةُ الماِء بين القادسيِة والعُذْيِب. : َمغيثةوماَواَن ، وماؤه َشُروٌب ،  بُِمِغيثِ  َمْعدِن النَّْقَرةِ والرَّ

 أي : ذاُت َمادَّةٍ. َغيِّثٍ  أبو عبيد عن األصمعي : بئٌر ذاتُ 

 وقال ُرؤبةُ :

 نري ْؤُِّيوَ من ِذي َغيِّث  نْغرف  
 ، ومنه قوله : اإلَغاثةُ  : الغَواثُ و: إذا أَتى بِجري بعد َجْريٍ ،  َغيِّثٍ  وفرٌس ذُو

 مىت يَرجو َغواثك َمْن ت غيث  
َمُن ، يقال للناقة : ما أْحَسنَ  التغَيُّث عمرو عن أبيِه قال :  سمنها. : أي : تَغَيُّثَها : الّسِ

،  ثَاِغيَةٌ  ، الواحدة : ثُغَاَءَها ، ويقال : سمعت ثَواِغي الشَّاء أي ثَغَا يَثْغُو والفعُل : من أصوات الغَنم : الثُّغاءُ  قال الليث :: ثغا 

 وكذلك سمعت راِغيَةَ اإلبل وَرَواغيَها وَصواهَل الخيِل.

 وال أرَغى : أثغَى ويقال : أتيُت فالناً فما
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 ريريريريريريرياَته  َوأْرَغى بَعته  ،  ذا فريَعل هبما فعال  يسريريريريريريريت عي  أَثَغى ا  يريْرغ و ، وي ال :َوال بَِعت  تري ريغ و أي : ما أع ى  ريريريريريريرياأب  
 وال رَاغية : أي ما له  اأٌب وال بعٌت. اَثغَيةٌ  ملهما ، وي ال : ما لفالن   ال ريَُّغاءَ و الرَُّغاَء 
الدُّْرجةُ التي تتخذُ للناقِة إذا ُظئرْت على ولد  : اْلَوثيغَةُ  الحراني عن ابن السكيت ، وأبو العباس عن ابن األعرابّيِ قاال :: وثغ 

 ووثِيَخة. وثِيغةٌ  ، وسمعت العرَب تقول : لما اْلتفَّ من أجناِس العشِب أيام الربيع يَثِغُها الظَّائرُ  َوثَغَها غيرها ، وقد

 ابب الغني والراء

 غ ر
 روغ غير. ـ  ريغ  ـ  رغا  ـ  وغر  ـ  غير  ـ  غور  ـ  غرا  (وايء)

يت ما الِغراءُ  قال الليث :: غرا  ى ، ويقال : مطليٌ  أْغَريتُهُ  به شيئاً ما داَم لَْوناً واحداً ، ويقال أيضاً : غرَّ  بالتشديد. ُمغَرًّ

 ، ممدوٌد. َغراءً  بهِ  أَْغَرى به أي : أولعُت به غِريتُ  وأخبرني اإلياديُّ عن شمر :

 ، ممُدوٌد ، قال : ونقصه أبو الخطاب. ِغراءً  بهِ  َغريَ  :عن ابن األعرابّيِ قال : وقال يونس 

 بفتح الغْين مقصوٌر. الغََرى ممدوٌد هو الطالُء الذي يُطلى به ، ويقال : إنه الغراءُ  وقال شمٌر :

 به ممدوداً. َغِريَ  : إذا الَجْجتَه ، قال : وال أَعِرفُ  ِغراءً و غاَريتُه أُغاِريه ُمغاراةً وَمنقوٌص ،  َغراً  به َغِريتُ  وقال أبو الهيثم :

 وقال في قول ُكثَيٍِّر :

كريريريريريريريا ني  لريريبريريري  و غريريريريريريريار  الريريعريريريَ لريريري    ذا قريريلريريريريريريريه  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
راءا    ل و غريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريَّ ا مريريريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريريريع  مسريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريَ َّهتريريريريريريريريريريريريْ

  
 بين اثنين وغاَديُت بين اثنين : أَي َوالَيت. غاَريتُ  ، وقال خالُد بُن ُكلثوم : غاَرْيتُ  ِمنْ 

 فاَعلْت من الِوالِء. غارتْ  وقال :، . غارت العيُن بالبُكا().. وأنشد بيت ُكثَيٍِّر هذا

 َعلَى فَعَاٍل. أَْغَرى َغراءً  به َغِريتُ  وقال أبو عبيدة : هي فاَعلْت ِمنْ 

 َولَُد البقرة الوْحِشيَّة. الغََرا وقال أبو الهيثم :

اُء مثلَه ، وقال : يُكتب باألِلف   أيضاً. َغراً  ، ويقال للُحواِر أوَل ما يولدُ  َغَروان وتثْنِيتُهوقال الفرَّ

ْطُب جّداً ، وكلُّ مولودٍ  الغرا وقال ابن شميل : بُنِي فالٌن وهو غراً  َمنقوٌص : هو الَولد الرَّ  َغراً  حتى يشتدَّ لحُمه ، ويقال : أيَُكلِّ

بّيِ.  وِغْرٌس للصَّ

جل الَحسن الوجه.:  الغَِريُ  وقال ابن السكيت :  الرَّ

 : نُُصٌب كان يُذبَحُ  الغَِريُ  وقال أبو سعيد :
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 عليه الَعتائر  ، وأنة  :
ه  رِي  َأْجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر ٌع بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني ر س  ومسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُِ    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .َمْغريٌ و َمغُروٌّ  ، َوهو َسْهمٌ  أَغِريهو أَْغُروه بالواو والياء غَريتُهوالسَّْهَم  َغَرْوتُ  ويقال :

 أَْوُس بن حَجٍر يَِصُف نبَاالً : وقال

  ر ورَاِصف  و أَلْسهمه غار  
ْين ومن أمثالهم : أَْنِزْلنِي ولْو بأَحد  ، حكاه الُمفضَّل أي بأَحد السَّهمين. الَمْغُروَّ

َم به فاستغاَث بصاحٍب له معه سهمان فقال :  ْينِ  أَْنِزْلني ولو بأَحدقال : وذلك أنَّ َرجالً رِكب بعيراً صْعباً فَتَقَحَّ  .اْلَمْغُروَّ

 إذا أُولع به. : َغَراةً و إِغراءً  فالٌن بفالنٍ  أُغِريَ  ويقال :

ْشتَه. أَغرْيتُ  به وُمغَرٌم َويقال : ُمْغًرى وِمثله : أُغِرم به فهو  الكلَب : إذا آسْدتَه وأَرَّ

ائحة على الَوقود ، ومنه السُّوس. الغار قال الليث :: غير  ـ  غور   نباٌت طيٌِّب الرَّ

 وقال ِعديُّ بُن زيد :

هُّ أَْرمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ر بَّ انر  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  اهلريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريْ يَّ    الريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريارَاو تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ماعةُ من الناس.: الج الغارُ و،  الغْيَرة : لُغةٌ في الغارُ وفي الجبَل كأنه َسَرٌب ،  الغاُر مغارةٌ والفَِم : نِْطعاه في الَحنََكْين ،  غارُ و

ج عليها ،  أَغارو، قال :  الغيرة على أَْهله ، من الغار أبو عبيد عن األصمعي : فالٌن شديدُ  : الجْمُع  الغارُ وفالٌن أَْهلَه : إذا تزوَّ

 الكثير من الناس.

بَْير ، ُمْنصَرفه عن وْقعِة الَجمل : ما و من الناس  غاَرين أَْصنع به إن كان جمَع بينيُْرَوى عن األحنف بن قيس أنه قال في الزُّ

 ثم تَركهم وَذهب.

 شَجر. الغارو،  لغَارْيه ، يقال : المْرء يَسعَى الغاران هما وقال األصمعيُّ يقال لفَم اإلنسان وفْرجه :

ً  الغَُوْيرُ  عسى)في حديث عمَر أنه قال لرجٍل أَتَاه بمْنبوٍذ َوَجده : و مه أَن يَكون صاحب المنبوذ حتى أَثنَى وذلك أنَّه اتَّه (أَْبُؤسا

 على الُملتِقط َعِريفُه خيراً ، فقال عمر حينئٍذ : هو حرٌّ وَوالُؤه لك.

فيه ناٌس فانهار عليهم ، أو قال : فأَتاهم فيه عدوٌّ فقتَلهم فيه  غارٌ  قال أبو عبيد : قال األصمعيُّ : وأَْصُل هذا المثَل : أَنه كان

ر  .غَوْيرٌ  فقيل : الغار فصار مثاَلً لكّلِ شيٍء يُخاُف أَْن يَأْتي منه شرٌّ ثمَّ ُصغِّ

ّن هذا المثَل إنما تكلَّمْت ماٌء لكلٍب معروٌف بناحية السََّماَوة ، وأَ  الغَُويرَ  هذا ، َزعم أنَ  بغير قال أبو عبيد : وأخبرني ابُن الكلبيِ 

ه ، وكان قَصيٌر يطلبها بثأْر َجذيمةَ ا َهت قِصيراً اللّْخميَّ باْلِعير إلى العراق ليَْحمل لها من بَّزِ ا َوجَّ باُء لمَّ ألَْبرِش فَجعل به الزَّ

 األحماَل صناديق فيها
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 فَأمسسَّْه  لةَّرِّ وقاله : الغ َوْير الّرِجال  مع السال   َّ عَ ل عن اجلادَّأب وَأَ ذ َعَلى
 أْبُؤساً ، َعلَى إضمار فِْعٍل. الغَُوير عسى

 أَْبُؤساً. الغَويرُ  أَرادْت عسى أَْن يُحِدث

ا  فلها َمْعنيَان. الغارة وأَمَّ

 الغارةُ ومصدٌر حقيقيٌّ ،  فاإلغارة ، غارتَه : شديُد الفتِل وما أشدَّ  مغارٌ  إذا َشدَّ فَتْلُه. وحبلٌ  غارةً و يُغيُره إغارةً  الَحبلُ  أغار يقال :

 اسٌم يقوُم مقام المصدِر ، ومثلهُ أََعْرتُه الشيء أُعيُره إعارةً وعاَرةً ، وأطعُت هللا إطاعةً وطاعةً.

، أي أنها  َغاَرةٌ  : الُمغيَرة ه ، ويُقال للخْيلِ ، وهو ُسْرعة ُحضرِ  غاَرةً و إِغارةً  الفرسُ  أغارَ  أنه يقال : الغَاَرةِ  والمعنى الثاني في

وَن : فِيِحي فَيَاج : غارةٍ  ذاتُ  أي  ، أْي ذاُت َعْدٍو شديد ، وكانت العرب تقول للخْيِل إذا ُشنَّْت على َحّيٍ نازليَن صباحاً وهم غارُّ

قي أيتُها الخيُل لتُِحيِطي بالَحّيِ ، ثّم قِيَل ِللنَّْهبِ   الخْيِل َعليها. غاَرة إلغارة اتَّسِعي وتفَرَّ

 وقال امرؤ القيس :

 غارأب  ِسْرمسان  وتريْ رِي   تريتريْف لِ و 
ئُْب ،  ْرحاُن : الذِّ  ِشّدةُ َعْدِوه. غاَرتُهووالّسِ

 [.3العاديات : ] ((3فَاْلُمِغْياِت ُصْبحاً ))وقال هللا جل وعّز : 

ُجُل ، غاَرني أبو عبيد عن أبي عبيدة : يِة ، واالسمُ  يغوُرنيو يَغيُرني الرَّ  .الِغيرُ  ، وجمعُها الِغيَرةُ  : إذا َوَداَك من الّدِ

 .«تُريدُ  الِغيَرَ  أال»قال لرجل طلب القََود بولّي له قُتل :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و

 .أَغيارٌ  الّديَةُ ، وجمعه : الِغيَرُ  قال أبو عبيد : قال الكسائي :

يةُ. ِغيَرةٍ  جمعُ  الِغيَرُ وعمرو :  وقال أبو  ، وهي الّدِ

 وأنشد :

مريريريريريريريريريو كريريريريريريريريري  نَّ أبيريريريريريريريريري يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريَ َ عريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريمريريريريريريريريَة  ن مل تريريريريريريريري ريريريريريريريريبريريريريريريريريلريريريريريريريريوا الريريريريريريريريغريريريريريريريريَتَا   بريريريريريريريري  أمريريريريريريريريَ

  
يةُ  يَِت الّدِ يةُ  فغُيِّرَ  فيما نرى ألنه كان يجُب القََودُ  غيراً  قال أبو عبيد : وإنما ُسّمِ يَِت الّدِ  ، وأصلُه مَن التّغييِر. غيراً  القََوُد ِديةً ، فسّمِ

 .يِغيُرهمو يغوُرهم هللا بالخيرِ  غارُهمو: إذا ماَرهم ،  يَغيُرهم غياراً  فالٌن أهلَهُ  غارَ  الحرانيُّ عن ابن السكيت :

 ، وأنشدنا قوَل الهذلّيِ : الِغيرة قال األصمعيُّ : وهي

هريريريريريريريريمريريريريريريريريامريريريريريريريرياذا بريريريريريريريريغريريريريريريريريِت ابريريريريريريريريلريريريريريريريرييْت رِ  ع  عريريريريريريريريِويريريريريريريريريلريريريريريريريري   بريريريريريريريريْ

  
ْن َرقريريريريريريريريريَ ا  َ

ؤسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى ملريريريريريريريريري  ال تريريريريريريريريريْرقريريريريريريريريري  اِن وال بريريريريريريريريري 

  
 بخير : أي أَِغثنا. ِغرنا اللهم إذا سقاهم ، ويقاُل : يَغيُرهمو يغورهم هللاُ بالمَطرِ  غارُهم وقال الحيانيُّ :

 : القائلة ، الغائرةُ  أبو عبيد عن األصمعي :



2739 

 

بلا ف   أْرَمضريريريريريتم وان : أي انزِلوا وقَه اهلاجرأب مسىت  َغوِّر وا :  ذا قالوا من ال ائلة ، وي  ال : تغويرا   ال وُ   غّور وق 
 ن ربَِد  ّ تروَّمسوا.
وال ثّم ينزَل. التَّغِويرُ  قال ابن شميل : اكُب إلى الزَّ  أن يسيَر الرَّ

رُ  شمٌر عن ابن األعرابي :  رحل.: الناِزُل نصف النهار ُهنيهةً ثم ي الُمغّوِ

ة للنُزوِل. التَّغويرُ  وقال الليث :  يكون نُزوالً للقائلة ويكون سيراً في ذلك الوقِت ، والُحجَّ

 قول الراعي :

وِّرَا   و  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وِف مريريريريريريريريريريريريريريريريري   حنريريريريريريريريريريريريريريريريرين     د فريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريا  بريريريريَ ريريريرييريريريريلريريريريريريريا  ى اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريى نريريريري  ريريريريَ لريريريريَ يريريريريس  عريريريريَ  نريريريريَ ريريريريِ

  
مة في  فجعَلهُ َسْيراً : التغويرِ  وقال ذُو الرُّ

لريريريريريريريريريريْه  ّن تريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِويريريريريريريريريريريري ِ ذا ا ل  أْرفريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريرَاهريريريريريريريريريري 

  
 بريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريس  أ َُّْر اَّريريريريريريْزَوراِ  الريريريريريريعريريريريريريوانريريريريريريريِك  

  
 قال : أْرفلَْت : أْي بلغْت به الشمُس أْوساَط الحْزَوراِت.

هُ. غارَ  وقال األصمعي :  النهاُر إذا اشتَّد َحرُّ

 كلُّه أُخَذ من هذا. التغِويرُ وهي القائلةُ ،  الغائرةُ وقلُت : 

 ذو الرمة :وقال 

  ْ َ  نريريريريريريريريَزلريريريريريريريريلريريريريريريريريا وقريريريريريريريري  غريريريريريريريرياَر الريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريار  وَأوقريريريريريريريريَ

  
ا  عريريريريريزَاء مشريريريريريٌس تريريريريريلريريريريريريرياهلريريريريريريري 

َ
 عريريريريريلريريريريرييريريريريريلريريريريريريريا مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى املريريريريري

  
 أي : من قُربِها كأنَك تنالُها.

 : الشمس. الغَْوَرةُ  أبو العباس عن ابن األعرابي : قال :

ْوَرة وتستُُرني من ْوَرة : الِحكَّة. الغْورة وقالت امرأةٌ من العرب لبنٍت لها : هي تشفيني ِمَن الصَّ  ، والصَّ

 النهاُر : أي : زالت الشمُس. غّورَ  وقال ابُن بُزرج :

 ، وهكذا قال الِكسائي. الغَْورِ  إذا سار في بالدِ  يغور الرُجل غار وقال األصمعي : يُقال :

 وأنشد قوَل َجرير :

لريريريريريريريريكريريريريريريريريم  لريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ َة مريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريْ حريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ    أ َُّ طريريريريريريريريَ

  
وْ   جريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريرين وال بريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  

 ِر الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريف املريريريريريريريريري

  
 وُسئل الكسائي عن قوله :

 أغاَر لَعْمرِي يف البالد وأََنَ ا
 إذا أسرَع ، وكذلك قال األصمعّي. أغارَ  ، وإنما هو ِمنْ  الغَْور فقال : ليَس هذا من

 .الغَْورِ  : إذا أَخذوا نحو أغاُرواوالقوُم  غارَ  شمٌر عن ابن األعرابي :

 ، وماَر : أتى نجداً. الغَْور : أتَى أغارَ  فالٌن أْم مار ، قال : أغارَ  ُب تقول : ما أْدِريثعلب عن ابن األعرابي ، قال : العر

 غارَ و،  َغْوراً و تغُور غُؤوراً  عينُه غارتْ  واحتَّج ببيِت األعشى ، ويقال : غارَ  لغةٌ بمعنى أغارَ  وقال ابُن السكيت : قال الفراء :

 .غؤوراً و يَغوُر غْوراً  الماءُ 
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، سّماه بالمصدِر ، كما يقاُل : ماٌء َسْكٌب وأُذٌُن حْشٌر  [30الملك : ] (رَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح ماؤُُكْم َغْوراً أَ ُقْل )قال هللا تعالى : 

 على أهله غاروحيَن تغيُب ،  الغَْور إذا سقطت في تغُوُر غؤوراً  الشمُس فهي غاَرتِ ووِدْرهم ضْرب : أي : ُضِرَب ضرباً ، 

ٌ  اُر َغيَرةً يَغ  .ُغيُرٍ  من قوم َغيُور ، وَرُجلٌ  غيَاَرى من نِْسوة غْيَرى وامرأة ُغيُر من نِْسوة غيُورٌ  ، وامرأَة

 .َمغاِويرُ  على أعدائِه ، وجمعُه الغارات : كثير ِمغوارٌ  : رجل غيره وقال

 : شديُد الَمفاِصِل. ُمغارٌ  وقال الليث : فَرس

 : ِتهامةُ وما يلي اْليََمَن. الغْورُ وقلُت : معناه : شّدةُ األْسِر كأنما فُتِل فَتاْلً ، 

 تهامة. غْور وقال األصمعي : ما بين ذات عرق إلى البحر

 .غْور وقال الباهليُّ : كل ما انحَدَر سْيلُه َمغربيّاً فهو

 ، وأنشد : ِغياراً  الشمسُ  غارتِ  وقال الليث : يقال :

 َأَجّن الةمَس ع ِّ غيار هافلّما 
 الُجْرُح والقَْرح : إذا َوِرَم. اْستغارَ و

 وأنشد :

هريريريريريريريريريريرا  ومسريريريريريريريريريرياَل عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ه أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريْ  َرعريريريريريريريريريريَ

  
ُّ فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا    اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرياراو فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياَر الريريريريريريريريريري ِّ

  
ُشّد  أْي : أُغيرَ  ذاالحبُل إ يَْستغيرُ  اشتّد وصلَب ، يعني َشْحَم النّاقِة ولْحَمها إذا اكتنَز كما في هذا البيت أي : استغارَ  قلُت : معنى

 فَتْلُه.

 : معناه : َطلَْبَت في غيِر مغارٍ  في ُغْرتَ  إنكَ  َشْحُم البعير : إذا دخَل َجْوفَه ، والقْوُل هو األوُل ، ويقال : استَغارَ  وقال بعضهم :

 : إذا كاَن جيَِّد الرأي قَعيَرهُ. الغَْورِ  مطلٍَب ، وَرُجل بعيدُ  غيرِ 

صدره ، أي : أوقْدته من الغْيظ وأحميته ،  أوغرت ، ساكن الغين ، وقد وغرٌ  ابن السكيت : يقال : في صدره عليه: وغر 

ه ، ويقال : وغرة وأصله من  الجيش أي : أصواتهم. وغَرة سمْعتُ  القَْيظ ، وهي ِشّدة حّرِ

 وأنشد :

 وغر  مساديلاكأن وغَر ق اه 
 صْدُره وغر ، وهو أَن يَحتِرَق القلب من شّدة الغْيظ ، وقدْ  يؤَغرُ  صدُره عليه وِغرَ  : احتراُق الغيظ ، يقال : الَوْغرُ  قال الليث :

 َسَواٌء. وِغَر وغراً  صْدَره عليه ، وكذلك أَِرَي صدُره عليه يأَْرى ِمثلُ  أوغرَ و،  وَغراً 

 وغرة : إذا َرِمضْت ، واشتّد حرها ولَقيتهُ في تَوغر َوَغراً  الهاجَرةُ  وغرتِ  بو عبيد ، ويقال :قاله أبو زيد فيما رَوى عنه أ

 : إذا أْحَرْقته إيغاراً  الماءَ  أْوغرتُ والقْيِظ على ماء كذا وكذا ،  َوْغرةِ  الهاِجَرة حيَن تتوسَّط العيُن السماَء ، ويقال : نزلنا في
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َ ل 
َ
وَغر السائر : كما َكرِهِه ا لاُّير اَّميمَ مسىت غاَل ، ومله امل

 
 .امل

 وقال الشاعر :

تريريريريريريريريهريريريريريريريريم و   لريريريريريريريري ريريريريريريريريْ  رأيريريريريريريريريَه مريريريريريريريريكريريريريريريريرياَنريريريريريريريريْم فريريريريريريريريكريريريريريريريريرِهريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريرير لريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريار   كريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريريرية ا ريريريريريريريريريريريِ

  
ن حتى ينَضَج وربما ُجِعَل فيه السمُن ، يقال : الَوغيرة وقال ابن السكيت :  اللّبَن. أْوغرت : اللّبَُن وحَده محضاً يُسخَّ

نه. اإليغار الِكالبييَن :قال : وفي لُغة  ن الرضاَف وتُحرقَها ثم تُلقيها في الماِء لتُسّخِ  : أن تَُسّخِ

ْمضاء. الَوغير وقال الليث :  : لْحٌم يُشوى على الرَّ

 العامل الخَراج : إذا استوفاه. وغَّروقال : 

 أي : ألجأتُه. وأنشد : فالناً إلى كذا : أْوغْرت وقال أبو سعيٍد :

ٌة  ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوطريريريريريريريريريريةٌ و  ّ ْه بريريريريريريريريريريَك  ريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياَولريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريون   ك    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا  وهريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري  أْوغريريريريريريريريريَرتريريريريريريريريريْ

  
 أي : أَلجأَتَْك إلى الصبا.

ي الرجُل خَراجه إلى السلطان األكبر ِفراراً من العمال ، يقال : إيغار قال : واْشتِقاقُه من الرجل  أْوغرَ  الَخراج ، وهو أن يُؤّدِ

 خراجه إذا فعل ذلك.

ْوُت. الوْغر أبو عبيد عن األصمعّيِ :  : الصَّ

 والوغم : الذحُل. الوغرُ  وقال ابن الفرج : قال األصمعي :

 م صدره : أي : ذهب ما فيه من الغّلِ والعداوة.صْدره ووغَ  وَغر قال : وقال بعضهم : ذهبَ 

 وَوِعَر يَْوَعُر ويِعُر بالعين : أي : امتأل غيظاً وحقداً. يَِغرُ و يَْوَغرُ  عليه صدري وِغرَ  وقال اللحياني :

 حيث يَْصَطِرُعون. ِرَواَغتُُهمْ وبني فالٍن  ِريَاَغةُ  أبو عبيد عن اليزيدّيِ : هذه: ريغ  ـ  روغ 

اغُ  ث :وقال اللي وَّ  فالٌن إلى فالٍن : إذا مال إليه سراً. راغَ ومائٌل ،  رائغٌ  من ثعلٍب ، وطريقٌ  أرَوغُ  : الثعلب ، وهو الرَّ

نٍي ))ومنه قول هللا جلَّ وعزَّ :   [.26الذاريات : ] ((26َفراَغ ِإىل َأْهِلِه َفجاَء ِبِعْجٍل َسَِ

كذا  يُِريغُ  ، كل ذلك انحراٌف في استخفاء ، ويقال : فالنٌ  [93الصافات : ] ((93اِبْلَيِمنِي )َفراَغ َعَلْيِهْم َضْرابً )وقال أيضاً : 

 .أُِريغُهُ  : أي : ما تطلب ، وفالٌن يُديرني عن أمٍر وأنا تُِريغُ  وكذا ويُِليُصهُ : أي : يديره ويطلبه ، وتقول للرجل يُحوُم حولك ما

 وقال دارة أبو سالم :

ِ يريريريريريريريريريريريرونريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أ ريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريه و امل يريريريريريريريريريريري 

  
 جريريريريريريريريلريريريريريريريري أب بريريريريريريريريني الريريريريريريريريعريريريريريريريريني واألنريريريريريريريريف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامل و  

  
 ومنه قول عبيد : وقال عبيد بن األبرص يرّد على امرىء القيس كلمته :

 أت وِع   أسريت وتركه مسجرا  
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لريْيِه الغ راب    ي رِي   سواَد َعيريْ
 أي : يطلبه لينتزعه فيأكله.

غْ  فليُقعده معه وإالإذا َكفى أحدكم خادمهُ َحرَّ طعامِه »في الحديث : و  .«له لُقمةً  فَْليَُرّوِ

غَ  يقال : اه َدَسماً ، وفالن روَّ َغهُ : إذا روَّ ا يُِديره ويُحايُصه. يُراوغُ  فالن طعامه وَمرَّ  فالناً : إذا كان يحيُد عمَّ

ياغُ  وقال شمٌر : َهج والغبار. الّرِ  : الرَّ

 قال رؤبة يصف َعْيراً وأتْنَه :

لريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريا  (1)[ نو ]  أاثرْ  مريريريريريريريريريريريريريرين رِ غ   ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ا  َ قريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريري  وامريريريريريريريريريريريِ ِوي مسريريريريريريريريريريريَ  هتريريريريريريريريريريريْ

  
ي ُغ فيه الدوابُّ سّمِ ً  قلت : وأحسب الموضع الذي يتمرَّ ياغِ  من َمَراغا  وهو الغُبار. الّرِ

 .يَْرُغو ُرغاء البعير َرَغا قال الليث :: رغا 

بعُ  منه  يَْرُغو فالٌن بعيره : إذا فعل به فعالً  أْرَغىووأصواتها ،  ُرغاَءها اإلبل : أي : َرَواِغيَ  ، وسمعت ترُغو قال : والضَّ

فيميل إليها وأن الضيف  ُرغاَءها صاحب اإلبل إبله بالليل ليسمع ابن السبيل يُْرِغي ليسمع الحيُّ صوته فيدعوه إلى الِقَرى ؛ وقد

 بعيره وجد فيها قِرًى. أرغى إذا

 وقال ابن فسوة يصف إبالً :

 طوال الريريريريريريريذُّرى مريريريريريريريا يلعن  الضريريريريريريريريريريريريريريرييف  أهلهريريريريريريريا

  
رِي     ذا هو أْرَغى وسريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريا بعريريريريريري  مريريريريريريا َيسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ناقته في ناحية هذه اإلبل. يُْرِغي أي :

 وأنشد ابن األعرابي :

يريريلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريرياَ  مسريريريريريريري يريري ريريهريريريريريريريا ْرغريريِ يريريِض تريريري   مريرين الريريبريريِ

  
ِع و   تريريريريريريريريّ مريريريريريريريريَ مريريريريريريريري  َو اَّريريريريريريريري يريريريريريريريريث الريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريري  ان هلريريريريريريريريَْ

  
غو أي : تُطعمنا حديثاً قليالً بمنزلة  .ةالرَّ

غوة : سحفُ  االْرتِغَاءُ  وقال الليث : ، يُضرب مثالً لمن يظهُر طلب  اْرتِغاءٍ  واحتِساُؤها ، ومن أمثالهم : هو يُِسرُّ َحْسواً في الرَّ

 القليل وهو يُِسرُّ أخذ الكثير.

 .رغوته : إذا كثرت أْرَغىواللَّبُن  َرَغا ويقال :

 .ُرغاوةً  ، ولم نسمع ُرغايةً  وزاد غيُرهُ  ِرغايةٌ و ِرْغَوةٌ و ْغَوةٌ رُ واللبن  َرْغَوةُ  أبو عبيد عن الكسائي : هي

ْغَوةِ ُرغاَوى أبو زيد ، يقال  ، رواه ابن نَجدة عنه. َرَغاَوى وجمعها لِلرَّ

ْغَوةُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، قال : ْجرةُ ، ويقال : : الرَّ اه إذا أجبره. رغَّاهُ  الضَّ  : إذا أغضبه ، وَغرَّ

 ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، يقدرون أن»يقول :  وسلمعليههللاصلىفي حديث َجرير بن عبد هللا ، أنه سمع النبي : غير 

 .«، إال أصابهم هللا بعقاب يُغَيُِّرون فال يُغَيُِّروا

__________________ 
 (.444/  4)« العني»و  (392/  5 ري  ري  )« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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،  غيرك ، يقال : َمَرْرت برجل غير من الحق ، وهو مشتق من بغيره ، أي : يدفعون ذلك المنكر يغيِّرون الزجاج : معنىقال 

 أي ليس بَِك.

،  بِغَْيِركَ  اسماً تقول : َمَرْرتُ  َغْير دانق ، معناه : إال دانقاً ويكون َغْيرَ  هذا درهمٌ  يكون استثناء مثل قولك : َغْيرٌ  قال الليث :

 .َغْيُركَ  هذاو

مصموِد صمدهُ وإن  َغْيرُ  ألنها نعٌت للذين ، وهو َغْيرٌ  ، خفضت [7الفاتحة : ] (َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 كان فيه األلف والالم.

ً  َغْيرٌ  وقال أبو العباس : جعل الفراء األلف والالم فيها بمنزلة النَّكرة ويجوز أن يكون أَنْ َعْمَت )لألسماء التي في قوله :  نعتا
ً  َغْيرٌ  صْمدها أيضاً ، وهذا قول بعضهم ، والفراء يأبَى أن تكون مصموٍد : غير ، وهي [7الفاتحة : ] (َعَلْيِهمْ  الذين  لغير نعتا

 ألنها بمنزلة النكرة عنده.

 : بدٌل. َغْيرٌ  وقال األخفش :

 المغضوب عليهم. غيرِ  ومعناه التكرير كأنه أراد : ِصراطقال ثعلب : وليس يمتنع ما قال ، 

 َغْيرٌ  ُمْحسٍن وال ُمْجِمل ، قال : وإذا كانت غيرُ  معنى ال ، ولذلك ُردَّت عليها ال ، كما تقول : فالن غيرٍ  وقال الفراء : معنى

د هللا وال زيٍد ، قال : وقد قال من ال يعرف بمعنى ِسًوى لم يجز أن يُكرَّ عليها ، أال ترى أنه ال يجوز أن تقول : عندي ِسوى عب

 هاهنا بمعنى ِسًوى ، وإنَّ ال صلةٌ. غيرٍ  العربية إن معنى

 قلت : وهذا قول أبي عبيدة.

 فهو قطٌع. (َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ )وقال أبو زيد : من نصب قوله 

 االستثناء. واآلخر : فهو على وجهين ، أحدهما : الحال ، َغْيراً  وقال الزجاج : من نصب

 على بعيره أداته ليُريحه ويخفِّف عنه. يُغَيِّر : الذي الُمغَيِّرُ وقلت : 

 وقال األعشى :

ون مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوو  تِّ غريريريريريريريريريَ  
َث املريريريريريريريريري حريريريريريريريريريِ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري 

  
يتريريريريريريريريرياف مريريريريريريريريريا يف الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريزا     ُ وكريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ

  
 فالن عن بعيره : إذا حطَّ عنه رْحلَه وأصلح من شأنه. َغيَّرَ  شمر عن ابن األعرابي : يقال :

 وقال القطامي :

ان   ْسَتِ ي الَعِجل  و  ال م َغتِّ
 امل

 .ُمتَغَيِّر فالن عن حاله فهو تَغَيَّرَ و

 ابب الغني والَّلم

 ([وايء) غ ل]
 ليغ : مستعمالت. ـ  لوغ  ـ  لغا  ـ  ولغ  ـ  وغل  ـ  غيل  ـ  غول  ـ  غال 

ْعرُ  َغاَل  قال الليث :: غال   : َمْمُدوٌد ، غالءً  الّسِ
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 :  ذا رمى به ، وقال الةما   : يْغلو غ ل ّوا    لسَّْهم غالو :  ذا جاوَُّ اَّ َّ ،  يْغلو غ ل ّوا   يف ال ِّين َغاَل و 
 كما َسَ َع املرِّيخ  مَشََّره  الغا 

افُع يََدهُ يُريُد به أقصى الغايِة ، قال : وكلُّ مرماةٍ من ذلكبالسَّهم :  المغاليوقال :   ، وأنشد : َغْلَوةٌ  الرَّ

 مْن ماَئة  ُّْلْ   رِّيخ  غال
 تغلو الدَّابَّةُ ، و غلَوةً  بِال َهاٍء ، قال : والفَْرَسُخ التَّامُّ خمٌس وِعْشُرونَ  الِمْغلَى ويقال له لمغاالة الغَْلَوةِ  : َسْهٌم يتخذ الِمْغاَلةُ وقال : 

 بخفَِّة قوائمها ، وأنشد : تغتليو َغْلواً  في َسْيِرَها

َُ الَفْرَقَ ْين تريْغَتلي  فريْهَي أََما
 النَّْبُت أي : ارتفَع وَطاَل. تغالىو

 وقال ذو الرمة :

ه   ى َذوائريريريريريريريريبريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ بريريريريريريريريري  ا  مريريريريريريريريَن الريريريريريريريريْ غريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريَ  ممريريريريريريريريَِّ

  
ْه علريريريريريريريه األكريريريريريريرياميم    َرجريريريريريريريَ ْيِف واْنضريريريريريريريريريريريريريريريَ   لصريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 لحُم الدَّابِّة : إذا تََحسََّر عند التَّضمير. تغالىوقال : 

 وقال لبيد :

هريريريريريريريريريريا و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْ   مريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريإذا تريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريا  َّريريريريريريريريريريَْ

  
هريريريريريريرياو   ْه بريريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريريكريريريريريريالِل  ريريريريريريري امريريريريريري  عريريريريريريريَ  تريريريريريري ريريريريريريَ ريريريريريريَّ

  
ً  الِقدرُ  غلتِ  لحمها : أي : ارتفع وصاَر على ُرؤوس العظام ، ويقال : تغالى ً و تغلي َغليا : معروفةٌ ، يقال منها :  الغاليةُ و،  غلَيانا

 تَغَلَّلُت وتَغَلّْفُت.

 من الغالية. تغلَّيتُ  وقال األصمعي :

 وقال أبو نصر : سألُت األصمعي هل يجوُز تغلّْلُت ، فقال : إن أردت أَنََّك أْدَخْلتَهُ في لحيتَك أو شاربَك فجائِز.

 باللحم : جائٌز ، وأنشد : غاليتواللحم  ْيتُ غالَ  وقال الفراء :

يريريريريريريري ريريريريريريريا   م لريريريريريريريألضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياف نريريريريريريريِ حريريريريريريريْ غريريريريريريريا  الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  تريريريريريريري 

  
َج الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري   ور  و    تريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريريريه  ذا َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 باللحم. تُغالي المعنى :

ً  اللَّْحم : نشتريه نُغالي وقال أبو مالك :  ، ثم نَبذُلُهُ ونُطعمهُ إذا نَضَج ما في قُُدورنا. غاليا

 باللحم فحذف الباَء ، قال : ويقال : لعْبُت الكعاَب ، ولعبُت بالكعاِب. نُغالي وقال أبو زيد : أراد

 ممدوٌد : سرعةُ الشباِب ، وأنشد قوله : الغُلَواء وقال أبو عبيد :

لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وائريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرياو   لريريريريريريريريريريريريريَ  مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى غريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال ابن السكيت في قول الشاعر :

هريريريريريريريريريريا حريريريريريريريريريري  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌق مريريريريريريريريريري   عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريٌة قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
 ر ْ د  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياِب غريريريريريريريريريريريريالهبريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريم   

  
قيات : لم تلتفت ِللداتِها وكما قال :  هذا مثل قول ابن الرُّ

 كالغ ْصن يف غ لوائِه املتَأوِّدِ 
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 : اللحُم السَّميُن ، أُِخذَ  الغالي وقال غيره :
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َلْه.مله قوله : غالهبا   عيتٌم :  ذا  َِ
 وقال أبو وجزة :

َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريال  عريريريريريريريريريتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌق َوُّاَنريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريل يريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريع    رِي بريريريريريريريريه الريريريريريريريريذَّ هريريريريريريريريْ عريريريريريريريريرَّس  مريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  
 : الغاليةُ في قول عدّيِ بن زيد : الغَْلَوىوأي : توسطها شحٌم عتيٌق في سنامها ، 

ْن أرداَنريريريريريريريريا املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  والريريريريريريريريعريريريريريريريرين  يريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريح  مريريريريريريريريِ

  
ر    وص و الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوى و بريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري 

  
في األمر غالنيةً :  َغلوتُ  وقال بعضهم :، ُصُدق النساءِ  تُغالُوا قول عمر : أال ال ومنه أغليتُهُ  صَداَق المرأةِ أي غاليتُ  : ويقال

 إذا جاوزت فيه الحدَّ ، زادوا فيه النُّون ، ويقال للشيء إذا ارتفع وَزاَد : قد َغال.

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

َة عريريريريريريريريلريريريريريريريري انفريريريريريريريريمريريريريريريريريا ُّال يريريريريريريريريغريريريريريريريريلريريريريريريريريو مسريريريريريريريري ُّ  يريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريَ

  
زيريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريرياو    يريريريريريريريريريريزَداد  مسريريريريريريريريريريىّت مل َنريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريَ

  
لتِ  وقد الغولِ  هذه األرِض : أي ما أبعد َذْرعها ، وإنَّها لَبعيدةُ  َغْولَ  قال ابن شميل : يقال ما أبعدَ : غيل  ـ  غول  األرُض  تغوَّ

مة : هماغتالتوتلك األرُض : إذا هلُكوا ،  غالتهم بفالٍن : أي : أهلكتهُ وضللته ، وقد  ِمثله ، وقال ذو الرُّ

ذ ف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   وَ   ر بَّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُّأب  قريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريرياال  رِب اغريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ َ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريغريريريريريريريريريول  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريِّ

  
 المشي : أي ال يستبين فيها المشُي من بعدها َوَسعتها ، وقال العجاُج : تغتالُ  وقال األصمعي : هذه أرضٌ 

يريريريريريريريريريريريريريريريا وَ   بريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريري أب  بريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريري أِب الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ولريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريغريريريريريريريريريتريريريريريريريريريال   ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريو ا ريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريي    جمريريريريريريريريريهريريريريريريريريري 

  
 سير القوم. تغتالُ  : بعُد المفازةِ ، َوذلك أنها الغَولُ  وقال الليث :

تِه شبعُه ، وقال زهير : يغتاله وقال األصمعي : يقال للصَّقر وغيره ال  الشبع أي : ال يذهُب بقوَّ

رقريريريريريريريَ   يف ذ رى  ريريريريريلريريريريري ريريريريريريرياَء راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرية   ن مريريريريريَ  مريريريريريِ

  
ع    بريريريريَ ن املريريريريخريريريريريريريالريريريريريريريِ  ال يريريريريغريريريريتريريريريريريريالريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ جريريريريْ  مسريريريري 

  
لتِ  أراد صقراً ُحْجناً مخالبُه ، ثم أدخَل عليه األلف والالم وأقامها مقام الكنايِة ، ويقال : نْت ، وقال ذو الرمة : تغوَّ  المرأةُ إذا تلوَّ

ْه  وٌل تريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريوَّلريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريري  واِل نريريريريريريريريريريريَ   ذا ذا   َأهريريريريريريريريريريريْ

  
وار   ُ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا عريريريريريريريَ ى والريريريلريريريريَّ     هبريريريريريريريا الريريريرُّبريريريريريريريْ   فريريريْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الَمنيَّة. الغُْولُ والموت : أَْهلكه ،  غالهو: إذا َوقع في َهلَكة ،  غالتْه غولٌ  ويقال :

 وقال الشاعر :

هريريريريريريريريا غريريريريريريريريَت عريريريريريريريرياجريريريريريريريريز ة  ن مريريريريريريريريتريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريتريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ

  
ا  وهلريريريريريريري  فريريريريريريَس غريريريريريري  الريريريريريريريه الريريريريريريلريريريريريريّ  بريريريريريريعريريريريريريريار  ذا مريريريريريريريا غريريريريريريريَ

  
 وأنشد أبو زيٍد :

اان غريريريريريريريريريلريريريريريريريريريااَن  ا وَأغريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرياو عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَ

  
ا عريريريريريريريريلريريريريريريريري َكريريريريريريريريم َوَمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارب    ل  عريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريَ كريريريريريريريريِ

  
 غالَكَ  : َحبََسنا ، يُقال : ما غالَنا قال :
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 عّلا : أي : ما مَسَبَسَك علا.
 .«ُغولَ  ال َعْدَوى َوال هامةَ وال»في الحديث : و

الً وفي الفَلَوات تراَءى ِللنَّاِس  الغيالنَ  كانت العرُب تقول : إنَ  ُل تَغَوُّ ُن ألواناً ، وتضلُّ الناَس عن طرقهْم وتهلُكهْم  : تَتَغَوَّ أي : تَتَلَوَّ

ما قالوا ؛ ولم يحقق  وسلمعليههللاصلى، َوتَْزُعُم أنَّها مردةُ الِجّنِ والشَّياِطين ، وَذكُروا َذلَك في أشعاِرهْم فَأَْكثُروا ، فأَْبَطَل النبيُّ 

ي اْلحيَّات ما تواَطأُوا عليه ونفى جميَع ما ذكُروه ، وقولهُ   .أَْغواالً  الحقُّ وما قالوه باطٌل ، والعرب تسّمِ

 ومنه قول امرىِء القيس :

 َمْسلونٌة ُّ ْرٌق كأَنياِب أْغوالِ و 
 مردةَ الشَّياطيِن. باألغوالِ  أراد كأنياب الحياِت ، وقيل : أرادَ 

 كلُّ شيٍء ذهَب بالعقِل. : الغَولُ و،  يَغُولُه غْوالً  الشيُء َزيداً : إذا ذهب بهِ  غال ثعلب عن ابن األعرابّيِ :

 سوٌط في جوفِه سيٌف. اْلِمْغَولُ  وقال أبو عبيد :

ي ِمْغوالً ألنَّ صاحبهُ  ه من حيُث ال يحتسبهُ : أي : يغتالُ  وقال غيره : سّمِ ضرٌب  : الغْوالنُ و،  مغَاِولُ  يهلكهُ ، وجمعهُ : به َعُدوَّ

 المبادرةُ. : الُمغاولةُ ومن الحمِض معروٌف ، 

 أي : أبادرها. «حاجةً لي أغاولُ  إني كنتُ »في الحديث : و

 وقال جرير :

 عريريريريريريريريايريريريريريريريريلريريريريريريريريه  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريَة الريريريريريريريريّرِعريريريريريريريريال كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريا

  
 طريريريريريريريريريريريريريريٌت تريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريرياول يف مشريريريريريريريريريريريريريرياُ و كريريريريريريريريريريريريريريورا 

  
 شيطاٌن يأكل الناس. : الغُول وقال شمر : قال ابن شميٍل :

 .ُغولٌ  من ِجنِّّيٍ أو شيطان أو ُسبعٍ فهو كَ اْغتالَ  وقال غيره : كل ما

ل شيٌء عن َخْلِقِه الذي ُخلق له ، ولكن لهم سحرة  الِغيالنُ  وذكرت ن فإنه ال يتحوَّ عند عمر فقال : إذا رآها أحدكم فليؤذِّ

 وال تغييَب. غائلة ال داَء وال ِخْبثَةَ وال كسحرتكم ، ويكتب في عهدة المماليك :

 وال ِخْبثَةٌ. غائلةٌ  تُُب الرجل العهود فيقول : أبيعُك على أنه ليس لك داٌء وال تغييٌب والقال ابن شميل : يك

 قال : والتَّْغيِيُب : أن ال يَبيعه ضالة وال لُقطةً وال ُمَزْغَزغاً.

لسرقة ، قال : وباعني ُمغَيَّباً من المال ، أي : ما زال يخبُؤه ويُغيِّبه حتى رماني به ، أي باَعنِيِه ، قال : والِخْبثَةُ : الضالة أو ا

 : الُمغَيِّبَة أو المسروقة. الغائلةو

قيق أال يكون طيِّب األصل كأنه ُحرُّ وقال غيره : الّداء العيب الباطن الذي لم يُْطلع البائُع المشتري عليه ، واْلِخبثة في الر

ية ثبتت فيه ،   : أن يكون الغائِلَةُ واألصل ال يحل ِمْلُكه ألماٍن سبق له أو حّرِ
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 ماَل م ة يه الذي أدَّاه فيه  لا  له. غالَ  مسروقا  ، فإذا است حق
 : الدَّواهي ، وهي الدَّغاوُل. الغَوائِلُ  أبو ُعبيد :

لُ  األعرابي : فالةٌ شمر عن ابن  لهاوليست بِبَيِّنة الطُّرق فهي تضلِّل أهلها ،  : أي : تَغَوَّ  : اشتباهها وتلونها. تغَوَّ

ي : أغوالُهاو: بُعد األرض ،  الغَْولُ وقال :   السائلة أي : تقذف بهم وتُسقطهم وتبعدهم. تغُولُ  ألنها َغْوالً  أطرافها ، وإنما ُسّمِ

ً وقال األصمعي وغيره : ق وخفيٍة ، وقيل : هو أن يُخدع اإلنساُن حتى يصير إلى مكان قد  اغتيالٍ  ، أي : في ِغيلَةً  تل فالن فالنا

 استخفى له فيه من يقتله ، قال ذلك أبو عبيد.

ويذهب  يغتالهُ  الحلم ، أي : ُغولُ  ، والغضبُ  ُغولٌ  ، وكل ما أهلك اإلنسان فهو اْغتالُه إذا َغالَه يغُولُه وقال ابن السكيت : يقال :

 به.

ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فال  الِغيلَةِ  لقد هممت أن أنهى عن»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي و

هم  .«يضرُّ

الرجل ولده  أََغالَ  ، وذلك أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع ، وقد الغَْيلُ  هي الِغيلَةُ  قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة واليزيدي :

 .ُمْغيَلٌ و ُمغالٌ  ، والولد أْغيَلَهُ و

 : أن ترضع المرأة ولدها وهي حامٌل. الغَْيلُ  وقال ابن السكيت :

 .َغْيالً  وقالت أم تأبط شراً تَُؤبِّنُه بعد موته : وهللا ما أرضعته

يان الُممتلىُء ، وأنشد : الغَْيلُ وقال :   أيضاً : الساعد الرَّ

 لريريريريريريريريريٌة يف الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريفريريريريريريريريريني لريريريريريريريريريكريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريائريريريريريريريريري

  
نْي   لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  بريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  ذا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريري يريريريريريريرين غريريريريريريريَ

  
أيضاً : الماُء الذي يجري على وجه األرض ،  الغَيلُ ومثل ما قال ابن السكيت قال :  الغَْيلِ  وقال أبو عبيد : قال اليزيدي في

 .«بالغَيِل ففيِه العُْشرُ ما ُسِقي »في الحديث :  : الشجر الملتفُّ ، ونحو ذلك. قال ابن األعرابي وجاء الغَْيلو

 ما َجرى من المياِه في األنهار ، وهو الفتُح ، وأما الغلَُل فهو الماء يجري بين الشجر. الغَْيلُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعي :

 ، وأنشد : غائلة : خروٌق في الحوض واحدتها الغوائلُ  وقال ابن األعرابي :

َم و  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ وب  أمسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَل يف مريريريريريريريريري  نريريريريريريريريري    ذا الريريريريريريريريريذَّ

  
وائريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريرياَءه  وهريريريريريريريريريريريريز وُ    ربريريريريريريريريريريريريْه غريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو عبيد في قول األعشى :

 ِسيق  ليِه الباِقر  الغ ي ل  و 
ماِن. الغُيُلُ  قال :  : هي الكثيرة ، قلت : ويكون بمعنى الّسِ

 الواغلُ  قال ابن األعرابي وغيره :: وغل 
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   راهبْم من غِت َدْعَوأب .ال َّا ل  َعَلى ال وُِ يف
 وقال الليث : هو الدَّاخُل َعليهْم في َطعَاِمهْم.

 ، وأنشد : الواِغلُ  : الشراب الذي يشربه الَوْغلُ  وقال ابن السكيت :

كريريريريريريريريريريريريتا  فريريريريريريريريريريريريال أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب     ن أك  ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريتْ و الريريريريريريريريريوغريريريريريريريريريل   م  مريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
 : إذا َدخَل َعلَى قوٍم َشْرٍب لم يَدعوهُ. َوَغَل الواِغُل يَِغلُ  وقد

جُل الضعيُف وجمعه الَوغلُ و القوم : إذا أْمعَنُوا في َسْيِرهم َداخلين بين َظْهَرانِي الشعاِب أو في أْرض  أوغلَ و،  أْوغالٌ  : الرَّ

 وتَغلغلُوا. تََوغَّلُوا العُدّوِ ، وكذلك

 .«فيه برفقٍ  فَأَْوغلْ  الدين َمتِينٌ إِن هذا »في الحديث : و

 السيُر الشديُد ، واإلْمعاُن فيه. : اإليغال قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 وقال األعشى :

َز املريريريريريريريريريكريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريَ  و ريريريريريريريريريْ ا   عريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريع األمريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريريريواج  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريِة اإليريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريرياِل    بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .واغلٌ  خٍل فهوفإنه الدُّخوُل في الشيء وإن لم يُبعْد فيه ، وكل َدا الُوُغولُ  قال : وأما

 .َوْغالً و وَغلُت أِغُل وغوالً  يقال : منه

 بمعنى واحٍد إِذا َذَهَب فيها. أوغلَ وفي البالِد  وغلَ  وقال أبو زيد :

 اختالُف الكالِم في معنى واِحٍد. : اللُِّغينو اللغاتُ و اللُّغةُ  قال الليث :: لغا 

 .لَغَا يَْلغا لُغةٌ و، وهو اْختالُط الكالِم  لغَا يَْلغو لَغواً  ويقال :

 (َوِإذا َمرُّوا اِبللَّْغوِ )أي : تكلََّم. وقال هللا : ، « لَغَا من قال يوم الُجمعِة واإلماُم يخطُب ِلصاِحبِه َصْه فقد»في الحديث : و

وا بالباِطُل. [72الفرقان : ]  ؛ أي : َمرُّ

 من الحساِب. يُلغَى تها باِطالً َوفَْضالً ، وكذلَك ماهِذه الكلمةَ أي : رأي أْلغْيتُ  ويقال :

، أي :  [11الغاشية : ]( 11) (ال َتْسَمُع ِفيها الِغَيةً )، وقال هللا :  اللغو يريدُ  «أوِل اللَّيلِ  َمْلغاةَ وإياُكْم »في حديث َسلماَن : و

 كلمةً قَبيحةً أو فاِحشةً.

 وَمأثماً.قال قتاَدةُ : أي : باِطالً 

 قال مجاهٌد : َشتْماً.و

غيةُ  وقال غيرهما : : ما كان من  اللْغَوىو اللَّغاو اللَّْغوومثُل راغيِة اإلبل ورواغيها بمعنى ُرغائها ،  اللغوِ  بمعنى اللََّواغيو الالَّ

 الكالم غير معقوٍد عليه.

 َخاَب. أي : «غَال من تكلّم يوم الجمعة واإلمام يَخطُب فقد»قوله :  وقال ابن شميل في

 أي : َخيَّبتهُ. رواهُ أبو داوَد عنه. ألغْيتُهوقال : 

 ال يُؤاِخذُُكمُ )قالت عائشةُ في قوِل هللا : و
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 ، هو قول الرجل اَل وهللِا َوبريَلى وهللِا. [225الب رأب : ] (هللاُ اِبللَّْغِو يف َأْْياِنُكمْ 
 ما يجري في الكالِم َعلَى غيِر َعْقٍد. اللَّغوَ  قال الفراء : كأنَّ قول عائشةَ أَنَ 

 قال : وهو أْشبَهُ ما قيل فيِه بِكالِم العَرِب.

 ماَل عنهُ. فالٌن عن الصَّواِب أي : لَغَا وقال غيره :

 َع به.: إذا أُول يَْلغى فالٌن بفاُلنٍ  لَغيَ وبه : إذا أكثر منه ،  يَْلغَى فالٌن بالماء لَِغي أبو عبيد عن الكسائّيِ :

 الطير أصواتها ، وقال الراعي : لَْغَوى وقال ابن السكيت :

لريريريريريريريريريريريةٌ  َواهريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريواِرب  املريريريريريريريريريريرياء لريريريريريريريريريريريَ

  
زَع    فريريريريريريريريَ ا راعريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَّ ل لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ِة الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  يف جلريريريريريريريري َّ

  
 لَُمالغي إن فََرَسكَ من غير مسألٍة ، ويقال :  لُغاتِهم : أي : اْسمع من فاْستَْلِغهمْ  وقال أبو سعيد : إذا أردت أن تْنتِفع باألعراب

. وأنشد أبو عمرو لطْلِق بن َعِدّي :  اْلَجْري : إذا كان َجْريُهُ غْيَر َجْريِ ِجّدِ

 َج َّ َفَما يريْله و وال ي الغى
 من العدد وألقاهُ بمْعنى واحد. ألغَاهُ  وقال األصمعي :

 طالق اْلُمْكرهِ  أْلغَى روي عن ابن عباس : أنهو

 وقال الشاعر :: أي : أْبَطلُه ، 

رى  ْوُ  يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ اين الريريريريريريريْ ريريريريريريريَ لريريريريريريريغريريريريريريريَ تريريريريريريريَ   ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  مريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ ّرِك أعريريريريريريريريْ ْوين ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريَ ه  فريريريريريريريريألريريريريريريريريْ رِمريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريَ

  
 .اللَّْغو : أرادوني على اْستَلغَْوني

ً و لَْغواً  وقال األصمعي : ذلك الشيء لك  وأَْصلُها من األسماِء الناقصة اللُّغةُ و، وهو الشيُء الذي ال يُْعتَدُّ به ، قلت :  لَْغَوىو لَغا

 إذا تكلَّم. لَغَا من لُْغَوةٌ 

 : إذا َحلف بِيميٍن بِال اعتقاٍد. لَغَا يَلغُو وقال ابن األعرابي :

ً : ليغ  ـ  لوغ   : إذا لزم الشيء. الغ يلُوغ لَْوغا

 .لَْيغَاءُ  الذي ال يُبيُِّن الكالم وامرأةٌ  األْليَغُ وأبو عبيد عن أبي عمر : 

 الذي يرجع ِلَسانُهُ إلى الياء. األْليَغُ  وقال الليث :

 : اْلُحْمُق اْلَجيُِّد. اللّيَغُ وإذا كانَا أْحَمقين ،  لَْيغَاء وامرأةٌ  أْليَغُ  ثعلب عن ابن األعرابي : َرجلٌ 

باع بأْلِسنتها وبعض العرب يقول : اْلَوْلغُ  قال الليث :: ولغ   مكانها أِلفاً.أرادوا بيَان الواو فجعلوا  : يالَغُ  : ُشرُب الّسِ

قيات :  وقال ابن الرُّ

َ  ريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريرَّ يريريريريريريريريريريريريريريوٌُ  ال وعريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  اِن َدمريريريريريريريريريريريريريريَ م  رجريريريريريريريريريريريريريريال  أو  لريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ال يُبَالي ذّماً وال عاراً. ُمْستَْولغٌ  ورجلٌ 

 في اللغتيِن معاً. َوِلَغ يَِلغُ والكلُب  َولَغَ  وقال اللحياني : يقال :

 إذا لَِزَم الشيَء. ْوغاً :ثعلٌب عن ابن األعرابي : الَغ يَلُوُغ لَ 
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 : الدْلُو الصغيرة ، وأنشدنا : اْلَوْلغَةُ  أبو عبيد عن األموي :

ة الُِّمريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريري  ة  الريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريَ َولريريريريريريريريريْ رُّ الريريريريريريريريري ِّالء الريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريريريمريريريريريريريريريةوَ   نَّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رُّهريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريرَا    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريْ

  
 يعني : التي ال تدور.

 ابب الغني والنون

 غ ن
 وغن : مستعملة. ـ  نغي  ـ  غين  ـ  غني  (وايء)

 : اْلغَينُ و: حرٌف ،  اْلغينُ  قال الليث :: غين 

 شجٌر ُملتفٌّ ، وأنشد :

 أمَ َر يف أْكتاف َغنْي  م ْغنيِ 
 السَّحاب ، وهو اْلغيُم. باْلغْينِ  قلت : أراد

 قال ابن السكيت وغيره : اْلغْيُم واْلعيُن السَّحاُب ، وأنشد قوله :

يَتْ عريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريرياب   كريريريريريريريريريريريريأيّنِ بريريريريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ

  
نِي   ْوُ غريريريريريريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَب محريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريرية  يف يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«على قَلبِي حتى أستغِفر هللا لَيُغَانُ  إنه»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي وأي : في يَْوم غْيٍم ، 

علْيِه ، ويقال  غينَ  يُلبَِسه فقدقال أبو عبيٍد : قال أبو عبيدةَ : يَْعنِي أنه يَتَغَشَّى اْلقلَب ما يُلبُِسهُ ، وكذلك كل شيء تغشى شيئاً حتى 

ً  السماءُ  ِغينَتِ  :  ، َوُهَو إطباُق الغْيِم السماَء. َغْينا

 ، وأنشد : ِغينٌ  : كثيرةُ الورق ُملتفَّةُ األغصاِن ، وأَشجارٌ  غْينَاءُ  وقال الفراء : َشجرةٌ 

ه   ي محريريريريريريريامريريريريريريري  راِ.   ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرٌ. مريريريريريرين اأَلعريريريريريريْ عريريريريريريِ  لريريريريريريَ

  
ف  وَ   تريريريِ هريريريْ ِه الريريريغريريرينِي يريريريريَ ى أفريريريلريريريريريريريانريريريريريريريِ لريريريَ حريريريي عريريريَ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : األشجاُر الُمْلتَفَّةُ في الجبال وفي السهل بال ماٍء ، فإذا كانت بماٍء فهي َغيَضةٌ. اْلغَْينَةُ  وقال أبو العميثل :

 : ما سال من اْلِجيفَِة. اْلِغينَةُ و إذا َغثَْت ، َوَرانت تَرينُ  تَِغينُ  نفسهُ  غانت أبو عبيد عن الفراء :

 عن الشيء. االستغناء اسٌم من : اْلغُْنيَةُ و،  ِغنى الرُجُل : أصاب استغنىوفي المال َمْقصوٌر ،  اْلغنَى قال الليث :: غني 

 .«بِالقُْرآنِ  يَتَغَنَ  ليس ِمنَّا من لم»في الحديث : و

 بِه ، ولم يذهب به إلى الصَّوِت. يَْستَغنِ  معناه : ليس ِمنَّا من لم ُعيَْينةَ يقول :قال أبو عبيد : كان ُسفيان بن 

ً  قال أبو عبيد : وهذا كالم جائٌز فاٍش في كالم العرب ، يقولون : ً و تَغَنَّْيُت تغنِّيا  .استغنيتُ  بمعنى تَغانَيُت تغانيا

 وقال األعشى :

 كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه  امريريريريريريريريريريريريريريرأ  ُّمريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريراو 

  
ّن ق يف عريريريريريريفريريريريريرييريريريريريريف املريريريريريري  غريريريريريريَ  لريريريريريريرياِ  طريريريريريريويريريريريريريريل الريريريريريريتريريريريريريريَّ

  
 .االستغناء يريد :

بيع عن الشافعي أنه قال : «بالقرآن يتغنَّى ما أِذن هللا لشيء كأَذنِِه لنبيٍ »الحديث اآلخر :  وأما  فإِن عبد الملك أخبرني عن الرَّ
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 معلاه :  زين  ال راءأب وترقي ها.
 ونحو ذلك قال أبو عبيد.، « بأصواتكمزيِّنُوا القرآن »الحديث اآلخر :  ومما يحقِّق ذلك

لناه من ُحفاظ اللغة في أنه على معنَيين ،  «بالقرآن يتغنى كأذنه لنبيٍ »:  وسلمعليههللاصلىقوله  وقال أبو العباس : الذي حصَّ

التطريب فهو مقصوٌر ، ومن ذهب به إلى  الغنى فهو من االستغناء ، وعلى التطريب ، قلت : فمن ذهب به إلى االستغناء على

بفتح الغين  الغَنَاءُ  ، وأما األغانِيُ  حسنة ، وجمعها : تَغنَّى بأغنيةٍ و يُغَنِّي أُْغنِية فالن غنَّى الصوت ممدود ، يقال : الغناء من

فالن  ُمغنيو مْغنَاتهوفالن  َمْغنَى عنك أْغنَْيتُ  ، أي مجزىٌء كاٍف ، يقال : ُمْغنٍ  والمّدِ فهو اإلجزاء والكفاية ، يقال : رجلٌ 

 أجزأُْت عنك ُمجزأَهُ وُمجزأَتهُ. ُمْغناتهو

ُت خادماً له ويقول له : ك. أْغنِ  وسمعت رجالً من فصحاء العرب يُبَّكِ ك وُكفَّ عنِّي شرَّ  عني وجهك بل َشَرَك بمعنى اكفني شرَّ

ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأن  يُ ْغِنيهِ )ومنه قول هللا جلَّ وعزَّ :  يكفيه ُشغُُل نفسه عن ُشغِل  ، يقول : [37عبس : ] ((37) ِلُكلِ  اْمِرٍئ ِمن ْ

 غيره.

 : ذو وفٍر. َغنِيٌ  عنه ، ورجلٌ  َغنِيَ  عنه ، وقد ُمْستَْغنٍ  عن كذا ، أي : غان الليث : رجل

 وقال طرفة :

 اَُّْددِ و  ن كله علها غانيا  فاْغَن و 
 القوم في داِرِهم : إذا طال مقامهم فيها. َغنِيَ  ويقال :

 ، أي : لم يُقيموا فيها. [92األعراف : ] (َكَأْن ََلْ يَ ْغنَ ْوا ِفيَها):  عزوجلهللا وقال 

 .مغنًى : المناِزُل التي يَْقطنها أهلها ، واِحُدها المغَاني أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 باألمس أي : كأَْن لم يكن. يغن وقال الليث : يقال للشيء إذا فني كأن لم

جِ ، سلمة عن الفراء قال : َغنِيتْ  ، وهي التي َغوانٍ  : الشَّابَّةُ المتزوجةُ ، وَجمعُها الغانيةُ وقال :  : إْمالَكاُت  األَغناءُ  بالزوَّ

 العَرائِس.

 واإلنغاء : كالم الصبيان. قال أبو منصور : أراد بها التزويج ، قال :

 : ِحْصٌن للعَزِب ، أي : التّْزويُج. الغنَى ل :: التَّْزويُج ، والعرب تقو الغنَى وقال ابن األعرابي :

 : َذواُت األْزَواجِ ، وأنشد : الغََوانِي وقال أبو عبيدة :

 أُّمان لَيلى كعاٌب غت غانية
 وأنشد لجميل :

 أمسببه ملا أن غليه الَغَوانِياو 
 الّرجال ويْعِجبُهنَّ الشبان.الّشوابُّ اللّواتي يْعِجْبَن  : الغواني وقال ابن السكيت عن عمارةَ :

يت الغانِيةُ  وقال غيره :  : الجارية الحسناء ذات زوجٍ كانت أو غير ذات زوجٍ ، سّمِ
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 حب سلها عن الزيلة. َغِلَيهْ  ألَنا غانية  
 .الغَواني ، وجمعها غانيةٌ  وقال ابن شميل : كل امرأةٍ 

 ي : صار له ماٌل وأْقناه هللا حتى قَنَِي قِنًى وهو أن يصير له قُنيةٌ من المال.، أ َغنِي ِغنًى هللا الرجل حتى أْغنَى وقال أبو عبيدة :

ممدوٌد مفتوُح األول ومنه قول ذي الرمة  الغَنَاءَ  ، ورملُ  [48النجم : ] ((48َوأَنَُّه ُهَو َأْغىن َوَأْقىن ))قال هللا جلَّ وعزَّ : 

 يذكره :

اِء  لريريريريريريريَ ن مريريريريريرين رمريريريريريريريل الريريريريريريغريريريريريريَ ْه و تريريريريريريلريريريريريري ريريريريريريَّ ريريريريريريْ لريريريريريريِّ ريريريريريريريَ  عريريريريريري 

  
اِء الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريالئريريريريريريريريري     بريريريريريريريريريَ  أبعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياق أ دمريريريريريريريريرياِن الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ

  
باء. الغناء أي : اتَّخذن من رمل  إعجازاً كالُكثبان وكأن أعناقهن أعناق الّظِ

إليَّ أُخرى : إذا ألقيت إليه كلمة  نَغَىو نَْغيَةً  إلى فالنٍ  نَغَيتُ  : تكليُمك الصبيَّ بما يهوى من الكالم ، الُمنَاغاةُ  قال الليث :: نغي 

 وألقى إليك أخرى.

 : كالم الصبيان. اإلنغاءُ  سلمة عن الفراء قال :

 ، وهو الكالم الحسن. نَْغيَةً  أبو عبيد عن الكسائي : سمعُت منه

هُ ، ويقال ِلْلَمْوج إذا ارتفع : كاد يُناِغي كما فَيُنَاِغيَها الصبّيِ : أن يصير بحذاء الشمس غاةُ ُمنا وقال أحمد بن يحيى :  الصبيُّ أمَّ

 السحاب. يُناِغي

 وقال الشاعر :

بريريريريريريريريريريارِك بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرير  
 
ك  ملريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريَّ

  
رَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريرياِب   لريريريريريريريريرياغريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريه  غريريريريريريريريري   يريريريريريريريريري 

  
نَغَيُت و،  نَغَْوُت أنغُو أيضاً : إذا تكلم أيضاً بكالٍم يفهم ، ويقال : أْنغَىوهم ، : إذا تكلم بكالٍم ال يُف أْنغَى ثعلب عن ابن األعرابي :

 : إذا تكلم صبياً بكالٍم لطيٍف مليحٍ. ناَغىو أْنغَىو، قال :  أَْنِغي

 ، وكذلك َمغْوُت وَمغْيُت. نَْغيَةً و نَغْيُت نَْغَوةً و نَغْوتُ  النَّْغَمة ، يقال : والَمْغَوةُ : النَّْغَوةُ  عمرو عن أبيه قال :

نُ والُحبُّ الواسع ،  : الَوْغنَةُ و: اإلقدام في الحرب ،  التَّوغُّنُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :: وغن  : اإلصرار على  التَّغوُّ

 المعاصي.

 ابب الغني والفاء

 غ ف
 فوغ. ـ   (أغفى) ـ  غفا  ـ  فغا  ـ  غيف  ـ  غاف  ـ  وغف  (وايء)

 : سرعة العَْدِو. الَوْغفُ  قال الليث :: وغف 

 وأنشد :

 أَْوغَفاو َأْوغَفْه َ َوارِعا  و 
ً  المرأة أَْوغفَتَ ووقال أبو عمرو :   إذا ارتهزت عند الجماع تحت الرجل. : إيغافا
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 وأنشد :

لّ  كريريريريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ ا َدجريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريِِ  ملريريريريريريريريريريَّ

  
ْه لريريريريريريريريريذاك  يريريريريريريريريريغريريريريريريريريرياَف الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  و    أْوغريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ

  

  ذا وطريريريريريري  قريريريريريريالريريريريريريه ل ريريريريريري  أصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريريه قْرمريريريريريريا  

  
 ملريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري مي اَّريريريريريريريريري  َّ مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريري   

  
 : إذا أكل من الطعام ما يكفيه. أَْوَغفَ و: إذا عمش ،  أْوَغفَ و: إذا سار سيراً ُمتعباً ،  أْوَغفَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : ضعف البصر. الَوْغفُ  أبو عبيد عن أبي عمر :

،  غْيفاءُ  بأغصانها يميناً وشماالً ، وشجرةٌ  تَغَيَّفَتْ  : إذا تَِغيفُ  ، وهي فَغافت الشجرة أغْفتُ  قال الليث : يقال :: غاف  ـ  غيف 

 وأنشد : كاألغيَِد إال أنه في غير نعاٍس. األْغيَفُ و

 أغَيف  غْيفاينّ (1)[َهَ بٌ و ]
ره ، فقال شمر : معناه : يُسرع. يَتَغيَّفُ  أبو عبيد عن األصمعي : َمرَّ البعيرُ   ، ولم يفّسِ

 أن يتثنى ويتمايل في ِشقَّيه من سعة الَخْطِو ولين السير ، كما قال العجاج : التَّغَيُّفُ  وقال أبو الهيثم فيما قرأت بخطه :

ا فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريَ  
رمريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريَر املريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريكريريريريريريريريرياد  يريريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه أجريريريريريريريريريريريريريرياري   ذا تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َد. غيَّفَ  أبو عبيد :  : إذا فَرَّ وَعرَّ

 وقال القُطامي :

لريريريريريريريا نريريريريريريريزع  الريريريريريريريكريريريريريريريتريريريريريريرييريريريريريريريبريريريريريريرية غريريريريريريري  وأب  و  تريريريريريريري  بريريريريريريريريْ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَن   فريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريري  رعريريريريريريريريريرياانو فريريريريريريريريريريريَ ع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  نريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريِ

  
 .غافةٌ  : يَْنبُوٌت عظاٌم كالشجر يكون بِعُمان ، الواحدة : الغافُ  الليث :

 : مرٌح في السَّير. الغَيَفَانُ  وقال أبو عمرو :

 .الغيفان إذا اختال في مشيته وهو تَغَيَّفَ  وقال الُمفَضَّل :

 ، وهي شجرةٌ نحو القرِظ شاكة حجازية تنبُت في الِقفاف. غافةٌ  من الِعضاِه ، الواحدة الغافُ  زيد :أبو 

 .«الفاغيَةُ  سيُِّد ريحاِن أهل الجنة»في الحديث : : فغا 

 .فاغيَةٌ  : نَْوُر الِحنَّاِء ، قال : وكلُّ نورٍ  الفاغيَةُ  قال األصمعي :

َر.، أَْفغَى  الزعفران فقال : إذاُسئَل الحسن عن السَّلِف في و  يُِريد إذا نَوَّ

 .فاِغيتَها الشََّجرةُ إذا أخرجت أَْفغَتِ و،  َمْفغُوٌّ  : نور الِحنَّاء وُدهنٌ  الفاِغيَةُ  وقال الليث :

 لنور الِحنَّاء. الفاغيَةُ و الفَْغوُ  سلمة عن الفراء : هو

 بُها رائحة.أحسن الّرياحين وأطي الفاغيَةُ  وقال ابن األعرابي :

__________________ 
 (.159/  10 ري  غيف )« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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 : رائحةٌ طيبةٌ. الفَْغوُ و: نوٌر ،  الفَْغوُ  وقال شمر :

 وقال األسود بن يعفر :

ه   الفريريريريريريرية  الريريريريريريري َّنِّ مريريريريريريرفريريريريريريوعريريريريريريريا  نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريبريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
و   غريريريريريريريريريْ َ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ ومريريريريريريريريرياو مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريرَّ ِن مريريريريريريريريريَ

  
 ضرٌب من التَّمر. الفَغَا وقال الليث :

 فينا ، أي : فاشية. فاغية وقال إسحاق بن الفرج : سمعت ُشَجاعاً وَحتْرشاً يقوالن : هذه كلمة

 أي : أغضبَك وأورمَك. أفغاكَ  قلت : هذا خطأ ، والغَفَا داٌء يقع على البُسر مثل الغبار ، ويقال : ما الذي

 وأنشد ابن السكيت فيه :

 غريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر أمريريريريريريريري ريريريريريريريرياَل الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ و 

  
 خمريريريريريريريريريريرنريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
 النَّخلة. أْفغَت مقصوٌر ، وقد الفَغَا أبو عبيد عن األصمعي : إذا َغلُظت التَّمرةُ وصار فيها مثل أجنحة الجراد فذلك

طب مثل  سواء. اإلْفغاء قلت : واإلغفاء في الرُّ

: إذا عصى بعد طاعٍة  أْفغىو: إذا سُمَج بعد ُحسن ،  أْفغىوالرجل : إذا افتقر بعد غنًى ،  أْفغى وروى ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، وهو الُمتَغَيُِّر من البُسر. الفَغَا : إذا دام على أكل أْفغىو، 

 : اسم رجل. الفَْغَواءُ  وقال أبو عبيد :

يب. فَْوغةَ  أبو عبيد عن األصمعي : وَجْدتُ : فوغ   الّطِ

 من الفاِغيَِة. فَْوغةٌ و َوفَْوَعةً : قال : فَْوَغةٌ  يقال :وقال شمر : 

 قلت : كأنه مقلوٌب عنده.

يب وغيرها. وروى ثعلب عن ابن األعرابي : الفائِغةُ : َمةُ من الّطِ  الرائحة الُمَخّشِ

 الرجُل وغيره : إذا نام نومةً خفيفةً. أْغفي يقال :: غفا 

 .«فَغَفَْوُت غْفَوةً »في الحديث : و

 : قليٌل في كالمهم. غفَاو،  أَْغفَْيت إغفاَءةً  اللغةُ الجيدة :و

ا ال خير فيه قََصٌل وُزَؤاٌن   وكل هذا مما يُخَرج منه فيُرمى به. منقوٌص ، قال : َغفَاوأبو عبيد عن الفراء : في الطعام ِممَّ

ديُء الذي يرمي به.ممدوٌد وفَغاهُ مقصوٌر وحُ  غفاُؤهوثعلب عن ابن األعرابي : في الطعام َحَصلُه   ثالتُه ، كله الرَّ

ب. الغفا الرجل نام على أغفى عمرو عن أبيه :  ، وهو التِّبن في بَْيَدِره ، وأْفغى : إذا أكل الفَغا ، وهو البُسر الُمتَتّرِ

ديء من كل شيء ، من الناس والمأكول والمشروِب والمركوب ، وأنشد : الغفا وقال أبو العباس :  : الرَّ

لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريا ذا فريريريريريريريريريريريريريِ  ه لريريريريريريريريريريريريريِ ٌة قريريريريريريريريريريريريري  ِّمريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   فريريريريريريريريريريَ ا هبريريريريريريريريريرياو ِل فريريريريريريريريريريرَّ الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 ابب الغني والباء

 (وايء) غ ب
 مستعملة. غيب : ـ  بيغ  ـ  بغي  ـ  وبغ  ـ  وغب  ـ  غبي 

 : إذا لْم يَْفُطْن للِخّبِ ونحوه. َغبِيٌ  فهو َغباَوةً  فالنٌ  َغبِيَ  قال الليث :: غبي 

عن  غبيٌ  ، وفالنٌ  غباَوة المصَدر ، يقال : فالٌن ذُو : الغَباَوةُ وَعلَيَّ ذاك األمُر : إذا لم يَفطن له ،  َغبِيَ  وقال األصمعيُّ يقال :

 ذلك األمر : إذا كان ال يَفُطُن له.

 أي أَخفَى لك. لك : أَْغبَى ويقال : ادُخْل في الناس فهو

 ثم َحَملني عليها وذلك إذا أَْلقاَك في َمْكٍر أَخفاهُ. ُمغَبَّاةً  ويقال : َدفََن فالٌن لي

 .تَغبيةً  َشعره غبَّى ويقال : غّبِ َشْعَرك : أي : اْستأِْصله ، وقد

 : الدَّفعةُ من المَطر. الغَْبيَةُ  وقال غيُره :

 وقال امرؤ القيس :

َية    ْؤب وب  من الةَّ ِّ م ْلَه ِ و   غبريْ
 التُّراب : ما سطع منه. غْبيَةُ وبََّهها بُدفعة المطر ، وهي الدُّْفعةُ من الُحْضر ، شَ 

 قال األعشى :

ةٌ  يريريريريريريريريريريريريريَ ن دوَنريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا مسريريريريريريريريريريريريرياَل مريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْر هلريريريريريريريريريريريريا  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريري ُّْب فريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريريَْ

  
ى في أُُصول النخل ، وَشرُّ الغَبَيات النَّْبل ، وَشرُّ النساِء السَُّوْيداُء  غْبيَةُ  وَحكى األصمعيُّ عن بعض العَرب أنه قال : الُحمَّ

 الِمْمَراُض ، وَشرٌّ منها الُحَمْيَراُء الِمْحيَاض.

 البئَْر : إذا غطَّْيَت رأَسها ثم َجعْلَت فوقها تراباً. غبَّْيتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 .الِغبَاءُ  وقال أبو سعيد : وذلك التراب هو

اء :  .َغبَاَوةٌ وَعلَيَّ ، ِمثلُه إذا لم تَعِرفه ، وفي فالن غْبَوة  َغبِيَ  أَغبَاه ، وقدالشيَء  غبِيتُ  وقال الفرَّ

 : الجمُل الضْخُم ، وأنشد : الَوْغبُ  قال الليث :: وغب 

 َأَجْز   مِسْضلريْيِه ِهَبال  َوْغبا
 البيوت أَْسقاُطها. أَْوغابُ وقال :  َوُغَب ُوغوبةً  وقد

 والَوغُد كالهما الضعيُف ، وأنشد : الوْغبُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 ال ِبربْ اُِ الوِ اُ َوغ ِ و 
َحيان والعُُمُد الواحد أوغابُ  وقال أبو عمرو :  .َوْغبٌ  البيت : البُْرمةُ والرَّ

 .باغ فَرسٌ في َعْدِو الفَرس : اْختِياٌل وَمَرٌح ، وإنَّه ليَْبِغي في َعْدِوه ، وال يقال :  البَْغيُ  قال الليث :: بيغ  ـ  بغي 

ً  على أَخيك بَغَْيتَ  وقال اللحياني : ً  أي حسْدتَه : بَْغيا  .بغيا
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 ُثَُ بُِغَي َعَلْيهِ )وقال هللا جلَّ وعّز : 
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 [.60اَّج : ] (1)(لَيَ ْنُصَرنَُّه هللاُ 
َتِصُروَن ))وقال :   [.39الشورى : ] ((39َوالَِّذيَن ِإذا َأصاَِبُُم اْلبَ ْغُي ُهْم يَ ن ْ

ي الظلمُ  فالبْغيُ  ً  أصلُه الَحَسد ، ثم ُسّمِ  ألنَّ الحاسد يَظلم الَمْحسود جهَده إراغةَ زَواِل نعمِة هللِا عليه عنه. بَغيا

َنَة َوِفيُكْم ََسَّاُعوَن هَلُمْ )وقال جلَّ وعّز :  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ  لَكم الِفتنة. يَْبغونَ  ، يقولون : [47التوبة : ] (يَ ب ْ

 هير :وقال كعب بُن ز

َأأب   َُ كريريريريريريريريفريريريريريريريريْ عريريريريريريريريا  عريريريريريريريريا ا أَْربريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريا نريريريريريريريريريَ

  
َك أَْربريريريريريريعريريريريريريريا  لريريريريريريريَ تا  فريريريريريريريَأهريريريريريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَ غريريريريريريرياهريريريريريريريا  ريريريريريريَ  بريريريريريريَ

  
 هاُهنا : َطلَب. بَغا لها َخنَاِسيَر وهي الدَّواِهي ، ومعنى بَغَى أي :

 كذا وكذا فمعناهُ أَِعنِّي َعلَى أَْبغني لي سواٌء فإِذا قال ابغو اْبِغني كذا وكذا أي : اطلبه ِلي ، ومعنى اْبِغني وقال األصمعي : يقال :

 واطلْبه معي. بُغائه

، وكذلك  بَغيَتُكَ  الشيَء إذا أََردَت أنَك أََعْنتَهُ على طلبه ، فإِذا أردت أنََّك فعْلَت ذلك له قلتَ  أَْبغيتُكَ  أبو عبيد عن الكسائي :

 أي : فعلتُه لك. أَْعَكْمتَُك وأْحَمْلتُك : إذا أََعْنتَه ، وعَكمتُك الِعْكُم :

 : إذا فََجَرْت. تبغي بِغاءً  المرأة وهي بَغت وقال األصمعيُّ :

 : الفُجور. البِغاءو،  [33النور : ] (َوال ُتْكرُِهوا فَ َتياِتُكْم َعَلى اْلِبغاءِ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

:  تُباغي بِغاءً  ، وباغت المرأةُ  بَِغيٌ  ، أي : ما كانت فاِجَرةً ، وامرأةٌ  [28مريم : ] (َوما كاَنْت ُأمُِّك بَِغيًّا)وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 إذا َزنت ، وهذا كله من كالم العرب.

جُل حاَجتَه أو ضالَّتَهُ يَْبغيها بَغى وقال األصمعيُّ :  إذا طلبها. بُغَايةً و بُغيةً و بُغاءً  الرَّ

 قال أبو ذَُؤيب :

ي  غريريريِ بريريريْ حريريريريريريرياَب مريريرين الْ بريريري غريريريريريريريايريريريريريريرية   منريريريريريريريا يريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
يريريريريريريريح    مُّ اأَلانجريريريريريريريِ اِن يف مريريريريريريريِ ريريريريريريريلريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ  فريريريريريريريِ

  
جل : أي : بُغيتُه ذلك ، وارتَدَّْت َعلَى فالنٍ  يَبِغي للَكسب : إذا كان بُغايةٍ  وفالٌن ذُو  يَبِغي َطِلبَتُه ، وذلك إن لم يِجْد ما َطلَب ، والرَّ

ً  على صاحبه  .بَْغيا

ً  الُجرُح وهو بَغَى قال : ويقال :  إذا تَراَمى إلى فساد. : يَبغي بَغيا

 ِشدَّتَها وُمعظَم مطِرها. السماِء خلفنا : أي : بَْغيَ  ويقال : َدفَعنَا

 .بَغيٌ  على ُرُؤوسهم يعني اإلماَء ، َوالواحدةُ : البَغايا ويقال : قامتِ 

 وقال األعشى يَمدح َرُجالً :

رِ و  َة اإلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريَ ركضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن أْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا  يريريريريَ غريريريريريريريَ  الريريريريبريريريريريَ

  
ِاَّ َذا اأَلْذ ِل   ْرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِج والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
__________________ 

 .«َعَلْيِه لَيريْلص َرنَّه  هللا   (بُِغيَ )ومن »( يف امل بوع : 1)
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 .بَغيَّة أيضاً الّطاَلئُع الواحدةُ  البَغاياو

 وقَال النّابغةُ :

ِة   الريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريا و عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى  ثريريريريريريريريريريريريريِر األدلريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اجريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياِ  مريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُ و   ِق الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريَ

  
 طليعتهم. القوِم وَشيِّفَتُُهْم : أي : بَِغيَّةُ  ويقال : جاء

 مقصوٌر. بِغًىو بِْغيَةً و بُغاءً  الرجُل الخيَر والشَّرَّ وكلَّ ما يطلبه بَغَى وقال اللحيانيُّ :

 ، وأنشد : بُغًىو بُْغيَةً  وقال بعضهم :

ى ا ريريريريريِت  نريريريريري   غريريريريريَ ْم عريريريريرين بريريريريريري  كريريريريري  لريريريريريْ لريريريريريَ  ال أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريَ

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريري ريري ريريريريريريريه  عريريلريريى ضريريريريريريريريريريريريريريريريْرغريريريريريريريامريريريريريريرية  هريريو  كريريلريريي  

  
 عندك. بَِغيَّتِيوعندك  بِْغيَتي ، تقول : البِْغيةُ  : الطَِّلبَةُ ، وكذلك البَِغيَّةُ وقال : 

الَّةُ ، وقد البَغيَّةُ  قال : وقال بعضهم :  : الذي يطلُب الشيَء الّضالَّ وجمعه لباغياو: أي : طلبُت ضالَّتِي ،  بغيُت بَغيَّتِي : الضَّ

 وبُغياٌن. بُغاةٌ 

 وقال ابن أحمر :

رَان  لريريريريريريريريلريريريريريريريريا رقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه  عريريريريريريريريْ بريريريريريريريريري  اِن لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ  أْو  غريريريريريريريريِ

  
رَانريريريريريريريلريريريريريريريا أثريريريريريريريرا  عريريريريريريريْ وَن مريريريريريريرين بريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريي ال  ِ 

  
 .ينبغي ما لك : أي : ابتَغى لك أن تفعل ، وما اْنبَغَى قالوا : أراد كيَف ال تُِحسُّوَن ، ويقال : ما

اج : يقال : جَّ لفالن أن يفعل كذا ، أي : صلح له أن يفعل ، وكأنه يطلب فعل كذا ، فانطلب له ، أي : طاوعه  انبغى وقال الزَّ

 .انبغى ولكنه اجتُزىء بقولهم ،

 يبغي ويقال : فالنأي : طلبوا لي ،  بغْونيولي  فبغوا شيئاً أي : أعطني ، وابغ لي شيئاً ، ويقال : استبغْيُت القومَ  اْبغني ويقال :

 ، هي : الظالمةُ الخارجةُ عن طاعة اإلمام العادل. الباغيةُ  على الناس : إذا ظلَمُهْم وطلب أذاهم ، والفئةُ 

ار :  وسلمعليههللاصلىقال النبي و  .«الباغية ويَح ابن ُسَميَّةَ تقتلهُ الفئةُ »لعمَّ

، ومعناه الدُّعاء له ،  يُباغوا ، وإنهم لَِكراٌم وال يُباغيا ، وإنهما لَكريمان وال يُباَغهْ  وقال أبو زيد : العرب تَقول : إنه لكريم وال

 عليه. يُبغَى أي : ال

 أحد. يباغيه أي : ليس : يُباَغْونَ  وال يُبَاَغيانِ  وال يُباَغى قال : وبعضهم ال يجعلهُ على الدُّعاء ، فيقول : ال

ُل منقال : وبعضهم يقول : ال يُباُغ وال   وكأنه جاء مقلوباً. البَغي يُباغان وال يُباغون ، قلت : وهذا من البَْوغِ ، واألوَّ

 .تُبَغْ  وحكى الكسائيُّ : إنك لعالٌم وال

ُغ عليه.  قال : وقال بعض األعراب : َمن هذا الُمبَوَّ

 وقال آخر : من هذا الُمبَيُّغ عليه ، قال ومعناه : ال يحسُد.

 ، وأنشد : يُبَاغُ  ريٌم والقال : ويقال : إنه لك
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َه كريريريريريريريريريرير ريريريريريريريريريرية   ُْ  ْن أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريْ رَّ كريريريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريريريريرياغ  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْ  أراَك وال تريريريريريريريريريري 

  
 ، ولكنهم أبَْوا إال أن يقولوا : وال يُباُغ. يُبَغْ  وفي التّثْنِيَِة ال يُباغاِن وال يُباغون ، والقياس أن يقال في الواحِد على الدُّعاِء وال

 .«بَيَّغ بأحدكم الدَُّم فَْليَْحتَِجمْ إذا ت»في الحديث : و

 .«عليكم بِاْلِحجاَمِة ، ال يَتَبَيّْغ بأحِدُكم الدَُّم فيقتله»قال : و

 الَهْيُج. وقال أبو عبيد : قال الكسائيُّ : التَّبَيُُّغ :

َر الغْيَن وهذا كقولهم : َجبَذ وجَذَب ، وما أطيبه فقدََّم الياَء  يَتَبَغى ، فقال : يتبيَُّغ : يريُد : البَغي قال : وقال غيره : أصله من وأخَّ

ُغ بالواِو والياِء.  وأْيَطبَهُ. وأُثبت لنا عن ابن األعرابي أنهُ قال : يتبيُغ ويتبوَّ

 قال : وأصله من البَْوغاِء ، وهو التراُب إِذا ثاَر ، فمعناهُ : ال يَثُْر بأحدكم الدُم.

 نَّْوُم : إذا غلبه ، وتبيَغ به الدَُّم ، وتبيَغ بِه المرض : إذا غلبه.وقال أبو زيد : تَبَيََّغ بِه ال

 في الهواِء ، قال : وقال الليث : البَْيُغ : ثُُؤوُر الدَّم وفَورتُهُ حين يظهر في العروِق ، وقد تبيََّغ بِه الدَُّم ، والبَْوغاُء : التراُب الهابي

ْشَدةِ في الَولَِد ، يقال : بِغيَةُ الو وطاَشةُ الناس وحمقاهم البوغاء ، قال :  ، وأنشد : ِبغيَةٍ  هو ابنُ  نَِقيُض الّرِ

ة   غريريريريريريريرييريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ ِه أْو لريريريريريريريريِ َ أب  مريريريريريريريرين أ مريريريريريريريريِّ َ ى رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ

  
لريريجريريريريريريريِ     ٌل عريريلريريى الريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل مريري   فريرييريريغريريلريريبريريهريريريريريريريا فريريحريريريريريريريْ

  
ا َغيّةٌ قلت : وكالُم العرِب المعروف فالن ابن َغيٍّة وابُن َزْنيٍَة وابُن َرْشَدةٍ ، وقد قيل : ِزنيٍَة َورِ  شَدةٍ ، والفتُح أفصُح اللغتين ، فأمَّ

فلم أجدهُ لغير الليث ، وال يبعُد عن الصواب ، قلت : والبَغَوةُ : ثََمُر الِعضاهُ ، وكذلك  بِغيَةٍ  فال يجوُز فيه غير الفتحِ ، وأما ابنُ 

 البََرَمةُ.

وقيل : البغوةُ : التّمرة التي اسَودَّ جوفُها وهي ُمرِطبَةٌ ، وفي فالٍن غبَوةٌ  وقال ابُن ُدريد : البَغَوةُ : التَّْمَرةُ قبل أن يستحكم يُبُسها ،

 وغبَاَوةٌ.

 : داٌء يأُخذُ اإلبَِل فترى فسادهُ في أوبارها. الَوبَغُ  قال الليث :: وبغ 

أس ونباغته التي تتناثُر منه. الَوبَغُ  وقال غيره :  : ِهبريَّةُ الرَّ

 الرجل : أي ِعْبتُه وَطعنُت فيه. َوبْغتُ و: مْوِضٌع ،  األْوبغُ  وقال ابُن ُدريد :

 الرجَل إذا ِعْبتُه. وبَغتُ  قلُت : ال أعِرفُ 

 .غيوبٌ  ، وكذلك المْوِضُع الذي ال يُْدَرى ما وراءه ، وجمعُهُ  غْيبٌ  قال شمر : كلُّ مكاٍن ال يُْدَرى ما فيه فهو: غيب 

 قال أبو ذؤيب :
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ه  ه ومريريريريريريريَ ريريريريريريريرِفريريريريريريري  يريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ يريريريريريريريوَب بريريريريريريريعريريريريريريريَ  يريريريريريريريْرمريريريريريريريي الريريريريريريريغريريريريريريري 

  
ذ  الرَّمريريريريريريريِ     تريريريريريريريأ ريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريْ

 
َف امل  م غض  كمريريريريريريريا َكسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: األَجَمة ،  الغابُ وزْوُجها ،  غابَ  إذا ُمغيبَةٌ  المْرأَةُ فهي أغابتو،  الغيبُوبة من الغَيبَةُ و،  االغتِيابِ  من الِغيبَةُ  وقال الليُث :

. الغْيبُ و  : الشَّكُّ

ا أخبرهم به رسول  غابَ  ، أي : يُؤِمنوَن بما [3البقرة : ] (يُ ْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ ) ي قول هللا جل وعز :وقال أبو إسحاق ف عنهم ممَّ

 .غيبٌ  عنهم ِمما أَنبأَُهْم به فهوَ  غابَ  ِمْن أمر البَْعِث والجنَّة والناِر ، وكلُّ ما وسلمعليههللاصلىهللا 

عِن العيوِن وإن  غابَ  أيضاً ما الغيبُ و، قال : يؤِمنوَن باهلل ، قال :  (يُ ْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ ) أبو العباس عن األعرابي في قوله :

سمعُت  ، ويقال : غيوبٌ  : المطَمئنُّ من األرِض ، وجمعُهُ : الغيبُ وَشْحُم ثَْرِب الشاة ،  : الغْيبُ وكان ُمَحصَّالً في القلوِب ، 

 ال أراه.: أي ِمْن موضع  الغيب صوتاً مْن وراء

 زْوُجها. غاب إذا ُمغيبو ُمغيبةٌ  وقال اللحيانيُّ : امرأةٌ 

 في األرِض فََحفَْرت عنها حتى َظَهَرْت. تغيَّبَتْ  الّشَجرة ، وهَي ُعُروقُها التي غْيبَانُ  قال : وقال بعضهم : بََدا

بما يَُسوءهُ مما ُهو  الغيبِ  ، أي : ال يتناوْل رُجالً بظْهرِ  [12الحجرات : ] (َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاً )وقال هللا جل وعز : 

ً  اغتابَ  ، ويقال : وسلمعليههللاصلىعن النبي  الَمغيَبَانُ  فيه ، وإذا تنَاَولهُ بما لْيَس فيه فهو بَْهٌت وبُهتاٌن ، وجاء ً  فالٌن فالنا  اغتِيابا

 .ِغيبَةً يَغتابُهو

 إذا عابَهُ وذَكَر منه ما يَُسوُءه. : يَغيبُهُ  غابَهُ  وُروَي عن بعضهم أنه َسِمعَ 

 : الوطاَءةُ من األرِض التي ُدونها ُشْرفةٌ ، وهي الَوْهَدةُ. الغابةُ  شمٌر عن الهوازنّيِ :

 : الجمُع من الناس. الغابةَ  وقال أبو جابر األَسِديُّ :

 قال : وأنشدني الهواِزنيُّ :

غريريريريريريريريريريرياب  م  بريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريري  وا رِمريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريري    ذا َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َل الريريريريغريريريريوادي   بريريريريريريريَ هريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه رِمريريريريريريريامسريريريريَ بريريريريريريريْ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 فِْعلةٌ منه تكوُن َحسنَةً وقَبيَحة. الغيبةُ وإذا ذَكَر إنساناً بخيٍر أو َشّرٍ ،  غابَ و،  اغتابَ  إذا غابَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ً الغائب  مثل حارس وَحَرس ، ويجمع غائب جمع الغَيَبو ً و ُغيَّبا  .غيَّابا

 ابب الغني وامليم

 ([وايء) غ م]
 موغ. ـ  مغا  ـ  ومغ  ـ  وغم  ـ  غيم  ـ  غما 

يتَ  : سقُف البيِت وقد الغََمى قال الليث :: غما  اةٌ  البيَت إذا َسقَْفتَه ، وكذلك ليلةٌ  غمَّ على فاُلن أي ُظنَّ أنه ماَت ثّم  أُغميَ و،  ُمغمَّ

 يرجُع حيّاً.

 عليه ُغِميَ  عبيٍد عن الكسائي :أبو 
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وحنو  َغم ى ، وامرأأبٌ  َأغمريرياءٌ  ، يف التريريذكِت والتريريأنيريريث ، وه مْ  غميريريان     هريريذا ، و ريريا َغم ى ، ي ريريال : رجريريلٌ  أ غميَ و 
 ذلك.

 عليه أي : ُغشَي عليه. ُغمي قال أبو زيٍد ، شْمر قال ابن شميل :

 عليه. أُغميَ  وقال البََجلي :

 .َغًمى ، وقومٌ  َغًمى ، ورجالنِ  َغًمى قال : ورجلٌ 

 : إذا أصابه مرٌض. َغَميانِ  ورجالنِ  َغًمى قال : ويقاُل أيضاً : رجلٌ 

 وأنشد :

م  فُّ َّريريريريريريريرياهريريريريريريريري  ور  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ رَامسريريريريريريريريوا بريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَ

  
ى بريريريريريرينَي مريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييّ  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريه وهريريريريريريريائريريريريريريع    غريريريريريريمريريريريريري 

  
ُك.  قال : يحبُوُر : رجٌل ناِعٌم ، تِشفُّ : تَحرَّ

 .«عليُكم َغِميَ  فإنْ »في الحديث : و

 .«َعليكم أُغِميَ  فَإِنْ »رواه بعضهم : و

ةَ و ،  ُمغًمى فهو أغِميَ وُغّم علينا الهالُل فهو مغموٌم ،  والمعنى في هذه األلفاظ واحٌد ، يقال :، رِوي : فإن ُغمَّ عليكْم فأكملُوا الِعدَّ

 ، مثل غشيٍ وَغمٌّ فحال دون رؤية الهالل. َغْميٌ  وكان َعلَى السماء

ً و يغُموهُ َغْمواً  البيتَ  غَمى وقال ابُن ُدريد :  إذا غّطاه. يَغِميه غْميا

ى البيِت ما َغَمىوقال :   غطَّى. عليه ، أي : َغمَّ

  وقال الجعِديُّ يصُف ثَْوراً في كناِسه :

اَس كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريِّ   َرْوقريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
رَا  ى  ال  ذا مريريريريريريريا تريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريري  ى غريريريريريريريَ غةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريري 

  
 ِكناِسه.أي : خرج من 

 .الغْيم : العَطُش ، وهو الغَيمةوبمعنى واحد ،  تغيَّمتْ و أغامتْ والسماُء  غامتِ  : الغْيمِ  قال الليث : يقال من: غيم 

  رواه أَبو عبيد عن أبي زيد ، وأنشد :

عريريريريريريريريريريريريود   و  هلريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريا ُّالريريريريريريريريريريريريِه الريريريريريريريريريريريري َّ

  
ود    هريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريْ َ

هريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريىت أفريريريريريريريريريرياَق غريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ

  
 وغاَن يغيُن. غاَم يغيمُ  والعَطُش وقد الغْيمُ  قال : وقال أبو عمرو :

ذُ مَن العَيمِة  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و شدَّة العَطِش ،  الغْيَمةُ ووالعَْيمةُ شّدةُ الشهَوةِ للَّبَِن ، واألْيَمة الغْيَمةوأنه كان يتعوَّ

 واأليَمةُ العُزبة.

ً  الليُل : إذا جاَء مثْلَ  غيَّمَ  وقال األصمعي :  .الغْيم تغييما

 بمعنًى واحٍد. تغيَّمتْ و غيّمتْ و أغيَمتْ والسماُء  أغاَمتِ  أبو عبيد عِن الكسائي :

 الشعرة الطويلةُ. : الَوْمغة ثعلب عن ابن األعرابي :: ومغ 

 : َحقوٌد. وْغمٌ  زراً ، وَرُجلٌ األبطاُل في الحرب إذا تناَظَرْت ش توّغَمتِ  : الِحْقد الثابُت في الّصْدر ، وقد الوْغمُ  قال الليث :: وغم 

 : الّشْحناُء والسخيمة. الوغمُ و الوغم وِغَم يَْوَغمُ  أبو عبيد عن الفراء : يقال ِمنَ 
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 أن تُخبَِر عن اإلنساِن بالخبِر من وراَء وراَء ال تَُحقُّه. الَوغم أبو زيد :

ً  هُ بشيء ال يَْستَْيقنه قال : وَغْمتُ أبو عبيد عن الكسائي : إذا َجهَل الخبَر قال : َغبيُت عنه فإن أخبَرَ   .أَِغُم وغما

. تَِغمْ  وقال غيُره : ال  بالخيِر أي : ال تأِْت إال بخير حّقٍ

ً  وقال الَكسائي : لَِغْمُت أْلِغُم لْغماً مثُل :  .وغمُت أَغُم َوغما

 النّفَُس. : الَوْغمُ  ابُن نجَدة عن أبي زيد قال :

 بمعنى نغيُت. َمغْيُت أَمِغيو َمغْوُت أمغُو العباس عن ابن األعرابي :أبو : موغ  ـ  مغا 

نْورُ   .يَمغو وقال الليث : الّسِ

نَّوُر تموغ ُمواغاً مثل : ماءت.  وقال ابن ُدريد : ماغِت الّسِ

 : النَّْغمة.وقال أبو تراب : سمعُت أبا الجْهم الجعفريَّ يقول : سمعت منه نَْغمة ووغمة َعَرفتُها ، قال : والوغم 

 وأنشد :

يريريريريريريريري ريريريريريريريريم  هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ه وغريريريريريريريريمريريريريريريريريا  مريريريريريريريريلريريريريريريريريك َ  بريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريعريريريريريريريريْ

  
م   تريريريريريريريريريريريريريريِّ ه ومل أ هريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : لم أهتِّم ولم أعتِّم أيضاً أي : لم أُْبِطىْء.
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 ابب اللفيف من الغني
 غوغ. ـ  غيا  ـ  وغي  ـ  غوي 

، أي : فسد عليه  [121طه : ] (َوَعصى آَدُم رَبَُّه فَ َغوى)الفساُد ، قال : وقوله :  : الغيُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :: غوي 

ةُ وعيشه ، قال :   واحٌد. الغَيّةُ و الغَوَّ

 : إذا أضلَّهُ. أغواهُ  ، ويقال : الغَيِ  : االنهماك في الغوايةُ و ، قال : غَوى الغَيُ  وقال الليث : مصدرُ 

 [.32الصافات : ] ((32فََأْغَويْناُكْم ِإَّنَّ ُكنَّا غاِويَن ))قال هللا جل وعز : 

ُج عن بعض األعراب  ، وأنشد : أغواهُ  بمعنى غواهُ  وحكى المؤّرِ

َرى مريريريرين جريريريريريريرياهريريريريريريريل  بريريريريعريريريريريريري  عريريريريلريريريريمريريريريريريريه و   كريريريريريريريائريريريرين تريريريريريَ

  
 غريريريريريواه  اهلريريريريريَوى جريريريريريهريريريريريال  عريريريريرين اَّريريريريريق فريريريريريريريانريريريريريغريريريريريَوى  

  
َف قلت : أظنُّ الرواية عواهُ الهوى جهالً عن  الَحّقِ فانعََوى بالعين ال بالغين ، ومعنى َعواه صرفهُ ولواهُ فانعََوى ، وانثنى فُصّحِ

 وُجِعل غيناً وهو خطأ.

 مقصوٌر : إذا لم يُِصب ِريّاً من اللبن حتى كاد يهلك. يَغَوى َغًوى الفصيلُ  غِويَ  وقال الليث :

 خَم. وأنشد غيره :قال : ويقال ذلك أيضاً في الذي يكثُِر من اللبن حتى يتَّ 

ة  األنريريريريريري ريريريريريريرياِء لريريريريريرييريريريريريريَس فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريَ عريريريريريريَ ريريريريريريَّ  مريريريريريري 

  
و ى   ه  غريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريِّ هريريريريريريريريريريريريا َدرّا  وال مريريريريريريريريريريريريَ رَاُِّئريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريِ

  
 يعني : القوَس وسهماً َرَمى بِه عنها وهذا من اللُّغز.

 : البََشُم ، ويقال : العطُش ، ويقال : هو الدَّقَى. الغَوى وقال أبو العباس :

ً غَويُت أغ وقال أبو عبيد ، يقال :  ، وليست بمعروفٍة. غِويُت أغَوى ، وبعض الناس يقول : ِوي َغيّا

 إذا َشرَب اللبن حتى يتختَّر. يَغَوى غًوى الفَِصيل َغِويَ  قال : وقال األصمعيُّ :

ضاع حتى يُِضرَّ بِِه الجوع. يغَوى غًوى الَجْديُ  غِويَ  قال شمر : وقال أبو زيد :  إذا ُمنَِع الرَّ

 الصبيُّ والفَِصيُل إذا لم يجد من اللبن إالَّ ُعْلقَةً فال يَْرَوى ، وتراه ُمْحثاَلً. غِوي ابن شميل :قال شمر : وقال 

 قال شمر : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.

ً و َغًوىو ُمْغًوى ، يقال : بِتُ « نوادر األعراب»وفي   إذا بِتَّ ُمْخلياً ُموِحشاً ، ويقال : رأيتهُ  وقَاِوياً َوقًَوى وُمْقِوياً وقَِويّاً : َغِويّا

 ً  َغويّا



2765 

 

 من اجلوع وَقِو ّ  وَضِو ّ  وَطِو ّ   ذا كاَن جائعا .
 وفي وامئٍة ، أي : في داهية. أُغِويّةٍ  أبو عبيد عن أبي زيد : وقَع فاُلٌن في

 عليه وهللا حتى قتلوه. فتَغاووا وقَتَلتِه ، قال : : عنههللارضيفي حديث عثمان و

ع والتعاُون على الشّرِ وأصله من التغاوي قال أبو عبيد : ، يبين ذلك ِشْعٌر ألخت المنذر بن عمرو  الغَيِ  أو الغَوايةِ  هو التجمُّ

 األنصارّيِ قالته في أخيها حين قتله الكفاُر فقالت :

اُّ جريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريرياَو  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه ذ ب اَّريريريريريريريريريريريِ

  
 هبريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريرية  وبريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريو جريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرِ  بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريو 

  
باِر في المزارع الواحدة األواِغيُ  وقال الليث :: غيا  ـ  وغي  قال : وهو من كالم أهل  أِغيَّةٌ و أِغيَةٌ  : تثقَّل وتُخفف : مفاجر الّدِ

 السواد ألن الهمزة والغيَن ال يجتَمعاِن في بناء كلمٍة واحَدة.

ِمنها هدنةٌ تكون بينكم وبين بني األْصفَر فيغِدروَن بكم »قال في الكوائن قبل الساعة :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و

ً فتسيروَن إليهم في ثمانين غاية تحت كل غايٍة اثنا ع  .«َشَر ألفا

 بالباء. رَواه بعضهم في ثمانين غابةً و

 قال أبو عبيد : من َرَوى غابة ، فإنه يريد األَجَمة ، شبه كثرة الرماح بها ، ومن رواه غاية ، فإنه يريد الراية.

 وأنشد بيت لبيد :

َرهريريريريريريريريا وغريريريريريريريريايريريريريريريريرية اتجريريريريريريريرير   هُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريِ ْ  بريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا  َ امريريريريريريريريري   وافريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه   ذ ر فريريريريريريريريريعريريريريريريريريريه وعريريريريريريريريريّز مريريريريريريريريري 

  
ويقال : إن صاحب الخمر كانت له راية يرفَعها ، ليعَرف أنه بائع خمر ، ويقال : بل أراد بقوله : غاية تاجر أنها غاية قال : 

 متاعه في الَجودة.

 قال ابن األنباري في تفسير بيت لبيد :

 سريريريريريريريريريريريريريريرياِمَرهريريا أي : سريريريريريريريريريريريريريريريامرا  فيهريريا ، وغريريايريرية اتجر

  
 أي ورب غريريريريريريريريايريريريريريريريرية اتجريريريريريريريرير يريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريع ا ريريريريريريريريمريريريريريريريرير 

  
ايةً ، ألن أهل الجاِهليَّة كانوا ينصبون رايةً للخيل تسمى غاية ، فإذا بلَغها الفََرُس ، قيل : قد بلغ الغايةَ ، قال : وإنما سمى غ

 فصارت مثالً.

 قال عنترة :

 ُِ  َهتَّاك َغا ِ  التَِّجار م لوَّ
ْد ُعِرفت خمُره بالَجْودة ، ثُمَّ تجعل أي : يشتري ما عندهم من الخمر ، فيحلون غاياتِهم ، قال : وإنما ينصب الغايةَ ِللخمر من قَ 

 الغايةُ عالمة في غير الخمر ، ويقال للشيء الجيد ، هو غاية من الغايات ، أي : هو عال في حسنه.

 وروى شعر الشَّماخ :

َة األْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييَّ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريي  رَابريريريريريريريريريريَ  رأيريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريَ

  
    الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريا ِ  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  

  
 

  



2766 

 

جريريريريريريريريريريري    مريريريريريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريٌة ر فريريريريريريريريريريريِ

  
ة  لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريني   رَابريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال أبو عمرو : غاية تاجٍر : معناه : َغايةُ سْومى ، أي : منتهى ما يَُسام وافيُت َسْوَمهُ.

 ثعلب عن ابن األعرابي : الغاية : أقصى الشيء.

 هاُهنا.قال أبو عبيد : وبعضهم روى الحديث في ثمانين غاية ، وليس ذلك بمحفوٍظ ، وال موضع للغاية 

 .«تجيء البقرةُ وآل ِعمران يوم القيامة وكأنهما غمامتان ، أو غيايتان»في حديث آخر مرفوع : و

َغايَا  كل شيء يظلل اإلنسان فوق رأسه مثل السحابة ، والغَبَرة والظّل ونحوه ، يقال : وقال أبو عبيد : قال األصمعي : الغَيايةُ :

 نهم َظلَّلُوه به.القوُم فوق رأس فالن بالسَّْيِف ، كأ

 وقال لبيد :

ه  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريال   يريريريريريريريريريريريريريْ َ لريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل و   فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريا   الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى األر. غريريريريريريريريريريَ

  
 روى ابن هانىء عن أبي زيد : نزل رجل غيابٍة بالباء ، أي : في هبطة من األرض.

 قال : والغَيَايةُ بالياء ِظلُّ السَّحابة ، وقال بعضهم : َغيَاَءةٌ.

 يرفرف. األعرابي : الغَيَايةُ ، تكون من الطَّْيِر الذي يُغَيّي على رأسك ، أي :ثعلب عن ابن 

 وقال غيره : أْغيَا عليه السََّحاُب ، بمعنى غايا ، إذا أَظلَّ عليه ، وأنشد :

ه بريريريريريريريريريريه األْرَوا  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  أنريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   أََربريريريريريريريريريريَّ

  
مريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريَ ل  أغريريريريريريريرييريريريريريريريريا عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه وَأغريريريريريريريريْ ْومريريريريريريريريَ  ذو مسريريريريريريريريَ

  
 تَْغيِيياً ، وَريَّْيُت تَْريِيياً : جعلت لهم غاية وَراية.وقال أبو زيد : غيَّْيُت للقوم 

 وقال الليث : الغايةُ : مدى كل شيء ، وألِفهُ ياء ، وهو من تأليف غين وياءين ، وتصغيرها ُغيَيَّةٌ ، تقول : َغيَّْيُت غاية.

 اووا ، قال : والغاَغةُ : نباٌت يشبه الِهريون.تغ قال : ويقال : اجتمعوا وتَغَايَْوا عليه فقتلوه ، وإن اشتق من الغاوي ، قيل :

 روى عن عمر أنه قال : إن قريشاً تريد أن تكون ُمْغِوياٍت لماِل هللا.و

قال أبو عبيد : هكذا روي بالتخفيف وكسر الواو ، وأما الذي تكلمت به العرب ، فالمغَّويات بالتشديد وفَتْح الواو ، واحدتها 

اة وهي حفرة كالزبي ة تُْحفَُر للذئب ويجعل فيها جدي ، إذا نظر إليه الذئب سقط يريده فيصاد ، ومن هذا قيل لكل مهلكة ُمغَوَّ

اة.  ُمغَوَّ

 وقال رؤبة :

    م َغوَّاأب الفىت  ْلِمرصاد
 ً اة ، قال : وإنما أراد عمر أن قُريشا  يُريد إلى مهلكتِه وَمنِيَّتِه شبهها بتلك الُمغَوَّ
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 َغوَّاأب ملا س   فيها.ت ري  أن تكون 
 م هلكة ملال هللا كِإهالك تلك امل

اةٌ.  وقال شمر : قال أبو عمرو : كلُّ بئر ُمغَوَّ

اةً أوشك أن يقع فيها)ومثٌل للعرب :  اةُ في بيت رؤبة : (من حفر ُمغَوَّ  القبر. قال : والُمغَوَّ

،  غوغاءً  فإِذا تحرك فهو دباً قبل أن تنبَت أجنحته ، ثم يكونأبو عبيد عن أبي عبيدة : الجراُد أول ما يكون سروةٌ ، :  [غوغ]

 أيضاً شيء شبيه بالبعوض إال أنه ال يعضُّ وال يؤذي وهو ضعيٌف. الغَْوغاءُ و من الناس ، قال : الغَْوغاءُ  قال : وبه سمي

 .ءُ الغَْوغا وقال األصمعي : إذا احمر الجراُد فانسلخ من األلوان كلها وصار إلى الحمرة فهو

يت رجالً بِغَْوغاء فهو على وجهين ، إن نويت به ميزان حمراء لم تصرفه ، وإن نويت به ميزان  وقال أبو العباس : إذا سمَّ

 قعقاعٍ صرفتهُ.

 والَوَعى : الصوت. الَوَغى أبو عبيد عن أبي عمرو :: وغي 

 حل إذا اجتمعت ونحو ذلك.: غمغمةُ األبطال في حومة الحرب وأصوات البعوض والن الوَغى وقال الليث :

 : الحرب نفسها. الوَغى وقال غيره :

 الَخُموُش الكثير الطَّنِيُن يعني البق. : الَوَغى ثعلب عن ابن األعرابي :
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 الرابعي من حرف الغني (أبواب)

 ابب الغني والقاف]

 [غ ق
 المرأة ِسترها إذا أرسلته. غْرَدقَتِ  : إلباس الليل يُلبِس كل شيء ، ويقال : الغَْرَدقَةُ  قال الليث :: غردق 

 : ضرب من الشجر. الغَْرقَدُ وقال : : غرقد 

 : ُكُدورةُ الماء ، وأنشد : الدَّغَرقَةُ و: دغرق 

   َأ ريريريريريريريريريريوّي مريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريان اْدفريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا

  
َ غريريريريريريريريريرِقريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَ

  
 : الماء الكدُر ، والدَّْغفَُق : الماء المصبوب. الدَّْغَرقُ  عمرو عن أبيه :

 إذا صبَّه عليه. عليه الماء : َدْغَرقَ  وقال ابن األعرابي :

 أبو عمرو : الغَْرَدقَةٌ إلباُس الغُبار الناس ، وأنشد :

 ِ انَّ  ذا َقْسَ ل  يوُ  َغْرَدقا
ي بقيعُ  الغَْرقَدُ  أبو زيد :: غرقد   .َغْرقَدٌ  ألنه كان فيه الغَْرقَدِ  : كبار العَوسج ، وبه ُسّمِ

 وقال الراجز :

 َغْرَق او أِلْفَن ضاال  انعما  
 .ُغرانِقُ  طائر أبيض ، ويقال : شابٌ  لُغتان : الغُْرنُوقُ و الِغْرنِيقُ  قال الليث :: غرنق 

 وأنشد :

ةٌ  اَليب ملريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَك َُّلريريريريريريريريريريريريريَّ  أال  نَّ تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِق قريريريريريريري  فريريريريريريريا  و   رانريريريريِ  ريريريريريعريريريريريريريان  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياب الريريريريغريريريري 

  
 .ُغْرنُوقٌ  ، واحدها الغَرانيقُ  وقال أبو عمرو : الذي يكون في أصل العَْوَسجِ من لين النبات يقال له

في حديث ابن عباس أن جنازته لما أتى به الوادي أقبل طائر  : طير أبيض من طير الماِء ذكره الغرنوق شمر عن أبي عمرو :

 كأنَّه قبطيَّةٌ حتى َدَخل في نعِشِه. ُغْرنُوقٌ  أبيض

 قال : فَرمقتهُ فلم أَرهُ خرَج حتى ُدفَن.

 : الُكركى. الغرنيق قال شمر : وأخبرنا ابن حاتم عن األصمعي قال :

 وقال غيره : هو طائر طويل القوائِم.

َّلةُ من الشعر. الغُْرنوق وقال ابن شميل :  : الُخْصلةُ المفَت

 وهو ناصيتُهُ وَجَذَب نُغروقهُ ، وهو شعر قفاه. ُغْرنوقهُ  ابن األعرابي : َجذبَ ثعلب عن 

جال الشباب. الغرانقة أبو عبيد عن أبي عمرو :  : الّرِ

 .الغُرانِقُ  وقال : ويقال للشاب نفسه
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 ، وأنشد : ُغْرنوقٌ  : طيٌر مثل الكراكّي الواحد الغََرانيقُ  وقال ابن السكيت :

َ ب  أو طريريريريريعريريريريريم غريريريريريريرياديريريريريريريرية  يف وِف ِذي مسريريريريريريريَ   جريريريريريَ

  
رَانريريريريرييريريريريريق   ْزن َيريريريريريري يف الريريريريريغريريريريريَ  

 مريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريرين املريريريريري

  
أي  الغرانيق قال : أراد بذي َحَدٍب َسْيالً لهُ ُعْرٌف ، وقوله من ساِكب الُمْزِن أي : من ماٍء كان ساكناً لِلُمْزن وقوله يجري في

 ، فأقام في مقام مع. الغرانِيقِ  يجري مع

 .ُغْرناقٌ و َرنْيقٌ الغرانيِق غُ  وقال غيره : واحدُ 

ةٌ   وهي الناعَمةُ تُفَيِّئها الريُح. ُغَرانِِقيةٌ و ُغَرانقةٌ  وقال شمر : ِلمَّ

ً و َدغفقَةً  مالهُ  َدغفقَ  ثعلب عن ابن األعرابي :: دغفق   ، وَدغرقه مثله : إذا فّرقَهُ وبَذََّرهُ. ِدغفاقا

 ُمْخِصباً.وَدغفٌَل إذا كان  َدْغفَقٌ  وقال : وعامٌ 

 وقال األصمعي مثلهُ نحوه.

 إذا َصبَْبتَهُ. َدْغفقَةً  أبو عبيد : َدغفقَُت الماء

 : الُخلَُّب ما دام على َشجره. الغَْلفَقُ  وقال الليث :: غلفق 

 : الغلفقُ  وأخبرني المنذري عن الصيداوي عن الرياشي عن أبي عبيدة قال :

 الطحلُب. وأنشد :

 الغْلَفق  َملهل طاُ عليه و 
 وقال آخُر :

 يكةفَن عله َغلفَق الِعْرما.ِ 
ةٌ ولُبَاِخيَّةٌ. ِغلفاقٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للمرأة الطويلِة العظيمة الجسم  وِخْزُق َوُمَزرَّ

 : الصوت الذي يسمع من بَطِن الدَّابَِّة وهو الوَعاُق. النَّغبقةُ وقال : : نغبق 

 صوُت ُجْرَدانِه إذا تَقلقَل في قُْنبِه. النَّغبَقَةُ  وقال األصمعي :

 وأنشد : النُّْغبوقَةُ  وقال أبو عمرو : وهي

ه غريريريريريريريريريريريريريريريَرُّا  َومريريريريريريريريريريريريريريرياء   رِدا   تريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   بريريريريريريريوقريريريريريريريَ بريريريريريريري ريريريريريريريه  غريريريريريريريَ تريريريريريريريَ هريريريريريريريري ربريريريريريريرييريريريريريريريع  واغريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

تريريريريريريريريريريريه   عريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريرياد  َدفريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريىت  ذا د فريريريريريريريريريريريَع اجلريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   وقريريريريريريريَ بريريريريريريري  غريريريريريريريْ تريريريريريريريِه نريريريريريريريري  اِد َوالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريَ َ  اجلريريريريريريريِ  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال ابُن األعرابي.

ةٍ واحدة. غرقل :  إذا َصبَّ على رأسه الماء بَمرَّ

ٌ : غبرق  عةَ العَينيِن َشِديدة العينيِن إذا كانت واسِ  غْبُرقَةُ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم عن أبي لَيلَى األعرابي ، قال : اْمَرأَة

 سواِد َسواِدهما.

 ابب الغني واجليم

 [غ ج]
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 ُغملُوجٌ و ِغْمِليجٌ و َغملَّجٌ و َغملَجٌ  َرجلُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: غملج 
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خيا  ومرأب   يال  ومرأب   ريريريريريجاعا  ومرأب  َجباان   غ ما ٌ و  ِغمالجٌ و  َن  ذا كان مرأب  قار   ومرأب   ريريريريرياطرا  ومرأب  سريريريريريَ ومرأب  مَسسريريريريريَ
 ا  لق ومرَّأب  سي ه وال ي ريب ه على مسالة  وامس أب  وهو مْذم وٌُ َمل وٌُ عل  العرِب.

 وأنشد : ُغملوَجةٌ و ِغمِليَجةٌ و َغملَّجٌ و َغْملجٌ  قال : ويقال للمرأةِ 

ةٌ  رِيريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريريَ رءا  عريريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريريرَّنَّ امريريريريريريريريريريريريريْ  أاَل اَل تريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  َوامريريريريريريريري  ْه ووَّ قريريريريريريريريريَ ج  طريريريريريريريريالريريريريريريريريَ مريريريريريريريريلريريريريريريريريَ ى غريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 ُعَمريَّةٌ ثياٌب َمْصبوَغةٌ.

 قَوسَك ، وهي َغمِجرْ  : شيٌء يُْصنَُع َعلَى القوِس من َوْهيٍ بها ، وهو غَراُء وِجلد تقول : الِغْمَجارُ  وقال الليث :: غمجر 

 .الغَمَجَرةُ 

.  ورواه ثعلٌب عن ابن األعرابّي : قِمجاٌر بالقاف ، وهو عندي أَصحُّ

وَضةَ َحتىوقال الليث : يقال : جاَد ال  : أي : َمألََها. َغمجَرها َغمجَرةً  مَطُر الرَّ

 َعناُق األرض ، وهي التَُّمْيلَةُ. ثعلب عن ابن األعرابي قال : التُّفَةُ :: غنجل 

 .الغُنُجلُ  ويقال ِلَذَكِرها :

يَد فيصاُد به األرانُب والظباُء ، وال يأكل   .اْلغناِجلُ  إالَّ اللحَم ، وَجْمعُه :قلت : وهو مثل الكلب الصينّي يعلَّم الصَّ

 ابب الغني والشني

 [غ ش]
، قال :  َشْغَزبِيَّة : اعتقال المصارع ِرْجلَه ِبِرْجل َرُجل ، وَصْرُعه إياه شزراً ، يقال : صرَعهُ َصْرعةً  الشَّْغَزبيةُ  الليث :: شغزب 

 : ُملتٍو عن الطريق. َشْغَزبيُ  ومنهلٌ 

اج يصف َمْنه  الً :وقال العجَّ

 م ْلَجرٌِد أُّْور  َ ْغَزيبّ 
 بمعنى واحد إذا أخذه اْلعُقيلي ، وأنشد : َشْغَزنَهُ ووقال أبو سعيد : َشْغَزب الرجل الرجل : شغزن 

ْه  يريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريِ عريريريريريريريريى    أ مريريريريريريريريْ فريريريريريريريريىت َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا الريريريريريريريريْ  بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريْه   ْرجريريريريريريريريوجريريريريريريريريِ ر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ  حَيْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أن الريريريريريريريري َّ

  

ويريريريريريريريريريريريريريريْه  ْه لريريريريريريريريريريريريريريه داهريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريٌة دهريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْزريريريريريريريريريريريْه   ه  عريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريْ

  

 لّفاء عن هواه َ ْغَزبِيَّهْ 
اء رَوى ذلك أبو  وقال النضر نحوه ، وقال الليث : الَشْغبز ابن آوى ، قلت : هكذا قاله الليث بالّزايِ ، والصواُب الَشغبَُر بالرَّ

ف.العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال الشَّغبَُر   بالراء. قال أبو العباس : ومن قالَهُ بِالّزاي فقد َصحَّ

 : المرأة اْلَحسناء. الشَّغفر قال أبو عمرو :: شغفر 

 الريح : إذا اْلتََوت في ُهبُوبها بالراِء. تََشغبرتِ  وقال الليث :: شغبر 
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ْنغيَرةوةِ والشَّنَظرَ  الَشْنغرةِ  وِشْنِظيٌر بذيٌء فاحٌش بين ِشْنغيرٌ  قال : ورجل: شنغر  ْنِظيَرةِ. الّشِ  والّشِ

ُط في الظَّلم ، واألخذ من فَْوق من غير تَثبُّت ، كما الغَْشَمَرةُ  وقال :: غشمر   السَّيل والجْيُش ، كما يقال : يَتَغَْشَمر : التَّهمُّ

 .َغْشَمِريةٌ  لهم ، وفيهم يَتَغَْشَمرَ 

نغابُ  وقال الليث :: شنغب   : ِعْرٌق طويل من األرض دقيٌق. الشُّنغوبُ و الدقيق من األرِشية واألغصان ، قال :: الطويل  الّشِ

فسألت غالماً فصيحاً من بَني ُكلَْيب بن يَْربوع عن معنى اسمه ، فقال « ُشغنوبٌ »قلت : ورأْيُت في البادية رجالً اسمه : شغنب 

 : الغُْصُن الرطُب الناعُم ونحو ذلك. الشُّغنوب :

 الطويُل من جميع اْلَحيوان. األعرابي : قال : والشَّنغَُب :قال ابن 

 من مرضه ، أي : اْطَرَغشَ  : النّاقهُ من اْلمرض ، غير أن كالمه وفؤاده ضِعيٌف ، وقد اْلُمْطَرِغشُ  وقال ابن شميٍل :: طرغش 

ك ومشى.  قام وتحرَّ

 اْنَدَمَل.من مرِضه : إذا برأَ و اْطَرَغشَ  وقال أبو عبيد : قال أبو زيد :

 من مرِضِه واْبَرَغشَّ بمعنى واحد. اْطَرَغشَ  وقال ابن السكيت :

 القوم إذا غيثُوا فأْخَصبُوا بعد الهزال والجهد. اْطَرَغشَ  وقال أبو زيد :

 إذا أَظلََم. َغْطَرَشةً  بصُره َغْطَرشَ  وقال غيره :: غطرش 

ً  فالٌن علينا تَغَْطَمشَ  أبو سعيد :: غطمش   ي : َظلََمنا.أ تَغَْطمشا

ي الرجلُ  ً  قلت : وبه ُسّمِ  .َغْطَمشا

ً : شنغم  ً  وقال اللحياني : يقال َرْغماً له َوَدْغما  .ِشنّغِمهِ و، وفعلت ذلك على رغِمِه  ِشنَّْغما

ين ، فأنا َواقٌِف في هذا ، وقرأته في كتاب ابن هانىء عن أبي زيد َرْغماً ِسنّغماً « نواِدِر اللِّحياني»قلت : هكذا رأيتهُ في  بالّسِ

 اْلَحرف.

نَّْعُف : شنغف  نَّْغفُ ووقال ابن الفرج : سِمْعُت زائدة البكري يقول : الّشِ وَسِمْعُت جماعةً  والِهلَّْغُف. المضطرُب اْلَخْلق قال : الّشِ

لَّْعف المضطرِب بالعَْيِن واْلغَيِن. من أعراب قيس يقولون : لَّْغُف والّسِ  الّسِ

 أسرْعُت. في المشي ودْهَمْقُت ، وَدْمَشْقُت أي : َدغَمْشتُ  « :نوادر األعراب»وفي :  دغمش

 ابب الغني والضاد

 [غ ض]
 : نَْبتٌ  الضغابِيسُ  قال األصمعي :: ضغبس 
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عل  َ ل والزَّيِه ويؤكل  ، قال : وقاله امرأأب : طعا ملا اَّارُّ يريلريْب ه  يف أصِل ال ُّماُِ ، ي ةبه اهلليون ، ي ْسلق وَي 
ِغَبةٌ  فإين الضريريريريريريريريريريغابِيس   والَ ارُّ و ن ذ كر  ِغَبةٌ و  ، قال : ضريريريريريريريريريريَ  ال أبس  ْجِتلاءِ »يف مس يث : و مةريريريريريريريريريريتق  مله ،  ضريريريريريريريريريريَ

 .«يف اَّرُِ  الضغابِيس
غبُوسُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  الضَّعيُف. : الضُّ

 الّرجُل الضعيف بها.: ِشبهُ صغاِر الِقثاء تؤكُل ، ُشبِّه  الضَّغابيسُ وقال : 

 .«ضغَابيسُ  وسلمعليههللاصلىأهِدي لرسول هللا »جاء في حديث آخر : و

 شبهُ العََراجين تنبُُت بالغْور في أصول الثُّمام طواٌل ُحمٌر َرْخَصةٌ تؤكُل. الضغابيسُ  وقال الليث :

ْغبوسُ وقال :   : ولُد الثُّْرُملة. الضَّغبُوسو: الرجُل المهيُن ،  الضُّ

بَْغَطىوقال : : ضبغط  ع به الصبيُّ ، يقال : اسكْت ال تأكلكَ  الضَّ  .الضبَْغَطى : شيٌء يُفزَّ

 والضبَْعطى بالعَيِن والغين. الضبَغطى وقال ابن دريد : هو

 : ليس بشيٍء يُعرُف ولكنها كلمةٌ تستعمل في التخويِف. الضبَغطىووقال أبو عمرو : 

 وأنشد لمنُظور األسدي :

زى و  َزٌك ُّونريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريريريريا ُّونريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريري ريريريريريريريريى   وَِّف  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ف   ْن  ريريريريريريريري   خيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 من طيٍن وثَِويَطةٌ ولَبِيَخةٌ ووِليَخةٌ وهو الَوَحُل. ِضْرغامةٌ  قال :« نوادر األعراب»وفي : * ضرغم 

 وقال الليث : ضرَغٌد : اسم جبل.

 : الكثيُر اللحم. الُمضَرِغطُّ وقال : : ضرغط 

ونْقُض  ُغْرضوفٌ  وغْضُروٌف ، ومارُن األنف ُغْرضوفٌ  كلُّ عْظٍم َرْخٍص يُؤكُل وداخُل القُوف : الغُْرضوفُ و: غرضف 

 .ُغْرضوفٌ  الكتِفِ 

ً  واْسَمأدَّ  اْضَرَغطَّ  ابن السكيت :: ضرغط   إذا انتَفَج من الغضب. اْضِرغطاطا

 التُّراِب اللَّيِّن اللزُج الغليظ.المكان الكثيُر  : الغَْضَرمُ  شمر عن ابن األعرابي :: غضرم 

. الغْضَرمُ  وقال غيره : ْخُو والِجصُّ  : المكاُن الكذَّان الّرِ

 وأنَشد :

 ي َعْفَن قاعا  كَفرَاش الغْضَرُ
 وقال رؤبة :

 ِملا  ذا اْصَ ّك َتَةيتَّى غضر مه
 فهو الِقْلِفُع ، وقد اقلَعَفَّ القاُع. الغْضَرمُ  قال : فإذا يَبِسَ 

ْرغامة * : أبو عبيد :ضرغم   : اسم األسد. الّضِ

 بحيث تأتَِخذ في المعركة. َضْرغمتها األبطاُل في تضْرغمتِ  وقال الليث :

 وأنشد :
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 قريريريريريريريريريومريريريريريريريريريي  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريَه بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّي و 

  
رُّ    مريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريْم بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرغريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرية تريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ

  
نوادر »، والنون زائدة ، وفي  الغضفَرُ  أصلُه إذا كان غليظاً. قلت : غضنفَرٌ  : األسُد ، ورجلٌ  الغََضْنفَرُ  وقال الليث :: غضفر 

 وقنَدَل إذا ثَقَُل. غضفَر ، وقد َغَضنفرٌ و نغَضلٌ  برَذون« : األعراب

 ابب الغني والصاد

 [غ ص]
 : أي : قطعتُ  غْلَصْمتُه ، وتقول : الغالِصمُ  : رأُس الحلقُوم بَِشَواِربه وحْرقدتِه ، والجميُع : الغَْلَصمة قال الليث :: غلصم 

 .غلَصمتُه

 من قوِمه ، أي : في شرٍف وعدٍد. غْلَصَمةٍ  وقال ابن السكيت : يقال : إنه لَِفي

 وقال أبو النجم :

ٌم وا ريريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريريريلء  الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريم  يريريريريريريريريريريريريريْ  َأىب جلريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ِم اهلريريريريريريريرياُِ وهريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريغريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم   ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف غريريريريريريريريَ

  
 وقال األصمعي : أراد أنه في معظم قومِه وشَرفهم.

: أصُل اللِّسان ، أخبر أنه في قوٍم عظام الهاِم ، وهذا مما يوصُف به الرجُل الشديد الشريُف ، وأنشدني  الغْلَصمةُ وقال : 

 الُمْنِذِريُّ ، وذكر أن أبا الهيثم أنشدهُ لألغلب :

 كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه متريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌم مريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  ذوي كريريريريريريريريريَرُْ 

  
ْم   يتريريريريريَ يريريريريريم الريريريريريعريريريريري  مريريريريريريرية  مريريريريرين الريريريريريغريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مجتِمعةٌ بما حولها ، وقال : الغلَصمة ، ألنّ  : جماعة غْلَصمة قال :

مريريريريريريريريريريا    ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريَ َن مريريريريريريريريريري  َ اأب عريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري هتريريريريريريريريريري    غريريريريريريريريريريَ

  
ة حنريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريم    يريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريريريريّن بريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 : مشُدوداِت األعناق. مغلَصماتٍ  قال :

 ابب الغني والسني

 [غ س]
 : اإلعجاُب بالشيِء ، والتَّطاوُل على األقران ، وأنشد : الغَطَرسة قال الليث :: غطرس 

ِرس   غريريريريريريري ريريريريريريريْ تريريريريريريريَ ارس  مريريريريريريري  و مريريريريريريرين فريريريريريريريَ مريريريريريريري  يريريريريريريريهريريريريريريريِ ْم فريريريريريريريِ  كريريريريريريريَ

  
ر وِب   كريريْ ذ بُّ عريرين مريريَ الِ  يريريريريريريريَ اكريريِي السريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الِغْطِريسُ  : الظالم المتكبُِّر ، وهو المتَغْطِرسُ  أبو عبيد :

 وأنشد قول الُكميت :

 كلا اأَل أَب الغ ارسا
 : بخيٌل في كالم ُهذيل. متغطرسٌ  إذا تعسَّف الطريَق ، ورجلٌ  تغطَرسَ وفي مشيتِه إذا تبختَر ،  تغْطَرس :وقال المؤرُج 

 : المارُد مَن الشياطيِن ، والخبيُث من القطارب. الطغُموس وقال الليث :: طغمس 

لَّْغدُ وقال : : سلغد  خُو. الّسِ  من الرجال : الّرِ
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 وهو الذي َخلصْت ُشْقرتُه. ِسلَّْغدٌ  رِ وقال أبو عبيدة : مَن الخيِل أشق
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 وأنشد :

 أمسَوى أَدَعج  و أ َ ر  ِسلَّغٌ  
 وأحمر أْسلُغ. ِسلَّْغدٌ  ، اللِّحياني : أحمر ِسلَّْغَدةٌ  واألنثى

لَّغدُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال : جاِل. الّسِ  : األكول الشَّروب األحمق مَن الّرِ

 : المنتفخ الوارُم. الُمْسَمِغدُّ  الليث :: سمغد 

ِغدوقال :  مَّ  من الرجال : الطويُل الشديُد األركان ، وقالهُ أبو عمر وأنشد : الّسِ

غريريريريريريريريريري ا مريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريىت رأيريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَزَب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
بريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ او    كريريريريريريريريريان قريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا رأيتَه وارماً من الغضب. ُمْسَمغّداً  ه ُمغّداً وقال ابن السكيت : رأيتُ 

 وقال أبو ُسَواج :

َرى    ّن املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ّ ِ ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  مريريريريريريريريريغريريريريريريريريري َّ بريريريريريريريريري  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريح م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يف الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
ئُب. الغَملَّسُ  وقال الليث :: غملس   : الخبيث الجريء ، قلت : وهو العََملَُّس بالعين ، وقد يوَصُف بهما الذِّ

ْلغفُ  وقال الليث :: سلغف   : التَّارُّ الحادُر ، وأنَشد : الّسِ

ح   لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريل  يريريريريريريريريريريريريَ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريف  َدغريريريريريريريريريريريريْ

  
غريريريريريريريريريريريريريريريْ    ْزلريريريريريريريريريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريريَر بريريريريريريريريريريريريريريريَرأس  مريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .َسلغفٌ  ويقال : بقرةٌ 

وُمَدهَمٌس إذا كان مستوراً وزاد غيره : ُمَدخَمٌس وُمرهَمٌس  ُمْدغَمسٌ  وقال أبو تراب : سمْعت شبانَة يقوُل : هذا أْمرٌ : دغمس 

 وُمنْهَمس بمعناه.

 وأما الُمْشِمعلّةُ فهي السَِّريعةُ. من اإلبل الطويلة ، والَجْسَرةُ ِمثلها ، قال : اْلُمْسَمِغلَّةُ  أبو عبيد عن األصمعي :: سمغل 

 وقال ُكثَيٌِّر :: سبغل 

ةٌ  لريريريريريريريَّ غريريريريِ بريريريريَ ه م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوَدْى رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ح  فريريريريريَ ائريريريريِ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلهلريريريريريريريا  مُّ  ريريريريريريريريِ َرى ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  دارِيريريريريريريريريَن اأَلمسريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريَ

  
 سابغةٌ ، وأنشد : ُمْسبِغلَّةٌ  : الضافيةُ ، وِدْرعٌ  الُمْسبَِغلّةُ  لوا :قا

ةٌ و  يريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَّ ٌة تريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريْومريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه أَلمريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َوايف ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريري  الَّ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريِ ن املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريَ  مريريريريِ

  
لهُ إذا  اهُ َدسماً ، وَسْغبَل رأَْسه وَسْغَسغَهُ وروَّ غه.ثعلب عن ابن األعرابي : َسْغبََل طعاَمه إذا َروَّ  َمرَّ

َمْت الباُء على الغين. َسْبغَْلتُه فاسبَغلَ  وقال غيره :  ، قُّدِ

. اْسبِْغالالً  الثَّْوبُ  اسبَغلَ  وقال أبو زيد :  إذا اْبتَلَّ

 : أي : ليس معه سالح. َسبَْغلاَلً ووقال الكسائي : جاء فالٌن يمشي َسبَْهلاَلً 

َر فارغاً ليس معه ِمن عمل اآلخرة شيٌء.، « القيامة َسبَْهلاَلً ال يَِجيئَنَّ أَحُدكم يوَم »في الحديث : و  وفُّسِ



2778 

 

 ُروي عن ُعمر أنه قال : إنِّي ألَكره أن أَرى أحَدكم سبَْهلالً ال في عمل ُدنيا وال في عمل آخَرةٍ.و

 وَسبَْهلالً : أي : فارغاً. سبَغلالً  وقال األصمعي وأبو َعمرو : جاَء فالنٌ 

 الرجل : إذا أَكثَر الِجماَع. بَْغَسلَ  بن األعرابي :ثعلٌب عن ا: بغسل 

 : أَْن يُثَْرَد اللحُم مع الشَّحم فيَكثر َدَسُمه : السَّغبَلَةُ  شمٌر عن ابن األعرابي قال :: سغبل 

  ْ لريريريريريريريَ َل الريريريرييريريريريوَُ لريريريريلريريريريريريريا فريريريري ريريريريريريري  غريريريريَ بريريريريريريريَ غريريريريْ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريَ

  
   ْ زا  وَّريريريريمريريريريريريريا  فريريريريهريريريريو عريريريريلريريريريريريري  الريريريريلريريريريريريرياس مسريريريريريريريَ بريريريريْ   ريريريري 

  
 ، وهي الدَّاهية. تُغُلِّس يأبو عبيد : وقع فالن ف: تغلس 

 ابب الغني والزاي

 [غ ز]
ْغَدبُ  قال الليث :: زغدب   : الهديُر الشديد. الزَّ

اج :  وقال العجَّ

 َ   ُّ ُّأرا  وَهِ يرا  َُّْغَ  
ْغبَدُ وقال : : زغبد  بَِد. الزَّ  : من أسماِء الزَّ

 وقال رؤبة يَِصُف فَْحالً :

 ُّ غاِد َ ََُّب ا ِمْن َهْ رِه و 
غاِدبُ  وقال ابن األعرابي : بَُد الكثيُر. الزُّ  : الزَّ

غاِدبُ  وقال أبو زيد : ْخُم الوجه السَِّمُجهُ العظيم الشَّفَتين. الزُّ  : الضَّ

 ، وأنشد : َزْغَربٌ  المعروِف كثيُره ، وماءٌ  َزْغَربُ  ، َوَرجل َزْغَربَةٌ  وقال الليث : عينٌ : زغرب 

عريريريريريريريريْ    ْر بريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ َرِب َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْوِء الريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
ن ِذي األهريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريِ   ريريريريريريريرياء  َُّغريريريريريريريريَرِب    مريريريريريريريريِ

  
 وقال آخر :

 َعَلى اْضِ ماِر اللَّْوِ  بريْوال  َُّْغَر 
ْغَربُ  أبو عبيد عن األموي :  : الماء الكثير. الزَّ

 قال الكميُت :

 حَبٌْر من ِفعاِلَك َُّْغَرب  و 
 : إذا أخذه كله فلم يََدع منه شيئاً ، وكذلك بَزْوبَِره وبَِزأْبَِره. بَزْغبَِره قال : وقال أبو زيد : أََخَذ فالٌن الشيء: زغبر 

ْغبَرُ  وقال أبو عمرو :  : جماعةُ كّلِ شيء. الزَّ

 .َزغبَرَ و، وقد َزأْبََر  ِزْغبُِرهووقال أبو زيد : ِزئْبُِر الثوب 

ْرَغبُ  وقال الليث :: زرغب   : الَكْيُمْخُت. الزَّ

 .براغزُ  : َولَُد البقرة وجمعه لبَْرَغزُ اوقال : : برغز 
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 وقال النابِغةُ :

رَاغريريريريريريريريريريريريز  و  َن  أليريريريريريريريريريريريري ي َوراَء بريريريريريريريريريريريريريَ  َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِبريريريريريريريريريريريريْ

  
واقريريريريريريري ِ    مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  الريريريريريوجريريريريريوه كريريريريريريريالريريريريرييتريريريريريبريريريريريريرياء الريريريريريعريريريريريَ
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باء. قال : ويقال لولد البقرة الَوْحِشيَّة بالبراغز أراد  وُجْؤذٌُر. بُْرغزٌ  أْوالدُهنَّ ، َشبَّه نساًء ُسبِين بالّظِ

 : نشاُط الشَّباِب وأْنَشد غيُره لُرْؤبةَ : البُْرُزغُ و: برزغ 

 هيهاَ  ميعاد  الةباب الرب ُّْ غ
 .بُرُزغٌ ويقال : بُرُغٌز 

َك. الطائرُ  اْزلَغبَ  وقال الليث :: زلغب  يُش. يقال في كل إذا َشوَّ  والفرُخ والّرِ

 وأنشد :

َرى بريريريريريريريريريريه  ا  تريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريريِ ْزلريريريريريريريريريريَ ْوان  مريريريريريريريريريري  َربريريريريريريريريريريِّ   جريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريا  ل الريريريرِّيريريريِش  ريريريََّ جريريريريريريريِ عريريريْ تريريريريَ ن م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأانبريريرييريريريريريريريَ  مريريريِ

  
 : الفرخ إذا طلَع ريُشه. الُمْزلِغبُ  أبو عبيد :

 وقال ُمزاحم :: زغرف 

هريريريريريريريا رى  ريريريريريريريه ظريريريريريريلريريريريريريِّ رَّان  جريريريريريريَ َ أِب مريريريريريري  عريريريريريريريْ  كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريه  الريريريريريريريريبريريريريريريريريحريريريريريريريريار  الريريريريريريريريزَّغريريريريريريريرياِرف      ريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريٌج أَمريريريريريريريري َّ

  

َم عريريريريريريرياقريريريريريريريل  و  ْه أ ْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ألعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذلريريريريريريريَ  لريريريريو بريريريريريريريَ

  
َرى قريريريريريريري  طريريريريريريرََّدتريريريريريريريه  املريريريريريريخريريريريريريرياِوف     بريريريريريريرأِس الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َغاِرف قال األصمعيُّ : وال أعرف ، بالباِء والفاِء ، ومثله : َضبََر وَضفََر إذا وثَب ،  َزغرفٌ و، وقال غيره : بحٌر َزْغرٌب  الزَّ

بع : فُْرعٌل وبرعٌل.  ويقال لولد الضَّ

أي : ال يُحكَّنَّ في صْدرَك  ُزغلمةٌ  َحَسكة َوَضغينةٌ ، ويقال : ال يدخلنَك من ذلك أي : ُزغلمةٌ  أبو زيد : وقع في قلبي له: زغلم 

 منهُ شكٌّ وال همٌّ.

غفلَ  الرجُل إِذا أوقدَ  َزْغفَلَ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ :: زغفل   إذا كذَب. َزغفلَ و و شجٌر قال :، وه الزَّ

 وأنشد غيره :

 ذاك الكساء  ذ و عليِه الزغفل
غفَلُ  أراد الذي عليهِ   وهو ِزئِبرهُ. الزَّ

 ابب الغني والطاء

 [غ ط]
 ضعُف البصر. والطَّْرفََشةُ : الطغَمَشةُ  قال النصر :: طغمش 

. الِغْطرافُ و اْلِغْطريفُ  ابن السكيت عن األصمعي :: غطرف   : السَِّخيُّ السَِّريُّ الشَّابُّ

 .ِغْطريفٌ  ومنه يقال : بَاز

 : السيُد الشريُف وأنشد : الِغْطريفُ  وقال الليث :

 َمن يكونوا قريْوَمه  تريَغْ َرَفاو 
ةً ، وأنشد : : التَّغَْطُرفُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  االختياُل في المشي خاصَّ
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نْ  ٌ  مريريريريريريِ عريريريريريريريْ ك  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ش  فريريريريريريريإمنريريريريريريريا فريريريريريريريإْن يريريريريريريريَ َريريريريريريريْ  قريريريريريريري 

  
ا  َرفريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ ش  تريريريريريريريريريَ َريريريريريريريريريْ ْن قريريريريريريريريري  ْتِ أبريريريريريريريرييريريريريريريريريه مريريريريريريريريِ غريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  
 ، وهو الكبُر ، وأنشد : التغْطُرفِ  أبو عبيد عن األحمر : التغتُْرُف ِمثلُ 
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 فريريريريريريريإنريريريريريريريَك  ْن عريريريريريريرياَديت  غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
ْ ِف    غريريريريريريريريريريَ وَرأِب املريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريُّ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَك َوذ و اجلريريريريريريريريريريَْ

  
بَّ تباَرَك وتعالى ، قلت : ال  عزوجلوال يَُجوُز أن يوَصَف هللاُ تعالى بالتَّغتُرِف وإْن كان معناهُ التكبَُّر ألنهُ  قال : يعني الرَّ

 يُوصُف إال بما وصَف به نفسهُ لْفظاً.

 : التََّكبُُّر ، وأنشد : االطرْغمامُ وإذا تكبَر ،  اْطَرَغمَ  وقال ابن السكيت عن أبي عمر :: طرغم 

ا َأْن رََأى اجلريريريريريريريريريريريريريِْ َّ  ْم  َأْوَدَج ملريريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم وَ   َرغريريريريريريريريريريَ ه   اّل اطريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريري  ه  ال أ ْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريري 

  
 .اْطَرَغمَ  واْطَرَخمَّ ِمثلُ  واإليداُج : اإلقراُر بالباطل ، قلُت :

 : الفتى الحسن الوجِه ِمَن الرجال وأنشد : الغُْرُطمانيُ  وقال ابن السكيت : قال أبو عمرو :: غرطم 

 الغ ْرط ماين الوَأى ال َِّوال

 الغني والدالابب 

 [غ د]
 : تَْخِليُط اللوِن والخلُِق ، وقال رؤبةُ : الدَّغَمَرةُ  قال الليث :: دغمر 

َر لريريريريريريريريريريريريريريريْوَن اأَلْدَرِن  ر   َدغريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا امريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِن   ْ كريريريريريريَ ه  مل يريريريريريريريَ مريريريريريريريه عريريريريريريْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ثريريريريريريوبريريريريريريري  لريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َخلط ، لْم يَْدكْن : لَْم يتسخ. قاله ابُن األَعرابي ، وقال اآلَخُر : َدْغَمرَ واألدرُن : الوِسُخ ، 

 ال ِمَن األ الِق َدغَمرِي  وَ 
 بالذَّال : الحقوُد الذي ال ينحلُّ حقُدهُ. الدُّْغمورُ والسيء الخلُِق ،  : الدُّغمورُ  ثعلب عن ابن األعرابّيِ :

 .َغَميَدرٌ وُغْنُدٌر  النّاِعِم :قال : ويقال : للغالم : غندر  ـ  غمدر 

 وأنشد ابن السكيت :

 هلِل َدرُّ أبريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِك ر َب غريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري ر  

  
وك    مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِن الريريريريريريريريريريرُّواِء وقريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريري 

  
 قال : والمدكوُك الذي ال يفهُم شيئاً.

 وقال ابن األعرابي : وهو الغََمْيَذُر أيضاً.

 : خصُب الزماِن. الدَّغفلُ و: ولُد الفيِل ،  الدَّْغفَلُ  وقال الليث :: دغفل 

 وقال العجاُج :

  ذ َُّمان  اللَّاِس َدْغَفِليّ و 
 ، وهو الواسُع. َدْغفَليٌ  هو َعْيشٌ  أبو عبيد عن أبي زيد وأبي عمرو قاال :

 ، وأنشد : غدفلٌ  وعيشٌ  ِغَدْفلَةٌ  : واسعةٌ وُمالءةٌ  ِغَدْفلَةٌ  وقال ِشْمٌر : رحمةٌ : غدفل 

ب لها   الغ فِل األْرَغلِ َرَع َا   ع لريْ
 : إذا كان كثير شعَِر الذَّنب. غدافل وقال غيره : بَعير
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 وقال الراِجُز :

زَاهريريريريريريريريال ى غريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ َن ُّّ َف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
اَل   َ افريريريريريريريريريريريِ ج  ذا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِل غريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ

  
 : كثيُر سبِيبِ  ُغَدافِلٌ  وقال أبو عمرو : كبشٌ 
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 الّذَنِ .
 .غناِدبُ  ةٌ حوالي الحلقوم ، والجميُع :: لحَمةٌ ُصلبَ  الغُنُدبةُ  الليث :: غندب 

 وقال ُرؤبةُ يصُف فْحالً :

اغريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا ِه الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ اأب  بريريريريريريريريريريريَ   َذا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريرياِد   َه يف أْر ِده غريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : اللَِّحيُم الجسيم. الفَْدَغمُ  الليث :: فدغم 

جاِل َمَع  اْلفَْدَغمُ  وقال أبو عبيد :  َعَظم.: الحسُن الطَّويُل ِمَن الّرِ

مة :  وقال ذو الرُّ

ى  تريريريريريريري ريريريريريريريَ بريريريريريريريو  الريريريريريريريّذراعريريريريريريريني تريريريريريريري      كريريريريريريريلِّ َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِم   ْ غريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع  وأبريريرييريريريَض فريريريريريريريَ  بريريريريريريريه اَّريريريرب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لَ  أبو عبيد عن أبي زيد :: غرند  ْرِب  اْغلَنثوا اغِلنثَاءً و اْغَرْنَدوا اْغِرنَداءً وَ عليه القوُم تَثَّوال  تَثَوَّ بالثَّاء : إذا َعلوهُ بِالشتِم والضَّ

 ْهِر.والق

 : إذا عالهُ ، وأنشد : اْسَرْنَداهُ وَ  اغَرْنَداهُ  ابن السكيت عن األصمعّيِ :

َرنريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريرياس  يريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
َرنريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريري     أَدفريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّ وَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 والمْسَرْنِدي : الذي يْغِلبُك َويَْعلوَك. المْغَرنِدي أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 وبغداذُ وبغداُن. بغدادُ  اللحيانيُّ يقال : هذهوقال : بغدد 

فوهُ عن الذال إلى الدال ألنَّ َداَذ معناه « دادْ »و صنٌم ، « بغ»بدالين ، وقيل :  بغدادَ  قلت : والفصحاء يختاُرونَ  َد ، َحرَّ بمعنى َدوَّ

نِم وهو مواٌت َعَطاًء فيكون ُكفراً.  أعطى ، فكِرُهوا أن يجعلوا ِللصَّ

 د ، ومن قال : َدان فمعناهُ َذلَّ وَخَضَع.وقالوا َدا

 : مجيُء الرُجِل ُمستِسّراً ليسرَق شيئاً. اإلْدِلْغفافُ  وقال الليث :: دلغف 

 وأنشد أبو عمرو للملقطّيِ :

ْه  فريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريي ال تريريريريريريريريريريريريرَاين و قريريريريريريريريريريريري  ادلريريريريريريريريريريريريَ

  
    مريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريي مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريران  

  

 بعَضها يف الصْ ِر ق  َورَاينو 

 والذالابب الغني 

 [غ ذ]
 الُمخلُِّط في كالمه وفعاله. بالذال : الغََمْيَذرُ  قال أبو العباس :: غمذر 

 بالذال : الحقُود الذي ال ينحلُّ حقده. الذُّغمورُ  وقال ابن األعرابي :: ذغمر 

جال : الذي يركب األمور فيأخذُ من هذا ويعطي هذا ويدع هذا من حقه. الُمغَْذِمرُ  أبو عبيد عن األصمعي :: غذمر   من الّرِ

 .َغَذاِميرَ  قال : ويكون هذا في الكالم أيضاً ، إذا كان يخلِّط في كالمه ، يقال : إنه لذو
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 .ُمتَغَْذِمر ، وإذا ردَّد لفظه فهو الغََذاِمرُ  : سوء اللفظ ، وهي التَّغَْذُمرُ  وقال الليث :
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 فالن يميناً وتزيَّدها : إذا حلف بها ولم يَتتَْعتَع ، وأنشد : تَغَْذَرمَ  وقال غيره :: م غذر

هريريريريريريريريريا يف َ ْوأب  مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياهريريريريريريريريِه  ْذَرمريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريرياه الريريريري ريريريريالئريريريريريريريل    ورِكريريريريريريريه تريريريريلريريريريريريريك الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  فريريريريال بريريريري 

  
 .ُغَذاِرمٌ  كيٌل فيه زيادةٌ على الوفاء ، وكيلٌ  : الغَْذَرَمةُ ووالثأَْوةُ : المهزولة من الغنم ، 

 وقال أبو جندٍب الهذلي :

ه  َف ابريريريريريريريلريريريريريريرية اجملريريريريريريريلريريريريريريريون أال ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريبريريريريريريريريَ هريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
َذارِمريريريريريريريريا  ه   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع كريريريريريريريرييريريريريريريريريال  غريريريريريريريري  يريريريريريريريريَ ْوفريريريريريريريريِ تريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريَ

  
با والخمر ، فامتنع قاموا  عنههللارضيفي الحديث : أن علياً و لما طلَب إليه أهل الطائف أن يكتب لهم األمان على تحليل الّرِ

 ولهم تَغَْذُمٌر وبربرةٌ.

 اعي :وقال الر

ْم مسريريريريريريريريريىت  ذا مسريريريريريريريريريال دوَنريريريريريريريريريم  ْرهتريريريريريريريريري   َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريَ

  
     َ يريريريريريريريريريْ ت  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذامريريريريريريريريريِ ٌُ ومسريريريريريريريريرياد  ذ و غريريريريريريريريريَ  ر كريريريريريريريريريا

  
 بمعنى َغْذَرَم إذا كاَل فأكثر. َغْمَذَر َغْمَذَرةً  ومن العرب من يقول :: غمذر 

 : الشديد األكل. الُمتَلَْغِذمُ  وقال الليث :: لغذم 

 ابب الغني والثاء

 [غ ث]
 الثوب الرديء النّْسج. : الُمغثَْمرُ  عن األموي :أبو عبيد : غثمر 

 وُمغَْذَمٌر ومغثوٌم : أي مخلٌَّط ليس بجيِّد. ُمغَثَْمرٌ  وقال أبو زيد : إنه لبيثٌ 

 من الرجال : الثَّقيل الوخُم ، وأنشد : البَْغثَروقال : بغثر 

 مل َي ين بريْغَ را  كهاماو 
 متاعه وبعثره إذا قَلبه. بَْغثَرَ  ويقال :

 .ُمبَْغثِراً  : خبُث النفس ، تقول : أراك البَْغثََرةُ  وقال الليث :

 َخبُثت. نفسه ، أي : تَبَْغثََرت وقال أبو عبيد :

 إذا كان بقشره لم ينق ولم يُنخل. ُمغَثْمرٌ  وقال ابن السكيت : طعامٌ : غثمر 

ُمها ، وأنشد قول لبيد : الُمغَثِْمرُ  وقال الليث :  الذي يحطم الحقوق ويَتََهضَّ

 م َغْ ِمر َّ وقها َهضَّام هاو 
 رواه أبو عبيد : وُمغَْذِمٍر لحقوقها.

 ابب الغني والراء

 [غ ر]
 : الذَّكر الضخم ، وأنشد : الغُْرُمولُ  قال الليث :: غرمل 
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ول مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه و  ْرمريريريريريريريريريري  ِذيريريريريريريريريريريذ  تريريريريريريريريريريرى الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريِ

  
ار    جريريريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييِّ الريريريريريريريريريريريّزِق عريريريريريريريريريريريَ

  
 : المقتوُل الُمْنتَِفُخ ، وأنشد : الُمغَْربَلُ  أبو عبيد :: غربل 
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ْه  لريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا أ ه هريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريرى املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوك مسريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريري 

  

 ي تل  ذا الذن  ومن ال ذنَ  له
ق ، : الُمغَْربَلُ  شمر قال :وأخبرني اإليادي عن   .بالغربال : الُمنَقَّى الُمغَْربَلُ و أي : فّرقه. قال : غربله المفرَّ

 يذهب خياُرهم بالموت والقتل ويبقى أراذلهم. قال :، « َغْربَلَةً  الناس فيه يُغْربَلُ  كيف بكم إِذا كنتم في زمان»في الحديث : و

 فالن في األرض : إذا ذهب فيها. َغْربَلَ  ابن شميل عن الجعدي :

 .«بالغربالِ  أعلنوا النكاح واضِربوا عليه»في الحديث : و

 به. الغربال الدُّفَّ ، ُشبِّه بالغربالِ  َعنَى

يف والبَّرِ مثل القادسية واألنبار ، واحدها : البََراِغيلُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :: برغل  ، وهي  ِبْرِغيلٌ  البالد التي بين الّرِ

 لمزاِلُف أيضاً.ا

بالناس وتُعَْنذي بهم أي : تُغِري بهم ، وقطع هللا عنك  لَتُْغنِذي وقال ابن الفرج : سمعت الضبابي يقول : إن فالنة: غنذي 

 َعْنَذاتها ، أي : إغراَءها.

نم ،  البُغبُورُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: بغبر   : ملك الصين. غبُورُ البُ و: الحجر الذي يذبُح عليه القُربان للصَّ

 مخاسي الغني [ابب]
 ؛ إذا كان غليظاً. َغَضْنفَرٌ  وهو األسد ، ورجلٌ  الغَضْنفَرُ : غضنفر 

 ، وهي التي غلظت وكثر لحمها ، حكاه عنه األثرُم. َغَضْنفََرةٌ  وقال أبو عبيدة : أُذُنٌ 

 الغليظ ، وأنشد : من الرجال : الغَضْنفَرُ  وقال المفضل :

 هلريريريريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريٌ  مل يريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريع هللا ِذكريريريريريريريريريريريره 

  
ر  فريريَ لريريريْ  أَُّبُّ غ ضريريريريريريريريريريريريريريريريون السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريري يريرين َغضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن ، وأنشد : الغََضْنفَر وقال أبو عمرو :  : الغليظ الُمتَغّصِ

َفر  ِدْرمسايٌة كوأَْلٌل َغَضلريْ
بَغَطرىو، : ما حملته على رأسك وجعلت يديك فوقه لئال يقع  الَضبَْغَطرى أبو العباس عن ابن األعرابي ، قال :: ضبغطر   الضَّ

ُع به الطير.  أيضاً : اللعيُن الذي يُنصب في الزرع يُفَزَّ

 : الحيَّة. ـ  بالظاء والغين  ـ   الظََّربغانَةُ  قال : وأخبرني عمرو عن أبي عمرو عن أبيه ، قال :: ظربغن 

 آخر حرف الغني ولل املنَّة
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 «َذيب اللغة»من  القافكتاب حرف   هذا

 أبواب املضاعف
إاّل قال الليث بن المظفَّر قال أبو عبد الرحمن الخليُل بن أحمَد : القاُف والكاُف تأِليفُهما معقوٌم في بناء العربيِة لقرِب مخرجيهما 

بة ، قال : والقاُف والجيُم كيَف قُلبتَا لم يحسن تأليفُ  هما إال بِفصل الزم ، وقد جاءْت كلماٌت أْن تَجيء كلمة من كالم العجِم ُمعرَّ

باٌت في العربيِة ليسْت منَها ، وسأبين ذلَك في حّده.  معرَّ

 ابب القاف واجليم]

 [ق ج
 : الناقَةُ الهرمةُ. الِجقَّةُ  قلُت : وقد روى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن األعرابّيِ أنه قال :: جق 

 ابب القاف والشني

 ق ش
 تعمالن.شق : مس ـ  قش 

،  اْلقُشاشُ و القَِشيشُ  ، واالسُم من ذلكَ  االْقتشاشُ و التَّْقِشيشُ  : تََطلُُّب األكِل من َهاُهنا وهاهنا ، وكذلك القَشُ  قال الليث :: قش 

بية الّصغيرةِ الُجبة التي ال تكاد تنبُت ، يقال : إنما هي الِقشَّةُ و، قال :  قَُشوشٌ و قَشَّاشٌ  والنعُت :  .قِشَّةٌ  : الصَّ

قبَل أن يَْزَغَد بالهدير ،  الشْقِشقَةِ  : يُْحَكى به الصوُت قبَل الهديِر في مخِض  القَْشقَشةُ وَدَوْيبَّةٌ تُشبِهُ الُجعَل ، قال :  الِقشَّةُ  ويقال : بل

 .قِشَّةٌ  ِلَق بها الهناُء وُدلَك بها البعيُر : وألقيْت فهيَ قال : وُصوفَةُ الِهنَاِء إَذا عَ 

 إذا كانْت أنثى ، قاله أبو زيد ، والذََّكُر ُربَّاٌح. قِشَّةٌ  وقال أبو عبيد : يقال ِللِقْردِ 

ً  القومُ  قَشَ  قال أبو عبيٍد : وقال أبو زيد : ً وإذا َحيُّوا بعَد ُهزال  يَقُشُّون قُُشوشا إذا اْنَطلَقُوا فجفلوا ، قال : وال يقال  أقَشُّوا إْقَشاشا

 ذلَك إالَّ للجميع فقط.

 (ُقْل َّي أَي َُّها اْلكاِفُرونَ ) و (ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد  )كان يقال لسورتي »في الحديث : و: قشقش 
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َ ْةِ َةَتان
 
يتا، « امل رك كما يربأ املريض من  م َ ْةِ َةَتنْي    ِّ  مرضه.ألَنما ت رب ن من الةِّ

 .تَقَْشقَشْ  وقال أبو عبيد عن أبي عبيدة : إذا برأ الرجل من ِعلَّتِه قيل قد

اتع الذي يلقُط الشيء الحقير من الطريق فيأكله : قَشَّاٌش ورماٌم ، وقد قَشَّ يَقُشُّ قَشاً ، ورمَّ يَُرمُّ َرم  اً.والعرب تقول للرَّ

 ت قبل الهدير فهو الَكْشَكَشةُ بالكاف وهو الكشيُش ، وقد كشَّ البَْكُر يكشُّ كشيشاً.أنه الصو القَْشقََشةِ  قلت : والذي قاله الليث في

 وقال رؤبة :

 ه ر   هْ را  ليس  لكةيشِ 
 فإذا ارتفع عن ذلك قليالً فهو الَكتيت.

 أكل ما على المزابِِل مما يُلقيه الناس.ثعلب عن ابن األعرابي ، قال : القشُّ الدَّماُل من التَّمر ، والقشُّ أكُل ِكَسِر السَؤال ، والقشُّ 

 .الشَّقاِشقُ  : لهاةُ الجمِل العربي ، وال يكون ذلك إال للعربّيِ من اإلبل وجمعها الِشْقِشقَةُ  قال الليث :: شق 

 .«الشَّيطان َشقَاِشقِ  إن كثيراً من الُخطب من» أنه قال : عنههللارضيروي عن علّيٍ و

يَتَفَْيَهُق في كالمه ويسرده سرداً وال يُبالي أصاب أم أخطأ وصدق أم كذب بالشيطان الذي أسخط ربه وأغوى قلت : شبَّه الذي 

 من اتَّبعه.

ْقِشقَةِ  والعرب تقول للخطيب الجهير الصوت الماهر بالكالم : هو أهرتُ  دق. الّشِ  وهريُت الّشِ

 ومنه قول ابن ُمقبٍل يذكر قوماً بالخطابة :

مون للجز رِ ه ْر   الةَّ ا  ِ ِق ظالَّ
ْقِشة ِشْمِشقَةٌ ، وقد حكاه شمر عنهم أيضاً.  وسمعت غير واحد من العرب يقول للّشِ

ْقِشقَةُ  وقال النضر : يُح فتنتفُخ فيهدر فيها. الّشِ  جلدة في حلق الجمل العربي ينفُخ فيها الّرِ

 .الشُّقُوقُ  نظرَت إليه ، والجميع: اسٌم لما  الشقُ و َشقَْقتُ  مصدر قولك الشَّقُ  وقال الليث :

 الجلد من برٍد أو غيره في اليدين والوجه. الشُّقاُق تََشققُ وقال : 

جل واليَد من بدن اإلنسان والحيوان ، وأما الشَّقاقُ  وقال األصمعي : فهي الصدوُع في الجبال واألرضين  الشَّقُوقُ  في الّرِ

 وغيرها.

قُ  وقال الليث : قُ ولسير والعمل ، في ا المشقة : الّشِ ُق الشقيقُ والجانب ،  الّشِ  نفسي. ِشقُ و، تقول : هذا أخي  الّشِ

 ، أكثر [7النحل : ] (ََلْ َتُكونُوا ابِلِغيِه ِإالَّ ِبِشِق اْْلَنْ ُفسِ )وقال الفراء في قوله جلَّ وعزَّ : 
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قَ  أنال راء على كسر الةني ، قال : ومعلاه :  ال جِبَْهِ  األنفس ، وكأنه اسم وك فعٌل. قال : وقرأ بعضهم  الةَّ
 (.األنف س ِبَةقِ   الَّ )

أن تذهب إلى أن الجهد ينقص من قوة الرجل ونفسه حتى يجعله قد ذهب  (ِإالَّ ِبِشِق اْْلَنْ ُفسِ )قال الفراء : ويجوز في قوله : 

 بالنصف من قوته فيكون الكسر على أنه كالنصف.

َق ِلِشقَّةِ  والعرب تقول : خذ هذا  الشعرة ، وهما متقاربان ، فإذا قالوا ِشقُ والشعرةِ  َشقُ  الشاةِ ، ويقال : المال بيني وبينك الّشِ

ً  عليك َشقَْقتُ   وا ، ولم نسمع غيره.نصب شقا

. َمشقَّةً  عليَّ ذاَك األمر َشقَ  وقال ابن شميل :  ، أي : ثَقَُل عليَّ

واك عند كّل صالةٍ  أُشقَ  لوال أن»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  قلت : ومنه  .«على أُمتي ألمرتهم بالّسِ

 المعنى : لو ال أن أُثقَِّل على أُمتي.

قُ  الحراني عن ابن السكيت ، قال : قُ و،  المَشقَّةُ  : الّشِ  الصدُع في ُعوٍد أو حائط أو زجاجة. : الشَّقُ و: نصف الشيء ،  الّشِ

قّةُ  وقال الليث :  ِشقّةٌ وفي األرض ،  ِشقَّةٌ  احتَدَّ فطارت منه من لوحٍ أو خشبٍة ، ويقال لإلنسان عند الغضب : تُشقُ  : شظية الّشِ

َولِكْن ) ، قال هللا جلَّ وعزَّ : ُشقّةٌ شاقَّةٌ  بعد مسير إلى األرض البعيدة ، يقال : الشُّقَّةُ ومعروفة في الثياب ،  الشُّقَّةُ وفي السماء ، 
 [.42التوبة : ] (بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَّةُ 

قاقُ  ، قال : [53 الحج :] (َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلِفي ِشقاٍق بَِعيدٍ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جلَّ وعزَّ : العداوة بين فَِريقين ،  الّشِ

ى ذلك ً  واْلِخالُف بين اثنين ، يُسمَّ ً  ألن كل فريٍق من فِرقتي العداوة قََصد ِشقاقا  صاحبِِه ، وأما قولهم : ِشقِ  أي : ناحية غير ِشقّا

قوا جماَعتُْهْم  الخوارج عَصا المسلمين فمعنَاهُ : َشقَ  ْدع. الشَّقِ  وكِلَمتُهْم ، وهو منأنهم فَرَّ  الذي معنَاه الصَّ

واِحداً ، وهما مختلفان َعلَى ما  الُمَشاقَّةَ والعََصا  َشقّةُ  ِخالفاً ، قلت : جعل يُشاقُّهموعَصا المسلمين  يَُشقُ  وقال الليث : الخارجيُ 

 جرى من تَْفِسيِرهَما آنفاً.

َق أمرُهْم ، قال :عَصاُهْم بع اْنَشقَّتْ  وقال الليث : يقال : واالْشتِقاُق : األخذُ في الخصومات يَميناً وِشماالً مع  د اْلتِآِمها : إذا تفرَّ

 ، وأنشد : ِشقّْيهِ  في عدِوِه كأنّه يَميُل في أََحدِ  اْشتَقَ  ، وقد أَشقُ  تَْرِك اْلقَْصِد ، وفرس

 تريَباَريه  كَما َ ةي األَ قّ و 
 َمْعنيان.له  أَشقُ  قلت : فَرسٌ 

 أََمقُ  أَشقُ  الطويُل قال : وسِمعُت ُعْقبَةَ بن ُرؤبَة يصف فَرساً فقال : األَشقُ  فأما األصمعي فإنه قال فيما َرَوى عنه أبو عبيد :
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 ِ َبق  ، فجعله كّله  طوال .
المقّاُء من الخيل  الّشقّاءو، قال : من الخيل : الواسُع ما بين الرْجلين  األَشقُ  وقال ابن األعرابّي فيما روى عنه أبو العباس :

 َمَشقِ  يا َمقَّاُء فسألتُها عن تْفِسيرهما فأشارت إلى َسعَةِ  َشقّاءُ  الواسعة األْرفاغ ، وسمعت أعرابيةً تَُسابُّ أمةً فقالت لها : يا

 َجَهاِزها.

 الّشقَائقُ  الفُرَجة بين الرمال تُْنبُت العُشَب وجمعها الّشِقيقَةُ و: ُصَداٌع يأخذُ في نصف الرأْس والوجه ، قال :  الشَِّقيقَةُ  وقال الليث :

 النُّعماِن. شقائق ، قال : ونَْوٌر أحمر يسمى

عرابّي وسمْعتُه يقول وهو يَِصف قطٌع ِغالٌظ بين كّل َحْبلْي َرْمٍل ، قلت : وهكذا فسَُّرهُ لي أ الّشقيقَةُ  أبو عبيد عن األصمعي قال :

قال : وأما قَْدُرها في  َشِقيقَةٍ  ، وعرُض كّل حبٍل ميٌل وكذلك عرُض كل َشِقيقةٌ  الدَّْهنَاء فقال : هي سبعةُ أحبٍُل بين كّل َحْبلين

 َشقائقَ  ل : إن النعمان بن الُمنذِر نََزلالنُّعمان فقد قي شقائق الطول فما بين يَْبَريَن إلى يْنسوعِة القُّفِ فهو قدُر خمسين ِميالً ، وأما

هَ إليها فقيل ِللّشِقرِ  النُّعماِن بِمْنبَتِها ال أنّها اسٌم ِللّشقِر ،  شقائقُ  رمٍل قد أْنبتِت الّشِقَر األحمر فاْستَحسنها وأمَر أن تُْحَمى له ِليتنزَّ

 أيضاً سحائب تَبَعَُّج باألمطار الغَِدقَة. قال الهذليُّ : الّشقائقوِم ، قلت : النُّعماُن الدَُّم فشبِّهْت ُحْمَرتها بُِحْمرةِ الدَّ  وقال بعضهم :

ة   َروضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريم  اّل كريريريريريريريَ لريريريريريريريه  هلريريريريريريريم مريريريريريريريا نريريريريريريري   فريريريريريريريريَ ريريريريريريري 

  
يريريريريريريريِث الريريرُّ  جريريريريريريرياد  عريريلريرييريريهريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريائريريق     َدمريريِ

  
ً  الفرس تََشقَّقَ  وقال أبو عبيدة :  إذا ضمر وأنشد : تََشقُّقا

نَي و  لريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ الِل بريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ  َذاَك يريريريريريريريريريريريريريريري   ِ جلريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َن مسريريريريريريريري  ني و ىتَّ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ ريريريريريريريريْ ا َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ مريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريَ

  
ً  َخفواً أْم وِميضاً أمأَ »ُسئَِل عن سحائَِب مرت وعن بَْرقَها فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أّن النبيَّ و  فقالوا : بل« يَُشُق َشقّا

 ً  .«أتاُكُم اْلَحيَا»، فقال :  يَُشُق َشقّا

ً يَُشُق  قال أبو عبيد : معنى :  هو البرق الذي نراه مستطيالً إلى وسط السَّماِء وليس له اعتراٌض. َشقّا

 َمْوضٌع بعْينِِه هاُهنا. ِشقٌ  قيَل :« بِشقِ  وَجَدني في أْهِل ُغنَْيَمة»وفي الحديث أّمِ َزرعٍ : 

بحُ  َشقَ  ل :أي : َطلََع الفَْجَراِن ، ويقا «الفَْجراِن أَمَر بإقامة الصَّالةِ  َشقَ  فلّما»في الحديث : و ً  الصُّ  َشقَ و، إذا طلََع ،  يَُشُق َشقّا

 وليس من كالِم العرِب وال يَْعِرفُونَه. َشقَّاق بمعنى واحد إذا فَطَر نابُه ، وأهل العراق يَقُولون لْلُمَطْرِمِذ الّصِلفِ  َشقاوَ ناُب البَعير 

 الميُِّت بََصَرهُ. َشقَ  بَصُر الميِِّت وال يقال : َشقَ  وقال ابن السكيت : يقال :

 األَْعداُء. : الّشقَقَةُ  ثعلب عن ابن األَعرابي : قال :
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 اْلبَْرِق وَعِقيقتَه ، وهو ما اْستَطار منه في األُفِق وانتشر ، وهللا أْعلَُم. َشِقيقَة وقال أبو سعيد : رأيت

 ابب القاف والضاد

 ق ض
غاِر ، وأرضٌ  قََضضٌ  إذا كان فيهاللَّحُم  قَضَ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال :: قض   يقع في أضراِس آكلِه ِشْبهُ الحصى الّصِ

 ذاُت َحصًّى وأنشد : قَّضةٌ 

ة   َن يف َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ت  الريريريريريريريريريريريريريريري َّواجريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َور    ا الريريريريريريريريريريَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ ة  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ رَاقريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريِ

  
 إذا لم يَنْم نومه وكان في َمضجعِه ُخْشنةٌ. أقَضَ و قَضَ  قال : ويقال :

الطائُر إذا َهَوى من َطيرانِه  انقضَ والحائط أي وقع ،  انقضَ وعليهم ،  فانقضَّتْ  عليهم ، الخيلَ  قََضْضنَا وقال الليث : يقال :

 ِليسقط على شيٍء وأنشد :

 َقضُّوا ِغضا   َعليَك ا َْيَل من َك  
َقَض فََأقاَمهُ )وقول هللا جل وعز :   ، أي : يَنَكِسَر. [77الكهف : ] (ِجدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ

غارِ  قَضْضتُ وعليهم ،  فانقضت عليهم الخيل قَضْضنَا يقال :  .قََضضٌ  الشيَء إذا َدقَْقتهُ ومنه قيل لْلَحَصى الّصِ

ةَ  ويقال : اتَّقِ   في طعاِمَك يُريُد الحصى والتُّراَب. القضضَ و الِقضَّ

  النَّوُم.َعلَى فاُلٍن َمضَجعُهُ إذا لم يَْطَمئِنَّ بِهِ  أقَضَ  ويقال :

 وقال اْلُهَذِليُّ :

عريريريريريريريا   جريريريريريريَ الئريريريريريريم  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َك ال يريريريريريري  بريريريريريريريِ لريريريريريريْ  أُ مريريريريريريريا جلريريريريريريَِ

  
ع    جريريريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
َض عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه ذاَك امل   اّل أَقريريريريريريريريريريَ

  
 إذا ألقيَت فيه ُسكَّراً يابساً. أْقضْضتُهوالسَّويَق  قَضْضتُ  وقال الفراء :

اء وقال األصمعي : ِدْرعٌ   إذا كانت َخِشنَة الَمّسِ لم تَْنَسِحق. قَضَّ

اء وقال أبو عبيد قال أبو عمرو :  من الدُّروعِ التي فُِرَغ من َعَمِلَها ، وقد قََضْيتُها. القَضَّ

 وقال أبو ذُؤْيٍب :

او  روَدتريريريريريريريريريريرينْيِ َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريري  اَورا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ع    بريريريريريريريريريَّ وابريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريري  ع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريَ  َداود  أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اءَ  قلت : جعل أبو عمرو اءوفَعَّاالً من قضى إذا أحكم وفرَغ ، والصواُب ما قال األصمعي في تفسيرها ،  القَضَّ َعلَى قوله  قَضَّ

 ، ومنه قول النابغِة : القَِض  فَْعالء غير منصرف من

 َنْسج  س ليم  كَل َقضَّاَء ذائلو 
اءُ  :وقال شمر نحوه   عليه الفراش. أقض الحديثة العهِد بالِجّدة الخشنة الَمّسِ ، من قولك : من الدروع : القَضَّ

 ذائل ، أراد كل ِدْرعٍ حديثة العهد بالعمِل. قضاء وقال ابن السكيت في قوله : كل

ْلبةُ التي لم تمالّس كأن في َمَجسَّتَِها القضاء قال : ويقال :  .قَّضةٌ  الصُّ
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 العَْذَراِء إذا فُرَغ منها. قِّضة اللؤلؤة : إذا ثقبها ، ومنه : قَضَ وقال : 

 الرجل إذا تَتَبََّع َمداقَّ المطامع. أقَضَ  وقال الليث يقال :

  وقال رؤبةُ :

رُُِّ األعريريريريريريريريريريراِ.  كريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريَ

  
فِّ و   ِق الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري    عريريريريريريريريريرين اإلقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ. ا ريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد : قَضٌ  وطعامٌ  قَضّ  قال : ولَْحمٌ 

 أَنتْم أكلت ْم َََّْمه تر   َقّضاو 
ُهْم بقضيضهم ويقال : جاء بنو فاُلنٍ   إذا جاءوا بجماعتهم لم يخلفوا شيئاً وال أحداً. قضَّ

 .قضيضهمو بِقضهم ويقال أيضاً : جاءوا

ما تَكسََّر  القضيضُ والَحَصى ،  فالقَضُ  معناه : جاء بالكبير والصغير القضيِض و باْلقَِض  وأخبرني المنذري عن أبي طالب جاء

.  منه َوَدقَّ

اءومن اإلبل ما بين الثالثين إلى األربعين ،  القّضاء وقال أبو بكر : اء من الناس الجلَّةُ وإن كان ال َحَسَب لهْم ، وِدْرعٌ  القَضَّ  قَضَّ

غاُر.  َخِشنَةُ الَمّسِ من ِجدَّتِها كالقضيِض وهو الَحَصى الّصِ

اء وقال ابن السكيت :  الجوهرة إذا ثَقَبَها وأنشد : قَضَ  الَمْسُموَرةُ ، ونراه من قولهم : القَضَّ

رَّأب هريريريريريريريا الريريريريريري ريريريريريريني مسريريريريريري   كريريريريريريريأن مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياان  قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 يريريريريريريريث يريريلريري ريريي  لريريفريريلريريريريريريرياِء مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريالريريريريريريري ى مسريري 

  
ةُ. ها القيُن ، والقَْيُن الغَّواُص ، والحصان الدُّرَّ  ويروى فَضَّ

 ، واألصل تَقَضَّى يَتقضَّى إذا أسرع في َطيَرانِه ُمْنَكدراً عليه ، وإنما قالوا تَقّضضَ والبازي على أثر الصيد  انقضَ  ويقال :

 قلبت إْحداهّن ياًء كما قال :فلما اجتمعت ثالُث ضاَداٍت  تَقضَّض

َي الباُّي  ذا الباُّي كسر  تريَ ضِّ
انَةُ  وقال شمر :  : الجبل يكون أطباقاً وأنشد : القَضَّ

ْه  فريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريرع أَّريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ذا َوجريريريريريريريريريريَ

  
انريريريريريريريريريرية  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِع    قريريريريريريريريريريرع  املريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياوِل يف َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 َدقَْقتُهُ ، وهو فعالنَة منه.الشيِء إذا  قَضْضتُ  قال : والقلع : المشرف منه كالقلعِة ، قلت : كأنه من

ةُ  « :نوادر األعراب»وفي   : الوْسُم. الِقضَّ

 وقال الراجز :

 ُْ  َمْعروَفٌة ِقضَّتها ر ْعن اهْلا
ةُ وهَي الحجاَرة المجتمعةُ المتَشقّقَةُ. القضَّةو  بِفَتْحِ القاِف ، الفضَّ

 فريَستَهُ. ٌض يُقضِقضُ قَْضقا َكْسُر العظام واألعضاء ، وأسدٌ  القَضقَضةُ  وقال الليث :

 وقال ُرؤبة :
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ة  َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريا.   يريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريم جريريريريريريريرياوُّْ  مريريريريريريريرين مسريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِه َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياِ. و    َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   يف غريريريريريريريريريريريِ

  
 الشيَء إذا كسره ودقَّهُ. قَضقضَ  وقال أبو عمرو :

 .الِقُضون أرٌض منخفضةٌ تُرابُها رمٌل وإلى َجانبها َمتٌَن مرتفٌع وجمعُها الِقَضةُ  وقال الليث :

 قلُت : الِقَضة بتخفيِف الضاِد ليست مْن حّدِ المضاَعِف ، وهي َشَجرةٌ من َشَجِر الحمِض معروفة.

وإذا جمعتَه على مثال البَُرى  نْبٌت ، يجَمُع القضيَن والِقضون ، الِقَضة وأخبرني المنذريُّ عن الحراني عن ابن السكيت قال :

 قلَت الِقَضى.

اء :  وأنشد الفرَّ

ه  ني  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ اَقنْيِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَقْي ِذي ِقضريريريريريريريريريريريريريريِ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَا  ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ  أَبعريريريريريريريريريريريريَواِد َرنريريريريريريريريريريريريْ   َأْو َأاَلِويريريريريريريريريريريريريَ

  
ةٌ  وأما األرُض التي تُرابَها رمٌل فهي الحمِض معروٌف ويقال فهو من َشَجِر  القضقَاضُ  ، وأما قِّضاتٌ  بتشديد الضاد وجمعُها قِضَّ

 : إنه أشناُن أهِل الشام.

 ، الضاد مشدَّدةٌ. قِّضة موضٌع معروف كانت فيه َوْقعةٌ بين بكٍر وتغِلَب تسّمى يومَ  قِّضةُ  وقال ابن ُدريد :

ً  : أن تسمَع مَن الَوتر أو النِّْسع صْوتاً كأنه قَطٌع والفعلُ  القَضيضُ  وقال الليث :  .قَض يقَُض قَضيضا

كبة إذا صاتَْت ، يقال : قالت ركبتُه قِضْ  أبو زيد :وقال   ، وأنشد : قِض خفيفَةٌ حكاية صوِت الرُّ

 قول  ركبِتها ِقْض مسنَي ت ليهاو 
ً  الجَدارُ  انقضّ  أبو زيد :  وانقاض انِقياضاً إذا تَصدَّع من غيِر أن يَْسقَُط فإذا سقَط قيل : تقيَّض تقَيُّضاً. انِقضاضا

 العظام. يُقضِقضُ  جنبَه مْن ُصلبه أي : قَطْعتُه ، والذئبُ  قَضْضتُ  وقال شمر : يقال :

 وقال أبو زبيد :

ه  ة رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريّ ابريريريريريريرينِي قريريريريريريريري  َض  لريريريريريريريلريريريريريريريَّ  فريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَ

  
ر  و   لريريريق  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريَ ِق والريريريعريريري  لريريريْ يريريريَف الريريريعريريري   دقَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريِ

  
 .«لََحقَّ له أْن ينفضّ لو أنَّ رجالً انفَضَّ انفضاضاً مّما ُصنَِع بابن عفان » قال شمر في الحديث : أن بعَضهم قال :و

 قال شمر : انفَضَّ بالفاء : انقَطَع ، وقد انفّضْت أْوصالُه إذا انقطعْت وتفرقْت.

 قال : وقال الفراء : فَضَّ هللاُ فاألبعِد وفضََّضهُ ، والفضُّ أن تُكَسَر أسنانَه.

 قال : ويُْرَوى بيُت الكَميت :

 يريف ضُّ أصوَل اللَّْخِل من َنَواتِه
 بالفاء والقاِف أي : يقطُع ويرمى به.

 ابب القاف والصاد

 ق ص
 هو الُمشاشُ  القصُ  قال الليث :: قص 
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 املغروُّ  فيه أطراف   راِسيِف األضالع يف وس  الص ِر.
ْت نبتْت ، وأنشد هَو أَ  قَّصك وقال األصمعيُّ : يقال في َمثٍَل : هو ألزُم لَك من ُشعَيراتِ   و غيُره :، وذلك أنها كلما ُجزَّ

َه ِمن َق    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  متَةريريريريريريريريريريريريريريَّ   نفحريريريريريريريةو كم قريريريريريريريَ

  
ود    َذاَك اأَلضريريريريريريريريريريريريريريريؤ ن السريريريريريريريريريريريريريريريُّ  جريريريريريريرياءْ   ليريريريريريريريَك بريريريريريريريِ

  
 قََصصُ  ، بكى حتى نقوَل قد اْنَدقَ  [227 الشعراء :] (َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا)وُروي عن صفواَن بن محرٍز أنه كان إذا قرأَ : 

 أيضاً. القَصُ و القصصُ  صدرِه ، ويقاُل له :َزْوره وهو َمْنبُت َشعرِه على 

 القطُع. القِص  قلت : أصل بالِمقَِص  أخذ الّشعَر القصُ  وقال الليث :

 قَطعُت. ما بينهما أي : قصصتُ  وقال أبو زيد :

 به أي : قطعَت به. قصصت ما الِمقصُ وقال : 

 يجَرُحه مثَل جرِحه إياهُ أو قتَله به.له منه  اقتصَ  في الجراح مأخوذٌ من هذا إذا الِقصاصُ وقلُت : 

 من فالٍن ، واالستْقصاُص أن يطلَُب أن اقتص في الجراحاِت والحقوق شيٌء بشيء ؛ وقد التَّقَاصُ و الِقصاصُ  وقال الليث :

ً  فالناً من فالنٍ  أَقصصتُ  ممن جرحهُ ، وقد يُقصَ  ه إقصاصا  منه وامتثل. فاقتَصّ  وأْمثَْلته إمثاالً  أِقصُّ

الشَّعَر نهايةُ َمْنبتِه من ُمقدَّم الرأس ، ويقال :  قُصاصةوناحيَتيها عدا َجبينها ،  تقُص تتخذُها المرأةُ في ُمقَدَّم َرأسها القُصةو: قال 

 الشَّعَر. قَصاصةُ  هو ما استداَر به كله من َخلٍف وأماٍم وما حواليِه ، ويقاُل :

 .مقاِص وشعره  ِص مقوشعره  قصاص وقال األصمعي : يقال : ضربه على

 : أْي : حيُث ينتهي مْن مقدَّمه ومؤّخره. قَصاصُ وَشعِره  قُصاصُ  وقال شمر : يقاُل :

 شعرِه. ِقصاصوَشعره  قُصاِص  سلمة عن الفراء قال : ضربهُ على

 نبٌت ينبُت في أُصوِل الكْمأةِ. القصيصُ  وقال الليث :

 .ِغْسالً للرأس كالَخْطمّيِ  القصيصُ  قال : وقد يُجعَلُ 

 وأنشد :

ِويريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريريرين جمريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريَ

  
ِه اأَلجريريريريريريريريرِد   لريريريريريريريريبريريريريريريريريِ  الريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري  و مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ

  
 نبٌت يخرج إلى جانِب الكْمأَةِ. القصيصةُ  وقال األصمعي :

يعني الُجملةَ من الكالم ، ونحوه  قِصةٌ  معُروفةٌ ، ويقال في َرأِسه الِقّصةو قَص القَصصَ  ، إذا القاِص  فعلُ  القصُ  وقال الليث :

 [.3يوسف : ] (ََنُْن نَ ُقُص َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ )قول هللا : 
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الشيء إذا تَتَبعُت أثََره  قصصتُ  ِمن فصها يقال : بالقصة الذي يأتي القاصُ و: أي : أحسَن البيان ،  (َأْحَسَن اْلَقَصصِ )قولُه : 

 شيئاً بعد شيء.

 ، أي : اتبِعي أَثره. [11 : القصص] (اَلْت ِْلُْخِتِه ُقصِ يهِ َوق)ومنه قوله : 

 األثر. فيقّصان ، أي : َرجعا ِمَن الطريق الذي َسلكاه [64الكهف : ] (فَاْرَتدَّا َعلى آاثِرمِها َقَصصاً )وقوله : 

ً  خرج فالنٌ  : اتِّباع األثر ، يقال : القَِص  قلت : أصل ً وفي إثر فالٍن  قََصصا  .قّصا

 التباعه خبراً بعد خبٍر وسوقِه الكالم سوقاً. يَقُُص القَصص أثره ، وقيل : للقاِص  اقتَصَ  وذلك إذا

 حفظته. كالم فالن ، أي : تَقَصَّْصتُ  وقال أبو زيد :

 .ُمِقصٌ  فهي أقصَّتْ  وقال الليث : يقال للشَّاةِ : إذا استبان ولدها قد

 إذا حملت ، ولم أسمعه في الشَّاِء لغير الليث. ُمِقصٌ  الفرُس فهي أقصَّتِ  بيدة وغيرهما :وقال أبو زيد وأبو ع

 الفرُس إذا استبان حملها. أقصَّتِ وابن األعرابي : لَقَحِت الناقة وحملَت الشاةُ 

 للحيَّة الخبيثة.أيضاً نعٌت  القَْصقَاصُ ونعٌت من صوت األسد في لُغٍة. قال :  القَْصقاصُ  وقال الليث :

ل قال : ولم يجيء بناٌء على وزن فعالٍل غيره ، إنما َحدُّ أبنية المضاعف على ِزنة فُْعلُل أو فُعلوٍل أو فِْعِلٍل أو فِْعِليٍل مع ك

لَزاُل ، وهو قَْصقاصٌ ومقصوٍر ممدود مثله ، وجاءت خمس كلمات شواذَّ وهي : ُضلَِضلَةٌ وَزلَِزَل  ها ألن  والقَلَْنقَُل والّزِ أعمُّ

 قُصاقِص مصدر الرباعي يحتمل أن يُبنى كله على فِعالٍل وليس بمطرٍد ، وكل نعٍت رباعّيٍ فإن الشعراء يبتنونه على فُعاِلل مثل

ر بأنواع التصاوير :  ، كقول الشاعر القائل في وصف بيٍت مصوَّ

وَّر و واأب  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
   ْ  ن فريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريٌل مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريم وراقريريريريريريريريريريريريِ

  

  الريريريريريريريريريريريريريريريريرّادالريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريل  يريريريريريريريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريري   و 

  
   ْ  ف عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه واألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريِ

  
 إذا كان قصيراً ، رواه أبو عبيد عن أصحابه. قُصاِقصٌ و قَْصقََصةٌ  موضٌع ورجلٌ  قُصاقَِصةُ وقال : 

جل قِصٌر وغلٌظ مع شدة فهو  .قُصاقِصٌ و قُْصقَُصةٌ  وقال األصمعي : إذا كان في الرَّ

.بمعنى  القَْصقَاص وأما ما قاله الليث في  صوت األسد ونعت الحيَّة الخبيثة فإني لم أجده لغير الليث وهو شاذٌّ إن صحَّ

اِملِة الضعيفة :  .قَِصيَصةٌ  وقال األصمعي : يقال للزَّ

تْهُ  أبو عبيد عن أبي زيد : ً  َشعوب أقَصَّ  ، إذا أشرف عليها ثم نجا. إقصاصا

 ، (َوقاَلْت ِْلُْخِتهِ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 
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يهِ   معلاه : اتبعي أثره. [11 : ال ص ] ق صِّ
 ً هُ  وقال األصمعي : ضربه ضربا  من الموت ، أي : أدناه من الموت حتى أشرف عليه. أقَصَّ

 .«القُبور تَْقِصيِص  عن وسلمعليههللاصلىنهى رسول هللا »في الحديث : و

ةُ  ه :هو التَّْجصيص وذلك أن الجصَّ يقال ل التَّْقِصيصُ  قال أبو عبيد : ْصتَهُ. قَصَّْصتُ  ، يقال : القَصَّ  البيت وغيره إذا َجصَّ

 البيضاء. القَصَّة في حديث عائشة أنها قالت للنساء ال تغتسلن من المحيض حتى تََرينو

ةٌ  قال أبو عبيد : معناه : أن تخرج القُطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها  ال يخالطها صفرةٌ وال تريَّةٌ. قَصَّ

ة قال : وقد قيل : إِن  شيٌء كالخيط األبيض يخرج بعد انقطاع الدَّم كله ، وأما التَّريّة فالخفيُّ اليسير وهو أقل من الصفرة. القَصَّ

 باألسد.فُرافٌِص يَُشبّهُ  قُصاقِصٌ  وُمصاِمٌص وفَُرافٌِص : شديٌد ، ورجلٌ  قُصاقِصٌ  أبو مالك : أسدٌ 

 ابب القاف والسني

 ق س
 [.سّق : مستعمالن ـ  قّس ]

 : السَّاقة الُحذَّاق. القُُسسُ و: العقالُء ،  القُُسسُ  أبو العباس عن ابن األعرابي ، قال :: قس 

ً  وقال الليث :  وهو من النَّميمة وذكر الناس بالغيبة. قَس يقُُس قسا

ً  لبه ، يقال :: تَتبُّع الشيِء وط القَسُ  وقال أبو عبيد :  .قََسْسُت أقُُس قّسا

 قال رؤبة :

   ِْسنَي من َقِس األذى َغوافال
اٌز وغماٌز ودراٌج. قسَّاسٌ  وقال اللحياني : يقال للنَّمام  وقَتَّاٌت وهمَّ

 : موضٌع. قَسٌ  وقال الليث :

يِ  نهى عن لُبِس  وسلمعليههللاصلىأن النبي »في حديث علّي : و  .«القّسِ

يِ  عبيد : قال عاصم بن كليب ، وهو الذي روى الحديث ، سألنا عنقال أبو  فقيل : هي ثياٌب يؤتى بها من مصر فيها  القَّسِ

 حريٌر.

 قال أبو عبيد : وكان أبو عبيدة يقول نحواً من ذلك.

ي قال أبو عبيد : وأهل مصر يقولون :  ثياب.، وقد رأيت هذه ال القَسُ  بالفتح ينسب إلى بالد يقال لها القَّسِ

يُ  وقال شمر : قال بعضهم : اُي سيناً. القَّسِ يُّ أبدلت الزَّ  : القَّزِ

 وأنشد لربيعة بن َمْقُروم :

 جريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَن عريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَق أمنريريريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريريري   ورا  

  
وانو   هريريريريريريريريريريريريري   أظريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريْرَن الريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريرادَي والريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري 
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َ اِج واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريْرَن ريريريريريري ريريريريريريريا    عريريريريريلريريريريريى األمسريريريريريريريْ

  
وانَ و عريريريريريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريا    يريريريريريريريريريريريريريريا  َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ُد الذي ال يغفُل إنما هو تَلَفُّتاً وتَنَظُّراً ، قال : وليلةٌ  القَْسقَسُ  وقال الليث :  : شديدةُ الظُّْلمة. قَْسقَاَسةٌ  : الدَّليُل الهادي ، والُمتَفَقِّ

 قال رؤبة :

 كم ج نْبَ من بِي   وليل  َقْسَ اسْ 
وَصْبصاٌب وبَْصبَاٌص ، كل هذا السيُر الذي ليست فيه وتيرةٌ ، وهي وَحْصَحاٌص  قَْسقاسٌ  أبو عبيد عن األصمعي ، يقال : ِخْمسٌ 

 : إذا اشتدَّ السَّْيُر فيها إلى الماِء ، وليست من معنى الظُّْلمِة في شيء. قَْسقَاَسةٌ  االضطراُب والفُتُوُر ، قلُت ليلةٌ 

 ليلَهُ أجمَع إذا لم يَنَْم. قسقس ، وقد قَْسقَسٌ  وقال أبو عمرو : قََربٌ 

 أنشد :و

  ذا مَسَ اه نَّ اللَّجاء الِ ْسِ يس
 : الجوُع. القَْسقَاسُ  وقال غيره :

 وأنشد :

ه    أاتان بريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياس  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريال  ودونريريريريريريريريريَ

  
نَّ قريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياف    جريريريريريريريريريريراثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم  رمريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري 

  
 والنَّْسناسةُ والقصيدةُ والقريةُ والقَِفيُل والشَّْطبَة. القَْسقاسةُ  ابن نجدة عن أبي زيد يقال للعصا هي

 .قَسَّْت تَقُسُ وجميعاً الناقة التي تَْرَعى وحدها ، وقد َعسَّْت تَعُسُّ  القَُسوسُ وعبيد عن أبي زيد والكسائي : العَُسوُس  أبو

 وَضروٌس إذا َضِجَرْت وساء ُخلُقُها عند الحلِب. قَُسوسٌ ووقال ابن السكيت : ناقةٌ َعُسوٌس 

 ال يفارقها ، وأنشد :: صاحُب اإلبِِل الذي  القَسُ  وقال أبو عمرو :

ٌس ورْع  ٌة قريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ ْرعريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ْع   لريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريرى بريريريريريريريريرجريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريوقريريريريريريريريا  يف كريريريريريريريريَ

  
ً  دابته يَقُسُ  وقال أبو عبيدة : يقال : َظلَ   : أي يَُسوقُها. قسا

ً  ما على العظمِ  قََسْستُ  وقال ابن دريد :  إذا أكلت ما عليه من اللحم واْمتَخْختَهُ. أقُسُّهُ قّسا

ُهْم ِقسِ يِسنَي َورُْهباَّنً ) وقال الفراء في قول هللا جل وعز :  ، نزلت فيمن أسلم من النصارى. [82المائدة : ] (ذِلَك أبَِنَّ ِمن ْ

 ويقال هو : النجاشيُّ وأصحابه.

ّجاج : يسُ و القَسُ  وقال الزَّ يَقُسُّهُ  الحديثَ  قسَ  في اللغة فالنميمةُ ونشُر الحديث ، يقال : القَسُ  مامن رؤساِء النصارى ، فأ الِقّسِ

 ً  .قّسا

ً  كما قال هللا جل وعز ، َولْو َجَمْعتَهُ  القسيُس قسيسينَ  يُجمعُ « الجمعِ والتثنيةِ »وقال الفراء في كتاب  كاَن صواباً ألنهما في  قُُسوسا

 .القسيسو القَسَ  معنى واحد يَعني
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َد الجمُع ولم يَُشدَّْد واحُده  الِقسيُس قساِوَسةً  قال : ويُْجَمعُ  يناُت فأبدلوا إحداُهنَّ واواً وربما ُشّدِ جمعوهُ على مثال مهالبٍة فكثَُرِت الّسِ

 وقد َجَمعَِت العرُب األُتون أتاتين ، وأنشد ألمية :

ةٌ لو كريريريريريريري ٌه كريريريريريريريانريريريريريريريه قسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َفلريريريريريريريِ  اَن م لريْ

  
م  هللا يف أيريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم  الريريريريريريريريريريزبريريريريريريريريريرير    يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريريري ْ

  
 ، وال أدري إالَم نسب. القُساسيُ  قال أبو عبيد عن األصمعي : من أسماِء السُّيوفِ 

ً  الناِس بالليلِ  أصواتَ  تَقَسَّْستُ  يقال : إنه معدُن الحديد بإِْرِمينِيّةَ نُِسَب السَّْيُف إليه ، ويقال : قُساسٌ  وقال شمر : ، أي :  تَقَسُّسا

عتها.  تسمَّ

يس القُُسوَسةُ  وقال الليث : مصدر  .الِقِسيِسيّةُ و الِقّسِ

 المغتابون. : السُّقُقُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :: سق 

 خْرَء بطنِِه عليه فنكته بيدهِ على رأسِه عصفوٌر ثمَّ قََذَف  َسْقَسقَ  روى أبو عثمان النهدّي عن ابن مسعود أنه كان يجالسه إِذو

َوَهكَّ إذا حذف به. َسقَ  أي ذرَق ، يقال : َسْقَسقَ  قولُه :  وزّق وَسّج وتَزَّ

هو حكايةٌ لصوِت العصفور فكأنه صّوَت على رأسِه  سقسق بمعنى َذَرَق َعَرِضيّاً من القوِل ، إنما َسْقَسقَ  قال الكاتُب ليس قوله

 ثم َذَرَق.

 ثم قذَف خرَء بَْطنِِه ، أال تراهُ قال ثم قذَف خرَء بطنِه عليه. سقسق ه وذاك قولهوالحديث يدلُّ علي

 ابب القاف والزاي

 ق ز
 [.زّق : مستعمالن ـ  قّز ]

 الّرجُل الظريُف المتوقِّي للعيوب. القََززُ  عمرو عن أبيه قال :: قز 

زٌ  : قُّزازٌ  وقال ابن األعرابي : رجلٌ   عايب ليس من الكبر والتِّيِه.من المعاصي والم ُمتَقَّزِ

 إذا قعد كالُمْستَْوفِِز ثم انقبض ووثب. يَقُزُّ قَّزاً  اإلنسان قَزّ  وقال الليث :

 .«من المشرِق فيبلُغ المغربَ  ليَقُزُّ القَّزةَ  إن إبليس»جاء في الحديث : وقال : 

 إذا وثب. قَّز يَقُزُّ  قلت : قال القُتيبيُّ :

زُ  معروف كلمة معربةٌ قلت : هو الذي يُسّوى منه اإلبريسم ، وقال القَزُّ  وقال الليث :  : التّنَطُُّس. التَقَزُّ

 .قَزازةٌ  وال قَزٌّ  وقال اللحياني : يقال ما في طعامه

زٌ  أي قَزٌّ  قال : وحكى أبو جعفر الرؤاسي : ما في طعامه  .تَقَزُّ

زِ  وقال : يقال للرجلِ   قِْنَزْهٌو ويُثَنَّيان ويُجمعاِن ويَؤنَّثان. ِقزٌّ لَ و لَقَزٌّ  أنه الُمتَقَّزِ

 .أِقّزاء من رجالٍ  قَزٌّ  هو رجلٌ  : الحياء ، يقال : القَزاَزةُ  وقال أبو زيد :
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ز وهو قَُززٌّ و ِقزٌّ و قُزٌّ و قَزٌّ  ثعلب عن ابن األعرابي : رجلٌ   من المعاصي والمعايِب ليس من الكبِر والتِّيِه. الُمتَقَّزِ

ةُ  يُث :وقال الل : مشربةٌ دون القَْرقاَرةِ ، ويقال : إنها معّربةٌ وليس في كالم العرِب مما يفصُل أِلٌف بين حرفين مثلين ، مما  القاقُزَّ

 يرجُع إلى بناِء قَقََز ونحوه ، وأما بابل فهو اسُم بلدةٍ ، وهو اسٌم خاصٌّ ال يجري مجرى أسماِء العوام.

ةِ قَ  قال : وقد قال بعُض العرِب :  .اُزوَزةٌ للقَاقُزَّ

 للتي تسمى قَاقُّزةً. قازوزةٌ و قَاقُوَزةٌ  وقال أبو عبيد في باب ما خالَفَِت العامة فيه لُغاِت العََرِب هي

 ثَْغٌر بِقَْزويٍن تهبُّ في ناحيته ريح شديدةٌ. القَاقُزانُ  وقال غيره :

 وقال الطرماح :

 يَفجُّ الريح  َفّج ال اقزان
قُ  الليث :قال : زق  ً  الطائُر الفْرخَ  َزقَ  َمصدرُ  الزَّ هُ َغّزاً. َزقّا  إذا َغزَّ

قَاقُ وقال :  كَّة ،  الزُّ قَّةُ وطريٌق نافذٌ وغيُر نافٍذ َضيٌِّق دون الّسِ ، طْيٌر صغيٌر من طير الماء يُْمِكن حتى يَكاد يُقبَُض عليه ثم  الزَّ

ْقزاقُ ويغوُص فيَخرج بعيداً ،  قزقةُ و الّزِ بِّي. الزَّ  تَْرقِيص الصَّ

 للذي يُْسلَخ من رأْسه إلى رجله ، فإِذا ُسلخ من ِرْجله إلى رأِسه فهو َمرجوٌل. ُمَزقَّقٌ و َمْزقُوقٌ  وقال اللْحياني : َكْبشٌ 

ُل الذي يُْسلَخ من ِرْجل واحدة ،   حو ذلك.الذي يُسلخ من قِبَل رأسه ون اْلُمَزقَّقوأبو عبيد عن الفّراء : الِجْلُد الُمَرجَّ

قُ وقال األصمعي :  ى ِسقاًء أو َوْطباً أو َحِميتاً ،  الّزِ قُ والِجْلُد الذي يَُسوَّ  َرْمُي الطائر بَِذْرقِه. الزَّ

قَقَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي : غار. الزَّ بيان الّصِ  : المائِلُون بِرحماتِهم إلى َصنابيِرهم ، وُهم الّصِ

قَقَةُ وقال :   ُزكَّها أي فِراَخها ، وهَي الفََواِخُت واِحُدها ُصْلُصٌل. تُزقُ  أيضاً : الصَّالِصُل التي الزَّ

 ابب القاف والطاء

 ق ط
 [.طق : مستعمالن ـ  قط ]

 الشيء ، أَْي َحْسبَُكهُ. قَْطكَ  َحْسُب ، تقول : ، خفيفةً بمعنى قَطْ  قال الليث :: قط 

يَتَا بالنُّون ، فقُلت قَْدنِي  ْوا  قَْطنِيوقال : وِمثله قَْد ، قال : وُهما لم يتمّكنَا في التصريف ، فإذا أََضْفتَُهما إلى نْفسك قُّوِ ، كما قَوَّ

 عنِّي وِمنِّي ولَُدنِّي بِنوٍن أُخرى.

 عبَد هللا ِدرَهٌم. قطْ  كفَاني ، فالنون في موضع نَصب ِمثل نون َكفاني ، ألنََّك تقولُ  : قَْطِني معنىقال : وقال أهل الكوفة : 

 وقال البْصِريُّوَن : الصَّواُب فيه الخْفضُ 
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ب ِ  َأنَّ الباء م تحرِّك  ، وَكْفي  ُّي  ِدرهٌم ، وهذه اللون ِعماٌد ، ومَلعهم أن ي ولوا مَسسريريريريريريريريريريْ
ٌة على مع  مَسسريريريريريريريريريريْ   َُّي  

 ساكلة فكرِهوا تغيتها عن اإلْسكان وَجعلوا اللون ال انية من ل يّنِ ِعمادا  للياِء. َق ْ  وال َّاء من
ا  فإنه هو األبَُد الماِضي. قَطُّ  وقال الليث : وأمَّ

 ، وهو َرْفٌع ألنه غايةٌ ِمثل قبُل وبَْعد. قطّ  تقول : ما رأيُت ِمثْلَهُ 

ا  فإنه َمْجروٌر فَْرقاً بْين الزمان والعَدد. قَطِّ  الذي في َموضع ما أَعطيته إِالَّ ِعشرين القَطُّ  قال : وأمَّ

يت : قال الفراُء : ما رأيتُه ّكِ َمرفوعةٌ خفيفةٌ ، إذا كان بمعنى  قُطّ  يا هذا ، وما رأَيتُه قُطُّ  يا هذا ، وما رأَيتُه قطُّ  وقال ابن الّسِ

مشدَّدةً فإنها  قَطُّ  وقال الكسائي : أما قولُهم الدَّْهر ففيها ثالُث لُغات ، وإذا كانت في معنى َحْسُب فهي مفتوحةٌ مجزومة ، قال :

كاً إلى إعرا قَُططْ  كانت َن الحرُف الثاني ُجِعل اآلخر متحّرِ  به.وكان ينبغي لها أن تَُسكَّن فلما ُسّكِ

 ولو قيل فيه باْلَخفض والنَّصب لكان َوْجهاً في العربيَّة.

له وآخَره فهو كقولك ُمدُّ يا هذا. ا الذين َرفَعوا أوَّ  فأَمَّ

ْفعَة التي كانت في أن  وهي ُمشدَّدةٌ ، وكان أْجَوَد من ذلك قطُّ  وأما الذين َخفَّفُوا فإنهم جعلوه أَداةً ثم بَنَْوهُ على أصله فأَثبَتوا الرَّ

 مجزومةً ساكنةَ الطاِء وَوجُهه َرْفعُه ، َكقْولك : لْم أره ُمْذ يَومان ، وهي قليلةٌ. قطْ  يَْجِزموا فيقولوا : ما رأَيتُه

كيت في  بمعنى َحْسبي : قَْطنِي وأنشد ابن الّسِ

  ِ و.  وقريريريريريريريريريريريريريريال قريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ أَل اَّريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَ  امريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ أْل  ر َويريريريريريريريريريريريريْ ا  قريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريأل َ  بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
ْلِب كالُحقِّة تُقَّط َعلَى َحْذٍو َمْسبُوٍر كما القَطُّ  وقال الليث :  اإلنساُن قََصبَةً َعلَى َعْظٍم. يَقُطُّ  : قَْطُع الشيِء الصُّ

اقِينَ  الِمقَطَّةُ و  عليه أَطراَف األقالِم. يَقُطُّونَ  ُعَظْيٌم يَكون مع الورَّ

ً  : َحْرُف الَجبَل ، وحْرٌف ِمن َصْخٍر كأنما الِقَطاطُ وقال :   .األَقِطَّةُ  ، والجميعُ  قُطَّ قَّطا

 .قُُطوطٌ  : الكتاب ، وجمعُه الِقطووقال أبو زيد : هو أَعلى حافَِّة الكْهف 

َكاُك. القُطوط أبو عبيد عن أبي عمرو :  الّصِ

 وأنشد قوَل األعشى :

مريريريريريريريريان  و  عريريريريريريريريْ ك  الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريِ
َ
ه ال املريريريريريريريري   يريريريريريريريريوَُ لريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
ي الريريريريريريري ريريريريريريري  ريريريريريريريوَ    عريريريريريريريْ ريريريريريريريِ ه يريريريريريريريري  تريريريريريريريِ بريريريريريريريْ ريريريريريريريَ غريريريريريريريِ ق  وبريريريريريريريِ  أَيْفريريريريريريريِ

  
ْل لَنا ِقطَّنا قَ ْبَل يَ ْوِم احلِْسابِ ). وقال هللا جلَّ وعّز : قِطٌّ  واحُدها  [.16ص : ] (َعجِ 

 قال أْهُل التفسيِر ُمجاهٌد وقتَادةُ والَحَسنُ 
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ْل لَنا ِقطَّنا)قالوا :   أي َنِصيَبلا من العذاب. (َعجِ 
ْل َلنا ِقطَّنا)قال سعيُد بن ُجبَْيٍر : ذُِكَرِت الَجنَّةُ فاْشتََهْوا ما فيها ؛ فقالوا : و  نصيبَنا. (َعجِ 

اء : ، فاستَْهَزُءوا  [19:  الحاقة] (فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكتابَُه بَِيِميِنهِ )الصحيفةُ المكتوبة ، وإنما قالوا ذلك حين نَزَل :  الِقطُّ  وقال الفرَّ

ْل لنا هذا الكتاب قبل يوِم الحساب.  بذلك ، وقالوا : َعّجِ

 في كالم العَرب الصَّكُّ َوُهو الَخطُّ. الِقطُّ وقال : 

جاُج : اء إلى قول ابن الكلبّي ، وقال الزَّ ِحيفةُ ، ويوضُع موضَع النَِّصيِب ألنَّ الصحيفةَ ت اْلِقطُّ  قلت : ذهب الفرَّ كتُب : الصَّ

 لإلنساِن بِِصلٍَة يُوصُل بها.

 وأنشد قوله :

 أيِفق  وِبِغب َِته يري ْع ى ال    وَ  
 ، وكل نصيب قطعةٌ. قََططتُ  من الِقطَّ  قال : وأصلُ 

ى إذا خرجْت بأْساً ، ولكن ال يحلُّ لمن ابتاعها أن يبيعَها حت اْلقُطوط روي عن زيد بن ثابٍت وابن عمر أنهما كانا ال يرياِن ببيعو

 يقبضَها.

يتْ  القُطوطُ  قلت : ً  ها هنا الجوائُز واألْرزاُق ُسّمِ ألنها كانت تخرُج مكتوبةً في رقاٍق َوِرقاع َمْقُطوعٍة ، وبيعُها عند  قُطوطا

 الفقهاِء غير جائٍز ما لم تحصل في ِمْلِك من كتبت له معلومةً َمْقبوضةً.

نَّورةُ نعٌت لها دونَ  الِقّطةُ  وقال الليث : ،  قََططٌ  ، وامرأةٌ  قََططٌ  ، وشعرٌ  قََططٌ  : شعُر الّزنجّي ، يقال : رجلٌ  اْلقََططُ و الذََّكِر ، : الّسِ

 ِقطاطاً. اْلِقطَّةُ  وتجمع ، قال : قََطَطاتٌ و قََطُطون والجميعُ 

 وقال األخطل :

ا َه الريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياَ  فريريريريريريريريريريأَفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  أكريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريانريريريريريريريرييريريريريريريريري  مريريريريريريريرين مريريريريريريريريغريريريريريريريريمريريريريريريريريزِ    فريريريريريريريريهريريريريريريريريْل يف ا ريريريريريريريريَْ

  
 من المطر : الِصغاُر كأنها َشْذَرةٌ. اْلِقطِقطُ  األصمعّيِ :أبو عبيد عن 

 : المطُر المتَفَرُق المتََحاتُن المتتَابُع. اْلِقطِقطُ  وقال الليث :

 : قَِطيعاً قَِطيعاً. قَطائط ، ويقال : جاءِت الخيلُ  أقِطَّةٌ  : َحافة أعلى الكهف وجمعُها القَِطيَطةُ  وقال أبو زيد :

 وقال همياُن :

  يِل َتْ َى َُِّ ا  َق ائ ا 
 وقال علقمةُ بن عبدة :

او  لريريريريريريريَ لريريريريريريَ يريريريريريريريْ َة  ريريريريريريَ ا مريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريريَ  حنريريريريريرين  جريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريري ريريريريريريريريا  ا مسريريريريريريريري َّ اإِلكريريريريريريريرياُِ قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ فريريريريريريريري  لريريريريريريريريّ كريريريريريريريريَ  نريريريريريريريري 

  
 مثُل َجُدود َوجَدائَِد. القَطائط قَُطوطٌ  قال أبو عمرو : أي : نُكلّفَُها أْن تقَطع حدَّ اإلكاِم فَتَقَطعََها بحوافر ، قال : وواحدُ 
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ً  وقال غيُره :  : ِرَعاالً وَجماعات في تَْفرقٍَة. قطائطا

َذاذُ قال :  اْلِقْطِقطُ  وقال أبو زيٍد : أصغُر المطرِ   الدَّلو إلى البئر : تَقَْطقََطتِ  موضٌع يقرُب من الكوفِة ، ويقال : قَْطقََطانةُ وَ ثم الرَّ

 أي : انحَدرْت.

مة يص ها في البئر :وقال ذو الرُّ  ف ُسْفَرةً َدالَّ

ْه  ل  تريريريريريَ ريريريريَ ريريريريْ ريريريريَ ريريريريريريريَ ِع َرمسريريريريريريريْ وَدأب  يف ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريْ ريريريري    ريريريريِ

  
ْه   بريريريريريريري  هريريريريريريريا طريريريريحريريريريريريريالريريريريِ لريريريريْ ىتَّ انريريريري ريريريريريريري َّ عريريريريَ     املريريريريريريرياِء مسريريريريَ

  
اء : عرُ  قَطَّ  أبو عبيد عن الفرَّ ً  الّسِ  إذا َغاَل. قاطٌّ  فهو يَِقطُّ قُطوطا

 السعر إذا َغاَل َخَطأٌ عنِدي ، وإنما هو بمعنى فَتَر ، قلت : وِهَم شمر فيما قال. قطَّ  وقال شمر :

وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال : َحطَّ السعر حطوطاً وانحطَّ انحطاطاً وُكِسَر وانكسَر إذا فَتََر ، وقال 

 هللاُ. قَطَّهُ  ونَزا إذا َغاَل وقد قَطَّ و قُطَّ  ، وقد َمقطوطٌ  سعرٌ  :

 : السعُر الغالي ونحو ذلك. القاِططُ  وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي :

 قال ابن السكيِت : وأنشَد ألبي وجزةَ السعدّي :

بريريريريريريريريريار  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريو    هللا الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريِز اجلريريريريريريريريريَ

  
م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريار    َّ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريَك الريريريريريريريرييريريريريريريريريُو بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريْ

  

 َق َّ األسعارو مساجَة اَّيِّ و 
 بَْعضاً.قلت : وهذا يؤيُد بعضه 

 الذي َسقََطْت أْسنانهُ. األقَطَّ  وقال ابن األعرابّي :

 فََطرفهُ في القّص وطرفهُ في العانَِة. ِمقطهُ  ومِخيطهُ فأما َمقاطُّهُ  وقال ابن شميل : في بطن الفرِس 

 وأنشد أبو عبيد :

ىتَّ  ذا مريريريريريريريريريريريا رَاطريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريْم مسريريريريريريريريريريريَ  أطريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريريِ

  
ا ِ   م كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ رَاهتريريريريريريريريريَ   قريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وحسبي. قَْطني أي :

 .َطْقَطقْ  ِحكايةُ َصْوت َحَجٍر وقع على َحَجٍر ، وإْن ضوِعَف قيلَ  َطقْ  قال الليث :: طق 

لبة. الطَّْقطقَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  صوُت قوائم الخيِل على األرِض الصُّ

 ابب القاف والدال

 ق د
 [.دّق : مستعمالن ـ  قّد ]

 .قَْدنيو قَِدي مثُل قَط بمعنى حسب ، تقول : قد قال الليث :: قد 

 قال النابغة :

    محاَمتَلا ونصفه  فريَ  ِ 
 توكيداً  قَدْ  كان كذا أو كذا ، والخيُر أن تَقُوَل كان كذا وكذا فأُدخل قَدْ  َحْرٌف يوَجُب به الشيُء َكقولَك : قدوقال : 
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 لتص يِق ذلَك.
إلى الشّكِ ، وذلَك إْن كانت مع الياِء والتَّاِء والنون واأللف في الفعل  قَدْ  ، وعندها تميلُ في موضعٍ تشبهُ ربما  قَدْ  قال : وتكون

 يكوُن الذي تقول. قَدْ  َكقْولكَ 

َأْو جاؤُُكْم َحِصَرْت )ُمْظهراً أو ُمْضمراً ، وذلك مثُل قول هللا جلَّ وعزَّ :  بقدْ  وقال النحويون : الفعُل الماضي ال يكون حاالً إالَّ 
 .قَدْ  حاالً إالَّ بإضمار (َحِصَرتْ )، وال تكوُن  [90النساء : ] (ُصُدورُُهمْ 

اء في قول هللا جلَّ وعزَّ :  ُتْم َأْموااتً )وقال الفرَّ كنتم أمواتاً ، ولَْواَل  قَدْ و، المعنى :  [28 البقرة :] (َكْيَف َتْكُفُروَن اِبلِل وَُكن ْ

،  (َوِإْن كاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبتْ ) [ :27لم يجْز ِمثلُهُ في الكالِم ، أال ترى أنَّ قوله في سورة يوسَف ] قَدْ  إضمارُ 

 كَذبَْت. فَقَدْ  أنَّ المعنَى

ا الحاُل في المضارع فهَو سائٌغ دونَ   ظاهراً َومضمراً. قَدْ  قلُت : وأمَّ

 : ِجْلُد السخلَِة. اْلقَدُّ  الحرانيُّ عن ابن السكيت :

أقُدُّهُ  السير قََدْدتُ  أيضاً مصدرُ  القَدُّ وإلى أديمَك ، أي : ما يجعُل الشيَء الصغير إلى الكبير قال :  قَدَّك يقال في مثٍل : ما يجعلُ 

 الذي تخصُف به النّعاُل. الِقدُّ و،  قَّداً 

 [.11الجن : ] (ُكنَّا َطراِئَق ِقَدداً )وقال هللا : 

 قال الفراء يقول حكايةً عن الجّن : ُكنّا فرقاً ُمْختلفةً أْهواؤنَا.

قيَن ،  قَِدداً  ، قال : [11 الجن :] ((11َوَأَّنَّ ِمنَّا الصَّاحِلُوَن َوِمنَّا ُدوَن ذِلَك ُكنَّا َطراِئَق ِقَددًا ))وقال الزجاُج قوله :  : ُمتَفّرِ

 َن.أي : كنا جماعاٍت متفرقين مسلمين وغير مسلمي

 [.11الجن : ] (ُكنَّا َطراِئَق ِقَدداً )، هذا تفسيُر قولهْم  [14الجن : ] (َوَأَّنَّ ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلقاِسُطونَ )قال : وقوله : 

 مثُل قطعٍة وقطع. قِدَّة َجمعُ  قَِددٌ  وقال غيره :

 أي َحسُن التَّقطيعِ. القدِّ  في قَْدِر َخْلِقه ، وشيٌء حسنُ  القدِّ  وُل فالٌن حسنُ قْطُع الِجْلِد وشقُّ الثوِب ونحو ذلك ، وتق القَدُّ  وقال الليث :

قْت أهواُؤهم ،  قَِدداً  القطعةُ من الشيء ، وصاَر القومُ  الِقدَّةُ ومن جلٍد غير مدبوغ ،  يُقَدُّ  سيرٌ  الِقدُّ وقال :   القَِديدُ  فعلُ  التَّقِديدُ و: تَفرَّ

اْشتِقاقهُ مَن القوِد مثُل الكينونِة مْن الكون كأنها في  : النَّاقةُ الطَِّويلَةُ الظهِر ، يقاُل : القَْيُدودُ وبِنِْصفَْين ،  فَقدَّهُ  ، وَضَربه بالسيفِ 

 زائدةٌ. القيدودِ  ميزان فَيعوٍل وهَي في اللَّفظ مثُل فَْعلوٍل وإحدى الّدالين من

 تَثْقيل فَيعُوٍل بمنزلة َحيٍد َوَحيُدوٍد.إنما أراَد  قال : وقال بعض أصحاب التصريف :

لوا  وقال آخرون : بل ترك على لفظ كونونٍة ، فلما قَبَُح ُدخوُل الواويِن والضماِت حوَّ
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بِّهوها ِبَفيع ول  وألنه ليَس يف كالُِ العرِب بلاٌء َعَلى فري ْوع ول مسىت  َنْم قالوا يف  عراِب ن ور وُّ  الواو األو   ء  لي ةريريريريريريَ
 َُّ ِفرارا  من الواو.َنت و 

، والحبُن : مصدُر األْحبِن  قداداً و: وجٌع في البطِن ، ويدعو الرجُل على صاحبه فيقوُل له َحبَناً  القَُدادُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ْقُي.  ، وهو الذي به الّسِ

 ِمينةً فَخفَّْت أو كانْت مهُزولَةً فابتدأَْت في السمِن.إذا كانت بين السمِن والهزاِل وهي التي كانَْت سَ  ُمتَِقّدَدةٌ  وقال ابن شميل : ناقةٌ 

َدتْ  يقال : كانت َمْهُزولة  أي : ُهِزلت بعَض الهزال. فَتقّدِ

 للقديديِّينَ  روي عن األوزاعّي أنه قال : ال يقسُم من الغَنيمِة للعبِد وال ِلألجيِر والو

 الشام.هم تُبَّاُع العسكِر معروٌف في كالم أهل  اْلقَِديديونَ و

 بتخفيف الّدال ضرٌب من الّشراِب. الَمْقِديُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 قال شمر : سمعته من أبي عبيٍد بتخفيف الدال والذي عندي أنّهُ بتشديد الّداِل.

 وقال عمرو بن معدي كرب :

ا  و  وا ابريريريريرين كريريريريريبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريحريريريريريبريريريريريريريّ  هريريريريريم تريريريريريركريريريريري 

  
مريريريريريريَ ريريريريريريريَ ِّ و   غريريريريريريلريريريريريريوه  عريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِب الريريريريريريْ  هريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يُ  وسمعت رجاء بن سلمةَ يقول :قال شمر :   بِنِصفين. قُدّ  : ِطالٌء منصٌف ُمَشبَّهٌ بما اْلَمقَّدِ

هِ  لَقاُب قَْوِس أحدكْم وموضعُ »في الحديث : و الّسْوط المتخَذ من الجلد الذي لم  بالِقدِّ  أراد «مَن اْلَجنِة خيٌر له من الدُّنيا وما فيها قِّدِ

 يدبغ.

 ٍد :وقال يزيد بن الصعق لبني أس

يريريريريريريريا  وكريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريم   م لريريريريريريتريريريريريريمريريريريريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ رغريريريريريريتريريريريريري   فريريريريريريَ

  
 يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ عريريريريريلريريريريرييريريريريريكريريريريريم  لريريريريري ريريريريريلريريريريريريريا كريريريريريريريل مريريريريريربريريريريريِع  

  
 فأجابه بعض بني أسد :

ّرِن قريريريريريريريريريريِ َّان م عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا أن منريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري   أعريريريريريريريريريريِ

  
ع و   ه يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ ّرِن قريريريريريريريريريريريريِ َّ  مريريريريريريريريريريريرين ال  ريريريريريريريريريريريريَ 

  

َ ي  بريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريريرياَر الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرمي ومنريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريِّ  َنريريريريريريريريريريري 

  
ِع   لريريريريريريريَّ  هبريريريريريريريا ا ريريريريريريرييريريريريريريريَل يف أطريريريريريريريراف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب  ممريريريريريريري 

  
 جرير :وأما قول 

  ن الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرُّدَق   مريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري اد  ُّائريريريريريريريريريريريرير كريريريريريريريريريريريريم 

  
غريريريريريريريلريريريريريريريق الريريريريريريريّ ار       ويريريريريريريريَل قريريريريريريريَ ّ  عريريريريريريريلريريريريريريريى مريريريريريريرين تريريريريريريري 

  
 ، فاقتصر على بعض حروفِه كما قال الُحطيئة : مقدادٍ  : يا ويل قَدٍّ  قالوا : أراَد بقوله يا ويل

 ُِ  ِمن ص ْلِع َسالَّ
 وإنما أراد ُسليمان.

 وقال أبو سعيد في قول األعشى :

كلِّف نفسه   الَّ  
 
 كخارِجة امل

 أراد : كَخْيَرجان ملِك فارس فسماه خاِرجة.
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 : المكان المستوي ، ومثله القرُق. الَمقدُّ  أبو عبيد :

ً  الدَّواء َدقَْقتُ  مصدر قولك الّدقُ  قال الليث :: دق  ضُّ ،  أُدقُّهُ دقّا  .ُدقَ  فُتاُت كل شيءٍ  الدَّقاقُ و، وهو الرَّ

يب ضم الميم ألنه ُجعل اسماً ، وكذلك اْلُمْنُخُل ، فإذا ُجعل نعتاً ُردَّ إلى ِمفعٍل كقول رؤبة : يَُدقَ  حجرٌ  الُمُدقُ وقال :   به الّطِ

 يرمي اجلالِميَ  جِب لمود  ِمَ قّ 
ٍل وِمفعلٍة فيما يعتمُل وُمْسعٌُط وُمْنُخٌل ، وُمْدُهٌن وُمْكُحلَةٌ جاءت نوادر بضم الميم ، وسائُر كالِم العرب جاَء على ِمفع ُمُدقٌ  قلت :

 به نحو ِمْخَرٍز وِمْقَطعٍ وِمَسلٍَّة.

قُ  وقال الليث :  وصغُر. َدق كلُّ شيءٍ  الّدِ

ً  يقال : ما َرَزأتُهُ  قَّةُ ووال ِجال ،  ِدقّا وهو على أربعِة أنحاٍء في المعنى ، فالدقيق  يَِدُق ِدقَّةً  الشيءُ  دقّ  ، تقول : الّدقيق مصدُر : الّدِ

حتى  المدقوقُ  الملح الدُّقَّةوالشيُء الذي ال غلظ له ،  الّدقيقُ واألمُر الغاِمُض ،  الّدقيقُ و،  الّدقيقُ  الطحين والرجُل القليُل الخيِر هو

 ما تسهكهُ الريح من األرض ، وأنشد : الدُّقَقُ و الدُّقَّةُ وإذا لم تكن مليحةً ،  الدُّقّة وإن فالنةَ لقليلة ُدقّةٌ  إنهم يقولون ما لفالنٍ 

 َجْلَجالو بساِهكا  د َقق  
 التراب. الدُّقَّةُ دقاقُ  وقال غيره :

 وقال رؤبة :

 يف ق ِع ا ِل وَهْبواِ  ال َُّقق
ون تَوابَل الِقْدِر مجموعةَ  الدُّقَّةَ  وسمعُت العرب تقول للحْشِو من اإلبل  فِْعٌل بين اثنين. الُمَداقَّةُ و،  الدُّقَّة ، وأهُل مكة يَُسمُّ

ْقَدقَةُ والحساَب ،  لَيُداقُّهُ  يقال : إنّه  حكايةُ أْصَوات حوافر الدَّواَب في ُسرعة تََردُّدها. الدَّ

 وال َجليلةٌ ، أي ما له شاٌء وال إِبٌل. دقيقةٌ  والعرُب تقول : ما ِلفاُلنٍ 

 ، أي : ما أعَطى شاةً وال بعيراً. أدقَ  ويقال : أتَْيتُهُ فما أَجلَّ وال

ة يَهجو قوماً : مَّ  وقال ذو الرُّ

ِه اَّرب  اْمَرَأ ال يس أ رَب وا َ كريريريريريريريَّ   ذا اصريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
قريريريريريريريائريريريريريريق    َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريَ   ْذ كريريريريريريريانريريريريريريوا رِعريريريريريريرياَء الريريريريريريري َّ

  
 أراد أنهم ِرعاُء الّشاِء والبَْهِم.

ُل :  المتراِكمة.صغاُر األنقَاِء  الدَّْقَداقُ  وقال اْلُمفَضَّ

 إذا أظَهَره. يُدقُّه الشيءَ  َدقَ والُمْظِهُروَن أَقَذاَل المسلمين أي : عيوبهم واحُدها قََذٌل ، قال :  : الدَّقَقَةُ  ثعلٌب ، عن ابن األعرابي :

 ومنه قول ُزَهير :

 دقُّوا بيلهم ِعْ َر َمْلِةمِ و 
 ُشقُوَرَك أي : ألْظهرّن أموَرَك. ألَدقَّنّ  أي : أظَهروا العيوَب والعََداواِت ، ويقال في التهدُّدِ 
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 ابب القاف والتاء

 ق ت
 : الِفْسِفَسةُ اليابسةُ. القَتُ  قال الليث :: قت 

 يكون َرْطباً ويكوُن يابساً. القَتُ  وقال غيره :

 الكِذُب المَهيَّأ والنَِّميَمةُ. القَتُ  وقال الليث :

 وقال ُرؤبَةُ :

 َمْ ت و ٌ قله وقو  ِعل هم 
 أي : كِذٌب.

 : النََّماُم. القَتّاتُ وأي : َمْوشيٌّ به منقوٌل ،  َمْقتُوتٌ  وقال غيره :

 .«قَتّاتٌ  ال يدخل الجنّةَ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

اُم وهو القَتّاتُ  قال أبو عبيد : قال الكسائي وأبو زيد : ً  األحاديث يَقُتُ  : النَّمَّ َها نَّماً. أي قَتّا  : يَنُمُّ

 الذي يتسمع حديث الناس فَيُخبُِر به أعداءهْم. القَتّاتُ  وقال خالد بن َجنبةَ :

 وهو ُمْحِرٌم. ُمقَتّتٍ  أنه اّدَهَن بِزيٍت غيرِ  وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر عن النبي و

 يعني غير ُمَطيٍَّب. ُمقَتَّتٍ  قال أبو عبيد قوله : غيرِ 

ياح ، فمعنى الحديث : أنهُ اّدهَن بالزيِت بحتاً ال  الُمقتَّتُ وقال :  هو الذي فيه الرياحيُن يُْطبَُخ بها الّزيُت حتى يطيب ويتعالج به للّرِ

 يخالطهُ ِطيٌب.

 بمعنى واحٍد ، وأنشد : اْلقَتِ  وقال أبو زيد : يقال : هو َحسُن القَّدِ وَحسنُ 

ىَت  ا ِ ذا مريريريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريريريَرنريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريَأنَّ ثريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ

  
ا  تريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريرياِن مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريرياج  أ جريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ ا قريريريريريريريريريريريَ

  
 ، يريد أمري عندهم َزِريٌّ كالنَِّميَمة والكذب. َمْقتوتٌ  وقال ابن األعرابي في قول ُرؤبة : قلت وقولي : عندهم

َّةَ  انتَصَب ، َجعله فعالً للثّدي ، وسليمان بن وقال أبو زيٍد في قوله : إذا ما اْبَرْنتَى أي :  عباٍس.بالتاء يروي عن ابن  قَت

 مهمٌل. ق ظ :

 [ابب القاف والذال]

 ق ذ
 استعمل منه : قَذَّ.

يش َعلَى مثال اْلَحْذف والتّحذيف ، وكذلك كلُّ قَْطعٍ نحو : القذُّ  قال الليث :: قذ  يش ، تقول : أذُنٌ  قُذَّةِ  : قطُع أطراِف الّرِ  الّرِ

 : ُمقَصٌَّص شعُرهُ حوالي قَُصاِصِه كلِه. ُمقَذَّذٌ  ، ورجلٌ  َمْقذوَذةٌ 

ِميّة ثم نَظَر في»حيَن َذكَر الخوارج ، فقال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  قَُذذِ  يمرقوَن من الدين كما يمُرُق الّسهُم من الرَّ

 .«يََرى شيئاً أْم الَ أَسْهِمه فَتماَرى 
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 أراد أنه أنفَذ سهَمهُ في قُذَّةٌ   واحدة منها: ِريُش السَّهم كلُّ  القَُذذُ  قال أبو عبيد :
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 الرَِّمّيِة مسىت  رج ملها ومل يعلْق من دِمها  يٌء لسْرعة م روِقِه.
تَه  ـ  أنتُم »في حديث آخر أنه قال : و يعني كما تُقَدَُّر كل  «القُذَّةِ بالقُذَّةِ  أْشبهُ األمم ببني إسرائيل تَتبعون آثارهم حْذو ـ  يعني أمَّ

 احدة منهما َعلَى صاحبتها.و

 فِقطٌع صغاٌر تُقطُع من أطراِف الذَّهب ، واْلُجذاَذاُت من الفضة. القُذاذاتُ  وُجَذاَذاٍت ، فأما قَُذاَذاتٍ  وقال الليث : يقال : إنَّ لي

 : إذا كان هجين ذلك الموضع. اْلَمقذَّين اْلقَفَا ، وإنه لَلئيمُ  َمْقذُوذُ  الرأس : ُمْنقطُع الشَّعِر من مؤخره ، يقال : هو َمقَذُّ  وقال غيره :

ِكين وما َمقَذٌّ  َمْجرى اْلَجلَم في مؤخر الرأس وليس لإلنسان إال اْلَمقَذُّ  وقال أبو زيد :  قُذَّ  واحٌد ، وهو القَُصاُص أيضاً ، ويقال للّسِ

 له ، إنما هو واحد. َمقَذَّى غير أنه ال اْلَمقَذَّْينِ  بكسر الميم ، وقد يقال : إنه لََحسنُ  ِمقَذٌّ  بِه الريش

 : مقَصُّ شعرك من خْلِفك وقُدَّاِمك. اْلمقَذُّ  : مجرى اْلَجلَم في مؤخر الرأس ، وقال في موضع : اْلَمقَذُّ  ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 قال ابن لََجأ يصف َجَمالً :

ال  أْو ِدْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريريأنَّ ر  ّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  ذُّ الريريريريريريريريريرّأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ اف  الريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  حيريريريريريريريريريَْ

  
َذ تَْقِذيذاً  أي : ُمَزيٌَّن ، وقد : ُمقَذَّذٌ  اللحياني عن األصمعي : رجلٌ   .قُذِّ

 وبُه نظيفاً يشبه بعضه بعضاً ، كلُّ شيٍء َحسٌن منه.: إذا كان ث ُمقَذَّذٌ  وقال غيره : رجل

 وأنشد : قِذَّانٌ  : اْلبْرُغوث ، وَجْمعُهُ  القَُذذُ  وقال األصمعي :

ك   َذٌذ َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريى قريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ َر لريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ك   فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريري  كُّ مسريريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريريِ  أمسريريريريريريريريريريري 

  
 وقال آخر :

َا   بريع وض هاو يؤرِّق ِ  ِقّذاَن 
ُ  وقال الليث : ُجُل رأسه في األرض  التَّقَْذقُذُ و،  قِذّة : كِلَمةٌ يقولها صبياُن األعراب ، يقولُون لَِعْبنا شعارير اْلِقذّة : أن يركب الرَّ

ِكيِة ، يقال :  في مهواةٍ فَهلَك ، وتقَْطقََط مثله. تَقَْذقَذَ وحده أْو يقع في الرَّ

د عن الرياشي قال : يقال : ما أصبت منكفي الجبِل إذا ص تَقَْذقَذَ  ثعلب عن ابن األعرابي :  عََّد فيه. أْخبرني الُمْنِذري عن المبّرِ

يِش ، قال : ويقال : سهٌم أْفَوُق إذا لم يكْن له فُوق  األقَذووال مريشاً ، قال :  أقذّ  هام الذي ال ريش فيه ، واْلَمِريُش : ذو الّرِ من الّسِ

يُش كما يقال ِلْلَمْلُسوع سليم. ذّةَ اْلقُ  من اْلَمْقلُوِب ألنّ  األقَذُّ وفهذا   الّرِ

طت : فاألقَذُّ  وال َمِريشاً : أي : ما نْلُت منه شيئاً ، أقَذّ  قال أبو الهيثم يقال : ما نلت منه  ، وهي آذانُهُ ، قَُذذُهُ  السَّْهُم الذي تمرَّ
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 ، وهي  ذان ه  ، وأنة  : ق َذذ   ، وللسهم ثالل ق ّذأبٌ  وكل أ ذ ن  مله
 ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالل  ذان  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ذ و

  
ل  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريرََّدَ ن   ق  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الذي ال ريَش عليه. األقَذُّ ووال َمِريشاً ، فالمريُش : السهُم الذي عليه ِريٌش ،  أقَذّ  يراُد به السهم ، ويقال : ما وَجْدُت له

 : المستِوي البَْريِ الذي ال َزيَغ فيه وال مْيَل. فاألقذُّ  وال مريشاً ، أقَذَّ  وروى ثعلب عن ابن األعرابي : ما ترك له

 في قفاه. َمقَذَّهُ  إذا ضربَ  قَذَّهُ يقُذُّه وروى ابُن هانىٍء عن أبي مالك : ما أصْبُت منه أفَذ وال مريشاً بالفاء مَن الفَذِّ الفرِد ، ويقال :

 وقال أبو َوْجزة :

ْف  لريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريرياُ ِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا رجريريريريريريريريريريٌل فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريري 

  
ْف   هريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريني قريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريكريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ ذَّ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  

 ابب القاف والثاء

 ق ث
 [.قثّ ]استعمل منه : 

والِمطثَّة لغتان ،  الِمقَثَّةومعه ُدنيا عريضة أي يُجرُّ معه ،  يَقُثُ وماالً  يَقُثُ  جاء فالٌن ، : المتاُع ، يقال : القُثاث قال الليث :: قث 

بياُن ينصبوَن شيئاً ثم يجتَثّونه بها عن مْوضعه ، تقوُل : ً  وَطثَثْنَاه قَثَثْناهُ  وهَي َخَشبةٌ مستديرة عريضةٌ يلعُب بها الّصِ  وَطثّاً. قثّا

 .القوَم من أصلهم واجتثّهم إذا استأصلَُهْم ، واجتثَّ َحجراً من مكانه إذا اقتَلعه اقتَثَ ووقال غيره : 

ه جثيٌث  القَثُ  وقال شمر :  .قَثِيثووالَجثُّ واحٌد. ويقال للَوِدّيِ أوَل ما يُقلَُع من أّمِ

 ابب القاف والراء

 ق ر
 رق : مستعمالن. ـ  قر 

 ترديُدك الكالَم في أذن األبكم حتى يفَهُمهُ. : القَرُّ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: قر 

وُج ،  القَرُّ وقال :   : صبُّ الماء َدفقةً واحدة. قَرُّ الو: الفَرُّ

تْ  قال : وقولُهْم : ،  القرار وهو الدمع البارُد يخرُج مع الفَرح ، وقيل : هو من القَُرور هو مأخوذٌ من عينُه قال بعضهم : قرَّ

 وهو الُهُدوُء.

ةٌ  ، والنْعُت ليلةٌ  مقُرورٌ  ، ورجلٌ  القُرِّ  : ما يصيبُه من الِقّرةو: البرُد ،  القُرُّ  وقال الليث :  .قارٌّ  وطعامٌ  قَرٌّ  ويْومٌ  قَرَّ

ها َمْن تََولّى ها وفي أمثالهم : َوّلِ حارَّ ةُ و،  قارَّ ت : كلُّ شيءٍ  القُرَّ ةوبه عينَُك ،  قَرَّ تِ  مصدرُ  القُرَّ ةً  العينُ  قَرَّ تْ و قُرَّ نقيُض  قَرَّ

 َسُخنَْت.

 وأخبرني المنذرّي عن أبي طالب في
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 هللا  عيَله. أقرّ  قوهلم :
، وهو الماُء  القَُرور ُمشتقٌّ من أقرّ وقال األصمعي : معناه : أبرَد هللاُ دمعَه ألن دمعةَ السروِر باردةٌ ودمعة الحزن حارةٌ ، 

 الباِرُد.

 قال المنذري : وُعِرَض هذا القوُل على أحمَد بن يحيى فأنكَره وقاَل هذا خرا.

عينَُك من النظر إلى غيره ، ويقال للثائر  فتقر هللاُ عينَك أي : صاَدفَت ما يُرضيكَ  أقَرّ  األصمعي :وقال أبو طالب : وقال غيُر 

ك إذا صاَدَف ثأَْرهُ وقَْعتَ   .فقَرّ  صادَف فؤاُدك ما كاَن ُمتطلِّعاً إليه أي : بقُّرِ

 وقال الشماُخ :

ه  بريريريريريريريريريريريريريريريري  َربريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َن َأ ُ  تريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريا وابريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رأب الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرينِي جمريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريا  د   وذمريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريري 

  
 أي : كأنهما من ِرضاُهما بَمْرتعهما وترِك االستبدال به ُمْجتابا ثَْوٍب فاخٍر ، فهما مسروراِن به.

 قال المنذري : فعُرَض هذا القول على ثعلب فقال : هذا هو الكالُم أي َسكََّن هللاُ عينَك بالنظر إلى ما تُِحب.

 : أناَم هللا عينهُ ، والَمْعنى : صادف ُسروراً يُذِهُب سهره فيناُم.هللا عينه  أقر قال أبو طالب : وقال أبو عمرو :

 وأنشد :

 أقر بِه مواليَك الع يوانَ 
ً  قَِررتُ  وقال الكسائي :  .أقِر بهِ  قَرْرتُ  ، وبعُضهم يقول : قُروراً و أقَرُّ قُرةً  به عينا

 .القُّرِ قَرَّ يَقُر ، ويُقال من أِقر قَراراً  بالموِضع قَرْرتُ وقال الكسائي : 

 في المْوِضع ِمثْلُها. قِرْرتُ و قَرْرُت أَقِرُّ و أقَر به عيناً فأنا قِررتُ  ابن السكيت عن الفراء :

 هَو من الوقار. [33األحزاب : ]وقال الفراُء في قوله جلَّ ثناُؤه : وقرن فى بيوتكّن 

في  اقررنوقال : وال يكوُن ذلك من الوقار ولكْن ترى أنهْم أرادوا :  (َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَ )قال : وقرأ عاصٌم وأهل المدينة 

لْت فَتْحتها في القاف كما قالوا هْل أَحْسَت صاِحبَك وكما قال  يريُد  [65الواقعة : ] (َفظَْلُتمْ )بيوتكن ، فََحَذفوا الراَء األولى وُحّوِ

 فظللتم.

فيَُحول كْسَرةَ الراء إذا سقطْت إلى  اقررنَ ويريد  قِرنَ وفي بيوتكنَّ ، فإن قال قائٌل :  اْقِرْرنَ وقال : ومن العرب مْن يقول : 

 القاِف كان وجهاً ، ولم نجد ذلك في الوجهين مستعَمالً في كالم العرِب إال في فَعَلُت وفعلتم وفعَْلَن.

ْزنا ذلَك ألن الالَم في النسوة ساكنةٌ في فَعلَن ويَفعْلَن فجاز ذلك.فأما في األمر والنهيِ وال  مستقبل فاَل إال أنّا جوَّ

ي ذلك.  وقد قال أعرابيٌّ من بني نَُمير : يَْنِحطَن من الجبِل يريد يَْنَحِطْطَن فهذا يُقَّوِ

اج في َجِميِعه. جَّ  قلت : ونحو ذلك قال الزَّ
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 (قرنَ )، وكذلك من قرأ :  القرار عندي من [33األحزاب : ] (َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَ )في قوله :  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم

 .قَِررت أَقَرُّ و أقِر بالمكان قََررتُ  ، يقال : القرار فهَو من

وهي ناقَةٌ تؤخذُ مَن المْقسم قبل قِسَمة الغنائِم فتُْنَحر وتُصلح وتأكلها الناس يقال  القُّرةِ  تصغير القَُريرة ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 العَْيِن. قرة لها

ةٌ  وليلةٌ  قر ، يقال : يومٌ  قر اليوم البارد ، وكل باردٍ  : القَرُّ  الحراني عن ابن السكيِت قال :  عليه َدْلَو ماء قَرَّ  َمْصَدر القَرُّ و،  قَرَّ

ها قَرا  أيضاً مركب النساِء. القَرُّ و،  يَقرُّ

 وقال امرؤ القيس :

 فريريريريريريريريريريريإمريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريَريريريريريريريريريريريري  يف رمسريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريِة جريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريرير  

  
ل أكريريريريريريريفريريريريريريرياين   رِّ حيريريريريريريريمريريريريريريريِ رج  كريريريريريريريالريريريريريريري ريريريريريريريَ ى مسريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  عريريريريريريريَ

  
 أي : ذو بَرد. قُرّ  بالضّمِ البَْرد ، ويقال : هذا يَوٌم ذو القُرُّ وأيضاً اليوم الثاني بَعَد يَوِم النَّحر  القرو

 [.26مريم : ] (َفُكِلي َواْشَرِب َوقَ رِ ي َعْيناً )وقال هللا جّل وعز : 

عينُك ، فإذا  لتقرَّ  قال الفراء : جاء في التفسير طيبي نفساً ، قال : وإنما نُِصبَت العين ألن الفعل كان لها فصيرتهُ للمرأةِ ، معناه

ل الفعل عن صاحبهُ نصَب صاحب الفعل على التفسير.  حّوِ

ةٍ  وقال األصمعي : وليلةٌ ذاتُ  ةٌ و قُرٌّ  ذات برٍد وأصابنا أي : قِرَّ  .قِرَّ

 قال : واالقترار : أن تأكَل الناقة اليَبيس والِحبَّة فتعقَد عليها الشحَم فتبوَل في رجليها من ُخثُوَرة بَْولها.

 اإلبُل في أسُوقِها. قررتت يقال :

 وقال أبو ذَُؤْيٍب :

ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريَرْي ربريريريريرييريريريريريع  كريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريمريريريريريريريا  بريريريريريريريه أبريريريريريلريريريريريريريَ

  
ؤ هريريريريريريريا    اقريريريريريري ار هريريريريريريرياو فريريريريريري ريريريريريريري  مريريريريريريرياَر فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِحِم ، أن تبول في رجليها وذلك من ُخثورة البْوِل بما َجرى في لحمها ،  االقترار أبو عبيد عن أبي زيد : : ماء الفحِل في الرَّ

تْ  تقول : قد  الماُل إذا َشبَع. اقترَّ  ، وقد اْقتَرَّ

تْ  الشبُع ، : االقتِرارُ  وقال شمر : قال الشيباني :  : َشبِعَْت. اْقتَرَّ

 شبع ، يقال ذلك في الناس وغيرهم. ، أي : اقتَرَّ  وحكي عن الهذلّيِ : أكَل حتى

 : ما لَِصَق بأسفِل القدِر من السمِن وغيره. القُرارةُ  األصمعي :

تِ  يقال : قد ْرتُها الِقْدُر وقد اقترَّ إذا نََزعُت ما فيها مما لصق بها ، هذا  اْقتََرْرتُهاوإذا ما طبْخُت فيها حتى يلصق بأسفلها ،  قَرَّ

 .القُُرَرةُ و راَرةُ القُ  الحرُف عن أبي زيد ، أبو عبيد عن الكسائي : يقال للذي يلتزُق بأسفِل القدر :

 قال أبو عبيد : وحكى الفراء عن الكسائي



2814 

 

 .ال  ر َرأب   ، وأما أان فحفيتي ال  َرَرأب   هو :
ها القدرَ  قََرْرتُ  قال أبو عبيد : وقال أبو زيد : ْغُت ما فيها من الطبيخ ، ثم صبْبُت فيها ماًء بارداً كي ال تحترق ،  أقُرُّ إذا فرَّ

 .القُراَرةُ و القَراَرةُ  واسُم ذلَك الماءِ 

هُ  الكالَم في أذنهِ  قََرْرتُ  شمر :  .قُرَّ  ، وهو أن تضَع فاَك على أذنِه فتجهَر بكالِمَك كما يُفعُل باألصِم ، واألمرُ  أقُرُّ

 د ، وقد رواه أبو عبيد عنه.روي ذلك عن أبي زي

هِ  األصمعيُّ : وقَع األمرُ   بمستقرِه. ، أي : بِقُّرِ

 وقال امرؤ القيس :

رّ   لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرَك مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا    أهريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِه حبريريريريريريريريري 

  
رّ و   ر يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  فريريريريريريريرييريريريريريريريريأتريريريريريريريرييريريريريريريريري  بريريريريريريريريِ ريريريريريريريري  ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال مريريريريريريريري 

  
.  أي : بمستقّرٍ

ّدةِ يقال : صابَتْ   .قراره : إذا صار الشيُء في بِقُرٍّ  : إذا نزلت بهم شدةٌ ، وإنما هو مثٌل ، يقال : صابَتْ  بِقُرٍّ  أبو عبيد في باب الّشِ

 : النَّقَُد من الشاِء ، وهَي صغاٌر وأجوُد الصوِف صوُف النَّقِد ، وهَي قِصاُر األْرُجِل قباُح الوجوه. القََرارُ وقال : 

 وأنشد لعلقمة بن عبدة :

 بريريريريريريريريه املريريريريريريريريال  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوف  قريريريريريريريريرار  يريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريريبريريريريريريريريوَن و 

  
وُ    لريريريريريريريريريريريري  ِه واف  وجمريريريريريريريريريريريريَْ اَدتريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : يقلُّ عند ذا ويكثر عند ذا.

 : المستقرُّ من األرِض. القَرارُ  وقال الليث :

 ألن الماَء يستقرُّ فيها. قراُرها وقال ابن شميل : بطون األرِض 

 مستقرُّ الماِء في الّرْوَضة. القَرارُ  وقال غيره :

 : األرُض المطمئنة. القَراَرةُ  وقال أبو عمرو :

 : الحْوُض الكبيُر يجمع فيه الماُء. الَمقَّرةُ  وقال ابن األعرابي :

ِه ليقرّ  الشيء في أْقَرْرتُ  وقال الليث :  القَراَرةُ و: االعتراُف بالشيء ،  اإلقرارُ وفي مكانه ،  يتقارُّ  : ساكٌن وما قارٌّ  ، وفالنٌ  مقّرِ

 .قرقرٌ  :األرُض الملساُء ليست بجّد واسعٍة ، فإذا اتسعت غلَب عليها اسُم التذكير فقالوا القَْرقََرةُ و: القاُع المستديُر ، 

 وقال عبيد :

 تري ْزَجى مراِبَعها يف قريْرَقر  ضامسي
 .القَْرقَرِ  قال : والقَِرُق مثلُ 

 ي األملُس الذي ال شيَء فيه.: المستو القرقرُ  شمر :

: وسُط القاعِ ووسُط الغاِئِط ، المكاُن األجرُد منه ال شجَر فيه وال دفَء وال حجارةَ ، إنما هي طين  القَْرقرةُ  وقال ابن شميل :

 ليست بجبٍل وال قُّفٍ وعرضها نحو من عشرة أْذُرعٍ أو أقل ، وكذلك طولها.
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 األصُل ، وقاٌع قَِرق مستو. ثعلب عن ابن األعرابي : الِقْرُق :

 وقال أيضاً : الِقْرُق : لَِعُب السُّدَّر ، والِقْرُق : األصُل الّرديُء ، والقَْرُق : صوُت الّدجاجِة إذا َحضنَْت.

 إذا لعَب بالسُّدَّر. عمرو عن أبيه : قَِرَق : إذا َهَذى وقَِرَق :

 استوينا في اللعِب فلم يقُمْر واحٌد منا صاحبه.ومن كالمهم استََوى الِقْرُق فقوموا بنا ، أي : 

الحماِم إذا  قرقرةُ  : القرقرةُ والفحِل : إذا َهَدَر ،  قرقرةُ  : القرقرةُ ونحُو القهقهِة ،  القرقرةُ والبطِن ،  قرقرةُ  : القَْرقََرة وقال شمر :

 .القَْرقَريرُ  هدر ، وهو

حاُل والموائد. القواريرُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال :  شجٌر يشبهُ الدُّْلَب تُْعَمُل منه الّرِ

 كسُر َطّيِ الثوب. الَمقَرُّ ووالغَرُّ  القَرُّ وقال : 

ً »قال ألَْنَجَشةَ وهو يحدو بالنساء :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و النساء ،  بالقوارير السالمعليهأراد  «بالقوارير ِرْفقا

يُْسرُع إليها الكسُر ، ثم ال تقبُل الجبر ، وكان أنَجَشةُ  القواريرُ وِلَضْعِف عزائمهّن وقِلَِّة دوامهّن على العهد ،  بالقواريرِ  َشبَّهُهنّ 

ْعر فنهاهُ النبيُّ عن ُحدائِه حذار َصبْ  ُهّن َوتَ يحدو بهّن ويرتجُز بنسيب الشعر فيهّن ، فلم يأَمْن أن يُصيبَُهّن ما سمْعَن من رقيق الّشِ

 إلى ما يَْفتِنُُهّن.

أَْغنوا عنّا أغانّي ُشبّانكم ، فإن الِغنَاء ُرْقيَةُ  وروي عن الحطيئة ، أنه جاور َحيّاً مَن العرب ، فسمَع شبابَُهم يَتَغَنَّْوَن ، فقال :

نى.  الّزِ

حضره وأمَر بِِخَصائِِه. وقال : ما سمع سليمان بن عبد الملك ِغناء راكٍب ليالً ، وهو في َمْضِرٍب ، فبعث إليه من يو وسمعَ 

 تَْسَمُع أْنثى ِغناَءهُ إال َصبَْت إليه.

. قال : ِر فيهنَّ حتى يَْضبَعَُهنَّ  وما َشبّْهتُه إال بالفحل يُْرَسُل في إبٍِل فيَُهّدِ

 [.98األنعام : ] (َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودَع  )وقال هللا جل وعز : 

 ِلَد من الخلق وظهر على األرض ، والمستودع : ما كان في األرحام ، وقد مّر تفسيرهما.: ما وُ  المستِقرُّ  قال الليث :

رماٌد ِرْمَدٌد ، ورجٌل َرِعٌش ِرْعشيش ، وفالن  وقال الليث : العرُب تُْخرُج من آخر حروف من كلمٍة حرفاً مثلها ، كما قالوا :

 ، فإن جعلَت مكانها أِلفاً أو واواً ، جاز ، وأنشد :دخيٌل على فالن وُدْخلُلُهُ ، والياُء في ِرْعِشش مّدة 

ِ رْ  حريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  
ّن املريريريريريريريري هريريريريريريريريِ ْرعريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريَأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  جريريريريريريريريَ

  
ررْ   رّاق ِ ذ قريريريريريريريريريريال قريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريِ

  
 يصف إبالً وشربها.

 فأْظَهر َحْرفي التضعيف ، فإذا َصّرفوا ذلك
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وَم َّ  قريرَّ  ، ولو مسكى صوته  وقال : قريْرَقر في يتهرون مس روف املضاعف ِليت هور الراءين يف قرقر يف الِفْعل ، قالوا :
رِيرا  ، و ذا َ ّفَف وأظهَر اَّرفني  يعا  ،  وَّل  قريّر يَِ ّر قرِيرا   الراَء ، لكان تصريريريفه : رُّ صريريَ رَّ َيصريريِ ، كما ي ال : صريريَ

 ِّ    ال جيع َفضوِعَف ألن 
َ
ال جيع ي ضاعف  كلُّه يف تصريف الِفعل  ذا رجَّع الصائه  ، قالوا : الصَّو   من امل

 . َل ، على توهُّم املّ  يف مسال وال ِجيع يف مسال  ْلصريريَ َر وصريريَ ْرصريريَ من أطول  ال  ْرق ور  و ،  ِلَ ْرقريَرهتا ،   َِّيهْ  الَ ْرقَاَرأب  و صريريَ
 .قريرَاِقت   السُّف ن ، و عه

 قال النَّابِغَةُ :

 ِبي  على الّتاللقريرَاِقت  اللَّ 
انُ ومواضُع كلها بأعيانها ،  : قَُراقِِريّ و قُّرانو قََرْوَرىو قَْرقََرىو قَُراقِرُ و  : قرية باليمامة ذاُت نخٍل وُسيوحٍ جارية. قُرَّ

 وقال علقمة بن عبدة يصف فرساً :

ّل هلريريريريريريريا ِ ّي غريريريريريريري  هريريريريريريريْ ءأب كريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريلريريريريريريَّ الَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَّان مريريريريريريريريعريريريريريريريريجريريريريريريريريُو   َوى قريريريريريريريريري  ة مريريريريريريريرين نريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  ذو فريريريريريريريريريَ

  
وا»في حديث ابن مسعود : و  .«الصالة قارُّ

 ال من الَوقار. القَرارِ  قال أبو عبيدة : معناه السكون وهو من

 .«القَرَّ  أفضل األيام عند هللا يوم النَّْحر ثم يوم»في حديث آخر : و

؛ ألن أهل الموسم يوم التَّْروية ويوم عرفة ويوم النَّحر ، في تعَب من الحّج  لقَرا الغَد من يوم النَّْحر. ُسمي يومَ  : القَر أراد بيوم

وا فإِذا كان الغَُد من يوم النَّحر ، ي يوم قَرُّ  .القَرّ  بِِمنًى. فسّمِ

 ً تَْين ابن السكيت : يقال : فالن يأتي فالنا  : أي : يأْتِيه بالغداة والِعِشّي. القَرَّ

 وقال لبيد :

  ُ  يريْع  وا عليها الَ رََّتنْيِ غ اَل
رتو ةً  : إذا رَمت به تقريراً  الناقةُ بِبَْولها قَرَّ  ، أي : َدْفعَةً بعد َدْفعَة ، خاثِراً من أكِل الجبَّة. قُّرةٍ  بعد قُرَّ

 وقال الراجز :

رب ْول  كريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اَ. بريريريَ فريريريريريريريَ ه  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريْ  يريريري 

  
َرر  ررا  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريريريَ  يف مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْ

  
وتَْسُكن ، وال تنفر من  تَِقرُّ  ، ال تمنع يَد المٍس ، كأنها قَُرورٌ  وقارٌح ، وامرأة ُمِقرٌّ  ابن األعرابي : إذا لَِقَحْت الناقة فهيوقال 

يبة.  يَّةُ والّرِ يّتِك : الحوصلة ، يقال : أْلِقه في الِقّرِ  .قِّرِ

 به ، وهو البرود. ْقتََرْرتُ ا : الماء البارد ، يُغتسل به ، وقد القَُرور وقال ابن السكيت :

 .قََراِريّ  : الَحَضِري الذي ال يَْنتَجُع الَكألَ يكون من أهل األمصار ، ويقال : إن كل صانع عند العرب القََراِريّ  وقال غيره :

 وقال األعشى :

 َكَةِق الَ رَارِّي ثوب الرََّدن
 يُريُد اْلَخيَّاط ، قد جعله الراعي قّصاباً فقال :
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َ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريريريريْ ه  اجلريريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  َدارِيّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَارِّي اإلهريريريريريريريريريريا   َخ الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: جهيُر  قَُراقِريٌ  : موضع بَِكاِظَمة معروف ، ورجلٌ  الَمقَرُّ وبَيّْنتُه له حتى َعرفه ،  أي : إْقَراراً  الكالَم لفالن ، أْقَرْرتُ  ويقال :

 الصوت ، وقال :

ارا    قري رَاِقرِ ّ ق  كان َه َّ
يح  .قَْرقاراً  وجعلوا حكاية صوت الّرِ

 قال أبو النجم :

 قاله له رِيح الصبا قريْرقارِ 
 : دعاء اإلبل ، واإلنقاض : دعاء الشاء والحمير. القَْرقَرةو

 وقال الراجز :

رَبَه  هريريريريريريريريريريريْ ْت   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وُّ  مريريريريريريريريريريرين منريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريري   ر بَّ عريريريريريريريريريريريَ

  
َرأب  ْرقريريريريريريريريَ هريريريريريريريا اإلنريريريريريريري ريريريريريريريا. بريريريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريريري ريريريريريريريَ تريريريريريريري  مريريريريريريريْ لريريريريريريريَّ  عريريريريريريريَ

  
 َسبَْبتُها فحّوْلتُها إلى ما لم تعرفه.أي : 

 : َزْجُر الُمِسّن. القَْرقََرةُ و. اإلنقاُض : زجر القَعُود ، القَْرقَرة ابن األعرابي : َعلَّمتها اإلنقاض بعد

 والفُضوليُّ ، وهو البيطر والشَّاصر. القََراِريُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، قال : يقال للخياط :

قُ  ن السكيت قال :الحراني عن اب: رق   ما يكتب فيه. : الرَّ

 [.3الطور : ] ((3يف َرٍق َمْنُشوٍر )):  عزوجلقال هللا 

قُ  وقال الليث :  : الصحيفة البيضاء. الرَّ

قُ  ، (يف َرٍق َمْنُشورٍ )وقال الفراء :  ِكتابَُه )، وآِخذٌ  (ِكتابَُه بَِيِميِنهِ )الصحائف التي تخرج إلى بني آدم يوم القيامة ، فآِخذٌ  : الرَّ
 .(ِبِشماِلهِ 

ى ً  قال أبو منصور : وقول الفراء ، يدلُّ على أن المكتوب يَُسمَّ اج في قوله :  َرقا جَّ  ((2وَِكتاٍب َمْسُطوٍر ))، ونحو قاله قال الزَّ
 هاُهنا ، ما أُثبت على بني آدم من أعمالهم. ، الِكتابُ  [2الطور : ]

قُ  وقال ابن السكيت :  .ُمَرقّ و َمْرقوق من الِمْلَك ، يقال : عبد الّرِ

قُ  وقال الليث : قِيقو: العُبودةُ ،  الّرِ  العَبِيد ، وال يؤخذ منه على بناء االسم. : الرَّ

 فالن : أي : صار َعبداً. رقَ  وقد

ي العبيدُ قال ابن األنباري : قال  ً  أبو العباس : ُسّمِ لمالكهم ويذلُّون ويخضعُون ، وُسّمي السوُق ُسوقاً ، ألن  يَِرقُّون ، ألنهم َرقِيقا

قّ واألشياَء تساُق إليهم ، فالسَّْوُق مصدر ، والسُّوق اسم.  قَّةُ و: من ذوات الماشية ، التِّمساح ،  الرَّ ، عامٌّ في  الرقيق مصدر الّرِ

ين ،  َرقِيقُ  ال : فالنكل شيء حتَّى يق قَاقُ والّدِ  : األرض اللَّيِّنَةُ التَُّراب. الرَّ

قاقُ  شمر ، قال أبو عمرو :  : األرُض المستويةُ اللَّيِّنَةُ. الرَّ

قَاقُ  وقال األصمعيُّ :  : األرُض اللَّيِّنَةُ من غير رمل ، وأنشد : الرَّ
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اِق  نْيَ الريريريريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريرو كريريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريريَّ  ا ريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   َن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ   َذا تريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياَريريريريريريريريريريريريْ

  
قَّةُ ووقال الليث :  : كلُّ أْرٍض إلى جانب َواٍد يَْنبِسُط عليها الماء أياَم المّد ، ثم يَْنَحِسُر عنها الماء فتكوُن مكَرمة للنبات ،  الرَّ

قاق والجمع  .الّرِ

ِجْستَاني : أنَ وقال القُتَْيبّي : أخبرني أبو ح قَّة اتم الّسِ  األرُض التي نضب عنها الماء. الرَّ

قَاقُ  وقال الليث :  من الُخبز ، نقيُض الغَِليظ. الرُّ

قَقُ وواحدةٌ ،  ُرقَاقَةٌ  ، وهذه ُرقَاقٌ و َرقيقٌ  وقال غيُره : يقال :  : ضعُف الِعظام ، وأنشد : الرَّ

 َرقريَ امْل تريْلَق يف َعيْتِمها َوْهلا  وال 
ْقَراقُ وحالُه وقلَّ َمالُهُ ،  َرقَّتْ  فاُلٌن ، إذا أََرقَ وعظاُم فالٍن ، إذا كبَِر ،  َرقَّتْ  ويقال : السََّراب ، وكل شيء له  تََرْقُرقُ  : الرَّ

 .َرْقَراقٌ  بَِصيٌص وتأَلْلٌُؤ فهو

 وقول العجاج :

ر ورو  جريريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريريريريع  اَّريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بريريريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريريريان  هلريريريريريريريريريريريريريريريا املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريور 

  
ْقَرقانو ك. من السََّراب ، أي : تََرْقَرقَ  : ما الرَّ  تحرَّ

يب ،  َرْقَرْقتُ والبََشَرة ،  َرْقَراقَةُ  وجاريةٌ   الثِّريَدةَ بالسمن. َرْقَرْقتُ والثوَب بالّطِ

 .«تََرْقَرقُ  إنَّ الشمَس تَْطلُعُ »في الحديث : و

 وتذهب.قال أبو عبيد : قال األصمعيُّ : يعني تدور تجيُء 

ْقَراقَةُ  أبو عمرو عن األصمعّي : فَاق  المراقُ ومن النِّساء : التي كأَنَّ الماء يجري في َوْجهها ،  الرَّ : ما َسفَل من البَطن عند الّصِ

ة ،   .َرقّ مَ  منها ومن المذاكير واحُدها َرقَ  األُْنثَييِن واألَرفاغ : ما مراقُ وأَْرفَاُغها ،  اإلبل : َمَراقُ وأَسفل السُّرَّ

بشماله  َمَراقَّهُ  من الجنابة : وأنه بََدأَ بِيَِمينِه فَغََسلها ، ثم َغَسل وسلمعليههللاصلىفي حديث عائشةَ ، أنها وصفت اغتسال النبّي و

قَاقُ ، وويفيُض عليها بِيَمينِه ، فإذا أنقاها أهَوى بيده إلى الحائط فََدلكها ثم أفاض عليها الماء  سهل.: السَّيُر ال الرَّ

مة :  وقال ذو الرُّ

َه بريريريريريريريه  ي  ْن َرفريريريريريَ ريريريريريريريْ عريريريريْ ريريريريِ ِن يريريريريري   َ ق  عريريريريلريريريريى األيريريريريْ

  
جريريريريريريريريريا  َرقريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريا    عريريريريريريريريريْ ر ْق بريريريريريريريريريه خيريريريريريريريريريَِ و مريريريريريريريريريَ   ْن  ريريريريريريريريريَْ

  
ً  ، إذا كان َحافُِرهُ  ُمِرقٌ  وقال أبو عبيد : فرسٌ   .َرقِيقاهُ  ، وِحْضنا الرجل : َرقَقٌ  ، وبه َرقِيقا

 وقال ُمَزاحم :

ه   أَنريريريريريريريريريريَّ و  كريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ ه  ريريريريريريريريريريَِ يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ اَب َرقريريريريريريريريريريِ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   ة  قريْرِن الةريريريريريريريريريريريريريريمس م ْلتهريريري  اللَّصريريريريريريريريريريريريريريريريْ اعريريريَ عريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ناِحيتَاُهما ، وأنشد : النَّْخَرتَين : َرقِيقَا وقال األصمعّي :

 َسا    ذا ابريَتّل َرقي اه  ن ى
 وندى في موضع نصب ها هنا ، ومن
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ِفِه لِت وِج  عليه الّصب وَ  قاله رجٌل لضيف نزل به لَْيال    تري َرقِّق   ي ول :« تري َرقِّق   َعْن َصب و »أم اهلم :  كالمَك وتري َل ِّ
 الضيف  له كالمه لِي وجَ  الّصبو  من الغِ . فريَرقَّقَ  فريَغبريَ ه  

 .تَُرقِّق َعْن صبُوحٍ أَ وروى هذا المثل عن الشعبّي أنه قاله لرجل سأله عن رجل قَبّل أمَّ اْمَرأَتِه ، فقال : َحُرمْت عليه امرأَتُه ، 

 قال أبو عبيد : كأنهُ اتَّهَمه بما هو أفحُش من القُْبلَة.

ً  ، إذا صارَ  يَِرقُ  الشيءُ  َرقَ و، إذا َرِحْمتُه ،  أَِرقُ  له َرقَْقتُ  ويقال : للهَزال ،  ُمتَرْقِرقٌ وللسمِن  ُمتََرقرقٌ  ، ويقال : مالٌ  َرقِيقا

 متهيء له ، تراهُ قد قارب ذلك وَدنا له.ألن يرمَد ، أي :  ُمتََرْقِرقٌ و

 ابب القاف والَّلم

 ق ل
 [لقلق : مستعمالن ـ  لق  ـ  قل ]

 : قَصيُر الُجثَّة. قُلٌ  ، قال : ورجلٌ  قاُللٌ و،  قليلٌ  ، فهو يقُل قِلّةً  الشيءُ  قَلَ  قال الليث :: قل 

 من الرجال : الخسيس الدَّنيُء. القلُ  وقال غيرهُ :

 األعشى :ومنه قول 

 ما ك ْله  ق ال  قبَل ذلك أُّْيَباو 
.  األزيُب : الّدِعيُّ

بَا وإْن َكثُر فهو إلى»في الحديث : و  أي : إلى قِلّة. «قُلّ  الّرِ

 قال أبو عبيدة ، وأنشد للبيد :

رَّأب  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريريريريريريريم   كريريريريريريريريريريريريريريريلُّ بريريريريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ٌل   َ دو قريريريريريريريريريريريري  َرْ  مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ   ْن أكريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الَجبَِل : أعاله. قُلّةُ و،  كل شيء : رأُسه قُلَّةُ وقال الليث : 

ً  قُلّتْينِ  إذا بلغ الماء»في الحديث : و  .«لم يَْحمل َخبَثا

 ، وهي معروفة بالحجاز ، وقد تكون بالشام ، وجمعها قُلّة : يعني هذه الِحبَاَب الِعظاَم واحدتها قُلتين قال أبو عبيٍد في قوله :

 وقال حسان  .قِاللٌ 

ارِِه ِورْ و  َر مريريريريريريريريريرين مس ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريَ ه أَقريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  د  أهريريريريريريريريريريْ

  
ِم و   تريريريريريَ لريريريريريريْ ى مريريريريرين قريريريريريالل ومسريريريريريَ  قريريريريريريري  كريريريريريريريان يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريَ

  
 وقال األخطل :

م  قريريريريريريري  كريريريريريريريّ مسريريريريريريريه    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون مسريريريريريريريول مريريريريريريريكريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
اَلل   او  وقريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ ه محريريريريريريريريريريريريل  مسريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
َهَجر ، واألْحَساء ونواحيها معروفة ، وقد  قِاللو في حديث آخر في ِذكر الجنة ونبِقها مثُل قِالل هجرووقال أبو منصور : 

اوية ، ورأيتهم باألحساء يسمونها الخُروس واحدها َخْرٌس ،  قُلتَْين رأَيتُها باألحساء ، فَالقلّةُ منها تأخذُ َمَزاَدةً من الماء ، وتمأل الرَّ

 ؛ ألنها قِالالً  وَرأَيتُُهم يسمونها
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 : أي : ترفع  و وَّل  من مكان    مكان ،  ذا فرغه من املاء. تري َ ل  
النبات : أناف ،  استقلوالطائُر : إذا نهَض للطيَران ،  استقلّ و، إذا اْحتملَهُ ،  اْستَقَلَّهوالرجل الشيَء  أقلَ  الليث : يقال :وقال 

 القوُم : إذا احتملوا ظاعنين. استقلو

 حملْت. ، أي : [57األعراف : ] (َحَّتَّ ِإذا َأقَ لَّْت َسحاابً ثِقاالً )وقال هللا جّل وعّز : 

وال كثيرةً ، في معنى لم آخذ منه شيئاً  قَليلةً  وال كثيرةٌ ، وما أخذُت منه قِليلةٌ  وقال ابن هانئ عن أبي زيد يقال : ما كان من َذلكَ 

 ، وإنما تدخل الهاء في النفي.

في اآليتين  قليالً  ، نصب [62ل : النم] (َقِليًَّل ما َتذَكَُّرونَ )، و:  [88البقرة : ] (فَ َقِليًَّل ما يُ ْؤِمُنونَ )وقال هللا جل وعز : 

 بالفعل المؤخر ، أراد يؤمنون إيماناً قليالً ، ويذكُرون تذكُّراً قليالً ، وما : صلة مؤكدة.

 إذا عال. قَلّ وإذا َرفَع ،  قَلَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : النّهضةُ من ِعلّة أو فقر بفَتح القاف. القَلّةُ  وقال الفراُء :

 .استُقلّ  ، إذا أُرعَد من الغََضب ، ويقال للرجِل إذا غضب قد قِلٌ  أخذهُ  : الرعدةُ ، يقال : الِقلُ  :وقال ابن السكيت 

 ، إذا كانت له قبِيعةٌ. مقلَّلٌ  ، وسيفٌ  قُلَّته وقال األصمعي : قَبِيعَةُ السيف :

 وقال أبو كبير الهذلّي ، أو غيره من شعراء هذيل :

ا اَّريريريريريريريريريرب  و  لريريريريريريريريريا  ذا مريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريري  رِّس اَنهبريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِل   لريريريريريريريريريريريريّ ريِف املريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريوِّمريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا  ملةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وتكاثرته ، أي : استكثرته. اْستَْقلْلتُه ما أعطاني ، أي تقاللتُ وما أعطيته ،  قَلَّْلتَ  لفالٍن وذلك إذا قالْلتُ  وقال أبو زيد :

: جواٌد  قُْلقُلٌ  في موضعه ، إذا قِلَق ، وفرسٌ  يتقلقلُ  ِلسُ : قلة الثبوت في المكان ، والمسمار السّ  التّقَْلقُلُ و القَْلقَلَةُ  وقال الليث :

 سريٌع.

: شّدة  القَْلقَلَةووبالبُل ،  قالقلُ  بُْلبٌُل ، إذا كان زْوالً خفيفاً ظريفاً والجميع قُْلقُلٌ  وأخبرني المنذري عن أَبي الهيثم ، أنه قال : رجل

 لَْقلَُق بمعنى واحد. وأنشد :، ويَتَ  يَتَقَْلقَلُ  اضطراب الشيء في تحركه ، وهو

ق   م ةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريا  الريريْ   ذا مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه فريرييريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَه األفريريريريريريريرياعريريريريريريريريي  ريريريريريريريرييريريريريريريريريفريريريريريريريرية  تريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريق   

  
 الشيَء ، ولَْقلَْقتُهُ بمعنى واحد. قلقْلتُ  وقال أَبو عبيد في باب المقلوب :

 : ذكر الَحَجل. القَْوقَلُ و

 وقال الراجز :

م مريريريريريريري ريريريريريريريل قريريريريريريريوقريريريريريريريل اَّريريريريريريريجريريريريريريريل  هريريريريريريريْ َ  متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي جبريريريريريريريِ

  
ّل   تريريريريريريريَ  نريريريريريعريريريريريم غريريريريريالف الريريريريريعريريريريريريريائريريريريرير الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريم املريريريريريِ

  
 : رجٌل من األنصار ، قَْوقَلٍ  والنعمان بن
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 روى عله جابر بن عب  هللا مس ي ا .
 له حب أَسود عظام تؤكل. الِقْلِقلُ  وقال الليث :

 أَنشد :وَ 

 ج َعار ها يف الصيف مس   الِ ْلِ لِ 
 : َحبٌّ صلٌب. الِقْلِقلُ و، هكذا رواه أبو عبيد عن أصحابه ، قال : « الِقْلِقل َدقَّك بالِمْنحاز حبَ »ومن أمثالهم : 

 الِقلِقل وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم : أنه قال الصواب : َدقّك بالمنحاِز َحّب الفُلفُل ، وقال : إنما هو َحبُّ المَرق ، وأما حب

 ، فإنهُ ال يَُدّق.

ياح إياها. تَقَلقَلَ  ، نبٌت لثمرِه أَْكماٌم ، إذا يَبَستْ  القاُلِقلُ و القُْلقاُلنُ ونصور : قال أبو م  َحبها في جوفها عند تحريِك الّرِ

 ومنه قول الشاعر :

فريريريريريريريريل   كريريريريريريريريَأن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  مسريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا  ذا اَنريريريريريريريريْ

  
ز ر   قريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريالان قريريريريريريريريريريريريري  ذبريريريريريريريريريريريريريل    هريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في البالد : تقلََّب فيها. تقلقلو: صاحب أسفار ،  قَْلقال ، كالفَاختة ، ورجلٌ  القلقالنيُ  وقال الليث :

 ضرٌب من اللُّؤلُؤ ، وقيل : هو من القالِئِد المْنُظوَمِة باللُّؤلُؤ. القلقيُ وفقلَق ،  أقلقتهُ  أاّل يستقّر الشيُء في مكاٍن واحد ، وقد القلق

 وقال علقمة :

ْؤلريريريريريريريريريريريريريؤٌ  راِد ولريريريريريريريريريريريريري  واُِّ اجلريريريريريريريريريريريريريَ اٌل كريريريريريريريريريريريريريأجريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريَ ريريريريريريرييِّ والريريريريريريريكريريريريريريريَ   وَّب مريريريريريريرين الريريريريريريريْ ريريريريريريريَ لريريريريريريريَ مريريريريريريري  يريريريريريريريِس الريريريريريريريْ  بريريريريريريريِ

  
ؤوس ،  اللَّقَقَة أبو العباس عن ابن األعرابي : قال :: لق  اِربون عيون الناس براحاتِهْم. : اللَّقَقَةُ و: الُحفَُر المَضيَّقَةُ الرُّ  الضَّ

دُع في األرض ،  اللَّقُ ووقال غيره : الخقُّ   ْيعَتنَا َخقّاً إال زرْعتَهُ.كتب بعض اْلُخلفَاء إلى عامٍل له : ال تَدع في ضَ و: الصَّ

ً  عينه لَقَْقتُ  وقال أبو زيد :  وهو ضرب العْيِن بالكّفِ خاصةً ومثله لمقته لْمقاً. أَلُقُّها لَقّا

: إعجاُل اإلنسان لسانه حتى ال ينطق َعلَى وقَاٍر وتَثَبٍُّت ، وكذلك النظُر إذا كان سريعاً دائِباً ، ومنه  اللَّْقلَقَةُ  قال شمر :: لقلق 

 قول امرئ القَْيِس 

َها ِبَ ْرف م َلْ َلق  و   َجالَّ
 نشد :إذا أدامت تحريك لَْحيَْيَها وإخراج ِلسانها وأ تُلَْقِلقُ  أي : سريع ال يَْفتُُر ذكاًء ، قال : والَحيَّةُ 

 م ل  األفاعي ِ يَفة  تري َلْ ِلق  
 ونحو ذلك. اللَّْقلَقَةُ  : الصوت وكذلك اللَّْقاَلقُ وطائٌر أْعجمي ،  اللَّْقاَلقُ  وقال الليث :

 قال أبو عبيد وأنشد :

 اللَّْ اَلق  و َك ري َر الّضَجاج و 
 وقَْبقَبِهِ  لَْقلَِقهِ  َشرَّ رِوي عن بعضهم أنه قال : من ُوقِي و: اللسان ،  اللَّْقلَقُ وقال : 
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َ ب ه  ب ل ه  وَذْبَذبه  فريْرجه . فَلْ َل  ه  ، َذْبَذِبِه ف   و ِقيَ و   لسان ه  وقريبريْ
 : تقطيُع الصوِت ، وهي اْلَوْلَولَةُ ، وأنشد : اللَّْقلَقَةُ و: حادٌّ ال يَِقر في مكانه ،  ُملَْقلقٌ  وقال ابن األعرابي : رجلٌ 

اَء مريريريريريريريريَع الريريريريريريريريتريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريى  يريريريريريريريريَ ْرَن اَّريريريريريريريريَ نَّ ذ كريريريريريريريريِّ   ذا هريريريريريريريري 

  
ق    الريريريريريريريريريريريريريريريِ َن لريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ رانَّ   هلريريريريريريريريريريريريريريريَ  نْبَ مريريريريريريريريريريريريريريري   َوثريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ابب القاف والنون

 ق ن
 [.نّق : مستعمالن ـ  قّن ]

، وكذلك االثنان  قِنٌ  وَعْبدٌ  قِنٌ  لَْكتهُ وأبوْيِه ، يقال منه : أمةٌ وهو إذا م األْقنانُ  : العَْبُد للتَّْعبِيدةِ والجمع الِقنُ  قال الليث :: قن 

 والجميُع.

 .قِنٌ  الذي ُمِلك هو وأبواه ، وأخبرني الُمْنِذري عن أبي طالب أنه قال قولهم َعْبدٌ  الِقنُ  أبو عبيد عن الكسائي ، قال : العَْبدُ 

 مأخوذٌ من اْلِقْنيِة وهي اْلِمْلُك. اْلِقنَ  ِلَمواِليِه ، فإذا لم يكن كذلك فهو َعْبُد َمْملَكٍة وكأنَ الذي كان أبوه مملوكاً  اْلِقنُ  قال األصمعي :

ّحِ وهو نور الشمس المشرق على األرض ، وأصله ِضْحٌي ، وقد َضِحَي للشمس إذا بََرَز لها  قال أبو منصور : وذلك مثُل الّضِ

ِه هو وأَبََوْيه ، وقيل :  القُنَانِ  ، ُملك ، هو وأبواهُ من قِنٌ  َعْبدٌ وأخبرني المنذري عن ثعلب أنه قال :  وهو الُكمُّ يقول كأنه في ُكّمِ

 إال أنه يبدل. اْلِقْنيَةِ  هو من

ال يُثنِّيِه وال يجمعُهُ وال ، َوَغيرهُ  أَْقنَانٌ و قِنَّانو قِنٌ و،  القنَانَةِ و القُنونَةِ  بين قِنٌ و: خاِلُص العُبُوَدةِ  قِنٌ  وقال ابن األعرابي : عبدٌ 

 يؤنثُهُ.

اء : هو  القَِميِص وقُنَانُه وهو اْلُكمُّ. قُنُ  أبو عبيد عن الفرَّ

 والقُلَُل. القُنَنُ  الَجبل َوقُلَّتُهُ أْعاله ، والجميع قُنَّةُ  وقال غيره :

ة من قوى َحْبِل اللّيِف ، وجمعها الِقنّةُ  أبو عبيد عن األصمعي :  .نٌ قِنَ  : القُوَّ

 وقال : وأنشدنا القعقاع اليشكريُّ :

ْأ    هريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريَ ِة َوجريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ ح  لريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ  يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريا  م  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ ِه لريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ َح ِذرَاعريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 رجٌل من األْعراِب. قَنان اسُم جبٍل بأْعلَى نجٍد ، وابن قَنَانٌ وقال أبو منصور : 

 : األكَمة الُملَْملَمة الرأس وهي القارة ال تُْنبُِت شيئاً. القُنّةُ  ، ويقال : قِنَانٌ  هي نحو القَارةِ وجمعها القُنَّةُ  شمٌر عن األصمعي :

ً  الشيُء إذا اْنتََصب اقتَنَ  وقال األصمعي :  ، وأنشد : يَقتَُن اقتِنانا

 الرَّمْسل يريْ نَت  اْقِتلاَن األْعصمو 
 لُُزومه ظهر البعير.الّرْحِل  اْقتِنَانُ  ويقال :

ً  وقال اللحياني :  أي : اتخذنَاهُ  اْقتَنَنَّا قِنّا



2825 

 

ْرب   الّت ِلني   ، ابن األعرايب : الَ َلانَةِ  بني َلِ نٌ  و نه ب ور   َّبةريريريريّيِة والكوبَة ال َّْبل  وي ال :  ِ ل لِّنيِ  : الضريريريريّ وهو ال ُّلريْ
 اللريَّْرد .

 الِقنِّينةوَخْيُزَران أو قضباٍن قد فُصل َداخلهُ بحواجز بين مواضع اآلنِيَة َعلَى ِصيغة القَْشوةِ ،  وعاٌء يُتّخذ من الِقنِّينَة وقال الليث :

: ريُح اإلبط أَشدُّ ما  القُنانُ ، و« القنينوإن هللا حرم الخمر والكوبة »في الحديث : و،  القنَاني من الزجاج معروفةٌ وجمعُها

 يكون.

نان سواء وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :قال أبو منصور : هو مثل  : البصيُر باْستِنباط المياه  القُناقِنُ  الصُّ

 وأنشد للطرماح يصف الوحش : قَنَاقِنُ  ، وجمعه

ِة الّرَدى  ِ  من  ةريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريَ اِفنْتَ بعض املضريريريريريريريريريريريريريريْ  خيريريريريريري َ

  
مع اْنتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَ  الَ لريريريريريريرياِقِن و    يري ْلصريريريريريريريريريريريريريريرينْتَ ِللسريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .«الِقنِّينَ وأن هللاَ حرم الخمر والكوبةَ »في حديث يرويه عبد هللا بن عمر :  وجاء القُناقِنو نُ الِقْنقِ  وقال الليث : هو

 لُْعبَةٌ للروِم يَتَقامرون بها. الِقنِّينُ  قال القتيبيُّ :

 تُنَقنِقُ  : الطائر ، والدَّجاجة قنِقُ النِّ ومن أصوات الّضفاِدع يَفصُل بينهما المدُّ والترجيُع ، قال :  النّقنَقَةو النَّقيقُ  قال الليث :: نق 

ع في صْوتِها. تنِقُ  للبيض َوال  ألنّها تُرّجِ

 إذا َغارْت. نَْقنَقةً  عينه نَْقنَقَتْ  أبو عبيد عن أبي عمرو : .نَْقنَقَتْ والدَّجاجة  نَقَّتْ  وقال غيره :

 .تَنِقُ  قال أبو عبيد : والضفَادُع والعقَربُ 

 قال جريٌر :

يريريريريريريريريريريَق اَّريريريريريريريريريري ِّ يف مسريريريريريريريريريرياو ئريريريريريريريريريريِه   كريريريريريريريريريريَأَن نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
اِرب   يريريريريريق  الريريريريريعريريريريريَ ريريريريريريريَ ي أو نريريريريري ريريريريريِ  فريريريريريحريريريريرييريريريريريح  األفريريريريريريرياعريريريريريِ

  
 فيه. تَنِقُ  ، وهي ضفاِدُع الماء النَّقَّاقَةِ  ومن أمثاِل العرِب في باِب أفعَل هو أْروى من

 ابب القاف والفاء

 ق ف
 [.فّق : مستعمالن ـ  قّف ]

 كهيئِة القَْرعة تُتخذُ من ُخوٍص. القُفَّة قال الليث :: قف 

 ، وأنشد : كاْلقُفةِ  ، وَعجوزٌ  كاْلقُفَّةِ  ويقال : شيخٌ 

 كل َعجوُّ  رأسها كال  فَّةِ 
 ورواه أبو عبيد كالُكفَِّة.

 الّشيُخ إذا انضمَّ وتََشنََّج. استقَفَ وقال الليث : 

 .قُفَّةٌ  ألرض بقدر شهٍر وتَيبَُس فَشبِّهَ بها الشيُخ إِذا َعَسا. ويقال : كأَنه: َشجرة ُمستديرةٌ ترتَفُع عن وجه ا القُفَّةُ وقال أبو منصور : 

يَِّة وتناثر فالمال يرعاه ويَْسَمُن عليه. القَفُ   بفتحِ القاِف ، ما يَبَس من البُقوِل البَّرِ

 والقَميُم. القَفيفُ و القَفُ  يقال له :
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 من الُخوِص. القُفَّةِ  وقال أبو عبيد : القُْفعَةُ مثل

 .القَفيفُ و القَفُ  أبو عبيد عن األصمعي : يقال : لما يَبَِس من أْحراِر البُقوِل ، وذكورها

حتى يضعُوني في مقام اإلمام فَأَْقَرأ بهُم الثالثين واألربعين  قُفَّةٌ  يَأْتوننِي فَيحملوننِي كأَنني وروى أبو َرجاٍء العطاردّي أنه قال :

 في ركعٍة.

 وهي الشجرةُ الباليةُ اليابسة. قُفَّةٌ  قال ابن السكيت في قولهم : كبر حتى صار كأنهو

ا القَفَّة قلت : الشجرةُ اليابسة يقال لها فهي القَْفعَةُ من الخوص ، يضيق رأسها ، ويجعل لها ُعرى تعلق  القَفّةُ  بِفَتْح القاف ، وأَمَّ

ْحل ُشبِّه الشيخ الكبير بها الجتماعه أو تَقَبُِّضه.  بها في آخرة الرَّ

الخوص وهي كالقرعة يجعُل لها َمعاليُق تعلق بها من رأس الرحِل  بِقفَّةِ  قال أبو منصور : وجائز أن يشبَّه الشيخ إذا اجتمَع َخلقهُ 

أِس.يض  ع الراكب فيها َزاَدهُ وتكون مقورةً َضيِّقَةَ الرَّ

 إذا أْقطعَْت وانقَطَع بيُضَها. الّدجاجةُ : أقَفّتِ  أبو عبيد عن األصمعي :

ً  الّدجاَجةُ  أقَفّتِ  قال : وقال الكسائي :  : إذا َجَمعَِت البيَض. إْقفافا

ً  َعيُن المريض أَقَفّتْ  وقال أبو زيد :  َب َدمعها واْرتَفََع َسواُدَها.إذا َذهَ  : إْقفافا

 .قِفافٌ  : ما ارتفَع من ُمتُوِن األرض وَصلبْت ِحجارتهُ ، والجميع القُفُ  وقال الليث :

 : ما ارتفع من األرِض وَغلظ ولم يبلغ أن يكوَن َجبالً. القُفُ  وقال شمر :

للين والسُّهولِة شيء ، وهو َجبٌل غير أنه ليس : ِحجارةٌ غاص بعضها ببعٍض حمٌر ال يخالطها من ا القُفُ  وقال ابن شميل :

وال  بطويٍل في السماء فيه إْشَراٌف على ما حْولَهُ وما أشرَف منه َعلَى األرض ِحجارةٌ تحَت تلك الحجارة أيضاً حجارةٌ قال :

ً  تلقى  إال وفيه حجارةٌ متقلِّعَةٌ عظاٌم مثُل اإلبل البُُروِك وأعظم وِصغاٌر. قُفّا

 حجارتهُ فناِديُر أمثال البيوت. قُفٍ  قال : وُرب

وَضةُ حينئٍذ من القُفِ  قال : ويكون في الذي هي فيه ، ولو َذَهبت تَحفُُر فيها لغلبَتْك كثرة حجارتها ،  القُفِ  رياٌض وقِيعاٌن والرَّ

 حجارتهُ. قُف القَفِ  وهي إذا رأيتها َرأَيتها طيناً ، وهي تنبُت وتُْعِشُب ، وإنَها

 : وقال ُرؤبةَ 

 َرْمل  حَبْون  و ق ف  أْقفاف  و 
ان على هذه الّصفة وهي بالٌد َعِريضةٌ واسعةٌ فيها رياٌض وقيعاٌن وُسلقان كثيرة وإذا أْخصبَْت َربّعِت العرب  قِفافُ وقلت :  مَّ الصَّ

 جميعاً بكثرة مرابعها ، وهي من
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 مس زوِن َْن  .
 : بُنَّة الفأس. القُفّةُ ووقال الليث : 

 قال : بُنّةُ الفأِس ، أصلها الذي فيه فُْرتَها الذي يجعل فيه فعالها.

 : اضطراب الحنكين واصطكاُك األسنان من بَْرٍد أو غيره. القَْفقفةُ ووقال الليث : 

ْعَدةُ ،  القُفَّةُ وقال :   الجماعةُ. : القَفّانُ و: الّرِ

 .قَفَّانِهِ  تستعين بالرجل الفاِجر فقال : إني أْستعيُن بِقوتِِه ثم أكون علىفي حديث عمر : أن حذيفة قال له : إنك و

أكون على تَتبُّع أمره حتى أْستْقصي علمه  كل شيء جماعه واْستْقصاُء َمْعرفتِه ، يقول : قَفَّانُ  قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 وأَعرفهُ.

قال أبو عبيد : وال أحسب هذه الكلمة عربية ، وإنما أصلها قبَّاٌن ، ومنه قول العامة : فالٌن قباٌن على فالٍن إذا كان بمنزلِة 

 .الطائر َجنَاحاهُ  قَْفقفَاواألمين عليه والرئيس الذي يَتتبُع أمره ويحاسبُهُ ، ولهذا قيل لهذا الميزان الذي يقاُل لهُ القبَّاُن قَبَّاٌن ، 

 وقال ابن أحمر :

ِه  يريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَن بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريُّ لُّ حيريريريريريريريريريريريَ  يتريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ

  
افريريريريريريريريا  ثريريريريريريريريخريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرياو   هريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ نَّ هريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  فريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
 عليه بجناحيِه عند الحضان. قَفقفَ ويصف ظليماً َحضَن بيضهُ 

 من البرد وتََرفرف بمعنى واحٍد. تَقَفقفَ  وقال األصمعي : يقال :

 رعدةٌ تأخذ من الحمى. القفَّة ابن شميل :

 منه شعره : إذا قام من الفزع ، ومثله قد اْقشعرْت منه ذوائبه ودوائره. قفّ  أبو عبيد يقال للجبان إذا فزع قد

 : االنفراُج. االْنفقاقو الفَقُ  قال الليث :: فق 

ةُ اْلكلِب إذا اْنفرجْت. انفَقَّتْ  يقال :  َعوَّ

 فتحته.الشيَء إذا  فقَْقتُ  وقال ابن دريد :

 حكاية عّواِت الكالب. الفقفقةُ  وقال الليث :

 مخلٌَّط. ، أي : فَْقفَاقٌ  أبو عبيد عن الفراء : رجلٌ 

 ، أي : أحمق. فقاقةٌ  وقال شمر : رجلٌ 

الرجُل إذا افتقَر  فقفقَ والَحْمقى ، قال :  الفَقَقَةُ و مخفَُّف القاف ، أي : أحمق ، قال : فقاقةٌ  وروى ثعلب عن ابن األعرابي : رجلٌ 

 فقراً ُمْدقِعاً.

 ابب القاف والباء

 ق ب
 [.بّق : مستعمالن ـ  قّب ]

 القوم. قَبُ  : ضرٌب من اللُُّجِم أصعَبُها وأعظمها ، ويقال لشيخ القومِ  القَبُ : قب 

 هو اْلَخْرقُ  القَبُ  أبو عبيد عن األصمعي :
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وهي  الَ  َ  الَبكَرأِب وله أسريريريريريريلان من  ةريريريريريري . قال : وتسريريريريريريمى ا ةريريريريريريبة اليت فوق أسريريريريريريلاِن احملالةالذي يف وسريريريريريري  
 البكرأب.

 األكبِر يريدوَن الرأَس األكبر. بالقَبِ  وقال األصمعي : يقال : عليك

 اإلْسِت وهو العُْصعُُص. قِبُ  ابن هانىٍء عن أبي عبيدة :

 الدُّبُر مفرج ما بين األْليَتَْيِن. قَبُ وباألرض ، وقال  قبك وقال الليث : الزق

 ما يُْدَخُل في جيِب القميِص من الرقاع. القَبُ  أبو عبيد :

ئيُس ، يقال : فالنٌ   رئيسهم. بني فالٍن ، أي : قَبُ  وقال شمر : الرأُس األكبُر يراُد بِه الرَّ

 لرعَد.يعني ا قابَّةً  أبو عبيد عن األصمعي : ما سمعنا العامَ 

عُد ، وإنما هو : ما وقعِت العاَم ثَم قابَّةٌ  وقال ابن السكيت : ما أصابتنا العامَ   .قابَّةٌ  ، ويقول : هو الرَّ

 أي شيٌء من المطر. قابَّةٌ  وقال الليث ما قال ابن السكيت ، ولكنه قالهُ بغير حرف الَجْحِد ، وقال : أصابتهم العامَ 

ً  مرُ الت قَبَ  أبو عبيد عن األصمعي : ً  األسدُ  قبَ وإذا يبَس وكذلك الجرُح ،  يَِقُب قُبُوبا  اْقتَبَ  إذا سمعت قَْعقَعَةَ أنيابِه ، وقد يَِقُب قَبيبا

ً  فالٌن يد فالنٍ   إذا قطعها. اقتِبابا

 األقَبُ والبطن ،  ِلقَْبقَتِِه ، وهي حكاية صوتِ  قَْبقَبٌ  ، وقيل للبطنِ  القَبيبُ  صوُت جوِف الفرِس وهو القبقبةُ  وقال أبو عبيد :

 .قُبٌ  والجمع قَبَّاء الضامُر ، والمرأةُ 

. قَبَ  ُرِوي عن عمر أنه َضَرَب رجالً فقال : إِذا وقال أبو نصر : سمعُت األصمعي يقول :  ظهرهُ فردُّوهُ إليَّ

ً  ظهُرهُ  قَبَ وقال :   .القُبُوب ، إذا ُضرب بالسْوط وغيره ، فََجفَّ فذلك يقُُب قُبوبا

 .قبقبةً  الفحُل : إذا هدرَ  قبقبَ و

تُهُ وطراوته. يَِقبُ  اللحمُ  قَبَ  وقال الليث :  : إذا ذهبت نُُدوَّ

 ل كلمٍة منها لسنٍة بعد سنة.، وك ُمقَْبِقبَ  وال قُباقِب وال قابَ  ال تُْفِلُح العاَم وال قابَِل وال وقال خالد بن صفوان البنه وهو يعاتبه :

 : الخَرَزةُ التي تُْصقَُل بها الثياب. القبقابُ والكذّاُب ، قال :  : القَْبقَابُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 إذا َحُمَق. قَْبقَبَ  عمرو عن أبيه :

 : ِدقَّةُ الَخْصر. القَبَبُ  وقال الليث :

 وأنشد في وصف فرس :

ل  طريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريةالريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياحبريريريريريريريريريريٌة   والريريريريريريريريريريّرجريريريريريريريريريريْ

  
وب و   بريريريريريريريري   الريريريريريريريريعريريريريريريريريني  قريريريريريريريريارمسريريريريريريريريٌة والريريريريريريريريبريريريريريريريري ريريريريريريريرين  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
ً  بطنُه ، والفعل : قُبَ  أي :  أقَبُ  ، وهو شدة الدَّْمج لالستدارة ، والنعتُ  قَبَّه يَقُبُّه قَبّا
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 .قريبَّاءو 
ً  اإلسالم ، ويقال : قُبَّة ويقال للبصرة :  ، إذا بنيتها. قَبَّْبُت قُبَّةً أُقَبِّبُها تقبيبا

 : َضرب من السمك يشبه الَكْنعَد. القُباب ال غيره :وق

 وقال جرير :

راَس اَّريريريريريريريرِب  ن  ريريريريريريري ريريريريريريرير   نّب مريريريريريريريِ  ال َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريرياب   ف  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتو أكريريريريريريريَل الريريريريريري ريريريريريري   أَْدُ الريريريريريريرُّغريريريريريريْ

  
 وسمعت أعرابياً ينشد في جاريٍة تسمى لَْعَساء :

 َلْعساء    ذاَ  اَِِّر ال ب اب
 عند اإليالج. يُقَْبِقبُ  الواسع المسترخي الذيفقال : هو  القبقابِ  فسألتهُ عن

 وقال الفرزدق :

ر   ه يف قريريرييريريريريس عريريرييريريريريالَن مريريرين مسريريريِ لريريريريَّ ريريريريريريريْ ْم طريريريَ كريريريريَ  لريريريَ

  
ِم و   ا   رِمريريريريريريريريريريا   األراقريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريرياَن قريريريريريريريريريريريَ

  
صح الخبُر فقال : إن  «القُبِّيّونَ  خيُر الناِس »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي  وسئل أحمد بن يحيى عن تفسير حديث

 فُهم الذين يَْسُرُدوَن الصَّوَم حتى تضُمُر بطونُُهم.

باق ،  قَبَ  قال : وقال ابن األعرابي : َر للّسِ . قال :  قَبَ وإذا ُضّمِ  َسيٌر يدوُر على القََربُوَسْيِن كليهما. : القبقبُ وإذا جفَّ

 سيٌر يعترُض وراء القََربوِس المؤخر. عند العرِب خشُب السَّْرجِ وعند المولدين القَْبقَبُ  وقال ابن دريد :

 وأنشد غيره :

بريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريريريْ   الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ زَِل لريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ا    ق  َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ِه مريريريريريريريريريريرين َُّلريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريَ

  
 فجعَل السَّْرَج نفسهُ قبقباً كما يسموَن النَّْبَل ضاالً والقوَس َشْوَحطاً.

 .بَقَّةٌ  : عظاُم البعوِض الواحدة البَقّ  قال الليث :: بق 

 وقال رؤبة :

 َبقّ و َ َْصْعَن  ألذانِب من لو   
 اللوح : العطش هاهنا.

بلغنا أن عالماً من علماِء بني إسرائيل وضَع للناِس سبعين كتاباً في األحكاِم وُصنُوِف و إسقاط متاع البيت ، قال : البَقاقُ وقال : 

ً  د مألَت األرضَ العلم فأَوحى هللاُ إلى نبّيٍ من أنبيائهم أن قُْل لفالٍن إِنك ق  شيئاً. بَقاقِكَ  وإن هللاَ لم يقبل من بَقاقا

 كثرةُ الكالم. البقاقُ  قال أبو منصور :

 إذا كثر كالمه. أبَقَ والرجُل  بَقَ  وقال أبو عبيد : يقال :

 قال : وأنشد األصمعي :

ِل و  َزمريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
 

 قريريريريريريريريريريريريريريريري  أقريريريريريريريريريريريريريريريريود   لريريريريريريريريريريريريريريريريّ َوي املريريريريريريريريريريريريريريريري

  
فريريريريريريريريريِر بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرياق املريريريريريريريريريلريريريريريريريريريزل   َرَس يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أ ريريريريريريريريريْ

  
 ذا سافر فال بيان له وال لسان وإِذا أقام بالمنزل كثر كالمه.يقول : إِ 

 فََمعنى الحديث : أنَّ هللا لم يقبل مما أكثر
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 من كالمه  ي ا .
ُجِل الكثير الكالم يُبَْقبِقُ  حكايةُ صْوٍت كما البَْقبَقَةُ  وقال الليث :  .بَْقبَاقٌ  الكوز في الماِء ، ويقاُل للرَّ

ً  َولُد فالن أبَقَ  وقال األصمعي : ً  النَّْبتُ  بَقَ وإذا َكثُُروا ،  إبقاقا  الوادي إذا َطلَع نباته. أبقَ ووَذلك حين يطلُع ،  بقوقا

 وأما قول الراعي :

يريريريريريريريابريريريريريريريه   فريريريريريريرياف  مسريريريريريرينَي بريريريريريريَق عريريريريريريِ ْن  ريريريريريري  ْه مريريريريريريِ  َرعريريريريريريريَ

  
رِ وَ   َم مريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريَ لَّ الريريريريريريريريريرََّواَ  كريريريريريريريريريل َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريَ

  
 ماله أي فَرقَهُ. فالنٌ  بَقَ وعيابهُ أي : نشرها  بقَ  قال بعضهم :

اجُز :  وقال الرَّ

ه   َم الريريريريريريريريَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريذي قريريريريريريريري  بريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريَ ُْ كريريريريريريريريَ  أ

  
ه    ه  َوِدقريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريَّ  يف املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريرينَي جريريريريريريريريريريريريريِ

  
قَهُ ،  بَْقبَقَ  ويقال :  اسُم امرأةٍ ، وأنشد األحمر : بَقَّةُ وَعلَينَا الكالَم أْي فَرَّ

ِرمي  ْوُ  أِدمي بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوُ امسريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريي وقريريريريريريريريومريريريريريريريريي   ْن يريريريريريريريريريَ  أفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريِ

  
دَّة ،   اسُم موضٍع بعينه. بقَّةُ ويريُد بقولِه : احلقي وقومي الّشِ

 ومنه قولهم في ترقيص الصبي :

هْ  نْيَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  .تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرقَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
  

ْه   ز قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ة  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ز قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  . مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اْصعَْد إلى أْعالها ، وقيل : نَاَغتْهُ بهذا فشبهته  ، أي : بقَّه اسم قصر أْو ِحْصٍن ، أرادت أن تقول له : إْرَق َعْين بقَّة قيل : عين

 لصغر جثته. البقَّة بعين

 وأما قول الشاعر :

 أمل َتْسَمَعا  لبري ََّتنْي امللاد 
 الحصن المعروف فثنّاه. بالبقتين فإنَّهُ أَرادَ 

 كما قال :

رتريريريريريريريريريريريريريني و  ني قريريريريريريريريريريريريريذفريريريريريريريريريريريريريني مريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ني   ه   ألُِّ ال  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 .البَقّتينِ  وربما ثنى فقيلَ 

 الثّْرثاُروَن. البَقَقَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 قال : وكنُت إذا أتيُت العُقْيليَّ لم يتكلْم بشيٍء إال كتبتُهُ.

 اْنتَقََرها.فقال : ما تََرَك عندي قابَّةً إال اقتبها وال نُقاَرةً إال 

 ابب القاف وامليم

 ق م
 [.مّق : مستعمالن ـ  قّم ]
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ةُ والقماش فيجمُع  قماماتِ  من يُقَمُ  ما القَمُ  قال الليث :: قم  ة الشاةِ تلُفُّ بها ما أصابْت على وجه األرِض تأكلُه. الِمقَمَّ  ِمَرمَّ

ةٌ  واحدتها : مقامُ  ثعلب عن ابن األعرابي : للغَنَمِ   يِل الجحافل ، وهي الشفَةُ لإلنسان.، وللخ ِمقَمَّ

 وِمَرمةٌ لفم الشاة. ِمقَّمةٌ  وقال األصمعيُّ : يقال :
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ةٌ  قال : ومن العرب من يقول : لقُوُم وِمَن السباع الخطم ،  َمقمَّ ةٌ قال : وهي ِمَن الكلِب الزُّ  : المكنسةُ. المقَّمةُ ووَمَرمَّ

ة وقال الليث :  رأس اإلنسان ، وأنشد : الِقمَّ

ه   تريريريريريريريَ م الريريفريريريسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِة لريريو أبصريريريريريريريريريريريريريريريرَ  قريريمريريَّ خريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال  بريريريريريريريريَ هريريريريريريريريتريريريريريريريريه  اجلريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريني الريريريريريريريريرجريريريريريريريريال  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ

  
أس : إذا صار على حياِل وسط الرأس. قمة الرأِس وهي أعالهُ ، ويقال : َصاَر القمُر على القمةُ قمة وقال األصمعي :  الرَّ

 قال ذو الرمة :

ر  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا  َوَرْد   اعريريريريريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريا  والريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريُّ

  
 عريريريريريريريريلريريريريريريريريى قريريريريريريريريمريريريريريريريريِة الريريريريريريريريرَّأِس ابريريريريريريريرين  مريريريريريريريرياء حيريريريريريريريريلريريريريريريريريق   

  
أي : بَدنه ، ويقال :  قمتهُ  على الرحل ، ويقال : ألقى عليه القمة شخص اإلنساِن إذا كاَن قائماً يقال : إنه لحسنُ  الِقمةُ  وقيَل :

 والقُومية. القمةِ وفالٌن حسُن القامِة 

ً  بيته وهو قَمَ  قال : ويقال : بيتك  قُماَمة ما على الخواِن إذا أكله كلهُ ويقال : ألق اقتمو: الكناسة ،  القماَمةو، : إذا َكنََسهُ  يقمهُ قَّما

 .القميم على الطريق : أي : كناسة بيتَك ، ويقال لَيبِيِس البقل

ً  الفحُل اإلبَل ، وهو أقمَ  ويقال : ها إقماما  إذا َضَربها كلها. يِقمُّ

 .القَمقَام فالٍن أي : سلط هللا عليههللاُ عصب  قمقم قال الليث : يقال في الشَّتم

 هللا عصبه أي يبسه حتى يزَمَن. قمقَم وقال غيره :

. قمّ وإذا جمَع  قَمَ  وروى ثعلب عن ابن األعرابي :  إذا جفَّ

مه ، أي : جفّف َعصبَه. قمقم قال : وقولهم :  هللاُ عصبهُ أي قَمَّ

 : السيد من الرجال. القمقمو: العدد الكثير ،  القمقام أبو عبيد عن األصمعي :

 أيضاً ، وأنشد : القمقام من األمِر أي : وقَع في شدة أمٍر عظيٍم كبيٍر ، والبحرُ  قمقَامٍ  وقال شمر : وقع فالن في

 َغرِْقه مسني َوَقعه يف الَ مَ اُو 
 وقول رؤبة : قمقَامةٌ  يقال لهوقال األصمعي : القُراد أول ما يكون وهو صغير ال يكاد يرى من صغره ، 

 من  رَّ يف قمَ اِملا تَ ْمَ ما
 أراد من َخرَّ في َعَدِدنا ، ُغمَر وُغِلَب كما يُْغمَر الواقع في البحر الِغْمر.

 وقول العجاج :

 َقْم  َمان  ع د  ق ْم  مو 
 الِذي هَو معنَى العدِد الكثيِر. اْلقَْمقامِ  من

 ما يستقَى به من نحاٍس. القُمقُمُ و، وذلك لكثرة خيره وسعِة فضِله ،  اقِمٌ قمو قَْمقامٌ  وقال الليث : سيدٌ 

 اْلقُمقُمْ  أبو عبيد عن أبي عبيدة ، قال :
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  لروميِة.
 وأنشد لعنترة :

 مسش اإلماء به جوان  ق م  م
مَ  : البُْسُر اليابُس ، ويقال : الِقْمِقمُ  عمرو عن أبيه :  عالها وهَي باركة ليضربََها وكذلَك الرجُل يَعلُو قرنهُ.الفحُل الناقةَ إذا  تَقَمَّ

 وقال العجاج :

 يريْ تسر  األقراَن ِ لتريََّ مُّمِ 
ةَ  أْدِركني)وقال أبو زيد يقال في مثل :  ةُ  اْلقَُوْيمَّ الصبيَّ الصغيَر ال يلفُظ ما تقُع عليه يده وربما  باْلقُويمةِ  أرادَ  (ال تأُْكلُه الهَويمَّ

 امٍة من الهوام فَتَلسعُهُ.وقعْت على ه

 : شراب النبيِذ قليالً قليالً. المقَقَة أبو العباس عن ابن األعرابي قال :: مق 

َق  َمقَّقَ والجهال ، قال :  : المقَقَةو: الجداء الرضع ، قال :  المققةو الرجُل على عيالِه إذا ضيَق عليهم فقراً أو بخالً ، وكذلك أوَّ

َق.  وقَوَّ

ْزتُهُ إذا شربتهُ قليالً قليالً قال : تمقَّْقتُ  عن الفراء :أبو عبيد   الذي يتكلَّم بأقَصى َحْلِقه. المقاِمقُ و الشراب وتََمزَّ

ً  الفصيل ما في ضرعِ أمِه وامتكَّهُ إذا شرَب كل ما فيه من اللبن امتقَ و، قال :  َمْقَمقَمةٌ  يقال منه فيه  واْمتِكاكاً ، ويقال : اْمتِقاقا

هُ. تََمقَّقَهُ  جرٌح فماأصابهُ   : أي : لْم يُبالِه ولْم يَُضرَّ

 .َمقّاء وامرأةٌ  أَمقُ  وقال الليث : الطوُل الفاحُش في دقٍة ورجلٌ 

 وهي المعُروقةُ العاريةُ من اللحِم الطويلةُ. َمقَّاءُ  وقال النضُر : فخذٌ 

. المقُ  وقال أبو عبيدة :  : الشقُّ

 من الخيل الواسعةُ األْرفَاغ. قَّاءُ الم ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 وأنشد غيرهُ للراعي يصف ناقةً :

تريريريريريريريريريق  اإلبريريريريريريريريري ريريريريريريريريرينِي مريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريرأبٌ  فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ اء  مريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريَ     ا مسريريريريريريريارٌِك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوُِ انَ  يريريريريريريري يريريريريريهريريريريريريريَ   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وقال األصمعيُّ : الفرُس األمقُّ : الطويُل.

 وأنشد أبو عمرو :

ارأبو  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان َوَُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ّق و    ظريريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريٌ  ومسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌن أمريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ماَرةِ الغلَّ وبالُمْسَمعْيِن القَيَدْيِن ، وهذا رجٌل كان ُحبَِس في سجٍن شيد بناؤه وهو مقيد مغلول فيه.  أراَد بالزَّ

ه.  وقال ابن األعرابّي يقال : َزّق الطائُر فرخهُ َوَمقَقّهُ َوَمّجهُ وغرَّ
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 الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن 

 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف القاف
 و[ وجوههما مع ما يليهما من سائر الحروِف.]قال الليث : أهملت القاُف والكاُف 

 ابب القاف واجليم
 أهملت وجوهها. ق ج ص : ـ  ق ج ض ،  ـ  ق ج ش ، 

 ق ج س
 استعمل من وجوهه : جسق.

ٌب للحصِن ،  الَجْوَسقُ : جسق   وأصله كوشك بالفارسية.وهو دخيٌل معرَّ

 ق ج ز
 : جزق. [استعمل من وجوهه]

 وهو معرٌب للقطن. الَجْوَزقُ : جزق 

 ق ج ط
 استعمل منه : قطج.

 إذا اْستَقَى من البِئِر ، قََطجَ  ، وهو القَْلُس. وقال في موضعٍ آخَر : اْلِقطاجِ  إحكام فَتْلِ  : اْلقَْطجُ  روى عمرو عن أبيه قال :: قطج 

 .بالقطاج

 مهمل. ق ج د
 .(1)[مهمل ق ج ث : ـ  ق ج ذ ،  ـ  ق ج ظ ،  ـ  ق ج ت ، ]

 ق ج ر
 : الظليُم. اْلَجوَرقُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي ، قال :: جرق 

 قال ثعلب : ومن قاله بالفاء فقد صحَف.

__________________ 
 (.32/  5)« العني»( كذا يف 1)
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 ق ج ل
 : جلق. [استعمل منه]

ب ، وغيرهُ يجمعُ  ُجَوالقُ واسُم موضع. قال :  ِجلّقُ  قال الليث : استعمل من وجوهه: جلق   .اْلُجَواِلَق َجَواِلقَ  معرَّ

 والجلَّقة الناقة الهرمة. رأسه ، وجلطه إذا حلقه ، قال : جلق وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنّهُ قال :

 أي : المكشَر. واْلَجلَعَةَ : اْلَجلَقَة ه قال : فتح هللا عليكوحكى ابن الفرج عن بعض العرب أن

 رجٌل هزيٌل ُجَراقَةٌ غلٌق ، واْلُجراقَةُ والغلُق الَخْلُق.« : النوادر»وفي 

 ق ج ن
 قنج. ـ  : جنق  [استعمل منه]

ً  ، يقال : المْنَجنِيق : أصحاب تدبير اْلجنُقُ  ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال :: جنق   .َجنَقُوا يْجنِقُوَن َجْنقا

ً  َجنَّقوهمْ  وقال الفراُء : سمعت أعرابياً يقوُل :  : إذا َرَمْوُهْم بأحجاِرَها. بالمجانِيِق تَْجنيقا

 : هي مدينةٌ بناحية الهند. قَنَّْوجٌ و: قنج 

 ق ج ف
 مهمل.

 ق ج ب
 وهَو معرٌب. القَْبجُ  قال الليث : استعمَل منه: قبج 

 ق ج م
 ه.مهمل الوجو

 ابب القاف والشني

 ق ش ض
 مهمل.

 ق ش ص
 [.شقص]استعمل منه : 

قصُ  قال الليث :: شقص  ً  : طائفةٌ من الشيء ، تقول : أعطاهُ  الّشِ  من ماله. ِشْقصا

ً  وقال الشافعيُّ في باب الشفعِة فإن اشترى من دار ، ومعناهُ : أي اشترى نصيباً معلوماً غير مفروٍز مثل سهم من َسْهمين  شقصا

 أو من عشرة أسهم.
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ً  قال أبو منصوٍر : وإذا فُِرَز جاَز أن يسمى الذبيحِة تَْعضيتَها وتفصيُل أعضائها بعضها من بعض سهاماً  تَْشِقيصُ و،  ِشْقصا

الخنازير حرام إذا أريد به  تشقيص الخنازير ، يقول كما أن فليشقّص وكذا معتدلة ، وروي عن الشعبي ، أنه قال : من فعل كذا

 .مشقّص البيع ، كذلك ال يحّل بيع الخمر. ويقال للقصابُ 

 : سهٌم فيه نصٌل عريٌض يرمى به الوحُش. الِمْشقَصُ  وقال الليث :
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 خالُف ما حفظ عن العرب. للمشقَِص  قال أبو منصور : وهذا التفسير

ِمن النِّصال الطويُل وليس بالعريض ، وأما العريُض من النِّصال فهو الِمْعبَلَةُ  الِمْشقَصُ  يد عن األصمعّي أنه قال :روى أبو عب

 وهذا هو الصحيح وعليه كالم العرب.

 ي ما هو.في نْعت الخْيل وال أدر الشَِّقيص في نَْعِت الفَرس فََراهةٌ وَجْوَدةٌ ، قلت : ال أَعرف الشَِّقيصُ  وقال الليث :

 أهملت وجوهها. ق ش ز : ـ  ق ش س ، 

 ق ش ط
 وهو لُغَةٌ في الَكْشط. القَْشطُ  قال الليث : استُعمل منه: قشط 

بالقاف ،  (قُِشَطت)، هي في قراَءةِ عبِد هللا  [11التكوير : ] ((11َوِإَذا السَّماُء ُكِشَطْت ))وقال الفراء في قول هللا : 

 ومعناهما واحد ِمثل القُْسِط والُكْسط ، والقافُور والكافور.

ّجاج :   واحٌد ومعناهما قُِلعت كما يُقلع السَّْقف. قشَطتو (ُكِشَطتْ )وقال الزَّ

 .قَشطتُهويقال : َكَشْطُت السْقف 

 إذا كَشفه. قَشطهووقال غيُره : كشَط فالٌن عن فَرسه اْلجلَّ 

 ق ش د
 دشق. ـ  شقد  ـ  دقش  ـ  شدق  ـ  قشد 

 والِقْلدة. الِقْشَدةُ  قال الليث : يقال ِلثُْفِل السَّْمنِ : قشد 

 .الِقشدة وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم في قول العرب : إذا َطلَعت البَْلدة أُِكلَتِ 

ى  اإلثَر والُخالصة واألاَُلقةَ. القشدة قال : وتسمَّ

يَْت أاُلقةً ألنها تَ  ليُق بالِقدر أي : تَْلَزُق بأَْسفِلها حين يَُصفَّى السَّمن ويَبقى اإلثُْر مع شعٍَر وُعود وغيِر ذلك إن كان قال : وُسّمِ

 ويخرج السَّمن ُمهذَّباً صافياً كأَنّه الخل.

 .الِقْشَدة بالدال والُكدادةُ ، وقد قَشْدنا الِقشدةُ وأبو عبيد عن الكسائي : يقال لثُْفل السَّْمِن الِقْلدة 

ْقَدةُ  قال الليث :: شقد   : حشيشةٌ كثيرةُ اإلهالة واللّبَِن. الّشِ

ْقَدة قال أبو منصور : لْم أَْسَمع  فقلبه كما يقال جذب وجبذ. الِقشدة لغير الليث وكأنه أراد الّشِ

قال : وال هذا ، قلت : فاْكتَنَْيَت  ؟الدُّقَْيشُ  فقال : ال أَدِري ، قلت : فما ؟الدَّقَشُ  ؛ فقلت : ما الدُّقَيش قال الليث : سأْلُت أَبا: دقش 

 إنما الُكنَى واألسماُء عالماٌت. بما ال تدري ما ُهَو. قال :

 عنده النْقُش. الدَّْقشوُدَوْيبَّةٌ رْقَطاء أصغُر من العََظاَءةِ قال :  الّدقشة السجزي : وقال ابُن ُدَريد : قال أبو حاتم :
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 .الدَّقَش كنيةٌ واسمه الدُّقَْيِش  أبو وَروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 قلت : وهذا قريٌب من قول أبي حاتم.

ْدقُ  قال الليث :: شدق   لُغتان. الشَّْدقُ و:  الّشِ

ْدق العريضُ  األَشدقوقال :   الواسعُه والمائلُه أيَّ ذلك كان. الّشِ

هاً ذا بَيان ورجالٌ  أَشدق رُجلٌ وقال غيره :   .ُشْدقٌ  إذا كان ُمفَوَّ

 .الشدقْين : َسعَةُ  الشََّدقُ و،  أشداقو الشدق ُشدوق ألنّه كان أحد خطباء العرب ، وجْمع األشدقُ  وقيل لعمرو بن سعيد :

 اه.الوادي ناِحيت شْدقاوفي كالمه إذا توسَّع فيه وتَفَْيَهق ، وهو مذموٌم  يتشدَّق ويقال : هو

 .ِدَمْشقٌ  إذا كان ضخماً فإذا كان سريعاً فهو َدْوَشقٌ  إذا كان ضخماً ، َوجملٌ  َدْوَشقٌ  أبو عبيد وغيره : بْيتٌ : دشق 

 مهمل. ق ش ت :

 أهمله الليث. ق ش ظ :

ار. : الشَِّقيظ وَروى سلمةُ عن الفّراء :: شقظ   الفَخَّ

 .الّشِقيظِ  يشَرب من ماءِ وقال َضْمَضُم بن حرٍس : رأيُت أبا هريرة 

 ِمثله ، َوهي ِجراٌر من الخَزف يُجعَل فيها الماء. الّشِقيظِ  وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي في

 ق ش ذ
 [.شقذ ـ  شذق  ـ  استعمل منه : قشذ ]

ْبَدة الّرقيقة وقد الِقْشَذةُ  قال الليث : قال أبو الدُّقَْيش :: قشذ   فاقتَشْذتُ  جمْعناه ، وأتيُت بني فالن فسأْلتُهم ناً أي :سمْ  اْقتََشْذنَا هي الزُّ

 شيئاً أي جمْعت شيئاً.

بدة فإذا نَِضَجْت أفرْغتَها وترْكَت في الِقدر منها شيئاً في أْسفلها ثم تَصبُّ عليه لبناً َمحضاً قَْدَر ما  الِقشَذة وقال : أنَّك تُِذيُب الزَّ

ن به الجارية ، وقدتريد ، فإذا نَِضَج اللبن صبَْبَت علي  أي : أكْلناها. اْقتَشْذنا قِْشَذةً  ه سمناً بعد ذلك تَُسمَّ

 قال أبو منصور : وأرجو أن يكون ما َروى الليث عن أبي الدُّقَْيش صحيحاً.

 والمحفوظ عن الثقات الِقْشدة بالدال ، ولعل الذال فيها لُغة لم تبلغنا ، وهللا أعلم.

 أهمله الليث.: شذق 

َوار. الشَّْوَذقُ وبن الفَرج ألبي عمرو : الّسْوَذق وَرَوى ا  : الّسِ

 الّصْقر. : الشُّوذاِنقُ و السوذانِقُ  قال أبو إسحاق :

 .َشْوَذقووقال غيره : يقال للصقر َسْوَذق 

 والتّْزِخيُف أْخذُ اإلنسان عن صاحبه بأَصابعه. الشَّْوذقَة قال :« نوادر األعراب»وفي 
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بةً وأصلها البََشْيَذق وهي فارسيةٌ. الّشْوَذقَةَ  قال أبو منصور : إخالُ   ُمعَرَّ

 العَين الذي ال يكاد ينام وهو الذي يُصيُب الناَس باْلعَْيِن. الشَِّقذُ  أبو عبيد عن الفراء قال :: شقذ 

 ئع.: الجا الّشقََذانوالّشَحَذان 

 .الّشقََذانُ  إذا ذهب وهو َشقَذاً  هو َشِقذَ وإْذا طَرْدتَه ؛  إْشقَاذاً  الرُجل أشقَْذتُ  وقال األصمعي :

 وأنشد :

ّي  لريريريريريريريريريريَ وا عريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريذوين و  ذا َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير   كريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريرٌأ مريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريار  و  

  
 مثُل الكروان وجمعه ِكْروان. ِشْقذانٌ  : الحرباُء وجمعه الشقذانُ  وقال :

ْقَذانُ  اللحياني :وقال   .شقَذٌ و َشقَذٌ  : الحرابّي ، واحدها الّشِ

 وقال ذو الرمة :

ر الجريريريريريٌئ  حريريريريريْ فريريريريريور يف اجلريريريريري    ريريريريريريرياوُّ   والريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْ ذان  تسريريريريريريريريريريريريمو صريريريريريريريريريريريري ورهاو مع الضريريريريريريريريريريريريّ ِّ    الةريريريريريريريريريريريريِّ

  
 .ِشْقذان وقال أبو خيرةَ : يقال للواحد من الَحرابيِ 

 فََشبََّهتْهُ باْلِحْرباء فقالت :قال : وهجِت امرأةٌ زوَجها 

 ِ   َقْصِر ِ ْ ذان  كأّن سباله  
 َِّْيريَته  يف   ْر  مان  م لريّورو 
َمن.  قال : الخرؤمانةُ بقلةٌ خبيثةُ الّرائحة تنبُت في الّدِ

 وال نَقَذٌ. َشقَذٌ  وقال ابن السكيت : يقال : ما بهِ 

 : ما له شيٌء. وال نقذٌ أي شقذٌ  وقال اللحياني : يقال : ما لهُ 

 وال نَقَذٌ ، أي : ما فيه عيٌب. َشقَذٌ  قال : وما فيه

 ق ش ث
 وجوهه. (1)أهملت 

 ق ش ر
 رقش : مستعمالت. ـ  شقر  ـ  رشق  ـ  شرق  ـ  قرش  ـ  قشر 

 .ُمتَقّشَرةٌ  الذي ُحْمَرته كأن بشرته األْقَشرُ وعن ذيه ،  اْلِقْشرَ  : َسْحفُكَ  اْلقَْشرُ  قال الليث :: قشر 

ا ،  قُِشرَ  ، وهي كأنها قَدْ  قَشراءُ  قال : وَحيَّةٌ  الحصى عن  تقِشرُ  لُغة وهي مطرةٌ شديدةٌ  اْلقََشَرةو اْلقُْشَرةُ وبعُض َسْلخها وبعٌض لمَّ

 هو المشؤوُم. ْلقاُشورُ او،  اْلقَاِشرِ  أيضاً مصدرُ  اْلِقْشَرةُ و، قال :  قشرٍ  ذاتُ  قاشرةٌ  األرِض ، ومطرةٌ 

 ما القَُشاَرةُ وأي َشأَمُهْم ،  قََشَرهمْ  يقال :

__________________ 
 .«أ له من»( يف امل بوعة : 1)
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ره    ال ا ريَرأب   ول ِعلهِ  قةريرٌ  اسريٌم لل وب وكل ملبوس   ال ةريرأب  و اسريم  دواء   اْلَ ةريورو عن  ريجرأب  من  رييء  رقيق ،  تريْ ةريِ
 عن وجهها  ل َّواِء لِيصفو لوَنا وهو م ل مس يث اللامصِة واملتلمِّصة. ت ةر   وهي اليت امل ةورأب  و 

 الذي يجيُء في الحلبة آخر الخيِل وهَو اْلِفْسِكل. القاشورُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 ، أي : شديٌد. أْقَشرُ  ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : عاٌم أْقشفُ 

 ، وأنشد : قَاُشوَرةٌ  بةِ وقال غيره : يقال للسنة المجد

 فابعْث عليهم سلة  قَا  ورهْ 
 : إذا كان كثيَر السؤاِل ُمِلحاً. ِمْقشرٌ  ورجلٌ 

 : الشديد حمرة اللون من الرجال. األقشرُ و

 .ُمْقتَشرٌ  ، وإذا عرَي الرجُل من ثيابه فهو أقشر يقال : إنه أحمر

 وقال أبو النجم يذكر نساًء :

 َتِةرْ يري  لَن لألهتِم ملا امل ْ 
يَلبسهَما َعلَى  قِْشَرتَْينِ  في الحديث : أن معاذ بن عفراء باع ُحلة واشترى بثمنها خمسة أَْرُؤس فأعتقهم ثم قال : إن امرأً آثَرَ و

 ِعتِْق هؤالِء لغبين الرأيِ.

 الحيَِّة َسْلُخها. قِشرُ وثَْوبَْين ، والُحلة ذات ثوبين ،  بِالقْشَرتَْينِ  قال أبو عبيٍد : أرادَ 

 ، وهو األحمر من الدَّواب. َشِقَر يَْشقَُر ُشقرةً  ، والفعل األشقر مصدر الشُّقرةُ و الشقَرُ  قال الليُث :: شقر 

 َشِقرة ، وبنو أْشقَِريّ  من األْزِد ، والنسبةُ إليهم َحيٌّ من اليمنَ  األشاِقرُ و، وهو الذي صاَر علقاً ولم يَْعلُه ُغبَاٌر ،  أَْشقرُ  ويقال : دمٌ 

. َشقَريُ  َحيٌّ آخرون والنسبةُ إليهم  بالفتح ، كما ينسب إلى النَِّمر بن قاسط نََمِريٌّ

 .شقرةٌ  : شقائُق النعمان واحدتهُ  الشَِّقرُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 وقال َطرفة :

 َعاَل ا يَل ِدماٌء كالةْ رو 
 .َشِقَرةً  مي الرجلُ قال : وبها س

 نبٌت آخر له نَْوٌر فيه ُحْمَرةٌ ليست بنَاِصعٍة. ويقال لَحبِِّه الِخْمِخُم. الشَّقَّاَرىوقال أبو منصور : 

 هو السَّْنُجْرُف وهو السَّْخُرْنُج وأنشد : الشِقرةُ  وقال الليث :

 عليه ِدماء  الب ْ ِن كالةِ رَا ِ 
 : ِحْصٌن بِالبحريِن َمعروٌف. المشقّرُ و

 : الديك. الشُّقَر ثعلب عن ابن األعرابي :

: أي :  بِشقُوِري أبو عبيد عن األصمعي : من أمثال العرب في إْسَراِر الرجل إِلى أخيه ما يَستُرهُ عن غيره : أْفَضيُت إليه

 أخبرتهُ بأمري وأطلعتهُ على ما أسرهُ من َغيِره ، وأنشد للعجاج :



2841 

 

 رأب اَّ يث عن     وريك و 
 .ُشقوِري َشقُوري وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال يروي بيت العَجاجِ :

ه. الشُّقُورُ و َشْقرٌ  : األمور المهمةُ الواحد الشُّقورُ وقال :   في معنى النَّْعِت ، وهو بَثُّ الرجِل وَهمُّ

 ً  إذا اشتكى إليه الحاجةَ.وبُقوَرةُ :  شقوَرةُ  فقال أبو زيد : بَثَّ فالٌن فالنا

 : الهمُّ المسهُر. الشَّقورُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

قرِ  وقال ابن ُدريد : جاَء فالنٌ   والبُقَِر إذا جاء بالكذِب. بالّشِ

َب في األرِض وهي أْجلَُد الّرمِل. المشاقِرُ  وقال النَّْضُر : ماِل ما انقاَد وتصوَّ  من الّرِ

 : جبال بين مكة والمدينة. األَشاقِرُ و

ْشقُ  قال الليث :: رشق   والَخْزق بالرميِ. الرَّ

ً  بالسهام َرشقناهم يقال :  .ِرشقٌ  ، وإذا رمى أهل النِّضاِل ما معهم من السهام كله ثم عادوا فكل َشْوط من ذلك َرْشقا

شقُ  وقال أبو عبيد : ميِ إذا َرموا َوْجهاً  الّرِ ً  َرَمْينا بجميعِ ِسهامهم قالوا :: الوْجهُ من الرَّ ْشقُ وواحداً ،  ِرْشقا  : المصدُر. الرَّ

ً  ويقال :  .َرَشْقُت َرشقا

ْشقُ  وقال الليث : ْشقُ و الرَّ القلم  بِِرْشقِ  كأني»، قال :  السالمعليهفي حديث موسى ولُغتاٍن وهما صوُت القلم إذا كتب به ،  الّرِ

َرُشقَا  ، وقد َرِشيقَةٌ و َرِشيقٌ  ويقال للغالم والجاريِة إذا كانا في اْعتداٍل :، « َكتْبِِه التَّوراةَ في َمَساِمعي حين جرى على األلواح ب

 .َرَشاقَة

 : إذا أْحَددُت النَّظر وأنشد : أْرَشْقتُ  أبو عبيد :

 يرير وعِ  م َ ل  الصُّواِر اْلم ْرِ قِ و 
 أي : طَمْحُت بِبََصِري فنظْرُت. أْرَشْقتُ والقوم بِبَصِري  َرَشْقتُ  وقال الليث :

 : َخِفيفةٌ سريعةٌ. َرِشيقَةٌ  ، ونَاقةٌ  َرِشيقٌ  وقال ابن شميل : يقال للرجل الخفيف الظريِف :

ً  الشَِّرقَةُ  شمر عن ابن شميل قال أبو َخْيَرة :: شرق  يا تعرف أن نَبتَها يزداُد ماًء أو ريّا   وإنما: األرض الشديدةُ اْلُخْضَرة الرَّ

 من قِبِل الماء. َشَرقَُها

 اْلُمْشبَُع بالزعفران. : الشَِّريقُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

 فالٌن بِريِقه وكذلك َغصَّ بَِريِقِه. َشِرقَ  وقال الليث : يقال :

ً  ويقال للشيء إذا اشتدَّت ُحْمَرتُه بدم أو نحوه أو بحسن لَْوٍن أحمر قد  عشى :، وقال األ َشِرَق َشَرقا

ه  و  تريريريريريريريري  َرق   لريريريريريريريري ريريريريريريريريوِل الريريريريريريريريذي قريريريريريريريري  أََذعريريريريريريريريْ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اأِب من الريريريريريري َُّ   ْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ر  ال لريريريريريريَ رِقريريريريريريَ  كمريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بدِمِه. َشِرقٌ  وصريٌع :
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كأنه غاصٌّ بكثرةِ مائِِه الَّذي يجري فيه ومنه قوُل األعشى يَِصُف  َشِرقٌ  وقال غيره : يقال للنّْبِت الذي يرفُّ من شدَّةِ الُخضرةِ 

 َرْوَضةً :

رٌِق  ٌ   ريريريريريريريريريريريريريريَ ْمس ملهريريا َكوْكريريَ ك  الةريريريريريريريريريريريريريريَّ امسريريِ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    هريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ كريريريريريريريريْ ِه مريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ َؤٌَُّّر بريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريريِم الريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريري 

  
 فكاد يموت. َشْرقَةٌ  وهو الغََصُص أخذتْهُ  الَشَرقِ  ويقال من

اء. : الَشَرقُ  أبو العباس عن ابن األعرابي : ك الرَّ  الشمُس ُمَحرَّ

له معنيان : أحُدهما : أن  «المْوتى َكَشَرقِ  إنَّ ما بَِقَي مْنها»حين ذكر الدُّنيَا فقال :  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وقال في تفسير

ِم ، والوْجهُ اآلخر الشَّْمَس في ذلك الوقت إنما تَْلبَُث ساعةً ثم تَِغيُب فَشبَّه قِلَّةَ ما بقي من الدْنيَا ببقَاء الشَّْمِس تلك الساعة من اليَوْ 

بريِقِه حتى تخُرج  الشَِّرقِ  الميِِّت بِريِقِه عند خروج نْفِسِه ، فشبَّهُ قِلّة ما بقَي من الدنيا بما بَِقي من حياةِ  َشَرق الموتى َشَرق يف

 نفُسهُ.

روَن الصالةَ إلى»حديث ابن مسعود :  وأما سمعت مروان  َرهُ فقال :فإن أبا ُعبيٍد فسَّ  (المْوتى َشَرقِ  لَعَلُّكْم َستُْدِرُكوَن أقواماً يؤّخِ

لْم تَر إلى الّشْمِس إذا ارتفعْت عن الِحيطاِن أالفَزاريَّ : يُحّدِث عن الحسن بن محمد بن اْلَحنِفيَّة أنه ُسئَل عن هذا الحديث فقال : 

ةٌ فذلك  المْوتى. َشَرقُ  وَصاَرْت بين القبوِر كأنها لُجَّ

 إنما هو تلك الساعة ِلْلمْوتَى دون األْحيَاء. َشَرقََهاوقال أبو عبيد : يَعني أن طلوعَها 

الَمْوتَى هو أن يَغَصَّ اإلنساُن بِريِقِه عند المْوِت فأراد أنهم كانوا يَُصلُّوَن الجمعةَ ولْم يَْبَق من  َشَرقِ  قال : وقال غيره في تَْفِسيرِ 

 بِريِقِه. َشرقَ  النََّهاِر إال بقدر ما بَقَي من نْفس هذا الذي قد

 فيه الشْمُس. تشرقُ  بِتَْسِكين الراء المكان الذي الشَّْرقُ و: الشمُس ،  الّشَرقُ  ابن السكيت : وقال

 .َشَرقُهُ  يقال : آتيَك كلَّ يوم طلعَ 

قُ وقال :  الشََّرقُ  وال الشَّْرقُ  وال يقال غاب الشَّْرقُ و الشََّرقُ  ويقال طلَعَ  طلوِعها موقعَها في الشتاء على األرض بعد  المَشرَّ

 له. َشْرقَةَ  ودْفئَِها إِلى زَوالَها ، وأما القيظ فال

ً  الشمس َشَرقَت ، ويقاُل : الَمْشَرقَةِ و الشَّْرقَِة الُمْشُرقَةِ  أي : في الشْمس وفي الشََّرقِ  ويقال : اْقعُْد في إِذا طلَعْت  تَْشُرُق ُشُروقا

ً و  : إذا أضاءت على وجه األرض. أْشَرقَت إشراقا

ً  األرض أشرقت :ويقاُل   ضح الشمس عليها. بإشراق ، ِإذا أنارت إشراقا

ً  الدَُّم بجسده فهو َشِرق وقال األصمعي :  ، وذلك إذا ما نَِشَب وكذلك يَْشَرق َشَرقا
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 عيله  ذا بَِ َي فيها دٌُ. َ رَِقهْ 
 الشيُء بالشيء يَْنَشُب فيه ويختَِلط. يَشرق جاز ذلك كما َشِرقتْ  قال : وإذا اْختَلطْت ُكدورةٌ بالشمس ، ثّم قلَت :

جل َشِرق ويقال : ً  الرَّ  أي : نَِشَب. َشِرق ، ومعنى فشِرق : إذا ما دخَل الماَء حْلقه يَْشَرق شرقا

ى وسلمعليههللاصلىفي حديث علي أن النبيَّ و  أو َخْرقاَء أو َجْدَعاَء. بَِشْرقاءَ  نََهى أن يَُضحَّ

 في الغنَم المشقوقةُ األُذُن باثنين كأَنه َزنََمةٌ ، والَخرقَاُء أَن يَكوَن في األُذُن ثقٌب مستديٌر. الشَّْرقاءُ  يُّ :قال أبو عبيد : قال األصمع

ً  أَُذنها َشَرق ويقال :  شقَّها. أي : يَْشِرقُها َشْرقا

 .«إِالَّ في ِمْصٍر جامعٍ  تَْشِريق ال ُجْمعَةَ وال»في حديث علي : و

 الشمس ألنَّ ذلك َوقتُها. ُشروق َصالةُ العيد ، وإنما أُِخذ من التَّْشِريق قال األصمعيُّ :قال أبو عبيد : 

ق  أْخبََرني ُشْعبَةُ أَنَّ ِسَماَك ْبَن َحْرٍب قال له في يوِم ِعيٍد : اذهْب بنا إلىو قال :  يعني : الُمَصلَّى.اْلُمَشرَّ

 وفي ذلك يقوُل األخَطل :

َ ا   ذا امحريريريريريريريريريريريريريَْ و  هريريريريريريريريريريريريرياِ هلريريريريريريريريريريريريريَْ  رَّْ  مريريريريريريريريريريريريريَ ارِعريريريريريريريريريريريريري 

  
ح    ريريريريريريريريريريق  و يف يريريريريريريريريريوُِ ذبريريريريريريريريريْ ارِ و َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
ا قولهم : أيَّام يَْت بذلك ألنهم كانوا فإن فيه قولْين : التَّشريقِ  قال أبو عبيد : وأمَّ قُون يقال : ُسّمِ  فيها لُحوَم األضاِحي. يَُشّرِ

يْت بذلك ألنها كلَّها أيامُ   يوِم النَّْحر فصارت هذه األياُم تبعاً ليوِم النَّْحر.لصالةِ  التَّشريقِ  ويقال : ُسّمِ

.  قال : وهذا أَْعَجُب القَولين إلَيَّ

لََواِت وهذا كالم لْم نَِجد أحداً يُِجيُز أن يُوَضعَ  بالتَّشريقِ  قال : وكان أبو حنيفةَ يَذهبُ  َموضع  التَّشريقُ  إلى التَّكبير أَراد أَْدبَاَر الصَّ

 َهب إليه غيُره.التكبيِر ، َولْم يذ

 اللّحم تقطيعُه وتقديده. تَْشِريقُ  وقال األصمعيُّ :

 .َشَرقَتْ  الباب : الّشقُّ الذي يقع فيه ضوُء الشمس إذا ِمْشِريق وقال غيُره :

جال يدخلون عليها ما باب َمن ال يَغَار على أَْهله ، فلو رأى  ِمْشِريق أنَّ طائراً يقال له القرقفنّة يَقَع على»في الحديث : و الّرِ

 .«غيَّر

 [.35النور : ] (ِمْن َشَجَرٍة ُمبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

ا تَطلُُع عليها الشمُس في وقت فقط  فقط ، أو في وقت غروبها ُشروقها قال أبو إسحاق : أْكثُر التفسير أَّن هذه الشجرةَ ليست ممَّ

 غربيةٌ ، أي تصيبُها الشمس بالغداةِ والعشّيِ ، فهو أنضُر لها شرقيةٌ  ولكنها
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 وَأْجَود  لَزيتوَِنا وُّيتها.
اُء.  ونحَو ذلك قال الفرَّ

 أنها ليسْت ِمن شجر الدُّنيا ، وهي من َشجر الجنّة. (ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ )وقال الَحسُن : تأِْويُل قوله : 

ا)ّل وعّز : وقوله ج  ، أي : أَضاءت وأنارْت. [69الزمر : ] (َوَأْشَرَقِت اْْلَْرُض بُِنوِر َرِبِ 

 وأخبرني المنذريُّ أّن أبا الهْيثم أفاَده في قْول ابِن ِحلَِّزةَ :

ِة  ْذ جريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ارِق  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريِ ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريريريّ

  
َواء    عريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريلِّ قريريريريريريريريريريريريريوُ  لريريريريريريريريريريريريريِ  ءْ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والشمسُ  : شاِرقٌ  ، فقال : الَمشِرق الذي يَِلي الشرقِيِ  الّشِقيقِة ، أي : ِمن جانب الشقيقةِ  شاِرقُ وقال : الّشقيقةُ مكاٌن معلوٌم ، 

 فيه فهو مفعوٌل َجعَله فاعالً. تَشُرق

 َجبَل وغربيُّه.، وهذا غارُب الْ  َشْرقيُّهوالجبَل  َشاِرق من األَكَمِة والَجبَِل هذا الَمشرق يقال لما يِلي

اج :  وقال العجَّ

 الغريب  و الَفْلن  الةَّارِق  و 
 .الشرقِيُ  ، َوهو المشِرق أراد : الفنَن الذي يلي

ً  قال أبو منصور : وإنما جاز أن يجعلَه ، كما يقال : ِسرٌّ كاتِم أي : ذُو ِكتْمان ، وماٌء  َمْشِرق أي : ذا َشْرقٍ  ألنّه جعله ذا شاِرقا

 ْفٍق.دافٌق أي ذُو دَ 

ً  والشمُس تسّمى  أي : كلما َطلَعَِت الشمس. شاِرقٌ  ، يقال : إنِّي آلتيه كلّما َذرَّ  شاِرقا

 : اللْحم األحَمُر الذي ال َدَسَم فيه. الشَِّرقُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 وقال شِمر : أنَشَدني أعرابيٌّ وكتَبَه ابُن األعرابّيِ :

اِن  يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ َ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ ي   أَْرنريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ  انريريريريريريريريريريريْ

  
رب واهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريوان و   ري  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

بريريريريريريرياِن  ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريِ ربريريريريريريرية  مريريريريريريِ  أو ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْراثِن   ي جريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريع  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وجريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أو تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بين الحَدأةِ والشاهين ولونه أسوُد. الشرقُ وقال : 

َن بُْسُره. أْشَرقوأبو العباس عن ابن األعرابي : أنضَح النَّْخُل   وأزهى إذا لَوَّ

 الغرقى. : الشُُّرقُ و: الضَّوُء ،  الشرق وقال :

 .َشِرقو: دخول الماء الحلق حتى يغص به ، وقد َغِرق  الشََّرقوقلت : الغََرق أن يدخل الماء األنف حتى تمتلئ منافذه ، 

 ْمُس.: الشَّ  الشَّْرقُ و

ْرقو: الشمُس بفتح الشين ،  الشَّْرق وروى عمرو عن أبيه : وُء الذي يدخُل من َشق الباب. الّشِ  : الضَّ

 ، الِمْشِريق ويقال : لذلَك الموضعِ 
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 : الغلمان  الرُّوَقة . الةُّْرقو 
. قال ابن  َشْرق وقول أهل العراق في النداء على البَاقِلِّى : معناه : قطع الغََداة ، أي : ما قُِطَع بالغَداة  األنباري :الغََداةِ َطِريٌّ

 والتُِقط.

 الثَّمرة : قطعتها. شرقت يقال :

في  الموتى ، أي : شرق الموتى وفعلته بشرقِ  الموتى أي : حين تصفَرُّ الشمُس وفعلت ذلك بشَرقِ  وقال أبو زيد : تُكَرهُ الصَّالة

 ذلك الوقِت.

 الجمُع من هاُهنا وهاُهنا يُضمُّ بعُضهُ إلى بعٍض. القرشُ  قال الليث :: قرش 

ِشها قال : وسميتْ   لتجمعها إلى َمكَّةَ ِمْن حواليها حين َغلَب عليها قُصيُّ بُن كالٍب. أي : قريٌش قُريشاً لتَقَرُّ

ً  وقال غيره : سميتْ   : الَكْسُب. القَْرشُ وألنهم كانوا أهَل تجارة. ولم يكونوا أصحاب زرع أو ضرع ،  قُريٌش قُريشا

 يكتسب. ، أي : يَقتِرشُ ولعياله ،  يْقِرشُ  يقال : هو

 ً شُ  وقال اللحياني : إن فالنا ً  قََرشَ  لعيالِه ويَتََرقَُّح أي : يكسُب ويطلُُب ويقال : يَتَقَرَّ ً  فالٌن شيئا شَ وأخَذهُ ، إذا  يَْقِرُشهُ قَْرشا  تقَرَّ

ً  الشيءَ  شا  إذا أخذه أوالً فأوالً. تَقَرُّ

 الرماُح إذا َوقََع بعضها على بعٍض. اقتََرَشتِ  ويقال :

 فالٌن بفالٍن إذا سعى به وبغاه سوءاً. أْقَرشَ  ويقال :

 بِه أي : ما َوشيُت به. أْقرشتُ  ويقال : ما

شتُ  ويقال : شُ وبهذا المعنى ،  قَرَّ ُش. : اْلُمقَّرِ  المحّرِ

 إذا صَدعت العظَم ولم تهشم. ُمْقِرشةٌ  الشَّجةُ فهي أْقَرشتِ  ويقال :

 وأنشد هو أو غيره يذكرها :، دابةٌ تسكُن البحَر تأكُل دواب البحر قريشٌ  قال ابن األعرابي : روي عن ابن عباس أنه قال :و

حْ و  َريريريريريريريريريٌش هريريريريريريريريي الريريريريريريريرييت تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريرين  الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري 

  
ْه قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌش   يريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريِ   قريريريريريريريريريريريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر هبريريريريريريريريريريَ

  

نَي وال مريريريريريريريريريريريريريِ ثَّ والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أتكريريريريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ  ك  فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا لريريريريريريريذي اجلريريريريريريلريريريريريريريامسريريريريريرينِي ريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   تريريريريريريَ

  
 .قريشيٌ  ويجوز للشاعر إذا اضطّر أن يقول قريٍش قرشيٌ  والنسبة إلى

 الرماُح إذا طعنوا بها فصّك بعضها بعضاً. اقتَرشت ويقال : قد

 وقال القطاميُّ :

واِرش   لريريريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريريرياِ  كريريريريريريريريريريريريريأن فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
زاعريريريريريريريريا  َن هبريريريريريريريريا انريريريريريريريريتريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواطريريريريريريريريَن يريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريزعريريريريريريريريْ

  
 : التحريش. التقريش أبو عبيد :

 وقال ابن ِحلِّزةَ :

ا  أيريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريق  املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرِّش  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
ْل لريريريريريريريريريريذاَك بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياء   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرير و َوهريريريريريريريريريريَ

  
 والحِضرُ  القرواشُ  عمٌرو عن أبيه قال :
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.  والةَّولِ يُّ الواغل ال ُّفيليُّ
ْقشُ  قال الليث :: رقش  قشاءِ  لوٌن فيه كدَرةٌ وسواٌد ونحوهما كلَْوِن األفعى:  الرَّ الظهِر ، ونحُو ذلك  األرقِش  وكلون الجنَدبِ  الرَّ

ْقِشقَةُ   .َرْقشاءَ  كذلك وربما كانت الّشِ

 وأنشد أبو عبيد يصُف شقشقةً :

َُ املريريريريريريريريريزبريريريريريريريريريِ ا غريريريريريريريريريا ا   الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ اء تريريريريريريريريريريَ  َرْقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َُ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا رُُّّه  وأرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ا   َدوَّ

  
 مرقشاً بقوله في قصيدة له : اْلمَرقِّشُ  ابةُ ، ولهذا البيِت سمي: الكت الترقيشُ و

 الريريريريريريريريريري ار  قريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرير والريريريريريريريريريريرُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا رَ 

  
َش يف ظريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريِر األدمي قريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريم    قريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أيضاً : التشطير في الضحِك ، والمعاتبة ، وأنشد : التَّرقيشُ وقال الليث : 

 عاوَل ق  أ ولعِه  ل قيشِ 
 المرأةُ إذا تزينت. ترقَّشتِ والم وتزويقهُ ، : تحسيُن الك الترقيشُ  وقال غيره :

 وقال الجعدي :

ال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريري الريريريريريريّرِهريريريريريريرياِن تريريريريريريرقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    فريريريريريريَ

  
الو    َريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  و عريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياَء اَّريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرينِي جمريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
 اسُم امرأة تكسُر الشيُن في موضعِ الرفعِ والنصِب والخفِض ِمثُل حذام وقطاِم. َرقاش وحي من ربيعة يقال لهم بنُو

 اسُم امرأة منه. َرقاِش و: الخطُّ الحسن  الّرقشُ  األعرابي :ثعلٌب عن ابن 

 ق ش ل
 [.مستعملة]قلش :  ـ  شلق  ـ  شقل 

راع بالبصرة يجعل أحدهم فيها رأس الحبل ثم  الشَّاقُولُ  قال الليث :: شقل  : خشبةٌ قَْدُر ذراعين في رأسها ُزجٌّ يكون مع الزُّ

 .َشقَلَها بَِشاقُولهِ  دوا الحبل واشتقوا منها اسماً للذََّكِر ، يقال :يَُرّزها في األرض ويتََضبَُّطها حتى يم

ن ِحلماً  َشْوقَلَ وِلي هذا الدينار أي ِزْنهُ ، قال :  اْشقُلْ  الوزن ، يقال : : الشَّْقلُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : جل إذا تََرزَّ الرَّ

 اً.إذا َعيََّر ديناره تعييراً ُمصحح َشْوقَلَ وووقاراً ، 

سَّ من الرجال. الشَّْولَِقيُ  قال الليث :: شلق   : الذي يبيع الحالوة بلُغة ربيعة ، والفرُس تسميه الرَّ

 .الشَّْولَِقيُ  وقال أبو عمرو : يقال للواغلِ 

ْلقُ  وقال الليث : يكون في أنهار البصرة : شيٌء على ِخلقِة السمكة صغير له ِرجالن عند َذنَبِه كرجل الضفدع وال يداِن له ،  الّشِ

 أيضاً من كالمهم من الضرِب والبضعِ وليس بعربّيٍ محٍض. الشَّْلقُ و وليس في حّدِ العربية ، قال :

ْلقُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : يُت. األْنَكِليسُ  : الّشِ يُّ والِجّرِ  من السمك ، وهو الِجّرِ

 : الّراضةُ ، الشَّلَقَةُ  عمرو عن أبيه قال :
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ْلَ اء  و  كِّني بوُّن اَِّر ء. الةِّ  : السِّ
ْلقُ  وقال ابن األعرابي أيضاً :  : ضرٌب من سمك البحر. الّشِ

اسم أعجميٌّ وهو دخيٌل ألنه ليس في كالم العرب شيٌن بعد الم في كلمة عربية محضة ، والشينات  األْقلَشُ  قال الليث :: قلش 

مات.  كلها في كالم العرب قبل الالَّ

 ق ش ن
 شقن : مستعملة. ـ  شنق  ـ  نشق  ـ  ش نق

ً  : النَّْقشُ و،  نَقََش يَْنقُشُ  ِحرفته : النِّقاَشةُ و النَّقَّاِش  فعل النَّْقش قال الليث :: نقش   وهو كالنتش سواء ، ويقال بالمنقاِش  نَتْفَُك شيئا

 ِمنتاٌش. للمنقاِش 

 .«الحساب ُعذِّبفي  نُوقش من»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 منه جميع حقّي. اْنتَقَْشتُ  : االستقضاُء في الحساب حتى ال يترك منه شيٌء ، ومنه قول الناس : المناقشةُ  قال أبو عبيد :

 وقال ابن ِحلزة :

ه الريريريري ريريريريو بريريريريريريري  ش  ََيْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم فريريريريريريريالريريريريلريريريريريَّ ريريريريْ تريريريري  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أْو نريريريريريَ

  
حريريريريريريريريريريريريريريا   واإلبريريريريريريريريريريريريريريراء     ُ  وفريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
حة والبراءة.يقول : لو كانت بيننا وبينكم   محاسبةٌ عرفتم الّصِ

 الشَّوكة من الرْجل إال من هذا ، وهو استخراجها حتى ال يترك في الجسد منها شيٌء. قال الشاعر : نَْقش قال : وال أحسب

ِل غريريريريريريتك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوكريريريريريريرية   َن بريريريريريريرجريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريَ

  
 فت ي برجلريريريريريريريك رِجريريريريريريريل من قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكهريريريريريريريا 

  
يَ  تَْنقَُشنَ  الباء أُقيمت مقام عن ، يقول : ال ً  عن ِرْجل غيرك شوكاً وتجعله في ِرْجلك ، قال : فإنما سّمِ  يُْنقَشُ  ألنه المنقاُش منقاشا

 به أي : يُستخرج به الشوك.

َك أي : تسأل تَْنتَِقش أن االنتقاشُ  وقال الليث : عليه ، وأنشد لرجٍل نُِدب لعمٍل على فرٍس يقال له  يَْنقُش أن النَّقاشَ  على فَّصِ

 داٌم :ِص 

 مريريريريريريريا ا ريريريريريريريذ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ امريريريريريريريا  لريريريلريريريمريريريكريريريول هبريريريريريريرياو 

  
لريريريريريريريَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّاِ  و   َك  ال لريريريريريريريِ تريريريريريريري  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ  مريريريريريريريا انريريريريريريريريْ

  
ات : القَباالُت بالدُّْربة ، وقوله : وما  : أي : ما اخترتك ، يقال للرجل : إذا تخيَّر لنفسه شيئاً جاد ما اْنتَقَْشتُك قال : والوصرَّ

 لنفِسه. اْنتَقَُشه

 .«له َعَطنَهُ  اْنقُُشواوَزى خيراً فإِنه ماٌل رقيٌق استوصوا بالِمعْ »في الحديث : و

 العََطِن تنقيةُ مرابضها مما يؤذيها من حجارة أو شوك أو غيره. نَْقِش  ومعنى

 : األثُر في األرض. النَّْقشُ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم ، أنه قال :

ً  قال : وكتبت عن أعرابي : يذهب الرماد حتى ما ترى له  ، أي : أثراً في األرض. نقشا

 ، والفعل الَمْنقُوشُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : إذا ُضرب العْذُق بشوكة فأرطب فذلك
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 .اللريَّْ ش   مله
جاج التي تَنَقَُّل منها العظام. الُمنَقَِّشةُ  وقال ابن الفرج : سمعت الغَنوي يقول :  والُمنَقِّلة من الّشِ

 : المْنتَاش والمنتاخ. للمنقاش إذا استقصى على غريمه. ويقال أْنقَشَ وجاريته.  نقش إذا أدام أنقشَ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : طول الرأس كأنما يَُمدُّ ُصعداً ، وأَنشد : الشَّنَقُ  قال الليث :: شنق 

 اء  تريلريْز و يف الةََّلقْ كأَنا كب 
 .َمْشنُوقو ِشناق ويقال للفرِس الطويِل :

 وأنشد :

َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    لريريريريريريريريْ ه  أِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريِل ا ريريريريريريري ِّ مريريريريريريري  تريريريريريريري  مريريريريريريريْ   ريريريريريريريَّ

  
ذِْع مةريريريريريريريريريريريريريريلوق   يِع كم ريريريريريريِل اجلريريريريريريِ   ريريريريريرياظى الَبضريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الطامُح إلى كل شيء. المشناق : الشَّنيقُ  رأسها ، والقلبُ  شنْقت وإذا شدْدَت رأَس دابٍَّة إلى أعلى شجرةٍ أو ُمرتفعٍ قلت :

 وأنشد :

   َمْن ل ل   َ ِلق  ِمةلاقِ 
 القربة. ِشناقَ  من الليِل فحلَ  وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن عباس : أنه باَت عنَد خالته ميمونة فقام النبيُّ و

ً  تُعَلَّق به الِقربة على الوتِد ، يقال منه :القربِة هو الَخيُط أو السَّْيُر الذي  ِشناقُ  قال أبو عبيٍد : قال أبو عبيدة : إذا  أْشنَْقتَُها إشناقا

 علَّْقتُها.

 : إنه الخيط الذي يوَكى به فم الِقربة أو المزادة. الشناق قلت : وقيل في

ناق والحديث يدل على هذا ، ألن الِعصام الذي تعلق به القربة ال يحل ، إنما يحل الوكاء ليصطّب الماء ، و الوكاء ، وإنما ه فالّشِ

ا قام من الليل ليتطّهر من ماء تلك القربة. وسلمعليههللاصلىحلّه النبي   ، لمَّ

 إذا َكفَْفتُها بزمامها. أْشنُقُها الناقةَ  َشنَْقتُ  قال أبو عبيد ، وقال األصمعي :

ً  الناقةَ بغيِر ألفٍ  شنقتُ  وقال أبو زيد :  .َشْنقا

ً  قصيدة وهو راكٌب بعيراً فما زالَ في حديث طلحة أنه أنشد و  رأسهُ حتى ُكتبت له. شانِقا

 ُمعَلَُّق القلِب َحِذٌر. َشنِقٌ  ابن األعرابي : رجلٌ 

 وأنشد لألخطل :

لريريريريريريريريا  و  ْور  هريريريريريريريريْل تريريريريريريريريرى ظريريريريريريريريعريريريريريريريري   قريريريريريريريري  أقريريريريريريريريول  لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ

  
ق    لريريريريريِ ٌق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريِ ذارِي م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  حيريريريريريريري و هبريريريريرينَّ مسريريريريريريريِ

  
يَِة. أَْشنَاقِ  أخوذٌ منمقطٌَّع م ، أي : ُمَشنَّقٌ  أبو عبيد عن الكسائي : لحمٌ   الّدِ

 .«ِشناقَ  ال ِخالَط وال ِوَراَط وال»كتَب لهُ كتاباً فيه :  وسلمعليههللاصلىفي حديث آخَر لوائِل بن ُحْجٍر : أن النبي و

 ما بين الفريضتين ، وهو ما زاَد من الشَّنَقَ  : فإنَ  شناق قال أبو عبيدة : قوله : ال
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ِر    َعَْس عةريريريريريريرأَب ، ي ول : ال يؤ ذ  من ذلك  ريريريريريرييٌء ، اإلبل على ا مِس     ِر ، وما ُّاَد على الَعةريريريريريريْ العةريريريريريريْ
 .األ لاق وكذلك  يع  

 وقال األخطل يمدح رجالً :

ق  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريرياق  الريريريريريريريري ِّ ِ  بريريريريريريريريِه  لريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ ْرٌُ تريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريَ

  
رَّْ  فريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريريريال    ذا املريريريريريريريريريريريريريؤ وَن أ مريريريريريريريريريريريريريِ

  
 إلى العشِر ُمحاٌل ، إنما هو إلى تِْسعٍ فإذا بلغ العشَر ففيها شاتاِن ، وكذلك ما بين الخمِس  الشَّنَق قال أبو سعيد الضرير : قوله :

 قوله : ما بين العشِر إلى خمَس عشرةَ كان َحقُّهُ أن يقوَل إلى أربَع عشرةَ ألنها إذا بلغت خمَس عشرةَ ففيها ثالٌث من الغنِم.

ُثَّ َأَتُّوا )كقول هللا :  الشَّنَق ى َخمس عشرة انتهاَء غاية غيَر داخل فيإلى العشرة ، وإل في قوله : (إِلى)قلت أنا : جعل أبو عبيد 
ً  والليُل غير داخل في الصيام ، فجعل ما بين العشر إلى خمَس عشرةَ  [187البقرة : ] (الصِ ياَم ِإىَل اللَّْيلِ  ، وهي أربعة ،  َشنَقا

 وهذا عند النحويين جائز صحيح ، وهللا أعلم.

يَ  قال أبو سعيد ً  : وإنما ُسّمِ  إلى ما يليه مما أُِخَذ منه. أُْشنِقَ وألنه لم يؤخذ منه شيٌء  الشنَُق شنقا

َدقَِة ، وذلك  يُْشنِقُ  أي : ال ِشناقَ  قال : ومعنى قولِه ال الرجُل َغنََمهُ أو إبلهُ إلى َغنَم غيره ِليُْبِطَل عن نفسِه ما يجُب عليه من الصَّ

ُق في يَِدِه أخَذ  أَْشنَقَ  واحٍد منهما أربعوَن شاةً فيِجُب عليها شاتاٍن فإنأن يكوَن لُكّلِ  أَحُدُهما َغنَمه إلى غنِم اآلخر فوجدها الُمَصّدِ

 منها شاةً.

ٍق ، قال : وهو مثل قولِه ال ِخاَلط. تُشانِقوا ، أي : ال ِشناقَ  قال : وقولهُ : ال  فتجَمعُوا بيَن ُمتَفّرِ

 لعرب ألفاٌظ في هذا الباب لم يَْعِرْفها.قال أبو سعيد : ول

ً  فال يزالُ  َشنَقٌ  الرجُل ، أي : قد وَجَب عليه أَْشنَقَ  أبو عبيد : يقولوَن : إذا وجَب على الرجِل شاةٌ في خمٍس من اإلبِل قد  ُمشنقا

يِه فيها فهيَ  نِم في عشريَن إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت ، أربٌع من الغ أَْشنَاقٌ  إلى أن تبلَغ إبلُهُ خمساً وعشرين ، فكل شيٍء يؤّدِ

، وقال : الذي يجب عليه ابنةُ َمخاٍض ُمعَقَّل ، أي ُمَؤّدٍ للِعقال ،  األشناقِ  خمساً وعشريَن ففيها ابنةُ َمَخاٍض ، وقد زالت أسماءُ 

 ريضةٌ.فإذا بلغت إبلهُ ستّاً وثالثين إلى خمٍس وأربعيَن فقْد أَْفَرَض أي : وجبْت في إبِِلِه ف

ما بلغ خمساً إلى خمٍس  الشَّنَقَ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمةَ عن الفراء : أن الكسائي ذكَر عن بعِض العرِب أن

 ما لم تجْب فيه الفريضةُ ، يُريُد ما بيَن خمٍس إلى خمٍس وعشرين. الشَّنَقُ ووعشرين. قال : 
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 وروى شمر عن ابن األعرابي في قوله :

 تري َعلَّق  َأ لاق  ال ِّ ِ  بهقريْوٌُ 
ياِت وافيةً كاملةً زائدةً.  قال : يقول : يحتمُل الّدِ

ياِت أن يزيد اإلبَل على المائِة خمساً أو ستّاً. الشَّنَقُ وقال :   في الّدِ

 قال : وكان الرجُل من العرِب إذا حمل حمالةً زاَد أَصحابَهُ ليقطَع ألسنتهم وليُْنَسب إلى الوفاِء.

ّنِ ، وأَْرُش الُموِضَحِة والعيِن القائمِة واليد الشَّالِء ، ال يزاُل يقاُل له أَْرٌش حتى يكوَن  األْشناقُ و: قال  : األُروُش ، أَْرُش الّسِ

 تكميَل ديٍة كاملة.

 وقال الكميُت :

ْه  لريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريريريريريريريريري ِّ ِ   ذا عريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ق  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريل    لريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريِه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
غار. يِة من المعاقِِل الّصِ  وهو ما كان دوَن الّدِ

 وقال غير ابن األعرابّيِ في قول األخطل :

 قوٌُ تري َعّلق  َأْ لاق  ال ِّ ِ  به
يَِة أَصنافُها ، فدية الخطأ الَمحِض مائِةٌ من اإلبِِل تحملها العاقِلةُ أَخماساً ، أَشناقَ  إِنَ  ِعشروَن ابنةَ َمخاٍض وعشرون ابنةَ لَبُوٍن  الّدِ

، وهذا قوُل الشافعّيِ في تابعيِه من أَهل الحجاز وأَما  َشنَقٌ  وعشروَن ابن لَبُوَن وعشروَن ِحقَّةً وعشروَن َجَذَعةً فكلُّ ِصْنٍف منها

مونها أَْرباعاً خمٌس وعشروَن ابنةَ مخاٍض وخمٌس وعشروَن ا بنةَ لَبُوٍن وخمٌس وعشروَن ِحقّةً وخمٌس أَهل الكوفة فإنهم يُقَّسِ

 أْيضاً كما وصفنا ، واألخطُل َعنَى بقولهِ  أَشناقٌ  وعشروَن َجَذَعةً ، وهي

 ت عّلَق َأْ لاق  ال ِّ ِ  ِبِه()
ياِت فأدَّى األشناقَ  هذه َل الّدِ  ِليُْصِلَح بين العشائِر ويحِقَن دماَءُهم. أشناقَها ، َمَدَح رئيساً تََحمَّ

يَِة ، والفَْضلَةُ تفضل. الشَّنَقُ  قال األصمعي :  : ما ُدوَن الّدِ

ْت ُشدَّْت فوقهُ بمراٍر  األشناقُ  يقول : فهذه ْت الِمئُوَن فوقَهُ حملها ، وأُِمرَّ عليه مثُل العالئِِق على البَِعيِر ال يكترُث بها ، وإذا أُِمرَّ

 أَي بحبٍل.

ياِت مائةٌ  أَشناقُ  وقال الليث :  من اإلبل وهي ِديَةٌ كاملة.الّدِ

يَتْ  أَشناقٌ  قال : وإذا كانْت معها ِدياُت ِجراحاٍت فهي ً  ، ُسّمِ يَِة العظمى. أَشناقا  ِلتَعَلّقها بالّدِ

 وقال غير الليث في قول الكميت :

 كريريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريريريريريريريريري ِّ ِ   ذا عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
ق األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريل   لريريريريريريريريريَ وهريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريري 

  
األعلى ابنةُ َمَخاٍض من  الشَّنَقُ واألسفل شاةٌ تجُب في َخْمٍس من اإلبِل ،  فالشنق األعلى ، الشَّنَقواألسفل ،  الشَّنَقُ  ، الشَّنَُق َشنقَانِ 

 اإلبل تجب في َخْمس وعشريَن من اإلبِل.
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أن هذا الرجَل يَْستِخفُّ الحماالِت  ، وأراد الكميتُ  أْشناقٌ  األعلى عشروَن َجَذعةً ، ولكّلٍ َمقاٌل ، ألنها كلَها الّشنَقُ  وقال آخروَن :

 وإِعطاء الّدياِت فكأَنهُ إذا َغِرَم دياٍت كثيرةً تحّمَل عشرين بعيراً بناِت مخاٍض الستخفافِِه إياها.

 ال يُثَنَّى وال يجمُع. ِشناق ورجلٌ  ِشناقٌ  وجملٌ  ِشناقٌ  وقال ابن شميل : ناقةٌ 

 طويٌل في ِدقَّة ومثلُهُ ناقةٌ نياٌف وجمل نِياٌف ال يُثَنَّى وال يجمُع. شناقٌ  َملٌ أي طويلةٌ َسْطعاُء وجَ  ِشناقٌ  وروي عنه ناقةٌ 

ْيتِ   .ُمشنَّقٌ  أبو عبيد عن األموي يقال ِلْلعجيِن الذي يُقطَُّع ويُعمُل بالزَّ

َع العجيُن ُكتالً قبل أن يُْبَسَط فهو الفََرْزَدُق   اجيُر.والعج المشنَّقُ ووقال ابن األعرابي : إذا قُّطِ

وهي ما بين الفِريضتْيِن من اإلبِل ، فإِذا كانت من البقَِر فهي  األْشنَاقَ  أي : يُعِطي يُْشنِقُ  قال : وقال رجٌل من العرِب : ِمنَّا َمنْ 

 األْرُش.وهو  الشَّنَقَ  ، ويكون بَِمْعنَى يُْعِطي ِشناقٌ  وهي اْلِحباُل واحُدها الشَّنُقَ  : يُعطي يُشنقُ  األوقاُص ، ويكون

 وهو األْرُش. الشنَقَ  إذا أخذ الرجُل : أشنَقَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

اراً في َحَرٍق إلى ُشَريحٍ. فقال ُشريٌح : ُخْذ منه  أْرَش الحرِق في الثوِب. أي : الشَّنقَ  قال : وحاَكم رجٌل قَصَّ

 قُطنة ُمْحرقةً ، وهو إْدناؤكَها من أنفِه ليدخَل ريحها َخياِشيَمهُ. أنشْقتُهُ و: َصبُّ َسعوٍط في األنِف ،  النَّْشقُ  قال الليث :: نشق 

 الدَّواَء في أْنِفِه أي : َصبْبتُه فيِه. أنشْقتُهوقال : 

 يعني الّشمَّ. النََّشقِ  قال : ويقال : هذه ريٌح مكروَهة

 وقال ُرؤبةُ :

 اللََّةقْ  مَسرَّا من ا ردِل َمْكروه
ً  من الرجِل ريحاً طيّبةً  نَِشْقتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  ونشيُت منه أْنَشى نَْشَوةً ِمثْلهُ. أنَشُق نََشقا

ً  : َسعوٌط يجعُل في المنَخريِن ، تقول : النَُّشوقُ  ابن السكيت :  .أنشْقتُه إنشاقا

 .يُنشقُ  : اسٌم لكل دواءٍ  النَّشوقُ  وقال الليث :

 إذا أبلَغ الماَء خياِشيمه. يَْستَْنِشقُ  الريَح إذا َشمْمتُها والمتََوِضىءُ  اْستَْنشْقتُ وقال : 

ةٍ يَْستَنثُِر. يَْستَْنشقُ  كان وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و  ثالثاً وفي كل َمرَّ

  بمعنى واحٍد.وَعِلَق واْرتبَق ، كلُّ ذلكَ  نَِشقَ ووقال اللحياني : نَِشَب الصيُد في َحْبلِه 

 في الحبِل وأنشْبتُه ، وأنشد : أنشقتهُ  وقد نُْشقَةٌ  واحدها نَُشقٌ  وقال ابن األعرابي : يقال : ِلَحلِق الّربق
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ْحَتِبلْ 
 
 نريْزو اْلَ  َا أَنةَ ه ْن امل

 وقال آخر يَْهُجو قَْوماً :

هريريريريريريريريريريريريْم  فريريريريريريريريريريريريَّ ٌُ كريريريريريريريريريريريريأنَّ أكريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريني  أَبريريريريريريريريريريريريرا  مريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريرياب  أ نةريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريْه يف اَّبريريريريريريريائريريريريريريريل    أك ف ضريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ولك العاَلقَى ،  النّشاقَى بعنِق الغزاِل في الكصيَصِة ، ويقول الصائُد ِلشريكِه : ِلي النُّشقةُ  الصائُد إذا َعِلقَتْ  أنشقَ وقال : 

 في الحْلِق وهي الشُُّربَّةُ ، والعالقى ما تَعلَق بالرْجِل. النَّشقةُ  ما وقعت النّشاقىو

 وأوتحتها. أشقْنتهاو،  َشقُنتْ ووالوتُوَحةُ وقد قَلَّْت َعطيتُهُ  الشقونة َووتٌْح وهي َشْقنٌ  أبو عبيد عن الكسائي : قليلٌ : شقن 

 : القليُل. الّشْقنُ  وقال الليث :

 ق ش ف
 قشف. ـ  فشق  ـ  شقف  ـ  شفق  ـ  قفش 

فٌ  : قََذُر الجْلِد ، رجل القَشفُ  قال الليث :: قشف   .قَشفٌ  ال يتعاَهُد الغسَل والنظافةَ فهو ُمتَقَّشِ

ُر نفسه بالماء ،  القَشفُ  وقال غيره : : رثاثةُ الهيئة وسوُء الحاِل وحفوف البشرة وضيق العيِش ، وإن كان مع ذلك يُطّهِ

 واالغتسال.

 وشظف كل هذا من ِشدَّة اْلعَْيِش. قََشفٌ وأبو عبيد عن األصمعي : أصابهم من العْيش َضفٌَف وَخفٌَف 

 أْقَشر شديد. أْقَشف سلمة عن الفراء : عامٌ 

ِديُء من األشياء وقَلَّما يُْجمع ، وقد الَشفَقُ  قال الليث :: شفق  ً  هُ في النَِّسجالثَّْوَب أي : جعل َشفَّقَ واْلعطاَء ،  أْشفَقَ  : الرَّ ،  َشفَقا

ً  الشَّفَقُ ومن هذا األمر أي : خائٌف ،  ُمْشِفقٌ  عليك أي : خائٌف وأنا ُمْشِفقٌ  : اْلَخوف ، تقوُل : أنَا الشَّفَقُ و وهو أن  الشَّفَقَةُ  أيضا

: النَّاِصُح الحريُص على  الشَِّفيقُ وعليه أن ينالهُ مْكروهٌ ،  أشفَْقتُ  يكوَن الناِصُح من بلوغ نُْصِحه خائفاً على المنصوح ، تقول :

 صالح المنصوح.

 [.26الطور : ] (ِإَّنَّ ُكنَّا قَ ْبُل يف َأْهِلنا ُمْشِفِقنيَ ):  عزوجلوقال هللا 

 [.16االنشقاق : ] ((16َفَّل أُْقِسُم اِبلشََّفِق ))قال الليث : إنا ُكنّا في أْهِلنا خائفيَن لهذا اليوم ، وقال جلَّ وعزَّ : 

ذا : اْلبياُض ألن اْلُحمرةَ تذهُب إ الَشفَقُ  : اْلُحْمَرة التي في المْغِرب من الشَّْمِس ، قال : وكان بعُض الفُقَهاء يقول : الَشفَقُ  قال :

 البياُض الذي إذا َذَهَب صلَّْيَت اْلِعشاَء اآلخرة وهللا أعلُم بصواب ذلك. الشَّفَقُ  أْظلَمْت وإنَّما

 ، وكان أحمر فهذا شاهٌد للُحْمرةِ. الشَّفَقُ  قال الفراُء : وَسِمْعت العرب يقول : عليه ثوٌب مصبوٌغ كأنه

 ، وأنشد : تُ أْشفَقْ  يعني َشفَقَةً  من األمر َشِفْقتُ  وقال غيره :
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ي  ْومريريريريريريريريريريريريريِ ة  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريإين ذ و  ريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريال    عريريريريريريريِ ى الريريريريريريريرُِّْق الريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ْه عريريريريريريريَ فريريريريريريريِ ريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اْلُحْمَرةُ في السماء. الشَّفَقُ و: الثوب المصبوغ باْلُحمرةِ القليلة ،  الشَّفَقُ  عمرو عن أبيه :

 نََواحٍ منه.من هذا األمر أي :  أَْشفاق تقول : أنا في« نوادر األعراب»وفي 

 وِمثْلُه أَنا في عروض منه وفي أعراض منه ، أي : في نواح.

 : اْلَخَزُف المَكسَُّر. الشَّقَفُ  أهمله الليث ، وقال عمرو عن أبيه :: شقف 

 : اْلُمبَاغتهُ. الفََشقُ  قال الليث :: فشق 

 وقال رؤبة :

 فبا  واللريَّْفس  من اَّْرِص اْلَفَةقْ 
 : ِشدَّة اْلِحْرص. اْلفََشقُ  وقال غيره :

 وقال الليث : معناه : أنه يُبَاغت اْلِوْرَد لئِال يفطن له الصياد.

 : العدُو والهَرُب. اْلفََشقُ و: تباُعُد ما بين القَْرنين وتباُعُد ما بين التَّْوأَبانِيَّيِن قال :  اْلفََشقُ  وروى عمرو عن أبيه قال :

 ما بين قَْرنْيِه أي تباعد. فَِشقَ  وهو الذي فَِشقٌ  ون البَقرمن قَرُ « : كتاب البقر»وقال أبو حاتم في 

: ال يُْستمل إال في افتِعَال خاصةً ، يقال  اْلقَْفشُ و : ساكن الفاِء َضْرٌب من األكل في شدَّةٍ ، قال : القَْفشُ  قال الليث :: قفش 

 وأنشد : اْقتفَشَ  جراميزهُ وقوائُمهُ قدللعَْنكبوت ونحوها من سائِر اْلَخْلِق إذا اْنَجَحر وَضمَّ إليه 

 كاْلعلَكبوِ  اقريتريَفَةْه يف اجلْحر
 .اْقفَْنَشَشتْ  ويروى :

 في اْلَحْلِب سرعة نَْفِض ما في الضَّْرعِ ، وكذلك اْلَهْمُر َواْلَمْشُق. اْلقَْفشُ  وقال أبو حاتم :

ْفِش  ْفُش أكُل الطعام َجْرفاً  اْلقَْفِش ووقال غيره : وقََع فالٌن في الرَّ  كثرة النِّكاح. القَْفشُ و، فالرَّ

جل يَِعّز بعد الذّّل ، أو يستغني بعد الفقر : من الرَّ  فش ، ويقال للرَّ ْفُش ، ومجداف السفينة يقال له الرَّ ْفش إلى ويقال للِمْجَرف الرَّ

ْفش فاّلحاً.العرش ، أي : قعد   على العرش بعد ضربه بالرَّ

اْلخّفِ  بمعنى : اْلقَْفشُ  وِمْخَذفَة ، قلت : قَْفَشْينِ  اْلُخفُّ ، ومنه خبَُر عيسى أنه لم يَُخلِّْف إال : القَْفشُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ٌب.  دخيٌل ُمعرَّ

 وهو المقطوع الذي يحكم عمله ، وأصله بالفارسية : كفج فعّرب.

 : الدَّغَّارون من اللَُّصوص. القَْفشُ  رو عن أبيه قال :عم
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 ق ش ب
 [.بشق] ـ  شبق  ـ  شقب  ـ  قشب 

نِي ِريُحها وكلُّ مْسمومٍ  «ِريحها قَشَّبنِي أن رجالً يمر على جسر جهنَّم فيقول : يا ربِ »في الحديث : : قشب   قَِشيبٌ  معناه : َسمَّ

 .ُمقَشَّبُ و

 : اسٌم للسَِّم ، وكذلك كلُّ شيٍء يُخلَُط به شيٌء يفسده ، وتقول : الِقْشبُ و: خلُط السَّّمِ بالطعام ،  القَْشبُ  وقال الليث :

 وأنشد : .قَشَّْبتُهُ 

ب هْ   م ر   ذا َقةََّبه  م َ ةِّ
 وقال النابغة :

 يري ْ َة   و َهرَاسا  به يري ْعَلى ِفرَاِ ي 
 له إذا سقاه. قشَّبَ  وقد أقشابٌ  ، والجميع : السمُّ  الِقشبُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 َخشٌب ال خير فيِه. قَِشبٌ  وقال األموي : رجل

 : َخْلُط السّمِ ، وإصالحهُ حتى يَنجَع في البََدِن ويَْعَمَل. التَّقشيبُ  شمر عن ابن األعرابي :

 وقال غيره : يُخلَُط للنْسِر في اللحم حتى يَْقتلَهُ.

كما أن  قَْشبٌ  أراَد أنَّ ِريَح الطيَب َعلَى هذه الحالِ ، قشبنا من ُمعاوية رائحةَ طيب وهو ُمْحِرٌم فقال منروي عن عمر أنه وجَد و

 .قَشبٌ  ِريَح النّتْنِ 

 من الكالم الِفَرى. القَْشبُ وبيتهم أي ما أْقذَر ما حوله من الغاِئِط ،  أَْقشبَ  ويقال : َما

 ْمٍر لم يُكن فِينَا ، وأنشد :فالٌن أي : َرمانَا بأ قَشَّبنَا ويقال :

فريريريريريريريريعريريريريريريريريال  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه اترِكريريريريريريريريه  ا بريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ  َقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِة الريريريريريريغريريريريريريرب   مريريريريريريريَّ  كريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريري  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   مريريريريريريرياَء اجلريريريريريري 

  
 المال أي ذهَب بِعَقِلَك. قَشبكَ  أي : مخلوَط الَحَسِب َممزوٌج باللُّؤم ، وروى الليث عن عمرو أنه قال لبعض بَنيِه : ُمقشَّبٌ  ورجل

ُجُل : إذا اكتََسَب َحْمداً أْو َذّماً  أْقَشبَ  أبو عبيد عن الفراء :  .اقتََشبَ والرَّ

 ضاِويٌّ أي : قِشبُه الذي القاشبُ وبِعَْيِب نفسه ،  قَشبَه الِذي يعيُب الناَس بما فيه ، يقالُ  القاِشبُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 الخيوِط ببَُزاقِة إذا لفَظ بها.وهي ُعقَُد  أقشابهُ  : الخياُط الذي يلقُطُ  القاِشبُ ونْفُسه 

 : الَخلَُق. القِشيبُ و: الجديُد ،  القَِشيبُ  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابي قال :

 .قَشيبٌ  جديد ، وكلُّ شيء جديدٍ  قشيبٌ  حديُث الجالِء وثوبٌ  قِشيبٌ  وقال الليث : سيفٌ 

 وأنشد للبيد :

وَنريريريريريريريريريريرينَّ كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريري  و مريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريرياء  َيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريرياَيريريريريريريريريريلريريريريريريريريري   و الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريالمريريريريريريريريرييريريريريريريريريريذ  لريريريريريريريريريؤلريريريريريريريريريؤا  َقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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ْقبُ  قال الليث :: شقب   : مواضُع دوَن الغيراِن تكوُن في لُهوِب الِجباِل تُوِكُر فيها الطْيُر. الّشِ

 وأنشد :

ه والريريريريريريريري ريريريريريريريريت  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياهبريريريريريريريريا حريريريريريريريريَ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ

  
ا هبريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريريريريَ ار   ذا ظريريريريريريريريريريريريريريريَ ة تريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
ْقبُ  أبو عبيٍد عن األصمعي : ْعُب  ِشقَبَةٌ  الجبال ، وَجمعُهكالشَّّقِ يكون في  الّشِ ، واللِّْهُب مهواةُ ما بين كّلِ جبلَين ، واللِّصُب الّشِ

 الصغيُر في الجبل.

 .الشْوقبُ  أبو عبيد عن األصمعي يقال للطويِل :

 وقال الليث : هَو الطويل جّداً من النَّعام والرجاِل واإلبِل.

 وفََشْختُه.بالعََصا  بَشْقتُه « :نوادِر األعراب»في : بشق 

 .َشبِقةٌ  وامرأةٌ  َشبِقٌ  رجلٌ  : الغُلَمةُ وشدةُ الشهَوة يقاُل : الشبقُ : شبق 

 شديد. شبق روي عن ابن عباس أنه قال لرجل وطئ امرأته قبل اإلفاضة :و

 ق ش م
 مستعملة. مشق : ـ   (1)شقم  ـ  شمق  ـ  قمش  ـ  قشم 

 : الُجسوُم ِحساناً َوقباحاً. الِقْشمُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: قشم 

 .القشم اسٌم لما يُؤكُل ُمْشتقٌّ منَ  القَشامُ و: ِشدة األكل وخلُطهُ  القَْشمُ  وقال الليث :

 ما يَْبقى من الطعام َعلَى الخوان. : القُشامةُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

ً  ما بَقَي على المائدة ِمّما ال خيَر فيه ، يقال : القُشامةُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  .قشْمُت أْقِشُم قَْشما

 : البُسُر األبيُض الذي يُؤكُل قبل أن يُْدِرَك وهو ُحلٌو. القَْشمُ  قال : وقال األحمر :

 .القُشام وقال األصمعي : إِذا انتقََض البُسُر قبل أن يصيَر بلَحاً قيَل : قد أصابَه

ْت فأُكلَْت طيِّبة هيابن األعرابي :   .القِشمةُ  يقال للبُْسَرة إِذا ابيضَّ

،  قماش وهو ما كان على َوْجِه األرِض من فُتات األشياء حتى يقاَل لُرذالة الناِس  القماش جمعُ  القُمشُ  قال الليث :: قمش 

 طعاٌم للعرِب مَن اللبن وَحّبِ الحنَظل. القَِميشةو

 له ، ويَهمشوَن له ، بمعنى واِحٍد. يقِمشونَ  وروى ابن الفَرج عن ُمْدِرك يقال : للرُجل قَْومٌ 

__________________ 
لةريري مة من : قال أبو مسليفة : الةريري م جلس من التمر ، وامس ته  ريري مة. قال ابن بري : قال ابن  الويه : ا ( ريري م)« اللسريريان»( يف 1)

 .«الرب   وُ  »اللخل 
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، شدَّة  الَمْشقُ و: الضرُب بالسْوِط ،  الَمْشقُ و،  ممشَّقُ  : طيٌن أحمر يصبُغ به الثوُب يقال : ثوبٌ  الَمْشقُ  قال الليث :: مشق 

ً  بِفيه فيمُشقُها األكل يأخذ النحضةَ   حين يلين ويجوَد كما يمشقُ  رأيضاً : مدُّ الشيء ليمتّد ويطول ، والوت الَمْشقُ وَجْذباً ،  َمشقا

حسنة القَوام ،  ممشوقةٌ  فيه طوٌل وقِلةُ لحم ، وجاريةٌ  : أي : مشيٌق ُمَمشٌَّق ممشوقٌ  الخياُط خْيطه بخربقة ، ويقاُل : فْرسٌ  يمُشقُ 

 .ُمشاقته حتى يخلَص خالصهُ وتَبقى ِممَشقَةٍ  أيضاً : جذُب الَكتّان في المْشقُ وقليلة اللحم ، 

ً  الرُجل َمِشقَ  أبو عبيد عن األصمعي :  : إذا اصطّكْت أْليَتاه حتى تنَسِحجا. يمَشق َمَشقا

 ونحَو ذلك حكى أبو عبيد عن أبي زيد. .الَمَشق وقال الليث : إذا كانت إحَدى ركبَتيه تصيب األخرى فهوَ 

ً مَشق يمُشق م مصَدر المْشق ابن السكيت :  ، وهو سرعةُ الكتابِة وسرعة الطعن. شقا

ة يصف ثْوراً وحشيّاً : مَّ  وقال ذو الرُّ

لريريريريريهريريريريريريريا وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريا  يف جريريريريريَ عريريريريريْ ق طريريريريريَ رَّ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريكريريريريريَ

  
ر يف اإلقريريريريريريريريبريريريريريريريرياِل حيريريريريريريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     كريريريريريريريريأنريريريريريريريريه األجريريريريريريريريْ

  
ً  مَمّشقٌ  : المغَرة ، وهو طيٌن أحمر ، ومنه يقال : ثَْوبٌ  المشقوقال :   .بالِمشق إذا كاَن َمْصبوغا

ق ،  تَمشق غيره :وقال  بح. قال  تمشَّقوالليل إذا ولّى وأدبَر ،  تمشقوعن فالن ثوبه إذا تمزَّ ِجلبَاب الليِل إذا ظهَر تباشير الصُّ

 ذلك كله أبو عمرو.

 وأنشد :

لريريريريريريريري ريريريريريريريرياو  يريريريريريريريرياِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريم الريريريريريريريريلريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ  قريريريريريريريري  أقريريريريريريريريِ

  
ف الريريريريلريريريرييريريريريريريريِل قريريريريريريري  متةريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريا  جريريريريْ  لريريريرييريريريريال  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 القوُم اللَّحَم إذا تجاذبوه فأَكلُوه. تَماَشقَ و،  ِمْشقَةٌ  الثِّياِب ، واحدتها: أَخالُق  الِمَشقُ  وقال األصمعّي :

اعي :  وقال الرَّ

لريريريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريريرية  و  زال  هلريريريريريريريريريريريريم يف كريريريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريل    ابريريريريريريريريريِ ه األيريريريريريريريريري ي َرعريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري   َّريريريريريريريريريٌم متريريريريريريريريريَ

  
 وقال الراِجُز يصُف امرأة :

ارا اِديريريريريريريريريريريريرين واَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ق  الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  متريريريريريريريريريريريريَ 

  
ِرف الريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريَف وال   عريريريريريريريريريريريْ َوارَامْل تريريريريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 أي : تُجاِذبُهم الكالَم وتَُسابُُّهْم.

جل يمارُس عمالً فتأْمُره باإلسراع :  سريُع الجريِ في القرطاس. َمشَّاقٌ  ، وقلمٌ  اْمُشْق اْمُشقْ  والعرُب تقول للرَّ

 ْختطفَه.وامتََشنه واْختَدفَه واْختََواه إذا ا اْمتََشقَه يقال : وَروى أبو العباس عن ابن األعرابي :

َح ، والُمَراقةُ ما اْنتُتَِف منه ،  اْلُمشاقَةُ  وقال األصمعيُّ :  الَكتَّاِن َرديئُه. ُمَشاقةُ ووالُمشاَطةُ : ما سقََط من الشَّعر إِذا ُسّرِ

 العَقَب تهذيبُه من اللحم حتى ال يَْبقَى إالَّ قليلُه وخالُصه ، َمْشقُ  وقال ابن شميل :
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َبنْيِ وال َيكون  الَوَتر  ال من الَعَ   ، والَعَص  ال والَعَ    يف  الساقني واملنْت ، والَعَص  يف الِعْلباء واليّتْهر واجْلَلريْ
 َيكون مله َوتريٌر وال َ ْتَ فيه.

 : ِشْبهُ َمَرح الجنون. الشََّمقُ  قال الليث :: شمق 

 قال رؤبة :

 كأَنه ِ ذ راَ  َمْسل وس الةََّمق
ً  : النشاُط ، وقد الشَّمق ّي :وقال ابن األعراب  إذا نَِشط. َشِمَق يَْشَمُق َشَمقا

 لُغاُم الَجمل يختلُط به الدَّم. األَْشَمقُ  وقال الليث :

 وأنشد غيُره :

 يريلريْف ْخَن َمةك وَل اللَُّغاُِ َأمْشَ ا
 يعني جماالً يتهادرن.

َجاِل.: الطويُل الجسيُم من  الَشَمْقَمقُ  قال ابن شميل :  الّرِ

فَياُن يَِصُف الفَحل :  قال الزَّ

ق   مريريريريريريريريَ ٌل مشريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ْتَى هريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريَْ   الريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق    لريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريٌق َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر ى وعريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ابب القاف والضاد
ق ض  ـ  ق ض ذ ،  ـ  ق ض ت ، ق ض ظ ،  ـ  ،  [ق ض د] ـ  ق ض ز ، ق ض ط ،  ـ  ق ض س ،  ـ  ق ض ص ، 

 مهمالت كلها. ث :

 ق ض ر
 استعمل من وجوهه : قرض.

في قوله :  القْرض ، [245 البقرة :] (َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض هللَا قَ ْرضاً َحَسناً فَ ُيضاِعَفُه َلهُ ):  عزوجلقال هللا : قرض 

ً  اسم ، ولو كان َمصدراً لكان (قَ ْرضاً َحَسناً )  .إقراضا

،  الِمقراض في اللُّغة القَْطُع ، َومنه أُِخذَ  القْرض صَدقٍة أو عمٍل صالح ، وأصلُ اسٌم لكّلِ ما يُلتَمس عليه الجزاُء ِمن  القرضُ و

 أي : قَطعُت له قطعةً يُجازى عليها. أَْقَرْضتُهو

مونه وعمل صالح يعملونه ، فَجعل  يَْستَقرضُ  وهللا جّل وعّز ال جزاَءه ِمن َعَوٍز ولكنه يَْبلو عباده بما َمثََّل لهم من خير يُقّدِ

 كالواجب لهم ُمضاَعفاً.

ً  الرجل صاحبَه أَقرضَ  وإذا  .استَقرضه َردُّه عليه كما الُمْقَرض فواجٌب على قرضا

ب به إِليه من َصَدقة أو بِّرٍ ، والتضعيُف على حسب هيئة العبد وُحْسن َموقع ما  قَدَّم فأما هللا جلَّ وعّز فإنه يُضاِعُف لعبده ما تقرَّ

 لُّغة البالُء الَحسن والباَلُء السَّيِء.في ال القْرضُ و، 

 َسيٌِء. قرضٌ وَحسٌن  قرضٌ  تقول العرب : لَك ِعندي

ْلت :  وقال أَُميَّةُ بن أبي الصَّ
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لريريا   ه مَسسريريريريريريريريريريريريريريَ َزى قرضريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريلُّ امرىء  سريريريريريريريريريريريريريريوَف َي 

  
ِ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريذي َداانَ    أو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريا  َومريريريريريريريريريَ
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 وقال لبيٌد :

زِه و  وُِّيريريريريريريريريريريريريَه قريريريريريريريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريْ  ِ ذا جريريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريريريل  منريريريريريريريريريريا َيريريريريريريريريريريَْ    زِي الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريىت لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَس اجلريريريريريريريريريريَ

  
 .القروِض  فالناً ، وهو ما تعطيه ِليَْقِضيَكهُ ، وكلُّ أمٍر يتجازى بِِه الناُس فيما بينهم فهو من أَْقَرْضتُ  وقال الليث : يقال :

عباَد هللِا َرفََع هللاُ عنّا »علينا َحَرٌج في كذا ، فقال : أ، أنه حضره األعراب وهم يسألوَن شيئاً  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

ُمْسِلماً أي : نال منه وعابَه وقطعهُ بالِغيبِة والبهتان  اْقتََرضَ  قوله :، « امرأً مسلماً ظلماً فذلك الذي َحِرجَ  اقترضَ  الَحَرَج إال َمنْ 

 واقترضهُ بمعنى واحٍد إذا وقَع فيه ونال منه. قََرَضهُ  قطعِ ، يقال :ال قَْرِض  ، وأصله من

من ِعْرِضَك ليوِم  أَْقِرضْ  وإن تركتهم لم يتركوك ، ثم قال : قاَرُضوكَ  الناسَ  قاَرْضت ُرِوي عن أبي الدرداء أنه قال : إنو

في العمل السيِء والقوِل  الِقراضُ  ُهْم سابُّوك وجاَزْوَك ، ويكون، يقول : إْن سابَْبتَ  قاَرْضتَُهْم قاَرضوك ومعنى قولِه : إِنْ ، فَْقِركَ 

 السَّيِِء يقصُد به الرجُل صاحبه.

 من ِعْرِضَك ليوم فقرك ، يقوُل إذا أَقِرضْ  الفأِر منه ألنه قْطٌع ، وقوله : قَْرضَ  القَْطُع وأَُظنُ  القَْرِض  قال أبو عبيد : وأصلُ 

 سوُءَك ويحزنك فال تجاِزِه حتى يبقى أجُر ما ساَءَك به ِليَْوِم فقرك إليِه في اآلخرة.رجٌل عْرَضَك بكالم يَ  اْقتََرضَ 

يقول : إْن فعلَت بهم سوءاً فعلوا بك مثلَهُ ، وإن تركتَُهْم لم تسلم منهم ولم  قارضتَُهْم قارضوكَ  ومعنى قوِل أبي الدَّْرداِء : إِنْ 

ً  القرضُ وليوم الجزاء ، يدعوَك ، فإذا فعلوا ذلَك ابتداًء فََدْعهُ  ْعرُ  قرضُ  أيضا َي الّشِ عر ، ولهذا ُسّمِ  يقِرضُ  ، والبعيرُ  القريضَ  الّشِ

ةُ المْقُروضة هي تَهُ وهو مضغُها وردُّها إلى الَكرِش ، والِجرَّ  .القريضُ  ِجرَّ

 .القريِض  ومن أَمثاِل العرِب : حاَل الَجريُض دونَ 

 واْلَجريُض : اْلغََصُص. قال أبو عبيد : وقال األصمعي :

 .القريِض  قال : وهذا المثُل ِلعَبِيِد بن األبرِص قاله للمنذر حيَن أراد قتله ، فقال أنشدني قولك. فقال َعبِيٌد : حاَل الَجريُض دونَ 

 الجريُض : أن يَْجَرَض نفسه إذا قضى. قال أبو عبيد : وقال األصمعي :

 يقضي. يقال : هو يَْجَرُض بنفسِه ، أي : يكاد

ةُ  ومنه قيَل : أْفلََت َجِريضاً ، وقيَل : ةُ. القَِريضُ والَجِريُض : الغُصَّ  : اْلِجرَّ

يِق ، القَِريضُ  وأخبرني المنذري عن الرياشي أنه قال :  والَجِريُض يحُدثاِن باإلنسان عنَد الموِت ، فالَجريُض تَبَلُِّع الّرِ
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ال َّلاَء وا َت  يت اَرضريريريريريانِ  ُِ أهِل اَّجاُّ املضريريريريرياَربَة ، وي ال :  ايف كال الِ را.  و : صريريريريريو   األسريريريريريلان ،  ال ريض  و 
 يتجاَُّ ن. والةرَّ أي :

 ومنه قول الشاعر :

ن   وَن  ذا الريريريريريريريتريريريريريريري ريريريريريريريوا يف مريريريريريريريْوطريريريريريريريِ  يريريريريريريريتريريريريريريري ريريريريريريرياَرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
زِيريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريواطريريريريريريريريريريريريَئ األقريريريريريريريريريريريري اُ    نريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريرا  يريريريريريريريريريريريري 

  
 أي : نظر بعضهم إلى بعٍض بالعداوة والبغضاء.

 قال الكميت :

اَر.  اَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  اجلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل   تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
زَاو ر   مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريريريريريريريف  والريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َظ فالٌن فالناً ، وهما اد  يتقاَرضانِ  المدَح إذا مدَح كلُّ واحٍد منهما صاحبهُ ، ومثلُهُ : هما يتقارظانِ  وقال أبو زيد : يقال : قَرَّ بالضَّ

َضهُ  ، وقد هُ فالتقارظ في المدحِ والخ قَرَّ . التَّقاُرضُ ويِر خاصةً ، إذا َمَدَحهُ أو ذمَّ  في الخيِر والشَّّرِ

 [.17الكهف : ] (َوِإذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم ذاَت الشِ مالِ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

ً  أي : تَُجاِوُزُهْم وتتركهم عن شمالها يقال : (تَ ْقِرُضُهْم ذاَت الشِ مالِ )قال األخفش ، وأبو عبيد :   أي : قََرْضتُهُ أَْقِرُضهُ قَْرضا

 جاوزته.

 : أي : تَْعِدُل عنهم. تَْقِرُضُهمْ  وقال الكسائي :

ة : مَّ  وأنشد قول ذي الرُّ

ِرف   َن َأجريريريريريواَُّ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن  يريريريريريريَ ريريريريريْ عريريريريري      ظريريريريري 

  
نَّ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريواِرس    ارِهريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  وعريريريريريريريريرين أَْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مال وقُباُلً وُدبُراً :ذاَت  قََرضتُهُ وذاَت اليميِن  قََرْضتُهُ  وقال الفراء : العرُب تقوُل : أي : كنُت بحذائِِه من كّلِ ناحيٍة ،  الّشِ

 : مثُل َحَذْوُت سواًء. قََرْضتُ و

 إذا ساَد بعد هواٍن. قَرضَ وإذا ماَت ، قال :  قََرضَ والرجُل إذا زاَل من شيٍء إلى شيٍء ،  قَِرضَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 َطهُ.ِربا قََرضَ  قال : ويقال للرجِل إذا ماَت :

ِرباَطهُ :  قََرضَ  رباَطهُ ، إذا جاء مجهوداً قد أَشرَف الموت ، قال : ومعنى قََرضَ  وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : جاء فالٌن وقد

 اْرتباَطهُ في الدنيا ، يراُد أَنه ماَت وتخلَّى من الدُّنيا.

 الثَّوِب التي يَْنتِفُها الَجلَمان. قُراضاتُ  وٍب ، وكذلكالفأُر من خبٍز أو ث يَقرضُ  : فُضالَةُ ما القَُراَضةُ  وقال الليث :

 هو ذو القوائِم األربع الطويُل الظَّْهِر القتَّاُل للحماِم. ِمْقَرٍض  قال : وابن

 يَِد الُجعَِل. كتقريض في كّلِ شيءٍ  التَّْقريضُ وقال : 

 وأَنشد :

َوى لريريريريريريريريريه  ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأوا  أبر. هريريريريريريريريريَ َرمسريريريريريريريريريَ  ِ ذا طريريريريريريريريريَ

  
رَّ.  َأطريريريريريريريريريريراِف الريريريريريريريريريريذِّراعريريريريريريريريريريني أَفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريج    مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ
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 وأَراَد بالشَّأو : ما يلقيه العَير َواألتان من أَْرَواثهما.

َضةٌ بالفاِء كأنَّ فيها ُحُزوزاً.  قال أبو منصور : وهذا تَْصحيٌف ، قوائم الُجعَل ُمفَرَّ

ضُ  األعرابي قال : من أَسماِء اْلُخنفُساِء المندوسةُ والفاِسيَاُء ، ويقال ِلَذَكِرها وأَخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن اُز  الُمقَرَّ والَحوَّ

 والُمَدْحِرُج والُجعَل.

واةِ َرَوْوهُ بالفاءِ   قال : والبيُت الذي استشهد به الليث للشماخ ، وثِقاُت الرُّ

 (.... م َ رَّ.  َأطراِف الذِّراعني)
ِض  الباهليُّ : أَرادَ قال  َز ، يعني الُجعََل ونحو ذلك قال ابن األعرابي. بالُمقَرَّ  الُمَحزَّ

 ق ض ل
 مهمل الوجوه.

 ق ض ن
 [.نقض]استعمل منه : 

هما  النِّْقَضةُ و النِّْقضُ وإذا ُهِدَم ،  المنقوِض  : اسُم البناءِ  النِّْقضُ و: إفساُد ما أَبرْمَت من عقٍد أو بِناٍء ،  النَّْقضُ  قال الليث :: نقض 

 .األنقاض الجمُل والناقةُ اللذان قد هزلتهما األسفاُر وأَْدبََرتُْهما ، والجميعُ 

 وأنشد لرؤبة :

 ِ ذا َمَ ْوان نِْ َضة  َأْو نِْ ضا
 وقال اآلخر :

 ِ ْمرَاو ِ ين أَرى ال هَر ذا نريْ ض  
 وتجمع على النَّقيضة الشاعُر اآلخر ما قاله األول ، واالسم ينقضُ  في الشعر المناقضة ، وكذلك فنقضه أي : ما أَمرَّ عاد عليه

وجه  نقضتْ  الكمأة من األرض إذا أرادت أن تخرج النِّْقُض ُمْنتَقَضُ وجريٍر والفرزدق ، قال :  نقائض ، ولهذا قالوا النقائض

 األرض. نقضاً فانتقضتِ  األرض

 وقال الشاعر :

ا ِ  يريريريريريريريريريّ النريريريريريريريريريِ   أنريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا.  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريأأب  كريريريريريريريريريأن الريريريريريريريريريفريريريريريريريريري 

  
 ألول جريريريريريريريريان   لريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريت هريريريريريريريريا 

  
 أمُر الثَّغر وغيره. انتقضَ واألمر بعد التِئاِمه  انتقضَ والُجرح بعد البُْرء ،  انتقضَ  ويقال :

 [.3،  2الشرح : ] ((3( الَِّذي أَنْ َقَض َظْهَرَك )2َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك )):  عزوجلوقال هللا 

 التفسير عن الكلبي : أثقَل ظهرك.قال الفراء في 

أي صوت خفيٌّ وذلك عند  نقيضٌ  واألصل فيه أن الظهر إذا أثقله ِحمله ُسمع له، قال أبو منصور : وقال نحو ذلك مجاهد وقتادة

أثقاالً أنه غفر لنبيِّه أوزاره التي كانت تراكمت على ظهره حتى أْوقرته ، وأنها لو كانت  عزوجلغاية اإلثقال ، فأخبر هللا 

 ظهر أنقضَ  وقد نقيضٌ  ُحملت على ظهره لُسمع لها نيٌض أي صوٌت ، وكل صوت لِمفصٍل أو إصبعٍ أو ضلعٍ فهو
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ع له  ، ومله قوله : ن يضٌ  فالن  ذا   
ض  األضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالع مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ زن تريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريري 

  
 مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريم يف اجلريريريريريريريريريريريريوانريريريريريريريريريريريريح لريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريزوال 

  
ه ، يقال :الِمْحَجمِة صوتُها إذا  نقيضُ  وقال الليث :  المحجمةُ وأنشد : أنقضتِ  شدَّها الحّجام بمّصِ

لريْيِه ن يض  احملاِجمِ   ََُّوى بني َعيريْ
ً  وقال أبو زيد :  بالَمْعِز إذا دعوته. أنقضُت إنقاضا

ً  الفرخ أنقضَ  وقال أبو عبيد : حل أنقضَ وإذا صأَى َصئِيّاً ،  إنقاضا ً  الرَّ  إذا أطَّ أِطيطاً. إنقاضا

مة :وقال ذو   الرُّ

ن  يريريريريريريريريغريريريريريريريرياهلريريريريريريريريّن بريريريريريريريريلريريريريريريريريا  كريريريريريريريريَأنَّ أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواَ  مريريريريريريريريِ

  
رارِيريريريريريريريريريج   يريريريريريريريريريِس  نريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا.  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  أو ريريريريريريريريريِر الريريريريريريريريريْ

  
الفراريج من إيغال الّرواحل  إنقاضُ  هكذا أفاَدنِيِه المنذري عن أبي الهيثم ، وفيه تقديٌم وتأخيٌر أراد كأَن أصوات أواخر الميِس 

 بنا ، أي : من إسراعها السير بنا.

تَّ بحافتيه من غير أن ترفع طرفه عن موضعه ،  أنقضتُ  وقال الليث : بالحمار إذا ألصقت طرف لسانك بالغاِر األعلى ثم صوَّ

حال.  وكذلك ما أشبهه من أصوات الفراريج والّرِ

مقس وحرفته ينقضُ  الذي النَّقّاضوقال :   .النِّقاضة الّدِ

 أنقاضٌ  ونِكٌث ، وجمعها نِقضُ  ثوب صوف أو إبريسيم فهو من نُقض قال أبو منصور : وكذلك النَّكاُث ، وحرفته النَّكاثة وما

 وأنكاٌث سماع من العرب.

تَْت. تَنَقََّضتْ و: نباٌت ،  النُّقَّاضُ  وقال الليث :  عظامه : إذا َصوَّ

َل وأساَب وَسبَّ  نَقَّضَ  « :نوادر األعراب»وفي  ح وانساَح وقاش الفرُس وَرفََّض إذا أدلى ولم يستحكم إنعاظهُ ومثله َسيَأَ وَشوَّ

ل. ل وَروَّ  وسمَّ

 ق ض ف
 قضف. ـ  استعمل من وجوهه : ضفق 

ْفق قال الليث :: ضفق  ةٍ وكذلك الضفع ، ولم أحفظه لغيره. الضَّ  : الوضع بمرَّ

 .قُضَف يقُضُف قضافةً  ، وقد قضيفٌ  : قلَّة اللحم ، ورجلٌ  القَضافة قال الليث :: قضف 

ين واحدتها القُضفانُ و ْضفانُ القِ  أبو عبيد عن األصمعي : قال :  .قَضفَةٌ  أماكن مرتفعةٌ بين الحجارة والّطِ

آكاٌم صغاٌر يسيل الماء بينها ، وهي في مطمئٍن من األرض وعلى جْرفة الوادي ،  : القََضفُ  وقال ابن شميل عن أبي خيرة :

 وأنشد لذي الرمة : قَْضفَةٌ  الواحدة

ْه و  رَّقريريريريريريريَ عريريريريريريرياَف وغريريريريريريريَ ق ا ل  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  قريريريريريريري   ريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
ذعريريريريريريرياَن الريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف الريريريريرباتريريريريريريريِك    جريريريريواريريريريريريريريه جريريريريريريري 
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غار. والبراتُك : غار. قال : الُجْذعان : الّصِ  الّصِ

: أَكمةٌ صغيرة بيضاء كأَن حجارتها الِجْرِجُس وهي هناٌت أصغر من البعوض ، والجرجس يقال له  القََضفَةُ  وقال أبو خيرة :

ين األبي  ض كأنه الجصُّ بياضاً ، حكى ذلك كله شمر فيما قرأت بخطه.الّطِ

 ال يخرج َسْيلُها من بينها. الِقضافُ و: أَكمةٌ كأنها حجر واحد ، قال :  القضفةُ  وقال الليث :

 .قِضافٌ  إذا كانت ممشوقةً ، وجمعها قضيفةٌ  قال أبو منصور : وجارية

 ق ض ب
 قبض : مستعمالن. ـ  قضب 

 [.28،  27عبس : ] ((28( َوِعَنباً َوَقْضباً )27فَأَنْ بَ ْتنا ِفيها َحبًّا )) وعزَّ : قال هللا جلَّ : قضب 

ْطبة. قال : وأهل مكة يُسمون القَتَ  القَْضبُ  قال الفراء :  .القَْضبَةَ  : الرَّ

ْطبةُ. : القَْضبُ  وقال أبو عبيد عن األصمعي :  الرَّ

 وأنشد غيره بيت لبيد بن ربيعة :

 قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرياو ِ ذا أْرَوْوا هبريريريريريريريريريريريريريريريا َُّْرعريريريريريريريريريريريريريريريا  

  
واِل   ور  طريريريريريريريريريريريريريِ ى  ريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ونحوهُ. القِضيبَ  : قطعكَ  القضبُ وِمَن الشَّجِر كلُّ شجٍر َسِبطْت أغصانُهُ وطالْت ،  القضبُ  قال الليث :

َِّخَذ منها سهاماً أو قسيّاً ، و قََضْبتَ  اسٌم يقع على ما القضيبُ وقال :   أنشد لرؤبةَ :ِمْن أغصاٍن لتَت

 فارج  ِمْن َقْض   ما تريَ ضََّباو 
 .«قضبَهُ  أنه كان إذا َرأَى التَّْصِليَب في ثَْوب»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

الحديَث إنما هو  اقتضبتُ  : القطُع ، ومنه قِيَل : القضبوقال أبو عبيد : قال األصمعي : يعني قطَع َمْوضَع التَّْصِليِب منهُ. 

مة يصُف الثوَر :  انتزعتُه واقتطعتهُ ، وإياه عنى ذو الرُّ

ة   رِيريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ ٌ  يف  ثريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريِ وكريريريريريريريريريريَ ه  كريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريَّ

  
لريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    واِد الريريريلريريرييريريريريريريريِل مريريري  ٌُ يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ُمْنقضٌّ ِمن مكانه.أي 

 وقال القطامي يصف الثوَر :

سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   َوجِّ تريريريَ ْوهبريريريريريريريا مريري  ة صريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريرييريريحريريريريريريريَ غريريريريريريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريَ

  
َز الريريريري ريريريرييريريريريريريرياُِ يريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   األغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياان    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريِ

  
ً وأبو عبيد عن أبي عبيدة : ارتجْلُت الكالَم ارتجاالً  ، ومعناُهَما أن يُكوَن تكلَم بِه ِمْن غْير أن يكون هيَّأَهُ قبل  اقتضبتُه اقتضابا

 ذلك.

 القُضبانُ  : الغصُن وجمعهُ  القضيبُ ومن السُّيوِف اللطيُف ، وهو ِضدُّ الصفيحِة ،  القضيبُ  قال : وسمعُت األصمعي يقول :

ياَضةَ ،  القضيبُ و الِقضبانُ و  ٌن بكراً إذا ركبهُ ليذله قبل أن يُراَض.فاُل اقتَضبَ ومن اإلبِل الذي لم يمهِر الّرِ
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 بغيِر َهاٍء. قضيبٌ  وناقةٌ  قضيبٌ  يقال : بكرٌ 

 : شجٌر تتخذُ منهُ القسيُّ ، وأنشَد غيرهُ : القضيبُ  وقال النضُر :

ال  أو  َرَذا  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ َن الريريريريريريريريريريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريَ ان  مريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 َمقَاِضبَ  ويجمعُ  القْضب منبِتُ  المقَضبَةُ وعن ذكِر اإلنساِن وجميعِ الحيواِن ،  بالقضيبِ  ويقال : إنه من أجناِس النبعِ ، وقد يكنى

 .مقاِضيبَ و

 وقال عروة بن الورد :

 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ملريريريريريريريريريريريرَّأَب  ْن مل أ وِف مريريريريريريريريريريريْرقريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرية  

  
لريريريريهريريريريريريريا   ْرل  مريريريريِ  املريريريري ريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري  و يريريريريبريريريريريريري  و ِ َ اَّريريريريَ

  
عِر معروٌف وهو ِمثُل قولِه : المقتَضبُ و  : عروٌض ِمن الّشِ

ْل عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييَّ َوحيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَج   ْو   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ْن هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
 قاطٌع. قاضبٌ  وسيف مقضابو ِمْقضبٌ  ويقال للمنجلِ 

مة : قضيب : السهاُم الدقاُق َواِحُدها القضبُ  وقال األصمعي :  ، وأنشد قول ِذي الرُّ

 م ِع ُّ ُّ ْرق  َهَ ْ  قضبا  م َص َّرأب  
ً  قال : أراد  فسكَن الضاَد وجعله مثل عديم وعدم وأديم وأدم. قضبا

ً  وقال غيره : جمعَ   لما وجَد فعالً في الجمعِ ُمستمراً. قضب َعلَى قضيبا

 بجمع الَكّفِ على الشيِء. القبضُ  قال الليث :: قبض 

 : ما أخذَت بُجْمع كِفَك كله ، فإذا كان بأصابعك فهي القبصة بالصاد. القبضةُ  وقال غيره :

 أََعمُّ وأَْعَرُف. َمْقبِضٌ والقَْوس  َمْقبِضُ  لليث : ويقال :قال ا

ين  مقبضُ  يقولون :وَ  ّكِ . يُقبَضُ  كل ذلك حيثُ  مْقبِضتُهوَ الّسِ  عليه بُِجْمع الَكّفِ

 َموضع اليد من القناة. الَمقبِضةُ  وقال ابن شميل :

 من الدََّواّبِ السريُع نَْقل القوائم. القَبِيضُ  الليث :

اح :قال  ِرمَّ  الّطِ

 ثريَلْه بِِلنيِ و َسَ ْ  بَ َباَضة  
 اإلسراُع. : القْبض أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .القَبَاضةِ  بَيِّنُ  قَبِيضٌ  يقال : منه َرجلٌ 

 القوُم إذا ساروا وأَسَرعوا. انقَبَضَ  الليث :

 وأنشد :

  َذَن ِجتَان َك  ن با.ِ 
 السَّوق.: السائُق السَّريُع  القابضُ و
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َي السْوقُ  ً  قال أبو منصور : وإنَّما ُسّمِ أي : يجمعَها إذا أراَد َسوقَها ، فإن انتشرْت عليه لم يقدر  يَْقبضها ألن السائَق لإلبلِ  قَْبضا

 على َسوقَِها ومنه قول الفَقعسّيِ :

 يف َهْجَمة  ي غِ ر  ملها ال ابض
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 أنه ليُْحشُمني ما أْحشمك ونَِقيضهُ إنه لَيَْبُسُطنِي ما بََسَطَك. : قُْلُت معناه قَبضكَ  ما لَيقبِضنِي الليث : إنه

 األرواح. قابضُ  : التََّشنُُّج ، والملك التَّقَبُّضُ و،  يَْقبضهُ  يقال : الخيُر يَْبُسطهُ والشَّرُّ 

ً  َمْصَدرُ  : القَْبضُ  الحراني عن ابن السكيت :  السُّْرَعةُ.:  اْلقَْبضُ و،  قَبْضُت قَْبضا

 ، إذا كان سريعاً ، وأنشد : اْلقَبِض و القباَضةِ  بين لَقبِيضٌ  يقال : إنه

 كيَف تريرَاَها واَّْ َ اأب  تريْ بض  
 أي : تَُسوُق َسْوقاً سريعاً.

ً  ماِلي قَبْضتُ  ويقال :  .قَْبضا

 من أمواِل الناِس. قُبِضَ  ، يعني ما اْلقَبَِض  وَدَخَل َماُل فاُلٍن في

اْلعانَةَ أي :  يَْقبضُ  : الحمار السَّريُع الذي اْلقَبّاَضةُ وأي : في ُمْجتَمعِه ،  قَبَِضهِ  ما ُجِمَع من الغنائم فَأُْلِقَي في اْلقَبَضُ  ث :وقال اللي

 يُْعِجلَها وأنشد

 قريبَّاَضٌة بني العِليِف واللَِّبقْ 
 : القَِصيَرةُ. القَبِيضةُ وقال : 

 .قَبِيَضةً  بالنوِن والباِء فََصيََّرها القُْنبَُضةَ  قََرأَ  قال أبو منصور : هذا َغلٌَط وكان

 من النِّساء القصيَرةُ ، وأنشد : اْلقُْنبَُضةُ  وروى أبو عبيد عن األصمعي قال :

ب َضا   السُّود  َطوَّْفَن  لضُّحى   ذا ال  لريْ
 َسجَّف  

 َرَقْ َن َعليهنَّ اَِّْجال  امل
 هو كقوِلَك أيُّ اْلَخْلِق هو ، وربَما تكلَُّموا به بِغيِر َحْرِف النَّْفي كما قال الراعي : القَبيِض  األصمعي : ما أدري أيُ 

ة   الُِ مسريريريريريريريائريريريريريريِ ريريريريريريريَ ة  لريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريَّ ْه أ مريريريريريريَ  أْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا الريريريريريريريريرَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و   ر هريريريريريريريريَ بريريريريريريريرييريريريريريريريريِض ر عريريريريريريريرياأب  أمريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريِ

  
اعي اْلَحَسِن التدبير الرفيِق بَرِعْيتِِه إنَّه فَيسوقُها إذا أجَدَب الَمْرتَُع ، وإذا َوقَعَْت في  يَْقبُضَها ُرفََضةٌ ، وَمعنَاهُ : أنه لَقُْبَضةٌ  ويقال للرَّ

 لُْمعٍَة من الكالء َرفََضها حتى تنتشَر فَتَْرتَع كيف شاءت.

لهُ ،  القبضُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : االنِقباُض  القبضُ وإلى َحيِِّزَك  تحِويلَك المتاعَ  : القْبضُ وقَبولَُك المتاَع وإن لم تُحّوِ

 وأْصله في َجناحِ الطير.

 [.19الملك : ] (َويَ ْقِبْضَن ما ُْيِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّْْحنُ )قال تعالى : 

ْيِر. القَْبضُ و: التناوُل ِللشيِء بِيدَك ُمالَمسةَ ،  القبضُ و  َضْرٌب من السَّ

 ق ض م
 [.قضم]استعمل من وجوهه : 

 ، وَخِضم يخَضم يعني اإلنسان وهو َكقَضم الفَرِس. يَْقَضمُ  الفَرسُ  قِضمَ  عبيد عن الكسائي :أبو : قضم 

 بأطراف األْسنان والَخْضم بأقصى : القَْضم قال : وقال غير الكسائي :
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 األضراس وأنة  :
وا  َرَجوا  لةريريريريريريريريريريريري اِق األكل َ ضريريريريريريريريريريريريما  ف   َرضريريريريريريريريريريريري 

  
ِم أن   ل ا َْضريريريريريريريريريريريريريريْ مريرياأ تا  ِمَن اكريريْ  أيكلوا ال ضريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .فَسنْقَضمُ  ومما يدل على هذا القول قول أبي ذَّر ، واْخَضُموا

 ، وأنشد : القَضيم األصمعي وأبو عبيدة : إذا كان اْلِجلُد أبيُض فهو

رَّ الريريريريريريريريريريريرّامسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  ذ يريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريأنَّ جمريريريريريريريريريريريََ

  
وانريريريريريريريع   ه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريْ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريٌم متريريريريريريريََّ ريريريريريريريَ

  
ً  ، وقد القَِضيم الدابةُ الشَّعير واسمه تقَضم : أكل دوٌن كما القَْضم وقال الليث :  .أْقَضْمتُهُ قَِضيما

ةُ ، وأنشد : القَِضيمُ وقال :   : الِفضَّ

 ث ِ ي  انه اٌ  وبريَياٌ. كال ضيمِ و 
قُّ األبيُض الذي يكتب فيه وال أعرف القضيم قال أبو منصور :  بمعنى الِفّضِة لغير الليث. القَضيم ها هنا : الرَّ

 ِمْن َشَجر الَحْمِض. القُّضامِ  َرةَ :أبو َخيْ 

 قال أبو منصور : وهو معروٌف.

 من السيوف الذي طال عليه الدَّْهر فَتكسََّر َحدُّه ، وأنشد : القضيم أبو عبيد عن األصمعي :

 َمعي َمْةِريف  يف مضاربِه قضم
 وقال أبو عبيد :

س  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  ِه الريريريريريريريريريريرَّوامريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريأنَّ مريريريريريريريريريريا أبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
 السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريوَن الريريريريريريريريريريريريريريريريريذَّواهريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   األول و  

  

عريريريريريريريريريريه  وانريريريريريريريريريريِ اَل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رْع  َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم  غريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
ل    لريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريرياِب أو كريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريِ  يف  ريريريريريريريريريريريريريريََ ِّ الريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َق في صْنِعِه.  َغاَل : أي : تَنَوَّ

 أبواب القاف والصاد
 مهمالت. ق ص ط : ـ  ق ص ز ،  ـ  ق ص س ، ق ص د ، 

 ق ص د
 .(1)دصق  ـ  صدق  ـ  قصد 

 في المعيشِة أالَّ يسِرَف وال يقتَِّر. القصدو،  قاِصدٌ  فهو قَصَد يَْقِصد قصداً  : اْستقامة الطريقة ، القصد قال الليث :: قصد 

ألن قائله احتفل  قصيداً  من الشعر ما تم شطر أبنيته وقال غيره : سميَ  القصيد، و« وال يَِعيل ُمْقتِصدٌ  ما عالَ »في الحديث : و

أي : يَتََكسَّر إذا استخرج من قصبه  يَتَقَصَّد وهو المخُّ السَِّمين الذي القَِصيدِ  له فَنَقََّحه بالكالم الجيِِّد والمعنى المختار ، وأصله من

فتقول : هذا كالٌم ، والعرب تستعير السمَن في الكالم  يتقصد لسمنه وضده الرار وهو المخُّ السائل الذائب الذي هو كالماء ال

 سميٌن أي َجيٌِّد ومعنى

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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 :  ذا كان مل حا  جمودا . قصي ٌ   ني ، وقالوا : ِ عرٌ 
ي الشعر التامُ  ى فيه ذهنه ولم يقتضبه اقتضاباً ، فهو فَعِ  قصداً  له فقصدَ  ألن قائله جعله من باله قَِصيداً  وقال آخرون : ُسّمِ يٌل وروَّ

 ، وهو األمُّ ، ومما يحقق هذا قول النابغة : القصدِ  بمعنى مفعوٍل من

هريريريريريريريريريا واهريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ى هلريريريريريريريريرياو   قريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريرين أَمريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريريا واهريريريريريريريريتريريريريريريريري ى هلريريريريريريريريا   ُّ د  بريريريريريريريرين عريريريريريريريريمريريريريريريريريرو  أَمريريريريريريريريَّ

  
 التي يقول فيها : قصيدته يعني

   داَرَميََّة  لعلياِء فالسََّل ِ 
 ألنهم ذهبوا بها مذهب االسم ، وهللا أعلم. القصيدة وأدخلوا الهاء في

، وهو دون السمين وفوق المهزول ، ومثله رجل صليد ، وَصلُوٌد ، إذا كان بخيالً ، قاله  قَُصودٌ و قصيد وقال أبو عبيدة : ُمخٌ 

 الكسائي.

َجز والهزج. القَصيد الشاعر وأَْرَمل وأهزج وأْرجز ، من أقصدَ  وقال ابن بُزْرَج : َمَل والرَّ  والرَّ

 : اليابُس من اللحم. القَِصيدُ  وقال الليث :

 وقال أبو زيد :

حْ و  م الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ   ذا الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريوُ  كريريريريريريريريريريريريان ُّادهريريريريريريريريريريريري 

  
 ُ  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ا  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه وغريريريريريريريريريَت قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ِ  

  
 : العصا. القصيدُ وقال : 

 وقال ُحميد بن ثور :

فريريريريريريريا   ْرسريريريريريريريريريريريريريريري  ون ك   فيتريريريريريريريلُّ نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  اَّيِّ حيةريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ا ال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريري   ر   وَس ِعيتريريريريريريرياُ  أو ضريريريريريريريريريريريريريريحتهريريريريريريري 

  
ةُ إذا أُخرجت من العظم وإذا انفصلت من موضعها أو خرجت قيل : قد القصيدةُ وقال :  مح  انقصد ، يقال : اْنقََصَدتْ  : الُمخَّ الرُّ

 انقصدَ  ، وإذا اشتقوا له فِعالً قالوا القََصدِ  بَيِّنُ  قَِصدٌ  ، ورمحٌ  قَِصدٌ  ، وجمعها قِْصَدةٌ  إذا انكسر بِنِْصفَْين حتى يَبِيَن ، وكل قطعة

 إال أن كل نعت على فَِعٍل ال يمتنُع صدوره من اْنفَعََل. قَِصدَ  وقلَّما يقولون

 وقال قيس بن الخطيم :

ى كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ رَّان تريريريريريريريريريري   
َ  املريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريرى ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان أبيريريريريريريري ي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواطريريريريريريريِ    َذرُّع   ريريريريري   تريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

 ِقَصَ اأقر و  ليهم أانبي  الَ لا 
 يريد : أمشي إليهم على ِكَسر الرماحِ.

ةً ِرخاصاً تُسمى كل  القََصدَ  وقال الليث : َمْشَرةُ العضاه أيام الخريف تخرج بعد القيِظ الورق في العضاه أغصاناً رطبةً َغضَّ

 .قَْصَدةً  واحدة منها

 : القتل على كل حال. اإلقصادُ  أبو عبيد عن األصمعي :

ته حيَّةوقال الليث : هو ال دُ و، قال :  فأَقصدته ، وَرمته الَمنِيَّة بَِسهِمها فأَقَصدتهُ  قتل على المكان ، ويقال : عضَّ من  الُمقَصَّ

 الرجال الذي ليس بجسيم وال قصير ، وقد يُستعمل هذا في النعت في غير الرجال
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 أيضا .
 .دةً قَُصَدت قصا : سمينةٌ ممتلئة جسيمة ، وقد قَِصيدٌ  وقال غيره : ناقة

 قال األعشى :

لريريريريريريريرياُّ ر   كريريريريريريريريِ  قريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريه  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ٌة َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري     لريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ِن ِذعريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريركريريريريريريريريريِن الريريريريريريريريريرَّعريريريريريريريريريْ

  
 .قصيد من اإلبل الجاِمُس الُمّخ ، واسم المخ : الجامس : القصود وقال ابن شميل :

ل ما ينبُت. وقال المثقب العبدي : القََصَدةُ  وقال ابن األعرابي :  من كل شجرة ذات شوٍك أن يظهر نباتها أوَّ

 قصي هاو سيري ْبِلغ ِ  أجالدها 
 يريد : سنامها.

فالن في أمره : إذا  اقتصدو،  [19لقمان : ] (َواْقِصْد يف َمْشِيكَ )فالن في مشيه إذا مشى َسِويّاً ، قال هللا :  قصد ويقال :

 استقام.

ْدقُ  أبو عبيد في باب الرماح :: صدق   المستوي. : الصَّ

ْدقُ  قال : قال أبو عمرو : ْلب ، وكذلك قال ابن السكيت. الصَّ  : الصُّ

ْدقُ والقتال ،  صدقوهم النظر ، ومنه قيل : َصْدقُ  قال ، ويقال : هو  ضدُّ الكذب. الّصِ

 زهير : قال أبو الهيثم في قول كعب بن

 يف اَّريريريريريريلريريريريريريم  دهريريريريريريرياٌن ويف الريريريريريريعريريريريريريفريريريريريريو د رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ و 

  
رِّ فاصريريريريريريريريريريريريريريري ق و    يف الصريريريريريريريريريريريريريريري ق ملجاأٌب من الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
دقوقال :  ، وإن ضعُْفت قِوي  تصدقه انهزم عنك من صدقتَ وها هنا الشجاعة والصالبة ، يقول : إذا َصلُْبت للحرب  الّصِ

 عليك واستمكن منك.

ً  قلُت لهم القوم أي : صدقتُ  وقال الليث : ويقال : دق ، ومن أمثالهم : صدقتُهم ، وكذلك من الوعيد إذا وقعَت بهم قلتَ  ِصدقا  الّصِ

كذلك ، فإن جعلته  ِصْدقٍ  نِْعَم الرجل هو ، وامرأة مضاٌف بكسر الصاد ، معناه : ِصدقٍ  يُنبي عنك ال الوعيد ، ويقال : هذا رجلُ 

 .َصْدقاتٌ  ، ونساءٌ  قونَصدْ  وقومٌ  َصدقةٌ  ، وهي الصَّدق نَعتاً قلت هو الرجل

 وأنشد :

 َصْ قا   اَّ قْ (1)[]م ذوذأب ا ذان
 أي : نافذاُت الحدِق. وقال رؤبة يصف فرساً :

 املرء  أي  الصَّ ق ي بلي َصْ قا  و 
 : الكامل من كل شيء. الصَّدقُ و

 ، بتخفيف الدال ونصب الظَّن. [20سبأ : ] (عليهم إبليس ظنَّه َصَدقَ  ولقد):  عزوجلقال هللا 

 عليهم في ظنِّه. َصَدق قال الفراء : أي :

__________________ 
 (.307/  7 ري  ص ق )« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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دق فالن أي : قال لي َصَدقني وقال أبو الهيثم : يقال :  ، وَكَذبني : أي : قال لي الكذب. الّصِ

 هللا حديثاً إن لم أفعل كذا. صدقت حديثاً إن لم أفعل كذا : يميٌن ، المعنى : الهللا  َصَدْقتُ  ومن كالم العرب :

ْيَدق وقال شمر :  : األِمين ، وأنشد قول أَميَّة : الصَّ

رَامسريريريريريريرية  فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريلريريريريريريريجريريريريريريريُو تريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريع غريريريريريريريت مريريريريريريري 

  
َ قريري هريريريريريريريا األمريريني األر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريْ  مريريريريريريريا قريريريريريريريال صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : القطب ، وقيل : الملك. الصيدق قال : وقال أبو عمرو :

 [.4النساء : ] (َوآُتوا النِ ساَء َصُدقاََِِن َِنَْلةً ):  عزوجلوقال هللا 

 ُصْدقَةُ  ، ومن قال َصُدقةٍ  المرأة مفتوحاً ، وهو أقلها ، والذي في القرآن جمع َصَداقُ والمرأة  ُصْدقَةُ والمرأة  ِصداقُ  يقال : هو

، وال يقرأ من هذه  ُصُدقاتهنَ  بضم الصاد وفتح الدال ويجوز ُصَدقاتِهنَ  ز، كما تقول ُغْرفَةُ وُغُرفاٌت ، ويجو ُصُدقاتٌ  المرأة قال

 اللغات إال بما قُرئ به ألن القراءة ُسنَّةٌ ، وهذا كله قول أبي إسحاق النحوي.

يقٌ  فهو وسلمعليههللاصلىالنبي  صدَّقوبأمر هللا ال يتخالجه في شيء منه شكٌّ ،  صدَّق وقال الليث : كل من وهو قول هللا  ، ِصّدِ

يُقوَن َوالشَُّهداُء ِعْنَد َرِبِ ِمْ ) : ِديق مصدر الصداقةو،  [19 الحديد :] (الصِ دِ   واشتقاقه أنه صادقهُ مصادقة ، والفعل : الصَّ

َدقَةُ والمودَّة والنصيحة ،  َصَدقهُ  قٌ  به على مسكين ، والُمعِطي تصدقت ما الصَّ ق والسائلُ  ُمتََصّدِ  ٌء.، هما سوا متَصّدِ

إنما  ؛ ولم يجيزوه ، قال ذلك األصمعي والفراء : ُمتََصدقٌ  قال أبو منصور : وُحذَّاق النحويين وأئمة اللغة أنكروا أن يقال للسائل

قٌ  يقال للُمعطي  .ُمتََصّدِ

ِقنيَ ):  عزوجلقال هللا  ويجمعُها  الصدقاتِ  جل الذي يأخذ، ويقاُل للر [88يوسف : ] (َوَتَصدَّْق َعَلْينا ِإنَّ هللَا ََيِْزي اْلُمَتَصدِ 

قُ  بتخفيف الصاِد ، وأَما ُمصدق ألهل السُّهمان : ّدِ قُ  بتشديد الصاِد والداِل ، فهو الُمصَّ َدْت.  الُمتََصّدِ وأدِغَمْت التاُء في الصاِد فَُشّدِ

قاتِ ):  عزوجلقال هللا  ِقنَي َواْلُمصَّدِ   [.18الحديد : ] (ِإَن اْلُمصَّدِ 

ِقنَي أَ )وأما قوله جلَّ وعز :  ،  [53،  52الصافات : ] ((53ِإَّنَّ َلَمِديُنوَن )أَ ِإذا ِمْتنا وَُكنَّا ُتراابً َوِعظاماً أَ ِإنََّك َلِمَن اْلُمَصدِ 

ُق  صاحبََك إذا قاَل قوالً أْو َحدََّث َحِديثاً ، وكذلك تصديِقك فالصاد خفيفةٌ والداُل شديدةٌ ، وهو ِمنْ   .الصَدقاتِ ُمَصّدِ

 وأنشد :

ْن بريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريريريرب   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّق  مريريريريريريريريريريريريريريريِ
 
 َودَّ امل

  
م    لريريريريريريريريريريريريَ َل كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريَ  أنَّ الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريِ

  
 (َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس ظَنَّهُ )ومن قرأ : 
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لَّن َُّهْم َوَْلَُمنِ يَ ن َُّهمْ )، فمعلاه : أنه مس َق ظله مسنَي قال :  [20سريريريريريريريبأ : ] ، ألنه قال  [119 اللسريريريريريريرياء :] (َوَْلُض     ِ
َ اقا   الرجل  املرأأب مسني تزّوجها ، أي جعل هلا أصريريريري قو ذلك ظاان  فح َّ ه يف الضريريريريالني ،  ،  صريريريريَ  وق ، ورجلٌ  صريريريريَ

 .الص ق املبال  يف : الصِّ ِّيقو ،  أص قائي ، أي أَ     ص ي ي ، وفالنٌ  الصادق أبل  من

 مهمَّلت. ق ص ذ ، ق ص ث :    ق ص ظ ،     ق ص ت ، 

 ق ص ر
 رصق. ـ  رقص  ـ  صرق  ـ  صقر  ـ  قرص  ـ  قصر 

 : الِمْجَدُل ، وهو الفََدُن الّضْخُم. القْصرُ  قال الليث :: قصر 

 : الغاية ، وقاله أبو زيٍد ، وغيُره. القَْصرُ وقال : 

 وأنشد :

ر َك املريريريريريريريريريْو    َك قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ ا لريريريريريريريريريَ ْش مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريِ

  
ْو     ٌل مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه وال فريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريِ  ال مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قُصاراهُ  أن تفعَل ذاك ، أي : جهُدَك وغايَتَُك ، ويقال : الُمتَمنِّي قُصاراكَ و قَْصُركَ وأن تفعََل ذاك  قُصاُرك ويقال :قال أبو َزيد : 

 الَخْيبَة.

 نفسي عن هذا األمر قَصْرتُ  : كفَُّك نفَسَك عن شيء ، وكفَكَها عْن أن يطَمَح بها غرُب الطَمع ، ويقال : القْصرُ وقال الليث : 

 .ها قصراً أقُصرُ 

 فالٌن صالتَه قَصرَ وإذا َضيّقه ،  قَْصراً  قيد بعيِره قَصرَ و: إذا ضمَّ شيئاً إلى أْصله األول  يقَصُر قََصراً  فالنٌ  قَِصرَ  قال أبو زيد :

 في السفر. يقُصُرها قَْصراً 

، وهو أن يصلَِّي الظهَر ركعتيِن ، وكذلَك  [101النساء : ] (فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجناح  َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصََّّلةِ )قال هللا تعالى : 

َرهاو أقصَرهاوالصالة  قََصرَ  فيهما ، وفيها لُغاتٌ  قصرَ  العصُر وِعشاُء اآلخرة. فأما المغرُب وصالةُ الفجر فال ، كلُّ ذلك  قصَّ

 جائز.

 على الِعيال : يشَربوَن لَبَنَها. مقصوَرةٌ  ُب أْلبانُهنَّ وناقةٌ َعلَى فَرِسه ثالثاً أو أربعاً مَن اإلبِل : يشرَ  قَصرَ  وقال أبو زيد : يقال

 وقال أبو ذؤيٍب :

هريريريريريريريا مريريريَ رَّج َّريريريْ وَ  هلريريريريريريريا َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريري   قصريريريريريريريريريريريريريريريريريَر الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ع    بريريريريريريريريَ و   فريريريريريريريرييريريريريريريريريه اإلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ي تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ   لريريريريريريريري ِِّّ فريريريريريريريريريَ

  
العشّيِ : أي : كاد يَْدنو من  قصرِ  نَ حي أي : ُمْقصراً  أي : دَخْلنا في العَشي ، وجاءَ  أقصْرنا : العَِشيُّ ، وقد القصرُ  وقال غيره :

 اللَّْيِل.

  وقال ابُن ِحلَِّزة :

هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا َزعريريريريريريريريريَ َأأب  وأفريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريْ ْه نريريريريريريريريريريَ   َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريريريريريْ  داَن اإلمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  و ص  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   

  
 .المقاصيرُ  وجمعُها المقَصَرةُ  وهي
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 وأنشد أبو عبيٍد :

هريريريريريريريا تريريريريَ ريريريريِ   املريريريري ريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَر بريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا بريريريريعريريريري ريريريريتريريريري   فريريريريَ

  
ل   َربريريريريريريريريْه مسريريريريريريريرييريريريريريريريرياأب  الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريْ ّوِركريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريري 

  
 : الَحْبُس. القصرُ و

، أي : محبوساٌت في خياٍم مَن الدُّّرِ مَخدَّراٌت على  [72الرحمن : ] ((72ُحور  َمْقُصورات  يف اخْلِياِم ))وقال هللا تعالى : 

 .مقصوَرةٌ  أزواجهّن في الجنِة ، وامرأةٌ 

 أزواجهّن أي : ُحبِسَن فال يُِردَن غيرهم وال يَْطَمْحن إلى َمن سواهم.على  َمْقُصوراٌت قصرن وقال الفراُء في قوله :

ي الَحَجلة   . وأنشد :القُصوَرة مَن النساء المقصوَرةَ  وتسمى القَُصورةَ و،  المقصوَرة قال : والعرُب تسمَّ

ِه كريريريريريريريَل قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورأب بريريريريريريريْ ْ  مسريريريريريريبريريريريريريريْ رِي لريريريريريري ريريريريريريريَ مريريريريريريْ  لريريريريريريعريريريريريريَ

  
   َّ ومريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريري ري بريريريريريريريريريريذاَك الريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرير   

  

يريريريريريريريريه   ورَا  اَّريريريريريريريريجريريريريريريريرياِل ومل أرِدعريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر ا  ى  ريريريريريريريريريريريريريريرُّ اللسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء الَبحريريريريريريرياتر   

  
 .قِصاراً  القامة ويجَمْعن قِصرَ  للمرأة أرادوا قصيرةٌ  وقال غيره : إذا قالوا

طْرِف ال قاصراتُ  ، فإن الفراء وغيَره قالوا : [52ص : ] ((52َوِعْنَدُهْم قاِصراُت الطَّْرِف أَْتراب  ))وأما قوله جل وعز : 

 طرفهنَّ على أزواجهنَّ ال ينظرن إلى غيرهم. قصْرن حوٌر قد

 وأنشد الفراء :

ِوٌل   مريريرين الريريري ريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريرَاِ  الريريري ريريريْرف لريريريو َدبَّ  ريريري 

  
 مريريريريريريريريَن الريريريريريريريريذرِّ فريريريريريريريريْوق اإلتريريريريريريريري  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا ألثريريريريريريريريرا 

  
 الخطى. وأنشد : قصيرُ  القيُد خطَوه ، ويقال لها يقصرُ  الخطو ُشبِّهْت بالمقيد الذي مقصورةُ  وقال الليث : امرأة

ى   قصريريريريريريريريريريريريريريريت  ا   ى مريريريريريريريا ت رب  اجلتأب ال  صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريرياو   َس األدنريريريريريريريريريريريني  ال  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  ال األنريريريريريريريريريريريَ

  
ارُ و  .الِقصارةُ  وحرفَتُه قصراً  الثوب يقُصرُ  : القصَّ

 ؛ فقال : ِقصاَرةٍ  َعلَى قصيرةً  قال : وجاءْت نادرةٌ في ِشعره األعشى ، وذلك أنهُ َجَمعَ 

 ال اَنقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   وال

  
 أيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّْ  ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارْه  

  
قال الفراء : والعرُب تُدِخُل الهاء في كل جمع على ِفعال ، يقولون : اْلِجمالة والحبالة ، والذكارة والحجارة ، قال هللا تعالى : 

 [.33المرسالت : ] ((33َكأَنَُّه مِجاَلت  ُصْفر  ))

 ، أي : دون الناس. َمْقصورةو قَْصَرةً  يد : يقال : أبلْغ هذا الكالم بني فالنٍ وقال أبو ز

 إذا كان ابن عمه لَّحاً. مقصوَرةً و قُْصَرةً  أبو عبيد قال الكسائي : هو ابُن عمه

ا تَ ْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر ))وقال هللا جل وعز :   [.32المرسالت : ] ((32ِإِنَّ

 مياه العرب ، وتوحيُده وجمعُه عَربيان ، ومثله : قُصور من رَ القص قال الفراء : يريد
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بُ َر )) . [45 ال مر :] ((45َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ  ، معلاه : األد ر 
 فهي أصوُل النْخِل. [32 المرسالت :] كالقََصر قال : ومن قرأ :

 قال أبو منصوٍر : وهي قراءة ابن عباس.

 ، وذلك أن النخلة تقَطُع قْدَر ذراع يستوقدون بها في الشتاء. قََصرةٌ  النخِل الواحدةُ  قََصرُ  معاذ النحوّي :وقال أبو 

قبة. القََصَرة قال : وهو قولك للرجل : إنه لَتامُ   إذا كان َضْخُم الرَّ

اك :  ِمن أصول الشَجر الِعَظام. القصرُ  وقال الضَّحَّ

 ِمثْل تمرةٍ وتمر. قَْصَرةٌ  فاً وفسره الِجْذَل من الخشِب الواحَدةمخفّ  (كالقصرِ )وقرأَهُ الحسُن : 

 يَعني أصول النْخِل والشَجر. َكاْلقَْصرِ  قال قتادة :و

 .قََصرٌ  إذا أخذه وَجٌع في عنِقه ، ويقال بهِ  يقَصر قَصراً  الفََرس قَِصرَ  وقال أبو زيٍد : يقال :

 .مقصور فهو قصراً  الَجمل قََصرت العُنق ، يقال : قََصرة : ِميسٌم يوسم بهِ  الِقصارُ  وقال ابن شمْيل :

 .مقصَّرةٌ  قال : وال يقال : إبلٌ 

 فالٌن في الحاجِة إذا ونَى فيها وضعُف. قَصَّرَ وإذا كفَّ عنه وانتهى ،  يُْقِصُر إقصاراً  فالٌن عن الشيءِ  أقَصرَ  وقال أبو زيد :

 [.27الفتح : ] (لِ ِقنَي ُرُؤَسُكْم َوُمَقصِ رِينَ َمَُ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 إذا حذف منه شيئاً ولم يستأصله. تقصيراً  من شعره قَصَّرَ  قال :

 .التقصير أراد ؟الِقصارُ  قال الفراء : وسمعُت أعرابياً يقول : اْلَحلُق أَحبُّ إليَك أمِ 

لُها ،  رُ الُمقَّصِ و: الَكفُّ عن الشيِء قال :  اإلْقَصارُ  وقال الليث :  نقيُض الطوِل ، يقال : الِقَصرُ والذي يُِخسُّ العَِطيَّةَ ويُقلِّ

ْرتُهُ تقصيراً و،  قَُصَر يَْقُصُر قَِصراً  لَُع التي تلي الّشاكلة بين الَجْنِب  : القَُصْيَرىو القُْصَرىو،  قصيراً  إذا صيرته قَصَّ الّضِ

 والبطن ، وأنشد :

 َتزِيل ه    َصل هْ ََنْ   ال  َصْتَى 
 وقال أبو داود :

او  ِج األْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا   مريريريريريريريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ِء نريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرع الذي يُخلَُّص من البُّرِ وفيه بقيةٌ من الَحّبِ ، ويقال له القََصرُ وقال :   .القََصِريُ  كعابُر الزَّ

َوما َسقَى  القَُصاَرةَ وفي المزارعِة : أن أحدهم كان يشترُط ثالثةَ جداِوَل  وسلمعليههللاصلىروى أبو عبيد في حديث النبي و

 عن ذلك. وسلمعليههللاصلىالربيع فنهى النبيُّ 

 ما بقَي في السُّْنبُِل من الَحّبِ بعد ما يداُس. القُصاَرةُ وقال أبو عبيد : 
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ونَهُ  واةُ عن ابن َجبَلَةَ عن ابن عبيد بكسر القاف ، وتسكين الصاد وكسِر  قال : .الِقْصِري قال : وأهل الشاِم يَُسمُّ هكذا أقرأنيه الرُّ

ى الّراء وتشديد الياِء ورأيُت من أهل العربيِة من يقولُ   على فُعَلَّى. قَُصرَّ

 وقصِلِه ، أي : من قماشه. قََصِرهِ  وقال اللحياني : نَقَّْيُت الطعاَم من

 والقََصُل أصوُل التِّبن. القََصرُ  وقال أبو عمرو :

 : الكسل. القََصرةُ و،  القُصارةُ  : قِْشُر الَحبَِّة إذا كانت في السُّْنبُلَِة وهي القََصَرةُ  وقال ابن األعرابي :

 : ِوعاٌء من قصٍب للتَّْمر وبعضهم يخففها. القَْوَصرةُ  وقال الليث :

 ، وأنشد : القَْوَصرةِ ورأة بالقارورةِ ثعلب عن ابن األعرابي : العرُب تَْكنِي عن الم

رَّْه  ْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أفريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَح مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريَ

  
رّْه    أيكريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريوُ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال غيره في قول ابن ُكْلثوم :

 أ َ  للا ق صوَر اجملِ  ديلا  
 أراد معاقَل المجِد وحصونه.

 .ُمْقصرتان أطراُف أسنانِِهما فهما تَقصرَ  أََسنَّتا حتىالعنُز والنَّْعجةُ إقصاراً إذا  أْقصَرتِ  ابن السكيت :

 ، أي : بأمٍر دوٍن وبأْمٍر يسير. بمقِصرٍ و بِِمْقَصرٍ  ويقال : ما َرضيُت من فالنٍ 

 ، وأنشد : قَْصِري بحذاءِ  قَْصُرهُ  أي : ُمقاِصري وقال ابن األعرابي : فالٌن جاِري

ر   َ أب  َجسريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِلتريريريريريريريذهريريريريريريريْ     أقصريريريريريريريريريريريريريريريى م بريريريريريريرياعريريريريريريريَ

  
ر    رأب  فريريريريريريَ ريريريريريْ  فريريريريريمريريريريريريريا يب  لريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا مريريريريرين مريريريريري  ريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : ال حاَجةَ لي في ِجواِرِهم ، وَجْسٌر من ُمحاِرٍب.

 : القالدة. التِّقصارُ وقال : 

 وقال عدي بن زيد :

َؤرِّثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَ  ْاٌ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ظريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارا  ٌ  يف اجلريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال أبو وجزة :

ى و  حريريريريريريريريَ والٌ   لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريْ ح  مريريريريريريريري   غريريريريريريريري ا نريريريريريريريريوائريريريريريريريريِ

  
َن ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريري  و   فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريري   و ْرٌق تريريريريريريريريريريَ

  
 : أْطَواقها. قِصاُرها قالوا :

 الميَسِم وهو العالط. بِِقصار أبو منصور : كأنَّهُ ُشبِّهَ 

 إذا كان مرعاهُ قريباً ، وأنشد : ُمقِصرٌ و قاصرٌ  وقال ابن السكيت : ماءٌ 

را ز عريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريي نريريريريريريريريريري 

  
رو   رائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل أكريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أمريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرس  اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُزُع جمع النَّزوع وهي البئر التي تنزُع منها باليِد نْزعاً ، وبِئٌر َجُروٌر يُْستَقَى منها على بعير.النُّ 

 .القصرةُ  ابن شميل عن أبي الخطاب قال : الَحبُّ عليه قِْشَرتاِن فالتي تَلي الَحبَّةَ الَحَشَرةُ ، والتي تَلي الَحشَرةَ 
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 النََّسب إذا كان أبوهُ معروفاً إذا ذكره االبن كفاه االنتماَء إلى الجّدِ األبعِد. قصيرُ  وقال غيره : يقال فالنٌ 

 وقال رؤبة :

اج  ِذكريريريريريريريريريرِي فريريريريريريريريرياْدعريريريريريريريريريِ    قريريريريريريريريري  رفريريريريريريريريريَع الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريجريريريريريريريريريّ

  
فريريريِ      سريريريريريريريريريريريريريريريريم   ذا األْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب طريريريريريريريالريريريريريريريه يريريريكريريريْ

  
اج ، فقال له :  وعرفت. قصْرتَ  وكان لَِقَي النَّسابَةَ البكريَّ فقال : من أنت ، فقال رؤبة بن العجَّ

 عنه إذا عجز عنه. قصروعن الشيِء إذا نزع عنه وهو يقِدر عليه ،  أقصرَ  ابن السكيت :

 قد تُطيل. القصيرةو تُْقِصر ، وأطالَْت إذا ولدتهم ِطواالً ، ويقال : إِن الطويلة قد قِصاراً  فالنةُ إذا َولَدْت ولداً  أقصَرتْ وقال : 

 .قصيرٌ  ، ويقال للمحبوسِة من الخيلِ  قَُصوَرةٌ و قَصيرةٌ  تي ال بروَز لها :قال : ويقال للجاريِة المصونِة ال

 وقال مالك بن ُزْغبَةَ :

ا قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتا   لريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريري 

  
ؤ وق  و   ا ِ ذا  قريريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذ هلريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .مقاصير مقام اإلمام ، وجمعها المقصورة وقال الليث :

 ، وأنشد : مقصورةٌ   فكلُّ ناحية منها على ِحيالهاقال : وإِذا كانت داراً واسعةً محصنةَ الحيطانِ 

 من دوِن ليلى مْصَمتا   امل اصرو 
 والمصمت : المحكم.

 الكسل. القصارو القََصرُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 .القَصار وقال أعرابي : أردت أن آتيك فمنعني

 كلُّه أُْخَرى األمور. القَْصرو القْصرىو القَصارو القُصارُ وقال : 

عنه إِذا تركه وهو يقدر عليه ، قال : وربما جاءا بمعنى  أقصروعن ذلك األمر إِذا عجز عنه ،  قَصَّرَ  وروى شمر لألصمعي :

 .قَصَّرَ  بمعنى قََصرَ  واحد إال أن األغلَب عليه هذا ، ويقال :

 قال حميد بن ثوٍر :

فريريريريريريريا   كريريريريريريريلريريريريريريريِّ ْن مريريريريريريريتريريريريريريريَ غريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريري ريريريريريريرين بريريريريريريريلريريريريريريريغريريريريريريريه ألبريريريريريريريلريريريريريريري 

  
رلريريريريري ريريريريرين و   ْر  لريريريريريكريريريريريريريارِهريريريريريريريا  مريريريريريريريا أقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْقر قال الليث :: صقر   : طائٌر من الجوارح ، والصاد فيه أحسن. الصَّ

ْقروقال :   ما تََحلََّب من العنِب والتمر من غير عصر. الصَّ

اَزْت ُخثاَرته وصفْت َصْفَوته فإذا َحمَضْت كانت ِصباغاً َطيِّباً وهو   بالصاد أحسن.قال : وما َمَصَل من اللبن فامَّ

 .الصْقر أبو عبيد عن األصمعي : إذا بَلََغ اللبن من الَحْمِض ما ليَس فوقه شيٌء فهو
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 حاِمضة. بِصْقَرةٍ  : الحامض الذي َضَربَتْه الشَّمس فحمَض ، يقال : أتانا الصْقر شمر :

 منه. الصْقرَ  قال مكوزة : كأن

  وامتنع.من اللبِن الذي قد حمضَ  المصقئرُّ  وقال ابن بزرَج :

ْقرُ وأبو منصور :  عند البحرانيين ما سال من جالِل التمِر المكنوزة يسدك بعضها فوق بعٍض وتحتها خواب خضٌر مركبةٌ  الصَّ

َق في األرض المصرجِة فينعَِصُر منها دبٌس خاٌم كأنَّهُ العسُل ، وربما أخذوا الرطَب من الِعْذِق ملقُوطاً ُمنَقًّى فجعلوهُ في بساتي

 ويبقى رطباً َطيِّباً لمن أرادهُ من أْرباِب النخيِل. مَصقَّرٌ  فيقال له : ُرَطبٌ  الصقرِ  وا عليه من ذلكوصبُّ 

ْقَرةُ  أبو عبيٍد عن أبي عمرو :  : شدة الحر. الصَّ

 وقال ذو الرمة :

ا راهتريريريريريريريِ ى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريَ   ذا ذابريريريريريريريِه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريس  اتريريريري ريريريريَ

  
ِل   بريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ رِ ريريريريريريريريِة مريريريريريريريري   أبفريريريريريريريريلريريريريريريريريان  مريريريريريريريريربريريريريريريريريوِع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َها. َصقََرتْهُ  وقد  الشمس : إذا آذاهُ َحرُّ

ْقرانِ  وقال أبو عبيدة : ْقَرْين دائرتاِن من الشعر عنَد مؤخِر اللِّبِد من ظهِر الفَرِس ، قال : وحدُّ الظهِر إلى الصَّ  .الصَّ

قَر وقال الفراُء : جاء فالنٌ  قَاَرىووالبُقَِر  بالصُّ  والبُقَارى : إذا جاَء بالكذِب الفاِحِش. الصُّ

اقُورُ  أبو عبيٍد عن أبي عمرو :  : الفأُس العظيمة التي لها رأٌس واحٌد دقيٌق يكسُر به الحجارةُ وهو المعوُل أيضاً. الصَّ

اقُورُ  وقال الليث : اقَِرةُ وقَْصعٍَة ، قال : : باطُن الِقْحِف المشرف فوق الدماغِ كأنَّهُ قَْعُر  الصَّ ْوقَِريَّةو: النَّاِزلَةُ الشديدةُ ،  الصَّ :  الصَّ

ْقرُ وفي صياحه تسمُع في صوته نحَو هذه النغمِة ، قال :  يَُصْوقِرُ  حكاية صوت طائر  : ضرُب الحجارةِ بالمعوِل. الصَّ

ْقرُ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي : ْقرُ و: الماُء اآلِجُن  الصَّ قّارُ  ادةُ َعلَى الُحَرِم ، ومنه: القي الصَّ  الذي جاء في الحديث. الصَّ

قَّارُ  وروى سلمة عن الفراء قال : قّارُ واللَّعّاُن لغيِر المستحقين ،  : الصَّ قّاروالكاِفُر ،  : الصَّ  : الدَّبّاُس. الصَّ

« َصقَّارٍ  ملعوٌن كلٌّ كافر»أت بخط شمر : وأخبرني محمد بن إسحاق عن أبي الهيثم أنه قال : السقَّاُر : الكافُر بالّسين ، وقر

قّارُ ورواهُ أنس ، قال :   بموضعِ كذا وتشكَّلُت وتَنَكَّْفُت ، بمعنى تلبَّثُت. تََصقَّرتُ  : النماُم ، الصَّ

 أهمله الليث.: صرق 

قاقَةُ. قةالصَّري وروى أحمد بن يحيى عن عمرو عن أبيه وعن سلمة عن الفراء وعن ابن األعرابّي أنهم قالوا :  : الرُّ

 .صريقٍ و َصَرائقو ُصُرقٍ  قال الفراء : وتجمُع على
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ويقوُل : إنَّهُ  الصِريقَةِ  قال ابن األعرابّي : روي عن ابن عباس أنه كان يأكل يوَم الفطِر قبل أن يخرج إلى المصلّى من طرف

 ُسنَّةٌ.

قاُق ، والصواُب من جاَء عن هؤالء األئمِة ، وتفسير الّصالئِِق في الباب قال أبو منصور : وعوامُّ الناِس يقولوَن الصَّالئُِق  الرُّ

 الذي يلي هذا الباب.

 .َصَرقٌ  وقال ابن األعرابي : كلُّ شيء َرقيق فهو

 أي كلمةٌ مؤذية. قارصةٌ  منهم تَْقُرُصني باللسان واإلصبع ، يقال : ال القَْرصُ  قال الليث :: قرص 

 للفرزدق :وأنشد هو وغيره 

ا  قريريريريريريريريريريريريريريوارص  أتتريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري  و ريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريروَنريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م  و   فريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريأل  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير  اإلانَء فريريريريريريريريرييريريريريريريريريري 

  
 الِقَرَصةَ  من الخبز وما أشبهه ، ويجمعُ  القُرصُ و باألصابع قبٌض على اْلِجْلِد بأصبعيِن حتى يُؤلم ويوَجع ، قال : اْلقَْرصُ وقال : 

صتهُ  واحدةٌ والتذكيُر أَعمُّ ، وكلما أخذَت شيئاً بين شيئين أو قَطعتهُ فقد قُْرصة ، وقد يقُولوَن للصغيرة ِجّداً  ى عيُن  قَرَّ وتَُسمَّ

ً  الشمس  العجيَن أي سويِه. قّرصي عند الغيبوبِة ، ويقال للمرأةِ  قُْرصا

اصُ  أبو عبيد عن األصمعّي وأبي عمرو : هوَ  اصةٌ  لْلبَابُونجِ ، واِحدها القُرَّ  .قُرَّ

 .قَاِرصٌ  يُّ وحده : إذا َحَذى اللَّبَن اللسان فهووقال األصمع

 وقال بعض العرب :

   ربَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِص 

  
اِص    يف َربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرب  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

رَّاِص   أيكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 مَحَصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ص و  

  

ِق الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِص  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَن مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِص  

  

َواِص   أبعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي   َن  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ي  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريارضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أبكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالِص  

  
 آٍص متصٌل مثل واٍص َشاٍص منتصب.

 مثله. ُمْرتِصقٌ وإذا تعذََّر خروج لُبِّه منه  ُمْرَصقٌ  قال بعضهْم : َجْوزٌ : رصق 

 واْلتََزق بمعنًى واحد. اْرتََصقَ وواْلتََصَق الشيء 

ْقصُ  قال الليُث :: رقص  قَصانُ و الرَّ ِعب واإلبِل وما سوى ذلَك فإنهُ يقال يَْقِفُز ويقفُُز ، والسَّراب يَْرقُصُ  يقال :، وال  الرَّ  إاّل ِلالَّ

 .َرقَصَ  ، والنبيذُ إذا جاشَ  يَْرقُصُ 

 وقال حسان :

ا رِهريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ْه  ريريريريريريريريا يف قريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريزجريريريريريريريرياجريريريريريريريرية  َرقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   وِص بريريريريريراكريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريعريريريريريجريريريريريريريِ لريريريريري  َ  الريريريريري ريريريريريَ  َرقريريريريريْ

  
 وقال لبيٌد في السراِب :

  اللوامع  لضحىفَِبتْلَك  ْذ َرَق َ 
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ً  البعيرُ  َرقصَ  وسمعت العرب تقول :  محرَك القاِف إذا أسرَع في سيرِه. َرقَصا

 وقال أبو وجزة :

ة  بريريريريريريريريريري ال   لريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا أَرْداَن هبريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريْن  ريريريريريريريريريريَ

  
نَي نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريمريريريريريريريع  و   َ  الريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال هبريريريريريريريا َرقريريريريريريريَ

  
 أراد إسراعهم في َهّتِ النمائِم.

 في عدوه : قد اْلتَبََط اْلتِباطاً وما أَشدَّ لَبََطتَهُ. َرقَصَ  قال أبو منصور : ويقال للبعيِر إذا

ْقصُ  وقال ابن السكيت : ً  مصدرُ  الرَّ قَصُ و؛  َرقََص يَْرقُُص َرقصا  ضرٌب من اْلَخبَب وهذا هو الصحيح. الرَّ

 ق ص ل
 .(1)لقص  ـ  لصق  ـ  صقل  ـ  صلق  ـ  قصل  ـ  قلص 

ً  الشيء قَلَصَ  قال الليث :: قلص  :  مقلِّصٌ  قد انضمَّ إلى أصله ، وفرسٌ  قاِلصٌ  ، وظلٌ  قاِلَصةٌ  إذا انضّم ، وَشفقةٌ  يَْقِلص قلوصا

ً  اإلبلُ  قَلََصتِ و، قال :  مقلِّصٌ  طويُل القوائِم منضم البطِن ، وقميصٌ   إذا استمرْت في ُمضيها. تقليصا

 وقال أعرابيٌّ وهو يحدو بأجماله :

 اََّْ ن ب ب ا واأَلَ لّ و قريلِّْصَن 
ً  كل أنثى من اإلبل من حين تُركُب وإن كانت بنَت لَبوٍن أو ِحقّةً إلى أَن تَْبُزَل ، سميت القَلُوصوقال :  ِلُطوِل قوائمها ولم  قلوصا

 : الضخمةُ من الحباَرى. القَلُوصو: األنثى من النَّعام ،  القَلُوصُ وتجسم بعد ، 

كتب رجل مَن و،  بالقُلُِص  : الفَتيَّةُ من النُّوق بمنزلِة الفَتاة من النّساِء ، والعرب تكني عن النساء القَلُوص قال أبو منصور :

المسلميَن إلى عمر بن الخطاِب في شأِن رجٍل كان يخالُف الغزاةَ إلى الُمغيباِت من النساء بهذه األبيات وكان الّرجل يعرف 

 بجعدة :

فريريريريريريريريريريريريْ   رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوال    أال أَبريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ  َأ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريريري  ى لريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريرين أ ريريريريريريريريريريي ثريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرية   ُّاري  

  

لريريريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريريريريري اك هللا  انّ  الِئصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا عريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريم َُّمريريريريريريريريَن اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ  

  

ال   ٌ  وجريريريريريريريريريريْ ن مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريري 

  
 قريريريريريريريريفريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريع  ريريريريريريريريخريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريف الريريريريريريريريلريريريريريريريريجريريريريريريريريار 

  

عريريريريريريريريْ أب مريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريم  لريريريريريريريريهريريريريريريريريْن جريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريّ

  
ل الريريريريريريريريريريريذود الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريؤارِ و    بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريس مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريّ

  
ً  الظلُ  قلصَ  الحرانيُّ عن ابن السكيت ، يقال : قدْ  الماُء إذا ارتفَع في البئر فهو  قَلَصَ  ، وقد يَقِلصُ  ثوبه قلصَ  ، وقد يَقِلَص قلوصا

صٌ و قليصٌ  ماءٌ   ، وأنشد : قاَلَّ

__________________ 
ا  ، فهو َلِ ٌ  : ضريرياق. والّلِ    :»: (ل  )« اللسريريان»( سريري    ريرير  املادأب يف امل بوعة ويف 1)  الك ت الكالُ السريريريع    َلِ َ  َلَ صريريِ

 .«الةر. وَلَ َ  الةيء جل ه يَلِ ص ه ويريْلَ ص ه لْ صا  : أمسَرَقه حِبرِّه
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الص  ا مريريريريريريريريريريريريريريريريرين  رد  قريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 قريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريّم مسريريريريريريريريريريريىت هريريريريريريريريريريريّم  نريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياِص  

  
 وقال امرؤ القيس :

 بالِئق مس ْضرا  ما هّن قَلي   
 البعير إذا ارتفَع سنامه. أْقلَصَ و ويرتفع ، قال :، وهو الماء الذي يجمُّ فيها  قَلَصاتٌ  البئر ، وجمعها قَلَصة قال : وهو

 .أقلصتْ  ، وقد ِمقالصٌ  أبو عبيد عن الكسائّي : إذا كانت الناقة تسمن في الصيِف وتهزُل في الشتاء فهي

 .مقالصٌ  قال ابن األعرابي : ويقال للرجل إذا كان يسمن في الصيفِ 

 القوُم إذا احتملوا فساروا. قَلَصَ  إذا نَزَحْت ، ويقال : قَلََصتْ والبئُر إذا امتألت إلى أعالها  قَلََصتِ  وقال بعض الناس :

 وقال امرؤ القيس :

 ق  مساَن ِملَّا رمسلٌة فري  ل وص  و 
 : كثرةُ الماِء وقِلَّتُهُ وهو من األضداد. القَْلصُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 من ماٍء أي قليالً. قَْلَصةً  وجدُت فيها إالوقال أعرابيٌّ : أتْيُت ببنونة فما 

ْلقُ  قال الليث :: صلق  ْلقُ و: الصدمةُ ،  الصَّ  أنيابُه. َصلَقَتْ  وَضَرَب بعضها ببعض وقد صلقها : صوت أنياِب البعير إذا الصَّ

 وقال لبيد :

لريريريريريريريريريريا يف مريريريريريريريريريريراد  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرية    َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
ل و   لريريريريريريريريريريريَ ْم  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اء  أَّريريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد غيره :

 َأْصلَق ان ه ِصياَ  العصفور
 وقال رؤبة :

 َصْلَ ماو أْصلَق انيب ِعزَّأب  
ً  وقال الليث : والحاِمُل إذا أخذها الطَّْلُق فأْلقَْت نفسها على جنبيها مرة كذا ومرة كذا قيل :  إذا ، وكذلك كلُّ ذي أَلمٍ  تََصلَّقَْت تََصلُّقا

 على جنبيه ، يقال بالصاد. تََصلَّقَ 

لَقُ  قال : والقاع ين ، وهي المستديرة الملساُء وشجرها قليٌل. الصَّ  يقال بالصاِد والّسِ

 وأنشد للشماخ :

 من األصاِلِق عاري الةَّْوِك جمرود
 َوالقاف.أبو منصور : لم أسمع هذا الحرف من العرِب إال بالسين ، َوَستَراه مشبعاً في باب السين 

قيق. الصَّالئق قال الليث :وَ   : الخبُز الرَّ

 .«صالئقِ وَ لَْو ِشئُْت لدعوُت بِصالٍء َوِصناٍب »في حديث عمر : و

 قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : َوالسَّالئق بالسين كلُّ ما ُسِلَق من البقوِل َوغيرها.

قيق.بالصاد : الخبز  الصالئق قال : وقال غير أبي عمر :  الرَّ

 وأنشد لجرير :
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فريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  ل َُّيريريريريريريريريريريريْ ِ  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريريري 

  
الئريريريريريريريريريريِق و   لريريريريريريريريريرياِب و مريريريريريريريريريرين    لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
اِء قبل هذا الباب ما ُرِوي عن أبي عمرو والفراء وابن األعرابي : أنَّ الصَّرائق  اِد والرَّ قال أبو منصور : ذَكْرت في باب الصَّ

اِء : الرقاُق الوحدةُ َصريقةٌ لم  اِء والاّلم. وأبو عبيد لم يَْروِ  الصَّالئقُ  يختَِلفوا فيها فإن َصحَ بالرَّ  بالَّالم فَِلقُْرِب َمْخرَجي الرَّ

 عن إماٍم يُْعتَمد. الصَّالئقَ 

ً  الشَّاة َصلَْقتُ  وقال ابن األعرابي : الشَّاء  ما ُشوي من بالصَّالئقِ  إذا َشوْيتَُها على َجْنبَْيَها ، فجائٌز أن يكون عمر أراد َصْلقا

 وغيرها.

اد يعني رفَع الصَّْوت ، وقد َصْلق وقال الليث : ُروي ال َحْلَق وال َسْلَق وال َحْلَق وال ين والصَّ ً  بالّسِ ، وأما أبو  أْصلَقوا إْصالقا

ين. ذهب به إلى قول هللا :  : جائز في العربية ، وقال الفّراء [19األحزاب : ] (َسَلُقوُكْم أِبَْلِسَنٍة ِحدادٍ ) عبيد فرواه بِالّسِ

 والقراءة ُسنَّة. صلقوكم

 وستَرى تْفِسيره في موِضِعه.

ً  الشَّيُء بالشيءِ  لَِصقَ  قال الليث : يقال :: لصق  وهي لُغَةُ تَميٍم ، وقيٌس تقول : لَِسَق ، وربيعةُ تقول : لَِزَق وهي  يَْلَصُق لُُصوقا

 أْقبَُحَها إال في أشياَء نصفَُها في حدودها.

. اْلُمْلَصقُ وقال :   : الدَِّعيُّ

. ويقال : يُْلصقُ  : َدَواءٌ  اللَُّصوقُ  وقال غيره :  أْلَصقَ  بَِعيرِه إذا َعقََرهُ وربما قالوافالن بِعُْرقوب  أْلَصقَ  باْلُجْرح قاله الشافعيُّ

 وهللا بالنَّاب اْلفَانيِة واْلبَْكِر والضْرع ، وقال الراعي : أُْلِصقُ  بساقِِه ، وقيل لبعض اْلعَرب : كيف أنت عند الِقرى ، فقال :

ِس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريهريريريريريريريا بريريريَ ْق أبيريريريريْ ه  لريريريريريريريه أْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  فريريريريَ ريريري 

  
ا  ْرقريريريريريريريأ الريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريرقريريريريريريوب ال يريريريريريريريَ َر الريريريريريريْ  فريريريريريريريإن حنريريريريريريِ 

  
يِّقة المتالِحَمة. المْلَصقَةُ والسَّيف بساقَها واْعِقرها ،  أْلِصقِ  أراد :  من النِّساء الضَّ

ي اْلقَْصلُ  قال الليث وغيره :: قصل   الذي تُْعلف الدَّواب القَصيلُ  : قطُع الشيِء من وسطه أو أسفل من ذلك قَْطعاً َوِحيّاً ، َوُسّمِ

الٌ  ، َوَسْيفٌ من َرخاَصِتِه  اْقتصاله ِلُسْرعةِ  قَصيالً   قطَّاٌع ، وقال الراجُز : قَصَّ

 ُِ  َمَع اْقتَصال اْل َصِر اْلَعرَاِد
 : األْحَمُق والمرأة اْلِقْصلُ وَ َوُزؤاٌن وَغفاً ، وكل هذا مما يْخَرُج منه فيُْرمى بِه ، قال :  قََصلٌ  أبو عبيد عن الفراء : في الطَّعَام

 .قِصلَة

 : ما يُْعَزُل من البُّرِ إذا نُقِّي ثم يَُداس الثَّانيةَ. القُصالَةُ و: الضعيُف اْلفَْسُل ،  اْلِقْصلُ وَ وقال الليث : 

ْقالن قال الليث :: صقل   : القُْربان من كّلِ دابٍَّة. الصُّ

ْقلُ و  يصقل ، التي الِمصقلةو: الجالء ،  الصَّ
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َ ال هبا سيفا  وحنوه ، وي ال : جعل فالن فرسه يف الصيريَْ ل    ، أي : يف الصواِن والصلعة. الصِّ
 : إذا طالْت ُصْقلَتُه وقَُصَر َجْنبَاه ، وأنشد : َصِقلٌ  وقال أبو عبيد : فَرسٌ 

 ليَس أبْسَ  وال أْقَ  وال َصِ لْ 
ْقلَةِ  ، وفََرٌس طويل ِصقَالٌ  ، والجمع َصِقلَةٌ  قال : واألْنثَى، ال َسِغل و. .. ورواه غيره : ْفِطفَةُ ، قال : وما طالتْ  الصُّ  وهي الّطِ

ْقلْينِ  فََرٍس إال قَُصَر َجْنبَاه ، وذلك َعْيٌب ، ويقال : حماٌر الِحقُ  ُصْقلَةُ   .الصُّ

مِة :  وقال ذو الرُّ

هريريريريريريريا جريريريريريريَ يريريريريريريَّ ا َوهريريريريريريَ ْرب أوالهريريريريريريريَ ى هلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريَّ   ريريريريريريَ

  
لريريريرينْيِ  ريريريريهريريريرييريريريريم    ق  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريْ ا المسريريريريِ هريريريريريريريَ فريريريريِ لريريريريْ  مريريريرين  ريريريريَ

  
ياً : هل لك في َمصقول ن الذي قد َعلَتْهُ ُدَوايَةٌ رقيقةٌ والعرب تُسمي اللّب  اْلِكساء ، يقول أحدهم لصاِحبه إِذا َعَرض عليه لَبناً ُمَدّوِ

 اْلِكَساء ، وقال : َمصقولِ 

ا فريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ اف أو هتريريريريريريريريريََ تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريو  ذا مريريريريريريريريريا اهريريريريريريريريريْ

  
فريريريريريريريريريريريا  َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َواَ    ذا تريريريريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريريريري ُّ فريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريَ

  

 من كل َمص ول اْلِكساء ق  َصَفا
 اْهتَاف جاَع وعِطَش ، وقال آخر :

رَّأب ا وهريريريريريريريريَي قريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ ا  لريريريريريريريريه  دون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريبريريريريريريريريَ

  
اٌف   اء َرقريريريريريريرييريريريريريريريق  و َّريريريريريريريِ ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريول  الريريريريريريريْ

  
 أي : باَت له لباٌس َوطعاٌم ، وهذا قول األصمعي.

يقول : أراد به رْغَوةَ اللّبن ، فقال : اْلِكساء ِمْلَحفةً تحت اْلِكساء َحْمراَء فقيل له إن األصمعي  بِمصقولِ  وقال ابن األعرابي : أراد

ا قاله اْستَْحيا أن يرِجَع عنه.  إنه لمَّ

 خاٍل : أي : ناِحيٍة خاليٍة. ُصْقلٍ ووروى ابن الفرج للفراء : فالٌن في ُصْقعٍ خاٍل 

 به األْرض أْي ضرِب به. َصقَلَ و، وَصقََع به األْرض  َصقلَهُ وَ قال : وسمْعُت ُشجاعاً يقول : َصقَعَهُ باْلعََصا 

 .صياقِلهو صياقل : الصْيقل وجمع

 ق ص ن
 [.مستعملة]قصن :  ـ  صنق  ـ  قنص  ـ  نقص 

 صَ نَقَ  تقول : المنقوِص  يكوُن َمْصَدراً ويكون قْدر الشيء الذَّاِهب من النُّقَصانُ و: اْلُخْسراُن في الحّظِ  النقصُ  قال الليث :: نقص 

ً  الشيءُ  ً و يَْنقُص نَْقصا  كَذا وَكَذا وهذا قدر الذَّاهِب. نُقَصانه ، فهو مصدٌر ، وتقول نُْقصانا

: الوقِيعَة في الناس  النَِّقيَصةُ وأنا ، اْستََوى فيه الفعُل الالزُم والمجاِوُز ،  نقصتُهُ والشيُء  نَقصَ  أبو عبيد في باِب فَعَل وفعلتهُ 

 الحّقِ وأنشد : انتقاصُ  ، وكذلك االنتقاصُ  والفعل

ه  و  م ال تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريّ  َذا الريريريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريريريْ

  
ِه   ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريإنَّ الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَة يف نريريريريريريريريريريريريَ

  
 والماء ، وه انتقَاصُ  وجاَء في السُّنَِّة :



2883 

 

 .ن ي ٌ  ِع  نه  َل َي ٌ االنِتضا    ملاء بع  التَّْ هت َرد  للَوْسواِس ، اللْحياين يف  ِب اإلتبا 
 .لنقيصٌ  وقال ابن دريد : سمعُت ُخَزاِعيّاً يقول ِللطيِب إذا كانت له رائحةٌ طيِّبةٌ إنه

 وقال امُرؤ القَْيس :

 كلوِن السَّياِل وهو َعْذٌب نَ ي 
ياُد ،  القَنَّاصُ و القانصُ والصيد ،  : القَنيصُ و القَنَصُ  قال الليث :: قنص  كقولَك : ِصْدُت واصطْدُت ،  اْقتَنَْصتُ و قَنَْصتُ و: الصَّ

اُد أَْحسُن. القانصةُ و ين والصَّ  َهنَةٌ كأنَّها ُحجْيٌر في بَطِن الطائِر. ويقال بالّسِ

 بن معّدِ ْبِن َعْدناَن أخو نِزاٍر. قَنَصُ و

. نَصَ قَ  جاء في الحديِث : أنَّ النُّْعماَن بن الُمْنِذِر كان من أشالءِ و  بن َمعَّدٍ

 أهمله الليث.: صنق 

نُقُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال :  : األَِصنَّةُ. الصُّ

ُجل في مالهِ  أْصنَقَ  « :نواِدرهِ »وقال أبو زيد في  ً  الرَّ وِميَصاٌب إذا لزم ماله  ِمصناقٌ  : إذا أْحَسَن القيَاَم َعليِه ، ورجلٌ  إصناقا

 وأَْحسَن القياَم عليه.

ة ، وَصَمقَةٌ وَصَمغَةٌ وهو  َصنَقةٌ  وصنََخةٌ وقَْبصاة وقَْبصة إذا كاَن َضْخماً كبيراً ، وهذه َصنقَةٌ  َجَملٌ « : لنَّواِدرِ ا»وفي  من الَحرَّ

 ما َغلَُظ.

 أنشد ابن السكيت :: قصن 

نِي  بريريريريريريريريريريريِ ى مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ ا الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريوَُ عريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ    رِيريريريريريريريريريريريريَّ

  
رِِد الريريريريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينِي   بريريريريريريريريريريريني  جريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
 أراَد بِه القصيَم فأْبدَل الميم نُوناً.

 ق ص ف
 .(1)صقف  ـ  قفص  ـ  فقص  ـ  صفق  ـ  قصف 

َخَرَج يوماً على َصْعَدةٍ يتبعَها  وسلمعليههللاصلىروى أبو داود عن النضِر بن شميل أنه روى حديثاً بإسناد له أن النبي : قصف 

 لم يَبَق منها إال قَْرقَُرَها. قَْوصفٌ  حذاقى عليها

 : القَِطيفَةُ وقَْرقَُرها َظْهُرَها. القَْوصفُ واْلَجْحُش ،  قال النَّضُر : الّصْعَدةُ : األَتاُن ، والحذاقيُّ :

ً أْقصفُهُ  العودَ  قََصْفتُ  َمصَدرُ  القَْصفُ  وقال ابن السكيت :  إذا َكسْرتُهُ.  قَْصفا

 من الهديِر. القَْصفُ وقال : 

 .قَصفٌ  إذا كان َخواراً ، ورجلٌ  القَصفِ  بين قَِصفٌ  ويقال : ُعودٌ 

__________________ 
 .«واألصل فيه السُّ  وف عن ابن األعرايب : الص وف  امليتالُّ : قال األُّهري :« : »التهذي »ن ال  عن  (ص ف)« اللسان»( يف 1)
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 البَْطِن وهو الذي إذا َجاَع فَتََر واْستَْرَخى ولم يحتمل الُجوَع. قَصفُ  َرجلٌ  وأخبرني المنذري عن ابن األعرابي :

 ْصفَْيِن.َكْسُر القناةِ ونحوَها نِ  القَْصفُ  وقال الليث :

ً  القنَاةُ  قَِصفَتِ  يقال :  إذا اْنكسرْت ولم تَبِْن ، فإذا بانَْت قِيَل انقصقَْت ، وأنشد : قََصفا

 أْ ٌر غت جَمْلوُّ  َعَلى َقصفو 
 : سريع االنكساِر عن النَّْجَدةِ. قَصفٌ  ورجلٌ 

. قلت قَْصفاءُ  الذي اْنَكسرْت ثنيتُهُ من النِّْصف وثنيةٌ  األْقصفُ وعنه ،  انقَصفُوا ويقال للقوم : إذا َخلَْوا عن شيٍء فَتَْرةً وِخْذالناً : قد

 : والذي َسِمعناه وحِفْظناهُ ألهل اللُّغِة األْقصُم بالميم للذي اْنكَسَرْت ثنّيتهُ.

نية : قد جاَءتكم القَْصماُء وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت عن الفراء قال : قال بعض األعراِب لرجل أَْقصِم الثَّ 

 َذَهَب إلى ِسنِِّه فأنَّثَها.

 الشَّجَرةَ. تقصف : الريح الشديدة التي القاصفو

معناه : أن النبييَن يَتَقّدمون  «القاصفينَ  فأَنَا والنَّبيّون فُّراطُ »يقول :  وسلمعليههللاصلىروي عن نابغِة بني َجْعدةَ أنه َسِمَع النبيَّ 

 بَعُضهْم بَْعضاً بَِداراً إليها. يَْقِصفَ  لى الجنَِّة ، وهم على أَثرهْم يباِدروَن إلى الجنَِّة فَيَْزَدِحموَن حتىأَممهْم إ

 اإلقامة في األكل والشرِب. : القُصوفُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 قال : والصُّقوف : المَظالُّ ، قلت : األصل فيه السُّقُوُف.

 القوِم أْي َدفعتهْم في تَزاحمهْم. قَْصفةَ  : اللِعب واللْهو وسمعت القَْصفُ  وقال الليث :

 وقال العجاج :

ْحَرَْنمِ 
 
 ك صفِة اللاس من امل

ني من» أنهُ قال : وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر : عن النَّبي و  «َشفَاَعتِيعلى باب الجنَِّة أهمُّ ِعْنِدي مْن تَماِم  اْنِقَصافِِهمْ  لما يُهمُّ

ً  اْلفَْحلُ  قََصفَ و ً و يْقِصُف قَْصفا ً و قُُصوفا ْقِشقَِة ، ويقاُل : قَِصيفا ً  النَّْبتُ  قِصف إذا َهَدَر في الّشِ : إذا طال  قِصفٌ  فهو يْقَصُف قَصفا

 حتى اْنَحنَى ِمْن ُطوِلِه ، وقال لبِيد :

ر   فريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريِ َواء  بريريريريريريريريريريريِ ِه اجلريريريريريريريريريريريِْ لريريريريريريريريريريريَ َزيريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريم   مريريريريريريريريريِ واِن الريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريرياِل عريريريريريريريريريَ ف  كريريريريريريريريريألريريريريريريريريريْ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أْي : بِنَْبٍت فاِخٍر.

ْخَمةُ ورْعدٌ  اْلقََصافُ  وقال ابن ُشميل :  إذا اْشتَدَّ صوتُهُ. قاِصفٌ  المْرأة الضَّ

 أَْصِفقُهُ  البابَ  تُ صفقْ  وبلْقتُهُ وأبلَْقتُهُ بَِمْعناهُ ، وقال األصمعيُّ : أْصفَْقتُهُ والباب  َصفَْقتُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :: صفق 
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ْف ا   َفْ ت ه   ، وملْ َيْذك رْ  صريريَ ف ته  :  ذا رَدْدته ، أبو ملصريريور : وهذا  أصريريْ ، أبو عبي  عن أيب ُّي  : سريريف ه  الباب وأسريريْ
 ض ُّ ما قال أبو عبي أب ألن بلْ ت ه  ْعَ  فتحته ال غت .

ً  الباب صفْقتُ  ، قال : وقال أبو الدُّقَْيِش : صفْقتُهُ ووقال ابن ُشميٍل : َسفَْقُت الباب  ً  أي : فتحتُهُ ، وتركُت بابَهُ  أصِفقهُ َصفقا  َمْصفوقا

وباٌب مبلُوٌق أي  هُ ، قال :إذا َرَدْدتَهُ ، وقال أبو الَخطَّاب : يقاُل َهَذا ُكلُّ  أصفقتُهوالباب  َصفْقتُ  أي : مْفتُوحاً قال : والناس يقُولونَ 

 مفتُوٌح.

 الباب وأصَمْقتُه بمْعنى أغلْقتُه. أصفْقتُ  وروى ابن الفرج عن أعرابّيٍ أنَّهُ قال :

 صفقةوُمْحَكُم الصْنعة ، وأعطاه سفْقة يمينه  : صفيقٌ ووقال غيره : هي اإلجافة دون اإلغالِق ، وقال األصمعيُّ : ثوٌب سفيٌق 

ً  على ذلك األمر أصفقوا ، قال : ويقال : يمينِه إذا بايَعُه َعْنك ، أي : اْصِرفُهم َعْنَك  اْصِفْقُهمْ  إذا اجتمعوا عليه ، ويقال : إْصفاقا

 وأنشَد قول رؤبةَ :

تالهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريف ريريريريريريرية  يف اْلم لصريريريريريريريريريريريريريريَفْق   َفمريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْق   فريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريري  ٌع يف الريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريردَّى أْربريريريريريريريريريريَ

  
جال »في الحديث : وبيدْيِه وصفَح َسواٌء ،  صفَّقَ  قال : ويقال : المعنى : أنهُ إذا ناَب اْلُمصلي  «للنِّساءِ  التَّصفيقُ والتَّْسبيُح للّرِ

جل بلسانه ، وقال األصمعيُّ : صفقت َشْيٌء في صالتِِه فأراد تَْنبيهَ من بحذائهِ   فالٌن عْين فالن َصفقَ  المرأة بيدْيَها وسبََّح الرَّ

 صفَّق ، وهو أول ما يُصبُّ في القربةَ الجديدةِ فيْخرُج الماء أصفر ، ويقال : صفَقٌ  إذا ضربها ويقال : وردنا ماًء كأنه يصِفقُها

لََها من إناٍء إلى إناء فهيَ   يده بكذا وكذا إذا صادفته ووافقته. أصفقتْ  ويقاُل : ُمصفقَةٌ  الخْمر إذا حوَّ

 جّزاراً :وقال النَّمر بن تَْولَب يصُف 

رَِ  الريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري    فريريريَ ريريريريريريريه وَ مسريريريىت  ذا طريريري   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وارِهريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريا ومسريريريريريريريريري  ْرعريريريريريريريريريِ َ أب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ  ه  جبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ

  
 وقال أبو كبير الهَذلّي :

ِل مسريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريتأب ق ألهريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريِ  أ ريريريريريريريريريالد  ن ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرُُِّ    فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا اجملريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرية واملريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريارأب يريريريريريريريريريريري 

  
َر ألهل حظيرة متحّرزين األَسد ، كان المْقُدوُر كائِناً ، له ، أي : أتيح ، يقول : إْن قُدِّ  أُْصِفقَ  أي يقدر ويُتَاُح ، يقاُل : يُْصفق إن

 وقوله : والمنارة يُْرِزُم ، أَراَد : تََوقَد عيني األسد كالنار.

ً  صفقة في صْفقتان»في الحديث : و معناه : بَْيعَتان في بَيعٍة واحدةٍ ِرباً ، وهو على وْجهين : أحُدهما : أن يقول البائُع ، « ِربا

ْعتَُك هذا للُمشتري : بعتُك عبدي هذا بمائِة ِدْرهٍم على أْن تَْشتَري ِمنّي هذا الثَّْوَب بعشرة دراهم. والوجهُ الثاني : أن تَقُول لَهُ بِ 

 ِلضرب اليد على اليد عند عقد صفقةٌ  الثوب بعْشريَن درهماً َعلَى أْن تبيعَني متاعك بعشرِة دراهم ، وإنما قيل للبيعةِ 



2886 

 

 أي : أهل ذلك اجلان . الصفق العلق وغته انمسيتاه  ، وجاَء أهل ذلك صفَ او البيع ، 
 أفَّاٌق. َصفّاق خِذي منّي أخي ، ذا الِعفاق في حديث لُْقماَن بن عاٍد حين وصف إخوتهُ ، فلما بلغ صفةَ ِذي العفاق قال :و

فّاق قاَل القتيبي : قال األصمعي : روى  العظيم ، واألفَّاق الذي يتصرف ويأتي اآلفاَق. قال القتيبي :على األمر  يصِفق الذي الصَّ

 هذا أبو سفيان عن األصمعّي.

فّاقوغيُر هذا القْول ،  الصفاق أبو َمنصور : والذي أراه في تْفسير جل الكثيُر األسفار والتصرف في البالِد  الصَّ عندي الرَّ

ْفقووالتجارات ،  فّاقُ  اِء ، وكذِلكواألْفُق قريبان ِمَن الّسو الصَّ انصَرفوا  القْوُم عن جهتهْم أي : انصفَقَ  واألفاق ، ويقاُل : الصَّ

 عنها.

 بمعناه. تصِفقُهو مصفَّقٍ  الرياُح كل تصفِّقُه وقال الليث : يقاُل للثَّْوِب المعَلق

 وأنشد :

 أ ريريريريريريريريريريريَرى تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريلُّ رِيريريريريريريريريريريريح و 

  
ا  ريريريريريريريريريريريريريع لريريريريريريريريريريريريَ ى اجلريريريريريريريريريريريريْور  رغريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 البطن : الجلُد الباطُن الذي يلي سواَد البطن. ِصفاقُ والمزاهُر إذا أجاَب بعضها بعضاً ،  اصطفَقتِ  ويقال :

 .ِصفاقٌ  قال : وبعٌض يقول جلُد البَطن كلُّه

فاقُ  شمٌر عن ابن شميل :  ن.أجَمُع ما تحَت الجلِد منه إلى سواد البط ِصفاقٌ  ما بين الجلد والَمْصَران ، ومَراقُّ البَطن الّصِ

 قال : ومَراقُّ البَطن كلُّ ما لم ينحِن عليه َعْظٌم.

فاقُ  قال : وقال األصمعي : : الجلُد األسفُل الذي ُدون الجلِد الذي يُنسلُخ ، فإذا ُسِلَخ الَمْسُك بقي ذلَك يُْمِسُك البطَن ، وهو  الّصِ

 الِذي إذا انشقَّ كان منه الفَتُْق.

 نَم : إذا لم تَْحلُْبها في اليوم إال مرةً.الغ أْصفْقتُ  أبو عبيٍد عن األموي :

 وأنشدنا :

م  بريريريريريريريرياِن الريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  م  أبلريريريريريريريريْ و غريريريريريريريريلريريريريريريريريْ  َأْوَدى بريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريَ ريريريريريريرياِ    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ْم وَ  مل هريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ وعريريريريريريرياِ  الريريريريريريريْ  َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ة وعلى اآلَخِر مّرة ، وإذا َمَخَضِت الناقةُ  اْلُمصافِقُ  وقال غيره :  .صافَقَتْ  مَن اإلبل الذي يَناُم َعلَى َجْنبِه مرَّ

 وقال الشاعر يصف دجاجة وبيضتها :

ة  و  ْه حبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ ا  ولريريريريريريريريريْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريامريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  مسريريريريريريريريريَ

  
ْه يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  بريريريريريريريريِه مل ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريِق     ذا خَمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بالسَّْيِف إذا َضَربَه. َصفَقَه ويقال :

 وقال الراجُز :

 كأَنا َبْصرِيٌّة صَواِفق  
 إذا َمَزجها بالماِء.الخمَر  صفَّقَ  ، ويقال : َصْفقَاهُ  ِمْصَراَعا البَابِ وَ 
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 وقال األعشى :

 مشريريريريريريريريريريريريريريريريول  ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريني   ذاو 

  
ْح   بريريريريريريريريريريريَ ْوَر الريريريريريريريريريريريذُّ ا نريريريريريريريريريريريريَ ْه َوْرَدهتريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الصفقةُ ، وصالحةً  صفقةً  أي : ال يشتَِري شيئاً إال َربَح فيه ، وقد اشتريُت اليومَ  الصْفقَة وقال ابن شميٍل : يقال : إنه لُمبَاَرك

 .صفائقُ وتكون للبائع والمشتَِري ، ويقال لحواِدِث الُخطوِب وصوارفها : صوافُق 

 وقال أبو ذُؤيب :

ُر  ا  ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريرييريريريريريريريَّ  أ  لريريريريريريريَك مريريريريريريريأمريريون السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ه يف اَّريريريريريرير وِب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوافريريريريريريق   تريريريريريريريْ فريريريريريريَ ريريريريريريَ   ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فائق يٌِّر فيوقال كث  : الصَّ

َُّ عريريريريريريريريريمريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريو أنريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياو       أ
ِه املريريريريريريريريري  أنريريريريريريريريريْ

  
ْ ين نريريريريريريريريواِك الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريائريريريريريريريريق    ِك أو تريريريريريريريري  لريريريريريريريريالريريريريريريريري   نريريريريريريريريَ

  
 .صافِقة بمعنى صِفيقةٌ  الواحَدةُ :

 أن ينوَي نيَّةً ثّم يُردَّها ، ومنه : التصفيقُ وإذا مألته ،  أصفقتهو صفَّْقتهوالقََدَح  صفَْقتُ  سلمة عن الفراء :

 التصِفيقو َُّلل اللِّّية و 
 : شيٌء يُتخذُ من قصٍب أْو َخَشٍب للطير. القفصُ وقال الليث : : قفص 

 وأخبرني المنذِري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : وقال أبو َعْوٍن الحرمازّي إن الرجل إذا أكل التمَر وشِرَب الماء عليه

 وحموضةٌ في معدته. وهو حرارةٌ في حلقه القَفَصُ  ، وهو أْن يُصيبه قَِفصَ 

 وقبَِص بالفاِء والباء إذا عِربَْت معدتهُ. قِفصَ  وروى سلمة عن الفراء قال : قالت الدُّبيريَّةُ :

 نحوه. القُفصُ والخفَّةُ والنشاط ، وقد قبََص يقبُِص ،  أبو عبيد عن أبي عمرو قال : القَْبُص :

 الظْبَي : إذا شدْدُت قوائَمه وجمْعتُها. قفَّصتُ و قَفَص يقِفصُ  الَوثُْب ، وقد : القْفصُ و: النشيُط ،  القِفصُ  أبو عبيد :

ً  وقال األصمعيُّ : أصبَح الجرادُ  وهو المتَقَبُِّض الذي ال يُخرُج ما عنده  قِفصٌ  إذا أصابه البرُد فلم يستطْع أْن يطير ، وفَرسٌ  قَِفصا

ً  كلَّه ، يقال : جَرى  .قِفصا

 وقال ابُن ُمقبل :

ه و ى قِفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  جرَ  لبريريريريِ  اْرتريريريريّ  من أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرجريريريريريريريه غريريت أمسريريريريريريريْ ب       مريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريع  مريريْن سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وليس مَن الحدب. لقَفَِصه أي : يرجُع بعُضه إلى بعٍض 

ً  اللحياني : ُصون في جبَل لهم بين جباِل فارَس  : القُفصو: َحبُّ ،  القْفصُ و: إذا تشنَّج من البْرد ،  قِفَص يْقفَُص قَفَصا جيٌل متلّصِ

نِد.وتخُ   وم بالِد الّسِ

ً وقال اللحياني : فقَْسُت البَيضةَ أْفِقُسها فْقساً ، : فقص   إذا فَضْختُها. فقَْصتُها فقصا



2888 

 

 ق ص ب
 بصق. ـ  صقب  ـ  قبص  ـ  قصب 

. القََصبُ  قال الليث :: قصب   : ثياٌب تُتخذُ من كتَّاٍن ناعمةٌ رقاٌق والواحُد منها قَصيٌّ

ً  ، ويقال للزرع : قدْ  قََصبٌ  كان ساقه أنابيب وكعوباً فهوقال : وكلُّ نْبٍت  جْوُف القْصر وجْوُف الِحْصن  القََصبةُ و قصَّب تقصيبا

، وكذلك ما اتِّخَذ ِمن ِفّضٍة  قصبٌ  في األنف عظمه ، وكل َعْظم كان مستديراً أْجَوَف فهو القصبةويُْبنى فيه بناٌء وهو أوسطه ، 

 ِمَن الجوهِر ما كان ُمستَطيالً أْجَوف. القصبو،  مقصبتِه النَّابُت الكثير في القصبُ  هوَ  القْصبَاءُ وأْو غيِرها ، 

ْر خديجةَ ببْيٍت في الجنَّة من» : وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن جبريل قال للنبي و  .«ال َصَخَب فيه وال نَصبَ  قصبٍ  بَّشِ

ٌف واِسع كالقْصر الُمنِيِف.في هذا  القَصبُ  قال أهل الِعلم واللغة :  الحديث لؤلٌؤ ُمَجوَّ

: العُروق  القَصبُ و،  قََصبة : كل َعظٍم فيه ُمخٌّ الواحدة القَصبُ و: َمجاري ماء البئر ِمن العُيون ،  القَصب وقال األصمعي :

ئِة ،  ً والقريَِة وَسطها ،  قَصبَةوالتي في الّرِ  َشْعره إذا َجعََّده ، ويقال : لها قَصَّبَ ويه ، إذا عابه ووقَع ف قََصبَهُ يَقِصبُه قْصبا

 أْي َغِديَرتاِن. قُّصابَتَان

ْبتَها : خصلة من الشَّعر تَْلتَوي ، فإْن أنتَ  القَْصبة وقال الليث : إيَّاها ليَُّك  تْقصيبكَ و،  التَّقاِصيبُ  ، والجميعُ  تْقصيبة كانتْ  قَصَّ

ها وتشدُّها فت  كأَنها باَلبُل جاِريَة. تقاِصيب صبُح وقَْد صارتْ الُخصلةَ إلى أْسفِلها تضمُّ

 : القْطُع. القْصبُ وقال : 

 .قصيبَةٌ  ، واحدتها الُمقصَّبُ  : الشَّعر القصائِبُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 ، وكذلك قال أبو عمرو. قُْصبٌ  األمعاُء ، واحدها : األقصاب قال : وقال أبو عبيٍد :

ل َمن بَدَّل ديَن إسماعيل. قال النبي و  .«في النَّار قُْصبَه فرأَْيته يجر»:  السالمعليهفي الحديث : أن عمرو بَن لَُحّيٍ ، أَوَّ

يَ  ً  وقال غيره : ُسّمِ  البْطِن. أْقصابَ  ِلتَنقيَته القصاُب قصابا

اِمر. القاِصب وقال الليث :  : الزَّ

 وقال أبو عمرو في قوله :

يريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريِ ان او  ل والريريريريريريريريريريريريريْ  جلريريريريريريريريريريريريري 

  
اهبريريريريريريريريريريريريريريرياو   عريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريريريريريريِ  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .قُّصابةٌ  : المزاميُر ، واحدتها القُصَّابُ  قال :

جلَ  جُل الرَّ بَهُ  وقال ابن شميل : أخذ الرَّ ابُ وأن يَُشدَّ يديِه إلى عنِقه ،  التَّْقِصيبُ و،  فَقَصَّ يَ  القَصَّ ً  ُسّمِ ابا  لذلك ، ورجلٌ  قَصَّ
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 .م َ صِّ ٌ  بلا ال ريق :  ذا امتأل ، وطريقٌ  قصَّ َ و لللاِس  ذا كان وقّاعا  فيهم ،  َقصَّابةٌ 
حدثنا أبو زيد عن عبد الجبار عن سفيان بن عمرو عن محمد بن ُجبَْيِر بن ُمْطِعٍم : أن سعيد بن العاص َسبََّق بين الخيِل في و

 ِدْرهم.ألَف  قََصبةً  وجعَل ألخيرها قََصبةٍ  الكوفِة فجعلها مائة

 .قصبةٍ  فجعلها مائةَ  بالقصبِ  قال : أراد أنه َذَرَع الغايَةَ 

التي تُْذَرعُ بها الغايةُ تُْرَكُز عند  القصبة في الغايِة ، وقيَل : إن تلك القصبةِ  السَّْبِق إذا َسبََق إلى أقَصى قََصبةَ  وقولهم : حاَز فالنٌ 

 أقصاها ، فمن سبَق إليها أخذها واستحقَّ الخطَر.

ّماُر. القَصَّابُ  قال أبو عمرو :و  : الزَّ

 وقال رؤبة يصُف الحمار :

 يف جوفِه ومْسٌي َكَومْسِي الَ ّصاب
يَْت من األمعاء ، وقول أبي عمرو أصوب. بالقُصَّابِ  وقال األصمعي : أراد األعشى  األوتاَر التي ُسّوِ

بٌ  إذا لم تشرب إبلهم ، وفََرسٌ  ُمْقِصبونَ  لقومُ إذا أبَى أن يشرَب ، وا قاِصبٌ  البعيُر فهو قََصبَ  وقال األصمعي :  : سابٌق. ُمقَّصِ

 وقال الشاعر :

َ صِّ 
 
 ِذماَر الَعِتيِك  جلواِد امل

ي والُمْرتَِجُس. القاِصبُ وأبو عبيد عن األصمعي : في باب السَّحاِب الذي فيه رعٌد : ومنه الُمَجْلِجُل   بالباِء والُمَدّوِ

 أي : الّزامِر. بالقاصب َشبَّهَ صوَت رْعِدهِ أبو منصور : 

ْر َخِديَجِة بِبَْيٍت ِمنْ »قوله :  وسأَل أحمد بن يحيى ابن األعرابي عن ْطُب ، والّزبَْرَجُد  القصبُ  فقال : «قَصبٍ  بَّشِ ها هنا الدُّرُّ الرَّ

ُع بالياقوت. ْطُب الُمَرصَّ  الرَّ

 والدَّار كقولك : بيُت الملِك أي : قصره.قال : والبيت ها هنا بمعنى القَْصِر 

ةٌ  قََصبةُ  وقال ابن األعرابي : ٍة. قاِصبَةٌ  البالِد مدينتُها ، وِدرَّ  إذا خرجْت سهلةً كأنها قضيُب فِضَّ

 .الطويُل من كّلِ شيٍء ، ويقال للغْصِن الريّاِن الغليظ الطويِل َسْقبٌ  والسَّْقُب لُغتاِن : الصْقبُ  قال الليث :: صقب 

مة :  وقال ذو الرُّ

 َسْ باِن مل يريتريَ ةَّر علهما اللََّج   
 قال : وسألُت أبا الدُّقَْيِش عنه فقال : هو الذي قد اْمتأَلَ وتّم ، عامٌّ في كل شيٍء من نحوه.

قُوبُ  أبو عبيد عن األصمعي :  ، كذا رواه بالصاد. َصْقبٌ  : العََمُد التي يُْعَمُد بها البيُت واحدها الصُّ

 .«ِبصقَبِه الجاُر أَحقُ »:  وسلمعليههللاصلىي حديث النبي فو

 يعني القُْرَب. بصقبِهِ  قال أبو عبيد : قولُهُ : أَحقُ 
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 القَريَتَْيِن إليه. أْصقَبِ  أنه كان إذا أُتَِي بالقتيل قد ُوِجَد بين القريتين َحَملَهُ َعلَى السالمعليهحديث علّيٍ  ومنه

قيَّات :  وقال ابن الرُّ

هريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريري  ٌة انٌُِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وفريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ٌم دار هريريريريريريريريريريريريريريريا وال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ      ال أمريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : ومعنى الحديث : أن الجاَر أحقُّ بالشفعِة من غيره.

وَزَمٍم وأَمٍم وَصَدٍد ، أي : قريٌب ، ويقال  َصقبٍ والداُر وأَْسقَبَْت أي : قَُربَْت ، وداري من داِرِه بَِسقٍَب  أَْصقَبَتِ  وقال اللحياني :

 وُمطانِبي وُمؤاِصري. ُمصاقِبي هو جاري

 بيتي وإصاره. َصقب داره وإصاره وُطنُبه بحذاء صقب أي :

 وأمكنك رميُهُ. الّصْيُد فاْرِمِه ، أي َدنا منك أصقبَكَ  وقد

ً  أبو عبيد عن الكسائي : لقيته َراحِ أي مواجهةً. ِصقابا  وِصفاحاً مثل الّصِ

 : التَّناوُل بأطراِف األصابع. القْبصُ  قال الليث :: قبص 

 .(فَ َقَبْضتُ )، هكذا قرأهُ الحسُن بالصاد ، وقرأه العاّمة  (من أثر الرسول فقبصت قبصة):  عزوجلقال هللا 

 : اسم ما تَناَوْلتَهُ بعينه. القُْبَصةُ و القَْبَصةُ و بأطراف األصابع ، وقال : القْبَصةُ ووقال الفراء : القْبَضةُ بالكّفِ كلها ، 

 سنابكه من قُُدٍم ، وأنشد :الذي إذا َجَرى لم يصِب األرَض إال أطراُف  القَبوصُ  وقال الليث : والفرسُ 

 َسِليم  الّرْجِع طه اٌه قَبوص  
ّمة يَِصُف ركاباً :  وقال ذو الرُّ

َن مريريريرين عريريريريريريرياد  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد  ووا ريريريريريريريِ    يريريريريَ ريريريريِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريَ

  
ر    ُ  الريريلريريَّوافريريِ عريريريريريريريا يِّ الريريلريريَّ اع  لسريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريمريريريريريريريا اْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الفرس : إذا نزا. قَبَصَ  : يَْنُزوَن ، يقال : يقبْصن

 والقفَُص نحوه. قَبَِص يَقبَصُ  : الِخفَّةُ والنشاط ، وقد القبَصُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 من الناس. قِْبصٌ  وعنده وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن عمر أتَى النبي و

 قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : ُهُم العدُد الكثير ، وأنشد :

ى  ز وران واََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ
 لريريريريكريريريريم مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريَ ا هللِا املريريريري

  
َ َا  َرى وأقريريريريريريريْ ه  مريريريريريريرين بريريريريريريريني أثريريريريريريريريْ ْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريكريريريريريريريم قريريريريريريريِ

  
.  أي : من بين ُمثٍْر وُمِقّلٍ

الَحَصا ، أي : في كثرتها ، ال يُْستطاع َعدُّهُ من كثَْرتِِه ،  قِْبِص  : مجتمُع النمل الكثير ، ويقال : إنهم لِفي الِقْبصُ  وقال الليث :

 لرأس ارتفاٌع فيه وعظٌم ، وأنشد في صفِة هامِة البعير :في ا القبَصُ و

 قريْبَصاء مل تري ْفَ ح ومل ت َكتَّلِ 
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يق ثم يشرُب عليه الماء ، وأنشد : القَْبصُ  وقال ابن السكيت :  : وَجٌع يصيُب الَكبِد من أكل التمر على الّرِ

حريريريريريريرياَف أَ  ٌة تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريو اجلريريريريريري  ْ  و ر فريريريريريريريْ ريريريريريريريَ  الريريريريريري ريريريريريريبريريريريريريَ

  
سِّ   نَي  مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريودهريريريريريريريريم أَلريريريريريريريريْ مريريريريريريريريْ   جريريريريريريريري   الريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
باق. الِمقبَصُ   : الِمقَوُس ، وهو الحبُل الذي ترسل منه الخيُل في الّسِ

 لغةٌ في بََسق وبََزَق. بََصق قال الليث :: بصق 

 .بِصاقٌ  : َحّرةٌ فيها ارتفاٌع وجمعها البَْصقةُ ووقال أبو عمرو : 

 يتألاْل.َحَجٌر أبيُض  بُصاقهوالقَمِر  بُصاقَةُ  وقال ابن دريد :

 ق ص م
 صقم. ـ  قصم  ـ  قمص  ـ  صمق 

 أهمله الليث.: صمق 

ً  يقال : ما زاَل فالنٌ « نوادر األعراب»وفي   منذ اليوِم وصاِمياً وصابِياً أي عطشان أو جائِعاً. صاِمقا

.أَغ الباب َوأَْصفَقته ، أَي : أَْصَمْقتومن الَحّرةِ : أَي غليظةٌ ، قالوا :  َصَمقةٌ  قال : وهذه  لقته ، قاله السُّلميُّ

، أي : هاٍر ضعيف سريع االنكسار ،  قَِصمٌ  هللا ظهره ، ورجلٌ  قََصمَ  : دقُّ الشيء ، ويقال للظالم : القَْصمُ  قال الليث :: قصم 

مل ما  القَِصيَمةُ وثنيَّتُه من النصف  انقصمت أعمُّ وأعرف من األقَصِف وهو الذي األْقَصمُ وأي منكسرة ،  قَِصيمةٌ  وقناةٌ  من الرَّ

 .القصائم أنبت الغَضى ، وهي

ة بيضاء ليس فيها»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  .«وال فَْصمٌ  قَْصمٌ  ويُرفُع أهل الغُرِف إلى ُغرفهم في ُدرَّ

 الشيء : إذا كسرته حتى يَبِيَن ، ومنه قيل : قصمتُ  نه :هو أن ينكسر الشيء فَيَبيَن ، يقال م ـ  بالقاف  ـ   القصم قال أبو عبيد :

 الثَّنِيَِّة إذا كان منكِسرها. أْقَصمُ  فالنٌ 

واك ِقْصَمةِ  استغنوا عن الناس ولو عن»الحديث اآلخر :  ومنه  يعني ما انكسر منه إذا اْستِيَك به. «الّسِ

 ير أن يَبِيَن.فهو أن ينصدع الشيء من غ ـ  بالفاء  ـ  قال : وأما الفَْصُم 

مال ما ينبت الِعضاه. القَصائمُ  أبو عبيد :  من الّرِ

موضع معروف  القَصيمُ و: ما ينبت الغَضى هو الصواب ، كذلك حفظته عن العرب ،  القَِصيَمةِ  أبو منصور : وقول الليث في

 يشقُّه طريق بطن فلجٍ.

 وأنشد ابن السكيت :

هريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريُو عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريني     ريريريريريريريريريريريريّ

  
بريريريريريريريريريريريني جريريريريريريريريريريريرد الريريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم    عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريري 

  
 وإياه عنى الراجز :
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وُِ   أفريريريريريريريريريريريريريريرِْغ لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول  وعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  كريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى الريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل  لريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريم   َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   تريريريريريريريه تريريريريريريريري 

  
 وقال آخر يصف صياداً :

ٌف لريريريريريريريريه  و  فريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريَث أعريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريريالريريريريريريريريِه كريريريريريريريريِ

  
 بريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرِش فريريريريريريريريريريالأب  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَن َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم   

  
 العُْرفُِط.والفرش : منابُت 

 من َغضًى ، وأيكةٌ من أثٍْل ، وغاٌل من َسلٍَم وسليٌل من سمٍر. قصيمةٌ وشمر عن ابن األعرابي : فرٌش من ُعْرفٍُط 

إال فُتح لها باب من النار فإذا اشتدت  قَْصَمةٍ  تطلُع الشمس من جهنم بين قَْرني شيطان فما ترتقع في السماء من»في الحديث : و

 .قصمتهُ  ألنها ِكسرةٌ ، وكل شي كسرته فقد قَْصمةً  : مرقاةُ الدرجة سميت القْصمةُ ، « بواب كلهاالظهيرة فُتحت األ

 .الِقماصُ  فيثُب من مكانه من غير صبر ، يقال للقِلِق قد أخذه يَْقِمصُ  أال يستقر في موضع تراه الِقماصُ  قال الليث :: قمص 

ً  ، والجراد أول ما يخرج من بيضه يسمى قََمَصة الماء ، والواحدة: ذباب صغار يكون فوق  القََمصُ وقال :   القَِميصُ و،  قََمصا

رع فقال :  معروف يذكَّر ، وأنَّثه جريٌر حين أراد به الّدِ

فريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ و يريريريريريريري عريريريريريريو هريريريريريريواَُِّن   الريريريريريري ريريريريريريمريريريريريرييريريريريريري   مريريريريريري 

  
  ريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريرياق ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ  ألُّرارِ  

  
ً  إن هللا»قال له :  وسلمعليههللاصلىقال ابن األعرابي : ُرِوي عن عثمان أن النبي و ُصَك قميصا وإنك لتاَُلُص على خلعه  َسيُقَّمِ

، والضمُّ  الِقماِص و القُماص البِْزَذْوُن الكثير : القميصُ و: غالف القلب ،  القميصُ و: الخالفة ،  القميصُ  قال :، « !فإياك وخلعه

 أفصح.

 أهمله الليث.: صقم 

ْيقَمُ  األعرابي قال :أبو العباس عن ابن   : الُمْنتُِن الرائحة. الصَّ

 ابب القاف والسني

 مهمل. ق س ز

 ق س ط
 طسق : مستعملة. ـ  سقط  ـ   [قسط]

 : عوٌد يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء. القُْسطُ  قال الليث :: قسط 

 وُكْسٌط وكْشٌط. قُْسطٌ  عمرو عن أبيه : يقال لهذا البخور

 باأللف. أقسط بكسر القاف : العدل والفعل منه الِقْسطُ وقال : 

ً  بفتح القاف : الجوُر ، يقال منه القَْسطُ وقال :  ً و قسَط يقِسُط قَْسطا جل وَسعَتها. : القَسطُ و،  قسوطا  طول الّرِ

 : الصَّالءةُ. القُْسُطناسوقوس قزح ،  : القُسطانةو: النصيب ،  الِقْسطوقال : 

 [.15الجن : ] ((15َوَأمَّا اْلقاِسُطوَن َفكانُوا جِلََهنََّم َحطَباً ))وقال هللا : 
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 : العادلون المسلمون. الُمْقِسُطونو قال الفراء : هم الجائرون الكفار ، قال :

 [.42المائدة : ] (ِإنَّ هللَا ُيُُِب اْلُمْقِسِطنيَ )قال هللا : 

 : الَمْيُل عن الحق ، وأنشد : القُسوط يث :وقال الل

ْغِن ق سو  ال اس ِ   َيْةِفي من الضِّ
جل ى القدماِن وتنضمَّ الساقان  القَسطاءُ  قال : والّرِ  خالف اْلَحنََف. القَسطُ ويكون في ساقها اعوجاج حتى تَتَنَحَّ

تَهُ ،  قِْسَطهُ  إليهم ، وقد أخَذ كلُّ واحٍد منهم َسْطتُ أقْ وبينهم  أْقَسْطتُ  العدل في القسمة والحكم ، يقال : اإلْقساطُ وقال :  أي : ِحصَّ

 في الماء وغيرِه. قِْسطٌ  الشيء بينهم أي اْقتََسُموهُ على السواِء والعدِل ، وكلُّ مقداٍر فهو تَقَسَُّطوا وقد

 [.35اإلسراء : ] (َوزِنُوا اِبْلِقْسطاِس اْلُمْسَتِقيمِ )وقال هللا : 

 .قِْسطاسٌ و قُسطاسٌ  أْقَوُم اْلموازيِن ، وبعضهم يقوُل هو : الشاِهيُن ، يقال :يقال : هو 

 .اْلقُْسطانيُ  أبو سعيٍد : يقال لقوس هللا

 وقال الطرماح :

ٌف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ديريريريريريريريريريريريريريريريريريَرْ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ   مريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل  ق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريايّن دجريريريريريريريريريِن الريريريريريريريريريْ

  
 قَْوُس قزح ونهى عن تسميته قوس قزح. اْلقُسطانُ  أبو عمرو :

 وقول امرئ القيس :

ِل الريريريريريريريريريريري َّىَب  رِجريريريريريريريريريريريْ َن أْقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   كريريريريريريريريريريريَ   ْذ هريريريريريريريريريريري 

  
ِل   اهريريريريريريريريريريريِ َة الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريِ  أْو كريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد أنها جماعاٌت في تفرقٍة.

ً  وقد أْقَسطُ  أبو عبيد عن العَدبَِّس قال : إذا كان البعيُر يابس الّرْجلَْيِن من خلقٍة فهو  .قَِسَط قََسطا

 يُْبساً في العنِق. اْلقََسطُ  وقال غيرهُ : وقد يكون

 وقال رؤبة :

 َضْرب  أعلاِقهم الِ سا و 
ً  عظامهُ  قَِسَطتْ  قال أبو عمرو :  إذا يَبَِسْت من الُهزاِل ، وأنشد : قُسوطا

يتريريريريريريريريامريريريريريريريريه   ودا  قريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريا  عريريريريريريريريِ  أعريريريريريريريري ريريريريريريريرياه  عريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريِ  و   فريريريريريريريريا  ويريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريَ ي َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريو يريريريريريريريريري 

  
ً  على عياله النَّفَقَةَ  قَسَّطَ  ويقال :  أي : قَتَّرها. تَْقِسيطا

 وقال الطرماح :

ا هريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ ف  ال يريريريريريريريريريرى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اه  كريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريَ

  
َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريا  رهريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَة  عريريريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريريريري 

  
 وهو أن تكون الّرجُل َمْلساء األسفِل كأنَّها مالٌج. قََسطٌ  ابن األعرابّي واألصمعيُّ : في ِرْجِله

  : الغباُر.والَكْسطانُ  القَْسطانُ  أبو عمٍرو :
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 : أربعمائٍة واحٌد وثمانوَن درهماً. الِقْسطُ  وأخبرني المنذريُّ عن المبرِد أنه قال :
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 .أقساطٍ  : نصُف الصاع ، والفََرُق ستةُ  الِقْسطُ  قال أبو عبيد :

 السَّْقطُ و مكسوٌر ، قال : الِسقطُ  من النَّاِر حيَن تُقدُح فهو َسقَطَ  ، فأما ما الُمْسقَطِ  لُغتاِن ِللولدِ  السُّقطو السَّْقطُ  قال الليث :: سقط 

 في الولِد ، الذكُر واألنثى فيه سواٌء. السُّقطُ و

مل  ُسْقطُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة : هو  المرأةِ فيه ثالُث لُغات. ُسقطُ  يعني منقطعهُ ، وكذلك َسْقُطهُ و ِسقطهوالرَّ

مِل بالكسِر ُمْنقََطعُهُ. َمْسِقطورأسي بِفَتح القاف ،  َمْسقطُ  رةُ أبو حاتم عن األصمعّي ، يقال : البص  الرَّ

ً  المرأةُ  أسقََطت ، وقد ِسْقطٌ و ُسْقطٌ و َسْقطٌ  ويقال للولِد : ْنِد ما وقع من النَّاِر حيَن تُْقَدُح ، قال. ِسْقطُ و، قال :  إْسقاطا  الزَّ

ْملَِة ُمنقََطعها منصوبة السين ، وهذ َسْقطُ و  ا كله قول األصمعّيِ.الرَّ

مِل حيث انقطَع ، وهذا َمْسِقطُ  قال : ويقال : هذا  النَّْجِم. َمسِقطُ و،  َسقَطَ  السَّْوِط حيث َمسِقطُ  رأسه حيث ُولَد ، وهذا َمسِقطُ  الرَّ

 .َسقَطَ  النجم : أي : حينَ  َمْسِقط ويقال : أتانَا في

 للرجل من عيون الناس ، وهو أن يأتي ما ال ينبغي. َمْسقََطةٌ  ويقال : هذا الفعلُ 

قاطِ  ويقال : فالٌن قليلُ   من يدي. َسقَطَ  فالٌن من الحساب إذا ألقى مَن الحساِب ، وقد أُْسقطوإذا كاَن قليَل الِعثَار ،  الّسِ

 َحْرفاً. أْسقَطَ  في كالمه وبكالمه ، وما َسقَطَ  وقال اللحيانيُّ : يقال

فالن من  أُسِقطوالعَشاء به على سرحان ، يُْضَرُب َمثاَلً للرجِل يَبغي البُغيةَ فيقَُع في أمٍر يُْهلكه ،  َسقَطَ  ويقال :قال األصمعيُّ : 

 الديوان.

: الثلج. يقال : أصبحت األرُض  السَِّقيطُ ووراء ضريبته إذا جاَز ضريبته ،  َسقَّاطٌ  ، ويقال : سيفٌ  َسقَطٌ  وقال ِلُخْرثِّيِ المتاعِ 

ةً منَ مب  ، يريد من الثلجِ. السِقيطِ  يضَّ

 وأنشد أعرابيٌّ :

ِل و   لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرية    مريريريريريريريريريريريريريريريرييَّ ذاِ  طريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريري     ِل و ذاِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريري  ى خم ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 طعم  السُّرى فيها ك عِم ا لِ 
 : يعني جناحيه. ِسْقطيه ويقال : رفَع الطائرُ 

 وقال الراعي :

 مسىت  ذا مريريريريريريريا أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء الصريريريريريريريريريريريريريريريبح  وانبع ريريريريريريريْه 

  
 عريريريريلريريريريريريريه نريريريريعريريريريريريريامريريريريريريرية  ذي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريري ريريريريني مريريريريعريريريريتريريريريكريريريرير 

  
 ناحيتا ظالمِه. الليل : ِسقَطاو،  ِسقطين أراد نعامةَ ليل ذي 

من البيعِ نحو السكر والتوابل ونحوها ،  السَّقَطُ ونحو اإلبرة والفأس والِقْدِر ونحوها ،  أْسقاطهُ  البيت َسقَطِ  وقال الليث : جمعُ 

 ، ولكن يقال صاحبُ  َسقَّاطٌ  ، وأنكره بعضهم فقال ال يقال َسقَّاطٌ  وبيَّاُعهُ 
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فال تريْعَت ُّ به من اجلل  وال ُو  تس  ه   من األ ياء ما السََّ    و : ا  أ يف الكتابة واَّساِب ،  السَّ    و ،  َسَ  ِ 
 وأنة  : السواِق  أيضا  ، واجلميع الّساِق   يم  يف مسسبه ونفسه ، وهو: اللَّ  السَّاق ة  و وحنوِه ، 

 حنن  الصميم  وهم الّسواِق 
 من األشياِء ما يُتََهاوُن به من ُرذالِة الطَّعاِم والثياب ونحوها. السُّقاَطاتُ و،  َسقيطةٌ  ويقال للمرأَةِ الّدنيئِة الحمقاء :

أي : حيث ولد ، وكل من وقَع في مهواٍة ،  مسِقِطهِ  الولُد من بطِن أمِه ، وال يقال وقَع حيَن يولُد ، وفالٌن يحنُّ إلى َسقَطَ  ويقال :

مِل حيث ينتهي إليه طرفهُ ،  مسِقطُ و،  سقَطَ و، وكذلك إذا وقَع اسمه من الديوان. يقال : وقَع  سقطَ ويقال : وقَع  قاطُ والرَّ في  الّسِ

 زال منكوباً ، وكذلَك إذا جاء مسترخَي المشي والعدو.الفرِس أن ال ي

ً  العْدوَ  يُساقِط يقال :  ، وأنشد : ساقط ، وإذا لم يلحِق اإلنساُن َملحَق الكراِم ، يقال : ِسقاطا

ي بريريريريريريعريريريريريريريَ  مريريريريريريريا اطريريريريريريِ  كريريريريريرييريريريريريريف يريريريريريريرجريريريريريريوَن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريَ

  
َع الريريريريريريريريريرأَس مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌ  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْع    لريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَّ

  
 على األرض في ناحيِة األفِق. ساقِطٌ  السَحاب يَرى طرٌف منهُ كأنه ُسْقطوقال : 

 الشيء أي : يجيء منه شيٌء بعد شيٍء. ليساقط وقال غيره : يقال للفرِس إنه

 وأنشد قوله :

عريريريريريريريرية  كريريريريريريريريأّن أدَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياطريريريريريريريريِه  يريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريذي مريريريريريريريريَ

  
 تريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريه األعريريريريريريريريلريريريريريريريريى ذ لريريريريريريريرييريريريريريريريريل  ثريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريِ  و  

  
 [.149األعراف : ] (ُسِقَط يف أَْيِديِهمْ َوَلمَّا )وقال هللا جلَّ وعز : 

 أكثر وأجود. ُسِقطومن الندامة ،  أُْسقطَ وفي يده  ُسِقطَ  قال الفراء : يقال :

في  فُسِقطَ  في كلمٍة ، وُخبَِّر فالٌن خبراً  سقط كلمةً وما أسقطَ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّيِ : يقال : تكلم فما

 يده.

جل النَّادم على ما فَرط منه قدوقال الّزّجا  .أُْسِقطوفي يِده  ُسِقط ج : يقاُل للرَّ

ا َسقَطَ  قال : وقد ُروي الندم في أيديهم كما تقول للذي يَحُصل على شيء وإن كان مما ال يكون  سقط في القراءة ، والَمعنى : لمَّ

 قلب وفي النَّفس بما يَحصل في اليد ويَُرى بالعَين.في اليد قد حَصل في يده من هذا َمْكُروهٌ ، فشبَّهَ ما يَحُصل في ال

فَةُ التي هي في يده. ُسِقطَ  قال أبو منصور : وإنما َحسََّن قولَهم : ى فاِعلُه الّصِ  في يده بضّمِ السين غيَر مسمًّ

 وِمثله قولُه :

ِه  رَاتريريريريريريريِ جريريريَ يريريريَح يف مسريريريَ بريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريَ َْع عريريريلريريريريريريريك َنريريريَْ

  
ل و    لريريريريكريريريرين مسريريريريريريري يريريريري ريريريريريريريا  مريريريريريريريا مسريريريريريريري يريريريريريريريث  الريريريريرََّوامسريريريريريريريِ
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 الندُم في يِده. َسقط أْي : صاَح المْنتَِهُب في َحَجراتِه ، وكذلك المرادُ 

 [.25مريم : ] (َوُهزِ ي ِإلَْيِك ِبِذِْع النَّْخَلِة ُتساِقْط َعَلْيكِ )وأما قوُل هللا : 

 مفتوحةَ التاِء ُمَخفَّفَةً. (تََساقط)فقرأَ حمزةُ 

 مضمومةَ التاِء مكسورةَ القَاِف َخفيفةً. تُساقِطْ  وقرأَ َحْفٌص عن عاصمٍ 

يِن. (تَسَّاقطْ )وقرأ يعقوب الَحْضَرِميُّ   مفتوحةً ُمشدََّدةَ الّسِ

ين. (يَسَّاقطْ )وقرأَ ابُن كثيٍر وأبو عمرو ونافع وابُن عامر والكسائيُّ   بفتح الياِء والقاف وتَْشديد الّسِ

على التفسير  (ُرطَباً )أنَّ الياء للِجْذع والتاَء للنَّْخلة ، ونُِصب قولُه  تَسَّاقَطْ و يَسَّاقَط نىوُرِويَْت عن البَراِء بِن عازٍب وَمْسُروق ومع

ل أَراد اء. يَسَّاقط الُمحوَّ راً ، وهذا قول الفرَّ طب مفّسِ ل الفعل إلى الِجْذع خرج الرُّ  ُرَطب الِجذع ، فلما ُحّوِ

ً  تُْسِقطْ  قال : ولو قرأَ قارىٌء :  يَذهب إلى الِجْذع كان صواباً. عليك : يُْسقط يَذهُب إلى النخلة ، أَو قال عليِك ُرطبا

 الَخبَر وتَبَقَّْطتُه إذا أَخذتُه شيئاً بعد شيٍء قليالً قليالً. تََسقَّْطتُ  وقال ابُن الفَرج : سمعت أبا الِمقداِم السُّلَميَّ يقول :

حرفاً ، وهو كما تقول : دخْلُت به وأَْدخْلته وخرْجت به  أَْسقطَ   ومابحرفٍ  َسقط وقال ابن السكيت يقال : تكلَّم بكالٍم فما

 وأَْخرجتُه.

فة ، َوأََجنَّه الليل ، وجنَّه يَُجنُّه جنوناً. بإسقاط وتقول : ُسْؤُت به ظنّاً وأََسأُت به الظنَّ ، وتقوُل : َجنَّ عليه الليلُ   األِلف مع الّصِ

 : ِمْكياٌل. الطَّْسقُ  قال الليث :: طسق 

 .(1)ِشْبهُ ضريبٍة معلومة وليس بعََربّيٍ صحيح  الطَّْسقُ  قال أبو منصوٍر :

 وقد جاء في بعض األخبار.

 ق س د
 دسق. ـ  دقس  ـ   (2)سدق  ـ  سقد  ـ  قدس  ـ  قسد 

قبِة القوّي. الِقْسَودُّ  قال الليث :: قسد   : الغليُظ الرَّ

 وأنشد :

 َضْخَم الذَّفاَرى قاسيا  ِقْسِوّدا  
 : ُدَوْيبَّةٌ. اْلِقْسَودُّ  وقال غيره :

__________________ 
 ري  ن ال  عن األُّهري  ريريريريريريري   (طسق)« اللسان»، ويف  (87/  26)« اتج العروس»( هذه رواية الصاغاين عن األُّهري ، كما جاء يف 1)

 .«ال سق  به ا راج له م  ار معلُو ، وليس بعريب  ال : »
عَ  »: (سريري ق)« اللسريريان»( أ له الليث. وجاء يف 2) السريريي اق ، بكسريرير السريريني :  ريريجر ذو سريرياق  وامس أب  قويّة  ، له ورق م ل ورق الصريريَّ

 .«وال  وك له ، وقةره مَسرَّاق عجي 
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 أهمله الليث.: سقد 

ُر ، وقدوَرَوى  َره. َسقَّدهوفرسهُ  أَْسقدَ  أبو العباس عن عمٍرو عن أبيه قال : السُّْقُدُد : الفرُس الُمَضمَّ  إذا ضمَّ

ً  أَُسقِّدُ  خرْجُت بالسَحر»في حديث أبي َوائٍل عن ابن ُمعَْيٍز السَّعديِ : و ُره.، « فَرسا  أي : أراد أنه خرج بفَرسه يَُضّمِ

 .َدْقيُوسُ  ليس بعربي ، ولكنه اسُم المِلك الذي بَنى المسجِد على أصحاب الكهف الدَّْقسُ  قال الليث :: دقس 

.  أبو منصوٍر : كأَنّه روميٌّ

 بِِه وال أين َطَهَس وُطِهَس به ، أي : أيَن ذُِهب به. ُدقِسَ  وال أْينَ  َدقَس ما أَْدِري أين« : نوادر األعراب»وفي 

 الَحوض حتى يَِفيَض.: امتالُء  الدََّسقُ  قال الليث :: دسق 

 .َدِسق الَحْوَض حتى أَْدَسْقتُ  يقول :

 وأنشد قوَل رؤبة :

 يَرِْدَن  َه األَْثِل َسّيا  ال ََّسق
 : اسم الَحوض الَمآلن ماًء. الدَّْيَسقُ وقال : 

ى ً  قال : والّسراُب يُسمَّ  إذا اشتدَّ َجْريُه. َدْيسقا

 وقال رؤبةُ أيضاً :

 َدْيَسٌق ض حا  ههايب الَعِةِي 
 أبيض َوْقَت الهاِجرةِ. َدْيسق وقال أبو عمٍرو :

 : الممتَِلىُء يعني السَّراب. الدَّْيسق وقال ابن األعرابي :

 وأما قول األعشى :

 َدْيسقو ِقْ ٌر وطّباٌ  وكْأٌس و 
يوٌم من أيّاِم  َديسقة ، ويوم َدْيَسق لكّلِ شيٍء يُنيُر ويضيء: الطُّْشتََخاُن وهو الفاثور ، قال : ويقال  الدَّيسق فإنَّ أبا الهيثم قال :

 العَرب معروٌف ، وكأَنّه اسُم موضع.

 قال الَجْعِديُّ :

َة الْ  ْوَُ َدْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ واِرس يريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريرين  الريريريريريريريريريريْ

  
ِم   َواِرَب اأَلكريريريريريريريريريَ اأِب غريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ و الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريري 

  
 : الّصْحراُء الواسعةُ. الدَّْيَسق عمٌرو عن أبيه :

ُس َلكَ ):  عزوجلقال هللا : قدس  ُر أنفسنا لك ، وكذلك نفعُل بمْن  ، أي : [30البقرة : ] (َوََنُْن ُنَسبِ ُح ِبَْمِدَك َونُ َقدِ  نَُطّهِ

سهُ  أطاَعَك ، ُرهُ ومن هذا قيل للسَّْطلِ  نقّدِ لبيُت أي : ا المقدس يتطهُر ، ومن هذا بيت منه : أي : يُتَقَدَّسُ  ألنَّهُ  القََدسُ  أي : نطّهِ

ِر بِِه ِمن الذُّنوِب.  المطهر الذي يُتََطهَّ

 [.23الحشر : ] (اْلَمِلُك اْلُقدُّوسُ )وقوله : 

 : الطاهر : وهو من أسماء هللا ، ونحو ذلك. (اْلُقدُّوسُ )قال : 

 بفتحِ  قَدُّوسٌ  قال األخفُش : وقد قيلَ 
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 ال اِف ، فأما الِ راءأب فبضم ال اِف.
 أْي مبارَكةٌ. مقدسةٌ  المبارُك ، ويقال : أرضٌ  القدوس وجاء في التفسير : أنَ 

 السُّفُن الكباُر. : القوادسُ  أبو نصر عن األصمعي قال :

 : السَّفينةُ العَِظيَمةُ ، وأنشد : القاِدسُ  وقال أبو عمرو :

ا مريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريع  و  اد  هلريريريريريريريريريريريريريريريََ فريريريريريريريريريريريريريريريو هبريريريريريريريريريريريريريريريَ  هتريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
وان  َم الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياِدَس اأَلْرَدمريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريا أقريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَ

  
ُك هَكذا وهكذا ، واألردُم : عني النَّاقَةَ ، والميلُع :قال : تهفو : تَميُل ي ُح الحاِذُق. الذي يتحرَّ  الَمالَّ

 : الحَجُر ينصُب على مصّبِ الماء في الحوِض. القَدَّاسُ وقال : 

 : حَجٌر يكون في وسِط الحوِض إذا غمَرهُ الماُء َرويَِت اإلبُل. وأنشد أبو عمرو : القَّداسُ  وقال غيره :

واَرى قريريريريريريريريريريريريريريريَ َّاْس  ال ريْ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ ىتَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اْس   ْت   إلَُّاِء ا ريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َذاَك اجلريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد غيره :

ه   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه َولريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ  أَرى قريريريريريريريريريَ َّ ْه بريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
 مريريريريريريريريريريريريا  ْن يريريريريريريريريريريريريواَرى   جريريريريريريريريريريريرياء اهلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريم   

  
 قال : نئَف إذا ارتوى.

 وقال امرؤ القيس يَِصُف الثْور والكالب :

ْذَن  ه  أَي ريريريريريريري  لريريريريريريريَ   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِق والريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريأْدرَكريريريريْ

  
 ريريريريريريري ِّس  

 
رْبََق الريريريريريولريريريريريريريَ ان  ثريريريريريوَب املريريريريري  كريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق عنه ثوبه. بالمقدِس  قال شمر : أرادَ   الراِهَب ، وصبياُن النصارى يتبَّركوَن به ويمسحوَن ثيابهُ ويأخذُوَن خيوَطهُ حتى يتمزَّ

 .سُ القدُّوُس المقَدَُّس المتقدِّ  : تنزيهُ هللِا ، وهو القُْدسُ  وقال الليث :

 في صفاته. المتقدس ، وال أعرف القدُّوس قلت : لم يجئ في صفة هللا غير

 : الجماُن من فضٍة ، وأنشد : القُداسُ وقال : 

 كليتِم ق َ اس  ِسلكه  مت  ع  
 : قريةٌ بيَن الكوفَِة وُعَذيب. القادسيةو: َجبٌَل ، وقيل : جبل عظيم في نجد ،  قُْدسٌ و

 : الحجُر الذي يلقى في البئِر ليعلم قدر مائها ، وُهَو اْلِمرجاُس. القَّداس ابي قال :وقال أبو العباس عن ابن األعر

 ق س ت
 [.مستعملة]ق س ت :  ـ  س ت ق 

 ال خير فيه ، وهو معرٌب. ُستُّوقٌ  قال الفراُء وغيره : ِدرهمٌ : ستق 

بْت ونحو ذلك. ُمْستقة : فراٌء طواُل األكمام واحدتُها المساتِقُ  وقال أبو عبيد :  ، وأصلها بالفاِرسيِة ُمْشتَْه فعُّرِ

 قال الليث : قست : مهمل.
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 .(1)مهمل  : [ق س ظ]

 ق س ذ
 استعمل : سذق.

 : من أعياد العجِم معروف وهو معّرٌب ، أصله شذه. السَذقُ : سذق 

 الشَّاهيُن. : السَّوَذقُ  أبو العباِس عن عمرو عن أبيه :

واُر ، وأنشد : السْوَذقُ وقال :   : الّسِ

اَ  ملهريريريريريريا  عصريريريريريريريريريريريريريريم  ْوَذَق الوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  ترى السريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريري ريريريريريريريري مريريريريريريريريا   نريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريل  وأيىب اَّريريريريريريريريجريريريريريريريريل  أن يريريريريريريريريَ

  
 أْي : ال يتقدُم خلخالها لخدالة ساقها.

 .سوذانقٌ و َسوَذنيقٌ و َسْوَذقٌ  : النشيط الحِذر المحتاُل ، ويقال للصقرِ  السوذقيُ  وقال ابن األعرابي :

 قال لبيد :

َأين مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريٌم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَذانريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياوَ   كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ْت وكريريريريريريريريريريريريريريريريَ رُّه  غريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  كريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريّ َ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأجريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 .(2)[مهمل ق س ث :]

 ق س ر
 سقر : مستعملة. ـ  سرق  ـ  قرس  ـ  قسر 

 : القْهُر على الكره. القسر قال الليث :: قسر 

 : الرامي والصياُد ، وأنشد : القْسَورو أعمُّ ، قال : اقتسرتهو قَسرته قْسراً  يقال :

 قسور نضرىو َ رَ ر  و 
 .قُسورةٌ  الصياُد ، والجميعُ  : القسورُ وقال : الشََّرِشر : الكلُب ، 

 ، هُم الرماة. [51 المدثر :] ((51فَ رَّْت ِمْن َقْسَورٍَة ))وقال هللا : 

 القَسورو، والشرشر  القسور أنه جمع القسورةِ  معاً ، وأخطأ في القسوروقال أبو منصور : أخطأ الليث في تفسير الشَّرِشر 

 نبتاِن معروفاِن وقد رأيتهما معاً في الباِديِة ، وَذكرهما األصمعي وابن األعرابي وغيرهما ، والنَّْضرى : الناضر األخضُر.

َمن َعلَى أَوفَى الَمَراتِعِ :وأنشد ابن األعرابي ِلُجبَ   ْيهاء في صفة ِمْعَزى بحْسن القَبول وسرعِة الّسِ

م  جريريريريريريريّ عريريريريريريريَ لريريريريريريريْ   مريريريريريريري  ْه بريريريريريريري ريريريريريريري  افريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريريْو أَنريريريريريريريا طريريريريريريريَ

  
ح    ه فريريريريريريهريريريريريريو كريريريريريريريالريريريريريِ ْ بريريريريريريري  ى الريريريريريريرّي عريريريريريريلريريريريريريريه جريريريريريريريَ  نريريريريريريفريريريريريريَ

  

ا هريريريريريريريَ ْوَن جبريريريريريريريََّ َوَر اجلريريريريريريريَ  أجريريريريريريرياَءْ  كريريريريريريريَأّن الريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر  املريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياوِ     امريريريريريريريريريِ ه والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريجريريريريريريريريري 

  
 .القَْسَور قَْسَورةٌ  قال ابن األعرابّي : وَواحدةُ 



2901 

 

فقد اختَلف أهُل التفسير فيه ، فَروى سلمة عن الفّراء أنه  [51المدثر : ] ((51فَ رَّْت ِمْن َقْسَورٍَة )):  عزوجلوأما قول هللا 

ماةُ. القَسَورة قال :  : الرُّ

  بإسناِدِه هو األسُد.قال : وقال الكلبيُّ 

__________________ 
 (.74/  5)« العني»( كذا يف 1)
 (.74/  5)« العني»( كذا يف 2)
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 : القْسَوَرةُ  بلسان الحبشة ، فقال : القْسَوَرةُ  قال : وحدثني أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال : قيل له : األسد

ماةُ ، واألسد بلسان   الحبشة َعْنبََسةٌ.الرُّ

 يريد ِحسََّهْم.، : ِركز الناس القْسَوَرةُ  قال ابن ُعيينة كان ابن عباس يقول :و

ظلمة أول الليل ، فهذا جميع ما حصلناه في  : القْسَوَرةُ و: الشجاع ،  القْسَوَرةُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

 .القْسَوَرةِ  تفسير

 اإلبل العظام. : القياِسَرة الفراء ، قال :أبو عبيد عن 

 : الضخم الشديد المنيع. القَيسريُ  وقال الليث :

 أكثر الصقيع وأْبرُده ، وأنشد بيت العجاج : القَِرسُ  قال الليث :: قرس 

فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْرِس بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْرِس   تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريذ 

  
ِس   بريريريريريريريريْ ِس بريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريْ  دون ظريريريريريريريريهريريريريريريريرياِر الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ

  
 ا لم يستطيع عمالً بيده من شدَّة اْلَحَصِر.المقروُر إذ قَِرسَ  قال : وقد

 وأنشد :

م  يريريريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريريريرَّ مسريريريريريريريريريريرهبريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
َرِس   ى املريريريريريريريري ريريريريريريريريرور مريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ً  البرد ، قال : وإنما سمي أْقَرَسه وقد ً  ألنه يجمُد فيصير ليس بالجامِس وال الذَّائب ، تقول : القَِريس قَِريسا وتركناه  قََرْسنا قَِريسا

 العوُد إذا جمَس فيه ماؤه. أْقَرسَ  البرد ، وتقول : أْقَرَسه حتى

ت بهم ِريٌح فأْخمَدتهم فقال النبي و سواقَ »:  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن قوماً مروا بشجرةٍ فأكلوا منها فكأنما مرَّ الماء  ّرِ

نان فُصبُّوه عليهم فيما بين األذانين  .«في الّشِ

سوا قال أبو عبيد قوله : دوا ، وفيه لغتان قَّرِ  بسكونها قال : وهذا بالسين. القَْرسُ وبفتح الراء  القََرسُ  يعني بّرِ

صيه بالماءِ عن دم المحيض يُصيُب الث وسلمعليههللاصلىأن امرأة سألت النبي »الحديث اآلخر :  وأما فإِّن هذا ، « وَب فقال : قّرِ

َع لينبسَط. ٌص ، ومنه تقريُص العجين إذا قّطِ عيِه ، وكل مقطع فهَو مقرَّ  بالصاد ، يقول قّطِ

 بكسر القاف هو : القرقُس. الِقْرسُ و: الجامد من كل شيء  القَرسُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 قُِس الذي يقال له الِجْرِجُس.وقال ابن السكيت : الِقرْ 

ً  وقال األصمعي : يقال : أصبَح الماءُ  يَ  قَِريسا  .لَقارسٌ  ، وإن يومنا لَقَاِرسةٌ  السمك ، وإن لَْيلتنا قَِريسُ  ، أي : جامداً ، ومنه ُسّمِ

يَن آل قَراٍس  قال : وآلُ   لبَْرِدها. قراٍس  : هضاٌب بناحيِة الّسَراةِ وكأنَُّهنَّ ُسّمِ

 منصور ، هكذا رواه أبو حاتٍم آلأبو 
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 بفتح ال اف و فيف الرّاء. َقراس  
ً  قُراِسيَةٌ  : الجمل الضخم ، تقول هذا جملٌ  القراَسيةُ  وقال الليث :  ، وهو في الفحول أَعمُّ ، وليست قَُراِسيَةٌ  ، ويقال للناقِة أيضا

 نسبةً إنما هن على بِناِء رباِعيٍَة وهذه ياءات تزاد. القراسية

 وأنشد لجرير :

 يريريريريريريكريريريريريريفريريريريريريي بريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري    ذا مريريريريريريريا مسريريريريريريرياَربريريريريريريوا

  
ز  قريريريريريريريريريريريريراسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريٌة   ع  و عريريريريريريريريريريريريِ ْ فريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريريريِ

  
 .«َهالَّ قْلَت ُشقَق الحرير»الحرير فقال :  َسَرقِ  في حديث ابن عمر : أن سائالً سأله عن بيعِ : سرق 

 الحريِر هي الشقَُق أيضاً إال أَنها البيُض خاصةً. َسَرقُ  قال أبو عبيد :

 العجاج :وقال 

رورِ و  ع  اَّريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريريرِ   َرِق اَّريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريا  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َب فقيل سرقةٌ  الواحد منها ، كما قالوا للخروِف بََرٌق وأصله  َسَرقٌ  ، قال : وأَحسب الكلمة فارسيةً أصلها َسَرْه ، وهو الجيُِّد فَعُّرِ

يباج.بََرْه ، وقيل للقباِء يَْلَمٌق وأَصله يَْلَمْه   واالْستَْبَرق أَصله اْستَْبَرْه ، وهو الغَليظ من الّدِ

 : ِشقاق الحرير. السََّرق وقال ابن األعرابي :

االسم واالستراق  الّسِرقَةوفي بَْيعِ العبيِد ،  السَّرقِ و، تقول : بَِرئْت إليك من اإلباِق  الّسارق مصدر فعل السََّرق وقال الليث :

 من بعض الحسابات. يستِرقونَ  السْمع ، والكتبةُ  ْستَِرقُ يَ  الختُْل سّراً كالذي

 قال : واالنسراُق أن يَْخنَِس إنساٌن عن قوٍم ليْذهب ، وأما قوُل األعشى يصُف ظْبية :

يريريريري ريريريريال   لريريريريوِف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  الريريريرييتريريريريَّ لريريريريو َر ريريريريْ تريريريريْ  فريريريريهريريريريي تريريريريريَ

  
رَاق   ْرِف يف قريريريريريريريريريريواه  اْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َر الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريِ

  
 هاُهنا.: اْلفُتور والضعُف  فاالْنسراقُ 

 وقول األعشى :

َف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرو واصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر وف  الريريريريريريلريريريريريريَّ  فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريرينَّ  ريريريريريريَْ

  
ل   حريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريرياُِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدٌن َأكريريريريريريريريريريريريريْ  ق  الريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريري 

  
قُ و،  مسروقٌ  أراد أنَّ في بُغاِمِه ُغنَّة فكأنَّ صْوتَهُ   إْحدى ُكَوِر األْهواِز وهّن سبع. ُسرَّ

ْقتُ  ويقال : ابن  ُسراقةُ وفاُلنة النَّظر إذا تغفَّلها فنظر إلْيَها وهي الهيةٌ عنهُ ،  يُساِرق ، وفاُلنٌ  السرقةِ  الرجل إذا نََسْبتُهُ إلى َسرَّ

الحرير َجيَّده ، وقد روي عن  َسَرق مالك اسُم رُجِل من بَنِي ُمْدِلجٍ ، وأْخبَرني أبو بكٍر عن شمر قال : قال خالد بن جنبة :

اِد. األصمعي أيضاً ، وقال إنما هو بالفارِسيَِّة َسرْه ، وقال  النَّضُر : َصَرق بالصَّ

 غير منصرف ، ألنه (ما سلككم في صقر) وهكذا قُِرئ : َسقَر اسٌم معروٌف لجهنم نعوذُ باهلل من َسقَرُ  قال النَّْحِويُّوَن :: سقر 
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 معرفة ، وكذلك ليتى وجهلم.
:  السقَّارُ  ، وقال أبو اْلهْيثم : [28،  27لمدثر : ا] ((28( ال تُ ْبِقي َوال َتَذُر )27َوما َأْدراَك ما َسَقُر ))قال هللا تعالى : 

 الكافُِر.

 ق س ل
 مستعملة. سقل : ـ  لقس  ـ  لسق  ـ  سلق  ـ  قلس 

أي : َرفَع صْوته عْند  َسلَق قال أبو عبيد : «أْو َحلَق َسلَق لْيَس ِمنَّا من» وسلم أنَّهُ قال :عليههللاالنبي صلىروي عن : سلق 

 ، والسيُن فيِه أكثُر من الّصاِد وأْنشد األصمعيُّ : َساّلقٌ و،  ِمسالقو ِمْسلق الُمِصيبة ، ومْنهُ خِطيب

جْ  ة  والريريريريلريريريريَّ مريريريريريريريامسريريريريريريريَ يريريريريهريريريريم اِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريِ

  
الق    دأب  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريْم وا ريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريِ   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .المسالق ويُْروى

 حديٌث آخر سلق أبو َمنصور : وفي

:  وسلمعليههللاصلىحدَّثَنا ُمحمد بن إسحاق عن َحْمٍر عن إسماعيل عن َعِلّيٍ عن عبد هللا عن ابن ُجَرْيحٍ أنَّهُ قاَل في قول النبي 

 «أو َحلَق سلق لَْيَس منَّا من»

ا َحلَق ، فاْلَمرأَةُ تَْحلق القرن من رأسَها ، وقوله من خرق فهو أن يشق درعها ، قال : فُهو أن تَْمُرَس  َسلَق وأما قوله أو قال : أمَّ

أي  : فسلْقتني بالسْوِط وملقهُ : أي نَزَع جلدهُ ، وقاَل الليُث : ركبُت دابَّة سلقهُ  وقال بعض العرب :، المرأةُ وجهها وتُصكَّهُ 

 َسَحَجْت ِجْلِدي.

: الشَّرائُح ما  السالئقُ  مرو عن أبيه أنه قال :أْعجُب إلي ِمْن قول أبي عبيد ، وروى ع السْلق أبو منصوٍر ، وقول ابن ُجريجٍ في

 .ِسْلقةٌ  اللَّْحَم عن العْظِم إذا التحْيتُهُ عنه ومنه قيَل ِللذّئْبَةِ  َسلَْقتُ  ، ويُقال : سليقةٌ  بين اْلَجْنبَْيِن ، الواحدةُ 

َظاَظ في ُعْرَوتَي الِعْدلَْيِن  سلق ثعلٌب عن ابن األعرابّيِ. قال : يقال : إذا اْبيَضَّ  أْسلقو،  ِسْلقَةً  إذا صادَ  أْسلَقو، قال :  ْسلقهُ أَ والّشِ

 يْعني ذلك البياَض. َسْلقهُ  َظْهُر بَِعيِره بَْعَد بُرئِه من الدَّبَِر ، ويقال : ما أبين

 [.19األحزاب : ] (َسَلُقوُكْم أِبَْلِسَنٍة ِحدادٍ )وقال هللا َجلَّ وَعزَّ : 

اُء : َمعناه : َعضُّ  اِد أيضاً ، قال الفرَّ وُكْم بألسنٍَة ، يقول : آذْوكْم بالكالِم في األمر بِألسنٍة َسِليطٍة َذِربٍَة ، قال : ويقاُل صلقوكْم بالصَّ

وأْخبََرني المْنِذريُّ : َحِديٌد َذلق ،  ِمسلَق باللِّساِن أي أْسَمْعتُه ما َكِرهَ فأْكثَْرُت ، ولسانٌ  َسلقتُه وال يجوُز في القراَءةِ ، وقال اللَّْيُث :

 بألسنة. سلقوكمْ  أْي باْلفَصاَحِة من قوله بالسليقةِ  عن اليَزيدّي عن أبي َزيد قاَل : يقال : فاُلٌن يقرأَ 

 يقَرأ بطبعه الذي نشأ عليه ولغته. ، أي : بالسليقيّة وقال غيره : فالن يقرأ

 ، وقال أبو عبيد في يقةالسلِ ووروى أبو عبيد عن أبي َزيٍد : إنه للئِيُم الطَّبيعِة 
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.  لسلي يَّةِ  م له ، قال ومله قيل : فالن ي رأ السلي ة  أي ب ِبيعِته ليس بتعليم 
يها ، فإذا قََرأَ البدويُّ بِطْبعه َولُغَتِِه ولم يتَّبِع ُسنةَ ا  لقراَءةِ قِيل هو يقرأأبو منصور : المعنى : أن القراَءةَ َمأْثورةٌ ال يَُجوز تَعّدِ

 .يقةبالسلِ 

ة الظاِهرة ،  : السليقةُ  ثَْعلب عن ابن األعرابّيِ قال : جِل ، قال :  السِليقةوالمَحجَّ اْلواسع من الطُّرقات ،  السَّليقو: طبع الرَّ

 ، ُشبَِّهتْ  سالئِق أثر الدَّبَِر إذا بَِرىَء وابيض ، وقال غيره : يقال : ألثَِر األنساعِ في بَْطِن البَِعير يَْنَحصُّ عنه الوبَر السلقو

 الطرقات. بسالئِق

 السَِّليِقيُ  من الكالِم ما ال يُتعاهُد إعرابُهُ ، َوهو في َذِلك فَصيٌح بليٌغ في السْمعِ َعثُوٌر في النَّْحو. وقال غيره : السَِّليِقيُ  وقال اللَّْيث :

: َمْخرُج النِّْسعِ في َدّفِ  السليقةوالكالم آثر وأْحسن. قال :  من الكالم : ما تكلّم به البَدِويُّ بَِطْبعِه ولغته ، وإْن كان غيره من

 البَعيِر ، وأْنَشد :

 َترْبق يف َدفَِّها سالئِ  ها
يتْ شيئاً بالماء الحاّرِ ، وهو أن يذهب الوبُر ويبقى أَثره ، فلما أْحرقَتْهُ الحبال ُشبِّهَ بذلك  َسلقتُ  قال : واشتق ذلك من قولك :  فَُسّمِ

 .َسالئقَ 

 من البُقُوِل. ُسلقَ  بالّسين ما السَّالئقُ  وقال أبو عبيد :

من البقوِل : أي طبَخ بالماِء من بقول الربيع وأُكَل في المجاعِة وغيرها ، وكلُّ شيٍء َطبَختهُ  ُسلق أبو منصور : ومعنى قولِه ما

 ء بقشره األْعلَى كذلك َسمعته من العرب.، وكذلك البيض يطبخ في الما َسلَقتَهُ  بالماِء بحتاً فقد

 قَْريٍة باليمِن. َسلوقَ  من الدُّروعِ َمْنسوبةٌ إلى السَّلوقيَّةُ  وقال شمر :

 وقال النابغةُ :

ه   جريريريريريريري  اعريَف َنسريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريوقريَي املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريَ ريريريريريريري  ُّ السريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
امسريريريريريريريريِ  و   بريريريريريريريريَ اِ  انر اَّريريريريريريريري  فريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريوقريريريريريريريري َن  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
: إْدَخاُل الشظاظ مرة واحدةً في ُعروتي الجوالقَْيِن عند العكِم ، فإذا ثَنيتهُ فهو  قُ السَّلْ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم قال :

 القْطب ، وأنشد :

لريريريريريريريريريْق  ا   ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريمريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريا  ونريريريريريريريريريِ  أقريريريريريريريريريول قريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
ْق   لريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوقريريريريريريريريريريريريريريريل  ِذرَاعريريريريريريريريريريريريريريريه  قريريريريريريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َّريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 الصعوِد على َحائٍِط أْملََس. التََّسلُّقُ ومن الكالِب والدُّروعِ أْجوُدَها ،  السَّلوقيُ  قال الليث :

اُد في هذا أكثُر. يَتَسلّقُ  وقال غيره : باَت فالنٌ   َعلَى فَِراشِه إذا لم يَطمئِنَّ عليه من هم أو وجعٍ أْقلَقَهُ ، والصَّ

أي : أْلقاني على اْلقَفَا ،  «ِلَحالَوةِ القَفَا فََسلَقني»وهو ُغالٌم صغيٌر ، قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث ِجبريَل حيَن أَخَذ النبي و

 ووه السَّْلقِ  على تقدير فَْعلَْيتُهُ مأُخوذٌ من َسْلقَْيتهُ  وقد
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 اإلل اء  على الَ َفا.
 َعلَى قفاه. اْستلقى َعلَى ظهره ، وقد فَسلقاهُ  لطبيبُ قال شمر : وقال الفراُء : أخَذهُ ا

 على حالوة قَفَاها. َسلقاَها فاْسلَْنقَتْ  جاريتهُ إذا أْلقاَها َعلَى َظْهرَها ليُباضعَها ، ومن العرِب من يقول : َسلَقَ  ويقال :

ْلقُ  وقال ابن ُشميل : لقُ  : الجَكْنَدُر. وقال الليث : الّسِ  : نَْبت. الّسِ

 : له ورق طوال وأصله ذاهب في األرض وورقه رخص يطبخ. السلق :قلت 

 الذرة تَُدقُّ وتُصلَُح وتطبُخ باللَّبَِن. : السليقةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ْبَوتَْيِن.والفَلَُق المْطَمئِن بين  ُسلقانٌ  : المستوي اللَّيُن وَجْمعُه السَّلَقُ  أبو عبيد عن األصمعي :  الّرِ

 : القاُع األْملُس المستوي الذي ال َشَجَر فيه. السَّلَقُ  وقال ابن شميل :

 : اليابُس ِمَن الشََّجِر. السَِّليقُ  وقال أبو عمرو :

ماِن وقِيعانها   .ُسْلقانهاوأبو منصور : ورأيُت ِرياَض الّصِ

ْدَر ،  ما اْستوى من األرض في ذَُرى قِفافَِها ونجاِدها فالسَّلَق ، وأما الِقيعاُن فما اْستوى بين َظْهراني النِّجاِد ، والِقيعاُن تُْنبُِت الّسِ

 ال تُْنبِتَُها ، والِقيعاُن أوسُع َوأْعَرُض وكلَّها ِرياٌض الْستِراضِة ماِء الّسماِء فِيها. السُّْلقانُ و

ً  ، وتجمعُ  السُّْلقاِن َسلَق وواِحدُ   .أسالق ، ثمَّ تجمعُ  أسالقا

 .أسالق د يقال لما يلي اللهواِت من الفمِ وق

 وقال جندل :

َز الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريائريريريريريريريريريق  ر ٌ  أ مْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن غريريريريريريريريريمريريريريريريريريريْ   ين امريريريريريريريريريْ

  
ج   ا الريريريريريريريريريريَوالريريريريريريريريريريِ  األ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريق و بريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ

  
 : َماِضيةٌ في َسْيِرَها. َسْيلقٌ  وناقَةٌ 

 وقال الشاعر :

ة  وَ  يريريريريريريريَّ اِن كريريريريريريريلَّ َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريَ ْتِي مريريريريريريع الريريريريريريرُّكريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِق   لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ اَ هريريريريريريريريريْم أِبَْدمريريريريريريريريرياَء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ رِي مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  
 : الشََّجُر الذي أَْحَرقَهُ َحرٌّ أو بَْرٌد. السَِّليق وقال األصمعي :

 : أن تلتِزق الرئةُ بَالجْنِب من ِشدَّةِ العَْطش ، وأنشد : اللََّسق قال الليث :: لسق 

 َبلَّ بريْرد  املاِء أْعضاَد اللََّسقو 
 أي : نواحيه.

 َدواٌء كاللَّزوق. اللَُّسوقوقال : 

يَ  اللسقوأبو منصور :  ً  عند العرب هو الطَّنَى ، ُسّمِ ئَة بالجنب ، وأصله اللزق. لَسقا  للزوق الّرِ

 ولَِصق قَريب بعضها من بَْعٍض. لسقولزق 

 : لُغةٌ في الصُّقل ، وهو الخْصُر. السُّْقلُ  قال الليث :: سقل 
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ْيقَُل ، وَسْيفٌ  السَّْيقل وقال اْليَزيدي : هو  َوَصقيٌل. قلت : والصاد في جميع ذلك أَْفَصح. َسقيلٌ  والصَّ

 : الشره النفس الحريص على كل شيء. اللِقس قال الليث :: لقس 

 نفسه إلى الشيِء إذا ناَزَعتْه إليه وَحَرَصْت عليه. لَِقَستْ  يقال :

 .«نفسي لَِقَستْ  َخبُثَْت نفسي ولكن ِليَقلْ ال يقولَنَّ أحدكم »الحديث :  قال : ومنه

ً  نفسي لِقَستْ  أبو عبيد عن أبي زيد :  وتَمقَسْت تمقُّساً ِكالُهما بمعنى َغثَْت َغثَياناً. لَقسا

 الذي ال يستقيُم َعلَى وجٍه. اللَّقيس شمر عن أبي عمرو :

 : سيُء الُخلُق َخبيُث النفس فحاٌش. لَِقسٌ  وقال ابن شميل : رجلٌ 

بُهْم األلقاَب. أْلقَُسُهمْ  الناسَ  لَِقْستُ  بو عبيد عن أبي زيد :أ  ونَِقْستُُهْم أنقَسهم ، وهو اإلفساد بينهم ، وأن تَْسَخَر منهم وتُلَقِّ

 الحرص والشره ، وَجعله غيره الغثيان وخبث النفس وهو الصواب. اللقَس أبو منصور : جعل الليث

 َضْخٌم من ليٍف أو ُخوٍص. : َحْبلٌ  القَْلس قال الليث :: قلس 

ً  الّرجلُ  قَلَسَ  ما خرج مَن الحلق ِملَء الفم أو ُدونه وليس بقْيٍء ، فإذا غلَب فهو القْيُء ، يقاُل : القَْلسُ وقال :  وهو  يقِلُس قَْلسا

 من حْلقه. القْلِس  خروج

 النَّدى إِذا َرَمْت به من غير مطٍر شديد. تَْقِلسُ  قال : والسحابة

 وأنشد :

ه   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ ى الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل جمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
والريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريس    هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
قُص في ِغناٍء. القلسُ و: الغناُء الجيُد ،  القْلسُ والشْرُب الكثيُر من النَّبيذ ،  : القَْلسُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  : الرَّ

 دخل المْصَر.الذي يلعب بين يَديِ األمير إذا  الُمقَلِّسُ  أبو عبيد عن األموي :

 وقال الكميُت :

 غّ  املَ لِّس  ِبْ رِي ا  أب سوارِ 
 أراد مع أسواٍر.

ْدر ُخضوعاً كما يفعل النصارى قْبَل أن يُكفِّروا أي : قبل أن يَْسُجدوا. التَّْقليسُ  وقال الليث :  : وضع اليدْيِن على الصَّ

سٌ  ، وصاحبها اْلقَلَْنسوةِ  لُْبسُ  التَّقلُّسُ وأي : سَجُدوا ، قال :  «له ثم كفَُّروا قلَُّسوا لّما رأَْوه»جاء في َخبٍر : وقال :   .قاَلَّ

 ، وأنشد : تقْلنَْستُ  ، وقد قاَلنِسُ  وجمها القلَْنِسيةُ و، قال :  تَقْلَسْيتُ  ، وقد قَالٍس  وجمعها القُلَْيِسيَةُ  أبو عبيد عن األصمعي :

ي  ْه العمريريريريريريرياِئم  أ  و  ذا مريريريريريريريا الَ اَلسريريريريريريريريريريريريريريريِ  ْ ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريع الريريريريّرِجريريريريريريريال مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريور   فريريريريفريريريرييريريريريهريريريرينَّ عريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 



2908 

 

 .قاَلنِسو قَلَْنسَوةٌ  قال : ويقال :

 ، وأنشد : القَلَْنسى وقال الليث : وتجمُع على

 الَ َلْلِسيو أهَل الّرِ   البيض 
ً  الرجل قَلَسَ  شمر عن أبي زيد :  ، وهو ما خرج من البطن من الّطعام أو الشَّراِب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقَاهُ. قَْلسا

 اإلناُء وقلََص إذا فاَض. قَلَسَ وقال : 

 وقال عمر بن لَجأ :

ا  و  ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ان  مريريريريريريريريرياء  قريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَّ أَل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريَ  امريريريريريريريريريْ

  
ا  ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ واَء مريريريريريريريريريريريريَ س   ملريريريريريريريريريريريرياِء اجلريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَْ

  
 نعاَء لْلَحبَشِة َهَدمتها ِحْميٌر.بِيعةٌ كانت بص القُلَّْيسُ  وقال ابن دريد :

 في الحبل فال أدري ما صحتُه. القَْلسُ  قال : وأما

 ق س ن
 سقن مستعملة. ـ  نسق  ـ  نقس  ـ  سنق  ـ  قسن  ـ  قنس 

 .قََسنٌ  يقال : َحَسٌن بََسنٌ : قسن 

 : الّشيُخ القديم ، وأنشد : الِقْسيَنُ  وقال الليث :

 الباُِِّل الِ ْسنيِ هْم َكِمْ ل و 
 الليل : إذا اشتدت ُظلمتُه ، وأنشد : اْقسأَنَ و، قال :  اْقَسأَنَ  فإذا اْشتَقوا منه فعالً همزوا فقالوا :

 اْقَسأَنَّهِ و ِبهُّ هلا يريْ يتَان 
لمنذري فيما يروي عن ثعلب ، وأنشد ا اْقساّن يَْقَسانُ  أبو منصور : هذه همَزةٌ تُْجتَلَُب كراهةَ جمعٍ بين ساكنَْيِن وكان في األصل

 عن ابن األعرابّيِ 

وَّد مريريريريريريريريريريريري ِّ  عريريريريريريريريريريريريَ وِص تريريريريريريريريريريريريريَ َ  ا ريريريريريريريريريريريري     َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريريإيّنِ   يريريريريريريريريريريريريريريِّ ْ ان  لريريريريريريريريريريريريريريَ ك  لريريريريريريريريريريريريريريَ   ْن تريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ما  ْ َه من أمْشَ  م ْ َس نّ 
 العوُد إذا اْشتَدَّ وَعَسا. اْقسأَنَ  من القَُسأْنينةُ  أبو عبيد عن الفراء قال :

الذي قد انتهى في سنِّه فليَس به ضْعُف ِكبٍَر  المْقسئنُ وإذا صلَُب بََدنه على العمل والسَّْقيِ ، قال :  أْقَسنَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ة شباٍب.  وال قُوَّ

 واْلَوبيل :: وهو الخَشبَة الطويلة ،  النَّاقوس : ضربُ  النَّْقسُ و،  األَنقَاسُ  : الذي يُْكتَُب به ، والجميعُ  النِّْقسُ  قال الليث :: نقس 

ً  باْلَوبيل نَقَسَ  الخشبةُ القصيرة ، يقال : ً  إذا َحُمض ، وقد نَاقِسٌ  ، ويقال : شرابٌ  الناقُوس نَْقسا  ، وقال الجعدي : نَقََس يَْنقُُس نُقوسا

رَّد ه الْ  ار مسريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَّ ْون ا ريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريَ ْوٌن كريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريَ

  
ٌس   رّاس  ال اَنقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِزُ  و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والنَّْقُز والهْمُز واللَّْمُز كله العَْيُب ، وكذلك الفْذل. النَّْقسُ وثعلب عن سلمة عن الفراء قال : اللَّْقُس 

 واْلَوْقُس : الجَرُب. النَّقسُ  األصمعي :



2909 

 

يه الفُْرُس الراَسن. القَْنسُ  قال الليث :: قنس   تَُسّمِ

 ، أي : كريم األْصل. القْنس يقال : إنه لكريم: األصُل ،  الِقْنسُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 البيضة. قونس الفرس ما بين أذنيه من الرأس ومثله قونس وقال الليث :

 الفََرِس لمقّدم رأسه. قونَسُ  : ُمقّدم البَْيَضِة ، قال : وإنما قالوا القْونَسُ  أبو عبيد عن األصمعي :

كها الذي فوق ُجْمجَمتها وهي الحديدة الطويلة في أعالَها ، والُجمجَمة ظهر البَْيضِة ، في البَْيضِة ُسْنب القَْونَسُ  وقال النَّْضُر :

 والبَْيضة التي ال ُجْمجمة لها يُقاُل لها المَوأََّمة.

 وأنشد أبو عبيد :

زِي  تريريريريريَ عريريريريريْ يريريريريريوِف ونريريريريريريَ َس  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ و الريريريريري ريريريريريوانريريريريريِ لريريريريري  عريريريريريْ  نريريريريريريَ

  
حريريريريريريوِر مريريريريريرين الريريريريريريري َُّ وَ   رأب الريريريريريريلريريريريريريّ عريريريريريريَ ل  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريْ  ا ريريريريريريَْ

  
 الطُّلَعَاُء ، أي : القَْيُء القليل. : القَنَسُ  عرابي قال :ثعلب عن ابن األ

ً  اْلِحماُر وكلُّ دابَّةٍ  َسنِقَ  قال الليث :: سنق  ْطِب حتى أصابه كالبََشِم ، وهو األَجُم بعَْينِِه إال أن األَجَم يُستَْعمُل  َسنَقا إذا أكَل من الرُّ

  حتى كاَد يمرض ، وأنشد لألْعشى :في النَّاِس ، والفَِصيِل إذا أَكثر من اللَّبَنِ 

 أَيْمر  لِْليْحمُو كلَّ َعِةيَّةوَ 
 ِب هّ  وتْعليق  ف   كاَد َيْسلق  

 : الّشْبعان كالمتَّخم. السنِقُ  أبو عبيد :

فه ، وقد أْسنَق وقال غيره :  ، وقاَل لَبِيٌد : َسِنقَ  فالناً النِّعيُم إذا قَرَّ

ق  لريريريريريريريريريريِ ِ ٌل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اٌج مريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريْ و َُّمريريريريريريريريريريريْل   ن  ذا يريريريريريريريريريريريريَ ق الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  المسريريريريريريريريريريريِ

  
 اسم أَكَمٍة معروفٍة في بالد العرب ذكرها امرُؤ القْيِس فقال : ُسنَّْيقُ و

 سن  كس لريْيق  سلاء  وس ّلما  وَ 
 ، وهي اآلكام. َسنَانيقُ و ُسنّْيقاتٌ  َجْمعه ُسنَّْيقٌ  وقال شمر :

 .سنّْيقٌ  : ال أدري ما قال : وقال ابن األعرابي

ً  أبو منصور : جعل شمرٌ   اسماً لألكَمِة ولم يجعْله اسَم أكَمٍة بعينها وكأنَّ الذي قاله صواٌب. ُسنَّْيقا

. ن : الثور الوحشيُّ  والّسِ

ً  : مْن كل شيء ما كان على طريقة نظاٍم واحٍد ، عامٌّ في األشياء ، وقد النََّسق قال الليث :: نسق   ، ويخفَُّف فيقالُ  نَسَّْقتُه تنسيقا

 ً يها النحويوَن حُروفَ  تنسَّقتْ  هذه األشياُء بعضها إلى بعض أي انتسقتْ  ، ويقالُ  نسقتُه نسقا ألن  النَسق ، وحُروُف العطِف يسّمِ

 الشيء إذا عَطْفتَه على شيء صاَر نظاماً واحداً.

 أبو منصوٍر : وسمعُت غير واحٍد من
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تو   كاجل ارالعرِب ،  قٌ  ي ول  لَ واِر اجلَبل  ذا امت َّ م سريريريْ له ، له َنسريريريَ ِجَعْه فواصريريريِ  ، ولذلك قيل للكالُ الذي سريريري 
 مَسَسٌن. نسق

 الرُجل إذا تكلَم َسْجعاً. أْنسق وقال ابن األعرابي :

 : كواكُب ُمْصَطفَّة خلَف الثريَّا يقال لها الفُُروُد. النسقوقال : 

 إلى فالنة الوصَل : يُِريُغ منها الوْصل. يتنَسَّق فالنٌ « : النواِدر»وفي 

َم جالء َسيِفه. أْسقنَ  ثعلب عن ابن األعرابي :: سقن   إذا تمَّ

 : الخواصُر الضاِمرة. األسقانُ وقال : 

 ق س ف
 [.مستعملة]سفق :  ـ  فسق  ـ  سقف  ـ  قفس 

 ِجبَاِلها كاألكراد.: ِجيٌل بكْرماَن في  القْفسُ  قال الليث :: قفس 

 وأنشد :

ْرِس و  ْن عريريريريريريريريري  وّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريم قريريريريريريريريري ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريْ

  
ِس و ُّ  ّ  وأكريريريريريريريريريريريريريريريريراد    فريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريريريس  قريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ةُ. قفساءُ  قال : وأَمةٌ   ، وهي اللئيَمةُ الرديئةُ وال تُنعَُت بها الُحرَّ

ً  يَْقِفسُ  قفَسَ  من الرجاِل الُمقِرُف ابُن األَمِة ، ويقاُل للَميِِّت فجأةً  األْقفَسُ وقال :   .قُفُوسا

وطفَس إذا ماَت ، وفقََس ِمثْله ، وطفَس  قفَسَ  هكذا أخبرني أبو الدُّقَيِش ، وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابي :

 وفََطَس مثل َجَذَب وَجبَذ.

ً  قفَس وقال اللحيانيُّ : ً  فالٌن فالنا  بشعُورهما. يتَقَافسانِ  تركهما إذا َجذبه بَشعره ُسفالً ، ويقاُل : يْقِفُسه قفسا

 ، إذا كانا لئيمين. أقفَسُ  ، وَعْبدٌ  قفاِس و قفساء وقال ابن شميل : أمةٌ 

 الفخ. فَقسه ، يقال : الِمفقاسُ  قال ابُن شميل : يقال ِلْلعُوِد المْنَحنِي في الفَّخِ الذي ينقِلُب على الطيِر فيفسُخ ُعنُقَه ويَْعتِفُره :: فقس 

 .الِمْفقاِس  وقال الليث نحوه في

 البَْيضة أفقسها وأفِقُصها إذا فَضْختها. فقْستُ  وقال اللحياني :

ً  الرجلُ  فقسَ  أبو عبيد عن أبي زيٍد واألموي :  إذا مات. فُقوسا

 َر.فوق األرض ، ولذلك ذُكِّ  َسقفٌ  : ِغماُء البيِت ، والسماء السقفُ  قال الليث :: سقف 

َفِطر  ِبهِ ):  عزوجلقال هللا   [.5الطور : ] ((5َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع ))،  [18المزمل : ] (السَّماُء ُمن ْ

كل  السقيفةُ وبه ُصفَّةٌ أْو ِشبه ُصفة مما يكون بارزاً ، ألزَم هذا االسم لتفرقة ما بين األشياء ،  ُسقفتْ  : كلُّ بناءٍ  السقيفةُ وقال : 

 َخَشبٍة عريَضٍة كاللَّْوح أْو َحجٍر عريٍض 
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 به ق  أٌب أْو غت ها. ي س فَ  يست اع  أنْ 
 وقال أْوُس بُن َحَجٍر :

 لَلام وِسه ِمَن الصَّفيح س ائف  
ىقال : والصاُد لغةٌ ف  .سقيفَةٌ  َجْنبَيه ، كل واحَدةٍ منها َسقائفَ  يها ، وأضالُع البعير تسمَّ

 .األساقِفة : رأٌس ِمْن ُرؤوس النصارى والجميعُ  األْسقُفُ و

 الطويل. األْسقَف أبو عبيد عن األصمعي :

 المْنحني : األْسقَف وقال

 جعل ابن مِسلِّزأب اللعاسة س فاءو 
 [.33الزخرف : ] (لِبُ ُيوَِِْم ُسُقفاً ِمْن ِفضَّةٍ )وقال هللا : 

 كما قال : ُسقُفٌ  ، ثم سقوفٌ و َسْقفٌ  ، وإن شئَت َجعلتَها جمَع الجمع كأنَك قلت : َسقيفةً  قال الفراء : إْن ِشئَت جعلَت واحَدها

 مسىت  ذا بري لَّْه مسالِقيم اَّْ ل قْ 
 : ِعيدان الُمجبِِّر. السقائِفُ و

ً  : التَّْرك ألمر هللا ، وقد الِفسق : قال الليث: فسق  ً و فسق يَفُسق ِفسقا  .فسوقا

 إبليس عْن أمر ربه. فسق قال : وكذلك المْيل عن الطاعِة إلى المْعصية كما

اُء في قوله :   ، خرَج عن طاعِة ربِّه. [50الكهف : ] (فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِ هِ )وقال الفرَّ

يَتْ  فََسقتِ  قال : والعرُب تقول : طبة ِمن قشِرها لخروجها منه ، وكأنَّ الفأَْرةَ سّمِ  لخروجها من ُجحرها على الناس. فَُوْيِسقَةً  الرُّ

ه أْمَر ربه ، نحُو قول العرب : اتََّخَم عن الطعام ، أي : عن أكِله  (فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِ هِ )وقال األخفش في قوله :  قال : عن رّدِ

 .فسقَ  ا َردَّ هذا األمرَ الطعام ، ولمَّ 

 عن أَْمِر ربِِّه ، أي خَرج. فََسق معناه الخروُج : الفسوقَ  قال أبو العباس : وال حاجة به إلى هذا ألنَ 

 ، أي : جار وماَل عن طاعتِه. (فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِ هِ )وقال أبو عبيدة في قوله 

 وأنشد :

 فواِس ا  عن َقْصِ ه جوائرا
يقو فَُسق ُجلٌ وقال الليث : ر  .فِّسِ

 أي خرج. فَسق وأخبرني المنذريُّ عن أحمد بن يحيى أنه قال :

ْرَك ويَكون اإلثَم. الفُسوق وقال أبو الهيثم :  يَكون الّشِ

ْفق. السَّْفق قال الليث :: سفق   لغةٌ في الصَّ

ً  إذا لْم يَكن سخيفاً وكان يَسفُق َسفاقةً  الثوبُ  سفُق يقال :وَ  خالُف السِخيف في  السفيقوالوْجه : قليُل الحياِء ،  َسِفيق ، وَرجلٌ  سِفيقا

 النََّسج ونحوه.



2912 

 

 إذا ردْدتُه. أسفْقتُهوالباَب  َسفَْقتُ  أبو زيٍد :
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 ق س ب
 مستعملة. بسق : ـ  سقب  ـ  سبق  ـ  قبس  ـ  قسب 

 يابٌِس يَتَفتَُّت في الفم ، وَمن قاله بالصاد فقد أَْخطأَ.: تَْمٌر  القَْسبُ  قال الليث :: قسب 

ْلُب الشديد ، يقال : القَْسبُ وقال :   الِعْلبَاِء ُصْلُب العَقَِب والعََصب ، وقال رؤبةُ : لَقَْسبُ  إنّه : الصُّ

 َقْس   الَعاَليبِّ ج راُّ  األْلَغادْ 
 .قَُسَب قُسوبةً  والفعلُ 

 الماِء وَخِريَره أي : صْوتَهُ. قَِسيبَ  َسِمْعتُ وقال ابُن السكيت : 

 : صوُت الماء تحت َوَرٍق أو قماٍش. القَِسيبُ  وقال الليُث :

 وقال عبيد :

ل   اَلِل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ َول  يف ظريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أو جريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريري     ن  ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريه َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريريِ

  
 الماِء وخريره وأَِليلَهُ ، أي : صوته. قسيب قال ابن السكيت : سمعت

 : الطويُل من الرجال. الِقْسيَبُ  عبيٍد ، عن األموّي :أبو 

 الطويُل من كل شيٍء الشديُد. الِقْسيَبُ  وقال أبو عمرو :

 وأنشد :

ا بريريريريريريريريريريريريريّ ر   ريريريريريريريريريريريريريِ َن ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأاَل أَراَك   ابريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  بريريريريريريريريَّ َل الريريريريريريريريولريريريريريريريرييريريريريريريريري  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  تريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريْ

  

ا بريريريريريريريَّ يريريريريريريريَ ْرَدَك الريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َه عريريريريريريَ كريريريريريريريْ لريريريريريريَ  مسريريريريريريىت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َه  ريريريريريريريريريريَْ   بريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريريََ ْ عريريريريريريريريريريِ ايف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريَ

  
 أصلب النوى. القْسب الغُْرُمول الُمتََمِهل ، ونَوى : القاسبُ والُخفُّ وهو القَْفُش ، قال :  : القَسُّوبُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : عموُد الِخبَاِء. السَِّقيبَةُ و الّسْقبُ  قال الليث :: سقب 

ة :  وقال ذو الرمَّ

 اللََّج   َسْ َبان مْل يريَت ّةْر علهما 
 الناقة بالسين ال غير. َسْقبُ وأي : طويالن ، ويقال َصْقبان ، 

قُوُب : ُعُمد الِخباء ، واحُدها َصْقٌب.  وقال األصمعي : الصُّ

 .ِمسقابٌ  الناقةُ إذا َوَضعَت أكثَر ما تضُع الذُّكوَر وأَْجسَمت وأَْنبلَْت فهي أَْسقَبت وقال الليث :

 وأنشد :

 َفْحل  َأْسَ باَغرَّاء ِمس ا   ل
 فعالً ، ولم يجعْلهُ نعتاً. أَْسقبَ  يريُد بقوله

َذَكٌر هو أم أُنثى ؛ فإذا ُعلم فإن كان ذكراً أَ أبو عبيد عن األصمعي : إذا َوَضعَت الناقةُ فولُدها ساعةَ تضعُه َسِليٌل قْبل أن يُْعلََم 

ه َسْقبٌ  فهو  .ُمسِقبٌ  ، وأُمُّ

 وقالت الخْنَساء :
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َوى  تريريبريريريريريريريانريريريريريريريه َأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريبريريهريريريريريريريا ثريريريَ ا اسريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريّ

  
ْه رْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريرياِب   ْه وعريريريريلريريريريريريريّ لريريريريَ ريريريريريريريَ  مسريريريريَ

  
َرْت قطنةً من َدِم نفسها وَوَضعتْها على رأسها  كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها َحلقْت رأسها وَخَمَشت َوْجهها وحمَّ

ى ذلكوأخرَجت قطنَها ِمْن َخْرق قناعها لتُْعِلم الناس أنها مصابة  قاب ويسمَّ  .الّسِ

،  األسباق ، والجميع َسْبقو سابقةٌ و ُسْبقةٌ  : القُْدَمةُ في الَجري وفي كّلِ أَْمر ، تقوُل له : في هذا األمر السَّْبق قال الليث :: سبق 

 .السوابقو

ً  : مصدرُ  الَسْبق ثعلب عن ابن األعرابي : هان في اْلَخْيل بفتح الباء : الَخَطر الذي  السبَقو،  َسبََق َسْبقا يوضع في النِّضال والّرِ

 أََخذه. َسبق فمن

 ، وهذا من األَْضداد. السَّبَق إذا أَعطى سبَّقو،  السبَق إذا أخذ سبَّق قال : ويقال :

 .ُمَسبَّق فهو يُْسبِق ، وإذا كان َسبُوقو سابق من الخيل يَْسبِق وقال محمد بن ساّلم : العرُب تقول للذي

 الفرزدق :وقال 

ه  َ  يريريريريريريريريريريوَُ رِهريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريْ َ
رُّيريريريريريريريريريريَن املريريريريريريريريريري ن احملريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريِ

  
ق   بريريريريريريَّ وق ِ   الريريريريريريغريريريريريريريا   غريريريريريريت  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فاْلُخفُّ : اإلبل ، والحافُر : اْلَخْيُل ، والنَّْصُل : ، « إِال في ُخّفٍ أو حافٍِر أو نَْصلٍ  َسبَق ال»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي و

ْمُي.  الرَّ

 .«فال بأَس بهِ  يسبقَ  فاَل َخْيَر فيِه وإْن كاَن ال يُْؤَمُن أن يُْسبَقَ  َمْن أْدَخَل فََرساً بَْين فرسين فإْن كاَن يُْؤَمُن أنْ »في حديث آخر : و

ى على أنه إن يسبق قال أبو عبيد : واألصُل فيِه أن هَن  سبقهُ  فال َشيَء له ، وإن سبق الرُجُل صاحبه بشيٍء ُمسمًّ صاحبه أخَذ الرَّ

هَن ِمن أحِدهَما دون اآلخر ، فإن جعل كلُّ واحٍد منهما لصاحبِه َرهناً أيهما، ف أخَذهُ فهذا القماُر  سبق هذا هو الحالُل ألنَّ الرَّ

المحلل ى المنهيُّ عنهُ ، فإن أرادا تحليَل َذلَك جعاَل معهَما فََرساً ثالثاً ِلَرُجٍل سواهما ، ويكون فََرُسهُ كفئاً لفََرسْيِهما ، ويسم

ُجالِن األوالن رهنين مْنُهَما ، وال يضُع الثَّالُث شيئاً ، ثم يُرسلوَن األفراَس الثالثَةَ فإنْ  أحُد األولين أَخَذ  سبق والدَّخيَل ، فيضُع الرَّ

هنيِن جميعاً وإن سبق َرهنهُ ورهن صاحبه فكاَن طيباً لهُ ، وإنْ   معنى الحديث.لم يغرم شيئاً ، فهذا  ُسبِق الدخيُل أخَذ الرَّ

ِإَّنَّ َذَهْبنا َنْسَتِبُق َوتَ رَْكنا ):  عزوجلفي كتاِب هللِا في ثاَلثَِة مواضَع بمعاني ُمْختلفٍة منها قولهُ  االْستِبَاق أبو منصور : وقد جاءَ 
 [.17يوسف : ] (يُوُسفَ 

مي.  قال المفسرون : المعنى : ذهبنا نْنتَِضُل في الرَّ

 ، معناه : تباَدرا إلى الباِب ، تباَدَر كلُّ واحد [25يوسف : ] (َواْستَ بَ َقا اْلبابَ )وقال : 
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اوده عن  سريريريريريريريريريريريب ته   يوسريريريريريريريريريريريف  فتَح الباَب و رَج و ن سريريريريريريريريريريريب ها ملهما    الباب ، فإن ُّ لْيَخا أْغَلَ ْته  ل ال خيرَج وِل  
 نفسه.

 استباقهمُ  ، معنى [66يس : ] ((66لصِ راَط فََأىنَّ يُ ْبِصُروَن )َوَلْو َنشاُء َلَطَمْسنا َعلى َأْعُيِنِهْم فَاْستَ بَ ُقوا ا)والثالُث قولهُ : 

لين من اثنين. االستباقوالصراَط ُمجاَوَزتُهْم إياهُ حتى يضلُّوا وال يهتدوا ،   في هذا الموضع من واحد ، وهو في االثنين األوَّ

باقَان البازي إذا جعلت َسبَّْقتُ وفي ِرجِل الطَّائِر الجارح قَيداهُ من سير أو خيط ،  السباقانِ  وقال الليث :  سبَّْقتُ وفي رجليه ،  الّسِ

 .التسبيق بينها والمصدرُ  سابقتُ  بين الَخيِل إذا

 [.10ق : ] ((10َوالنَّْخَل ابِسقاٍت هَلا طَْلع  َنِضيد  )):  عزوجلقال هللا : بسق 

 : ِطواالً. قاتٍ باسِ  قال الفراُء :

 ، فهن طوال النخل. باسق طوالً ، فهو بسق يقال :

بأُ قبَل النِّتاج فهي ، فإذا  مبسق أبو عبيد عن األصمعي قال : إَذا أْشَرق ضْرُع النّاقَِة ووقع فيه اللبُن فهي ُمْضِرٌع فإذا وقع فيه اللِّ

 دنا نتاُجها فهي ُمْدنيةٌ.

 إذا أنزلِت اللبن قبل الوالد بشهٍر أو أكثَر فتحلَُب. ُمبسق فهيالشاةُ  أبسقَتِ  وقال الليث :

 .ِمبساقو ُمبسقو بَُسوق وليسْت بحاِمل فأنزلِت اللبن ، فِهيَ  أبسقَتْ  قال : وربما

 جبٌل بالحجاِز. بُساقووبصق وبزق واِحٌد ،  بسقووهي بكٌر ، يصيُر في ثْديها لبٌن ،  تُبسق قال : وسمعُت أّن الجاِريةَ 

 إذا أنَزلِت اللبَن. أبسقتوال اليزيديُّ : أبَزقَِت الناقَةُ وق

 أْي : يأخذُها ِمْن معظم الناِر. يقتبُسَها : ُشْعلةٌ من النارِ  القَبَسُ  قال الليث :: قبس 

 فالناً ناراً أو خبزاً ، وأنشد : أقبستُ وفالناً  أقبستُهُ و،  اقتبستُهُ والعلم  قَبستُ وقال : 

رءا  ال  َم  ال امريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ َن الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى قريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ اَن  لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ ِّ عريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريَ

  
 باأللف. أقبْستُهُ  إَذا جئتَهُ بها ، فإْن كاَن طلبها له ، قال : أقبِسه ناراً  قبستُهُ والرجَل علماً باأللِف ،  أقبستُ  أبو عبيد َعْن أبي َزيد :

 وعلماً َسواء ، وقد يجوُز طرح األلِف منهما.ناراً  أقبستُهُ  أبو عبيد عْن الكسائي :

 ِعلماً. أقبسنيوناراً وماالً  قبسني ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 الناَس الخيَر. يقبسون : الِذينَ  القَواِبسُ ووقد يقال بغير أِلٍف ، 

ً  اقتبْسناوأي َعلمناهُ ،  فأقبسناهُ  الِعْلمَ  يقتبسُ  ابن شميل عن يونس : أتانا فاَُلنٌ   اقتبسني أي يعطينا ناراً ، وقد يقبِسنا  فأبى أنفالنا

 إَذا قال : أعطني ناراً.
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 فاللقوةُ ِمَن اإلناِث السريعةُ التلقِّي لماء الفَْحِل.« قبيسٌ  أُمٌّ ِلْقوةٌ وأَبٌ »أبو عبيد : ِمْن أمثاِلِهْم في الرُجلين يجتمعان فيتفقاِن : 

أرادت أنها تحمل سريعاً إذا ألّم بها الرجل ، وكانت تستوصف دواء  مقباس امرأةقلت أنا : وسمعت امرأة من العرب تقول : أنا 

 من الفحول : السريُع اإللقاحِ. اْلقَبيسُ وإذا شربته لم تحمل ، 

 قُبَْيٍس  وأبوكنيةُ النُّعمان بن المنذر ،  قابوس الرجُل الجميُل الوجِه الحسُن اللوِن ، وأبو : القابوسُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 َجبٌَل بمكة معروف.

 ق س م
 مستعملة. مقس : ـ  سمق  ـ  سقم  ـ  قمس  ـ  قسم 

ً  مصدرُ  القَْسمُ  الحراني عن ابن السكيت :: قسم   .قسمي وهذا قِْسُمكَ  : الحظُّ والنصيب ، يقال : هذا الِقْسمُ و،  قََسْمت قَْسما

ً  الشيَء بينهم قََسْمتُ  وقال الليث : يقال :  .قِْسَمةً و قَسما

 : اليمين. القََسمُ و: مصدُر االقتسام ،  القَسيَمةُ وقال : 

ً  وقال غيره : يقال : ً و أقسمُت إقساما  يُقاِسُمكَ  الذي قَِسيُمكَ واسٌم أُقِيَم مقاَم المصدِر ،  القسمُ ومصدٌر حقيقيٌّ ،  فاإلْقسامُ  ، قسما

الدُّوَر واألرضين  يَقسمُ  الذي القَسَّامُ وُعِزلَْت عنها ،  هذه األرض ، أي : قسيَمةُ  األرضُ هذه  أرضاً وماالً بينك وبينه ، ويقال :

 بين الشركاء.

 [.3المائدة : ] (َوَأْن َتْستَ ْقِسُموا اِبْْلَْزالِم ذِلُكْم ِفْسق  ):  عزوجلوقال هللا 

باألْزالم ، واألْزالُم ِسهاٌم كانت للجاهليِة مكتوٌب على بعضها  االستِقسامُ  ُحّرَم عليكم قال الّزّجاج : موضُع أْن رفٌع ، والمعنى :

أَمَرني َربِّي وعلى بِعضها نهاني ربي ، فإذا أراَد الرجُل َسفراً أو أمراً ضرَب تلك الِقداَح فإن خرَج السهم الذي عليِه أمرني 

 ِه فأعلم هللاُ أن ذلك حراٌم.َربِّي مضى لحاجتِه ، وإْن خرَج الذي عليِه نهاني َربِّي لْم يمِض في أمرِ 

لكم من  قُِسمَ  معناه : تطلبوا من جهِة األْزالم وما ُكتَِب عليها ما (َوَأْن َتْستَ ْقِسُموا اِبْْلَْزالمِ )قال أبو منصور : وقولُهُ : 

 األمرين.

حدثنا به محمد بن إسحاق السعدّي ، عن الّرمادي عن  بها غير قداح الميسر. ما يَْستَْقِسمون ومما يبين لك أن األَْزاَلَم التي كانوا

أن  (جعشم)عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، قال : حّدثني عبد الرحمن بن مالك المدلجّيِ ، وهو ابن أخي ُسراقة بن جشعم 

 وأبي بكر ، وسلمعليههللاصلىأباه أخبره أنه سمع ُسراقة يقول : جاءتنا ُرُسل كفار قريش ، يجعلون لنا في رسول هللا 
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دية كل وامس  ملهما ملن قتلهما أو أسريرير ا. قال : فبيلا أان جالس يف جملس قومي ب  م ْ   ، أقبل ملهم رجل 
 ين رأيه  نفا  أْسِودأب  لسَّامسل ، ال أ راها  ال  م ا  وأصحابه. قال :  !، ف اُ على ر  وسلا ، ف ال :   س رَاقة

ليسريريريريريريريريريريريريريريوا هبم ، ولكلك رأيه فالان  وفالان  ، ان َل وا بغاأب . قال :   لِبْ ه يف  فعرفه أَنم هم ، ف له :  َنم
 اجمللس ساعة ،   قمه ف  له بييت ، وأمر  جارييت أن  رج   فرسي و بسها من وراء أكلمة.

سي قال : ثم أخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخفضت عالية الرمح ، وحططت رمحي في األرض ، حتى أتيت فر

فركبتها ورفعتها تُقّرُب بي حتى رأيت أسودتهما ، فلما دنوت منهم حيث يُسمعهم الصوت ، عثرت بي فرسي فخررت عنها 

أضيرهم أم ال ، فخرج الذي أكره ، أن ال أضيرهم ، أبها ،  فاْستقسْمتُ  وأهويت بيدي إلى كنانتي وأخرجت منها األزالم

ففعلت ذلك ثالث  تُقَّرُب ، حتى إذا دنوت منهم ، عثرت فرسي ، وَخَرْرُت منها. قال : فعصيت األزالم وركبت فرسي ، فرفَّْعتُها

في حديث فيه طول ، قلت : وهذا الحديث يبين لك ، أن  ... مرات ، إلى أن ساخت يدا فرسي في األرض حتى بلغتا الركبتين

 األزالم ، قِداح األمر والنهي ، ال قَِداح الميسر.

 وجماعة من أهل اللغة : إّن األزالم قداح الميسر وهو َوهم. وقد قال المؤّرج ،

ً  أمرهُ  يَقِسمُ  وقال ابن السكيت ، يقال : هو ُرهُ ، ينظُر كيف يعمُل فيِه. قَْسما  ، أي : يُقَّدِ

 وأنشد للبيد :

م  أمريريريريريريريريريَره   ه   ن كريريريريريريريريريان يريريريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريواَل لريريريريريريريريريَ

  
ل    َك هريريريريريريريريابريريريريريريريريِ َك الريريريريريريريري هريريريريريريريرير  أ مريريريريريريريريُّ يتريريريريريريريريْ عريريريريريريريريِ ا يريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَّ  ألريريريريريريريريَ

  
 فالٌن أَْمَرهُ أي : َميََّل فيه ، أَيفعُل أَم ال يفعل. قََسمَ  ويقال :

 : الوجهُ. القَِسَمةُ  أبو عبيد عن الفراء :

 .قَِسمةٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : ما بين العينين

 : أعالي الوجه. القسمةُ  وقال األصمعي :

د قال : َزَعَم أَبو عبيدة أَن  .قَِسَمةٌ  َمجاِري الدُّموعِ واحدتها القِسماتِ  وأخبرني المنذري عن المبَّرِ

 وأَنشد : مقسَّمو قسيمٌ  قال : ويقال : من هذا رجلٌ 

مريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريم   كريريريريريريريريريريأنَّ َداننريريريريريريريريريريتا  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
  ن كريريريريريريريرياَن قريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفَّ الريريريريريريريريوجريريريريريريريريوه لريريريريريريريري ريريريريريريريرياء  و  

  
 .القَساَمةُ  : الحْسُن ، وكذلك القَسامُ  أبو عبيد :

 : المرأةُ الجميلةُ. القسيمةُ  وقال الليث :

 وقال عنترة :
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ر  بريريريريريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرية  و   كريريريريريريريريريريريأنَّ فريريريريريريريريريريرياَرأَب اتجريريريريريريريريريريريِ

  
بريري ريريريريريريريْه عريريوارضريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا  لريرييريريريريريريريك مريرين الريريفريريِم    سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وهي الحسناُء. قسيمة ، أي : بفم امرأَة بقسيمة أراد بقوله

َل َطيِّها حتى تتكسََّر على طيِِّه ، وأنشد : القَساِميُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  الذي يَْطِوي الثياَب أَوَّ

 بري ر وَد العّصابَطَي ال ساِمِي 
 .قساِميٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : إذا قِرَح الفرُس من جانب ، وهو من جانِب رباعٍ فهو

 وقال الجعدي يَِصُف فرساً :

َي جريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ   ا  َر عريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريّ ق َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّل أقريريريريريريريرََ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريراو   لريريريريريريريْ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريارَ  جريريريريريريريَ

  
 .القساَمةِ  : الحَسُن من القَساِميُ والذي يكوُن بيَن شيئين ،  القَساِميُ  قال :

الذين يحلفون على  القساَمةُ و،  قساماتٌ  الهدنةُ بين العدّوِ وبين المسلمين ، وجمعها : القَساَمةُ  ثعلب عن ابن األعرابي ، قال :

 : وقت الهاِجَرةِ في قول النابغة : القَسامُ  ه :وقال غيرقَساماٌت  : الحسُن التَّامُّ وجمعُها القساَمةُ وحقهم ويأُخذُوَن ، 

ر ود  فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه   َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفُّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَره  وتريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
    د بريريريريريريريريريريِر الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريار مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ  

  
ً  قَسامةُ  وقال أبو زيد : جاءتْ  وا بالمصدر ، وقتل فالٌن فالنا جل سمُّ الرجل وأصله اليمين  قسامةُ  باليمين ، وجاءتْ  : بالقَسامة الرَّ

جل الحالف. : الُمْقِسمُ و: الموضُع يُحلف فيه ،  الُمْقَسمُ و الُمْقَسُم القََسمو، ثم ُجعل قوماً ،   الرَّ

في الّدم أن يُقتل رجل ال يُشهد على قتل القاتل إيَّاه بِبَيِّنَة عادلة فيجيء أولياء المقتول فيدَّعوا على رجل  القَسامةُ  أبو منصور :

ِه أنه قتلهُ ويدلُو بلوٍث من بيِّنة مثل أن يجدوه ملطخاً بدم القتيل أو يشهد رجٌل واحد أو امرأة واحدة كل منهما عدٌل ، أو بعين

يوجد المقتول في دار رجٍل بينه وبين القتيل عداوةٌ ظاهرة ، فإِذا حصلت داللةٌ من هذه الدَّالالت استُحلف أولياُء القتل وورثة 

مسين يميناً استحقوا دية قتيلهم ، وإن نكلوا عن اليمين حلف المدَّعى عليه وبرئ ، وهذا قول الشافعي دمه فإِن حلفوا خ

 وأصحابه.

أيضاً ، وإذا ادعى الورثة قِبَل رجل أنه قتل  يُْقِسُمون قسامةٌ  وضع موضع المصدر ثم قيل للذين اإلقسام : اسم من القَسامةُ و

المدَّعى عليه خمسين يميناً أنه ما قتله فإِن حلَف برئ وإن نكَل حلَف الورثة خمسين يميناً ، صاحبهم وال لوث وال بيِّنة استُحلف 

ية منه إذا كان القتل عمداً.  ثم يكونون بالخياِر في قتلِه أو أخذ الّدِ

 ألقوا تلك الحصاة فيه ، ثمأنهم كانوا إذا قلَّ الماء عندهم ِللشُّقَِّة في الفَلوات عمدوا إلى قعٍب ف القَْسم قال الليث : وحصاةُ 
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ْ َلَة. ق ِسمَ و صبُّوا عليها املاء ق ر ما يغمرها 
َ
 املاء بيلهم على ذلك ، وتسمى تلك اَّصاأب امل

،  أقسامٍ  جمع األقاسيم مثل : أُظفور وأظافيَر ، وقيل : إن أُْقُسوَمةٌ  : الُحظوُظ المقسومة بين العباد ، والواحدة األقاسيمُ وقال : 

 : أي : حسٌن. ُمقَسَّمٌ  ، ووجهٌ  قِسمٍ  جمع األقسامُ و

 وقال العجاج :

 َ سَّمو 
 ربِّ هذا األثر امل

 .وسلمعليههللاصلىأي : الُمَحسَِّن ، يعني مقام إبراهيم النبي 

 أنشده :وأخبرني المنذري عن المبرد أن الرياشي 

م  و  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وافريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريري 

  
لريريم   عريريْ ريري و    انضريريريريريريريريريريريريريريريرير السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريأن ظريريبريرييريريريريريريريٌة تريريريَ

  
سمعت العرب تنشده : كأن ظبيةً وكأن ظبيٍة وكأن ظبيةٌ ، فمن نصب خفَّف كأن وأعملها  قال الرياشي : سمعت أبا زيد يقول :

 ، ومن كسراد أراد كظبيٍة ، ومن رفع أراد كأنها ظبيةٌ.

ً  وقال أبو ة لما فسَّرته في األزالِم  يَْستَْقِسمُ  سعيد الضريُر ، يقال : تركت فالنا ُر ويروي بين أمرين وهذا ُحجَّ  االستِقساموأي : يفّكِ

 أي : جيد الرأي. القَْسمِ  بها ، ويقال : فالن جيد

كثيراً  الَسقمُ  ، إذا كان يعتريه ِمسقامٌ  ورجل سقيمٌ  فهو يَْسقُمُ  الرجل َسقُمَ  لُغاٌت ، وقد السَّقامُ و السَّقَمُ و السُّْقمُ  قال الليث :: سقم 

 .فَسقُمَ  الداءُ  أْسقََمهُ  ويقال :

ً  ومن العرب من يقول :  .سقيمٌ  فهو َسِقَم يَْسقَُم سقَما

 [.89الصافات : ] (ِإِن ِ َسِقيم  )فيما أخبر هللا عنه :  السالمعليهوقال إبراهيم 

فيما يستقبل إذا نزل به الموت ، فأَوهمهم  َسيْسقمُ  أصابه الطاعون ، وقيل معناه : أن نه طعيٌن أي :قال بعض المفسرين : أراد أ

 .سقيم بمعارض الكالم أنه في تلك الحال

ُْم َميِ ُتوَن ))وقال هللا جلَّ وعزَّ :   ، معناه : أنك ستموت وأنهم َسيَُموتُوَن. [30الزمر : ] ((30ِإنََّك َميِ ت  َوِإِنَّ

 : شجر يُشبه الخالف. السَّْوقَمُ  وقال أبو زيد :

 : واٍد بالحجاز. سقامٌ  وقال ابن دريد :

 نفسي ولِقَسْت بمعنى َغثَْت َغثَياناً. تَمقََّستْ  أبو عبيد عن أبي زيد :: مقس 

 وأنشد :

اين األْقرب    نْفسي متَ َّس  من   
 الفراء نحوه.وقال 

ً  في الماء َمقْستُهُ  وقال أبو سعيد وغيره :  وقمْستُهُ فيه قَْمساً إذا غططته ، وقد انقمَس في الماء انقماساً. َمقسا
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 إذا أنِفَْت وقال مرةً َخبُثَْت وهي بمعنى لَِقَسْت. ماقسة فهي تمقَسُ  نفسه َمِقَستْ  وروى ابن الفرج ألبي عمرو : يقال :

 ، وكذلك القناُن واألكاُم إذا اضطرب السراب حولها ، قيَل : قََمسَ  الليث : كل شيء يَْنغَطُّ في الماء ثم يرتفع فقدقال : قمس 

 .قََمسَ  : أي : بدت بعد ما تخفي ، والولد إذا اضطرب في ُسخِد السَّلى قيل : قََمَستْ 

 وقال رؤبة :

ِن و  فريريريريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريريريريريريَ س  يف  لريريريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْزو الريريريريريريريريريريريالعريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري  ز وَن نريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ِن يريريريريريريريريريريريريَ  ني الريريريريريريريريريريريزُّفريريريريريريريريريريريَّ

  
 البحر ، أي : قعره األقصى. قاموس ومن أمثالهم : قال فالن قوالً بلغ به

 : أبعد موضع غوراً في البحر. القاموسُ  وقال أبو عبيد هللا :

مة يصف غيثاً : القْمِس  قال : وأصل  : الغوُص ، وأنشد لذي الرُّ

َر َّ  َس الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب األر. مريريريريريريريريري 

  
الال  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرية     وأتريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريريِ

  
 أراد أن المطر كان عند نوِء الثُّريا وهو منقسمها لغزارة ذلك النَّوِء.

 النبات إذا طال ، وكذلك الشجر. السَّْمُق َسْمق قال الليث :: سمق 

 السَّميقانو، وهي خشبات يُدَخْلَن في اآللة التي ينقل َعلَيها اللبُِن ،  األسمقةُ  والجميع السَّميقانوطويلة جداً ،  سامقة يقال : نخلةٌ 

 في النِّير ُعودان قد لُوقَي بين طرفَيهما تحَت َغبغَِب الثَّْوِر وأِسَرا بخيٍط.

، والصواب ما قال  هاتَين الَخشبَتيِن أنهما السَِّميعان بالعين وجعلَهما هاهنا بالقاف« العْين»أبو منصور : وذكر الليث في كتاب 

 .«العين»في ِكتاب 

 : الياسمين. السَّْمَسق وقال الليث :

ً  : أي : بْحٌت خاِلٌص ، ويقال : ُسماق وَحِلفٌ  ُسماقٌ  وقال أبو زيد : كِذب ً  أحبَك ُحبّا أي : خالصاً ، والميم خفيفة في هذا ،  ُسماقا

اقيَّة الميم ، وقِْدرٌ  الحاِمض فهو بتشديد السَّماق فأَما الَحبُّ الذي يقال له :  العَْبَربية والعََرْبَربية. ، وهي التي يقال لها : ُسمَّ

 ابب القاف والزاي
 وجوهه. (1)أهملت  ق ز ط :

 ق ز د
 أهمله الليث.

 [.مستعملة]قزد :  ـ  زدق 

ْدق وقال أبو زيد : من العرِب من يقول :: زدق   منه ، أَْزَدق بمعنى الصدق ، وهو الّزِ

__________________ 
 .«أ له من»( يف امل بوعة : 1)
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 أي : أص ق مله.
 في موضع القصد. القْزدُ  ويقولوَن :: قزد 

 خيُر القول أْزَدقه. وروى ابن شميل عن أعرابي أنه قال :

 وأنشد األصمعي لمزاحم العقيلي :

اعريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريرين َيريريريريريريريريريريريز هبريريريريريريريريريريريا ال  ملريريريريريريريريريريريَّ اَلأب  فريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ه  املريريريريريريلريريريريريريريا   فريريريريريريريْ حريريريريريريَ ِن الريريريريريري ريريريريريريْزِد  ريريريريريريَْ ف  عريريريريريريَ   اجلريريريريريريوامسريريريريريريِ

  
 هكذا رواه أبو حاتٍم.

 أهملت وجوهها. ق ز ث : ـ  ق ز ذ ،  ـ  ق ز ظ ،  ـ  ق ز ت ، 

 ق ز ر
 [.رقز ـ  قرز  ـ  زقر ] ـ  رزق  ـ  استعمل من وجوهه : زرق 

 وقرز فإن الليث أهملهما. زقر أما: قرز  ـ  زقر 

ْقرُ  وقال ابن ُدريد :  : لُغةٌ في الصْقر لبعض العرب وقاله غيره. الزَّ

 قال : والقَْرُز : قبضَك التراَب وغيرهُ بأطراِف أصاِبِعَك نحو القبِص.

 قلُت : كأنَّ القرَز بمنزلِه القرِص.

 وَرقّاٌص. َرقّازٌ  وَرقََص وهو َرقَزَ  والعرُب تقوُل :: رقز 

ْرقةُ  قال الليث :: زرق  ً  عينهُ  قتْ َزرِ  في العين ، تقول : الزَّ ً و ُزْرقةو تَْزَرق َزَرقا  .اْزراقِت اْزريقاقا

 ، قيل في التفسير : ُعْمياً ، وقيَل : ِعطاشاً. [102طه : ] (َوََنُْشُر اْلُمْجرِِمنَي يَ ْوَمِئٍذ ُزْرقاً )وقال هللا جل وعز : 

َل مرةٍ   ويْعَمْوَن في المحشِر.وقال أبو إسحاق : يخرجوَن من قبورهم بَُصَراَء كما ُخِلقوا أوَّ

 إذا َذَهبَْت نواظرهم. يَْزَرقُ  ألن السََّوادَ  ُزْرق قال : وإنما قيل للعُْميِ 

 .يَْزَرق قال : ومن قال ِعَطاشاً فََجيٌِّد أيضاً ألنهم من ِشدَّةِ العطِش يتغيَُّر سواُد أعينهم حتى

 .ُزْرق وقال غيره : يقال للمياِه الصافيِة :

 وقال زهير :

 ا وردن املاء ُّ رقا  ِ َام ه  فلم
 ويكوُن أْسَجَر ، ويكون أبيََض ويكوُن أخضَر ويكوُن أْسَوَد. أزَرق والماء يكونُ 

 َحْذفاً. بزرقِهِ  إذا حذفَ  يَْزِرقُ و يَزُرق الطَّاِئرُ  َزَرق أبو عبيد عن األصمعي ، يقال :

َريقاء وقال غيره : الثريدةُ : قو التي تعمل بلبٍن وَزيٍت ، الزُّ رَّ  : طاِئٌر ِمن الجواِرحِ بين الباِزي والباَشق. الزُّ

ً  ويقال :  إذا رماه به فََطعنه. َزَرقه بالمزَراق َزْرقا

 لبصيِص لونَِها. زْرق ويقال لألسنِة :

 ببصره. َزَرقه وقال األصمعي يقال :
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ً  الرجلُ  انَزرقَ وقال :   إذا استلقى على ظهِره. انِزَراقا

 وقال الراجز :

لريريريريريريريريريريريَزرِق  لريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريري  ٌ  أنَّ َرمسريريريريريريريريريريريْ م  َُّيريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريزعريريريريريريريريريريري 

  
ق   لريريريريريريريري  ٌل يف الريريريريريريريريعريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ يريريريريريريريريكريريريريريريريريه هللا ومسريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريكريريريريريريريريفريريريريريريريريِ

  
رق وهي أزرق : الُمْستلقي وراَءه ، والبازي يكونُ  المنزِرقوقال :   للبُزاة ، وقال ذو الرمة : .الزُّ

 مريريريريَن الريريريريزُّْرق َأْو صريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريع كريريريريريريريأنَّ ر وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا

  
وهريريريريريرييِّ بريريريريريرييريريريريريريض  املريريريريريري ريريريريريريريانريريريريريريع    مريريريريريريَن الريريريريريريِ ريريريريريريهريريريريريريِز والريريريريريري ريريريريريري 

  
َرق وقال أبو عبيد :  تحجيٌل يكون ُدون األشاعر. الزَّ

َرق قال : وقال آخر :  : بياٌض ال يُطيف بالعَظِم كلِّه ، ولكنه وَضٌح في بعضه. الزَّ

 وقال جرير :

ْن أكريريريريريريريِل فريريريريريريتأب   نِي مريريريريريريِ َه   ابريريريريريريَن الريريريريريريْ ريريريريريريَ  تريريريريريريَزْوَرقريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريَ و   هريريريَ ن  أكريريريريريريريِل عريريريويريريريريريريريث  مسريريرينَي أسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َك الريريريبريريريَ ريريريْ

  
 مأخوذٌ منه. الّزْورقوالّرُجل إذا رمى ما في بطنه ،  تَزْوَرق يقال :

رقاء وقال أبو عمرو : ر حمله فال يستقيم على ظهره جملٌ  الزَّ ورأيُت  ِمزراق : الخمر ، وسمعت العَرب تقول للبعير الذي يُؤّخِ

ِره. ِمزراق جمالً من جمالهم اسُمه  وكان يرمي بحمله إلى ُمؤخَّ

 [.102طه : ] (َوََنُْشُر اْلُمْجرِِمنَي يَ ْوَمِئٍذ ُزْرقاً )ثعلٌب عن ابن األعرابي في قوله : 

 طامعيَن فيما ال ينالونه. اً ، ويقال : ِعطاشاً ، ويقال :قال : ُعميان

ً  األمير ُجندهُ  َرَزقومعروف ،  الرزق قال الليث :: رزق   .فارتزقُوا ارتزاقا

اقُ و الّرازق وقال غيره : زَّ  الخلَق أجمعين. يرزق من صفة هللا جّل وعز ألنه الرَّ

 [.6هود : ] ( ِإالَّ َعَلى هللِا ِرْزُقهاَوما ِمْن َدابٍَّة يف اْْلَْرضِ ):  عزوجلقال هللا 

ُروا. أرزاقو  بني آدم مكتوبة مقّدرة لهم ، وهي واصلة إليهم ، َجدُّوا في طلبها أو قَصَّ

 [.22الذاريات : ] ((22َويف السَّماِء ِرْزُقُكْم َوما ُتوَعُدوَن ))وقال جلَّ وعّز : 

ِة اْلَمِتنُي )ِإنَّ هللَا ُهَو )وقال :   [.58الذاريات : ] ((58الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

ه فيقول لهُ » : وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن مسعود عن النبي و أن هللا تعالى يبعُث الملك إلى كّلِ من اْشتََملْت عليه َرِحُم أُّمِ

 .«كوأََجلهُ وعملهُ وشقيٌّ أْو سعيٌد فيُْختَُم له َعلى ذل ِرْزقه اكتُبْ 

ُهْم ِمْن ِرْزٍق )قال المطر : وقال في قوله :  .((22َويف السَّماِء ِرْزُقُكْم َوما ُتوَعُدوَن ))قال مجاهٌد في قوله : و ما ُأرِيُد ِمن ْ
 [.57الذاريات : ] ((57َوما ُأرِيُد َأْن ُيْطِعُموِن )

 وما خلقتهم إاّل ليعبُدون. أرزقُهم يقول : بل أنَا

 إال آلمرهم بعبادتي.يقول : ما خلقتهم 
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 : عنباً في غير حينه. [37آل عمران : ] (َوَجَد ِعْنَدها ِرْزقاً )قال في قوله : و

ً  هللا الخلق رزق ويقال : ً و ِرزقا  مصدر ، وقد يوضُع االسُم موضَع المصدر. الرزقواسٌم  فالرزق ، َرزقا

 مّرتين.أْي  ُرزقوا رزقتينوواحدةً ،  َرزقةً  الُجْند ُرزق ويقال :

بُوَن ))وقوله :  التكذيب ، فيقولون : ُمِطرنا  رزقكم معناه : تجعلون شكر [82الواقعة : ] ((82َوََتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ُتَكذِ 

 بنوء الثريَّا.

 .أرزاقهم القوُم : إذا أَخذوا ارتزقو

 : ثياُب َكتاٍن بيٌض. الرازقية أبو عبيد عن أبي عمرو :

. لّرازقيا وقال غيره :  من األعناِب هو الُماَلِحيُّ

 ق ز ل
 لزق. ـ  زقل  ـ  لقز  ـ  زلق  ـ  قلز  ـ  قزل 

ً  الشيُء بالشيء لَِزق قال الليث : يقال :: لزق  ً و،  يلَزق لُُزوقا  .التَزق التَزاقا

ئة بالجنب ، ويقال : هذه الدارُ  تلتِزق هو اللََّوى اللَزقوقال :  ى  الالُزوقو اللَُّزوقوهِذه ،  بِْلِزق هذه ، وهِذه لزيقة الّرِ دواٌء يَُسوَّ

 للقرحة يلزمها حتى تبرأ بإذن هللا.

 عن الِجَماع. باللِّزاق ولَِصق ولَِسق بمعنًى واحد ، والعرُب تُكنى لِزق أبو منصور : ويقال له : اللَُّصوق واللَّسوق وقد

 وأنشد بعضهم :

لريريريريريريريريريريريرياق  ن عريريريريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريريريريريَك مريريريريريريريريريريريريِ َرهتريريريريريريريريريريريريْ ٌو فريريريريريريريريريريريريريَ  َدلريريريريريريريريريريريريْ

  
َك بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريس السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريي   ا رََأ  أَنريريريريريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريريريريريّ

  

 َجرّبه ضعفَك يف اللِّزاقو 
 أراَد في مجامعته إياها.

 يقول : لّما رأَتَْك ضعيفاً خرزت لك َدْلواً صغيرةً من ِجلِد َعنَاق.

الرُجُل وأقَزن إذا صاَر إلى هذه  ألزق َذكُره ببَيَضته ، يقال : فَيَْلَزق أن يكبََر الرُجلُ  اإلْلَزاق وقال أبو الهيثم ، قال األصمعي :

 الحالَِة.

 ووكزه بمعنًى واحد. لقَزه قال ابن ُدريد : يقال :: لقز 

لَقُ  قال الليث :: زلق   : العَُجز من كّلِ دابة. الزلقو،  اْلَمْزلَقَةُ  : المكانُ  الزَّ

 وقال رؤبة :

 الزّلق كأَنَا مَسْ باء  بَل اء  
 إذا كثر ذلك منها. ِمزالق ، وفَرسٌ  ُمزلق الفَرُس إذا أْلقْت ولَدها تاّماً فهي أزلقتِ وقال : 

 ُمزلق وأجهضت ، وهيَ  أزلقت وروى أبو عبيد عن األصمعي : إذا أْلقِت الناقةُ ولَدها قْبل أن يَْستبين خلقه وقبل الوقِت قيلَ 

 الصواُب ال ما قالأبو منصور : وهذا هو  وُمْجهٌض.
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. اإلُّالق الليث ،  ذ ال يكون   ال قبل التَّماُِ
 سريعةٌ. ُزلوٌج : أي : ُزلوق وقال الليث : ناقةٌ 

 ، وإن لم يَكن فيه ماٌء. كالَمْزلقة : تَمليُسَك الموضَع حتى يَصيرَ  التّْزليقو: َصْبغَُك البَدن باألدهان ونحوها ،  التََّزلُّقُ وقال : 

 [.51القلم : ] (َوِإْن َيكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيُ ْزِلُقوَنَك أِبَْبصارِِهمْ )وقال هللا جّل وعّز : 

 .َزلَْقتُ  ِمن لَيْزِلقونَكَ  قرأََها نافٌع :

اُء : العرُب تقوُل للذي يحِلق الّرأس قد  .أْزلقهُ و َزلَقه وقال الفرَّ

: أي : ليَْرُمون بك ويُِزيلونَك عن موضعك بأَبصارهم كما تقوُل : كاد يَصرُعني شدَّةُ نظره ، وهو  يُْزِلقُونَكَ لَ  قال : ومعنى قوله

 بَيٌِّن من كالم العرب كثيٌر.

ْغضاء وقال أبو إسحاق : مذهُب أهل اللغة في مثل هذا أنَّ الكفّاَر من شدة إْبغَاضهم لَك وَعداَوتهم يكادون بنظرهم إليَك نظَر البَ 

 أن يَْصَرعوك. يقال : نظر فالٌن إليَّ نظراً كاد يأْكلني وكاد يَصَرُعنِي.

 وقال القُتيبيُّ : أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً باْلعداَوةِ والبَْغَضاء يكاد يُْسِقُطَك.

 وأنشد :

ن   ْوطريريريريريريريِ تريريريريريريري ريريريريريريريْوا يف مريريريريريريريَ ون  ذا الريريريريريريريْ اَرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ  يريريريريريريريريَ

  
ىَء األَقريريريريريريريريريريريري اُِ   واطريريريريريريريريريريريريِ زيريريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريريَ را  يريريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : يُِصيبُونَك بعُيونهم كما يصيُب العائُن َمِعينَه. لَيُْزِلقُونَكَ  أبو منصوٍر : وقد قال بعُض أهِل التفسير في قوله

اء : كانت العرُب إذا أراد أحدهم أن يَعتَاَن مالَ  ض لذلك المال ، فقال : تاهلِل ما رأيُت  وقال الفرَّ َع ثالثاً ثم تعرَّ رجٍل بعْينه تَجوَّ

 ماالً أكثر وال أَحسن فيتساقُط فأَرادوا برسول هللا ِمثَل ذلك ، فقالوا : ما رأْينا مثل ُحَجِجه ونظروا إليه ليَعينوه.

 [.40الكهف : ] (فَ ُتْصِبَح َصِعيدًا زََلقاً )قال هللا جلَّ وعّز : 

اء : ً  قال الفرَّ  ال نباَت فيه. َزلَقا

ِلقو َزِلق وقال األخفش : ال يَثبُت عليه القدمان ، والعرب تقول : رجلٌ  ، وهو الشَّّكاز الذي يُْنِزُل إذا حدََّث المرأة من غير  ُزمَّ

 ِجَماع.

اء :  وأنشد الفرَّ

ق  َ  َُّلريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْق و  ّن اجلريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ُّ مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريِ   ٌس مريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ تريريريريريريَ لريريريريريريْ  ْق جريريريريريريرياءْ  بريريريريريريريه عريريريريريريَ

  
 إذا َحلقه ، ثالُث لُغاٍت. زلّقهو أَْزلقهورأَسه  زلَق ويقال :

ام السالمعليهفي حديث علّيٍ و  َمن أنتُما ، قاال : من المهاجرين ، قال : ؛ فقال : ُمتَزلِّقين : أنّه رأَى رجلين خرجا من الحمَّ

 كَذبتُما ، ولكنكما من الُمفَاِخرين.
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 وتَزيَّق إذا تنعَّم حتى يَكوَن للونِه بَِصيٌص ولبََشرته بَِريق.فالٌن  تَزلق يقال :

 وَزلفَةٌ بالقاف والفَاء. زلَقةٌ  ويقال للمْصنَعة :

 : ضْرٌب من الشُّْرب. القَْلزُ  قال الليث :: قلز 

 ه.الغُراب والعُصفور في ِمشيَتِ  قَْلزُ  : القْلزُ  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابي قال :

 .يَقِلزُ  قال : وكلُّ ما ال يَمشي مشياً فهو

 اْلعُصفور. وأنشد : يَقِلزُ  في الشََّراب أي قذف بيِده النَّبيذَ في فِمه كما قَلز قال : ومنه قوُل الشُّطَّار :

وِل  جريريريريريريريريري  ل  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريز اَّريريريريريريريريري  جريريريريريريريريري   حيريريريريريريريريريَْ

  
وِل   كريريريريري  ِه كريريريريريريرياملةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريْ ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريَّ لريريريريريَ بريريريريريريريا  عريريريريريَ عريريريريريْ  نريريريريريريَ

  

 خَي  ُّ الَُ أَِلف  َمْوصولِ 
 أهمله الليث.: زقل 

ْقلُ  وقال ابُن ُدريد : فالٌن ِعمامتَه إذا أَْرَخى لها طَرفْين  َزْوقلَ و، وهم قوٌم بناحيِة اْلجزيرة وما حولها ،  الّزَواقيلِ  منه اشتِقاق الزَّ

 من ناَحيَتَْي رأسه.

ْجل. يَقِزلُ  الرجلُ  قَزل أبو عبيد. عن أبي عمرو :: قزل   : إذا مَشى ِمشية المقطوع الّرِ

 : أْسَوأُ اْلعََرج. اْلقَزلُ وقال : 

 .أقَزل قَزالً فهو قِزَل يَقَزلُ  حتى يجَمعَهما وقد أَقَزلَ  : الّدقيق السَّاق األعَرج ، ال يَكونُ  األقَزلُ  ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 ق ز ن
 قزن أهمل الليث : زقن وقنز. وهما معروفان في كالم العرب. ـ  زقن  ـ  زنق  ـ  نزق  ـ  نقز   ـ قنز 

 الّرُجل : أََعنتُه َعلَى الِحْمل. أَْزقَْنتُ وَحَمْلتُه ،  : أَْزقُنه الِحْملَ  َزقْنتُ  فإن أبا عبيد روى عن األموي أنه قال : زقن فأما: زقن 

زيٌد عْمراً إذا أعانه على ِحْملِه ليَْنهض ، وِمثله : أَْبَطغَهُ وأْبَدَغه وعّدلَه وأَّونه  أَْزقنَ  األعرابي :وروى أبو العباس عن ابن 

 وأَْسَمغه وأَنّاهُ ، وبَّواه وَحّوله ، كلُّه بمعنًى واحد.

 ِطينَتُه. اإلقنِيزِ  قال : َوِجْلفَةُ  َطَرباً ، وهو الدَّّن الصغير ، باإلقنِيزِ  الرجُل إذا شربَ  أَقنزَ  قال ابن األعرابي :: قنز 

اقوُد الصغيُر. اْلِقْنزُ  وقال أبو عمرو :  : الرَّ

 لُغَة في اْلقنص. اْلقَنَزُ  وقال أبو حاتم :

يَّاد للّضّبِ :  وأنشد في َصْيِد الصَّ

َذأب   بريريريريريريريريريريْ ْذ   جريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ ْ    فريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ   َّ اعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
زْ   اَي أَْرمتريريريريريريريريريريريَِ َرْر   مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  

ه   فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادقريريريريريريريريريا  أقريريريريريريريريريولريريريريريريريريري 

  
زْ   لريريريريريريريريريَ ر  هللِا مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِّ الريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريذا لريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 .قنّازو قانزٌ  قال : ويقال للقانِص َوالقنَّاص

 أهمل الليث قزن.: قزن 

 وقد روى أبو العباس عن ابن األعرابي



2927 

 

 ُّيٌ  ساَق غالمِه  ذا كسرها. أقريَزنَ  أنه قال :
 كاْلَوثَباِن ُصعُداً في مكاٍن واحد. النَّقََزانُ و النَّقَزُ  قال الليث :: نقز 

 حتى تموَت. تنقُزُ و، وهما جميعاً داٌء يأخذها فَتَْنُزو منه  نُقَازٌ وأبو عبيد عن األصمعي : وقَع في الغَنَِم نَُزاٌء 

 .تَْنقُزُ  وقال شمر :

 من الناس صغارهم وُرَذالتُهْم. النَّقَزُ والصغيُر من العصافير ،  النَّقّازُ  وقال الليث :

 إذا وقَع في إبلهِ  أنقَزَ والماِء : العذُب الصافي ،  نَِقزُ و،  النَِّقزِ  الرجُل إذا داَم على ُشْربِ  أَنقَزَ  وروى ثعلب عن ابن األعرابي :

هُ إذا قتلهُ قتالً وِحيّاً ،  أنقَزَ و، وهو داٌء ،  النُّقَازُ   من رديء الماِل ، ومثله أْقَمَز وأْغَمَز. النَّقَزَ  إذا اقتنى أَنقَزَ وَعُدوَّ

ها ، وعطاءٌ  اْنتَقَزَ  وقال أبو عمرو :  : إذا كان خسيساً ، وأنشد : ناقِزٍ  وذو ناقِزٌ  لهُ شرَّ اإلبِل ، أي اختار له َشرَّ

زِ  َرٌ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا وال ذ و اَنقريريريريريريريريريريريريِ  ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زِ   ِ     الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريِ رِ َّ  قريريريريريريريريريريريرياَظ الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الماُء الصافي. النَِّقزُ و: اللَّقُب ،  النَّقَزُ  عمرو عن أبيه ، قال :

نَقَة قال الليث :: زنق  : َميٌل في جداٍر أو في ِسكٍَّة أو في ناِحيٍة من الدَّار أو في ُعْرقُوٍب من الوادي يكوُن فيه التواٌء  الزَّ

 اُء اسٌم كذلك بال فعٍل.كالمدخل ، وااللتو

ناقةُ وقال :   : حلقةٌ تُجعَُل في اْلُجلَْيَدةِ تحَت الحنِك األسفل ، ثم يجعُل فيها َخْيٌط يَُشدُّ في رأِس البغِل الجموح. الّزِ

ً  وقد،  َمْزنُوق ، وما كان في األنف مثقوباً فهو ِعراٌن ، وبَْغلٌ  زناقٌ  قال : وكلُّ رباِط تحت الحنِك في الجلِد فهو ،  َزنَْقتُهُ زنقا

 وأنشد :

ْ وا   ْؤِ  عريريريريريريريريَ َك يريريريريريريريريري   فريريريريريريريريِإن يريريريريريريريرييتريريريريريريريريهريريريريريريريريْر مسريريريريريريريري يريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
راِن   َك يف ُّانق أو عريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريريريرأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ناق وقال ابن شميل في  رصين محكم. َزِنيقٌ  أي محكم ُمْستَْوثٌَق منه ، ورأْيٌ  َزنِيقٌ  أْمرٌ  مثله ، ويقال : الّزِ

َت وأْقَوَت ، كلُّهُ إذا َضيَّق على عيالِه فقراً أو  َزنَّقو َزنَقو أْزنَق ثعلب عن ابن األعرابي : يقال : وزَهَد وزهََّد وأْزَهَد وقاَت وقَوَّ

 بخالً.

نُقُ وقال :   : العُقوُل التّاّمةُ. الزُّ

 قال : وقيل لعاقٍل : ما عالَمةُ العاقِِل ، فقال : تمييُزهُ بين الحق والباِطِل.

ً أزْ  الفََرسَ  َزنَْقتُ  وقال ابن دريد : يَ  نقُهُ زنقا  المرأةِ ، وهو ضرٌب من ُحِليِّها. ِزناق إذا َشكَّْلتُهُ في أربعِ قوائِمِه ، وبذلك ُسّمِ

ً  ، والفعل نَِزقَةٌ  وامرأةٌ  نَِزق : ِخفّةٌ في كّلِ أمٍر وعجلةٌ في جهٍل وُحْمق ، ورجلٌ  النََّزق قال الليث :: نزق   .نَِزق يَْنَزق نَزقا
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ق إذا أْنَزقوإذا َسِفهَ بعَد حلٍم ،  الرجُل : أْنَزق :ثعلب عن ابن األعرابي   فََرَسهُ حتى يَثَِب نْهزاً. نَزَّ

 إذا نزا. يَْنَزق اإلنساُن وغيرهُ  نَِزق أبو عبيد عن األصمعي :

ْقتُ  ومنه قيل :  الفرَس إذا ضربتهُ حتى ينُزو. نزَّ

 والِخفِّة.من الطَّْيِش  يَْنَزق الرجلُ  نَِزقوقال : 

 نهاُؤه. نَِزقَتْ  أن تمأل اإلناَء إلى رأسِه ، ويقال : ُمِطَر مكاُن كذا وكذا حتى النَّْزقُ  وقال أبو زيد :

 الرجُل في ضحكِه وأَْهَزق إذا أْفَرَط فيه. أْنَزق وقال أبو زيد :

 ق ز ف
 [.مستعملة]زقف :  ـ  قفز 

 أهمله الليث.: زقف 

ط شمر فيما ألّف من غريب الحديث فقال : بَلََغ عمَر ابن الخطاب أن معاوية قال : لو بلَغ هذا وهو عربيٌّ صحيٌح ، قرأُت بخ

 األُْكَرةِ. تََزقَْفنَاهُ تََزقُّفَ  األمر إلينا بني عبد مناٍف ، يعني الخالفةَ 

 وهو أخذُها باليد أو بالفم بين السماء واألرض.الُكَرة وتَلَقَّْفتُها بمعنى واحد ،  تََزقْفتُ  كالتّلَقُِّف ، يقال : التََّزقفُ  قال شمر :

فّاِن يوَم الَجَمِل كان األشترُ وقال ،  منهم فاتََخْذنا فوقعنا إلى األرض ، فقلُت  َزقَفنِي في حديث ابن الزبير قال : لما اْصَطفَّ الصَّ

 اقتلوني

 مالكاً.و

ْعِر ، وأنشد :قال شمر : الُكَرةُ أْعَرُب ، وقد جاء األُْكرةُ في   الّشِ

هريريريريريريريريريريريريا را   أبكريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
نَّ األ كريريريريريريريريريريريريريرير  هريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ مسريريريريريريريريريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال مزاحٌم العقَيلي :

اِع وعريريلريريريريريريري ه و  جريريريريريريريَ  يضريريريريريريريريريريريريريريريريِرب   ضريريريريريريريريريريريريريريريريراَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ف   زاقريريريَ فريريريريريريرياِن  ريريريَ ريريريٌف مريريري  ى الريريريزَّمسريريريْ   ذا مريريريريريريريا الريريريتريريريريَ ريريريَ

  
: مكياٌل ، وهو أيضاً مقداٌر من مساحة األرض ،  القَِفيزُ ولقلة استقرارها ،  قَفَّاَزةٌ  ويقال ِلألََمةِ  القَفََزانُ و القَْفزُ  قال الليث :: قفز 

راع التي تثُب في عدوها القُفَّازو  .قوافزُ و قافزةٌ  : لباس الكف ، ويقال للخيل الّسِ

 وأنشد :

 ِبَ اِفزا    َه قاِفزيلا
 .القُفَّاَزين ِللُمْحرمِة فيأنها رخَّصت  في حديث رواه عن عائشة : وقال شمر

ي أصابعها ويدها مع الكف. القُفَّاَزانِ  قال شمر :  شيء تلبسه نساء األعراب في أيديهنَّ يُغَّطِ

 وُخفَّْيها فقد قُفَّازهاوالمرأة إلى كعوب المرفقين ، فهو سترة لها وإذا لبست برقُعها  القُفَّاَزان تُقَفِّزُهما وقال خالد بن جنبة :



2929 

 

 : يري تََّخذ من ال  ن في حةى ب انة  وظهارأب  ومن اللُّبود واجللود. ال فَّاُّ  و َلْه ، تَكلريَّ 
بالِحناء إذا نَقَشْت به يديها  تَقَفََّزتْ  : ضرٌب من الُحِلّي تتخذه المرأة ليديها ورجليها ومن ذلك يقال : القُفَّازُ  وقال ابن دريد :

 ورجليها.

 وأنشد :

  ِ لريريريريريريريريريريريْ واَل لريريريريريريريريريريريذاِ  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  اُِّ و قريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَّ

  
وِدِك مريريريريريريريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريريريريريريريرياُِّ   ْوعريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وإذا ارتفع إلى ُركبتيه فهو ُمَجبٌَّب. ُمقفَّزٌ  قال : إذا كان البياض في يديه فهو« ِشيات الخيل»عمرو بن أبي عمرو عن أبيه في 

جلين ،  .أْقفَز فهو وقال أبو عبيدة : إذا كان البياض في يديه إلى مرفقيه دون الّرِ

 عليها. يَتَقَافزون من ِلعَِب صبيان العرب ينصبون َخشبة ثم القُفَّْيَزىوأبو منصور : 

 من نفس الطَّحين. قَِفيزٍ  الطّحان منهيٌّ عنه ، وهو أن يقول : أطحُن بكذا وكذا وزيادة قَِفيزُ  وقال ابن المبارك :

 ق ز ب
 قزب. ـ  بزق  ـ  زبق  ـ  زقب  ـ  قبز 

 أهمل الليث : قزب قبز وزبق وهي مستعملة.

ً  شعره إذا نتفه َزبَقَ  أبو عبيد عن أبي زيد :: زبق   .يَْزبِقُه َزْبقا

جن أي حبستهُ.  َزبَْقتُهُ  وقال األصمعي : ابوقةُ وفي الّسِ ةً. الزَّ  : َدَغٌل في بيت أو بناء تكون زواياها ُمْعَوجَّ

 إذا رمت به.المرأة بولدها  َزبَقتْ  وقال ابن بزرج :

 في البيت ، إذا اْنَكَرَس فيه. اْنَزبقَ  وقال الفراء :

 وقال رؤبة :

َزَبقْ و   لريْ
 ق  َبَ  بيتا   فّي امل

جل القصير النحيل. الِقْبزُ  عمرو عن أبيه :: قبز   : الرَّ

 : اللقب ، قاله اللحياني. الِقْزبُ و: التاجُر الحريص مّرة في البّرِ ومرة في البحر.  القاِزبُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: قزب 

قَبُ وفيه ، قال :  فانزقبَ  في جحره َزقَبَهُ  قال الليث :: زقب   .َزقَبَةٌ  : َمْطَربةٌ ضيّقةٌ ، والواحدة الزَّ

قَبِ  وأنشد أبو عبيد ألبي ذؤيب في  وهي الطُّرق الضيِّقة : الزَّ

لريريريريريريريَ و  تريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريَ جريريريريريريري  ْرق الريريريريريريريرْأس  ريريريريريريريلريريريريريريريِ  ف  مريريريريريريري ريريريريريريريِل فريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريح    ا فريريريريريريريريريريريِ ٌ  أمريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريارٌب َُّقريريريريريريريريريريريَ

  
قبُ وقال أبو عبيد : المطارُب طرق ضيِّقة ، واحدتها َمطربةٌ ، قال :   : الضيِّقة. الزَّ

 في البيت إذا دخل فيه وانزلق مثله. انزقبَ  قال : وقال الفراء :

ً  المّكاءُ  َزقَّبَ  وقال أبو زيد ، يقال :  إذا صاح. وأنشد : تزقيبا
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اء يف سريريريريريريريريريريريريريريريورأب الضريريريريريريريريريريريريريريريحى و  كريريريريريريريَّ
 
َ  امل  مريريريريريريريا َُّقريريريريريريريَّ

  
زُّ مريريريريريريريريريائريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ يِّ يريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريور  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريَو ريريريريريريريريريِْ

  
 وقال آخر :

اء  يف غريريريريريريريريريريت روضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   كريريريريريريريريريريّ  
َ  املريريريريريريريريريري   ذا َُّقريريريريريريريريريريَّ

  
َويريريريريريريريريريريٌل ألهريريريريريريريريريريل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء واَّريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريراِ     فريريريريريريريريريريريَ

  
أرضهم إذا بذروها ، وقد قاله  بََزقوا ألهل اليمن :والبصاق ، قال : ولُغة  البُزاق وبصق واحد ، وهو بََزق قال الليث :: بزق 

 ابن شميل.

 ق ز م
 مزق. ـ  زقم  ـ  قمز  ـ  قزم  ـ  زمق 

 .قََمزَ  أهمل الليُث :: قمز 

ً ]، وذلك إذا لم يتوافر  قُمزاً قُمزاً  وسمعت العرب تقول : رأيت الَكأل في أرض بني فالن قا وكانت هاهنا  (1)[ولكنه نبت متفّرِ

وجمعها ]أيضاً  قُمَزةٌ  ثم تنقطع ثم ترى لُمعةٌ أخرى ، وكذلك الحصى إذا اجتمع منها في مكان ُصوبة فهي (2)[وهاهنا لمعة]لُمعَةٌ 

 ، وقال ابُن ُمقبل : قمزٌ  :

زا مريريريريريَ ا قريريريريري  يريريريريريريريْ اِر اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ جريريريريريريرياَد حبريريريريريِ ْرمريريريريريي الريريريريريلريريريريريَّ  يريريريريريريَ

  
ر    ريريريريلريريريري  أفريريريريريريريانريريريرييريريريريلريريريريريريريا[  (3)يف مةريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

 

  
 : اللئيم الدَّنيُء الصغير الحبَِّة. القَزمُ  : قال الليث: قزم 

،  قََزَمةٌ  وامرأة أْقَزامٌ  ورجال قََزَمانِ  ، ورجالن قََزمٌ  ، ولُغة أخرى : رجل قَزمٍ  وهو ذو قَزمٌ  وامرأة قَزمٌ  تقول العرب : رجل

َذالِة من  قَزماتٌ  ونساءٌ  قَزَمتانِ  وامرأتان  .(1) [قُزمُ  والجميع :] قََزمٌ  األشياء، ورجال قَزُمون ، ويقال لِلرُّ

 وأنشد :

 ال  ل  ال ه  وال قَزُ
ذالة من اإلبل أْقَزامٌ  أي ُرذاٌل ال خير فيها ، وإن شئت : غنمٌ  قَزمٌ  وقال غيره : َغنَمٌ   .قَزمٌ  ، وكذلك الرُّ

قم قال ابن دريد :: زقم   : ُشْرُب اللبِن واإلفراُط فيه. الزَّ

 اللبَن. يَتَزقَّمُ  ويقال : باتَ 

 .44،  43الدخان : ] ((44( َطعاُم اْْلَثِيِم )43ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم ))وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

ا َشَجَرة  ََتُْرُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم ))وقال في موضع آخر :   64الصافات : ] ((65( طَْلُعها َكأَنَُّه ُرُؤُس الشَّياِطنِي )64ِإِنَّ

 ، وهي هي. [60 اإلسراء :] (َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة يف اْلُقْرآنِ ) ، وذكر هذه الشجرة في موضع آخر ، فقال : [65، 

قوم وافتتَن بها المشِركون. فقال اللعين أبو جهل : ما نعرفُ  بد فتَزقموا  الزَّ  .(1) [زقّمينا وقال لجاريته :]إال أكل التَّمر بالزُّ

__________________ 
 بتح يق ال كتور ر ي  عب  الرمحن العبي ي.« مست ركا  التهذي »( الز دأب من : 1)
 بتح يق ال كتور ر ي  عب  الرمحن العبي ي.« مست ركا  التهذي »( الز دأب من : 1)
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 بتح يق ال كتور ر ي  عب  الرمحن العبي ي.« مست ركا  التهذي »( الز دأب من : 1)
 بتح يق ال كتور ر ي  عب  الرمحن العبي ي.« التهذي مست ركا  »( الز دأب من : 1)
 بتح يق ال كتور ر ي  عب  الرمحن العبي ي.« مست ركا  التهذي »( الز دأب من : 1)
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 وقال بعض المشركين : الناُر تأكُل الشجَر فكيف ينبت فيها الشجُر.

َنًة ِللنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة يف اْلُقْرآنِ َوما َجَعْلَنا الرُّْؤََّي الَِِّت )ولذلك قال هللا :  ، وما  [60اإلسراء : ] (َأرَيْناَك ِإالَّ ِفت ْ

 جعلنا هذه الشجرة إال فتنة للكفاِر.

قُّومِ  : الفعُل من أكلِ  الزقَمُ  وقال الليث :  كاالبتاَلعِ. االزِدقامُ و،  الزَّ

بِلُغَِة إفريقية الزبد  الزقوم فقال اإلفريقيُّ : .الزقُّوم هُ قُريٌش فقدم رجٌل من إفريِقيَّةَ وُسئَل عنلم تْعِرف الزقُّوم قال : ولما نََزلْت آية

ُد.  نزَدقمه بالتمر. فقال أبو جهل : هاتي يا جاريةُ زبداً وتمراً  فُنا يا ُمَحمَّ فجعلوا يأكلون منه ويتزقمون ويقولون : أفبهذا تَُخّوِ

ا شَ )فأنزل هللا :   [.64الصافات : ] ((64َجَرة  ََتُْرُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم )ِإِنَّ

 ولِقَم يلقَُم حكى ذلك عنهما إسحاُق بن الفرج. زقََم يزقُمُ  واللقُم واحٌد ، والفعل الزْقمُ  وقال الكسائي وأبو عمرو :

 : شق الثِّياِب. المزق قال الليث :: مزق 

ً  ويقال : صار الثوبُ   السَّحاِب قطعهُ. ِمَزقُ  للقطعِة وكذلك ِمزقةً  ادوَن يقولونَ أي : قطعاً وال يك مزقا

ق ويقال : ثَْوبٌ  ق ُمَمزَّ  الِعرِض شتمه. َمْزقُ و،  َمِزيٌق َمْمزوٌق ُمتَمّزِ

 ويذُرق إذا رمى به. يمزق الطائُر وَذَرق مَزق أبو عبيد عن األصمعي :

 ِمْن سرعتها ، وأنشد : يتمّزق جلُدها: َسِريعة جّداً يكاُد  ِمزاقٌ  قال الليث : ناقَةٌ 

ا زَاق تريريريريريريريريرى هبريريريريريريريريَ اأب  مريريريريريريريريِ ْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريرياَء ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ا  ْوأَمريريريريريريريريريَ اع فريريريريريريريريريّذا  وتريريريريريريريريريريَ َن األَْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريري   و   مريريريريريريريريريِ

  
ِة الفَرسَ  ِمزاقٌ  أبو عبيد : ناقَةٌ َشْوشاةٌ : مَّ ً  سريعةٌ ، وجعل ذُو الرُّ  أي سِريعةً خفيفةً فقال : ِمزاقا

زَاق   أفريريريريريريريريريريريريريريريا  وا كريريريريريريريريريريريريريريريلَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياذبريريريريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِه اقريريريريريريريريريريورارا  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْود  واكريريريريريريريريريريْ رَاهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريَ

  
 لقب عمرو بن عامر جّد األنصاِر. ُمزيقياءُ و: أي : سابقته في العَدِو ،  ممازقةوفالناً وناَزقتهُ مناَزقَةً  ماَزْقتُ  « :النواِدرِ »وفي 

قه اً فإذا أْمَسىألنه كاَن يلبُس كلَّ يوٍم ثوب بمزيقياء وقيل : إنهُ لُقبَ   عنه ووهبه وهو القائل : مزَّ

َزيريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرو وجريريريريريريريريريريَ ِّي   أاَن ابريريريريريريريريريرين  مريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريريريريريريرياءِ    أبريريريريريريريريريريريريريريوه عريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريٌر مريريريريريريريريريريريريريرياء  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : طائٌر صغيٌر وليس بثبت. المزقَةُ  وقال ابن دريد :

 ِلْحيته وَزبقها إذا نتفَها. َمَزقَ  وقال :

 نتفها.لحيتهُ وزبقها إذا  زمق قال ابن دريد :: زمق 
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 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :     1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ا   هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
نْيٌ َوُّاٌي   اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :     2
 : المضاعف. أوالً 

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب ابب القاف والطاء (1)]
 (ق ط ذ) (.ق ط ظ(   )ق ط ت(   )ق ط د)

 أهملها الليث كلها.

 [.ذقط]وقد استعمل من جميع وجوهها : 

ً  الّطاِئرُ  َذقَط قاَل : وقال أبو َزْيٍد :)بَمْعنى واحٍد. :  ذَقَطَ وقال أبو ُعبيد : َونَم الذُّبَاُب : ذقط   ، إَذا نََزا. وأنشد : يَْذقُُط َذْقطا

ىّت  يريريريريريريريريريريريِه مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريّ  َوَ  الريريريريريريريريريريريذَُّ ب  عريريريريريريريريريريريَ

  
ه  نريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ   املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ادِ   مريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ َأنَّ َونريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريَ

  
 : الذُّبَاُب الَكثِيُر الّسفَاِد. الذَّاقِطُ  ثعلٌب عن ابِن األَعرابّيِ :

 .ذُْقَطانٌ  : ذُباٌب َصِغيٌر ، يدُخُل في ُعيُوِن النّاِس ، وجمعُهُ : الذُّقَطُ  وقال غيُره :

 ، وهو الّذي يَُكوُن في البُيُوِت. الذُّقَطُ : وقاَل الّطائِِفيُّون : من ُضُروِب الذُّبَاِب 

ً  الشَّيءَ  تََذقَّْطتُ  َحَكى أبو تُراٍب َعْن بَْعِض بَنِي ُسلَيٍم يُقَاُل :وَ  اِب : ، َوتَبقَّْطتُهُ تَبَقُّطاً ، إذا أََخْذتَهُ قَِليالً قَِليالً ، َذَكَرهُ في ب تََذقُّطا

 اْعتِقَاِب الباِء والذَّاِل.

 [.مهمل: ق ط ث ]
 ق ط ر

 : مستعملة.ـ  رقطـ  طرقـ  قرطـ  قطر

ً وَ  قَْطراً  الماءُ  قََطرَ  قال الليُث :: قطر   .قََطَرانا

اْشتُقَّْت اْسماً ِمْنهُ ؛ ألنَّ َمْن  ْقَطَرةالمِ واإلبَل بعَضها إلى بَْعِض َعلَى نََسٍق واِحٍد ،  تْقُطرَ  : أن الِقَطارُ و قَِطارٌ  ، القَطرِ  قاَل : وَجْمعُ 

 واِحٍد ، َمْضُموٌم بعضُهم إلى بَْعٍض أرُجلُُهْم في ُخُروٍق َخَشبٍَة َمْفلُوقٍَة كلُّ َخْرٍق َعلَى قَْدِر سعَِة السَّاِق. قِطارٍ  ُحبَِس فيها كانُوا َعلَى

ُجُل في قََطرَ  أبو ُعبيد عن الِكسائّيِ :  الرَّ

__________________ 
املست رك « هتذي  اللغة»وأثبتلاه من كتاب ( ريريريريريريريري من  ب ال اف وال اء مسىت مادأب طفقريريريريريريريري ) ( ما بني املعكوفتني ساق  من امل بوعة1)

 على األجزاء السابع وال امن والتاسع ، بتح يق ال كتور ر ي  عب  الرمحن العبي ي.
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 م   ورا  ،  َذا َذَه  ِفيها.، وَمَ َر  ق   ورا   األْر.ِ 
 : تََخلََّف عنِّي ، وأنشد : َعنِّي ، أْي  تَقَطَّر وقال َشِمر : يُقاُل :

رِي  ْن تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريُّ ا كريريريريريريريريرياَن مريريريريريريريريريِ ى مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ   يّنِ عريريريريريريريريريَ

  
رِي   ْن أَتَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َك مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ ا يب عريريريريريريريريَ َك ومريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
 ، وتَقَتََّر وتََشذََّر ، إَذا تََهيَّأَ لَهُ ، وتََحّرَف ِلذِلَك. تَقَطُّراً  فالٌن ِللقتَالِ  تَقَطَّرَ  ويُقَاُل :

َن إذا تََهيَّأ للَحْملَِة. تَقَطَّروتََشذََّر فاُلٌن وتَقَتَّر : قاَل ابُن األَعرابّيِ )قاَل ذلَك أبو ُعبَيٍد :   وتََشزَّ

أَْن يَِزَن ُجلّةً ِمْن تَْمٍر ، أو ِعْدالً من الَمتَاعِ  اْلقََطرُ و. قاَل : القََطر َروى ابُن ُشَميل عن ِهَشام عن ابِن ِسيِريَن : أنَّهُ كاَن يَكَرهُ وَ 

 والَحّبِ ويَأُْخَذ َما بَِقَي َعلى ِحَساِب ذِلَك ، وال يِزُن.

 : هو البَْيُع نَْفُسهُ. القََطرُ  وقاَل أبو َمعَاٍذ :

ُجُل إلى َرُجٍل فَيَقُوَل له : بِْعنِي َما لََك في َهَذا البَْيِت من التّمِر  ةُ الُمقَاطرَ : وقاَل أبو العَبَّاِس : قال ابُن األعرابّيِ  : أن يَأْتَِي الرَّ

 ُجرافاً بال َكْيٍل وال َوْزٍن فَيَبِيعَهُ.

ياِشّيِ ، قاَل : يُقاُل : أْكَرْيتُهُ وَ  ْيَداِوّي َعِن الرَّ و إذا أكراهُ َذاِهباً وَجائِياً ، وأْكريتُهُ ُوْضعَةً  ُمقَاطرةً  أَْخبََرني الُمْنِذِريُّ عن الصَّ

 إَذا أَْكراهُ َدفعَةً. (تَْوِضعَةً )

؛ ألنهُ يُبالُغ في اْشتِعَاِل  القَِطَرانِ  إنََّها ُجِعلَْت ِمنَ : قِيَل ، وهللا أْعلَُم  [50إبراهيم : ] (َسرابِيُلُهْم ِمْن َقِطرانٍ )وقاَل هللا جّل وعّز : 

 ي الُجلُوِد.النَّاِر ف

 النُّحاُس ، واآلني الَّذي قَِد اْنتَهى َحّرهُ.:  الِقْطرُ وآٍن.  قِْطرٍ  قَرأَها ابُن َعبَّاٍس : ِمنْ وَ 

 : لُغَتَاِن ، وهو يَتََحلَُّب من َشَجِر األَْبُهِل ، يُْطبَُخ ، فَيتَحلَُّب ِمْنهُ. الِقْطَرانُ و القَِطَرانُ  قاَل الليُث :وَ 

. وكذلك أَْقتَاُرها ، قُْطرٌ  نَواِحْيَها ، واِحُدها ::  أْقَطاُرَها [.33الرحمن : ] (ِمْن َأْقطاِر السَّماواِت َواْْلَْرضِ ) : جّل وعزّ ـ  وقولُه

 واحُدها : قُتٌْر.

 ؟لَى أّيِ. ِشقَّْيِه يقع في خاتمه عملهعَ : أَْي  يَقَُع. قُْطَرْيهِ  قاَل ابُن َمْسعُوٍد : ال يُْعِجبَنََّك ما تَرى من الَمْرء َحتَّى تَْنُظر َعلَى أَيِ و

 ؟.علَى شق اإلسالم أو غيرهأَ 

 :الَجبَل والَجَمِل  أَْقطارُ  الفَرِس : ما أْشَرَف منهُ : وهو َكاثِبَتُهُ ، وَعُجُزهُ. وَكذِلكَ  أْقطارُ و

 ما أْشَرَف من أعاليِه.

 َوَصَرَعهُ. قُْطَرْيهِ  ، إذا أْلقَاهُ َعلَى أَحدِ  فَقَطَّرهُ  األصمعي : َطعَنَه

ُجَل َصْرَعةً َشِديدةً قُْلَت :  : ، وأَنَشَد  قَطَّْرتُهُ  وقال الليث إذا َصَرْعَت الرَّ

ا اراهتريريريريريريريريريَ  ى َوجريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ْ  عريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
اِرَس  ال أانَ   َر الريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 بَْولُهُ. يَْقُطرُ  ، وهو الذي ال يَزالُ  قاِطر وبَِعْيرٌ 

، ـ  يَْعني : النَّباتَ ـ  ، وهو أَن يَْنثَني ويَْعَوجَّ ، ثم يَِهيج أْقَطارَّ أَْقِطيراراً  األصمعّيِ : إذا تََهيّأ النَّْبُت ِلليُْبِس ، قيَل : قدأبو عبيد عن 

ُر بِِه ، والِمْجَمَرةُ : القََطرُ  وقاَل أبو ُعبَيٍد :  :  . وقال امرُؤ القَْيِس ِمْقَطَرةٌ  : العُوُد الذي يُتَبَخَّ

اُِ  مريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريَ ْوَب الريريريريريريريريريريريْ َُ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ا
 كريريريريريريريريريريريأن املريريريريريريريريريريري

  
رْ و   َر الريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ زَامريريريريريريريريريريى وَنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ريريريريريريريريريريريَح ا ريريريريريريريريريري 

  
 : نَْوٌع ِمَن اْلبُُروِد ، وأنَشَد :  اْلقَطر أبو عبيد عن أبي عمٍرو ، قاَل :

ْوف   اَء صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريرييُّ ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريَ لريريريريْ اَك اَّريريريريَْ  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريْ   و   فريريريريريريريريريريريريريِ َه بريريريريريريريريريريريريريِه تريريريريريريريريريريريريريَ ر ّ  فريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ُحمٌر لَها أْعاَلٌم ، فيها بَْعُض اْلُخُشونَة. اْلِقْطريّةُ  اْلبَْكراوي ، قاَل : اْلبُرودُ شمر عن 

 وهي ِجيَاٌد وقد رأَْيتُها ، وهي ُحمر تأتِي من قِبَِل البَْحريِن. ؟وقاَل َخاِلُد بُن َجْنبَةَ : هي ُحلَُل تُْعَمُل بِمَكاٍن ال أْدري أيَن هو

، وأَْحِسبُُهْم نََسبُوا هِذِه الثِّياَب إليها ،  قََطر اْلبَْحريِن َعلَى َسْيِف اْلبَْحِر بين ُعَماَن والعُقَيِر : مدينةٌ يقال لها :قُْلُت في أَعراِض 

 .قََطِريّ  واألصل. قِْطريُ  فََخفَّفُوا ، وقالوا.

 كما قالوا : فَْخذٌ للفَِخِذ.

 : وقال جرير 

وَّ  غريريريريريريريريريريَ رِ َّ    َذا مريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريَ َ ى قريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريَ افريريريريريريِ يريريريريريريريَ ز وَُ الريريريريريريفريريريريريريَ َن اَّريريريريريري  اَولريريريريريريْ يريريريريريريريْ   غريريريريريريريَ ا الريريريريريريبريريريريريريِ  هبريريريريريريريِ

  
 ، ألنّه كاَن بِها ُسوٌق في قَِديِم الدَّْهِر. قََطرَ  نََسبَها إلىـ  : نََجائِبَ  بالقََطّرياتِ  أرادَ 

 :  قََطِريةً  وقاَل الّراِعي فجعل النَّعامَ 

ة   رِيريريريريريريريريريريريريريريّ م قريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريَ  اأَلوب  أوب  نريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ و   ِ  ا ل   ل  حنريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ     مسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 (.وهللا أعلم)، ال تّصاِلها بِالبَّر وُمَحاَذاتَِها ِرَماَل يَْبِرْيَن  قََطر نََسَب النّعائَِم إلى

ةٌ  ، فهي اْقِطراراً  ويُقَاُل : آقَطّرِت النّاقَةُ  (.قََطر فالنَّعَائُِم تَبيُض فيها فَتُصاُد وتُْحَمُل إلى) ، وذلك إذا الِقَحْت فََشالَْت بَِذنَبِها ،  ُمْقَطرَّ

 وَشَمَخْت بِرأِسها.

تْ : قلُت : َوَسماعي من العَرب بهذا الَمْعنى  ةُ  فهيَ  أقَمَطرَّ تْ  َولَْسُت من :):  (وكأّن الِمْيَم زائَِدةٌ فيها) ُمْقَمِطرَّ  (.َعلَى ثِقَةٍ  أَْقَطرَّ

هُ  القُطارِ  : الَحيَّةُ مأخوذٌ من القُطاريّ : ٍت : وهَي َسواِديةٌ. سلمةُ عن الفَّراء اسُم نَبْ ـ  َمْمدودـ  قَُطوراءُ  وقال الليُث : ، وهو َسمُّ

 من َكثَْرتِه. يَْقُطرُ  الّذي

 : الَحيَّةُ. القَُطارية وقال أبو َعْمٍرو :

 ونَقَْلتُهُ ولَهْطتُهُ ونََصْحتُهُ بِمْعنى واِحٍد.الثَّْوَب ، َولَقَْطتُهُ  قََطْرتُ  ثعلٌب عن ابِن األعرابّيِ قَاَل :

 (.القَُطْيَرةْ  يا قَُطْيُر ْبنَ : ومنه قَولُه )، وهو الّشيُء التّافِهُ الَخِسيُس ،  القُْطَرةِ  : تَْصِغيرُ  القَُطْيَرةُ وقال : 

ً  ثوبُه تََرقَّطَ  يقاُل :: رقط   ، إذا تَرشََّش َعلَيه ِمَداٌد أو َغيُرهُ ، فصار فيه نُقٌَط. تَرقُّطا
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ْقطاءُ  تُكوُن فيُكم اربَُع فتٍَن :»في َحِديِث ُحَذْيفَةَ : و، إذا َكاَن فيها لَُمٌع ِبْيٌض وُسْوٌد ،  َرْقطاءُ  َدَجاَجةٌ وَ   «والُمْظِلَمةُ وكذا وكذا الرَّ

 : هي التي فيها َسواٌد وبَيَاض. َطاءُ َرقْ  . أبو ُعبيد عن أبي َزْيٍد : نَْعَجةٌ 

 .قَِرَطةٌ  : َمْعروُف يكوُن في َشْحَمِة األُذُِن ، وَجْمعُهُ : القُْرطُ  قال الليُث :: قرط 

َطةٌ  وَجاريةُ   .ُمقَرَّ

راجِ. وقاَل ساعدةُ الُهَذِليُّ ، يصف نصاالً  الِقَراطُ وقاَل :   : (ُشْعلَةُ الّسِ

 اظِ م َساال   األِغرَّأِب كالِ رَ 
ةُ : َجْمُع الِغراِر ، وهو الَحدُّ.  ُمساالُت : َجْمُع الُمَسالَِة وهي : المَحدََّدةُ ، واألَِغرَّ

راجِ ، إذا َغِشي. القُراَطةُ و  : ما يُْقَطُع من أَْنِف الّسِ

راُج وهو : الِهزِلُق. وأَخبرني الُمْنِذريُّ عن أ:  الِقراطُ  ثعلب عن ابن األَعرابيَّ ، قال : في  الِقْيراطُ  بي الَهْيثَم ، أنَّه قاَل :الّسِ

اطٌ  الَوْزِن ، أَْصلُهُ :  (.َوِدينار ، وَجْمعُهُ : َدنَانِيرُ )، كما قالوا : ِدْيباٌج ، وجمعه : َدبَابِْيُج ،  قَراِريطُ  وجمعُه : قِرَّ

طَ : من قولهم  الِقيراطِ  وقال ابن ُدَريد : أصل  َعلَيِه ، إَذا أْعطاهُ قَليالً قَليالً. قَرَّ

 .(قَِرطه: ، والَجْمع في ذلك كله  قُْرطٌ  ، َوللَمعَاليق من الذََّهِب : قُْرط ، وللتُّوَمِة في الِفّضةِ  قُْرطُ  َويُقَاُل للدّرة تُعَلَُّق في األُذُِن :)

و  أْقَرطُ : ، والذََّكر  قَْرطاءَ  كوَن لها َزنَمتان ُمعَلَّقَتَاِن من أُذُنَيها ، فهي: ِشيَةٌ َحَسنَةٌ في الِمْعَزى ، وهو أن ي القََرطُ  وقال الليُث :

طٌ )  (.ُمقَرَّ

 ويستََحبُّ في التَّْيِس ، ألنّه يكوُن ِمئْناثاً.

ً  والِفْعل  .قَِرَط قََرطا

 : : الّداِهيَةُ ، وأنشد  الِقْرِطْيطُ  أبو عمرو :

أَ  ْرفريريريريريريريِ  وان فريريريريريريريَ ْم َأْن يريريريريريريريري  اهريريريريريريري  لريريريريريريريَ أَلريريريريريريريْ واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريري  بريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريَ   و   ر َُّيريريريريريريريريْ َن األمريريريريريريريْ يريريريريريريري   مريريريريريريريِ ْرطريريريريريريريِ  جريريريريريريرياَءْ  بريريريريريريريِ ريريريريريريريِ

  
 : وقوله 

تريريريريريريريهريريريريريريرياو  لريريريريريريريَّ ج  َأعريريريريريريريِ لريريريريريريريْ ْن فريريريريريريريريَ َل مريريريريريريريِ يريريريريريريريْ وا ا ريريريريريريريَ رَّطريريريريريريري   قريريريريريريريريَ

  
ر وع   ا وَمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َواديريريريريريريهريريريريريريريَ ٌك هبريريريريريريَِ ْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ٍن : أنَّه أَْوَصى أْصَحابهُ  جاُل إلى ُخيُولَهاإذا )فقال : ـ  يَْوَم نََهاَوْندَ ـ  وفي َحِديِث النُّْعَماِن بِن ُمقَّرِ َواَء فَْليَثِْب الّرِ ُطوَها َهَزْزُت اللِّ  فَيُقَّرِ

 (.إلجامها تَْقريُطها قاَل بعُضُهْم :)كأنَّهُ أَمَرُهْم بإْلَجاِمَها ( ، أِعنَّتَِها

لفََرِس. والثاني ؛ إذا َمدَّ الفاِرُس يََدهُ َحتَّى يَْجعَلََها الفََرِس ، لَهُ َمْوِضعَاِن ، أُحُدُهَما : تَْرُك اللِّجاِم في َرأِْس ا تَقِريطُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 َعلَى قََذاِل فََرِسِه ، َوْهَي تَْحُضُر.

 .كاْلقُْرطِ  : َحْملها على أَشّدِ الُحْضِر ، وَذِلَك أنَّها إذا اْشتَدَّ ُحْضُرها ، امتَدَّ اْلِعنَاُن على أُذُنْيها ، فَصارَ  تَْقِريُطها وقيَل :

ْرُع على القَفَا.  الِقْرِطيُ : ابُن ُدريد ، ِليُونَُس أنَّهُ قاَل وروى  ُجل : البَْرَذَعةُ ،): الصَّ  أبو ُعبَْيٍد عن األصمعيُّ : ِمْن َمتَاعِ الرَّ
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ة  الَّيت تري ْل ى فريْوَق الرَّمسْ  قرطانو ،  ِقرطَا ٌ : وهو اَِّْْلس  للَبعت ، وهو ِلَذواِ  اَّافِر  َفسريريريريريَ لريْ مَّى : قاَل : وال ِّ ِل ت سريريريريريَ
 (.اللُّْمر َقةَ 

ْحِل والسَّْرجِ. الِقرَطاطُ و، والِقْرَطاُل ،  الِقْرطانُ  ابُن ُدَرْيٍد :  : ِشْبهُ الَوْليَِة للرَّ

 ، أْي : بَِشيٍء يَِسيٍر. بِِقْرِطيطٍ  ويقاُل : ما َجاَد لنا

 (.فِْعِليل)قلُت : ولَْيَس في كالِم العََرِب : 

ْيَرةُ والِعيافَةُ » وسلمعليههللاصلىفي حديِث النبي : طرق   .«من الِجْبتِ  الطَّْرقُ والّطِ

ْرُب بالحَصا. الطَّْرقُ  قاَل أبو ُعبَْيٍد :  : الضَّ

 : ومنهُ قَْوُل لَبْيٍد 

ا َوارِق   ََّْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ رِي الريريريريري ريريريريريَّ ر َك مريريريريريريريا تريريريريريريريَ مريريريريريْ عريريريريريَ  لريريريريريَ

  
ْتِ ، مريريريريريريريا هللا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريع  و   را   الريريريريريريري ريريريريريريري   ال َُّاجريريريريريريريِ

  
َجاُج :  اقٌ  : الَخّط ، وهو الزْجُر والكَهانَةَ. والِّذيَن يَْفعَلُوَن ذِلَك : الطَّْرقُ وقال الزَّ  ، وأنشَد بَْيَت لَبِيٍد. َطَواِرقُ  ، والنَِّساءُ  ُطرَّ

يَتْ  الّطْرقِ  قاَل : وأصلُ  ْرُب. ومْنهُ ُسّمِ ائِغِ والَحّداِد ؛ ألَنّهُ  ِمطَرقَةَ  : الضَّ بها ، أْي : يَْضِرُب بها وكذلَك ، َعَصا النّّجاد  يَطُرق الصَّ

ْوَف.  الِذي يْضِرَب بها الصُّ

لَْت فِيِه ، فهو الطْرقوقَاَل أبو ُعبَْيٍد :  َضتْهُ اإلبُل ، َوبَوَّ ُل إْبَراِهيَم في ، ومْنهُ قَوْ  َمطُروقو َطْرق في َغْيِر َهَذا : الماُء الِذي قَْد َخوَّ

مِ  الطْرق الوُضوء بالماءِ   (.أحبُّ إليَّ من التَّيَمُّ

: َضْرُب الصُّوِف بالعََصا ،  فالطَّْرق (.وِميشى أَطُرقِي)ومن أمثاِل العََرب المْضُروبَِة ِللّذي يَُخلُِّط في كالِمِه ويَتَفَنُّن فيه ، قولهم : 

 بالّشعِر.واْلَمْيُش : َخْلُط الصُّوِف 

ُجُل في األَرِض بإِْصبَعَْين ثم بأُْصبَعٍ ، ويقوُل  الطَّْرقُ  وقال أبو َزْيٍد : ، قاَل : وُهو  (ابنَْي ِعيَاٍن أَسِرَعا البَيَانَ : ): أن يَُخطَّ الرَّ

 َضْرٌب من الَكَهانَِة.

َن. الطْرقوقاَل :   : أن يَْخِلَط الكاِهُن اْلقُْطَن بالصُّوِف ، فَيَتَكهَّ

( َوما َأْدراَك َما 1َوالسَّماِء َوالطَّاِرِق ))ـ  جّل وعزّ ـ  الذي َجاء في الَحِديِث ما فَّسَرهُ أبو ُعبَْيٍد وقوُل هللا الطْرق قلُت : وتَْفِسيرُ 
 [؟.2،  1 : الطارق] ((2الطَّاِرُق )

اُء :  ((3النَّْجُم الثَّاِقُب ))، َوقَْد فَسََّرهُ ، فقَاَل :  َطاِرق لَيالً فهو : النّْجُم : ألنَّهُ يَْطلُُع بالليِل ، وَما أتاكَ  الطاِرق قاَل الفَرَّ
 [.3:  الطارق]

ً  وقد  .َطَرق يَطُرُق ُطُروقا

 (.ْم ، وتَقُولُ وتَْضِرُب بالدُّّفِ ِمْن ورائهِ )َوِهَي تَُحضُّ اْلُمشرِكيَن َعلَى اْلَحْرِب ، ـ  يروي عن ِهْنٌد بنِت ُعتْبَةُ ، أنها قَالَْت يَْوَم أُُحدٍ و

ا   طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِِق  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ِق   وامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ق  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا نريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ْن تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ارِق   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروا نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أو تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 ِفرَاَق َغْتِ َواِمِق()
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 في ُعلُّوِ قَْدِرِه. (باللَّْيلِ )أرادت نحُن : بناُت ذي الشََّرِف في النَّاِس ، كأنَّهُ النَّْجُم الَوقَّاُد 

 [.63طه : ] (َوَيْذَهبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمْثلى): جّل وعّز ـ  وقال الفَّراُء في قَْوِل هللا

َجاُل األَْشراُف ، يُقاُل  الطَّريقَةُ  قَاَل :  قَْوِمِهْم. َطرائِقوقَْوِمِهْم ،  َطِريقَةُ  هؤالء :: الّرِ

 أْي : َجَماعاٍت ُمْختَلفةً. (ُكنَّا َطراِئَق ِقَدداً )وقال الّزَجاج : )من ذلك  [11الجن : ] (َطراِئَق ِقَدداً )ـ  جّل وعزّ ـ  قاَل : وقولُه

 ، أي : بُِسنَّتُِكْم وِدينُكْم ، وما أَْنتُْم َعلَْيه. (ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمْثلى)ـ :  جّل وعزّ ـ  وقال األَْخفَُش في قَْوِلهِ 

ُجِل. وقال أبو إْسَحاَق. في قَْوله  طريقَةُ :  الطَِّريقَةُ وأي : ُكنَّا فَِرقاً ُمْختَِلفَة أهواُؤنا.  (ُكنَّا َطراِئَق ِقَدداً )وقال الفَّراء في قوله :  الرَّ

الُهَدى. َوقَْد  َطِريقَةِ  أراَد : لو اْستَقَاُموا َعلَى [16الجن : ] (ِو اْسَتقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َْلَْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً َوَأْن لَ )تعالى : 

 الُكْفِر. َطِريقَةِ  قِْيَل : َعلَى

ويقاُل للَخّطِ الِذي يَْمتَدُّ َعلَى َظْهِر  َطِريقَةٌ  تِطْيلٍَة ، فَْهيَحَسُن الَخِلْيقَِة. وكلُّ لَْحَمِة ُمسْ : ، أْي  الطَِّريقَةِ  وقال غْيُرهُ : فالٌن َحَسنُ 

 .َطِريقَةٌ  اْلِحَماِر :

 ، وكذلك من األَْلَوان. َطريقَةٌ  وقال الليُث : كلُّ أْخُدوٍد من األَْرِض ، أو َصنِفَِة ثََوٍب ، أو َشْيٍء ُمْلَصٍق بعُضهُ بِبَْعٍض ، فهو

 َطريقَةٍ وَحَسنٍَة ،  َطِريقَةِ  الَحاُل. يُقَاَل : ُهَو َعلى:  الطَِّريقَةُ وبعضها فوق بعض  طرائق واألرضون السبع قَاَل : والسماوات السبع

 َسيِّئٍَة.

، يَْعني : السماوات السبع ، كلُّ  [17: المؤمنون ] (َوَلَقْد َخَلْقنا فَ ْوَقُكْم َسْبَع َطراِئقَ )ـ :  جّل وعزّ ـ  قَاَل الفَراُء في قوِل هللاوَ 

 .َطِريقَهُ  َسَماء

ً ـ  : يكوُن من السُُّكوِت ، ويكون اإلْطَراقُ  أبو ُعبَْيٍد :  اْستِْرَخاء في الُجفُوِن.ـ  أيضا

 : وأنشد 

ه و  وَن وفريريريريريريرياتريريريريريريري  كريريريري  ى َأن تريريريريَ ه  َأْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  مريريريريريريريا كريريريري 

  
نْيِ مريريريريري  ريريريريريرِق   ىَت أُّرِق الريريريريريعريريريريريَ لريريريريريْ بريريريريريريَ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريْ  بريريريريريكريريريريريَ

  
 ، أْي : َضِعيٌف. َمطروقٌ  ْصَمعيُّ : رُجلٌ قَاَل : وقَاَل األَ 

 : قَاَل ابُن أْحَمَر وَ 

ْى  ريريريريريريريريريريريريريريريَِ ريريريريريريريريريريريريريريريروق   َذا مريريريريريريريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ا  لريريريريريريريَ يريريريريْ كريريريِ تريريريَ َح م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريَ ْوُِ أصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرى يف الريريري ريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يُخاِطُب امرأتَهُ.

 : َضِعْيفةٌ ليَسْت بُِمَذكََّرةٍ. مطروقَةٌ  وامرأةٌ 

 ، إذا كاَن في يََدْيِه ِليٌن. الطَرقِ  بَْينَهُ  َطْرقَاءُ  ونَاقَةٌ ،  أَْطَرقُ  يُقاُل : بَِعْيرٌ وَ 

ُجل : يقَةٌ  ويُقاُل : في الرَّ  استِْرَخاٌء.: ، أْي  طّرِ

يقَتِكَ  يُقَاُل : إْن تَْحتَ وَ   إْن تَْحَت ُسُكونَِك لَنَْزوةً وِطَماحاً.: لَِعْنَدأَوةً ، أْي  طّرِ

بُُع ، إذاهي  طريقٍ  وقَال الليُث : أمُ   الضَّ
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 لَْيَسِه الضَّب ع  َهاه لا. طرِّيقِ  أ َُ  أْطرِقي َدَ َل الرَّج ل  َعَلي ها ، وَجاَءها قَاَل :
يقٌ  قَاَل : َوَرُجلٌ  يقٌ  قَاَل : والَكَرَواُن الذََّكُر : اسُمهُ  (فََرقَا) اإلْطَراقِ  : إَذا كاَن َكثيرَ  طّرِ ُجَل  ِطّرِ  .أْطَرقَ وَسقََط ؛ ألنَّهُ ، إَذا رأى الّرِ

حتّى يَتَمكََّن مْنهُ ،  (َكرى ، إنََّك ال تَُرى أْطِرقْ  وَزَعم أبو َخْيرةَ : أَنهم إذا َصاُدوهُ فََرأَْوهُ من بَِعيٍد أََطافُوا بِِه ، َويقُوُل أحُدُهْم :

 فَيُْلِقَي َعلَيه ثَْوباً ، ويأخذُهُ.

الفَْحُل  يَْطُرقُ  المعنى : فِيها نَاقَةٌ ِحقَّةٌ ، .(الفَْحلِ  َطُروقَةُ  ا بَلَغَِت اإِلبُِل َكَذا ، فَِفيها ِحقّةٌ فَإذَ )في َحديِث فَرائِِض َصَدقاِت اإِلبِِل : و

 ِمثْلَها ، أَْي : يِْضِربُها.

 فَْحِلها ، نَْعٌت لها من غيِر ِفْعٍل لها. َطُروقَةُ  بَْعِلها وكلُّ نَاقَةٍ  َطُروقَةُ  وقال الليُث : كلُّ امرأَةٍ 

 .َطُروقَتُهُ  قاَل : ويُقَاُل للقَلُوِص التي بَلَغَْت الّضراَب وأَربَّْت بالفَْحِل فاْختَاَرها من الشَّْوِل : ِهيَ 

 ؟َطروقَتَكَ  ويُقاُل للُمتََزوجِ : كيَف َوَجْدتَ 

 : كما يقال : َجلُوبَةٌ بمعنى : َمْجلوبٍَة ، وركوبةٌ بمعنى : َمْركوبٍَة. َمْطروقَةٍ  بمعنى : فَطروقَةٌ  قلُت :

:  يَْستَْطِرقُ  فَْحِلَك العَاَم ، أي : ماَءهُ وِضَرابَه. ومنه يُقاُل : جاء فاُلنٌ  َطْرقَ  اِعْرني: وقال األصمعّي : يَقُوُل الرجُل. للرجِل 

إّن الدََّجاَجةَ )أنه قَِدَم على ُعَمَر من ِمْصَر ، فََجَرى بَْينَُهما َكالٌم ، فَقَاَل له ُعَمُر : : في َحِديَث َعْمٍرو بِن العَاِص و .فأُْطِرقَ 

 لتَْفَحُص في الّرماِد ، فَتََضُع ِلغَْيِر الفَْحِل.

 ، أْي : فَْحِلَها. هاَطْرقِ  قولُهُ : َمْنُسوبةٌ إلى .(فَقَاَم َعْمرٌو ، ُمتَربَّد الَوْجهِ  َطْرقِها البَْيَضةُ َمنْسوبَةٌ إليو

 : ، وقاَل الّراعي يَِصْف إبِالً  َطْرقٍ  والَمْعنى : أَنَّه ذوـ  بالَمْصَدرِ ـ  َطْرقٌ  : الْضراُب ، ثم يُقَاُل للّضاِرِب : الطَّْرقِ  وأَْصلُ 

ّرِِق  ِذر  و ريريريريريريريريريري َ لريريريريريريريريريريْ ن  مريريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريَ ْه هريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريَ

  
نَّ   اهتريريريريريريريريريريريريريِِ ال  و أ مريريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريريريريِ َن فريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريري 

  
 فَْحالً فَحيالً ، أي منجبا. َطْرقِِهنَ  أي : وكان ذو

ُجُل نَْعلَْيِه ، إِذا أَْطبَق نَْعالً على نَْعٍل فَُخِرَزتَا  َطاَرقَ  أبو ُعبَيٍد عن األْصَمعّي : الّرُجُل بَْيَن ثََوبَْيِن ، إذا لَبَِس ثَْوباً على  طاَرقوالرَّ

َراقُ  ثَْوٍب ، وهو ِة َجناحا الّطائِ  اطََّرقَ  ، وقدْ  الّطِ مَّ  : ر ، إذا لَبَِس الّريُش األَْعلى األَسفََل ، ومنهُ قوُل ذي الرُّ

ة   عريريريريريريريريريريريَ ْوق رِيريريريريريريريريريريريريْ ع  فريريريريريريريريريريريريَ َوايف واقريريريريريريريريريريريِ رَاق  ا ريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريِ

  
َرق    َ قريريريريريريريريريريريْ ِه يريريريريريريريريريريَ ِه يف رِْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ َ ى لريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ

  
في نعِت )تََراُكٌب ، وأَنشَد األصمعيُّ  ، أْي : َطَرق األْرُض ، إذا َرِكَب التُّراُب بعضهُ بَعضاً. ويُقاُل : في ريِشهِ  اطََّرقَتِ  ويقاُل :

 (.قَطأةٍ 

  



2951 

 

َرٌق  ٌة يف رِيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا طريريريريريَ اء  خمريريريريريَْ ريريريريريومريريريريريريريَ كريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريهريريريريريريريَ وافريريريريريِ ٌ   ريريريريري  هريريريريريريريْ هريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  واِدمريريريريري  ْوٌد قريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .َطَرقٌ  وقال أَبو ُعبَْيٍد : يُقَاُل للّطائِِر ، إذا َكاَن في ريِشِه فَتٌخ ، وهو اللين : فيه

 .ِمْطراقٌ : ، يا هذا ، إذا َجاَء بعُضها في أثَِر بَْعٍض ، والواحد  َمَطاِرْيقَ  ويقَاُل : جاءِت اإلبِلُ 

 هذا ، أي : ِمثْلُه وِشْبهه. ِمْطراقُ  ويُقاُل : هذا

 : وأنشد األصمعي 

زِمريريريريريريريا   تريريريريريريريَ يريريريريريريريْ اِء  ريريريريريريري ْ اأَب أبريريريريريريريو الريريريريريريريبريريريريريريريريَ غريريريريريريريَ  فريريريريريريرياَ  الريريريريريريريبريريريريريريريري 

  
او   راقريريريريريريريريريَ اِس مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ ه  يف الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ اِدْر لريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريري 

  
 .«ِسَمٌن وَشْحمٌ »، أْي  ِطْرقٌ  بعيٌر ما بِهِ ويُقَاُل : هذا 

قَتِ  أبو ُعبَيٍد عن األصمعّي :  القََطاةُ إذا َحاَن ُخروُج بَْيِضها ، وال يُقَاُل ذلَك في َغْيِر القََطاةِ. َطرَّ

 : قاَل : وأنشَد أبو عمٍرو بُن العالء 

اوَ  ِ  َغْرُِّهريريريريريريريَ َ ى َجلريريريريريريريْ َذْ  ِرْجلي لريريريريريريريَ ْ   ريريريريريريريَِ  قريريريريريريريَ

  
ّرِق     ريريريريريَ

اأِب املريريريريري وِص الريريريريري ريريريريريَ ريريريريريريريَ حريريريريري  يريريريريريفريريريريريريريا  كريريريريريريريأفريريريريريْ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
قَ  قاَل : َوَضربَهُ حتّى ْقتُ  بَِجْعِرِه وقَاَل أبو زيد : َطرَّ ً  اإلبلَ  َطرَّ  وقال أبو َزْيٍد َخَرَج القَْومُ )، إذا َمنَْعتََها عْن َكإل وغيِرِه.  تَْطِريقا

. وقال شمُر : ال أْعِرُف ما قاَل أبو َزْيٍد في : ، إذا خَرُجوا ُمشاةً على أقداِمِهْم بِاَل َدوَ  َمَطاِريقَ  ْقتُ )ابَّ بالقاِف ، وقَْد قال ـ  (َطرَّ

فَهُ )ابُن األعرابّي.   إذا طَرَدهُ.ـ  باْلفاء( ـ َطرَّ

 ُ ً  األصمعّي : اْختََضبَِت اْلَمْرأَة ةً أو َمّرتَْيِن وقال الليُث  َطْرقَْينِ  أو طْرقا : : كلُّ َصْوٍت ِمَن اْلعُْوِد ، ونَْحِوِه  الطْرقُ : ، أي : َمرَّ

ً  على ِحدةٍ. يَقُوُل : تَْضِرُب هذه الَجاِريَةُ : َكَذا وَكذا َطْرقٌ   .َطْرقا

 ِحبَالَةٌ يَُصاُد بها اْلَوْحُش تُتََّخذُ كاْلفَّخِ. الطْرقُ وقاَل : 

. الطرق عرابّيِ :ثعلٌب عن ابِن األ  : الفَخُّ

 : ، أْي : َمّرةً أو َمْرتيِن ، وأنشَد شمر قوَل لبيد  طْرقَتَْينِ  أو طْرقَةً  أبو عبيد عن األصمعي أنَا آتِي فاَُلناً بالنَّهارِ 

ل  مَسيتِّي  هريريريريريريريْ ِهل وا فريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريَّ  طرَقيِت و فريريريريريريريإْن ي سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ  و   رْكريريريريريريريريريِ م كريريريريريريريريريّل مريريريريريريريريريَ ْ  هبريريريريريريريريريِِ وا أرْكريريريريريريريريريَ زِنريريريريريريريريري    ْن حيريريريريريريريريري ْ

  
 : عاَدتي. قَتيُطرْ  قال :

 وِحلَّةٌ وتَْوِضْيٌع ، إذا كاَن فيه تَْخنِيٌث. ُطْرقَةٌ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي : في فالنٍ 

قَ  أبو مالك : ً  فاُلٌن بالَحقِ  طرَّ  . إذا كان يَْجَحُد بِِه ، ثْم أقّر بَْعَد ذِلَك. ونحَو ذلَك قال أبو َزْيٍد.تَْطريقا

، قاَل : والِجْلُد  طرْقتَُهاونَْعِلي  أطَرْقتُ : وفالن بيَن ثَْوبيِن وصافَق وَطابَق : بمعنى واحٍد ، قَال  طاَرق شمر عن ابِن األعرابي :

راق الّذي تَْضِربُها بِِه :  : وقال ابن ِحلَِّزةَ  .الّطِ

ّن طريريريريريريريريريريريريرَاق و  هريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ْن  ريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريرَاق مريريريريريريريريريريريريِ

  
راء    حريريريريريريريْ ا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َوى هبريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريري ريريريريريريرياٌ  تريريريريريريريري 
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 نِعَاَل اإلبِِل.يعني : 

 : ما يكوُن من ِجْلَديِن ، أحُدُهما فَْوق اآلخِر. والِّذي الُمطّرقَةُ  بَْيَضِة الّرأس َطبَقَاٌت ، بَْعُضها فَْوق بَْعٍض والَمَجانُ  طراقوقَاَل : 

 .«الُمطّرقَةُ  كأّن وُجوَهُهُم المَجانُ »جاء في الَحِديِث 

 (.وُهْم التُّْركُ )َها ، أراَد : أنُهْم ِعراُض الُوُجوِه ِغاَلظُ 

 .(َمَطاريقَ  وأْقبَلَْت اإلبُل)القَْوُم ، إذا تَبَِع بَْعُضُهْم بَْعضاً  تَطاَرقو

راق وقال الليُث :  .ِطَراق : الَحِديُد الِّذي يُعّرُض ثم يَُداُر فَيُْجعَُل بَْيضةً ، أو ساِعداً ، ونَْحَوهُ. فكلُّ طبقٍة على ِحَدةٍ : الّطِ

 .ِطراقُها نّْعِل :وِجْلُد ال

 ، أي : على أَثَِرها. َطَرقَتِهاوَ وروى ابن الفََرج ، ِلبَْعِض بَني ِكاَلٍب : أنه قاَل : َمَرْرُت َعلى َعَرقَِة اإلبِِل 

. ويُقَاُل : اللُهمَّ إنَّا نَعُوذُ بَك ِمنْ  َطَرقَتْنَا طاِرقَةٌ وَ للصَِّف والزْرَدِق. : والعََرقَةُ  الطََّرقَةُ  وقال األْصَمِعيُّ : هي  َطواِرقِ  من خيٍر وَشّرِ

 السُّوء.

الَةٌ ، واِحُدُهْم : َمطاِريقُ  أبو عبيٍد عن أبي َزْيٍد والِكَسائي : قومٌ   ، وهو الراِجُل. ُمْطِرقٌ  ، أْي : َرجَّ

 َمْعروٌف تَُؤنِّثُهُ العََرُب. الطَّريقُ  قاَل الليُث :

كيت : الَحّراني عن  العُْظَمى ، وكذلك السَّبيُل. الطريقُ وَ األَْعَظُم :  الطريقُ  يَُذكَّر ويؤنَُّث يُقاُل : الطَِّريقُ  ابِن الّسِ

 بِلُغَِة أْهل اليَماَمِة.ـ  : أطوُل ما يكوُن من النَّْخلِ  الطِريقَةُ وقَاَل : 

 : ، قاَل األعَشى  َطِريقٌ  والجمُع :

ريريريريريريريريريريريريريٌق  ه  و طريريريريريريريريريريريريَ ولريريريريريريريريريريريري  اٌر رِواٌء أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريعريريريريريريريريَ     َن الريريريريريريريري ريريريريريريريريْتِ تريريريريريريريريَ يريريريريريريريريٌل مريريريريريريريريِ ِه أ بريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
ً  والطويُل ، من النَّْخِل يَُسّمى :  : ، وقال  ُطُروقٌ  ، وجمعُهُ : َطْرقا

ال ايريريريريريريريريريريريريريريريِ َ ا خمريريريريريريريريريريريريريريري َ ا بريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َق اأَلطريريريريريريريريريرياِواَل   حريريريريريريريريريريْ و   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريريريري  ْرٌق تريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريَ

  
 .َطَرقةٌ  ِشراُكها ، كلُّ َشَركٍة منها:  َطَرقَاُت الطِريقِ وَ قلُت : 

أْن يَْخِلَط الكاِهُن القطَن  الطْرقُ وَخطٌّ باألَصابعِ في الَكَهانَِة قال  الطْرقُ و: ضْرٌب من القاَلئِِد. قاَل :  الطاِرقيَّةُ  وقال الليُث :

َن.  بالصُّوِف ، فيتََكهَّ

  الباِب : أنّه الضَّرُب بالَحَصا ، وشاهُدهُ قوُل لبيٍد.في أّولِ  الطْرقِ  قلُت هذا باِطٌل ، وقد تَقَدَّم تفسيرُ 

 من منافِع اْلِمياِه يكوُن في نَحائِِز األَْرِض. وقال ُرْؤبَةٌ : الطَرقُ  وقاَل الليُث :

 للِع ِّ  ْذ أْ َلَفه  ماء  ال َرقْ 
وقاَل : قاَل ) .. الِذي قد خاَضتْهُ اإِلبُِل فَكدََّرتْهُ  الَمطروقُ  الماءُ بُِسُكوِن الراِء فهو :  الطرقُ  قلُت : ونَْحو ذِلَك قاَل ابُن ُشَميٍل. وأما

 (.بعُضُهْم : هو موِضعٌ 

قتِ  وقال الليُث :  ، إذا َخَرَج ِمَن الولِد نِْصفُهُ ، ثم تُطرقُ  الَمْرأةُ ، وكلُّ حاِملٍ  َطرَّ



2953 

 

 ،   َ َلصْه. َطرَقهْ  َنِةَ  ، في ال  
ً  للقََطاةِ ، إَذا فََحَصْت للبَْيِض كأنّها تَْجعَُل لَه التَّطريقَ  يَْجعَلقلُت : وغيُرهُ  ، قالُه أبو الَهْيثَم ، وجائُز أن يُْستَعَاَر فيُجعََل لغَيِر  َطريقا

 القَطاةِ.

 ومنه قولُه :

 َقْ  َطرََّقْه بِِبْكرِها أ ُُّ طََبقْ 
 يَْعني : الّداِهيَةَ.

: نسيَجةٌ تُْنَسُج من ُصْوٍف أو َشعٍَر ، َعْرُضها ُعْظُم الذّراعِ أو أقلُّ  َطرائِقُ  ، وجمعُها : الطَِّريقَةُ  الَحّراني عن ابِن الّسكيِت :

تَُكوُن  ى اْلِكْسِر ، وفِيَهاوطولُها أربُع أو ثَماني أَْذُرع ، على قَدٍر ِعَظِم البَْيِت ، وِصغَِرِه ، فَتَُخيَُّط في َعْرِض الشَّقَاِق ِمَن اْلِكْسِر إلَ 

راِئقِ  ُرؤوُس اْلعََمِد ، وبَْينَها وبَْينَ   .الّطراِئقَ  أَْلباٌد ، تكوُن فيها أُنُوُف العََمِد ، ِلئاَّل تَْخِرقَ  الّطِ

ونََها َويَْجعَلُونَها. أبو َعْمٍرو : ً  اإلبِلُ  أَطَرقَتِ  قُْلُت : َوهَكذا رأيُت العََرَب يَُسمُّ  اً ، وأنشد :إذا تَبَع بعُضها بَْعض !إِطَراقا

 ... أْطَرَقْه َ ِتيَتاو َجاَءْ  َمعا  
ْمُن. فَتَلبََّد فيِه. (اْفتَعَل»على ـ  الَحْوضُ  اطََّرقَ و  : إذا َوقَع فيِه الّدِ

الّرُجُل  أَْطَرقَ  ثَْعلُب عن ابِن األعرابّي : .َطَرقٌ : أثْنَاُؤَها ، إذا اْنَخنَثَْت وتَثَنَّْت ، واحُدها : الِقْربَِة  أَْطراقُ  أبو ُعبَْيٍد عن الفَّراِء :

ْيِد ، إَذا نََصَب له ِحبَالَةً.  للصَّ

: وللّساِكِت  ُمْطِرقٌ  لَك قِيَل للعَُدّوِ :، وهو الفَخُّ ، ومن ذ الطَّْرق فاُلٌن ِلفاَُلٍن ، إذا َمَحل بِه ، ليُوقِعَهُ في َوْرَطٍة ، أُِخَذ ِمنَ  أْطَرقَ و

 .ُمْطِرق

ُجِل : َعِشيَرتُهُ ؛ وقال ابُن أْحَمَر  طاِرقَةُ وقاَل :   : الرَّ

يت  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  ارِقريريريريريريريريريريَ اَب طريريريريريريريريريريَ ْوٌ  َذهريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِف الريريريريريريريريريريريريريريريري ُّر وِب و   لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارِقريريريريريريريريريريريريريريريرييت أبكريريريريريريريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وهو الذي َضَربه الَمَطُر بَْعَد يُْبِسِه. مطروقٌ  وَكألٌ 

وكذلَك القََصبةُ  .َطرائِق َوَرعابِْيُل ، بمعنى واحٍد. قاَل : وإذا ُوِصفَِت القَنَاةُ بالذُّبُوِل ، قِيَل : قَنَاةٌ َذاتُ  َطرائِق الْلحيانّي ثَْوبٌ وقال 

ْت حين أََخَذْت في اليُْبِس  َطَرائِق إذا قُِطعَْت َرْطبَةً ، فأََخَذْت تَْيبَُس ، َرأَْيَت فيها ، وما لَْم تَْيبَْس ، فهي على لَْوِن ، قد اْصفَرَّ

ِة يَِصُف قَناةً  .. الُخْضَرةِ ، وإْن كاَن في القَنَا ، فَُهو َعلَى لَْوِن القَنَا مَّ  : قاَل ذو الرُّ

ْه  لريريريريريريريَ ا َذبريريريريريَ لريريريريريريريَ اِل الريريريري ريريريريَ َن كريريريريريريريأمريريريريْ ريريريريريريريَ ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ىّت يريريريريِ  مسريريريريَ

  
ى َأَودِ   لريريريريريريريريريَ ْ انٌ  عريريريريريريريريريَ ق  لريريريريريريريريريَ رَائريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريِ

  
: ، وهو َمْوِضٌع فََسِمعُوا َصْوتاً : فَقَاَل أَحُدُهم لصاِحبَْيِه  (بأْطِرقا) (كاَن ثالثَةُ نَفَرٍ : )ٍرو يقول وقال األصمعّي : سمعُت أبا َعمْ 

 بذلك. وفيه يَقُوُل أبو ذُؤيٍب : (أْطِرقا)، أَْي : اسُكتَا فَُسِمي الَمَكاُن  أَْطِرقَا
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ا يريريريريريريريريريريريريَ ا   ا ريريريريريريريريريريريريِ ا  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ رِقريريريريريريريريريريريريَ ى َأطريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
ّي   َُ و اّل الريريريريريريريريريريريريريِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريا ُِ  اّل الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريُّ

 

  
 : الرجل األَْحمُق. الطُّْرقَةُ  قاَل غيُرهُ :وَ 

 (.ما يُْحِسُن ، يَطَّاُف ِمْن ُحْمِقهِ  لُطْرقَةٌ  إنهُ )يُقَاُل : 

 الفَْحِل إيّاها. بَِطْرقِ  : قَِريبَةُ العَْهدِ  ِمْطَراقٌ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : ناقَةٌ 

 (الطَّْرقِ  ما َشيٌء أْفَضُل ِمنَ )ُروي عن ابِن ُعَمر : أَنهُ قَاَل : و

ُجلُ  ..  َعلَى الفَْحِل فَيَْذَهُب َحْيريَّ َدْهٍر. يُْطِرقُ  الرَّ

 .يَْستْطِرقُهُ  الذي طُروقَهُ  أَْي : يُِعيُر فَْحلَهُ ، فَيَْضِربُ  .يُطِرقُ  قاَل شمر :

 ال َصيَّر هللا لََك ما تَْنكُحهُ.: أي  (.هللا َعلَْيكَ  أَْطَرقَ  قاَل : ويُقَاُل : ال

 قاَل ذلك كلّه أَبُو عبيَدةَ.

ً ـ  الطْرقُ وقاَل :   : ، وأْنَشَد للطرَماحِ ، يَِصُف نَاقَةً  طّراقٌ و ُطروقٌ : الفَْحُل ، وَجْمعُهُ ـ  أيضا

ة   ولريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريري  رّاِق جمريريريريريريريريريريريريريريريَْ ِف الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
رَاقِ   َ  طريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريْ ِ ل  بريريريريريريريريريريريريريريريَ ُْ  ريريريريريريريريريريريريريري ْ َؤا   الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َمة الظُُّهوِر ، لم تُْرَكْب ، ولم تُْحلَْب ، ُمْحَدٍث  الطّراقُ وقَاَل أبو َعْمٍرو : ُمْخلف : لَْم تَْلقَْح ،  أُْحِدثَْت : : الفُُحوُل ، َمْجهولٍة : ُمَحرَّ

َراُب ، واللَُّؤام : الذي ياُلئُِمها. الِطَراقُ ولَقَاحاً.   : الّضِ

ً ـ  ُمْطِرقٌ   للفَْحِل :قال شمٌر : ويُقالُ   : وأْنَشد ـ  أْيضا

ا تريريريريريريريَ َ   َذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ جريريريِ َة والريريريلريريريَّ يريريريبريريريريريريريَ جريريريَ هريريريريريريريَ   الريريريلريريريَّ  يريريريريَ

  
رِِق و   َل املريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ اَء مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ ْومريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياَُِّل الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ

  
م   : وقال ُمتَّمِ

ا ْه د ر هريريريريريريريَ غريريريريريَ ِّ مسريريريريرييريريريريريريريث  كريريريريريريريانريريريريريريريَ لريريريريريِ بريريريريريْ ْل تريريريريريري  هريريريريريريريَ  فريريريريريريَ

  
رِق    اء  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ِل وجريريريريريريريريْ حريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ ٌة كريريريريريريريريالريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريِ   ريريريريريريريري َ

  
 .اإلْطَراقِ  ِمنَ  المْطِرقُ  قاَل : ويكونُ 

.  أْي : ال تَرُغو ، وال تَِضجُّ

 وهو ُسْرَعةُ الَمْشي. الطْرقِ  من ُمْطِرقٌ  وقاَل خالٌد بُن َجْنبَةَ :

 .َمطاِريقُ  وجمعُهُ  ُمطِرقٌ  قلُت : َوقَْد قِيَل للراِجِل :) .الطَّْرقِ  وقَال : العَنِيُق : ُجْهدُ 

راقَاِن ، وإنما هو َخطٌّ أبيُض بناِر  َمْطروقَةٌ  وقاَل. النَّْضُر : نَْعَجةٌ  ، وهَي التي تُْوَسُم بالنّاِر على َوَسط أذنِها من ظاِهر ، فََذانَِك الّطِ

ً  ، كأنما هو جادَّةٌ. وقد  .َطَرْقناها نَْطُرقُها َطْرقا

راقِ  عِ والِمْيَسُم الذي في موِض   له ُحروٌف ِصغَاٌر. الّطِ

: ، وهو اْستِْرخاُء في َعَصِب الّرجِل ، واألنثى  الطََّرقِ  : بَيَّنُ  أْطَرقُ  َوفَرسٌ )َطبَع الشَّاةَ. : فأما الطَّابَُع فهو ِمْيَسُم الفَرائِض ، يُقَاُل 

 (.َطْرقَاءُ 

 ق ط ل
 قلط ، قطل ، لقط ، طلق : مستعملة.

 : القَِصيُر ِجّداً ، القَلَِطيُ وقال الليُث : قلط 
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 وهللا أْعلم   نه  من أوالِد اجِلنِّ والّةياِطنِي.ري  : يري َ ال   الِ ّلْو   وَ 
 (.: الَخبِيُث الماِرُد من الّرجالِ  القَلَِطيُ  وقال بعُضُهم :): اآلَدُر ، َوهي الِقْيلَةُ.  الِقْيِلْيطُ  عمرو عن أبيِه :

 : الدَّماَمةُ. القَْلطُ  األعرابّيِ :قال ابُن وَ 

َحديدةٌ :  الِمقَطلَةُ و، وهو القَْطُع. قاَل :  القَْطلِ  من (فَاُعوالً ): موضٌع يمكُن أن يَُكوَن َعَربيَاً ،  القَاُطولُ  قال ابُن ُدريٍد :): قطل 

 تَْقَطُع.

 : ُهَو أو غْيُرهُ )الَمقطوُع من الشََّجر ، وأنَشد  القُُطل أبو ُعبيد عن األصَمعّيِ :

ه   لريريريريريريريريريريريْ  ه َدمريريريريريريريريريريريَ ى جريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريَكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ٌل يريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريري َ َّ

  
ل    ِة الريريريريريري ريريريريريري  ريريريريريريري  ْومريريريريريريريَ ذْع  الريريريريريريري َّ  كريريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريريريَ ريريريريريريَ ريريريريريريَر جريريريريريريريِ

  
 : ، أي : قطعته. وقال الُهَذلّي  قََطْلتُه وقد

َأأب  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريَ ا َُّاَر جمريريريريريريريريريريريريري ْ  ِ َذا مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل     ثريريريِ ريريريريريريريال  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريرير ، وا ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريري ريريري  ريريريريريريري 

  
 المقطوع.وهو  الَمْقطول : بالقَطيلِ  أراد

 أي : قََطْعتُهُ. قَطْلتُه وقد

 عنقه وقََصلها أي ضرب عنقه. قََطلَ  وقَاَل اللِّْحيانيُّ :

 الَخِشُن.:  القَْطلُ واللَّيُِّن ،  القََطلوالِقَصر ،  القطلوالطول ،  القََطل ثعلب عِن ابِن األعرابّي :

ً لَقَطه يَْلقُطه ]قال الليُث : يُقاُل : :  [لقط] بِتَْسكين القاف ، اسم الشيء الذي  اللُّْقَطةُ : ومن األْرِض. قاَل  (1)[: أخذه التقََطهو لَْقطا

 .لُقطةٌ  تِجدهُ ُملقًى فَتَأُْخذُهُ. وكذلك المنبوذُ من الصبيان

ُجل اللُّقََطةُ  وأما  اللُّْقَطة غير ما قال الليث في [على]. قلُت : َوكالُم العََرِب الفُصَحاِء يَْلتَِقُطها .اللُّْقَطاتِ  يتتبع اللَّقَّاطُ  : فهو الرَّ

 .اللُّقَطةو

 ُمثَقَّالٌت كلّها.ـ  َوالقَُصعَةُ والنُّفَقَةُ  اللُّقََطةُ : أبو ُعبيد َعِن األصمعّي َواألحمر قاال 

 (.من الشَّيِء الّساقِطِ  يُْلتَقَطُ  ِلما)

ثُوَن. لُْقَطةً  ولم أَْسَمعْ ـ  ينَ وهذا قَْوُل ُحْذاِق النَّْحِوي  ، لغيِر الليِث. َوإن كاَن ما قَالَهُ قِياساً ، وهكذا َرواهُ الُمَحّدِ

ثَنِيه أبو الُحَسين المزني عن علّي بِن َعْبِد العزيِز عن أبي عبيد)َحدَّثَنِي عبُد هللا بُن َهاَجَك عن ابِن َجبَلَة عن أبي ُعبيد ،  :  (وَحدَّ

 (.فقال : إْحفَْظ ِعفَاَصها َوِوَكاَءَها ؟اللُّقََطةِ  : أَنَّهُ ُسئِل عن وسلمعليههللاصلىي َحِديِث النبي أنَّه قاَل ف

 عنَد العََرِب ، فَِعيل ، بمعنى مْفعُول. اللَِّقيطُ  وأما الصبيُّ المنبوذُ يَِجُدهُ إْنَساٌن ، فَهو

َطبُ  يَْلقُطُ  ، ويُقاُل للّذي الُملتَِقطُ  ه يقاُل له :أو الشَّْيء الّساقَِط ، فإن اللِّقيطَ  والّذي يأُخذُ  ُرُع َوَوِخَز الرُّ  السَّنَابَِل ، إذا ُحِصَد الزَّ

__________________ 
 (.100/  5)« العني»، وانيتر  (312/  12ري  ل  )« اللسان»( كذا جاء يف 1)
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 .َلّ اطَةٌ وَ  لّ ا ٌ و  الِق ٌ  من الِعْذِق :
 للفَّراء :« الَمَصاِدرِ »وقرأُت في ِكتَاِب ): فهو ما كاَن ساِقطاً من الشيء التافِه الذي ال يقيمةَ لهُ ، ومن شاء أَخَذهُ.  اللُّقَاَطةُ  أَماوَ 

 (.، والّصواُب ما قَالَهُ األَْحَمُر ، ألَنَّهُ صحَّ في الَحِديثِ  يُْلتَقَطُ  ، لما اللُّْقَطة

 الناُس. يَتَلَقَُّطهُ  السُّْنبُُل الذي تُْخِطئُه الَمنَاِجُل ،:  اللَّقَاطُ  وقال اللْيُث :

راُم ): اسٌم لذلَك الفعِل كالَحَصاِد َوالِحصاد  اللِّقَاطُ وَ  قلت : الَحَصاد والِحَصاد بمعنى واحٍد ، َومثله : الِجَزاُز َوالِجَزاُز ، والّصِ

َراُم والِجَداد والَجَداُد.  والصَّ

، والّساِقُط عبد الماقِِط. قاَل :  الاّلقِطِ  والماقُِط عبد: : العَْبُد الُمْعتَُق قاَل  الاّلقِطُ والّرفَاُء ، :  الاّلقِطُ  قاَل : ثعلب عن ابن األعرابيّ 

ُجِل الفَِقيِر يَْستَْغني في ساعٍة. ؟(.لُقََطةٌ  أَِصْيَد القُْنفذُ ، أم)ومن أمثاِلِهْم :   يُْضَرُب َمثاَلً للرَّ

ٍة أَْمثَاُل الّشْذِر وأَعَظُم في الَمعَاِدِن ، وهو أجَوُدهُ ، ويُقَاُل : َذَهبٌ  اللّقَطُ  وقال الليُث :  .لَقَطٌ  : قَِطع َذَهٍب أو فِضَّ

ً  أبو ُعبيٍد َعِن األَْصَمعي : وَرْدُت الماء  : إذا َهَجْمَت َعلَْيِه ، ولَْم تَْحتَِسْبهُ ، وأْنَشَد : وذلَك  التِقَاطا

اوَ  اطريريريريريريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريَ ل  َوَرْدتريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّاطريريريريريريريريريريريريريريريريا    ه  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َق مريريريريريريريريريريريريريريريريذ َوَرْدتريريريريريريريريريريريريريريريري   ملَْ أَلريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

َُ الو ْرَق والَغ َاطا   ال اََّما
ُ  اللِّقيَطةُ  وقال الليُث : ْذُل ، والمرأَة ُجُل الَمِهيُن الرَّ  لَقيَطةٌ  ، وإنَّها لَسِقيَطةٌ  الِقطٌ  ، وإِنّه لساقِطٌ  لَِقيطٌ  تَقُوُل : إنّه لََسِقيطٌ  .. كذلكَ ـ  : الرَّ

 .َمْلقََطانةٌ : حَمَق ، واألُنثى ، تعنِي به الِفْسَل األ َمْلقََطانُ  . قاَل : وتَقُوُل : ياِللَقَْيَطةٌ  إِنّه: ، َوإذا أْفَرُدوا الّرجَل ، قَالُوا 

 ، تُعَيُِّرهُ بذِلَك. االْلتِقَاِط ِللُّقَاَطاتِ  : ِشْبهُ حكايٍة إذا رأيتَهُ كثيرَ  اللُّقَْيَطىو

قاَل : َويقاُل هذا للرجِل  (.الَحَصا يَْلتَِقطُ  إنَّ ِعْنَدَك ديكاً ،)وأخبرنِي الُمْنذرّي عن ثَْعلٍب عن ابِن األعرابّيِ قاَل. من كالِمِهْم : 

 النّّماِم.

 ُخلَّْيطى حكايةً لِفْعِلِه. لُقَّيطي الكالَم ِلنَِميَمٍة ، قلَت : التَقَطَ  وقال الليُث : إذا

 داِر فاُلٍن وَطَواِرِه ، أْي : بِِحَذائِها. بِلقاطِ  اللحياني : داِري

 في سيِر الفََرِس : أن يأُخَذ التَّقريُب بقوائِِمه َجميعاً. الُمالقََطةُ  وقاَل : أبو عبيٍد :

 من الَجْدِب ، إذا كانَْت يابسةً ال كأل فيها. َماَلقِطَ  وقال األصمعّي : أَْصبََحْت َمراِعينا

 : شد وأن

القريريريريريريريريريريِ    ى مريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ ْرتريريريريريريريريريريريَ  
لُّ املريريريريريريريريريري ي َوجريريريريريريريريريري   من ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
انريريريريريريريريريريِ ٌ وَ   ٌض مسريريريريريريريريريريَ ا  ومحريريريريريريريريريريَْ ِ ن  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريري ِّنريريريريريريريريريريْ

  
ْفُو الُمقَاِربُ  اللَّْقطُ  ِشْمٌر عن الفَراء : ْل ثَْوبََك. القُطْ  . ويقال :لَِقيطٌ  يُقَاُل : ثَْوبُ ـ  : الرَّ  ثوبََك ، أي : ارفأْهُ ، وكذلَك : نَّمِ
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 كتْبتَها بالقَلَِم.: ، أْي  لَقَْطتَها بالِمْلقَاطِ  ُت ِحْميَِريَّةٌ تقوُل ِلَكِلَمٍة أََعْدتُها َعلَْيها : قَدْ قال َشِمر : َوَسِمعْ 

ً  الثَّْوبَ  لَقَْطتُ  أبو عبيٍد عن الكسائِي :  .لَْقطا

ُجُل فَنَاَولَها بَِعْيَره ، وهي للَجْمعِ ، وهَي بَْقلَةٌ تَتْبَعُها الدَّوابُّ ؛ لِ  اللَّقَطُ و اللَّقََطةُ  وقال أبو مالٍك : طْيبَها ، فَنَأكلها ، وربما اْنتَتَفَها الرَّ

 .اللّقَط بُقُوٌل َكثِيَرةٌ ، يَْجَمعُها :

 فيِه. لُِقطَ  : ما الِمْلقَطُ و،  لُِقطَ  النَْخِل : ما لُقَاطُ )و

ْرعِ ما لُقَاَطةُ و  ... القطةٌ  ِمْن َحبِِّه بَْعَد َحَصاِدِه. ومن أمثالهم : ِلُكّل ساقَِطةٍ  لُِقطَ  الزَّ

 (.: هي ذاُت األَْطباِق الّتي يُقَاُل لها : الفَِحثُ  الالقَِطةُ  وقاَل َغْيرهُ :

ً )الَمَخاِض ِعْنَد الِواَلَدةِ  َطْلقُ  : الّطْلقُ  الليث :: طلق   .. الّطْلقُ  ، وَضَربَها َمْطلوقَةٌ  فهي ُطِلقَتْ  ، َوقَدْ  (َطْلقا

ً  الِواَلَدةِ  َطْلقِ  الَمْرأَةُ ِعْندَ  ُطِلقَتِ  أبو ُعبيد عن الِكَسائي :  .َطْلقا

 ـ. بََضم الاّلمِ ـ  فََطلُقَتْ  ِمَن الطَّالِق ، ُطلِّقَتْ  قاَل أبو ُعبَيٍد : وقاَل أبو َعْمٍرو :

 .فََطلَقتْ  الِعقَاِل ،النَّاقَةُ ِمَن  أُْطِلقَتِ و

 ؛ أَْجَوُد. الطَّالقِ  ِمنَ  َطلُقَتْ  ثعلٌب عن ابن األعرابّيِ :

مِ  َطلَقَتْ و ٌ  .ُطِلقَتْ :  الطَّلقِ  جائٌز َوِمنَ ـ  بفتحِ الالَّ  (.َهاءٍ )، بِغَْيِر  طاِلقٌ  وكلُّهم يَقُوُل : إِْمرأَة

 وأما قول األعشى :

 أ  جارات بِي  فِإنك طاِلَ ة
 ، فبني النَّعَت َعلَى الِفْعِل. َطلَقَت على الفعل ألنها يقال لها قد طاِلقَة غداً. وقال غيره : قال : طاِلقَة يث قَاَل : أرادفإن اللَّ 

 للنساء. التَّْطليق أي كثير ِمْطليقٌ ووقاَل اللّيث : ورجل ِمطالق 

 .فََطلَقَت الناقة من الِعقال اطلقتو

 في المرعى. َطلقَتْ  من اإِلبِِل الَّتي قد الطاِلقو

ُمعَقَّالت : أكثَُر ؛ وأنشد  ُطلُقوأيضاً  طاِلقو ُطلق إلى الماء ويقال للتي ال قيد عليها ، وهي تَنَطِلق التي الطالق وقال أبو نصر :

 العيس أو طواِلقِ 

 .(1)[ال تحبَس عن اإلبل طاِلق عن العقال فهي َطلَقَت أي قد

 : ِمَن النُّوِق. اْلتي تَتُْركها بَِصراِرَها ، وأَنَشَد للُحطيئة  الطاِلقُ  الّشيباني.وقال أَبو َعْمرو 

ْم  يريريريريريريريكريريريريريريري  َ اِر أبريريريريريريريِ عريريريريريريريَزى بريريريريريريريِ ى املريريريريريريريِ لريريريريريريريَ وا عريريريريريريريَ يريريريريريريريمريريريريريريري   أَقريريريريريريريِ

  
ْبَحي   مريريريريال  َبنْيَ صريريريريريريريريريريريريريريَ وف الةريريريريريريريريريريريريريريِّ  طريريريرياِلِق و َتسريريريريريريريريريريريريريري 

  
__________________ 

 (.101/  5)« العني»انيتر  (188،  187/  8ري  طلق)« اللسان»( ما بني املعكوفتني است راك من 1)



2958 

 

ْبَحى : التي يحلُبُها في َمْبَرِكها ، يَْصَطبُِحها ،   : الّتي يَتُْركها بَِصراِرَها فال يَْحلُبُها في َمْبَركَها. الّطاِلقُ وقال : الصَّ

ى في  الطَّاِلقُ  وقاَل : اللّْيُث. من اإلبِل. ناقَةٌ تُْرَسُل في الَحّيِ ، َوتَْرَعى من َجنَابِِهْم ، َحْيُث َشاَءْت ، ال تُْعقَُل إذا راَحْت ، وال تُنَحَّ

 الَمْسَرحِ.

 وقَاَل أبو ذَُؤْيٍب :

 .. َغَ ْ  َوْهَي َ ْة وَكة  طَاِلق  
 .األَْطاَلقُ و،  الَمطاِليق قاَل : الَجميع :

 : وقال شمٌر : َسأَْلُت ابَن األْعرابّي عن قوِلِه : ، أْي : ُحلَّ ِعقَالُها  فَطلَقتْ  النّاقَةُ  أُْطِلقَتِ  دْ قَ وَ 

َة َأو نريريريريريريريَ ْ  ِ يريريريريلريريريريريريريَ ْن جريريريريريريريَ ِه مريريريريِ م  الريريريريَوجريريريريريريريْ اهريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلق    رَاَءه  اإِلطريريريريريريريريريريريريريريريْ َ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اَن أَفريريريريريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قاَل : َهذا يكوُن بَمْعنى : الَحّلِ واإِلْرَساِل.

ْيِد ، أْفنَاَها. أبو عبيٍد عن أبي زيد رُجلٌ  إطالقُهُ وقاَل :  اليَدْيِن ، إذا  طلقُ والوْجِه. ذو بِْشٍر َحَسن  َطليقُ  إيّاَها. إْرسالُها َعلَى الصَّ

 ، َويقاُل. أْطالقٌ  اليَدْيِن ، أْي غيُر ُمقَيٍَّد ، َوجمعه : َطْلقُ  كاَن سِخياً ، َوِمثْلُهُ. بعيرٌ 

ْجنِ  ً  َحبَُسوهُ في الّسِ  بغيِر قَْيٍد. ُطلُقا

 وجُههُ َطاَلقَةً. َطلُقَ وَ عنَد الِوالَدةِ ،  ُطلِّقَتْ وَ ،  َطلُقَتْ وَ الَمْرأَةُ ،  َطلَقَتِ  أبو العَبَّاِس :)

 (.: ال قُرَّ فيها ، وال أذًى َطْلقَةٌ  ، وليلةٌ  َطْلقٌ  الوْجِه ، ويومٌ  َطِلقُ وَ الَوْجِه  َطْلقُ  ورجلٌ 

 أي : َحاَلٌل. ِطْلقٌ  ويقاُل : َهَذا لَكَ 

 .َطْلقٌ وَ  ِطْلقٌ واللَِّساِن ،  َطِليقُ  ذُلٌَق ، َوُهوَ  ُطلَقٌ  : وهو الَّذي لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء ، ولَهُ ِلَسانٌ  ُطْلقٌ  الِكسائي : رجلٌ 

 الوْجِه. َطْلقُ والوْجِه ،  َطِليقُ  يقَاُل : هووَ 

 َطِليقُ والَكّفِ  َطْلقُ  ذلٌَق ، والكسائي يقولُُهَما. وهو ُطلَقٌ  َذِليٌق ، وال تَقُْل : طِليقٌ وذُلٌُق ،  ُطلُقٌ  َسانٌ َشِمر عن ابِن األعرابّيِ : لِ 

 الَكّفِ قَِريبتَاِن ِمَن السََّواء.

 .ُطلَقٌ  ، أو ُطلُقٌ  ال أْدري. لسان: ، فقاَل  ُطلَقٍ  أو ُطلُقٍ  وقال َشِمر : قال أبو حاتٍم : َشكَّ األصمعيُّ في :

ً و ُطلوقَةً  يَُدهُ ولسانُه َطلُقَتْ  وقال َشِمر : يقالُ   .ُطلُوقا

التَّْخِليَةُ واإلْرَساُل ، وحّل العَْقِد  .التَّْطِليقُ : وإذا ُخلِّي َعْنهُ. قاَل  ُمْطلَقو َطاِلقٌ و ُطلُقٌ و َطِليقٌ  وقال ابن األعرابي : يقال : هو

 لتَّْرِك واإلْرَساِل.بمْعنَى ا اإلْطالقُ  ويكونُ 

 القَْوَم. َطلَّْقتُ والبِاَلَد. فَاَرْقتَُها.  َطلَّْقتُ و

 ترْكتُُهْم.

 : وقال ابُن أَْحَمَر 

مريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريْ َ  غريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريْ
َ

َرْوَن املريريريريريريريريريري ٌة يريريريريريريريريريريريَ ارِفريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريرياال  َق الريريريريريريريريريريريريرَبُِ  الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَّ   ذا مريريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريريَ

  
 أْي : تََرَكُهْم ، كما يتُرُك الرجُل المرأةَ.

ً  اإلبَل إلى الماء ، حتَّى أْطلَقتُ  زيد :أبو عبيد عن أبي  ً و َطلَقَْت َطْلقا  ، واالسمُ  ُطلُوقا
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 بَفتح الالُ.ري  ال َّلق
القََرُب : ، والثاني  الطَّلَقُ  ، وذلك إذا كان بينها وبْيَن الماِء يوماِن ، فاليوُم األول : تَْطلُق َطلَقا اإلبُل ، فهي َطلَقَتِ  وقال األْصمعي

ً  صاِحبُها هاأْطلَقَ  ، وقد  .إْطالقَا

، فَإْن كانَْت الليلةُ  الّطْلقِ  فهَي ليلةُ ـ  لَْيلَتَئِذٍ ـ  وروى أبو عبيٍد عنه ، قاَل : إذا َخلَّى ُوُجوهَ اإلبِل إلى الماِء وتََرَكها في ذِلَك تَْرعى

 الثانِيَةُ ، فهي لَْيلَةُ القَرِب ، وهي السَّْوُق الشديُد.

كـ  َطلَقٌ  قاُل ِلَضْرٍب من الّدَواِء ، أو نَْبٍت ،أبو نصٍر عن األصمعّي. ي ، أْي إذا َصار  َطِليقٌ  ويقاُل لإلْنَساِن ، إذا َعتََق.ـ  ُمتَحّرِ

 ، وذلَك حيَن تْرجُع إلْيِه نفُسهُ ، َوأنشد : ُطلّقَ  ُحّراً ، ويقال للسَّليِم ، إذا لُِدَغ. قد

 َّلقِ كما تريْعَ ي اأَلْهوال  رأَس 
 
 امل

 :  (يَْذُكُر َحيَّةً )وقال النابغة 

هريريريريريريريا ْوِء  ريريريريريريري ِّ وَن مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا الريريريريريريريرَّاقريريريريريريري  اَذَرهريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
ع    رَاجريريريريريريريريِ لريريريريريريريريا  تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريا  ، ومسريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ه  مسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِّ ريريريريريريريري   تريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ

  
كـ  الطَّلَقُ وقاَل :   : ، وأنشد  أْطالق .، ال قَْيَد َعلَْيِه والجميعُ  ُطلُقٌ  وبَِعيرٌ  األْطاَلقُ  قَْيٌد من ُجلُوٍد ، وَجْمعهُ.ـ  ُمتََحّرِ

َن أطريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريا   اَذفريريريريريريريريريْ َوه  وَ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريرياَرَب  ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
ه    بريريريريريريريري  ائريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ نَّ مسريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريٌ  َوهريريريريريريريري  ْوِد تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ ِن الريريريريريريريريذَّ  عريريريريريريريريَ

  
 : ، وهي التي ال بَْرَد فيها ، وأْنَشَد ألوس بن َحَجر  َطْلقٌ  أبو ُعبَْيٍد عن أبي َعْمرٍو. لَْيلَة

َرْه  اهريريريريريريريريريِ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ى لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريريريَ ِذلريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريري 

  
ق    لريريريريريريريريريْ ْه بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ َرْه و فريريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريِ  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َطَواِلقُ و،  َطْلقاتٌ  ال َحرَّ فيها وال بَْرَد ، وال َمَطٌر ، وليالٍ  َطْلقَةٌ  ولَْيلَةٌ  َطْلقٌ  وأْخبََرني اإليادّي عن شمر : يومٌ 

 السَّاَعةَ ، وقال الّراعي : لَطْلقَةُ  وقاَل أبو الدُّقَْيِش. إِنَّها

 فريَلمَّا َعَلْته  الةَّْمس  يف يريْوُِ طَْلَ ة  
اليَْوِم. وقال أبو الهْيثَم وأَْخبََرني ، ليَس فيها قُرٌّ وال ِرْيٌح. يُِريُد يَْوَمها الَّذي بَْعَدها ، والعََرُب تبدأ باللَّْيِل قَْبَل  َطْلقَةٍ  يريُد : يوَم لَْيلَةٍ 

ة : مَّ اعي ، وفي بيت آَخَر أنَشَده لذي الرُّ  عنه الُمْنِذري ، في قوِل الرَّ

 هلا س لٌَّة كالةَّْمِس يف يريْوُِ طَْلَ ة  
 قاَل : العََرُب تُِضيُف اإلسَم إلى نَْعتِِه.

َوأَْنَشَد بَْيَت ـ  بغير َهاءـ  طْلقٌ  وْصف ، كما قالوا. َرُجٌل َداِهيَةٌ. قاَل ويقاُل : لَْيلَةٌ الهاَء ، للُمبَالَغَِة في ال .الطَّْلق قاَل : وزادوا في

 : لَبِيٍد 

ة   لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ْن لريريريريريريريريَ ْم مريريريريريريريريِ َن كريريريريريريريريَ ْ رِيريريريريريريريريْ ِه ال تريريريريريريريريَ ْل أَنريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريريريريَ َ امريريريريريريريريريري  ا َونريريريريريريريريريريِ و هريريريريريريريريريريَ ذ  هلريريريريريريريريريريَْ ِذيريريريريريريريريريريْ ق  لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريريَ

  
وأَْنَشَد بَْيَت ـ  بغير َهاءـ  ُطْلقٌ  ويُقَاُل : لَْيلَةٌ : ، ولَْيلَةٌ ، أْي : َسْهلَة ، َطيِّبَة ، ال بَْرَد فيها ، قال  َطْلقٌ  وقال األصمعّي : يُقَاُل : يَْومٌ 

 : لَبِيٍد 

ة   لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ْن لريريريريريريريريَ ْم مريريريريريريريريِ ْ رِيريريريريريريريريَن كريريريريريريريريَ ْل أَنريريريريريريريريِه ال تريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريَ

  
َ امريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ا َونريريريريريريريريريريِ و هريريريريريريريريريريَ ِذيريريريريريريريريريريذ  هلريريريريريريريريريريَْ ق  لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريريَ
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ً  قاَل : ويقاُل : َعَدا  ، أَْي. قَْينِ َطلَ  أو َطلقا

 ِمْن هذا األْمِر ، أْي. َخارٌج. ِطْلقٌ  َشْوطاً أو َشْوَطْيِن ، ويقاُل : أْنتَ 

 .الُمَطلَّقُ  ثعلٌب عن اْبِن األعرابّيِ. قاَل :

هُ ، إذا َسقَاهُ  أْطلَقَ وَخْيلَهُ في الَحلَبَِة ،  أْطلقو، إذا كانَْت ِطواالً فأْلقََحها ، قاَل ،  َطلَّقَهاونَْخلَهُ  أْطلَقَ  الُملَقَُّح من النَّْخِل ، َوقَدْ  َعُدوَّ

 : إذا تَبَاَعَد. َطِلقَ و، إذا أْعطى ،  َطلَقَ وُسّماً. قاَل : 

 : النُّوُق التي تُْحلَُب في الَمْرعى ، وقال ابُن األعرابي. الطَّلَقَةُ  وقال أبو عمٍرو :

ْعي. .الّطاِلقُ   النَّاقَةُ الّتي تُْرَسل في الرَّ

َمْفعوٍل. : ، فَِعيٌل بَِمْعنى  يُْطلَقُ  : األَِسيُر ، الطَّليقُ و،  ُمْطلَقَةٌ و َمْطلُوقَةٌ  في الماِل ، بمعنى واحٍد ويُدهُ  أَْطلَقَهاويََدهُ  َطلَقَ  ويقاُل :

ة  مَّ  : وقاَل ذُو الرُّ

َرْ  وَ  فريريريريريريَ ّي أقريريريريريريريْ وِر األقريريريريريريريامسريريريريريريِ ْن نريريريريريري  م  عريريريريريريَ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
   ُ ا غريريريريريريريريريَ روف  تريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ َوعريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريريَ ق  و بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
ةً بالغَْيِم ، أي تُْستَُر ،   .َطلَقَتْ  إذا اْنَجلى َعْنَها الغَْيُم. يَْعني. األقاِحي إذا َطلَعَِت الشَّْمُس َعلَيها فَقَد .تُْطلَقُ وتُغَاُم َمرَّ

ُجُل عن نَاقَتِِه ، قيل يُْطلَقُ  : األِسْيُر ، الطَِّليقُ وكثيُر الطَّالِق للنَِّساِء.  .ِمْطاَلقٌ و مْطِليقٌ  وقاَل الليُث : رجلُ   َعْنهُ. وإذا َخلّى الرَّ

 .َطلَّقَتْهُ  . وإذا اْستَْعَصِت العَانَةُ َعلَيِه ، ثم انقَْدَن لَهُ ، قِيَل.َطلَّقَها ، قال : والعَْيُر ، إذا َجاز َعانَتَهُ ، ثم َخلى َعْنها قِيلَ  َطلَّقَها

 وأْنَشَد قَْوَل ُرؤبَةَ :

 ... طَلَّْ َته  فاْستريْوَرَد الَع اِمال  
 .تََطلَّقَ  ِمه ، فََمَضى ال يَْلِوي على َشْيء ، قيل.قاَل : والظَّبُي ، إذا َخلَى عن قََوائِ 

نَفِسي لهذا األَْمِر أْي :  تََطلَّقُ  الّدواُء. ويُقَاُل : ما أْطلَقَهُ وبطنُهُ  استَْطلَقَ وُسْرَعةُ الذهاِب في أصِل الِمْحنَِة. قَاَل :  .االْنِطالقُ وقال. 

.  ال تَْنَشِرُح وال تَْستَِمرُّ

ً  الَخْيُل ، إذا َمَضتْ  تََطلقَتِ  ويقاُل :  .الطلَقُ و، لم تَْحتَبِْس إلى الغَايَِة. قَاَل.  َطلَقا

 الشَّْوُط الواِحُد في َجْري الَخْيِل.

 إذا أْسفَر ، الَوْجهِ  ُمْنَطِلقَ  ُمتََحّرك ، وهي َطرائُق البَْطِن ، ويُقاُل. لَِقْيتُهـ  َطلَقٌ  وقاَل ، أبو ُعبَْيَدة في البطن أْطالق ، واحُدها.

 : وأنشد 

ه   تريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريْ ى نريريريريريريريريريريريريَ ا  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ نْي َو ريريريريريريريريريريريِْ ْرعريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
وْ    ه  وَدقَّ الريريريريريريريريك ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ق الريريريريريريريريَوجريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريانريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ

  
 : : أن تبول الفََرُس بعَد الَجْري ، ومنه قولهُ  التََّطلقُ وقال 

الاث  كريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريزِْع الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريرياُِ   فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَد ثريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريْق و   تريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ ِل و مل يريريريريريريريريريريريريريريريَ ْغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يُْعرق.لم يُْغسل ، أْي. لم 

 (.فَعَلَْت وأَْفعَْلتُ )، رواهُ عن الِكَسائي في باب.  َمْطلُوقَةٌ  في الماِل ، بمْعنًى واحٍد ويَُدهُ  أْطلَقَهاويََدهُ بالَخْيِر ،  َطلَقَ  أبو ُعبَيد.

 يََدْيَك تَْنفَعَاَك يا رجْل. أْطِلقْ  أْنَشَد ثعلٌب.

 (.يديك أطلُقْ  ويجوُز.



2961 

 

 ق ط ن
 نقط : مستعملة.ـ  نطقـ  قنطـ  قطن

 : الُحبُوُب الَّتي تَْخُرُج من األْرض. القطنيةو: الثياب ،  القُْطنِيَّةُ  أخبرني الُمْنذري عن أبي العباِس أنّه قال :: قطن 

ي ، قاَل وإنما ُسِمْيِت الحبُوُب : قِْطنِيّةٌ  ويقاُل : لَها : ّيٍ ولّجِ يِف ، وتُْدَرُك في آخِر َوقِت : ألنها تُْزَرُع في الصْ  قْطنيةً  ، مثُل : لُّجِ

.  الَحّرِ

يَْت :  .القُْطنيةِ  : ألنَّ َمَخاِرَجها من األَْرِض ، مثُل مخارجِ الثيابِ  قُْطنيةٌ  وقيَل : ُسّمِ

ْيِف. وقاَل َشِمٌر : القََطانِيُ  وقال أبو معاٍذ.  ُخ.: اسٌم لهِذه الُحبوِب التي تُْطبَ  القُْطنِيَةُ  : اْلِخْلُف َوُخَضُر الصَّ

،  (يُختَبَزُ )وهو الماُش والفوُل والدَّْجِر : وهو اللّوبِياُء ، والِحمَّص وما َشاَكلَها مما : قال األزهريُّ : ِهَي مثُل العََدِس والُخلَِّر 

قال الشافعيُّ : تُْؤَخذُ )، فيما أخبرني عبُد الملِك عِن الّربيع َعْنهُ ، وهو قوُل ماِلٍك بِن أنٍس  قِطِنيّةَ : َويُقتَاُت ، َسّماَها الشَّافِعّي كلها 

ِن َوالسُّْلِت ،  ِصها وَعَدِسها َوفُولها وَدْجِرها ، ألّن هذا كلَّه يُْؤكُل َمْسلوقاً  الِقْطنيةوالزكاةُ من الِحْنَطِة والّشعير والدُّخَّ كلّها ، ِحمَّ

 ً   َويَْزَرُعهُ اآلَدِميُّوَن.وَطبيخا

ً )، فيزيُد  (َعْبِد هللِا ِدْرَهمٌ  قَْطنو )،  (عبَد هللِا ِدْرَهمٌ  قَْطنَ : )قال ابُن األنبارّي : من العََرِب من يَقُوُل ) على : قَْط َعْبَد هللا  (نُونا

 ، والقياُس فيهما واِحٌد. (قَدْ )، ولم يُْحَك ذلَك في  (قَْطنِي)ِدْرَهٌم وينِصُب بها َويَْخِفُض ويُضيُف إلى نفِسِه ، فيقوُل 

قَْد عبَد )وكذِلَك قَْد يُقَاُل  (ْل َوبَْل َوأََجلْ هَ )قاَل : وقولُهْم : ال تَقُْل إالَّ َكَذا وكذا قَْط ، معناه : َحْسُب. وطاُؤها ساِكنَةٌ : ألنّها بمْنِزِلِة : 

 أي يكفي عبَد هللِا ِدْرَهٌم. (.قَْط َعْبَد هللِا ِدْرَهمٌ )ومعناه :  (.هللِا ِدْرَهمٌ 

 الطائِِر ، أصُل َذنَبِِه. قََطنُ  أبو ُعبَْيٍد عن األصمعي :

 .«والثُّنَِّة ، ولكنّى كنُت أجُدهُ في َكبِدي القََطنِ  قَالَْت : ما َوَجْدته في وسلمليهعهللاصلىأَنَّ آِمنَةَ لّما َحَملَْت بالنبي »في الحديث : و

 : أَْسفَُل الظَّْهِر َوالثَّنَّةُ : أْسفَُل البَْطِن. فالقََطنُ 

 : الموِضُع العَِريُض بَْيَن الثَّبَجِ والعَُجِز. القََطنُ  وقال الليُث :

 قال ُرْؤبَة :

 لاِ  ال  ّ نِ فال َوَربِّ الَفاطِ 
ً  وقد  .قََطن يقُطُن قُطونا

 َكالَخِليِط ، لَْفُظ الواِحِد والَجِميُع فيِه : َسواٌء. القَِطينُ  وقال الليُث :

 تُبَّاُع الَمِلِك ، َوَمَماِليُكهُ. .القطينُ وقاَل. 

: الُمِقيُموَن في الموِضعِ  القَِطينُ والَحَشم الَمَماِليُك. :  القَطينُ و: الَحَشُم األَحراُر ،  القَِطينُ و: أَهل الدَّاِر ،  القَِطينُ  عمرو عن أبيِه :

 ، ال يكاُدوَن يَْبَرُحونَهُ.
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جِل : َحشُمه وَخَدُمهُ ، وإذا قاَل الشاِعُر : قَِطينُ  وقاَل ابُن ُدريِد :  ..( َخَف القَِطينُ ) الرُّ

 ..  : الُمِقيُمونَ ، أَيْ  القَاِطنُونَ  فهُم القَْومُ 

 .(الناِر الَّذي يُوقُِدَها قَِطنَ  ُكْنتُ و ُكْنُت َرجالً من الَمُجوِس.)أنه قاَل : ـ  َرِحَمهُ هللاـ  ُروي عن سلماَن الفارسيو

، إذا  قََطن يقُطنُ و. قاَل : بكسِر الطاء (.. قَِطنَ )ويجوز أنه كاَن ُمقيماً َعلَيها ، رواهُ : النَّار : خاِدُمها ، وخاِزنُها  قَِطن قال َشمر :

 َخَدم : قال جرير :

 لو ِ ْ ه  ساَقك م  َ  َق يلا  
كيِت : هي ذاُت :  القَِطنَةُ وقال :  .القُّطانُ  : الُمقيُم بالمكاِن ، وجمعُهُ  القَاِطنُ والسُّّكاُن في الدَّاِر. :  القَِطينُ و: اإلماُء.  القَِطينُ  ابُن الّسِ

ً ـ  تَكوُن مع الَكِرِش ، وهَي ذاُت األْطباِق التي تَُكوُن مع الَكِرِش ، وهي الفَِحثُ األطباِق الَّتي   ـ. أْيضا

 : ِمْن َكَذا وَكَذا ، وأنشد  قْطنِي يُقَاُل : (َحْسبُ ): في معنى  القَْطنُ وَ : ما بَْيَن الَوِرَكْيِن ،  القطن قال ابُن الّسّكيِت :

  ِ اَل : قريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ ْو.  َوقريريريريريريريريريريريريَ  امريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريأل اَّريريريريريريريريريريريريَ

  
أَلَ  بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ    ْ  مريريريريريريريريريريريَ الَّ ر َويريريريريريريريريريريريْ ا  قريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، قال لبيد : قُُطنٌ  ِشَجاُر الَهْوَدِج ، وجمعُه ::  الِقَطانُ  وقال الليث : قال أبو الدُّقَيش :

 فريَتَكلَّس وا ق   لا  َتِصرُّ ِ َبام َها
ً )قلُت : وقاَل غيُره في قوِلِه :   .قُُطنٌ و قُُطنٌ و قُْطنٌ  يُقاُل : .قُْطن ثِيابَ : أْي  (.قُطنا

 : وأْنَشَدني اإليادّي 

ِن  ْن الريريريريريريريريريَومْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريِ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة لريريريريريريريريريَ ارِيريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
اِر اجلريريريريريريريريريريِن وَ   وِد الريريريريريريريريريريِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  اَل مريريريريريريريريريريِ

  

 ق   ّلٌة ِمْن َأمْسَسِن ال    نِ 
بلغة أَْهِل ِمْصَر َوبَْربََر قاَل : َوَحبَّةٌ ـ  ، هو الَمْخَدعُ  القَْيُطونُ وقاَل :  .قَطَّنَ والليُث يُقاُل للَكْرِم ، إذا بََدْت زمعاتُهُ : قَْد َعطََّب 

يها أهُل الِعراِق   (.بَْزَرقَُطونَا: )يَْستَْشفى بِها ، يَُسّمِ

ٌب. (وهي االْسِفيُوشْ )،  (حبَّ الذّرقَةِ )ِهَي ِعْنَدنا ، تَُسّمى : : فَقَالُوا  ؟نَ قلُت : َوَسأَْلُت َعْنها البَْحرانِيّي  ُمعَرَّ

 : اإلقَاَمةُ. القُُطونُ  وقال أبو زيد :

َوَأنْ بَ ْتنا َعَلْيِه ): َشَجرةُ القَْرعِ ، قاَل هللا تَعَالى :  اليَْقِطينُ وَمكَّة.  قُواِطنُ  ، وَحَماُم َمكَّةَ ، يُقَاُل لها : قُّطانُها وُمجاِوُرو َمكَّةَ :
 [.146الصافات : ] ((146َشَجَرًة ِمْن يَ ْقِطنٍي )

اُء : قِيَل ، ِعْنَد ابِن َعباٍس : هو َوَرَق القَْرعِ ، فَقاَل : وما َجعََل القَْرَع ، ِمْن بَْيِن الشََّجرِ  ٍة اتَّسعَْت كلُّ َوَرقَ  ؟يَْقِطينَا قاَل الفَرَّ

 .يَْقِطينٌ  َوَستََرْت فهي

 قال ابُن َمْسعُوٍد : ُهو القْرُع.و

ْرياُن. يَْقِطينُ  قال ُمَجاِهُد كلُّ َشْيء َذَهَب بْسَطاً في األْرِض :و يُخ والِقثّاُء والّشِ  ، ونَْحَو ذلَك قال الَكِلبيُّ ، قاَل : ومنهُ القَرُع والبِّّطِ
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 يَْقِطينُ  ُجبَْيٍر : كلُّ َشيٍء يَْنبُُت ثم يَُموُت َعْن عاِمِه ، فهوقال َسِعيٌد بُن 

يِت هي ّكِ  وهي النَِّقَمةُ والَمِعَدةُ والَكِلَمةُ والسَِّفلَةُ.: : الَّتي تكوُن َمَع الَكِرِش ، فهَي َذواُت األَْطبَاِق. قال  القَِطنَةُ  : قال ابُن الّسِ

مانَةُ في َجْوِف البَقَرةِ :  القَِطنَةُ  قال أبو العَبّاِس :  .. وهي الرُّ

ً  قَِطنَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد : انَةَ وهي أيضا مَّ ةُ : الرُّ يها العَامَّ  لَقَّاَطةُ الَحَصا.ـ  البَِعيِر ، التي يَُسّمِ

ً  قال الليث : يُقَاُل :: نطق   : بَيٌِّن وقاَل لبيد  ناِطقٌ  َوكتابٌ بَِليٌغ ، قاَل :  لِمْنِطيقٌ  ، َوإِنّه نََطَق النّاِطق يَْنِطُق نُْطقا

ِه  ى أَلريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ َ ٌد عريريريريريريريريريريَ ٌ  جريريريريريريريريريري  ْذهريريريريريريريريريريَ  َأْو مريريريريريريريريريري 

  
وُ    تريريريريريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
رْب وُّ  واملريريريريريريريريريريريريريري َ

ق  املريريريريريريريريريريريريريري اطريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 [.16: النمل ] (ُعلِ ْمنا َمْنِطَق الطَّْْيِ )، ومنه قوُل هللا جّل وعّز :  َمْنِطقُهُ  قال : وكالُم ُكّلِ َشْيءٍ 

  َشَدْدَت بِه َوَسطَك.: كلُّ َشيءٍ  الِمْنطقُ وقال : 

. الِمْنَطقَةُ و  : اسم َخاصٌّ

ُ  النِّطاقُ و  بِِه. تَْنتَِطقُ  ِشْبهُ إَِزاٍر ، فيه تِكَّةٌ ، كانَِت الَمْرأَة

 .نَطَّقَها وإذا بَلَغ الَماُء النِْصَف مَن الشَجَرِة ، واألَكَمِة ، يقاُل ،

 أَْن تَأُخذُ الَمرأةُ ثوباً فَتَْلبَسه ثُمَّ تشد وَسَطها بَِحْبٍل ، ثم تُْرِسل األَعلَى على األْسفَِل. النِطاقُ : أبو ُعبيد عن أبي زياٍد الِكالبّي ، قاَل 

ْيَن ِمْنَها ُخُمراً ، حيَن أَْنَزَل هللا َمنَاِطِقهنَ  قالْت عائَِشةُ في نِساء األْنَصار : فعََمْدَن إلى ُحَجِز ، أو ُحُجوزِ و  جلّ ـ  ، فََشقَْقنَها َوَسوَّ

 [.31النور : ] (َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنَّ َعلى ُجُيوِِبِنَ )ـ  وعزّ 

 الَِّذي َوَصفَهُ أبو ِزياٍد الِكالبّي. النِّطاقُ  ، وهو ِمْنَطقٌ  : واحُدها الَمناِطقُ 

َعلَى  نَِطاقَها الَمْرأَةُ : إذا َشدَّتْ  تَنَطَّقَتِ  َوِسَراٌد ، َوقَدْ ، كما يُقاُل ، ِمئَْزٌر وِإَزاٌر وِمْلَحُف وِلَحاٌف َوِمْسَرٌد  نِطاقُ و ِمْنَطقٌ  يقاُل ،

 :  (َوَسِطها ، َوأَنَشَد ابُن األعرابّي يصف امرأة

ةْ  َذالريريريريريريريريريَ  
ِة املريريريريريريريريري بريريريريريريريريريَ ْرَ. الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريْ ال  عريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
ْه و   اَللريريريريريريريريريريريَ ى غريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريْ  مل تريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال شمر ، في قوِل َجِريٍر 

س او  بريريريريرييريريريريريوَن بريريريريريِ ريريريريريْ لريريريريريِ غريريريريريْ م  الريريريريريتريريريريريريَّ هريريريريري  لريريريريري  حريريريريريْ ل  قريريريريريَ حريريريريريريريْ  لريريريريريفريريريريريَ

  
ق    يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريِ ء  مريريريريريريريريريريريريِ م  َُّالَّ هريريريريريريريريريريريري  ْ مريريريريريريريريريريريريا  وأ مريريريريريريريريريريريريُّ  قريريريريريريريريريريريريِ

  

ةٌ  بريريريريريريريَ لريريريريريريريّ تريريريريريريرياٌه م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِق َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريرياطريريريريريريريِ
َ
َه املريريريريريريري   ريريريريريريريَْ

  
ق    يريريريريريريْ ُ  والريريريريريريلريريريريريريِّ هريريريريريريريا األقريريريريريرياَل َوا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َل الريريريريريريري َّ  مريريريريريريِ ريريريريريريريْ

  
 : تأتزر بَِحِشيَِّة تُعَِظُم بَِها َعِجيَزتَها. ِمْنطيقٌ  قال شعر ،

 ، ما ُجِعَل فيِه من َخْيٍط أَْو َغْيِرِه َوأَنَشَد : الِمْنَطقو، اإلَزاُر الَّذي يُثْنى  النِّطاقُ  قاَل ، وقاَل بعُضُهم ،
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م   وهبريريريريريريريريريريِِ لريريريريريريريريريري  ْن جريريريريريريريريريري  ق  عريريريريريريريريريريَ اطريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ َ
بريريريريريريريريريريو املريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ووَ   بريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ ي مريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ ة  ا ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريَّ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َخاوةِ قاَل : وقَْد يكونُ   ، بمعنى واحٍد مثَل ، اإلَزاِر والِمئَْزِر. الِمْنَطقُ و النِّطاقُ  َوَصَف قَْوماً بِِعَظِم البُُطوِن والجنوب والرَّ

يَْت أَسماُء بنُت أبي بَْكرِ و ً  ألنََّها َكانَْت تَُطاِرقُ  النَِّطاقَْينِ  ذاتَ ـ  ماعنههللارضيـ  ُسّمِ  نَِطاقَانِ  ، وقيل : إنَّهُ َكاَن لَها نَِطاقٍ  َعلَى ِنَطاقا

اَد إلى النبي تَْلبَُس أحَدُهما َوتَْحِمُل   وهذا أصحُّ القَْولَيِن.،  وهما في الغارِ  عنههللارضيوأبي بكر  وسلمعليههللاصلىفي اآلَخِر الزَّ

هري عن ُعْرَوةَ عن عاِئَشة : أن النبي و لما َخَرَج مع أبي بَْكٍر ُمَهاِجَرْيِن ؛ َصنَْعنا لَُهما ُسْفَرةً في  وسلمعليههللاصلىرَوى الزُّ

 .النِّطاقَْينِ  ، وأْوَكت بِه الِجَراَب ؛ فلذلَك َكانَْت تَُسمى : ذاتَ  نِطاقِها ِجَراٍب ، فَقََطعْت أسماُء بنُت أبي بَْكٍر من

ماِدّي عن عبِد الّرزاِق عنَ ـ  َحدَّثَنَا السَّْعِدي ْهري َعِن الرَّ  َمْعَمٍر عِن الزُّ

 وهذا هو الصحيح.

 : بِها ، ومْنهُ قوُل خداٍش بِن زهيٍر  اْنتََطقَ و،  تَنَطََّق بالِمْنَطقَةِ  ويُقَاُل ،

ي و  ْومريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َُ هللا قريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَ   مريريريريريريريريريريريريريريريريريا أََدا  أَبريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريري ا    تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  جمريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريْ ِ  هللِا مريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريْ َ  حبريريريريريريريريريريريِ

  
ً  في قولِه : فاُلٌن فََرَسهُ : إذا  اْنتََطق نِباً إليَّ فََرساً. واآلَخُر ، َشاّداً إليَّ إَزاِري إلى ِدْرِعي. ويُقاُل :أحُدُهما ، ُمْجتَ : ؛ قَْواَلِن  ُمْنتَِطقَا

 قاَدهُ ، قَالَهُ الَماِزنُّي.

 .(نَاِطقٌ  ما لَُهْم َصاِمت وال)ثعلٌب عِن اْبِن األَْعرابّيِ في قَْوِلِهْم 

ةُ والَجْوَهُر ،  قيِق وغيره سمي النَّاطقُ : : الَحيَواُن. وقاَل األصَمعيُّ  النّاِطقُ وفالّصاِمت ، الذهب والِفضَّ ً  : الَحيَواُن ِمَن الرَّ ؛  نَاِطقا

 .نُْطقُهُ وَ  َمْنِطقُهُ  ِلَصْوتِِه َوَصْوُت كّل َشْيءٍ 

آلُّونَ  يَْقنِطُ  قَاَل َوَمن)قاَل هللا تعالى : : قنط  ْحَمِة َربِِّه إِالَّ الضَّ في  قَنَطَ  قال : (يَْقنِطُ )فمن قرأ  (قاَل َوَمْن يَ ْقَنطُ )َوقُِرئ ؛  (ِمن رَّ

 .قَِنط قاَل : يَْقنَطُ  الماضي ، ومن قَرأَ ،

ً  ، قَنَطَ و،  قَنَِط يَْقنَط قاَل األْزَهرّي ، وهما لُغَتَاِن َجيَّدتَاِن ،  غَتَيِن ، قاَل ذلك أبو َعْمٍرو بن العاََلء.، في اللُّ  يَْقنُِط قنُوطا

 الناَس من رحمِة هللا ، أي : يَُؤيُِّسونَُهم. يَقَنُِّطون : اإليَاُس من الَُخْيِر ، ويُقاُل : َشرُّ النَّاِس الذين القُنُوطُ  قال الليث :

ً  الِكتَاَب : نَقََط النَّاقِطُ  قال الليث : يُقاُل :: نقط   : اإلْسُم. النُّْقطةُ و يَْنقُُطهُ نَْقطا

 : فَْعلَة واِحَدة. النَّْقَطةُ و

ْعفَراِن ، نَقَّطَ  يُقاُل :وَ  ً  ثوبَهُ بالِمداِد والزَّ ، وهي قِْطعَة من  النُّْقَطةُ  ثعلُب عِن ابن األْعرابي ، قاَل : ما بَِقي من أمواِلهم إال تَْنِقيطا

 نَْخلٍ 



2965 

 

 َهاه لا.ري  وق عة من َُّرْغ  ري  َهاه لاري 

 ق ط ف
 طفق : مستعملة.ـ  قفطـ  قطف

 رؤوُسها. تُْقَطفُ  ، حتَّى الجرادُ  قََطْفتَهُ  : قَْطعَُك الِعنََب وَغْيَرهُ وكلُّ َشْيٍء تقَطعُه ، فقد القَْطف قاَل الليث وغيُرهُ :: قطف 

 .قُُطوف ، وَجْمعُها : المْقُطوفَةِ  : اسٌم للثِمارِ  الِقْطفُ وقاَل : 

 القَاِعُد والقَائُِم. يَقِطفُها أي : ثَِماُرها قَرْيبَة الُمتَناَوِل ، [23الحاقة : ] ((23ُقُطوُفها دانَِية  )) تعالى : قاَل : هللا

اُج على الِمْنبَِر :  القْطفِ  : اسُم َوْقتِ  القطافُ وقاَل :  ـ  بالفَتْحـ  القَطافوقُلُت :  .(قَِطافَُها أََرى ُرؤوساً قَْد أْينَعَت َوَحانَ )، قاَل الَحجَّ

 جائز ، عنَد الِكسائّيِ ، أيضاً.

 .قََطفَة : نبات َرْخص عريُض الَوَرِق يُطبَُخ ، الواحدةُ : القََطفُ ووقاَل الليُث : 

ُجُل ، إذا ك أْقَطفَ وِمَن الّدواّبِ ، َوْهَو الُمقاِرُب الَخْطِو ، البَِطيُء  القَُطوفِ  َمْصدرُ  الِقطافُ و ً  انَْت دابَّتُهُ الرَّ  قََطف ، َوقَد قَُطوفا

ً  الّدابَّةُ  ِة يذُكر َجراداً  يَْقِطُف قُُطوفا مَّ  : ، وقال ذُو الرُّ

ِل  جريريريريريريريِ ف  عريريريريريريَ ال مريريريريريري  ريريريريريريْ ريريريريريريَ ِه رِجريريريريريريْ يريريريريريريريْ لريريريريريريَ  كريريريريريريريأنَّ رِجريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريم    ْرنريريريريريريريريريريريِ ِه تريريريريريريريريريريريريَ ْرَديريريريريريريريريريريريْ اَوب مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريري    َذا  ريريريريريريريريريريريََ

  
الَكْرُم ،  أْقَطفَ وُكروِمِهْم ، وأَْجَزُزوا من الِجَزاِز في النَّْخِل ، إذا أَْصَرَموا.  قَِطافُ  القَْوُم : إذا َحانَ  أَْقَطفَ  أبو ُعبيٍد عن األْحَمِر :

 : : الَخدُش ، وأنشد  القَْطفُ و .قِطافُه إذا أَتى

ذِّال  وَ  بريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريري  ه  مريريريريريريريريريريريريري  ْرنريريريريريريريريريريريريريَ نَّ  َذا أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريري 

  
ِف   رَّأب  مل تريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ وهريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريري  َن و جريريريريريريريريري   َعَةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أْي لم تَُخدَّْش.

 ، إذا َخَدَشهُ ، وأنَشَد لحاتَِم : قَطفَهُ يقِطفُهُ  ، وقد قَْطفٌ  الُخُدُش ، واحُدها ::  القُُطوفُ  ابن الّسّكيت ، عن أبي عمٍرو :

 لِكْن َوْجَه َمْوالَك تريْ ِ ف  و 
 وهَي : القَراِطُف ، ومنه قوله : قُُطفٌ   تُْفتََرُش ، وجمعُهُ :: ثوٌب ذو َخَملٍ  القَِطيفَةُ وقلُت : 

 أبْن َكَذَب الَ راِطف  وال  ر وف  
َي :   .القََطائِفِ  ؛ ألنَّ لََها ِمثَْل َخَمِل : (القََطائِف)وقيَل للْطعام الّذي ُسّمِ

 .يَقِطفُ  : جاَء َعلَى فََرٍس ، ألبي َطْلَحةَ  وسلمعليههللاصلىأن النبي : روى َسعيُد بُن أبي ُعروبَةَ عن أنَِس 

 ، والقراطُف : فُُرٌش َمْخَملَةٌ. القطائِفُ  والقَْرَطفَةُ ، وجمعُها : القَِطيفةُ وُمقَاَربَةُ الَخْطو ، وذلَك من فعِل الَهَماِليجِ.  القَْطفُ  قلُت :

 .قَِطْيفَةٌ  الّتي تُْفتَرُش ، الواحدة : القطائفِ  بَِّهْت بَخمل: َطعَاٌم يَُسّوى من الدَّقيِق الُمَرّقِ بالماِء شُ  القَطائِفُ و
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 .يَْقفُُطهاوويَقِمُطها ،  يَْقِفُطها الّطاِئُر أُْنثَاهُ وقََمَطها ، قَفط أبو ُعبَْيٍد عن األْصمِعّي :: قفط 

لف. القَّْفطُ  قاَل : وقال أبو زيٍد : َذقََط الّطائُر يَْذقُُط َذْقطاً. فأما  ، فَِلَذواِت الّظِ

ُجِل الَمْرأةَ ، أْي : ِشدَّة اْحتِفاِزِه. القَْفطُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  : ِشّدةُ ِلَحاِق الرَّ

 .: النَّْيكُ  الدَّْوسُ و، قاَل :  َداَسها يُدوُسهاونَْحُوهُ ، يقاُل : َمقََطها ، ونََخَسها ، :  الَمْقطو: َغْمُسهُ فيها ،  الذَّْقطُ وقاَل. 

َرها إلَْيِه ، قَدِ  ً  وقاَل الليُث : يُقاُل للعَْنِز إذا َحَرَصْت َعلَى التَّْيس فََمدَّْت ُمَؤخَّ إلَْيها ، إذا َضمَّ  يَْقتَِفطُ  ، والتَّْيسُ  أْقفَاطَّت أْقِفيَطاطا

َرهُ إلَْيها ، َوقَد  ، إذا تَعَاَونا َعلَى ذِلَك. تَقَافطا ُمَؤخَّ

ةٌ قََرنيَّة ِمْلَحة بَْحري)وقاَل الليُث : ُرْقيَةٌ للعَْقَرِب ، قِْيَل :   [1اإلخالص : ] (ُقْل ُهَو هللاُ )، يُْقرأُ هذا سبَع مراِت ، و:  (قَفَطى َشجَّ

 َسْبَع َمّراٍت.: 

 ا ، وهو يَْجَمُع : َمْعنى : َظلَّ َوبَاْت.: بَِمْعنى : َعِلَق يَْفعَُل ِكذ َطِفقَ  قال الليُث :: طفق 

ً  هللا بِهِ  أْطفَقَهُ وفالن بما أراد ، أْي : َظِفَر بِِه ،  ِطِفقَ  األَْعراُب يَقُولُوَن :: وقاَل أبو َسِعيٍد  .َطفَقَ  قاَل : َولُغَةٌ َرِديئَة : ، إذا  إْطفَاقا

 (.وألَْفعَلَنْ )ْفعَلَنَّ بِِه ، هللاُ بِفاُلٍن ، ألَ  أَْطفَقَني أَْظفََره بِه ، ولئِنْ 

اْلِفْعَل َوَعِلَق ، وَجعََل َوَكاَد ، وَكَرَب ال بُدَّ لَُهنَّ من صاِحٍب يَْصَحبُُهنَّ ، يُوَصُف بِِهنَّ ، فَيَْرتَِفُع. َويَْطلُْبَن  طِفقَ  وقاَل أبو الهيثَم :

 (.كاَد زيٌد يقوُل َذاكَ )المْستَْقبََل خاصةً ، كقوِلَك : 

يَْمَسُح  َطِفقَ  أراَد ؛ [33ص : ] (َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوقِ )ـ  جلَّ وعزّ ـ  ومْنهُ قولُه (كاَد يقوُل َذاكَ )نَّْيَت عن االْسِم قُْلَت : فإن كَ 

 .(1)[وهِذِه تَُسمى ُحروَف الُمقَاَربَةِ  (اِبلسُّوِق َواْْلَْعناقِ )َمْسحاً 

 ق ط ب
 مستعملة.: قطب ، قبط ، طبق ، بقط ، بطق 

، وورق أصلها يشبه ورق  قَطبٌ  : َهنَة من الّشوك كأنّها َحَسكة مثلّثة ، وجمعها القْطبة: : نبات. قلت  القطب قال الليث :: قطب 

 ثمُرها. القْطبوالنّفَل والذَُّرق ؛ 

ي ما بين العينين عند العبوس. يقا القطوب وقال الليث : ً  ل : رأيته غضبانَ : تزّوِ ً  ما بين عينيه يَقِطب ، وهو قاطبا ً و قطبا  قطوبا

ً  ما بين عينيه يقّطبو،   .تقطيبا

الّرحى ، وهو الحديدة  بقطب : كوكب بين الجدي والفرقَدين ، وهو صغير أبيض ال يبرح مكانَه أبداً ؛ وإنما شبِّه القْطبوقال : 

 التي في الطبق األسفل من

__________________ 
 ( انتهى ال سم الساق  من امل بوعة.1)
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 .ال    الّرمَسَيني ي ور عليها ال َبق األعلى ، وي ور الكواك  على هذا الكوك  الذي ي ال له
أبداً وسَط األربع من بنات نعش ، وهو كوٌب صغير ال يزول الدَّهَر ، والجدي  القطب أبو عمرو : شِمر عن أبي عدنان :

 رقدان تدور عليه.والف

 من نصال األهداف. القطبة أبو عبيد عن األصمعّي قال :

 : نصل صغير قصير مربّع في الّسهم يُرَمى به األغراض. القْطبة وقال الليث :

 ال تعدُّ سهماً. القطبة وقال النّضر :

ظاظ مّرةً في ُعرى : وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال   .القْطب الجوالق عند العَْكم ، فإذا ثنيتَه فهوالّسْلق : إدخال الّشِ

 الرجُل ، إذا أثنَى جلدةَ ما بين عينيه. قطب قال : ومنه يقال :

ومن هذا  .قاطبون فهم قَطبوا : المْزج أيضاً ، وذلك ِللَخْلط. وكذلك إذا اجتمع القوُم وكانوا أصنافاً فاختلطوا قيل : القْطبوقال : 

 جميعاً مختلطاً بعُضهم ببعض.: ، أي  قاطبةً  يقال : جاء القومُ 

 الّشراَب وأَقطبته ، أي : مزجته. قَطبت أبو عبيد عن أبي عمرو :

 قال ابن ُمقبِل :

 ي  ِّب ه  لعلرِب الَورِد م ِ    
 .قُُطبو،  قَْطبو،  قُْطب : القائم الذي تدور عليه الّرحى. وفيه ثالث لغات : القطب قال : وقال الكسائي :

 أيضاً. ِقْطبٌ وال شِمر : وق

 .قاطبة : اسٌم يجمع كّل جيٍل من الناس ، كقولك : جاءت العرب قاطبة وقال الليث :

 : الِمزاج الذي يُشَرب وال يشرب ، كقول الطائفيّة في صفة ِغْسلة. القطابوقال : 

 قال أبو فروة : قدم فَِريغوُن بجاريٍة قد اشتراها من الطائف فصيحة.

 عليها وهي تعالج شيئاً.قال : فدخلت 

 ؟.فقلت : ما هذا

 فقالت : هذه ِغْسلة.

 ؟.فقلت : وما أخالطها

نُه وأَعبِثُه بالوِخيف ،   .أقّطبهوفقالت : آُخذ الزبيب الجيّد فأُلقي لَِزَجه وأُلَّجِ

 وأنشد غيُره :

 َيةَرب ال ِّْرُ والَصريَف ق ا َ 
ْرم : العََسل. والصَّريف :  ً  اللبن الحاّر.قال : الّطِ  ، أي : ِمزاجاً. قِطابا

 : أَْلبان اإلبل والغَنم يُخلَطان. القطيبة: ابن السكيت عن ابن األعرابي قال 

 فشربَها. قطيبةً  له قطبتُ  : اللبن الحليب والحقين يُخلط باإلهالة. وقد القطيبة وقال ابن ُشَميل :

 عَزى ، وهي النَّخيسة. وكلُ : أن يخلط لبن الضأن والمِ  القِطيبة وقال أبو زيد :
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 بني عيليه ، أي :  َع الغضون. قّ  َ  : املزاج. ال  ابو . ق يبةٌ  ممزوج
 : الرثيئة. القطيبة وقال أبو عبيدة :

 ، وهو ما بين الحاجبَين. المقطَّبُ  أبو زيد : في الجبينِ 

 .قطب : من أسماء العرب ، تصغير قَُطيبَ و

 َظيم رقيق يفصل بين الفَقَارين.: عُ  الطَّبقُ  قال الليث :: طبق 

 .طبَقة وكّل فَقارة : فَقار الصلب أجمع. الَطبَق وقال غيره :

ً  وتبقى أصالُب المنافقين»في حديث ابن مسعود : و  .«واحداً  َطبقا

 .َطبقة فَقَار الظهر ، واحدتُه:  الَطبَق قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 فَقَارةً واحدة ، فال يقدرون على السُّجود.يقول : فصار فقارهم كلّه 

 واحدة ، إذا لم تَكن منبسطةً ذاَت مفاصل. طبقةٌ  ويقال : يد فالنٍ 

 .الطبقات من األرض : شبه المَشارة ، والجميع الطبقةو

 ، وهي الداهية. طبَقٍ  ثعلب عن َسلمة عن الفراء ، يقال : لقيت منه بناتِ 

، قال : وأصلها من الحيّات. ولّما نُعي المنصوُر إلى خلٍف األخمر أنشأ  َطبَق اء بإحدى بناتِ أبو عبيد عن األصمعّي : يقال : ج

 : يقول 

ْق  َُ طريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريرِهريريريريريريريريريريا أ  قريريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ

  
ق   لريريريريريريريريري  ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَم الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  روهريريريريريريريريريا َو ريريريريريريريريريْ َذمريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريَ

  

 مو  اإلماُ ِفل ٌة من الِفَلق
يها. وأكثر الترّحي لألفعى. َطبَق وبنت طبق وقال غيره : قيل للَحية أم يها وتَحّوِ  لَتَرّحِ

 أطباق ألّن اْلحواء يُمسكها تحت َطبَق على َمن تَلسعه. وقيل : إنَّما قيل لها بناتُ  طبق إلطباقها وقال غيره : قيل للحيّات بناتُ 

 األسفاط المجلّدة.

 ساعة. وِمثله مضت طائفة من الليل.: من النهار ، أي  َطبقٌ  ويقال : مضى

 األرض وِطالُعها سواء ، معناهما ِمْلؤها. ِطباقو

، وقالَبُه وقَاِلبُه ، بمعنًى  ُمطبَقُهو َطبيقُهو،  َطابَقُهو،  َطبقهو ِطْبقُهوثعلٌب عن ابن األعرابي : هذا الشيء َوْفق هذا وِوفاقُه ، 

 واحد.

 .«َطبقة وافَق شنٌ »ومنه قولهم : 

 ب.: حيّاِن من العر طبقوأبو عبيد : شنٌّ 

فانتصفْت  َطبق : حّي ِمن إياد ، وَشّن : ابن أْفَصى بن عبد القيس ، وكانت َشنٌّ ال يقام لها ، فواقعتْها َطبق وقال ابن السّكيت :

 : منها فقيل 

ٌن طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية َق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه     وافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد :
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لريريريريريريريريريريريريا ن    دا   لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريه   ٌن طريريريريريريريريريريريريَ ق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريا  وافريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريَ

  
، فكان قوم لهم ِمثلُه فتََشنََن ،  َشنٌ  : الِوعاء المعمول من األَدم ، فإذا يبس فهو الشَّنُ : أبو عبيد عن األصمعي في هذا الَمثل 

 فجعلوا له ِغطاًء ، فوافَقه.

ْسف. المطابَقة أبو عبيد عن أبي زيد :  المشُي في القيد. وهو الرَّ

 أن يضع الفرُس رجلَه في موضع يِده ؛ وهو األَحق من الخيل. المطابقة عرابي :وقال ابن األ

 فالن لي بَحقي وأَْذَعن ، إذا أقَّر وبََخع. طابَق ويقال :

 : وقال الجعدّي 

ارعريريريريريريريريريريريريريريني و  ق  لريريريريريريريريريريريريريري َّ يريريريريريريريريريريريريريريل  تريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريرياَق الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريالب يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريأن اهلريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريِ

  
 وعاَونَه.فالن فالناً ، إذا وافَقه  طابَق ويقال :

 في حديث ابن مسعود : أن يضع كفّه اليمنى على اليسرى. التطبيق أخبرني المنذري عن الحّراني قال

 .طبّقتو طابقت يقال :

 ، أي : تغَشى األرض كلّها.« األرض ِطباقُ  رحمة هللا»قال : وقولهم : 

ً  عليه ألقطعّن منهفي حديث عمران بن ُحصين أنَّ غالماً له أبَق فقال : لئن قَدرُت و  قال : يريد ُعضواً.،  طابقا

كبتين في الركوع.  ُمطابَقة في الركوع كان ِمن فِعل المسلمين أّول ما أُِمروا بالصالة ، وهو التطبيقو الكفَّين مبسوطتين بين الرُّ

ْكبَتين ، كما يَفعل الناس اليوم.  ثم أمروا بإِلقام الكفْين داِغَصتَيِ الرُّ

 األمر اآلَخر. وسلمعليههللاصلىألنّه لم يكن َسِمع من النبي  التطبيق وٍد استمرَّ علىكان ابُن مسعو

 أن يثب البعيُر فتقَع قوائُمه باألرض معاً. التطبيق وقال األصمعي :

 : وقال الراعي يصف ناقة 

بريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريه   مسريريريريريريريريريريىّت  ذا مريريريريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريوى طريريريريريريريريريريَ

  
ل  األغريريريريريريريريريريريرب    ق املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريّ

  
 .طبَّقت كُب عليهايقول : لّما استوى الرا

 : قال األصمعي : وأحسن الراعي في قوله 

رُِّهريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ذا قريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ يف غريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية أو أْوقريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريِل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
م األخرى ، فإذا»ألنَّ هذا من صفة النجائب ، ثم أساء في قوله :  م يداً ثم تقّدِ لم تُْحمد. قال  طبَّقتْ  ألنَّ النجيبة يُستحّب لها أن تُقّدِ

 مثل قوله :: وهو 

 مسىت  ذا ما استوى يف َغْرُِّها تَِ    
َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوجاً )في حديث ابن عباس أنه سأل أبا هريرة عن امرأةٍ غير مدخول بها ُطلقت ثالثاً ؛ فقال : ال تَحّل له و

 .(َغْْيَهُ 

 .«طبَّقَت»فقال ابن عبّاس : 

 الفُتْيا وأصلُه إصابة المْفِصل ، ولهذا قيل ألعضاءأراد أصْبَت َوجهَ  طبّقت قوله :: قال أبو عبيد 
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 .طبَّق ، فإذا فصَّلها الرجل فَلم خي ئ املفاصل قيل : ق  طاَبق ، وامس ها طوابق الةاأب
 وقال الشاعر :

 يصّمم أمسياان  ومِسيلا  ي  بِّق
 : إصابة الَمفِصل. التطبيقويصف السيف : فالتصميم أن يَمضي في العَْظم. 

 : يصف إبالً  قال الراعي

ه و  ْونريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريّ
فِّ ْرَ. الريريريريريريريري ريريريريريريريري   طريريريريريريريريبريريريريريريريريّ ريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ

  
ْ يريريريريريريرية  جريريريريريريرياُِّرِ   م مريريريريريريري  يتريريريْ  كريريريمريريريريريريريا طريريريبريريريّ ريريريريريريريْه يف الريريريعريريريَ

  
مة   : وقال ذو الرُّ

ِه  مريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريِ ي  وال َُّعريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريَ َّ ر ومريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   لريريريريريريري  فريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ق مريريريريريَ ا  مل تريريريريري  ريريريريريبريريريريريَّ تريريريريريبريريريريريريرية  ريريريريريَ ريريريريريريريّ  لريريريريريعريريريريري 

  
 [.19: االنشقاق ] ((19طََبٍق )َلَتَْكُبَ طََبقاً َعْن ): وقال الفراء في قول هللا جل وعز 

 (.لترَكبَنّ )حدثني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس أنه قرأ 

 فّسر : لتصيرّن األموُر حاالً بعد حال للشّدة.و

 إذا وقَع في األمر الشديد. َطبَق قال : والعرب تقول : وقع فالٌن في بنات

 وقال ابن مسعود : لَترَكبنَّ السماُء حاالً بعد حال.

 يعني الناَس عامة. (َلَتَْكُبَ طََبقاً )رأ أهل المدينة : وق

ّدة.  والتفسير الّشِ

 وقال الزجاج : لتركبنَّ حاالً بعد حال حتى تصيروا إلى هللا من إحياء وإماتة وبَْعث.

ً  أراد لتركبَّن يا محمدُ  (لتركبَنّ )قال : وَمن قرأ :  ً  ليرَكبَنَ )السماء وقرئت :  أطباق من طبق عن طبَقا  .(طبق عن طبقا

ً »في حديث االستسقاء : و ً  أسِقنا غيثاً ُمِغيثا  .«طبقا

 .طبّقها األرِض إذا َطبق يقال : هذا غيثٌ 

 وقال امرؤ القيس :

 طَبق األرِ.  رَّى وت  رَّ 
ى َطبَق ومن نََصب  األرِض ، وهو وجهها. َطبَق أراد : تحرَّ

اني عن أبي نصر عن  ً »األصمعي في قوله : أخبرني المنذري عن الَحرَّ ً  َغيثا  : العاّم. الَطبَق ، الغيث :« َطبَقا

 «األرض ِطباق قريٌش الَكتَبَةُ الَحَسبة ، ِملُح هذه األّمة ، ِعلم عاِلِمهم»قال األصمعي في حديث رواه : و

ً  كأنه يُعّم األرَض فيكون  لها. طبقا

 : وسلمعليههللاىصلقول العباس بن عبد المطلب في امتداِحه رسوَل هللا  وأما

  ذا مضى عاملٌ ب ا طََبق
 فمعناه : إذا مَضى قَْرن ظهر قَْرن آخر.
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 لألرض آخُر. طبق لألرض ثم ينقرضون ويأتي َطبَق ألنهم َطبَق وإنّما قيل للقَْرن
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 زمانَها. طبقٍة َطبّقت الناس كلُ  طبقات وكذلك

: شجرتان  الطبّاق والشث .«ُطبّاقويكون بين َشّثٍ »روي عن محمد بن علي أنه وصف َمن يلي األمر بعد السُّفيانّي فقال : و

 : معروفتان بناحية تِهامة ، وقد ذكرهما تأبّط شراً فقال 

ه  َواِدمريريريريريريريري  ا  قريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأمنريريريريريريريريا مسريريريريريريريريَ ريريريريريريريريحريريريريريريريريَ ريريريريريريريريوا مس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ثّ    اق و أو أ َُّ ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف  بريريريريريريريذي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريّ  طريريريريري 

  
 النجوُم : إذا ظهرت كلُّها. طبّقت ويقال :

 النجوم. َطبَق وفالن يَرَعى

 : وقال الراعي 

كريريريريريريريريريريريريرياأل راعريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريا ي تريريريريريريريريريريريريريَ  أََرى  بريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريِ

  
ق الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريُو   بريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريَة جريريريريريريريريريريارِهريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريَ

  
 .«، كلُّ داٍء له داء َطبَاقاء زوجي َعياياء»وفي حديث أّم زرع ، أن إحدى النساء وصفْت زوَجها فقالت : 

 األحمق الفَْدم.:  الطَّباقاء ألصمعي :قال أبو عبيد : قال ا

 : وقال َجِميل 

 طَبريريريريريريرياقريريريريريريرياء مل َيةريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريري    صريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريا  ومل يري ريريريريريريري  

  
ف   عريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ  رِكريريريريريريريريريا      أكريريريريريريريريريوارِهريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريني تريريريريريريريريري 

  
 .«طباقاء زوجي َعيَاياء»: وقال ابن األعرابي في قول المرأة 

 عليه ُحْمقاً. المطبَق قال : هو

 بالمّد ، أي : تَجّمعوا كلُّهم عليه. َطباقاءَ  اإلنسانابن شميل : يقال : تَجلّبوا على ذلك 

 [.15نوح : ] ((15ََلْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق هللاُ َسْبَع ََساواٍت ِطباقاً )أَ )وقال هللا جل وعز : 

 بعضها على بعض. ِطباقاً مطبَق قال أبو إسحاق : معنى

ً وقال :  ً  مصدر ِطباقا  .ُطوبقت ِطباقا

ً  قال : ونصب ً  لى وجهين : أحدهماع ِطباقا  .مطابقةً طباقا

 .ِطباق واآلخر من نعت َسْبع ، أي : خلق سبعاً ذات

 .َطبَق ، ويذكر فيقال : الطباق َطبقة بعضها على بعض ، وكّل واحد من طباق وقال الليث : السموات

 : الحال. الطبَقةوقال : 

 حاالت.شتّى ، أي :  طبقات يقال : كان فالٌن من الدنيا على

 : جماعةٌ من الناس يَْعِدلُون جماعةً ِمثلَهم. الَطبَقو

 القوُم على األمر ، إذا أجَمعوا عليه. أطبقوقال : 

 المرأة زوَجها ، إذا واتَتْه. طابَقتِ و

 بين شيئين ، إذا جعلتَهما على َحْذٍو واحد. طابَقتُ  ويقال :

 قِشره ذلك فألزق بالغراء بعض ببعض فيصير لؤلؤاً وِشبهه.: شبه اللؤلؤ إذا قُِشر اللؤلؤ أِخذ  المطبّقوقال : 
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 .أطبقتَ  : مطاوعة ما االنطباق

 أي : تَْغَشى األرَض كلّها.،  «األرض كطباق هلل مائة رْحمة ، كل رحمة منها»في الحديث : و

 األرض ِمْلؤها. ِطباق وقيل :

 : الحال على اختالفها. الَطبَق ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : األُّمة بعد األّمة. بَقالطَ و

 : َسدُّ الجراد َعيَن الّشمس. الطبَقو

 الغيم في الهواء. انطباق : الَطبَقو

 : الدََّرك من أدراك جهنّم. الَطبَقو

 المفِصل ، وَردَّ قالَب الكالم ، ووضع الِهناء َموضع النُّقب. طبّق ابن نجدة عن أبي زيد : يقال للبليغ من الرجال : قد

ْبق ثعلب عن ابن األعرابي قال : بق ، :  الّطِ ْبقوبفتح الطاء. الظُّلم بالباطل.  الطَّْبقوالّدِ  : الَخْلق الكثير. الّطِ

بق وقال األصمعّي :  الجماعة من الناس. الّطِ

 .أطباق وجمعه ِطبق وكلُّ مفصل

 .مطبَّق ولذلك قيل للذي يصيب المفصل

 وقال :

ُ  و   امل بِّقحيميك  للني اَّسا
 ً ً  قال : وجاء فالن مقتعطاً ، إذا جاء متعّمما  ، وقد نهى عنها. طابقيّا

 .الُمْطبقات وأخبَِر الحسُن بأمر فقال : إحدى

 .الُمطبقة عليهم. ويقال للسنة الشديدة : تُْطبِق قال أبو عمرو : يريد إحدى الدواهي والشدائد التي

 : وقال الكميت 

بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريا  و    ريريريريريريريريْ
مريريريريريريريريامسريريريريريريريريِة يف املريريريريريريريري  أهريريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِل و   حريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ

َ
 أهريريريريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية يف املريريريريريريريريريري

  
 .الُمطبِق بمعنى المطبِّق قال : ويكون

 فالٌن ، إذا أصاب فَّص الحديث. طبَّقو

 السيُف ، إذا وقع بين َعْظَمين. طبَّقو

 عةٌ وتسعون سجالً فيها خطاياه ، وتُخَرج لهيؤتى برجٍل يوم القيامة وتُخَرج له تس: يروى عن عبد هللا بن َعمٍرو أنّه قال : بطق 

 فيها شهادة أن ال إله إاّل هللا فتََرجح بها. بطاقة

رقعة صغيرةٌ ، وهي كلمة مبتذلة بمصر وما واالها ،  البطاقةُ  الورقة. وقال غيره ::  البطاقة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

قعة التي تكون في الثوب وفيها َرْفم ث يتبِطاقة منِهيَْدُعون الرُّ : من الثَّوب. رواها بعضهم  بِطاقةٍ  ألنّها تشدّ  بطاقةً  . وكأنها سّمِ

قعة أيضاً.« نِطاقة»  ومعناها الرُّ

 .قِْبطيّ  هم أهل مصَر بُْنُكَها. والنسبة إليهم القْبط قال الليث :: قبط 

ا ألزمْت هذا االسَم غيَّروا اللفظ ، فاإلنسان، وهي ثياٌب بيض ِمن كتَّان  القَباطيّ  ، وجمعها القُبطيَّةوقال :   تُعمل بمصر. فلمَّ

 .قُْبطيّ  والثوب قِبطيّ 



2974 

 

 القُبَّيَطى وقال أبو عبيد : يقال للناطف
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 مم ود ،  ذا قصر   ّ د  الباء ، و ذا م د   فَّفتها. ال  َبي اءو م صورأب ، 
 والبياض.: ثياٌب إلى الرقَّة والدقَّة  القَباطيّ  وقال شمر :

 : وقال الكميت يصف ثوراً 

  ٌ ة م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياٌ  كريريريريريريريريريريأْن  أل ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ

  
ة  مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ     يريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ   ُّارا  ويف قريريريريريريريريريريريري 

  
 : ثُْفل الهبيد وقِْشره. البُقَّاط: بقط 

 : وقال الشاعر 

ر ه  نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريري ريريريريريريريا  فريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريري  لريريريريريريْ ْل مريريريريريِ لريريريريريريريَ   ذا مَل يريريريريريريَ

  
رمي    ه مريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريَ ْفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريَ ى مسريريريريريريريريِ

  

لريريريريريريريْ ريريريريريريريى كريريريريريريريأنريريريريريريريه  ا  مريريريريريريري  ه الريريريريريريريبريريريريريريريري  ريريريريريريريّ  تريريريريريريريَرى مسريريريريريريريولريريريريريريريَ

  
وُ    ني جريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ رانريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريق   ريريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  
 يصف القانَِص وِكالبَه وَمطعَمه من الهبيد إذا لم يَنَل َصْيداً.

 .«الِجنَان بَْقطُ  ال يَصلح»روى شمٌر بإسناٍد له عن ابن المسيّب أنه قال : و

 أن تُعَطى الِجناُن على الثُّلث والربع. البَْقط سمعت أبا محمٍد يروي عن ابن المظفر أنه قال :قال شمر : 

 ما يسقُط من التمر إذا قِطَع يخطئه الِمخلَب. البَْقط قال : وبلغنا عن أبي ُمعاٍذ النحوي أنه قال :

ذلك للرجل يُؤمر بإحكام العمل بِعلمه ومعرفته ، وأصله أّن يقال : « بِطبِّك بقِّطيه»: البيت قُماُشه ، وِمن أمثالهم  بقَطُ وقال : 

قيه برْفِقَك ال يُْفَطن له ، وكان الرجل أحَمق.: ، أي « بطبّك بَقَّطيه»رجالً أتى امرأة في بيتها فأَخَذه بطنُه فأحَدَث فقال لها :   فّرِ

 : وأنشد بعضهم 

 رأيريريريريريريريه متريريريريرييريريريريريمريريريريريريريا  قريريريريريريري  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريه أمريريريريريوَرهريريريريريريريا

  
ٌ  يف األر   هريريريريريريريريْم بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  . فريريريريريريريريْرٌل طريريريريريريريريوائريريريريريريريريف فريريريريريريريريَ

  

 فريريريريريريريأمريريريريريريريا بريريريريريريريلريريريريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري  فريريريريريريريبريريريريريريريا ريريريريريريريَ ِّ دار هريريريريريريريا

  
زَالريريريريريريريريريف   

َ
 فريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا ن  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريألريريريريريريريريريٌف فريريريريريريريريرياملريريريريريريريريري

  
 ، أي : فَِرق.« بَقط فهم»

قه. بقَّط وقال اللِّحيانّي :  متاَعه : إذ فرَّ

 في الَجبل وبَْرقط وتقَْذقذ في الجبل ، إذا َصعَّد. بقَّط عمرو عن أبيه :

 الخبر وتسقطتُه وتَذقَّطته ، إذا أخذتَه شيئاً بعد شيء. تبقّطتُ  أبو سعيد ، قال بعض بني ُسليم :

 : التَّفرقة. البَقطوالجمع ، : ثعلب عن ابن األعرابي قال : القَبط 

 يتعاَدون إلى الجبال.: أي ،  يُبقِّطون ، فما زالوا في حديث علّي أنه َحَمل على عسكر المشركينوقال : 

ها. بُْقطةٍ  قال شمر : روى بعُض الرواة حديَث عائشة ، فو هللِا ما اختلفوا فيو  إال طاَر أبي بَحّظِ

 : البْقعة من بقاع األرض. البْقطة قال :

 تقول : ما اختلفوا في بُقعة من البقاع.

 ، أي : في ُمعِشبة بُقطةٍ  يقال : أَْمسينا في
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 ر قعة من َكأل .
 من الناس : الِفرقة. البقطةومن األرض :  البُقطة من الناس ، وعلى البُقطة قال : ويقع قول عائشة على

 ق ط م
 قطم ، قمط ، مقط ، مطق : مستعملة.

ً  وقد .قَِطم قال الليث : فحل: قطم   .قُْطم: ، وهو شدَّة اغتالمه ، والجميع  قَِطَم يقَطُم قََطما

ُؤل. القِطيمو القِطموقال :   : الفحل الصَّ

 وأنشد :

 َيس وق فحال  َقِ ما  ِقْ َيمَّا
 : الفحل الهائج من اإلبل. القِطم أبو عبيد عن األصمعي :

 وغيره.، وهو المشتهي للحم  القَِطم للصقر ، وهو مأخوذ من قَُطاميّ و قََطاميّ  قال : ويقال :

 من أسماء الشاهين. القُطاميُ  وقال الليث :

 : من أسماء النساء. قَطامِ وقال : 

ً  الشيء بأطراف أسناني قََطْمتُ  أبو عبيد عن الفراء قال :  ، إذا تناولتَه. أقِطُم قَْطما

 ، إذا َعضَّ بمقدَّم األسنان. قََطَم يقِطمُ  وقال غيره :

 : وقال أبو َوْجزة 

ه و    ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريف  َّريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريراثريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
نِي مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريرياِج   فريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريٌم وقريريريريريريريريريريريْ

  
 هذا العوَد فانظر ما طعُمه. اقِطمْ  : العَّض بمقدَّم األسنان. يقال : القْطم ابن السكيت :

 : وأنشد 

مريريريريريريريريا  و  َه عريريريريريريريريالقريريريريريريريريِ مريريريريريريريريْ   ذا قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريمريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريم  قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
م  و    قريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَي الريريريريريريريذِّيريريريريريريفريريريريريريرياِن فريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريريريَ ريريريريريريْ ريريريريريريِ

  
راب ، َجَمل: شهوة الفحل  القطموقال :   .القَطم بيِّن قَِطمٌ  للّضِ

 البازي : ِمْخلبه. ِمقطم وقال الليث :

 : تَناول الحشيش بأدنى الفم. القطمو

 : الَمقط : َحبٌل صغير يكاد يقوم من شّدة إغارته ، والجميع الِمقاط قال الليث :: مقط 

 من البياِ. م  َّ  ملِ ا ِ 
 يصف الصبح.

 : الضرب بالحبيل الصغير. المقطومولَى الموالي. :  الماقِطو: أِجير الَكِرّي ،  المقَّاطوقال : 

 : الحامل من قرية إلى قرية أخرى. حكاه عن ابن شميٍل أبو عمرو فيما روى عنه. المقَّاط شمر :

 .ُمقُط : الَحبل ، وجمعُه الِمقَاط أبو عبيد :



2977 

 

ً  حرك ُهزاالً ، وقد: البعير الذي ال يت الماقط قال : وقال الفراء :  ، وهو الرازُم أيضاً. َمقط يَمقط ُمقوطا

ً  صاحبي أمقطه َمقطتُ  أبو زيد :  ، إذا َمقطا
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 علَ ه  لعصا وَم ْرته ،  ذا ضربَته هبا مسىت يلكسر َعيتم الع لق واجلل   صحيٌح. م ْ ه  وَ بلغَه  ليه يف الغيظ. 
 : وقال أبو جندب الهذلي 

عريريريريريريريريريريْ ِ   أيريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريىت أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريري 

  
 هريريريريريريريريريريريرياّل تريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريُو أنريريريريريريريريريريريريه أو ذو اإلبريريريريريريريريريريريري ِ  

  

زأب    مريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريري ِ و لريريريريريريريريريريريريريريريريو أنريريريريريريريريريريريريريريريريه ذو عريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ملريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَع اجلريريريريريريريريريريريريريتاَن بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريض اهلريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريري  

  
 بالسَّوط. مقطه : الضَّرب. يقال : المقط قيل :

 شديد. والهمط : الظُّلم.:  ماِقط : الشدَّة ، وهو المقطوقيل : 

 : الضرب بالُحبَيل الصغير المغار. المقط وقال الليث :

 فالٌن َعينين مثَل جمرتين ، أي : استخرجهما. امتقط وقال غيره :

 القماطو،  الِقماط : َشدٌّ كَشّد الصبي في المهد وفي غير المهد ، إذا ُضّم أعضاؤه إلى جسده ثم لُّف عليه القَمط قال الليث :: قمط 

 إال شّد اليدين والرجلين معاً. القَمط ، وال يكون قُمط صبّي إذاهي الخرقة العريضة التي تُلّف على ال

 .قِماط قال : وِسفاد الّطير كله

اني عن ثابت بن أبي ثابت قال : قفَط التّيُس يقِفطه ، إذا نزا ،   .يقمط الطائر قمطوالحرَّ

 وقفَطها. قمطها وقال األصمعي : يقال :

، وذلك أنه احتكَم إليه رجالِن في ُخّصٍ ادَّعياه معاً ، وُشّرطه التي يوثق  القُمط هفي حديث شريح : أنه قَضى بالخّص للذي يليو

 .القُمط ، فقضى به للذي تليه المعَاقِد دون من ال تليه َمعاقِد القُُمط بها من ليف كانت أو من ُخوص هي

اط وقال الليث :  .القُمط فالن ، أو على بُنوده ، وجمعُه قِماطِ  وقعُت على: : اللصوص ، ويقال  القُمَّ

 والتلمظ : التذّوق. التمطق أبو عبيد :: مطق 

بالشفتين أن تُضم بين  التمطقووقد يقال في التلمظ إنه تحريك اللسان في الفم بعد األكل كأنه يتتبَُّع بقية من الطعام بين أسنانه. 

 ع صوت يكون منهما.بالشفتين أن تُضم إحداهما باألخرى م التمطقوأسنانه. 

 وأنشد :

 تراه ِ ذا ما ذاقها يتم ق  

 القاف والدال [أبواب]

 ق د ت
 [.مستعمالن]تقد : ـ  قتد

ْحل والجميع القَتَدُ  قال الليث :: قتد   واألقتاد. القُتود : من أََدوات الرَّ

: شجٌر ذو شوك ال تأكله اإلبل إال في عام ِجْدٍب ، فيجيء الرجل ويُضِرم فيه الناَر حتى يحترق شوُكه ، ثم يُرعيه  القَتادُ وَ قلت : 

 ، إذا لَّوح أطرافه بالنار. قتَّد القَتَادَ  . وقدالتَّقتيد إِبلَه ، ويَُسّمى ذلك
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 : وقال الشاعر يصف إبله وسقيَه أَْلبانَها الناَس في سنة اْلَمْحل 

رى و  َرى هلريريريريريريريا ُّمريريريريريريريَن الريريريريريريري ريريريريريريريتريريريريريريرياد عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريري ريريريريريريريّ  تريريريريريريريريَ

  
ل    يريريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريريريا ف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا  وال حيريريريريريريريريريريريريريريَ  َرعريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني الّرّغوة َشبّهها في بياضها بالّرَخم ، وهي طير بِيض.« َرَخماً على الثََّرى»وقوله : ترى لها 

 فُْصالنها وال يقتنيها إلى أن يُحيَِي الناَس.وال يَحيا لها فُُصٌل ، ألنّه يؤثِر بأَْلبانها أَضيافَه ويَنَحُر »وقوله : 

 : اسم َركيّة بعينها ، ومنه قول الراجز : تَْقتُدُ وجبَل  قُتَائَِدةُ و

 ذكَرْ  تريْ ت َ  بريْرَد مائهاو 
 .تَْقتُد نصب بََرَد ، ألنّه جعله بدالً من

 نون : الَكَرْويا.الُكزبرة ، َوالنِْقدة بال:  التِْقدة أبو العباس عن ابن األعرابي :: تقد 

 (ق د ذ(   )ق د ظ)
 أهملت وجوهها.

 ق د ث
 دثق : مستعملة.ـ  ثدقـ  قثد

 : خيار باْذَرْنق. القَثَد قال الليث :: قثد 

ر. القَثَد وقال ابن دريد :  : الِقثاء المدوَّ

 : قال ُحصيب اْلهَذلي 

 تريريريريريريري  عريريريريى  ريريريري  ريريريرييريريريريم بريريريرين عريريريريمريريريرير و يف طريريريريوائريريريريفريريريريهريريريريريريريا

  
 يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ   يف كريريريريريريريريريريل َوجريريريريريريريريريريه  َرعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌل    

  
 أي : يقطع.

 أهمله الليث َوهو مستعمل.: ثدق 

 : : اسُم موضعٍ ذكره لبيٌد فقال  ثادق

 فريريريريريريريريريريأ ريريريريريريريريريرياَد ذي َرقريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريأكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَف اثدق  

  
هريريريريريريريريا واألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريال   فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأَب يريريريريريريريريويف فريريريريريريريريوقريريريريريريريريَ

  
 : النََّدى الظاهر. الثاِدقّ و الثَّْدقّ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 .الثادقّ  يقال : تباَعَد في

المطُر من  ثََدق فلم يَعِرفاه ، فسألت أبا عثمان األْشناندانّي عنه فقال : ثادق وقال ابن دريد : سألُت الرياشّي وأبا حاتم عن اشتقاق

 السحاب ، إذا خَرج خروجاً سريعاً.

 بالعََجلة.: َصبُّ الماء  الدَّثْقّ  أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :: دثق 

 قلُت : هو ِمثل الدَّْفق سواء.

 ق د ر
 مستعملة.: قدر ، قرد ، دقر ، درق ، رقد ، ردق 
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 .قََدُره ، قال : وإذا وافََق الشيُء الشيَء ، قلت : جاء تقديراً  هللا هذا قّدر : القضاء الموفَّق ، يقال : القََدر قال الليث :: قدر 

 هللا من األشياء. قَدَّر : قوم يُنَسبون إلى التكذيب بما القََدريةو

 عن هللا ، ومن أَثبتَه فهو أولى به. وهذا تمويهٌ منهم ، ألنهم القََدر وقال بعض متكلّميهم : ال يَلزمنا هذا النبز ، ألنّا نَنِفي
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 .َقَ ريَّة ألنفسهم ، ولذلك   ُّوا الَ َ ر أنَ يتبيلون 
لَمه وقوُل أهل الّسنّة : أّن علم هللا قد َسبّق في البَشر وغيِرهم ، فعِلَم ُكفَر من َكفَر منهم ، كما َعلم إيماَن َمن آمن ، فأثبَت عِ 

 السابق في اْلَخلق وكتَبَه ، وكلٌّ ميسٌَّر لما ُخِلق له وُكِتب عليه.

 : مات ، وأنشد  المقدارَ  ، إذا بلغ العبدُ  القََدرِ  اسم الِمقدار : وقال الليث

َك هريريريريريريريائريريريريريبريريريريريريريا   ك أو أمريريريريريريريامريريريريريريريَ لريريريريريفريريريريريريريَ  لريريريريريو كريريريريريريريان  ريريريريريَ

  
ابريريريريريريريريريريَك املريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريري ار    واَك هلريريريريريريريريريريَ را  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني الموت.

 وأجل. مقدارٌ  ، لكّلِ شيءٍ  مقَاديرُ  ويقال : إنَّما األشياء

 : هو الِهْنداز. المقدارو

 ، وهو مبلغ الشيء. قَْدرو بقََدر ، أي : بمقدارٍ  تقول : يَْنزل المطر

بالرفع ،  قَْدُرهو قََدُرهُ  ، وقرئ [236: البقرة ] (َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِ َقَدرُهُ )وقال الفراء في قول هللا جل وعّز : 

 .قََدَره والُمْقِترُ  قََدَره ولو نصَب كان صواباً على تكرير الفعل في النيّة ، أي : ليُْعط الموسعُ 

 طاقته.: ، أي  (َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُهُ )وقال األخفش : 

 .(قَْدُرهو ) (َعَلى اْلُمْقِتِ َقَدرُهُ )وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس في قوله : 

 وإنّما اخترنا التثقيل ألنّه اسم.قال : الثقيل أعلى اللغتين وأكثر ، ولذلك اختير. قال : واختار األخفش التسكين ، 

ً و َمقُدرةو َمقَدرةً و قََدر يَقِدر مقِدرة وقال الكسائّي : يقرأ بالتخفيف والتثقيل ، وكلٌّ صواب ، قال : ، كلُّ هذا  قُدرةً و قِداراً و قََدرانا

 سمعناه من العرب.

ا يَْقُدروقال :   خفيف فلم أسمعه إاّل مكسوراً. أقِدره فأناالشيَء  قدرتُ  لغة أخرى لقوم يضّمون الدال فيها. فأمَّ

ِإَّنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقناُه ِبَقَدٍر )خفيف ، ولو ثُقِّل كان صواباً ، وقوله :  [74الحج ] (َوما َقَدُروا هللَا َحَق َقْدرِهِ )قال : وقوله : 
 : مثقَّل ولو خفّف كان صواباً ، وأنشد  [17: الرعد ] (َفساَلْت َأْوِديَة  ِبَقَدرِها)مثقَل ، وقوله :  [49القمر : ] ((49)

ع  و  ا ريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ رِْجلي يف مسريريريريريري يريريريريريريِ  جمريريريريريري 

  
ْ ر  اّل مسريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريٌة   أ ريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريع الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
 ، أي : ما وصفوه حقَّ وصفه. (َوما َقَدُروا هللَا َحَق َقْدرِهِ )وقال الليث في قوله : 

 هاهنا بمعنًى واحد. القََدرو القَْدرووقال الزجاج : جاء في التفسير : ما عظموه حقَّ عظمته. قال : 

 [.87األنبياء : ] (َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضباً َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيهِ )وقال الفراء في قول هللا جل وعّز : 

 من (ْقِدَر َعَلْيهِ َفَظنَّ َأْن َلْن ن َ )قال : المعنى : 
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 .َقَ ْرانه الع وبة ما
ا من اعتقد أّن يونُس ظن أن لن،  لربه (َذَهَب ُمغاِضباً )لقومه ، وُروي أنَّه  (َذَهَب ُمغاِضباً )قال أبو الهيثم : ُرِوي أنَّه و  فأمَّ

 هللا عليه فهو كافر ، ألّن من ظّن ذلك غيُر مؤمن ، ويونس رسوٌل ال يجوز ذلك الظنُّ عليه. يَقِدر

 العقوبةَ. (َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيهِ )قال : والمعنى : 

، أي : من  [7الطالق : ] (َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُهُ )قال : ويحتمل أن يكون تفسيره فظنَّ أن لن نضيّق عليه من قوله جل وعّز : 

 ضيِّق عليه.

َضيق هللا جّل وعّز : فضيََّق عليه ، وقد  فقدر ، معنى : [16الفجر : ] (َوَأمَّا ِإذا َما ابْ َتَّلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقهُ )وكذلك قوله : 

 على يونس أشّد التضييق على معذٍَّب في الدنيا ، ألنَّه َسَجنه في بطن الحوت فصار مكظوماً ، أُِخذ في بطنه بكظمه.

 ، أي : لن نضيّق عليه. (َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيهِ )وسمعُت المنذري يقول : أفادني ابُن اليزيدي عن أبي حاتم في قوله : 

تنا ولم يَعلَم كالَم العرب حتَّى قال  القُدرة ، وذهب إلى موضع (نَ ْقِدرَ ): ولم يدر األخفُش ما معنى قال  ، إلى معنى فظّن أن يفوَّ

: نُضيِّق ، لم يَْخبِط هذا الَخْبط ولم  نَْقِدرَ  عليه ، ولو علم أّن معنى نقدر : إنَّ بعض المفسرين قال : أراد االستفهام أفَظنَّ أن لن

 ن عالماً بكالم العرب ، وكان عالماً بقياس النحو.يك

َوَأمَّا ِإذا َما ابْ َتَّلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه )، أي : ضيِّق عليه ، وكذلك قوله :  [7الطالق : ] (َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُهُ )قال : وقوله : 
 ، أي : ضيَّق. [16الفجر : ] (ِرْزَقهُ 

 [.23المرسالت : ] ((23فَِنْعَم اْلقاِدُروَن ) فَ َقَدْرَّن)وأما قوله جل وعز : 

وخففها عاصم ، وال تُبعدنَّ أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحداً ، ألنَّ العرب  (فقدَّرنا)فإّن الفراء قال : قرأها على 

ر تقول : رَ وعليه الموُت ،  قُدروعليه الموت  قُّدِ  .قِدروعليه رزقُه  قُّدِ

 وقد تجمع العرب بين اللغتين. .(المقّدرون فنعم)قال : واحتّج الذين خفّفوا فقالوا : لو كانت كذلك لقال : 

ِل اْلكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدًا ))قال هللا جل وعز :   [.17الطارق : ] ((17َفَمهِ 

ر ، أي : َظّن أْن لن [87األنبياء : ] (َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيهِ )وقال أبو إسحاق في قوله تعالى :  من كونه  قدرنا عليه ما نقّدِ

 في بطن الحوت.

ر بمعنى نقِدروقال :   . وقد جاء هذا التفسير.نقّدِ

 هللا عليه من التضييق في بطن الحوت ، ويكون المعنى : قّدره قلت : وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح ، والمعنى : ما
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ظّن أن لن نضّيق عليه ، وكّل ذلك  ائع يف اللغة ، وهللا أعلم  ا : التضييق ، كأنه قال  هللا عليه من قّ ره ما
فال َيوُّ ، ألنَّ َمن ظّن هذا َكَفر ، واليتّن  ريريريريريّك ،  ال  رأب يف (َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيهِ )أراد ، فأما أن يكون قوله : 

هللا كفٌر. وق  عصريريم هللا أنبياءه عن م ل ما ذه   ليه هذا املتأّول. وال يتأول م له  ال اجلاهل   ق رأب والةريريّك يف
 بكالُ العرب ولغاهتا.

 .رالتقدي ، ويكونان من القُدرة من صفات هللا جل وعز ، يكونان في القادرو القَِديرو

 (َعلى ُكلِ  َشْيٍء ُمْقَتِدراً )ال غير ، كقوله :  القدرة في [20البقرة : ] (ِإنَّ هللَا َعلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  )وقوله جل وعّز : 

ر ، وهللا [45: الكهف ]  ما هو كائن وقاضيه. مقّدِ

 .«ألف عامقبل أن يخلق السموات واألَرضيَن بخمسين  قَدَّر المقادير إّن هللا»في الحديث : و

 .قادٌر قدير ، أي : َملَكه فهو قُدرة على الشيء قََدرَ  : مصدرُ  القدرة وقال الليث :

 الطول ليس بجد طويل. مْقتَِدر فهو الَوَسط ، تقول : رجل مقتَِدر ، وكلُّ شيء قَْدراً  الشيَء : َجعَلَه اقتََدرو

 .قادر ، أي : [55القمر : ] (ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ )وقوله جل وعّز : 

 مخفّف ويثقل. قََدرٌ و قَْدر من الرحال والسُّروج ونحوها الَوَسَط ، تقول : هذا َسْرج القَْدرُ وقال : 

 .«له فاقدُروا صوموا لُرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن ُغّم عليكم»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي و

 .«فإْن ُغمَّ عليكم فأكملوا العّدة»في حديث آخر : و

روا له ، أي فاقدروا له :وقو  عدَد الشَّهر وأْكملوه ثالثين يوماً ، واللفظان وإن اختَلَفَا يرجعان إلى معنًى واحد. قَّدِ

له َمنازَل القمر ، فإنّها تُبيِّن لكم أّن الشهر  قّدروا أي :« له فاقدُروا»وُروي عن أبي العباس بن ُسَريج أنه قال في تفسير قوله : 

 تسع وعشرون أو ثالثون.

 قال : وهذا خطاٌب لمن تخّصص بهذا الِعلم من أهل الحساب.

 منازَل القمر. تقدير هو خطاٌب لعواّمِ الناس الذين ال يُحسنون« فأكملوا الِعّدة»قال : وقوله : 

 بالعاِلم الذي أعطَي آلةَ االجتهاد ، فلهم تقليُد أهل العلم.قال : وهذا نظير المسألة المشِكلةَ تنزل 

 والقول األول عندي أصح وأوضح ، وأرجو أن يكون قول أبي العباس غير خطأ. وهللا أعلم.

 بال هاء. قُدْير معروفة وهي مؤنثة وتصغيرها الِقْدر وقال الليث :

 قديرٌ و قَُديرة رْت قيل لها :مؤنّثة عند جميع العرب بال هاء ، وإذا ُحقِّ  الِقْدر قلت :
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  هلاء وغت اهلاء مل خيتلف اللحويّون يف ذلك.
 .قِدراً  : إذا طبخت قََدْرت القدر أقُدرها قَْدراً  أبو عبيد عن أبي زياد الكالبي :

 : ما ُطبخ من اللحم بتوابل ، فإن لم يكن ذا تَوابل فهو طبيخ. القَدير وقال الليث :

 ، أي : مطبوخ. قديرو َمقُدور قال : وَمَرقٌ 

: الحيّة ، كل ذلك  القَُدارو: الغالم الخفيف الروح الثَِّقف اللِّقف. قال :  القَُداروالجزار ، :  القَُدار ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :

 بتخفيف الدال.

 : الجّزار الذي يلي َجْزَر الَجزور وطْبخه. القُدار ليث :وقال ال

 تشبيهاً به. قُدار ، وأنَّ العرب قالت للَجّزار : قداراً  قلت : وجاء في بعض األخبار أن عاقر ناقة ثمود كان اسمه

 : ومنه قول الشاعر 

ْم  هريريريريريريريريري  واُر هريريريريريريريريريامريريريريريريريريريَ   ان لريريريريريريريريريَلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ّ اُ   ْرَب الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  ار نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الشيَء ، أي : هيَّأته. قّدرتُ  وقال الليث :

 من الرجال : القصير العُنُق. األقدروقال : 

 : الثُّعبان العظيم. القُدارو

 : القصير ، وأنشد : األقدر أبو عبيد عن أبي عمرو :

 رَأوك أَقريْي َر مِسْلزقريَره
 فِعله.قايسته وفعلُت مثَل : ، أي  مقادَرة الرجلَ  قادرتُ  وقال غيره :

 : من الخيل : الذي إذا سار وقعت ِرجاله مواقع يديه ، وأنشد  األقدر: وقال أبو عبيد : سمعُت أبا عمرو يقول 

وا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   و  هريريريريريريَ  أقريريريريريريريَ ر  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريريريٌه ال َأمسريريريريريريريريريريقُّ وال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه    مريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريري 

  
 الذي يُجاوز َمواقع حافري رجليه مواقع حافري يديه. األقدر وقال أبو عبيدة :

 وقاتر ، وهو الواقي الذي ال يعِقر. وقيل : هو بين الصغير والكبير. قادر ه : سرجٌ وقال غير

عه عليها.  تقديره أحُدهما : الترِويَة والتفكير في تسوية أمٍر وتهيئته. والثاني :: على وجوه من المعاني  التقديرو بعالماٍت تقّطِ

 وكذا ، أي : نويته وعقدُت عليه. أمَر كذا قّدرتُ  والثالث : أن تنوَي أمراً بعَقدك تقول :

 ، إذا نظرَت فيه ودبَّرتَه ، وقايَستَه. قَْدراً  له أقِدرُ وله  أقُدرُ  ألمر كذا وكذا قَّدْرتُ  ويقال :

 ومنه

ّن المشتهيِة للنظر فاقِدروا قدرَ  قول عائشة :  وقايسوا. قّدروا: أي ،  «الجاريِة الحديثة الّسِ

ْبعة من الناس. القُدار القارورة الصغيرة ، وقال ::  القََدر ثعلب عن ابن األعرابي قال :  : الرَّ

 ، أي : قَدَّْرتُ و، أي : أطْقُت ،  قدرتُ و، أي : هيّأت ،  قَدرتُ  وقال شِمر : يقال :
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. قَ ر   و وقَّهُّ   : ملْكه 
 : قال لبيد 

س غريريريريريريريريريري  َوأب   غريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ
 
َ ْر   لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِوْرد املريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريرينيُّ األلريريريريريريريريريريريريريريواِن    فريريريريريريريريريريريريريريورد   قريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَل تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقّّت وهيَّأت. قََدْرتُ  قال أبو عمرو :

 : وقال األعشى 

لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريْ ك بريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريريِ ْر بريريريريريريريريريريريريريريَذْرعريريريريريريريريريريريريريريِ

  
  ن كريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريَه بريريريريريريريريريريريريريريريريريوْأَ  الريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارْه  

  
 بوأت : هيَّأت.

 .قَدَرك بذرعك ، أي : أَْبِصر واعِرف اقِدرْ  وقال أبو عبيدة :

هللا الَخْلق : تيسيره كالًّ منهم لّما علم أنَّهم صائرون إليه من َسعادة أْو َشقاوة ُكتبْت لهم ، وذلك أنه علم ذلك منهم قبَل  تقديرو

وح فيهم ، فكتب ِعْلَمه األَزليَّ السابق فيهم   ه.عمره وحياتُ  قدرُ  اإلنسان : مقدارو. قدَّره تقديراً وَخْلِقه إيّاهم ، وحيَن أمَر بنفخ الرُّ

 : بُْقعةٌ تكون بين الجبال المحيطة بها. الّدْوقَرة: أبو العباس عن ابن األعرابّي : دقر 

وقال الليث : هي بُقعةٌ تكون بين الجبال في الِغيطان انحسرْت عنها الشَّجر وهي بيضاُء ُصْلبة ال نبات فيها. ويقال : إنها َمنازل 

 الجّن ، ويُكره النزوُل بها.

 .الدقارير التُّبَّان ، وجمعُه:  الِدْقرارو. قال : بالّدقاِرير ذب المستشنَع واألباطيل ما جئَت إالقال : ويقال للك

 .الَدقارير وجمعهُ : . التُّبَّان الِدْقرار ، ويقال : َدقاِرير ، وهو النّمام ، وجمعه ِدْقرارة أبو عبيد : رجل

 : وقال أوس بن َحَجر 

م   هريريريريريريريري  لريريريريريريريري ّي هريريريريريريريريامريريريريريريريريَ ع اهلريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريون  لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
قريريريريريريريارِيريريريريريريريرو   و  مريريريريريريرين  ريريريريريريريه الريريريريريريري َّ رج الريريريريريريريَفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  خيريريريريريريريَ

  
 : الدواهي والنمائم. الدَّقارير وقال شمر :

 وقال الكميت :

 على َدقاريَر أمْسكيها وأفريَتِعل  
 : القصير من الرجال. الِدْقرارةوالتُّبّان. :  الِدْقرارة ثعلب عن ابن األعرابي :

قرارةو ْقرارةو: الداهية من الدواهي.  الِدْقرارةو: النّمام.  الّدِ : الحديث  الِدْقرارةو: العَْومرة ، وهي الخصومة المتبعة.  الّدِ

 : المخالَفة. الِدْقرارةوالمفتَعَل. 

 تهم.أي بمخالف،  «قومك بِدْقرارةِ  أنه أمر رجالً بشيء فعاَرَضه ، فقال له : قد جئتَني»حديث عمر :  ومنه

ش عليها الِعنَب ، الواحدة الدُّْقران وقال الليث :  .ُدْقرانة : الُخُشب التي تُنَصب في األرض يُعرَّ

 .الدَّْقرى : الروضة الَحسناء ، وهي الدَّْقر ثعلب عن ابن األعرابي :

 : وأنشد 

هريريريريريريريريريرياو  ل  ، نريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَّ رى  ريريريريريريريريريريََ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا َدقريريريريريريريريريريَ

  
اَل نريريريريريريبريريريريريريريه    مُّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ غريريريريريري  ٌف ، يريريريريريريريَ ارهريريريريريريرياأ نريريريريريري   حبريريريريريريريِ
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 اسم روضة بعينها. َدقَرى وقال غيره :

ُن فتريك ُرؤيا تخيّل إليك أنَّها لوٌن ثم تراها لوناً آخر ، ثم قطَع الكالَم األّول ، وابتدأ فقال : »وقوله :  نبتُها »تَخيَُّل ، أي : تَلوَّ

 .«أُنُف

ْقرةو الدَّقَرى عمرو عن أبيه : هي قَّة والّرْقمة والُمْزَدّجة للروضة.والَوَدفة وا الدَّقيرةو الّدِ  لَوِديفة والرَّ

 كثيرة. قَِردةو قُرودو أقُرد ، وثالثة قردة معروف ، واألنثى الِقرد قال الليث :: قرد 

 الَرُجل : إذا َذّل. أقَردو

 : وأنشد الفراء 

ْوَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا  َرَدْ  و يريريريريريريريري ريريريريريريريريول  ذا اقريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريَ

  
 أال هريريريريريريريريل أ ريريريريريريريريو عريريريريريريريرييريريريريريريريريش  لريريريريريريريريذيريريريريريريريريذ  بريريريريريريريري ائريريريريريريريريم  

  
 كثيرة. قِْرَدانٌ و،  أقِردة معروف ، وثالثة القُرادو

 : لغة في الَكْرد ، وهو العُنُق ، وهو مجثِم الهاَمة على ِسلفَة العُنُق. القَْردو

 : وأنشد 

رِيبريريريريريريريِة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِمريريريريريريريا    فجلَّلريريريريريريريه َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ة   َق مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريذُّ ابريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْردِ و فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ

  
 : الذي انعقدْت أطرافُه. القَِرد . والشعرالقَِرد من السحاب الذي تراه في وجهه شبه انعقاٍد في الوهم ، يشبَّه بالَوبَر لقَِرداووقال : 

 .قَِرد وإذا فسدت َمْمَضغَة الِعْلك قيل : قد

 الظهر : ما ارتفع من ثَبَجه. قُْرُدودةو

يساء : الحراني عن ابن السكيت عن األصمعي   الظهر. قردودة :قال : الّسِ

يساء من الفََرس : الحاِرك ، وِمن الِحمار الظَّهر.  وقال أبو عمرو الشَّيباني : الّسِ

 : من األرض : قُرنةٌ إلى جنب وهدة. وأنشد  القَردد وقال الليث :

لريريريريريريريريا هريريريريريريريريِر تريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريىت مريريريريريريريريا تريريريريريريريريزران   ريريريريريريريرير الريريريريريريريري َّ

  
 بريريريريريريري ريريريريريريريرقريريريريريريريرأب  مريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء لريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريري ريريريريريريريردد 

  
 : نحُو القُّف. القردد وقال شمر : قال األصمعي :

إالَّ في بَْسَطة من األرض وفيما اتَّسع منها ، فتََرى لها  القراديد : ما أشرَف منها وَغلُظ ، وقلَّما تكون القُْردودة قال ابن شميل :

 َمتْناً ُمشِرفاً عليها غليظاً ال يُنبت إال قليالً.

 في األرض ُعْقبَتَْين وأقلُّ وأكثر ، وكلُّ شيٍء منها َجْدب َظْهُرها وأسناُدها. وبُْعُدها: قال : ويكون َظْهُرها َسعَته َدْعَوةً. قال 

 الظَّهر. كقُردودة : طريقةٌ منقادة القَْردودة وقال شمر : يقال

 : ما ارتفع من األرض. القَْرَددُ  وقال أبو عمرو :

 : ُصْلب الكالم. الِقْرديدة وقال أبو سعيد :

 منه فركبتُه ولم أَُزغ عنه يميناً وال شماالً. قِْرديدةً  : استَْوقَح الكالُم فلم يَْسُهْل لي ، فأخذتُ  وُحكي عن أعرابّيٍ أنه قال

 : يقال للرجل إنّه قُراد ويقال لَحلَمة الثّدي
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 الّصْ ر. قراَديِ  ََّسن
 : وقال ابن ميادة يمدح بعض الخلفاء 

مريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريْ راَدى َُّْورِه طريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأّن قريريريريريريريريريريري 

  
وْ   ن اجلريريريريريريريَ ني مريريريريريريريِ جريريريريريريريمريريريريريريريابريريريريريريري ريريريريريريريِ اب  أعريريريريريريريْ تريريريريريريريَّ  الن كريريريريريريري 

  
أسفل الثندوة. يقول : فُهما منه لطيفان كأنهما في صدره أثر طين خاتم ختمه بعض كتاب : من الرجل  القرادان قال أبو الهيثم :

 العجم. وخّصهم ألنهم كانوا أهَل دواوين وكتاب.

 : جمعت السمَن فيه. قرداً  في السقاء قردت أبو عبيد عن األموي :

 وقال شمر : ال أعرفه ولم أسمعه إاّل ألبي عبيد.

 : جمعك الشيء على الشيء من لبن وغيره. القْلدووسمعت ابن األعرابي : قلدت في السقاء وقريت فيه. 

 اْلَخصيل : إذا لم يكن مسترخياً ، وأنشد : قَِردُ  وفرس

 َقرِد  اَ ِصيل ويف العيتاُ ب يَّة
د نويقال : فال فاً ، وأصله الرجل يجيء إلى اإلبل ليالً لَيركَب منها بعيراً فيخاف أن يَْرُغَو ، فيْنزع  يقّرِ فالناً : إذا َخاَدَعه متلّطِ

 حتى يستأنس إليه ثم يَخِطمه. القُرادَ  منهُ 

 : وقال األخطل 

تِ  راد بريريريريريريريريريريريريري  منريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريرَك مريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
راد  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرياع   زع الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري    ذا نريريريريريريريريريريريريري 

  
 القُراد فيُْقِرد أي : يُنزع منه يقّرد ، ألنّه شبّه بالبعير أقَرد ألصمعيُّ فيما َرَوى عنه أبو عبيٍد : وإنما قيل لمن َذلَّ قدقال ذلك كلَّه ا

 لخاطمه وال يستصعب عليه.

 الرجل : إذا سكَت ذاُلًّ ، وأْخَرَد : إذا سكَت حياًء. أقرد ثعلٌب عن ابن األعرابّي :

ه ، إذا جاء به على وجهه. ْرَدِدهقَ  ويقال : جاء الحديث على  وعلى قَنَنِه وعلى َسّمِ

 الخّط الذي وسط الّظْهر. الِقْرديدة وقال أبو زيد :

 هي الفَقَارة نفُسها. القُْردودة وقال أبو مالك :

 الشتاء عنّا ، وهي َحْدبَتُه وِشّدته. قُْردودة ويقال : تُمضي

 السُّالَميات.في ِفْرِسن البعير : بين  الِقْردان وأمّ 

 : القصير  القَْرد وأنشد شمٌر في

هريريريريريريريا ّو عريريريريريريرياَرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريرياُ اجلريريريريَ ن نريريريريَ لريريريريريريرية  مريريريريِ  أو هريريريريِ ريريريريْ

  
َع   اِء ويف  فريريريريريريريريو ريريريريريريريرية صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ ْرد  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
 : الريش. العَفَاءو: القََرع ،  الَصقَع قال :

 : القَِصير. القَْردو

قود قال الليث :: رقد  قادو: النوم بالليل ،  الرُّ  : النوم. الرُّ

قاد ت :قل قودو الرُّ  يكونان بالليل والنهار عند العرب. الرُّ

 قاُلوا َّي َويْ َلنا َمنْ )ومنه قول هللا جلَّ وعزَّ : 



2988 

 

ِمْن )، هريريذا قول الكفريريار  ذا ب ع وا يوَُ ال يريريامريرية. وان  ع الكالُ علريري  قولريريه :  [52يس : ] (بَ َعثَن  ا ِمْن َمْرق َ ِدَّن
ُلونَ )  قاله هلم املالئكة :  (َمْرَقِدَّن َدَق اْلُمْرس  َ وَيوُّ أن يكون هذا  [.52يس : ] (هذا ما َوَعَد الرَّْْحُن َوص  َ

 وت ول املالئكة : مسّق ما وع  الرمحن. املرق  من صفة
  ما بين الدُّنيا واآلخرة.: َهْمدةُ  الرْقدةو

 مصدراً ، ويحتمل أن يكون موضعاً وهو القبر. والنوم أخو الموت. المرقد ويحتمل أن يكون

اقُود وقال الليث :  .(1)نحوه  الراقُود . وقال ابن األعرابّي فيالرواقيد : َدنٌّ كهيئة إِردبَّة يُسيَّع باطنُه بالقار. وجمعُه الرَّ

 : السُّرعة ، وكذلك اإلغذاذ. االرمدادو االرقداد أبو عبيد :

 ومنه قوله :

 َفيتّل يرَق ُّ من اللَّةا ِ 
 .ُمْرقَّداً  . يقال : أتيتُكيَْرقُدُّ  : َعْدُو النافر ، كأنه قد نَفَر من شيء فهو االرقداد وقال :

 : اسم َجبٍَل أو واٍد في بالد قيس. َرْقدو

 وأنشد ابن السّكيت :

 كأرمساِء َرْق   َُّلََّمْتها امللاِقر  
 ، أي : َسّوتْها. زلََّمتْها

 ، إذا أقاَم بها. إرقاداً  الرجُل بأرض كذا أرقدَ  المنذرّي عن ابن األعرابّي :

َدق قال الليث :: ردق  َدج ، وهو ِعْقي الَجْدي ، كما أنَّ الَشْيرق لغةٌ في الشَّْيرج. الرَّ  لغة في الرَّ

 تُتَّخذ من جلود. األدراق ، وتُجَمع على َدَرقة : َضرٌب ِمن التِّرسة ، الواحدة الَدَرق ث :قال اللي: درق 

ب. الَدْوَرقو  : ِمكياٌل لما يُشرب ، وهو ُمعَرَّ

ْلب من كّل شيء. الدَّْرق ثعلب عن ابن األعرابي :  : الصُّ

 يَْدُرقني ، أي : ليّنني وأصلح منّي ، َدَرقَنيولسانه وَملَقَني وقال ُمدِرك الُسلَمي فيما روى ابن الفََرج عنه : َملََسني الرجُل ب

 ويملُُسني ويَْملُقُني.

 .َدراِدق : صغار اإلبِل والناس ، ويُجمع الدَّْرَدقو

 : َدكٌّ صغير ُمتَلبِّد ، فإذا ُحِفَر ُحِفَر عن َرْمل. الدَّْرَداقو

 ق د ل
 [.مستعملة]دلق ، دقل ، قلد ، لقد : 

 .«أقتاب بطنه فتندلق يؤتى بالرجل يوَم القيامة فيُلقى في النار»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : دلق 

__________________ 
 .«و»( قبلها يف امل بوع : 1)
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 .اندلق نََدر خارجاً فقد: خروج الشيء ِمن مكانه ، وكلُّ شيٍء  االندالق قال أبو عبيد :

 ِمن َجْفنِه ، إذا شقَّه حتى يخرج منه. انَدلَق ومنه قيل للسيف : قد

ْيَر. اندلقَتْ  ويقال للخيل : قد  ، إذا خرجْت فأسرَعِت السَّ

 : وقال طرفة يصف خيالً 

ٌق يف غريريريريريريريريريريريريريريريارأِب مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريومسريريريريريريريريريريريريريريرية  د لريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رّ    كريريريريريريريريريريريريريرِعريريريريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِت أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   متريريريريريريريريريريريريريَ 

  
 مجزوم : خروج الشيء عن َمخرجه سريعاً. الدَّْلق وقال الليث :

 السيُف من ِغْمِده ، إذا َسقَط وَخَرج من غير أن يَُسّل ، وأنشد : َدلَق ويقال :

ال  ال اِلقِ   كالسَّيف من َجْفن السِّ
كلُّ سابٍق ، إذا كان يخرج من غمِده ِمن غير َسّلٍ ؛ قال : وهو أجود السيوف وأخلَُصها. و دالقو َدلُوق ابن السكيت : سيفٌ 

م فهو  .داِلق متقّدِ

 عليهم السَّْيل. َدلق ويقال : بينا هم آمنون إذْ : الغارة : إذا قَّدمها وبَثَّها. قال  َدلَقّ وقال : 

 : سريعة الدَّْفعة. والغارة : الخيل المغيرة. ُدلُقٌ  أبو عبيد عن األصمعي : غارةٌ 

 .فانَدلَقَتْ  الُمّخة من قَصب العَْظم أدلقت ويقال :

ً  الخيلُ  دلقَتِ  وقال غيره :  .َدلُوقو دالق ، واحدها ُدلُق : إذا خرجْت متتابعة فهي خيل ُدلوقا

ً  البعير شْقِشقَته َدلق ويقال :  .فاندلقت ، إذا أخرَجها يَْدِلقها َدْلقا

 : وقال الراجز يصف َجَمالً 

َرمريريريريريريريريريريريريّي الريريريريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريريريريرِ  ق مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَل اَّريريريريريريريريريريريريَ ْ لريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ن   رِ مريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريِ

َ
ِ  امل ّي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريِ مريريريريريريريِ ْ قريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فُِرَي من أَدَم اْلَحَرُم. َدلوقٌ  أي : يخرج ِشْقِشقةٌ مثل الَحَرمّي ، وهو

 عليهم الغارة ، أي : َشنُّوها. َدلَقُوا وقد

 : الناقة التي تكسَّر أسنانُها َهَرماً فهي تمّج الماء. الِدْلِقمو الدَّلُوقو

 َضْعُف ِجسم الرجل.:  الّدْقل :ثعلب عن ابن األعرابّي قال : دقل 

 من النخل يقال لها األلوان ، واحدها لَْون. الّدقَل أبو عبيد عن األصمعّي :

ما يكون تمره أحمر ، ومنه ما يكون أسوَد  الّدقَل ِمن أرادأ التَّْمر ، إالَّ أنَّ الَدقَلة تكون من َمواقير النخل ، ومن الّدقَل قلت : وتَمر

 ٌر ونواه كبيٌر.وِجرم تَمِره صغي

:  َدْوقَلة : الَكَمرة ، يقال : َكَمرة الّدْوقَلة: و: خشبة طويلةٌ تَُشّد في وسط الّسفينة يُمدُّ عليها الشراع. قال  الّدقَل وقال الليث :

ً  الّدْوقَلةوضخمة.   لنفسه. يُدوقِلهُ  : األكل. وأْخذُ الشيء اختصاصا

 : إذا أولََج فيها َكَمَرتَه فأَْوَعبها. دوقلةً  فالٌن جاريتَه َدوقلَ  وقال غيره :
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ْطتُها  َدْوقَْلتُ وُخْصيا الرجل : إذا خرجتا ِمن َخلفه فَضَربَتا أدباَر فخذيه واسترَختا.  َدْوقَلَتْ  يقال :« النوادر»وفي  ة : نَوَّ اْلجرَّ

 بيدي.

: ال يكون إال في  الدْقلوفالٌن لَْحَي الرجل وَدقََمه : إذا َضرب فَمه َوأنفه.  َدقل وقال أبو تراب : سمعُت مبتكراً السُّلَميَّ يقول :

 : ال يكون إال في اللَّْحي والقَفا. والَدْقم في األنف والفّم. الدْقلوفَمه َوأنفه. 

 [.2المائدة : ] (َواَل اهْلَْدَي َواَل اْلَقَّلِئدَ )قال هللا جّل وعّز : : قلد 

اإلبِل بِلحاء شجر الَحَرم ، ويعتصمون بذلك من أَْعدائهم ، وكان المشركون يَفعلون ذلك ، فأُمر  يقلدون قال الّزّجاج : كانوا

ب بها المشركون إلى هللا ، ثم نُِسَخ ذلك وما ذُِكر في اآلية بقوله جّل وعزَّ  :  المسلمون بأَن ال يُِحلُّوا هذه األشياَء التي يتقرَّ

 [.5التوبة : ] (ْيُث َوَجْدَُتُوُهمْ فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي حَ )

 [.63الزمر : ] (َلُه َمقاِليُد السَّماواِت َواْْلَْرضِ )وقال في قوله جّل وعّز : 

 معناه : له مفاتيُح السمواِت واألرض.

 وتفسيُره : أَنَّ كّل شيٍء من السموات واألرض فاهللُ خالقُه وفاتُح بابه.

 : الِخزانة. الِمْقاَلدُ  وقال الليث :

 : الَخزائن. المقَاليدو

 ما ُجعل في العُنُق ، جامٌع لإلنسان والبََدنة والكْلب. اْلِقالدةوقال : 

 البََدنة : أَْن يُعَلَّق في عنقها ُعرَوةُ َمزادةٍ أو َخلَُق نْعٍل فيُْعلََم أنها َهْدٌي. تقليدُ و

 .تقليداً  فالٌن فالناً َعمالً  قلّدَ ور ، األمْ  تَقلَّْدتُ والسَّْيَف ،  تقَلَّْدتُ و

 : المفتاح بلغة أَهل اليمن. اإلقليدُ وقال : 

 : وقال تُبَّع حين قََصد البيت 

تريريريريريريريريا  و  بريريريريريريريريْ ر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريا بريريريريريريريريه مريريريريريريريرين الريريريريريريريريّ هريريريريريريريريْ  أَقريريريريريريريريمريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريه  قريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري او   لريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
 معرب ، وأصله َكِليذ. اإلقليد وقال غيره :

هنَّ : فقال : قالئد اْلخيل ، أي  ؟األعرابي قال : قيل ألعرابّيٍ ما تقول في نساِء بني فالنوأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب عن ابن 

 من الخيل إاّل سابٌق كريم. يُقلَّد ِكراٌم ، ال

 َحْبله ، فال يُلتَفَُت إِلى رأْيه. قُلِّدَ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للشيخ إذا أَْفنََد : قد

 .قَْلد َك قُلباً على قُلب من الُحلّي ، وكذلك ليُّ الحديدة الدقيقة على مثلها: إدراتُ  القلدُ  وقال الليث :

،  َمْقلُود ، وهو طرفها يُثنَى على الطرف اآلخر ويُلَوى ليّاً حتى يستمسك. وِسوار إقليد قال : والبَُرةُ التي يَُشّد فيها زماُم الناقة لها

 وهو ذو قُْلبَْين َملِويَّْيِن.

 َضمَّ عليه وأْحَضنه في َجْوفه.: البحر على َخْلٍق كثير ، أي  أْقلَدَ وقال : 

 وقال أميّة :
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را   يريريريريريريريتريريريريريريريان  والريريريريريريريبريريريريريريريحريريريريريريرير ُّا ريريريريريريريِ حريريريريريريريه اَّريريريريريريريِ بريريريريريريريِّ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مَّ مريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريرييء  و   لريريريريريريريِ    مريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ومريريريريريريريا هريريو مريري  ريريْ

  
اء يقال : َسقَى إبلَه  ، وهو الّسْقي كلَّ يوم ، بمنزلة الظاهرة. قَْلداً  َسلمة عن الفرَّ

 .تقِلده قَْلداً  الحّمى : إذا أخذَته كّل يوم ، قلدتْه قال : ويقال :

ْبُع. الِقلد أبو عبيد عن األصمعي :  : يوَم يأْتي المحموَم الّرِ

 : الِمنَجل يُقطع به القَّت. الِمْقلَدو

 وقال األعشى :

 يري  هُّ هلا طورا  وطورا  ِ  ِل ِ 
 القُّت. يُقلَد بها الَكأل كما يُْقلَد عصاً في رأسها اعوجاج الِمقلد وقال ابن دريد :

: شيٌء يَُطّول  اإلقليدوشريط يَُشدُّ به رأَس الُجلّة. :  اإلقليدو. اْلِمقليد : المفتاح ، وهو اإلقليد: المنذرّي عن الحسن عن أبي الهيثم 

 ، أي : يُْعَوى. يُْقلَد ، الِقالدُ : على البَُرة وَخرق القُْرط. وبعضهم يقول  يقلد مثل الخيط من الصُّفر

 ماًء إلى ماٍء.، أي : جمعُت  قلدت أَقِلد قْلداً  جمع الماء في الشيء يقال ::  القلدو: ليُّ الشيء على الشيء.  القْلدُ و

 الماء ، ويَتَفاَرطون ، ويترافصون ، ويتهاجرون ، ويتفارصون ، أي : يتناَوبون. يتقالدون عمرو عن أبيه : ُهم

يوَم  بِقْلِده أراد .«من الماء فاسِق األقرَب فاألقرب ِقْلدك إذا أَقمتَ »في حديث عبد هللا بِن عمٍرو أنه قال لقَيِِّمه على الوْهط : و

 الَه.َسقيِه م

ِظْمٌء. وكذلك يوم ِوْرد  الِقْلَدين : يوُم الّسقي ، وما بين الِقلدوتَشرب في كّلِ عشٍر مّرةً. : فيقال  ؟نَْخل بني فالن قِْلد ويقال : كيف

 الحّمى.

 .«كّل خمس عشرة ليلة قَْلداً  السماءُ  فقَلََّدتْنا»: في حديث عمر أنّه استسقى ، قال و

 : االسم. الِقْلدو. : الَمْصدر القَْلد قلت :

ده  النعاُس : إذا غشيه وَغلبَه. اقلوَّ

 وقال الراجز :

 ال ُو َصرَعى من َكرى م ْ لوِّدِ و 
 والِقْشدة والُكَداَدة. القْلدة: أبو عبيد عن الكسائي : يقال لثُْفل الّسمن 

قاَء وقريتُه : جمعته فيه. قلَدت شمر عن ابن األعرابّي :  اللبَن في الّسِ

، إذا قََدْحَت بقََدِحك من الماء ثم صبْبتَه في الحوض  أقِلُده قَْلداً  اللبن في السقاء ، قلدتوالماَء في الحوض ،  قلدت أبو زيد :وقال 

 من الشراب في جوفه إذا شرب. قَلَدوأو في السقاء. 

 ثم أدخلْت عليها الالم توكيداً. (قَدْ )فأصلُه  (لَقَد)وأما : لقد 

اء : وظ  ن بعُض العرب أنَّ الالم أصليّة فأدخل عليها الماً أخرى فقال :قال الفَرَّ
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َ ى أُّمريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ْ  كريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريوا لريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
اءِ   بريريريريريريريريريريريريْأس  وتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ نْي لريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ق د ن
 دنق ، قند ، قدن ، نقد : مستعملة.

 .دانَق دوانيق ، وجمع دانِق َدَوانق ، وجمع دانقو دانِق قال الليث : يقال :: دنق 

ً وقال غيره :   وكذلك كلُّ جمع على فواعل ومفاعل فإنه يجوز مدُّه بياء. .دوانيقو دوانق يجوز في جمعهما معا

والِكيص والصُّوص الذي ينزل وحَده ويأكل وحَده بالنهار ، فإذا كان الليُل  الّدنيق ثعلب عن ابن األعرابي عن أبي المكارم قال :

 أكَل في ضوء القمر لئالَّ يراه الضيف.

 ، ووادق ، وِهْرط. دانقوال لألحمق : دائِق وقال : يق

 : : إذا كان ُمْدنَفاً ُمْحَرضاً. وأنشد  دانق وقال أبو عمرو : مريضٌ 

انريريريريريريريريريريريريريريريق  خريريريريريريريريريريريريريريريَ   نَّ ذواِ  الريريريريريريريريريريريريريريري َّلِّ والريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق  وعريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِق   لريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريلَّ وابريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  

 مسىتَّ تراه كالسليم ال انقِ 
ً  َوْجهُ الرجل َدنَّقَ  وقال الليث :  : إذا رأيَت فيه ُضْمراً ؛ لهزاله من مرض أو نََصب. تدنيقا

ً  الشمس َدنَّقَت أبو عبيد :  : إذا دنَْت للغروب ، حكاه عن األحمر. تدنيقا

ً  العَينُ  دنقَتِ  وقال غيره : ً  للموت َدنقو: إذا غارت.  تدنيقا  : إذا دنَا منه. تدنيقا

 لموت.ل يدنِّق وقيل : ال بأس لألسير إذا خاف أن يمثل به أن

 : إذا كان يَُداقُّ النظَر في معامالته ونفقاته ويَستعِصي فيها. مدنِّق وأهل العراق يقولون : فالن

 كناياٌت عن البُخل والشّح.: والُمَداقَّة واالستقصاء  التدنيقوقلت : 

 قال : والَزْرنقة : الِعينة. .«َزْرنق يَُدنق من لم»: المقترون على عيالهم وأنفسهم. وكان يقال :  الدُّنقُ  وقال ابن األعرابي :

 ، وهنَّ سواء ، وهو خروج العين وُظهوُرها. المدنقةووقال أبو زيد : من العيون الجاحظة والظاهرة 

 العين ُغُؤوراً. تدنيق قال األزهري : وقوله أصحُّ ممن جعل

 : ُعصارة قصِب السّكر إذا َجَمد ؛ قال : ومنه يتخذ الفَانيذ. القَْند قال الليث :: قند 

 .مقنوٌد مقنَّدٌ  وَسِويق

 حاُل الرجل حسنةً كانت أو قبيحة.:  الِقنَددُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 ى والزرقاء ، للخمر.والطَّابة ، والطَّلَّة ، والَكسيس ، والفَْقد ، وأّم َزْنبٍق وأمُّ لَْيلَ  الِقْنديدُ  عمرو عن أبيه : هي

 .قِْنديد : الحاالت ، الواحد منها القَناديدوالُخمور ، :  القَناديد ثعلب عن ابن األعرابي قال :
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 وهو الخفيف : وقال الفّراء : هي من النُّوق الجريئة. ِسْنَدأْةو قِْندأوة رجل: وقال أبو عبيد : سمعُت الكسائي يقول 

 تُهمز.تُهمز وال  قِندأوةُ  وقال شمر :

 : فِْنعالة ؛ وكذلك ِسْنداوة وِعنداوة. قِْنَدأَوة وقال أبو الهيثم :

 : : السيِّئ الُخلُق والِغذاء وأنشد  الِقْنَدأوُ  وقال الليث :

لريريريريريريريريريريريريا ه ور مسريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريريريريه يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِّقريريريريريريريريريريريري 

  
َ ْأوا  بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريْ م قريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريه يف الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ

  
 حديدة.: ، أي  قنداوةو قِنَدأوة أبو سعيد : فأسٌ 

 : حاّدة. قِندأوة أبو مالك : قَدومٌ وقال 

 : تمييز الدراهم. النّْقد قال الليث :: نقد 

 ضربة الصبّي َجوَزةً بإصبعه إذا َضَرب.:  النَقدُ و االنتقادُ  وإعطاؤها إنساناً وأْخذُها.

 عليها الَجْوزة. تُْنقَد : ُحَزيفَة المنقَدة

 : أرنَبَتَه بإِصبعه : إذا َضَربها ، وقال خلف األحمر  نَقدَ  ويقال :

رأبٌ و  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أرنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رهريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ ه   كريريريريريريريريريريريريريريرياد تريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : تشقّها عن دمها.

 الفَّخ ، أي : يَنقُره بمنقاره. ينقد والطائر

 الشيء بعينه ، وهو مخالفة النَّظر لئالَّ يُفَطن له. يَنقد واإلنسان

 الدراهَم. نَقدته : مصدر ْقدالن وقال ابن السكيت :

 : َغنٌَم صغار. النَقَدو

 : وأنشد « النَقَد هو أذّل من»يقال : 

 ر بَّ عريريريريريريريريريريريريريريريَ مي  أعريريريريريريريريريريريريريريريزُّ مريريريريريريريريريريريريريريرين أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ 

  
ر  أََذلُّ مريريريريريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ و    رب مريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرس ، ويكون في القَْرن أيضاً وأنشد  النَّقَدو  : : أكل الّضِ

عريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هللا غريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريَ

  
ْرس  نريري ريريريريريريريِ ْ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريه    األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اغ  والضريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 : وقال الهذلي 

يريريريريريريريريريريوس   ذا يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا س تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ه نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     ْرانن  أَرومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أيمل قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ، ومنه قول علقمة  نقادةوالغنم نِقاداً  نَقَد أي : أصله مؤتكل ، ويُجمع

بريريريريريريريريون بريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريعريريريريريريريريَ رار  يريريريريريريريريَ وف  قريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرياَدتريريريريريريريريريريريريريِه واف  وجمريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوُ   

  
.يقول :   المال يَقلُّ عند قوم ويكثر عند آخرين ، كما أن من الغنم ما يكثر صوفُه ، ومنه ما يَْزَمر صوفه ، أي : يقلُّ

 ونُْعضة. نُْقدة شجر ، واحدته: والنُّْعض  النُّْقد أبو عبيد عن األصمعي :

 ، وهي شجرةٌ. نُْقدو نُْقدة وقال اللحياني :
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 .نَقَدو نَقََدة وبعضهم يقول :

 محّرك القاف ، وله نَْور أصفَر ينبت في القيعان. نَقداً  قلت : ولم أسمعه من العرب إالّ 
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 ، أي : عبتَهم واْغتبتَهم. نقدتهم معنى،  «، وإن تركتهم لم يتركوك نقدوك الناس نقدت إن»في حديث أبي الدرداء أنه قال : و

 رأسه بإِصبعي ، أي : ضربته. نقدت وهو من قولك :

 الفخَّ ، أي : ينقره بمنقاره. نقدي والطائر

إذا بات ساهراً يسري ؛ « : أنقد بات فالن بليلة»: واألنقذ ، بالدال والذال : القُنفُذ. ومن أمثالهم  األنقد ثعلب عن ابن األعرابي :

 وذلك أن القنفذ يَسِري ليله أجمع.

 معرفة ال ينصرف.« أنقدَ  فالٌن أْسَرى ِمن»يقال : 

 : السُّلَحفاة الذّكر. نقَدانُ اإل وقال الليث :

 : ثمُر نبت يشبه البَْهَرمان. النَّقدوقال : 

 : وأنشد 

اِن أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اقريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريَ  َّ

  
ّواِر نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريري  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ    رَّق  عريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
فَل من الناس.:  النَقد ثعلب عن ابن األعرابي قال :  الّسِ

 : الَكْرْويا. النّقدةو

 الكفايةُ والَحْسب.:  القْدن األعرابي :ثعلب عن ابن : قدن 

 كذا وكذا ، أي : حسبي. قَْدني اسماً ؛ وأصله من قولهم : القَْدنَ  قلت : َجعَل

 ومنهم من يحذف النون فيقول : قَِدي ، وكذلك قَْطني وقَِطي.

 ق د ف
 [.مستعملة: ]قفد ، قدف ، فقد ، دفق ، دقف 

 : َغْرُف الماء من الَحْوض أو من شيٍء تَصبّه بكفّك.بلغة ُعماَن  القَْدف قال الليث :: قدف 

فغاصت فأقبلت تغترف من البحر بكفّها وتصبّن على الساحل »قال : وقالت العُمانيّة بنت ُجلَْندى ، حين أَلبَسِت الّسلحفاةَ ُحليَّها : 

 ْفنة.، أي : غير حَ « قَُداف وهي تنادي القََوم : نَزاِف نَزاِف ، لَم يَبق في البحر غير

 : َجّرة من فَّخار. القُداف وقال ابن دريد وذكر قصة هذه الَحُمقاء ثم قال :

 : النَّْزح. القَْدفوالصّب. :  القَْدفُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

فّوج ، من جريد النّخل ، لغة أْزديّة. القَْدف وقال ابن دريد :  : الَكَرب الذي يقال له الرَّ

 أهمله الليث.: دقف 

 ، وهو المخنَّث. الدُّْقفانة : َهيجان الدَّْقف: ى أبو العباس عن ابن األعرابي قال رو

 : َهيَجان الَخيُعامة ، وكلُّه واحد. الدُّقوف وقال في موضع آخر :
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 [.6الطارق : ] ((6ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق ))قال هللا جّل وعّز : : دفق 

وأهل الحجار. أفعَُل لهذا من غيرهم : أن يجعلوا المفعول فاعالً إذا كان في مذهِب نَْعٍت : قال  .مدفوق : دافِقٍ  قال الفراء : معنى

 ، كقول العرب : هذا سرٌّ كاتم ، وَهمٌّ ناصب ولَْيٌل نائم. قال : وأعاَن على ذلك أنَّها وافقْت رؤوس اآليات التي هي معهّن.

، وهو مذهب سيبويه والخليل. وكذلك سرٌّ كاتم : ذو  َدْفق عناه : من ماٍء ذيم ((6ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق ))وقال الزجاج : 

 كتمان.

 وقال أبو الهيثم نحواً منه.

ً  الماء َدفَق وقال الليث : يقال : ً و ُدفوقا ة.  َدْفقا ماؤه. فيقال في الّطيَرة عند انصباب الُكوز  َدفَقَ  إذا: الُكوز  اندفَقَ و: إذا انصبَّ بمرَّ

 الُكوَز : إذا َكَدرت ما فيه بمّرة. أدفْقتُ  وقد .«َخيُر دافِقُ »ونحِوه : 

 فَدفق الماءَ  دفْقتُ  ولم أسَمعْ  .مدفوق ، وهو فاندفق الُكوزَ  دفقتُ  في كالم العرب َصبُّ الماء ، وهو مجاِوٌز ، يقال : الَدْفق قلت :

 [.6الطارق : ] ((6داِفٍق ) ُخِلَق ِمْن ماءٍ ): لغير الليث ، وأحسبه ذهب إلى قول هللا 

 ، كما قال الخليل وسيبويه. دْفق ذي دافِقٍ  وهذا جائٌز في النعوت : ومعنى

، وهو شّدة بينونة  أدفَق وَجمل َدْفقاء ، وناقة ِدفَاق في َسيرها ُمْسِرعة ؛ وقد يقال : َجَملٌ  المتدفِّقة ، وهي ِدفاقٌ  وقال الليث : ناقة

 : شد الِمرفَق عن الَجْنبين وأن

عريريريريريريريريا   َرى يف َُّْورِهريريريريريريريريا َدسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريس  نريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
ز ومريريريريريريريريهريريريريريريريريا َدفريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريريْ رافريريريريريريريريق عريريريريريريريرين مسريريريريريريريريَ َ

 يف املريريريريريريريري

  
 هللا ُروَحه : إذا دعا عليه بالموت. َدفَق وقال ابن دريد : يقال :

 ، أي : سريعاً. أدفَقَ  وسار القوُم سيراً 

ً  في الباطل يتدفَق ويقال : فالن  : : إذا كان يسارع إليه ، قال األعشى  تدفُّقا

عريريريريريريريون بريريريريريريريغريريريريريريريافريريريريريريريل    فريريريريريريريمريريريريريريريا أان عريريريريريريريمريريريريريريريا َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
ق  و   ه يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريريريِ  ال بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ

  
 : فيها ويسرع. وأنشد  يتدفق ، وهي مشية الِدفِقىَ  وقال ابن األنباري : هو يمشي

لريريَى مريرين خمريريريريريريريافريريريريريريريِة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري قريريم   يريريريْ جريريَ   ةريريريريريريريريريريريريريريريريي الريريعريري 

  
يريريريريريريَف ويصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب  و  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي الريريريريريريري ِّفريريريريريري ريريريريريريِي    ا ريريريريريريلريريريريريريِ

  
 : إذا رأيته مرقوناً أعقََف وال تَراه مستلقياً قد ارتفَع طرفاه. أدفقُ  : هاللٌ ويقال 

 : إذا انحنى ُصلبه من ِكبٍر أو َغّم. وأنشد المفضَّل : أدفَقُ  وقال ابن األعرابّي : رجل

 ابن ِمال   متجاف  أدَفق  و 
 خيٌر من هالٍل حاقن. أدفَقُ  وقال أبو مالك : هالل

 : األعوج. والحاقن : الذي يرتفَع طرفَاه ويستلقي ظهُره. األدفَقوقال : 

 ، أي : مستٍو أبيض ليس بمنتِكٍث على أحد طرفيه. أدفق هاللٌ « : النوادر»وفي 
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 في نبتِة أسنانِه. أدفَق ورجل

 َطَرفَاه. ، ويكرهون أن يكون مستلقياً قد ارتفع أدفَق وقال أبو زيد : العرب تَستِحبُّ أن يَُهلَّ الهاللُ 

 واحدة : إذا جاءوا ُدفعةً واحدة. ُدْفقَةً  وقال الليث : جاءوا

 .قَْفداً  : َصْفع الرأس ببُْسِط الكّف من قِبَل القَفَا تقول : قفَْدتُه القَْفد قال الليث :: قفد 

 : ِغالف الُمكُحلة يتَّخذ من مشاوب ، وربما اتُِّخذ من أديم. القَفَدانةوقال : 

 د : القَفَذان : خريطة العّطار.وقال ابن دري

 .قَْفداءُ  ، وأََمةٌ  أْقفَد : الذي في َعِقبه استرخاٌء من الناس ، والظليم األقفد وقال الليث :

خو الَمفاصل.  األقفد وقال غيره :  .قَفَداً  أعضاؤه قَِفَدتْ ومن الرجال الضعيف الّرِ

ْسغ وإقباٌل على الحافر ، وال يكون: ِمن عيوب الخيل  القَفَد وقال أبو عبيدة : ْجل. القَفَد انتصاب الرُّ  إاّل في الّرِ

ة  معروفة ، وهي غيُر المْيالء. القَْفداء والِعمَّ

 : يُْبٌس في ُرْسغ الفََرس كأنّه يطأ على مقدم ُسْنبُكه. القَفَد وقال ابن ُشَميل :

بير يعتمُ   . وكان محمد بن أبي وقاص الذي قتله الحّجاج يعتمُّ الميالء.القَْفداء قال عمرو : كان مصعب بن الزُّ

 : قد مات ولداها أو َحميُمها. فاقد ، ويقال امرأةٌ  الفَقد الِفقدان الليث :: فقد 

 ، وهي الثَُّكوُل. فاقد أبو عبيد : امرأة

 من النِّساء التي يموت زوُجها. الفاقد قال : وقال األصمِعيُّ :

 : ليث وأنشد ال

ِولريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريْ ٌ  مشريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريريريري  ا فريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريّ

  
ٌ  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياكريريريريريريريرييريريريريريريريريل    كريريريريريريريريْ ا نريريريريريريريري   انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وجريريريريريريريرياَوهبريريريريريريريريَ

  
 : أكَل الِسباُع ولََدها. فاقدة قال : وبَقرة

 ويقال : أنقَده هللاُ كلَّ حميم.

 .لِفقدانه ، أي : غير مكتََرثٍ  فَقيد ويقال : مات فالن غيَر حميد وال

، ومن ال يُِعدَّ الصبر لفواجع  يَتفقّد يَفِقد َمن»: ُرِوي عن أبي الدرداء أنّه قال و: تطلُّب ما غاب عنك من الشيء  التفقّدوقال : 

: النمل ] (َوتَ َفقََّد الطَّْْيَ َفقاَل ما ِلَ ال َأَرى اهْلُْدُهدَ ):  عزوجل، ومنه قول هللا  فقْدتَه : تطلَّب ما فالتفقّد،  «األمور يَْعِجز

20]. 

هد في الدنيا  يتفقّد ومعنى قول أبي الدرداء : إنَّ َمن الخيَر ويطلبه في الناس ال يجُده لِعّزه في الناس ، وذلك أنّه رأى الخيَر والزُّ

 عزيزاً غيَر قاٍش ؛ ألنَّه في النادر من الناس.

 الُكُشوث. الفَقَدة ثعلب عن ابن األعرابي :

بيب والعَسل. : شراٌب يُتَّخذ الفَقَد وقال الليث :  من الزَّ

 الفَقَد ويقال : إّن العسل يُنبَّذ ثم يُلقَى فيه
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 فية  ُّه. قال : وهو نَبٌه يةبه الك ةول  فيَة ِّد ه.

 ق د ب
 [.دبق]استعمل من وجوهه : 

بق قال الليث :: دبق  ً  : َحْمل شجٍر في َجْوفه ِغراء الزٌق يَلزق بجناح الطائر الّدِ  .َدْبقا

ً وقال :   : إذا ِصدتَها به. دبّقتُها تدبيقا

 : العَِذرة. الدَّبُوقاء: أبو عبيد عن أبي عمرو واألموّي 

 قال رؤبة :

 لو ال َدب وقاء  اسِتِه مل يَب  ِ 
بِيقيّ  وقال غيره :  اسم موضع. َدبيق ِمن ِدّق ثياب ِمْصر معروفة ، تُنسب إلى الدَّ

 : اسم موضع آخر. دابقو

 : لُعبةٌ معروفة. الدَّبُّوقو

 ق د م
 قدم ، قمد ، دمق ، دقم ، مقد : مستعملة.

 ، وامرأة قُُمدَّة. لقُُمّد قُْمُدد : القوّي الشديد ؛ يقال : إنّه القَُمدّ  قال الليث :: قمد 

 ِشْبه العُُسّو ِمن ِشدَّة اإلباء. القُمودو

 ي كّلِ شيء.: جاَمَع ف قُموداً و قََمد يَْقمُد قَْمداً  يقال :

 أيضاً. قُُمّدانيّ  الغليظ من الرجال ؛ ويقال : رجل:  القُُمدّ واإلقامة في َخيٍر أو شّر. قال : :  القَْمد ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 .قَْمداء : إذا كان ضخَم العُنُق طويلها ؛ وامرأة أْقَمدُ  وقال غيره : رجلٌ 

 : قال رؤبة 

لريريريريريريريريريريريريريريريريه َذْود  و  ّوادْ حنريريريريريريريريريريريريريريريرين  ن َنريريريريريريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريريريريريريريريذُّ

  
وُِ   واعريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ   األقريريريريريريريريريمريريريريريريريريريادْ و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري 

  
 أي : نحن ُغْلُب الرقاب أقوياء.

يّ  قال الليث :: مقد   من نَْعت الخمر ، منسوبةٌ إلى قرية بالشام. الَمقَّدِ

 : وأنشد في تخفيف الدال 

ه هللا لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريّ ِ    أمسريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريول    لُّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  س  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   ومريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَِ

  
 : ضرٌب من الشَّراب ، بتخفيف الدال. الَمقَِديّ  وقال شمر : أسمعُت أبا عبيٍد يروي عن أبي عمِرو

 قال : والصحيح عندي أّن الدال مشّددة.

ي: قال : وسمعت رجاَء بن َسلَمة يقول  قه قول عمرو بن  الَمقَّدِ بتشديد الدال. الطَّالء المنصَّف ، ُمشبَّةٌ بما قُّد بنصفين. ويصّدِ

 : معديكرب 
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ا  و  بريريريريريريريّ حريريريريريِ لريريريريريَ ْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ركريريريريريوا ابريريريريريَن كريريريريريَ  هريريريريريم تريريريريريَ

  
َ ريريريريريريريَ ِّي و  

ْرب املريريريريريري لريريريريريريوه  عريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريَ  هريريريريريريْم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الءحدثنا السعدّي قال : حدثنا ابن عفان عن ابن نمير عن األعمش عن منذٍر الثّوري قال : رأيت م  حمد بن علّي يشرب الّطِ

الَء وأرطاالً من لحم. المقّديّ   األصفر ، كان يرُزقه إياه عبد الملك. وكان في ضيافَتِه يرزقه الّطِ
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 عليهم الرياح والخيل. اندقَمتْ  عليهم ، وقد دقمتُه : َدْفعَك الشيء مفاجأةً تقول : الدَّْقم قال الليث :: دقم 

 وقال رؤبة :

 َجل و   ومَشَاال  تل قمْ َمرّا  
ً  فاه ودَمْقته َدقُْمتُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :  وَدْمقاً ، إذا كسرَت أسنانَه. َدْقما

 : الغَّم الشديد ِمن الدَّْين وغيره. الدَّْقم ثعلب عن ابن األعرابي :

 يبه.: ثْلٌج وِريٌح ِمن كّلِ أْوب حتى يكاد يَْقتُل من يُص الدََّمق قال الليث :: دمق 

 منها : إذا خرج. اندمقوالّصيَّاد في قُترته ،  اندَمقوعليهم بغتة ،  انَدَمق : االنخراط ، يقال : االندماقوقال : 

ً و: إذا دخل ؛  انَدَمق وقال أبو عمرو :  .أدمْقتُه إدماقا

 : السَِّرقة. الدَّْمق ثعلب عن ابن األعرابي :

 .«في الخمر وتَزاهدوا في الَحدّ  َدَمقوا أنَّ الناس قد»ُعمر : روى شمر بإسناٍد له أّن خالداً كتب إلى و

 الرجل على القوم وَدَمر : إذا دخل بغير إذن. َدَمق قال شمر : قال ابن األعرابّي :

 دَخلوا واتََّسعوا.: في الخمر  دمقوا قال : ومعنى قوله :

 وقال رؤبة يصف الصائد ودخوله في قُترته :

ْلَ َمقْ ملّا َتَسوَّى يف َ فيِ 
 
  امل

 : َمدخله. ُمندَمقُه قال :

 : المتََّسع. المنَدمق وقال غيره :

فَمه وَدقََمه : إذا َدقّه حتى دخل. ويقال : أخذ فالٌن ِمن المال حتى َدقِم وحتَّى فَِقم ، أي : حتى  َدَمقَ  أبو عدنان عن األصمعّي :

 احتَشى.

جل أنثيان ، وتصغيرهما القََدم الحّراني عن ابن السكيت قال :: قدم  ً ووُرَجيلة ، ويُجمعان أرجالً  قَُديمة والّرِ  .أقداما

ْسغ : ما يطأ عليه اإلنسان. القََدم وقال الليث :  ِمن لَُدن الرُّ

دق : المنِزلة  َدمقَ  ، قال : [2يونس : ] (َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرِبِ ِمْ )وقال أبو إسحاق النحوّي في قول هللا جّل وعّز :  الّصِ

 الرفيعة.

 السابقة. القََدم: وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنّه قال 

 َشّر. قََدم . قال : والمعنى : أنّه قد َسبق لهم عند هللا خير. قال : وللكافرينالقُْدمة ونحو ذلك قال الليث ، قال : وكذلك

 : وقال ذو الرمة 

 أنريريريريريريريريريه امريريريريريريريريريرٌ  مريريريريريريريريرين أهريريريريريريريريريل بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِه ذ ابريريريريريريريريرية  و 

  
ٌُ مريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريروفريريريريريريريريريريريريٌة ومريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريرير     َ  هلريريريريريريريريريريريريْم قريريريريريريريريريريريريَ

  
 فيه غيَرهم. تقدَّموا والّسابقة ما القََدم قالوا :

 .قََدمه في الحديث : أّن جهنّم تمتلئ حتّى يضع هللا فيهاو
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 كما أّن المسلمينهللِا للنار ،  قََدمُ  من شرار َخْلقه إليها ، فهم قّدمهم ُروي عن الحسن أنه قال : معناه حتّى يجعل هللا فيها الذين

 للجنّة. قََدُمه

أخبرني محمد بن إسحاق السعدّي عن العباس الدُّوِرّي أنه سأل أبا عبيٍد عن تفسيره وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية و

رها السالمعليهفقال : هذه أحاديُث رواها لنا الثِّقاُت عن الثّقات حتى رفعوها إلى النبي  ، فنحن نؤمن بها  ؛ وما رأينا أحداً يفّسِ

رها.  على ما جاءت وال نفّسِ

 أراد أنها تُترك على ظاهرها كما جاءت.

 قّدمتَ  : كلُّ ما القََدم قال : (َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرِبِ ِمْ )وأخبرني المنذرّي عن أحمد بن يحيى أنّه قال في قوله جّل وعّز : 

 في الخير. تقدمٌ : ، أي  َدمٌ قَ  فيه لفاُلن تقّدَمتْ ومن خير ، قال : 

 ً  .قدَّموه وقال القُتيبّي : معناه : أّن لهم عمالً صالحا

 .القََدم ، وهم َذوو قَدم ، ِمن رجال ونساء قََدم وامرأةٌ  قََدم وقال أبو زيد : رجل

 يوم القيامة. وسلمعليههللاصلى: شفاعةً للنبّي  (َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرِبِ ِمْ )وجاء في التفسير في قوله : 

 إذا كانا َجريئين.:  قََدم ، وامرأةٌ  قََدم وقال ابن شميل : رجل

ً  اإلياب ِمن السفَر. وقد:  القُدوموقال :  .قُدم يَقُدم وقد .القَديم : الِعتْق ، َمصدر الِقَدم وقال أبو الهيثم :  .قَِدم يَقدَم قُدوما

 .اإلقدام : المِضّي ، وهو مالقُدْ وقال : 

ً  فالٌن على قِْرنِه أقَدمَ  يقال : ً و إقداما ً و قُْدما  عليه بجرأة َصْدِره. تَقّدم : إذا ُمْقَدما

 وِضدُّه اإلحجام.

وُوَريِّئة  قَُدْيديمة وُوَريِّئة. تقول : لَقيتُه قُديديمة ، وهذه وراء ، تصغيرهما قُّدام هذه: : خالف وراء. وتقول  قُدَّام وقال الليث :

 ذاك.

 وأما قول ُمهلِهل :

 ُِ  َضْرَب ال   اِر نَ يَعَة ال  ّ ا
 .قادم : جمع القُّدام فإن الفراء قال :

 : الملك. القُّدام ويقال :

 شمر عن أبي حّسان عن أبي عمرو.

يمو القُّدام وقال :  بالشرف.الناس  يتقدَّم الذي الِقّدِ

 : رئيس الجيش. القُّدام ويقال :

 على مثال فَْعل. القديم الشرف:  القَْدم ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 ، أي : يٌَد ومعروف وَصنِيعَة. قََدمٌ  وقال ابن شميل لفالن عند فالن

 : وأنشد  .قُُدم التي يُنَحُت بها ، وجمعُها القَُدوم وقال الفراء : هي

ُو لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ   تاين الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري    فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  أعريريريريريريريريريريِ

  
َض مريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريِ ِ   ربا  ألبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ ّ  هبريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريري 

  
 : القَدوم وقال األعشى في جمع
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َُ بريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريور  اجلريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريو  أقريريريريريريريريريريريريريا

  
  ُْ ولريريريريريريريرينِي يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريري     َد مسريريريريريريريريَ

  
 : ضدُّ أُُخر ، بمنزلة قُبُل وُدبُر. القُُدم وقال الليث :

ً  الناس ويَمضي في الحروب يتقدَّم األشياء، وهو المقتحم على  قُُدم ورجل  .قُُدما

مة وقال غيره :  الجيش. يتقدَّمون الذين: الجيش بكسر الدال  مقّدِ

 ما يلي الّصْدغ.: العَين ما يلي األنف ، وُمؤخرها  ُمْقِدمو

ره. مقدَّم ويقال : َضَرب  رأسه وُمؤخَّ

مة وقال الليث : مةو: الناصية ،  المقّدِ  : ما استقبلك من الجْبهة والجبين. المقّدِ

 .ُمْقِدم ، أي : وقع على وجهه ، واحدها َمقاديمه ويقال : ضربتُه فَرِكب

 ال غير. المقدمة ويقال : َمَشَطتها

 الواسط بالهاء.: الّرْحل من أمام  قادمة وقال الليث :

 لرحل.ا قادمة قلت : العرب تقول : آِخرة الرحل وواِسطه. وال يقال :

 وآِخر. قاِدم وآخران ، الواحد قاِدمان وللناقة

ة ، وآِخراها : الِخْلفان اللذان يليان مؤّخرها. قاِدماها وكذلك للبقرة  : خْلفاها اللذان يَليان السُّرَّ

 وخافية. قادمة ِريش الطائر : ضّد َخوافِيها ، الواحدة قََواِدمو

 .«!؟كالخوافي القوادمَ  ما َجعَل»ومن أمثالهم : 

 .المقَدَّم: الريش  قَُداَمي وقال ابن األنباري :

 : وقال رؤبة 

لريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  اِف    ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريَ

  
ى ال مريريريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريريريوايف    مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريريريَ

  
 .القدماء : القداَمىوقال : 

 : قال القطامي 

هريريريريريم الريريريريري ريريريريريريري امريريريريريى و   قريريريريريريري  عريريريريريلريريريريريمريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريو ريريريريري 

  
  ذا قريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري وا كريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار   

  
 جمع النِّسر.

 ورواه المنذري لنا عن الحراني عن ابن السكيت كما قال ابن األنبارّي.

 .قاِدَمته الرجل : قَْيدوم وقال الليث :

 في الشرف والفضل ولم يتأّخر عن غيره في اإلفضال على الناس. تقّدم : إذا اليَْقُدميّةو القَدميّة وقال غيره : يقال : َمشى فالن

بير لََوى َذنَبَه القَُدميّة إن ابن أبي العاصي َمَشى»روي عن ابن عباس أنه قال : و أراد أنَّ أحدهما َسَما إلى ،  «، وإنَّ ابن الزُّ

 معالي األمور فحاَزها ، وأّن اآلخر َعِمَي عما َسَما لهُ منها.

 .القدميّة وقال أبو عبيد في قوله : ومَشى
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 قال أبو عمرو : معناه : التَّبختُر.

 هو مثٌل ، ولم يُرد المْشَي بعينه ، ولكنه أراد أنّه يحبُّ معالي األمور.أبو عبيد : فإِنما 

ً  فالٌن من َسفَره قَِدم ويقال :  عليه. أقَدمَ  فالن على األمر : إذا قَِدمو،  يَقَدم قُدوما

 : وقال األعشى 

 فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن أمريريريريريريريريريريريرا  را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ا  

  
  ُْ  ِ َ   انريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريى أو قريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريرينيَّ  تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 [.23الفرقان : ] (َوَقِدْمنا ِإىل ما َعِمُلوا ِمْن َعَملٍ )فالٌن إلى أمر كذا وكذا ، أي : قََصد له ، ومنه قوله :  قَِدمو

 : َعَمْدنا وقََصْدنا. قَِدْمنا قال الفراء والزجاج :

 : قََصد إلى َشتْم فالن ، وال تريد بقاَم القياَم على الرجلين. قال الزجاج هو كما تقول : قام فالٌن يَشتم فالناً ، تريد

 ، بالقاف : ضرٌب من الثياب ُحْمٌر. القْدم شمر عن ابن األعرابي قال :

 : وأقرأني بيت عنترة 

 بريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرية هلريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريف و 

  
رَّأب الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْ ُِ     ريريريريريريريريريريريه الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوع كريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري 

  
 .القْدمِ  ال يرويه إال

 على ما جاء وذاك على ما جاء.قال : والفدم بالفاء. هذا 

ً  قََدم ويقال : إلى  يتقدَّمهم ، أي : [98هود : ] (يَ ْقُدُم قَ ْوَمُه يَ ْوَم اْلِقياَمةِ )ومنه قول هللا جلَّ وعزَّ :  تقّدمه : إذا يْقُدُمه فالٌن فالنا

 .القَْدم النار. وَمصَدُره

 ، بمعنى واحد. استَْقَدَم يَستقدمو،  أقَدم يُْقِدمُ و،  تَقّدم يتقّدمو،  يقّدم فالنٌ  قَّدم ويقال :

ُموا َبنْيَ َيَدِي هللِا َوَرُسوِلهِ )قال هللا جلَّ وعزَّ :  ، وقرئ :  تتقّدموا ، معناه : ال [1الحجرات : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ َقدِ 

 (.تَقَدَُّموا ال)

  تَفعلوه قبَل الوقت الذي أمْرتم أن تفعلوه فيه.وقال الزجاج : معناه : إذا أمْرتم بأمٍر فال

وقال  .«قبل الوقت ، فأنزل هللا اآلية وأعلَم أّن ذلك غير جائز فتقدَّمَ  أنَّ رجالً ذبح يوم النحر قبَل الصالة ،»جاء في التفسير : و

 المستَْقدمين ، قيل : [24الحجر : ] ((24ا اْلُمْسَتْأِخرِيَن )َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمنَ )الزجاج في قوله : 

 منكم في طاعة هللا والمستأخرين فيها. المستقدمين مّمن ُخِلق ، والمستأخرين مّمن يُحَدث من الخْلق إلى يوم القيامة. وقيل :

:  قَدوم قال : قََطعه بها. فقيل له : يقولون : .«بالقَدوم أّول من اختَتَن إبراهيم»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وقال ابن شميل في

 قرية بالشام ؛ فلم يعرفه ، وثبَت على قوله.

 ، وَصِدمةٌ وَصِدم : ما َغلظ ِمن الحّرة. قَِدمٌ وِمن الَحّرة  قَِدَمةٌ  قال : ويقال :

 في الحرب : جريء ؛ ورجال مقدام ورجل
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 : ضّ  اإلمسجاُ. إلق اُاو  .َم ادمي

 القاف والتاء [أبواب]
 أهملت وجوهها.: ق ت ظ ، ق ت ذ ، ق ت ث 

 ق ت ر
 قتر ، قرت ، رتق ، ترق : مستعملة.

وقرئ  .(ََلْ يَ ْقُتُوا) و (يَْقتِروا لم)، قرئ  [67الفرقان : ] (َوالَِّذيَن ِإذا أَنْ َفُقوا ََلْ ُيْسرُِفوا َوََلْ يَ ْقُتُوا)قال هللا جلَّ وعزَّ : : قتر 

 (.يُقتِروا ولم): 

روا عما يجب عليهم من النفقة ، ويقال : (ََلْ يَ ْقُتُوا)وقال الفراء :   بمعنى واحد. أَقتَرو قَتَر : لم يقّصِ

ْمقة في النَّفقة ، ويقال : فالن ال يُنفق على عياله إاّل ُرْمقةً ، أي : يُمِسك ال القَتْرُ  وقال الليث : . لَقتوٌر مقتر ّرَمق. ويقال : إنّه: الرُّ

 عقيُب المْكثِر. الُمْقتِروعقيُب المكثِّر ،  المقتِّرو. قال : ُمْقتِرٌ  الرجل : إذا أَقَّل ، فهو أقتَروقال : 

 .قُتاَره لألسد : إذا وَضْعَت له لْحماً يَِجدُ  قتَّرت أبو عبيد عن األموي :

 : ريح الِقْدر. القُتار قال : وقال غيره :

 ِريح اللحم المشوّي ونحو ذلك. القُتار وقال الليث :

 .(1)أيضاً ريح العُود الذي يُحَرق فيذكَّى به  القتاروقال : 

 .«المصادر»في كتاب  (2)[قاله]وقال الفّراء : هو آخر رائحة العود إذا بّخر به. 

ب على الجمر. وأما رائحة العود إذا أُلقي  عند القُتاروقلت : هذا التفسير للقُتار من أباطيل الليث.  واء إذا ُضّهِ العرب : ِريُح الّشِ

، ولكّن العرب تصف استطابةَ القَِرمين إلى اللحم ورائحة ِشوائه ، فشبَّهتها برائحة العود إذا  قُتار على النار فإنَّه ال يقال له

 أُْحِرق.

 ومنه قول طرفة :

 أق تاٌر ذاك أُ رِيح  ق   رْ 
ر به. ونحو ذلك قول األعشى  رالقُطُ و  : : العُود الذي يُتبخَّ

ه   و  بريريريريريريريريريريريريريّ   ذا مريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وأب  ، أهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريا  تريريريريريريريْ ف يريريريريريريريومريريريريريريريا  ، بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريري 

  
 : العود الذي يَُوقَّص ليُستَجَمر به. األهضامو

 : وقال لبيٌد في مثله 

اُ  ذاو  لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريو  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ نُّ  ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريْ  ال أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريار كريريريريريمريريريريريريريا ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َو    ركريريريريريريريان الريريريريري ريريريريري   الريريريريري ريريريريري  ريريريريري 

  
__________________ 

 .«قال األُّهري : هذا وجه صحيح وق  قاله غته»: (ق )« اللسان»( بع ه يف 1)
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 (.ق )« اللسان»( ُّ دأب من 2)
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ر به. قُتار أخبر أنَّه يجود بإطعام الطعام إذا عزَّ اللحم ، وكان ريح  اللحم عند القَِرِمين إليه كرائحة العود الذي يُتبخَّ

 .قُتاراً  . وربما َجعلِت العرب الشَّحم والدََّسميَْقتِر اللحمُ  قتَر لَدَسِمه ، وقد قُتارٌ  : إذا كان له قاتر : لحمٌ  ويقال

 : ومنه قول الفرزدق 

لريريريريريريريريا الريريريريريريريريذُّرى بريريريريريريريريرمسريريريريريريريريالريريريريريريريريلريريريريريريريريا رَّقريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريك تريريريريريريريريريَ

  
ِ  و   لريريريريريريريْ ى ويف صريريريريريريريريريريريريريريريريري  المريريريَ تريريريريريريريار يف سريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريّل قريريري 

  
 .قُتَر : البئر يحتفرها الصائد يَكمُن فيها ، وجمعُها القُتْرة وقال أبو عبيد :

 .قُتَراً قُتَراً  : ُكثْبة من بَْعٍر أو َحًصى تكون القُتْرة وقال الليث :

 القَُمز.الصُّوبة من الَحَصى وغيره ، وجمعها : تصحيفاً ، وصوابه قَُمزاً قَُمزاً ، والقُْمزة  قُتَراً قُتَراً  قلت : أخاف أن يكون قوله

 : َغبَرة يعلوها سواد كالدخان. القَتََرةو

 [.41،  40عبس : ] ((41( تَ ْرَهُقها َقَتَة  )40َوُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ َعَلْيها َغََبَة  ))قال هللا جّل وعّز : 

 بال هاء. القَتَر وكذلك

 من الرجال : الجيِّد الُوقوع على ظهر البعير. القاتر أبو عبيد :

 هو الذي ال يَستقدم وال يستأخر.وقال الليث : 

 : نِصال األهداف. الِقتْر أبو عبيد عن األصمعّي :

 ، وهي سهاٌم صغار. األقتار وقال الليث : هي

 .قِتْركم بلغة ُهَذيل ، يقال : كم َجعلتُم الِقتْر يقال : أُغاِليَك إلى عشٍر أو أقّل ، فذلك

 وقال أبو ذؤيب :

 اكسهم الِغالِء مست رّا  صياهب  
م  وسلمعليههللاصلىقال ابن الكلبي : أهدى يكسوم ابن أخي األشرم للنبي و ِسالحاً فيه سهٌم لَْغٌب قد ركبت ِمعبلةٌ في ُرْعِظه ، فقوَّ

صاف ، وسماه : : فُوقَه وقال   .«الِغالء قِتْر»هو مستحكم الّرِ

بين يديه ، وكان رامياً وكان أبو طلحة يَُشور  يُقتّر والنبيروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنَّ أبا طلحة كان يَرمي و

 !.نفَسه ويقول له إذا َرفَع شخصه : نحري دوَن نحِرك يا رسول هللا

 .قُْطرو قُتْر النواحي ، واحدها:  األقطارُ و األقتاروقال غيره : هي 

 : إذا تنّحى. تقّطروفالٌن عنّا  تَقتَّر وقد

 : وقال الفرزدق 

ا بريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريأنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه كريريريريريريريريري 

  
ا  لريريريريريريريرييريريريريريريريريٌ  عريريريريريريريرين  ريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريري َّ  َأٌ  أو  ريريريريريريريريَ

  
ف لذلك. تَقتَّروفالن  تَقطَّر وقال أبو عبيد :  وتَشذَّر ، كلُّه تهيّأ للقتال وتحرَّ

 : وقال الفرزدق أيضاً 

لَّ أْدرك مريريريريريريريا ابريريريريريتريريريريريغريريريريريى   لريريريريري ريريريريرييريريريريريف  ذا مريريريريريريريا انريريريريريغريريريريريريريَ

  
وِف تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ ا  خريريريريريريريري  َ

  ذا هريريريريريريريريو لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريري  ريريريريريريريريِ  املريريريريريريريري
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 .قتْرة : حيَّة صغيرة تنطوي ثم تَْنُزو في الرأس ، والجميع بنات قتْرةَ  وقال شمر : ابن

 وقال ابن شميل : هو أَُغيبر اللَّون صغيٌر أرقط ينطوي ثم ينقُز ذراعاً أو نحَوها.

 .قتَْرةَ  وهو ال يُجَرى ؛ يقال : هذا ابن

 : وأنشد 

لريريريريريريريريريزٌِل أنريريريريريريريريريف  ابريريريريريريريريريِن قريريريريريريريريريْ أَب يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري ي   لريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريَ

  
ْردا  ا ريريريريريريريا  وال بريريريريريريَ م نريريريريريري  ريريريريريريريَ  بريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريمَّ مل يريريريريريَ ريريريريريعريريريريريَ

  
 .الِقتَرَ  ، ويجمع قترةٌ  بالسهم الذي ال حديدةَ فيه ، يقال له قترة وقال الفّراء : سّمَي ابن

 بينها ، أي : قاِرْب. رقتِّ  أْن تدنَي متاعك بعَضه من بعض ، أو بعض ركابك إلى بعض ، تقول : القَتير وقال الليث :

 : الشَّيب. القَتير أبو عبيد :

 : َمساِمير َحلَق الدُّروع تَراها الئحةً ، يشبَّه بها الشيب إذا ثقَّب بين الشعر األسود. القَتير وقال غيره :

ً  الدمُ  قَرتَ  قال الليث :: قرت   .يَقُرت قروتا

 وهو أجفُّه َوأجَوده ، َوأنشد : قارتٌ  ك: قد يَبَِس بين الِجلد واللحم ، َوِمسْ  قارت دمٌ وَ 

 يري َعل  ب رّا   من املِْسك قاِتنِ 
تْق قال الليث :: رتق   .ارتَتَقَ  فَتْقهم حتى رتَقنا : إلحام الفَتْق َوإصالُحه ، يقال : الرَّ

 [.30األنبياء : ] (كانَتا رَْتقاً فَ َفتَ ْقنامُها)قال هللا جلَّ وعزَّ : 

إبراهيم بن مرزوق عن عاصم عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ، أنه سئل : آلليل كاَن قبُل حدثنا عبد الملك عن 

 .(َأنَّ السَّماواِت َواْْلَْرَض كانَتا رَْتقاً فَ َفتَ ْقنامُها)فتال :  ؟أم النهار

تْقوقال :   : الظُّلمة. الرَّ

كانَتا رَْتقاً )اس قال : خلق هللا الليَل قبَل النهار ، ثم قرأ : روى عبد الرزاق عن الثَّورّي عن أبيه عن عكرمة عن ابن عبّ و
 ؟!.، قال : هل كان إاّل ُظلَّة أو ظلمة (فَ َفتَ ْقنامُها

 قال الفراء : فتِقت السَّماء بالقطر ، واألرُض بالنبت.

 ألنه أِخذ من الفعل. َرتْقَين ، ولم يقل (كانَتا رَْتقاً )قال : وقال : 

ً  ل :وقال الزجاج : قي تق ألنّ  َرتْقا  فجِعلتا ذواتي فَتق. َرتْق مصدٌر ، المعنى : كانتا َذواتَيْ  الرَّ

تْقاء: وقال أبو الهيثم فيما أخبر المنذريُّ عنه   : المرأة المنضمةُ الفَْرج التي ال يكاد الذَكر يجوز فَْرجها ، لشدَّة انضمامه. الرَّ

 على تقدير فَْعلَُوة ، وهو وصُل َعْظٍم بين ثُْغرة النّحر والعاتق في الجانبين. التّْرقَُوةُ  قال الليث :: ترق 

 .ترقوتَه إذا أصبت: فالناً  تَْرقَيتُ  ، وقد التراقي قلت : وجمعها

 : لغةٌ في الّدْرياق ، فيه ِشفاء للسّم. الترياق وقال :
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 ق ت ل
 [.مستعملة]قتل ، قلت ، تِِقلق : 

 .قاتلة : إذا أماته بضرٍب أو حجر أو سّم أو علّة. والمنيّة قتَله: معروف ، يقال  القتل قال الليث :: قتل 

 ، لعنهم هللا أنّى يصرفون ، وليس هذا من [30: التوبة ] (يُ ْؤَفُكونَ قاتَ َلُهُم هللاُ َأىنَّ ): وقال المفسرون في قول هللا جّل وعّز 

فالٌن  قاتل: هللا بمعنى لَعَنه هللا ، من واحٍد ؛ فإذا قلَت  قاتله والمحاربة بين اثنين ؛ ألنَّ قولهم : المقاتلة الذي هو بمعنى القتال

 فالناً فإنه ال يكون إاّل بين اثنين.

ً  قاتل قال أبو عبيدة : معنى :  .قتله هللا فالنا

اء في قوله :  ْنساُن ما َأْكَفَرُه ))وقال الفرَّ  ، معناه : لُعن اإلنسان. [17عبس : ] ((17قُِتَل اْْلِ

 هللا : لعَنه. قاتلهو

 عاداه.: هللا فالناً ، أي  قاتل وقال ابن األنباري :

 : بقيَّة النفس. القَتَال أبو عبيد :

 وقال ذو الرمة :

 ْعن اجلَْلَس حَنال  قَتاهل امهاو  َي َ 
 فالٌن. اقتُتل الجّن فليس يقال في هذين إالّ  قتله الرجَل عِشق النساء أو قتل قال : وقال الفراء عن الكسائّي : إذا

 : وأنشد 

ه  لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ ن أن يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريا امريريريريريريريرير  مسريريريريريريريرياولريريريريريريريريْ

  
ِل    بريريريريريريريريال  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريني الريريريريريريريريلريريريريريريريريفريريريريريريريريوس وال َذمسريريريريريريريريْ

  
 ، وهم األقران. قِتْل األعداء ، واحدهم:  األقتال األصمعي :قاله أبو عبيد. وقال 

س  ذ ، والمجرَّ ب األمور وَعَرفها. الُمقَتَّلوقال : وقال أبو عمرو : المجرَّ  ، كلُّه الذي قد َجرَّ

 .«أرٌض جاهلَها قَتَلَتْ وأرضاً عالُمها  قَتَّلَ »أبو عبيد عن أبي عبيدة : ومن أمثالهم في المعِرفة وحمِدهم إياها قولُهم : 

س. ُمقَتّل : ذلَّل ، من قولهم : فالن قتَّل قال :  ومضرَّ

 عشقاً. قُتل ، وهو الذي مقَتَّل من الدَّواّب الذي ذلَّ وَمَرن على العمل. وقَْلبٌ  المقتَّل وقال الليث :

 وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال في قول امرئ القيس :

    م تَّلبسْهَمْيِك يف أْعةار قَل
ى بذلك الِفعل ، كالناقة المقتَّل قال : ُد اْلُمَضرَّ َدت. المقتَّلَة : الُمعَوَّ  المَذلَّلة لعمٍل من األعمال. وقد ريضْت وذُلِّلَْت وُعّوِ

 ، إذا ُمِزَجت بالماِء حتى ذهبت شدَّتها فصار رياضةً لها. مقتولة قال : ومن ذلك قيل للخمر

 [.158،  157النساء : ] (َوما قَ تَ ُلوُه يَِقيناً َبْل َرفَ َعُه هللاُ ِإلَْيهِ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 
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 يقيناً ، للرأي والحديث. قتلتُهوِعْلماً  قتلته قال : الهاء هاهنا للعلم ، كما تقول

 .السالمعليهفهي هاهنا لعيسى  [157النساء : ] (َوما قَ تَ ُلوُه َوما َصَلُبوهُ )الهاء في قوله : وأما 

 الشيء ِعْلماً ، تأويله إنِّي أَعلمه ِعلماً تاّماً. أَقتُل ِعلَمهم يقيناً ، كما تقول : أنا قَتلوا ونحو ذلك قال الزجاج : ما

 أماتَه.فالٌن فالناً : إذا  قَتل وقال غيره :

َضه أقتَلهو  .للقَتْل : إذا عرَّ

ضتنيـ  قَتَلتِنيأَ خالُد بن الوليد :  قتَلهُ  قال مالك بُن نَُويرة المرأته يومَ و جها ،  فقَتله .للقتْل بُحْسن وجهكـ  أي : عرَّ خالٌد وتزوَّ

 وأنكر فِْعلَه عبُد هللا بن عمر.

 الشَّتََواِت ، أي : يُطِعم فيها ويُدفئ الناس. قاتلُ  يقال : هوأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال : 

 هو ُمعاوُد السَّقي سقى صيِّباً.: والعرب تقول للرجل الذي جّرب األمور 

 يُوصف به الِعشق.: الجاريةُ للفتى  تقتّلَت وقال الليث :

 : وأنشد 

  ِ لريريريريريريريريتريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ ِه   مسريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريا قريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  تريريريريريريريري ريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ

  
كريريريريريريريِه مريريريريريريريا هريريريريريريريذا بِفعريريريريريريريل    الّلواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك تَلسريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 في ِمشيتها ، وتَهالَُك في ِمشيتِها. تَقَتَّل وقال أبو عبيد : يقال للمرأة : هي

 واختيالها. (1)وتدلُّلها  تقتُّلها قلت : ومعنى

جل : إذا ُجّن  اقتُتل وقال أبو زيد :  الجّن ، أي : َخبَلوه. اقتتلَتْهُ والرَّ

حاً. ونحو ذلك قال ابن األعرابي.الرُجل : إذ اقتُتِلَ  وَروى َسلمة عن الفراء :  ا َعشق ِعشقاً مبّرِ

ُجل بين فكَّيه َمْقتَل»ومن أمثالهم :  بهذا  فيُقتل بين لَْحييه ، يعني لسانه الذي يَنال به ِمن أَْعراض الناس ؛ قَتِْله ، أي : سببُ « الرَّ

 السبب.

 َرِحُمها فال تَحمل. يَقلَتُ  ، وهو أَن تضع واحداً ثم أَْقلَتَتْ  ، وقد ِمقالتٌ  ، أي : هي قَلَتٌ  قال الليث : ناقةٌ بها: قلت 

اح  ِرمَّ  : وقال الّطِ

ٌه  لريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذرٌ و لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا أ ُ  هبريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريرياأبِ    كريريريريريريريريريريأ ُِّ األ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريامتريريريريريريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : ، وهي التي ليس لها إالَّ َولٌد واحٌد ، وأنشد  ِمقالتٌ  قال : وامرأةٌ 

ِ ي هبريريريريريريريا وجريريريريريريريْ   مريريريريريريريِ ريريريريريريريال   بريريريريريريريوامسريريريريريريريِ هريريريريريريريا  َوجريريريريريريريْ

  
 لريريريريريريريرييريريريريريريريريس يريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَوى  ريريريريريريريريِ    فريريريريريريريريوق مريريريريريريريريا أجريريريريريريريريِ   و  

  
ً  المرأةُ  أَقلتَتو  : إذا لْم يَبَق لها َولٌد. إقالتا

 من النساء التي لم يَبَق لها َولد. الِمقالت أبو عبيد :

__________________ 
 (.قتل)« اللسان»وانيتر : « و»( قبلها يف امل بوع 1)
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ً  الرُجل قَِلتَ  : الهالك ؛ وقد القَلَت وقال أبو زيٍد :  المرأةُ : إذا َهلك ولُدها ، وامرأةٌ  أَقلتَتوفالٌن : إذا أَهلَكه.  أَْقلتهو. يَْقلَُت قْلتا

 ، وهي التي ال يعيُش ولُدها. ِمقالتٌ 

 ما قال أبو زيد وأبو عبيد ، ال ما قاله الليث. الِمْقالت : والقول في قلت

 رة تكون في الَجبَل يَْستَنِقُع فيها الماء.: كالنُّقْ  القَْلتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 والَوْقب نحٌو منه.

ةً وهي ُمفعَمة فوجدتُ  قِالتو:  قلت ان نُقٌَر في رؤوس قِفَافها يملؤها ماُء السماء في الشتاء. وقد َوردتُها مرَّ مَّ منها  القَْلتَ  الصَّ

ّم.يأخذ ملء مائة راوية وأقّل وأكبر ؛ وهي ُحفٌر َخلقها هللا في الصُّ   خور الصُّ

ْكبَة.  القَلتُ و: ما بين التُّرقوة والعُنُق.  القَْلتُ وَ : المطمئِّن في الخاصرة.  القَلت وقال أبو زيد : ما بين اإلبهام :  القَلتو: َعْيُن الرُّ

 والسَّبّابة.

فيوقُب فيه على َمّرِ األحقاب ، وْقبَةً  (1): ُحفرةٌ يَحِفرها ماٌء واِشٌل يَْقطر من َسقف َكْهف على َحَجر أير  القَْلت وقال الليث :

لبة فهو  الثّريدةِ : أُنقوَعتها. قلتُ والعَْين وهو وْقبتُها ، قال :  قلٌت كقَْلت مستديرة ، وكذلك إن كان في األرض الصُّ

 ك.: الهال القَلَت وقال ابن السكيت :

 ِمقالت : المهلكة. وامرأة الَمقلَتَةو، « إاّل ما وقَى هللا قَلَتٍ  إنَّ المسافِر َومتاَعه لَعَلى»: قال : وحكى األصمعيُّ عن بعض العرب 

 .قَلَتوا ولكن انقَلتُوا ال يَِعيش لها ولد ، ويقال :: 

 َخْوف.: ؛ أي  قَلت اللحياني : أمَسى فالٌن على

 أي : قليل اللحم.،  قَْلتو قَِلت ورجل

 ؛ وإّن فالناً بمقلَتٍة ، أي : بمكان مخوف. قُلَْيتة مؤنّثة تُصغَّر القَلتو

 [ق ل ق]
 قلق

 : ِمْن طير الماء. تِقِلق : قال الليث : (تقلق)

 ق ت ن
 [.مستعملة: ]قتن ، قنت ، تقن ، نتق ، نقت 

 : القليل اللّحم والطُّعم. القتين قال الليث :: قتن 

 .«قَتين إنّها وضيئة»: أنه قال في امرأة  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

 .القَتَنو القَتانة هي القليلة الطعم ، يقال : منه امرأة تقين بيِّنة القتين قال أبو عبيد : قال األصمعّي :

 .قَتَن قَتانة قال أبو زيد : وكذلك الرجل ، وقد

__________________ 
.( أي 1)  ص ل  
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 : وقال الشماخ في ناقته 

ْه مريريريريريريريريريغريريريريريريريريريابريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا وجريريريريريريريريرياد  و  رِقريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريريريرينِي   ن  قريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريِ َرى جريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريِ رَّهتريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، أي : دقيق. قَتين ، وِسنانٌ  (1) قَتين والقَنيت واحد ، وهي القليلة الطَّعم النحيفة. والقُراد القَتين ابن جبلة عن ابن األعرابي :

اح  قاتن ابن السكيت : دم ِرمَّ  : وقاتم ، وذلك إذا يَبِس واسوّد. قال الّطِ

غريريريريريريريَ   بريريريريريريريْ ة بريريريريريريني غريريريريريريَ جريريريريريريريَّ ي مسريريريريريريَ لريريريريريريِّ تريريريريريريريَ ْوِف مريريريريريري   كريريريريريري ريريريريريريَ

  
ِك قريريريريريريريرياتريريريريريريريريِن و   َودّ  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رأِّب م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري 

  
ً  ، وقد قاتن وقال ابن المظفّر : ِمسكٌ  ة فيه. قَتَن قُتونا  ، وهو اليابس الذي ال نُدوَّ

ْمح.:  تينالقَ و: القُراد ،  القَتين عمرو عن أبيه :  الرُّ

 أهمله الليث.: نقت 

ه. نُِقت: وروى أبو تراٍب عن أبي العميثل ، يقال   العَْظُم ونُِكَت إذا أُخرج ُمخُّ

 : وأنشد 

ة   دب  و  ّ  خمريريريريريريريريريريريريري ّ  كريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريا يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
و     لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  َ

ْ  هريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريري اء أ دَِّب بريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 [.238البقرة : ] (قانِِتنيَ َوُقوُموا ّلِِلَِّ )قال هللا جّل وعّز : : قنت 

 فأُِمرنا بالسُّكوت ونُهينا عن الكالم. (َوُقوُموا ّلِِلَِّ قانِِتنيَ )قال زيد بن أرقم : كنَّا نتكلم في الّصالة حتّى نزلت : 

 هاهنا : اإلمساك عن الكالم في الصالة. فالقُنوت

 بح بعد الركوع يدعو على ِرْعٍل وَذْكوان.شهراً في صالة الصُّ  قَنَت أنّه وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

 الصالة ألنَّه إنما يدعو قائماً. ومن أبيَِن ذلك قنوت في أشياء : فمنها القيام ، وبهذا جاءت األحاديث في القُنوت وقال أبو عبيد :

: أيضاً  القنوتويريد : ُطوَل القيام. ،  «القُنوت طولُ »قال :  ؟ُسئل : أيُّ الصالة أفضلُ  وسلمعليههللاصلىحديُث جابٍر أّن النبي 

 الطاعة.

 : المطيع. القانت ، قيل : [116البقرة : ] (ُكلٌّ َلُه قانُِتونَ )وقال ِعْكِرمة في قوله : 

جاج : الزمر : ] (ًا َوقاِئماً َأمَّْن ُهَو قاِنت  آَّنَء اللَّْيِل ساِجد): الذاكِر هلل كما قال :  القانت: و: المطيع. قال  القانت وقال الزَّ

 ِمن العابدين.: ، أي  [12التحريم : ] (وَكاَنْت ِمَن اْلقانِِتنيَ ): : العابد. وقيل في قوله  القانت ، وقيل : [9

 أنَّه القائم بأمر هللا ، فالداعي إذا كان قائماً ُخصَّ بأن يقال القانت الدُّعاء. وحقيقة القنوت قال : والمشهور في اللُّغة أن

__________________ 
 (.قنت)« اللسان»وانيتر « ويسمى ال  راد قتيلا  ل لة دمه»: (قنت)للجوهري « الصحا »( ال  راد  ع قرد ، وجاء يف 1)
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العبادأب  وال عاء هلل يف مسال ال ياُ وَيوُّ أن  ال لو  ، ألنَّه ذاكٌر هلل وهو قائم على رجليه. فح ي ة قانه له
ٌُ  لةيء  للِّية. وي ال للمصلِّيي ع يف سائر  ٌُ  لّرِْجلني فهو قيا  .قانه ال اعة ألنَّه  ن مل يكن قيا

 أي : المصلّي.،  «الصائم القانت مثل المجاهد في سبيل هللا كمثل»في الحديث : و

أرسلوا : أَرَضهم ، أي  تقَّنوا ؛ يقال : : ُرَسابة الماِء في الربيع ، وهو الذي يجيء به الماء من اْلُخثورة التِّْقن قال الليث :: تقن 

 : اإلحكام لألشياء. اإلتقان: وفيها الماء الخاثر لتَجود. قال 

 ، وهو الحاضر المنطق والجواب. تِْقنٌ  أبو عبيد : يقال : رجلٌ 

 ، أي : من ُسوِسه. تِْقنه حاذٌق باألشياء ، ويقال : الفصاحة من تِْقنٌ  وقال الفراء : رجلٌ 

يت : ابنوقال   : رجل من عاد ، ولم يكن يَْسقُط له َسْهم. تِْقنٍ  ابن السّكِ

 : وأنشد 

ن   ألكريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أَقريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ِن   وا  الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ ا  يف مسريريريريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريريريريرينَي  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  

ِن  ذاذ    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا   قريريريريريريريريريريريِ رِبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ِن   ن ابريريريريريريريريريِن تريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ ى مريريريريريريريريريِ ي هبريريريريريريريريريا أَْرمريريريريريريريريريَ رمريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريَ

  
فالٌن أمره : إذا  أتقنَ  ، ومنه يقال : تَْقن ثم قيل لكّلِ حاذٍق في عمٍل يعَملُه عالم بأمرههذا ،  تِْقنٍ  ابن التِّْقن قلت : األصل في

 أحَكمه.

 : أنشد شِمر لسليمان بن ربيعة بن ريَّان بن عامر بن ثعلبة بن السيِّد 

 أهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرين طسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا  وبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريم 

  
 غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِذّي هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم وذا جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وِن  

  

 أهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياش ومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْأرب و 

  
 الريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريريريريريريريون و مسريريريريريريريريريريريريريريريّي لريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريان و  

  

 الريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير كريريريريريريريريالريريريريريريريريع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير والريريريريريريريريغريريريريريريريري  كريريريريريريريريالو 

  
 عريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُ واَّريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب كريريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريون  

  
 .«تِْقن أرَمى من ابن»، وبه ُضرب المثُل فقيل :  تِقن ، وكعب بن تِقن بن عاد ، منهم عمرو بن تِقن ، من بني التُّقون

ً  أنتقوعليكم باألبكار من النِّساء فإنهنَّ أعذُب أفواهاً »أنَّه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : نتق  معناه : ،  «أرحاما

 أنَّهنَّ أكثر أوالداً.

 : إذا كانت كثيرةَ الولد. منتاقو ناتق يقال : امرأةٌ 

فع الجبُل على عساكرهم فرسخاً في ، قال : رُ  [171األعراف : ] (َوِإْذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهمْ ):  عزوجلوقال الفراء في قوله 

 فرَسخ.

 : َرفَْعنا. نَتَْقنَاو

 إذا نفْضتُه ِلتقلََع منه ُزْبَدته. قال : وكان: الِسقاء  نتْقتُ  زعزعناه ورفعناه. ويقال :: ، أي  (نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهمْ )وقال غيره : 

االجبل أنَّه قُِطع منه شيٌء على قدر عسكر موسى  نتْق  فأظلَّ عليهم ، قال لهم موسى : إمَّ



3014 

 

 أن َت بلوا التوراأَب و مَّا أن َيس    عليكم.
 : كثيرة الَولَد. ِمْنتاق ِجرابَه : إذا َصبَّ ما فيه. وامرأةٌ  نَتَق وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال :

 : الفاتق. الناتقو: الرافع.  الناتقوقال : 

س.  اْنتُِقي ية ألُخرى :وقالت أعراب : المرأة  الناتقولَْوَطَك في الغَزالِة حتى يَجف.  انتُقْ  : الباسط ، الناتقوِجرابَِك فإِنه قد سوَّ

 الكثيرة األوالد.

ة. قال  نتَْقتُ و: الَجْذب.  النَّتْق وقال الليث : ُعَرى ِحباله ، وذلك  نَتَق والبعير إذا تزعزَع بحمِله: الغَْرَب من البئر : إذا جذبته بمرَّ

 ، وأنشد : فانتقتْ  إذا َجَذبها فاسترخت ُعقَدها وُعراها

 يلت ن أَقتاد اللُّسوع األطَّ ِ 
 داٍر أي ِحيالََها. نِتاقَ  إذا بَنى داَره أنتَقَ و: عمل مظلّةً في الشمس  أَنتَقَ و: إذا أشاَل َحجر األشداء.  أنتَقَ  وقال ابن األعرابي :

ً  صامَ  أَنتقَ و  ، وهو شهر رمضان. ناتقا

 : فَتَق ِجرابَه ليُصلحه من السُّوِس. أنتقَ و

ً  وقال أبو زيد : يقال : َسِمَن حتى  ، وذلك أْن يمتلئ جلُده شْحماً ولحماً. نَتَق نُتوقا

 الشيَء : إذا حركته حتَّى يَْسفُل ما فيه. نتقتُ  وقال أبو مالك :

 ق ت ف
 استعمل من وجوهه : فتق.

 السماُء بالقْطر واألرُض بالنبات. فُتِقت ، قال : [30األنبياء : ] (كانَتا رَْتقاً فَ َفتَ ْقنامُها)لفراء في قوله تعالى : قال ا: فتق 

المعنى أن السموات كانت سماًء واحدةً مرتتقة ليس فيها ماء فجعلها غير : ، قال  (كانَتا رَْتقاً فَ َفتَ ْقنامُها)وقال الزجاج : 

َوَجَعْلنا ِمَن )كوُن المطِر قولُه :  بفتِقها السماَء فجعلها سبعاً ، وجعل األرض سبع أَرِضيَن. ويدل على أنه يراد هللا ففتق واحدة ؛
 [.30األنبياء : ] (اْلماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ 

ً  قَرُن الشمس : إذا أصاب أفتق وقال ابن السكيت : ً  : إذا صادْفنا أفتقنا من السَّحاب فبدا منه. وقد فَتقا من السَّحاب فبدا منه.  فَتقا

ً  : إذا صادفنا اْفتْقنا وقد  ، وهو الموضع الذي لم يُمطر وقد ُمِطر ما حولَه. فَتقا

 : وأنشد 

تريريريريريريريريريريريوق    نَّ هلريريريريريريريريريريريا يف الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياُ ذي الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريرية والريريريريريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريق و   ِل الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ  َُّلريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الّطيبَ  فتقَ  وقد  .يفتِقُها الخياطة فَتَقو،  يُفتِقُه فَتْقا

الغَْيم عن  انفتاق : الِفتاقومن النساء : التي صار َمسلكاها واحداً ، وهي األَتُوم.  الفَتْقاء: وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم قال 

 : الشمس في قوله 

سو   فريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياأب  بريريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء انعريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريِة اجلريريريريريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريريريرياِق   هريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ ُِ لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريوب  ووجريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري 
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 : أصل اللِّيف األبيض ، يشبَّه به الوجه لنقائه وصفائه. الِفتاق وقيل :

 : انفالق الصبح. الفَتْقو

 : وقال ذو الرمة 

َرى و  ل السريريريريريريريريريريريريريريُّ  قريريريري  ال  للسريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِي الريريريريذي كمريريريريَّ

  
ر    هريريريريريريَّ ٌق م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريْ يريريريريريريريل فريريريريريريريَ ر ِ  الريريريريريريلريريريريريريَّ  عريريريريريريلريريريريريريى أ  ريريريريريريْ

  
ً  القوم أفتَقَ  : عام الِخْصب ، وقد الفَتْق وقال أبو عمرو : عام  .ففتَقت : إذا َسِمنَْت دوابُّهم إفتاقا

 : أن تَنَشقَّ الجلدة التي بين الُخصيَة وأسفل البطن فتقع األمعاُء في الُخصية. الفَتْقو

ً  الناقة انفتقت وقال أبو زيد يقال : تها فربَّما أْفرقَْت وربَّما ماتت ، ، وهو داٌء يأخذها ما بين َضرعها  الفَتَق ، وهو انفتاقا وُسرَّ

ْعي. تفتَّقتْ ووذلك من الّسَمن.   خواصر الغَنم من البَْقل : إذا اتَّسعْت من كثرة الرَّ

ار.:  الفيتَقُ والُحذاقّي الفصيح اللسان. : اللِّساِن  الفَتيق أبو عبيٍد عن أبي زيد :  الحّداد ، ويقال : النَّجَّ

 وقال األعشى :

َتق  كما   َسَلَك السَّكِّيَّ يف الباب فرييريْ
 .فَْيتَق ويقال للمِلك

 : وقال اآلخر 

 رأيريريريريريريريريريريه  املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  ال يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرياِدْرن ذا غريريريريريريريريريريِ   

  
ق    تريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ن املريريريريريريريريو  فريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريال  وال يريريريريريريريريلريريريريريريريريجريريريريريريريريو مريريريريريريريريِ

  
 : َخِميرة ضخمة ال تلبُث العَجين إذا ُجعلْت فيه أن يُدرك. الِفتاق وقال الليث :

ً  هالعجيَن ، إذا جعلَت في فتقتُ  نبق كي يفوح ريُحه. تُْفتَق : أدويةٌ مدقوقة الِفتاق: و. قال فِتاقا  ، أي : تُخلط بُدهن الزَّ

 من األخرى ، وأنشد : فُتقت الشَّفرتين : إذا ُجعل له ُشعبتان فكأّن إحداهما فتيق ونصلٌ 

 فَتيق  الِغرارين مَسْةرا  َسِليلا
.، أي : محدَّد  فَتيق وقال غيره : سيف  الَحّدِ

 ومنه قوله :

 كلصل الزَّاعّا فتيق  
فاق الداخُل. ينفتقُ  يصيب اإلنسان في َمراّق بطنه ، الفَتقوقال :   الّصِ

 انفتاق هو الفَتقُ والّدية ، أخبرني بذلك المنذرّي عن إبراهيم الحربّي ، قال إبراهيم :  الفَتْق روي عن زيد بن ثابت أنَّه قال فيو

 المثانة.

 قال : وقال زيٌد فيه الدية.

 قال ُشريح والشعبّي : فيه ثُلث الدية.و

 قال مالك وسفيان : فيه االجتهاد من الحاكم.و

 لمة ِمن قبِل َحْرٍب في ثغر أو غير ذلك. وأنشد :: َشقُّ عصا المسلمين بعد اجتماع الك الفَتق وقال الليث :

َ هْم يف الّ ين يرتَِتق  و   ال أرى فريتريْ
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 وقال ابن السّكيت في قول الراجز :

 مل تريرْج  رِْسال  بعَ  أعواُِ الَفَتقْ 
 أي : بعد أعوام الِخصب.

ً فتِقَت تفتق فَتق في الِخصب ، وقد تفتّقتْ  ، أي : فتيق وناقة فَتيق يقال : بعير  .ا

 القمر : إذا بََرز بين َسحابتين َسْوداَوْين. أْفتَقَ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي :

ْت َعلَْيهِ  أفتَقَ و ، وهو ُعرجون الَكبَاِث.  بالِفتاق : إذا استَاكَ  أفتقَ و، وهي اآلفات من جوع وفَقر وَدين ،  الفُتوق الرجُل : إذا ألحَّ

ه  فَتَق ويقال :  إذا قّومه ونَقَّحه.: فالٌن الكالَم وبَجَّ

 ُمنفتِقة بالكالم. فُتُقٌ  أبو عبيد عن األصمعي : امرأة

 ق ت ب
 [.قتب]استعمل من جميع وجوهه : 

 .قِتْب فهي األمعاء واحدها األقتاب وقد مّر تفسير االندالق ، وأما،  «بطنه أقتابُ  فتندِلق»في الحديث : : قتب 

 .أقتاب : ما تَْحّوى من البطن ، يعني استدار ، من الحوايا وجمعه الِقتب: أبي عبيدة أنّه قال وروى أبو عبيد عن 

ي الرجل قتْبة وقال األصمعي : واحدها  ، وهو تصغيرها. قُتيبة ، وبها سّمِ

 .قتيبة : إكاف الَجَمل ، وقد يؤنّث ، والتذكير أَعّم ، ولذلك أنَّثوا التصغير فقالوا : القَتَب وقال الليث :

 .القَتَب مأخوذ من قتيبة قلت : ذهب الليث إلى أنَ 

. قتيبة: بن مسلٍم لما أوقع بأهل َخَوارزم وأحاط بهم أتاه رسولُهم فسأله عن اسمه ، فقال  قتيبة ، أنَ « فتوح ُخراسان»قرأت في و

 : فال يفتحها غيري ، وإسمي إكاف. قتيبة فقال : لست بفتحها إنَّما يَفتَحها رجٌل اسمه إكاف ، فقال

 وهذا يوافق ما قاله الليث.

 ، وإنَّما يكون للّسانية. الِقتب البعير مذّكر وال يؤنّث ، ويقال له قَتَب وقال الليث :

 ومنه قول لبيد :

 أ ل ي ِقتب ها احملزوُ  و 
ً  التي: من اإلبل  القَتوبة أبو عبيد عن أبي زيد :  .تُْقتَب بالقَتَب إقتابا

ً  أقتْبتُ  وقال غيره : ً  زيداً يمينا  عليه. ُمْقتَب : إذا َغلَّظَت عليه اليمين فهو إقتابا

 : عليه في اليمين ، وأنشد  تُْقتِب ويقال : ارفُْق به وال

بريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ ن  أقريريريريريريريريريْ َل ديريريريريريريريريْ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريك أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريو ثريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري أبقريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرياب  تريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريري 

  
 .القتَب وأقبلُت البعير : إذا شددَت عليه

 ق ت م
 [.مستعملة]قتم ، مقت : 
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 : الذي يعلوه سواٌد ليس بالشَّديد ، ولكنه كسواِد ظهٍر البازي. األقتم قال الليث :: قتم 

 وأنشد :

 كما ان ضَّ  ُّ  أقتم اللون كاسر ه
 : ريٌح ذات ُغبار كريهة. القَتَمووالمصدر الُمْقتمة 

 تُكره. القَتَمةومطة تُْستَحّب ، : رائحة كريهة ، وهي ضدُّ الخمطة ، والخَ  القَتمةوقال : 

بالتاء فهي اللَّون الذي يضرب  القَتَمة قلت : أَرى الذي أراده ابن المظفَّر القَنَمة بالنون ، يقال : قَنِم السقاء يَْقنم : إذا أَْرَوح. وأّما

 وقاتن. قاتم إلى السواد والقَنَمة بالنون الرائحة الكريهة ، ويقال : أسود

ً  : الغُبار. وقد القَتَام وقال الليث :  : إذا ضرب إلى السواد. قَتم يَْقتِم قُتوما

 وأنشد :

 قاِو األعماق  اِوي املخ رقْ و 
 ، جاء به في الثياب وألوانها. قُتْمة وفيه قاتم أبو عبيد عن األصمعّي : إذا كانت فيه غبرة وحمرة فهو

 [.10غافر : ] (َأْكََبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنْ ُفَسُكمْ َلَمْقُت هللِا )قال هللا جل وعز : : مقت 

 حين رأيتم العذاب. (َأْكََبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنْ ُفَسُكمْ )إياكم حين ُدعيتم إلى اإليمان فلم تؤمنوا  (َلَمْقُت هللاِ )قال قتادة : يقول : 

ً  الناسُ  َمقَتَهو،  َمقاتةً  إلى الناس قُتَ مَ  وقد .َمقيت : بُغٌض من أمٍر قبيح َرِكبه ، فهو الَمْقتُ  وقال الليُث :  .ممقوت فهو َمْقتا

َوال تَ ْنِكُحوا ما َنَكَح آابؤُُكْم ِمَن النِ ساِء ِإالَّ ما َقْد َسَلَف ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َوَمْقتاً )وقال الزجاج في قول هللا جل وعز : 
 [.22النساء : ] ((22َوساَء َسِبيًَّل )

،  الَمْقتيّ : ، وكان المولود عليه يقال له  َمْقت: بغض. والمعنى : أنهم علموا أنَّ ذلك في الجاهلية كان يقال له أشدُّ ال المقت قال :

ً  فأُعِلموا أّن هذا الذي ُحرم عليهم من نكاح امرأة األب لم يزْل منكراً في قلوبهم ،  عندهم. ممقوتا

 : الحافظ. الُمقيت وقال الليث :

 مضمومة ، وليست بأصلية ، وهو من باب المعتّل. الُمقيت قلت : الميم في

 أبواب القاف والظاء
 أهملت القاف مع الظاء مع الحروف إلى آخرها إالَّ مع الراء فقد استعمل.

 [ق ظ ر]
ً  وقد مقروظ : ورق السَّلَم يُدبغ به األَدم ، يقال : أديم القََرظ قال الليث :: قرظ   .قرظتُه أْقِرظه قَْرظا

 «القارظ حتى يؤوب العنزيُ ». ومن أمثال العرب في الغائب الذي ال يُرجى إيابُه قولهم : القََرظ : الذي يَْجمع ارظالقو
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 فف ِ   ، فصار َمَ ال  للمف ود الذي يري ْؤَيس مله. الَ َرظ وذلك أنه  رج ََيِ  
 : ومنه قول بشر يخاطب ابنته 

ي ا ريريريريريريريريريريريريريَت وانريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريري   يب   فريريريريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريريريريِّ

  
زيُّ   َ   لريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريارظ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
، وكالهما من َعنَزة ، فاألكبر منهما يذكُر بن َعنَزة كان لُصلبه ، واألصغر هو  قارظان وقال أبو عبيٍد : قال ابن الكلبي : هما

ل أن َحِزيمة بن نَهٍد كا  : ن عشق ابنته فاطمة بنت يذُكر ، وهو القائل فيها ُرهم بن عامر ، من َعنَزة. وكان من حديث األوَّ

َر ّ  ِه الريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ذا اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُّاء  أردفريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريوان   ظريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  آبِل فريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ

  
 : أيضاً فلم يرجع ، فصار َمثاَلً في انقطاع الغَْيبَة ، وإيَّاهما َعنَى أبو ذؤيٍب بقوله  القََرظ وأما األصغر منهما فإنه خرج يطلب

 مسريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريؤوب الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريارظريريريريريريريريريرياِن كريريريريريريريريريريال ريريريريريريريريريرياو 

  
ِل و   َر يف الريريريريريري ريريريريريريتريريريريريريلريريريريريريى كريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريٌ  لريريريريريريوائريريريريريريريِ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريري 

  
فإنهم أُبِيُدوا لنقضهم العهَد ومظاهرتِهم المشركيَن  قريظة إخوة النّضير ، وهما حيَّاِن من اليهود كانوا بالمدينة ، فأّما قريظة وبنو

، فأمر بقتل مقاتلِتهم وسبى ذراريهم ، واستفاءة أموالهم. وأّما بنوا النضير فإنهم أُجلُوا إلى  وسلمعليههللاصلىعلى رسول هللا 

 نزلَْت سورة الَحشر. الشام ، وفيهم

ظت وقال أبو عبيد : يقال : ً  قرَّ ً  فالنا  األديم إذا بُولغ في ِدباِغه تقريظ : إذا مدحتَه وأثنيَت عليه في حياته ، كأنَّه أِخذ من تقريظا

 .بالقََرظ

 أبواب القاف والذال

 ق ذ ث
 مهمل الوجوه.

 ق ذ ر
 قذر ، ذرق.

يه الحاضرة الَحْنَدقُوقى الواحدة: نبات  الذَُّرق قال الليُث :: ذرق   .ذَُرقة كالِفْسِفسة ، تسّمِ

 الُحْنُدقُوقى.:  الذَُّرق أبو عبيد عن أبي عمرو :

 وقال شمر : يقال : َحنَدقوقَى وِحْنَدقُقى وُحْنُدقوقى.

 ويخذُق. يَْذِرق الطائر وخَذق ، َذَرق أبو عبيد عن األصمعّي :

 قال أبو زيد : ويَْحذُُق لغة.

 الُحباَرى بَسْلحه. َذْرق : الذَّرق الليث : وقال

 .الذَّْرق قال : والَخْذق : أشدُّ من

قَتْ  « :نوادر األعراب»وفي   : إذا اكتحلْت. أذرقتْ وفالنةُ بالُكْحل ،  تذرَّ

 : اسُم ابِن إسماعيل ، وهو جّد العََرب ، يقال : هم بنو نَْبِت بن إسماعيل. قَْيذار قال الليث :: قذر 
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 منه. تقذَّْرتَ و استقذْرته الشيَء : إذا قَِذْرت ال :ويق

 قذُر يقذُر قَذارة ، وَمن َجَزم قال : قَِذر فهو قَِذر يَقَذر جعله بناًء على فَِعٍل ِمن قَِذرٌ  أيضاً. فمن قال : قَْذرٌ  : القَِذر وقد يقال للشيء

 .قَْذر فهو

 .«التي نَهى هللا عنها القاذُورة اتَّقوا هذه»في الحديث : و

من الرجال ال يُبالي ما قال  القاذورةوالتي نهى هللا عنها الِفْعُل القبيح واللفظ السَّيِّئ ،  القاذورة قال شِمر : قال خالد بن َجْنبة :

 وما َصنَع.

 : وأنشد 

ِي  يريريريريريريريريريريريِ ر اَّريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريَ ْه  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِي   ِذر  محريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  خمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، َعنَى ناقةً وفَحالً. القاذورة : القَِذروقال : 

س ، وهو الذي القاذورة وقال عبد الوهاب الكالبّي :  كل شيء ليس بنظيف. يَْقَذر المتطّرِ

 الشيء فال يأكله. يتقذَّر الذي القاذورة وقال أبو عبيدة :

 .(1)ف ، ال يأكل الدَّجاج حتى يُْعلَ  قاذورةً  كان وسلمعليههللاصلىُرِوي أن النبي و

 .َمقذُور فهو أقَذُره قذراً  الشيءَ  قَِذْرتُ  وقال أبو الهيثم : يقال :

 وقال العجاج :

 َقَذرِي ما ليس  مل ذورِ و 
 في الشَّباب من الطَّعام. أَْقَذُره ما لم أكن أقَذرُ  يقول : صرتُ 

 «القاذورة اجتنبوا هذه»ماِعَز بن مالك قال :  وسلمعليههللاصلىلما َرَجم رسول هللا و

 يعني الزنا.

 .قَذُرو قَِذر أبو عبيد عن الكسائي قال : رجل

 ، وهو الذي يتنّزه عن َمالئم األخالق ويكرُهها. قَُذرة وقال اللِّحياني : رجل

 يا فالن ، أي : أضجْرتنا. أْقَذْرتَنا ويقال :

م بالن قاذورة ورجل  تَبُرك ناحية من اإلبل.:  قََذورٌ  اس ال يجلس وال ينزل إالَّ وحَده. وناقة، وهو الذي يتبرَّ

 : وقال الحطيئة 

ر   ركريريريريريريريْه مل يريريريريؤذهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريِ   ذا بريريريريَ

  
ذ ور هريريريريريريرياو   ا. قريريريريريريريَ ن أد  املريريريريريريريخريريريريريريريَ  مل تريريريريريريري  ريريريريريريريَ  مريريريريريريريِ

  
 يصف إبالً عازبةً ال تَسمع أصوات الناس.

 من الرجال : الفاحش السيء الخلق. القاذورة أبو عبيد :

 وقال متّمم :

__________________ 
 .«ال اذورأب هاهلا : الذي ي ذ ر األ ياء وأراد بعلفها أن ت  عم الةيء ال اهر واهلاء للمبالغة»: (قذر)« اللسان»( بع ه يف 1)
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ه يف الةريريريريريريريريريريريريريريْرب ال تَلَق فريريريريريريامسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و    ْن تريْل ريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريري   الريريريريريريريريري ى الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريأِس ذا قريريريريريريريريرياذورأب  مريريريريريريريريريتريريريريريريريريريزبريريريريريريريريريِّ

  
 

 : الغَيور من الرجال. القاذورة وقال الليث :

 ق ذ ل
 استعمل من وجوهه : قذل ، ذلق.

 : َمجَرى الِمْحوِر في البََكرة. الذَّْلق أبو عبيد عن الفراء :: ذلق 

 من اللبن الحلَب يُخلَط بالماء. المذلَّق وقال أبو زيد :

. أذلقَتْه أمر برجمه ، فلما وسلمعليههللاصلىفي حديث ماعز : أن رسول هللا و  الحجارةُ فَرَّ

 السَّموم. أذلَقَها في حديث عائشة : أنَّها كانت تصوم في الّسفر حتىو

 ، أي : أذابها. أَذلَقها قال ابن األعرابي :

 السَّموم ، أي : أقلقها. أذلَقها وقال في موضع آخر :

 ، أي : أضعفَه. ذلَّقهوالصَّوم  أذلقه وقال :

 السَّموم ، أي : جهدها وأقلقها. أذلقها وقال شمر :

 أحَرجها.: السَّموم  أذلقها وقال ابن شميل :

باب : توجيه الماء إلى حجَرتها. تذليقوقال :   الّضِ

 : وقال الُكَميت 

ٌق مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  اإلكريريريريريريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ن ذي الريريريريريريريريريوِجريريريريريريريريرياِر الريريريريريريريريريوِجريريريريريريريريرياراُِ   ع مريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
 يَعني الغيَث أنه يستخرج َهواّم اآلكام.

 الّسموُم ، أي : أذابني وَهزلني. أذلقني : ِحدَّة الشيَء وقد الذَّلق عمرو عن أبيه قال :

ً  السراج أذلْقتُ  وقال أبو زيد :  ، أي : أضأتُه. إذالقا

 «الباَلُء فتكلمتُ  أذلقَني»قال في مناجاته :  وسلمعليههللاصلىروي أن أيوب النبي و

ر. اإلذالق ومعنى  أن يبلغ منه الجهد حتى يَقلق ويتَضوَّ

 .أذلَقنيوويقال : قد أقلقني قولُك 

 فيخرج منه. أَذلقَه والضَّب : إذا ُصبَّ في ُجحره الماءُ 

 : شديد. ذليق وعدوٌّ 

 : وقال الهذلي 

ل   لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِّ   مسريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ  و  الريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريق أوائريريريريريريريريريريِ

  
م   جريريريريَ لريريريريْ َنْتِ مةريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريو   الريريريريريريريذراعريريرينِي  ريريريَ

َ ى املريريري  لريريريريريريريَ

  
ً  الفََرس ذلَّْقتُ و ْرته. تذليقا  : إذا ضمَّ
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 : وقال َعِدّي بن زيد 

ه  َع َّريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريري  ه مسريريريريريريريريريريريىّت تريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريْ

  
وان  وأركريريريريريريريريريريريري   واِدعريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريري   أداِويريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريْ

  
رتُه حتى ارتفع لحُمه إلى رؤوس الِعظام وذهب   َرَهله.أي : ضمَّ

 اللساِن : َحدُّ َطَرفِه. َذْلقو .َذْلقه وقال الليث : َحدُّ كلُّ شيء :
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 .أذلقتُهو َذلقته : تحديُدك إياه ، تقول : الذَّْلقوقال : 

 .َذِليقو َذِلق : الفصيُح اللسان. ولسانٌ  الذَّليق أبو عبيد عن أبي زيد :

اللهمَّ ِصْل مَن وَصلني ، واقطْع من : ُطلَق ، يقول  ذُلَق فتكلَّمْت بلسانٍ إذا كان يوُم القيامة جاءت الّرِحُم »في الحديث : و

 .«قَطعني

 ، كما جاء في الحديث. ذُلق أبو عبيٍد عن الكسائّي : لساٌن ُطلق

يتْ  الذُّْلق والحروفُ  ً  معروفة : الراء والالم والنون ، ُسّمِ  َطَرفُه.:  َذْولَقُهوكّل شيء  َذْلقوألنَّ مخارَجها من طرف اللسان.  ذُْلقا

ر الرأس فوق فأس القَفَا ، والجميع القََذال قال الليث :: قذل   .قَذاِله : المشجوج في الَمْقذولو. أَقِذلة ، والعََددُ  القُذُل : مؤخَّ

 الفََرس : َموضع ُملتقى الِعذار ِمن فوق القَْونَس. قَذالو

 : وقال ُزهير 

ه و  ذالريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريا  ْن يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريال  قريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريجريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريريريريْه و   َ مريريريريريريريريريريريريريرياه األرَ.  ال أانمريريريريريريريريريريريريريريِ  ال قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  قََذْلتُ  وقال اللحيانّي : ً :  أقِذلُه قَْذالً  فالنا ر رأسه. قَذاله : ضربتُ  أقِذلُه إذا تَبِْعتَه ، وقََذْلتُه أيضا  ، وهو مؤخَّ

اء قال :  : إذا عابه. قََذله يَْقِذله قَْذالً : والمؤَكف والنَطف والَوجر العَْيب ، يقال  القََذل ثعلب عن َسلَمة عن الفرَّ

 ما ُدون القََمْحُدَوة إلى قُصاص الشَّعر. القَذال وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 قذن
 [.مستعمالن]ذقن ، نقذ : 

 اللّْحيين.: مجتمع  الَذقَن قال الليث :: ذقن 

ك رأَسها : إذا سارت. َذقُون وناقة  : تُحّرِ

 : الشَّيخ. الِذْقنو

 .«ذاقِنَتيوبين حاقِنَتي  وسلمعليههللاصلىتُوفّي رسول هللا »في حديث عائشة : أنها قالت : و

 : َطرف الُحْلقوم. الذاقِنة قال أبو عبيد :

، ولم أََره َوقَف  الذَّاقنةو، فذكرُت ذلك لألصمعّي فقال : هي الحاقنة « بذواقِنِك أللِحقّن َحواقِنك»وقال أبو زيد : يقال في َمثَل : 

 منها على حّد معلوم.

 : َطَرف الُحْلقوم. الذاقنة وأما أبو عمرو فإنه قال :

 .الذاقِنة الذقَن وقال ابن َجبَلة ، قال غيره :

ً  الرجل ذقَنتُ  وقال غيره : ً  بالعصا َذقَنتهو .َمْذقُون فهو ذَقَنَه : إذا ضربتَ  أذقُنه ذَْقنا  : ضَربتُه بها. َذْقنا

 بَسْوطه يستِمع. فََذقَن في حديث عمر : أنه ُعوتِب في شيءو

ة ثم»في حديث آخر : و رَّ  على يَِده : إذا َذقَن وقد،  «عليها َذقَن فوضع ُعوَد الّدِ
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 .ذقله وَضَعها  هَ 
ْلُو فجاءت َشفَتُها مائلةً قيل :أبو عبيد عن  ً  األصمعي : إذا ُخِرَزت الدَّ  .َذقِنَْت تَذقَن َذقَنا

ني وضايَقَني. َذاقَنَني « :نوادر العرب»وفي   فالن والقَنَني والَغَدني أي الزَّ

 : إذا أخذ ِمن قوٍم آَخرين. نَقَذٌ  وقال الليث : فرسٌ : نقذ 

 ِمن أيدي الناس. نُقِّذتْ تُ  من الخيل التي النّقائذ أبو عبيد :

 : وقال لُقَيم بن أوٍس الشَّيبانّي 

كرِي أْن ُّعمريريريريريريريَه نفريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية    أفكريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريَ ِ   ِس ولريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريري  مل أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِذيريريريريريريريريك أمريريريريريريريريْ

  
 ، كما تقول : َضْربيك. اإلنقاذ من نقِذيك قال ابن حبيب :

 خلَّْصته ونّجيتُه.، أي :  تنقذتهو استنقْذتهو،  أنقذتُهو نَقذتُه قلت : يقال :

 ِمن عُدّو. المستنقَذة الدْرع:  النَّقيذة وقال ِشمر فيما وجدتُه بخّطه :

ِعق   : وقال يزيد بن الصَّ

 أعريريريريريريريريريري د   لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريري اثِن كريريريريريريريريريريَل نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريذأب  

  
ر ورِ   ّل جريريريريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
ف  كريريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريرية امل  أنريريريريريريريريريريري 

  
 أُنُف : لم يلبسها غيره. كالئحة الُمِضّل ، يعني السَّراب.

ْرع ، ألنَّ صاحبَها إذا لبَِسها النَقيذةُ  المفضَّل :  الطويلة. َجعلَها تَبُرق كالسَّراِب ِلِجّدتِها.: من السُّيوف. واألُنُف  أنقَذتْه الّدِ

 ق ذ ف
ْمي بالسهم والَحَصى والكالِم وكّلِ شيء وَسْبَسبٌ  القَْذف قال الليث :: قذف   وهو البعيد.،  قََذفو قَذوفٌ  وبلدة قَذُوفو قََذفٌ  : الرَّ

 : وأنشد أبو عبيد 

َذٌف و  وى قريريريريريريريَ َوى  ّن الريريريريريريريلريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ َوْ   الريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ْربريريريريريريريريريريريٌة  لريريريريريريريريريريريّ ار أمسريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياان  امسريريريريريريريريريريريٌة غريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الدار التي تنوى بعيدة كذلك. قذف

ً  النَّاقةُ باللْحم قُِذفت ويقال :  ولُِدَسْت به لَْدساً ، كأنَّها ُرميْت به َرْمياً فاكتنَزْت منه. قذفا

 : وقال النابغة 

ا ِم  ُّهلريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ يريريريريريريريريس الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريذوفريريريريريريريرية  بريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريِ

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِ  

َ
ِو  مل عريريْ رِيريريَف الريري ريريَ ريريريٌف صريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الَمْرَكب.:  القَذَّافوِمجذاف السَّفينة. قال : :  الِمْقذافو الِمْقَذف عمرو عن أبيه :

 .قذَّاف وقال الليث : يقال للَمْنَجنيق :

وال يقال : هذا ، قال  الِقذاف ويقال : نعم جلمود: : ما قبْضَت بيدَك مما يمأل الكف فرميت به قال  الِقَذاف شِمر عن ابن ُشَميل :

 .الِقذاف للَحَجر نفسه نِْعم

 ما أَطْقَت َحملَه بيَِدك ورَميتَه. قال رؤبة : الِقذاف وقال أبو َخيرة :
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راف و   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريو ألعريريريريريريريريريريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريريريريريريريريريريَك ذو قريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر الريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريذاِف   جريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّذافريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة حبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : جْمٌع ، وهو الذي يُرَمى به الشيء فيُبعَد. وأنشد  القََذفو افةالقَذّ و

اْن  تريريريريريريريريريريريريّ ّي الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريِ ا أاتين الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريّ

  
تريريريريريريريريريرياْن   لريريريريريريريريريريْ ْل ثريريريريريريريريريريِ ّذافريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريوا قريريريريريريريريريريَ َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
 : وهي التي تتقدَّم ِمن سرعتها وتَرمي بنفسها أماَم اإلبل في َسْيرها. وقال الكميت  قُذُفو،  قَذُوفو قِذّاف وقال أبو عمرو : ناقة

مريريريريريريريرياُِ  يريريريريريريريريل الريريريريريريريريتريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريَ ذاَف لريريريريريريريريِ عريريريريريريريريلريريريريريريريريه  الريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريَ

  
ارَا  بريريريريريريريريريريريَ     ابريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  أ ِن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يقول : جعلْت ناقتي هذه لهذا الليل َحْشواً.

 ، وبين حاٍذ وقاٍذ ، على الترخيم. قاِذفوبالَحَجر ، والَحْذف بالعصا. يقال : هو بيَن حاِذف  القُْذف ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : الَمرَكب ، رواية أبي عمرو. القذَّافوالميزان. :  القَذاف ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 .قُذاف ُروي عن ابن عمر : أنّه كان ال يصلِّي في مسجد فيهو

وكلُّ ما أشرَف من رؤوس : ، هي الشَُّرف. قال  قُْذفة ، واحدتها قََذف ونه. وقال األصمعّي : إنما هيقال أبو عبيد : هكذا يحّدث

 .القُذُفات الجبال فهي

 : وقال امرؤ القيس 

فريريريريريريريرياتريريريريريريريريه  ذ  زِّل الريريريريريريريري ريريريريريريريريت  عريريريريريريريرين قريريريريريريريري  لريريريريريريريرييريريريريريريريريٌف تريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  
را  ه قريريريريريريري  تريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريرياب فريريريريوقريريريريريريريَ ّل الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريَ  يريريريريَ

  
 جانِباه.: الوادي والنهر  قذفا . وقال غيره :قُذفة : النواحي ، واحدتها الِقذاف قال الليث :

 : وقال الجعدّي 

رمريريريريريريريريريَرُ   يريريريريريريريريريس  عريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريرية  قريريريريريريريريريُو أو عريريريريريريريريريََ

  
فريريريريريريريرياِن   ذ  ه الريريريريريريريري ريريريريريريريري  مريريريريريريريريَّ ل األيّتِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : : الملعَّن في بيِت زَهير  المقذَّفو

 لريريريريَ ى َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِكي السريريريريريريريريريريريريريريال  م ريريريريذَّف  

  
ِم   ٌ  أظريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريارأب  مل تريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريِ

  
 الذي قد ُرِمي باللحم َرْمياً فصار أغلَب. المقذَّف وقيل :

يفَى ويقال : بينهم  ، أي : ِسباب وَرْمٌي بالحجارة أيضاً. قذِّ

 ق ذ ب
 استُعِمل من جميع وجوهه : بذق.

 .باذقٌ : أبو عبيد عن األحمر : رجل حاِذٌق : بذق 

 وما أَْسَكر فهو َحرام. الباَذق فقال : َسبََق محمد الباَذق وقال شمر : وسئل ابن عباس عن

 كلمةٌ فارسيّة ُعّربت فلَم نَعِرفها. الباَذق قال أبو عبيد :

الة ؛ ومنه البَياذقة ومما أُعِرب ْطرنج. وحَذف الشا بَْيَذق للّرجَّ  عر الياء فقال :الّشِ
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 للةَّّر س وَّاٌق ِ فاٌف ب ذ وق هاو 
ً  ، كأنه َجعَل بَياِذقُها أراد : ِخفافٌ   ؛ قال ذلك ابن بُُزْرج. البَْيَذَق بَْذقا

 ق ذ م
 [.مستعملة]قذم ، مذق : 

 .قَذُوم : اآلبَار الُخُسف ، واحدها القُذُم ثعلٌب عن ابن األعرابي :: قذم 

 والقُثُُم : األسخياء. القُذُموقال : 

 أبو عبيد عن األصمعي قال : قََذْمُت له من العطيّة وقَثَْمُت ، وَغَذْمُت له وَغثَْمُت : إذا أكثرَت.

 أيضاً : السريع. الِقَذمّ و: الرجل الشديد ،  الِقَذمُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 في حاجتك ، أي : أسرْع. انقَِذمْ  يقال :

 : السيِّد الرغيُب الُخلُق ، الواِسع البَْلدة. مُ الِقذَ  وقال ابن شميل :

 َجِرَع ُجْرعة.: ، أي  قُْذمة من الماء قَِذم وقال غيره :

 وقال أبو النجم :

 يريْ َذْمَن َجْرعا  يريْ َصع  الغالئال
 .قَذائم : قِطعة من المال يُعطيها الرجل ، وَجمعُها القَِذيمةو

 أهمله الليث.: مذق 

 الَمْذقُ  الُودَّ : إذا لم يُْخِلْصه ؛ وهو يَْمذُق ؛ ومنه قيل : فالنٌ  الَمِذيق قال األصمعّي : إذا ُخلط اللبُن بالماء فهووقال أبو عبيد : 

 أيضاً.

 : وأنشد 

ْذقريريريريريريريا  و  ه مريريريريريريريَ ه و َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَربريريريريريريري  يريريريريريريريالريريريريريريريَ ي عريريريريريريريِ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريِ

  
ا  عريريريريريريريالريريريريريريري  أْورقريريريريريريريَ اجريريريريريريريا  كريريريريريريريأَقريريريريراب الريريريري ريريريريريَّ جريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في الُوّد : ِضّد الُمَخالَصة. الماَذقَةُ  وقال غيره :

 : َكذُوب. َمذّاقٌ  ورجل

َذق: ابن بزرج : قالت امرأة من العرب   .؟امتذق تقولين (1)[ال]فقالت لها األخرى : لم  .امَّ

 فقال اآلخر : وهللا إني ألحبُّ أن تكون َذَملَِّقيّة اللسان ، أي فصيحة اللسان.

 أبواب القاف والثاء

 ق ث ر
 ثقر.قرث ، قثر ، 

 أهمله الليث.: قثر 

 الشيَء. اقتثْرتُ و،  قُثَْيَرة : قُماش البيت ، وتصغيرها القَثَرة: وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال 
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 : َضْرٌب من التمر ، وهو أسود سريع النَّْفض ِلقشره عن لحائه إذا أْرَطب. وهو أَطيَُب تَْمٍر بُْسراً. القَِريثاء قال الليث :: قرث 

__________________ 
 (.مذق)« اللسان»( ُّ دأب عن 1)
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 والَكِريثاء ، لهذا البُْسر. القَِريثاء وقال أبو زيد : هو

 ، ممدودان. قَراثاءُ و قَِريثاءُ  قال اللَّحياني : تَمرٌ 

 : التردُّد والَجَزع. التَثَقُّر قال الليث :: ثقر 

 : وأنشد 

رن   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رفريريريريريريريريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب وال   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ق ث ل
 [.مستعملة]قثل ، ثقل ، لثق ، لقث : 

كتاَب هللا وِعتْرتي ، ولن :  الثَّقَلَين إني تاِرٌك فيكم»أنَّه قال في مرضه الذي مات فيه :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : ثقل 

؛ وقد  السالمعليهفجعلهما كتاب هللا جّل وعّز وِعترته  الثَّقَلين وسلمعليههللاصلىفسَّر النبيُّ ،  «يفترقا حتى يِرَدا عليَّ الحوضَ 

 فّسرت الِعتْرة فيما تقّدم وهم جماعةُ عشيرته األْدنَْون.

يا  .ثقيل ، والعََمل بهما ثقيل ألنَّ األْخذ بهما ثَقَلين وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : ُسّمِ

 ، وأصلُه في بَيض النعام الَمُصون. ثَقَل تقول لكّلِ شيء نفيس َمُصون : أّن العََرب الثَّقَل وأصل

 : وقال ثعلبة بن ُصعَْير المازنّي يَذكر الظَّليم والنعامة 

عريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا ال  رئريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريريَ را ثريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ذكريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
رِ   يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا يف كريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريِ ْه ذ كريريريريريريريريرياء   ريريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
 ، من هذا. ثَقَلٌ  ويقال للسيّد العزيز :

ى هللا جل  يا [31الرحمن : ] ((31َسنَ ْفرُُغ َلُكْم َأيَُّه الث ََّقَّلِن ))فقال :  الثَّقَلَين وعز الجنَّ واإلنسوَسمَّ لتفضيل هللا  ثَقَلْين ُسّمِ

ا به.  إيَّاهما على سائر الحيوان المخلوق في األرض بالتمييز والعقل الذي ُخصَّ

 ألنهما كالثقل لألرض وعليها. لثَّقالنا : الجن واإلنس ، قيل لهما الثَّقالن وقال ابن األنباري :

 ِمثل وَمثَل ، وِشبه وَشبَه ، ونَْجس ونََجس.: ومجراهما مجرى قول العرب  .أثقال ، وجمعهما الثِّقل بمعنى الثّقَلوقال : 

 ب والفضة.، معناه : ما فيها من كنوز الذه [2الزلزلة : ] ((2َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثقاهَلا ))وقال في قول هللا : 

 قال : وخروج الموتى بعد ذلك.

 ومن أشراط الساعة أن تقيء األرُض أفالَذ كبدها ، وهي الكنوز.

 وأنشد : .ثِْقل على األرض ، فإِذا قتل أو مات سقط به عنها ثِْقل وكانت العرب تقول : الفارُس الشُّجاع

 (1)ِدمسلَّه به األر. أث اهلا 
__________________ 

 ، وهو بتمامه :  (ث ل)« اللسان»( البيه للخلساء كما يف 1)
  أبريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  ابريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرو مريريريريريريريريريرين  ل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير لريريريريريريريريريريري

  
ه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريه األر. أثريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ِدمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 .ثقل أي : لما كان شجاعاً سقط بموته عنها

 وقيل معناه : زينت به موتاها ، من الحلية.

، يعني : الوحَي الذي أنزَل هللاُ على نبيّه  [5المزمل : ] ((5َلْيَك قَ ْواًل ثَِقيًَّل )ِإَّنَّ َسنُ ْلِقي عَ )وقال هللا جل وعز : 

ِمن جهة ِعَظم قُْدِره ، وجاللة َخَطره ، وأنَّه ليس بَسْفساِف الكالم الذي يُستخّف به فكلُّ شيء  ثقيالً  ، َجعَلَه وسلمعليههللاصلى

مون به. يَستثْقله الذي الثّقيل بمعنى (ثَِقيَّلً )، وليس معنى قوله  لثاقِ و ثَقيلو ثَقَل نفيٍس وِعْلق َخطير فهو  الَخْلق فيتبرَّ

ياَم ، وجميع ما أقر هللا أن  يثْقُل أنَّه (قَ ْواًل ثَِقيَّلً )وجاء في التفسير في قوله :  العمُل به ، وأنَّ الحرام والحالل والصَّالة والّصِ

يه أحٌد إالَّ   .يثقُل بتكلُّف مايُعَمل به ال يؤّدِ

 والقوُل هو األّول.

وقال الزجاج : يجوز على مذهب اللغة أن يكون معناه أنه قوٌل له وزٌن في صحته وبيانه ونَْفِعه ، كما تقول : هذا كالٌم َرِصين ؛ 

 وهذا قوٌل له َوْزن ، إذا كنَت تستجيده وتَعلُم أنّه قد وقَع موقع الِحكمة والبيان.

: َمتَاُع المسافِر وحَشُمه ،  الثَّقلو .الثقيل رْجَحان:  الثِّقلو .ثَقيل فهو ثِقالً  الشيءُ  ثَقل: ، تقول  الثقيل : َمْصَدر قلالثِّ  وقال الليث :

 .األثقال والجميع

 الشيء : ميزانُه ِمن ِمثله. ِمثقالو: َوْزٌن معلوٌم قدُره ،  المثقالوقال : 

ا ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَ َتُكْن يف َصْخَرةٍ )وقال هللا جلَّ وعزَّ :   ، اآلية. [16لقمان : ] (َّي ُبَِنَّ ِإِنَّ

اسماً ُمضمراً مجهوالً ، « تُكن»، وَمْن نََصب جعل في « تكنْ »بـ  ورفعُه ، فمن َرفَعه َرفَعَه المثقال قال الفراء : يجوز نصب

ا ِإْن َتكُ )ِمثل الهاء التي في قوله :   .(ِإِنَّ

 ذكر ، ألنه مضاف إلى الَحبّة والمعنى للحبَّة ، فذهب التأنيُث إليها ، كما قال األعشى : المثقالو، « تكن»قال : وجاز تأنيث 

 ل َّمركما  رَِقْه َصْ ر  الَ لاأب ِمن ا
 ، وهذا شيء َرِزين ، وهذه امرأةٌ َرَزاِن ، أي : َرِزينةٌ في مجلسها. ثَقَال ، وهذه امرأةٌ  ثقيل وقال ابن السّكيت : يقال : هذا شيءٌ 

َر من أَضلُّوا ، أوزاَرهم وأوزا: ، يعني  [13العنكبوت : ] (َولََيْحِمُلَن أَْثقاهَلُْم َوأَْثقااًل َمَع أَْثقاهلِِمْ )وقال الفراء في قوله : 

 وهي اآلثام.

 [.2الزلزلة : ] ((2َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثقاهَلا ))وقال في قوله : 

ة أو َمْيت. وقيل معناه : أخرَجْت َمْوتاها.  قال : لفَظت ما فيها ِمن ذهٍب أو فضَّ

 [.18فاطر : ] (ُه َشْيء  َوَلْو كاَن ذا قُ ْرىبَوِإْن َتدُْع ُمثْ َقَلة  ِإىل ِْحِْلها ال ُُيَْمْل ِمنْ )وقال الفراء في قوله : 

 ذنوبُها أَثقْلتها يقول : إْن َدعْت نفٌس داعيةٌ 
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َْ ع ّو ذا قري ْرىب ملها.
    مَحْلها ، أي :    ذ نوهبا ، لي حَمل علها  يء ِمن الذُّنوب مَل ِ   ذلك ، و ن كان امل

 .الثَّْقلَة القوم ، بكسر القاف وفتح الثاء ، وقد تُخفَّف فيقال : أثقال : الثَِّقيلةُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 الطعام. ِثقَل : ما وجد اإلنساُن من الثّْقلةوقال : 

 َوْزنَه.: ، أي  ثِْقلَه وقال األصمعّي : يقال : أْعِطه

 : إذا رفَعتَها ِلترُزنها. أثقُلها ثَْقالً  الشاةَ وأنا ثَقَْلتُ  ويقال :

 ، أي : ُمؤنَهُ. َمثاقِيله ، ويقال : أَلقَى عليَ  ثَواقِل إذا كان ال ينقُص ، ودنانِيرُ  لثاق ويقال دينارٌ 

 : ذاُت َكفَل ومآِكم. ثَقالٌ  وقال الليث : امرأةٌ 

 ِمن َحْمِلها. ثَقُلت من النساء : التي قد الُمثْقلو: نَْعسةٌ غالبةٌ.  الثّقَلةوقال : 

 نَْوماً. استثقَلَ  : الذي قد المستثقلوالمرض ،  أثقَله : الذي قد الُمثقَلوقال : 

 .المتثاقل : التباُطؤ من التحاُمِل في الوْطء ، يقال : ألَطأَنّه َوْطء التثاقُلوِمن الناس ،  الثقيل : المستثقَلوقال : 

 المرض. أثقله وقال أبو نصر : يقال : أصبح فالٌن ثاقالء ، أي :

 : وقال لبيد 

ى واَّريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَت  ريريريريريريريريريارأب  رأيريريريريريريريريريه    الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريَ

  
ال  َح اثقريريريريريريريريريِ ا املريريريريريريريريريرء  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ  َر مسريريريريريريريريريا   ذا مريريريريريريريريريَ

  
 أي : أدنَفَه الَمَرض.

 أهمله الليث.: قثل 

 ، وهو العَييُّ الفَْدم. قِثَْولٌ  وروى أبو عبيد عن أبي زيد : َرُجل

 : وأنشدنا 

َوِل  ىت  قريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   تريريريريريريريريريريريَ ة املريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريّ ل الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريْ  َرلّ  كريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريَ

  
 بَْضعَةً كبيرةً بعظامها.: من اللحم ، أي  قِثَْوالًّ  ويقال : أعطيتُه

أنت بُْلبٌُل قُْلقُل ، وصاحبُك »قال لي أبو ليلى األعرابّي ولصاحٍب لي كنّا نختلف إليه : : وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم قال 

 .«قِثَْول هذا ِحثَْولٌ 

 : الثقيل الفَْدم. الِقثَْولُ  الخفيف من الرجال. والِعثَْولّ قال : والقُلقُل والبُلبُل : 

ً  : مصدر الشيء الذي قد اللَّثَقُ  قال الليث :: لثق   كالطائر الذي يَْبتَّل َجناحاه من الماء. لَثِق يَْلثق لَثَقا

 : ماٌء وطيٌن يختلطان. اللّثَقوقال : 

ً  وقال غيره :  : إذا أفسْدتَه. لثّْقتُه تلثيقا

 : النََّدى والَحّر ، مثل الَوَمد. اللَّثَقُ  وقال ابن دريد :

 أهمله الليث.: لقث 

ً  الشيءَ  لقَثْتُ  وقال ابن دريد :  : إذا لَقثا
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 أَ ْذَته أ ذا  سريعا .

 ق ث ن
 استعمل من وجوهه : نقث.

 .«تَْنقيثا ال تَنقُل ِميرتَنا»ابن َزرع : قال أبو عبيد في تفسير حديث أّمِ زرع ونَعتِها جاريةَ : نقث 

 : اإلسراع في السْير. التنقيث قال :

 إذا أسَرَع في َسيره.:  يَنتَِقثُ و يَنقُثُ  وقال الفراء : خرَج فالن

 فالٌن عن الشيء ونَبث عنه : إذا َحفَر عنه. نَقَثَ  وقال غيره :

 : وقال األصمعّي في َرَجٍز له 

رايب تريريريريريريريريريريريريَ  ْث كريريريريريريريريريريريريأّن  اثَر الريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ

  
ث   حريريريريريريريِ ْتى الريريريريريريريولريريريريريريرييريريريريريريريِ  املريريريريريريريبريريريريريريريتريريريريريريريَ ْولريريريريريريريَك بريريريريريريريري  ريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريَ

  
ً  األرَض بيَِده نقَث وقال أبو زيد :  : إذا أثاَرها بفأٍس أو ِمْسحاة. يَْنقُثها نَْقثا

 وانتقاه بمعنًى واحد. انتقَثَه العَْظم : إذا استخرجَت ما فيه ِمن الُمّخ. ويقال : نَقَثْتُ  وقال ابن دريد :

 النميمة.:  النَّقث األعرابي قال :ثعلب عن ابن 

 ق ث ف
 استعمل ِمن وجوهه : ثقف.

 لَْقٌف ، راٍو راٍم. لَثَْقفٌ  قال ابن المظفّر : قال أعرابي : إنّي: ثقف 

 لَْقٌف. لثَقف أبو عبيد عن األحمر : إنه

 ، واللقافة وقد لِقفُت الشيء والتقْفته. الثّقافة لَِقيف ، بيِّن ثَقيفولَِقف ،  ثِقفولَْقف  ثَقف وقال اللِّحياني : رجل

 لَقف : إذا كان ضابطاً لما يحويه قائماً به. ثَقف وقال ابن السكيت : رجل

 .الثّقف فالناً في موضع كذا ، أي : أخذناه ، ومصدُره ثِقفنا وقال الليث :

يف ، وليس  ثِقِّيف َخلٌ : ن يقول ، ومنهم م ثَقف ثقافةً  ، وقد ثقيف : َحيٌّ ِمن قيس. وَخلٌ  ثقيفوقال :  كما قالوا : َخْردٌل ِحّرِ

 بحَسن.

اح يقّوم بها الشيء المعوج ، والعَدد الثِّقافوقال :  اِس والّرمَّ الشيء  ثَِقف ، ويقال : ثُقف ، والجميع أثِقفة : حديدةٌ تكون مع القَوَّ

 وهو ُسرعة التعلم.

.شديد  ثَِقيف وقال ابن ُشَميل : َخلٌ   الحموضة ، وَخلٌّ حاذق ، أي : حامض ، ونبيذ حاذق : إذا أَدَرك ، وقد َحَذق النبيذُ والَخلُّ

 : إذا َظفْرَت به. ثَِقْفتهوالشيء : َحِذقتُه  ثِقفتُ  وقال ابن دريد :

 [.57األنفال : ] (فَِإمَّا تَ ثْ َقَفن َُّهْم يف احْلَْربِ )قال هللا تعالى : 

 ق ث ب
 [.لةمستعم]ثقب ، بثق : 
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 ثقْبتُ  : مصدر الثَّْقب قال الليث :: ثقب 
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 .أث ب ه ثريْ با   الةيء
 : المضيء. الثاقب والكوكب الثاقبة : مصدر النار الثُّقوبوبها.  يُثقَب أداةٌ :  الِمثقَبو: اسٌم لما نفذ.  الثَّْقبوقال : 

 [.3،  2الطارق : ] ((3النَّْجُم الثَّاِقُب )( 2َوما َأْدراَك َما الطَّاِرُق ))قال هللا جّل وعّز : 

 ناَرك ، أي : أَِضئها للُموقد. أَثِقبْ  : المضيء. والعرب تقول : الثاقب قال الفراء :

أيضاً : الذي ارتفع على النجوم. والعََرب تقول للطائر إذا لِحق ببطن السماِء  الثاقبوالنجُم الذي يقال له ُزَحل  الثاقب ويقال : إن

 ، كّل ذلك قد جاء في التفسير. ثَقب : قد

 : إذا ُوصف بشهرته وارتفاعه. ثاقب وقال الليث : حسبٌ 

 : موضع. يَثقُبو،  ثَقُب يَثقَب ، وقد الثقابة من الرجال والنساء : الشديد الُحمرة ، والمصدر الثَّقيبةو الثَّقيبوقال : 

 به النار. يُثقَب : ما الثقوبو

 : نيٌِّر متوقِّد. ثاقب األصمعّي : َحَسبٌ 

 منه. ثاقب وعلم

ً  ويقال : َهْب لي  به الناَر ، أي : أوقدتها به. أَثقَْبتُ  ، أي : ُحّراقاً ، وهو ما ثَقُوبا

ْندُ  ثقَبَ  ويقال : ً  الزَّ ً  أنا ثقْبتها : إذا َسقَطت الشرارة. أو يثقُب ثقوبا  ولؤلؤاتٌ  ، وهو الذي إِذا قُدح ظهرْت ناُره. ثاقب ، وزندٌ  إِثقابا

 .ِمثقب ، وطريق العراق من الكوفة إِلى مكة ، يقال له مثقوب ، واحدها مثاقيب

ً  الغزيرة اللبن : وقد: من اإلبل  الثقيب أبو عبيد عن أبي زيد :  : إِذا َغُزرْت. ثقبَْت تثقُب ثقوبا

 ُزُرُهن.من اإلبل ، وهي التي تُحاِلب ِغزاَر اإلبل فتغْ  لثقيبٌ  وقال غيره : يقال : إنَّها

 الغزيرة من اإلبل على فاعل.:  الثَّاقب أبو عبيد عن أبي زيٍد أيضاً :

ً  الناَر فأنا تثقّْبتُ  وقال أبو زيد : ً و،  أتثقّبها تثقُّبا ً  بها ثَقَّْبتُ و،  أَثْقبتها إثقابا ، وَمسَّْكُت بها تَْمِسيكاً ، وذلك إذا فََحْصَت لها في  تثقيبا

ً : األرض ثم جعلَت عليها بعراً وِضراماً ثم َدفَْنتَها في التُّراب. ويقال   حيَن تَقَدُحها. تثَقَّْبتُها تثقُّبا

 : اسم الموضع الذي حفََره الماء ، وجمعُه ثْقالبِ والماُء ، وقد ثَبْقته ثبقاً.  ليَْنبَثِقَ  : كْسُرك َشطَّ النهر البَثْق قال الليث :: بثق 

 .البُثوق

 عليهم الماء ، إذا أقبَل عليهم ولم يَُظنّوا به. انبثَق ويقال :

 السَّْيل بفتح الباء ، وكذلك قال ابن السكيت وغيره. بَثْقُ  أبو عبيد : هو

ً بثَقَْت تَبثُق بُ  ، وقد باثقة وقال أبو زيد : يقال للركيّة الممتلئة ماء  الَكَرِم ، أي : غزيُره. باثِق ، وهي الطامية ، وفالنٌ  ثوقا

 ق ث م
 استعمل من وجوهه : قثم.
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 : لَْطخ الَجْعر ونحوه. القَثْم قال الليث :: قثم 

بع : قَثَاِرم ، لتلّطخها بَجْعرها.  ويقال للضَّ

يخ ً  ، وقد القُثْمة ، واسم فِعله قُثَم ويقال للذِّ  : للطَّعام وغيره ، وأنشد  لَقَثُومٌ  : الجموع للخير يقال : إنّه القَثومو. قُثَْمةً و قَثِم يَْقثَم قَثَما

رَباء أكريريريريريريريريريريٌل كريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءواو   لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري 

  
راء أكريريريريريريريريريريريريريٌل و   غريريريريريريريريريريريريريَ ُ  و لريريريريريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  اقريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريا

  
ي قَثَمَ  وقال غيره : يقال : : اسٌم للغنيمة إذا كانت  قَثامو : إِذا كَسبه. ماالً  قَثَمَ و .قُثَم له من المال فأكثر ، إذا أعَطى به ، وبه ُسّمِ

 ماالً كثيراً : إذا أَخذَه. اقتثم كثيرة. وقد

 أبواب القاف والراء

 ق ر ل
 [.مستعملة]قرل ، رقل ، قرقل : 

 : طائر. الِقِرلّى قال :: قرل 

 .«قِِرلّى أحذر من»و ، « ِقِرلّى أخَطُف من»و « ِقِرلِّي أحزم من»ومن األمثال : 

طير من بنات الماء صغير الِجرم ، َسريع الغَوص ، حديد االختطاف ، ال يَُرى إاّل مرفوفاً على وجه الماء على  قِِرلَّى يقال : إن

 جانب فيه ، يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعاً ، ويرفع األخرى في الهواء حذراً.

 .«، إن رأى خيراً تدلَّى ، وإن رأى شّراً تولّى ِقِرلّىكال ُكن حِذراً »وُروي في أسجاع ابنة الُخّس : 

 عربيّاً. قِِرلَّى وقال األزهري : ما أرى

 .(1)المرأة  ِلقَرقَل بالالم القَْرقَل أبو عبيٍد عن األموّي : هو: قرقل 

 بالالم. القَْرقَل قلُت : ونساء أهل العراق يقولون : قَْرقَر ، وهو خطأ ؛ وكالم العرب

 وكذلك قال الفراء واألصمعّي.

 ، واإلجذام ، واإلجمار : ُسْرعة َسْير اإلبل. اإلرقال قال أبو عبيد عن أصحابه :: رقل 

 .إِرقاالً  القوُم إلى الَحْرب أَرقَلَ و: إذا أَسرعْت.  إرقاالً  الناقة أرقَلَت ابن المظفر :

 : وقال النابغة 

عريريريريرين عريريريريريلريريريريريهريريريريريّن  زِلريريريريريوا لريريريريريلريريريريري ريريريريريَّ لريريريريريْ لريريريريريوا ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريري   أرقريريريريريَ

  
   ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريِ

َ
مريريريريريريرياِل امل     املريريريريريريو  ِ رقريريريريريريرياَل اجلريريريريريريِ

  
 : قطعناها. إرقاالً  الَمغاَزةَ  أرقَْلناوقال : 

 : وقال العّجاج 

 ال هريريريريريريريريريريريريّم ربَّ الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه واملةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَِّق 

  
ِق و   لريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ    ريريريريريريريريريريَْ الِ  كريريريريريريريريريريلَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريريريِ

 
 املريريريريريريريريريري

  
، وهي  المرقِالت معناه : وَربَ ،  .«.. ت كّل َسْهبالُمرقِالو» المفازة : قطعُها خطأ وليس بشيٍء. ومعنى قوله : إرقال قلت :

 اإلبل المسِرعة. ونََصب كلَّ ألنَّه جعَلَه

__________________ 
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 (.قرقل)« ال اموس»( هو قمي  للمرأأب ، أو ثوب ال كّمي له ، 1)
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 يف كلِّ َسْه . وهذا هو الصحيح. املرِقال  َ َال  وَظْرفا  أراد : وَربَ 
ْقلَة األصمعي : إذا فاتت النخلة يَد المتناوِل فهي َجبَّارة ، فإذا ارتفعَْت عمن ذلك فهيأبو عبيد عن   .ِرقالو َرْقل ، وجمعُها الرَّ

 : وقال ُكثيٌِّر 

َ ى  يريريريريريريريريريريريريَ أَب  ريريريريريريريريريريريري ْ ْزُِ فريريريريريريريريريريريريَ زِيريريريريريريريريريريريريْه   حبريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريري 

  
اأَب الريريريريريريريريريريّرِقريريريريريريريريريرياِل   ن نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريودّي مريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
قال أراد كنخل اليهوديّ   َي عيٌن بَخْيبر.من نخيل نََطاة ، وه الّرِ

 ق ر ن
 قرن ، قنر ، رقن ، رنق ، نقر : مستعملة.

ون القارورة: قرن  ان أبو داود عن ابن ُشميل قال : أهل الحجاز يسمُّ ونها الُحْنجورة. القَرَّ  ، الراء شديدة. وأهل اليمامة يسمُّ

 من الناس. القَْرنوالشاة والبقر وغيرهما.  ْرنقَ  : القَْرنوالُجبيِل الصغير. :  القَْرن الَحّراني عن ابن السّكيت ، قال :

 [.6األنعام : ] (ََلْ يَ َرْوا َكْم َأْهَلْكنا ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْن قَ ْرنٍ أَ )قال هللا جّل وعزَّ : 

كّلِ مّدة كان فيها أهُل  القَْرن ثمانون سنة ، وقيل : سبعون. قال : والذي يقع عندي وهللا أعلم أنَ  القَْرن قال أبو إسحاق : قيل :

نُوَن أو كثرت. والدليل على هذا ـ  قَْرني خيُركم»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبي  نَبِيٌّ أو كان فيها طبقةٌ ِمن أهل الِعلم قَلَّت الّسِ

 وجائز أن يكون يعني الذين أخذوا عن التابعين. قال : «ثم الذين يَلُونَهمـ  يعني التابعينـ  ثم الذين يلونهمـ  بمعنى أصحابي

 فيها. قُرونٌ  لجملة األمة ، وهؤالء القَْرن

 اقترانٍ  في ذلك الوقت ، والذين يأتون ِمن بَعدهم َذُوو مقتَِرنين : الذين كانوا القَْرن ِمن االقتران ، فتأويله أنَ  القَْرن وإنما اشتقاق

 آخر.

 ، أي : على ِسنِّه. قَْرنه وقال ابن السّكيت : يقال هو على

ّن بالفتح ، وهو قَْرنُه األصمعّي : هو وقال  بكسٍر ، إذا كان مثله في الشّدة والشجاعة. ِقْرنه في الّسِ

 كالعَفَلة. القَْرن وقال ابن السكيت :

 وقال األصمعي : هي في المرأة كاألْدَرة في الرجل. وقال : هي العَفَلة الصغيرة.

ً  العََرق ، يقال : َعصْرنا الفََرسَ : الدُّْفعة ِمن  القَْرنُ  وقال ابن السكيت :  .قرنين أو قَْرنا

 : الفَرس الذي يَعَرق سريعاً : إذا َجَرى. القَُرون: وقال  .قَْرن العََرق. قلُت : كأنه جمعُ :  القُرون أبو عبيد عن ابن عمٍرو ، قال :

 .قُرون : الُخصلة من الشعر ، وجمعه القَْرن وقال ابن السكيت :

 :النساء  قال األخطل يصف
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روَنريريريريريريريريريريريريريريَن لريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريَ رأب  و  نَب قريريريريريريريريريريريريريري   ِ ذا نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ذور    ْه هلريريريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ

  
ياد يجعل فيها القرون وقال أبو الهيثم : عاُء  قُرون هاهنا : حبائل الصَّ يَصطاد بها ، وهي هذه الفخوخ التي يصطاد بها الّصِ

 فكأَنهّن كانت عليهّن نذور أن يقتلننا فحلّت.فاصطدنَا  قرونهنَ  والحمام. يقول : فهؤالء النساء إذا صرنا في

ً  : َجْمعُك بين دابَّتين في َحْبل. والَحْبل الذي يُلَّزان به يُدَعى القَْرن وقال األصمعّي :  .قََرنا

ض ، فيُجعَل عليه َخشٌب تُعَلَّق البكرة منه. قَْرناوقال :   البئر ، هما ما بُنِي فعُّرِ

 : وقال الراجز 

ْرنريريريريريريريريريني فريريريريريريريريريانريريريريريريريريرييتريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريا نيَّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
را  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا ريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ را  أُ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
باَعهم إيّاه ، واتِّ  وسلمعليههللاصلىقال أبو سفيان بن حرب للعباس بن عبد المطلب حين رأَى المسلمين وطاعتهم لرسول هللا و

وم ذاتَ »حيَن صلَّى بهم :   .«القُرون ما رأيُت كاليوم طاعةَ قَْوم ، وال فارَس األكاِرم ، وال الرُّ

ً  لتَوارثهم الُمْلكَ  القرون قيل في تفسيره : إنَّهم قيل لهم ذات وا بذلك: ؛ وقيل  قَْرن بعد قَْرنا شعورهم وتوفيِرهم إيَّاها ،  لقُرون ُسمُّ

 يَُجّزونها. وأنَّهم ال

 : وقال المرقَش 

َرَف الريريريريريريريريريريريزُّ  ا ولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ  الَ  هريريريريريريريريريريريَ

  
رون   ي  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُِ ذاِ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري   جِّ وأهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
 أراد الروَم ، وكانوا ينزلون الشام.

 .«قَْرن َمقَطّ »و ، « قَْرن تََرحك فالٌن فالناً على مثْل َمقَِص »ومن أمثال العََرب : 

 : : جبٌل ُمِطّل على َعرفات. وأنشد  القَْرن قال األصمعّي :

ْرن  و  مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري  ه كريريريريريريريريريَ َح عريريريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
ّس وال أاَثر    نْيٌ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: إذا قُصَّ أو قُطُّ  القَْرنوهاهنا الَحَجر األملس النقيُّ الذي ال أثََر فيه. يُضرب هذا الَمثل لمن يستأصل ويُْصَطلَم.  القَْرن ويقال :

 بَقَي ذلك الموضُع أَملََس.

 .«، فإذا ارتفعَْت فارقَها قارنَها شيطان ، فإذا طلَعَتْ  قَرنَيْ  الشمس تَطلُع بين»في الحديث : و

 عن الصالة في هذا الوقت. وسلمعليههللاصلىنََهى النبي و

قهما فيهم ُمِضلِّين. قَْرناه الشيطان : ناحيتا رأسه ، وقيل : قَْرنا وقيل :  : َجمعاه اللذان يُْغريهما بالبََشر ويفّرِ

 : ه ويقال : إن األشعّة التي تتقَضَّب عند ُطلوع الشمس وتتراءى لمن استَقبَلها أنَّها تُشرق عليهما ، ومنه قول

  ِ َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريْه والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريس  مل تريريريريريَ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريّ

  
   ِ بريريريريريريري  لريريريريريريريْ يريريريريريريرياَن ثريريريريريريجريريريريريريوِج الريريريريريريعريريريريريري  َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريا  بريريريريريريريَ يريريريريريريْ  عريريريريريريَ

  
 َمْدُحورون ليلةَ القَْدر عن َمراتبهم ، ُمزالون َعْن َمقاماتهم ، قرنيهوويقال : إّن الشيطاَن 
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عاع هلا ِمن َغِ  تلك الليلة ،  ٌ يف مس يث أ يّب بن م راِعني ط لوَع الةمس ، ولذلك َت لع  الةمس  ال    وهذا بنيِّ
 كع  وذكرِه ا ية ليلة ال  ر.

 .«قَرنَيها إنَّ لك بيتاً في الجنة ، وإنَّك لذو»: قال لعلّي  وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر : أنَّ النبي و

ل هذا الحديث أنَّه ذو  َطَرفَيها.الجنَّة ، أي : ذو  قَْرنَي قال أبو عبيد : كان بعض أهل الِعلم يتأوَّ

هذه األّمة ، فأَضَمَر األّمة ، وكنَى عن غيِر  قَْرنَيْ  ، أي : ذو قَرنَْيها قال أبو عبيد : وال أحِسبه أراد هذا ، ولكنه أراد بقوله : ذو

 أراد الشمَس وال ِذكر لها. [32ص : ] (َحَّتَّ َتواَرْت اِبحلِْجابِ )مذكوٍر ، كما قال هللا جلَّ وعزَّ : 

 : وقال حاتم 

راء عريريريريريريريرين الريريريريريريريريفريريريريريريريريىت  ِ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريْ  أمريريريريريريريرياويَّ مريريريريريريريريا يريريريريريريريريري 

  
ْ ر      ذا مسةريريريريريريريريريريريريريريَرَجْه يوما  وضريريريريريريريريريريريريريريرياَق هبا الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 يعني : النفس ، ولم يذكرها.

 قال : ومما يحقّق ما قلنا أنَّه َعنى األُّمةَ حديثٌ 

ضربتين ، وفيكم  قَْرنَيه فَضَربوه علىدعا قوَمه إلى عبادة هللا »، فقال :  القَْرنين ، أنَّه َذَكر ذا عنههللارضييُْرَوى عن علي 

 يعني أدعو إلى الحّقِ حتَّى أُْضَرب على رأسي ضربتين يكون فيهما قَتْلي.،  فنَُرى أنه إنَّما َعنى نفسه« ِمثلُه

َجبَلَيها وهما  يعني:  «قَْرنَْيها وإنَّك لَذو»لعلّي :  وسلمعليههللاصلىقول النبي  ورَوى أبو ُعَمر عن أحمد بن يحيى أنه قال في

 : اْلَحسن والحَسين. وأنشد 

ن  يريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريم أُ ثريريريريريريريريريريورَريريريريريريريريريريريْ ْوَر مريريريريريريريريريريا َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أثريريريريريريريريريريريَ

  
اَء ذاَ  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرنريريريريريريريريريريرينْي   مريريريريريريريريريريريّ  أُ هريريريريريريريريريريريذه اجلريريريريريريريريريريريَ

  
 هاهنا فّزاها ، وكانا قد َشَدنا فإِذا آذاها شيٌء َدفَعا عنها. قَرناها قال :

. اقرناه ؛ قال : كان القرنين قال : وقال المبّرد في قوله الجّماء : ذات  صغيرين فشبَّهها بالُجّمِ

ته  قرنَيْ  الذي ذكره هللا تعالى في القرآن كاَن ذا القرنين أّمتي كما أنَّ ذا قرنَيْ  أي : إنك ذو،  «قرنيها إنك لذو»قوله :  ومعنى أمَّ

 التي كان فيهم.

ا .«؟كان نبيّاً أم ال القرنين ما أدري ذو»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي و  فإِّن الحرانّي َرَوى عن ابن السكيت أنه قال : القََرن وأمَّ

 : إذا كان معه سيف ونَْبل. قاِرنٌ  : الّسيف والنَْبل ؛ يقال : رجل القََرن

 ُسد.: جْعبة من جلود تكون مشقوقةً ثم تُخَرُز ، وإنما تَُشّق كي تَِصل الِريُح إلى الريش فال يَفْ  القََرن أبو عبيد عن األصمعي قال :

َي به ، وفي أعاله وُعْرض مقدَّمه فَْرٌج فيه وشٌج قد ُوِشَج بينه قِالٌت ، القََرن وقال ابن ُشميل :  من َخَشب وعليه أديٌم قد ُغّرِ
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 وهي َ َةبا  معروضا  على َفم اجْلَفت ج ِعلن ِقواما  له أن يريْرَتِ م ، ي ةرَج وي فَتح.
 : ، وأنشد  : الَجْعبة القََرن وقال ابن السكيت :

َك الريريريريريريلريريريريريريرياَس الريريريريريريلريريريريريرينَب     بريريريريريريَن ِهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُِ أهريريريريريريلريريريريريريريَ

  
ْوس    ى بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريم َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ َرْن و فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريَ

  
 بآخر. الَمْقرون الَجَمل: أيضاً  القََرنو: الحبال. قال :  األقرانوفيه البعيران ؛  يُقَرن : الحْبل القََرنوقال : 

 : وقال جريُر بُن الَخَطفَى 

ْه و  لي ّي َعّرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَن السريريريريريريريريريريريريريريَّ  لو علريريريريريريَ  َغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
َرٌن مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا وكريريريريريريريريريرياَس عريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريت     َرغريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريَ

  
 : َحْبل يُفتل من لحاء الشََّجر. القَْرن وقال أبو نصر :

 مقرونو أقرنُ  : أن يلتقي طرُف الحاجبين ، يقال : رجلٌ  القَرنو .القَرن بيِّن أقَرن : مصدر كبٍش  القََرن وقال ابن السكيت :

 الحاجبين.

: التي تضع  القَرونو: الناقة التي تُدانِي بين ُرْكبتيها إذا بََركْت.  القَرونو: الناقة التي تجمع بين ِمحلبين.  القَرون األصمعي :

 ُخفَّ ِرجليها على ُخّف يَِدها.

 ، وهي النَّفس. قَُرونُه أبو عبيد عن األصمعي يقال : سامَحتْ 

 : ، كلُّه واحد ، وذلك إذا َذلَّت نفُسه وتابَْعته ؛ وقال أْوس  قَرينتهو قَرونتهو قَرونُه وقال غيره : سامحت

ْه  يريريريريريريريريْ عريريريريريريريرياَن وأ ريريريريريريريريحريريريريريريريريَ ْن مريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريالىَف امريريريريريريريريرأ  مريريريريريريريريِ

  
ال  عريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريأس مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ رونريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
 أي : طابت نفُسه بتركها.

 : إذا كانت يَْستقبِل بعُضها بعضاً. قَرائن وُدورٌ 

 سريعاً. : الفََرس الذي يَْعرق القَرونو

َدْت وَريََّمْت. أقرنَت أبو يزيد :  السماُء أياماً تُمِطر وال تُْقلع ، وأغَضنَْت وأَغينَْت بمعنى واحد ، وكذلك بَجَّ

 : إذا لم يُِطْق أمَر َضْيعيه من األضداد. أْقَرنوالرجل : إذا أطاَق أمر َضْيعَته ،  أقَرنَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 َضيََّق على غريمه. : إذا أَْقَرنَ وقال : 

، أي :  ُمْقِرن ، أي : ما كنا له ُمطيقين ، واشتقاقه من قولك : أنا لفالنٍ  [13الزخرف : ] (َوما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننيَ )وقال هللا تعالى : 

ً  ُمطيق ، أي : قد ِصْرت له  .قِْرنا

 : : الضعيف ، وأنشد  المقرنو: المطيق ،  الُمقِرن وقال ابن هانئ :

ى و  ق   (1)داهريريريريريريرييريريريريريريرية  َداهريريريريريريريَ لريريريريريريريِ فريريريريريريريْ  هبريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريوَُ مريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  زومريريريريريريري  ُو لريريريريريريريريَ ْورا  اْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌت بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  

هريريريريريريريا ه  هلريريريريريريريا مسريريريريريىّت  ذا مريريريريريريريا َوعريريريريرييريريريريريتريريريريري  خريريريريريريريْ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  يريريريمريريري   ر مريريرييريريريريريريريه  أب ريريريرى َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريري مي  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
__________________ 

 (.قرن)« اللسان»وامل به من « داهى»( يف امل بوع : 1)
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ُو مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا مريريريريريريريري  ريريريريريريريريرِنريريريريريريريريني كريريريريريريريريأمنريريريريريريريريا َرى الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  ّل نريريريريريريريريَ  ريريريريريريريري  بريريريريريريريريِ وا عريريريريريريريري  ريريريريريريريريارا  ال يريريريريريريريري   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريَ

  

لريريريريريِف مسريريريريريجريريريريرييت  ا ومل تريريريريري  هريريريريريريري  غريريريريريِ  فريريريريريريَ   (1)فريريريريريلريريريريريم تريريريريريلريريريريريْ
  

ْن يريريريريري  ريريريريرييريريريريريمريريريريريهريريريريريريريا  ي هلريريريريريريريا مريريريريريَ جريريريريريريرية  أَبريريريريريغريريريريريِ  مريريريريريلريريريريريجريريريريريلريريريريريَ

  
 : وقال أبو األحوص الرياحّي 

عريريريريريريريريريريريريريى و   لريريريريريريريريريريريريريو أدركريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريل  تريريريريريريريريريريريريري َّ

  
ِه و بريريريريريريريريريريذي َنريريريريريريريريريريََ   مريريريريريريريريريريا أقريريريريريريريريريريرنريريريريريريريريريريه    أجريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
 أي : ما َضعفَْت.

: قوة الرجل على الرجل  اإلقرانوُرْمَحك.  أقِرن : َرْفع الرُجل رأس ُرْمِحه يصيب َمن قُدَّامه ، يقال : اإلقران وقال األصمعي :

 له : إذا قَِوي عليه. أَقَرنَ  ، يقال :

: الذي قد َغلبتْه َضيعتُه ، يكون له إبٌل أو َغنَم وال ُمعيَن له عليها وال ُمِذيد لها يذوُدها يوَم وْرِدها ، فهو  الُمقِرن وقال غيره :

 .ُمْقِرن رجل

ين ، أي : َوالُوا بَِسْهم الِقران : النبل المستوية ِمن عمِل رجٍل واحد. ويقال للقوم : إذا تَناَضلُوا : اذكروا القران األصمعي :

 سهمين.

 أيضاً. القََرن به البعيران ، وهو يُقَرن : الحْبل الذي الِقران وقال ابن المظفّر :

 فهو َحبٌل يُقلَّده البعيُر ويقاُد به. الِقران ، وأما الِقرن ، وأما القََرن به بعيران يقال له يُقَرن قلت : الحبل الذي

فطاَف في العرب يَسأل فيها ، فانتهى إلى أعرابي قد أوَرَد إبِله ، فسأله فيها وُرِوي أن ابن قتادة صاحب الحمالة تحّمل بحمالة ، 

ً  قال : نعم ، قال : ناولني .قُُرنٌ  ، فقال له : أمعَك ً  له بعيراً ، ثم قال له : ناولني فقََرن ، قِرانا  له بعيراً آخر ، حتّى فقََرن ؛ قِرانا

 له سبعين بعيراً. قََرن

ً  ثم قال : هات  لك منها حتى ال يَبقَى منها بعير. قُُرٌن لقََرْنتُ  ؛ قال : ليس معي ؛ قال : أولى لو كانت معك قِرانا

 وهو إياس بن قتادة.

ً  : أن يَجَمع الرجل بين الحّج والعُْمرة. وجاء فالن الِقرانو  .قاِرنا

من النساء : التي في فَْرجها مانع يمنع ِمن ُسلوك الَذَكر فيه ، إّما ُغدَّة غليظة ، أو لحمةٌ ُمْرتَتِقة ، أو َعْظم ، يقال لذلك  القَْرناءو

 ؛ الخيار في مفارقتها من غير أن يوجب عليه مْهراً. قرناء وكان عمُر يجعل للرجل إذا وجد امرأته .القَرن كله

 .القرنة قَُرن : حد السكين والرمح والسَّهم ؛ وجمعُ  القرنةو. قَْرنة عبتا الَرِحم كلُّ واحدة منها: شُ  القرنتان وقال األصمعي :

 وجاءوا فرادى. قرانى : تثنية فُرادى ، يقال : جاءوا القُرانىو: حدُّ رابيٍة مشرفة على وهدة صغيرة.  القَْرن وقال الليث :

__________________ 
 (.قرن)وامل به من املص ر السابق « غ  ملها ومل تلف مسجرفلم يل»( يف امل بوع : 1)
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 بين تمرتين بأكلهما معاً. يقرن أي : ال،  «وال تفتيش قَِرانَ  ال»في الحديث في أكل التمر : و

 : ، وقال ابن كلثوم  يُقارنُك : صاحبك الذي القرينوبعرها.  قارنَتْ  : الناقة التي إذا بَعَرتْ  القرونو

ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا حبريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل   ىت نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 َنريريريريريريريريريريذُّ اَّريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل أو نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا 

  
 غلبناه. أقَرنَّا الِقرن : نفسه هاهنا. يقول : إذا قرنيته

 امرأته.: الرجل  قرينة وقال أبو عبيد وغيره :

 : نعُت َسوٍء في الرجل الذي ال غيرة له. القرنانُ  وقال الليث :

 من كالم حاضرة أهل العراق ولَم أَر البواِدَي لفَُظوا به وال عرفوه.قلت : هذا 

 .(ِبِه َوِبدارِِه اْْلَْرضَ ): كان رجالً من قوم موسى فبغَى على قومه ، فخسف هللا  قارونو

 : معرب ، وهو بالفارسية كاروان وقد تكلمت به العرب قديماً ، قال امرؤ القيس  القَيَُّروانو

ْتَوان  و   غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأب  ذاِ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأّن أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراهبريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريال   

  
 : نبت. القَرنَُوة أبو عبيد عن األصمعي :

 ألعرابي.بغير همز وقد َهَمَزه ابُن ا ُمقرنى قلت : ورأيُت العرب يدبغون بورقه األُُهَب ، يقال : إهابٌ 

 .بالقَْرنَُوة : دبغ قرنَِوي وقال ابن السكيت : سقاء

ً  ويقال : ما جعلُت في عيني ً  من ُكْحل ، أي : ميالً واحداً ، من قولهم : أتيتُه قَْرنا  ، أي : مرةً أو مّرتين. قَرنين أو قَرنا

نةو يَْت بذلك لتَقاُرنِ  المقَرَّ  ها.: الجبال الصغار يَْدنو بعُضها من بعض ، ُسّمِ

 : قال الُهَذِلّي 

ّن وَ  يء   ذا مريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريل  جريريريريريريريريريريريريريَ  جلريريريريريريريريريريريريريَِ

  
   ْ بريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريرَّنريريريريريريريريريريريريريرية اَّريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه وصار عند نفِسه من استَقَرن وقال أبو سعيد :  .أقرانه فالٌن لفالٍن : إذا عازَّ

ل : إذا حاَن أن يتَفَقَّأ.  أقَرنَ  وقال أبو عبيد :  كثر.، أي :  استقَرنوالدَُّم  أَقَرنَ والدُّمَّ

 .قَرائن ، أي : قُرانَى وإِبلٌ 

 : وقال ذو الرمة 

ه و  َر بريرييريريلريريريريريريريَ َك الريريغريري فريريْ عريريريريريريريْ   أىَب أن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َرا  َرأب   ريريريريري ْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ راَ  مريريريريرين قريريريريرييريريريريريريريَ ه  قريريريريريَ كريريريريريريريْ لريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عب ِشعَب الجبَل.  قيل : أراد بالّشِ

عب فُوَق السَّْهم.  وقيل : أراد بالّشِ

 .َوتَراً فَِتل ِمن ِجْلد إبٍل قَياسرة بالقُرانَىو

ّمان. القَرينةو  : اسم روضة بالصَّ

 ومنه قول الشاعر :
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 الّسْ ر  و َجَرى الّرِْمث  يف ماِء الَ ريلة 
 وقال أبو النجم يَذكر َشْعَره حين َصِلع :
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عريريريريريريريي   أفريريريريريريريلريريريريريريرياه قريريريريريريريول  هللا لريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريِس اطريريريريريريريلريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِه    قريريريريريريريريريريْران  فريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريزِعريريريريريريريريريريي و قريريريريريريريريريريْران  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 َمرُّ الدهر.أي : أفنَى َشعِري غروُب الشمس وطلوُعها وهو 

 : تَباُعد ما بين رأَسيِ الثَّنِيَّتَْيِن وإن تدانت أصولهما. القََرنوقال : 

الوقت من الزمان ، فقال قوٌم : هو أربعون سنة ، وقالوا : ثمانون سنة ، وقالوا : مائة :  القَْرن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 سنة.

 قال أبو العباس : وهو االختيار ، ألنَّه جاء

 َمَسح رأَْس غالم. وسلمعليههللاصلىي الخبر أّن النبي ف

ً  ِعشْ »قال : و  فعاش مائة سنة.« قَْرنا

 : األسير. القَرين عمرو عن أبيه :

 : العَْين الَكِحيُل. القَرينو

ً  : الحيَّة ، ألنَّ لها القَرناء شمر عن األصمعي :  .قَْرنا

 : وقال ذو الرّمة يصف الصائد وقُتَْرتَه 

مُّ كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريه  ه فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريري 

  
ا  بريريريريريريرياهلريريريريريريري  هريريريريريريريا مسريريريريريريريِ لريريريريريريريوص  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريتريريريريريريريْ    .  قريريريريريريريَ

  

لريريريريريريريريٌم و  يتريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريْرانء  يريريريريريريريري عريريريريريريريريو   ريريريريريريريريهريريريريريريريريا وهريريريريريريريريو مريريريريريريريري 

  
ا  ا وَُّمريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريريري  ا  ْرانَنريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوهتريريريريريريريريريريريريري 

  
ائد أنّه في ُظلمة أنها أْفعَى ، وهو ُمظلم ، يعني الصـ  وهو َزمالُهاـ  يقول : يُبيِّن لهذا الصائد صوتُها أنَّها أْفعَى ، ويُبيّن لها َمْشيُها

 القُتَْرة.

ً  إذا جمعَت بينهما في َحْبل:  قََرنتهماوبين البعيرين  قَرْنتُ  ابن شميل :  .قََرن به بينهما يُْقَرن . والَحْبل الذيقَْرنا

عفران أو الَوْرس. ترقين : التْرقِين قال الليث :: رقن   الكتابة وهو تزيينها ، وكذلك تزيين الثوب بالزَّ

 رؤبة :وقال 

 داٌر كَرْقم الكات  اْلم َرقِّنِ 
 : الَحسنة اللون. الراقنةوقال : 

 : وأنشد 

هريريريريريريريريريريا وطريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريراء  راقريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريٌة كريريريريريريريريريريأنَّ  ريريريريريريريريريريَ 

  
ن جريريريريريريريريَ يريريريريريريريريل    ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رِي هبريريريريريريريريّن  ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َيريريريريريريريريَ

  
قُون أبو عبيٍد عن الفراء قال : قانو الرَّ  َخَضبه بالحنّاء.إذا :  أَْرقَنَهورأسه  َرقَّنَ  كلُّه اسٌم للِحنّاء. وقد الّرِ

 : وأنشد ابن األعرابّي 

هُّ وِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ ي  يريريريريريريريريريال   ن مريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريِ

  
ك لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِّي و    أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريريريْه أمريريريريريريريريريريريريُّ

  

 ارتريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريْه  لريريريريريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريران الريريريريريريريريريريريريريريَوْردِ و 

  
ّ ي    فريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب ، فريريريريريريريريريِ اَك والريريريريريريريريريِ ي وجريريريريريريريريريَ

  

 بريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريّرِعريريريريريريريريريريرياِل وقريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِ  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ ِ 

  
ْربريريريريريريريريريريريرية ال وان  وال ابريريريريريريريريريريريريِن عريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري ِ    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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نَق قال الليث :: رنق  ً و أرنَْقتُه ، وقد َرنَقو َرْنق : تراب في الماء ِمن القََذى ونحِوه ، ماءٌ  الرَّ ً و رنَّقتُه إْرناقا  .ترنيقا

 ؟سئل الَحَسن : أينفُخ اإلنسان في الماءو
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 فال بأس. َرنَق فقال : إن كان ِمن

 ، أي : كَدر. َرنق ويقال : ما في عيِشه

 قال زهير :

 َطْرقا  وال َرنَ ا  ِمن ماء  ليلَة ال 
 الجناح. ُمَرنَّق : كْسر َجناح الطائر بَرميٍة أو داٍء يصيبه حتى يسقط وهو ميِّت الترنيقوقال : 

 وأنشد :

 فَيهِوي صحيحا  أو يرنَّق  طائر ه
كهما ، واآلخر َخْفقُه بجناحيه.: الطائر على وجهيِن  ترنيق قلت :  أحدهما : َصفُّ جناحيه في الهواء ال يحّرِ

 : ومنه قول ذي الّرمة 

ْوقريريريريريريريريلريريريريريريريريا َق فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريَح َرنريريريريريريريريَّ   ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَربريريريريريريريريتريريريريريريريريْ

  
ْيلريريريريريريريا كمريريريريريريريا َ َفَق اللَّسريريريريريريريريريريريريريريرير     على مسريريريريريريريَ ِّ قريْوسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ك لواَءه للحْملَة. أَْرنَق ثعلب عن ابن األعرابّي :  الرجل : إذا َحرَّ

 في الوجهين ِمثله. رنَّقواللواُء نْفُسه  أرنَقَ وقال : 

 وأنشد :

 اللِّواء  َرنريََّ اَنْضرهبْم  ذا 
 : : االنتظار للشيء. والعرب تقول  الترنيقو

ق  ق َرنريريريريريريريريريريريريريريِّ َزى فريريريريريريريريريريريريريريَرنريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريريريْ  رمريريريريريريريريريريريريريريّ   املريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ق   ق ربريريريريريريريريريريريريريريّ ان  فريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريريريريّ َ   الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َرمريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وترميُدها : أن تَِرم ُضروُعها ويَظهر َحْملُها.

َدْت أَسَرع  أُْن إذا َرمَّ َر ِوالُدها. والضَّ َدت تأَخَّ  ِوالُدها على أثر ترميِدها.والِمْعَزى إذا رمَّ

خال.  والتربيق : إعداد األرباق للّسِ

هللاُ قََذاتَك ، أي :  َرنق يكون تكديراً ، ويكون تصفية. قال : وهو من األضداد ، يقال : الترنيق أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 َصفَّاها.

 .تُرنوقو تَرنوقٌ  المسيل والنَّهر : ما يرُسب فيه من طيٍن وغيره. يقال : تَرنوقو

ت به النَْقر قال الليث :: نقر   بالدابِة ليسيره. فيَْنقُر : َصوٌت للسان ، وهو إْلَزاق طَرفه بَمخرج النون ، ثم يصّوِ

 : وأنشد 

ر ِ. و  ة جريريريريريريريريريريريريريريريِ ق ذي غ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِر   ه  يريريريريريريريريريريوَُ الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريْ  اإلنريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياِ. و را ريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشده ابن األعرابي :

 َجرَّا. انَِ ْي ذي غ ّصة و 
ْين َخنَقَا هذا الرجل : راخيت ، أي : فّرْجُت.  وقال : أراد بقوله : خانِقَْي : َهمَّ

 .يَنقُر : أن يَضع لسانَه فوَق ثناياه مما يلي الَحنَك ثم النَْقرو
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 [.8المدثر : ] ((8فَِإذا نُِقَر يف النَّاُقوِر )): وقال أبو إسحاق في قول هللا جلَّ وعّز 

 : الصُّوُر الذي يُنفَخ فيه للَحشر. الناقور التفسير :قال أهل 

 : القَْلب. الناقُور: قال  ((8فَِإذا نُِقَر يف النَّاُقوِر ))وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي في قوله : 
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 وقال الفّراء : يقال : إنَّها أول النَّْفختين.

 : الصُّور. الناقور قال مجاهد وقَتادة :و

النُّكتَة التي  النَِقير ، قال : [124النساء : ] (َوال ُيْظَلُموَن نَِقْياً )منذريُّ عن الحّراني عن ابن السّكيت في قول هللا : وأخبرني ال

 في َظهر النَّواة.

: األصل ،  قيرالنّ و: الصوت.  النَّقيروفي ظهر النَّواة منها تنبُت النخلة ، قال :  نُْقرة:  النَقير قال : وسمعُت أبا الهيثم يقول :

 .نقراً و إنقاراً  بها يُنِقر الرجل بالدابة أْنقَر ويقال :

 : وأنشد 

ه جةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت   ٌح كريريريريريريريريريريريريأنَّ بريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريريريريِ

  
ت    بريريريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريْ ى لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريَ   ذا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فيُنبذ فيه. يُنقَر : أصل النخلة النَّقيروأي : َصْوت ، قال : 

 .النَّقيروعن الدُّبّاء والَحْنتَم  وسلمعليههللاصلىنَهى النبي و

ا طب والبُْسر ثم يََدُعونه حتَّى يَْهِدر ، ثم  يَنقُرون فإّن أهل اليمامة كانوا النَقير قال أبو عبيد : أمَّ أصل النخلة ثم يَْشَدخون فيها الرُّ

 يَُموت.

ديدةٌ كالفأس مسلَّكة مستديرة لها خْلٌف واحد يُقطع به : ح الِمنقارو. بالِمنقار : ضرُب الرَحى والَحجر وغيره النّْقر وقال الليث :

لبَة.  الحجارة واألرُض الصُّ

 عن األمور واألخبار. منقِّر : نَقّار الرحى ، ورُجل ينقر الّرُكب واللُُّجم ونحوها ، وكذلك الذي يَنقُر : الذي النَّقّارو

 .«يختلفوا يُنَقَّروا َمتَى ماو يُنقِّروا َمتَى ما يَكثر َحَملة القرآن»جاء في الحديث : و

 : ُمراجعة الكالم بين اثنين وبثُّهما أحاديثَهما وأمورهما. الُمناقَرةو

 القفا معروفة. نُْقرةو: ُحْفرة من األرض ليست بكبيرة.  النُْقرةو: قطعةُ فّضة ُمذابة.  النُّْقرةو

ك اإلبهاَم إلى َطرف الوْسَطى ، ثم النُّقرةو باسِم رجٍل من  يَْنقُر فيَسمع صاحبُك صوَت ذلك وكذلك باللسان. والرجل تَنقُر : َضمُّ

ه ليدعوه ، يقال  اه من بينهم. وإذا َضَرَب الرجُل رأَس رجل قلت : نَقَر: جماعٍة ، يخصُّ  رأسه. نَقَر باسِمه : إذا سمَّ

 باسم الواحد بعد الواحد. يَْنقُر ، وهو أن يدعَو بعضاً دون بعض ، النّقََرى أبو عبيد : يقال : دعوتُهم

 قال : وقال األصمعّي : فإذا دعا جماعتَهم ، قال : دعوتُهم الَجفَلى.

 : وقال طَرفَة 

لريريريريريريريريى  فريريريريريريريريَ و اجلريريريريريريريريَ تريريريريريريريرياأب نريريريريريريريري عريريريريريريريري   حنريريريريريريريرين  يف املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رْ   لريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ  ال تريريريريريريريريريريريرى ا ِدب فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ

  
 ، ناقره : المنازعة ، وقد المناقرة قال شِمر :
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 أي : انَُّعه.
 : المقرِطَسات. النواقر وقال أبو عمرو :

 وقال الشماخ يصف صائداً وَسيره :

 يةفى نفَسه  للواقرِ 
 : الُحجج المصيباُت كالنَّبل المصيبة. النواقرو

 غائر العين.: العين ، أي  لَُمنقَّر وقال ابن شميل : إنه

 : الدُّعاء على األهل والمال : أراَحنِي هللا منكم. ذهب هللا بماله. التنقُر وقال أبو سعيد :

 وقال ساعدة :

 يف قوائمه نريْ ر من ال َسمو 
َربان.  كأنه الضَّ

ي على النَّظري ، وال تَُمّري بي على ي بي على من يَنظر النَقََري وقال ابن بزرج : قالت أعرابيّةٌ لصاحبٍة لها : ُمّرِ  ، أي : ُمّرِ

 .النَّقََري . ويقال : إنَّ الرجال بنو النَّظري ، وإّن النساء بنوينقِّر إلّي وال

عنه حتّى قَتَله ، أي : ما أَْقلع  أَنقَرَ  : إذا عابه وَوقَع فيه ، ويقال : ما يَْنقُره ويقال : َمقَره: وقال ابن السكيت نحواً من ذلك ، قال 

 عنه.

 أي : ما كان ليُقلع.،  عن قاتل المؤمن ليُنِقرَ  ُرِوي عن ابن عباس أنّه قال : ما كان هللاو

 وأنشد أبو عبيد :

 ما أان عن أع اِء َقوِمي   ْلِ رِ و 
 : : بئر كثيرة الماِء بعيدةُ القَْعر. وأنشد  الِمْنقَر وقال الليث :

رِ أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرهريريريريريريريريا عريريريريريريريري لريريريريريريريريابريريريريريريريريِ ر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  ن مريريريريريريريريِ

  
 نريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ   الريريريريريريريريريريري اننريريريريريريريريريريريت و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب اَّريريريريريريريريريريرياُِّرِ  

  

 اللَّْ م  يف الفاث ور  ليتَّهائرو 
 ، وهي آباٌر صغاٌر ضيَّقة الرؤوس تكون في نََجفة ُصْلبة لئال تَهشَّم. َمناِقر وجمعُها الُمْنقُر أبو عبيد عن األصمعّي :

 كما قال الليث ، واألصمعي ال يَرِوي عن العرب إاّل ما سِمعَه وأَتقنَه. ِمْنقَر قلت : والقياس

 : َحيٌّ ِمن بني سعد بن زيد َمناة. ِمْنقَر وبنو

يَْحتبِس فيها شيء  انتَقََرْت نُقَراً  احتَفَرْت بها ، وإذا َجَرت الُسيُول على األرض ، أي : نقراً  الخيُل بحوافرها انتقرتِ  وقال الليث :

 من الماء.

: داء يأخذ الِمْعَزى في َخواصرها وفي أفخاذها فيُلتَمُس في موضعه فيَُرى كأنَّه َوَرم فيُكوى ، يقال  النُّْقرةُ  وقال ابن السّكيت :

 .نَقرة وَعْنز نُقرة بها :

 : ّرار وقال الم

ه و  يريريريريريريريريريَظ يف أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالعريريريريريريريريريِ  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ

  
رْ   الان  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريَ ي مسريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريو َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 عليك ، نَِقر أبو عبيد عن األموّي : هو
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 أي : غضبان.
بالراء غير معجمة وال َمْلك وال ُمْلك وِمْلك وَملَك  نَِقرٌ  ما لفالٍن بموضع كذا وكذا: المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال 

 يريد بئراً أو ماء.

 وال فَتْلةً وال ِزباالً. نَْقرة قال : وما أْغنى َعنّي َزبَلة وال

 عليك ، أي : غضبان. نِقر أبو عبيد عن األموّي : هو

 .نواقر يُْنِفْذه ، وهي ِسهامٌ ، أي : أصابه ولم  فنَقَرهُ  وقال غيره : َرَمى الرامي الغََرضَ 

 .نواقُِره أَخطأَتْ : ويقال لرجل إذا لم يستقّر على الصواب 

 : وقال ابن مقبل 

م و  ي  (1)َأهريريريريريَتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريِ  ا ريريريريريريرياَل الريريريريريعريريريريريزيريريريريريَز وأَنريريريريريتريريريريريَ

  
واقريريريريريريريريره   ريريريريريريريريريق نريريريريريريريريَ لَّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .النّقرووتقول : نعوذ باهلل من العَقَر 

مانة في الجَسد.   : َذهاب المال. نَّقَرالوفالعَقَر : الزَّ

 : َرِكية معروفة ماؤها َرَواٌء بين ثاج وكاظمة. النّقيرةو

بة في َهْبطة فهي يت النّقرة ثعلب عن ابن األعرابّي : كلُّ أرض ُمتَصّوِ  .النّقرة طريِق مكة التي يقال لها : َمعِدن نَِقرةُ  وبها سّمِ

ر أبو عبيد : رجل: قنر   ، وأنشد : قَنَّور وكلُّ فّظٍ غليظٍ : ، شديد. قال  قَنَوَّ

 مَحّال أث ال هبا قريلريوَّر  
 : وأنشد ابن األعرابي 

 أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريريا  مل يريريريريريريري ريريريريريريريفريريريريريريريرِ 

  
ّورِ   لريريريريريريريريريريريريريريريَ ورّا  ُّاَد عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ابن األعرابّي.العبد. قاله :  الِقنَّْورو: الطويل.  الِقنَّْور وقال أبو عمرو : قال أحمد بن يحيى في باب فعّول :

 : قال : وأنشدنا أبو المكارم 

ور  جمريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريَّ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريْه مسريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريل  قريريريريريريريريريِ

  
ور بريريريريريريرين   لريريريريريريريّ ْورِ  (2)َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَع الريريريريريريريعريريريريريريريبريريريريريريري  قريريريريريريريِ لريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريِ

  
 بوزن َسفُّود ، وملحها من أجود الملح. قَنُّور قلت : ورأيت في البادية مالحةً تُْدعى

 َكْنِوٍر وُمكنِّر : إذا كان ضخماً سِمجاً ، أو ُمْعتّماً ِعمةً جافية.، ورجٌل مُ  ُمقَنِّرو ُمقَّْنِور رجل« : نوادر األعراب»وفي 

ر وقال الليث : ْخُم من كل شيء. القَنَوَّ  : الشديد الرأس الضَّ

 ق ر ف
 مستعمالت.: قرف ، قفر ، رقف ، رفق ، فرق ، فقر 

__________________ 
 تصحيف.« وأه ضم»، ويف امل بوع  (ن ر)« والتاج« اللسان»( كذا يف أب 1)
 .«ب »( يف امل بوع : 2)



3050 

 

ً  القَْرحة قََرْفت : مصَدرُ  القَْرف: الحرانّي عن ابن السكيت قال : قرف   ، إذا نََكأْتَها. أقِرفها قَْرفا

ف أبو عبيد يقال للُجرح إذا تقشَّر قد  : ، وأنشد  الِقْرفة واسم الجلدة تَقرَّ

لريريريريريريريريريريا يف كريريريريريريريريريريلِّ يريريريريريريريريريريوُِ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرية   تريريريريريريريريريري  اللريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريري 

  
رْ   مل يريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّرِف    أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريافريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
ً  الرجَل بالذنب قََرفتُ  وقال ابن السكيت :  : إذا رميتَه به. قَْرفا

ً  عليه قََرف وقال األصمعّي : يقال :  : القَْشر. القرف إذا وقع فيه. وأصل: فالٌن فالناً  قََرفَ و: إذا بَغى عليه.  يَْقرف قَْرفا

 : الِقْشر. الِقْرفو

ْدر ، أي  بِقْرف يقال : َصبََغ ثوبه  بِقشره.: الّسِ

: شيٌء من ُجلود يُعَمل فيه الَخْلع. والَخْلع : أن يؤخذ لحُم َجزوٍر َويُطبخ بشحمه ويُجعل فيه توابل ، ثم  القَْرفُ  ابن السكيت :

غ في هذا اْلِجلد.  يفرَّ

  :قال معقِّر البارقّي 

ْه بريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريرياو  ة  َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريريَّ  ذ  نريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ف    راطريريريريريريريريريريريِ ر وف وَ أبْن كريريريريريريريريريريريَذَب الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري 

  
 كل شجرة قِشرها. قِْرفوَ قال : 

 وقال أبو سعيٍد في قوله :

 ال  ر وف  وَ أبْن َكذَب ال راطف 
 : األديم األحمر. القَْرف قال :

 .قَْرف األُْدم الُحْمر الواحد:  القُُروف روى أبو تراٍب عن أبي عمرو :وَ 

 والظروف بمعنى واحد. القُُروفوقال : 

 األديم األحمر ، وأنشد ::  القَْرفو .كالقَرف ، َوبعضهم يقول : أحمرُ  قَرف قال اللِّحيانّي : يقال : أحمرُ وَ 

 َأمْسَوى أَدَعج  وَ َأمحر  كالَ ْرف 
ْمغَة ، أي : َمْقِشر الصَّمغة. ويقال  َمْقِرف األصمعي يقال : تركتُهم على ِمثل ،  ُمقتَرفٌ  ، أي : اكتَسَب ، وبعيرٌ  اقتََرف: الصَّ

 وهو الذي اشتُِرَي حديثاً.

 من الخيل الذي دانَى الُهْجنة من قِبَل أبيه. الُمْقِرفوَ يدي شيئاً مما تكره ، أي : ما دانت وما قاَربْت.  أَْقَرفَتْ  ويقال : ما

 ، أي : مداناة الَمَرض. القََرف ى َعلَى فالنٍ ويقال : إنِّي ألخشَ 

 فالٌن فالناً ، إذا اتهمهُ بسرقة أو غيرها. قََرفَ  ابن السكيت : يقال :

 : إذا اتهَمه. ِقْرفتي من ثوبي أو بعيري ، وهو قََرفٌ  ويقال : هو

 أتاه وفَعَله.: باً ، أي َذنْ  اقتََرفوبسوء ، أي : يُرقى به ،  يُْقَرف دواء معروف. وفالن الِقْرفة الليث :

 أي : ِمن جماع وِخالط.،  «غير احتالم قرافٍ  يُصبح ُجنباً ِمن وسلمعليههللاصلىكان النبي »قالت عائشة : و

 فالنٌ  اقتََرف في َغنَمَك ، وقد القََرفَ  احَذر: : الوباء ، يقال  القََرف وقال أبو عمرو :
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 ، وهو أن أيتيهم وهْم َمْرضى فيصيبه ذلك. أقرفوه  قرافا   من َمَرَضى  ل فالن ، وق 
 أن يَفعل ذاك ، ِمثل قََمن وَخليق. لقََرفٌ  أبو سعيد : إنَّه

بير : و أي : ينقي أنفه مما يَبِس فيه من الُمخاط ولَِزق ،  «أنِفه قِْرفةَ  ما على أحِدكم إِذا أتى المسجَد أن يُخرج»قال ابن الزُّ

 بداخله.

 ، أي : قُِشر من شدة ُحمرته. قُِرف : إذا كان شديد الحمرة ، كأنه قَْرف معنى قولهم : إنّه ألحمرُ ويقال : 

 .ينفرق بين الشيئين حتَّى تفريق : الفَْرقومن الرأس.  المْفِرق : موضع الفَْرق قال الليث :: فرق 

 : القَطيع ِمن الغَنَم العظيم. الِفْرقوالشعر.  فََرقتُ  مصدر الفَْرق الحراني عن ابن السّكيت قال :

 : قال الراعي 

َع جريريريريريريريريريريَ ُّه و  تريريريريريريريريريريَ َ ى وأَمريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريا َأجريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
ْه   َج انعريريريريريريريريِ ريريريريريريريري  هريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ يريريريريريريريريِه هبريريريريريريريريَِ ْرق خي َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريِ

  
أذنه إذا هو ، وإالَّ فال يبلُغ َشْعُره شحمة  فََرقَ  َعقيصتُه انفََرقتْ  إن»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن أبي هالة في صفة النبي و

 «َعِقيقته»، ويُرَوى : « وفَّره

 بعُد. فرق هو ، وكان هذا في أّول اإلسالم ثم يْنفِرق شعَره إالَّ أن يَفِرقُ  أراد أنَّه كان ال

الة.  الفَريقةو  فالٌن َغنَمه : إذا أضلَّها وأضاعها. أفَرقَ و: القطعة من الغنم ، ويقال : هي الغَنَم الضَّ

 : وقال كثير 

يريريريريريريريريريريِف و  لريريريريريريريريريريِ َرى كريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريِل ِذيريريريريريريريريريريِخ ا ريريريريريريريريريريَ  ِذفريريريريريريريريريريريْ

  
ل  فريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريااث  يريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَة لريريريريريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَب فريريريريريريريريريريريَ

  
 : التَّْمر والُحْلبَة تُجعَل للنُفَساء. الفَريقة وقال ابن السّكيت :

 : وقال أبو كبير 

ه و  امريريريريريريريريريريريِ ون   ريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  ورد   املريريريريريريريريريريرياَء لريريريريريريريريريريريَ

  
ِف   يريريريريريريريْه لريريريريريلريريريريريمريريريريريريري نريريريريريَ فريريريريريِّ  لريريريريريون الريريريريريفريريريريريريريريريريري ريريريريريريرية صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الغَنَم ، أن تَْنفِرق منها قِطعةٌ أو شاةٌ أو شاتان أو ثالث شياه فتذَهب عن جماعة الغنم تحت الليل. ةفريق : الفَريقةوقال : 

جاء تفسيره في آية أخرى وهو  (فَ َرْقنا ِبُكُم اْلَبْحرَ )، معنى  [50البقرة : ] (َوِإْذ فَ َرْقنا ِبُكُم اْلَبْحرَ )وقال هللا جّل وعّز : 

 [63: الشعراء ] ((63ُموسى َأِن اْضِرْب ِبَعصاَك اْلَبْحَر فَانْ َفَلَق َفكاَن ُكُل ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم ) فََأْوَحْينا ِإىل)قوله : 

 البحر فصار كالجبال العظام وصاروا في قَراره. فانفََرق ، أراد

ْقناه)، وقرئ :  [106اإلسراء : ] (َوقُ ْرآَّنً فَ َرْقناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاسِ )وقوله :  : أنَزل هللا جّل وعّز القرآن جملةً إلى  (فَرَّ

قه في عشرين سنة. وسلمعليههللاصلىَسماء الدُّنيا ، ثم نََزل على النبي   هللا في التنزيل ليَفهَمه الناس. فرَّ

 معناه (َوقُ ْرآَّنً فَ َرْقناهُ )وقال الليث في قوله : 
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 [.4ال  ان : ] ((4ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم )ِفيها يُ ْفَرُق  )أمسكملاه ، ك وله : 
لناه ، كما قال هللا فيها : : قرأه أصحاب عبد هللا مخفّفة ، والمعنى  (َوقُ ْرآَّنً فَ َرْقناهُ )وقال الفّراء في قوله :  ِفيها )أحكمناه وفصَّ

 ، أي : يفصَّل. ((4يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم )

ً  بالتثقيل ، يقول : لم ينزل في يوم وال يومين ، نزل (اهفَّرقن)قال : وروي عن ابن عبّاس :   .متفّرقا

 مخففة. (فَ َرْقناهُ )حّدثنيه الحكم بن ظهير عن الّسّدّي عن أبي مالك عن ابن عباس : وقال : 

َْتُدوَن ))وقوله جّل وعّز :  ََ  الفرقان ، يجوز أن يكون [53البقرة : ] ((53َوِإْذ آتَ ْينا ُموَسى اْلِكتاَب َواْلُفْرقاَن َلَعلَُّكْم 

 بين الحّق والباطل. وقد ذكر هللا يفّرق الكتاَب بعينه ، وهما معاً التوراة ، إاّل أنّه أعيد ِذكره باسٍم غير األّول. وعنى به أنّه

، أراد التوراة ،  [48األنبياء : ] (َوَلَقْد آتَ ْينا ُموسى َوهاُروَن اْلُفْرقاَن َوِضياءً )لموسى في غير هذا الموضع فقال :  الفرقانَ 

ى هللا جّل وعّز الكتاَب المنَزل على محمٍد  ً  وسلمعليههللاصلىفسمَّ ى الكتاَب المنَزل على موسى فُرقانا ً  ، وَسمَّ  .فُرقانا

 بكّلِ واحٍد منهما بين الحّق والباطل. فَّرق والمعنى : أنه جّل وعزّ 

، والقول الذي ذكرناه قبله واحتججنا له من الكتاب بما  اْلفُْرقانَ  أتينا محمداً  (وَسى اْلِكتاَب وَ آتَ ْينا مُ )وقال الفّراء : المعنى : 

 احتججنا ، هو القول ، وهللا أعلم.

 : الَجبَل. الِفرق ثعلب عن ابن األعرابي :

 : الهضبة. رواه أبو عمرو. الِفرقو

 : الَجبل. الِفْرقو: الَمْوَجة.  الِفْرقو

 : الَهْضبة. قال ذلك ابن األعرابي. الِفْرقو

 بين الكالم. فرقُت أفُرقُ  قال : ويقال :

قتُ و  بين األجسام. فرَّ

قا البَيِّعان بالخيار ما لم»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي وقال :  قا بينهما فّرقتُ  باألبدان ألنه يقال :،  «يتفرَّ  .فتَفرَّ

 .مفروقة من الرجال : الذي ناصيتُه كأنَّها األفرق أبو عبيٍد عن الكسائّي :

 من الخيل : الناقص إحدى الَوِرَكين. األفرقو، وهو الذي له ُعْرفاِن.  أفَرق ومنه قيل : ِديك

 من الخيل : الذي نَقََصْت إحدى فخذيه عن األخرى. األفرق ثعلب عن ابن األعرابي :

 : ِخْلقة. األفرقوزعموا ما يُفلَّج.  ِشبه األفلج ، إالَّ أن األفلج األفرق وقال الليث :

 من الشاء : البعيد ما بين الُخْصيَتَين. الفَْرقاءوقال : 

 ِمن الدواّب : الذي إحدى َحْرقَفَتْيه شاخصةٌ ، واألخرى مطمئنّة. األفرقوقال : 

ط كذا وكذا ً  قال : ويقال للماشطة : تمّشِ  ، أي : كذا وكذا َضْرباً. فَْرقا

 طائفةٌ من الناس.:  الِفْرقو
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 سوء. فِْرقُ  قال : وقال أَعرابيٌّ لصبيان رآهم هؤالءِ 

 : مصدر االفتراق. الفُرقةوَ  .الِفْرق : الطائفة من الناس ، َوهم أَكثر من الفَريقوقال : 

 : اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من االفتراق. الفُْرقة قلت :

 [.41: األنفال ] (َوما أَنْ َزْلنا َعلى َعْبِدَّن يَ ْوَم اْلُفْرقاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمعانِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 بين الحق َوالباطل. فُرقانٌ  ن فيههو يوُم بَْدر ، ألنَّ هللا جلَّ وَعّز أَظهَر فيه ِمن نَْصره ما كا الفُرقان قال أَبو إسحاق : يوم

 نحو ذلك قاله الليث.وَ 

ى هللا ُعمر  ألنه ضرب بالحق على لسانه في حديث ذكره. الفاروقَ  قال : َوسمَّ

 [.29األنفال : ] (ِإْن تَ ت َُّقوا هللَا ََيَْعْل َلُكْم فُ ْرقاَّنً )حّدثنا عثمان عن جرير عن منصور عن مجاهد في قوله : 

ِإْن تَ ت َُّقوا هللَا ََيَْعْل َلُكْم )دثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خيثم : قال عثمان : َوح
 ، قال : من كل أَمٍر ضاَق على الناس. (فُ ْرقاَّنً 

فيه  فرق ، قال : يوم بدر ، (يَ ْوَم اْلُفْرقانِ ): حدثنا الحسن عن عثمان عن ابن نمير عن َورقاء عن ابن أَبي نجيح عن مجاهد وَ 

 بين الحق َوالباطل.

فرقت تفرق  ، َوقد فُرق ، َوجمعها فارق أبو عبيد عن األصمعي والكسائي قال : إذا أخذ الناقةَ المخاُض فندَّت في األرض فهي

 ً  َونحو ذلك قال الليث. فروقا

 َوبََرق.قال : َوكذلك السحابة المنفردة ال تخِلف ، َوربما كان قبلَها َرْعٌد 

 : قال ذو الّرمة وَ 

ا زنريريريريريريريريريريريٌة فريريريريريريريريريريريارٌق َيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريو غريريريريريريريريريريريوارهبريريريريريريريريريريريَ  أو مريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريمريريريريريريريرياء  عريريريريريريريريلريريريريريريريريجريريريريريريريريوُ    وُّج  الريريريريريريريريربق والريريريريريريريرييتريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
 إبلَنا العاَم ، إذا َحلَّوها في الَمرَعى والَكأل لم ينتجوها ولم يُلِقحوها. أَْفرْقنا ثعلب عن ابن األعرابي :

ً أفَرَق يُْفرِ  وقال الليث : والمطعون إذا برأ قيل :  .ق إفراقا

 .أفَرقَ  قلت : وكذلك كلُّ عليل أفاق من علّته فقد

 البحر وانفَلق واحٌد. انفََرقَ و

 قال : وهو الغََرَق والفَلَق للفجر.

 : وأَنشد 

َرٌق   مسريريريريريريىتَّ  ذا انةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريقَّ عريريريريريرين  نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريه فريريريريريريريَ

  
 هريريريريريريرياِديريريريريريريريه يف أ ريريريرير   الريريريريلريريريرييريريريريريريريل مريريريريلريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    

  
اع. وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النبي و  كان يتوضأ بالُمّد ويَْغتسل بالصَّ

 .«الفََرق من إناٍء يقال له : السالمعليهكنت أغتسل معه »قالت عائشة : و
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ثون يقولون قال ذلك أحمد بن يحيى وخالد بن يزيد ، وهو إناٌء يأخذ ستّةَ عشر ُمّداً ،  .الفََرق وكالم العرب .الفَْرق قالت : والمحّدِ

 وذلك ثالثة آُصع.

ً  أيضاً : الَخوف ؛ وقد الفََرقو  .فَِرق يَفَرق فََرقا

وقةو فَروقة وأخبرني اإلياديُّ عن شِمر أنه قال : رجلٌ   .الفََرق . وهو الفَزع الشديدفاروقةو فَرُّ

 : الحرمة. ُروقةالفَ  قال : وبلَغني أن

 : وأنشد 

ه   وقريريريريريريريريريريريري  ه ومريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريا ُّال عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه محريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريري 

  
ه و   ر وقريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريْه فريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريِ ُؤ مسريريريريريريريريريريىت انريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
 : َشْحم الكليتين. الفَروقة أبو عبيد عن األموي :

 : وأنشدنا 

زَّأب   ْ ر هريريريريريريريريريم ذا  هريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريا و تريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ

  
م الريريريفريريريروقريريريريريريرية   حريريريْ ى و تضريريريريريريريريريريريريريريريريرييء لريريريلريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريَ  الريريريكريريري 

  
 إذا لم تكن واصيةً متّصلة النبات.:  فََرق : في نبتها فَِرقة وقال غيره : أرض

 بمعنى َشحم الكليتين فيما أخبرني اإليادّي عنه. الفَروقة وأنكر شمر

فالناً ِمْن حسابي على كذا وكذا : إذا قطعَت األمر  فارْقتُ  الحديث ، أي : على وجوهه. وقد َمفارق ويقال : وقفُت فالناً على

 َوقَع عليه اتّفاقُكما. بينك وبينَه على أمرٍ 

 وكذلك صاَدْرتُه على كذا وكذا.

ً  لي هذا األمرُ  فََرق ويقال :  إذا تبيََّن ووَضح.:  يَفُرق فُروقا

 : موضٌع أو ماٌء في ديار بني سعد. فُُروقو

 : وأنشدني رجٌل منهم 

روِق   ال  رَك هللا  عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وق و    ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريرب 

  
 : : إناء ، وأنشد  الفْرقو الفُْرقانُ  وقال أبو زيد :

بريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ان و   هريريريريريريريريريريريريريريريريريَي  ذا أََدرَّهريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريرياِن و   يريريريريريريريريْ عريريريريريريريريْه  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرف   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  

 ترِف  بع  الصَّفِّ يف الف ْرقانِ 
 أراد بالصّف قِدحين قد ُصفَا.

 فتمألهما.وقال أبو مالك : الصّف : أن تصّف بين القدحين 

 .مفترقان : قدحان الفَرقانِ و

 ، أي : بعُنُق طويل.« بمشِرف شيحان»وقوله : 

 قال أبو حاتم : قال الراجز :

 يرف  بع  الصَّّف يف ف رقانِ 
 أربعة أرباع. والصف : أن يصّف بين ِمحلبين أو ثالثة من اللبن.:  الفْرقو،  الفْرق : جمع الفُْرقان قال :



3055 

 

فاقة: ن سلمة عن الفراء قال أبو العباس ع: رفق  ْفقةو الرَّ  واحد. الرُّ

ْفقة وقال الليث : ون الرُّ ين في مجلس واحد ومسيٍر واحد ، ُرْفقة يسمَّ  ما داموا منضّمِ
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 .الرُّْف ة فإذا تفرَّقوا ذهبه علهم اسم  
 .ِرفَاقو الرْفقة ُرفَق قلت : وجمعُ 

فقةو ون الرُّ  : إذا نهضوا ُميَّاراً. ُرفقةً  : القوم ينهضون في َسفٍَر يسيرون معاً ، وينزلون معاً وال يفترقون ، وأكثر ما يسمَّ

فق وقال الليث :  .رفََق يَْرفُق ، وقد رفيق : لين الجانب ولَطافة الِفعل ، وصاحبُه الّرِ

ً  وإذا أمرَت قلَت : ً  ، ومعناه : رفقا  أيضاً. َرفَُق يرفُق ويقال :. ُرفق ِرفقا

 .أرفْقتُهوبه  رفقتُ  أبو عبيد عن أبي زيد واألصمعي :

 : إذا كان رقيقاً بالعمل. َرفُقو: انتَظر ،  رفَقَ  شِمر عن ابن األعرابي :

 .ُرفقاء وهم رفيقانِ  به ، وهما َرفِيقوبه ،  َرفُقَ وبه  َرفَق قال شمر : ويقال :

ً  عليك َرفَقوهللا بك  رفَق وقال أبو زيد : ً و ِرفقا ً  هللا أَْرفَقكو،  َمْرفِقا  .إرفاقا

 [.69النساء : ] (َوَحُسَن ُأولِئَك َرِفيقاً )وقال هللا جل وعز : 

الَِّذيَن َمَع )، ـ  يعني المطيعينـ  (َوَمْن يُِطِع هللَا َوالرَُّسوَل َفُأولِئكَ )، ألنه قال :  السالمعليهمقال أبو إسحاق : يعني النبيَّين 
يِقنَي َوالشَُّهداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن ُأولِئَك َرِفيقاً   يعني األنبياء ومن معهم. (أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 

ً وقال :   .ُرفقاء منصوب على التمييز ينوب عن َرفِيقا

 ن يكون من أسماء الفاعلين ، ال يجوز حسن أولئك رجالً.وقال الفراء : ال يجوز أن ينوب الواحد عن الجميع إال أ

 وأجازه الزجاج. وقال : وهو مذهب سيبويه.

أنه ُخيِّر عند موته بين البقاء في الدنيا ونعيمها وبين ما عند هللا مقبوضاً إليه ، فاختار ما عنَد  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

 هللا.

َوَحُسَن ُأولِئَك ):  عزوجلاألْعلى جمع النبيِّين ، وهو قوله  بالرفيق أراد «األعلى الرفيق معبل أختاُر أن أكون »قال : و
 .الرفَقاء مشتقاً ِمن فِعٍل جاز أن ينوب عن الرفيق ولما كان .(َرِفيقاً 

 .ُرفقاء : الرفيق وقال الليث : يُجمع

ً  َرفيق ، والواحد منهم ارتفَقواو ترافَقوا احدة ، وقدو ُرفقةٌ  في السفر ، يجمعُك وإياه يرافِقك : الذي رفيقكوقال :   ، والجميع أيضا

 .رفيق

 عليك. رافقو َرفيق قال : ويقال : هذا األمر بك

 .«يَثقُل في ِحجري وسلمعليههللاصلىفوجدُت رسول هللا »قال شمر في حديث عائشة : و

 .«األعلى من الَجنَّة. وقُبض الرفيق يقول : بلفذهبُت أنظُر في وجهه فإذا بََصُره قد َشخص وهو »قالت : 

 حدَّثنا السعدي قال : حدثنا ابن عفان عن ابن نمير عن األعمش عن مسلم بن ُصبيح
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 ذا ث ل  نسان من أهله مسحه بي ه اليم     وسلمعليههللاصلىعن مسروق عن عائةة : كان رسول هللا 
 .«نه الةايف ال  ايَف  اّل ِ فاك ،  فاء ال يغادر س  ما  أذِه  الباس ربَّ اللاس ، وا ف وأ»ي ول : 

 اللهّم اغفر لي ، واجعلني من»قالت عائشة : فلما ثقُل أخذُت بيده اليمنى فجعلت أمسحه وأقولهّن ، فانتزع يَده مني وقال : 

فيق  .«الرَّ

 جماعةُ األنبياء. بالرفيق يدّل على أّن المراد« الرفيق من»وقوله : 

فيق اللهمَّ أْلِحْقني»قوله : : قال أبو عدنان  قال شمر :  .«األعلى بالرَّ

 ، أي : باهلل. بالرفيق أَْلِحقني: ، فكان معناه  (1)َوفيق  َرفيق سمعت أبا الفهد الباهليَّ يقول : إنّه تبارك وتعالى

 .قلت : والعلماُء على أنَّ معناه : أَْلِحْقني بجماعة األنبياء ، وهللا أعلم بما أراد

 .السالمعليهوُكره أن يُقال طبِيب ، في خبٍر َوَرد عن النبي  .َرفيقو مترفِّق ويقال للمتطبِّب :

 ، وهو أن يَستَدَّ إْحليُل ِخْلفها. َرْفقاء أبو عبيد عن األصمعّي : ناقةٌ 

 ، وهو حرٌف غريب. َرفيقة ، وناقة َرفَق وقال شمر : قال َزيد بن ُكثَْوة : إذا انسدَّ أحاليُل الناقة قيل : بها

رار ، فإذا ُحِلبَْت خرج منها دٌم وهي الِمرفاق وقال الليث : ْت أوَجعَها الّصِ فِقَة من اإلبل : التي إذا ُصرَّ  .الرَّ

 .ِمْرفق ، كسره األعمش والحسن ، يعني الميم من [16الكهف : ] (َويُ َهيِ ْئ َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرَفقاً )وقال الفّراء في قوله : 

 الِمْرفَق من األمر وبين الَمْرفَق قال : ونََصبَها أهُل المدينة وعاصم ؛ فكأَنَّ الذين فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أْن يفرقوا بين

 من اإلنسان.

لغتان في هذا.  اإلنسان َمْرِفق اإلنسان. والعرب أيضاً تفتح الميم من ِمرفق قال : وأكثر العرب على كسر الميم من األمر وِمن

 وفي هذا.

 به. اْرتفَْقتَ  ، وهو ما (َويُ َهيِ ْئ َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرَفقاً )وقال األخفش في قوله : 

 اإلنسان. َمْرفِق ويقال :

 في اليد. الِمْرفقوفي األمر ،  الِمْرفَق وقال يونُس : الذي أختار

 [.31الكهف : ] (َوَحُسَنْت ُمْرتَ َفقاً نِْعَم الثَّواُب )وقال جّل وعّز : 

 قال الفراء : أنّث الفعل على معنى الجنة ، ولو ذّكر كان صواباً.

اني عن ابن  وأخبرني المنذريُّ عن الَحرَّ

__________________ 
 .«ورفيق»ويف امل بوع :  (رفق)« التاج»و « اللسان»( كذا يف 1)
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 .، أي : مّتك ا   م ْرتريَف ا   السكيه قال :
 .ِمْرفَقه : إذا اتَّكأ َعلَى ارتَفَق يقال : قد

 مكسوٌر من كّلِ شيء ، من المتََّكِأ ، ومن اليد ، ومن األمر. الِمرفق وقال الليث :

 الدار ، من المغتَسل والكنيف ونحوه. َمرافق من اْلِمرفقوقال : 

فقوقال :   .أَْرفق وَجَمل َرْفقاء عن الَجْنب ، ناقةٌ  الِمرفق : انفتال الرَّ

 عن َجنبه ، وقد ذكرته فيما تقدَّم. ِمرفَقُه قلُت : الذي حِفظتُه وسمعتُه بهذا المعنى ناقةٌ َدْفقاء َوَجَمٌل أَدفق : إذا انفتَق

ً أَرفُقُ  البَعيرَ  َرفِْقتُ : : أن يشّد َحْبٌل من ُعنق البعير إلى ُرْسِغه. يقال  الرفاق أبو عبيد عن أبي عمرو :  .ه َرْفقا

 : ومنه قول بشر 

ن  ِل ألُ  و  كريريريريريريريريريريريريريريريرياأَب مريريريريريريريريريريريريريريريريِ   يّنِ والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِن متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي يف الريريريريريريّرِفريريريريريريرياق   غريريريريريريْ  كريريريريريريريذاِ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
فاقُ  قال : وقال األصمعيُّ :  : أَْن يُخَشى على الناقِة أَن تَنزَع إلى وَطنها فيشدَّ عُضدها شّداً شديداً ، لتُْخبََل عن أن تُْسرع. الرُّ

فاقُ  وقد يكونُ  أيضاً أْن تَْظلَع من إحدى يديها فيخَشون أَْن تُْبطر اليُد الصحيحةُ السقيمةَ َذْرَعها فيصيَر الظَّْلع َكْسراً ، فيَُحّز  الّرِ

 عُضد اليد الصحيحة لكي تَْضعُف فيكون َسْدُوُهما َواحداً.

 يصيب َجْنبَه. ِمرفقُه : إذا كان ِمْرفاقٌ  وقال غيره : َجَملٌ 

 سمعَت ابن األعرابّي ينشد بيَت َعبِيد :وقال شمر : 

 ِمن بنِي م رتِفق ملها وم لصا ِ 
 : الممتلئ الواقف الثابت الدائم َكَرب أن يمتلئ أو امتأل. المرتِفقووفسَّر الُمنَصاَح : الفَائَض الجارَي على َوْجه األرض. 

شاء. الرفَقوقال :   : الماء القصير الّرِ

 البِغية : إذا كانت َسْهلةً. َرفَق تطلَّبُت حاجةً فوجدتهاوقال غيره : يقال : 

 وَروى أبو عبيدة بيت َعبِيد :

 ِمن بنِي م رَتِفق ملها وم لَصا ِ 
 قال : الُمنصاح : المنشق.

 : لُغة رديئة. الفُْقروهللا ،  أفقره . وقدفقير ، والنعت االفتقار : الحاجة ، وفِْعلُه الفَْقر قال الليث :: فقر 

 .فقِره ، أي : وجوه مفاِقَره وأَغنَى هللاُ 

َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َواْلَمساِكنيِ )وقال هللا جّل وعّز :  ، فسمعُت المنذريَّ يقول : سمعُت أبا العباس وُسئل  [60التوبة : ] (ِإَّنَّ

 الذي له ما يأكل. الفقير : فقال : قال أبو عمرو بن العالء فيما يَروي عنه األصمعي ؟والمسكين الفقيرِ  عن تفسير

 قال : والمسكين الذي ال شيء له.

 وقال الراعي :
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ه  تريريريريريريري  وبريريريريريريريَ لريريريريريري  ا الريريريريريريفريريريريريري ريريريريريريت  الريريريريريريريذي كريريريريريريريانريريريريريريريه مسريريريريريريَ  أمريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريريَ     يريريريريريريرياِل فريريريريريريلريريريريريريم يريريريريريري  َك لريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق الريريريريريريعريريريريريريِ  َوفريريريريريريْ

  
الذي ال شيء : يكون له بعُض ما يقيمه. والمسكين  الفقير قال المنذِريُّ : وأخبَرني ابُن فَْهٍم عن محمد بن ساّلم عن يونس قال :

 له.

ةً :   قال : ال وهللا ، بل : مسكين. ؟أَنت فَِقيرٌ أَ قال : وقلت ألعرابي مرَّ

 .الفقير قال : فالمسكين أَْسَوأ حاالً من

 : الذي له بُْلغَةٌ من العيش. الفقيرو

 .الفقير  حاالً منوقال أبو بكر : يروى عن األصمعي أنه قال : المسكيُن أحَسنُ 

َأمَّا السَِّفيَنُة َفكاَنْت ِلَمساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف )وهو الصحيح عندنا ، ألنَّ هللا قال : : قال : وكذلك قال أحمد بن عبيد ، قال 
 ، وهي تساوي جملةً. [79الكهف : ] (اْلَبْحرِ 

يجوز أن يكون أراد ال وهللا بل أنا أحسن  !ال وهللا بل مسكينقال :  ؟أنت فقيرٌ أقال : والذي احتجَّ به يونس أنه قال ألعرابي : 

 .الفقير حاالً من

 حلوبة فيما مضى وليست له في هذه الحالة حلوبة. الفقير قال : والبيت الذي احتج به ليس فيه حجة ألن المعنى كانت لهذا

 ، فال حال هي أْوكد من هذه. الفقر من ظهره فانقطع ُصلبه من شدَّةِ  فِقرة الذي نُِزَعت المفقور معناه الفقيروقال : 

 وأنشد :

 رفع ال وادَُ كالَفِ ت األعزلِ 
ي الفقيرَ  وأخبرني المنذريُّ عن خالد بن يزيد أنه قال : كأنَ  لزمانة تصيبُه مع حاجة شديدة تمنعه الزمانة من  فقيراً  إنما ُسّمِ

ف في الكسب على نفسه ، فه  .الفقير ذا هوالتصرُّ

 ، أي : َخَرَز ظهِره. فَقََرت فَقاَره ، وهي التي فاقرة يقال : أصابتهوَ 

 : وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابّي أنه أنشده للبيد 

وَر تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريايريريريريريريريريريرْ   بريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريلُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا رأى لريريريريريريريريري   ملريريريريريريريريريّ

  
َُ كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريت األعريريريريريريريريريريَزِل   َع الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريواد  َرفريريريريريريريريريريَ

  
البعير ثماني عشرة ، وأكثرها  فِقَر ، يُضرب مثالً لكّلِ ضعيف ال ينفُذُ في األمور ، قال : وأقلّ  قارالفَ  : المكسور الفقير وقال :

 .فِقَاراً  ، وتُجمع فَقارةو فِقَر وثالثُ  فِْقرةٌ  إحدى وعشرون ، إلى ثالث وعشرين ، ويقال :

َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء )وقال الفّراء في قوله :   [.60التوبة : ] (َواْلَمساِكنيِ ِإَّنَّ

، كانوا ال عشائَر لهم ، فكانوا يلتمسون الفَْضل بالنَّهار ، ويأْوون إلى  وسلمعليههللاصلى: هم أهُل ُصفَّة رسول هللا  الفقراء قال :

 المسجد.

افون على األبواب.  قال : والمساكين الطوَّ

عاف الذين ال ِحْرفة لهم ، وأهل الفقراء ل :وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنّه قا ْمنَى الّضِ  : الزَّ
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ؤَّال مّمن ال مسرفَة هلم ت ع موقعا  وال  عيفِة اليت ال َت ع مِسْرفت هم ِمن مساجتهم َموِقعا . واملسريريريريرياكني : السريريريريريُّ اَِّْرفة الضريريريريريّ
 تغليه وعياَله.

 أشدُّهما حاالً عند الشافعي. فالفقير قلت :

 في العُنق وستّ  فَقارات وأربٌع وعشرون ِضلَعاً ، ستُ  فَقَارةً  لإلنسان أربٌع وعشرون: وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال 

 ، ثم ستالكاهل السّت  فقارات من فَقارة في الكاهل ، والكاهل بين الكتفين ، وبين كّلِ ِضلعين من أضالع الّصدر فقَاراتٍ 

 منها ، ثم يقال فَقارةٌ  الظَّهر التي بحذاء البطن بين ِضلَعين من أضالع الجنبين فَقارات الكاهل ، وهي فَقارات ، أسفَل ِمن فقارات

 فَقار الغُرابان ، وبَعدها تمامُ : الظهر والعَجز : القَطاة ، ويلي القَطاة رأسا الَوِرَكين ، ويقال لهما  فَقار واحدةٍ تَفُرق بين لفَقارةٍ 

آخُرها القُْحقُح ، والذَّنَُب متّصل بها ، وعن يمينها ويسارها الجاِعَرتان ؛ وهما رأسا الوِركين اللذان  فَقارات العَُجز ، وهي ِستّ 

ة الدماغِ التي إذا فُِصلْت أدَخَل الّرجُل  فَقارةٌ  والفَهقَة :: العَُجز ، قال  فَقارات من فَقَارةٍ  يَلياِن آخرَ  في أصل العُنُق داخلة في ُكوَّ

 يَده في َمْغِرزها فيخرج الدماغ.

قِن أن يفعل بها داهية ، المعنى : تو [25القيامة : ] ((25َتُظنُّ َأْن يُ ْفَعَل ِِبا فاِقَرة  )): وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز 

 من العذاب ، ونحو ذلك قال الفّراء.

 قال : وقد جاءت أسماُء القيامة والعذاب بمعنى الدَّواهي وأسمائها.

 : داهية تكسر الظَّهر. الفاقرة وقال الليث :

 به األنف. يُْفقَر : الداهية ، وهو الَوْسم الذي الفاقرةوقال : 

أن يَُحزَّ أنُف البعير حتَّى يَْخلُص إلى العَْظم أو قريٍب منه ، ثم يُلَوى عليه َجرير ، يَُذلَّل بذلك  : الفَْقر أبو عبيد عن األصمعي :

ْعُب.  الصَّ

 .الفاقرة ومنه قيل : ُعملْت به

 .الفقير لبئر هيوقال األصمعي : الوديَّةُ إذا ُغرست ُحِفَر لها بئر فغُِرسْت ، ثم ُكبس َحولَها بتُْرنُوق الَمِسيل والّدْمن ، فتلك ا

 .تفقيراً  للَوِدية فَقَّْرنا يقال :

في خطمه ، فإذا أراد  أفقُر الصعب من اإلبل ثالثة يفقر قال ابن األعرابي : قال أبو زياد : تكون الجرفة في اللهزمة ، وقد

الذي يلي مشفره فََملكه كيف شاء. وإن كان بين الصَّعب  فقره صاحبُه أن يذلّه ويمنعه من مرحه جعل الجرير الذي على

 األوسط فتزيد في مشيه واتَّسع ، فإذا أراد أن ينبسط ويذهب بال مؤونة على صاحبه جعل الجرير على فقره والذّلول جعل على

 .مفِقر ، وبعير الفَْقر هب كيف شاء ، قال : وإذا حّز األنف حّزاً فذلكاألعلى فذ فقره

 بني فالن ، فقير له ثالثة مواضع ، يقال : نَزْلنا ناحية الفقير شمر عن أبي عبيدة قال :
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أي :  ب  فالن ، ف ت   يكون املاء فيه هاهلا ركيَّتان ل وُ  ، فه ْم عليه ن وهاهلا ثالل ، وهاهلا أك ر ، في ال :
 : مِسصَّت هم ملها ، ك وله 

ر   لريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياِه أ قريريريريريريريريريريريريريْ وَُّّعريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريلِّ بريريريريريريريريريريري  أب  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريت   

  

ٌه  ٌس وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريا عريريريريريريَ ة بريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريِحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ت  و   لريريريريريريريريريهريريريريريريريريرينَّ بريريريريريريريريريِ ة بريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ  مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 والثاني : أفواه ُسقُف القُنِّي.

 : وأنشد 

ا يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريي   فريريريريريريريريريريريَوَردْ  والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  ملريريريريريريريريريريريّ

  
   ِ  فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَت أفريريريريريريريريريريريريريواه  ركريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري 

  
 كقوله : فقير والثالث : تُحفَر حفرةٌ ثم تُغَرس فيها الفسيلة ، فهي

 امسِفْر لكّل  لة  ف تا
، أي : ِمن أَبعَد َمْعلم يتعلّمونه ِمن ُحْفرة أو من َهَدٍف  فُْقرة ، ومن أبعَد فُْقرة وقال الليث : يقولون في النِّضال : أراميَك ِمن أدنى

 أو نحِوه.

 كثيرة. فُقَر : فيها مْنفقرة : ُحْفرة في األرض ، وأرضٌ  الفُْقرةوقال : 

حدثني محمد بن إسحاق عن أبي الهيثم عن إبراهيم بن موسى عن ابن أبي زائدة عن ُمجالد عن عامر ، في قول هللا جلَّ وعّز و

 [.33مريم : ] ((33َوالسََّّلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُوِلْدُت َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيًّا )): 

 ابن آدم ثالث : يوم ُوِلد ، ويوم يموت ، ويوم يُبعث حيّاً ؛ هي التي َذَكر عيسى. فُقَراتُ  قال :

 : هي األمور العظام. الفُقَرات: قال محمد بن إسحاق : قَال أبو الهيثم 

َرَوى وقلت :  .«الثالث : حرمة الشهر الحرام ، وحرمة البلد ، وحرمة الخليفة الفقر أن استَحلُّوا»قيل في قتل عثمان :  كما

 اء.بكسر الف،  «األربع الِفقَر المركوُب منه»القُتيبيُّ قول عائشة في عثمان : 

 .فِْقرة : َخَرزات الظهر ؛ الواحدة الِفقَر وقال :

الظَّهر مثالً لما ارتُِكب منه ، ألنها موضع الركوب. وأرادت أنّه ُركب منه أَربع ُحَرم عظام تَِجب له بها  فَقار قال : وضربَتْ 

وصهِره ، وُحرمة البلد ، وحرمة الخالفة ،  وسلمعليههللاصلىالحقوق ، فلم يَرعْوها وانتهكوها ، وهي ُحرمته بصحبته النبي 

 وحرمة الشهر الحرام.

بضم الفاء على ما فّسره ابن األعرابي وأبو الهيثم ، ويؤيد قولَهما ما قاله الشعبّي  «الثالث الفقَر»لصحيحة : الرواية اوقلت : 

 .«ابن آدم ثالث فُقرات»قوله : وفي تفسير اآلية 

 ن لم يَْسُكْن قُِرم أخرى ثم، فإ الفُْقرة وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي أَنه قال : البعيُر يقَرم أنفُه ، وتلك القُْرمة يقال لها :
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 اثل ة.
 .«الثالث الفُقَر بَلَغتْم منه»قول عائشة في عثمان :  قال : ومنه

في َخْطمه ، فإذا أراد صاحبه أن يُذلّه ويَمنعَه ِمن مَرِحه جعَل الجرير  أفقُرٍ  الصَّعُب من اإلبل ثالثة يُفقَر قال : وقال أبو زياد :

األوسط فتزيَد في َمْشيه  فْقره ، فملكه كيف شاء ، وإن كان بين الصَّعب والذَّلُول جعَل الجريَر علىالذي يَِلي مشفَره  فقره على

 األعلى فذهب كيف شاء. فَقره واتََّسع ، فإن أَراد أاَل يكون عليه منه َمؤونة جعل الَجرير على

ا فّسره القُتيبي. الفُقَر فهذه األقاويل أولَى بنا في تفسيره  ممَّ

 : اسم بئٍر بعينها. الفقير ِمر :وقال ش

 : وأنشد 

يريريريريريريريريْ ريريريريريريريرياْن   مريريريريريريريريا لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  الريريريريريريريريفريريريريريريريري ريريريريريريريريت  الَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِدي بريريريريريريريريريريرير وِ  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان    جمريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريٌة تريريريريريريريريريريري 

  
 ألنَّ السَّْير إليها ُمتِْعب.

 اْلَخَرَز ، إذا ثَقَّبته. فقَّرتُ : و، وهي َركايا يَْنفُذُ بعُضها إلى بعض. قال  فُقُر وجمعُها الفقير وقال ابن دريد :

 وأنشد :

 َ ْذرا  م ف َّرا  
 .الفَقار قلت : وأصل هذا مأخوذ من

 .مفقَّر وفرس ُمفقَّرة في رجل الدواّب : بياٌض يخالط األسُوَق إلى الُرَكب. شاةٌ  التفقير وقال ابن المظفّر في هذا الباب :

 قلت : هذا تصحيٌف عندي ، والصواب بهذا المعنى التقفيز بالزاي والقاف قبل الفاء.

جلين فهو أقفز.  وقال أبو عبيدة : إذا كان البياض في يَدي الفرس إلى مرفقيه دون الّرِ

كبتيه فهو مجبَّب وهو إذا كان البياض في يَدي الفرس فهو مقفَّز ، فإذا ارتفع إلى رُ : وروى أبو العباس عن عمٍرو عن أبيه قال 

 مأخوذ من القفَّازين.

ا فأن يُعطَي الرجُل الرجَل دابَّته فيركبها ما أحبَّ في َسفر أو َحضر ثم يرّدها  اإلفقار وذكر أبو عبيٍد ُوجوه العَواِري فقال : أمَّ

 عليه.

مي وأكثَبَك  أفقركوقال :  ظهُره بمعناه. أفقرَ وأبو عبيد عن الكسائّي : أركب المهُر ، أي : حاَن له أن يركب.   أمكنك.: الرَّ

يُد  أْفقَرك ويقال : قد .الفُْقرى إذا أعرتَه بعيراً يَركب ظهَره في َسفَر ثم يَردُّه ، وهي: فالناً بعيراً  أفقرتُ  وقال ابن السكيت : الصَّ

حززتَه بحديدة ، ثم وضْعَت على موضع الحّزِ منه جريراً : إذا  أفِقُره أنَف البعير فَقَْرتُ  : إذا قَُرب منَك أو أمكنك ِمن َرْميه. وقد

 وعليه وتٌَر َمْلِوّي لتُِذلّه.

 ومنه قولهم : َعِملُت به الغاقرة.
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ها ، وواحد فُقُور وقال ابن األعرابّي :  .الفُقور فَْقرٌ  النَّفس وُشقُوُرها َهمُّ

 ، أي : قوي. ُمْفقَر وقال الليث : رجل

 لهذا الغُرم وهذا الِقْرن ومْؤٍد سواٌء. ُمْفِقر لذاك األمِر ، أي : ُمْقِرن له ضابط لَُمْفقَر وقال ابن ُشميل : إنَّه

 ِمن السيوف الذي فيه ُحزوز مطمئنّة عن متنه. الُمفَقَّر أبو عبيد عن األصمعي :

ي سيُف النبي و ،  فُْقرة ويقال للُحْفرة،  ألنه كانت فيه ُحفَر صغاٌر ِحَسان الفَقَار ذا:  وسلمعليههللاصلىقال أبو العباس : ُسّمِ

 .فَقُورو فُقورٌ  . وألمور الناسفُقُر ، وجمعُه فَِقير ، وللبئر العتيقةَ  فُقَر وجمعُها

 أقفرتواألرُض من الَكألَ والناس ،  أْقفََرت : المكان الَخالء ِمن الناس ، وربما كان به كأل قليل. وقد القَْفر قال الليث :: قفر 

، تُجَمع لَسعَتها على توهُّم المواضع كل موضع على  قِفار ودارٌ  قِفار ، وأرضٌ  قَْفر ودارٌ  قَْفر الداُر ِمن أهلها. وتقول : أرضٌ 

ً  قَْفر ِحياله ْيَت أرضا  : فالٌن من أهله : إذا انفرَد عنهم وبقَي وْحَده. وأنشد لعَبِيد  أْقفر بهذا االسم أنَّثَْت. ويقال : فإذا سمَّ

بريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري    ه عريريريريريريريريريريريريريريَ ن أهريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِ ر مريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريري     عريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريري ي وال يريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريوَُ ال يريريريريريريريريريريري 

  
 الجسم من اللحم. لقَِفر ، وإنهال َشعر عليه : الرأس ، أي  لَقَِفر رأُسه من الشعر ، وأنه أقفَروجسُده ِمن اللَّحم ،  أْقفَر ويقال :

 وقال العجاج :

 ال َقِفرا  َعّةا  وال م هبَّجا
 من النساء : القليلة اللحم. القَِفرة أبو عبيد :

 إذا لم يُْقَرْوا.:  القَْفر والعرب تقول : نزلنا ببني فالٍن فبتْنا

 «بيٌت فيه َخلٌّ  أقفَرَ  ما»في الحديث : و

 ، وهو كلُّ طعام يؤكل بال أُْدم. القَفَار د وغيره : هو مأخوذ من. وقال أبو عبيد : قال أبو زي

 ً  ، ِمن البلد الذي ال شيَء به. القَفر : إذا أَكلَه غير مأدوم ، وال أرى أصله مأخوذاً إاّل ِمن قَفَاراً  يقال : أكلُت اليوَم طعاما

يب. وأنشد  القَفُّورُ  وقال الليث :  : : شيء ِمن أفاِويه الّطِ

ارِيريريريريريريريريريريريريريَن  لريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريورِ  واأب  عريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريا واملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِك   ورِ و َأهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
 .قَفُّور أبو عبيد عن األصمعي : الكافور : ِوعاُء الَطْلع ، ويقال له أيضاً :

يُب يقال له   .قَفُّور: قلت : وكذلك الكافور الّطِ

 نبت ، وهو قوله :: في بيت ابن أحمر  القَفّور وقال شِمر :
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وَرهريريريريريريريريا فريريريريريريريريُّ مريريريريريريريريَس قريريريريريريريريريَ ى الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياأب  ا ريريريريريريريريِ رعريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
رُّ   عريريريريريريريريريريريري  رُّ املريريريريريريريريريريريرياَء فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريري     تريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بغير أُْدم.:  قَفاراً  ، إذا لم يكن له أْدم. ويقال : أَكل ُخْبَزه إقفاراً  فالنٌ  أقفرَ  ابن السكيت :

 بيٌت فيه خلٌّ ، أي : لم يَْخُل من األُْدم. أقفَرَ  : الطعام إذا كان غير مأدوم. ومنه : ما القَفيرو القَفار أبو الهيثم :

 .القَْفر ، أي : ِصْرنا إلى أْقفَْرنا ويقال :

 : إذا تتبَّعَهُ. اقتَفَره اقتفاراً و،  تقفّره تقفُّراً و،  يَقِفر قَْفراً  أثَره قَفَر ويقال :

 وأنشد :

َُ و   ال ُو يَ َتِفرال يزال  أما
 وفّسره ، قال : يقول : ال يسبقهم إلى شيء من الّزاد.« ال تراه أماَم القوم يقتفرو»رواه المبرد : 

 : ال َصيُّوَر له في البطن. قِفرٌ  وقال ابن األعرابي : نبتٌ 

 ، أي : ال خير فيه. قَفير قال : وسئل أعرابيٌّ عن الوشيح ، وهو اسم بقلة ، فقال : قذر

بيل ؛ لغة يمانية. القَفير بن ُدريد :وقال ا  : الزَّ

 ، والقَِليف ، والبَْحَونة : الُجلَّة العظيمة البَحرانية التي يُحَمل فيها القُبَاب ، وهو الَكْنعَد الماِلح. القَفير وَرَوى عمرو عن أبيه قال :

 : الشَّعَر ، وأنشد : القَفَر وقال ابن دريد :

 َفرق  َعلمْه  وٌد بساقيها ال َ 
 .القَفَر قلت : الذي عرفناه بهذا المعنى الغَفَر بالغين ، وال أعرفُ 

 : اسم أّم الفرزدق. قُفَيرة وقال الليث :

 من النساء ، وقد مّر تفسيره. القَفيرةِ  قلت : كأنَّه تصغير

 المال َزمُره. قَِفر وَزَمراً : إذا قَلَّ مالُه ، وهو قَفراً  ويَْذَمرُ  يَْقفَر ماُل فالن وَزِمرَ  قَِفر وقال أبو زيد :

قوف ثعلب عن ابن األعرابّي :: رقف  فوف.:  الرُّ  الرُّ

 من البرد ، أي : يُرَعد. يُرقَف رأيته« : نوادر األعراب»وفي 

 .الترقفي : اسم بلد أو امرأة ، منه العباس بن الوليد ترقف

ً  وقال أبو مالك :  فَّ قفوفاً ، وهي القشعريرة.، وقَ  أُرقَف إرقافا

 قال األزهري : والقرقفة : الرعدة ، مأخوذ من اإلرقاف ، كررت القاف في أولها.

 وقال أبو عبيد : القرقف : اسم للخمر ، وأنكر قول من قال إنها تقرقف ، يعني ترعد الناس.

 ق ر ب
 قرب ، قبر ، رقب ، ربق ، برق ، بقر مستعمالت.
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: أن يَرَعى القوُم بينهم وبين الَموِرد ، وفي ذلك يسيرون بعَض السير ، حتى إذا كان بينهم وبين الماء  لقَربُ ا قال الليث :: قرب 

لوا ً  ليلةٌ أو عشيةٌ عجَّ  اإلبل. قََربَتوإبلَهم ،  أقَربوا ، وقد فقَربوا يَقربُون قُْربا

 الذي يَطلب الماء. القاربوتعّجل ليلةَ الُورود. قال : ، أي :  تَقُرب ، وهي التي القوارب والناقة القارب قال : والِحمارُ 

بْ  وقال أبو سعيد : يقول الرجل لصاحبه إذا استحثَّه :  ، يقول : اعجْل ، سمعتُه من أفواههم. تقرَّ

 : وأنشد 

اَل  رمسريريريريريريريريريريريريريَّ رَّ و   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريَاّ تريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
َر   ر  أن يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  َأ  ملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريِ

  
 القََرب الراعي إبله إلى الماء وتركها في ذلك ترَعى ليلتئٍذ فهي ليلة الطَّلَق ، فإن كانت الليلةَ الثانية فهي ليلةأبو عبيد : إذا َخلَّى 

 ، هو السْوق الشديد.

 قالُ ، وال ي قاربون ، قالوا : هم قَوارب وقال األصمعّي : إذا كانت إبلهم طوالق قيل : أطلََق القوُم فهم ُمْطِلقون ، وإذا كانت إبلُهم

 ، وهذا الحرف شاذّ. ُمْقِربون

 .قَِربْت تَقربُ  حتى أقربتُها وقال أبو زيد :

 : وقال لبيد 

م    مسريريريريريريريريريري ى بريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرير  أبرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريِ

  
َر   ْو   وال قريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ  نريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِس مريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل متريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
 واحد في بيت لبيد. القَْربو القََرب شمر عن ابن األعرابّي :

 أكثر.في ثالثة أيام أو  القََرب وقال أبو عمرو :

 ، أي : ما له وارٌد يَِرُد الماء وال صادٌر يصُدر عنه. قاربٌ  ثعلب عن ابن األعرابي يقال : ما لَه هارٌب وال

للسَّيف  الِقرابو .القَوارب : سفينة صغيرة تكون مع أصحاب الُسفن البَْحرية تستخّف لحوائجهم والجميع القاِرب الليث :

ين. والِفعل أن تقول : ً قَربْ  والسّكِ ً  ، ولغة ُت قِرابا  .أقربْت إقرابا

 السيف ِشبه جراب من أََدم يََضع الراكب فيه سيفه بجْفنِه ، وَسْوطه ، وعصاه ، وأداةً إن كانت معه. قِراب قلت :

ً  السيَف : جعلُت له أقربتُ  وقال شمر :  .القراب : جعلتُه في قََرْبتُهو،  قرابا

 .قِرابه ، ومعه ِملُء قََدح ماٍء أو قِرابُه الشيء ، تقول : معه ألُف درهٍم أو مقاربة : القراب وقال الليث :

 اللَّيل. قِراب العَشّي أَو قرابَ  وتقول : أتيتُه

 االمتالء. قَاربَ  ماًء ، وهو الذي قد قَربانُ  وتقول : هذا قَدحٌ 

 ونحو ذلك قال الكسائيُّ فيما روى عنه أبو عبيد.

 : التقربو: نَقيض البُْعد.  القَُرب الليث :
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.  ب  ْربة   الت ين     يء ، والتوصل     نسان   نري ّو. االق ابو أو حبقّ   : ال  
 [.27: المائدة ] (َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ اْبَِنْ آَدَم اِبحْلَقِ  ِإْذ قَ رَّاب قُ ْرابَّنً فَ تُ ُقبِ لَ )وقال هللا جّل وعّز : 

 [.183آل عمران : ] (هللَا َعِهَد ِإلَْينا َأالَّ نُ ْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحَّتَّ َيَْتَِينا ِبُقْرابٍن ََتُْكُلُه النَّارُ ِإنَّ )وقال في موضع آخر : 

ً  وكان الرجُل إذا  ، وهي ذبائح كانوا القُْربان ، فذلك عالمةُ قَبول قُربانه َسَجد هلل ، وتنزل النار فتأكل قّرب قربانا

 يذبحونها.

 ووسيلة. قُربة إلى هللا تبتغي بذلك قربتَ  : ما قُْربانال وقال الليث :

ً  منك قربت أبو العباس : ً  ؛ وال قربتُكَ  ؛ وما أقرب قربا ً  الماءُ  قِربتو. أقَربك قُربانا ، أي : طلبته ؛ وذلك إذا كان  أقَربه قََربا

 بينك وبين الماء مسيرة يوم.

 .قُربان ُجلساء الملوك وخاّصتُه ، واحدهم:  القرابين أبو عبيد عن الكسائي قال :

 الِملك : وزراؤه. قرابين وقال الليث :

ً  فالٌن أهلَه قِربَ  قال : ويقال :  .تهقََرب هذا األمَر وال قَِربت : إذا غشيها ، وما قُربانا

 [.35البقرة : ] (َوال تَ ْقَراب هِذِه الشََّجَرةَ )قال هللا تعالى : 

 .قَِرْبُت أقَربُ  ، كّل ذلك من [32اإلسراء : ] (َوال تَ ْقَربُوا الزِ ىن)وقال : 

أمراً ما أدري  قََرْبتُ  قدبه أمراً يغُزوه. وتقول : ل يَْقُرب أمراً ، أي : يغزوه ، وذلك إذا فَعَل شيئاً وقال قوالً  يَْقُرب ويقال : فالن

 ؟.ما هو

ْفغ إلى اإلبط القُْربوقال :   األقراب ِمْن كل جانب. وفرٌس الحق قُْربٌ  : من لَُدن الشاكلة إلى مراّق البطن ، وكذلك من لَُدن الرُّ

 لسعته ، كما يقال : شاةٌ َضخمة الَخواصر ، وإنما لها خاصرتان. قُْربان ، يجمعونه وإنَّما

 لجاز. قُْربَى ولو قيل : .أقارب ، ومن الرجال قرائب ، والجميع من النساء القَرابة ذو القَريبةو القريبُ وقال : 

 .األقرب تأنيث:  القُْربىو،  األقرب : جمع األقارب قلت :

 ، وهي قريبٌ  ولك : هو: نقيض البعيد ، يكون تحويالً فيستوي في الذكر واألنثى والفرِد والجميع ، كق القَريب وقال الليث :

 .قريب وهنّ  قريب ، وهم قريب

 والمكان قوُل الفراء. القريبوالنََّسب ،  القريب قلت : وهذا الذي قاله في

 [.56األعراف : ] (ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )وقال هللا جل وعز : 

 والعَفو والغفران في معنًى واحد ، وكذلك كل تأنيٍث ليس بحقيقّي.ألن الرحمة  قريبٌ  وقال الزجاج : إنما قيل

 قال : وقال األخفش : جائز أن تكون
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َ ر.
َ
 الرمحة هاهلا  ع  امل

ر ليُفَصل بين في مكاٍن أو نََسب  قَُرب ، وهذا غلٌط ، كلُّ ما القرابة من القريبِ و القُْرب من القريب قال : وقال بعضهم : هذا ذُّكِ

 جاٍر على ما يصيبُه من التّذكير والتأنيث.فهو 

مني ،  قريبٌ  منّي ، وهم قريبٌ  مني ، وهما قريبٌ  وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال : تقول العرب : هو

د قريبٌ  وكذلك المؤنث هي ً  منّي وهي بَعيٌد مني وهما بعيٌد وهم بَعيد ، فتوّحِ فوعاً فإنه في تأويِل وتَُذكره ، ألنه وإن كان مر قريبا

 مني. قريبٍ  هو في مكانٍ 

 وبعيدة بالهاء ، تبنيها على قريبة وقد يجوز [.56األعراف : ] (ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )قال هللا جل وعز : 

 وبَعَُدْت. فمن أنثها في المؤنث ثَنَّى وَجَمع. قُربت

 : وأنشد 

راء مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك  فريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري أبٌ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياَ  ال عريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريك قريريريريريريريريريريريريريريريريري     راء  مريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريو وال عريريريريريريريريَ

  
ً  التي تكون:  الُمْقَربة أبو عبيد عن األحمر : الخْيل بوُمعَدَّةً ، ويقال : هي التي تُْدنى  قريبا م. تُقَرَّ  وتكرَّ

 التي ُحِزَمْت للركوب ، قالها أعرابّي ِمن َغنِّي. الُمْقَربة وقال شمر : اإلبل

َرت للركوب.من ا الُمْقَرباتوقال :   لخيل : التي قد ُضّمِ

 باألَدم ، وهَي َمراكُب الُملوك. ُمْقَربة : التي عليها ِرحلٌ  الُمْقَربة وقال أبو سعيد : اإلبل

 قال : وأنكر األعرابي هذا التفسير.

 ُمْدٍن.، وال يقال للنَّاقة إاّل إذا أَْدنَْت فهي  ُمْقِرب الشاةُ واألتَاُن فهي أقَربتِ  وقال الليث :

الّسَمك :  الِقريبو، وكذلك هي ُمحِدث وجمعُها َمحاديث.  َمقاريب من الشاءِ  الُمْقرب أبو عبيد عن العََدبَّس الكنانّي : جميع

 المملَّح ما دام في َطراءته.

بوويقال : قد َحيّا   دارك. قربو: إذا قال حيَّاك هللا  قَرَّ

ً  عبد المطلب ذات يومٍ في أحاديث الَمبعث : خرج عبد هللا بن و  .«متخّصراً بالبَْطحاء فبَُصرْت به لَيلى العََدِوية متقربا

ً  وقوله :  وهو يَمشي. قُربه ، أي : واضعاً يَده على متقربا

ط تحت الَمْقربة ثالٌث لَِعيناٌت : رجٌل َعّوَر الماَء الَمِعين الُمْنَساب ، ورجل َعّور طريقَ »في حديث آخر : و  ، ورجل تَغَوَّ

 «شجرة

 وهو الّسير. القَرب : المنزل ، وأصلُه من الَمقربة . قال أبو عمرو :

 وقال الراعي :

 يف كّل َمْ َربَة  َيَ ْعن َرِعيال
 : َسير الليل. القَربو .َمقارب وجمعُها
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 : وقال طفيٌل يصف الخيل 

ا تريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريو   مريريريريريريريريريري  ي تريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريرية األَّريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريهريريريريريريريل بريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريَ ريريريريريرِب   ا يف مريريريريريَ  تريريريريري  ريريريريريت الريريريريري ريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
 «فإِنه يَنُظر بنور هللاـ  أي فِراَستَه قُرابتَهـ و المؤمن قُرابَ  اتَّقوا»سلمة عن الفراء : جاء في الخبر : 

 الماء ، فإذا كانت بعيدة الماء فهي النَّجاء. القريبة : البئر القَربو .القريب : القُرابو. قال : 

 : وأنشد 

  ْ لريريريريريريري   يريريريريلريريريريهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَن  لريريريري ريريريريُو عريريريريلريريريرييريريريريهريريريريّن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
جريريريريريريريريريريريريرياء   ال    لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ وكريريريريريريريريريريريريريَّ رْب و مريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : إبُل فالن ، أي : أدبرْت ، وقلت : وقال َحندٌل الطُّهوي  تقاربتْ  يعني الدالء ، والعرب تقول :

ري  رِك أن تريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرياربريريريريريريريريريريريريريريريريْه أ عريريريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أن رأيريريريريريريريريريريريريريِه الريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريريرير ذا الريريريريريريريريريريريريري وائريريريريريريريريريريريريريرو  

  
 من األساقّي. ِقرب وجمعها الِقربةو

 يقول : الفرار قبل أن يُحاط بك أكيس لك.« أكيس بقُرابٍ  الِفرار»من أمثالهم : و

 ِمأله. يقارب ما: هذا ذهباً ؛ أي  قُرابِ  ويقال : لو أّن في

الساعة. يقال للشيء إذا ولّى  اقتراب الزمان : تقارب معنى .«الزماُن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب تقارب إذا»في الحديث : و

 ومتآزف. متقارب الزرع : إذا دنا إدراكه. ويقال للرجل القصير : تقاربو .تقارب وأدبر قد

 .التقريب األصمعي : إذا رفَع الفرُس يديه معاً ووضعهما معاً فذلك

 به فرُسه. تُقرب ، يقال : جاءنا التقريب وقال أبو زيد : إذا رَجَم األرَض َرجماً فهو

،  قرابتي إال أْن تََودني في: ، أي  [23الشورى : ] (ُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىبُقْل ال َأْسئَ لُ )وقال هللا جل وعز : 

 مني. قُربى وذو َمقربة مني ، وذو قَرابةٍ  وذو قَرابتي منكم ، ويقال : فالٌن ذا قرابتي أي : في

 بهذا المعنى واألول أكثر. قَرابتي ، وجائز أن تقول : فالنٌ  [15البلد : ] ((15يَِتيماً ذا َمْقَربٍَة ))قال هللا جل وعز : 

 الطُّرق.:  المقَاربوقال : والقرقَبَة : صوت البَْطن. 

ً و يرقَُب ِرْقبَةً  اإلنسانَ  َرقَبَ  قال الليث :: رقب   َمرقَبةٍ  حاِرسهم ، وهو الذي يُشرف على: القوم  رقيبو، وهو أن يَنتظره.  ِرْقبانا

ِريب. ويقال : قيبروليحرسهم.   اسم السهم الثالث. الرقيب الميسر : الموكَّل بالضَّ

 : وقال أبو ُدَواٍد اإليادّي 

بريريريريريريريريريريريرياِء لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريض   اعريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
 َر ِء أيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ  

  
 ، معناه : لم تنتظر قولي. [94طه : ] (َوََلْ تَ ْرُقْب قَ ْوِل )وقول هللا جل وعز : 
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 : الحفيظ. الرقيب: و: تَنظر شيء وتوقُّعُه. قال  الترقُّبوقال : 

قوب ما تَعُّدون فيكم»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  قالوا : الذي ال يَْبقى له ولد.« ؟الرَّ

م من ولده شيئاً. الّرقُوب قال : بل  الذي لم يقّدِ

 والد.قال أبو عبيد : وكذلك معناه في كالمهم إنما هو على فَْقد األ

 : وقال صخُر الغَّي 

وب   ال   َرقريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا ِ ْن َوجريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريف    ز و تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريْ ِ هريريريريريريريريريريريا  ذا يريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريريريريريِ

  
على فَْقِدهم في اآلخرة ، وليس هذا  وسلمعليههللاصلىقال أبو عبيد : فكان مذهبه عندهم على مصائب الدنيا فَجعَلها رسول هللا 

وليس هذا أن  .«إن المْحُروَب ِمْن ُحِرَب دينَه»حديثه اآلخر : وبخالِف ذاك في المعنى ، ولكنّه تحويل الموضع إلى غيره نح

 يكون َمن ُسِلب ماله ليس بمحروب.

حام ، وذلك  الّرقوب وقيل :  لكرمها. حكاه أبو عبيد.: الناقة التي ال تدنو إلى الحوض مع الّزِ

قَبة وقال الليث :  : مؤّخر أصل العُنُق. الرَّ

قَبانيّ و  .الرقَبة : الغليظ األرقَب الرَّ

قَبانيّة َرْقباء ويقال لألَمة  ، ال تُنعَت به الُحّرة. الرَّ

 .َرقَبانيّة أيضاً ، وال يقال للمرأة رقبانيّ و َرقَبانٌ  وقال ابن دريد : يقال : رجل

َدقات :  وقال هللا  [.60التوبة : ] (َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوُِبُْم َويف الر ِقابِ )في آية الصَّ

 هم المكاتَبون وال يُبتدأ منه َمْملوك فيُعتَق. (َويف الر ِقابِ )قال المفّسرون : 

 ، وال يقال : أعتََق هللاُ ُعنقَه. رقبتَه وقال الليث : يقال : أعتََق هللاُ 

قيبو قيبات : َضْرٌب  الرَّ قُبوِمن الحيّات خبيث والجْمع الرَّ  .الرُّ

 .مراقب هي الَمنظرة في رأس َجبَل أو ِحْصن ، وجمعه الَمْرقَبة وقال شمر :

 : ما ارتفع من األرض. الَمراقب قال : وقال أبو عمرو :

 : وأنشد 

هريريريريريريرياو  ه  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  كريريريريريريريالريريريريريريزُّّج أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريْ ْرقريريريريريريبريريريريريريريَ  مريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريِّ   طريريريريريريريريريريريف يف فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِض    أ قريريريريريريريريريريريَ

  
ْقبَىوفي العُْمَرى  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و قال أبو  .«ولَورثتهما من بعدهما أُرقِبَها إنها لمن أُعِمَرها وِلمن»:  الرُّ

ْقبى عبيد : حّدثني ابن ُعلَيَّة عن حّجاج أنه سأل أبا الزبير عن إن متَّ : فقال : هو أن يقول الرجل للرُجل وقذ َوَهب له داراً  الرُّ

 قَْبلي ، رجعَْت إلّي ، وإْن متُّ قبلَك فهي لك.

ْقبى قال أبو عبيد : وأصل  موت صاحِبه. أال ترى أنه يقول : إْن ُمتَّ قَْبلي ْرقُبيَ  ، كأنَّ كلَّ واحد منهما إنما المراقبة من الرُّ
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 .املراقبة رجَعْه  ّ  ، و ْن م هُّ قبَلك فهي لك ، فهذا يلب ك عن
قال : والذي كانوا يريدون من هذا أن يتفضَّل عن صاحبه بالشيء فيستمتع به ما دام حيّاً ، فإذا مات الموهوُب لم يَِصل إلى 

 بنَْقِض ذلك ، أنه من ملك شيئاً حياتَه فهو لورثته من بعد موته. وسلمعليههللاصلىت سنّةُ رسول هللا ورثته منه شيء ، فجاء

قال : وجاءت في هذا الباب آثاٌر كثيرة وهي أصٌل لكّلِ من َوَهب ِهبَةً واشترط فيها شرطاً ، أنَّ الهبة جائزة ، وأن الشرط 

 باطل.

 .ُمْرقِب وأنا مرقَب إذا أعطيتَه إيّاها بهذا الشرط فهو: ْرتُه داراً فالناً داراً ، وأعمَ  أرقبتُ  ويقال :

 : إذا لم يكن آباؤه أمجاداً. ِرْقبَة عن كاللٍَة ، لم يَِرثه عن آبائه. وَوِرَث مجداً عن: ، أي  ِرْقبَةٍ  ويقال : وِرَث فالٌن ماالً عن

 : وقال الُكمْيت 

َ ى جمريريريريريريري ا   َ ى واللريريريريريريريَّ  ومكرمريريريريريريرية  كريريريريريريرياَن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
   ِ ن عريريريريريريريرين رِقريريريريريريريريَ وَرثريريريريريريريريْ كريريريريريريريرياِرُ  مل يريريريريريريريري  َ

 تريريريريريريريريلريريريريريريريريك املريريريريريريريري

  
 أي : َوِرثَها عن ُدنًى فَُدنًى ِمن آبائه ، ولم يَرثْها من وراُء وراُء.

 الثريّا : رأُس اإلكليل. َرقيبُ و

 : وأنشد الفراء 

ا  عريريريريريريريريبريريريريريريريرياَد هللا أْن لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه القريريريريريريريرييريريريريريريريريا    أمسريريريريريريريري ريريريريريريريريّ

  
هريريريريريريريريا  رّ  َرقريريريريريريريرييريريريريريريريريبريريريريريريريري  ى الريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ َة أو يريريريريريريريريَ  بريريريريريريريري  ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 وسمعت المنذرّي يقول : سمعُت أبا الهيثم يقول : اإلكليل : رأس العقرب.

الشََّرَطين ال يَطلع الغَْفر حتى  رقيبُ  الثُّريّا من األنواء اإلكليل ، ألنه ال يَطلُع أبداً حتى تغيب ، كما أن الغَْفر رقيب ويقال : إنَ 

بانَيَْين ين ال يَطلُع أحدهما أبداً إاّل بسقوط صاحبه وَغْيبوبته فال يلقى أحُدهما صاحبَه. البُطَ  رقيبُ  يغيَب الشََّرطان ، وكما أن الزُّ

راع. رقيب الَهْنعة. والبَْلدة رقيبُ  الَهْقعة ، والنَّعائم رقيبُ  وكذلك الشَّْولَة  الذِّ

اآلخر ، وال يَسقُطان جميعاً وال  في أجزاء الشعر عند التجزئة بين حرفين ، هو أن يَسقُط أحُدهما ويَثبُت الُمراقَبة وقال الليث :

 يَثبُتان جميعاً ، وهو في َمفاعيلُن التي للمضارع ال يجوز أن يتّم ، وإنما هو مفاعيُل أو َمفَاِعلُْن.

 الرجل : َخلَفُه ِمن َولَِده أو عشيرته. رقيبوالجيش : طليعتهم.  رقيبُ وقال : 

 الغُبار. رقيب: كّلِ شيء : آخره ، حتى قالوا  رقيبو

 : قال عدّي بن زيد يصف فرساً اتبع غباَر الجيش 

ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤبريريريريريريريريريريريوب  غريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريريريريأنَّ ريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريَ

  
ى رقريريريريريرييريريريريريريري  الريريريريريريلريريريريريريَّ ريريريريريريع م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريارا   ملريريريريريريريا تريريريريريري ريريريريريريفريريريريريريّ

  
 أي : تبع آخر النقع.

 : دخيٌل في العربية ، البََرق قال الليث :: برق 
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 .الربْقان وق  استعملوه ، و ع ه
 وَرَعد يَْرُعد : إذا تََهدََّد. يَبرقُ  الرجلُ  بََرقَ والسماُء وَرَعدْت ،  بََرقتِ  األصمعّي :

 : وقال ابن أحمر 

عريريريريريريري  ْ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريَك بريريريريريريريالد ان ّل مريريريريريريريا بريريريريريريريريَ  مريريريريريريريا جريريريريريريريَ

  
ك وارعريريريريريريريريري  ِ و   لريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريابريريريريريريريريرير ق أبرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ البريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريِ

  
 تهدَّد.وأْرَعَد ، أي :  أْبَرقَ  قال أبو نصر : وسمعُت من غير األصمعيّ 

 وَرَعد. بََرق قلت : وهذا قول أبي عبيدة ، وكان األصمِعّي يُنكره ويقول :

 : واحتّج أبو عبيدة بقول الكميت 

ْ    يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزيو أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِْق   أْرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 د  فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا َوعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري  ك   بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريرْ  

  
عَد.  البرقَ  بمكان كذا وكذا ، أي : رأينا أَْبَرْقناووكلُّهم يقول : أَْرعدنا   : إذا لمَع به. يُبِرق رجُل بسيفهال أبرقَ ووالرَّ

 .َمباريق ، ونوقٌ  ُمْبِرق ، وناقةٌ  أبرقتْ  ويقال للناقة إذا تلقََّحْت وليسْت بِالقح : قد

 : إذا شالت بَذنَبها. بَروق ويقال أيضاً : ناقةٌ 

 .البارقة : رأيتُ  بَريقَه ويقال للسالح إذا رأيتَ 

 .بَْرق يعني السحابةَ التي يكون فيها ؟التي رأيتََها البارحة البارقةُ  ويقال : ما فعلتِ 

 [.7القيامة : ] ((7فَِإذا َبِرَق اْلَبَصُر ))وقال هللا جّل وعّز : 

، أي : َشَخَص ،  البَِريق بفتح الراء من (بََرقَ  فإذا)بكسر الراء ، وقرأها نافٌع وحَده :  بَِرقَ  قال الفراء : قرأ عاصٌم وأهل المدينة

 : فمعناه فزع. وقال طَرفة  بَِرقَ  ومن قرأَ 

  ِ عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ َع وال تريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك فريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريْ

  
ربق و   ُو وال تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   داِو الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يقول : ال تفزْع من َهول الجراح التي بك.

 بَصُره أيضاً كذلك. برقَ ويقول : فتَح عينيه من الفََزع.  برقَ  قال : ومن قرأَ 

ً  يَْبرق الِسقاءَ  بَِرقَ  وقال األصمعّي :  .بَِرق ، وذلك إذا أصابه الحرُّ فيذوُب ُزْبُده ويتقطَّع فال يجتمع ، يقال : ِسقاءٌ  بَرقا

 لسواٍد فيه وبياض. أبرق وقال اللِّحياني : حْبلٌ 

 الرمل الذي تحته. لبُْرقة ، أبرقُ  ويقال للجبَل

 .البُْرقَةُ  : حجارةُ رمٍل مختلطة. وكذلك البرقاءو األبرق وقال األصمعيُّ :

ً  ، وتُجمع البرقاء بَْرقاَوات ، وجمعُ  األبَرق أباِرق ، وجمعُ  البُرقة بَُرق وقال غيره : جمعُ   أيضاً. البُْرقة بِراقا

ْقتُ و. بُِرقا ، وكلُّ شيئين خلطا من لونين فقد البُْرقة : الَجبل مخلوطاً بَرْمل ، وهي األبرق شِمر عن ابن األعرابي : رأَسه  برَّ

 بالدُّْهن.

 ذاُت حجاَرةٍ وتراب ، وحجارتُها الغالب عليها البُْرقة قال شمر : وقال ابُن شميل :
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اب أبيض  أْعَفر ، وهو  برََّقها لك بلوِن مسجارهتا وت راهبا ، و منا َيرب ق البيا. ، وفيها مسجارأٌب مح ٌْر وسريريريريريريريريريريود ، وال ُّ
 اْ تالف  ألواَنا ، وت لِبه  أسلاد ها وظهر ها البْ َل والةَجر نباات  ك تا  ، يكون    َجلبها الرو.  َأمسياان .

 لألنثى ، ومن الدواّب أَبلَق وبْلقَاء لألُنثى ، ومن الكالب أَبقَع وبَْقعاء. بَرقاءو أبَرق اللحياني : يقال : من الغنَم

ً  أبو عبيد عن أبي زيد : إذا أََدْمَت الطعاَم بَدَسٍم قليٍل قلَت :  .برْقتُه أبُرقُه بَرقا

 : قلَّة الدَّسم في الطعام. البُْرقة وقال اللِّحياني مثلَه. وقال :

ْت بنا الليلة سحابةٌ  البرقَ  ل : إذا أَمَ الرج أَبَرقَ  قال : ويقال :  .باِرقةو بّراقةٌ  أي قََصده. ومرَّ

ق وقال الليث : ً  فالن بعينيه برَّ  ، إذا ألأْل بهما من شّدة النظر. تبريقا

 : وأنشد 

رْبيريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياو  هريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
ي تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا   حنريريريريريريريريريَو األمريريريريريريريريريِت تريريريريريريريريريبريريريريريريريريريتريريريريريريريريريغريريريريريريريريريِ

  
 : دابّة األنبياء. البَُراقُ و

اقة : إذا كانت إبريقٌ  : وقال اللِّحياني  .برَّ

 : إذا تحسَّنَْت وتعّرضت. بّرقَتوالمرأة  أبرقتوقال : 

 : وأما قول ابن أحمر 

رِيريريريريريريري ريريريريريريريا   َه  بريريريريريريريْ ةو تريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريريَّ ريريريريريريريْ بريريريريريريريَ عريريريريريريريْ َه جريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ ريريريريريريريْ  عريريريريريريريَ

  
ِل   ا  ذا ُّ هريريريريريريريريرياء  وجريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريّ ك مسريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
ي به اإلبريقِ  فإنَّ بعضهم قال :  .لبَريقه السيف هاهنا ، سّمِ

 هاهنا قَوٌس فيها تاََلِميُع. اإلبريق وقيل :

 .أَباريق أيضاً إناء ، وجمعُه اإلبريقو

 وذلك أنَّه يخضّر بأدنى النََّدى يقع من السماء.« بَْرَوق أْشَكُر من: : نبت معروف ، تقول العرب  البَْرَوقو

 لسواد الَحدقة مع بياض الشَّْحمة. بَْرقاء ويقال للعين

يت : قال  ، وهي اللَّبَُن يَُصبُّ عليه إهالةٌ وسمٌن. برائِقُ  ، وجمعُها البَِريقة: أبو صاعد  وقال ابن السّكِ

 .التباريق لنا طعاماً بزيٍت وسمٍن ، وهي بَرقوا الماَء بَزيت ، أي : ُصبُّوا عليه َزْيتاً قليالً. وقد ابرقُوا ويقال :

 .بُْرقان ويقال للجراد إذا كان فيه بياٌض وسواد

ج :وقال  ق الُمؤّرِ ً  فالن بَرَّ قو: إذا سافر سفراً بعيداً ،  تبريقا قه.  برَّ قوَمنزله ، أي : زيَّنه وَزوَّ فالٌن في المعاصي : إذا لَجَّ  برَّ

قوفيها.  . برَّ  بي األمُر ، أي : أعيا عليَّ

قَت : قال معنى بّرقتَ  :أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : عِمل رجٌل عمالً فقال له بعُض أصحابه  قتَ  وعرَّ  برَّ

 : لّوحت بشيٍء ليس له ِمْصداق.
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 وعْرقَت : أقللَت. وأنشد :

لَو وعّرِق فيها  ال متأل ال َّ
باب. :  البُْرق ثعلب عن ابن األعرابي :  : العين الُمْنفَتَِحة. البُْرقوالّضِ

 ، أي : َدْهَشة.« بُرقة لكّلِ داخل»ويقال : 

 الدََّهش.:  البَْرقو

ْبق قال الليث :: ربق   .ِرْبقَة : الخيط ، الواحدة الّرِ

 .«اإلسالم من ُعنقه ِربقةَ  َمْن فعل كذا فقد َخلع»في الحديث : و

 .ُمَربَّقَةٌ  وشاةٌ  َمْربوقةٌ  وشاةٌ 

بَْيق لِقيت منه أُمَ »ثعلب عن َسلَمة عن الفراِء يقال :   ويقال : أريَق ، وهي الداهية. .«على ُوَرْيقٍ  الرُّ

بَْيق وقال الليث : أُمُ   من أَسماء الَحرب والشدائد. الرُّ

 وقال الراجز :

 الو رَيق األُّ َ و أ ُ  الرُّبَيق 
ً  قال غيره : تُجَمعوَ   .الرْبقَة ِربَقا

 قال شمر : قال يحيى بن آدم : أرادَ  .«هاإلسالم من ُعنُق ِرْبقَةَ  من فارق الجماعة قِيد ِشْبر فقد خلع»روي عن حذيفة أنه قال : و

 اإلسالم َعْقَد اإلسالم. بِرْبقة

 قال : ومعنى مفارقةَ الجماعة : ترُك السُّنَّة واتِّباع البدعة.

بقَةُ وقال :  علّق في : نَْسٌج من الصُّوف األسود عرُضه مثل َعرض التِّكَّةَ وفيه طريقةٌ حمراُء من ِعْهٍن تُعَقَّد أطرافُها ، ثم ت الّرِ

 ُعنق الصبّي وتُْخرج إحدى يديه منها كما يُْخِرج الرُجل إحدى يديه من َحمائل السيف.

بقَ  وإنما يعلِّق  األعراُب في أعناق صبيانهم من العين. الّرِ

ْبقو  لك ِمن أعراب بني تميم.به الشاةُ ، وهو َخْيٌط يثنى َحْلقَةً ثم يُجعَل رأُس الشاة فيه ، ثم يشدُّ ، سمعُت ذ يُربَّق أيضاً ما الّرِ

 ، إذا َهيَّأَها للبَْهم. َربَّق أرباقةً والرُجل أثناُء َحْبِله ،  َربَّق ويقال :

 ومنه قولهم :

 َرمََّ   املِْعَزى فَربِّق َربِّق
ً  وقد َجعل ُزهيٌر الجواِمعَ   : ، فقال يَمدح رُجالً  ِربَقا

ك  عريريريريريريرين  اٌ. يريريريريريريريفريريريريريريريكريريريريريريريِّ ض  فريريريريريريرييريريريريريريريّ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمُّ أَبريريريريريريرييريريريريريريريَ

  
لريريريريريريرياقريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريرِّبريريريريري ريريريريريريريا  لريريريريريريرياأِب وعريريريريرين َأعريريريريريْ  أيريريريريريريري ي الريريريريريعريريريريري 

  
بينما سليماُن في فالةٍ إذا احتاج إلى : َرَوى األعمش عن الِمنهال بن عمرو ، عن سعيد بن ُجبَير ، عن ابن عباس ، قال : بقر 

 األرَض ، فأَصاَب الماَء ، فدعا الشياطيَن فَسلُخوا مواضَع الماء ، كما يُْسلُخ اإلهاب ؛ فخرج الماء. فبَقَر الماء ، فدعا اْلُهْدُهد

ه : معنى  نَظر موضع الماء ، فرأى الماء تحت األرض ، فأَعلم سليمان حتى أَمر بَحفره.:  بقَر قال شِمر فيما قرأُْت بخّطِ
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 الماَء. وقوله : فَسلخوا ، أي : َحفَروا حتى َوَجدوا

 .البَقرة : الذي يَُخطُّ في األرض دائرةً قَْدَر حافر الفَرس ، وتُْدعى تلك الدائرة الُمبَقِّر: قال : وقال أبو عدنان عن أبي نُباتَة 

 وأنشد غيره :

بري ِّر ملع   
 
 هبا ِم ل  اثِر امل

كايا بقَّر وقال األصمعّي : بيان بقَّرو. القوُم ما حولهم ، أي : َحفَروا واتَّخذوا الرَّ  .البُقَّْيَرى : إذا لَِعبوا يبقِّرون الّصِ

 .البُقّْيَرى : تراب يجمعونه بأيديهم ثم يْجعَلونه قَُمزاً قَُمزاً ، والقُمز كأنها صوامُع ، وهي البُقَّار وقال الليث :

 : وأنشد 

يريريريريريريريريريريٌس أقريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرير   هريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَِ َويريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريِ

  
ر    ار الريريريريريريريريريولريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ٌم كريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريَ

  
الّشقُّ والفتح ،  البَْقر وأصل،  الِعْلم وعَرَف أصلَه واستنبَط فَرَعه بَقَر ألنَّه« الباقر»: كان يقال لمحمد بن علّيِ بن الحسين و

 الهدهد لسليمان من تحت األرض. بقر أظنّه مأخوذاً من

اف. الباقر ويقال له  والقُناقِن والعرَّ

 .«في األهل والمال التَبقُّر نََهى عن»أنَّه  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

 قال أبو عبيد : قال األصمعي : يريد الكثْرة والسَّعَة.

 بطنَه ، إنّما هو شققته وفتحتُه. بَقَْرتُ  التوّسع والتفتّح ، ومنه قيل : التَّبقُّر قال : وأصل

كداِء البَْطن ال يُْدَرى  باقرةٌ  إّن هذه الفتنةَ »: الِفتنةُ بعد َمْقتَل عثماَن ، فقال حديث أبي موسى حين أقبلت  قال أبو عبيد : ومن هذا

قة بين الناس ومشتّتَة أمرهم.،  «أنَّى يُؤتَى له ين ، مفّرِ  إنما أراد أنّها ُمْفِسَدةٌ للّدِ

 ، وهو أن يَْحَسر فال يكاُد يُبصر. بْقراً و يَبقر بقراً  الرُجل بَِقر أبو عبيد عن أبي عمرو :

 بسكون القاف.« بَْقراً »قلت : وقد أنكر أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذرّي قوله : 

 على فعالً ، ألنّه الزم غير واقع. بَقَراً  وقال : القياس

 قها من غير ُكمين وال َجْيب.أن يُؤَخذ بُْرد فيُشّق ، ثم تُلقيه المرأة في ُعنُ  البَقيرة أبو عبيد عن األصمعّي قال :

 .البقر ، كلّه جمعُ  بواقِرو باِقراً و باقُورةو بِقيراو بَقَرا وقال أبو نصر : قال األصمعي : رأيت فالن

 : وأنشدني ابن أبي طرفة 

ول مسريريريريريريريىتَّ كريريريريريريريأَنريريريريريريريم  ْم  لريريريريريريري ريريريريريريريَ لريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريري   فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريّ

  
لريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريا املريريريريريريريراتريريريريريريريع    ٌح أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  بريريريريريريريواقريريريريريريرير  جريريريريريريري 

  
 : أيضاً. وأنشد  ْيقورٌ البَقَر بَ  وقال غيره : يقال لجماعة

ه عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌر مريريريريريريريريريريا ٌع مريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريورا   عريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريٌل مريريريريريريريريريريريا وعريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي : عياالً. بَقرةً  ويقال : جاء فالٌن يجرّ 
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 مع راعيها ، وكذلك الجامل جماَعةُ الجمال مع راعيها. البَقَر : جماعة الباقر وقال الليث :

 الرجل : إذا هاجر من أرٍض إلى أرض. بَْيقَر أبو عبيد عن األصمعّي :

 وأنشد :

 أبنَّ امرأ ال يس بن متلَك بريْي را
 : إذا أَْعيا. بَْيقر قال : ويقال :

 : إذا تحير. بَْيقَر ثعلب عن ابن األعرابّي :

.  بَيقروبلد إلى بَلَد. : َخرج من  بَْيقرو الذي جاء في الخبر ،  التبقُّر : إذا َحَرص على َجْمع المال والحَشم. ومنه بَيقَرو: إِذا َشكَّ

 وهو الِحرص على جمع المال.

 : إِذا مات. بْيقرووَمنعه. 

 : الفساد. البَْيقَرة وروى شمر عنه أنّه قال :

 يه.الرجُل في ماِله : إِذا أسَرع ف بيقَروقال : 

 : كثرة المال والمتاع. البَْيقَرةُ  وروى عمرو عن أبيه :

 في ماِله : إذا أفَسَده. بْيقَرَ والّداَر : إذا نزلها واتخذها َمنِزالً.  بَْيقروإذا اعتََمد فيه. : الرجل في العَْدِو  بَْيقَر وقال أبو عبيدة :

 : أنشد ابن األعرابي 

 قريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريان ُّيريريريريريريريريريٌ  والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريود  أبرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و 

  
 كريريريريريريريريريراعريريريريريريريريريي أانس  أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوه فريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرا 

  
 ، أي : ضيّع َغنَمه للذئب.« كراعي أناس»: الفساد. وقوله :  البيقرة قال :

 الفرُس : إذا خاَم بيَِده ، كما يَْصِفن برْجله. بَْيقر أبو نصر عن األصمعّي :

 : َمْدفن اإلنسان. القْبر قال الليث :: قبر 

 : الموضع. المقبَرةُ و: المصَدر  المقبَرو

 .القْبر أيضاً : موضع المقبرُ و

 .َمقبُرةو َمقبَرة أبو عبيد عن األحمر يقال :

 .المْقبُريو المقبريّ  وقال ابن السّكيت مثله. وهو

ولم يَجعله مّمن يُلقى للطير والسباع ،  مقبوراً  : َجعَله ، أي [21عبس : ] ((21ُثَّ َأماَتُه فََأْقََبَُه ))سلمة عن الفراء في قوله : 

 مما أكِرم به المسلم. القبر وال ممن يُلقى في النَّواويس ، كأنَ 

 ، وليس فعلُه كفعل اآلدمّي. قَْبر هو هللا ، ألنه َصيّره ذا المقبِروهو الدافن بيَِده ،  القابرَ  ، ألن فقَبَره قال : ولم يَقُلْ 

 .قَْبر : إذا أمر إنساناً بَحفَر أقبََرهو: إذا َدفَنه.  قَبَره ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 : دفَنَه. قَبَرهويُواَرى فيه.  قَبراً  : َجعل له أقبََره وقال الزجاج :

 وينزله منزله. قَْبراً  وقال الليث : اإلقبال : أن يهيئ له

 يدفَن فيه. قبراً  ، أي : صيّْرُت له أقبرتُه كيت :وقال ابن الس

ً »قال : وقال أبو عبيدة : قالت بنو تميٍم للحّجاج ، وكان قَتَل صالحاً وَصلَبَه   أقبِرنا
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 :  ذا دفلته. قربته وق « صاَّا  
 ً اه عمرو عن أبيه : جاء فالن رامعا  ؛ وواِرماً َخْوَرمتَه. قِبراهُ  جاءنا فخاورامعاً أنفَه : إذا جاَء ُمغَضباً ومثله :  قبرَّ

 : وأنشد 

ربّاه   ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أاتان رامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
واْه    ال يريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِرف اَّريريريريريريريريريريريقَّ ولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريْ

  
ألن أّمه وضعتْه وعليه  مقبوراً  قال أبو العباس : معنى قوله : ُولد .«َمقبوراً  إنَّ الدَّّجال ُولد»ُروي عن ابن عبّاس أنَّه قال : و

فيها ، فشقُّوا  َمقبور ِجْلدة ُمْصَمتة ليس فيها َشقٌّ وال ثَقب ؛ فقالت قابلتُه ؛ هذه ِسْلعَةٌ وليس َولَداً ، فقالت أّمه : بل فيها ولد ، وهو

 عنه ، فاستهّل.

 .قُبَْيرة أيضاً : َطَرف األنف ، تُصغَّر بّراةالقِ و، وهي رأس القَْنفاء.  الِقبرة تصغير:  القَبيرة ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 : غامضة. قبورٌ  وَكبوس ، وهي التي يكون َحملها في َسعَفها. وأرضٌ  قَبور وقال ابن دريد : نخلةٌ 

 .قُبَّرٌ و للقْنبُرة قُبَُّرة ويقال :

 ق ر م
 مستعمالت.: قمر ، قرم ، رقم ، رمق ، مرق ، مقر 

ً  السكيت يقال :الحّراني عن ابن : قرم  مَ  هو: : إذا أكل أكالً ضعيفاً. ويقال  قََرم يَقِرم قَْرما م تقرُّ  البهمة. يتقرَّ

ً  أبو عبيد عن أبي زيد يقال للصبّي أول ما يأكل : قد ً و قََرم يقِرم قَْرما  .قُروما

ً  إلى اللحم قَِرمتُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  تناَولْت.البَْهمةُ : إذا  قََرمتو. أقَرم قََرما

ً  وقال الفّراء : السَّْخلة  : إذا تعلمت األكَل. تقِرم قَْرما

 : وقال عدّي 

هريريريريريريريريريريا ْه يف كريريريريريريريريريريلِّ عريريريريريريريريريرياُ  ودقريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
ن الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرْ   رمريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريرياء  الريريريريريريريريريّرو. يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَ

  
كوب. وهو ُمقرم الفحَل فهو أقرْمتُ  ابن السّكيت : ع للِفْحلة من الحمل والرُّ  أيضاً. القَْرم ، وهو أن يَوّدِ

ن المزنّي وأصحابه ،  وسلمعليههللاصلىحديٍث رواه ُدكين بن َسِعيد قال : أمَر رسول هللا في و د النعماَن بن مقّرِ ُعمر أن يزّوِ

 .األقرم ففَتَح غْرفَةً له فيها تمٌر كالبعير

م الذي ال المقَرم ولكني أعرف األقَرم قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : ال أعرف  يُحمل عليه وال يذلَّل ، ولكن ، وهو البعير المكرَّ

 يكون للفحلة.

ي السيِّد الرئيس من الرجال  من اإلبل لعظم شأنه وكرمه عندهم. بالمقَرم ألنه شبِّه المقَرم قال : وإنما سّمِ

 : وقال أوس بن حجر 

َرُ مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا ذرا مسريريريريريريريريريريريري ُّ انبريريريريريريريريريريريريه    ذا مريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريْ

  
  ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا انب   ريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَرُ  

  
 اإلبل فهو الذي بهمن  المقروم قال : وأما
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 قرمه   ، ي ال مله : ال  ْرمة ، وهي ِ ٌَة تكون فوق األنف تسريلخ ملها جل أب ،    مع فوق أنِفه ، فتلك ق رمة
 .أَقرِم ه البعتَ 

ً  للقُْرمة قال : ويقال  ومثله في الجسد الُجرفَة. .الِقرام أيضا

 .القُرامة التي قطعتها هي لغتان ، وتلك الِقطعة القَْرمةو القُرمة وقال الليث : هي

 يُتبلَّغ بها في القَْحِط. قُرامات من ِكرِكَرته وأذنِه قرموا قال : وربما

 جاء على فَعاَلء : يقال له َسَحناء ، أي : هيئة. وله ثأداء ، أي : أَمة.« : الَمْمدود والمقصور»قال ابن األنباري في كتاب 

 : اسم أَرض. قََرماءوقال : 

 : وأنشد 

واه  َرمريريريريريريريريريريرياَء عريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى قريريريريريريريريريريريريَ

  
ار    رّتريريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ بريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريا. غريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أرض بنجد وفرماء بمصر. قرماء ُكتب عنه بالقاف. وكان عندنا فرماء بمصر فال أَدري

مات ، وهي سمة على األنف ليست بحّز ولكنّها جرفة للجلد ثم يترك  القرمة المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي : في الّسِ

 فإذا ُحّز األنف حّزاً فذلك الفقر.كالبعرة ، 

 الشاعر. مقروم ومجدوف. ومنه ابن مقرومويقال : بعير مفقور 

 ِستْر. قِرامُ  دخَل عليها وعلى الباب وسلمعليههللاصلىفي حديث عائشة : أنَّ النبي و

تْر الرقيق ، فإِذا ِخيط فصاَر كالبْيت فهو كلّة. الِقرام قال أبو عبيد :  : الّسِ

 : وأنشد بيت لبيد يصف الهوَدج 

ه   يريريريريريريريريَّ لُّ ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريِ وف  يريريريريريريريري  فريريريريريريريري  ن كريريريريريريريريلِّ  ريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريِ

  
ٌة   لريريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريريرياو َُّوٌج عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريريِ رامريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : ثوٌب من صوٍف فيه ألواٌن من الِعْهن ، وهو َصفيق يُتَّخذ ِستراً. الِقرام وقال الليث :

ا  الِفراش.به  يُْقرم فهي الِمْحبَس نفُسه الِمْقَرَمة قال : وأمَّ

 وال وْصم ، وهو العَْيب. قُرامة أبو عبيد عن أَبي زيد ، ما في َحَسب فالن

 .القُرامة : ما التََزَق ِمن اْلُخبز بالتَّنُّور. وكلُّ ما فسْرتَه عن اْلُخبز فهو القُرامة قال : وقال الفراء :

 قال : وقال الكسائّي : الُمقَرقَم : البطيء الشَّباب.

 : وقال الراجز 

يريريريريريريريريريريريرياال  َدْرَدقريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريو    هللا عريريريريريريريريريريريريِ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريا  نَي وعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريوُّا   ريريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريريريِ رقريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَ

  
: ثوٌب من ُصوف غليظ جّداً يُْفرش في الَهْوَدج ثم يُجعل في  الِقرام قال : قَِراُمهاوعليه ِكلةٌ : وقال أبو سعيد في تفسير قوله 

 قواعد الَهْوَدج أو الغَبيط.

غار. :  القَرم ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال :  : صغار اإلبل. القَرموالِجداء الّصِ

 والقََزم بالزاي : صغار الغَنَم ، وهي
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 اَََّذف.
ْقم قال الليث :: رقم  ، أي : قد بُيّنَْت ُحروفه بعالماتها من  [9المطففين : ] ((9ِكتاب  َمْرُقوم  )): تعجيم الكتاب :  الترقيمو الرَّ

 التنقيط.

 ثَوبَه بِسَمته. يَْرقُم قال : والتاجر

، ويُْنعَت بها الحمار الوحشيُّ لسواٍد على  َرْقمة من الدواّب : الذي يكون على أَوظفته َكيَّاٌت صغار ، فكّل واحدةٍ منها المرقومو

 قوائمه.

قَمو  ، كما يقال بُْرُدوشى. َرْقم زُّ : َخزٌّ موشَّى ، يقال : خَ  الرَّ

 : ِشبه ُظْفرين في قوائم الدابَّة متقابلين. الرقمتانو

قَمةو  : نبٌت معروف يُشبه الَكِرش. الرَّ

 بُحمرة وسواد وُكْدرة وبُْغثة. ُمرقَّمٌ  حيَّةٌ بين الحيّتين األرقَمُ  شمر عن ابن شميل :

 اٌد وبياض.من الحيّات الذي فيه سو األرقم وقال األصمعّي :

من الحيّات : الذي يشبه الجانَّ في  األرقم وقال شمر : .«، إن تقتُله ينِقم ، وإن تتركه يَْلقَم األرقم َمثَلي كمثل»قال رجل لعمر : و

ُعقوبة الِجّن لمن والجاّن يُتَّقى في قتلهما من  األرقم اتِّقاِء الناس من قَتْله ، وهو مع ذلك من أضعف الحيّات وأقلّها غضباً ، ألنَ 

 ، أي يثأر به.« إِن يُقتل ينِقم»قتلهما ، وهو قوله : 

 أخبث الحيّات وأطلبها للناس. األرقم وقال ابن حبيب :

 ، ولكنها َرْقشاء. َرْقماء ، وال يقال لألنثى أرقم[ من الحيّات]وقال ابن المظفَّر : يقال للذكر 

 اسُمه. األرقم رقَش ، وإنما: إذا جعلتَه نَْعتاً. قلَت أَ  األرقموقال : 

وا األراقمو  من الحيّات. األراقم تشبيهاً لعيونهم بعيون األراقم : قوٌم من ربيعة ، ُسمُّ

 من كالم ديوان أهل الَخراج. التَّرقيم وقال الليث :

ْقماء أبو عبيد عن األصمعّي : جاَء فالنٌ   ، كقولهم : بالداهية الَدْهياء. بالَرقِم الرَّ

 وأنشد :

 متّرَس يب من مَسْيِلِه وأانَّ الرِقمْ 
 يريد الداهية.

 [.9الكهف : ] (َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيمِ )وقال الفراء في قوله : 

قيم: وقيل  ؟.قال : هو لوُح َرَصاٍص ُكتبت فيه أنسابُهم وأسماؤهم وِدينُهم وِممَّ َهَربوا  كانوا فيها.: اسُم القرية التي  الرَّ

 وقيل : إنه اسم الجبل الذي فيه الكهف.

، قال :  الّرقيم حّدثنا ابن هاجك عن علي بن ُجحِر عن شريك عن سماك بن حرب عن ِعكرمة ، قال : سأل ابن عباٍس كعباً عن

 هي القرية خرجوا منها.

 وقال أبو العباس في قوله جّل وعّز :
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 كتاٌب مكتوب.:  ومعلاه  [9امل ففني : ] ((9ِكتاب  َمْرُقوم  ))
ين وأَسفِل األرض السابع ّجِ يِّين في السَّماء السابعة. وأَّما الكافر فيجعل كتابُه في الّسِ  ة.وأما المؤمن فإنَّ كتابه يجعل في ِعلِّ

 : وأَنشد 

راِ   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم  م  يف املريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأرقريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريري ِكريريريريريريريم  ن كريريريريريريريان لريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريرياء راقريريريريريريريم     عريريريريريريريلريريريريريريريى بريريريريريريري 

  
 .أي : سأكتب

قيمة َسلَمة عن الفراء قال :  : المرأَة العاقلة البَْرَزة الفَِطنة. الرَّ

 الكاتب ، وقال :: والمرقِّن  الُمرقِّموفي الماء يضرب َمثاَلً للرجل الفَِطن العاقل.  يَْرقُمُ  ويقال : فالنٌ 

 داٌر كَرْقم الكاتِ  املرقِّن
 يحلِّق َحلَقاً بين السطُّور ، كترقين الِخضاب.: الكتابة. وقيل : المرقِّن الذي  الرقمُ و

 .ِمرقَُمك ، وَغال وَطفَح وفاَض وارتفَع ، وقََذف َمرقَُمك ، وجاشَ  ِمرقَُمك ويقال للرجل : إذا أسرَف في َغضبه ولم يقتصد : َطَما

ْقمتان ويقال للنُّكتتين الّسوَداَوين على َعُجَزي الحمار :  الجاِعَرتان.، وهما  الرَّ

ْقمتانو  : : َرْوضتان بناحية الصَّمان ، ذكرهما ُزهير فقال  الرَّ

تريريريريريريريريريريريريريني كريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريرياو  مريريريريريريريريريريريريريَ  داٌر هلريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريّرقريريريريريريريريريريريريريْ

  
عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم   ِر مريريريريِ م  يف نريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريع  َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ راجريريريريِ  مريريريريَ

  
 الوادي : مجتَمع مائه فيه. َرقمةُ  وقيل :

قمة قال الفراء : عليك فّة. بالرَّ  وَدع الضَّ

 ناحيتاه.: وَضفَّتَاه  الوادي : حيث الماء. رقمةُ و

ً  الِقْدر فأنا أمرقتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: مرق   .َمرقَها : إذا أكثرتَ  أُمرقُها إمراقا

 .َمرقَها : إذا أكثَرتَ  َمرْقتُها أمُرقها قال : وقال الفراء :

ُطبخ ، ثم ُطبخ لحٌم آخر بذلك الماء. يريد اللحَم إذا  َمرقةَ َمرقين سلمة عن الفراء : سمعت بعض العرب يقول : أطعَمنا فالنٌ 

 وهكذا قال ابن األعرابي.

 .الَمرقة : جمع الَمرق وقال الليث :

ين كما يمرقون»حين ذكر الخوارج فقال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  .«السْهم من الرميَّة يَمُرق من الّدِ

 : الخروج من شيٍء من غير َمدخله. المروق قال الليث :

هم فيه. وقد َمرقوا : الذين لمارقةاو ين لغلّوِ ميَّة ، وأمرْقتُه أنا َمرقَ  من الّدِ ً  السهُم ِمن الرَّ  .إمراقا

ق ويقال للذي يُبِدي َعورتَه : رق يَمرَّ ً  البيضة َمِرقَت وقد امَّ  ، وَمِذرت َمَذراً : إذا فسدْت فصارت ماًء. َمرقا

 الحمامةُ من الَوْكر. امترقَت وقد المروق : سرعة االمتراقوقال : 
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 : شحُم العُصفر. المريقوقال : 

 قال : وبعضهم يقول : هي عربيّة محضة.

 وبعٌض يقول : ليست بعربيّة.

 : وأنشد الباهلّي 

   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِك مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَزٌر مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرق 

  
  لريريريريريريريريريريريريريريّزعريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريراِن لريريريريريريريريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريه أّ مريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 مصبوغ بالزعفران. متمرق وقال المازني :

 وهو العُصفر. لمريقبا : مصبوغ متمرقو

 : الطْعن بالعَجلة. المرق ثعلب عن ابن األعرابّي :

ئاب الممعَّطة ؛  المرقو : اإلهاب الذي ُعِطن في  الَمَرقو، أي : صوفة.  ِمرقةً  الصوف المنفش ؛ يقال : أعطني:  الِمرقو: الذِّ

باغ َوتُِرك حتى أنتن وتمرط.  الّدِ

 : ومنه قوله 

    الريريلريريَّفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريلريريريريريريريا   الريريعريريَ ريرييريريِق أ ريريريريريريريريريريريريريريريريهريريى 

  
اكريريريريريريريريلريريريريريريريرياِ  دوَن ِدمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِق    س مريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  

سْ  خريريريريريريرين  ملريريريريريريريِ ن لريريريريريريريو تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريّ  يريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّوعريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريه رِيريريريريريريريريريريح  مريريريريريريريريريريرِق    ك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  اإلهابَ  َمَرْقت وقد راقا رق اّمِ  .َمْرقاً فامَّ

 : ما انتتف من الِجلد الَمْعُطوف ، وهو الذي يُدفَن ليسترخي. الُمراقة أبو عبيد عن األصمعي :

 والُمراطة : ما َسقط من الشَّعر. الُمراقة وقال أبو عمرو :

ق الذي يغنّيه السَِّفلة واإلماء. ويقال : للمغنِّي نفِسه :: من الِغناء  الممرق أبو عبيد قال الفراء :  .الممّرِ

َرقو امتََرقَ ومن بيته.  َمَرقوالرجُل ِمن ِدينه ،  َمَرق وج من الشيء ،: سرعة الخر الُمُروق وقال شمر :  من بطن أّمه. امَّ

ج فيه. الماِرقو  : الِعلم النافذ في كل شيء ال يتعوَّ

َمق قال الليث :: رمق   : بقيّة الحياة. الرَّ

قوه ويقال :  .ِرماقو ُرْمقَةٌ  ويقال : ما َعيُشه إِالّ  َرَمقه قَْدَر ما يْمِسك: بشيٌء ، أي  يُرّمقونه وهم َرمَّ

 : وقال رؤبة 

ك  لريريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريرياِق  ز  مريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريروفريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريا َوجريريريريريريريريريريريريْ

  
ذاق و   ك  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي : الذي ليس بمحِض خالص.

 : القليل. الِرماقو

 : العََمُل يعمله الرجل ال يحِسنُه ، وقد يتبلَّغ به. الترميقو

قْ  ويقال : هما َمَرّمة تتبلّغ  َرّمِ  بهما. (1)على َمزادتيك ، أي : ُرمَّ

 من العَين : الدُّون الُمْرَمقُ  وقال أبو عبيد :
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 اليست.
 : وقال الكميت بن زيد يذكره 

يريريريريريريريا   يريريريريريريريش فريريريريريريريانريريريريريريريِ ن الريريريريريريريعريريريريريريريَ ا  مريريريريريريريِ ْرمريريريريريريريَ ريريريريريريريّ عريريريريريريريا  مريريريريريريري   تريريريريريريري 

  
ْ َء أجريريريريريريريريَزل    ل الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ مريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريه مسريريريريريريريريارٌِك ال حيريريريريريريريريَ

  
 : أنشدني المنذرّي ألوس بن حجر 

ك أ ريريريريريريريريريريريريريريَي     صريريريريريريريريريريريريريريبوَ  وهل تصريريريريريريريريريريريريريريبو ورأسريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ق ُّيريريريريريريريريريلريريريريريريريريري   و    فريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريتريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريرهريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريِ

  
هن الذي ليس بموثوق به. وهو قلب أوس. الُمراِمق: ويروى  المراَمق قال أبو الهيثم : الرهن  ، وهو الرَّ

 ، أي : يداريه. يرامقه عيَشه ، أي : يُداريه. فارقته زينب وقلبه عندها فأوسٌ  يرامقُ  وفالنٌ  .رَمق : الذي بآخر المراَمقو

 وتَرقُبه.: إذا أتبْعتَه بصَرك تتعّمده وتنظر إليه  رامْقتهوويقال : رقمتُه ببصري 

والراَمج هو الِملواح الذي يُصاد به البازي والصَّقر ؛ وهو أن يؤتَى ببُومة فيَُشّد في ِرْجلها شيء أسَود ،  الرَمق وقال الليث :

 ويخاط عيناها ويَُشّد في ِسبَاقَْيها خيٌط طويل ، فإذا وقع عليها البازي صاده الصيّاد ِمن قُترته.

ً  ابُ اإله اْرَمقَ  وقال األصمعي :  العَيش. ارِمقاق إذا َرقَّ ؛ ومنه:  ارِمقاقا

 : وأنشد غيره 

ئ و  لريريريريريريريريريريريريريريِ ْ وان عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريريري   مل يريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريريوا  مريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريْ ق  عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريٌش ومَل يريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريتْمريريريريريريريريريريريريَ

  
قو: الفاسد من كل شيء.  الُمْرَمقُ  مَّ  الضَّعيف من الرجال.:  الرُّ

 ضعيف.:  ُمْرماقٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : َحْبلٌ 

ُمقوقال :  ُمقو .َرُمقو راِمق : الَحَسدة ، واحدهم الرُّ ماق : الفقراء الذين يتبلّغون الرُّ  ، وهو القَليل من العيش. بالّرِ

 .مقِمرة ، وليلةٌ  القَْمراء : الذي في السماء ، وضوُءه القََمر قال الليث :: قمر 

 التَّمُر : إذا لم ينَضْج حتَّى يصيبه البَْرد ، فتَذهب حالوته وطعُمه. أقَمرَ  ويقال :

 الماء والَكأل : إذا َكثُر. قَِمر وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 فَلم يَنَم. القََمر الرجل : أِرَق في قَِمرو

 اإلبل : إذا تأخر َعشاؤها. مرتِ قَ والرجل أيضاً : إذا حاَر بصُرهُ في الثلج فلم يُبِصر.  قَِمرو

 إذا دخل الماء بين األَدمة والبََشرة فأصابها قضاٌء وفساد.:  تَْقَمر قَمراً  الِقربة قِمرتِ  وقال األصمعي

ه  .القََمر وقال ابن األعرابي : يقال للذي قَلََصْت قُْلفَته حتى بدا رأُس َذَكِره عضَّ

 : وأنشد 

ر   جريريريريريريريريريريَ ضُّ مسريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ ٌس ال يريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ  ه فريريريريريريريريريريذاَك نريريريريريريريريريريِ

  
ْر. جريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريٌ  ممريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريرير ه   رَّق الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريريري 

  

ر ه   يف لريريريريريريريرييريريريريريريريريل كريريريريريريريريانريريريريريريريريون   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريري  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر ه   مريريريريريريريريريريريريريريريَ ضَّ أبطريريريريريريريريريريريريريريريراف الريريريريريريريريريريريريريريريزُّ َ  قريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ
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بانَى وقيل معناه : أنّه ولد  القمر قال : يقول : هو أقلف ليس بمختون إاّل ما نَقص منه في العقرب ، فهو  القمرووسبّه قُلفته بالزُّ

 مشؤوم.

 : إذا تركتَه َهَمالً لَْيالً بال راعٍ يحفظه. القَمر والعََرب تقول : استرعيُت ماِليَ 

 واسترعيتُه الشَّمَس : إذا أهملتَه نهاراً.

 : وقال َطْرفة 

وس  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريرياو   كريريريريريريريريان هلريريريريريريريريا جريريريريريريريرياراِن قريريريريريريريريابريريريريريريريري 

  
 الَ مرْ و ر ومل أسريريريريريريريريريريريريريريريَ ِعهريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريمَس ِبةريريريريريريريريريريريريريريريْ و  

  
 أي : لم أُهِمْلها.

 : قال : وأراد البَعيث هذا المعنى بقوله 

هريريريريريريريريا تريريريريريريريري  َرمسريريريريريريريريْ ل أمريريريريريريريريت املريريريريريريريريؤمريريريريريريريريلريريريريريريريريني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ  حبريريريريريريريريَ

  
ّرين مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريكريريريريريريواكريريريريريريري  و   مريريريريريريرو مريريريريريريريا غريريريريريريَ  الريريريريريري ريريريريريريَ

  
ا قول األعشى   : وأمَّ

ْيخ ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريريريْه  رهريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريَ مَّ

  
ن   واهريريريريِ ٌة أتيت الريريريريكريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريرييريريريريريريريّ  ان ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رها قال أبو عمرو :  .القَْمراء : أتاها في تَقَمَّ

تزّوَجها وذهَب بها وكان قلبُها مع األعشى فأصبحت تأتي الكواهَن تسألهم : متى :  تقمرها وقال شمر : قال ابُن األعرابّي :

 النجاةُ مما وقعت فيه ومتى االلتقاء.

َرها وقال األصمعّي : تَها وَخَذعها ؛ وأصلُه من تَقَمَّ ر : َطلَب ِغرَّ  الّصياد الظبَاَء والّطيَر بالليل : إذا صادها في َضوء النار تَقمُّ

 أَبصاُرها فتُصاد. فتَقَمرُ 

 وقال أبو ُزبَيٍد يصف األَسَد :

 راَ  على  اثرهْم يت مَّر  و 
تهم.  أي : يتعاهد ِغرَّ

 مأخوذ من الِخداع. الِقمار وكأَنَ 

 .فقََمره بالِخداع َمَرهقا يقال :

 : لَْون الحمار الوْحشي ، وهو لوٌن يَضرب إلى ُخْضرة. القُْمرة وقال الليث :

ل. القَْمراءَ وقال :  لةٌ من الدُّخَّ  : ُدخَّ

 .أقَمر البِيض. وسحابٌ  القُْمرُ و: طائر يشبه الحمام  القُْمِريّ و

 : وأنشد 

ٌل  ْون  الريريريريريرَّ بريريريريريريريِة خم ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى َداَرهريريريريريريريا جريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريَ

  
رِ   مريريريريْ ع  قريريريري  لريريريريَ ن قريريريريريَ يريريريريَض املريريريريريريرياِء مريريريريِ حُّ َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى: وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنّه قال  لليلتين من أّول الشهر هالالً ، ولليلَتين من آخره ليلةَ ِسّت وسبع  القََمر يسمَّ

ى ما بين ذلك  .قََمراً  وعشرين ِهالالً ، ويسمَّ

 .«أْقَمر ِهجانٌ »ذكر الّدّجال فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أنَّ النبي و

 : األبيض الشديد البياض. األقمر قال القُتيبّي :
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 ، أي : بيضاء. قَْمَراء . وأَتانٌ أقمر ويقال للسحاب الذي يشتد ضوُءه لكثرة مائه :

 فذلك الَجْود. قَْمَراءَ  ويقال : إذا رأيَت السحابةَ كأَنها بطُن أتان

 وضعُت يَِدي بين»أبو زيد : يقال في َمثَل : 
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 ، أي : بني  مس ى َ رَّتني. م مورَتني  مس ى
بِر نفُسه.:  الَمِقر أبو عبيد عن األصمعي قال :: مقر   الصَّ

 وكذلك األموّي.

. الَمِقر وقال أبو عمرو :  : هو شجر ُمرٌّ

 .المقَر أيضاً بيِّن المِقر الحامض ، وهو:  الُمْمِقر قال : وقال أبو الحسن األعرابيُّ :

 .َمْمقُور فهو َمقَْرتُه : إْنقاع الّسَمك الماِلح في الماء ، تقول : الَمْقر وقال الليث :

 : إذا كان ُمّراً. ُمْمِقر الشيُء فهو أْمقَر وقال ابن السّكيت :

 .الَمِقر ويقال : للَصبِر

 : وقال لبيد 

ر  عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى أعريريريريريريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريريريريريريه  ٌر مريريريريريريريريريريريريريري   ممريريريريريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْل و   لريريريريريريريريريٌو كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نَي مسريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى األدنريريريريريريريريريَ

  
 : إذا دقّها. يَمقُُرها عنقَه فهو َمقَرَ  ويقال :

 منقور. (1)، وال تقل  ممقور ويقال : َسَمك

 : الذي يُنقَع في الخّل والِملح ، فيجيء منه ِصباٌغ يؤتدم به. الممقور قلت : والسََّمك

كايا : القليلة الماء. ِقرالُممْ  وقال الليث :  من الرَّ

 قلت : هذا تصحيف ، والصواب الُمْنقُر بضم الميم والقاف ، وقد مّر تفسيره في بابه.

 : اللَّبن الحامض الشديد الُحموضة. الُمْمِقرووقال أبو زيد : الُمّز 

 .أمقَر إمقاراً  وقد

 يكون.وقال أبو مالك : المّز : القليل الُحموضة وهو أطيب ما 

 : الشَّديد المرارة. الُمْمِقر

 ، أي : حامض. َمْمقور ثعلب عن ابن األعرابي ، يقال : َسَمك

 ويقال : َسَمك َمِليح ومملوح ومالح لغة أيضاً.

 : الرجل الناتئ الِعْرق. الُمْمقَرُّ وقال : 

 : وأنشد 

ة   يريريريريريريريريّ حريريريريريريريريْه أ مريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرية  عريريريريريريريرياجريريريريريريريريزا  تريريريريريريريريرِعريريريريريريريريِ كريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريني   َق الريريريريريريريريرجريريريريريريريريْ ام ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريِّ رَّ الريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ممريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريَ

  

 ابب القاف والَّلم

 ق ل ن
 (.قالون)استعمل من وجوهه : لقن ، نقل ، قلن ، 
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ْفر. اللَّقَن قال الليث :: لقن   : إعراب لكن ، وهو شبِيه َطْست من الصُّ

ً  فَهمتُه: الشيَء ، أي  لَِقْنتُ  : مصَدرُ  اللَّقَنوقال :   .ألقَنُه لَقَنا

ً فالٌن  لقّنني وقد ً  كالما  ، أي : فهَّمني تلقينا

__________________ 
 (.م ر)للجوهري « الصحا »وامل به من « م ل»( يف امل بوع : 1)
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ت ه مله ما مل أفَهم ، وق   .تلّ لت هو  لِ لريْ
 ، واللَّحانة واللّحانِيَة ، والتَّبانَةُ والتَّبانِيَةُ ، والطَّبانَةُ والَطبانِيَة ، معنى هذه الحروف واحد. اللَّقَانِيَةو اللَّقانة اللحيانّي : هي

 : اسم موضع. َمْلقَن وقال الليث :

 : تحويل شيٍء من موضع إلى موضع. النَّْقل قال الليث :: نقل 

 القوم من موضع إلى موضع. انتقال : النُّقْلةو

 ما بَقي من الحجارة إذا قُِلع َجبٌَل ونحوه. قَلالنَّ وقال : 

 : الحجارة كاألثافِّي واألفهار. النّقَل أبو عبيد عن األصمعي :

 في َجْريه : إذا اتَّقى في َعْدِوه الحجارة. يناقِلُ  والفََرس

 : وقال جرير بن الَخَطفَي 

عريريريريريريريري   املريريريريريريريريَ ى   مريريريريريريريرين كريريريريريريريريّل مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ف  و ْن بريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريل األجريريريريريريريريريريراِل   رُِِ الريريريريريريريريريريّرِقريريريريريريريريريرياِق مريريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأرض َجِرلة : ذات َجراول وغلَظ وحجارة.

 : طريق مختصر. الَمْنقل وقال الليث :

 : َمْرحلة ِمن َمنازل السَّفَر. الَمْنقَلةو

 : المراحل. المناقلو

 المرأةٍ أفضُل من أشّدِ مكاٍن في بيتها ظْلمة ، إالَّ امرأةً قد يئسْت من البُعولة ، فيما من مصلَّى »في حديث ابن مسعود : و

 : ، وأنشد ِللكَمْيت  (1)الُخّف :  المْنقَل وقال أبو عبيد : قال األموّي : .«َمْنقَلْيها

 كريريريريريريريريريريريريريريريان األ طريريريريريريريريريريريريريريريح  مريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريل اإلرِيريريريريريريريريريريريريريريريَن و 

  
ل و   وأب املريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريْ ه  َّريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 إالَّ كسر الميم. المْنقل أنَّ الرواية والشعر اتَّفقا على فتح الميم ما كان وجهُ الكالم فيقال أبو عبيد : ولو ال 

 : وأنشد  .َمْنقَل الثنيّة. قال : وكلُّ طريق: في شعر لبيد  المنقَل وقال ابن بُُزرج :

ال لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ َ
 كريريريريريريريريريرياَل واَل   انريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريري

  
ال  ني مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا انقريريريريريريريريريريريرية  و ريريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريِ

  

 َعْتانة  وما ِطِلّيا  أفريَتاَل 
 .المْنقاَلن: ، وللنَّعلين  المْنقاَلن قال : ويقال للُخفّين

 بكسر الميم فيها. الِمْنقلووَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي : يقال للُخّفِ الِمْنَدل 

 : قال جرير  .نقيل ابة من موضع إلى موضعقوائم الد تنقلها : فيها حجارة ، والحجارة التي نِقلة شمر عن ابن األعرابّي : أرضٌ 

لريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَن الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَل  نَّ  ريريريريريريريريريوٌص و يريريريريريريريريري   هريريريريريريريريري 

  
رْب الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريرية اجلريريريريريريريريريرُو   غريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريِ

  
 ، أي : نعالهّن. يَنقُلن نقيلهنّ  وقال غيره :

__________________ 
 .«وأمسسبه ا لق: »(70/  4)« غري  اَّ يث»( قال أبو عبي  يف 1)
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 هي الثَّعلبية ، وهي التقريُب األدنى ، وذلك حين تجتمع يداه ورجاله. المناقلة وقال أبو عبيدة :

 .يناقله موضع آخر ، أن يفعل ما يفعل اآلخر للمناقلةوقال : 

 : وقال حميد يذكر عيراً وعانته 

هريريريريريريريريريريريريرير    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريريريريٌر لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريس هلريريريريريريريريريريريريريّن مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌل   هريريريريريريريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  و أتنريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 االجتهاد.: َعْدُو ذِوي  النَّْقلو

 : المرقوعة ، والمطَرقة : التي أُطبق عليها أخرى. فالُمنقَلة ُمطَرقة ؛ ُمْنقَلةٌ  سلمة عن الفراء : نَْعلٌ 

 : إذا أصلحتَه. نقّلتُهوالُخّف  أْنقْلتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 .ةمْنقل ، وهي رقاع النِعال ، وهي نَْعلٌ  نَِقيلة واحدتها النَّقائل قال : وقال غيره :

 .أنقال وجمعهُ  نِْقل وقال األصمعّي : فإِن كانت النَْعل َخلَقاً قيل :

 .نِْقلو نَْقل وقال شمر : يقال :

 نَْعلَْيك.: ، أي  نَْقلَْيك قال : وسمعُت نَُصيراً يقول ألعرابّي : ارفَعْ  .نَْقل وقال أبو الهيثم : نَْعل

 به على الشََّراب ، ال يقال إال بفتح النون. يُتنقَّل : الذي النّْقل وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس أنّه قال :

العرب  نواقلو: إذا كان في قوٍم ليس منهم. قال :  نَِقيل . ورجلٌ نَْقلة : نِصاٌل من نِصال السهام ، الواحدة النِقال وقال ابن دريد :

 :  من قبيلته إلى قبيلة أخرى فانتمى إليها ، وقال األعشى انتقل : من

يريريريريريريريريل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروق  بريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريَ ْو   عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا قريريريريريريريريري 

  
تريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريرياراو  مريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريرياال      مريريريريريريريريريريريريريريا اغريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ناَزعتُه : فالناً ، أي  ناقلتُ ومجلَس شرابهم ، : بني فالن ، أي  نِقال األقداح ، يقال : َشِهْدتُ  ُمناقَلة : النِقال قال بعضهم :

هام : ما كان على سهٍم ثم النَّقَلوالشراب.   بفتح القاف. بنقَلٍ  إلى سهٍم آخر. يقال : ال تَِرْش سهِمي. نُِقل ِمن ريشات الّسِ

 : وقال الكميت يصف صائداً وأَْسُهَمه 

هريريريريريريريريريريرياوَ  لريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريرياِ  أنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أقريريريريريريريريريريري     كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريُّ

  
غريريريريريريريريريريريريَ     هريريريريريريريريريريريريا وال لريريريريريريريريريريريريَ ٌل رِيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال نريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 في المنطق. الُمناقَلة : النّقَل أبو عبيد :

 ، وهو الحاضر المنطق والجواب. نَِقل رجلٌ 

 : وأنشد للبيد 

هريريريريريريريريريم و  ا كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ حريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريم  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَ

  
رِبي   يريريريريريريريريف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ اِن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريِ ْل و بريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
 من الِشجاج وهي التي يَخرج منها فَراُش العظام ، وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم. الُمنَقَّلة أبو عبيد عن األصمعي :

 بيِّنة ُمنَقَّلةٌ  شمر عن ابن األعرابّي : َشّجةٌ 
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 ، وهي اليت خيرج ملها ِكسر  الِعيتاُ. التل يل
يت المنقّلة وقال عبد الوهاب بن َجْنبة :  منقَّلة التي تُوضح العَظَم من أحد الجانبين وال تُوِضحه من الجانب اآلخر. قال : وسّمِ

ُت العَْظم ألنَّه خفّي ، فإذا ُسِمع صوُت بالمرَود ليَسَمع صو يُنقل أن التّنقيلوجانبُها التي أوضَحْت عظَمه بالِمْرَود.  يُنقل ألنها

 األرش ، وكانت مثل نِصف الموِضحة.: العَْظم كان أكثر لنَْذِرها. النّْذر 

 قلت : وكالم الفقهاء على ما حكى أبو عبيد عن األصمعّي ، وهو الصواب.

 .قالنِ  وذو نَقَل ، أي : ذو ِمْنقَل القوائم وفرسٌ  نَْقل : سرعةُ  النّقَل وقال الليث :

 للقوائم. النّْقل : سريع نَقَّال وفََرس

 وقال كعب : .النَّقَل مثل التنقيلو

 تل يل  و هلنَّ من بَع    رقاٌل 
 من خراج قرية أو ُكورة إلى ُكورة. يُنقل ما: من الخراج  النواقلوقوماً من حال إلى حال.  تَنقُل الدهر التي نواقل من الناقلةو

 الوادي ، وهو صوُت الّسْيل. قاله أبو زيد وغيره. نَقَلةَ  ويقال : سمعتُ 

 : الرْقعة يُْرقَع بها ُخّف البعير ويُرقَع النّْعل. النَقيلة ابن السكيت :

 ليست من القوم ، أي : غريبة. نَقيلة ويقال للرجل : إنَّه ابنُ 

 [قلن]

قَْت ، فذكرْت أنَّها حاضت ثالث َحيضاٍت في شهر واحد. أنه سأل شريحاً عن امرأة طُ  عنههللارضيُرِوي عن علي :  قالونـ  لِّ

 فقال ُشريح : إن َشِهَد ثالُث نسَوةٍ من بطانة أهلها أنَّها كانت تحيض قبل أن ُطلقت في كّلِ شهٍر كذلك فالقوُل قولها.

 .«قالون»فقال علي كرم هللا وجهه : 

 بالرومية : أصْبَت. قالون قال غير واحٍد من أهل العلم :

 ق ل ف
 مستعمالت.: قلف ، قفل ، لقف ، لفق ، فلق ، فقل 

 .األقلف : مصدر القَلَف قال الليث :: قلف 

 من أصلها ، وأنشد : القْلفة : َجْزم اقتالع الُظْفر من أصله ، واقتطاع القَْلفو: الُجلَْيدة.  القَليفةو

 ي تلف األظفار عن بَلانِه
 ِغريٌن : إذا كان َرْطباً.: والِقنَّف َواحد ، وهو الِغْريَن والتِّْقن : إذا يَبَِس. ويقال له  الِقلَّف وقال أبو مالك :

 ونحو ذلك قال الفراء : ومثلهُ ِحمَّص وقِنَّب ، ورجل ِخنّب : طويل.

أيضاً  المقلُوفة ، وهي قَْلفة لَّة منهاأيضاً ، كل جُ  المقلوفة ، وهي قَْلفة : الجالل المملوءة تَْمراً ، كل ُجلَّة منها القَْلف وقال النضر :

، وهو أن  مقلُوفات وأربعَ  قَلَفَات من فالٍن أربع اقتلْفتُ و، وهي الِجالل البَْحرانية. قال :  َمْقلوفة ، كلُّ ُجلّة َمْقلوفات ، وثالثُ 

 تأتي الُجلَّة عند الرجل فيأخذها بقوِله
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 مله وال تكيلها.
 .التقَْفتُهو لقَّفَني تلقيفاً فلِقْفتُه : تَناُول الشيء يُرَمى به إليك. تقول : اللَّْقف الليث :: لقف 

 ثَْقف ، أي : سريع الفَهم لما يُرَمى إليه من كالِم باللسان ، وسريُع األخذ لما يُرَمى إليه باليد. لَْقف ورجلٌ 

 وقال العجاج :

 ِمن الةمالِيِل وما تريَل َّفا
 ما ينهار عليه وَرْميهُ به. تلقَّفَهويصف ثوراً وحشيّاً وَحْفَره ِكناساً تحت األرطاة 

ً  الشيءَ  لِقْفتُ  ، مصدرُ  اللَّقفِ  وقال ابن السكيت في باب فَْعل وفَعَل باختالف المعنى : : إذا أَخذتَه فأكلتَه أو ابتلعته.  أَلقَفُه لَْقفا

 ابطاً لما يحويه قائماً به.: إذا كان ض لَْقفِ  ويقال : رجل ثَْقف

 .اللَّقافةو، بيِّن الثَّقافة  لَقيف ، وثقيف لَِقف ، وثَِقف لَْقف وَرَوى أبو عبيد عن األحمر : إنّه لثَْقف

 .(تَلَقَّف فإذا هي)، وقرئ :  [117األعراف : ] (فَِإذا ِهَي تَ ْلَقُف ما َيَِْفُكونَ )وقال هللا جّل وعّز : 

ً  الشيءَ  لِقْفتُ  قال الفّراء : ً و أَلقَفُه لَْقفا  ، قال : وهي في التفسير تبتلع. لَقَفانا

 : المآلن. اللقِّيف أبو عبيد : الحوضُ 

 : الحوض الذي لم يُْمَدر ولم يُطيَّن ، فالماء يْنفِجر من جوانبه. اللقيف: وقال شمر : قال أَبو عمرو الشيبانّي 

فه : أَكُل الماء نواحيَه.وقال األصمعيُّ : هو الذي يتلّجف من أَس  فله فيَنهار وتَلجُّ

ً  الشيءَ  لِقْفتُ  من المآلن أشبهُ منه بالحوض الذي لم يُْمَدر يقال : اللقيف وقال أبو الهيثم :  ، فالَحْوض لَقيفو القِف فأنا ألقَفُه لَْقفا

 .لَقيفو القف الماء فهو لَِقفَ 

 جَّف وتََوّسع ألجافُه حتى صار الماء مجتمعاً إليه فامتألت ألجافُه كان َحَسناً.قال : وإن جعلتَه بمعنى ما قال األصمعي أنَّه تل

 مثل قول أبي عمرو. اللقيف وقال الليث في

 وقال أبو ذؤيب :

ُ  اَّو.  اللَِّ يف    كما يته 
 : أن يخبط الفرُس بيديه في اشتقاقه ال يقلُّهما نحَو بطنه. التلقيف وقال أبو عبيدة :

 .التلقيف والَكْرُو مثلقال : 

 : وقال أبو خراش 

تريريريريريريريه  ْ ر جريريريريريفريريريريريلريريريريريَ  كريريريريريريريأيب الريريريريريرَّمريريريريريريرياد عريريريريرييتريريريريرييريريريريريم  الريريريريري ريريريريريريريِ

  
ل الريريلريري ريريِف   هريريريريريريريِ حريريو. املريريلريريْ تريريريريريريرياء كريريَ  عريريلريريريريريريري  الةريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 .اللَّقيف هو مثل

 : وقال أبو َوْجَزة 

 قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع يف اللريريريريريريرياس فيمريريريريريريريا يريريريريريريريذكران بريريريريريريريه 

  
 هريريريريريريريريريي األدمي وأنَّ اَّريريريريريريريريريوَ. قريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياو  

  
 .يتلقّفونه الطعاَم ، أي : يأكلونه ، وال تقول ليُلقِّفونَ  شمر عن ابن شميل : إنهم

 وأنشد :
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فريريريريريريريريوا   ذا مريريريريريريريريا دعريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريم لريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريرياُ فريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ

  
ْرد    ٌة مسريريريريريريريري  ْه ُّ ب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا لريريريريريريريري ريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
 : ضربُها بأيديها لبّاتِها ، يعني الِجماَل في سيرها. تلقيفُها : شدَّة رفِعها يَدها كأنها تمدُّ يَداً ، ويقال : التلقيفو

 [.1 : الفلق] ((1ُقْل َأُعوُذ ِبَرِب اْلَفَلِق ))قال هللا جل وعّز : : فلق 

بح ، يقال : هو أبيَُن من الفَلَق قال الفراء :  الصبح وفََرق الصبح. فَلق : الصُّ

اج : بح. الفَلق وقال الزجَّ  : بيان الصُّ

 : الَخْلُق. الفَلق قال : وقيل :

األرَض بالنّبات ، والسَّحاب بالمطر ، وإذا قلَت الَخْلَق تَبيَّن  فَلقَ  ، وَكذلك [95األنعام : ] (فاِلُق احلَْبِ  َوالنَّوى)قال هللا تعالى : 

بح من ذلك. فَلقُ و: جميُع المخلوقات.  فالفَلق ، انفالق لك أن أكثره عن  الصُّ

 : بيان الحّق بعد إشكال. الفَلقو: الصبح.  الفَلقوجهنّم ، :  الفَلق ثعلب عن عمرو عن أبيه قال :

 : المطمئنُّ من األرض بين المرتفعين. الفَلق وقال األصمعّي :

 : وأنشد 

  أل دُ  ريريريريريريريريريريري  ى عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريريال  و 

  
لريريريريريريريريق الريريريريريريريريعريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  و   ْول يف الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ   لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : الِمْقطرة أيضاً. الفَلقو

اني عن ابن السكيت قال : ً  مصَدرُ :  الفَْلق الحرَّ  فيه. فَْلق . وسمعُت ذاك ِمنفلقُت أفِلُق فَْلقا

 محّرك. فلَق الشُّقوق ، واحدها:  الفُلوق أبو عبيد عن األصمعي :

 .فَلق ، وهو أصَوُب ِمن فَْلق وقال أبو الهيثم : واحدها

 : الداهية. الِفلق وقال ابن السكيت :

 : وأنشد 

ة   ْه داِويريريريريريريريريريريريريَّ َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ةٌ  ذا عريريريريريريريريريريريريَ ْ هلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياو   َن هبريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريِ َريريريريريريريريريريْ رََّد مسريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريَ

  
 أي : َعِملن بها داهيةً ِمن شّدة سيرها.

 ابن األنباري : أراد عِملن بها سيراً َعَجباً.

 : العَجب. الِفلقو

 .فِلق : القضيب يَُشق فيُعمل منه قَْوسان ، فيقال لكّلِ واحدة الِفلقوقال : 

 بالعََجب ، أي : يأتي بالعََجب. يَفتَِلق كذا وكذا ، للمنحِدر بين َرْبَوتين. ويقال : َمرَّ  القبف أبو نصر ، يقال : كان ذلك

 : إذا جاء بعََجب. يُفِلق فالٌن اليوم وهو أفلَق ويقال :

 ، وهي الداهية أيضاً. أَفلْقتَ و، وقد أعلْقَت  فُلق أبو عبيد عن الكسائّي : جاءنا بعُلَق

 .انفلقَتْ  الَجْفنة ، وهو أحد ِشقَّيها إذا فِلقوالَجْفنة  قةَ فِل وقال غيره : أعِطني

 : اسم موضع. فالقو
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: يجيء بالعجائب في ِشعره. ورجل ِمفالق  ُمْفِلق : ِكْسرة ِمن خبز وشاعر الِفلقةو .فانفَلقَتْ  الفُْستُقة وغيَرها فَلقتُ  وقال الليث :

 ِعْرق في العَُضد.:  الفَليقودنيٌّ رذٌل قليل الشيء. 

 الَوتر بين الِعلباَوين ، وال يقال في اإلنسان. ينفلق : ما بين الِعْلباوين ، وهو أن الفَليق وقال غيره :

 وأنشد :

 فَِلي  ها أجَرد  كالرْمِح الضِلعْ 
 المطمئنُّ في باطن ُعنُق البعير.: هو  الفَليق وقيل :

 : الجيش العظيم. الفَْيلَقو

 : قال الك ميه 
ْه  لريريريريريريريق اجلريريريريريريريأواِء  ذ نريريريريريريريزلريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ة الريريريريريريريفريريريريريريريَ ْومريريريريريريريَ  يف مسريريريريريريريَ

  
ل هريريريريريريريا ا ةريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريرياش   ذ نزلوا  ٌر وهيضريريريريريريريريريريريريريريَ  قسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا جاَء بشيء منكر. !ويا لألفيكة للفليقة يا: . ويقال فَلقةً  الجمل افتلق في عدو البعير مثل الّربَعة ، يقال : الفَلقة وقال النضر :

 فيه ، والفتح أكثر. فِلقوفيه  فَلق اللحياني : كلّمني فالن من

ة ، أي  فالقَة الَوْركاء ، وهي رملةٌ ، ويقال : كأنه بفالق قال : ويقال : خلّيتُه النَّخلة : إذا انشقت عن  فَلقَتِ  قطعة. ويقال :: آُجرَّ

ِمن هذا ،  أفلق قِتْلة ، أي : أشدَّ قِتلة. وما رأيُت سيراً  أفلق ، ويقال : قُتِل فالن فُلَّق ونْخلٌ  فالق ع ، وهي نخلةٌ الكافور ، وهو الطَّلْ 

 منها. تَفَلّق أي : أَبعََد. وفاُلق البيضة : ما

قاء ، فضَربه حرُّ الشمِس فتقطَّع : إنه للبٌن  متفلِّق وُمْمَذقِرٌّ ، وهو أن يصير اللبُن وسمعُت أعرابياً يقول للبٍن كان محقوناً في الّسِ

 .المتفلّق ناحيةً والماء ناحية ، ورأيتُهم يَكرهون ُشرب اللبن

 ، أي : بالَكِذب الصُّراح ، وجاء بالسُّماق ِمثله. بالفُلقانِ  ثعلب عن ابن األعرابي : جاء فالن

 َزَر : إذا َضُخم وَسِمن.، وَخنْ  تَفَلقو،  تَفَْيلقوتَفَْيلَم الغالم ، « : النوادر»وفي 

 بالقاف.« كتابه»هكذا رواه القتَيبّي في « فَيلَق رجل»وفي حديث الدّجال وصفته : 

 إاّل الكتيبةَ العظيمة. الفَيلق وقال : ال أعرف

ً  قال : فإْن َجعَله  ِلعظمه فهو وجهٌ إْن كان محفوظاً ، وإاّل فهو الفْيلَم بالميم بمعنى العظيم. فْيلَقا

 الغالم وتَفْيلم بمعنى واحد. تَفْيلق : العظيم من الرجال. ومنه يقال : الفْيلقوقلت : والفَْيلم 

ً  إحداهما باألخرى تَلِفق : خياطةُ ُشقتَين اللّفق قال :: لفق  ين ، فإذا تباينا بعد ِلفقان وكالهما: أعّم ،  التلفيقو. لَفقا  ما داما منضمَّ

 .لفقهما قيل : قد انفتق التلفيق
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 قبَل الخياطة. اللفق وال يلزُمه اسمُ 

 .اللفق جماعة اللفَاق وقال غيره :

 : وأنة  
   ر بَّ انعريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريم و 

  
اَق عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا  ُّارا   تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ

  
 .لِفقان هما: وقال المؤرج : يقال للرجلين ال يفترقان 

 به ، أي : لَِحْقتُه. تلفّْقتُ وتأفّْقُت بكذا « : النوادر»وفي 

 .«لفّاق»، قال : رواه بعضهم : « َصفّاق أفَّاق»قال شِمر في قول لقمان : 

 : الذي ال يدرك ما يطالب. اللفّاقوقال : 

 أمراً فلم يدركه.فالٌن ، أي : طلب  لفق يقال :

قر إذا كان على يَدي رجٍل فاشتهى أن يُرسله على الطير ، ضرَب بجناحيه ، فإذا أرسله فسبقه الطيُر فلم  قال : ويفعل ذلك الصَّ

 .لفق يدركه فقد

ت. يك الصفّاق : الذي يضرب بجناحيه إذا صوَّ  قال : والّدِ

من الناس : الذي ال يُخرج من بين يديه خيراً ،  المقتَِفلوفاقتفل.  قفلتُهأ وقد اإلقفال معروف ، وفِعله القفل قال الليث :: قفل 

 .مقتِفلة وامرأة

ً  القَفلةو  .قَفلة : إعطاؤك إنساناً الشيَء بمّرة ؛ أعطيتُه ألفا

 ، أي : وازن ، الهاء أصليّة. قَفلةٌ  وقال ابن ُدريد : درهمٌ 

 .(1)قلت : وهذا ِمن كالم أهل اليمن 

 نبت في نجود األرض وتيبس في أول الهيج. قفل : شجرة معروفة. وجمعُها القفلةُ و

؛ فإنها ال تنبت إِال  قفلة وائِلي بي إلى جانب»: وقال معقِّر بن حماٍر البارقّي لبنٍت له بعد ما كّف بصره وقد سمع صوت راعدةٍ 

 .«بَمنجاة من السيل

 ؛ وكذلك قال أبو عبيد. القفل بن السكيت : يقال لما يبس من الشجر :وقال ا

 وأنشد :

 فخّر  كما تتابع  الريح   ل فلِ 
 ، وهي شجرةٌ بعينها تهيج في َوْغرة الصَّيف ، فإذا هبت البوارُح بها قلْعتها وصيرتها في الجّو. قفلة : جمع القَْفل قال :

 أيضاً : القَْفلوبمنزلة القَعَد ، اسٌم يَلزمهم ،  القَفل قفوالً ، وهم قَفَلوا يقفلُون د الغزو ، وقد: رجوع الجند بع القفول وقال الليث :

 .يقفُلون من ذلك ، ألنهم القافلة ، واشتُقَّ اسمُ  القُفول

يت  أّن َعواّم الناس يَغلَطون فيعن َسفَرها ، وَظنَّ القتيبّي  بقَفُولها تفاؤالً  قافلةً  وإن كانت مبتدئةَ الّسفَر القافلة قلت : ُسّمِ

__________________ 
 .«اهلاء أصلية»وال أدري ماذا أراد ب وله : « : »التهذي »ونسخة من « اللسان»( بع ه يف 1)
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 .قافلة   تسميتهم امللِة ني سفرا  
ي المنشئة للسَّفَر قافلةً  وقال : ال تسمَّى على سبيل  قافلةً  إالَّ منصرفةً إلى وطنها. وهو عندي غلٌط ، ألنَّ العرب لم تزْل تسّمِ

 التفاؤل ، وهو سائٌغ في كالم فَُصحائهم إلى اليوم.

 .مقفول ، وال يقال : ُمقفَل الباَب فهو أقفلتُ  وقال ابن السكيت عن أبي عمرو :

ْوُم : إذ أيبسه.  أقفَله . وقدقَفالً و قَفلوهم يقفلُون قَفوالً  الجنُد ِمن غزوهم. وقد أقفلتُ و  قوافلٌ  الِجْلد : إذا أيبستَه. وخيلٌ  أقفلتُ والصَّ

 : السَّوط المفتول. القفيلو .متقفلٌ  فالٌن : إذا بخل فهو استقفلوضوامر. 

 وقال :

 قمه  ليه  ل فيل ضر 
 وكم تثقُله مثله. القَْفل تحُزره ، وهوهذا ، أي : كم  تقفل وقال أبو زيد : كم

 والشاِزب والشاِسب. القافل ، وهو قَفَل يقفُل قُفوالً  ويقال للفرس إذا َضَمر :

 ، ومَكر القوُم : إذا احتََكروا ويمكرون. رواه المصاحفي عنه. يقفُلون القوُم الطعاَم وهم قَفَل وقال ابن ُشميل :

 القوَم في الطِريق. أقفلتُ  « :نوادر األعراب»وفي 

 : أتبعتهم بَصري ، وكذلك قَذْذتهم. قَفاَلً  بعيني قفلتُهموقال : 

 على كذا ، أي : جمعتهم. أقفلتُهم وقالوا في موضٍع :

 ْفع الدقّ ما ِديَس ِمْن ُكْدِسهم ، وهو رَ  فَقَلوا: : التذرية بلغة أهل اليمن. يقال  الفَْقل: « الزرع»قال ابن شميل في كتاب : فقل 

 ، وهي الِحفراة ، ثمَّ نثره. بالمفقَلة

ْيع ، وقد الفَْقل قال : ويقال : كانت أرضهم العاَم كثيرة  .إْفقاالً  أرضهم أَْفقَْلت ، أي : كثيرة الرَّ

 لغير ابن ُشَميل. الفَْقل والّدّق : ما ِديَس ولم يَذّر. وال أحفَظُ 

 حاتَّ ما عليها من الحمل.ابن األعرابّي : المقفال من النخيل : التي ت

الُجلّةَ : إذا قشرتَها عما  قلفتو. القلفةو القُْلفة : إذا لم يَع خيراً ، كأنّه ُمغَشى ُمغَطًّى ال يدُخله وعظ. وهي أقلفُ  يقال : قلبٌ : قلف 

 .القليف فيها من تمر مكنوز وهو

 ق ل ب
 مستعمالت.: قبل. قلب. لقب. لبق. بقل. بلق 

 وِمن بَعُد. قبلُ  : عقيب بَْعد ، وإذا أفردوا قالوا هو ِمن قَْبل المظفر :قال ابن : قبل 

وبعُد ُرفِعا رْفعاً بال تنوين ألنهما غايتان ، وهما مثُل قولك : ما رأيُت مثله قّط فإذا أصفتَه إلى شيء  قبلُ  قال : وقال الخليل :

 زيٍد قادٌم. قبلَ  ، وهو عبد هللا قبلَ  جاءنا: نصبتَه إذا وقَع موقَع الّصفة ، كقولك 

 فإذا وقعَت عليه ِمْن صار في حدّ 
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فة  و فض قبلِ  األ اء ، ك ولك من  قبل   ، ألن ِمن من مسروف ا فض ، و منا صريريار قبل   ُّي  فصريريار  ِمن صريريِ
الُ مل ادا  ِلمن و ّول من وصريريّفيته    اإل ّية ، ألنّه ال َيتمع صريريفتان. وغَلَبه مْن ألّن ِمْن صريريار يف صريري ر الك

 فَغل .
 وبعُد فيما َمرَّ ِمن الكتاب ، فكرهُت إعادتها. قبلُ  قلت : وقد مرْت ِعلَلُ 

 المرأة : فَْرُجها. قُبلوخالف الدُّْبر.  القُْبل وقال الليث :

 .أقبلُت قُْبلَك على اإلنسان كأنّك ال تريد غيره. تقول : كيف أنت لو إقبالك : القُبلوقال : 

أُراه مرفوعاً ألنّه اسٌم وليس بمصدر كالقَْصد : فقال  ؟أُقبَِل قبلُك الخليل فسأله عن قوِل العرب : كيف أنت لووجاء رجٌل إلى 

 وجُهك بما تكره. استُقبل والنحو ، إنَّما هو كيف لو

ا ِبَقُبوٍل َحَسنٍ )وقال الزجاج في قول هللا :  محمول على قوله  قبولٌ  ولكن حسن بتقبل ، أي : [37آل عمران : ] (فَ تَ َقب ََّلها َرِبُّ

 إذا رضيتَه.:  قَبوالً  الشيءَ  قَبلتُ  َحَسناً ، يقال : قَبِلها قَبوالً  :

يحُ  قبلتو  .قَبولٌ  ، وهي ريحٌ  تَْقبلُ  الّرِ

 به في معنى َكِفْلت على مثال فَِعلت. قَبِلت ، أي : كفْلُت به. وقد ُروي قَبالةً  به أقبُل بالرجل قَبَْلتُ و

 : إذا َصبَّ الماء في الحوض وهي تَشرب منه فأصابها. قَباَلً  َسقَى فالٌن إِبِلَهويقال : 

 ذلك شيئاً. قبل : أن يوِرد الرجل إِبِلَه فيستقي على أفواهها ولم يكن هيَّأَ لها القَبل وقال األصمعي :

 ، وتقول : ال أكلّمك إلى َعْشٍر ِمن ذلك قَبَل فهو استقبلك  ما، أي : ُمعَايَنَةً ، وكلُّ  قِباَلً  وقال الزجاج : كلُّ ما عايْنتَه قلَت فيه أتاني

 .تستقبِلُنا إلى َعْشر قبَلٍ  إلى عشر مما يُشاهده من األيام ، ومعنى قِبَلٍ  ، فمعنى قَبَلو قِبل

 منطر على األنف. إقبال : إذا كان فيها قَباَلً  العينُ  قَبِلَت ويقال :

 ، إذا كان فيها َميَل كالَحَول. باَلً قَ  العينُ  قَبِلَت وقال أبو نصر :

 َحَدقتاه على أنفه. قال : واألحول الذي حولْت عيناه جميعاً. أقبلتْ  : الذي األقبل وقال أبو زيد :

 السواِد على الَمْحِجر. إقبال في العَين : القَبل وقال الليث :

 على الُصْدغين فهو أخَرز. أَقبل ، وإذا أَقبلَ  سواُده على األنف فهو أقبَلَ  ويقال : بل إذا

ة القَبلو: َصَدُد الَجبَل.  القَبلوشبيهٌ بالَحَوِل ،  القَبَل عمرو عن أبيه :  : المَحجَّ
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 إل راج الول . ال ابلة : ل  ف الَ بلو الواضحة. 
 ، ثم َحنَف ثم فََحٌج. قَبل ثعلب عن ابن األعرابّي : في قََدميه

 : وقال الكميه 
ا أمريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريريريريريريري  ن وائريريريريريريريريريريريريريريريريريل  فريريريريريريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 فريريريريريريريريريمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري بريريريريريريريريرير اجملريريريريريريريريري  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل   

  
 معناه : أنّه كريم القديم والحديث.

 ، أي : جديد ؛ كأنَّه أّول ما لبسه. قَبَلٌ  قال أبو سعيد : قال أعرابّي : وعلّي فرٌو لي

ة ورائي أقبلته ويقال :  ـ. يعني في المشيـ  مّرة وأدبرته ، أي : جعلته أمامي ومرَّ

 الجبَل مّرة ودبرتُه أخرى. قبلتُهو

 كلٌّ جائز. (قَباَلً و ) (قِباَلً و )،  [55الكهف : ] (َأْو َيَْتِيَ ُهُم اْلَعذاُب قُ ُبَّلً )وقال هللا جّل وعّز : 

 ، المعنى : ويأتيهم العذاب ُضروباً. قَبيل فهو جمع (قُ ُبَّلً )قال الزجاج : فمن قال 

 .مقابِالً  فالمعنى أو يأتيهم (قَباَلً )اب معَاينَةً. ومن قرأ فالمعنى أو يأتيهم العذ (قِباَلً )وَمن قرأ 

. ويجوز قبِيالً قَبيالً  ، المعنى : وحشرنا عليهم كلَّ شيء [111األنعام : ] (َوَحَشْرَّن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُبَّلً )وقوله جل وعّز : 

عليهم كلُّ شيء فَكفَل لهم بصّحة ما يقول ما كانوا ليؤمنوا  ، ومعناه : الَكِفيل فيكون المعنى لو ُحِشر قبيل جمع قبُل أن يكون

، ويجوز وحَشْرنا عليهم كل شيء قِبالً بكسر  فقابَلهم ، أي : لو حَشْرنا عليهم كل شيء يُقابِلهم في معنى ما قبالً  ويجوز أن يكون

 .قُباُلً  على تخفيف قُْبالً  القاف ، أي : ِعياناً ويجوز

 ، معناه : ال طاقةَ لهم بها. [37: النمل ] (ال ِقَبَل هَلُمْ )وقوله جّل وعّز : 

 ، أي : من تِلقائه : ِمن لُدْنه ، ليس من تِلقاء المالقاة ، لكْن على معنى ِمن عنده. قاله الليث. قِبَله ويقال : أصابني هذا ِمن

 .قَِبيل قال : وكلُّ ِجيل من الِجّن والناس

العََرب وسائرهم من  قبائل فمن القَبيلة ، أي : هو وَمن كان ِمن نَْسله. فأما [27: األعراف ] (ُه َيراُكْم ُهَو َوقَِبيُلهُ ِإنَّ )وقوله : 

 الناس.

 : بنو أٍب واحد. القَبيلةو .قُبُل : الجماعة يكونون من الثالثة فصاعداً من قوٍم شتّى ؛ وجمعُه القَبيل أبو عبيد عن أبي زيد :

 ، ثم الِعمارة ، ثم البطن ، ثم الفَِخذ. القبيلة ، ثم القبيلة الكلبّي : الشَّْعب أكثر من وقال ابن

 الرأس ، الجتماعها. قبائل العرب من قبائل وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس ، أنه قال : أُخذت

 دونها. القبائلوقال : وجماعتُها الشَّْعب. 

 حدثني مندل قال : قال ِسنان بن ضرار الشيباني« : المصادر»قال الفراء في كتاب 
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  ضريريريريريريريريريريرار ، قلٌ  ن ي  يف ثياب  : ، يري  َكَبل. ف ال  قريَبل عن عب  هللا بن أيب اهلذيل قال : أتيت ه وعليَّ فرٌو  
 دَنسة  ت من قل  دنس  يف ثياب ن ية.

 .قبائل بعض الغروب ، والكثرة لها قبائل وكذلكباألخرى ،  قوبلت الرأس كلُّ فِْلقَة قد قبيلة وقال الليث :

 الرأس : قَطعُه المشعوب بعضها إلى بعض. قبائل وقال أبو نْصر :

 .يستقبِلُك : النََّشز من األرض القَبَلوقال : 

 .القَبَل يقال : رأيُت شخصاً بذلك

 : وأنة  للجع ّي 
ٌل    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  هللا وأ  َرجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل   بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ منريريريريريريريريريريريريريريا ِذكريريريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريار  بريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .قَبَل من ُمشرف ، الواحد استقبلك : ما األقبال: أخبرني المنذرّي عن ابن ُعميرة األسدي عن الرياشي عن األصمعي ، قال 

 ذلك. قبل : أن يَُرى الهالُل أّوَل ما يُرى ولم يُرَ  القَبَلوقال : 

 يستعدَّ له.: أن يتكلّم الرجُل بالكالم ولم  القَبَلو. قَباَلً  يقال : رأيت الهالل

 فأجاَد. قَباَلً  يقال : تَكلّم فالن

 .يُْستقبَل ، أي : فيما قَبَل ويقال : أْفعُل ذلك ِمن ذي

 الشباب. مستقبَل الّشباب ، أي : ُمْقتبِل أمَره : إذا استأنَفَه. وهو اقتَبَل ويقال :

 : قال أبو كبير الهذلّي 

تأب  و  فريريريريريريريريريريريريِ ه َّريريريريريريريريريريريريَِ ن طريريريريريريريريريريريريأطريريريريريريريريريريريريأتريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريرير ّب مريريريريريريريريريريريريَ

  
ربَِّ   ل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياب  ريريريريريريريَ ِح مريريريريريريري  ريريريريريريريتريريريريريريريبريريريريريريريِ  كريريريريريريريالريريريريريريريرُّمريريريريريريريْ

  
 الرجُل : إِذا كاَس بعَد َحماقة. اقتَبل َسلَمة عن الفّراء :

 أنشدتُه َرَجزاً لم أكن أعَدْدتُه.:  قَباَلً  أبو عبيد عن األصمعي : َرَجْزتُه

 : إذا تكلّم بها ولم يكن أَعّدها. اقتباالً  فالٌن الخطبة اقتَبَل ويقال :

يَح. أقبلوها ابن بزرج قالوا :  الّرِ

 الريح بمعناه. قابلوهاوقال األزهري : 

 أنا الريح. استقبلتوالريح  استقبلوا الريح كان أكثر كالمهم : استقبلوها فإذا قالوا :

 : وقال األعشى 

او   قريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريريريريريريَح يف دَنريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا وارتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمْ و   ى عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى دَنريريريريريريريريريريريِّ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ

  
يح. أقبلها أي :  الّرِ

 عام ودابر عام. فالدَّابر : المولّي الذي ال يرجع. قابلوأو استدبرته.  استقبلته الشيء ودبرته : إذا قَبَلتُ  وقال أبو الهيثم :

 .مقبل: ، أي  قابل الذي خرج من الرمية. وعام: والدابر من السهام  .المستقبل : القابلو

 .قَبُوالً  الهديَّة قَبِلتُ و،  القابل الرجل الغَْرَب من الُمْستَقى ، وهو قَبِل . وكذلكالقابلةُ تَْقبَلها قِبالة المرأة قَبِلتو
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 .تَقبَله ، ذلك إذا كانت العَين قَبولٌ  ويقال : عليه

 : إِذا لم تكن له ِجهة. قِْبلة أبو نصر : يقال رجل ما لَه

 ك.أي : أين ِجَهتُ  ؟قْبلتُك ويقال : أين

 : إذا َكفَل به. قَبالةً  به يقبُل به قَبَل ويقال :

 : وأنشد 

ٌن  لريريريريريريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ي لريريريريريريريريريريريك َرهريريريريريريريريريريريْ   ّن كريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريّ

  
   ْ لريريريريريريري   قريريريريريريريالريريريريريريريه قريريريريريريري  وجريريريريريريريَ لريريريريريريريي   هريريريريريريريِ  فريريريريريريرياقريريريريريريريبريريريريريريري 

  
 .قَبيالً  معناه : كوني أنتِ  اقبُلي

ماَح نحَو القوم. أَقبَْلنا إبِلي أَفواهَ الوادي ، وكذلك أَقبلتُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  الّرِ

 .قِبالَين نَْعلَك ، أَي : اجعل لها قابِلْ  ويقال :

 مخفّفةً. قَبَلتُها: ؛ فإن شَدْدَت ، قلَت  قِباالً  النعَل : إذا َجعلَت لها أَقبلتُ  قال : وقال اليزيدّي :

مام بين اإلصبع الوسطى والتي تليها. الِقبالوقال أبو عبيد :   : ِمثْل الّزِ

 أَي : ِزمامان.،  قِباالن أَنه كان لنَْعِله وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

 .قِبالين : إذا َجعَل لها قابَلهاونَعلَه  أَقبَلَ  وقال أَبو نصر :

 من شبابه. قُْبلٍ  هذا الَهَدف وبُدْبره ، وكان ذلك في بقُْبل بَسْفِحِه. وَوقَع السهمُ : هذا الَجبَل ، أَي  بقَبَل ويقال : انِزلْ 

 الصيف ، أي : في أَّوله ووجهه. قُْبل الشتاء وفي قُْبل وكان ذلك في

 .«ِمن َدبير قَبيالً  فالٌن ال يَعِرف»عمرو عن أَبيه في قولهم : 

 معصيتُه.: : طاعة الّرب. الَدبير  القَبيل قال :

 والدَّبير : ما أَدبََر به الفاتل إلى ُرْكبَتِه.به الفاتل إلى َحْقوه.  أَقبَلَ  : ما القَبيل أَبو نصر عن األصمعي :

 : فوُز الِقْدح في القمار. والَدبيُر : خيبة الِقْدح. القَبيل وقال المفّضل :

 أن يكون رأُس ضمن النَْعل إلى اإلبهام. القَبيل وقال جماعة من األعراب :

 والدَّبيُر : أن يكون رأُس الِضْمِن إلى الِخْنِصر.

 : رابّي في قول األعشى وقال ابن األع

ٌن  رٌَع واهريريريريريريريريريريريريريِ ْرِب ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريو اَّريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُْ و   ِذ بريريريريريريريريريريريريريال   ريريريريريريريريريريريريريَ ْل بريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الزمام. قال : وهذا كما تقول : هو ثابت الغََدر عند الَجَدل والُحجج والكالم والقتال ، أي : ليس بضعيف. الِقبال قال :

 وتَبَاُعٍد بين الِرجلين.: ِشبه فََحجٍ  الِقبال وقال الليث :

 وأنشد :

 َفَجأو مَسْلَكَلٌة فيها ِقباٌل 
 .مستقبِلي ، أي : قُبالتي ويقال : فالنٌ 
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 وُمَدابري. ُمقابِلي ويقال : هو جاري

 : وأنشد 

عريريريريريريريريريريي جريريريريريريريريريريارايت  ي ومريريريريريريريريريريَ ك نريريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريْ  محريريريريريريريريريريََ

  
اليت   رايت و مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ابريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
قال أبو عبيد : قال  .«أو ُمدابرة ُمقابلة أنه نََهى أن يضّحى بَشْرقاء أو َخْرقاء ، أو»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

: أَن يُفعل ذلك بمؤّخر األُذُن من  الُمدابَرةُ وأن يُقَطع ِمن طرف أُذنها شيٌء ثم يترك معلَّقاً ال يَبين كأنه َزنََمة.  المقابَلة األصمعي :

 الشاة.

 وُمدابَرة بعد أَن يكون قد قُطع. ُمقابَلة صمعي : وكذلك إْن بان ذلك من األُذُن أَيضاً فهيقال األ

ه. قِبَل : إذا كان كريَم الطََّرفين من ُمدابَرٌ و ُمقابَل ويقال : رجلٌ   أَبيه وأّمِ

 ، وال يقولون فَعَل يَفعُل. القابل ، وكذلك العامُ  المْقبِلة : الليلةُ  القابلةُ وبه.  قابلتُه وقال الليث : إذا ضَمْمَت شيئاً إلى شيٍء قلت :

 : وقال العّجاج يصف قطاً 

سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي قريريريريريريريري ريريريريريريريرياه ن سريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريه    

  
 روابريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريا  وبريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري  ربريريريريريريريريريريريريريريع ع َّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  

ه أو عريريريريريريريريريريريريّرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  َو َّ ركضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ْن تريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريرين الريريريريري ريريريريريريريابريريريريريلريريريريريتريريريريريني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 تأِت بعد فقال :: يعني الليلة التي لم  القابلتين قوله : من

 روابعا  وبع  ربع عسا
بع فالقابلتان فإن بنى على الخمس واحدة ، فلما  القابلة الخامسة والسادسة. وإنما فالقابلتان السادسة والسابعة ، وإن بنى على الّرِ

 : ، كما قال  القابلتين كانت الليلة التي هو فيها والتي لم تأت بعد غلّب االسم األشنع فقال

 راهريريريريريريريريا والريريريريريريريريلريريريريريريريريجريريريريريريريريُو الريريريريريريريري ريريريريريريريريوالريريريريريريريريع لريريريريريريريريلريريريريريريريريا قريريريريريريريريمريريريريريريريري

  
مريريريريريريريريس    فريريريريريريريريغريريريريريريريريلريريريريريريريريّ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريمريريريريريريريرير عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بَا ألنها القبولوقال :   الدَّبُور. تَستقبل من الرياح : الصَّ

بَا. : التي تهّب من ُدْبر الكعبة  فالدَّبور وقال أبو عبيٍد عن األصمعّي : الرياح معظمها األربع : الَجنوب والشمال ، والدَّبُور والصَّ

بَا. القَبُولو،   من تلقائها وهي الصَّ

 العَْفَو والعافية وغير ذلك ، وهو اسم للمصدر وأميت الِفعل منه. تَقبَل : أن القَبُول وقال الليث :

 .التقبيل ، وفِعلُها القُبَل معروفة وجمعُها القُبلةوقال : 

 إياه. أقبلتُها ، وأنا تقبُله شية الواديالما قَبَلَت أبو ُعبيٍد عن أبي زيد :

 .قوابِِلهو أقباله من استَْقبَلَك هذا الجبل ، أي : بما بقابِل وسمعُت العرب تقول : انِزلْ 

 قَبوالً  أقبَلُها هديَّتَه قَبِلتُ  اللِّحيانّي :
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 الَعنْي. َت َبله ، أي : قَبول ، وعلى فالن ق بوال  و 
 ال غير. قَبول ، وعلى وجهه قُبوالً و قَبِلتُه قَبوالً  عن ابن األعرابّي ، يقال :وأخبرني المنذرّي عن ثعلب 

 .قَْبالء وامرأة أقبَلُ  على الحاجب. ورجل أقبلتْ  ، وهي التي قَْبالء عينُه ، وَعْينٌ  قَبلتْ  وقال اللحيانّي :

 .قابِل هذا الَجبَل ثم دبَرني ، وكذلك قيل : عامٌ  قَبَلَني ويقال : قد

 .تَقبُّالً  العاِملُ  تقبَّلَهو. القَبَالة ، واالسم تقبيالً  العامل قبَّلتُ  ل :ويقا

 : َحَجر أبيُض عظيم ، تجعل في ُعنُق الفََرس. القَبَلةوقال : 

 من أسماء َخَرِز األعراب. القَبَلةو القَبَلو. بقَبَلَة يقال : قَلَّدها

، فمن تعّداه َظلَم ، وَمن  بِقَبَل إّن الحقّ »األعرابّي قال رجٌل من بني ربيعةَ بن مالك : وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن 

 .«قصَّر عنه َعَجز : وَمن انتهى إليه اكتفى

 ، أي : يَِضُح لك حيث ، وهو ِمثل قولهم : إن الحق عاٍر. بِقَبَل قال :

 .يُستقبَل ِعَوض وَعَوض ، ومن ذي أُنُف ، أي : فيما، وِمن ذي  قَبَلو قِبَل سلمة عن الفراء قال : لقيتُه ِمن ذي

زيداً َمّرةً وأدبَْرتُه أخرى ، أي : جعلتُه مّرةً أمامي  أْقبلتُ والِمْكواة الداَء.  أقبْلتُ والطريق ، أي : ُدلَّه عليه.  فأَْقبِله غيُره : اذهبْ 

 الجبَل مّرةً ودبْرتُه أخرى. قَبَْلتُ وومّرةً َخْلِفي في الَمشيِ. 

 ، أي : ال يَكترثون لك.« وال ِدبار قِبال ما أنَت لهم في»والعرب تقول : 

 : وقال الشاعر 

رٌ و   مريريريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريريريَه  ْن َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريْه عريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريريريال     ال يف ِد رِ و هلريريريريريريريريريريريريريريريريريا يف قريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
قاع. قبائل ويقال : أتانا في ثوٍب له  ، وهي الّرِ

اللجام : ُسيوُره ،  قبائالووالُمَردَّم ، والُملَبَّد والَمْلبوُد.  المْقبولو المقبَّل أبو العباس عن ابن األعرابي قال : إذا ُرقِّع الثوُب فهو

 .قبيلة الواحدة

 :  مقبل وقال ابن

ه   ذاَر و ن طريريريريريريريالريريريريريريريه قريريريريريريريبريريريريريريريائريريريريريريريلريريريريريريري  ي الريريريريريريريعريريريريريريريِ ْر ريريريريريريريِ  تريريريريريريريري 

  
ِفرِ   ْر ريريريريِة الصريريريريريريريريريريريريريريَّ

َ
ْلِف امل رأب ِم ريريريريِل سريريريريريريريريريريريريريريِ  عن مَسةريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .قبيلة ، والحمام قَبيلة . فالِغربانقَبيلة وكلُّ صنٍف منهاأصنافاً ؛ : من الطَّْير ، أي  قبائل ويقال : رأيت

 : وقال الراعي 

بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية   ن قريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ  رأيريريريريريريريريريه  ر َداىَف فريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريوج    مُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ عريريريريريريوهريريريريريريريا َأمسريريريريريريَ ت يريريريريريريريَ ن الريريريريريري ريريريريريريَّ  مريريريريريريِ

  
 يعني الِغْربان فوق النَّاقة.

 : َحيّة سّماها أبو َخْيرة : قِبالٍ  قَُصْيَرى: « الحيّات»وقال شمر في كتابه في 
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ا أصغر ِجسما  ، َت ت ل على املكان. ِقبال ق َصْتى ، و ّاها أبو ال ُّقَيش ق َصْتى  ، وهي من األفاعي غت أَنَّ
 قال : وأََزَمْت بفْرِسِن بعيٍر فمات مكانَه.

ْبدة. القَبيلة عمرو عن أَبيه ، يقال للِخْرقة التي يَُرقَّع بها قَّب القميص :  ، والتي يُرقَّع بها َصْدُر القميص اللِّ

ِمن ناحيتها  القَبيلة : َصْخَرة على رأس البئر. والعُقابان : ِدعاَمتا القَبيلة وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 والمنَزعة. القَبيلة جميعاً. وهي

 قال : وُعقاب البئر : حيث يقوم الساقي.

ْحل أَبو عبيد عن أَ   .قبيلة ، واحدتُها القبائل: بي زيد يقال ألحناء الرَّ

إذا ُرِعَي لم يَبَق له  البقل وِدّق الشجر أَنَ  البَْقل من النبات : ما ليس بشَجٍر ِدّقٍ وال ِجّل ، وفَْرُق ما بين البْقل قال الليث :: بقل 

 ساٌق ، والشجر تَبقى له ُسوق وإن َدقّت.

 .تتبقّلو تُبتَقل واإلبل .البقلَ  َعُواالقوُم : إذا رَ  ابتَقَلو

: ما يَخرج في أعراض الشجر إذا ما دنَْت أياُم الربيع وَجَرى فيها الماء فرأيَت في أعراضه ِشْبهَ أَعيُن الَجراد قبل أَن  الباقِلو

 الشجُر. أَبقَلَ  ، وقد الباقل يستبِين َورقُه ، فذلك

 .البَْقل : ذات الَمْبقَلةو،  ُمْبقلة األرض فهي أبقَلتِ و. واحدة بَْقلةً  ويقال عند ذلك : صاَر الشجرُ 

 ، وأَوَرَس الشجر فهو واِرٌس : إذا أَْوَرَق ، وهو باأللف. البَْقل ِمن نبات باقل المكان فهو أَبقَل أَبو عبيد عن األَصمعي :

 الناب. باقِلُ  أَّوَل ما يطلع. وَجَملٌ ناُب الجمل  بقَلو .بَقَل وقال الليث : ويقال لألمرد إذا خرج وجُهه : قد

 : اسٌم سواِدّي ، وهو الفُول ، وَحَملُه الِجرِجر. البَْقل من نبات الباقِليّ وقال : 

 .الباقالء: : إذا شّدْدت الالم فََصْرت ، وإذا خفّفَت مَدْدَت فقلت  الباقِليّ  وقال أَبو عبيد :

 .«باقل إنه ألْعيَا من»اب التشبيه : أَبو عبيد عن األموي قال : ِمن أَمثالهم في ب

 قال : وهو رجل ِمن َربيعةَ ، وكان َعيِيّاً فَْدماً.

 : قال : وإياه َعنَى األَرْيِقُط في وصف رجٍل مأل بطنَه حتى َعيَّ بالكالم فقال 

بريريريريريريريريريريريان  وائريريريريريريريريريريريل  حريريريريريريريريريريريْ  َأاتان ومريريريريريريريريريريريا داانه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريذي هريريريريريريريريريو قريريريريريريريريريائريريريريريريريريريل    لريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياان  وعريريريريريريريريريِ

  

م  مسريريريريريريريريىت كريريريريريريريريأنريريريريريريريريه   فريريريريريريريريمريريريريريريريريا ُّال عريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريْ

  
َم  قريريريريريريريريريريل   كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ ا َأن تريريريريريريريريريريَ ّي ملريريريريريريريريريريّ

ن الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريِ

  
 قال : وسحبان هو من ربيعة أيضاً من بْكر ، كان لسناً بليغاً.

 فأخرج أصابَع يديه ولسانَه ، أْي : بأحَد عشر ، فأفلَت الظبيُ  ؟بكم اشتريَت الظبيَ : أنه سئل  باقل قال الليث : بَلَغ ِمن عيّ 
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 وذه .
 الطَّْرَجهارة.:  البُوقالة ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 : مضغةٌ ِمن الفؤاد معلَّقة بالنِّياط. القَْلب قال الليث :: قلب 

 [.37ق : ] (ِإنَّ يف ذِلَك َلذِْكرى ِلَمْن كاَن َلُه قَ ْلب  )وقال هللا : 

 قال الفراء : يقول : لمن كان له َعْقل.

، أي : أين ذهب  قَْلبُك معك ، تقول : ما َعقلُك معك فأين ذهبَ  قَْلبك وما قَْلب قال : هذا جائز في العربية ، أن تقول ما لَك

 ؟.َعْقلك

 ، أي : تفهُّم واعتبار. (ِلَمْن كاَن َلُه قَ ْلب  )وقال غيره في قوله : 

لون  قالب لون. فجاءت به كله قالبَ  موسى لما أَجر نفسه من ُشعيب ، قال شعيب : لك من غنمي ما جاءت بهفي الحديث : أن و

 تفسيره في الحديث : أنها جاءت بها على غير ألوان أّمهاتها.،  لون قالب غير واحدة أو اثنتين.

ً  أتاكم أهل اليَمن ، هم أََرقُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و بالّرقة واألفئدة  القلوب فوَصفَ ،  «وأليَُن أفئدة قلوبا

 باللين.

 .قلبه وُسويداءَ  قلبه أَخصُّ من الفؤاد في االستعمال. ولذلك قالوا : أصبت حبة القْلبَ  وكأن

 : وأنشد بعضهم 

 لريريريريريريريرييريريريريريريريريَه الريريريريريريريريغريريريريريريريريراَب رمريريريريريريريريى محريريريريريريريرياطريريريريريريريرية قريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريه 

  
   ِ لريريريريريريريريغريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريمريريريريريريريريرٌو أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريه الريريريريريريريرييت مل تريريريريريريريري 

  
ر ذكرهما الختالف لفظيهما تأكيداً. القلوب وقيل :  واألفئدة قريبان من السواِء ، وُكّرِ

ي  ، وسمي فؤاداً لتحرقه على من يشفق عليه. القلب قلباً لتقلبه وقال بعُضهم : سّمِ

 : وقال الشاعر 

ه  بريريريريريريريريِ َي الريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريري    اّل مريريريريريريريرين تريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريِّ

  
 يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرف  إلنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان َأطريريريريريريريريريواراالريريريريريريريريريرأي  و  

  
 .«واألبصار مقلب القلوب سبحان»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

ُْم َوأَْبصاَرُهمْ )وقال هللا جّل وعز :  ََ  [.110األنعام : ] (َونُ َقلِ ُب َأْفِئَد

ي لحمةَ  ً  بشحمها وِحجابها القلب ورأيت من العرب من يُسّمِ ونه فؤاداً ، وال أنكر أن يكون ، ورأيت بعضهم قَلبا هي  القَْلب يسمُّ

 كل شيء لُبه وخالصه. قَْلب العَلَقة السوداء في َجْوفه ، وهللا أعلم ، ألنَ 

ً  وقال الليث : جئتُك بهذا األمر  محضاً ال يُشوبُه شيء.: ، أي  قَلبا

ً  إنَّ لكّلِ شيءٍ »في الحديث : و  قُلوبوأنه كان يأكل الجراد »في حديث يحيى بن زكرياء : و .«القرآن ياسين قلبوَ ،  قلبا

 يعني ما َرُخص فكان َرْخصاً ِمن البُقول الَرْطبَة.،  «الشجرِ 

 النخلة : ُجّماُرها وهي َشْطبَةٌ بيضاء قَْلبُ و
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ا  لبياضه. قريْلبا   فّضة  َرْ ٌ  طّيٌ  يسمَّى قري ْل  َرْ صٌة يف َوَس ها عل  أعالها كأَنَّ
 من األسِوَرة : ما كان قَْلداً واحداً. القُْلبو

 تشبيهاً به. قُْلب ويقال للجبّة البيضاءِ  .قُْلب ويقولون : ِسوارٌ 

 .ِقلَبة النخلة ، ويُجَمع قُْلب لقَلبو قَْلب وقال شمر : يقال :

 هو الُجّمار. القُْلبو .القَْلب بالضم : السَّقف الذي يَطِلُع من القُْلب وقال غيره :

: َصْرفُك الرجَل عن  القَْلبُ و .قلّبتُه فتقلّبو،  قلبتُه فانقلَب ، وقد مقلوب : تحويلُك الشيَء عن وجِهه. وكالمٌ  القَْلب قال الليث :و

 : َمصيُر العباد في اآلخرة. الُمْنقَلبوجهٍة يريُدها. 

ل : الذي القُلَّبو فُها ويحتال ال  يقلّب الُحوَّ  تِّساقها.األموَر ويصّرِ

 على فراشه في َمَرضه الذي مات فيه. يقلَّب ُروي عن معاوية أنَّه كانو

الً  لتُقلّبون إنّكم»فقال :  ً  ُحوَّ  .«إْن ُوقَِي َهْوَل الُمّطلَع قُلّبا

 .القُلَب : البئر قَبل أن تُْطَوى ، فإذا ُطويْت فهي الَطِوّي ، وجمعه القَليب وقال الليث :

كّي مطويّةً أو غير مطويّة ، ذات ماء أو غير ذات ماء َجْفراً أو غيَر َجْفر ؛  قَليبال وقال ابن ُشميل : : اسٌم ِمن أسماء الرَّ

 .القُلب والجميع

القديمة ، مطويّةً كانت أو غير مطويّة. ذات ماء أو غير ذات ماء ، جفر أو غير : قال األزهري : وقال غيره : البئر العادية 

 جفر.

 : اسٌم ِمن أسماء البئر البَِديء والعاديّة ، وال يَُخّص بها العاديّة. يبالقَل وقال شمر :

يت ً  قال : وسّمِ  تُرابها. قَلَب ألّن حافَرها قليبا

ئُب بلُغة أهل اليََمن. وبعضهم يقول : الِقلَّْوبو الِقلِّيب وقال الليث : ب : الذِّ  .قِالَّ

 : ومنه قولُه 

  ِ ُّ واهريريريريريريريِ ا بريريريريريريريكريريريريريريرييِّ عريريريريريريريلريريريريريريريى أ تريريريريريريريَ مريريريريريريريَ حريريريريريريريْ  َأ  جريريريريريريريَ

  
ْوب   لريريريريريريريِّ  إبمسريريريريريريري ى الريريريريريريريذانئريريريريريريريِ   (1)قريريريريريريريتريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريرية قريريريريريريريريَ

  
 نحواً منه. الِقلَّْوبو الِقلّيب وقال ابن األعرابي في

 .أَْقلَب وصاحبُها قَْلباء في الَشفَة ، فهي انقالب : القَلَبو

 .قَلَبة وأخبرني المنذري عن المفّضل بن َسلَمة في قولهم : ما به

 إلى فوق. فيَقِلبُها ، داٌء يأخذ اإلبل في رؤوسها القاَُلب قال األصمعّي : أي ما به داء ، وهو

__________________ 
/  11ريريريريريريريريريريري  قل )« اللسان»ورواية عجز البيه يف  (.172/  5ريريريريريريريريريريري  قل )« العني»وامل به كما يف  (.قلي )»( قبلها يف امل بوع : 1)

ذان ِ أكيلِة ِقلَّوب  بب: »(272
َ
 .«عض امل
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 قال : وقال الفّراء : معناه : ما به ِعلّةٌ يُْخشى عليه منها ؛ وهو مأخوذ من قولهم.

 وليس يكاد يُْفِلُت منه. قَْلبه الرجل : إذا أصابه وجٌع في قُِلب

 منه حافره. يقلَّب قال : قال ابن األعرابي : أصل ذلك في الدواّب. أي : ما به داءٌ 

 : وأنشد 

يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريار  مل و  هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْ  أرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ

  
ار  و   بريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريه هبريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال َّريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 ِمن أجِله على فراِشه. فيتقلَّب قال : وقال الطائّي : معناه : ما به شيء يُْقلقُه

ً  وقد .َمْقلوب أبو عبيٍد عن األصمعُي : إذا عاَجلَت الغُدَّة البعيَر فهو  .قُِلب قاَُلبا

 ، أي : ال داء وال غائلة. قَلَبَةٌ  وقال الليث : ما به

 عينَه وِحْمالقَه عند الَوعيد والغضب. قَلَب ويقال :

 وأنشد :

 قالَ  محاَلقريْيِه ق  كاد َي َنْ 
 .قاِلب: َدخيل. ومنهم من يقول  القالَبوقال : 

 الُحْجرة.:  القُْلبَة ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال :

: إذا احمّرت. أبو عبيد  تَْقِلبُ  اْلبْسرة قَلَبتِ : : البُْسر األحمر يقال منه  القاِلب بلحارث بن كعب :أبو عبيد عن األموّي في لغِة 

 ، وكذلك هو َعَربيٌّ َمْحض. قَْلبو قَْلبَةٌ  ، وامرأة عربيَة قَْلب هو َعَربيٌ 

 : وقال أبو َوْجزة يصف امرأة 

ٌ  عريريريريريريريَ ريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريرية  أقريريريريريريريواُ  َذوي مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ

  
ي املريريريريريريريري ريريريريريريريريانريريريريريريريري  رمريريريريريريريريِ     عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا واألراجريريريريريريريرييريريريريريريريريل  يريريريريريريريريَ

  
َرى قَلَبتُ و .َمْقلوب ، فهو قَْلبَه فالناً : إذا أصبتَ  قلبتُ  وقال أبو زيد : ً  المملوَك ِعْند الّشِ  : إذا كشْفتَه لتَنُظر إلى عيوبه. أَقِلبه قَْلبا

 .تُْقلَب الُخبزةُ : حاَن لها أن أْقلَبَت أبو عبيد عن الفراء :

بيانَ  قَلَب وقال غيره : ً  المعلِّم الّصِ  : إذا َرَجعُهم إِلى منازلهم. قَْلبا

 الكالم ، وقد َطبَّق الَمْفِصل ، وَوَضع الِهناَء مواضع النُّْقِب. قالَبَ  وقال أبو زيد : يقال للبليغ من الرجال : قد َردَّ :

ي به. اللَّقَب قال الليث :: لقب   : النّبَز ، اسم غير الذي ُسّمِ

 [.11الحجرات : ] (َوال تَنابَ ُزوا اِبْْلَْلقابِ )قال هللا جّل وعّز : 

 يقول : ال تَْدُعوا الرجَل إالَّ بأحّب أسمائه إليه.

يقول : ال يقول المسلم لمن كان يهوديّاً أو نصرانياً فأسلم : يا يهوديُّ يا  (َوال تَنابَ ُزوا اِبْْلَْلقابِ )وقال الزجاج في قوله : 

 وقد آمن. نصرانيُّ ،

ً  لقّبتُ  وقال الليث : يقال : ً  فالنا  .تلقيبا

ً  االسَم بالِفعل لَقَّْبتُ و  : إذا جعلَت له تَْلقيبا
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 فريْوَعل.: ِم اال  ِمن الِفْعل ، ك ولك للَجْوَرب 
 .األبلق : مصدر البُْلقَةو البَلَق قال الليث :: بلق 

 .بَِلَق يَْبلَق ، والِفعلَ  بَْلقاءو أَْبلَق يقال للدابة

 وَجبَل أْبَرق. .أبلَق والعرب تقول : دابّةٌ 

ً  وَجعل ُرؤبة الجبالَ   : فقال  بُْلقا

ْرقريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ر  وبريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َ َدْرَن رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريَح مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريافريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِل نريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريري 

  
ً  الدابَّةُ  ابلَقَ  ويقال : ً و،  يَْبلَُق ابِلقاقا ً ابلَْولََق و،  اباَلَق ابِليقاقا  .أبلقو مبالقٌ و مبلَقٌ  فهو ابليالقا

 ، كما أنَّهم ال يقولون : َدِهَم يَْدَهم وال َكِمَت يَْكَمُت. بَِلَق يَْبلَق وقلَّما تراهم يقولون :

 ، وهي مواضع ال يَْنبُت فيها الشجر. الباَلليق والجمع البَلُّوقة وقال الليث :

 والَمَواِمي. الباَلليق شيء فيها ، وكذلكوقال أبو عبيد : السباِريُت األََرضون التي ال 

 .أَبلْقتَ  : إذا فتحتَه كلَّه وفي لغة فانبَلَقَ  البابَ  بَلَْقتُ  وقال الليث :

 بمعنى واحد ، أي : فتحته. أبلَْقتُهوالباَب  بَلَْقتُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 : فتح َكْعبة الجارية. البَْلق عمرو عن أبيه :

 : وأنشد لفتًى من الحّي 

ه  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه َربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌ  َوَّ ومتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ  رَكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   بريريريريريتريريريريريريري  عريريريريريْ ْه كريريريريري   قريريريريريريري  كريريريريريريريان خمريريريريريتريريريريريومريريريريريريريا  فريريريريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : الُحمُق الذي ليس بُمْحَكم بَْعُد. البَلَقوقال : 

 : الِفْسطاط. البَلَق: والدابة. قال  بَلَقُ  : البَلَق وقال أبو نصر :

 : وقال امرؤ القيس 

ي لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ ه بريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريأ  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ
  

لريريريريريريريريريريريي و   يريريريريريريريريريريريِه َرمسريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريأ  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريِ

  
 : مكاٌن ُصْلب بين الِرمال كأنه َمْكنوس ، ويزعم األعراب أنَّه ِمن مساكن الجّن. البَلُّوقة وقال أبو َخيرة :

 .باَلليق : أرٌض واسعة ُمْخِصبة ال يشاِرُكك فيها أحد ، وجمعُها البَلُّوقة شمر عن الفّراء :

 ِمن األرض. بَلُّوقة يقال : تركتُهْم في

خاَمى ال غيرها. البَلُّوقة قال : وقال ابُن األعرابي :  : مكان فسيٌح من األرِض ، بسيطةٌ تنبت الرُّ

ج.  ونحو ذلك قال المؤّرِ

 : وقال ذو الرمة يصف الثور 

ر ود   َ اَده يريريريريريريريريريريَ َرى م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ى ال تريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريرُّ ريريريريريريريريريامريريريريريريريريريَ

  
رِ   حريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريِ

َ
وقريريريريريريريريريريرية   اّل كريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريت املريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريُّ  بريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ

  
خامى.  أراد أنه يَستثير الرُّ

 : الحلو الليِّن األخالق. اللَّبِق قال أبو بكر :: لبق 
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 قال : وهذا قول ابن األعرابي.

يت الملبّقة قال : ومن ذلك  ملبَّقة ، إنما سّمِ
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 لليلها ومسالوهتا.
 معناه : الرفيق اللطيف العمل. وقال قوم :

 قال رؤبة :

 اللَِّبقو قّباضة بني العليف 
 من النساء : الحسنة الدل اللبيبة الصناع. اللَّبِقة أبو زيد :

 : التي يشاكلها كلُّ لباٍس وِطيب. اللبِقة وقال الفراء :

بها كّل ثوب. وهذا  يَْلبَقُ و: لطيفة رقيقة ظريفة ،  لَبيقة وامرأة، وهو الرفيق بكّلِ عمل ،  لَبيق ويقال : لَبِق قال الليث : رجل

 بك ، أي : يَْزكو بك ويوافقك. يَلبَق األمر

 : الشديد التثْريد. الُملَبَّق والثريد

 قال أبو عبيد : أي جَمعَها بالِمْقدحة. .«لَبَّقَها دعا بثريدةٍ ثم» وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أّن النبي و

 الثريدةُ : إذا لم تكن بلحم. لُبِّقت شمر : قال ابن المظفَّر : وقال

 : ُخِلَطْت َخْلطاً شديداً. ملبَّقةٌ  وقيل : ثريدة

 ق ل م
 مستعمالت.: قلم ، قمل ، لمق ، لقم ، ملق ، مقل 

 الطريق ، وهو قلب لَقَّم. وقال رؤبة : لََمقُ  : اللََّمقُ  قال الليث :: لمق 

 أبي يهّن ِمن َقْص  اللََّمقْ ساَوى 
 الطريق ولَقَمه. لََمقِ  اللِّحيانّي : َخّلِ عن

ً  أبو عبيد عن أبي زيد : ً و،  نمقته أنِمقه نمقا  : كتبته. لمقته ألمقه لمقا

 كتبت. لمقت من األضداد ، بنو عقيل يقولون : لمقت شمر :

 : محوت. لمقت وسائر قيس يقولون :

ً  عيَن الرجل لمقتُ  الفراء :  : إذا رميتَها فأَصْبتَها. لَْمقا

ً  أبو عبيد عنه قال األصمعي : ما ذُْقتُ   وال لَماجاً. لَماقا

 يُصلح في األكل والشرب. اللََّماقوقال : 

ّي   : وأنشدنا لنهَشل بن َحّرِ

ن ر ه  عريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريربق  ال  يريريريريريريريريريريريريري 

  
ْن ملريريريريريريريريريريرياِق و   وائريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريِ  ال َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريي اَّريريريريريريريريريريريَ

  
 : اللّْطم. اللَّْمق وقال أبو عمرو :

ً  يقال :  .لمْقتُه لَْمقا

ه يَْصِفُق الَحَدقَة. الِمق : جمعُ  اللُُّمق ثعلب عن ابن األعرابي :  ، وهو الذي يَبدأ في َشّرِ

َرها. لمق يقال :  عينَه : إذا َعوَّ
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ً  الطريق وغير الطريق لقمتُ  أبو عبيد عن الفراء :: لقم  ك : معَظم الطريق. غيره : للقَماو: َسَدْدُت فَمه.  ألقُمه لَْقما لقمُت  محرَّ

 ً  : إذا أخْذتَها بفيك. اللْقمة ألقَمها لَْقما

ً و،  لُْقمة فلقِمها غيري ألقمتُ و  .التقْمُت لُْقمةً ألتَِقمها اْلتِقاما

 البعيُر َعْدواً : بينما أَلقَمَ  وقال ابن شميل :
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 ع وا . أل مه  و َعْ وا   أل مَ  وق  .اإلل اُ هو َ ةي  ْذ َع ا ، فذلك
 الّطريق فالَزْمه. بلَقَم الّطريِق : منفَرُجه ، تقول : َعلَْيكَ  لقمُ  وقال الليث :

 : اسٌم لما يهيّئُه اإلنسان لاللتقام. اللُّقمةو

 فالناً َحَجراً. أَلقمتُ و. لُقمتين بلْقمة ، وأكلتُ  لُقمةً بلَقمتْين : أكلُها بَمّرة. تقول : أكلت اللَّقمةو

 [.44آل عمران : ] (ِإْذ يُ ْلُقوَن َأْقَّلَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْريََ )قال هللا جل وعّز : : قلم 

: هاهنا الِقداح ، قال : هي قِداٌح جعلوا عليها عالماٍت يَعرفون بها َمن يكفُل مريم على جهة القَُرعة. قال :  األقالم قال الزجاج :

الذي يُكتَب به ، وإنّما  القَلَم من ذلك قلَمته ، أي : يُْبَرى. وكلُّ ما قطعَت منه شيئاً بعد شيء فقد يُقلَم ألنّه قَلَم وإنما قيل للَسْهم

ً  سّمي  أظفاري. قلّمت َمّرةً بعد مّرة. وِمن هذا قيل : قُِلم ألنّه قَلَما

 والجلمان ونحو ذلك. القلمانو المقالم سلمة عن الفراء : يقال للمقراض

 الشيء : بريته. قلمت ليث :وقال ال

 .مقلَّمات ، ونساء قَالم : العُّزاب من الرجال ، الواحد القَلَمة ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، أي : أيٌِّم. مقلَّمة : طول أْيَمِة المرأة ، وامرأة القَلَم ثعلب عن ابن األعرابّي :

 بغير أزواج. مقلَّمات قال : ونظر أعرابيٌّ إلى نساء فقال : إنِّي أظنّكنّ 

 .المْقلَم : طرف قضيب البعير وفي َطَرفه ُحْجنة ، فتلك الُحْجنة الِمْقلم شمر :

 .َمقالم وجمعُه

 ، وهو واحٌد كلّه. بالقَلَمو بالقلَمين : قطع الظُّفر القَْلم وقال الليث :

 عن َطَرف الظُّفر. المقلومة هي القاَُلمةوقال : 

 : وأنشد 

مريريريريريريريةملريريريريريريريا أبريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريم فريريريريريريريلريريريريريريريم  وا  ريريريريريريرييتريريريريريريريلريريريريريريريِ جريريريريريريري  لريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ

  
م    لريريريريريريريريريَ زَّه  اجلريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريريِة ممريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَس الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريِ

  
مو  : القاقُلَّى. القاُلَّ

 وقال لبيد :

م ها  مسجورأب  متجاِورا  ق الَّ
 من الَحْمض ال ساَق له. القاُّلموقلُت : 

 ، وأحسبه عربيّاً. األقاليم : واحد اإلقليمو

 معلوم. إقليمٍ  كلّ  أقاليم وأهل الحساب يزعمون أنَّ الدنيا سبعة

 : وقَول الفرزدق 

هريريريريريريريم    رأ  قريريريريريريريريريريريريريريريٌش أ  الريريريريريريريعريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي أمسريريريريريريري ريريريريريريريَّ

  
 الريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريِم و  ثريريريريريريريريلريريريريريريريريني :   ريريريريريريريرياو املريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريون  

  
ي بالقلم قيل : أراد ً  القضيب الذي يختصر به ، سّمِ القطع. :  القْلمو، أي : يقطع من شجرة وينقّح لالختصار به.  يُقلم ألنه قلما

 كان وزيراً لبعض الخلفاء. كأنَّه القلمين الخالفة. وذو بالقلم وقيل : أراد
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 الذي ي تاعه ، أي : م  وع عله. اإلقليم من م لوٌُ  ألنَّه  قليما    ِّي
 : الُودُّ واللُّْطف الشديد. الَملَق قال الليث :: ملق 

 ل العّجاج :قا

  ّ ك أَْدعو فَت بَّل َمَل ي
عي.  قال : يعني ُدعائي وتضرُّ

 .يتملَّق ، وال يقال منه فَعَل يَفعَل ، إاّل على َملق ذو لَماّلق متملِّق ويقال : إنّه

 الّرضُع.:  الَمْلق الَحّرانيُّ عن ابن السكيت :

ه َملَقَ  يقال :  أيضاً : المرُّ الخفيف. الَمْلقُ و: إذا رضعَها.  يَملقُها الَجْدُي أُمَّ

ً  األرض يَملُق يقال : مرَّ   ، وأصله من التليين. التملّق من الَملقو: إذا ضَربه.  َملَقه َملقاتٍ  ، ويقال : َمْلقا

فاة الملساء اللَّينة  .َملَقات ، وجمعها َملَقة ويقال للصَّ

 : قال الُهَذلي 

ِ ر  ذو مسَ  يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريف  أتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَح هلريريريريريريريريريريا أقريريريريريريريريريريريَ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريري ريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريا 

َ
ى املريري لريريَ ْه عريريَ   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريَ

  
 وقال الراجز :

 مَسْوفل ساِع  ه  ق  امَّلقْ و 
 أي : الَن.

ث حاجة. اإلمالق وقال الليث :  : كثرة إنفاق المال وتبذيُره حتَّى يُوّرِ

 من مالك ما شئت. أْمِلِقي نعم: قال  ؟أُنفق ِمن مالي ما شئتُ أَ في الحديث : أنَّ امرأةً سألت ابَن عباس : و

 ، معناه خشية الفقر والحاجة. [31اإلسراء : ] (َخْشَيَة ِإْمَّلقٍ )قال هللا : 

 ، أي : ُمْفِسد. لُممِلق وقال ابن شميل : إنّه

 : اإلفساد. اإلمالقو

 الدَّهُر ما بيده. أَْملقو: إذا افتقَر فهذا الزٌم.  ُمملق الرُجل فهو أَْملق: الزم وُمتعّد ، يقال  أَْملق وقال شِمر :

 : وقال أَْوس بن َحَجر 

لريريريريريريريريريريريي  َ  اَنئريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريّ َُ قريريريريريريريريريريريريَ  ْ  ملريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري 

  
ل  و   بريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ ق مريريريريريريريا عريريريريريريريلريريريريريريري ي  ريريريريريريري  ريريريريريريريوٌب تريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريْ

  
 : الذي يملُِّس به الحارُث األرَض الُمثَاَرةَ. المالَق وقال الليث :

 .ِمْملَقو مالق وقال أبو سعيد : يقال لمالج الطيان

ها الثوران فتعفِّي آثار :  المالق وقال النضر : قال الَجْعدّي : خشبةٌ عريضةٌ تَُشدُّ بالحبال إلى ثَْوَرْين يقوم عليها رجٌل ويجرُّ

ّن.  الّسِ

ً  األرض َملَّقوا وقد  : إذا فعلوا ذلك بها. تمليقا

 عربيّاً. المالق ه جعلوملَُّسوا واحد ، وهي تمليس األرض ، فكأَنّ  َملَّقُوا قلُت :
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 :الرُجُل جاريتَه وَملََجها  َملَق وقال غيره :
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 اجَلْ ي أ مَّه :  ذا َرَضعها. َ ْل ق  ذا نكحها كما
ً  الثَّْوبَ  َملَْقتُ  أبو عبيد :  : إذا َغَسْلتَه. أملُقُه َملقا

 اإلنسان الذي ال يَْصُدق في مودَّته. َملق أُِخَذ منالذي ال يوثق بَجْريه ، : من الخيل  المِلق وقال خالد بن كلثوم :

 : وقال الجعدّي 

ه و  ِ ر  َرْوثريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ز و ويريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ ق يريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ  ال مريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريرياُ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريرياَد  ذا فريريريريريريريأس  الريريريريريلريريريريريِّ

  
 : الضعيف. الملق وقال األصمعي :

 أَْلَطُف الُحْضر وأسرُعه.، وهو  الملَق ، والَمْصَدر ملقة واألنثى َمِلقٌ  وقال أبو عبيدة : فرسٌ 

 وأنشد بيت الَجْعِدّي.

ً  ويقال : َولََدْت الناقةُ فخرج اْلَجنين  الُملوَسة.:  الملَقومن بطنها ، أي : ال َشعََر َعليه.  َمِليقا

 وقال األصمعّي : اْلَجنين َمليط بالطاء بهذا المعنى.

 لصُُّخور.: اللِّيُن من الحيوان والكالِم وا الملَق عمرو عن أبيه :

فُّ »: قال  ؟في حديِث َعبيدةَ السَّْلمانّي : أنَّ ابَن ِسيِرين قال له : ما يوجب اْلَجنابةو . .«االستمالقوالرَّ  الرّف : المصُّ

، الجدُي أّمه إذا رَضعَها. وأراد أنَّ الذي يُوجب الغُسل امتصاُص فِم رحم المرأة ماَء الرجل : إذا خالطها  َملق َمنْ  االستمالقو

 كما يَرَضع الرضيُع إذا لَِقَم َحلمةَ الثدي.

ما : عيناَي ِمثله ، أي  مقَلَتْ  بعيني وَما َمقَْلتُه: العَين : سواُدها وبياُضها الذي يدور كله في العين ، يقال  ُمقلةُ  قال الليث :: مقل 

 أبصَرْت.

، وهي الشحمة التي تجمع سواَد  الُمْقلة نظرت ، وهو فعلت منعيني مثله ، أي : ما رأت وال  مقَلتْ  ابن األنبارّي قولهم : ما

 العين وبياَضها.

 والحَدقة : السواد دون البياض.

ن جبينك اف يقولون : َسّخِ  .بالمقلة . شبه عيَن الشمسبالمْقلة وقال : سمعت بالغَرَّ

 : الرمي. الَمْقلوألنها ترمي بالنَّظر.  مقلة العَين كلها ، وإنما سميت:  الُمْقلة قال شمر : قال ابن األعرابي :

 : تجمع سواد العين والبياض تحت الجفن. المقلة وقال غيره :

 والحدقة : السواد ال غير. وفي الحدقة اإلنساُن ، وفي اإلنسان الناظُر.

لقَى في قََدح ويَُصبُّ عليها من الماء ما : الحصاةُ التي يُقسم عليها الماء في السَّفَر إذا قَلَّ ، فتُ  الَمْقلة أبو عبيد عن أبي عمرو :

 يَغمُرها.

 وأنشد ليزيد بن ُطْعمة الخطِميُّ :
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ة   َ هريريريريريريريريريريريريريم يف َوْرطريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريِّ َذفريريريريريريريريريريريريريوا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ  املريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ َْك   َة َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ َ ريريريريريريريريريْ

َك املريريريريريريريريري ْذفريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
، فإن في أحد جناَحْيه َسّماً وفي اآلخر ِشفاء وإنه  فاْمقُلوه إذا َوقَع الذُّباُب في إناء أحدكم»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

م السُّمّ  ر الشفاء ويقّدِ  «يؤّخِ

 ، يعني فاغمسوه في الطعام أو الشراب ليُخرج الشفاَء كما يُخرُج الداء. فامقُلوه . قال أبو عبيد : قوله

 .يتماقالن لرُجلين إذا تفاطَّا في الماء ، هما: الغَْمس : ويقال ل الَمْقلو

 في غير هذا النَّظر. الَمْقلوقال : 

 ؟البحر َمْقل روي في الحديث : أن ابن لقمان الحكيم قال ألبيه : أرأيت الحبة التي تكون في

 أي : في َمغاص البحر.

 قعرها.: ، أي  مقلها نََزحت البئر حتى بلغت: : إذا غاص ويقال  مقل يمقُل يقال :

 : َضْرٌب من الرضاع. المْقلُ  وقال الليث :

 وأنشد في وصف الثَّدى :

 لِ 
َ
َرََّل  مل  كَ  ِي َكعاب  مل   

 قال : نََصب الثاء على طلب النون.

ضاع. المْقل قلت : وكأنَ   مقلوٌب من الَمْلق ، وهو الرَّ

 شجرةٌ تشبه النَّخلة في حاالتها.: : َحْمُل الدَّْوم. والدْوُم  الُمْقلوقال ؛ 

ن به اليهود ، ويُجعَل في الدواء. الُمْقلوقال :   : الُكْنُدر الذي تتدّخِ

كون له الفَصيُل الماَء إذا آذاه َحرُّ اللبن فيؤجر الماء في يُمقَل أن المْقل المْغمس ، ولكنَ  المْقل وقال شمر : قال بعضهم : ال نَعرف

 الصحيح. المْقل الماَء واللبَن وشيئاً من الدواء ، فهذا امقلوه دواء ، والرجل يَمَرض وال يسمع شيئاً فيقال :

 .َمقَْلتُه َمْقالً  وقد .المقل وقال أبو عبيدة : إذا لم يَرضع الفَصيل أُِخذ لسانُه ثم ُصبَّ الماُء في َحْلِقه وهو

 .يُمقَل ٌح فال يَقِدر على الرضاع حتىقال : وربَّما خرج على لسانه قُرو

 : وأنشد 

ال لريريريريريريريريريوه مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ رَّ فريريريريريريريريريامريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريَ   ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
ال  وا الريريريريريريّرِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريُّ ق والريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريرياأِب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريْ  يف اَّريريريريريريَ

  
 .لمْقلة في حديث ابن مسعود في مسح الحصى في الصالة قال : مرة ، وتركها خير من مائة ناقةو

 تركها خير من مائة ناقة يختارها الرجل على عينه ونظره كما يريد.: هي العين. يقول  المقلة قال أبو عبيد :

 قال أبو عبيد : قال األوزاعي : معناه : أنه ينفقها في سبيل هللا.

 قال أبو عبيد : هو كما قال األوزاعّي ، وال يريد أنه يقتنيها.

 ، أي : ما أغضبه. َمقَل أسمعته َذا: ، أي : أغضبته ، ويقال  أمقلته وقال :
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 وقال أبو وجزة :

 فا ع وال تسمع لةيء  ذي َمَ لْ 
 معروف. القَْمل قال الليث :: قمل 

 فيقَمل القدْ وذلك أنهم كانوا يَغُلون األسير بويقِذفها هللا في ُعنُق من يشاء ثم ال يخرجها إال ه قَِمل ِمن النساء ُغلٌ »في الحديث : و

 الِقّد في ُعنقه.

 من الرجال : الحقير الصغير الشأن. القََمليّ  أبو عبيد عن أصحابه :

 : إذا كان بََدِويّاً فصار َسواِدياً. قَمليّ  ثعلب عن ابن األعرابّي : رجلٌ 

 [.133:  األعراف] (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الطُّوفاَن َواجْلَراَد َواْلُقمَّلَ )وقال هللا جل وعز : 

ل قال الفراء :  : الدَّبى الذي ال أجنحةَ له. القُمَّ

 .قلت : وهذا يُرَوى عن ابن عباس ِمن رواية ابن الكلبيّ 

 .(فََأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الطُّوفاَن َواجْلَراَد َواْلُقمَّلَ )قال ابن األنباري : قال عكرمة في قول هللا : 

لة الصغار من الجراد ، واحدتهاوهي ،  : الجنادب القُمل قال :  .قُمَّ

ل قامالً  قال : وقال الفراء : يجوز أن يكون واحد  ، مثل : راكع ورّكع ، وصائم وُصيّم. القمَّ

ة قبل  القُمل وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال : : شيٌء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السُّنبلةَ وهي َغضَّ

 فيطول الزرُع وال ُسنبَل له.أن تخرج 

 قلت : وهذا هو الصحيح.

ل قال : وقال أبو عبيدةَ :  الَحْمنان.: عند العرب  القُمَّ

لة دوابٌّ ِصغاٌر من جنس الِقْردان إال أنها أصغر منها ؛ واحدتها القُّمل أبو عبيٍد عن أبي الحسن العََدِوّي :  .قُمَّ

ل وقال الليث : لة من جنس الِقْردان إال أنها أصغر منها ، واحدتها : َدوابُّ صغارٌ  القُمَّ  .قُمَّ

ل وقال الليث :  : الذَّر الصغار ، ويقال : هو شيء أصغر من الطَّير الصغير ، له َجناح أحمر أكَدر. القُمَّ

 كثروا.: القوم  قَِمل ثعلب عن ابن األعرابي :

 رأس الرجل. قملوالرجل بعد هزال : إذا سمن.  قَِملو

 : وأنشد 

م    مسريريريريريريريريريريريريىت  ذا قريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري 

  
واو    رأيريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريم أبريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرياءكريريريريريريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : قصيرة جّداً. قََمليّة وقال الليث : امرأة

ل : إذا اسَودَّ شيئاً بعد مطر أصابَه فالَن عوُده. ُشبِّه ما خرج منه قََمالً  العَْرفَج قَِمل أبو عبيد عن أبي عمرو :  .بالقمَّ

 الذي استَغنى بعد فَْقر.:  ْقَملالمِ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :
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 أبواب القاف والنون

 ق ن ف
 قنف ، قفن ، نقف ، نفق ، فنق : مستعملة.

 : أذن الِمعَزى إذا كانت غليظةً كأنها نَْعٌل مخصوفة ، ومن اإلنسان إذا كانت ال أَطر لها. القَنفاء قال الليث : األُذن: قنف 

ة وبناتِه يَْفُحش ِذكرها فلم أكتُبها  قَْنفاء قال : وكَمرة  .(1)، وذكر قصةً لهمام بن مرَّ

 .القَنف والمصَدر، وهو األبيض القفا َولوُن سائره ما كان ،  أقنف وقال أبو عبيدة : فَرش

 إذا استرخت أذُنُه.: الرُجل  أْقنفَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 البياض الذي على ُجردان الحمار.: واللَّْخن  القَنف عمرو عن أبيه : قال :

 : إذا اجتمع له رأيُه وأمُره في َمعاشه. أَقنَفوالرجُل  استَْقنَف وقال ابن األعرابي :

 إذا كان َضْخَم األنف. ويقال : هو الطويل الجسم الغليظة. : قُنافٌ  وقال الليث : رجلٌ 

 ما تطايَر ِمن ِطين السَّْيل عن وجه األرض وتَشقَّق.: والِقلَّف  الِقنَّف ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 والقَنيب : جماعات الناس. القَنيف أبو عبيد عن أبي عمٍرو قال :

 ير.أيضاً : السحاب ذو الماء الكث القَنيفوقال : 

ماغ ونحو ذلك ، كما النَّْقف قال الليث :: نقف  : الُمضاَربة  الُمناقَفةُ والظَّليم الحنظَل عن َحبِّه.  يَنقُف : كسُر الهامة عن الّدِ

 بالسيوف على الرؤوس.

 : َمْزجاً  النَّْقف وقال لبيد يصف الخمر فجعلَ 

يريريريريريريريريلريريريريريريريرية  و لريريريريريريريريذيريريريريريريريريذا    مريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريوفريريريريريريريريا  ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايف خمريريريريريريريريَ

  
ع   ر  بريريريريريالمريريريريرين الريريريريريلريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  احملريريريريريمريريريريريوِد مريريريريرين محريريريريريَ

  
 أراد ممزوجاً بماٍء صاف من ماء سحابة.

ً  الَمْبُزول من شراب الدَّّن ، المنقوف وقيل :  ، أي : بََزْلتُه. نَقَْفتُه نَْقفا

 واحد إذا جاءا في مكان واحد. نِقافٍ ووقال أبو عمرو : يقال للرجلين جاءا في نِقاٍب واحٍد 

 جاءا متساويَين ال يتقدَّم أحدهما اآلخر. وأصلُه الفَْرخان يخرجان من بَيضة واحدة.وقال أبو سعيد : إذا 

 البيضة ونقبت واحٌد ، قاله ابن األعرابي. نقفتوالجراُد بيَضه.  أنقف ويقال :

ّز. ثم يَسرأ.  وقال أبو خيرة : يركب الجراد بعُضه بعضاً. فيدفن بيضه. وهو الرَّ

__________________ 
 (.قلف)، مادأب  (176/  5)« العني»ترد هذه ال صة يف م بوع ( مل 1)
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ً  ويقال : نحَت النّحاُت العُوَد فتَرك فيه ه. َمْنقَفا  : إذا لم يُْنِعْم نَْحتَه ولم يُسّوِ

 وقال الراجز :

ا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريّن  ريريريريريريريريريري  ّ  أجريريريريريريريريريريَوفريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ اف  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريَ  مَل يريريريريريريريريريَ َع الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريَّ

  

 مَسْوِفه وجلَّفا اّل انَت ى ِمْن 
: صاحب تدبير  نقَّاف : َعْظم ُدَوْيبَّة تكون في البحر تُْصقَل به الصُُّحف ، له َمَشقٌّ في َوَسطه. ورجلٌ  الِمْنقاف وقال الليث :

 ونََظٍر في األشياء.

ّمانة  نَقَفَ ورأَسه ونقََخه : إذا ضربه على رأسه حتَّى يخرج ِدماُغه.  نَقَفَ  ويقال :  قََشَرها ليَستخرج َحبَّها. إذا: الرُّ

ً  أهلها فَنّقَها منعَّمة ُمفَنَّقَةٌ  : فُنُق : جسيمة َحسنَةُ اْلَخْلق. وجارية فَنَق قال الليث : ناقة: فنق  ً و تفنيقا  .فِناقا

 ُمتََرَف أهلُه.الصبيَّ ال يُفَنّق : التنَعُّم ، كما التَّفَنُّقو: الفَْحل الُمْقَرم ال يُرَكب على أهله.  الفَنِيقوقال : 

 قليلةُ اللّْحم.:  فُنُق (1)[وامرأة]أبو عبيد عن األصمعي : 

 نَعََّمها.:  فَنَّقَهاوالمنعَّمة ،  الفُنُق قليلة اللّْحم ولكنَ  فُنُق وقال شمر : ال أعرف امرأةٌ 

 وأنشد قول األعشى :

 ِهرَْكْوَلٌة فري ل ٌق د ْرٌُ َمراِف  ها
 مرافقها وهي قليلةُ اللّْحم.وقال : ال يكون ُدْرٌم 

 : إذا كانت عظيمةً َحْسناء. فُنُق : إذا كانت فَتِيَّةً لَِحيمةً سمينةً ، وكذلك امرأة فُنُق قال : وقال بعضهم : ناقة

 َمضبورأٌب قريْرواء  ِهْرجاٌب فري ل ق
 : الفَتِيَّة الضَّخمة. الفُنُقوقال : 

 َجَمل فَْحل.: أي  ، فَنيق كأَنَّها فُنُقٌ  وقال ابن األعرابي :

 .فَنائق : الِغرارة ، وجمعُها الفَنيقة أبو عبيد عن أبي عمرو :

 : وأنشد 

و  لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريق و كريريريريريريريريريريأنَّ  ريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
ق   واهريريريريريريريريريِ ا  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه َر ريريريريريريريريريْ ولريريريريريريريريريِ ن طريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريِ

  
 في أمر كذا ، أي : تأنّْقت وتنّطْعُت. تفَنَّْقتُ  : المرأة المنعَّمة الفَنيقة عمرو عن أبيه :

جل القويَّ وغيُره خيٌر منه ، ثم أكون على: قفن   .قَفَّانه قال عمر بن الخطاب : إنِّي ألستعمل الرَّ

 يقول : أكون على تتبع أمره حتّى أستقصَي علمه وأعرفه.

 كانقال أبو عبيد : وال أحسب هذه الكلمة عربية ، إنما أصلها قَبّان. ومنه قول العامة : فالٌن قَبّاٌن على فالن : إذا 

__________________ 
 (.فلق)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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  لزلة األمني عليه والرئيس الذي يتتبع أمره وحياسبه. وهلذا  ِّي هذا امليزان الذي ي ال له ال بان : ال بان.
 عند العرب األمين. قال : وهو فارسيٌّ ُعّرب. القفَّان وقال ابن األعرابي :

 تتبّع أمَر الرجل ويحاسبهُ.قال أبو عبيدة : هو الذي ي

 كّلِ شيء : ِجماُعهُ واستقصاء معرفته. قَفَّانُ  قال أبو عبيد :

 : المذبوح ِمن قفَاه. القَِفين عمرو عن أبيه :

 إذا كان ذا ِحصار.:  قَْفنٍ  ثعلب عن ابن األعرابي : هذا يومُ 

كان بعُض الناس يُرى  القَِفينة قال أبو عبيد : .«ال بأس بها لقَِفينةُ ا تلك»ُرِوي عن النخعّي أنه قال فيمن َذبَح فأَباَن الرأَس قال : و

 التي يُباُن رأُسها بالذَّبح وإْن كان من الَحْلق. القَِفينة أنها التي تُذبَُح ِمن القَفا ؛ وليست بتلك ، ولكن

 قْطع القَفا.قال أبو عبيد : ولعّل المعنى يرجع إلى القَفا ، ألنه إذا أبان لم يكن له بُدٌّ من 

 للقَفا ، فزادوا نوناً. القَفَنّ  وقد قالوا :

 : وأنشد للراجز في ابنه 

ّن  حريريريريريريريَ  أ مسريريريريريريريِ ُّ مريريريريريريريلريريريريريريريَك مريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَع الريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَع اإلُّار و   ِن و مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا قََطعه فأَبانَه.: رأَسه وقَنَّفه  قَفَّن وقال أبو جعفر بن َجبَلة : قال ابن األعرابي ِمثله ، وقال :

 إذا ذبَْحَت ِمن قِبل الوجه فأَبَْنَت الرأس.: الشاة والطائَر  اْقتَفَْنتُ  وقال غيره :قال : 

 : : الضرُب بالعصا والسَّوط. قال الراجز  القَْفن وقال أبو عمرو :

ِن  فريريريريريريريريريريريريْ وِ  أَي قريريريريريريريريريريريريريَ ه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن و   فريريريريْ وِء الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ن طريريريريوِل سريريريريريريريريريريريريريريريريريري    لريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريِ

  
ً  قال : ويقال :  : إذا مات ، قال الراجز  : قَفَن يْقِفن قُفونا

ْن  ى الريريريريريريريريزَّْوِر عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه فريريريريريريريريَ ريريريريريريريريحريريريريريريريريَ ى َرمسريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
ْن   فريريريريريريريريريريريَ ه مسريريريريريريريريريريريىتَّ قريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ اَء فريريريريريريريريريريريراث   ريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 الكلُب : إذا َولَغ. قَفَنوقال : 

 الموت ، والَكْفن : التغطية.:  القَْفن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : المذبوحة من قِبَل القفا. القَِفينة شمر عن أبي زيد :

ً  ، وقد قَِفينةٌ  يقال : شاةٌ   : إذا َذبَْحتَها من قبل القَفا. قَفَْنتُها قَْفنا

ً  الرجل قَفَْنتُ وقال :   : إذا َضَرْبَت قفاه. قُْفنا

 والقَنِيفَة واحد ، وهو أن يُباَن الرأُس. القَفينَة وقال شمر : بلغني عن ابن األعرابي أنه قال :

 وكذلك رواه ابن جبلة عنه.

 الدابةُ : إذا ماتت ، نفقَت قال الليث :: نفق 
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 : وأنة  
ه  ْرجريريريريريريريريريريري  َق الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريل  وأوَدى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   غريريريريريريريريريَ ي وبريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريِ  يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل هللا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  الفرُس وكلُّ بهيمة نَفَقَ  وقال اللحياني : ً  الدرهمُ  نفقو: إذا مات.  ينفق نفُوقا  : إذا فنَِي. ينفق نفوقا

ْنفاقِ ):  عزوجلومنه قوله   ، أي : خشية الفناء والنَّفاِد. [100اإلسراء : ] (ِإذًا َْلَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اْْلِ

عر نَفَق وقال الليث : ً  الّسِ  : إذا كثُر ُمشتَروه. ينفُق نُفُوقا

 على العيال وَعلَى نفسك. تاستنفَقْ و أنفَقت : ما النفقةوقال : 

: موضع يرقِّقه اليربوع في ُجَحره ، فإذا أتى من قبل القاصعاِء  النافقاءو: َسَرب في األرض له َمْخلٌَص إلى مكاٍن آخر.  النَّفقو

 .النُّفقة منها. وبعضهم يسميه فانتفق برأسه النافقاء َضَرب

 وذهب. فقانت اليربوع : إذا لم يُرفق به حتى أنفقنا وتقول :

ي  وهو السََّرب في األرض. المنافق منافقاً للنَّفق وقال أبو عبيد : َسّمِ

ي ً  وإنَما سّمِ  .نافقاَءه كاليربوع ، وهو دخوله نافق ألنّه المنافق منافقا

،  النافقاء يدخل في، وله ُجْحٌر آخر يقال له القاصعاء ، فإذا ُطلب قَصَّع فخرج من القاصعاء ، فهو  نافقوفيه  نَفق يقال : قد

 ، يدخل في اإلسالم ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. المنافق ويخرج فيقال : هكذا يفعل

ي ذلك  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : قُْصعةُ اليربوع : أن يَْحفر حفيرة ثم يسد بابها بترابها ، ويسّمِ

اء ، ثم يحِفر َحفْ  فال ينفذُها ولكنه يحفرها حتَّى تَرق ، فإذا أِخذ عليه  النَّفقو النُّفقةو النافقاء راً آخر يقال له :التراب الدامَّ

 .النُّفقة فََضَربها برأسه وَمَرَق منها ، وتُرابُ  النافقاء بقاِصعائه َعَدا إلى

 وذهب. انتفق اليربوع : إذا لم يُرفق به حتى أنفقنا وتقول :

 وهو السََّرب في األرض. المنافق منافقاً للنَّفق يوقال أبو عبيد : َسمِّ 

ي ً  وإنَما سّمِ  .نافقاَءه كاليربوع ، وهو دخوله نافق ألنّه منافقا

،  النافقاء ، وله ُجْحٌر آخر يقال له القاصعاء ، فإذا ُطلب قَصَّع فخرج من القاصعاء ، فهو يدخل في نافقوفيه  نَفق يقال : قد

 ، يدخل في اإلسالم ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. المنافق ويخرج فيقال : هكذا يفعل

ي ذلك  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : قُْصعةُ اليربوع : أن يَْحفر حفيرة ثم يسد بابها بترابها ، ويسّمِ

اء ، ثم يحِفر َحْفراً آخر يقال له : فال ينفذُها ولكنه يحفرها حتَّى تَرق ، فإذا أِخذ عليه  فقالنَّ و النُّفقةو النافقاء التراب الدامَّ

 : يقال له الراِهطاء. وأنشد  النُّفقة فََضَربها برأسه وَمَرَق منها ، وتُرابُ  النافقاء بقاِصعائه َعَدا إلى

ْه و  ُُّ الريريريريريريريريريريريريريريرَُّديريريريريريريريريريريريريريرين و ن أكريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريريريريا أ

  
 بريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريريريرية  أب ريريريريريريريريريريريريريريريريريالق الريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريراُ  

  

اهريريريريريريريريا فريريريريريريريريَ ع يف قريريريريريريريريريَ   ذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريان َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اه  َّريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريؤاُ تريريريريريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .نافقائه أي : إذا َسَكن في قَفاها ، أي : استخرْجناه كما يستخرج اليربوع من

قال األصمعي في القاصعاء : إنما قيل له ذلك ألن اليربوع يخرج تراب الجحر ثم يسد به فم اآلخر ، من قولهم : قصَع الكلم 

حال بالدم : إذا امتأل به. وقيل له  داّماء ألنه يخرج تراب الجحر ويطلى به فم اآلخر ؛ من قولهم : أدمم قدرك ، أي : اطِلها بالّطِ

 والّرماد.

 المسك دخيٌل أيضاً وهي النافقة نافقةوالسراويل  نيفق َدخيٌل : النّْيفق الليث :
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 فأر : املسك ، وهي ِوعا ه.
ً  ماله نفق اللِّحياني :  .النفقة جمعُ :  النّفاقوالقَْوم : إذا نَِفَدْت.  نِفقَْت نفاقُ و: إذا نقص  ينفق نفقا

 : السريع االنقطاع من كل شيء. النفقوقال : 

 ، أي : منقطع. نفق يقال : سيرٌ 

 : وقال لبيد 

ه  لريريريريريريريريري  ّ ا  ومريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرِّب  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق   فريريريريريريريريريريريريريِ ؤ ُو و لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريورِد ال نريريريريريريريريريريريريريَ  ال مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : أي : َعْدٌو غير منقطع ، وقال أبو وجزة 

عريريريريريريريا  يريريريريريريكريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريلريريريريريريريه يريريريريريري  هريريريريريريري ي قريريريريريريالئريريريريريريَ    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وافريريريريريريريريريريريريريق األْو ر  َر ا ريريريريريريريريريريريريري  وِد نريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي : نََسلَْت أوباُرها من الِسَمن.

 اإلبل : إذا انتثرت أوباُرها عن سمن. أنفقت « :نوادر األعراب»وفي 

 الجرُح : إذا انقشر. نفقوقالوا : 

ً  األيِّم نفقت وقال غيره : ً  الرُجل أنفقو: إذا كثُر ُخطابها.  تنفق نفاقا ً  : إذا َوَجد إنفاقا  لمتاعه. نفاقا

ً  ، أي : من شاتَم الناَس ُشتِم ، ومعناه أنه يجد« أنفق من باَع ِعرضه»وفي مثل من أمثالهم :   لِعرضه يناُل منه. نفاقا

 : ومنه قول كعب بن زهير 

ْن يريريريريبريريريريْع   أبريريريرييريريريريريريريه  وال أهريريريريجريريريريو الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريق ومريريريريَ

  
لريريريريريريريفريريريريريريريق   ر يريريريريريريري  ْر. أبريريريريريريرييريريريريريريريه يف املريريريريريريريعريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريعريريريريريريريِ

  
ً  أي : يجد  .«بعرض أبيه»: . والباء ُمْقَحمة في قوله نفاقا

 ق ن ب
 مستعمالت.: قنب ، قبن ، نقب ، نبق ، بقن ، بنق 

ا: بقن   : فإنَّ الليث أهمله. بقن أمَّ

ت فعاله. أبقَنَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي :  الرجُل : إذا خصب َجنابُه واخضرَّ

 .قْنبُها : ِجَراُب قضيب الدابة وإذا ُكنَِي عما يُخفُض من المرأة قيل القُْنب قال الليث :: قنب 

:  القَنِيبو: من الكتان.  الِقنّبو: ُزهاُء ثالثمائة من الَخيل.  الِمْقنبو: ِشراٌع َضْخم من أعظم ُشُرع السفينة.  القُْنبوقال : 

 الجماعة من الناس.

 : قال أبو عبيد. وأنشد شمر 

ٌ  و  يريريريريريريريريريٌ  أ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس عريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  و   لريريريريريريريريريريريريريريريريِ رْ و قريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريرياانٌ  ُّ هريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .«مقانبكم من ِمْقنَبٍ  إنما يكون في»في حديث عمر أنه ذُكر سعد حين ُطِعن فقال : و

 : جماعةُ الخيل والفرسان. يريد أن سعداً صاحب جيوش ومحاربة ، وليس بصاحب هذا األمر. المقنب : قال أبو عبيد

 .المقنب َمقانب وجمع
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 وقال لبيد :
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  ذا تريريريريريريريريريريواكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري  مل يريريريريريريريريريريزل و 

  
ر مريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوُ    لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريّ   لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريغريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريِ

  
 شيئاً. المقنب ره وقّت فيقال : وقال أبو عمرو : المنسر : ما بين ثالثين فارساً إلى أربعين. ولم أ

 : السحاب. القنيبو

ائد يجعل فيه ما يصيد.:  المقنب أبو عبيد عن القناني األعرابّي :  شيٌء يكون مع الصَّ

 قال شمر : ولم أسَمْعه إاّل هاهنا.

 الصائد.الذي مع الصيّاد مشهور ، وهو ِشبه ِمْخالة أو خريطة تكون مع  الِمْقنَب وقال أبو الهيثم :

 : وأنشد قول الراجز 

لريرييتريري بريريريريريريريا    أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ال أصريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياد  مريريلريريهريريريريريريريا عريري 

  
رِ   ى مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء تريريريريريريريريريريَ   اّل عريريريريريريريريريَ

  

 ذاَ  أواَننْيِ ت ويّفِ املِ َلبا
 : الفَيج المنكِمش. القانبوالذئب العّواء. :  القانب ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 و َغريم.الرجُل : إذا استَخفَى ِمن سلطاٍن أ أْقنبَ وقال : 

 : َكفُّ األسد. الِمْقنَبوقال : 

ْفسير. القَْينابوقال :   : الفَيج النشيط ، وهو الّسِ

ً  األسد بمخلَبه : إذا أدَخلَه في وعائه قَنَب ، وهو الِغطاء الذي يستُره. وقد ِمْقنَبه ويقال : ِمخلب األسد في  .يقنِبُه قَْنبا

ً والقوُم  قَنّبو ً و أقنَبوا إقنابا ً  : إذا صاروا تقنيبا  .ِمْقنَبا

 : ومنه قول الُهَذلّي 

عريريريريريريجريريريريريريريِ     عريريريريريريجريريريريريريبريريريريريريريه  لريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريس واَّريريريريريريوادل تريريريريريري 

  
بريريواو أصريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياِب قريرييريريس يريريوَُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياروا و   لريريَ  أقريريريْ

  
 ، أي : باعدوا في السَّير.« قنّبوا»ويروى : 

 وعاء ُجردانه.: الحمار  قُْنبوالجمل : ِوعاُء ثِيِله.  قْنبو

 العنب : إذا ما قطعوا منه ما ليس يحمل ، وما قد أدَّى حمله يقطع من أعاله. قنّبوا وقال النضر :

 قلت : وهذا حين يقضب عنه شكيره رطباً.

 أهمله الليث.: قبن 

ً  الرجلُ  قَبَنَ  وروى أبو عبيدة عن أبي زيد :  : إذا ذهب في األرض. وقبََع مثله. يقبُِن قُبونا

ه. وأقبل : إذا أسَرَع َعْدواً في أمان. أْقبَن ثعلب عن ابن األعرابّي :  الرجل : إذا انهزَم ِمن َعدّوِ

 : المنكِمش في أموِره. والقَِمين : السَِّريع. القَبين عمرو عن أبيه قال :

ً  : المنقبِض المْنخنِس ، وقد الُمْقبَئِنّ  وقال ابن بُُزرَج :  .اقبأّن اقبئنانا

 ربيٌّ أم ُمْعرب.: الذي يُوَزن به ، ال أدري أع القَبّانو

 إني ألستعين بالرجلُ »في حديث عمر : و
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 .«الفاجر   أكون على قريفَّانه
 قال أبو عبيد : يقول : أكون على تتبُّع أموره حتى أستْقِصَي علَمه وأعِرفَه.

 ِجماُعه واستقصاء معرفته.: قال : وقال األصمعّي : قفّان كّل شيء 

 .قَبان الكلمة عربية ، وإنما أصلهاقال أبو عبيد : وال أحسب هذه 

ي هذا : على فالن  قَبّان ومنه قول العاّمة : فالنٌ  إذا كان بمنزلة األمين عليه والرئيِس الذي يتتبَّع أمره ويحاِسبُه. وبهذا سّمِ

 وقد مضى هذا فيما تقدم من الكتاب. القَبّان الميزان الذي يقال له

 : ُدَوْيبَّة معروفة. قَبّانَ  وِحمار

 : ومنه قوله 

بريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريَ    عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريا  ان  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق  أرنريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريّ اَر قريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريِ

  

  اِطَمها أمَّها أن تذهبا
 [.36ق : ] (فَ نَ قَُّبوا يف اْلِبَّلِد َهْل ِمْن َمَِيصٍ )قال هللا جّل وعّز : : نقب 

 مشدداً يقول : َخَرقوا البالَد فساروا فيها فهل كان لهم َمحيٌص من الموت. (فَ نَ قَُّبوا)قال الفراء : قرأ القُّراء : 

 بكسر القاف فإنه كالوعيد ، أي : اذهبوا في البالد وجيئوا. (فنَقِّبُوا)قال : ومن قرأ : 

قوا وفَتَُّشوا. نقّبوا وقال الّزجاج :  : َطوَّ

 بالتخفيف. (فَنَقَبُوا)قال : وقرأَ الحسن : 

 : لقيس وقال امرؤ ا

بريريريريريريريريريريريريه  يف ا فريريريريريريريريريريريرياق مسريريريريريريريريريريريريىت و   قريريريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريرية  إل ب    َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : َضربُت في البالد ، أقبلُت وأْدبَْرُت.

ُهُم اْثَِنْ َعَشَر نَِقيباً )وقال هللا جّل وعّز :   [.12المائدة : ] (َوبَ َعْثنا ِمن ْ

 نبيِّن حقيقته واشتقاقه.في اللُّغة كاألمين والَكفيل. ونحن  النَّقيب قال أبو إسحاق :

 .نَِقيب فهو ينقُب نِقابةً  الرجُل على القوم نَقَب يقال :

ً  قال أبو زيد : وما كان الرجل ، أي : َحَسن الخليقة.  النقيبةِ  أخالق. وهو َحَسنُ : جميلة ، أي  َمناقبُ  وفي فالنٍ  .نَقُب ولقد نقيبا

 ، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. مناقبَهم م ويعِرفألنه يَعلَم َدِخيلَةَ القو للنقيب نقيبٌ  وإنما قيل

 وهذا الباب كلُّه أصله التأثير الذي له ُعْمق وُدخول.

 في الجبل : الطريق. النَّْقبوآخَره.  النَّقب بَلغُت في: الحائط ، أي  نَقَْبتُ  ومن ذلك يقال :

صوُت نُباحه ، وإنما يَفعل ذلك البخالُء من العرب لئالَّ يطُرقَهم  َحنجرةُ الكْلب لئالَّ يرتفع يُْنقَب ، وهو أن نَقيب ويقال : كلبٌ 

 َضيف باستماع نُباح الكالب.

ً »، قال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و قد تكون بِمْشفَر البعير أَو  النُّْقبة ، فقال أَعرابّي : إنَ « ال يُعِدي شيء شيئا

 بَذنبِه في اإلبل
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 .«فما َأْعَ ى األوَّل»:  وسلمعليههللاصلىالعيتيمة فتجرب كلُّها. ف ال رسول هللا 
 هي أَّول َجَرٍب يبدأَ. النُّْقبة قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 .نُقَب ؛ وجمعها نُْقبة يقال للبعير : به

ة  مَّ  : وقال دريد بن الّصِ

ه  لريريريريريريريريريريريريري  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريذِّال  تريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريري و  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَع الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريْ ع  اهلريريريريريريريريِ  َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
في غير هذا : أن تؤخذ الِقطعةُ من الثوب قَْدَر السراويل فتُجعل لها ُحْجزة َمِخيطة من غير نَْيفَق ، وتُشدُّ  النُّقبة قال أبو عبيد :

فٌَق وال ساقان وال ُحْجزة فهي النِّطاق. كما تُشّد ُحجزة السَّراويل ؛ فإذا كان لها نَيفَق وساقان فهي سراويل ؛ فإذا لم يكن لها نَيْ 

 .نُْقبة : إذا جعلتَه أَنقُبُه الثَّوب نقبت وقد

 : اللون. النُّْقبةوقال : 

 : وقال ذو الرّمة 

ه و  تريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ ر  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريوٌر بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ  الَ  أُّهريريريريريريريريريريَ

  
را  هلريريريريريريريريريََ     لريريريريريريريريريو عريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ ه مسريريريريريريريريرينَي يريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريَّ

  
ْقعة ِمثَل الكّف بَجْنب البعير أَو َوِركه أَو بمْشفَِره ثم تتمشَّى فيه حتى  النُّقّبة شمر عن ابن شميل : : أّول بَدء اْلَجَرب تَرى الرُّ

 تُشريَه كلّه ، أي : تمأله.

 : وقال أَبو النجم يصف فحالً 

رتريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريْ ن جريريريريريريريريري   فريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوّد مريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريرياهريريريريريريريريا  ة طريريريريريريريريالريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ ى الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريّ لريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا طريريريريريريريريَ

  
 حتى كأنَّه َجِرَب ذلك الموضع فُطِلَي بالقَِطران فاسودَّ ِمن العََرق. والُجْفرة : الَوَسط.أي : اسودَّ من العرق حين ساَل 

 .النِّقابو النِّْقبة على وجوه : يقال : فالنة حسنَةُ  النِّقابو

 ُ ،  النقاب إلى عينها فتلك الَوْصَوصةُ ؛ فإْن أَنزلَتْه دون ذلك إلى الَمْحِجِر فهو نِقابَها وقال أَبو عبيد : قال الفراء : إِذا أَْدنَْت المرأَة

 فإْن كان على طرف األنف فهو اللِّفام.

 على ماِرِن األنف. النِّقاب وقال أَبو زيد :

 فيها.: هو الرجل العاِلُم باألشياء الباحُث عنها الفَِطُن الّشديُد الدُّخول  النِّقاب وقال أَبو عبيد :

 : وقال أوٌس يمدح رجالً 

يريريريريريريريريريريريريريريريٌح جريريريريريريريريريريريريريريريواٌد َأ ريريريريريريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريريريريريريأقريريريريريريريريريريريريريريريِ     َنريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 نريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريرياٌب حيريريريريريريريريريريريريريريريري ِّل  لريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريِ   

  
 ، وهو الطريق الضيِّق في الميل. النَّْقب أيضاً : جمع النِّقابو

ته حتى يَسيَل منه ماٌء أَصفر ، وقال  بالِمْنقَب في بَطن الدابة يَْنقُب والبَْيطار  : في ُسرَّ

يريريريريريريري  مل يريلريْ  رَّتريريريريريريريه كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريري   الَبي ريريريريريريريار  سريريريريريريريريريريريريريريري 

  
او   بريريريريريريريَ س لريريريريريريريه عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه ومل يريريريريريلريريريريريمريريريريري  مريريريريريريريْ  مل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : قْرحة تخرج بالَجْنب تَهُجم على الجوف يكون على رأسها من داخل. الناقبةو

َدأ يركب الحديَد ، وجمعه النُّْقبةو  .نُقَب : الصَّ
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 : وقال لبيد 

ه  لريريريريريريريريريريوَ  اهلريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريري 

  
تريريريريريريريريلريريريريريريريريي نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل   ا  َيريريريريريريريريَ بريريريريريريريريّ كريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
ً  ُخفُّ البعير نَِقبَ  وقد  .نَِقب : إذا َحِفَي حتى ينخرق فِْرِسنُه ، فهو ينقب نَقبا

 ، أي : نَفاذ رأي. نقيبة وقال ابن بُُزرج : ما لَهمْ 

 : إذا كان مظفّراً. النَّقيبة : النَّْفس ؛ فالن ميمون النقيبة وقال شمر :

 ا ذكرنا.وقال ابن بزرج م

ي النَّقيبةو النقيبة ثعلب عن ابن األعرابي : فالٌن ميمون  ، أي : لونَها بلون نِقابَها المرأَة ألنه يَستُر نِقابُ  ، أَي اللون ، َومنه سّمِ

 .النِّقاب

 ، إذا كان ُمظفّراً. النقيبة : يُْمُن العََمل ، إنّه لَمْيمون النَّقيبة وقال الليث :

 من النَّجدات وغيرها. الَمناقب : َكرُم العََمل يقال : إنّه لكريم الَمْنقَبةوقال : 

 .النَقابة ِمن النُّوق : المؤتِزرة بَضْرعها ِعَظماً وُحْسناً ، بيِّنة النَقيبةوقال : 

ف الليث  ثاء ، وهي الغزيرة من النوق.بهذا المعنى ، وإنَّما هي الثَّقيبَة بال النَّقيبة قلُت : صحَّ

 كّلِ شيء : أثره وهيئتُه. نُْقبةو، أي : أثراً ،  نُْقبةً  وقال غيره : إنَّ عليه

ً  : إذا صار أنقَبو: إذا صار حاجباً.  أنقَبوإذا سار في البالد. : الرجُل  أنقَب ثعلب عن ابن األعرابّي :  .نقيبا

 وِمثله الُجْرف وجمعُه ِجرفة. نِقبة ه: الطَّريق في الجبل ، وجمع النُّْقبوقال : 

 .«نِقاب فَْرخاِن في»: البَطن ، يقال في الَمثل في االثنين يتشابهان :  النّقّابوقال : 

 الرئيس األكبر.:  النَّقيبو: المزمار.  النقيبوقال : 

 .بقانق من القميص : لَبنَتُه ، وجمعُها البَنيقة أبو عبيد :: بنق 

 : وأنشد 

هريريريريريريريريا بريريريريريريريريِّ ّم   َّ الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل  أطريريريريريريريريفريريريريريريريرياَل مسريريريريريريريري   يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريرييريريريريريِ  الريريريريريبريريريريريلريريريريريريريائريريريريريق    مَّ أُّراَر الريريريريري ريريريريريَ  كريريريريريمريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فالٌن كذبة َحْرشاء ، وبّوقها ، وبلّقها : إذا صنعَها وزّوقها. بنّق « :النوادر»في 

بت بنّقتهوقالوا :  بته ، وحوَّ  ه ، ونتقته ، ولفّقته : إذا قطعته.بالسوط وبلّقته ، وقوَّ

 بَنّقَ  القميص ، أي : َجْمُع شيء إلى شيء ، وقد بَنائق فالٌن كالَمه ، أي : َجَمعه وسّواه ، ومنه بَنَّقَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 كتابَه.

 وقال الليث في قوله :

 ق  اغت ى والصبح ذو تَبليق
 .البَنيقة لصبح ببياضقال : شبَّه بياَض ا .«بَنيق ذو»ويُرَوى : 

 وقال ذو الّرمة :

 َد ِ  ها مبلوقٌة  لصَّفاِصفِ 
 .البَنيقة : موصولةٌ بها ، أُخذ من مبنوقة
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 : وقال أبو النجم 

ع   يريريريريَ هريريريريْ حريريريريريريرياٌن مريريريريَ ْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا اعريريريريتريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
ع    ه مريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌق آبلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َي كلُّ شيء منه.الّسراُب في نواحيه : ، يقول  مبنَّق قال األصمعي : قوله  مقنَّع قد ُغّطِ

 .ُمبَنقو، ونبَّق وأْنبََق ، كلُّه إذا َغَرَس ِشراكاً واحداً ِمن الوِدّيِ. فيقال : نخٌل ُمنَبِّق  بنَّقَ و بَنقو أَبنَق ثعلب عن ابن األعرابّي :

ْدر. النَّبِق قال الليث :: نبق   : َحْمل الّسِ

ى بالصْقر ثم يُْنبذ فيكون نهايةً في الجودة ، ويقال لنبيذه : دقيق يَخرج  النَّبِق عمرو عن أبيه : : من لُّبِ جذع النخلة حلٌو يُقَوَّ

 الضِرّي.

 من النخل المصطفُّ على سطٍر مستٍَو. وأنشد : المنبِّقُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 كلخل  من األعرا. غت ملبِّقِ 
 .وُرِوي غير ُمنبَّق

 : غيُر بالغٍ. منبق يروقال شمر : قال المفضل في قوله غ

ً  بها أنبَق أبو عبيد عن أبي زيد : إذا كانت الضَّْرطة ليست بشديدة قيل :  .إْنباقا

 ، وهو الُحصاص الّضعيف. النُّباق مأخوذ من النُّبَاقى سلمة عن الفراء :

ً  الكالمَ  يَنتبِق وقال زائدة البكرّي وَحتَْرٌش ، فيما َرَوى أبو تراب عنهما : هو  وينتَبُِطه ، أي : يَستخرجه. انتباقا

 ق ن م
 قنم ، قمن ، نقم ، نمق : مستعملة.

 [.59المائدة : ] (ُقْل َّي َأْهَل اْلِكتاِب َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا اِبللِ )قال هللا جّل وعّز : : نقم 

 ، وهو األكثر في القراءة. نَقَْمُت أنِقم ، واألجود أنقَم عليه نَِقْمتُ و،  أنِقم على الرجل نَقَْمتُ  قال أبو إسحاق : يقال :

ُهْم ِإالَّ َأْن يُ ْؤِمُنوا اِبللِ )قال هللا :   [.8البروج : ] (َوما نَ َقُموا ِمن ْ

 : بالْغُت في َكراهة الشيء. نَقَمتُ  قال : ومعنى :

 : وقال ابن الّرقيات 

ة  ل ن بريريريريريريريريريري  أمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريوا مريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريون  ن غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريوا  لريريريريريريريريريريري  م حيريريريريريريريريريريريَ  اَل أَنريريريريريريريريريريريّ

  
 .نَِقمواو نَقَموا يروى بالفتح والكسر

 : إذا كافأه ُعقوبةً بما َصنَع. انتَقَْمتو نَقَْمتُ  وقال الليث يقال : لَم أْرَض منه حتى

 : وقال 

رَاتريريريريريريريريلريريريريريريريريا  نريريريريريريريري ريريريريريريريريود أبرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان اجلريريريريريريريرييريريريريريريريرياد سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريا  َن مريريريريريريريَ فريريريريريريَ عريريريريريريْ مريريريريريريَن ِوتريريريريريريرا  أو لريريريريريرييريريريريريريري فريريريريريريريَ لريريريريريري ريريريريريريِ  لريريريريريرييريريريريريريَ

  
 .انتقم فالٌن ِوتَره ، أي : نَقم يقال :
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 ، أي : يثأر به. ينقم قوله : إن يقتل .«، وإن يُترَك يلقم ينقَم مثلي مثل األرقم ، إن يُقتَلْ »قال أبو سعيد : معنى قول القائل : 
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 الحيات وأقلّها عّضاً.قال : واألرقم : الذي يشبه الجاّن ، والناس يتقون قتله لشبهه بالجاّن. واألرقُم مع ذلك من أضعف 

 : العقوبة. النِّقمة ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : اإلنكار. النِّقمةو

 ، أي : هل تُْنكرون. [59: المائدة ] (َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا)قال : وقوله : 

 : للعقوبة. النِّْقمةو النَِّقمة قلُت : يقال :

 : حيٌّ من اليَمن. ناقِمو: تمٌر بعُماَن.  ناقمو

قتُ  قال الليث : يقال :: مق ن ً  الكتاب نمَّ  : إذا حسنتَه وَجوْدتَه ، ولو قيل بالتخفيف لحُسَن. تنميقا

ً  أبو عبيد عن أبي زيد :  ، ولمقتُه ألُمقُه لمقاً. نََمْقتُه أنمقُه نَمقا

ْقتُ  قال أبو عبيد : ويقال :  واحد. نََمْقتُهوالكتاب ونَبَّْقتُه ،  نَمَّ

 تُه مقلوب من نَبْقتُه.وقال شمر : بَنَّقْ 

 وَزْهَمقَهُ ونََمسهُ. نَمقَهُ  وقال األصمعيُّ : يقال للشيء المْرِوح فيهِ 

 إني قد نُهيُت َعِن القراءة في الركوع والسجود.»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : قمن 

موا هللا فيه ، وأما السجود فأكثروا فيه من   قمنٌ  قال أبو عبيد : قوله : .«أن يستجاب لكم قَِمنٌ  الدُّعاء ، فإنّهفأما الركوع فعّظِ

 كقولك َجديٌر وَحِريٌّ أن يُستجاب لكم.

 أراد المصَدر فلم يُثّنِ ولم يَجمع ولم يؤنِّث. قِمنٌ  أن يفعل ذلك فمن قال قمينٌ وأن يفعل ذلك.  قَِمنٌ  يقال : فالنٌ 

 أن يْفعْلن ذاك. قمنٌ  أن يَفعلوا ذاك ، وُهنّ  قمنٌ  وهمأْن يَْفعاَل ذاك ،  قمنٌ  يقال : هما

أن يفعل ذاك  قمنٌ  ، ويؤنث على ذلك ويجمع وفيه لُغَتان هو قَِمنُون وهم قَِمنان أراد النْعَت فثَنّى وَجَمع فقال : هما قِمنٌ  وَمن قال

 أن يفعل ذاك. قمينٌ و

 : وقال قيس بن الخطيم 

ه  ر  فريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريّ   ذا جريريريريريريريريريريرياَوَُّ اإلثريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريّث وتريريريريريريريريريكريريريريريريريريري ريريريريريريريريريت الريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأِب قريريريريريريريريريمريريريريريريريريريني     بريريريريريريريريريِ

  
 : القريب. القَِمن ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : السَّريع. القَِمنو

 : السريع. القَِمن وقال أبو عمرو :

نتُ  بمعنى حريٌّ ، مأخوذ من قمينٌ  قال ابن كيسان :  الشيء : إذا أشرفَت عليه أن تأخذه. تقمَّ

 بمعنى السريع والقريب. القمين غيره : هو مأْخوذ منوقال 

َمْخلَقَةٌ : أن يفعلوا ذاك ، ال يثنى وال يُجمع في المذكر والمؤنث ، كقولك  لمْقَمنَةٌ  أن يَفعل ذاك ، وإنهم لمْقَمنَةٌ  وقال اللِّحياني : إنّه

 وَمْجَدرة.

ً  الَوْطبُ  قَنِم األصمعي وغْيره :: قنم   : إذا تغيرْت رائحته. أَقنُمو قَنم فهو يَْقنَم قَنما

 وأنشد :
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ّرِهريريريريريريريا وامسريريريريتريريريريالهبريريريريريريرياو  ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريْه مريريريريِ لريريريريِ  قريريريريريريري  قريريريريَ

  
م   لريريريريريريريريريَ وطريريريريريريريريري   أقريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ولريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ل  كريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَّ  أانمريريريريريريريريريِ

  
 ونمقة : إذا أروَح وأَنتن. قَنَمةٌ  ويقال : فيه

 [أبواب القاف والفاء]
 مهمل.: ق ف ب 

 ق ف م
 استُعمل من وجوهه : فقم.

 .أفقَم : َرّدةٌ في الذَّقَن ، والنعتُ  الفقَم قال الليث :: فقم 

 : طرفا الَخْطِم للكلب ونحوه. الفُقمو

ً  وربَّما سموا ذقَن اإلنسانِ  ً و فُقما  .فَْقما

ً  األمر فَِقم : األعوج المخالف. وقد األفقم واألمر ً و يفقَم فَقَما  .فُقوما

 األمر كان صواباً. فَقم ، وإْن قيل متفاقم : البُضع. وأمرٌ  المفاقمةوقال : 

 : وأنشد 

هريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا ْع بريريريريريريريريريريريريريريألمريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريإْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريريريريريريريريإنَّ األمريريريريريريريريريريريريريريريريرير قريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  في الفم أن يتقدَّم الثنايا السُّفلى فال تقع عليها العليا إذا َضمَّ الرُجل فاه. يقال : الفَقَم وقال غيره :  .أفقم فهو فَِقم يَفقَم فَقَما

 األسفل ويقصُر األعلى. : أن يُطول اللَّحيُ  الفقَم وقال أبو عمرو :

 .بفُْقمه ويقال للرجل إذا أخذ بلحية صاحبه وَذقَنه أخذ

ً  الرجلَ  فَقَمتُ و .«دخل الجنة فْقميه من َحفظ ما بين»في الحديث : و  .بفقمه : إذا أخذتَ  مفقوم وهو فَْقما

 الرجل : إذا أخذَت بذقنه ولحيَْيه. بفقم أبو عبيد عن أبي زيد : أخذتُ 

 : اللَّحياِن. الفُْقمانو

اماً يقول   فِهم : إذا كان يعلو الُخصوَم. فَقمٌ  رجل: وقال أبو تراب : سمعُت َعرَّ

 وقال غيره : رجل لِقم لِهٌم ِمثْلُه.

 [أبواب القاف والباء]

 ق ب م
 استعمل من وجوهه : بقم.

 يصبَغ به.دخيل ، وهو اسٌم لشجرة ، وهو ِصْبغ  البَقَّمَ  قال الليث :: بقم 

 : (1)وقال رؤبة 
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 كَمْرَجل الصَّّباغ جاَش بريّ مه
كلمةً عربية لُوجد لها نظير ، إِال ماٌء  بقّم قال : وإنّما علمنا أنّه دخيل معرب ألنه ليس للعرب بناُء كلمة على فَعَّل ، ولو كانت

 يقال له بذّر ، وَخّضم ، هم بنو العنبر بن عمرو بن تميم.

__________________ 
 (.ب م)« امل اييس»و « اللسان»و ( ، 64)« ديوانه»( البيه للعجاج كما يف 1)
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م ، ال تنصرف ،  بَقَّم وَرَوى سلمة عن الفراء : لم يأت فعَّل اسماً إالّ  وَعثَّر وبذَّر ، وهما موضعان ، وَشلّم بيت المقدس ، وَخضَّ

 وهي قرية.

 يكون مؤنثاً.قال الفّراء : وكلُّ فَعَّل ينصرف إاّل أن 

 .بُقَامة ويقال للرجل الضعيف : ما أنت إالّ 

 : ما تَطاير من قَْوس النّداف من الصُّوف. البُقَامة وَرَوى سلمة عن الفراء قال :
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 املعتل من حرف القاف [الثَّلثي]كتاب 

 ق ك

 مهمل. (وايء)

 [ابب القاف واجليم]

 ق ج
 مل من وجوهه : لجوق.استع (وايء)

عاة أمرهم واحد. الَجْوق قال الليث :: جوق   : كلُّ قطيع من الرُّ

ً  ، أي : َميَل. وقد َجَوقووأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال : يقال في وجهه : َشَدق   َجِوق يَْجوق َجَوقا

 .َجِوقٌ و أْجَوقُ  فهو

دق ، وجمعه أْجَوقُ  وقال : َعُدوٌّ   .َجَوقة الفّكِ ، أي : مائل الّشِ

 [ابب القاف والشني]

 ق ش
 قشا ، وقش ، وشق ، شقا ، شقأ ، شوق ، شيق. (وايء)

 .َمْقُشوّ  والمفعول قاٍش  فأنا أَْقُشوه قَْشواً  َخرْطته وأنا: القضيَب ، أي  قَشْوت قال الليث :: قشا 

ديء.: قال : والقاشر في كالم أهل السواد   الفَْلُس الرَّ

 ، ِمثل رجٍل َدِعّي. قَِشيّ  أبو عبيد عن األصمعّي يقال : درهم

 .قاشي قال األصمعي : كأنَّه إعراب

 : قُفّة يكون فيها ِطيب المرأة. القَْشوة وقال الليث :

 : وأنشد 

ٌق  بريريريريريريريريريَ الٌب وَُّنريريريريريريريريريريْ وأٌب فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريا َقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريا  َزٌب َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرى  لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ ريريريريريريريرييريريريريريريريريَّ   ذا عريريريريريريريريَ

  
 .قََشواتو قِشاء : شبه العَتِيدة المغشَّاة بِجلد ، وجمعُها القَشوةوقلُت : 

 .ُمقَشًّى قال رجل دخل على معاويةَ فرأى في يَِده ِلياءً وإذا افتقَر بعد ِغنًى. : ثعلب عن ابن األعرابّي : أَقَشى الرُجل 

 ثعلب عن ابن األعرابّي : اللِّيا بالياء ،
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 واللُّوبياج. (1)وامس ت ه لِياءأب ، وهو الّلوبِياء 
 .َمْقُشّوة قال : ويقال للصبيَّة المليحة : كأنَّها ِلياءةٌ 

 فهو قشَّْيتُهو،  َمْقُشوٌّ  إذا قََشْرتَه ، فهو: العَْوَد وغيَره  قََشْوتُ  هو الُمقَشَّر ؛ يقال منه : الُمقَشَّى وقال أبو عبيد : قال الفراء :

 .ُمقَشَّى

 وقال في اللِّياء نحو ما قال ابن األعرابّي.

ث.  وَرَوى أبو تراب عن أبي سعيٍد الّضرير أنه قال : إنَّما هو اللِّباء الذي يُجعل في قِداد الَجْدي. وجعله تصحيفاً من المحّدِ

سعيد : اللبأ : يُحلب في قداد ، وهي جلود صغار المعزى ثم يمّل في الملّة حتى يَْيبَس ويجمد ثم يخرج ويباع كأنه وقال أبو 

 عنه اإلهاَب الذي ُطبخ فيه ، وهو جلُد السَّخلة الذي ُجِعل فيه. قََشا الُجْبن ، فإذا أراد اآلكل أكله

ياء بالياء ، وه و ِمن نَبات اليََمن ، وربَّما نَبََت بالحجاز في الِخْصب ، وهو في ِخْلقَة البََصلة قال أبو تراب : وقال غيره : هو اللِّ

كل وقَْدر الِحمَّصة ، وعليه قُشوٌر ِرقاٌق ، إلى السواد ما هو ، يُْقلَى ثم يُْدلَك بشيء َخِشٍن كالِمْسح ونحوه فيخرج ِمن ِقشره فيؤ

 م من ال يَْقليه.بَْحتاً ، وربّما أِكل بالعََسل وهو أبيض ، ومنه

 : البَُزاق. القََشا ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : ُحقّةُ النُّفَساء. القَْشوةوقال : 

 : الدَّقيقة الضعيفة من النساء. القَْشوانة وقال أبو عمرو :

دخلُت الجنّة »ه قال : أنّ  وسلمعليههللاصلىأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن األعرابّي أنّه قال : ُرِوي عن النبي : وقش 

ً  فسِمعتُ   .«َخْلفي ، فإَذا بِالل َوْقشا

 : وقال مالك بن نويرة 

هريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ  مل يريريريريريريريريريزل و  َق اجلريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريىت ألريريريريريريريريريْ

  
ٌش يف دا ريريريريريريريريريل الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  واغريريريريريريريريرير     لريريريريريريريريريه وقريريريريريريريريريَ

  
 

ك. توقَّشَ  يريد : حركة الحقد. وقد  زمٌع في فؤادي : إذا تحرَّ

 : وقال ذو الرمة 

بريريريريريريريريا وعريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريك  افريريريريريريريري ع عريريريريريريريريلريريريريريريريريك الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريّ

  
َش يف فريريريريريريريريريريريريريريؤادك وامسريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريرياال   تريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 

 وقال :

 تسمع  للرِّيح هبا أوقا ا
 أي : أصواتاً.

 فالن ، أي : َحرْكتَه. َوْقش قال ابن األعرابّي : يقال : سَمعت

 : وأنشد 

ٌش كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه   أل ريريريريريريريريريفريريريريريريريريريافريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل َوقريريريريريريريريريْ

  
واِنح   اف اليِتبريريريريريريرياء السريريريريريريريريريريريريريريّ  على األر. َترسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
__________________ 
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 (.قةا)« اللسان»، وانيتر « وهو اللوبيا»( بع ه يف امل بوع : 1)
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 الحركة.:  الوْقشو الَوْقشة أبو عبيد عن أبي زيد :

 .الَوقَش أبو تُراب سمعُت مبتِكراً يقول :

 النار.والَوقَُص : صغار الحطب الذي يَُشيّع به 

 .«إني َحرامٌ »يابسة من لحِم َصْيد فقال :  بوشيقة أنّه أُتِيَ  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : وشق 

: اللّحُم يؤخذ فيُْغلى إغالءةً ويحمل في األسفار وال يُنَضج فيتهّرا. وزعم بعضهم أنه بمنزلة القَديد ال  الَوشيقة قال أبو عبيد :

ً  اللحمَ  وَشْقتُ  تََمسُّه النار. يقال منه : قد ً و،  أَِشقُه َوْشقا  .اتَّشقَْت اتِّشاقا

 : وأنشد 

ةٌ  يريريريريريريريلريريريريريريريَ هريريريريريريرياأٌب  ريريريريريريريَِ َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريَ

  
ِ مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا   قْ و فريريريريريريريريال هتريريريريريريريري ْ ِ  و  اتَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريََ

  
 : القَِديد وكذلك الُمشنَّق. الَوشيق عمرو عن أبيه :

ي الكابي الَوِشيق وقال الليث : ً  : لحٌم يُقَدَّد حتّى يَِقبَّ وتَذهب نُُدّوتُه ، ولذلك ُسّمِ  ، اسٌم له خاّصة. واشقا

 قطَّعوه كما يقطَّع اللحُم إذا قُّدد.: أي ،  بأسيافهم فتَواَشقُوه في حديث حذيفة : أنَّ المسلمين أخطأوا بأبيه اليََمانِ و

 .ِشْقوةو شقاوةو َشِقَي َشقاءً  قال الليث : يقال :: شقا 

ً  شاقَْيتُ  وقال غيره :  : إذا عاشرتَه وعاَشَرك. ُمشاقاة فالنا

 صابَْرتُه.: ، أي  شاقيتُهُ و: الشّدة والعُْسر ،  الشَّقاءو

 : وقال الراجز 

ِرّل  ابريريريريريريريريريراِ  مَل يريريريريريريريريريَ ي الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ذا ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريِ

  
ْث   بريريريعريريريريريريريِ لريريريْ َوى ال يريريريريَ ف الريريري ريريري  عريريريْ ن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريرياد  مريريريِ  يريريريَ

  
 يعني َجَمالً يُصابِر الَجماِل َمْشياً.

 ذلك األمَر بمعنى عانَيتُه. شاقيتُ  ويقال :

 ، وهي قراءة عاصم وأهِل المدينة. [106المؤمنون : ] (قاُلوا رَبَّنا َغَلَبْت َعَلْينا ِشْقَوتُنا)وقال هللا جّل وعّز : 

 (.َشقَاَوتَنا)قال الفراء : وهي كثيرةٌ في الكالم. وقرا ابن مسعود : 

 : قال : وأنشدني أبو ثْروان 

لريريريريريريريريريائريريريريريريريريريه  ن عريريريريريريريريريَ ف مريريريريريريريريريِ ْه و كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ وتريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريريريه   رأب  مريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَه  ريريريريريريريريرياين َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : المعالَجة في الَحْرب وغيرها. الُمشاقاة عمرو عن أبيه قال :

َ  أبو زيد :: شقأ  ً  رأَسه بالُمْشط َشقأ : إذا طلعْت ويقال : ُشقُوءاً و تَْشقَأ َشْقأ النابُ  َشقأ :  الَمشقأ: و: إذا فَّرقه. قال  ُشقوءاً و َشْقئا

 : الُمْشط. الِمشقاءوالَمفِرق. 

 الِمدراة.:  الِمْشقأةووقال الليث نحوه : قال : 

 ، الِمْشقاءو،  الِمْشقأ ابن األعرابّي :وقال 
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ْة . املِْةَ ىو 
 
 م صور غت مهموُّ : امل

 نابُهُ وَشَكأ وشاَك أيضاً. شقأ وُشويكئة حين يطلع نابُها ، ِمن ُشَويِقئة أبو تَراب عن األصمعي : إبِلٌ 

 : وأنشد 

هريريريريريريريا عريريريريريريريريِ ل  َدفريريريريريريريريَّ نْيِ تريريريريريريريريَ ة الريريريريريريريريلريريريريريريريريابريريريريريريريريَ يريريريريريريريريّ َويريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريَ انريريريريريريريرية الريريريريريريريريزَّوِر  ئريريريريريريريريِن   َل مريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  أبفريريريريريريريريريْ

  
 : وقال آخر 

م   واهريريريريريِ يريريريريريون سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اّل  الريريريريريعريريريريري   عريريريريريلريريريريريى مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريرييتريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  غريريريريريريريامريريريري  راهريريريريريريريا لريريريري  و بريريريري  كريريريريِ ريريريريريريرية  يريريريريْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َويريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .شوقي ، أي : يَهيجُ  يَُشوقُني ُحبُّها وِذكُرها شاقَني يقال منه : الشَّْوقُ  قال الليث :: شوق 

ً  وقد  .اشتاق اشتياقا

 .َمشوقةٌ  : نََصْبتُها إلى الحائط ، فهي أُشوقُها الِقْربَة ُشْقتُ : أبو الهيثم فيما قرأت بخّطه البن بُُزرج 

قو: حركة الهوى ،  الشَّْوق ثعلب عن ابن األعرابي :  : العُّشاق. الشُّوَّ

ق : إذا أمرتَه أن ُشْق ُشقْ  يقال :  إنساناً إلى اآلخرة. يشّوِ

 األُشَّق هو األُشَُّج ، وهو دواء كالصَّمغ ، دخيل في العربية.وقال الليث : 

يق: أبو العباس عن ابن األعرابي : شيق   : الّشّق في الجبل. الّشِ

يقُ و يقُ و: ما َحَدث.  الّشِ  : ما لم يََزْل. الّشِ

يقو يقو: رأس األَُداف.  الّشِ  : َشعَر َذنَب الفََرس. الّشِ

يقو  ك.: َضْرٌب من السَّمَ  الّشِ

يق وقال الليث :  .ِشيقَة : َشعَر َذنَب الدابة ، الواحدة الّشِ

يقو  : ُسْقٌع مستٍو دقيق في لِهْب الجبَل ، ال يستطاع ارتقاؤه. الّشِ

 وأنشد :

يقِ    مْسِليل ها َ ق  كَةّق الةِّ

 ابب القاف والضاد

 (وايء) ق ض
 قضي ، قوض ، قيض ، ضيق ، قضأ ، ضقى.

بيب. القََضى الرُجل : إذا أكل قَضَّى عمرو عن أبيه :: قضي   ، وهو َعَجم الزَّ

 قال ثعلب : هو بالقاف.

 [.8: األنعام ] (َوَلْو أَنْ َزْلنا َمَلكاً َلُقِضَي اْْلَْمُر ُثَّ ال يُ ْنَظُرونَ )قال ابن األعرابي : وقال هللا : 

 األمر : أُتمَّ إهالُكهم. قُضي قال أبو إسحاق : معنى
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 (ُثَُ َقضى َأَجَّلً )للغة على ضُروب كلُّها تَرجع إلى معنى انقطاع الشيِء وتماِمه ، ومنه قوله جل وعّز : في ا قضىوقال : 

ه. [2األنعام : ]  ، معناه : ثم َحتَم بذلك وأتمَّ

هُ )ومنه األمر ، وهو قوله :   ، معناه : [23اإلسراء : ] (َوَقضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإَّيَّ



3138 

 

 ألنّه أَمٌر قاطع مَسْتم.أمر ، 
 ، أي : أعلمناهم إعالماً قاطعاً. [4اإلسراء : ] (َوَقَضْينا ِإىل َبِِن ِإْسرائِيَل يف اْلِكتابِ )ومنه اإلعالم ، وهو قوله : 

نَ ُهمْ َوَلْو ال َكِلَمة  َسبَ َقْت ِمْن رَبِ َك ِإىل َأَجٍل ُمَسمًّ )الفَْصُل في الحكم ، وهو قوله جّل وعز :  القضاء ومنه  (ى َلُقِضَي بَ ي ْ

 الشورى :]

 ، أي : لفُِصل الحكم بينهم. [14

 بين الُخصوم ، أي : قد قَطع بينهم في الحكم. قََضى القاضي ومثل ذلك قولهم : قد

 فالٌن َدْينَه ، تأويله قد قََطع بالعَزيمة عليه وأدَّاه إليه ، وقَطع ما بينه وبينَه. قََضى قال : وِمن ذلك قد

 .قُِضيَ  ما أُحِكم فقدوكلُّ 

 هذه الداَر : إذا َعِمْلتَها وأحكمت عملها. قضيتُ  هذا الثوَب ، وقد قضيتُ  تقول : قد

 : قال أبو ذؤيب 

 عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروداتن قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريرياو 

  
ع    بريريريريريريريريريَّ وابريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريري  ع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ  داود  أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 

. [12فصلت ] (يَ ْوَمنْيِ فَ َقضاُهَن َسْبَع ََساواٍت يف )ومنه قوله جّل وعّز :   ، أي : فََخلَقهن وَعملهنَّ وَصنَعهنَّ

 هللا عهداً ، معناه : الوصيّة. قضى قال الليث : تقول :

 .(َوَقَضْينا ِإىل َبِِن ِإْسرائِيلَ )وبه يفسَّر : 

 فالٌن صالته ، أي : فرغ منها. قَضىو، أي : حكم ،  قضىوقال : 

 ي رأسه.عبرتَه ، أي : أخرَج كّل ما ف قضىو

 : وقال أوس 

ه  ربتريريريريريريريَ  أُ هريريريريريريريل كريريريريريريريبريريريريريريريت بريريريريريريريكريريريريريريريى مل يريريريريريريري ريريريريريريريِض عريريريريريريريَ

  
ِة يريريريريريريريريريريوَُ الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرينِي مريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريذور      ثريريريريريريريريريرير األمسريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريّ

  
 أي : لم يخرج كل ما في رأسه.

 في اللغة معناه : القاطع لألمور المحكم لها. القاضي وقال أبو بكر : قال أهل الحجاز :

. ، (فَ َقضاُهَن َسْبَع ََساواٍت يف يَ ْوَمنْيِ )قال هللا :   أراد فقطعهنَّ وأحكم خلقهنَّ

 بمعنى العمل. القضاءوقال : 

 معناه : فاعمْل ما أنت عامل. [72: طه ] (فَاْقِض ما أَْنَت قاضٍ )قال هللا تعالى : 

 : األمر. القضاءو: الحكم.  القضاءو

 ، أي : أمر ربك. [23: اإلسراء ] (َوَقضى رَبُّكَ )قال هللا تعالى : 
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 ، أي : أتى عليه. [14سبأ : ] (فَ َلمَّا َقَضْينا َعَلْيِه اْلَمْوتَ )وقال الليث في قوله : 

ي : َذهاب الشيء وفَناؤه ، وكذلك االنقضاءوقال :   .التَقّضِ

 [.71يونس : ] (ُثَُ اْقُضوا ِإَِلَّ َوال تُ ْنِظُرونِ )وأما قوله جل وعز : 

 .فإن أبا إسحاق قال : ثم افعلوا ما تريدون

 ، (ُثَُ اْقُضوا ِإَِلَ )وقال الفراء في قوله : 
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 فالٌن يراد ق  ما  وَمَضى. َقَضى معلاه :   امضوا  ّ  ، كما ي ال ق 
يعاً ُثَّ ال تُ ْنِظُرونِ )قال هوٌد لقومه :  .[55وقال أبو إسحاق : هذا ِمثل قوله في سورة هود ]  .(َفِكيُدوِن مجَِ

 مكايدتي والتألُِّب علّي.يقول اجَهدوا جهَدكم في 

 وال تنظروني ، أي : ال تمِهلوني.

 افعلوا بي ما شئتم.: لقومه وهم متعاِونون عليه  وسلمعليههللاصلىقال : وهذا من أقوى آيات النبّوة : أن يقول النبي 

اء وقال أبو عبيد :  من الدُُّروع : التي قد فُرغ ِمْن َعَملها وأحِكمْت. القَضَّ

 : ذُؤيب وقال أبو 

ر وداتن قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريرياو   عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ع    بريريريريريريريريريَّ وابريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريري  ع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ  داود  أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء قال : والِفعل من  .قََضيتها : القَضَّ

اء قلت : جعل  .قََضى فَعَّاالً ِمنْ  القَضَّ

 الَمْضَجع.وغيُره : تُجعل القّضاء فَْعالء ِمن قَضَّ يَقَضُّ وهي الجديُد الَخِشنة ، ِمن إقضاض 

 تََجازْيتُه فَجَزانِيه.: ، أي  فقضانيه َحقِّي تقاَضيتُه ويقال :

 ماِلي عليه ، أي : قبضتْهُ وأخذتُه. اقتضيتُ  ويقال :

ً  فالٌن ، أي : ُجعل استُقِضيَ و  يَْحكم بين الناس. قاضيا

َدقة. القاضيةو يَِة والفريضِة التي تجب في الصَّ  من اإلبل : ما يكون جائزاً في الّدِ

 : وقال ابن أحمر 

يريريريريريريريريريم  كريريريريريريريريريِ ر َك مريريريريريريريريريا َأعريريريريريريريريرياَن أبريريريريريريريريريو مسريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَ

  
ر َنريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِ  و بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية    كريريريريريريريريريريريْ  ال بريريريريريريريريريريريَ

  
 وهي الَمنايا. قَواِضي بينهم فقَضَّوا ويقال : اقتَتَل القومُ 

 قال ُزَهير :

 أصَ ر وافَ ضَّوا َمَلا  بيلهْم   
 .قَضاياو قضيّةً  بينهم قََضى ويقال :

 .قِضيّة : األحكام ، واحدتها القَضاياو

 َوِحيّاً. تقِضي : المنيّة التي القاضية وقال الليث :

ْمث   .الِقَضةوأبو عبيد عن األصمعي : ِمن نبات السَّْهل الّرِ

 : ، وأنشد  الِقَضة قِِضينَ  وقال ابن السكيت : يجمع

ه   بسريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَقنِي سريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَقْي ذي ِقضريريريريريريريريريريريريريرينَي   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
را   أبعريريريريريريريريريريريريواد َرنريريريريريريريريريريريريْ   أو أالويريريريريريريريريريريريرية   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ

  
َقضَ )قال هللا جلَّ وعزَّ : : قوض   بالضاد والصاد. (ينقاصَ و ) (ينقاضَ )، وقرئ :  [77الكهف : ] (ِجدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ
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افأما ينقّض فيَسقُط بسرعٍة ، من انقضاض الطير ، وهذا ِمن  فإِنَّ المنذريَّ أخبرني عن الحراني عن  ينقاضُ  المضاَعِف. وأمَّ

يت أنه قال : قال عمرو :  وانقاضَّ واحد ، أي : انشقَّ ُطوالً. انقاضَ  ابن السّكِ
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 : الُمْنقَِعر من أصِله. واْلُمْنقاضُّ : المنشقُّ طوالً. الُمْنقَاضُ  قال : وقال األصمعيَّ :

ِكيَّةُ  انقاَضت يقال : . انقاَضتوالرَّ  الِسنُّ

ً وأبو عبيد عن أبي زيد : انقضَّ الجدار انقضاضاً  تقيََّض : ، كالهما إذا تَصدَّع من غير أن يَسقُط ، فإِن َسقَط قيل  اْنقاَض انقياضا

 ً ً و تقيُّضا ضا َض تقوُّ ْضتُه ، وأنا تقوَّ  .قَوَّ

عاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن حدثنا السعدي قال : حدثنا العطاردي قال : حدثنا أبو م

بوا »في سفر فنزلنا منزالً فيه قرية نمل ، فأحرقناها فقال لنا :  وسلمعليههللاصلىمسعود عن أبيه قال : كنَّا مع النبي  ال تعذِّ

ب بالنار إاّل ربُّها  .«بالنار فإنه ال يُعذِّ

رةٍ فأخذناهما فجاءت الحمرةُ إلى رسول هللا قال : ومررنا بشجرة فيها فرخَ  َمن »، فقال :  تقَّوِضُ  وهي وسلمعليههللاصلىا ُحمَّ

 قال : فقلنا : نحن.« ؟فََجَع هذه بفرخيها

 قال : فرددناهما إلى موضعهما. .«رّدوهما»فقال : 

ضُ »قال األزهري : قوله :  .: ، أي « تقوَّ  تجيء وتذهب وال تقَرَّ

ً  البيضة تتقيّضَ وقال :  . قال : والقاُرورة ِمثْلُه. ُمْنقَاَضة فهي انقاضتْ : : إذا تكسَّرْت فِلَقاً ، فإِذا تََصدَّعْت ولم تُفَلَّق قيل  تقيُّضا

 : ما تَفلَّق من قُشور البَْيض. القَْيضو

ْضتُ  الليث : ضَ والبناَء : إذا نَقَْضتَه من َهْدم.  قوَّ َضتوالقوُم ُصفُوفَهم ،  قَوَّ الحائط : إذا انَهَدم مكانَه من  انقاضَ والصُّفوف  تقوَّ

ا إذا ُدْهِوَر فَسقَط فال يقال إاّل انقضَّ انقضاضاً.  غير َهْدم ، فأمَّ

،  فانقاَضتْ  الطائر ، أي : شقَّها عن الفرخ قاَضهاوالفَْرُخ  قاَضها : البَْيض الذي قد خرج فَْرُخه وماؤه كلُّه. وقد القْيضوقال : 

 : : انشقّت. وأنشد  أي

َرأب   فريريْ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريري ريريَ لريري ريريَى مريريَ ريريِ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَه أن تريريَ

  
هريريريريريريريا  يريريريريريلريريريريريِ لريريريريريِ ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريا عريريريريرين جريريريريريَ  مريريريريريفريريريريريلريريريريريَّ ريريريريريريرية   ريريريريريِ

  
 

 عن الَجْبلة. قِيَضتْ  : كثيرة الماء. وقد َمِقيضة وبئر

 انهارْت.: البئر  انقاَضت أبو عبيد عن األموّي :

 : تكسَّرت. انقاضت وقال غيره :

َز البيُض  بابي : تقوَّ ضَ وأبو تراب عن مصعٍب الّضِ  : إذا انهَدم ، سواٌء كاَن بيَت َمَدٍر أو َشعَر. تَقَوَّ

حدثنا السعدي قال : حدثنا ابن قهزاذ قال : أخبرنا ابن شميل عن عوف عن أبي المْنهال عن شهر بن َحْوَشب عن ابن عبّاس 

 دَّ األَِديم وِزيَد في َسعَتِها ، وُجمع الَخْلُق إْنُسهم وِجنُّهم في صعيٍد واحد ، فإذا كان ذلكقال : إذا كان يوم القيامة ُمدَّت األرض مَ 

 هذه السَّماُء الدنيا عن أهلها فنُثُِروا على وجه األرض ، ثم قِيَضتْ 
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ماء  ، كلَّما ت  ا.   هْ  السريريموا    اء  فسريريَ عف َمْن  تها مسىت ِقيضريريَ يف  السريريابعة . تَ ا.َ  َ اٌء كان أهلها على ضريريِ
 مس يث طويل.

 .فانقاضَ  البِناءَ  قُْضتُ  السماُء ، أي : نُِقَضْت ، يقال : قِيَضتِ  قال شمر :

 وقال رؤبة :

ل ا.ِ 
 
 أَفرََ  قَيض  بريْيضها امل

هللا  قيَّضوع. : إذا عاَوضتَه بمتا مقايضة الرجلَ  قايْضتُ و، أي : ِمثالن.  قَْيضان ومن ذوات الياء ، قال أبو عبيد هما: قيض 

 [.36الزخرف : ] (َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحِن نُ َقيِ ْض َلُه َشْيطاَّنً )فالناً لفالن : جاء به. قال هللا : 

: فصلت ] (َوقَ يَّْضنا هَلُْم قُ َرَّنءَ )قال أبو إسحاق : أي : نسبِّْب له شيطاناً يجعل هللا ذلك جزاءه. قال : ومعنى قوله جلَّ وعزَّ : 

 ، أي : سبَّْبنَا لهم من حيث لم يَحتَسبوه. [25

ً  فالٌن أباه تَقَيّلَه تَقَيّضَ  أبو عبيد عن أبي زيد :  وتَقَيُّالً : إذا نزع إليه الشَّبَه. تَقَيضا

 : التمثيل. القَْيض : الِعَوض القَْيض ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : إذا عاَضه. قاَض يَِقيضُ  يقال

 ، أي : مثالن. قيضانِ  ، وهو العوض. وهما القيض شبه المبادلة ، مأخوذ من في البيع المقايضةو

 ، وهو َحَجر يُْحَمى. بالقَيِّض إبِلَه : إذا َوَسَمها قَيّضَ وقال : 

 : ُحَجيٌر يُكَوى به نُْقرةُ الغَنَم. القَيِّضة وقال ابن شميل : زعموا أنَّ أبا الخطاب قال :

 ، الياء شديدة. قَيَِّضةٌ  قال ابن شميل : يقال : لسانُه

ً  عينُه قَضئتْ  : إذا أقضؤه الشيء قِضئتُ  قال أبو عبيد عن األموّيِ :: قضأ  ، وذلك إذا قَِرَحْت وفََسَدْت ، وكذلك يقال  تَْقضأُ قَضأ

 االسم. القُْضأَة للِقْربة إذا فََسدْت أو َعِفنَْت.

 .قُْضأة ويقال للرجل إذا نََكَح في غير َكفاءة : نََكح في

 ، أي : َضعَة. قُْضأَة ويقال : ما عليك في

 .القُْضأَة منه أن يزّوجوه. يقول : يَْستَِخسُّون َحَسبه ، ِمن ليتقَضَّؤون وقال ابُن بزرج : يقال : إنهم

 الرجل : إذا افتقر. وقََضى : إذا مات. َضقَى ثعلب عن ابن األعرابّي :: ضقي 

 وقََضى : إذا أََمَر.

ً  األمُر وهو ضاقَ  قال الليث : تقول :: ضيق  ،  َضيِّق ، أي : في أمرٍ  ِضيق وفالٌن ِمن أمِره في .َضيِّق ، وهو أمر يَضيق ِضيقا

 : منزل للقََمر بِِلْزق الثُّريّا مّما يلي الدَّبَران ، تَزعُم العََرب أنّه نَْحٌس. َضْيقةو .َضْيق واالسم

ا قول الشاعر :  قلت : وأمَّ
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بريرَانِ بَضي َة ب  نَي اللجِم وال َّ
 معرفة ، ألنه جعله اسماً علماً لذلك الموضع ، ولذلك لم يَْصرفه. ضيقةَ  فإنه جعل

اني عن ابن السكيت : يقال : في صدر فالن ْيقو .َضْيقو ضيِّق ، ومكانٌ  َضْيقو ِضيقٌ  الحرَّ يَقو: المصدر.  الضَّ بفتح الياء  الضَّ

يقةو: الشَّّك.   .الضيق مثل الّضِ

 وأنشد :

بريرَانِ  َ ِة َبني اللَّجِم وال َّ  بضيريْ
ً  بكسر الهاء َجعله  ما بين النَّجم والدبََران. بضْيقِ  ولم يجعله اسماً لموضعٍ ، أراد ضيِّقا

يَق قلت : وقال أبو عمرو : ْيقومحركة الياء : الشّك.  الضَّ  وأفشى.بهذا المعنى أكثر  الضَّ

 [.127النحل : ] (َوال َتُك يف َضْيٍق َمَّا َْيُْكُرونَ )وقال الفراُء في قول هللا : 

يقُ وعنه صدُرك ،  ضاق : ما الّضْيق قال :  ، ِمثل الدار والثوب. يضيقو: ما يكون في الذي يتَّسع  الّضِ

ْيق قال : وإذا رأيتَ  يق قد وقَع في موضع الضَّ ً : كان على أمرين  الّضِ ْيقة أحدهما : أن يكون َجْمعا  ، كما قال األعشى : للضَّ

َ ة َعلَّا وَفَسحَ   كَةَف الضَّيريْ
ً  فيكون َضيِّق والوجه اآلخر : أن يراد به شيءٌ   ُمَخفَّفاً ، وأصله التشديد ، ومثله َهيٌن لَيٌن. َضْيقا

 ه.عليه َمعاشُ  ضاقَ  : إذا ُمِضيق الرجُل فهو أضاقَ  ويقال :

 وقالت امرأة لضّرتها وهي تُساِميها :

 ما أنِه    وَرى وال الضُّوقى مِسرَا
يق : فُْعلَى من الضُّوقى يقَى ، وهي في األصل الّضِ فقُلبت الياء واواً من أجل الضّمة ، والُخوَرى : فُْعلى ِمن الخير ، وكذلك  الّضِ

 الُكوَسى فُعلَى ِمن الَكْيس.

يق ُمفاعلةٌ من:  الُمضايقةو .المضيق : جمعُ  الَمضايقو  .الّضِ

 ابب القاف والصاد

 (وايء) ق ص
 .(1)قصا ، قيص ، وقص ، صيق ، صوق 

، هكذا يتكلمون به ، وكان القياس أن  َمْقُصوٌّ  وبعيرٌ  قَْصواء : قَْطع أذُن البعير ، يقال : ناقة القَْصو قال الليث وغيره :: قصا 

 فلم يقولوا. أقصى يقولوا : بعيرٌ 

__________________ 
الّصاق  : لغة يف الساِق ، علربية. قال ابن سي ه : وأ راه ضر   من املضارعة ملكان : »(444/  7ريريريريريريريريريريريريريريري  صوق)« اللسان»( جاء يف 1)

 (.صوق)« التاج»وكذا يف  .«ملكان املضارعةال اف. والصَّويق  : لغة يف السَّويق املعروف 
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 .مقُصوّ و مقصيّ  وبعير قصواء : حذف في أذن الناقة ، مقصور ، يكتب باأللف. وناقة القَصا قال أبو بكر :

 من الشاِء : المقطوُع طرُف أذنِها. القَْصواء أبو عبيد عن أبي زيد قال :

اة وقال األحمر :  من اإلبل : التي ُشّق من أذنها شيء ثم تُِرك ُمعَلَّقاً. الُمقَصَّ

نْيا َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصوى)وقال هللا جّل وعّز :   [.42األنفال : ] (ِإْذ أَنْ ُتْم اِبْلُعْدَوِة الدُّ

 مما يلي مكة. القُْصوىوقال الفراء : الدنيا مما يلي المدينة ، 

له وبالياء ، ألنهم يستثقلون الواو مع الحراني عن ابن السكيت قال : ما  كان من النُّعوت ِمثل العُليا والدُّنيا فإِنه يأتي بضم أوَّ

فأظهروا الواو ، وهو نادر ، وأخرجوه على القياس إْذ  القُْصَوى ضّمة أوله ، فليس فيه اختالف ، إاّل أّن أهل الحجاز قالوا :

 .القُْصيَا : َسَكن ما قَْبل الواو ، وتميم وغيُرهم يقولون

ى عن شيء فقد ى. القاصيةو .قاٍص  فهو قَصا يقصو قُُصّواً  الليث : كلُّ شيء تَنحَّ  ِمن الناس ومن المواضع : ما تَنحَّ

 ، كاألكبر والكْبرى. األقصىو القْصَوىو

 على غير قياس. مقُصوٌّ  وبعيرٌ  قَْصواء البعيَر : إذا قطعَت أذنه ، وناقة قَصْوتُ  أبو زيد :

 اإلبل : إذا حِفظها من االنتشار. قَصا ن ابن األعرابي : يقال للفَْحل : هو يَْحبوثعلب ع

اهم ويقال :  .أقصاهم ، أي : طلبهم واحداً واحداً من تقصَّ

تهم ال يأتيهم. وقال غيره : حاطهم القصا ويقال : حاطهم ، أي : حاَطُهم من بعيد وهو  القصا مقصوراً ، يعني كان في ُطرَّ

ز منهم ، ومنه قول بشر بن أبي خازم   : يبصرهم ويتحرَّ

وان الريريريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  اطريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  رََأْوانو فريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريَ

  
ع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرار  مريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريا  مسريريريريريريريرييريريريريريريريريث ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  
. أقاصيك ويقال : َهلُمّ ، أي : باَعَده ،  أقصاه يُقصيه ويقال :  أيُّنا أبعَُد من الشّرِ

 .قاصيتُه فقَصْوتُه يقال :

 .قَصايا: ، وهي التي تُوَدع وال تُْجَهد في َحلَب وال ُركوب ، وإذا ُجِهدت اإلبُل قيل فيها  قَِصيَّة : ِخيار اإلبل ، واحدتها القصاياو

 .أقصاه بلعُ ال تَ : اإلبل ، أي  تُْقِصيه ويقال : نزْلنا منِزالً ال

ِمن اإلبل وهي النِّهاية في الغَزارة والنّجابة. ومعناه : أنَّ صاحب  القَواِصيَ  إذا اقتنَى: الرجُل  أْقَصى ثعلب عن ابن األعرابي :

ق األمر  تقصَّيتُ و، وهو ما حول العسكر ،  قَصاَءهوالعَسكر  قََصا : إذا َحِفظ أقصىو، ِضنّاً بها.  أقصاها اإلبل : إذا جاَء المصّدِ

 .استقصيتُهو

ْدر. ورجل الَوقَص قال الليث :: وقص   أْوقَص : قَِصٌر في العُنق كأنه ُرّد في َجْوف الصَّ



3146 

 

 .َوْقصاء وامرأأب
 رأَسه : إذا غَمْزتَه ُسْفالً غْمزاً شديداً ، وربّما اندقَّت منه العُنُق. وقَْصتُ  وتقول :

ً  عنها الذُّباب فَتَقص بُّ بَذنبِهاوالدابَّة تَذُ  : ، أي  وقََصتْها : إذا َضَرْبته به فقتَْلته. والدوابُّ إذا سارت في رؤوس اإلكام َوْقصا

 َكسرْت رؤوَسها بقوائمها.

 ن. فمات.به ناقتُه وهو ُمْحرٌم في أَخاقِيق ِجرذا فَوقَصتْ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أّن رجالً كان واقفاً مع النبي و

الشيء :  وقْصتُ  ، إذا كان مائل العُنُق قصيَرها. ومنه يقال : أوقص : َكْسُر العُنق ، ومنه قيل : للرجل الَوقصوقال أبو عبيد : 

 إذا كَسْرتَه.

 : وقال ابن ُمْقبل 

َر بريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريا تريريريريَ ريريريريِ   املريريريري ريريريريريريريَ  فريريريريبريريريريعريريريري ريريريريتريريريري 

  
يريريريريريريريريرياأب  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياِر لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّوِرِ    كريريريريريريريريريَربريريريريريريريريريْه مسريريريريريريريريريَ

  
 وتكِسر يَعني ناقته.أي : تُدّق 

 : َدقُّ العُنق. الَوقص وقال ابن السّكيت :

 على ناِرك. وقِّصْ : ِدقاُق الِعيدان تُلقى على النار ، يقال : أيضاً  الَوقَصو: قَصر العُنق.  الَوْقصو

 : قال ُحميد بن ثَور يصف امرأة 

را  أرِجريريريريريريريا   مريريريريريريريَ  ال َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريي الريريريريريريريلريريريريريريرياَر  الَّ جمريريريريريريريِْ

  
لريَ   ن يريريَ َرْ  مريِ اقريريريريريريري  َكسريريريريريريريريريريريريريريريّ  لريْجريوج  هلريريريريريريريا َوقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
والقامَصة والقارَصة وهي ثاَلث جواٍر ركبت إحداهّن األخرى فقرصت الثالثة  الواقصة في حديث علّي : أنه قضى فيو

ية على صاحبتيها. َوقصت المركوبة فقمصت فسقطت الراكبةُ فقضى للتي  ، أي : اندقَّ عنقها بثلثي الّدِ

 آِشرةٌ بمعنى مأشورة ، كما قال :، كما قالوا  الموقوصة بمعنى الواقصةو

 أانِ ر  ال ُّاله  يلك  ِ ره
 أي : مأشورة.

فيه  وسلمعليههللاصلىلم يأْمرني رسول هللا »في الّصَدقة وهو باليمن ، فقال :  بَوقَص في حديث ُمعاذ بن َجبَل : أنه أُتِيو

 .«بشيء

َدقة ما بين الَخمس إلى العشرين.هو ما :  الَوقص قال أبو عبيد : قال أبو عمرو :  َوَجبَْت فيه الغَنم ِمن فَرائض اإلبل في الصَّ

أنَّ في َخمٍس من اإلبل شاةً ، وفي َعْشٍر شاتَين  وسلمعليههللاصلىقال أبو عبيد : وال أَرى أبا عمٍرو َحِفظ هذا ، ألنَّ ُسنَّة النبي 

عندنا ما بين الفَريضتين ، وهو ما زاَد على خمٍس من اإلبل إلى تِْسع ،  الَوقَصَ  إلى أربع وعشرين في كّلِ خمس شاة ، ولكنَ 

 .الَوقَص أوقاص وما زاد على َعْشر إلى أربع َعشرة ، وكذلك ما فوَق ذلك. وجمعُ 

ة ، واألشناق في اإلبل خاّصة ، وهما جميعاً ما بين  األْوقَاصَ  قال أبو عبيد : وبعض العلماِء يجعل  الفريضتين.في البقر خاصَّ

 .«به يتوقَّص أُتَِي بفََرس فَرِكبه ، فجعل وسلمعليههللاصلىأنَّ النبي »في الحديث : و
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 .تََوقَّصَ  ، وقد التوقُّص أبو عبيد عن األصمعّي : إذا نََزا الفََرُس في َعْدِوه نَْزواً وهو يقاِرُب الَخْطو فذلك

َخبب ، ويزيَد على العَنَق ، َويْنقُل قوائمه نَْقل الَخبَب ، غير أنَّها أقرب قَْدراً إلى : أن يَْقُصر عن الْ  التوقُّصُ  وقال أبو عبيدة :

 األرض ، وهو يرمي نفَسه ويَُخْب.

ً  ُعنقَه وقَْصتُ  أبو عبيد عن الكسائي :  .ُوقَِصتْ  العُنُُق نفسها ، إنما هي وقََصت ، وال يكون أقُِصها َوْقصا

 : قَِصر العُنق. الَوقَص :قال األزهري : قال ابن السكيت 

 : إذا أصبح داؤه في ظهره ال َحَراك به. موقوص البعير فهو ُوقِص قال شمر : قال خالد :

 .الوْقص قال : وكذلك العُنق والظهر في

نّ  قاَصتِ  قال الليث : يقال :: قيص   .انقاصت : إذا تحّركْت. ويقال : تَِقيص الّسِ

 الركيَّة. انقاَصتِ  انشقت ُطوالً ، وكذلكالسنُّ : إذا  انقاصت وقال غيره :

 : وأنشد ابن السّكيت 

اّلص   ن  رِد  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َم  نريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياص   مَّ مسريريريريريريريريريريريىت هريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريَ

  
 الِحيطاُن : إذا مالْت وتقّدمْت. تقيََّصتو

يق قال الليث وغيره :: صيق   .ِصيقَةٌ  : الغُبار الجائل في الهواِء. ويقال : الّصِ

 : وأنشد ابُن األعرابّي 

ةٌ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    كريريريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   اللريريريريريريريريريريريريريريريَ ل  كريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريِّ ي أتجريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْوقريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يق أبو عبيد عن أبي زيد :  : الريح المنتنة ، وهي من الدواّبِ. الّصِ

 وقال بعضهم : هي كلمة معّربة ، أصلها ِزيقا بالِعبرانيَّة.

يق سلمة عن الفّراء قال :  : الصَّْوت. الّصِ

يقُ و  : الغُبار. الّصِ

 الالزق.: والصائك  الصائق وقال أبو عمرو :

 قال َجنَدل :

 أسَوَد َجْع   ذي ص َلان  صائقِ 

 ابب القاف والسني

 (وايء) ق س
 قوس ، قيس ، قسا ، وقس ، وسق ، سقي ، سوق.

ً  معروفة عجمية وعربيّة تَُصغَّرَ  القَْوس قال الليث :: قيس ـ  قوس  .أقواس ، العََدد قِِسيّ و الِقياس ، والجميع قَُوْيسا

 .قِياس : القوس أبو عبيد : جْمعُ 
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، والواو منها قَبل السين ، وإنما ُحّولت الواو ياًء ِلكسرةِ ما قبلها ،  قَْوس ، ألّن أصلها قِِسيّ  ِمن قول َمن يقول أقيَسُ  قال : وهذا

 .الِقِسيّ  ، عندي أحسُن من القَْوس : جمعُ  فالِقياس َد السين ،أّخْرَت الواَو بع القَْوس قِِسيّ  فإذا قلَت في جمع
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اء. الِقياس وكذلك قال األصمعي :  : الفَجَّ

س : ُمنحنى الظهر ، وقد أقَوسُ  وقال الليث : شيخٌ  ً  الشيخُ  قَوَّ  ظْهُره. تقّوسو،  تقويسا

 : وقال امرؤ القيس 

ه  لَّ مريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري  ن قريريريريريريريريريريَ نْب مريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  أراهريريريريريريريريريرين  ال حيريريريريريريريريريري ْ

  
َ  فيريريريريريريريه و   يريريريريريريريْ  قريَّوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو َمن قريريريريريريري  رأْيَن الةريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .القَْوس ، ونحو ذلك مما ينعطف انعطافَ  ُمْستَقِوس ونُْؤيٌ  ُمْستَْقِوسٌ  وحاجبٌ 

 : ما يَبقَى في أسفل الُجلّة من التمر. القَْوسوقال 

 األعرابّي وغيره. في أسفَِلها. وقاله ابن قوسٌ  يقال : ما بَقَي إالّ 

 : رأُس الَصْوَمعة. القُوسوقال الليث : 

: الشيُء  فالقَْوس قال : .«وَكْعب قَْوٍس وتضيَّْفُت بني فالن ، فأَتَْوني بثور »قال أبو عبيد : ُرِوي أن عمرو بن معديكَرب قال : و

 الِقْطعة من األقِط.: ْبقَى في النِّْحي. والثَّْور من التَّمر يَبقَى في أسفَل الُجلّة. والَكْعب : الشيء المجموع من الَسْمن يَ 

اهب. القُوس وقال أبو عبيد : قال األصمعي :  ، بضم القاف : موضع الرَّ

 قال جرير :

 ذ و املِْسَحنْيِ يف ال  وسِ و 
ياق وجمعُه الِمْقَوس أبو عبيد عن أصحابه :  أيضاً. الِمْقبصُ  :، ويقال له  َمقاِوس : الَحْبل الذي يَُصّف عليه عند الّسِ

 : وقال أبو الِعيال 

رٌِج  اِوِس خمريريريريريريريريريريري ْ َ ى املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ الَء لريريريريريريريريريريريَ   نَّ الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ

  
وِن   لريريريريريريريريري  ِم ظريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ   وَرجريريريريريريريريريْ ْن غريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا كريريريريريريريريرياَن مريريريريريريريريريِ

  
 على ِحفاظ.: ، أي  ِمْقَوٍس  وقال الليث : قاَم فالٌن على

 : َصْومعة الراهب ، وهو بيت الصائد. القُوسُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : فإذا دعْوَت قلت : قُْس قُْس. قُوْس قُوسْ  أيضاً : زْجر الكْلب : إذا َخسأته قلت : وسالقُ وقال : 

 : إذا أشلى الكْلَب. قَْوقَسَ وقال : 

 : الزمان الصَّعب. القَْوسوقال : 

 ِمن الرمل : الُمْشِرف كاإلطار. األقوسُ و: إذا كان َصْعباً.  قُوِسيّ و قِوسٌ وَ  أقَوس يقال : زمانٌ 

 : وقال الراجز 

ِ س  حريريريريريريريريريْ َ
ن بريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  املريريريريريريريريري لريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريريِ  أ ثريريريريريريريريريِ  ثريريريريريريريريريَ

  
َوِس   ْوَُّ األقريريريريريريريريريريريريْ  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريورأٌب  ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياُّ  جريريريريريريريريريريريَ

  
 وَسُطه.: أي : تقطع وسط الرمل. وَجْوُز كّل شيء 

َ : أخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال  يبُدرني وال ييأس. ، الذي ال  األقَوس يقال : إن األرنب قالت : ال يدَّريني إاّل األْجنَأ

 قوله : ال يدَّريني ، أي : ال يختِلُني.

 : الداهية من األقوس قال : واألجنأ
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 :  ذا كان كذلك. أقوس الرجال. ي ال :  نه ألجلأ
 ، يريدون باألحوى األلوى. وَحَوْيُت ولويت واحد. أقوس قال : وبعضهم يقول : أحَوى

 : وأنشد 

 ال يريريريريريريريريريريريريريريريريزال وهريريريريريريريريريريريريريريريريو َأجريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أقريريريريريريريريريريريريريريريريوس و 

  
 كريريريريريريريريريريل أو حيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو دمريريريريريريريريريريا  ويريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريس أي 

  
 .الِقياس : ُمفاَعلةٌ من المقايَسة وقال الليث :

ً  الشيءَ  قاسَ  قَْدُر إصبع. وقد: إصبَع ، أي  قِيسُ  قال : ويقال : هذه َخشبةٌ  ً و يَِقيُسه قِياسا  : المقدار. المقياسو، أي : قَْدَره.  قَْيسا

 تجري مجَرى الُمقاساة ، التي هي معالجة األمر الشديد وُمكابَدتُه ، وهو مقلوٌب حينئذ. المقايَسةوقال : 

ً  الشيءَ  قاسَ  وقال ابن السكيت :  .قُْستُهو قِْستُه ، يقال : قاَسه يَقيُسه ، لغةٌ في يَقُوُسه قُوسا

ً  الشيء قست قال ابن السكيت : قال األصمعي : ً و أقيسه قيسا ً قُسته و،  قياسا ً و أقوُسه قوسا  باأللف. أقسته . وال يقالقياسا

 بين الشيئين ، أي : قاَدْرت بينهما. قايْستُ  ويقال :

ً  وقال أبو العباس : يقال : هو يَْخطو ، « ِمْقياسي عن ِمقياُسك قَصر»، أي : تجعل هذه الُخطوة ِميزان هذه الُخطوة. ويقال :  قِيسا

 أي : ِمثالُك عن مثالي.

ً  خيُر نسائكم التي تدخلُ »الدَّْرداِء أنّه قال :  ُرِوي عن أبيو ً  وتَْخُرج قَيسا  أي : تَُدبُّر في َصالح بيتها ال تَْخُرُق في ِمْهنَتها. .«قَْيسا

ً  الطبيُب قَْعَر الِجراَحة قاسَ و  .قَْيسا

 : وأنشد 

هريريريريريا ا سريريريريريريريريريريريريريريي الِل ريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريرييُّ أدبريَرْ     ذا قريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريا    هريريريريريريريريا واُّداَد َوهريريريريريريريريْ يريريريريريريريري ريريريريريريريريتريريريريريريريري  هريريريريريريريرياغريريريريريريريري ريريريريريريريريِ ز ومريريريريريريريري   هريريريريريريريري 

  
 : شديدة الظُّْلمة. قاسيةٌ  وليلة: قال  .قاٍس  فهوَ  قََسا يَْقُسو : الصَّالبة في كّلِ شيء والفعل القَْسوةُ  قال الليث :: قسا 

 ، ِمثال َشِقّي ، وهو الشديد من َحْرب أو َشّر. قَِسيّ  أبو عبيد عن أبي عمرو : يومٌ 

ً وِت المال ، وكانت ُزيُوفاً في حديث ابن مسعود : أنه باَع نُفايةَ بيو بدون َوْزنها ، فذُِكر ذلك لعَُمر فنَهاه ، وأََمَره أَن  قِْسيانا

 يَُردَّها.

 مخفّف السين مشدد الياء على ِمثال شِقّي. قَِسيّ  ِدْرَهمٌ  الِقْسيان قال أبو عبيد : قال األصمعي : واحد

 .قَِسيّ  نِي ِديُن الذي يأتي العَّراَف بِدرهمٍ حديثه اآلخر : ما يَُسرّ  قال : وكأنّه أعراُب قاٍش. ومنه

 : وقال أبو ُزبَيد يَذكر الَمساِحَي 

اَلُِ كمريريريريريريريا مِّ السريريريريريريريريريريريريريريريِّ ل  يف صريريريريريريريريريريريريريريري  َواهريريريريريريريِ  هلريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريرياريِف   ا   يف أَيريريري ي الصريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريرياَ  الِ سريريريريريريريريريريريريريريِ
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 .يَْقسو الدرهم قسا ويقال منه : قد

 ؟تَْدرون كيف يَْدُرس الِعْلمأَ حديٌث آخُر لعبد هللا أنه قال ألصحابه :  ومنه

 الدرهم. فقال : ال ولكن ُدروُس العلم بَمْوت العُلماء. يَْقسو فقالوا : كما يَْخلُُق الثّْوِب ، أَو كما

 ة.: موضع بالعالي قََساو: ال تُنبِت شيئاً.  قاسية : ُصْلٌب. وأرضٌ  قاٍس  وقال غيره : َحَجر

 : وقال ابن أحمر 

ى  زامريريريريريريريريريَ ر ا ريريريريريريريريري  ا َذفريريريريريريريريريِ ن َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريِ  هبريريريريريريريريريَْ

  
ا  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريِ ى اجلريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريريريريَ

  
 ؛ ذو قَْحط. قَِسيٌ  وعامٌ 

اجز   : وقال الرَّ

ّي و  م يف الريريعريريريريريريرياُِ الريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريْ مريريون الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريري  ريريعريريِ

  
ي   مريريريريريريريريِ ْ مريريريريريريريريا   ذا مريريريريريريريريا امحريريريريريريريريرَّ  فريريريريريريريرياق  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  قريريريريريريريري 

  

 األْ َِميّ أصبحه م َل مَسوا ي و 
 : باردة. قَِسيّة الشديد ال َمَطر فيه. وعشيَّةٌ  القَِسيُ  وقال شمر : العامُ 

 في اللغة َغلُظت ويَبِسْت وَعسَّْت. قََست ، تأويل [74البقرة : ] (ُثَُ َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد ذِلكَ )وقال أبو إسحاق في قوله : 

 في القلب : َذهاب اللِّين والرحمة والخشوع منه. القسوة وتأويل

ً  أبو زيد : يقال : ساروا سيراً   سيراً شديداً.: ، أي  قَِسيّا

على  قَُسواء فهو على قَُساءُ  وهو َجبَل وكلُّ اسٍم على فعاٍل فهو ينصرف ، وأما قَُساءً  : إذا َسَكن أْقَسى ثعلب عن ابن األعرابي :

 لم يَنصرف.فُعاَلء في األصل. ولذلك 

كر لها ، وقال العجاج  الَوْقس قال الليث :: وقس   : : الفاحشة والذِّ

ِس و  لريريريريريريْ لريريريريريريريا   مريريريريريري   مسريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  مريريريريريرين مسريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِس   راف الريريريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريرين األَذى وعريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريِ

  
 : الصوت. الَوْقسوقال : 

 الصَّوت ، وصوابه : الَوقش بالشين.بمعنى  الَوْقس فجعَلَه فاحشةً ، وأخطأ في لفظ الَوْقس قلُت : َغِلط الليث في تفسير

دخلُت الجنة فسمعُت وْقشاً »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : ُروي عن النبي 

 «َخْلفي ، فإذا بالل

 اب القاف والشين.. قال ابن األعرابي : يقال : سمعُت وْقَش فالن ، أي : َحَركته ، وقد مرَّ تفسيُره في ب

 : وقال ذو الرمة 

ٌش كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريل وقريريريريريريريريريْ  أل ريريريريريريريريريفريريريريريريريريريافريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
وانح   بريريريريريريرياء السريريريريريريريريريريريريريريَّ  على األر. َترسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف  اليتِّ

  
 فهو الَجرُب. الَوْقس وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : الوْقشة والوْقش : الحركة. وأما

ً  شيٌء قيل : إنَّ بهقال أبو عبيد : قال األصمعي : إذا قارَف البعير ِمَن الَجَرب   .لَوْقسا
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 : وأنشد للعجاج 

ِس اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريراَر الريريريريريريَوْرِس  بريريريريريريْ رُّ لريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريري   يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريَ

  
ح َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريم  الريريريريريريري َّْرِس   َرق الريريريريريريّلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْن عريريريريريريَ  مريريريريريريِ

  

 ِمن اأَلَذى وِمن ِقراف الَوْقسِ 
 : ومن أمثالهم 

ا عريريريريريريريريري ى فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريعريريريريريريريريري َّ الريريريريريريريريريوْقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريس يريريريريريريريريري 

  
ا  ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِس يريريريريريريريريالق تريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين يريريريريريريريريْ ن  لريريريريريريريريلريريريريريريريريوقريريريريريريريريْ

  
ل الجَرب. الوْقس قال أبو عمرو :  : أوَّ

 والتَّْعس : يضرب مثالً لتجنُّب من يُكره صحبتُه.

 ؟الُموقَسة وسمعت أعرابية من بني تميم كانت ترعى إبالً ُجْرباً ، فلما أراَحتْها نادت القَيَِّم بِأَمر النَّعَم. فقالت : أاَل أَين آِوي هذه

 أرادت : أين أنيخ هذه الُجْرب.

قاءو السُّْقيا معروف. واالسم السَّْقي قال الليث :: سقي   : الِقْربة للماء واللبن. الّسِ

قايةو َواُع الذي كان يشرب فيه الَمِلك ، : في القرآن  الِسقايةو: الموضع الذي يُتَّخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها  الّسِ الصُّ

، وكان إناء من فضة به  [70يوسف : ] (السِ قايََة يف رَْحِل َأِخيهِ  فَ َلمَّا َجهََّزُهْم ِبَهازِِهْم َجَعلَ )وهو قول هللا جّل وعّز : 

قاية منه الناسُ  يُسقَىوكانوا يكيلون الطَّعَام ، كذلك جاء في التفسير. ويقال للبيت الذي يُتَّخذ َمجمعاً للماء   الحاجِ  ِسقايةو. الّسِ

 الشراَب. َسْقيُهم

 [.66النحل : ] ( َلُكْم يف اْْلَْنعاِم َلِعَْبًَة ُنْسِقيُكْم َمَّا يف ُبُطونِهِ َوِإنَّ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

 [.49الفرقان : ] (َوُنْسِقَيُه َمَّا َخَلْقنا أَْنعاماً )وقال في موضع آخر : 

 .أْسقْيتُ  العرب تقول لكّلِ ما كان من بطون األنعام وِمن السَّماء أو نهٍر يجري لقوٍم :

 .أَْسقاه ولم يقولوا : َسقاه ماًء لَشفَتك ، قال : َسقاكَ  فإذا

ُْم َشراابً َطُهوراً )كما قال هللا جّل وعّز :   [.21اإلنسان : ] (َوَسقاُهْم َرِبُّ

؛  أَْسقَىو َسقى ، وربما قالوا في بطون األنعام ولماء السماء [79الشعراء : ] ((79َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِِن َوَيْسِقنِي ))وقال : 

 : كما قال لبيد 

ي بريريريريريريري  جمريريريريريريريَْ    ومريريريريريريريِ ى قريريريريريريريَ ى و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
الِل    منريريريريريريريريريريريريريتا  والريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا خلقنا أنعاما  نَسقيهو، وفي القرآن :  ُسْقيا فالناً نهراً أو ماًء ، إذا جعلتَه له أسقيتُ  من قولك : اإلسقاء وقال الليث : الفرقان : ]ممَّ

 ، وهما لغتان بمعنًى واحد. أَْسقَى ِمن (َوُنْسِقَيهُ )وقرَئ :  َسقَى ، ِمن [49

قيوما يكون في نَفافِيخِ بيٍض في َشْحم البطن.  الّسقيوقال :   : ماء أصفَر يقع في البطن. الّسِ

ً  بطنُه َسقَى يقال :  .يَسقي َسْقيا

 .السَّقَى زيدّي : األحبَن الذي بهوقال أبو ُعبيد : قال الي
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ً  بَْطنُه َسقَى وقال الكسائّي :  .يَسقى َسْقيا

 االسم ، وهو السَّلَى ، كما قالوا َرْعي وِرعى.:  السَّْقيو: المصدر.  السَّْقي قال شمر :

 : الماء الذي يكون في الَمشيَمِة يخرج على رأس الَولَد. الّسْقيُ  وقال أبو عبيدة :

ً  : مصَدرُ  السَّقي ابن السكيت :وقال  ْقيو،  َسقَيُت َسْقيا  : الحّظ. الّسِ

ْرب. ؟أرِضك ِسْقي يقال : كم  أي : كم حظُّها ِمن الّشِ

 : وأنشد أبو عبيٍد قول ابن َرَواحة 

ي   لريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريك ال أ ِ   ريريريريريريريريريريريَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريري 

  
م اإلاَتء  و   يتريريريريريريريريريريريريريريريري  ل  و ْن عريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بالكسر : الِشْرب. الّسْقيوبالفتح الِفعل ،  فالسَّقيِسْقٌي و َسقيٌ  قال : يقال :

 ، وهي ال يَفوتها الماُء. َسِقية هو البَْرِدّي ، الواحدة الَسِقيُ  وقال الليث :

 وقال امرؤ القيس :

ذلَّلِ و 
 
 ساق  كأ نْبوب السَِّ ِي امل

، أي : كقََصب  السَِّقيِ  ، فكأنه قال : كأنبوب النخل َمْسقيّ  قال بعضهم : أراد باألُنبوب أنبوَب القََصب النَّابت بين َظْهراني نَخل

 : البَْردّي الناعم. وأصلُه العُنقُر ، يَُشبَّه به ساُق الجارية. الَسِقيُ  النخل ، أضافه إليه ألنّه نبَت بين َظْهرانيه وقيل

 : ومنه قول العجاج 

كريريريريريريريريريورِ  َ ى َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ممريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريَ

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  

َ
را  اَّريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرير امل لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  ورِ كريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريري 

  
،  يُْسقَى للذي ال يعيش باألْعذاِء ، إنَّما ِسقيٌ  ونخلٌ  ِسقيٌ  وأخبرني المنذريُّ عن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الفراء : َزْرعٌ 

 أي : كم ِشربها. ؟أرضك ِسْقي : الَمصَدر. ويقال : كم السَّْقيو

ً :  يُْسقى : إذا كان َمْسقَِويّ  وقال غيره : زْرعٌ   .إذا كان ِعْذيا

 قال ذلك أبو عبيد ورواه في الحديث.

 والمظمئّي وقال : ال يعرف النحويّون هذا في النّسب. المسقويّ  وأنكر أبو سعيد

 : اْغتبتُه. إْسقاءً  الرجلَ  أَْسقيت أبو عبيد :

 : وقال ابن أحمر 

ةٌ و  لريريريريريريريَّ ٌة مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريريِ ْوطريريريريريريريَ َم ِ  مريريريريريريريا نريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  ال عريريريريريريريِ

  
 ال أيُّ من عريريريريريريرياديريريريريريريريه  أسريريريريريريريريريريريريريري ى سريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريائبريريريريريريرياو  

  
ً : وقال شمر : ال أعرف قول أبي عبيد   بمعنى اغتبتُه. أسقَى ِسقائيا

 ال أدري َمن أْوَعى فيَّ الداء.: قال : وسمعُت ابن األعرابّي يقول معناه 

 : إذا اغتابَه ِغيبةً َخبيثة. أْستَقاهوزيٌد َعْمراً ،  َسقَى يقال :: وقال أبو العباس : قال ابن األعرابّي 

بُع وما أشبهه. ساقاةالمُ  وقال غيره :  في النخيل والُكروم على الثّلث والرُّ

 فالٌن فالناً نخلَه أْكَرَمه : إذا ساقَى يقال :
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ْهم من  َيسريريريريري َيهو َدَفعه  ليه على أن يَغمر ه  وي ُو  صريريريريريلحته من اإل ر وغته ، فما أ رج هللا ِمن  ره فِللعامل سريريريريريَ
عاَملة.كذا وكذا َسْهما  ، والباقي ملاِلِك اللخل. 

 
 وأهل العراق يسّموَنا امل

 .الّسقي ، واالسم استسقاءً  بطنُه استسقَى وقال أبو زيد : يقال :

 .استقاءً  فالٌن من الركية والنهِر والدَّْحل استَقَى ويقال :

 .ِسقاء ليَْدبغَه ويتَّخذه: إذا وهبَت له إهاباً  أسقيتُهومعموالً ،  ِسقاءً  فالناً : إذا َوهبَت له أْسقيتُ  ويقال :

،  «إهابها اسقِ وُخْذ شاةً من الغنم فتصدْق بلَحِمها »قال عمر بن الخطاب لرجل استفتاه في ظبي أصابه وهو ُمْحِرم ، فقال : و

 .ِسقاء أي : أَْعِط إهابَها من يتخذه

 َمنّاً ِمن ُعْصفر ونحو ذلك. َسقَيته: وقال الليث : يقال للثوب إذا صبغتَه 

 .تَسِقيةً  قَلبُه بالعَداوة ُسقِّي ويقال للرجل إذا ُكّرر عليه ما يكرُهه ِمَراراً :

 : ال يتَّخذ للِجرار والكيزان تُعلَّق عليه. الِمسقاةُ والزرع : نُهْيٌر صغير.  َسواقي ِمن الساقيةو،  السَّْقي : وقتُ  الَمْسقيو

 .«َسقّاية َرقاِش إنَّها اْسق»ومن أمثال العرب : 

قاء أسقيةً  ، والمعنى واحد ، ويُجمع« سقَّاءة»قال : وي  جمُع الَجمع. أساقٍ  . ثمالّسِ

قِيُّ على فَعيل : سحابتان عظيمتَا القَْطر ، شديدتا الَوْقع. السَِّقيّ  أبو عبيد عن األصمعي :  والرَّ

 َجْدوالً من نهري : إذا جعلَت له منه أسقيتُهوفالناً ركيتين : إذا جعلتَها له.  سقيتُ وِرَواًء ،  أَسقنا إسقاءً  قال أبو زيد : يقال : اللهم

 وأشعبُت له منه. َمْسقًى

ً : معروف ، يقول  السَّْوقُ  قال الليث :: سوق   .ُسْقناهم َسْوقا

 ً ً  وتقول : رأيُت فالنا  يَنزع نَْزعاً ، يعني الموَت.: ، أي  يَُسوق ُسووقا

 نفَسه ويفيُظ نفَسه ، وقد فاظت نفُسه وأفاُظه هللا نفسه. يَُسوقُ  ال : هوأبو عبيد عن الكسائي يق

ياق ويقال : فالٌن في  ، أي : في النزع. الّسِ

ة َسْوقاء لكل شجرةٍ ودابة وإنسان وطائر ، وامرأة السَّاق وقال الليث :  الساق : الطويل َعْظم األْسَوقوذاُت شعر ،  الساقين تارَّ

 .السََّوق والمصدر

 وأنشد :

 ق    من التَّعَ اِء مس ْ ٌ  يف َسَوقْ 
 : الحمام الذكر. الساقوقال : 

 ُحٍر. ساقُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 قال بعضهم : الذَّكر من القَمارى.

 الحمام ، وُحّر فَْرُخها. الساق ُحّر. قال بعضهم : ساقُ  وقال شمر في قولهم :

 وقال الهذلي يذكر حمامة :
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رَّ  لريريريريريريريه  أدعريريريريريريريوتريريريريريريريلريريريريريريرياجريريريريريريريي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَق مسريريريريريريري    وظريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريني بريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري ا  ال تريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُحرَّ ، حكى نداءها. ساق قال :

 ُحّر َصْوُت القُْمرى كأنَّه حكايةُ صوته. ساقُ  ويقال :

 : موضع البياعات. السُّوقُ  وقال الليث :

كاب للسُّروج.:  اإلساقةوالَحْرب : َحْومة القتال ،  سوقُ و  سيُر الّرِ

ً  ، أي : في الموت ، السَّْوقِ  رأيت فالناً فيوقال ابن ُشميل :  : فالٍن ِمن امرأته ، أي  ساقو .لتُساق ، وإنَّ نفَسه يُساُق َسْوقا

ً  َمْهرها ساقَ وأعطاها َمْهرها ،   .ِسياقا

 : الَمْهر. الّسياقو

 : أوساُطهم. السَُّوقُ  ِمن الناس ، والجميع السُّوقَة وقال الليث :

واب السُّوقة وقال غيره : عيَّة التي يَُسوُسها الملَك ، ُسمُّ  ُسوقة لهم ، ويقال للواحد يسوقونهم فينساقون ألنَّ الملوك سوقةً  منزلة الرَّ

ً  ، ويُجمع ُسوقة وللجماعة  .السُّوقة ُسَوقا

، ِمثل الدُّور  السَّاق جمع فالسُّوق ، [33ص : ] (َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوِق َواْْلَْعناقِ ): وأما قوله جّل وعّز في قصة سليمان 

، ألنها كانت سبَب ذْنبه في تأخير الصالة عن وقتها ، يعني سليمان  ُسوقهاولجمع الدار ، والمعنى أنه َعقَرها فَضَرب أعناقَها 

 .السالمعليهالنبي 

 وقال الليث : األياسق : القالئد ، ولم نَسمع لها بواحٍد.

 : وأنشد 

ِق عريريريريلريريريريريريري هريريريريم و  ق األ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريَ ْرَن يف مسريريريريَ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رِيريريريريريريريريرا  هريريريريريريريريّن هريريريريريريريريَ بريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ َع نريريريريريريريري  َن رجريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريجريريريريريريريريَ

  
 [.42القلم : ] (يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن ساقٍ )وقال هللا جل وعز : 

اء :   : عن شدَّة. (َعْن ساقٍ )قال الفرَّ

 : قال : وأنشدني بعض العرب لجّد أبي طرفة 

 كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريه هلريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا

  
رِّ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَبَاْ  و    بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : عن األمر الشديد. (يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن ساقٍ )وقال الزجاج في قوله : 

يَ ْوَم )قال : وأخبرني عبد هللا بن أحمد عن أبيه عن ُغندر عن ُشعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عباس في قوله : 
 : إنَّه األْمر الشديد. (ُيْكَشُف َعْن ساقٍ 

 .ساقِه قال : وقال ابن مسعود : يوم يكِشُف الرحمن عن

َر لها عن ساقٌ  وقال أهُل اللغة : قيل لألمر الشديد ر له ساقيه ألن اإلنسان إذا دهْمته شدَّةٌ شمَّ  .ساقٌ  ثم قيل لكل أمٍر شديٍد يُتََشمَّ

 ومنه قوُل دَرْيد :
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 َكِميش  اإلُّاِر  ارٌج نصف  ساِقه
ر جاّد ، ولم يُرد خروجَ أراَد أنَّه   مشّمِ
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 بعيلها. الساق
م له. ساقٍ  ويقال : قام فالٌن على  : إذا ُعِنَي باألمر وتحزَّ

يُح كان فيه ماٌء أو لم يكن. السَّيِّق وقال األصمعّي :  من السحاب : ما طردتْه الّرِ

 : ، وأنشد  َسيِّقَة من النَّْهب فُطِردَ  سيقَ  ويقال : لما

َ ى و  يريريِّ ريريريريريريريِة الريريعريريريريريريريِ  هريريريريريريريل كريريلريريريريريريريه   الَّ مريريِ ريريريريريريريَل سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    ْه حنريريٌر و ْن جريريبريريريريريريريَأْ  عريريَ ريريْ َ مريريريريريريريَ تريريريَ ريريريريريريريْ   ن اسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  اإلنسان ُسْقتُ  أبو عبيد : ً  اإلبلُ  تََساَوقَتِ و،  ساقه : إذا أَصبتَ  أسوقُه َسْوقا : إذا تتابعْت ، وكذلك تَقَاَوَدت فهي ُمتَقاِودة  تََساُوقا

 معروف. السِويقو،  متساِوقةٌ و

اق وقال أبو زيد : رع. السَّاق : الطويل السُّوَّ  من الشَجر والزَّ

 : قال العَجاج 

رْ  ِ ر  مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريريريِر ذَكريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريري 

  
ر  وَّاَق اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِد املريريريريريريخريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذََّك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريَ

  
 المقطوع.: ي بَْقلَةٌ بعينها يقال لها : الحصادة. والمختَضر الَحصاد : جمُع الَحصاَدة ، وه

 يقال : َخَضَره وَخَدَره : إذا قَطعَه.

 والِمْخَدُر : القاطع. وَسيٌف ِمْخَدٌر.

 واحٍد ، أي : بعُضهم على إثر بعض ، ليس فيهم جارية. ساق ابن السكيت يقال : َولََدْت فالنةُ ثالثة بَنِيَن على

 .السْوق ، أي : [30القيامة : ] ((30ِإىل رَبِ َك يَ ْوَمِئٍذ اْلَمساُق ))وقوله : 

االنشقاق : ] ((18( َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق )17( َواللَّْيِل َوما َوَسَق )16َفَّل ُأْقِسُم اِبلشََّفِق ))قال هللا جّل وعّز : : وسق 

16  ،18.] 

 ، أي : وما َجَمع وَضّم. (َوما َوَسقَ )قال الفّراء في قوله : 

 وأنشد :

 م ْستريْوِس ا   لو ََيْ َن سائ ا
 وما جمع من الجبال والبحار واألشجار ، كأنه جمعها بأَْن طلَع عليها كلّها.: ، أي  (َوما َوَسقَ )قال أبو عبيدة في قوله : 

نِّمار. المتِّسقوْوس ، عمرو عن أبيه : هو القمر والوبَّاص والطَّ   ، والجلَم ، والّزبْرقان ، والّسِ

 امتالُؤه واجتماُعه واستواُؤه ، ليلةَ ثالَث عشرة وأربع عشرة.:  اتَِّساقُه : ((18َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق ))وقوله : 

 .اتّساقهوقال الفّراء : إلى ستَّ عشرة ، فيهّن امتالُؤه وَ 

 ، وهو الذي إذا ُطِرد عليه طريدةٌ أنجاها ، وسبق بها الطلب. الَوسيقة تاقوقال األصمعي : فََرٌس ِمعْ 

 : وأنشد 
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ي أ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريراء عريريريريريريِ ف عريريريريريريلريريريريريريى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريِ  مْل َأظريريريريريريْ

  
راِع   َف الريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريرية   لريريريريريريريكريريريريريريري  لريريريريريريريِ  كريريريريريريريمريريريريريريريا ظريريريريريريري 

  
 ، أي : َجَمعها وسقَها ألنَّ طاردها إذا طردها وسيقة سّميت الطريدةُ من اإلبل
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 َيَ ْعها تلةر عليه فيتعّذر عليه طرد ها.وقبضها ومل 
ً  َواسْقتُ  ويقال :  : إذا عارْضتَه فكنَت ِمثلَه ولم تكن ُدونَه. ُمَواَسقةً  فالنا

 : وقال جندل 

ي  َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريِ تريريريريريريريِ  مريريريريريريري   فريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه  ْن جريريريريريريرياريريريريريريريريْ

  
َرْرَ  مريريريريريريريري ِّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريري ريريريريريريريريي وَ    لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه  ن فريريريريريريريريريَ

  
 : الُمناَهدة. الُمَواَسقةو الِوساقو

 : وقَال عدّي بن زيد 

خريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريون  ريريريريريريريريريريريريا انوَ  بريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريريريى ال يريريريريريريريريريريريريريَ

  
رون عريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريِوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِق   ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وا وال يريريريريريريريريري   لريريريريريريريري 

  
 .«من التَّمر َصَدقة أْوُسقٍ  ليس فيما ُدون خمسةِ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

على هذا  الَوْسقُ و، وهو خمسةُ أرطال َوثُلُث.  وسلمعليههللاصلى: مكيلةٌ معلومة ، وهي ِستُّون صاعاً بصاعِ النبي  الَوْسقو

 الحساب : مائة وستُّون َمنّاً.

ى المعدَّل. وكلُ  أْوُسق وقال الزّجاج : خمسة م ، وهو قفيزنا الذي يسمَّ م ثال َوسقٍ  هي خمسة عشر قفيزاً بالملجَّ  ثةُ أَقفَزة.بالملجَّ

ً  الشيءَ  َوَسْقتُ وقال : وستون صاعاً أربعة وعشرون َمكُّوكاً ، وذلك ثالثة أقِفَزة.   : إذا َحَمْلتَه. أَِسقُه َوْسقا

 ومنه قول الشاعر :

 ك اِبِض ماء  مل َتِسْ ه أانِمل ه
 أي : لم تحمله.

 .َوَسق يِسق لي بالَهُ ، ِمن يَِسقْ  ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : تقول العرب : إنَّ الليل لطويٌل وال

 قال اللحياني : أي : ال يجتمع لي أمُره.

 ال طال إال بخير.: إّن الليل لطويل وال يطل إالَّ بخير ، أي : جزم على الدعاء ، ومثله  يسقْ  قلت : وال

 .مآِسيق وجمعهُ ،  المئساق أبو عبيد عن األصمعي : يقال للطَّير الذي يُصفِّق بجناَحْيه : إذا طاَر هو

 قلت : هكذا روي لنا بالهمز.

ْفقة ِمن الناس ،  الوسيقة وقال الليث :  الحمار : عانَتُه. َوسيقةومن اإلبل كالرُّ

ل ، سميتْ  الوسيقة قلت : ألنَّ طاِرَدها يْقبضها ويجمعها وال يدُعها تنتشر عليه فال  َوسيقةً  : القطعَة من اإلبل يطُرُدها السَّالَّ

 تْنساُق ويلحقُها الطلب.

ها إذا وهذا كما يقال للسائق قابٌض ؛ ألنَّ السالل إذا ساَق قطيعاً ِمن اإلبل قبضها ثم طَرَدها مجتمعةً لئالَّ يتعذر عليه َسْوقُها ؛ ألن

  واحد.انتشرْت عليه لم تتتابع ولم تطرْد على َصْوبٍ 

 ، وينسل الوديعةَ ، ويحمي الحقيقة. الوسيقة والعرب تقول : فالٌن يسوق

 هي ثالثمائة صاع.« أوسق خمسة»وقال شمر : قال عطاء في قوله : 

 وكذلك قال الحسن وابن المسيب.
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 .األوساقو الُوُسوق الِوْقر ، وهي الوسق قال شمر : وأهل العربية يسمون

 .وسقته قدقال : وكلُّ شيٍء حملته ف

 األتان : إذا حملْت َولداً في بطنها. َوَسقَتو .«عيني الماءُ  َوَسقَتْ  ال أفعل كذا وكذا ما»ومن أمثالهم : 

ً  ، أي : حملتْ  أَْوَسقَتْ  النخلة : إِذا حملْت ، فإذا كثر حملها قيل : َوَسقَت ويقال :  .َوْسقا

 وقال لبيٌد يصف نخيالً ُموقََرةً :

  أَْبَكار  مس فَّلٌ و م وَس اٌ  
 : من كّلِ شيء فقال  الوسق لك األمُر : إذا أمكنك ، وَجعل ُرؤبة استوسقو

ْرب   َق جريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ ل  وتريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريأّن َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ حريريريريريريريريْ ّي مريريريريريريريرين تريريريريريريريريلريريريريريريريريحريريريريريريريرييريريريريريريريري  ذاك الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  

 ابب القاف والزاي

 (وايء) ق ز
 [.زيق]زوق ، أزق ، زقا ، قزي ، قوز ، قزو ، 

ئبققال الليث بن المظفر : أهل : زوق   .الزاُووق المدينة يسمون الّزِ

ق قال : ويدخل الزئبق في التصاوير ، ولذلك قالوا لكل مزيَّن  .مزوَّ

ر ق أبو زيد يقال : هذا كتاب ُمَزوَّ ر فالن كتابه  ُمَزوَّ قهو، وهو المقوم تقويماً. وقد َزوَّ  : إذا قومه تقويماً. َزوَّ

 بمعنى واحد. ُمَزأْبقو قُمَزوَّ  ، ودرهم الزاووق ويقال : فالٌن أثقل من

َوقة عمرو عن أبيه : وافد والسَّّماُن : الزَّ ان الرَّ  السقوف. تزاويق : نَقَّاشو َسمَّ

 : الِغْربان. الغََوقةو: الطيور.  الطَّوقةو

 : الَهْلكى. الهوقةو: الدُّيوك.  القََوقةو

ابنه  زّوق عطية قال : أبصر أبو الدرداء رجالً قدحدثنا السعدي عن علّي بن خشرم عن عيسى عن األوزاعي عن حسان بن 

قوهم فقال :  ما شئتم فذلك أغوى لهم. زّوِ

يهُ العََرب لُعاَب الشمس. ِزيقوالَجيب المكفوف قال :  الّزيق ِزيق قال الليث :: زيق   الشياطين شيء يَطير في الهواء يسّمِ

 ومعناه : لُعاب الشمس ، هكذا حفظتهما عن العرب.قلت : هذا تصحيف ، والصواب ِريق الشمس بالراء ، 

 وقال الراجز :

 ذاَب للةَّمس ل عاٌب فلريَزلْ و 
ً  المرأة تزيَّقَت أبو عبيد عن أبي زيد :  وتََزيَّغَْت تََزيُّغاً : إذا ما تزيّنَْت. تزيُّقا

ز.:  القَْزو ثعلب عن ابن األعرابّي :: قزي   التقزُّ

 : اللَّقَب. الِقْزيُ  وقال اللِّحيانّي :

 هذا ، أي : بئس اللَّقَب. الِقْزي يقال : بئس
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 إذا تَلَطََّخ بعْيب بعد استواء.: الرجُل  أَْقَزى ثعلب عن ابن األعرابّي :
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ْمل صغير مستديٌر يُشبَّه به أرداُف النساء. القَْوز قال الليث :: قوز   ِمن الرَّ

 وأنشد :

 ْينْ رِْدف ها كالَ ْوُِّ بني الَ ْوَُّ و 
 .قيزانٌ و أقواز والجميع :

 أنه الرْمل المشِرف. وقال : القَْوز قلُت : وَسماعي ِمن العرب في

    ظ ع ن  يريْ ِرْضن أقواَُّ م ْةِرف  
 ، وكذلك المآقط. المآِزق وجمعُه األْزق مفِعل من المأِزق : الضيِّق في الَحْرب ، ومنه األْزق قال الليث :: أزق 

يكُ  َزقا الليث :قال : زقا  ً و ُزقّواً و َزقواً  ، يَْزقِيو يَْزقو الُمكَّاء والّدِ  .ُزقاءً و ُزقيّا

ة تقرأ ( ، واحدةً  َزقيةً  إْن كانت إالَّ )ُرِوي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : و  [.29يس : ] (ِإالَّ َصْيَحًة واِحَدةً ): والعامَّ

 .، بالواو والياء َزقْيتَ وياِديُك  َزقْوتَ  ويقال :

ى في الَحَضر يا ُمَهْلِهلَه َهِللَه.:  القَُزةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: قزو   لعبة لهم ، وهي التي تَُسمَّ

 من أسماء الحيَّات. القَُزة وروى عمرو عن أبيه أنه قال :

 .قَزات وقال غيره : هي حيّة َعْرجاء بَتْراء ، وجمعُها

 الذي يتقلَّب ال يكاد ينام.:  الُمتََوقِّز « :نوادر أبي عمرو»وقرأت في 

َواِقي العرب تقول : فالٌن أثْقَُل من يَكة تزقو وقَت السََّحر فتفرق بين المتحابِّين. وإذا قالوا : أثقل من الزَّ اُووق ، وهي الّدِ ،  الزَّ

 فهو الزئبق.

 ابب القاف والطاء

 (وايء) ق ط
 قطا ، قوط ، طوق ، وقط ، أقط.

 .األقطيطاءُ و القَْطو ، وَمْشيها قَطاةٌ  : طيٌر ، والواحدة القطا قال الليث :: قطا 

ا اقَطْوَطت القَطاة تَْقَطْوِطي يقال : : فبعٌض يقول : ِمن مشيها ، وبعٌض يقول : ِمن َصْوتها ، وبعٌض يقول  قََطْت تَْقطو ، وأمَّ

 .القَطقطة َصْوتُها

 .قََطوان ، وهو رُجلٌ  قَطا يْقطو ُرب اْلَخْطو ِمن النَّشاط ، وقد: تقا القَْطوُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 بسكون الطاء. قَْطوانُ  وقال شمر : هو عندي

 في َمشيه : يقَطْوطى وقال الليث : الرجل

ع. وأنشد :  إذا استداَر وتجمَّ

  ةي َمعا  م ْ َ ْوِطيا   ذا َمَةى
 : موضع الّرِديف ِمن الدَّابة ، وهي لكّلِ َخْلق ، وأنشد : القَطاةوقال : 
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 َكَسِه املرَ  َق اأب َرْجَرَجاوَ 
 .قََطوات وثالث
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 ، أي : ليس النَّبيل كالدنيِء.« قُطي ليس قَُطَك ِمثلَ »قال : وتقول العرب في َمثل : 

 : وقال ابن األسلت 

ي    ال الو لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس قريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَل قريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ

  
رعريريريريريريريريريريريريريرييُّ يف األقريريريريريريريريريريريريريريو   ي مريريريريريريريريريريريريريريَ  اُ كريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريراعريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ي ً  وقال غيره : سّمِ  : بصوتها ، ومنه قول النابغة الذُّبياني  القطا قَطا

ا  و قريريريَ ريريريريريريريَ ْ عريريري  بريريريريريريريْه و تريريريريريريريَ ى  ذا ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ عريريريَ  بريريريريريريريه تريريريريريريري 

  
ْ عوهريريريريريريريا فتلتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     ْ َقهريريريريريريريا مسنَي تريريريريريريريَ    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  وقال أبو َوْجزة يصف حميراً وردت ليالً فمرتْ   : وأثاَرتْها  بقَطا

نْب َوْهلريريريريريريريا كريريريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادقريريريريريريرية  مريريريريريريريا ُِّْلن   يريْلسريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرمريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريَت أُّواج   ر عريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   تريريريريريريريريريه تريريريريريريريريري 

  
 ، وذلك انتسابُها. قََطا قََطا: فتثيُرها فتصيُح  بالقطا أراد أن الحمير تمر

 بُِره ُحْمقاً.من لَطاتِه ، يُْضَرُب مثالً للرُجل األحمق الذي ال يَعرف قُبَلَهُ من دُ  قَطاتَه ويقال : فالٌن ِمن َوَطاتِه ال يَْعِرف

 ، فتُْدَعى به. قَطا قَطا ، وذلك أنها تقول« قَطاةٍ  إنّه ألصَدُق من»أبو عبيٍد عن الفراء : من أَمثالهم في باب التشبيه : 

 ، ألنها تَِرُد الماَء ليالً من الفاََلةِ البعيدة.« قَطاةٍ  إنه ألَدلُّ من»ويقال أيضاً : 

َعلَى القوم وتَلَطَّْيُت عليهم : إذا كانت لي عندهم َطِلبة ألخذُت من مالهم شيئاً  تقطَّْيتُ : يقول وقال أبو تراب : سمعُت الُحَصْينِّي 

 فسبْقُت به.

 من الغَنَم : المائةُ فما زادت. القَْوطُ  قال أبو عبيد : قال أَبو زيد :: قوط 

 .أقواط : قَطيع يسيٌر ِمن الغنم ، وجمعُه القَْوط وقال الليث :

 .أَقِطة : يتخذ ِمن اللبن الَمخيض ، يُطبخ ثم يُتْرَك حتى يَْمُصل ، والِقطعة منه األَقِطُ وقال : : أقط 

 .األَقِطِ  من أَقطتُهمووقال أَبو عبيد : لبَنتُهْم ألبُنهم ِمن اللّبن ، ولَبأتُهْم ألبؤهم ِمن اللِّبأ ؛ 

 : َهنَةُ ُدوَن القبة مما يلي الكِرش. األَقَِطة وقال الليث :

يها الالقطة ، ولعلّ   لغةٌ فيها. األقطة قلت : وسمعُت أعرابيّاً يسّمِ

 .المآقِطُ  ب ، وجمعُه: الَمضيق في الحرْ  المأْقِطو

، وهو مثُل  وْقطٌ  : موضٌع يستنقع فيه الماُء يُتَّخذ فيه ِحياٌض تحبِس الماَء للماّرة ؛ واسُم ذلك الموضع أجمعَ  الَوقط الليث :: وقط 

 أوَسُع. الَوقط الَوْجذ ، إاّل أنّ 

 .الِوقطان وجمعُه

 وقال رؤبة :

 امل جالو أ َلف الوِق اَن و 
ً  ويجمع  ضاً.أي ِوقاطا

 ، يصيّرون كلَّ واٍو تجيء على هذا المثال أَلفاً. اإلقاط قال : ولغة بني تميم في جمعه
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 : النّْقرة في الَجبل يستنقع فيها الماُء. الَوقط وقال األصمعي :

 .ِوقاط وقال أبو العميثل : جمعُه

 الصَّريع.:  الَمْوقوطوصَرَعه َصْرعةً ال يقوُم منها ، : ، أي  فَوقَطه أبو عبيد عن األحمر : ضَربَه

لُب الذي يستنقع فيه الماَء فال يرزأ الماَء شيئاً. الَوقيط وقال ابن ُشَميل :  والَوقيع : المكاُن الصُّ

َحى الذي يُ  كَطْوق ، َطْوق : حلٌي يجعَل في العُنق وكلُّ شيٍء استدار فهو الَطْوق قال الليث :: طوق   ديُر القُْطب ، ونحو ذلك.الرَّ

 .أَطواق كل شيء : ما استدار به ِمن َجبَل وأَكمٍة ، والجمع طائقو

 : َحَجر ينشُز من الَجبل وكذلك ما نشز من جال البئر من صخرة ناتئة. الطائق ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : وقال في صفة الغَْرب 

 مريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريريريرَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريق 

  
حريريريريريريريرياف ا  ْ نريريريريريريريرية  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى جريريريريريريريريِ  لريريريريريريريري ريريريريريريريريائريريريريريريريريق ذي كريريريريريريريري 

  
 أي : ذي قوة على مكادحة تلك الصخرة.

ْوَرق. الطائقو  : إحدى خشبَاٍت بطن الزَّ

 : ما بين كّل خشبَتين من السفينة. الطائق أبو عبيد :

 وسط السفينة.:  الطائق شِمر عن أبي عمرو الشيباني :

 : وأنشد قول لبيد 

هريريريريريريريا الري ريريريريريريري مي  فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريبريحريريريريريريريْه  َُ طريريريريريريريائري ري   فريريريريريريريالريتريريريريريريريا

  
ُ  َدْرَأهريريريريريريريريريريريريريريريا رِْدفريريريريريريريريريريريريريريريان   وِّ  مريريريريريريريريريريريريريريريا  ْن يريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ما َشَخص من السَّفينة كالَحْيد الذي يَْنُدُر ِمن الَحبَل. الطائِق وقال األصمعي :

 وقال ذو الرّمة :

 قْرَواَء طائِ  ها   ِل َ ز ُو
 قال : وهو َحْرٌف نادٌر في القُنَّة.

 : ذرّي عن الحَزْنبَلّي أنَّ عمر بن بَُكْير أنشده وأخبرني المن

رّا   خريريريريريريريريريريِ َن م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ ِر أرغريريريريريريريريريري  َ   لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريَ

  
   ُ مريريريريريريريريريريريريريا وائريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريِه اَّريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريريَ ِّ يف طريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : ُعقُوُده. َطوائقُه قال :

ف بناؤه.  قلت : وَصَف قَْصراً ُشّرِ

 ومثله الحاجة ُجمعْت حوائج. ألنَّ أصلها حائجة. .طائق الذي يُعقَد بآُجّرٍ وحجارة ، وأصله الطاق : جمع طوائقهو

 .طاقَ  إذا طاَق يَُطوقُ  ، ِمنْ  ُطْق ُطق ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال :

 .الطاقة : مصَدٌر ِمن الطَّْوق وقال الليث :

 : وقال الراجز 

 كريريريريريريريريريريريريريل امريريريريريريريريريريريريرير   جمريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريِه 

  
ه و   ه بريريريريريريريريريريريريَروقريريريريريريريريريريريريِ ي أنريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريِ ور حيريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ
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 .أطاق يقول : كلُّ امرئ مكلَّف ما

 : أرض سهلة مستديرة. الطَّوقو

 ويقال للَكّر الذي يصعد به إلى النخل :
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 ن وهو الرْبَون   لفارسيَّة. ال َّوق
 : وقال الشاعر يصف نخلة 

حريريم والريريلريريريريريريريّ ى و  الريريريريريريرية يف رأسريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريرييريريريريريريريّ

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريرهريريريريريريريريا  ريريريريريريريريال  مريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريت  بريريريريريريريريس  و  

  

يريريريريريريريريان  مسريريريريريريريريىت انريريريريريريريريربى هلريريريريريريريريا تريريريريريريريريْ  هتريريريريريريريرييريريريريريريريريبريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريريفريريريريريريريريِ

  
 قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت ا ريريريريريري  ريريريريريريى يف طريريريريريريوقريريريريريريريه مريريريريريريتريريريريريري ريريريريريريرياعريريريريريريس  

  
 يعني : البروند.

ً  قال األزهري : يقال : َطْوعاً وأطاَع يُطيع إطاعةً طاَع يَُطوُع : ، كما يقال  طاقَةً و أَطاَق يُطيق إطاقةو،  طاَق يَطوق َطْوقا

 وطاعةً.

 والطاعة اسمان يوَضعان موضع المصدر. الطاقةو

قَه َمن َغَصب جاَره ِشبراً من األرض»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و  .«من َسبع أَرِضينَ  ُطّوِ

ً  يقول : ُجِعل ذلك  في ُعنُقه. َطْوقا

ق مانَع الزكاة: ، يعني  [180آل عمران : ] (ِبَُِلوا ِبِه يَ ْوَم اْلِقياَمةِ  َسُيَطوَُّقوَن ما)قال هللا جل وعز :  ما بَخل به من حّق  يطوَّ

 الفقراء يوَم القيامة من النار ، نعوذ باهلل منها.

قت ويقال :  عليه. كالطَّْوق الحيّةُ على عنقه : إذا صارت تَطوَّ

 : الشُّْعبة ِمن َرْيحان أو َشعر أو قّوةٍ من الَخْيط. الطاقةو

 .أطواق : َعْقد البناِء حيث كان ، وجْمعه الطاقو

 الطَّْيلسان وأنشد ::  الطَّاقوثعلب عن ابن األعرابّي قال : 

ي بني  ااتُ  َةِّ  طاقِ و   

 ابب القاف والدال

 ق د
 قود ، قيد ، قدا ، وقد ، ودق ، دوق ، دقي. (وا يء)

 .االقتداء : أصل البناء الذي يْنشِعب منه تصريف القَْدو قال الليث :: قدا 

 به. يُقتََدى لما قُدوةو قِْدُوه ويقال :

 يكتب بالياء. قِْدوة : جمع الِقَدى قال أبو بكر :

. ومثله َحِظَي فالٌن ِحْظَوة وُحْظوة وِحَظةً ، وداِري ِحْذَوةِ دارك وُحْذوة َدةقِ و قِدَوةو قُْدوة اللِّحياني عن الكسائيَّ يقال : لي بك

 وِحَذتُه.

 ، وهم الناُس يتساقطون بالبلد فيقيمون به ويَهَدءون. أقداءٌ و قداً  وقال أبو زيد : يقال :

 بالقُْرب. القَْدوُ و: القُدوم ِمن السَّفَر.  القَْدوُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 أيضاً : إذا أَسنَّ وبلغ الموت. أَقَدىو: إذا استََوى في طريق الِدين.  أقدى ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 : إذا قَِدم من َسفَر أْقدى عمرو عن أبيه
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 : إذا استقام في الخبر. أقَدىو

يرة. به فَ  يتقَدَّى وقال الليث : يقال : َمّر بي عر : تقدَّيتُ وَرُسه ، أي : يَلَزم به َسنن الّسِ  به فرُسه. يَْقُدو على دابّتي. ويجوز في الّشِ

ً  فهي قََدتْ  ِمن الناس ، وهم أّول من يَطرأُ عليك. وقد قاديةٌ  أبو عبيد عن أبي زيد قال : أتتْنا  .تَْقِدي قَْديا

 قال : وقال أبو عمرو قاذية بالذال.

 بالدال. أبو زيد.والمحفوظ ما قال 

 .قَداَوةً و قَداةَ و قَِدَي يَقَدى قًَدى وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : إذا كان الطَّبيخ طيّب الريح قلتَ 

 الطعام : إذا أتى عليه وقٌت يتغيّر فيه طعمه وِريحه وطيبُه. قَداَوة وقال الفراء : ذهبت

يب قَّداهُ  وقال أبو عمرو : رهم به. تقديةً  بالّطِ  : إذا خلط العُوَد بالعنبر والمسِك ثمَّ جمَّ

 ، وَذمى يَْذِمي. قََدى يَْقِدي أبو عبيد عن الفراء قال : القَْديان والذََّميان : اإلسراع. يقال منه :

 قوس وقِيُد قوس وقاُد قوس. قَِدى األصمعي : بيني وبينة

 : وأنشد األصمعّي 

 لريريريريريريكريريريريريرينَّ  قريريريريريريري امريريريريريريي  ذا ا ريريريريريرييريريريريريريريل  أمسريريريريريريجريريريريريريمريريريريريريريْه و 

  
رْبِ و   َ ى الةريريريريريريريريريريريريريريِ رْبي  ذا مريريريريا املو   كريريريرياَن قريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال اآلخر 

ه و    ين  ذا مريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريو   مل يريريريريريريريريريريريك دونريريريريريريريريريريريَ

  
را  ي األنريريريريريريريَف أن أأت ريريريريريريريّ رْب أمحريريريريريريريِْ َ ى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  قريريريريريريريِ

  
 وقِيد وقاد ، كلُّه بمعنى قَْدِر الشيء. قَِدى قلُت :

 ، وهو الخفيف. قِْنَدأْوةوِسْنَدأوةٌ : ل وقال أبو عبيد : سمعت الكسائي يقو

 وقال الفراء : هي من النُّوق الَجِريئة.

 يُهَمز وال يُهَمز. قِْنَدأوة وقال َشِمر :

 فِْنعالة. قِْنداَوةٌ  وقال أبو الهيثم :

 قلُت : والنون فيها ليست بأصليّة.

ْلبة الشديدة ، وَجَملٌ والنوُن زائدة ، والواو  قََدى وقال الليث : اشتقاقها ِمن وِسْنَدأْو ، َهمَزهما  قِْنَدأْوٌ  فيها ِصلَة ، وهي الناقة الصُّ

 إاّل وثانيه نون ، فلّما لم يجئ على هذا البناء بغير نون علْمنا أّن النون زائدة فيها. قِْنَدأْو واْحتَجَّ بأنّه لم يجئ بناء على لفظ

ي أبو عبيدة : ِمْن َعنَق الفرِس  يو،  التَّقَّدِ  الفرِس : استعانتهُ بهاديه في َمشيه برفع يديه وقْبض ِرجِليه ِشْبه الَخبب. تَقَّدِ

 : التقدُّم. القَدوة وقال ابن األعرابي :

 أحٌد وال يُماديه وال يُباريه وال يُجاريه أحٌد ، وذلك إذا بََرَز في اْلِخالل كلِّها. يُقاديه ل : فالن الويقا

 ، أي : فيما كنَت فيه. قيّده قِديتكوأبو عبيد عن أبي زيد : أقبِْل على َخيدبتك ، أي : أمرك ، وُخْذ في ِهْديتك 
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 .ِق يتك  ل اف :« كتابه»اإل دي يف 
السيف هو الممدود في أصول الحَمائل تمسكه  قَيدو. قال : قَيِّده يقيِّده تقييداً  معروف ، والِفعل القَيد قال الليث :: ود قـ  قيد

ْحل : قَْيدوالبَكرات.  كذلك. وكذلك كلُّ شيء أُِسَر بعَضهُ إلى  قَْيدٌ  مضفوٌر بين ِحنَويِه من فَوق ، وربَّما ُجعل للسَّرجِ  قيدٌ  الرَّ

 بعض.

ْحل أبو  .قَْيد عبيد عن أبي زيد : يقال للِقدَّة التي تَُضّم عْرقُوتي الرَّ

 األوابد. قيد وقال غيره : يقال للفََرس الجواد الذي يَلحق الّطرائَد من الوْحش

 له. مقيّدة والمعنى : أنه يلحق الوحش بجودته ، فكأنّها

 أرادْت بذلك تأخيَذها إياه عن النساِء غيرها. ؟َجَملي أقيِّدُ أقالت امرأةٌ لعائشة : و

 َوْجهي من وجهِك َحَرام.: فقالت عائشة لها بعد ما فَهمْت ُمَراَدها 

 الخّط : إحكاُمه بالتنقيط والتعجيم. تقييدو

 الفََرس ، وهي ِسمةٌ في أعناقها. قَْيدُ  أبو عبيد عن األحمر : ِمن ِسمات اإلبل

 : وأنشد 

َرْس كريريريريريريريوٌُ عريريريريريريريلريريريريريريريى أعريريريريريريريلريريريريريريرياقريريريريريريريهريريريريريريريا قريريريريريريريريَ   يريريريريريريريْ   الريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
 تريريريريريريريريلريريريريريريريريجريريريريريريريريو  ذا الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل  تريريريريريريريريَ اَ  والريريريريريريريريتريريريريريريريريبريريريريريريريريس  

  
 األسنان : ِلثاتَُها. قُيود وقال غيره :

 : وقال الشاعر 

ِة األرداِف هريريريريريريريرييريريريريريريريريف    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور هريريريريريريريريا ر ريريريريريريريريِّ مريريريريريريريري   لريريريريريريريريِ

  
ود هريريريريريريريريا  يريريريريريريريري  جريريريريريريريرياف قريريريريريريريريري  ا هريريريريريريريريا عريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ذاب  ثريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريِ

  
 يعني اللّثاَت وقلة لَحِمها.

 ُرمح. قادُ وُرْمح  قِيدُ  أبو زيد : بيني وبينه

 الدابّة من أمامها ويسوقُها من َخْلِفها. يقودُ  : نقيض الّسْوق ، القَْود وقال الليث :

 : الَحْبل الذي تُقاد به الدابة. الِمْقَودُ و الِقيادُ و

 ويقال : إنَّ فالناً َسِلس القياد.

 ً  والقَْود واحد. والقائد ِمن الَجبَل : أْنفُه. والِقيادة : مصدر القائد. االقتيادو، أي : انقْدُت له.  َمقاَدتي ويقال : أعطيُت فالنا

 كذا وكذا ِميالً. يتقاَودووكلُّ شيٍء من َجبَل أو ُمَسنَّاة كان مستطيالً على وجه األرض فهو قائد. وَظَهر من األرض يَقُود ويَنقَاد 

 به. قُيِّد الذي قَيده ن يمنع عن الفتك بالمؤمن كما يَمنع ذا العَبَُث عن الفسادمعناه : أن اإليما،  «اإليماُن الفتكَ  قيَّدَ »في الحديث : و

 من الدواّب واإلبل : الطويُل الظَّهر والعُنُق. األقَودووالِمقود : َخْيط أو َسْيٌر يُجعل في ُعنُق الكلب أو الدابة يقاد به. 

 يََكْد يَصرف وجهه عنه.من الناس : إذا أقبَل على الشيء بوجهه لم  األْقَودوقال : 

 وأنشد :
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ْولريريريريريريريريريريه  َه مسريريريريريريريريريريَ ن تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريّ   ّن الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرمي مريريريريريريريريريريَ

  
رف أقريريريريريريريريريريَود  و     ن الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم دائريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ

  
 .قَْيُدود : الطَّوال ِمن األتُن الواحد القَياديد أبو عبيد عن األصمعّي :

 الذي ينقاد. والبعير ِمثلُه.: بال همز  قَُوود وقال الكسائّي : فرسٌ 

 الطويل العُنُق العظيمة.: من الَخيل  األقود وقال ابن شميل :

 الحاِكم. اْستَقَْدتُ و أقْدتُه : قَتل القاتل بالقتيل تقول : القََودُ  وقال الليث :

 وإذا أَتَى اإلنسان إلى آِخَر أمراً فانتقَم منه ِمثلها قيل : استَقادها منه.

ه. أقادَ  أبو عبيد عن األحمر : فإْن قَتَلَه السلطان بقََوٍد قيل :  السلطان فالناً وأقصَّ

 ويقال : انقاد لي الّطريُق إلى موضع كذا انقياداً : إذا َوضَح َصْوبُه.

 : وقال ذو الرمة يصف ماًء وَرَده 

ى  فُّ وارتريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريزََّل عريريريريريريريريرين ُِّيريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
ل   وارِد  و عريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريْ َ

 انريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياد   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه املريريريريريريريريري

  
 تتابعت إليه الُطُرق.: فقال ،  «انقادت إليه المواردو». : ..قال أبو نصر : سألت األصمعيَّ عن معنى قوله 

 من اإلبل : التي تَقدَُّم اإلبَل وتألَفها األَْفتاء. القائدةو

يد يُْختَُل بها ، وهي الدَِّريّة. القَيِّدةوقال :   من اإلبل : التي تقاد للصَّ

 : إذا اتَّسع. ُمِقيدٌ  فهوالغَْيُث  أَقادَ و

 : وقال ابن ُمقبل يصف الغَْيث 

اهريريريريريريريا و ن كريريريريريريريانريريريريريريريه عريريريريلريريريرييريريريريلريريريريريريريا  ريريريرييريريريريلريريريريريريرية    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
يتريريريريريريريريريريريريريريريرا  اد وأَمريريريريريريريريريريريريريريريْ اكريريريريريريريريريريريريريريريي  أَقريريريريريريريريريريريريريريريَ رُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأغريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ، أي : صار له قائٌد من السحاب بين يديه كما قال ابن ُمقبِل أيضاً  أقاد قال غيره :وَ 

ه  فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ م الريريريريريريريريريريَر ب و ريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريٌ  د هريريريريريريريريريريْ

  
َورَا  هريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ َُ الريريريريريريريكريريريريريريريَ مريريريريريريريا َن الريريريريريريريغريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جِّ بريريريريريريريَ  َرَوا  يريريريريريريريري 

  
 ُدهٌم َربابُه ، فلذلك َجَمعَه. قائدٌ  أراد له

 : األََكَمة تمتَدُّ على وجه األرض. القائدةو

 وال تُرَكب ، وتكون ُموَدعةً معّدةً لوقت الحاجة إليها. بمقاِودها من الخيل : التي تُقاد القَْودو

 فالٍن القائد. قَْودُ  يقال : هذه الخيل

 .قّوادو القائد قاَدةٌ  وجمعُ 

 وهو قائٌد بيِّن القيادة.

وال من  القياديد أبو عبيد :  . وأنشد :قَيدودة األتُن ،: الّطِ

 له الفرائس  والسُّْل  ال يادي ِ 
يْت تُقيِّد ألنَّها تقيِّد ما كان بها ِمن المال يَربَُّع فيها ، ُمْخِصبةٌ لكثرة َخلّتها وَحْمِضها. تُقَيِّد ابن بُزرج :  : أرٌض حِميَضة ، ُسّمِ

 [.24البقرة : ] (ةُ َوُقوُدَها النَّاُس َواحلِْجارَ )قال هللا جل وعز : : وقد 
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 [.5البروج : ] ((5النَّاِر ذاِت اْلَوُقوِد ))وقال : 

 .الُوقود وقرئ :
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 .َوقود به فهو أوقدَ  : الحطب ، وكل ما الوقود وقال الّزجاج :

 والمصدر مضموم ويجوز فيه الفتح.

 مثل : قبلت الشيَء قبوالً ، فقد جاء في المصدر فَعول والباب الضم. َوقوداً  النارُ  وقدت قد َرَوْوا :

 بمعنى الحطب. الوقود فيكون مصدراً أحسن من أن يكون التوقُّد معناه : (النَّاِر ذاِت اْلَوُقودِ )قال األزهري : وقوله : 

 االتّقاد.: ، بالضم  الُوقُود وقال ابن السكيت :

ً و ُوقُوداً تَِقُد  النارُ  َوقََدت يقال :  .قَِدةً و َوْقداً و َوقَدانا

 للحطب. الَوقودِ  ويقال : ما أجَوَد هَذا

 [.10آل عمران : ] (َوُأولِئَك ُهْم َوُقوُد النَّارِ )قال هللا : 

 اسٌم وضع موضَع المصدر. الوقود ، وكأنّ  ُوقوداً و تَقِد َوقُوداً  النارُ  َوقَدتِ  ويقال :

 المصَدر. الوقودووقال الليث : ما تََرى من لهبها ، ألنه اسم ، 

 .المستوقَد : موضع النار وهو الَمْوقدو

 في النشاط والمضاء. التوقُّد سريعُ :  َوقّاد : َسريع الَوْريِ. وقَلبٌ  ِميقادٌ  وَزْندٌ 

 ، حتَّى الحافر إذا تألأل بَِصيُصه. يَِقد وكل شيء يتألأل فهو

 [.35النور : ] (ِمن شجرة مباركة تََوقَّدَ  كوكب ُدّريّ )وعز : وقال هللا جل 

 .(يُوَقدُ ) ، و (تُوقَّدُ و )،  (تََوقّدُ )وقرئ : 

 َذهب إلى المصباح. (تَوقَّدَ )قال الفراء : َمن قرأ 

جاجة ، وكذلك َمن قرأ  (تُوقَد)وَمن قرأ   (.تََوقَّدُ )َذهب إلى الزُّ

 بالياء ذهب إلى المصباح. (يُوَقدُ )ومن قرأ 

جاجة. تتوقّد فمعناه (تَوقَّدُ )وقال الليث : من قرأ   ورّده على الزُّ

 أخرجه على تذكير النور. (يُوَقدُ )وَمن قرأَ 

 ِمن شجرة. توقد فَعَلَى معنى النار إنها (تُوقَد)وَمن قرأَ 

 أيضاً. استَْوقََدت استيقاداً و توقَّدتْ والناُر  قَِدتو ، وقد استيقاداً و استَوقَْدتُها إيقاداً والنار  أوقَْدتُ  ويقال :

بَا ناراً ، أي  أَوقْدتُ  والعََرب تقول :  تركته وَوّدْعتُه.: للّصِ

 : وقال الشاعر 

ْو    حريريريريريريريريريَ ْ    لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريجريريريريريريريريريهريريريريريريريريريل انرا  و صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أوقريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريا مريريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريرياراو    َردَّ عريريريريريريريريلريريريريريريريرييَّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ناراً أثَره ، ومعناه : ال رَجعَه هللا وال َردَّه. أوقَدَ ووقال : سمعت بعض العرب يقول : أبعد هللا فالناً 

 أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : ِمن دعائهم : أْبعََده هللا وأَسَحقَه.
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 ناراً أثره. أَْوقَدَ و
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َل عنّا :قال : وقالت العُقَيليَّة : كان الرُجل إذا ِخفْ  ه فتحوَّ  خلفَه ناراً. أوقَْدنا نا َشرَّ

 قالت : لتحّول َضبُعهم معهم ، أي : شّرهم. ؟قال : فقلت لها : ولم ذلك

 ، وهو الذي يكثِر اللبن فيَْفُسد بطنُه ويَكثُر َسْلُحه. َدقٍ  قال الليث : فَصيلٌ : دقي 

في التقدير ِمثل فَِرٌح وفِرَحة ، فمن أدَخل فَْرحان على فَرح قال : فَْرحان وفَْرَحى. ، وهو  َدقَِي يَْدقى َدقًى ، والِفْعل َدقِيَة واألنثى

 .َدْقوىو َدْقَوان وقال على مثاله :

 ، وأُِخَذ أخذاً : إذا أكثَر ِمن اللَّبن حتَّى يفُسد بطنُه ويَبَشم. َدقًى الفَِصلُ  َدقِي أبو عبيد عن الكسائي :

 مثله. الدَّقى وقال األصمعي في

 : الَمَطر كلُّه شديدهُ وهيّنُه. الَوْدق قال الليث :: ودق 

 ، تشبَّه لسحابٍة ذاب َمْطرتين شديدتين. وَدقْين ويقال للَحْرب الشديدة ذات

 .وَدقَْت تَِدق: ، وقلما يقولون  وداقة ويقولون : سحابةٌ 

 .َوَدقَْين وقال غيره : يقال للداهية ذاتُ 

 : قال الكميت 

 ذا ذا   َوْدقريريريريريريريريريريريريريريرينْي هريريريريريريريريريريريريريريرياَب الريريريريريريريريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
و  لريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريا وأْن يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْ  أب  أن َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِمن صفِة الحيّات. َوْدقين وقيل : ذات

 ِمن صفة الّطعنة. َوْدقين ويقال : ذات

 : َحرُّ نصف النهار. الَوديقة وقال الليث :

 : ُمْعتَرك الشّر. الَمْوِدقو

 : ِشدَّة الحّر. الوديقة أبو عبيد عن األصمعيَّ :

يتْ   إلى كل شيء ، أي : َوَصلَْت. َوَدقَتْ  ألنّها َوِديقةً  وقال شمر : سّمِ

ر ، أي : يَْنِسل نََسالناً في شدة  الَوديقة وقال ابن األعرابي : يقال : فالٌن يحمي الحقيقة ويَنِسل ؛ يقال ذلك للرجل القوّي الُمشّمِ

 الحّر ال يُباليها.

العَْيُر إلى الماء ، يقال ذلك للمستخِذي الذي  َوَدقَ : باب استخذاء الرجل َوخضوِعه واستكانته بعد اإلباء. يقال وقال أَبو عبيٍد في 

ْلَم بعَد اإلباء.  يَطلب الّسِ

 ، أي : أََحبَّ وأَراَد واشتََهى. َوَدقَ  وقال :

ً و استَْوَدقَتْ  أبو عبيد : يقال : لكّلِ ذاِت حافٍر إذا اشتهت الفَْحَل. قد ً وُ  وَدقَْت تَِدق َوْدقا  .ُودوقا

 منَكرة. َوِديقةٍ  من بَْقل وِمن ُعْشب ، َوَحلُّوا في َوِديقة وقال ابن السكيت : قال أَبو صاعٍد الكالبّي : يقال :

ً  ، وقد َوِديق َوبغلةٌ  َوِديقٌ  وقال الليث : يقال : أتانٌ  يدُ  َوَدقَ و: إذا َحَرَصْت على الفَْحل.  َوَدقَْت تَِدق ِوداقا ً  الصَّ : إذا دنا  يَِدُق َوْدقا

 منك.

 وقال ذو الرمة :
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ن لريريريريريريريريريريه  ْه أمريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه  ذا َوَدقريريريريريريريريريريَ

  
ف مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريعريريريريريريريِ     هريريريريريريّن عريريريريريرين األ الَّ  فريريريريريريبريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
بوا لنا شيئاً ِمن مأكول أو مشروب ، َوَدقُوا ويقال : ماَرْسنا بني فالٍن فما ً  لنا بشيء ، أي : ما بََذلوا ، ومعناه : ما قَرَّ  .يَِدقُون َوْدقا

 إذا كانت فيها بَثْرةٌ أو نُْقطة َشِرقةٌ بالدم.: خفيفة  َوْدقة األصمعّي : يقال : في َعْينه

ً  عينُه َوَدقتْ  وقد  .تِيَدُق َوَدقا

 وقال رؤبة :

 عيليه ِمن داِء الَوَدقال َيةَتِكي 
ً  ُسّرتُه َوَدقتْ  ويقال : ة  وادقُ  : إذا سالت واسترخت. ورجل تَِدق َوْدقا  شاِخُصها.: الُسرَّ

ً ووُمؤوقاً  َدواقةً وَ ، َمواقةً  داَق يُدوقو، وقد ماَق يَُموق  دائق أبو عبيد : هو مائق: دوق   .ُدؤوقا

 وَرْوبَى ، أي : َهْزلَى. َدْوقَى َويَُدوك : إذا َحُمق. ومالٌ  يَُدوقُ  وداكالرجُل في فِعِله  داقَ  وقال أبو سعيد :

 ابب القاف والتاء

 ق ت
 قتا ، قوت ، وقت ، توق ، تيق ، تقي ، تأق. (وا يء)

 : ُحْسُن الِخدمة. القَتْو قال الليث :: قتا 

 : الملُوك ، أي : يَخدُمهم  يَْقتُو تقول : هو

َز ريريريريريريريريريريريريري ن بريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريري   ة ال ين امريريريريريريريريريريريريريرٌ  مريريريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريَ وك وا ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   

َو املريريريريريريريريريري ْن قريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريْ  أمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، كما قالوا أشقِرين.  َمْقتَِوين وفي الخفض والنصب َمْقتَوون ، وإذا ُجمع بالنوق ُخفِّفْت الياء َمْقتَِويّ  هم الُخدَّام ، والواحد الَمقَاتيَةو

 وأنشد :

َك َمْ َتِويلا  َمىَت كّلا ألمِّ
 : وأنشد  .َمْقتَِويّ  : الَخَدم ، واحدهم الَمْقتَُوون وقال شمر :

ِو ّ   تريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريريَة مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريرو بريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَرى عريريريريريريريريريَ

  
َراتِن   كريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريريريه يف كريريريريريريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريريريريريرياُ  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، وكذلك المرأة والنساء ، وهم  َمْقتَِوينٌ  ورجالنَ  َمْقتَِوين قال : ويروى عن المفضل وأبي زيد أن أبا َعْوٍن الِحرمازّي قال : رجلٌ 

 ُدمون الناس بطعام بطونهم.الذين يَخ

، ثم  َمْقتَِويّ  فقالوا : رجل المْقتَى ، أي : َخَدمتهُ ثم نسبوا إلى َمْقتىوفَتَْوُت الرجَل فَتْواً : قال الكيمت : وقال أبو الهيثم : يقال 

 .َمْقتَِويون ، األصل َمْقتَُوون ورجالٌ  َمقتَوٍ  خفّفوا ياِء النسبة فقالوا : رجلٌ 

 : النميمة. القَتَْوة ألعرابي :ثعلب عن ابن ا

 قلُت : أَصلُها القَتَّة.

زق  القُوت قال الليث :: قوت  َمق من الّرِ ً  مصدُر قولك : القَْوتو: ما يمسك الرَّ ، أَي : أَُعولُه بِرْزق  أقُوتُه ، وأنا قاَت يَقُوُت قَْوتا

 قليل.

 وإذا نَفََخ نافٌخ في النار تقول له : أْنفُخ
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 ، أيمره  لّرِفق والّلفخ ال ليل. ِقيتة   هلا نفخكَ  اقَتهْ و نفخا  َقِو ّ . 
ّمة   : لقول ذي الرُّ

هريريريريريريريا يريريريريريريريِ ذهريريريريريريريا  لريريريريريريرييريريريريريريريك وَأمسريريريريريريريْ  فريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريه  لريريريريريريريه  ريريريريريريري 

  
َك   ْ راو بريريريريريريريريرير ومسريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريتريريريريريريريريرية  قريريريريريريريريريَ ه  هلريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ  اقريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
ر ، كالذي  الُمِقيتُ  ، [85النساء : ] (وَكاَن هللاُ َعلى ُكلِ  َشْيٍء ُمِقيتاً )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :  : المقتِدر والمقّدِ

 .قُوتَه يُعِطي كلَّ رجلٍ 

 .«يُِقيت»و « يَقُوت َكفَى بالرُجل إثماً أن يضيِّع َمنْ »جاء في الحديث : و

قال : هَو ِمن قوله « نَفَِسي القَصير قائتِ وال »: وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : وَحلََف العُقَْيِلّي يوماً فقال 

: 

 يريْ تا   فْضَل َسلامها الرَّمْسل  
 واحد. القُوتُ و االقتياتوقال : 

 نى : أنّه يَْقبِض ُروَحه نَفَساً بَعد نفٍَس حتى يَتوفّاه كلّه.أراد بنَفَسه ُروَحه ، والمع« نَفَسي قائتِ و»قلت : معنى قوله : 

 وقوله :

 يريْ تا   فْضَل َسلامها الرَّمْسل  
ْحُل وأنا راكُب َشْحَم َسناِم هذه الناقةَ قليالً قليالً حتى ال يَبقَى منه شيٌء ، ألنه يُْنِضيها.  أي : يأخذُ الرَّ

 .(وَكاَن هللاُ َعلى ُكلِ  َشْيٍء ُمِقيتاً )وقال الزجاج في قوله وجّل وعّز : 

 : القَِدير. الُمِقيتُ  قال : قال بعضهم :

 : وأنشد الفّراء 

 ذي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريرين كريريريريريريفريريريريريريفريريريريريريريه الريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريَس عريريريريريريلريريريريريريريه و 

  
 كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَءتريريريريريريريريريه مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياو  

  
 : الحفيظ. الُمقيتُ  أي : مقتدراً. وقيل :

 .القَْوت بالحفيظ أشبَه ، ألنَّه ُمشتّق منوقال أبو إسحاق : هو عندي 

ً  الرجلَ  قُتُ  يقال :  : اسُم الشيء الذي يَحفظ نْفسه وال فضَل فيه على قَْدر الِحفظ. القُوتُ و .يَقُوتُه : إذا َحِفْظَت نْفَسه بما أقوتُه قَْوتا

 الحفظ. ، وهللا أعلم : الَحفيظ الذي يُعِطي الشيَء قَْدَر الحاجة ِمن اْلمِقيت فمعنى

 : وأنشد 

و  َأِ َ الريريريريريريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  أُ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييَّ  ذا مسريريريريريريريريريريري 

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريه   يّنِ عريريريريلريريريريى اَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب مريريريري  ريريريرييريريريريريريريه   

  
 الموقوف على الشيء. وأنشد هذا البيت.: عند العرب  المقيت وقال أبو عبيدة :

 : وقال آخر 

   بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرياِ  يريريريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريرين 

  
َ  مريريريريريريري  ريريريريريريرييريريريريريريريه    ِر   بريريريريريريري   هريريريريريريريو عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي : مقتدر.



3178 

 

 .مَوقَّت ، وكذلك ما قدَّْرَت غايتَه فهو مَوقّت : مقداٌر من الزمان. وكلُّ شيٍء قَدَّْرَت له ِحيناً فهو الَوْقتُ  قال الليث :: وقت 

 .الوقت : َمْصَدرُ  الميقاتو



3179 

 

 الشهر ، ونحو ذلك كذلك. ِميقات الحاّج ، والهالل مواقيت للخْلق ، ومواضع اإلحرام ميقاتٌ  واآلخرة

 [.11المرسالت : ] ((11َوِإَذا الرُُّسُل أُقِ َتْت ))وقال هللا جلَّ وعّز : 

 واحٌد للفصل في القضاء بين األمة. َوقت قال الزجاج : ُجعل لها

 يوَم القيامة. لوقتها قال الفّراء : ُجمعتْ وَ 

اء على همزه ، خفيفةً بالواو ،  (ُوقِتَتْ )، وقرأها أبو جعفر المدنّي :  (وقِّتَتْ )ا ، وهي في قراءة عبد هللا : قال : واجتَمع القرَّ

َل َحْرٍف وُضّمْت ُهمَزْت.  وإنّما ُهمزْت ألنَّ الواو إذا كانت أوَّ

 من ذلك قولُك : َصلَّى القَْوُم أُْحَداناً.

 : وأنشدني بعضهم 

ٌل  عريريريريريريريريريريريريريْ َ ه  ويريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريال  بريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ لُّ أ مسريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريريريريريريريري 

  
ل  متريريريريريريريريريريريريريوُّل  مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه افريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريار  و    مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ويقال : هذه أُُجوهٌ ِحساٌن بالهمز ، وذلك ألنَّ ضمة الواو ثقيلة ، كما كانت كسرة الياء ثقيلة.

 .ُمَوقَّتو وقٌت َمْوقوتٌ  ويقال :

 .أوقات ُمؤقّتة ، أي : ُكتِبَْت عليهم في [103النساء : ] (ِإنَّ الصََّّلَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتاابً َمْوُقواتً )قال هللا : 

قُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: توق  قوالمتََشهَّى. قال : :  المتَوَّ  : الكالم الباطل. الُمبَوَّ

ً  إليه نْفسي تَاقتْ  النَّفس إلى الشيء ، وهو نِزاُعها إليه. تؤوق : التَّْوقُ  وقال الليث : ً و تَتُوُق تَْوقا اقةٌ تَ  . نْفسٌ تؤوقا  : ُمْشتاقةٌ. وَّ

 : وأنشد األصمعي 

الق  يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي َأ ريريريريريريريْ  جريريريريريريرياء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريرياء  وقريريريريريريريمريريريريريريريِ

  
وَّاق   ٌُ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريك  مريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراِذ

  
 : الذي تَتُوُق نفُسه إلى كّلِ َدناَءةٍ. التّواق قال :

اق وقيل :  اسم ابنه. التَّوَّ

 : الُخسَّف جمُع خاِسف ، وهو الناقةُ. التََّوقَةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : نَْفس النّزع. التّْوقووقال أبو عمرو مثله. قال : 

 : العََوج في العَصا وغيِرها. التُّوقوقال : 

 : ِشدَّةُ االمتالء. التَّأَق قال الليث :: * تاق 

ً  الِقْربة تَئِقَت يقال : ً  الرُجل أتاقَهاو،  تَتْأَق تَأَقا القَْوَس : إذا َشَدْدَت نَْزَعها  أَتأَقتُ وفالٌن : إذا امتألَ ُحْزناً وكاد يبكي ،  تَئِقَ و. إتآقا

 فأْغرقت السهم.

 .«، وأخي مئق ، فكيف نتّفق تئق أنا»وقال األصمعي تقول العرب : 

 يقول : أَنا ُممتلٌئ من الغيظ والحزن ، وأخي سريع البُكاء فال يكاد يقع بيننا ِوفاق.

 كلُّه واحٌد. االتِّقاءُ و التقَوىو التقيَّةوَ  التُّقاة ثعلب عن ابن األعرابّي :: تقي 
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الح. وأصله من وقيت نفسي أقيها. تقيٌ  قال أبو بكر : رجلٌ   معناه : أنّه ُموّقِ نفَسه من العذاب بالعمل الصَّ

ا ُمتَِّزر َواألصل فيه ُموتزر ، وأبدلوا من الواو الثانية قال النحويُّون : األصل فيه َوقُوٌي ، فأَبدلوا من الواو األولى تاء كما قالو

 ياء وأدغموها في الياء التي بعدها وكسروا القاف لتصبح الياء.

 أنه من الفعل فعيٌل ُمدغم ، فأدغمت الياء األولى في الثانية ، الدليل على هذا جمعُهم إيَّاه تقيٍ  وقال أبو بكر : االختيار عندي في

 قالوا ولّي وأَْولياء.، كما  أتقياءِ 

 ومن قال : هو فعوٌل قال : لما أشبَه فعيالً جمع كجمعه.

اني عن ابن السكيت قال : يقال : اتّقاه لحقّه يتَّقيه ،   .تَقاه يَتَّقيهووأخبرني المنذريُّ عن الحرَّ

 : وأنشد 

لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياَن ال تريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا نريريريريريريريريري   ُّ دتريريريريريريريريري 

  
ِق هللَا فريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريا والريريريريريريكريريريريريريتريريريريريريرياَب الريريريريريريريذي تريريريريريريتريريريريريريلريريريريريريو   تريريريريريريَ

  
 : ل آخر وقا

وَر  ذا ر ين و  يريريريريريريريريريريريريريريري  ي الريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال أَتريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريِس و   ِس الريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريِ زَّ  َّريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريي لريريريريريريريريريريِ

  
 : وقال األصمعّي : أنشدني عيسى بن عمرو 

ا وهريريريريريريريَ َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريْ ريريريريريلريريريريريون فريريريريريريريَأ ريريريريريْ  جريريريريريالهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رِ   تريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريى أبَثريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : كلها يستقبلك بِفِرْنِده.

َدْت فقيل :كان في األصل  اتَّقَّى قلت : ثم حذفوا ألَف الَوْصل  اتَّقَى اْوتقى ، والتاء فيها تاء االفتعال ، فأُْدِغَمْت الواُو في التاء وُشّدِ

 بمعنى تََوقَّى. تَقَى يَتَِقي والواو المنقلبة تاء فقيل

 فالمعنى أنه صار تقيّاً. تَِقَي يَتْقَى وإذا قالوا :

 .يَتِْقيو تقى يَتقَى ويقال في األول

 ، ِمثل طاله وُطلى. وهذان الحرفان نادران. التُّقى تقاةٌ  أخبرني المنذري عن أبي العباس : أنه سمع ابن األعرابي يقول : واحدُ و

 ، ولكن التاء صارت الزمةً لهذه الحروف فصارت كاألصلية ، ولذلك كتبتُها في باب التاء. تِِقي قلت : وأصل الحرف َوقَى

 لتاء واو ، أصلها : َوْقَوى وهو فَْعلَى من وقَْيت.: اسم ، وموضع ا التَّقوىو

ُهْم تُقاةً ): وقال أبو العباس في قول هللا جل وعز  ، وهو وجهٌ إالَّ  (تِقيَّةً )، وقرأ ُحميد :  [28: آل عمران ] (ِإالَّ َأْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ

 أّن األُولى أشهر في العربية.

 يكتب بالياء. التُّقيو

 وقال الشاعر :
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بريريريريريريريا ا بريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا هريريريبريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ راان الريريريتريريريُّ ريريرييريريريريريريريَّ  قريريريِ

  
وَب مريريريريريريريرين كريريريريريريريريّل جريريريريريريريريانريريريريريريريري     لريريريريريريريريلريريريريريريريريا وأرشَّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ

  
 ً  .التُِّقيا يسيراً فهوبه الذّم. والتاء مبدلة من الواو. وقرى الضيف إذا كاَن  يتقى أي : قدر ما تقول : أطمعته شيئا

 ؟يقول القائل : هل عندك قَِرى فأضيفك

 فتقول : ال أقلَّ من التُّقيا.

: إذا أخذه شبه الفُواق عند  َمئِقَ والرجُل : إذا امتأل غضباً.  تَئِقَ  قال األصمعي :: وقال أبو تراب في باب التاء والميم : تأق 

 البكاء قبل أن يبكي.

 وأنا غضبان.« : أنت غضبان َمئِق وأنت تَئِق أنا»: وقال : وكان أبو سعيد يقول في قولهم 

 قال : وحكاه أبو الحسن عن أعرابي من بني عامر.

 : قال األصمعي في قول رؤبة 

 كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَأْق 

  
ولريريريريريريريرية ثريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريى ولريريريريريريريريولريريريريريريريريه بريريريريريريريريعريريريريريريريري  املريريريريريريريريَأْق    عريريريريريريريريَ

  
 : نشيج البكاء الذي كأنه نفس يقلعه من صدره. الَمأْقو: االمتالء.  التّأَق قال :

 : الغضبان. الَمِئقو: المآلن شبعاً وريّاً.  التَّئِق وقال أبو الجراح :

 : شدة الغضب والسرعة إلى الشّر. والمأق : شدة البكاء. التَّأَقة وقال أبو عمرو :

 ابب القاف والظاء

 ق ظ
 قيظ ، يقظ ، وقظ. (وا يء)

 فإن الليث أَوَدَعه هذا الباب. وقظ أما: وقظ 

 وزعم أنَّه َحْوٌض ليس له أعضاٌد إاّل أنه يجتمع فيه ماٌء كثير.

 قلت : هذا خطأ محٌض وتصحيف ، والصواب الَوْقط ، وقد مرَّ تفسيره في باب القاف والطاء.

 : صميم الصَّيف ، وهو حاقُّ الصيف. القَْيظ قال الليث :: قيظ 

 والمصيف واحد. الَمقيظومكان كذا وكذا. ب قظنا يقال :

قلُت : العَرب تجعل السَّنَةَ أربعةَ أزمان لكّلِ زمان منها ثالثة أشهر ، وهي فصول السنة : منها فصل الصيف وهو فصُل ربيع 

لُه آذار ونيسان وأيَّار ، ثم بعده فصل وز وآب ، ثم بعده  القيظ الكأل ، أوَّ فصل الخريف ، وهو أيلول ثالثةُ أشهر : َحِزيران وتمُّ

 وتَْشرين وتَْشرين ، ثم بعدها فصل الشتاء وهو الكانونان وُشباط.

 يُقَيِّْظنَ  ما هي إالَّ أصوٌع ما»: بتزويد وْفِد ُمَزنية تْمراً ِمن عنِده  وسلمعليههللاصلىفي حديث عمر أنه قال حين أمره النبي و

 .لقَْيظهم ال يكفيهم «بنيَّ 

 ة الصيف.: َحَمارَّ  القيظو

 هذا الثوُب ، ؟؟؟هذا قيَّظني يقال :
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 .ل ييتي أي : كفاين
 : الكسائّي يُنشد هذا الرجز 

يتِّ  هّ  فريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريذا بريريريريريريريريريريريريَ ك  ذا بريريريريريريريريريريريريَ ن يريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
يتِّ   ٌف م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌظ مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 والصَّيف والشتاء. للقيظ يقول : يكفيني

 .القيظ القوم : الموضع الذي يُقام فيه وقتُ  َمقيظو

 َمصيفُهم : الموضع الذي يُقام فيه وقت الصيف.

 ، يكون ُعلقَةً لإلبل إذا يكبَس ما ِسواه. القيظ : نباٌت يبقى أَخضر إلى المقيظةُ و

 ، ورجالٌ  يَقَاظى ونسوةٌ  يَْقظى والتأنيث انُ يَْقظ أنا ، والنَّْعت أيقظتُهو،  استيقَظَ  : نقيض النوم ، والِفعل اليقظة قال الليث :: يقظ 

 .أيقاظٌ 

 : اسم أبي حّي من قريِش. يَقظةو

. ومثله َعُجل وعِجل وَطُمع وَطِمع وفَُطن وفَِطن ونحو التيقُّظ ، أي : كان كثير يِقظو يقُظ ابن السكيت في باب فَعُل وفِعل : رجل

 ذلك قال أبو عبيد.

 .أيقََظهو يقظه التراب : قدوقال الليث : يقال للذي يثير 

 بهذا المعنى ، وأحسبه تصحيفاً ، صوابه بَقَّط التُّراَب يُبَقُِّط تبقيطاً : إذا فّرقَه. أيقظو يقظ قلت : ال أحفظُ 

 وقد مّر تفسيره في بابه.

ً  فالنٌ  يِقظ ويقال : ً  ، إذا كان يِقظٌ و يقُظ ، ورُجل يقظان ، فهو يقظةً و ييقَُظ يقظا  يقظتْه لألمر : إذا تنبَّه له. وقد تيقظ ، وقد متيقظا

 التجارب.

ً  وقال اللِّحياني : ما كان فالنٌ  ً و يقُظ يقاظةً  ، ولقد يقُظا  بيِّناً. يقظا

 ابب القاف والذال

 ق ذ
 قذى ، وقذ ، ذوق ، ذقي. (وا يء)

 فال أحفظه ألحٍد ِمن الثقات. َذقى أّما: ذقي 

ْخو رانِف األنف ، وكذلك الحمار. الذُّْقوُ  ، والجميع َذْقواء واألنثى أَْذقَى فََرسٌ وذكره الليث في هذا الباب فقال :   ، وهو الّرِ

: إذا كان ُمسترِخيَي األذنين. وقد  [دفواء]، واألنثى ذْفواء  [أدفى]قلت : وهذا عندي تصحيف بيِّن ، والصواب فََرٌس أَْذفى 

 فسرته في كتاب الدال.

 [.3المائدة : ] (َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ ):  قال هللا جّل وعزّ : وقذ 

 : المضروبة حتى تموت ولم تُذََك. اْلَمْوقُوَذةُ  قال الفراء :

 وَوقيطاً بالذال والطاء. َوقِيذاً  وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت ، يقال : تركتهُ 

 أبو عبيد عن األحمر : َضربه فوقََطه.
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 بالضَّرب. َوقََذه : وقال ابن السكيت
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 : الشاة تُضرب حتى تموت ثم تؤكل. الَوقيذُ و اْلَمْوقُوَذةُ و

ْكبَة أو الَكْعب. َمواقِذه ِمن مْوقِذٍ  ويقال : َضربه على  ، وهو الِمْرفَق أو َطَرف الَمنِكب أو الرُّ

 وأنشد :

 َدْيِ   ذا َوَقَذ الل عاس الرُّّق ا
 النُّعاس.أي : صاروا وكأنهم ُسكارى في 

 ثقيالً َدنفاً ُمْشِفياً.: ، أي  َوقيذاً  وقال الليث : ُحِمل فالنٌ 

رار في أَخالفها. الُموقَذة أبو عبيد عن األصمعي :  : الناقة التي يُؤثِّر الّصِ

  َضْرُعها ويأخذها داًء فيه.: التي يَرَغثُها الفَصيل فال يخرج لبنُها إالَّ نَْزراً لعَظم الَضْرع ، فَيِرمُ  الُموقَّذة وقال العََدبّس :

 في حديث عمر أنه قال : إنِّي ألعلم َمتَى تهلك العََرب : إذا ساَسها َمن لم يُدرك الجاهلية فيأخذها بأخالقها ولم يُْدِركه اإلسالمو

 الَوَرع. فيَِقذُه

  يَِحّل وال يَْجمل.يُسّكنه ويُثْخنه ، أي : يبلغ منه مبلغاً يَمنعه ِمن انتهاك ما ال: ، أي  فيقذه قوله :

 : أن يَضرب فائِقُه أو ُخشَّاَءهُ من وراء أُذُنه. الَوْقذُ  قال : وقال خالد :

ماغ فيذهب العَقل. يقال : رجل الَوْقذ وقال أبو سعيد : اْلِحلم :  وقََذه ، وقد َمْوقوذٌ  : الَضْرب على فأس القَفا ، فتصير َهدَّتُها إلى الّدِ

 َسّكنه.

 : الذي يُْغشى عليه ال يُْدَرى أميٌّت أم ال. الَوقيذُ  : وقال ابن ُشميل

ً  : مصدرُ  الَذْوق قال الليث :: ذوق  ً و ذاَق يذوُق َذْوقا ً و َمذاقا يكونان مصَدَرين ، ويكوناِن َطْعماً ، كما  الَمذاقو فالذََّواق .َذَواقا

 .ذاقَه عنده ؛ وكذلك ما نَزل بإنسان ِمن مكروه فقدما  ذُْقتُ وفالناً  ذُْقتُ  طيٌِّب. وتقول : مذاقُهو َذواقهُ  تقول :

 .«الَذّواقاتو الذَّّواقين إن هللا ال يُحبّ »جاء في الحديث : و

وج. َج أو تزوَجْت َكِرهاً وَطمحا إلى غير الزَّ  قال : وتفسيره أال يطمئن وال تطمئن ، ُكلَّما تَزوَّ

 : فالناً إذا َخبَْرتَه فلَم تَحمد َمْخبَرتَه. ومنه قوله  استََذْقتُ وفالناً ، أي : َخبَْرتُه َوبُْرتُه  ذُقتُ  ويقال :

نْي  و  عريريريريريريريريريهريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريهريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريانريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريذاِق   عريريريريريريريريريائريريريريريريريريريل  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه اجلريريريريريريريريريَ  َونريريريريريريريريريَ

  
 يكون فيما يُكَره ويُحَمد. الذَّْوقو، أي : َخبَرت.  [9الطالق : ] (َفذاَقْت َوابَل َأْمرِها)وقال هللا جّل وعّز : 

ابتالها بسوِء ما َخبَرْت ِمن عقاب الجوع : ، أي  [112النحل : ] (فََأذاقَ َها هللاُ لِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوفِ )قال هللا جّل وعّز : 

 والخوف وَضَرب لباَسها مثالً ألنَّهما َشِمالهم عامة.

 َس ، أي : انزع فيهاهذا القَوْ  ذُقْ  ويقال :
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 لَتخرب  ليَلها و  َّهتا.
 : وقال الشماخ 

ني جريريريريريريريانريريريريريريريبريريريريريريريا   ن الريريريريريريريلريريريريريريريِّ ه مريريريريريريريِ  فريريريريريريريذاَق فريريريريريريريَأعريريريريريريري ريريريريريريريتريريريريريريريْ

  
ز    َل مسريريريريريريرياجريريريريريريِ بريريريريريريريْ رَِق الريريريريريريلريريريريريريريَّ غريريريريريريْ ا أْن يريريريريريريري  ى وهلريريريريريريريََ  كريريريريريريفريريريريريريَ

  
ولها أن يُغرق النبل حاجز ، أي : لها حاجٌز : كفى ، أي : وكفى ذاك اللِّين منها. وقوله : أي : نَظَر إلى القْوس وراَزها. وقوله 

 يَمنُع ِمن إغراق النَّْبل ، أي : فيها ليٌن وشدَّة بمقداٍر َوْفٍق. ومثله :

 يف َكفِّه م ْعِ َيٌة َمل وع
 وقال آخر :

 ِ ر نٌة مَتَلع بعَ  اللِّنيِ 
 : وقال ابن ُمقبل 

ه   أو كريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريزاُّ   ذاَوقريريريريريريريريريريريريريريَ  ر َديريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  ه لريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ زاد وا مريريريريريريريريَ جريريريريريريريرياِر فريريريريريريريريَ ِ ي الريريريريريريريريتريريريريريريريريِّ  أيريريريريريريريريْ

  
هي ُعَسيلته كذلك لما خالََطها فَوَجَدْت حالوةَ لَذَّةِ  ذاقتوالرجُل ُعَسيلةَ المرأة : إذا أولَج فيها أدافَهُ حتَّى خبََر ِطيَب ِجماعها  ذاقَ و

 الخالط.

 يكون بالفَم وبغير الفَم. الَذْوق ، قال : [30األنعام : ] (َفُذوُقوا اْلَعذابَ )ثعلب عن ابن األعرابي : 

الفَرُس بَْعدك َعْدواً ، أي : صار َعّداًء  أَذاقَ وبَعَدك كرماً ،  أَذاقَ وصاَر َسِريّاً ، : فالٌن بَعَدك َسْرواً ، أي  أَذاقَ  وقال غيره :

 بعَدك.

 : ِمْطالق : إذا كان كثير النكاح كثير الطالق. َذّواق ورجل

ً  ويقال : ما  من الطعام. يُذاق ، وهو ما ذُْقُت َذواقا

 : أخرجت منها قََذيتهاو .القََذى إذا ألقيَت فيها: أنا عينَه  قَذَّْيتُ و قَذاها : إذا أْلقتْ  تقِذي عينُه قََذتْ  أبو عبيد عن األصمعي :: قذي 

 .القََذى

 .القََذى : إذا أْخَرْجَت منها أقذيتُها وقال أبو زيد مثله ، إال أنّه قالقال : 

 .القََذى عينَه : َرَميُت فيها أْقَذْيتُ  وقال شمر : قال غير أبي زيد :

 قال : وهذا أشبَه عندنا بالصواب مما قال أبو زيد.

 .القََذى ، بأَلف َوغير ألف : إذا ألقَْيَت فيها أَقذيتهاوَ عينَه  قََذْيتُ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي :

 عينَك بفتح الياء. يَْقِذي َرَوى أبو نصر عن األصمعي : ال يُِصيبُك مني ما

 .القََذى : إذا صار فيها تَْقَذى عينُه قَِذيَتْ  أبو ُعبيد عن األصمعي :

 : ما َعال الشراَب من شيء يَْسقُط فيه. القََذى وقال غيره :

يها عينَه قَذَّى وَرَوى أبو حاتم عن األصمعّي : الشاةُ  قََذت . َويقال :ُمقَذَّاة ، ومنه يقال : َعْينٌ  القََذى : إذا أخرج ما فيها من يُقَذِّ

ً  فهي  : إذا أْلقَْت بياضاً ِمن َرحِمها تريد الفَْحل. وقال : كلُّ فَْحلٍ  تَْقِذي قَْذيا
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 .تريْ ِذي َ ِْذي ، وَكلُّ أن ى
 : وقال ُحَميٌد يصف بَْرقاً 

ٌع  ْت والريريريلريريرييريريريريريريريل  واضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ذاء الريريري ريريريَّ ى كريريريريريريرياقريريريتريريريريريريريِ فريريريَ   ريريريَ

  
ه والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريح  قريريريريريريريري  كريريريريريريريرياَد يريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريع     أبَرواقريريريريريريريريِ

  
 ير.الط كاقتذاء: وقال األصمعي : ال أدِري ما معنى قوله 

 وقعَْت فيها. قَذاةٍ  وقال غيره : كما غّمَض الطائر عينَه من

 : نََظُر الطير ثم إغماُضها تَنُظر نََظراً ثم تُغِمض. وأنشد قوَل ُحميد هذا. االقتذاء وقال ابن األعرابّي :

 .قَواذٍ  من الناس ، بالذال معَجمة ، وهم القَليل ، وجمعُها قاِذيةٌ  أبو عبيد عن أبي عمرو : أَتتْنا

 وقال أبو عبيد : المحفوظ عندنا قادية ، بالدال.

 مخفّفةً. قَِذيَةٌ  فهي تَْقَذى قَذًى عينُه قَِذيَتْ  الليث :

 مشّددة الياء. قذيَّة ويقال :

 قلت : وأنكر غيُره التشديد.

 .أقذاءو قَذًى واحدة ، وجمعُها قَذاة ويقال :

 .«أقذاء ُهْدنةٌ على َدَخٍن وجماعةٌ على»: في فتنٍة ذكَرها  السالمعليهقال النبّي و

 العَْين. بأقذاء قال أبو عبيد : هذا َمثَل ، يقول : اجتماُعهم على فساٍد ِمن القلوب ، ُشبّه

يم وفَساد القَْلب.: إذا سكَت على الذُّ  القََذى ويقال : فالٌن يُْغِضي على  ّل والضَّ

 ابب القاف والثاء

 ق ث
 قثا ، وثق ، قيث. (وا يء)

 فقد استُعمل منه : التَقَيُُّث.: قيث 

 : الجمع والَمْنع ، والتَهيُُّث : اإلعطاء. التَّقَيُّثُ  قال أبو عمرو :

 َجْمُع المال وغيره.:  القَثْوة ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: قثا 

ً  فالٌن الشيء قَثَا يقال : ه إليه ضّماً.: ، واقتاثه ، وَجثَاه واجتثأه وقَبَاه وَعباهُ وَجباه ، كلُّه  قَثْيا  إذا ضمَّ

 الكبار. الِقثّاءُ  الِخيار. والِكربِز :: : أْكُل القَثَد والِكْربِز. والقَثَُد  القَثووقال : 

 ضم القاف وكسرها. وقال الليث : مدتها همزة ، وأرض مقثأةٌ.ب القُثَاءو الِقثّاء هو« : كتاب الهمز»وقال أبو زيد في 

 بها ، وهي ِمثل الَوثِيخة وهي ُدونها. َمْوثوقٌ  : كثيرة العُْشب َوثيقَةٌ  شمر : أرضٌ : وثق 

 َمْوثوقٌ  بها ، وهمْ  وقٌ َمْوث به ، وهي موثوقٌ  به ، وهو واثقٌ  ، وأنا ثِقَةً  به أَثِقُ  به فأنا وثِْقتُ  : َمصدُر قوِلك الثِّقة وقال الليث :

 بهم.

 ، وقد ثِقة وهمْ  ثِقَةٌ  وهي ثقةٌ  ويقال : فالنٌ 
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َمع في ال :  يف َ اعة الرجال واللساء. ثِ ا ٌ    
 الُمحكم. الَوثيق : مصَدُر الشيء الَوثاقةو

 .َوثيق فهو َوثُق يَْوثُق َوثاقةً  والِفعل الالزم

 .ثِقَةً  به يَثِقُ  به الثِقَة َوثِق ومن

ً  تقول : .اإليثاق : اسم الَوثاقو ً و أوثْقتُه إيثاقا باط  الُوثُق ، والجميع ِوثاق به يُوثَق . واْلَحْبل أو الشيء الذيَوثاقا بمنزلة الّرِ

بُط.  والرُّ

 .َوثِيق وجمل وثيقَة وناقة

باهلل  واثْقتُه تقول : .الَمْوِثق والُمعاهدة ، ومنهُ  الُمواثقة ِمن الِميثاقو .الَوثائق ، والجميع بالثقة في األمر : إحكاُمه واألخذ الَوثيقةو

 ألفعلّن كذا وكذا.

 .َمواثِقو َميَاثِقي وقال الفراء : يقال :

 : وأنشد في لغة الياء 

لُّ الريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريرير  اّل إبذنريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ى ال حيريريريريريريريريريري َ  محريريريريريريريريريريِ 

  
ق و   يريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريِ

َ
َ  املريريريريريريريريري َُ عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  ال َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأل  األقريريريريريريريريريوا

  
 .بالَوثاقة من األمر : إذا أََخَذَت فيه توثّْقتُ ون فالٍن ، م استوثَْقتُ  ويقال :

 ابب القاف والراء

 ق ر
 [.وقر]قرا ، قرأ ، قري ، قور ، قير ، ورق ، رقا ، أرق ، روق ، ريق ،  (وا يء)

 من ذوات الياء والواو.: قرا 

 ، وهو القَْصد نحو الشيء. أْقُرو قَْرواً  إليهم قََرْوتُ  : مصَدُر قولك : القَْرو قال الليث :

 وأنشد :

 أقرير و  ليهم أانبِيَ  الَ َلا ِقَص ا  
 وال فْعل له. األقراءو القَِريُ  : َمِسيل الِمعَصرة وَمثْعَبها ، والجميع القَْرووقال : 

غ فيه من الَحْوض الضَّخم تَِرُده اإلبُل والغَنَم. وكذلك إْن كان  القَْروو : ِشْبه َحْوض محدوٍد مستطيل إلى َجْنِب َحْوض َضْخم يُفَرَّ

 من َخَشب.

 : كلُّ شيٍء على طريقة واحدة. القَْرووقال : 

 ز : ِميلَُغ الكْلب.غير مهمو القَْروُ و: أصُل النخلة يُْنقَر فيُْنبَذُ فيه.  القَْروُ  وقال األصمعي :

 بال هاء. القَْروُ  وقال ابن األعرابّي : هو

 .قَْروٍ  قال : ويقال : ما في الدار الِعي

 : اإلناء الصغير. القَْروُ وقال : 

 : القََدُح. القَْروُ  أبو عبيد عن الكسائي :
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 وأنشد قول األعشى :

 العاِصرِ و أنَه بنَي الَ ْرِو و 
 : ِميلغَةُ الكلب. القُْرَوةُ و القَْرَوةُ و،  الِقْروَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : َحدُّ الرْمح والسَّيف. القاِريَة أبو عبيد عن األصمعي :

جل الطويل الِمْنقار القاريةوللحاِضَرة ، وهم أهل البادية ألهل البدو.  القاِريَة ويقال : ُهْم أهلُ   هذا الطائر القصير الّرِ
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 .الَ رِيّ  يف اَّو. ، واسم  ذلك املاء املاء قريهو األ ضر اليتهر. 
 : الموضع الذي الِمْقراةوالَحْوض العظيم. :  الِمْقراةو: ِميلَغ الكلب.  القَْرَوةو: اإلناء العظيم الذي يُشرب فيه الماء.  الِمْقَرىو

 فيه الماء. يُْقَرى

 .أْقروها قَْرواً  فأنا إذا تتبَّْعَت ناساً بعَد ناس ،: األرض  قََرْوتُ  أبو حاتم عن األصمعي :

 ، وهو الّظهر. القََرا : طويلةُ  قَْرَواء قال : وناقة

 هللِا في األرض ، أي : شُهوده. قَواِري يقال : الناسُ وَ 

 ، أي : يتّبعه. يَْقُروهُ وَ سبيالً  يَْقتَِريوَ فالناً بقوله ،  يَْقتَِري قال الليث : يقال فالنٌ وَ 

 وأنشد :

 َمَس ا  ِبِةيقِ يريْ َ ِي 
 إذا ساَر فيها ينُظر حالَها وأمَرها.:  يَْقُروهاو يستقريهاوأرضاً  يَْقتَِري واإلنسان

 .قَْريةً قرية هذه األرضَ  أستقِري وقال بعضهم : ما زلتُ 

بِعُونهم فينظرون إلى الناَس يتَّ  يَْقُرون هللِا في األرض ، أي : شهداء هللا ؛ أخذ من أنهم قَواري أبو عبيد عن األصمعّي : الناسُ 

 أعمالهم.

 وقال في قول األعشى :

 املعاِصرِ و أنَه َبنْيَ الَ ْرِو و 
 إنه أصل النخلة يُْنقَُر فيُْنبَذُ فيه.

 : وقال األخطل 

ه  َرى مسريريريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريارٌب أَقريريريريريريريريريريريريريْ

  
َس الريريريريريعريريريريريود    السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل مسريريريريريىت أيريريريريريبريريريريريَ  ذاَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 المواضع يتتبّعها وينظر أحوالها. يقرو ، أي : جعلته أقريته يقال :

 .الِقَرى : َطلَب أْقَرىو .القَُرى لَِزمَ  أْقَرىو .قَراه : إذا اشتََكى أَْقَرىو: إذا لَزم الشيَء وأَلَحَّ عليه  أْقَرى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ، أي : عاَد إلى طريقته األُولى. قَْرَواه أبو عبيد عن األصمعّي : َرَجع فالٌن على

 جاء به الفراء ممدوداً في حروف ممدودة مثل الَمْصواء وهي الدُّبر. لقَْرواءا

 .ِقْروانات : الظَّهر ، ويجمع الِقْروانُ و

 : قال مالك الهذلي يصف الضبع 

رواَنريريريريريريريريريا  ْه قريريريريريريريريريِ َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريه و  ذا نريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَّ

  
ْعر  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ور ال راهريريريري     هَّ هبريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 تّمت ، الواحد قَرَهب. أراد أن أوالدها تناهبُها لحوَم القتلى.أراد بالقراهب أوالدها التي قد 

 .القََرى جمع الِقروان قال األزهري : كأَنّ 

 : َجْبُي الماء في الَحْوض. القَْريُ  وقال الليث :

ً  في اْلَحوض الماءَ  قََرْيتُ  يقال :  .قَْريا

 فيه من البئر ثم يُفَرغ يُْقَرى : َشْبه َحْوض َضْخم الِمْقراةٍ و .قَِرى ويجوز في الشعر
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 ارِي ، و ع ها املِْ راأب يف
َ
 .امل

 .يْقَرى فيها األضياف ، الواحد يُقَرى أيضاً : الِجفاُن التي الَمقاِريوقال : 

 ومنه قوله :

  ْن َ َ  واو ال َيضلُّون  ملِْ َرى و 
تها في ِشْدِقها.  تَْقِري ويقال للناقة : هي مقصور. وكذلك  الِقَرى وكذلك جمُع الماء في الَحْوض ، واسُم ذلك الماءِ : إذا َجَمعَْت ِجرَّ

 : اإلناء العظيم ، ألنه يُشرب فيه الماء. الِمْقَرىو،  ِقًرى الضَّيفُ  قُِريَ  ما

 ضوء الشمس.: ، والِقلَى والقاََلء ، والبِلَى والباَلء ، واإليا واألياء  القََراءو الِقَرى وقال الفراء : هو

يَّةُ : الَحْوَصلة ، وهي الزاُوورة والفُْرُغرة. الِقريَّة: عن ابن نجدة عن أبي زيد قال  ثعلب  والِجّرِ

 : القَْرُع الذي يؤكل. القََرا ثعلب عن ابن األعرابّي :

 َسالمي حتى ألقاك. اقتَرِ  وقال ابن ُشميل : قال لي أعرابيٌّ :

 سالماً حتى ألقاك ، أي : كن في َسالم وَخير وَسعة. اقترِ  وقال :

فَحملوها على لغة من يقول ُكْسوة  القَُرى لُغَتان ، المكسورة يمانية. وِمن ثّم اجتمعوا في َجمِعها على الِقْريةو القَْرية الليث : هي

 : َمكة. القُرى ، وأم قََرِويّ  وُكًسى ، والنسبة إليها

 ، جاءت نادرة. قَُرى بفتح القاف ال غير ، وكسر القاف خطأ ، وجمعُها القَْرية وقال غيره : هي

اني عن ابن السكيت قال : ما كان من َجمع فَْعلة ِمن الياء والواو على فِعال كان ممدوداً ، ِمثْل َرْكوَ  ة وأخبرني المنذرّي عن الحرَّ

 وِركاء ، وَشْكَوة وِشكاء ، وقَْشوة وقِشاء.

ة وُكًوى   ، جاءتا على غير قياس. قَُرىو قريةً وقال : ولم نَسمع في جمع شيٍء من جميع هذا القَْصر إال َكوَّ

ُع. تَْقِري وقال الليث : الِمدَّة  في الَجْرح ، أي : تجمَّ

م العسكر ، ومعظم القافلة ، َدخيٌل ، وهو ُمعظَ  القْيَروان قال الليث : .«إلى األسواق بقْيَرَوانه أن الشيطان يغدو»في الحديث : و

 كاروان بالفارسية ، فأعرب. القْيَرَوان وأصل

 .أْقراءو قُْريان : َمجَرى الماِء إلى الرياض ، وجمعُه القُِريُ و

 : وقال امرؤ القيس 

ْتَوان  وَ   غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَرأب  ذاِ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال    ْر َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَن قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 لألضياف. لقِريّةٌ  للضيف وإنها لقَِريٌ  ضيف ، وإنهلل لِمقراءٌ  للضيف وإنها لمقراءٌ  اللحيانّي : إنه
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 : إذا َجمعْت في ِشْدقها شيئاً. تَقِري الظبيَةُ  قََرتوفي ِشْدقي َجْوَزةً : َضبأْتُها.  قَريتُ و

 .قََرى يَقِري وقال بعضهم : يقال لإلنسان إذا اشتكى صدَغه

 : إذا استقرَّ الماُء في َرحمها. ُمقرٍ  فهي تُقِري النّاقةُ  أقَرتوَ 

فالناً  استقرْيتوبمعنًى َواحد  اقترْيتُ وَ األرض َوبنِي فالن ،  استقرْيتُ وبني فالن ، أي : َمَرْرُت بهم رجالً رجالً.  قََرْوتُ و

 .يَقِريني أي سألته أن اقترْيتُهو

ى كالُم هللا الذي أنزله على نبيه: قرأ  ً وِكتاباً ،  وسلمعليههللاصلى قال أبو إسحاق الزجاج : يسمَّ  ، وفُرقاناً ، وِذْكراً. قرآنا

 هذه الناقةُ َسلًى قطُّ ، إذا لم يضطّم َرِحُمها على الولَِد. قرأتْ  معنَى الجمع. يقال : ما قرآن قال : ومعنى

 وأنشد :

 ِهجاِن اللَّْوِن مل ت رأ َجِليَلا
 : لم تْضَطّم َرِحمها على الَجنين.قال : َوقال أكثر الناس : لم تجمع جنيناً ، أي 

 أحدهما : هذا وهو المعروف ، َوالذي عليه أكثر الناس.: قولين  القرآن قال : وقال قطرب في

 والقول اآلخر : ليس بخارج من الصحة وهو حسن.

 َجنيناً لم تُْلِقه. تقرأ قال : لم

 : ألقيتُه. لفْظُت به مجموعاً ، أي قرأُت القرآن قال : ويجوز أن يكون معنى

على إسماعيل بن  قرأ القرآن وأخبرني محمد بن يعقوب األصّم ، عن محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أن الشافعي أخبَره أنه

 ، ولكنه اسٌم لكتاب هللا ، مثل التوراة واإلنجيل. قرأتُ  اسٌم وليس بمهموز ، ولم يؤخذ ِمن القرآنُ : قُْسَطْنطين. وكان يقول 

 .قرأت القرآن ، كما تقول إذا القرآن وال يهمز قرأت قال : ويُهمز

على مجاهد ، وأخبر  قرأ ِشبٌل على عبد هللا بن كثير ، وأخبر عبد هللا بن كثير أنه قرأوعلى ِشبل ،  قرأت وقال إسماعيل :

 .وسلمعليههللاصلىأبَيٌّ على النبي  قرأوعلى أُبَّي ،  قرأ على ابن عباس ، وأخبر ابن عباس أنه قرأ مجاهد أنه

 كما ُروي عن ابن كثير. يقرؤه ، وكان القرآن : كان أبو عمرو بن العالء ال يهمز المقرئ وقال أبو بكر بن مجاهد

 المرأة في األمرين جميعاً ، وأصلُه من ُدنُّوِ وقت الشيء. أقرأتِ  األطهار ، وقد:  األقراءو: الَحْيض ،  األقراء أبو عبيد :

اسٌم للوقت ، فلّما كان الَحيض يجيء لوقت والطُّهر  القرءَ  أخبرنا عبد الملك عن الربيع عن الشافعي ، أنّ قلت : ونحو ذلك 

 َحْيضاً وأطهاراً. األقراء يجيء لَوْقت ، جاز أن يكون
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البقرة ] (ْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ َثَّلثََة قُ ُروءٍ َواْلُمطَلَّقاُت َيَتَبَّ )على أنَّ هللا أَراد بقوله :  وسلمعليههللاصلىقال : وَدلَّت سنةُ رسول هللا 

ا طلَّق امرأَته وهي حائض فاستفتى عمر النبيَّ  األطهاَر ، وذلك [228:   فيما فَعَل. السالمعليهأنَّ ابن عمر لمَّ

 .«ءُمره فليراجْعها ، فإذا َطُهرْت فليطلّقها ، فتلك الِعّدة التي أََمر هللاُ أَن يطلَّق لها النسا»قال : 

 .أَْقرؤ : جاء هذا على غير قياس. والقياس ثالثة (َثَّلثََة قُ ُروءٍ )ذكر أبو حاتم عن األصمعي أَنه قال في قول هللا جل وعز : 

 قال : وال يجوز أَن تقول : ثالثةُ فلوس ، إنما يقال : ثالثة أفلُس ، فإذا كثَرْت فهي الفُلوس.

 َرْجلَة ، وال يقال : ثالثة ِكالب إنما هي ثالثة أكلُب.قال : وال يقال : ثالثة رجال إنما هي ثالثة 

 .أَْقرؤ جاء هذا على غير قياس. والقياس ثالثة (َثَّلثََة قُ ُروءٍ )قال أَبو حاتم : والنحويون قالوا في قول هللا جلَّ وعزَّ : 

 الفُلوس.قال : وال يجوز أَن تقول : ثالثةُ فلوس ، إنما يقال : ثالثة أفلُس ، فإذا كثَرْت فهي 

 قال : وال يقال : ثالثة رجال إنما هي ثالثة َرْجلَة ، وال يقال : ثالثة ِكالب إنما هي ثالثة أكلُب.

 .القروء أَراد ثالثةً من (َثَّلثََة قُ ُروءٍ )قال أَبو حاتم : والنحويون قالوا في قول هللا جلَّ وعزَّ : 

 عنده تصلُح للحيض واألطهار. األقراء يَرفَعه إلى يُونس أنوقال أَبو إسحاق الزجاج : أخبرني َمن أثق به 

 الوقت ، وهو يَصلح للَحيض ويصلح للطُّهر.:  القرء قال : وذكر أبو عمرو بن العاَلء أن

ياح لوقت ُهبوبها. قارئ ويقال : هذا  الّرِ

 : أنشد وَ 

يريريريريريريريل   لريريريريَ لريريريريِ ريريريريريريريه  الريريريريعريريريريَ ريريريرير عريريريريَ ريريريرير بريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريارئريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريرير      بريريريريريريريريريريريريريّ  ِ ذا هريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : لوقت ُهبوبها وشدة بردها.

الماِء في الحوض وإِن كان قد أُلِزم  قريتُ  في اللغة الجمع ؛ وأَنَّ قولهم : القُرءَ  قال أَبو إسحاق : والذي عندي في حقيقة هذا أَن

اجتماع الدَّم في  القَْرء ، فإِنما يجمع ما يأكل في فيه: ، أي  يقِري لفظُت به مجموعاً ، والِقْردُ :  قرأُْت القرآنَ والياء فهو َجَمْعُت ، 

حم ، وذلك إنما يكون في الطُّهر.  الرَّ

 قلت : وقد روينا عن الشافعي باإلسناد المتقّدم في هذا الباب نحواً مما قاله أبو إسحاق.

 : األطهار. القُروءو األقراء: عن عائشة َوابن عمر أنَّهما قاال  وصح

 العرب.وحقق ما قااله ِمن كالم 

 : قول األعشى 

ة   عريريريريريريريريريريريريريَ زّا  ويف اَّريريريريريريريريريريريريريّي رِفريريريريريريريريريريريريريريْ َورِّثريريريريريريريريريريريريرية  عريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
 ملريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَع فيهريريريريريريريا ِمْن قري ر وِء نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائكريريريريريريريا 

  
في هذا البيت األطهار ال غير ، ألنَّ النِّساء إنما يْؤتَْين في أطارهنَّ ال في حيضهن فإِنما ضاع بِغَيبته عنهّن  القُروء ألنّ 

 أطهاُرهّن.

 النجوُم : أقرأتِ  يَصلح للحيض والطُّْهر. قال : وأظنُّه من القُْرء وقال أبو عبيد :



3193 

 

  ذا غابه.
َمْلقُوحاً قَّط. فقال بعضهم : أي : لم تَحِمل  قرأتْ  الناقةُ َسلًى قّط. وما قرأتِ  يقال : ما: وأخبرني اإلياديُّ عن أبي الهيثم أنّه قال 

 في َرِحِمها َولداً قّط.

: إذا حاضت. وقال حميد  قرأتْ وإذا َطُهَرْت ، : المرأةُ  قرأَتِ  لم تَحمل. قال : ويقال :: وقال بعضهم : ما أسقَطْت ولداً قّط ، أي 

 : 

المريريريريريريريريرياهريريريريريريريريري اَل فريريريريريريريريريَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذَّرْ  أراهريريريريريريريريريا غريريريريريريريريري   ا ا ريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  وال َدمريريريريريريريريريا  َرْأ جريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ رامسريريريريريريريريريا  ومل تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريِ

  
ُرِوي عن  : الَحْيض. وحّجتهم حديثٌ  القُرء: يقال : معناه : لم تَْحمل َعلَقَةً ، أي : َدماً وال جنيناً. قلت : وأهل العراق يقولون 

 أي : أيام َحْيضك.،  «أقرائك َدِعي الصالةَ أيام»، أنَّه قال المرأة :  وسلمعليههللاصلىالنبي 

 .مقرئ المرأة : إذا حاضت ، فهي اْقَرأَت وقال الكسائّي والفراء معاً :

 الحاجةُ : إذا تأّخرْت. أقرأتِ  وقال الفراء :

ت َرِحَمها على َحْيضة.حيضةً ، أي : ما ضَ  قرأَتْ  المرأة : إذا حاضت. وما أقرأت وقال األخفش أيضاً :  مَّ

 الناقة : َضبَعتُها. قرءو. قُْرء وقال ابن شميل : يقال : َضَرب الفحُل الناقة على غير

 .إْقَرائهاو قَْرئِها وقال أبو عبيدة : ما دامت الَوديُق في ِوداقها فهي في

قَِرة : البالد. وأهل الحجاز يقولون  قِرأة فقد ذهبْت عنكأبو عبيد عن األصمعي : إذا قَِدْمَت بالداً فمكثْت بها خمَس عشرةَ ليلةً 

 البالد بغير همز. ومعناه : إنّك إْن َمِرْضت بعد ذلك فليس من َوباء البالد.

ئها قال : وقال أبو عمرو بن العالء : َدفَع فالٌن جاريتَه إلى فالنة  تُمِسكها عندها حتى تحيض لالستبراء.: ، أي  تُقَّرِ

ً و قراءةو أقرؤه قَْرءاً  وأنا قرأُت القرآن حياني يقال :أبو الحسن الل ،  قارئينو قََرأةو قُّراء من قومٍ  قارئٌ  ، وهو االسم ، وأنا قُرآنا

من أْهلي ، أي :  أقرأتُ وَ ِمْن َسفَري ، أي : انصرْفت ؛  أقرأتُ  ويقال : .المقرئ ، ومنه قيل : فالن أقرئه إقراء غيري أقرأتُ و

، أي :  أقرأهو قِراهُ  أمُرك ، قال بعضهم : َدنَا ، وقال بعضهم : استأخر. ويقال : أْعتَم فالن أقرأَ وحاجتُك  أقرأَتْ وَدنَْوُت ، 

ً  صرت: ، أي  قرأت حبسه. ويقال : أَتُ  بهذا المعنى. وقال بعضهم : تقرأت تقرؤاً وناسكاً ،  قارئا  : تَفقَّْهُت. تقرَّ

ْعر. وهذا الشعر على أقرأتُ  :ويقال  عر ، أي : على طريقته ومثاله. قَرء في الّشِ  هذا الّشِ

 هذا الشعر وِغراِره. قَِريِ  وقال ابُن بُزرج : هذا الشعر على

ً  قارأتُ  وقال اللَّحياني : يقال :  فالناً. استقرأتُ و، أي : دارْستُه ،  ُمقارأةً  فالنا

 َسلًى قَّط ، أي : ما قرأتْ  ويقال للناقة : ما
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املرأأب ،  اّل أنه ي ال يف   قراء   هذا. وهو من قوار    ، وهذه ن وقٌ  قار  َطَرمَسْه ، أتويل ه ما مَحَلْه. وهذه انقةٌ 
ّال. ل  رَّاءٌ  املرأأب  أللف ، ويف اللاقة بغت ألف. وي ال لللاسك :  نّه  ِم ل  مس سَّان و  

اء رجلٌ  وقال ابن السكيت : قال الفراء : اءةٌ  وامرأة قُرَّ  .قُرَّ

 .قََراهُ  ألَزْمتُه: قال : ويقال : أقرْيُت الُجلَّ الفََرَس ، أي 

 السالم ، ألنَّه خطأ. أقرئْه َُ وال يقالالسالمعليه اقرأ أبو حكم عن األصمعي : يقال :

 منِّي السالم. اقترئ وسمعُت أعرابيّاً أَملَى علّي كتاباً ، وقال في آخره :

ية وقال ابن السكيت : سمعُت أبا صاعٍد الكالبّي يقول ::  قري بال همز : أن تؤخذ ُعَصيَّتاِن طولهما ذراع ، ثم يُْعَرض  القَّرِ

على أطرافهما ُعَوْيٌد يُْؤَسر إليهما من كّلِ جانب بقّدِ ، فيكون ما بين العُصيتين قدَر أربع أصابع ، ثم يؤتى بعَُويد فيه فَْرض 

ية َسطفيُْعَرض في وَ   بِقّدٍ فيكون فيه رأس العَُمود. القَِريّة ويَُشدُّ َطَرفاه القَّرِ

 وقِْرقِه بمعنًى واحد. قَِريِّهوثعلب عن ابن األعرابيَّ : تَنَّح عن سنَن الطريق 

أيضاً ، وهي األصاغر من الجبال وأعاظُم اآلكام ، وهي  القارة : جماعة الِقيرانُ و،  القارة : جمع القُور قال الليث :: قير ـ  قور

قة خشنة كثيرة الحجارة.  متفّرِ

يش  القاَرة ، قال« َمن راماها القاَرةَ  قد أنَصفَ »ومن أمثال العرب القديمة :  ِمن كنانة ،  (1): َحيٌّ من العرب ، َوهم َعَضل والّدِ

 واآلخر أَسِدّي ، فقال قاِريّ  وزعموا أنَّ رجلين التقيَا أحُدهما .قاريٌ  لنسبة إليهموكانوا ُرماة الَحِدق ، وهم اليوم في اليََمن ، وا

 : إن شئَت راميتُك وإن شئَت َسابقتُك ، وإن شئَت صارعتك. القاريّ 

في هذا  القارة َده. وقيل :ثم انتََزع له َسْهماً فََشكَّ به فؤا .«!من راماها القاَرةَ  قد أْنَصفَ »:  القاريّ  فقال : اخترُت الُمراماةَ. فقال

 .«ال يُفطَّن الدُّّب إاّل الحجارة»الَمثَل الدُّبّة. وقيل في َمثَل : 

ْرتَ  األديم والِقْرطاس ، وهو ما قَُوارة مشتقَّةٌ من القارة وقيل : ْرته الجيب إذا كقَُوارة من َوَسِطه وُرمي ما َحَوالَْيه قوَّ  .قُْرتهو قَوَّ

ارةو ر أيضاً : اسٌم لما قَطعَت من جوانب الشيء القُوَّ ْرتَه وكل شيء قطعت من وسِطه َخرقاً مستديراً فقد المقوَّ  .قَوَّ

 : واسعة الَجْوف. قَْوراء ودارٌ 

ْلب االقِورارُ و  : تََشنُُّج الِجلد وانحناء الصُّ

__________________ 
 .«عضل وال يش ابلا اهلون بن  ز ة من كلانة»ه : وفي (قور)« اللسان»وامل به من « وال ين»( يف امل بوع : 1)
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 ه زاال  وِكرَبا  كما قال ر بة :
 بريْعَ  اقِورَار اجْلِلِ  والتةلُّنِ 

رةٌ  وناقة  ِجْلُدها وانحنت وُهِزلت. اقَورَّ  وقد ُمقَوَّ

 : وقال ذو الرمة 

ر  و  بريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين أنريريريريريريريريريِف رمريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريخريريريريريريريريريِ   ْن مسريريريريريريريريريَ

  
ر    راأب أوعريريريريريريريريريريريريريَ ق  مريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريورُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ

  
 اإلبل : ضمرها وذبولها. وقال : اقورارواألرض : ذهَب نباتُها.  اقوّرتو

  َّ قريَفلن قريَفال  م ورَّا
 محّدث. القاريّ  أي : يبِسَن. وفالنٌ 

 . أعنِي القبيلة.القارة . وينسب إلىالقار: ، وهي قرية خارج المدينة معروفة يقال لها  القار قال محمد بن إسحاق : نُسب إلى

 أيضاً. قاريٌ  فيقال :

: كلُّ شيء يُطلَى به ، مسموٌع من العََرب. قال : كلُّ ما ُطِلَي بشيء  الِقيرُ و القارُ  وأخبرني المنذري عن أبي العباس أنّه قال :

 به. قُيِّر فقد

، وهو أسود يُطلَى به السُّفُن ، يَمنع  القار ، وهو ُصعٌُد يُذاب فيُستخرج منه قَيّار : لغتان ، وصاحبُه الِقيرو القار وقال الليث :

 الماء أن يَدُخل. ومنه َضرٌب يُْحَشى به الخالخيل واألسورة.

ى  ، لشدة سواِده. قَيّاراً  قال : وفََرٌس كان يسمَّ

 : وأنشد غيره 

ى  ملريريريريريريريريري يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية اثِو     فريريريريريريريريريمريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريك أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اٌر هلريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   و فريريريريريريريريريريريريريريإيّنِ     قريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : شجٌر ُمّر. القارو

 : وقال بشر 

ف   هريريريريريريريْ الَ  بريريريريريريريذاِ  كريريريريريريريَ ون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريري 

  
ٌع و   لريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريارٌ و مريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أصفر من الَحبَل. القار شمر عن األصمعّي :

 .القُورُ  وقال غيره : هي الَجبَل الصغير األسوُد المنفرد ِشبه األَكَمة ، وهي

 األرض كأنَّه ُجثَْوة ، وهَو عظيٌم مستدير. يَقُور : ُجبَيل مستِدقٌّ ملُحوٌم طويٌل في السماء ال القارة وقال ابن شميل :

ِري»من أمثال العرب : « : كتابه»وقال ابن هانئ في  قالها رجٌل كان المرأته ِخْدٌن فَطلَب إليها أن يَتّخذ له « وأْلِطفي قَّوِ

عْت بذلك ، فأبَى أن يرضى ُدوَن فعِل ما سألها ، فنظرْت فلم تِجْد لها َوْجهاً ترجو به ففَظِ : ِشراَكين ِمن َشَرج است زوجها ، قال 

بكاء فسألها أبوه : السبيَل إليه إالَّ بفََساِد ابٍن لها منه ، فعََمدْت فعّصبَْت على َمباله َعْقبة فأْخفَتْها ، فعَُسر عليه البَْول ، فاستفاث بال

فقالت : َطِريَدةٌ تُقَّد له ِمن َشَرج استك. فاستَعَظم ذلك ،  ؟وما هو: ْسر وقد نُِعَت له دواؤه. فقال أَخَذه األُ : ما أبكاه. فقالت 

 والّصبيُّ يتضّور ، فلما رأَى ذلك بََخع لها به. وقال لها :
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وأطل ْه عن الصريريريريريريريريريريريرياِّ ، ، ف  فْه مله َطرِي أب ترضريريريريريريريريريريريريية   ليلها ، ومل تَليت ر سريريريريريريريريريريريريَ اَد بريْعِلها ، « وألِ في قريوِّرِي»
 وسّلمه ال َّري أب     ليلها.

 يقال ذلك عند األمر باالستبقاء من العَزيز أو عند المْرزئِة في سوء التدبير ، أو َطلَِب ما ال يُوصل إليه.

 .قاَر يَقُور األسوار ِمن الُرماةِ الحاذق ، ِمنْ :  القَيِّر ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

ْرتُها: البِّطيخة  قُْرتُ و .قَْورتَه : إذا اقتََرتْهُ و،  قََوراً  ُخفَّ البعير تُ قُرْ  وقال غيره : حديَث القوم : إذا بحثَت عنه  اقتَْرتُ و. قَوَّ

رو ر. تَقوَّ  الليُل : إذا تََهوَّ

 وقال ذو الرمة :

 مسىّت تريَرى أعجاَُّه  تريَ وَّر  
 أي : تَذهب وتُْدبِر.

 إذا فقأْت عينَه.: فالناً  قُْرتُ  : العََور وقد القََورو: التراب المجتَمع.  القَْورُ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي :

َرتو  الَحيّةُ : إذا تَثَنَّت. تقوَّ

 : وقال الشاعر يصف حيّةً 

و  واليتريلريمريريريريريريرياء  داجيريريريريريريريةٌ   َيسريريريريريريريريريريريريريريريرِي    الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
عريريريريريريريا  لريريريريَ َ  فريريريريريريرياطريريريريّ يريريريريريريريْ ى اَّريريريريَ ِل القريريريريَ يريريريريريريريْ وَُّر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريَ ريريريريَ

  
 الركيَّةُ انقياداً : إذا تَهّدَمْت. انقارت أبو عبيد عن الفراء :

 .قُْرتُه فانقارَ  قلُت : وهذا مأخوذ من قولك :

 : وقال الُهَذلّي 

ه الريريريريريريريريريريريرّيريريريريريريريريريريريح  وانْ  ْزنريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريريري  اَر وعريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   ْر.  ومَل ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريرياَر بريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
 الماء.َوقعْت منه قِطعةٌ لكثرة انصباب : ، أي  انقارَ  أراد كأّن َعْرض السحابِ 

 عينَه : إذا قلْعتَها. قُرتُ  وأصله ِمن

يتْ  قََوارٍ  : طائر من السُّودانيّات ، أكثر ما يأكل الِعنَب والزيتون ، وجمعُها القاريَة وقال الليث :  لسواِدها. قاريَةً  ، سّمِ

يت ً  قاريةً  قلت : هذا غلٌط ، لو كان كما قال أنّها سّمِ بتشديد الياء ، كما قالوا عاريَّة ِمن أعار  يّةٌ قار: ، لقيل  بالقار لسوادها تشبيها

 بتخفيف الياء. قاِريَة يُعير. وهي عند العرب

ُل الّطير قُطوعاً ُسوُد الَمناقير طوالها َضْخُم  القَواِرير : طيٌر ُخْضر ، وهي التي تُدعى القارية أبو عبيد عن الكسائي : ، وهي أوَّ

  بها.تحبُّها األعراب ، يشبهون الرجل السخيَّ 

، وهي  القوارير طيٌر خضٌر ، وهي التي تدعى قارية واحدها القواري وأخبرني اإليادّي عن شمر أنه قال : قال أبو عمرو :

ل الطَّير قُطوعاً ُسوُد المناقير ِطوالها ، أضخم من الخّطاف.  أوَّ

 ن.: َطير أْخَضر ، وليس بالطائر الذي نعرفه نح القاريَةِ  أبو حاتم عن األصمعي :

 : طائر مشؤوم القاريةَ  وقال ابن األعرابي :
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ِ رّاق.  عل  العرب ، وهو الةِّ
 : اإلبل. وأنشد لألغلب :  القار أبو عبيد عن أبي عبيدة قال :

كريريريريريريريريريريريريريا  أغريريريريريريريريريريريريريارا لريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريا  ْن رأيريريريريريريريريريريريريريْ

  
َرأب   ْن قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياراو أكريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : والقَرة والوقير : الغَنَم.

يَن والبَُرِحيَن   ، أي : الدواهي. األقوريَّاتو األْقَوِرينَ ووقال أبو عبيد : قال الكسائي : لِقيُت منه األَمّرِ

 وقال أبو زيٍد نحواً من ذلك.

 : إذا ذهب نباتُها. اقوراراً  األرِض  اقوّرتو

ة وجاءت اإلبل  ، أي : شاِسفَة. ُمْقَورَّ

 وأنشد :

   قريَفْلن قريَفال  م ْ َورَّا
 قَفَلن : أي : َضَمرَن ويَبِْسن.

 : وقال أبو وْجزةَ يصف ناقةً قد َضَمرت 

ٌق  هريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريََ ا اقريريريريريريريريريريورَّ يف أْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريَّ

  
حريريريريريريريريول    كريريريريريريريريْ ٌع بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواِد الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل مريريريريريريريريَ َزمريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريري 

  
 الثقل في األُذُن.:  الَوْقر الحراني عن ابن السكيت :: وقر 

 .موقُورة فهي تُوقَر أُذُنه ُوقَِرتْ  يقال : من قد

 أذُنَه. قِرْ  ويقال : اللهمَ 

 .قَراً و تَْوقَرُ  أذنهُ  َوقَِرتْ  ويقال أيضاً : قد

 : الثِْقل يُحَمل على َظْهٍر أو على رأس. الِوْقروقال : 

 .ِوْقره يقال : جاء يَْحِمل

  ثقيالً.: إذا َحملْت حْمالً  ُموقََرة . وامرأةموقِرٌ و ُموقَرةو ُموقِرة قال الفراء : يقال : هذه نخلة

 .أوقََرها ، يعني السحاَب تَحِمل الماَء الذي [2الذاريات : ] ((2فَاحْلاِمَّلِت ِوْقرًا ))وقال هللا تعالى : 

 [.5فصلت : ] (َويف آذانِنا َوقْ ر  )وقال جل وعز : 

 .َوقُر يَْوقُرو،  َوقُور فهو الوقَار يَِقر الرُجل من َوقَرَ وقال : 

 قال العّجاج :

 ثريْبٌه  ذا ما ِصيَح  لَ ْوُِ َوقريرْ 
 : إذا َسَكن. َوقَر يَِقر َوقاراً  أبو نصر عن األصمعي : يقال :

 .قِرْ  قلُت : واألمر منه



3198 

 

 ، وقد تغيره في مضاعف القاف. [33األحزاب : ] (َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَ )ومنه قول هللا جل وعز : 

 .أوقُرْ  واألمُر منه َوقُر يوقرُ وقال : 

:  الَوْقرةوفي أذنه ، أي : ثبتَْت.  وقََرتْ  في َعْظمه ، أي : َهَزَمْت وكلمتُه كلمةً  وقََرتْ  وقال األصمعي : يقال : َضَربَه َضْربةً 

 تُِصيُب الحافر ، وهي أن تَهِزم العَْظم.

 [.13نوح : ] ((13ما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن ّلِِلَِّ َوقارًا ))وأما قول هللا جّل وعّز : 
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: الفتح ] (َوتُ َعزِ ُروُه َوتُ َوقِ ُروهُ )الرجل : إذا عّظمته. ومنه قوله جل وعّز :  وقَّْرتُ وفإنَّ الفراء قال : ما لكم ال تخافون هلل عظمةً. 

9.] 

 : السكينة والوداعة. الَوقار وقال الليث :

 : ذو ِحلٍم وَرزانة. متوقِّرو َوقَّارٌ و َوقُور ورجلٌ 

 ، ُجِعل آخُره ِعماداً ألّوله. َوقِيرٌ  ورجل فقير

 صغار الشاء. الوقير ويقال : يُعنَى به ِذلَّته ومهانَته ، كما أنَ 

 قال أبو الهيثم :

 نريْبح  كالِب الةَّاِء عن َوِقتِها
 الدَّيُن. أوقره قال : وبعضهم يقول : فقير َوفير : قد

 .التَّوقير : لغة في التَّْيقُوروقال : 

 وأنشد قول العّجاج :

 فإْن يكن أمسى الِبَلى ترييريْ  ور
َحَمله على تَفعول مثل التَّْذنوب ونحوه ، فَكِره : قال : وقيل : كان في األصل ويقُوراً فأبَدَل الواو تاًء وَحَمله على فَيعول ، ويقال 

 الف البناء أال ترى أنَّهم أبدلوا الواو حيَن أْعَربوا فقالوا : نَيُروز.الواَو مع الواو فَأَبدلها ياء لئاّل يشبه فَوُعوالً فيخ

ثم يُجبَر ؛ فهو  َوْقر في العَْظم : شيٌء من الَكْسر وهو الَهْزم ، وربّما ُكِسرت يد الرجِل أو ِرْجلُه : إذا كان بها الَوْقروقال : 

 ال يزال واهياً أبداً. الوْقروأصلَب لها. 

 : الشاء براعيها وَكْلبها. الَوقير : الجماعة من الناس وغيرهم. وقال غيره : الَوقِيروقال : 

 : الغَنَم التي بالسَّواد. الَوقير وقال أبو عبيد :

 : قال ذو الُرمة يصف بقرةً 

جريريريريريريرية   عريريريريْ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء لريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريلريريريريريَ عريريريريريريرية   ريريريريَ َولريريريريَّ  مريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريرياه َوقريريريريريريريريريريريريِ   ن  َأجريريريريريريريريريريريريواَف املريريريريريريريريريريريريِ َ مريريريريريريريريريريريريِّ  ت هريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريري 

  
 : أعَظم من الَوْكتَة. الَوْقرةو: ِشبه َوْكتَة إاّل أنَّ لها ُحْفرة تكون في العَْين وفي الحافر وفي الحَجر.  الَوْقرة وقال الليث :

 النُْقرة في الصَّخرة العظيمة تُمِسك الماَء.:  الَوقيرة وقال ابن السكيت : قال العُْذِرّي :

نتني عليها. وقََرتْني : إذا وقََحتْه األموُر واستمّر عليها وقد ُمَوقَّر ورجلٌ   األسفار ، أي : صلَّبَتْني ومرَّ

 : وقال ساعدةُ الُهَذليُّ يصف ُشْهدة 

َزٌُ  كريريريريريريريريْ ن مريريريريريريريري  ن  الريريريريريريريريرَباثريريريريريريريريِ  أ تريريريريريريريرييريريريريريريريريَح هلريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريا  ومريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  ه كريريريريريريريريري  َرتريريريريريريريريريْ َزن  قريريريريريريريريري  َوقريريريريريريريريريريَّ  أ ريريريريريريريريريو مسريريريريريريريريري 

  
 رض ، واحدتُها ُحزنة.لها : للنَّْحل : ُمكَزم : قصير. ُحَزٌن من األ

 ، أي : ثقل. قَِرة اللِّحيانّي : ما علّي منك

 : وأنشد 

ْه  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييت عريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريا رأْ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه و   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يت كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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 َعلَيَّْه. قَِرة تقول : هذا

ن. تََوقَّرَ وووغرةٌ أي ضْغٌن وعداوة.  وقَرة األصمعي : بينهم  الرجل : إذا تََرزَّ

 : إذا َحَمل ِحْمالً ثقيالً. استَوقَرو

ْوق قال الليث :: ريق ـ  روق ه ونَْفُسه : إذا ألقاه على الشيء ِحْرصاً قيل  َروقوَ : القَْرن من كل ذي قَْرٍن. قال :  الرَّ اإلنسان َهمُّ

 ، كقول رؤبة : أرواقَه ألقَى عليه: 

 اقِ اأَلرْك   الرَّام ون  ألْرو و 
ت بالمطر وثَبتْت بأرٍض قيل : ألقت عليها  وأنشد : أرواقََها والسحابة إذا ألحَّ

  ته أبوراق  عليلا َسوارِ و 
 : إذا طال عمره حتَّى تحاتّت أسنانُه. َرْوقَة أبو عبيد عن األصمعي يقال : أكل فالنٌ 

 : إذا اشتدَّ َعْدُوه. أرواقَه ُحبه. وألقَى وألقَى عليه أوراقَه وَشراِشَره ، وهو أن يُحبَّه حتى يَْستَْهلك في

 .بأرواقه : إذا َجدَّت في المطر. وإنَّه لَيرَكُب النَّاسَ  أرواقها ألقت: وأخبرني اإليادّي عن شمر يقال للسحابة 

 ، أي : غّطانا بنفسه. أرواقَه الرجل : أطرافُه وجَسُده. وألقَى علينا أرواقو

 ، أي : َرَمْونا بأنفسهم. بأرواقهم يقال : رقونا

 إذا اشتدَّ َعْدَوه ، ولكن أعِرفه بمعنى الجّد في الشيء.:  أَرواقَه وقال شمر : ال أعرف قوله ألقَى

 : قال تأبّط شراً 

 َنريريريريريريريريو   مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا َنريريريريريريريريايت مريريريريريريريرين جبريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  ذْ 

  
ِن أرواقريريريريي   لريريريريريريريْ  الريريريريرَّعريريريريْ  أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريه  لريريريرييريريريريلريريريريريريرية جريريريريَ

  
 : إذا قام وضرب بنفسه األرض. أرواقَه ورمى: إذا عدا.  أرواقَه يقال : أرسل

ل كّلِ شيٍء  َرْوقوالَجبَل : مقدَُّمه.  َرْوقُ والبيت  َرْوقُ والجيش  َرْوقُ والَمَطر  َرْوقُ  « :النوادر»وفي  الرجل : َشبابُه ، وهو أوَّ

 مما ذكرُت.

 جماعة.: من بني فالن ، أي  َروقٌ  ويقال : جاءنا

ْوق األعرابي :ثعلٌب عن ابن   : السَّيد. الرَّ

ْوقو  : الصافي من الماء وغيره. الرَّ

ْوقو  .َرْوقَه : العُْمر ، يقال : أكل الرَّ

ْوقو ْوقو: نَْفس النَّْزعِ.  الرَّ  : المعِجب. الرَّ

 .َريقو َرْوقٌ  يقال :

 : وأنشد المفّضل 

مريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريَ ق  تريريريريريريريريريريرى مريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى كريريريريريريريريريريّل َريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريري ِّر  كريريريريريريريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريِل األجريريريريريريريريريريريريريريريريَرِب    يريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْيق قال :  هاهنا : الفرس الشريف. الرَّ

ْوقوقال :  وقو: الُحبُّ الخالص.  الرَّ وال األسنان. :  الرُّ وقوالّطِ  : الِغلمان الِمالح. الرُّ

ا قوله : وال األسنان ، فهو جمع الُروق قلت : أمَّ ً  ويقال : .األَْرَوق : الّطِ  أسنانهُ.: إذا طالت  أرَوقُ  فهو َرِوَق يَْرَوُق َرَوقا
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 قال لبيد :
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 ت ْكلح  األْرَوَق ملهم واألَيلّ 
وق وأما  كما يقال صاحب وُصْحبة ، وفاِرهٌ وفُْرهةٌ. ُروقة ويقال : ِغْلمانٌ  .رائق : الِغلمان المالح فالواحد الرُّ

َواق وقال الليث :  .األْرِوقة : بيٌت كالفُساُط يُحَمل على ِسطاعٍ واحد في َوَسِطه ، والجميع الّرِ

 .َرْوقَه ُرِوي عن عائشة في حديث ُرِوي عنها أنها قالت : وَضَرَب الشَّيطانو

 ، واحد ، وهي الشُّقة التي دون الّشقة العُْليا. ِروقُهوالبيت  َرْوق قلَت :

 : ومنه قول ذي الرمة 

تريريريريريريريريرية  يف األر.  اّل مس ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  و   مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ

  
ِع   وِر أربريريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا   ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريّ ه  هبريريريريريريريريا مسريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريَ

  

ِرْب ِذِه تريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْف ِذِه بريريريريريِ  نْي  ْن َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريلريريريريريتريريريريريَ

  
ِ  خمريريريريريريريري ْ َِع   لريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريتريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا َرْوٌق    جريريريريريريريريَ

  
 ّف البعير.قال الباهلي : أراد بالميِّتة األثرة ثنيُت بها حيّاً ، أي : بعيراً. يقول : اتّبعُت أثره حتّى رَدْدتُه. واألثْرة : ِميسٌم في خُ 

بيِّنة ، ثم ثبتت مع الُخّف فتكاد تستوي حتى تُعاد. إالَّ بقيةً منها بميسور ، أي : بشّقِ ميسور ، ميِّتة أي خفية ، وذلك أنها ال تكون 

ً  ، يعني َرْوقَ  يعني أنه رأى الناحية اليسرى فعََرفه. ثَنيتَين ، يعني عينين. واحداً ، وهو ِحجاُجها المْشِرف عليها. وأراد  ِرواقا

 بالمْخدع داخَل العَين.

ْوق وقال الليث : ً  هذا األمر راقني: : اإلعجاب ، يقال  الرَّ  ، واشتُقَّْت منه َمْروق وأنا رائقُ  أعَجبَني فهو: ، أي  يَُروقُني َرْوقا

وقة  .ُروقة وُوَصفاء ُروقة ، وهو ما َحُسن من الوصائف والوَصفاء ، يقال : وصيفٌ  الرُّ

عر. .ُروق وقال بعضهم : ُوصفاء  ويوصف به الخيُل في الّشِ

 الليل : أثناء ُظلَمه. أرواق ال غيره :وق

 : وقال الراجز 

اُ  أطريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرياْق و  تريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرية  ذا  قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اْق و    ذاِ  أرواق  كريريريريريريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 العَْين : إذا سالت دموُعها. أرواقُ  ويقال : أسبلت

اح  ِرمَّ  : وقال الّطِ

ْه  لريريريريريريريريرية  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ْرَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياك غريريريريريريريريريَ

  
نْبِ أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريَ  أرواقريريريريريريريريريري 

  
 وَعَزاِليَها. أرواقَها ويقال : أرخت السماء

ق وقال ابن األعرابي : من األخبية ما ق ومنها ما ال يَُروَّ واق وكفاء. وقد يكون ِرواقٌ  فإذا كان بيتاً ضخماً ُجعل له .يَُروَّ من  الّرِ

 ُشقّة وشقتين وثالث شقائق.

 الشفة التي دون العُليا.سماوته وهي : البيت  ِرَواق أبو عبيد َعن األصمعي :

البيت : سترة مقّدمه من أعاله إلى األرض ، وكفاؤه : سترةُ أعاله إلى أسفله من مؤخره. وستر البيت  رواق وقال أبو زيد :

 وفي البيت في جوفه .الّرواق أصغر من
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 س    ر ي عى اََّجلة.
 البيت : مقّدمه. رواق وقال غيره :

َي كِ  ُره ، سّمِ  وخاِلفَتاه : جانِباه. .الِرواق فاًء ألنه يكافئوِكفاؤه. مؤخَّ

 : وقال ذو الرّمة يصف الفَْجر 

فريريريريريريرياَءه و  ّي كريريريريريريِ لريريريريريريِ بريريريريريريح  اجلريريريريريريَ َك الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ تريريريريريريريَ  قريريريريريريري  هريريريريريريَ

  
َروَّق  و   راأِب مريريريريريريريريريريريري  ْون السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه جريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا ينسِفر الّظالُم ببيٍت ُرفع ِكفاؤه وأسبِل بح ولمَّ  .ِرواقُه شبَّه ما بدا من الصُّ

 بنفسه ويَفُوق بنفسه ، وهو يَُسوق نفَسه. يَِريق الكسائي : هوأبو عبيد عن 

 :  راقَ  وقال ابن ُمقبل في

ِرص   ق  ريريريريريَ واذنريريريريريِ يَتْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريَ ْه عريريريريريلريريريريريى مريريريريري  ريريريريريْ  راقريريريريريريريَ

  
لّ  وأمريريريريريريريريري ريريريريريريريريريار  َض مريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريرياو تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ

  
 وصَف َعيَن نفسه أنها زادت على عينَي ُسواذنِق.

 عليه. رائق عليه ، فهو يَُروق فضالً فالٌن على فالن : إذا زاد عليه  راقَ  ويقال :

 : وقال الشاعر يصف جارية 

يريريريريريريريريريريريض اَِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  راقريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ

  
ائريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريا وهبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِن حب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ة يصف ثوراً   : وقال ذو الرمَّ

بريريريريريريريريريريريريا وأوردا  مسريريريريريريريريريريريريىّت ِ ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمَّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َذاَرى الريريريريريريريريرّائريريريريريريريريق اجملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا  ْوَف الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ثوباً قد ُعِجن بالمسك. بالرائق قيل : أراد

 مجسَّد : المشبَع صبغاً.وال

 : الشَّباُب الذي يعجبها حسنُه وشبابه. الرائق وقيل :

 عن الدابة : إذا نزل عنها. بأرواقه على الّدابة : إذا رِكبها ، وَرَمى بأرواقه ويقال : َرَمى فالنٌ 

 لجماعة القوم.من بني فالن ، أي جماعةٌ منهم ، كما يقال جاءنا رأٌس ،  َرْوقٌ  وقال األصمعي : َجاءنا

 .ُروق ، والجميع َرْوقاءو،  أَرَوق : طول األسنان وإْشَراُف العاَُل على السُّفلى ، والنَّعت الَرْوق وقال الليث :

 وأنشد :

  ذا ما مسال ك سُّ ال وُِ ر وقا
 : الِمصفاة. الراووق أبو عبيد :

ق : ناجود الشَّراب الذي الراووق وقال الليث : ق ، والشراب به فيُصفّى يَُروَّ  من غير َعْصٍر. يتروَّ

 وقال األعشى :

 راووَقه َ ِضل  
 الكأس بعينها.:  الراووق قال شمر : قال ابن األعرابي :
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 قال شمر : وخالفَه في ذلك جميُع الناس.

 وجمعه رَوائق.

ْقتهو،  يَروق الشراب راقَ  أبو عبيد :  .َروَّ

ْيق وقال الليث :  وجه األرض من الضَّحضاح ونحوه إذا انصبَّ الماء.: تَردُُّد الماء على  الرَّ
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ً  الماءُ  راقَ  وقال غيره : ً  الشرابُ  راقَ و. إراقةً  أنا أرْقتُهو،  يَريق َرْيقا  : إذا تضحضح فوق األرض. يَِريق َرْيقا

 : قال رؤبة 

راق  َرى مريريريريريريريريريريريريريرين  هلريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريريريريريْ  ِ ذا جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌق    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ  عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريرياقريريريريريريي و َريريريريريريريْ

  
 المطر : ناحيته وطرفه. َريِّقوالشباب ،  َريِّق كل شيء : أَفَضلُه ، تقول : َريِّقُ وقال : 

ه : معظمه. ويقال : ريّقُه يقال : كان ه على بني فالن. وِحِمرُّ  المطر : أّول شؤبوبه. ريّق علينا وِحِمرُّ

 السَّحاب : سيله. روق وقال شمر :

 : وأنشد 

ه  َر َروقريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرياب  ذا  ريريريريريريريريريري َّ

  
ع و   لريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّ وكريريريريريريريريريريريريريريريريان ممريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريري   دان أ مريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : أُِمرَّ عليه فمّر ولم يصبه منه شيء بعد ما رجاه.

يق وقال الليث :  : ماء الفَِم. الّرِ

 ويؤنث في الشعر فيقال ريقتها.

ً  ويقال : شربُت الماء  إال للماء. ، وهو أن يشربه شاربُه غدوة بال ثقل ، وال يقال رائقا

 .الّريق فيعل : الذي على: ، مثل  ريق أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 : ماء الفم ُغدوةً قبل األكل. الريق وقال الليث :

 : تَكلم بشيء من الشعر إاّل هذين البيتين  عنههللارضيقال أبو عثمان المازني : لم يصح عندنا أنَّ علي بن أبي طالب و

   تريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريْم قريريريريريريريريريريريريريريريريريش متريريريريريريريريلريريريريريريريرياين لريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريري

  
 مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريروا وال ظريريريريريريريريريفريريريريريريريريريروا (1)فريريريريريريريريريال وجريريريريريريريريريَ ِّك  

  

 فريريريريريريريريريريِإن هريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريٌن ِذمريريريريريريريريريرييت هلريريريريريريريريريريم 

  
ر  و هلريريريريريريريريريريا أَثريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريري  ني ال يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريذاِ  َرْوقريريريريريريريريريريَ

  
 وذات َوْدقين : إذا كانت عظيمة. َرْوقين قال : ويقال : داهية ذاتُ 

يق : اسم على تْفعال ، تسمى التْرياق وقال غيره :  الحيات ، وال يقال : تْرياق ، ويقال : دْرياق. ريق ، لما فيه من بالّرِ

ً  ويقال : ذهب  : ، أي : باطالً. وقال الشاعر  َرْيقا

ي واُّجريريريريري  ْن أطريريريريعريريريريتريريريريِ   وقريريريريِ ِك سريريريريريريريريريريريريريريريريريري   محريريريريريريرياَريريريريريريريريْ

  
ِل و   ق لريريريريريريريريري  ّ  مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ذهريريريريريريريريريا يف َريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريَ

  
 ، أي : عن باطلك. َرْيقك ويقال : اقصر عن

ً  عمرو عن أبيه : جاءنا فالنٌ  ً  رائقا  إذا جاء فارغاً.:  َعثْريّا

قُ  باع ِسْلعته: : أن يَبيع الرجل ِسْلعةً ويَشتري أجوَد منها. يقال  الترِويق ثعلب عن ابن األعرابّي :  أي اشتَرى أجود منها. فَروَّ

 قّوة. وكذلك كان هذا األمر وفينا َرَمق: ، أي  َرْيقٌ  ويقال : كان هذا األمر وبنا

__________________ 
 .«وربِّك»: (روق)« اللسان»( كذا يف امل بوع : ويف 1)
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 وبري لَّة ، كلُّه الّر اء والرِْفق.
ً  الشجر والشوك. ورقَّت الشجرةُ  َوَرق : الَوَرق قال الليث :: ورق  ً و،  توريقا  َوِريقَة . وشجرةٌ ورقََها : إذا أخرجتْ  أورقْت إيراقا

 .الَوَرق : كثيرة

 الحسنَتُهُ. الورق ، وهي الخضراء وارقة د : شجرةأبو عبي

ا  :  (1)وقال أوس بن ُزهير  .الَوَرق فخضرة األرض من الحشيش ، وليسَ  الوراق قال : وأمَّ

ِن ُّ ُ   َرعريريريريريريريريريريريريريريريْ ْن بريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريرياَدهريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ جريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اَع لريريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريريَورَاق    رَاٌد قريريريريريريريريريريريريريريري  أطريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وأنشد غيره 

ْ  انَب جريريريريريعريريريريريفريريريريرير   تريريريريريلريريريريريريريِ يريريريريريريريْ  حيريريريريريَْ  قريريريريريريريل لريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  المريريريريريري  َرْ  عريريريريريريلريريريريريريري  الريريريريريريَورَاق جريريريريريريِ كريريريريريريِ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الِجالم : الِجداء.

 : الَدُم الذي يَسقُط من الِجراح َعلَقاً قَِطعاً. الَوَرق وقال الليث :

 العَْيُب في الغُْصن ، فإذا زادت فهي األُبنة ، فإذا زادت فهي السَّْحتنة.:  الَوْرقة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 .َوْرقة  : إذا كان في القوس َمخَرُج ُغْصن فهو أُْبنة ، فإذا كان أخفى من ذلك فهوأبو عبيد عن األصمعيّ 

رهم ِمن الَدِم. الَوَرقةو: الكريم من الرجال ،  الَوَرقةو: الَخسيُس من الرجال ،  الَورقة وقال ابن األعرابّي :  : مقدار الّدِ

 الِغْلمان. األحداث من:  الَوَرقو: المال الناطق كلُّه ،  الَوَرقو

 من القوم : أحداثهم. الوَرق ابن السكيت :

 : وأنشد 

م    ذا َوَرق  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريتريريريريريريريريرييريريريريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياروا كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريّ

  
ف     دراهريريريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريزاٌ  وُّ يريريريريريريريريريريريَّ

  
 .َوَرق ، أي : ظريف ، وفتيانٌ  وَرق فتًى: من الدم : ما استدار. وقال أبو سعيد  الورقو: المال من اإلبل والغنم.  الورقو

 : وأنشد البيت. قال عمرو بن األهتم في ناقته وكان قدَم المدينة 

واء عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا  ملريريريريريريريري يريريريريريريريريلريريريريريريريرية ال  طريريريريريريريريال الريريريريريريريريتريريريريريريريريِّ

  
يريريريريريريريع هلريريريريريريريا الريريريريريريريبريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء     الريريريريريريريَورق  و تريريريريريريريرعريريريريريريريى وبريريريريريريريِ

  
 : الخبَط. بالورقوأراد بالبيضاء الَحِليَّ ، 

 وبيع ، أي : اشترى.

قَة : اسٌم للدَّراهم وكذلك الَوِرق: و. قال َوَرقة الُمصَحف ، الواحدة َوَرق : أََدٌم ِرقاق ، منها الَوَرق وقال الليث : ؛ يقال :  الّرِ

قَة وفي»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي وال يخالطها شيٌء من المال غيرها.  ِرقَةً  أعطاه ألَف درهمٍ   ُرْبع الّرِ

__________________ 
 .«ونسبه األُّهري ألوس بن ُّهت»وقال :  .«اللسان»و ( ، 18)« ديوانه»( البيه ألوس بن مسجر كما يف 1)
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 .«الع ْةر
قَةو الَوِرق: وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنّه قال   .الَوِرق الرجل الكثير:  الوّراقو: الّدراهم خالصةً.  الّرِ

 : الماُل كلّه. وأنشد : الورق قال :

 اغِفْر َ  ا َي و َِّْر َورِِقي
 أي : مالي.

 : الفّضة كانت مضروبة َدراهم أْو ال. الَوِرق قال شمر : قال أبو عبيدة :

قَة ِرقِينَ  وأخبََرني أبو الحسين الُمَزني عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنّه قال : تُجَمع قِينَ  وْجدانُ »؛ ومنه قولهم :  الّرِ ،  الّرِ

 .«األفين يُغَّطي أْفنَ 

ً  وقال أبو سعيد : يقال : رأيتهُ  ، أي : يَْيبَُس كما  الَوَرق يموُت كما يَموت: ؛ ألنّهم يقولون  َوَرق حيّاً ، وكّل َحيّ : ، أي  َوَرقا

 : وقال الطائي  .الوَرق يَْيبس

بريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريريالريريريريريريريريريه و  جريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريزَّ  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     ان تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رْبَى أ  َّ  أان الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ْ رِي الريريريريريريريريريريريَود ود  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريّل قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا و  ا يريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري   و   ه  َوَرقريريريريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَ ربِّ  لريريريريريريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي : ولو ُخبِّْرتَه حيّاً فإنّه جليد.

 .الَوَرق : الشجرة الَحَسنة الَوِريقة عمرو عن أبيه :

لِّيان إذا نَبَتَا قَةو. ، خفيفةً ، ما داما َرْطبَْين ِرقةٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للنِِّصّي والّصِ  الكأل إذا خرَج له ِرقة أيضاً : الّرِ

 .َوَرق

 : ِمن كّلِ شيء : ما كان لونُه لوَن الرماد. وأنشد  األْوَرقوقال : 

ِم و  وين   ابريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَة األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي   هريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريِّ ي ِذئريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَ  َوْرقريريريريريريريريريريريريرياَء َدمريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ئاُب إذا رأت ذئباً قد ُعِقر وَظَهر َدُمه أكبَّْت عليه  فقَطْعته وأُنثاه معها. فيقول هذا الرجل المرأته : ال تكوني إذا رأيِت قال : والذِّ

 الناَس قد َظلموني ، معهم علّي فتكوني َكِذئبة السَّوء.

ه»في ولد الُمالَعنة :  وسلمعليههللاصلىقول النبي  من الناس : األسمر. ومنه األوَرقوقال :  أي : ،  «أَْوَرق إِْن جاءت به أمُّ

 أسمر.

 األُْحُدوثة باللَّيل.: . والسَّْمرة الَوْرقة قال : والسُّْمرة :

ماد األْوَرق وقال أبو عبيد :  ة.، وإِنَّما وَصفَه باألْدم َوْرقاءَ  وللحمامة أَوَرق الذي لونهُ بين السَّواد والغُْبرة ، ومنه قيل للرَّ

 ، وهي مشؤومة. يعني الناقة ربَّما نفرْت فذهبت في األرض.« ورقاء إنّه ألشأُم من»أبو عبيد من أمثالهم : 

 للونها. ورقاء ويقال للحمامة

بيق على  : إذا جاء بالداهية الكبيرة. أَُريق وقال األصمعي : جاء فالٌن بالرُّ

ً  ُوَريق في األصل أَُريقوروا أسَود ُسَويد. على الترخيم ، كما صغّ  أوَرق تصغر أَريق قال األزهري :  ، فقلبت الواو ألفا
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ُل أُقِ َتْت ))للضريريريريريريريريريمَّة ، كما قال :   رَِقة رَعيلا: واألصريريريريريريريريريل و قّته. وي ال  [11املرسريريريريريريريريريال  : ] ((11َوِإَذا الرُّس       ُ
ّليان  واللَّصّي مرأب.   : أول  روج نباهتا رطبا . الّرَِقةو ال َّريفة ، وهي الصِّ
 رواه المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي.

قَت وقال غيره : قَة الناقة : إذا َرَعت تََورَّ  .الّرِ

ً  لي هذه الشجرةَ  ِرقْ  ويقال : ً  ، وقد َوَرقَها ُخذ: ، أي  َوْرقا  .َمْوروقة فهي َوَرْقتُها أِرقُها َوْرقا

ً  الحابِل أَوَرقَ  ويقال :  وُمْخِفق. ُموِرق : إذا لم يَقَْع في ِحبالته َصْيد ، وكذلك الغازي إذا لم يَغنَم ، فهو ُموِرق فهو يُوِرق إيراقا

 : أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده 

نريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا   َّ فريريريريريريريريري ا الريريريريريريريريري ُّ  إنريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ

  
ّل السريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريائمريريريريريريريا  نيريريريريريريريا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أرى ورق الريريريريريريري ُّ

  

لريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريال  َيريريريريريريريريريريريريرُّ نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَءه و     رّب مريريريريريريريريريريريري 

  
ى عريريريريريريلريريريريريريريه ِوجريريريريريريري ان  الريريريريريريّرِقريريريريريريني الريريريريريريعريريريريريريزائريريريريريريمريريريريريريريا   نريريريريريريفريريريريريريَ

  
 يقول : ينفي عنه كثرةُ المال عزائَم الناس فيه أنه أحمق مجنون.

ا.  قال األزهري : ال تلحيا : ال تذمَّ

 والملتاث : األحمق.

ً  الِعنَب إيراقّ  وقال النضر : يقال : ن فهو يَْوراُق ايِريقاقا  .ُموَراقٌ  : إذا لوَّ

 : َجْدب. وقال جندٌل : ، أي  أوَرق لماِلك ، أي : َمكثَرة. وزمانٌ  َمْوَرقَةٌ  وقال اللحياني : إْن تَتُْجْر فإِنّه

َ ِق  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
ي لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرمَي امل مريريريريريريريريريريِّ   ْن كريريريريريريريريريرياَن عريريريريريريريريريريَ

  
ا َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا  يف الريريريريريريريريريزَّمريريريريريريريريرياِن األوَرِق   فريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريَ

  
ْمث ، فتلك حتّى يذهب  ُوْرقته ؛ فإن اشتدَّت الُوْرقة أبو عبيد عن األصمعي : إذا كان البعير أسوَد يخالط سواَدهُ بياٌض كُدخان الّرِ

 البياض الذي فيه فهو أدهم.

ْر بحمراَء ، قال  ؟، وَصبّحِ القوَم على َصْهباء ، قيل له : ولم ذلك بَوْرقاء وأَْسرِ  وقال ابن األعرابي : قال أبو نصٍر النَّعامّي : َهّجِ

ْهباء أشهر وأحسن حيَن ينظر إليها. الَوْرقاءو: ألنَّ الحمراء أصبَُر على الَهواِجر ،   : أصبَُر على طول السَُّرى ، والّصِ

قة َشِمر عن ابن ِسْمعان وغيره : فَريّة أو في القَْيظ ، فتنبت فتكون خضراء.األرض التي يُِصبها الَمَطر ف:  الّرِ  ي الصَّ

 خضراء. ِرقَةٌ  فيقال : هي

قَةو لِّيان : إذا اخضرَّ في الربيع. ِرقَةُ  : الّرِ  النَِّصّيِ والّصِ

قَة وقال شِمر : ة. الّرِ  : العَْين ؛ ويقال : هي من الفضَّة خاصَّ

قَة قلت : لَة والّزنَة. ِوْرقة أصلُها الّرِ  ، مثل : الِعَدة والّصِ

ر واسع رقيق ناعم. ورق : شجرة معروفة تسمو قدر قامِة رجل ، لها الَورقاءو  مدوَّ
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ً  : َذهاُب النوم باللَّيل ؛ يقال : األََرق قال الليث :: أرق  قَنيو،  أِرقٌ  فأنا أَِرْقت آَرُق أََرقا ق كذا وكذا فأنا أرَّ ،  مأروق وَزْرعٌ  .مؤرَّ

أيضاً : داٌء  األََرقانو: آفةٌ تصيب الّزرَع ، يقال : َزْرٌع َمْيُروق. وقد يُِرق أيضاً. واْليََرقان  األَرقانو. واْليََرقان مأروقة ونخلةٌ 

فار يَْصفَّر منه َحَدُق اإلنسان وبََشَرتُه.  يصيب النّاَس ِشبهُ الصُّ

َ و. اً يَْرقأُ ُرقوء الدم فهو َرقأ قال الليث : يقال :: رقا  َ والِعْرق : إذا َسَكَن.  رقأ  : إذا انقطع. ُرقوءاً  الَدمعُ  َرقأ

قُوء وقال ابن السكيت : الدماء ، أي : تُعطى في  َرقُوءَ  به الدم. والعرب تقول : ال تَُسبُّوا اإلبل فإنَّ فيها يُرقأ : الدواء الذي الرَّ

يات فتَحِقن الدماء.  الّدِ

ً  على َظْلِعك فيقول : اْرقَأ ثعلب عن ابن األعرابي يقال : اْرَق على َظْلِعك ، فيقول : َرقِيُت ُرقِيّاً ، ويقال : : . ومعناه َرقأُْت َرقئا

 ي ُوقِيّاً.أصِلْح أمرَك أوالً ويقال : َرقِي على ظْلعك بالهمز ، فيُجيبُه َوقَْيُت أق

ً وَ  رقَى الراقي َرْقيةً  ويقال : ذ ونَفََث في ُعوذتِه ، وصاحبُها َرْقيا  .رقَّاءٌ  : إذا َعوَّ

 .الراقُون ، وهم الَمْرقّي يَستْرقيو

 وقال النابغة :

ها  تلاَذَرها الرَّاقوَن ِمن َسوِء  َِّ
ً  فالٌن في الجبل َرقِيَ  ويقال :  إذا َصِعد.:  يَرقى ُرقِيّا

 .ارتَقى يَْرتَقي ويقال :

 .ُمْرتقَى فيه وال َمرقَى هذا جبٌل ال: الدرجة. ويقال  مراقي : واحدة الَمْرقاةو

 به األمر حتى بلغ غايتَه. يترقَّى ويقال : ما زال فالنٌ 

ْقَوةوَ  ْعص من الرمل. الرَّ  : فَُويق الّدِ

ْقوُ  ، بال هاء. وأكثر ما يكون َرقُوٌ  ويقال :  : إلى َجنب األودية. وقال الشاعر  الرُّ

وٌب  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة وَكريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َوقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أ ُ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريرَبيريريريريريريريريريرير    عريريريريريريريريريريْ ْرتريريريريريريريريريريريَ و  مريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث  الريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريريْ

  
 : يصف ظبيَة وِخْشفها. والُمَوقَّفة التي في ذراعيها بياض. والوكوب : التي واكبَْت ولَدها والزمتْه. وقال آخر 

ن الريريريبريريرييريريري هريريريريريريريامريريريِ يريريريعريريريَ جريريريِ هريريريريريريرياج كريريريريريريريأنَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريْ  ض مريريريِ

  
   ِ ِل م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ ن الريريريريَرمريريريريريريريْ و  مريريريريِ بريريريرييريريريريريريريه     َرقريريريريْ  يريريريريَ

  
ْقوة ثعلب عن ابن األعرابي قال : قَى القُمَزة من التُّراب تجتمع على َشفير الوادي ، وجمعُها:  الرَّ  .الرُّ

 وعليها أخرى ِمثلُها يقال لها المأَناُت.هي الشَّحمة البيضاء النقيَّة تكون في َمرجع الَكتِف  الُرقّي وقال أبو عمرو :

 وَمثٌَل يضربُه النِّحرير ِللَخْوَعم حِسْبتَني الُرقَّي عليها المأنات.: فلما يََرها اآلكل يأخذها ُمسابَقةً. قال 

 على ظلعك ، وارَق على ظلعك ، وِق على َظْلعك بغير همزة ارقأ أبو عبيد عن الكسائي في باب لزوم اإلنسان أمره :
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من وقيه ، أي : الزْمه واربْع عليه. وقال مشر : معلاها كّلها ، أي : اسكه على ما فيك من العي . وذلك 
 أن اليتَّْلع العي .

َ  أخبرني المنذريُّ عن أبي طالب في قولهم : ال  هللا َدمعتَه. أرقَأ

يتالدرجة ، ومن هذا  َرقأتُ  قال : معناه : ال رفَع هللا دْمعَتَه. ومنه  .الِمْرقاة ُسّمِ

 ، وتَْرك الهمز أكثر. رقيتُهو رقأتُ  يقال :

يةَ  َ  قال : وقال األصمعيُّ : مثَل ذلك في الدم إذا قَتل رجٌل رجالً فأخذ وليُّ الدِم الّدِ ية  َرقأ َدُم القاتل ، أي : ارتفَع ، ولو لم تُؤخذ الّدِ

 لَُهِريَق َدُمه فانحَدر.

 ّي.قال : وكذلك قال المفضَّل الضب

 وأنشد :

 َترقَأ  يف َمعاِقلها ال ِّماء  و 

 ابب القاف والَّلم

 ق ل
 [.ألق]قول ، قيل ، قال ، لقا ، ليق ، يلق ، ولق ، وقل ،  (وا يء)

 [.3الضحى : ] ((3ما َودََّعَك رَبَُّك َوما َقلى ))قال هللا جل وعز : : قال 

خمَس عشرةَ ليلة ، فقال المشركون : قد َوّدَع محمداً  وسلمعليههللاصلىقال الفراء : نزلْت في احتباس الَوْحي عن رسول هللا 

الكاُف ، فأُلِقيت  قاَلك وما: يريد  ((3ما َودََّعَك رَبَُّك َوما َقلى ))التابُع الذي يكون معه ، فأنَزل هللا جل وعز :  قاَلهوربُّه ، 

 كما تقول : قد أعطيتك وأحسنت معناه وأحسنت إليك.

 فتكتفي بالكاف األولى ، من إعادة األخرى.

 وقال الزجاج : معناه : لم يَقطع الوحَي عنك َوال أبغضك.

 وهي قليلة. هُ قاَله يَْقال : إذا أبغضه ، ولغةٌ أخرى وليست بجيدة : َمقِليةً و يقِليه قِلًى قلت : وكالم العرب الفصيُح : قاَله

ً  اللَّحم على قَلَْيت ويقال :  .الِمْقلى على يُقلَى : إذا شَوْيتَه حتى تُنِضَجه ، وكذلك الحبُ  الِمْقلَى أقليه قَْليا

اني عن ابن السكيت يقال :  البُسر َوالبُّر. قَلَْوت الحرَّ

 .قَلَيت وال يكون في البُغض إالّ  قَلَْيت وبعضهم يقول :

 .قَلَْوتُهو،  الِمْقلَى أْقِليه الَحّب على قَلَْيتُ  ائي :أبو عبيٍد عن الكس

ً  اللحَم على قليتُ  وقال غيره :  .الِمْقلى على يُْقلَى : إذا شَوْيتَه حتى تُنِضَجه ، وكذلك الَحبُ  الِمْقلَى أقليه قَْليا

 .الَمْقلية : القاَلءُ و الِقلَىو القَلَى ثعلٌب عن ابن األعرابي :

 ، وكسأَها ، وَشَحنها ، وَشذََّرها : إذا طرَدها. يَقلوها العَْيُر عانته قاَل ويقال :

 البُّر للبَيع. يَقِلي : الذي القاَّلءوَ : َمَرقةٌ ِمن لُحوم الُجُزر وأكبادها ،  القَِليّة وقال الليث :
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ءةوَ   محدودة : الموضع الذي يُتخذ فيه القاَلَّ
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 الرَبّ. م ا 
 .الِمْقلى ، أي : يتقلّب على فِراشه كأَنه على يَتَقَلَّى أمٌر ُمِهمٌّ فباَت ليلتَه ساهراً : باتَ ويقال للرجل إذا أملقَه 

 : القصيرة من الجواري. القُلَّى وقال ابن األعرابي :

 قلُت : هذا فُْعلَى ِمن األقل والقلَّة.

بيان ،ُعودان يلعب بهما :  القُلةوَ  الِمْقالء أبو عبيد عن أبي عمرو : الصغيرة  القلةو،  القُلَة العود الذي يُْضَرب به فالِمقالء الّصِ

 التي تُْنَصب.

 : بالمقالء ، ومنه قوله  القُلَة : الذي يَلعب فيضرب القَالي قلت :

را  اهلريريريريريريريريريريرياُِ بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم  ْزَو فريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريَأنَّ نريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ اَل قريريريريريريريريالريريريريريريريريِ اَلِ  َُّهريريريريريريريرياهريريريريريريريريا قريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريْزو  الريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
 .قَلَْوت أَقلو : الذين يلعَبون بها ، يقال : القالُونو،  الِمقالء هو القالوَ قال األصمعي : 

 إذا طرَدها.:  يَْقلُوها قَْلواً  العَْيُر أُتُنَه قاََل  ابن السكيت :

 وقال ذو الرمة :

 يريْ لو حنائَ  أ باها   ملجة  
 : الِحمار الخفيف. قاله أبو ُعبيٍد. الِقْلووقال : 

 .القُلة قُِلينَ  وقال الليث : تجمع

 وأنشد الفراء :

َ ا  ض رِبْه ق ِليل ها
 ِمْ ل امل

 قلت : جعل النون كأَنّها أصليَّة فرفَعها ، وذلك على التوّهم ، ووجه الكالم فتُح النون ألنها نوُن الجمع.

يها به في السْير في سرعة ، يقال : جاء قَْلواً  بهابصاح تقلو وقال الليث : يقال الدابّةُ   به حماُره. يْقلُو وهو تَقَّدِ

 : الَجْحش الفتّي الذي قد أرَكَب وَحَمل. الِقلووقال : 

ً  في حديث ابن عمر : أنه كان ال يَُرى إالَّ و  .ُمْقلْوِليا

 : المتجافي المستوفِز. الَمْقلْوِلي قال أبو عبيٍد :

 : حمر قال : وأنشدني األ

ا يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ ن يريريريريريريريريري  ّ  ومريريريريريريريريِ جريريريريريريريريبريريريريريريريريه مريريريريريريريريِ  قريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
ا  لريريريريريريريريريريريْولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ ا رأتريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريّ

  
ً  قال أبو عبيد : وبعض المحدثين كان يفسر  .ِمْقلًى كأَنه على ُمقُلَوليا

 : قال أبو عبيد : وليس هذا بشيء ، إنما هو من التجافي في السُّجود. وأنشد 

َرَدْ   ْو  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا وأَقريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريري ريريريريريريريريول  ذا اقريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 أال هريريريريريريريريْل أ ريريريريريريريريو عريريريريريريريرييريريريريريريريريش  لريريريريريريريريذيريريريريريريريريذ  بريريريريريريريري ائريريريريريريريريم  

  
 ثعلب عن ابن األعرابي في تفسير هذا البيت كان يزنِي بها فانقضت شهوتُه قبل انقضاء شهوتها.

 ذلّت.قال : وأقردت ، أي : 

مث قِْليٌ  وقال الليث : يقال لهذا الذي يُغسل به الثياب  ، وهو َرماُد الغََضى والّرِ
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َرق  َرطبا  ويري َرشُّ  ملاء فَيلع    .ِقْليا   حي 
 : وقال أبو عمٍرو في قول الّطرماح 

هريريريريريريريريريريا   خريريريريريريريريريريذَن الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ َّ رِفريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ

  
ني   َرب الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ نْي لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ْولريريريريريريريريريريَ   ذا اقريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  
 أي : ذهبن.

 : رؤوس هامات الرجال. القُلىو: رؤوس الجبال.  القُلَى وقال ابن األعرابي :

 التي يُلعب بها. القُلَة : جمعُ  القُلىو

 في السماء. تَْقلولى : قلَْوالة وقطاةٌ 

 : قال حميد بن ثور 

َن جبريريريريريريريريريوف املريريريريريريريريرياء  َّ تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَّبريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريْ  وقريريريريريريريريريريَ

  
روب   هبريريريريريريريريريريريرينّ   لريريريريريريريريريريريريوالأب  الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريري وِّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
 السَِّريعات اللَّْقح من جميع الحيوان.:  اللقَىو: األوجاع.  اللُّقىوالطُّيور. :  اللُّقَى ثعلب عن ابن األعرابي :: لقا 

 : داٌء يأخذ في الوجه يعوّج منه الشَِّدق. اللَّقوةومن النساء : الّسريعة اللّْقح.  اللَّْقوة وقال الليث :

 : العُقاب. اللِّقوةو اللَّقوةو. َملقُوٌّ  الرجُل فهو لقي يقال :

 : الداء الذي يكون بالوجه. اللَّقوة أبو عبيد عن أبي زيٍد ، واألموّيِ ، والكسائي :

 .ِلقاءٌ  العُقاب ، وجمعُها:  اللِّقوةو اللَّْقوة وقال األمويُّ وحده :

 قال أبو عبيد في باب سرعة اتفاق األخَوين في التَّحاّب والمودة.و

 صادفْت قبيساً. ِلْقوةً  قال أبو زيد : ِمن أمثالهم في هذا : كانت

هي السَّريعة اللَّْقح والَحْمل ، والقَبيُس هو الفَحل السريع اإللقاح ، أي : ال إبطاء عندهما في النَّتاج.  اللَّْقوة قال : وقال أبو عبيدة :

 فال يلبثان أن يتصاحبا ويتصافَيا على ذلك. فيلتقيان يُضرب للرجلين يكونان متَِّفقَين على رأيٍ ومذهب ،

 .لَْقوةو ةِلْقو ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال في المرأة والناقة

 من النساء بفتح الالم ، هي السريعة اللَّْقح. اللَّْقوة أبو عبيد عن الفراء قال :

 : وأنشد 

ا ِه ثريريريريريريريريريريريريريالثريريريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريريريريَولريريريريريريريريريريريريريْ ِ  متريريريريريريريريريريريريريَِّ لريريريريريريريريريريريريريْ  محريريريريريريريريريريريريريَ

  
وأٌب   ٌُ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريس  و فريريريريريريريريريريريريريريريريأ  أٌب قريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لَسعة أشداقها. ِلْقوةً  وقال أبو عبيٍد : ُسّميت العُقاب

 فيهما. لَْقوة . وكان شمر وأبو الهيثم يقوالناللِّقوة في المرأة والناقة بفتح الالم أفصح من اللَّْقوةوقلت : 

ً  لِقيَ  وقال الليث : يقال : ً و ِلقاءً  فالٌن فالنا  واحدة ، وهي أقبحها على جوازها. وكلُّ شيٍء استقبَل شيئاً أو صادفَه فقد لَْقيةو لُِقيّا

 ، من األشياء كلّها. لقيه

 أحُدهما يَلقَى : كلُّ شيئين يّاناللَّقِ و
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 .َلِ ّيان صامسبه ، فهما
من المرأة والرجل : تَحاِذيهما  التقاؤهما وقال الشافعّي : .«الِختانان فقد وَجب الغُْسل التَقى إذا»ُرِوي عن عائشة أنها قالت : و

ذاء ِختان مع ُغيوب اْلَحَشفَِة في فَْرجها ، ال أن يُماسَّ ِختانُه ختانَها ، وذلك أنَّ اْلَحشفةَ إذا غابت في الفَْرج منها صار ِختانُه بح

 ع الفُْرلة من الذكر. فهذا معنىالمرأة ، وِختان المرأة عاٍل على َمدَخل الَحَشفة ، وِختان الرجل أسفَل من ذلك ، وهو موضع قَطْ 

 الختانين. التقاء

ً و لقيتُه لقاء الحّراني عن ابن السكيت ، يقال : ً و لُْقيانا فإنها  لَقَاةً  واحدة ؛ وال تقل لقاءةً وواحدة ،  لَْقيةوواحدة ،  ِلْقيانةً و لَقًىو لُِقيّا

 مولّدةٌ ليست بفصيحة عربيَّة.

 َشّراً. يلقى : ال يزال لَِقيٌ  وقال الليث : رجل َشِقيٌ 

كبان وجاء تفسيره في حديثٍ  تلقّي َعنْ  وسلمعليههللاصلىونَهى النبي  حّدثنا به محمد بن إسحاق عن أبي حاتم الرازي ، عن  الرُّ

 تتلقَُّوا ال»:  وسلمعليههللاصلىقال رسول هللا : األنصاري ، عن هشام بن حّسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال 

كباَن واألجالب ، فمن  .«فاشترى منه شيئاً فصاِحبُه بالِخيار إذا أَتى السُّوق تَلقَّاه الرُّ

 وأخبرنا عبد الملك عن الربيع عن الشافعّي أنه قال : وبهذا آُخذ إْن كان ثابتاً.

السُّوق ، ألنَّ شراءها ِمن البََدِوّي قَْبل أْن يصير إلى وقال : وفي هذا دليٌل على أنَّ البَيع جائز غيَر أنَّ لصاحبها الخياَر بعد قُدوم 

 موضع المتساوَمْين من الغُرور بوجه النَّْقص من الثَمن ؛ فله الِخياُر.

 هو االستقبال. التَلَقِّيوقلُت : 

 [.35فصلت : ] ((35ِإالَّ ُذو َحظٍ  َعِظيٍم )َوما يُ َلقَّاها ِإالَّ الَِّذيَن َصََبُوا َوما يُ َلقَّاها )ومنه قول هللا جلَّ وعزَّ : 

 َدفَع السيِّئة بالحسنة إالَّ َمن هو صابٌر أو ذو َحّظٍ عظيم ، فأنَّثها لتأنيث إرادة الكلمة. يُلَقّي قال الفراء : يريد ما

 ناه : أنَّه أخذها عنه. وِمثله لَِقنها وتلقّنها.فمع [37البقرة : ] (فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن رَبِ ِه َكِلماٍت فَتاَب َعَلْيهِ ):  عزوجلوأما قوله 

 .أُْلِقيَّةً  عليه أَْلقيتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 عليه ليستخرجها. يُْلقيها قلت : معناه : كلمة ُمعاياةٍ 

 ِمن شّرٍ وعسر. األالقِيَ  فالنٌ  لَِقيَ : واحدة من قولك  األلِقية وقال الليث :

 لهم. القون بأُْلِقيَّةٍ يت وقال اللِّحياني : يقال : هم

 .استلقاء وقال الليث : االستلقاء على القفا ، وكلُّ شيء كان فيه كاالنبطاح ففيه
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 ، أي : تعلّمها ودعا بها. (فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن رَبِ ِه َكِلماتٍ )وقوله تعالى : 

 ها ويُوفَّق لها إالَّ الّصابرون.، أي : ما يُعلّم (َوما يُ َلقَّاها ِإالَّ الَِّذيَن َصََبُوا)وقوله تعالى : 

 .التَقَيَاو تاَلقَيا بين َطَرفَْي قضيٍب : َحنَيتُه حتى القيتُ وبين فالٍن وفالٍن ،  القيتُ  وتقول :

 : أشراُف نَواحي أعلى اْلَجبَل ، ال يزال يمثل عليها الَوِعل يستعِصم به من الصيّاد. الَمْلقىوقال : 

 وأنشد :

ْل اأِب ساما ذا سامه على 
َ
 امل

 قلُت : والرواة رووا :

َل ا  ساما
َ
  ذا سامه على امل

 قال النضر : الوعل : الضأن الجبليُّ الكبش ، واألرويّةَ : النعجة والمصاَم.

 قال الهذلّي :

ْلَ اأب صاما
َ
  ذا صامه على امل

فاء الَمْلساء ، والم َملقة ، واحدتها الملقاتو .لقى يلقى جعله من  يم أصلية.، وهي الصَّ

 ما بين الجبلين. ُمْلتقى كذلك أخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت أنّه أنشده البيت. والذي رواه الليُث إن صحَّ فهو

ِحم ، وُشعٌَب دون ذلك أيضاً. المْلقَاة وقال :  ، وجمعُها الَمالقي : ُشعَُب رأس الرَّ

 المتالحمة من النساء : الضيِّقة الَمالقي ، وهي مآِزُم الفَْرج وَمضايِقُه.: وَرَوى أبو عبيد عن األصمعي ، أنه قال 

 يستقبله.فالناً ، أي :  يتلقَّى مكروه. وفالن يلقاه : ال يزال ملقًّى وقال الليث : ورجلٌ 

 الكالم ، أي : يُلقّنه. يُلقَّى فالرجل

 إذا قبْلته وأرتجت عليه.: الّرحُم ماَء الفحل  تلقَّت قال األصمعّي :

 : وقال  .ألقاه إذا طاف بالبيت في الجاهلية ؛ وجمعُه يُلقيه : ثَوب الُمحِرم اللَّقَى وقال أبو الهيثم :

َر مريريريريريريريريريريرين ألريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريه و  فريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريل أقريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريريريل  يف غةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريه.  ه والريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ  وردتريريريريريريريريريريريريري 

  
ا ال خيَر فيه. يُلقونه الناس ، وهو ما ألقاء أي : مقفر من  ممَّ

 ، أي : من الناس. ألقائه وقيل : من

 ، أي : ما بها أَحد. لقًى يقال : ما بها

 .لقيٌ  وفالٌن شقيٌ 

 َطة.: كلُّ شيٍء متروك مطروح كاللُّقَ  اللَّقَىوقال : 

 : وقال في قول جرير 

ةٌ  يريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ه وهريريريريريريريريي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريه أ مريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريْ ى محريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريري 

  
ا  زالريريريريريريريريريرية أَرمشريريريريريريريريريريَ نْت  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ  فريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
 ال يُدَرى لمن هو وابن َمن هو. لَقًى جعََل البعيثَ 
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 ؟.قلت : أراد أَنّه ُوِجد منبوذاً ال يُدَرى ابُن َمن هو
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 .َمقُول ، والمفعول قائل ، والفاعل يقول قَْوالً  (1) قال : الكالم ، تقول : القَولُ  قال الليث :: قيل ـ  قول

 األقيالو األقوال ، وهم المقَاِولة ، وجمعُه القَْيل: بلغة أَهل اليمن  الِمْقَولو؛ وهو لسانه.  ِمْقَولٌ  ما يَُسّرني به ِمْقوالً  ويقال : إنَّ لي

 .قَْيل ، والواحد

 : إذا كان ذا كالٍم َولساٍن جيّد. أَقوالٍ  َوابن قَول قال الفّراء : العرب تقول : إنّه البن

 ، َوَمن قال قَْيل بَناه على لفظ أَقيال ؛ فمن قال : أَقوالو أَقيال : الَمِلك ِمن ُملوِك ِحميَر ، وجمعُه القَْيل الحّراني عن ابن السّكيت :

 ُخفّف ، مثل َسيِّد ِمن ساَد يَُسود.قَيِّال ف قَْيل بَناه على األصل ، وأَصله من ذوات الواو. وكان أصلُ  أَقوال

 أيضاً : ُشرُب نِصف النهار. القَْيلوقال : 

 : َرْضعَةُ نِصِف النهار. القَْيل وقال الليث :

 : وأنشد 

هريريريريريريريريار والريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل  هريريريريريريريريا   لريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ نْي َرفريريريريريريريريْ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ

  
وق   بريريريريريريريري  بريريريريريريريريو  والريريريريريريريريغريريريريريريريريَ ن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ل و مريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
 هاهنا َشربةَ نصف النهار. القَْيل جعل

 .قَْيالً  أمُّ تأبط شّراً : ما سقَْيتُه َغْيالً ، وال َحَرْمتُهوقالت 

 : إذا كان بيِّناً ظريف اللسان. لِمْقَول شمر عن ابن شميل ، يقال للرجل : إنَّه

 : الكثير الكالم ، البليغ في حاجته َوأمره. التِّْقَولةو

العباهلة من  األقيال أَنه كتب لوائل بن ُجْحر الَحْضرمّي ولقومه : ِمن محمٍد رسول هللا إلى وسلمعليههللاصلىَرَوى عن النبي و

 أَهل حضرموت.

يكون ملكاً على قوِمه وِمْخالفه  قَْيل ملوك باليمن دون الَمِلك األعظم ، واحدهم:  األقيال قال أَبو عبيٍد : قال أَبو عبيدة :

 وَمحَجره.

ي الَملِ   .قولُه نَفَذ قال قَوالً  ألنه إذا قَْيالً  كوقال غيره : سّمِ

 :  أَقواالً  وقال األعشى فَجَمعه

عريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريّرِ ب  وكريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريه     دانريريريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريذاب  عريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريوبريريريريريريريريريريريريريريريرية  األقريريريريريريريريريريريريريريريريواِل  

  
َعُثوا)قال أبو الهيثم في قوله :  نّه زعم أنه ، : إ قال : اعلم أن العرب تقول : [7التغابن : ] (َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يُ ب ْ

 فكسروا األلَف في قال على االبتداء ، وفتحوها في زعم ألّن زعم فعٌل واقٌع بها متعّدٍ إليها.

 تقول : زعمُت عبد هللا قائماً.

 : زيداً خارجاً ، إال أن تُدخَل حرفاً من حروف االستفهام في أّوله. قلت وال تقول :

__________________ 
 .«قال»امل بوع : ( قبلها يف 1)
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ً  تقوله فتقول : هل  ؟.خارجا

 ؟.صنع تقولهُ  وكيف ؟فعل كذا تقوله ومتى

 فاعالً ، فيصير عند دخول حرف االستفهام عليه بمنزلة الظن. تقوله وعالم

ً  تقولني وكذلك تقول : متى  ؟.خارجا

ً  تقولني وكيف  وأنشد : ؟صانعا

 فمىت ت ول ال ار  معلا
 : وقال الكميت 

  ريريريريريريريريريريريُو  ريريريريريريريريريريري اَن امسريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريذتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريالَُ تريريريريريريريريريريري

  
بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياو   لريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري أَب  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريواِرص جمريريريريريريريريريريريري 

  
الةٌ  : منطيق. ورجل تِْقوالةٌ  الليث ، رجل  .القول : كثيرة قَّوالة وامرأة قّواٌل قَوَّ

 .قلتُ  علي ما لم أكن قال فالٌن على باطالً ، أي : تقول ويقال :

 [.44الحاقة : ] ((44بَ ْعَض اْْلَقاِويِل )َوَلْو تَ َقوََّل َعَلْينا )ومنه قول هللا جل وعّز : 

لتنيوما لم أَقُْل ،  أقَوْلتَني أبو عبيدة عن الكسائي يقال : . قوَّ  مثله وأكلتَني وأكَّلتني ما لم آكل ، أي : ادَّعيته عليَّ

لني وقال شمر : تقول أيضاً :  فالٌن حتى قلت ، أي : علمني وأمرني أن أقول. قوَّ

َوالَِّذيَن جاُؤ )هللا. ثم قرأ :  قولني فقال : أقول فيهم ما ؟ما تقول في عثمان وعلي: مسيب حين قيل له ومنه قول سعيد بن ال
ْيانِ  ْخوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقوَّن اِبْْلِ  [.10: الحشر ] (ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر َلنا َوِْلِ

 اجترَّ إلى نفسه قوالً من خير أو شر.: ، أي  اقتاَل قوالً  وقال الليث : يقال :

العَروس »قال أبو عبيد : سمعُت الهيثم بن َعِدّي يقول : سمعُت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يقول في ُرقيَة النمل : 

 .«وتَكتحل ، وكلَّ شيء تفتعل ، غير أن ال تَعصي الرجل تَْقتالوتحتفل ، 

 ا.: تحتكم على زوجه تقتال قال :

 .ُمْقتال الرجُل : إذا احتكم ، فهو اقتالَ وقال األزهري : 

 سيّئة. قالةٌ  حسنة أو قالةٌ  وقال الليث : يقال : انتشرْت لفالٍن في الناس

 .قائل بمعنى القالو،  قائلة تكون بمعنى القالةوقال : 

 .قائلها أي : أنا قالُها أنا: وقال بعض الشعراء في قصيدة 

 قوُل الفاشي في الناس.: ال القالةوقال : 

 .«، وعن إضاعة المال قالو قيلٍ  نََهى عن»أنّه :  وسلمعليههللاصلىروى عن النبي و

 .قالٍ و قيلٍ  َمصَدراً ؛ أال تَراه يقول : عن القال ، نحٌو وعربيةً ، وذلك أنّه جعل قالو قيلٍ  قال أبو عبيد في قوله : نََهى عن

 .قَْولو قيل كأنه قال : عن

 .قاالً و قيالً و قلُت قْوالً  يقال :

 (الحق قال ذلك عيسى بن مريم)قال : وسمعُت الكسائي يقول في قراءة عبد هللا : 
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 اَّق. قول   فهذا ِمن هذا ، كأنه قال : [34مرمي : ]
 ، ِمثل العَْيب والعاب. القَول بمعنى القال وقال الفراء :

 ، في هذا الموضع أريَد به هللاُ ، كأنه قال : قوُل هللا. (احْلَق ِ ):  قولُهوقال : 

 قالَ و قيلَ  ونَهيه عن وسلمعليههللاصلىوأخبرني المنذريُّ عن المفضل بن سلمة عن أبيه عن الفراء : أنه قال في قول النبي 

من نية الفعل إلى نية األسماء كان وكثرة السؤال قال : فكانتا كاالسمين ، وهما منصوبتان ، ولو ُخِفضتا على أنهما أُخرجتا 

 صواباً ، كقولهم : أعييتني من ُشْب إلى ُدبَّ ، ومن ُشّبٍ إلى ُدّبٍ.

 .القالو الِقيلُ  وقال الليث : تقول العرب : كثر فيه

 له. قيلو قال ويقال : إن اشتقاقهما من كثرة ما يقولون

 ويقال : بل هما اسمان مشتقان من القَْول.

 على بناء فُِعَل ، كالهما من الواو ، ولكن الكسرة َغلَبَْت فقلبت الواو ياء. قُيلَ ولى بناء فِْعٍل ، ع قيلٌ  ويقال :

ُمْ )وكذلك قوله تعالى :   [.73الزمر : ] (َوِسيَق الَِّذيَن ات ََّقْوا َرِبَّ

 .أقوال وابن قولٍ  وقال غيره : العرب تقوُل للرجل إذا كان ذا لساٍن ُطلُق : إنه البن

 : بمعنى واحد. وأنشد  قيلو قَول وقال الفراء : بنو أسد يقولون

اْل و  ُُّ الريريريريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريريريريَّ َْب وأ  ابريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَذلريريريريريريريريريريريْه َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وَل ال أهريريريريريريريريريريريريريريريٌل لريريريريريريريريريريريريريريريه وال مريريريريريريريريريريريريريريرياْل و    قريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 بمعنى وقيل.

 خمسة أوجه.:  قالكو،  مقالَتكو مقالكو،  قَْولكوشمر عن أبي زيد يقال : ما أحسَن قِعلك 

 يقول للناقة التي يُشرب لبنها نصَف النهار قَْيلة ، وهنَّ قَْيالتي ، للِّقاح التي يْحتلبونها وقَت القائلة.قلت : وسمعُت بعض العرب 

 : وأنشدني أعرابي 

بريريريريريريريريريريريايت  يريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريا َ  ال َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريي مسريريريريريريريريريريري 

  
ّن يريريريريريريريريريريريريريريريريريوَُ الريريريريريريريريريريريريريريريريريِوْرد أمريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريايت و    هريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 صبائحي ِغبائ ي قريْياليت
هاته الالتي أرضعنه.أراد بحبيِّباته إبله التي يسقيها يوَم   ِورِدها ويشرب ألبانها ، جعلهنَّ كأمَّ

 : وقد قال يقيل مقيالً. القائلة : نَوَمةُ نصف النهار ، وهي القَيلولة وقال الليث :

 أيضاً : الموضع. المقيلو

ً  وسلمعليههللاصلىقالت قريٌش للنبي : وقال  َأْصحاُب )وأحسُن َمقيالً. فأنزل هللا :  قبل أن فَتَح هللا عليه الفُتوح : إنا ألكرم ُمقَاما
 [.24: الفرقان ] ((24اجْلَنَِّة يَ ْوَمِئٍذ َخْْي  ُمْستَ َقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيًَّل )

 وقال الفراء : قال بعض المحدثين : يروى
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 اللار.أنه يري ْفرَغ من مسساب اللاس يف نصف ذلك اليُو فَيِ يل أهل اجللة يف اجلّلة ، وأهل اللار يف 
 .(َخْْي  ُمْستَ َقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيَّلً )فذلك قوله تعالى : 

 وقال الفراء : وأهل الكالم إذا اجتمع لهم أحمُق وعاقل لم يستجيزوا أن يقولوا : هذا أحمق الرجلين وال أعقل الرجلين.

 ويقولون : ال يقول هذا أعقُل الّرجلين إالَّ العاقلين يُفضَّل أحدهما على صاحبه.

فجعل أهل الجنة خيراً مستقّراً من أهل وليس في مستقر أهل النار شيٌء  (َخْْي  ُمْستَ َقرًّا)قال الفراء : وقد قال هللا جل وعز : 

 من الخير فاعِرف ذلك ِمن َخطائِهم.

لموضع ، وإذا هذا الموضع خيٌر من ذلك ا: وذكر المنذري عن المفضَّل بن سلمة أنه قال إنما جاز ذلك ألنه موضع ، فيقال 

 كانت نَْعتاً لم يستقم أن يكون نعٌت واحٌد الثنين مختلفين.

ق بين المنازل والنُعوت.: قلت : ونحو ذلك قال الزجاج ، وقال   يفرَّ

أنَّ االستراحة نصِف النهار إذا اشتدَّ الحّر ، وإن لم يكن مع ذلك نوم ، والدليل على ذلك :  الَمقيلُ وقلت : والقَيلولة عند العرِب. 

 الجنة ال نوم فيها.

البيَع  أقَْلتهوالبْيع قَْيالً ،  قِْلتُه وقال أبو زيد : تقول : .«فإنَّ الشَّياطيَن ال تَِقيل قِيلُوا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

 بَْعد ما تَبايعا ، أي : تَتاَركا. تقايال إقالةً ، وهذا أحسُن. وقد

 أبو عبيد عن أصحابه ، يقال : قِْلتُه البيَع وأقلتُه.

 وتَقيُّضاً : إذا نَزع إليه في الشَّبَه. تقيُّالً  فالٌن أَباه وتقيَّضه ، تَقَيَّلَ  وقال أبو زيد : يقال :

 النهار. فالٌن إِبِلَه يُِقيلها إقالة : إذا سقاها الماَء نصف أَقال ويقال :

 ويقال : قال هللا فالناً َعثَرتَه : إذا َصفح عنه ، وتَرك عقوبته.

به غيَره ، أَي :  اقتَلْ وثعلٌب عن ابن األعرابّي يقال : أْدِخْل بَعيَرك السُّوَق  .«ذِوي الهيئات َعثَراتهم أَقِيلوا»في الحديث : و

 استَبِدل به.

 وأنشد :

أِب َلْوان  و   َأْطَحالاقتْله   جِل َّ
 أي : استَْبَدْلُت.

 : إذا باَدله. قايَلهوالمباَدلة ، يقال : قايََضهُ : والمقايََضةُ  الُمقايلةُ وقال األزهري : 

 به ، أي : قتلناه. قُلناوبزيد ، أي : قتلوه.  قالوا وقال ابُن األعرابي : العرب تقول :

 : وأنشد 

َربريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريه   حنريريريريريريريريريرين  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري 
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 : األُدرة. القَيلةوأي : قتْلناه. والنَِّطاب : َحْبَل العاتق ، 

تعطَّف باْلعّز ، أي : اشتمل بالعّز وَغلب به كلَّ عزيز. وأصله من القَْيل  «سبحان َمن تَعَطََّف بالِعّزِ وقال به»في الحديث : و

 ريد. وهللا أعلم.الَمِلك الذي يَنفُذ قولُه فيما ي

 والِقيلَة : األُْدرة.

 ويقال للذي به أُدرة : الِقيليط واآلَدر.

 به بلد. يليقُ  بِبَلد وال يَليق ماالً وال يليق بيده ماالً وال يَِليقُ  أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي ، يقال : فالنٌ : ليق 

 : لزوم الشيء للشيء. االلتياقوقال : 

ً و،  إالقةَ  الدَّواةَ  أَلقتُ  الليث : يقال :وقال   ، واألَولى أعَرب. ِلْقتُها لَْيقا

 ال يَْلبَُق بك.: بك ، أي : ال يَزكو بك ، فإذا كان معناه ال يَْعلَق قيل  يَليقُ  ويقال : هذا األمر ال

 . رَواه ثعلٌب عنه.ُمالقة الّدواة فهي أَْلقَتُ  قال ابُن األعرابي : يقال :

 .َملوقة فهي لُْقتهاو،  َمليقة الدَواةَ فهي ِلْقتُ  ثعلب : وحكى بعُض أصحابنا عن أبي زيد :قال 

 رواه المنذرّي عن أحمد بن يحيى عنه.

 : قال أبو العيال يصف السَّيف 

ْق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريريريريريِ ّم مل يريريريريريريريريريريريريريري   ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريَ      كريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي : ما حبسني ، أي : ال يحبس شيئاً. أالقَني شيئاً إاّل قطعَه حسامه. يقال : ما يُِلق لم

 .ِليقة شيٌء يُجعل في دواء الكْحل الِقطعة منها اللِّيقوقال : 

 الدََّواة ، وهي ما اجتََمع في َوْقبَتها ِمن سوادها بمائها. ليقة : اللِّيقةوقال : 

 .ئقال ، فهي القَتْ  حتى أَلَْقتُهاوالدََّواةَ  ِلْقتُ  أبو عبيٍد عن أَبي عبيدة :

 ما يُمسك.: شيئاً من سخائه ، أي  يُليق بعدك بأَْرٍض ، أي : ما ثبّت وفالٌن ما ألقت ويقال : ما

 البصرة ، أي : ما ثبتُّ بها. القتني وقال األصمعي : يقال : ما

 تَلصق بقلبه.عند زوجها وال عاقَت ، أي : لم  القتْ  قال : وقال األموّي : يقال للمرأة ، إذا لم تَْحَظ عند زوجها. ما

 .أُليقها أنا ألَْقتُهاوالدواةُ ، أي : لَِصقَْت ،  القَتْ  ومنه

 بك فمعناه ال يَحُسن بك حتى يلَصق بك. يَليقُ  بك. فمن قال ال يَليق قلت : والعرب تقول : هذا األمر ال

غ بالسَّمن. وَمن قال : ال يَْلبَق بك فمعناه أنّه ليس بَوْفٍق لك ، ومنه تلبيق الثَِّريد بالسَّمن  : إذا ُرّوِ
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ق في حديث ُعبَادة بن الصامت أنه قَال : ال آكل إاّل ماو  لي. لُّوِ

بدة في قول الفّراء والكسائّي. اللُّوقة قال أبو عبيٍد : هو مأْخوذٌ من  وهي الزُّ

طب. وفيه لُغتان : ْبد بالرُّ  .ألُوقةو لُوقة وقال ابن الكلبّي : هو الزُّ

 : رة وأنشد لرُجٍل من ُعذْ 

وقريريريريريريريريريريريريةٌ و  م  أللريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريَ
َ

  يّنِ ملريريريريريريريريريريريري

  
َودِ و   مُّ َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  ْن عريريريريريريريرياديريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ   ين لريريريريريريريريِ

  
 : وقال آخر 

وقريريريريريريرية   َك أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريى عريريريريلريريريريريريري ان مريريريرين أَلريريريري   مسريريريريريريري يريريريري ريريريريريريري 

  
ِم   عريريريريريْ َوان  لريريريريريلريريريريري ريريريريريُّ هريريريريريْ مريريريريريريريْ ن   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريا ظريريريريريَ لريريريريريَ جريريريريريَّ  تريريريريريعريريريريريَ

  
قَ »قال : والذي أراد ُعبادة بقوله :  بد في لينه.، أي : لُيَِّن لي من الّطعام حتى « لي لُّوِ  يَكوَن كالزُّ

َطب بالسَّْمن. اللَّوقة ثعلب عن ابن األعرابي :  : الرُّ

 .اللََّوق : األحمق في الكالم بيِّنِ  األْلَوقُ  وقال الليث :

 .لَيِّق ، وصيِّق لَْيق أبو زيد : هو َصْيقٌ 

 فالٌن بفالن : إذا صافاه كأَنه لَِزق به. التاقَ  وقد

ينة ا اللِّيقَةُ و  للَِّزجة يُْرَمى بها الحائُط فتلزق به.: الّطِ

طب. لُوقة : جمعُ  اللُّوقو: كلُّ شيٍء ليِّن من طعاٍم أو غيِره.  اللَّْوق وقال ابن األعرابي : بدةُ بالرُّ  ، وهي الزُّ

 [.15النور : ] (بأَْلسنَتِكم تَِلقُونه إذ):  عزوجلقال الفّراء : روي عن عائشة أنها قرأَْت قوَل هللا : ولق 

 في الكذب بمنزلٍة ، إذا استمرَّ في السير والكذب. الَوْلقوفي السَّْير ،  الَوْلق قال الفّراء : وهو

 : وأنشد الفراء 

ْق  لريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌق وُّ مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َُّلريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ   نَّ اجلريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْق   لريريريريريريِ اُ تريريريريريريَ ٌس مريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريْ  جريريريريريريرياَءْ  بريريريريريريريه عريريريريريريَ

  
 أَلَْقت فأنتم تأِلقُونه. من الكذب هو األْلق واإلْلق. وفعَْلُت منه الوْلق قال : ويقال في

 : وأنشدني بعضهم 

ق  المريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َزرَِّر الريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  
ن َ   ملريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِق   ِق  لريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريِ   ْدهريريريريريريريريريريريريريان  وِ لريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .الوْلق أبو عبيد عن أبي عمرو : أََخفُّ الطَّْعنِ 

مثَل : َعْدٍو في أَثَِر َعْدٍو ، : إْسَراُعك بالشيء في أثر الشيء ،  الوْلق وأخبرني المنذريُّ ، عن ثعلب عن ابن األعرابي قالوا :

 وكالٍم في أثَِر كالٍم.

 : ومنه قول الشاعر 

ْه أ يريريريريريريريَ ه  األربريريريريريريريعريريريريريريرينَي وأمْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريرينَي بريريريريريريريلريريريريريريريغريريريريريريريْ

  
ا  وهبريريريريريريريريريريري  ف  ريبِّ ذ نريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ يَّ  ذا مل يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ
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لريريريريريريريريريا ِرفَّ قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوبريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريِّ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  الف  الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ اِ  كريريريريريريريريريريريريذوهبريريريريريريريريريريريري   أ والريريريريريريريريريريريريق خمريريريريريريريريريريريريِْ

  
 الكالم ، وهو ُمتابعتُه.ِمن أَْلق  أَواِلق قال :

 الكالَم ، أي : يَُدبُِّره. يَلقُ  تَُدبِّرونه. وفالنٌ : ، أي  (تَِلقُونه إذْ )وقال الليث في قوله : 

 قلت : ال أْدِري تدبِّرونه أَو تُِديُرونه.

 تُتََّخذ من َدقيٍق وَسْمن ولبَن. الَوليقةُ وقال : 

 لغيرهما. الوليقةَ  ، وال أَْعِرفُ « كتَاب الليث»خَذه من ِمثله. وأراه أَ  الَوليقة وقال ابن ُدَريد في

 .األْولق ، َعلَى ِمثال ُمعَْولَق ، من ُمَؤْولَقو َمألوقٌ  قال أبو عبيد عن األحمر ، قال : رجلٌ : ألق 

 وأنشد أبو ُعبَيدة فيما روى الرياشي عنه :

 كأمنا يب مْن أَراين أْوَلق  
 : الجنون. األولقوقال : 

 وأنشد ابُن األعرابي :

 مشَْرَدل  غت ه راء  ِم لقِ 
 ، وهو األحمق أو المعتوه. المألوق من المئلق قال :

ً  الرُجلُ  ألق أبو زيد :  .األولَق : إذا أخَذه مألوق ، فهو يُؤلق أَْلقا

 يوصف بها الّسعالة والذئبةُ والمرأةُ الجريئة ، لخبثهّن. اإللقة وقال الليث :

 «األْلق اللهمَّ إنَّا نعوذ بك من األلسن»الحديث : في و

 ، وهو الجنون. األْولق إالّ  باأللق . قال أبو عبيد : ال أحسبه أَراد

 أنشد :وَ 

 أملَّ هبا ِمن طائف اجلّن أْولق  
 الَوْلق ، وهو الكذب. باألُْلق قال : ويجوز أن يكون أراد

 ه كذوب.: ال مطَر فيه ، كأنّ  إالقٌ  وقال غيره : بَْرقٌ 

ً  قال الجعدّي : فََجعل الَكذُوبَ   :  إاَلقا

ق  كريريريريريريريريريريريريريرياذب  و  لريريريريريريريريريريريريريريَ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريريريذي مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ      الق  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَبْق  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  البرقُ  ائتلقَ  ويقال :  : إذا أضاء. يأتلُق إتالقا

 واألَْلس ، وهو الجنون. األْولَق وأاُلس ، من أاَُلق وقال أبو تراب : قال أبو عبيدة : به

 : الَكِذب. األلقُ وقال :  .إْلقوثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للذئب ِسْلق 

 .َوْقلة شجر واحدته:  الَوْقل قال أبو عبيد عن أبي عمرو :: وقل 

ة ما سمعُت قوَل الجعدّي  الَوقل وسمعُت غير واحٍد من أعراب بني كالب يقول :  : ثمر الُمْقل. ودلَّ على صحَّ
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م و  ة  كريريريريريريريريريريريريريريأّن عريريريريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريريريريريري  ثُّ غريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريري َ

  
لريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريريِم األْوقريريريريريريريريريريريريريرياِل   وء  بريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريري   َدْوٌُ تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فالدَّْوم : شجر الُمْقل ، وأو قاله : ثَمُره.
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 : وقال الفراء : أنشدني المفّضُل 

ْه  فريريريريريريريَ تريريريريَ ّرب مريريريلريريريهريريريريريريريا غريريريَت أْن هريريريَ ع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريَ  مل  ريريريَ

  
حريريريريريريريريريوق ذا  أوقريريريريريريريريرياِل   ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريِ  محريريريريريريريريريَ

  
 ثِماُره.:  أوقالُهووالسَّحوق : ما طال من الدَّْوم ، 

 : إذا َصِعد فيه. تََوقََّل تََوقُّالً و،  يَِقُل ُوقوالً  في الَجبل َوقَل ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .يَِقل في الجبل َوقَل ، وقد َوقُلٌ و َوقِلٌ  وقال اللحيانّي : َوِعلٌ 

 : الحجارة. الَوْقلوالجبال.  : الصاعد بين ُحُزونة الواقل وقال الليث :

 ولََهق ويَقَق ، بمعنى واحد. يَلَق يقال : أبيض: يلق 

 وقال أبو سعيد : المقلة ثم حبُّها الذي يجنى ثم يسف. فالوقلة اليابسة التي في جوفها ال تؤكل.

 ابب القاف والنون

 ق ن
 [.قنأ ، يقن]قنا ، قين ، وقن ، نوق ، نيق ، نقا ، أنق ، أقن ،  (وا يء)

 [.99األنعام : ] (ِقْنوان  دانَِية  )قال هللا جل وعز : : قنا 

 أيضاً مقصور. القَنا : الذي يقال له الِكباسة وهو الِقْنو أبو عبيٍد عن األصمعّي :

 بالضم والتنوين ، وِمثْله صنٌو وِصْنواِن وصنواٌن للجميع. قُْنوانٌ  ، وللجميع بالكسر قِنوانِ  فإنّه يقول لالثنين قِْنو قال : وَمن قال

 .أقناءً  َجمعَه قَنًا قال : وَمن قال هذا

 ، أي : قريبة المتناَول. (ِقْنوان  دانَِية  )وقال الزجاج في قوله : 

حدثنا عروة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن أبي عريب عن كثير بن مرة 

َحَشٍف وفي يده عصاً  قِنَا وقد علّق َرجلٌ  وسلمعليههللاصلىالحضرمي عن عوف بن مالك األشجعي ، قال : خرج رسول هللا 

 بكسر القاف ، وأراه قِنا هكذا رواه،  «ربُّ هذه الصدقة قد تصدَّق بأطيب منهالو شاء »وقال :  القنو فجعل يطعن بيده في ذلك

 .قَنا

 [.48النجم : ] ((48َوَأنَُّه ُهَو َأْغىن َوَأْقىن ))وقال جل وعزَّ : 

 وِمن هذا قولُك :: أْرَضى ، واآلخر : ُجِعل الِغنى أصالً لصاحبه ثابتاً.  أَْقنى أحدهما :: قوالن  أَْقنى قال أبو إسحاق : قيل في

 كذا وكذا ، أي : َعِملُت على أنّه يكون عندي ال أخرجه ِمن يَدي. اقتنَْيتُ 

 والنََّشب. الِقْنية ِمن أَْقنىو: َرضَّى الفقيَر بما أغناه به.  أَْقنى وقال الفراء :

 : أعطاه ما يدَّخره بعَد الِكفاية. أَْقنى وقال ابُن األعرابي :

 إذا َحِفظ حياَءه ولَِزمه.:  قَنَّىو قَنَاو استَْقنَىو ىأَْقن وقال الكسائّي :

 الحياء ، أي : لِزمتُه. قنيتُ  وقال غيره :
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 .يَْقنيني الحياُء أْن أفعَل كذا ، أي : َردَّني وَوعظني ، وهو قَنَاني وقال ابن شميل :

 : وأنشد 

مريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا ِك كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ   يّنِ لريريريريريريريريريَ

  
ِك يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  أن أبريريريريريريريري ريريريريريريريريِك مريريريريريريريريا    بريريريريريريريرييريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
 الحياَء : إذا استَْحيا. قَنِيَ  قال : وقد

ً  يَْقنو اإلنسانُ  قَنا وقال الليث : يقال : ً و قَْنواً  َغنماً وشيئا ، وهو أن  اقتَنَى يقتَنِي اقتناءً  ويقال : .القُْنيانو، والمصَدُر الِقناِن  قُنوانا

 يتخذه لنفسه ال للبيع.

 : للنَّْسل ال للتجارة. وأنشد  قِنيةً  ، واتَّخَذها قِْنية يقال : هذه

ايت  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريَه وأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت و    َن قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
َزمنريريريريريريريريريا 

 
لريريريريريريريريريون املريريريريريريريريري تريريريريريريريريريَ ن الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس قريريريريريريريريريوٌُ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريِ

  
 : اتخذتَه لنفسك. قِْنيان ومالٌ  قِْنية وَغنمُ 

 حيائي ، أي : لزْمتُه. قَنِيتُ  قال : ومنه

 : وأنشد 

مريريريريريريريريي  لريريريريريريريريَ ِك واعريريريريريريريريْ َ  مسريريريريريريريرييريريريريريريريرياَءِك ال أ  لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرياقريريريريريريريريْ

  
ِل   تريريريريريريريريريريَ  أيّن امريريريريريريريريريريرٌ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريو    ن مل أ قريريريريريريريريريريريْ

  
 ارتََضيت. قِْنيةً  لنفسي ماالً ، أي : جعلتُه اقتنَْيتُ وبه ، أي : َرضيُت به ،  قَنيتُ  قال : وقيل :

 : وقال في قول المتلمس 

لريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريافريريريريريريريرير ْ  مريريريريريريريرين جريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريه  لريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ

  
ل   لريريريريريريريريِّ و كريريريريريريريريلَّ قريريريريريريريريِ ِّ م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريري   كريريريريريريريريذلريريريريريريريريك أَقريريريريريريريريريْ

  
 إنه بمعنى أرَضى.

 ، أي : أَْلَزم وأحفَظ. أْقنو وقال غيره :

 المال ، أَي : اتخذته أَصالً. قنوتُ : ، أي : ألجزيّنك جزاءك. ويقال  ألقنونّك قِناوتَك : أجزي. ويقال : أقنو وقيل :

 ه الشمس في الشتاء.خفيفة ، من الظّل : حيث ال تُصيب الَمْقنُوةوقال : 

 الَمْقنأة والَمْقنُؤة : المكان الذي ال تَطلُع عليه الشْمس.: الحرانّي عن ابن السّكيت عن أبي عمرو 

 بغير همز. َمقنَُوةو مقناة وقال غير أبي عمرو :

 : غير مهموزة  َمقانيَ  وقال الطرماح : فََجمعها

ن  بريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا  يف مريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريرياين أقريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ُْ عريريريريريريريريريريريريا ْوُ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ْت كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رأب الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريري 

  
 : وقال قيس بن العَيزارة الهذلّي 

  ريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياأٌب أنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌق نريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريا

  
خريريريريريريريريريا. الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريواُّع  

َ
 مريريريريريريريريريَرب  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريا املريريريريريريريريري

  
 قال : معناه : أي هي موافقة لكل من نزلها ، من قوله :

 م اانأب البيا. بصفرأب
 أي : يوافق بياضها صفرتَها.
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 المال : إذا اتخذته أصالً. قَنوتُ  مثل المَرّب تحفظ الندى فترمه من الَمقناة هذيل مفناة ، بالفاء ، وقيلقال األصمعي : ولغة 

 وقال الشاعر يصف حميراً جزأت بالرطب إلى أن هاجه المقاني :
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 أ ريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريوايت األ  

  
  ملريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياين بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين اعريريريريريريريريريتريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياُ  

  
 أي : الرياض اللواتي في المقاني.

 .قُْنيان ، وتميم وَضبّة قُنوان َوقيسٌ  قِْنوان الفراء : أهل الحجاز يقولون :وقال 

 وأنشد :

 ماَل ب  ْليان  من الب سر أمَحراو 
 .قِنى ، َوال يقولون قُنوو قِْنو قال : ويجتمعون فيقولون :

 .قِنيان قال : وكلٌب تقول

ً و قَنَوات أَلفُها واو ، والجميع القَناة وقال الليث : ً  صاحب: ، أي  ُمقنٍ و قَنَّاءُ  . ورجلقَنا  .قَنا

 وأنشد :

 ِّ  
 
 َعّض الَ  اِف   ر َص امل

ماح ما كان ذا أنابيَب كالقََصب ، ولذلك قيل للكظائم التي تجري تحت األرض القَناة قلت : ، ويقال  قَناة ، واحدتها قَنوات من الّرِ

 َصب ، تشبيهاً بالقَصب األجوف.لمجاري مائها ق

، وهو ارتفاٌع في أعاله بين القََصبة والماِرن من غير قُبح ،  القُْنو من األنوف ، والجميع األَقنَى مقصور : مصَدر القَنا الليث :

ْقر ونحوه أْقنى وفََرسٌ   ، أي : في ِمنقاره ُحْجنة. أْقنى إذا كان نحَو ذلك. والبازي والصَّ

 وأنشد :

 ِمن ال ت أَْق  يلف ض  ال َّلَّ أُّرق  
ً  والِفعل  .قَنَِي يَْقني قِنا

 : نُتُوٌّ في وَسَط قََصبة األنف ، وإشراٌف وضيٌق في الِمْنخرين. القَنَا ثعلب عن ابن األعرابّي :

 احديداٌب في األنف ، يكون في الهجن.: في الخيل  القَنا وقال أبو عبيدة :

 : وأنشد 

ِل  الو لريريريريريرييريريريريريريس أبقريريريريريري   غريريريريريريريِ فريريريريريريي وال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْربريريريريريوِب   فريريريريرييِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريرين مريريريريريَ ى دواء  قريريريريريَ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريَ

  
 : عند العرب القامة. وأنشد  القناةو، ومعناه : ُصلب القامة.  القناة أبو بكر : قولهم : فالن ُصلب

 الريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريرياو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريا  الريريريريريريريبريريريريريريريلريريريريريريريان والريريريريريريريعريريريريريريريرانريريريريريريريني 

  
 لريريريريريريريري ريريريريريريريرياف ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور يف متريريريريريريريرياُ و كريريريريريريريريمريريريريريريريريال  

  
 القامات. بالقنا أراد

 وعصا. قناة خشبة عند العربقال : وكل 

 والرمح عصا.

 : وأنشد قول األسود بن يعفر 

كم و   قريريريريريالوا  ريريريريريريريريريريريريريريريس  قلريريريريريه يكفي  ريريريريريريريريريريريريريريريسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق    هريريريريريريريامريريريريريريريي مريريريريريريريفريريريريريريريتريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرياٌن كريريريريريريريلريريريريريريريرباس الريريريريريريريلريريريريريريريِّ
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ه الريريريريريريريريعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريمريريريريريريريرير كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريه   منريريريريريريريريتريريريريريريريريْ

  
ْي قريريريريريريريابريريريريريريريس يريريريريريريريتريريريريريريريحريريريريريريريرق      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريرياٌب يريريريريريريريكريريريريريريريفريريريريريريريَّ

  
 األعرابي : الراهب.نمته : رفعته ، يعني السنان. والنهامي في قول ابن 

ار. ويقال :  قناة وقال األصمعي : هو النَّجَّ
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  ع اجلمع. ق    قلا  و 
 كما يقال : دالة ودال ، ثم ِدلّي وُدلّي جمع الجمع.

يت : ما  هذا الشيء وما يُقاميني ، أي : ما يوافقُني. يُقانيني وقال ابن السّكِ

 الشيء : َخلَطته. قانْيتُ  وقال األصمعّي :

 .قانيته  شيء َخلَطته فقدوكلُّ 

 وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم في قوله :

 اانأب البياَ. بص ْفرأب  
 
 كِبكر امل

ُخلط بياضها بُصْفرة ، فكانت صفراء بيضاء ، فترك األلف والالم من البِْكر ، وأضاَف : بصفرة ، أي  المقاناة قال : أراد كالبكر

 البِْكَر إلى نْعتِها.

َدفةوقال غير أبي ا َدفة لونَْين من بياض وُصْفرة ، أَضاَف الدَّرةَ  الُمقاناة لهيثم : أراد كبِكر الصَّ البياَض بُصْفرة ، ألن في الصَّ

 إليها.

 في النَّْسج : خيٌط أبيض وخيٌط أَسَود. الُمقاناة وقال أبو عبيد :

 : َخْلط الُصوف بالَوبَر أو بالشَّعر من الغَْزل ، يؤلَّف بين ذلك ثمَّ يُبَرم. الُمقاناة وقال ابن بُُزْرج :

 هذا بذاَك ، أي أُشِرب أحدهما باآلخر. قُونِيَ  : إشراُب لوٍن بلَْوٍن يقال : الُمقاناة وقال الليث :

 داَم.: لك عيٌش ناِعٌم ، أي  قانَى وقال غيره :

 : وأنشد 

يريريريريريريريريريريريريريظ  ل   ردقريريريريريريريريريريريريرياَ  لريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريريريريِ

  
ع  و   لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ٌض مريريريريريريريريريري  ة و ريريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريريَ ي   عريريريريريريريريريريِ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
خار المال. القُنَا وقال ابن األعرابي :  : اّدِ

 ما لَهم وال يفانونَه بالقاف والفاء ، أي : ما يقومون عليه. يُقانُون هْم ال: وقال أبو تراب : سمعت الُحَصينّي يقول 

 هذا ، أي : يوافقُه. يُقاني فَقَته ثم فََضلْت فَْضلةٌ فادََّخرها ،فالٌن : إذا اكتفى بنَ  تقنّى وقال ابن األعرابي :

 : : إذا جزيته ، ومنه قول المتلمس  قنوته أقنوه قناوةً  يقال :

 ألريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريا  لريريريريريريري ريريريريريريريِّ  مريريريريريريرين جريريريريريريريلريريريريريريري  كريريريريريريريافريريريريريريرير

  
ل   لريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريلَّ قريريريريريريريريريِ ّ  مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريك أَقريريريريريريريريريْ

  
 ألجَزيَّنك جزاءك. قاله خالد بن زيد.: ، وألمنونّك مناوتك ، كقولك  ألقنونّك قناوتك : أجزي وأكافئ. يقال : أقنو

 .قنأ يقنأ ، وقد قانئ أبو عبيد : أحمر: قنأ 

ت احمراراً شديداً. قُنوءاً  أطراُف المرأة قَنأَتْ  أبو زيد :  بالحنَّاء : إذا احمرَّ

ج : يقال : ضربتُه حتَّى ً  فالنٌ  قَنَأهوت. : إذا ما قَنَِئ يَقنأ قُنُوءاً  وقرأت للمؤّرِ ُجلَ  أْقنأَتُ و يَْقنَُؤه قَنَئا  : حملتَه على القتْل. إقناءاً  الرَّ

جلين النِّْقوُ  قال الليث :: نقا   .األنقاء على ِحياله ، والجميع نِْقوٌ  : كلُّ َعْظم من قََصب اليدين والّرِ
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 .نِْقوٌ و نِْقي واحدها: : كلُّ َعْظم ذي ُمّخ ، وهي القََصب. وقال غيره  األنقاء أبو عبيد عن األصمعي :

 ، وهو نبت أحمر. النُّقاوى ابن األعرابي : هو أحمر كالنََّكعة ، وهي ثمرة

 : وأنشد 

كريريريريريريريريريريون لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريالأب     لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم ال نريريريريريريريريريريَ

  
ع  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريريريرياَوى  ْذ أمسريريريريريريريريريريريرياالو    ال نريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ

  
 .نُقاَوىو نُقاوةٌ  ، واحدها نقاويات وجمعه: ضرب من النبت ،  النُّقاوى قال ثعلب :

 ممدود. نُقاءو النُّقاية نَقَايَا ، وجمع نُقاءو النُّقاوة نُقَاَوى ، أي : أفَضلَه ، وجمع نُقايَتَهو نُقاَوتَه وقال اللِّحياني : يقال : أخذتُ 

 : نبٌت بِعينه له َزْهر أحمر. النُّقاوىو

 .نَْقَواء م اليدين والرجلين والفَِخذ ، وامرأةٌ : دقيق َعظْ  أْنقَى وقال الليث : رجلٌ 

 : دقيقة القَصب نَحيفة الِجسم قليلةُ اللَّْحم في ُطول. نَْقواء وفَِخذٌ 

من. وناقة النِّْقي قال :  .َمناقٍ  ونُوقٌ  ُمْنِقية : شحُم الِعظام ، وشحم العَْين من الّسِ

 : وقال الراجز 

نْي  ال  مريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريَ  ال َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
نْي   ى أو عريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريريَ خ  يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َُ مريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريا دا

  
 منه. النِِّقيَ  : إذا استخرجتَ  نَقْيتُهوالعَْظم  نقَْوتُ  ويقال :

 من الشيء. انتقيتَ  : أفَضل ما النُّقاَوةو

ُده. :  االنتقاءو. أنقيتُه إنقاءً  ، وأنا نَِقَي يَْنقَى نَقاَوة تقول : .النَِقيّ  مصدر الشيء النَّقاَوةو ،  نِقيه العظم : إذا أخرجتَ  انتقيتُ وتجوُّ

 الشيء : إذا أخذَت خياره. اْنتقيتوأي : مّخه. 

 ما يُلقَى في الطعام ويُرمي به.:  النَّقاة أبو عبيد عن أبي محمد األموي :

 ِخياُره. النُّقاوةوقال : سمعتُه من ابن قََطرّي قال : 

 .النُّقاوة ِمثلَه ، وكذلك في النَّقاة بن األعرابي فيثعلٌب عن ا

 : الجيد. النُّقاوةوالرديء. قال : :  النُّقايةو النُّقاة قال : وقال أبو زياد :

 أخبرني بذلك المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي.

النَّقّي  للجميع. ويقال لَجمع الشيء أنقاءٌ و،  نَقَوانِ وَمْقصوٌر من ُكثْبان الَرْمل ،  النقَاو،  النَّقيّ  ممدود : مصدر النَّقاء وقال الليث :

 .أَنقاء

اَرى ، وأَنشد لطرفة  النَِّقيُ  قال أَبو عبيد : .«النِّقيّ  يُْحَشر الناُس على أرض بيضاُء كقُرصة»في الحديث : و  : : الُحوَّ

وا لريريريريريريريريريريري  اَس  ذا مريريريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريَْ م الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ  نريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ

  
ْن نريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ْه مريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه أ د مريريريريريريريريريريريريريريريريري  ي  فريريريريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ويقال للُحلََكة ، وهي دوْيبَةٌ تسكن الّرْمل كأنها َسَمكة َملساُء فيها بَياٌض وُحْمرة :
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 .اللَّ ا . وي ال هلا بلا اللَّ ا  حمة
ة وشبَّه بناَن العَذاَرى بها :  وقال ذو الرمَّ

 بلا   اللريَُّ ا َ َفى ِمرارا  وَتيتَهر  
ً  الرملِ  نقَا ويُجَمع مل ، للكثيب المجتمع األبيض الذي ال يُنبت شيئاً. نقاةٌ  ، وهذه نُقيانا  من الرَّ

 .«فيُنتَقَى ال َسْهٌل فيُْرتَقى ، وال َسِمين»وفي حديث أم زرع : 

 منه. النِْقيَ  : إذا استخرْجتَ  نَقْيتُهوالعَْظم  نَقَْوتُ  قال أبو عبيد : قال الكسائي : يقال :

 .نِْقيٌ  ، أي : ليس له« فيُنتَقَى وال َسمينٌ »وقولُها :  .انقيتُه قول :قال : وكلهم ي

 َحٍق ، أي : كلمةَ حّق. نَْقيَةوسمعُت نَْغيَة َحّقٍ : وقال أَبو تراب : سمعُت الُحَصْيني يقول 

ً  الَحدَّاُد الحديدَ  قانَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: قون ـ  قين اه. يَِقينُه قَْينا  : إذا َسوَّ

 .قيون : الَحّداد ، َوجمعُه القَْين قال الليث :وَ 

 .قَْين قال غيره : كلُّ عاِمٍل بالَحديد عند العربوَ 

 : العَْبد واألََمة. القيُنَةوَ  القَْين قال الليث :وَ 

 قال زهير :

 َردَّ الِ يان  ِ ال اََّيِّ فامسَتَملوا
 ِجماَل إلى الدر لََشّدِ أَقتابِها عليها.اإلماء ، أنهن َرَدْدن يوم الظَّْعن ال بالِقيان أَراد

 المغنّية.:  القَْينة قال الليث : َعَوام الناس يقولون :وَ 

 : إذا كان الِغناُء لها صناعةً ، وذلك ِمن َعَمل اإلماء ُدوَن الَحرائر. قَينَةً  قلت : إنّما قيل للمغنّية

 ، إذا كان الِغناء صناعةً له أو لم يكن ؛ وهي كلمةٌ ُهذلّيّة. قَْينةٌ  وقال الليث : ربَّما قالت العرب للرجل المتزيِّن باللباس

 الروضةُ : إذا ازدانت بألوان َزْهرتِها. وأنشد : اقتانت: و: التزيُّن بألوان الزينة. قال  التقيُّنو

 َحوَّف  
 كما اقتان  للريَّْبه الِعَهاد  امل

 : الجارية تخُدم َحْسُب. القَْينةوالمغنّيَّة. :  القَْينَةو: الماشطة.  القَْينةوْحم. : الِفْقرة من اللَّ  القَْينة ثعلب عن ابن األعرابي :

ً  النَّْبت اقتانَ  أبو عبيد أبي عمرو :  أنَّها تزيِّن العَرائَس.: ، أي  ُمقَيِّنَة إذا َحُسن. ومنه قِيل للمرأة:  اقتيانا

 لتزيينها النِّساء. مقيِّنةٌ  قلُت : ويقال للماشطة

، وطانني هللا على حبّه يوم طانني ، وطواني على حبّه يوم طواني ، أي :  قانني هللا على حبّه يوم قانني وقال اللحياني : يقال :

 ويطينني. يقينني خلقني على حبه ،

 معناها في كالم العرب الصانعة. القينة: ، قال  قينة قال أبو بكر : قولهم : فالنة

ً  كنت: : الصانع ؛ قال خبّاب بن األرّت  القينو  في الجاهليّة ، أي : صانعاً. قينا
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 : هي األَمة صانعةً كانت أو غير صانعة. وقوله : القينةو

 رد ال يان  ِ اِل اَّيّ 
 العبيُد واإلماء.

الذي يعمل الحديَد ويعمل  القينُ  إنما فقال : كذب قْين ابن السكيت : قلت لعُمارة : إنَّ بعض الرواة زعم أّن كّل عامل بالحديد

 .قَْين وال للنّّجار قَْينٌ  بالِكير وال يقاُل للصائغ

ل من َعِمَل الَحِديَد بالبادية الهالك بن أَسد بن ُخَزيمة. وِمن أمثالهم :  القُيُون وبنو أسد يقال لهم :  إذا َسِمعَت بُسَرى»، ألنَّ أوَّ

 قال أبو عبيد : يُضرب للرُجل يُعَرف بالكذب حتّى يَُردَّ ِصدقُه. .«فإِنَّه مصبِّح القَْين

 بالبادية يتنقَّل في مياههم فيُقيم بالموضع أيّاماً. القَْين قال األصمعّي : وأَصله أَنَ 

 ه َمن يريد استعمالَه.وإن لم يُرْد ذلك ، ولكنّه يُشيعُه ليستعمل !فيكُسد عليه عملُه ، فيقول ألهل الماء : إنِّي راحٌل عنكم الليلةَ 

 فَكثُر ذلك ِمن قوله حتّى صار ال يصدَّق.

 : وقال أوس بن َحَجر 

نِي  ْ َوأب  بريريريريريريريريريريريريريَرهريريريريريريريريريريريريريِ ة  غريريريريريريريريريريريريري  رْ  أ مريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريّ كريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَك  َن الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرينَي غريريريريريريريريريريريت  أمريريريريريريريريريريرينِي  

  
 : شجرةٌ تنبُُت في جبال تِهامة. القانُ و

 : وقال ساعدة 

را   مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِّ أب  أَيوي    مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَّ

  
روع الريريريريريريريري ريريريريريريريرياِن   مّ  هبريريريريريريريريّن فريريريريريريريري  م و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : موِضعَا القَْيد. قال ذو الرّمة : ِمن يَِدي الفََرس  القَْينان أبو عبيدة :

َذف   يريريريريريريريريري   يف د ريريريريريريريريريومريريريريريريريريرية  قريريريريريريريريريَ  َداَ  لريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
ه   يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  احنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريه األانعريريريريريريريرييريريريريريريريريم  و قريريريريريريريريريَ

  
 : الَوظيفان لكّلِ ذي أربع. القَْينانِ  وقال الليث :

ْفر يُْرفع بها اإلناء. القَْونة ابن األعرابّي :ثعلٌب عن   : القطعة من الحديد أو الصُّ

 : موضعان. قَُوْينو قَْون وقال الليث :

 : التعّدي باللسان ، وهو المدح التَّاّم. التقَّون وقال ابن األعرابّي :

 ِمن اللَّْحم لليَهود ، وهم أَمناؤهم. وأنشد :: الذين يُْنقُّون الشَّْحم  النََّوقة: ثعلب عن ابن األعرابّي : نيق ـ  نوق

 خم ّة  ساق  أب ِدي انِقي
 قلت : وهذا مقلوب.

قو: الَحَذاقة في كل شيء. قال :  النَّْوقَةوقال ابن األعرابّي :  بْت قُطوفُها  المنَوَّ : المذلَّل من كّلِ شيء ، حتّى الفاكهة إذا قُّرِ

 آلكلها فقد ذُلِّلْت.

ق الفَّراء عن الدُّبَْيريّة أنّها قالت : تقول للَجَمل المليَّن :  .الُمنَوَّ

ق وقال األصمعيَّ : قومن النَّخل الملقَّح.  المنوَّ  ِمن العَُذوق : الُمنَقَى. المنوَّ

ق ق والُمَسكَّك. الُمنَوَّ  : المَصفَّف ، وهو الُمَطرَّ

 : حرٌف ِمن حروف النِّيق وقال الليث :
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 : ال ويل من اجلبال. اللِّيق اجلََبل. وقال أبو عبي  :
ق ِمن النِّيقَة وقال الليث : قَ  ، التنوُّ  لغةٌ. تنيَّقَ وفالٌن في َمطعَِمه وَملبَسه وأُموِره : إذا تَجّوَد وبالَغ.  تَنَوَّ

 : وأنشد  .أنُوق ، والعَدُد أْينُق وأيانِق على قلب نِياقو نُوق جمعُها الناقةو

بريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريرياِق  ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَّ ن نريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريرينَّ هللا  مريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ن الريريريريريريريريريريريريريريريَواثِق   ني مريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ْن مل تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
: شبه َمَشّقِ بين َضّرة اإلبهام وأصل أَْلية اْلِخْنِصر مستقبٌل بطَن الساِعد بِلْزق الراحة. وكذلك كلُّ موضعٍ مثل ذلك  النَّاقُ وقال : 

 رواه ثعلٌب عنه. الناق عرابي فيونحو ذلك قال ابن األ .النَّاقُ  في باطن المرفق ، وفي أصل العُْصعُص

 : إذا أمرتَه بتمييز الّشْحم من اللَّْحم. نُْق نُقْ  قال : ويقال :

ً  الشيءَ  أنِْقتُ  أبو زيد :: أنق   : إذا أْحببتَه. أَنَقا

 : اإلعجاب بالشيء. األنَقْ  وقال الليث :

ً  به آنَقُ  به ، وأنا أَنِْقتُ  تقول : ً  الشيء آنَقَني ُمعَجٌب ؛ وقد:  أَنقٌ  ، وأنا به أَنَقا ، لكّلِ شيٍء أعجبك  ألَنِيٌق ُمْؤنق ؛ وإنّه يُؤنقني إيناقا

 ُحسنُه.

 .أنِيق ، ونباتٌ  أنِيقٌ  وتقول : روضةٌ 

 وأنشد :

 ال  ِمٌن َجليس ه وال أَِنقْ 
 فيهّن. أتأنَّق في حديث ابن مسعود : إذا وقْعُت في آل ِحْميَر وقعُت في َرْوضات َدِمثاتو

: إذا كان َحَسناً ُمْعِجباً. وكذلك قول ُعبيد بن  أنيقٌ  يعني أتتبَّع َمَحاسنَُهّن ، ومنه قيل : منظر: فيهن  أتأنق ل أبو عبيد : قوله :قا

ً  عمير : ما من َعاشيٍة أشدُّ   وال أبعَد ِشبَعاً ِمن طالِب ِعْلم. أَنَقا

 .كالمتأنّق ومن أمثالهم : ليس المتعلِّق

 آنق ، أي : يطلب يتأنق األشياء وأعجبها يقال : هو بآنق القانع بالعُلقة وهي البُلغة من العيش كالذي ال يقنع إالومعناه : ليس 

 األشياء إليه.

 .آنَقَنيوأخذُت نِقتي من المتاع ، أي : ما أعَجبَني : وقال أبو سعيد : نِقةُ المال : ِخياُره. يقال 

 في شيء. األنيق وال األنَقْ  مال ، وهو ما انتُقَي منه. وليس ِمن بابقلُت : نِقة المال في األصل نِْقَوة ال

َخَمة. قال  األنُوق إذا اصطادَ : الرُجل  أْنَوقَ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي : وقال معاويةُ لرجٍل أداَرهُ َعلَى حاجٍة ال يسأل : ، وهي الرَّ

 : ِمن الَحْرش ، يريد : الخديعة ، ثم سأله أخرى أصعَب منها فقال  ِمثلُها وهو يَْفتل له في الذَّروة ليخدعه عنها : أنا أَجلُّ 

ا  طريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  األبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَق الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريوَق فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ

  
وِق   َض األنريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريْ ه أراَد بريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عزيٌز ال األنُوق قال أبو العباس : وبَْيض
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 يوج . وهذا َمَ ٌل ي ضرب للذي َيسأل اهلنيِّ فال ي ع ى فيسأل ما هو أعزُّ مله.
العقاب ، والناس يقولون الرخمة ، والّرَخمة : عندي  األنوق أخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال : قال عمارة :

 توجد في الخراباِت وفي السَّهل.

 : طائر أسود له كالعرف ، يُبِعد لبيضه. األنوق قال : وقال أبو عمرو :

ق. وقد ذكرها الكميت فقال  األنوق ويقال : فالن فيه ُموقُ   : ، ألنَّها تحمَّ

 ذاِ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريرينِي واأللريريريريريريريريريريريريريريريريريوان   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىتَّ و 

  
ِويريريريريريريريريريريريِل   ق  وهريريريريريريريريريريريي كريريريريريريريريريريرييِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية اَّريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريري 

  
 حيلتها ، ألنَّها أّول الطَّْير ِقطاعاً ، وأنها تبيض حيُث ال يلحق شيٌء بيضها.: يعني الّرخمة ، وإنّما كيَّس َحِويلها ، أي 

: إذا صاد  تََوقَّنَ  الرجُل : إذا اصطاَد الطَّير ِمن ُوْقنيه ، وهي ِمْحَضنُهُ. وكذلك أَوقَنَ : ابن األعرابّي أبو العباس عن : أقن ـ  وقن

 الَحماَم ِمن َمحاِضنها في رؤوس الجبال.

 : التوقُّل في الجبل ، وهو الصُّعود فيه. التوقُّنوقال : 

 : والُوَكنات. وقال الِطرماح  الوقَناتوالَجبَل ، األُقَنات ، موضع الطائر في  الوْقنةووقال أبو عبيدة : األَْقنَة 

ن  بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا ي أ قريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريريِ  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ُْ عريريريريريريريريريريريريا ْوُ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ رأب  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِت كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو سعيد : األُْقنة : اْلُحْفرة في الجبَل وجمعُها أُقٌَن.

ضيِّقة الرأس ، قَْعُرها قَْدُر قامة أَو قامتين ِخْلقةً ، وربما كانت َمْهواة وقال الليث : األقنة : ِشبه ُحْفرة تكون في ظهر قُّفٍ أو َجبٍَل 

 بين نِيقَْين.

 به. أَيقَن ، وهما واحد ، وهو الذي ال يسمع بشيٍء إالَّ  يَقَنٌ  أبو زيد : رجٌل أَذنٌ : يقن 

 : ، وأنشد قول األعشى  اليقين : اليَقَن وقال الليث :

يريريريريريريريريريريريون  و  ه الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري    مريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريذي أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريْ
  

ْن   ن يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ع أيس  وال مريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ً  : إزاحة الشك وتحقيق األمر. وقد اليقينوقال :  ً و،  ُموقِنٌ  فهو أيقََن يُوقن إيقانا  استيقنتوباألمر  تيقَّْنتُ و .يَِقن فهو يَِقَن يَْيقَُن يَقَنا

 به ، كلُّه واِحٌد.

 المخدَّرة.الجارية الَمُصونة :  الَمْوقونَة ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ابب القاف والفاء

 ق ف
 قفا ، قوف ، قيف ، فقأ ، وقف ، وفق ، أفق ، فوق ، فأق. (وا يء)

 ، وهو أَن يتَّبع شيئاً. قَفَا يَْقفُو قَْفواً  : مصدُر قوِلك : القَْفوُ  قال الليث :: قفا 

 [.36اإلسراء : ] (َوال تَ ْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  )وقال هللا جل وعز : 

 قال الفراء : أكثر القراء يجعلونها ِمن
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. قريَفْو     ، كما ت ول : ال َت ْع  ِمْن دعْو  
، ِمثل قاَع الجمُل الناقةَ وقَعَاها : إذا ركبها  قَفَْوتُهوأثَره  قُْفتُ  ِمثل وال تَقُل. والعرب تقول : (ال تَقُفْ )قال : وقرأ بعضهم : 

 عاَث وَعثَا.ليَضربها. وِمثله 

وَمِزيّةٌ : إذا كانت له  قَِفيّةٌ  : َرَمْيتُه بأمر قبيح. وله عندي قَْفَوتُهوفالناً : اتّبعُت أَثََره ،  قَفَْوتُ  ثعلب عن ابن األعرابي : يُقاُل :

 وال يقال أْمَزْيتُه. أْقفَيتُه منِزلة ليست ِلغيره. ويقال :

ربَّما اعتذرُت إلى رجٍل من شيء قد كان منّي : : الذَّْنب. يقول  الِقْفوةو؛ « قِْفَوتي ِعْذَرتي ، لم يَسَمعُربَّ ساِمعٍ »ومن أمثالهم : 

 إلى َمن لم يبْلغه ذَْنبي. يُضَرُب َمثاَلً لمن ال يحفَظ ِسّره.

 أخبرني بذلك كله عن المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي.

 ، أي : ال تتَّبع ما ال تَعلم. [36اإلسراء : ] (لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم   َوال تَ ْقُف ما)وقال األخفش في قوله : 

 : . وأنشد القَْفو : القَْذف. قال : والقَْوُف مثل القَْفووقال : 

ِم  وذ   هلل اجلريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِل األعريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِم   ويَف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييَء الريريريريريريريريريذي مل أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ن قريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
َوال تَ ْقُف ما لَْيَس َلَك )َحدَّثَه عن َكهَمس عن سعيد عن قتادة في قوله : أخبرني المنذري عن المبّرد ، أّن أبا عمر الجرمّي و

ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤاَد ُكلُّ ) وقال : ال تقل سمعُت ولم تَسَمع ، وال رأيُت ولم تََر ، وال علمُت ولم تَعلَم ،  (ِبِه ِعْلم  
 .(ُأولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤالً 

 ويقُوُف ويَقتاف ، أي : يتّبع األَثََر. يَْقفو عبيد : قال األصمعي : هووقال أبو 

ر العُنُق ، أَِلفُها واواً. قال : والعَرب تؤنّثها ، والتذكير أعّم ؛ يقال : ثالثة القَفَا وقال الليث : فإِّن  أقفيَة ، وَمن قال : أقفاء : مؤخَّ

 .القُِفيّ و الِقِفيّ  جماَعه

ً  ِرم : ُردَّ علىويقال للشيخ إذا هَ   : . وقال الشاعر قَفا

فريريريريريريريريا   ر دَّ قريريريريريريريريَ لريريريريريريريريا  أو تريريريريريريريريريَ َ
َ  املريريريريريريريري َق َريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ   ْن تريريريريريريريريريَ

  
   ِ  ال أَبريريريريريريريِك مريريلريريريريريريريَك عريريلريريى ِديريرين  وال مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فقد أخطأ. أقِفيَة ، وَمن قال : القَفا أَْقفاء وقال أبو حاتم : جمعُ 

 .أْقفٍ  قال : وسمْعنا في أدنى العَدد ثالثة

ر القَفاو  .القَفَا مؤنّثة. قال : وِمن العرب َمن يذّكِ

 : مذكَّر ، وقد تؤنَّث. وأنشد  القَفا وقال ابن السكيت :

فريريريريريريريريريرياه  و  ر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه قريريريريريريريريريريَ وَ  و ْن عريريريريريريريريريريَ َ
 مريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريري

  
ارِ   ن محريريريريريريريريريريريِ ِ  مريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ َل لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ  أبمحريريريريريريريريريريريَ

  
 َخْلُف.كذلك إذا جئته من  استَْقفَيتهوفالناً بعَصاً فضربتُه ،  تقفَّْيتُ  وقال الليث :

 البَْيت. تَْقفو ألنها قافِية الِشْعر قافية قال : وسّميت
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 رأس أحِدكم ثالث ُعقَد ، فإِذا قام من الليل وتوضأَ انحلَّت ُعْقَدةٌ. قافية في حديث مرفوع : علىو

 .بالقافية القفا وقال أبو عبيد : يَعني

 .القَفا ويقولون : القَفَنُّ في موضع

 بيت الشعر. قافية كّلِ شيء آخره ؛ ومنه قافيةوالرأس.  يةقاف وقال أبو عبيد : هي

ي البيت من الشعر وا القصيدة بكمالها قافية وقال غيره : العرب تسّمِ  .قافيةً  ، وربَّما سمَّ

 : . وقالت َخْنساء قافيةً  ويقول الرُجل منهم : َرَوْيُت لفالن كذا وكذا

لريريريريريريريريريريرياو  ِل مسريريريريريريريريريريريَ ِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ة  مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ

  
اِن   ن قريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريَ ك  مريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ ى ويريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
: ، أي  [27الحديد : ] (ُثَُ قَ فَّْينا َعلى آاثرِِهْم ِبُرُسِلنا). وقال هللا جل وعز : قافيَةً  ، أي : جعلُت له تقِفيةً  الِشْعر قفّْيتُ  ويقال :

 أَتْبعنا نوحاً وإبراهيَم ُرُسالً بعَدهم. وقال امرؤ القيس :

  اثرهنَّ حباِص ِ قريفَّى على و 
 : بمعنى أتَى  قَفَّى أي : أتْبع آثاَرهنَّ حاصباً. وقال ابن مقبل :

َرد   الأب  ذا  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ ن فريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريم د وَنريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريِ

  
راٌب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرٌب جريريريريريريريارِي   ى عريريلريرييريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريَّ  قريريريَ

  
 أي : أتَى عليها وَغِشيَها.

 عليه : ذَهَب به. وأنشد : قَفَّى ثعلب عن ابن األعرابي :

 الَعِرُْ  مأِرب  قريّفى عليهو 
 .الُمقَفِّي لي خمسةُ أسماء ، منها كذا وكذا ، وأنا»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 .«وأنا العاقب»في حديث آخر : و

: حدثنا ابن منيع قال : حدثنا علي بن الجعد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن أوس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال 

 .«، والحاشر ، ونبّي الرحمة ، ونبّي الملحمة المقفّىوأنا محمد ، وأحمد ، »يقول :  وسلمعليههللاصلىسمعت رسول هللا 

 َذَهب به ، فكأنَّ المعنى أنّه آخر األنبياء ، فإِذا: عليه ، أي  قَفّى العاقب ، وهو المولِّي الذاهب ؛ يقال :نحو  المقَفِّي قال شمر :

 المتَّبع للنبيِّين.:  الُمقَفِّيوفال نبيَّ بعَده قال :  قَفّى

 : وقال ابن أحمر 

 ال تريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريي هبريريريريريريريريريريم الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريال  ِ ذا

  
رب  هريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريري  ه وال  فريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : الشمال عليهم ، يريد تجاوزهم إلى غيرهم وال تستبين عليهم لخصبهم وكثرة خيرهم. مثله قوله أي : ال تقيَم 

  ذا نريريريريريريريريريريريريريزل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريريريريري ار قريريريريريريريريريريريريريُو 

  
َ  داَر بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياء      ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ

  
 أي : ال يظهر لجارهم أَثر الشتاء.

 قال شمر في تفسير بيت ابن أحمر.

 لشمال ، أَي : ال تتخذهم قفوة فتطمعبهم ا تقتفي قال أبو عبيد هللا : معنى قوله : ال
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 فيهم ، وال تصيبهم   أب احملل فهم خمصبون.
 وقال غيره : ال تودهم ، تتعهدهم جعلها عدّواً.

وقال أبو عمرو : يعني أنهم يُطعمون فيها فهم حرٌب لها ، ولو تركوا اإلطعام كانوا سلماً لها ، أي : هم حرٌب لها يبارونها إذا 

 هبّت.

ْبية ، إاّل أّن فوقَها َشجراً. القُْفية عبيد عن الكسائي :أبو   ِمثل الزُّ

 والغُْفية. القُْفية وقال اللِّحياني : هي

 ، أي : اخترُت. رواه أبو عبيد عن أبي زيد. اقتفَْيتُ  : ما اخترَت من شيء ؛ وقد الِقْفَوة وقال غيره :

 .قَفَْوتُه الرجُل من الطعام. تقول :: الذي يُكَرُم به  القَِفيُ وقال أبو عبيد : 

 وأنشد :

 ي ْسَ ى دواَء َقِفِي السَّْكِن َمْربوبِ 
 ، ولكنه كان ُرفع إلنساٍن ُخصَّ به. القَِفيّ  قال أبو عبيد : اللَّبن ليس باسم

 يقول فآثْرُت به الفََرس.

 السْكن هو َضيُف أهِل البيت. قَفيّ  وقال الليث :

 وقال الُكَميت :

 ذا   الَ فاَوأب أسَغ    كاعب همو 
 .القَِفيةوأي : ذاُت األُثَْرة 

 به ، أي : ذو لََطف وِبّر. ُمقتفٍ  بفالن : إذا كان له ُمكِرماً ؛ وهو قَِفيٌ  ويقال : فالنٌ 

 .قَفاه : ضَربتُ  قفَيتُه أْقفيهو، أي : رميتُه بأمٍر قبيح.  قَفَْوتُه أقفُوه أبو زيد :

 لََصيتُه : َرَميته بالزنا.و قَفَْيتُه وقال أبو الهيثم :

ً  ، وهو بالواو. ويقال : قَفاه : َضرْبتُ  أْقفوه الرجلَ  قَفَْوتُ و  .قَفَيان ، ولم أسمعْ  قَفوانو قَفا

 ، والنون زائدة. قِفيَّة ، وغيره يقول : قَفينَةٌ ، واألصل قفاها : مذبوحة من قَِفيَّةٌ  أبو عبيد عن أبي زيد : شاةٌ 

 هللا أَثَره ، ِمثل َعفا هللا أثََره. قَفا تَبِعه وضدُّه في الدعاء :: أثََره ، أي  قَفَا « :األعرابنوادر »وفي 

 : أْن يصيُب النبَت المطُر ثّم يرَكبه التراب فيَفسد. القَْفو وقال أبو عمرو :

ً  األرضُ  قِفئتِ  « :الهمز»وقال أبو زيد في كتاب  المطُر على النّبت الغُباَر فال تأكلُه الماشية : إذا مطرْت وفيها نبت ، فجعل  قَفئا

 حتى يجلَوه النََّدى.

 السَّيل ، وذلك إذا حمَل الماُء التراَب عليه ، فصار ُمؤِبياً. قفاه ، وقد َمقفُوٌّ  العُْشب فهو قُِفيَ  قلت : وسمعت بعض العرب يقول :

 فالٌن فالناً. قَفَا قال أبو بكر : قولهم : قد

 عبيد : معناه : أتبَعه كالماً قبيحاً.قال أبو 

 فالنٌ  قَفاوفالناً : اتَّبعت أثَره.  قَفَْوتو
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 :  ذا رماه  ل بيح. ي فو فالان  
 ، ال تَْرِم. [36اإلسراء : ] (َوال تَ ْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  )وقال مجاهد في قوله : 

ورقال محمد بن الحنفية : معناه : ال تَْشَهْد و  البُْهتان يَْرمي به الرجُل صاحبَه.:  التَّقافيو القَْفو قال أبو عبيد : األصل في .بالزُّ

نا نْقفُو نحن بني النضر ال نَقذف بالزنا ، وال»:  السالمعليهقال النبي و  : نَْقِذف. نَْقفو معنى «أُمَّ

ً  أثَره قافَ  يقال :: قيف ـ  قوف ً اقتِ  أثره اقتافَ و،  يقُوفُه قَْوفا ،  قائف : إذا تَبِع أثره. ومنه قيل للذي ينظر إلى َشبَه الَولد بأبيه يافا

 .القيافة ، ومصدُره القافة وجمعُه

 (1)قفاه ، وبصوف قَفاه وصوفته ، وبَظليفته ، وبصليفه  بقافيةوقفاه ،  بقوفةوقفاه  بقوفِ  ثعلب عن ابن األعرابي يقال : ُخذْ 

 وبصِليفته ، كلُّه بمعنى قفاه.

 أخذتُه كلَّه.: رقبته ، أي  بقوفِ  أبو عبيد : يقال : أخْذتُه

ف وقال ابن شميل : فالنٌ  فني على مالي ، أي : يحُجر عليَّ فيه ، وهو يتقوَّ ،  في المجلس ، أي : يأخذ عليَّ في كالمي يتقوَّ

 ويقول : قل كذا وكذا.

 األُذن : ُمستداُر َسّمها. قُوفُ  وقال بعضهم :

 رقَبته وصوِف رقَبَتَه ، ومعناه : أن يأخذ برقبته فيعصرها. بقوف وقال الكسائي : أخذتُ 

ً  عينَه فَقأتُ  أبو زيد :: فقأ   .تَقَفُّؤاً  البُْهَمى تفقّأت: . وتقول فْقئا

ً  ويقال :  : إذا تَشقَّقْت لفائقُها عن ثمَرتها. فقَأَْت فَقئا

 .«نوادره»، أي : سحابَةٌ ال َرعَد فيها وال بَْرق ، ومطُرها متقارب وهذا في  فقأَة ويقال : أصابتْنا

 : الُحْفرة في الَجبَل. الفَْقءُ  ثعلب عن األعرابّي :

 دخوُل الصُّلب.: : خروج الصدر. والنَّسأ  الفَقَأوقال : 

ة وجمعها ْقءالفَ  وقال شمر :  .فُْقآن : كالُجفرة في وسط الحرَّ

 : : األودية التي تَُشق األرَض َشقّاً. وأنشد قول الفرزدق هذا  المفَقِّئةوقال : 

يريريريريريريريريريريريريْ  أ ِ ل  دارمريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريْ

  
ا و   عريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

 
عريريريريريريريريريريريِ ل   ملريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ

  
ة. شكَّ أبو عبيد في الُحفرة أو الُجْفرة. الفَْقءُ  أبو عبيد عن األصمعي :  : كالحْفرة في وَسط الحرَّ

__________________ 
 (.قوف)« اللسان»وامل به من  .«بيتليفته»( يف امل بوع : 1)
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 قلُت : وهما عندي شيء واحد.

، أي : أعدت عليه ،  افتقأته قال :أعيدي عليه. ي: ، أي  فافتِقئيه إنك لم تحسني الخرز: قال أبو الحسن اللحياني : قيل المرأة 

 وذلك أن يجعل بين الكلبتين ُكلبة ، كما تخاط البواري إذا أُِعيد عليها.

والُكلبة : السَّير والطاقة من اللِّيف يستعمل كما يستعمل اإلشفى الذي في رأسه ُجحر يدخل السَّير أو الخيط في الكلبة وهي مثنيَّة 

 ويدخل الخارز يده في اإلداوة ثم يمد السَّير أو الخيط. وقد اكتلَب إذا استعمل الِكلبة.، فتدخل في مواضع الخرز ، 

 : ُجلَْيَدة رقيقة تكون على األنف ، فإن لم تَكِشفها مات الَولَد. الفُْقأة ثعلٌب عن ابن األعرابي :

كثر نتاجهم. قال : والسُّْخد : دٌم وماء في : العاَم ، أي قال ابن األعرابي : السابياء : السَّلَى الذي يكون فيه الَولَد وكثر سابياءهم 

 السابِياء.

 السَّابِياء.: مهموز  الفْقءُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 : الماء الذي يكون على رأس الولد. السَّابِياء وقال األصمعي :

 ، أي : ينشّق. بطنُه ينفِقئُ  البَثْرة ، َوبكى حتَّى كاد انفقأَتوالعَْين  انفقأتِ  قال الليث :

 ً َحه ال يُنتَفع بَظْهره. فقأ وكانت العرب في الجاهليّة إذا بَلَغْت إبُِل الرجل منهم ألفا  َعْيِن بعيٍر منها وَسرَّ

 : وقال الفرزدق 

ئ  ك  ملريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريَ ِّ و غريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري 
 

 املريريريريريريريريريريريري

  
 بريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِه احملريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريِا وا ريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياِ  و  

  
 : في هذا البيت ما َذَهب إليه الليث ، إنما أراد به الفرزدق قوله لجرير  الُمفَقِّئ قلت : ليس معنى

ك واجريريريريريريري ا  و  أ  عريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريريَ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه ولريريريريريريو فريريريريريري ريريريريريريريّ

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريي كريريريريريريريريري ارُِِ  

َ
 أ   لريريريريريريريريريك  ْن عريريريريريريريريري  َّ امل

  
 وهكذا أخبرني به أبو محمد الُمَزنّي عن أبي خليفة عن محمد بن ساّلم.

 : السحابة : إِذا تبعّجْت بمائها. وأنشد  تفقَّأت وقال الليث : يقال :

وارِي  ع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريفريريريريريريريريري ريريريريريريريريريأ مسريريريريريريريريريولريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريوانو   نَّ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريرياُِّ ُِّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : وقال أبو نخيلة 

 أان الريريريريريريريريذي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريه قريريريريريريريريومريريريريريريريريي عريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريا

  
َرقريريريريريريريا  ْرمريريريريريريريلريريريريريريريّي األطريريريريريريريْ   لريريريريريريريفريريريريريريريقء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريوا الريريريريريريري ريريريريريريريِ

  

 يرجون بذَّا  اهل يِر أ َوقا
 : موضع وماء عليه نخيل كان ألبي نخيلة. الفقء

: الماُء الذي في الَمشيمة.  الفَْقءوالُحْفرة في الَجبَل. :  الفَْقءُ و: إذا انَخَسَف صْدُره ِمن ِعلّة. قال :  أفقأ ثعلب عن ابن األعرابي :

 قال : وهو السُّْخُت والسُّْخُد والنُّْخط.
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ً  الكلمةَ  وقَْفتُ والدابة  وقفتُ : : مصدُر قولك  الَوْقف قال الليث :: وقف  ً  . وهذا ُمجاِوٌز ، فإِذا كان الزماً قلَت :َوْقفا . وقفت ُوقُوفا

ً  الرجَل على كلمِة قلتَ  وقّْفتَ  وإذا  «، متأّنٍ ، وليس كحاطب الليل وقّافٌ  إّن المؤمنَ »في حديث الحسن : و. وقَّفتُه توقيفا

 : وقال ُدَريد  .َوقَّاف: . ويقال للُمْحجم عن القتال 

ه  ى مريريريريريريريريكريريريريريريريريانريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ ك  عريريريريريريريريبريريريريريريريري   هللا  ريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريِإْن يريريريريريريريريَ

  
افريريريريريريريريريا    َش الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ ِ و فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا كريريريريريريريريرياَن َوقريريريريريريريريريّ  ال َرعريريريريريريريريريِ

  
 فهي رديئة. أوقَْفت رَض وكلَّ شيء ؛ وأماالّدابة واأل وقَْفتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 في كل شيء. وقَْفتُ  قال : قال األصمعّي واليزيدي عن أبي عمرو بن العالء :

 هنا رأيته َحَسناً. أوقَفَك فقلت : ما واقف قاال : وقال أبو عمرو : أاَل إنِّي لو مررُت برُجل

ً  ه بيدك ، فأناإذا كنت ال تحبس: الرجل على خزية  أوقفت وقال أبو زيد : دابتك : تحبسها بيدك.  تقف . قال : ومالكأوقفه إيقافا

 ، أي : قّصر. فأوقف وقال أبو عمرو الشيباني : كان على أمر

ً  الحديثَ  وقَّْفتُ  وقال أبو زيد : ً  وبَيّنتُه تَْبييناً ، وهما واحد. ودابةٌ  توقيفا : المرأةُ يَدْيها بالِحنّاء  َوقّفَتو، وهي ِشيَتها.  ُمَوقَّفةٌ توقيفا

 إذا نقّطْت يديها.

 الذي كويت ذراعاه كيّاً مستديراً. فالموقّف وموقَّح ومنقَّح. موقَّف قال اللحياني : حمار

 : وأنشد 

ا َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمريريريريريريريا  يف الريريريريريريريرأس عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا   لريريريريريريريَ  كريريريريريريريويريريريريريريريريْ

  
ة  ْذ أاتانو   بريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريريريْ  وقريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 على الحّق ، أي : ذلول به. موقَّف قال : والموقَّح والمنقَّح : الدَّبر. ورجل

 العاج. وقوف : قد دنا من ذراعيه مثل موقَّف وقال بعضهم : حمارٌ 

ا الَوْقف أبو عبيد عن األصمعي :  التوقيف : الَخلخال ما كاَن من شيٍء ، فضٍة أو غيرها ، وأكثر ما يكون من الذَّْبِل. وأمَّ

 فالبياض مع السواد.

باء فيحئن ُسوداً ،  يوقَّف : أن التوقيف وقال ابن ُشميل : على طائِفي القَْوس بمضائَغ من َعقَب قد َجعَلهن في ِغراٍء من دماء الّظِ

 ثم يُعَلَّى على الِغراِء بَصَدأ أطراف النَّْبل ، فيجيء أْسود الزقاً ال ينقطع أبداً.

وار.، وإذا كان من َذْبل فهو  وْقف قال : والَمْسك إذا كان من عاجٍ فهو  َمْسك ، وهو كهيئة الّسِ

 التُّرس من حديد أو ِمْن قَْرٍن يستدير بحافَّتَيه ، وكذلك ما أشبهه. َوْقفُ  وقال الليث :

 التوقيف أبو عبيٍد إذا أصابت األوِظفة بياٌض ولم يَْعُدها إلى أسفَل وال فَْوق فذلك
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 .م َوّقف ي ال : فريَرسٌ 
 وبَقَر الوحش : خطوٌط ُسود. في قوائم الدابة التوقيف وقال الليث :

 وأنشد :

 َ َببا  م وّقفا  
 : وقال آخر 

وٌب  ة  وَكريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أ ٌُ مريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريرَبيريريريريريريريريريرير    عريريريريريريريريريري  و مريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث الريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريْ

  
،  الَمْوقِفَْين الَجْنبَْين ، وَحبِط، كما يقال : شديد  الَمْوقِفَْين من الفََرس : نُْقَرتا خاِصَرتَْيه ، يقال : فََرٌس شديد المْوقِفانِ  أبو عبيدة :

 إذا كان عظيما الجنبين.

 : قال الجعدّي 

فريريريريريريريريرينِي كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريا ال  املريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريِ

  
زفريريريريريريريريريريريرا  ٌس أو قريريريريريريريريريريري  أراد لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ

  
 :  (1)وقال آخر 

يْ  بريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريق الريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريَ

  
نُّ كريريريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َع األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ     ِن يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أشَرَف ِمن ُصْلبه على خاصرتيه.الدابة ما  َمْوقف وقال غيره :

 ، وهو يداها وعيناها وما ال بدَّ لها من إظهاره. َمْوقِفُها أبو عبيد عن األصمعي : بََدا من المرأة

 ، وهو أبَرُش أعلى األُذُنين كأنَّهما منقوشتان ببياض ، ولوُن سائره ما كان. موقَّف وقال بعضهم : فََرس

 : األُْرِويَّة. الَوقِيفةو

 : وقال الشاعر 

 فريريريريريال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريري ِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريمريريريريريريرية  مريريريريرين وقريريريريرييريريريريريفريريريريريريرية  

  
ع    فريريريريريَ لريريريريريْ يريريريريريريري  ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريا ممريريريريريريريا َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَّطريريريريري   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 موضع ال َمْخلََص لها منه في الَجبل. (2)[إلى]يريد أرويَّةً ألجأها الكالُب 

ك به الِقْدُر ويُسّكن الميقافُ و الِميقَفُ  وقال اللِّحياني : تَْرُك : به َغلَيانُها ، وهو الِمْدَوم والِمْدوام. قال : واإلدامة  : العُوُد الذي يُحرَّ

 الِقْدِر على األثَافي بعد الفَراغ.

: ثائب اللّبََن بعد رضاعٍ أو ِحالب ، وهو أن تُحلَب ثم تُترك ساعةً حتى تَُدّر ،  الفُواق: قال أبو عمرو وِشمر بن َحْمدويه : فوق 

ً  وقد  .فيقةً و فاقت تَفُوُق فواقا

ً و،  تُفيق إفاقةً  الناقة أفاقت قال : وقال ابن األعرابّي :  : إذا جاء حيُن َحْلبِها. فُواقا

 .تُفيقوللناقة : أن تَُرّد من الِرْعي وتُترك ساعةً حتى تستريح  اإلفاقة وقال ابن شميل :

ّرة : رجوعها إفاقة وقال زيد بن ُكثْوة :  الّدِ

__________________ 
 (.مسب )« اللسان»( هو اجلع ي ، وانيتر : 1)
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 .«تلج ها الكالب    صخرأب ال خمل  هلا ملها يف اجلبل فال  كلها أن تلزل مسىت تصاد»وفيه :  (وقف)« اللسان»( ُّ دأب من 2)
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ا.  وِغرَار ها : َذهاهب 
 من الشَّراب ، أي : ال يشربه في الوقت. يستفيق قوله : ماالناقة ، أي : ال تَحلُبها قبَل الَوقت. ومنه  استفق ويقال :

زيد ، نصٌب ألنَّه صفة. فإِْن  فوق عبد هللا: : نقيض التَّْحت. فمن َجعلَه ِصفةً كان سبيله النصب كقولك  الفَْوق وقال الليث :

بالرأس  الفَْوقَ  ه َرفَْعَت كلَّ واحٍد منهما بصاحبه ،رأُسه ، صار رفعاً هاهنا ألنَّه هو الرأس نفسُ  فَْوقُه صيَّرته اسماً رفعتَه فقلت :

 ألنَّه صفةٌ غير القَلَْنُسَوة. الفَْوق قَلَْنُسَوة ، نصْبت فَْوقَه وتقول : بالفَْوق والرأسَ 

 الجمال.في  فاقت : فائقة َسْطحاً ، أَي : يَْعلُوه. وجارية يَفُوقوقَْومه ، أي : يَعلوهم  يَفُوقُ  وتقول : فالنٌ 

 : ترجيُع الشَّهقة الغالبة. الفُواقوقال : 

ً  تقول للذي يُصيبه البُْهر : ً و يَفُوُق فُواقا  .فُؤوقا

ً  بنفسه يَفُوقُ  أبو عبيد عن الكسائي : هو  ، وهو يَُسوُق نفَسه. فُُؤوقا

 : نَفَس الَمْوت. الفَْوق ثعلب عن ابن األعرابي :

ل. : الطَّريق الفُوق عمرو عن أبيه قال :  األوَّ

 ، أي : ماَت. فُوقه والعرب تقول في الدعاء : ال َرَجَع فالنٌ 

 : وأنشد 

هريريريريريريريا رِقريريريريريريريْه بريريريريريريرِيريريريريريري ريريريريريريِ ي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريا  ل عريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريريريريِ ْع هلريريريريريريريريريريريا يف فريريريريريريريريريريري  رجريريريريريريريريريريريِ َه ال يريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي : ال يرجع بريقُها إلى مجراه.

 : أعلى الفضائل. الفُوقو: السهام الساقطات النُّصول.  الفُوق ابن األعرابي :

 .فُوق أي : ولَّينا أعالنا َسهماً ذا،  فُوقٍ  في حديث ابن مسعوٍد : ولَّينا أعالنا َذاو

رنا عثماَن ، ولم نأُْل عن َخيرنا ذا وقال أبو عبيدٍ   .فُوق في حديث ابن مسعود أنه قال : إنا أصحاَب محمٍد اجتََمْعنا فأمَّ

 ، وهو موضع الَوتر. فُوق ، يعني السَّهم الذي له فُوق ال أبو عبيد : قال األصمعي : قوله : َذاق

وال أُحِكم عمله ،  فُوقُه ، ولم يَقل خيرنا َسْهماً ، ألنه قد يقال له سهم وإن لم يكن أُْصِلح فُوق قال : وإنما نرى أنه قال خيرنا ذا

، فجعلَه عبُد هللا َمثاَلً لعثمان بقوله : إنه  فُوق ذا أُصلح َعَمله واستَحكم فهو حينئذ سهٌم ذُوفهو َسْهم ، وليس بتاّمٍ كامل ، حتى إ

 .الفُوق خيُرنا َسْهماً تاّماً في اإلسالم والسابقة والفَْضل ، فلهذا َخصَّ ذا

 : قال الفّراء : أنشدني المفّضل بيت الفرزدق 

ه و  وقريريريريريريري   لريريريريريريكريريريريريرين وجريريريريريريري    السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريَم أهريريريريريريوَن فريريريريريري 

  
  ريريريريريريري  أودى دٌُ أَنريريريريريريريه طريريريريريريريالريريريريريريبريريريريريريريه عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريك فريريريريريري 

  
 قال : وهكذا أنشدنيه المفضل.
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 .فُوقَةٌ  قال : إيَّاك وهؤالء الذين يروونه :

 وقال أبو الهيثم : يقال : َشنَّة وَشنَّات ، وَشنٌّ وِشناٌن.

ق وقال ابن األعرابي :  : الذي يؤخذ قليالً قليالً ِمن مأكول أو مشروب. المفوَّ

 الوَجع مهموز ال غير.:  الفؤاقوقال : 

 بين الَحْلبتين وهو السُّكون فغيُر مهموز ، ويجوز فيه الفتح. الفَُواق وأّما

 [.15: ص ] ((15َوما يَ ْنظُُر هُؤالِء ِإالَّ َصْيَحًة واِحَدًة ما هَلا ِمْن َفواٍق ))وقال هللا جل وعز : 

 ، وأصلُها من إفاقةٍ  ، ومعناهما واحد ، أي : ما لَها ِمن راحٍة وال (فُواق ما لها ِمن)، وقرئ :  (ما هَلا ِمْن َفواقٍ )قال الفراء : 

ها ثم ترَكتها حتى تُنِزل شيئاً من اللبن ، فتلك اإلفاقة  .اإلفاقةُ الفُواق في الرضاع إذا ارتَضعت البُْهمةُ أُمَّ

ص : ] (ما هَلا ِمْن َفواقٍ )قال أبو عبيدة : َمن قرأها : و .«ناقة فَُواق العيادة قَْدر»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

ها جعلَها ِمن إفاقة وال راحة ، ذهب بها إلى إفاقة ، أراَد ما لَها ِمن [15 الناقة ، وهو ما بين الَحْلبَتين  فُواق المريض ، وَمن َضمَّ

 ، يريد ما لَها ِمن انتظار.

 ، ِمن َمرجوع وال مثَنِويَّة وال ارتداد. (ما هَلا ِمْن َفواقٍ )قال قتَادة : و

 ناقة. فُواقَ  الناقة : ُرجوُع اللَّبن في َضْرعها بعد َحلبها. تقول العرب : ما أَقاَم عندي فُواق وقال الليث :

ةٌ فاسُمها الفُواق قال : وكلَّما اجتمع ِمن تها.أهلها ، إذا نفَّسوا َحلَ  استفاقهاوالناقة  أفاقت ، وقد الِفيقة ِدرَّ  بَها حتى تجتمع ِدرَّ

ً و أفاَق يُفيق إفاقةً  الَمْغشّي عليه. تقول : كإفاقة ، اإلفاقة ناقة بمعنى فَواق وبعٌض يقول :  .فَواقا

 .استَفاقَ و أَفاقَ  قال : وكلُّ مْغشّيٍ عليه أَو َسْكران أو َمْعتوٍه إذا انَجلى ذلك عنه قيل : قد

 : وقالت خنساء 

ِك  ن د مريريريريريريوعريريريريريريريِ رِيريريريريريري ريريريريريريي مريريريريريريِ يريريريريريري ريريريريريريي و هريريريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريفريريريريريريِ

  
ْن تريريريريريريريري  ريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريي و   ِه ولريريريريريريريريَ رْبا   ْن َأطريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نَمتين : الفُوقُ و ى الزَّ  .الفُوقَين : َمَشقُّ رأس السهم حيُث يقع الَوتر. وَحْرفاه : زنمتاه. وُهذيٌل تسمَّ

 : وأنشد 

َل  ني مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه و كريريريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وقريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريه م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريح    الَل الريريريريريريريريرأس  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريِ

  
 .الفََوق ، وِفْعله أْفَوق َميل أو انكساٌر في إحدى زنَمتيه فذلك السهمُ  الفُوق قال : وإذا كان في

 وأنشد :

 َكسَّر ِمن عيليه ت ومي  الَفَوق
هام : المكسور األْفَوق أبو عبيد عن أبي عمرو قال :  .الفُوق من الّسِ
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 .فوقُه إذا انشقّ : السهُم  انفاق قدقال : وقال األصمعي : 

ً  فإن عِملَت له .أفوقه السهمَ  فْقتُ : وقال أبو عمرو : فإن كسرتَه أنت قلت  ً  قلَت : فوقا قتُه تَْفويقا  ، ونحو ذلك. فَوَّ

 .أفوْقتُهوالسَّهَم  أَفقتُ  قال الكسائّي : قاال : فإن وضعتَه في الوتر لتَرِمَي به قلت :

هم بالباء   .(1)األصمعّي مثَل هذا إال أَنه قال بالّسِ

 وفُقًى مقلوب. فَُوقو الفوق أَفواق قال : وجمعُ 

انّي  مَّ  : وقال َشْهل بن َشيبان ، وهو الِفْند الّزِ

ي وفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كو   نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   حريريريريريريريريريريريريْ ا الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريُّ  عريريريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وقال الكميت 

لريريريريريريريريريريريريريريوو 
َ

يُّ املريريريريريريريريريريريريريري ْن د وِن ذاَك ِقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل    ال  وال الريريريريريريريريريريلُّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريْ  ِن ال الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريوق  نريريريريريريريريريريريَ

  
ٍل ، أي  بفوق ليست نبالُها: النّْبل ، أي  بفَوقاء أي : ليست القوسُ   بخارجة النِّصال من أَرعاظها.: وال بِنُصَّ

 قال : ونَصب نَْبالً على توهُّم التنوين وإخراج الالم كما تقول : هو َحَسٌن وجهاً ، وكريٌم والداً.

 : الحاجة ، وال فِْعل لها. الفاقةوقال : 

 .فاقة ذو لُمْفتاق : إنه الفاقة وقال ابن السكيت : يقال من

 : الجفنة المملوءةُ طعاماً ومنه قوله : الفاق وقال الليث :

 تَرى األضياَف يلتِجعون فاِقي
اخ  الفاقُ  وقال غيره :  : : الزيُت المطبوخ في قول الشمَّ

 ه م ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ال  قريريريريريريريامريريريريريريريه تريريريريريريريريَك أَثِيريريريريريريريَه اللريَّبريريريريريريريْ 

  
ْحن  ل ريريريريريريرياِف    ِم ريريريريريريريل األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِوِد قريريريريريريري  م سريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
اخ. الفاق وقال أبو عبيدة :  : البان في قول الّشمَّ

 ، وهو الغَضُّ من الزيت. األنفاق وقال بعضهم : أَراد

 ورواه أَبو عمرو :

 ق    ِّْ ن  لفاق
ْحراء. وقال َمّرة : هي أَرض. الفاق وقال :  : الصَّ

ة الليل. أَفاويقَ  اللِّحياني : خرجنا بعدَ وقال   من اللّيل ، أي : بعد ما تمضى عامَّ

ة. أفاِويقُ و ةً بعد مرَّ  السحابة : َمطُرها مرَّ

قَ  أما أنا»في حديث أبي موسى أنه ذكر قراءته القرآن فقال : و قال أبو عبيد : يقول : ال أَقرأ ُجْزئِي بَمرةٍ  .«اللَّقوحِ  فأتَفَّوقه تَفوُّ

 الناقة ، فواق ، ولكني أَقرأ منه شيئاً بعد شيء في آناء اللّيل والنهار ، مأخوذ ِمن

__________________ 
 .«وقال األصمعي : أف ه  لسهم ، وأوف ه   لسهم ،  لباء»: (فوق)« اللسان»( يف 1)



3248 

 

 .ِفي ةو  فاقه َتفوق فواقا   مسىت َتِ رَّ    َل . ي ال مله : ق وذلك أَنا  َل    ت ك ساعة 
 وأنشد :

 فَأضَحى َيس حُّ املاَء ِمن كِل ِفي ة  
 فُواق ناقة ، وفيه لُغَتان : فُواقِ  كأنه أراد أنه فَعَل ذلك في قَْدر،  فُواق في حديٍث مرفوع أنّه قََسم الغنائَم يوَم بَْدٍر عن: وقال 

 .فَواقو

 ِمن بعض على قدر َغنائهم. أَْفَوقَ  وقيل : إنه أراد التفضيل ، أنَّه جعل بعضهم فيهقال : 

 الذكر : أعاله. فُوقُ  وقال النَّْضر :

 : وأنشد  .فُوق يقال : َكَمرةٌ ذاتُ 

وِق 
 
ويريريريريريريريريريل  املريريريريريريريريري هريريريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريخ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ    أيريريريريريريريريريُّ

  
رِيريريريريريريريريريريريق   َح الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْز هبريريريريريريريريريريرينَّ وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ غريريريريريريريريريريريْ

  

وِق   غريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريَزك  َّريريريريريريريريريريريريْوقريريريريريريريريريريريرياِء ذاِ  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريري 

  
اطريريريريريريريريريريريريريْي رَكريريريريريريريريريريريريريَ   خمريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوِق   لريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريني مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .أفواقو فَُوقو فُوقو فُوقَة: قال أبو شعيب : قال أبو يوسف : يقال 

 قال رؤبة :

 كسَّر من عيليه ت ومي  الف َوق
 .فُوقة فهذا جمع

 ويقال : فُقوة وفقى على القلب.

 الساقط النَّصل. الفوق وهو السَّهم المكسَّرناصل ،  بأفوقَ  ويقال : ما بللُت منه

ً  وقال أبو عمرو : يقال : رَمْينا هام ، يعني  فُوقا واحداً ، وهو أن يرِمَي القوُم المجتمعون َرميةً َرميةً بجميع ما معهم من الّسِ

 يَرمي هذا َرميةً وهذا رْمية.

 ما يعنيك.نبلك ، أي : أقبْل على شأنك و فُوقِ  والعرب تقول : أْقبِل على

 من الشراب ، أي : ال يجعل لُشْربه َوْقتاً ، إنما يشربه دائماً. يستفيق ويقال : فالن ال

 الزماُن : إذا أخصَب بعَد َجْدب. أَفاق ويقال :

 : وقال األعشى 

ْم يف ُّمريريريريريريريريريريريان ال هريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريني مريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريَ
 

 املريريريريريريريريريريري

  
ْوِء مسريريريريريريريريريريريريريىت  ذا أفريريريريريريريريريريريريرياَق أفريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريوا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ِمن نَْحر إبلهْم. أفاقوا بالِخْصبالزماُن  أفاق يقول : إذا

 له ِسهامهم بنَْحر إبلهم. أفاقوا الزماُن سهَمه ليَرميَهم بالقَْحط أفاق وقال نَُصير : يريد إذا

 السَّْهم. فوقي ، مثل فوقان : إِذا كان لكّلِ ِسّنٍ منها فَْوقاء ويقال : محالةٌ 

 باء.األدباء الُخطْ :  الفََوقة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ً  نبله فّوقَ  األصمعي : ً  : إذا قََرَضها وَجعل لها تَْفويقا  .أفواقا

 ناصٍل ، أي : بسهمٍ  بأْفَوقَ  وَمثَل للعرب يُضرب للطالب ال يجُد ما َطلَب : رجعَ 
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 ال َنْصَل له. الفوق ملكسر
يُح في َصْدِره ً  ويقال لإلنسان تشخص الّرِ  .فواق وبه فاَق يفُوق فُواقا

 ، بالالم والياء. ُمِفيقٌ ووقال أبو تراب : قال السُّلَمي : شاعر ُمْفِلق 

، فنِقلْت كسرة الواو لما قبلها فقلبت ياء النكسار ما قَْبلها  أَْفِوقة ، واألصل الفُواق أَفيقَة ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : يجمع

ِوموا ، فأْلقَوا حَرَكة الواِو على القاف فانكسرْت وقَلبوا الواو ياء لكسرة ، األصل أقْ  [43: البقرة ] (َأِقيُموا الصََّّلةَ )وِمثلُه : 

مثل َجواب  أْفِوقةو، هذا ميزاُن واحد ، ومثله ُمصيبة ، كانت في األصل ُمْصوبة  أَفيقَة القاف ، فقُرئت أقيموا. كذلك قولهم

 وأجوبة.

ً  : كلُّ شيء يكون الَوْفق قال الليث :: وفق   ، كقوله : َوْفق واحد فهو اقٍ تيف على متفقا

 يريْهِويَن َ ىّت ويريَ ْعَن َوْف ا
 .الموافقة قال : ومنه

 عليه َمعاً. اتفقنا فالناً على أمر كذا وكذا ، أي : وافقتُ وفالناً في موضع كذا وكذا ، أي : صادفتُه.  وافقتُ  تقول :

ً  يوفِّقه عبٌد حتّى يتوفق وتقول : ال  .ِوفاق : َرشيد. وكنَّا ِمن أمرنا على موفَّق هللا وأنَّ فالنا

 الوتر َمحزَّ الفُوق. موافَقة السهَم إذا جعلَت فوقَه في الَوتر ، واشتق هذا الفعل من أوفقتُ  وقال الليث : لغةٌ 

 قال غيره : األصُل : فوقُت السهَم ِمن الفوق.وَ 

 فهو مقلوب. أَوفَْقتُ  وَمن قال :

 اإلبُل : اصطفت واستَوت َمعاً. أَوفَقَتوالقوُم الرجَل : َدنَْوا منه واجتمعْت كلمتُهم عليه.  أَوفَقَ  وقال ابن بُزرج :

 ، وفيقُه وفُوقُه ، ورسيّه وِعْدله ، واحد. ِوفاقُهوهذا  َوْفقُ  وقال ابن األعرابي : هذا

 معناه أتانا حيَن أُِهلَّ الهالل.الهالل  توفيقوالهالل ،  ِميفاقوالهالل ،  تِيفاقوالهالل ،  لتَْوفاق ويقال : أتان

 عياله ، أي : قدر ما يقُوتُهم. َوْفقُ  ويقال : َحلوبة فالنٍ 

 : قال الراعي 

ه  وبريريريريريريتريريريريريريري  لريريريريريري  ا الريريريريريريفريريريريريري ريريريريريريت الريريريريريريريذي كريريريريريريريانريريريريريريريه مسريريريريريريَ  أمريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريَ     يريريريريريريرياِل فريريريريريريلريريريريريريم يريريريريريري  َْك لريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وفريريريريريريَق الريريريريريريعريريريريريريِ

  
 .يِفق أمُره وفقوأبو عبيد عن أبي عمرو : 

 رأْيك. وفِْقتَ وَ وقال الكسائي : يقال : َرِشْدَت أَمَرَك 

ً  أَْمَرهُ : وجدهُ  َوفِقَ  وقال القُتيبّي معنى  .موافقا

 : فَِهمه. َوفِقه وقال اللِّحيانّي :

 له ، َوفِْقتُ  لكذا وكذا ، أي : ال يقدَّر له لوقته ، يقال : يِفقُ  فالٌن ال« : النوادر»وفي 
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 لك  ذا صاَدف  ولِ ي .، وذ وف  و  وفْ ت هو 
جال  .وفيق ، وهو الرفيق ؛ يقال : رفيق الوفيق وقال أبو زيد : ِمن الّرِ

ً  الرامي أَوفقَ  وقال األصمعي :  : إذا َجعَل الفُوَق في الوتر. إيفاقا

 وقال رؤبة :

 أ وِفَ ْه للرمي مَسْةراب  الرََّ قْ و 
 إذا أصاب فيها.: له  مفيقوله بالُحّجة  لَُمستَوفقُ  ويقال : إنه

 على ميزان فاعل : الذي قد بلغ في الِعلم الغاية ، وكذلك في غيره من أبواب اْلَخير. اآلفِق أبو عبيد عن أبي عمرو :: أفق 

 .أفَق يأفِق وقد

 : وقال األعشى 

 ال املريريريريريريريريلريريريريريريريريك  الريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريان  يريريريريريريريريُو لريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريريه و 

  
ي الريريريريريريري ريريريريريريري  ريريريريريريريوَ    عريريريريريريريْ ريريريريريريريِ ه يريريريريريريريري  بريريريريريريريْ ريريريريريريريتريريريريريريريِ ق  وبريريريريريريريغريريريريريريريِ  أيْفريريريريريريريِ

  
 يُْفِضل.:  يأفق قال :

 .اآلفاق : إذا رِكب رأَسه فذهب في يأفقُ  الرجلُ  أفقَ  وقال الليث :

السماء نواحيها  آفاق ، وهي النواحي. وكذلك اآلفاق أُْفق وواحد اآلفاق ، أي : يأخذ من« يأفقْ ويعطي القطوَط »قال : وقوله : 

 البيت من بيوت األعراب : ما ُدون َسْمكه. أُفق ، وكذلك

األفيق  قال : وجمعُ  .أَفْقته ، ثم يكون أَِديماً. وقد أفيق الِجلد أّوُل ما يُدبَغ فهو منيئة ثم: وقال أبو عبيد عن غير واحد من أصحابه 

 ، مثل : أَديم وأََدم. أفَقَ 

 .«أفيق أنَّ عمر دخَل بيتَه وفيه»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 قَةٌ ِمن َمْرق اإلهاب.: َمرْ  األفَقَة وقال الليث :

 إذا كان رائعاً كريماً وكان البعيُر َعتِيقاً كريماً.:  آفِق ، وفََرسٌ  آفِق وقال األصمعّي : بعيرٌ 

 رائِعَة. أُفُقٌ  وقال شِمر : فَرس

 : وأنشد 

ّر ثريريريريريريريريريريريريريريريريريْويب  يِت وَأجريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ل  لريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أرجريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ه  و   يريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريريَ زَّيت أ فريريريريريريريريريريريريريق كريريريريريريريريريريريريري  ل بريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريريريريريريَْ

  
من الجلود : ما ُدبغ بغير القَرظ من أَْدبِغة أهل نجد ، مثل األْرَطى والُحلَّب والقَْرنَُوة والِعْرنة وأشياء  األفيق قال أبو سعيد :

 حتى تُقَدَّ فيُتَّخذ منها ما يُتََّخذ. أَفَق غيرها ، فهذه التي تدبغ بهذه األربعة فهي

 األرض ، أي : نواحيها. آفاق : إذا كان من أَفَِقيٌ  األصمعي : رُجلٌ وقال 

 : وقال الكميت 

 الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو

  
 ن ا فريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريون عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير 

  
 .أُفق : إذا جاَء من تأَفّق ويقال :

 وقال أبو وْجزة :
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ْه  َ ى فريريريريكريريريرييريريريريف أتَفريريريريريَّ ريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رقريريريريريريريَ  َأاَل طريريريري 

  
ا  وهلريريريريريريري  ا  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريري  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  الريريريلريريرييريريريريريريريَ  بريريريلريريريريريريريا وهريريريي مريريريِ

  
ْت بنا وأتتنا. تأفَّقَتْ  قالوا :  بنا : أَلَمَّ

 .اآلفاق بفتح األلف والفاء : إذا أضفتَه إلى أَفَِقيّ  وقال ابن السكيت : رُجلٌ 

 بضم األلف والفاء. أُفُِقيّ  وبعضهم يقول :

 : : موضٌع ذكره لَبيٌد فقال  أُفاقةو

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريْ    أَنريريريريريريريرييريريريريريريريريَة األ فريريريريريريريرياقريريريريريريريرية عريريريريريريريريالريريريريريريريرييريريريريريريريريا  وَ 

  
ِا   عريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريود  كريريريريريريريريريريريَ  وأْرداف  املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوِك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، يُعِمل الناقةَ والسَّاق. أفّاق في حديث لقمان بن عاد ِحين َوَصف أخاه فقال : َصفَّاقٌ و

 األرض كاسباً. آفاق معناه : أنه يضرب في

 : إذا سبقه بالفْضل. أفقَه يأفِقُه ويقال :

ً  وقال أبو زيد :  ، أي : َغلَب يغلب. أفََق يأفِق أْفقا

 الخاِصَرة.:  األفَقَةُ  ابن األعرابي قال :ثعلب عن 

 .آفاق الطريق ، أي : على َوْجهه ، والجميعُ  أَفَق قال : وقَعَْدُت على

ً  الرجلُ  فَئِق: : داٌء يأخذُ اإلنساَن في َعْظم ُعنقه الموصول بدماغه ، فيقال  الفَأَق قال الليث :: فاق  ، واسُم  فَئق ُمْفئِقٌ  فهو فأَقا

 .الفائق العْظمذلك : 

 وأنشد :

 أو م ْةَتك  فائِ  ه من الَفَأق
ج. ُمْفأَقٌ  وإكافٌ   : ُمفَرَّ

 هو الدُّْرَداقُِس. الفائق ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 َسقَط.، يعني العظم الذي في مؤّخر الرأس يُغَمز من داخل الَحْلق إِذا  فائقه وقال أبو نصر ، يقال : فالٌن يشتِكي َعْظمَ 

 : عْظم في مؤّخر الرأس مما يَلي الحلق. الفائق وقال اللّحياني :

 .فائقَه يقال : فاقه فهو يفُوقه : إذا أزال

 : وقال كثير 

ؤ ء فريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريا    يريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريوق رقريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريّ

  
 أجريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه ولريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه النسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياب  

  
قي ، أنَّ الرقاة يرمونها ويتثاءبو  ن حتى تفوقهم الثؤباء ، أي : تزيل فائقهم.يصف رجالً كأنّه حيَّة صماء ال تغني فيها الرُّ

 ابب القاف والباء

 ق ب
 [.بوق]قوب ، قبا ، قأب ، بقي ، وقب ، وبق ، أبق ،  (وا يء)

عَاِب. ؟. قيل له : فأَْيَن يُْحِدثقَْبواً َمْقبُّواً  يُكره أن يَدخل المعتكف: َروى شمر بإِسناٍد له عن عطاء أنّه قال : قبا   قال : في الّشِ
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 فقال : إنَّ المسجد ليس كذلك. ؟قيل : فقعود المسجد

 البِناء ، قَبَْوتُ  قال شمر : قال ابن شميل :
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 أي : َرفريْعت ه.
ةٌ  قال : والسماء  ، أي : مرفوعة. َمْقبُوَّ

ةٌ  قال : وال يقال :  من القُبَّة ، ولكن يقال : ُمقَبَّبة. َمْقبُوَّ

 .أْقبِية ممدود ، وثالثةُ  القَباءُ  وقال الليث :

 قرية بالمدينة.:  قُباوالرجُل : إذا لبس قَباَءه.  تَقَبَّى وقد

ً  ويقال : اللِّئام :  وقابِعاً. قابيا

 ومنه قوله :

 بريل و قريْوبريَعهو بلو قابيا  
 : الَمفاَزة بلُغة ِحْميَر. القَبَايَةو

اجز :  وقال الرَّ

ٌز تريْرَتِ ي بَ باية  و   ما كان َعلريْ
 الرجُل فالناً : إذا أتاه ِمن قِبَل قَفَاه. تَقبَّىو: تقويُس الشيء.  القَبَاو: َضْرٌب من الشجر.  القَبا ثعلب عن ابن األعرابي :

 : وقال رؤبة 

َه األانيريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرياو  بريريريريريريريريريريريريريريريَ ْبَّ أَنريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ن تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ايف أ    زا  َواقريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريرياِ  الريريريريريريريريريريريريرأِس  ريريريريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريريريريَّ

  
عفَراَن والعُْصفُر قَبَْوتُ  شمر عن أبي عمرو :  ، أي : َجنَْيتُهُ. أْقبُوه قَْبواً  الزَّ

اء :  : المرأة التي تلقُُط العُْصفُر. القابِيَة َسلَمة عن الفرَّ

 وقال شمر في قوله :

 ِمْن كلِّ ذاِ  ثريَبج  َمَ اِّ 
ه وكأنَ  يَْقبُوه الَحرفَ  قَبا . وقدقَْبَوة الشحم. وأهل المدينة يقولون للضَّمة: الكثير  المقبِّي  مشتقٌّ منه. القَباء : إذا ضمَّ

 : إذا استخفَى. انِقباءً  فالٌن عنَّا انقَبَىو، أي : اقطْع منه قَباء.  تقبيةً  هذا الثوب قَبِ  وقال اللِّحيانّي : يقال :

 .قَباها يقباهاو: إذا جمعته. وقد َعبَا الثياَب يَعبَاها  اقتبيتُهواعتبَْيُت المتاَع : وقال أبو تراب : سِمعُت الَجْعفَِرّي يقول 

 قلت : وهذا جائٌز على لُغة َمن يََرى تَليين الهمزة.

 .البِقيّة ، وهي البُْقياوقال الليث : تقول العرب : نشدتُك هللا : بقي 

ْعيَا ِمن اإلرعاء على الشيء ، وهو اإلبقاء هي البُْقياو البَْقَوى ٍد عن الكسائّيِ قال :أبو ُعبَي ْعَوى ، والرُّ  عليه. اإلبقاءُ  ، ِمثل الرَّ

 علينا وال تستأصلونا. أبقوا: أي  !البقيَّة العرب تقول للعدّو إذا غلب :

 ومنه قول األعشى :

 ا  ّي أت ذهمو قالوا الب ية 
 : إذا كانت بهم ُمْسَكة ، وفيهم خير. بقيّة من ديٍن ، قوٌم لهم [116هود : ] (ُأوُلوا بَِقيَّةٍ )وقوله : 
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على أنفسهم لتمسكهم  إبقاءٍ  ، كأنه أراد ، وهللا أعلم : فلو ال كان من القرون قوٌم أُولوا اإلبقاء : اسٌم من البقيّة قال األزهري :

ين المرضّي. ونصب   ألنَّ المعنى في قوله [116هود : ] (ِإالَّ َقِليَّلً )بالّدِ
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 على ان  اع  من األول. (َقِليَّلً ): فما كان. وألن انتصاب  (فَ َلْو ال)
 لكم من الحالل خير لكم. أبقى ، أي : ما [86هود : ] (بَِقيَُّت هللِا َخْْي  َلُكمْ )وقال الفّراء : قوله : 

 قال : ويقال : مراقبة هللا خير لكم.

 ، وهو ِضدُّ الفناء. يَْبقَى بقَاءً  الشيءُ  بَِقيَ  الليث :

 ، وال َوقاهم من هللِا َواقية. باقيةٌ  منهم بقيَت ويقال : ما

 [.8الحاقة : ] ((8فَ َهْل َترى هَلُْم ِمْن ابِقَيٍة ))وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

ً  ، ويقال : هل تَرى منهم بقاء قال الفّراء : يريد من  ، كلُّ ذلك في العربيّة جائٌز َحَسن. باقيا

 حاصل الخراج ونحِوه. الباقي وقال الليث :

 وَرِضَي وفَنَِي. بَِقيَ  ، وكذلك لُغَتُهم في كل ياٍء انكسر ما قبلها ، يجعلونها ألفاً ساكنة نحوَ  بَقَى يبقَى وفي لغة طيِّئ :

فالناً  اْستَْبقَْيتُ وبعَضه.  استبقَْيتَ   عنه. وإذا أعطيَت شيئاً وحبسَت بعَضه قلت :فالناً : إذا َوَجب عليه قَتٌْل فعفْوتَ  استَْبقَْيتوقال : 

 مودَّته. استِبقاءوفي معنى العفو عن ذنبه ، 

 : وقال النابغة 

ه و  مريريريريريريريُّ بريريريريريريريق  أ ريريريريريريريا  ال تريريريريريريريلريريريريريريري   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريَ

  
ث  أيُّ الريريريريريريرجريريريريريريريال املريريريريريريهريريريريريريريّذب    عريريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بعَض َجْريها تدَّخره. تُْبِقي من الخيل : التي الُمْبِقيات األصمعّي :

 ، هي : الصلوات الخمس. [46الكهف : ] (َواْلباِقياُت الصَّاحِلاُت َخْْي  ِعْنَد رَبِ َك َثواابً )وقول هللا : 

 وقيل : األعماُل الصالحةُ كلُّها.

 .«في أشهر رمضان حتى خشينا فوت الفاَلح وسلمعليههللاصلىرسوَل هللا  بَقَْينَا»في حديث معاذ بن جبل : : بقا 

ْرنَا. بَقَْينَا: قال أبو عبيد : قال األحمر في قوله   ، أي : انتظْرنا وتبصَّ

ً  الرجلَ  بقْيتُ  يقال منه :  .أَْبِقيه بَْقيا

 : وأنشد األحمر 

َن مسريريريريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريريريري اهتريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريرينَّ يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ِو هتريريريريريريريريريِ ي حنريريريريريريريريريَو أَلريريريريريريريريريْ َح الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريري 

  

 كال َّْتِ تَب ى مت اوماهِتا
 يعني : تنظر إليها.

 : نظْرُت إليه. بقَْوتُهو بَقَْيتُه وقال اللحيانّي :

َهْوَن َعِن اْلَفسادِ )وقال الزجاج في قوله جّل وعّز :   ، معناه : أُولوا تمييز. [116هود : ] (ُأوُلوا بَِقيٍَّة يَ ن ْ

 عة.: أُولوا طا (ُأوُلوا بَِقيَّةٍ )قال : ويجوز 

 ، معناه : فيه فضٌل فيما يُْمَدح به ، وجمعُ  بقيّة إذا قلَت في فالنٍ  البقية قال : ومعنى
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 .الب يَّة بريَ ا 
 .«بَوائقَه ليس بمؤمٍن من ال يأَمن جاُره»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : بوق 

 .بائقة قال للداهية والبليَّة تنزل بالقوم : أصابتهمغوائله وشّره. وي بوائقه قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره :

 .«الدهر بَوائق اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك ِمن»في حديث آخر : و

ً  فهي باقَتهم البائقة قال الكسائي : يقال :  ، ومثله فقََرتْهم الفاقرة. تَبُوقُهم بَْوقا

 : إذا كذب. باقو: إذ َهَجم على قوٍم بغير إذنهم.  باقَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : إذا جاء بالشَّّر والُخصومات. باقَ و

 ، وهي ُدْفعةٌ من المطر انبعجْت َضْربةً. بوقومنَكرة  بُوقةٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : أصابتْنا

 وقال رؤبة :

 َنّضا  البري َوقْ 
 ِمثل أُوقٍة وأَُوق. بُوقة ويقال : هي جمع

 : شجرةٌ ِمن ِدّق الشَّجر ، شديدة االلتواء. البُوقة :وقال الليث 

 من المطر ، وهو َكثْرته. بَْوقٌ  قال : ويقال : أصابَهمْ 

ه  البُوقُ وقال :  ِشبه منقاٍف ُمْلتِوي الَخْرق ، وربّما نَفخ فيه الطَّحان فيَعلو صْوته فيُعلَم المراُد به. ويقال لإلنسان الذي ال يكتم سرَّ

 .بُوق : إنّما هو

 الباطل. وأنشد ::  البُوق أبو عبيد عن أبي عمٍرو قال :

  ال الذي ن  وا ب وقا
 في الباطل إالَّ هنا ، وأنكر بيت حسان فلم يعرفه. البُوق ولم أسمع: : شيء يُنفَخ فيه. قال  البُوق وقال شمر :

ً  ثعلب عن ابن األعرابّي يقال : ً و: إذا تَعَدَّى على إنسان.  باَق يَبوق بَْوقا  ، وهو الكذب السُّماق. بالبُوق : إذ جاء باَق يَبُوُق بَْوقا

ى ً  قلت : وهذا يدّل على أنَّ الباطل يسمَّ  .بُوقا

ب : أن القَْوب قال الليث :: قوب   .قُْبتُها فانقابت أرضاً أو ُحْفرةً ِشْبه التقوير. تقول : تُقّوِ

ب : إذا قابَ والرجُل : إذا قَُرب ،  قاب ثعلٌب عن ابن األعرابّي : ً وِجلُده ،  تَقوَّ  : إذا َهَرب. قاب يَقوُب قَْوبا

ب وقال الليث : الَجَربُ  ً  ِجلد البعير فتَرى فيه يُقّوِ يت قَُوبا التي تخرج في ِجلد اإلنسان  القُوبَاء قد انحردْت ِمن الَوبَر ، ولذلك سّمِ

يق ، وأنشد   : فتُداوى بالّرِ

ْه  يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ ا  هلريريريريريريريريريريريريذه الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريَ    عريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   َو َء الريريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَن الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري 

  
 : ثابت الدار مقيم. قَُوبة ابن السكيت : رجلٌ 

 مؤنَّث القُوبا سلمة عن الفراء قال :
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رَّك وت سريريّكن ، في ال : هذه فال ت صريريَرف يف معرفة وال نكرأب ، وت لَحق بباب فري َ هاء وهو اندر  قري َو ء   وتذّكر ، و  
فتصريريريريريرف يف  ق و ء فال تصريريريريريرف يف املعرفة وتصريريريريريرف يف اللكرأب ، وت ول : هذه ق وىب ، وت ول يف التخفيف هذه

 : املعرفة واللكرأب وت لحق بباب ط ومار. وأنة  
ه  تريريريريريريريريلريريريريريريريريَ ن مريريريريريريريريَ وَّبريريريريريريريريْ ِي قريريريريريريريريريَ َرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   اَّريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريه عريريريريريريريريَ

  
رََّد أثريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياجَ و   ه  جريريريريريريريريريريَ  اجلريريريريريريريريريريراثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم مسريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري 

  
 متنَه ، أي : أثّرن فيه بَمْوطئهم وَمَحلِّهم. قّوبنَ 

 وقال العّجاج :

 ِمْن َعَرصا  اَّيِّ أْمَسْه قري َو 
بة أي : أمست  .مقوَّ

 بين الَمْقبِض والّسية.وهما ما ،  قابان ، قال ُمقاتل : لكلِ  [9النجم : ] ((9َفكاَن قاَب قَ ْوَسنْيِ َأْو َأْدىن ))وقال هللا جل وعّز : 

 ، أي : طول قوسين. (قاَب قَ ْوَسنْيِ )وقال الحسن : 

 قدر قوسين عربيَّتين ، ونحو ذلك قال الزجاج.: ، أي  (َفكاَن قاَب قَ ْوَسنْيِ )وقال الفراء : 

 وهي الفراخ. األقواب : الُمولع بأكل القُوبيُ  وقال ابن األعرابي :

 الفرخ.:  القوبو، : البيضة  القائبة وقال الفراء :

 : وقال الكميت 

اله   ن عريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريرينَّ ولريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  ومريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريريريريريوب  و مريريريريريريريريريريريريرين األمريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريال قريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرية  

  
، وهي البَيضة. فيقول : ال يرجعن إلى الشيخ كما ال  القائبة ، وهو الفَْرُخ ، من القوب شبه مزايلة النساِء من الشيوخ بخروج

 يرجع الفرخ إلى البيضة.

كم وعمرتكم ، »وقال :  (اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْ ِ )نهى عمر عن التمتع و إنكم إن اعتمرتم في َشهر الحج رأيتموها جازيةً ِمن حّجِ

 .«قائبة قَوبٍ  فقَرَع موضُع الحج سائر السنَة ، وكانت

 َضَرب عمر هذا مثالً لخالء مّكة من المعتمرين سائر السنة ، أراد أن تكون مكةُ معمورةً بالمعتمرين في غير شهور الحج.

ً  يَضةالب قُبتُ  ويقال :  .أقُوبُها قَْوباً فانقابت انقيابا

: إذا َخرج منها الفَْرخ ،  قاوبة ، أي : ذاُت فَْرخ. ويقال لها قُوب ألنّهم أرادوا أنها ذاتُ  َمقُوبة ، وهي قائبة قلت : وقيل للبيضة

 .قُوبيٌ و قُوبٌ  والفَْرخ الخارج منها يقال له

 وقال الكميت :

اأفرََ  ِمن بَيض األن وِق َم   و   وهب 
بوالمكان  انقابَ  ويقال : د فيه مواضُع من الّشجر والكأل. تقوَّ  : إذا ُجّرِ

 وقال الفّراء : هي الِقبة للفَِحث.

 قِبَّة الساق :« : نوادر األعراب»وفي 
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 البيضة :  ذا انفل ه عن فر ها. ت ّوبهو َعَضلتها. 
 معناه : أّن الفرخ إذا فارق بيضتَه لم يَعُد إليها.. قائبة من قوبيٌ  ، وانقضى قُوبها من قائبة يقال : انقضت

 : وقال الكميت 

 فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريريا حنريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريا  وأنريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريم 

  
 قريريريريريريريريريوهبريريريريريريريريرياو بريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريك  ن مل تريريريريريريريريريفريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوا  

  
لهم بنسبهم إلى اليمن.  يعاتبهم على تحوُّ

 يقول : إن لم ترجعوا إلى نسبكم لم تعودوا إليه أبداً فكانت بليّة ما بيننا وبينكم.

 : إذا خرَج فرخها. مقوبةٌ  البيضةُ ، فهي قِيبت :وقال شمر 

 .قوبو قائبة ، بمعنى قوبو قابة ويقال :

 : قِشر البيض. القوب ابن هانئ :

 : وقال الكميت يصف بيض النعام 

تريريريريريريريريهريريريريريريريريا     تريريريريريريريريوائريريريريريريريريم أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريى مريريريريريريريرين أجريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
َوب     وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَس عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريابريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
َع إلى وسواس. جعل تلك وسوسةً. قال :  ك الولُد في البيض تسمَّ :  القوبو: تفلَّقَت.  قابتوأصغَى من أجنّتها ، يقول : لما تحرَّ

 البيضة.

 وصئِب وَذبَح : إذا أكثر من شرب الماء. قَئِب أبو عبيد عن الفراء :: قأب 

ً  ِمن الشراب قَئْبتُ  وقال أبو زيد :  بَت منه.: إذا شرِ  أقَأَب قأبا

 لغة : إذا امتألَت منه. قأْبتُ و،  أقأبُ  من الشراب قئبت وقال الليث :

 الطعام : أكلته وكذلك دأثْتُه. قأبتُ  أبو عبيد عن األموّي :

 كثير األْخذ للماء. وأنشد : قوأبيٌ و قَوأبٌ  وقال غيره : يقال : إناء

 م   من املِ اد قوَأيب  
 الكثير األخذ.:  القوأبيّ  وقال شمر :

 الثّريد : أُنقوعتُه. َوْقبةُ والُمْدُهنة.  كوْقبو: كلُّ قَْلت أو ُحْفرة كقَْلٍت في فهٍر  الَوْقب الليث :: وقب 

 وأنشد :

 ْ ه نِ 
 يف َوْقِ  َ ْوصاء كوْقِ  امل

 .قبوقَب يَ  أبو عبيد عن أبي زيد : الَوقيت : صوٌت يخرج من قُْنب الفَرس ، وهو ِوعاء قضيبه ، وقد

: إذا دخَل  (ِإذا َوَقبَ )، الغاسق : اللَّيل.  [3الفلق : ] ((3َوِمْن َشرِ  غاِسٍق ِإذا َوَقَب ))وقال الفراء في قول هللا جل وعز : 

 في كّل شيء أو ظلم.

ذي باهلل من  (ِإذا َوَقبَ )هذا الغاسق »لما طلع القَمر :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن عائشة أنها قالت : قال رسول هللا و فتعوَّ

 .«شّره

 : الرجل األحمق ، وجمعُه الَوْقبو: قماش البيت.  األوقاب ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 .َوق  : الِكَوى ، وامس ها األوقابو  .أوقاب
 ، وهم الَحمقى. والمنقاب : الرجل الكثير الشُّرب للنَّبيذ. األوقاب : المولَُع بصحة الُوقبيّ وقال : 

 .الَوْقبة : إدخال الشيء في اإليقاب الفراء :وقال 

 : وأنشد غيره 

م   كريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ   ّن أمريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َم َوقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ     ٌة و نَّ أ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهو أن يُواصلوا بين يوٍم وليلة. الميقاب وقال مبتكٌر األعرابّي فيما َروى أبو تراب عنه : إنهم يسيرون َسْير

 الَوَدعة.:  يقَبالم ثعلٌب عن ابن األعرابّي :

نَ ُهْم َمْوِبقاً ): قال الفراء في قول هللا جل وعز : وبق  ً  جعْلنا تَواُصلهم في الدُّنيا: ، يقول  [52الكهف : ] (َوَجَعْلنا بَ ي ْ ، أي  َمْوبِقا

 َمْهلَكاً لهم في اآلخرة.: 

نَ ُهْم َمْوِبقاً )وقال ابن األعرابي :   .َمْوبق ، أي : حاجزاً. قال : وكلُّ حاجٍز بين شيئين فهو (َجَعْلنا بَ ي ْ

نَ ُهْم َمْوِبقاً ): الموعد في قوله :  الموبق وقال أبو عبيدة :  : ، واحتّج بقوله  (َوَجَعْلنا بَ ي ْ

ار فريريريريريلريريريريريم يريريريريريريريَ ْع و  تريريريريريريريَ َرْوَرى والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  جريريريريريريرياَد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريارا  لريريريريريريريريريريريريريه والريريريريريريريريريريريريريواديريريريريريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريريريريريوبريريريريريريريريريريريريريِق  

  
 يعني بموعد.

ً  فالناً ذُنوبُه ، أي : أهلكتْه أوبقتْ  يقال :وقال الفراء :  ً و فََوبَِق يَْوبُق َوبقا  : إذا َهلَك. َمْوبِقا

ً  قال : وَحكى الكسائي :  .َوبَق يَبِق ُوبُوقا

ين : إذا َوِحلَْت فنشبْت فيه.  وبقت « :نوادر األعراب»وفي   يتخلّْص منه.في َذْنبه : إذا نَِشب فيه فلم  َوبقواإلبل في الّطِ

 ، أي يحبسهّن ، يعني الفُْلك وُركبانها ، فيهلكوا غرقاً. [34الشورى : ] (َأْو يُوِبْقُهَن ِبا َكَسُبوا)وقال هللا جل وعّز : 

 : القُنب ، ومنه قول زهير : األبَق قال الليث :: أبق 

 (1)األبَ ا و ق  أمسِكَمْه مَسكماِ  الِ ّ  
 العبد من َخْوف وال كد عمل.: َذهاب  اإلباقُ  وقال الليث :

 : َهَرب العبد من سيّده. اإلباق قلُت : قال : وهكذا الحكْم فيه أن يَُرد ، فإذا كان من َكّد عمٍل أو خوف لم يَُردّ 

ِإْذ أََبَق ِإىَل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن ): حين نَدَّ في األرض مغاضباً لقومه  السالمعليهوقال هللا جل وعز في قصة يونس 
 [.140الصافات : ] ((140)

__________________ 
 (.أبق)« اللسان»والتصوي  من « ال ّ  واألب ا»( يف امل بوع : 1)
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 : أخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي أنّه أنشده 

ْق  اِن ومل أَتَبريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أاَل قريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريه هبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريرييريريريريريريريريم    لريريريريريريريرييريريريريريريريريق  بريريريريريريريريك الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ َه وال يريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ عريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريَ

  
 ، أي : تَأَثْم من َمقالتها. تأَبقْ  قال : لم

 ، أي : لم تأنْف. تأبقْ  وقال غيره : لم

ً  العبدُ  أبَق ويقال :  .أبَّاق ، وجمعُه آبِق فهو يأَبُق إباقا

 ابب القاف وامليم

 ق م
 قوم ، قمي ، قمأ ، وقم ، ومق ، موق ، مأق ، مقا. (وا يء)

جال دون النساء. القوم قال الليث :: قوم   : الّرِ

يدلُّ عليه قوُل  [11الحجرات : ] (َوال ِنساء  ِمْن ِنساءٍ )، أي : رجاٌل من رجال ،  (ال َيْسَخْر قَ ْوم  ِمْن قَ ْومٍ )ومنه قول هللا : 

 : زهير 

 مريريريريريريريريريريريريريا أدري ولسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه    ريريريريريريريريريريريريريال  أدرِي و 

  
اء    ن  أُ ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريريريوٌُ  ل  مِسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 كّلِ رجٍل شيعتُه وعشيرته. قومُ وقال : 

جال  القَومُ ووأخبرني المنذرّي عن أبي العباس ، أنّه قال : النَّفَر  والَرْهط ، هؤالء معناهم الَجمع ، ال واحَد لهم من لفظهم ، للّرِ

 دون النساء.

كعتين ِمن ْومةالقَ  وقال الليث :  .القيام : ما بين الرَّ

 وكذلك قال في الصالة. .«قومات ، والمغرَب ثالث قَْوَمتَين أَُصلِّي الغداة»قال : وقال أبو الدُّقَيش : 

وكلُّ شيٍء كذلك  .الِقيَم : مقداٌر كهيئة رُجل ، يُبنَى على َشفير البئر ، يوضع عليه ُعوُد البَكرة : والجميع القامة وقال الليث :

 .قامة فوق سطحٍ ونحوه فهو

 عند العرب : البَْكرة التي يُْستَقى بها الماء من البئر. القامةوغير صحيح.  القامة قلت : الذي قاله الليث في تفسير

،  القامة ديُّ عن شمر ألبي ُعبيٍد عن أبي زيد أنه قال : النَّعامة الخشبة المعترضة على ُزرنُوقَيِ البئر ، ثم تُعلَّقوأقرأني اإليا

 .قِيَم وهي البكرة ، من النَّعامة ، وجميعها

 الرجل. قامة أيضاً : القامةو: جماعة الناس.  القامة وأخبرني غير واحٍد عن أبي الهيثم ، أنه قال :

ة  القامة األصمعي : فالٌن حسنوقال   بمعنًى واحد. القُوِميَّةووالِقمَّ

 وأنشد :

 فَتمَّ من َقوامها ق ومي  
 له. قَِوامَ  له ، أي : ال قُوميّة على ماِله وأمِره. وتقول : هذا األمر ال قُوميَّةٍ  وقال الليث : يقال فالن ذو

 [.5النساء : ] (َجَعَل هللاُ َلُكْم ِقياماً ): ل بيته ، من قول هللا جلَّ وعزَّ أه قِيَاموأهل بيته  قِوام أبو عبيد عن أبي عبيدة : هو
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ً و ) (َجَعَل هللاُ َلُكْم ِقياماً )وقال الزجاج : قُرئت :   (.قِيَما

 األمر وِمالُكه. قِوام قال : ويقال : هذا

ً  المعنى : التي جعلها هللا لكم ً  بها فتَقومون تُِقيُمكم قِياما ً ). وَمن قرأ : قِياما  قَيِّمةَ  فهو راجٌع إلى هذا. والمعنى : جعَلَها هللا (قِيَما

 أموُركم. تَقُومُ  األشياء ، فيها

تقومون  يعني التي بها [5النساء : ] (َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكُم الَِِّت َجَعَل هللاُ َلُكْم ِقياماً )وقال الفراء في قوله تعالى : 

ً قيا ً و ما  .قِواما

ً )قال : وقرأها نافع الَمَدنّي :   والمعنى واحد. وهللا أعلم. (قِيَما

ً  الليث : ً  بالمكان أقمتُ و: موضع القَدمين.  الَمقامو. قمُت قياما  .إقامةً و ُمقاما

 به. تقيم : الموضع الذي الُمقامةو الَمقامو

 أعرف. قائماتو،  قُيّمٌ  ونساءٌ  قيام ورجالٌ 

م ودنانيرُ  ى َميَّاالً. قائم ودينارٌ  .قُيَّمو قُوَّ ياِرفة ناقٌص حتى يرَجَح بشيء فيسمَّ  : إذا كان مثقاالً سواًء ال يرَجح ، وهو عند الصَّ

 : أن يذهب بََصُرها والَحَدقةُ صحيحة. القائمة والعَْين

 ونحو ذلك كذلك. .قائم هامد ومنها: يل : منها قال : وإذا أصاب البَْرُد شجراً أو نْبتاً فأهلَك بعضاً وبقَي بعٌض ، ق

 الِخوان والَسريِر الدَّابة. قائمة نحو قائمة السيف َمقبُِضه وما ِسَوى ذلك فهو قائموقال : 

 به. قام الشمس وكاد الظّل يَعِقل : وإذا لم يُِطق اإلنسان شيئاً قيل : ما قامت الَظهيرة ، وذلك إذا قام قائم ويقال :

مهم : الذي مِ قيّم القوو  ويَُسوُس أمَرهم. يقّوِ

 .«امرأة قوٌم قيِّمتُهم ما أفلح»في الحديث : و

 «استِقمْ  قل آمنُت باهلل ثم»في الحديث : و

رك. ر على وجهين : قيل : هو االستقامة على الطاعة ، وقيل : هو ترك الّشِ  فّسِ

 : لم يُشِركوا به شيئاً. [30فصلت : ] (رَب َُّنا هللاُ ُثَُ اْسَتقاُموا): قال األسود بن ِهالل في قوله تعالى 

 على طاعة هللا تعالى. استقاموا قال قتادة :و

 : وقال كعب بن زهير 

َ ى  رو عريريريرين اهلريريريريريريري   فريريريريهريريريريم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريوكريريريريم مسريريريريني جريريريري 

  
َيْم    أبسريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريافريكريم مسريىت اسريريريريريريريريريريريريريريريتري ريمريتري م عريلريى الري ريِ

  
ً :  (ِديناً ِقَيماً ): االستقامة.  يَمالقِ  قالوا :  .مستقيما

 .مستقيم: ، أي  قَواٌم قَِويمو،  قَِويم ويقال : ُرْمح

ً  أاّل أِخرَّ إال وسلمعليههللاصلىبايعُت رسول هللا »في حديث حكيم بن حزام : و  .«قائما

 عليه. قائم اإلسالم. وكلُّ من ثبَت على شيٍء وتمّسك به فهوقال أبو عبيد : معناه : بايعُت أن ال أُموَت إالَّ ثابتاً على 
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ُلوَن آَّيِت هللاِ )قال هللا جل وعّز :  ، إنما هو من  [113آل عمران : ] (لَْيُسوا َسواًء ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ُأمَّة  قاِئَمة  يَ ت ْ

ين   به. القياموالمواظبة على الّدِ

 [.75آل عمران : ] (ِإالَّ ما ُدْمَت َعَلْيِه قاِئماً  ال يُ َؤدِ ِه ِإلَْيكَ )وقال جل وعّز : 

بكذا وكذا ، إذا كان حافظاً له مستمسكاً  قائم باألمر. وكذلك فالنٌ  القائم قال مجاهد : مواظباً. ومنه قيل في الكالم للخليفة : هو

 به.

ً قائم أبايُعك أالَّ أِخرَّ إالّ »في الحديث أنّه لما قال له : وقال أبو عبيد :  ا ِمن قِبَِلنا فلسَت »:  وسلمعليههللاصلى، قال له النبي « ا أمَّ

ً  تَِخّر إالّ  ً  أي : لسنا ندعوك وال نبايُعك إالَّ ،  «قائما  ، أي : على الحق. قائما

 : المستمسك بدينه. ثم ذكر هذا الحديث. القائم وروي عن الفراء قال :

 مستمسكة بدينها.: ، أي  (ُأمَّة  قاِئَمة  )وقال في قول هللا : 

ً )وقول هللا جل وعّز :  ً  دينا  (.قيّما

ً  ؛ وقرئت : المستقيم ، هو القيِّم قال أبو إسحاق :  [.161األنعام : ] قِيَما

غَر والكبر ، إال أنه لم يُقَل الِقيَمو ُغوَن َعْنها ِحَوالً )مثل قوله :  قَِوم مصدر كالّصِ ً قِيَم ، ألنَ  [108الكهف : ] (ال يَ ب ْ  من قولك : ا

 ً  .قِيَم ، فاعتلّ  قام فصار قَُومَ  أو قََومَ  كان في األصل قامو،  قام قِيَما

ا ِحَول فهو على أنه جاِر على غير فِْعل.  فأَمَّ

 [.5البينة : ] (َوذِلَك ِديُن اْلَقيِ َمةِ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

د : هاهنا مضَمر ، أراد ذلك   ، فهو نعت مضَمٍر محذوف. القيّمة ِدين الِملَّةقال أبو العباس والمبّرِ

ا أضيف إلى نفسه ، الختالف لفظيه.  وقال الفراء : هذا ممَّ

 قلُت : والقول ما قاال.

 والمدبِّر واحد. القَيّامو القَيّوم ثعلب عن ابن األعرابّيِ أنه قال :

 تدبيِر أمر خلِقه في إنشائهم وِرزقهم وِعلِمه بأمكنتهم.ب القائمُ  في صفة هللا : القَيّامو (اْلَقيُّومُ )وقال أبو إسحاق : 

ْوَدَعها)قال هللا :   [.6: هود ] (َوما ِمْن َدابٍَّة يف اْْلَْرِض ِإالَّ َعَلى هللِا ِرْزُقها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرَّها َوُمْست َ

 عال ، وهما جميعاً َمْدح.الفَيْ  القَيَّام ِمن الِفعل الفَْيعول ، وصورة القَيُّوم وقال الفراء : ُصورة

يّاغ. اغ ، يقولون الصَّ وَّ  قال : وأهل الحجاز أكثر شيٍء قَْوالً للفَْيعال ِمن ذوات الثالثة ، ِمثل الصَّ

 على كّلِ شيء. القائم : (اْلَقيُّومُ )وقال مجاهد : 

 على َخْلقه القائم : (اْلَقيُّومُ )وقال قتادة : 
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 وأرُّاقهم.آبجاهلم وأعماهلم 
 الذي ال بَدَئ له. (اْلَقيُّومُ )وقال الكلبّي : 

 وقال أبو عبيدة : على األشياء.

اء في ، وكذلك َسيٌِّد َسِويد ، وَجيٌِّد َجِويد ، بوزن ظريف وكريم ، وكان يلزمهم  قَِويم : هو من الفعل فَِعيل ، أصله القيِّم وقال الفرَّ

بلَها ثم يُسِقطوها لسكونها وسكون التي بعدها. فلما فَعَلوا ذلك صارت َسْيد على وزن فَْعل ، أن يجعلوا الواَو ألفاً النفتاح ما قَ 

 فزادوا ياًء على الياَء ليكمل بناَء اْلَحْرف.

وا فيها الياء ، فلما اجتمعت الواو والياء والسابق ساكٌن أبَدلوا ِمن الواو ياًء وأَْدَغم قَْيِوم وزنُه فَْيعل ، وأصله قَيِّم وقال سيبويه :

 التي قَبلَها فصارتا ياء مشدَّدة. كذلك قال في سيِّد وجيِّد وميِّت وهيّن وليِّن.

ا اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن ُجِعلتا ياًء م  شدَّدة.قال الفراء ليس في أبنية العرب فَْيِعل ، والَحيُّ كان في األصل َحْيٌو ، فلمَّ

الِجسم  قوام: و يُقيُمك ِمن العَْيش : ما الِقواموقال :  القيوم فيه الَخْلُق بين يََدي الحيِ  يقوم بَْعث ، يومَ : يوُم ال القيامة وقال الليث :

 به. استقام كّلِ شيٍء ما قوامو: تَماُمه 

 وقال العجاج :

 رأَس ِقواُ ال ِّين وابن  رْأسِ 
 أنازلُه.فالناً في هذا األمر ، أي :  أقاِوم ويقال : ما زلتُ 

 فيما بينهم. تَقاَوموه: يقال  .بالتّقويم : ثمن الّشيء الِقيمةو

 بنَْقٍد فبعَت بنقد فال بأَس به. استقَْمتَ  إذا»: في حديث ابن عباس ولوجهه.  استقامَ  وإذا انقاَد الشيُء واستمّرت طريقته فقد

 .«بنقد فبعَت بنَسيئٍة فال خير فيه استقمتَ  إذاو

 .قّومتُه المتاَع ، أي : استقمتُ  وهذا كالُم أهِل َمّكة ، يقولون : .قّومت يعني استَقَْمت له : إذاقال أبو عبيد : قو

مه وَمْعنى الحديث أْن يَدفع الرجل إلى الرجل الثَّوبَ  ثالثين ، ثم يقوُل له : بِْعه ، فما زاد عليها فلك. فإن باعه بأكثر من  فيقّوِ

 زاد على الثالثين ؛ وإن باعه بالنَّسيئة بأكثر مما يبيعه بالنَّقد فالبَيع مردود ال يجوز. ثالثين بالنقد فهو جائز ، ويأخذ ما

 قال أبو عبيد : وهذا عند من يقول بالرأي ال يجوز ؛ ألنَّها إجازة مجهولة وهي عندنا معلومة جائزة ؛ ألنَّه إذا َوقَّت له وقتاً فما

 عليه. كان وراء ذلك من قليٍل أو كثير فالوقُت يأتي

أخبرني محمد بن إسحاق عن المخزومّي قال : قال سفيان بن ُعيينة بعد ما َرَوى هذا الحديث : يستقيمه بعشرة نَْقداً فيبيعه و

 بخمسة عشر نَسيئة ، فيقول : أعطى صاحَب الثوب ِمن عندي َعشَرة فتكون الخمسةَ 
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 عةر   ، فهذا الذي ك رَِه.
فالٌن بفالٍن  استقامواعتدال الشيء واستواؤه. :  االستقامةوقال :  .استقام ، بمعنى قّومته فقاموالشيء  أقمت أبو زيد األنصاري :

 ، أي : مَدَحه وأثنَى عليه.

 بي َعيناَي ؛ وكلُّ ما أوَجعََك ِمن َجَسدك فقد قامتوبي َظْهِري ، أي : أوَجعَني ؛  قامَ : يقال « : نوادره»أبو زيد األنصاري في 

 مائةَ دينار. قيمتها األَمةُ مائةَ دينار ، أي : بلغَ  قامت أي : كم بَلَغْت وقد ؟ناقتُك قامت قال : ويقال : كم بك. قام

ميزان النهار :  قاموالسُّوُق : إذا نَفَقَْت. وناَمت : إذا َكَسَدْت.  قامتولفالٍن دابّتُه : إِذا َكلَّت أو عيّْت فلْم تَِسر  قامت وقال غيره :

 الَظهيرة. قام قائموَصف. إذا انتَ 

 وقال الراجز :

َُ ِميزان  اللهاِر فاعتَ لْ و   قا
كالماً  أقَومُ  منه. وقال غيره : فالنٌ  قوائمها تقّوم ، وهو داء يأْخذها في قُوامٌ  أبو عبيٍد عن الكسائي في باب أمراض الغنم : أَخذها

 ِمن فالٍن ، أي : أعَدُل كالماً.

 : ، ومنه قول لبيد  َمقامة َمجالسهم. ويقال للجماعة يَْجتمعون في مجلٍس الناس :  َمقاماتو

ْم و  لريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريّرِقريريريريريريريريريرياب كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريرية  غريريريريريريريريريري 

  
   ُ يريريريريريريريريريريريا ِت قريريريريريريريريريريريِ َ ى  ِب اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن  لريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريِ

  
ً  بالمكان أقمتُ  ويقال : : األنبياء ] (َوِإقاَم الصََّّلِة َوِإيتاَء الزَّكاةِ ): ، فإذا أَضْفَت حذْفَت الهاء كقول هللا جل وعز  إقاَمةو ُمقاما

73.] 

إلى منزل عائشة  يَْقمو وسلمعليههللاصلىكان النبي »في الحديث : و: الدُّخول.  القَُمى: أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : قمي 

َمن ، يقال : ما أْحَسنَ  القَُمىوأي : يَدخل. قال : ،  «كثيراً   : تنظيف الدار ِمن الِكبا. القَُمى: وهذه اإلبل. قال  قَْموَ  : الّسِ

 من النساء : الذّليلةُ في نْفسها. القاِميّة وَرَوى َسلَمة عن الفراء قال :

َ  « :الهمز»قال أبو زيد في كتاب : قمأ   قَُمؤ ، وذلك إذا َسِمنَْت. وتقول : قَُمؤْت قَماءة . وتقول :قُُموءةوَ  قُُموءاً  الماشية تِ قَمأ

 : إِذا َصغُر. قَماءةً  الرجل

، يُصغَّر  القَِميء : قصير ذليل. قال : والصاغر : قَِميء فهو قَماءةً  الرجل قَُمؤَ  ، وقد قَميئَة وامرأة قَِميءٌ  وقال الليث : رجل

ُ  الماشية قمأتويكن قصيراً. بذلك وإن لم   : : إذا امتألت َسِمناً. وأنشد الباهلّي  قاِمئة فهي تَقَمأ

يريريريريريريريريريريريال  و  هريريريريريريريريريريريا َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرد  طريريريريريريريريريريرياَر  طريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريري 

  
را  ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارو   عريريريريريريريريَ ؤ هريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  أمسريريريريريريريريَ َل قريريريريريريريريَ

  
: المكان الذي  القَْمأَة َذلّْلتَه. قال :الماشيةُ بمكان كذا وكذا حتَّى َسِمنت. وقال الليث : أقَمْيُت الرجَل : إذا  قََمأت قال : ويقال :

 .الِقماء تَْطلُع عليه الشمس وجمعها
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، وهي المقنأة والمْقنؤة. وقال ابن السكيت : قال أبو عمرو : المقنأة والمْقنؤة : المكان الذي ال  القُمؤةو المقمأة وقال غيره : هي

 ير َهْمز.تطلع عليه الشمس. قال : وقال غير أبي عمرو : َمْقناةٌ بغ

أتُ وقال :  .يقاِمئني الشيُء وما يقانيني ، أي : ما يوافِقُني ومنهم من يهمزه يُقاِميني أبو عبيد عن األصمعي : ؤاً  المكانَ  تقمَّ ،  تَقَمُّ

 : أي : وافَقَيي فأقمُت به. وقال ابن مقبِل 

َفهريريريريريريريا    ل ريريريريريريري  قضريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريه  فال تسريريريريريريريريريريريريريريريتهز  سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِي   ْن لريريريريريريريريريريريذَّأب  َوطريريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريْأتريريريريريريريريريريري   ممريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
ُ  وقال أبو زيد : هذا زمانٌ   فيه اإلبل ، أي : يحُسن وبَُرها وتَسَمن. تَْقمأ

 : إذا لَزم. قَمىوإذا َسِمَن بعَد ُهزال. : الرُجل  أْقَمى ثعلب عن ابن األعرابّي :

ه : إذا أَذلَّه. أْقَمىوالبيَت فِراراً من الِفتَن.   َعُدوَّ

 قلت : والهمز جائز في جميعها.

 مائق : ُحْمق في َغباوة. والنعت الُمئُوقُ : وقال  .األمواق : َضْرٌب ِمن الِخفاف ويُجمع على الُموقان قال الليث ::  [ماقـ ] موق

 .استَماقَ  ُمئُوقاً وُدؤوقاً ، وكذلك ماَق يَموق والِفعل مائقةو

ً ووَدَواقة  َمَواقَةً  ويَُدوق يَموقُ  وَداقَ  ماقَ  دائق ، وقد مائقٌ  أبو عبيد عن الكسائّي هو  وُدؤوقاً. ُمُؤوقا

 الطعاُم وانَحَمق : إذا َرُخَص. ماقَ  وقال أبو زيد :

وأخبرني المنذرّي عن أَبي الهيثم أنّه قال في حرف العين الذي يلي األنف خمس لغات ، يقال : ُمْؤق وَمأْق مهموزان ويُجمعان 

على ُمْفِعل  ُموقٍ  ، ويقال : آماق مواقاً بالواو إالَّ في لغة َمن قَلَب فقالويُجمعان أَ  ماقو ُموق: أَمآقاً ، وقد يُتَرك همُزهما فيقال 

 : في وزن ُمْؤٍت ويُْجمع هذا مآقي. وأَنشد لحّسان 

ا  مريريريريريريريريريريا  ل عريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك ال تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياُ كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريّ

  
ل اإل ريريريريريريريِ   حريريريريريريريْ يريريريريريريريهريريريريريريريا بريريريريريريريكريريريريريريري  حريريريريريريريلريريريريريريريْه مريريريريريريريَ قريريريريريريريِ  كريريريريريريري 

  
ويُهمز هذا فيقال : َمأْقي ، وليس لها نظيٌر في كالم العرب فيما قال العَْين ، على ِمثال قاضي البَلَد ،  ماقِي قال : ويقال : هذا

 نصيٌر النحوي ، ألنَّ ألف كل فاعل من بنات األربعة ِمثل داعٍ وقاٍض وراٍم وعاٍل ال تهمز ، وُحكي الهمز في مأٍْق خاصة.

قضيت فالمفعَل فيه مفتوح اسماً كان أو وروى َسلَمة عن الفراء في باب َمفعل : ما كان من ذوات الواو والياء من َدعوُت و

 مصدراً ، إالَّ المأقى من العين ، فإن العرَب كَسَرْت هذا الحرَف.

 قال : وُرِوي عن بعضهم أنَّه قال في مأْوى اإلبل َمأْوى ، فهذان نادران ال يُقاس عليهما.

 وقال اللحياني : القَْلب في َمأْق في لغة من
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ا َومسَّ  وا قالوا أَْمق ألَنم ي ول : َمْأق وَمؤق  أَْمق الَعنْي واجلميع  ماق ، وهي يف األصريريريريريريريريريريريريريريريل أْم ق ف  ِلَبه. فلمَّ
 َوج وه يف اجلمع كذلك.

 قال : ومن قال ماقي جمعَه َمَواقي.

 : وأنشد أبو الَحسن 

ْرفريريريريهريريريريريريريا نِي بريريريري ريريريريَ فريريريريريريرياَف املريريريريريريرياقريريريريتريريريريِ  كريريريريريريريَأنَّ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريِ

  
ه   ك اَنظريريريريريمريريريريريريري  لريريريريريريريْ ان  َأ ريريريريري ريريريريريريريَأ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ت   ريريريريريريري   نريريريريريَ ريريريريريِ

  
 : اآلخر فيمن جَمعه َمواقي  وقال

ه  يريريريريريريلريريريريريريريا  كريريريريريريريأنريريريريريريريَّ  فريريريريريرييتريريريريريريريلَّ  ريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريي مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريكريريريريريريِ

  
ل   تريريريريريريرييريريريريريريريه يريريريريريريري  ريريريريريريريلريريريريريريريْ ريريريريريريريِ لريريريريريريريَ َواقريريريريريريريي مريريريريريريري  ريريريريريريريْ ذ ى يف مريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
 وقال الليث : الَمأق مهموز : ما يعتَِري الّصبِيَّ بعد البكاء.

 الِغيبة.يقال : َمئَِق فالٌن َمأَقاً ، وقَِدم فالٌن فاْمتَأَْقنا إليه ، وهو ِشْبه التَّباكي إليه لُطول 

 وقال ابن السكيت : الَمأَق : ِشدَّةُ البُكاء.

 وقالت أمُّ تأبّط شّراً تَُؤبِّنُه : ما أَبتُّه َمئِقاً ، أي : باكياً.

 وأنشد :

َأق
َ
 َعْوَلة  َثْكَلى َوْلَوَلْه بريْعَ  امل

 العيُن : ُمؤخرها. ُموق وقال الليث :

 : ُمقِدُمها. ماقُهاو

ة وِمن قِبل ُموقه كاَن يَْكتَِحُل ِمن قِبل»أنَّه  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي ورواه عن أبي الدُّقيش. قال :  ة ماقِه مرَّ يعني  «َمرَّ

َرها.  ُمْقِدم العين ومَؤّخِ

ْدغ يقال له اللَّحاظ.: حرُف العين مما يَِلي األنف ، وأنَّ ا الماقو الُموق قُلُت : وأهُل اللُّغَة ُمْجِمعُون على أنَ   لذي يلي الصُّ

 والحديث الذي استشهَد به اللَّيث غير معروف.

 وقال الليث : الُمْؤق من األرض والجميع األمآق ، وهي النَّواحي الغامضة من أطرافها.

 وقال رؤبة :

 تريْفِضي    انُّمَِسة األْم ق
 : وقول الشاعر 

ري لريريريري ريريريرين عريريريرينٌي مريريريرين الريريريريريريري مريريريريع أنريريريريزمسريريريريريريريْه  مريريريريْ  لريريريريعريريريريَ

  
 ل ريريريريريريري  كريريريريريريريانريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريا   ومس هريريريريريريريا م ريريريريريريرياهريريريريريريريا 

  
 أراد بالمقَى جمع مأقي العين فقلبه.

 وقال غيره : الَمأَقة : األنفة وشّدة الغضب.

 وقد أَْمأَق الرجل إمآقاً : إذا دخل في المأَقة ، كما يقال اْكأََب. واإلْمآق نَكث العهِد من األنَفة.

تْرُك الهمز ِمن ،  «ما لْم تُْضِمروا اإلماق ، وتأكلوا الّرباق»لبعض الوفود واليمانيِّين :  وسلمعليههللاصلىفي كتاب رسول هللا و

 اإلماق ِليُواِزن به الّرباق.
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 يقول : لكم الوفاء بما كتبُت لكم ما لم تأتوا بالمأَقة فتغِدروا وتقطعوا ِرباق العَهد الذي في ِرقابكم.

 ل : امتأَق َغضبُه امتِآقاً : إذا اشتدَّ.وقال األصمعّي : يقا
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 .«أْنَت تَئٌِق ، وأَنا َمئِق ، فمتى نتّفق»أبو عبيٍد عن األموّي : من أمثالهم في ُسوء االتِّفاق والمعاَشَرة : 

 قال األموّي : النئِق : السَِّريع إلى الشر ، والمئِق : السَّريُع البكاء. ويقال للمْمتَِلئ من الغضب.

 وقال األصمعّي : في التئق والمئق نحوه. قال :

 فيه ثالثة أقاويل. مائق قال أبو بكر : قولُهم فالنٌ 

يء الُخلُق ِمن قولهم : أنت تئق وأنا مئق ، أي : أنت ممتلئ غضباً وأنا سيِء اْلُخْلق فال نتَّفق. المائق قال قوٌم :  : الّسِ

 : األحمق ليس له معنًى غيره. المائق وقيل :

ه َمئِقاً ، أي : ما أَباتَتْهُ باكياً. المائق وٌم :وقال ق  : السريع البكاء القليل الَحزم والثبات ، من قولهم : ما أباتَتْه أمُّ

ً  َوِمْقتُ  قال الليث : يقال :: ومق   ، وبك ذو ثِقَة. ِمقَة ، وأنا لك ذو موُموق ، وهو واِمقٌ  وأنا أمقُه فالنا

قو، وَوثِق يثِق.  وِمق يَِمق فَِعل يَفِعل ،أبو عبيد عن أبي عمرو : في باب   التوّدد.:  التَّومُّ

 أَسنَاني ومقيتُها. َمقَْوتُ و،  يَمقيهاو: إذا َجالَها ،  يَمقُوها الطَّْستَ  مقَا ابن السكيت يقال :: مقا 

 وَوَكَمه.ألمر  وقَمه والمْوُكوم : الشديد الُحْزن ، وقد الَمْوقومُ  أبو عبيد عن الكسائّي :: وقم 

د. وقد الَمْوقوم قال : وقال األصمعّي : ً  : المردود عن حاجته أشدَّ الرَّ  .وقمتُه َوْقما

 وأنشد :

 َأجاَُّ مّلا جائٌز مَل ي وَقمِ 
 : عن حاجته ، أي : ُردَّه. وقيل في قول األعشى  قِْمه ويقال :

هريريريريريريريريا عريريريريريريريريِ ُّ تريريريريريريريريويِّ راُ  يريريريريريريريري  لريريريريريريريرياهريريريريريريريريا مريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريَ

  
ٌن  لريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريل اهلريريريريريريريريريريوادي داجريريريريريريريريريريِ م لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريُّ

  
 إّن معناه : أنّه معتاد للتولُّج في قترته.

 بالكالم ، أي : تركبني وتتوثَّب علّي. لتَوقَُّمني وقال ابن السكيت : يقال : إنَّك

جر.:  التوقُّم قال : وسمعُت أعرابيّاً يقول :  التهدُّد والزَّ

 معروفة. واقم الَسْوط وَحّرة:  الِوقامو: العَصا.  الِوقاموالّسْيف. :  الوقامو: الَحْبل.  الِوقام وقال أبو زيد :
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 ابب لفيف حرف القاف
 [.وقي]قوى ، قوقى ، قأى ، قاء ، قاق ، آق ، وقوق ، يق ، ققق ، واق 

ارة النخلة: يق    .يَقَق ، والجميع يَقَقة أبو عمرو : يقال لُجمَّ

ً  يَيقُ  يَقَ  ويَلَق. وقد يَقَق أبو عبيد : أبيضُ   .يَقَقا

 .قَِويّ  ، فهو يقَوى قُّوة الرجلُ  قويَ  يقال :: قوي 

ة وقال الليث : ة ، والفعالة  القُوَّ من تأليف قاف وواو وياء ، ولكنَّها ُحِملت على فُعلة ، فأدِغمت الياء في الواو كراهية تغير الضمَّ

 : ، يقال ذلك في الحْزم دون البََدن. وأنشد  قِواية منها

ا مريريريريريريريريرياَل أبعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقو  َرى غريريريريريريريريريالريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ

  
  يّنِ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى أمريريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوايريريريريريريريريريريريِة مسريريريريريريريريريريرياُُّ  و  

  
ة قُوى على فِعالة ، وقد يتكلّف الشعراء ذلك في النَّْعت الالزم ، وجمعُ  القَِويِ  قال : َجعَل مصدرَ   (َشِديُد اْلُقوى)قال هللا :  .القُوَّ

ة جمعُ :  القَُوىوقيل : هو جبريل ،  [.5النجم : ] ةٍ ). وقال هللا لموسى حين َكتب له األلواح : القوَّ : األعراف ] (َفُخْذها ِبُقوَّ

ةٍ  ، قال الزجاج : أي : خْذها [145 تك. وقال هللا جل وعّز ليحيى :  بقوَّ ةٍ )في ِدينِك وُحجَّ ، أي  [12مريم : ] (ُخِذ اْلِكتاَب ِبُقوَّ

.  : بِجّد وَعْون من هللا جل وعزَّ

ة وتُغير قُّوةً  ، وهو أن تُْرَخى ُمْقوى َحْبلَك ، وهو حبلٌ  أقَوْيتَ  السكيت قال : قال أبو عبيدة يقال :الحرانّي عن ابن  ، فال يَْلبث  قوَّ

عر. اإلقواء الحبل أْن يتقّطع. ومنه  في الّشِ

 الَحْبل. قُوى : الُخْصلة الواحدة من القُوة وقال ابن السكيت :

ةٍ وُهًوى. قُوىو قُّوةٌ  الواحدة ِمن طاقات الَحْبل ، يقال :وقال غيره : هي الطَّاقة   ، ِمثل ُصّوة وُصوى وُهوَّ

ه. قال : : ، أي  القوى وقال الليث : رجٌل شديد يذهب الدين ُسنَّةً ُسنَّة كما يذهب »جاء في الحديث : وشديد أَْسر الَخْلق ُمَمرُّ

ة الحْبلُ  ةً قُوَّ  .«قُوَّ

 : في عيوب الشعر : نُقصان الحرف من الفاصلة ، كقوله  اإلقواء ال :أبو عبيد عن أبي عبيدة ق

ل مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِك بريريريريريريريريرين ُّ هريريريريريريريريريت    أَفريريريريريريريريريبريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
 تريريريريريريريريرجريريريريريريريريو الريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  عريريريريريريريريواقريريريريريريريري   األطريريريريريريريريهريريريريريريريريارِ  

  
 . والعَروض في وسط البيت.قُّوة فنقص من َعروضه
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 ت األعشى :اختالف إعراب القَوافي. وكان يَرِوي بي:  اإلقواء قال : وقال أبو عمرو الشيبانّي :

 ما  هل ا  لليل ُّاَل ََُّواهل ا
 . قال : وهو عند الناس اإلْكفاء ، وهو اختالُف إعراب القوافي.إقواء بالرفع. ويقول : هذا

 .ُمْقوى يقال : َوتَرٌ  .قواه َوتَره ، وذلك إذا لم يُِجْد َغاَرتَه فتراَكبتْ  يُْقوى الذي الَمْقِوي وقال األصمعي :

، يقول : نحُن جعلنا الناَر  [73: الواقعة ] ((73ََنُْن َجَعْلناها َتْذِكَرًة َوَمتاعاً ِلْلُمْقِويَن ))سلمة عن الفراء في قول هللا : 

الذي ال  ِويالُمقْ  وهي القَْفر. وقال أبو عبيد : الِقيِ  ، يريد َمنفعَةً للمسافرين إذا نزلوا باألرض (َوَمتاعاً ِلْلُمْقِوينَ )تذكرةً لجهنّم 

 الرجُل : إذا نَِفد زاده. أقوى زاد معه ، يقال :

 ، وهي األرض الخالية. بالقَواء : الذي يَنزل الُمْقِوي وقال أبو إسحاق :

 : إذا احتَبَس. يَقوى الَمَطر قَِويَ  : األرض التي لم تُمَطر. وقد القََوايَة أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .قويّة : إذا كانت دابَّتُه ُمْقوٍ  الرجُل فهو أقَوى : إذا افتقر. ويقال : أقَوىو: إذا استغنى.  أَقَوى األعرابّي :ثعلب عن ابن 

 : المستوي ، وأنشد : الِقيُ ومن األرض ،  قِيٍ  القوُم : إذا وقعوا في أقَوى وقال الليث :

 ِقٌي ت لاِصيها بالد  ِقيِ 
 األرض. أقوت ال أهل فيها. والِفعل:  قَواء أرضٌ . يقال : القََواء واشتقاقه من

 الدار ، أي : خلْت من أهلها. أْقَوتو

بينكم ولكن بِيعُوها ، إنِّي لم أَْغشها ، ولكنِّي جلسُت  تَقتَُووها ُرِوي عن مسروق أنّه أْوصى في جارية له : أن قولوا لبَنِيَّ أالَّ و

 لمجلس.منها مجلساً ما أِحبُّ أن يجلس ولٌد لي ذلك ا

ماها فقامت  يتقاويانِها قال شمر : قال أَبو زيد : يقال : إذا كان الغالُم أو الجارية أو الدابّة أو الدار بين الرُجلين فقد ، وذلك إذا قَوَّ

 أن دون صاحبِه ، وال يكون اقتواؤها وهي بينهما إالَّ  المقتوي سواء ، فإذا اشتراها أحُدهما فهو التّقاِوي على ثَمٍن ، فهما في

 .إقواءً  البائعُ  أقواهماو،  اقتويَاها تكون بين ثالثة فأقول لالثنين من الثالثة إذا اشتريَا نصيَب الثالث

ممن يشتري من الشُّركاء إال  االقتواء من الشركاء وال التقاِوي إالَّ من البائع ، وال اإلقواء : البائع الذي باع. وال يكون الُمْقِويو

ا في غيِر الشركاء فليس تَقَاويَا عبد أو الجارية أو الدابة من اللذينوالذي يُباُع من ال  .إقواء وال تقاوٍ  وال اقتواءٌ  ، فأمَّ

 وقال شمر : يروى بيت عمرو بن كلثوم :
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 َمىَت كلَّا ألّمك م ْ تِويلا
ك فاشترتْنا. اقتوتْنا أي : متى  أمُّ

 اقتويتُ  بيننا ، أي : أعطيتُه ثَمناً وأعطاني به هو فأَخَذه أحُدنا. وقد فتَقاوْيناه قال : وقال ابن شميل : كان بيني وبين فالٍن ثوبٌ 

 منه الغالَم الذي كان بيننا ، أي : اشتريت نَِصيبَه.

 : اآلِخذ. القاِوي وقال األسدّي :

 : ، أي : أعِطه نَِصيبَه. وقال النّظَّار األَسِدّي  قاِوهِ  يقال :

 فريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريريريوَُ الريريريريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِر ويريريريريريريريريريريريريريوَُ اجلريريريريريريريريريريريريريِ و 

  
ِويريريريريريريريريلريريريريريريريريا  وى املريريريريريريريري ريريريريريريريريتريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريري  ريريريريريريريريتريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  ِر كريريريريريريريريانريريريريريريريريوا لريريريريريريريريَ

  
 نحواً مما قال أبو زيد. التَّقاِويو الُمقاواةو االقتواء وقال الليث في

ً  الّدْلوَ  تَقاَوْينا : وقد تقاووه وسمعت العرَب تقول للسُّقاة إذا َكَرعوا في َدْلٍو مآلن ماًء فَشربوا ماءهُ قد  .تَقاِويا

 : إذا أقفَرْت. أقَوْت إقواءً ومقصور ،  قَوي الدار قَِويت عبيدة :أبو عبيد عن أبي 

 : ليس به أَحد. قاوٍ  : إذا لم يكن فيه َمَطر. وبلدٌ  ُمْقوٍ  وقال شمر : قال بعضهم : بلدٌ 

 وبها يَْبٌس ِمن يَبس عاٍم أّول. ُمْقِوية : األرض التي لم يُصْبها َمَطر وليس بها كأل. وال يقال لها الُمْقِوية وقال ابن شميل :

 القوم إذا تَِفد طعاُمُهْم. إقواء : الَمْلساء التي ليس بها شيٌء ، ِمثل الُمْقويةوقال : 

 : وأنشد شمٌر ألبي الصُّوف الطائّي 

عريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا  ألغريريريريريريريريريبريريريريريريريريريارْ   ال تريريريريريريريريريكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريّن بريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريَه تريريريريريريَ ريريريريريريرياِوي األمريريريريريري ريريريريريريريارْ رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    ال  وِ ْن  ريريريريريريِ

  
 : قليلة األمطار. قاِويَة قِلّتُه. وَسنَة التَّقاِويوقال : 

 .قَواءً و قًَوىو أقَوْت قَوايةً و قَِويَتْ  ، وقد قِيٌ  وقال الفراء : أرضٌ 

فلم يكن معه شيء وإن كان في بيته : إذا جاع  أقَوىوالرُجل وأقفَر وأرَمَل : إذا كان بأرٍض قَْفٍر ليس معه زاد.  أقَوى قال :

 وْسَط قوِمه.

 : القَْفر. القَواء أبو عبيد عن األصمعي :

 ، فِْعل منه مأخوذ. القَواء من الِقيّ و

 ، فلما جاءت الياء كسرت القاف. قُوى قال أبو عبيد : كان ينبغي أن يكون

 : إذا انقطع ما بين الِرجلين أو َوجبْت بَْيعَةٌ ال تُستقال. قاوية من قَُويٌ  انقََطع: اللحياني قال األصمعي : من أمثالهم 

يت القاِويةوقلت :  ي قاوٍ  : الفرُخ تصغير فالقويُ  عن فَْرخها. قَِويتْ  ألنها قاويَةً  هي البيضة ، ُسّمِ  ألنَّه زايََل البيَضةَ  قَُويّا ، سّمِ

 .«انقَضت قائبة ِمن قُوبِ »عنها ، أي : خال وَخلَت. وِمثله :  قَِويَ وعنه  فقِويتْ 

 .القَُويّ  للبيَضة ، فإذا نَقَبَها الفَْرُخ فخرج فهو القُوب ، وهو القاِويةوعمرو عن أبيه : هي القائبة 

 .«قاوية ِمن قَُويٌ »قال : والعرب تقول للدنيء : 
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قَْت تُقَْوقِي قَْوقاةً  : َصوُت الدجاجة ، وقد القَْوقاة قال الليث :: قوقى   .ُمقَْوقِية فهي قيقاءً و قَوَّ

 ، ِمثل َدْهَديت الَحَجر ِدْهداًء وَدْهداةً. قَْوقاةً و قِيقاءً  الَدجاجة قَْوقَت أبو عبيد :

 : قِشُر الطَّْلعة. الِقيقاءة ثعلب عن ابن األعرابّي :

 لغتان تُجعَل ِمْشَربة ، كالتَّْلتَلة. وأنشد : ايةالِقيقو الِقيقاةُ  الليث : هي

 أنَه بَِغت  و   ْرٌب بِ ي اأب  و 
،  قِيقاةٌ  القاع المستديرةُ في َصالبة ِمن األرِض إلى جانب سهل. ومنهم من يقول ::  الِقيقاءةُ وقََصره الشاعر للضرورة. قال : 

 : وقال رؤبة 

راِق  ا الريريريريريريريريريريريريريريَرقريريريريريريريريريريريريريريْ ْن  هلريريريريريريريريريريريريريريِ َرى مريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قٌ   ي َريريريريريريريْ يريريريريريريرياقريريريريريريِ حضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ  عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريري ريريريريريريَ   وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أيضاً :

 َ  َّ أعراف  الَسَ ا على الِ َيقْ و 
 ُحذفْت ألفُها. قال : ومن هي قِيقةٌ وجمعُها قِياٌق في البيت األول كان له َمَخَرٌج. قِيقاةٌ  كأنّه جمُع قِيقة وإنَّما هي

 : األرض الغليظة. الِقيقَاءة أبو عبيد عن األحمر :

ةُ وهي  القَواقيو،  قيقاءُ  جمعها ، الِقيقاءة شمر عن ابن شميل : ، وهو مكاٌن ظاهر غليظ كثيُر الحجارة ، وحجارتها األِظرَّ

باألرض ، وفيها نُشوز وارتفاع مع النشوز ، نُثرت فيها الحجارة نَثْراً ال تكاد تستطيع أن تمشي ، وما تحَت الحجارة  مستويةٌ 

 المنثورةِ حجارةٌ عاضٌّ بعُضها ببعض ال تَقدر أن تحفرها ، وحجارتها ُحْمر تُنبت الشجر والبَْقل.

فاد. صوُت الدَّجاَجة: ثعلب عن ابن األعرابي قال : القَْيق  يَك للّسِ  : إذا َدَعت الّدِ

 : الِقشرة الرقيقة التي تحت القَْيض من البيض. الِقيِقيةِ  أبو عبيد عن الفراء قال :

 ونحَو ذلك قال األْحمر.

.  وقال اللحياني : يقال لبَياض البَيض القئقئ ، ولُصْفَرتها المحُّ

 دُّنيا.الَجبَل الُمِحيط بال: ثعلب عن ابن األعرابي قال : الِقيق 

 : أبلغ وأكثر. التقيّؤو: إذا تكلَّف ذلك.  استقاءَ  مهموز ، ومنه القَْيءُ  قال الليث :: قاء ـ  قيأ

 .«ما َشِرب الستقاء لو يَعلم الشارب قائماً ما ذا عليه»في الحديث : و

 .«فعليه اإلعادة تقيّأ وهو صائم فال شيء عليه ، وَمن القَيء َمن َذَرَعه»في حديث آخر : و

 منه. يتقيّأ الرجل : إذا فعلَت به فْعالً  قَيّأَتو

 المرأة لزوِجها. تقيّأتِ  وقال الليث :

 : تكسُّرها له ، وإلقاؤها نفَسها عليه وتَعرُضها له. تقيُؤهاوقال : 
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 : وأنشد 

ر فريريريريريريريريريريريريريْ َأْ  ذا   الريريريريريريريريريريريريري َّالِل وا ريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريريرّ   ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريعريريريريريريريريابريريريريريريريريس  جريريريريريريريريايف الريريريريريريريري َّالِل مريريريريريريريري 

  
تفيّأَت بالفاء ، وتفيُؤها : تثَنّيها وتكسُّرها : المرأة بالقاف بهذا المعنى ، وهو عندي تصحيف. والصواب  تقيأَت قلت : لم أسمع

 عليه من الفَيء ، وهو الرجوع.

 : الطويل. القوقوغير مهموٍز.  القاق أبو عبيد عن األصمعي :: قوق 

 .أَنقوقو قِيقو قُوقو قاقٌ  وقال أبو الهيثم : يقال للطويل

 : األحمق الطائش. القاق وقال الليث :

 وأنشد :

 ال َعيي  و ال طائٌش قاٌق 
 : األهَوج الطويل. القُوقُ وقال : 

 وأنشد :

 ال مَسَزنَبل  و أمسَزُ  ال قوٌق 
ً  من َضْرِب قْيَصر ، كان يسمى القُوقيَّة قال : والدنانير  .قوقا

 قليُل نَْحض الجسم.: طائر من طير الماء طويل العُنق ؛  القوقُ وقال : 

 وأنشد :

 كأَنك من بلا  املاِء قوق  
 الطويُل القوائم.:  قُوقةٌ  ، واألنثى قُوقٌ  أبو عبيد : فرسٌ 

 .قَاقَةو قاق قال : وإن شئت قلت :

لَعَة.:  القُوقة ثعلب عن ابن األعرابي قال :  الصَّ

ق ورجل لَعة. مقوَّ  : عظيم الصَّ

 .(1)قال الليث : واإلقاءة : شجرة 

 صدع فرجها.: المرأة وُسوسها  قُوق وقال األصمعّي :

 : وأنشد 

هريريريريريريريريريا فريريريريريريريريرياثريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية أّ َن مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء أهريريريريريريريريريلريريريريريريريريري   نريريريريريريريريري 

  
وقريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا يف ا ريريريريريريريريري  ِّ مل يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريغريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ     رَأوا قريريريريريريريريري 

  
 : نُباح الكلب عند الغَرق. الَوْقوقةو: كثير الكالم.  َوْقواقة قال الليث : رجلٌ : وقوق 

 : وأنشد 

هريريريريريريريريريريم فريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريا ا انحبريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريىت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   َرقريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريح   ال فريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريريَ

  
 َوقَى : كلُّ ما الَوقايةو الِوقاية: وقي لدى ثَْرماء أمةٌ وقواقه : ، وهو أكثر. وقال  وقواق بالهاء ، ورجلٌ  وقواقة ويقال : امرأةٌ 

 .ِوقاية شيئاً فهو
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 منه تَِقه َمن َعصى هللا لم» في الحديث :و

__________________ 
ما بع ه من الكالُ      ر املادأب ورد يف  يع اللسريريريخ يف َناية املادأب التالية ، وق  رجعته    موضريريريعه »( جاء يف مسا ريريريية امل بوع : 1)

 اه كالُ األستاذ عب  السالُ هارون. .«هلا
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 .« الَّ إبمس ال توبة واقية
ل الهَذلّي   : وأنشد الباهلّي للمتنّخِ

ه  اتريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريّ ِه املريريريريريريريريريريريريريريريريوَ  وقريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   هريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
  ريريريريريريريريريريريريريري  َّ لريريريريريريريريريريريريريريه ذلريريريريريريريريريريريريريريك يف املريريريريريريريريريريريريريري

  
 المستوَدع.: به من ماله والَمْهبِل  تَوقَّى ما َوقِيّاتُه قال :

 بمعنى واحد. َوقٌِي تقيٌ  ورجلٌ 

 .ِوقاية هللا شرَّ فالن وقاك ويقال :

 ، أي : من دافع. [34الرعد : ] (َوما هَلُْم ِمَن هللِا ِمْن واقٍ ) : وقال هللا

يَرة والفأْل : َرد. وقال مرقّش  الواقي أبو عبيد عن أبي عبيدة في باب الّطِ  : : الصُّ

َ ْو   وكريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريه  الو   لريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياْو و أغريريريريريريريريريريريريريريريريريريري و عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى واق  

  

 فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِإذا األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأل 

  
ن كريريريريريريريريريريريريريريريرياأل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريم   ن واأل مريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َردِ  : إذا لم  واق من الدواّب إذا َخِفَي. وقال غيره : َسرجٌ  بالواقي ألنه ال ينبسط في َمشيه ، فُشبه واق وقال أبو الهيثم : قيل للصُّ

 .أوقاه يكن ُمعِقراً. وما

 : لموضَع الغليظ ، وقال ابن أحمر حافُره ا فَوقَى : إذا َحِفي من ِغلظ األرض ورقّة الحافر ، واق ويقال : فََرسٌ 

ي أبَوظريريريريريريريريفريريريريريريريرية  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اد  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير هريريريريريريريريا  مَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ي  جلريريريريريريريَ جريريريريريريريَ ِ   ك ال تريريريري ريريريريِ مِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريابريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي : ال تشتكي حزونة األرض لصالبة حوافرها.

 : وزٌن من أوزان الدُّهن ، وهي سبعة مثاقيل. الُوقيّة وقال الليث :

 .اقأوو أواقيّ  ، وجمعُها أوقية قلت : واللغة الجيّدة

 .«ونَّشٍ  أوقية أنه لم يُْصِدق امرأةً من نسائه أكثر من اثنتي عشرة» وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 والنَّّش يُروى تفسيرهما عن ُمجاهد. األُوقية قال أبو عبيدة :

 : أربعون ، والنّش : عشرون. األوقية قال :

 .«الَوِرق َصدقةِمن  أواق ليس فيما دون خمِس »في حديث آخر مرفوع : و

 مائتا درهم. وهذا يحقّق قول مجاهد. أواقيّ  قلت : وخمس

، فلّما فتحت قلبت الواو تاًء ، ثم تركت التاء في تصريف الفعل على  وقيت على فَعلى من َوقَوى أصلها التّقوى وقال الليث :

 واالتقاء. التَِّقيّ و التَِّقيَّةو التَّقَوىو التُّقى حالها في

ً  جمٌع ، وتُجمع قاةالتُ وقال :   أنّه: ، معناه  أتقياء ويُجمع تَقيّ  ، ُطالة وُطلًى. ورجل تُقًّىو تُقاة ، كاألباةِ تُجَمع أبِيّاً. ويقال : تُِقيا

َوْولَج ، كان في األصل َوقُوٌي على فعول فقُِلبْت الواو األولى تاء ، كما قالوا : تََولَج وأصله  تَِقيّ ونفسه عن المعاصي.  ُمَوقٍ 

 والواو الثانية قُلبْت ياًء للياء
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 .َتِ يّ  األ تأب ،   أدغمْه فيها ف يل :
 .أَتقياء كأنه فَِعيل ، ولذلك ُجمع َوقِيّ  كان في األصل تَقيّ  وقال ابن األنباريَّ :

 من طير الماء عند أهل العراق ، وأنشد : الواقة قال الليث :: واق 

 ةٌ أَبوَك َناري  وأ مُّك واقَ 
الَوأْلِة : ، ألنه ليس في كالم العرب واٌو بعَدها ألف أصلية في َصْدر البناء إاّل مهموزة ، نحو  وأَقة قال : ومنهم من يَهمز فيقول

 فتقول : كان َجدُّهُ وأَْلةَ ، فَلُينت الهمزة. وبعضهم يقول لهذا الطائر قائي.

  لخصمه بحّقٍ وَذلَّ وأَقَي ، إذا كِره الطعاَم والشراب ِلعلَّة.إذا أَقرَّ :  قَأَى أبو العباس عن ابن األعرابي :: قأي 

ندية. فاد ، وهي الدَّجاجة الّسِ  قال : والقَْيق والقَْوق : صوت الِغْرِغرة إذا أَرادت الّسِ

 فالٌن علينَا ، أَي : أَشرف. وأَنشد قوله : آق قال الليث : يقَال: أيق ـ  أوق

  َق عليلا وهو َ رُّ  يق  
ً  عبيٍد عن أبي عمرو : أبو قتُه تأويقا  ، وهو أن يُقلَِّل طعاَمه. أَوَّ

 : وأنشد 

ِك َأْن تريريريريريريريريريريريَؤوِّقريريريريريريريريريريريي  مريريريريريريريريريريريِّ ى عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ زَّ عريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ي و   بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريرييِت لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  مل تريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ  أن تريريريريريريريريريريَ

  
 أبو عبيدة : األْيقَاِن من الَوِظيفين : موِضعا القَيد ، وهما القَْينَان.

اح  ِرمَّ  : وقال الّطِ

ل  و  َن كريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريريكريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ فريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ َ
 قريريريريريريريرياُ املريريريريريريريري

  
ِ  اللَّوِن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِفِن   ْذهريريريريريريريَ  كمريريريريريريريا ر صَّ أَْي ريريريريريريريا  مريريريريريريري 

  
ْسغ. األَْيقُ  قال : وقال بعضهم :  هو الَمِريُط بين الثُّنّة وأّم القْردان ِمن باطن الرُّ

 وهو الشُّْؤم. باألْوق فالٌن علينا أَتانا آق وقال غيُره :

ق ومنه قيل : بيت  .ُمَؤوَّ

 : قال امرؤ القيس و

رَاتريريريريريريريه و  جريريريريريَ ن مسريريريريريَ  بريريريريرييريريريريريريريه  يريريريريريفريريريريريو  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك مريريريريريِ

  
 بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريرين ا فريريريريريريريريريريرياق غريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريؤوَِّق  

  
 أي : غير مشؤوم.

 ، أي : ثِقلَه. أَْوقَه : الثّْقل ؛ يقال : أَْلقَى األْوقو، أي : مال علينا.  يَئُوق فالن علينا آقَ  وقال :

: الَركيَّة ِمثل البالُوعة في األرض ، ُهّوةٌ في األرض َخليقَةٌ في بطون  األُوقة قال أَبو عبيد : وقال شمر : قال ابن ُشميل :

يها إذا كانت قاَمتين  .أُوقَة فما زاد ، وما كان أَقلَّ من قامتين فال أَعّدها أَْوقةً  األودية ، وتكون في الرياض أَحياناً ، أَسّمِ

 : ّوة. وقال رؤبة فمها مثُل فَم الركيّة أَو أَوسع أحياناً وهي الهُ وَ 

ي هلريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريرينَي األ َوْق و  َس الريريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ  انريريريريريريريريريريْ

  
ْق   لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريس  ممريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ بريريريريريريريرياَء و ريريريريريريريريِ يريريريريريريريريِل َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يف غريريريريريريريريِ

  
 .«قَقَّة أَنَّ فالناً وضع يده فِي»في الحديث : : ققق 

 : القَقَّة قال شمر : قال الهوازنّي :
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َلَح الصريريريّا قاله أمُّه : ي الصريريريّا وهو مَسَ ٌل. قال : و ذا سريريريَ : َدْعه  ، فرفع  ق َّه : َدَعْه ، قَ ةٌ  : َدَعه ، قري َّة َمةريريريْ
 ونريوَّن.

 : إذا َوقع في رأْيِ سوء. ققّةٍ  ويقال : وقَع فالٌن في

 : الِغْربان األهلية. القَقَقَة ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 أبواب رابعي حرف القاف

 ابب القاف واجليم

 [ق ]
ّكينأبو العباس عن أَبي نصر عن :  [قمجر]  .الِقْمجار األصمعي قال : يقال لِغالف الّسِ

اس يقال له  وأَنشد : الُمقمِجرُ  وقال ابن السّكيت : القَوَّ

 ِم َل الِ سي عاَجها املَ مِجر  
 : القواس ، وإنّما هو ، بالفارسية كمان قْر. القَمنَجر وبعضهم يقول :

 المنجليق. للمنجنيق * : أبو تراب : يقال [مجنق]

 .َمجنََق المنجنيق ه :وقال غير

 ويقال : َجنَق.

 : جيٌل من الناِس. الجرامقةووالِجلماق : ما ُعِصب به القَْوس ِمن العَقَب  اْلِجْرماق * : وقال أبو تراب : قال شجاع [جرمق]

 : الرُجل الصغير الرأس الضعيف العقل. القُنجور * : وقال أبو العباس : قال ابن األعرابي : [قنجر]

 العَبد.:  القُْنُجل وقال أبو بكر بن دريد ::  [قنجل]

 .الجْرَدق * : ويقال للرغيف : [جردق]

 ويقال للحانوت ُكْربَج وقُربَج.

 .(1)قلت : وهذه الحروف كلُّها عندي معربة وال أُصوَل لها في كالم العرب 

 ابب القاف والشني

 [قش]
ْدق ، وهو من الحروف زادت العرُب فيها الميم ِمثل ُزْرقم وُستُْهم وفُسُحم :  الَشْدقَمو الّشْدقَِميّ  قال الليث : : [شدقم] الواِسع الّشِ

 : اسم فحٍل من فحول العرب معروف. َشدقَمو

 ُجند من أجناد الشام ، واسم ُكورة ِمن ُكَوِرها. ِدْمَشقو:  [دمشق]

ابنُوها : إذاً ، أي  فَدمْشقوها : الناقة السريعة ، واسم المدينة من هذا أُخذ. قيل : الدَّْمشق أبيهوقال عمرو بن أبي عمرو عن 

فَيان :  بالعَجلة. وأنشد أبو عبيدة للزَّ

 صامسا ذا   ِهياب  َدْمةق  و 
__________________ 

فارجع  ( ب ال اف والةريريريريريني)ملح ة بلهاية  تكملة يب و أَنا اسريريريريريت راك من األُّهري«  »ورد  يف »( جاء يف مسا ريريريريريية امل بوع : 1)
 (.285ص )وستأيت  .. اه«  ليها  ن   ه
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 الفَساد. الدَّْنقَشة: ثعلب عن َسلَمة عن الفراء قال :  [دنقش]

 رواه بالشين ورواه غيره الدَّْنقسة بالسين ، وهما لغتان.

ي البَْرقَشة * : وقال الليث : [برقش]  .بَْرقََشة : ِشبهُ تنقيٍش بألواٍن شتَّى ، وإذا اختلف لوُن األَرقش ُسّمِ

 ُطَويئر من الُحّمر صغيٌر. البِْرقِشوقال : 

 بسواٍد وبياض. وأنشد : مبرقش

 برقةا  يغ و على معال او 
 : طائر صغير. مثل العصفور يسّميه أهل الحجاز الشُّْرشور. البرقش أبو عبيد عن األصمعي :

ونه أباقلتُ   .براقِش  : وسمعُت ِصبياَن األعراب يسمُّ

كانت  براقِش ، أنَ « براقِش على أهلها تجني»وقال عبد الرحمن بن هانئ : زعم يونس أنَّ أبا عمٍرو وقال في هذا المثل : 

نوا فيه ، فإذا  أَبَصره الُجند اجتَمعوا ، وأن امرأةً لبعض الملوك ، فسافر الملك واْستَخلَفَها ، وكان لهم موضٌع إذا فَِزعوا َدخَّ

نَّ فجاء الُجند ، فلّما اجتَمعوا قال لها نَُصحاؤها إنّك إن َرَدْدتهم ولم تستعمليهم في شيٍء فدخَّ  نتُْم مّرة َجواِريها َعبِثْن ليلةً فدخَّ

 وه القصة.أخرى لم يأتكم أحد ، فأمرتِهْم فبنوا بناًء دون دارها ، فلما جاء الملك سأل عن البِناء فحدَّث

 فصار َمثاَلً.« براقش على أهلها تجني»فقال : 

وا ليالً ولم يشعروا بالحّي الذين فيهم الكلبة ، فلما سمعوا  بَراقِش أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : اسم كْلبة نبَحْت على جيٍش َمرُّ

 نُبَاَحها َعلموا أن أهلها هناك ، فعطفوا عليهم فاستباحوهم ، فذهبت َمثالً.

 : وقال ابن مقبل :  [قشمرد]

ون  ملريريريريريريريْردقريريريريريريريوش الريريريريريريريورِد ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريرييريريريريريريرية    يريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريري 

  
ة اللَّجِن   الريريريريريريريَ  على سريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريابيريريريريريريريِ  مريريريريريريرياء الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْت أطرافه. المردقوش قيل :  : هو المْرَزجوش : ونعته بالَوِرد ألّن المرزجوَش إذا بلغ احمرَّ

 أيضاً : العَْنقَز والسَّْمَسق. للمردقوش ويقال

 ، أي : ليّن األذن. َمْردقوش من كالم العرب ، إنما هو المردقوش قلت : وليس

 أبو عمرو : السَّمَسق : الياسمين.

عفراُن أيضاً. المردقوش: وروى أَبو عبيد عن أبي عمرو قال   : الزَّ

 هراً مختلفةً ِمن كّلِ لون.، أي : ممتلئة ز براقِشَ  : التفّرق. وتركُت البالدَ  البْرقَشة: * : أبو العباس عن ابن األعرابي  [برقش]

ُجُل ، أي : تََزيّن بألوان مختلفة. برقشو  لنا الرَّ

 وقالت خنساء ترثي أخاها :
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راِقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   وا َّ الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريالد  بريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريت مسريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ال مريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ اّلِب الريريريريريريريريريريريريري ِّ  أبْروَع طريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والِقسبارة : العََصا. الِقْشبارة ثعلب عن ابن نَْجدة عن أبي زيد قال ::  [قشبر]

برق وقال الليث ::  [شبرق]  نباٌت َغّض. الّشِ

ْبرق وقال ابن شميل :  : الشيء السَّخيف من نبٍت أو بَْقل أو شَجر أو ِعضاةٍ. الّشِ

 ِمن نبت ، وهي المْشرة. ِشْبِرقة يقال : في األرض

برقة وقال غيره :  ، وال تَخرج إاّل في الصيف. شبرقة ِمن اْلَجنبة وليس في البَْقل الّشِ

برق سلمة عن الفراء قال :  : نبٌت. الّشِ

يه ِريع إذا يبس وغيرهم يسّمِ ونه الضَّ برق وأَهل الحجاز يسمُّ  .الّشِ

 ، فإذا يبس فهو الضَّريع. ِشْبرق إذا كان رْطباً فهو: جنس من الّشوك  الشبرق وقال الزجاج :

 : الرقيق من الثياب. الُمَشبرق و عبيد عن أَبي عمرو :أب

 ً  .ُمشبَرق قال : والمقطوع أيضا

 وُمشْمَرق. ُمشبَرقووَشَماِرق  شباِرق وقال اللحياني : ثوبٌ 

ْبرق وقال أبو زيد :  .ِشْبرقة الواحدة الّشِ

 زهرة حمراء.يقال لها : الِحلة ، ومنبتُها نَجد وتهامة ، وثمرتها ُحْبلةٌ صغار ، ولها 

 وقال الهذلّي :

 كأن أبي يهم مسوا ي  ربق
لوا بالدَّم. شبرق قال :  : شجرة لها ثمرةٌ حمراء. أراد أَنَّهم ُرّمِ

 .َشْبَرقت قال الفراء : شْربَْقت الثوب فهو ُمَشربَق ، أي : قطعته مثلَ 

 قطعاً.: ي ، أ َشباريق : أفِسد نَْسجاً وسخافةً. وصار الثوبُ  مشبرق وقال الليث : ثوب

 : قال ذو الرمة يصف الدار 

ه   فريريريريريجريريريريريريرياء  بريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريج الريريريريريعريريريريريلريريريريريكريريريريريبريريريريريوِ  كريريريريريريريأنريريريريريريريّ

  
رٌي م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريربَق   هريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريِ َويريريريريْ  عريريريريلريريريريى َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في َعْدوه ، وهو شدة تباعد قوائمه. وأَنشد : يشبرق قال : والدابّةُ 

 ِمْن َجْذبه ِ رْبَاق َ  ّ  ذي َمَعقْ 
 : فَِرٌح مسرور. ُمْبَرْنِشق أبو عبيد عن األصمعي : رجل:  [برشق]

شيد بحديث .،  فابرْنَشقَ  قال : وحدثُْت هاروَن الرَّ  أي : فَِرَح وُسرَّ

 : المرأَة التي ال تحيض. القُْبُشورُ  وقال الليث ::  [قبشر]

 سيِّئ الحال. قِرَشبٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : رجل:  [قرشب]

 األُكول. الِقْرَشبُ  وقال األصمعي :

 .قِْرَشبٌ  الِضخام ، رجل القَراِشب مالك : وقال أَبو
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 : وقال غيره : هو السيِّئ الحال. وأَنشد 

َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريك األَُّ ّ  َريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف قريريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريريريريريريّ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريريريريا أاتك  ئسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
قة ، ال واحد لها. وأنشد  شرانق وقال أبو عمرو : ثياب:  [شرنق]  : ُمتََخّرِ

 كريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريا بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريريريريريريق  

  
ٌة ومسريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريق    لريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريريريريريريريريريا محريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 مله وأعلى جل ه  رانق  
 .َشرانق ويقال ِلَسلخ الحية إذا ألقتْه :

 .القَْفَشِليل عمرو عن أَبيه : يقال للمْغرفة:  [قفشل]

 قلت : وهو معرب أَصله كفجلين.

ى القُراد:  [قرشم]  .الِقْرشام سلمة عن الفراء قال : يسمَّ

 : وقال الطرماح 

رهريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريري  و  َوى أنريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريه  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
ح  قريريريريرا ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريَم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريٌ  جسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه   لريريريريْ  طريريريريِ

  
 : شجرة زعمت العرب أنها الِقردان ، وذلك أنَّها مأوى الِقْرَدان. القُْرشوم وقال الليث :

ٌش ِمن الناس ، أي : أخالط.  ثعلب عن ابن األعرابي : فيها قََرمَّ

 : الصُّلب الشديد. الِقرَشمُ  وقال ابن دريد :

 وَشْمَشليٌق : إذا استَرَخى لحمها. َشْفَشليق وقال : عجوز:  [شفشلق]

 ، وُسْملق وَسْملق ، كلُّه تقول. َشْملقو ُشْملق وقال أَبو عمرو : يقال للعجوز:  [شملق]

 ِشْمِشقة. للِشْقِشقة ويقال:  [شقشق]

 : التقبض. القَْنفَشة قال ::  [قنفش]

: ، أي  ششقلناها  ِحْميرية لَهج بها صيارفة أهل العراق في تعيير الدنانير. يقولون : قد: كلمةٌ  الشَّْشقَلةوقال : :  [ششقل]

 عربية محضة. الشَّشقلة عيَّرناها ، أي : وزناها ديناراً ديناراً ، وليستْ 

 ، أي : وَزنتُها. شقْلتُها الدَّنانير ، وقد اشقُل: وروى أبو العباس عن ابن األعرابي يقال 

 وهذا أْشبه بكالم العرب.قلُت : 

ا قوُل الليث تعيير الدَّنانير ، فإنَّ أبا ُعبيد َروى عن الكسائي واألصمعّي وأبي زيد أنهم قالوا جميعاً عايْرُت المكاييل  وأمَّ

 وعاَوْرتُها ، ولم يُجيزوا َعيََّرتْها.

 وقالوا : التْعيير بهذا المعنى لْحن.

اق: أبو عبيد عن الفّراء : األخيل :  [شقرق] ِقرَّ  عند العرب ، بكسر الشين. الّشِ

 بفتح الشين. الشَِّقراق ورواه أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال : األخَطب هو

اق وقال اللِّحيانّي :  في باب فِِعاّلل. ِشِقرَّ

ِقراق وقال الليث : ِرقراقو الّشِ األرض الَجْرم في منابت النَّخيل كقَدر اْلُهْدُهد ، مرقّط بحمرة َطائٌر يكون في آخر : لُغتان  الّشِ

 وُخضرة وبياض وسواٍد.
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: لُْعبَةٌ للحاضرة ، وهو أن يَكسع إنساناً من َخْلِف فيصرَعه ، وهو األْسُن عند  الشَّفَلَّقَة: ثعلب عن ابن األعرابي قال :  [شفلق]

 العرب.

 .الشَّفَلّقَة قال : ويقال : ساتاه : إذا لَِعَب معه

 هكذا سمعته : ِدْيوَكْذ َخِريِذه َكْرَده. الَشْبَزق: وسمْعُت المنذري يقول : سمعُت أبا علّيٍ يقول : سمعُت أبا الهيثم يقول :  [شبزق]

 .(1) (عمرو عن أبيه : يقال للعجوز : شملق ، وشلمق ، وسملق ، وسلمق ، كلُّه َمقول)

 (2)ومن ابب القاف واجليم 
 : األتان العريضة القصيرة. الِقْنِفج الليث ::  [قنفج]

 ويقال للحانوت : ُكْربُق وُكربَق وُكربَج.

 الشام : نبطها. َجرامقةو: ُخفٌّ يُلبَس فوق الُخّف.  الُجرموقو:  [جرمق]

 ، وجابَْرص : مدينتان إحداهما بالمشرق ، واألخرى بالمغرب ليس وراءهما إنسْي. جابَْلقو:  [جبلق]

 حديث ذكر فيه هاتين المدينتين. السالمعليهماروي عن الحسن بن علي و

 وجابَرص ، قَيَدهما أبو هاشم كذلك. جابَلَق ويقال

 وَجْرَذق. َجْردق * : ومن المعرب قولهم : [جردق]

 .َمْجنَقُوهاو المجانيق * : ويقال : َجنَّقُوا [مجنق]

 : امرأَة السَّوء. الُجنَْبثِقَة: وبخّط أَبي هاشم في هذا الباب :  [جبثق]

 : وقال 

ة  َولريريريريريريريريريَ ْ  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريامريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريو جريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريريريريريوان  يَّ بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْؤمريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريوثريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
 .(3)والكلمة خماسيّة ، وقال : أراها عربيَّة 

 ابب القاف والضاد

 [قض]
 : قطَّاع. ُمقَرِضبٌ و قِْرضابٌ  : شدَّة القَْطع. وسيفٌ  القَْرَضبَة قال الليث ::  [قرضب]

 : وقال لبيد 

هريريريريريريم و  ني تريريريريريريرى املريريريريريريغريريريريريريرياِوَل َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريَ جريريريريريريِ  مريريريريريريري جريريريريريريّ

  
رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِب و   لريريريريريريريريريريريريَّ   قريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريَ  ذ َب كريريريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريريري 

  
ي اللُّصوص  أبو عبيد عن األصمعّي : قرضبُت الشيء َولهَذمتُه : قطعتُه ؛ وبه سّمِ

__________________ 
 الساب ة.« مشلق»( تكرار ملادأب 1)
 (.281ص )( لعله است راك من األُّهري ، وانيتر اهلامش السابق 2)
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 .«قال : وما أراها عربية« : »اللسان»( يف 3)
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 .قريرَاِضَبةو هلاِذَمٌة 
 : الرجل الكثيُر األكل. الِقرضابوالفقير. :  الِقْرضاب ثعلب عن ابن األعرابي :

 .القُْرُضوبُ  : اللِّّص ، وهو الِقْرضابو

 .قُْرضوب : الصَّعاليك واحدهم القَراِضبةو

 : وأنشد ابن كيسان 

ه و  مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ َّ لريريريريريريريريريريريا أعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريري 

  
ح   مريريريريْ ى أ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْ عريريريريَ ه و يريريريريريريري  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌب  ريريريريريريري    قريريريريِ

  
 : موضع. قُراضبةوالرجُل : إذا أَكَل شيئاً يابساً.  قرَضب : الذي يأكُل الشيَء اليابس. الِقْرضابُ  قال :

 : وقال بشر بن أبي حازم 

ع و  يريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ لَّ اَّريريريريريريريريريرييُّ مسريريريريريريريريريرييُّ بريريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريَ

  
راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرية     حنريريريريريريريريريريريريريرين هلريريريريريريريريريريريريريريم  طريريريريريريريريريريريريريريار  و قريريريريريريريريريريريريريري 

  
 القصيرةُ من النِّساء.:  القُْنبَُضة أبو عبيد عن أبي عمٍرو ::  [قنبض]

 : قال الفرزدق 

ود  َطوَّْفَن  لضريريريريريريريريريريريريريريحى  ا   السريريريريريريريريريريريريريريُّ ب ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ال  لريْ

  
ف    جريريريريريريريال املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريَّ ْ ن عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريّن اَّريريريريريريِ  َرقريريريريريريريَ

  
 عمرو عن أبيه قال : من غريب شجر البَّر الِقْرِضْئ واحدته قِْرِضئيَّة.:  [قرضم]

 : اسم. قِرِضمو

 : قال ذو الرمة يصف إبالً 

ا وهلريريريريريريري   قهريريريريريريرياريس  ِم ريريريريريريريل اهلَضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َيلريمريي ف حري 

  
م   ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن أوالد َرهريريريْ  ابريريرين قريريريِ     الةريريريريريريريريريريريريريريريريرير مريريريِ

  
 الشيَء : قطعتُه. َواألصُل قََرْضتُه. قرَضْمتُ وقلت : والميم فيه زائدة. 

 : الكثيُر األكل. القُرُضوفو: القاطع.  القُْرُضوف: ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  [قرضف]

 ابب القاف والصاد

 [قص]
ْندوق قال الليث ::  [صندق]  .َصناديق : لُغة في السُّْنُدوق ، ويُجمع الصُّ

 : موضٌع بالشام. قُناِصِرين وقال ::  [قنصر]

ته. القَرَصد: وذكر بعُض َمن ال يوثق بعربيَّته :  [قرصد]  للِقْصِرّيِ وهو بالفارسية َكفَه. وال أَْدِري ما صحَّ

 : َوْكُر الطائر حيث يَفَحص عن األرض. القُْرُموص أبو عبيد ::  [قرمص]

 قال أبو النجم :

 عن ذي قراِميَ  هلا   َجَّل
 َضْرعها بَواطن أفخاذها في قول بعضهم. قراميصُ  قال :



3286 

 

 القََطاة إذا َجثََمْت. قُرموص م َضرِعها : إذا بََركْت ِمثلقال أبو الهيثم : أراد أنها تؤثر ِلعظَ 

 .قُْرُموص قال : ويقاُل لُحْفرة الصائد

فيها  قلت : وكنت في البادية فهبَّْت ريٌح َعِريَّةٌ فرأيُت َمن ال كّن له ِمن َخَدِمهم يَْحتِفُرون ُحفَراً في األرض السَّهلة ويَبيتون

 يردُّون بذلك بْردَ ويُلقُون أهدامهم فَْوقهم ، 
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 .ال رامي  الةمال علهم ، ويسمُّون تلك اَّ َفر
 : إذا انقبض فيه. قُْرُموصه فالٌن في تقْرَمصَ  وقد

 : وأنشد ابن األعرابّي 

ْذ َرَبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ا أ ريريريريريريريريريَِّ تريريريريريريريريرياء  وملريريريريريريريريريَّ
 جريريريريريريريريرياَء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ر الريريريري ريريريريرامريريريرييريريريري    فريريريريْ ن مسريريريريَ َي مريريريريِ َح نريريريريْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َ  َويريريريريْ

  
 إذا كان قصيَر الَخدَّين. قِْرماصٌ  وقال أبو زيٍد : في وجِههِ 

 ، أي : قَِصُر خدَّين. قِْرماصٌ  ابن بزرج في َوجهه

 إذا كان شديد الحّر ، والميم زائدة.:  ُمْصَمِقرّ  وقال شمر وغيره : يومٌ :  [صمقر]

 : إذا اشتدَّت ُحموُضته ، والميُم فيه أيضاً زائدة. ُمصَمِقرّ  اللَّبَُن فهو اْصَمقَرَّ  ويقال :

 قال : جاءنا بَصْقَرة ما تُذاق ُحموضته.ي

 الشيَء : كسرتُه. قرصْمتُ  أبو عبيد عن األصمعّي ::  [قرصم]

 كَسْرتُه.:  قَرَصمتُهو: قطعتُه.  قَْرَصْمتُه وقال شمر :

وا القرافصة)و:  [قرفص] هم يَد األسير تحت رجليه قرافصةً  : اللُّصوص ، ُسمُّ  .(1) (لشّدِ

 .القُْرفُصاء فرأتْه وهو جالسٌ  وسلمعليههللاصلىفي حديِث قَْيلةَ أنها َوفََدْت على رسول هللا و

 : ِجلسةَ المحتبي ، إال أنّه ال يَحتبي بثوٍب ولكن يَجعل يديه مكاَن الثَّْوب على ساقَْيه. القُرفصاء قال أبو عبيد :

 مضموم. ، ممدود القُْرفصاء قال : وقال الفّراء : جلس فالنٌ 

 مكسور األول مقصور. الِقْرفَِصى قال بعضهم :

، وهو أن يَقعُد على رجليه ويَجمع ُركبتيه ويَقبِض يديه إلى  (فاعلم)،  القُْرفُصاء وقال شمر : قال ابن األعرابي : قعَد فالن

 صدره.

 الرُجل : إذا شَدْدتَه. قَْرفَْصتُ  وقال غيره :

ْلقَمَ  وقال الليث ::  [صلقم]  : تََصاُدم األنياب. ةُ الصَّ

 وأنشد :

 َأْصَلَ ه  العزُّ بلاب  فاْصَلَ م
ْلقاموقال :  ْخم من اإلبل. الّصِ  : الضَّ

 وأنشد :

 يَعلو َصاَلِقيَم العيتاُِ َصْلَ م هْ 
 أي : جسمه العظيم.

 : شدَّة العّض واألكل. القَْصَملَةوقال : :  [قصمل]

__________________ 
 (.127/  11ري  قرف )« اللسان»ووضعلاه هلا كما يف  (قصمل)( أثبه يف امل بوع بع  مادأب 1)
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 .القَْصَملَى ويقال : ألقاه في فيه فاْلتَقمه

 : وأَنشد في صفة الدَّهر 

 ريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريالو 
َ
ل املريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريري  َْب يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ ر  َأمسريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريري َّ

  
ال  ه َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريارمسريريريريريريريريريريريريرية  أنريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو النجم :

  لفيَّادأب املَ ْصِملِ ليس و 
 .(1) (ورجرحته ِمثله. ورميتُه بحجٍر فتََدْربَى وقْرَمْلتُها : إذا صرعتَها. قصملتهاوابن األعرابّي : يقاُل : رميُت أرنباً فدْر بَْيتُها )

 حتى تَهتَِك فَم اإلنسان. تُقَْصِملَها : دْويبَّة تقع في األضراس فال تلبث أن القَصملةوقال : 

 إذا قارَب الُخَطى في مشيِه.: الرجل  قَْصَملَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ال : قاطع. القَْصَملة قلت :  مأخوذة من القَْصل ، وهو القَْطع والميم زائدة. وسيٌف ِمْقَصل وقَصَّ

 : قُضوٌض. ِقصالمٌ  وفحلٌ :  [قصلم]

 وأنشد شمر :

 ِقْصالُْ ِسوى َُِّجاجا   م ِعي   
ةً بعد أخرى) َراب في اإلبل مرَّ  .(2) (والُمِعيد : الفحل الذي أَعاد الّضِ

 : ُطوُط البَردّي نفُسه. الِقنِصف وقال الليث ::  [قنصف]

ْقالب: ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  [صقلب]  : الرجل األبيض. الّصِ

 وقال أبو عمرو : هو األحمر.

 الطَُّهِوّي :وأنشد لجندٍل 

ْ البِ   بنَي َمَ ذَّْي رأِسه الصِّ
قالبةُ  قلت : وم. الصَّ  : ِجيٌل ُحْمر األلوان ُصْهُب الشُّعور يُتاِخُمون بالَد اْلخَزر في أعالي جبل الرُّ

قالبة على التشبيه بألوان ِصقالب وقيل للرجل األحمر  .الصَّ

 .قُْرنُوص لُخّف ، واحدها: ُغَرٌز في أعلى ا القَرانيص وقال الليث ::  [قرنص]

َز قد  .ُمقَْرنَص فهو قُْرنَِص قَْرنصةً  قلُت : ويقال للبازي إذا ُكّرِ

ين على فِعلِل. َل ما يَصاد ، رواه بالّسِ َز ، وِخيَطْت عيناه أوَّ  وقال الليث : قَْرنََس الباِزي ، فعل له الزٌم ، إذا ُكّرِ

 الباِزي. قَْرنَِص  وغيُره يقول :

يُك وقَْرنََس إذا قَْوَزع من ِديٍك آخر. قَْرنص الء :وقال غير هؤ  الّدِ

__________________ 
 (.198/  11ري  قصمل)« اللسان»، ووِضع هلا كما يف  (قصفل)( ورد يف امل بوعة بع  مادأب 1)
 .«التهذي »، ن ال  عن  (197/  11ري  قصلم)« اللسان»، ووضعلاه هلا كما يف  (قرف )( أثبه يف امل بوعة بع  مادأب 2)
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 الطعاَم ، وقَصَملَه ، وقَْصبَله : إذا أكلَه أْجَمع. قَْصفَل « :نوادر األعراب»وفي :  [قصفل]

 ابب القاف والسني

 [قس]
 [.35إلسراء : ا] (َوزِنُوا اِبْلِقْسطاِس اْلُمْسَتِقيمِ )قال هللا جّل وعّز : :  [قسطس]

 لُغة ، وهو أَقوم الموازين. وبعضهم يفّسره الشاهين. القُسطاسو الِقسطاس قال الليث :

 القََرْسُطون ، وقيل : هو القبّان.:  للقسطاس وقال الزجاج : قيل

 هو ِميزان العَْدل ، أيَّ ميزاٍن كان ِمن موازين الدراهم وغيرها. الِقْسطاسوقال : 

 .قِْسطاسوَ  قُْسطاس لُغتان :قال : وهما 

 : وقال عدّي )

 يف مسريريريريريريري يريريريريريريري  الريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياِس يريريريريريرقريريريريريبريريريريري  اَّريريريريريريريا

  
 رس  واملريريريريريريريريريريريريرء  كريريريريريريريريريريريريلَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء يريريريريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريريريريي  

  
 .(1) (أُراه أراد حديد القَبَّان

 : صالية العَّطار. القُْسَطنَاسُ و: َصالية الطيب  (2)[والقُْسنَطاسُ ] القُْسَطناس وقال الليث ::  [قسطنس]

 وأنشد : .( 3)(قَْسَطنَس : اسم شجٍر ، وهو من اْلُخماسّي المترادف ، وأصله قُْسَطناس الخليل :وقال 

 اجَلَس   و (4)َعالها الورس( )كالَ ْس لاِس 
 ، فمدَّ بألف كما مدُّوا عضرفوط بالواو ، واألصل عضرفط. قسطنس أصله قسطناس: وقال ابن األعرابّي نحوه. قال سيبويه 

 .القَساطرة : الِجْهبِذ بلغة أهل الشام ، وهم القَْسَطريّ  وقال الليث ::  [قسطر]

 : وأنشد 

ن  ْور  ومل تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري  ْرِن ثريريريريريريريريريريريَ ن قريريريريريريريريريريريَ  داننريريريريريريريريريريت ان مريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريري  املضريريريريريريريريريريريريريريروِب علريريريريري  الَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطرأب   ِمن الريريريريريذَّ

  
 .ِقْسطارو قَْسَطر ويقال أيضاً للواحد :

 أيضاً : الَجسيم. القَْسَطِريّ و

 : نُْدأة قَوس قَُزح ، أي : ِعَوُجه. القُْسطانيّة وقال الليث ::  [قسطن]

 وأنشد :

 ن ؤي  ك  ْس انية الّ ْجِن م ْلَب ِ و 
__________________ 

 (.159/  11ري  قس س)« اللسان»، ووضعلاه هلا كما يف  (قرف )( أثبه الكالُ يف امل بوعة بع  مادأب 1)
 (.162/  11ري  قس لس)« اللسان»( ُّ دأب من 2)
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/  16)« التاج»و ،  (162/  11ري  قس لس)« اللسان»وأثبتلاه هلا كما يف  (قلس )( ما بني اهلاللني جاء يف امل بوع بع  مادأب 3)
378  ،379.) 

 وامل به من املصادر الساب ة.« عليه الورد  »( يف امل بوعة : 4)
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 .القُْسطانة ثعلب عن ابن األعرابّي : القُْسطالَة : قوُس قََزح ، وهي

 .القَْسطالن : الغُبار الساطع ، وهو القَْسطل وقال الليث ::  [قسطل]

 .قَْسطالنية : قُُطٌف منسوبة إلى عامل أو بَلَد ، الواحدة القَْسطالنيّ وقال : 

 : وأنشد 

مريريريريريريريال    كريريريريريريريأّن عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريرياليّن خمريريريريريريري ْ

  
   ِ ه   ملريريريريريريريلريريريريريريرياكريريريريريريريِ انريريريريريريريَ فريريريريريريريَّ ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا اتريريريريريريريريَّ ريريريريريريريَ

  
 والَكْسطان : الغُبار ، وأنشد : القَْسطان وقال أبو عمرو ::  [قسطن]

 ت  ت  قْس ان غ بار  ذي َرَهجْ 
 قال : وهو القَْسَطل والَكْسطل : ِللغُبار.

 معروف يُتخذ ِمن بَْردّيٍ يكون بمصر. الِقْرطاس وقال الليث ::  [قرطس]

امي بسَ  قِْرطاس قال : وكلُّ أِديم يُنَصب للنّضاِل فاسُمه ْمية التي تُصيب .قَْرَطس: ْهِمه ، قيل ، فإِذا أصابه الرَّ  .ُمقَْرِطسة والرَّ

 .قِرطاس ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للجارية البيضاء الَمديدة القامة

 .قِْرطاس: وقال أبو عمرو : يقال لَجمل اآلدِم 

 .القَْرَطس : الصَّحيفة ، وهو الِقْرطاس وقال ابن األعرابي :

 [.7األنعام : ] (يف ِقْرطاٍس فَ َلَمُسوُه أِبَْيِديِهمْ )ومنه قول هللا جل وعّز : 

 : إذا كان أبيَض اللَّون ال يخالط لونَه شية ، فإذا َضرب بياُضه إلى الُصْفرة فهو نرِجسّي. قِرطاسيّ  وقال غيره : دابة

 .القُْرُدوسيّ  ب ، وهم ِمن اليََمن ، فاُلنٌ : اسُم أبي َحّيٍ ِمن أحياء العر قُْرُدوس وقال الليث ::  [قردس]

 : الملك الّضخم. القُْدُموسوقال : :  [قدمس]

 : الصخرة العظيمة. القُْدُموسةو

 : وأنشد 

ين  ريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريريريريرية   الَّ ا نريريريريريريريريريريريريريريزار  أمسريريريريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريس   َن عريريريريريريريريريرياِدّي الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريِ  يف رأِس أْرعريريريريريريريريريريَ

  
 : القَديم. القُْدُموس أبو عبيد :

 : تَطأُطؤ الرأس. وأنشد : الدَّنقََسة وقال الليث ::  [دنقس]

  ذا ر ين ِمن بَعي   َدنريَ سا
 : َخْفض البصر. الدَّْنقَسةوقال : 

 وأنشد :

 ي َ ْنِ س  الَعنْيَ  ذا ما َنيَترا
َش َطْرفَشةً وَطْرفَ  َدْنقَسة الرجلُ  َدْنقَسَ  وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم واإليادي عن شمر ، كالهما ألبي عبيٍد في باب العين :

 : إذا نظر وَكَسر عينه.

 وقال شمر : إنّما هو َدْنفَش بالفاء والشين.
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 : الفساد. رواه في حروف شينية مثل : الدْهفَشة والعكبشة والخنبشة ، ورواه الدَّنقَشة: وروى ثعلٌب عن سلمة عن الفراء 
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  ل اف.
 أفسْدُت.: بينهم  َدْنقَْستُ  ُمْفِسد. وقد: ال المَدنِقسُ : وأخبرني اإليادي ألبي عبيٍد عن األموي 

 الُمْفسد.: قال أبو بكر : ورأيتُه في نسخة غيري دنقشت بينهم : أفسدت. والمدنِقش 

 وكان في نسخة أبي بكر بالسين.

 قلت : والصواب عندي بالقاف والشين.

 معصيته.الرجُل : إذا تاب بعد  قَنَدسَ  ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [قندس]

 : : إذا ذهب على وجهه ساِرباً في األرض. وأنشد  قَْندسة فالٌن في األرض قَْنَدسَ  وقال أبو عمرو :

َه يف األر. العريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية تَبتغي و   قلريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ ِس   لريريريريريريريْ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريي فريريريريكريريريريلريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريرير مريريريري  ريريريريَ  هبريريريريريريريا مريريريريَ

  
 .َسناديقِ ووُصْندوق ، ويجمع َصناديق  ُسْندوق: وقال أبو تراب : قال الفراء :  [سندق]

 وِدقَْمس. ِدَمْقِس  وقالوا لإِلْبَرْيَسم ::  [دمقس]

 وأنشد :

َمْ ِس املفتَّلِ و   َ ْحم  كه ّ اب ال َّ
 ِمن الكتان. الِدَمْقس وقال شمر : قال أبو عبيدة :

 وِمَدقس مقلوب. ِدَمْقس وقال :

يباج ، ويقال  الّدَمْقس وقال غيره :  اإلبَرْيَسم.هو الحرير. ويقال : : : الّدِ

 القّز بالصاد.: وَروى أبو عبيد عن أبي عمرو : الدََّمْقص 

 .ُمْستُقه وُرِوي عن عمر أنَّه كان يصلي ويداه في:  [مستق]

ب. ُمستَقة : فِراٌء ِطوال األكمام ، واحدها الَمَساتق قال أبو عبيد :  ، وأصلُها بالفارسية ُمْشتَة فعُّرِ

 قلت : والفُْستُقة أيضاً فارسية معّربة ، وهي ثمرةُ شجرةٍ معروفة.

 .ُمْستَقَةووقال شمر : يقال : ُمْستُفة 

وم أهدى إلى رسول هللا »،  عنههللارضيعن أنس و  من ُسندٍس فلبِسها رسوُل هللا ُمْستُقةً  وسلمعليههللاصلىأن ملك الرُّ

 .«، فكأنّي أنُظر إلى يديها تذبِذبان ، فبعَث بها إلى جعفر ، وقال : ابعْث بها إلى أخيك النَّجاشيّ  وسلمعليههللاصلى

 : وأنشد 

هريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريٌ   ْه مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ   ذا لريريريريريريريريريريِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا ويريريريريريريريريريَح املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريِق مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
 النَّضر : هي الُجبة الواسعة.قال ابُن األعرابي : هو فرٌو طويُل الكم ، وكذلك قال األصمعّي ، قال 

د : روي أّن خالد بن صفوان دخَل على يزيد بن المهلَّب وهو يتغدَّى فقال : يا أبا صفوان ، الغَداء.:  [سنسق]  قال المبّرِ

 فقال : يا أيها األمير ، لقد أكلُت أكلةً لسُت ناسيها ، أتيُت ضيعتي إيان العمارة ،
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يم ران  فجله  فيها جولة ،   مله      ها  لّر مسني ، من بني ضريريريريريريريَ غرفة  هفهافة    قها الر    ، ف رِ ريريريريريريريْه أرضريريريريريريري 
فائح ، وأتيه    بز أرُّ  كأنه ق ع الع يق ، و ك بريَلاين بيض الب وِن سريريريريريريريريريريود املتون ِعرا.  سريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريق  و انفح ، 

 السُّرر ِغالظ الَ َصر ، ود قَّة و لّ  وم ّرِي.
 اآلس.: ِصغار  السَّْنَسق قال المبّرد :

ند : اآلُس على دحنة.  والدُّقَّة : الِمْلح. والرَّ

 ، في صفة النار أعاذنا هللا منها. [29الكهف : ] (َأحاَط ِِبِْم ُسراِدُقها)وقول هللا جل وعز : :  [سردق]

 ِمن العَذاب. سراِدقٌ  قال أبو إسحاق : صار عليهم

 الشُّقّة في المْضِرب ، أو الحائط المشتمل على الشيء.: كلُّ ما أَحاط بشيء نحو  السُّراِدقوقال : 

 أهِل النَّار. ُسرادق ، هو [43الواقعة : ] ((43َوِظلٍ  ِمْن َُيُْموٍم ))وقال بعض أهل التفسير في قوله جّل وعّز : 

 .السُّراِدق ُسراِدقات وقال الليث : يُجمع

 ه.، وهو أن يكون أعاله وأسفله مسدوداً كل ُمَسْرَدق وبيت

 :  (1)وأنشد قول األعشى 

ا ه  عريريريريريريريمريريريريريريرياَن بريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريا   ريريريريريريريَ ل  الريريريريريريريلريريريريريريري   هريريريريريريريو املريريريريريريري  ريريريريريريريِ

  
ْرَدق   ه  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ يريريريريريريول بريريريريريريعريريريريريريري  بريريريريريريريَ  حنريريريريريريور  الريريريريريريفريريريريريري 

  
 .ُسراِدق ويقال للغُبار الساطع والدُّخان الشاخص المحيِط بالشَّيء :

 : وقال لبيٌد يصف َعْيراً يطرد أتُنَه 

راِدقريريريريريريريريريريريريا  يف يريريريريريريريريريريريريوُِ رِيريريريريريريريريريريريح  َن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريْ  َرفريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق بريريريريريريريريريريريني   ل  واعريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري اِل يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ْزداق ، وال تَقل ُرْستاق وكلُّ صٍف َرستٌَق وَرْزدٌق. ْسداق ، والرُّ  وقال ابن السّكيت : هو الرُّ

رقِين:  [سرقن] ب ، أصله ِسْرجين. الّسِ  معرَّ

 : كورة من ُكَور الشام. قِنَّْسرين وقال الليث ::  [قنسر]

 أتى عليه الدهُر. وأنشد :: إذا  قِنَّْسرىو قِنَّْسر قال : ورجلٌ 

 َطَر   وأنَه ِقلَّْسرِي  أ
 : الدهر ، ومنه قول الشاعر  قَْنَسره ويقال للشيخ إذا َولّى وَعَسا : قد

َأّن هلريريريريريريريريرياو  ه أمريريريريريريريريريوٌر فريريريريريريريريرياْقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرتريريريريريريريريريْ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
رباو   ٌر وقريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريَ َ  ظريريريريريريريريريهريريريريريريريريريره دهريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريَ

  
 .نَقِريسو نِْقِرس : الّداهية من األِدالء ، يقال : دليلٌ  سالنّقرو: داٌء يأخذ في الَمفاصل  النِْقِرس وقال الليث ::  [نقرس]

 وأنشد أبو عبيد :

__________________ 
 (.19ص )« ديوانه»( البيه لسالمة بن جل ل وهو يف 1)
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يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   قريريريريريريريريريريريريريري  أكريريريريريريريريريريريريريريون مريريريريريريريريريريريريريريرأَّب نريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
رِيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ا  أبَدواء الريريريريريريريريّلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ بريريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
س :  وقال المتلّمِ

َةى عليك من اَِّباِء   اللِّْ رس  خي 
 ، وهو الهالك والدَّاهية العظيمة. النِّقرس يخاطب طرفة أنه يخشى عليه من الحباء الذي كتب له به

 : الداهية. النّقرس وبخّط أبي الهيثم :

 ، أي : داهية. نِْقرسٌ  قال : ورجلٌ 

زنها في رؤوس النَّقاريس وقال الليث :  : هن وأنشد : أشياء تتخذها المرأة على َصْنعة الورد يغَّرِ

ز ْرمريريريريريريريريريِ زّ  وقريريريريريريريريريِ زّ  وبريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريِه مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريحريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ

  
نريرييريريريريريريريا عريريلريرييريريريريريريريك الريريلريري ريريريريريريريارس  و   عريريريريريريرية الريريريريريريري ُّ لريريْ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريِ

  
 .نْقريس قال : واحدها

 : ِشبه األنف ِمن الَجبَل. وأنشد لمالك بن خالد الهذلّي يصف الوعل : القُْرناس أبو عبيد ::  [قرنس]

 دون السماء له يف اجلوِّ قري ْرانس  
 ِعْرناس المْغَزل.:  الِقْرناسوبكسر القاف : أنف الَجبَل. قال :  الِقْرناس األعرابّي :ثعلب عن ابن 

 ِعرناٌس أيضاً.: قلت : وهو ِصنارته. ويقال ألنف الجبل 

 .قَرابيس : ِحْنو السَّْرج وجمعُه القََربُوس وقال الليث ::  [قربس]

 وهو أشدُّ خطأ. (3) قََرابيس ، وهو خطأ ، ثم يجمعونه على (2) مثقّل الراء قََربُّوس (1)[يقول]قال : وبعض أهل الشام 

 المقدَّم ففيه العَُضدان وهما ِرجال السَّْرج. القربوس ، فأَما قََربوسان قلت : وللسرج

في الّدفة يقال  القََربُوس الدَّْرَواسيج ، وما تحت قُدَّام: من فَْضلة َدفَّة السَّْرج ، يقال له  القََربُوَسْين ويقال لهما : ِصْنواه ، وما قُدَّام

 له األبراز.

 كليهما. القََربوَسْين اآلخر فيه ِرْجال المؤخرة وهما ِصْنواه. والقَْيقَُب : سيٌر يَدوُر على القربوسو

 (.ْزبريوالقُ  (4) القُسبُِري ومن أسماِء الذكر :):  [قسبر]

 ، والِقشبار. الِقْسبار وِمن أسماء العصا :

 وأنشد أبو زيد :

__________________ 
 (.قربس)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
 ، ن ال  عن األُّهري. (87/  11ري  قربس)« اللسان»وامل به من « الباء»( يف امل بوع : 2)
وبعض أهل الةريريريريريرياُ يري  ري ِّله  وهو   أ. : »(252/  5)« العني»وجاء يف « قر بيس»: (قربس)« اللسريريريريريريان»( كذا يف امل بوع : ويف 3)

 ا. ه.« وَيمعه قر بيس ، وهو أ     أ
 (.قزبر)« اللسان»و  (قسرب)« العني»، وامل به يف « ال  ةربي»( يف امل بوعة : 4)
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ِوي مريريريريريريرين  لريريريريريريريتريريريريريريريَ ارْ ال يريريريريريريريَ بريريريريريريريَ يريريريريريريريل الريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريَوبريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريريريريريْ  اهلريريريريريريريريريريريريريارْ و   رَّاه  هبريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ   ْن هتريريريريريريريريريريريريريََ

  
 .قُْبُرس : من النحاس أجَوُده. وفي ثغور الشام موضٌع يقال له القُبَُرس وقال الليث ::  [قبرس]

ْلب. القََرقُوس وقال الليث ::  [قرقس]  : القُفُّ الصُّ

 : إذا كانت ملساء مستوية. وسقََرقُ  وقاعٌ  قََرقُوس وقال شمر : قال الفراء : أرضٌ 

: القاع في األملَس الغليظ األجرد الذي ليس عليه شيء ، وربما نبع فيه ماء ، ولكنه محتَِرق خبيث ،  القََرقُوس وقال ابن شميل :

 إنما هو ِمثل قِطعٍة من النار ، ويكون مرتفعاً مطمئناً ، وهي أرٌض مسحورةٌ خبيثة.

 هللا نَْبتَها وَمنَعَه.قلت : من سحرها أَيبَس 

 المصدر.: ، أي : أملس. والقََرق  قَْرقُوسوقال : وقال بعضهم : واٍد قََرٌق وقَْرقَر 

 : وأنشد 

َْب أنريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا لريريريريريريريريْ  َرهريريريريريريريريْ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريْه مريريريريريريريريِ َربريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ

  
َ قريريريريريريريريريريريريريريريريا  رّا  غريريريريريريريريريريريريريريريريَ رّا  ومريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريريريريريريريريريريريريريرا  مريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرياو  وَّتريريريريريريريريريني قريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريي الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ

  
ا  َرقريريريريريريريريَ ي قريريريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ر ان  تريريريريريريريريري  بريريريريريريريريا  وقريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو نصر : القََرق : شبيه بالمصَدر ، ويُرَوى على وجهيِن : قَِرق وقََرق.

 للِجْرِجس ، ِشْبه البَّق. الِقْرقِس وقال الفراء : هو

 : وأنشد 

لريريريريريريريريا لريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريَه األفريريريريريريريرياعريريريريريريريريي تريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريريريريرباغريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريث   ِس و مريريريريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِ

  
 به : إذا دعوتَه. قرقَْستوأبو عبيد عن أبي زيد : أْشلَْيُت الكلب ، 

 . وكذلك يوم َصيخود.اسمقرَّ اسمقراراً  : شديد الحّر. وقد مسمقرُّ  أبو عمرو : يومٌ :  [سمقر]

 : وقِدم أعرابيٌّ من نجٍد فقال :  [بستق]

ه هريريريريريريريريريريزمٌي  لريريريريريريريريريريَ ى َنريريريريريريريريريري ا  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
 مسريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث الريريريريريريريريريَوْدق مريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريٌ   ريريريريريريريريرياِن  

  

قُّ فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا سُّ الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريالٌد ال حيريريريريريريريريريريريريَ

  
اين و   تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريري  رى هبريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

هريريريريريريريريا ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  و   مل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ َّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريريريريرياِن   ْرطريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريان  وال  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريَكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 هو النّاطور.: : صاحُب البستان ، وقيل  البَْستَقان قيل :

 األرض المستوية.:  السَّْملَق : شمر عن أبي عمرو : (1) [سملق]

 : القاُع المستِوي األجَرد ال شجر فيه ، وهو القَِرق. السَّْملق وقال ابن شميل :

 .َصْملَق وقال ابن الدُّقَْيش :):  [صملق]

 .َصْملَق يقال : تركتُه بقاعٍ 

 وأنشد قول رؤبة :
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ق و  فريريريريريريريريريريريريريريريَ ه يف خمريريريريريريريريريريريريريريريَْ  خمريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريق  أطريريريريريريريريريريريريريريريرافريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َوق   َوق مريريريريريريريريرين ذاك الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  األ ريريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريْ

  

ِق  لريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ ه عريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا انريريريريريريريريفريريريريريريريريأْ  أجريريريريريريريريوافريريريريريريريري 

  
ق(   هريريَ ران األمريريْ رصريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريري  الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْر   كريريجريريِ (1)مريريَ

 

  
 عمرو عن أبيه يقال للعجوز : َسْملَق وَشْملَق.

 َسْملَق : َسيِّئة الُخلُق.وقال الليث : السَّْملَقة : المرأة الرديئة في البْضع. وعجوٌز 

 وقال ابن السّكيت : السَّْملقة : المرأة التي ال إسَكتَاِن لها.

 .قَْسَمِليّ  : حيٌّ من اليََمن ، والنسبة إليهم القَساِملة وقال الليث ::  [قسمل]

 البحر.:  القَلَمَّس أبو عبيد عن الفراء ::  [قلمس]

 وأنشدنا :

 قريَلمَّسا  َ ومافَصّبحْه 
كايا : الكثيرة الماء. القَلَّمس شمر :  من الرَّ

 : إذا كان كثير الخير والعطيّة. قَلَمَّسٌ  الماء ، أي : كثيرة الماء ال تُنَزح. ورجل لقَلَّمسة يقال : إنها

ِمن نََسأة الشُّهور في الجاهلية ، فأبطل هللا الِكنانيُّ  القَلَمَّس : الرجل الداهية المنكر البعيد الغَور. وكان القَلمَّس وقال الليث :

َا النَِّسيُء ِزَّيَدة  يف اْلُكْفرِ )النسيَء بقوله :   [.37التوبة : ] (ِإَّنَّ

ْلق: ثعلب عن ابن األعرابي قال :  [انقلس]  ، وهو السَّمك الِجّزّي والِجّريت. األنقليس : األنكليس. ومرةً قال : الّشِ

 أللف والالم ، ومنهم من يكسر األلف والالم ، وهو سمكةٌ على ِخْلقَة حيّة.وقال الليث : هو بفتح ا

 قلت : أراها معّربة ، وهللا أعلم.

 طرائقه التي يقال لها الِفِرْند.: السَّيف  َسفاِسق أبو عبيد ::  [سفسق]

 ، وهي ُشْطبة السَّيف كأَنها عموٌد في َمتْنه كالَخيط. ِسفِسقة وقال الليث : الواحدة منها

 وقال آخرون : هي ما بين الشُّْطبتين على َصفحة السيف طوالً.

 إذا َرَمى بَسْلِحه.: الطائر  َسْفَسقَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

صفور ، ثم قذف رابطته فنكتَه على رأسه ع َسفَسق عن أبي عثمان النّهدي عن ابن مسعود وزعم أنه كان يُجالسه بالكوة إذو

 بيده.

 رَمى به األرض.: : رَمى بَذْرقه ، فنكتَه ، أي  َسفَسق

 من أبيه وُدبَّة ، أي : َشبَه. ُسْفُسوقة عمرو عن أبيه : فيه

ة الواضحة السَّفسوقة)و  .(2) (: المحجَّ

 : الياَسمين. السَّْمَسقوقال : :  [سمسق]

__________________ 
 .«الصَّمَلق  لغة يف السَّْمَلق  وهو ال اع األملس: »(410/  7ري  صملق)« اللسان»جاء يف  (1ري  1)
 (.280/  6ري  سفسق)« اللسان»ووضعلاها هلا كما يف  (قلس )( أثبته العبارأب يف امل بوعة ضمن مادأب 1)



3300 

 

 .ِسْمِسق وقال الليث :

ْستاق وكان الفّراء يقول للذي يقول له الناس ::  [رستق] ْستَق : الُرْزداق ، والذي يقولون له : الرُّ وهو الصَّّف : َرْزَدق.  الرَّ

 وهذا كلّه دخيل.

ْرقين معّرب ، ويقال له ِسرجين)  .(1) (والّسِ

 وتقْلَسْيت. تقَْلنَْست ، والقُلَْيِسية وجمعُها قَالسي. وقد قاَلنِس وجمعها القُلَْنِسية: أبو عبيد عن األصمعّي قال :  [قلنس]

 .قاَلنِسو قَلَْنُسَوة قال : ويقال :

ر. السُّقُدد عمرو عن أبيه ::  [سقدد]  : الفََرس المضمَّ

لِقد وقال ابن األعرابي ::  [سلقد]  الضاوي المهزول.:  الّسِ

ره. أَسْلِقد ومنه قول ابن ِمْعيَِر : خرجتُ   فََرسي ، أي : أضّمِ

 : شجرة معروفة. ْنَسِطيطالقُ : ثعلب عن ابن األعرابي :  [قنسط]

 ابب القاف والزاي

 قز
 .(2) (: صْبغ أرَمنيٌّ أحمر يقال : إنَّه من ُعصارة دوٍد يكون في آجامهم قِرِمز وقال الليث ::  [قرمز]

 : أنشد شمر لبعض األعراب 

ه  ن  رابريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريا ومريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ

  
ه   ابريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ رمريريريريريريريريريرياُّ يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال أيكريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ

  

ه و  وذا بريريريريريريريريريِ ِف مريريريريريريريريريْع جريريريريريريريريري   ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواَء الريريريريريريريريريرُّغريريريريريريريريريْ

  
ى بريريريريريريريريريه     اّل بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل مريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريؤتريريريريريريريريريَ

  

 ِمن التابيع وِمن ِضباِبه
ر ؛ وهو معرب. بالِقرماز أراد  : اْلُخْبز المحوَّ

 .قَرازيم عليها الَحذّاء ، وجمعُهابالقاف : الخشبة التي يَْحذو  القُرُزوم * : شمر عن ابن األعرابّي : [قرزم]

يت : هو الفُرزوم ، بالفاء.  وقال ابن السّكِ

 : وفي شعر الطرماح في نعت النساء 

ْه      األبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريال مريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَأ تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ

  
رُّمريريريريريريريريرياِ     مريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريت مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ

  
 .القرزوم أي : غير لئيماٍت ، من

 ف : خشبةُ الحذّاء.بالقا القُرزوم: وكتبُت من خط اإليادّيِ في صفة النَّعل 

 وهذا ُحّجة لقول ابن األعرابّي. وهما لغتان.

نديق وقال الليث ::  [زندق]  معروف. الّزِ

 أنَّه ال يؤمن باآلخرة وأنَّ هللا واحد. زندقتُهو



3301 

 

 وال زنديق وقال أحمد بن يحيى : ليس

__________________ 
 الساب ة. (سرقن)( تكرار ملادأب 1)
 (.قرمز)« اللسان»ووضع هلا كما يف  (قرُُّ)( أثبه يف امل بوعة بع  مادأب 2)
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 ِفْرُّيق من كالُ العرب.
الة.  ثم قال : ولكنَّ البياذقة هم الرجَّ

: إذا كاَن شديد البخل. فإذا أرادت العرُب معنى  َزْنَدقىو َزندق ، وإنما تقول العرب : رجل ِزنديق قال : وليس في كالم العرب

.ما تق  ول العاّمة قالوا : ُملِحد وَدهريٌّ

 فإذا أرادوا معنى السّن قالوا ُدهرّي.

 وفِْرزين. زنديق وفرازنة ، عوٌض من الياَء في زنادقة قال : وقال سيبويه : الهاء في

نديق وقال ابن دريد :  الدهر.: فارسيٌّ معرب ، كأَنَّ أصله عنده َزْنَده ، أي : يقول بدوام بقاَء  الّزِ

 أحدهما اسم فرس كان في الجاهلية ، وشيٌء تتَّخذه المرأة فوق رأسها كالقُنُزعة.: شيئان  القُرُزل وقال الليث ::  [قرزل]

 المرأة شعرها : إذا َجمعتْه وسَط رأسها. قَرَزلَتِ  يقال :

 : القَْيد. القُْرُزل عمرو عن أبيه :

 ْيٌد للوحش يَلَحقُها.، كأَنه قَ  قُْرُزل وقيل لفرس عامر بن الطفيل

 كانت للطُّفيل أبي عامر بن الطُّفيل العامرّي. قال : وهو الفََرس المجتمع الَخْلق الشَّديد األْسر. قُرُزل وقال أبو عبيد :

ْبِرقان وقال الليث ::  [زبرق] برقان : ليلة َخْمس عشرة من الشهر ؛ يقال : ليلة الّزِ  .الّزِ

 أربَع عشرة.وأّما ليلة البدر فهي ليلة 

برقان وقال غيره : برقانوَ : الرجل الخفيف اللحية.  الّزِ  ثوبه : إذا َصفَّره. زبرق : القمر. َوقد الّزِ

برقان وقيل : إنّ   بن بدٍر سّمي بُصفرةِ عمامته ؛ واسمه ُحَصين. الّزِ

. القَْزبرُ  وقال أبو زيد : يقال للذَكر:  [قزبر]  والفَْيَخُر والُجرَدان والعَُجارم والمتَْمئِرُّ

 جماعةُ خيل دوَن الموِكب.:  البِْرِزيق وقال ابن السكيت ::  [برزق]

 التي تتردَّد. البرازيق وقال زياد : هذه

اج عن حماد بن سلمة عن ُحَميد قال : كان يقال : ال تَقوم الساعة حتى يكون الناس  .زيقبَرا وروى أبو عبيد عن حجَّ

 قال أبو عبيد : يعني جماعات.

 : قال : وأنشدنا ابُن الكلبي 

را   ّل جريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياد ه مريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريّ يتريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريريريريريريت    ح أو تريريريريريريريريريريريريري  راُّيريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريا  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريِّ  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : نبات. البَْرَزق وقال الليث :

 قلت : هذا منكٌر وأراه البَْرَوق فغُيِّر.

 لألزرق. ُزْرقُم أبو عبيد عن األصمعي : ومما زادوا فيه الميم : رحل:  [زرقم]

 .ُزْرقم وقال الليث : إذا اشتدَّت ُزرقة عين المرأة ، قيل : إنها لَزرقاء

 ، بيديها ترقُم ، تحَت القُْمقم. ُزْرقم وقال بعض العرب : َزْرقاءُ 



3303 

 

ِرزٌ  اللحيانّي : رجلٌ :  [قمرز] ِقع ، وهو َجنَى التّْنُضب. قُمَّ  ، أي : قصير ، وهو على بناء الُهمَّ

َوَأْدِخْل َيَدَك يف َجْيِبَك ََتُْرْج ): ُصوف لّما قال له ربه :  ُزْرمانِقة جاء في الحديث : أَنَّ موسى كانت عليهو:  [زرمق]
 [.12النمل : ] (بَ ْيضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوءٍ 

 بَّة صوف.: جُ  ُزرمانِقة قال أبو عبيد :

 قلت : وهو معرب.

ِلق وقال أبو الهيثم : يقال : رجل:  [زملق]  ، أي : َشكَّاٌز يُنزل إذا حدََّث المرأة ِمن غير جماع. ُزَمِلقو ُزمَّ

 : وأنشد 

ْق  لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريريا ُّ مريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريَ  وهريريريريريريريريو فريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ى اجلريريريريريريريري  ْ عريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
ْق   لريريريريريريريريريِ ّواٌل غريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريذنريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : وأنشد الفراء 

ٌق  لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريري  َُّلريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريْق و  نَّ اجلريريريريريريريريريريريريريريريري   ُّ مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْق   لريريريريريريِ ن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ تريريريريريريَ ٌس مريريريريريريِ لريريريريريريْ  جريريريريريريرياء  بريريريريريريريه عريريريريريريَ

  
 بتشديد الميم.

 : ال يكاد يدِركه طالبُه لخفَّته في َعْدِوه. ُزَمالقو ُزملُوق وسمعت ُشقَيراً السعدّي يقول للغالم النّّزِ الخفيف :

َمِلق وقال الليث :  : الخفيف الطيّاش. الزُّ

ْلقوم أبي نصر عن األصمعي قال : ِمقَّمة الشاة ، ومنهم من يقول َمقَّمة ، وهي ِمن الَكْلبثعلب عن :  [زلقم]  .الزُّ

 ُخرطوُمه.: الِفيل  ُزْلقوم وقال ابن األعرابّي :

ي بحر تقلَزمه: : ابتالع الشيء. يقال  القَلَزمةو:  [قلزم] ً  : إذا التََهمه. وسّمِ اللتهاِمه َمن ركبه ، وهو المكان الذي  القُلُزم قلُزما

 غرق فيه فرعوُن وآله.

رنُوق قال الليث ::  [زنقرـ ] زرنق  َظْرٌف يُستقى به الماء. الزُّ

 فغيّره تخميناً وَحْدساً. الزرنوق قلت : لم يعرف اللّيث تفسير

من جانبيها ، وتُْعرض عليهما خشبة ثم تُعلَّق  : حائطان يُبنيان على رأس البئر الزرنُوقان: وروى أبو عبيد عن أبي عمٍرو قال 

 .الزرانيق منها البكرة فيُستقى بها وهي

 : الُحسن التام. فالزْرنقة: على وجوه  الزْرنقة وقال ابن األعرابي :

 في الثياب : إذا لبَسها. تزرنق ابن األنبارّي :

 : وأنشد 

 ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريح مريريريلريريريهريريريريريريريا الريريرييريريريوَُ يف ثريريريوب مسريريريريريريريائريريريض  و 

  
ح  الريريريريريريريري ِّمريريريريريريريرياِء مريريريريريريريريزرنريريريريريريريري ريريريريريريريريا   كريريريريريريريري ريريريريريريريريت بريريريريريريريريه َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
قال اللِّحيانّي : ما كان من األسماء على فعلول فهو مضموم األول ، مثل بُهلول وقرقُور ، إال أحرفاً جاءت نوادر منها بالضم 

 والفتح ، يقال لحّيٍ من اليمن َصعفوق.
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 لبناءين على شفير البئر. ويقال : تركتُهم في بُعكوكة القوم وبُعكوكة الشّر ، وهي وسُطه. وذُربوق ، َزرنوق قال : ويقال :

 .بالزرنوق : السَّْقي الزْرنقةو

 أحٌد على فضل زيد. يَُزْرنقك : الزيادة ، يقال : ال الزْرنقةوقال : 

ولو استقَيُت باألجر. وقيل : ولو تعيَّْنُت : قيل : معناه ،  «تزرنقتُ  ال أَدع الَحجَّ ولو»: أنه قال  عنههللارضيروي عن علي و

 ِعينة للزاد والراحلة.

وعطاؤِك من قِبَل معاوية عشرة آالف  الزرنقةَ  ، فقيل لها : أتأخذين الزرنَقة : أنها كانت تأخذ عنهاهللارضيروي عن عائشة و

، « َمن كان عليه َديٌن وفي نِيَّته أداؤه كان في َعون هللا»ل : يقو وسلمعليههللاصلىفقالت : سمعُت رسول هللا  ؟!درهم كل سنة

 فأحببُت أن آخذ الشيء يكون في نيَّتي أداؤه فأكون في َعون هللا.

 قال : نعم. ؟يُجزئه من ُغسل الجنابة الزرنوق ُروي عن عكرمة أنه قيل له : الُجنُب يغتَِمس فيو

 : النهر الصغير هاهنا. الزرنوق قال شمر :

 .تزرنَْقت ال ابن شميل في قوله : ال أدع الحجَّ ولووق

 الِعينة.:  الزرنقةوقال : ويقول : ولو تعيّْنُت. 

رنيخ :: والزنِقير قالوا : هو قاُلَمة الظُّفر ، ويقال له : الزنجير ، وكالهما دخيالن. ويقال   وهما دخيالن أيضاً. ِزْرنيق للّزِ

 : وقال الشاعر 

ٌم  رنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مشريريريريريريريريريََ ز الريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريه يف عريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريريريريريريريريَ  ان ه بريريريريريريريريريريريريريريزِرنريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريق    كريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ارة. الَزْنبق عمرو عن أبيه ::  [زنبق]  : الزمَّ

 : الِمْزمار. الزْنبق وقال أبو مالك :

 : وقال المعلوط 

ْه بريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُِ مسريريريريريريريريىت كريريريريريريريريأمنريريريريريريريريا  ومسريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
 ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواهتريريريريريريريريا يف مريريريريريريريريلريريريريريريريريزل الريريريريريريريري ريريريريريريريريُو َُّنريريريريريريريريبريريريريريريريريق   

  
نديد. َزْنبق ثعلب عن ابن األعرابي : أمُ   ِمن ُكنى الخمر ، وهي أّم ليلى ، وهي الزرقاء والّصِ

 .الزنبَق قلت : وأهل العراق يقولون لدهن الياَسمين : دهن

 .الزْفلَقة وقال ابن دريد : الزْرفَقة : السُّرعة وكذلك:  [زفلق]

 [قرزم]

 : ِسنداُن الَحدَّاد. القُْرُزم ل :* : وقا

 يخف ويُسرع فيه.: ويقال : هو يُزرق في أمر فالٍن ، أي 

 ابب القاف والطاء

 [قط]
 [.14آل عمران : ] (َواْلَقناِطِْي اْلُمَقْنَطَرةِ )قال هللا جل وعز : :  [قنطر]
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عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن  (1)حدثني المنذرّي عن أبي بكر الخطَّابي عن عثمان بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن 

: اثنا عشر ألف أوقية ، واألوقية خيٌر مما  القنطار»قال :  وسلمعليههللاصلىعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 

 .«بين السماِء واألرض

حمد بن علي بن مروان الحنّاط عن علي بن حرب عن حفص بن ُعمير بن حكيم عن ُعمر بن قيس الُمالئي عن قال : وحدثني أَ 

مائة مثقال ، المثقال  القنطار ؛ قِنطار َمن قرأ أربعمائة آية ُكتب له»:  وسلمعليههللاصلىعطاء عن ابن عباس قال : قال النبي 

 .«عشرون قيراطاً ، القيراط مثل أُُحد

 .قنطار واحدها القناطير : وأخبرني الغَسَّانّي عن سلمة عن أبي عبيدة قال :قال 

ُمفَْنعلة ِمن لفظه  المقنَطرةوقال : وال تجد العرب تعِرف وزنه ، وال واحَد له من نفسه ، يقولون : هو قَْدر وزن َمْسِك ثوٍر ذهباً. 

مة. مة ، كما قالوا : أَلٌف مؤلَّفة : متمَّ  ، أي : ُمتَمَّ

 إِنه ِملء َمْسك ثور ذهباً أو فضة. ويجوز: ، ويقال  القناطير قنطار قال : وأخبرني أبو طالب عن أبيه عن الفراء قال : واحد

 المضعَّفة. ةالمقنطر ثالثة. ومعنى القناطيروتسعة  القنطرةوفي الكالم.  القناطر

 فقالت طائفة : مائة أوقية من ذهب. وقيل : مائة أوقية من الفضة. ؟ما هو القنطار وقال أحمد بن يحيى : اختلف الناس في

 وقل : ألف أوقية من الذهب ، وقيل : ألف أوقية من الفضة. وقيل : ملء َمْسك ثوٍر ذهباً ، ويقال : ِمْلء َمْسك ثوٍر فضة.

 دينار. وقيل : أربعة آالف درهم.وقيل : أربعة آالف 

فمعناها ثالثة أدوار : َدْوٌر وَدْوٌر َوَدْور ،  مقنَطرة قال : والمعمول عليه عند العرب األكثر أنه أربعة آالف دينار. فإِذا قالوا

 فمحصولها اثنا عشر ألف دينار.

 معروفة. القنطرة وقال الليث :

 على الماء يُعبَر عليه.قلت : هو أَزج يُبنى باآلُجّر أو بالحجارة 

 : قال طرفة 

ا م رهبريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرأب الريريريريريريريريريريرُّومريريريريريريريريريريي أقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رمريريريريريريريَ ِ   ْن مسريريريريريريريىّت ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَد بريريريريريريري ريريريريريريريَ فريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ كريريريريريريريتريريريريريريريريَ  لريريريريريريريتريريريريريريري 

  
 ، وهي الداهية. بالِقنطر وقال أبو عبيد عن األصمعي : جاء فالنٌ 

 وأنشد شمر :

 كّل امر  الق  من ال َّهر ِقلِ راو 
 وأنشدني محمد بن إسحاق السعدي :

__________________ 
 .«ب »( بع ها يف امل بوع : 1)
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لريريريريري ريريريريريرا   ي قريريريريريِ لريريريريريِ يريريريريريْ لريريريريريَ مريريريريريرِي لريريريريري ريريريريريريري  القريريريريريى الريريريريري ريريريريريُّ عريريريريريَ  لريريريريريَ

  
ر ْه   ٌم قريريريريريريريلريريريريريريرياطريريريريريريريِ هريريريريريريرير  نَّ الريريريريريريري هريريريريريريرير جريريريريريريريَ  مريريريريريريرين الريريريريريريري َّ

  
 هم التُْرك. قْنُطور أي : دواهيه. وبنو

 أن يُخرجوا أهَل البصرة منها ، كأنِّي بهم ُخْزَر العيون ِعراض الوجوه. قَنطور ُروي عن حذيفة أنه قال : يوشك بنوو

 كانت جاريةً إلبراهيم فولدْت له أوالداً ، والتُرك من نَسِلها. قَنطوراء يقال : إنوقال : 

: الذئب  القطربوصية. : اللِّّص الفاِره في اللُّصو القُْطربودوْيبَّة. قال : :  القُْطُربُ  ثعلب عن ابن األعرابي ::  [قطرب]

 األْمعط.

 : الجاهل الذي يَظهر بجهله. القُْطَربو

 : الجبان وإن كان عاقالً. القُطربو

 .قطاِريب : المصروع من لَمٍم أو ِمرار ، وجمعُها كلُّها القطربو: السفيه.  القطربو

 نهار. قُطربَ  قال عبد هللا بن مسعود : ال أعِرفنَّ أحَدكم. ِجيفَةَ ليلو

دْويبَّة ال تستريح نهاَرها َسْعياً ، فشبه عبد هللا الرجل يَسعَى نهاَره في حوائج دنياه فإذا أْمَسى  القطرب وقال أبو عبيد : يقال : إن

 نهار. قُطرب أَْمَسى كاالًّ ُمْزِحفاً فيناُم ليلته حتى يصبح بمثل ذلك فهذا ِجيفة ليلٍ 

 الي.: الذَّكر من السَّعَ  القُْطرب وقال الليث :

 الرجل : إذا َعَدا َعْدواً شديداً. قَرَطبَ  * : عمرو عن أبيه : [قرطب]

 : وأنشد 

بريريريريريريريريريريريريريا   رطريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ر ين قريريريريريريريريريريريريري  أتريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريا  ْرطريريريريريريريريريريَ ِه وطريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  وجريريريريريريريريريرياَل يف جريريريريريريريريريريِ

  
 والَطرطبة : دعاُء الُحُمر.

 وقَْحَطبَه : إذا َصَرَعه. فقرَطبَه أبو نصر عن األصمعي : َطعَنه

ا  الذي يقوله العامة للذي ال َغيرةَ له فهو مغيٌَّر عن وجهه. القَرَطبانُ  وأمَّ

وهذه : وروى ثعلب عن أبي نصر عن األصمعي ، قال : الكلبتَان مأخوذ من الَكْلب ، وهو القيادة ، والتاء والنون زائدتان. قال 

 اللفظة هي القديمة عن العرب.

 .القَرَطبان قَْلَطبان ، وجاءت عامةٌ ُسْفلَى فغيَّرت على األولى فقالت :ال: قال : وغيّرتها العامة األولى ، فقالت 

ا قول أبي وجزة السعدّي   : وأمَّ

بريريريريريريريريٌة بريريريريريريريريكريريريريريريريريل مريريريريريريريريهريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ   و  ْرطريريريريريريريريَ رب  قريريريريريريريريريَ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوال  َرك املريريريريريريريريريري اِوس  مريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 : السَّيف. القُرطبيّ و: إذا صرعتَه ،  قرطبته وقال أبو عبيد عن الفراء :

 : بيتاً البن الصَّامت الُجَشِمي « االعتقاب»وأنشد أبو تراب في كتاب 

رَْع  بريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريه   ْوين وقريريريريريريريالريريريريريريوا ال تريريريريريريري   رفريريريريريريريَ

  
دِ   ْ ي  جمريريريريريريريريريري َّ ه  أانديريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريْم بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريَ
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ر  و   مريريريريريريريا كريريريريريلريريريريريريريه مريريريريريغريريريريري ّا  أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياِب عريريريريريريريامريريريريريِ

  
ِ ي   ْه بريريريريريريري ريريريريريريريائريريريريريريريمريريريريريريرية يريريريريريريريَ رطريريريريريريريَا تريريريريريريريبريريريريريريريّ  مريريريريريريريع الريريريريريريري ريريريريريريري 

  
 : السيف. القُرُطبَى قال :

 : إذا قََطعَه. قَْرَطبَة منقلت : كأنه 

 .بَطارقة : بلغة أهل الشام والروم هو القائد ، وجمعُه البْطريق وقال الليث ::  [بطرق]

راك.:  البِْطِريقان شمر عن ابن األعرابّي قال :  اللذان على َظهر القََدم من الّشِ

 : ثياٌب بيض. القُْبُطري أبو عبيد:  [قبطر]

 : وأنشد 

ِز يف   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورهريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريأنَّ لريريريريريريريريريوَن  هريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريض يف أتُّيريريريريريريريريريرهريريريريريريريريرياو   رّي الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
 : َجَمٌل قوّي َضْخم. الِقَمْطرِ  قال الليث ::  [قمطر]

 : وقال ُحميد بن ثور 

بريريريريريريريريانريريريريريريريريه  لريريريريريريريريو  الريريريريريريريريَودْع   ريريريريريريريريه لريريريريريريريريَ ٌر يريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريِ

  
ْه مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريح  أْرَُّمريريريريريريريريريا    ذا أْرُّمريريريريريريريريريَ

  
 : ِشبه َسفٍَط يَُسفُّ من قََصب. الِقَمْطرةوقال : 

 : قصير. قَِمْطر وقال شمر : رجل

 وأنشد أبو بكر اإلياديُّ لعَُجْير السَّلولّي :

 ِقَمْ ٌر كح وَّاُّ ال َّمساريج أْبَ   
: إذا جاَمعَها.  قَْمَطرةً  فالٌن جاريتَه قَْمَطرو: إذا َهَرب.  قَْمَطَرةً  فالٌن العَْدوَ  قَْمَطرووقال اللِّحياني : قَْمَطْرُت الِقْربة : إذا مألتَها. 

جل : كأن به ُعقَّاالً من اعوجاج ساقَيه. قَِمطر وكلبٌ   الّرِ

 : وقال الطرماُح وذكر كلباً 

بريريريريريريريا ل خمريريريتريريريلريريريف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريري ريريرير  الريريريّرِجريريريريريريريْ عريريرييريريريريريريريٌ  قريريريِ  مريريري 

  
ْ ن  الرَباثن   ث   ريريريريريريريريريريريريريريريوِك الكفِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ َرنريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 [.10اإلنسان : ] (ْوماً َعُبوساً َقْمَطرِيراً ي َ )وقال هللا جّل وعّز : 

 : إذا كان شديداً غليظاً. قُماِطر ويومٌ  قَمطريرٌ  قال أبو إسحاق : يوم

ت يعبِّس الوجه فيجمع ما بين العينين. وهذا سائغ في اللغة. يقال : قَْمَطِريراً  وجاء في التفسير أن معنى قوله الناقةُ : إذا  اقمَطرَّ

ت بأَْنفها.  رفعْت ذنَبَها وَجَمعَْت قَْطِرنها وَزمَّ

 .اقَمطرَّ  : مقبَّض ما بين العينين وقد قََمطِرير أبو عبيد :

 .قِْمِطرو قماطر وقال الليث : شرٌّ 

 : وأنشد 

هريريريريريريريريريريْم و  ْوين رمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه   ذا قريريريريريريريريريريوٌُ َرمريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريْ ريريريريريريرِ      سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريِ ريريريريريريرية األمحريريريريريريرياِل فريريريريريري ريريريريريريمريريريريريريرياَء قريريريريريريِ

  
ت ويقال :  تراكمت وأظلّت.: عليه الحجارة ، أي  اقمطرَّ
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 وقالت خنساُء تصف قَْبراً فقالت :

 أمسجار  و م ْ َمِ رّا  
 المنتشر.:  الُمْقَمَطرّ  أبو عبيد عن األصمعي :

 وأنشد غيره :
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ْه  وأب  تريريريريريريريريريريزبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرُّ قريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا َّريريريريريمريريريريريريريا     تريريريريري ريريريريريمريريريريري ريريريريريرُّ و تريريريريريكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريَ

  
 وهو القُنفذُ. ؟، َويبُول قَْطراً  قَِمْطراً  ومن األحاجي التي ُرِويْت عن العرب : ما أبيَُض َشْطراً ، أسَوُد َظْهراً ، يمشي

 .(1) (فقد جمعتَه قَمَطرتَه ، أي : مجتمعاً. وكل شيءٍ  قَِمطراً  يمشي

 في َمشي القَُطوف. القَرمطة : ِدقَّة الكتاب وتَداني الحروف والسُّطور ، وكذلك القَْرمطة الليث :قال : قرمط 

 البعيُر : إذا قارَب ُخطاه. قرمطوالكاتب : إذ قاَرَب بين كتابته.  قَْرَمط وقال أبو زيد :

 .القُْرُموطة ثعلب عن ابن األعرابي : يقال لُدْحروجة الُجعَل

يٌّ : جاءنا فِي نِخافَيِن ملكمين فَقَّاِعيَّين ُمقَرَطمين. قال أبو العباس في قوله : ملكَّمين : َجوانبهما ِرقاع ، فكأَنّه قال : وقال أعراب

ان. وقوله : مقرَطَمين : لهما ِمنقاران.: يَْلُكم بهما األرض. وقوله : فَقّاِعيين   يَِصرَّ

 ِمن ثَمَر الغَضا. القُرُموط وقال أبو عمرو :

ان ، يشبّه به بالثَّْدي. وأنشد هذا الشعر في صفة كالر مَّ
 : جارية نََهد ثَْدياها  (2)

َ  الريريريريري ِّرِع علهريريريريريا  ذا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه و  ز َجيريريريريريْ  بري ْلةريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِ ي   ل اللريريريريريَ يريريريريريٌل ك  رمو  الغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا اَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عَِ

  
ط قال : يعني ثدييها. ويقال : ً  الرجل اقرمَّ اطا  : إذا َغِضب وتقبَّض. وأنشد لزيد الخيل : اْقِرمَّ

ِ ي
َ
  ذا اقرمََّ ْه يوما  ِمن الَفزَع امل

َل ما يخرج. قُرُموط قلت أنا :  الغضا : زهُره األحمر يَحكي لونُه لوَن نُور الّرمان أوَّ

 : ثمَر العُْصفُر. الِقرِطم وقال الليث ::  [قرطم]

 .الِقرِطمو القُرُطم أبو عبيد عن الكسائّي : هو

 الطُّرموق : الُخفّاش.: اسٌم من أسماِء الُخشَّاف. وقال ابن ُدَريد  الطُّْمُروق وقال الليث ::  [طرمقـ  طمرق]

 قال : وقُْرُمود : ثَمَر الغََضا.

قيقة التي ع الِقْطمير وأخبرني المنذرّي عن الحّراني عن ابن السّكيت قال ::  [قطمر]  لى النَّواة.: الِقشرة الرَّ

 نحوه ، وهي ِلفافةُ النََّوى. القطمير وأخبرني عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنّه قال في

 « :كتاب الليث»وفي بعض نسخ :  [قرطل]

__________________ 
 (.قم ر)« اللسان»ووضعلاه هلا كما يف  (قل ل)( أثبه يف امل بوعة ضمن مادأب 1)
 (.قرم )« اللسان»وامل به من « صغة»( يف امل بوعة : 2)
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 الرَبَْذعة ، وكذلك الِ رطا  والِ رِطي . الِ رطالة
 : قطيفةٌ ُمْخملة. وأنشد غيره : القَْرَطفو:  [قرطف]

 ال  روفو أَبن كذب ال راطف 
 : : الغْضبان. وأنشد  المقرطبو* :  [قرطب]

ْرطريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريه  قريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ر ين قريريريريريريريريريريريريري  أتريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريرياو   ه وطريريريريريريريريريريرطريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريال يف جريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 ابب القاف والدال

 قد
ينة نحو الِجّص. حتَّى يقال : ثوب القَرَمد * : قال الليث : قرمد يب ، أي :  ُمقرَمد : كلُّ شيء يُطلَى به للّزِ عفران والّطِ بالزَّ

 َمْطلّي.

 اسم اإلردبِّة. القرميدوقال : 

 وقال األصمعّي في قوله :

 ال راميَ  علها األعَصم  الَوِعل  يريْلفي 
 .قِْرِميَدى في كالم أهل الشام آُجّر الحّمامات. وقيل : هي بالرومية القَراميد قال :

 .قِْرِميد ، واحدها القَراميد ثعلب عن ابن األعرابي : يقال لطوابيق الدار :

 : الصُّخور. القَرَمد وقال شمر : قال أبو عمٍرو وابُن األعرابّي :

 بها الِحياض. قُْرِمَدتْ  : حجارةٌ لها نَخاِريُب ، وهي ُخُروق ، يُوقَد عليها حتّى إذا نَِضَجتْ  القَْرَمدَ  العََدبَّس الِكنانّي : وقال

َكب :  وقال النابغة يصف الرَّ

ََجّسِة  لَعبت م َ ْرَم ِ 
 رايب امل

عفران. وقيل : المقرَمد وقال بعضهم :  الُمَضيَّق.:  المقرَمد : المطلّي بالزَّ

 : الُمْشِرف. المقرَمد وقيل :

 : وقال يعقوب في قول الطرماح 

جريريريريريريريريريري ل هريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريرّي لريريريريريريريريريريزَّه   مسريريريريريريريريريريَرجريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريِ

  
 طريريريريريريريريبريريريريريريريريخ أطريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرية ال  ريريريريريريريريمريريريريريريريري    (1)تريريريريريريريريذواب  

  

ل  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريّن تريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريم  ِ ر  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري 

  
رمريريريريريريريريري     ىّت يريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريم بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريّن الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 واألطيمة : األَتون ، وأراد تذواب طبخ اآلخر.الطويلة. : : خزف يطبخ. والحَرج  القَرمد وقال :

ونه  القَْرُدمانيّة: وقال شمر : فيما قرأُت بخّطه :  [قردم] ، قال بعضهم : ِسالٌح كانت األكاسرة تّدِخُرها في خزائنها ، يسمُّ

 َكْردماند ، أي : ُعمل وبقي.

 : ه فارسية. وأنشَد بيت لبيد قلت : وهذا حكاه أبو عبيٍد عن األصمعّي. وقال ابن األعرابّي : أرا
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َرى  ى  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريريريَ راَء تريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريرية  َذفريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ا    ْرد مريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ ْل و قريريريريريريريريريريريري  رْكريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الدُّروع الغليظة ِمثل الثوب الُكرُدوانّي. ويقال : هو الِمغفَر. القُرُدمانية ويقال :

__________________ 
 (.قرم )« اللسان»والتصوي  من « بذوا »( يف امل بوع : 1)
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 .قُرُدمانيّة وقال بعضهم : إذا كان للبيضة ِمْغفَر فهي

َرْقلُ : أبو عبيد عن أبي عمرو قال :  [درقل]  : ثياٌب. الّدِ

َرْقل قال شِمر : لم أسَمع  إاّل هنا. الّدِ

وا َمّراً سريعاً. َدرقلةً  القومُ  َدْرقَلَ : وقال أبو تراب : سمعُت الغَنَوّي يقول   ودرقَعُوا َدْرقعةً ، إذا َمرُّ

 : : صغاُر اإلبل والناِس. قال األعشى  الدَّراِدق : والجِميعُ  الدَّْرَدق وقال الليث ::  [دردق]

َة اجلريريريريريريريريريريريراجريريريريريريريريريريريَر كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريَ  اجلريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ْرَدق  أطريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرياِل   لريريريريريريريريريريريو لريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياِن  ريريريريريريريريريريريَْ

  
 : يره لألعشى : َدكٌّ صغير. وأنشد غ الدَّْرداق وقال الليث :

واريو  هريريريريريريريريريريرياَر تريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريرياَدى عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريَ

  
را.  الريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريريريريريريريال   ْرَداق  و ِه عريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
 : ِحبال صغاٌر ِمن ِحبال الرمِل العظيمة. الدَّْرَداق قلت أنا :

ْلِقم: أبو عبيد عن األصمعّي قال :  [دلقم]  : الناقة التي قد تَكسَّر فُوها وسال مْرُغها. الّدِ

اه. َدْملَقَه : األملس الُصْلب. يقال : الُمَدْملَق عمرو :أبو :  [دملق]  ودْملََكه : إذا َملََّسه وَسوَّ

 ، وهو الشَّديد االستدارة. ُدَمِلٌق ُدماِلق ُمَدْملَق ُدْملوق وقال الليث : يقال : َحَجر

 : وأنشد 

اٌن عريريريريريريريريريريريريريريريارٌِق و  ضَّ  لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرياِس َُّمريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ق   مريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ ر الريريريريريريريريريري ُّ جريريريريريريريريريريَ ضُّ مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريريَ رفريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
. الدُّْملُوق شِمر عن أبي خيرة :  : الحَجر األملََس ِملُء الَكّفِ

 محلُوقَة.: الرأس  ُدمالق قال : ورجل .َدماِليق ، وجمعه ُدماليق وقال ابن شميل : الواحد

 َضُخم رأسه.: الرجل : َضُخم رأُسه. وَصْنَدل البعيُر  قَْنَدل ثعلٌب عن ابن األعرابي ::  [قندل]

 : الطَّويل القَفا. القَْنَدويلوقال : 

 ً  الرأس ، وصندل الرأس وهو العظيم الرأس. لقَْنَدل وقال أبو زيد : إنَّ فالنا

 : الضخم الرأس من اإلبل ، وكذلك هو ِمن الدواّب. القَْنَدل وقال الليث :

 ، وذلك استرخاٌء في المشي. َمقُْنِدالً وُمَسْنِدالً األصمعي : َمرَّ الرجل 

: َحمل شجرة مدحرج كالبُندق يُكَسر  الفُندق: ووهو الذي يُرَمى به. قال  بُندقة الواحدة:  البُْنُدق وقال الليث ::  [فندقـ  بندق]

 يَنزلها الناس مّما يكون في أيضاً بلغة أهل الشام خاٌن من هذه الخانات التي الفُندقوعن لّبٍ كالفُْستُق. قال : 
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 ال ُّْرق وامل ائن.
 ، وهو الخان. للفُْنُدق سلمة عن الفراء : سمعُت أعرابيّاً من قُضاعة يقول : فُْنتُق

 هو صحيفة الحساب. الفُْنداق وقال الليث :

 قلت : أحسبه معرباً.

ر. وذكر عن خالد بن َصفوان أنَّه وصف الدرهم فقال : يُطِعم: لغة في الَدْرَمك ، وهو الدقيق  الَدْرَمقُ و:  [درمق]  الدَّْرَمق المحوَّ

 ، ويكسر النَّْرَمق ، أراد بالنَّْرَمق اللِّين ، وهو بالفارسية نَْرم.

 : الخمُر. الِقْنديد * : وقال أبو عمرو : [قندد]

 وقال الليث : هو الَوْرُس الجيِّد. وأنشد :

ا يف َسَياِع ال َّ   نِّ ِقْلِ ي   كأَنَّ
 : الشديد الرأس. القَفَنَّدوقال : :  [قفند]

 وبَكْرَدنه وبَكْرِده ، أي : بقفاه. بقَْرَدنِه ثعلب عن ابن األعرابّي : ُخذْ :  [قردن]

 : الَكَرْويا. النِّْقِرد وقال الليث ::  [نقرد]

 الُكزبرة. والنِّقدة : الكرويا.: وروى ثعلب عن ابن األعرابي : التِّْقدة 

. النِّْقِرد قلت : وهذا صحيح. وأما ينَوريَّ  فال أعرفه في كالم العرب وقد ذكره الّدِ

 .فَْرقَدال : نَجمان في السماء ال يَْغُربان ، ولكنَّهما يطوفان بالَجْدي ، وربما قالت العرب لهما الفرقدان:  [فرقد]

 : قال لبيد 

َ ى  ْرقريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريا  يف اهلريريريريريريريري  َف الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريالريريريريريريريريَ

  
ل   لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة   قريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريرية  دوَن ا ريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : . وأنشد الفُْرقُود : ولد البقرة. وقال ابن األعرابي : هو الفَْرقَد أبو عبيد :

ودا  و  َ أب  عريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْ َي   ي اجلريريريريريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريرياء تريريريريريريري  خريريريريريريْ وداو طريريريريريريَ ْرقريريريريريري   الريريريريريريفريريريريريري 

  
 .قُْرُمود : أوالد الُوُعول ، واحدها القَراِميد: * : وقال شمر : قال األخفش  [قرمد]

 : نَبيذ الَكُشوث. الفُْقُدد عمرو عن أبيه ::  [فقدد]

 الخمر.:  الِقنديدو* : والِقْنِد : حاُل الرجل.  [قندد]

 قال : والِقْنَدأْو : السيَِّئ الُخلُق والِغذاء.

 القصير من الرجال ، وهم قِْنَدأُْوون.: وقال أبو تراب : قال أبو زيد : الِقْنَدأْو 

ْندأُْو : الفَِسيح من اإلبل في َمشيه ، والجمَع الِسْنَدأُْوون.  والّسِ

 ابب القاف والتاء]

 [قت
 الَمِسيل بضم التَاء ، وهما لُغَتان. تُْرنوق : الطين الذي يَْرُسب في َمسايِل المياه. وقال أبو عبيد : التَّْرنُوق شِمر ::  [ترنق]
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 .قََربُوت وقال اللِّحياني : يقال لقََربُوس السَّْرجِ :  [قربت]
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 ابب القاف والذال

 [قذ
وما اختَلَط. قال  امَذقَرَّ  في حديث عبد هللا بن َخبَّاب أنَّه لما قَتَله الخوارج بالنَّْهروان َساَل َدُمه في النهر فما:  [ذمقرـ  مذقر]

 الراوي : فأتبعتُه بصري كأنه ِشراٌك أَحمر.

 قال أبو عبيد : معناه : أنّه امتزَج بالماء.

 أنَّه يجتمع الدم ثم ينقطع قَِطعاً وال يَختلط بالماء. االمِذْقَرار وقال شمر :

َدُمه ، أي : لم  امَذقرَّ  ن القاسم : معنى قوله : فمايقول : فلم يكن كذلك ، ولكنَّه ساَل وامتََزج. قال شمر : وقال أبو النضر هاشم ب

 يتفرق وال اختلَط.

راك في الماء ، أراد أنه بَقَي في الماء كالطَّريقة غير  قلت : وهذا هو الصواب ، والدليل على ذلك قوله : رأيُت دَمه ِمثل الّشِ

ق القوُم َشَذر مختلطة بالماء. ورواه بعضهم : فما ابَذقَرَّ َدُمه ، وهي لغة ، معنا ق. وال تمذََّر مثله ، ومنه قولهم : تَفَرَّ ه ما تفرَّ

 َمَذر.

 .ممذقِر والدليل على صحة هذا القول ما رواه أبو عبيد عن األصمعي : إذا انقطع اللبُن فصار اللبن ناحيةً والماء ناحيةً فهو

 ِخض استوى.: اللبن الذي تَفَلََّق شيئاً ، فإذا مُ  الُمَمْذقر وقال ابن شميل :

 : إذا تَفَلََق. اذَمقرّ واللبُن  امَذقَرَّ  وقال الفراء :

 : إذا تقطََّع َحْمضاً. ُمْمَذقِرٌّ  وقال ابن األعرابي : لبنٌ 

 : : البئر الكثيرة الماء. وأنشد  القَلَْيِذمَ  وقال الليث وغيره ::  [قلذم]

َذمريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريري  ومريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ   نَّ لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ج الريريريريريريريريريريريريري ِّال  ريريريريريريريريريريريريري      ومريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريريريا خمريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 .قنفذة معروف ، واألنثى القنفذ وقال الليث ::  [قنفذ]

 .القُنفُذو القُْنفُذة ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للشجرة إذا كانت في وسط الّرملة

 . ويقال للرجل النّمام : ما هو إاّل قنفُذليل ، وأْنقَدليل.القُْنفُذة: ويقال للموضع الذي دون القََمْحدَوة 

 القاف والثاءابب ]

 [قث
 .(1) (الرجل القبيح الِمشية:  القميثل أبو عبيد عن أبي عمرو ::  [قمثل]

 .ُمقَْنثِل و[ هو]أن يَْنبَُث التراَب إذا مشى ؛  القَنثَلة األصمعي ::  [قنثل]

 قلت : وقال غيره : هو النّْقثَلة أيضاً ، حكاه اللحياني ، كأَنه مقلوب.

 البالثّق : الماء الكثير.أبو عبيد : :  [بلثق]

__________________ 
 (.262/  5)« العني»وأثبتلاه هلا كما يف  (قلذُ)( أثبه يف امل بوعة بع  مادأب 1)
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 وقال امرؤ القيس :

 َبالِثق   ْضرا  َما هنَّ َفضيض  
 : قُماش البيت. الِقثِْرد عمرو عن أبيه ::  [قثرد]

 هو القَْربَُشوش.، و القُثاِردو القثرد وقال غيره : هو

ذ. الذَّْملَق:  [ذملق]  : الرجُل الَمالَّ

 (1) (ُمَحدَُّده: الوجه  ذَملَّقُ  رجل« : النوادر»وفي )

 .الفالوذو الفالوذق ، وقل هو الفالوذج ابن السكيت : ال يقال:  [الفالوذ]

 قاله ابن األعرابي.

 ، قال : يُلقَى لهم ِمن [141األنعام : ] (َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحصاِدهِ )وروى مجاهد أنَّه قال في قول هللا جل وعز : :  [ثفرق]

 والتمر. الثَّفَاِريق

ا عليها ف بالثفاريق وُعْمُشوش ، وأراد مجاهد ثُْفُروق وقال ابن شميل : العُْنقُود إذا أُِكل ما عليه فهو يَبقَى عليها العناقيد تُخرط ممَّ

 التَّمرة والتمرتان والثاّلث ، يُخطئها الِمخلب ، فتلقَى للمساكين.

 : ِغالُف ما بين النَّوى والِقَمع. الثُّْفروق وقال الليث :

 : قَِمع البُْسرة والتُّْمرة. الثُّْفروق وقال األصمعي :

 ع من التمرة.هو ما يلتزق به الِقم:  الثُّفروق وقال أبو عبيد : قال العََدبُّس :

 ابب القاف والراء]

 [قر
 الرُجل : إذا َكَذب. بَْرقَل ثعلب عن ابن األعرابي.:  [برقل]

 .بقَْرَملة والعرب تقول للرجل الذليل يَعوذُ بمن هو أْضعَُف من ذِليٌل عاذ:  [قرمل]

 ِمن ِدّق الشجر ال أصَل له. القَْرَملةُ وقال : 

 وقال أبو النجم :

مسا  كذاِوي الَ ْرَملِ خَيْبْ ن   م الَّ
 وقال اللحياني : هي شجرة ِمن الَحمض ضعيفة ال َذَرى لها وال ُستَْرةَ وال َملجأ.

 ِمن الشَّعَر والصوف : ما تَِصل به المرأةُ َشعرها. القَراِميل وقال الليث :

 : إبٌِل كلُّها ذو َسناَمْين. القَْرَمِليّةو

 َجَمل الصغير.: ال الِقْرِمِليّ  عمرو عن أبيه :

 وروى أبو عبيد عن األصمعي ِمثلَه.

غار الكثيرة األوبار ، وهي إبِل التُّرك. الِقْرِمليَّة: وأَخبرني اإليادّي عن شمر أنَّه قال   من اإلبل : الّصِ
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ها البُختِيَّة ، وأبوها الفاِلج.  وقال أبو الُدقيش : أمُّ

__________________ 
 (.326/  25ري  ذملق)« التاج»، ووضعلاه هلا كما يف  (قلرب)أب ( جاء يف امل بوعة بع  ماد1)
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 .قََرْنفُل : َحمل شجرةٍ هنديّة. وِطيٌب ُمقَْرفَل : فيه القََرْنفُل وقال الليث ::  [قرنفل]

 : وأنشد  .قََرْنفُول وجائٌز للشاعر أن يقول

بريريريريريريريريريريريريوْل  هريريريريريريريريريريريرياأب عريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ
َ

وٌد أانأٌب كريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريريريريريريوْل   َرنريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريَأنَّ يف أنريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
ر. قال : وَدجاجة القُْنبُر وقال الليث ::  [قنبر] ، أي : فضُل ِريِش قائم  قُنبرة ، وهي التي على رأسها قُنبُرانيَّة : َضرٌب من الُحمَّ

 .القُْنبر مثل ما على رأس

 التي على رأسها. قُنبُْرتها وقال أبو الُدقيش :

يِه أهل العراق البَْقر فيُْمِشي كدواء الَمشي.: ن القُْنبر وقال :  بات يسّمِ

 : ثَقب الفَْقحة. الفُنقُورة وقال الليث ::  [فنقر]

 : دخيٌل معّرب. فُرانِق الليث ::  [فرنق]

 البَريد فَْروانَه. فُرانِق وقال ابن ُدَريد :

 فَعَْنلََل معتالً.: وجعَلَه ِمن باِب  القََرْنبَى أبو عبيد ::  [قرنب]

 : قال : وقال األصمعي : هي ُدَوْيبّةٌ ِشبه الُخْنفَساء طويلة الرْجل. وأنشد لجرير 

ْب  َرنريريريريريريريريْ ف  كريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ْزمسريريريريريريريريَ يَّ يريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ رى الريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريِل   لريريريريريريريريريريِ

َ
ا املريريريريريريريريريري ة  كريريريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ     تريريريريريريريريريريريَ

  
 الخاصرة المسترخية.:  القُْرنُب ثعلب عن ابن األعرابي :

 : البَْطن. قُبُ القُرْ و* : قال :  [قرقب]

 .نُمُرقَة : هي الوسائد ، واحدها [15الغاشية : ] ((15َوََّناِرُق َمْصُفوَفة  ))* : وقال الفراء في قوله :  [نمرق]

 ، بالكسر. نِْمِرقة قال : وسمعُت بعَض كلٍب يقول :

 وقال الليث : في قول رؤبة ::  [نرمق]

 نريْرَمَ او َأَع َّ أ  َاال  له 
 فارسيٌّ معرب ، ألنَّه ليس في الكالم كلمةٌ َصْدُرها نوٌن أصليَّة. النَْرَمق

 وقال غيره : معناه : نَْرم ، وهو الليِّن.

 : اسُم الَخْمِر. القَْرقَف أبو عبيد ::  [قرقف]

 تُرِعد الناَس.: ، أي  تُقرقِفُ  وأنكر قول من يقول : إنها

 : : اسم للخمر ، ويوصف به الماء البارُد ذو الَصفاء. وقال الفرزدق  القَرقَف وقال الليث :

الفريريريريريريريريريريةٌ و  لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال ُّاَد  الَّ َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ف  و   ْرقريريريريريريريَ ن مريريريريريريرياِء الريريريريريريريغريريريريريريريمريريريريريريريامريريريريريريرية قريريريريريريريريَ ض  مريريريريريريريِ  أَبريريريريريريرييريريريريريريريَ

  
 أراد به الماَء.

 الماُء البارد َوْهم ، وأوَهَمه بيت الفرزدق. بالقَْرقف قلت : قول الليث : إنَّه يوَصف

 وأبيَُض من ماء الغمامة. قرقف ريد به التقديم ، وذلك الذي َشبَّه على الليث ، والمعنى : ُسالفةوفي البيت تأخير أ
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ً  وقال الليث : يسّمى الدرهم  .قُرقُوفا

 وقال بعض األعراب في أدعيٍَّة له : أبيضُ 
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 ، بال َ ْعر وال ص وف ، يف كّل البالد َي  وف ، أراد به ال ِّرَهم األبيض. ق رق وف
ْعدة ؛ يقال : إنِّي القرقَفة وقال شمر :  من البَْرِد ، أي : أُْرَعُد. ألُقْرقِف : الّرِ

يت الخمرُ  ً  قال : وقال ابن األعرابي : ُسّمِ  أخَذتْه عليها ِرْعدة.: ، أي  قَْرقَفَتْه ألنَّه إذا شربَها شاربُها قرقفا

، فيقَع على ِمشِريق بابه ، فلو رأى الرجاَل مع  القَْرقَفَنّة  طائراً يقال لهفي الحديث : إّن الرجل إذا لم يَغَْر َعلَى أهله بعَث هللاو

 أهِله لم يُبصِرهم ولم يُغَيِّر أمرهم.

 الَكَمَرة.:  القَْرقَفنَّة وقال الفراء : ِمن نادر كالمهم :

عاء. قلت : ال أعرفه. وهو قرقب  القُرقُف وقال غيره :  بالباء.: طيٌر صغار كأنها الّصِ

ْحل كالِمرفَقة غير أن مؤّخرها  النُّمرقو النُّمُرقة * : وقال أبو عبيدة : [نمرق] والِميثَرة : ما افترشت اسُت الراكِب على الرَّ

ْحل وواسِطه.  أعظم من مقّدمها ولها أربعة ُسيور تُشّد بآخرة الرَّ

 : وأنشد 

مريريريريريريريارق   جُّ مريريريريريريرين أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريرياهريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 األ نريريريريريريريريريريريريريريريريريريق  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرش  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريال و  

  
 .فُرقُب رجٌل من أهل القرآن منسوب إلى الفُْرقبيُ  وقال الفراء : زهيرٌ :  [فرقب]

 وثُرقبيٌّ بمعنى واحد. فُرقبيٌ  وقال اللحياني : ثوب

 : ثياٌب بيٌض من َكتَّان. الفُرقبيَّة وقال الليث :

غار من الطير نحو من  القُرقب * : وقال الليث : [قرقب] ْعو.: الّصِ  الصَّ

 .القراقب وجمعه .قُرقبِه : البطن. يقال : ألقَى طعامه في القُرقبوقال : 

 إذا اشتكى.: : صوُت البَطن  القَْرقبة عمرو عن أبيه :

 الصبيُّ : إذا أُسيَء غذاؤه. قُرقمو* :  [قرقم]

 ابب القاف والَّلم]

 [قل
 اسم ِمكيال.:  القَْنقَل ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [قنقل]

 من الناس. قَنبلةومن الخيل ،  قَنبلة : الطائفة ، القَْنبَلة وقال الليث ::  [قنبل]

 : وأنشد 

لريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريال ذََّب عريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريرياانتريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريرياِدال  َع الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري   أثريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياَءهريريريريريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريريريريريرُّبريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ِمصيَدة يُصاد بها النَُّهس ، وهو أبو بََراقش. القُنبُلة ثعلب عن ابن األعرابي :

 من الناس ، أي : الجماعة. القَْنبلَة : تجمع قُْنباُلنية وقِْدر

 ، وهو شجر. القُنبُل الرجل : إذا أوقدَ  قَنبَلوقال : 
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 البطيء الشباب.:  الُمقَرقَم أبو عبيد عن األصمعي ::  [قرقم]

 غذاؤه.وقال الليث : هو الذي أُسيَء 

 : وأنشد شمر 

يريريريريريريريريريريريرياال  َدْرَدقريريريريريريريريريريريريا  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريو    هللا عريريريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريريريريريني   ْرقريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياو مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَ وُّا   ريريريريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َحشفة الرُجل. الِقْرقمُ  وقال أبو عمرو :

 وأنشد :

 مةغوفٌة بَرْهِز مَسِك الِ ْرِقمِ 
 .(1) (ورواه بعضهم : الِفرقم ، وأنا ال أعرفها

 الذي يسميه الناس القَرقَر. القَْرقَلُ  أبو عبيد عن األموّي : هو:  [قرقل]

 .قَراقل : قميص من قُمص النساء ، بال لَبِنٍَة ، وجمعُه القَْرقل وقال أبو تراب :

 هو فَعَلول مثل قََربوس. قَلَمون وقال الفراء ::  [قلمون]

 قال : وهو موضع.

 ن شتَّى ، يعمل ببالد يونان.: ثوٌب يتراءى إذا قُوبِل به عيُن الشمس بألوا قلمون وقال غيره : أبو

أصله طائر من طير الماء يتراءى بألواٍن شتى ، فيشبَّه الثْوب  قلمون وال أدري لم قيل له ذلك. وقال لي قائل سكن مصر : أبو

 : به. وقول القائل 

ى  وعريريريريريَ  بريريريريريلريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مسريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌر بريريريريريبريريريريري ريريريريرييريريريريريع  ريريريريريَ

  
ون  و    أبريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياٌ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريون جريريريريريريريريري 

  
 موضعاً. القلمونَ  جعل

زتاق اللِّحياني :):  [رزتق] ستاقو الرُّ  .(2) (واحد الرُّ

واوالقوُم  اندقرَّ  وقال األصمعّي : قوا.:  ابَذَعرُّ  تفرَّ

 ابب مخاسي حرف القاف
 : ابن عربيَّين ألَمتين. الفَلَْنقَسوأخبرني المنذرّي عن أحمد بن يحيى أنه قال : الُحّر : ابُن َعربيَّْين. 

ه عربية.: الذ (الفَلَْنقس)وقال شِمر :   ي أبوه مولًى وأمُّ

ه أََمتان. الفلنقَس: وأنكر أبو الهيثم ما قاله شِمر وقال   : الذي أبواه عربيان وَجدَّتاه من قبل أبيه وأّمِ

 قلت : وهذا قول أبي زيد قال : هو ابن عربيَّين ألَمتين.

ه عربيةٌ وأبوه ليس بعربّي.  وقال الليث : هو الذي أمُّ

 قاله أبو زيد. .قطربوسٌ  : الشديد الضَّرب من العقارب. يقال : عقربٌ  (القطربوس)

__________________ 
 ( كذا أثبه يف امل بوعة وهو من  ب ر عي ال اف والراء.1)
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 ( كذا أثبه يف امل بوعة وهو من  ب ر عي ال اف والراء.1)
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 : وأنشد 

 فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريوا   قريريريريريريريريري ريريريريريريريريريربريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار 

  
 الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريار عريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريز  

  
 : الناقة السريعة. القطربوس المازنّي :

 : وهي الشديدة الضخمة. (قَنَطِريسٌ )قال : وناقة 

 العجوز الكبيرة.:  (القَْنفَِرش)أبو عبيد عن األصمعي : 

 : الضخمة من الَكَمر. القنفَِرش وقال شِمر :

 وقال رؤبة :

َفِرشْ   عن واسع  يذه   فيه الَ لريْ
 العجوز :وقال آخر في صفة 

 فانية اللَّاِب َكزوٌُ قلفِرشْ 
جل. (القَفَْنَدر)أبو عبيد عن األموّي :   : الرُجل الضخم الّرِ

 وقال الليث : هو الضخم من اإلبل ، ويقال : الضخم الرأس.

 (.ُمَشنَّق)أبو عبيد عن األموّي يقال للعجين الذي يقّطع ويُعَمل بالزيت 

 .فََرْزدق ، وجمعها (فََرْزَدقة)قال الفراء : واسم كّلِ قطعة منه 

ي ى منه الرغيف. الفرزدقَ  وقال شمر : ُسّمِ  لغلظ حروِف وجِهه ، ُشبِّه بالعجين الذي يسوَّ

 .قٌ فرْزد ويقال للَجرَدق العظيم الُحروف :

 : الفَتوت الذي يفَتُّ من الخبز الذي تشربُه النساء. الفرزدق وقال األصمعّي :

 ، أي : اقتحَم قُدماً. (اْدرنفَقَ )الليث : 

 الناقة : إذا تقدَّمت اإلبل. ادرنفَقَتو

 .الشَّْفَشِليق ِمن النِّساء هي العظيمة وكذلك (الَجْنفَِليق)وقال الليث : 

 : إذا تَقبَّض واجتمع. وأنشد : (اقَرْنفَطَ )حق ما َرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي : قلت : ِمن الخماسّي المل

   مسّبذا م ْ َرنف  كْ 
 : المسرُع في َسْيِره. (الُمْدَرْنفَق: )وروى أبو عبيد عن األصمعي 

 الناقة : إذا َمَضت في السَّْير وأْسرَعْت. ادرنفقَت وقال اللحياني :

 على قفاهُ ، وقد َسْلقَْيتُه على قفاه. (اْسلَْنقَىو )قال : 

 : الفصيح اللسان. (الّدملقى)

يباج  [21اإلنسان : ] (عالِيَ ُهْم ثِياُب ُسنُدٍس ُخْضر  َوِإْسَتَْبَق  ): وقال أبو إسحاق في قول هللا جل وعّز  ، قال : هو الّدِ

ي الصفيق الغليظ الَحَسن. قال : وهو اسٌم أعجمي أصله بالفار سية : استَْفره. قال : ونُِقل من العََجميَّة إلى العربية ، كما ُسّمِ

 الديباج ، وهو منقول من الفارسية.
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 وقال غيره : هذه حروف عربية وقَع فيها ِوفاٌق بين ألفاظها في العجمية والعربية.

 وهذا عندي هو الصواب.

 : (الَمْرَدقُوش)أبو عبيد عن أبي عمٍرو : 
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 الزَّعفران.
 : ل ابن ُمْقبل قا

وش الريريريريريريريَوْرَد ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريرييريريريريريريرية   ْرَدقريريريريريريري  َ
ون  ملريريريريريريري لريريريريريريري  عريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
ِن   جريريريريريِ ِة الريريريريريلريريريريريَّ عريريريريريريريابريريريريرييريريريريريريري  مريريريريريريرياِء الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌب معناه  الَمْرَدقوش وقال أبو الهيثم :  الليِّن األُذن.: معرَّ

. (الدُّْرداقِس)وقال أبو عبيدة :   : َعْظٌم يَصل بين الّرأس والعُنُق كأنه ُروِميٌّ

مشليقُ )وقال األصمعي :   : السَِّريعةُ المشي الّصّخابة. وأنشد : من النِّساء  (الّشِ

هريريريريريريريريريريا لُّ يف وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ رأب  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ْ وأِب مَشْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ

  

 َصليَبة الصَّيحة َصْهَصِليِ ها
 : ، وهو َمرٌّ َسريع شبيهٌ بالَهْملَجة. وأنشد قول علّي بن شيبة الغََطفاني  (َدلَْنفَقاو ) (َدَرْنفَقا)أبو تراب : َمرَّ َمّراً 

فريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا لريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريا  َدلريريريريريريريريَ نَي َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريرياطريريريريريريريريِ راَ  يريريريريريريريري   فريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري   و   يريريريريريريريريريريه هلريريريريريريريريريرينَّ  ريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريرينَّ بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
 : الضخم. (القَْنَدفِيل)وقال األصمعّي فيما َرَوى عنه أبو تراب أيضاً : 

 وقال المخروع السَّعدّي :

 مائرأب الضَّْبعني قريْلَ فيل  
 : العجوز. (القَْنَدفير)وقال ابن دريد : 

 قلُت : وأصله عجميٌّ كندبير.

 الَكَمرة.:  (القُْسَطبِيلَة) وَ  (القُْسِطبينَة)« : النوادر»وفي 

 آخر حرف القاف
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 ْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا الرَّ 

 كتاب حرف الكاف  هذا

 أبواب املضاعف منه

 [ابب الكاف واجليم]

 ك 
 أهمله ابن المظفَّر.: كج 

ة فالن : إذا لعب َكجَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال : قِماٌر حتى في َخبَر ابن عباس : في كل شيء  ، ومنه بالُكجَّ

بيان  .بالُكّجة لعب الّصِ

ى هذه اللعبة في الحَضر باسمين  َرها كأنها كَرة ، ثم يتقامرون بها ، فتُسمَّ ، قال ابن األعرابي : وهو أن يأخذ الصبيُّ ِخرقة فيُدّوِ

ة يقال لها : البُْكَسة.  يقال لها : التُّواُن ، واآلُجرَّ

 لنوز بالزاي.قال األزهري : ال أدري هي النون أو ا

 قال الكاتب : هذه لعبة مشهورة عندنا بالعراق إلى اآلن ويسمونها النوز بالزاي ال غير.

 ابب الكاف والشني
 [.كش ، شك : مستعملة]كش 

ً  البكر ، وهو كشَ  قال الليث : تقول العرب :: كش   ، وهو صوٌت بين الَكتِيت والهدير. يَِكّش َكشيشا

ً  ، وقد الَكشيش أبو عبيد : إذا بلغ الذَّكر من اإلبل الَهِدير فأولهُ   .َكَش يَِكُش كشيشا

 وقال رؤبة :

 َهَ ْر   َهْ را  ليس  لَكةيش
 فإذا ارتفع قليالً قيل : َكتَّ يَِكّت كتيتاً ، فإِذا أفَصح بالَهدير قيل : َهَدر َهِديراً.

ند صوتاً َخّواراً عند خروج ناِره قلت :أبو ع ند َكشَ  بيد عن األصمعّي : إذا سمعَت للزَّ ً  الزَّ  .كشيشا

 ، غير األَْسَود فإِنه ينبَح ويَصفر ويصيح. تَِكشّ  وقال شِمر : الحيّات كلها

 وأنشد :
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ِض  عريريريريريريريريريَ ْه بريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ ى أ ريريريريريريريريريَ  كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريش  أفريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريبريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِض   كُّ بريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريَ

  
 وقَشيشها ، وهو صوُت ِجلدها. َكِشيَشها يقال : سمعت فحيَح األفعى وهو صوتها من فمها ، وسمعتوقال أبو نصر : 

 لغة لربيعة ، يقولونها عند كاف التأنيث عليِكْش إليَكْش بِِكْش ، يزيدون الشين بعد كاف التأنيث. الكشكشة وقال الليث :

 ِش بِِش.وبعضهم يجعل مكان الكاف شيناً فيقولون : َعلَْيِش إلَيْ 

 : وأنشد 

ك مريريريريريريريريريري ِّ أْن رأَتريريريريريريريريريريْ  أمسريريريريريريريريريريَ ِش   َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريَ

  
ِرْش و   ِه عريريرين مسريريريِ فريريريريريريريْ ِه لريريريكةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريو مسريريريَ

  
 يريد عن ِحِرك.

والفحيح : : والقشيش. قال  الكشيش وتَِقّش ، وهو صوتُها من جلدها وهو تَِكشُ  األفعَى: وروى أبو تراب في باب الكاف والفاء 

 صوتها من فيها.

 ويَِقّش ، وهو صوته قبل أن يهدر. يَكشّ  قيس البَكرقال : وقال بعض 

 صوت األفعى ِمن جلدها. قال : وتَِفحُّ من فيها.:  الكشيش أبو عبيد عن أبي الجراح :

 : الحْرق الذي يُلقّح به النخل. الُكشّ  وقال ابن األعرابي :

 : نقيض اليقين. الشَّكُ  قال الليث :: شك 

ً  والفعل الح. وقد كةالشِّ و. شَك يُشّك شّكا ً  فيه َشكّ  : ما يَلبَسه الرجل من الّسِ الح ، يُشك شكا  شاكُ و. وقد ُخفّف فقيل : شاكي الّسِ

الح. وباقي تفسيره في المعتل من هذا الكتاب.  الّسِ

جميعاً : ذو الشَّوكة والشاكي بالتخفيف والشائك : ، أي تام السالح. قال  الِشّكة السالح ، مأخوذ من شاكُ  أبو عبيد : يقال : فالن

 والحدَّة في سالحه.

 : إذا َظلَع وَغَمز. َشكّ و: إذا أُلحق بنسب غيره.  ُشكَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 .الشََّواك شاكٌ  وقال أبو الجراح : واحد

بيان. شاكَّة وقال غيره :  ، وهو َورٌم يكون في الَحْلق ، وأكثر ما يكون في الّصِ

مح : إذا َخزْقته. شَكْكتُه الليث : يقال :  بالرُّ

 وقال طرفة :

 مِسفافريْيِه   كَّا يف الَعِسي   سَردِ 
 الِفَرق من الناس ، واحدتها َشكيَكة.:  الشَّكائك أبو عبيد عن أبي زيد قال :

 .َشّك يُشكُ  ، وقد شاكٌ  أيسر من الظَّْلع ، يقال : بعيرٌ :  الّشكّ  وقال األصمعّي :

 وأنشد :

 كأنَّه مستَبان الةَّّك أو َجِل   
 ِمن ِعيدانها التي تَُصبَُّب بها بعُضها في بعض. ُشكَ  ِمن الهوادج : ما الشَّكائك وقال غيره :

 وقال ذو الرّمة :
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ْه و  ه  بني اَّيِّ مسىّت َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريَ  مريريريريريريريا ِ فريريريريريريريْ

  
ِك   كريريريريريريريائريريريريريريريِ ىتَّ مسريريريريريريري   وج الةريريريريريريريريريريريريريريَّ ه   ريريريريريريريريريريريريريريَ  على أوجريريريريريريري 

  
ً  القوُم بيوتَهم َشكَ  ويقال : كاكِ  إذا جعَلوها على طريقٍة واحدة ونَْظم واحد ، وهي:  يشكُّونها شّكا  للبيوت المصطفَّة. الّشِ

 : وقال الفرزدق 

ْه  لريريريريريريريَ وار   ن اجريريريريريريريتريريريريريريريريَ  فريريريريريريريإين كريريريريريريريمريريريريريريريا قريريريريريريريالريريريريريريريه نريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  لريريرييريريريلريريري  ي  ريريريَ ّك كريريريفريريريِّ ل مريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريلريريريى َرجريريريريريريري 

  
 : إذا اتصلت. ُشكَّت قريبة. وقد: ، أي  شاكَّة أي ما قاَرَن. وَرحمٌ 

 .شككتَه وقال أبو سعيد : كلُّ شيء َضممتَه إلى شيٍء فقد

 : قال األعشى 

َة بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريريا َ  عريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  أو اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
َك الريريريريّرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف       لريريريرييريريريريهريريريريريريريا الريريريريغريريريريريريريَ يريريريريراِد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ومنه قول لبيد :

َفاصال
َ
اان  وَمرجاان  َية ّك امل    

 أراد بالَمفاصل ُضروَب ما في الِعقد من الجواهر المنظومة.

 : الجماعات من العساكر يكونون فَِرقاً. الشَُّككواألدعياء. :  الشَُّكك ثعلب عن ابن األعرابي قال :

الح : إذا لبَسه تاّماً فلم يدْع منه شيئاً ، فهو شكَ  شمر عن ابن األعرابي : الح كلّه ، فمن  الّشّكةوفيه.  شاكٌ  الرجل في الّسِ : الّسِ

 .شَككته في سالحه ، أي : داخٌل فيه وكل شيٍء أدخلتَه في شيء أو ضممتَه إليه فقد شاكٌ  ثّم قيل :

 : : قريبة. وقول ابن ُمْقبل يصف الخْيل  شاكَّة ورحمٌ 

اَنىَب بريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلِّ أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   قَّ مريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِص الريريريريريريريريريذُّ

  
يريريريريريريريلريريريريريريريا  اِ  فريريريريريريريارَس قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريِ يريريريريريريريَّ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريِّ

  
 يعني : اللُُّجَم.

 ابب الكاف والضاد

 [كض]
ْكَضكة أبو عبيد عن األموّي :: ضك   سرعة الَمْشي.:  الضَّ

جل القَصير ، وهو البَْكباك. الّضْكضاك قال : وقال األصمعّي :  : الرَّ

 مكتنزة ُصْلبة. ضكضاكةٌ  ابن المظفَّر : امرأة

 األرض وفُْضِفَضت بَمَطٍر ، وُرقِرقَت وُمْصِمَصْت وُمْضِمَضْت ، كلُّ هذا َغَسلها الَمَطر. ُضْكضَكت « :النوادر»وفي 

ر غير مستعمل.  وضك : غير مكرَّ

 ابب الكاف والص اد
 كص صك : مستعمالن. [كص]

 : حبالة الّظْبيِ التي يُصاُد بها. الَكِصيصة قال أبو عبيد :: كص 
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 : موضعه َكِصيَصتُهوالّظبي.  َكَكِصيصة وقال اللحياني : تركتهم في َحْيَص بَْيص
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 الذي يكون فيه ، ومِسبالت ه.
 ، أي : انقباض. َكِصيصوويقال له ِمن فََرقِه : أصيٌص 

 الجراد ، أي : صوتَها. كِصيص وقال أبو نصر : سمعت

ْعَدة ونحوها. َكصيصٌ  َت ولهأبو عبيد : أَْفلَ   وأصيص وبصيص ، وهو الّرِ

َكك قال الليث :: صك  كبتين ، والنعت : رجل اصطكاك : الصَّ إذا : لتَقاُرب ُركبتيه يصيُب بعُضها بعضاً  أََصكُ  وَظِليم أَصكُ  الرُّ

 : َعدا. وأنشد غيره 

ك     نَّ بريريريريريريريريريريريريريريري  َوقريريريريريريريريريريريريريريريْ اَن قريريريريريريريريريريريريريريريوٌُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ك    ُ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريرياُ والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
ً  ويقال :  يا رجل. َصِككتَ  ، وقد َصّك يََصُك َصككا

ت المرأة ، وأشباهه  ابن السّكيت عن أبي عمرو : وكلُّ ما كان على فَِعلْت ساكنة التاء ِمن ذوات التضعيف ، فهو مدَغم نحو َصمَّ

، وقد َضبِب البَلد  َصِكَكتْ و، إاّل أْحُرفاً جاءت نوادر في إظهار التضعيف ، وهو لَِححت عينُه : إذا التصقت ، وقد َمِشَشت الّدابة 

 ر ِضبابه ، وأِلَل الّسقاُء : إذا تغيَّرْت ِريُحه ، وقد قَِطط َشعُرهُ.: إذا َكثُ 

 : َضرُب الشيء بالشيء العريض : إذا كان ضرباً شديداً. الَصكُ  وقال الليث :

ً  يقال :  .َصّكه يُصّكه َصّكا

 ُعَمّيٍ ، وهو أشدُّ الهاجرة َحّراً. َصّكةَ  أبو عبيد عن أبي زيد : يقال : لِقيتُه

 : مر : وأنشدني ابن األعرابّي قال ش

تأب غريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرا   هريريريريريريريريريِ نْيَ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَ ّك هبريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  الهلريريريريريريريريريريَ َن  اّل طريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ي  ومل يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريري 

  
ً  الذي يُكتَب للعُْهدة ُمْعرب ، أصلُه َجْك ، ويُْجَمع الصَّكّ وقلت :  ً و ِصكاكا ً  ، وكانت األرزاق تسّمى ُصكوكا ألنها كانت  ِصكاكا

 تخرج مكتوبة.

 والقطوط. الّصكاكِ  الحديث في النهي عن ِشراءومنه 

 قوّي شديد.:  ِمَصكٌ  : شديد. وَرُجل مصكٌ  وِحمارٌ 

 وفي فَِخذيه فجاً. َصَكك ثعلب عن ابن األعرابّي : في قََدَمْيه قَبَل ثم َخنَف ثم فََحج ، وفي رْكبتيه

ً َصّك يَصُك َصكَ  ُركبتاه ، قيل : اصطّكت أبو عبيد عن األصمعّيِ : إذا  يا رجل. َصِكْكتَ  ، وقد كا

عمرو عن أبيه قال : كان عبد الصمد بن علّي قُْعُدداً ، وكانت فيه َخْصلة لم تكن في هاشميٍ ، كانت أسنانه وأضراُسه كلُّها 

 .أَصكَ  ملَصقَة ، وهذا يسمَّى

 قلت : ويقال له األَلصُّ أيضاً.

 [ابب الكاف والسني]
 [ ..مستعملة]كس كس ، سك : 
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 .أَكسُ  : خروج األسنان السُّفلى مع الحنك األسفل وتقَاُعُس الَحنَك األعلى. والنعت : رجل الَكَسس قال الليث :: كس 

 وأنشد :

  ذا ما مساَل ك س  الَ ْوُِ ر وقا
 التكلُّف من غير ِخْلقَة.:  التَكسُّسُ وحال بمعنى تحّول. قال 

 .الَكَسس ثعلب عن ابن األعرابي قال : البَلَل أشدُّ ِمن

: أن يكون الَحنَك األعلى أقصر ِمن األسفل ، فتكون الثَّنيتان العُْلييان وراَء السُّفليَين من داخل الفم ،  الَكَسس وقال ابن شميل :

 وقال : ليس من ِقَصر األسنان.

 .كسَّاء وامرأةٌ  أَكسُ  : قَِصر األسنان ، رجل الَكَسس قال ابن األعرابّيِ :

 من أسماء الخمر ، هي الِقْنديد. َكِسيسال عمرو عن أبيه :

 : : الرجل القصير الغليظ. وأنشد  الَكسكاس أبو مالك :

كريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أ الريريريَكسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريَ يريريريريْ فريريريَ  مسريريرييريريريريريريريث تريريريرى اَّريريريَ

  
بريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريِ س املريريريريريريريريريو   بريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
 : لغة من لغات العرب تقارب الكشكشة. الَكْسكسةو

 .استكّ وسمعُه  سكّ  أبو نصر عن األصمعّي يقال :: سك 

َمم. السَّكك وقال الليث : ماخ ، وقد ُوِصف به الصَّ  ِصغَر قُوف األُذن وضيق الّصِ

 ألنَّه ال أُذُن لها. َسكَّاءووقال ابن األعرابّيِ : يقال للقَطاة َحذّاء لِقصر َذنَبها ، 

َمم. السَّكك وأصلُ   الصَّ

 : وأنشد 

رأب  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية   اء مريريريريريريريريري بريريريريريريريريريِ ذَّ  مسريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريَ     ٌة عريريريَ وطريريريريريريريَ ِر مريريريلريريريهريريريريريريريا نريريريَ حريريريْ  لريريريلريريريمريريريريريريرياء يف الريريريلريريريَّ

  
 : وقوله 

ك   ُو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ّن بريريريريريريريريريريريريريريري  َوقريريريريريريريريريريريريريريريْ ان قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك    عريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريرياُ والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
. ُسكٌ   ، أي : ُصمٌّ

 ألنّه ال يَسَمع. أََسكُ  وقال الليث : يقال : َظليم

 : وقال زهير 

م  األ ذنريريريريريريريريريريريني َأجريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريّ ك  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وٌُ و ء    لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يِّ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 «مأبورة ، وفََرٌس مأمورة ِسّكةٌ  خيُر المال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

 المأبورة : هي الطريقة المستوية المصطفَّة من النخل. السّكة . قال أبو عبيد :

يت األزقّة ً  ويقال : إنما سّمِ  الصطفاف الدُّور فيها كطرائق النَّخل. ِسَككا

كة أراد،  «المسلمين الجائزة بينهم إاّل ِمن بأس ِسكة أنه نَهى عن كسر»:  السالمعليهفي حديث آخر عن النبي و ينار  بالّسِ الّدِ

ي كلُّ واحٍد منهما ْرهم المضرَوين ، سّمِ  ألنه ُطبع بالَحديدة الُمعلمة له. سكة والّدِ
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 .َسكٌ  وكلُّ ِمسماٍر عند العرب .السَّك ويقال له :

 : وقال امرؤ القيس يصف ِدْرعاً 

ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريونريريريريريريريريريرية  و  ِك مريريريريريريريريريريَ  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ودأَب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رْبَدِ    تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءل  يف الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرييِّ كريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ك وقال الليث :  : حديدة قد ُكتِب عليها يُضرب بها الّدراهم. ةالّسِ

كةُ  ما دَخلَتِ »أنه قال :  السالمعليهفي حديٍث ثالٍث عن النبي و  .«داَر قوٍم إاّل َذلُّوا الّسِ

نُّ واللُّؤَمة. السّكةو  في هذا الحديث : الحديدة التي يُْحَرُث بها األرض ، وهي الّسِ

راعة والخْفض  السالمعليهوإنَّما قال  إنها ال تَدخل داَر قوٍم إاّل َذلوا كراهةَ اشتغال المسلمين والمهاجرين عن ُمجاهدة العدّو بالّزِ

زمهم ِمن مال الفَيء ، فيلقَوَن عنتاً ِمن عمال الخراج وذُالًّ ِمن النوائب. وقد َعِلم واقتناء المال ، وإنهم إذا فعلوا ذلك ُطولبوا بما يل

ياع والمزارع من َعْسف السلطان وانحنائه عليهم بالمطالبات ، وما ينالُهم ِمن الذُّّل عند تغيُّر  السالمعليه ما يَلقَى أصحاُب الّضِ

 األْحوال بعَده.

 بثالثة معاٍن مختلفة ، وقد فّسرُت كل وجه منها فافهمه. السكة فهذه ثالثة أحاديث ذُِكر فيها

كة وقال الليث :  أوَسُع ِمن الزقاق. الّسِ

ي : تضبيبُك الباَب أو الخشب بالمسمار ، وهو السَّكُ و  .السَّّكِ

 وقال األعشى :

َتق    كما َسَلك السَّكَِّي يف الباب فيريْ
 التفَّت.الرياض : إذا  استكت وقال األصمعي :

اح يصف َعيراً   : وقال الطرمَّ

قْ  رَّاطريريريريريريريريه  الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ نْي  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريع اَّريريريريريريريرياجريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِ  ّ  قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَل اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريكريريريريريريريريرياِك الريريريريريريريريرير ِ.    ل  بريريريريريريريريريَ

  
 .ُسكٌ  شمر ، قال األصمعّي : إذا ضاقت البئر فهي

 وأنشد :

ا هلا على قَلي   س ك    َي 
 وهي التي أحكم طيُّها في ِضيق.

 بَسْلِحه ، وشّج وَهّك : إذا َخَذق به. َسكَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : القُلُص الزّراقة يعني الُحباَريات. السُُّككووقال : 

ً  قال األصمعي : هو  ويَُسجُّ سّجاً : إذا َرق ما يجيء ِمن َسْلِحه. يَسك سّكا

 البئر الضيقة.:  السُّكّ و،  السُّكّ  ويقال لبيت العقرب :

 ن ِمْسك ورامك.: طيٌب يتخذُ مِ  السُّكّ  وقال الليث :

 : ُجْحر العنكبوت. السكّ وِمن الركايا : المستِوية الجراب والطَّّيِ.  السُّكّ و

 : الطَّريق المستوي ، وبه سميتْ  السكةو
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 الربي . ِسَكك
 : وقال الشماخ 

ا ارِي فجريريريريريرياَوهبريريريريريريَ كريريريريريرية السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه على سريريريريريريريريريريريريريريِ  مَسلريريريريريريّ

  
ن محريريريريريريريريريريريرياُ  ذا   أطريريريريريريريريريريريريواق   امريريريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريريريريِ  محريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : على طريق الساري ، وهو موضع.

 وقال العجاج :

 َنْضرهبم  ذا َأَ ذوا السَّكائكا
 يريد : الطُُّرق.

 : : اسم قريٍة في شعر الراعي يصف إبالً له  َسكَّاءو

رْج راهريريريريريريريريريريريريريِ   فريريريريريريريريريريريريريال َرّدهريريريريريريريريريريريريريا َريبِّ    مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل و   اَء يف َومسريريريْ كريريريَّ ي بسريريريريريريريريريريريريريريَ  ال أصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريْه متةريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وهو الذي يمضي لرأيه وال يشاِوُر أحداً وال يُبالي كيف وقع رأيُه. حكاه ابن السكيت عنه. ُسكاكة أبو زيد : رجل

 للهواء بين السماِء واألرض. السُّكاكةو السُّكاكووقال اللِّحياني : هو اللُّوُح 

 .َسْكَسِكيّ  والنسبة إليهم: ِمن أحياء اليمن ،  السكاِسكو

ً  ذهب فَُمه: وسمعُت أعرابيّاً يصف َدْحالً َدَحله فقال  ب يميناً ، أراد بقوله َسّكا ً  في األرض َعشر قِيم ثم َسرَّ مستقيماً : ، أي  َسّكا

 ال ِعَوج فيه.

ً  جعَلَه مستلقياً ولم يَجعله: وقال ابن شميل : َسْلقَى فالن بناءه ، أي   .َسّكا

 : المستقيم ِمن البناء والحْفر كهيئة الحائط. السُّكّ وقال : 

 في َمساِمعي مثله ، أي : ما دخل. استَكَ  مساِمعه : إذا َصمَّ. ويقال : ما استكَّتْ و

 .يُسكّ وبَسْلِحه وَزكَّ : إذا َرَمى به يُزكُّ  َسكّ  عمرو عن أبيه :

 طبعه يفعل ذاك. بُِسكِ  يقال : هو: لؤُم الطْبع ،  السُّك ثعلب عن ابن األعرابي :

 : إذا لَُؤَم. َسكَ و: إذا َضيّق ،  َسكَ وقال : 

كة وقال أبو عمرو : نة : المأُْن الذي يحرث به األرض. الّسِ  والّسِ

 َسْمعي مثُل هذا الكالم ، أي : ما دخل سمِعي. َسكَ  وقال ابن شميل : ما

 ابب الكاف والزاي

 [كز]
 كز ، زك.

 .الكَزز : قليل الخير والُمواتاة بيِّن كزٌّ  : اليبس واالنقباض ، رجلٌ  الكزازة الليث :قال : كز 

 : وأنشد 
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 ٌ نيِّ نْيٌ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  هريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريريألَبريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريى األقريريريريريريريريريريريريريريريريرب كريريريريريريريريريريريريريريريريز  جريريريريريريريريريريريريريريريريايف و  

  
ةٌ  وخَشبةٌ   : إذا كان فيها يُبس واعوجاج. َكزَّ

ً  َكزٌّ  وذَهبٌ   .َمْكُزوز فهو كَززتُه : ُصْلٌب جداً. ويقال للشيء إذا جعلتَه ضيِّقا

 وأنشد :

  



3336 

 

جريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ ّز الريريريريريريريريري ُّ    ر بَّ بريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريكريريريريريريريريري 

  
جريريريريريريريا  ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ واال  عريريريريريَ يريريريريريخريريريريريريريا  طريريريريري   تريريريريريزّوجريريريريريريريْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عدة. رجلٌ  الُكزازوقال :   .مكُزوز : داء يأخذ ِمن ِشّدة البَْرد ، والعَْفز تعتري من الّرِ

ه ، وقد مْكزوز فهو ُكزّ  أبو زيد :  هللا ، وهو تشنج يصيب اإلنساَن من برد شديد وخروج َدٍم كثير. أكزَّ

 : البُْخل. الَكَزز عمرو عن أبيه :

از وقال ابن األعرابي : عدة من البَْرد. والعامة تقول الكزَّ  .ُكَزازَ  : الّرِ

ة ابن شميل : من القِسيّ  ة الضيِّقةُ ا الَكزَّ  الِقِسّي. أكزُّ  لفَْرج. والوطيئة، وهي الغليظة األزَّ

 : إذا َضعُف من َمَرض. ُزكَ و: إذا َهِرم ،  ُزكَ  ثعلب عن ابن األعرابي :: زك 

كيك عمرو عن أبيه :  : َمْشُي الِفراخ. الزَّ

ْوك : مشي الغراب.  والزَّ

كيك أبو نصر عن األصمعي : ً  : أْن يقارب الَخطو ويُسرع الّرْفع والَوْضع ، يقال : الزَّ  .َزَك يَُزك زكيكا

، وَزْوَزى َزْوزاةً ، وَوْزَوَز َوْزوزةً ، وزاَك يَُزوك َزْوكاً وزاك يَِزيك زيكاً ، كلُّه َمْشٌي متقارب  َزْكَزك َزْكزكة وقال أبو زيد

 الَخْطو مع حركة الجسد.

ً  سالحه ؛ وقد: ، أي  ِزكَّتَه وقال غيره : يقال : أخَذ فالنٌ   : إذا أخذ ُعدَّته. تَزكََّك تَزكُّكا

وِمَشكٌّ ، وهو في ِزكيّة وِشكيَة ، أي : في  زاكٌ و ِمَزكٌ  وُمِغّد ، أي : غضبان. وفالنٌ  كٌ ُمزِ  ورجل ُمِصكٌ « : النوادر»وفي 

 ِسالِحه.

 الفاختة : فرُخها. ُزكُ و

 ابب الكاف والدال

 [كد]
 [.مستعمالن]كد ، دك : 

 : الشدة في العمل ، وطلب الكسب. الكدّ  قال الليث :: كد 

ُحْجُت ولم أكددكم باألصابع أبو عبيد عن : و: اإللحاح في الطلب واإلشارة باألصابع. وأنشد  الكدو،  يَُكدُّ َكّداً  يقال : هو

 ما بَِقي في أسفل الِقدر. الُكدادة األصمعّي :

 .الُكدادة باألصابعِ فهو فَكدّ  قلت : إذا لَِصَق الطبيُخ بأسفل البُرمة

الدَّبِر ، أراد أنه يُِلّح عليه فيما يكلّفه من العمل الواصب إلحاحاً يُتِعبُه ، كما أنَّ الدَّبَِر  ألُكّدنّك َكدَّ  :وسمعُت أعرابياً يقول لعَْبٍد له 

 إذا ُحِمل عليه وُركب أتعََب البعير.

 : المجاِهدون في سبيل هللا. الُكُدد عمرو عن أبيه :

 بعَضه على بعض. وهو اْلَجريش من الِملح. الَكِديد الرجُل : إذا ألقى َكدَّدَ وقال : 

 الرجل ، وكتكَت وَكرَكر ، وَطخطخ ، وَطْهَطه ، كلُّ ذلك إذا َكْدَكدَ  قال : ويقال :
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 أفر  يف ضحكه.
 : َضْرب الَصْيقل الِمْدَوَس على السَّيف إذا جاله. الَكدَكدة وقال الليث :

 : : شّدة الضحك ، وأنشد  الَكدَكدةو

ْ كريريريريريريريريادِ ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريْ و  هريريريريريريريريا كريريريريريريريريَ  كريريريريريريريري 

  
ّرِهريريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ ادِ    مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ اد  دوَن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : موضع بالِحجاز. الكديدوقال : 

قاق الُمركَّل بالقوائم. الكديدو  : التُّراب الّدِ

 : وقال امرؤ القيس 

 ِمسريريريريريريريريريريريريريريريحّ   ذا مريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياحنريريريريريريريا   على الَوَ  

  
ِل   بريريريريريريريريريرياَر  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريَّ ْرن الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري   أثريريريريريريريريريريريَ

  
 : تراُب اْلَحْلبَِة. الكديدو: صوُت الِملح الَجريش إذا ُصبَّ بعُضه على بعض.  الَكديد ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : ما َغلُظ من األرض. الَكِديد وقال شمر :

 من األرض : البطُن الواسع ُخِلَق َخْلَق األودية أو أوسع منها. الكديد قال : وقال أبو عبيدة :

 إذا أَمَسَك.:  اكتَدّ والرجُل  أَكدَّ وفي الضَِّحك.  َكدَكدويه ، عليه ، أي : َعَدا عل َكْدَكدَ  ابن شميل :

دني ، أي : طردني طرداً شديداً. تَكدَّدنيو َكْدَكَدنيووَكدََّدني  َكدَّني « :النوادر»وفي   وتكرَّ

 [.14الحاقة : ] (َفدُكَّتا دَكًَّة واِحَدةً )قال هللا جل وعز : : دك 

 : ُزلِزلَتا. دّكتا قال الفراء :

 واحدة لكان صواباً. فُدكَّت دّكةً  ألنَّه جعَل الجبال كالواحدة ، ولو قال : فُدِككن قال : ولم يقل

 : َهَدم. َدكَ و: ُهِدم  ُدكّ  ثعلب عن ابن األعرابّي : قال :

 : الِقيزان المنهالة. الدَُّككوقال : 

 النُوق المنفضخة األسنمة.:  الدُُّككو: الِهضاب المفّسخة.  الدَُّككو

 : َكسر الحائط والجبل. الدكّ  وقال الليث :

ى دّكتْه ويقال : ً  الُحمَّ  .َدّكا

يداوي عن الرياشّي عن األصمعّي ، قال : ، وهي َرواٍب  َدّكاء من األرض ، الواحدة الدّكاوات وأخبرني المنذرّي عن الصَّ

 مشِرفةٌ من ِطين فيها شيء من ِغلظ.

 .(1)[98الكهف : ] (فَِإذا جاَء َوْعُد َربِ  َجَعَلُه دَكَّاءَ ) وعّز : وقال هللا جلّ 

ً  أخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه قال : قال األخفش في قوله : جعَله ً  بالتنوين ، كأنَّه قال : دّكا د. َدّكه َدّكا  ، مصدٌر مؤّكِ

 [.82يوسف : ] ( اْلَقْريَةَ َوْسَئلِ )، كقوله تعالى :  َدكّ  قال : ويجوز جعلُه أرضاً ذات

 ممدوداً أراد (دَكَّاءَ )قال : ومن قرأها : 
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 ا ية. كذا..« .. مسىت  ذا جاء وع »( يف امل بوع : 1)
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 ، ومسذف ِم ل. دَّكاء جعله م ل
 ً  واحداً. دّكاء قال أبو العباس : وال حاجةَ به إلى ِمثل ، وإنما المعنى جعل الجبل أرضا

 : إذا ذَهب َسناُمها. َدّكاء وقال األخفش : ناقة

ً و دكَّاوات من األرض الدَّكَّاء قال : وتُجمع  ، مثل َحْمراوات وُحمر. ُدّكا

ً  جعله: قال : وأفادني ابن اليزيدّي عن أبي زيد   .َدّكا

ً عل (دَكَّاءَ )قال المفّسرون : ساَخ في األرض فهو يذهب حتَّى اآلن. ومن قرأ :   .َدكَّاءَ  ى التأنيث فلتأنيث األرض ، جعلها أرضا

 عمرو عن أبيه : الدَِّكيك : الشهر التاّم.

ً  وقال الليث : أقمُت عنده َحْوالً   ، أي : تاّماً. َدِكيكا

 ، كقولك : عاٌم َكِريٌت ، أي : تاّم. َدِكيك ابن السّكيت : عامٌ 

 .الّدكاِدك بََد بعُضه على بعض ، والجميعمن الرمل : ما التَ  الدَّكداك أبو عبيد عن األصمعي :

 ً ً  وكتب أبو موسى إلى عمر : إنّا وجدنا بالِعراق َخْيالً ِعراضا  ؟.، فما يََرى أمير المؤمنين في إْسهاِمها ُدكا

 : إذا كان عريَض الظهر قَصيراً ، حكاه أبو عبيد عن الكسائّي. َدكٌ  وَخْيلٌ  أََدكُ  يقال : فََرس

 .ِدَككة ، وجمعُه ُدكّ  للَجبَل الذَّليل :قال : ويقال 

 عليه القوُم : إذا ازَدحموا عليه. تَداكَ  ويقال :

ً  التراَب عليه دكْكتُ  وقال أبو زيد :  : إذا ِهْلتَه عليه في قَبره. أدّكه دّكا

 ألرض.: شديد الَوطِء على ا ِمَدكٌ  ، وهي القويَّة على العََمل. ورجلٌ  ِمدّكة وقال الكسائّي : أََمةٌ 

 .الدَّكّ  فقال بعضهم : هو فُْعالن من الّدّكان وقال الليث : اختلفوا في

 وقال بعضهم : هو فُعّاٌل من الدَّْكن.

 الرجُل جاريتَه : إذا َجَهَدها بإلقائه ثِْقله عليها إذا خالََطها. َدكَ  أبو عمرو :

 : وأنشد أبو بكر اإليادّي 

اَلُ تريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريُّ   ل  عريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ َك مريريريريريريريرين بريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريري ريريريريريريريري تريريريريريريريري 

  
لريريريريريريي   عريريريريريريْ تريريريريريرييريريريريريريال  وال تريريريريريريري  غريريريريريريْ  فريريريريريريَ ْ رِك ال تريريريريريريري   بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ابب الكاف والتاء
 كت كت ، تك : مستعمالن.

ً  الِقْدر كتّت قال أَبو عبيد : قال أَبو زيد :: كت   : إذا َغلَْت ؛ وكذلك الَجّرة وغيرها. تَِكُت َكتيتا

 الَكشيش ، فإِذا ارتفعأَبو عبيد عن األصمعّي : إذا بلغ الذَّكر من اإلبل الَهديَر فأّوله 
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 .الكتيه قليال  فهو
 ثم يَِكّش ثم يَهِدر والصواب ما قال األصمعّي. يَِكتّ  وقال الليث :

 : َشَرُط المال وقََزُمه ، وهو ُرَذاله. الُكتّة سلمة عن الفراِء :

 َحُمق.اإلنسان : إذا  تَكَ وإذا قُِطع. : الشيُء  تُكَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: تك 

 والفُكَُّك : الَحْمقَى والقُيَّق. التُّكَّكُ وقال : 

 : تِّكة السَّراويل. التِّّكةووتائٌك.  تاكٌ  أبو عبيٍد عن الكسائّي : هو أحمُق فاكٌ 

 [: كه بقية ابب]
 ، أَي : ما يعلم ما عدُدهم وال يحصى. يُكتُ  أَبو عبيد عن األصمعي : أَتَانَا في جيش ما

وعَظاك وأوَرمك وأرَغَمك ، قال  َكتَّك ما: قال  ؟الحسن اللِّحياني : سمعت أعرابياً فصيحاً قال له رجل : ما تَصنَع بيوقال أبو 

 ومعناها واحد.: 

 ، وهو مثل الَخنين. َكتَْكتة فالٌن بالضحك كتكتَ  أبو عبيد عن األحمر :

 ظ.: الرجل البخيل السيء الُخلُق المغتا الَكتيت وقال أبو سعيد :

 : وهكذا قال األصمعي ، وأنشد لبعض شعراء هذيل 

ىَت أانس   ْم أّن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّ فريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زاعريريريريريريريريريريريريريٌي كريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه  و   ه  ريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريَ  أوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ي  َة قريريريريريريريريريريال َأوْكريريريريريريريريريريِ ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ
 
رَب املريريريريريريريريريري   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريريا يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريائريريريريريريريريك قريريريريريريريري  َرويريريريريريريريريه   

  
 عمرو عن أبيه : هي الَكيتيّة واللَِّوية ، والمعصودة ، والضَّويَطة.

 ، أي : ال يُحَصى وال يُْسَهى ، أي : وال يُحَزر ، وال يُنَكف ، أي : ال يُقَطع. يُكت ابن األعرابّي : جيٌش الثعلب عن 

نيه وقُذَّنيه. أكتَّنِيهِ والحديث  ُكتَّني يقال : ني وأقِرَّ نيِه ، أي : أَخبرنيه كما سمعته. ومثلُه قُرَّ ني وأفِرَّ  وفُرَّ

ه منِّي يا فالن   ، أي : اسمْعه منِّي كما سمعتُه. اكتَتَّهوواقتذّه وتقول ؛ اقترَّ

 ابب الكاف والظاء]

 [كظ
 استعمل من وجوهه : كظ.

 ، معناه : غّمه من كثرة األكل. َكّظه يَُكّظه ِكّظةً  قال الليث : يقال :: كظ 

 هاتي هاُضوماً.: فقال لجاريته  الِكّظة قال الحسن : أخَذتْهو

قاِء : إذا مألتَه ،  الَكظَكَظة قال الليث :  في الحرب : الضيِّق عند المعركة. الِكظاظو: امتالُء الّسِ

ً  رأيت على بابه: : الزحام. يقال  الكظيظ وقال غيره :  .كظيظا

 في حديث جاء في ذكر باب الجنَّة :و



3341 

 

 .«كيتيظ  أييت عليه ُّماٌن وهو»
 السقاء : إذا مألته. كظظت قال أبو نصر :

 .كظيظو مكظوظ وِسقاءٌ 

ً  َخْصمي كظظت ويقال :  : إِذا أَخذَت بكَظِمه وأَفحمتَه حتَّى ال يجد َمخرجاً يخرج إليه. أَُكّظه َكّظا

 ولكنه أشّد. كالكظ همٌّ يمأل الجوف ليس: أي ،  كالكظ ليس كظُّ وَغْنٌظ ليس كالغنط : في حديث الحَسن أنه ذكر الموَت فقال و

 .كظيظ الغيُظ صدره ، أي : مأله ، فهو كظوالشراُب ، أي : مأله ؛  كّظهو

ه.  كّظني ابن األنبارّي :  الموضع بالماء ، أي : امتأل. اكتظَّ واألمُر ، أي : مألني همُّ

 : وقال رؤبة 

ا اظريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ان َأانٌس نريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريُز اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  اظريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريَ   ْذ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريمريريريريريريريريه ربريريريريريريريرييريريريريريريريريعريريريريريريريرية  الريريريريريريريريكريريريريريريريريِ

  
 ل وما يمأل القلَب من هّمِ الحرب.، وهي هاهنا القتا المكاظة أي : ملَّت

، أي :  كاظوك ما كاّظهم من يسأمه ، يقول : الِكظاظ الوادي بثجيج السماء ، أي : امتأل بالماء. وَمثٌَل للعرب : ليس أُخو اكتظَّ و

 الحرب ، قال : ِكظاظ ال تسأمهم أو يسأموا. ومنه

  ْذ س مْه ربيعة  الِكيتاظا
 : غمٌّ وِغْلظة يجدها في بطنه وامتالٌء. الِكّظةو

 [ابب الكاف والذال]
 كذ كذ : مستعمل.

 . قال : وهي فَعَّالة.َكذَّانة : حجارةٌ كأنها الَمَدر فيها َرخاوة ، وربما كانت نخرة ، والواحدة الَكذَّان قال الليث :: كذ 

 .الحجارة التي ليست بُصْلبة:  الَكذَّان أبو عبيد عن أبي عمرو :

 من األرض. َكذَّانٍ  : إذا صاُروا في إْكذاذاً  القوم أكذّ  وقال غيره :

 [ابب الكاف والثاء]
 كث استعمل منه : كث.

 اللحية. كثَ  : أَنَّه كان وسلمعليههللاصلىفي صفة النبي : كث 

 قال شمر : أَراد َكثرة أُصولها وشعورها ، وأَنها ليست برقيقة.

 الحية ، ومصدُره الُكوثَة. كثيثِ  نعتُ  األَكثّ و الَكثّ  وقال الليث :

 .َكَث يَِكّث ُكثُوثة ، والِفعل الَكثَث بيِّنةُ  َكثّاء ولحيةٌ  أَكثّ  وقال أبو خيرة : رجل

 .الُكثَكث : ُدقاق التراب. ويقال : بفيه الِكثِكثو الَكثَكثووقال : 

 .الَكثاِكث ه ، والواحدة بالهاء ، ويقال :وهو التُّراب نفسُ  الَكثَكث وقال أبو خيرة : من أسماء التراب
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 كالهما الحجارة.:  الَكثَكثووقال الكسائي : الِحْصِحص 

 : وقال رؤبة 

ِث  هريريريريريريريريريريريَّ الِب الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريريريريأل   أفريريريريريريريريريريريواه  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريِ

  
ِث   ْرب الريريريريريريكريريريريريريَ ريريريريريريكريريريريريريريَ فِّ وتريريريريريريري  لريريريريريريري ِل الريريريريريري ريريريريريري  ن جريريريريريريَ  مريريريريريريِ

  
يع  ّرِ ا يتناثر من الحصيد ، فينبت عاماً قابالً. الكاثووروى عن ابن شميل أنه قال : الّزِ  واحد ، وهو ما ينبت ممَّ

 .الكاثّ  قال األزهرّي : ال أعرف كرك

 [ابب الكاف والراء]
 كر كر ، رك ، كرك : ُمستعمالن.

 : الَحبل الغليظ. الَكرّ  قال الليث :: كر 

 من اللِّيف ، ومن قِشر العَراجين ، ومن العَسيب. الَكرُّ  شمر عن أبي عبيدة :

ى به غيره من الِحبال. ُكرور : الذي يُصعَد به على النَّخل ، وجمعُه الَكرّ  أبو عبيد عن أبي زيد :  ، وال يسمَّ

ى ِمن ُحّرِ اللِّيف الجيّد ؛ وقال الراجز : الكرّ  قلت : وهكذا سماِعي من العرب في  ، ويَُسوَّ

 ّر ال َ ْخٌه وال فيه نريَوىكالكَ 
 َجْبالً يُقاد به السُّفُن على الماء فقال : الَكرَّ  جعل العَّجاجوَ 

 جذب  الصَّرارِيَّنْي  لك ر ورِ 
 والصَّراري : الَماّلح.

 : َحبُل ِشراعِ السَّفينة. الَكرّ و: الَحبل الذي يُصعَد به النخُل.  الَكرُّ و. كّر يَِكّر َكّراً  : مصَدرُ  الَكرُّ  الحراني عن ابن السّكيت :

 .ِكَرار : الِحْسُي ، وجمعُه الَكرّ وقال : 

 أيضاً ؛ وقال كثيّر : ُكرٌّ  ويقال للِحْسي

 ِكرارو به قري ل ٌ  عاديٌّة 
 .التَّكرار : الرجوُع على الشيء ، ومنه الَكرُّ  وقال الليث :

ة وقال ابن بُزرج : ة والتَِّضّرة والتَّدّرة. التكرار بمعنى التَِّكرَّ  ، وكذلك التَِّسرَّ

 : : البعر. وقال النابغة يصف الدُّروع  الُكّرة األصمعّي :

رأب ْون  وأبريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَن كريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَ ني بريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريري 

  
الئريريريريريريريِل    فريريريريريهريريريريريّن ِوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريرييريريريريريريريا  الريريريريريفريريريريريَ

  
 .يُكر على العَُدوّ  كرّ والمختنِق.  َكِرير ِمن َكّر يَِكرّ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 : : ِمثل صوت المختنِق المجهود. قال األعشى  الَكِرير أبو عبيد :

زال   فريريريريريريريريريريريأهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريي الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ اء  غريريريريريريريريريريري اأَب الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ

  
ريريريريريريريريريريريرا    ذا كريريريريريريريريريريان َدعريريريريريريريريريريَوى الريريريريريريريريريريرِجريريريريريريريريريرياِل الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
ْيتَه قلت : َكرَّ يكرُّ َكِريراً  وقال أبو الهيثم : ه : إذا َحْشرج عند الموت ؛ فإذا َعدَّ ه يكرُّ  : إذا َرّده. َكرَّ

ده اإلنسان في جوفه.:  الكركْرة عبيد عن أبي عمرو قال :أبو   صوٌت يُرّدِ
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 : ِمكياٌل ألهل العراق. الَكرُّ  وقال الليث :

 : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية الَكرّ  قلت :
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كُّوك : صاع ونصف ، وهو ثالل  ِكيَلجا .
َ
 َمكاكيك ، وامل

 على هذا الِحساِب اثنا عشر َوْسقاً ، كلُّ َوْسق ستُّون صاعاً. الُكرُّ وقلت : 

ِحك َكْرَكرَ  ابن األعرابي : َحى َكْرَكروإذا أَْغَرب. :  َكْرَكرةً  في الضَّ  : إذا أدارها. َكْرَكرةً  الرَّ

 ِمثله. كَرْرتُهوأبو عبيد عن الفراء : عَكْكته أُعكُّه ، 

 الترديد.ِمن اإلدارة و الَكْرَكرة وقال شمر :

حى : تَرداُدها. َكَرَكرةو. قال : َكْرَكرَ و،  َكرَّ  قال : وهو ِمن  الرَّ

 .تَُكْرِكروني ال: قال : وأَلَحَّ أعرابي عليَّ بالّسؤال فقال 

 أراد : ال تردُّوا عليَّ السُّؤاَل فأغلَط.

 البعير ، إذا ردَّد صوته. بكركرةِ  الضاحك ، شبِّه كركرو

روي عن عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال : كنّا نفرح بيوم الجمعة ، وكانت عجوٌز لنا تبعث إلى بُضاَعة فتأخذ و

لق فتطرحه في قدر ،  مه إلينا ونفرح بيوم تكركرومن أصول الّسِ الجمعة  حبّاٍت من شعير ، فَكنَّا إذا صلَّينا انصرْفنا إليها فتقّدِ

 من أجلها.

َحى على الطَّحن. كركرة ، أي : تطحن ، وسميت تكركر قال القَعنبيُّ :  لترديد الرَّ

 : قال أبو ذؤيب 

  ذا كريريريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريريريريريريه ر    اجلريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريوِب 

  
 ألريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَح مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياال 

  
 : : كراِديس الخْيل. وأنشد  الَكراِكرو. قال : َكَراِكر : رحى َزْور البعير ، وجمعُها الِكْركرة قال الليث :

رٌ  راكريريريريريريريريريِ ا كريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريرين  أبر. الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِق فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريود هريريريريريريريريرياو   ّف لريريريريريريريريري  يريريريريريريريريرياٌد مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَِ   ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌل جريريريريريريريريريِ

  
يح السَّحاَب  الَكرَكرةوقال :  ق. وأنشد :: : تصريف الّرِ  إذا جمْعته بعد تفرُّ

 تكرِكر ه اجلَلائ  يف السِّ ادِ 
رتُ  ويقال :  : إذا رَدْدتَه. َكْرَكَرةً  عن كذا َكْرَكرتُهوه عليه ، : إذا رَددت كركْرتُهوعليه الحديَث  َكرَّ

 ِمفَرٌّ : إذا كان مَؤدَّباً طيِّعاً : إذا انعطف انعطف مسِرعاً ، وإذا أراد راكبُه الِفراَر عليه فرَّ به. ِمَكرٌّ  وفََرسٌ 

ةٌ من الغُبار. الكرير وقال الليث :  : بُحَّ

ْحل. الِكرارانو  : ما تحت الِمبركة من الرَّ

 : وأنشد 

ه  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا ذاَ  وجريريريريريريريريه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريم   فريريريريريريريريْ  َوقريريريريريريريريريَ

  
زُِِ جريريريريريريريريري    حريريريريريريريريرياَء ذاَ   ريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريْ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 تري ْلِا الِكراَرْين بص ْل   ُّاهمِ 
 : إذا انَهَزم ، وَرْكَرك : إذا َجبُن. َكرَكر ثعلب عن ابن األعرابّي :

ْحل وتَدخل فيها  . قال : والبِداداِن فيَكرَّ  ، واحدها أكرار أبو عبيد عن أبي زيد : يقال لألََدم التي تَُضّم بها الظَِّلفَتَان ِمن الرَّ
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 يف الَرمْسل ، غت أنَّ الِب اَدْين ال َييتهران ِمن ق ّ اُِ اليتَِّلفة. الَكرّ  الَ َت   لزلة
حل هذا ال ما قاله في أكرار قال أبو منصور : والصواب في  ما تحت الرحل. الكرارين الرَّ

كُ  أبو عبيد عن األصمعي :: رك   .َركائك ، ويُجمع ِركاك : مطٌر ضعيف ، وجمعُه الّرِ

 : وأنشد 

زالريريريريريريرية بريريريريريعريريريريريريريَ  مريريريريريريريا ْرن الريريريريريغريريريريريَ ن يف قريريريريريريَ حريريريريريْ وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريَ

  
ن ِدرَّا  الريريريريريريريذِّهريريريريريريرياِب الريريريريريريريرَّكريريريريريريريائريريريريريريريك   فريريريريريريريْ َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريَ

  
َكةٌ  فقال : !وقال ابن األعرابّي : قيل ألعرابّي : ما َمَطر أرِضك  فيها ُضروٌس وثَْرٌد. ُمرّكِ

ح.  يذرُّ بْقلهُ وال يقّرِ

 قال : والثَّْرُد : المطر الضعيف.

كيك مصَدر َكاكةالرَّ  وقال الليث : كّ و، وهو القليل. قال :  الّرِ  ُركَّتوالحقَّ في ُعنُِقه ،  َرَكْكتُ  : إلزاُمك الشيَء إنساناً. تقول : الرَّ

 العَْقل : قليلُه. رِكيك األغالُل في أعناقهم. ورجلٌ 

كاك : إذا أَصابَها ُمَركَّة فهي أُِركَّتْ و،  ُمِركَّة األرُض فهي أركَّت اللِّحيانّي : ً  الرجل المرأةَ  َركَ  من األمطار. ويقال : الّرِ ،  َرّكا

 وَدكَّها َدّكاً : إذا َجَهدها في الجماع.

 : قالت ِخْرنُِق بنت غبغبة تهجو عبد عمرو بن بشر 

َك عريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرو  َأاَل ثريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَك أ مريريريريريريريريريُّ

  
 أ  ا ريريريريريريريريريريريريريز     ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَه املريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريريريريريا 

  

ا   وك لريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريوركريريريريريريريريريريريريريريريريني رَكريريريريريريريريريريريريريريريريّ م ركريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  هريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أعريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريربوكريريريريريريريريريالريريريريريريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريوَك و  

  
.  ُركاكةو َركيك أبو زيد : رجل  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أّن النبي و: إذا ُكنَّ النساُء يستضِعفنه فال يَْهبنَه وال يَغار عليهنَّ

كاك لَعَن» كاكة وهو الذي ال يَغار من الرجال ، وأصلُه من،  «الرَّ  ، وهو الضَّعف. الرَّ

 : ه. وقال القطاميُّ يصف أحوال الناس : إذا استضعفت استركْكتهو

وا ن اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َكريريريريريريريريريريُّ ز ون مريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريريْم يريريريريريريريريريريَ

  
َ ق املِصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريرياو   ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريون مريريريريريريريريَ  َيريريريريريريريريَ

  
 لم يصْبهُ مطٌر إاّل ضعيف. ومطرٌ  ِركٌ  : المكان المضعوف الذي لم يُمَطر إاّل قليالً ؛ يقال : أرضٌ  الِركُ  شِمر عن ابن ُشَمْيل :

 وما بها َمْرتٌَع إالَّ قليل. ِركٌ  أصابَها َركيكةو مركَّكة وأرضٌ : قليل ضعيف.  ِركٌ 

 .َرِكيك قال شمر : وكلُّ شيٍء قليل رقيق ِمن ماء ونَبت وَعلَم فهو

 : األحمر. وأنشدني اإليادّي ألبي ُدؤاد :  الَكِرك أبو عبيد عن أبي عمرو :: كرك 

ني أمسريريريريريريريريريريَوى  نريريريريريريريريريريٌع  ْون الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريِّ رٌِك كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَ

  
وادي مريريريريريريريريري اكريريريريريريريريريِ   األ   كريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياُ غريريريريريريريريريت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 [ابب الكاف والَّلم]
 كل كل ، لك : مستعمالن.
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نَم.:  الَكلُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: كل   الصَّ

 : الثقيل الروح من الناس. الَكلُ و

 : اليتيم. الَكلُ و

 : الوكيل. الَكلُ و

 : إذا تَوكََّل. َكلَ والرُجل : إذا أُتِعَب.  َكلَ و

 كاللةً. كَل يَكلُ  : الرجل الذي ال َولد له وال والد ، وقد الَكلّ  وقال الليث :

 : اليتيم. الَكلُ و

 : وأنشد 

بريريريريريريريريابريريريريريريريريه  ِل قريريريريريريريريبريريريريريريريريَل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أكريريريريريريريريوٌل ملريريريريريريريرياِل الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
ِل غريريريريريريَت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري ِ   يتريريريريريريم  الريريريريريريكريريريريريريريَ   ذا كريريريريريريريان عريريريريريريَ

  
 : الذي هو ِعياٌل وثِْقل على صاحبه. الَكلّ وقال : 

 ، أي : ِعيال. [76النمل : ] (َوُهَو َكل  َعلى َمْوالهُ )قال هللا جل وعز : 

نم. الَكلُ : قلت : والذي أراد ابُن األعرابّي بقوله   : الصَّ

نم الذي َعبَُدوه ، وهو ال يقدر على شيء  [75النحل : ] (َضَرَب هللاُ َمَثًَّل َعْبدًا ََمُْلوكاً )قول هللا جّل وعّز :  ، َضَربه َمثالً للصَّ

َل فقال هللا : هل يَستوي هذا الصنم كلٌ  ، فهو له من مكاٍن إلى مكاٍن إذا تحوَّ استفهاٌم  ؟على مواله ، ألنه يَحمله إذا ظعَن ويحّوِ

نم وا بين الصَّ  ق جل جالله.وبين الخال الَكلِ  معناه التوبيخ ؛ كأَنه قال : ال تَُسوُّ

، رواه الدَّبَرّي عن عبد الرزاق عن يحيى بن العالء عن األحوص بن « تكليلهاونُهي عن تقصيص القبور »جاء في الحديث : و

 حكيم عن راشد بن سعد.

 على القبور.، وهي الصوامع والِقباب التي تبنَى  الِكلَل : رفعها ببناٍء مثل التكليل: قال الدَّبَرّي : حكى عن البجلّي أنه قال 

 ، اآلية. [12النساء : ] (َوِإْن كاَن رَُجل  يُوَرُث َكَّلَلًة َأِو اْمَرَأة  )وقال هللا جل وعّز : 

َمن  الكاللة كلُ  فأخبرني المنذُر عن الُحَسين بن فَهم عن َسلَمة عن أبي عبيدة أنه قال : الكاللَة وقد اختلف أهل العربية في تفسير

 أو أٌَخ ونحو ذلك قال األخفش.لم يَِرثْه ولٌد أو أٌب 

 : ما خال الوالد والولد. الكاللةَ  وأخبرني المنذرّي عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء أنه قال :

وا الكاللة قال : وسمعُت أبا العباس يقول : الستدارتهم بنََسب الميِّت األقَرب  كاللةً  من القَرابة : ما خال الوالد والولَد ، ُسمُّ

 النَّسُب : إذا استداَر به. تكلّله فاألقرب ِمن

 ، أي : ِعياالً على األصل. كاللةً و َكالًّ  َمن َسقَط عنه طرفاه ، وهما أبوه وولُده ، فصار الكاللة قال : وسمعتُه مرةً يقول :

 يقول : سقََط من الطََّرفين فصار ِعياالً عليهم.
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 قال : كتبتُه ِحفظاً عنه.

ر لكقلُت : وحديُث جابر  يقول : َمِرضُت مرضاً أشفيت منه على الموت ، فأتيُت النبي  وأنه الوارث ، ألنه الكاللةَ  يفّسِ

 أراد أنه ال والد له وال َولَد.،  كاللَة فقلُت : إني رجٌل ليس يَرثُني إالّ  وسلمعليههللاصلى

َوِإْن كاَن رَُجل  يُوَرُث َكَّلَلًة َأِو اْمَرَأة  )ه تعالى : أحدهما : قول: في سورة النساء في موضعين  الكاللةَ  وذَكر هللا جل وعّز :
ُهَما السُُّدسُ   [.12النساء : ] (َوَلُه َأخ  َأْو ُأْخت  َفِلُكِل واِحٍد ِمن ْ

 ِمن ُوِرث يُوَرُث ال من أُورَث يُوَرُث. (يُوَرثُ )فقوله : 

َوَلُه َأخ  َأْو )نَسب ورثَته ، أي : ال والد له وال َولد ،  كلُِّلهتَ  على الحال ، المعنى : وإن مات رجٌل في حال (َكَّلَلةً )ونََصب 
ُهَما السُُّدسُ )من أّمٍ ،  (ُأْخت   ث ، وهو في حديث جابٍر الوارث. كاللةً  ، فجعل الميِّت هاهنا (َفِلُكِل واِحٍد ِمن ْ  ، وهو الموّرِ

 َوَرثَتِه. كاللةُ  من مات وال والَد له وال ولد ، فهو فكلُ 

 َمْوُروثِه. كاللةُ  وارٍث وليس بوالد لميٍّت وال ولٍد له فهو كلُ و

 وهذا مستٍو من جهة العربيّة ، موافٌق للتنزيل والسنة ، ويجب على أهل العلم معرفتُه لئال يلتبس عليهم ما يحتاجون إليه منه.

َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل هللاُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكَّلَلِة ِإِن اْمُرؤ  َهَلَك َلْيَس )قوله :  الَكاللة والموضع الثاني : ِمن كتاب هللا جلَّ وعزَّ في
هنا األخت لألب واألُّم ، واإلخوة لألب  الكاللة ، اآلية ، فَجعَل [176: النساء ] (َلُه َوَلد  َوَلُه ُأْخت  فَ َلها ِنْصُف ما تَ َركَ 

ِللذََّكِر ِمْثُل )مْيت ، ولألختين الثلثين ، ولإِلخوة واألخوات جميَع المال بينهم واألّم ؛ فجعل لألخت الواحدةِ نصَف ما تََرك ال
ُهَما السُُّدسُ )، وَجعَل لألخ واألخت من األّم في اآلية األولى الثُّلُث ،  (َحظِ  اْْلُنْ ثَ َينْيِ  ، فبيََّن سياُق اآليتين  (ِلُكِل واِحٍد ِمن ْ

. وَدلَّ قوُل الشاعر أنَّ األَب ، ليس منتشتمل على األخوة لألُمّ  الَكاللة أنّ  ة على األخوة واألخوات لألب واألّمِ ة ومرَّ  الَكاللة  مرَّ

 : ، هو قولُه  َكاللة ، وأنَّ سائر األولياء ِمن العََصبِة بَعد الَولَد

ى لريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريإّن أ  املريريريريريريريريريريريريريريريريريريرء أمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و   ة ال يريريريريريريريريريريريريَ اللريريريريريريريريريريريريَ ْوَ  الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
أغَضُب له إذا ُظلم ، وَموالي الكاللة ، وهم اإلخوة واألعمام وبنو األعمام وسائر القرابات ، ال يغضبون أراد أّن أبا المرء 

 للمرء َغَضب األب.

ي ، وابن َعّمٍ كاَللةً  الكاللةُ  أبو عبيد عن أبي الجّراح قال : إذا لم يكْن ابن العَّمِ لَّحاً ، وكان رجالً ِمن العشيرة قالوا : هو ابُن َعّمِ

ي كاللةً.  وابَن عّمِ

 قلت : وهذا يَدلُّ على أن العََصبة وإن
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ر   لك ِمن  ييَت الكاللة و عراهبما ما تةريريريريريتفي به ويزيل اللبس علك  مَّْون كاللة ، فافهْمه. وق  فسريريريريريّ بريع  وا ي سريريريريريَ
 فت بره   ه كذلك ِ ن  اء هللا.

 .كاللةً و كل يَِكّل كالالً  المعيي ، وقد:  الكال ، كاللةو كلة ذو:  كليل : السيف الذي ال حّد له ، ولسان الكليل قال الليث :

 : من السُّتُور : ما ِخيط فصاَر كالبيت. وأنشد للبيد  الكلة وقال أبو عبيد :

ه  ّل عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريّ يتريريريريريريريريِ  مريريريريريريريرين كريريريريريريريريِل  ريريريريريريريريفريريريريريريريريوف  يريريريريريريريري 

  
ٌة   لريريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريريرياو ُّوٌج عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريريِ رامريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريِ

  
َمصَدُر :  الِكلّةوَسْوء أي بحال َسْوِء.  بِكلَّة لبِْكلة ؛ يقال : باَت فالنحاُل اإلنسان ، وهي ا: أيضاً  الكلّة ثعلب عن ابن األعرابي :

 .الِكلّة بيِّن َكِليلُ  قولك : سيفٌ 

 بَصُره وَذرا ِسنُّه. كلَ وويقال : ثقُل َسمعه 

: الذي  المكلِّلووال يَُهلِّل. قال :  ليَُكلِّ  ، وإنَّ النَِّمر يَُكلل يقال : إنَّ األسد يَُهلِّل أو: وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنّه قال 

 يَحِمل فال يرجع حتّى يَقع بِقرنه.

 والمهلِّل : الذي يَْحِمُل على قِْرنه ثم يُحِجم فيرجع.

 : قال الجعديُّ 

لريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريا َرْ  تريريريريريريريريلريريريريريريريريوُ  وأمريريريريريريريريس مريريريريريريريريا كريريريريريريريريلريريريريريريريريّ كريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريَ

  
 لريريريريريري ريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريلريريريريريريريه كريريريريريريريذاك أيَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالِل و  

  
 ، أي : عَصيتها. كلّلتها صلةٌ.« ما»

 فالٌن فالناً ، أي : لم يطْعه. كلّل يقال :

 بالحجارة ، أي : علوته بها ، قال : كللتُهوعليه ، أي : عياالً.  كالًّ  : إذا صار ذوو قرابته ُمِكالًّ  وأصبَح فالنٌ 

َْعزاء مكلول  و 
 فرج ه حبَصى امل

 : الصُّوقعة ، وهي ُصوفةٌ حمراء في رأس الهودج. الِكلّةو

 السحاُب بالبَرق : إذا تَبسَّم بالبرق. اْنَكلَ وانَكالالً : إذا تبسََّمْت.  تَنَكلُ  المرأة فهي انكلّتْ  قال األصمعي :و

. وأنشد غيره المرئ القيس  مكلَّلة السحابة تكون َحولَها ِقَطٌع ِمن السَّحاب ، فهي:  المَكلَّلُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : الغمام  : بهنَّ

ه  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريا  أريريريريريريريريَك ومريريريريريريريَ َرى بريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  تريريريريريريريريَ

  
اِّ مريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريل   ن يف مسريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريْ ِع الريريريريريريريرييريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 قلت : ويقال : تأكَل السَّيف تأكالً وتأكل ، البرق تأكُّالً : إذا تألأل. وليس من هذا الباب.

 : ِشبه ِعصابة مزيَّنة بالجواهر. اإلكليل وقال الليث :

 القمر.: منزٌل من منازل  اإلكليلوقال : 

 : رأُس بُرج العقرب. اإلكليل قلت :

 ، ألنه يطلُع بغُيوبها. اإلكليل وَرقيُب الثريّا من األنواِء هو

 الرجُل : إذا ذهَب وترَك عيالَه بَمْضيَعَة. كلَّل وقال الليث :

 فإِنّه اسٌم يجمع األجزاء. ُكلٌ  قال : وأما
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ُجلين ، إن اشتقاقَه   القوم ، ولِكنَّهم فرقوا بين التثنية والجميع بالتخفيف والتثقيل. َكلَ  منويقال في قولهم : ِكاَل الرَّ

ر كال وكلتا في الثالثّيِ المعتّلِ من هذا الكتاب إن شاء هللا  .َكلَ  قلت : وقال غيره من النحويِّين : كال وكلتا ليستا من باب وأنا مفّسِ

 تعالى.

ي معنى الجماعة ، كقولهم : ما َكلٌ  يقع: وقال أبو الهيثم فيما أفادني عنه المنذريُّ  د ، فيؤّدِ بيضاء  كل على اسم منكور موحَّ

رت ما في اإلضمار. كل َشحمةً وال  سوداء تمرةً ، وتمرةٌ جائزة أيضاً إذا كرَّ

 بكلّهم ، وعن توكيده [30الحجر : ] ((30َفَسَجَد اْلَمَّلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن )):  عزوجلوسئل أحمد بن يحيى عن قول هللا 

 تحتمل شيئين : مرةً اسماً ومرة توكيداً ، جاء بالتوكيد الذي ال يكون إال توكيداً َحْسُب. كلهم ثم بأجمعين فقال : لما كانت

 إلحاطة األجزاء. (ُكلُُّهمْ )وسئل المبرد عنها فقال : لو جاءت فسجد المالئكةُ احتمل أن يكون سجد بعُضهم ، فجاء بقوله : 

 ؟.(َأمْجَُعونَ ) ـيل له : ففق

 لتدلَّ أن السجود كان منهم (َأمْجَُعونَ )في أوقات مختلفاٍت ، فجاءت  كلُّهم الحتمل أن يكونوا سجدوا (ُكلُُّهمْ )فقال : لو جاءت 

 لُسرعة الطاعة. (َأمْجَُعونَ )لإِلحاطة ودخلت  (ُكلُُّهمْ )في وقت واحد ، فدخلت  كلِّهم

 .َكَوأْلَلٌ و ُكالِكلو ُكلُكلٌ  ّي : إذا كان الرجُل فيه قَِصٌر وِغلَظ مع شدة قيل : رجلٌ وقال أبو عبيد عن األصمع

 فهو الصدر. الَكْلَكل وأما

 : هي الجماعات كالَكراكر. الكالكل وقال الليث :

 وأنشد قول العجاج :

 مسىت حي لُّون الرُّ  الكالكال
 الصَّوقَعة ، وهي ُصوفة حمراء في رأس الهودج.:  الِكلَّة وروي عن األصمعّي أنه قال :

 : التأخير. الُكلَّة سلمة عن الفراء :

 : الحاُل حاُل الرجل. الِكلّةو: الشَّفرة.  الَكلَّةو

 : ال يَعدو على أحد. كليل ويقال : ذئب

 َسوٍء ، أي : بحال َسوء. بِكلّة وباتَ 

ب.: ِصبٌغ أحمُر يُصبَغ به  اللَّكُ  قال الليث :: لك   جلوُد الِمْعَزى للِخفاف ، وهو ُمعَرَّ

ٌب أيضاً. اللُّكّ وقال :   : ما يُنحت من الجلد الملكوك فتُشدُّ به السَّكاكين في نُُصبها ، وهو ُمعَرَّ

 من الجمال : العظيم ، حكاه عن الفراء. اللَّكاِلك أبو عبيد :

 : وأنشد غيره 

كريريريريريريريا كريريريريريريريالريريريريريريِ  أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريه  فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريري  ريريريريريريَرمريريريريريريريا  لريريريريريري 

  
ا  جريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري ا   ركريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريرين    الريريريريريريريريريريريريذَّرحيريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ
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 : الصلب من اللحم ، والدَّخيس مثلُه. اللَّكيك أبو عبيد عن األصمعي :

ً  جماعتهم التكَّتْ  وقد .لكيك الَخْلق واللحم ، وعسكرٌ  لكيك فرسٌ : : المكتنز. يقال  اللَّكيك وقال الليث : ازدحمت : ، أي  ِلكاكا

 ازدحاماً.

يَّ  وقال غيره : ناقةٌ  ً  لحُمها لُكَ  : شديدة اللحم وقد ةلُّكِ  .ملكوك فهو لَكا

 : وأنشد 

ا   لريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريريريريرية جريريريريريريريريريريريريريَ     عريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريان   عريريريريريريريريريريريوِب  ثريريريريريريريريريريريْ س د ُر الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري   يف د  ريريريريريريريريريريري 

  
ً  الِوردُ  اْلتَكّ و ً  الضغط ، يقال:  اللَّكُ و، إذا ازدَحَم.  التكاكا  .لكه لَّكا

 [ابب الكاف والنون]
 كن كن ، نك : مستعمالن.

 الليث نك.أهمل : نك 

 غريمه : إذا شدَّد عليه. نَكنَكَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

ً  ، ِكنٍ  الشيَء ، أي : جعلتُه في كننت والفعل من ذلك .ِكنانُهو ِكنُّه : كلُّ شيء وقَى شيئاً فهو الِكنُ  قال الليث :: كن   .أكنُّه َكنّا

ُتْم يف أَنْ ُفِسُكمْ َأْو َأْكن َ )وقال الفراء في قوله جل وعز :   الشيَء : إذا سترته لغتان : أكننتُ  ، للعرب في [235البقرة : ] (ن ْ

 : وأنشُدوني  أكننتُهو كننتُه

يريريريريريريريريريريريريريا     ثريريريريريريريريريريريريريالٌل مريريريريريريريريريريريريرين ثريريريريريريريريريريريريريالِل قريريريريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن  مريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريرييريريريريريريريريع    مريريريريريريريرين الريريريريريريريريالئريريريريريريريريي تريريريريريريريريكريريريريريريريري 

  
 .أكننت من تُِكنُ  وبعُضهم يرويه :

، فكأنه َمذهٌب للشيء يُصان ،  [49: الصافات ] (بَ ْيض  َمْكُنون  ) ، و [24الطور : ] (ُلْؤُلؤ  َمْكُنون  )وأما قوله جل وعز : 

 وإحداهما قريبة من األخرى.

 .أُِكنه : أكننتُهو أُكنُّه الشيءَ  َكننتُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : إذا ُصْنته. كننتُهوالشيَء : إذا سترتَه ،  أكننتُ  وقال غيره :

 ، وفي النَّفس مثلُها. الِكنّ  في أكننتُهوالشيء  كننتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

فَّة تكون بين يدي البيت  الُكنَّة قال أبو عبيد : وقال أبو عمرو :  والظُّلَّة تكون بباب الدار.: والسُّدَّة كالصُّ

 : هي الشيء يخرجه الرجل من حائطه كالجناح ونحوه. الُكنَّة وقال األصمعّي :

 َجعبة غير أنها صغيرة ، تُتَّخذ للنَّْبل.كال الِكنانة الليث :

هام. الكنانة أبو عبيد عن أبي عمرو :  : َجعبة الّسِ

 المرأةُ : إذا سترت وجَهها حياًء من الناس. اكتنَّتو .ِكنّ  : إِذا صار في اكتَنَ والرجُل  استكنَ  وقال الليث :

 .الكنائن : امرأة االبن أو األخ ، والجميع الَكنّةوقال : 
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قال : وكلُّ فَعلة أو فِعلة أو فُعلة من باب التضعيف فإنها تجمع على فعائل ، ألن الفعلة إذا كانت نعتاً صارت بين الفاعلة 

النعت إلى ذلك  والفعيل ، والتصريف يضم فعالً إلى فعيل ، كقولك : َجْلد وجليد ، وُصلب وَصليب ، فردوا المؤنث من هذا

 األصل.

 وأنشد :

 يَ لن كّلا  َمرأب   بائبا
 قََصر شابَّة فجعلها َشبّة ، ثم جمعها على الشبائب.

 : المصَطلى. الكانونوقال : 

وم. الكانونانو يها أهل الرُّ تاء هكذا يسّمِ  : شهران في قُْبل الّشِ

اران   والَهبَّاران ، وهما شهَرا قُماحٍ وقِماح.قلت : وهذان الشهران عند العرب هما الَهرَّ

 : الثَّقيل من الناس. الكانون ثعلب عن ابن األعرابي :

 : وأنشد للحطيئة 

رّا   وِدعريريريريريريريريريريريِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أغريريريريريريريريريريرير ال   ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  
 كريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريوان  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريّ ثريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياو  

  
 : الثُّقالء من الرجال. الكوانين وروي عن أبيه أنه قال :

 ، وإزاُره ، وفراُشه ، ونَهضتُه ، وِلحافُه ، كلُّه واحد. َكنَّتهوقال : ويقال : هي َحنّته ، 

 : إذا َهَرَب. كنَكنَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 .الِكنَ  : لِزم تَكنَّىوقال : 

ى فقتلتُه. تكنَّى وقال رجٌل من المسلمين : رأيت علجاً يوَم القادسية قد  وتحجَّ

ى ،   أي : َزْمزَم.قال : تحجَّ

 .أكنّةو ِكنان ، وقيل : أِكنَّة ، وتجمع ِكنٌ  : الِغيراُن ونحُوها يُسكن فيها ، واحده األكنانو

 [ابب الكاف والفاء]
 [.مستعمالن]كف كف ، فك : 

 واحدة. كفٌ  هذه: والعرب تقول  .كفوف والجميع أكفٍ  اليد. وثالثُ  كفُ  : الكفُ  قال الليث :: كف 

الحبالة يُجعل  ِكفّةوالميزان ،  ِكفّةونواحيه ، قال : :  ِكفافُهوالسَّحاب  ُكفّةواللِّثة : ما انحدر منها على أصول الثَّغر.  ُكفّةوقال : 

 كالطَّوق ، مكسوران.

 ، أي : ليس فيها فضل. الَكفَاف وقال األصمعّي : يقال : نفقَتُه

تُهما وما حولهما. ُكفّة الميزان بالكسر. وأما ِكفّة : حبالة الصائد ، وكذلك الِكفّةوقال :   الرمل والقميص فَُطرَّ

ْلمِ ): وقال أبو إسحاق في قول هللا جل وعز   (َّي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِ 
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اد لوا يف السريريريريريريريلم كلِّه : أن يكون معلاه   ع  اجلميع واإلمساطة ، فيجوُّ كافّة  ، قال : [208الب رأب : ] َكافَّة  
 ، أي : يف  يع  رائعه.

،  ُكفَّة وهي حاشيته ، وكلُّ مستطيٍل فحرفه: القميص  ُكفّة الشيَء في آخره. ومن ذلك يكفُ  في اشتقاق اللغة َكافَّةً  قال : ومعنى

 الميزان. ِكفّة ، نحو ِكفّة وكل مستديرٍ 

بها عن سائر البدن  يَُكفّ  ألنها كفٌ  الَمْنع ، ولهذا قيل لطرف اليد الكفّ  منعه أن تنتشر ، وأصلالثوب ألنها ت ُكفّة قال : وسّميت

بصره من أن ينظر. فمعنى اآلية : ابلغوا في اإلسالم  ُكفَ  ، أي : قد مكفوفٌ  ، وهي الراحةُ مع األصابع. ومن هذا قيل : رجل

 عن عدٍد واحد لم يدخل فيه. يَُكفَ  من أن تَْعدوا شرائعه وادخلوا كلكم حتّى فتَكفُّوا إلى حيث تنتهي شرائعه

منصوب على الحال ، وهو مصدٌر على فاعلة ،  كافّة : [36التوبة : ] (َوقاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافَّةً )وقال في قوله تعالى : 

 وال كافّاتٍ  ال يجوز أن يثنى وال يجمع ، ال يقال قاتلوهمكالعافية والعاقبة ، وهو في موضع قاتِلوا المشركيَن محيطين بهم. و

 ُحيوده.: الجبَل  أكافيفو، كما أنك إذا قلت قاتِْلهم عاّمة لم تثن ولم تَجمع. وكذلك خاصة ، وهذا مذهب النّحويين.  كافّين

 : قال 

را  مريريريرين جريريريريبريريريريريريريال الريريريريرُُّو تسريريريريريريريريريريريريريريريريريري ه   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريلريريريريفريريريريِ

  
ا ََُّور     مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا أكريريريريريريريريافريريريريريريريرييريريريريريريريريف  فريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريا دوَنريريريريريريريريَ

  
وم المطلَّة عليها حتى يشقَّ بالد العراق.يصف   الفُراَت وجْريَه في بالد الرُّ

أسنانها  ُكفَّتْ  وكذلك األنثى بغير هاء ، وقد .كافٌ  وقال األصمعي : يقال للبعير إذا كبِر وقُصرت أسنانه حتى تكاد تذهب : بَعيرٌ 

 ، فإذا ارتفع عن ذلك فهو ماّج.

 .ُكفَ  ، أي : أعمى. وقد مكفوف ورجلٌ 

 .َكفَ وبصره  ُكفّ  وقال ابن األعرابي :

 ألديمه : إذا امتأل جلُده من لحمه. َكفَافٌ  وقال أبو سعيد : يقال فالٌن لحمه

 : وقال النمر بن تولب 

 فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌل أراهريريريريريريريريريا يف أد ريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريا

  
حريريريريريريريِم أو هريريريريريريو أ ريريريريريريريل    اف  الريريريريريريلريريريريريريريَّ فريريريريريريريَ  يريريريريريريكريريريريريريريون كريريريريريريَ

  
َن جلده لكبره بعد ما كان   مكتنز اللَّحم وكان الجلُد ممتّداً مع اللحم ال يفُضل عنه.أراد بالفضول تغضُّ

 يمدُّونها إليهم. بأكفِّهم معناه : يسألون الناسَ  «الناس يتكفَّفون ألْن تََدع ورثَتك أغنياَء خيٌر من أن تدَعهم عالةً »في الحديث : و

لى حاجبك كالذي يستظل من الشَّمس حتى يستبين الشيء واستشرفته ، كالهما أن تضَع يَدك ع استكففتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

 الشيء.

 وقال ابن ُمقبل يصف قِْدحاً له :
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ة   كريريريريريريريّ كَّ صريريريريريريريريريريريريريريريَ   روجريريريريريريريا  من الغمَّى  ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ح    مريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ة  تريريريريريريريريَ فريريريريريريريّ  بريريريريريريري ا والريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريون  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريريِ

  
 به الناُس : إذا عَصبوا به. استكفّ و،  كالِكفّة اْلَحيَّةُ : إذا ترّحت استكفّتو .الكفّ  عينُه : إذا نظرت تحت استكفّتْ  يقال :

التي أشِرجت على ما  بالمكفوفة أراد «وإّن بيننا وبينهم عيبةً مكوفَة»: بالحديبيَة ألهل مكة  وسلمعليههللاصلىفي كتاب النبي و

لح والُهدنة.  فيها ، وضربَها مثالً للصُّدور أنها نقيَّة من الِغّل والِغّش فيما كتبوا من الصُّ

دوَر التي فيها القلوُب بالعياب التي تُشَرج على ُحّرِ الثِّياب وفاخر المتاع ، فجعل النبيُّ  والعربُ   وسلمعليههللاصلىتشبِّه الصُّ

 الِعياَب الُمْشرَجة على ما فيها مثالً لقلوٍب طويت على ما تعاقدوا.

 : ومنه قوُل الشاعر 

 كريريريريريريرياد  عريريريريريريرييريريريريريريرياب  الريريريريريريريو دِّ بريريريريريريرييريريريريريريري  وبريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريكريريريريريريريم و 

  
ر   ن قريريريريريرييريريريريريريريل أبريريريريريريلريريريريريريرياو   فريريريريريريَ  ء  الريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريومريريريريريريريِة َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فجعَل الصُّدوَر عياباً للوّد.

ً  ، معناه : أن يكون الشرُّ  مكفوفة ، معناه : أن يكون الشرُّ عيبةً  مكفوفة وقال أبو سعيد في قوله : وإّن بيننا وبينهم عيبةً   مكفوفا

 يتكافُّونوبينهم قد اصطلحوا على أن ال ينُشروها ،  العَيبةُ إذا أشِرَجْت على ما فيها من متاع. كذلك الذُّحول التي كانت تُكفُ  كما

 عنهم ، كأنهم قد جعلوها في وعاء وأشرجوا عليها.

ً  فالناً عن السُّوء كففتُ  وقال الليث :  ، سواٌء لفظ الالزم والمجاوز. فكَف يكُف كفّا

 .مكفوف النّون قال الخليل : هوفي علل العروض َمفاعيُل كان أصله مفاعيلن ، فلّما ذهَب  المكفوفوقال : 

خريض : إذا يُكفُ والثَّوب : نواحيه.  كفافوقال :   بعد خياطته مّرة. ُكفَ  الّدِ

 الشيَء ، أي : ردُّك الشيء عن الشيء. كفُّك قال : والكفكة :

 دمَع العين. كفكفتُ وقال : 

كقولك : ال تِعظيني وتعظعظي. وقالوا : خضخضُت ، وأصله عندي من وكف يِكف. وهذا  تكفَكف قال أبو منصور : وقد

 الشيَء في الماء ، وأصله من خضت.

 : إذا رفَق بغريمه أو رّد عنه من يؤذيه. كفكف ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وجَهه عن الناس. يكفُ  ، أي : ال فضَل ِعنده ، إنما عنده ما الكفَاف وقال شِمر : يقال : نفقةُ فالنٍ 

 يقول : إذا لم يكن عندك فضٌل لم تُلَم على أالَّ تُعِطَي.،  «َكفاف ابدأْ بمن تَعُول وال تاُلم على»نه قال : ُروي عن الحسن أو

 .بكفّه : إذا أخذ الشيءَ  استكفو تكفّف ويقال :

 : وقال الكميت 

ة  و  فريريريريريريريَّ  ال تريريريريري ريريريريريعريريريريريمريريريريريوا فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا يريريريريريريري ا  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريكريريريريريِ

  
 لريريريريريريغريريريريريريتكريريريريريريم لريريريريريريو يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريع انريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريا 
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 مواجهة.: ، أي  َكفّةَ لَكفَّةٍ و،  َكفّةَ َكفّةَ  ويقال : لقيتُه

 الحنكين تفصل بينهما. تفكُ  خاتمه ، كما تفكُ  بمنزلة الكتاب المختوم فانفك الشيء فكْكتُ  قال الليث : يقال :: فك 

دقين من الجانبين. الفَكَّانِ و  : ملتقى الّشِ

ً  هُ يدَ  فكَ والخلخال والرقبة.  يفكّ  : أن الفَكّ  وقال األصمعّي :  .فََكك : إذا أزال الَمْفِصل. ويقال : أصابه فّكا

 وقال رؤبة :

 هاَجك من أروى َكم لها. الفَككْ 
َفكِ نَي َحَّتَّ ََتْتِيَ ُهُم اْلبَ يِ َنُة )):  عزوجلوقال هللا   [.1البينة : ] ((1ََلْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َواْلُمْشرِِكنَي ُمن ْ

، المعنى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن  (َأْهِل اْلِكتابِ )في موضع خفض نسق على  (اْلُمْشرِِكنيَ )قال الزجاج : 

 المشركين.

َفكِ نَي َحَّتَّ ََتْتِيَ ُهُم اْلبَ يِ َنةُ )وقوله تعالى :  ين ، أي : لم يكونوا (ُمن ْ  منتهين عن كفرهم.: من كفرهم ، أي  منفّكِ

 خفش : زائلين عن كفرهم.وقال األ

 وقال مجاهد : يقول : لم يكونوا ليؤمنوا حتى يتبيَّن لهم الحق.

ينَ  وقال ابن عرفة المقلب بنفطويه : معنى قوله : مفارقين. يقول : لم يكونوا مفارقين الدنيا حتى أتتهم البيِّنة التي أثبتت لهم  ُمْنفَّكِ

َوما تَ َفرََّق )لفظه لفظ المضارع ، ومعناه الماضي ، ثم وكَّد ذلك فقال جّل وعّز :  في التَّوراة من صفة محمد ونبّوته : وتأتيهم
يِ َنُة ) ُُم اْلب َ َْ ، ومعناه : أنَّ فِرَق أهل الكتاب من اليهود  [4البينة : ] ((4الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد ما جاَء

ين قبل مبعث النبي  قوا فِرقتين كلُّ  وسلمعليههللاصلىوالنصارى كانوا ُمِقّرِ أنه مبعوث ، وكانوا مجتمعين على ذلك فلّما بُِعث تفرَّ

 فرقٍة تنكره.

ُُم اْلبَ يِ َنُة ))وقيل معنى قوله تعالى :  َْ : أنه لم يكن بينهم اختالف  ((4َوما تَ َفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد ما جاَء

فوا وبدَّلوا ما في كتابهم من صفته ونبّوته.في أمره ، ف  لّما بُِعث آمن به بعضهم وَجحده الباقون وحرَّ

وقال الفراء : قد يكون االنفكاك على جهِة يََزاُل ويكون على االنفكاك الذي تعرفه ، فإذا كان على جهة يزال ، فال بّد لها من 

 تريد ما زلُت أذكرك.أذكرك ،  انفككت فعل وأن يكون معها جحد ، فتقول : ما

 الشيء من الشيء ، فيكون بال جحد وال فِعل. انفكَ ومنك ،  انفككت وإذا كانت على غير جهة يََزاُل. قلت : قد

 : قال ذو الرمة 

ة   لريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريالئريريريريريريريريريري  ال تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريك   الَّ مريريريريريريريريريري 

  
 عريريلريريريى ا سريريريريريريريريريريريريريريريريف أو نريريَرمريريي هبريريريريريريريا بريريلريريريريريريري ا  قريريفريريريرا 

  
 التماَم وِخالَف يزاُل ، ألنك ال تقول ما زلُت إالفلم يُدخل فيه إاّل : إاّل وهو ينوي به 
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 قائما .
ينَ  قلت : وقول هللا تعالى : الشيء من الشيء : إذا زاَل عنه وفارقَه ،  انفكاك وما زال ، إما هو من انفكّ  ليس من باب ما ُمْنفَّكِ

 كما فسَّره ابُن عرفة ، وهللا أعلم.

 أي : ُخلِّص وأريح من الشيء. فالٌن ، فُكَ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ينَ  ومنه قوله تعالى : ا  وسلمعليههللاصلىمعناه : لم يكونوا مستريحين متخلّصين حتى جاءهم البيان مع رسول هللا  ُمْنفَّكِ ، فلمَّ

ّق.  فكُ وجاءهم ما عرفوا كفَروا به.  :  فاكٌ  رهن. وشيخٌ تخليصه من غلق ال:  فِكاكهوالرهن  فكُ والرقبة : تخلصيها من إسار الّرِ

 .فككتَه إذا انفرج لَحياه من الَهَرم. وكلُّ شيٍء أطلقتَه فقد

 : انفراج المنَكب عن َمفِصله ضعفاً واسترخاًء. وأنشد : الفَكك وقال الليث :

 أبّ   ةي ِمةيَة األََفكِ 
 رقبته. فَكاك وقال األصمعّي : فالٌن يسعى في

 : ، أي : لَحيَيه وأنشد  فكَّيه وانكسر أحدُ رهنك.  فَكاكَ  ويقال : هلمَ 

هريريريريريريريريريريريريريا  ِك و كريريريريريريريريريريريريريأّن بريريريريريريريريريريريريريني فريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريِّ  الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِك   ه يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريارأَب مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  ذ حبريريريريريريريريريريريِ

  
ً  يَده فككت أبو عبيد عن األصمعّي قال :  .فّكا

 : ، أي : استرخاٌء في رأيه. قال ابن األسلت  فَكَّةٌ  ويقال : في فالنٍ 

وَّأب   ريريريريريريريريريريريريريريريٌت مريريريريريريريريريريريريريريرين ال  اَّريريريريريريريريريريريريريريريزُ  والريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِة و  دهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِع و الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بيان : قَصعةَ المساكين. الفَكَّةوقال :  يها الّصِ  أيضاً : النُّجوم المستديرة التي يسّمِ

يت قصعةَ المساكين ألنَّ في جانٍب منها ثُْلمةً. وكذلك تلك الكواكب المجتمعة في جانٍب منها فضاء.  وقال شمر : سّمِ

كة وقال شمر : يقال : ناقة ، أي :  يُفَك فيتفكك : إذا أقَربَْت فاسترَخى َصلَواها وعُظم َضرُعها ودنا نِتاجها ، ُشبِّهت بالشيء متفّكِ

 بمعناها. ُمْفِكهٌ ووناقة ُمْفِكهة  .أفكَّت ، وقد ُمفكَّةٌ  يتزايل وينفرج. وكذلك ناقة

 الناقة إلى ِشدَّة َضبَعتها. بتفكُّك قال : وذهب بعُضهم

 : ويروى لألصمعي 

هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري ُّن ْم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريْ  أرغريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْك   ْه تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    وقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

قْ   انريريريريريريريريريريريريريريفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَ  الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياب لريريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْك   ْ ن  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِب مريريريريريريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
،  فَُكْكتَ وتاكٌّ ، وقد َحُمْقَت  فاكٌ  إنه ألحمق: الَوديُق التي ال تمتنع على الفحل. ويقال : من الخيل  المتفككة وقال أبو عبيد :

 .فِكْكتَ  وبعضهم يقول :

 .فاكٌ  وجملٌ  فاكَّةٌ  : الُمْعيِي ُهزاالً. ناقةٌ  الفاكُ  وقال النضر :



3356 

 

 .الفَكّ  : المنكسر األفكُ  وقال الليث :

ين : هو َمجمع اْلَخْطم ، وهو َمجمع األفكُ و  على تقدير أفعَل. الفّكِ

 إذا وقع فيه ثم انفلت. ومثله أفَسَح الظبي من الحبالة.: الظَّبُي من الِحبالة  أفَكَ  « :النوادر»وفي 

 َهكَّاك. فّكاكٌ  وهاكٌّ ، وهو الذي يتكلّم بما يدري وما ال يدري وخطُؤه أكثر من صوابه. وهو فاكٌ  وقال الحصيني : أحمق

 [ابب الكاف والباء]
 [.مستعمالن]كب كب ، بك : 

 الرجُل على عمٍل يَْعَمله. أكبوالقْصعَةَ : قلبتُها على وجهها.  كببتو .فانكبّ  فالناً لوجهه كببتُ  قال الليث : تقول :: كب 

 : وقال لبيد 

 جريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوَ  اهلريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريه 

  
ا  َيريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريي نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال   بريريريريريريريريّ كريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
 فالٌن على فالٍن يطالبُه. أكبَ  ويقال :

 الحماَر : إذا ألقاه على وجهه. يُكبُ  والفرس

 وأنشد :

َقنْ   فهو يك    الِعيَ  ملها للذَّ
 الوحَش : إذا طعَنها فألقاها على وجوهها. يكبُ  والفارس

 : جماعةٌ من الخيل. الَكْبَكبةو الُكبَّةوقال : 

 : الجماعة. وقال أبو ُزبيد : الُكبَّة أبو عبيد :

 عال يف ك بَّة الَوعواِع والِعتو 
 : وقال آخر 

لريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِ ْم أنَّ  ريريريريريريريريريريريَْ  ا ثريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريري   و   بريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأنَّ ِذ د كريريريريريريريريريريريريريري 

  
 [.94الشعراء : ] ((94َفُكْبِكُبوا ِفيها ُهْم َواْلغاُووَن ))وقال هللا : 

ة النار.  قال الليث : أي : ُجمعوا وُدهِوُروا ثم ُرمي بهم في ُهوَّ

 ، ُطِرَح بعضهم على بعض. (َفُكْبِكُبوا ِفيها)وقال الزّجاج : 

مّرةً بعد مّرة حتى يستقّر فيها ،  ينكبُ  ، كأنَّه إذا ألقيَ  االنكباب وقال أهل اللغة : معناه : ُدْهِوروا ، وحقيقة ذلك في اللغة تكرير

 ونستجير باهلل منها.

 أي : جماعة.،  «من بني إسرائيل ُكبُكبَة»في الحديث : و

 .الُكْبُكبَة ُجِمعوا ، مأخوذ من: ، أي  (َفُكْبِكُبوا ِفيها)وقوله تعالى : 

 إذا ثَقُل. َكبَ وإذا قُِلَب.  ُكبَ و. ُكبَّة ، وهو شجٌر جيُِّد الوقود ، الواحدة الُكبّ  الرُجل : إذا أوقد َكبَ  عمرو عن أبيه :
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 ، أي : ثِْقلَه وَكتَاله. َكبَّتَه وألقى عليه

 ل : الَجَرْوَهق.من الغزْ  الكبَّة وقال الليث :

 الغْزل. كببتُ  تقول :



3358 

 

يح. الُكبّة : اإلبل العظيمة. تقول : إنك لكاْلبائع الُكبَّةوقال :   بالُهبّة ، والُهبّة : الّرِ

 قلت : وهكذا قال أبو زيد في هذا المثل ، شدَّد الباَءين من الحرفين.

 الباء من الكلمتين. فالُكبَة من الكابي. والُهبَة من الهابي.ومنهم من يقول : لكبائع الُكبَةَ بِالُهبَة ، بتخفيف 

 وبقََرةٌ ، أي : عليه عيال. ُكبَّة قال : ويقال : عليه

ً  الرجُل إناَءه كبَ  األصمعيُّ : ً  الرُجلُ  أَكبَ و يكبُّه َكبّا  : إذا ما نكََّس. يُِكُب إِْكبابا

ْمل. تكبّب : ما الُكبَابو  من الرَّ

 وقال ذو الرمة :

 ِ ْرَن الك َباَب اجلع  عن منِت ِ ِْملِ ي  
 : الدَّفعة في القتال وشدَّته. الَكبّةوقال : 

 الشتاء : دفعتَه وِشّدته. َكبّة وكذلك

 وأَنشد :

 اثَر غبار  الَكّبة املائر
يَتْ  تكبّب ويقال :  الغَْزل. ُكبَّةَ  الّرمُل : إذا نِدَي فتعقَّد ، ومنه ُسّمِ

 كب بعُضه بعضاً من كثرته.: إذا ر ُكبابٌ  ونَعَمٌ 

 : وقال الفرزدق 

ه  اِر كريريريريريريريريان مريريريريريريريريرامسريريريريريريريري  بريريريريريريريرياٌب مريريريريريريريرين األ ريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  كريريريريريريريري 

  
ه   لريريريف مريريريلريريريريريريريه وجريريريريريريريامريريريلريريريريريريري   عريريريلريريرييريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريَأوَدى الريريرييتريريريِّ

  
 : قبيلة من بني بَْجلَة. ُكبّة وقيسُ 

 : قال الراعي يهجوهم 

هريريريريريريريا ة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريَ بريريريريريريريّ لريريريريريريرية مريريريريريريرين قريريريريريريرييريريريريريريريس كريريريريريريري  بريريريريريريرييريريريريريريريِّ  قريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريا وافريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريا  ْؤمريريريريريريريريري      أهريريريريريريريريريل َنريريريريريريريريري   لريريريريريريريريري 

  
 .الُكبّ ووقال ابن األعرابي : من الَحمض النَّجيل 

 : وأَنشد 

اِّ  عريريريريريريريريريريريريريري يِّ  ن أتْتريريريريريريريريريريريريريريَ     بريريريريريريريريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
   ِ ِل الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريِة بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريِ

  
 .الُكباِكب : مجتمع الخْلق شديد وكذلك ُكْبُكبٌ  ورجلٌ 

 : اسم جبل. َكبَكبَ و

 وقال الشاعر :

 يكْن ما َأساَء اللاَر يف رْأس كبكبا
 .التكبيب : الطُّباهج ، والفعل الَكباب الليث :وقال 

 وبكباكة. َكبكابة ثعلٌب عن ابن األعرابي : يقال للجارية السَّمينة :
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 : الثََّرى الندّي. والجعد الكثير الذي قد لِزم بعُضه بعضاً. الُكباب أبو عبيد عن الفراء :

 : وقال أُميّة يذكر حمامةَ نوح 

ف    فريريريريريريجريريريريريريرياَء  بريريريريريريعريريريريريريري مريريريريريريريا ركضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريري ريريريريريريِ ريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريرياب    ني  الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريأ  والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ

  
يَْت مكَّة: : دّق العنق. ويقال  البَكُ  قال الليث :: بك   أعناق الجبابرة إذا ألحُدوا فيها. تُبكُ  ألنها كانت بّكة سّمِ
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يت  ع.بعضهم بعضاً في الطُّرق ، أي : يدف يَبُكُ  ألنَّ الناسَ  بّكة ويقال : بل سّمِ

 أَْعناَق الجبابرة إذا ألحُدوا فيها. تبكُ  ألنها كانتْ  بكَّة الشيَء ، أي : فسَخه ؛ ومنه أُِخَذت بَكَ  عمرو عن أبيه :

يَتْ   بعُضهم بعضاً في الطُُّرق. يبكُ  ألنَّ الناسَ  بكة ويقال : بل سّمِ

 : إذا خُشَن بدنُه شجاعة. بَكَ والرجُل : إذا افتقر ،  بَكَ وقال : 

 ، وكبكابة ، وكواكة ، وكوكاَءة ، وَمرمارء ، وِرْجراجة. بكباكة ويقال للجارية السَّمينة :

 [.96آل عمران : ] (ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة ُمبارَكاً )وقال الزجاج في قول هللا تعالى : 

 موضع البيت ، وسائُر ما حوله مّكة. بَكَّةَ  قيل : إنَ 

 الموضع الذي يحجُّ الناُس إليه ، وهي البْلَدة. بّكةوقال : واإلجماع أنَّ مّكة 

َة ُمبارَكاً )، وقال :  [24: الفتح ] (بَِبْطِن َمكَّةَ )قال هللا جّل وعّز :  فأّما اشتقاقُه في اللغة فيصلح أن يكون االسم  .(َللَِّذي بَِبكَّ

 الناُس بعُضهم بعضاً في الطَّواف ، أي : دفع بعُضهم بعضاً. بكَ  مناشتُّق 

يَت  أعناق الجبابرة. تبكُ  ألنها بّكة وقيل : إنما سّمِ

 : الحمير النّشيطة وأنشد : البُُككواألحداث األشداء. :  البُُكك ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 َصاَلمٌة كح م ِر األَبكِ 
 موضٌع نُسبت الحمُر إليه.:  األبكُ  وقال غيره :

 بني فالٍن : إذا كان عسيفاً لهم يسعى في أمورهم. أبَكُ  يقال : فالنٌ 

 الرجُل المرأةَ : إذا جهدها في الجماع. بكَ و

 : شيء تفعله العنُز بولدها. البكبكة وقال الليث :

 ن صوابه.تاكٌّ ، وبائك تائك ، وهو الذي ال يدري ما خطأه م باكٌ  وقال أبو عبيدة : أحمق

 [ابب الكاف وامليم]
 [.مستعمالن]كم مك ، كم : 

. فإْن ُعِني بها ُربَّ َجّرت ما بعدها. وإن ُعِني  كم قال الليث :: كم  : حرف مسألة عن عدد أو خبر ، وتكون خبراً بمعنى ربَّ

 بها ُربّما َرفَعت ، وإْن تبِعها فعٌل رافع ما بعدها انتصبت.

صل من تأليف كاف التشبيه ُضّمت إلى ما ثمَّ قِصرت ما فأسِكنت الميم. فإذا عنيت بكم غير المسألة قال : ويقال : إنها في األ

 فهو ُمجيبُك كذا وكذا. ؟هذا الشيُء الذي معك كم عن العدد قلت :
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: ن ذلك قول العرب وكأيِّن لغتان ، ويصحبهما ِمن ، فإذا ألقيَت ِمن كان في االسم النكرةِ والنصُب والخفض. م كم وقال الفراء :

جيشاً جّراراً قد هزمت. فهذان وجهان : يُنَصبان ويُخفَضان والِفعل في المعنى واقع. فإن كان  كمورجٍل كريم قد رأيت ،  كم

رجٌل كريٌم قد  كم الفعل ليس بواقعٍ وكان لالسم جاز النَّصُب أيضاً والخفض ، وجاز أن تُعمل الفعل فترفع في النكرة ، فتقول :

 جيشاً جراراً قد هزمت ، فتنصبه بهزمت. كم ي ، ترفعه بفعله ، وتُعمل فيه الفعل إن كان واقعاً عليه فتقول :أتان

 : وأنشدونا 

 كريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريمريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريك   جريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير و ريريريريريريريريريالريريريريريريريريرية

  
ْه عريريريريريلريريريريرييَّ عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياري    فريريريريريريري عريريريريريريرياَء قريريريريريريري  مسريريريريريلريريريريريبريريريريريريريَ

  
ر كتفسير العدد ، فتركناها في الخبر  كم كان أصل: رفعاً ونصباً وخفضاً. فمن نصب قال  االستفهام ، وما بعدها من النكرة مفّسِ

طالت : عندي كذا وكذا ِدْرهماً. ومن َخفض قال : على ما كانت عليه في االستفهام فنَصبنا ما بعدها من النكرات ، كما تقول 

ا حذفناها أعملنا إرادتها. وأما من َرفع قد  كم فأَعمل الفعل اآلخر ونوى تقديم الفعل كأَنه قال : صحبةُ ِمن للنِكرة في كم ، فلمَّ

 أتاني رجٌل كريم.

ةو: كّم القميص.  الُكمُ  وقال الليث :  الّطْلع. كمّ  : الُكمُ و: شيء يُجعَل على فم البعير أو البرذون.  الِكمامومن القاَلنِِس :  الكمَّ

 ، وهو بُرعومتُه. كمّ  ولكل شجرة مثمرة

 .كمّ  العُذُوق : التي تُجعَل َعليها واحُدها ِكمام وقال شِمر :

 أراد سبائب اللِّيف ُزينَْت بها.: ، فإّن الحسن قال  [11الرحمن : ] (َوالنَّْخُل ذاُت اْْلَْكمامِ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

رع : ُغلُفها التي تخرج منها. أكمام : كلُّ ظرٍف غّطيَت به شيئاً وألبستَه إيّاه فصار له كالغالف. ومن ذلك الُكّمة وقال شمر :  الزَّ

 [.11الرحمن : ] (َوالنَّْخُل ذاُت اْْلَْكمامِ )وقال الزّجاج في قوله : 

م قال : َعنَى باألكمام ما غطَّى. وكلُّ شجرةٍ تُخرج ما هو  .أكمام فهي ذاتُ  مكمَّ

ها ِقشرها. ومن هذا قيل أكمامو اَرها من السَّعَف واللِّيف والِجذع. وكلُّ ما أخرجتْه النَّخلةُ فالطَّلعة ُكمُّ  النَّخلة : ما غطَّى ُجمَّ

ة للقلنسوة ي الرأس. ومن هذا ُكمَّ ا ، ألنّها تغّطِ يان اليَديِن. كمَّ  القميص ألنّهما يغّطِ

 : وقال شِمر في قول الفرزدق 

ق ملريريريريريريريريريريريريّ  ه يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ ه أاتنريريريريريريريريريريريري   ا أعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا جريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياَد الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريمريريريريريريريريريائريريريريريريريريريم    أبر د َّريريريريريريريريريَ

  
 التي يجعلها على منخرها لئاّل يؤذيها الذباب. الكمامة يريد جمع

بالن عند اإلرطاب ليبقى ثمُرها غّضاً وال ينقرها الطَّير وال يفسدها الحرور. َي بالزُّ  والمكموم من العذوق : ما ُغّطِ



3362 

 

 ومنه قول لبيد :

 مَحََلْه فملها م وقريٌر مكموُ  
في حديث النُّعمان بن مقّرن أنه قال يوم نهاَوند : أاَل إني هازٌّ لكم الراية ، فإذا هززتُها فليثِب الرجاُل إلى أِكمة خيولها و

طوها أعنَّتَها أسها وإلجامها بلجمها ، الخيول َمَخاليَها المعلقة على رؤوسها وفيها علفُها. أمرهم بنْزعها من ر بأكمة أراد،  ويقّرِ

 وذلك تقريُطها.

ً  األرضَ  كممتُ  وقال ابن شميل عن اليمامّي : ، وذلك إذا أثَارها ثمَّ َعفَّى آثاَر السّنِ في األرض بالخَشبة العريضة التي  َكّما

 .مكمومة تزلِّقها ، فيقال : أرض

 .رأَس الدَّّنِ ، أي : سددته وطيّنته كممتُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 وقال األخطل :

 ك مَّْه ثالثَة أمسوال  بِ يلتها
تْ  وقيل : يت ، وأصل ُكمَّ  التَّغطية. الَكمِ  ، أي : غّطِ

ّرة وقال : أتََشبَّهين بالحرائر متكمكمةً  في حديث عمر أنه رأى جاريةً و  !.فضربَها بالّدِ

مة قال أبو عبيد : أراد  لَنُسوة ، فشبّه قِناَعها بها.، وأصله من الُكمة ، وهو القَ  بالمتكمكمة المتكّمِ

 .الكمامةو: شيٌء يوضع على أنف الحمار كالِكيس ؛ وكذا الِغمامة  الِمكمةووقال أبو تراب : الِمغَمة 

َي ،  ُكمَ  وقال ابُن األعرابّي :  : إذا قتل الشُّجعان. َكمَ و: إذا ُغّطِ

 : أنشد الفراء 

وا كريريريريريمريريريريريُّ هريريريريريريري َ  الريريريريريلريريريريريريرياَس  ْذ تريريريريري   بريريريريريريريل لريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريوا  فريريريريريريريريريريريريرَّج غريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريو مل تريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريري 

  
 ، أي : ألبِسوا ُغمةً كُموا بها. تُكُموا قوله :

ة ما غّطاك من شيِء. المعنى : بل لو شهدَت. الَكمُ و يُت الشهادةَ : إذا قمعتَها وسترتَها. والغُمَّ  : قمع الشيء وستْره ، ومنه : كمَّ

 األصل تكمْمت ، مثل : تقصَّيت ، واألصل تقصصُت.

 َمن ألحَد فيها. تَُمكُ  ألنها مكة إنها سّميت: معروفة ، وقد مّر تفسيرها. وقيل  مكة: مك 

 : وقال الراجز 

ا كريريريريريريريريريريّ ي مريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريِّ    مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريَر مريريريريريريريريريري 

  
او   كريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريريريريا  وعريريريريريريريريريريريريَ ذمسريريريريريريريريريريريريِ ي مريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريِّ  ال متريريريريريريريريريريريري 

  
 أراد أنّه أحرَجه بلجاِجه فيما أشكاه. !روحي َمككتَ  وسمعت كالبيّاً يقول لرجل يعنِّته : قد

وا عليهم إلحاحاً يضرُّ بمعايشهم وال ،  «غرماءكم تمككوا ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىن النبي روي عو يقول : ال تُلحُّ

، إذا لم يُبق فيه  امتكَّهوالفصيُل ما في َضرع الناقة  مكَ  تأخذوهم على ُعسرة وأَنظروهم إلى ميسرتهم. وأصل هذا مأخوذ من

 من اللَّبِن شيئاً.

 : َمصُّ الثدي. ومنه قيل للرُجل الَمكُ و
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 وَمْلجان  وَمصَّان . َمكَّان   الل يم الذي يرَضع الةاأَب من لؤمه :
 ، وذلك إذا أَخطأَ إنساٌن أو فعَل فِعالً قبيحاً ُدِعي عليه بهذا. َمكَّان وقال ابن ُشميل : تقول العرب : قَبَح هللاُ استَ 

ً  المخَ  مككتُ  ويقال : يتُه : إذا استخرجتَه فأَكلتَه ، فهو تهتمككْ و،  مّكا خته وتمخَّ  .المَكاكو الُمكاكة وتمخَّ

وهو صاٌع ونصف ، وهو ثالث  .مَكاكيك : ِمكيال ألهل العراق ، وجمعه المكُّوكو: طاٌس يُشَرب به ،  المكُّوك وقال الليث :

 .مَكاكيّ  كيلجات. والمكَّاء : طائر ، وجمعه

 وليس الُمّكاء من باب المضاعف ، ولكنه من المعتّل بالواو ، من مَكا يمكو : إذا َصفَر.

 ِناية اجلزء التاسع ويتلوه
 إن شاء هللا اجلزء العاشر
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 لكتاب َذيب اللغةاملنه  العام 

 : يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 :  وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا وَ   هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ اء  يف ر تريريريريريريريريريْ  ٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريري َّال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 : َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل   2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 َمتوى اجلزء التاسع من َذيب اللغة
 5 ................................................ ف وال اءأبواب ال ا

 36 .............................................. أبواب ال اف وال ال
 59 ............................................... ال اف والتاءأبواب 

 70 .............................................. أبواب ال اف واليتاء
 71 .............................................. أبواب ال اف والذال
 77 ............................................... أبواب ال اف وال اء
 83 ............................................... أبواب ال اف والراء
 127 ............................................ أبواب ال اف والالُ
 153 ............................................ أبواب ال اف واللون
 164 ............................................ أبواب ال اف والفاء
 164 ............................................. أبواب ال اف والباء

 كتاب ال الثي املعتل من مسرف ال اف
 166 .............................................  ب ال اف واجليم

 166 ............................................  اف والةني ب ال
 169 ............................................  ب ال اف والضاد
 174 ............................................  ب ال اف والصاد
 177 ............................................  ب ال اف والسني
 187 .............................................  ب ال اف والزاي
 188 .............................................  ب ال اف وال اء
 191 .............................................  ب ال اف وال ال
 197 ..............................................  ب ال اف والتاء
 201 .............................................  ب ال اف واليتاء
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 202 .............................................  ب ال اف والذال
 205 ..............................................  ب ال اف وال اء
 206 ..............................................  ب ال اف والراء

 225 ............................................. ال اف والالُ ب 
 237 .............................................  ب ال اف واللون
 245 .............................................  ب ال اف والفاء
 259 ..............................................  ب ال اف والباء
 266 ..............................................  ب ال اف وامليم

 274 .......................................  ب لفيف مسرف ال اف
 أبواب ر عي مسرف ال اف

 282 .............................................  ب ال اف واجليم
 282 ............................................  ب ال اف والةني

 286 ......................................... ومن  ب ال اف واجليم
 286 ............................................  ب ال اف والضاد
 287 ............................................  ب ال اف والصاد
 290 ............................................  ب ال اف والسني
 297 .............................................  ب ال اف والزاي
 300 .............................................  ب ال اف وال اء
 305 .............................................  ب ال اف وال ال
 307 ..............................................  ب ال اف والتاء
 308 .............................................  ب ال اف والذال
 308 ..............................................  ب ال اف وال اء
 309 ..............................................  ب ال اف والراء
 311 .............................................  ب ال اف والالُ

 312 ......................................  ب عاسي مسرف ال اف
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 كتاب مسرف الكاف
 أبواب املضاعف مله

 315 .............................................  ب الكاف واجليم
 315 ............................................  ب الكاف والةني
 317 ............................................  ب الكاف والضاد
 317 ............................................  ب الكاف والصاد
 318 ............................................  ب الكاف والسني
 321 ............................................  ب الكاف والزاي
 322 ............................................  ب الكاف وال ال
 324 .............................................  ب الكاف والتاء

 325 ................................................. ب ية  ب كه
 325 ............................................  ب الكاف واليتاء
 326 ............................................  ب الكاف والذال
 326 .............................................  ب الكاف وال اء

 327 ............................................. والراء  ب الكاف
 329 .............................................  ب الكاف والالُ
 334 ............................................  ب الكاف واللون
 335 .............................................  ب الكاف والفاء
 340 .............................................  ب الكاف والباء
 342 ..............................................  ب الكاف وامليم
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 كتاب الثَّلثي الصحيح من حرف الكاف

 أبواب الكاف واجليم

 :(ك ج ص(   )ك ج ض(   )ج ش ك)
 وجوهها.أهملت 

 ك ج س
ٌب ال أصل له في العربية. الَكْوَسج أهملت غير: كسج   ، وهو ُمعَرَّ

 أهملت وجوُهها.:  ك ج طـ  ك ج ز

 ك ج د
 أهمله الليث.

 الرجل إذا شرب من الشراب كفايته. َكَدجَ  وقال أبو عمرو ::  [كدج]

 مهمالت.:  ك ج ظـ  ك ج ت

 ك ج ذ
 بمعنى المأوى وهو ُمعّرٌب. الَكَذج أهملت غير:  [كذج]

 ك ج ث
 أهمله الليث.

 الرجل إذا أكل من الطعام ما يكفيه. َكثَجَ  وقال أبو عمرٍو ::  [كثج]

 ك ج ر
 كرج ، جكر : مستعمالن.

ج: كرج  ب ال أصل له في العربية. الُكرَّ  : دخيٌل معرَّ

 قال جرير :

عريريريريريبريريريريريريريةٌ  ي والريريريريريفريريريريريَرَُّْدق  لريريريريري  اَلمسريريريريريِ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريَ

  
رّج    ا كريريريريريريري  امسريريريريريريريَ ه و عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا ِو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريري  اَلجريريريريريريريِ  جريريريريريريريَ

  
 وقال أيضاً :

رَّج  ِل كريريريريريريريريَ اَلجريريريريريريريريِ ى الريريريريريريريريفريريريريريريريريَرَُّْدق  يف جريريريريريريريريَ  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّأب  جلريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريرير  ِل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ َ  األ  ريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريَ
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جُ  وقال الليث :  يُتخذ مثَل الُمْهر يُلعب عليه. الُكرَّ

 : اسم كورة معروفٍة. الَكَرجُ و

 .الَكَرجُ  الطعاُم إذا أصابهُ  تَكّرجَ و

 الشيء إذا فسد. َكِرجَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : ، يقال المكّرج : الخبزُ  الَكاِرج وقال :
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 .تكرَّجو ،  كرّجو ،  أكرَجو ا بز  ،  كرِج
 أهمله الليث.: جكر 

 وهي اللَّجاجة. الَجْكَرةِ  : تصغيرُ  الُجَكْيَرةُ  وقال ابن األعرابي :

 .َجِكَر يَْجَكُر َجَكراً  الرُجل إذا لجَّ في البيع ، وقد أَْجَكرَ  وقال في موضع آخر :

 ك ج ل
 أهمله الليث.

 األِشدَّاء من الرجال.:  الُكلُجُ  وقال ابن األعرابي ::  [كلج]

 الضبيُّ : كاَن رجالً شجاعاً. الَكلَجُ و

 مهمالت.:  ك ج بـ  ك ج فـ  ك ج ن

 ك ج م
 :  عر طرفة بن العبدأهمله الليث. وهذا البيت رأيته في ش:  [كمج]

ة  و  رِيريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريريريْ رأب  مريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريْ َذْى بريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْج   تريريريريريريِف الريريريريريريكريريريريريريمريريريريريريَ لريريريريريريْ ل مريريريريريري  ِ  الريريريريريريّرمريريريريريريريْ  مريريريريريريِ ريريريريريريريِل ِدعريريريريريريْ

  
 : إنه َطَرف َمْوِصل الفِخذ في العَُجز. الكَمج قيل في تفسير

 أبواب الكاف والشني
 مهمل.:  ك ش ض

 ك ش ص
 والصاد لغةٌ لبعضهم.، والسين أكثر  شِكسٌ و شِكصٌ  رجلٌ :  [شكص]:  أهمَل إال قولهم

 ك ش س
 :  : ضيقةٌ ، قال عبد مناٍف الهذلي شْكسٌ  ومحلةٌ : شكس 

ة  و  يريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ ْم يف فريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريريريريريَّ  َأاَن الريريريريريريريريريريريذي بريريريريريريريريريريريريَ

  
س    ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريلريريريريريريريريم و  ريريريريريريريريحريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ل  مريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ

  
يُء الُخلُق في المبايعِة وغيرها ، وقد الشَِّكسُ  قال الليث : ً  : الّسِ  .َشِكَس يشَكُس َشَكسا

 جميعاً : السيُء الُخلق. الِشرسُ و الشِكسُ  :(أبي زيدأبو عبيد عن )

 َعِكٌص. شِكسٌ  وقال الفراء : رجلٌ 

َضَرَب هللاُ َمَثًَّل رَُجًَّل ِفيِه )أي يتضادَّان ، وقال أبو إسحاق في قول هللا سبحانه :  يتشاكسان وقال الليث : الليُل والنهار
د هللا  [29الزمر : ] ( َهْل َيْسَتِوَّيِن َمَثَّلً ُشرَكاُء ُمَتشاِكُسوَن َورَُجًَّل َسَلماً ِلَرُجلٍ  وتفسيُر هذا المثل أنه مصروٌف ِلَمن وحَّ

د هللا مثله مثل السالم لرجل اَل يشَركه فيه غيره ، يقال : َسِلم فاُلٌن لفالن أي خلَص  جل وعز ولمْن جعَل معه شركاء. فالذي وحَّ
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: العَِسرون المختلفون الذين ال  المتشاِكسون ، والشركاء المتشاِكسين الشركاءِ  له ، ومثل الذي عبد مع هللِا غيَره َمثُل صاحبِ 

 يتفقون ، وأَراد بالشركاء اآللهة التي كانوا يعبدونها من دون هللا.
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 : مختلفون. وقال في تفسير اآلية نحواً مما فسَّْرنا. (ِفيِه ُشرَكاُء ُمَتشاِكُسونَ )وقال الفراء ، في قوله تعالى : 

 ش زك 
 [.مستعملة]َشَكَز : 

 كاألديم إال أنه أبيُض يؤكد به السُروُج. األُْشُكزُّ  قال الليث: شكز 

فالٌن فالناً وذَربه ونَسَره ، وخلبه ، وخَدبه ، وبذَحه  شكزَ  « :نوادر األعراب»قلت : هو معرٌب وأَصلهُ بالفارسية أَْذَرْنج ، وفي 

 إذا جرحه بلسانه.

: إذا حّدث المرأة أنزَل قبل أن يخالطها ثم ال ينتشُر بعد ذلك  شكَّازٌ  يقال : رجلٌ :  وأخبرني المْنِذِريُّ عن أبي الهيثم أنه قال

 لجماِعها.

ِلُق والذَّْوَذخ والثَّ  مَّ  ُموُت.قلت : هو عند العرب الزُّ

 ك ش ط
 [.مستعمل]كشط : 

 [.11التكوير : ] ((11َوِإَذا السَّماُء ُكِشَطْت ))قال هللا جل وعز : : كشط 

بالقاف والمعنى واحد ، والعرب تقول : القافور والكافور ،  (قُِشَطتْ )قال الفراء : يعني نُزعت فُطويْت ، وفي قراءة عبد هللا 

 الحرفان في المخَرج تعاقبا في اللغات. والقُْسُط والُكْسُط ، وإذا تقاربَ 

جاج : معنى  قُِلعَْت كما يُْقلَُع السَّْقُف.:  وقُِشَطتْ  ُكِشَطتْ  وقال الزَّ

 : َرْفعَُك شيئاً عن َشْيٍء قد غطاهُ وَغِشيهُ من فوقِه ، كما يُْقَشُط الِجْلُد عن السَّناِم وعن المسلوخِة. الَكْشطُ  وقال الليث :

ي الجلدُ  طَ ُكشِ  قال : وإذا ً  الِجْلُد عن الَجُزوِر ُسّمِ  ِكَشاَطها . ثمَّ ُربََّما ُغّطى عليها به فيقوُل القائُل : ارفع عنهايُْكَشطَ  بعد أن ِكَشاطا

ةً.  ألنُظَر إلى لحمها ، يقال : هذا في الَجزوِر َخاصَّ

 فقال : َمنِ  بِكَشاِطها ، وانتهى أعرابيٌّ إلى قوٍم قد سلخوا جُزوراً وقد َغطَّوها المْكُشوَطةِ  : أَْرباُب الَجُزورِ  الَكَشَطةُ وقال : 

وهو يريُد أَن يستَْوِهبَهْم. فقال بعض القوِم : وعاُء الَمَراِمي ومثَابُِت األفراِن وأَدنى الجزاِء من الصدقِة يعني فيما  ؟الَكَشَطةُ 

 انَةُ ويَا أَسُد ويا بكُر أَْطِعموا من لحِم الَجُزوِر.يُْجِزئ من الصدقِة ، فقال األعرابّي : يا ِكنَ 

 فالٌن عْن فرسِه الُجلَّ وقََشَطهُ ونضاهُ بِمعنًى واحٍد. َكَشط وقال ابن السّكيت :

 ك ش د
 كشد ، كدش ، شكد : مستعملة.

 : ضرٌب من الحْلب بثالِث أَصابَع. الَكْشدُ  قال الليُث :: كشد 

. َكْشداً  وهي التي تحلبُ  َكُشود ، وناقةٌ  ا َكْشداً يَْكِشُدهَ  يقال : َكَشَدها  فَتَدرُّ
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 : سواٌء وهو الحلب بالسَّبَّابة واإِلبَهام. الَمْصرُ و الفَْطرُ و الَكْشدُ  وقال شمر : قال ابن شميٍل :

 : الضيقةُ اإِلحليل مَن النوق القصيرةُ الِخْلِف. الَكُشودُ وقال 

 َكُشودٌ و،  كاِشدٌ  الَكثِيُر والكسِب الكادُّوَن على عياالتهِم الواصلوَن أَرحامهْم ، واحُدُهمْ :  ُشدالكُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 .َكَشدٌ و

 بلغة أهل اليمن كالشُّْكِر ، يقال : إِنه لَشاِكٌر َشاِكٌد. الشُّْكدُ  قال الليث :: شكد 

 .اْستَشكَدني فأَْشكْدتُه بلغتهم أيضاً : ما أْعَطيت من الُكْدِس عند الَكْيِل ، ومن الُحَزِم عنَد الحصد. تقوُل : الشُّْكدُ وقال : 

 : العطاء. الشُّْكدُ :  : سمعُت األمويَّ يقول (أبو عبيدٍ )

 الَجَزاُء ، وقد َشكْدتُه أَْشُكُدهُ. الشُّْكمُ ووقال 

 .َشْكداً :  درُ قال : وقال األصمعّي ، ِمثله ، والمص

 الرجُل إِذا اقَتنَى َرديَء المال ، وكذلك أْسَوَك وأْكَوَس ، وأَقمَز وأَغمَز. أَْشكدَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 إليِه. َكَدْشت : الشَّْوق ، وقد الَكْدشُ  قال الليث :: كدش 

 وصوابُه السَّْوُق والطَّْرُد بالسين.فجعله الشَّْوَق بالشيِن  الكْدش : غيَّر الليُث تفسيرَ  (قلتُ )

ً  اإلبلَ  َكَدْشتُ  يقال :  َشالًّ َكشِل الطََّرد المْكُدوش:  إذا طردتها. وقال رؤبة أْكِدُشها َكْدشا

 : فهو إِسراُع اإلبل في َسْيِرها ، يقال : كَدَسْت تْكِدُس.ـ  بالسينـ  وأما الَكْدسُ 

 : إِذا أَصبَت منه شيئاً. اْمتََدْشتُ و،  اْكتََدْشتُ وَ من فالٍن َشيئاً ،  َكَدْشتُ  ه قال :وَرَوى أبو تراب ، عن عقبة السُّلَمّي أن

 أهملت وجوهه.:  ك ش ذـ  ك ش ظـ  ك ش ت

 ك ش ث
ْحموُك.:  الَكُشوثَاءُ  ثعلٌب عن ابن األعرابي :: كشث   الفَقَُد وهو الزُّ

أَصَل له ، وهو أصفُر يَتعلَُّق بأَطراِف الشَّْوِك وغيِره ويُْجعَُل في النَّبيِذ. وهو من كالم : نباٌت ُمْجتَثٌّ ال  الَكُشوثُ  وقال الليث :

 .َكُشوثاءُ  أَهِل السََّواِد ، ويقولون :

 ك ش ر
 مستعملة.:  كشر ، كرش ، شكر ، شرك ، رشك

 :  : بُدوُّ األسنَان عند التَّبسُّم ، وأنشد الَكْشرُ  قال الليُث :: كشر 

َرأب  ِ نَّ   مريريريريريريريريريريريريَن اإل ريريريريريريريريريريريريَواِن   ريريريريريريريريريريريريَواَن ِكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه  و    ا ريريريريريريريريريواَن كريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَف اَّريريريريريريريريريال  واَّريريريريريريريريريال كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ
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 قال : والِفْعلةُ تجيُء في مصدِر فاعل.

 تقول : هاجَر ِهجرةً وعاشر ِعشرةً.

 قال : وإنما يكوُن هذا التأسيِس فيما يدخل االفتعاُل على تفاعال جميعاً.

 ضرٌب من البُْضع. الَكاِشرَ  قال : وزعَم أَبو الدُّقيِش : أن

ً  باَضعَها يقال :  ، وال يُشتَقُّ منهُ فعٌل. كاِشراً  بُضعا

 أي نتبسَُّم في وجوههم. «في وجوِه أَقواٍم وإنَّ قلوبنَا لتَْقِليَُهم لنَْكِشرُ  إنَّا»وُرِوي عن أَبي الدَّرداِء أنَّه قال : 

 فالٌن لفالٍن إذا تنّمَر له وأَْوعَده ، كأَنهُ سبٌع. َكشرَ واِش ، السَّبُُع عن نابِه إذا َهرَّ للِخرَ  َكَشرَ  ويقال :

 : الُخبُز اليابُس. الكَشرُ و، قال :  الَكَشرُ  قال : العُْنقوُد إِذا أُِكل ما عليه وأُْلقي ، فهو (ثعلب عن ابن األعرابي)

. كَشرَ وإذا َهَرَب ،  َكِشرَ  قال ويقال :  إِذا افترَّ

 .«وَعيبَتِي َكِرشي األنصارُ »:  أنه قال وسلمعليههللاصلى ُرِوي عن النبي: كرش 

من النَّاس أي جماعةٌ ، فكأنه أراَد أنُهم جماعتي وصحابتي الذين أَثُق بهم وأعتمُد  كرشٌ  قال أبو عبيد : قال أبو زيد يقال : عليه

 عليهم.

 منثورةٌ. َكِرشٌ  قال ، وقال األحمُر : همْ 

 الرُجل : عيالُه من صغار َولِده. َكِرش وقال الليث :

َج فالٌن فاُلنةَ فَنَثَرْت لهُ ذا بَِطنها  َكرشٌ  ويقال : :  َكْرشاءُ  أي َكثَُر ولدها ، وأَتانٌ  َكِرشهاومنثورةٌ أَي صبيان صغاٌر ، وتزوَّ

 ضخمةُ الخاصَرتيِن.

شَ و،  كرشاءُ  ويقال للدَّْلو الُمنتفخِة النَّواحي :  ل إِذا تَقبََّض ، ويقال ذلك في كل جلٍد.جلُد وجِه الرجُ  تَكرَّ

 .اْستكَرش ويقال للصبّيِ إذا عُظَم بطنُه وأخَذ في األكِل : قد

حين  يَْستكرشُ  الَجدُي ، وكلُّ َسخلٍ  استكَرش قال : وأنكر بعضُهم ذلك في الصبّي ، فقال يقال للصبّي : قد اْستَجفَر ، إنما يقال :

 يعظُم بطنُه ، ويشتدُّ أكله.

 :  قال رؤبة .كرشٌ  ولألرنب كرشٌ  لكّل ُمْجتّرٍ ، تؤنثُه العرب بمنزلة المعدة لإلنسان ، ولليربوع الَكرشُ وال : ق

ٌق ِ ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريكريريريريريريرَش ذو الريريريريريريتريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريش  لريريريريريريْ  طريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريريريريريريريريريريريريش    أَبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريج  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّاٌف عريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ

  
 : تقبض ، وقّطب ، وعبس. استكرشَ  قال شمر :

 أي بعيدةٌ. كرشاءُ  ، وهو من برود اليمن ، وبينهم رحم أْكباشٌ  وثوبٌ  أْكراشٌ  ابن بُُزْرَج : ثوبٌ 
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 أي لم أِجد إِليه سبيالً. َكِرٍش  (1)وقال غيُره : ما وَجدُت إلى ذلك األمر فا 

 : واسعةُ البطن. َكْرشاءُ  وامرأةٌ 

ً  الِجلد َكِرشَ  ويقال : شةُ وإذا مسَّتْه الناُر فاْنَزَوى ،  يَْكَرُش َكرشا م تهِريماً ِمن ط الُمكرَّ عام الباِدين : أَْن يُؤخذ اللحم األْشَمط فيَهرَّ

ر قطعةُ  البعير ويُغسل ويُنظَّف وجُهه األملس الذي ال فَْرَث فيه ويُجعل فيه  كِرش من َكِرٍش  ِصغاراً ويُقَطَّع عليه شحٌم ثم تُقوَّ

م ويُجَمع أطرافُه ويَُخّل عليه بخالٍل وتُحفَر له إَِرةٌ  ضاُف ويوقَد عليها حتى تَحَمى وتَْحَمرَّ فتصيَر  اللحُم الُمَهرَّ ويُْطَرح فيها الّرِ

ى الجمُر عنها وتُْدفَن شةُ  كالنار ثم يُنَحَّ فيها ويُجعل فوقها َملَّةٌ حاميةٌ ثم يوقَد فوقها بحطٍب جْزٍل ثم يُترك حتى يَْنَضج  الُمكرَّ

ً  لنا َكّرشوا:  لفتَخرج وقد طابت وصارت كالقطعة الواحدة فتُؤكل طيِّبة. يقا  .تَْكِريشا

ياض والِقيعاِن أَْنَجُع َمرتعٍ وأمرؤه تَْسَمُن عليه اإلبل وتغُزُر ، وكذلك الخيُل تَسمُن عليه يَْنبُُت في الشتاء  الَكِرشُ و من نبات الّرِ

 ويَِهيُج في الصَّيف.

من الدَّواّبِ : ما يكفيِه  الشُُّكورُ وأيضاً ،  الشُّكور ، وهو : ِعرفاُن اإلحساِن ونَشُره ، وَحْمُد ُموليهِ  الشُّْكرُ  قال الليث :: شكر 

َمِن العلُف القليُل ،  التي تصيُب حّظاً من بقٍل أو مرًعى فتْغُزُر عليه بعد قلِة لبٍن. وإِذا نزَل القوُم :  من الَحالئِبِ  الشَِّكَرةُ وللّسِ

ْت ، قي ،  َشَكراً  الَحلُوبَةُ  َشِكَرتِ  َجْزم ، وقد َشْكَرةً  القوُم ، وإِنهم ليحتِلبُونَ  أَْشَكرَ  ل :منزالً فأصابْت نَعَُمُهْم شيئاً من البُقول فََدرَّ

 :  وأنشد

َرْ   كريريريريريريريريريريريريريِ ا ِ ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِرب  ِدرَّاهتريريريريريريريريريريريريريَِ  َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَف نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريؤهريريريريريريريريريريا  ا والريريريريريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ  أبَقريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ

  
ْخفَةُ و ْبَدةُ ،  الرَّ  :  . وأنشدالشُُّكرُ  من الشَّعِر والنباِت : ما يَْنبُت من الشَّعر بين الضفائِر ، والجميُع : الشَِّكيرُ و: الزُّ

را  و  ني اَنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ زُّ لريريريريريريلريريريريريريعريريريريريريَ تريريريريريريريَ هريريريريريريْ ا الريريريريريريفريريريريريريىت يريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  بريريريريريرييريريريريريريريْ

  
ت هريريريريريريريا  كريريريِ تريريريزُّ مريريريلريريريهريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريْ ة  يريريريريَ وجريريريريريريريَ لريريري  ع سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريَ

  
َغُب. الشكيرُ و: ما ينبُت في أصِل الشجِر من الورِق ليس بالِكبار ،  الشَِّكيرُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  من الفَْرخِ : الزَّ

 إذا خرج فيها الشيء. أَْشَكَرتوالشجرةُ  َشِكَرتِ  : يقال : (سلمة عن الفراء)

نفيُّ ، قال : حدثنا المأثور بن ِسَراج وحدثنا محمد بُن إسحاق ، قال : حدثنا يعقوُب الدَّْوَرقِيُّ ، قال : حدثنا الحارُث بن ُمَراَرةَ الح

اَعةَ أتى رسول هللا  اَعةَ واألَْفَواُق بنت األغّرِ أن َمجَّ اَعةَ ، وطريُف بن ساَلمة بن نوحِ بن َمجَّ ، فقال  وسلمعليههللاصلىبن َمجَّ

 : قائلهم

__________________ 
 (.كرش)« اللسان»وانيتر :  (فم)( فا :  ع  1)
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ِة قريريريريريريريريريريريريريريري  َأاَتانَ و  امريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريَ اع  الريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريريريريريريََّ

  
ول    ربِّ اَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريريريريريريريرَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   خيريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  

اَدأب واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريمريريريريريريريريلريريريريريريريريا َ ريريريريريريريريَ
 فريريريريريريريريأعريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا املريريريريريريريري

  
ع  مريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريول  و   مريريريريريريريريريريَ ْرء يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 كريريريريريريريريريرياَن املريريريريريريريريريري

  
ً  وسلمعليههللاصلىفأَْقَطعَهُ رسوُل هللا  هذا كتاٌب كتبه محمٌد رسوُل هللا  (ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ):  ، وكتَب له بذلك كتابا

. ك فإِليَّ اَعة بن ُمرارةَ بن ُسلمى : أَنِّي أقطْعتَُك الفَْوَرة وَعَوانةَ من العََرَمِة والُحبَِل فمن حاجَّ  لَمجَّ

طعهُ الريا بِالَحْجِر. ثم إن وفََد على أبي بكٍر فأَقطعِه الِخْضِرَمة ثمَّ وفَد على عمر فأق وسلمعليههللاصلىقال : فلما قُبَِض رسوُل هللا 

اعة وفد إلى ُعمر بن عبد العزيز بكتاب رسول هللا  بعَد ما استُخلف فأَخذهُ عمر فقبَّله  وسلمعليههللاصلىهالَل بن سراجِ بن َمجَّ

َر عنده ِهالٌل ليلةً فقال فََسمَ  وسلمعليههللاصلىووضعه على عينيه وَمَسَح به وجههُ رجاَء أن يصيَب وجههُ موِضَع يَِد رسوِل هللا 

اَعةَ أََحدٌ أَ له : يا هالُل ،  كثيٌر. فضحك عمر ، وقال : كِلَمةٌ عربيةٌ ، قال ، فقال ُجلَساؤهُ  َشِكيرٌ وقال : نعْم  ؟بَِقَي من كُهوِل بني َمجَّ

ْرعِ إِذا َزكا فأَخرَج فنبَت أَ قال :  ؟يا أمير المؤمنين الشَِّكيرُ  : وما ، ثم أجازهُ وأعطاه  الّشِكيرُ  في أصوله فذلكملْم تَر إلى الزَّ

 وأكرمه وأعطاه في فرائِض الِعيَال ، والُمقَاتِلَة.

ْرع وهو ما نبَت منه صغاراً في أصوله. بشِكيرِ  كثيٌر أي ذريةٌ صغاٌر شبههم شِكيرٌ و: أراد بقوله :  (قلت)  الزَّ

 الممتلئةُ الّضْرع من النُّوِق.:  الّشِكَرةُ  قال : (أبو عبيد عن األصمعي)

 :  وقال الُحَطْيئَةُ يصف إبالً غزاراً 

يريريريريس  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريحريريريريريريريْه    ذا مل يريريريريكريريريرين  اّل األمريريريريريريريالريريريريِ

  
رَا    كريريريريريريريريريريِ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّاهتريريريريريريريريريري  ٌق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريري 

  
 :  قال العجاج يصف ِركاباً أَْجهضت أوالَدها

رْ و  عريريريريريريريريَ َن الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ اقريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ ا   ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريّ َ نريريريريريريريريِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا   مريريريريريريريا ا  وَص العيوِن جم ِْهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َتَ رْ مس   سريريريريريريريريريريريريريريري

  

ُ   كت  فاْ َتَكرْ   ملهنَّ  متا
: ما  الشكيرومنهم إتمام يعني بلوغ التمام  استطر شعره أي نبت ، وطر شاربه مثله يقول : ما طرَّ  يقال الطر من استطرَّ  ما

 .شكيراً  صار فأشكر نبت صغيراً 

ا  وال أَُّْأَبَرّ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريريريِ   وال قريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  حبريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الوبرملهن سريريريريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء وال اسريريريريريريريريريريريريريريتغةريريريريريريريريريريريريريريى  

  
ت ، كل ذلك من حين يجدُّ وقُع مطِرها ويشتدُّ. وأنشد غيره المرئ  اْشتََكَرتِ  :(أبو عبيد عن األصمعي) السَّماُء وَحفَلْت واْغبَرَّ

 :  القيس

َذْ   جريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريري ى الريريريريريريريريريريريريَودَّ  ذا مريريريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رو   كريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريَ َواريريريريريريريريريريريريريريريه  ذا مريريريريريريريريريريريريريريا َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : أحمرالريُح إذا اشتدَّ ُهبُوبُها. وقال ابن  اشتكرتو
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ا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريكريريرير   تريريريريريريريَ وَن ِ ذا ريريريريح  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ مريريري  عريريريِ   ريريريْ
 املريريري

  
ون  ذا مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريلريريريحريريريَم الريريريبريريري ريريريريريريريل  و   لريريري  اعريريريِ  الريريري ريريريريريريريّ

  
 :  الحرُّ والبرُد كذلك. وقال الشاعر اشتَكرَ و

ِس  مريريريريريريريريْ ر ورٌ و غريريريريريريريريَ اأَب ا ريريريريريريريريِ تريريريريريريريريكريريريريريريريريَرْ  مسريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
الءِ   ج  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ هريريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأّن َأجريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَ

  
 المرأة : فرُجها. َشْكرُ و

وَشْبِرَك أَنشأَت تَُطلُّها  شكِرها إِْن سأَلَتْك ثَمنَ أَ »لرجٍل خاَصمته إِليه امرأتُهُ في مالها َمْهِرها  قول يحيى بن يعَمرَ  ومنه

 .«وتَْضَهلَُها

 :  وقال الشاعر يصف امرأة أنشده ابن السكيت

ْكرهريريريا اهريريريا مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌن ِبةريريريريريريريريريريريريريريَ اٌع إب ريريريريريريريريريريريريريريفريريريَ لريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رق  ُّا ريريريريريريريريريرير     جريريريريريريريريريريواٌد بريريريريريريريريريريزاِد الريريريريريريريريريريرّكريريريريريريريريريري  والريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ

  
اعي .َشْكَرى:  للِفْدرة من اللحم إذا كانت سمينةً ويقال   :  قال الرَّ

راهتريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريَ رُّ ىف مسريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  احملريريريريريريريريريال  الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
رَاهريريريريريريريا مريريريريريريريا  هريريريريريريريا ومسريريريريريريري يريريريريريريري هريريريريريريريا    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريرياَرى مريريريريَ

  
 أراد بحديدها ِمْغَرفَةً من الحديد تُساط القدُر بها وتُْغتََرُف بها ِإهالتها.

 بمعنى واحد. اشرتُهُ كوفالناً الحديَث  فاتْحتُ  وقال أبو سعيد يقال :

 : أريتُه أنِّي لهُ شاكٌر. شاكرتُهوقال : 

 : قبيلةٌ من َربيعةَ. يَْشُكرُ  وقال الليث :

 : قبيلةٌ من َهْمَداَن في اليمن. شاكرو

كارُ  :(عمرو عن أبيه)  .َشْكرٌ  : فروُج النساِء واحدها : الّشِ

القليُل من أعمال العباد فيَُضاعُف لهم به الجزاء. قال ذلك أبو إسحاَق من أسماِء هللا جّل وعّز معناه أنه يزكو عنده  الشَّكورُ و

جاُج.  الزَّ

َف عليه من عبادته. ُشْكر من عباد هللا فهو الذي يجتهُد في الشَُّكورُ  وأما  ربِّه بطاعته وأدائه ما ُوّظِ

ألنه مفعوٌل له  ُشْكراً  نُِصَب قوله [13سبأ : ] (ِعباِدَي الشَُّكورُ اْعَمُلوا آَل داُوَد ُشْكرًا َوَقِليل  ِمْن )قال هللا جّل وعّز : 

 َمْغَزرةٌ للبن.:  َمْشَكَرةٌ  ، وإن شئت كان منصوباً على أنه مصدٌر مؤكٌد. وعشبٌ  ُشكراً  اعملوا هللِ :  كأنه قال

تاء والتي يدوم لَبَنها سنتها كلها ، يقال : التي تغُزُر في الصَّيف  النُّوقِ  من الِمشكارُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) وتنقطُع في الّشِ

 .صفيٌ و،  َوشولٌ و،  َمكودٌ و،  َرفُودٌ  لها :

ْرَك َلظُْلم  َعِظيم  )قال هللا جّل وعّز ُمْخِبراً عن عبده لُقماَن الحكيم أنهُ قال البنه : : شرك   (َّي ُبَِنَّ ال ُتْشِرْك اِبلِل ِإَن الشِ 

ً  : أن تجعل هلل ركالشو [13لقمان : ] ال ):  واألنداد ، وإنما دخلت الباُء في قوله الشُّركاءِ  في ُربُوبيَّته ، تعالى هللا عن شريكا
ً  ألن معناه ال تعدل به غيره فتجعلَه (ُتْشِرْك اِبللِ   : له ، وكذلك قولُهُ  شريكا
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ْلطاَّنً ) رَُكوا اِبلِل ما ََلْ يُ نَ زِ ْل ِبِه س   ُ ألن معلاه ع لوا به ، ومن ع ل  هلل  ريريريريي ا  من  [151عمران :  ل ] (ِبا َأش   ْ
 له وال ن َّ وال ن ي .  ريكَ  ألن هللا وامسٌ  ال مةركٌ   ل ه فهو

ْركةُ  وقال الليث :  .الشَِّريكين : ُمخالطة الّشِ

 :  وقال لبيد .أشراكٌ و،  ُشَركاءُ  : الشَِّريكِ  وجمع تَشاركنا بمعنى اْشتَرْكنَا يقاُل :

ت   عريريريريريريريريا  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ رَاِك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ائريريريريريريريريِ   األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   عريريريريريريريريَ

  
الُِ وَ   غريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِوتريريريريريريريريريريريريريريريرا  والريريريريريريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْركِ  أيضاً جمع األشراكُ وكما قالوا : يتيٌم وأيتاٌم ، ونصيٌر وأنصاٌر ،  أْشَراكٌ و َشِريكٌ  يقال : قِسٌم :  ، وهو النصيُب كما يقال الّشِ

 وهو النصيُب. ِشْركٍ  ، وإن شئت جعلته جمع شريكٍ  في بيت لبيد جمع األْشَراكَ  وأقساٌم ، فإن شئت جعلت

 ، أي في مصاهرتُكم. ِشْرِكُكم ، ويقال في المصاهرة : َرِغبنا في َشِريَكتِي وقال الليث : يقال : هذه

يه الناُس : َشِريك قلُت : وسمعُت بعض العرب يقول : فالنٌ  ج بابنتِه أو بأخته ، وهو الذي يَُسّمِ  .نَ الَختَ  فالٍن إذا تزوَّ

 جاٌر وأنه أقرب الجيران. الشَِّريكَ  ؛ وهي جاَرتُه ، وزوجها جاُرها وهذا يدلُّ على أنَ  شريكتُه قلت : وامرأة الرجِل :

َراكُ  وقال الليث  : َسْيُر النَّْعل. الّشِ

َراكِ  : يقال ِمنَ  (أبو عبيد عن أبي زيد) ْكت : الّشِ ً  النَّْعَل وأْشَرْكتها إذا جعلَت لها شرَّ  .ِشَراكا

ت إذا انقطع كلُّ ذلك منها. َشِرَكتِ  وقال ابن بُُزْرَج :  النَّعُّل وَشِسعَْت وَزمَّ

 ، وهي أَْنَساُع الطريق. َشَركةٌ  الطريق ، الواحدةُ : َشَركَ  : اْلَزمْ  (أبو عبيد عن األصمعي)

هاُهنا ، وأخرى  َشَركةٌ  الدَّوابُّ بقوائمها في َمتِْن الطريق ،وقال غيره : هي أخاديُد الطريق ، ومعناهما واحٌد ، وهي ما َحفرت 

 بَِجْنبِها.

 صغاٌر تتشعَُّب عنه ثم تنقطع. أْشَراكٌ :  الطريق ، ُمعظُمه وبُنَيَّاتُه أُمُ  وقال شمر :

ً  (األصمعي) ً  : يقال : لَطمهُ لْطما دخُل في يده الشَّْوكةُ فيضِرُب بها األرض وهو البعير ت الُمتَنَقِِّش  أي متتابعاً ، ولطمهُ لطمَ  ُشَرِكيّا

 ضرباً شديداً ، فهو حينئذ ُمتَنَقٌش.

 .ِشْركٌ  ، واحدها ُشَركاءُ  أي ليس فيه أْشَراكٌ  وقال : وماٌء ليس فيه

 ً ً  قال : ورأيت فالنا ث نفسه أي أن رأيه ُمْشتََركا  ليس بواحٍد. ُمشتَركٌ  إذا كان يَُحّدِ

 أْشَركَ و: إذا دخل معه فيه ،  يَْشَرُكهُ  في األمر َشَركهُ  ، ويقال : ِشَراكٌ  أي طرائُق ، واحدها ُشُركٌ  ويقال : الكألُ في بني فالنٍ 

 فالٌن فالناً في البيع إذا أدخله مع نفسه فيه.

ائِد : ِحبالته يرتبكُ  َشَركُ  وقال الليث :  الصَّ
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 .َ رَكةٌ  فيها الصَّي  ، والوامس أب
 .«في ثالٍث : الَكأِل والماِء والنّارِ  ُشَركاءُ  الناس»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي 

: الحطُب الذي يُْستَْوقَُد به ، ويؤخذ من َعْفِو البالِد ، وكذلك الماُء الذي يَْنبُُع من منبعٍ غير مملوٍك ، والكأل  النار قلت : ومعنى

ىالذي منبته غير مملوك والنا ، وهي زوٌج وأٌم وأخواِن ألُّمٍ وأخواِن ألٍب وأٍُم ،  الُمْشتََركةَ  س فيه ُمْستَُوون ، والفريضة التي تَسمَّ

ا َسقَط َسقََط ُحْكمه ، وكان كمن لم  يَْشَرُكُهموللزوج النصف ، ولألُم السدس ، ولألَخوين لألُم الثلث  بنو األب واألم ، ألن األب لمَّ

ّمٍ معاً ، وهذا قول زيد بن ثابت ، وكان عمُر َحَكم فيها بأن جعل الثلث لإلخوة لألم ولم يجعل لإلخوة لألَب يكن ، وصاروا بني أُ 

نا ، فأشركنا َهْب أبانا كان ِحماراً :  واألم شيئاً فراجعه في ذلك اإِلخوة لألَب واألم ، وقالوا له يت  فأَشرك بقرابة أُّمِ بينهم فسّمِ

كةً  الفريضة  .ُمَشرَّ

 .الُمْشتََركةُ  الليث : هي وقال

بطاعتهم  مشركين معناه : الذين صاروا [100النحل : ] (َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكونَ ):  وقال أبو العباس في قول هللا جلَّ وعزَّ 

ليس  ُمشركين بالشيطان ، ولكن َعبدوا هللا وعبدوا معه الشيطان فصاروا بذلك أشركواوللشيطان وليس المعنى أنهم آمنوا باهلل 

 بالشيطان وآمنوا باهلل وحده ، رواه عنه أبو عمَر الزاهد. أشركوا أنهم

 قال : وعرضتُه على الُمبَّرد : فقال : ُمتْلَئِبٌّ صحيٌح.

ْشك اسم رجٍل يقال له يزيدُ  الّرْشكُ  قال الليث :: رشك  ، وكان أحسَب أهِل زمانه ، فكان الحسُن البصريُّ إذا ُسئِل عن  الّرِ

هام وَعلَى يزيدَ  ْشكِ  حساب فريضة قال : علينا بياُن الّسِ  الحساُب. الّرِ

ْشكَ  قلت : ما أرى  عربياً وأراه لقباً ال أصل له في العربيَّة. الّرِ

 ك ش ل
 [.مستعمالن: ] استُعمل من وجوهها : شكل ، كشل

 فَْيُش.: الفَْيَشلَةُ الضخمة ، وهي الَكْوش وال الَكْوَشلَةُ  قال الليث :: كشل 

وْ  َشُم قلت : المعروف الَكْوَسلَة بالسين في الفَيشِة ، ولعلَّ السين فيها لغةٌ ، فإِن الشين عاقَبَِت السيَن في حروٍف كثيرة منها الرَّ

ْوَسُم ، ومنها  لشَّْوَذق والسُّْدفَةُ والشُّْدفَةُ.، والسَّْوَدُق وا تَْسِميتُهوالعاِطس  تَْشِميتُ  بمعنى اإلرسال ، ومنها التَّْشِميرُ و التَّْسِميرُ  والرَّ

 .مشاكلةٌ و شاكلٌ و ُشْكلَةٌ و،  أَْشَكلَةٌ و َشْكلٌ و: في فالٍن َشبَهٌ من أبيه  (أبو العباس عن عمرو عن أبيه): شكل 



3386 

 

وأُخر )قرأ الناُس وآَخُر إال ُمجاهداً فإنه قرأ :  [58ص : ] ((58َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزواج  ))وقال الفّراء في قوله جلَّ وعزَّ : 

 .(شكله من

اج : من قرأ :  يم  َوَغسَّاق  ):  فآَخر عطٌف على قوِله ((58َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزواج  ))وقال الّزجَّ  أي وعذاٌب آخر ِمن (ْحَِ

 أي من مثل ذلك األول. شكله

 أنواع.:  (َأْزواج  )، ألن معنى قوله  شكله فالمعنى وأنواٌع أَُخر من (شِكله وأَُخُر ِمن)ومن قرأ 

ْكلُ  وقال الليث :  : ُغْنُج المرأة وُحسُن َدلِّها. الّشِ

كل : َحسنةُ  َشِكلَةٌ ُمَشكَّلةٌ  يقال : إنها  .الّشِ

 مثله في حاالتِه. فالٍن أي شكلُ  هذا أي على مثاله ، وفالنٌ  شكلِ  : الِمثل ، تقوُل هذا على الشَّكلُ  قال :

كلُ و: الِمثُل ،  الشَّكلُ  وأخبرني المنذريُّ عن أبي العباس أنه قال :  : الدَّلُّ ، ويجوُز هذا في هذا ، وهذا في هذا. الّشِ

 : ضرٌب من النبات أصفُر وأحمُر. الشَّْكلُ  قال : وقال ابن األعرابي :

 [.84اإلسراء : ] (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعلى شاِكَلِتهِ )وقال الفراء في قوله تعالى : 

 : الناحيةُ والطَّريقةُ والَجِديلة. الشاِكلة قال :

جاج : يقال : هذا طريٌق ذُو  ، أي تَتشعَُّب منه ُطرٌق َجماعةٌ. َشَواِكلَ  وقال الزَّ

 احيته وَخِليقَتِه.أي على ن «َعلى شاِكَلِتهِ » وقال األْخفَُش :

 هذا أي ِمن َضْربه ونحوه. َشكل قال ، ويقال : هذا ِمن

ا كل وأمَّ  للمرأة : فما تتحسَّن به من الغُْنجِ. الّشِ

الةُ ، :  الشَّْوَكلَةُ  قال : (َسلَمةُ عن الفّراء) جَّ  العَْوَسجة.:  الَشْوكلةو: الناِحيَةُ ،  الشَّْوكلَةوالرَّ

عليك لَْونُه ، وتقول في  أَشَكلَ  في أْلوان اإِلبل والغَنم ونحِوه : أن يَكون مع السواِد ُغْبَرةٌ وُحْمَرةٌ ، كأنه قد األَْشَكلُ  وقال الليث :

في سائر األشياء : بياٌض  األشكلُ ومن سواٍد ،  ُشْكلَةٌ  من لَْون كذا وكذا ، كقولَك أَسَمُر فيه لُشْكلَةً  غير ذلك من األلوان إن فيه

ّمة  :  وُحْمَرةٌ قد اختلََطا. قال ذو الرُّ

ه   مَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريوطريريريريريريريا  تريريريريَ ريريريَ َل خمريريريَْ َن أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريَ حريريريْ فريريريَ لريريريريْ  يريريريريَ

  
يريريريريريريريريِج   اَلجريريريريريريريريِ

َ
اِ  املريريريريريريريري يريريريريريريريريَّ َرفريريريريريريريريِ جريريريريريريريريْ ر  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
 تلج في هديرها. ِملجاج جمع

 :  وقال َجِريٌر يُنِكُر الّدماء

لريريريريريريريريى متريريريريريريريريور  دمريريريريريريريريا  هريريريريريريريريا تريريريريريريريريْ ه الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا ُّالريريريريريريريريَ

  
ل    كريريريريريريريَ لريريريريريريريَة أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَة مسريريريريريريىت مريريريريريريرياء  ِدجريريريريريريْ  بريريريريريريريِ جريريريريريريْ

  
 فيه بياٌض وُحمرةٌ. األشكلُ  وقال أبو عبيدة :
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بُُع فيها ُغثَْرةٌ  (ثعلب عن ابن األعرابيّ )  لَْونان فيه سواٌد وُصفرةٌ َسِمَجةٌ. ُشْكلَةٌ و: الضَّ

 .ُمْشِكلٌ  ألمر المشتبِه :ومنه قيل ل .أشكلُ  : الُحْمَرةُ تختلط بالبياض ، وهذا شيءٌ  الشُّْكلة وقال شمر :

ياِشّيِ ) ْيداِوّي عن الّرِ  َعلَيَّ األمر إذا اختلط. أشَكل يقال : (المنذريُّ ، عن الصَّ

 الّدابة. شَكلتُ والطيَر ،  َشَكْلتُ  يقال :وَ 

 َعلَيَّ األخباُر وأَْحكلَْت بمعنًى واحٍد. أَشكلَتْ  قال : (َسلمة عن الفّراء)

 عند العرب : اللوناِن المختلطان. األشكلُ وَعلَيَّ األمُر أي اختَلط ،  أَشكلَ  األنبارّي :وقال ابن 

 أفعالَه. يشاكلُ  ، قال : معناه عما «َشْكِله سألته عن»:  وسلمعليههللاصلىفي قوله في صفة النبي :  وقال

 .«ُشْكلَةٌ  ينيهفي عَ »:  وسلمعليههللاصلىفي صفة النبي  عنههللارضيوفي حديث علّيٍ 

 :  كهيئة الُحْمرة تكون في بياض العين ، فإذا كانت في سواد العين ُحمرةٌ فهي ُشْهلةٌ. وأنشد الشُّكلةُ  قال أبو عبيد :

هريريريريريريرياو  لريريريريريريريِة عريريرييريريريلريريريِ كريريريْ  ال عريريرييريريريريريريريَ  فريريرييريريريهريريريريريريريا غريريريَت  ريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  ٌل عريريريرييريريريريوَنريريريريريريري  كريريريريريريريْ تريريريريريريرياق  الريريريري ريريريريْتِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريذاَك عريريريريِ

  
 توصف بالُحمرةِ ، ولكن توصف بزرقة العين وشهلتها.الطير هي الصقور والبزاة ، وال  عتاق قال شمر :

 قال : وُرِوي هذا البيت : شهلة عينها.

في العين : الصفرة التي تخالط بياض العين التي َحْوَل الَحَدقة على صفة عين الصقر ، ثم قال  الشكلة قال وقال غير أبي عبيٍد :

 في الصفرة. إِاّل في الحمرة ، ولم نسمعها الشكلة : ولكنا لم نسمع

 :  وأنشد

ْوفريريريريريريريريريزاَن بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريةو  فريريريريريريريريريْزان اَّريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريَ

  
ن دُ اجلريريوف َأ ريريريريريريريريريريريريريريريكريريال  ه َنريرييريريعريريريريريريريا  مريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريري ريريتريريريريريريريْ

  
 قال : فهو هاهنا ُحمرةٌ ال شك فيه.

 ، وهي ُحمرةٌ تخالط البياض. شكلة قال : وَرَوى أبو عدنان عن األصمعي ، يقال : في عينه

 تَخلُُج األشكاُل دوَن األشكالْ : و  فيما يُتكلَُّف منها ويُهتمُّ لها وأنشد للعجاج: األمور والَحوائُج المختلفةُ  األشكالُ  وقال الليث

 وهي الحاجةُ. أَْشَكلَةٌ  يقال : لنَا قِبَل فاُلنٍ  (أبو عبيد عن األصمعي)

 ، بمعنى واحٍد. نََواةٌ و َشْوَكالءُ و َشاكلَةٌ و،  أْشَكلَةٌ :  يقال للحاجةِ  (ابن األعرابي)وقال 

ْت َشاكلتَاها ، وَسائُرَها أَْسَوُد. َشْكاَلءُ  أَبو زيد : نَْعَجةٌ وقال   إذا اْبيَضَّ

ْفِطفَتَْين الشَّاكلتَانِ  وقال الليث :  : َظاِهُر الّطِ
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 من َل  ْن َمْبلِ  ال  َصْتَى ِ   مَسْرِف اََّْرقريَفِة من جاِنَا الَبْ ِن.
 لَهُ ونَِظيَرهُ.من األموِر : ما َوافََق فَاعِ  المَشاِكلُ وقال : 

 في الَخْيِل. الِشَكالَ  أَنه َكِرهَ  وسلمعليههللاصلىوروي عن النبي 

لةً َوَواِحَدةٌ ُمْطلَقَةً وإنََّما أُِخَذ هذا من كالِ  قال أبو عبيد يَْعنِي أَْن تكون ثالُث قََوائَم منه ُمَحجَّ  بِه الَخْيُل ، ُشبِّهَ بِه ألنَ  يُْشَكلُ  الذي الّشِ

كا لةٌ ، وليس يكون لَ الّشِ كالُ  إِنما يكوُن في ثالِث قَوائم أَو أَْن تكوَن الثَّاَلُث ُمْطلَقَةً وِرْجٌل ُمَحجَّ جِل ، وال يكون في  الّشِ إِالَّ في الّرِ

 اليَِد.

كالُ  وروى أبو العباس ثعلب عن ابن األعرابي أنهُ قال :  نَى ِرْجلَْيِه.: أَْن يكون البَيَاُض في يُمنَى يََدْيِه وفي يُم الّشِ

 : أَْن يكون البَيَاُض في يُْسَرى يَديِه وفي يُْسَرى ِرْجلَْيِه. الشكالُ  قال أبو العباس وقال آخُر :

كالُ  وقال آخر :  : أَْن يكون البَيَاُض في يَديِه َحْسُب. الّشِ

كالُ  وقال آخُر :  : أن يكون البَيَاُض في يََديِه وفي إحدى ِرْجليِه. الّشِ

كالُ   :وقال آخرُ   : أَْن يكون البَيَاُض في ِرجليِه وفي إِحدى يَديِه. الّشِ

ُل الثَّاَلِث َطْلُق اليمنَى أَْو »أَنه قال :  وسلمعليههللاصلى: وروى أبو قَتادة عن النبي  (قلت) َخْيٌر الَخْيُل األَْدَهُم األَْقَرُح المحجَّ

 .«كمْيٌت مثلُه

تُهُ َصغيرةٌ بين عينيه ، وقوله : األَْقَرحُ و:  (قلت) لُ واليمنى : ليس فيها من البَيَاِض شيٌء ،  َطْلقُ  الذي ُغرَّ الثَّالِث : التي  المحجَّ

 فيها بَيَاٌض.

كالُ  وقال أبو عبيدة :  .َمْشُكولٌ  أن يكون بَيَاُض التّْحِجيِل في ِرْجٍل واحدةٍ ويٍَد من ِخالٍف ، قَلَّ البَيَاُض أَْو َكثَُر ، وهو فََرسٌ  الّشِ

 .َمشُكولٌ  وقال شمر عن عبد الغفار عن أبي عبيدة قال : إذا كان البَيَاُض بيٍد ورْجٍل من خالٍف قَلَّ أَْو كثَُر فهو

ةِ  يشاكلُ  : ُحِليٌ  األْشكالُ  قال غيره :و مَّ ُط بها النِّساُء ، وقال ذو الرُّ  :  بعضها بعضاً يُقَرَّ

كريريريريريريالِ  َِ   ِل األ ريريريريريريريريريريريريريريْ اَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه ِمْن صريريريريريريريريريريريريريريَ   عريريريريريريْ
  

َواِ     ا اَّريريريريريريريريريريريريريَ اهتريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريَّ ى لريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ  أَْد   عريريريريريريريريريريريريريَ

  

َلِة الةَّمالِ      َهزَّ السََّلا يف لَيريْ
 إذا قَيَّْدتَهُ. َمْشُكولٌ  فهو أْشُكلُهُ  الِكتابَ  َشَكْلتُ  :(أبو حاتم)

 : ُمشتَبِهٌ ُمْلتَبٌِس. ُمِشكلٌ  قال : وأَْعَجْمُت الكتاَب إذا نَقَْطتَه ، وَحْرفٌ 

ْدغِ واألُذُِن ، وُحكَي عن بعِض التَابعيَن أنه أْوصى َرُجالً في :  الشَّاِكلُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي) البَيَّاُض الذي بين الصُّ

ْوَم والفَنِيَكيِن طَ   والشَّْجَر. الشَّاكلَ وَهاَرتِِه فقال : تَفقُِد الَمْنَشلَةَ والَمْغفَلةَ والرَّ

ْومُ ونفُسها ،  العَْنفَقةُ  : الْمغَفَلَةُ  قال :  : الرَّ
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َْلَةَلة  و َ ْحَمة  األ ذ ِن ، 
. امل  : َمْوِضع  مَسْلَ ِة ا اوَِ

 ك ش ن
 [.مستعمالن]كنش ، نكش : 

 أي أَتَْوا عليه وَحفَُروا بئراً فما فنََكُشوهُ  : األتُْي على الشيِء والفَراُغ منه ، تقوُل : انتهوا إلى ُعْشبٍ  النّْكشُ  قال الليث :: نكش 

 منها بَعُد أي ما فََرُغوا منها. نَكُشوا

د الليث في تفسير  .النكش وقال أبو منصور : لم يجّوِ

 قَى من البئر حتى تُْنَزَح.: أْن يُْستَ  النكشُ  وقال غيره :

 أي ما تُْنزُح. تُْنَكشُ  وروى أبو عبيد عن األموي أنه قال : هذه بئٌر ما

 .تُْنكشُ  قال وقال رجٌل من قريش في علّيِ بن أبي طالب : عنده َشجاَعةٌ ال

ُجُل الِمْسَواَك فَيُليَِّن ر:  الكْنشُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): كنش   بعد ُخُشونٍَة. َكنََشهُ  أَْسهُ بعد ُخُشونَتِِه ، يقال : قدأَْن يَأْخَذ الرَّ

 : فَتُْل األْكسيَة. الكْنشُ وقال : 

 ك ش ف
 [.كشف]استعمل من وجوهه : 

يِه.  الكْشف قال الليث :: كشف  ا يُواريِه ويُغَّطِ االسُم ، وهي دائرةٌ في  الكَشفَةُ و،  األْكَشفِ  : َمصدرُ  الكشفُ و: َرْفعَُك شيئاً عمَّ

 يُتَشاَءُم بها. َكَشفةٌ  قُصاِص الناصيِة ، وربَما كانت َشعرات تَْنبُُت ُصعُداً ولم تكْن دائرةً فهي

 .الِكشافُ  من اإلبل : التي يَضربَها الفَْحُل وهي حامل ، ومصدرهُ : الَكُشوفُ وقال : 

 على النّاقِة بعد نِتَاِجَها وهي عائِذٌ قد َوضعْت حديثاً.أَْن يُحَمل :  الِكشافُ و: هذا التفسيُر خطأُ ،  (قلت)

 .كشوفٌ  ، وهي ناقةٌ  الكَشافُ  إِذا ُحِمَل َعلَى النَّاقِة َسنتَْين ُمتَواليَتَْين فذاكَ :  وروى أبو عبيد عن األصمعي أنه قال

وذلك عند تمام ـ  يضربها الفْحُل فإذا فُِصل عنها فصيلها : وأَجوُد نِتاجِ اإلبل : أن يضربَها الفَْحل فإذا نُتِجت تُركْت َسنَةً ال (قلت)

 أُرِسَل الفْحُل في اإلبل التي هي فيها فيضربها فإذا لم تجمَّ سنةً بعد نِتاجَها كان أَقلَّ ِللبَنَِها.ـ  السنة من يوم نِتاجها

تها وِطْرقها ، ومن هذا قول زهير في حْرٍب اْمتَدَّ   ْت أَيَّاُمها.وأَضعف لولدها ، وأَْنهك لقُوَّ

اهلريريريريريريريريا فريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريري ريريريريريريريريِ ْرَك الريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريَ م عريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريتريريريريريريريريعريريريريريريريرير كريريريريريريريريكريريريريريريريري 

  
تريريريريريري ريريريريريريم و   ْج فريريريريريريتريريريريريري  لريريريريريريتريريريريريريَ ْح كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريا   َّ تريريريريريري  لريريريريريريْ ريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
ً  فضرب لقاحها  بحدثان نتاجها ، وإتآمها مثالً بشدة الحرب ودوامها. كشافا

ً  القوُم إذا صارت إبلهمْ  أَْكَشفَ  وقال األصمعي :  الَحْمل.في  َكشوف ، الواحدة : ُكُشفا

 : الذي األْكَشفُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد)
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 ال تري ْرَس معه يف اَّرب.
ً  الرجلُ  أَْكشفَ  وقال غيره :  إذا ضحك فانقلبْت شفتُه حتى تبدَو َدراِدُره. إكشافا

 ك ش ب
 [.مستعملة: ] كشب ، كبش ، شكب ، شبك ، بشك

 ونحوه.: شدة أَكِل اللحم  الَكْشبُ  قال الليث :: كشب 

 :  وقال الراجز

ْه  بريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ َواء  ر عريريريريريريريريريريْ ا يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ   َّ ظريريريريريريريريريريَ

  
ه   بريريريريريريري  َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ى نريريريريريري  ل الريريريريريريك ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوج مريريريريريريِ ريريريريريريريْ هريريريريريريْ لريريريريريريَ  مريريريريريري 

  
 : اسم جبل في البادية. كشبو

ً  قال الليث : إذا أَثْنَى الَحَمل فقد صار: كبش   الكتيبِة : قائُدها. َكبشُ و،  َكْبشا

، وهي ُضُروب من  أْكباشٌ  بُْرمة أَْعشاٌر وثوب:  السكيت قال : يقال : بلد قِفَاٌر كما يقالوأخبرني المنذري عن الَحّراني عن ابن 

 بُُروِد اليمن ، وثوب َشمارق ، وَشبَارق إِذا تمزق.

 بالكاف والشين ، ولست أحفظه لغيره. أكباش ثوب:  قال األزهري : هكذا أَْقَرأنيه المنذريُّ 

 .أكباشٌ  ، وهذا من بُرود اليمن ، وقد َصحَّ اآلن أكباش أْكراٌش ، وثوبوقال ابن بُُزْرَج : ثوب 

، وقيل : إن ابن  َكْبشةَ  ابن أبي وسلمعليههللاصلىكان مشِركو مكة يقولون للنبي و ، كبشة : اسم امرأة ، كأنه تصغيرُ  ُكبْيَشةُ و

ْعَرى العَبُوَر ، فشبهوا النبي كان رجالً من ُخزاعةَ خالَف قَريشاً في عبادة األوثان ، و كبشة أبي به ، ومعناه  السالمعليهَعبََد الّشِ

 .كبشة أنه خالفَهم كما خالفهم ابن أبي

ه ، فنسب إليه ألنه كان نزَع إليه في الشَّبَِه. السالمعليه: كنيةُ َوْهِب بن عبد مناف جّدِ النبي  كبشةَ  قال آخرون : أبوو  ِمن قِبَِل أّمِ

 على التكثير. شبَّكتها فتشبكتْ و فاشتبَكت أصابعي بعَضها ببعض. َشبكتُ  : مصدُر قولك الشَّْبكُ  قال الليث :: شبك 

 َشبَكٌ :  ، ويقال ألسنان الِمْشطِ  «بين أَصابعه يَُشبِّكْ  إذا خرج أحُدكم إلى الصالة فال»:  وُروي عن النبي صلى عليه َوآله أنه قال

 بعضها ببعض.الّرِحم وغيرها : اتصال  اشتباكُ و، 

 َرِحٍم. ُشْبَكةُ  المتصلة ، ويقال : بَيني وبينهُ :  المشتَبِكة وقال أبو عبيد : الّرِحمُ 

:  ، قال ُشبّاكةٌ  : اسٌم لكل شيء كالقَصب المحبّكِة التي تُجعَل على صنعِة البَواري ، فكلُّ طائفٍة منها الشُّبّاكُ  وقال الليث :

باكُ و: الَمْصيَدة في الماء وغيره ،  الشبكةُ و،  شبَكٌ  للرأس ، وجمعُها الشَّبَكةُ و من األرض : مواضُع ليست بِسباخٍ وال تنبت  الّشِ

 البْصرة. ِشبَاك كنحو
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 :  البْصرة : ركايا كثيرة مفتوٌح بعضها في بعض. قال َطْلُق بن عديّ  ِشباك :(قلتُ )

َ اِك  ِل ويف الريريريريريريري َّكريريريريريريريْ هريريريريريريريْ َوى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ تريريريريريَ  يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريِ  و   اِد الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريرياِك و يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
كايا فيه. أَشبَكو  المكاُن : إذا أكثر الناس احتِفاَر الرَّ

بقُلَِّة الَحْزِن أيام عمر فأتى عمَر. وقال : يا أمير  شبكةً  روى ابن شميل عن الِهْرماس بن حبيب عن أبيه عن جده أنه التقط

كذا وكذا فقال الزبير : إنك يا أخا تميم :  قال ؟ر : َمن ترْكَت عليها من الشاربةبقُلة الَحْزن ، فقال عم شبَكةً  المؤمنين : أسقني

َحْزن ، تسأل خيراً قليالً فقال عمر : ال بل خير كثيٌر ، ِقْربتاِن ، قربةٌ من ماء ، وقربة من لبَن يغاِديان أهَل بيت من ُمضَر بقلَِّة ال

 قد أسقاكه هللا.

 .ِشبَاكٌ  اٌر متقاربة قريبةُ الماء ، يُفضي بعضها إلى بعض ، وجمعها: آب الشبَكةُ  قال القُتَيبي :

 : أي هجمت عليها وأنا ال أشعر بها ، يقال : وردُت الماء التقاطاً. التقْطتُها وقوله :

تَِرُد  الشبَكة ذه: أي أَْقِطعنيها واجعلها لي ُسْقيا ، وأراد بقوله : قربتان : قربة من ماء ، وقربة من لبن أن ه أسِقنيها وقوله :

 عليها إِبلهم وترعى بها غنمهم فيأتيهم اللبُن والماُء كل يوم بقلة الحْزِن.

مح إذا رأيتَه من  شابكُ  األنياِب ، ورجلٌ  شابك أي ُملتبٌِس مختِلٌط َشَرُكه ، بعُضها ببعض ، وبعيرٌ  َشابكٌ  وقال الليث : طريقٌ  الرُّ

 : وأنشدثقَافَتِه يطعن به في الوجوه كلها ، 

 َكِمي  تَرى ر ْ َه   اِبكا
 ِمن أسماء األسد ، وهو الذي الشابكوالنجوم إذا تداخلَت واتصل بعضها ببعض ،  اشتبكتِ والظالم إذا اختَلط ،  اشتَبَكَ  ويقال :

 أنيابُه واختلفت. اشتبكتْ 

 :  وقال البَُريُق الهذليُّ 

رْج  وَ  ِ  تريريريريريريريريريَ ْن أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌك مريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريا  ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريِ

  
َ ارَا  لريريريريريريريريريَع ا ريريريريريريريريري  نِي قريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَبريريريريريريريريري 

  
 لهّن بُشبَّاِك الدُُّروع تَقَاذُفُ :  وقال طفيل .ُشبّاكٌ  وقال غيره : يقال للدُروع :

 .ُمشبَّكٌ  وهي المصايد للصيد ، وكل شيء ُجِعل بعُضه في بعض فهو الشباكَ  : القُنَّاص الذين يحبُلون الشُّبَّاكو

باك وقال ابن شميل : باكو: ِجَحَرةُ الِجْرذان ،  الّشِ كايا الظاهرة. الّشِ  : الرَّ

.: و روى بعضهم قول ِوَعاس الهذلي: شكب   هنَّ معاً قيام كالشُّكوِب قال : وهي الكَراكيُّ

يه َحّشاشو البادية ِمَن اللِّيف والُخْوص ،:  الشُّْكبان ، وهي عمٌد من أعمدة البيت ، كالشُُّجوب ورواه األصمعي :  ُشبَّاك يسّوِ
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عل هلا ع ر ى واسريريعة يت ل ها اَّةريرياش ، وَيمع فيه اََّةريرييش الذي حيتش ، واللون يف : نون  ع ،  الةريريكبان َي 
 .الّةْكَبانَ  وكَأَنا يف األصل   ْبكاٌن ف  ِلَبهِ 

يُعقد طرفاه من وراء الَحْقَوين ، والطرفان اآلخران في الرأس يحشُّ فيه الحشاُش : ثوٌب  الشُّْكبَانُ  « :نوادر األعراب»وفي 

ى الحاَل قال أبو سليمان الفَْقعسي  :  على الظهر ، ويُسمَّ

 ملريريريريريريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريريريريريريه  جريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريوأب األقريريريريريريريريريريريريريريريريارب 

  
و راكريريريريريريريريا   ان وهريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه  لريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريْ

  

 أنَه  ليِلي فالَزَمنَّ جانا
ْواُل ، وقاله بالقاف ، وهما لغتان :وإنما قال : وهو راكبي ، ألنه على ظ وشْقبَان ، وسماعي من  ُشكبانٌ  هره ، ويقال له : الزَّ

 .شكبان األعراب :

ً و لتَْبُشكُ  في السَّير : خفَّة نقل القوائم ، إنها البَْشكُ  قال الليث :: بشك  ، ويقال للمرأة : إنها لبََشَكى اليدين أي َعُموُل  تَْبِشُك بشكا

 العََمل أي سريعة العمل. َشَكىبَ واليدين ، 

 األمر أي يُعَّجُل َصريمة أمره. بََشكى ابن بُُزْرَج : إِنه

فيق ، وقد البَْشكُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد) ً  : السير الرَّ  .بََشَك بشكا

 وَشْمرَجهُ. بََشَكهُ  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي ، يقال للخيَّاِط إذا أساء خياطة الثوب :

 : الخلط من كل شيٍء رديٍء وَجيٍِّد. البَْشكُ وقال : 

ً  فالٌن الكالم اْبتَشكَ  وقال أبو عبيدة :  إذا كذب. ابتشاكا

 لقد اْبتََشَكَها في جيبه.:  إِذا كذب ويقال للرجل إِذا أسرَع في باطٍل اختلقَه اْبتََشكَ و بََشكَ  وقال أبو زيد :

 ك ش م
 مستعملة.كشم ، كمش ، شكم : 

 : اسم الفَْهِد. الَكْشمُ  قال الليث :: كشم 

 .ُكْشمٌ  ، والجميع َكْشماء الفهُد ، واألنثى:  األَْكَشمُ ( ثعلب عن ابن األعرابي)

 الناقص الَخْلِق.:  األْكَشمُ ( أبو عبيد عن األصمعي)

 ، ِإذا قطعه. َكْشما أَنفَهُ  َكَشمَ  وقال أبو عمرو :

 :  : الناقص في ِجسمه ، وقد يكون في الحَسب أيضاً ، ومنه قوُل حسَّان األْكَشمُ وقال : 

ْؤُ مريريريريريريريريريرين حنريريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِه   غريريريريريريريريريريالٌُ أاته  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ

  
م     لريريريريريريريريريريريه  جريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريٌ  واف  و  ريريريريريريريريريريرير  أْكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، كُمَش يَكُمُش َكماشةً  أي عزوٌم ماٍض ، وقد كِميشٌ  قال الليث : رجلٌ : كمش 



3393 

 

 يف أمره. انكمشَ و 
اإِلزاِر :  كميشُ  في الحاجة معناه اجتمع فيها ، ورجلٌ  اْنَكمشَ وِجلُده أي تقبّض واجتمع ،  تَكمَّش نى قولهم : قدقال أبو بكر : مع

ُره.  ُمَشّمِ

: إِن ُوصف به َذكٌر من الدَّواّبِ فهو الصغيُر القصير الذَّكر وإن ُوصفت به األنثى فهي الصغيرة الضَّْرع ،  الَكْمشُ وقال الليث : 

ْرع كْمَشةٌ  وهي  :  مع ُكموَشتِه َدُروراً. وقال الكْمشُ  ، وُربَّما كان الضَّ

ر وع   نَّ    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريري  حريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  سُّ جريريريريريريريريِ عريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَ

  
َواِدي   هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياش  مل يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريّبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .كُمَشْت كَماشةً  من اإلبل : الصغيرة الضَّْرع ، وقد الَكْمَشةُ  :(أبو عبيد عن الكسائي)

 : الذي ال يكاُد يُبصُر من الرجال. األْكَمشُ  قال : وقال أبو عمرو :

 .أكماشٌ و ِكماشٌ  من الخيل : القصير الُجْرَداِن ، وجمعه الَكْمشُ  :(أبو عبيدة)

 في أمره واْنَشَمر بمعنًى واحٍد. اْنَكمش :(األصمعي)

 .اْشُكموه فقال : وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن أبا َطْيبَة حجم رسول هللا : شكم 

ً  : الَجزاُء ، وقد الشَّْكمُ :  أبو عبيد : سمعت األموي يقولقال   االسم.:  الشُّْكمُ و، فالشَّْكم : المصدر ،  َشكمتُه أْشُكمه َشْكما

 : الِعَوُص. الشُّْكمُ  قال : وقال الكسائي :

 العطيّةُ.:  والشُّْكدُ  الشُّْكمُ  وقال األصمعي :

 أي أَثَْبتُه. فَشَكْمتُه النُّْعَمى ، يقال : فعل فالٌن كذا:  الشُّْكمُ  وقال الليث

 .الشَِّكيمة اللِّجام : الحديدة المعترضة في الفَم ، وأما فأُْس اللِّجام فالحديدة القائمة في َشِكيَمةُ  وقال ابن شميل :

 .الشُُّكمو الشكائم : الشَِّكيمةِ  وقال الليث : جمع

. كيمةالشَّ  قال : ويقال : فالٌن شديد  إذا كان ذا عاِرضٍة وِجّدٍ

ةُ القلِب. الشَّكيمةُ  :(ابن األعرابي)  : قوَّ

 إذا كان شديد النَّْفِس أنِفاً أبِيّاً. الشَِّكيمة وقال ابن السكيت : إِنه لشديد

ً  الفرسَ  َشَكم ويقال :  في فَِمه. الشَِّكيمة إذا أدخلَ  يَْشُكمه َشْكما

 من الِقْدِر : ُعراها. الشَِّكيمُ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو)

 :  : الشديد القويُّ من كل شيٍء ، وقال أبو صخر الهذليُّ يصُف األَسدَ  الشَِّكمُ 

ِرٌس  وٌس  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريري  ا عريريريريَ يريريريريريريريَّ  حريريريريَ
م  املريريريري هريريريريْ  جريريريريَ

  
م    كريريريريريريريريِ ٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريالريريريريريريريريَ اِقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة رِئريريريريريريريريْ  َوْرٌد َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 أبواب الكاف والضاد

 ك ض ث   ك ض ذ   ت ك ض ظ ك ض   ك ض د   ك ض ز ك ض ط   ك ض س   ك ض ص
 أهملت وجوهها.

 ك ض ر
 كرض ، ضرك ، ركض : مستعملة.

ً  ، وقد الِكراضُ  : َضْرب من األقِِط ، وصنعتُه الَكِريضُ  قال الليث :: كرض  ، وهو ُجْبٌن يتحلَّب عنه ماؤه  كَرُضوا كراضا

س قلت : أخطأ الليث في: .... فَيَْمُصل كقوله فه ، والصواب : ضالَكري . َكِريٍض ُمنَّمِ بالصاد غير معجمة  الَكريصُ  وصحَّ

 مسموٌع من العرب.

اء قال : بالّزاي : األقُِط ،  الَكريزُ و الَكِريصُ  وأقرأني اإلياديُّ عن شمر ، والمنذريُّ عن أبي الهيثم كالهما ألبي عبيد عن الفرَّ

رماح في صفة العَْير  :  وهكذا أنشدونا للّطِ

هريريريريريريريرير  مسريريريريريريريريىت كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريه و  َس فريريريريريريريرياه  الريريريريريريريري َّ ا ريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َوائريريريريريريريِن   س ثريريريريريريريتاِن الريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريِ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريِّ لريريريريريريريَ  مريريريريريريري 

  
اد فيه تصحيٌف ُمنَكٌر ال ش  ك فيه.وثِيراُن الَكِريص : جمع ثَْور : األَِقِط ، والضَّوائُن : البِيض ِمن قَِطع األقِِط ، والضَّ

 : ماُء الفَْحل. الِكراضُ  وقال الليث :

اح ِرمَّ  :  وقال الّطِ

ا تريريريريريريريريَ لريريريْ بريريريَ يريريَس سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن لريريَمريريِ ْ نريرييريريريريريريريَك مريريِ ْوَف تريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ول مريريريريريريريريريريرياَء الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرَاِ.   ارْ   لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  أٌب أَمريريريريريريريريريريريَ

  
 .الِكراض:  الماء ، واسُم ذلك َكَرضْت تَْكِرضُ :  : فإْن قَبِلَت الناقة ماء الفَحل بعد ما ضربها ثم أَلقته قيل (أبو عبيد عن األموي)

ِرّماح األموّي في:  وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه قال الفَحل ، وجعله  الِكراضَ  ، فَجعل الطرماح الِكراض خالف الّطِ

 األموي ماَء الفحل.

ِحم ، قال : ولم أَسمع الِكراض وأَخبرني المنذريُّ عن الُمبَّرد أَنه َحكى عن األصمعّي أنَ  اح.: َحلَُق الرَّ رمَّ  ه إال في ِشعر الّطِ

 ماُء الفَحل في َرِحم الناقة.:  الِكراض قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

، وهي الفُْرضةُ التي تكوُن في طَرف  ِكراضٌ :  وجمعُها ُكْرَضة وقال أبو الهيثم : العرب تدعو الفُْرضة التي في أَْعلى القوس

 الوتَر.أَعلى القْوس يُلقَى فيها َعْقُد 

ِحِم ، وأَنشد الِكراضُ  قال : وقال األصمعّي :  : : َحلَُق الرَّ

نُّ اَََّلَق الِكراضا  مسيث   ِ 
 قال وقال غيره : هو ماء الفَحل.

 ما قال األموي وابن األعرابي وهو ماء الفحل إذا أَْرتَجت عليه َرِحُم الطَُّروقة. الِكراض : والصواُب في (قلت)
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ِريكُ  الليث :قال : ضرك   : اليابُِس الهالك ُسوَء حاٍل. الضَّ

 : النَِّسُر الذَّكر. الضريكوقال : 

 : من أسماء األسد ، وهو الغليظ الشديد َعْصِب الَخْلق في ِجسٍم ، والفعلُ  ُضَراكٌ : و ، قال َضِريكةٌ  قال : وقَلَّما يقال للمرأة

 .َضُرَك يَْضُرك َضراكةً 

ِري :(عمرو عن أبيه) ِريكُ و: األعمى ،  كُ الضَّ  : الجائع. الضَّ

جلين معاً ، والمرأَةَ  الّرْكضُ  قال الليث :: ركض   :  ذُيولها برْجلْيها إذا َمشت. قال النابغة تَرُكض : ِمْشيَةُ الرجل بالّرِ

هريريريريريريرياو  لريريريريريريريريَّ ريريريريريريريَ ِ  فريريريريريريريريَ  الريريريريريريريرَّاِكضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  ذيريريريريريريريول الريريريريريريريرَّيريريريريريريريْ

  
َردِ   زالن  جلريريريريريريريريريريريَ ْرد  اهلريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريِر كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، كأَنّ  ترُكض دابّته ، وهو َضْربُه َمْركلَيها برجليه. فلّما كثر هذا على أَْلسنتهم استعملوه في الدَّواّبِ فقالوا : هي يَْرُكضُ  وفالنٌ 

 : هما موضع َعِقبَيِ الفارس ِمن َمعَدَّيِ الدابة. الَمركَضانِ ومنها ،  الّرْكضَ 

 [.13،  12:  األنبياء] (يَ رُْكُضوَن ال تَ رُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإذا ُهْم ِمْنها)وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

 : يهربون وينهزمون ونحو ذلك قال الزجاج. قال : يهربون من العذاب. يَْرُكُضونَ  قال :

كض البعيَر برجِله كما يقال : َرَمح ذُو الحافر برْجله ، وأصل َركض ويقال : (قلت) ْرُب. الرَّ  : الضَّ

ً  لَنَْفُس المؤمن أََشدُّ »في الحديث : و أي أشدُّ اضطراباً على الخطيئة ِحذاَر  «َعلَى الذَّنب من العُصفوِر ِحيَن يُْغَدُف بِه ارتِكاضا

 العذاب من العُصفور إذا أُغِدفَت عليه الشَّبكةُ فاضَطرب تحتها.

 :  جنينُها في بطنها. وأنشدإذا اْضَطَرَب  ُمْرِكضٌ و ُمْرِكضةٌ  الفََرُس فهي أَْرَكَضتِ  وقال أبو عبيدة :

رحيريريريريريريريريريريريريريي  أَبريريريريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريريريرياو  رِْكضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
الُ    المريريريريريريريريريريريرية  والريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريان  هلريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريري 

  
 األرض بقوائمها إذا َعَدْت وأَحضَرت. تركض ، َركَّاضةٌ  بكسر الميم نْعُت الفَرس أنها ِمْرَكضةوويُروى : 

 :  تَِحفز السهَم َحْفزاً. وقال كعب بن زهير .َرُكوض ٌل ، وقْوسٌ : ِمشيةٌ فيها تَبختٌر وتَرفُّ  التَّْرَكَضى وقال الليث : ِمْشيَةُ 

ا   لريريريريريريريريريّ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مِّ مريريريريريريريريريِ رِقريريريريريريريريريا    لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وراو   حريريريريريريريريريري  رَاِء طريريريريريريريريريريَ َن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  رَكريريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريِ

  
 :  وقال آخر

ه  بريريريريريريري  لريريريريري  يريريريريري ريريريريريريريا  وهريريريريريريريذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري   يريريريريريَ ريريريريريْ  َو َّ مسريريريريريَ ريريريريريِ

  
اقريريريريريريريرييريريريريريريريري     عريريريريريريريريَ ض  الريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ ه رَكريريريريريريريريْ ْ رِكريريريريريريريري   لريريريريريريريريو كريريريريريريريريان يريريريريريريريري 

  
ً  َجعل تصفيقها بجناَحيها في طيرانها  الضطراِبها. رْكضا

 الدابةَ  َرَكْضت :(أبو عبيد عن األصمعي)
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.  بغت أَِلف 
 هو ، إنما هو تحريُكَك إياه ، ساَر أو لم يَِسر. َركض قال وال يقال :

 :  الطائُر في طيرانه. وقال زهير رَكضوالّدابّةُ في سيرها.  َرَكَضتِ  قال شمر : وقد َوجْدنا في كالمهم

ا بريريريريريريريريريَ َج الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ ن  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ ح  خيريريريريريريريريريَْ  جريريريريريريريريريوانريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريال  َن مريريريريريريريريِ زِعريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ يريريريريريريريريال  ويريريريريريريريريريَ  ء يريريريريريريريريرك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريِ

  
 : الذي يَهفو بين السماء واألرض. الهافيوهو َهافِي أي يطيُر يَضِرب بجناحيه ، والنَِّسَر قد يَرُكض : و وقال رؤبة

ْكضُ  ن شميل : إِذا َرِكب الرجُل البعيَر فَضرب بعَِقبِه َمْرَكلَيه فهوقال اب ْكلُ و الرَّ  الرجُل إِذا فَرَّ وعَدا. َرَكضَ  ، وقد الرَّ

ون. [12األنبياء : ] (ِإذا ُهْم ِمْنها يَ رُْكُضونَ )وقال مجاِهد في قول هللا :   أْي يَفرُّ

 الِمْحَجَن إذا كان ال يدفُع عن نفسه. يَرُكضُ  يقال : فالٌن ال:  وقال ابن األعرابّي فيما َرَوى شمر عنه

 .«مَن الشيطان َرْكضةٌ  إِنما هو ِعرٌق عانٌد أو»َوفي حديث ابن عباس : في َدِم الُمْستَحاضة 

ْكضة قال :  :  : الدَّْفعةُ والحركةُ. وقال ُزهير يصف صقراً انقَضَّ على قَطاً فقال الرَّ

َن عريريريريلريريريريريريري   رْك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ أبٌ يريريريريريَ ي جريريريريريريرياهريريريريريريريِ  الريريريريريريريذُّانىَب وهريريريريْ

  
ك    تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ ْورا  وهتريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريرياد  خيريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
 : طيرانُها. َرْكُضهاوقال : 

 ك ض ل
 استعمل من وجوهه حرٌف واحد.

ْيَكل:  َرَوى أبو عبيد عن أصحابه: ضكل   : الرجُل العُريان ، وهو حرٌف غريٌب صحيٌح. الضَّ

 ك ض ن
 [.124طه : ] (َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً )قال هللا جّل وعّز : : ضنك :  استعمل من وجوهه

دَّة ، ومعناه الضَّنك قال أبو إسحاق : يُق َوالّشِ ْنكَ  أَنَّ هذه المعيشةَ ـ  وهللا أَعلمـ  : أصلُه في اللغة الّضِ  في نار جهنم. الضَّ

 أنّه عذاب القْبر.قال : فأَْكثر ما جاَء في التفسير 

 : جهنم ، وقال الضحاك : الَكسب الحرام ، وقال ابن مسعود : عذاب القبر. (َمِعيَشًة َضْنكاً )قال قتادة : 

 عيشهُ. َضنُكَ  ، وإِْن كاَن موسَّعاً عليه وقد َضْنكٌ  وقال الليث في تفسيره : أَْكُل ما لم يكن من حالل فهو

ْنكُ وقال :   .َضْنكٌ  وكلُّ ما َضاَق فهو : ضيُق العَْيِش ، الضَّ
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ْخَمةُ. الِضنَاكُ  وقال اللحياني :  : المرأَةُ الضَّ

لبةُ اللَّْحِم. ةُ المْكتَنَِزةُ الصُّ  وقال الليث : هي التَّارَّ

لُب المعصوُب اللْحِم ، والمرأَةُ بِعينَها على هذا  ُضْنأَكٌ  قال : ورجلٌ   .ُضْنأََكةٌ  اللَّْفظِ على وزِن فُْعلٍَل مهموُز األلِف وهو الصُّ

نِيكُ  :(عمرو عن أبيه) يُّق ؛  الضَّ نِيكُ و: العَيُش الضَّ  : المقطوُع. الضَّ

ِعيِف في بدنِه وَرأْيه : نِيكُ و،  َضنِيكٌ  وقال أبو زيد يقال : للضَّ  ، التابُع الذي يعمُل بُخبِزه. الضَّ

نَاكُ  وقال أبو عبيد وغيُره :  :  قال العجاج يصف جارية .أْضنََكهُ  إذا ُزِكَم ، وهللاُ  َمْضنُوكٌ  ل فهوالرج ُضنِكَ  : الزكاُم وقد الضُّ

اْل  لريريريريريهريريريريريريريَ  
يريريريريريريريِ  املريريريريري اٌك كريريريريريريريالريريريريريكريريريريريَ ريريريريريِ لريريريريريريريَ َي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريْ  فريريريريريريَ

  
اْل   هريريريريريريريَ ي اإِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريْ ريريريريريريريِ ه  وهريريريريريريريو مريريريريريريري  لريريريريريريريْ زََُّّ مريريريريريريريِ  عريريريريريريريَ

  

َله  لتريَّْهَتالْ   َضْرب  السََّوارِي َمتريْ
ز : الضخمة كالكثيب الذي ينهال ، الّضنَاكُ  َد من الكثيب ، ضرُب الّسواِري : أي أَْمَطاُر الليل فلزم بعضه منه : أي شدَّ  َعزَّ

 بعضاً ، شبه َخْلقَها بالكثيب ، وقد أصابه المطر ، وهو ُمعطي اإلسهال أي يعطيك سُهولة ما شئَت.

 مهمل.:  ك ض ف

 ك ض ب
 إذا خرج نبتها. اضَمأَكَّتوَ األرُض  اْضبَأكَّتِ  أبو عبيد عن الكسائي :: ضبك :  ضبك ، بضك : مستعمالن

 النّْبُت : إِذا َرِوي. اْضَمأَكَ  وقال أبو زيد :

ْت. اْضمأكَّتِ  وقال اللِّحيانيُّ :  األرُض إِذا اخضرَّ

 أهمله الليث.: بضك 

 يدهُ.هللاُ يدهُ أَْي اَل يقَطُع هللا  يَْبِضكُ  : أي قاطٌع ، وال بَُضوكٌ  : سيفٌ  (أبو العباس عن ابن األعرابي)

 .(1) [مهمل:  ك ض م]

 أبواب الكاف والصاد

 ك ص ط   ك ص ز   ك ص س
 مهمالت.

ا: مصطك  . الُمْصُطكى وأمَّ وِميُّ فليَس بعربّي ، والميُم أَصليةٌ ، والحرف رباعيٌّ  : الِعْلُك الرُّ

 ثَرمداُء على بناء فَعلالء.:  ، قال : ومثله الَمْصَطكاءُ  ابن األنباري

 مهمالت.:  ك ص ث[ ـ ك ص ذـ ] ك ص ظـ  ك ص تـ  ك ص د

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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 ك ص ر
 استعمل من وجوهه : كصر ، كرص.

 . لُغةٌ في القَِصير لبعض العرِب.الَكِصيرُ  قال أبو زيد :: كصر 

 يْجعَُل في الطَِّحين.ِللَِّذي  البُوركُ و البُوَرقُ و: لُغَةٌ في الغََسِق ، وهو الظُّلمةُ ،  الغََسكُ وقال : 

 أهمله الليث.: كرص 

 : األقُِط. الَكِريزُ و الَكِريصُ :  وروى أبو عبيد عن الفراء أَنه قال

 .الِمْصَربُ و الِمْكَرصُ  ، ويَْقِلُد أَي يجمُع ، وهو يكتِْرصُ  وقال ابن األعرابي : االْكتَِراُص : الجمع يقال : هو

 مهمل:  ك ص ل

 ك ص ن
 [.مستعمالن]كنص ، نكص : 

 الشياطيُن لسليماَن. َكنََّصتِ  ُرِوي عن كعب أَنه قال :: كنص 

الشَّياطيُن اْستهَزاًء ،  َكنََّصتِ  ، وذلك أَنَّه كاَن إذا أدخَل رأَسهُ ِللبُِس الثَّْوبِ  السالمعليهقال كعب : أوُل من لبَس القَبَاء ُسليماُن 

 القَبَاء.فَأُْخبِر بذلَك فَلبَس 

َك أَنفَهُ استهزاًء. َكنَّصَ  قال أبو العباس قال ابن األعرابي :  إذا حرَّ

 على َعِقبيِه. نَكصَ  : اإلْحَجاُم واالنقداُع عن الشيِء تقوُل : أَراَد فالٌن أمراً ثم النُُّكوصُ  وقال الليث :: نكص 

اُء  ينِكصُ وَ  نَكَص يَنُكصُ  قلت : يقال :  بضّمِ الكاِف. [66المؤمنون : ] (ُصونُ تَنكُ )، وقرأَ القُرَّ

 فالٌن عن األمر ، ونََكَف بمعنًى واحٍد ، وهو اإلحجاُم. نََكصَ :  وقال أبو تراٍب : سمعُت السُّلَميَّ يقول

 ُمْهَمل:  ك ص ف

 ك ص ب
 من اإلبِل والُحمِر ونحوها : القويُّ الشديُد على العمِل. الُكباَصةُ و الُكبَاصُ  قال الليث :: كبص 

 ك ص م
 كصم ، صمك ، صكم : مستعملة.

 : كلُّهُ إذا َدفَْعتَه. لَكْكتُهُ و،  َدَكْكتُهُ و،  َصَكْكتُهُ و،  لَكْمتُهو،  َصَكْمتُه أبو عبيد عن األصمعي :: صكم 

ْكَمةُ  وقال الليث : إذا عضَّ على لجامِه  يَْصُكمُ  الدَّهِر ، والفََرسُ  َصَكمتْهُ َصَواِكمُ  نحو ذلك ، تقوُل : : َصْدَمةٌ شديدةٌ بحجٍر أو الصَّ

 ثم َمدَّ رأَسهُ يُريُد أن يغاِلب.

َمُكوكُ :  قال (أبو عبيد عن الفراء): صمك  ً  الصَّ فيما قال  َصَمِكيكٌ  : الشَِّديُد ، ويقال ذلك أيضاً للشيء اللِزجِ ، ويقال لهما أيضا

 شمٌر.
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 :  وأنشد

ِل و  ان  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريك  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّل    ابريريريريريريريريريريريريريِن عريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريوُّ  مل يريريريريريريريريريريريريريزْل يف ظريريريريريريريريريريريريريِ

  

 هاَج بِعْرس  مَسْوقل  ِق َولِ 
َمِكيكُ  وقال شمر : َمِكيكُ ومن اللَّبن : الخاثُر جّداً ، وهو حامٌض ،  الصَّ جال وغيرهم. الصَّ  : التَّارُّ الغَِليُظ من الّرِ

َمِكيكُ  وقال الليث : َمكوكُ  : األهوُج الشَِّديُد ، وهو الصَّ .:  الُمْصَمئِكُ و،  الصَّ  األهَوُج الشَِّديُد الجيد الجسم القويُّ

جُل  اْصَمأَكَ  وقال ابن السكيت :  إذا غضَب. اهمأَكَ و اْزَمأَكَ والرَّ

 أي مستويةٌ خليقةٌ للمطِر. ُمْصَمئِكَّةٌ  : الغضبان ، وحكي عن أبي الهذيل : السماءُ  الُمْصَمئِكُ  وقال ابن شميل :

. َصَمكةٌ  أي قويٌّ ، وكذلَك عبدٌ  َصَمكةٌ  عن المطِر أي مبتلةً ، وجملٌ  ُمْصَمئِكةً  وروى شمر عنه : أصبَحِت األرضُ   أي قويٌّ

ً  أبو نصٍر :: كصم   إذا ولّى وأَدبَر. َكَصَم ُكُصوما

 َراِجعاً إذا رجَع من حيُث جاَء ولم يتِمَّ إلَى حيُث قََصَد. َكَصمَ و راجعاً ، قََصمَ :  وقال أبو سعيد فيما َرَوى عنه أبو تراب

 :  وأنشد بيت عدّي بِن زيدٍ 

او   أَمريريريريريريريريريريريريريريريرانه  بريريريريريريريريريريريريريريريِه مريريريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم و بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَع مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرّا     كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 أبواب الكاف والسني
 لهذا العوِد البحري. الُكْسطُ و القُْسطُ : كسط :  مهمالن ويقال:  ك س طـ  ك س ز

 ك س د
 كسد ، كدس ، سدك ، دكس : مستعملة.

 بائرةٌ.:  كاسدةٌ  . وسوقٌ يْكُسدُ  : ِخالُف النَّفاِق ونقيُضهُ ، والفعُل : الَكَسادُ  قال الليث :: كسد 

 .ُكْدٌس مَكدَّسٌ  : جماعةُ طعاٍم وكذلك ما يجمُع من دراهَم ونحوه ، يقال : الُكْدسُ  قال الليث :: كدس 

ً  : إسراُع اإلبِل في سيِرها ، وقد الَكْدسُ  :(أبو عبيد عن الفراء)  .كَدسْت تَكِدُس َكْدسا

 السرعةُ في المشي أيضاً.:  التكدُّسُ والخيل : ركوُب بعضها بعضاً ،  َكْدسُ  وقال شمر ، قال ابن األعرابي :

 :  وقال َعبِيد أو ُمَهْلِهل

ني و  كريريريريريريريريريريريريريريريَ َّس   لريريريريريريريريريريريريريريريّ ارِعريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌل تريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرْه   اهريريريريريريريِ ِي الريريريريريريريريو عريريريريريريريريوِل عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريرييتريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َك َمنِكبَيه ويَنَصبَّ إلى ما بين يديه إذا َمَشى. التَّكدُّس ويقاُل :  : أَْن يَُحّرِ

كَ  التَّكدُّس وقال أبو عبيد :  : أَْن يَُحّرِ
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 َملِكَبيه وكأنّه يَرك  رأَسه ، وكذلك الو عول   ذا َمةه.
 .َكَدس يَكِدس : ما تُُطيَِّر منه ِمثل الفأْل والعُطاس ونحِوه. يقال منه : الَكوادسُ :  أنه قال (أبو عبيد عن أبي عبيدة)

 :  وقال أبو ذؤيب

  ِ ْ تريريريريريريَ عريريريريريريري  لريريريريريرييريريريريريريَم لريريريريريريَ ه  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ ْو أَنريريريريريريَّ  كريريريريريري   فريريريريريريلريريريريريريَ

  
َك عريريريريَ ِّ الريريريريكريريريريواِدس   ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريا  ومل  ريريريريَْ

  
بَاء الذي يُتَ  الكاِدسُ  وقال الليث :  شاَءُم به ، وهو الجائي ِمن َخْلُف.: القَِعيُد ِمن الّظِ

 وهو المتراِكُب الكثير الذي ال يُزايُل بعضه بعضاً. ُكْدسٌ  الّرمل واحدها أَكداسُ  وقال النَّْضر :

 :  قال ابن السكيت في قول المتلمس

ه  مَّ ِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريري  أ بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْه ُّر وعريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريَ َّس  و   لريريريريريريريريون  تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريجريريريريريريريريَ َ

 عريريريريريريريرياد  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه املريريريريريريريري

  
 ، وهي مشية من مشية الغالظ القصار. يتكدس جاء فالنقال : يقال : 

 به األرض. فكَدس قال ، يقال : أخذه

ً  به َسِدكَ ( أبو عبيد عن أبي عمرو): سدك   ، ولَِكَي بِه لَكًى إِذا لزَمهُ. َسَدكا

 : خفيُف العمِل بيديِه. َسِدكٌ  وقال الليث : َرُجلٌ 

ْمحِ أَي  لََسِدكٌ  يقال : إِنه ً  فالٌن ِجالَل التَّْمرِ  َسدَّكَ  َرفيٌق به َسريٌع ، وَسِمعُت أَْعَرابيّاً يَقوُل :بالرُّ إذا نََضَد بعضها فوق بعٍض  تَْسِديكا

 .ُمَسدَّكةٌ  فهي

 من أَسماِء األَسِد. الدَّْوَكسُ  الليث :: دكس 

 لُغةٌ فيه. الدَّوَسكُ  وهو

 :  : كثيرةٌ. وأنشد بعضهم َدوَكسٌ  ، َوَشاءٌ  َدْوَكسٌ  سماِء األَسِد والعرُب تقول : نَعَمٌ ، وال الدَّْوَسَك في أَ  الدَّوَكسَ  : لم أَسمع (قلت)

َأِس  يريريريريريريريريريريريْ ا يريريريريريريريريريريريريَ ى هللا فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَّ ِن اتريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ِس   اء  َدوْكريريريريريريريريريريَ ر  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  َدثريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريَ ْن عريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريِ

  
يَْكساءُ  وقال الليث :  : قطعةٌ عظيمةٌ من النَّعَِم والغَنَِم. الّدِ

 الشيَء إِذا َحَشْوتَهُ. َدَكْستو، قال :  ِديَْكساءُ  ويقال : نَمٌ 

 الرجُل في بيته إذا كان ال يَبرُز لحاجة القوم ، يَْكُمُن فيه. َدْيَكسَ وأَْي كثيٌر.  َدْيَكسٌ و َدْوَكسٌ  شمر عن ابن األعرابي : نَعمٌ 

 ك س ت
 [.سكت]وجوهها : استعمل من جميع 

ائتُ  َسكتَ  قال الليث يقال :: سكت  ً  الصَّ  إِذا َصمَت. يَسُكْت ُسُكوتا

 معناهُ : ولما َسَكَن. [154األعراف : ] (َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضبُ ):  وقال أبو إسحاق في قوله جلَّ وعزّ 

 َوَلمَّا)قال وقال بعضهم : معنى قوله : 
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َكَت َعْن  بُ س  َ ى اْلَغض  َ َكهَ  : ملا (ُموس  َ ِ  َعَلى الَ ْلِ  كما قالوا سريريريَ وأَب يف :  موسريريريى عن الَغضريريريَ أَْدَ له  الَ لْلسريريري 
 رَْأسي ، واملع  أَد له  رَْأِسي يف الَ َلْلس َوأِب.

 قال : والقول األوُل الذي معناه َسَكَن هو قوُل أْهِل العربيَِّة.

ً  الرجل َسكتَ  قال ويقال : ً وإذا َسكَن ،  يَسُكُت َسْكتا ً و َسكَت يَْسُكُت سُكوتا يتٌ  إذا قطع الكالَم ، ورجلٌ  َسْكتا  السَّاُكوتَةِ  : بَيِّنُ  ِسّكِ

ً  السُكوتِ  إذا كان كثير السُُّكوتِ و  إِذا أَصابهُ داء َمنعه من الكالم. ُسكاتٌ  ، وأَصاَب فالنا

 : الذي يجيُء آخَر الَخْيِل.ـ  والتَّشِديدِ بالتَّْخفيِف ـ  السُّكَّْيتُ و،  السَُّكْيتُ ووقال : 

ً  خفيف : العَاِشُر الذي يجيُء في آخر الخيل إذا أُْجِريَْت بَِقيَ  السَكْيتُ  وقال الليث :  .ُمسِكتا

 َحَركتُهُ. أَسَكتَتْ  ، وقد أَسكت قال ويقال : َضرْبتُهُ حتى

 .ُسكاتٌ  هِمْن َشْربٍَة أَْو َداٍء قيل : ب ُسُكوتُه قال : فَإن َطالَ 

 : من أُصوِل األْلَحاِن ِشْبهُ تَنَفٍُّس بَيَن نَْغَمتَين من غير تَنفٍُّس يَُراُد بذلك فَْصُل ما بَينهَما. السَّْكتُ وقال : 

ً  َسكتَ  من القراءةثم تَْفتََح القراَءة ، فإِذا فََرْغَت  َسْكتَةً  بعد االفتتَاح تَسُكتَ  في الصالةِ تُْستََحبَّاِن : أَن السَّْكتَتَانِ وقال :   َسْكتَةً  أيضا

 ثمَّ تفتح ما تَيَسََّر ِمَن القرآن.

 .(أَْسَكتَ و سَكتَ وأبو عبيد عن أبي أزيد : َصَمَت الّرُجُل ، وأَْصَمَت )

 :  وأنشد أَْسَكتَ  بغير أَلف ، فإِذا انقَطَع ولم يتكلَّْم قيل : َسَكتَ  قال وقال أبو عمرو يقال : تَكلََّم الرجُل ثمّ 

ا فريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَ رَِي َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ  َأّن الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ  رَابريريريريريريريريريريَ

  
ا  تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ ا هلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ا  بريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريرياَن مريريريريريريريريريريَ

  
 :  إذا لم يَشعْر بِه الَمْلُسوُع حتى يَْلَسعَهُ. وأنشد ُسكاتٌ  : َحيَّةٌ  (غيره)

ة   يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ة  جريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ ْزَدِوي مريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريا    ذا مريريريريريريريريا عريريريريريريريريضَّ لريريريريريريريرييريريريريريريريريس أبوردا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يتو َسْكتٌ  ورجلٌ   إذا كان قليَل الكالم من َغيِر ِعّيٍ وإِذا تكلَّم أَحَسَن. َساكوتَةٌ و،  َساُكوتٌ و،  ِسّكِ

يت بمعنى ِسْكتِيتٌ  هذا رجلٌ :  : َسِمعُت رجالً من قيٍس يقول (أبو زيد)  .ِسّكِ

 ك س ث   ك س ذ   ك س ظ
 أهملت.

 ك س ر
 [.مستعملة: ] كسر ، كرس ، ركس ، سكر ، سرك

 ، وكلُّ شيِء فَتََر عن أَْمٍر يَْعَجُز عنه يقال فيه : االنكَسارُ  ، وُمطاوُعهُ : أَْكِسُرهُ َكْسراً  الشيءَ  َكَسْرتُ  قال الليث يقال :: كسر 

 .فاْنَكَسرَ  من بَْرِد الماءِ  َكَسْرتُ  ، حتى يقال. اْنَكَسرَ 
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 .: أَسفُل الشُّقَِّة التي تَلي األرَض من الِخبَاءِ  الِكْسرُ ( أبو عبيد عن األصمعي)

 بَْيتي. ِكْسرِ  بَيتِه إلى َجانِبِ  ِكْسرُ  وُمؤاِصري أَي ُمكاِسِري قال وقال األَحمُر : هو َجاِري

 .ِكْسَراَها كلَّ شيٍء : نَاِحيَتَاهُ ، حتى يقال ِلنَاِحيَتي الّصَحراِء : ِكْسَرا وقال الليث :

 .الِكْسرُ و الَكْسرُ  وقال أبو عبيد : فيِه لُغتَاِن :

 ِكْسِريّ :  فإِذا نَسَب إِليِه : قالـ  الكافِ  بكْسرِ  وكان يقولهـ  ِكْسَرى : يُْنَسُب إلى (عن اليزيدي عن أبي عمرو بن العالءأبو عبيد )

 بفتح الّراء وبتشديِد اليَاِء. ِكْسَرويُ والكاِف ،  َكْسرِ وبتشديِد اليَاِء 

 أيضاً. ِكْسِرُي بالكْسرِ  وقال : األمويُّ :

 .ِكْسَرى ُمعَّرٌب ، وأَْصلُه ُخْسَرى فَعّربتْه العََرب فقالوا : ِكْسَرى وقال أبو حاتم :

كما  َكسَرْونَ  ، وِكاَلهما ُمَخالٌف للقياس. إنما الِقيَاسُ  َكساسَرةٌ و أَكاسرةٌ  ، ويقولوَن في الجمعِ : َكسَرىو ِكسَرى وقال الليث : يقال

 يقال : ِعيَسْوَن.

 وَهَزَراٍت وهو الذي يُغبَُن في كل شيء. َكَسَراتٍ  ل ذو: يقال : رج (أبو عبيد عن الفراء)

 .ُكسور وقال الليث : يقال لألرض ذاِت الصعود والهبوط : أرٌض ذاتُ 

 الوادي. ِكسر الجبال واألودية ال يُفرد منه الواحد ، ال يقال : ُكسورُ وقال : 

 .كسورال من الحساب : ما لم يكن سهماً تاّماً ، والجميع : الَكْسروقال : 

وهو إذا ضم منهما شيئاً فهو يريد الوقوع أو  كْسراً  جناحيه كسرَ  ، فإِذا ذكْرت الجناحين قلت : يكِسر ُكسوراً  الطائرُ  َكَسرَ  وقد

 : ، وأنشد كاسر ، وُعقابٌ  كاسر االنقضاض ، يقال : بازٌ 

ا كاِسٌر يف اجلوِّ فريْتَخاء    كَأَنَّ
 طرحوا الهاء ألن الفعل غالب.

ْجِل. المنكسرةُ  من الشاِء : الَكِسيرُ و  الّرِ

 .الكسرِ  البيِّنةُ  الكسير وفي الحديث : ال يجوُز في األضاحي

ُعرف  ُكسر كما يقال للشيء الذي إِذا المكِسر وُصْلبُ ) الَمْكِسرِ  وقال غيره : يقال للرُجل إِذا كانت ِخبَرتُه محمودة : إِنه لطيِّبُ 

 :  منه أغصانها ، وقال الشَُّويِعرُ  يكسر الشجرة : أصلُها حيث مكِسرُ و (المكسرِ  دُ بباطنِه جودتُه : إِنه لجيِّ 

رْ  تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ ى ومْل يريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ نَّ واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريَ

  
رِ   ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
اال  وال املريريريريريريريريريريري ه مريريريريريريريريريريريَ ْرعريريريريريريريريريريريِ ْن فريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
 عليه األَْرعاَظ غضباً. يكِسر عليه الفُوَق إذا كاَن غضباَن عليه ، وفالن يكسرُ  وقال غيره : يقال : فالن

رُ و   :  : لقَب رُجل. قال أبو النجم الُمَكّسِ
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اد ه  ِر ال تريريريريريريريريؤوب  جريريريريريريريرييريريريريريريريريَ َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ مريريريريريريريري   َأْو كريريريريريريريريالريريريريريريريريْ

  
َواء  َي غريريريريريريريريريريريريريريريريريت  نريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َواِ َ وهريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِ اَل غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  كَسرَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) ْيقَبَانيُّ  الكاسوروإذا كسل ،  َكِسرَ و ، الرجُل إِذا باع متاعه ثْوباً ثوبا :  ، بَقَّاُل القَُرى ، والصَّ

 َصْيَدنانيُّ القَُرى.

 : ، وأنشد َكْسرٌ و ِكْسرٌ  يقال لكل عظٍم ::  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال

 يف َيِ ها ِكْسٌر أََبحُّ َرذ وُ  وَ 
 :  قبيٍح ، وأنشد شمر ِكسرُ :  : يقال لعَظم الساعد مما يلي النصف منه إلى المرفق (أبو عبيد عن األموي)

ة   َذلريريريريريريريريّ َت مريريريريريريريريَ َه عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْتا كريريريريريريريري   لريريريريريريريريْو كريريريريريريريريلريريريريريريريريَه عريريريريريريريريَ

  
يريريريريح   بريريريريِ َر قريريريريَ َه ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َه ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا كريريريريلريريريريريريريْ  َأْو كريريريريلريريريريريريري 

  
لِقْدح فهو مدٌح وإِذا أرادوا أن ليس بُمْصِلد ا:  ، وهو مدٌح وذمٌّ ، فإذا أرادوا أن يقولوا المكِسر : يقال فالن َهشُ  (ابن السكيت)

. ار العود فهو ذمُّ  يقولوا هو خوَّ

: ما لم يُْبَن على حركة أوله ، كقولك : درهم ودراهُم ، وبطٌن وبطوٌن ، وقِْطٌف وقطوٌف ، وأما ما يجمع على  التكسير وجمع

 حركة أوله فمثل : صالح وصالحين ، ومسلم ومسلمين.

سُ  الَحوض حيث تقف النَّعُم فيتلبد ، وكذلك كْرسُ والبناء ،  ِكْرسُ  : الِكْرسُ  قال الليث :: كرس   أُسُّ البناء فيصلُُب ، وكذلك يكرَّ

منَة إِذا تلبدت فلِزقت باألرض. ِكْرس  الّدِ

 ، وهما األصل. الِقْنس ، وكريم الِكْرس : يقال : إِنه لكريم (أبو عبيد عن أبي زيد)

 : األبوال واألبعاُر يتلبَّد بعضها فوق بعض في الدار. الِكْرسُ  قال : وقال األصمعي :

َمنوقال :   دوا من آثار البعر وغيره.: ما سوَّ  الّدِ

 .أَكاريسُ  ثم أكراسٌ و ِكْرس األَْصرام من الناس ، واحدها ::  األكاريس قال : وقال أبو عمرو :

 فيه غيُر قول. [255:  البقرة] (َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َواْْلَْرضَ ):  وقال أبو إسحاق في قول هللا جل وعز

 ِعلُمه. : ُكْرِسيُّهُ  قال ابن عباس :

 إال كحلقة في أرض فالةٍ. الكرسيِ  وروي عن عطاء أنه قال : ما السمواُت واألرض في

 في اللغة : الشيء الذي يُعتمد ويُجلُس عليه ، فهذا يدل على أن الكرسيّ  قال أبو إسحاق : وهذا القول بَيٌِّن ، ألن الذي نعرفه من

 عظيٌم دونه السمواُت واألرض. الكرسي

اسةوفي اللغة  يالكرسوقال :   إنما هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضاً. الُكرَّ
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ً  قالوا : وهذا كقولك : اجعل لهذا الحائط .(ُْيِْسُك السَّماواِت َواْْلَْرضَ ): قدرته التي بها  ُكْرِسيُّهُ  قال : وقال قوم : أي  كْرسيّا

ه الذي وسع السموات واألرض ال يخرج من هذا ، وهللا أعلم اجعل له ما يعتمُده ويمسكه وقريب من قول ابن عباس ، ألن علم

 ، إِال أّن ُجملته أمٌر عظيم من أمر هللا جل وعز. الُكرسيّ  بحقيقة

 أيضاً. ِكرسي الملوك. ويقال : كراسيِ  : ما تعرفه العرب من الكرسي:  وروى أبو عمرو عن ثعلب أنه قال

لَْت  الُمْكَرسُ  قال : صاحِ هل تعرُف َرْسماً ُمْكَرَسا يَا:  وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه أنشده : الذي قد بعرْت فيه اإِلبُل وبَوَّ

اَسةُ  فركَب بعضه بعضاً ، ومنه سميت  .الُكرَّ

ُجبَْيٍر عن رواهُ الثَّْوريُّ وغيرهُ عن عماٍر الدُّْهنِي عن ُمْسلٍم البَِطيِن عن سعيد بن  ما الُكْرِسيّ  قلت : والصحيُح عن ابن عباس في

، وهذه روايةٌ اتفَق أَْهُل العلِم على ِصحتها ،  موضُع القدميِن ، وأَما العَْرُش فإنَّهُ ال يُقدُر قدرهُ :  الُكْرِسيُ  ابن عباٍس أنه قال :

 أنَّهُ الِعلُم ، فَليَس مّما يُثبتُه أَهُل المعِرفِة باألخباِر. الُكْرسيّ  والذي روي عن ابن عباس في

 للقطعة من األرض فيها شجٌر ، تدانْت أصولها والتفْت فروعها. َكْرساءُ  لُْمعَة أبو بكر :

 القَالئد والُوُشحِ ونحوها. أَْكَراِس  من الِكْرسُ  وقال الليث :

ت بعضها إلى بعض وأنشد أْكَراٍس  ، وذاتُ  ِكْرَسْينِ  يقال. قالدةُ ذاتُ   :  ثالثٍة إِذا ُضمَّ

ف  َُّاَرين يف ا يريريريريريريريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ أَرِقريريريريريريريريه  لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ َ
 ملريريريريريريريري

  
ْه  لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريري ِ و   لريريريريريريريريريريريَ رَاِس د رّ  ف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َأكريريريريريريريريريريريْ

  
سو اجُ  الَكَروَّ َسا:  : الرُجُل الشديُد الرأس ، والكاهل في ِجْسٍم. قال العجَّ س وقال ابن شميل : فِينَا َوَجْدَت الرُجَل الَكَروَّ :  الَكَروَّ

سٌ  الشديُد ، رجلٌ   .َكَروَّ

أْن  وسلمعليههللاصلى، وقد نَهانَا رسوُل هللا  الَكَراييِس  ما أَْدري ما أَصنَْع بهذه»:  قالوفي حديث أبي أيوب األنصارّي أنه 

، وهو الَكنِيُف الذي يكون مشرفاً على سطحٍ بقناةٍ إلى  ِكْرياسٌ :  واحُدها الَكَراييسُ  قال أبو عبيد : .«نستقبَل القبلةَ بغائٍط أو بولٍ 

 .بِكْرياٍس  فليسَ األرِض ، فإِذا كان أسفَل 

ى ً  قلت : يسمَّ مثل  الِكْرِس  الدمِن والوأْلِة وهو ِفعياٌل من ِكْرِس  لما يعلُق به من األقذاِر والعَِذَرِة فيرَكُب بعضه بعضاً مثل ِكْرياسا

 ِجلايٍر.

 : يقاُل للرُجِل إِذا َولََدتهُ أََمتَاِن أو ثالٌث : ُمَكْرَكٌس. (أبو عبيد عن األموي)
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 : الِّذي أُمُّ أُّمِه ، وأُمُّ أبيِه ، وأُمُّ أُّمِ أّمِه ، وأمُّ أّمِ أبيِه : إِماٌء. المَكْرَكسُ :  لمنذريُّ عن أَبي الهيثم أنه قالوأخبرني ا

 :  : المقَيَُّد ، وأنشد الُمَكْرَكسُ  وقال الليُث :

ة   يريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريِ و  ريريريريريريريريريََ ْن مريريريريريريريريرياِ  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريْل أَيكريريريريريريريريري 

  
ْر   كريريريريَ ْوَ  مريريريري  َرمريريريريَ س  هلريريريريريريريا نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  يف مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريَ

  
 الرُجُل إِذا ازدحَم علمهُ على قلبِِه. َكِرسَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 في الشيء إِذا دخَل فيِه. انَكَرسَ  :(أبو عبيد عن الفراء)

ْحو قال :  السُّْكرُ  قال الليث :: سكر   السلطاِن. سكروالمال ،  سْكرُ والشََّراب ،  سْكرُ  : ثالثةٌ : السُّْكرُ و: نَقيُض الصَّ

َرْت أَْبصاُرَّن)وقال هللا جل وعز :  ا ُسكِ  بالتَّْشديِد والتخفيِف ،  (ُسِكَرتْ )و،  (ُسكِ َرتْ )، قرئ :  [15الحجر : ] (َلقاُلوا ِإَّنَّ

ْحِر ، فَيتخايَُل ألبصارنا غيُر ما نرى.  ومعناهُ ُسدَّْت َوأُْغِشيْت بالّسِ

 تُهُ.َمألْ :  َسَكْرتُهُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ْكرُ و: َسدُّ البَثْق وُمْنفََجِر الماء ،  السَّْكرُ  وقال الليُث : داِد الذي يجعُل سّداً ِلْلبثِق ونحوه. الّسِ  : اسُم ذلك الّسِ

َرْت أَْبصاُرَّن)وقال مجاهد :   : أي سدت. (ُسكِ 

ْكرُ  قال أبو عبيد : يذهب مجاهد إلى أن األبصار غشيها ما منعها من النظر كما يمنع  الماء من الجري. الّسِ

رت وقال أبو عبيدة : ه ، وسكن  ُسّكِ أبصار القوم إِذا ِديَر بهم وغشيهم كالسَّمادير فلم يبصروا ، ويقال للشيء الحاّرِ إِذا َخبَا حرُّ

 .َسَكر يسُكرُ  فوُره : قد

َرْت أَْبصاُرَّن)وقال أبو عمرو بن العالء :   .َسكر إِذا الُمْسِكرِ  الشراِب كأّن العين لحقها ما يلحُق شاربَ  ُسْكرِ  مأخوذٌ منْ  (ُسكِ 

 وقال الفراء : معناه ُحبَِست ومنعت من النظر.

َرتْ و ُسِكَرت وقال ثعلب :  : حبست ، ويكون بمعنى أُغِشيت ، وهما متقاربان. ُسّكِ

 :  إِذا غضَب. وأنشد يَسَكُر َسَكراً  بِ من الغَضَ  سِكرَ و،  يسَكُر ُسْكراً  من الشََّراب َسِكرَ  وقال ابن األعرابي :

ٌر عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياء وان هبريريريريريريريريريريْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
ى الريريريرييريريريريوُ    لريريريريَ ي و فريريريريريريريَأجريريريريْ رَان  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريْ

  
 الَحرُّ  سَكرَ و: إِذا سَكنَْت ،  تسُكرُ  الّريحُ  سَكَرتِ وإِذا تحيََّرْت ، وسَكنَْت عن النََّظِر :  تَسُكرُ  عينُهُ  سَكَرتْ  وقال الزجاُج يقال :

 :  . وأنشديَسُكرُ 

ربَّ   َألَّ الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريرياَء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياء  واجريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
ر  و   ر وِر تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْه عريريريريريريريريريريني  اَّريريريريريريريريريريَ

  
 قال أبو بكر : اجثأّل : معناه اجتمع وتقبّض.
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 :  : ال ريح فيها. قال أوسٌ  ساِكَرةٌ  : ليلةٌ  (أبو عبيد عن أبي عمرو)

ه  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريرْه    ريريريريريريريريريَذلريريريريريريريريريْ

  
َرْه   ق وال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريِ ْه بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .سَكَر سُكوراً  : الساِكُن الذي ال يجري ، وقد الساِكرُ  : الماءُ  (أبو زيد)

 .(ُسكارى َوما ُهْم ِبُسكارى)وقرئ  [2الحج : ] بَسكرى وما هم َسكرى وقال هللا جل وعز : وترى النّاس

 (َولِكنَّ َعذاَب هللِا َشِديد  )من الشَّراِب ، يدلُّ عليه قوله :  بُسَكاَرى والخرِف وما هممن العذاب  ُسَكاَرى التفسير : إِنَك تََراهم

يِن ، وهي لُغةٌ ، وال يجوُز القراءةُ بها ألّن القراءة ُسنةٌ. َسَكاَرى ولم يقرأْ أحٌد من القُّراءِ   بفتح الّسِ

عَالَى وفَعالى مثل أَشراَن وأُشاَرى وأَشاَرى ، وغيراَن وقوٌم ُغياَرى وقال أبو الهيثم : النْعُت الذي على فَْعالَن يُجَمُع على فُ 

وفَْعلَى أَكثُر ما تجيُء َجمعاً لفعيٍل بمعنى مفعوٍل مثل قتيٍل وقَتْلى وجريحٍ وجرحى وصريعٍ  َسْكَرى وَغيارى ، وإنما قالوا

 وأَما النَّشواُن : فال يقاُل في جمِعه غير النََّشاَوى. ، السْكَرانِ  وصرَعى ألنه ُشبه بالنّْوَكى والحمقى والهلكى لزَوال عقل

 :  على أّن الجمَع يقع عليه التّأْنيُث فيكون كالواحَدة كان وجهاً. وأنشدني بعضهم سْكَرى وقال الفراء : ولو قيل :

م   َْب أ نريريريوفريريريهريريري  و عريريريريريريريامريريرير  َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْه بريريريلريريري   أضريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريَ

  
ْو   فريريريريريريريريريريريريريال عريريريريريريريريريريريريرياٌر وال  س      ين عريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ

  
 [.67النحل : ] (تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َوِرْزقاً َحَسناً )ّز : وقال هللا جّل وع

زُق الحسُن : الّزبيُب والتمر ، وما أَشبههَما.  قال الفراُء يقال : إِنه الخمُر قبَل أن تحَرم ، والّرِ

 : َخْمٌر. السََّكر َرِزين يقولون :: نقيُع التمر الذي لم تمسهُ الناُر وكان إبراهيُم والشعبيُّ وأبو  السََّكرُ  وقال أبو عبيد :

 من التمِر. السَكرُ  وروي عن ابن عمر أنه قال :

هم ُطْعماً لك. جعلَت أَْعَراَض الِكَراِم سَكرا:  : الطعاُم ، واحتج بقول اآلخر السَكرُ  وقال أبو عبيدة وحَده :  أي جعلَت َذمَّ

ُر بأَعراض الناِس وهَو أبيُن ما يقال للِذي يَبتَِرُك في أَعراض وقال الّزجاُج : هذا بالخمر أشبهُ منه بالطعام ،  المعنى جعلَت تتخمَّ

 الناس.

:  وحدثنا محمد بن إسحاق عن المخزومي عن سفياَن عن األسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس في قوله

زُق الحسُن : ما أُِحّل من ثمرتها. لسََّكرُ ا قال : [67:  النحل] (تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َوِرْزقاً َحَسناً ) م من ثمرتها ، والّرِ  : ما حّرِ
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 :  : النَّبيذُ. قال جرير السََّكرُ والخمُر ، :  السََّكرُ و: االمتالُء ،  السََّكرُ والغضُب ، :  السََّكرُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ر   كريريريريريريَ زِيريريريريريريِر مريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريْ ى ا ريريريريريريِ لريريريريريريَ  ِ ذا َرِويريريريريريريَن عريريريريريريَ

  
َن    ْرداانَ  انَديريريريريريريريريريْ نَي جريريريريريريريريري   أعريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَم الريريريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
: َغْشيَتُهُ التي تَُدلُّ اإِلنساَن على أنه ميت ، وقولهُ  (َسْكَرُة اْلَمْوتِ ) .. (َوجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت اِبحْلَقِ )وقال هللا جّل وعّز : 

. (اِبحْلَقِ )  أي بالموت الحّقِ

 : َغلبةُ اللَّذَّةِ على الشباب. السَّْكرةُ و: الغَْضبَةُ ،  السَّْكَرةُ  قال ابن األعرابي :

يرٌ  الليث : رجلٌ   .السُّْكر : الواحدة من السَّْكرةُ و،  سكرانَ  : ال يزالُ  ِسّكِ

 : َخمُر الحبشِة. السُّْكرَكةُ :  وُرِوي عن أبي موسى األشعرّي أنه قال

 قال أبو عبيد : وهي من الذَُّرة.

 قلت : وليست بعربية.

اُء مضمومة. السُّْكُرَكةُ  وقيَّده شمر بخطه :  : الَجْزُم على الكاف ، والرَّ

 [.88النساء : ] (َوهللاُ َأرَْكَسُهْم ِبا َكَسُبوا)قال هللا جّل وعّز : : ركس 

 قال الفّراء ، يقول : َردَُّهْم إلى الكفر.

 : لغةٌ. َرَكَسهموقال : 

ْكسُ  قال أبو عبيد :«. ِرْكسٌ  أُتَِي بَِرْوٍث في االستنجاِء ، فقال : إِنه وسلمعليههللاصلىأن النبي »وفي الحديث :  : شبيهُ  الّرِ

جيع.  المعنى بالرَّ

 : لُغتاِن إِذا َرَدْدتَهُ. أَْرَكستُهوالشيَء  رَكْستُ  يقال :

ُكوِسيَّةُ  إِنَك من أْهٍل ديٍن يقاُل لهم»فقال له النبيُّ :  وسلمعليههللاصلىوفي حديث عدّي بن حاتٍم أنه أَتى النبيَّ   .«الرَّ

ُكوِسيَّة قال أبو عبيد : يُْرَوى في تفسير  عن ابن ِسيرين أنه قال : هو ديٌن بين النَّصارى والصابئين. الرَّ

مكانه ، وإِن كانت بقرةً  يَْرتِكسُ  لثَّْوُر الذي يكوُن في وسِط البَْيَدِر حين يُداس ، والثِّيراُن حواليه فهو: ا الّراِكسُ  وقال الليث :

 .راكسةٌ  فهي

 فيه. اْرتََكسَ  قال : وإِذا وقَع اإِلنساُن في أمٍر بعَد ما نجا منه قيل :

ْكسُ وقال :  له إلى آ الرَّ  خره.: ْقلُب الشيِء على رأسِه ، أو ردُّ أوَّ

ْكسُ  قال : (أبو عبيد عن أبي زيد)  الكثيُر من الناس.:  الّرِ

 : االرتداد. االْرتكاسُ  وقال مجاهد :

 : الُمْدبُِر عن حاله. الَمْرُكوسُ ووقال شمر : بلغني عن ابن األعرابّي ، أنه قال : الَمْنُكوُس 

ُب. وسئل عن حديث عدّيِ بن حاتٍم ، قيل له : إِنََّك َرُكوِسيٌّ ، فقال  : هذا من نَْعِت النصارى ، وال يُعَرَّ
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 الجاريةُ إِذا طلَع ثَْديُها ، فإذا اجتمَع وضُخَم فقْد نََهَد. أَْرَكَستِ وقال : 

ةٍ. َسِركَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): سرك   الرجُل إذا ضعف بدنُهُ بعد قُوَّ

 ، وهما َرَداءةُ المشيِ من َعَجٍف أو إِعياٍء. تََسْرَوْكتُ وفي المشي  تََسارْكتُ  قال ابن السكيت :

 ك س ل
 كسل ، كلس ، سلك : مستعملة.

،  َكْسلَى ، وامرأةٌ  َكْساَلنُ  ، ورجلٌ  َكِسَل يَْكَسل َكَسالً  : التَّثَاقُُل عما ال ينبغي أن يُتَثَاقََل عنه. والفعُل : الَكَسلُ  قال الليث :: كسل 

 ديئة.: لُغةٌ ر كْسالنةُ و

 .أْكَسلَ و َكِسلَ  ويقال للفَْحِل الفَاتِرِ 

 :  وأنشد أبو عبيدة عن العجاج

ل  حريريريريريريريريريَ نَّ ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا وظريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ ِه الريريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريريَّ  َأظريريريريريريريريريَ

  
 أنَّ األمريريريريريريريريريريريريَت  لريريريريريريريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريل  

  

 اَِّصان  يْكسلو عن َكَساليت 
 .يََكَسلُ  ... ربيعِة الُجوعِ يرويه :الَجواُد يُْكِسُل وسمعُت غيره من و. : .. قال أبو عبيدة : وسمعت رؤبة ينشدها

 ً  .يكسل كسال ، أراد ال الَكَسل : بالمكاسل أراد قد َذاَد ال يَستكِسُل الَمكاسال:  وقال العجاج أيضا

 .أَكسلَ  معنى آخر ، يقاُل للرجِل إِذا َعَزَل ولم يُِرْد ولداً : لإِلكسالِ ووفي الليث : 

 ، وهي التي ال تكاد تبرُح مجلسها. ِمْكسالٌ  ، وامرأةٌ  الكسلِ  ، يقول : ال تُثِْقلُهُ ُوجوهُ  تُكسله المكاسلُ  قال ويقال : فالٌن ال

معناه أنه يَْفتُُر َذكُرهُ قبَل اإلنزال  «فَيُْكِسلُ  فقال : إِنَّ أحَدنا يجامعُ  وآلهعليههللاصلىأنَّ رجالً سأََل النبي »قلُت : وفي الحديث : 

 سُل إذا فعل ذلك اللتقاء الِختانَْيِن.وبعد اإليالج ، وعليه الغُ 

 : َوتَُر قوِس النَّدَّاِف إِذا ُخِلع منها. الِكْسلُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

َي الرجلُ  الحْوثَرةُ  : الَكْوَسلَةُ و  .َحْوثََرة : وهي رأُس األداِف ، وبه ُسّمِ

 : وتُر قَْوِس النَّدَّاِف إِذا ُخِلَع منها. الِمْكَسلُ 

. َكلَْستَ  : ما الِكْلسُ  قال الليث :: كلس   بِه حائطاً أو باطَن قصٍر شبهُ الِجّصِ من غير آُجّرٍ

 : التَّْمِليُس فإِذا ُطِلَي ثَخيناً فهو الُمقَْرَمُد. التَّكْليسُ وقال : 

 : ِشْبهُ الّصاُروجِ يُْبنَى به. الِكْلسُ  :(أبو عبيد)

 ى القوِم وَكلََّل وَصّمَم إِذا حَمَل.عل َكلَّسَ  وقال أبو تراٍب ، قال األصمعّي :
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 فالٌن عن ِقْرنِِه وَهلََّل إِذا َجبَُن وفّر عنه. َكلَّسَ  وقال أبو الهيثم :

 : وهذا أَصحُّ مما روى أبو تراٍب. (قلتُ )

ْلكُ  قال الليث :: سلك   .كالسُّلُو ، والجميع : ِسْلكةٌ  : الخيوط التي يخاُط بها الثِّياُب ، الواحدة : الّسِ

ْمَح  فيَْسلُكُ  فيه كما يطعُن الطاعنُ  تَْسلُُكهُ  : ِإدخال الشيء السَّْلكُ و: الطريُق ،  الَمْسلكُ وطريقاً ،  َسلَكَ  : مصدرُ  السُّلُوكُ وقال :  الرُّ

 :  فيه إِذا طعنه تِْلقاَء وجهِه على َسِجيَحتِِه. وقال امرؤ القيس

ى  كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريلريريريريريريريريوجريريريريريريريرية  و نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
نْيِ عريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريى انبريريريريريريريريريريريريريريريريريِل   رََّك أَلمريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يشةَ إلى النَّبَّال في السُّْرعة ، وإنما يحتاُج فيه إلى السُّْرعة والخفَّ  ة ألن الِغراء قال : وصفهُ بسرعِة الطعن وَشبَّههُ بمن يَْدفُع الّرِ

 إذا بََرَد لم يَلزق فيستعمُل حاّراً.

 ، والمخلوجةُ : التي في جانب. هي المستقيمة السُّْلَكى : الطَّْعنَةُ  (أبو عبيد)

 ومخلوجةً. ُسْلَكى قال : ويُْرَوى عن أَبي عمرو بن العالء أنه قال : ذهَب َمن كان يُْحِسُن هذا الكالَم يعني

 أي ليس بمستقيم. بُسْلَكى وأخبرني المنذريُّ عن الحّرانّي عن ابن السكيت أنه قال : يقال : الّرأْي َمْخلُوَجةٌ وليس

 :  أي يدخلهم فيها وقال ابن أحمرـ  الُكفَّاَر في جهنم يُْسِلكُ  ث : هللاُ وقال اللي

َ أب   ائريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ م يف قريريريريريريريريري  وهريريريريريريريري  كريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريىت  ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر دا  الريريريريريريرية  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ال  كريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريَ ريريريريريَرد  اجلريريريريريمريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بمعنًى واحد. أَسلكتُهوفي المكان  سلَْكتُه :(أبو عبيد)

 .ِسْلكانٌ :  : َولُد الَحَجل ، وجمعه السُّلَكُ وقال : 

ْلكانُ  وقال الليُث :  .ُسلَكٌ  : فِراُخ القََطا ، الواحد : الّسِ

 : وأنشد ِسْلكانة قال : ومنهم َمن يقول للواحد :

 َتِضلُّ به الك ْ ر  ِسلكاَنا
 غيري. أَْسلكتُه غيري ، ويجوز َسلْكتُهوالطريَق ،  سلْكتُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 ك س ن
 [.مستعملة: ] نكس ، سنككنس ، سكن ، نسك ، 

 ؟.: الَمَحاجُّ اللَّيِّنة ، ولم أسمعه لغيِره السُّنُكُ  أهمله الليث : وَروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنّه قال :: سنك 

َمْوِلٌج للوْحش من البقر تَسكُن فيه :  الِكناسُ و: ُمْلقاَها ،  الُكنَاسةُ و: َكْسُح القُماِم عن وجه األرض ،  الَكْنسُ  قال الليث :: كنس 

.  من الحّرِ

بَاُء ،  كنََستِ  يقال :  . وقالتََكنَُّسواوالّظِ
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 :  لبي 
لريريريريريوا ن  اَّريريريريرييِّ مسريريريريريني  ريريريريريمريريريريريَّ عريريريريريْ َك ظريريريريري  تريريريريريريريْ اقريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  امريريريريري  يريريريريريريريَ رُّ  ريريريريريِ ا  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ وا قريريريريري  ريريريريري  كريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريتريريريريريَ

  
 أي دخلوا َهواِدَج ُجلِّلَْت بثياب قُْطِن.

 [.16،  15التكوير : ] ((16( اجْلَواِر اْلُكنَِّس )15ُأْقِسُم اِبخْلُنَِّس )َفَّل )وقال هللا : 

 : أن تَِغيب في مغاربها التي تغيُب فيها. ُكنُوسهاو: النجوُم تَْطلُُع جاريةً ،  الُكنَّسُ  قال الزجاج :

بَاُء والبقرُ  الُكنَّسُ  قال وقيل : . ُكنُِسها أي تدخل في تَكنِسُ  : الّظِ  إِذا اشتدَّ الحرُّ

 .كانسةٍ و كانٍِس  : جمعُ  الُكنّسُ وقالوا : 

باُء في الَمغاِر  تَكنِس : تَْستَتِر كما تَكِنسو: هي النُّجوم الخمسة تَخنُِس في مجراها وتَرِجع ،  الُكنَِّس و الُخنِّس  وقال الفّراُء في الّظِ

َهَرةُ ، والُمْشتَِري.، والنُّجوم الخمسة : بَْهَراُم ، وُزَحلُ  الِكنَاسُ  ، وهو   ، وُعطاِرُد ، والزُّ

ى لكّلِ نَجم َحِويٌّ يقف فيه ويستدير ثم  تَكنِسُ ووقال الليث : هي النجوُم التي تَْستِسرُّ في مجاريها فتَجري  في مجاريها فيَتَحوَّ

 َرى.: أن يَخنَس بالنهار فال يُ  ُخنوُسهو: ُمقاُمه في َحِويِِّه ،  فُكنوُسه ينصرُف راجعاً ،

: الَملساء الباطِن ، تُشبِّهها العرب  الَمكنوسة : الِفْرِسنُ  (قُلت)، وهي الملساُء الجرداُء من الشَّعر.  مْكنوسةٌ  ويقال : فِْرِسنٌ 

 بالمرايا ِلَمالستِها.

بةٌ. َكنائسُ  اليهوِد ، وجمعها كنيَسةُ و  ، وهي ُمعرَّ

بَاِء واحدها مكانسُ و،  مكانسُ  جمعها : الِمْكنَسةو  .َمْكنِسُ  الّظِ

 إِنساناً منزالً بال ِكرا. تُْسِكنَ  : أن السُّْكنُ و،  السُّكَّان : السَّْكنُ  قال الليث :: سكن 

 .ساكنٌ  : العياُل ، وأهُل البيت ، الواحد : السَّْكنوقال 

انيُّ ، عن ابن السكت)  : ما السََّكنُ ويُْسقَى َدَواَء قَِفيِ السَّْكِن َمْربوِب قال  : أهُل الدَّار. وقال سالمةُ بن َجندل:  السَّْكنُ  :(الحرَّ

 : النار. وأنشد:  السََّكنوإِليه.  َسَكْنتَ 

 أَْدهانو أقاَمها ِبَسَكن  
 :  يعني قناةً ثقفها بالنار والدُّْهن. وأنشد

ه   أجلريريريريريريريريريريريريريريأين الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريل وريريريريريريريريريريريريريريريح بريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ه       سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواد  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل وثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

 ِميتَّلهْ َسَكن  توَق  يف و 
 .ُسْكنٌ  األْقوات ، واِحدها ::  األَْسكان قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 وهذا كما يقال : نُُزُل العَسكر إِلرزاقهم الُمقدَّرة لهم ِإذا أُنِزلوا منزالً. .يُْسَكن ألنَّ المكان به ُسْكنٌ  وقال غيره : قيل للقوِت :

 إِذا كان كثيراً ال ُمْسِكنٌ  ويقال : َمْرًعى
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رج    اليتّْعن عله ، وكذلك َمْرع ى م ْربٌع وم ْلزٌِل.  خي 
وُج إيَّاه. يُْسِكنها الذي الَمسَكن المرأة : ُسْكنَىو  الزَّ

 .َمسكناً يَسكنه إِذا أَعاَره ُسْكنَى تقول : لَك داري هذه

ً  الشيءُ  َسكنَ  وتقول : يح ،  سكنتِ وفي معنى سكَت ،  سكنَ وِإذا ذهبَت حركتُه ،  يَسُكُن سكونا  الغضب. سكنوالمطر ،  سكنَ والّرِ

 [.13األنعام : ] (َوَلُه ما َسَكَن يف اللَّْيِل َوالنَّهارِ )وقال هللا جل وعّز : 

 وقال ابن األعرابي : معناه وله ما َحلَّ في الليل والنهار.

اُج : هذه اآليات اْحتَِجاٌج على الُمْشِرِكين ،  جَّ ألنهم لم ينكروا أنَّ ما استقرَّ في الليل والنهار هلِل أي هو خالقُه وُمَدبُِّره ، وقال الزَّ

 فالذي هو كذلك قادٌر َعلَى إِحياء الموتى.

ةً. الساكن : إنما [13األنعام : ] (َوَلُه ما َسَكَن يف اللَّْيِل َوالنَّهارِ )قال أحمد بن يَحيى في قوله :   من الناس والبهائم خاصَّ

ٍك ، وإنما معناه َسَكنَ و قال :  الَخْلق.ـ  وهللا أعلمـ  : َهَدأَ بعد تحرُّ

 [.248البقرة : ] (َأْن َيَْتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنة  ِمْن رَبِ ُكمْ )وقوله : 

اج معناه : فيه ما جَّ  به إِذا أتاكم. تسكنون قال الزَّ

 ّرِ ِمن َزبَْرَجٍد وياقوٍت ، ولها َجناحان.لها رأٌس كرأِس الهِ  السكينة وقيل في التفسير : إِنَ 

ون عنه أبداً وتطمئنُّ قلوبهم إِليه. سِكينةً  وقال الليث : قال الَحَسن : جعَل هللا لهم في التابوت  ال يَفرُّ

 وقال مقاتٌل : كان فيه رأٌس كرأس الهّرةِ إِذا صاح كان الّظفَُر لبني إسرائيل.

 ِمثل المنطيق من المنطق. السكون باب الفقير وهو ِمْفِعيٌل منقد مّر تفسيره في  الِمِسكينو

ً  الرجل أْي صار تََمْسكنَ :  ، وإِذا اْشتَقُّوا منه فعالً قالوا الِمسكين : مصدر فعل الَمسَكنَة وقال الليث :  .ِمسكينا

ً  َجْوفَهُ أي َجعلهُ  أَْسَكنَ وهللاُ ،  أَْسَكنَهُ  ويقال :  .ِمسكينا

جُل  أَْسكنَ  :(عرابيثعلب عن ابن األ) ً  إِذا كانَ  َسَكنَ والرَّ  .أَْسكنَ  ، ولقد ِمسكينا

 ِللذّلَِّة. الَمْسكنةُ  إِذا َخَضَع هلل ، وهي تََمْسَكنَ  وقال غيره :

 أَْسَوأُ حاالً من الفَقير. الِمْسكينُ وقال : وهو قول ابن السكيت ، 

 يُقيُمه.الذي له بعض ما :  قال ابن األنباري قال يونس : الفَقيرُ 
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أَحسُن َحاالً من الفقير ، قال وإليه ذهَب أحمد بن عبيد ، قال : وهو القول  الِمْسكينُ :  قال : وروي عن األصمعي أنه قال

َسفينةً وأن لهم  َمساكينُ  فأَخبَر أنهم [79الكهف : ] (َأمَّا السَِّفيَنُة َفكاَنْت ِلَمساِكنيَ )الصحيُح عندنا ، ألن هللا تعالى قال : 

 تساوي ُجْملةً.

 [.273البقرة : ] (ِإحْلافاً )اآليةَ إلى قولِه  (ِلْلُفَقراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل هللِا ال َيْسَتِطيُعوَن َضْرابً يف اْْلَْرضِ )وقال : 

 .المَساكينِ  فهذه الحال التي أَخبََر بها عن الفقراء هي دوَن الحاِل التي أَخبََر بها عن

 أي تَِذلُّ وتخضُع. تََمْسكنُ  قوله «وتقنع يديك تََمْسكنُ وتَْبأَس »أنه قال ِلْلمَصلِّي :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي و

َع وتحلََّم ،  تَُسكَّنَ  : َمفعلةٌ منه ، وكان القياس الَمْسَكنةُ و،  السُّكونُ  قال القُتيبيُّ : أَْصُل الَحْرِف : إِال أَنه َجاَء في كما يقال : تََشجَّ

َع. تَمْدَرعَ :  هذا الَحْرِف تََمْفعََل ، ومثله  من الِمْدَرَعِة ، وأَصلُهُ : تََدرَّ

ِل َحْرٍف فهي َمزيدةٌ إِالَّ ِميَم ِمْعَزى ، َوِميَم َمعَّدٍ ، تقول : تََمْعَدَد  أَْججٍ ، ، وميَم َمْنَجنِيق َوِميَم مَ وقال ِسيبََوْيِه : كلُّ ِميٍم كانْت في أَوَّ

 وِميَم َمْهَدَد.

ا ما جاَء َعلَى بنَاِء فَْعٍل أَو فِعَاٍل فالميُم تكوُن أَصْ  (قلت) ِليَّةً مثل الَمْهِد والِمَهاِد : وهذا فيما جاَء َعلَى َمْفعٍَل أَو ِمْفعَِل أَو ِمْفِعيل ، فأَمَّ

 والَمْرِد َوما أَْشبََههُ.

ينة للسَِّكينةِ  هللا عليهم أنزل:  سلمة عن الفراء من العرب من يقول ّكِ  .الّسِ

 .للِمسِكين بفتح الميم الَمْسِكينُ  قال : وحكى الكسائي عن بعض بني أسد

فمدت فتحة « اْستََكنُوا فما»أي فما خضعوا ، كان في األصل  [76المؤمنون : ] (َفَما اْسَتكانُوا ِلَرِبِ ِمْ )وقول هللا تعالى : 

 َمتْنَتَاِن َخَظاتَا ، أراد : َخَظتَا.لها :  الكاف بألف كقوله

 فمد فتحة الظاء بألف.

 أي خضع وذل. استكانو،  تمسكنو اْستَكنو،  أَْسكنو،  َسَكنَ  يقال :

 يَْنبَاُع من ِذْفَرى َغُضوٍب أي يَْنبَع فُمدَّت فتحة الباء بألف.:  وقال

 بها. يَْسُكنونَ  أي [103التوبة : ] (َتَك َسَكن  هَلُمْ َوَصلِ  َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَّل)وقال الزجاج : في قوله تعالى : 

 ، وهو الَكْوثَُل أيضاً. السُّّكانُ  وقال أبو عبيد : الَخْيُزَرانة :

 ، وهو الكوثَُل أيضاً. السُّّكانُ  وقال أبو عمرو : الَخْدُف :

 : َطَرفة: َذنَُب السَّفينَِة الذي به تُعَدُل ، وقال  السُّّكانُ  وقال الليث :
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ِع ِ  يّ  ب ْجَلَة م صريريريريريْ كَّاِن ب وصريريريريريِ ّكانو قال :  َكسريريريريري  به عن اَّركة  تسريريريريريكن ألَنا سريريريريريكاان   السريريريريريفيلة : عريب ،  ى سريريريريري 
 واالض راب.

ينُ وقال :  ّكِ  .َسكاِكينيّ و َسّكانٌ  يقاُل له : السّكين تَُؤنَُّث وتُذكَُّر ، وُمتِّخذُ  الّسِ

يل من  السكين قال ابن دريد :  اضطرابه. سَكن ذبحت الشيء حتى: فِعِّ

ً  قال األزهري : سمي ن ألنها سكينا يد للمغني لتغريده  َسَكن بالموت ، وكل شيء مات فقد تسكنها الذبيحة أي تُسّكِ ، ومثله ِغّرِ

ير لتشميره إذا جد في األمر وانكمش.  بالصوت ، ورجل ِشّمِ

ْعدَ :  التَّْسكينُ ( ثعلب عن ابن األعرابي) َكنِ  ةِ تَقويُم الصَّ جُل َعلَى ُرُكوبِ  التَّسِكينُ ووهو النَّاُر ،  بالّسِ وهو  السَُّكينِ  : أْن يَُدوَم الرَّ

وحِ  ُسَكْينَة الحماُر الخفيُف السَّريُع ، واألتاُن إذا كانت كذلك :  .ُسكْينَةَ  ، وبه ُسّميَِت الجاريةُ الخفيفةُ الرُّ

 أَيضاً : البَقَّةُ التي دخلت في أَْنِف نُْمروَد الخاِطئ فأَكلَْت ِدماَغهُ. السَُّكْينَةُ وقال : 

 ونزالتهم وَرباعتهْم وَربعاتهم ، يعني َعلى اْستِقَامتهْم. َسِكنَاتِهم : الناُس على (أبو عبيد عن الفراء)

 باتهم. على طبقاتهم وَمنازلهم.، وقالوا : ترْكنا الناس على َمَصا َسِكناتهمْ  وقال ابن بُُزْرَج : الناُس َعلَى

بيُّ الدَّاِر ُهُم الجنُّ المقيُموَن بها ، وكان الرجُل إِذا اطََّرَف َداراً َذبَح فيها ذبيَحةً يَتَِّقي بها أَذى الِجّنِ فنَهى الن ُسّكانُ  وقال غيره :

 عن َذبائح الجّن. وسلمعليههللاصلى

أَراَد عليِك الَوقاَر والَوداعة واألَْمَن ، يقال :  «السِكينَةَ  عليكِ  ِمسِكينَة يا»:  قال لها وسلمعليههللاصلىوفي حديث قَْيلةَ أّن النبي 

 .َمسَكنٌ  : تسُكنُهُ  هاِدٌئ ويقال ِلْلموِضعِ الذي َساِكنٌ  رجٌل َوِديٌع أَي

 : َموضٌع بعْينِه. َمْسِكنٌ و

 : قبيلةٌ باليمن. السَُّكونُ و

ا  ، قاله ابن األعرابي. المساِكينُ  بمعنى العََربُون فهو فُعالٌن ، والميُم أَصليّة ، وَجمعُه : الُمْسكانُ  وأَمَّ

 : أَن يخرَج ِرْجالهُ قبل رأِسه. المْنُكوسُ  ، والولدُ  تَْنُكسهُ  : قلبَُك شيئاً َعلَى رأِْسهِ  النَّْكسُ  قال الليث :: نكس 

 : العَوُد في المَرض. النُّْكسُ و

ً  في َمَرضهِ  نُِكسَ  قال :ي  .نُْكسا

ُر عن غايِة النّجدةِ والكرِم ، والجميُع : النِّْكسو  .األْنكاسُ  من القوم : الُمقّصِ

 .نَكَّس وإِذا لم يَْلحق الفَرُس بالخيل السوابق قيَل :

 : وأنشد

 ِ ذا َنكَس الكاِذب  احمْلَمر  
 المريُض معناه قد نُِكس قال أبو بكر :
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 العلة .عاودته 
ة بعد مرة ، وأنشد نََكْست يقال :  : الِخضاَب إِذا أََعْدَت عليه مرَّ

 كالَوْ م ر ّجع يف الَيِ  امللكوس
ً  وفي الحديث : أنه قيل البن مسعوٍد : إن فاُلناً يقرأُ القرآن  الْقلِب. منكوسُ  ، قال : ذاك َمْنُكوسا

له كثيٌر من الناس أنه أَن  لها. قال : وهذا شيٌء ما أَحِسُب أَحداً قال أبو عبيد : يَتَأَوَّ جُل من آخر السُّوَرةِ فيقرأَها إلى أوَّ يبدأَ الرَّ

يطيقُه ، وال كان هذا في زمن عبد هللا وال أعرفه. ولكن َوجهه ِعندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة 

ثه عثمان عن النبي  نة خالف هذا ، يُعلم ذلك بالحديث الذيكنحو مما يتعلم الصبيان في الُكتّاِب ، ألن السُّ   وسلمعليههللاصلىيحّدِ

ال ترى أن التأليف اآلن في هذا أ «أنه كان إِذا أُنزلت عليه السورة أو اآلية قال : ضعوها في الموضع الذي يُذكر كذا وكذا»

خصة في تعلم الصبّيِ والعجمّيِ  ، ثم ُكتبت المصاحف على وسلمعليههللاصلىالحديث من رسول هللا  هذا. قال : وإنما جاءت الرُّ

المنهي  النَّْكسُ  ِمَن الُمفَصَّل لصعوبة السَُّور الطوال عليهما. فأما َمن قرأ القرآن وحِفظه ثم تعّمد أن يقرأه ِمْن آخره إلى أوله فهذا

 شدُّ كراهةً ، إن كان ذلك يكون.ِمن آخر السورةِ إلى أولها أ للنَّْكِس  عنه ، وإِذا كِرهنا هذا فنحن

َره. النَّْكسُ  وقال شمر : ه وجعِل أعاله أسفلَه ، ومقدَِّمه مؤخَّ  في أشياء. ومعناه يَْرجع إلى قلِب الشيء ورّدِ

 فالناً في ذلك األمر أي َرَددتُه فيه بعد ما خرج منه. نَكْستُ  وقال ابن شميل :

 :  المريض في مرضه بعد إِفراقِه. وقال أمية بن أبي عائٍذ الهذلي: عْوُد  النَُّكاسُ  وقال شمر :

اَج    ْ  هريريريريريريريريريريريريَ َ  قريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ َزيريريريريريريريريريريريريريْ اٌل لريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
اِل   ِ مريريريريريريريَ َ  انريريريريريريريْ عريريريريريريريْ َن اَّريريريريريريري  ِّ بريريريريريريريَ كريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريِ  نريريريريريري 

  
 .السالمعليهيقول : رجعوا عما عرفوا من الحجة إلبراهيم  (ُثَُ ُنِكُسوا َعلى ُرُؤِسِهمْ )قال الفراء في قوله تعالى : 

ْسُه يف اخْلَْلِق )وقال هللا تعالى :  ْرُه نُ َنكِ   [.68يس : ] ((68َفَّل يَ ْعِقُلوَن )أَ َوَمْن نُ َعمِ 

 .خلقه ، فصار بدُل القوة الضعَف وبدُل الشباب الهرمَ  نكَّْسنا قال أبو إِسحاق : معناه : َمن أطْلنا ُعْمَره

ْسُه يف اخْلَْلقِ )وقال الفراء : قرأَ عاصٌم وحمزة :   بالتخفيف. وقال قتادة : هو الهرُم. نَْنُكْسهُ  وقرأ أهل المدينة : (نُ َنكِ 

 الرجُل إِذا َضعُف وعجز. نكَّسَ  وقال شمر : يقال :

 :  وأنشدني ابن األعرابي في االنتكاس

ه  وَ  هريريريريريريري  َم وجريريريريريريْ لريريريريريريِ يتريريريريريريْ يريريريريريري  ْومريريريريريريريا  فريريريريريريريَ ْس يريريريريريريريَ كريريريريريريِ تريريريريريريَ لريريريريريريريْ   ملَْ يريريريريريريريَ
  

أ ريريريريريريريريا  زا  َأْو يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارَع مريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ َرَ. عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريمريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريِ
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سْ  أي لم  رأَْسهُ ألمر يأنف منه. ينَّكِ

 :  رأَسه إِذا طأطأَه من ذُّلٍ وأنشد نَكسَ وقال : 

ْم و  هريريريريريريريريريري  زِيريريريريريريريريريريَ  رَأَيريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ ال  رََأْوا يريريريريريريريريريريَ  ِ ذا الريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريَ

  
ارِ   َس األْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َواكريريريريريريريِ اِب نريريريريريريريريَ َع الريريريريريريريّرِقريريريريريريريَ    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
الِفْعل لغير اآلدميين ُجِمع َعلَى فواعل ألنه ال يجوز فيه ما يجوز في اآلدميين مَن الواو والنون في االسم قال سيبويه : إذا كان 

قاِب نََواِكَس األبصار:  ِجماٌل بََوازُل وَعَواِضهُ ، وقد اضُطر الفرزدق فقال:  والفعل فضاَرَع المؤنث ، تقول ألنك  ُخْضَع الّرِ

 الِجمال.تقول : هي الرجال ، فُشبِّه ب

إلى الرجال وإِنما كان وإِذا  النَواِكس وقال : أدخل الياء ألنه َردَ  . نََواِكسي األبَصارِ : .. : وروى أحمد بن يحيى هذا البيت (قلت)

ما لألبصار فنُِقلت إلى الرجال ، فلذلك دخلت الياء ، وإن كان َجمَع جْمع ، ك النواِكسُ  أبصاُرهم ، فكان نواِكسَ  الرجال رأيتَهم

تقول : مررت بقوم َحَسنِي الوجوه ، وِحساٍن وجوُههم ، لما جعلتهم للرجال جئَت بالياء ، وإن شئَت لم تأِت بها. قال : وأما 

ا نواِكسَ  الفراء والكسائي فإنهما رويا البيت :  على لفظ األبصار. نواكسَ  األبصار. بالفتح ، أقرَّ

 األبصار. ناِكِسي قال : والتذكيُر :

 األبصار بالجر ال بالياء كما قالوا ُجْحُر َضّبٍ َخِرٍب. نواِكِس  خفش : يجوزوقال األ

 :  فيُْجعل أعاله أسفله ، وأنشدني المنذري للحطيئة يُنَكس من السهام : الذي النِّْكسُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

انريريريريتريريريريهريريريريْم  لريريريريريريريَ ن كريريريريِ وا مريريريريِ لريريريريّ لريريريريواَن َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
َت أَنريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياس    جمريريريريريريريريريريَْ ا  تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ا  وعريريريريريريريريريريز ا غريريريريريريريريريريَ

  
من السهام ، وهو أضعفها. قال : ومعنى البيت : أن العرب كانوا إِذا أسُروا أسيراً خيَُّروه بين  النِّْكس : جْمع األنكاس قال :

وها وخلَّوا سبيله ، ثم جعلوا ذلك الشَّعر في ِكنانتهم ، فإِذا افتخُروا التخِلية وجّزِ الناصية أو األْسِر. فإن اختار جز الناص ية َجزُّ

 أخرجوه وأََرْوه َمفاخَرهم.

 ميادين بقر الوْحش ، وهي مأواتها. (1) النُُّكسو:  الُكنُس : قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

ون من الشيوخ بعد الهرم. النُُكسُ وقال :   : الُمْدَرِهمُّ

ً  : عابٌد ، وقد ناسكٌ  : العبادة ، رجل النُّْسك قال الليث :: نسك   .نَسَك ينُسُك نْسكا

__________________ 
 (.نكس)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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:  المنسكو،  النسيكة أي َدٌم يهِريقه بمكة ، واسُم تلك الذبيحة : نْسكٌ  : الذبيحة ، يقول : من فعل كذا وكذا فعَليه النُْسكُ وقال : 

 الموضُع الذي يذبُح فيه الذبائُح.

 نفسه. النُّْسك : الَمْنَسكوَ قال : 

، ألنه خلَّص نفسه  ناِسكٌ  ، وقيل للمتعبِّد : نسيكة َسبائك الفضة ، وكل سبيكٍة منها ::  النُُّسك : قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 .وصفَّاها من دنََس اآلثام كالسبيكة المخلَّصة ِمن الخبَثِ 

ً و ) [34الحج : ] (ِلُكلِ  ُأمٍَّة َجَعْلنا َمْنَسكاً )وقال أبو إسحاق : قرئ :   (.منِسكا

ب بأن تذبَح الذبائَح هلل. المْنَسكووقال :  ٍة أن تتقرَّ  في هذا الموضع يَُدل على معنى النَّْحر كأنه قال : جعلنا لكل أُمَّ

 مثل مجلٍس : مكاُن جلوس. نُْسكٍ  فمعناه مكانُ  َمنِسكٌ  تُذبَح فيه. فمن قال :: الموضع الذي  الَمْنِسكُ  قال ، وقال بعضهم :

 .النُُّسوكو النُُّسك فمعناه المْصدر نحوُ  َمنَسكٌ  ومن قال :

 يأتونه.:  البيت يَْنُسكونوالرجل إلى طريقٍة جميلة أي داَوم عليها ،  نََسكَ  شمٌر : قال النضر :

 م العرب الموضع المعتاد الذي يَعتاُده.في كال الَمْنِسك قال الفّراء :

ً  يقال : إِنَّ لفالنٍ  يَت َمنِسكا  .الَمناسك يعتاده في خير كان أو غيره ، وبه ُسّمِ

 ك س ف
 [.مستعملة: ] كفس ، كسف ، سكف ، سفك

ً  : الَحنَُف ، وقد الَكفَسُ  :(ابن ُدَريد): كفس   .َكِفَس كفَسا

 قال األزهري : ولم أسمعه لغيره.

 ُعْرقوبْيه. فكَسف : قْطع العُرقوب. يقال : استَدبر فرَسه الَكْسفُ  قال الليث :: كسف 

ً  القمرُ  َكَسفَ وقال :   ، وكذلك الشمس. يَكِسف ُكسوفا

 قال : وبعٌض يقول : انكسَف وهو خطأٌ.

الشمس على  انَكسفت  قال :: وَروى يحيى القطَّان ، عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاٍء ، عن جابر بن عبد هللا (قلت)

 .انكسفَتْ  ، في حديٍث طويل ، وكذلك رواه أبو عبيد : وسلمعليههللاصلىعْهد رسول هللا 

 [.92:  اإلسراء] (َأْو ُتْسِقَط السَّماَء َكما َزَعْمَت َعَلْينا ِكَسفاً )وقال الفّراء في قول هللا : 

 .ِكْسفة ِجماعُ :  الكَسفو: َوْجهان ،  الِكَسفو،  الِكْسفُ 

ً  الِكْسف : فِْعٌل. وقد يكون ِكسفو، يريد قِطعةً كقولك : ِخرقةً ،  ِكْسفةً  سمْعت أعرابيّاً يقول : أَْعِطنِي ِمثل ِدْمنٍة  للِكْسفة ِجماعا

 وِدْمٍن.
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ً و )،  [92:  اإلسراء] (َأْو ُتْسِقَط السَّماَء َكما َزَعْمَت َعَلْينا ِكَسفاً )وقال الّزجاج : في قوله :  ً  ، فمن قرأ (ِكْسفا جعلها  ِكَسفا

ً :  ، وهي الِقطعة. ومن قرأ ِكْسفة جمعَ   الشيَء إذا غطَّيتَه. كسْفت قال : أو تُْسِقطها َطبَقاً علينا ، واشتقاقُه من ِكْسفا

 لم يَنبِسْط.إِذا انقطع رجاؤه مما كان يأُْمل و كاسفٌ  أََملُه ، فهو كَسفَ :  قال : ويقال (الحراني عن ابن السكيت)

 .كسفتَه كلُّ شيٍء قطعته فقد:  الثوَب أي قَطعته. فقال كسفتُ  قال أبو الفضل : وسأْلُت أبا الهيثم عن قولهم :

جُل إِذا نََكَس طْرفَه ،  كَسفوالقمر إِذا ذهب ضوُءه ،  كَسفوالشمُس إِذا ذهب ضوُءها ،  َكسفَتِ  قال ، ويقال : حالُه  كسفَتوالرَّ

 إِذا تغيَرْت.

 بمعنًى واحد. خَسفَتوالشمُس  كَسفتوقال : 

ً  الشمسُ  كسفَت وقال شمٌر : قال أبو زيد : الشمُس النُّجوَم إذا َغلََب ضوُءها النجوَم  كسفَتوإِذا اْسودَّت بالنهار ،  تَكِسُف كسوفا

 للنجوم. كاِسفَةٌ  حينئذ فلم يَْبُد منها شيٌء ، والشمسُ 

 :  قال جريرٌ 

العريريريريريٌة ليسريريريريريريريريريريريريريريريريريريه بكريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريفريريريريرية    فريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريمس  طريريريريريَ

  
مريريريريريرا  ي عريريريريريلريريريريرييريريريريريريريَك َنريريريريريوَُ الريريريريريلريريريريرييريريريريريريريل والريريريريري ريريريريريَ كريريريريريِ بريريريريريْ  تريريريريريريَ

  
 النجوَم وال القمَر ألنها في طلوعها خاشعةٌ ال نُوَر لها. تَْكسف قال. ومعناه أنها طالعةٌ تبكي عليك ولمْ 

 :  بمعنًى واحد. ورواه الليث خَسفَتْ وَ  كَسفَتْ وقال : وتقول : َخَشعَت الشمس 

العريريريريريريرية    الةريريريريريريريريريريريريريريمس  كريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريٌة ليسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه ِب ريريريريريريريَ

  
كريريريريريي عريريريريريلريريريريرييريريريريريريريَك َنريريريريريوَُ الريريريريريلريريريريرييريريريريريريريل والريريريريري ريريريريريمريريريريريرا  بريريريريريْ  تريريريريريريَ

  
وقال : أراد ما طلَع نْجٌم وما طلع القمر ، ثم َصرفه فنَصبَه ، وهذا كما تقول : ال آتيك َمْطَر السماِء : أي ما َمَطرْت السماء ، 

 الشمُس ، ثم صَرْفته فنَصبَتْه.وطلوَع الشمس أي ما طلَعَت 

أي ما دامِت النجوُم والقمر. وُحِكَي عن  تَبكي عليَك نجوَم الليل والقمرا:  قال شمر : سمعت ابن األعرابّي يقول في قوله

 الكسائي ِمثلُهُ.

فالشمس تغلُب النجوَم بكاًء فقاَل : إنَّ هذا الوجه قال : وقلت للفراء : إنهم يقولون فيه : إنه على معنى الُمغالبة : باَكْيتُه فبَكيتُه ، 

 َحَسٌن ، فقلُت : ما هذا بَحَسن وال قريٍب منه.

ً والوجه : عابٌس من سوء الحال. يقال : َعبََس في وْجِهي  كاِسفُ  وقال الليث : رجلٌ   .َكَسف كسوفا

 .ِخْدفةٌ و ِكيفَةٌ و ِكْسفةٌ  واحدتُها الِخَدفو يَفالكِ و الِكَسف : يقال ِلخَرق القميص قبل أن يَُؤلََّف : (عمرو عن أبيه)
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فرةُ والتغير ، ورجلٌ  الُكسوفُ  قال شمر : : ذهب نُوُره ،  َكَسفَ و: مهموٌم تغير لُونه وُهِزَل من الُحْزن ،  كاِسفٌ  في الوْجِه : الصُّ

 وتغيَّر إلى السََّواِد ، قاله ابن ُشَمْيل.

 :  دَّثَتهُ نفسه بالشَّّرِ ، قال أبو ذَُؤيببالهُ إِذا حَ  َكَسفَ  وقال أبو زيد :

ه   رِفريريريريريريري  ِه ، ومريريريريريريَ ريريريريريريْ وَب بريريريريريريعريريريريريرييريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريْ يريريريريريري  ْرمريريريريريريي الريريريريريريغريريريريريري   يريريريريريريريَ

  
ذ  الرَّمريريريريريريريِ     ْأ ريريريريريريريِ  م غض  كمريريريريريريريا َكسريريريريريريريريريريريريريريَف املسريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريَ

  
 باله : أَن يضيَق عليه أَمله. ُكُسوفُ  وقيل :

َكافةُ  : مصدُره اإلسكافُ و: َعتَبَةُ الباب التي يوطأُ عليها.  األُسُكفَّةُ  قال الليث :: سكف   .األَْسَكفُ  ، وال فِعَل له ، وهو الّسِ

: أَْسفُل طَرف الباب الذي  الصائرُ و: أعاله الذي يَدور فيه الصائُِر ،  الساِكفوالباب : َعتبتُه التي تُوَطأُ ،  أُْسُكفَّةُ  وقال النضر :

 يَدور أَْعاله.

ً  الرجُل إِذا صار أَْسَكفَ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)  .إِسكافا

 .األَْسَكفُ  في الَحَضر قالوا : هو اإلسكافِ  عند العرب : كلُّ صانعٍ غيِر َمن يعمل اْلِخفاَف ، فإِذا أرادوا معنى اإلسكافُ وقال : 

 :  وأنشد

عريريريريريريريريريريا   ف  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه ر قريريريريريريريريريريَ َع األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ  َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه ا  يريريريريريريريْ بريريريريريريَ لريريريريريريْ َ  جريريريريريَ مريريريريريريريَّ ْل مريريريريريِ ريريريريريريريل مريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريِ  لريريريريري ريريريريريَّ

  
 الصانع.:  اإلسكافُ  :(أبو عبيد عن األحمر)

 :  وقال الشماخ

َق  ال مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريٌق وأطريريريريريريريريريريريريريراْف  بريريريريريريريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاهريريريريريريريا ِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريرياف و   س  بريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ رَا مريريريريريريريَ جريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ابن السكيت : جعل النجارَ   على التوهم ، أراد براها النجار. إِسكافا

 بهذا األمر أَْي حاِذٌق. إلسكافٌ  إنَّكَ :  وقال شمر : سمعت ابَن اْلفَْقعَِسّيِ يقول

 : وأنشد

 مسىت َطَويْلاها ك ِي اإلسكاف
 : الحاذُق. اإلسكاف يِصُف بئراً. قال

 للَخفّاِف. أُسُكوفٌ و إسكافٌ  ويقال : رجلٌ 

 أي ال أَدخُل له بيتاً. األُسُكفَّةِ  لك بيتاً ، َمأخوذٌ من أَتسكَّفُ  وقال أبو سعيد يقال : ال

 :  : منَابُت أَْشفاِرها. وأنشد أُسكفُّها قال : تُِجيُل َعيْناً حالكاً أُْسُكفُّها:  وأنشد ابن األعرابي

ْف  يريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا َوطريريريريريريَ ِف عريريريريريريَ وراء يف أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريري   مسريريريريريريَ

  
ْف و   ا َرهريريريريريَ ن فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريَ يريريريريريِض مريريريريريِ لريريريريريريريا  الريريريريريبريريريريريِ  يف الريريريريري ريريريريريَّ

  
 قال : َرَهف : ِرقة.

ماِء ، َسفَّاكٌ  : َصبُّ الدَِّم ، ونَثُْر الكالِم ، وَرجلٌ  السَّْفكُ  قال الليث: سفك  ً  بالكالم سفَّاكٌ  للّدِ  .يَْسِفُك َسْفكا

ُجوه. َسفُِّكوه:  : ما يُقَدَُّم إلى الضَّيف ِمثْل اللُّْمَجِة. يقال السُّْفَكة :(ثعلب عن ابن األعرابي)  ولَّمِ
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 والجائشةُ والطَُّموُع. وكُ السَّفُ  أبو زيد : ِمن أسماء النْفِس :

 ك س ب
 [.مستعملة: ] كسب ، كبس ، سكب ، سبك ، بكس

زق ، تقول : فالنٌ  الَكْسبُ  قال الليث :: كسب   .َكُسوبٌ  أهلَه خيراً ، ورجلٌ  يَْكِسبُ  : طلُب الّرِ

عر َكَسابِ وقال :  ً  اسم للذئب. وربما جاء في الّشِ  .ُكَسْيبا

 إناث الكالب.من أسماء  َكَسابِ وقال : 

 : الُكْنَجاَرُق. الُكْسبُ و

ونه  .الُكْسبَجَ  قال : وبعُض السََّواِديِّيَن يُسمُّ

ٌب ، وأصله بالفارسية ُكْشب فقُلبت الشين سيناً كما قالوا الُكْسبَجُ  قلت : :  بوروسابور ، وأصله : شاه بُور أي َمِلُك بوَر ، :  ُمعرَّ

 ب فقيل : الدَّْسُت للصحراء.أُعرِ  الدَّْشتُ واالبن بلسان الفُرس 

 فالٌن خيراً. أَْكسبكَ  فالٌن خيراً إال ابن األعرابي فإنه يقول َكَسبكَ :  وقال أحمد بن يحيى : كلُّ الناس يقولون

ً  جاء فالنٌ « : نوادر األعراب»في : كبس  ً و ُمَكبِّسا من طيٍن ،  : بيوتٌ  األْكبَاسُ وإذا جاء شادًّا ، وكذلك جاء ُمكلِّساً. قال :  كابسا

 .ِكْبسٌ  واحدها :

َك ُحفرةً بِتُراٍب ، الَكْبسُ  وقال الليث : ً  : َطمُّ ما كان :  فالِكْبسُ  ، الِكْبسُ ويقال : الهواُء  .الِكْبسُ :  . واسم الترابكبَس يكبُِس كْبسا

 من نحو األرض مما يَُسدُّ من الهواء َمَسدًّا.

الب  الُكبَّسُ  قال : والجبال  الّشَداُد.هي الّصِ

الناِصيةُ ،  َكبَستها هي الُمقبلة على الجبهة ، تقول : َجْبهةٌ  الكابسةُ  : الُمْقبِلَةُ على الشَّفَِة العُليا ، والناِصيةُ  الكابَِسةُ  واألرنبةُ 

 عليهم. َكبَُّسوا:  : االقتحام على الشيء تقول التكبيسو

ة. كبََسها كلمة يُكنَى بها عن البُْضع ، يقال : كابوسٌ وقال :   إذا فعَل بها مرَّ

 .الجاثومُ و الباروكُ  وهو النِّيِداَلنُ  : الكابوسُ  :(عمرو عن أبيه)

 الرأس الكبير. .الِكْبسُ والَكْنُز. :  الِكْبسُ  ، قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 : الِعْذُق التامُّ بِشماِريِخِه وبُْسِره. الِكبَاَسةُ  وقال الليث :

في حساب أهل الشام المأْخوذ من أهل الروم كل أربع سنين يزيدون في شهر ُشبَاط يوماً وفي ثالث سنين  الَكبِيِس  قال : وعامُ 

ون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم عامَ  ُمون بذلك كسور حساب السنة ، يسمُّ  .الَكبِيِس  يعدُّونه ثمانية وعشرين يوماً ، يقّوِ

 برأِسه في جيب قميصه. َكبَسَ  ي إذا سألته حاجةً وهو الذ ُكبَاسٌ  وقال غيره : رجلٌ 
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 :  غير ُخباٍس. وقال الشاعر يمدح رجالً  لُكباسٌ  يقال : إنه

بريريريريريريريريريريريريرياٌس  نّي  اَل كريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريَ
 

و الريريريريريريريريريريريريريرُُّّء  املريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريري 

  
نِي   ق   لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  ثريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريرَّأِس يريريريريريريريريريريَ

  
اح الُكبَاسُ  وقال شمر : ِرمَّ  :  : الذََّكُر ، وأنشد قول الّطِ

الريريريريريو  و  َة الريريريريريلريريريريريريَّ ريريريريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريريريريْ ْم لريريريريريَ لريريريريريَ رّا  مل تريريريريريريَ َه مسريريريريري  لريريريريريريريْ  كريريريريري 

  
اِس و   بريريريريريريريريريَ َْب  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  ن  هتريريريريريريريريري ْ عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ ردِ و جريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريْ

  
 تُْهبَى : يُثار منها الغباُر لشدة العمل بها.

 :  : عظيم الرأس. وقالت خنساءُ  ُكباسٌ  وقال شمٌر : قال ابن األعرابي : رجلٌ 

بريريريريريريريريريريريرياٌس  ر َك اَل كريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريذاَك الريريريريريريريريريريريريرُُّّْء  عريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريِق عريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم  الريريريريريريريريريريرأْ   عريريريريريريريريريريِ م   لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريري   ِس حيريريريريريريريريريريَْ

  
 رأسه في ثيابه وينام. يَْكبِسُ  : الذي الُكبَاسُ وقال : 

يا َعقيُل :  إِن قُريشاً أتت أبا طالب فقالت له : إن ابن أخيك قد آذانا فاْنههُ عنا. فقال:  وُرِوي عن َعِقيل بن أبي طالب أنه قال

 .ِكْبٍس  فاستخرجته منانطلق فأْتني بمحمٍد فانطلقُت إليه 

 البيت ، وكلُّ بنيانٍ  ِكبسُ والدار ،  ِكبسُ :  من األبنية ، يقال ُكبِسَ  اسم لما الِكْبسُ وأي من بيت صغير ،  ِكبٍس  قال شمر : من

 :  قال العجاج .ِكْبسٌ  ، فله ُكبِسَ 

ِس و  بريريريريريريريريريريريريريْ ه  ذا كريريريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ   ْن رَأْوا بريريريريريريريريريريريريريري 

  
وا أركريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريريه   لريريريريريريريريريريريريريريريريّرْدِس    تريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرياَرمسريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
جال : الكابسُ و  في ثوبه الُمغَطَّى به جسده الداخُل فيه. الكابسُ  من الّرِ

ً  قال شمر : ويجعل البيت إذا كان مستديراً  أَْكبَسُ  الرجُل رأسه في ثوبه ، ويقال رأسٌ  يَْكبِسُ  فيه أي يدخل كما يُْكبَسُ  لما ِكْبسا

أِْس ، ويقال : قِفافٌ  الَكبَِس  بَيِّنُ  أْكبَسُ  ، ورجلٌ  ُكباسٌ و َكْبساءُ  ضخماً ، وهامةٌ   إذا كانت ِضعافاً. ُكْبسٌ  إذا كان ضخم الرَّ

 : َصبُّ الماِء. السَّْكبُ  قال الليث :: سكب  ُوْعثاً ُوُعوراً وقِفافاً ُكبَسا:  قال العجاج

 ي.َعلَى يَدِ  اْسُكبْ  وأهل المدينة يقولون : .َساِكبٌ  ، وَدْمعٌ  فاْنَسَكبَ  الماءَ  َسَكْبتُ  يقال :

ضرٌب من الثِّياب رقيٌق كأنه غباٌر من ِرقَّتِه :  السَّْكبُ و: الُكْرَدةُ العُليا التي يُْسقَى منها ُكْرُد الطبَابِة من األرض ،  السَّْكبَةوقال : 

قة.  َسْكبُ  ، وكأنه يها الفُرْ  السَّْكبَةُ وماٍء من الّرِ ُر ِللرأِْس تُسّمِ  ُس : الشَّْستَقَةَ.من ذلك اشتُقت. وهي الِخْرقَةُ تُقَوَّ

ُك الكاف. السََّكبُ :  ، قال (ثعلب عن ابن األعرابي)  : ضرٌب من الثياب ، ُمَحرَّ

صاُص. السََّكبُ وقال :   : الرَّ

 كان يصلي فيما بين وآلهعليههللاصلىوَرَوى ابن المبارك عن األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أنَّ النبي 
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َك  الِعةريرياء    انصريري اع الفجر  مس ى عةريريرأب ركعة ، فإذا املؤّذن  ألو  من صريريالأب الفجر قاُ فركع ركعتني  سريريَ
  فيفتني.
 الماَء ، وهذا كما يقال : أََخَذ في ُخْطبٍَة فََسَحلها. َسَكبَ  من يريد : أَذَّن ، وأصله َسَكبَ  قال ُسَويد :

 .السَكبُ  : من نباِت السَّهل : (أبو عبيد عن األصمعي)

 : بَقلةٌ طيِّبة الريح ، لها زهرةٌ صفراُء. وهي من شجِر القيظ. السََّكبُ  وقال غيره :

وا عليها بسيٍر حتى يَْخُرُزوهُ معه فهي: خشبةٌ على قدِر الفَْلِس ِإذا انشقَّ الس اإِلْسكابَةُ و  .اإلْسكابةُ  قَاء جعلوها عليه ثمَّ صرُّ

 فيتخذ ذلك. إِْسكابَةً  يقال : اجعْل لي

إذا كان خفيف الروح  َسْكبٌ  إذا كان جواداً. وكذلك فرٌس فْيٌض وبَْحٌر وَغْمٌر ، وُغاَلمٌ  َسْكبٌ  : فرسٌ  (ثعلب عن ابن األعرابي)

 نشيطاً في عمله.

 أي الزم. َسْكبٌ  قال : هذا أمرٌ وي

 .َسْكبٌ  ويقال : ُسنَّةٌ 

اً يكوُن على أهِل وقال لَِقيط بن ُزَراَرة ألخيه َمْعبٍَد لّما طلب إليه أن يَْفِديَهُ بمائتين من اإلبل ، وكان أسيراً : ما أَنَا بُِمْنٍط عنك شيئ

ً  بيتك ُسنَّةً   ، وتْدَرُب الناس له بنا َدْرباً. َسكبا

 .ِمَدادٌ و أُْنبُوبٌ  ، فإِذا كان ذلك من غيِر النَّخِل قيل له : أُْسلُوبٌ و أُْسُكوبٌ  وقال ابن األعرابي : يقال للسكَِّة من النَّخِل :

 .أُْسُكوبٌ  ، وَسَحابٌ  أُْسُكوبٌ  وقال ابن األعرابي فيما َرَوى شمر عنه يقال : ماءٌ 

 : وأنشد

 ْرٌق ي ِضيء   الَل الَبيِه أ ْسك وب  بريَ 
 من حديٍد كأنها ِشّق قََصبٍَة. ِمْسبََكةٍ  من الذَّهِب والفضِة تَُذاُب فَتُْفَرُغ في تَسبيُك السَّبِيكةِ  : السَّْبكُ  قال الليث وغيره :: سبك 

 َخْصَمه إِذا قهره. بََكسَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): بكس 

ةَ.: َخَزفَ  البُْكَسةوقال :  ُرونَهُ كأنَّه ُكَرةٌ ، ثم يتقامروَن بهما ، وتسمى هذه اللعبةُ الُكحَّ بيان ، ثم يأخذون حجراً فيَُدّوِ ُرها الّصِ  ةٌ يَُدّوِ

 ويقال لهذه الَخَزفَِة أيضاً : التُّوُن واآلُجّرةُ.

 ك س م
 [.مستعملة]كسم ، كمس ، سمك ، سكم ، مسك ، مكس : 

َماكُ و: بُْرٌج في السماء يقال له : الحوت. قال.  السََّمكةُ و. قال : سمكةٌ :  الواحدةُ  الّسَمكُ  قال الليث :: سمك  به  سمْكتَ  : ما الّسِ

ً  حائطاً أو سقفاً ، والسْقف يسمى  .كالسَّْمكِ  ، أي مرفوعة َمسموكةٌ  ، والسماء َسْمكا

اتِ السَّْبعِ و الَمْسُموكاتِ  اللهمَّ باِرئَ »في حديث عليٍ :  وجاء  ، «َربَّ الَمْدُحوَّ
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َْسم وكا   و 
َْ مس وَّا   : األَرض وَن ، وَسَلاٌُ  امل

َماكانِ و اَتِمٌك : مرتفٌع اَتر  ،  َساِمكٌ  : السموا   السبع  ، وامل :  السِّ
 ال مر  ، وهو، والذي هو من ملاُّل ال مر : األعزل  ، وبه يَلزِل   الرَّاِمح   ، وا  ر : األعزل ََنَْمان ، أمس  ا :

 و  ِّي أعزَل ألنه ال  يَء بني ي يه من الكواك  ن كاألعزل الذي ال ر ْمَح معه. .  ُ  
ي أعزَل ألنه إِذا طلَع ال يكوُن في أيامِه ريٌح وال برٌد ، هو أعزُل منها.  ويقال : ُسّمِ

ة .السَّْمكِ  : القامةُ من كل شيء بعيٍد طويل الّسْمكُ و مَّ  :  قال ذو الرُّ

ر  َنريريريريريريريريريريريََ  َريريريريريريريريريريريريْ اِج بريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ َ  مريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريِ  ائريريريريريريريريريريريِ

  
اال  بريريريريريريريريريَ ة  نريريريريريريريريريِ َرعريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ ِك مريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريْ َواَل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  طريريريريريريريريريِ

  
ة الِمْسماكُ و مَّ  :  : عموٌد من أعمدةِ الِخباء ، ومنه قول ذي الرُّ

ر   مريريريريريريرياكريريريريريريرياِن مريرين ع ةريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريَأنَّ رجريريلريرييريريريريريريريِه ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْر عريريلريريهريريمريريريريريريريا الريريلريريَّجريريريريريريريَ     َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريَ اِن مل يريريريَ بريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريْ

  
 : الكثيُر من الحشيش. الَكْيُسومُ  قال الليث :: كسم 

 : الَكدُّ على العيال من حراٍم أو حالل. الَكْسمُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 وكَسب : واحٌد. َكَسمَ  وقال :

 : وأنشد

 مساِمل  الِ ْ ِر أبو َيْكس وُِ و 
.يقال : جاء   يَْحِمُل الِقْدَر إِذا جاء بالشَّّرِ

ً  : فَتَُّك الشيَء بيدك ، وال يكون إاّل من شيٍء يابس ، كَسْمتُه الَكْسمُ  ابن دريد  .كَسْما

 : أبو بَْطن من العرب. َكْيَسمو

 : اللَُّمُع من النَّْبِت المتراِكبَةُ. األكاِسمُ :  وقال إسحاق بن الفرجِ قال األصمعي

 أي متراكمة. أْكُسومٌ  يقال : لُْمعَةٌ 

 :  وأنشد

ْع  ّتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرِف فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا مريريريريريريريري  ا  لريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ  أكريريريريريريريريا ريريريريريريريريِ

  
ْع و   لريريريريريريريريريريريريَ ول ا بريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري ِّ فريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريألبريريريريريريريريريريريري 

  
 : فَْيعُوٌل منه. َكْيسومٌ ومن ذلك ،  يَْكسوم أي نَِديَةٌ كثيرةٌ ، وأَبُو يَْكسومٌ و أُْكُسومٌ  وقال غيره : َرْوضةٌ 

 : لم أجْد فيه من َمْحِض كالم العرب وصريحه شيئاً. (قلتُ ): كمس 

 : إنها الطبائُع األربُع فليست من لغاِت العرب ، وأحسبها يونانية. الكْيُموَساتِ  وأما قول األطباِء في

 الِجلُد. الَمْسكُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): مسك 

 :  رين. وأنشد المفضلالثعاِلِب إِذا كانوا مذعو ُمسوكِ  قال : والعرب تقول : نحن في

اِدانَ  وك جريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ رَااَن يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
وك الريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريالريريريريريريريري  وَ   رَاان يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  

وفرس ذ ِبَح أ َمْسك جياِدان معلاه َأاّن أ ِسْران فك تِّفَلا يف ِق ّ  ق  َّ ِمن م س وك وقوله : يف
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 ِسروا.سيوٌر غ ّلوا هبا وأ مسكه أصي  يف اَّرب فَما  ف   َّْ  ِمن
جيادنا أي ترانا فُْرَساناً نغير على أَعدائنا ، ثم يوماً ترانا خائفين غير  مسوك جيادنا أي على مسوك وقال غيره : معنى قوله في

 آمنين.

وار تجعله المرأَةُ في يديها فذلك الَمَسكُ  وقال ابن شميل : القرون. فإن كان من ، والذبُل :  الَمَسكُ  : الذَّْبُل ِمن العَاج كهيئة الّسِ

 ال غير. َمَسك وعاٌج ووْقٌف ، وإذا كان ِمن َذْبل فهو َمَسكٌ  عاج فهو

 :  : مثل األْسِورة من قروٍن أو عاج. وقال جريرٌ  الَمَسك :(أبو عبيد عن أبي عمرو)

وعريريريريريريهريريريريريريريا وان  بريريريريريريكريريريريريري  ْوِ َّ جريريريريريريَ َس اَّريريريريريريَْ بريريريريريريَ  تريريريريريريرى الريريريريريريعريريريريريريَ

  
ِل   ن غريريريريريريت عريريريريريريرياج وال َذبريريريريريريريْ كريريريريريريريا  مريريريريريريِ ا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريَ

  
 : معروٌف إالَّ أَنه ليس بعربي محض. الِمْسكُ  وقال الليث :

يُب ، وأَصله:  الِمْسكُ  : قال (ثعلب عن ابن األعرابي)  محركة. ِمسكٌ  الّطِ

 .«بها فتَمسَّكي خذي فِْرَصةً »:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  وقال أبو العباس في

 .المسك أَي تطيَّبي ِمنَ  تمسَّكي:  مقال بعضه

 باليد. التمسُّك وقالت طائفةٌ : هو ِمن

 : كثيُر األخِذ للماء. َمِسيكٌ  قال الليث : ِسقَاءٌ 

 بما لديه َضنًّا به. التمسكو، كلُّ ذلك ِمن البخل  َمَسكةٌ و ِمَساكٌ و َمَساكٌ و إِْمَساكٌ  ويقال : في فالنٍ 

َمَق ، تقوُل : يُْمِسكُ  ِمن الطعام والشراِب : ما الُمْسَكةُ وقال :  ً  الرَّ  بالشيء. استمساُككَ  : التَّمسُّكُ و. أَمسَك يُمسُك إِمساكا

 :  به. وقال أبو العباس استْمسكتوبه  تمسَّكتُ وبِه ،  َمَسْكتُ  تقوُل :

ْوَُ مسريريريىتَّ امريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكْ  ا الريريري ريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريحريريريريريريريه  هبريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريرياَل   ا َأْن متريريريريريريريريريريريريريريَ ِ هلريريريريريريريريريريريريريري       ألر. َأعريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َم  يُْمِسَكنَ  ال»أنه قال :  وآلهعليههللاصلىوروي عن النبي  ُم ، إالَّ ما حرَّ الناُس عليَّ بشيٍء فإني ال أُِحلُّ إاّل ما أََحلَّ هللا ، وال أحّرِ

من عدد النساء ، أشياء حظرها على غيره  وسلمعليههللاصلىأن هللا تعالى أََحلَّ للنبي ـ  إْن َصحَّ ـ  قال الشافعي ، َمعناهُ  «هللا

الناُس عليَّ بشيٍء يعني بما ُخِصْصت به دونهم ،  يمسكن والموهوبة وغير ذلك وفرض عليه أشياء خففها عن غيره فقال : ال

فإن نكاحي أكثَر من أربع ال يحل لهم أَن يبلغوه ألنه انتهى بهم إلى أربع ، وال يجب عليهم ما وجب عليَّ من تخيير نسائهم ألنه 

 ٍض عليهم.ليس بفَرْ 

اء  (يُْمِسكون)قََرأَ عاصٌم  [170األعراف : ] (َوالَِّذيَن ْيَُسِ ُكوَن اِبْلِكتابِ )وقال هللاُ جلَّ وعزَّ :  بسكون الميم ، وسائُر القُرَّ

 فإنَ  [10الممتحنة : ] (َوال َتُِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكواِفرِ )بالتَّْشديد ، وأما قوله :  (ْيَُسِ ُكونَ )
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َرِميَّ قريَرأ وا :  ك وا َواَل )َأ  عمرو وابَن َعامر  وْيع  وَب اََّضريريريريريريريْ َسريريريريريريريِّ بَتةريريريريريريريْ ي  السريريريريريريريني  ففها الَباق وَن ومع  قوله :  (مت 
 أي يؤملون به وحيكموَن  ا فيه. [170األعراف : ] (َوالَِّذيَن ْيَُسِ ُكوَن اِبْلِكتابِ )

ً  بالنَّار مسَّكتُ  وقال أبو زيد : ، وثقَّْبُت بَها تثقيباً ، وذلك إِذا فحصت لها في األرض ثم َجعلَت َعليها بْعراً أَو خشباً أو  تمسيكا

 دفنتها في التراب.

، وهو أَن يحِفَر البئر في األرض فيبلغ الموضَع ، الذي ال يحتاُج إِلى أَْن يطوى  َمَسكةٌ :  : الواحدةُ  الَمَسكُ  وقال ابن شميل :

 :  ، وأنشد َمَسكٍ  ُصْلبةً ، وإنَّ بِئَاَر بني فاَُلٍن في َسكةً مَ  فيقاُل : قد بلُغوا

ارْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هللا  أَْرَواَك وعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرب  املريريريريريريلريريريريريري ريريريريريريريارْ   يريريريريريريِخ وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  

 يف َمَسك ال جم ِْبل  َواَل َهارْ 
ه ، ووصف َمَسَكةٌ  والعرُب تقول : فالن َحَسَكةٌ  َحَسٌك :  بعضهم بَلَحارِث بن َكْعٍب فقال أي ُشَجاٌع كأَنهُ َحَسٌك في َحْلق َعدّوِ

ى المنايَا في ِرماحهم ، وأما َمَسكٌ وأَْمراٌس  يت ، وفالن ال المسيكُ و الَمَسكةُ  أََحَماٌس ، تَتَلّظِ  فالرجُل البخيُل ، قال ذلك ابن السّكِ

 أي ما به قوة وال عقٌل. ُمسكة له أي ال عقل له ، وما بفالن ُمْسَكة

 رحم ، وواِشَجة رحٍم. ماّسةُ  َرِحم ، كقولك : َماسكةُ  ويقال : بيننا

والسَّلَى فهو بقيٌر ،  الماسكة : الجلدةُ التي تكون على رأْس الولد وعلى أطراف يديه فإذا خرج الولد من الماسكةُ  قال أبو عبيدة :

 ليل.وال َسلًى فهو الس ماسكة وإذا خرج الولد بال

 .المسكان ، يقال : أعطه مساكين : العُْربَاُن ، ويجمع الُمْسكانو

لينةٌ ، وإنما األرُض  ُمسكةٌ وحجارةٌ ،  َمسكةٌ وُمشاشةٌ ،  مسكةٌ وَكذَّانَهٌ ،  فمسكةٌ  وطرائُق ، َمَسكٌ  وقال ابن شميل : األرُض :

 .مسكةٌ  طرائُق ، فكلُّ طريقة :

جل من الشّقِ األيمن. قالوا : هووقال أبو عبيدة : إِذا كان الفرُس  ل اليد والّرِ األيامِن مطلُق األياسر ، وهم يكرهونه  ُمْمَسك محجَّ

ّقِ األيسر قالوا : هو  األياسِر مطلق األيامن ، وهم يستحبُّون ذلك. ُممسكُ  ، فإذا كان ذلك من الّشِ

 ، والمطلُق : كلُّ قائمٍة ليس بها وَضٌح. ُممَسكةٌ  قال : وكلُّ قائمٍة بها بياٌض فهي

ً  قال : وقْوٌم يجعلوَن البياض إِطالقاً ، والذي ال بياض فيه  :  . وأنشدإْمساكا

َق  لريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريرياِ. وَ  لريريريريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريريريريريريريريٌ  أ طريريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َك ال بريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا.  وَ   انريريريريريريريريريريريريريٌ  أ ْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
أراد أنه مع  «متماسك أنه بادن» وسلمعليههللاصلى، وفي صفة النبّيِ  اإلْمساك وفيه ِمن االختِاَلف َعلَى القْلِب كَما وصفُت في

 بدانته
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 اللحِم ليس  س  يِه وال م لَفِضجه. متماسك
 ، كلُّ ذلك : مسموٌع منهم. َمساكاتٌ و َمَساكةٌ و َمَساكٌ  ماء السماء : تمسكُ  والعرب تقول للتَّنَاِهي التي

ُف الماء لصالبتها ، وأرضُ :  َمسيكةٌ  ذي يَحبُِس الماء فال ينضح ، وأرضٌ من األساقِي : ال الَمِسيك :(أبو زيد)  َمَساكٌ  ال تُنَّشِ

 أيضاً.

ا هم فيه. لَُمْسَكةً  ويقال للرجِل يكوُن مع القوِم يَُخوضون في الباطل : إن فيه  َعمَّ

 : ألنه يستنقصه. وأنشد الَمكَّاسُ  : انتقاص الثمن في البياعة ، ومنه أُِخذَ  الَمْكسُ  قال الليث :: مكس 

 يف كلِّ ما  ع امر  َمْكس  ِدْرَهمو 
 أي نقُص ِدرهم بعد ُوُجوِب الثَّمن.

 : ما يأُخذُهُ العَشَّاُر. المْكس وقال غيره :

 إِذا أخذ. ماكسٌ  فهو َمَكسَ  يقال :

 الِجبَايةُ.:  المْكس :(أبو عبيد عن أبي زيد)

 إِذا نقص. ماكسٌ  فهو َمَكَسه يقال :

 : النَّْقُص كما قال الليث. المْكسُ  وقال شمر :

ق بعد فََراِغِه. المْكسُ :  وقال أبو العباس قال ابن األعرابي  ِدرهٌم كان يَأخذُهُ المصّدِ

 .«الَجنّةَ  َمْكٍس  ال يَدُخل َصاحبُ »وفي الحديث 

 : الِجبايَةُ ، وأنشد: العَشَّاُر ، وأصله :  الماكسُ  وقال األصمعي :

 يف كلِّ ما َ َع اْمر ٌ  َمْكس  ِدْرهمو 
 ُمهمل.: سكم 

 : الذي يقارب َخطَوهُ في َضْعٍف. السَّْيكمُ  وقال الدَُّريديُّ :

 : فِْعٌل ُمماٌت. السَّْكمو

 أبواب الكاف والزاي
 أهملت وجوهها.:  ك ز دـ  ك ز ط

 ك ز ت
قاءال زكَّتُ  :(أبو عبيد عن األحمر): زكت  ً  ّسِ  إِذا َمألْتَهُ. تَْزِكيتا

قاءُ  َزكَّتُهو،  َزَكتَه وقال اللحياني :  .ُمَزكَّتٌ و َمْزُكوتٌ  ، والّسِ

 بمعنى واحٍد. َمْوُكورةٌ و َمْزُكورةٌ و َمْوُكوتةٌ و َمْزُكوتَةٌ  أي أَْسخَطهُ ، وِقْربةٌ  يَْزُكتُهُ  فاُلٌن فاُلناً َعلَيَ  َزَكتَ ( ثعلب عن ابن األعرابي)

 أهملت وجوهها.:  ك ز ثـ  ك ز ذـ  ك ز ظ

 ك ر ز
 كرز ، زكر ، ركز : مستعملة.
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ازُ و: ضرٌب من الُجَواِلِق ،  الُكْرزُ  قال الليث :: كرز  اعي أََداتَه ، ويكوُن أَماَم الغَنَِم. الَكرَّ  : َكْبٌش يَحمُل عليه الرَّ
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 وقال ذلك أبو عمرو.

 الُجواِلُق الصغيُر.:  الُكْرزُ  ي :وروى أبو عبيد عن األصمع

زُ  وقال ابن الَمَظفَّرِ  يِه الفُْرُس : الكرَّ  : وأنشد ُكْرِزي من الناس : اْلعَيِيُّ اللَّئِيُم ، وهو َدخيٌل في العربيِة ، تُسّمِ

 ك رٌَُّّ  ِةي َبِ نَي الك ْرُِّ وَ 
ز قال : والطائرُ   :  ، وهو َدخيٌل ليَس بعََربّيٍ قال رؤبةُ  يَُكرَّ

رَا ه  الريريريريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه  كريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا رَأَيريريريريريريريريريريريريْ  رَأَيريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري 

  
رَا  لريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريي قريريريريريريريريريريريريرياِدمريريريريريريريريريريريريريا   ُّ عريريريريريريريريريريريريريْ ّرَُِّ يريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريري 

  
 :  أنه أنشده (أبو عبيد عن األصمعي)

ا رَأَتريريريريريريريريريريريريري  راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا   إِل ريريريريريريريريريريريريرياد مريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
و  بريريريريريريريريريريريريني اأَلواَتدْ   رَُِّّ املريريريريريريريريريريريريْربريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري 

  
زُ  قال  بَههُ بالرجِل الحاِذق وهو في الفاِرسيّة كرو.هاُهنَا : البَازي شَ  الُكرَّ

 وقال شمر : يُْربَُط ِليسقَُط ِريُشهُ.

 : األقُِط. الَكِريزُ و الَكِريصُ  : قال (أبو عبيد عن الفراء)

 :  اخُ إِذا مال إليه. قال الشَّم ُمكاَرَزةً  إلى ثِقةٍ  يُكاِرزُ وقال : وقال أبو زيد : إِنه ليُعاِجز إلى ثقٍة ُمعاَجَزةً ، 

ن املريريريريريريريريرياَء قريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريال د ونريريريريريريريريريه  ا رَأَيريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَّ

  
ريريريريعريريريريريريرية كريريريريريريريارُّ    ِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ َ ى جريريريَ  ذ عريريريريريريرياٌف لريريريريريريريَ

  
 إِذا اْستخفى في َخَمٍر أو غاٍر. كارزٌ  فهو كَرَز يَكِرُز كروزاً  بمعنى المستَخفى ، يقال : كارزٌ  قيل

 من األسماء واشتِقاقها مما ذكْرُت. ِمْكَرزٌ و،  ُكَرْيزٌ و،  ُكْرزٌ ومنه ،  المكاَرزةُ و:  (قلت)

زُ  وقال أبو عمرٍو : ُب ، وهو فارسيٌّ ، وقد الُكرَّ ُب المجرَّ زَ  : المَدرَّ  الباِزي إِذا سقط ريشهُ. ُكّرِ

زاً  البَازىأي َداٍه َخبيٌث ُمْحتاٌل ، ُشبِّهَ بالباِزي في ُخْبثه واْحتِياله ، وذلك أن العرَب تُسمي  ُكّرزٌ  قال ابن األنبارّيِ : هو  .ُكرَّ

ْكَرةُ  قال ابن المظفَّر :: زكر  . الزُّ  : وعاٌء من أََدٍم يجعُل فيه شراٌب أَو َخلٌّ

 بَْطُن الصبّيِ إِذا َعُظَم وَحُسنْت حاله. تَزكَّرَ  وقد

قاءَ  َزكَّْرتُ  وقال األصمعي : ً و،  تزكيراً  الّسِ  إِذا َمألْتَه. َزكَّتُّه تزِكيتا

 وَكفَلَها: ) ، لُغتان ، وهي الشديدةُ الحمَرةِ ، وقول هللا جّل وعزّ  زَكريَّةٌ و َزْكريَّةٌ  نُوِز الُحْمر ، َعْنٌز َحْمراءُ وقال الليث : ِمن العُ 

 بالقصر. [37آل عمران : ] َزَكِريَّا وقرئَ  (َزَكريَّاءُ  وكفَّلََها)، وقرئ  (زكرياء

 ممدوٌد َمْهموٌز َمْرفوٌع. (َزَكريَّاءُ  َوَكفَلَها)ميُّ يعقوُب : قرأَ ابُن كثيٍر ونافٌع وأبو عمرٍو وابن عامٍر والَحْضرَ 

 ممدوداً َمْهُموزاً أيضاً. (زَكريّاءَ )ُمشّدداً  (وََكفََّلها)وقرأَ أبو بكر عن عاصم 

 وََكفََّلها)وقرأَ َحمزةُ والكسائي وَحْفٌص 
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 َم صورا  يف كلِّ ال ر ن. [37 ل عمران : ] (زََكِرَّيَّ 
 زَكريٌ وبالقَْصِر غير ُمنَّوٍن في الِجَهتَْين ،  َزكريَّاوَممدوٌد ،  زكريَّاءُ  : ثالث ، لُغاٍت هي المشهورة : زكريَّا وقال الّزجاج : في

 تأْنيث في القصر.بحذف األلف ُمْعَرٌب ُمنوٌن ، فأّما ترك صرفِه فألّن في آخره أَلفي التأنيِث في الَمّدِ ، وأَلَف ال

قال وقال بعض النَّحويين : لم ينصرْف ألنه عجمي ، وما كانت فيه أَلف التأنيث فهو َسواٌء في العربية والعجمية ويلزم صاحَب 

آَخَر ألنَّ ما كان أَعجميّاً فهو ينصرُف في النَِّكَرة ، وال يجوز أْن تُْصَرَف  زكريّاءِ و بِزكريّاءَ  هذا القول أن يقوَل : َمررت

فارقَْت األسماُء التي فيها أَِلُف التأنيث في َمْعِرفٍَة وال نَكرة ألنها فيها عالمة تأنيٍث وأنها َمصوغةٌ مع االسم ِصيغةً واحدةً ، فقد 

 هاَء التأنيث فلذلك لْم تُصرف في النّكرة.

 .َزَكِريَّاُؤون َزَكِريَّاآِن ، وفي الجمع:  قد جاء ، وفي التثنية َزَكِريَّاءُ  تقول : هذا:  : أربُع لُغات زكريَّا ل الليث : فيوقا

 وفي الجمع : َزَكِريَّيُوَن. زَكِريَّيَانِ  قد جاَء ، والتثنية َزَكِريَّا واللغة الثانية : هذا

 ، كما يقال : َمِدنيٌّ وَمَدنِيَّاِن. زكِريَّانِ :  التثنية، وفي  زكِريٌ  واللغةُ الثالثة : هذا

 بطْرح الياء. َزَكُرون ، الياء خفيفة ، وفي الجمع : َزَكِريانِ  بتخفيف الياء ، وفي التَّثنية : َزَكري واللغةُ الرابعةُ : هذا

ْكزُ  ّراء :قال الف [98مريم : ] (َأْو َتْسَمُع هَلُْم رِْكزاً )قال هللا جّل وعّز : : ركز   الصَّوُت. الّرِ

 ، يريد ليس بثابت العقل. ِرْكَزةً  كلّْمُت فالناً فما رأيُت له:  قال : وسمْعت بعَض بَني أََسٍد يقول

ْكز وقال خالٌد :  : الصَّوت ليس بالشديد. الّرِ

ْكز وقال الليث :  ِكالبَه.الصائد إِذا نَاَجى  ِرْكزِ  : َصوُت اإلنسان تَْسمعه من بعيد ، نحو الّرِ

 :  وأنشد

ٌر نريريريريريريريريريريَ  ٌس و  فريريريريريريريريريريِ َس رِكريريريريريريريريريريزا  مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ َوجريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريه كريريريريريريريِذب    و  مريريريريريريريا يف  ريريريريريَِ َأأِب الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريْ لريريريريريريَ  بريريريريريِ

  
َكازِ  في»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىوثابٌت عن النبي   .«الُخْمسُ  الّرِ

كاز وقال أبو عبيد : اْختَلف أهل الحجاِز وأهل العراق في كاز ، فقال أهل العراق : الّرِ : المعادن كلُّها ، فما اْستُخِرج منها  الّرِ

 من شيٍء فلُمْستَْخِرِجه أربعةُ أَخماِسه ، ولبيِت المال الُخُمس.

كازِ  وإنما أصلُ :  قالوا : وكذلك المال العاديُّ يوَجد مدفوناً. وهو ِمثل المعِدن سواٌء ، قالوا  المعِدن والماُل العاديُ  الّرِ
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 الذي ق  َمَلكه اللاس فة بِّه   ملعِ ن.
كازُ  وقال أهل الحجاز : إنما : المال المدفون خاصَّة مما كنَزه بَنُو آدم قبل اإلسالم ، فأما المعاِدن فليست بِركاٍز ، وإنما فيها  الّرِ

 ، وما زاد فبِحساِب ذلك. ِمثُل ما في أمواِل المسلمين مَن الزكاةِ : ما أصاب ِمائتي ِدرهٍم كان فيها خمسةُ دراهمَ 

 وكذلك الذهُب إذا بَلغ عشرين مثقاالً كان فيه نصُف مثْقال.

كازُ  وقال الليث : ِة تَخرُج من المعِدن ،  الّرِ جُل إِذا أَصاَب ذلك. أَْركزَ و: قَِطُع الِفضَّ  الرَّ

كاز  فيه أَنَ وأخبرني عبد المِلك البَغَِويُّ عن الربيع عن الشافعّي أنه قال : الذي ال أَُشكُّ   : دفن الجاهليّة ، والذي أَنَا واقٌف فيه الّرِ

كاز  في المعِدن والتِّْبِر المخلوق في األرض. الّرِ

 َعلَى عهد عمَر فأَخذها منه عمر. ِرْكَزةً  وَروى شمٌر في حديٍث عن عمرو بن شعيب أَّن َعْبداً َوجد

كاز قال شمٌر : قال ابن األعرابّيِ :  المعِدُن وأَناَل. ما أَْخَرجَ  الّرِ

 صاحُب المعِدن إذا كثَُر ما يَخُرُج منه له من فضٍة وغيرها. أْركزَ  وقال غيُره :

كازُ و  : االسُم ، وهي الِقَطع الِعظام مثل الَجاَلِميِد من الذهب والفضة تَخرج من المعدن. الّرِ

جل إذا أصاب في المعِدن النَّْدَرةَ المجتمعةَ : قد  .أَْركزَ  وقال الشافعيُّ : يقال للرَّ

ْكزُ  وقال الليث : ْمح الرَّ  .مرَكِزه في تَْرُكُزه َرْكزاً  : َغْرُزَك شيئاً منتصباً كالرُّ

الُجْنِد : الموضع الذي قد أُْلِزموه  مرَكزُ ومن يابِس الحشيش : أَْن تََرى ساقاً وقد تطايَر عنها َوَرقُها وأَغصانُها ،  الُمرتِكزُ وقال : 

 ، وأُِمروا إاّل يَْبَرُحوه.

كازُ  وقال شمر : قال أحمد بُن خالٍد :  .َرِكيزةٌ  جمع ، والواحد. الّرِ

ُل إلى مكان آخر هيوقال شمر : والنّخلة التي تَ  ْكَزة نبُت في جْذع النخلِة ثم تُحوَّ  .الرَّ

 َحَسٌن ، وهذا َوِديٌّ َحسٌن ، وهذا قَْلٌع َحسن. َرْكزٌ  وقال بعضهم : هذا

 الَوِديُّ والقَْلُع. ُرِكزَ  ويقال :

ْكز :(عمرو عن أبيه) . الّرِ  : الرجُل العاقل الحليُم السَِّخيُّ

 ك ز ل
 كز كلز ، لزك.استعمل من وجوهه : ل

 لِزك : لْم أَسمع (قلت)إذا استَوى نباُت لحِمه ، ولّما يَْبرأْ بعد.  لََزكا الُجْرحُ  لَِزكَ :  فإنَّ ابَن المظفَّر َزعم أنّه يقال لزك أما: لزك 

فاً ، والصواُب بهذا المعنى الذي ذهب إليه الليث  إِذا يَأِْرُك أُروكاو يَأُرك الُجْرحُ  أََركَ  بهذا المعنى إال ِللّيث وأظنُّه مَصحَّ
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 َصَلَح ومتاَثل.
 وقال شمٌر : هو أن يَسقُط ُجْلبُه ويَنبُت لُحمه.

 : الَوْجُء في الصَّدر بُِجْمع اليد. وكذلك في الَحنَك. اللكز قال الليث :: لكز 

 : وأنشد

 لْو ال ِعَذاٌر لَلَكْز   َكْرََُّمهْ 
 : قبيلةٌ من َربيعة. لَُكْيزو:  (قلت)

 وله قصةٌ ، يُضَرب مثالً لمُن يعاني مراَس عمٍل فيُْحَرُم ويَحظى غيُره فيُْكَرم. .«لَُكْيزٌ  يَْحِمُل َشنٌّ ويُفدَّى»ومن أمثال العرب : 

 : الُمْنقبِض. الُمْكلَئِزُّ  :(أبو عبيد): كلز 

 وهو انقباٌض في َجفَاٍء ليس بمطمئّنٍ كالراكِب إذا لْم يتمكَّن من السَّْرج. اْكألَزَّ  وقال الليث : يقال :

 فوق الظهر لم يتمكن عدالً عن ظهر الدابة. ُمْكلئِزٌّ  فوق دابَّتِه ، وِحْملٌ  اْكألزَّ  يقال : قد

 :  وأنشد غيُره

م   حريريريريريريريريريريريريريريَّ ة يب تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريريول  والريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريري 

  
م  و   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ز  مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريْ  َأان مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري 

  
 ثيُّه غير مستعمٍل.وثاُل

 :  وأنشد شمر

لريريريريريريريريريريريريرياُِّ  ن بريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريِ  ر بَّ فريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرياأب  مريريريريريريريريريريريريريِ

  
اُِّ   ر  كريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريريريريريريرية  ذاِ  مسريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

لريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريزّ  انُِّي  كريريريريريريريريريريريريْ َ يريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريري   ِذي َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِه األمحريريريريريريريريريريريريريريريريِر  لريريريريريريريريريريريريريريريريرَبَاُِّ   بريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .اَكألَزَّ  كان في األصل : اْكاَلزَّ و

 ك ز ن
 [.مستعملة: ] كنز ، نزك ، نكز ، زنك ، زكن

 : اسٌم للمال إِذا أُْحِرز في ِوَعاٍء. الَكْنزو،  يَكنُِزه اإلنساُن ماالً  كنَزَ  قال الليث : يقال :: كنز 

 .فاكتنَز البُرَّ في الجرابِ  كنَْزتُ  يقال :

 اللحِم. ُمْكتنِزُ  القربة إِذا مألتَها ، ورجلٌ  كْنزَ  قال : وقال أبو الدُّقَْيِش : شَدْدت

 .َكنَازاً و ِكنازاً و كنْزته كْنزاً  ، وقد االكتِناز للشتاء في قواِصَر وأوعيٍة ، والفعُل : يُكتنَزُ  : التمرُ  الَكنِيزُ واللحِم ،  َكنيزُ و

جلين  يُكنزوالتمر في الِجاَلل ، وهو أن يُلقى جراٌب في أسفل الُجلَّة  كنُزوا إِذا الِكنَاز وسمعُت البَْحرانيِّين يقولون : جاء َزمنُ  بالّرِ

، ثم يُخاط رأُسها بالشُُّرط  مْكنوزة حتى تمتلئ الُجلّة يُكنزويدخل بعُضه في بعض ، ثم يُصّب فيها جراٌب بعد جراٍب حتى 

قَاِق.  الّدِ

 التمر. كنزوا ، يعني حين الَكنازو الِكنَاز : أتيتُهم عند (أبو عبيد عن األموي)

 بالفتح ال غير. الَكنَازُ  وقال ابن السكيت : هو
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َونَّك:  قال (ثعلب عن ابن األعرابي): زنك  من الرجال : المختال في مشيته الناظر في ِعطفيه ، يََرى أن عنده خيراً وليَس  الزَّ

 عنده ذاك.

 : إذا كان غليظاً إلى الِقَصِر ما هو ، وأنشد َزَونَّكٌ  قال ابن السكيت : رجلٌ 

 بريْعل َها ََُّونٌَّك ََُّونريَزىوَ 
َوْنَزى قال ابن األعرابي :  : ذو األبَّهة والِكْبِر. الزَّ

َونَّكُ  وقال الليث :  : القصير الدميُم. الزَّ

 وهما َزنَمتَاِن خارجتا األطراف عن طَرف الكبد ، وأصلها في أعال الكبد. زنكتان : في الكبد : (أبو عبيد)

 ارب ألفا.ألفاً ، ويناظر ألفاً أي يق يَُزاِكنُ  هذا الجيشُ « : نوادر األعراب»في : زكن 

ً  شيئاً بالظّنِ فتصيب ، تقول : تُزِكنَ  أن اإلزكانُ  وقال الليث :  .أَزَكْنتُه إزكانا

كانَةَ  وقال اللحياني : ِهيَ   .الزكاِنيَةو الزَّ

 أي يدانونهم ويُثافِنُونهم إذا كانوا يستخصونهم. ُمزاكنةً  بني فالنٍ  يزاِكنون قال : وبنو فالنٍ 

 :  من فالٍن كذا وكذا أي علمُت ، وأنشد البن أّمِ صاحب زِكْنتُ  وقال األصمعي : يقال :

ْ ا  وَ  م أَبريريريريريريريريريريريَ ا و دَّهريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ َع قريريريريريريريريريريريريَ رَاجريريريريريريريريريريريِ ْن يريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريَ

  
ِل الريريريريريريريذي َُّكريريريريريو ا  ى مريريريريريِ ريريريريريريريْ لريريريريريَ ْم عريريريريريَ لريريريريريهريريريريري  ه  مريريريريريِ لريريريريريريريْ  َُّكريريريريريِ

  
ً  لَ الرج َزِكنتُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد) ً  الَخبرَ  أَزكنتهوإِذا ظننت به شيئاً ،  أزَكنُه زَكنا  : فهمه فهماً. زِكنه : أَْفَهْمتُه حتى إزكانا

ً  مني وأَنَا ِزكنَه منه مثل الذي َزِكنتُ  وروى ابن هانئ عن أبي زيد : ، وهو الظن الذي يكون عندك بمنِزلة اليقين  أزَكنُه َزَكنا

 وإن لم يخبِْرك به أحٌد.

 منِّي يقول : علمُت منه مثل الذي علم مني. َزِكن من الرجِل مثَل الذي ِزكْنتُ  وقال أبو الصقر :

 أي ظننت. أزكنتوبفالن كذا ،  َزِكنت :(أبو عبيد عن اليزيدي)

ً  فالٌن إلى فالٍن إذا ما لجأ إليه وخالطه وكان معه ، َزِكنَ  وقال ابن شميل : ً  فالٌن من فالنٍ  زِكنو،  يَزَكُن ُزكونا أي ظنَّ به  َزَكنا

 أنه رجل َسْوء أي علمت. ِزكْنتُ  منه عداوةً أي عرفتُها ، وقد زِكْنتُ وظنّاً ، 

بأَنفه ، فال تكاد  ينُكز : ضْرب من الحيَّات ال يعضُّ بِفيه ، إنما النَّّكازوكاْلغَْرز بشيٍء محّدد الطرف ،  النَّْكزُ  قال الليث :: نكز 

 ن ذنبه لدقِة رأسه.تعرف أنفَه م

 ووكْزتُه ولهْزتُه وثَفَْنتَه بمعنى واحد. .نكزتُه :(أبو عبيد عن الكسائي)

 الحيةُ. نََكزتْه من الحية باألنف ، وقد النَّْكزُ  قال : وقال أبو زيد :

 : ِمن كل دابّة سَوى الحية النَّْكزوقال : 
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 الَعّض.
 وال يقال لغيرها. نََكزتْه للدَّسَّاسة ِمن الحيَّات وحَدها :وقال أبو الجّراح : يقال 

: أن يَطعن  النْكز بمعنى واحد ، وغيُره يقوُل : نهشتهو،  نََشطتْهو،  وكَزتهوالحيَّةُ ،  نََكَزتْهُ  قال شمر : وقال األصمعي : يقال :

 بأنفِه طْعناً.

 ا.إِذا قلَّ ماؤه نََكَزت ، وقد ناكزٌ  : بئرٌ  (أبو عبيد)

ْمحِ. النَّْكز وقال الليث :  : طْعٌن بطرِف ِسنان الرُّ

 أي نَْقزاً. نْكزاً  : حيةٌ ال يُْدَرى ما ذَنبُها من رأسها ، وال تَعضُّ إال النَّكَّازُ  :(شمرٌ )

يَ   .النَّكَّازاتو النكاكيز:  ألنه يطعُن بأنفه وليس له فٌم يعضُّ به ، وجمعه نكَّازاً  وقال ابن شميٍل : ُسّمِ

، وهو ُرمٌح قصير  بالنَّْيَزك : الّطعن النَّْزكُ وبغير ما رأى منه ،  نََزَكهُ  : ُسوُء القَْول في اإلنسان تقول : النَّْزكُ  قال الليث :: نزك 

اَل. السالمعليه، وبه يَْقتُل عيسى   الدجَّ

ْيداوي عن الرياشّيِ قال : للضَّبِ   .نِْزكانِ  وأخبرني المنذري عن الصَّ

 :  أي قَضيباِن ، وأنشد نَْزكانِ  ويقال :

ة   اِن كريريريريريريريااَن َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريلريريريريريريريَ زْكريريريريريريريَ حريريريريريريريٌل لريريريريريريريه  نريريريريِ بريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   اَلِد واَنعريريريريريريريريِ اف  يف الريريريريريريريريبريريريريريريريريِ ى كريريريريريريريريلِّ مسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 ً  .نِْزكانِ  وسمعت أعرابيّاً يقول : ِلْلَوَرِل أَيضا

 :  وأنشدني ُمعَلًّى الكلَْيبي .نِْزَكتانِ  ، ولألنثى في َرِحمها : نَْيَزكانِ  وسمعت آخر يقول : له

ْرَن َوامسريريريريريريريريريريريِ    تريريريريريريريريريريريم  قريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريم  ال ُِّلريريريريريريريريريريريْ رَّقريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ل  وامسريريريريريريريِ     ْزِك الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِّ واألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَُّق نريريريريِ فريريريريَ  تريريريريريَ

  
 : ذو سناٍن َوُزّجٍ ، والعُكَّاُز له ُزجٌّ وال ِسناَن له. النّْيَزكُ والرجَل إذا خزقته  نََزْكتُ  :(أبو زيد)

 ك ز ب
 [.مستعملة]كزب ، زكب : 

ْكبُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): زكب   إِلقاُء المرأةِ َولََدها بَِزْحَرةٍ واحدة.:  الزَّ

 بِه وأَْزلَخْت وأَْمَصعَْت بِه وَحَطأَْت به. َزَكبَتْ  يقال :

 بها أي أَْنفََص بها. زكموبِنُْطفَتِِه  َزَكبَ  وقال اللحيانّي : يقال :

 في األرِض ، أي اأْلَُم شيٍء لفَظهُ شيٌء. َمةٍ ُزكو ُزْكبَةٍ  ويقال : هو األمُ 

هُ : رمْت به ،  َزَكبَتْ  :(الليث)  إذا اْنقََحَم في َوْهَدةٍ أو َسَرٍب. انَزَكبَ وبه أمُّ

ْكبُ وقال :   الَمْلُء.:  الّزْكبُ و: النِّكاح ،  الزَّ

 إذا مأله. يْزكبه إِناَءهُ  زَكبَ  يقال :

 : الَمْلقُوطةُ من النساء. المزكوبة وقال ابن األعرابّي :
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 الِخالِسيَّةُ في لونها.:  من الجواري الَمْكُزوبَةُ وقال : : كزب 

جِل وتقبُُّضهُ وهو عيٌب. الَكَزبُ وقال :   : ِصغَُر ُمشِط الّرِ

 ، كالكْزبََرةِ والكسبَُرةِ. الُكْسبِ  : لغةٌ في الُكْزبُ  قال الليث :

 ك ز م
 : مستعملة. كزم ، كمز ، زكم ، زمك

ِمن  الَكُزومُ و،  َكْزماءُ  ، ويدٌ  أَْكَزمُ  أَنفٌ :  : قَِصٌر في األنِف قبيٌح ، وقِصٌر في األصابع شديٌد ، تقول الَكَزمُ  قال الليث :: كزم 

 النِّيِب : التي لم يبَق في فمها سنٌّ ِمن الَهَرم ، نعٌت لها خاصةً دون البعير.

ً وقال : يقال : َمن يشتري ناقةً كَ   ؟.ُزوما

 الَهِرمةُ ِمن النَّوِق.:  الَكُزومُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

ً  فاَُلنٌ  َكَزمَ  ويقال :  أََزَم يأِْزُم.:  إذا ضمَّ فاهُ وسكَت ، فإْن ضم فاهُ عِن الطعام قيل يْكِزُم َكْزما

 .َكَزمَ  ووصف عوُن بن عبد هللا رجالً فقال : إِْن أُفيض في الخير

ْلبَ  كَزمَ  ويقال : ً  الشيَء الصُّ  إذا عضَّه عّضاً شديداً. َكْزما

ُجل البخيل :  اليد. أَْكَزمُ  والعََرُب تقول للرَّ

ذ ِمن وسلمعليههللاصلىوُروي عن النبي   فالٌن الشيَء بِِفيهِ  َكَزمَ  : شدَّةُ األكل ، ِمن قولك : الَكزمُ و،  والقََزم الَكَزم أنهُ كاَن يتعوَّ

 ً  .الَكَزمُ  سرهُ ، واالسُم :إذا ك َكْزما

 البَنَاِن : قصيرها. أْكَزمُ  : البخُل يقال : هو الَكَزمُ  وقيل :

جُل المْعُروَف والصدقَةَ فال يقدُر على ديناٍر وال ِدرهم. الَكَزمُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  : أَْن يريَد الرَّ

 :  قال صخر الهذلي

زَّمريريريريريريريريريا   كريريريريريريريريريَ اَن مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ رُّ الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ َع  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
زَُِّ وَ   كريريريريريريريريريَ ا مَل يريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريال  قريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريرياَن َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
مٌ   قصيُره.:  األْنفِ  أَْكَزمُ  : ُمقَفٌَّع ، ورُجلٌ  ُمَكزَّ

 َزهمانو َكْزمانُ  إِذا أَْكثَر منه حتى ال يشتهي أن يعوَد فيه ، ورجل أَْزهمتُ و أَْقهمتُ وعن الطعام ،  أْكَزْمتُ  « :النوادر»وفي 

 .َدْقيَانُ و فَْهَمانُ و

منه ،  أَْزَكمُ  هللاُ ونحو ذلك قال األصمعي : وقال : ال يقاُل : أَْنتَ  أَزَكمهُ  ، وقدْ  َمزُكومٌ  : رُجلٌ  (أبو عبيد عن أبي زيد): زكم 

 .أَْزَكَمكَ  وكذلك كل ما جاء على فُِعَل فهو مفعوٌل ، ال يقاُل : ما أَْزهاك ، وأما أََجنََّك ، وما

 .ُزْكَمةٍ  بنُطفته : َرَمى بها ، وفالن أألمُ  َزَكم :(اللحياني)

ه إذا ولدته ُسُرحاً. َزَكَمتْ  وقال ابُن األعرابي :  بِِه أمُّ
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كام :(قلت) ْكم : مأخوذٌ ِمن الزُّ ْكِب وهو الملُء. الزَّ  والزَّ

 فالٌن وُمِلَئ بمعنًى واحٍد. ُزِكمَ  يقال :

كيت): زمك  اني عن ابن الّسِ مِ  :(الحرَّ جيو كيالّزِ مَّ  مقصوران : أَصُل َذنِب الطائر. الّزِ

 .ِزِمّكى:  وقال الليث : يسمى الذَّنَُب نفُسهُ إِذا قصَّ 

 إِذا َمألَتََها. َزَمْكتُهاووقال ابن األعرابي : زحمت الِقْربةَ ، 

 إِذا اشتدَّ غضبه. يَْزِمئكُ  فالنٌ  اْزَمأَكَ  : ومنه يقاُل : (قلت)

ْشتَه حتى اشتدَّ عليه غضبُه. تُ َزمكْ  وقال ابن األعرابي :  فالناً على فالٍن وَزَمْجته إِذا َحرَّ

 : الُكتْلُة ِمن التَّْمِر وغيره. الُجْمزةُ و الُكْمَزةُ  قال الليث :: كمز 

 .قَُمزٌ و،  ُكَمزٌ  ، وجمعها : قُمَزةٌ و ُكْمزةٌ  ويقاُل للُكثْبة ِمن الرْمل والتَُّراب :

 .قُمزٌ و ُكَمزٌ  وهي الِفْدَرةُ كُجثْماِن القََطا أَو أكثر قليال ، والجميُع : ُكْمَزةٌ ووقال أَبو تُراب قال عرام : هذه قُْمزةٌ ِمن تمٍر 

 ، أَْي ِمْن ُرَذالهْم. قََزمهمْ  الناس ، وِمن قََمزِ  ويقال : فالٌن ِمن

 الكاف والطاء (أبواب)
 أُْهملت وجوهها.:  ك ط ثـ  ك ط ذـ  ك ط ظـ  ك ط تـ  ك ط د

 ك ط ل
 .الَكلََطة :(أبو عبيد عن أبي عمرو): كلط :  استعمل من وجوهها

 : سوُء العََرج. القََزلُ و: عْدُو األْقَزِل ،  اللَّبََطةُ و

جال المتَقَلِّبُوَن فرحاً ومرحاً.:  الُكلُطُ  :(أبو العباس عن ابن األعرابي)  الّرِ

 .َخبََطة اسمه:  وثالثٌ  لَبََطةُ  ، وابٌن آَخُر يقال له : َكلََطةُ  أنَّهُ كاَن لهُ ابٌن يقاُل لهوُروي عن جرير : 

 ك ط ن
 .أَنطاِكيٌ  : اسم مدينٍة ، أُراها ُروِميَّةً ، والنِّسبةُ إليها : أْنَطاِكيةُ : نطك 

 : قال امرؤ القيس

 َعلْوَن أبَن اِكيَّة  فْوَق ِعْ َمة  

 ط مك    ك ط ب   ك ط ف
 أهملت وجوهها.

 (1)الكاف والدال  (أبواب)

 ك د ت
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 استعمَل من وُجوهها.

__________________ 
 .«أبواب الكاف وال ال مهمالن مع : التاء ، واليتاء ، والذال ، وال اء ، غت الكت « : »التهذي »( يف  مس ى نسخ 1)
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 : ما بين الكاهِل إلى الظهر ، والثَّبَُج : مثله. الَكتَدُ  :(أبو عبيد عن األصمعي): كتد 

 .َكتَدٌ  : ِمن أَصل العُنُق إِلى أَسفِل الكتفَْيِن ، وهو يجمُع الكاثِبَة والثَّبج والكاهل ، كلُّ هذا الَكتَدُ  وقال شمٌر :

 ... إذ ُهَن أكتاد: و وقالوا في بيت ذي الرمة

 .أكتاد ّر بجماعةم:  : أشباه ، ال اختالف بينهم ، يقال أكتاد

 أي فرقاً وأرساالً. أفالالً و،  أَكداداً و،  أَكتاداً  َخَرج القوُم علينا« : نوادر األعراب»وفي 

 أْي أَشباهٌ ال اختالف بينهم. أَْكتادٌ  ، ويقاُل : هم أَكتادٍ  ويقال : مررُت بجماعةٍ 

مة  :  ومنه قول ذي الرُّ

ى كريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريرياو  ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ َن أكريريريريريريريريريتريريريريريريريريرياٌد حبريريريريريريريريريِ  ِ ذ هريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريْ اَن الريريريريلريريريريخريريريرييريريريريريريريل الريريريريبريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِق    ُّهريريريريريريريا ا ل  عريريريريَ

  

 ك د ث
 :  : اسُم ماء ، قال األخطل ثُُكدٌ : ثكد 

ْتأب  أَمريريريريريريريريواَه الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ اد وقريريريريريريريري  بريريريريريريريريَ ه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
كريريريريريريريريري   (  (1) كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريلُّ وأَد  َدارِهريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريري 

 

  

 ك د ر
 [.مستعملة: ] ردكـ  ركدـ  دركـ  دكرـ  كدرـ  كرد

 .أَُكَدُر َكِدرٌ  ، وماءٌ  أَُكَدُر َكِدرٌ  فاء ، يقال : عيشٌ : نقيض الصَّ  الَكَدرُ  قال الليث :: كدر 

 في العيش والماء. الكُدوَرةُ وفي اللّون خاصةً ،  الكْدَرةُ وقال : 

ّبِ ، يقال َكَدرَ  ، وال يقال : َكُدرَ والماُء  َكِدرَ  : يقال : (األصمعي)  إذا صبَّه. يَْكُدُرهُ َكْدراً  الشيء َكَدرَ  إال في الصَّ

 ً  :  قال العجاج يصف جيشا

 فريريريريريريريريريريإن أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب كريريريريريريريريريري را  مريريريريريريريريريريّ  الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري ر

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريابريريريريريريريك ا ريريريريرييريريريريريريريل يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريرين األيريريريريرير 

  
 ، وهي المدرة التي يثيرها السن ، وهي هاهنا ما تثير سنابك الخيل. الكدرة جمع الكدرو

 ، ثالث لغات. َكَدرَ و رَ َكدُ و َكِدرَ  : يقال : خذ ما َصفَا وَدْع ما (ثعلب عن ابن األعرابي)

 .«الزرع»: القاَُلعة الضخمة من َمَدر األرض الُمثارة ، ونحو ذلك قال ابن شميل في كتاب  الَكَدَرة :(الليث)

الظهر أسوَد  أَكَدرَ  : ما كان الُكْدِريُ ووقال ابن السكيت : القََطا : ضربان ، فضرٌب ُجونِيةٌ ، ضرٌب منها الغََطاُط ، فالجونيُّ 

 طِن الجناح ُمصفرَّ الَحلِق قصيرَ با

__________________ 
 ضمن  ب الكاف وال اء وأثبتلاه هلا وف ا  مللهاج األُّهري يف ترتي  اَّروف.( ري 175/  10ري ) ( ما بني اهلاللني أثبه يف امل بوعة1)
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َنِ .  الّرِجلني يف َذنَِبه ريةتان أطول من سائر الذَّ
 يَْعُدو ، وَعبََّد يَْعُدو إذا أسرع بعض اإلسراع. اْنَكَدرَ  :(أبو عبيد عن الفراء)

 عليهم القوم إذا جاُءوا أرساالً حتى انصبُّوا عليهم. اْنَكَدرَ  وقال الليث :

 وهو الغليظ. ُكُدرٌّ  : ِحمارٌ  (األصمعي)

 :  وأنشد

يريريريريريريريريريريريريريَ أب   ت أَتريريريريريريريريريريريريريِ ْن محريريريريريريريريريريريريريَِ اَء كريريريريريريريريريريريريري   رّ  مريريريريريريريريريريريريريِ  َنريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريحريريريريريريريريريتريريريريريريريريريني نريريريريريريريريري   وْب   لريريريريريريريريريِه والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريفريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
ةٌ  قال : أتانٌ وي  .ُكُدرَّ

جل الحاِدر القوّيِ الُمكتنز :  :  . وأنشدُكُدرٌّ  وقال أبو عمرو. يقال للرَّ

َزَب الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري   رَّا َن الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ َ عريريريريريريريريريريريْ وٌص يريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريري 

  
رَّا  رْبَ   املريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريزَل  الَّ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : حديثة العهد بالسماء. َكْدَراءُ  ونُْطفة

 .ُكَدْيَراءُ  أُنِقع فيه تمٌر بَْرنيٌّ فهو: فإن أُِخذ لبٌن حليٌب ف (أبو عبيد عن األموي)

 وهو التامُّ دون الُمحتَِلم. ُكُدرٌّ ووقال أبو تراٍب قال ُشجاٌع : غالٌم قُُدرٌّ 

 وقال َشبَابَةُ نحوه وأنشد الرجز الذي قدمتُه.

 .يَْكُرُدُهْم َكْرداً  : َسْوُق العَُدّوِ في الحملة ، وهو الَكْردُ  قال الليث :: كرد 

ً و،  َكَرَدُهْم َكْرداً  وقال األصمعي :  إذا طردهم. َكَدَشُهْم َكْدشا

 : لُغةٌ في القَْرَد ، وهو َمْجثَُم الرأس على العُنق. الَكْردُ  وقال الليث :

 :  وأنشد

وِذ اَّريريريريريريريري يريريريريريريريري أِب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُر   فريريريريريريريري ريريريريريريريرياَر  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريري 

  
ق مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريني   َ ابريريريريريريريريريِة فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ ْردِ و الريريريريريريريريريذُّ  الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ

  
 : جيٌل معروفون. الُكْردُ و

 :  وقال الشاعر

َن ابريريريريريريريريلريريريريريريريرياء فريريريريريريريريارس   ْرٌد مريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريرَك مريريريريريريريريا كريريريريريريريري 

  
ْرد  بريريريريريريريرين  عريريريريريريريريمريريريريريريريريرو بريريريريريريريريِن عريريريريريريريريامريريريريريريريرِ و    لريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريه كريريريريريريريري 

  
 فنسبهم إلى اليمن وجعلهم إخوة األنصار.

 الِفْدَرة من التمر.:  الِكْرِديَدةُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 :  وأنشد

ْرِديريريريريريريريريريريَ ْه  ن كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريِ  أفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَح مريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريَ ْه   َو اثن  جريريريريريريريريريريريِ  أيكريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريريريْ

  
 :  وأنشد أبو الهيثم

َرْه  ْ را  هلريريريريريريريريريا أب طريريريريريريريريريْ ْه قريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ أب  و   رِديريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْه كريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ رَه و أبريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 .ُكْرداً  : الَمَشاَرةُ من المزارع وتُجمعُ  الُكْرَدةُ و

أُدغمت الم المعرفة في الدال فجعلتا داالً مشددة ، فإذا قلت  ِدْكَرةٍ  بتشديد الدال جمع َكرُ الدِّ  قال أحمد بن يحيى أبو العباس :: دكر 

َكرَ  : ِذْكٌر بغير األلف والم التعريف قلت : بالذال ، وقد جمعُوا َكرات:  الّدِ  بالدال أيضاً. الّدِ
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فراء قال : حدثني الكسائي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فإن ال [17القمر : ] (فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ )وأما قول هللا جّل وعزَّ : 

 بالدال. (ُمدَِّكرٍ ) وسلمعليههللاصلى، فقال : أقرأني رسول هللا  (ُمدَِّكرٍ )( أو مذَّكرٍ  فهل من)األسود قال : قلت لعبد هللا : 

 في األصل ُمْذتَكر على ُمفتعل فصيِّرت الذال وتاء االفتعال داالً مشددة. (ُمدَّكرٍ )وقال الفراء : 

 قال : وبعض بني أسد يقولون : ُمّذكر فيقلبون الدال فتصير ذاالً مشددة.

ْكرُ  وقال الليث : ْكِر فتقول الّدِ  .ِدْكرٌ :  ليس من كالم العرب ، وربيعةُ تَْغلَُط في الذِّ

كيَّة ونحوها.: أسف الدَّْركُ  :(شمر): درك   ل كل شيء ذي عمق كالرَّ

ً  ماء الّركيَّة أْدَركوا قال : وقال أبو عدنان ، يقال : ً و إِدراكا  فيه الماء. أُدِركَ  الّركيَّة : قعُرها الذي َدَركُ و،  َدَركا

 .الدََّركِ  : لغة في الدَّْركُ وجهنم من السبع ،  أدراكِ  : واحٌد من الّدَركُ و: أقصى قَْعِر الشيء كالبحر ونحوه ،  الدََّركُ  وقال الليث :

ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النَّارِ ):  في قول هللا جّل وعزّ  (سلمة عن الفراء) يقال : أسفل دَرجِ  [145النساء : ] (ِإنَّ اْلُمناِفِقنَي يف الدَّ

 النار.

 : الطبُق من أطباق جهنم. الدََّركُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 األسفل : توابيت من حديد تَُصفَُّد عليهم في أسفل النار. الدََّركُ  ن ابن مسعود أنه قال :وُرِوي ع

 .أْدراكَ  : لغتان ، وجمعُه : الدَّْركُ و،  الدََّركُ  وقال الفراء :

 ةَ.والتَّْبِلغَ  الدََّركَ :  وسمعت بعض العرب يقول للحبِل الذي يعلَُّق في حْلقِة الَّتصديِر فيشدُّ به القَتَبُ 

شاُء فيه ، وهو َمتْنِيٌّ :  .الدََّركُ  ويقال للحبِل الذي يَُشدُّ به العََراقِي ثمَّ يشدُّ الّرِ

شاِء.:  الدََّركُ  وقال أبو عبيد قال األصمعّي :  حبٌل يَُوثُِّق في طرِف الحبِل الكبير ليكوَن هو الذي يلي الماَء فال يَْعفَُن طرُف الّرِ

شاِء ويَُمدُّهُ بَِعيُر السانية. َدَركُ و:  (قلتُ )  ِرشاِء السانيِة : الذي يَُشدُّ في قَتَِب السَّانِيَِة ثم يشدُّ إليه طرُف الّرِ

ْر ففيه إِدراكُ  : الدََّركُ  وقال الليث :  .َدَركٌ  الحاجِة ومطلبِِه ، يقال : بَّكِ

 في ُعهدةِ البيع. الدََّركِ  : اللََّحُق من التَّبِعَِة. ومنه ضمانُ  الدََّركُ وقال : 

 َحْلقَةُ الوتِر التي تقُع في الفُْرَضِة. الدََّرَكةُ وقال : 

َعُثوَن ))وقول هللا جّل وعّز :  َن يُ ب ْ ( َبِل 65ُقْل ال يَ ْعَلُم َمْن يف السَّماواِت َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ هللاُ َوما َيْشُعُروَن َأَّيَّ
 (ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم يف اآْلِخَرةِ 
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 َبلْ »وقرأ أبو عمرو ، وهي قراءأب  جماه   ، وأيب جعفر امل ين  (َبِل ادَّاَركَ )قرأ  يبة  وانفٌع  [66،  65اللمل : ]
 .«أْدَركَ 

ُد ، فأما قراءةُ من قرأ (علمهم أدركأبلى )وُرِوَي عن ابن عباس أنه قرأ  فإِن الفّراء قال معناه :  «َبِل ادَّاَركَ » يستفهُم وال يشّدِ

َبْل ُهْم يف َشكٍ  ِمْنها َبْل ُهْم )أي تتابَع علمهم في اآلخرة يُريد بعلم اآلخرة : تكوُن أو ال تكوُن ، ولذلك قال :  تداركَ  لُغةً 
 [.66النمل : ] (ِمْنها َعُمونَ 

 .«تََداَركَ  أمْ »قال وهي في قراءة أُبّيٍ 

لِ   :   الكلمِة استفهام مثل قول الشاعروالعرب تجعل بْل مكان أْم ، وأْم مكان بل إذا كان في أوَّ

ْه  وَّلريريريريريريريَ غريريريريريريَ ى تريريريريريريريَ مريريريريريريَ لريريريريريريْ  فريريريريريريو هللِا مريريريريريريريا أدري أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُْ كريريريريريريريريريريريريل    َّ مسريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري     ْوُ  َأ  أُِ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ

  
 معنى أَْم بَْل.

فمعناهما واحد ، يقول : هم علماُء في اآلخرة كقول هللا جّل  «َبِل ادَّاَركَ » ومن قرأ« أَْدَركَ  بَلْ »وقال أبو معاذ النحويُّ من قرأ 

ْع ِِبِْم َوَأْبِصْر يَ ْوَم َيَُْتونَنا)وعّز :   ونحو ذلك. [.38مريم : ] (َأَسِْ

ي في تفسيره قال اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشّكوا ولم يختلفوا.  قال السُّّدِ

ِريِر أنه ، ومعناه عنده أنهم علموا في  «ِعْلُمُهْم في اآلخرةِ  أَْدَركَ  بلْ »قال أما أنا فأقرأ  وَرَوى ابن الفرجِ عن أبي سعيٍد الضَّ

.  اآلخرة أن الذي كانوا يوعدوَن حقٌّ

 :  وأنشد األخطل

َواَءأَب أَنريريريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريي يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَْدرك عريريريريريريريريريريريِ

  
ْ رِ   رِب الريريريريريكريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 تريريريريري  ريريريريرييريريريريريم  عريريريريريلريريريريريى األْواتر وامل

  
 أي أحاط علمي أنها كذلك.

ي ، وذهب إليه أبو معاذ النحويُّ وأبو سعيد الضريُر ، والذي  ادَّاَركَ و أَْدَركَ  والقوُل في تفسيرقال :  ، ومعنى اآلية ما قاله السُّّدِ

اء في معنى أي تتابع علمهم بالَحْدِس والّظّنِ في اآلخرةِ أنها تكون أو ال تكوُن ليس بالبَيِّن ، إنما معناه أن  تدارك ذهب إليه الفرَّ

لمهم في اآلخرِة تواطأَ وَحقَّ حين حقِّت القيامة وُحِشُروا وبان لهم صدُق ما ُوِعُدوا به حين ال ينفعهم ذلك العلم ثم قال جّل عِ 

 أي جاهلون. (َبْل ُهْم ِمْنها َعُمونَ )من أمر اآلخرة  (َبْل ُهْم يف َشكٍ )وعّز : 

 والّشكُّ في أمر اآلخرة : كفٌر.

ي فيها في أفعل  (ِعْلُمُهْم في اآلخرةِ  أَْدَركَ  بَلْ )وقال شمر في قوله :  هذه الكلمةُ فيها أشياُء ، وذلك أنّا وَجْدنا الفعل الالزم والمتعّدِ

 بعضهم بعضاً. أْدَركَ  إِذا اّدَرُكواو اّداَرُكواوالقوُم  تداركَ و،  أدركتهوالشيُء  أَْدَركَ  وتفاَعل وافتعل واحداً ، وذلك أنك تقول :

 : وأنشد .اّدَرْكتُهُ و اّداَرْكتُهُ و تداركته ويقال :

َتَ ارِكِ ..
 
 . َمجُّ الّلَ ى امل
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. وقال ُّهت  :  فهذا الُُّ
اَن بريريريريريعريريريريريريري مريريريريريريريا يريريريريريريريَ مريريريريريريريا عريريريريريْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وذ بريريريريريريْ تريريريريري   تريريريريريريري اركريريريريريْ

  
ِم   ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َر مريريريريريَ وا بريريريريرييريريريريريلريريريريريهريريريريريم عريريريريريِ ريريريريريْ ْوا وَدقريريريريريُّ  تريريريريريفريريريريريريريانريريريريريريَ

  
ِرّماح .فلّما اّدَرْكنَاُهّن أَْبَدْيِن للهوى :  وهذا واقٌع. وقال الّطِ  وهذا ُمتَعَّدٍ

 [.66النمل : ] (َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهمْ )وقال هللا في الالزم : 

ُث عن الثّْوِرّيِ في قوله :   [.65النمل : ] (َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم يف اآْلِخَرةِ )وقال شمر : سمعت عبد الصمد يحّدِ

 وقال مجاهٌد : أْم تواطأَ علمهم في اآلخرة.

ّيِ ألّن معنى (قلتُ ) َ  : وهذا يَُواِطُئ قول السُّّدِ : تَحقَّق وتتابع بالحق حين ال ينفعهم ، ال على أَنه تواطأ بالَحْدِس ، كما  تَواطأ

 توهمه الفّراء وهللا أعلم.

نَِي ، وإن صّح فهو في الشيُء إِذا فَ  أَْدَركَ :  قال شمر : وُرويِ لنا حرٌف عن ابن الُمَظفَِّر ، ولم أسمعه لغيره ، ذَكَر أنهُ يقال

 التأويل : فَنِي علمهم في معرفة اآلخرة.

ُج على هذا القول ،  أدركَ :  : وهذا غير صحيحٍ وال محفوٍظ َعِن العرب ، وما علمت أحداً. قال (قلت) الشيُء إذا فنَي وال يُعَرَّ

 الثِّماُر إِذا انتهى نضجها. أَدرَكتِ  ولكن يقال :

ّدِ ومعناهُ ماـ  إن َصحَّ ـ  فإِنه (ِعلمهْم في اآلخرة أَْدَركأبلى )ابن عباس أنه قرأَ : وأَما ما روي عن  (قلت)  اْستِفَهاٌم بمعنى الرَّ

 علمهم في اآلخرة ونحو ذلك : روى ُشْعبةُ عن أبي حمزة عن ابن عباٍس في تفسيره. أَْدَركَ 

نُ )ومنه قول هللا جّل وَعزَّ :   لْفُظهُ لفُظ االستفهام ومعناه َردٌّ وتكذيٌب. [39الطور : ] ((39وَن )َأْم َلُه اْلَبناُت َوَلُكُم اْلب َ

فرعون وال تخشاه ، ومن قرأ ال تخف  يدركك أي ال تخاف أن [77طه : ] (ال ََتاُف َدرَكاً َوال ََتْشى)وقول هللا سبحانه 

 اللَحق.مثل  اإلدراك اسم من الدَركووال تخش الغرق ،  يدركك فمعناه ال تخف أن

كاِن بعدهما َساكٌن ِمثُل  المتداركُ  وقال الليث : وأَشباه ذلك ، والعرُب  (فَعُو)من القوافي والحروف المتحركِة : ما اتفَق ُمتحّرِ

 .ُمْدركٍ  أَي بالغُوَن ، جمعٌ  َمَداريكُ  تقول : ِغلمانٌ 

 أهمله الليث ، وقد جاء فيه شيٌء مستعمٌل.: ردك 

 َحْسنَاُء.:  َمَرْوَدكةٌ  أَي َحسٌن ، وجاريةٌ  َمَرْوَدكٌ  اللحياني : يقال : َخْلقٌ قال أبو الحسن 

 وإن كانت (فَعَْولكٍ )إن ُجعلِت الميُم فيه أَصِليّةً فهو بِناٌء على  َمَرْودكٌ و:  (قلت)
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ُْ أَ  اِء ، وال أَْدري امليم  غت َأصريريريريريريريريريِليَّة  فِإين ال َأعرف  له يف كالُ العَرِب نيتتا  ، وق  جاَء َمْردٌك يف األ َعَريب  هو َأ
 َعَجِمي .

اِكدِ  أَنه نَهى أَْن يُباَل في الماء»:  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : ركد  أَ منه الرَّ  .«ثم يُتوضَّ

اكد قال أبو عبيد وغيره :  هو الدائم السَّاِكُن الذي ال يجري. الرَّ

 إذا سَكَن. ُرُكوداً  الماءُ  َرَكدَ  يقال :

يُح إِذا َسكنَْت ، فهي َرَكَدتِ  :(الليث)  .َراِكَدةٌ  الّرِ

 :  الميزاُن إِذا استوى. وقال الشاعر َرَكدَ وقال : 

رْكريريريريريريريريريريريريريريري    و  َُ املريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريزاَن مسريريريريريريريريريريريريريريرينَي يريريريريريريريريريريريريريريريريَ وَّ  قريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ولريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ     ِتي  وذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  ل الطرماحإِذا َسَكنوا وَهدأوا ، وقا ُركوداً  القومُ  َركدَ وقال : :  قال : هما درهمان

َ اأٌب  ْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا رِيريريريريريريريريعريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ َ أبٌ و هلريريريريريريريريَ  رَكريريريريريريريريْ

  
وائريريريريريريرين   اُ الريريريريريريريبريريريريريريريَ لريريريريريريريى ابريريريريريريريْ  مشريريريريريريريَ  ِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَن َأعريريريريريريريْ

  
كودُ  والَجْفنةُ   :  : الثقيلةُ المملوءة ، وقال الراجز الرَّ

وَدا َة الريريريريريريريريريريريريرَّكريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريرينَي اجلريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريْ
 املريريريريريريريريريريريري

  
وَداو   ة الريريريريريريريريريريريريرَّفريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريوا الريريريريريريريريريريريريرَّيريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
ْيعانَِة الّرفُودِ  يَعني  : نَاقَةً فَتِيَّةً ترفُد أَهلََها بكثرةِ لَبنَِها. بالرَّ

 ك د ل
 مستعملة.:  كلد ، كدل ، لكد ، لدك ، دكل ، دلك

 :  أما كدل فإِنَّ الليث أهمله ، ووجْدُت أَنَا فيه بَيتاً ِلتَأَبََّط َشّراً : كدل 

لريريريريريريريْ  عريريريريريريريا   ث  وجريريري  يريريريريريريريْ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ  بريريريَن لريريريَ غريريريريريريريَ لريريريِ  َأاَل أَبريريريْ

  
كريريريريريريريريَ َِّل و    

نَّ غريريريريريريريريَت املريريريريريريريري َ
وا املريريريريريريريري بريريريريريريريريا  أَثريريريريريريريرييريريريريريريريريبريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريَ

  
 أنه بمعنى المَكدَِّر ، والقصيدة الِميةٌ. المكدَّلِ  وقيل في تفسير

 لزوُق الشيِء بالشيء.:  اللََّدكَ  فإن الليث : َزعم أَن لدك وأما: لدك 

ً  لَِكَد أَي لِصَق ، ثم قيل ::  : فإِن َصّح ما قالهُ فاألْصُل فيه (قلت)  ، كما قالوا : َجَذَب وَجبََذ. لَِدَك لََدكا

 السُّنُبَل حتى انفَرك قشُره عن َحبِِّه. دلْكتُ  قال الليث يقال :: دلك 

ْبِد والبُّرِ ِشْبهُ الثَّريِد. الّدِليكُ وقال :   : طعاٌم يُتَّخذُ من الزُّ

 [.78اإلسراء : ] (َغَسِق اللَّْيلِ َأِقِم الصََّّلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىل )وقال هللا جل وعز : 

 الشمِس أنَّه زوالَُها للظُّهِر. ُدلُوكِ  وقال الفراُء : جاَء عن ابن عباس في

 :  إلى ِغياِب الشمس ، أَنشدني بعضهم بالدُّلُوكِ  قال : ورأَيُت العرب يَذهبُونَ 

ُ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريريْي َرَ ِ   ا  هريريريريريريريريريريريريريريريريريذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَاِ    كريريريريريريريريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىت َدلريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َذبريريريريريريريريريريريريريريريريّ
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 الشمس. يَعني

 الشمس : غروبُها. ُدلُوكُ  : وقد روينا عن ابن مسعوٍد أَنه قال : (قلت)

 الشَّمس : ِمن زوالها إلى غروبها. ُدلُوكُ :  وروى ابن هانٍئ عن األخفش أنهُ قال

ً  دلُوكها الشْمس : َزوالَُها في وقِت الظُّهِر وكذلك َمْيلَُها للغروِب هو ُدلُوكُ  وقال أَبو إسحاق :  .أَيضا

 بََراحِ وبَِراحٍ أي قد مالت للزوال حتى صار الناظر يحتاُج إِذا تبصَّرها أن يكِسر الشعاَع عن بصرِه براَحتِه. دلكت يقال : قد

 بََراح أي اْستريح منها. َدلَكتْ  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابِن األعرابي في قوله :

: َزَوالَُها نصَف  ُدلُوَكها اآلية أَنَ  (... َأِقِم الصََّّلَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ ): والذي هو أَْشبَهُ بالحّقِ في قول هللا جل وعز :  (قلت)

ُد أي أِدمها في  (َأِقِم الصََّّلةَ ):  النََّهاِر حتى تكون اآليةُ ُمْنتَظمةً للصَّلوات الخمِس ، المعنى ، وهللا أَْعلم وقت َزَوال يا محمَّ

، فيْدُخل فيها صاَلتَا العَشّيِ ، وهما الظُّْهُر والعَْصُر ، وصالتَا الِعَشاء في َغَسِق اللَّْيل فهذه أربُع  (الشَّْمِس ِإىل َغَسِق اللَّْيلِ )

فََهِذه َخْمُس ُصلواٍت فُرضْت  ، أَْي وأَقِْم صاَلةَ الفَْجر [78اإلسراء : ] (َوقُ ْرآَن اْلَفْجرِ ):  َصلَواٍت ، والخامسةُ قوله جّل وعزّ 

ٍد  ِتِه. وإذا جعْلتَ  وسلمعليههللاصلىعلى ُمحمَّ  غروَب الشَّْمِس كاَن األْمُر في هذه اآليِة َمْقُصوراً على ثالِث َصلََواٍت. الدُّلُوكَ  وأُمَّ

 ؟.في كالِم العََربِ  الدُّلُوكِ  فإْن قِيَل فما َمْعنى

َواُل ، الدُّلوكُ  قيل :  ألنَّها في الَحالتَْين َزائِلةٌ. َداِلَكةٌ  ، وقيل لها إذا أَفَلَْت : َداِلَكةٌ  ولذلك قيل ِللشَّْمِس إِذا َزالَْت نصَف النَّهاِر : : الزَّ

َي اْرتِفَاُعها:  ، وعلَْت ، واْعتَلَْت ، كلُّ هذا َدلََكتوَدَمَكِت الشمُس ، « : نوادر األعراب»وفي  ً ُدلُو اْرتفاُعَها ، وُسّمِ ِلَزَوالها عن  كا

 مْطلَعها ، وقيل له : ُدُموٌك ِلَدَوَرانِها.

،  ُعجَن بالخمر ، وإنِّي أَُظنُُّكْم آَل الُمِغيرة َذْرَو النَّارِ  َدلُوكٌ  وفي حديث عمر أنَّه َكتََب إلى خالد بن الوليد أنّهُ بَلغني أنهُ أُِعدَّ لك

ُجل الفَُطورِ ولما يُتََسّحُر بِِه ،  كالسَُّحورِ  به يُتََدلَّكُ  الشَّْيء الذي: اسُم الّدواِء أو  الدَّلُوكُ و  لما يُْفَطُر عليه ، وُسئَل الحسُن عن الرَّ

 أَْهلَهُ فقاَل : نعْم إِذا كاَن ُمْلفَجاً. يَُداِلكُ 

 .ُمَداِلكٌ  يَْعني الَمْطَل بالمْهِر ، وكلُّ ُمماِطٍل فهو يَُدالكُ  قال أبو عبيد قوله :

رونَه الَمُطوَل. وأنشد ُمْدِلكٌ  : الذي ال يرفَُع نَْفَسهُ عن َدنِيٍَّة وهو المَداِلكُ  وقال شمٌر قال الفَّراُء :  : وهم يُفَّسِ
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  ِ ب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يَّ واَل تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ْل عريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِإيّنِ ذو ِداَلِك وَ    َدالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، اإِللحاُح في التَّقاضي ، وكذلك : الُمعاَركةُ. المدالَكةُ  : : المصابََرةُ ، وقال بعضهم الُمَدالكةُ  وقال بعضهم :

جال ، وهُم الُحنُُك ، ورجلٌ  الدُّلُكُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  َمْدلوكٌ  َحنِيٌك ، قد ماَرَس األموَر وعَرفَها ، وبَِعيرٌ  َدليكٌ  : ُعقالُء الّرِ

اجزُ  َدلََكتْهُ  إِذا عاَوَد األْسفاَر ومرَن عليها ، وقدْ   :  األسفاُر. وقال الرَّ

ْ لريريريريريريريريريريريريريريوِك  اَلَواَك عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريلِّ عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريوِك   لريريريريريريريريريريْ ر  مريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى َرجريريريريريريريريريريِ

  
 الحْرقَفَِة إِذا كاَن ُمْستَِوياً. َمْدلوكُ  ويقال : فََرسٌ 

بع ويقال : ِذيخٌ  َكلََدةَ  قال الليث : أبو: كلد  ْلبَةُ.:  الَكلََدةُ وأي قديٌم ،  كاِلدٌ  ِمن ُكنَى الضَّ  األْرُض الصُّ

لبَِة. َكلََدةٍ  والعرُب تقوُل : َضبُ   ألنها ال تحفر ُجْحرها إال في األْرِض الصُّ

هم.:  الدََّكلةَ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو): دكل   القْوُم الذين ال يُجيبون السُّلطاَن من عّزِ

 على السلَطان. يَتََدكَّلون قال : ُهمْ ي

 : أي تَدلَّلُت ، وأنشد تََدكُّالً  عليهِ  تََدكَّْلتُ  :(أبو زيد)

ِليَلا  عليَّ  لّ ْهَلا َت َكَّ
 :  وقال ابن أَْحمرَ 

ه   ْل فريريريريريريريريريريريريِإنريريريريريريريريريريريريّ اُّ  تريريريريريريريريريريريريَ َكريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريريريول  لريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  يريريريريريريريريَ نُّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْأَن مريريريريريريريريلريريريريريريريريه نريريريريريريريريواجريريريريريريريريِ  أ    ال َأظريريريريريريريري 

  
 :  ومعناُهما واحد ، وأنشد غيرهويروى توكَّْل 

رَابريريريريريريريرية   ل  قريريريريريريريريريَ الِن َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريي  لريريريريريريريريه َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
م ر ال ُّْكل و   ل السريريريريريريريريريريريريريْيف والسريريريريريريريريريريريريريُّ  َفضريريريريريريريريريريريريريٌل بَِلصريريريريريريريريريريريريريْ

  
ماُح التي فيها الدُّْكنُ و الدُّْكلُ  قال أبو العباس :  .ُدْكنَةٌ  : الّرِ

 :  : اللئيُم الُملَصق بقومه. وأنشد األْلَكد قال الليث :: لكد 

َ  فريريريرييريريريريهريريريريم   ْحسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريري  لريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَقريريريريوامريريريريريريريا  لريريريريِ  يريريريري 

  
َ او   كريريريريريريريَ ْذُِ أَلريريريريريْ  يريريريريريَ ك  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  كريريريريريريرياَن مريريريريرين جريريريريريريريِ

  
 وإِذا أَكَل اإلنساُن شيئاً لزجاً فلِزَج بشفتِِه.

 بِفيِه أَي لِصَق. لَِكدَ  قيل :

 .تَلَكُّداً  فالٌن فالناً إذا اْعتنَقهُ  تَلَكَّدَ  وقال األصمعيُّ :

 الغُلَّ ليلته أَي يُعانيِه ويعالجه. ياَُلِكدُ  ويقال : بَاَت فالنٌ 

 ً  :  وقال أساَمةُ الهذليُّ يصُف َراِميا

ه   لريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ َأ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريري َّ ِذرَاعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِه َوَأجريريريريريريريريريريْ

  
ر  مريريريريريريريريريريالكريريريريريريريريريريِ   و   ى ممريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ رَّجريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
 إِذا كان لَِحزاً. لَِكٌد نَِكدٌ  َشعرهُ إِذا تَلَبََّد ، ورجلٌ  لَِكدَ والَوَسُخ بيدِه ،  لَِكدَ  ويقال :

 ِ  : قال َصْخُر الغَّي
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او هريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَ  هللا لريريريريريريريريريريريريو َأ ريريريريريريريريريريريريَْ

  
بريريريريريريريريِ     ه  لريريريريريريريريَ خريريريريريريريريا  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريزُّبِّ رَأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ا وَُ ر  يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَ َع يريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ح الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريريِ   وَ   ه  لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريري  ل  ابريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريرياَن قريريريريريريريريريريريريَ

  
ً ويق  فالناً أي ُمالزماً. ُمالِكداً  ال : رأيُت فالنا

 ك د ن
 :  ، وهو موضع ذكره ابن مقبل الدَّْونَك أما دنك فلم أجد فيه غير: دنك :  مستعملة:  كدن ، كند ، نكد ، دكن ، دنك

نْيِ  كريريريريريريريريريريريَ ْونريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريرياَداِن بريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريري َّ َوأب  و يريريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريريريْ

  
ِر يريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريخريريريريريريريان و   مريريريريريْ اِد السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ تريريريريريريريَ  ذاِ  الريريريريري ريريريريريَ

  
 أََداَر ُسلَْيَمى بالدََّوانِِك فالعُرف:  وقال الحطيئة

ُئ به المرأَةُ ِلنفسها في الهْوَدجِ.:  الُكُدونُ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو): كدن   التي تَُوّطِ

 .ِكْدنٌ  قال األحمر : هي الثياُب التي تكوُن على الُخدوِر ، َواِحدها :

، وهَي َعباَءةٌ أَو قَِطيفَةٌ تُْلقيِه المرأةُ على َظْهِر بَعيرها ثم تَُشدُّ َهوَدَجها عليه ، َوتَثني  ِكْدنٌ  واحُدها : الُكُدونُ  غيرهما : وقال

رَ  قْيِن وتَُخلُّ ُمؤخَّ ا تحتاج إلى َحْملِه.وُمقدَّمهُ ، فيصيُر مثَل الُخْرجيِن ، فتلقى فيه بُْرمتها و الكِدنِ  َطَرفَيِ العباَءةِ من الّشِ  أَداتها ِممَّ

 أَي َذاُت لحٍم. ِكْدنةٍ  وقال الليث : اْمرأَةٌ ذاتُ 

 إذا كان َعْبالً َسميناً. ِكْدنةٍ  : ورجٌل ذُو (قلت)

 : البَْغُل. الَكْوَدنِيُ و الَكْوَدنُ  وقال الليث :

 :  : وأنشد َكوَدنٌ  قال ويقال ِللفيِل أيضاً :

َواِدِن  ا مريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وِر الريريريريكريريريريَ وجريريريريريريريَ يريريريريلريريريرييَّ عريريريري  لريريريريِ   ريريريريَ

  
اوِن   يريريريريريريريَ يريريريريون  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريرية  فريريريرييريريريريهريريريريريريريا عريريريري      َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َريقَاء بِعيوِن السَّنانيِر لما فيها من الّزْيِت.  قال : َشبَّهَ الثَِّريدةَ الزُّ

 : ُدْرِديُّ الّزْيِت. الِكْديَْونُ ( أبو عبيد)

 :  وقال النَّابغَةُ يصُف الدُُّروعَ 

كريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْون   نَي بريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ رَّأب  و عريريريريريريريريريريري  نَّ كريريريريريريريريريريري   أ بريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريا   الريريريريريغريريريريريالئريريريريريريريِل   اٌء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريِ ّن ِوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريري   فريريريريريريَ

  
 والبعِر. بالكديَونِ  وَصَف ُدروعاً ُجِليَتْ 

ْرقيِن يجلى به الدُّروُع. الِكْديَْونُ  وقال الليث :  : ُدقاُق التَُّراِب ، ودقاُق الّسِ

ى ِكْديوناً ،   :  وقال الطرماحويقال : يُخلُط به الّزْيُت فَيَسمَّ

اَل يريريريريريريفريريريريريريوتريريريريريريَ   يريريريريريريْ وِن كريريريريريريَ ْ يريريريريريريَ ه   لريريريريريريكريريريريريريريِ مريريريريريريريْ مريريريريريريَّ يريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
ِق   ريريريريريريظ   عريريريريريِ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء تريريريريريريَ ريريريريريْ لريريريريريريريِة الريريريريريبريريريريريَ  مريريريريرين املريريريريري ريريريريريْ

  
 ، ُشبِّهَ بالبَْغِل. َكْوَدنٌ  ويقال ِللبِْرَذُون الثَّقيِل :

 فاسوّدْت مشافُرَها من مائِه وَغلَُظْت.َمشافُِر اإلبِل ، وَكتِنَْت إِذا رَعِت العُشَب  َكِدنَتْ  :(الحّراني عن ابن السكيت)

 : إذا كثر َشحم (أبو عبيد عن أبي عمرو)
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 الةحم .:  الك نةو ،  املكَ نَة اللاقِة وَّمها فهي
 .الَكَدنُ  أْن تُْنَزَح البئُر فَْيبقى الَكَدُر فذلك الَكَدنُ  وقال أَبو تراب قال أَبو عمرو :

 َكَدَرهُ.مائكم أَي  َكَدنَ  يقال : أَْدِرُكوا

يَاُن إِذا ُرِعَي فُُروُعهُ وبَقيَْت أصولُه. َكِدنَ  ويقال : لِّ  الّصِ

 َواِحٌد.:  الَكَدلُ و،  الَكَدرُ و،  الَكَدنُ  :(قلت)

ْنساَن ِلَربِ ِه َلَكُنود  ))قال هللا جل وعز : : كند   [.6العاديات : ] ((6ِإنَّ اْْلِ

 : لَكفُوٌر بالنعمِة. لََكنُودٌ  قال الفراُء قال الكلبيُّ :

ْنساَن ِلَربِ ِه َلَكُنود  ))قال الَحسُن : و اٌم ِلَربِِّه يَعُدُّ المصائَب ويَنسى النِّعََم. [6العاديات : ] ((6ِإنَّ اْْلِ  قال : لوَّ

 معناه : لكفُوٌر يعني بذلك الكافَِر. لََكنُودٌ  وقال الزجاج :

ٌ  (أبو عبيد عن األصمعي)  أَي َكفُوٌر للمواَصلِة. َكنُودٌ و ُكنُدٌ  : امرأَة

 .َكنََد يَْكنُُد ُكنوداً  وقال الليث :

 :  وقال النِّمُر بن تَولٍَب يَِصُف امرأَةً َكفَرت موّدتَه إِيّاها

فريريريريريريريريريريريريريريرياِدي  وٌد ال متريريريريريريريريريريريريريريرينُّ وال تريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِن   َرهريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  ْه مسريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  ِ ذا عريريريريريريريريريريَ

  
 .: َكفوٌر ِللمَوّدةِ  َكنُودٌ  قال أبو عمرو :

: قِلّةُ العطاء  النكدُ و،  أَنكد نِكدٌ  ، وصاحبه : نََكدٌ  : الشُّؤُم واللؤُم ، وكلُّ شيٍء َجرَّ على صاحبه شّراً فهو النََّكدُ  قال الليث :: نكد 

 :  وأال يهنأَه من يعطاه وأنشد

بريريريريريريريريريريريريا  و  ه طريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِّ ِ  مريريريريريريريريريريريريا أعريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريْ

  
وِد   كريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ َت يف الريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريري ِ و ال  ريريريريريريريريريريَ

  
بفتْح الكاف. وقرأَِت العامةُ  (نََكداً )قرأَ أهُل المدينة  [58األعراف : ] (َوالَِّذي َخُبَث ال ََيُْرُج ِإالَّ َنِكداً )وقال جّل وعّز : 

 ، قال ذلك الفّراُء. (َنِكداً )

جاُج : وفيه وجهاِن آخران لم يُقرأْ بهما :  .نُْكداً و،  نَْكداً  وقال الزَّ

 َوِشدَّةٍ. نََكدٍ  : ال يخرج إاّل في وقال الفّراء : معناه

 أي نَْزٌر قليٌل. َمْنُكودٌ  ويقال : عَطاءٌ 

 الغزيراُت اللبِن.:  : النوقُ  النُّْكدُ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو)

 :  : التي ال يبقى لها ولد. وقال الكميت النُّْكدُ  وقال في موضع آخر :

اأِب وَ  تريريريريريريريَ ِن الريريفريريَ َوَ  يف مِسضريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَومسريريْ هريريريريريريريَ يريريعريري  جريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
خريريريريريريريَ   وَ   الِيريريريريريريريِه َمةريريريريريريريريريريريريريريْ َ ريريريريريريريَ

ك  يف اللُّكريريريريريريريْ  امل  ملََ يريريريريريريريَ

  
 :  : النُّوُق التي ماتت أوالُدها فَغَُزَرْت. وقال الكميت النْكدُ  وقال بعضهم :
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رِيريريريريريَن وَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريَ لريريريريريْ كريريريريريريريْ   لريريريريريِ ِض الريريريريريلريريريريريُّ ْبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ملَْ تريريريريريريَ

  
ل  وَ   لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري  َ ِ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريريْ

  
 : وأنشد
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اء  َوذلريريريريريريريريريريريةمل أرَأُ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَم و   ا ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريري ا  كريريريريريريريريري اء بريريريريريريريريريو ا جمريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا مشريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 ، وإياها عنى الشاعر. نكداء:  ويقال للناقة التي مات ولدها نكداء:  ، واألنثى نِكدو،  أنكد : تأنيث النكداء

 إِذا كثر سؤالُه وقلَّ خيره. منكودٌ  الرجُل فهو نُِكدَ  ويقال :

َدِكن  ، والفعل أدَكنُ  كلون الخّزِ الذي يضرُب إلى الغُْبرة بين الحمرة والسواد. والنعُت : األْدكن : لون الدُّْكنَةُ  قال الليث :: دكن 

 ً  .يدَكُن َدَكنا

 .التَّدكينُ  : فُعَّاٌل ، والفعلُ  الدُّّكانُ وقال : 

 الفُلفُل وغيره.من  َدكَّنها ، وهي التي عليها من األبزاِر ما َدْكناءُ  وقال غيره : ثَِريَدةٌ 

 ك د ف
 استعمل من وجوهه : كدف ، فدك.

،  وبدهمو،  َهَدأَتُهمو،  َحَشَكتهمو،  َهَدفَتهمو،  َجَدفَتهمو،  َكَدفَتهم سمعنا ::  «نوادر األعراب»أهمله الليث. وفي : كدف 

 ، وهو الصوُت تسمعُه ِمن غير ُمعاينٍة. أَِزيزهمو أَّزهمو،  أوبدهمو

ارة ونخيل كثيرة ، أفاَءها هللا جل وعز على رسوله  فََدكُ : فدك  ، وكان  وسلمعليههللاصلى: قريةٌ بناحية الحجاز ذات عين فوَّ

كان جعَلها في  وسلمعليههللاصلىبعد وفاتِه يتنازعانها ، وسلَّمها عمر إليهما فذكر عليٌّ أن النبي  عنهماهللارضيعليٌّ والعباس 

 ، وكان العباُس يأبى ذلك. عنهاهللاضيرحياتِه لفاطمة 

ً  القطنَ  فَدَّْكتُ  وقال ابن ُدريد :  إذا نَفَْشتَه. تفديكا

 اسم عربي. فَُدْيكٌ وقال : وهي لُغةٌ أَْزِديّةٌ. 

 الخارجّي. فَُدْيكٍ  قوٌم من الخوارج نُِسبُوا إلى أبي الفَُدْيكاتُ و

 ك د ب
 كدب ، كبد ، دكب : مستعملة.

 ليث.أهمله ال: كدب 

 من النساء : النقيّة البياِض. الَمْكُدوبة وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

بالدَّال فقال : إن قرأ به قارئ فله َمْخرٌج ، قيل له فما هو فله  [18يوسف : ] (كدب بدم)وسئل أبو العباس عن قراءةِ من قرأَ : 

 الظُّْفِر وهو وبَُش بياِضه. َكَدبِ  إلى البياض مأخوذٌ منْ : الذي يضِرب  الَكِدبُ  إمام فقال : الدَّمُ 

 : المعضوضة ِمن الِقتال. الَمْدُكوبةُ و: دكب 

وإنما وضعَها  «كبِِدي وَضَع يَده على»:  في الحديثو،  َكبِداً  : معروفةٌ ، وموِضعها من ظاهر يسّمى الكبِدُ  قال الليث :: كبد 

 على جنبه ِمن الظاهر.

 .الكبِدِ  : الناهُد موضعِ  دُ األْكبَ وقال : 

 : قال رؤبة
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 يصف  َ َال  م لَتِفَخ ا واِصِر. َأْكَبَ  َُّفَّارا  َ   ُّ األنس َعا
 القْوس. كبدِ  القْوس : فَويَق َمْقبِِضها حيث يقُع السهم ، يقال : َضعِ السهَم على كبِدُ وقال : 

، وهو ما بيَن طَرفي العالقة ، ثم الُكلية تَِلي ذلك ، ثم األبهُر يلي ذلك ، ثّم  َكبُِدها:  : في القوس (أبو عبيد عن األصمعي)

يَةُ وهو ما ُعِطَف من طَرفيها.  الطائف ، ثم الّسِ

أي تُلِقي ما ُدفَِن في بطنها ِمن الكنوز ، وقيَل إنها ترمي ما في بطنها ِمن  «كبِِدها وتُْلِقي األرُض أَفالذَ »في حديث مرفوع : و

 ن الذهِب والِفضَّة.معاد

 وُكليته. كبَِده ، وكلَيتُهُ أَْكِليه إِذا أََصبتَ  كبَْدتُه أَْكبُِده :(أبو عبيد عن أبي زيد)

ُره ، قال ذلك الفراء  الكبدَ  ، والعرب تؤنِّث الَكبِدِ  : داٌء يأخذ في الُكبَادو،  َكبََده:  ، قيل بالكبد وقال الليث : إِذا أَضرَّ الماءُ  وتُذَّكِ

 غيره.و

 .الَكبِدُ واللِّحيانيُّ : هو الهواء واللُّوُح والسَُّكاك 

 السماء : ما استقبلك ِمن وَسطها. َكبِدُ  وقال الليث :

السماء ، إذا َصغَُّروا جعلوها كالنَّْعِت ، وكذلك يقولون في ُسويداء القلب ،  ُكبَْيداءوالسماء  كبدِ  يقال : َحلََّق الطائر حتى صار في

 وَسُطه.:  كل شيء كبدُ وتان ُحِفظتا عن العرب هكذا قال : وهما ناِدر

 شديدتُها. الكبِد : غليظة َكْبَداءُ  الِقْرطاس ، وقْوسٌ  كبدِ  يقال : انتزَع سهماً فوضعه في

ْنساَن يف َكَبٍد ))وقال هللا تعالى :   [.4البلد : ] ((4َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

اء يقول : َخلَْقناهُ ُمْنتَصباً معتدالً ، ويقال  ْنيا وأمر اآلخرةِ. يُكابِدُ و: أنّه ُخِلَق يُعَاِلُج  (يف َكَبدٍ )قال الفرَّ  أمَر الدُّ

دَّةُ. الَكبَدُ و: االْستواُء واالستقامة ،  الَكبَدُ :  وقال المنِذري : سمعُت أَبا طالٍب يقول  أيضاً : الّشِ

ْنساَن يف َكَبٍد ))وقال الّزجاج في قوله تعالى :  َلَقْد ):  : هذا جواب القََسم ، المعنى : أُْقِسُم بهذه األْشياءِ  ((4َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
ْنساَن يف َكَبدٍ   أَمرهُ في الدُّنيا واآلخَرةِ. يَُكابِدُ  : (َخَلْقَنا اْْلِ

هُ الوالدة انقلب الرأُس إلى أَسفَل. أي َكبَدٍ  قال وقيل :  ُخلق اإلنساُن في بَْطِن أُمِه وَرأْسه قِبََل رأسها فإِذا أََرادْت أمُّ

 األمر : ُمعاناته ومشقته. ُمكابََدةُ و:  (قلت)

 الليَل إِذا ركَب َهْولهُ وُصعوبته. يُكابِدُ  وقال الليث : الرجل

 : شديدةٍ. وأنشد بمكابََدةٍ  شديٍد أي دٍ بكابِ  ُظْلمة هذه اللْيلةِ  كابَْدتُ  ويقال :
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رَِّ  وَ  ا  مريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَ َن الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ ة  مريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا فريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريرَِّ    ْ هتريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريِ   كريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريِ

  
 :  أي طالت. وقال لبيد

مْ  َ  ِ ذ قريريريريريريريريريري  ِه أَْربريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريَ الَّ بريريريريريريريريريريَ نْي  هريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ   َُ ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ  يف كريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَن وقريريريريريريريريريريريريريريريا

  
 يَترْجَرُج. َكبِدٌ  : الذي يخثُُر حتى يصير كأنه الُمتََكبِّدُ  أَي في شدَّةٍ َوَعنَاٍء ، واللَّبنُ 

:  َكْبَداءُ  : معِدُن العََداوةِ ، ورْملة الَكبِدُ وفاْسودَّْت ،  أَْكباَدُهمْ  ، كأنَّ العَداوةَ أَْحرقَتْ  األَْكبَادِ  : يقال لألعداِء : هْم سودُ  (أبو عبيد)

ةِ :  َكْبَداءُ  عظيمةٌ الَوسِط ، َونَاقَةٌ  مَّ  :  كذِلَك. قال ذو الرُّ

عريريريريريريريْ أب   اَء مريريريريريرين غريريريريريريِت جريريريريريريَ َأأب  د ريريريريريريريْ وى َوطريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
امريريريريريرِ   َ اَء ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريْ ْرُِّ كريريريريريَ هريريريريريريريا يف غريريريريريَ تريريريريريَ  ثريريريريريَ  أ ريريريريريْ

  
 : األمَر أي قََصْدته وأنشد تََكبَّْدتُ  ويقال :

 يروُ  الباَلَد أَيُّها يريَتَكبَّ   
 إذا قصد وسَطها وُمْعَظمها.الفالةَ  تََكبَّدَ و

يتْ  الَكْبَداءُ و َحا التي تَُداُر باليِد ، ُسّمِ  :  لما في إِداَرتِها من المشقَّة ، وأنشد َكْبَداءَ  : الرَّ

ِل اَِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن الريريبريرييريريِض  ه  مريرين َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريري  ِّلريريريريريريريْ

  
يريريريريريِض   ى الريريريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريَ حريريريريريريريامسريريريريريريريا  عريريريريريَ لريريريريريْ َ اَء مريريريريريِ بريريريريريريريْ  كريريريريريَ

  

  أل   اَل يف َيِ  ال بيضِ 
 :  رجٍل قبيِض اليِد أْي خِفيفها وقالأي في يِد 

  ِ َواغريريريريريريريِ يريريريريريريريِة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريْ ُ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َس طريريريريريريعريريريريريريريا  بريريريريريريِ ريريريريريريْ

  
   ِ واكريريريريريريريريريِ َ اء  جريريريريريريريريرياَء  مريريريريريريريريرين ذ َرى كريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريَ

  
 : جبٌَل معروٌف بالبَاِديِة. كواِكبُ و

 ك د م
 مستعملة.:  كدم ، كمد ، دكم ، مكد ، دمك ، مدك

الحماُر ، ويقال للدََّواّبِ إِذا لم تَْستمكْن من الحشيِش : إنَّها لتكادُم الحشيَش  يَْكُدمُ  الفِم ، كما: العَضُّ بأَدنى  الَكْدمُ  قال الليث :: كدم 

 .الَكْدمِ  : اسم أَثرِ  الكْدمُ و، 

 .ُكُدومٌ  يقال : بهِ 

: غليظ شديد  َكِدمٌ  ُكُدْم قال : حماركأنّه َشاّلُل عاناٍت :  غليظة كثيرة اللحم ، وقول رؤبة:  َكِدَمةٌ  شمر عن ابن األعرابي : نعجة

فاِد ،  ُمْكدم غليظ ، وأسير:  ُمْكَدم : غليظ وقََدح ُمْكَدم ، وفَنِيق ُكُدم:  ، والجميع  الصيَد أي طردته. كَدمتو: مشدود بالّصِ

 منه.المال بأَْسنانِها وال تشبُع  تَْكِدمها أي بَقيَّةٌ  ُكَدامةٌ  والعرُب تقول : بَِقَي من َمْرعانَا

 إذا كان قويّاً ، قد نُيَِّب فيه. ُمْكَدمٌ و،  ُمَكدَّمٌ  إِذا لقَي قتاالً فأَثََّرت فيه الِجراُح ، وفحلٌ  ُمَكدَّمٌ  ورجلٌ 

 .َمْكَدمٍ  في غير َكَدْمت األسيُر إِذا استُوثَِق منه ، ويقال للرجِل إِذا طلب حاجةً ال يُطلب مثُلها : لقد أُْكِدمَ  :(اللِّْحيانيُّ )

ق. لَكْدماو  : التمشُّش والتعرُّ

 أي َمْكَدمٍ  غيرَ  َكَدْمتَ  : يقال : (أبو زيد)
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 .(1)طلبه غَت م ل   
 إِذا لم يَكن به أُثْرةٌ وال َوْسٌم ، واألثرةُ : أَن يُْسَحى باِطُن الُخّفِ بحِديدةٍ. َكْدمةٌ  : يقال : ما بالبَعيرِ  (ابن السكيت)

 : تَغيُّر لوٍن يبقى أثُره ويزول صفاؤه. الُكْمدةُ و الَكَمدُ  قال الليث :: كمد 

اُر الثوَب إذا لم يُنَّقِ َغسلَه. أَْكَمدَ  ويقال :  القَصَّ

 ْمضاُؤهُ.: ُحزٌن وهمٌّ ال يستطاع إ الَكَمدُ و

 اللون. كاِمد لونَه إذا تغيَر ، ورأيتُه َكِمدَ  :(غيُره)

اُر الثوَب إِذا َدقَّهُ ، وهو كَمدَ و  الثوب. كمادُ  القَصَّ

فالناً إذا أخذه وَجٌع في بعض أعضائِه فسّخْنَت له ثوباً أو َحجراً وتابعَت وضعَه َعلَى موضعِ الوجع فيستريح إليه  َكَمْدتُ  ويقال :

 .الِكمادُ و لتكِميدُ ا ، وهو

 مكان الغَْمِز. اللَُّدودُ ومكان النَّْفِخ ،  السَّعُوطُ ومكان الكّيِ ،  الِكَمادُ  روي عن عائشة أنها قالت :و

 : أن يؤخَذ ِخرقةٌ فَتُْحَمى بالنار وتوضَع على موضعِ الورم ، وهو كيٌّ ِمن غير إِحراق. الِكمادُ  وقال شمٌر :

 السعوط : خيٌر منه.:  ، هو أن يَْشتَِكَي الحْلَق فيُنفَخ فيه فقالت قول عائشة : السَّعوُط مكان النفخو

اللدوُد : :  مكان الغمز ، هو أن تسقَط اللهاةُ فتُغمَز باليد ، فقالت : دواٌء ينفُخ بالقََصِب في األنِف ، وقولها : اللُّدودُ  النّْفخُ  وقيل :

 خيٌر منه وال تُْغمز باليد.

ً  : َدقُّ شيٍء بعضه على بعض ، يقال : الدَّْكم قال الليث :: دكم   .َدَكم يَْدُكُم َدْكما

ً  وقال غيره : ً و،  َدكمهُ َدْكما ، أي  يَتََداَكُمونَ  إذا انقََحم ، ورأيتهم اندقَمولينا فالٌن ع اْنَدَكموإذا َدفَع في صدره ،  َدقَمه ْدقما

 يتدافعون.

 البَْكَرةُ السريعة المّرِ ، وكذلك : كلُّ شيء سريع.:  الدَُّموكُ  :(أبو عبيد عن األصمعي): دمك 

 .َدُموكٌ  وقال الليث : يقال لألْرنب السريعة العَْدِو :

 يُْستقى عليها بالّسانية.: أعظم ِمن البَْكرة  الدَُّموكُ وقال : 

. الدَّمْكَمك وقال األصمعي :  : الرُجل الشديد القويُّ

 :  قال األعشى .َداِمكٌ  : الثَّْلُج ، ويقال ِلَزْوِر الناقة : الدَِّميكُ  :(أبو عمرو)

انريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا  وَ  ِه  ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  َُّْورا  تريريريريريريريريريريَرى يف مريريريريريريريريريريِ

  
ا  كريريريريريريريَ َ اَنيِن َدامريريريريريريريِ يريريريريريريريْ ِه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ يريريريريريريريال  كريريريريريريريَ بريريريريريريريِ  نريريريريريريريَ

  
__________________ 

 .«أي طلبه غت م ل »( تكرر يف امل بوع : 1)
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 اإلبُل ليلَتَها. َدَمَكتِ والرجُل في مشيِه إِذا أسَرع ،  دَمك وقال أبو زيد :

 .الِمْدماكَ  في البناء : كلُّ َصّفٍ من اللّبِن ، وأهل الحجاز يسمونه السَّافُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 إِذا ارتفعْت. َدلََكتْ والشمُس في الجو  تِ َدَمكَ  وقال ُشَجاع :

ِعيداٍن من سفينة  ِمْدماكَ وحجارةٍ  ِمْدماكَ  ُرَوى سفيان عن عمرٍو عن محمد بن ُعَمْير قال : كان بناء الكعبة في الجاهليةو

 انكَسَرْت.

ً  ويقال : أقمت عنده شهراً  الناقةُ إِذا نقََص  َمَكَدتِ  قال الليث :: مكد  شهراً َدِميكاَداَب شهريِن ثم :  أي شهراً تاّماً قال كعب َدِميكا

 :  لبنُها من طول العَْهد ، وأنشد

ارِد   ا  ريريريريريريريريريريريريريري َ ور  َومريريريريريريريريريريريريريريَ اَرَد ا ريريريريريريريريريريريريريري  ْ  مسريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اكريريريريريريريريريريريريريريريريِ     َن مريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىتَّ اجلريريريريريريريريريريريريريريريرياَلد  َدرُّهريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ها  ٍد.، وال فُوها ببارِ  بماكدٍ  وقال بعض العرب في صفة عجوز : ما ثَْديُها بناِهٍد ، وال َدرُّ

 :  ، وأنشد مكائِدُ  إذا داَم َغُزُرها ، ونُوقٌ  َمُكودٌ  وروى الحراني عن ابن السكيت : ناقةٌ 

ود  الريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريم   كريريريريريريريريري  َ
ْزر  املريريريريريريريريري رََّك الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري   ِ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م    ا الريريريريريريريريريرَّاهريريريريريريريريريِ وهريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَس أَبريريريريريريريريري  رَاعريريريريريريريريريِ ْ  بريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريَ

  
 وناقةٌ ْبِرِعيٌس إِذا كانت غِزيرة.

 .الَمُكودِ  : ِمثل قوله في (ثعلب عن ابن األعرابي)

ُهَن ماِكدُ :  : وهذا هو الصحيح ال ما قاله الليث ، وإنَّما احتجَّ الليث بقول الراجز (قلت) فظن أنه بمعنى الناقِص  َحتَّى الِجاَلد َدرُّ

ُهنَ  أْدَسُم اإلبِل لبناً وليست في الغَزارة :  الِجاَلدُ وأي دائٌم قد حارْدَن أيضاً ،  ماِكدٌ  وهو غلٌط ، والمعنى حتى الِجاَلد اللواتي َدرُّ

 َجْلَدةٌ ، والخوُر في ألبانِهّن ِرقةٌ مع الكثرةِ.:  كالُخوِر لكنها دائمة الدَّّرِ ، واحدتُها

 يَثَْكم : ِمثْلُه ، وَرَكَد ركوداً.إِذا أَقام به ، وثَِكَم  يمُكُد ُمكوداً  فالٌن بالمكانِ  مَكدَ  :(أبو عبيد عن األموي)

ها الناقةُ مما يجب على  مكَدتِ  أي ما لبنُها بدائٍم ، ومثل هذا التفسير المحال الذي فسََّره الليث في بماِكد وقال الساجع : ما َدرُّ

 ذِوي المعرفة تنبيه َطلَبَة هذا الباب من علم اللغة لئال يتعثّر فيه ذوو الغباوة تقليداً ِلليِث.

اَلية ، أَْحِسبه َمْفعاَلً من الَمَداكُ : مدك  . الدَّْوكِ  : الصَّ  وهو الّدقُّ
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 أبواب الكاف والتاء
 أهملت وجوهها.:  ك ت ثـ  ك ت ذـ  ك ت ظ

 ك ت ر
 [.مستعملة: ] كتر ، كرت ، ترك ، رتك ، تكر

 : السَّنام العظيم. الكتَرُ و،  الَكتْرُ  :(أبو عبيد): كتر 

 : بناٌء مثل القُبَِّة ، ُشبِّه الَسنَاُم بِه. الَكتْرُ  ويقال :

:  ، ويُقال للرجلِ  الكتر ، يقال للجمل الجسيم : إِنه لعظيم كترٌ  : َجْوُز كل شيء أي أْوَسُطه ، وأصُل السناِم : الَكتْرُ  وقال الليث :

 في الحسِب ونحِوه. الِكتْرِ  إِنه لرفيع

 :  ناقةوقال علقمة بن َعبََدةَ يصف 

تريريَ ريريفَّ هلريريريريريريريا ىت اسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ة  مسريريَ بريريريريريريريَ ْه مسريريِ ريريْ رِّيريريريريريريريَ ْ  عريري   قريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريمريريريريريريريريوُ    سِّ الريريريريريريريري ريريريريريريريرينْيِ مريريريريريريريريَ ِة عريريريريريريريري  افريريريريريريريريَ ْ ٌ كريريريريريريريريحريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريِ

  
 : أشَرَف وأمكَن. اْستَطفَ 

 : القبّة. الكتَرةوالِقطعة ِمَن السنَام ، :  الكتَرة :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ند ، وال التكِريُ  قال الليث :: تكر   .التّكاكرة جميُع :: القائد من قواد الّسِ

 :  وأنشد

َرأب  ابريريريريريريريرين تريريريريريريريريتى  كريريريريريريريرياكريريريريريريريريِ لريريريريريريريريمريريريريريريريريْه تريريريريريريريريَ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
رِبُّي     غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اأَب الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِّ أيّنِ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  التَّْركُ  قال الليث :: ترك  ً  : وْدُعَك شيئا  .تتُركه تركا

أي أبقينا عليه ذكراً  [78الصافات : ] ((78اآْلِخرِيَن )َوتَ رَْكنا َعَلْيِه يف ): اإِلبقاء في قول هللا جّل وعّز :  التَّْركُ  وقال غيره :

 حسناً.

 الحبَل شديداً ، أي جعلتهُ شديداً. تركتُ  : الَجْعُل في بعض الكالم ، تقول : التَّْركُ  وقال الليث :

 :  ، وهي بيُض النّعاِم الُمْنفَِرُد. وأنشد التَِّريَكةِ و بالتُْركةِ  : ضرٌب من البَْيِض مستديٌر شبيهٌ  التَّْركُ وقال 

 مريريريريريريريريريا هريريريريريريريريرياَج هريريريريريريريريريذا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  ِ ال تريريريريريريريريريركريريريريريريريريريةٌ 

  
ج    فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ر وٌج مريريريريريريريريريريِ  ُّهريريريريريريريريريريراء  أ ريريريريريريريريريريرجريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَ

  
: جماعةُ  التُّْركُ  وقال ابن شميل : تركاً كالبصلْ وقُْرُد مانيًّا :  . وقال لبيدتركةٌ  : البَْيُض للرأِس ، واحدته : التَّْركُ  :(أبو عبيد)

 البَْيض وإِنما هي َسِفيفةٌ واحدة وهي البََصلةُ.

ج تَِركَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  ، وهي العانُس في بيِت أبََوْيَها. بالتَِّريَكةِ  الرجُل إذا تزوَّ

ج. تُتركُ  ، وهي التي تَِريَكةٌ  : امرأةٌ  (أبو زيد)  فال تتزوَّ

اتَِكةُ  :(أبو عبيد عن األصمعيّ ): رتك   وِق : التي تمشي وكأنَّ برجليها قيداً وتضرب بيديها.من النُّ  الرَّ
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ً  البعير َرتَكَ  وقال الليث :  ، وهو مشٌي فيه اهتزاز. َرتَكانا

ً  البعيرُ  َرتَكَ  وقال غيره : ً و َرتْكا ً  أَنا أَْرتَْكتُهُ و،  َرتَكانا  إذا َحَملتَهُ على السير السريع. إِْرتَاكا

ِحَك  أَْرتْكتُ  ويقال :  إذا ضِحْكَت ِضْحكاً في فُتوٍر. أَْرتَأْتُهُ والضَّ

مٌ و قَِميطٌ و َكِريتٌ  أخبرني المنذريُّ عن أبي العباس قال : حولٌ : كرت   : موضٌع معروٌف. تَْكِريتُ وأي تامُّ العدِد.  جَريمٌ و ُمَجرَّ

 ك ت ل
 [.مستعملة]كتل ، كلت ، تكل : 

 الُجْمزة ، وهي قطعةٌ من َكنِيز التّْمِر. : أعظم من الُكتْلَةُ  قال الليث :: كتل 

 بالغََداةِ كتََل البَْرنِجِ أراد البَْرنّي.: و وأنشد ابن السكيت

 :  ، وهو ُسوُء العيش وِضيقُهُ. وأنشد الَكتَالِ  من أسماِء الشديدة من شدائِد الدهر ، واشتقاقه من األْكتَلُ وقال الليث : 

َل َأْو  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا ن هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  رَُّامريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
امريريريريريريريريريريريريريا  اِن اهلريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريري  رَِ ِن يريريريريريريريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريري 

  
 : اسٌم للشديدة. ِرزامُ وقال 

ً و أْكتَلَ  : َغِلَط الليث في تفسير (قلت) ْيِن من لصوص البادية ، أال تراه  ِرَزاما معاً ، وليَسا من أسماء الشدائد إنما هما اسما ِلصَّ

 يقول : هما ُخَوْيِربَاِن.

 يقال : لصٌّ خارٌب ، ويَُصغَُّر فيقاُل َخَوْيِرٌب.

 :  وَرَوى سلمة عن الفراء أنه أنشده

َل َأْو رَُّامريريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
امريريريريريريريريريريريريريا  ان اهلريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريَ رِ ن يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريري  َويريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريري 

  
 وِرزاماً ، وهما خاربان. أَْكتَلَ  قال الفراء : أو هاهنا بمعنى واِو العطف أراد : إِنَّ بها

ةُ ،  الَكتَالُ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : :  الَكتالُ و: الحاجةُ تقضيها ،  الَكتَالُ و: اللحم ،  الَكتَالُ و: القُوَّ

 :  ، أي ثِْقلَه. وأنشد غيره كتالَه ةٍ ، وألقى عليهكل ما أصلحت من طعاٍم أو كسو

 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريرامسريريريريريريريريريريريل  أبريريريريريريريريريريري ا   لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم و 

  
تريريريريريريريريريريريااَل و    لريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريرين َوبريريريريريريريريريريريَ   كريريريريريريريريريريريَ

  
 أي مؤونة وثقال.

ى « : نوادر األعراب»وفي   ، ويتقلّى إِذا َمرَّ مّراً سريعاً. يتَكتَّلُ وَمّر فالٌن يتَكرَّ

أس ُر. الُمَكتَّلُ  وقال الليث : الرَّ ُع الُمَدوَّ  : المجمَّ

 في مشيِه إِذا قارَب خطَوه كأنه يتدحرُج. يَتََكتّلُ  الَخْلِق إذا كاَن ُمداَخَل البدن إلى الِقَصِر ما ُهَو ، وفالنٌ  ُمَكتَّلُ  ويقال : رجلٌ 

بِيُل يحمل فيه التمر وغيره. الِمْكتَلُ و  : الزَّ
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ةٍ : ِمكتَلُ »في حديث سعد : و  .«بُرٍّ  ِمكتَل ُعرَّ

 :  وأنشد .َكتَائلُ  بلغة َطيِّىٍء : النخلةُ التي فاتت اليد ، وجمعها الَكتِيلةُ  :(ابن السكيت عن أبي عمرو)

لريريريريي  تريريريريريريريائريريريريِ  قريريريريريريري  أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريمريريريريى هبريريريريريريريا كريريريريَ

  
ر الريريريريريريريريعريريريريريريريري ريريريريريريريريابريريريريريريريريِل    مريريريريريريريري ريريريريريريريريَل الريريريريريريريريعريريريريريريريريذاَرى اَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

 طويلَة األقريَلاِء والَع اكل
 النخلة الطويلة ، وهي العُْلبَة ، والعََوانَةُ ، والِقْرَواُح.:  الَكتِيلةُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 :  األْرِض : فنَاديُرها وهي ما أشرف منها. وأنشد ُكتُولُ  وقال النضر :

ة  و  مريريريريريريرياء متسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريرِّيريريريريريريح فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا َرِديريريريريريريريّ يريريريريريريْ  تريريريريريريريَ

  
ا  تريريريوهلريريريريريريري  ا  كريريري  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة لريريريون األر. طريريري 

  
 بالنُّون والالم إِذا لِزجْت ولَِكَد بَِها ماُؤهُ فتلبد. َكتِلَتْ وويقال : َكتِنَْت جحافُل الخيِل من العشِب 

 :  وقال ابن مقبل

ْه و  لريريريريريريريَ تريريريريِ اِن قريريريريريريري  كريريريريَ لريريريريريريريَ كريريريريْ َ
خ  يف املريريريري فريريريري  لريريريريريْ ْت  يريريريريريَ  الريريريريعريريريريَ

  
رِ   جريريريريريريِ ِرِس الريريريريريري ريريريريريريَّ ه  والريريريريريريِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريري  حريريريريريريريافريريريريريريِ  مريريريريريريلريريريريريريريه جريريريريريريَ

  
غ فلزق به التراب  :  جلُده. وقال الراجز َكتِلَ  قد:  ويقال للحمار إِذا تمرَّ

ْل  ال   وتريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ  تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه  َنريريريريريريريريريريريريََ

  
ْل و   تريريريريريريريريريريريِ  يف مريريريريريريريريريريريراغ  جريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريَ

  
 هللاُ بمعنى قاتلهُ هللاُ. كاتَلَهُ  ومن العرب من يقول :

 إِذا كان سريعاً. ُكلَتٌ  وفُلَتٌ  .ُكلَّتٌ  فََرٌس فُلَّتٌ :  قال أبو تراب : سمعُت الثعلبي يقول: كلت 

 فُلَتَةٌ ُكفَتَةٌ أي يثُب جميعاً فال يُستمكُن منه الجتماع وثبتِِه. لُكلَتَةٌ  إِنَّهُ « : ادر األعرابنو»وفي 

، وذلك أنه  يْكتَِلتُهُ  في فيِه فإنه اكِلته وأخبرني المنذري عن ثعلٍب عن سلمة عن الفراء يقال : خْذ هذا اإِلناَء فاْقَمْعهُ في فمه ثمَ 

ً  النبيذوصف رجالً بشْرِب   الشَّارُب.:  الُمْكتَِلتُ و: الصابُّ ،  الكالتُ و،  يْكتَِلتهُ و يكِلته كْلتا

 في قََدح آخر. فكلتُّه وسمعت أَعرابيّاً يقول : أَخذُت قََدحاً ِمْن لبنٍ 

 :  قال ثعلٌب : وأنشدنا ابن األعرابي

يريريريريريريريريريِه و  تريريريريريريريريريه  ُِّمريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريِه   ْوُ كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ه   لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
بع. الِكلِّيتُ  قال :  : حجر مستطيٌل كالبِْرطيِل يستُر به وجاُر الضَّ

 : النصيب ِمن الطعام وغيره. الُكْلتَهُ وقال : 

 إِذا َركضته. كلَتُّهوالفََرَس  َصلَتُ  وقال أبو تراب : قال أبو محجن وغيره من األعراب :

 إِذا كان ماضياً في األمور. ِمْصلٌَت ِمكلَتٌ  ورجلٌ  : ِمثله ، صببتهُ وقال : 
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أصلها : الواُو قلبت  تكلة : والتاء في (قلت) يتكلُ وإذا كان عاجزاً يكُل أمره إلى غيره  ُوكلَةٌ تكلَةٌ  : رجل (ابن السكيت): تكل 

 ُوَراٌت.أَْصلهُ : ُوْكاَلٌن وكذلك تُراٌث أَصلهُ :  التُّكالن تاًء ، وكذلك

 ك ت ن
 [.مستعملة[ : ]تكن]كتن ، كنت ، نكت ، نتك ، 

 : لَْطُخ الدُّخاِن بالبيت ، والسَّواِد بالشَّفة ونحوه. الَكتَنُ  قال الليث :: كتن 

ين ألنَّ الدريَن ما : غلط الليث في قوله إذا أكلت الّدر (قلت)جحافلها أي اْسَودَّت  كتِنت ويقال للدَّابة إذا أكلِت الدَِّريَن األسوَد : قد

الجحافُل ِمن رْعي العُْشِب الغَّضِ  تكتَنُ  يبس ِمن الكأل وأتى عليه حول فاسودَّ وال لََزج له حينئٍذ فيظهُر لونه في الجحافل ، وإنما

 هذا َمن شاهدهُ وثافنهُ. فأما َمن يسيُل ماُؤه فيركب َوَكبُهُ ولََزُجهُ َعلَى َمقاّمِ الشَّاِء ، ومشافِر اإلبل ، وجحافل الحافِر ، وإنما يَعِرفُ 

 يعتبُر األلفاَظ وال ُمشاهدةَ له وال سماع صحيح من األعراب فإنهُ يخطُئ ِمن حيث ال يعلم.

تاِن رقيقتاِن وهما ِمن  وبيت ابن مقبٍل الذي فسرتهُ في باب الكتل يبين لك ما قلته ، وذلك أنَّ الَمْكنان والِعْضِرَس بْقلتاِن غضَّ

 شب وإذا يبستا فتنَاثَر ورقهَما اختلط بقميم العُْشِب فلم يتميزا منها.أحرار الع

 :  حيُث يقول الكتَّان:  في شعر األعشى الكتَنُ  وقال الليث :

ر و  هريريريريريريريو الريريريريريريريواهريريريريريريري   املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريعريريريريريريريا  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
نْت    َب بريريريريريريريريريريريرينَي اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير وبريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال ابن ُمقبلٍ إذا َطْحلَب واخضّر رأُْسهُ.  َكتَّانَه ويقال : لبس الماءُ 

ه   انريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَّ َر كريريريريريريريريريريريريريَ َن املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريْ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريريريريرياال  َرْرنريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريِ رّا  فريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ُغثاَءه. بكتانه الماء وهو ُطحلبهُ. ويقال : أراد كتّان أََسْفَن يعني اإلبل أي أَشممن مشافَرهنَ 

درَّ إلى حلوقها فجرى فيها ، وقوله فجاال أَي جال ويقال أراد َزبََد الماِء ، فأمرْرنه أي شربنِه ِمن المرور ، مستدّراً أي أَنه است

 إِليها.

 : التزاُق العَلِف بفَْيَدْى جحفلتي الفرس ، وهما ِصمغاها. الكتَنُ و: تراُب أصِل النخلة ،  الَكتَنُ  :(عمرو عن أبيه)

 بكسر التاء : القََدُح. الَكِتنُ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو)

. َكنتي فالٌن في َخْلقه وَكاَن في ُخلُِقه ، فهو نَتَ كَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): كنت   وكاِنيٌّ

 : القويُّ الشديُد. الُكْنتِيُ  وقال ابُن بُُزْرَج :

 :  وأنشد

و    لريريريريريريريريتريريريريريريريريمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريري ريريريريريريريري   ِ ذا مريريريريريريريريا كريريريريريريريريلريريريريريريريريَه مريريريريريريريري 

  
 فريريريريريريريريريريريريال نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ْ  بريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييت كريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريتِ  
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 :  وقال عديُّ بن زيدٍ 

ْه التريريريريريريريريريريك  عريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري ا  طريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريرا   لريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
َؤرْ امسريريريريريريريريريريريريذِر و    األقريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريرياَل مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : الُخضوُع. االكتناتُ  وقال غيره ::  أي ارَض بما أَنت فيه فاْكتَنِتْ  قال أبو نصر : قوله :

 :  وقال أبو زيد

ٌه  لريريريريريريريِ تريريريريريَ كريريريريريْ رٌع مريريريريريريرياَداَن مريريريريريلريريريريريهريريريريريَن مريريريريري   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ع    لريريريريريريريريَ ه فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريٌم مريريريريريريريريا فريريريريريريريريوقريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريرييتريريريريريريريريم جمريريريريريريريري ْ

  
: فعلتُني إال ِمن الفعل الذي يتعدَّى إلى مفعولين مثل ظننتُني ورأيتُني ، ال يقال :  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال

صبرُت نفسي وضربُت ، وليس يضاُف :  ولكْن تقول (ني)ومحاٌل أَْن تقول : ضربتُني وصبرتُني ، ألنه يشبه إضافة الفعل إلى 

 :  نشدوأ .ُكْنتُنِيٌ و ُكْنتِيٌ  إاّل حرٌف واحٌد وهو قولهم : (ني)ِمن الفعل إلى 

ا  و   ال كريريريريلريريريريريريريه  عريريريريريريرياجريريريريلريريريريريريريا  و مريريريريريريريا كريريريريلريريريريريريريه  كريريريريلريريريريتريريريرييريريريريريريريّ

  
ن  و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّر الريريريريريريريريّرِجريريريريريريريرياِل الريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريري   و    عريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ

  
 فجمع كنتيّاً وكنتنيّاً في البيت.

 : قيَل لصبيٍّة ِمن العرِب : ما بلغ الِكبَُر من أبيك. (ثعلب عن ابن األعرابي)

 وَكاَن وَكنََت.فقالت : قد عجن وخبز ، وثنّى وثلّث ، وأَْلَصَق وأَْوَرَص ، 

 في الجسِم ، والكانيُّ في الُخلِق. الُكْنتيُ  قال أبو العباس ، وأخبرني سلمة عن الفراء أنه قال :

 .كانِيٌ  ، وِإذا قال : كاَن ِلي ماٌل فُكْنُت أُْعطي مْنهُ فهوَ  ُكنتيٌ  قال : وقال ابن األعرابّي : إِذا قال : كنُت شابّاً وشجاعاً فهو

ً )ي وقال ابن هانئ ف ، وهو الكثيُر َشعِر اللّحيِة اْلَكثَُّها ،  ِكْنتَأُْوونَ  ، ورجالٌ  ِكْنتأَْوان ، ورجالنِ  ِكْنتَأْوٌ  رجلٌ  (باِب المجموع مثلثا

 قِنَْدأَْوانِ  النِ ، وَرجُ  قِندأْوٌ  ، وهو الفسيُح من اإلبِل في مشيتِه ، ورجلٌ  ِسْنَدأُْوون ، وجمالٌ  ِسْنَدأَْوانِ  ، وجمالنِ  ِسْندأْوٌ  ومثله : َجملٌ 

 ، مهموزاٌت. قِنَدأُْوون ، ورجالٌ 

ةَ عن عبد هللا بن الحارث ، قال : دخل و روى شمر عن أحمد بن َحِريش عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن ُمرَّ

كان كذا ، وكنا وكنت. :  فقال : الشيوخ الذين يقولون ؟الُكْنتِيُّونَ  ، فقلت : ما الُكْنتِيُّونَ  عبد هللا بن مسعود المسجَد ، وعاَمة أهله

بَّاِن والِجْعالِن.:  فقال عبد هللا  دارت رحا اإلسالم على خمسة وثالثين ، وألَنَّ يموت أهُل داري أحبُّ إليَّ من عدتهم من الذِّ

كما ُمتُّما وصرتما إلى كانا والثالثة : كانوا : المعنى قال شمر ، قال الفراء : تقول : كأنك قد ُمتَّ ، وصرت إلى كان ، وكأن

 صرت إلى أن يقال : كان ، وأنت ميت ال وأنت حي.

 قال : والمعنى على الحكاية على كنت ،



3458 

 

 ل عمران : ] (َستُ ْغَلُبونَ ) : قل للذين كفروا سيغلبون و عزوجل:  مرَّأب  للمواجهة ، ومرأب للغائ  ، كما قال
 كلُّ امر   يوما  يصت    كاان: و   كله وكله ، ومله قوله، هذا على مع  [12

وتقول للرجل : كأني بك وقد صرت كانيّاً ، أي يقال : كان ، وللمرأة : كانيَّة ، وإن أردت أَنك صرت من الهرم إلى أن يقال 

ً  كنت مرة ، وكنت مرة قيل : أصبحت ه أَْحَدث نوناً مع الياء في النسبة ليتبيَّن الرفُع ، كما ، وُكنتنُيّاً ، وإنما قال : كْنتُنِيّاً ألن كْنتِيّا

 أرادوا تبيَُّن النصب في ضربني.

أيضاً : شبه  النُّْكتةُ وشْبهُ َوقَرةٍ في العيِن ، :  النُّْكتةُ وبِقَضيٍب في األرِض فَتُؤثَر بطَرفِِه فيَها ،  تَْنُكتَ  أَن النّْكتُ  قال الليُث :: نكت 

ِلفَةُ  نْكتَةُ ووسخٍ في المرآةِ ،   فَنََكتَتْ  هي طرُف الِحْنِو من القَتَِب واإلَكاِف إِذا كانَْت قَصيَرةً ، المْنتَِكتَةُ  سواٍد في شيٍء صاٍف ، والظَّ

 جْنَب البعيِر إذا عقرتْهُ.

 حتى يقَع في الجنِب فيُحزَّ فيِه. أْن ينحرَف الِمْرفَقُ :  النّاِكتُ  :(أبو عبيد عن العََدبَّس الكنانيّ )

. ناِكتٌ  قال : إِذا أثََّر فيه قيَل : بهِ  (ثعلب عن ابن األعرابي)  ، فإذا حزَّ فيِه ، قيَل : به حازٌّ

 .ناِكتٌ  بالبعير : شبهُ النّاِحِز وهو أن ينُكَث مرفقُهُ حْرَف ِكْرِكَرتِِه ، تقول : به النّاِكتُ  وقال الليُث :

 : المطعوُن. النِّكيتُ : و : الطعّاُن في الناِس مثُل النّزاِك والنّّكاِز واحد ، قال النَّّكات غيرهُ :وقال 

 :  إذا أَلقاهُ على رأسِه. وأنشد فنََكتَهُ  : طعنهُ  (أبو عبيد عن األصمعيّ )

ه  الريريريريريريريريريريرأِس فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريةٌ  لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري 

  
ل    تريريريريريريريريريريري  ٌة ال تريريريريريريريريريريريردُّهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هُ : قدويقال للعظم المطبوخ ف  .منكوتٌ  فهو نُِكتَ  يه المخُّ فيضرُب بطَرفِِه َرغيٌف أو شيٌء ليخُرَج مخُّ

 : َجْذُب الشيء تقبُض عليه ثم تكسرهُ إِليَك بجفوةٍ. النَّتْكُ  قال الليُث :: نتك 

 البوِل ، ونفَض ذَكَرهُ حتى يَْنقَى مّما فيِه.: إذا استبرأَ على أَثر  نَتَكهُ وَذَكَرهُ  نَتَر : وهو النَّتُْر أيضاً بالراء ؛ يقال : (قلتُ )

 خياُل تُْكتَماوخياُل تُْكنَى :  من أسماِء النساء في قوِل العجاج تُْكنَى وأما: تكن 

 َوُكتَِمْت تُْكتَُم. تُْكنَى فإني أحسبه من قولك ُكنِيَت

 ك ت ف
 كتف ، كفت ، فتك : مستعملة.

 : َشدُّك الِكتْفُ وٌض خلَف المنِكِب ، تَُؤنُّث ، : عظٌم عري الَكتِفُ  قال الليُث :: كتف 
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 َعَلى وَسِ  كاهله  ل ة  قبيحة . كتفاه    ، وهو الذي انضمه األْكَتفِ  : مص ر الَكَتف  و الي ين من  لف  ن 
ْحل والقتِب وهو أَْسِر ِحْنَوين أو وثاٌق في :  الِكتَافُ و .َكتِفَه مَن الدواّبِ وهو الذي يعِقُر السرجُ  الِمكتَافِ  : مصدرُ  الِكتَافو الرَّ

 عودين يُشدُّ أحدهما إلى اآلخر.

 : حديدةٌ عريضةٌ طويلة ، وربما كانت صفيحة. الَكتيفةُ وبه اإلنسان ،  يُْكتَفُ  : الحبُل الذي الِكتَافُ و

ْحُل. فُ يُكت وهي حديدةٌ  الَكتَائِفِ  الرْحل : واحدةُ  َكتِيفُة وقال شمر : قال خالد بن َجْنبَة :  بها الرَّ

 من هذا ألنه جمَع يديه. المكتوفُ  قال شمر : وقال ابن األعرابي : أُِخذَ 

بّةُ. وقال األعشى الَكتيِفُ  :(أبو عبيد)  : الضبَّةُ من الحديد. الَكتِيفةُ  داني ُصُدوَعهُ بالَكتيِف وقال أبو عمرو :و. : .. : الضَّ

 أيضاً. الكتائف ، ويجمع الحقُد على الَكتِيف : الِحقد ، ويجمع كله الكتيفةُ و : الجماعةُ من الحديد ، الَكتيِفَةُ وقال : 

 :  وقال أبو دواد كتيفٌ  ترفَضُّ عند الُمْحِفظاِت الكتائُِف وقال شمر : يقال للسيف الصفيح :: و قال القَطاِميُّ 

ك  ريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا   َوِدْد   لريريريريريريريريريو أيّنِ لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريْ أٌب   ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريفريريريريريريِّ  كريريريريريريتريريريريريرييريريريريريريف  و أمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريِ

  
ً  أراد سيفاً صفيحاً فسّماه  .كتيفا

ً  : يكوُن الَجراُد بعَد الغوغاء (أبو عبيد)  .كتْفانةٌ  واحدته : ُكتفَانا

 ثلَ أنه اْلَجراُد التي ظهرْت أجنحتها ولما تَِطْر بعُد فهي تَْنقُُز من األرض نَقََزاناً م الكتفان : وَسماِعي من العرب في (قلت)

 الذي يستعيُن بيديه إذا مشى. المكتوفِ 

 ، والغوغاء من الَجراد : ما قد طار ونبتت أجنحته. الكتفانُ وويقال للشيء إذا كثَُر : مثُل الّدبَا 

 : ضرب من الطيران كأنهُ يضمُّ جناحيه من خلف شيئاً. الكتَفَانُ  وقال الليث :

َويُد وقال لبيد: المشُي  الَكتْفُ  وقال أبو عبيد :  كتِفْيَها أَي َحّرَكتْ  فكتَفَتْ  قال وقولهم : َمَشتْ  قَِريُح سالحٍ يَكِتُف الْمشَي فاتِرُ :  الرُّ

 يعني الفََرس.

ِما يلي الكاِهَل. َكتفْيهِ  وهو الذي في فُِروعِ  أَْكتَفُ  وقال أَبو عبيدة : فََرسٌ   انفَراٌج في َغَراِضيفَها مَّ

 .َكتِفَهُ  شديٌد إذا اْشتكى َكتَفٌ  اللحيانيُّ : باْلبعيرِ وقال 

 .َكتِفَهُ  من الرجال : الذي يَْشتكي األْكتَفُ ورجٌل أَْرأَُس ، َوأَْعنَُق ، :  ، كما يقال الكتِفِ  : عظيم أَْكتَفُ  ورجلٌ 
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ً  : إِذا قَطَّْعَت اللحَم ِصغاراً قلتَ  (أبو عبيد عن األموي)  .َكتَّْفتُهُ تَْكتيفا

 .الغَْوغاءُ  َوإِذا احمرَّ الَجراُد فاْنَسلََخ من األلَواِن كلِّها فهي ُكتْفَانٌ  وقال األصمعي : إِذا اْستَبان حجُم أَْجنِحِة الَجراِد فهي

 [.26،  25المرسالت : ] ((26( َأْحياًء َوَأْموااتً )25ََلْ ََنَْعِل اْْلَْرَض ِكفااتً )أَ )قال هللا جل وعز : : كفت 

 أَمواتاً في بَطنها أَي تحفَظُهْم وتْحِرُزهْم. تَكِفتُُهمْ وأَْحياًء على َظْهِرها في ُدورْهم وَمناِزلهْم ،  تَكِفتُهمْ  قال الفراُء : يريدُ 

ْنَت نََصْبَت.أَحياٍء وأَْمو ِكفَاتَ  لْم نجعِل األَرضَ أَ عليِه كأنََّك قلَت :  الِكفاتِ  بِوقُوعِ  (َأْحياًء َوَأْموااتً )قال : ونَْصبهُ   اٍت فإذا نَوَّ

 أي َمْوٌت. َكْفتٌ  قال ويقال : وقَع في الناس

 هللا أَي قبَضهُ هللا. َكفَتَهُ  ويقال :

 إذا كان ال يُضيِّع شيئاً ِمما يجعل فيِه. كفيتٌ  وقال : هذا ِجَرابٌ 

َر وقلص.ثوبي إِذ تَكفّتَ وقَبيٌص أَي خفيٌف سريٌع ،  َكفيتٌ  مثله ، ورجلٌ  ِكْفتٌ  وِجَرابٌ   ا تََشمَّ

 .«ِصبيَانَكم اكِفتُوا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

وهْم إِليُكْم َواْحبُِسوهم في البيوِت ، َوكلُّ شيٍء َضَمْمتَهُ إِليَك فقد  :  وقال ُزَهيرٌ  .كفتهُ  قال أبو عبيد : يعني ُضمُّ

او  بريريريريريريَ ه  الصريريريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريري  ة  كريريريريريرياللِّْهِي تريْلسريريريريريريريريريريريريريري   م فريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريلريريريريريريريّ ِ   هريريريريريريريا  ريريريريريري  لريريريريريريَ َه َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريَّ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء كريريريريريريَ  بريريريريريريريَ

  
 يَصُف ِدْرعاً َعلَّق البُِسَها فُضوَل أَسافلها فََضّمها إليِه.

من العَْدِو والطَّيراِن َكاْلَحيَداِن في  الِكفاتُ وأي يرجع راجعاً ،  تكِفتُهُ فَيْنكِفتُ  : َصْرفَُك الشيَء عن وجههِ  الَكْفتُ  وقال الليث :

 شدَّةِ.

 : الذي يَْلبَُس ِدرَعيِن بينهما ثوٌب. المكفِّتُ و

َر عن البسها. المكفِّتُ  :(قلت)  الذي يلبس ِدرعاً طويلةً فَيضمُّ َذيلَها بمعاليَق إلى ُعراً في َوسطها لتََشمَّ

 أي انقلَبُوا. القوُم إلى َمناِزلهم انَكفَتَ و: تَقليُب الشيِء ظهراً ِلبَْطن وبَطناً لظهٍر ،  الَكْفتُ ووقال الليث : 

ها. أَْكِفتُ  أي ما «الَكِفيتَ  ُحبَِّب إلّي النساُء والّطيُب وُرزْقتُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و  به َمِعيَشتِي أي أَضمُّ

 أَي القُّوةَ في الجماع. «الَكِفيتَ  وُرِزْقتُ »قوله :  وقيل في تفسير

 ، إنها قِْدٌر أُْنِزلت له من السماِء فأكَل منها وقوَي على الجماعِ بما أَكل منها. الكِفيتَ  ُرزْقتقال بعضهُم في قوله : و:  (قلت)
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لهُ َمكروهاً ثم « األمثالِ »وأخبرني المنذري عن أَبي الهيثم في  ألبي عبيد قال أبو عبيدة : من أمثالهم فيمْن يَظلُم إنساناً ويحّمِ

 هي الكبيرة من القُدوِر. الَوئِيَّةِ وفي األصل هي الِقْدُر الصغيرة بكسر الكاف ،  ْفتُ الكِ و، « إلى َوئيّةٍ  كْفتٌ »يزيده 

 بِكْسِر الكاِف. ِكفتٌ  : هكذا رواه : (قلت)

 بالفتحِ للقدِر. َكْفتٌ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال :

 أي سريٌع. َكِفيتٌ  وقبِيٌض ، وَعْدوٌ  َكِفيتٌ  ، وفرسٌ  ِكْفتٌ وَ ،  َكْفتٌ  : وهما لُغتانِ  (قلت)

 :  وقال رؤبة

ْق  اَدى يف الريريريريريريريريريّزهريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريرياد  أَيريريريريريريريريري يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هتريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
َرق   رَاُِ اَّريريريريريَْ هريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ا  كريريريريريريريإضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريِ فريريريريريْ ْن كريريريريريَ  مريريريريريِ

  
 في َعْدِو ذي الحافِر : ُسْرعةُ قَْبِض اليَِد. الَكْفتُ و

 يحبُِسني عنها.عن حاجتي ويَْعِفتُنِي عنها أي  ليَْكِفتُني وقال األصمعيُّ إنه

 : َسريع. كفَاتٌ و َكِفيتٌ  وقال شمر : َعْدوٌ 

بيَر فقال له : أاَل أَْقتُُل لك َعليّاً. قال : وكيَف تَقتلهُ. قال: فتك  بِه ، فقال : سمْعُت رسول هللا  أَفتِكُ  في الحديث أن رجالً أَتى الزُّ

 .«مؤمنٌ  يَْفتِكُ  ، ال الفَتْكَ  قيََّد اإِليمانُ »عليه وسلم يقول :  صلّى هللا

، أن يأتَي الرجُل صاحبَه وهو غافٌل حتى يشدَّ عليه فيقتلَه وإِن لم يكن أَْعطاهُ أَماناً قبل ذلك ، ولكن ينبغي  الفَتْكُ  قال أَبو عبيد :

 .فاتِكٌ  له أَن يعلمه ذلك ، وكلَّ من قتل رجالً غاّراً فهو

 :  وقال الُمخبَُّل السعديُّ 

او  عريريريريريريريمريريريريريريريْ َك الريريريريريريريلريريريريريريريُّ تريريريريريريريَ رِمريريريريريريريا  ِ ذ فريريريريريريريريَ اس  ريريريريريريري ْ  ن   لريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
ْه   لريريريريريريري  السريريريريريريريريريريريريريريِ  َفم لِّىَء من َعْوف بن كعريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون فَقَتَل فيهم َوَسبَى.  وكان النعمان بعث إلى بني عوف بن كعب جْيشاً في الشهِر الحراِم وهم آِمنون غارُّ

 .الِفتْكُ  يَْقتلهُ ُمجاَهرةً. وقال بعضهم :بالّرجل :  يَْفتِكُ  للرجل الفُتْكُ و،  الفَتْكُ  قال أبو عبيد : وقال الفّراء :

 وذكر عنه اللغات الثالث. أَْفتَكَ وبه  فَتَكَ  وقال شمر : قال الفّراء أيضاً :

 فاُلٌن بأمرِه أي َمضى عليه ال يُؤاِمُر أَحداً. تَفَتَّكَ  وقال ابن شميل :

ْدر. وقال في قول ُرْؤبة الفَاتكُ  وقال األصمعي :  :  : الجريُء الصَّ

ا  ه   رٌ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريه َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس امريريريريريريريريريْ

  
ا  ه    ِه َدهريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريْ ر ٌ  مريريريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ الَّ امريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أَْي هو معهُ ال يُفاِرقهُ. «الَحيَاُء ِمَن اإليَمانِ »َكقَْوِله : فَتْكِه  أي مع

 : نفَاذُهُ وذهابُهُ. مضاُؤهوقال : 

ً  فَاتَْكتُ  « :النَّوادر»وفي   للَحْمِض  ُمفاتَِكةٌ  أي َداَومتُه َواْستأْكلته ، وإِبلٌ  ُمفاتَكةً  فالنا
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  ذا داَومْه عليه م ستْأِكلة  م ْستمرَِئة .
فاُلٌن فالناً إِذا أَْعطاه ما اْستاَم ِببْيِعِه ، وفاتحهُ إذا ساَوَمهُ ولم يُْعطه  فاتَكَ  أَخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابّيِ قال :

 شيئاً.

ً  ما ذكره أبو عبيد ثم َجعَلوا كّل من َهَجم على األمور الِعظامِ :  في اللغةِ  الفَتْكِ  أبو منصور : أصلقال  اُت بن ُجبَيرٍ فاتِكا  . قال َخوَّ

ال »مثل : : أن تخَدَع الّرجل حتى تخرَجه إلى موضع يخفَى فيه أَمره ثم تَقتُله ، وفي  الِغيلةواْلفَتُْك ِمْن فَعاَلتِي وَ َعلَى َسْمنِها : 

 .«تَنفْع ِحيلة من ِغيلة

 ك ت ب
 ُمستعملةٌ.:  كتب ، كبت ، بتك ، بكت ، تبك

تَ ُغوَن اْلِكتاَب َمَّا َمَلَكْت َأْْياُنُكْم َفكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْْياً )قال هللا جّل وعّز : : كتب   [33النور : ] (َوالَِّذيَن يَ ب ْ

عليه أَنّه إِذا أدَّى نجومه وكل نجم كذا وكذا  يكتبَ والرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه ،  يكاتب أن المكاتبةو الكتاب معنى

َغه َكْسبَه الذي  كاتبه عليه َعتََق َووالُؤه لموالهُ الذي كاتبه فهو ُحرٌّ فإذا َوفََّر على مواله جميع نجومه التي ، وذلك أنَّ مواله َسوَّ

يت بالكتابة ، إِذا تَفَّرقا عن تراٍض  ُمكاتَب ، واْلعبد : ُمكاتِبٌ  ِلَسيده ، فالّسيُِّد :هو في األْصِل   لما ُمكاتبةً  التي اتَّفَقَا عليها ، ُسّمِ

يها َوقتَ  يُكتَبُ  للعبد على السَّيد من الِعتْق إذا أدَّى ما فُورَق عليه ، ولما يُكتَبُ   حلولها ، وأنَّ للسَّيِّد على العْبد من النجوم التي يؤّدِ

 له تعجيَزه إذا َعَجَز عن أَداِء نَْجٍم يحلُّ عليه.

قاءَ  َكتَْبتُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد) ً  الّسِ ً  البَغلةَ  كتْبتُ وإذا خرزتَه ،  أْكتُبُه َكتْبا إِذا خزْمَت َحياَءَها بحلقٍة حديٍد أَْو ُصْفٍر  أَْكتُبَها َكتْبا

ً  النَّاقةَ  تُ َكتَّبْ وَ تضمُّ َشْفرْي حيائِها ،   إِذا َعبّأْتََها. َكتَّْبُت الَكتائِبَ وإِذا َصَرْرت أَْخالفَها ،  تَْكتيبا

 : قريٌب بعُضه من بَْعٍض ، وإنما هو جمعَُك بين الشيئْيِن. الكتْبِ  وقال شمر : كلُّ ما ذكَر أَبو زيٍد في

يتبَْغلتََك وهو أَْن يضمَّ َشْفرْيها بحلقٍة ، ومن  اْكتُبْ  قال : ألنه  َكتَْبُت الكتابَ  فاجتمعت ، ومنه قيل : تَكتّبتْ  ألنها الكتيبَةُ  ذلك ُسّمِ

 يُجمُع حرفاً إلى حْرف.

 الِقْربةَ وَكْمتَْرتها إِذا شدْدتها باْلِوكاء. أَْكتَْبتُ  :(أبو عبيد عن الكسائي)

 مثله. اإِلْكتاب وقال أبو زيد في

ً  الغالمَ  كتَّْبتُ  :(اللِّْحياني) ً  ، وأْكتَْبتهُ  تَكتِيبا  .الكتابَ  إذا علَّمتَهُ  إِْكتابا

بيان. المكتَبِ  : اسم الُكتّابُ  وقال الليث :  الذي يعلُّم فيه الّصِ

 : موضع التّعليم ، المكتَبُ  وقال الَمبّردُ 
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ْكِت   و 
 
بيان. الك تَّابو : املَعلِّم ،  امل  : الصِّ

 طأَ.فقْد أَخْ  الكتابَ  قال : ومن َجعََل الموضعَ 

 : الفُرقان أيضاً. الَمْكتَبِ  وقال ابن األعرابّي : يقال لصْبيانِ 

قاء فلمْ  أَْكتْبتُ  وسمعت أَعرابيّاً يقول  أي لم يَستَْوِك بجفَائِه َوغلَِظه. يَْستْكتِبْ  فََم الّسِ

َمْنِخراَها بخيٍط قبَل حّلِ  ُكتِبَ  ، والنَّاقة إذا ُظئَِرْت على َولَِد غيرها ُكتَبٌ  : الُخْرَزةُ المضموَمةُ بالّسير ، وجمعُها : الُكتْبةُ  :(الليث)

 الدُّْرَجِة عنها ليَكون أَْرأََم لها.

ً وَ  ً و َكتْبُت الكتَاَب َكتْبا ياغِة  الكتَابَةُ ودٌر ، َمصْ :  الكتابُ ومجموعاً ،  ُكتِبَ  اسٌم لما:  فالكتابُ  ، ِكتابا لمْن تكون له صناَعةً كالّصِ

ً  : الِكتْبَةُ وَ والخياَطِة ،   : جماعةٌ ُمستِحيزةٌ في حيٍِّز على حدةٍ. الكتِيبَةُ وتْنَسُخه ،  اْكتتابَُك ِكتابا

زِق. الِكتْبَةُ وَ   : االْكتِتاُب في الفَْرِض والّرِ

 ْرِض.اْسمه في الفَ  َكتَبَ  فالن أي اْكتتَبَ  ويقال :

ا نُدَب  َضِمناً بعثهُ هللا َضِمناً يوَم القيامةِ  اْكتَتَبَ  قال ابن عمَر : منِ و وهَو الّرُجُل ِمْن أَهِل الفَْيِء فُِرَض له في الديواِن فرٌض فلمَّ

ْمنَى وهو غيُر َضِمٍن. ْمنَى ، وهم الزَّ  للجَهاِد َذَكَر أَنَّه من الضَّ

ً  له يَكتُبَ  ا َسأَلهُ أَنْ فالٌن فالناً إذ اْكتَتَبَ  ويقال :  في حاجٍة. كتابا

 .اْستَْكتَبَها ، أَي [5الفرقان : ] (اْكتَ تَ َبها َفِهَي َُتْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيَّلً )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 يُوَضُع َمْوضَع الفَْرِض. الِكتَابُ وَ 

أي  [183البقرة : ] (ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ يامُ ) و [178البقرة : ] (اْلَقْتلىُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص يف )قال هللا جلَّ وعزَّ : 

 فُرَض.

 ، أي فرضنَا. (وََكتَ ْبنا َعَلْيِهْم ِفيها)وقال هللا جّل وعّز : 

رِض هللا تَنزيالً أْو أَمراً بيَّنهُ ، أي بف «هللا بِكتَابِ  ألَْقِضيَنَّ بَْينكَما»لرجليِن احتكَما إِليه :  وسلمعليههللاصلىقول النَّبي  ومن هذا

النساء ] (ُأِحلَّ َلُكمْ ) و (ِكتاَب هللِا َعَلْيُكمْ )، وقوُل هللا :  َكتَبَةٌ وَ  ُكتَّابٌ  : الكاتبِ  ، وجمعُ  وسلمعليههللاصلىَعلَى ِلَساِن رسولِه 

 حذَّاِق النَّْحوييَن.هللا عليكم ، وهَو قوُل  َكتَبَ  ، مصدٌر أريَد بِه الفعُل أَي [24: 

َقِلُبوا خائِِبنيَ )قال هللا جلَّ وعّز : : كبت  ُهْم فَ يَ ن ْ  [.127آل عمران : ] (َأْو َيْكِبت َ

 [.5المجادلة : ] (ُكِبُتوا َكما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ )وقال في موضع آخر : 

 صرَعه لوجهِه ، ونحو ذلك قال الليُث. هللا لوجهِه أي َكبَتَهُ  وروى األثرُم عن أبي ُعبيدة أنه قال :

 وقال : الَكْبُث : َصْرُع الّرُجِل لَوْجهِه.
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: أُِذلُّوا وأُِخذُوا بالعَذاِب  ُكبِتُوا معنى [5المجادلة : ] (ُكِبُتوا َكما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ )وقال أبو إسحاَق الزجاُج في قوله : 

 ْم مّمْن حاّد هللا.بأْن ُغلبوا كما نزَل بمْن قبلهُ 

 َمْن قاتَل األنبياَء قَْبلَُهْم. ُكبِتَ  أي ِغيُظوا وأُحِزنوا يوَم الَخْنَدِق كما ُكبِتُوا : في قولهِ  (سلمة عن الفّراء)

وهَو موضُع الغَْيِظ والحْقِد  الَكبِد : الَكْبُد فقلبِت الّداُل تاًء ، أُِخذَ ذلك من الَكْبت : وقال بعض من يحتجُّ لقوِل الفّراِء : أَصلُ  (قلت)

 ، فكأّن الغَْيَظ لما بلَغ منهْم مبلَغ الَمَشقة أَصاَب أْكبَادهم فأَْحَرقَها.

 ولذلَك يقاُل ِلألَعَداء ُسوُد األْكبَاِد.

 والَوْقُم : كْسُر الرُجِل وإِخَزاُؤهُ. الَكْبتُ :  وقال األصمعّي فيما روى أبو عبيٍد عنه

جَل بما يكَرهُ. البَْكعُ و التَّْبكيتُ  :(يد عن األصمعيّ أبو عب): بكت   : أن تستقبَِل الرُّ

ً  بالعصا بكَّتَهُ  وقال الليُث :  ، وبالسيِف ونحوِه. تبكيتا

ً  وقال غيرهُ :  إِذا قَّرعهُ بالعَْذِل تقريعاً. بَكَّتَهُ تبكيتا

 تَْبكيتٌ  ُسؤالَُها [9،  8التكوير : ] (ُسِئَلْت أبَِيِ  َذْنٍب قُِتَلتْ  َوِإَذا اْلَمْوُؤَدةُ )وقال بعضهم في تفسير قول هللا جّل وعّز : 

 لوائِدَها.

 : القطُع. البَتْكُ : بتك 

 [.119النساء : ] (فَ َليُ بَ تِ ُكَن آذاَن اْْلَْنعامِ )قال هللا جّل وعّز : 

. عُنَّ  قال أبو العبّاس : أْي فَليقَّطِ

 تبحيَر أهِل الجاهليَِّة آذاَن أَنعامهْم وقطعهم إيّاها.ـ  أعلمُ وهللا ـ  : كأنَّهُ أَراد (قلتُ )

 : قطُع األذِن ِمْن أَصلَها. البَتْكُ  وقال الليُث :

من أَصله أي ينتَتُِف ، وكلُّ طاقٍة من ذلك صارت  فينبِتكُ  : أن تقبَض َعلَى شعٍر أَْو ريٍش أو نحو ذلك ثم تجذبُهُ إِليك البَتْكُ وقال : 

 .بِتَْكةٌ  سُمَهافي يدَك فا

 طارْت وفي كفِّه من ريشَها بِتَكُ :  ومنه قول زهيرٍ 

 .بواتكُ  أي قاطٌع ، وسيوفٌ  باتكٌ  وقال غيره : سيفٌ 

 الشيء أي قطعتهُ. بَتَْكتُ  :(أبو عبيٍد عن األصمعيُّ )

 : اسُم أرٍض. تَبُوكُ  قال اللَّيُث :: تبك 

فهي فعوٌل من تَبََك وال أَعرفُهُ في كالِم العرِب ، وإن كانَِت التّاء تاَء االستقبَاِل فهي من  تَبُوكَ  : إن كانت التاء أَصليةً في (قلت)

َر في بابه.  بَاَكْت تَبُوُك ، وقد فُّسِ

 ك ت م
 مستعملة.:  كتم ، كمت ، متك ، مكت ، تمك ، تكم
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 ْسَوِد.: نباٌت يخلُط بالوْسَمة للخَضاِب األ الَكتَمُ  قال اللّيُث :: كتم 

 .الَكتَمِ و: نبٌت فيه حمرةٌ ، وروَي عن أبي بكٍر أنّهُ كاَن يَْختَِضُب بالِحنَّاِء  الَكتَم :(قلت)

 :  وقال أميّة ابن أبي الصلت

ْم  ذا طريريريريريريريريريلريريريريريريريريريعريريريريريريريريريْه و  هريريريريريريريريري  وََّذْ  مشسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م    تريريريريريريريريريريريريريَ ه  كريريريريريريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريِ   جلريريريريريريريريريريريريريْ 

  
 :  وقال بعض الهذليينَ 

وش  ِ ذا  َد الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريرياَر لريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريري     ّ يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   تريريريريريريريريَ بريريريريريريريريم  ومريريريريريريريرين كريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريري قريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريرين نريريريريريريريريِ

  
 وهي التي ال ترغو إذا ُرِكبْت. َكتُومٌ  : نَقيُض اإلعالِن ، وناقةٌ  الِكتمانُ  وقال اللّيُث :

 :  َكتوُم الَهَواجِر ما تَْنبَُس وقال الطرماحُ :  وقال األعشى أو غيره

ة  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوُّ    واعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اُِ   غريريريريريريريريريريريَ وُِ الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريري  رِب َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريار  كريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريري 

  
ً  الكتومُ :  : من الِقسيّ  (أبو عبيد عن األصمعي)  :  وهي التي ال شقَّ فيَها. وقال أوس ابن حجٍر يصُف قوسا

لريريريريريري ريريريريريريهريريريريريريريا وٌُ طريريريريريريالع  الريريريريريريكريريريريريريّف ال دوَن مريريريريريريِ تريريريريريري   كريريريريريريَ

  
 ال َعْجسريريريريريريريريريريريريريريَها عن موضريريريريريريريريريريريريريريِع الكّف أَفضريريريريريريريريريريريريريرياَل و  

  
 .كاتِمة مْن القسّي : التي ال تُِرنُّ إِذا أُنبَضْت وربَّما جاَءت في الشعرِ  الكاتمُ  وقال اللّيُث :

. (قلت)  : والصواُب ما قال األصمعيُّ

ً  الَمَزادةُ  كتَمتِ  وقال أبو عمرو : ُب ، وهي مزادةٌ  تَكتم ُكتُوما  .كتوم إذا ذهَب مَرُحَها وسيالُن الماِء من َمَخارزَها أَوَل ما تَشرَّ

 إذا كانت ال تُشوُل بذنبَها وهي القٌح. ِمْكتامٌ و َكتُومٌ  الناقةُ فهي َكتََمتِ و قال :

 :  وأنشدني في صفِة فحٍل مْن فُحوِل اإِلبل

 ُْ ا الص مشريريريريريريريريريريريريريَّ ْوالِن الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِ َو جلريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريْ

  
  ُْ تريريريريريريريريريريريريريا و   مريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريْ ا فريريريريريريريريريريريريريوَق  ريريريريريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اسُم بلد في بالد قيٍس. كتمانَ وجوالُن القالص : صغاُرها. 

. الَكتِيمُ والجمل الذي ال يَرغو ، :  الَكتِيمُ  :(ثعلٌب عن ابن األعرابيّ )  : القوس التي ال تَنشقُّ

 الطويل التَّامُّ من الشهوِر واألْعوام. الكِميت :(ثعلب عن ابن األعرابي): كمت 

 .الُكمتَةُ :  مر فيها ُحمرة وسواٌد ، والمصدرُ من أسماء الخ الُكمْيتُ  : لوٌن ليس بأَشقََر وال أَدهَم ، وكذلك الُكمْيتُ  وقال الليث :

 واألْشقر في الخيل بالعُْرف والذَّنَِب فإن كانَا أَحمرْين فهو أَْشقَُر ، وإن كانا أَْسودين فهو الكمْيتِ  وقال أبو عبيدة : فرُق ما بين

 .كمْيتٌ 

 للذََّكرِ  الُكمْيتُ وقال والورُد بينهما ، 
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 واألن ى سواء .
 ، جاَء عن العرب ُمصغَّراً كما ترى. كمْيتٌ  ُمْهرةٌ يقال : 

 ، وناقةٌ  كمْيتٌ  : في ألواِن اإِلبِل : بَعيٌر أَحمر إِذا لم يُخالْط ُحمرته شيٌء ، فإن خالط ُحمرته قُنُوٌء فهو (أبو عبيد عن األصمعي)

مَكةُ  حتى يدخلها سواٌد فَتلك الُكمتَةُ  ، فإن اْشتدَّتِ  كمْيتٌ  ، فإن كان شديد الحمرةِ يخِلُط ُحمرته سواٌد ليس  أََرمكُ  ، وبعيرٌ  الرُّ

 .كْلفَاءُ  ، وناقةٌ  أَْكلَفُ  وهو الُكْلفَة بخالٍص فتْلك

 في لونها وهي من أَصلَِب التُمَراِن لِحاًء وأَطيَبها مَمَضغةً. كمْيتٌ  وقال غيره يقال : تمرةٌ 

 (َوَأْعَتَدْت هَلَُن ُمتََّكأً )رأَ أبو رجاء العُطارديُّ فيما يروى عن األعمِش عنه ق: متك بكُل كمْيٍت َجلدةٍ لم تَُوسَِّف :  وقال الشاعر

 على فُْعٍل. [31:  يوسف]

 ، وهي األُتْرجة. ُمتَْكةٌ  ، الُمتْكِ  وروى سلمة عن الفراء في تفسيِره : واحدة

ً )وروى أبو روٍق عن الضحاِك أنه قرأَ   ، وفسره بزماَوْرد. (ُمتْكا

:  عن حصيٍن عن مجاهٍد عن ابن عباس في قوله (2)أحمد بن يونس عن فضْيٍل  (1)حدثني المنذري عن عثماَن عن و

 [.31يوسف : ] (َوَأْعَتَدْت هَلَُن ُمتََّكأً )

ّبِ من كل شي الُمتْك : قال (الحراني عن ابن السكيت عن أبي عبيدة) قال األُتُرجُ   : البَْظراُء. المتكاءُ  ء ، والمرأة: َطَرُف الزُّ

يِت األترجة الَمتْكُ  وقال غيره : ً  والبَتُْك : القَْطع ، وسّمِ  ألنها تُقطع. ُمتْكا

 : أنف الذباِب. الُمتْك وقال الليث :

، أي عظيمِة  الَمتَْكاء ّبِ يا اْبنَ من اإلنسان : َوتََرتُه أَماَم اإلْحِليل ، ومن المرأة : ِعْرُق بَْظرها ، ولذلك قيل في السَّ  الُمتْكُ وقال 

 ذلك.

 : التي ال تحبس بولها ، وقيل : هي التي لم تُْخفَْض. الَمتْكاء القتيبي :

َماَوْرُد ،  الُمتكُ و: األُتُْرجُّ ،  الُمتْكُ  :(عمرو عن أَبيه) ُجل. الُمتْكُ و: الزَّ  : ِعْرٌق في ُغْرُموِل الرَّ

 َزَعُموا أنّه َمْخَرُج الَمنِّيِ.وقال أبو العباس : 

__________________ 
 ( ما بني املعكوفتني س   من امل بوع ، وانيتر التعليق التا .1)
وهو ابن عيا. التبوعي الزاه  ، وهو يروي عن مسصريريريريريني بن عب  الرمحن  (فضريريريريرييل)تصريريريريريحيف ، والصريريريريريواب « فعيل»( يف امل بوع : 2)

«  السريريريريريريريريريريت»و ،  (280/  23،  375/  1)للمزي « هتذي  الكمال»و ،  (120/  12)« تفسريريريريريريريريريريت ال ربي»السريريريريريريريريريريلمي ، انيتر : 
 (.358،  357/  8)« فتح الباري»و ،  (319/  13)للذها 
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 أهمله الليث.: مكت 

: أن تمتلَئ قَْيحاً ، وفتُحها  استِمكاتُهاوالبثَْرةُ ، :  العُدُّ فاْفتَْحهُ ، والعُدُّ  اْستَْمَكتَ  وَروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال يقال :

 : فضُخها عن قَْيِحها.

ً  السَّنامُ  تََمكَ  قال الليث :: تمك   إذا تَرَّ واكتَنز. تُموكا

 أي ُمْرتفع. تاِمكٌ  : السَّنَام ، ويقال : بِناءٌ  التَّاِمكُ  :(أبو عبيد)

. قلت تُْكَمةُ  قال الليث :: تكم  .وال أَدري ممَّ :  : بنُت ُمّرٍ  اْشتُقَّ

 الكاف والظاء (أبواب)
 أهملت.:  ك ظ ثـ  ك ظ ذ

 ك ظ ر
 [.مستعملة]كظر : 

 وهو الفَْرُض الذي فيه الَوتَر. الُكْظرُ  : في ِسيَِة القَْوس : (أبو عبيد عن األصمعي): كظر 

 .َكْظراً  كَظرها:  ، يقال الِكَظارُ  وقال الليث : وجمعُه :

ت الُكْلية فإذا انتُزَعت الُكْلية كان موضعُهاأيضاً : الشَّحم الُكْظرةُ وقال :   .الُكظران ، وهما ُكْظراً  ة التي قد اقتمَّ

 :  : وأَنشد أَْكظارٌ  : جانُب الفَْرج ، وجمعه : الُكظر وقال أبو عمٍرو الشَّْيبَانيُّ :

ِك و  مريريريريريريريَ كريريريريريريْ ىء  َدمريريريريريريَ ْه لريريريريريريلريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريَ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اكريريريريريريْ

  
ِك   لريريريريريريريريريريريريريريَّ ار ه َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريرين َوارُِ  َأكريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َزْنَدتَك أي ُحزَّ فيها فُْرضةً. اكُظرْ  ويقال :

 مهمل.:  ك ظ ل

 ك ظ ن
 [.مستعمالن]نكظ ، كنظ : 

ِحيلُ  نَِكظَ  :(أبو زيد): نكظ  ً  الرَّ ً  للخروج ، َوأَفِْدُت له نَِكْظتُ  إذا أَِزَف ، وقد نََكظا  وأَفَداً. نََكظا

 من العََجلة. النََّكَظةُ  وقال الليث :

 :  وأنشد

يْ 
َ
ِظ املريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريَ ى نريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريرياَوُّْهتريريريريريريريريريري 

  
 ِ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ ال مريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريا   ا ِل  

  
ً  وقال األصمعيُّ :  إذا أَْعَجْلتَه. أَْنَكظتُه إْنَكاظا

، فإذا التَوى عليه أَمُره  تنكَّظَ  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابّي قال : إذا اشتدَّ على الرجل السفَر وبَعُد ، قيل : قد

 .تعكَّظَ  فقد

ً  األمر َكنَظه ُمْغنوٌظ وقد لمكنُوظٌ  : بلوغ المشقَّة من اإلنسان ، يقال : إِنّهُ  الَكْنظُ  قال الليث :: كنظ   .يَكنُِظه َكنظا

 وهو الكرب الشديد الذي يُشِفي منه على الموت. َكنظه يَكنُِظهووقال النْضر : غنَظه 
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ه. َكنَظهو َغنَظه:  أبو تراب : سمعت أَبا ِمْحَجٍن يقولوقال   إذا مأله وغمَّ

 مهمٌل.:  ك ظ ف

 ك ظ ب
 [.مستعمل]كظب : 

ً وأبو العباس عن ابن األعرابّي : َحَظب يَحِظُب ُحظوباً ، : كظب   إذا امتأل ِسَمناً. َكظب يَكظب ُكظوبا

 ك ظ م
 استعمل من وجوهه : كظم.

 [.134آل عمران : ] (َواْلكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلعاِفنيَ ):  عزوجلقال هللا : كظم 

 غيَظهم. يكِظمون قال أبو إسحاق : أي أُعدَّت الجنة للذين جَرى ِذكرهم وللَِّذينَ 

 .« مخافةَ هللاما من ُجْرعٍة يتجّرعها اإلنسان أعظَم أَْجراً من ُجرعة غْيظٍ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

ً  الغيظ كظْمتُ  ويقال :  إذا أَْمسكَت على ما في نفِسَك منه. أكِظُمه َكْظما

تِه إذا ردَّدها في َحْلقه ،  َكَظم ويقال : . كَظموالبعيُر على ِجرَّ  البعيُر إذا لم يَْجتَرَّ

 :  وقال الراعي

رَّأب   يتريريريريريريريريريومريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَن جبريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريري  كريريريريريريريريري  َن بريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريأََفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ن ذي األ رِق  ْذ   يريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريِ نْيَ مسريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  َرعريريريريريريريريريريَ

  
يش. َحْقو العَقَُب الذي على ُرؤوس القَُذِذ مما يلي:  الِكَظامةُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  السهم وهو ُمستدقُّه مما يلي الّرِ

 .«قوٍم فتوّضأَ فيه ومسح على ُخفّْيه ِكَظامةَ  أَتَى»:  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النبّي و

هي آبار تُْخفَُر ويُباَعُد ما بينها ثم يُْخَرق ما بين كل :  وغيَره من أهل العلم فقالواـ  الِكَظامةِ  ت األصمعي عنوقال أبو عبيد : سأل

. وإنَّما ذلك من َعَوز الماء ليبقى في كل بئ ي الماَء من األولى إلى التي تليها حتى يجتمع الماء إلى آِخرِهنَّ ر ما بئَرين بقناةٍ تؤّدِ

 لُها للشرِب وَسْقي األرِض ثم يخرج فضلُها إلى التي تَِليها ، فهذا معروٌف عند أهل الحجاز.يحتاُج إليه أه

 .«وَساَوى بِنَاُؤها ُرؤوَس الِجبَاِل فاْعلْم أنَّ األمَر قَْد أََظلَّكَ  كَظائمَ  إذا َرأَْيَت َمكةَ قْد بُِعَجتْ »في حديث آخر : و

 .الِكَظامةُ و،  الَكِظيمةُ  وقال أبو إسحاق : هي

: َجوٌّ َعلَى ِسيِف البحر ِمن البَصرة على مرحلتين ، وفيها َركايَا كثيرةٌ ، وماؤها َشُروٌب ، وأنشدني أعرابي من بني  كاِظَمةُ و

 :  ُكلَْيِب بن يربوع

ْرَن َنريريريريريريريريَْ ا   جريريريريريريريري  نَّ َأن هتريريريريريريريريَْ كريريريريريريريري  ه  لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ مريريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورِ و   حريريريريريريريريري  َة الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ َن كريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريري   َأْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
تَه إذا اْزَدَرَدها وَكفَّ عنها وناقةٌ  كَظمَ والرجُل غيَظه إذا اْجتَرَعه ،  كظمَ  وقال الليث :  إذا ُكظومٌ  ، ونُوق كُظومٌ  البعيُر ِجرَّ
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 .بكيَتِمي فالن ، وأ ذ كيَتَم :   : خَمْرَج الَلفس ، ي ال الكيَتم  و مل   َّ ، 
 األمر أي بالثقة. بِكَظامِ  وقال أبو زيد : يقال : أخذتُ 

 والذال أبواب الكاف
 مهمل.:  ك ذ ث

 ك ذ ر
 استعمل من وجوهه : ذكر.

 .ذُْكرٍ و ِذْكر ، عن ابن السكيت : عن أبي عبيدة : يقال : ما زاَل ذاك ِمنِّي على (الحراني): ذكر 

ْكرُ  وقال الفراء :  بلسانك وأظهْرتَه. ذكْرتَه : ما الذِّ

 بالقلب. الذُّْكرُ وقال : 

 أي لم أَْنَسه. ذُْكرٍ  يقال : ما زاَل منِّي َعلَى

ْكرُ  وقال الليث : ْكرُ و،  تَذُكُره : الحفُظ للشيء الذِّ  : َجْرُي الشيِء على لسانك. الذِّ

ْكرُ وقال :  ْكرو [44الزخرف : ] (َوِإنَُّه َلذِْكر  َلَك َوِلَقْوِمكَ )الشرف ، والصوُت قال هللا تعالى :  ِذكر : الذِّ : الكتاُب الذي  الذِّ

ين ، وكلُّ كتاٍب من ُكتِب األنبياء فيه تفصيل ال ْكرُ و،  ِذْكرٌ  السالمعليهمّدِ  الصالة هلل تعالى ، والدعاُء والثناُء.:  الذِّ

كر إِذا َحَزبَهم أمٌر فِزعوا إلى السالمعليهمكانت األنبياء »في الحديث : و الحّقِ هو  ذكروأي إلى الصالة يقومون فيُصلوَن ،  الذِّ

 .«حقوقٍ  كورذ الصَّكُّ وجمعُه :

ْكرىوحّقٍ ،  ذُكورُ  ويُقال :  .للتذِكرة : اسم الذِّ

ْكرُ وقراءة القرآن ،  الذْكرُ و: الصَّالةُ ،  الذْكرُ  وقال أبو العباس : كرو: التسبيُح ،  الذِّ :  الذَّْكرُ و: الشُّْكُر ،  الذكرُ و: الدعاء ،  الذِّ

 الطاعة.

العبُد خير للعبد  َذَكره هللا إذا ِذْكرَ  أحدهما : أن:  فيه وجهان [45العنكبوت : ] (َوَلذِْكُر هللِا َأْكََبُ )قال : ومعنى قوله جل وعز : 

 العبد للعبد. ذكر ِمن

 هللا يَْنهى عن الفحشاء والمنكر أكبَر مما تنهى الصالة. ذكرَ  والوجه اآلخر : أن

عْ )وقول هللا تعالى :   [.60األنبياء : ] (نا َفًَّت َيْذُكُرُهْم يُقاُل َلُه ِإْبراِهيمُ َسَِ

 [.36األنبياء : ] (هَذا الَِّذي َيْذُكُر آهِلََتُكمْ أَ )قال الفراء فيه ، وفي قوله تعالى : 

 قال : يريد : يِعيب آلهتكم.

 فيجوز ذلك.لتَنَدمّن ، وأتت تريُد : بسوٍء  ذَكْرتني قال : وأنت قائٌل للرجل : لئن

 :  قال عنترة

ه  تريريريريريريري  مريريريريريريريْ عريريريريريريريَ ا َأطريريريريريريريْ َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي ومريريريريريريريَ رِي فريريريريريريريريَ ْذكريريريريريريري   ال تريريريريريريريَ

  
رَب   ِ  األجريريريريريْ لريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  ِك مريريريريريِ ريريريريريريريَل جريريريريريِ كريريريريريوَن جريريريريريِ يريريريريريَ  فريريريريريريَ

  
ْكرَ  أي ال تعيبي ُمهري ، فجعل  عيباً. الذِّ
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ْكرُ  : وقد أنكر بعُضهم أن يكون (قلت)  عيباً. الذِّ

 : وقال أبو الهيثم في قول عنترة

 ... فريَرسيال َتْذك رِي 
 إِيثاِري إِياه باللَّبِن على العيال. ِذْكرِ و،  بذكره معناه : ال تُولَِعي

 وقال الزجاج نحواً من قول الفراء.

ُده ، وإنما  يذُكر عيوبَهم ، وفالنٌ  يذكروالناَس أي يغتابُهم  يذُكر وقال : يقال : فالنٌ  هللاَ أي يِصفه بالعظمة ويُثني عليه ويوّحِ

 ما ُعِقل معناه. كرالذِّ  يحدف مع

َكَرة:  : معروف وجمعُه الذََّكرُ  وقال الليث : ، ِمثل : ُمْقِدم  فَُمْذِكرٌ  ، وال يفَرُد ، وإْن أُفِردَ  الَمَذاِكيرُ  ، ومن أجله يسمى ما يليه الذِّ

 ومقاديم.

كاَرةَ و،  الذُُّكوَرةَ و،  الذُُّكورَ  : خالف األنثى ، ويجمع الذََّكرُ و  .الذُّْكَرانو،  الذِّ

َي السيفُ  الذََّكرُ  وقال : من الحديد ،  بالذََّكرِ  به القَُدوُم والفأُس ونحوه أْعِني يذكَّرُ و ُمَذّكراً  من الحديد : أَيبسهُ وأشدُّه ، ولذلك ُسّمِ

 ائلها الرجَل أَْعنِي المرأة.أو في شم الذَكرَ  إذا كانت تُْشبِه في ِخلقتها ُمَذكَّرةٌ  ، وناقةٌ  ُمَذكََّرةٌ  وامرأةٌ 

ً  ِمْذكارٌ  فهي الذُّكورَ  ، فإذا كان من عادتها أن تَِلدَ  ُمْذِكرٌ  فهي أََذَكَرت قد َذَكراً  ويقال للمرأة إِذا ولدت  .ِمْذكارٌ  ، والرجُل أيضا

 .أَْذَكْرتِ وويقال للُحْبلَى ، على الدعاِء : أْيَسْرِت 

راَسةُ للحفظ ،  االستذكارُ و  ما أُْنِسيتَهُ. تذكُّرُ  ، التََّذكُّرُ و: الّدِ

 :  وقال كعب

ة  و  يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ٌح َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريه  أيّنِ م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْذكريريريريريريريريريريريارِ   هريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريُّ رْبَاَء تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِزف  جريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريَ

  
ةً : ال يسلكها إال ِمْذكار وقال األصمعي : فاََلةٌ  جال ، ويومٌ  الذََّكرُ  : ذاُت أهواٍل ، وقال َمرَّ إذا ُوِصَف بالشدةِ  ُمَذّكر من الّرِ

 :  والصعوبة وكثرة القتل. وقال لبيد

ِوِ   َُ فريريريريريريريَأعريريريريريريريْ نْيَ الريريريريريريريكريريريريريريريرا عريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  فريريريريريريريِإن كريريريريريريريلريريريريريريريِه تريريريريريريريريَ

  
رِ   ذكريريريريريريريريريريريريريَّ  أ  مسريريريريريريريريريريريريرياُُّ  يف كريريريريريريريريريريريريريلِّ يريريريريريريريريريريريريريُو مريريريريريريريريريريريريري 

  
ول : ما رقَّ : ما خُشَن منه وَغلَُط ، وأَْحَراُر البُقُ  ذُُكوُرهوالبُقول ،  ذكورَ  : تُنبت ُمْذِكرٌ  : َمُخوٌف صعٌب ، وفالة ُمْذِكرٌ  وطريقٌ 

 : شديدة. ُمذِكرٌ  منه وطال ، وداهيةٌ 

 :  وقال الجعدي

رِ و  ذكريريريريريريريريِ اء مريريريريريريريري   داهريريريريريريريرييريريريريريريريرية  عريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريرياَء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ

  
مّ  يف َدُ  يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ     تريريريريريريريريريريريريَ  رُّ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : شديٌد وابٌل. ذكرٌ  إذا كان قويّاً شجاعاً أَنِفاً أَبِيّاً ، وَمطر َذَكر ورجلٌ 

 :  قال الفرزدق

ر بَّ ربريريريريريريريرييريريريريريريريريع   لريريريريريريريريبريريريريريريريرياللريريريريريريريرييريريريريريريريريِق قريريريريريريريري    رعريريريريريريريريْه فريريريريريريريريريَ

  
اق  ذكريريريريريريريريريريورهريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريَ ال  بريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَ نَتِّ َأغريريريريريريريريريريْ  ِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فَْحٌل.:  ذَكرٌ  : ُصْلٌب َمتِيٌن ، وِشْعر َذَكرٌ  وقول
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 أَنيٌث ، يقوُل الناس إنها من عمل الجن.:  ، وُمتونها ذَكرٌ  وهي سيوف َشفَراتُها حديد الُمَذكََّرةُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 السَّْيِف والرجِل ، أي حدته. ذُْكَرةُ  : ذهبتْ  (أبو زيد)

ْكَرى وقال الفراء : يكون ْكر بمعنى الذِّ اِر ))في قوله :  التَّذكير ، ويكون بمعنى الذِّ  ((46ِإَّنَّ َأْخَلْصناُهْم ِباِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ
 [.46:  ص]

 ك ذ ل
 أهمله الليث.: كلذ [ : استعمل منه]كلذ : 

 : تَابوُت التَّْوراة. الِكْلَواذُ :  ألعرابيوَرَوى أبو العباس عن ابن ا

 : قرية أسفَل بغداد. كْلَواَذيو

 ك ذ ن
 [.استعمل منه]كذن : 

 .الَكذَّانُ  : حجارة كأنها الَمَدُر فيها َرخاوةٌ ، وربما كانت نَِخَرةً وجمعُها : الَكذَّانَةٌ  قال الليث :: كذن 

 يقال : إنها فَْعالنَةٌ ، ويقال : فَعَّالَةٌ.

 الحجارة التي ليست بُصْلبٍة.:  الَكذّانُ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو)

 مهمل.:  ك ذ ف

 ك ذ ب
 [.مستعمالن]كذب ، ذكب : 

بُوَنكَ )قال الفراء في قول هللا جل وعز : : ذكب ـ  كذب ُْم ال ُيَكذِ  قال معنى  (يُْكِذبونَكَ  . ال)..وقرئ  [33األنعام : ] (َفِإِنَّ

ً  ال يجعلونكـ  وهللا أعلمـ  التخفيف ، أي قالوا إنما  أكذبوه ، إنما َكِذباً فَيُْكِذبوه ، وأنَّ ما جئت به باطل ألنهم لم يجربوا عليه كذَّابا

ةِ. َكِذبٌ  جئت به  ال يعرفونه من النُّبُوَّ

 .كِذب : أََرْيتُهُ أن ما أتَى به أكذْبتُهُ  ، ومعنى كذْبتُ  : قلت له كذّْبتُهُ  وقال الزجاج : معنى

بُوَنكَ ..)قال وتفسير قوله :   .كذْبتَ  ال يْقِدُرون أن يقولوا لك فيما أَنبَأت به مما في ُكتبهم (. ال ُيَكذِ 

بُوَنكَ ..) قال ووجه آخر  بقلوبهم أي يعلمون أنك صادق. (. ال ُيَكذِ 

بُوَنكَ )قال وجائٌز أن يكون :  ُْم ال ُيَكذِ  فيه ،  بكذبهم أي أنت عندهم َصُدوٌق ، ولكنهم جحدوا بألسنتهم ما تشهد قلوبهم (فَِإِنَّ

 [.18يوسف : ] (َوجاُؤ َعلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذبٍ )وقوله جّل وعّز : 

تفسير أنَّ إِخوةَ يوسَف لما طرحوه في اْلُجّبِ أخذوا قميصه وذبحوا َجْدياً فلَطَُّخوا القميص بدِم الَجْدي ، فلما رأى جاء في ال

َق قميصه. كذبتم:  القميص قال السالمعليهيعقوب   لو أكله الذئُب لخرَّ

 ، «ِبَدٍم َكِذبٍ » وقال الفراء في قوله :
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 .مكذوب معلاه :
: مكذوب وللضعِف مضعوف ، وللَجلد مجلود ، وليس له َمْعقوُد رأيٍ يريدون َعْقد رأيٍ فيجعلون  للكِذبِ  تقولقال والعرب 

 المصادر في كثيٍر من كالمهم مفعوالً.

هم  .َمكذَُوبةٌ  وحكي عن أبي تَْرَوان أنه قال : إنَّ بني نُميٍر ليس ِلِحّدِ

ً  فجعل الدَّمَ  َكِذبٍ  وقال األخفش : بَِدمٍ  ُمْ ):  فيه كما قال سبحانه ُكِذبَ  ألنه كذبا  [.16البقرة : ] (َفما َرِبَْت َِتاَرَُ

 .َمكذُوب وقال أبو العباس : هو مصدر في معنى مفعول ، أراد بدمٍ 

 فيه. مكذوبٌ  ، والمعنى : َكذبٍ  أي ذي (ِبَدٍم َكِذبٍ )وقال الزجاج : 

بُوَنكَ )ابن األنبارّيِ في قوله تعالى :  ُْم ال ُيَكذِ   [.33األنعام : ] (فَِإِنَّ

بون قال سأَل سائل : كيَف َخبََّر عنهم أنهم ال  ويخفونه. تكذيبه وقد كانوا يظهرون وآلهعليههللاصلىالنبي  يكذِّ

بُوَنكَ )أحدها : :  قال فيه ثالثة أقوال ُْم ال ُيَكذِ   بألسنتهم. يكذبونك م بلبقلوبه (فَِإِنَّ

 بضم الياء وتسكين الكاف على معنى ال (يُكِذبُونَك فإنهم ال)ُرِويت عن علّي صلوات هللا عليه ووالثاني : قراءةُ نافعٍ والكسائّي 

ضون لعقوبته ، وكان الكسائيُّ يحتجُّ لهذه القراءة بأن الع يُْكِذبُونَ   كذَّْبتُ  رب تقول :الذي جئت به إنما يجحدوَن آيات هللا ويتعرَّ

ُث به أكذبتهو،  الكذب الرجَل إذا نسبته إلى  .كذب إذا أْخبَْرَت أنَّ الذي يَحّدِ

بُوَنكَ )وقال ابن األنباري : ويمكن أن يكوَن  ُْم ال ُيَكذِ  ً  أن يكوَن بمعنى ال يجدونك [33األنعام : ] (فَِإِنَّ عند البحث  كذّابا

 والتََّدبُّر والتفتيش.

 فيما يجدونه موافقاً في كتابهم ألن ذلك من أعظم الحجج عليهم. يكذّبونك والثالث : أَنهم ال

بوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد)وقال جل وعز :  ـ  وهي قراءةُ عائشةـ  قرأهُ أهل المدينة [110يوسف : ] (ُكذِّ

 بالتشديد وضّمِ الكاف.

هِرّي عن ُعرَوةَ عن عائشة أنها قالت : رَ  اق عن َمْعَمٍر عن الزُّ زَّ نْ  (اْستَ ْيَأَس الرُُّسلُ )َوى عبد الرَّ من قومهم أن  كذَّبهم ِممَّ

سل أن َمْن قد آمَن من قومهم قد قوهم ، وظنت الرُّ ، وهي قراءة نافع وابن  جاءهم نصر هللا ، وكانت تقرؤه بالتشديد كذبوهم يصّدِ

 بالتخفيف. (ُكِذبُوا)وأبي عمرو وابن عامٍر ، وقرأَ عاصم وحمزة والكسائّي كثيٍر 

اٌج عن ابن ُجَرْيجٍ عن ابن أبي ُملَْيكة عن ابن عبّاس أنه قال : و  (ُكِذبُوا)َرَوى َحجَّ
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  لتخفيف وضم الكاف.
سلـ  قال : كانوا بشراً و سَل َضعُفوا ـ  يعني الرُّ  فظنُّوا أنهم قد أُْخِلفُوا.يذهُب إلى أن الرُّ

ُسَل َخَطَر في أَوهاِمهم ما يخُطُر في أَْوهاِم البََشِر من غير ـ  وهللا أعلمـ  : إْن َصحَّ هذا عن ابن عباس فَوْجُههُ ِعندي (قلت) أن الرُّ

َروْينَا عن النبي  ولكنه كان خاطراً يَْغِلبهُ اليَقيُن ، وقدأن َحقَّقوا تلك الخواطَر وال َرَكنُوا إليها وال كان ظنُّهْم َظنّاً اْطمأْنُّوا إليِه ، 

تي ما َحدَّثَْت بِه نفسها ما لم يَنِطْق به ِلساٌن أَو تَْعمْلهُ يد»، أنه قال :  وسلمعليههللاصلى فهذا وجهُ ما روى ابن  «تجاوز هللاُ عن أُمَّ

 أَبي ُمليكة عن ابن عباٍس.

 وقد روي عنه في تفسيرَها غيره.

ُسل ِمْن قَْوِمهم اإلجابةَ »روى ُسفياُن الثّوري عن ُحْصين بن عمران بن الحارث عن ابن عباس أنه قرأَ  حتى إِذا اْستيأََس الرُّ

ُسَل قد  .«الوعيدَ  َكذبتُْهمُ  وَظنَّ قَْوُمُهْم أَن الرُّ

ا يُحقِّقُها ما (قلت) من  (اْستَ ْيَأَس الرُُّسلُ )»ن سعيد بن ُجبَيٍر أنه قال : روي ع : وهذه الروايةُ أَسلم ، وبالظاِهر أَْشبَهُ ، وممَّ

ُسَل   «.َقْد ُكِذبُوا جاَءُهْم َنْصُرَّن)قومهم وظنَّ قَوُمهْم أنَّ الرُّ

 .وهمْ َكَذبُ  أَي َظنَّ قَْوُمهْم أَنَّ الرُسَل قد (َكَذبُوا وَظنُّوا أَنهم قد)وسعيد بن ُجبيٍر أَخَذ التفسير عن ابن عباس ، وقرأَ بعضهم : 

 : وأََصحُّ األقاويِل ما َرَوينَا عن عائشةَ ، وبقَراءتها قرأَ أهُل الحرمين وأهُل البَْصَرةِ وأَهُل الشاِم. (قلت)

 [.2الواقعة : ] ((2لَْيَس ِلَوقْ َعِتها كاِذبَة  ))وقول هللا جل وعز : 

 أَي ال يَُردُّ َحْملتَهُ شيٌء. بْ تَْكذِ  قال الزجاُج أَي ليس يَُردُّها شيٌء كما تقول : َحْملةُ فالٍن ال

 ، وهذِه أَسماٌء ُوِضعَْت َمواضعِ المصاِدر. َكَذَب كاِذبةً  َمصَدٌر كقولَك : عافاهُ هللا عافِيةً ، وكذلكَ  كاِذبَةٌ وقال : 

َعِتها كاِذبَة  ))وقال الفراء : في قولِه :   [.2الواقعة : ] ((2لَْيَس ِلَوق ْ

 ها هنا َمْصدٌر. فالكاذبةُ  َمْرُدوٌد َوال َردٌّ يقول : ليس لها 

فَُؤاُد ُمحمٍد ما  َكذبَ  يقول : ما [11النجم : ] ((11ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما رَأى ))، وقول هللا جّل وعّز :  كَذبَ  يقال : َحَمَل فما

 وهذا كلَّهُ قول الفراِء. (الفؤاُد ما َرأَى َكذَّبُ  ما)َرأَى ، يقول : قد َصدقَة فؤاُده الذي َرأَى ، وقُرئ 

الفؤاُد ُرؤيتَهُ ،  يَكِذبِ  أي لم [11النجم : ] ((11ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما رَأى ))وروى المنذريُّ عن أَبي الهيثم أنه قال في قولِه : 

 بمعنى الرؤيِة كقولَك : ما أْنكرتُ  (ما رَأى) و



3474 

 

 ما قال ُّيٌ  أي قول ُّي  .
 .الكِذبَ  يَْصُدْقنِي فقال ليفالٌن أي لم  كَذبني ويقال :

 :  وأنشد قول األْخَطلِ 

واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ُْ رأَيريريريريريريريَه بريريريريِ َك َأ لريريريريريريري  يريريريريريْ َك عريريريريَ تريريريريريريريْ َذبريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
اال  يريريريريريريريريَ اَلُِ مريريريريريريريرين الريريريريريريريريرَّ ب  ريريريريريريريريَ َس الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريَ

  
 معناه أْوهمتَك َعينَُك أنها رأْت ولم تَر ، يقول ما أوهمه الفؤاُد أنه رأى ولم يَر ، بل َصَدقه الفؤاُد رؤيتَهُ.

بُوا ِِبَّيتِنا ِكذَّاابً ))وقول هللا جلَّ وعّز :   [.28النبأ : ] ((28وََكذَّ

 [.35النبأ : ] ((35ال َيْسَمُعوَن ِفيها َلْغوًا َوال ِكذَّاابً ))وقال : 

 ً ً  قال الفراُء : َخفَّفُهَما علي ابن أبي طاِلٍب جميعا ً  ، ِكَذابا  .ِكَذابا

ً  به كذَّبتُ  ، وهي لُغةٌ يَمانية فصيحةٌ ، يقولُون :قال وثقَّلَهَما عاصٌم وأهُل المدينة   (فَعّْلتُ )، وَخّرْقُت القَميَص ِخّراقاً ، وكلُّ  ِكذَّابا

 في لُغتهْم ُمَشّدَدةً. (فِعَّالٌ )فمْصَدَره 

ارُ   :  نِي كالبٍ وأنشدني بعُض بَ  ؟وقال لي أعرابيٌّ َمّرةً على الَمْرَوة يَْستْفتيني آْلَحْلُق أََحبُّ إليَك أم الِقصَّ

ابريريريرييت  حريريريريريريريَ تريريريريِ  عريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريّ ريريريريْ  لريريريري ريريريريريريري  طريريريريريريرياملريريريريريريريا ثريريريريريَ

  
او   ائريريرييريريريريريريريَ فريريريريريريريَ ا مريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا هريريريريريريريَ وج  ِقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ن مسريريريِ  عريريريَ

  
ً  ال يَْسمعُوَن فيها لَْغواً وال)وقال الفراُء : كان الكسائي يُخفُّف  د  (ِكَذابا بُوا )(1)ألنها ليست مقيدة بفعل يَُصيِّرها مصدراً ويَُشّدِ وََكذَّ

أي باطالً ،  (ال َيْسَمُعوَن ِفيها َلْغواً )، والذي قال َحَسٌن ، َومعناه  الِكذّابَ  يُقيِّدُ  َكذّبُوا ألن [28النبأ : ] ((28ِِبَّيتِنا ِكذَّاابً )

بُ  ال (َوال ِكذَّاابً )  بَعضهْم بَْعضاً. يَُكذِّ

 : من أسماِء النْفس. الكذوبةو الكذوبُ :  قال (ثعلب عن ابن نجدةَ عن أبي زيد)

 .«َعليكم كذبنَ  عليكم الحجُّ والعُْمَرة والجهاُد ، ثالثة أْسفار َكَذبَ »روي عن عمر أنه قال : و

 عليك الَظهائر. َكذبَ  روي عنه أنَّ رجالً شكا إليِه النّْقِرَس فقال :و

عليكم : معنى اإلغراِء ، أي عليكم بِه ، وكان األصُل في هذا أن يكون نَْصباً ولكنّه  َكَذبَ  األصمعي : معنىقال أبو عبيد قال 

فع َشاذّاً على غْيِر قِيَاٍس.  َجاء عنهم بالرَّ

 :  قال : َومّما يُحقُِّق ذلك أنّه مرفوٌع قَْوُل الشاِعر

وفريريريريريريريري    زَال  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  ك ال تريريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريْ َذبريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريف   ِة قريريريريريريريَ يريريريريريري ريريريريريريريَ اَف  اَثَر الريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريمريريريريريريريا قريريريريريريريَ

  
 عليك إنَما أَْغَراه بنْفِسه أي علْيَك بي فََجعَل نفسهُ في موضع َرْفعٍ أالَ  َكَذْبتُ  فقوله :

__________________ 
 (.كذب)« التاج»و « اللسان»وامل به من « يةود»( يف امل بوع : 1)
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 :  ق  َجاَء  لتَّاِء َفَجَعلها ا ه  ، قال م َع ِّر  بن مِحَار الَبارقيُّ  تراه  
لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرياو  ْه بريريريريريريريريريريريَ ة  َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ انريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريَ  ذ بريريريريريريريريريريريريْ

  
ر وف   ف  والريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  رَاطريريريريريريريريريريريِ َذَب الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  أَبْن كريريريريريريريريريريريَ

  
 ناقٍة نِْضٍو لرجٍل فقال :قال أبو عبيد : ولم أَْسَمع في هذا َحْرفاً َمْنصوباً إالَّ في شيٍء كان أبو عبيدة يَْحِكيه عن أَعرابي نظر إلى 

 عليك البَْزَر والنَّوى. َكَذب

جِل إذا أمرتَهُ بالشَّيْء وأَْغَريته :  عليَك َكَذا وكذا أي عليَك به ، وهي َكلمةٌ ناِدَرةٌ. َكَذبَ  وقال ابن السكيِت : تقول للرَّ

 :  قال : وأَنشدني ابن األعرابّي لخداِش بن ُزَهيرٍ 

م  ه  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريكريريريريريريري  َذبريريريريريريريْ واكريريريريريريريَ لريريريريريريري  لريريريريريريريّ  َأْوعريريريريريريريِ وين وعريريريريريريريَ

  
ا  ْوظريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ رداَن مريريريريريريريريريريريَ َُ قريريريريريريريريريريريِ َوا  يَب األْرَ. واألقريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي عليكم بي وبِِهَجائي إذا ُكْنتم في َسفٍَر واقطعوا بذكِرى األرض وأْنِشدوا القَْوم ِهَجائي يا قِردان موَظَب.

 :  وقال َعْنترة .َكِذبٌ  قيل : ال َحجَّ فهو في األصل إنما هو أنْ  الكْذبُ  عليك الَحجُّ أي َوَجَب ، وهو َكَذبَ  وقال الفّراء :

نّ   رِد   تريريريريريريريريرييريريريريريريريريريق  ومريريريريريريريريرياء   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذَب الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
ا   وقريريريريريريريا  فريريريريريريرياْذهريريريريريَ بريريريريري  لريريريريريريريِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريلريريريريرييت غريريريريريَ   ن كريريريريري 

  
ِريُر : معنى قوله  عليَك الحجُّ أنّه حضٌّ على الحّج. َكَذبَ :  وقال أبو سعيد الضَّ

 َظنُّه لقلَّة رغبَتكم فيه. َذبفَكَ  وقال : إن الحجَّ َظنَّ بْكم ِحرصاً عليه ورْغبةً فيه

عِر وأَْخَمل ِذْكَره ، وقال في  فَكَذْبتُ  َكَذْبُت علْيَك ال تَزاُل تَقُوفُني أي ظنْنُت أنََّك ال تنام عن ِوتْري:  قال وقولُه عليَك فأََذلَّه بهذا الّشِ

، وهذه امرأةٌ كان لها بَنُوَن يركبون في شارةٍ َحَسنٍة وهم  : أْكَسيةٌ ُحمرٌ  القَراطف بِأْن َكَذَب القََراِطُف والقُُروُف قال ::  قوله

هم ألْن رأَتهم فُقَراَء ، فقالت ليس وراَءَها  كاذبةٌ  القَراِطُف أي ِزينتهم هذه َكَذب:  فقراء ال يملكوَن وراَء ذلك شيئاً فََساَء ذلك أُمَّ

 عندهْم شيٌء.

ً  فاُلن ال يَُؤالَُف َخْياَلهُ ، َواَل تَُسايَُر َخْياله بِلْلَكذَّا : تقول العََرب (ثعلب عن ابن األعرابي)  .َكِذبا

 :  وأنشد ُكذُّْبذُبٌ و ُكذُْبذُبٌ وإنه لََكْيذُبَاٌن ،  للكذَّابِ  قال اللحيانيُّ : يقالُ 

تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم و  عريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَه أبنريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ   ذا  ريريريريريريريريريريَِ

  
ذ ب    بريريريريريريريريْ ْل كريريريريريريريريذُّ  بريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل غريريريريريريريريانريريريريريريريرييريريريريريريريرية  فريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
ً  أي [35:  النبأ] ((35ال َيْسَمُعوَن ِفيها َلْغوًا َوال ِكذَّاابً )):  ، قال هللا تعالى ِكذَّابٌ  : ِللَكِذبِ  ويقال ، وأنشد أحمد بن  َكِذبا

 :  يحيى قول أبي ُدواٍد اإِليادّيِ 

ة   لريريريريريريريريريريريريَّ اَل مريريريريريريريريريريريريْن قريريريريريريريريريريريريري  ا َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريه  ملريريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريريريري 

  
ْت  و ن كريريريريريريريريريريريريريريان بريريريريريريريريريريريريريريرْ    َذَب الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  منِّي أيَّ طريٍق أَخذ َسانحاً أْو بَاِرحاً.العَْيُر أن ينجوَ  َكَذبَ  قال معناه :
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 قال : وقال الفّراء : هذا إغراٌء أيضاً.

 البَعيُر في َسْيِرِه إِذا َساَء َسيرهُ. َكَذبَ ولبُن النَّاقِة : أي ذهب ،  َكَذبَ  ويقال :

 :  قال األعشى

لريريريريريريريريريريريريريِي  لريريريريريريريريريريريريريّرِداْف  تريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريريْ ة تريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريري َ

  
َذَب ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريا      اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريريتاِ ذا كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«َمكاِذبُ  المعاِذر»ومنها « رأْي لمْكذُوبٍ  ليس»ومن أمثالهم : 

 .«مع الخواِطئ سهٌم صائب»، وهو كقولهم : « قد يَصُدقُ  الَكذُوب إنّ »ومن أمثالهم : 

 أي يَكِذُب ويَْصُدُق. تِِصدَّاقٌ و تِكذَّابٌ  وقال اللحياني : رجل

بٌ  يضربُها الفْحل فتشوُل ثم ترجع حائالً وقال النّضر : يقال للنّاقِة التي   .كذَّبَتْ و َكَذبَتْ  ، وقد كاِذبٌ و،  ُمَكذِّ

 .اإلْكَذابُ  وهو أْكَذب وقال أبو عمرو : يقال للرجل يُصاح به وهو ساِكٌت يُرى أنّه نائم : قد

وم ، وقال للمسلمين إن شددُت عليهمو بوا فال في حديث الزبير أنّه َحَمل يوم اليَرُموك على الرُّ  .تَُكذِّ

ً  قال شمر : يقال للرجل إذا َحَمل ثم ولَّى ولم يمِض : قد ليٌث بِعَثَّر يصطاُد :  عن قِْرنه ، وقال زهير َكذّب ، وقد َكذََّب تَكِذيبا

 الرجاَل إذا

 ما الليث  َكذَّب عن أَْقرانه َصَ قَا
 فَما َهلّل.أي ما ُجبَن وما رجع ، وكذلك َحمل  َكذّب ويقال : َحَمل فما

 من النِّساء : الضعيفة. الَمْكذُْوبةُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : المرأةُ الصالحةُ. الَمْذكَوبة قال :

ْيُد أي أمكنك فَاْرِمِه. َكَذبكوالحجُّ أي أمكنك فَُحج ،  َكَذبَك وقال ابن شميٍل :  الصَّ

 مهمل.:  ك ذ م

 أبواب الكاف والثاء

 ك ث ر
 كثر ، كرث.استُعمل من وجوهه : 

ً  هذا األمُر أي ما بَلغ مني َمشقّةً ، والفعل المجاوُز أن تقول : َكَرثَني قال الليث : يقال : ما: كرث   اْكتََرثَ  وقد َكرثْته أْكرثهُ َكْرثا

ً  ُهوَ  اثُ و. وهذا فعل الزٌم ، اْكتراثا  : بقلةٌ. الُكرَّ

 .َكَراثةٌ  بقلةٌ أخَرى ، الواِحدةبفتح الكاف وتخفيُف الراِء :  الَكَراثُ و:  (قلتُ )

ة الهذلي  :  قال أبو َذرَّ

  ْ مريريريريريريريان قريريريريريريري  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   نَّ مسريريريريريبريريريريرييريريريريريريريَ  بريريريريريَن الريريريريرييريريريريريَ

  
رَاِل   ْ  و يف مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريرين الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  

ْ     عريريريرق  َوِرْب  ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  يريريريري  لريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ْن يريريريَ

  
   ْ اج  صريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريِ حريريريريريريريَّ ز ومريريريريريريريا   و ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِل  ريريريريَ  أهريريريريريريريْ

  

 عاُّب  أَقريَلَح فوه  كا َِربْ و 
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 اصفرَّ أسنانُه من الهرِم.:  أَْقلَح : شجرتَاِن. وأراد بالعازب ماالً عزَب عن أَْهلِه ، الَكنَبُ و الَكَراثُ  قال :

 لضرٍب مَن التمِر معروٍف. َكِريثَاءوويقال : بُسٌر قَريثَاُء 

هُ وأَثقلَهُ. قََرثنِيواألمُر  َكَرثَنِي :(األصمعيُّ )  : إذا غمَّ

 .َكثِيرٌ  فهو يَْكثُر َكثَْرةً  الشيءُ  َكثُرَ :  نماُء العَدِد ، تقول الَكثَْرةُ  قال الليث :: كثر 

 : أَقَلُّه. قُلُّهُ و،  أَْكثُرهُ :  الشَّْيء ُكثْرُ و،  َكاثَْرنَاُهْم فَكثْرنَاُهمْ  وتقول :

 :  وأنشَد ابن السكيت

اين قريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريا   يريريريريريريريريريريريريَ َر َأعريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريِإَن الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ ْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْن َأينَّ غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالُ  و     مل أ قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
من يطلُب إليِه  َكثُرَ  عليه إذا َمْكثورٌ  الكالِم ، ورجلٌ  كثِيَريِ  إذا َكانَا ِمْكثَارٌ  وامرأةٌ  ِمْكثَارٌ  الماِل ، ورجلٌ  كثيرُ  : ُمْكثرٌ  ورجلٌ 

 المعروَف.

 .«َكثرٍ  اَل قَْطَع ِفي ثمٍر والَ »في الحديِث المرفوعِ : و

اُر النَّْخل في كالِم األنصاِر ، وهو الَجَذُب أيضاً.:  الَكثرُ  قال أبو عبيد : قال أبو عبيدةَ :  ُجمَّ

نََزلْت في َحيّْيِن تفاَخَرا  [2،  1:  التكاثر] ((2( َحَّتَّ ُزْرُتُ اْلَمقاِبَر )1َأهْلاُكُم التَّكاثُ ُر ))قال الفراُء في قول هللا تعالى : و

بنُو عبِد مناِف بني سهٍم ، فقالْت بنو سهِم : إنَّ البغَي أَْهلََكنَا في  فَكثَرتْ   ، وبنُو سهمٍ عدداً ، وهَما بنُو عبِد منافٍ  أَْكثرُ  أَيُُّهَما

 حتى ذكرتم األمواَت. ((1َأهْلاُكُم التَّكاثُ ُر ))الجاهلية فعادُّونا باألحياء واألمواِت فَكثََرتُهْم بنُو سهٍم فأَنَزَل هللاُ جلَّ وعزَّ : 

أْي حتى ُمتْم. ومنه قوُل جريَر في األخطِل حيَن  (َحَّتَّ ُزْرُتُ اْلَمقاِبرَ )العدَد والماِل  ِبَكثَْرة ْلهاُكم التّفاخرُ وقال غيُر الفراِء : أَ 

 :  ماتَ 

بريريريريريريريريريريريريريريريريوَر أَبريريريريريريريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريك    ُّاَر الريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َُ ُّ وَّارِهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَح َأأَل

  
 فجعَل زيارةَ القَْبِر بالموت.

 [.1 : الكوثر] ((1اَك اْلَكْوثَ َر )ِإَّنَّ َأْعطَْين)وقول هللا جلَّ وعّز : 

 .الكثير هو الخير الكوثر قال الفراء ، قال ابن عباس :

نهٌر في الجنِة أَشدُّ بياضاً من اللبَن :  الَكْوثرُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىقد روى ابن عمر وأنس بن مالك عن النبي و:  (قلت)

فِ وأَْحلَى من العسِل على حافتْيِه   في التفسير أن ، وجاءَ  الكثيرُ  ، ومعناهُ الَخيرُ  الكثرةِ  فوعٌل من الكوثرُ و «قِباُب الدُّّرِ المجوَّ

ةَ وإظهاَر الدين الذي  وسلمعليههللاصلىقد أعطي النبيُّ  الكْوثرِ  ، وجميُع ما جاَء في تفسير اإِلسالُم والنُّبُّوةُ  الكوثرَ  ، أعطَي النبوَّ

 ديٍن ، والنصَر على أعدائِه ، بعَث بِه َعلَى كل
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صَى من ا ِت وق  أع َي من اجللِة على ق ِر فضله على أهِل اجللِة.  والةفاعة ألمِتِه وما ال حي 
 :  العطاِء والخيِر. وقال الكميت الكثيرُ  : الرجلُ  الكْوثرُ  :(أبو عبيد عن الفراء)

 أنريريريريريريريريريَه كريريريريريريريريري ريريريريريريريريريٌت   ابريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريرواَن طريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌ  و 

  
 كريريريريريريريريرياَن أَبريريريريريريريريريوك ابريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِل كريريريريريريريريريْوثريريريريريريريريريرَاو  

  
داعِ بَْيُت آخَر كْوثَرُ : و : السيُد ، قال لبيدٌ  الكْوثرُ و  وقال أبو عبيدة : قال عبد الكريم أبو أمية قالت عجوٌز : قدَم فالنٌ  عنَد الّرِ

 :  . وقال الهذليُّ َكوثرٌ  : كثرَ و، ويقال للغبار إذا سطَع  الكثرةِ  ، وهو فوعٌل من بكوثٍر كثيرٍ 

َن  تريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ ي اَّريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريق  ذا مريريريريريريريريا امسريريريريريريريريْ امريريريريريريريريِ  حبريريريريريريريريَ

  
الْل   اجلريريريريريريريريريريريريريريِ وثريريريريريريريريريريريريريرير  كريريريريريريريريريريريريريريَ َم يف كريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 أَراَد في غبار كأنهُ جالُل السفينِة يصُف حماراً َوَعانثهُ.

 مثُل َطويٍل وُطواٍل. ُكثارٌ و كثيرٌ  : شيءٌ  (أبو عبيد)

 : واحد. الكوثرو الكثرو

 :  ، وأَنشد َكوثرٌ و لْلكثير َكْيثَرٌ  وقال أبو تراب : يقال

لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريى والريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرَا  هريريريريريريريريريريريِل الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريزُّ  ال الريريريريريريريريريريريُّ

  
ر  األعريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريم    ء  والريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري د  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
َزعم ،  كثيراً  الشيَء : جعلته كثَّرتُ و، زعم ،  كثيرةٌ  ، ونساءٌ  كثيرةٌ  ورجالٌ  كثير ونساءٌ  كثيرٌ  : رجال (ابن شميل عن يونس)

 الماِل. كثيرُ  : ُمكِثرُ  ورجل

 ك ث ل
 استعمل من وجوهه : لكث ، ثكل ، كثل.

ا: كثل   وهو فَْوَعٌل. الَكْوثلِ  فأصُل بناء كثل أَمَّ

 : يكون الماّلحوَن وأداتهم ، وأنشد الكوثَلِ  : ُمؤّخر السفينة ، وفي الكْوثَلُ  وقال الليث :

 مَحْله  يف كْوثَِلها ع َويَفا
 .كوثَلَُها وقال أبو عمرو : المْرنَحةُ : صدُر السفينِة ، والدَّْوِطيَرةُ :

 (ثعلب عن سلمة عن الفراء): لكث من الخوف كوثلُها يُلتزْم :  وقال األعشى .الَكْوثَلُ  : السُّّكاُن وهو الَخْيزرانةُ  وقال أبو عبيد :

. اللُّكاث  منمن الرجاِل : الشديد البَيَاض ، مأخوذٌ  اللَّكاثِيُ :  قال اُق األملس يكون في الِجّصِ  وهو الحجُر البَرَّ

:  اللُّكَّاثُ  :(عمرو عن أبيه: ) : داٌء يَأُْخذُ اإِلبَل وهو شْبه البَثْر يأخذها في أفواِهها النُّكاثُ و،  اللكاث وقال اللحياني :

 الَجصَّاصون.

ناُع منهم ال التُّّجاُر.  الصُّ

ه ثَِكلَتْه يقال :قال الليث : : ثكل   َولَدَها فهي أُثِكلَتْ  ، وقد ثَْكلى ، فهي به تثكلهُ  أُمُّ
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 .م اكيل   بول ها ، واجلميع : م ْ كلةٌ 
 بغير هاء. ُمثِْكلٌ  وقال غيره : امرأةٌ 

 : المرأةُ الفاقُِد. الثُّكولُ  وقال أبو عبيد :

 :  ، ومنه قوُل الُجَميح ثُكلَ و: َمن َسلَكها فُِقَد ،  ثَُكولٌ  وقال غيره : فاََلةٌ 

ْه  وَّلريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريَ وٌل تريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريري  َوال  ثريريريريريريريريريريريَ   ذا َذا   َأهريريريريريريريريريريريْ

  
َوارِ     ُ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا عريريريريريريريَ ى والريريريلريريريريّ ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا الريريريرُّبريريريريريريريْ   فريريريريَ  هبريريريريريريريَِ

  
 .ثَكالى ، ونسوة ثَكلَى : فِْقَداُن الحبيب ، وأكثُر ما يستعمل في فِقدان المرأة زوَجها ، وامرأةٌ  الثُّْكلُ  وقال الليث :

ْمراُخ لِعْذق النَّْخل. األثْكولُ و،  اإلثكالُ :  السكيت ، قال األصمعيقال ابن   : الّشِ

 ك ن ث
 [.مستعملة]كنث ، نكث ، ثكن : 

 : نََوْرَدجةٌ تُتخذ ِمن آٍس وأغصاِن خالٍف ، تُبسط وتُنضد عليها الرياحين ثم تطوى. الكْنثَة قال الليث :: كنث 

 .ُكْنثَا : ، وبالنبطة ُكْنثََجةٌ  قال : وإعرابه :

ٍة أَْنكااثً )قال هللا جل وعز : : نكث  ،  نِْكثٌ  : األنكاث واحد [92النحل : ] (َوال َتُكونُوا َكالَِِّت نَ َقَضْت َغْزهَلا ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ

عَْت قطعاً صغاراً ،  خيوطها المبرمة  نُِكثتْ ووهو الغزل من الصوف ، والّشعر يُبرُم ويُنسج أْكسية وأَخبيةً ، فإذا أَخلقَْت قّطِ

وُخلطت بالصوِف الجديد ، وِميشْت به في الماء ، فإذا جفَّت ُضربْت بالمطارِق حتى تختلط بها ، وُغزلْت ثانيةً واستُعملت ، 

 خيط النََّسائج بعد إبرامها. تُنكثُ  العهَد ، وهو نقُضه بعد إحكامه كما نَكث ، ومن هذا : النّكاثُ  يقاُل له يَنُكثها والذي

 : أن تُْنقَض أَخالُق األْخبية فتغزَل ثانية. النِّكثو: المصدر ،  النّْكثُ  وقال ابن السكيت :

ته ، بُلغْت نكيثتُه إذا :  : النفس ، يقال النّكيثة وقال أبو زيد :  :  اإلبل : قواها. وقال الراعي يصف ناقة نكائثُ وُجهد قوَّ

هريريريريريريريا لريريريريريريريا نريريريريكريريريريريريريائريريريري ريريريريَ يريريريريس  أْدرَكريريريريْ ي  ذا الريريريريعريريريريِ  مت ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ان  والريريريريريريريريزُّ  د    وفريريريريريريريريَ اد هريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ تريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ْرقريريريريريريريرياَء يريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ

  
 َمتَى يَُك أَْمٌر للّنكيثَِة أَْشَهدِ :  ومنه قول طرفة

 :  ، وهي النْفس ويجهُدها فإني أشهُده واضطلع به. وقال أبو نَُخْيلَة النكيثَة يقول : متى ينزْل بالحّيِ أمٌر شديد يبلغُ 

ر   ْراَن واأل مريريريريريريريريريريريريريريريريريريور  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ذَكريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريرير  و   فريريريريريريريَ َث الريريريريريريريتريريريريريريريريّ ائريريريريريريريِ كريريريريريريريَ َ  الريريريريريريريلريريريريريريريّ وعريريريريريريريَ تريريريريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 ق لَلا أَِمت  املْؤِملنَي م ْعِذر  
 يقول : استْوَعَب الفكُر أنفسنا كلها وَجهدها.

إذا كان سميناً فَُهزل. وقال  ُمنتِكثٌ  بعير:  : داٌء يأخذ اإلبل ، ويقال له : اللُّكاُث أيضاً ، ويقال النُّكاثُ و: النُّكاُف  (اللحياني)

  :  الشاعر



3480 

 

ه و  وِ  رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ الريريريَ ث  عريريريريريريريَ كريريريريريريريِ تريريريَ لريريريريْ  مريريري 

  
يريريريريريريريرياو   وامريريريريريريريريِ

َ
ر ْوق  املريريريريريريريري َر الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل  ا ريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ

  
القَوى بالتَّعَب والفناء ،  َمنكوثةُ  قواها والِكبَُر يْفنيها ، فهي تَنُكث ألنَّ تكاليف ما هي مضطرة إليه نُكيثةً  : وسميَِت الْنفسُ  (قلت)

 ألنها جِعلت اسماً. النِّكيثَة ودخلِت الهاُء في

أي على ما ماتوا عليه فأُدخِلُوا  «ثْكنِهم يُحشُر الناُس َعلَى»: فيما روى عنه أبو داود المصاحفيُّ في قوله :  (ابن شميل): ثكن 

 قبوَرهم.

 : حفَرة على قْدر ما يواريه. الثُّكنةوقال : 

:  الثْكنةو: اإلَرة وهي بئر النار ،  الثكنَةُ والِقالدة ، :  الثُّكنةُ والجماعة من الناس والبهائم ، :  الثَّكنة :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ة ،  الثكنَةوالقبر ،  اية ومنه الثكنةو: المحجَّ أي على مزاياتهم في الخير والشر  «ثكنِهمْ  يُحَشُر النّاُس َعلَى»الحديث :  : الرَّ

 :  والدين. وقال طرفة

ةو  وِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريِ ريريريريريريريريا  يف اَّريريريريريريريرييِّ مريريريريريريريري  انريريريريريريريريِ ريريريريريريريريا  هريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَ

  
ه  ا   واَنطريريريريريريريْه فريريريْوقريريريريريريريَ خريريريريريريريَ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا انطريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  ثريريري كريريريَ

  
 .ثَُكنٌ :  ويقال للعُُهون التي تعَلّق في أعناق اإلبل

: مراِكُز األجناد على راياتهم ومجتَمعهم على لواء صاحبهم وَعلَِمهم ، وإن لم يكن هناك لواٌء وال علم ،  الثَُّكنُ  وقال الليث :

 .ثُْكنَةٌ  واحدتها :

 ِليُْدِرَكها في َحَماٍم ثَُكْن أي في َحَماٍم مجتمعة.:  األعشى: العُرُجون. وقال  األثُْكولُ و،  األثُْكونُ و

 ك ث ف
اسم كثرته ، يوصف به العسكر والماء  الكثفو،  كثُف يكثف كثَافة : الكثرة وااللتِفاف ، والِفعل الكثافة قال الليث :: كثف 

 :  والسحاب ، وأنشد

َرى و  ن الريريريريريريري ريريريريريريريريّ اِء يف َ طريريريريريريريِ
َ
يريريريريريريريف املريريريريريريري َه كريريريريريريري ريريريريريريريِ   ريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريِه وَتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريَ     حريريريريريريريريَ ُّ فريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ كريريريريريريريرية تريريريريريريريريريَ الئريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريَ

  
ً  الشيءُ  استَكثَفَ  ويقال : ً  أَنا كثّْفته ، وقد اْستكثافا  .تكثيفا

 ك ث ب
 [.مستعمالن]كثب ، كبث : 

 .الَكبَاثُ :  ، والنَّضيجُ  الَمْردُ  : ثَمُر األراِك ، والغَضُّ منه : البَِريرُ  :(أبو عبيد عن األصمعي): كبث 

 :  ، وأنشد َكبيثٌ و َمْكبُوثٌ  فهوَ  َكبَثْتُهُ  : اللَّْحُم الِّذي قد ُغّم ، وقد الَكبِيثُ  وقال أبو عمرو :

ا َح عريريريريريريريريمريريريريريريريرياٌر نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريا  أَبريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  أيََكريريريريريريريريريريل  َّريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  َ ئريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريَ

  
الزنا ثُمَّ قال : يَْعِمُد أَحُدهْم إلى أََمَر بَِرْجِمِه ، حيَن اْعتََرَف ب»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث ماعِز بِن مالٍك أنَّ النبي : كثب 

 الَمْرأَةِ 



3481 

 

ِغيَبِة فريَيْخَ َعَها
 
 .«، اَل أ ويت أَبمَس   ِمْلْكم فعَل ذلَك  اّل َجَعْلت ه  َنَكاال    لك  ريَبةِ  امل

 فقاَل : القليُل من اللبن. الُكثْبةِ  قال أبو عبيد : قال ُشعبَةُ : سأَْلُت ِسَماكاً عن

 .ُكثَبٌ  ، وجمعَُها : ُكثْبَةٌ  عبيٍد : وهَو كذلَك في غيِر اللبِن وكلُّ ما جمعتَهُ من طعاٍم أو غيِره بعَد أن يكوَن قليالً فهوَ قال أبو 

مة يذكُر أبعاَر البقَرِ   :  وقال ذو الرُّ

ة   تَاِن قريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَ ِ ِن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريْ اَلَء مريريريْن مريريريَ يريريريْ  مريريريَ

  
ا كريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ     هريريريريريريريريريَ َ افريريريريريريريريريِ ى َأهريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ نَّ عريريريريريريريريريَ ار هريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريْ

  
ً  الشيءَ  َكثَْبتُ  ويقال :  إذا جمعتَه. أكثِبُه كثْبا

 :  وقال أوُس بن حجرٍ 

ى  ا  د قريريريريريريريريريريرياق اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َح َرمتريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ  أَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ اثريريريريريريريريريريريريِ َن الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ ِاّ مريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : الجامُع لَما ندَر منهُ ، ويقال : هما موضعاِن. ثِبُ الَكاوقال يريُد بالنَّبِّي : ما نَبَا من الَحصى إذا ُدّق فَنََدَر ، 

ً  أبو حاتم : اْحتَلَبُوا ا عنَد قلّة َكأل. كثَبَ  أي من كل شاةٍ شيئاً قليالً ، وقد ُكثَبا  لبَنُها إذا قَلَّ ، إما عند َغَزاَرةٍ ، وإمَّ

 .ُكثْبَةٌ  ضَع ، فكلُّ ُصوبٍة منها :وقال الليُث : يقاُل للتّْمِر أو البُّرِ ونحِوه إذا كان مصبُوباً في موا

جِل إذا جاء يطلُب الِقَرى بِِعلِّة الِخطبَِة : إنهُ ليْخُطبُ  (ثعلب عن ابن األعرابي)  :  ، وأَنَشد ُكثْبَةً  : يقال للرَّ

  ْ اب  الريريريريريريريريكريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ نْيِ  ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ رََّ   لريريريريريريريريعريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  
ٌ  وقريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريَذْب   اطريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول   ين  ريريريريريريريريريريريَ

  

َا خَيْ     و   ع س ا من مسل ْ  منَّ
مل ، :  الَكثِيبُ [ 14المزمل : ] (وَكاَنِت اجْلِباُل َكِثيباً َمِهيَّلً ):  عزوجلوقال الفراُء في قول هللا  ُك  الَمِهيلُ والرَّ : الذي يُحرَّ

 أَسفله فينَهاُل عليَك مْن أَعالهُ.

ْمِل تنقاُد :  الَكثِيبُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  ُمْحَدْوِدبَةً.القطعةُ من الرَّ

 إذا نَثَْرَت بعضهُ فوَق بعٍض. فَانَكثَبَ  التَُّرابَ  كثَْبتُ  وقال الليث :

ً  الطعامَ  َكثَْبتُ  وقال أبو زيد :  ، وهما واحٌد. نثَْرتُه نَثراً و أَْكثُبُهُ كثْبا

 .ْكثَابُ األو،  الَكَواثِبُ  : ما ارتفَع من َمْنِسجِ الفرِس ، والجميُع : الَكاثِبَةُ  وقال الليث :

 : سهٌم ال نْصَل له وال ريش يلعُب به الصبياُن. الُكثابُ  وقال األصمعي :

 :  وقال الراجُز يصُف حيةً 

لريريريريريريريْث  تريريريريريريَ عريريريريريريْ حريريريريريريني مريريريريريري  ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريرين طريريريريريريَ  كريريريريريريريأنَّ قريريريريريريريَ

  
ْث   بريريريريريريريريِ اِب الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ل كريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ ه  يف مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريامريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
 ومن كثٍم أي من قُْرٍب وتمكٍُّن. كثَبٍ  وفالٌن يرِمي منالصيُد فارِمِه أي أَمكنَك ودنا ِمْنَك ،  أَكثَبَكَ  :(ابن السكيت)

 إلى الجبل أي دنا أكثبَ وفالٌن إلى القوِم أي دنا منهم ،  أَكثَب وقال ابن شميٍل.
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 .َكاثِب ونَ   ال وُ   ذا اجتمع وا فهمْ  كَ  َ   ال وَُ : أي دنو   ملهم ، وي ال : َكاثريْبه  و مله ، 

 ك ث م
 [.لةمستعم]كثم ، مكث ، ثكم : 

يّا من شراٍب أو غيره.:  الكثََمةُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): كثم   المرأة الرَّ

 :  أي مملُوٌء وأنشد أكثمُ  وقال األصمعّي : َوْطبٌ 

ا هريريريريريريريريَ ي وي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريح  َوطريريريريريريريريبريريريريريريريريري  َذممريريريريريريريريٌة   ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
َ ِّهريريريريريريريريا وهريريريريريريريريو َأكريريريريريريريري ريريريريريريريريم    عريريريريريريريريْ ى مريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريرامريريريريريريريريا  عريريريريريريريريَ

  
 أي غليظةٌ. َكاثمةٌ  وكَمأَةٌ أي من قُرٍب ،  كثمٍ  وقال الفراء : هو يَْرِمي من

 : من أسماِء العرب. أَكثمُ و

 أهمله الليث.: ثكم 

ةُ.:  الثُّكمةُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  الَمَحجَّ

ً  لَك الحقَ  ثََكَما تََوخَّ حيُث تََوّخى صاحبَاَك فإِنُهما»روي عن أم سلمة أنها قالْت لعثماَن رضَي هللا عنه : و أي بيَّنا  «ثَْكما

 وأَوضحنا حتى تبيّن كأنَّه َمَحجةٌ ظاهرةٌ.

 : اسُم بلٍد. ثَُكامةُ وإِذا أقاَم به ،  يَثُْكم بالمَكانِ  ثَِكمَ  :(أبو عبيد عن األموي)

ِزيُن الذي ال يَعَجُل في أمِره ، وهم مكَث َمَكاثةً  ، وقد َمِكيثٌ  : من االنتظار ، ورجلٌ  الُمْكثُ  قال الليث :: مكث   الُمكثَاءُ  ، وهو الرَّ

ً  : المنتظُر وإن لم يكنْ  الماكثُ و،  الَمكيثُونَ و،  َزانِة. وقال هللا مكيثا  [.22النمل : ]غير بعيد  فمُكث:  في الرَّ

 .(َفَمَكثَ )قال الفراء : قرأها الناُس بالضّمِ ، وقرأها عاصٌم بالفتح 

 : أي غير طويل من اإلقامة. (ْْيَ بَِعيدٍ غَ )قال : ومعنى 

 : لُغةٌ ليسْت بالكثيرة وهي القياُس. مَكثَ وبالضّمِ جاَء ناِدراً ،  مُكثَ  : اللغة العاليةُ : (قلت)

ثٌ  : إذا انتظَر أمراً أو أقاَم عليه فهو تَمّكثَ  ويقال :  وُمنتظٌر. ُمتمّكِ

 .مُكثَ  بالمَكان إذا لبَِث ، وأجَوُدهما : مَكثَ و َمُكثَ  قال األزهريُّ : يقال :

 أبواب الكاف والراء

 ك ر ل
 استعمل من وجوهه : ركل.

ْكلُ  قال الليث :: ركل  :  : الضرب برْجٍل واحدة ، والمْركالِن من الدَّابِة هما مْوِضعا القُْصريَْيِن مَن الَجْنبين ، ولذلك يقال الرَّ

ْجُل مَن الراكِب.: ال المركلُ و،  الَمَراكلِ  فرٌس نهدُ   ّرِ

 عليها بِرْجله. تركَّلَ  كما يَحِفُر الحافُر بالمِسحاةَ إذ التركُّلُ وقال : 

 : وقال األخطل يصف الخمر
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ة   ِ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريرين  مريريريريريريريريريَ ْه ور  يف كريريريريريريريريريَ  َربريريريريريريريريريَ

  
َ كريريريريريريريريريل    ِه يريريريريريريريريريَ لُّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
كلُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) يَطانُ :  الرَّ اثُ  ، وهو الّطِ  .َركَّالٌ  ، وبائعه : الكرَّ

 ك ر ن
 كنر ، كرن ، نكر ، ركن ، رنك.

ْنج ،  الَكِرينَةُ  قال الليث :: كرن  ْنج. الِكَرانُ و: الضاربة بالصَّ  : الصَّ

 :  قال لبيد

ه   يريريريريريفريريريريريريري  اأِب َوظريريريريريِ لريريريريريريريَ ِة الريريريريري ريريريريريَ لريريريريريريريَ افريريريريريِ ٌل َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ران و   يريريريريريريريريريريح  كريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريِ ؤه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْؤجريريريريريريريريريري  َأنَّ جريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريَ

  
 الُمغَنِّيَةُ. الَكِرينَةُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 : الشقة من ثياب الكتَّان. الِكنَّاَرةُ  قال الليث :: كنر 

 وقال ابن شميل مثله.

اَرات ـ  إنَّ هللاَ تَبَاَرَك وتعالى»في حديث عبد هللا بن عمرو و مَّ  .«الكنّاراتوأنزَل الحقَّ ليُذهَب الباطَل واللَِّعَب والزَّ

 .الدُّفوف ، اختلف فيها فيقال : إنها العيدان التي يضرب بها ، ويقال : هي الِكنَّاراتُ  قال أبو عبيد :

 .كنَّارةٌ  : واحدها الَكنانيرُ :  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي

 .الطُّبول . ويقال :الطنَابير العيدان ، ويقال : هيقال قوٌم : هي 

ً  قرأه القّراء بفتح الكاف من [113هود : ] (َوال تَ رَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا)قال هللا جّل وعّز : : ركن  إذا مال  رِكن يرَكُن ُركونا

 ، وليست بفصيحة. َرَكن يركنُ  إلى الشيء واطمأنَّ إليه ، ولغة أخرى :

 إلى الدنيا إذا مال إليها. َرَكنَ  الليث : وقال

 بفتح الكاف من الماضي والغابر ، وهو خالف ما عليه أبنيَةُ األفعال في السالم. رَكَن يرَكنُ  وكان أبو عمرو الشيباني يُجيُز :

 [.80هود : ] (َأْو آِوي ِإىل رُْكٍن َشِديدٍ )وقول هللا جّل وعّز : 

كنُ :  الهيثم أنه قالأخبرني المنذرّي عن أبي   : العشيَِرة. الرُّ

كنُ وقال :   الجبل وهو جانبه. ُرْكنُ  : الرُّ

ْكنُ وقال :   :  : األمُر العظيُم في بيت النابغة الرُّ

ه   ن  ال كريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياَء لريريريريريريريريريريَ ِذفريريريريريريريريريريَ ِّ بريريريريريريريريريرير كريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
َك األعريريريريريريريريريريريريري اء   لريريريريريريريريريريريريريّرِفريريريريريريريريريريريريريَ ِ و   فريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريو أَتَثريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
كنَ  إنَ  ( َشِديدٍ َأْو آِوي ِإىل رُْكنٍ )وقيل في قوله تعالى :  شديد ،  ركن : القوة ، ويقال للرجِل الكثير العدِد : إنه ليأِوي إلى الرُّ

 .َرُكَن َرَكانَةً  ، وقد لَركينٌ  ويقال للرجل إذا كان ساكناً وقوراً : إنه

َكْينُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)  الُجَرَذ ، وقال الليث مثله. الرُّ



3485 

 

وهو الذي قد انتفخ في موضعه حتى َمألَ  ُمَركَّنٌ  الضَّْرعِ ، وَضْرعٌ  ُمَركَّنَةُ  تَْوٍر من أََدٍم أو ِشبهُ لَْقٍن ، وناقه: شبهُ  المْرَكنُ و

 األْرفاغ وليس بحدًّ طويل.

انَةُ التي يُغسُل فيها الثياُب ونحوها. الِمْرَكنُ  وقال أبو عبيد :  : اإلجَّ

 ألْختها زينب وهي ُمْستََحاَضةٌ. ِمْركنٍ  يحديث َحْمنَةَ أنها كانت تجلُس ف ومنه

 قريٍة فقال : قد َصنَْعُت لك طعاماً. أُْرُكونُ  في حديث عمر أنه دخل الشام فأتاهُ و

 .رواه محمد بن إسحاق عن نافعٍ عن أسلم

 قومه أي شريف من أشرافهم. أركان من ركنٌ  القريِة : رئيسها ، وفالنٌ  أُْرُكونُ  قال شمر :

 .أُْرُكونٌ  العباس : يقال للعظيم من الدَّهاقِيِن :وقال أبو 

:  النَِّكَرةُ و،  نَكاَرتهو نُْكِره نعت لألمر الشديد ، والرجِل الدَّاهي ، تقول : فَعَلَه من:  النُّْكرُ و: الدَّهاُء ،  النُّْكرُ  قال الليث :: نكر 

 الشيَء وهو نقيُض المعرفة. إنكاُركَ 

 :  : مثله. وقال األعشى نِكْرتُهو أُْنِكُرهُ إنكاراً  الشيَء وأَنا أَْنكْرتُ  ويقال :

ِ  و  َرتريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ َرْ  و أَنريريريريريريريريْ كريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريا كريريريريريريريريان الريريريريريريريريذي نريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريا  لريريريريَ َ  والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريْ  مريريريرين اَّريريريريوادِل  الَّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ُهْم ِخيَفةً )وقال هللا جّل وعّز :   [.70هود : ] (َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمن ْ

 في غابٍر وال أْمٍر وال نهيٍ. ِكرَ نَ  قال الليث : وال يستعمل

 .النُّْكِر الُمْنَكِر نَكَر نَكاَرةً  ، والالزم من فِعل تُْنكُره قال : واالستنكاُر : استفهاُمك أمراً 

 ٌ  بهذا المْعنَى. أَنكرُ  : داٍه ، وال يقال للرجِل : ُمْنَكرٌ  ، ورجلٌ  نْكراءُ  قال : وامرأَة

 إذا كان داهياً عاقالً. ءَ نَْكَرا : ويقال : فالٌن ذو (قلت)

َك إلى حاٍل تْكَرُهها ،  التَّنَكُّرُ  وقال الليث :  الذي معناه التغيير. لإلنكار : اسمٌ  النَّكيرُ و: التّغَيُّر عن حاٍل تَُسرُّ

 .إنكاري أي [18الملك : ] (َفَكْيَف كاَن َنِكْيِ )قال هللا تعالى : 

ديد وكذلك من الّزجير. النَّكَرةُ وقال :   اسٌم لما خرج من الُحَوالِء ، وهو الُخَراُج من قَْيحٍ وَدٍم كالصَّ

جال المنكر ودماً. وليس له فعٌل مشتقٌّ ، وجماعةُ  نكَرةً  يقال : أْسِهَل فالنٌ  ً  ُمنكُرونَ :  من الّرِ  ومن غير ذلك يجمع أيضا

 .بالمناكير

 :  وقال األُقَْيبِل القَْيني

عريريهريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريريريتريري ريريبريريال   ي طريريوابريريِ ْ مريريِ فريريريريريريريا  تريريريريريريريَ حريري   صريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اكريريريريريريريريت  و   لريريريريريريريريَ اٌ  مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريّ ف مسريريريريريريريريَ حريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي ُمناكرةٌ  فالناً ، وبينهما يناكرُ  فالنٌ :  : المحاربة ، ويقال الُمناكَرة وقال غيره :
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 معاداأٌب وِقتاٌل.
عب. أحداً إال كانت معه األهوالُ  يناكرْ  لم وسلمعليههللاصلىقال أبو سفيان بن حرب : إنَّ محمداً و  أراد أنه كان منصوراً بالرُّ

ِإَن أَْنَكَر )حدثنا عبد الملك عن إبراهيم بن مرزوق عن معاذ بن هاني عن شعبة عن أبان بن ثعلب عن مجاهد في قوله تعالى : 
 قال : أقبح األصوات. [19لقمان : ] (اْْلَْصواِت َلَصْوُت احْلَِمْيِ 

انِكيَّةُ ال قال :: رنك  انِكِ  : نسبةٌ إلى رَّ  .(1) الرانِك ، قال األزهري : وال أعرف ما الرَّ

 ك ر ف
 [.مستعملة: ] كرف ، كفر ، فرك ، فكر ، ركف

ً  الحماُر والبِْرَذْون كَرفَ  قال الليث :: كرف  ه البول ورفعه رأسه حتى تْقلص شفتاه. وأنشد يكِرُف كرفا  : وهو َشمُّ

 مةا سا  َطْورا  وطْورا  كارفا
 وهي قطٌع متراكمةٌ من السحاب وهي الكْرثُئ أيضاً بالثاء. كْرفئةٌ  واحدتها : الكْرفئُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 ه : القيض.من البيضة قِْشُرها األعلى الذي يقال ل الكْرفِئُ  قال : وقال األحمر :

 أَي َعصْوا وامتنعوا. كفَُروا بالطاُغوِت ويقال ألهل َداِر الحرب : قد كفْرناو: نِقيض اإليمان آَمنّا باهلل  الكفر قال الليث :: كفر 

 النعمة ، وهو نقيُض الشكر. ُكفرُ  : الكفروقال : 

 .أكفَْرتَه قال : وإذا ألجأت ُمطيعَك إلى أن يَْعصيَك فقد

 .«، وِسبابُه فِْسقٌ  ُكفرٌ  قتاُل المسلم»أنه قال :  وسلمعليههللاصلى روي عن النبيو

نفاٍق. ومن لَِقَي َربَّهُ  كفروُمعاندةٍ.  كفروُجحوٍد ،  كفرُ وإنكاٍر ،  كفر على أربعة أنحاء : الكفر قال شمر : قال بعُض أهِل العلم :

بقْلبه ولسانِه وال يَْعرُف ما  يَكفُرَ  اإلنكاِر فهو أن ُكفرُ  ، فأَما (َويَ ْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ )بشيء من ذلك لم يغفر له 

 يُذَكر له من التوحيد.

ُْم َأْم ََلْ تُ ْنِذْرُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن )أَ ْم ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسواء  َعَلْيهِ ):  وكذلك ُروي في تفسير قوله جل وعز البقرة : ] ((6أَْنَذْرََ

 بتوحيد هللا. كفروا ، أي الذين [6

 أَُميَّةَ ابن أَبي الصَّْلت. كفروإبليَس ،  كُكفر جاِحدٌ  كافرٌ  الُجُحوِد فأَْن يعِرَف بقلبه وال يُِقرَّ بلسانه ، فهذا ُكفرُ  وأما

 الُجحود. ُكفر يعني [89البقرة : ] (َلمَّا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا ِبهِ ف َ )ومنه قوله سبحانه : 

__________________ 
مل تذكر يف املفردا  ، وُّدهتا لورود مادهتا : »(188/  10)« التهذي »، وجاء يف هامش م بوعة  (رنك)« اللسريريريريريريريريريان»( كذا يف 1)

 اه تعليق األستاذ علي مسسن هال .« (120ص )يف نسخة ج 



3487 

 

 :  أَبي طالب حيُث يقول ككْفر المعاندة فهو أَْن يَعرف بقلبه ويَِقرَّ بلسانه ، ويأْبَى أَْن يَقبَل ُكْفرُ  وأما

ه  أَبنَّ ِديريريريريريريريريريريَن  ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريري   و  مريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ

  
ن  ريريريريريريريريريريريريريِت أَْد   امريريريريريريريريريريريريريِ ة ديريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ  ن الريريريريريريريريريريريريريرَبِيريريريريريريريريريريريريريَّ

  

ة   بريريريريريريريريريَّ ذار  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريرية  أو مسريريريريريريريريريِ َ
 لريريريريريريريريريْو ال املريريريريريريريريري

  
ا  بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريذاَك مريريريريريريريريري  ِ   ريريريريريريريريريْ ْ تريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريَ

  
 بقلبه ويِقرَّ بلسانه. يَكفر النِّفاق فأَن ُكفر وأما

ِإِن ِ َكَفْرُت )أيضاً بمعنى البراَءة كقول هللا جّل وعّز حكايةً عن الشيطان في َخطيئته إذا دخل النار  الكفر وقال شمر : ويكون
أُْت. [22:  إبراهيم] (ِبا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَ ْبلُ   أي تبرَّ

َمَع هللِا )هو ِشْرٌك يَتَِّخذُ  فكْفرٌ  َعلَى ُوجوه ، الكفر:  ، فقال الُكْفرِ  ُروي عن عبد الملك أنَّهُ َكتب إلى سعيد بن ُجبَْيٍر يسأَلُه عنو
عاء َولٍَد هلل ،  كفروبكتاب هللا ورسوله ،  كفرٌ و،  (ِإهلاً آَخرَ  ُمدَِّعي اإلسالم ، وهو أَْن يعمَل أعماالً بغير ما أنزل هللا :  كفرُ وباّدِ

مةً بغير حق ، ث (يف اْْلَْرِض َفساداً )يَْسعَى   م نحو ذلك من األعمال.ويقتُل نفساً محرَّ

 بنعمِة هللا ، واآلخر التكذيب باهلل. يَكفر أحدهما كفرانو

النساء : ] (ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثَُ َكَفُروا ُثَّ آَمُنوا ُثَُ َكَفُروا ُثَّ اْزداُدوا ُكْفرًا ََلْ َيُكِن هللاُ لِيَ ْغِفَر هَلُمْ )وقال هللا جّل وعّز : 

137.] 

اج : قيل فيه غيُر قَْوٍل ، قال بعضهم : يعني به اليهوَد ألنهم  قال أبو إسحاق جَّ بعيسى  (ُثَُ َكَفُروا) السالمعليهبموسى  (آَمُنوا)الزَّ

 .وسلمعليههللاصلىبمحمٍد  السالمعليه

 .َكفَرَ  ثّم آمَن ثمّ  َكفَرَ  قال أبو إسحاق : وجائٌز أن يَكوَن ُمحارٌب آمن ثمّ 

 .الُكْفرِ  بإقامتِه َعلَى كفراً  وازداد كفر ثّم آمن بَْعُد ثمّ  الكفرَ  منافٌق أَْظَهر اإليماَن وأَبَطنَ  وقيل جائٌز أْن يَكون

ََلْ َيُكِن هللاُ ):  كفر ثّم آمن ثم كفر مّرةٍ واحدةٍ ، فِلَم قيل هاهنا فيمن آمَن ثم كفرَ  قال فإن قال قائٌل : إن هللا جّل وعّز : ال يَْغِفرُ 
 ؟وما الفائدةُ في هذا (لِيَ ْغِفَر هَلُمْ 

ل ، ألّن هللا  الكفر بعد إيمانه لْم يَغفر هللا له َكفَرَ  ، فإِن كفِره إذا آَمَن بَْعدَ  للكافر أن هللاَ يغفرـ  وهللا أعلمـ  فالجواب في هذا األوَّ

، وال يجوُز أْن يكوَن إذا آمَن بعد ذلك ال يُغفَر له ،  كفِره ميعفهو ُمطالٌَب بج كفر بَْعد إيماٍن قبلَه كفر جّل وعّز يَقبل التَّوبة ، فإذا

 .كفره ألّن هللا يَغفُر لكّلِ مؤمن بعد

 وهذا سيئةٌ باإلجماع. [25الشورى : ] (َوُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعباِدهِ )والدليل على ذلك قولُه تعالى : 

 ِبا أَنْ َزلَ َوَمْن ََلْ َُيُْكْم )وقوله جل وعز : 



3488 

 

معلاه َأْن َمن ََُّعم َأّن مس ْكما  من أمسكاُ هللِا الذي أََتْه به األنبياء   [44املائ أب : ] (هللاُ َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرونَ 
 .كافرٌ    طٌل فهو

ْينِ وقد أََجمع الفقهاُء أَّن من قاَل : إّن الُمحَصنَْيِن ال يجُب أَن يُْرَجما إذا َزنَيَا وكانَا  َمْن َردَّ ُحكماً من أحكام  ُكفِّرَ  ، وإنما كافرٌ  ُحرَّ

ٌب له. السالمعليهالنبّيِ   ألنه ُمكذِّ

 .كافرٌ  فهو السالمعليهومن كذَّب النبيَّ 

يَ   غّطى قَْلبَه كلَّه. الُكْفر ألنَ  الكافُر كافراً  وقال الليث : يقال : إنّه ُسّمِ

 ن الناس ال يكاُد يَْنِزلُه أَحٌد وال يَمرُّ به أَحٌد.من األرض : ما بَعَُد ع الكافرُ وقال : 

 :  وأنشد

ة   كريريريريريرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زِّ عريريريريريِ ة  مريريريريرين فريريريريريريَ حريريريريريريريَ مريريريريريْ ْه لريريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريريريريَّ بريريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
َوج    ٌه وال عريريريريريريريريريريِ  يف كريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريه أَمريريريريريريريريريريْ

  
 : الحائط الواطىء. وأنشد هذا البيت. الكافر شمر عن ابن شميل :

في اللغة معناه  الكفر ى قلبَه ، يحتاج إلى بياٍن يَدلُّ عليه ، وإيضاحه أنّ غطَّ  الكفر ألنّ  كافرٌ  : ومعنى قول الليث : قيل له (قلت)

الح : بكفِره أي ذُو تغطيٍة لقلبه كفرٍ  ذو الكفرُ والتَّْغطيةُ ،   وهو الذي غّطاه السالُح. كافرٌ  كما يقال لالبِس الّسِ

 : ذو َدْفٍق. دافقٌ  : ذُو كسوةٍ ، وماءٌ  كاٍس  ومثله : رجلٌ 

لّما دعاه هللا جّل وعّز إلى توحيِده فقد دعاه إلى نعمٍة يُنِعم بها  الكافرَ  قوٌل آخُر : وهو أَحسُن مما ذهب إليه الليث. وذلك أَنّ وفيه 

ا َردَّ ما دعاه إليه من توحيده كان ياً لها بِإبائِه حاجباً لها عنه. كافراً  عليه إذا قَبِلها ، فلمَّ  نعمةَ هللا أي ُمغَّطِ

 فوق ِدْرِعه. َكفَرَ  ، وقد كافرٌ  لمنذريُّ عن الحرانّي عن ابن السكيت أنه قال : إذا لبس الرجل فوق ِدْرِعه ثوباً فهووأخبرني ا

 .َكفَره قال : وكل ما َغّطى شيئاً فقد

 ألنه ستَر بظلمته كل شيء وغطَّاه. كافرٌ  ومنه قيل لليل :

 :  الظليم والنعامة ورواحهما إلى بيضهما عند إياب الشمس فقالوأنشد لثَْعلَبَة بن ُصعَْيٍر المازني يصف 

ا َ  مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريريريَ ال  َرثريريريريريريريريريِ رَا ثريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ذَكريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
اء   ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا يف كريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريرِ   ْه ذ كريريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
 أي بََدأْت في المغيب. كافر : اسٌم للشمس وهي معرفةٌ ال تُْصَرُف ، ألقت يمينها في ذُكاءُ و

ي  ألنه ستَر نعَم هللا. الكافُر كافراً  قال : ومنه ُسّمِ

 : ونعُم هللِا جل وعز : آياتُهُ الدَّالةُ على تَْوحيده. (قلت)

ماِدّي قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا َمْعَمٌر عن أيوب عن ابن ِسيِريَن عن  حدثنا السَّْعِدي ، قال : حدثنا الرَّ
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 (1)أاَل ال »يف مَسجَِّة الَوَداع :  وسلمعليههللاصلىقال رسريريول هللا :  عب  الرمحن بن أيب َبْكَرأَب عن أبيه ، قال
 .«يضرب  بعض كم رقاَب بعض ك فَّارا    تريْرِجع نَّ بريْعِ ي

الَح متهيئيَن للقتاِل. ُكفَّاراً  قال أبو منصور : في قوله  قوالِن أحدهما : البسيَن الّسِ

َمْن قاَل »:  السالمعليهكقوله وا تفعل الخوارُج إذا استعرضوا الناَس فيكفِّروهم وهكم فيكفُرُ  الناسَ  يَُكفِّرُ  والقول الثاني : أنه

 .«. فقد بَاَء به أََحُدهماكافرُ  ألِخيه يا

ياْح التُّراب حتى واَرتْه. قال الراجز َمْكفُورٌ  ويقال : َرَمادٌ   :  أَي َسفَْت عليه الّرِ

ورْ  فريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريْ ْتَ رمريريريريريريريريرياد  مريريريريريريريريريَ ْه غريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريْ  َدَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر و   ممريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريور  كريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوِن مريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريري 

  
 :  وقال اآلخر

رِ  جريريريريريريريريريريريْ َوَردْ  قريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَل انريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريالِج الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ و   فريريريريريريريريريريريريريْ  ابريريريريريريريريريريريريرين  ذ كريريريريريريريريريريريريرياء  كريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريٌن يف كريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهما لغتان ، وابُن ذكاَء يعني الصبَح. ِكْفرٍ  ويروى في

جُل متاعهُ أَي أوعاهُ  َكفَرَ  أَي فيما يواريه من سواد الليل ، وقد َكْفرٍ  ويروى في  في وعاٍء. الرَّ

هي اآلياُت التي أبانت لذوي التمييز أنَّ خالقها َواحد  الكافرُ  : وَما قاله ابن السكيت ، فهو بَيٌِّن صحيح ، والنِّعَُم التي سترها (قلت)

لم  ال شريَك له ، وكذلك إرسالُه الرسَل باآليات المعجزة ، والكتب المنزلة ، والبَراِهيِن الواضحة : نِعٌَم منه جّل اسُمه بينةٌ ، ومن

ْق بها ورّدها فقد  نعمة هللا أي َستَرها وَحَجبَها عن نفسه. َكفَرَ  يصّدِ

 البَْذَر المبذوَر في األرض بتراب األرض التي أثارها ثم أَمرَّ عليها مالَقَه. يَْكفُرُ  ألنه كافرٌ  عرب تقول للزارع :وال

اَع نباتُه مع علمهم به فهو  [20الحديد : ] (َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَباتُهُ )ومنه قول هللا جل وعز :  رَّ ، أي أعجب الزُّ

 تَْحَسُن ، والغيُث َهاُهنَا : المطُر : وهللا أعلم.غايةُ ما يُسْ 

 باهلِل ، وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا وَحْرثِها من المؤمنين. الكفارُ  في هذه اآلية : الكفَّارُ  وقد قيل :

وُم منها»روي عن أبي هريرة أنه قال : و ِحْسَمي :  قال ؟قيل وما ذلك الُسْنبُكُ « ضإلى ُسْنبٍُك ِمَن األرْ  َكْفراً َكْفراً  لَيُْخِرَجنَُّكُم الرُّ

 ُجَذاٍم.

وَن القريةَ : َكْفراً َكْفراً  قال أبو عبيد : قوله  .الَكْفرَ  يَْعنِي قَْريةً قريةً ، وأَْكثُر من يتكلم بهذه الكلمة أهُل الشام ، يَُسمُّ

 َكْفرُ ويْعقاَب  َكْفرُ وتُوثا ،  َكْفرُ  ولهذا قالوا

__________________ 
 (.كفر)« اللسان»( ُّ دأب من 1)



3490 

 

.  بيا. و منا هي قرى نسبه    رجال 
 .«هم أهُل القُبور الُكفُور أْهلُ »قد روي عن معاوية أنه قال : و

القرى النائية عن األمصار ومجتمع أهل العلم والمسلمين ، فالجهل عليهم أغلب ، وهم إلى البِدع واألهواء  بالكفور : أراد (قلت)

 المِضلة أسرع.

يت الكفَّاَراتُ وفالٌن َحقي إذا جحده حقَّه  كافََرني ويقال :  كفارةواأليمان ،  كفارة الذنوَب أي تستُرها ِمثل تُكفِّرُ  ألنها كفاراتٍ  سّمِ

َهارِ    ، والقَتل الخطأ ، قد بينها هللا جل وعز في كتابه وأمر بها عباده.الّظِ

 .«ألهلها أْم ال كفاراتٌ  ما أْدري : الحدودُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي  وأما الُحدوُد فقد

 أي َغطَّاها. فرهاك ألنه قد كافوراً  ِوعاؤها الذي يَنَشقُّ عنها ، سمي:  الطَّلعةِ  كافُورُ ووروي غير ذلك ، 

 : ِوعاء َطْلعِ النّْخل. الكافُور:  وروى أبو عبيد عن األصمعي أنه قال

 قال ويقال له : قَفُوٌر.

ى قال : وهو ى. الكفُرَّ  ، والُجفُرَّ

 : : العظيُم من الِجبال ، وأنشد الكِفرُ  قال : (أبو عبيد عن الفراء)

ه  من الكِفرَا ِ   َت ّلَع َر َّ
 :  : أْن يضَع الرجُل يَديِه على َصْدره وأنشد قول جرير التكفيرُ  عبيد :وقال أبو 

َ هريريريريريريريريرياو  يريريريريريريريريريس  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريْ   ذا  ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَه حبريريريريريريريريريْرِب قريريريريريريريريريَ

  
الَ    وا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريري  فريريريريريريريتاو َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ روا تريريريريريريريكريريريريريريريْ فريريريريريريريِّ  كريريريريريريريَ

  
 .(1)واْخُضعوا وانقَاُدوا 

حماد بن زيد قال : حدثنا أبو الصهباء أخبرنا :  حّدثنا الحسين بن إدريس قال : حدثنا محمد بن موسى الَحرشيُّ البصري قال

اتِق هللا فينا :  كلها للساِن ، تقول تَكفِّرُ  إذا أصبح ابُن آدَم فإن األعضاء»عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الُخْدري ، رفَعه قال : 

لطاعة له ، وتخضع ألمره ، كلَها للسان أي تذلُّ وتقّر با تكفِّر ، وقوله «، فإن استقمَت استقمنا ، وإن اعوَجْجت اعوَجْجنا

 :  المحارُب في سالحه ، ومنه قول الفرزدق يتكفر أيضاً : أن التكفيرو

ر   ْرٌب تريريريريريريريريريرّدد  بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريَ

  
َرْ     هريريريريريريريريريريريريريا أبريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريا   قريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريّ

  
 آباؤها في السالح. كفرت أي َكفَّرتْ  آباؤها. بقوله قد:  رفع أبناؤها بقوله : تََرّدُد ، ورفع قوله

__________________ 
ي ول : ضعوا سالمسكم فلستم قادرين على مسرب قيس لعجزكم عن »بع  هذا البيه :  (كفر)« اللسان»( كذا يف امل بوعة ، ويف 1)

 .«واقتاهلم ، فكفِّروا هلم كما يكفِّر العب  ملواله ، وكما يكفِّر العلج لل ِّه ان يضع ي ه على ص ره ، ويريَت َاَمن  له وا ضعوا وان اد
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ي برأِْسه ، ال يقال  التكفيرُ  وقال الليث : : إيماء الذّمِ
 .تكفيراً  له َكفّرَ  : َسجَد فالٌن لفالٍن وإنما (1)

 : له وأنشد ُكفِّرَ  : تَتويج الملك بتاج إذا رؤى التكفيرُ وقال : 

 ملٌك ي الل  برأِسِه تكفت  
 .تكفيراً  قال : جعل التاج نفسه هاهنا

الكرِم : الورَق  كافورو كالكْرِم إْذ ناَدى من الكافورِ :  . وقال العجاجالُكفورَ  فالٌن إذا لزمَ  اْكتَفَرَ  :(األعرابيثعلب عن ابن )

ي لما في َجْوفِه من العُنقوِد ، شبَّهه  الّطلع ألنه ينفرُج عما فيه أيضاً. بكافورِ  المغّطِ

قال الفراء يقال : إنها َعيٌن  [5:  اإلنسان] ((5َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس كاَن ِمزاُجها كاُفورًا )ِإنَّ اْْلَْبراَر )وقال هللا جل وعز 

ى  لطيب ريحه. كالكافورِ  ، وقد يكون : كان ِمَزاُجَها الكافورَ  تَُسمَّ

، وال يكون في ذلك َضَرٌر ،  بالكافورِ  ، وجائٌز أن تْمَزجَ  الكافورووقال أبو إسحاق : يجوز في اللغِة أن يكون طعُم الطيب فيها 

 ألّن أهَل الجنة ال يَمسهْم فيها َضَرٌر وال نََصٌب واَل َوَصٌب.

: من أخالط  الكافورو: َعْين ماء في الجنِة طيِب الريح ،  الكافورو: نَبَاٌت له نَْوٌر أبيض كنوِر األقحوان ،  الكافور وقال الليث :

 واحد. كفّري واحدة ، وهذا كفّراة ن يقول : هذه: وعاء الطلع. ومنهم م الكافوروالطيب ، 

 : اسٌم للعصا القصيرة ، وهي التي تقطع من َسعِف النخل. الَكْفرُ وقال : 

 : تَْعظيم الفَارسّيِ لِملِكِه. الَكْفرُ والخَشبَةُ الغليظة القصيرة ، :  الَكْفرُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ين وقال الليث : رجل ين أي عف كفّرِ  وهو المحسان الذي ال يُْشكر على إْحسانِه. ُمَكفَّرٌ  ريت خبيث ، ورجلعفّرِ

 بَك يا فالن َعنَّْيت وآَذْيَت. مْكفُورٌ  وكلمةٌ يلهجون بها لمن يُؤمر بأمٍر فيعمل على غير ما أُمر به فيقولون له :

ً و ُكْفراً  نعمةَ هللا وبنعمة هللا َكفَرَ  ويقال :  .ُكفُوراً و ُكْفَرانا

 .ِكفَاراً  : الكاِفرُ  : البَحر ، ويجمع الكافرو

قَِت الفََراعنةُ الِكفَارُ : و وأنشد اللحياني  : األْليَتاِن. الكافِلَتانِ و الكافرتانِ  « :نوادر األعراب»وفي  ُغّرِ

فت ، الُكْفرُ  وقال ابن شميل : الِقيُر : ثالثة أَْضُربٍ  فتو، يُطلى به السُّفُن  فالُكفر ، والِقير ، والّزِ قاق  الّزِ  الُكْفرُ ويجعل في الّزِ

__________________ 
 (.كفر)« اللسان»و « العني»، وامل به من « ال وي ال»( يف امل بوعة : 1)
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 .َكَفَرأبٌ و ،  ك فَّارٌ و  كافرٌ   ي ذاب   ي  لى به السُّفن ، وي ال :
يٌر ، ورجل تفكَّرَ وفي أمره ،  فّكرَ  ، ويقولون : للتَّفكير : اسم التَّفَكُّرُ  قال الليث :: فكر  ،  الِفْكَرةو التّفكُّرِ  : كثير اإلقبال على فِّكِ

 وكلُّ ذلك معناه واحد.

 على فْعلى : اسم وهي قليلةٌ. الِفكرىو الِفكُر للفكرة ومن العرب من يقول :

 ه كاللَّْوز.: َدلكك شيئاً حتى يتقّلَع قشرهُ عن لُبِّ  الفَْرك قال الليث :: فرك 

كْ  : الفَِركُ و  قشره. الُمتفّرِ

 فَُروكٌ  : بُغُض الَمْرأَةِ زوجها ، وهي امرأةٌ  الِفْركوونُقَِّي ،  فُِرك ، وهو الذي فَِريكٌ  البُرُّ إذا اشتد في ُسْنبله وبُرٌّ  أَفَركَ  وتقول : قد

ك ، ورجل فََواِركُ  ، وجمعها فاِركٌ و،   النِّساء.: يُْبغضه  ُمفَرَّ

ً  قال : ويقال للرجل أيضاً : في حديث ابن مسعود : أن رجالً و َعَشقْ ولم يُِضعها بين فِْرٍك : و أي أَْبغَضها. قال ُرؤبة فََرَكها فَْركا

جت امرأة شابةً أخاف أن إذا دَخلْت عليك من الّشيطان ف الِفْركوفقال عبد هللا : إّن الحبَّ من هللا  .تَْفَرَكني أتاه فقال له : إني تزوَّ

 فََصّلِ رْكعتْين ثم اْدُع بَكَذا وكذا.

 ، وهذا حرف مخصوص به المرأة والزوج. فَُروك : أن تُبِغَض المرأة زوجها ، وهي امرأةٌ  الِفْرك قال أبو عبيد :

مة يصف إبالً   :  وقال ذو الرُّ

لريريريريريريريه  يريريريريريريْ ز   ريريريريريريلريريريريريريى َرمريريريريريريَ يريريريريريريريل عريريريريريريْن َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا الريريريريريريلريريريريريريْ

  
َوارِك    أبَمريريريريريريريري ريريريريريريريريال أَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِر الريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
جال ولَْسن بقاصراِت الّطْرف على األَْزَواج. الفََواركِ  يصف إِبالً شبَّهها بالنِّساءِ   ألنُّهنَّ يطمحَن إلى الّرِ

ة على السَّير. يقول : فهذه اإلبُل تصبح وقد أْسأََدِت اللْيَل كلّه فَكلَّما أشرف  لها نَْشٌز رمْينه بأبصاِرهنَّ من النّشاط ، والقوَّ

ً  إذا أبغَضِت المرأة زوجها قيل : قد:  وقال أبو عبيد : قال أبو زيد والكسائي ً و فرَكتْهُ تْفَرُكه ِفْركا  .فُروكا

لم يُشبهها َولُده  فاِركٌ  ه إذا َواقََع امرأتَه وهيفيهم نجابةٌ ألنهم أشبَه بآبائهم ، وذلك أنّ  الِفْرك : أوالدُ  (ثعلب عن ابن األعرابي)

 منها.

 بمعنى واحد. تاَركهُ ُمتاَركةً و،  ُمفاركةً  فالٌن صاحبَه فاَركَ  وقال أبو زيد :

ك أبو بكر عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :  : المتروك المْبغَُض. الُمفَرَّ

 ، فَِرَكتْه:  ، وصِلفَت عنده ، وإذا أبغضته هي. قيل َصلَفها أبغض الزوُج المرأة ، قيل :فالٌن فالناً إذا تاركه ، فإذا  فارك يقال :

 .تَْفَرُكه

 قال : وأخبرني أبي عن أبي ِهفّان عن أبي عبيدة ، قال : خرج أعرابّي ، وكانت امرأتُه
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ِلفها فأتبَعْته نواأب  وقاله تريْفرَكه ّ ْه نواَك ،   أتبَعْته :  ، وكان َيصريريريريريريريريريْ ت َك ورَاَل  رَب ك ،   :  َرْوثة وقاله ريريريريريريريريريَ رثرييريْ
 أتبعته مَسصاأب.

 :  وقالت : حاَص رْزقَُك ، وُحصَّ أثُرك ، وأنشد

يريريريريريريريريريريريريِ  وَ  رَكريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريْ ِك تريريريريريريريريريريريريريَ ْ  أ  ريريريريريريريريريريريريربْ   أنريريريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
َ اأَب فريريريريريريريريريريريريال أ   و   ِك الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريري   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِ

  
وابِلَتُه ، وإن  انفركتوَمْنِكبُه ،  انفرك قد:  الَمنكب قيلوقال الليث : إذا زالِت الوابلة من العَُضِد عن صدفِة الكتِِف فاسترخى 

 ولكن يقال : ُحرَق فهو محروق. انفَرك كان مثل ذلك في وابلِة الفَِخذ ، والورك ال يقال :

 : استرخاٌء في األذُن. الفََرك :(أبو عبيدة)

ً  ، وقد فركاءُ  يقال : أذنٌ   .فَِرَكْت فََركا

 الخْذَواء.وقال : هي أشدَّ أصالً من 

 وهو األفَكُّ الذي ينخرم منِكبهُ وتنفكُّ العصبة التي في جوف األَخرم. مفروك وقال النضُر : بعيرٌ 

 أهمله الليث.: ركف 

 الثلُج إذا وقع فثبت على األرض. ارتكفَ  وقال شمر :

 ك ر ب
 مستعمالت.:  كرب ، كبر ، ركب ، ربك ، برك ، بكر

: االسم ،  الكربةوالنفس ،  لمكروب الغم ، وإنه كربه هو الغم الذي يأخذ بالنفس ، يقال : مجزومٌ  الكربُ  قال الليث :: كرب 

 .كَرب ، وكل شيء دنا فقد َكَرب يكُرب : مصدر الُكُروبُ و،  كارب ، وأمرٌ  المكروب : الكريبو

 الجاريةُ أن تُدِرك. كَربتوالشمس أن تغيَب  كَربت يقال :

 .«اْستَعَفَّ  كَربَ  اْستَْغنى أوإذا »في الحديث : و

 .كارب أي دنا من ذلك وقُرب ، وكل داٍن قريب فهو كرب قال أبو عبيد :

 :  وقال عبد قيس بن خفَاٍف البُْرُجِمي

ه  ْومريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَبريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ  نَّ أ َك كريريريريريريريريريريريريريريريرياِرب  يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   جريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريإذا د عريريريريريريريرييريريريريريريريريَه    املريريريريريريريريكريريريريريريريريارُِ فريريريريريريريرياعريريريريريريريريْ

  
، والعريضة التي تيبُس فتصيُر مثل  ِكْرنافة:  ، واحُدها الكَرانيف : قال : أصول السَّعَِف الِغاَلُظ هي (أبو عبيد عن األصمعي)

 .الَكَربة الكتِف هي

يَ  (ثعلب عن ابن األعرابي) ً  النخل َكَربُ  : سّمِ  أن يُقطَع ودنا من ذلك. َكَربَ وألنه استغنَي عنه ،  كَربا

رام. الَكَربَ  : التمر يُلقَط من الكَرابة وقال األصمعي :  بعد الّصِ

ْبُت الكَرابة وقال غيره : يقال :  .الكَرب إذا تلقّطتها من تكرَّ

 ، وهي َمَجاري الماء. كَربة:  : واحدتها الكَرابُ  وقال أبو عبيد :
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 وقال أبو عمرو : هي ُصدوُر األودية.

 :  وقال أبو ذؤيب يصف النحل

ا أَترِي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  هريريريريريريريَ َوارِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وَف دوائريريريريريريبريريريريريريريا  جريريريريريريَ  عريريريريريري 

  
او   رَاهبريريريريريريريري  يريريريريريريريريفريريريريريريريريا  كريريريريريريريريِ ا   َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ َأهلريريريريريريريريَْ  تريريريريريريريريريَ

  
 : رؤوس الجبال ، ألهاباً : ُشقُوقاً في الجبال. الشعوفُ 

 .ُمكَربةٌ  الدَّلَو فهيَ  أْكرْبتُ  : أن يُشّد الحبل في العراقي ، ثم يثّنى ثم يثَلث ، يقال منه : الكربُ  قال : وقال األصمعي أيضاً :

 :  الحطيئةقال 

م   ارِهريريريريريريريريريريِ ْوٌُ  ذا عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  وا عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ ا  جلريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
َر   ه  الريريكريريَ ْوقريريريريريريريَ اَج و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّوا فريريريَ لريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّوا الريريعريريِ

  
أبو نصر عن )إَذْن يَُردُّ وقَْيُد العَْيِر مْكُروُب :  إذا ُضيَِّق ، وأنشد غيره مكروبٌ  ، وقيد كَربٍ  : ذات ُمكربة وقال ابن بُُزْرج : دلوٌ 

قاء أكربتُ  :(األصمعي ً  الّسِ  : إذا مألته ، وأنشد إكَرابا

 َبجَّ املزَاَد م ْكَر   تريوْكتَا
 .لُ إسرافيو،  ميكائيلُ و،  ِجبريل:  : سادةُ المالئكة. منهم الَكُروبِيُّونَ  وَروى أبو الّربيع ، عن أبي العالية أنه قال :

ْلت دُ :  وأنشد شمٌر ألمية بن أبي الصَّ : يقال لكّلِ شيٍء من الحيوان إذا كان َوثِيَق المفاصل :  (الليث) َكُروبيَّةٌ منهم ُركوٌع وُسجَّ

 المفاصل. لُمْكَربُ  إنه

ً  الّرجلُ  أَكَربَ  وقال أبو زيد :  األْسر.الَخْلق إذا كان شديَد  لَُمْكَربُ  إذا أَحضَر وَعداً ، وإنّه إكرابا

 أي أْعَجْل وأَْسرْع. بإِْكرابٍ  والعرب تقول : ُخْذ ِرْجلَك

 ، وقلَّما يقال. بإكرابٍ  الرجل إذا أَخذ رجليه أكربَ  قال الليث : ومن العرب َمن يقول :

 ُمثاَرةٌ. َمكروبةٌ  األرَض حتى تْقلبَها ، وهي َكْربُكَ  : الِكَرابُ وقال : 

 األرُض إال َعلَى البقَر. تُْكَربُ  أي ال« على البَقر الِكَرابُ »ويقال في َمثٍَل : 

 بالنَّْصب أي أَْوِسِد الِكالَب َعلَى البقر الَوْحشيّة.« الكالَب على البقر»قال : ومنهم َمن يقول : 

ل.  وقال ابن السكيت : القَْوُل هو األوَّ

التي إذا اشتدَّ البْرد عليها جاءوا بها على أبواب بيوتهم حتى يُصيبَها الدَُّخاُن : اإلبل  الُمْكَرباتُ :  وقال أبو عبيد : قال أَبو عمرو

 فتَْدفأَ.

 :  الشََّوبُق وهو الفَْيلَكوُن. وأنشد:  الكِريبُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

اَو َ  ْواَتِن مسريريريريريريريريني  ريريريريريريريريََ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريوي الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْ ِفرِ و صريريريريريريريريريريريريريريريو   الَكرِيريريريريريريريِ    ْو   ِذئريريريريريريري   م   صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : القُْرب ، والمالئكة ْربُ الكَ وقال : 
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ِلنِي وهو اََّْبل  الَكَربو : أقرب املالئكة    مَحَلِة العرش ،  الَكر ِوبيُّونَ 
َ
: اََّْبل الذي ي ةريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ على ال ْلو بريْع  امل

ِلني  بَ ي
َ
 .الكَرب   األول فِإذا ان  ع امل

 الذي لم يُْزَرْع قطُّ.:  الجاِدسُ و: القََراح ،  الكريبُ والجاِدس ،  الَكِريب : أَْن تَزرَع في التكريبو

ُهْم َلُه َعذاب  َعِظيم  )قال هللا جّل وعّز : : كبر   [.11النور : ] (َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكَْبَُه ِمن ْ

اء على َكسر الكاف ، وقرأها ُحَمْيٌد األعرُج َوْحَده  النحو ، ألن العرب تقول :  وهو َوجهٌ جيٌِّد في (ُكْبَرهُ )قال الفراُء : أَجمع القُرَّ

اء (قلت)فالٌن تولَّى ُعْظَم األمر يريدون أكثَره   على العُْظم ، وكالُم العَرب على غيره. الُكْبرَ  : قاَس الفرَّ

 :  الشيء : ُمعُظمه بالكْسر. وأنشد قوَل قيس بن الَخِطيم ِكْبرُ  أخبرني المنذريُّ عن الحّرانّيِ عن ابن السكيت أنّه قال :

رْبِ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريِإذاتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  ُ عريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريِ

  
ِرف    غريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريْه ر َويريريريريريريريريريريريْ ا  تريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريرياد  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«سياسة الناس في المال ِكْبرُ »ومن أمثالهم : 

 َولد الرجل. أكبر بالضّم فهو الُكْبر أيضاً ، فأَما التكبُّر من الِكْبروقال : 

 .للُكْبر ويقال : الَوالء

هذا ِعجزةُ َولَِد أبيه للذكر واألنثى ، وهو آخُر َولد :  َولَِد أَبيه للذَّكر واألنثى ، وكذلك ِكْبَرةُ  أخبرني اإلياديُّ عن شمٍر ، يقال : هذا

جل ، ثم قال :  َولَِد أبيه. ِكْبَرة:  للكسائي فالن عجزةُ َولَد أبيه : آخُرهم وكذلك« المؤلف»َولَِد أَبيه بمعنى ِعْجَزة ، وفي  ِكْبَرة الرَّ

: معناه ِعْجَزة ، وجعله الكسائّي ِمثله في اللفظ ال في  ِكْبَرة بالهاء ، ذهب شمٌر إلى أنّ :  المؤنَّث في ذلك سواءٌ قال : والمذكَّر و

 المعنى.

بكسر الكاف هكذا سمعناه ، وقد  [11:  النور] (َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكَْبَهُ )وأخبرني المنذريُّ عن ابن اليزيدّي ألبي زيد في قوله : 

 رفع الكاف ، وأظنها لُغة.كان بعضهم يَ 

ةُ وقومه ،  ُكْبر : قال : إذا كان أْقعََدهم في النََّسب قيل : هو (أبو عبيد عن الكسائي) قومه في َوْزن إْفِعلّة ، والمرأَة في ذلك  إْكبِرَّ

جل.  كالرَّ

القوِم ، وصغرة القوم إذا كان  كبرة ، وفالن أكبرهم أي كبرتهموِ ولد أبيه  ِصْغَرةُ  : يقال : هو (ابن السكيت عن أبي زيد)

 .أكبرهموأصغرهم 

ُوَن يف اْْلَْرِض ِبَغْْيِ احْلَقِ )وقول هللا جل وعز :   [.146األعراف : ] (َسَأْصِرُف َعْن آَّيِتَ الَِّذيَن يَ َتَكَبَّ

ّجاج : أي أجعل جزاءهم اإلضالل عن هداية آياتي.  قال الزَّ
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 ن أنهم أفضُل الخلق ، وأنَّ لهم ِمن الحّقِ ما ليس لغيرهم.أي أنهم يرو يتَكبرون قال : ومعنى

وهذه الصفة ال تكوُن إال هلِل خاصة ، ألن هللا جل وعز هو الذي له القدرةُ والفضُل الذي ليس ألحٍد ِمثله ، وذلك الذي يستحقُّ أن 

جل وعز ، وأَعلم  المتَكبرُ  يس ألحد ما ليس لغيره ، فاهللألنَّ الناس في الحقوِق سواٌء ، فل يتكبَّر ، وليس ألحٍد أن المتكبِّر يقاَل له

 في األرض بغير حّقٍ أي هؤالء هذه صفتُُهْم. يتكبَُّرونَ  هللا أنَّ هؤالء

ُوَن يف اْْلَْرِض ِبَغْْيِ احْلَقِ )وأخبرني المنذري عن أبي العباس أنه قال : في قوله :   نال مِ  الِكبَرِ  ِمن [146األعراف : ] (يَ َتَكَبَّ

 أي يتفضلون ويرون أنهم أفضُل من غيرهم. الِكْبرِ 

ا [80:  يوسف] (ََلْ تَ ْعَلُموا َأنَّ َأابُكمْ أَ قاَل َكِبْيُُهْم )قال مجاهد في قول هللا جل وعز : و  أي أْعلَُمُهْم كأنَّه كان رئيَسهْم ، وأمَّ

ّنِ فُروبيُل. أْكبَُرهم  في الّسِ

 قال : والرئيُس : َشمعوُن.

 يَُهوَذا.:  َكبِيُرُهمْ  الكسائي في روايته :وقال 

أي معلمكم ورئيسكم ، والصبيُّ بالحجاز إذا جاء ِمن  [71طه : ] (ِإنَُّه َلَكِبْيُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِ ْحرَ )وقوله جل وعز : 

عن ظلم عباده ، وهللا  تكبر الذي:  متكبرال في صفة هللِا تعالى العظيم الجليل ، الَكبيرُ و،  َكبيري عند معلمه قال : جئت ِمن عند

 أعلم.

ريَن يقولوَن : [31يوسف : ] (فَ َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكََبْنَهُ )وأما قول هللا جل وعز :   .أَْعَظْمنَه فأكثُر المفّسِ

 ، وليس ذلك بالمعروف في اللغة. ِحْضنَ :  أَْكبَْرنَهُ  روي عن مجاهد أنه قال :و

 :  وأنشد بعضهم

ارِهريريريريريريريرينَّ وال هريريريريريريريريَ اء عريريريريريريريريلريريريريريريريريى َأطريريريريريريريريْ   يت الريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارا    يت الريريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء  ذا أكريريريريريريريريريريريرَبَْن  كريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريْ

  
ل ما تحيض فقد َخرَجْت من  (قلت) : وإن صحت هذه اللفظة بمعنى الحيض فلها مخرٌج حسٌن ، وذلك أنَّ المرأةَ إذا حاضْت أوَّ

غَِر إلى حدِّ   .الِكبَر حّدِ الّصِ

 الموجِب عليها األمَر والنّْهَي. الكبَر أي حاضت فدخلت في حدِّ  أَكبَرتْ  فقيل لها :

 سأَلت رجالً من طيٍئ.:  ه قالوأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أَن

 ؟لَك َزْوجةٌ أفقلت له : يا أَخا طيٍئ : 

جت ، وقد ُوِعْدُت في بنِت عّمٍ لي.  قال : ال وهللا ما تَزوَّ

 ؟قلت : وما ِسنُّها

 أو َكَربَْت. أْكبَرتْ  قال : قد

 ؟أْكبَرتْ  فقلت : ما

 فقال : حاَضْت.
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ُل حيضها إالَّ أنَّ َهاَء الِكنَاية في قوِل هللا  إِْكبَارَ  : أنا : فَلُغَة الطَّائِّيِ تصحح أنَ  (قلت) ينفي هذا  (فَ َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكََبْنَهُ )المْرأَة أوَّ

 المعنى ، فالصَّحيح أنَُّهنَّ لما رأين يوسَف َراَعُهنَّ جماله فأعظمنه.

فاعّيِ ، قال : حدثنا و اِك عن ابن عباس حدثني المنذري عن عثمان بن سعيد عن أبي هشام الّرِ حَّ جميع عن أبي َرْوٍق عن الضَّ

 قال : ِحْضَن. [31يوسف : ] (فَ َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكََبْنَهُ )في قوله : 

ْت هذه الرواية عن ابن عباس سلمنَا له ، وجعلنا الهاَء في قوله (قلت) هاَء وقفٍة ال هاَء كنايٍة ، وهللا أعلم بما  أَْكبَْرنَهُ  : فإِْن صحَّ

 .ُكبَّارو ُكبَارٌ و َكبِير أراد. ويقال : رجلٌ 

 [.22نوح : ] ((22َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّارًا ))قال هللا جل وعز : 

 : عظمة هللا جاءْت على فعلياء. الكبِِرياءو

 [.78يونس : ] (َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكَْبَِّيُء يف اْْلَْرضِ ): الْملك في قوله تعالى :  الكبرياء قال ابن األنباري :

 .تَكبُّراً و: االمتناع عن قبوِل الحّقِ معاندةً  االستْكبارُ و

شيبان ، وعاِمر ، وجليحةُ من بني تيم بن ثعلبة بن ُعَكابةَ ، أصابتهْم َسنَةٌ فانتجعوا :  : أحياٌء من بكِر بن وائٍل ، وهم األكابرو

بِّي فأَجارهم َوَوفَى لهم.  بالد تيم ، وضبةَ ، ونزلوا َعلَى بدِر بن حمراء الضَّ

 :  فقال بدر في ذلك

اس  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  َر الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  وفريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  وفريريريريريريريريرياء  مل يريريريريريريريريريريَ

  
ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر  ذ  ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريو  ّ  األكريريريريريريريريريابريريريريريريريريرير     بريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ

  
فعة والشرف. الُكْبروقال :   في الّرِ

 :  قال المّرارُ 

فريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا الَّ  َوِ َ األعريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ربْ و و  اهلريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا    الريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .األُكبر : الَجدُّ  الكابرو: السَّيِّد ،  الكابرُ  وروى عمرو عن أبيه :

 رواه شمر في كتابه. «َكبَراً  أنهُ أَخَذ ُعوداً في منامه ليتخذ منه»الذي أُري األذان :  (1)في حديث عبد هللا بن زيد و

 : الطَّْبل فيما بلغنا. الَكبَروقال شمر : 

 : الطَّْبل الذي له وجهٌ واحٌد بلغة أهِل الكوفة. الَكبَر وقال الليث :

 جمٍل وجماٍل. ِمثل ِكبار : الطَّْبل ، وجمعه : الَكبَر :(ثعلب عن األعرابي)

 كالِخْطِء من الخطيئة. الكبيرةِ  : اإلثم ، جعل من أسماء الِكْبر وقال الليث :

ّنِ من الناس والّدَواّبِ ، وقد الكبير : مصدرُ  الِكبَرو يِء واألْمِر قلَت : كبَِر ِكبَراً  في الّسِ  َكبَُر يكبُر ِكبَراً  ، وإذا أَرْدَت عظَم الّشِ

__________________ 
 (.كرب)« اللسان»و البن األثت ، « اللهاية»وامل به من « ُّي  بن عمرو»( يف امل بوع : 1)
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 أيضا  ، كما ت ول : عيَتَم يعيت م ِعيَتما .
 .يكبُر َكبَاَرةً  األْمرُ  كبُر وتقول :

 ف والعز.في الّشرَ  كبيرٍ  عنْ  كبيراً وأي عظيماً  كابرٍ  عن كابراً  ويقال : ورثوا المجدَ 

 .األكبر : الَجدُّ  الكابرو: الّسيِّد  الكابر : قال : (عمرو عن أبيه)

ـ  ، ألنه ليس بنْعٍت إنما أكابر ، وال ِرجالٌ  أَكابرُ  ، وال تَجوُز النَّكرةُ فال تقول : ملوكٌ  أكبرَ  : جماعةُ  األكابرُ  وقال الليث : الملوك

ٌب ، وقول المصلِّي : هللا ن ، فيه قوالن، وك أكبرُ  هو تعجُّ ، كقول هللا جّل وعّز :  كبيرٌ  أحدهما : أنَّ معناه : هللا:  ذلك قول المَؤذِّ

لَعَْمُرَك ما أَْدِري وإِني ألَْوَجُل معناه : وإنِّي لَوِجٌل ، والقوُل :  أي هو َهيٌِّن عليه. وِمثلُه قول َمْعِن بن أَْوٍس  (َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ )

 :  هللا األعزُّ أي أََعزُّ عزيٍز. قال الفرزدق:  وكذلك أكبُر كبير ضميراً ، المعنى : هللااآلخر أنَّ فيه 

َ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريا َك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريرياَء بريريريريريريريريَ   نَّ الريريريريريريريريذي  ريريريريريريريريََ

  
زُّ وأطريريريريريريريريريريريريَول    ه َأعريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريا  دعريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريَ

  
 معناه : أَعزُّ عزيٍز ، وأطول طويل.

ة ، قالأخبرنا ابن َمنِيعٍ ، قال : أخبرنا عليُّ بن الَجْعد عن  ُث عن ابن :  ُشعبةَ عن عمرو بن ُمرَّ سمعُت عاصماً العَنَِزي يحّدِ

، ثم َذكر  ثالَث مراتٍ  أكبر َكبيراً  ، وقال : هللا فكبَّرَ :  يصلي قال وسلمعليههللاصلىُجبَْيِر بِن ُمْطِعٍم عن أبيه أَنَّهُ رأى النبي 

 الحديث بطوله.

، يدلُّ على ذلك  تكبيراً  بمعنى كبيراً  هللا أُكبِّرُ :  أكبرُ  مه ُمقَام المْصدر ألن معنى قوله : هللاألنه أَقا كبيراً  قال أبو منصور : نصب

أكبُر  ُُ كان إذا قام إلى صالته من الليل قال : ال إِلهَ إاِلَّ هللا ، هللاالسالمعليهَرَوى سعيد عن قَتادةَ عن الحسن أنُّ نبيَّ هللا  ما

 فأقام االسَم ُمقَام المصدر الحقيقي. تكبيراً  بمعنى : كبيراً  لُه :، فقو ثالث مّراتٍ  كبيراً 

 وقوله : الحمد هلل كثيراً ، أي أحمُد هللاَ َحْمداً كثيراً.

. الَمْكبَرُ  ، وعاله َكْبَرةٌ  ويقال للشَّيخ : قد َعلَتْهُ   إِذا أََسنَّ

 :  . ومنه قولهَكْبَرةٌ  َعلَتْهُ :  ويقال للسيف والنَّْصل العَتِيق الذي قَُدمَ 

ا تريريريريريريريريهريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ اليت عريريريريريريريريَ ِرَب الريريريريريريريريَّ م  يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ اَلجريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْبأٌَب بريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريريريريرير وِن   ِرَب كريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 النهار وَشبَاَب النهار أي حين اْرتَفََع النهاُر. أَكبرَ  : يقال : أَتَانِي فالنٌ  (شمرٌ )

 :  وقال األعشى

ار  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريرية  أكريريريريريريريريريريريرَب الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
ه    ونريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريٌل لريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ  ريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريْ

  
َل النهار في ساعٍة قَْدَر ما يشدُّ المحيُل أَْخالَف إِبِلِه لئال يَرَضعها الفُْصاَلُن.  يقول : قتَلناهم أوَّ
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ً  َرِكبَ  قال الليث : تقول العرب :: ركب  ً  فالٌن فالنا  .بركبتَْيه إِذا قَبََض على فَْوَدْي َشْعره ثم َضرب َجْبهتَه يَركبُه َرْكبا

يَديِ البعير : الَمْفِصالِن اللَّذاِن يليَاِن  ُرْكبتَاو،  ُرَكبٌ  البَعيِر في يده ، وقد يقال لذوات األربع كلِّها من الدَّواّبِ : ُرْكبةُ وقال : 

ا الَمْفِصالن الناتِئَاِن من خْلف فهما  .العُْرقوبان البَْطَن إذا بَرك ، وأمَّ

 كركبَتَي العَْنز ، ويقال لكّلِ شيئين يستويان ويتكافآن : ُهما ُركبةِ  ويقال : للُمَصلِّي الذي أثََّر السُّجوُد في َجْبَهتِه : بْين عينيه ِمثلُ 

 العَْنِز ، وذلك أنهما يَقعان معاً إلى األرض منها إذا َربََضْت.

ُكوبِ  ويقال من ً  : الرُّ ْكبةُ و،  َرِكَب يَْرَكُب ُركوبا ةٌ واحدة ،  الرَّ كبةُ و: مرَّ كوب : ضرٌب من الّرِ ْكبة ، يقال : َحسنُ  الرُّ  ركبَ و،  الّرِ

 الدَّْيُن. ركبَهو،  َركبَهُ  عال شيئاً فقد ، وكلُّ شيء اْرتكبَهوفالٌن فالناً بأَْمٍر ، 

ُكبَ  إذا سافرتم في الِخْصب فأعطوا»في الحديث : و  .«أَسنَّتََها الرُّ

ُكبُ  قال أبو عبيد : كاب : جمع الرُّ ً  : اإلبل التي يسار عليها ، ثم يجمع الركابُ و،  الّرِ  .الركاُب ُركبا

ُكبُ  قال ابن األعرابي :  .ِركاب ال يَكون جمع الرُّ

ِم :  الشَّْحم رَواِكبُ و ركائب : الركاب ، وجمع ُرُكب ، وجمعه : َرُكوبٌ  وقال غيره : بعيرٌ  طرائُق بعضها فوق بعض في مقَدَّ

َواِدف. ر : فِهي الرَّ ا التي في المؤخَّ  السَّنَام ، فأمَّ

كابةُ و . : ِشْبهُ فَِسيلٍة في أَْعلى النخلة عند قِّمتَِها ، ربَّما حملتْ  الّرِ َها ، وإذا قُِلعَْت كان أَْفضل لألّمِ  مع أُّمِ

إذا كانت الفَِسيلةُ في الِجْذع ولم تُكْن ُمستأِْرضةً فهي من َخِسيِس النخل ، والعرب :  وقال أبو عبيد : سمعُت األصمعيَّ يقول

يها  .الراِكب تَسّمِ

اكوبُ  وقال شمر : هي  .َرَواكيبُ  أيضاً ، وجمعها : الرَّ

ي منوقال الليث : ا ا ُرّكابَ  السفينةَ : يركب لعرُب تسّمِ ْكبَاُن األْركوبُ  السفينِة ، وأمَّ ْكب فراكبوو،  الرُّ وا  الرَّ الدََّواّبِ ، يقال : َمرُّ

ً  السفينة ركابَ  : وقد َجعل ابن أْحَمرَ  (قُلت) ُركوبا بنا  :  فقال ُركبانا

ا ِ  ر كريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريريريريريَ  ْرقريريريريريريريريريريريريريريريَ لُّ  لريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل    هريريريريريريريريريِ ركريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريراكريريريريريريريريري   املريريريريريريريريريعريريريريريريريريريْ

  
 ً ونه. ركبوا يعني قوما ت السماُء ولم يَهتُدوا ، فلما طلع الفْرقُد كبَّروا ألنهم اهتدْوا للسَّْمِت الذي يَُؤمُّ  سفينةً فغمَّ

ْكبوإذا كان على بعيٍر ،  راكبٌ  : تقول : َمرَّ بِنَا (الحّرانيُّ عن ابن السكيت) أصحاب اإلبِل ، وهم : العََشَرة فما فوقها ، :  الرَّ

ْكبِ  : أكثر من األُركوبُ و َكبَةُ و،  الرَّ ْكبِ  أقلُّ من الرَّ كابو،  الرَّ  راحلةٌ ، وال َواحَد لها من لْفِظها.:  : اإلبل ، واحدتها الّرِ
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ْكبُ  أي يُحَمل على ظهور اإلبل ، فإذا َكان ِرَكابيٌ  ومنه قيل : َزْيتٌ  افٍر بِْرَذْوناً َكان أو فَرساً أو بغالً أو ِحماراً قلَت : على ح الرَّ

 مرَّ بنا فاِرس َعلَى ِحمار ، ومّر بنا فارٌس على بَغل.

 ، وهو ناِدٌر. ِركابٌ و راِكبٌ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

اِكبُ وأيضاً : رأُس الجبل ،  الراِكبُ وقال :  غار يخُرج في أصول النّخل ال الرَّ  ِكبار.: النخُل الّصِ

ْكبَةُ و يَانة إذا قُطعت. الرُّ لِّ  : أصل الّصِ

ً  اإلبل التي تُخَرج ليُجاَء عليها بالطعام : تسمى« : اإلبل»وقال ابن ُشميٍل في كتاب  حين تَخُرج وبعد ما تجيُء ، وتسمى  ِركابا

 ً يحَمُل عليها المحامل ، والتي يُْكُرون ويُحَمل عليها متاع  ِركابٌ  ِعيراً على هاتين المنزلتين ، والتي يُسافَُر عليها إلى مكة أيضا

ء ، وليَس العيُر التي تأتي أهلَها ، وال تسمى ِعيراً ، وإن كان عليها طعاٌم إذا َكانت ُمؤاَجرة بكرا ركابٌ  التُّّجار وطعامهم كلُّها

َكائب وال تسمى ِعيراً ، والجماعة : .ِرَكابٌ  بالطعام ولكنها كاباتُ و الّرِ لهذا ، جئنا  ركابٌ ولَك  رَكابولي ،  رَكابٌ  إذا َكانت الّرِ

ً ِرك ، وإنما تسمى ركابُنا وإن كانت مرِعيّة : تقول : ترُد علينا الليلة ركابٌ  ، وهي ركاباتِنا في ث نفسه بأن يبعَث  ابا إذا كان يحّدِ

 بني فالٍن. ِركابُ  قط. هذه تُْرَكبْ  بها أو ينحِدَر عليها ، وإن كانت لم

َكباتِ  إنَّما تَهِلكوَن إذا صْرتُم تَْمُشون»في حديث ُحَذيفَة : و  «كأنكم يَعَاقِيُب الَحَجل ، ال تَْعِرفوَن َمعُروفاً ، وال تُْنِكُروَن ُمنكراً  الرَّ

 ُرؤوسكم في الباطِل والِفتَِن يَتبُع بعضكم بعضاً بال َرِويَِّة. تركبونَ  اه أنكممعن

 .التركيب السحاُب وتَراَكم : صار بعُضه فوق بعض. وشيٌء َحَسنُ  تراَكبَ و،  ُمْرِكبٌ  ، فهو ُركوبُه الُمْهُر إذا حان أَرَكبَ و

 [.72يس : ] ((72رَُكوُِبُْم َوِمْنها َيَُْكُلوَن )َوَذلَّْلناها هَلُْم َفِمْنها )وقال هللا جل وعز : 

ي ذلك أن عائشة قرأْت  يركبون قال الفراء : اجتمَع القراء على فتح الراء ألن المعنى فمنها وقال أبو  (َرُكوبتهمْ  فَِمنها)، ويُقّوِ

كوبة عبيد قال األصمعي :  .يركبون ما:  الرَّ

كوبُ  وقال الليث : كوبةو،  يُرَكب : كل دابة الرَّ  ، اسٌم للواحِد والجميع. يُركبُ  : اسٌم لجميع ما الرَّ

ياُح : ِركابُ  : اإلبُل التي تحمل القوم وهي الركابُ وقال :   القوم إذا َحَملْت أو أريَد الحمُل عليها ، وهو اسُم جماعة ال يُفرد والّرِ

ياُح لها ِركاُب قال : :  السحاب. قال أمية ِركابُ  ِكيبُ الوتردَُّد والّرِ  : ما بين نهَريِ الَكْرم ، رَّ
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يف الةريرييء م ل الَف ِّ وحنوه ، ألن املفعَّل  واملْفَعَل كل  يردُّ    َفعيل ، وثوٌب جم َّد  للمرَكَّ  يكون  ا ا   الركي   و 
 : ج يٌ  ، ورجٌل م ْ لٌق : طليٌق.

 .المراكب ، والجميُع : َمْرَكبي : الدابة ، تقوُل : هذا المْرَكبُ و

ً  : المصَدُر ، تقول : المْركبُ و ً  أي ركْبُت َمْركبا  : المْوضُع. المْرَكبُ و،  ركوبا

 : الذي يغزو على فَرس غيره. المْركبُ و

ُجل كريمُ   أي كريُم األصل. المركَّب وتقول : هذا الرَّ

َكبُ و ُجل َركبُ  ، وال يقال : األَركابُ  المرأةِ. معُروف ، والجميُع : َركبُ  : الرَّ الرجل ،  َرَكب : وغيُره يجيُز أن يقال : (قلت) الرَّ

 :  وأنشد الفراء

ع  اجلريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريَة اِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب   لريريريريريريريريريريريريِ  ال يريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريرياب  و   لريريريريريريريريريريريْ امسريريريريريريريريريريرياِن وال اجلريريريريريريريريريريريِ  ال الريريريريريريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ْن دون َأْن تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَي األركريريريريريريريريريريريرياب    مريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريريريريريرياب  و   َ  األيريريريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ُكبُ :  السَّْرج ، والجميع ِركابُ  وقال الليث :  .الرُّ

ْكبةِ  : العظيمُ  األْركبُ وقال :  أي مْوطوٌء  َرُكوبٌ  ، ونحو ذلك. قال األصمعي فيما روى أبو عبيد عنه ، ويقال : طريق الرُّ

 ، به آثاُر الدَّبَر والقَتَب. َرُكوب َمْلُحوٌب ، وبَعير

له.سوابُق السنبُل التي تخرج ف:  السُّْنبُل ُرْكبانُ  :(ابن شميل عن الجعدّيِ )  ي أوَّ

 السنبُل. ُرْكبانُ  يُقال : قد خَرجت في الَحبِ 

 في ُمهاَجره إلى المدينة. وسلمعليههللاصلى: اسم ثَنيٍَّة بحذاء العَْرج سلكها النبي  َرُكوبةو

رْ »في الحديث : و كيبُ  ، «السُّعاة بِقْطعٍ مْن َجهنَم مثل قُور ِحْسَمي ِركيبَ  بَّشِ اكب بمعنى الرَّ السُّعاة  يْركبُ  ، كأنه أراد الذي الرَّ

ا قبَضوا ، ويرفعُه إلى َمْن فوقهم ،   الذين يقبِضون الصدقات.:  السُّعاةوفيظلُمهْم ويكتُب عليهم أكثر ممَّ

 من نخل وهو ما ُغرَس سطراً على َجْدَول أو غير جدول. َرِكيب يقال :« : النوادر»وفي 

 :  قال : تأَبط شّراً  .َرِكيب:  ُع فيهوقال : يقال للقََراح الذي يُزر

ي َواترأب  وَ  ى َأهريريريريريريريريِل املريريريريريريريريَوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريْومريريريريريريريريا  عريريريريريريريريَ

  
ِل   بريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريل  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ألهريريريريريريريريِل ركريريريريريريريرييريريريريريريريري   ذي  ريريريريريريريريَ

  
 : هم الُحّضار. الركيب أهل:  : بقية ماء بعد نضوب المياه ، قال الثميل

ِبيكةُ  :(أبو عبيد عن األحمر): ربك   : شيٌء يْطبَخ من بُّرٍ وتمٍر. الرَّ

ً  يقال : منه :  وأصله أنَ « له فاْربُُكوا َغْرثَانُ »، ومن أمثالهم :  َربَْكتُه أْربُكهُ َرْبكا
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ُْ أ ريريريريرب ه  ،  َر به ف ال : ما َأصريريريريلع  به أَ كل ه َأ َُ من سريريريريفر  وهو جائع ، وق  ول ِ  امرأَته  له غالما  فريب ةريريريريّ رجال  قِ 
أي أنه جائٌع فَسوُّوا له طعاما  يهجأ َغَرثَه فَفَعلوا فلمَّا  بع قال « له فاْربك وا َغْراثن  »امرأته ف اله : فف له له 

 ؟: كيف ال َّاَل وأ مُّه  
ْبكُ  وقال الليث :  : إصالُح الثَريِد وخلُطهُ بغيره. الرَّ

بكُ و في الِحبالة إذا نِشَب فيها ، وإِذا تَتْعتََع  يَْرتَبِكُ  مكنه الخروُج منه ، والصيدُ فيه ، وال ي فَيَْرتَبِكَ  : أَْن تُلقَى إِنساناً في َوْحلٍ  الرَّ

جُل في كالِمِه قيل : قد  في منطِقه. اْرتَبَكَ  الرَّ

 األمُر ، واْلتَبََك بمعنى واحد إذا اْختَلََط. اْرتَبَكَ  ويقال :

ْبكِ  الَميَاثَِر على النُّوقِ إنهم يَرَكبوَن »في الحديث عن أبي أمامةَ في صفة أهل الجنة :   .«، عليها الَحَشايَا الرُّ

بكُ  قال شمٌر : ْمُك : واحٌد والميم أعرُف. الرُّ  ، والرُّ

األسوُد ، وهو في ذاك ُمشرٌب ُكْدَرةً ، وهو شديُد سواِد األذُْنيِن ، والدُّفوِف ، وما عدا أذنيِ :  مَن اإلبل األْربكُ وقال : واألْرَمُك 

 وُدفوفَه مشرٌب ُكْدرةً. األْرَمِك ،

 ، فإذا بَزاَل فجَمٌل وناقةٌ. بَْكَرةٌ  من اإلبل : ما لم يَْبُزْل ، واألنثى البَْكرُ  قال الليث :: بكر 

وهو ابن المخاِض ، وابن الَّلبُوِن ، والِحقُّ والَجَذُع ، فإذا أثنى فهو جمٌل وهو ِجلَّةٌ ، :  البَْكرُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

ى.  بعيٌر حتى يبُزَل وليس بعَد البازِل سنٌّ يسمى ، وال قبل الثّنِّي سنٌّ يسمَّ

 : وما قاله ابن األعرابي صحيٌح ، وعليه كالم من شاهدُت من العرب. (قلت)

ِل ، وفي جوفها ِمْحوٌر : لُغتان للتي يستقى عليها ، وهي خشبةٌ مستديرةٌ في وسطها َمَحزٌّ للحب البََكَرةُ و،  البَْكَرةُ  وقال الليث :

 تدور عليه.

 ، كأنها فتوُخ النساِء. البََكَراتُ  قال : والَحلَُق التي في حلية السيف هي

 أَبيهم. بَْكَرةِ  وأخبرني المنذريُّ عن أبي طالب أنه قال في قولهْم : جاءوا على

 قال قال األصمعيُّ : يعني جاُءوا على طريقٍة واحدةٍ.

  جاءوا بأَجمعهم.وقال أبو عمرو : معناهُ 

 .بَْكَرةٌ  وقال أبو عبيدة : معناه جاءوا بعضهم في إثِر بعٍض ، وليس هناك

 وهي جماعةُ الناِس. البَْكَرةِ  تصغيرُ :  البَُكيرةُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 َمثَل. ، وإنما هو بْكَرةٌ  أُّمهْم أي بأَجمعهْم ، وليَس ثَمَ  بْكَرة ، وعلى بَْكَرتهمْ  يقال : جاءوا على

 [.68البقرة : ] (ال فاِرض  َوال ِبْكر  َعوان  َبنْيَ ذِلكَ )وقول هللا جل وعز : 
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 والفارِض. البِْكرِ  بين (بين ذلك)قاَل أبو إسحاق : أْي ليسْت بِصغيرةٍ وال كبيَرة ، ومعنى 

: النَّاقة التي حملْت بطناً واحداً ،  البِْكرُ و،  أبكارٌ  الجاريةُ التي لم تقتضَّ ، وجمعُها ::  البِْكرُ  قال : (الحراني عن ابن السكيت)

 .بَِكارةٌ و،  بِكارٌ  : الفَتيُّ من اإلبل وجمعه : البَْكرُ و: ولدها ،  بِْكُرَهاو

ي التي ولدت بطناً واحداً   به. تَبتِكرُ  بولِدها الذي بِْكراً  وقال أبو الهيثِم : العرُب تسّمِ

 ً  .بْكرٌ  د ، ونحو ذلك ، قال األصمعيُّ : إذا كان أوَل ولد ولدتهُ الناقةُ فهيما لم تل بِْكرٌ  ويقال لها أيضا

ُل َولِد الرجل غالماً  البِْكرُ ومن الرجال : الذي لم يقرب النساء بْعُد ،  البِْكرُ ومن النساء : التي لم تمسَّ ،  البِْكرُ  وقال الليث : : أوَّ

 كان أو جاريةً.

 كّلِ شيء : أولهُ. بِْكرُ و: فتيَّةٌ لم تحِمل ،  بِْكرٌ  ، وبقرةٌ  بِْكَرينِ  ابنُ  بِْكرٌ  ويقال : أشدَّ الرجال

ُل ولٍد يولُد لهما ، وكذلك الجارية بغير هاء ، والجميُع  بْكر : هذا (أبو عبيد عن الكسائيّ )  بِْكرةُ و،  أبكارٌ  منهما :أَبويِه وهو أَوَّ

 ولِد أَبويه : أَْكبرهْم.

 :  وال ثِْنياً على معنى : ما هو بأَول وال ثان. قال ذو الرمة بِْكراً  وقال الليُث : يقال : ما هذا األمُر منكَ 

َب مسريريريريريريريرياجريريريريريريريرية   الَّ َ ى األبريريريريريريريريواِب طريريريريريريريريَ وفريريريريريريريريا  لريريريريريريريريَ  وقريريريريريريريري 

  
رَا  كريريريريريْ ة  بريريريريريِ اجريريريريريريريَ اِ  أو مسريريريريريريريَ  عريريريريريَوان  مريريريريرين اَّريريريريريريرياجريريريريريريريَ

  
 بن عبد َمناةَ بِن ِكنانةَ. بكر بنو:  في العَرب : قبيلتاِن : إحداهما بكرٍ  وبنو

من  البُْكَرةُ وبِن ِكالٍب فالنسبةُ إِليهم بَْكَراِويٌّ ،  بكر ، وأما بنو بَْكريٌ  بن وائل في ربيعة ، وإذا نُِسَب إليهما قالوا بكرُ  واألخَرى :

 .أبكاراً و بُكراً  الغََداة تُجمع

وغدوة إذا كانتا نكرتين أُنثتا وُصِرفتا ،  بكرة[ 38القمر : ] ((38َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعذاب  ُمْسَتِقرٌّ )):  وقول هللا تعالى

 هاهنا نكرة. فبكرة يوِمك ؛ وغداةَ يومك لم تصرفهما بكرةَ  وإذا أرادوا بهما

 : الخروج في ذلك الوقت. التبكيرُ و،  البُكورُ و

 :  له. وقال لبيد بكَّْرتَ  الشيء إذا باَكْرتُ  في ذلك الوقت ، ويقال :: الدُّخول  اإلبكارُ و

َرأب   حريريريريْ اَج بسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريا الريريريريريريريّ جريريريريريريريَ تريريريريَ ْر   مسريريريريريريرياجريريريريَ  َ كريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريريَ امريريريريريريريري  يريريريريريريريريَ نَي هريريريريريريريريَ َّ نريريريريريريريريِ لَّ مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا مسريريريريريريريريِ  ألعريريريريريريريريِ

  
يِك َسَحراً إلى حاجتي.  أي بادْرُت صقيَع الّدِ

رُ  من كل شيء هو الباكورُ و رُ  ، وهو بَكورٌ  ، وغيثٌ  باكوَرةٌ  السريع اإلدراك ، واألُنثى : المبَّكِ في أّول الَوْسِمّيِ ويقال  المبَّكِ

 ً  هو الساري في آخر الليل وأول النهار ،:  أيضا
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 :  وأنة 
ه  ونريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  ل  هبريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ رََّر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريريريريريريريرْ و   ا مريريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريٌج بريريريريريريريريريريريريريريري  اَدهتريريريريريريريريريريريريريريريْ  هتريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .بَُكورٌ  وسحابةٌ ِمْدالٌج :

، وهَو الَكْرُم الذي  بِْكرٌ  . أَْو أَبكاُر َكْرٍم تُقَّطُف واِحُدها :: .. وقوله باِكَرة نعتاً قال لألُنثى : الباِكرَ  . فمن جعلباِكراً  هُ ويقال : أتيتُ 

 حمَل أول حمِله.

لهُ  أبكارٌ  وَعَسلٌ   الجواِري يلينَه. أبكار النحل أي أَفتاُؤها ، ويقال : بل أبكارُ  : يُعَّسِ

اُج إلى عامل له : ابعْث إليَّ بعََسل من الدَّْستَْفشاِر ، الذي لم تَمسَّهُ الناُر و  .(1)كتَب الحجَّ

 :  وقال األعشى

كريريريريريريريرياِر الريريريريريريريري ريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياِف  ن بريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ حريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
ن   ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   أ َُّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِق   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ما يُْدِرُك.صاحب وِصحاب ، وهو أول :  كما يقال باكر القطاف جمع بِكارُ 

 : ُطِلبت حديثاً. بْكر : لم تُْقتَبَْس من ناٍر ، وحاجةٌ  بِْكرٌ  وقال األصمعي : نَارٌ 

 معناه : ما َصلّْوها في أول وقتها. «بصالةِ الَمْغِرب بَكَُّروا ال يَزاُل الناس بخْيٍر ما»في الحديث : و

: أَدرَك أول  ابتَكرَ  ، ومعنى باِكراً  : خرج إلى المسجد بَكَّرَ  فمعنى «كَذافلهُ  ابتَكرويْوَم الُجمعَِة  بَكَّرَ  َمنْ »في حديث آخر : و

 الُخطبة.

 فقد باكراً  إلى الجمعة قبل األذان ، وإن لم يأتها بكر إلى الجمعة ، تفسيره عندنا : من ابتكرو بكر وقال أبو سعيد في قوله : من

 الجارية ، وهو أخذ ُعْذرتها. ابتكار فأن تدرَك أول وقتها ، وأصله من ابتكارها ، وأما بكَّر

ُل الهذليالبُُكر ، وهنّ  البَكورُ  : إذا كانت النخلةُ تُدِرُك في أّول النخل ، فهيَ  (أبو عبيد عن األصمعي)  :  . وقال الُمتَنَّخِ

ْه  بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِّ َك  ْذ جريريريريريريريريريريريري   ذلريريريريريريريريريريريريَك مريريريريريريريريريريريريا ِديريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري 

  
لِ   تريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريْ

 
ِر املريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريري  ا كريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريري  اهلريريريريريريريريريريريريري    أمحريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 .البَُكور : ِمثلُ  البَِكيرةُ  قال : وقال الفراء :

،  البُكور ، وغدْوت عليها ُغُدّواً ، مثل بكوراً  على الحاجة بَكْرتُ و،  إبكاراً  الغداءَ  أبَكْرتُ و إبكاراً  الِوْردَ  أبَكْرتُ  :(أبو زيد)

 .بُكوراً  إليه بَكر حتى إبكاراً  الّرجَل على صاحبهِ  أبكْرتُ و

 ، وأثنتْ  بِكَرها الحامُل إذا ولََدت ابتكَرتِ :  قال : قال أبو البَْيداء (شميلابن )

__________________ 
ر ، من اللحل األبكار من »: (بكر)« اللسريريريريريريريريريريريريريريان»( كذا يف امل بوع ، ويف 1) ل    الَّ كت  اَّجاج    عامل له : ابعث   َّ بَعسريريريريريريريريريريريريريريَ

 .«وال ستفةار : كلمة فارسية معلاها ما عصرته األي ي»  قال : .« .. ال ستفةار
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 يف ال اين ، وثلَّ ْه يف ال الث : وَربَّعْه وَعَّسْه وعّةرْ .
 وقال بعضهم : أَْسبَعْت وأْعشرْت وأَثمنْت في الثامن والسابع والعاشر.

وأْنتَنَْت إذا جاءْت بولٍد ثِني ، واثْتلثَْت ولَدها الثالث ،  المرأةُ ولداً إذا كاَن أوُل ولِدها ذكراً ، ابتَكَرتِ  « :نوادر األعراب»وفي 

 أنا واثْتنْيت ، واثتلثُت. ابتكْرتُ و

 :  اسٌم لجماعتها. قال طَرفة البُُروك : اإلبل البَْركُ  قال الليث :: برك 

جريريريريريريريريريريريود  قريريريريريريريريريريريْ  َأاثَرْ  خمريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريرييت و  ْرك  هريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريَ

  
ّردِ    نريريريريريريريريَواديريريريريريريريريهريريريريريريريريا أَْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى بريريريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   جمريريريريريريريري َ

  
 .البُُروك : جماعةُ اإلبل البَْرك :(عبيد عن أبي عبيدةأبو )

 :  فيُقيَمها ويحلُبَها. وقال الكميت باِركةً  : أن يَُدّر لَبُن الناقة البِْركة قال وقال أبو زيد :

وو  بريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ رْكريريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ون  جريريريريريريريريريريريوِدك غريريريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َن لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري 

  
 البعير. َمْبَرك : ما َوِلَي األرض من جلِد بطن البَعير وما يليه من الصْدر ، واشتِقَاقُه من البِْركةُ  وقال الليث :

ودلَكه ، وأنشد في صفِة الَحْرِب  ببَركه : َكْلَكُل البعير وصدُره الذي يَُدوك به الشيء تحته ، يقاُل : حكَّه ودكَّه وداكهُ  البَْركو

 :  وشدَّتِها

ه بريريريريريريرْكريريريريريري  هريريريريريريريا هبريريريريريريم  فريريريريريريريأَقريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريهريريريريريريْم ومسريريريريريريكريريريريريريريَّ

  
اِن و   اَن بريريريريريريريَن بريريريريريريرييريريريريريريريَّ يريريريريريريريَّ َ  هريريريريريريريَ هريريريريريريريْ  َأعريريريريريريريْ ريريريريريريريْه الريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
 :  أيضاً ؛ وأنشد البِْرك : ِشْبه حْوض يُحفُر في األرض ، وال يُجعَل له أعضاد فوق َصعيد األرض ، وهو البِْركةوقال : 

تريريريريريريِ  الريريريريريريربَْك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريرييريريريريريريريا  و  فريريريريريريْ  أَنريريريريريريريِه الريريريريريرييت كريريريريريريلريريريريريريَّ

  
ْورِدو   لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِه فريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريري َأّي مريريريريريريريريريريريريَ  َأْوَردتريريريريريريريريريريريريِ

  
لف ، والزلف : وجه الِمْرآة. البِْركة :(ثعلب عن ابن األعرابي)  تطفح مثل الزَّ

جْت بالنّورة في طريق مكة ومناهِلها : (قلت أنا) يْت باآلجر ، وُصّرِ ي الصهاريَج التي ُسّوِ  بِْركة:  ، واحدتها بَِركا : والعَرب تُسّمِ

لحياُض التي تحتفر وتسّوى لماء السماء وال تُطَوى باآلجّرِ فهي األْصناع تكون أَلَف ذراع وأكثر وأقلَّ ، وأما ا بِركةٍ  ، وُربَ 

 واحدها : ِصْنٌع عندهم.

ُج ولها ولٌد كبيٌر واسُم ذلك الولد : الَجَرْنبَذُ. البَُروكُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  من النَّساِء : التي تتزوَّ

بُوُك. بُُروكَ ال : قال : الَخبِيُص يقال له : (ثعلب عن ابن األعرابي)  ليَس الرُّ

ا  البَِريكةُ  عمُل الملوِك ، واالسُم منه البُُروكَ  فأجابتهُ : إنَ  ؟البُُروكِ  قال وقال رجٌل من األعراِب المرأته : هل لِك في ، فأمَّ

بِيكةُ فالَحْيُس.  الرَّ

 : الّرْيبِ وفي كتاب شمٍر ، قال : َروى إبراهيم عن ابن األعرابي أنه أنشد لمالك بن 
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ِل  َرَد اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ انَّ َوجريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اَن طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َي يف الريريريريريريريريريريريريريربْكريريريريريريريريريريريريريِة و   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 املريريريريريريريريريريريريريراجريريريريريريريريريريريريريل و امل

  
 : جنس من بُروِد اليمن ، وكذلك الَمَراِجُل. البِْركةُ  قال :

 :  وهو من طيِر الماء أَبيُض. قال زهيرٌ  بُْرَكةٌ  : واحدتها : البَُركُ  وقال الليث :

اَء لريريريريريريريه  ه  ريريريريريريريرياء  اَل رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اثريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ   َّ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َك    ِه الريريريريريريريريريريريرب  افريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريِ ح يف مسريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريرين األَ طريريريريريريريريريريريِ

  
 :  في العدو : االْجتهاد فيه. وقال زهير االبِتَراكُ  الرجُل في ِعْرِض أخيِه يَْقِصبُه إذا اجتهَد في ذمه ، وكذلك ابتََركَ  ويقال :

ر ا كريريريريريريريِ  امريريريريريريريَ لريريريريريريريهريريريريريريريَ هريريريريريريريَ اات   ذا مريريريريريريريا املريريريريريريرياء  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
َ ِك    بريريريريريريريْ ْو  تريريريريريريريريَ رِبريريريريريريريْه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريىتَّ  ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي تجتهُد في عدوها. ُهنَّ يَْعُدوَن بنَا بُُروَكا: و وأنشد ابن األعرابي

كِب ثم اقتتلُوا ابتََركَ  قال الليث : ً  القوُم في الحرب إذا َجثَْوا على الرُّ  :  : ُمبَاَحتَهُ القتاِل. قال بشرٌ  البََراكاءُ و،  ابتراكا

راِ   الَّ و  مريريريريريريريريريريريَ ي مريريريريريريريريريريريَن الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريِ  ال يريريريريريريريريريريري 

  
اِل أو الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريرار    رَاكريريريريريريريريريريريريرياء  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 السََّحاُب إذا أَلَحَّ بالمطر. ابتََركَ  وقال الليث :

 :  . وقال الراعيبِْركانَةٌ :  : من ِدّقِ الشََّجر ، الواحدةُ  البِْركانُ و

ه   الَّ فريريريريريريريريرائصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  طريريريريريريريريَ َ ا  ريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريىت غريريريريريريريريَ

  
ى   لريريريريريْ ريريريريريَ ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريائريريريريريَق مريريريريرين عريريريريريَ ْرعريريريريريَ اِن و يريريريريريريَ ركريريريريريريريَ  بريريريريريِ

  
 : المرتفُع. الُمتَبَاِركُ وفقال : ارتفَع  «تَباَرَك هللاُ » وأَخبرني المنذريُّ عن أبي العبَّاس أنهُ سئَل عن تفسير

جاُج :   ل اللغِة.، كذلك يقوُل أه البََركةِ  : تفاعل منَ  (تَباَركَ )وقال الزَّ

 : الكثرةُ في كّلِ خيٍر. البََركةِ  ونحو ذلك روي عن ابن عباٍس ، ومعنى

 : تعالى ، وتعَاَظَم. (تَباَركَ )وقال في موضعٍ آخر : 

كُ  أَي (تَباَرَك هللاُ )وقال ابُن األنبارّي :   باسمِه في كّلِ أمٍر. يُتَبَرَّ

 تمجيٌد وتعظيٌم.:  «تَباَرَك هللاُ » وقال الليُث في تفسير :

َر. (تَباَركَ )وقال أبو بكر : معنى   : تقّدَس أي تطهر ، والمقّدَس : المطهَّ

 [.155األنعام : ] (َوهذا ِكتاب  أَنْ َزْلناُه ُمباَرك  )وقال الزجاج في قوله تعالى : 

 : ما يأتي من قبله الخيُر الكثيُر ، وهو من نعت كتاب. الُمبَاَرك قال :

ً  نَاهُ ومن قال : أَنَزلْ   : جاز في القراءة. ُمبَاركا

 على التجارة وغيرها أي َواظبُت عليها. بَاَرْكتُ  وقال اللحيانيُّ :

 َأْن بُوِرَك َمْن يف النَّارِ )وقول هللا جلَّ وعزَّ : 
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 [.8اللمل : ] (َوَمْن َحْوهَلا
حمن ، والنوُر هو هللا  : موَسى والَماَلئكةُ. (َمْن َحْوهَلاوَ )وتعالى ،  تَبَاركَ  قال : النَّاُر : نوُر الرَّ

َوَمْن )، قال هللا تعالى  [8النمل : ] (َأْن بُوِرَك َمْن يف النَّارِ )رَوى َشِريٌك عن عطاء عن سعيِد بن ُجبيٍر عن ابن عباس : و
 الَماَلئكةُ.:  (َحْوهَلا

اء)  .«الناُر ، وَمْن حولها بُوِرَكتِ  أَنْ »أنه قال في حرف أبَّيٍ  (سلمةُ عن الفرَّ

 فيَك. بَاَركَ وهللاُ  بَاَركك قال : والعرُب تقول :

 : الزيادة والنماُء. البََركة هللا : علوٌّ على كل حاٍل ، وأصل بََركةِ  : ومعنى (قلتُ )

 .بالبََركةِ  : الدعاُء لإلنساِن وغيره التَّْبِريكُ و

ْكتُ بَ  يقال : ً  عليه رَّ  هللا عليَك. بَاَركَ  أي قلُت : تَْبِريكا

 : السعادة. البََركاتُ :  قال [73هود : ] (َرْْحَُت هللِا َوبَ رَكاتُُه َعَلْيُكمْ )وقال الفراء في قول هللا تعالى : 

، ألّن مْن أَْسعََده هللا بما أسعَد به « بركاتُهوالسالم عليك أَيها النبي ورحمةُ هللا »:  قال أبو منصور : وكذلك قولُه في التشهد

 الدائمة. المباركة فقد نال السعادة ، وآلهعليههللاصلىالنبيَّ 

ة ، قال :  بَُركُ  :(عمرو عن أبيه)  : الكابوُس وهو النَّْيُداَلُن. البَاُروكُ و البَُركو: اسُم ذي الِحجَّ

كانيٌ  الفراء ، يقال : ِكساءٌ وقال  . بَرَّ  وال تقُل : بْرنََكانيٌّ

 :  الشتاِء : صدرهُ ، وقال الكميتُ  بَْركُ و

ْرك  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرياِء مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريه  و  َل بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  امسريريريريريريريريريريْ

  
  َ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريخ  الريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريال يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريري   و  

  
بانَى واإلكليُل   والقَْلُب ، والشَّْولة وهي تَطلُع في شّدةِ البرِد.قال : أراد وقت طلوعِ العَْقَرِب ، وهو اسٌم لعدةِ نجوٍم ، منها الزُّ

 ، والُجثُوم ، يعني العقرب. البُُروك ويقال لها :

لون َحمالةً : ى بُْركة ويقال : للجماعِة يَتَحمَّ ةٌ ، والَحمالةُ نفُسَها تسمَّ  .بُْركةً  وَجمَّ

َطِب. البَِريكُ  :(عمرو عن أبيه) بُد بالرُّ  : الزُّ

ً  النَّاقَةَ  أَْبَرْكتُ  ويقاُل :  .فَبَرَكت بُُروكا

 :  وقال جرير .البُُروكُ  بفتح : التاء التَّبَراكُ و

ا هريريريريريريريريَ تريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ غريريريريريريريريانريريريريريريريري   ر كريريريريريريريريْ ْه نريريريريريريريريَ رمسريريريريريريريريَ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  قريريريريريريريريَ

  
الأبِ   رْبَاِك لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَس مريريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ

  
ا  بكسر التاء فهو موضٌع ، وال ينصرُف. تِْبَراكُ  وأمَّ
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 ك ر م
 عمالت.مست:  كرم ، كمر ، ركم ، رمك ، مكر

 وأسمائه ، وهو الكثيُر الخيِر الجواُد المنعُم المفِضُل. عزوجل: من صفاِت هللا  الَكِريمُ : كرم 

 [.7الشعراء : ] ((7َوََلْ يَ َرْوا ِإىَل اْْلَْرِض َكْم أَنْ بَ ْتنا ِفيها ِمْن ُكلِ  َزْوٍج َكِرٍي )أَ )وقال هللا جل ثناؤه : 

ْوجِ : النَّْوُع ،   : المحمود فيما تحتاج إليه فيه ، المعنى من كل نوع نافع ال يثبته إال رب العالمين. الَكِريمُ ومعنى الزَّ

 [.29النمل : ] (ِإِن ِ أُْلِقَي ِإَِلَّ ِكتاب  َكِري  )وقال جل وعز : 

ُه ِمْن ُسَلْيماَن َوِإنَُّه ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيِم َأالَّ تَ ْعُلوا َعَليَّ ِإنَّ )قال بعضُهم : معناه : حسٌن ما فيه ، ثمَّ بَينَْت ما فيه فقالت : 
 [.31،  30النمل : ] (َوْأُتوِن ُمْسِلِمنيَ 

 .كريمٍ  ، َعنَت أنه جاَء من عند رجل [29:  النمل] (أُْلِقَي ِإَِلَّ ِكتاب  َكِري  )وقيل : 

 [.44:  الواقعة] ((44ال ابِرٍد َوال َكِرٍي )) ، وقوله تعالى : أي َمْختومٌ  (ِكتاب  َكِري  )وقيل : 

 تابعاً لُكّلِ شيء نَفَْت عنه فِْعالً تْنوي به الذَّمَّ. الَكريم قال الفراء : العَرُب تَجعل

 ؟.َسِميُن هذاأَ يقال : 

 .َكريمةٍ  ، وما هذه الدَّاُر بواسعة وال َكريم فيقال : ما هو بسميٍن وال

 حميُد الفعال. كريمٌ  : اسٌم جامٌع لُكّلِ ما يُحمُد. فاهلل الكريمو

أي قرآن يحمد ما فيه من الهْدي والبيان  [78،  77الواقعة : ] ((78( يف ِكتاٍب َمْكُنوٍن )77ِإنَُّه َلُقْرآن  َكِري  ))وقال : 

 والِعلم والحكمة.

 العظيم. (َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِ ) يناً ، وأي سهالً ل (َوُقْل هَلُما قَ ْواًل َكِرْياً )وقوله : 

 أي كثيراً. [23اإلسراء : ] (َوَأْعَتْدَّن هَلا ِرْزقاً َكِرْياً )وقوله : 

وا الِعنَبَ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروينا عن النبي و ُجُل المْسلمُ  الَكْرمُ  فإنََّما الَكْرمَ  ال تََسمُّ ناد ع:  «الرَّ ن األعرج َرَواهُ أبو الّزِ

 .وآلهعليههللاصلىعن أبي هريرة عن النبي 

مصدر :  الَكَرمو،  كريمٌ  من صفات هللا جل ِذْكُره. وَمْن آمن باهلل فهو الكريمُ و: صفةٌ محمودة ،  الكرم أنـ  وهللا أعلمـ  وتأويله

 يقاُم ُمقَاَم الموُصوِف.

أي  َكَرمٍ  ، ال يثنى وال يجمُع وال يَُؤنَُّث ، ألنَّ معنى قولك : َرجل َكَرمٌ  ، وامرأةٌ  َكَرمٌ  ، ورجالٌ  َكَرمٌ  ورُجالنِ  .َكَرمٌ  فيقال : َرْجلٌ 

ي الكْرمُ وولذلك أُقيم ُمقاَم المنعوِت فُخفَِّف ،  .كرم ذو ً  ُسّمِ  شجرته وثمرته. بَكَرمِ  ألنهُ وصف َكْرما
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اء ألنَّهُ ُخفِّف عن لفظة كرمٌ  وقيل :  :  كما قال امرُؤ القيس َكْرمٌ  ما كثر في الكالم. فقيل :ل َكَرمٍ  بسُكوِن الرَّ

ة   لريريريريريْ ريريريريريريريَ اَء بريريريريريري  ِن َدْرعريريريريريريريَ رِو بريريريريريْ ى عريريريريريمريريريريريْ لريريريريريَ ه  عريريريريريَ َزلريريريريريريريْ  نريريريريريريَ

  
ْرَُ مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريْل   ْرَُ مريريريريريريريريا جريريريريريريريريار  و  كريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
 جاٍر ، وما ِصلةٌ. َكَرم أراد : يا

عن تسميته بهذا االسم ألنه يُعتْصُر منه المسِكر المْنهيُّ عن ُشْربه وأنه يغير َعْقَل شاربه ، ويوقْع  وسلمعليههللاصلىنهى النبي و

 بين َشْربه العداوةَ والبْغَضاَء.

فة من هذه الشجرة التي يؤدي ما يُْعتَصر من ثمرها إلى األْخالق الذَّميمة اللئيمة.  فقال : الرُجُل المسلم أَحقُّ بهذه الّصِ

ً  أبو بكر : يسمىقال   األخالق فاشتقوا له اسماً من بمكارم ويأمر الكرموألن الخمر المتخذ منه يحث على السخاء  الَكْرُم كْرما

، وجعل المرء المؤمن  الكرم أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من وآلهعليههللاصلىالذي يتولد منه فكره النبي  الكرم للكرم

 : نشدأولى بهذا االسم الحسن ، وأ

 اَ ْمر  مةت َّة املع  من الكَرُِ و 
 للعطاء أي يخف. يرتاح ولذلك سموا الخمر راحاً ألن شاربها

َرُجون. للكرم قال : ويقال  : الَجْفنَة والَحبَلة ، والزَّ

 :  وعمود وعَمٌد ، وأنشدـ  كما قالوا : أَِديم وأََدم كرم ، وقوم كريمٌ  وقال الليث يقال : َرجلٌ 

عريريريريريريريريريريريْ و  واري َأْن يريريريريريريريريريريريريَ َي اجلريريريريريريريريريريريَ َن ِ ْن ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َريريريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريرياِف    فريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريوا الريريريريريريريريعريريريريريريريرينْي  عريريريريريريريرين كريريريريريريريريرُ  عريريريريريريريريِ

  
 : والنحويون يأبون ما قال الليث. (قلت)

 .ِكرامٌ  وقومٌ  َكِريمٌ  ويقولون : رجلٌ 

 كما يقال : صغيٌر وِصغَاٌر ، وكبيٌر وِكباٌر.

 .َكَرمٍ  أي َذَوات َكَرم ونساءٌ ،  َكَرم أي َذُوو َكرمٌ  ، وِرَجالٌ  َكَرمٌ  ولكن يقال : َرُجلٌ 

 كما يُقاُل : رُجٌل َعْدٌل ، وقوٌم عدٌل ، وَرْجٌل َحَرٌض ، وقوٌم حرٌض ، وَرجٌل َدنٌَف وقوٌم دنٌف.

امٌ و،  ُكَرامٌ و،  َكِريمٌ  وقال أبو عبيد وابن السكيت وهو قول الفراء : رجلٌ   ، بمعنى واحد. ُكرَّ

امٌ و،  كريمٍ  من: أبلُغ في الوصِف  ُكَرامٌ وقالوا :   .ُكَرامٍ  بالتشديد ، أبلغ من ُكرَّ

اٌف.  وكذلك : رجٌل كبيٌر وكبَاٌر وُكبَّاٌر وظريٌف وُظراف وُظرَّ

مَ  وقال الليث : يُقال : ه ،  تكرَّ ، كما  اإلكرامِ  : اسٌم يوضُع موضع الَكَرامةُ ونفسه عن الشَّائِنَات  أكَرمَ وفالٌن عما يشينه إذا تَنَزَّ

 ةُ موضع اإلطاعة ، والغارةُ موضَع اإلغارة.ُوضعت الطاع

 .الَكْرم : الطاقةُ الواحدة من الَكْرَمةُ و
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 ونَخلةٌ ، يُعنى بذلَك الَكثَرةُ. كرمةٌ  ويقاُل : هذه البقعةُ إنما هي

 والعرب تقول : هي أْكثُر األرِض َسْمنَة وَعَسلةً.

َمْت  وإذا جاءِت السماُء بالقَْطر قيل : ً َكرَّ  .تَْكِريما

 على كّلِ أحد. الَكِريمُ  : الرُجلُ  الُمْكَرمُ وقال الليث : 

ً  الشيءُ  َكُرمَ  ويقال :  .َكَرامة فالن علينا َكُرمَ و،  الَكِريُم َكَرما

 : أرٌض ُمثارة ُمنَقّاة من الحجارةِ. الَكَرمُ و

يِّبِة التُّربِة العَذاةِ المنبِت :  ُجل مْكُرمةٌ  هذه بقعةٌ وسمعت العرب تقول : للبُْقعَة الطَّ إذا ُوصف  مْكَرَمانٌ  : الَكِريم ويقولون للرَّ

 بالسخاِء وَسعِة الصدِر.

 : ، وأنشد كْرمٌ  القالئُد ، واحدها:  الُكُرومُ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو)

 ِفضَّة  و تريَباَهى بَصْوغ  من ك ر وُ  
َمها ، فقال الرجل : أَفاَل»أن َرُجالً أهدى إليه راويةَ خمٍر فقال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و  ؟بها يَهودَ  أَُكاِرمُ  إنَّ هللا َحرَّ

م أنْ  َمها َحرَّ  بها يهوَد أي أُهديها إليهم ، فَيُثيبوني عليها. أَُكاِرمُ  أراد بقوله «بها يَُكاَرمَ  فقال : إنَّ الَِّذي َحرَّ

 : ومنه قول ُدَكْين

َكارُِ و َر اَ ْتاِ    ع مَ 
َ
 امل

ِن بريريريريريريريريريريريريِن َدارُِ  ر ٌ  مريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ   ين امريريريريريريريريريريريريْ

  
كريريريريريريريريريريريريارُِ    لريريريريريريريريريريريريَ   َديريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريرين أ   مريريريريريريريريريريريري   َأطريريريريريريريريريريريريْ

  
لك ،  ُكْرَمىولك  كْرَمةوأي من أخٍ ْيكافِئُني على مدحي إياه ، يقول : ال أطلب جائزتهُ بغير وسيلٍة ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : أفعُل ذلك 

ً ولك ،  َكَراَمةً و  َعْيٍن ، ونَعيَم عيٍن ونُعْمة عيٍن ، ونُْعَم عيٍن ، ونُعَامى َعْيٍن ونَعام عيٍن. ُكْرَمةَ وَ لك ،  ُكْرما

 :  الُكْرمِ  ال أبو ذؤيب فيوق

ةو  يريريريريريريريَّ جريريريريريريريِ ود مريريريريريريريلريريريريريريريَك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  َأنِّ اجلريريريريريريري  لريريريريريريريْ  أَيريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
ك  لك ْرُ و   َه عْيةريريريريريريريريريريريريريريريا  ِمْ َل عْيةريريريريريريريريريريريريريريريِ  ما ِعةريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .الَكَراَمةَ  : بالُكْرمِ  أَراد

الَحبُّ حتى يكوَن َكثير العَْصِف  يَْكُرمُ  أرُض فالن العاَم ، وذلك إذا َدَملها فَزكا نَْبتُها ، قال : وال َكُرَمتْ  وقال ابن شميٍل : يقال :

 يعني التِّْبَن والورق.

 .الكرامة : يقال لطبق القدر والُحّبِ : (عمرو عن أبيه)

 ومْعوٌن. َمْكُرمٌ  وقال الكسائي : لم يجئ عن العرب َمْفعٌُل مصدراً بغير هاء إال حرفان :

 :  فَعَاِل َمْكُرِم وقالِليَْوِم َرْوعٍ أَْو :  المْكُرمِ  وأنشد في

ي  َزمريريريريريريريريِ نْيَ الريريريريريريريريْ ِه  (ال) نَّ  (ال)بريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ تريريريريريريريريِ زِمريريريريريريريريْ  ِ ْن لريريريريريريريريَ

  
وِن   عريريريريريريريري  َرأب الريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي أيُّ مريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى كريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ
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إن هللا يقول : »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروى عن النبي ووكذلك َمعُوٌن : َجْمُع َمعُونٍَة ،  َمْكُرَمة : َجْمعُ  َمْكُرمٌ  وقال الفراء :

 .«وهو بهما َضنِيٌن فَصبََر لي لم أْرَض له بِهَما ثََواباً ُدوَن الَجنَّةِ  َكِريَمتَْيهِ  إذا أنا أََخْذُت من َعْبِدي

 .َكِريَمتَهُ  ورواه بعضهم : إذا أَخْذُت من عبدي

:  فهما َكِريَمتَْيهِ  َعْينَه ، قال : ومن رواهُ :  بعُضهم يقولوقال شمر : قال إسحاق بُن َمْنُصوٍر : قال بعضهم : يُِريُد أَهله ، و

 العيناِن.

 قَْوِمِه. َكِريَمة الرُجُل الَحسيُب ، تقول : هو:  الَكِريَمةُ و، قال :  َكِريَمتُكَ و َكِريُمكَ  عليك فهو يَْكُرمُ  قال شمر : كلُّ َشْيءٍ 

 :  وأنشد

ه  و  رِ ريريريريريريريريريريريريريريَة د ونريريريريريريريريريريريريريريَ َك ال كريريريريريريريريريريريريريري  رِ ريريريريريريريريريريريريريريَ  أََرى كريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َوادِ و   َع اأَلجريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ الَدَك مريريريريريريريريريريريريريريَ  أََرى بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 عليك ال تَدَِّخُر عنه شيئاً يَْكُرُم عليك. يَْكُرمُ  أراد من

 :  قوٍم. وقال َصْخُر بُن عمرو كِريمُ  أي «فَأْكِرُموهُ  قَْومٍ  َكِريَمةُ  إذا أَتَاُكمْ »في حديث آخره : و

يِت  رِ ريريريريريريَ وا كريريريريريريَ ابريريريريريري  ْ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َر َأيّنِ قريريريريريريريَ حريريريريريريْ  َأىَب الريريريريريريفريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريَ الريريريريريريريِ َ ا مريريريريريريرين مشريريريريريريريِ لريريريريريريريَ َ اء  ا ريريريريريريريَ  َأْن لريريريريريريرييريريريريريريريَس ِ هريريريريريريريْ

  
فإنَّ بعضهم قال  «َكِريْمينِ  خْيُر الناِس يَْوَمئٍذ ُمؤِمٌن بَْينَ »الحديُث اآلخُر  وأما –: أَخاه معاوية بن عمرو  َكِريَمتِي يعني بقوله

 وقيل أراد بين فََرَسْيِن يَْغُزو عليهما. هما الَحجُّ والِجَهاُد ،

 .َكِريمْينِ  وقيل بين أَبََوْيِن ُمْؤِمنَْينِ 

قالوا َحَسناً وهو الَجنَّةُ  [31النساء : ] (َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًَّل َكِرْياً )آباُؤهُ ، وقول هللا جل وعز :  كرمٌ وأَبوهُ  َكَرمٌ  ويقال : هذا رُجلٌ 

ً  أي ليناً سهالً  [23اإلسراء : ] (قَ ْواًل َكِرْياً  َوُقْل هَلُما)، وقوله :  اإلسراء : ] (هَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَ )لهما ، وقوله :  إكراما

لَت ، وقوله :  [62  أي العظيم. [116المؤمنون : ] (َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِ )أي فضَّ

 أي كثيراً. [31األحزاب : ] (َوَأْعَتْدَّن هَلا ِرْزقاً َكِرْياً )أي عظيم مفضل وقوله :  [40النمل : ] (فَِإنَّ َربِ  َغِِن  َكِري  )وقوله : 

 في كّلِ حاٍل حراٌم. الَمْكرُ و: احتياٌل في ُخْفيَة ، قال : وسمعنا أنَّ الَكْيَد في الحرِب حالٌل ،  المْكرُ  قال الليث :: مكر 

 [.50:  النمل] ((50َّن َمْكرًا َوُهْم ال َيْشُعُروَن )َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكرْ )وقال هللا جل وعز : 

َي باسم الَمْكرُ :  قال غير واحٍد من أهِل العلم بالتأويلِ   (َوَجزاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئة  )الُمَجاَزى كما قال :  َمْكرِ  من هللا : َجَزاٌء ، ُسّمِ

َفَمِن اْعَتدى )، فالثانية ليسْت بسيّئة في الحقيقة ، ولكنها سّميت َسيِّئة للَجَزاء ، وكذلك قوله جل وعز :  [40الشورى : ]
 ، فاألول : ظلمٌ  [194البقرة : ] (َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيهِ 
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ه ، وََيْرِي جَمْرى هذا ال ول قول وال اين : ليس بيتلم ، ولكلَّه   َِّي  سم الذن  ليري ْعَلَم أنه ِع اٌب عليه. وَجزَاٌء ب
تَ ْهِزُئ ِِبِمْ ) و [142اللسريرياء : ] (َُياِدُعوَن هللَا َوُهَو خاِدُعُهمْ )هللا جل وعز :  من هذا  [15:  الب رأب] (هللاُ َيس  ْ

 الضَّرب.
 :  الْغَرةُ. وقال القََطاِميُّ :  الَمْكرُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

ك  األبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريِ ْرب  هتريريريريريريريريريريَْ  ل  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريريارَاو   تريريريريريريريريريِ ى مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه امريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريَ ر  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريَْ

  
تََظلُّ في َعْلقَى :  . قال العجاجُمُكورٌ  : نَْبٌت وجمعه : الَمكرُ وأي ُطِلَي بالمْغفَرةِ ،  ُمِكَر بالَمْكرِ  أي تَْختِِضُب ، ويقال ِلألَسِد : كأنه

 وفي ُمُكورِ 

 األرَض فَإِنَّها ُصلبةٌ ثمَّ اْحُرثُوَها يريد : اْسقُوَها. اْمُكُروا : َسْقُي األرض ، يقال : الَمْكرُ  النَّْضُر عن الجْعِدّيِ قال :

يت َمْكَرةٌ  : ضْرٌب من النّباِت ، الواِحدةُ : المْكرُ  وقال الليث : األْغَصاِن فهي شجرة على  ُمُكورُ  الْرتوائِها ، وأّما َمْكَرةً  ، ُسّمِ

 ِحَدةٍ.

ىقال : وضروٌب من الش ْغل ونحوه. المُكورَ  جِر تَُسمَّ  مثل الرُّ

 من النِّساء : الَمْطِويَّةُ الَخْلِق. المْمُكوَرةُ  وقال أبو عبيد قال األصمعي :

 : ُحْسُن َخَدالِة السَّاِق. الَمْكرُ  وقال الليث :

 .من النَّباتِ  بالَمْكرِ  : ُمْرتَِويَة السَّاِق َخْدلةٌ ، ُشبَِّهت َمْمُكوَرةٌ  يقال : هي

ىوقال :   : نَْعٌت للرُجل ، يقال : هو القصيُر اللئيُم الِخْلقَِة. َمْكَورَّ

ى ويقال في الشَّتِيمِة : ابن  ، وهو في هذا القول : قَْذف ، كأنَّها توصُف بِزْنيٍة. َمْكَورَّ

.أَ قلت : هذا حرف ال أَْحفَُظه لغير الليث ، وال أَْدري   َعَربِيٌّ هو أو أَْعَجِميٌّ

َطبة الفاسدة.:  الَمْكَرةُ  ن ابن األعرابي قال :ثعلب ع  الرُّ

 : التَّدبِيُر والِحيلة في الحرب. المْكرةُ و

 : الساُق الغليظةُ الَحْسنَاُء. المْكرةُ و

ْرع. المْكرةُ و  : السَّْقيَةُ للزَّ

 أَي َمْسِقّيٍ. َمْمُكورٍ  يقال : مررت بَزْرعٍ 

 .ُمُكورٌ  : شجرةٌ ، وجمعها : المْكرةُ و

ْكمُ  قال الليث :: ركم  ً  : جمعَُك شيئاً فوق شيٍء حتى تجعلَه الرَّ ْمل والسَّحاِب ونحو ذلك من الشيء كُركامِ  ، ُركاماً َمْركوما  الرَّ

 بعُضه على بْعٍض. المْرتَِكمِ 

 .الُمتََراِكمُ  : السحابُ  الّرَكمُ  وقال ابن األعرابي :

 .كَمَرتَهُ  من الرجال : الذي أََصاب الخاتنُ  المْكُمورُ  عن األصمعي :أبو عبيد : كمر 

 .الَكَمَرةِ  : جمع الَكَمرُ  وقال الليث :

ى وقال : رجلٌ   .الَكَمَرةِ  إذا كان َضْخمَ  ِكِمرَّ
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َمَكةُ  قال الليث :: رمك   : هي الفََرُس. الرَّ

ا قول رؤبة األْرماكُ :  التي تتخذ للنسل ، والجميعُ  البِْرَذْونَةُ و  :  ، وأَمَّ

ْك  مريريريريريريريريريريَ ِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريريرُّذاالِ  اَّريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريَ

  
ْك وَ   لريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ   فريريريريريريريريريريَ ٌُ وال عريريريريريريريريريريَ  ْ ظ  فريريريريريريريريريريَ  اَل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 يَرِبض  يف الرَّْوِل َكربَْذْوِن الرََّمكْ 
َمكَ  فإنَّ أَبا عمرو َزعَم أنَ   في بيت رؤبةَ أصله بالفارسيَِّة : َرَمْه. الرَّ

 : خطأٌ. َرَمَكةٌ  قال : وقوُل الناِس :

جُل إذا أَْوَطَن البَلَد فلم يَْبَرْح ،  َرَمكَ  وقال أبو زيد : ً  في الطعام َرَمكَ والرَّ ً  فيه َرَجنَ و،  ُرُموكا  إذا لم يَعَْف منه شيئاً. يَْرُجُن رجونا

 بالمكاِن. َرَمْكتُ  وروى أبو عبيد عنه :

 غيري. أَْرَمْكتُ و

 إِذا أَقام فيه. َمَكدَ و َدَمكَ وبالمكان  َرَمك ثعلب عن ابن األعرابي :

ً  بالمكان َرَمكَ  وقال الكسائي :  ، وَرَجَن ُرجوناً. ُرُموكا

 : الُمقيُم ، بكسِر الميم. الراِمكُ و

يِه الناسُ  الراِمكُ و اَمك بالكْسِر : الذي يَُسّمِ يِب. الرَّ  وهو شيء ، يَُصيَُّر في الّطِ

اَمكُ و: شيٌء أسوُد كالقَاِر يخلط بالِمْسِك فيجعل ُسكًّا ،  الراَمكُ  الليث :  تَتََضيَُّق به الَمْرأَةُ. الرَّ

 ، في باب ما يُْفتَُح ويُْكَسُر. الراَمكُ و الراِمك ابن السكيت عن الفراء قال : هو

 ذا كان ضعيفاً.إ رَمَكةٌ  غيره : اْستَْرَمَك القوُم استرماكاً إذا اْستَْهَجنُوا في أَحسابِِهم ، ورجلٌ 

ْمكةُ  أبو عبيد عن األصمعي قال : إذا اشتّدْت ُكْمتَةُ البعير حتى يَدُخلََها سواٌد فتلك  .أَْرَمكُ  ، وبعيرٌ  الرُّ

ْمكاءُ ـ  وكان من آبَِل العربِ ـ  ابن األعرابي قال ُحنَْيُف الَحنَاتمِ  ارةُ  ُصْبَرى من النُّوِق : بُْهيَا والَحْمَراُء : الرَّ ،  ُغْزَرى : والَخوَّ

ْهبَاُء :  .ُسْرَعى والصَّ

 أبواب الكاف والَّلم

 ك ل ن
 استعمل من وجوهه : لكن ، نكل ، نلك.

جُل »قال :  ؟النََّكلِ  َعلَى النََّكلُ  قيل وما« النََّكلِ  على النََّكلَ  إن هللا يُِحبُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : نكل  الرَّ

ِب المْبِدئ الِمعيدِ  ُب الُمْبِدُئ المعيُد على الفََرُس المجرَّ  .«القويُّ الُمجرَّ

 ، ومعناهُ قريٌب من التَّْفسيِر الذي في الحديث. نِْكلٌ و،  نََكلٌ  قال أبو عبيد : يقال : رجلٌ 

 قال ويقال : رجٌل بََدٌل وبِْدٌل ، وَمثٌل وِمثٌْل وَشبهٌ وِشبهٌ.

 بمعنى واحد غيَر هذه األربعة األْحُرِف. (فَعٍَل وفْعلٍ ): ولم نسمع في  قال
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أنها هاهنا : قُيُوٌد  األنَكال فإن التفسير جاء في [12المزمل : ] ((12ِإنَّ َلَديْنا أَْنكااًل َوَجِحيماً ))وأما قول هللا جل وعز : 

 .نِْكلٌ  من نَار ، واِحُدَها :

 شّرٍ أي نِكلُ  َشّرٍ أي قويٌّ عليه ، ويكوُن : نِْكلُ  : اللَّجاُم ، وفالنٌ  النِّْكلو: القَْيُد ،  النِّْكلُ وي يَغِلُب قِْرنَه ، : الذ النِّْكلُ  وقال شمر :

لُ  لَ  إذا نََكلٌ و نِْكلٌ  في الشَّّرِ ، وَرجلٌ  يُنّكِ به الُمْلَجُم  يُنكلُ  ألنه نِْكلٌ  وقيل له: ِلَجاُم البريِد ،  النِّْكلُ وبه أَعداؤه أي ُدفِعُوا وأُِذلُّوا ،  نُّكِ

 أي يُدفَُع كما سّميت َحكمةُ الدابَِّة َحكمةً ألنها تمنع الدابة عن الصعوبة.

 ، واألولى : أَجوُد. نَِكَل يَْنَكلُ  إذا َجبُن عنه ، ولُغَة أُخرى : يَْنُكُل نكوالً  الرجُل عن األْمر نََكلَ  ويقال :

 سٌم لما َجعْلتَهُ نَكاالً لغيره إذا رآه خاَف أن يَعَمَل َعملَه.: ا النّكالُ  وقال الليث :

ْخِر ،  الَمْنَكلُ وقال :   .«ُهَذليةٌ »: اسٌم للصَّ

لُ  بفالٍن إذا َعاقَْبتَه في ُجْرٍم أَْجَرَمه ُعقُوبةً  نكَّْلتُ  وقال غيره : إذا  إْنكاالً  الرجَل عن حاَجتِهِ  أَْنَكْلتُ وغيَره عن ارتكاِب مثله ،  تُنَّكِ

 الحَجَر عن مكانِه إذا َدفَْعتَهُ عنه. أَنَكْلتُ وَدفَْعتَهُ عنها ، 

 أي ال تُْدفَُع عما ُسلَِّطْت عليه. «تُْنَكلُ  ُمَضُر َصْخَرةُ هللا التي ال»الحديُث  ومنه

أي جعلنا هذه الفَْعلَة  [66البقرة : ] (َخْلَفهاَفَجَعْلناها َنكااًل ِلما َبنْيَ َيَدْيها َوما ):  وقال أبو إسحاق في قول هللا جلَّ وعزَّ 

 أَن يَفعَل مثلها فَاِعٌل فينالَه مثُل الذي ناَل اليهوَد والمعتديَن في السَّْبِت. يَْنُكلُ  ِعْبرةً 

ت : ونحو ذلك قال ابن األعرابي ، وهي شجرةٌ َحْملُها ُزْعُروٌر أَْصفَُر. قل نُْلكةٌ  : َشَجرةُ الدُّّبِ ، الواحدةُ : النُّْلكُ  قال الليث :: نلك 

ْعُروُر. النُّْلكِ  في  إنَّه الزُّ

 : الذي ال يقيُم َعَربِيَّتَه ، وذلك لعُْجمٍة غالبٍة على لسانِه. األْلَكنُ  قال الليث :: لكن 

ِد أنه قال : لُُكونةٌ وشديدةٌ ،  لُْكنةٌ  يقال :  على كالم المتكلم اللغةُ األَعِجميَّةُ.: أن تعترض  اللُّْكنة ، وأَخبرني المنذريُّ عن الُمبَرَّ

 ُروِميَّةً أو َحبِشيَّةً أَو سندية ، أو ما كانت من لُغاِت العََجِم. لُْكنةً  يقال فالٌن يَْرتَِضخُ 

لغتان تشديد النُّوِن مفتوحةً ، وإْسَكانُها َخفيفةً ـ  لَِكن وُكتِبَْت في الَمَصاِحِف بغير أَلفٍ ـ  الِكنْ  سلمة عن الفراِء أنَّهُ قال : للعرب في

ومن َخفََّف نُونَها وأَْسكنها لْم يُْعِمْلها في شْيٍء : اْسٍم وال فِْعٍل ،  (فَعََل ، وال يَْفعَلُ )، فَمْن َشدَّدها نَصَب بها األَسماَء ، ولُم يَِلَها 

ا يَ  َولِكَن النَّاَس أَنْ ُفَسُهْم )ْنِصبُه أَْو يرفعه أو يخِفضهُ ، من ذلك قوُل هللا : وكان الذي يْعَمُل في االْسم الذي بعدها ما معه ِممَّ
 َولِكَن الشَّياِطنيَ ) [17األنفال : ] (َولِكَن هللَا َرمى) و [44يونس : ] (َيْظِلُمونَ 
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د  َأاب ):  وَعزَّ ر فعْه هذه األمْسر ف   ألَفاِعيل اليت بع ها وأما قول ه  َجلَّ  [102الب رأب : ] (َكَفُروا ما كاَن َُمَمَّ
ولَ  َمْرَ  كاَن بع  :  [37يونس : ] (َأَحٍد ِمْن رِجاِلُكْم َولِكْن َرس      ُ فلصريريريريريريريريبَه هبا ولو رفْعَته  (َولِكنْ )فِإنك َأضريريريريريريريريْ

وِن َوما كاَن هَذا اْلُقْرآُن َأْن يُ ْفَتى ِمْن دُ )ف ي  ولكن هو رسريريول هللا ، كان صريريوا  . وم له  (هو)على أن ت ضريريمر 
ِديقَ ) و (تصريريريريري يق   لكنْ و ،  (هللاِ  الواَو اليت يف َأوَّهلا  ثَرِ  العرب  « لكن»و ذا أَْلَ ْيَه من  [37يونس : ] (َتص    ْ

 ِفيَف نوَنا ، و ذا أَدَ لوا الواَو  ثروا تةريريريريريريريريريريريريريريري ي ها ، و منا فعلوا ذلك ألَنا ر ج وٌع عما َأصريريريريريريريريريريريريريريرياَب أوَّل الكالُ 
بَِّهْه ببْل  ذ كانه رجوعا  ِم َلها ، أاَل ترى أنك ت ول   ت ول  : مل ي م أ وَك مل يَ ْم أ وَك بل أَبوك :  فةريريريريريريريريريريريريريري 

لح يف بل فإذا قالوا : ولِكْن فاد ل وا الواو تباَع   من بل  ذ  لِكن أبوك ف ا ا يف مع   وامس  ، والواو ال َتصريريريريريريْ
 مل تصلح يف بل الواو  ف ثروا فيها تة يَ  اللوِن ، وجعلوا الواَو كأَنا د له لَع ف  ال  ع  بْل.

 دْت نونها ألنَّ أَصلها إنَّ عبد هللا قائٌم زيدت على إنَّ الٌم وكاٌف فصارتا جميعاً حرفاً واحداً.وإنما نصبِت العرب بها إذا شدَّ 

 فلم يُدخل الالَم إال أنَّ معناها إن. لَِكننِي ِمن ُحبَِّها لَعَِميدُ : وَ  أال ترى أن الشاعر قال

 حف بغير ألف ، وألفها غير ممالة.، وصورة اللفظ بها الكن ، وكتبت في المصا لكن وال تجوز اإلمالة في

 .لكنووقال الكسائيُّ : حْرفان من االستثناء ال يقعان أكثر ما يقعان إال مع الجحد ، وهما : بل 

 قال : والعرُب تجعلهما مثل واو النََّسق.

 ك ل ف
 مستعمالت.:  كلف ، كفل ، فلك ، فكل ، لفك

ً  وجُههُ  َكِلفَ  قال الليث :: كلف  كل هذا في الوجه خاصةً ، وهو لوٌن يعلو الجلَد فيغيُِّر  ُكْلفَةٌ  ، وبه أْكلَفُ  ، وبَِعيرٌ  يَْكلَُف َكلَفا

 بشرتَه.

. األَْكلَفُ  والبعير الَكلَفُ  ويقال للبََهِق :  يكون في خدَّيه سواٌد خِفيٌّ

 أي أَْسفَُع. أَْكلَفُ  قال : وَخدٌّ 

اج  يصف الثور. وَخّدٍ أَْكلَفَاَعْن َحْرِف َحْيُشوٍم :  وقال العجَّ

 ، وناقة أَْكلَفُ  ، وهو الُكْلفَةُ  أبو عبيد عن األصمعّي : قال : إذا كان البعيُر شديَد الحمَرة يخِلط ُحمَرته سواٌد ليس بخالٍص فتلكَ 

 .َكلفَاءُ 

 .تكلَّفتُهوهذا األمَر  َكِلْفتُ  وقال الليث : يقال :
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 .الُكلَفُ  مٍر في نائبٍة أو حّقٍ ، والجميُع :من أ تكلّْفتَ  : ما الُكْلفَةوقال : 

 .التكاليفَ و،  الُكلَفَ  إلخوانه يتكلَّفُ  ويقال : فالنٌ 

 : الوقَّاُع فيما ال يعنيه. الُمَكلَّفُ و

 : اسُم واٍد في ِشْعر ابن ُمقبل. ُكاَلفٍ  وذُو

 والعَْذَراء. الَكْلفَاء:  وقال شمر وغيره : من أسماء الخمر

ً  منك أمراً  َكِلْفتُ  أبو زيد :  بالنساء : ِمثلُه. َكِلفٌ  : ُمحبٌّ للنساء ، ورجل ِمْكالفٌ  إذا أَحبها ، ورجلٌ  الَكلَفِ  بها أشدَّ  َكِلْفتُ و،  َكلَفا

ُكْن َلُه ِكْفل  َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيب  ِمْنها َوَمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيِ َئًة يَ )قال هللا جّل وعز : : كفل 
 [.85النساء : ] (ِمْنها

 معناه : حّظين. [28:  الحديد] (يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرْْحَِتهِ ): الحظُّ ، ومنه قول هللا :  الِكْفلُ  قال الفّراء :

اج : امه أو على موضع من ظهرِه كساًء البعيَر إذا أدرَت َعلَى َسنَ  اكتَفْلتُ  في اللغة : النصيب أُخذ من قولهم : الِكْفلُ  وقال الزجَّ

 البعيَر ألنه لم يستعمل الظَّهَر كلّه إنما استعمل نصيباً من الظهر. اكتَفلَ :  وقيل ِكْفل وركْبَت عليه ، وإنما قيل له

ْيعة والذّهاب وهو  تكفّْلتُ  وقال ابن األنبارّيِ في قولهم : قد  .الِكْفل مأخوذ منبالشيء معناه قد ألزْمتهُ نفسي ، وأزْلُت عنه الضَّ

اكَب من خلفه ،  الِكْفلُ و ل. ِكْفل ، النصيُب : مأخوذ من هذا ، ورجل الِكْفلُ و: ما يحفُظ الرَّ  : ال يثُبت على الجمل : ليس من األوَّ

ي َذا  بمئة ركعٍة كلَّ يوم. كفَلَ  ألنه الِكْفل وأخبرني المنذريُّ : عن أبي الهيثم أنه قال : ُسّمِ

 :  ، وأنشد أْكفال : الذي ال يثبُت على َمتْن الفرس ، وجمعه : الِكْفلُ وقال : 

روب فريريريريَوارسريريريريريريريريريريريريريريريريريي  لريريريريْ ريريريريى يف اَّريريريري  َه تريريريريريَ لريريريريريريريْ ا كريريريري   مريريريريريريريَ

  
اال  وا وال َأكريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريال   ذا رَكريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريِ

  
ي بهذا االسم ألنه الِكْفل وقال الزجاج : يقال : إنَّ َذا  بأَمر نبّيٍ في أُمته ، فقام بما يجُب فيهم. تكفَّل ُسّمِ

 بعمل رجل صالح فقام به. تكفّلَ  وقيل :

 الشيطان. ِكْفلُ  ُروي عن إبراهيم : أنه كره الشُّرَب من ثُلمِة القََدح أو العروة ، ويقال : إنهاو

 : أصله : المْرَكُب ، فأراد أن العُروةَ والثُّلمةَ : مركُب الْشيطان. الِكْفلُ :  قال أبو عبيد : قال أبو عمرو والكسائي

 أيضاً : ِضعُف الشيِء. الِكْفلُ وو عبيد : وقال أب

 ويقال : إنه النصيُب.

 ، قال : وهو االفتعال ، َكفَلَك بكذا إذا َولَّيتَه اكتَفَْلتُ  النَّْضُر عن أبي الدُّْقيِش :



3517 

 

 :  وأنة 
ا ْزن واعريريريريريريريريَوجَّ د وَنريريريريريريريريَ ْه  َّريريريريريريريريَ فريريريريريريريريلريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريِ  اكريريريريريريريريْ

  
ْ رَا  تريريريريريريريابريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اَن جمريريري ْ فريريريريريريريَّ ن  ريريريَ َواِرب  مريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  ثعلب عن ابن األعرابي : أنَّهُ أَنشده بيَت ِخَداش بن ُزهير

ْم  هريري  رَْع غريرييريري ريريريَ ث  مل يريريريَ يريريريريريريريْ اب الريريغريريَ   ذا مريريريريريريريا َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    كريريريريريريريريريافريريريريريريريريريِ ِرٌُ أو مريريريريريريريريري   مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس  اّل  ريريريريريريريريري ْ

  
 : من هذا أُِخذ. الَكِفيلُ والُمعَاقُِد المحاِلف ، :  اْلُمكافِلُ و: الُمساِلم ،  الُمْحِرمُ وقال : 

 .كافِلٌ :  : الذي ال يَأْكل ، ويقال للذي يَصل الصياَم من الناس الكافِلُ  : وقال أبو عبيد

 ً  :  وقال القطاميُّ يصف إبال ِعطاشا

ا يريريريريريريريريريريا. كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريَّ اِر اَّريريريريريريريريريريِ ْذَن أبَِعريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريَ

  
ل    ْه فْهَي ك فريريريَّ  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  اللصريريريريريريريريريريريريريريريريرياَرى َأصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريَ

  
ْوم.أي َضِمنَِت  كفّلُ  قال ابن ألعرابي في قوله : وهي  الصَّ

 ، وقيل : ِمثْلين. قال : ِضعفين «يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرْْحَِتهِ » روى أبو إسحاق عن أبي األحوص عن أبي موسىو

 : أي ما له ِمثٌْل. ِكْفلٌ  يقال : ما لفالن

 :  قال عمرو بن الحارث

َر الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريت ومل  هريريريريريريريريريريريْ و هبريريريريريريريريريريريا ظريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    فريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريا يف قريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريِ

  
ْعُف يكون بمعنى الِمثل. كأَنّه  بمعنى ِمثل ، قال األزهريُّ : والّضِ

 .«من األْجر ِكْفاَلنِ  لكَ »قال لرُجل :  وسلمعليههللاصلىفي حديٍث آخر : أنَّ النبي و

 أي جزآن ونصيبان. ِكْفالن له:  : النِصيب ، واألْجر يقال الِكْفلُ وأي ِمثالن ، 

ْنتَه إيَّاهُ ،  إِْكفاالً  فالناً المالَ  أَْكفَْلتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  .َكْفالً و ُكفوالً  هو به كفَلَ وإذا ضمَّ

 [.23ص : ] (َفقاَل َأْكِفْلِنيها َوَعزَِّن يف اخلِْطابِ )وقال هللا جّل وعّز : 

اج : معناه اْجعَْلني أَنا جَّ  واْنِزَل أَنَت عنها. أَكفُلَُها قال الزَّ

 ، وَضِميٌن وضاِمٌن بمعنًى واحد. َكافِلٌ و َكِفيلٌ  األعرابي قال :ثعلب عن ابن 

هللاُ زكرياَء أي  كفَّلَهاوأي  (زكريَّاءَ  َكفَّلََها)وبالتخفيف ، وقُِرَئ  [37آل عمران : ] (زكريَّاءُ  َكفَلََها)ووقرَئ قوُل هللا جلَّ وعزَّ : 

نَه إيَّاها حتى  فالفعُل لزكرياء أي َضِمَن القياَم بأَْمِرها. [37آل عمران : ] (زكريَّاءُ  َكفَلَها)و بَحَضانَتها ، ومن قرأَ  تَكفَّل َضمَّ

 .الكفَل : ِرْدُف العَُجِز ، وإنها لَعَْجزاءُ  الَكفَلُ  وقال الليث :

ْعُف.:  من األَْجر واإلثمِ  الِكْفلُ وقال :   الّضِ

 : فالٍن حتى تكوَن قد َهيَّأَْت لغيره ِمثلَه َكالنَِّصيب ، فإذا أَفرْدَت فال يقال ِكْفلُ  هذا:  يقال : له ِكْفاَلن من األْجِر ، وال يقال
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 وال نصي . ِكْفلٌ 
ر والِفراُر وهو بَيِّنُ  الِكْفلُ وقال :  تُه التأخُّ ِر الَحْرب ، إنما همَّ جال : الذي يكون في ُمؤخَّ  .الُكفُولة من الّرِ

 يكوُن في مؤّخر الحرب ال يَثْبُُت َعلَى َظْهر الدَّابة. من الرجال : الذي الِكْفلُ  قلُت :

 : الضاِمُن للشيِء. الكِفيل وقال الليث :

 .الَكافلُ  ، وأّما يَْكفُُل َكفَالةً  به َكفَلَ  يقال :

 إنساناً يَعُولُه ويُْنِفُق عليه. َكفَلَ  فهو الذي

بِيبُ »في الحديث : و  نفقتَه. كفَل ، كأَنّهوهو َزْوُج أُّمِ اليتيم  «َكافِلٌ  الرَّ

 الُمْشبَُع ُحْمقاً.:  اللَِّفيكُ وعمرو عن أبيه : العَِفيُك : لفك 

 األَْعَسُر.:  األْلفَتُ و األْلفَكُ  ثعلب عن ابن األعرابي

 : األحَمُق. األَْلفَكُ  وقال في موضعٍ آخر :

 ، وهو التَّلُّ من الّرمل ، حولَه فضاٌء. الفَلَك : الذي يَُدور َحْولَ  األَْفلَكُ  قال ابن األعرابي :: فلك 

ُموَن فيقولون : سبعةُ أَْطَواٍق ُدوَن  جاء في الحديث أنّه َدَوَراُن السماءِ  الفَلَكُ  قال الليُث :و ا الُمنَّجِ ةً ، وأمَّ وهو اسٌم للدََّوران خاصَّ

بَْت فيها النجوُم السبعةُ ، في كّلِ َطْوٍق منها   : نْجٌم ، وبعضها أَرفُع من بعض تَُدوُر فيها بإِذن هللا.السماِء قد ُرّكِ

اء يقال : إنَ   : َمْوٌج َمْكفوٌر تجري فيه الشمس والقمر والكواكب. اْلفَلَكَ  وقال الفرَّ

 : اْستِدارةُ السماِء. الفَلَكُ  وقال الَكْلبيُّ :

اج في قول هللا :  جَّ  .فَلَكٌ  لكّلٍ منها [33نبياء : األ] (وَُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ )وقال الزَّ

اِعي فَلََكةٌ  : قَِطٌع من األرض تستديُر وترتفع عما حولَها ، والواحدة : الفَلَكُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :  :  ، وقال الرَّ

الدِ  ْوَل ب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِن الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ َن هريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  ِ ذا  ريريريريريريريريريريِ

  
ر    ْزهريريريريريريريريريريريريريِ ٌك مريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَّ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الفَلَكَ  األْدَغاَل وبطوَن األرِض َظَهَرتِ يقول : إذا خافِت 

: طويلةٌ قدُر  الفَْلَكةُ وِمْغَزٍل ال تُْنبُِت شيئاً ،  فَْلكةُ  اْجتماُع َرأْسَها كأَنها فَلََّكَها : أََصاِغُر اإلكاِم وإنما الفَْلَكةُ  شمر عن ابن شميلٍ 

 :  ُرْمَحْيِن أو ُرْمحٍ ونصٍف ، وأنشد

هريريريريريريريريريريريريرياَر  ِن الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ الَّ يتريريريريريريريريريريريريريَ ف  يريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريَرْأِس قريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريك  َرفريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِع   ْوِن ِذي فريريريريريريريريريَ ِه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريري 

  
 [41يس : ] (يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ )تَُذكَُّر وتُؤنَُّث وهي واحدة ، وتكوُن َجمعاً ، قال هللا تعالى في التوحيِد :  الفُْلكُ  وقال الليث :

ُتْم يف الْ )وقال في الجمعِ  .الفُلكَ  فذكَّرَ  فأَنََّث وَجمَع ، ويجوُز أَن يُؤنََّث واحدهُ  [22يونس : ] (ُفْلِك َوَجَرْيَن ِِبِمْ َحَّتَّ ِإذا ُكن ْ

ا رِيح  عاِصف  )كقولِه تعالى :  َْ  فجَمَع. (َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمواِخرَ ):  فقال : َجاَءتَْها فأَنََّث وقال [22يونس : ] (جاَء

ً  الجاريةُ  فَلََّكتِ  وقال الليث :  إذا تَْفليكا
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 :  وأنة  كالَفْلكةِ   َثْ يري َها أي َصارَ  َتفلَّكَ 
ا رْبَكريريريريريريريريريَ ا   هريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ ٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارِيريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
ا  كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ ا َأْن فريريريريريريريريريريريَ رِهريريريريريريريريريريَ ْ َ  حنريريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريريْ   ثريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريريَ

  

َسَّ ق  َتَ ْمَلَكا
 م ْستريْلِكرَاِن امل

اِعي ِمن الُهْلَب مثلَ : أَْن يَْجعََل  التَّْفليكُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : الِمْغَزِل ثمَّ يَثْقُُب ِلساَن الفَِصيِل فيَْجعَلهُ فيه ِلئال يَرَضَع  فَْلكةِ  الرَّ

ِه.  ثْدي أُّمِ

 :  قال ابُن ُمقبٍل فيه

اء  َوملْ  كريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريّرِعريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريِّ   مْل تريريريريريريريريريريريري   ر بريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه َورَع    رِبريريريريريريريريْ َل أَْدَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريَ َ ْر حبريريريريريريريريِ ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَ

  
.  أي َكفٌّ

 الَجْدَي ، وهو قضيٌب يُداُر َعلَى لسانِه ِلئاَلَّ يَرَضَع. فلَّكتُ  الليث :وقال 

 ما قال أبو عمرو. التَّْفليكِ  قلت : والصواُب في

 .فَلَكٍ  في حديث ابن مسعوٍد أَنَّ َرُجالً أَتَى َرُجالً وهو َجاِلٌس ِعندهُ فقال : إِنِّي ترْكُت فرسَك كأَنَّهُ يَُدوُر فيو

ةُ َشبََّههُ  فَلَكٍ  في قوله : في قال أبو عبيد ا الذي تَعرفُهُ العامَّ السماء الذي تَُدوُر عليه النجوُم وهو الذي يقال  بِفَلكِ  ، فيِه قوالِن : فأَمَّ

َحا.  له : القُْطُب ، ُشبِّهَ بقُْطِب الرَّ

هب ، فَشبَّه الفرَس في اْضِطرابِه بذلك ، وإنما : الَمْوُج إذا ماج في البْحِر فَاْضطرَب وجاء وذ الفَلَكُ  قال وقال بعُض األعراب :

، وأَليَاُت  الفَْلكةِ  : العَْبُد الذي له أَْليَةٌ على ِخْلقةِ  الفَِلكُ  اَل َشٍظ فَْدٍم َواَل َعْبٍد فَِلْك قال أبو عمرو :: وَ  كانْت َعْيناً أََصابتْهُ وقول رؤبة

َرةٌ. ْنجِ ُمَدوَّ  الّزِ

 الشُّوبَُق.:  الفَْيلَُكونُ  :ثعلب عن ابن األعرابي قال 

باِن معاً. (قلت)  : وهما ُمعَرَّ

 الِمْغَزِل. فَلَكةٌ ِلفَْلكةِ و،  فَْلكةٌ  ويقال

 : ِرْعدةٌ تَْعلُو اإلنساَن ، َوال فِْعَل له. األَفَكلُ  قال الليث وغيره :: فكل 

 ً  إذا أَخَذتْهُ رْعدةٌ. أَْفَكلٌ  ويقال : أَخَذ فاُلنا

ا َضرَب البَْحَر بعََصاهُ فاْنفرَق بَاَت ولهفي الحديث : و  أْفَكلٌ  أنَّ موسى لمَّ

 أي ِرْعدةٌ.

 بمعنى واحٍد. اْحتفل احتفاالً و،  افتَكاالً  فالٌن في فْعلهِ  اْفتََكلَ  وقال ابن األعرابي :

 ك ل ب
 مستعمالت.:  كلب ، كبل ، لبك ، لكب ، بلك ، بكل

 هما مستعمالِن.أما بلك ، ولكب فإنَّ الليث أهملها ، و

 الناقةُ الكثيرةُ الشَّْحم واللَّْحم.:  الَمْلَكبَةُ  روى عمرو عن أبيه أنه قال :: لكب 

 : القيادةُ. الملَكبَةُ وقال : 

 أَْصواُت األْشداق إذا .البُْلكُ  وَرَوى ثعلب عن ابن األعرابي أنَّه قال :: بلك 
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 مسرَّكْتها األصابع  من الَوَلع.
 : واحد الِكالب. الَكْلب الليث :قال : كلب 

ً  يَْكلَبُ  : الذي الَكْلُب الَكِلبُ وقال :  ،  الَكلَب المعقوُر وأصابه داءُ  َكِلبَ  في أَكل لحوم الناس فيأْخذُه ِشْبهُ ُجنوٍن ، فإِذا َعقََر إنسانا

ق ثيابه عن نفسه. ويَعِقُر َمْن أصاَب ثم يَصير آخر الَكْلب يَْعِوي ُعواءَ  أمره إلى أَْن يأخَذه العَُطاُش فيموَت من شدَّة  ، ويمّزِ

 العَطش وال يشرب.

ً  ، وقد َكِلبٌ  ورُجل  إذا اشتدَّ ِحْرُصه على طلب شيٍء. َكِلَب َكلَبا

 ، وَعَدا بعُضهم على بعض بالسيف. الَكلَب عليها أَشدَّ  َكِلبوا قال الَحسن : إنَّ الدُّنيا لّما فُتِحْت َعلَى أهلهاو

ً  َخْرُز السَّْيِر بَين َسْيَرْين ،:  الَكْلب العباس عن ابن األعرابي :أبو   : ونحو ذلك قال الليث. وأنشد كلَْبتُه أَكلُبُه َكْلبا

 َسْت  َصَلاع  يف َ رِيز  َتْكل ب هْ 
ْفنَةُ وهي ال الَكْلبُ  وقال ابُن األعرابي :  سُّفرة التي تُجَمُع بالخيط.: ِمسماٌر يَكون في َروافد السَّْيِف يُجعُل عليه الصُّ

ُل زيادةِ الماء في الوادي. الَكْلبُ وقال :   : أوَّ

ْحل يُعَلُِّق عليه الراكُب السَِّطيَحةَ. الَكْلبُ و  : ِمْسماٌر على رأس الرَّ

 ِمسماُر َمْقبِض السيف ، ومعه آخُر يقال له : العَجوُز. الَكْلبُ و

: ُوقوُع الحْبل بين القَْعِو والبَْكَرة ، وهو  الَكلَبُ و: الِقدُّ ،  الَكْلبُ و: األكُل الكثيُر بال ِشبَع ،  الَكلَبُ و: الِقيادةُ ،  الَكلَبُ  وقال :

 الَمَرُس ، واْلَحَضُب.

تاء وَحدُّهُ.  الَكلَبُ و ه:  الَكلَبُ و: أَنُف الّشِ  .الكْلب صياُح الذي قد عضَّ

ْصُل هذا أنَّ داًء يقُع على الزْرع فال يَْنَحلُّ حتى تطلُع عليه الشمس فيذوَب ، فإِْن أََكَل منه الماُل قبَل ذلك قال : وقال الُمفَّضل : أَ 

 مات.

ْرع قْبل طلوع  أنه نَهى عن َسْوِم الليل وسلمعليههللاصلىومنه ماُروي عن النبي  أي عن َرْعيِه ، وربما نَدَّ بعيٌر فأَكل من هذا الزَّ

ً  فيَْكلَبُ  فيأكُل من لحِمه كْلبٌ  فإِذا أَكله مات ، فيأتيالشمس ،   أََجابه. كلبٍ  المعضوُض ، فإِذا َسمع نُباحَ  َكِلبَ  ، فإِن َعضَّ إنسانا

 :  : قد أَلَحَّ َعلَى أَْهِله بما يَُسوُءهم. وأنشد َكِلبٌ  وقال الليث : َدْهرٌ 

م    مريريريريريريريريريريريريريا ِ  أََرى الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياَس ال َأَ  هلريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ِ  قريريريريريريريريريريريري  َأكريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوا َّريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريِ ح  كريريريريريريريريريريريريَ  َم اَنبريريريريريريريريريريريريِ

  
ةِ : بُ و. َكِلبَةٌ  ويقاُل للشجرة العاِرَدةِ األغصان ، والشَّْوِك اليابِِس المْقَشِعرَّ : خشبةٌ في رأسها ُعقافَةٌ منها أو من  الَكلُّوبُ و الُكالَّ

 : فاآللة التي تَكون مع الحدَّاِدين ونحو ذلك. الكلبتان حديد ، فأّما

 في الجمع. َكْلبتين وَحَدائُد ذوات َكْلبتين وَحِديدتاِن َذَواتَا َكْلبَتْين قال : وَحديدةٌ ذاتُ 
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 البَاِزي : َمَخالبُه. َكاَلِليبُ و

اِعي. الَكْلبُ وقال.   : من النجوم بِحَذاء الدْلو من أسفل ، وعلى طريقته نَْجٌم آخُر يقال له : الرَّ

بٌّ ،  الَكِليبُ و يد. ُمَكلَّبُ الْ و: جماعةُ الِكالب ، والَكالَّ  : الذي يُعلَم الكالَب أْخَذ الصَّ

 : قَبائُل معروفة. ِكاَلبٌ و،  ُكلَْيبٌ و:  َكْلبٌ و

 :  : ِشدَّةُ البْرد. وأنشد الُكْلبَةُ و

ْه  تريريريريريريريريريرياِء وكريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريَ رَّأب  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْه قريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريَ  َأَنريريريريريريريريريريَْ

  
ة    بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريري  ْه بريريريريريريريريريريريِ ارِ و قريريريريريريريريريريري  أقريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ

  
ً  عليه الِقدُّ  َكِلبَ  ويقال : ه. َكلَبا  إذا أُِسَر به فيَبَِس وعضَّ

. ُمَكلَّبٌ  أي مقيٌَّد ، وأَِسيرٌ  ُمَكبَّلٌ و ُمَكلَّب وأَِسيرٌ   : مأُْسور بالِقّدِ

بيع. َكِلبَةُ  وأْرضٌ   الشََّجر إذا لم يُِصْبها الرَّ

اللِّيف ، تستعمل كما يستعمل اإِلْشفَى الذي في : السَّير وراَء الطاقة من  الُكْلبَةُ و،  الُكْلبَةَ  الخاِرُز إذا استَعمل اْكتَلَبَ  اللحياني :

، وهي َمثْنِيَّة ، فيُدَخل في موضع الَخْرز ، ويُْدِخُل الخارُز يده في اإِلَداوةِ ، ثمَّ يَُمدُّ  الُكْلبَة رأسه ُجْحٌر يَْدَخُل السيُر أو الخْيُط في

 .ُمْكتَِلبٌ  السيَر أو الخيَط ، والخاِرُز يقال له :

 :  : اسم سيٍف كان ألوس بن حارثةَ بن ألٍْم الطائّي وفيه يقول ْلبِ الكَ  وِلَسان

ْوَُّيت  ِ  مريريريريريريريانريريريريريريريع  مسريريريريريريريَ لريريريريريريريْ اَن الريريريريريريريكريريريريريريريَ  فريريريريريريريإنَّ لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  حبريريريريريريريريريري ْ  ِ   ٌن وأَفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ َ ْ  مريريريريريريريريريريَ   ذا مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي في قَْحٍط وشدَّةٍ من الزمان. ُكْلبَةٍ  وقال النَّْضُر : الناُس في

 معروف.: اسُم َجبٍل  الَكْلبِ  وَرأْسُ 

 : ِشدَّتُه. ُهْلبَتُهوالشتاِء  ُكْلبَة أبو زيد :

مان. ُهلبةٌ ومن الزمان في شدَّة حالهم وعيشهم ،  ُكْلبَةٌ  وقال الكسائي : أصابتهم  من الزَّ

 من الحّر ومن القُّر. ُهلُبّةٌ و،  ُهْلبة قال ، ويقال :

 ، ال يكون فيها شجٌر وال كألٌ ، وال تكون جبالً. قُفٌ  : أي غليظةٌ  َكِلبَةٌ  شمر عن ابن شميل عن أَبي َخْيرةَ : أرضٌ 

 الشََّجِر أي َخِشنَةٌ يابسةٌ لم يُِصْبها الربيُع بعُد ، ولم تَِلْن. َكِلبَةُ  وقال أبو الدُّقَْيِش : أَرضٌ 

 : قيد ضخٌم. الَكْبلُ  قال الليث :: كبل 

 المحبوُس.:  المْكبولُ و القُْرُزلُ و،  الَوْلمُ و،  ْكلُ النِّ و،  الَكْبلُ ووقال أبو عمرو : هو القَيُد : 

 .«ُمَكابَلَةَ  إَذا َوقَعَِت السُّْهَماُن فال»في حديث عثمان : و

 بمعنيين ، تكون من الحْبس ، يقول : إذا ُحدَّت الحُدود فال يحبُس أحدٌ  المكابلةُ  قال أبو عبيد : قال األصمعي : تكون
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. املْكبولو ،  ك بولٌ   ، وهو ال ي   ، و عه : الَكْبلِ  عن مس ِّه ، وأصله من  : احملبوس 
 :  وأنشدني األصمعيّ 

ا هريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  َك َأهريريريريريريريريْ هريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريري   ِ ذا كريريريريريريريريلريريريريريريريريَه يف دار  يريريريريريريريري 

  
كريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريوال  هبريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريوَِّل و    مل تريريريريريريريريريريك  مريريريريريريريريريريَ

  
 إذا َخلَطتَه. بَكْلتهوالشيَء ،  لبَْكتُ  من االختالط وهو مقلوٌب من قولك : المَكابَلَةُ  قال األصمعيُّ : والوجه اآلخر أن تكونَ 

 يقول : فإذا ُحدَِّت الحُدوُد ، فقد ذهَب االختالُط.

 ومعناه الحْبس عن حقه ، ولم يذكر الوجهَ اآلخر. الَكْبلُ  وقال أبو عبيدة : هو

  ، ألنه لو كان من بَكْلُت لقال : ُمبَاَكلَةً.قال أبو عبيد : وهذا عندي هو الصواُب ، والتفسير اآلخر غلطٌ 

 هي التَّأِخيُر.:  ، قال بَعُضهم الُمَكابَلَةِ  وقال اللحياني في

ْرتُهُ عنَك. َكبَْلتُكَ  يقال :  َدْينََك : أَخَّ

ر ذلك حت الُمَكابَلَةُ  وقال بعُضهم : ى يَْستَْوِجبَها المشتري ثم تأخذها بالّشْفعَِة ، : أَن تُبَاَع الداُر إلى َجْنِب دارَك وأنت تُِريُدَها فَتَُؤّخِ

 وهي َمكُروَهةٌ.

احُ  ِرمَّ  :  قال الّطِ

ْل  بريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ ْز وال يريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ْ  يريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريِ ىَت يريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ ول  ِ عريريريريريريريريريريْ اَ  طريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
 : ال يَْحتَبِْس. يَْكتَبِلْ  : اإلْبَطاُء بها ، ال إِْعتَامها

 الجاهليّة كان َضبَّاراً في قَْيِده.: فَْحٌل في  الَكْبلَْينِ  وذو

 : َجْمعَُك الثَِّريَد ِلتَأُْكلَهُ. اللَّْبكُ  قال الليث :: لبك 

 إلى الظَِّهيَرةِ أَْمٌر بَْينَُهْم لَبِكُ :  األمُر إذا اْختَلََط واْلتبََس. قال زهير اْلتَبَكَ و

 َواِحٍد.أي ُمْلتَبٌِس ال يَْستَِقيُم َرأْيُُهْم على شيء 

 : الِقْطعَةُ من الثَّريِد. اللَّبََكةُ و: الحبّةُ من السَّويِق ونحوه ،  لَبَكةٌ فالعَبََكةُ  وال َعبَكةٌ  ويقال : ما ذُْقُت عنده

 بين الشَّاِء أي َخلَُطوا بَْينَه. لَبَُكوا من غنٍَم. وقد لَبِيَكةٌ :  ابن السكيت عن الكالبي قال : أَقولُ 

اٌم : ر  أي جماعة. لَبيكةومن الناس  لُبَاكةً  أيتوقال َعرَّ

 : األَقُِط بالسَّْمِن. البَْكلُ  أبو عبيد عن األَمِوّيِ :: بكل 

 جميعاً : الدقيُق يُْخلَُط بالسِويق ثم تَبُلُّهُ بماء أو زيٍت أو َسْمٍن ، بَكْلتُهُ أَْبُكلَهُ بَْكالً. البََكالةُ و البَِكيلَةُ  قال وقال أبو زيد :

ْطب. يُْبَكلُ  الجافُّ من األقِِط الذي:  البَِكيلَةُ  وقال ابن السكيت عن الكالبي :  به الرَّ

 ويقال للغنِم إذا« واْعبِثي اْبُكلي»يقال : 
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وامس أب أي ق  اْ تريَل  بريْعضريريريريريريريريريها ببريْعض  ، وهو  َبكيَلة  و  رى ف َ َلْه فيها : ظَلَّْه َعِبيَ ة  وامس أب  ، َلِ َيْه َغَلما  أ  
  لّسْمن فرييري ؤَْكل . يري ْبَكل   َمَ ٌل ، وأصله من األِق  والّ ِقيقِ 

ُن أو الزيت وال يُْطبَُخ ، ومن أَمثالهم في اْلتِبَاِس تَْمٌر وَطِحيٌن يُْخلَُط ، يَُصبُّ عليه السَّمْ :  البَِكيلَةُ  وقال أبو عمرو : قال الطائّي :

أْي فيه واْرِتَجانُهُ.« البَْكل ِمنَ  بَْكلٌ »األْمِر   وهو اختالط الرَّ

 :  : الغنِيَمةُ. وقال أَْوسٌ  التَّبَكُّلُ  أبو عبيد :

ة   اعريريريريريريريَ ا من ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرهتريريريريريريري  ا أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريَ  َعَلى َ ْتِ مريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريَ   ا أو تريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ س  بريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ مريريريريريريريري  اَل لريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريُّ

  
 : أي يَْختاُل. يَتَبَكَّلُ  وقال الليث : اإلنسانُ 

 : َمُسوُط األقِِط. البَِكيلُ وقال : 

ٌق في لُْبِسِه وَمْشيِه. بَِكيلٌ  وفي بعض اللغات : إنه لَجِميلٌ   أي ُمتَنَّوِ

اٌم : َرأَيتُ   أي جماعةً. لبِيَكةً وَ من النّاس  لُبَاَكةً  وقال َعرَّ

 ك ل م
 مستعمالت.:  لكم. لمك. ملك. مكلكلم. كمل. 

ً  وأَنا كلَْمتُه ، وتقول : ُكلُومٌ :  : الَجْرُح ، والجميع الَكْلمُ  قال الليث :: كلم   .َمْكلُومٌ  ، وهو كاِلمٌ  وأَنا أَْكِلُمه َكْلما

 [.82النمل : ] (َأْخَرْجنا هَلُْم َدابًَّة ِمَن اْْلَْرِض ُتَكلِ ُمُهمْ )وقال هللا جل َوَعزَّ : 

اُء على تشديد اُء : اْجتََمَع القُرَّ ثِيَن أَنه قُرئ : تَُكلُِّمُهم قال الفرَّ  .تَْكِلُمُهمْ  وهو من الَكالم وَحدَّثِني بعض الُمَحّدِ

َر : تَْجَرُحُهم ،  تَْكِلُمُهمْ  وأخبرني المنذري عن ابن اليزيدي : َسِمَع أبا حاتم يقول : قرأ بعُضهم : والِكاَلُم : الِجَراُح ، وكذلك ، وفُّسِ

َد : ُمُهمْ  إْن ُشّدِ َر فقيل : تَِسُمُهْم في ُوُجوِهِهم ، تَِسُم المؤمنيَن بِنُْقَطٍة بَيضاَء ، فَيَْبيَضُّ وجُههُ ، :  فذلك المعنى تَُكلِّ ُحُهم ، وفُّسِ تَُجّرِ

 وتَِسُم الكافَر بنقطٍة سوداَء فَيَْسَودُّ وجهه.

: لُغة ِحَجازيَّة ، والجميُع في لغة  الكِلمةُ ولُغَةٌ تَِميِميّةٌ ، :  الِكْلَمةُ و، والكالُم : معروف ،  يَُكلُِّمكَ و تَُكلُِّمهُ  الذي ُمكَ َكِلي وقال الليث :

ْكُب بها َرْجَع الِكلَْم وقال غيره ::  ، قال رؤبة الِكلَمُ  تميم : الهجاء ، وتقع تقع على الحرف الواحد من حروف  الكلمة ال يَْسَمُع الرَّ

 على لَْفَظٍة واحدة ُمؤلَّفٍة من جماعِة حروٍف لها َمْعنى ، وتقع على قصيدة بكمالها وُخْطبَة بأْسرها.

َف ،  كلمةُ وهللا ،  َكلَماتُ وهللا ،  َكِلمُ وأي في قصيدته ، والقرآُن كاَلُم هللا ،  كلمته يقال : قال الشاعر في هللاُ ، وهو كيفما تََصرَّ

ً َمتْلُوَّ   يُْحِسُن الَكاَلَم. تِْكاَلَمةٌ  غيُر َمْخلُوق ، ورجلٌ ـ :  ا ، وَمْحفُوَظاً ، وَمْكتُوبا
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ُمَجّرداً الْحتََمَل  (َكلََّم هللاُ ُموسى)لو َجاءْت :  [164النساء : ] (وََكلََّم هللاُ ُموسى َتْكِليماً )وقال أحمد بن يحيى في قول هللا : 

ا َجاءْت : ـ  ُمْعتَِزلةَ يَْعني الـ  ما قلنا وما قالوا َخرَج الشَّكُّ الذي كان يدخُل في الكالم ، وَخرَج االْحتماُل للشَّْيئَْيِن ،  (َتْكِليماً )فلمَّ

. َد الكالُم لم يَُجْز أن يكوَن التوكيُد لغواً ، والتَّوكيُد بالَمْصَدِر َدَخَل إلْخَراجِ الّشّكِ  والعرب تقول : إذا ُوّكِ

 .يَتََكلََّمانِ  ، وال تَقُلْ  الََمانِ يَتَكَ  ابن السكيت يقال : كانَا ُمتََهاِجَرْيِن ، فَأْصبََحا

الشيَء أي أَْجَمْلتُهُ  أكملتُ وفي اللُّغتْيِن ،  َكاملٌ  ، فهو َكُمَل يَْكُملُ  َكَماالً ، ولُغةٌ أْخَرى : يَْكُملُ  الشيءُ  َكَملَ  قال الليث :: كمل 

 وأَتَْمْمتُهُ.

أ منه أَْجزاؤهُ. الكمالُ و  : التََّماُم الذي يَُجزَّ

 .كمالهُ ولََك نِْصفُهُ ، وبَْعُضه ، يقال : 

 أْكَمْلتُ  اآلنَ ـ  وهللاُ أَْعلَمُ ـ  اآليةَ ، ومعنَاهُ  [3المائدة : ] (اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت )وقال هللا تعالى : 

كم ،  يَن بأن َكفَْيتُُكْم خْوَف َعُدّوِ لنا ما نريُد ، بأَْن ُكِفينَا من ُكنَّا  كملَ ولَنَا الُملُك ،  كملَ  وأَْظَهْرتُُكْم عليهم ، كما تقوُل : اآلنلُكْم الّدِ

لُكْم فَرق ما تَحتَاُجوَن إليه في ِدينِكم ، وذلك جائٌز ،  أكْملتُ  أي [3المائدة : ] (اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ )نََخافهُ ، وقد قيل : 

ا أن يكون ِديُن هللِا في وْقٍت من األوقاِت غيرَ   فال. كاملٍ  فأَمَّ

 قلت وهذا كلُّهُ كالُم أبي إسحاق النَّْحوّيِ وهو َحسٌن.

جميع هكذا يُتَكلُم به ، وهو في ال َكَمالً  : اسُم فََرٍس َساِبٍق كان ِلبَنِي امرئ القَيِس ، وتقوُل : أَْعَطْيتُه هذا المال كاملٌ  وقال الليُث :

 .الكاِمَل كِميالً  والُوْحَداِن : سواٌء ، وليس بمصدٍر وال نَْعٍت ، إنما هو كقولك : أَْعَطْيتُهُ كلَّهُ ، ويجوُز للشاعر أن يجعلَ 

 :  وأنشد

ى  ْ  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  مريريريريريريريريا قريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ِ  بريريريريريريريريريَ ى أَنريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريال  ْوال  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ ِر مسريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريْ وَن لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ الثريريريريريريريريري   ثريريريريريريريريريَ

  
ْلتُ  ويقاُل : لٌ  ، فهو تَْكِملَةً وَ  ِميالً تَكْ  له عدَد َحقِّهِ  َكمَّ  .ُمَكمَّ

لُ  ويقاُل : هذا لُ وِعشريَن ،  الُمَكّمِ لُ وِمئَةً ،  الُمَكّمِ  :  أْلفاً. وقال النابغة الُمكّمِ

هريريريريريريريريا تريريريريريريريري  امريريريريريريريريَ ة  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا محريريريريريريريريََ ْه مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريكريريريريريريريريمريريريريريريريريَّ

  
َ دِ و   ة  يف ذلريريريريريريريك الريريريعريريريريريريريَ بريريريريريريريَ ْه مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرعريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 :  الِمْكَملُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

رِّ  ْتِ والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ خريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريرجريريريريريريريريل  الريريريريريريريريكريريريريريريريريامريريريريريريريريل  لريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريل و   رُّ جريريِ ة  مريرين الريريرَّوافريريِِض ،  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريّ لريريِ  الريريكريريريريريريريامريريِ

  
ْدِر. اللّْكمُ  قال الليث :: لكم   : اللّْكُز في الصَّ

ً  يقال :  .لََكَمهُ يَْلُكُمهُ لَْكما

 : الذي في الُملَكَّمُ وأي في ُخفَّْيِن ُمَرقّعَْيِن ،  ُملَكََّمْينِ  قال : وقال أعرابيٌّ : جاء فاُلٌن في نَِخافَْينِ  (ثعلب عن ابن األعرابي)
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 َجوانِبه رِقاٌع يريْلك ْم هبا األرَ..
 .اَلَمكَ  ويقال : ابن لََمكَ  قال الليث : نُوُح ْبنُ : لمك 

َج عندنا بِلََماجٍ ، وال (ابن السكيت) ً  ، وما ذاق بلََماك عندنَا تَلَّمكَ  يقال : ما تَلَمَّ  وال لماجاً. لماكا

 الِجاَلُء يُكَحُل به العَْيُن.:  اللّْمكُ و اللَّماكُ  وقال ابن األعرابي :

 : المكُحوُل العَْينَْيِن. اللِِّميكُ  وقال أبو عمرو :

 .مُكولٌ  بِئْرٌ  (أبو عبيد عن أبي زيد): مكل 

 .اْلُمْكلَةُ :  وهي التي يَقلُّ ماؤها فيَْستَجمُّ حتى يجتَِمَع الماء في أْسفِلها ، واْسُم ذلك الماء

ِة البِئر. َمْكلَةٌ و،  ُمْكلَةٌ  وقال الكسائيُّ ، يقاُل :  ِلَجمَّ

 : اْجتِماُع الماء في البِئْر. الَمْكلُ ( عمرو عن أبيه)

 .َمُكولٌ  ، وجّمةٌ  َمُكولٌ  وبئرٌ  اْلُمْكلَةُ  إذا اْجتَمع الماء في َوَسِطها وَكثَُر وهي :البِئُر  َمَكلَتِ  وقال الليث :

 الغديُر القليُل الماء.:  الِمْمَكلُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ينِ  َمِلكِ )قرأَ ابُن كثِيٍر ونافٌِع ، وأَبو َعْمٍرو ، وابُن عامٍر ، وَحْمَزةُ : ملك  بغْير أَلٍف ، وقََرأَ عاصٌم والكسائيُّ ويعقوُب  (يَْوِم الّدِ

يِن ))  بألٍف. [4الفاتحة : ] ((4ماِلِك يَ ْوِم الدِ 

ينِ  َمْلكِ )وَرَوى َعْبد الَواِرث عن أبي َعْمٍرو :   من اْختِالِس أَبي عمٍرو. وهذا (يَوَم الّدِ

يِن ))وأَخبرني المْنِذِريُّ عن أَبي العباس أَنَّه اْختَاَر   [.4الفاتحة : ] ((4ماِلِك يَ ْوِم الدِ 

ينِ  َماِلكُ والثَّوِب ،  مالكُ والّدَراِهم ،  مالكُ  ألنه بتَأويل الِفْعل مالكٌ  فهو يْمِلكُ  وكلُّ من يِن ، ومنه قَْولُه : إِقاَمةَ يَْومِ  يَْمِلكُ  يَْوِم الّدِ  الّدِ

 .(ماِلَك اْلُمْلكِ )

َهُؤالِء ، وقد قال هللاُ جّل  يَْمِلكُ  ، فإنه أَراَد أَْفَضل من َهؤالِء ، ولَْم يُِرْد أَنهُ « النّاِس ، وَسيُِّد الناس ، وَربُّ النَّاِس  َمِلكُ »قال : وأَما 

ً  أاََل ترى أَنه جعلهُ  [4الفاتحة : ] ماِلَك اْلُمْلكِ  وعزَّ : لكّلِ شيٍء ، فهذا يَُدلُّ على الِفْعِل ، ذكَر هذا بِعَِقِب قول أبي ُعبَْيٍد  َماِلكا

 واْختِيَاِره.

يِن ، وهو مالكُ  ، وهو الُملكُ  ، لهُ  َملُك الملُوكِ  هو هللاُ ، الَمِلكُ  وقال الليث :  من المِلكُ و،  ماِلُكُهمْ واْلخْلِق أي َربُّهْم  َمِليكُ  يَْوِم الّدِ

 : الَملَكةُ واليَُد من ماٍل وَخَوٍل ،  َملََكتِ  : ما الِمْلكُ و، وأمالٌك ،  ملوكٌ :  بالتخفيف ، والجمعُ  َمْلكٌ  األْرِض ، ويقال له : ُملوكِ 

 في َرِعيَّتِِه. المِلكِ  : ُسْلَطانُ  الَمْملَكةوالعَْبَد ،  ِمْلُككَ 

 ، مملَكتُهُ  ، وساءتْ  َمْملََكتُهُ  ويقاُل : طالتْ 
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 .م ْلك ه   ، وَكرب َ  م ْلك ه   ، وَعيتمَ  مَملَكت ه   ومَسس َلهْ 
 ، وهو أن يُغلََب عليهم فيُْستَْعبَُدوا وُهم أحراٌر. َمملَكةٍ  ويقال : هم َعبيدُ 

 أَبََواهُ. يُملَكْ  جميعاً ، وهو الذي ُسبَِي ولم مملَُكةٍ و َمملَكةٍ  : يقال : هذا َعْبدُ  (أبو عبيد عن الكسائي)

 هو وأَبَواهُ. ُمِلكَ  الذي الِقنُ  والعَْبُد :

 أَْن يَغِلَب عليهم وهم أَْحَراٌر فيستعبَدهم. الَمْملَكةُ  وقال شمٌر : قال الكسائيُّ :

ً  فالٌن فهو َملَكَ  :(اللِّحيَانيُّ ) ً و،  يمِلُك ُمْلكا ً و،  َمملُكةً و،  لَكةً َممو،  َملَكةً و،  ِمْلكا ، وثالثةُ أمالٍك إلى العََشَرِة ،  َمِلكٌ  ، ورُجلٌ  َمْلكا

 .ُملوكٌ  فإِذا كثروا فهم

 .ُملَكاءَ  ، ويُْجَمعُ  َمليكٌ  : للمِلكِ  ويقال

هُ وُسلَطانُه  َملَُكوتُ  ويقال : له  .ُمْلُكهوالِعَراِق وِعزُّ

 .َمْلُكَوةٌ  ويقال :

 العَْبِد ، أي : ِرقُّهُ. َملَكةُ  ويقال : طالتْ 

 .الِمْلكِ و الَملكةِ  ويقال : إِنهُ لَحَسنُ 

َج : قد ُجل إذا تزوَّ ً  فالنٌ  َملَكَ  ويقال للرَّ ً و،  يَمِلُك َمْلكا ً و،  ُملكا ً  فالنٌ  أُْمِلكَ  ، وقد ِملكا َج. يُملَُك إمالكا  إذا ُزّوِ

 ، وهذا ِمالُك األْمر وَمالُكه ، أي َصالُحه. َمالَكهُ و،  الُكهمِ وفالٍن ،  إمالكَ  وقال الكسائيُّ : يقال : َشِهْدنا

ه ووَسِطه. ُمْلِكهو َمْلِكهوالَوادي ،  ِمْلكوالطريِق ،  ِمْلكِ  ويقاُل : َخّلِ عن  أي َحّدِ

 .يمِلَكه أي شيءٌ  ِملكٌ و،  َمْلكٌ و،  ُمْلكٌ  ويقال : ما لَهُ 

 وال بََصٌر أي ليس له شيء. ُمْلكٌ  لهُ الكسائيُّ : ارحموا هذا الشْيَخ الذي ليَس 

ً  على أَنفُسهم ، أي َصيَُّروهُ  أَملَكوهُ والقْوُم فالناً ،  َملَّكَ  ويقال :  .َمِلكا

 فالنةُ أَْمَرها إذا ُجِعَل أَمُر طالِقها بيَِدها. أُْمِلَكتْ  ويقاُل :

 .التمليكُ  ، وهو أُمِلكتْ  أَمَرها أكثر من ُملِّكتْ و:  (قلت)

 الماَل ربَّهُ وإن كان أَْحَمَق. َملِّكِ  ذا أَمٍر أَمَره ، كقولك : َملِّكْ  ويقاُل :

 الجسِد. ِمالكُ  األمر : الذي يُعتَمُد عليه ، والقَْلُب : ِمالكُ  وقال الليُث :

 .«العَِجيَن فإنه أََحُد الّريعْينِ  أَْمِلُكوا»في حديث عمر : و

ُ قال الفراء : يقال : :  قال شمرٌ  َملََكتْه  إذا بَلَغْت َماَلكتَهُ وأجادْت َعْجنهُ ، حتى يأُخَذ بَعُضه بعضاً ، وقد فأَْملَكتْ  َعَجنَِت المْرأَة

 ً  إذا أَنعَمْت َعْجنَهُ ، ونحو ذلك. تَمِلُكه َمْلكا

 ً  :  وحكى أبو عبيٍد عن األموّيِ ، وأنشد غيره ألْوس بن حَجٍر يصُف قْوسا

يريريريِ  الريريريريريريريذي َك  لريريريلريريريِّ لريريريريريريريَّ مريريريَ رِهريريريريريريريا فريريريَ َه ِقةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريْ

  
ل    ْن عريريريريريريريَ ض  مريريريريِ يريريريريْ ه  الريريريري ريريريريَ ض  كريريريريلريريريريريريريَّ يريريريريْ ْرقريريريريئ  بريريريريريَ غريريريريِ  كريريريريَ
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ً  تَملِّكُ  ، َشدََّد كما َملَّكَ  قال : القْوُس به ، يَكنُّها لئاّل يَْبُدَو قَلُب القَْوِس  تتمالكُ  المرأةُ العَِجيَن تَُشدُّ َعْجنَهُ ، أي ترَك من الِقشر شيئا

 قَباً ، إذا لم يكن عليها قِْشٌر.فتتشقََّق ، وهم يجعلون عليها عَ 

 :  وقال قيُس بن الَخِطيِم يصف َطْعنةً َشدَّ بها كفَّه حين َطعَنَ 

هريريريريريريريا تريريريريريريريْ ريريريريريريَ ْر   فريريريريريريريَ َأَنريريريريريريَْ ي فريريريريريريريَ فريريريريريريِّ ه  هبريريريريريريريا كريريريريريريَ كريريريريريريريْ لريريريريريريَ  مريريريريريريَ

  
ْن دوَنريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريا َورَاءهريريريريريريريريريا  َرى قريريريريريريريريريائريريريريريريريريريٌم مريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريَ

  
 أْي َشَدْدُت بالطعنة َكفِّي.

أبو عبيد ) فال تََمالَُك عن أْرٍض لها َعَمُدوا:  إذا لم يستطع أن يَحبَس نْفَسه. وقال الشاعرفالٌن أَن وقََع في كذا  تَمالك : ما (غيُره)

 أَْمِره. َملَكُ  : الماءُ  (عن األموي

 وال نَْقٌر ، أي ما لَه ماٌء. َمْلكٌ  وأخبرني المنذريُّ ، عن ثعلب عن ابن األعرابّيِ : ما لَه

يت)  .ُمِلكَ  : ما الَمْلكُ :  أنَّه قال (الحّرانيُّ عن ابن السّكِ

 .ِمْلكٌ وغيري ،  َمْلكٌ  يَِدي ، وما ألَحٍد في هذا َمْلكُ  يقال : هذا

 أَْمَرهم. َملَُكوا أَْمِري إذا كان مع القوم ماءٌ  َمْلكُ  ويقال : الماءُ 

 :  وقال أبو َوْجَزةَ السَّْعديُّ 

ْم و  زهلريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريْ ْوُِ يريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ٌك لريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ ْن مريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريري   ملَْ يريريريريريريريريريَ

  
  ِ   ِ ل  ال تري ْلِوي َعَلى مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الَّ صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«أَْمِره أي أن الماء مالك األشياء يضرب للشيء الذي به كمال األْمرِ  َملك الماء»:  : من أمثالهم (أبو ُعبيد عن األموي)

 : موضع باليمن. َرْدَمانُ و،  َرْدَمانَ  أُْملُوكِ  إلى وسلمعليههللاصلىكتب النبي  : َمقَاِوُل من حِميرَ  األْملُوكُ و

 كثيرة. ُملوكٍ  ، ومات فالن عن ُملوُكنَا : ِميَاُهنا : (ابن بُُزْرجَ )

ٌك. «اْلَملََكة وال يَدُخُل اْلجنّة َسيِّئُ » أي ال يَتماَسك ، وهذا ِماَلُك األمر ، َمالكٌ  : ما لَه (األصمعيُّ )  ُمتََحّرِ

احُ الطريق أي َوَسطه ، و ِمْلكَ  ويقال : اْلَزمْ  ِرمَّ حِ وقال ابن األعرابي : أَبو:  قال الّطِ ُكْنيَةُ  مالكٍ  َرثِيَم اْلَحصا ِمن َمْلِكها الُمتََوّضِ

 :  وَغلَبَهُ وأنشد َملََكه الِكبَِر والسّنِ ، ُكِنَي به ألنه

  ِ ْرنريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ َواين هريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريَ ك   نَّ الريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريريِ  َأَ  مريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريريريريَ َك َدائريريريريريريريريريريريريريِ ك  ِ يّنِ َأظريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريُّ  أ  مريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .ُملُُكهُ  يَعني قوائَمه وهاِديَه ، وقوائُم كّلِ دابٍَّة : ُملُُكهُ  : جاءنا تقوُده (أبو عبيد)

 ألْن أَفعَل كذا أي ال تَُطاِوُعنِي. تَُماِلُكني ويقال : نْفسي ال

 البَْصَرةُ إِْحَدى»في حديث أَنٍس و
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َك  ْؤَتِفَكاِ  فاْنزِْل يف ضوامسيها وِ  َّ
 
ْمَلَكةَ و امل

َ
 .«امل

 الطريق : ُمْعظُمه ووَسُطه. َمْلكُ وَوَسطها ،  بالمْملَكةِ  قال شمٌر : أراد

 .ُمَملَّكٌ و،  َمْملوكٌ  : يقال للعَِجيِن إذا كان ُمتَماِسكاً متِيناً : (الفّراء عن الدُّبَْيِريَّةِ )

، واجتمعوا على َحْذف همِزه ، وهو َمْفعٌَل من األَلُوِك ، وتماُم  اْلَمألَكِ  : واحُد الَماَلئِكِة ، إنما هو تخفيفُ  الَملَكُ  وقال الليُث :

ِت حرف الكاف.  تفسيره في ُمْعتاَلَّ

 أبواب الكاف والنون

 ك ن ف
 مستعمالت.:  كنف ، كفن ، نكف ، فنك ، فكن

 : الَجناحان ، وأنشد:  الَكنَفَانِ  قال الليث :: كنف 

 ِسْ  َاِن ِمن َكلريَفْي نَعاُ  جاِفلِ 
 .َكنَفاه اإلنساِن : جانباه ، وناِحيَتَا كّلِ شيٍء : َكنَفَاو

 بالَكالَءة وُحْسِن الوالية. يَْكنُفُه أي في ِحرزه وظلِّه ، َكنَفهووقولُهم : في ِحفظ هللا 

 .«َكنَفَهُ  المؤِمُن من َربِِّه يوَم الِقيَاَمِة حتَّى يََضَع َعليهيَْدنُو »في حديث ابن عمر في النَّجوى : و

 قال ابُن المباَرِك : يَعني ستره.

ه. َكنَفه وقال ابُن شميل : يَضُع هللا عليه  أي َرحمتَه وبِّرِ

 أي في ظلِّه. فالنٍ  َكنَف اإلنسان : ناحيَتاه عن يمينه وعن شماله ، وُهما ِحْضناه. وفالٌن يعيُش في َكنَفاوقال : 

 .ُمْكنَف الرجَل : َحِفظتُه وأعنتُه فهو أَْكنَْفتُ  وقال الليث :

جلَ  أْكنَفتُ  :(أبو عبيد عن الكسائي)  حِفْظتُه وأعنتُه.:  الرَّ

ً و ً  : َعِمْلتُه ، وأَنا َكنَْفُت َكنِيفا ً و أَْكنُفُه َكْنفا  .ُكنوفا

يَح.: الَحظيَرةُ  الَكنِيفُ  وقال غيُره :  تُْحَظُر لإلبل والغنِم من الشََّجِر تِقيها البَْرَد والّرِ

 : أي ال تحِجُزه. َكانِفَةٌ  من هللا تَْكنُفُه تبيت بين الَزْرب والكثيف وقال الليث : يقال لإلنساِن ال:  وقال الراجز

 من كل جانٍب أي اْحتََوُشوهُ. تََكنَّفوهُ و

ائُغ  الِكْنفُ و  أداتَه.: وعاٌء يضُع فيه الصَّ

ً  ُكنَْيفٌ  قال ُعَمُر البن مسعود :و ، أراد أنه وعاء للعلوم بمنزلة الوعاء الذي يضع فيه الرجل أداته ، وتصغيُره على  ُمِلَئ ِعْلما

 جهة الَمْدحِ له.

 اإلبِل تَْستَتُِر بها من البرِد. أْكنَافِ  في اْكتَنَفَت : وهي التي إذا أصابها البَْردُ  َكنُوفٌ  وناقةٌ 

 وفيه متاٌع ، وه بِِكْنفٍ  حياني : جاء فالنالل
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ه  و ب  فالن أي هم نزول يف انمسيتهم ،  يكلفونَ  م ريريريل  الَعْيبريريرية ، وبلو فالن فالان  أي أعلتريريريه ، وأجريريرياُّ  َأْكلريفريريريْ
تربك يف انمسية اإلبل ،  َكل وفٌ   أي يف انمسيتها ، وانقة َكلريَفْيهاو اإلبل  َكَلفَ   ، واطل  انَقتكَ  كلفته    بعضريريريريريريريريريريريريريريهم

ذ  هلا اكلري ف ها ال ارَ  َكلريْفهو   .كليفا    ا ِّ
 من األسماء بضم الميم وكسر النون. ُمْكنِف( أبو عبيد عن الكسائي)

وَن ما أَشَرُعوا أَعالي ُدورهم ً  وأهُل العراِق يسمُّ  .َكنِيفا

 في أَْستَِر النََّواحي. ُكنِفَ  كأَنَّه الَكنِيفِ  قال واْشتقاُق اسم

ى ً  والحظيرةُ تسمَّ  اإلبَل من البرِد ، فعيٌل بمعنى فاعل. تَْكنُفُ  ألنها َكنِيفا

 .َكنَفٌ  الَجبَِل والوادي : نواحيهما حيث تنضم إليه ، الواحُد : أَْكنافُ و

 :  وقال لبيد .َكنِيفٌ :  : التُّْرُس : وكلُّ ساترٍ  الَكنِيفُ  وقال غيره :

ْع  لريريريريريريريريريريريريَ رِ ريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريني مل  ريريريريريريريريريريريريَ رِ ريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريف    لريريريريريريريِ ف  الريريريريريريريكريريريريريريريَ جريريريريريريريَ م  َواَل اَّريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريوفريريريريريريريهريريريريريريري 

  
 أي السَّاتُر.

عن  َكنَفَه :(شمر عن ابن األعرابي)ليُْعلََم ما فينَا عن البيعِ َكانُِف :  عن الشيء ونَكَب أي عَدَل. قال القَُطاِميُّ  َكنَفَ  :(أبو عبيد)

 الشيِء أي حجزه عنه.

 دوَن العَْسَكِر : أي حاجٌز يحجُز العُدوَّ عنهم. َكانِفَةٌ  لهمويقال : انهزَم القوُم فما كانَْت 

ً  الكيالُ  َكنَفَ و  َحَسناً وهو أن يجعل يديِه على رأِس القَفيِز يمِسُك بهما الطَّعَاَم. يَْكنُُف َكْنفا

 .َمْكنُوفٍ  يقال : ِكْله كيالً غير

ُجلُ  َكفَنَ  :(الليث): كفن   :  قول الشاعرأي يغزُل الصوف ، ك يَْكِفنُ  الرَّ

ا هريريريريريريريَ تريريريريري  مريريريريِ عريريريريْ ا ويريريريريريَ اِء يريريريريرعريريريريريريرياهريريريريريريريَ لُّ يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريَ  يريريريريَ

  
بريريريريريريريريِ   و   تريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ َث يريريريريريريريريريَ َر  الَّ َريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريْ ن  الريريريريريريريري َّ فريريريريريريريريِ كريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
من ِدّق الشََّجِر صغيرةٌ  الَكْفنَةُ وللمراضيع من الشاء ،  الَكْفنَةَ  يَْختَلي يَْكِفنُ  قال : وَخالَف أبو الدُّقَْيِش في هذا البيت بعينه ، فقال

 جعدةٌ إذا يبَست َصلُبَت عيدانُها كأنها قطٌع ُشقّقَْت عن القَنَا.

 :  وأنشده أبو عمرو .مْكفوٌن ُمَكفَّنٌ  : معروٌف ، يقال ميّتٌ  الَكفَنُ وقال : 

ة   لريريريريريريريريريَ ْو   ورَاجريريريريريريريريريِ ه  يف قريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريِ     تريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ هريريريريريريريريَر  الَّ ريريريريريريريريريَث يريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريري َّ فريريريريريريريريّ كريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
 : يَجمع ويَْحِرص إالَّ ساعة يَْقعُُد يَطبُُخ الَهبِيَد. يَُكفِّتُ  ويقال :

اُز. الّراِجلَةُ و  : َكْبُش الّراِعي يَحِمُل عليه متاَعه وهو الَكرَّ

 التَّْغِطيَةُ.:  الَكْفنُ  :(ثعلب عن ابن األعرابّيِ )
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 الميِِّت ألنه يَْستُُره. َكفَنُ  : ومنه أُخذ (قلت)

 الُخْبَزةَ في الَملَِّة إذا َواريتها بها. َكفَْنتُ وثيابَه التي تَُواِريه.  بأَكفانه َعلَى َحَرجٍ َكاْلقَّرِ يَْحِمُل أَْكفَانِي أراد:  قيسوقال امرؤ ال

َك بإصبَِعك ، وأنشد النَّْكفُ  قال الليث :: نكف   :  تَْنِحيَتَُك الدُّموَع عن خّدِ

م   هريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ر  مريريريريريريريريِ ذَكريريريريريريريريَّ ْواَل مريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ وا فريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريانريريريريريريريري   فريريريريريريريريَ

  
ع    ْ مريريريريَ َك مريريريريريريريَ لريريريريريريريِ يريريريريْ ْف لريريريريعريريريريَ كريريريريَ لريريريريْ ِف مل يريريريريري  لريريريريْ ن ا ريريريريْ   مريريريريِ

  
َلْن َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن )في قوله تعالى :  االستِنَكافِ  وسِمعُت الُمْنِذِرّي يقول : سِمْعُت أبا العبّاس ، وُسئِل عن

 والَوَكِف. النََّكفِ  ، فقال : هو أَْن يَقُوَل : ال ، وهو من [172النساء : ] (َعْبدًا ّلِِلَِّ 

رون  نَِكفَ و اْستَنَكفَ وأَْن يقاَل له ُسوٌء ،  فالنَكفُ  وال َوَكٌف ، نََكفٌ  يقال : ما عليه في ذاك األمر إذا دفَعه وقال : ال ، والمفّسِ

 واحد. االستِْكبَارُ و االستِنكافُ  يقولون :

 : ما قُْلنَا. االستنكافُ وكبََّر ويتعظََّم : أن يت االستكبارُ و

اج في قوله تعالى :  جَّ الذي تَْزعمون أَنَّه إلهٌ أَْن  يَْستنكف ، أْي : ليس (َلْن َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبدًا ّلِِلَِّ )وقال الزَّ

 وهم أَْكثَُر من البََشِر. (َواَل اْلَمَّلِئَكُة اْلُمَقرَّبُونَ )يَكوَن عبداً هلل 

ك ثم َذَكر البيت. نََكْفتَ  : لن يأْنف ، وأصلُه ُمن (َلْن َيْستَ ْنِكفَ )قال : ومعنى  ْيته بإِصبَعيَك عن خّدِ  الدْمَع إذا نَحَّ

 لن يَْنقَبَِض ولن يَمتنَِع من ُعبُوَدةِ هللا. «َلْن َيْستَ ْنِكفَ » قال : فتأويلُ 

 ِذْربَةٌ تحَت اللُّْغَدْين مثل الغَُدِد. النََّكفُ  قال اللحياني :

يت) انيُّ عن ابن السّكِ  إذا أَْقَطْعته. أَنكفُهُ  الغْيثَ  نََكْفتُ  َمْصَدرُ :  النَّْكفُ  :(الحرَّ

 .يُْنَكفُ  ويقال : هذا غيٌث ال

أِْد َوَشْحم األُذن. النََّكفُ و  : ُغَدَدةٌ في أصل اللَّْحي بَين الرَّ

 ، إذا ظهرت نََكفَاتُها. فةٌ ُمنَكِّ  وإبِلٌ 

ً  إذا اْعتََرْضتَه انتََكْفتُهوأَثََره  نََكْفتُ  وقال أيضاً : ي األثََر فاْعتََرْضتَه في  أَْنُكفُهُ نَْكفا ، وذلك إذا عال َظلَفاً من األرض غليظاً ال يَُؤّدِ

 مكاٍن َسْهٍل.

ً  من ذلك األْمرِ  نَِكْفتُ  ويقال :  منه ، حكاها أَبو عمٍرو عن أبي ِحَزاٍم العُْكِلّيِ. اْستَْنَكْفتَ  إذا أَْنَكُف نََكفا

 َداِن اللذاِن في الَحْلِق وُهَما َجانِبَا اْلُحلقُوم.اللُّغْ :  النََّكفُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 : وأنشد
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ْف  ن   ريريريريريريِ ة  والريريريريريريبريريريريريريَ ريريريريريريْ عريريريريريريريَ ْه بريريريريريريَبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وَّمسريريريريريريريَ  فريريريريريريَ ريريريريريريَ

  
ِذْف   لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ْه َأْن تريريريريريريريريريريَ أَبريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ َذفريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  

 َفَحَرفريْتها فريتريَل َّاَها اللََّكفْ 
ْهِزَمة.، وهو أَْصُل  نََكفَتَه : الذي يشتكي الَمْنُكوفُ وقال :   اللِّ

 .النََّكفَة وقال الليث : النَّفََكةُ : لغَةٌ في

 .النََّكفَة أَْن تَْدَرأَ الغُدَّةَ في النَُّكافُ  وقال غيُره :

 وال تُْنَكُش أي ال تُْدَرُك ُكلُّها. تُْنَكفُ  وقال غيُره عنده شجاَعةٌ ال

ً  له فََضَرْبتُهُ  اْنتََكْفتُ  وقال بعُضهم :  أي ِمْلُت عليه. اْنتِكافا

 :  وأنشد

را   ْ بريريريريريريريريريريِ َو َّ مريريريريريريريريريري  ه  لريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ا انريريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريَّ

  
رَاء  جريريريريريريريريريريريريريريريْ رَاَوأب  عريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  هبريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريْ ْرنريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وال يُْنَزُح. يُْنَكفُ  وقال أبو تراب قال األصمعي : ماٌء الَ 

 أي نََزَحَها. نََكَشَهاوالبِئَْر  نََكفَ  قال : وقال ابن األعرابي :

ُجاَلِن الَكاَلَم إذا تَعَاَوَراهُ. تَناَكفَ  يقال :« النوادر»وفي   الرَّ

ِة مَن الَماِء يأْتِيَها البُعََداُء ويَتُْرُكَها القَُربَاُء ، َحتى إذا َغاَض ماُؤَها بَِقي قَ »في الحديث : : فكن   .«يَتَفكَّنُونُ  ْومٌ َمثَُل العَاِلم َمثَُل الَحمَّ

 تَنَدَُّموَن.أي يَ  يَتَفَكَّنُونَ  قال أبو عبيد :

 .يَتَفَكَّنُونَ  يَتَفَكَُّهوَن ، وتَِميٌم تقوُل ::  وقال اللحياني : أْزُد َشنُوَءةَ يقولونَ 

بُوَن. [65الواقعة : ] (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ )وقال مجاهٌد في قوله :   أي تَعَجَّ

 وقال ِعْكِرَمة : تَنَدَُّموَن.

 :  أي تَنَدَّْمُت. وقال رؤبة تَفَكَّْنتُ وَ  تَفَكَّْهتُ  وقال ابن األعرابي :

ِن  يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
 
اِرِف امل زَاء  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ا جريريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريريَ

  
ِن   كريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريريريريريَ ة  الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَّ اجريريريريريريريريريريريَ َ ِك  الَّ مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريِ

  
 :  التَّلَهُُّف على ما فات. وأنشد:  التَّفَكُّنُ  وقال الكسائيُّ وأبو عمٍرو :

ِه وَ  فريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ه  َُّاد  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اتريريريريريريريريَ ٌ   ْن فريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ  ال  ريريريريريريريريَ

  
ن    كريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ه يريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريِ ضُّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  هبريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
 : واحٌد. تَفَكَّرو تَفَكَّنَ :  وقال أَبو تراب َسِمْعُت ُمَزاِحماً يقول

 : النََّداَمةُ. الفُْكنَةُ :  وروى أبو العَبَّاِس عن ابن األعرابي قال

ي ،  الفَْنكُ والَكِذُب ،  الفَْنكُ والعََجُب ،  الفَْنكُ  قال ابن األعرابي :: فنك   اللََّجاُح. الفَْنكُ والتَّعَّدِ

: ِمثْلُه  الفَنَكَ وإِْذ فَنََكْت في فََساد بَْعَد إِْصالحِ قال : :  في أَْمِره أي اْبتّزه وَغلَبَه. من قول عبيدٍ  فَنَكَ  :(أبو عبيد عن أبي عبيدةَ )

 َسَواء.

ً  بالَمَكانِ  فَنَكَ  قال وقال الكسائي : ً و فُنُوكا  ِإَذا أَقَاَم. أََرَك أُُروكا

 في لَْوِمي فَنَْكتَ  : قال (َسلََمةُ عن الفراء)
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 .فري ل وكا  و  فريَلْكَه تريْفل ك  فريْلكا   ِ َذا َمَهْرَ  َذاَك وَأْك ريْرَ  فيه ، أَفريَلْكهَ و 
 :  وأنشد

ي  ا يف مسريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريِّ َرهريريريريريريريريريريريَ ه  أَمريريريريريريريريريريريْ ا رَأَيريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريَ

  
ي و   ذيب ولريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريِّ ْه يف كريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َأَ ْذ   ملها ب  ر ون  مش ْ ِ 
، وال يقال في الَخْيِر ومعناهُ لَجَّ فيه وَمحك وهو مثل التَّتَابُعِ ال يَكوُن إاّل  فَنَّكَ و فَنَكَ وفي الَكِذِب والشَّّر ،  فَانَكَ  وقال أبو طالب :

.  في الشَّّرِ

 .اإلْفنِيك َطَرُف اللّْحيَْيِن عنَد العَْنفَقَِة ، ولم يَْعِرف:  الفَنِيكُ  :(أبو عبيد عن الكسائي)

ْدغِ  الفَنِيَكانِ :  وأَْخبََرنِي اإليَاِديُّ عن شمٍر أنَّه قال : َطَرفَا اللّْحيَْيِن ، العَْظَماِن الدَّقِيقَان النَّاِشَزان أْسفََل من األذُنَْيِن بَْيَن الصُّ

بِيّانِ ووالَوْجنَِة ،   ْلتَقَى اللَّْحيَْيِن األْسفَلَْيِن.: مُ  الصَّ

ْدَغيِن. وَمْن َجعَلَ  الفَنِيَكانِ  وقال الليث : واحداً في  الفَنِيكَ  من لَْحي ُكّلِ إِْنَساٍن : الّطَرفَان اللَّذان يتََحّركان ِمَن الَماِضغِ ُدوَن الصُّ

 اإلْنَساِن فهو َمجَمُع اللّْحيَيِن في َوَسِط الذّقَِن.

 .«بالَماِء ِعْنَد الُوُضوءِ  فَنيَكيَ  أَْن أَتَعَاَهدَ  السالمعليهأََمَرنِي جبريُل »قاَل :  وسلمعليههللاصلىنَّ النبيَّ في الحديث أَ و

 : َعْظَماِن ُملَزقَان في الَحَماَمِة إذا ُكِسَرا يَْستْمِسْك بيُضها في بَْطنها حتَّى تُْخِدَجهُ. الفَنِيكانِ  وقال

ب. الفَنَكُ و  ُمعَرَّ

 : َعْجُب الذّنَِب. الفَنِيكُ  :(َعْمٌرو عن أَبيه)

 ك ن ب
 مستعمالت.:  كنب ، كبن ، نكب ، نبك ، بنك ، بكن

ً و،  ُمْكنِبَةٌ  يَُدهُ فهي أْكنَبَتْ  :(أبو عبيد عن أبي زيد): كنب   : ِمثْلُه. ثَِفنَت ثَفَنا

 :  وأنشد ابن السكيت

نيِ  َ  لريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ َ اَك بريريريريريريريريريريريَ ْه يريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ْ  أكريريريريريريريريريريْ   قريريريريريريريريريريَ
  

وِن و   لريريريريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
اِن وامل ِن الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ َ  د هريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريَ

  

 ر ونِ و 
سِّ وامل

َ
 َ ََّتا  مل

 : ِجْنس من الغالية. المضنونو

 أَْي : َغلََظْت َوَعَسْت. أْكنَبَاوقَْد أَْكنَبَْت نُُسورهُ :  وقال العجاج

 َصلُبَْت.: ِغلٌَظ يَْعلُو اليََد من العََمِل إذا  الَكنَبُ  وقال الليث :

ة العَاِسيو الِكنَابُ  :(أبو عبيد عن األَموي) مَّ ْمَراُخ. وقال ُدَرْيُد بُن الّصِ  :  : الّشِ

ٌس و  كريريريريريريِّ عريريريريريريَ تريريريريريريريَ ا مريريريريريري  فريريريريريريريَ عريريريريريريريْ   الريريريريريري ريريريريريريَ ر ٌ  جريريريريريريَ َه امريريريريريريْ  أَنريريريريريريريْ

  
ان  كريريريريريريريانريريريريريريريِ     عريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ْوِ ِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  اَّريريريريريريريَْ َن األقريريريريريريريِ  مريريريريريريريِ

  
 يئاً إذا َكنََزه فيه.في ِجَرابِه شَ  َكنَبَ  : َكانٌِز. يقال : َكانِبٌ  وقال أبو زيد :
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 األصابعِ : ِمثُْل الشَّثِن. َمْكبُونُ  : َرُجلٌ  (أبو عبيٍد عن الفراء): كبن الَكنِب وفي َخَضد من الَكَراث :  : َشَجٌر ، قال الشاعر الَكنِبُ 

 َكفَْفتُه.:  عنَك ِلَساني أي َكبَْنتُ  َكفٌّ ، يقال ::  َكْبنٍ  : كلُ  (اللحياني عن األصمعي)

 : : الذي فيه انقباٌض ، وأنشد ُكبُنَّةٌ  ، وامرأةٌ  ُكبنَّةٌ  : َرُجلٌ  (ابن السكيت عن األصمعي)

 يف الَ ْوُِ كل َكبري َلة  ع ْلف وفِ 
 : اْلُخْبَزةُ اليَابَِسةُ. الُكبُنّةُ  قال وقال أبو عمرو :

 : : َعْدٌو ليٌِّن في اْستِْرَساٍل. وأنشد الَكْبنُ  وقال الليث :

 َ  رُّ وْهَو َكاِبٌن مَسِيي  
ً  والِفْعلُ  ً و َكبََن يَْكبُِن ُكبونا  .َكْبنا

 : السُُّكوُن. الُكبُونُ وفي العَْدِو : أَْن يَُكفَّ بَْعَض َعْدِوه َواَل يَْجَهَد نَْفَسه  الكْبنُ  :(قُْلتُ )

 :  ومنه قوله

نَبْ  لريريريريريريريريريريَّ ر وٌب لريريريريريريريريريريِ ة  ا ريريريريريريريريريريَ ِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَ  َواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
نَبْ   ْ  كريريريريريريريريريريريريريريريَ زَال  قريريريريريريريريريريريريريريريَ ا أ ُُّ غريريريريريريريريريريريريريريريَ َأَنريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي َسَكَن.

ْلِو. الَكْبنُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  : ما ثُنَِي ِمَن الِجْلِد عنَد َشفَِة الدَّ

م ، حكاه عن الفراء. الَكْبنُ  وقال ابن السكيت : هو  والَكْبُل ، بالنُّوِن والالَّ

ً  أبو عبيد :وقال   إذا اْنقَبََض. اْكبَأََن اْكبئْنانا

 الذي قد اْحتَبَى وأَدَخَل ِمْرفَقَْيِه في ُحْبَوتِه ثم َخَضَع بَرقَبته وَرأِْسه على يََدْيِه. اْلُمْكبِئنُ  وقال ابُن بُُزْرَج :

 : اْلُمْنقَبُِض الُمْنَخنُِس. الُمْقبَئِنُ و اْلُمْكبَئِنُ وقال : 

ً  : لُْعبَةٌ لألْعَراِب ، تُْجَمعُ  ْبنَةُ الكُ  وقال غيره :  : . وأنشدُكبَنا

 َت َّكَلْه بريْعِ ي وَأهْلَْتها الك نَبْ 
حيُب الَجْوِف ، الّشْخُت  المَكابِينُ  ، والجميُع : َمْكبُونَةٌ :  ، واألُْنثى َمْكبُونٌ  : فََرسٌ  (أبو عبيدة)  الِعَظاِم.، وهو القَِصيُر القََوائِِم ، الرَّ

 أَْقعََس. المْكبُونُ  قال : واَل يُكونُ 

 إذا كان ليس بالعَِظيِم وال القَِمِئ. َكبَنٌ وَ  ُكْبنَةٌ  : فََرٌس فيه (أبو عبيد عن الفراء)

 .َمْكبُونٌ  : َداٌء يأُْخذُ اإلبَِل ، يقال منه : بَِعيرٌ  الُكبَانُ وقال : 

 المْرأَةُ العَِجلَةُ.:  المْكبُونَةٌ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : الذِّليلةُ. المْكبُونَةُ و

 المرأَةُ الذَِّليلَةُ. الَمْبكونَةُ :  أهمله الليث ، وقال ابن األعرابي: بكن 

 : : ِشْبهُ َميٍَل في الَمْشيِ. وأْنَشدَ  النََّكبُ  قال الليث :: نكب 

 . َعِن اََِّق أَْنَك   ..
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. لَِمْنَكابٌ  أي مائٌل عنه ، وإِنه  عن الَحّقِ

. األْنَكبُ و  من اإلبل كأنَّما يَْمشي في ِشّقٍ

 : وأنشد

ٌف وما ِفيِه َنَك ْ   أَْنَك   َُّ َّ
ً  الدَّليُل عن َصْوبِه نََكبَ  والعرُب تقوُل : ً  عنه نَكَّبَ وإذا َعَدل عنه ،  يَْنُكُب نُُكوبا  َغْيَرهُ. نَكَّبَ و: مثلُه ،  تَْنِكيبا

بْ »:  أَنه قال ِلُهنّيٍ َموالهُ روي عن عمَر و ِه َعنَّا. «َعنَّا ابَن أُّمِ َعْبدٍ  نّكِ  ، أي نَّحِ

ً  فالٌن عنّا تَنَّكبو  أي ماَل عنّا. تَنَكُّبا

 .َمْنِكبِه إِذا أَْلقَاَها في يَتَنَكَّبُهاوِكنانَتَهُ  يَْنتَِكبُ  وقال الليث : الرجلُ 

 ِد والكتِِف وَحْبل العَاتِِق ِمَن اإلنساِن والّطائِر ، وكّلِ شيٍء.كّلِ شيٍء : َمْجَمُع عْظم العَضُ  َمْنِكباو

 [.15الملك : ] (فَاْمُشوا يف َمناِكِبها)وقوُل هللا جلَّ وعزَّ : 

 قال الفراء : يُريُد في َجَوانبها.

 وقال الزجاج : معناهُ في ِجبَالها ، وقيل في ُطُرقَِها.

معناه  [15الملك : ] (ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلوالً )تَفسيُر من قال في ِجبَالها ، ألنَّ قوله : ـ  أعلَمُ وهللاُ ـ  وأَْشبَهُ التفسيرِ 

َل لكم السُّلُوَك فيها فأْمَكنَُكُم السُّلُوُك في جبالها ، فهو أَْبلَُغ في التَّْذليِل.  : َسهَّ

 .يَْنُكُب نِكابَةً  : عليهم فهو َكبَ ِلْلَمْنكِب نَ  : يقال (أبو عبيد عن أبي زيد)

 : َعْوُن العَِريِف. الَمْنِكبُ  قال : وقال الفراء :

 .َمْنِكبٌ  القوِم : رأُس العَُرفَاِء ، على كَذا وكَذا عِريفاً : َمْنِكبُ  وقال الليث :

 في قْوِمِه. النِّكابَةُ  ويقال : لهُ 

 أو حافراً أو َمْنِسماً. الَحَجُر َظْفراً  يَْنُكبَ  : أنْ  النَّْكبُ وقال : 

 .نَِكبٌ و َمْنُكوبٌ  يقال : َمْنِسمٌ 

 :  وقال لبيد

َرْ  و  جريريريريريريريريريريريريَّ ا هريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَّ ْرَو لريريريريريريريريريريريريَ
َ

كُّ املريريريريريريريريريريريري  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ّل   ي األظريريريريريريريريريريريَ ر  َدامريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريِ

  
 كثيرة. نُُكوبٌ و نَكبَاتٌ و نَْكبةٌ  حوادُث الدَّْهِر ، وأَصابَتْهُ  نَكبَتْهُ  ويقال :

فَْت فَوقَعَْت بين ِريحْيِن فهيَ  (األصمعيأبو عبيد عن ) ياحِ تََحرَّ ً  ، وقَدْ  نَْكبَاءُ  قال : كلُّ ِريحٍ من الّرِ  .نََكبَْت تَْنُكُب نُُكوبا

بَا والشَّماِل ،  النِّْكبَاءُ  وقال أبو زيد : بَا. الِجْربيَاءُ و: التي تَُهبُّ بين الصَّ  : التي بين الَجنُوِب والصَّ

ياحِ أَْربٌع : النُّْكبُ  قال : (عرابيثعلب عن ابن األ) بَا  فَنَْكبَاءُ  من الّرِ ِمْهيَاٌف ِمْلَواٌح ِميبَاٌس للبَْقِل ، وهي التي :  الَجنوبوالصَّ

يحْيِن.  ةٌ ، وربما كان معها مطٌر قليلٌ :  الشَّمالِ  نَْكبَاءُ وتَِجيُء بين الّرِ  .ِمْعَجاج ِمْصَراُد ال مطر فيها وال َخيَر ، وهي قَرَّ
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ةٌ. نكباءُ و  الدَّبُوِر والَجنوب حارَّ

 : ريُح من ِرياحِ القَْيِظ ، ال تكوُن إال فيه وهي ِمْهيَاُف. الدبورُ وقال : 

 تَُهبُّ في كّلِ وقٍت. الجنُوبُ و

: ما بين َمْطلَع الذّراعِ إلى القُْطِب ، وهو مطلع الكواكب الشامية ، وجعَل ما بين القُْطب إلى  النَّْكبَاء قال ابن ُكنَاَسةَ : َمْخَرجُ 

من اليَمانيَِة ، واليَمانِيَةُ ال تنزل فيها شمٌس وال قمٌر ،  النكباء َمْسقَط الذراع َمْخَرَج الّشمال ، وهو مسقط كل نجم طلع من َمْخَرج

 والبَْحِر ، فهي شامية. إنما يُْهتََدى بها في البَرِّ 

هامِ  نََكبَ و: البَْكَرةُ.  القامةُ و نُْكبٌ  : مائلَةٌ وقِيمٌ  نْكبَاءُ  وقال غيُره : قاَمةٌ  ً  فالٌن كنانتَه إذا كبَّها ليُخرَج ما فيها من الّسِ  .نَْكبا

ً  فالنٌ  نَِكبَ و  .َمْنِكبَهِ  إذا اشتَكى يَْنَكُب نََكبا

بَا التي تنسب إلى فالنكباءُ  تُْنَسُب إليها ، نكباءُ :  ح األربعِ وقال شمٌر : لكّلِ ريحٍ من الريا : هي التي بينها وبين الّشمال ،  الصَّ

ةً ،  التي تنسب إلى الّشَمال ، وهي التي  النكباءُ ووهي تشبهها في اللِّيِن ، ولها أحياناً ُعَراٌم وهو قليل ، إنما يكون في الدهر مرَّ

 شبهها في البَْرِد.بينها وبين الّدبُور ، وهي ت

التي تنسب إلى الدَّبُوِر هي التي بينها وبين  النكباءُ وويقال لهذه الشماِل : الشاميَّة ، كل واحدة منهما عند العرب : شاميةٌ ، 

ي التي بينها التي تنسب إلى الجنوب : ه النكباءوالَجنُوب ، تجيء من َمِغيِب ُسهْيٍل ، وهي تُشبهُ الدبوَر في ِشدَّتها وَعَجاِجها ، 

بَا ، وهي أشبهُ الرياح بها في دفئها ولينها في الشتاء.  وبين الصَّ

ِه :: نبك   .نَبََكةٌ  : هي َرَواٍب من طيٍن ، واحدتُها : النَّبَكُ  شمٌر فيما أَلََّف بخّطِ

ٌر مجتِمٌع ،  النَّْبَكةُ  قال وقال ابن شميل : رأسها ُمَحدٌَّد كأنه ِسنَاُن ُرْمحٍ وهما  النّْبَكةُ وِمثل الفَْلكِة غيَر أنَّ الفلكةَ أعالها ُمَدوَّ

 مصعّدتان.

 : ما ارتفَع من األرض. النّْبك وقال األصمعي :

 :  وقال طرفة

ح   ي األرَ. بريريريريريريريريريريريريريريريريرير  ّ  و قريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم   بريريريريريريريريريريريريريريرياَك األكريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  أَنريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريريريَ  و ر ق  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مال في اْلجْرعاَواِت اللَّيِّنة ، الواحدةُ : النِّبَاكِ  : والذي شاهدُت العرب عليه في (قلت)  .نَبََكةٌ  أنها َرَوابِي الّرِ

 .الَخبيث تريُد أَْصلَه بُْنكهِ  قال الليث : تقوُل العرُب : كلمة كأنها َدِخيٌل تقول : ردَّهُ إلى: بنك 

 فالٌن في ِعّزٍ راتٍِب. تَبَنّك ويقال :

 األصُل.:  : أَْصلُه فارسيَّةٌ معناه البُْنكُ  :(قلت)

 : وأَنشد ابُن بُُزْرجَ 
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ْه و  ه  ذي مريريريريريريريْأَفكريريريريريريريَ تريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامَسبريْ

  
ْه   كريريريريريريريَ لريريريريريريَّ عريريريريريريريْ  و الريريريريريريبريريريريريريري  َك ويريريريريريريريَ يريريريريريريريْ َوالريريريريريريَ ي الريريريريريريري َّ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 إذا َحاَك.ـ  : التََّحفُُّز في مشيه الدََّواِليكُ ويعني ثِْقلَه إذا َعدا ،  البُنََّكةَ  قال :

 ك ن م
 [.مستعملة]كمن ، كنم ، مكن ، نكم : 

 أهمل الليث : نكم ، وكنم.

:  ( 1)َكْنمةُ الو: المصيبةُ الفادحة ،  النَّْكَمةُ :  وقد َرَوى أبو ُعَمر ، عن أبي العباس عن ابن األعرابّيِ أنه قال:  [كنمـ  نكم]

 اْلِجراحة.

ً  فالن َكَمنَ  قال الليث :: كمن   ال يُْفَطُن له. َمْكَمنٍ  إذا اْستَْخفَى في يَْكُمُن ُكمونا

 إذا مرَّ به الّصوت أَثَاَره. َمْكَمنٌ  ولكّلِ حرفٍ 

 في الَحْرِب : معروٌف. الَكِمينُ و

 يُْفَطُن له.أي فيه َدَغٌل ال  َكِمينٌ  وتقول : هذا أَْمٌر فيه

 مثُل عِليٍم وعالٍم وقديٍر وقادٍر. كاِمن بمعنى كمينٌ  :(قلت)

ْر بذنَبها ولم تَُشْل ، وإنما يُعرُف َحْملُها بِشَواَلِن َذنَبِها. َكُمونٌ  وقال الليث : ناقةٌ   ، وهي الَكتُوُم ِللِّقَاحِ إذا لَِقَحْت لم تبّشِ

 ُمْنيَتَِها وزادت َعلَى َعْشر لياٍل إلى َخْمَس َعْشَرةَ ويُستَْيقَُن ِلقَاُحها.إذا كانت في  َكُمونٌ  وقال ابن شميل : ناقةٌ 

ونُ  وقال الليث :  :  : معروٌف. وأَنشدَ  الَكمُّ

ه   ْه ع روقريريريريريريري  ه  كريريريريريريريالكمُّوِن مريريريريريريرياتريريريريريريريَ َبحريريريريريريريْ  فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر  و   ونريريريريريريريريريريه   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريُّ ا  ريريريريريريريريريري  ه ممريريريريريريريريريريَِ  أْغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري 

  
 :  . وأنشد ابُن األعرابيَمْكُمونة : وهي فتُْكَمنُ  : َجَرٌب وُحْمَرةٌ تَبقَى في العَين من َرَمٍد يُساُء عالجه الُكْمنةُ وقال : 

َرق  ملَْ  َرقريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريٌة تريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ المسريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ٌة   لريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريْ َذْل هبريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريري   ال َرمريريريريريريريريريريريريريريَ   و  ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 في العَين : َوَرٌم في األجفان وِغلٌَظ وأَُكاٌل يَأْخذُ في العين فتَْحَمرُّ له. الُكْمنَةُ  وقال أبو عبيد :

 شديدةً. تَْكَمُن ُكْمنَةً  َعينُهُ  َكِمنَتْ  يقال :

 : الخافي اْلُمْضَمُر. المْكتَِمنبُِمْكتَِمٍن ِمْن الِعجِ اْلُحْزِن َواتِِن :  وقال الطرماح

عيِد بِن سليماَن ، عن فرج بن فَُضالَة عن ابن عامٍر عن أبي أمامةَ الباهلّيِ قال : نَهى روى شمٌر عن إسحاَق بِن منصوٍر عن سو

األبصاَر أو يُْكِمَهان  يُكِمنَانِ  عن قَتِْل َعَواِمِر البيوت إاّل ما كان ِمن ذي الطُّْفيَتَْيِن ، واألْبتَِر ، فإنهما وسلمعليههللاصلىرسوُل هللا 

 ء.وتُْخِدُج منه النَِّسا

 : َوَرٌم في األْجفَاِن ، الُكْمنَةَ  قال شمٌر :

__________________ 
 (.172/  12ري  كلم)« اللسان»، وامل به من « والْلكمة»( يف امل بوعة : 1)
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 وقيل : قريرٌْ  يف امل ِقي.
 :  ويقال : ِحكَّةٌ ويُْبٌس َوُحْمَرةٌ. قال ابُن ُمْقبِلٍ 

اِذر ْه  اء  الريريريريريريريريريريريريريريذي َأاَن مسريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريريريريريريريريري َّ  أَتَوَّبريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اثريريريِر ْه   ِل عريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ن الريريريلريريريَّ وان  مريريريِ مريريري  كريريريْ اَد مريريريَ تريريريريريريريَ ا اعريريريْ مريريريريريريريَ  كريريريَ

  
 وَمن رواه بالهاِء : يُْكِمَهاِن ، فمعناه يُْعِميَاِن ، من األْكَمِه ، وهو األعَمى.

اج عن عطاء بن عمَر أنه قال :  المْمُسوُح العَْيِن.:  األْكَمهُ  قال حّدثنا عبُد هللا بن عمَر عن َحجَّ

 قال ُمَجاِهٌد : هو الذي يُْبِصُر بالنهار ، وال يُْبِصُر باللَّْيل.و

 وِهينَتِك. مَكانتِكَ و َمِكينَتِكَ  يقال : اْمِش على (أبو زيد): مكن 

 أي على اتِّئَاِده. َمِكينَتِه وقال ابُن الُمْستَنِيِر : يقال : فالٌن يَعَمُل على

 أي : على ِحياِلُكْم ونَاِحيَتُِكْم. [135األنعام : ] (اْعَمُلوا َعلى َمكانَِتُكمْ ) جل وعز : وقال هللا

 وأَخبََرني الُمْنِذِريُّ عن الغَسَّاني عن َسلََمة عن أبي عبيدةَ ِمثْلُه.

 وَمْوقِعَةٌ وَمِحلَّةٌ. مكانَةٌ  وقال سلمة : قال الفراء : له في قَْلبي

 : التؤَدةُ أيضاً. الَمَكانَةُ : و يعني المنِزلَة ، قال المكانَةِ  عند فالٍن بَيِّنُ  َمكينٌ  : فالنٌ  (دأبو عبيد عن أبي زي)

ّبِ ونحوه ، َضبَّة الَمْكن وقال الليُث : . قال : وكلُّ ِذي ِريٍش وكلُّ أَْجَرَد يَبِيُض ، وما سواُهما َمْكنَةٌ  ، والَواِحَدة : مُكونٌ  بَْيُض الضَّ

 يَِلُد.

 :  وأنشد .ِمَكانٌ  ، وِضبَابٌ  َمُكونٌ  وقال شمٌر : يقال : َضبَّةٌ 

ةٌ و  رِيريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم َأَنريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريرياَل تريريريريريريريريريريريَ

  
ه   اِدبريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريري ََّ  وجريريريريريريريريَ اٌن منريريريريريريريريَ كريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريِ

  
بَّةُ  َمِكنَتِ وقال :   إذا َجَمعَْت البْيَض في َجْوفِها. أَْمَكنَتْ والضَّ

بَّةُ  (أبو عبيد عن الكسائي)  .ُمْمِكنٌ  فهي أَْمَكنَتْ  التي قد َجَمعَْت بَْيضها في بَْطنَِها ، يقال منه : قَدْ :  الَمُكونُ  : الضَّ

 .الِمْكنُ  وقال أبو زيد مثلَه ، قال : والَجَراَدةُ ِمثْلُها ، واسُم البَْيض :

وا الطَّْيَر في»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و  .«َمُكنَاتَِها أَقِرُّ

بَاِب ، واحدتها : المِكنَاتُ  إنما َمِكناتٍ  قال أبو عبيد : سألُت ِعدَّةً من األعراب عنه فقالوا : ال نَْعِرُف للّطْيرِ   ، وقد مِكنَة بَْيُض الّضِ

بّةُ  َمِكنَتِ   .َمُكونٌ  ، فهي َضبّةٌ  أَْمَكنَتْ والضَّ

باِب فيُْجعََل للّطْيِر كما قالوا : َمَشافُِر اْلَحبَِش ، وإنّما المَشاِفُر لإلبِل. َمْكنُ  تَعَارَ أن يُسْ :  قال أبو عبيد : وجائٌز في كالم العربِ   الّضِ

وا الطَّْيرَ »قال : وقيل في تفسير قوله :   أَقِرُّ
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 الّ ْت  اليت يري ْزَجر  هبا.:  ومعلاه   (أَْمِكَلتها يري  على)« َمِكلاهِتا على
وها على َمَواِضعها التي جعلها هللاُ بها أي أنها ال تَُضرُّ وال تَْنفَُع.يقوُل : ال تْزُجُروا الّطيْ   َر وال تَْلتَِفتُوا إليها أَقِرُّ

ِحيُح من قوله :  وا الطْيَر على»وقال شمٌر : الصَّ ٍن ، تقول العرُب : إنَّ بَنِي فاُل التَّمكُّنُ  : المِكنَةُ و،  الَمِكنَة أنها َجْمعُ « َمِكنَاتِها أَقِرُّ

وا الّطْيَر على تمكُّنٍ  مَن السُّلطاِن أي ذُو َمِكنَةٍ  لَذُو وهي ِمثُْل التَّبِعَِة :  تَرْونها عليها وَدُعوا التَّطيَُّر منها ، قال مِكنَةٍ  ، فيقوُل : أَقِرُّ

 من التَّتَبُّع والطَِّلبَِة مَن التََّطلُِّب.

 .ُمْستَْمِكنُون أي : على ما أنتم عليه [135األنعام : ] (َمكانَِتُكمْ اْعَمُلوا َعلى )قال : وقول هللا : 

 .َمِكنَاتِهموقال شمٌر : وقال ابن األعرابي : الناُس على َسِكنَاتِهْم ، ونَِزالتهْم ، 

ْيَر َعلَى»وقال الشافعيُّ في تفسير قوله :  وا الطَّ الجاهليِة كان الرجُل يْخُرُج من بْيتِه في حاَجتِِه فإِْن معناه : أن أهَل « َمِكنَاتِها أَقِرُّ

ماِل لم يَذهب.  رأَى طيراً في طريِقه طيََّره فإن أخَذ ذاَت اليميِن ذهب في حاجتِه ، وإن أََخذ ذاَت الّشِ

 يِلها.على تأوِ  األمِكنةِ  بمعنى المِكنَاتُ و: وهذا ُهَو الصحيُح ، وكان ابُن ُعيَْينَة يذهُب إليه ،  (قلتُ )

ألنه موضٌع ِلَكْينُونَة الشيء فيه غيَر أنه لما كثَُر أَْجَرْوهُ في التْصريف مْجرى  (َمْفعَل)في أَْصِل تَْقِدير الفعل  مكان وقال الليث :

نَّا فقالوا : (فَعَال) أن العرَب  (مفعل) انمك من المسِكين ، قال : والدليُل على أن تَْمسكنَ  وليس هذا بأَْعَجَب من تََمكَّنَ  له وقد مكَّ

 كذا وكذا بالنّْصِب. مَكانَ  ال تقوُل : هو ِمنِّي

عُوُد إلى هذا  يُمِكنُكَ  بمعنى أَْستطيعُه ، ويقاُل ال أُمِكنُه : وال يقاُل : أَنا ُممِكنٌ  فهو أَْمرٌ  يُْمِكنُني األمرُ  أمكنني وقال غيره : الصُّ

عُوَد إليه. تُمِكنُ  الجبل ، وال يقاُل : أنتَ   الصُّ

 نَْبٌت.:  الَمْكنَانُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

بيعِ  (قلت)  (.َمْكنَانة:  الَواِحَدةُ ): وهو من بُقُوِل الرَّ

 :  وقال ذو الرمة

ه  وَ  ِ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ اٌن كريريريريريريريريريَأنَّ مسريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ  ِ لريريريريريريريريريرَّْوِ. مريريريريريريريريريَ

  
ع   َوانريريريريريريريريريِ فُّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريا أكريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريْ  َُّرَايبُّ َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 :  لشاعر ، رواهُ عنه أحمُد بن يحيىوقال ابن األعرابي : في قول ا

ْه و  اَومسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يِّ تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ِر الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ رَّ مريريريريريريريري   جمريريريريريريريريَ

  
ِن   كريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِن َواد  ممريريريريريريريريري ْ اء  بريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ

  
 .المْكنَانَ  : يُنبِتُ  ُممِكن قال :

 أهملت وجوهها.:  ك ف مـ  ك ف ب
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 [ابب الكاف والباء مع امليم

 ك ب م
داً :قال الليث : يقال : بكم  ُجل إذا امتنع ِمَن الَكاَلِم َجْهالً أو تَعَمُّ  َعِن الَكاَلِم. بَِكمَ  للرَّ

ً  وهو العَيُّ اْلُمْفَحُم ، وقد أَْبَكمُ  َرُجلٌ « : النوادر»وقال أبو زيد في   .بََكاَمةً و بَِكَم بََكما

 واِب الذي ال يُْحِسُن َوْجهَ الَكاَلِم.: األْقَطُع اللَِّساِن ، وهو العَيُّ بالج األْبَكمُ  وقال في َمْوِضعٍ آخر :

 : الذي ال يْعِقل الجواَب. األبَكمُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي : أنَّهُ قال :

 يَعُوَن وكانوا يَْسَمعُوَن ويْنِطقُوَن ويُْبِصُروَن ولِكنَُّهْم كانوا ال [18البقرة : ] (ُصم  ُبْكم  ُعْمي  )وقال هللا تعالى في صفِة الُكفَّار : 

مِ   العُْميِ. البُْكمِ  ما أَْنَزَل هللا وال يَتََكلَّموَن بما أُِمُروا به ، فَُهْم بمنزلِة الصُّ

 إنَُّهْم بمْنزلِة َمْن ُوِلَد أَْخَرَس. (ُبْكم  )وقال أبو إسحاق في قوله : 

 : المْسلُوُب الفَُؤاِد. األْبَكمُ  ويقال :

: الذي  األبَكمُ و: الذي ُخِلَق وال نُْطَق له كالبَِهيَمِة العَْجَماِء ،  فاألْخَرسُ  فَْرٌق في كالم العَرِب ، األْبَكمِ و: وبَْيَن األْخَرِس  (قلت)

انٌ و ُصمٌ  : األَصمِ  ، وَجْمعْ  بُْكَمانٌ و بُْكمٌ  : األبَكم ِللَسانِه نُْطٌق وُهَو ال يعِقُل الجواَب وال يْحِسُن َوْجهَ الَكاَلِم ، وَجْمعُ   .ُصمَّ
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الكاف

 (وايء) ك ج
 أهمله الليث.: كيج 

ُجُل إَذا َزاَد ُحْمقُه. َكاجَ :  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال  الرَّ

 والَحَماقَةُ.: الفََداَمة  الِكيَاجوقال : 

 ك ش
 [.مستعملة]كوش ، كيش ، كشي ، شوك ، شكا ، وشك ، شكأ ، كشأ :  (وايء)

ْمَضاَء فََما وسلمعليههللاصلىإلى رسول هللا  َشَكْونَا»في حديِث َخبَّاِب بِن األَرِت : : شكا  أي َما  أَْشكانَا ، قوله : َما «أَْشَكانَا الرَّ

َرها عن َوْقتَِها. أَِذَن لنا في التََّخلُِّف عن  َصالة الظُّْهِر وال أَخَّ

ُجَل إذا أَتَْيُت إليه َما أَْشَكْيتُ  وقال أبو عبيد ، قال أبو عبيدةَ :  .يَْشُكونِي الرَّ

. ِشكايَتِهِ  إليَك فََرَجْعَت له ِمنْ  شَكا إذا أَْشَكْيتُهُ وقال :   إيَّاَك إلى ما يِحبُّ

 :  وقال الراجُز يِصُف إبالً 

ا يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ اِق َأْو تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريريري  ُّ  ألعريريريريريريريريريريريريْ

  
او   يريريريريريريريهريريريريريريريَ كريريريريريريريِ ا ن ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ْو أَنريريريريريريريريَّ ي لريريريريريريريَ كريريريريريريريِ تريريريريريريريَ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : َمْعنيَاِن آَخَراِن. لإلْشَكاءو:  (قلت)

 .َشْكَوىوفَِزْدتُه أَذًى  شكاكَ  إذا فأْشَكيتُه فالنٌ  َشكاني قال أبو زيد :

 .يَْشُكو إذا صادَف َحبِيبَه أَْشَكى وقال الفراء :

ْبَع ووقُوفَه عليهوروى بعضهم قو  :  ل ذي الرمة يَِصُف الرَّ

ه  و  ا أبريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ اَد ممريريريريريريريريريريَِّ ىتَّ كريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِه مسريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريِ  أ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   بريريريريريريريريريريري  اَلعريريريريريريريريريريريِ ار ه  ومريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريَ ِ  َأمسريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري 

  
قَتْنِي َمعَاِهُدُهْم فيه إليهم. َشْكَوايَ  قالوا : معناه أبِثُّه ْبع ِحيَن َشوَّ  وما أكابُده من الشَّوِق إلى َمْن َظعََن عن الرَّ

 .َشكا يَْشُكو شكاةً :  ، تقولُ  االشتِكاءُ و. الشَّْكوُ  وقال الليث :

 قال : ويُْستَْعَمُل في الَمْوِجَدةِ والمَرِض.

 .اْشتََكىو تََشكَّى : مريٌض ، وقد شاكٍ  ويقال : ُهو

 تُوَضُع موِضَع العَْيِب أيضاً. الشََّكاةُ و:  (قلت)
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ه فقالَعيََّر َرُجٌل عبَد هللا بن و بيِر بأُّمِ أََراَد أَنَّ  تِْلَك َشكاةٌ َظاِهٌر َعْنَك َعاُرها: و يا اْبَن ذات النَِّطاقَْيِن ، فتمثل بقول الُهْذِلّيِ :  الزُّ

ه كانت َذاَت النَِّطاقَْيِن ليس بعَاٍر ، ومعنى قوله :  ذا ليس بعَاٍر يُتَعَيَُّر أي ناٍب ، أراد أنَّ ه« َظاِهٌر عنك َعاُرَها»تعييِره إيَّاه بأنَّ أُمَّ

اَد إلى أبيها وهو مع رسول  منه ويُْنتَفى ألنَّه َمْنقَبَةٌ لها ، يت ذات النَِّطاقيِن ألنه كان لها نَِطاقَاِن تَْحِمُل في أَحِدهَما الزَّ أنَّها إنَّما ُسّمِ

يِق  ، وهي في الغَاِر وكانت تَْنتَِطُق بالنَِّطاِق اآلخرِ  وسلمعليههللاصلىهللا  ّدِ  .عنههللارضيأَْسماُء بنت أَبي بكر الّصِ

ٌ  أخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة قال : به أصابعُه ، وهو التقشر بين اللحم واألظفار شبيه  َشِكئَتْ  شديد : تَقَشٌُّر ، وقد َشَكأ

 بالتشقق.

 :  . ومنه قال الراجزشَكا ويقال : للبعير إذا أتْعَبَهُ السَّْيُر فمدَّ ُعنُقَه وَكثَُر نَِحيُطه : قد

َرى  وَل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ي طريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ ا  َ َّ  ريريريريريريريريََ كريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى   لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ اَلاَن مريريريريريريريريري  ل  فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ رْبا   ريريريريريريريريري َ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 (.فَْعلَى)، َعلَى  َشْكَوىو (فَْعالً )، على  َشَكا يَْشُكو َشْكواً  ويقال :

 : المرُض نفسهُ. الشَّْكوُ  وقال الليث :

 :  وأَنشد

ه   بريريريريريريريَّ َه طريريريريِ لريريريريريريريْ ْن أَذ ى كريريريري  ى مريريريريِ كريريريريَّ  َأ   ْن َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِّ و   ي طريريريِ َأ ريريريِ و  يب فريريريريريريريَ كريريريْ اَن َذاَك الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ِ ْن كريريريريريريريَ

  
:  ، فإذا أَْجَذَع فََمْسُكهُ  البَْدَرةُ  ، فإَذا فُِطَم فََمْسُكهُ : الشَّْكَوةُ  : يقال ِلِمْسِك السَّْخلَِة ، ما َداَمْت تَْرَضُع : (أبو عبيد عن أبي زيد)

 .قَاءُ السِّ 

 :  وقال أَبُو يَْحيَى بُن ُكنَاَسةَ : تقوُل العرُب في ُطلُوع الثَُّريَّا بالغََدَواِت في أول القَْيظ

ْه  َ يريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  غريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َع الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريريريريَ ي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ى الريريريريريريريريريريريريريرَّاعريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْعيَاُن  الشَّْكَوةِ  : تَْصِغيرُ  الشَُّكيَّةُ و وذلَك أن الثُّريَّا إذا طلعْت هذا الَوْقَت من الزماِن َهبِت البََواِرُح وَرِمَضِت األْرُض وَعِطَش الرُّ

 يَْستَقُوَن فيها ِلِشفَاِهِهِم ويَْحِقنُوَن اللَّبََن في بَْعِضَها ِليَْشَربُوهُ باِرداً قَاِرصاً. ِشَكاءٍ  فاْحتَاُجوا إلى

اعِ  َشّكى يقال :  .الشَّْكَوةَ  إذا اتَّخذَ  تََشّكىوي الرَّ

اِعي ِمنَ  َشّكى وقال الشاعر في  :  الشَّْكَوة الرَّ

َرى و  َز َتةريريريريريريريريريريريريريريْ ه  الَعلريْ ْه الو مَسىّت رَأَيريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريَّ

  
ّو طريريريريريريرياو   مريريريريريريريى وأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريى الريريريريريريريرِّئريريريريريريريم   لريريريريريريري َّ  َأ َّ

  
ْسل حتى صارِت األيُِّم يَْفُضُل لها  َشّكتِ و  .َشكوتَِها لَبٌَن تَْحِقنُهُ فياأليَامى إَذا َكثَُر الّرِ

ََّهُم. وأنشد يُْشَكى ابن السكيت : فالنٌ   :  بكذا وكذا أي يَُزنُّ ويُت

ْل  لريريريريريريريَ ِل مريريريريريَ اء  مريريريريرين َأهريريريريريريريْ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريالريريريريريريريْه هلريريريريريريريا بريريريريريريَ

  
َزْل   ى  لريريريريريريريغريريريريريريريَ كريريريريريريريَ نْيِ ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ة  الريريريريريريريعريريريريريريريَ رَاقريريريريريريريَ  َرقريريريريريريريريْ
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 أيضاً : الُموِجُع. الّشِكيُ و

اُح بن َعِدّيٍ  ِرمَّ  :  قال الّطِ

اِو   ي مسريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريِّ ا   وعريريريريريريريريريريريريريريَ رِمريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأاَن الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ٌي   كريريريريريريريريريريريِ ي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِرُ  و َو ريريريريريريريريريريريِْ اين عريريريريريريريريريريريَ  ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 كالَبْحِر مِسنَي تريْلَك ُّ اهلَزَائِم  
 لَْذُعهُ وإْحَراقُهُ. َمْشُكوٌّ  أَي َشِكيٌ  : بِئَاٌر َكثِيَرةُ الَماِء ، َوْسِمي الَهَزائِمُ 

 [.35النور : ] (َكِمْشكاٍة ِفيها ِمْصباح  َمَثُل نُورِِه  )وقولُهُ َجلَّ وَعزَّ : 

ةُ.  قال أبو إسحاق : ِهَي الَكوَّ

 وقِيَل : ِهَي بلُغَِة الَحبَِش.

 من كالِم العرِب. الِمْشَكاةُ وقال : 

ةـ  قال : وِمثْلَُها َل ما يُْعمَ  الشَّْكَوةُ ـ  وإْن كان ِلغَْيِر الَكوَّ قَْيُق الصِغيُر أَوَّ  ُل ِمثْلُه.وهي معروفة ، وهي الزُّ

َجاجِ الذي يُْستَْصبَُح فيه ، وهي موضُع الفَتِيلَِة في َوَسط الّزَجاَجة  بالِمْشَكاةِ ـ  وهللاُ أعلمـ  وقال غيُره : أََرادَ  قََصبَةَ الِقْنِديل من الزُّ

ةُ التي ليست بِنَافَِذةٍ. بالِمْشَكاةِ  ُشبَِّهتْ   وهي الَكوَّ

ا َعَراهُ.فاَُلنٍ  شاِكيَ  والعرُب تقوُل : َسلِ  ِه َعمَّ   أي َطيِّْب نَْفَسه َوَعّزِ

 .َشاِكيَهُ  أَْرِض كذا وكذا أَْي تََرْكتُها فَلَْم أَْقَربَها ، وُكلُّ شيٍء َكفَْفَت عنه فقَْد َسلَّْيتَ  َشاِكيَ  ويقال : َسلّْيتُ 

 فالٌن إذا تََشقَّقَْت أَْظفَاُره. َشَكأ وروى أَبُو العبَّاس عِن ابِن األعرابي ، يُقَاُل ::  [شكأ]

َ  وقال أبو تراٍب : قال األصمعيُّ : َ وناُب البَِعيِر  َشقَأ  إذا َطلََع فََشقَّ اللَّْحَم. َشَكأ

 :  وقِيَل في قوِل ذي الرمة

م   َواهريريريريريِ وِن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريري  ِ  الريريريريريعريريريريري  الَّ يتريريريريريِ تريريريريريَ ى م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريَ  عريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريَ امريريريري  غريريريريريريريَ ا لريريريري  رَاهريريريريريريريَ و بريريريريري  ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ة  يريريريريَ كريريريريِ ريريريريريريريَ َويريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ  فَقَلََب القَاَف َكافاً ِمنْ  ُشَوْيِقئَةً  أَرادَ  بغير  ُشَوْيِكيَةٌ  نَابُهُ إذا َطلََع كما قيل : ُكِشَط عن الفَرس اْلُجلُّ َوقُِشَط بمعنًى واحٍد ، وقيل َشقَأ

 َهْمٍز : إِْبٌل َمْنُسوبَةٌ.

 بمعنًى واحٍد. اْشتََكىوفالٌن  تََشكَّىو

ُ  قال أبو بكر :  : شبيهٌ بالتشقق مهموز مقصور.في األظفار  الشََّكأ

الذي ينبُُت في  الشَّْوكُ و: ِمثلُها ،  ُمِشيكةٌ و،  َشْوكٍ  : ذاتُ  شائِكة ، وشجرةٌ  الشَّْوكُ :  ، والجميعُ  الشَّْوَكةُ  قال الليث :: شوك 

، فإذا أرْدَت أَنّه أصابَك : قْلَت  َشاُكهِشْكُت الشَّْوَك أَ وإذا دخلَْت فيها ،  شوكةٌ  إْصبَعَه شاكتْ  ، وقد َشْوكة األرض ، الواحدة منها :

:  ً  .َشاَكنِي الشَّْوُك يَُشوُكني َشْوكا

 بها ، وهذا معناه أي لم أُوِذِه بَها. ُشْكتُه ، وال َشْوكةً  أنا أََشْكتُه قال : وتقول : ما

 : قال
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وْكريريريريريريرية   ْتَِك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِل غريريريريريريَ رِجريريريريريريريْ نَّ بريريريريريريِ لريريريريريريريْ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريَ

  
َل   َك رِجريريريريريريريْ اَكهريريريريريريريافريَتِ ي ِبرِْجلريريريريريريريِ  َمن قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، برجل غيرك أي من رجل غيرك. ِشْكُت الشَّْوَك أشاكه ِمنْ  َشاَكها

 .الشَّوك إذا َوقََع في أََشاكُ  أَنَا ِشْكتُ  إذا دَخلَْت في جَسِده ، وقَدْ  َشاَكتْنِي الشوكةُ تَُشوُكنِي :(أبو عبيٍد عن األصمعي)

 في ِرْجِله. الشَّوكةَ  أَْدَخْلتَ الرجَل إذا  ُشْكتُ  قال وقال الكسائيُّ :

ياً إِلى َمْفعُولَْيِن كما قال أبو َوْجَزةَ السَّْعِديُّ  (قلت)  :  : أََراهُ َجعَله متَعَّدِ

ة   ائِفريريريريريَ ذ وِف ال َّْرِف  ريريريريريَ اَمى قريريريريريَ ْه ر غريريريريريَ اكريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه إِبْدالِج   ا  ريريريريريريريريريريريريََّ لريريريريريريريريريريريرياِن ومريريريريريريريريريريريريَ ْوَل اجلريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريَ

  

لريريريريريريريريريان  هبريريريريريريريريريا اَج الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريَ َوقريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريرَّى مريريريريريريريريري 

  
اِج   جريريريريريريريّ ى املريريريريريريرياَء عريريريريريَ مّ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريَّ ى ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريَ  عريريريريريَ

  
غاَمى : ِزيادةُ الَكبِِد ؛ والحَ  ى َمْسنونةً ، والرُّ ى هي الِمْرماةُ يَِصُف قَْوساً َرَمى عنها فَشاَكِت القوُس ُرَغاَمى الطائِر ِمْرماةً َحرَّ رَّ

 العَْطَشى.

 .الشَّْوكَ  يهالحائَط : جعلُت عل َشّوْكتُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعيُّ :

 لَْحيَا البَعيِر إذا طالْت أَْنيَابُه. َشّوكَ و

ً  الشائكُ و،  الّشاِكي :(أبو عبيد)  والحّدِ في سالحه. الشَّوك ذُو:  جميعا

الح ،  شاك قال : وقال أبو زيد : هو  .شائكٌ وفي الّسِ

 السالحِ. شاكُ  قلُت هو (فَِعلٍ )، فإذا أََرْدَت معنى  (فَاِعلٍ )إذا أَردت معنَى  شاك قال : وإنما يقال :

نَاِن والنَّْصِل ، ونحوهما. شاكي وقيل : رُجلٌ   السالح : حديُد الّسِ

الح ،  َشاكُ  وقال الفّراء : رُجلٌ   السالح مثُل ُجُرٍف هاٍر ، وَهاٌر. شاِكيوالّسِ

الح ، أَْصلُه : الشاكي وقال أبو الهيثم :  .َشاكٍ  ، ثم يُْقلَُب فيُْجعَُل من بنَات األربعة ، فيُقال : هو الشَّْوكِ  من َشائِكٌ  من الّسِ

الح بحذِف الياء ، فهو كما يقال : َرُجٌل ماٌل ، وناٌل مَن المال َوالنََّواِل ، وإنما هو مائٌل ونائٌل. شاكُ  وَمْن قال :  الّسِ

 ا إذا تََهيَّآ للخروج.ثْديَاهَ  َشّوكَ وثَْديَا المرأةِ ،  شاك وقال غيُره :

 .َشْوَكاءُ  وُحلَّةٌ 

 قال األصمعيُّ : ما أَْدِري ما يُْعنَى بها ، وقال غيُره : هي اْلَخِشنَةُ من اْلِجدَّةِ.

قَى ، ورُجلٌ  الشَّْوَكةُ  وقال الليث : إذا أصابَتْهُ  يكَ شِ  ، وقد َمُشوكٌ  : اْلُحْمَرةُ تَْظَهُر في الوْجه وغيِره من الَجسد ، فَتَُسكَُّن في الرُّ

 هذه الِعلّةُ.

ى الّشْوكةُ و ٌء للنَّخل ، يَُخلَّص بها الكتَّاُن ، تَُسمَّ ُر َرْطبَةً ، ثم تُْغَمُز حتى تنبِسَط ، ثم يُْغَرُز فيها ُسالَّ  الَكتَّاِن. َشوكةَ  : ِطينةٌ تَُدوَّ

كَ  ويقال : ً  الفَْرخُ  َشوَّ لُ  تَْشِويكا  ، وهو أَوَّ
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 نَباِ  رِيِةه.
 .الشَّْوكة الُمقاتِل : ِشدَّةُ بأِْسه ، هو شديدُ  َشْوَكةُ و

 :  ذا ُخُروجاً ، َولَُسْرعان َذا ُخروجاً. وأنشد لََوْشكانَ  فالن ُخروجاً ، وتقوُل : أَْوَشكَ  قال الليث :: وشك 

م  أَ  يريريريريريريريريهريريريريريريريريِ ح  فريريريريريريريريِ لريريريريريريريريكريريريريريريريريِ ْورا  وتريريريريريريريريَ ْم طريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  لريريريريريريريري  تريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريَّ     اَن هريريريريريريريذا والريريريريريريري ِّمريريريريريريرياء  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريَ َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريَ

  
 .يُوَشكُ  أن يكون كذا ؛ وكذا ، وال تَقُْل : يُوِشك وقال ابن السكيت : تقول : 

:  الَوِشيكُ وَمصَدٌر في هذا الموضع ، :  َوْشَكانَ وَ يُضرُب مثالً للشيِء يأتي قَبَل حينه ، « َذا إَهالةً  لََوْشَكانَ »ومن أمثاِلهم : 

 البَْيِن : ُسْرعةُ الِفراق. َوْشكُ والسريع ، 

 ، والنُّوُن مفتوحةٌ في كّلِ َوجٍه. ُوْشَكانَ و،  ِوْشَكانَ وما يُكوُن ،  َوْشَكانَ  : يقال : (بيد ، عن الكسائيأبو ع)

 وكذلك : َسْرَعاَن ما يكوُن ذاك ، وُسْرَعاَن ، وِسْرعاَن.

 : ُسْرعةُ النَّجاِء والِخفّة. الُمَواَشكةُ و،  ُمَواِشَكةٌ :  ، واألُنثى ُمَواِشكٌ  : فرسٌ  (أبو عبيدة)

 :  وقال عبد هللا بن َعنََمةَ يرثِي بِْسطاَم بَن قَْيٍس 

َ ٌن وِدرٌْع  ه بريريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريريريِ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ

  
ٌة َد  ول  و   كريريريريريريريريريريريريريريريَ َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه مريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ياِشّيِ قال :: كشي  ْيداِوّيِ عن الّرِ  لّضّبِ.: شْحٌم يَكوُن في بَْطن ا الُكْشيَةُ  أخبرني المنذريُّ عن الصَّ

 :  وأنشد

ٌ  لريريريريريريريه  و كريريريريريريريان هريريريريريريريذا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ُّ ال َذنريريريريريريريَ  فريريريريلريريريريَ

  
س  و   َر المريريِ هريريْ ه  الريريريريريريري َّ ٌة مريريريريريريريا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريَ  ال ك ةريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ِه و  بريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ِل طريريريريريريريرييريريريريريريريريِ  ذ نريريريريريريريريريَ ن َأجريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
اِرس  و   هريريريريريريريريريَ ْه  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري َّ ِه َدبريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَ  ك ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بَِمْعنًى واحد. ُكْشيَةٌ و،  ُكشَّةٌ  ويقال :

:  ، ومثله َكَشأْتُهُ  َمْهُموٌز ، وقد َكِشئٌ  روى أبو عبيٍد ألبي عمٍرو : إذا َشَوْيَت اللحم حتى يبِس فهووِمْن مْهُموزه : ما :  [كشأ]

 وَزأُْت اللَّْحم إذا أَْيبَْستَهُ.

 باألِلف. أْكَشأْتُهُ  وقال األَمويٌّ :

ً  الطَّعامَ  َكِشئْتُ  وقال أبو عمٍرو :  إذا أكْلتَهُ حتَّى تمتلَئ منه. َكْشأ

ً  الطَّعامَ  َكشأتُ  بو زيٍد :وقال أ  إذا أكْلتَهُ كما تأكُل الِقثَّاَء ونحوه. كْشأ

ً  وسَطه بالسَّْيف َكَشأْتُ وقال :   إذا قَطْعتَهُ. كْشأ

َ  ويقال :  ؟.إذا تَقَسَّمَ  تكشُّؤاً  األديمُ  تَكّشأ

 أي قشرتُه. لفَأْتُهُ و،  َكَشأْتُهُ  وقال الفراُء :

َ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) ُ  َكَشأ َواُء الُمْنَضُج ،  الَكِشئِ  إذا أكل قطعةً من يَْكَشأ  إذا أَكَل الَكِشَئ. أَْكَشأَ ووهو الّشِ

 : ُمْمتَِلٌئ ِمنَ  َكِشئٌ  ابن شميل : َرُجل
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  ذا أكلَته ، وال ي ال يف غت اللَّْحِم. َكّةْأت هو اللَّْحَم  َكَةْأ   و ال َّعاُِ ، 
 أهمله الليث.: كيش ـ  كوش

ً :  العباس عن ابن األعرابي قالوروى أبو   إذا َمَسَحَها. يُكوُشَها ِجاِريتَه كاشوإذا فَِزَع فََزعاً شديداً ،  كاش يُكوُش َكْوشا

 .أَْفوافٌ  ، وثَْوبٌ  أَْسنَادٌ  ، وجبّةٌ  أْكيَاشٌ  أبو الهيثم البن بُُزْرَج : ثَْوبٌ 

 ِمْن بُُروِد اليَمِن. األْكيَاشُ وقال : 

 ك ض
 استُْعِمَل من جميع وجوهه ما روى أبو عبيد عن أبي زيد. (وايء)

 أهمله الليث.: ضيك ـ  ضوك

َك فيه َمْنِكبَْيه ، وَجَسَدهُ حين يمشي مع كثرة  الَحيَكانو الّضيََكانُ  وروى أبو عبيد عن أبي زيٍد : : ِمْن َمْشيِ اإلنسان : أَْن يَُحّرِ

 لَْحٍم.

ً  فالن في رجيعه كَ تََضوَّ  وقال اللحياني عن أبي زياد : كا  إذا تلطَّخ به. تضوُّ

كَ  قال : وقال األصمعيُّ :  فيه بالصاد غير معجمة. تََصوَّ

ك قال : وقال أبو الهيثم العقيلي : ً  فيه تورَّ كا  إذا تلّطخ. تورُّ

اٍم : يقال : َرأَْيتُ   لحيوان.أي جماعة من سائر ا َضِويَكةً ومن النَّاس ،  ُضَواَكةً  وروى أبو تراٍب عن عرَّ

 إذا تنازُعوا بشدة. ادََّوُسواو اْعتَلَُجواوعلى الشيء  اْضَطَوُكوا ويقاُل :

 ك ص
 [.مستعملة: ] صوك ، صأك ، كيص ، كصا ، صكا (وايء)

أْكةُ  قال الليث :: صاك ـ  صوك ائكُ و، َمْجُزومةٌ : ريٌح يجُدها اإلنساُن من َعرٍق أو َخَشٍب أصابهُ نًدى فتغيرت ريُحهُ ،  الصَّ  الصَّ

يُح ، والِفْعُل : ً  الَخشبةُ  َصئَِكتِ  : الَواِكُف إذا كانت فيه تِْلَك الّرِ  .تصأَك َصأَكا

 :  َصاك وقال األعشى : فَتََرَك فيه الَهْمَز ، وَخفّفه فقال :

ِك مريريريريريريريريريريري  وَ  لريريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريِ ة   لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريْ

  
َواهبريريريريريريريريريريريريريا   ب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَك الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريت  أبَثريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ائكُ وقال :  .َصئِك أراد : زُق. الصَّ  : الدَُّم الالَّ

ائكُ  ويقاُل :  :  : َدُم اْلَجوِف. وقال الشاعر ، فَجعَلهُ يُصوكُ  الصَّ

ة   جريريريريريريريَ لريريريريريريرية  ذاَ  هبريريريريريَْ فريريريريريْ ْودا  طريريريريريَ ى هللا   ريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريَ

  
ق    بريريريريَ لريريريريْ يريريريريهريريريريريريريا اِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  ويريريريريريَ وك  بريريريريكريريريريفريريريريّ  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يْلَزُق. يصوكُ 

ائكُ  وروى عمٌرو عن أبيه قال :  .صاك يِصيكُ  الالزُق ، وقد:  الصَّ

جلُ  َصئِك وقال أبو زيٍد : ً  الرَّ  إذا َعِرَق فهاجْت ريٌح ُمْنتِنَةٌ من َذفٍَر أو غير يَْصأَك َصأَكا
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 ذلك.
جال. .َصئِكٌ  َرُجلٌ « : النواِدر»وفي   وهو الشديُد من الّرِ

 منذُ اليوم ويُحايُكني. يُصايُكني وظلَ 

ك وقال األصمعيُّ : ً  فالٌن في َرِجيِعه تََصوَّ كا اِد. تََصوُّ  إذا تَلَّطَخ به. وتقوُل ِمثلُه بالضَّ

جال الِكيصُ  وقال الليُث :: كيص  .:  من الّرِ  القصيُر التّارُّ

 .ِكيصٌ  البُْخُل التَّامُّ ورجلٌ :  الَكْيصُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 َطعَاَمه إذا أكله وحده. كاصَ  يا هذا بالتنوين : ينزل وحَده. ويأكل وحده ، وقد ِكيًصى قال أبو العباس : َرُجلٌ 

 فالٌن من الطعام والشراب إذا أكثر منه. كاصَ  :(ابُن بُُزْرج)

 أي َصبُوٌر باٍق على األكل والشرب. كاصٌ  وفالنٌ 

 إذا َخّس بعد ِرفعة. َكَصا وقال ابن األعرابي :: كصا 

 إذا لَِزَم الشيء. َصَكاو: صكا 

 ك س
 [.مستعملة]كسا ، كوس ، كيس ، كأس ، وكس ، أسك ، سوك سكا :  (وايء)

 : اللّبَاُس ، ولها معاٍن ُمْختَِلفَةٌ. الُكْسَوةو،  الِكْسَوةُ  : قال الليث: سكا ـ  كسا

ً  َكَسْوتُ  تقوُل :  إذا أَْلبَْستَهُ ثَْوباً أو ثِيَاباً. .أَْكُسوهُ  فاَُلنا

 .الِكْسَوةَ  فالٌن إذا لَبِسَ  اْكتََسىو

 َعاقَْد َكَسا فِيِهنَّ ِصْبغاً ُمْردَ : وَ  وقال رؤبةُ يَِصُف الثَّْوَر والِكاَلبَ 

 يعني : َكَساُهنَّ َدماً َطِريّاً.

 :  وقال أيضاً يَِصُف العَْيَر وأُتُنَهُ 

ا بريريريريريريريريريريَ َرهريريريريريريريريريريَّ ا  ذا تريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ وه  َرهريريريريريريريريريريْ ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ

  
َر َ   ْوال  َُّغريريريريريريريريْ وِ  بريريريريريريريريريَ رَاُِ الريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ

  
 َرْهبَاَها أي يَبُْلَن عليه. يَْكُسوهُ 

 : اسٌم موضوٌع. الِكَساءُ واألرُض بالنَّبَاِت إذا تَغَطَّت به.  اْكتََستِ  ويقال :

 .الُكْسَوةِ  : جمعُ  الُكَسىو،  كَساِويٌ و،  ِكَسائيٌ  ، والنّْسبَةُ إليه : ِكَساَوانِ و ِكَساءانِ و،  ِكَساءٌ  ويقال :

أي بعد ما مضى الشَّْهُر  ُكْسئه وفي ُكْسئه وِجئْتَُك على َساَءهُ أَكْ و،  ُكْسأَهُ ووقال أبو زيٍد يقال : ِجئْتَُك ُدبَُر الشَّْهر ، وعلى ُدْبِرِه ، 

 :  كلُّه. وأنشد أبو عبيد

ة   يريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريِ وقريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريََ ا نريريريريريريريريري  وهلريريريريريريريريريََ هريريريريريريريريري  ه  جمريريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
فريريريريريريريَ  وا  ا مسريريريريريريَ هريريريريريريريَ ائريريريريريريِ َ اأب  عريريريريريريلريريريريريريى َأْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َذا اَّريريريريريريري 

  
 أي على أَْدبَاِرَها.

 إذا فَاَخَرهُ. كاَسأَهُ  وقال ابن األعرابي :

 إذا َضيََّق عليه في المعاَملَِة. ساكاهوقال : 



3547 

 

 إذا َصغَُر جْسُمهُ. َسَكاوَ 

 : بفتح الكاف ممدود الَكَساءُ  أبو بكر :
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 اجمل  والةرف والرفعة ، مسكاه أبو موسى هارون بن اَّارل.
 قال األزهري : وهو غريب.

 :  ، ومنه قوله اْكتََسى إذا كاٍس  فهو يَْكَسى فالنٌ  َكِسيَ  ويقال :

ى  ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ او يريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ وكريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري  َرل  ممريريريريريريريريريريَْ غريريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   ا اهلريريريريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريْ رَّْ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا هتريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
 .الُمْكتَِسي اْقعُْد فَأَْنَت لَعَْمِري الطَّاِعُم الَكاِسي أي: وَ  وقوُل الحطيئة

 الكثيرة.من بََصلٍَة إذا لَبِس الثياب  أْكَسى فالنٌ :  أخبرني الُمْنِذريُّ عن أبي الهيثم : يقال

 بمعناه. كاٍس :  للمكتسي قال : وهذا من النوادر أن يقال

منه ،  اكتساء من فالن أي أكثر أكسى ، وفالنٌ  كَسْوتُه أْكُسوهُ  ، من للُكْسَوةِ  من فالن أي أكثُر إعطاء أْكَسى قال : ويقال : فالنٌ 

 .، هكذا أماله علينا المكتسي فإنك أنت الطاعم الكاسي أي:  وقال في قوله

 َمشُي النَّاقَِة على ثاََلٍث.:  الَكْوسُ  :(ثعلب عن ابن األعرابيّ ): كوس 

 .َكْوَساءَ و: جْمُع أكَوَس ،  الُكوسُ و

اجِ فقال : ما نَِدْمُت َعلَى َشيٍء نََدِمي َعلَى أَن ال أُكوَن قَتَْلُت ابنَ  (1)في حديث عبِد هللا بن و  عبِد هللا بن ُعَمَر أَنَّه كان عنَد الحجَّ

َسكَ  ُعَمَر ، فقال عبُد هللا : أََما وهللا لو فَعَْلَت ذلك  هللاُ في النَّاِر. لَكوَّ

 قال أبو ُعبْيٍد : معناهُ لََكبََّك هللا.

ْستهُ  يقاُل : ً  على رأِسهِ  كوَّ  إذا فعَل ذلك. كاَس يُكوسُ  ، وقد تَْكِويسا

 :  ِمْرَداٍس ، تَْذُكُر أََخاَها أَنَّه كان يَْعِقُر اإلبلَ وقالْت َعْمَرةُ بِْنُت ِمْرَداٍس ، أْخُت العبَّاس بن 

ر ع   ى َأكريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ وس  عريريريريريريريريريريريَ ْه تريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريّ يتريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َرى َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ اَدْرَ  أ  ريريريريريريريريريْ اَلل  وغريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريَ

  
 يعني القائِمةَ التي َعْرقَبَها فهي ُمَخّضبَةٌ بالّدَماِء.

اِريَن يقيُسوَن بها تَْربيعِ الخشِب ، وهي كلمةٌ فاِرِسيَّةٌ ،  الُكوسُ  وقال الليُث : أيضاً كأَنّها  الكوسُ و: َخشبَةٌ ُمثَلّثَةٌ تكوُن مع النَّجَّ

 .الُكوسَ  َعَجِميَّةٌ ، والعرُب تكلَّمْت بها وذلك إذا أََصاَب النَّاَس َخبٌّ في البحِر فخافُوا الغرَق ، قالوا : خافُوا

 .ُكوِسيَّةٌ  القصيُر الدََّواِرجِ ، وال تراهُ إالَّ ُمنَّكساً إذا جرى ؛ واألنثى ::  من الخيل الُكوِسيُ  :وقال أبو عبيدةَ 

__________________ 
 .«عب  هللا بن عمر»: (كوس)« اللسان»( كذا يف امل بوع : ويف 1)



3549 

 

ْت في َكاَستِ ووقال غيُره : هو القصيُر اليََدْيِن ،  النَّْبُت إذا اْلتَفَّ ؛ وَسقَط بعُضه على بَْعٍض ،  تَكاَوسَ و،  َمكاِسَها الَحيَّة إذا تََحوَّ

 .ُمتَكاِوسٌ  فهو

 أي َحبََسنِي. اْرتََكَسنِيوفالٌن عن َحاَجتِي  اْكتَاسنِي « :النََّواِدرِ »وفي 

أَراَد أَّن  «َمْن َداَن نَْفَسهُ وَعِمَل ِلَما بَْعَد الَمْوتِ  الَكيِّسُ »أنَّه قال :  وسلمعليههللاصلىومن َذَواِت الياِء ، ُرِوي عن النبي : كيس 

 العاقَل مْن َحاَسَب نْفَسهُ.

ً  ويقال :  .َكيّسٌ  ، فهو َكاَس يَِكيُس َكْيسا

 إذا قَِدْمتُْم َعلَى أََهاِليُكم»:  وسلمعليههللاصلىقوِله  : الِجماُع وطلَُب الَولَِد في الَكْيسُ و: العقُل ،  الَكْيسُ  وقال ابُن األعرابّيِ :

 : أي َجاِمعُوهّن طالبيَن الولََد. «فالَكْيَس الَكْيسَ 

 .َكيََسةٌ  : الَكيّسَ  وقال الليُث : جمعُ 

 :  للنّساِء خاصةً. وقوُل الشاعر الُكوَسيَاتُ و،  الُكوسُ  ، وُهنَ  الكوَسى ، وهي األْكيَسُ  قال : ويقاُل : هذا

رِي أَ فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا أَْدرِي  لريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريان َدهريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريري 

  
ِزمي    وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  ذا جريريريريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ  أَُِ الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري 

  
يِب. الَكْيسَ  أراد  ، بنَاهُ على فُْعلَى ، فصارت الياُء واواً ، كما قالوا : ُطوبى من الّطِ

 : العقل. الَكْيسُ و: العاقل ،  الَكيِّسُ  قال أبو العباس :

 :  وأنشد

ْه  ة  أكريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريريو كريريريريريريريلريريريريريريريتريريريريريريريم لريريريريريريريكريريريريريريريّيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياو   س  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ س  األُ أكريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ

  
 :  وقال اآلخر

ى  ذا مريريريريريريريا لريري ريريرييريريريتريريهريريم  ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريَ َس الريريكريريريَ  فريريكريريرين أكريرييريريَ

  
ا لريريريري ريريريريرييريريريريريريريَه ذوي اجلريريريريهريريريريريريريل و    كريريريرين جريريريريريريرياهريريريريال  مريريريريريريريَّ

  
ُجَل إذا أخَذ بِنَاصيتِِه ،  أَكاسَ  وقال ابُن بُُزْرَج :  .ُمْكيَسةٌ و ُمِكيَسةٌ  ، فهي َكيٍّس  المرأَةُ إذا جاءت بولَدٍ  أكاَستِ والرَّ

ً  كايَْستُ  ويقاُل :  .بِالَكْيِس  إذا غلبتَهُ  فَِكْستهُ أِكيُسهُ  فاُلنا

 .«آلُخَذ َجَملكَ  ِكْستُك تَُرانِي إنَّما: أ قال وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبي »في حديث جابٍر : و

 اسم للغَْدِر.:  َكْيَسانُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 :  وأنشد

وهلريريري  م  هريريري  اَن كريريريريريريريانريريريريريريريه كريريري  ْوا كريريريْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا َدعريريريَ

  
ْردِ  

 
اهبريريريِم املريريري عريريريى مريريريْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريَ ْ ِر َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ     الريريريغريريريريريريريَ

  
 الذي يُْحَرُز فيه النَّفقَةُ. بالكيِس  ، ُشبِّه الِكيسُ  ويقال لما يكوُن فيه الولَُد :

 [.45الصافات : ] ((45يُطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي ))قال هللا تعالى : :  [كأس]

 لكل إناٍء مع َشَرابِه. الكأس ، ويقَعُ  كأس : اإلناء إذا كان فيه خمٌر ، فهو الكأس قال الزجاج :

 .كؤوسٌ  مهموٌز وجمعه الكأسُ وقال األزهري : 
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 فالن من الطعاِم والشراِب إذا أكثر منه. كاص وقال ابن بُُزْرَج :

 ً ً  وتقول : وجدت فالنا  راً باقياً على شربه وأكله.أي صبو ُكَؤصاً ُكعَصا

 مأخوذاً منه ؛ ألن الصاد والسين يتعاقبان في حروف كثيرة لقرب مخرجيهما. الكأْسَ  قال األزهري : وأْحِسبُ 

 والفأُس ، والرأُس : مهموزاٌت ، وهو رابط الجأِْس. الكأسُ  : هي (ابن السكيت)

 الشَّْفراِن.:  اِحيَتَا الفَْرجِ ، وطَرفاهُ : ن اإلْسَكتَانِ :  قال أبُو الهيثِم : قال نَُصيرٌ : أسك 

 : جانُب االْسِت. اإلْسكُ  وقال شمٌر :

 ٌ  .إْسكتَْيها إذا أَخطأَت خافِضتُها فأصابَت شيئاً ِمنْ  ماُسوكةٌ  وقال أَبُو عبيٍد : اْمَرأَة

 : موضٌع. آَسكُ و

 :  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده

م  ح غريريريريريريريريريريريتَهريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَح اإللريريريريريريريريريريريه وال أقريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِّ

  
كريريريريريريريَ َُِّ   ّك مريريريريري  َك اإلمريريريريريريرياِء بريريريريريَ  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : جانب االست ، شبههم به لنَتْنهم. اإلْسكُ  قال :

 أَمٍة ، وإنما هو َعِطينةٌ. إْسكُ  يقال لإلنسان إذا وصف بالنَّتِْن : إنما هو

 .في البَْيع : اتَِّضاُع الثََّمنِ  الَوْكسُ  قال الليث :: وكس 

 .ُوِكسَ وَ ، وقَْد ُوِضَع ،  يُوَكسُ ويا فالُن ، وإنَّهُ لَيُوَضُع  تَِكسْ  يقاُل : الَ 

 : دخوُل القََمِر في نَْجٍم يُْكَرهُ. الَوْكسُ وقال : 

،  أَِكْسكَ  إنِّي لَمْ »َعِلّيِ :  : أنَّ معاويةَ كتََب إلى الُحَسْيِن بن (ثعلب عن ابن األعرابي)َهيََّجَها قَْبَل ليَاِلي الَوْكِس :  وأنشد أبو َعْمٍرو

 .«ولَْم أَِخْسكَ 

ُل ِمنْ  أَِخْسكَ  : لَْم أَْنقُْصَك ، ولَمْ  أَِكْسكَ  قال ابن األعرابّي : لَمْ  ا تُِحبُّ ، واألوَّ ، والثّاني ِمْن َخاَس بِِه  َوَكَس يَِكسُ  : لَْم أُبَاِعْدَك ِممَّ

 يَِخيُس به.

 : َمْنِزُل القََمر الذي يُْكَسُف فيه. الَوْكسُ  قال : (َعْمٌرو عن أبِيهِ )

َواكِ  : فِْعلُكَ  السَّْوكُ  قال الليث :: سوك   .الِمْسَواكِ و،  بالّسِ

ً  فَاهُ  ساكَ  يقاُل :  فاََل تَْذكر الفََم. اْستَاكَ :  ، فإذا قُْلتَ  يَُسوُكهُ َسْوكا

قَاع  :  قال َعِديُّ بُن الّرِ

َم و  عريريريريريريريريريريريريْ ذَّأب  كريريريريريريريريريريريريَأنَّ طريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريِل ولريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريزََّنريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اهريريريريريريريَ ر  فريريريريريريريَ حِّ سريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ْهبريريريريريريرياَء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَك هبريريريريريريريا امل  صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
واكُ و: واحد ، والمسحر : الذي يأتيها بَسُحورها ، قال :  سّوكَ و ساك  تَُؤنِّثُه العرُب. الّسِ

َواكُ »في الحديث : و  أي «َمْطَهَرةٌ ِلْلفَمِ  الّسِ
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ر  الفَم.  ي  هِّ
واكَ  : ما َعِلْمُت أََحداً من اللغَِويِّيَن َجعلَ  (قلت)  ُمَؤنَّثاً ، وهو ُمَذكٌَّر عندي. الّسِ

،  تََساَوكُ  الُكْفُر َمْخبَثَةٌ ِلنْفِس اْلُمْنِعِم وقال الليث : يقال : جاءت اإلبلُ : و وقولُه : َمْطَهَرةٌ كقوِلهم : الَولَُد َمْجبنَةٌ َمْجَهلَةٌ. وكقولهم

 ُك ُرؤوَسها.أي ما تَُحرِّ 

 ، أي تَتََمايَُل ِمَن الُهَزاِل والّضْعِف. تََساَوكُ  العرُب تقوُل : جاءِت الغَنَُم َهْزلَى (قلت)

ً »في حديث أُّمِ َمْعبٍَد و  .«َهْزالً  تََساَوكُ  أَنَّ َزْوَجها أَبَا َمْعبٍَد َجاَء يَُسوُق أَْعنُزاً ِعَجافا

 :   بن الُحّرِ الُجْعِفّيِ وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيٍد لعُبَْيِد هللا

اِدانَ  يريريريريريريريريريَ َرى جبريريريريريريريريريِِ و مريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريري      هللا َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريريل    لريريريريريريريريريريريِ نَّ قريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  ْزال  خمريريريريريريريريريريريري ُّ اَوك  هريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َواكُ  قال أبو زيد : يُْجَمعُ  ً  : الّسِ  على فُعٍُل. ُسُوكا

 :  قال : وأَنشدني الخليُل بُن أحمدَ 

مُّ الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريا اَ  َأمسريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ رُّ الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأغريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   حريريريريريريريريريريريِ و َك األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ  ِ  متريريريريريريريريريريريَْ

  
 .ُسْوكٍ و،  ُسُوكٍ  قال : وَرُجٌل قَُؤوٌل من قَْوٍم قُُوٍل ، وقُْوٍل مثلُ 

 ، وهما َرَداَءةُ المْشيِ ، والبُْطُء فيه من عجٍف وإِعياٍء. تََسْرَوْكتوفي المْشي ،  تََساَوَكتْ  وقال ابُن السكيت :

 ك ز
 [.مستعملة]زكا ، زأك ، وكز ، وزك :  كوز ، كزا ، زوك ، زكأ ، (وايء)

 إَذا أَْفَضَل َعلَى ُمْعتِِفيِه. َكَزا أهمله الليث ، وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أَنَّه قال :: كزا 

 أهمله الليُث.: زوك 

ْوكُ  وقال ابن السكيت : ِك َجَسِد الماِشي.: ِمْشيَةُ الغَُراِب ، وهو الَخْطُو الُمتَقَاِرُب في  الزَّ  تََحرُّ

ً  وقال أبو زيٍد : َك جسَدهُ وأَْليَتَْيِه ، وفَّرَج ما بين ِرْجلَْيِه ، وهو َزاَك يَُزوُك َزْوكا َونَّكُ  إذا مشى فََحرَّ  .الزَّ

ْوكُ  وقال أبو عمٍرو :  :  : ِمْشيةٌ في تقاُرٍب وفََحجٍ ، وأنشد الزَّ

ون  نَي َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اال  مسريريريريريريريِ ه  رِجريريريريريريريَ وارَأَيريريريريريريريْ جريريريريريريري  حريريريريريريريّ  فريريريريريريريَ

  
وا و   وَن مريريريريريريرين قريريريريريريريبريريريريريريريل  و َُّاكريريريريريريري  وا يريريريريريريريز وكريريريريريريري   مريريريريريريريا كريريريريريريريانريريريريريريري 

  
 أهمله الليث.: وزك 

 ، وهو مْشٌي قبيٌح من مْشيِ القصيرةِ. أَْوَزَكتْ  ، وقد ُموِزَكةً  وقال ابن السكيت : قال الفراُء : َرأَيتُها

 :  بالهمز ، أهمله الليث ، وأقرأني المنذريُّ في الَمْنبُوَرةِ ألبي ِحَزامٍ : زأك 

ٌئ  رٌُ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ زَاَءَك م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ؤ ْه   فريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ ه  األدُّ اَل يريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ائريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : االستحياُء ، التََّزاؤكُ  قال ابن السكيت :
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 ْض َِلئ  و 
 : املستحي. امل

 : ال يقَهُرهُ. يَْفَطُؤهُ  : تََهيأَ له ، ال ائتَبَّهُ  : الُمَواِصُل ، اآلِرمُ وقال : 

 .بالُكوزِ  إذا شرب اْكتَاَز يَْكتَازُ و،  يَُكوزُ كاَز  يقال :: كوز 

 .ُكوزٌ  بال ُعْرَوةٍ ، فإذا كان بعُْرَوةٍ فهو الُكوزُ  إذا َشِرَب بالُكوِب ، وهو كاب يُكوبُ :  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي

 .كيَزانٌ  : الُكوز ، ويُكوُب ويْكتَاُب ، وجمع يْكتَازُ و يَُكوزُ  يقال : رأيته

 إذا جمعتَه. أكوُزه َكْوزاً  الشيء ُكْزتُ  دريد :ابن 

 : بطن من العرب. الُكوزِ  وبنُو

ت العرب  .ِمْكَوازاً و َمكوَزة وسمَّ

 من أسماء العرب. َمْكَوَزةُ  وقال غيُره :

َكاةُ  قال الليث :: زكا  كاةُ و،  َزكَّى يَُزّكي تَْزِكيةً  المال ، وهو تطهيُره ، والفعُل منه : َزكاةُ  : الزَّ اَلح. الزَّ  : الصَّ

ْرعُ  أَْزِكياءُ  ، ورجاٌل أتقياءُ  َزكيٌ  يقال : رجٌل تقيٌ   .يَْزُكو َزكاءً  ، ممدوٌد ، وكلُّ شيٍء يَْزَداُد ويسَمُن فهو يْزُكو َزكاءً  ، والزَّ

 بفاُلٍن أي ال يليُق به. يَْزُكو وتقوُل : هذا األمُر ال

 :  وأنشد

ربا  و  كريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ و بريريريريريريريريريريريَك م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ زْكريريريريريريريريريريري   املريريريريريريريريريريريال  يريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   اظريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ َرَف لريريريريريريريريريريريِ ْ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ال  قريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريريريَْ

  
 له. تزكيةً ومعناه : وفعلنا ذلك رحمةً ألبويه  [13مريم : ] (َوَحناَّنً ِمْن َلُدَّنَّ َوزَكاةً )قال ابن األنباري في قوله تعالى : 

 سم ُمقاَم المصدر الحقيقي.قال األزهري : أقام اال

 [.4المؤمنون : ] ((4َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكاِة فاِعُلوَن ))وقال جل وعز : 

الحِ  (الَِّذيَن ُهْم ِللزَّكاةِ )قال بعُضهم :   .(فاِعُلونَ )أي العمِل الصَّ

 أي خيراً منه عمالً صالحاً. [81الكهف : ] (َخْْيًا ِمْنُه زَكاةً )ومنه قوله جل وعز : 

 : صالحاً. َزكاةً  وقال الفراء :

 قال : َصاَلحاً. (َوَحناَّنً ِمْن َلُدَّنَّ َوزَكاةً )وكذلك قوله : 

 (َبداً َوَلْو ال َفْضُل هللِا َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُه ما زَكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أَ )في قوله جلَّ وعز :  (ابن اليزيدّي عن أبي زيٍد النَّحوي)

َولِكنَّ هللَا )فمعناهُ : ما أَْصلََح  (زكَّى ما)فمعناهُ : ما َصلََح ، ومن قرأَ  (ما زَكى)فمن قرأ :  (زكَّى ما)وقرَئ  [21النور : ]
 أي يصلُح. [21النور : ] (يُ زَكِ ي َمْن َيشاءُ 

 ألنَّه تطهيٌر للمال وتثميٌر وإصالٌح ونماٌء ، كلُّ ذلك قد قيَل. َزَكاةٌ  وقال غيُره : قيَل لما يُْخَرُج من الماِل للمساكيِن من حقوقهْم :
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ْوَجين اثْنَيِن : ً  والعرُب تقوُل ِلْلفَْرد : َخساً ، وللزَّ ً  ، وقِيَل لهما : َزكا َعْن قَْبِض :  مَن الَواِحِد. وقال العجاج أَْزَكى ، ألنَّ اثْنَينِ  َزكا

ً  : جْمعُ  األَخاِسي السكيت :وقال ابُن  َمْن اَلقى أََخاٍس أَْم َزكا  ، وهو الفَْرُد. َخسا

ً  أي ِصْرتُ  َزِكيتُ و َزَكْوتُ  ، وقد زكاءً و،  َزكا يَْزكو ُزُكّواً و،  يَْزَكى الّرُجلُ  َزِكيَ  وقال اللِّْحيَانيُّ :  .َزاكيا

كاءُ  قال ابن األنباري : ً و، وهذا : ممدود ،  زكا يزكو زكاءً  : الزيادة من قولك : الزَّ ْوَحاِن ، ويجوز َخساً  زكا مقصور : الزَّ

ً و  نكرتين. (بمنزلة َمثْنَى وثاَُلَث وُربَاَع ، ومن أجراهما جعلهما)باإلجراء ، ومن لم يجرهما جعلهما  َزكا

ناِن ، وال تدخلهما األلف والالم ، ألنهما على مذهب  َزَكاوَ وقال أحمد بن عبيد : َخَسا  ا ، وأنشد مثل : وهي وعف (فَعَلَ )ال يُنَوَّ

 :  للكميت

يريريريريريريريك  لريريريريريريريِ ا أو ُّكريريريريريريريا مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ألْدَ  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع  فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريول انريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريارا      أَربريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .يزكو يكتب باأللف ألنه من زكاوباأللف ألنه من َخَسأَ مهموز  َخَسا وقال الفراء : يكتب

ْوج (َسلمة عن الفراء) ً :  : العرُب تقوُل للزَّ  ، وَخسى. َزَكى ، وللفَْرِد : َخساً فَتُْلِحقُهُ بِبَاِب قَناً ، ومنهم َمْن يقوُل : َزكا

 قال : ويُْلِحقُه ببَاِب ُزفََر.

ي  يوويقال : هو يَُخّسِ ً أَ إذا قَبََض على شيٍء في َكفِِّه وقال :  يَُزّكِ  أَْم َخساً. َزكا

 : وأنشدَ 

 يريْع  و على َعْس  قريَواِئم ه
 وِمْن َمْهُموِزه.: زكأ  َزكا

ٌ  : َرُجلٌ  (أبو عبيد عن األصمعي)  أي ُموِسٌر. ُزَكأَة

 أْي َحاِضُر النَّْقد َعاِجلُهُ. ُزَكأَةٌ  وروى اللِّْحيَانيُّ عنه : إنه لَمِلئٌ 

َل نَقَدهُ. َزَكأَهُ  ويقاُل : قد  أي : َعجَّ

ْكءُ  ِعْنَد الطَّْلِق ، والَمْصَدُر :النَّاقَةُ بَِولِدها ِحيَن تْرِمي بِه  َزَكأَتِ  وقال الليث : ً  الّزِ  َزَكأَتْ  على فَْعٍل َمْهُموٌز ، ويُقاُل : قَبََح هللاُ أُّما

 بِه أْي : َولَدتْهُ. لَكأَتْ وبه ، 

ِه. َوَكَزهُ :  : الطَّْعُن ، يقالُ  الوْكزُ  قال الليث :: وكز   بُِجْمعِ َكفِّ

 بمْعنًى واحد. ثَفَْنتُهُ و،  لَهْزتُهُ و،  نَهزتُهُ و،  ْزتُهنَكَ و،  وَكْزتُه :(أبو ُعبيٍد عن الكسائي)

 [.15القصص : ] (فَ وََكَزُه ُموسى فَ َقضى َعَلْيهِ )وقال الزجاُج في قوله تعالى : 

ِه. الَوْكزُ  قال :  : أَْن يَضِرَب بُجمعِ َكفِّ

 باْلعََصا. َوَكَزهُ  وقيل :

 بمعنًى واحد. مْوُكوزٌ و،  َمْرُكوزٌ  وروى أَبُو تراٍب لبعض العرِب : ُرْمحٌ 

 : وأنشد
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 الةَّْوك  يف َأْعَِ  الّرِْجَلنْيِ َموْك وُّ  وَ 

 (1) [: مهمل (وايء) ك ط]

 ك د
 [.مستعملة: ] كدا ، كدأ ، كأد ، كود ، كيد ، وكد ، أكد ، ودك ، دوك ، دكأ ، ديك ، دكا (وايء)

 أَْمَسَك عن العَِطيِّة وقََطع.:  أَْكدى قال الفراء : [24النجم : ] (َقِليًَّل َوَأْكدىَأْعطى )قال هللا جّل وعّز : : كدا 

 : أَْمَسَك من العطيّة وقَطع ، وأَْصلُه من الَحْفِر في البئر. أَْكدى وقال الزجاُج : معنى

 وعند ذلك يَقطُع الَحْفَر. الُكْدية يقال للحافر إَذا َحفََر البئَر فبَلَغ إلى َحَجر ال يمِكنُهُ معه الَحْفُر : قد بَلغَ 

 : صالبةٌ تكوُن في األرض. الُكْديةُ  وقال الليُث :

 كان يُْعِطي ثمَّ أَْمَسَك.:  أي ُكْديتَهُ  ويقال : إنَّ فالناً قد بَلَغ النَّاسُ 

 :  أَْي : أَلحَّ في المسألِة وأنشد أَْكدى قال : ويقاُل :

ْه  اَعفريريريريريريريَ ْعِفيهريريريريريريريا  ن الريريريريريريري ار  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نُّ فلري   َتضريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِ يريريريريريريريريهريريريريريريريريا   كريريريريريريريريْ ن  نريريريريريريريري  اَل حنريريريريريريريريَْ ذ ل  و فريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ َي تريريريريريريريريريَ  ال هريريريريريريريريِ

  
 أي فال نحُن نِلحُّ عليها. نُْكِديها ُسؤالي أي : ال يُِلحُّ عليَك وقوله : فال نَْحنُ  يُْكِديكَ  وتقوُل : ال

 :  وقالت خنَساءُ 

َ اه   وا مريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ اِن مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريىَت الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
َ اهريريريريريريريريريرياو   ْه كريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ ِ ي  ذا بريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريري 

  
 أي : ال يَْقَطُع َعطاَءهُ ، وال يُمِسُك عنه إذا قََطَع غيُره وأَمسَك.

 أي : قطع. (َأْعطى َقِليًَّل َوَأْكدى): القَْطُع من قولك : ـ  بكسر الكافـ  الِكَداءُ  وقال :

العاُم إذا أجَدَب ،  أْكَدىوالنْبُت إذا قُصَر مَن البْرد ،  أكَدىوذا انقطع ، إ أْكَدىوقَطَع ؛ :  أكَدىو: َمنََع ،  أَْكَدى :(عمٌرو عن أبيه)

ْحراُء ،  الُكَدا إذا بلغَ  أْكَدىو ُخوُر. الُكَدى إذا حفََر فبلغَ  أْكَدىووهو الصَّ  وهي الصُّ

 : قَِمَئ َخْلقُهُ. أكَدىو: افتقََر بَْعَد ِغنًى ،  أكدى :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ْرَع بردٌ وقال   أي : َردَّهُ في األرض. فكَداهُ  الليث : أَصاَب الزَّ

 مَن البَْرِد. كاديةٌ و،  ُكْديةٌ  ويقال أيضاً : أَصابَتهمْ 

 مَن البَْرِد.ـ  بالهمزـ  النبتُ  َكَدأَ  ويقاُل :

 : َجباَلِن بِمكَّةَ. َكَداءٌ و،  ُكَديٌ و

 :  وقال ابُن ُرقَيَّاتٍ 

َه ابريريريريريريريريريريريرين   اأَنريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريِج الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريري 

  
َ ائريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ِ  كريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
__________________ 
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 : ال ِريَح له. َكدٍ  وِمسكٌ 

 إذا أبطأَ نباتُها. كاديةٌ  فهي تكُدو َكْدواً  األرض َكَدتَ  :(أبو عبيد عن أبي زيد)

ةً يُصيبها منه قيٌء وسعاٌل حتى يُْكَوى ما بين عينيها.وهو داٌء يَأُْخذُ  يَْكَدى َكًدى الِجْروُ  َكِديَ و  الِجَراَء خاصَّ

 : االرتفاُع من األرِض. الُكْديةُ وقال : 

 إذا نَِشَب العظُم في حلِقِه. َكًدى الكْلبُ  َكِديَ  :(شمرٌ )

 بالعْظِم إذا غصَّ به ، قاله ابن شَميٍل. َكِديَ  ويقال :

 األْوبَاِر قليلَتَُها ، وقد كاِديةُ  إذا أصابهُ البَْرُد فَلَبََّدهُ في األْرِض ، أو َعِطَش فأَْبَطأَ نَبَاتُهُ ، وإِبلٌ  يَْكَدأُ ُكُدوأً  النَّْبتُ  َكَدأَ  :(أبو زيد): كدأ 

 .َكِدئَْت تَْكَدأُ َكَدأً 

 : وأنشد

جَلَا  َكَواِد   األْوَ ِر َتْةك و ال َّ
 .أُ َكَدأً يَْكدَ  الغَُراُب في َشحيِجه َكِدئَ و

 إذا َزاَحْمتَُهْم. ُمَداَكأَةً  القَْومَ  َداَكأْتُ  أبو زيد :: دكأ 

َ  وقال غيره :  القَْوُم عليه إذا تزاَحُموا. تََداَكأ

 :  قال ابُن ُمْقبِلٍ 

ه  و  بريريريريريريريري  اكريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ مريريريريريريريرييريريريريريريريريم  مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ لَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وا كريريريريريريريري  رَّبريريريريريريريري   قريريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري  َأ مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه َدفريريريريريريريريريريْ َ اكريريريريريريريريريَ   ذا تريريريريريريريريريَ

  
ْهميمُ  قال أبو الهيثم : َجاَل والِجماِل إذا كاَن َحِميَّ األْنِف أبِيّاً َشِديَد النَّْفِس ، بِطيَء االْنِكَساِر. الّصِ  ِمَن الّرِ

َ وقال :   : تََدافََع ، وَدْفعُهُ : َسْيُره. تََداَكأ

 أَْيضاً. الَكُؤودُ  : َذاُت َمَشقٍَّة ، وهي َكأََداءُ  قال الليث : َعقَبَةٌ : كأد 

 موُر إذا َشقَّْت عليه.األ تكاءدتْهُ 

دَّةُ والَخْوُف ، والِحَذاُر ، ويقاُل الَهْوُل واللَّْيُل ، المْظلُم. الكأَداءُ  :(شمر عن ابن األعرابي)  : الّشِ

 إذا ذهبَت إليه على َمَشقٍَّة. تَكاُؤداً  الذَّهاَب إلى فالن تََكاءْدتُ  :(أبو زيد)

َّدني ويقال : داً  الذََّهاُب إليك تَكأ  إذا ما َشقَّ عليك. تَكؤُّ

 : وأنشد

 ملَْ تَكأَّد رمِْسَليت كأَدا  ه  وَ 
عََداءُ و،  الُكَؤَداءُ  ويقال : هي عُوُد. الَكُؤودُ و،  الصُّ ْعُب ، وهي الصَّ  : المْرتقَى الصَّ

 مكاَدةً  َك شيئاً وال تريُد أن تعطيه : ال وال، تقول لمن يطلُُب إلي َمَكاَدةو،  كاَد يُكوُد كْوداً  : مصدرُ  الَكْودُ  قال الليث :: كيد ـ  كود

ةً ، وال  ، وال مهّماً. َمكاداً  ، وال هّماً ، وال َكْوداً  وال َمَهمَّ

 .ُكْدتُ  قال : ولُغَةُ بنِي َعِدّيِ :

 وقال أبو حاتم : يقاُل : اَل واَل َكْيداً لك وال هّماً.
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 بالَواِو. َكْوداً  وبعض العرِب يقول : وال

َف منها.كاد َزيٌد أن يموت وأْن ال تْدخُل مع كادَ  لت العَوامُ قال : وقا  . وال مع ما تصرَّ

 ، وكذلك جميُع ما في القرآن. (وَكاُدوا يَ ْقتُ ُلوَنِِن )قال هللاُ : 

ً  كاَدهُ َمِكيَدةً  ، وقد الَمِكيَدةِ  من الَكْيدُ  وقال الليث :  بنفِسِه أي يَُسوُق ِسيَاقاً. يَكيدُ  ، ورأيُت فالنا

ْنِد الناَر ،  الَكْيدُ وِصيَاُح الغَُراِب بَِجْهٍد ، :  الَكْيدُ  قال : (ثعلٌب عن ابن األعرابّيِ )  : القَيُء. الَكْيدُ و: إْخَراُج الزَّ

 : الَحْيُض. الَكْيدُ و، : التَّْدبِيُر بباطٍل أو حّقٍ  الَكْيدُ و «إذا َغلََب الصائَم الَكْيُد أَْفَطرَ »قال الحسُن : و

َغَزا النبيُّ »:  : الحْربُ  الكيدو «في الطريِق فأَمر أَْن يُنَّحْينَ  ِكْدنَ  أَنَّهُ نََظر إلى َجَواٍر وقد»في حديث ابن عباس : و

 .«ولم يَر َكْيداً  وسلمعليههللاصلى

ُْم َيِكيُدوَن َكْيدًا ))وقال هللا جلَّ وعّز :   [.16،  15الطارق : ] ((16ْيدًا )( َوَأِكيُد كَ 15ِإِنَّ

اج : يَعني به الُكفّاَر أَنهم يََخاتِلُوَن النبيَّ  جَّ  ، ويُْظِهرون ما ُهْم َعلَى ِخالفه. وسلمعليههللاصلىقال الزَّ

 اْستِْدَراُجهم من حيث ال يَْعلَُموَن.:  هللا لهم َكيدُ  َكْيداً ، قال : أِكيدُ و

 [.40النور : ] (َأْخَرَج َيَدُه ََلْ َيَكْد َيراهاِإذا )وقال هللا : 

 «.ََلْ َيَكدْ » قال الزجاُج في قوله :

ْلَمِة. يََكدْ  قال بعضهم َرآها ِمْن بَْعِد أَْن لَمْ   يََراها من شدَّة الظُّ

.، وهذا القوُل أشبهُ بهذا المعنى ، ألنَّ في ُدون هذه الظُّل يََكدْ  ويقال معناه : لْم يََرها ولم  َماِت ال تَُرى الَكفُّ

 أَْبلُُغ إليَك وأَنَت قد بَلَْغَت ، وهذا هو َوْجهُ العربيَّة. ِكْدتُ  وقال الفّراء : العرُب تقوُل : ما

 في اليقين ، وهو بمنزلة الّظّنِ ، أْصلُهُ : الشَّكُّ ثم يُْجعَُل يَقيناً. يََكادُ و،  كادَ  ومن العرَب من يُْدِخلُ 

ُحِمَل على  [40النور : ] (ِإذا َأْخَرَج َيَدُه ََلْ َيَكْد َيراها)قال األخفَُش في قوله : :  عن أبي العبَّاس قالوأخبرني المنذريُّ 

ِة الكالم ، وهذا معنى هذه  كاد:  المعنى وذلك أَنَّهُ ال يراها ، وذلك أنَّك إذا قُلت يَْفعَُل إنما تَْعنِي قارَب الفعَل ولم يفعْل ، َعلَى صحَّ

يفعُل فإنما يعني قارَب  كاد يَْفعُل. وقد فعل بعد ِشدَّةٍ ؛ وليس هذا صّحةَ الكالم ألنه إذا قال : يََكد ، إالَّ أنَّ اللُّغَةَ قد أجاَزْت لم اآلية

 الفعل.

 يفعل ، يقول : لم يُقَاِرِب الفعَل ، إاّل أنَّ اللُّغة جاءت على ما فَسَّْرُت لك ، وليس هو على صحِة الكلمِة. يََكدْ  وإذا قال : لم
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ا  (َأْخَرَج َيَدُه ََلْ َيَكْد َيراها)وقال أبو العباس : قال الفّراء كلما  من ِشّدِة الظُّْلَمِة ، ألّن أقلَّ من هذه الظُّْلَمِة ال تَُرى اليُد فيه ، وأمَّ

 يَقُوُم فقد قام ، هذا أكثُر اللُّغة فكأن األخفَش جاَء بالمعنى ، وذهب الفّراُء إلى لفظ اللغة. يكد لمْ 

أَْفعَُل ، معناه : فَعَْلُت بعد  ِكْدتُ  اَرْبُت الِفعَل ولَْم أفعل ، وماأفعُل. معناه عند العرب قَ  ِكْدتُ  وقال ابن األنبارّيِ : قال اللُّغَِويون :

، معناهُ : فَعَلوا بعَد إِْبَطاٍء ، ِلتَعَذِّر ِوْجداِن البَقََرةِ عليهم  [71البقرة : ] (َفَذَبُوها َوما كاُدوا يَ ْفَعُلونَ )إِْبَطاٍء ، وَشاِهُده قوُل هللا : 

 أَْفعَُل بمعنى : ما فَعَْلُت َواَل قَاَرْبُت إذا أُّكَد الكالُم بأََكاُد. ِكْدتُ  ، وقد يكوُن : ما

 .يَتَكاَوَدانِ  ُهَما:  كاَد يَكادُ  وقال ابُن بُُزْرَج : يقال : ِمن

ا ،  كْيداً  َوالَ  ، وهو خطأٌ ألنهم يقولون : إذا ُحِمَل أَحُدُهْم على ما يْكَرهُ : ال وهللا يَتََكاَوَدانِ  وأصحاُب النَّْحِو يقولوَن : ، َواَل همًّ

. أََكادُ  يريدوَن : الَ   َوال أَُهمُّ

 .أَكَّْدتُهُ  أْوثَْقتُه ، وكذلك ::  العَْقَد أي َوكَّْدتُ  قال الليث : يقال :: وكد 

 أَْجَوُد.:  اليميَن ، والهمُز في العَْقدِ  وكَّْدتُ  ويقاُل :

ىقال : والسُّيُوُر التي يَُشدُّ بها  ى الَمَكايِيدَ  القََربُوُس تسمَّ  .التََّواِكيدَ  ، َواَل تَُسمَّ

دْ  وتقوُل : إذا عقَْدتَ  دْ  ، وإَذا َحلْفتَ  فَأّكِ  .فََوّكِ

 : دخَل في الكالِم إلخَراج الّشّك ، وفي األعداِد إلحاَطِة األجزاِء. التَّْوِكيدُ  وقال أبو العباس :

جوُز أن يكوَن كلََّمك هو أَْو أمَر ُغاَلَمهُ بِأَْن يكلّمَك ، فإذا قلَت : َكلَّمنِي أَخوَك تَْكِليماً لَْم يَُجْز ومن ذلك أن تقوَل : كلَّمنَي أُخوَك في

 أن يكوَن المكلّم لك إالَّ هو.

 إذا ماَرسه وقصَده. يِكُدهُ َوْكداً  فالٌن أَْمَرهُ  وَكدَ  ويقال :

احُ  ِرمَّ  :  وقال الّطِ

نْيَ َُّ و  ه  َأنَّ الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريْ وَُّه  نريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريري    َّ عريريريريريريريريريريَ

  
ِ ي   ْ  وَكريريريريريريريْ ْوِء َأْن ملَْ يريريريريريريريكريريريريريريريِ ْتأََب أ َُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريَ  قريريريريريريريري 

  
 معناهُ : أَْن لم يَْعَمْل عملي ، ولم يْقِصْد قَْصِدي ، ولْم يُْغِن َغنَائي.

 : مصدٌر. الَوْكدَ و: اسٌم ،  الُوْكدَ  ، بضّمِ الواو ، أي فِْعلي وَدأْبي ، فكأَنَ  ُوْكِدي ويقاُل : ما زاَل ذاكَ 

 .إَكادٌ و ِوَكادٌ  : السُّيُوُر التي يَُشدُّ بها القََربُوُس إلى َدفّتَي السَّْرجِ ، الواحُد : الَوكائِدُ  وقال ابن دريٍد :

 إذا أقاَم به. يِكُد ُوُكوداً  بالمكانِ  وَكدَ وقال : 

 ، ولم أكوادٌ  : كلُّ شيٍء َجمْعتَهُ ُكثَباً من تراٍب أو طعاٍم ، وجمعهُ : الكْودُ وقال : 



3559 

 

 َأَ ْع هذيِن اَّْرَفنْيِ لغت ابن دري  .
 وقالوا أيضاً : َكَدْوُت وجهَ الّرُجل أْكُدوهُ َكْدواً إذا َخَدْشتَهُ.

 .اأَكْدتُهو: ُدْسُت الِحْنَطة وَدَرْستها ،  (ثعلب عن ابن األعرابي): أكد 

كاً ، أي : قائماً ُمستِعّداً. ُمتَوكزاً وويقال : ظلَّ ُمتَوّكداً بأمر كذا ،   ، وُمتََحّرِ

 أي أصابَهُ. وَكَده يِكُده وْكداً  ويقال :

عليه  يَُداكُ  ِعْطرِ : َصاَليةُ ال الَمَداكُ والبعيُر الشيَء بَكْلكلِه ،  يَُدوكُ  : َدقُّ الشيِء وَسْحقُه وطحنُه ، كما الدَّْوكُ  قال الليث :: دوك 

يبُ  ً  الّطِ  .َدْوكا

ايةَ َغداً َرُجالً يَْفتَُح هللاُ َعلَى يََدْيِه ، فَبَاَت النَّاسُ »قال بَِخْيبََر :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن رسول هللا و  ألُْعِطيَنَّ الرَّ

 .«فِيَمْن يَْدفَعَُها إلَيه يَُدوُكونَ 

 يَُخوضون ويختلفون فيه.أي  يدوكون قولُه :

ً  : بات القومُ  (أبو عبيٍد عن األصمعي)  أْي باتُوا في اختالٍط ، وَدَوران. يَُدوكون َدْوكا

 ِديَكٌ و ِدَوكٌ  : الدَّْوَكةِ  ، وجمعُ  ُدوَكةٌ و،  َدْوَكةٌ :  ، وبُوحٍ أي َوقَعُوا في اختالٍط ، وفيه لُغتان َدْوَكةٍ  قال : وقال أبو زيد : َوقَعُوا في

 في الَجْمع. ُدَوكٌ  ، قال : ُدوكةٌ  ، ومن قال :

جُل المرأَة داك :(أبو عمٍرو) ً  الرَّ ً و،  يدوُكها َدْوكا  إذا جاَمعََها. باَكها بَْوكا

 :  وأنشد

را ِ  هريريريريريريريريريريا َدوْكريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  فريريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريريَ

  
َوا ِ   ا الريريريريريريريريريريريَوطريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس كريريريريريريريريريريريَ وِك َُّوجريريريريريريريريريريريِ

  
بيع   أي َمَرٍض. َدْوَكةٍ  القوُم إذا َمِرضوا ، وهم في داكَ :  البَكراِويُّ وقال أبو تراٍب قال أبو الرَّ

 ، َوبَناِت بَْرحٍ وبَنات بِئَْس يعني الّدَواِهي. أَْوَدكَ  : لَِقيُت منه بَنَاتِ  (سلمةُ ، عن الفّراء): ودك 

ً :  : معروٌف ، والِفْعلُ  الَوَدكُ  وقال الليُث :  ْلتَهُ في شيٍء وهو من الشَّْحم أو ُحاَلبِة اللَّْحِم ، وشيءٌ ، وذلك إذا َجعَ  ودَّْكتُه تَْوِديكا

 : جائٌز. َوِديكٌ و،  َوَدكٍ  : ذاتُ  َوِديكةٌ  ، وَدجاجةٌ  َوِديكٌ و،  َوِدكٌ 

َكةُ و َكةِ  وقالت امرأةٌ من العرِب : كنُت َوْحَمى الَوَدكِ  : اسٌم من الّدِ  .ِلْلَوَدكِ  أي كنُت ُمْشتَِهيَةً  للّدِ

يكُ  الليث :وقال : ديك  يَكةِ  : كثيَرةُ  َمْديَكةٌ و َمداكةٌ  ، وأَْرضٌ  ِديََكةٌ  : معروٌف ، وجمعُه الّدِ  .الّدِ

ُج : يكُ  وقال المؤّرِ يَ  الّدِ ُؤوُم ، ومنه ُسّمِ جُل اْلُمْشِفُق ، الرَّ ً  في كالم أَهل اليمن : الرَّ  .الديُك ِديكا

يكُ وقال :  بيُع في كالِمهم. الّدِ  : الرَّ
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يكُ و  : األثَافِي ، الواحُد والجميُع َسَواٌء. الّدِ

 إذا قََطَع. كداوإذا َسِمَن  َدَكا أهمله الليث : وقال ابن األعرابي :: دكا 

 ك ت
 (.أوتكى)كتأ ، كتا ، وكت ، كيت ، تكأ ، وتك ،  (وايء)

ُ  قال الليث :: كتأ   يُْطبَُخ فيؤَكُل.نباٌت كالِجْرِجيِر ، :  بَِوْزِن فَْعلٍَة َمهموزٌ  الكتْأَة

ى النََّهَق. (قلت)  : هي الَكثْأَةُ بالثاء منقوطةٌ بثاََلٍث ، وتَُسمَّ

 قال ذلك أَبُو ماِلٍك وغيُره.

ه. أَْكتَى :(ثعلب عن ابن األعرابي)  إذا َغاَل على َعُدّوِ

 كأنه يَْنقَِمُع. يَْكتَوتي غير ِفْعٍل ، وعند العَملِ إذا بالغ في صفِة نفِسه من  يَكتَوتِي الّرجُل ، فهو اْكتََوتَى وقال الليث :: كتا 

 : القَِصير. الكوتِيُ وقال : 

 مثلَهُ : أَنَّهُ القَِصيُر. الكوتِيِ  وقال أبو عبيٍد : قال أبو ُعبَيدةَ في

 [.31يوسف : ] (َوَأْعَتَدْت هَلَُن ُمتََّكأً )قال هللا جلَّ وعزَّ : : تكأ 

ُ  قال الزجاُج : هو ما ََّكأ  عليِه لطعاٍم أو شراٍب أو َحِديٍث. يُت

ً  الرُجلُ  تَِكئَ  قال : ويقال : ٌ  : أَْصلُهُ َوَكأَةٌ ، وإنما التُّكأَةُ و،  يَتْكأُ تكأ  أَْصلُهُ ُمْوتَكأٌ ، ِمثُْل ُمتٌَّق ُمْوتَِفٌق. ُمتَّكأ

ٌ  وقال أبو عبيٍد : أَصلُهُ  اتّكأُْت اتِّكاءً وقُِلبَِت الواو تاًء ، كما قالوا تَُراٌث ، وأَصلُهُ : ُوَراٌث وأصلُهُ ُوَكأَةٌ ، فَ :  بوزِن فُعَلٍَة ، قال تَُكأَة

ُئ تَْوِكئَةً. َدْت ، وأَْصُل اْلَحرِف : وكَّأَ يَُوّكِ  أْوتََكْيت فأُْدِغَمِت الواو في التاء ، وُشّدِ

 .الُمتّكئِ  إذا أَْلقَاهُ على َهيئَةِ  فأَتَْكأَهُ  ويقاُل : َطعَنَهُ 

ُروَن في قَْوِلِه :  ً  ، قالوا : طعاماً ، وقِيَل للطعامِ  [31يوسف : ] (َوَأْعَتَدْت هَلَُن ُمتََّكأً )وقال الُمفَّسِ ألنَّ القوَم إذا قَعَُدوا على  ُمتّكأ

 الطعاِم اتكثوا.

ا أَنَا فآُكُل كما يَأُْكُل العَْبُد وال»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي و ً  آُكلُ  أَمَّ  .«ُمتَِّكئا

 وهذه التاُء في األْصِل : هاٌء ، مثل : َذْيَت وَذْيَت ، وأصلهما : َكيَّْه وَذيَّْه. َكْيتَ و َكْيتَ  قال الليث : كان من األْمرِ : كيت 

 :  ِجَهاَزَك ، ومنه قول الشاعر َكيِّت : تَْيِسيُر الِجَهاِز ، يُقَاُل : التَّكيِيتُ  وقال أبو عمٍرو :

يريريريريريريريريِّ  ال  كريريريريريريريريَ ْر ريريريريريريريريَِ َه مريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ا كريريريريريريريري  اََُّك  مريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريَ  ه جريريريريريريريريِ

  
ا  عريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ اف  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أَْذَواِدَك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ِ يّنِ َأ ريريريريريريريريَ

  
ً  الِوعاءَ  َكيَّتَ  « :النوادر»وفي   وَحَشاهُ بمعنى واِحٍد. تَكييتا

 : ِشْبهُ النُّْقَطِة في الَوْكتةُ  قال الليث :: وكت 
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. َموْك وَتةٌ  الَعنْيِ ، وَعنْيٌ    ذا كان يف َسَواِدَها نري ْ  َة  بريَيا. 
 .َوْدقَةً  وقال أبو زيد : تُكوُن نُْقَطةً َحْمَراَء في البَيَاِض ، فإْن ُغِفَل عنها صارتْ 

َطِب نُقٌَط من اإلْرَطاِب قِيَل : قد (أبو عبيٍد عن األصمعي) تَةٌ  ، وهي بُْسَرةٌ  َوكَّتَ  : إذا بََدأَ في الرُّ من قِبَِل  التَّْوِكيتُ  اَها، فإذا أَت ُمَوّكِ

 َذنَبِها فهي ُمَذنِّبَةٌ.

 في الَمْشي هو القَْرَمَطةُ ، والشَّْيُء اليَِسيُر. الَوْكتُ  وقال شمٌر :

نَهُ والقََدَح  َوَكتَ ( سلمة عن الفراء)  .َوْكتَةٌ  إذا َمألَهُ ، وكلُّ نُْقَطة َسَواٍد في بَيَاٍض فهي : زكَّتَهُ و،  زَكتَهُ و َوكَّ

ْهِريُز قال : وهو القَُطْيعَاء.:  األْوتَكى :(ثعلب عن ابن األعرابي): ك وت  الّسِ

ونَه (قلت)  :  ، وقال الشاعر أَْوتَكى : والبَْحَرانِيُّوَن يَُسمُّ

ا تريريريريريريريريريريَ ْوُ  ِ ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  يف كريريريريريريريريريريلِّ يريريريريريريريريريريريَ ِ مي  لريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري 

  
راو   عريريريْ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْرِدهريريريريريريريَ ْن بريريريريَ ار  اَّريريريَّي مريريريِ  رَاَ  ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ْن  ة  مريريريريريِ بريريريريريريريَ لريريريريريِّ ام صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ اِع كريريريريريلريريريريريَّ كريريريريريى الريريريريري ريريريريريريريَ  َأْوتريريريريريَ

  
ْخرا  َه ِمْن َلنيِّ  صريريريريريريريريريريريريريريريَ اَمى ِ لريريريريريريريْ عريريريريريريريَ ا اللريُّ هريريريريريريريَ  ََُّهتريْ

  
َطُب اليُْبَس فذلك التَّْصِليُب.  وإذا بَلََغ الرُّ

 وقد َصلََّب فهو ُمَصلٌِّب ، وَصلَبَتْهُ الشَّْمُس تَْصِلبُه فهو َمْصلوٌب.

 : ِميَزانه أَْجفَلَى. أَْوتَكىوَ 

 والظاءابب الكاف 

 ك ظ
 [.مستعمالن]وكظ ، كظا :  (وايء)

 .يكظووبغير َهْمٍز يعني اْكتَنََز ، ومثله يَْخُظو ويَْبُظو  َكَظا : َخَظا بََظا (أبو عبيد عن الفراء):  [كظا]

 إذا كان ُصْلباً ُمْكتنِزاً. َكَظا وقال اللحياني : َخَظا بََظا

 : تَابٌع لخَظا. َكَظا:  قال (أبو العباس عن ابن األعرابي)

ً  الدَّافُِع ، وقد:  الواِكظُ  :(أبو عبيد عن أبي عبيدة): وكظ   .َمْوُكوظٌ  . فهووَكْظتُهُ أِكُظه َوْكظا

 ، ومواظب َوَواِظٌب وُمَواِكٌب ، وَواِكٌب أي مثابر. واِكظٌ وعلى كذا ،  ُمَواِكظٌ  وقال اللحياني : يقال : فالن

 ك ذ
 [.مستعملة]: كذا ، كوذ ، ذكا  (وايء)

ُجُل إذا احمّر لَْونُه من خجٍل أو فزعٍ ، ورأَْيتُه أْكَذىوالشيء إذا اْحَمرَّ ،  أْكَذى:  قال (أبو العباس عن ابن األعرابي): كذا   الرَّ

 ً  واْلِجلايْرُ : البَقَُّم. الَكاِذيوأي أَْحَمَر ، قال :  كاِذياً كْذيا

 األدهان معروف.: ضرب من  الَكاِذيّ  وقال غيُره :
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مْن فَِخَذي الِحَماِر في أَْعاَلُهما ، وُهما في َمْوضع الَكّيِ ، من جاِعَرتي الحَماِر : لَْحَمتَاِن هناك  الَكاَذتَان قال الليث :: كوذ 

 ُمْكتنَِزتاِن بين الفَِخَذْيِن والَوِرِك.

 .كاَذةٌ  ما ، الواحدةُ :: لَْحَمتا الفَِخَذْيِن من بَاِطنه الكاَذتَانِ  وقال األصمعيُّ :

ْبلَةُ  وقال أبو الهيثم :  : : لحم باطِن الفَِخِذ. وأنشد الَحاذُ و: لحُم ظاهِر الفَِخِذ ،  الَكاذةُ و: لحُم باطِن الفَِخِذ ،  الرَّ

 فاْسَتْكَمَةْه وانتهْز   اََّاَذَتنْيِ مَعا
 وقال : هما أْسفََل الجاِعَرتَْيِن.

ا قال أبو الَهْيثَِم ، ويقال لإلَزاِر الذي ال يَْبلُغ إالَّ  تَْينِ الكاذَ  وروى ابن األعرابي في ذٌ  : الَكاَذةَ  نَْحواً ِممَّ َذ تكويذاً  ، وقد ُمَكّوِ  .َكوَّ

 َكاُف التشبيه ، وَذا : إشارةٌ ، وتفسيُره في باب الذال.:  وقال الليث : َكذا وَكذا ، الكاُف فيهما

ذَكا  ، ويقال : َذِكَي يَْذَكى ذََكاءً  إذا كان َسِريَع الِفْطنَِة ، والِفْعُل : َذِكيٌ  ، وَصبِيٌ  َذِكيٌ  قولك : قَْلبٌ من  الذِكيُ  قال الليث :: ذكا 

َجا:  الحرَب إذا أَْوقَْدتََها ، وقال الراجز أَْذَكْيتُ و،  يَْذُكو ذكاءً  ُبُع َوما َأَكَل السَّ )وقال هللا جل وعز :  إنّا إذا ُمذكي الُحُروب أَرَّ
ُتمْ   من هذه التي وَصْفنَا. ذكاتَه قال أبو إسحاق : معناهُ إالَّ ما أَْدَرْكتُمْ  [3المائدة : ] (ِإالَّ ما ذَكَّي ْ

وحِ الذي أَْن يُْدِرَكَها وفيها بَِقيَّةٌ تَْشُخُب معها األْوَداُج ، وتَْضَطِرُب اْضِطَراَب الَمْذبُ :  التَّْذِكية ، ومعنى َذكاةٌ  قال : وكلُّ َذْبحٍ :

 .َذَكاتَه أَْدَركت

لذلك ، وتأِْويلُه أْن يَصيَر  َذكاةَ  قال. وأَْهُل العْلم يقولوَن : إْن أَْخَرَج السَّبُُع الِحْشَوةَ أو قََطَع الَجْوَف قَْطعاً تَْخُرج معه الحشوةُ فال

ّنِ والفَْهِم ، وهو  الذََّكاةُ  كلها : تََماُم الّشيِء ، فمن ذلك : في اللغة الذكاةِ  في حالِة ما ال يَُؤثُِّر في حياته الذَّْبُح ، قال : وأَْصلُ  في الّسِ

. ّنِ  تََماُم الّسِ

ة قال زهير الذََّكاةُ  قال : وقال الخليل : ّنِ أن يأتَِي على قُُروِحه َسنَةٌ ، وذلك تََماُم استِتَْماِم القُوَّ  :  في الّسِ

ِه  يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ  وا عريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ه  ذا اجريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريري 

  
نِّ مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه   ُ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ا  الريريريريريريريريريريريريريريذَّكريريريريريريريريريريريريريرياء  و متريريريريريريريريريريريريريريََ

  
يَاتِ  ومن أمثالهم : َجْريُ   ِغاَلٌب. الُمَذّكِ

نِّ  حِ من الَخْيِل أَْن تُغَاِلَب الَجْرَي ِغاَلباً ، وتَأِْويُل تََماِم الّسِ الشباِب ، فإذا نَقََص عن ذلك أو َزاَد النَِّهايةُ في :  أي َجْرُي الَمَساّنِ القُرَّ

النَّاَر ، وتَأِويلُه أَتَْمْمُت إْشعَالها ، وكذلك قوله  َذكَّْيتُ وفي الفَْهِم : أَْن يكوَن فَْهماً تَاّماً َسِريَع القَبُوِل ،  الذّكاءُ و،  الذكاءُ  فال يقال له :

ُتمْ )تعالى :   ى التََّماِم.َذْبُحه عل [3المائدة : ] (ِإالَّ ما ذَكَّي ْ

 .تَْذُكو النَّارُ  َذَكتِ  : اْسٌم للشمِس معرفة ال تنصرف وهي ُمْشتَقّةٌ من ذَُكاءُ  وقال ابن السكيت :
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ْبحِ : ابنُ   :  ألنَّه من َضْوئَِها ، وأنشد ذكاءَ  ويقال للصُّ

رِ  جريريريريريريريريريريريْ اَلِج الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريِ َل انريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريْ َوَرَدْ  قريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
رو   فريريريريريريريريريريريريريْ ٌن يف كريريريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريريريِ ن  ذ كريريريريريريريريريريريريرياء  كريريريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريريريريريريْ

  
 :  ْعلَبَةُ بُن ُصعَْيرٍ وقال ثَ 

ا َ  مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريري ا  بريريريريريريريريريريَ ال  َرثريريريريريريريريريِ رَا ثريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ذَكريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
رِ   افريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا يف كريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ اء   ريريريريريريريريريَِ ْه ذ كريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
 .َذِكيٌ  إذا َحيَّ بعد باََلَدةٍ ، فهو يَْذُكو قَْلبُهُ  َذُكوَ  ويقال :

 .َذْكَوانَةٌ  شجٌر ، الواحدةُ :  الذَّْكَوانُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 .الذُّْكيَةُ  إذا َرفَْعتَها ؛ واسُم ذلك الشيِء الذي تُْلِقيِه عليها من َحَطٍب أو بَْعٍر : تذِكيَةً  النّارَ  َذّكْيتُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد)

 ك ث
 [.مستعملة: ] ، وكث (كوثى)كثأ ، كوث ،  (وايء)

 أي أََكْلنَا شيئاً نتَبَلُّغ به إلى وقت الغََداِء. اْستَْوَكثْنَا يُْستَْعَجُل به للغََداِء ، تقوُل :: ما  الِوَكاثُ  قال الليث :: وكث 

 شيئاً ، وأَْرُجو أَْن يكوَن أََخَذه عن الثِّقَاِت. الِوكاثِ  : لم أسمْع لغير الليث في (قلت)

َ  :(أبو عبيد عن األصمعي): كثأ  ُ   َوَعاَلهُ َدَسُمهُ وهوإذا َخثَرَ  َكثَعَ واللَّبَُن  َكثَأ  .الَكثْعَةُ و الَكثْأَة

 الِقْدُر إذا أَْزبََدْت للغَْليِ. َكثَأَتِ  وقال أبو زيد :

َ  وقال األموّي :  إذا َطلَع. كاثئٌ  النَّْبُت والَوبَُر فهو َكثَأ

ً وبال َهْمٍز ،  الَكثَاةُ  وقال أبو مالك :  لُّه واحٌد.كثيٌر ، وهو األْيُهقَاُن والنََّهُق ، كُ  َكثا

ثَ  قال النَّْضُر :: كوث  ْرعُ  َكوَّ ً  الزَّ  .الَكْوثُ  إذا صاَر أَْربََع وَرقَاٍت وَخْمَس وَرقَاٍت ، وهو تَْكِويثا

يَ  (قلت) ً  : وأََرى الَمْقُطوَع الذي يُْلبَُس القََدَم ُسّمِ ً  َكْوثا ٌب. بَكْوثِ  تشبيها ْرعِ ، ويقال له : القَْفُش ، وهو ُمعَرَّ  الزَّ

ا  التي بالسََّواِد فهي قَْريَةٌ. ُكوثَى وأَمَّ

َماِدّيِ عن عبد الرزاِق عن َمْعَمٍر عن أَيُّوَب عن محمِد بِن ِسيِريَن : قال سمع ت عبيدة حدثَنَا محمُد بُن إسحاَق السَّْعِديُّ عن الرَّ

 .ُكوثى من يقول : َسمْعُت َعِليّاً يَقُوُل : من كان سائالً عن نِْسبَتِنَا فإِنَّا نَبَطٌ 

 ل : نحُن قَْوٌم منُرِوي عن ابن األعرابي أنه قال : سأَل َرْجٌل َعِليّاً : أَْخبِرنِي يا أِميَر الُمْؤِمنيَن عن أَْصِلُكْم َمعَاِشَر قَُرْيٍش فقاو

 .ُكوثَى

 اد التي ُوِلَد بها إبراهيُم.السَّوَ :  ُكوثى فقال قوٌم : أََراَد : .ُكوثى نحن من:  قال ابن األعرابي : واْختَلََف الناُس في

 َمكَّةَ ، وذلك أَنَّ محلَِّة بَنِي َعْبِد الدَّاِر يقال:  ُكوثى وقال آَخُروَن : أََراَد علّي بقوله
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يُّوَن من أ ُِّ ال  َرى وأنة  ك وثى  هلا :  :  ، فأراد علّي َأاّن َمكِّيُّوَن أ مِّ
وثريريريريريريريريريريريى  َن كريريريريريريريريريريري  زال  بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ َن هللا  مريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ

  
او   ارِ رمريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِر واإلمريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

رَاِق َأعريريريريريريريريْ  ولريريريريريريريريكريريريريريريريريْن  ى الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ وثريريريريريريريريَ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريس كريريريريريريريري 

  
ارِ   ِ  الريريريريريريريريريريريري َّ بريريريريريريريريريريريريْ اِر َداِر عريريريريريريريريريريريريَ َة الريريريريريريريريريريريري َّ وثريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريري 

  
ُل ، لقول علّي  (قلت) الِعَراِق  كوثَىومكَّةَ لما قال : نَبٌَط ،  ُكوثَى ، ولو أرادَ ُكوثَى  : فإِنَّا نَبٌَط من عنههللارضي: والقَْوُل : هو األوَّ

ةُ السََّواِد ، وأراَد علي أَنَّ أَبَانَا إبراهيَم كاَن من نَبَطِ   وأنَّ نََسبنَا إليه. ُكوثى هي ُسرَّ

 .ُكوثى قال ابن عباس : نَْحُن َمعَاِشَر قَُرْيش َحيٌّ من النَّبَِط من أَْهل ونحو ذلك

ٌؤ من الفَْخِر باألْنَساِب وَرْدٌع عن الطَّْعِن فيها وتَْحِقيٌق لقول هللا جل وعّز :  هللارحمهماباس : وهذا من علّيِ وابن ع (قلت) تَبَرُّ

 [.13الحجرات : ] (ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَْتقاُكمْ )

 ك ر
 [.مستعملة]، ورك ، وكر ، أرك ، أكر :  (راك)كري ، كرا ، كور ، كير ، ركا ،  (وايء)

 إذا َطَوْيتَها. كْرواً  البِئرَ  َكَرْوتُ  قال الليث :: كرا 

 .بالُكَرةِ  إذا لَِعبَ  يَْكُرو َكْرواً  الغاَُلمُ  َكَرا ونحو ذلك قال أبو عمٍرو ، وأبو عبيٍد عن األصمعّيِ :

 إذا َضَرْبَت بها. َكَرْوُت بالُكَرةِ  وقال ابن السكيت :

 :  وقال الُمَسيَُّب بن َعلٍَس 

ا َأمنريريريريريريريريريََّ اِء كريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ َ اهريريريريريريريريريَ ْه يريريريريريريريريريَ رمسريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
اِع   ْي اَلعريريريريريريريريريِ   يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَّ ر و بريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريَ

  
اُع : الُمْطَمئِنُّ من األْرِض كاْلُحْفَرةِ.  قال : والصَّ

 الَمْرأَةُ الدَّقِيقَةُ السَّاقَْيِن.:  الَكْرَواءُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 .الَكَرَوانِ  : الذََّكُر من الَكَرا وقال الليث :

 .الِكْرَوانُ :  ، الواحدة ، والَجميعُ  الَكَرَوانَةُ  ويقال :

 .ِكْرَوانٌ  : طائٌر ، وجمعُه : الَكَرَوانُ  :(أبو عبيد عن الفراء)

، « إنَّ النَّعَاَم بالقَُرى َكَرا ِرقْ أَطْ »، ومن أَمثالهم :  ِكْرَوانٌ  : القَْبُج ، وَجْمعُه : الَكَرَوانُ :  «كتاب الطَّْيرِ »وقال أبو حاتم في 

ُجِل يُْخَدُع بكالم يُلَطَُّف له ، ويَُراُد به الغَائِلَةُ.  يُضَرُب مثالً للرَّ

يَ :  وأَخبَرني المنِذِريُّ عن أَبي الهيثم أنه قال ً  ُسّمِ  بِِضّدِه ألنه ال يناُم بالليل. الَكَرَواُن َكَرَوانا

 : طائٌر يُشبهُ البَطَّ. الَكَرَوانُ  وقيل :

مَ  َكَرا وقال ابن هانئ يقال : أَْطِرقْ   وهو نَِكَرةٌ. الَكَرَوانَ  ، َرخَّ
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 كما قال بعضهم : قُْنُف ، يُِريُد يا قُْنفُذُ.

ُم في الدُّعاِء المعَاِرُف نحو مالٍك وعام مَ قال : وإنَّما يَُرخَّ ُم النكرةُ نحو غالم ، فُرّخِ وهو نكرة ، وُجِعَل الواُو  َكَرَوانٌ  ٍر وال تَُرخَّ

 أِلفاً فجاء ناِدراً.

 .يَْكِريهِ  النّْهرَ  َكَرى :(ثعلب عن ابن األعرابي): كري 

ً  النَّْهرَ  َكَرْيتُ  وقال غيره :  : إذا َحفَْرتَه. َكْريا

 النَّْوُم.:  الَكَرىوإذا ناَم ،  َكِرَي يَْكَرى َكًرىو

 ُكَراتٌ :  الُكَرةِ  فُحِذفَِت الواُو كما قالوا : قُلَةٌ للتي يُْلعُب بها ، واألصُل : قُْلَوةٌ ، وجمع ُكْرَوةٌ  التي يُلعُب بها أَصلها : الُكَرةُ )و

 .(1) (ُكُرونَ و

 في الحديث اللَّْيلةَ أَي أََطْلنَاه. أْكَرْينَا وقال األصمعي :

 .يُْكِريِه إْكَراءً  َظْهَره أَْكَرى الَكِريُ  :(الحراني عن ابن السكيت)

 ، حكاها أبو زيد. الَكِرَي ِكْرَوتَهُ  ويقال : أَْعطِ 

 زاُده إذا نَقََص. أْكَرى من األضداد ، وقد إذا زاَد ، وهو أَْكَرى يُْكِري إِْكراءً وإذا نَقََص ،  أَْكَرى يُْكِري إِْكراءً  وقال ابن السكيت :

 :  وأنشد ابن األعرابي

ِر مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه   كريريريريريريريريريريريْ ِذي َُّاد  مريريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريَ

  
ٌة بريريريريريريريريريريريريريريريريزَادِ    فريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريس َوراَءه ثريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال غيره

ْه  مريريريريريريريَ م  مريريريريريريريا فريرييريريهريريريريريريريا فريريريريريريريإن هريريي َقسريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ سريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريري 

  
رِي   هريريريريريريريا تريريريكريريريْ لريريريِ َر  فريريريعريريرين َأهريريريْ  فريريريريريريريذاك ، و ن أكريريريْ

  
 :  ُص ، يعني الِقْدَر. وقال ابُن أَْحَمرَ أَراد إن نَقََصت فعن أهلها تَْنقُ 

بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريا  و  هريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريَ ْه َأ ريريريريريريريريريريْ َواهريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
رِي و   كريريريريريريريريريريريْ ْل وملَْ يريريريريريريريريريريري  ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لُّ مل يريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريِّ

  
 أي أّخْرُت. أْكَرْيتُ  أي ولم يَْنقُْص ، وذلك عنَد انتَِصاِف النهار ، وقد

 :  وأنشد أبو عبيدة بيت الحطيئة

ل  و  يريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريَ اَء    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  الريريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َريريريريريريريريريريْ  َأكريريريريريريريريريْ

  
َرى فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرياَل يب األانء    عريريريريريريريريريريريريريْ  أو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
َدا هُ النََّساُء َواَل نَساُء ، فَْليُْكِر العَشاَء ، وْليُبَاِكِر الغََداَء ، وْليَُخفِِّف الّرِ  َء ، وْليُِقلَّ ِغْشياَن النَِّساِء.وقال فقيهُ العرب : َمْن سرَّ

ُجل أَْكَرى :(ثعلب عن ابن األعرابي)  َسِهَر في طاعِة هللا.:  الرَّ

ي وقال أبو عبيد :  : : السَّْيُر اللَّيُن البَِطُئ وأنشد الُمَكّرِ

ِ الّساِديو ملها املَكّرِي   ملها اللَّنيِّ
ي وقال األصمعي : هذه َدابّةٌ   إذا كان كأَنّه يَتَلَقُّف بيَده إذا َمَشى.:  تْكِريةً  تَُكّرِ

__________________ 
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ا. ه كالُ األسريريريريريريريريريتاذ  (.كرا)ِذكرها هلا   أ ألَنا واوية ، كما ذكر األُّهري ، فيج  ذكرها يف مادأب »( جاء يف هامش امل بوعة : 1)
 علي مسسن هال .
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 َكريّي.الذي يُْكِريَك بَعيَره ، فأَنا َكِريَُّك ، وأَنت  الَكِريُ  بعيرَك ، ويكونُ  أْكَرْيته : الرُجُل الذي الَكِريُ وقال : 

 :  وقال الراجز

رِ َّ  م  الريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريِ ه  مريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا    يريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريِ را  مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ ْرجريريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل  الَّ جريريريريريريريريريريريِ

  
 : نَْبٌت. الَكِريُ و

ْمِل في الِخْصِب بنَْجٍد ظاهرةً نِْبتَةَ الَجْعَدةِ. وقال العجاج الَكِريَّةُ  وقال ابن السكيت :  :  : شجرةٌ تْنبُُت في الرَّ

ادَ  تريريريريريريريريريريريريريريَ َ ا واقريريريريريريريريريريريريريريريْ رِي  مسريريريريريريريريريريريريريريىت غريريريريريريريريريريريريريريَ  ه  الريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِي  و   َوٌر َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌر وَقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةٌ ، وقوله :   الِكَراءُ  : هو (الحراني عن ابن السكيت)يَْدُعو أَْنفَه الّربَُب  : .... أي َدَعاهُ كما قال ذو الرمة اْقتَادهووهذه نُبُوٌت َغضَّ

الَكِرَي  ، وهو من َذَواِت الواِو ألنه يقال : أَْعطِ  (مفَاِعلٌ ) ُمَكارٍ  ، والدليُل على ذلك قولُك : رُجلٌ  كاَرْيتُ  ممدوٌد ألنه مصدر

 .ِكْرَوتَه

 .استَْكَريتُها فأْكَرانِيها إْكَراءً ومنه دابَّةً  اْكتََرْيتُ  ويقال :

 أيضاً. ِكَراءٌ  ويقال لألْجَرةِ نفسها :

ذُ ِمن اْلَحْوِر بَْعدَ  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي : كير ـ  كور  .الَكْورِ  أنه كان يَتَعَوَّ

يَاَدةُ ، أُِخَذ من:  الَكْورُ وقال أبو عبيد : الَحْوُر : النُّْقَصاُن ،   الِعمامة. َكْورِ  الّزِ

 الِعمامة بعَد الشّدِ ، وكلُّ هذا قريٌب بعُضه من بعض. كْورُ  يقول : قد تغيََّرْت حالُه وانتقضت كما يَْنتَِقضُ 

 الحدَّاد الذي توقَُد فيه النار. ُكورُ  : الُكورُ والذي يَْنفُُخ فيه الَحدَّاُد ،  الِكيرُ  قال محمد بن حبيب :و

قُّ أَيضاً.  ويقال : هو الّزِ

ْحُل ،  الُكورُ و نَابِيِر. الُكورُ و: الرَّ  : بِنَاُء الزَّ

 .َكّوْرتُها تْكويراً  أِْس ، وقد: لَْوُث الِعماِمة وهو إَداَرتَُها على الرَّ  الَكْورُ  وقال الليث :

 :  : لَْوٌث تْلتَاثُهُ المرأَةَ بِِخَماِرها وهو َضْرٌب من اْلِخْمَرةِ وقال الشاعر اْلِكَواَرةُ و

ا هريريريريريريريَ جُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريَ ن تريريريريريَ َردَّى مريريريريِ نَي تريريريريريَ رَاء  مسريريريريِ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل و   يريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريَ َواَرهتريريريريريريريريريريَِ  يف كريريريريريريريريريريِ

  
أِْس للنَّْحل. الِكَواَرةُ و،  الِكوارُ و  : يُتََّخذُ من قُْضبَاٍن َضيُِّق الرَّ

 .َكْورٌ  وقال النَّْضُر : كلُّ َداَرةٍ من الِعمامِة :

 : ِخْرقةٌ تجعلها المرأَةُ على َرأِْسَها. الِكَوارةُ و

 : اإلبُِل الكثيرةُ العظيمة. الكْورُ ( : أبو عبيٍد عن األصمعي وأبي زيد)

 ْرٌض باْليََمامِة.: أَ  َكْورٌ  وقال ابن حبيب :

ْحلُ  للَكْورِ  وقال غيُره : يقال  إذا فَتَْحَت الميَم َخفَّْفَت الّراَء. الَمْكَورُ :  وهو الرَّ

 : وأنشد
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 :  َفَخفََّف ، وأنة  األصمعي للِحمَّاينِّ  ِقاَلص َ َان  مَس َّ َعلريْه َن َمْكَورَا
كريريريريريريريريريريريَورِِّه  ْن مريريريريريريريريريريري  نْيِ مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريَأنَّ يف اَّريريريريريريريريريريريَ

  
رِِّه   َ ْ  َلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ون  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َل عريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ  ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
الِعمامِة ، وهو  تَْكِوير أي يُْدِخُل هذا على هذا ، وأَْصلُه من (ُيَكوِ ُر اللَّْيَل َعَلى النَّهاِر َوُيَكوِ ُر النَّهاَر َعَلى اللَّْيلِ )وقوُل هللا : 

 لَفَُّها وجمعُها.

 : أي ُجِمَع ضوُءها ولُفَّ كما تلَفُّ الِعمامةَ. [5الزمر : ] ((1ِإَذا الشَّْمُس ُكوِ َرْت ))وقال الزجاُج في قوِل هللا : 

ُرَهاو،  أَُكوُرها كْوراً  الِعمامةَ َعلَى رأِْسي ُكْرتُ  يقال : ْرتُها أَكّوِ  إذا لَفَْفتََها. َكوَّ

 ل األْخفَُش : تُلَفُّ فَتُْمَحى.وقا

َرتْ  قال أبو عبيدة :و رُ  كما ُكّوِ  الِعمامةُ. تُكوَّ

َرتْ  قال قَتَادةُ :و  : ذهب ضوءها ، وهو قول الفّراء. ُكّوِ

 قال ِعكِرَمةُ : نُِزَع َضْوُءها.و

َرتْ  قال مجاهد :و  : ُدْهِوَرت. ُكّوِ

َرتْ  قال الّربيُع بن َخْيثَم :و  بها. : ُرِميَ  ُكّوِ

 ويقال : َدْهَوْرُت الَحائَِط إذا َطَرْحتَه حتى يَسقَُط.

َره : َطعَنَهُ  (أبو عبيد عن األصمعي)  :  وَجّوَره إذا َصَرَعه. قال أبو كبير فَكوَّ

اري بريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريم  عريريريريريريريَ َ
ى املريريريريريريري لريريريريريريريَ كريريريريريريريوِّرِيريريريريريريريَن عريريريريريريريَ تريريريريريريريَ  مريريريريريريري 

  
ِل   جريريريريريريريريَ زَاِد األَثريريريريريريريريْ َ

اِ  املريريريريريريريري تريريريريريريريريعريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ْرٌب كريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يَتِ  ار ألنه يجمع ثيابه في ثَوٍب واحٍد ، الكاَرةُ  وقال الليث : ُسّمِ رُ  التي للقصَّ  بعضها على بعض. يُكّوِ

َراع : أَْن يُْصَرَع بعُضه على بعض. االكتيارُ وويقال :   في الّصِ

 البُْلَدان. ُكَورِ  : من الُكوَرةُ و

اِد ، وجمعُه :: كِ  الِكيرُ و  .ِكيَرةٌ  يُر الَحدَّ

 : موضع النار الذي يَْنفُُخ فيه الَحدَّاد. الُكورُ  وقال أبو َعمٍرو :

رَ و  الَمتَاَع : أْلقَى بعَضهُ على بعض. َكوَّ

 إذا جاَء ماّداً َذنَبَهُ تحَت َعُجِزه. ُمْكتاراً  ويقال : جاَء الفََرسُ 

 :  وقال الُكَميُت يصُف ثَوراً 

ه   ة  هلريريريريريريريريريريريَِ ريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ ْرتريريريريريريريريريريريَ   قريريريريريريريريريريريري    مريريريريريريريريريريري 

  
اٌر   تريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ ِة مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ   و  أل ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري 

  
َم. اكتِيَاراً  الّرُجلُ  اْكتَارَ  قالوا : هو من  إذا تَعَمَّ

 الّرجُل للّرُجِل إذا تََهيَّأَ ِلسبَابِه. اْكتَارَ وإذا شالَْت بَذنَبها بعد اللِّقَاحِ ،  اكتِيَاراً  النّاقةُ  اْكتَارت وقال األصمعي :

ُجلِ  أََكْرتُ  وقال أبو زيد :  إذا اْستَْذلَْلتَه واْستَْضعَْفتَه ، وأََحْلت عليه إَحالَة نْحٌو ِمْنهُ. أُِكيَر إَِكاَرةً  على الرَّ

 : الِعَماَمةُ. الِمْكَوَرةُ و،  الِكَواَرةُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)
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 .أُْكَرةٌ  الُحفَُر في األْرِض ، واحدتُها ::  األَُكرُ  :(عبيد عن األصمعيأبو ): أكر 

اِث : ،  األْكَرةُ  وقال الفراء : يقال للذي يُْلعَُب به : الُكَرةُ ، وال تَقُْل : يَتَأَكَّْرَن األَكرْ ومن َسْهلِه :  قال العجاج أَكَّارٌ  ومنه قيل ِلْلَحرَّ

 َحَزاِوَرةٌ بأَْبَطِحَها الُكِرينَا:  لَْيَست بجيِّدة ، وقال لُغَةٌ :  األْكَرةُ  وقال غيره :

 : الفََرُس إذا فَعََل ذلك. الَكيَّرُ و: َرْفُع الفََرِس َذنَبَه في ُحْضِره ،  الِكيَارُ :  قال (ثعلب عن ابن األعرابي)

 عليه يَْضِربُه ، وهما يَتَكايََراِن. أََكارَ  وقال بُْزُرج :

َره ، :  َرَكاهُ  :(العباس عن ابن األعرابيأبو ): ركا  ام. َرَكاهُ وإذا أَخَّ َدى من الَجبَل والَحمَّ  : إذا جاَوَب َرْوكه ، وهو َصْوُت الصَّ

 األِلِف. رواهُ بَضمِّ  «حتى يَْصَطِلَحا أُْرُكوُهَما يُْغفَُر في لَْيلَِة القَْدِر لُكّلِ ُمْسِلْم إالَّ للُمتََشاِحنَْيِن ،»في الحديث وقال : 

تُعَرُض أَْعَماُل النَّاِس في كل ُجُمعٍَة »روى مالٌك عن ُمْسِلِم بِن أبي َمْريَم عن أَبِي صاِلحٍ السَّّماِن عن أبي هريرة أَنّه قال : و

تَْين ، يَْوَم االثْنَين ويوَم الخميس فَيُْغفُر لُكّلِ َعبٍد ُمْؤمٍن إالَّ َعبداً كانت بَْينَه وبَين أَِخيهِ   .«هَذين حتى يفيئا أُْرُكوا  َشحنَاُء ، فيُقَالُ َمرَّ

ُروا وفيه لُغَةٌ أُْخَرى. اْرُكوا ومعنَى قوله :  أَْي أَّخِ

 .َرَكْوتهوَ َعلَيَّ َديناً ،  أَْرَكْيت أخبِرني المنِذِريُّ عن سلمةَ عن الفراء أَنَّه قال :

ْكتُه. َرَكْوتُ  وقال أبو عبيٍد :  َعلَيَّ األمَر أي ورَّ

ْيتُه. َرَكْوتُ :  ل أبو العباس قال ابُن األعرابيوقا  الَحْوَض أي َسوَّ

 الَحْوُض الَكبيُر.:  الَمْرُكوُّ  وروى أبو عبيٍد عن أبي َعْمٍرو :

يه الّرُجل بيََدْيِه على رَ  الَمْركوِّ  : والذي َسِمْعتُه من غيِر واحٍد من العرب في (قلت) غيُر الذي يَُسّوِ أِْس البِئِْر إذا أَنَّه الَحْوُض الصَّ

 أَْعَوَزهُ إنَاٌء يَْسِقي فيه بعيره فيَُصبُّ فيه َدْلواً أو َدْلَوْين من ماٍء أو قَْدَر ما يُْرِوي َظْهَرهُ.

ُجِل : ى أُْرُك َمْرُكّواً  يقال للرَّ  .َمْرُكّواً  تَْسقَى فيه بعيرك ، وأَّما الحوُض الكبير الذي يُْجبَى فيه الماُء لإلبِل الكثيرةِ فال يَُسمَّ

 َعلَيَّ َذْنباً لم أَْجنِِه. أَْرَكْيتَ ولَبنِي فالٍن ُجْنداً أي َهيَّأْتُه لهم ،  أَْرَكْيتُ  وقال ابن األعرابي :

ْرُت. أَْرَكْيتُ  :(ُعبَْيَدةَ أبو عبيٍد عن أبي )  في األمر : تأخَّ

 :  إلى فالٍن اْعتََزْيُت إليه ، وأنشد أَْرَكْيتُ  وقال ابن األعرابي :

م   أنريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري  ْوا فريريريريريريريريريريريَ رْكريريريريريريريريريريريَ نِي تريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريّ ا اَّريريريريريريريريريريريَْ     أَ ريريريريريريريريريريريَِّ

  
ا  هريريريريريريريَ رِ ريريريريريري  تريريريريريريهريريريريريريريا ال يريريريريريريَ ْن  ريريريريريريَْ ى مريريريريريريِ ال  الريريريريريريرَّمسريريريريريريَ فريريريريريريريَ  ثريريريريريريِ
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 هُ ُمتَفَاقُِم فمعناه إالَّ تُْصِلُحه.فَأَْمَرَك إالَّ تَْركُ :  وأَّما قَْوُل الشاعر

ْكوُ  وقال الليث :  .الَمْرُكوُّ  : أَْن تَْحِفَر حوضاً مستطيالً وهو الرَّ

ِكيَّةُ و ِكيّ  : بِئٌر تُْحفَُر ، فإذا قُْلتَ  الرَّ ِكيّةِ  فقد َجَمْعَت ، وإذا قََصْدَت إلى جمع الرَّ َكايَا قلت : الرَّ  .الرَّ

 يه َكَذا وَكَذا أَي ركَّهُ في ُعنُِقه أي َجعَلَه.عل أَْرَكى قال ويقال :

ْكَوةُ و َكاءُ :  : ِشْبهُ تَْوٍر من أََدٍم ، وَجْمعُها الرَّ  .الّرِ

َكى فَْلَهُمَها ، وجمعُها ::  المرأَةِ  َرْكَوةُ  وقال : ابن األعرابّي :  .الرُّ

:  : موضُع الطائِر الذي يبيُض فيه ويُْفِرُخ ، وهي اْلُخُروُق في الحيطاِن والشجِر ، وجمعُه الَوْكَرةُ و الَوْكرُ  قال الليث :: وكر 

 .أَْوَكارٌ و وكورٌ 

ً  المكان الذي يَْدُخل فيه الطائر ، وقد:  الَوْكنُ و الَوْكرُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  .َوَكَن يَِكُن َوكنا

 ه.إذا مألتَ  تَْوِكيراً  اإلنَاءَ  َوّكْرتُ وَ قال : 

 فالٌن بَْطنَه. َوّكرَ  الطائُر إذا مأل َحوْصلَتَه ، وكذلك : تََوكَّرَ  وقال الليُث :

قَاءَ  َوَكْرتُ  وروى أبو عبيد عن األصمعي :  إذا مألتَه. أِكُره َوْكراً  الّسِ

ً و،  َوَكْرتُه وقال : وقال األْحَمُر :  .َوَرْكتَه َوْركا

 .وّكْرُت توكيراً  : الطعاُم الذي يُصنُع عند البِناِء ، يَْبنِيِه الّرُجُل في َداِره ، وقد الَوِكيَرةُ  قال : وقال أبو زيد :

 في الدَّاِر. التَّْوِكير:  تَْعَملُها الَمْرأَةُ في الِجَهاِز ، قال : وُربَّما َسِمعَتهم يَقولُونَ  الَوِكيَرةُ  :(سلمة عن الفراء)

 أي يُْسرُع. وَكَرىال : هو يَْعُدو (أبو عبيد)

 :  وأنشد غيره لُحَمْيِد بن ثَْورٍ 

ه  اَرَ. أ مريريريريريريريريريَّ يِّ عريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريِ ل  الريريريريريريريريريرِّبريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ َ
  ذا املريريريريريريريريري

  
نَّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريِ     َرى مسريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريَِ َ   وَكريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
 : هما فَْوَق الفخْذْيِن ، كالكتِفْيِن فَْوَق العَُضَدْيِن. الَوِرَكانِ  قال الليث :: ورك 

كَ  ُجل َذْنبَه َغيَر كأَنَّهُ يُْلِزُمه إيَّاه ، وفالنٌ الرّ  تَْوِريكُ  : التَْوِريكُ و اِء. َوْرُكه عليها إذا وضع تَوّركَ وعلى دابّتِِه  ورَّ  فنَزَل ، بجزم الرَّ

 .الَوِرك إذا كانت من َمْوِركٌ و،  َمْوِرَكةٌ  ، وهذه نَْعلٌ  َوَرْكُت أِركُ  : يقال منه (األصمعي)

ْكتُ و ً  الَجبَلَ  َورَّ  إذا جاَوْزتَه. تَْوِريكا

:  ، رواهُ شمر بإْسنَاٍد له ، قال شمٌر قال أبو عبيدة َصِليبٌ  وَراكٍ  في حديث ُعَمَر أَنَّه كان يَْنَهى أَْن يُْجعَل فيو:  (أبو عبيد عنه)

كُ يَ  َحْيثُ  الَمْوِرَكةُ  ، ولها ذَُؤابةُ ُعُهوٍن ، وقال : الَمْوِرَكةَ  : َرْقٌم يُْعلَى الِوَراكُ  اِكُب على تِيَك اليت كأَنَّها ِرفَاَدةٌ من تََورَّ  الرَّ
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 .َمْورِكو  َمْورِكة أََدُ  ، ي ال هلا :
 : ، وأنشد ُوُركٌ  : الِوَراكِ  وجمع

 الو ر كِ و  الَّ ال  ت وَد على األْكواِر 
ْحُل. الِوَراكُ  قال : وقال أبو عمرو :  : ثَوٌب يَُحفُّ به الرَّ

ُجُل ِرْجلَه عليها إذا أَْعيَا ، وهي الميَرَكةُ وقال :  حِل يََضَع الرَّ  : ، وأنشد الَمَواِرك ، وَجْمعُها : الَمْوِركةُ  : تُكوُن بين يََدي الرَّ

َوارِكِ 
َ
  ذا مَسرََّد األْكَتاَف َمْور  امل

 .الَمْوِركَ  : الذي يُْلبَسُ  الِوَراكُ  قال أبو زيد :

يويقال : هي ِخْرقَةٌ ُمَزيَّ   .الَمْوِرَكةِ  الّرُجُل على َوَركَ  ، ويقال : الَمْوِرَكةَ  نَةٌ صغيرة تُغَّطِ

كِ  من ُوْرَكهُ و ِرَكتَهُ  وقال شمر : قال ابن األعرابي : ما أَْحَسنَ   .التَّورُّ

ْحلِ  َوَرْكتُ  ويقال : ً  على السَّْرجِ والرَّ ً وَ  َوْركا ْكُت تَْوِريكا  .َورَّ

اِء. َوْرَكهُ  وثَنَى  فنََزَل بَِجْزِم الرَّ

كَ  وقال غيُره : ً  فالٌن َذْنبَهُ على غيره َورَّ  إذا أضافَهُ إليه. توريكا

 ً ُجِل يُْستَْخِلُف قال : إْن كان مظلوما كَ  وقال إبراهيُم النََّخِعيُّ في الرَّ ، وإن كان ظالماً لم يَْجِز  التّْوِريكُ  إلى شيٍء َجَزى عنه فََورَّ

 ، في اليَِميِن نِيَّةٌ يَْنِويها الخالُف غير ما نََواها ُمْستَْحِلفُه. التَّْوِريكَ  ، وكأنَ  التَّْوِريكُ  عنه

ُجُل على ِرْجِله اليُْمنَى في األرِض الُمْستَحيلِة في الصالة. يَتَورك روي عن مجاهد أنَّه كان ال يَرى بأساً أنو  الرَّ

كُ  وقال أبو عبيٍد :  عليها. الَوِركَ  ْضعُ وَ :  على اليُمنَى التََّورُّ

كَ  أنَّه كان يَْكَرهُ »في حديث إبراهيَم :  وقال  أي وضَع األْليَتَْيِن أو إحداُهَما على األرِض. «في الصَّالةِ  التََّورُّ

كُ  :(قلت أنا) اَلةِ : ضرباِن ، أحُدُهَما ُسنَّةٌ ، واآلَخُر مْكُروهٌ ، فأما السُّنَّةُ فأَْن يُْنحِّ  التََّورُّ ِد في الصَّ ي الُمَصلِّي رْجليِه في التَشهُّ

 األخير ، ويلزَق َمْقعََدتَه باألْرض كما جاء في الَخبَِر.

كَ  وأما  في الصالةِ قائماً أو قاعداً. َوِرَكْيهِ  المْكُروهُ فأْن يضَع المصلّي يَدْيِه على التَّورُّ

ً  في ذا الَمْعنى ، إنما هو مصدرُ  َوْركهُ  فنََزَل ، وال يجوزُ  َوِركهُ  وقال أبو حاتم ، يقال : ثَنَى ى ذلك الموضُع  َوَرَك َوْركا ، ويسمَّ

ْحلِ  اكَب يَثْنِي عليه ِرْجلَه ثَْنياً كأنّه يَتََربُّع ويضُع رجالً على رْجٍل ، وأما الَمْوِركةَ  من الرَّ  نَفسها فال تُثْنَى ، وفي الَوِركُ  ، ألنَّ الرَّ

 .ِوْركٌ و َوْركٌ و َوِركٌ  : لغاٌت ، الَوِركِ 

َواِك ، واإلبلُ  األَراكُ  قال الليث :: أرك  أَرَكْت  ، والفعُل : األَراكِ  : التي اَعتَاَدْت أكلَ  األَواِركُ  : شجٌر معروٌف ، وهو شجر الّسِ

 ً  أََرَكتْ  ، وقد أََواِركُ  ، وإبلٌ  تَأُْرُك أركا
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  ذا لزَِمْه مكاََنا فلم َترْبَْ . أ ر وكا  
انيُّ عن ابن ا) يتالحرَّ  : المِقيماُت في الَحْمِض. األَواِركُ  : اإلبلُ  (لسّكِ

 .آِركٌ :  ، قيل األَراكَ  قال : وإذا كان البعيُر يأكلُ 

 .األَواِركِ  ويقال : أَْطيَُب األْلبَاِن : أْلبَانُ 

 إذا أقاَم به. يَأُْركُ  فالٌن بالمكان أَركَ  :(أبو عبيد عن الكسائيّ )

ً  اإلبلُ  أَِرَكتِ وقال :   ، وكذلك : َطاَلَحى وِطلحةٌ وقَتَادة وقَتَِدةٌ. أِرَكةٌ و؛  أََراَكى ، وهي إبلٌ  األَراكِ  إذا اْشتََكْت من أَكلِ  أَركا

 [.56يس : ] (َعَلى اْْلَراِئِك ُمتَِّكُؤنَ )وقال هللا جّل وعّز : 

ُروَن :  .أِريكةٌ  : السُُّرُر في الِحَجاِل ، واحدتُها : األَرائِكُ  قال المفّسِ

 أَْن يفعلَهُ أي أَخلَقُُهْم. آرُكُهمُ ووروى أبو تراٍب لألصمعي : هو آَرُضُهْم أَْن يفعَل َذاَك ، 

 قال : ولم يَْبلُغنِي ذلك عن غيره.

، يُتّخذُ منها  : شجرةٌ طويلةٌ خضراُء ناعمةٌ كثيرةُ الَوَرِق واألغصاِن خّواَرةُ العُوِد ، تنبُُت بالغْورِ  األَراكُ  :(شمر عن ابن شميل)

 الَمَساويُك.

ً  : إذا َصلََح الجرُح وتماثَل قيل : (أبو عبيد عن أبي زيد)  .أََرَك يأُْرُك أُُروكا

 : لغة. يأِْركُ  وقال شمٌر :

 ك ل
 [.مستعملة:  لوك]كول ، كيل ، كلي ، كأل ، كاّل ، أكل ، ألك ، لكأ ، وكل ، لكي ،  (وايء)

لَ : كيل ـ  كول الً  القوُم عليه تََكوَّ لُواو،  تَكوُّ الً  عليه تثَوَّ إذا اجتمعوا عليه يَْضِربونَه ، فال يُْقِلعُوَن عن ضربِه وَشتْمه ، وهم  تَثَوُّ

 قاهروَن له.

 عليه ، واْنثَالُوا بهذا المعنى. الُواانكَ  وقال غيره يقال :

: نباٌت يْنبُت في الماء مثل البْردّي يُْشبِهُ ورقهُ وساقهُ السْعَد إال أَنَّه أْغلُظ وأعظُم ، وأصلُه مثل أَْصِله ،  الَكْواَلنُ  وقال الليث :

 يُْجعُل في الدَّواِء.

ُجُل ، فهو اْكَوألّ  وقال أبو زيد :  .الَكَوأْلَلُ  َر ، وهوإذا قصُ  مْكِوئلُ  الرَّ

 .ُكالِكلٌ و،  ُكْلُكلٌ و،  َكَوأْللٌ  : إذا كان فيه قصٌر وغلٌظ من ِشدَّةٍ قيل : رُجلٌ  (أبو عبيد عن األصمعي)

 [كيل]
،  مْكيُولٌ  ويجوُز في القياِس :،  مِكيلٌ  ، وبُرٌّ  كاَل يِكيُل كْيالً  البُّرِ ونَْحوه ، تقول : َكْيلُ :  الَكْيلُ  ومن َذَواِت اليَاِء ، قال الليث :

 .ُمَكالٌ  ولغةٌ َرِديَّةٌ : مُكولٌ  ولُغةُ بني أَسدٍ 

ا (قلتُ )  .مْكيُولٌ  ثم يليها في الجوَدةِ : َمِكيلٌ :  فمْن لغٍة َرِديٍَّة ، واللغةُ الفصيحةُ  َمُكولٌ  فمن لُغِة الُمولَِّدين وأما ُمَكالٌ  : أَمَّ

 اُل به ،: ما يك الِمْكيَالُ  وقال الليث :



3573 

 

 عليه. اْكتريْله  و من فالن  ،  اْكتريْله  و مس ي ا  كان أو  ةبا  ، 
ْوُفونَ )ومنه قول هللا :   فالناً طعاماً ، أي : ِكْلتُ و، أي : اْكتَالُوا منهم ألنفُِسهْم ،  [2المطففين : ] (ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْست َ

 له. ِكْلتُ 

 لهْم. َكالُوا أي [3المطففين : ] ((3كاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم َُيِْسُروَن )َوِإذا  )قال هللا : 

 مكياُل أَْهِل المدينِة ، والميزان : ميزاُن أهل مكةَ.:  الِمْكيَالُ  أنَّه قال : وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و

والَوْزِن ، إنََّما يَأْتَمُّ الناُس فيهما بأهل مكة ، وأهل المدينِة ، وإن قال أبو عبيد يقال : إنَّ هذا الحديَث أْصٌل لكّلِ شيٍء من الكْيِل 

م : تغيَّر ذلك في سائر األمصاِر ، أاَل تَرى أن أصَل التمر بالمدينة : َكْيٌل ، وهو يُوزُن في كثيٍر من األمصاِر ، وأنَّ السمَن عنده

 به أْصُل الَكْيِل والوزِن أنَّ كلَّ ما لَِزَمهُ اسُم الَمْختُوِم والقَِفيز ، والمكُّوك َوْزٌن ، وهو َكْيٌل في كثيٍر من األمصاِر ، والذي يعرفُ 

اعِ فهو َكْيٌل وكّل ما لَِزَمهُ اسُم األْرَطاِل ، واألَواقّي واألْمنَاِء فهو َوْزٌن.  ، والُمّدِ ، والصَّ

برطل ، وال وزٌن بوزٍن ، ألنَّه إذا ُردَّ بعد الوزِن أن الَكْيِل تفَاَضل : فالتَّْمُر أَْصلُه الكيل ، فال يجوُز أن يباَع منه رطٌل  (قلت)

إذا ُردَّ إلى الوزِن وإنََّما يُباُع كيالً بَكْيٍل سواًء بسواٍء ، وكذلك ما كان أصلُه موزوناً فإنَّه ال يجوُز أن يباَع منه َكْيٌل بَكْيٍل ، ألنَّه 

بَا المنهّي عنه. لم يُْؤَمْن فيه التفاضُل ، وإنما احتيج  إلى هذا الحديث لهذا المعنى ، ولئال يتهافت النّاُس في الّرِ

، وهو يقاتُل العَُدوَّ ، فسأله سيفاً يقاتُل به ، فقال له : فلَعَلَّك إْن أْعَطْيتُك  وسلمعليههللاصلىفي حديث آخَر : أن رُجالً أتى النبيَّ و

 :  فأَعطاهُ سيفاً فجعَل يقاتُِل به وهو يقول ، فقال : ال ، الَكيُّولِ  أن تقوَم به في

ي  يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريِ َ ين  ريريريريريريريريريريريريَ   يّن امريريريريريريريريريريريريرٌ  عريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريَ

  
وِل   يريريريريريريريريريريريُّ وَُ الريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريَر يف الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ  َأْن ال أَقريريريريريريريريريريري 

  

 أْضِرْب ِبَسْيِف هللا والرَّس ولِ 
 فلم يزْل يقاتُل به حتى قُتَِل.

ُر الصفوِف ، ولم  الَكيُّولِ  قال أبو عبيد : قولُه في  أسَمْع هذا الحرَف إال في الحديث.: هو ُمَؤخَّ

ُر صفوف الحرِب به ، ألن  يِكيُل َكْيالً  الّزْندُ  َكالَ  في كالم العرب : فْيعُوٌل من الَكيُّولُ و:  (قلت) إذا كبا ولم يُْخِرْج ناراً فُشبِّه ُمَؤخَّ

 َمْن كان فيه ال يَكاُد يقاتُل.

 إذا عارَضه وبَاَراه ، كأَنَّهُ يِكيُل له من َجْريِه مثل ما يِكيُل له اآلَخُر. وقال الليث : الفََرُس يَكايُِل الفََرَس في الجري

 أَْن يتََشاتَم َرُجاَلن فَيُربِي أحُدَهما على اآلخِر.:  الُمكايلَةُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)
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 : أَْن يُهِدَي الُمَداُن ِلْلُمديِن ليُؤّخَر قضاَءهُ. الُمَواكلَةُ وقال : 

 الفََرَس بغيِره أي قسهُ به في الجري. كلِ وفالناً بفاَُلٍن أي : قستُه به ، وإذا أََرْدَت ِعْلَم َرُجٍل فِكْلهُ بغيره ؛  ِكْلتُ  غيُره :وقال 

 :  وقال األخطل

هريريريريريريريا لريريريريريريَ بريريريريريريريَ ِق قريريريريريريريَ َوابريريريريريريِ وين  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريري  تريريريريريري  لريريريريريريْ َ  كريريريريريريِ  فريريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
ا  انريريريريريريريرييريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريا  مريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ رَبَُّّ   مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا اَثنريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريَ

  
ً أي سبقتها وبعُض   :  عناني مكفوف ، وقال آخر فجعَل الَكيَل وزنا

ف    قريريريريريريريار وَرأٌب ذا   ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  عريريريريريلريريريريريريريَ  ِذي لريريريريريَ ريريريريريَ

  
اِل   وهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ِت كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريّ اننريريريريريريريريريريِ

  
ْرَهم أي ِزْنهُ ، وأنشد ابن األعرابي هذا البيت. ِكل قال يقال :  هذا الّدِ

 .أْكَول:  أشباهُ الِجباِل ، واحُدها: نُشوٌز من األرِض  األَكاِولُ  « :نواِدِر األعرابِ »وفي 

ْلِب عند الخاِصَرتيِن في  الُكْليَةُ  قال الليث :: كلي  لإلنساِن وكل حيَوان ، وهما لَْحمتَاِن ُمنتَبَِرتاِن َحْمَراَواَن الزقتَاِن بعَْظم الصُّ

بِّ  يَاِن في كتِب الّطِ   ، يراُد به َزْرُع الولَِد.ُكْظرين من الشَّحِم ، وهما منبُت بيِت الّزْرع ، هكذا يُسمَّ

 : ، وأنشد الُكلَى:  المَزادةِ : رقعةٌ مستديرةٌ تُْخرُز تحت العُْرَوةِ على أديِم المَزادةِ ، وجمعها ُكْليَةُ و

 كأنَّه  مْن ك َلى َمْفرِيَّة  َسَرب  
 ، ألهل اليمِن. الكْليَةِ  وقال الليث : الُكْلَوةُ : لغةٌ في

 .ُكْليَتُه إذا أَصْبتَ  مكْليٌ  فالناً فهو كلَْيتُ  ال :وقال ابُن السكيت : يق

 الَمْوتُوِن وإذا أُصيَب ِكبُده فهو مْكبُوٌد.وِمْن َعلَِق المْكِليِ :  قال ُحَمْيٌد األْرقَطُ 

 [كلو]
إلى اثنين ليَّنَْت الَمَها ، وجعلَْت معها ألف التَّثنيِة ، ثم سوْت  (ُكالَّ )العرُب إذا أَضافَْت :  وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه قال

ان بينها في الرفعِ والنصِب والخفِض فجعلت إعرابها باألَلف ، وأضافتَها إلى اثنين ، وأَْخبَرْت عن واحٍد ، فقالت : ِكاَل أَخَوْيَك ك

ْيَك كان فَ   الَمْرأتين كانت جميلة ، ال يقولون : كانَتَا َجِميلَتَْيِن. كْلتَاوِقيهاً ، قائماً ، ولم يقولوا : كانَا قائِمْيِن ، وكال عمَّ

 ولم يقل : آتتا. [33الكهف : ] (ِكْلَتا اجْلَن ََّتنْيِ آَتْت ُأُكَلها)قال هللا جل وعز : 

ُجلين ، وجاءني ُجلَين ، فيْستَِوي في كال ِكاَل  وتقول : مررت ِبكاَل الرَّ الرفُع ، والنصُب ، ـ  ظاهَرْينِ  إذا أضفتها إلىـ  الرَّ

 والخفُض ، فإذا كنَْوا عن َمْخفوِضها أجَروها بما يُصيبُها من اإلعراب.

 ، فُجعلوا نَْصبَها وخفضها بالياء. بكلَْيِهما فقالوا : أََخَواَك مررتُ 
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 وقالوا : أََخَواَي جاءاني كالُهَما جعلُوا رفَع اإلثنين باأللف.

فعِ وقال األعشى في موضع ا  :  يريُد كل واحٍد منهما كان فرعاً ، وكذلك قال لبيد ِكاَل أَبََويُكْم كاَن فَْرعاً ِدَعامةً :  لرَّ

ه  نِي َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   أَنريريريريريريريَّ ْرجريريريريريريَ اَل الريريريريريريفريريريريريريَ َ ْ  كريريريريريريِ عريريريريريريريَ  فريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  هريريريريريريريريا وأَمريريريريريريريريامريريريريريريريري  فريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ْوَ  املريريريريريريريريخريريريريريريريريافريريريريريريريريِة  ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
 َم األلَف والالم ُمقام الِكنايَة.َعَدْت يعني بقرةً وحشيةً ، وكاَل الفَْرجين أراد ِكاَل فرَجْيها ، فأقا

َمْولى المخافة أي وليُّ مخافتِها ، ثم ترجَم عن قوله ِكاَل الفَْرجيِن فقال : ـ  ولم يقل : أَنَُّهماـ  ثم قال : تحسب يعني البقرة ، أنه

 خلفُها وأماُمها.

ُجلين قائٌم ، وكلتا المرأتيِن قائمةٌ.  وكذلك تقوُل : ِكاَل الرَّ

 : وأنشد

 ِكاَل الرَّج َلنْيِ أَفّاٌك أثِيم  
 في باب المضاعف ، فكرهُت إعادته. (كلّ )وقد مر تفسيُر 

 [.42األنبياء : ] (ُقْل َمْن َيْكَلؤُُكْم اِبللَّْيِل َوالنَّهاِر ِمَن الرَّْْحنِ )قال هللا جلَّ وعزَّ : : كأل 

بألف ساكنة ، مثل يَْخَشاُكْم  يكاَلُكموبواٍو ساكنة ،  يَْكلُوكم آن لقلتَ قال الفراء : هي مهموزة ، ولو تَرْكَت َهْمز مثله في غير القر

مثل قََضْيت ، وهي من لغة  كلَْيتُ  يََكالُكم قال ::  كاَلُت بألف يترك النَّبَرة منها ، ومن قال:  ، فمن جعلها واواً ساكنة ، وقال

 .مْكليٌ  أْكثَر مما يقولُوَن : مْكلُوٌّ و ةمْكلُوَّ  قريش ، وكلٌّ حسٌن ، إال أنَّهم يقولوَن في الوجهين :

 كان صواباً. كلَْيتُ  في الذين يقولُون : مْكليٌ  ولو قيل :

 :  قال : وسمعُت بعض العرب ينشد

ة   َُ من ذي  صريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريَ  مريريريريريريريا  ريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريم األقوا

  
هريريريريريريريا  لريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريري  ِ ِّ  لريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا مسريريريريريريريَ اَء َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َوْرهريريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
 فَبَنَى على َشنَْيت بترِك النَّْبرةِ.

 :  ، وأنشد مكلوءٌ  أي حفِظَك وَحَرسَك ، والمفعول به : َكالَءةً  هللاُ  َكألكَ  الليث : يقال :وقال 

ؤ هريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ ى ، وهللا يريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ   نَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َرَُّ  هريريريريريريريريريريا  ْه بريريريريريريريريريريزاد  مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريان يريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«الكاِلئ بالكالئ أنَّه نَهى عن» وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

 النّسيئةُ بالنّسيئِة.قال أبو عبيدةَ : هو 

 : التّأخيُر. النَِّسيئةُ وإذا استَْنسأَت نسيئةً ،  تكألَُّت كالءةً  ويقال :

ُجُل إلى الرجل ِمئةَ درهم إلى سنٍة في ُكّرِ طعاٍم ، فإذا انقضِت السنةُ وحلَّ الطعاُم عل يه ، قال قال أبو عبيٍد : وتفسيُره أن يسلم الرَّ

 : ليسَ الذي عليه الطعاُم للّدافع 
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ٌُ ولكن ِبْع  هذا الك رَّ   يت درهم     ريريريهر  ، فهذه َنسريريريي ٌة انت له    نسريريريي ة ، وكلُّ ما أ ريريريبَه هذا  عل ي طعا
َُ مله    عه مله أو من غته بلسي ة مل يكن  .كالِ ا  بكالئ  هكذا ، ولو قبَض ال عا

ْتُ  وقال أبو زيد : ً  في الطعامِ  كألَّ  إذا سلَّْفَت فيه ، وما أعطيَت في الطعام من الدراهم ، نسيئةً ، فهي إكالءً  فيه أكألْتُ و،  تكِليئا

 .الُكألةُ 

ً  القوُم سِفينتَُهم كألَ  قال ويقال :  إذا ما حبسوها. تكليئا

 العُُمِر ، يَْعنِي آِخَره وأَْبعَده. أَْكأل ويقاُل : بَلََغ هللا بكَ 

ء وقال غيُره : ُ و الَكالَّ ُل مْمُدوٌد ، والثاني مهموز َمْقصوٌر : مكاٌن يُْرفأُ فيه السُّفُُن ، وهو ساحُل كّلِ نَْهٍر ،  الُمَكألَّ جاء في و، واألوَّ

ْضنَا له. وَمْن مَشى على»بعض األْخبَاِر  َض عرَّ ءِ  َمن َعرَّ ض بالقَْذِف ، ولم يَُصّرحُ  «أْلقَْيناهُ في البَْحرِ  الَكالَّ  وَمْعنَاهُ أنَّ َمْن عرَّ

َح بالقَْذِف ألقيناه في نََهِر الَحّدِ فحَدْدنَاهُ  َض له بضْرٍب خفيف تأْديباً ، ولم يُْضَرِب الحدَّ كامالً ، وَمْن َصرَّ ءَ  ، وذلك أَنَ ُعّرِ :  الَكالَّ

ءُ  َمْرفأُ السُّفُِن عند الّساِحِل في الماِء ، ويُثَنَّى  .اّلءونَ كَ  ، ويُْجَمُع فيقال : َكاّلءانِ  فيقاُل : الَكالَّ

 :  وقال أبو النجم

رَا كريريريريريريريريريريَ ِه مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َويريريريريريريريريريريْ الَّ َرى بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
رَا  ا املريريريريريريريريَكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريَ ون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ قريريريريريريريريُّ ْومريريريريريريريريا  يريريريريريريريري    قريريريريريريريريريَ

  
َويْ  وَصَف الَهنَِئ والَمِرَئ ، وهما نهراِن حفرُهما هشام بن عبد الملك يقول : ترى هذا النْهِر من الَحفَرةِ قَْوماً يَْحِفُرون  بَكالَّ

 ِحَجارةً موضَع الَحْفِر منه ويَُكّسُرونَه.ويُدقوَن 

ُجلِ  اْكتأَلتُ  وقال أبو زيد :  إذا ما اْحتََرْسَت منه. اْكتِاَلءً  ِمَن الرَّ

 إذا َحِذَرْت أَْمراً فََسِهَرْت له ولم تَنَْم. اكتِالءً  َعْينِي اكتألَتْ  ويقال

 إذا َضَرْبتَه. َكألً  ِمئةَ َسْوطٍ  َكألتُه وقَاَل غيُره :

ً  إليه َكألتُ  ويُقَاُل :  أي تَقَدَّْمُت إليه. تْكِليئا

 :  وأْنشد الفراء في لُغَة َمْن ال يَْهِمزُ 

ي  كريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ ْم ال يريريريريريريريري  هريريريريريريريريِ ْن  لريريريريريريريرييريريريريريريريريْ ْن حي ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ورِ   كريريريريريريريريريريريريريري      جريريريريريريريريريريريريريرياُّ  بريريريريريريريريريريريريريريَذاَك وال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال أبو َوْجَزةَ 

ل   َ  يف رجريريريريريريريريريري  َه أو كريريريريريريريريريريالَّ لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريإْن تريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري َّ

  
رَّنريريريريريريريريريْ   نِي مريريريريريريريريريغريريريريريريريريريمريريريريريريريريريور  فريريريريريريريريريال يريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ  َك ذ و ألريريريريريريريريريْ

  
 قالوا أراَد بِذي أْلفَيِن : من له أْلفان من الماِل.

انِّيِ عن ابن السكيت أَنّه قال : ي الَكاّلءُ  أخبرنَي الُمْنِذريُّ عن الَحرَّ الْجتِماع  كاّلءً  البَْصَرةِ  كالءُ  : ُمْجتََمُع السُّفُِن ، ومن هذا ُسّمِ

 ُسفُنِه.
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 إلى فالٍن في األْمِر أي تقّدْمُت إليه. كأّلتُ  : التَّقَدُُّم إلى المكاِن ، والوقوُف به ، ومن هذا يقال التَّْكِلئةٌ وقال : 

ً  في أَْمِركَ  كأّلتُ  ويقال : ْلُت ونََظْرُت فيه ،  تكِليئا الً فأْعَجبَنِي. كأّلتُ وأي تأمَّ  في فالٍن أي نََظْرُت إليه متأّمِ

 :  العَيِن ، وقال األخطل َكلُوءُ  إذا كانت ساهرةً ، ورُجلٌ  َكلُوءٌ  ويقال : َعينٌ 

ه و  لريريريريريريريري  َوائريريريريريريريريِ ى غريريريريريريريريَ ِر   ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريِ ة  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريَ

  
ارِ   فريريريريريريريَ نْيِ ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وِء الريريريريريريريعريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريكريريريريريريريلريريريريريريري  تريريريريريريري   قريريريريريريري ريريريريريريريعريريريريريريريْ

  
 .أَْكألت إْكالءً  ، وقد ُمْكِلئَةٌ  َمْهُموٌز : ما يُْرَعى ، وأَرضٌ  الَكألُ و

 .الكأل إَذا أََكلَتِ  أَْكألَتوقَةُ النَّا َكألَتِ  :(أبو عبيد عن أبي ُعبيدةَ )

 ، وهو أَن يَأِْتَي مكاناً فيه ُمستَتٌَر ، جاء به غيَر مهموٍز. يَُكلِّي تَكِليَةً  فالنٌ  َكلَّى وقال أَبُو نَصٍر :

 : اْسٌم لجماعٍة ال يُْفَرُد. الَكألُ و،  الكأل : كثِيَرةُ  ِمْكالءٌ و ُمْكِلئةٌ  : العْشُب رَطبُه ويَْبُسهُ ، قال : وأَْرضٌ  الَكألُ  وقال الليث :

يُح والعَْرفُج ، وُضُروُب العَُرا كلُّها َداِخلةٌ في الكأل :(قلت) لِّيان ، والَحلَمةُ والّشِ ، وكذلك  الكأل : اْسٌم واحٌد يدُخُل فيه النَِّصيُّ والّصِ

 : العُْشُب والبَْقُل ، وُكلُّ ما يرعاهُ المال.

ُجلَ ال كألتُ  وقال األصمعّي :  ، وَسألْتُه َسألً بالّسوِط. كأْلً  رَّ

 الُمِكلئةُ ووإْن َشبِعَِت الغَنَُم ،  إْكالءً  وهي التي قد شبَع إبلَُها ، وما لم تَْشبَعِ اإلبُل لم يَعُدُّوهُ إْعَشاباً وال ُمْكِلئةٌ  وقال النَّْضُر : أرضٌ 

 : واحٌد. الَكِلئةُ و

 : البَْقُل والشجُر. الَكألُ وقال : 

 (ْي كَّلَّ تفس)
تَْنِفي شيئاً وتُوِجُب َغْيَره ، من ذلك قولك لَرُجٍل قال لك  (َكالَّ و )تَْنِفي َحْسُب  (ال)سلمة عن الفراء. قال : قال الكسائي : :  [كالَ ]

َك أَكْلَت َعَسالً ال تَْمراً ، قال : وتَأْتِي كالَّ كالَّ ، أََرْدَت أَنَّ :  : أَكْلَت َشْيئاً فقلَت أَْنَت : ال ، ويقول اآلَخُر : أَكْلُت تَْمراً ، فتقول أَْنتَ 

 بمعنَى قولهم : َحقّاً.

 ورواهُ أبو ُعَمَر عن ثعلب عن سلمة.

ي االكتِفَاِء ، وقال ابن األْنبَاِرّيِ في تفسير كالَّ : هي عند الفراء تكوُن ِصلَةً ال يُوقَُف عليها ، وتكوُن حْرَف رّدٍ بمْنِزلة نَعَْم وال ف

إي وهللا ، قال هللا جلَّ فإذا جعلتها ِصلَةً ِلَما بعَدها لم تَِقْف عليها ، كقولك : كالَّ ورّبِ الكعبِة ، ال تَقَُف على كالَّ ألنَّها بمنزلة 

 الَوْقُف على كال قبيٌح ، ألنها ِصلةٌ لليَِميِن. [22المدثر : ] ((32َكَّلَّ َواْلَقَمِر ))وعزَّ : 

ْدُع والّزْجُر. كالَّ  قال : وقال األخفش : معنى  : الرَّ

 : وهو مذهب الخليل ، وإليه ذهب الّزجاُج في جميع القُْرآِن. (قلت)
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ُروَن : معنى كالَّ : حقّاً.وقال ابن األْنبَ   ارّيِ : قال المفّسِ

ِل كما قال العجاج  :  قال : وقال أبو حاتم : جاءت كالَّ في القرآِن على وجَهْين ، فهي في موضعٍ بمعنى ال ، وهو َردٌّ لألوَّ

وا مريريري  اكريريريِ بريريريريريريريان  َأْن ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريْ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ لريريريَ ْ  طريريريَ  قريريريريريريريَ

  
ْق مريريريريريريريريريريريريريَ ِو    فريريريريريريريريريريريريريِ ا َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ اّل وملريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُْم يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرُهمْ )ُء كال بمعنى أاََل التي للتنبيه كقوله : قال : وتَجي وهي زائدةٌ ، لَْو لْم تَأِْت كان الكالُم  [5هود : ] (َأال ِإِنَّ

 :  وقال األعشى« كالَّ َزعْمَت الِعيَُر ال تُقَاتَل»تاّماً مفهوماً ، قال ومنه الَمثَُل : 

مْ  كريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري  اتريريريريريريريريريِ ْم أِبانَّ ال نريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري    كريريريريريريريريريال َُّعريريريريريريريريريمريريريريريريريريريْ
  

ل    تريريريريريريريريريري  ا قريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريريريريَ ْم   قريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريِ   انَّ ألمريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ

  
: ال قال أبو بكر : وهذا غلٌط ، معنى كالَّ في الَمثَِل والبَْيِت : ال ، ليس األْمُر على ما يقولوَن ، قال : وسمعت أبا العباس ، يقول 

ِجْستَانيُّ في أَّن كالَّ بمعنى أاَل بقوله يُوقَُف على كالَّ في جميع القَُرآن ، ألنها جواٌب ، والفائدة تَقَُع فيما بَعْ  َدَها ، قال : واْحتَجَّ الّسِ

ْنساَن َلَيْطغى ))جلَّ وعزَّ :  ِإنَّ )فمعناهُ : أاَل ، قال أبو بكر : ويجوُز أْن يكون بمعنى حقّاً :  قال [6العلق : ] ((6َكَّلَّ ِإنَّ اْْلِ
ْنساَن لََيْطغى  كأنه قال : ال ، ليس األْمُر على ما تُظنُّوَن. ، ويجوُز أْن يكوَن َرّداً  (اْْلِ

 وروى ابن شميل عن الخليل أنه قال : كلُّ شيء في القرآن كاّل : َردٌّ يَُردُّ شيئاً ، ويُثْبُِت آخر.

َك وهللا ، وبالك وهللا بمعنى كالَّ وهللا ، وبَلَى وهللا.:  قال أبو زيد : وسمعُت العرَب تقول  كالَّ

 : والكاف ال موضع لها. (قلت)

إذا كان ذا  إكلةٍ وللناس  أُكلة حتى يَْشبََع ، وإنه لذو أكلَ  إذا أكْلُت أَْكلَةً وأي لُْقَمةً ،  أكْلُت أُْكلَةً  :(أبو عبيد عن األصمعي): أكل 

 ِغيبة يَْغتَابُُهْم.

 أي أَنّها ُمْؤتِكلةٌ. أََكلٌ  وفي أَْسنَانِه

 .أُْكلُهُ  ْنيَا أي عظيم الرْزِق ، ومنه قيل للَميِِّت : انقطعَ في الدُّ  األْكلِ  وإنّه لعظيمُ 

 إذا كان ذا رأْيٍ وَعْقٍل. أُْكلٍ  ورُجٌل ذُو

 إذا كان صِفيقاً ، قَِويّاً. أُْكلٍ  وتَْوٌب ذُو

ةٌ. أْكلٌ  وقال أعرابيٌّ : أُريُد ثَْوباً له  أي نْفٌس وقُوَّ

 أي ِحّكةً. االً أُكَ  : وَجْدُت في َجَسِدي (األصمعي والكسائي)

 إيّاه أي أَْطعَْمتُها ، وكذلك : كلُّ شيء أَْطعَْمتَه شيئاً. آَكْلتُهاوالنَّاُر الَحَطَب ،  أَكلَتِ  وقال غيُره :

ُجَل ،  آَكْلتُ  ويقال :  : أْكثَُر وأَْجَوُد. آَكْلتُ  ، والهمزةُ في أِكيِلي فهو واكلتُهوالرَّ

 إذا أساءتِ  ِوَكاالً  الدابَّةُ  واَكلَتِ وقال : 
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 .يري ؤْكل   أي ما َأَكاال   السَّْتَ ، وما ذ ْقه  
 إذا نَبََت َوبَُر َجنِينَِها في بَْطنِها فوَجَدْت لذلك ِحكَّةً وأَذًى. تأَكُل أَكالً  الناقةُ  أَِكلَتِ  ويقال :

  : ِجْلِدي يَُحكُّنِي.إذا َوَجَد ِحكَّةً ، وال يقُولُ  يأُْكلُنِي وسمعُت بعَض العََرِب يقول : ِجْلِدي

 .األْكلِ  لُحومنَا وتَْغتَابُنَا ، وهو تَْفتَِعُل من تَأُْكلُ  أبا ثُبَْيٍت أََما تَْنفَُك تَأْتَِكُل قال : معناه أََما تََراكَ :  وقال أبو نصٍر في قول األْعَشى

 .األْكلِ  أي كثيرُ  أَُكولٌ  وَرجلٌ 

 .َمعَكَ  يأُْكلُ  ، وهو الذي أَِكيِلي وفالنٌ 

 .أَِكيلٌ و مأْكولٌ  : أُِكلَ  ويقال لما

 إذا ما تََوهََّج من الِحدَّةِ. تأكُّالً  الّسيفُ  تَأَكَّلَ و

 :  وقال أوُس بن حجرٍ 

رَارَْه و  ا  كريريريريريريريريريريريَأنَّ غريريريريريريريريريريريِ ولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريّ َض صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريريريريريْ

  
ال  ِا  أتكريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرق  يف مسريريريريريريريريريريريريريريَ ؤ  بريريريريريريريريريريريريريريريَ أللريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«اللّْحِم ثم يََرى أَنَّي ال أُقِيُده ، وهللا ألُقِيَدنَّهُ منه آِكلَةِ  بِمثْلِ لَيَْضِربَنَّ أَحُدكم أخاهُ »في حديث عمر أنه قال : و

 اللّْحِم َعصاً ُمَحدَّدةً. بِآِكلَةِ  قال أبو عبيد ، قال الحجاج : أََرادَ 

يُن ، وإنما ُشبَِّهِت العصا المحدَّدة بها. ّكِ  قال : وقال األَمِويُّ : األصُل في هذا أنها الّسِ

يَاُط ، َشبََّهَها بالنار ألنَّ آثاَرها كآثاِرها. آِكلَةِ  : قِيَل في وقال شمر  اللّحم : إنها الّسِ

 الَحَطَب. تأكلُ  فالٌن ُعْمرهُ إذا أَْفنَاهُ ، والنّارُ  أكلَ والعَْقَرُب ،  أكلَتْهُ  ويقال :

قاً : و بَّى وا»في حديٍث آخَر لعمَر أنه قال ِلَساع بَعَثَهُ ُمَصّدِ  .«األَُكولَةَ ولَماِخَض َدعِ الرُّ

نُ  األُكولَةُ  قال أبو عبيد :  .لألْكلِ  التي تَُسمَّ

ُجلِ  أَُكولَةُ  وقال شمر : قال غيره :  اْلَخِصيُّ والَهِرَمةُ والعَاِقُر.:  َغنَِم الرَّ

والَجْزَرةُ ، والَكْبُش العظيُم التي ليست بِقُْنَوةٍ ، واْلَهِرَمةُ ثََمنها : التَّْيُس  يأكلون الحّيِ : التي يَْجلُبُوَن ِلْلبَْيع أُكولَةُ  وقال ابن شميل :

 والشاِرُف التي ليست من َجَواِرح الَماِل.

 ؟أُكولةٌ  ، فيما زعم يونس فيقال : َهْل في َغنَِمكَ  أَِكيلَةً  الَحيِ  أُكولَةُ  قال : وقد تُكونُ 

 فيقال : ال إِالَّ َشاةٌ واحدةٌ.

 .أكولة ، وال يقال للواحدة هذه األُكولة يقاُل هذا من

 .أكولة ، وعنَده ِمئَةُ  أَكائِلَ  ويقال : ما ِعْنَدهُ ِمئَةُ 

 السَّبُعِ. أِكيلةُ والّراِعي ،  أكولةُ  وقال الفّراء : هي

 منها ، وتُْستَْنقَذُ منه. يأكلُ  السَّبُعِ : التي أَِكيلَةُ وقال : 
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ئِْب ، وهي  أَِكيلَةُ  وقال أبو زيد : هي  فَِريستُه.الذِّ

َكاَرةِ ،  األُكولةُ وقال :  من الغَنَم خاصة وهي الواحدةُ إلى ما بَلَغَْت وهي القَواِصي ، وهي العاقُر ، والَهِرُم واْلَخِصيُّ من الذِّ

 .األَكاِئلُ :  صغَاراً أو ِكبَاراً ، وجمعُها

 أي ِحكَّةً. أَُكاالً و،  أَْكلَةً و، َعلَى فَِعلٍَة ،  أَِكلَةً  : إِنَّهُ لَيَِجدُ  (اللحياني)

على فَِعلٍَة إذا َوَجَدْت أَلَماً في بْطنَِها من نَبَاِت  أِكلةٌ  في أرِض بني فالٍن ، أي كثَُر َمن يَْرَعى ، وناقةٌ  اآلِكلَةُ  قال : ويقال : َكثَُرتِ 

 َوبَِر َجنِينِها.

 عليها ُمتَّكئاً أو قاِعداً. يأكلُ  : الحاُل التي اإلْكلَةُ و

بِر. التأكُّلُ و ِة أو الصَّ  : ِشدَّةُ بَِريِق الُكْحِل إذا ُكِسَر ، والِفضَّ

 ويقال : فالنةُ أِكيلَتي للمرأةِ التي تَُؤاِكلَُك.

ْزِق. األْكلِ  وإنَّهُ لَعَِظيمُ  ْنيَا أَْي عظيُم الّرِ  من الدُّ

 أي ُطْعَمةً. أُْكالً  : الطُّْعَمةُ : يقال : َجعَْلتُه له األْكلُ و

 َرأٍْس أي قليٌل ، قَْدُر ما يُْشبِعُهم َرأٌْس. أََكلَةُ  ل : ما ُهْم إالويقا

ئْب أو الّضبُع يَُصاُد بها. األكولةُ و  : الشَّاةُ تُْنَصُب لألَسد أو الذِّ

 .أَِكيلةٌ  وأما التي يَْفِرُسها األسُد فهي

 .آُكلْ  ما لمْ  آكْلتَنِيو،  آُكلْ  ما لمْ  أكَّْلتَنِي ويقال :

لَنِي لَْيَس قَبِيحاً أَنْ أَ ويقال :   ؟آُكلْ  ما لمْ  تَُؤّكِ

بَها. أَكَّلَ  ويقال : قد  فالٌن َغنِمي وَشرَّ

ُب. يَُؤكَّلُ  ويقاُل : َظّل ماِلي  ويَُشرَّ

 .األكل : كثيرُ  أَُكلَةٌ  وَرُجلٌ 

 : ثََمُره. أُُكْلهُ وبُْستَانَِك دائٌم ،  أُُكلُ  ويقال :

 .َمأُْكلَةٌ و،  َمأْكلَةٌ  ويقال : شاةٌ 

 .المآِكلُ  ، والجميُع : الِمئَكلَة فيه فهو أُِكلَ  ما كلُ و: َضْرٌب من البَِراِم ، وَضْرٌب من األْقَداحِ ،  الِمئَْكلَةُ و

ْسِل عن  .اْلَمأَكلَةِ  أخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي : قال : وقال بعُضهم : الحمد هلل الذي أَغنانا بالّرِ

 لِميَرةُ ، وإنما يَْمتَاُروَن في الَجْدِب.قال : وهي ا

 .اآلِكلِ  : جماعةُ  اآلكالُ  وقال الليُث :

ْعُي أيضاً. األْكلُ و،  مأَكلَةً  : ما َجعَلَهُ الملُوكُ  األْكلُ و  : الّرِ

نُها الّراِعي. أَُكولَةُ وقال :  ِق أَْن يأخَذها ، هي التي يَُسّمِ  الّراعي التي يُْكَرهُ للُمَصّدِ

 : ما ُجِعَل لإلنسان ال يحاَسُب عليه. أكلَةُ اْلمَ و

 تأكلُ  قال : والناُر إذا اشتَّد التِهابُها كأَنَّها
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ها. ي ال : َت َّ غضريريريريريب ه   ائريَتَكَلهِ  بعضريريريريريَ ى. والرج ل   أيَتِكل   اللَّار  ، والرَّج ل   ذا ا ريريريريريْ َتأِكل   ، وامسَتجَّ ب ول األْعةريريريريريَ  َيسريريريريريْ
 اإلْسَلاِ .أَْمواهلم من  أيكل   قوما  أي

بَا  آِكلُ  لُِعنَ »في الحديث : و: اْلُمْطِعُم ،  اْلُمْؤِكلُ و  .«ُمْؤِكلُهُ والّرِ

 الُملوِك. َمآِكلُ  : اآلكالُ و

 :  أي مرزوٌق ، وأنشدَ  ُموَكلٌ  : رُجلٌ  (أبو َسِعيدٍ )

ِل  ؤْكريريريريريريريَ َ اِق َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريري  ِرِ  األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريَ لريريريريريريْ  مريريريريري 

  
ِل   بريريريريريريريريريريريريريَّ ِ َاُِ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ نَي وا ريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريِ  يف ا هريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْشُت وأَْفَسْدُت. آَكْلتُ   بيَن القوِم أي حرَّ

 :  فالٌن ُعْمَرهُ إذا أَْفنَاهُ ، وقال الجعديُّ  أكلَ و

ِ  عريريريريريريريريريريرين أ اَنس  هريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريوا تريريريريريريريريريريريْ أَلريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم   هريريريريريريريريريريْ ِرَب الريريريريريريريريريري َّ ْل و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأكريريريريريريريريريريَ

  
 َمثٌَل.قال أبو عمٍرو يقول : َمرَّ عليهم ، وهو 

 .أَكلُواووقال غيره : معناه َشِرَب النّاُس بعَدهُم 

سالةُ ، وهي األلُوكُ  قال الليث: ألك  يَتْ  المأْلَُكةُ  : الّرِ ً  ، على َمْفعُلٍَة ُسّمِ  الفرسُ :  في الفَِم ، ُمْشتَقٌّ من قوِل العرب يُْؤلَكَ  ألنّه ألُوكا

 أي يَْمَضُغ. لُكُ يَعْ  أو يَلُوكُ  اللَِّجاَم ، والمعروُف : يألُكُ 

 أي َحَمَل رسالَتَه. اْستَالََك مالَُكتَه وقال غيُره : جاَء فالٌن وقد

 .المأْلَُكةُ  : هي (أبو عبيد عن األحمر)

 على القَْلِب. الَمألَكةُ ووقال ابن السكيت ِمثْلَه ، قال : 

 :  في الُوْحَداِن ، وأَْصلُه َمألٌَك كما ترى ، وأنشد َملَك الَهْمُز ، فقيَل :، ثُّم تُِرَك  َمألَكٍ و َمألََكةٍ  : َجْمعُ  الَماَلئَِكةُ و

ألك   مريريريريريريريريَ ْن لريريريريريريريريِ يّ  ولريريريريريريريريكريريريريريريريريِ َه إلْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريَ

  
وب    اِء َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريَ وِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْن جريريريريريريريَ زََّل مريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
 ، َمْقُصوراً إذا لَِزَمهُ. لًكى به لَِكيَ  :(أبو عبيٍد عن أبي َعْمٍرو): لكي 

 به إذا أُوِلَع به. لَِكيَ  وقال شمٌر :

 به : لَِزْمتُه ، جاء به مهموزاً. لَِكئْتُ  :(أبو عبيد عن الفراء)الِمْلُغ يَْلَكى بالكالِم األْملَغِ : و وقال رؤبةُ 

ً  بالسَّْوطِ  لَكأْتُهُ  وقال الليث :: لكأ   إذا ضرْبتَه. لْكأ

 إذا اْعتَلَْلت عليه واْمتَنعت. تلكُّؤاً  عليه تلَكَّأتُ  وقال أبو زيد :

يقول كافِينَا هللا ونعم الكافِي ، كقولك :  [173آل عمران : ] (َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ )قال ابن األنبارّي في قولهم : : وكل 

اِزُق.  َراِزقُنا هللاُ ونِْعَم الرَّ

 [.2اإلسراء : ] ( وَِكيَّلً َأالَّ تَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن )وقال الفراء في قَْول هللا 
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 قال ، يقال : ربّاً ، ويقال : كافِياً.

 ، فَنِْعَم الكفيُل هللاُ بأْرَزاقِنا. الَكفيلُ  : الَوكيلُ  الحافُِظ ، وقيَل ::  الوِكيلُ  قال ابن األنباري : وقيَل :

  بجميع ما َخلَق.بالِقيَامِ  توكَّل في ِصفِة هللا جّل وعّز : الذي اْلَوِكيلُ  وقال أبو إسحاَق :

 إذا كاَن َضعيفاً لْيس بنَافٍِذ. َوَكلٌ  وقال اللْحياني : رُجلٌ 

 أي ال تَِجُدهُ َخفيفاً ، بغير َهْمٍز. ُمَواِكلٌ  ويقال : رُجلٌ 

 أي بُْطٌء وباَلَدةٌ. َوَكالٌ  ويقال : فيه

 واحٍد.عليَك فالٌن بمْعنًى  أَْوَكلوفاُلٌن َعلَْيَك ،  اتَّكلَ  ويقال : قدِ 

 خلَّْيتَه كلَّهُ عليه.:  على أِخيَك العََملَ  أْوكْلتَ  ويقاُل : قَدْ 

 أْمَره إلى النّاِس. يَِكلُ  إذا كان ُوَكلَةٌ  ورُجلٌ 

 على غيِره. يَتَِّكلُ  إذا كانَ  تَُكلَة ورُجلٌ 

لُ  وقال غيره :  على غيره. يَتََوكلْ  نَّ قْلبُه على ذلك ، ولمعلى هللا : الذي يعلُم أن هللا كاِفُل رْزقِِه وأَْمِره فاْطَمأ المتَوّكِ

 :  : موضٌع باليََمِن َذَكَره لبيد فقال َمْوَكل وُغْرفةُ 

ه  و  لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ َة الريريريريريريريريريريذي أَلريريريريريريريريريريْ َرهريريريريريريريريريريَ نْبَ أَبريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريَ

  
ِل   وْكريريريريريريريريَ ِة مريريريريريريريريَ ْرفريريريريريريريريَ ْوق غريريريريريريريري  َ  فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِّ اَن  ريريريريريريريري   قريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ

  
 .َمْوِكلٌ  على َمْفعٍَل نَاِدراً في بابِه ، والقياُس : َمْوَكلٌ  وجاءَ 

 إذا أساَءت السَّْيَر. ِوكاالً  الدَّابَّةُ  َواَكلَتِ  :(أبو عبيد)

 على صاحبِِه في العَْدِو. يَتَّكلُ  الذي:  من الَخْيلِ  الُمَواِكلُ  قال وقال أبو عمرو :

َي َوِكيالً ، ألنَ  َوِكيلُ  ُجل : الذي يقوُم بأْمره ، ُسّمِ لَه الرَّ على  الَوِكيلُ وإليه األْمُر ،  َمْوُكولٌ  اَم بأْمِره فهوإليه الِقيَ  َوكلَ  به قد ُمَوّكِ

 هذا المْعنَى : فَعيٌل بمعنى َمْفعُوٍل.

 إلى أنفُسنَا طْرفَةَ عْيٍن. تِكْلنَا ويُقاُل : اللُهمَّ ال

 : َربُّ اإلبِل. الَوِكيلُ  وقيَل :

ً  : َما ذُْقُت عنده (شمرٌ ): لوك   إذا َمضَغ. الَك يَلُوكُ  أي َمَضاغاً ، ِمنْ  لََواكا

ْلِب الَمْمَضغِة ، وإَداَرتُه في الفَم اللَّْوكُ  وقال الليُث :  :  ، وأنشد لَْوكٌ :  : الَمْضُغ للشيء الصُّ

م و  هريريريريِ اهريريريريِ فريريريريريريريَ ى ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْذَل اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م  جريريريريريريريَ هريريريري  وْكريريريري   لريريريريَ

  
رَا  خريريريريْ لريريريريَ ريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم فريريريريِ هريريريريِ افريريريريِ تريريريريريريريَ أنَّ عريريريريلريريريريى أكريريريريْ  كريريريريريريريَ

  

 ك ن
 [.مستعملة: ] ، نوك ، نيك ، أكن (نكي)كنا ، كون ، كين ، كأن ، وكن ، أنك ، نكأ ،  (وايء)

 إذا تكلَّم بغيرها مما يَكني فاُلٌن عن الكلَمة الُمستَْفَحَشةِ  كنَى قال الليث :: كنا 
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 ي ْسَت لُّ به عليها ، حنو الّرَفِث والغاِئ  وحنوه.
ى بِعََزاِء الج»في الحديث و  .«تَْكنُوا اِهليّة فَأَِعضُّوهُ بأْيِر أبِيِه والَمْن تَعَزَّ

ُجَل ،  َكنَْيت وقال أبو عبيد يُقاُل :  :  : لُغتان. وأنشدني أبو ِزيَادٍ  َكنَْوتُهوالرَّ

ذ وَر بريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريريرياو  ْن قريريريريريريريريريريريَ ِ  عريريريريريريريريريريريَ  ِ يّنِ ألكريريريريريريريريريريريْ

  
ارِ   و   اان  هبريريريريريريريريريريريريريا وأ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَ ِرب  َأمسريريريريريريريريريريريريريْ  أ عريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بأبي َعْبد هللا. يُْكنَى البَْصَرة : فالنٌ وقال الليث : قال أَْهل 

 وقد قال َغْيُرُهْم : فالٌن يُْكنَى بعبد هللا.

أَُخوَك بأَبِي  ُكنِّيَ  أَُخوَك بعَمٍرو ، والثَّانيَةُ : ُكنِّيَ  وروى أبو العَبَّاس عن سلمة عن الفراء أَنّه قال : أَْفصُح اللُّغاِت أَْن تقول :

 أَُخوَك أَبا َعْمٍرو. يَ ُكنِّ  عمٍرو ، الثالثةُ :

 عن اللَّْفِظ القَبِيح بلَْفٍظ أَْحَسَن منه. َكنَْيتُ و،  َكنَّْيتُهو،  أْكنَْيتُهو،  َكنَْوتُهو َكنَْيتُه قال : ويقال :

اجزُ  تُْكنَىو عن  يُْكنَى على ثالثة أَْوُجٍه ، أحُدَها : أَنْ  الُكْنيَةُ  وقال غيُره : خيَاُل تُْكنَى ، وَخيَاُل تُْكتََما:  : من أَْسَماَء النَِّساِء وقال الرَّ

الّرُجُل باْسم ،  يُْكنَى عنه بالنَِّكاحِ والِجَماعِ ، والبَِضاع ، وما أَْشبََهها ، والثاني : أَنْ  يُْكنَى الشيِء الذي يُْستَْفَحُش ِذْكُره كالنَّْيكِ 

ى ،  ُكْنيَةُ ال تْوقِيراً وتَْعِظيماً ، والثالُث : أَْن تقومَ  مقاَم االْسِم ، فيُْعَرَف َصاِحبُها بها كما يُْعَرُف باْسِمه كأَبِي لََهٍب ، اْسُمه : َعْبُد العُزَّ

اهُ هللاُ بها. بُكْنيَتِه وُعِرفَ   فَسمَّ

 َسْوٍء وبِحيبَِة َسْوٍء أي بحاِل َسْوٍء. بِكينَةِ  قال الفراء ، يقال : باَت فالنٌ : كين ـ  كون

 اْشتََدْدُت.:  كأَْنتُ  :(عن األحمرأبو عبيد )

 :  أي أَْخَضعَه حتى اْستََكاَن ، وقد أَْدَخَل عليه ِمَن الذُّّلِ ما أَكانَه ، وأنشد يُِكينُه إكانةً  هللاُ  أََكانَهُ  وقال أبو سعيد : يقال :

ه  يريريريريريريلريريريريريريري  كريريريريريريِ رَاٌ  تريريريريريري  ي جريريريريريريِ فريريريريريريِ ر َك مريريريريريريريا َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريْ عريريريريريريَ  لريريريريريريَ

  
هْ و   لريريريريريريري  اَلئريريريريريريِ يريريريريريريَم مسريريريريريريَ ي َأْن تريريريريريريَ ريريريريريريِ ائريريريريريريِ فريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريكريريريريريريِ

  
 من هذا أي ما َخَضعُوا لربّهم. [76المؤمنون : ] (َفَما اْسَتكانُوا ِلَرِبِ ِْم َوما يَ َتَضرَُّعونَ )وقال هللا تعالى : 

 .اْستََكنَ  في األْصِل : كانَ وفالٌن إذا خضع ، فيه قَْواَلِن ، أحُدُهما أَنَّه من الّسِكينَِة ،  استكانَ  وقال ابن األنباري في قولهم :

ةَ بالواِو ، والكسرةَ بالياِء ، كقوله اْستََكنَ  وهو اْفتِعَاٌل من َسَكَن فََمدَّوا مَّ ا اْنفَتََح الَكاُف منه بأِلٍف ، كما يَُمدُّوَن الضَّ  (فأْنُظورُ ) ... لمَّ

َماِل ، والقول الثاني أنه استفعال من أي  .كاَن يَكونُ  فاْنُظُر وكقوله : ِشيَماٌل في موضع الّشِ

دَّةُ والَمَذلَّةُ. الِكينَةُ  : والذي قاله أبو سعيد َحَسٌن كأَنَّ األْصَل فيه : (قلت)  ، وهي الّشِ

 : الَكفَالةُ. الَكْينَةُ و: النَّبِقَةُ ،  الَكْينَة :(ثعلب عن ابن األعرابي)
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 المْرأَةِ : بَُظاَرتُها. َكْينُ  وقال اللحياني :

 ُغَدٌد َداِخَل قُبُِل المرأَةِ.:  الُكيُونُ  ، وجْمعه : الَكْينُ  وقال الليث :

 الَكفيُل.:  الُمْكتَانُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ً  به اْكتَْنتُ  وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : ً  عليهم ُكْنتُ و،  الِكيَانَةُ  ، واالسُم منه : اْكتِيانا  : ِمثْله من الَكفَالة أَْيضاً. أُكوُن َكْونا

ُك ، تقوُل العرُب ِلَمْن تَْشنَُؤهُ : ال:  التََّكّونُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) نَ  والَ  كانَ  التََّحرُّ نَ  : ال ُخِلَق ، وال كانَ  ، ال تََكوَّ : ال  تَكوَّ

َك أي ماَت.تَحَ   رَّ

 الَكْونِ  ، كقولهم : نَعُوذُ باهلل من الَحْوِر بَْعدَ  كاَن يُكونُ  مصدراً من يكونُ  من النّاس ، وقد يكونُ  : الَحَدُث ، الَكْونُ  وقال الليث :

ً  الكائنةوقال :  َكْونٍ  ؛ وِمْن نَْقٍض بعد كان أي نَعُوذُ باهلل ِمن ُرُجوعٍ بَْعَد أن  اِدُث.األْمُر الح:  أيضا

 أَْحَسُن.:  كان يكونَ  : في مصدر الَكْينُونَةُ وقال : 

ا يُْشبِهُ : ِزْغُت ، وِسْرُت وِطْرُت َطْيُرورةً ، وِحْدُت َحْيُدودةً ، فيم ا ال يُْحَصى من وقال الفّراء : العرُب تقول في َذَوات اليَاِء ِممَّ

ْرِب ، فأَّما َذَواُت الواِو مثل  الَكْينُونَةُ :  قُْلُت ، وُرْضُت ، فإنهم ال يقولوَن ذلك ، وقد جاَء عنهم في أَْربَعَِة أَْحُرٍف ، منها:  هذا الضَّ

، ولكنها لما  َكْونُونةً  ، يكونَ  ينبغي أن كانَ و، والدَّْيُموَمةُ من ُدْمُت ، والَهيعُوَعةُ من الُهَواعِ ، والسَّْيُدوَدةِ من ُسْدُت ،  ُكْنتُ  من

الواو والياء متقاِربَي الَمْخَرِج ،  كانت مصادر الواو ، وكثرت في مصادر اليَاِء ألحقوها بالذي هو أكثر مجيئاً منها إذاقَلّْت في 

ُصيَِّرتَا ياًء : فَْيعُولةٌ ، هي في األْصِل : َكْيَونُونَةٌ ، اْلتَقَْت منها ياٌء َوَواٌو ، واألولى منهما ساِكنَةٌ فَ  َكْينُونَةٌ :  الخليل يقولُ  كانَ  قال :

 ، كما قالوا َهْيٌن لين. َكْينُونة:  ُمَشدََّدةً ، مثل ما قالُوا الَهيُِّن من ُهْنُت ثم َخفَّفُوها فقالُوا

 قال الفراء ، وقد ذهب َمْذَهباً ، إالَّ أَنَّ القوَل عندي هو األوُل.

ِله ، ألّن  يكون ماٍض في وسِط الكالم وآخِره ، وال يَُدلُّ على َخبَرٍ  كانَ وإذا َكفََل ،  كانَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) ِصلَةً في أوَّ

 :  في معنى جاَء كقول الشاعر كانَ والّصلَةَ تابعةٌ ال َمتْبُوَعةٌ ؛ 

اء  فريريريريريريريريريريريريريَأْدفريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريوين  تريريريريريريريريريريريريريَ   َذا كريريريريريريريريريريريريرياَن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
اء    تريريريريريريريريَ ه  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ِ مريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ َخ يريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريإنَّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ةُ ،  كانتِ واألْمُر.  كانَ  و َخبَُرها ؛ كقولك :تأتِي باْسِم وخبر ؛ وتأتي باسٍم واحٍد وه كانَ و ةُ ؛ أي َوقََع األْمُر ؛ وَوقَعَِت الِقصَّ الِقصَّ

ةَ المْكتفيَة ،  ى التَّامَّ  َجَزاًء. كان يكونُ ووهذه تَُسمَّ

 َكْيَف ُنَكلِ ُم َمْن كاَن يف )قال أبو العباس : اْختَلََف النّاُس في قول هللا جّل وعّز : 
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 [.29مرمي : ] (اْلَمْهِد َصِبيًّا
ُم َمْن هو في المْهِد صبيّاً.:  َهاُهنَا ِصلة ، ومعناهُ  كانَ  فقال بعضهم :  كيَف نُكلِّ

ٌب ومعناه : منَهاُهنا َشْرط ، وفي الكال كانَ  قال وقال الفراء :  ؟.في المْهِد صبيّاً ، فكْيَف يُكلَّمُ  يَُكنْ  م تعَجُّ

ا قوُل هللا جلَّ وعزَّ :   وما أَْشبَههُ فإّن أبا إسحاَق الزجاج قال : اختَلف الناُس في [96النساء : ] (وَكاَن هللاُ َغُفورًا رَِحيماً )وأَمَّ

 .كان

 فُوراً لعبَاِدِه وعن ِعبَاِده ، قبل أَْن يَْخلُقَُهْم.هللاُ َعفُّواً غَ  كان فقال الحسُن البْصِرُي :

 وقال النحويوَن البصريون : كأنَّ القوم شاهُدوا من هللا َرحَمةً ، فأُْعِلُموا أن ذلك ليس بحادث ، وأَنَّ هللا لم يَْزَل كذلك.

 وهللا َعفُوٌّ َغفُوٌر.ـ  وهللا أعلمـ  لمعنىوفَعَل من هللا جل وعّز بمْنِزلَِة ما في الحال فا كانَ  وقال قوٌم من النحويين :

ا قاله قال أبو إسحاَق : والذي قال الَحَسُن وغيره أَْدَخَل في العربيَّة وأَْشبَه بكالم العرب ، وأما القوُل الثالث فمعناه يُؤوُل إلى م

ِة : قولُنَا : غفَر هللا لفالٍن ، بمعنى الحسن وسيبويه ، إالَّ أن كون الماضي بمعنى الحال يقلُّ ، وصاحُب هذا القول له من  الُحجَّ

في الحال دليٌل على االستقبَاِل ، وقََع الماضي ُمؤّدياً عنها اْستِْخفَافاً ألن اْختِاَلَف أْلفاظ األفعَاِل إنّما وقَع  كان ليَْغِفَر هللا له ، فلّما

 الختالِف األوقاِت.

ُتْم َخْْيَ ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاسِ ):  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي في قول هللا  أي أْنتُْم َخْيُر. [110آل عمران : ] (ُكن ْ

ٍة في علم هللا. كْنتُم قال ويقال : معناهُ :  َخْيَر أُمَّ

 ، ولكنه لما كثُر في الكالم صارت الميم كأنها أصليّةٌ. كان يكون ، اْشتِقَاقُه من المكانُ  وقال الليث :

على تقديِر قََربُوٍس فاأللف فيه أصليَّةٌ ، وهو من الواِو.  (فَعَلُوالً )، وإن جعْلتَهُ  (فاُعولٌ )، إن جعْلتَه مَن الِكّن فهو  نُ الكانُووقال : 

َي به َمْوقُِد الناِر.  وُسّمِ

 من مضاَعِف الكاف. (باب َكنَّ يِكنُّ )وما قِيَل فيه في  الكانُونِ  وقد مرَّ تفسيرُ 

أُْدِخَل عليها كاُف التشبيه وهو حرف تشبيه والعرب تنصُب به االسَم ، وترفَُع خبَره ،  (أَنَّ )أصلُها  (كأَنَ ):  قال النحويون: كأَن 

 بمعنى الجْحِد كقولك : كأَنََّك أِميُرنا فتأُْمَرنَا ، معناهُ لست أميرنَا. (كأَنَ )وقد قال الكسائي : تكوُن 

ْعَر فأُِجيَده ، معناهُ  كأنَ وقال :  ْعَر فأُِجيُده ، ولذلك نُصَب :  أُخرى بمعنى التَمني كقولك كأنّك بي قَْد قلُت الّشِ لَْيتَنِي قد قلت الّشِ

 فأُِجيَده.

 م والّظنِ وقال غيره : تَجيُء بمعنى الِعلْ 
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 هللا يريْفَعل  ما يةاء  ، وكأّنَك  ارٌج. كأنَ   ك ولك :
ِد عن الرياشّي عن أبي زيٍد أنه قال : سمعت العرب تُنِشُد هذا البيت  :  وأخبرني المنذريُّ عن المبَرَّ

م  و  ه  مريريريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا بريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ َوافريريريريريريريريريِ ْوُ  تريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ

  
لريريَْم   ِر السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريْ ريري و    اَنضريريريريريريريريريريريريريريريريِ ة  تريريريَ يريريريريريريريَ  كريريريريريريريَأْن ظريريبريريريْ

  
 ظبيَةً فخفََّف وأَْعَمَل. كأَنَ  ظبيَةً أراد كأَنْ  َظبيَةٌ ، قال : فمن رواهُ : كأَنْ وَظبيٍَة ،  كأَنْ  وُرِوي :

 ظبيٍة ، أراَد : كَظبيٍَة. كأَنْ  ومن رواهُ :

 َظْبيَةٌ أراَد كأَنها َظبيَةٌ فََخفََّف وأَْعَمل مع الِكنَايِة. كأَنْ  ومن رواهُ 

از عن ابن األعر)  :  : أنهُ أنشد (ابيالخزَّ

اد   تريريريريريريريريريريريَ ى قريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ نْبَ عريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ ا حيريريريريريريريريريريريَْ َأمريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريَ

  
َن عريريريريرين مسريريريريريريريَ ِّ الريريريريريغريريريريريمريريريريريريرياُِ و   حريريريريريكريريريريريْ َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فقال : كأَّما. كأَنََّما قال يريُد :

 من الطْيِر : الواقُع حيثما وقع : على حائط أو عوٍد أو شجٍر. الواِكنُ  شمٌر عن أبي عمرو :: أكن ـ  وكن

 : موضٌع يقُع عليه الطائُر للراحِة ، وال يبيُت فيه. الوْكنَةُ :  قال (األعرابيأبو العباس عن ابن )

 :  : ُحْسُن االتَّكاِء في المجلس. وأنشد غيره التوكُّنُ وقال : 

  ِ وَكريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا  ّ ِك َأْن تريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ بريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَ ِ َي أو تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ة  عريريريريريريريريريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف جريريريريريريريريريريِ

  
ه. أُْكنتُهو،  أُقَنٌ  ، وجمعها : أُْقنَتُهُ  الطائر :وقال ابن األعرابي : َمْوقِعَةُ   : موضُع ُعّشِ

 .األُْقنَةُ و،  الُوْقنَةُ و،  األُْكنَةُ و،  الُوْكنَةُ  وقال أبو عبيدة : هي

ً  الطَّائرُ  َوَكنَ  وقال الليث :  :  ، وأنشد وُكونٌ  ، والجميعُ  واِكنٌ  إذا َحَضَن على بيضته ، فهو يكُن وُكونا

ا ى ، وقريريريريريريري  مسريريريرييريريريريريريريَل د وَنريريريريريريريََ مريريريريَ لريريريريْ ر ين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريذكريريريريّ

  
ون    ّن و كريريريريريريريريريريري  ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريريِِ ٌُ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى بريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريا

  
 .الُوُكناتُ  : اسٌم لكل َوْكٍر وُعّشٍ والجميُع : الُوْكنَةُ وفيه على البَْيِض ،  تكنُ  : هو الموِضع الذي الَمْوِكنُ و

ً  يِكنُ  َوَكنَ  ُخُل فيه الطائُر ، وقدجميعاً : المكاُن الذي يد الَوْكنُ و،  الَوْكر :(أبو عبيد عن األصمعي)  .َوْكنا

إنّي :  : أنه أنشده (أبو عبيد عن األمويّ )تََراهُ َكالبَاِزي اْنتَمى في الَمْوِكِن :  : وقد يقال لَمْوقِعَِة الطائِر ومنه قوُل الراجز (قلت)

 َسأُوِديَك بَسْيٍر وْكنِ 

 وهو الشديُد.

 وقال شمٌر : ال أَعرفه.

 يَْومَ  اآلنُكُ  َمِن اْستََمَع لَحِديِث قَْوٍم ُهْم له َكارُهوَن ُصبَّ في أُذُنْيهِ »الحديث : في : أنك 
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 .«الِ َياَمةِ 
. اآلنُكُ  قال القُتَْيبيُّ :  : األْسُربُّ

باً ، وقد جاء في الشعر العربيّ  (قلت)  .آنَكةٌ  . بأْرَطال آنُِك والِقْطعةُ الواحدةُ :: .... : وأحِسبُهُ معَرَّ

 :  قال رؤبة

ْه  مريريريريريريري  مريريريريريَ ِاّ عريريريريريَ هريريريريريَ لريريريريريْ ْ ل  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِم  ريريريريريريريَ  يف ِجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   أَّمريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريَ  أينريريريريريريريريريريك عريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريري 

  
 .يأنك قال األصمعي : ال أدري ما

 : يعظم. يأنك وقال ابن األعرابي :

ً  في العَُدوَّ  نَكأْتُ وإذا قََرْفتَها بعد ما كادْت تَْبَرأُ  أَْنَكُؤها الِجَراحةَ  نكأتُ  قال الليث :: نكي ـ  نكأ  .نَْكأ

 .نَِكايةً  في العَُدوِّ  نََكْيتُ  قال : ولُغَة أَُخرى :

 القُْرَحةَ  نََكأْتُ  : في باب الحروف التي تُْهَمُز فيكون لها معنًى ، وال تهَمُز فيكون لها معنى آخر : (الحّرانيُّ عن ابن السكيت)

ً أَْنَكؤُ   إذا قََرْفتَها. َها نَْكأ

 .فَنَِكَي يَْنَكى نَكىً  إذا هَزْمتَهُ وَغلَْبتَه ، أَْنِكي نَِكاية في العُدوِّ  نَكْيتُ  وقد

 ، أي أََصْبَت خيراً ، وال أصابَك الضُّرُّ ، يْدُعو له. تُْنَكهْ  : يقال في الدعاِء للّرُجِل : َهنِئَْت وال (أبو عبيد عن األصمعي)

 جميعاً. تُْنَكهْ  ؛ َوالَ  تَْنَكهْ  لَهْيثَِم ، يقال في المثِل : القال أبو ا

ك الكاُف ، وزيَدِت الهاُء بسكون  تَْنكَ  ، فاألصُل : ال تَْنَكهْ  فمن قال : ال بغير هاٍء ، فإذا ُوقَِف على الكاِف اجتمع ساكنان فُحّرِ

 عليها.

 ه.أي ظِفْرَت ، بمعنى الدعاِء ل َهنِئْتَ  قال : وقولُهم :

 ، أي ال نِكيَت ، أي ال جعلَك هللاُ َمنِكياً ُمْنهزماً مغلوباً. تُْنكَ  وقولهم : ال

ً  َحقَّه نََكأْتُه :(ابن شميل)  أي أََخْذتُه. اْنتََكأْتُهومنه َحقّي  اْزَدكأْتُ وأي قََضيتُه ،  نَْكأ

 : يَْقضى ما عليه. نَُكأَةً  ولَتَِجَدنَّه ُزَكأَةً 

 .النَّْوَكى األحَمُق ، وجمعه ::  األْنَوكُ و: الُحْمق ،  النُّوكُ  قال الليث :: نوك 

 اْستَحَمْقتُه.:  اْستَْنَوْكتُهو: الحماقةُ ،  النََّواَكةُ و،  نُوكٌ  قال : ويجوُز في الشعر : قومٌ 

 .أَْنَوكُ  قال أبو بكر في قولهم : فالنٌ 

 العاجز الجاهُل. .األْنَوكُ  قال األصمعي :

 عند العرب : العجُز ، والجهل. النُّوكُ وقال : 

 : وأنشد

 للةََّباِب ن وك  و اْستريلريْوََكْه و 
 : العَيِيُّ في كالِمه. األْنَوكُ  وقال غير األصمعي :

 : وأنشد
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 َفك ْن أَنريَوَك اللريوَْكى  ذا ما لِ يتريه مْ 
 .منيُوكةٌ  ، واألنثى : َمْنيوكٌ و َمنِيكٌ  ، والمفعول به : نائكٌ  : معروٌف ، والفاعُل : النَّْيكُ  قال الليث :: نيك 

 ك ف
 كفي ، كفأ ، كوف ، كيف ، وكف ، أفك ، أكف. (وايء)

هذا  كفاكَ وهذا األمُر أي َحْسبَُك ،  كفاكَ :  ، ويقال فكفَاِنيهِ  أَْمراً  اْستَْكفَْيتُهوإذا قاَم باألْمِر ،  َكفَى يَْكِفي ِكفَايةً  قال الليث :: كفي 

:  من ِرَجاٍل ، معناهُ  كافِيكَ  ِمْن رُجلَْيِن ، ورأيُت ِرَجاالً  كافِيَْيكَ  ِمْن َرُجٍل ، ورأيت َرُجلَْينِ  كافِيَكَ  : رأْيُت َرُجالً الشيُء ، وتقوُل 

 به رُجالً. كفاكَ 

وما أَْشبََهه في القرآن ، معنى البَاِء : التوكيد ، والمْعنَى  [45النساء : ] (وََكفى اِبلِل َولِيًّا):  وقال الزجاُج في قول هللا جلَّ وعزَّ 

باهلل َوِلياً ، قال : َوَوِليّاً ، َمْنُصوٌب على  اْكتفَوا هللاُ ، إالَّ أَنَّ البَاَء َدَخلَْت في اْسِم الفاعل ، ألنَّ معنى الكالِم األْمُر ، المعنَى : َكفَى :

 الَحاِل ، وقِيَل على التَّْمييز.

َشهاَدةُ  تَْكِفِهمُ  ربََّك ، أو لَمْ  يَْكفِ  ولَمْ أمعناهُ :  [53فصلت : ] (َوََلْ َيْكِف ِبَربِ َك أَنَُّه َعلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيد  أَ )قال في قوله : و

 في الّداللِة على توحيده. كفايَةٌ  هاُهنَا : أنَّه قد بَيَّن لهم ما فيه الِكفَايَةِ  َربَِّك ، ومعنَى

من َرُجٍل وناِهيَك ِمْن رُجٍل ، وجاِزيَك ِمْن َرُجٍل ، وَشْرُعَك ِمْن َرُجٍل ، كلُّه بمعنًى  كافِيكَ  : هذا َرُجلٌ  (عن أبي زيد أبو عبيد)

 َواِحٍد.

 .األْكفَاءُ  : بَْطُن الَواِدي ، والجميُع : الِكْفيُ  :(الليث)

 .ُكْفيَةٌ  َواِحَدتُها :األْقَواُت ، :  الُكفَى :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : يَْوِمه ، على ِميَزاِن ُهًدى أي قُوَت يَْوِمه ، وأنشد ُكفَى ويقال : فالٌن ال يَْمِلكُ 

 خم َْتِب   مل يريْلَق ِمْن د ونَِلا ك ف ىو 
:  اإلخالص] (أحد ُكفىً  يكن له لم يلد ولم يولد ، ولم): سمْعُت اْمَرأَةً من ُعقَْيٍل َوَزْوَجَها يَْقرءان  (ابن هانئ عن أبي زيد): كفأ 

َل َحَرَكتها على الفَاِء. [4،  3  فأْلقَى الَهْمَزةَ وَحوَّ

، بضم الكاِف  (ُكفُؤاً )، فيها أَْربَعَةُ أَْوُجٍه ، الِقراَءةُ منها بثالثٍة ،  [3اإلخالص : ] (أحد كفؤاً  ولم يكن له)وقال الزجاج في قوله : 

ً ) ، بضم الكاف وسكوِن الفاِء ، وَ  (ُكْفؤاً )والفاِء ،  بكسِر الكاف والَمّدِ ، ولم  (ِكفَاءً )بكسر الكاف وسكون الفاِء ، ويجوُز :  (ِكْفأ

فالٍن ، وقرأ ابُن كثيٍر ، وابُن عامٍر وأبو  ُكفُؤُ وفالٍن  َكِفيءُ  يُْقَرأ بها ، وَمْعناهُ : ولم يكْن أَحٌد ِمثالً هلل جل وعزَّ ، ويقال : فالنٌ 

 : ، بسكون الفاِء َمْهُموزاً ، وإذا َوقََف قرأ (ُكْفؤاً )ُمثقَّالً مهموزاً وقرأ حمزة.  (ُكفُؤاً )مٍرو ، والكسائي وعاصم ع
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 م ل محزأب. (ك ْفؤا  )م ل أيب عمر و ور ِوي  (ك ف ؤا  )بغت  ز  ، وا تلف عن انفع ، فر ِوَي عله  (ك َفى)
ُ  الُمْسِلُمونَ » وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  .«ِدَماؤُهمْ  تَتَكافَأ

يَاِت والِقَصاِص فليس لشريٍف على وضيعٍ فَْضٌل في ذلك ،  في حديٍث آخر في العَقيقَِة وقال أبو عبيد : يُِريُد : تَتََساَوى في الّدِ

بَْيَن النَّاِس  الُمَكافَأَةُ وله ،  ُمَكافِئٌ   شيٍء ساَوى شيئاً حتى يكوَن مثلَه فهوُمتَساِويَتَاِن ، وكلُّ :  يريدُ  «ُمتَكافِئَتَانِ  َعِن الغاَُلِم َشاتَانِ »

َجاِل للَمْرأَةِ ، يقوُل : إنَّهُ ِمثْلُها في َحسبها ،  الُكفء الرُجل أي فعلُت به ِمثَْل ما فعَل بِي ، ومنه : كافأْتُ  من هذا ، يقاُل : من الّرِ

ا  لتْكتفئَ  فإّن معنى قوله : ما في َصْحفَتها ، فإنََّما لها ما ُكتَِب لها ِلتَْكتِفئَ  ال تَْسأَِل المرأةُ َطاَلَق أُْختَها»ُُ : السالمعليهقوله  وأَمَّ

ْحفَةُ وبَْبتَها ِلتُْفرَغ ما فيها ، الِقْدَر وغيَرها إذا ك كفَأْتُ  تَْفتِعُل من ةِ َحقَّ صاِحبَتِها من  الصَّ رَّ : القَْصعَةُ ، وهذا َمثٌَل إلمالِة الضَّ

 َزْوِجها إلى نَْفِسها ِليَِصيَر حقُّ األْخرى كلُّه من زوِجَها لها.

القوَس إذا أَمْلَت رأَسَها ولم تَْنِصْبها  أَْكفَأتُ  َمْلتَه ، ولهذا قيلَ الشيَء إذا أَ  أَْكفَأْتُ واإلناَء إذا كبَْبتَهُ ،  َكفَأْتُ  :(أبو عبيد عن الكسائي)

 :  نَْصباً حتى تَْرِمي عنها ، وأنشد

هريريريريريريريا بريريِ َه رَكريريْ َرى َوجريريريريريريريْ ه  هبريريريريريريريا أْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريَ  قريري ريريَعريريريريريريريْ

  
ْتَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريِع   أ  غريريريريَ فريريريريريريريَ كريريريريْ ا مريريريري  ْوهريريريريريريريَ لريريريريَ   َذا مريريريريريريريا عريريريريَ

  
 أي ُمَماالً غير مستقيٍم.

ً كَ  اإلناءَ  َكفَأْتُ  وقال أبو زيد : ُمْكفَأً غير َساِجعِ  : .... في َمِسيِري إذا ما ُجْرَت عن القَْصِد ، وقال في قوله أْكفَأْتُ وإذا قلْبتَهُ ،  ْفأ

ُ و: القاصُد ،  الّساِجعُ   : الجائُر. الُمْكفَأ

ْعرَ  أْكفَأْتُ وقال :   إذا خالْفَت بقوافِيه. إْكفَاءً  الّشِ

 : اختالُف إعراِب القوافِي. اإلْكفَاءُ وقال :  (العالءِ أبو عبيد عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن )

 زيٌد عمراً ناقَتَه سأَلَه أَْن يَهبََها له ، َوَولََدها َوَوبََرها سنَةً. اْستَْكفَأَ  :(أبو زيد)

ً  القومَ  َكفَأْتُ و  إذا ما أََراُدوا َوْجهاً فََصَرْفتَُهم عنه إلى غيره. َكْفأ

ً  أَْكفَأْتُ وإبِلي فالناً إذا َجعَْلَت له أَْوبَاَرها وأَْلبَانَها.  أَْكفَأْتُ ( : ائيأبو عبيد عن أبي عبيدة والكس) ، وبعُضُهم يقوُل  َكْفأَتَْينِ  إِبِِلي أيضا

 ، وهو أَْن تْجعََل نِْصفَْيِن ، يَْنتُِج كلَّ عاٍم نِْصفاً كما يَْصنَُع باألرِض بالّزراعة. ُكْفأَتَْين :

َق إِبِلَهُ ، فَيُْضِرُب الفَْحَل العاَم إْحَدى الِفْرقَتَْيِن  ُكفأَةً و،  كفأَةً  : يقال : نَتَج فالن إبِلَهُ  (وابن السكيت عن أبي عمرٍ ) ، وهو أَْن يُفَّرِ

 ، وتََركَ ويََدع األْخَرى ، فإذا كان العاُم الُمْقِبُل أَْرَسَل الفَْحَل في الِفْرقَِة التي لم تكن أَْضَربَها الفَْحَل في العام الماضي 
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َرهَبا الَفْحَل يف العاُ ا َ ِر ن ألن أفضريريَل اللِّتاج أن حي َْمل على اإلِبِل الَفْحل  عاما  وأنةريري  قوَل ذي  اليت كاَن َأضريريْ
 :  الرمِة يف ذلك

اِن ومل حيريريريريريريريَِ ْ  ِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريْ هريريريريريريريا تريريريريريريري  يريريريريريريْ أَتريريريريريريريَ فريريريريريريريْ َرى كريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
س    نْيِ المريريريِ اجريريريَ تريريريريريريريَ يريريريريريريريَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ   يف الريريريلريريريِّ  لريريريريريريريه ثريريريِ

  
 يَْعنِي أَنها نُتَِجْت إناثاً كلُّها.

 :  وأنشد لكعب بن زهير

َأأب   فريريريريريريريريْ َُ كريريريريريريريري  عريريريريريريريريا  عريريريريريريريريا ا أَْربريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريا نريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريا  َك أَْربريريريريريريَ لريريريريريريريَ تا  فريريريريريريريأهريريريريريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَ ا  ريريريريريريَ اهريريريريريريريَ غريريريريريريريَ  بريريريريريريريَ

  
 اإلناَء بغير أِلٍف. َكفَأتُ وقال : 

ه. َكفَْيتُه: و : لُغَةٌ. قال أْكفَأْتُ  وقال ابن األعرابي :  ما أََهمَّ

ٌ  البَْيَت فهو أَْكفَأْتُ وقال :  ُرهُ. ِكفَاءُ و،  ِكفَاءً  إذا َعِمْلَت له ُمْكفَأ  البَْيِت : ُمَؤخَّ

اُد بن َسلََمة عن ِسَماِك بن َحْرٍب عن الحارِث بن أبي الحارث األْزِدي من أهل نَِصيبِيَن أّن أباه اشتََرى و َمْعِدناً بمئِة شاةٍ َرَوى َحمَّ

ها : مئةٌ وأوالُدها : مئةُ شاةٍ فنَِدَم فاْستَقَاَل  ُكْفأَتُهاومئةُ شاةٍ ، :  ُمتْبعٍ فأَتَى أمه فاستأَْمَرَها فقالت : إنَّك اشتريته بثالثمئِة شاة أُمُّ

، فقال : إنَّ أبا  عنههللارضيشاة. فأتى به صاحبُه إلى علّيٍ  صاحبَه فأَبَى أَن يُِقيلَهُ ، فقَبََض الَمْعِدَن فأذابَه وأَْخرج منه ثَمَن أَْلفَيْ 

 الحارث أصاَب ِرَكازاً ، فسأله علّي فأخبََرهُ أنه اشتراهُ بمئِة شاةٍ ُمتُبعٍ ، فقال علّي : ما أرى الُخْمَس إال َعلَى البائع.

 فأَخَذ الُخْمَس من الغَنَِم.

 أوالُدها.أراد بالُمتْبعِ التي يَتْبَعُها 

 وقوله : أثى به أي َوَشى به وَسعَى به يأثُو أَثْواً.

 تَاجِ.: أَْصلُها في اإلبل كما قال أبو عمٍرو ، والكسائي ، وأبو عبيدةَ ، وهو أْن تُْجعََل اإلبُل قِطعتين ، يَُراَوُح بينَهما في النِّ  الُكْفأَةُ و

 :  وأنشد شمر

نْي  تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ نِي ثريريريريريريريريريِ أَتريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ ي كريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ ه  ِ بريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْ   قريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ
  

هريريريريريريريا   تريريريريري  نْيِ  (1)َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريْ فريريريريريَ نْيِ ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريَ  بريريريريريِ ريريريريريِ ريريريريريعريريريريريَ

  

نْي  ا يف عريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ أَتريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ ج  كريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريِ  أَنريريريريريريريريريريْ

  
نْيْ   فريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ج  عريريريريريريريريريامريريريريريريريريريا  ِذي وهريريريريريريريريريِذي يريريريريريريريريريري   أَنريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ

  

نْي و  يريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريرين الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  
ج  املريريريريريريريري  أَنريريريريريريريريتريريريريريريريريِ

  
نْي   بريريريريريريْ ريريريريريَ يريريريريريريريَك يريريريريريريَ ي ، وتريريريريريِ ائريريريريريِ لريريريريريريريا اجلريريريريريريريَ ن عريريريريريريريامريريريريريِ  مريريريريريِ

  
ُجل َجعَلَتْ  (قلت) ُ  مئِة شاةٍ ، كّل نِتَاجِ : مئةً ، ولو كانت إبالً كان ُكْفأَةَ  : لم يَِزْد شمٌر على هذا التفسير والمعنَى أَنَّ أَمَّ الرَّ مئٍة  ُكْفأَة

 ُل عليها َسنةً ، وَسنَةً ال.من اإلبل خمسيَن ، ألنَّ الغنَم يُْرَسُل الفَْحُل فيها َوْقَت ِضَرابَِها أَجَمع ، وليسْت كاإلبل يُحَمُل الفحْ 

__________________ 
 (.كفأ)« اللسان»وامل به من « قمتهما»( يف امل بوع : 1)
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ُجِل تْكثِيَر ما اشتََرى به ابنَُها ، وإْعاَلَمهُ أنه َمْغبُوٌن فيما ابتَاَع ، ففَطَّنَتْهُ أَنَّه كأَنّه  بثالثمئة شاةٍ فنَِدَم اشترى الَمعِدَن وأَرادت أُمُّ الرَّ

بح ، وَسعَى به إلى علّي رضي هللاُ ع نه ، ابنُها ، واستقال بائعَه فأَبَى ، وباَرك هللاُ له في المعِدِن فحسده البائُع على كثرةِ الّرِ

 ليأُْخَذ منه اْلُخمَس ، فأْلَزَم الُخْمَس البائَع ، وأََضرَّ الساعي بنْفسه.

 .أَُكافِئَه أي طاقةٌ على أَنْ  ِكفَاءٌ  قِبٌَل وال : يقال : ما ِلي به (أبو نصر)

 : وأنشد

 ر و   ال  ْ ِس ليَس له ِكَفاء  و 
اء والاّلم ، أو النُّون والميِم. اإلْكفَاءُ  وقال الليث : قال بعُضهم : عر هو الُمعاقَبةُ بين الرَّ  في الّشِ

 : والقَوُل فيه ما قال أبو عمٍرو. (قلت)

 ً َ  وقال الليث : ورأيُت فالنا  الوجه إذا رأيتَهُ كاسف اللَّوِن ساِهماً. ُمْكفَأ

 إذا اْنَهَزُموا. اْنَكفَتُواو فانكفَأُوا ويقال : كان الناُس ُمجتِمعين

 اإلبل. بَكْفأَة ، وهو ثمُر َسنَتها ، ُشبَِّهتْ  َكْفأَةً  فالناً نخلةً إذا سأَْلتَهُ ثمَرها سنَةً ، فَجعَل للنَّْخل اْستَْكفَأْتُ  قال أبو زيٍد :و

 :  وأنشد

ا َأهتريريريريريريري  فريريريريريريريْ ِل كريريريريري  حريريريريريريريْ َ
يريريريريريح  عريريريريريلريريريريريريري  املريريريريري الريريريريريِ ٌ  جمريريريريريريريََ لريريريريريريريْ  غريريريريري 

  
بريريِق    ِر َتسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريَ َذاب الريريبريريحريريْ ا يف عريريريريريريريِ اَنريريريريريريري   َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
 : ُعروقَها. بأشطانِها النَّْخَل ، وأرادأراد به 

 .«تََكفَّأَ تَكفُّؤاً  أَنّه َكان إذا َمَشى»:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَِة النبّيِ و

ُ  : التَّمايُُل كما فالتَّكفُّؤُ   .َكفَأْتَه السَّفينةُ في الماء يميناً وشماالً ، وكّل شيء أََمْلتَهُ فقد تتكفَّأ

 .َكِفئٌ و َمكفوءٌ  ، فهو ُكِفئَ  اللّون : ُمتَغَيِّره كأنّه ِفئَ كَ  ويقال : أصبح فالنٌ 

ةِ  مَّ  :  وقال دريُد بن الّصِ

رْع  و  ِع فريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ َ اِ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ن قريريريريريريريريريريريِ َر مريريريريريريريريريريريِ  َأ ريريريريريريريريريريريَْ

  
ْرِس   سّ  وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْون مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ يِء الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ فريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريَ

  
.  أي ُمتَغيِِّر اللَّون من كثرةِ ما ُمِسَح وُعضَّ

َ  ويقال :  الرجُل بيَن فارَسيِن بُرمِحه إذا َوالَى بينهما ، فَطعََن هذا ثم هذا. كافَأ

 : يَْحتاُل للخالص. يَهتَبِلُ  : الذي غلبَه األقراُن بكثرتهم ، اْلَمْكثُورُ والَمْكثُوُر يَْهتَبُِل ونَْحَر اْلُمكافِِئ :  وقال الكميت

 َي حّرها.بها عيَن الشمس ِليتَّقِ  يُكافئ ويقال : بنى فالن ُظلَّةً 

 .«بهما عنا عين الشمس أي نقابل بهما الشمس ، وإني ألخشى فضل الحساب نُكافئُ  لنا َعبَاَءتَان»قال أبو ذر : و

ُ  وجملٌ  َكفَآء : وهو الذي ماَل َعلَى أَحد جنبَي البعيِر ، وناقةٌ  أَْكفَأ وقال ابن شميل : َسنَامٌ   ، وهو من أهون عيوبِ  أَْكفَأ
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َن است اُ سَلام ه.البعِت ،   ألنه  ذا  َِ
يَتِ  ُكوفانُ  قال الليث :: كيف ـ  كوف  .الُكوفَةُ  : اسُم أرٍض ، وبها ُسّمِ

 .ُكوفانَ  تُْدَعى الكوفة : كانت (اللحياني عن الكسائي)

فَانٍ  من أمرِهم ، وفي ُكوفانٍ  قال : والناُس في  أي في اختالٍط. َكْوفانٍ و،  َكوَّ

 أي في ِحْرٍز ومنَعٍَة. ُكوفَانٍ  : إنّه لَِفي (األمويأبو عبيد عن )

 : الدََّغُل من القََصب والَخشب. الُكوفَانُ : و : الشَّرُّ الشديدُ  الكوفانُ :  : قال (ثعلب عن عمٍرو عن أبيه)

ً  : أِلفُها َواٌو ، فإن استُعملَْت فِعالً ، قلَت : الكافُ  وقال الليث : ْفُت كافا ً  تْبتُ حَسناً أي كَ  َكوَّ  ، وكذلك قال اللِّحيانيُّ وغيُره. كافا

ْفتُهواألديَم ،  َكيَّْفتُ  قال : ويقال :  إذا قَطعتَه. َكوَّ

 ، والتي يُْرقَُع بها ذيُل القميص الَخْلف : ِحيفةٌ. ِكيفَةٌ  وقال أبو عمٍرو : يقال للِخْرقِة التي يُرقَُع بها َذْيُل القميص القُدَّام :

 .َكافَ و، وهو ِمثُْل الَمْرِزية ، وقد تَاف  ُكوفةٌ  ويقال : ليست عليه تُوفَةٌ وال

 (تفسْي كيف)
 َحْرُف أَداةٍ ، ونُِصَب الفاُء فَِراراً من التقاء الساكنين فيها.

ُتْم َأْموااتً َكْيَف َتْكُفُرو )وقال أبو إسحاق في قوِل هللا :  استفهاٌم في معنى  كيفَ  اآلية ، تأِْويلُ  [18البقرة : ] (َن اِبلِل وَُكن ْ

ةُ هللا عليهم. ُب إنما هو للَخْلِق وللمؤمنين أي اْعَجبُوا من هؤالء كيف يَْكفرون ، وقد ثَبَتَْت ُحجَّ ب ، وهذا التَّعجُّ  التعجُّ

 .الَكْيِفيَّةُ  وقيل في مصدر كيف :

قيل : يا رسوَل هللا وَمن « الوَكفِ  ِخياُر الشَُّهَداِء عند هللا : أصحابُ »:  أنه قال وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي  :أكف ـ  وكف

 ؟الَوَكفِ  أصحابُ 

 .«عليهم َمراِكبُهم في البحر تَُكفَّأ قومٌ »قال : 

 قد جاء ُمفسَّراً في الحديث. الَوَكفُ  قال شمر :

 : الَجوُر واْلَمْيل. الَوَكفِ  قال : وأصلُ 

 فالٍن أي جوَره وَمْيلَه. َوَكفَ  يقال : إنِّي ألْخَشى

 :  وقال الكميت

ي وكريريريريريريريريريريريريريَف األمريريريريريريريريريريريريريو لريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ َك نريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْل   ل  األثريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياَل مسريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريريِ  ِر وحيريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
دَّةُ. الَوَكفُ  وقال أبو عمٍرو :  : الثِّْقُل ، والّشِ

من حاجتِِه إذا كان ال يَْدِري على ما هو منها ، وكل هذا ليس بخارج مما جاء ُمفَسَّراً  َوَكفٍ  وقالت الِكالبيَّةُ : يقال : فالٌن على

 وفي الحديث ، ألّن التَّكفِّي ه



3593 

 

َْيل  ، 
 : ما اَْنََبَ  من األرِ.. الوََكف  و امل

ُجلُ  َوِكفَ  :(أبو عبيد عن اليزيدي) يَْعلُو الّدكاديَك ويَْعلُو الَوَكفَا:  وقال العجاُج يصف ثوراً  ً  الرَّ  إذا أثَِم. يَْوَكُف وَكفا

 اإلثُْم. الَوَكفُ  وقال ابن السكيت :

 :  العيُب أيضاً. وأنشد:  الَوكفُ و،  َوَكفَ  يقال : ما عليك في هذا

ت َواَل  ْوَرأِب الريريريريريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ و عريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريري   اَّريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريِ

  
ف    م وَكريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريِ ْن َورَائريريريريريريريريريريريريريِ م  مريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريِ  أَيْتريريريريريريريريريريريريريِ

  
 :  النِّْطُع. قال أبو ذؤيب:  الَوْكفُ وقال : 

ه و  يريريريريريريريتريريريريريريري  فريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ عريريريريريريريس  فريريريريريريرييريريريريريريريِه األنريريريريريريرييريريريريريريريض  ا ريريريريريريريْ  مريريريريريريري  َّ

  
ا  رَاهبريريريريريريري  و غريريريريريريري  بريريريريريريري  كريريريريريريريْ ِف يريريريريريريريَ ِل الريريريريريريريوَكريريريريريريريْ ْرَداَء مريريريريريريريِ ريريريريريريريْ  جبريريريريريريريَ

  
 بَجْرَداَء يَْعني أرضاً ملساَء ال تُْنبُِت شيئاً ، يْكبُو ُغَراُب الفَأِس عنها لصالبتها إذا ُحِفَرت.

َِّسُع ، وهو َجلٌَد ، ِطيٌن وَحًصى ، وجمعُه ::  من األرِض  الوْكفُ  وقال ابن شميل :  .أْوكافٌ  الِفْنُع يَت

ً  َمْن َمنََح ِمْنَحةً »أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و  .«فَلهُ َكَذا وَكذا َوُكوفا

 العَْيُن بالدْمِع. َوَكفَتِ والبَْيُت بالمطِر ،  َوَكفَ  هي الغَِزيَرةُ الكثيرةُ الدَّّرِ ومن هذا قيَل : الَوُكوفُ  قال أبو عبيد :

 التي ال يَْنقِطُع لبنُها َسنَتَها َجمعَاَء.:  الَوُكوفُ  وقال شمٌر : قال ابن األعرابي :

 .الَوِكيفْ و الَوْكفُ  : َوَكفَ  ، ومصدرُ  أَْوَكفَ والبيُت ،  َوَكفَ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

 .«األْخبَارَ  يَتَوكَّفُونَ  أَْهُل القُبُورِ »في حديث آخر : و

 : يَتَوقَّعُوَن. يَتََوكَّفُونَ  قال أبو عبيد : معنى

 َخبَراً يَِرُد عليه أي يتوقَّعهُ. يتََوكَّفُ  يقاُل : هو

 : َوْكُف البَْيِت ، مثل الَجنَاحِ يكون على الَكنِيِف. الَوْكفُ  وقال الليث :

ً تَِكُف َوكْ  العَْينُ  وَكفَتِ  وقال اللحياني : ً وَ  فا ً و،  َوِكيفا ً و،  ُوُكوفا  إذا كاَن يسيُل قليالً قليالً. َوُكوفٌ  وسحابٌ :  ، قالَ  َوَكفَانا

َ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »جاَء في حديث َمْرفُوعٍ و أ ً  فاْستَْوَكفَ  تََوضَّ  .«ثاََلثا

 يََدْيِه أي قََطَر.الماُء من  وَكفَ  قال غيُر واحٍد : معناه أنّه غسَل يََدْيِه حتّى

 :  وقال ُحَمْيُد بن ثْوٍر يصُف الخمر

ا هريريريريريريريَ مريريُّ ْه  َ  الريريغريريويُّ يةريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريَ تريري وكريريِ   َذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريِم طريريبريرييريريريريريريري     اَء السريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريِ سَّ َأمْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريمريريريريريريريا جريريَ

  
 أراَد إذا اْستُْقِطَرْت.

ً  البَْغلَ  أْوَكْفتُ  وقال اللحياني :  ، وهي لغة أهل الحجاز. أُوِكفهُ إيكافا

ً  وتميٌم تقوُل : . آَكْفتُهُ أوكفه إيكافا ّقِ  ، وهي لغة أَْهِل ذلك الّشِ
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ً  وقال بعُضُهم : ً و،  وكَّْفته تْوِكيفا  .اإلكافُ و،  الِوكافُ  ، واالْسُم : أكَّْفتُه تأِكيفا

ُدُهم ويَْنُظُر في أُ  يَتَوكَّفُ  ويقال : هو  موِرهم.ِعيالَهُ وحَشَمه أي يَتَعَهَّ

 في الحرِب وغيِرها إذا واجهتُه وعارضته. مواكفةً  الّرُجلَ  َواَكْفتُ  ويقال :

 :  وقال ذو الّرّمة

ْه بريريريريريريريه  ى َرمريريريريريريريَ ن  أ نريريريريْ ريريريريَ ا ابريريريْ هريريريريريريريَ فريريريري  َواكريريريِ ىَت مريريريريريريريا يريريريري   مريريريَ

  
ِل   كريريريريريريريَ اِ  يريريريريريريَ ريريريريريْ غريريريريريريريَ َ

ا املريريريريري هريريريريريريريَ يريريريريريريْ غريريريريريِ بريريريريريْ ِش يريريريريريريَ يريريريريريْ  مريريريريريع اجلريريريريريَ

  
 [.9الذاريات : ] ((9أُِفَك )يُ ْؤَفُك َعْنُه َمْن )قال هللاُ جلَّ وعزَّ : : أفك 

َتنا لَِتْأِفَكنا َعْن آهِلَِتناأَ )قال الفراء يقول : يُْصَرُف َعِن اإليَماِن َمْن ُصِرَف ، كما قال :  يقول لتَْصِرفَنَا  [32األحقاف : ] (ِجئ ْ

 وتَُصدَّنَا.

ُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يِ ناتِ )وقوُل هللا :   [.7بة : التو] (َواْلُمْؤَتِفكاِت أَتَ ت ْ

 بِهُم األرُض أي انقلبت. ائْتَفََكتْ  ، ُمْؤتَِفَكةٍ  : جمعُ  اْلُمْؤتَِفكاتِ  قال الزجاج :

 يقال : إنّهم قوُم لُوٍط ، ويقال : إنَّهم جميُع َمْن أُهِلَك ، كما يقال للهالك : قَِد انقلبْت عليه الّدنيا.

تَْيِن ، وهي ائْتَفَكتْ  قد الُمْؤتَِفَكاتِ  بُنَيَّ ال تَْنِزلَنَّ البَْصَرة فإنها إْحَدىأي »:  روى النَّْضُر بن أَنٍَس عن أبِيِه أنه قالو  بأهلها َمرَّ

 .«بهم الثالثة ُمْؤتَِفَكةٌ 

تَيٍن ، قال :  بالمؤتفكة قال شمٌر يعني  ئتفكتا االْنِقالُب َكقَْريَاِت قوِم لُوط التي:  عند أهل العربية االئتفاكُ وأنها قد َغِرقَت َمرَّ

يَاحِ ُمْؤتَِفكْ : و بأهلها أي انقلبت. وقال في قول رؤبة  َجْوِز َخْرٍق بالّرِ

 أي اختلفت عليه األْرَواُح ِمن كّلِ َوْجٍه.

 : الَكِذُب. اإلْفكُ و: اإلثُْم ،  اإلْفكُ وإذا كذَب ،  أَفَِك يأْفَكُ و،  أَفََك يَأِْفكُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

بكسر الالِم وفَتِْحها ؛ فَمْن فَتََح الالم فهي الُم االستغاثِة ، ومن  ِلإلفِيَكةِ  ، ويا ِلألفِيَكةِ  : تقوُل العرُب : يا (أبو عبيد عن الكسائي)

ٌب ، كأنه قال : يأيَُّها الّرُجُل اْعَجْب لهذه ، وهي التي لم  مأفُوكةٌ  الِكْذبَةُ العظيمة ، وأرضٌ :  ، وهي األفِيَكةِ  كسرها فهي تَعَجُّ

 :  ْبَها المطُر فأْمَحلَْت. وأنشد ابن األعرابييُِص 

ْك  لريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريَ اوى هتريريريريريريريريريريريريَْ َي هتريريريريريريريريريريريريََ ا َوهريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْك   فريريريريريريريريريريريريِ لِّ ذا هبريريريريريريريريريريريريذا أيْتريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريريِ ٌس بريريريريريريريريريريريريِ  مشريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي يْنِقلُب. يأتِفكُ وقال يَِصُف قََطاةً باِطُن َجناِحها أسوُد ، وظاِهُره أبيُض ، فشبّه السواَد بالظُّْلَمة ، وشبه البياَض بالّشْمِس ، 

 النّاَس أي يُصدُُّهمْ  فِكُ يَأ : الذي األفَّاكَ و َما ِلي أََراَك عاِجزاً أَفِيَكا:  الذي ال َحْزَم له وال ِحيلة ، وقال الراجزُ  األفِيكُ  وقال الليث :
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 عن اَّقِّ بباطله.
 : الذي ال َزْوُر له. المأفوكُ و

 الرُجُل عن الخْيِر أي قُِلَب عنه وُصِرَف. أُفِكَ  :(شمرٌ )

 تلك األْرُض أي احترقت من الَجْدِب. ائْتفَكتْ  وقال ابن األعرابي :

 ك ب
 [.مستعملة]كبا ، كأب ، كوب ، وكب ، بكا ، بكأ ، بوك ، كوكب :  (وايء)

َغْيَر أبي بَْكٍر فإنّه لم  َكْبَوةٌ  ما أََحٌد َعَرْضُت عليه اإلْساَلَم إال كانت له عنده»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : كبا 

 .«يَتَلَْعثَم

ْنُد فهو َكبَا : مثل الَوْقفَِة تُكوُن عند الشيء يكرُهه اإلنساُن يُْدَعى إليه أو يَُراُد منه ، ومنه قيل : الَكْبَوةُ  قال أبو عبيد : إذا  يَْكبُو الزَّ

 لم يُْخِرْج شيئاً.

 في َغْيِر هذا : السُّقوُط للوْجِه. الَكْبَوةُ و

 :  وقال أبو ذؤيب يصُف ثوراً ُرِمَي فسقط

يريريريريريريريريقٌ  لريريريريريريريريِ وا فريريريريريريريريَ بريريريريريريريري  كريريريريريريريريْ ا كريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ   اترٌُّ فريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
رع    ه هريريريريريريريريريريريريريريريو أبريريريريريريريريريريريريريريريْ ِه  ال أنريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريريريريْ    ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا َعثَر. َكبَا يَْكبُو َكْبَوةً  :(أبو نصر عن األصمعي)

 :  إذا ربَا وانتفخ من فََرٍق أو َعْدٍو. وقال العجاج يَْكبُو الفرسُ  َكبَاو

وِ   بريريريريريريري  ريريريريريريريريَة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ى جريريريريريريريِ لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ َرى ابريريريريريريرين  لريريريريريريريَ  جريريريريريريريَ

  
ْريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة ال كريريريريريريريريريريريريريريريريرياب    وِ  و جريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال أنريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الّرماِد أي عظيُمه ُمنتِفُخه أي أنّه صاحُب إْطعَاٍم كثير. كابِي ويقال : فالنٌ 

 الرجُل إذا لم تَخرْج نَاُر َزْنِده. أْكبَى ويقال :

ً  ويقال للُكناسة تُْلقَى بِفنَاِء البيت :  ممدود فهو البَُخوُر. الِكبَاءُ  للجميع ، وأّما األْكبَاءُ ومقصوٌر ،  كبا

َره. تْكبِيةً  ثوبه َكبَّى يقال :  إذا بخَّ

ْك من اإلعياء ، والتراب الكابِي وقال الليث : الفرسُ   : الذي ال يَستقرُّ على وجه األرِض. الكابي : الذي إذا أَْعيا قام فلْم يَتَحرَّ

 إذا َغّطاها الّرماُد والجمُر تحتها. كابِيَةٌ  وقال غيُره : نارٌ 

 : فيها لَبٌن عليها َرْغَوة. َكابِيةٌ  ُعْلبةٌ و

 اللَّْوِن : َعلَتْهُ َغْبَرةٌ. كابِي وَرجلٌ 

ْك. َكبَاو  الغُباُر إذا لم يَِطْر ولم يتحرَّ

 .«الكابي الهابِي شرٌّ من»وقال أبو الهيثم : يقاُل في مثل : 

ْنُد إذا لم تَخرْج منه ناٌر ،  َكبَا:  لنار ، كما يقال، أي خال من ا فَكبا : الفَْحُم الذي قد خَمدت ناُره الكابيوقال :  الفرُس إذا  َكباوالزَّ

 ُحنِذ بالِجالَل فلم يَْعَرْق.

 .َكابٍ  : الّرماُد الذي تََرفََّت وَهبا ، وهو قْبَل أن يَكون هباءً  الهابيو

 َرَوى إسماعيُل بن خالد عن يزيَد بِن أَبيو
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نريْوفل عن العباس بن عب  امل ل  أنّه قال : قله    رسريريريريريريريريوَل هللا :  ن ق ريةريريريريريريريريا  ُّ د عن عب  هللا بن اَّارل بن 
 وسلمعليههللاصلىمن األر. ، ف ال رسول  هللا  َكْبوأب    جلسوا فتذاكروا أمسساهَبم فجعلوا َم ريَلَك َمَ َل  لة  يف

 الفري ني ،   جعلهم بيوات  فجعل   نَّ هللا َ َلَق ا لَق فجعلِ  يف  تهم ،   مسني فرَّقهم جعل  يف  تِ : »
 .«يف  ت بيوهتم ، فَأاَن َ ْت ك م نريْفسا  ، وَ ْت ك م بيتا  

 ، وهو الُكناسةُ والتّراب الذي يُْكنَُس. الُكبَةَ و،  الِكبَا ، لم نَْسَمع فيها من علمائنا شيئاً ، ولكنا سِمعنا َكْبوة قال شمر : قولُه : في

 .ُكبَةٌ :  : السَّْرجيُن ، الواحدة ينالُكبِ  وقال خالٌد :

ثُْبَوةٌ ، :  ، بضم الكاف ، مثل القلَة ، أصلُها : قُْلَوةٌ ، والثُّبَةُ أَصلُها ُكبْوةٌ  : الُكنَاسة ، من األسماء الناقصة ، أْصلُها : الُكبَةُ  :(قلت)

َث لم يَْضبِْطه فجعله  .َكْبَوةً  وكأنَّ المحّدِ

 إذا ربا وانتفَخ.الفرُس  َكبَا ومنه يقال :

َر بالعُوِد. اْكتَبى ويقال :  إذا تَبَخَّ

 :  وقال أَبو ُدَوادٍ 

شْ 
َ
ِة املريريريريريريري بريريريريريريريَ وَج يف كريريريريريريري  جريريريريريريري  لريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ نَي الريريريريريريريْ بريريريريريريريِ تريريريريريريريَ كريريريريريريريْ  تريريريريريريريَ

  
   ُ هريريريريريريريريريريرينَّ ِوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا المريريريريريريريريريريري  ٌه َأمسريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ ى وبريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريَ

  
 :  قولُه : بُْلهٌ أحالُمهنَّ وسام ، أراد أنَّهنَّ غافالٌت عن الَخنَا والِخّبِ. وقال الكميت

ارٌ و  لريريريريريريريريريريريا ن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ َذَواِ  مريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريِ افريريريريريريريريريِ   يف كريريريريريريريريري  ٌع ال َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريَ

  
 أراَد أنّا عرٌب نشأنا في نُْزِه البالد ، ولسنا بحاضرةٍ نشأوا في القَُرى.

ً و كأْبةً و،  َكئَِب يَكأَُب كآبةً  وقال الليث :: كأب  ً و،  َكئيبٌ و َكئِبٌ  ، فهو كأْبا  .اْكتَأََب اكتئابا

 .؟أكأبَك الذي ويقال : ما

 : الُحزن الشديُد على فَْعاَلَء. الَكأْباءُ و

 [.71الزخرف : ] (يُطاُف َعَلْيِهْم ِبِصحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكوابٍ )قال هللا جّل وعّز : : كوب 

 :  الكوز المستديُر الّرأِْس الذي ال أُذَن له. وقال عديُّ بن زيد الُكوبُ  قال الفراء :

ه  ق  أبريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريا  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
ى عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه الريريريريريريريريعريريريريريريريريبريريريريريريريريْ    لريريريريريريريريكريريريريريريريريوِب   عريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .بالُكوبِ  إذا َشِرب َكاَب يَُكوبُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : ِدقّةُ العنق وِعَظُم الّرأِْس. الَكَوبُ وقال : 

 نَِضج.سواُد اللّْوِن من ِعنٍَب أو غير ذلك إذا :  الَوَكبُ  وقال الليث ::  [كوكبـ ] وكب

ً  الِعنبُ  وّكبَ  وقد بٌ  إذا أَخذ فيه تكويُن الّسواد ، واسُمه في تلك الحال : تَْوِكيبا  .ُمَوّكِ

 و: الذي نَعرفُه في أَْلوان األْعناب واألْرَطاب إذا َظهر فيه أَدنى سَواٍد أ (قلت)
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 اللخيل يف ال  َرى العربيَّة.، وهذا معروٌف عل  أصحاب  موكِّه   ، وب ْسرٌ  التريَّوِْكيه   ص ْفرأب  :
 الَوَسُخ.:  الَوَكبُ  بالباء فإن أبا العباس روى عن ابن األعرابي أنه قال : الَوَكبُ  وأّما

ً  الشيءُ  َوِكبَ  يقال :  ، وَوِسَب َوَسباً ، وَحِشَن حشناً إذا ركبه الوَسُخ والدََّرُن. يَْوَكُب وَكبا

 َرَجاٍن.: ِمْشيةٌ في دَ  الَوَكبانُ  وقال الليث :

ً  ، وقد وُكوبٌ  ، وَعْنزٌ  وُكوبٌ  تقول : َظْبيَةٌ   .َوَكبَْت تَِكُب ُوكوبا

 .الُمْوِكب ومنه : اشتُقَّ اسمُ 

 :  وقال الشاعر

وٌب  ٌة وكريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أ ُ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريرَبِيريريريريريريريريريرير    عريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريريريَ و  مريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث  الريريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريريريْ

  
 .الموِكبَ  البعيُر إذا لَِزم أَْوَكبَ  وقال ابن السكيت :

ياشيُّ :  الطائُر إذا نهض للَطيران. أَْوَكبَ  وقال الّرِ

 : وأنشد

 وانقةٌ  َأوَْكَ    طارا
َرار.:  التّْوكيبُ و،  الموكبَ  : تُسايرُ  ُمواِكبَةٌ   المقاربة في الّصِ

 المثابِر المواِظب ونحو ذلك.، وُمواِصٌب وَواصب ، بمعنى  َواِكبٌ وَعلَى أمره ،  ُمواِكبٌ  وقال اللّحياني ، يقال : فالن

باعّي ، ذهب إلى أّن الواو أصليَّةٌ ، وهو عند ُحذّاق النحويِّين الَكْوَكبَ  قال األصمعّي : وذكر الليث : من باب  كوكب في باب الرُّ

َر بكاٍف زائدة.  وكب ، ُصّدِ

 ذهب.: البياُض في سواِد العين ، َذهب البصُر له أو لم ي الَكْوَكبُ  وقال أبو زيد :

ً  الّسماِء ، ويُشبَّه به النَّْوُر فيسّمى كواكب معروف من الَكْوَكبُ  وقال الليث :  .كوَكبا

 :  وقال األعشى

رٌِق  مَس ملهريريا كوكريريٌ   ريريريريريريريريريريريريريريَ ك  الةريريريريريريريريريريريريريريَّ امسريريِ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    هريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ كريريريريريريريريْ ِه مريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ مريريريريريريريرييريريريريريريريريِم الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ َؤٌَُّّر بريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
ةِ  الكوكبُ وأيضاً ،  كوكبٌ  ويقال لقَطرات الجليد التي تقُع َعلَى البَْقل بالليل : مَّ  :  : ِشدَّةُ الحّرِ وُمْعظُمه. وقال ذو الرُّ

ْتِه و  لُّ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرْ   يف بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِه غريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريُو يريريريريريريريريريَ

  
َ اِب الريريريريريريريرييتريريريريريريريريواهريريريريريريريريرِ   وَق اَّريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريه كريريريريريريريريوكريريريريريريريريٌ  فريريريريريريريريَ

  
 :  قال األعشى .ُمْوِكبٌ :  ويقال لألْمعَِز إذا توقََّد َحصاه َضحاءً 

َز  عريريريريريريريريريَ ع  األمريريريريريريريريريْ َ  َو ريريريريريريريريريْ ا  تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريِ
 
 املريريريريريريريريري

  
واج  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريِة اإليريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريرياِل   لريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : وقال الشاعر يصُف َكتِيبَةً :  الَجيش َكوكبِ والماء ،  كوكبِ والعُْشِب ،  كوكب كّلِ شيٍء : معظُمه ، مثلُ  َكوكبُ و

 َمْلم وَمة  ال خَيْرِق  ال ّْرف  َعْرَضهاو 
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 هلا َكوَكٌ  َفْخٌم   يٌ  و ضومس ها
تُِريه النَّْجَم : و السماء. ومنه قوُل طرفة كواِكبُ  إذا ُوصف بالشّدة كأنه أَْظلََم بما فيه من الشدائِد حتى ُرِؤي َكواكبَ  ويوٌم ذُو

 كفراً وبِيضاً. الكواِكب وقال : تُِريه يَجري بالظُُّهرْ 

 إذا تََرْعرع وَحُسَن وْجُهه. َكوكبٌ  : غالمٌ  (ثعلب عن ابن األعرابي)

ُج :وقال   : سيُِّد القوم. الكوَكبُ و: الّسيُف ،  الَكوكبُ و: الماُء ،  الكوكبُ  المؤّرِ

هَرةُ من بيِن الكواكب : (قلت) :  يَُؤنِّثونَها ، وسائر الكواكب تُذكَُّر ، فيقال الكوَكبَةُ  : وسمْعُت غيَر واحٍد من العرب يقول : الزُّ

 هذا كوكٌب قد طلَع.

 [.76األنعام : ] (ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى َكوَْكباً فَ َلمَّ )قال هللا جّل وعّز : 

ا َشْوَزٌب فهو   من َشَزَب. (فَْوَعلٌ )وِمثُْل الكوكب : القَْوقَُل ، والشَّْوَشُب ، وأمَّ

 :  يُْقَصُر ويَمدُّ ، قال ذلك الفّراء وغيُره وأنشد البَُكا: بكا 

اهريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريَ قَّ هلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريري  ِ  ومسريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ْه عريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ

  
اء  و   كريريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريْ ويريريريريريريريريريل  و مريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريري   ال الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
ً  باَكْيتُ و .باكٍ  ، فهو يَْبِكي الرجلُ  بََكى وقد  منه. بَُكاءً  إذا كنَت أْكثَر فبَكْيتُه فالنا

 .البكاء إذا صنَْعَت به ما يَحِملُه َعلَى أَبَكْيتُهوعليه ،  بََكْيتَ  كالهما إذا بكَّْيتُهوالميَِّت  بََكْيتُ :  قاال (ثعلب عن األصمعي وأبي زيد)

 :  وهي القليلةُ اللّبَِن. وأنشد أبو عبيد بَِكيئَةٌ  إذا قَلَّ لبنُها ، وناقةٌ  تَْبُكُؤ بََكاءً  الناقةُ والّشاةُ  بَُكَؤتِ  األصمعي :: بكأ 

نَّ و  ْأُِّلريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ ه و لريريريريريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريريريريري  َؤَن لريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِ و   مريريريريريريريريريريَ ه  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريِ نَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريري 

  
لشمٍر عن أبي عبيد عن أبي « المصنَّف»، وأقرأنا اإلياديُّ في كتاب  بَُكَؤْت تبُكؤُ  «غريب الحديث»هكذا سِمعنا في كتاب 

ُ  الناقةُ  بََكأَتِ  عمٍرو :  إذا قلَّ لبنُها. تَْبَكأ

قال : معناه فِينا قِلّةُ كالم إالَّ  «بَْكءٌ  نحُن َمعَاِشَر األْنبِياِء فِينَا»:  وسلمعليههللاصلىحديث النبي  ى في تفسيروقال أحمد بن يحي

 .«الناقِة إذا قَلَّ لبنُها بَْكءِ  فيما نحتاُج إليه ، مثل

ُ  النّاقةُ  بَكأَتِ  وقال أبو زيٍد : ً و بُكَؤْت تَْبُكُؤ بََكاءٍ و،  تَْبَكأ  .بََكايَا من النُّوِق : البَِكيئَةِ  ، كلُّ ذلك مهموٌز ، وجمعُ  بَْكأ

 : تَثِْويُر الماِء. البَْوكُ وِسفَاد الِحَماِر ، :  البَْوكُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): بوك 

ً  وسلمعليههللاصلىَعْيناً كاَن النبي  باكَ  أَنَّ بَْعَض الُمنَافِِقينَ »في الحديث و،  يَبُوُكَها العَْينُ  باكَ  يقال :  .«قَْد َوَضَع فيها َسْهما

 «به شيءٌ  يُبَاكُ  َمِعي ِدْرَهٌم بَْهَرٌج ال»: البَْيُع ، وحكي عن أَْعرابّيِ أنّه قال :  البَْوكُ و
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 أي ال يري َباع .
 إذا جامع. باكَ وإذا باَع  باكوإذا اْشتََرى ،  باكَ وقال : 

َل َصْوٍك  ةٍ ، قاله األصمعّي وأبو زيد. بَْوكٍ وويقال : لَِقيتُه أَوَّ َل َمرَّ  أي أَوَّ

 وقال : هو كقولك : لَِقيتُه أَّول ذاِت يََدْيِن.

ُكونَه ويُْدِخلُوَن فيه الِقْدَح ، وهو ، أي  تَبُوكَ :  ، فلذلك سميت «بِقْدحٍ  تَبُوكَ  ِحْسيَ  يَبُوُكونَ  أنَّ الُمْسِلميَن بَاتُوا»في الحديث و يَُحّرِ

 الِحَماُر األتاَن. باكَ :  الّسْهُم ِليَْخُرَج منه الماُء ، ومنه يقال

 .البََوائِكُ  : الناقة العظيمة السَّنَاِم ، والجميع الفَاثِجُ و البائِكُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 اُمها وِخيَاُرها.ِكرَ :  اإلبلِ  بََوائكُ  وقال النَّْضُر بن شميل :

 ك م
 ، كوم ، وكم ، أكم ، مكا ، ومك. (كمؤ)كمى ، كمأ ،  (واي ى)

 ؟.من أَّيِ شيٍء أُِخذَ  الَكِميِ  قال أبو العباس : اختلف الناُس في: كمى  *

يَ  ً  فقال طائفةٌ : ُسّمِ  ا ، ولكنّه إذا احتاَج إليها أَْظَهَرها.شجاَعتَه لَوْقِت حاجته إليها ، وال يُْظِهُرها ُمتََكثِّراً به يَْكِمي ألنه كِميّا

يَ  ً  وقال بعُضهم إنما ُسّمِ ً  ألنَّه ال يَْقتُُل إالَّ  َكِميّا  ، وذلك أن العرَب تأْنُف من قَتِْل األِخسَّاء. َكِميّا

وا والعرُب تقوُل : القوُم قد ُروا إذا قُتَِل كِميُُّهْم وَشِريفُُهْم وَزَوْيُرُهم ، ومنه قولُه تُكمُّ فُوا وتُُزّوِ بَْل لَْو َشِهْدَت القَْوَم إذا :  ، وقَْد تُشّرِ

وا  تُُكمُّ

 .الِكَمايَةِ  بَيِّنُ  َكِميٌ  وقال ابن بُُزْرَج : َرُجلٌ 

ه. ِميُ الكَ وفي ِساَلِحِه ،  الَكِميُ  على َوْجَهْيِن : الَكِميُ ووقال :   : الحافُظ ِلِسّرِ

 للشََّهاَدة : الذي يَْكتُُمَها. الكاِميوقال : 

ه. نَِكيٍ  وال بَِكِميٍ  ويقال : ما فالنٌ  هُ ، وال يَْنِكي عُدوَّ  أي ال يَْكِمي سرَّ

ْدتَه فقد ْيتَه وقال ابن األعرابي : كلَّ َمْن تَعَمَّ ً  ، وسمي تَكمَّ ى ألنَّه الَكِمُي َكِميّا ُدُهم.األ يتََكمَّ  ْقَراَن أي يَتَعَمَّ

 َستَر َمْنزلَه ِمَن العُيُون.:  أَْكَمىو: َكتََم َشَهاَدتَه ،  أَْكَمىووقال : 

 العَْسَكِر. َكِميَ  : قَتَل أَْكَمىو

تُْهمُ  وقال الليث : ىوالِفتْنَةُ إذا َغِشيَتُْهم ،  تََكمَّ  في ِساَلِحِه إذا تَغَطَّى به. تََكمَّ

أي اْستُُروَها ِلئاَلَّ تقَع عيوُن الناِس  اْكُموَها أنَّه َمرَّ على أْبَواِب ُدوِر ُمْستَِفلٍة. فقال : وسلمعليههللاصلىأنَّ النبي »في الحديث و

 عليها.

ْملَةُ الُمْشِرفَةُ ، ومن  َمةِ الَكوْ  أي اْرفَعُوَها ِلئاَلَّ يَْهُجُم السَّْيُل عليها ، مأخوذٌ من «أِكيُموها ... ُروي من وجه آخرو: كوم  وهي الرَّ

 ، وهي الطويلة السَّنَاِم ، الَكْوَماءِ  النَّاقةِ 
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. الَكَوُ  و   : ِعيَتٌم يف السََّلاُِ
فَاِد : ً  ويقال ِلْلفَرِس في الّسِ  ، وكذلك كّل ذي حافٍر من بَْغٍل أو ِحَماٍر. كاَم يُكوُم َكْوما

ً  ويقال للعقرِب أيضاً :  :  ، وأنشد أبو عبيد كاَم يُكوُم َكْوما

  ْ َ ْم  ْذ غريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريري  ى أ مريريريريريريريريريريريريَّ ْرعريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأّن مريريريريريريريريريريريريَ

  
ر َ ن   ا عريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريَ ومريريريريريريريريريريريري  ٌة يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري  َربريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
 .كاَمها : يقال للحمار باَكَها ، وللفرس : (أبو عبيد عن األصمعي)

 الِحَماُر أيضاً. كامَ  وقال ابن األعرابي :

 .الُكومُ  : تراب مجتمٌع ُطولُه في السََّماء ذَراَعاِن وثُلٌُث ، ويكوُن من الحجارة والّرْمِل ، والجميع : الُكوَمةُ  وقال ابن شميٍل :

مَ  وقد  حٍد إذا جمعها فيه.الّرُجُل ثِيَابَه في ثَْوٍب وا َكوَّ

َدقَِة ناقةً  وسلمعليههللاصلىأنَّ النبي »في الحديث و ْخَمةُ الّسنَاِم ، وبَعيرٌ  «َكْوَماءَ  َرأَى في نَعَِم الصَّ  ، والجميُع : أْكَومُ  وهي الضَّ

 :  ، وقال الشاعر ُكومٌ 

اٌ   يريريريريريريريريريريريريريَ ِن  ريريريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريريريِ َواجريريريريريريريريريريريريريِ
َ

 رِقريريريريريريريريريريريريرياٌب كريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريري

  
وُ  و   َواِر كريريريريريريريريريريريري  اٌه عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى األكريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  له ، وتََطالَْلُت له ، وَرأَْيتُه اْكتَْمتُ  : القُعُوُد على أَْطَراِف األصابع ، تقول : االْكتِيامُ و  على أَْطَراِف أصابع ِرْجِله. ُمْكتَاما

ُجلُ  َكِمئَ  :(أبو عبيد عن الكسائي): كمأ  ً  الرَّ  :  ، َمْهُموزاً إذا َحِفَي وعليه نَْعٌل ، وأنشد شمرٌ  يَْكَمأَ َكَمأ

ْه و  لريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ َن الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  أَْنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     هلل مريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   لريريريريريريريِ يريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ِئ الريريريريريريريّرِجريريريريريريريْ مريريريريريريريِ خ  كريريريريريريريَ يريريريريريريريْ َ أَب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ُجُل الَخبَر قال : ُ  األخبارَ  َكِمئْتُ  وقال الكسائي أيضاً فيما َرَوى أبو عبيد عنه : فإن َجِهَل الرَّ  عنها ، وَغبِيُت عنها : مثلُها. أَْكمأ

اءُ  :(شمرٌ ) ِعيَف. الَكّماءَ  ، وسمعُت أعرابيّاً يقول : بنو فالٍن يَْقتلُونَ  الَكْمأَةَ  الذي يتَّبعُ  الَكمَّ  والضَّ

 بِيُض.: ال الِفقَعَةُ وإلى الُحْمرة ،  الَجْبأَةو: هي التي إلى الغُْبَرةِ والّسواِد ،  الَكْمأةُ  :(أبو عبيد عن األحمر)

 ، وَرْجٌل وَرْجلَة. َكْمأةٌ و كْمءٌ  ، وال يُْجمُع على فَْعلَة إالَّ  َكْمأةٌ :  للواحد ، وجْمعُه َكْمءٌ  وقال أبو الهيثم

ئُونَ  ويقال : خرجَ   .َكْمأتُها إذا َكثُر ُمْكِمئَةٌ  األرُض فهي أْكمأتِ و،  الَكْمأةَ  ، وهم الذين يطلُبَون الُمتََكّمِ

 .َكْمأةٌ  : أَْكُمؤ ، وجمع أْكُمؤاً :  َكْمءٌ  : يجمعُ  (األعرابيشمر عن ابن )

 .كمأةٌ  وقال غيره يقال للواحدةِ :

 وحكى شمٌر عن َزيِد بن َكثَْوةَ مثَل ما قال أبو الهيثم.

عَْت عليه األْرُض ،  (أبو العباس عن ابن األعرابي) أَتو: تلَمَّ  عليه إَذا َغيَّبَتْه تَكمَّ
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 وذهبه به.
 ، وهو َحَجٌر واِحٌد. اآلكامُ و،  األُكمُ و اإلَكامُ و األَكمُ  : تَلٌّ مَن القُّفِ ، والجميُع : األَكَمةُ  قال الليث :: أكم 

 .المآِكمُ  : لَْحَمتاِن بين العَُجِز والَمتْنَْيِن والجميُع : المأَْكَمتانِ و

 أَْطَوُل في الَسماِء وأَْعظُم. األكَمة : قُفٌّ غيَر أنّ  األَكمةُ  وقال ابن شميل :

َوابِي. األَكمُ  ويقال :  : أَْشَراٌف في األرِض كالرَّ

 يقال : هو ما اجتمَع من الحجارة في مكاٍن واحد ، فُربَّما َغلَُظ ، وربما لم يغلُْظ.

ٌد في الّسماِء ، كثيُر الحجارة. األكَمةُ  ويقال :  : ما ارتفع على القُّفِ ُملَْملٌَم ُمَصعِّ

 .األكَمةِ  لجميع أُْكمٌ  ويقال :

قالتْها امرأةٌ كانت واَعَدت تبَعاً « ما وَراَءَها األكَمةِ  َحبَْستُُمونِي وَوَراءَ »وروى ابُن هانٍئ عن َزْيد بن َكثَْوة أَنَّه قال : من أَْمثَاِلِهم 

 في َمْهنَِة أهلها إذ َمسََّها َشوٌق إلى موعدها ، وطال عليها الُمْكُت إذا َجنَّ ُرؤٌي ُرْؤياً فبينما هي ُمِعيَرةٌ  األكَمةِ  لها أَْن تأْتِيَهُ وَراءَ 

 وَصِخبَْت فََخَرَج منها الذي كانت ال تُريُد إْظَهاَره.

 .«ما وَراَءَها األكَمةِ  حبَْستُُمونِي وَوَراءَ »وقالت : 

ً يقال ذلك عند الهزء بُكّلِ َمْن أَْخبر عن نْفِسه ساِقطاً ّما ال يُريُد إْظه  شْخٌص شْخصاً.:  اَرهُ رؤٌي ُرْؤيا

ُْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمكاًء َوَتْصِديَةً )قال هللا جلَّ وعزَّ : : مكا   [.35األنفال : ] (َوما كاَن َصَّلَُ

انِّيِ عن ابن السكيت قال : فيُر. الُمكاءُ  أخبرني المنذريُّ عن الَحرَّ  : الصَّ

ي :  مْضُموَمةٌ إالَّ َحْرفَيِن ، النِّداُء والِغنَاُء ، وقال حسانقال : واألْصواُت  وقال الليُث : كانوا يطوفوَن  الُمَكاءُ وَصاَلتُُهُم التََّصّدِ

 بالبَْيِت ُعراةً يْصِفروَن بأْفَواِههم ، ويَُصفِّقُوَن بأْيِديهم.

 .تْمكو ُمَكاءً  استه َمَكت ة قيل :قال : إذا كانت اْستُه َمْكُشوفَة َمْفتُوحَ  (أبو عبيد عن أبي زيد)

:  : طائٌِر يأْلُف الريف ، وَجْمعُه المكَّاءوتَْمُكو فَِريَصتُه كِشْدِق األْعلَِم :  ، وقال عنترة َمَكْت تَْمكو ويقال للطعنة إذا فََهقَْت فَاها :

 إذا َصفَر. َمَكا ، وهو : فُعَّاٌل من المَكاِكيُ 

ً  لُجْحِر الثعلب واألْرنب : : يقال (أبو عبيد عن أبي زيد) ً  ، ويُثَنَّى أَْمَكاءٌ  ، وجمعُه مْكوٌ و َمَكا بُنَى :  وقال الشاعر .َمَكوانِ  : َمكا

 الغالُم إذا تطهَّرَ  تََمكَّى :(عمٌرو عن أبيه)َمَكَوْيِن ثُلِّما بَْعَد َصْيَدِن 
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 للصالأب ، وكذلك : َتَ ّهَر وتَكرَّع.
 : وأنشد

َتمكِّي بَ ُِ الَ ِتيل
 
 كامل

ً  الفرسُ  تمكَّى :(أبو عبيدة) يا  : إذا ابتَلَّ بالعَرق. وأنشد تمّكِ

 الَ ْود  بريْعَ  الَ ْوِد ق  مَتَكنْي و 
.  أي َضَمْرَن بما ساَل من َعَرقهنَّ

ً  يُده َمِكيَتْ  ويقال :  شديداً إذا غلَظْت. تَْمَكى َمكا

 .َوقَمهواألْمُر ،  َوَكَمهُ  : الشديُد الُحْزن ، وقد الَمْوقُومُ  : اْلَمْوُكومُ  ( :أبو عبيد عن الكسائي): ومك ـ  وكم

 : الفَْسخةُ. الَوْمَكةُ والغَْيَظةُ الُمْشبَعةُ ، :  الَوْكمةُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 ، فهي في األْصل ما أُْدِخَل عليها كاُف التَّشبيه ، وهذا أْكثُر الكالم. كَما * : وأّما قولُهم : [كمى]

ُجُل لصاحبه : اْسَمعْ  َكَما وقد قال بعُضهم : إنَّ العرَب تَْحِذُف الياَء من َكْيَما فتجعلُه ثُك معناه كيما أَُحدثك  َكَما ، ويقول الرَّ أَُحّدِ

 ويَْرفَعون بها الفعَل ويَْنُصبون.

 :  عدّي بن زيدقال 

ه  ا يريريريريريريريريومريريريريريريريريا   ريريريريريريريري ِّثريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ ْع مسريريريريريريريري يريريريريريريريري ريريريريريريريريا  كريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريَ

  
 عن َظْهِر َغيريريريريريْ    ذا مريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريٌل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأال 

  
 َمْن نصَب فبمعنى َكْي ، ومن رفَع فألنه على َغْيِر لَْفِظ َكْيَما.

 ابب اللفيف من حرف الكاف
 ، أكي ، كوك.، كي ، كيك ، كيا ، كأي  (وكا)،  (وكوك)كوي ، كاء ، أّك ، أيك ، وكي ، وكك ، 

ً  البَْيَطاُر وغيُره الدَّابَّة وغيَرَها َكَوى قال الليث :: كوي   .َكيَّةً و بالِمْكَواةِ يْكِويها كيّا

 بها. يْكَوى : الحديدة الُمْحَماةُ التي الِمْكَواةُ و

 .الَكاِوي : فَعَّاٌل من الَكَواءُ و

 .ُمْكتَوٍ  ، فهو اْكتََوى يْكتَِوي اْكتِواءً و

ى إنّي ألْغتَِسُل ِمَن الَجنَابَِة ثم»الحديث : في و  أي اْستَْدفُِئ بُمبَاَشَرتَها. «بجاِريَتِي أَتََكوَّ

ةُ و،  الَكوُّ  وقال الليث :  تأِسيُس بِنَائِها من كاٍف َوَواٍو وياٍء ، كأنَّ أصلها:  : تأِْسيُس بِنَائَِها ِمْن كاٍف وواَوْيِن ، ومنهْم من يقولُ  الَكوَّ

 ثُم أُْدِغَمِت الواُو في الياء ، فُجِعلَْت واواً ُمَشدََّدةً. َكْويٌ 

ْيتُ  ويقال : ةً  في البيت َكوَّ  .َكوَّ

 .يُْكَوى والرُجُل يَْستَْكِوي : إذا َطلََب أَنْ 

ةُ  ويُْجَمعُ   ، كما يقال : قَْريةٌ وقًُرى. ُكًوى : الَكوَّ

 .ِكَواءٌ و،  ِكًوى ويقال :

 إذا ما ِهْبتَه. َكْيأَةً  عن األْمرِ  ِكئْتُ  قال أبو زيد :: كاء 
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 :  ، وأنشد شمرٌ  َكْيءٌ  ويقال للرُجِل الجباِن :

اْ  و  بريريريريريريريريريريريريريريَ ْيٌء عريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريريوئريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريريريَ   يّن لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ؤ ه   ْرثريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريرَّطريريريريريريريريريريريرييء  امنريريريريريريريريريريريريَأى مريريريريريريريريريريريريَ

  
ُجلَ  أََكأْتُ و  عنه. إذا ما أراَد أمراً ففاجأته على تَئِفَِّة ذلك فهابَك وَرَجعَ  إكاءً و إكاءةً  الرَّ

ٌ  وقال أبو عمرو : رُجل  ، وهو الجباُن. َكْيأَة

ُ  وقال الليث : َ  : النُّكوُص ، وقد الكأْكأَة  إذا اْنقََدَع. تََكأْكأ

 : الُجْبُن الهالع. الَكأَْكاءُ  قال : (عمٌرو عن أبيه)

. الكأَْكاءُ وقال :   : َعْدُو اللِّصَّ

َ  وقال أبو زيد :  الرُجُل إذا ما َعيَّ بالكالم فلم يقِدْر على أن يتكلََّم. تََكأَْكأ

 : الَحرُّ الُمْحتَِدُم. األكَّةُ  قال األصمعي :: أك 

 في وُجوِهِه. العَكُ  ، وكذلك : ُمْؤتَكٌ  يَْوُمنَا ، وهو يومٌ  ائتَكَ  ، وقد أكَّةٍ  ، وذو أَكِ  شديدةٌ ، ويوٌم ذُو أَكَّةٌ  يقال : أصابتْنَا

 ، أي ِحْقداً. ألكَّةً   في نْفِسِه عليَ ويقال : إنَّ 

 ، أي بالمْوِت. باألكَّةِ  وقال أبو زيد : َدعاهُ هللا

دَّةُ من شدائِد الدَّْهِر ،  األكَّةُ  وقال الليث :  فالٌن من أَْمٍر أَْقلَقه وأَْذلَقَه. ائتَكَ و: الّشِ

 (.أصحاُب لَْيكةَ : ) ، وقرئ [176الشعراء : ] ((176اْْلَْيَكِة اْلُمْرَسِلنَي )َكذََّب َأْصحاُب )قال هللا جلَّ وعزَّ : : أيك 

 ، واختاَر أبو عبيد هذه القراءة وجعَل لَْيكةَ غير منصرفٍَة. جاء في التفسير : أَّن اسَم المدينِة كان لَْيكةَ و

.:  األْيكَ و األيكةَ  فإنَ « َأْصحاُب اْْلَْيَكةِ » وَمْن قرأَ :  الشََّجُر الملتفُّ

 ، وهو شجُر الَمْقِل. جاء في التفسير أَنَّ شجَرهم كان الدَّْومَ و

 ِمْن أَثٍْل ، وَرْهٌط ِمْن ُعَشر ، وقَِصيمةٌ من الغََضا. أيكةٌ  وأخبرني اإلياديُّ عن شمٍر عن ابن األعرابي أنه قال : يقال :

بغير ألٍف على  [176الشعراء : ] (َكذََّب أصحاُب لَْيكِة الُمْرَسِلينَ ـ ) جّداً وهو حسٌن ـ  وقال الزجاُج ، في سورة الشعراء : يجوزُ 

 ، فأُْلقيَِت الهمزةُ فقيل اْليَكة ، ثم ُحِذفَت األلُف فقيل : لَْيَكِة. األيَكةِ  الكسر ، على أَنَّ األصَل :

 قال : والعرُب ، تقول : األْحَمُر قد جاءني.

 الَحمُر قد جاءني بفتح الالم ، واثبات ألف الوصِل.وتقول إذا أَْلقَِت الهمزةَ : 

 األحَمر.:  ويقولون أيضاً : لَحمَر جاءني يريدون

 لحَمر.:  قال : وإثباُت األِلف والالم فيها في سائر القُرآن يدلُّ على أّن حذَف الهمزة منها التي هي ألف الوصل بمنزلة قولهم
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قَاُء أو الِوعاُء ؛ وقد: كلُّ َسيٍر أو َخيٍط يُ  الوَكاءِ : وكي   إذا شددته. أْوكيتُه بالِوَكاِء إيكاءً  َشدُّ به الّسِ

بير بن العوام ، أَنه كانو فا والَمْرَوةِ َسعياً. يُوِكي في حديث الزُّ  بين الصَّ

 فَاهُ فال يتكلَُّم. يُوِكي قال أبو عبيد : هو عندي من اإلمساك عن الكالم ، كأنه

 َحْلقََك أي ُشدَّ فمَك واْسُكْت. أْوكِ  أنه َسِمع َرجالً يتكلُّم فقال :ويُْرَوى عن أعرابي 

 في كالِم العرِب يَكوُن بمعنى السَّْعيِ الشديد. اإليكاءَ  : وفيه وجهٌ آخُر هو أََصحُّ عندي مما ذهب إليه أبو عبيد ، وذلك أَنَ  (قلت)

 ما َسْعياً.ما بينه يُوِكي في الحديث : أنه كان والدليُل على ذلك قوله

 : االشتداُد في المشي. اإليكاءِ  : الذي يَتََشدَُّد في مشيِِه ، فمعنى الُموِكي:  المحفوظِة عنهم« نوادر األعرابِ »وفي 

 الغُْلمة إذا كانت به حاجةٌ شديدةٌ إلى الِخاَلِط. ُمِشطُّ والغُْلَمِة ،  ُمِزكُ والغُْلَمِة ،  ُموِكي ويقال : فالنٌ 

 عليه. أَْوَكىو، ألنه كأنّه مأل هواء ما بَْيَن ِرْجليه َعْدواً  ُموكٍ :  ل ِللِّذي يَْشتَدُّ َعْدُوه: وإنما قي (قلت)

قَاُء إنما  َعلَى اْمتِاَلئِه. يُوَكى والعرُب تقوُل : مأل الفرُس فُُروَج َدَواِرِجه َعْدواً إذا اشتدَّ ُحْضُره ، والّسِ

 تََصلُّقَها عند َمخاِضها.الناقةُ ، وهو  تََوكَّأَتِ  وقال الليث :

 : التحاُمُل على العصا في الَمْشيِ. التَّوكُّؤُ و

ُ  يقال : هو  علَى عصاهُ ، ويتَِّكُئ. يَتَوكَّأ

 إذا َحَمْلته على اإلتَِّكاِء. أَتَْكأْتُهوفالناً إذا نََصْبَت له متََّكأ ،  أوَكأْتُ  قال : والعرُب تقول :

ُجلَ  أَتَْكأْت وقال أبو زيد :  إذا وسَّْدتَهُ حتى يتَِّكَئ. إتَْكاءً  الرَّ

 إذا اْمتأَلَْت ِسَمناً. اْستِيَكاءً  اإلبلُ  اْستَْوَكتِ  ويقال :

قَاِء ونحوه إذا امتأل : قد اْستَْوَكى وقال ابن شميل : ، وإذا كاَن  اْستَْوَكى بطن اإلْنَساِن ، وهو أَْن ال يَْخُرَج منه نَْجُوه ، ويقال للّسِ

قَاِء َغِليَظ األِديِم قيل : هو ال  ، وال يَْستَْكتُِب. يَْستَْوِكي فَُم الّسِ

. الَكوُّ و: الدَّْفُع ،  الَوكُ :  قال (أبو العباس عن ابن األعرابي): وكك   : الِكنُّ

 :  ، وهو أَْن يُْسبَِل َطَرفَْي إَزاِره ، وأنشد َوكَ  َعكَ وروى ابن حبيب عن ابن األعرابي أنَّه قال : يقال : ائْتََزَر فالٌن إْزَرةَ 

ا َك وَكريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْ ه  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ   ن ُّ ْرتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اَك رَكريريريريريريريريريريريريَّ اِر هريريريريريريريريريريريريَ ه يف الريريريريريريريريريريريري َّ يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري   ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال : وَهاَك َركَّا : ِحَكايَةٌ ِلتَبَْختُِره.

 إذا تََوْكَوكَ  إذا كان كأنّما يتدْحَرُج ِمْن قَِصِره ، وقد َوْكَواكٌ  وقال األصمعي : َرُجلٌ 
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 مةى كذلك.
َؤاِسّيِ ): كيك   .الَكيَاِكي ، قاال : وَجْمعُها : َكْيَكةٌ  قاال يقال : للبَْيَضِة : (سلمة عن الفراء واللِّحياني عن الرُّ

َرتْ ونظيرها : الليلة ، أصلُها : لَْيِليَةٌ ، ولذلك صُ  الَكْيِكيَةُ :  : البَْيَضةُ ، أَْصلها الَكْيَكةُ  قال الفراء :  .ليَاِليَ :  اللَّْيلَةُ  ، وُجِمعَت لُيَْيِليَةٌ  غِّ

 َعربِياً َمْحضاً. ِكيَا ، وليس الُمْصَطَكى هو ِعْلٌك ُروميٌّ وهو الذي يقال له : ِكيَا وقال الليث :: كيا 

 : من حروِف المعاني يُنَصُب بها الفعُل الغَابُر. كي: كي 

ْبهُ  ا ارتََكبه من السُّوِء ، وُربَّما أُْدِخلَِت الالم عليها كما قال هللاُ جلَّ وعزَّ :  كي يقال : أّدِ ِلَكْيَّل ََتَْسْوا َعلى ما )يَْرتَِدَع عمَّ
ْز كيال يُصيبََك  كيْ  ، واْكتَفَْوا بالالم ، وقد تُوَصلُ  كي وُربَّما َحَذفُوا [13الحديد : ] (فاَتُكمْ  ما تْكَرهُ ، بِاَل وبَِما ، فيقال تََحرَّ

 يَُصلَِّي. َكْيَما وخرَج فالنٌ 

 [.7الحشر : ] (َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْْلَْغِنياِء ِمْنُكمْ )قال هللا جلَّ وعزَّ : 

 إذا أَْوَجَع بالكالم. َكأَي :(أبو العبَّاس عن ابن األعرابي): كأي 

 بالشُُّهوِد عليه.: إذا اْستَْوثََق من غريِمه  أََكىو: أكي 

 أي َمْن ال َخْيَر فيه من الرجال. [السََّرَطان]هما الشََّرَطاِن  الُمَكْوِكيو،  الَكْيَكاءُ  وقال ابن شميل :: كوك 

 : وهو القصيُر. َكْوكاةٌ  وقال شمٌر : َرُجلٌ 

 ً ً  قال : ورأيُت فالنا  :  وذلك إذا اْهتَزَّ في مشيه وأسرَع ، وهو من َعْدِو القَصاِر وأنشد مَكْوِكيا

ِس  ْرجريريريريريريريريريريريَ ْرب  مريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريَ اأب  بريريريريريريريريريريريِ وْكريريريريريريريريريريريَ  دعريريريريريريريريريريريو   كريريريريريريريريريريريَ

  
ِس   بريريريريريريَ لريريريريريريْ را  مل يريريريريريريريَ ى مسريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريَ  فريريريريريريجريريريريريريرياَء َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 أبواب الرابعي من حرف الكاف

 [ابب الكاف واجليم]

 [ك ]
 : الكثيُر من كل شيٍء. الُكنَافِجُ  قال الليث :: كنفج 

اِن ، ونحن في رياَضها (قلت) مَّ  :  : وأنشدني أعرابي بالصَّ

ا اِن َرْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   رِجريريريريريريريَ مريريريريريريريَّ َن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ى مريريريريريِ ْرعريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
او   جريريريريريريريريريريريريريريريَ َواهريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه بريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريَ ال   تريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر غريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 الّرِْمَث يف أَْلواِذه الكَلاِفَجاو 
 : : ُمْكتنٌِز. وأنشد كنَافِجٌ  : السميُن الُممتِلُئ وُسْنبُلٌ  الُكنَاِفجُ  وقال شمٌر :

ب ِل الك َلاِفجِ   يريْفر ك  مَس َّ السُّلريْ
 .ُكْربَقٌ و،  ُكْربَجٌ  ويقال للحانوِت :: كربج 

 : الُكْسُب ، معرب. الُكْسبَجُ و: كسبج 

 [ابب الكاف والشني]

 [كش]
ُجُل ، وقد لَفَّ ِعَماَمتَه ِعْشِريَن َكْوراً. الَكْنفََشةُ ( : ثعلب عن ابن األعرابي): كنفش   : أَْن يجيَء الرَّ

ْلعَةُ تكوُن في لَْحيي البَعير ، وهي النَّْوَطةُ. الَكْنفََشةُ وقال :   : الّسِ

 : الجلوُس في البيِت أياَم الِفتَِن. الَكْنفََشةُ و

 :  وأنشد

ا ة  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ ه  فريريريريريريريريريِ ا رَأَيريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريّ

  
ا  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريْ ن كريريريريَ ش فريريريرييريريريريمريريريريَ فريريريريَ َرءا  كريريريريلريريريريريْ ه  امريريريريْ لريريريريريريريْ  كريريريري 

  
َوَغاُن في الحرِب. الَكْنفََشةُ و  : الرَّ

 .الَخْرَشفَة : األرُض الغليظةُ ، وهي : الَكْرَشفَةُ  وقال أبو عمٍرو :: كرشف 

 :  ، وأنشد ِخْرِشفَةٌ و ِكْرِشفَةٌ  ويقال :

اِف  ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريكريريريريريريِ لريريريريريريريَ ا مريريريريريرين َأجريريريريريريْ هريريريريريريريَ جريريريريريريَ  هريريريريريرييريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريريريريريريريريريرياِف و    ر طريريريريريريريريريريريريريريريري    مريريريريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريريريريريأل جمريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  

يريريريريريريريريريريِف انِف  عريريريريريريريريريريِ ِ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َر لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَوغريريريريريريريريريريْ  َأ ريريريريريريريريريريَْ

  
َواِف   اجريريريريريريريريريريريريِ   األجريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ ٌع جريريريريريريريريريريريريَ رَا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريَ

  

 مح ْر  الذَُّرى م ْةرَِفة  األفريَوافِ 
في رماٍل َوْعثٍَة تحتها أَْحَساٌء َعْذبةُ الماء ،  ِخْرشافٌ  : وبالبَْيضاِء مْن باَلد بني َجذيَمة على ِسيِف الَخّطِ : بَلٌَد. يقال له : (قلت)

 عليها نَْخٌل بَْعٌل عروقهُ راسخةٌ في تلك األْحَساِء.
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 يعنوَن وْجَهه. َكْرَشَمتَه قال أبو عمٍرو يقال : قَبََح هللاُ : كرشم 

 : الُمِسنُّ الجافي. الِكْرَشبُ  قال األصمعي :: كرشب 
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 : األُكوُل. الِقْرَشبُ وقرشب : قال : 

 ا.القوُم إذا اْختَلَُطو تَكْنبَشَ وقال : : كنبش 

 [ابب الكاف والضاد]

 [كض]
ْخم الطويِل : (الليث): ضبرك   ، ونحو ذلك قال األصمعي فيما روى أبو عبيد عنه. ِضْبَراكٌ و،  ُضبَاِركٌ  : يقال للرجل الضَّ

 ، وهما من الّرجاِل : الّشجاُع. ُضبَاِركٌ و ُضبَاِرمٌ  وقال ابن السكيت يقال لألسد :

ُل أَنَّه يقال : هو أَْخبَُث من:  قال (األعرابيثعلب عن ابن ): كندش )  ، وهو العَْقعَُق. ِكْنِدٍش  أَخبرني الُمفضَّ

 :  وأنشد

ا ْرَدأب  كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريَزمريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريري 

  
ِ شِ   لريريريريريريريريريريريْ ْن كريريريريريريريريريريريِ َث مريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَ  (1) (ألريريريريريريريريريريريَ َّ وَأ ريريريريريريريريريريريْ

  

 [ابب الكاف والصاد]
َملَّكُ  وقال الليث :: صملك  ةِ وال الصَّ ُجُل الشديُد القوَّ ماِلكُ :  بَْضعِة ، والجميعُ : الرَّ  .الصَّ

 إذا غِضَب. اْزَمأَكَ والّرُجُل ،  اْصَمأَكّ  وقال ابن السكيت :: صمك 

 ، وهي النَِّديَةُ المْمطوَرةُ. ُمْصَمئِكَّةٌ  األرُض ، فهي اْصَمأكَّتِ  وقال ابن شميل :

 أي مستويةٌ َخِليقَةٌ لْلَمَطِر. ُمصَمئِكَّةٌ  وحِكَي عن أبي الُهَذْيِل : السماءُ 

 : وأَصُل هذه الكلمة وما أَشبََهها ثالثيٌّ ، والهمزة فيها ُمجتَلَبَةٌ. (قلت)

 اللَّبَُن إذا َخثََر ِجّداً حتى يصير في َحّدِ الِغلَِظ. اْصَمأَكَ  وقال الليث :

ادِ  اضَمأَكَّتْ واألرُض ،  اضبَأَكَّتِ :  وروى أبو عبيد عن الكسائي: ضبك )  .(2) (إذا خَرَج نبتُها ، بالضَّ

 : ِعْلٌك ُروِميٌّ ، وهو َدِخيٌل. الُمْصَطَكى :(الليث): مصطك 

 .الُمْصَطَكى قد ُجِعَل فيه ُمَمْصَطكٌ  ودَواءٌ 

 [ابب الكاف والسني]

 [كس]
 .«الَكَراِديِس  أَنَّه كان َضْخمَ »:  وسلمعليههللاصلىفي صفِة النبي : كردس 

 .كْرُدوسٌ  : ُرُؤوُس العظاِم ، َواحُدها : الَكَراِديسُ  عبيٍد وغيره :قال أبو 

 ، ُشبَِّهْت بُرُؤوِس العظاِم. ُكْرُدوسٌ  : كتائُب الخيِل ، واحُدها : الَكراِديسُ وقال : 

 : فِْقَرةٌ من ِفقَرِ  الُكْرُدوسُ  وقال الليث :

__________________ 
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 بعة لباب الكاف والةني.( كذا أثبه يف امل بوعة ، واملادأب ات1)
 ( كذا أثبه يف امل بوعة واملادأب اتبعة لباب الكاف والضاد.2)
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 .ك ْرد وسٌ   الَكاِهِل ، فكلُّ عيتم  عيت َمْه حَنَْضت ه فهو
 .ُكْرُدوسٌ  ويقال لرأْس َكْسِر الفَِخِذ :

ُع والتَّقَبُُّض. التََّكْرُدسُ  وقال شمٌر :  : التّجمُّ

 من بَْرٍد أو ُجوع. َكَراِديِسه : أن يجمَع بين التَكْرُدسُ  وقال ابن األعرابي : فَبَاَت ُمْنتَّصاً وما تََكْرَدَسا:  قال العجاج

 .َكَراِديَسه إذا أَْوثَقَه وَجَمع َكْرَدَسهو

فمنهم ُمَسلٌَّم »اط في صفة القيامة ، وَجَواِز الناس على الصر وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي سعيد الُخْدِرّيِ عن النبي و

 الُموثَق الُمْلقى فيها. بالُمَكْرَدِس  أراد «في نار َجَهنَّمَ  ُمَكْرَدسٌ  ومْخُدوٌش ، ومنهم

 إذا َصَرَعه. َكْرَدَسه قال : وقال ابن األعرابي :

 .ُكْرُدوسُ  قال : وكلُّ عظٍم تاّمٍ ضْخٍم. فهو

ُل :  :  ه ، وأنشدإذا أَْوثَقَ  َكْرَدَسهو فَْرَدَسهُ  وقال الُمفَضَّ

كريريريريريريريريِ    لريريريريريريريريْ مَّ ومريريريريريريريريَ بريريريريريريريرياَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى  ريريريريريريريريَ ّ  َأمسريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ْرَدِس و   كريريريريريَ  

ِت املريريريريري ل  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه  مريريريريريِ ريريريريريريريْ تريريريريريريري  عريريريريريَ جريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : َدأَيَاُت الظَّْهِر. الَكَراديسُ  وقال ابن شميل :

 ، تَُكوُن للُملوِك. الّدساِكرُ  : بِنَاٌء ِشْبهُ قَْصٍر حولَهُ بيوٌت ، وجمعه : الدْسَكَرةُ  الليث :: دسكر 

ب.  قال األزهري : وهو ُمعَرَّ

 : ِمْشيَةُ الُمقيِّد. الَكْرفََسةُ وقال : : كرفس 

 الّرُجُل إذا دخَل بعُضه في بعٍض. تََكْرفسَ  وقال غيره :

  َدِخيالً.من البُقُوِل ، معروٌف ، وأَْحسبُهُ  الَكَرْفسُ و

 : ِمثُْل الَخْوجِ في القَْدِر إالَّ أنَّه أَْجَرُد أْملَُس ، أَْحَمُر أو أَْصفَُر. الِفْرِسكُ و: فرسك 

نَُب ، أم فِْرِسُك ، أْم عِ وقال شمٌر : َسِمْعُت ِحْميَِريَّةً فَِصيَحةً سأْلتُها عن بَلَِدها ، فقالت : النَّْخُل قُلٌّ ، ولكن َعْيُشنَا أم قَْمُح ، أْم 

 َحَماُط ، ُطوٌب أي َطيٌِّب.

 ؛ فقالت : هو مثُل أْم تِيِن ِعْنَدكم. الِفْرِسكُ  : لها ما (قلت)

 : الَخْوُخ. الِفْرِسكُ وَكُمْزلَِغِب الِفْرِسِك الُمهاِلِب :  وقال األْغلَبُ 

 : القُْطُن. الُكْرُسفُ ( : أبو عبيد عن األصمعي): كرسف 

 .الُكْرُسوفُ و،  ُكْرُسفُ ال : هو (سلمة عن الفراء)

 : الَجَمُل الُمعَْرقَُب. الُمَكْرَسفُ  قال : (عمرو عن أبيه)

 : فاِرِسيٌ  الِكْربَاسُ  وقال الليث :: كربس 
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 .َكرَابِيِسيٌ   يري ْلَس    ليه برييَّاع ه في ال :
قوائِمه قَْدَر نِْصِف أْصبَعٍ ، وهو َعِريٌض يَُكوُن َعْرُضه ِشْبراً وفِتْراً ، : دابّةٌ صِغيُر القوائِِم يَُكوُن ُطوُل  الّظِربَانُ  وقال أبو الهيثم :

أِْس أي ُمْجتَِمعهُ.  وُطولُه ِمْقَداُر ِذَراعٍ ، وهو ُمَكْربَُس الرَّ

 .الظََّرابِيُ :  قال : وأُذُنَاهُ َكأذُني الّسنَّْوِر ، وَجْمعُه

 .ِظْربانٌ  هللواِحد ، وَجْمعُ  َظِربَانٌ  وقال غيره يقال :

ْث بَْيَن ِدْرعٍ وِمْجَوِل :  : الشَّابَّ الُمْعتَِدُل التامُّ ، وأنشَد قولَه الُمْسبَِكرُّ  قال : (أبو عبيد عن أبي ِزياد الِكاَلبِّيِ ): سبكر  إذا ما اْسبََكرَّ

 مثُل الشَّْعَر وغيره. ُمْسبَِكرٌّ  وكل شيٍء امتدَّ وطاَل فهو

ى هذا النَّْبت الذي يَْلَزُق بالثِّيَاب ، وال يكاُد يتََخلَُّص ِمْنهَ قال أبو سعيد : َسمِ : بلكس  ا ْعُت أَْعرابياً يقول بَحْضَرةِ أبي العََمْيثَِل : يَُسمَّ

 :  ، فكتبَه أبو العََمْيثَِل ، وجعله بَْيتاً من ِشعِره ليَْحفََظه البَْلَكَساءَ  :

َوٌُِّي  َك َأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رّب اَن أِبنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اأنريريريريريريريريَه و   وقريريريريريريريريَ اء  بريريريريريريريريلريريريريريريريريا ل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
 :  وأنشد .َكْسَطانٌ و، وقَْسَطاٌن ،  َكْسَطنٌ ـ و َكْسَطلٌ و قَْسَطلٌ :  يقال للغُبَارِ  (أبو عمرو): كسطل ـ  قسطل

رَْج  ْه بريريريريريريريعريريريريريريريَ س   ريريريريريريريََّ مريريريريريريريْ  مسريريريريريريريىتَّ  ذا مريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْج   اَرْ  بريريريريريريريريريريَرهريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ اَب رَاعريريريريريريريريريريِ  َأهريريريريريريريريريريَ

  

 َوَهجْ ث ِ ت  َكْس َاَن غ َبار  ذي 
، ألنه ليس في كالم  َكْسَطاالً  وال قَْسطاالً  بفتح القاف فَْعاَلناً ال فَْعاَلالً ، ولم يُِجزْ  َكْسَطانَ و: جعل أبو عمرو : قَْسَطاَن  (قلت)

 الفراء.العرب فَْعاَلٌل من غير حّدِ المضاعف إالَّ َحْرٌف واحٌد جاء نادراً ، وهو قولُهم : ناقةٌ بها َخْزَعاٌل ، هكذا قال 

جُل ،  َكْلَمسَ  الذَّهاُب ، تقول ::  الَكْلَمَسةُ  وقال الليث :: كلسم ـ  كلمس  إذا ذهب. كْلَسمَ والرَّ

 فالٌن إذا تََماَدى َكَسالً عن قضاء الحقوق. َكْلَسمَ  يقال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 .السُُّكْرَكةُ :  : ومَن األْشِربةِ  (أبو عبيد): سكرك 

 وُرِوي عن أبي موسى األشعرّيِ أنه قال : هو َخْمُر اْلَحبََشِة ، وهو من الذَُّرةِ يُسِكُر.قال : 

 الذي يجيُء في اْلَحْلبَِة آِخَر الخيل.:  الِفْسِكلُ  :(أبو عبيد عن األصمعي): فسكل 

ُر البَطيُء. الُمفَْسَكلُ و،  الِفْسِكلُ  وقال شمٌر :  هو المؤخَّ

 :  وقال األْخَطلُ 

عريريريريريريريا  َأ ريريريريريري َ  بريريريريريريريْ ا  اتبريريريريريريِ َه عريريريريريريَ لريريريريريريريْ كريريريريريريِ ع  قريريريريريريري  ف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريْ

  
وُ    عريريريريريريريري  كريريريريريريريريْ َ

م  املريريريريريريريري حريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  
يريريريريريريريريَه أنريريريريريريريريَه املريريريريريريريري  فريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ
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ْرَت. فْسِكْلتَ  ، وقد فُْسُكولٌ و فِْسَكْولٌ  ويقال : َرُجلٌ   أي أُّخِ

:  : العََرابِيُن ، واحُدها المساكينُ  ، فُرِوَي عن عمٍرو عن أبيه أنَّهُ قال : «الُمْسَكانِ  أنّهُ نََهى عن بَْيعِ »جاء في الَخبِر : و: مسكن 

 .ُمْسَكانٌ 

ُء الَمْقهوُروَن ، وإن كانوا أَغنياَء. المساكينُ وقال :   : األِذالَّ

وُم َكْفراً كفراً إلى»:  ُرِوَي عن أبي هريرة أنه قالو: سنبك  :  قال ؟السُّْنبُكُ  قيل : وما ذاك .«ِمَن األْرِض  ُسْنبُكٍ  لَتُْخِرَجنَُّكُم الرُّ

 الدَّابة في ِغلَِظها. بُسْنبُكِ  قال أبو عبيد : َشبَّه األرَض التي يُْخَرجون إليها:  «ِحْسَمى ُجَذامٍ »

لُهُ. ُسْنبُكُ  وقال أبو سعيد :  كّلِ شيٍء : أَوَّ

ِلها ، وأصابنا ُسْنبُكِ  يقال : كان ذلك على  :  وقال األْسوُد بُن يَْعفُرَ :  َغْيثِهاالسماِء : أوُل  ُسْنبُكُ  فالٍن أي على َعْهِد ِواَليَتِه ، وأَوَّ

ة  و  يريريريريريريريريريريريَّ َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يت بريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريَّ ل  لريريريريريريريريريريريِ ْ  أ رجريريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
ْراَتدِ  

 
ِك املريريريريريريريري لريريريريريريريريابريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرِب قريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الَخَراُج.:  السُّنبُكُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابّيِ )

 .َسنابكُ  : طَرُف الحافِر وجانِبَاهُ من قُدٍم ، وجمعُه : السُّْنبُكُ  وقال الليث :

 السَّيِف : طَرُف نَْعِله. ُسْنبكُ و

 [ابب الكاف والزاي]

 كز
 .الَكْرَزنُ  قال : هو (أبو عبيد عن أبي عمٍرو):  الَكَراِزمُ  : فأٌْس َمْفلُولةُ الَحّدِ ، والجميُع : الَكْرَزمُ  :(الليث): كرزن ـ  كرزم

 .ِكْرِزنٌ :  قال : وأَْحِسبُنِي قد َسمْعُت بالكسرِ 

 : فأٌس لها حدٌّ نحو الِمطَرقَِة ، والِكْرتِيُم : نحوه. الِكْرِزينُ  وقال األحمُر :

 .َكْرَزنٌ و َكْرَزمٌ :  : يقال للفأِْس  (ثعلب عن ابن األعرابي)

ُجل القصيِر : ً  ، ويَُصغَّرُ  َكْرَزمٌ  وسمعت غير واحد من العرب ، يقول للرَّ  .ُكَرْيِزما

 .ِكْرِزيمٌ  دائُد الّدْهر الواحُد :: ش الَكَراِزيمُ  وقال الليث :

 :  وأنشد

ه  بريريريريريريريه  لريريريريريريِ ريريريريريريريْ م  عريريريريريريَ لريريريريريريْ َك مريريريريريرين  ريريريريريريِ رِيريريريريريريبريريريريريريري   مريريريريريريرياذا يريريريريريريَ

  
ْرُِّمِي   وَر عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ذا   كريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريري    نَّ الريريريريريريريريريري ُّ

  
 : أَْكلةُ نصِف النََّهاِر. الَكْرَزَمةُ وقال : 

 : وهذا ُمنَكٌر لم يقلهُ غيُر الليث. (قلت)

 وآلهعليههللاصلىسلم عن العباس بن سهل عن أبيه قال : كنُت مع رسول هللا روى أبو األحوص ، عن محمد ابن أبي يحيى األو

 ؟يوم الخندق فأخذ الِكْرِزيَن يحِفر في َحَجٍر فضِحَك ، فَُسئَِل ما أَْضَحكَ 
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 .«من ناٍس يُْؤتَى بهم ِمن قِبَِل المشِرِق في الُكبُول يَُساقون إلى الجنَِّة وُهم كاِرُهونَ »فقال : 

 .َكْرَزنو َكْرَزم الفّراء : يقال للفأس :قال 

 :  وأنشد

م   ِويريريريريريريريريكريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ اد ان  ريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريَ َه َأكريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ ْ  جريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
رَاُّانَ   ِوي سريريريريريريريريريريريريريريريريوق  الريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه الريريكريريَ تريريَ  كريريمريريريريريريريا  ريريَْ

  
 .ِكْرِزنو،  َكْرَزنووقال أبو عمرو : إذا كان لها َحدٌّ واحٌد فهي فأٌْس 

 دٌّ.: فأٌس لها حَ  الِكْرِزينُ  :(أبو عبيٍد عن األحمر)

ْحِل. الَكَراِزنُ  وقال غيُره :  : ما تحَت ِميَرَكِة الرَّ

اجز  :  وقال الرَّ

م   اهريريريريريريريريريِ ه  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه ذاَ  وجريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  َوقريريريريريريريريريريَ

  
ِم   لريريريريريريريريري   َُّاهريريريريريريريريريِ رَاُِّيريريريريريريريريريَن بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِا الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريري 

  
 :  : الفُُؤوس ، يهجو الفرزدق الكراِزم وقال جرير في

ع   ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْي  جمريريريريريريري  يريريريريريِف قريريريريريَ زِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريٌف هبريريريريريَِ لريريريريريِ  عريريريريريَ

  
رَاُُِِّ   ؤ وِس الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ رَاِ  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريٌق أبَِ ريريريريريريريريريريْ  َرفريريريريريريريريريريِ

  
 : الكثيُر األْكِل. الكرزم( ثعلب عن ابن األعرابي)

َوْنَكلُ  :(أبو عبيد عن الفراء): زنكل   القَصيُر.:  الزَّ

ْرنوكُ  وقال غيره :: زرنك  َحا. الزُّ  : الَخَشبَةُ التي يَْقبُِض عليها الطَّاِحُن إَذا أََداَر الرَّ

 :  الشاعروقال 

َ او  لريريريريريريريريَه بريريريريريريريريه الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ َك  ْذ طريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَأنَّ ر  ريريريريريريريريَْ

  
ارا  َ وق  محريريريريريريريريريريريريريِ ة  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اِدمريريريريريريريريريريريريريَ وك   ريريريريريريريريريريريريريَ  ُّ ْرنريريريريريريريريريريريريري 

  
 فالِقثَّاُء الِكبَاُر. الِكْربزُ  ، فأما القَثَُد فهو الِخيَاُر ، وأما الِكْربِزِ و: أكُل القَثَِد ،  القَثْوُ :  قال (ثعلب عن ابن األعرابي): كربز 

 [ابب الكاف والطاء]

 كط
ً : بطرك  اعي يصُف ِحَماراً َوْحشيّا  :  قال األصمعي في قوِل الرَّ

يريريريريريريريريَف لريريريريريريريه  ْردا  ال ألريريريريريريريريِ َر فريريريريريريريريريَ َواهريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريو الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ

  
اِن   تريريريريريريريَّ ْرِك عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريه َرهريريريريريريْ   كريريريريريريَ َي الريريريريريريبريريريريريريِ ريريريريريريَ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 هو البِْطِريُق. البَِطْركِ  قال

يُِّد ِمْن سادةِ الَمُجوِس. البَِطْركُ  وقال غيره :  هو السَّ

 : وهو دخيٌل ، وليس بعربي. (قلت)

 [ابب الكاف والدال]
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 كد
 .ُكنَْيِدرٌ و ُكنَاِدرٌ و،  ُكْنُدرٌ  : إذا كان الرُجُل فيه قَِصٌر وِغلٌَظ مع شدَّةٍ فهو (أبو عبيد عن األصمعي): كندر 

 .ُكْنُدرٍ  : تصغيرُ  ُكنَْيِدرٌ وعلى فُعَْيلل ،  ُكنَْيدرٌ  وروى شمٌر البن شميٍل :

 : اسٌم للِعْلِك. الُكْنُدرُ  الليث :وقال 

 و، وه ُكنَاِدرٌ و ُكْنُدرٌ  قال : ويقال : ِحمارٌ 
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 : الغليظ  ، وأنة 
 كَأنَّ  يِت ك ْل  را  ك لاِدرَا

 :  . وأنشدِكْنِديَرةٍ  وقال أبو عمرو : إنَّه لَذُو

ا لَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريريَرأب  عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ َن ذا كريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
رَا ِن بريريريريريريريريريريريريريريريريه   ا َذا الريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  

 مل َِيَ ا  ال أَِد ا  أَْمَلَسا
 .َكنَاِدرةٌ  : الشَِّديُد الَخْلِق ، وفِتْيَانٌ  الُكْنُدرُ  وقال ابن شميل :

 .َدَرانِكُ  : البَِساُط ، وجمعُه : الدُّْرنُوكُ  وقال أبو ُعبيدةَ :: درنك 

 وقال غيره : هو الّطْنفسةُ.

 : : َضْرٌب ِمَن الثِّيَاِب له َخْمٌل قصيٌر كَخْمِل المنَاديِل ، وبه ُشبِّه فَْرَوةُ البعيِر. وأنشد الدُّْرنُوكُ  وقال الليث :

 لِْب ا  أْهَ  َ و َعْن ِذي َدرَانِيَك 
 : الشجاُع ، وأنشد:  الَكْرَدمُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): كردم 

ٌُ لَكْرَدَماو   َلْو َر ه  َكْرَد
 أي لهرَب.

 : الّرُجُل القَِصيُر. الَكْرَدمُ  ال الليُث :وق

 :  ، وأنشد مَكْرَدُمونَ  القوَم إذا َجَمْعتهم وَعبَّأتَُهم ، فهم َكْرَدْمتُ  وقال غيره :

م   هريريريريريري  لريريريريريريريْ ى    الريريريريريريرَّْوِع مريريريريريريِ عريريريريريريَ وا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ زِعريريريريريري    ذا فريريريريريريَ

  
ا  ْرَدمريريريريريريريَ كريريريريريَ فريريريريريريريا  مريريريريريَ ون أَلريريريريريْ عريريريريري  بريريريريريريْ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ْرِد الريريريريري ريريريريريَ  جبريريريريري 

  
 .الكردمة َعَدا فأْمعََن ، وهيالرُجُل إذا  كْرَدمَ و

 في العَْدِو. الَكْرَدَمةِ  قال : والَكْرَمَحةُ ، والَكْربََحةُ ُدونَ 

ارى. الدَّْرَمكُ  :(الليث): درمك   : الدَّقِيُق الُحوَّ

اَرى.:  الدَّْرَمكُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  النَِّقيُّ اْلُحوَّ

ؤَساِء حريمةً له فََردَّه ، وقالقال : وخطَب بعُض الَحْمقى إلى بعض   :  الرُّ

ا ِ ي فريريريريريريرياكريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ِك عريريريريريريِ ْرمريريريريريريريَ  امسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح مريريريريريرين الريريريريريريري َّ

  
ا  َذاكريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   يّن أَراَك  ريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : والعرُب تقول : فالٌن َكَذاَك أي َسِفلَة من الناس.

 .«بَْيَضاُء ِمْسكٌ  َدْرَمكةٌ  تَُراُب الجنَّة»في الحديث : و

التراُب :  حتى يكوَن ُدقَاقاً من كل شيء ، الدقيُق ، والُكْحُل ، وغيرهما وكذلك يَُدْرَمكُ  : الذي الدَّْرَمكُ  قال شمر قال خالد :

 .َدْرَمكٌ  الدقيق :

البازي : َمْجثٌم يَُهيّأُ له من خشٍب أو َمَدٍر ، وهو دخيٌل ، ليس بعربي ، وبياُن ذلك أنّه ال يَْلتَقي في كلمة  َكْنَدَدةُ  :(الليث): كندد 

 عربية حرفان ِمثاْلِن في َحْشِو الكلمة إالَّ بفصٍل الزٍم كالعَقَْنقَِل ، والَخفَْيفَِد ونحوه.

 السُّْقُدُد ، والقُْنَدُد ، والَخفَْيَدُد ، والعُْنُدُد.:  بينهما في حروف كثيرة منهاقال األزهريُّ : قد التقى حرفان ِمثْاَلن بال فصٍل 
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ُد : ما كان من حرفين من جنٍس   قال المبرَّ
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 وامس   فال  دغاُ فيها  ذا كانه يف م لح اِ  األ اء ألَنا تل    عن م ادير ما أ ََِّْ ه به.
ُملَحٌق بجعفٍر ، وكذلك الجمع نحو قََراِدَد ، وَمَهاِدَد ليكوَن مثل َجعَاِفر ، فإن لم يكن ُمْلَحقاً وذلك قولهم : قَْرَدٌد ، ومهَدٌد ، ألنَّه 

 لَِزَمه اإلدغاُم ، مثل : رُجٌل أََكدَّ.

 : مثُل البَنَائِق ، وهي لَبِنَةُ القَِميص. البنَاِدكُ  :(أبو عبيد): بندك 

قَاع  :  قال ابُن الّرِ

رِيريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريأن ُّ ر ور الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري   ِة عريريريريريريريريريري 

  
وَُِّ   ذْع  مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه  جبريريريريريريريريريريريِ ادِكريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
 الشديُد الَخْلِق العظيُم.:  المْكلَْنِددُ  :(أبو عبيد عن األموي): كلند 

 إذا اشتد. اكلَْنَددَ والرُجُل ،  اْكلَْنَدى وقال اللحياني :

 :  تََدْملََق ، وأنشد:  ثديُها ، وال يقال تََدْملَكَ  الُمَدْملَُق ، وقد الُمَدْملَكُ  : الحجرُ  الدُّْملُوكُ  :(الليث): دملك 

ا كريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريَ ْ َ هريريريريريريريريريا عريريريريريريريريرين أن تريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ   ثريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريَ

  
ا  كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ َ مريريريريريريريريْ سَّ قريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ َ

رَاِن املريريريريريريريري كريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
 أي ُعنُقَه. َكْرَدنَه وقال األصمعي : يقال : ضربَ : كردن 

 .القَْردُ و الَكْردُ  للعُنُِق :وبعضهم يقول : ضرَب قَْرَدنَه ، ويقال 

 :  وأنشد أبو الهيثم

ِ ِه  عريريريريريريريريريريريريريريْ ه  بريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريري  ْربريريريريريريريريريريريريريريَ  َ  َربِّ بريريريريريريريريريريريريريريَ ِّل قريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرِدِه و   َم كريريريريريَ يتريريريريريْ يريريريريريف عريريريريريَ ِرْب حبريريريريريريريَ ِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : إذا جمعته. َكْرَكرتُهُ َكْرَكَرةً و،  َكمهْلتُه كمَهلةً و َحْبَكْرتُه َحْبَكَرةً و:  َدْبَكلَةً  المال َدْبَكْلتُ  « :نوادر األعراب»وفي : دبكل 

 [ابب الكاف والتاء]

 [كت]
 : من عْدِو القصيِر المتقارب الَخْطِو الُمجتهِد في َعْدِوه. الَكْمتََرةُ : كمتر 

 :  ونحو ذلك روى أبو عبيٍد عن األصمعي ، وأنشد

را مريريريريريريريرياتريريريريريريريريِ يريريريريريريريريث  تريريريريريريريريرى الريريريريريريريريكريريريريريريريريَوأْلريريريريريريريريل الريريريريريريريريكريريريريريريريري   مسريريريريريريريريَ

  
رَا  اثريريريريريريريِ و عريريريريريريريَ بريريريريريريري  كريريريريريريريْ يِّ يريريريريريريريَ يريريريريريريريفريريريريريريريِ ِع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريَ  كريريريريريريرياهلريريريريريريري 

  
 

قَاَء  َكْمتَْرتُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  إذا َمألْتَه. قَْمَطْرتُهوالّسِ

 : الفأُْس. الِكْرتِيمُ وقال : : كرتم 

ةُ بني ُعذَُرةَ تدَعى الُكْرتُومُ  وقال غيره : فَا من الحجارة ، وَحرَّ  .ُكْرتُومَ  : الصَّ

 :  وقال الراجز

زمِِي  اِك كريريريريريريريريريريريريريريريلُّ رائريريريريريريريريريريريريريريريح  هريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريوُِ   ارَ  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري  ال  جريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ْ  ك  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ

  

 اَنِقعا   لصَّْفَصِف الك ْرت وُِ و 
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. كْرنَْفتُه كَرنَفَةً و،  فَْرتَْكتُه فرتكةً و برتكةً  الشيء بَْرتْكتُ  « :النوادر»وفي : برتك   إذا قطَّعته مثل الذَّّرِ
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 الشيبانّي نحٌو من هذا.وُروي عن أبي عمٍرو 

 : مأخوذٌ من الَكلَب وهو القيادة. الَكْلتَبَانُ  قال : (ثعلب عن أبي نصر عن األصمعي): كلتب 

 : الِقيَاَدةُ. الَكْلتَبَةُ  وقال ابن األعرابي :

 : َعْيٌن تَْجِري. الِكْبِريتُ  وقال الليث :: كبرت 

ً  فإذا َجَمَد ماُؤَها صار  أَْصفََر ، وأَْكَدَر.أَْبيََض ، و كْبِريتا

 .السالمعليهاألْحَمُر ؛ يقال هو من الَجْوَهِر ، وَمْعِدنُه َخْلَف بالِد التُّبَّت ، وادي النَّْمِل الذي َمرَّ به سليماُن النبي  الِكْبريتُ وقال : 

َد أي أُِذيَب َذَهبَ  ِكْبِريتٌ  ويقال : في كل شيءٍ  ةَ فإنه ال يَْنَكِسُر ، فإذا ُصعِّ  .هِكْبِريتُ  وهو يُْبُسه ما خال الَذَهَب والِفضَّ

 :  وقال في قول رؤبة

تريريريريرييريريريريريريريه   خريريريريريْ ٌف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريِ مريريريريريَ ِّ مسريريريريريَ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريْل يريريريريريريَ

  
رْبِيريريريريريريريريريريريريريريه    ٌ  كريريريريريريريريريريريريريريِ ٌة أو َذهريريريريريريريريريريريريريريَ  أو ِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 َذَهٌب. الِكْبِريتَ  وقال ابن األعرابي : ظن رؤبةُ أن:  قال : هو الذهُب األحمُر في قوله

 واْلَخْضَخاِض. بالِكْبِريتِ  فالٌن بَِعيَرهُ إذا طالهُ  َكْبَرتَ  وسمْعُت أَْعرابيّاً يقوُل :

 : ُصْلٌب شديٌد. ُكَماتِرٌ و َكْمتَرٌ و،  ُكَماتِلٌ و َكْمتَلٌ  وقال ابن دريد : رُجلٌ : كمتل 

 الخلق إذا كانت ُمَداَخلَة مجتمعة. ُمَكْمتَلَة : وسمعت أعرابياً يقول : ناقةٌ  (قلت)

 [ابب الكاف والثاء]

 كث
 : ُمْنقَبٌِض بَِخيٌل. ُكنَابِثٌ و،  ُكْنبُثٌ  قال ابن دريد : َرُجلٌ : كنبث 

ْلُب الشديد. ُكْنبُثٌ  الرُجُل إذا تَقَبََّض ، وَرُجلٌ  تكنبثوقال :   وهو الصُّ

ٌ : كلثم   ُهوَمةُ القُْبحِ ، والمصدُر :: ذاُت َوْجنَتَْيِن َحَسنَةُ َدَوائِِر الَوْجِه فَاتَتْها ُسُهولةُ الَخّدِ ، ولم تَْلَزْمَها جُ  مَكْلثَمةٌ  وقال الليث : اْمَرأَة

 .الَكْلثََمة

 .«بالُمَكْلثَمِ  أنّه لم يَُكنْ » وسلمعليههللاصلىفي ِصفَِة النبي وقال شمر قال أبو عبيد : 

 قال أبو عبيد : معناهُ : لم يَُكْن ُمْستَِديَر الَوْجِه ، ولِكنَّه كاَن أَِسيالً.

 صيُر الَحْنِك ، الداني الَجْبَهِة الُمْستَِديُر الَوْجِه.من الوجوه : القَ  الُمَكْلثَمُ  وقال شمٌر :

 إالَّ مع كثرِة اللْحِم. الَكْلثََمةُ  قال : وال تكونُ 

 أي غليظةٌ. ُمَكْلثََمةٌ  وأَْخاَلفٌ 

 لغلظها وعظمها. ُمَكْلثََمة صيَّر أَْخالفَها شجرٌ وأْخالٌف ُمَكْلثََمةٌ : و قال َشبيُب بُن البَْرَصاء يصف أَْخاَلف ناقة



3620 

 

ْنَدبِيلُ  : الفيُل ، وهو الُكْلثُومُ ( ثعلب عن ابن األعرابي)  .الزَّ

ْلُب الشَِّديُد. ُكالبثٌ و،  َكْلبَثٌ  قال ابن دريد :: كلبث   ، وهو الصُّ

ْمُل الُمْنَهاُل. الِكْنثَابُ :  قال (ثعلٌب عن ابن األعرابي): كنثب   : الرَّ

ثَْراةُ  :(الليث): كمثر   : َمْعُروفةٌ. الُكمَّ

ثراة : وسأَْلُت جماعةً من األعراب عن (قلت)  فلم يَْعِرفُوها. الُكمَّ

ثرى : تداخُل الشيء بعِضه في بعض ، واجتماعهُ ، فإن يكنِ  الَكْمثََرةُ  وقال ابن دريد :  عربياً فمنه اشتقاقه. الُكمَّ

 [ابب الكاف والراء]

 [كر]
 فالٌن علينا أي تغلَّب.ـ  بالتاءـ  تََكْرتَبَ  ابن دريد : ويقال :قال : كرتب 

 : غليظ الَوْجِه جهٌم. ُكنَابِذٌ  قال : ورُجلٌ : كنبذ 

 ، وهو المجتمُع الَخْلِق. ُكناثِرٌ و ُكْنثَرٌ  قال : ورجلٌ : كنثر 

 وقرأت بخط شمر قال : قُرئ على أبي عبيد ، وأنا شاهدٌ : دركل 

ْرِكلة أنَّه مرَّ على أصحاب»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي  فقال : ُخذُوا يا بني أَْرفََدة حتى تعلم اليهوُد أن في ديننا  الّدِ

 .«فُسحةً 

 :  قال شمر قال أبو عدنان أنشدت أعرابياً من بكر بن وائل

لريريَى  هريريريريريريرياو أسريريريريريريريريريريريريريريريري ريريى اإللريريريريريريريه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ى لريرييريريريْ لريريَ  دركريريَ

  
ِم   اء يف األجريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ َل كريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريَْ   َن الريريريريريريريريري َّرَاكريريريريريريريريريِ

  
. الدَّْرَكلةً  فقال : إنَ   وْحياً فانُظْر ما هي ، قال ثُمَّ أْنَشْدُت جابر بن األْزَرِق الكالبيَّ كما أْنَشْدُت هذا األعرابيَّ

 : أَْوالُدها. َدَراقِلََها : لُغةُ قوم لسُت أَْعِرفُهم ، وأَْزُعُم أن الدْرقلُ  فقال :

 :  قال فقلُت كالَّ إنه قد قال

ْه فَ  َل الِفيريريريريريريريل  مريريريريريريريا انريَفكريريريريريريريَّ ه َلْو َدْرقريريريريريريريَ تريريريريريريري   رِيصريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  ومريريريريريريريريريرين أملَِ   ق  مريريريريريريريريريرين ذ عريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريِ ز و وحيريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
َج هللاُ عنه ، قلت وقال آخر ُده ال فَرَّ  :  قال فما يَُشّرِ

ْر بريريريريريريريه َأمسريريريريريريري ٌ  عريريريري  ث  مل َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريْ َل الريريريريلريريريريَّ ْو َدرْكريريريريريريريَ  لريريريريَ

  
َرِق   ِه يف طريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ رَّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َّريريريريريريريريريَْ  مسريريريريريريريريريىتَّ خيريريريريريريريريريَِ

  
 هذا القَْوِل ، هؤالء لعَّابُوَن أَْجَمعُوَن ، ُغَواةٌ يَْرَكُب أحُدهم ِمْذَرَوْيِه ، لَِهَج بروّيٍ يُْضِحُك فقال : أَْبعََده هللا اللُهمَّ ال تَْسَمْع ألْصَحابِ 

 ؟به ، قُلُت فما معناهُ 

 قال : ال أدري.

 يَُدْرقِلُون. وسلمعليههللاصلىقال محمد بن إسحاق : قَِدَم فِتْيَةٌ من الحبشِة على رسول هللا وقال شمٌر : 

قُص. الدَّْرقَلَةُ ول : قا  : الرَّ

 : لُْعبَةٌ للصْبيَاِن ، الدَّْرَكلَةُ  وقال ابن دريد :
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 َأمْسِسبري َها مسبةيَّة  م َعرَّبة .
 : القبيُح الوجه. الُكْرُشومُ وقال : : كرشم 

ْلُب. الَكْلَذمُ و: كلذم   : الصُّ

 : دابَّةٌ َعِظيَمةٌ الَخْلِق ، يقال : إنَّها تَْحِمُل الِفيَل على قَْرنِها ، ثُقِّل داُل َكْرَكدََّن. الَكْرَكدَّنُ :  قال (ثعلب عن ابن األعرابي): كركدن 

 .ُمَكْربِالً  : رخاوةُ القََدَمْيِن ، يقال : جاء يَْمِشي الَكْربَلةُ  وقال الليث :: كربل 

 : اسُم موضعٍ. َكْرباََلءُ و

 :  هذَّْبتُه ونَقَّْيتُه ، وأنشد في صفه حنطةٍ :  َكْربلةً  الطعام َكْربْلتُ  وقال أبو عمرو :

ْل  و   لريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريَ رَاَء َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َن محريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريريَْ

  
ْه   لريريريريريريريَ ْربريريريريريِ ْ  غريريريريري  ْل و قريريريريريريريَ َن الريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريِ لريريريريريريريَ ْربريريريريريِ  كريريريريري 

  
اُض ، وقال أبو َوْجَزةَ يَِصُف ُعُهوَن الَهْوَدجِ  َكْربَلٌ و  :  : اسُم نَْبٍت ، وقيَل هو الُحمَّ

ل  و  ْربريريريريريريريريريريريَ ر  كريريريريريريريريريريريَ ى و اَثمريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريم  ِدفريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ور    ٌ   ريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ َ ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
الذي :  الُمَكْرنِفُ  ، وقال غيُره : ِكْرنافةٌ  : أُُصوُل السَّعَِف الِغاَلُظ الَواِحَدةُ : الَكَرانيفُ :  وقال أبو عبيد عن األصمعي: كرنف 

اجزُ  َكَرانِيفِ  يْلقُُط التَّْمَر من أُُصولِ   :  النَّْخِل. وقال الرَّ

ْرن  مسريريريريريريريريائريريريريريريريري ريريريريريريريريا ى بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َذْ  لريريريريريريريريَ ْ   ريريريريريريريريَِ  قريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريا  و   ْرنريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريَ َرْ  مريريريريريريريريري  أجريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ او اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  القريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ

  
 بالعََصا إذا َضَربه بها. َكْرنَفهوبالسيف إذا قطَّعه ،  َكْرنَفَهو

 .إذا دققته َكْرنَْفتُه بِهَراَوةٍ َعْجَراءِ :  قال الليث : الَكْرنَفَةُ من قول الشاعر

 : بَْقلةٌ. الُكْرنُبُ ( عمٌرو عن أبيه): كرنب 

 : التَّمُر باللَّبن. الُكرنَابُ و الَكْرنِيبُ و

 لَضْيِفُكْم فإنَّه لَتَْحاُن أي جائٌِع. َكْرنِبُوا الَمِجيُع ، وهو الُكَدْيَراُء ، يقال ::  الَكْرنِيبُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

: مصبوٌغ بالُكْرُكِم ، وهو شبيهٌ بالَوْرِس ، قال  ُمَكْرَكمٌ  نَْبٌت ، وقال : ثوبٌ :  الُكْرُكمُ و،  الُكْرُكبُ  وقال أبو عمرو :: كركم 

ْعفَراَن ، وأنشد الُكْرُكمُ و يه العرُب الزَّ  :  تَُسّمِ

فريريريريريريريْ  وِّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق  يريريريريريريريري  رْكريريريريريريري  َ
َُ عريريريريريريريلريريريريريريريى املريريريريريريري ْه قريريريريريريريا مريريريريريريري   عريريريريريريريِ

  
ْه   مريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريِ ْؤره  َويريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ ر دُّ فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريَ

  

ه   رِقريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريا  ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ ْه و خمريريريريريريريريريريري ْ مريريريريريريريريريريري  رْكريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريري 

  
ْه   مريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريَ و عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريريَ ْ عريريريريريريريري  ه يريريريريريريريريَ رحيريريريريريريريري   فريريريريريريريريَ

  
 .«ُكْرُكَمةٌ  فعَاَد لَْونُهُ كأنَّه»في الحديث ويصف َعُروساً َضعَُف عن السَّْقي فاستعان بعرسه ، 

 الزْعفََراُن.قال الليث : هو 

ون يُْخلَُط باألْدِويَِة ، وتَوهََّم الشاعر : أنه الكموُن فقال الُكْرُكم : َدَواٌء منسوٌب إلى الُكْرُكَمانِيُ وقال :   : ، وهو نَْبٌت شبيهٌ بالَكمُّ
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ِن  لريريريريريريريريريري  وَن األظريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريِه ظريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريا  أ رجريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريَ

  
   ِ م  ذ قريريريريريريريريريال اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ رْكريريريريريريريريري  اين الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري   أَمريريريريريريريريريَ

  
 أََمانيُّ الكمون.وهذا كما يقال : 

 [ابب الكاف والَّلم]

 [كل]
 : َضْخَمةٌ جافِيَةٌ. َكْنفَِليلةٌ  اللِّْحيَِة ، ولحيَةٌ  َكْنفَِليلُ  وقال الليث : َرُجلٌ : كنفل 

جال. الدََّمْكَمكُ  وقال أبو عبيد :: دمك   : الشَِّديُد من الّرِ

 ومن مخاسي الكاف
ْخُم من الَكَمِر ، وأنشد الَكْنفَِرشُ  قال شمٌر :: كنفرش   : : الضَّ

َفِرٌش يف رَْأِسَها انِ اَلب    َكلريْ
اُز ، والُمَدْحِرُج والُجعَُل. الَكبَْرتَلُ  : يقال لَذَكِر الُخْنفَُساِء : (ثعلب عن ابن األعرابي): كبرتل  ُض والحوَّ  وهو الُمقَرَّ

 ، قاله الفراء. كانُ البرَّ :  : معرٌب والصوابُ  بَْرنَكانُ و: برنكان 

 : العشا وهو معرٌب. الشَّْبَكَرةُ  وقال ابن األعرابي :: شبكر 

 والحمد هلل وحده. (تهذيب اللغة)من  (كتاب الكاف)آخر 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 من كتاب َذيب اللغة كتاب اجليم

 أبواب املضاعف من حرف اجليم

 [ابب اجليم والشني]

 جش
 : مستعمالن.جش ، شج 

ً  الحبَ  أَْجَشْشتُ  قال أبو عبيد :: جش   باألِلِف. إْجَشاشا

 الحبَّ ، لغةٌ. َجَشْشتُ  وقال غيُره :

 .«بَجِشيَشةٍ  أَْولََم َعلَى بَْعِض أَْزَواِجه» وسلمعليههللاصلىفي الحديث أّن رسول هللا و

 .الجشيشةُ  نصب به الِقْدُر ويُْلقَى فيه لَْحٌم أو تمٌر فيُْطبَخ ، فهذه: أَْن يُْطَحَن َطْحناً َجِليالً ثمَّ يُ  الجشيشُ  قال شمٌر :

 الِحْنَطةَ. َجَشْشتُ  وقد

 .الجشيِش  : مثلُ  الَجِريشُ وقال : 

 :  وقال رؤبة

ر وِش  جريريريريريريريريريريريريريْ
َ

َرِق املريريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريى  لريريريريريريريريريريريريريذَّ  ال يريريريريريريريريريريريريريري 

  
ن  اجَلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِش   رُّ الريريريريريريريريريريزَُّواِن مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريري 

  
 الّسويِق والبُّرِ إذا لم يُْجعَْل دقيقاً.: َطْحُن  الجشُ  وقال الليث :

 .َجِذيَذةٌ  جشيشةٌ. ولكن يقال ::  : رحاً صغيرةٌ يَُجشُّ بها الجشيشةُ من البُّرِ وغيره ، وال يقال للسَّويقِ  الِمَجشَّةُ و

 ة.: لُغتان ، وهم جماعةٌ من الناس يُْقبِلُون معاً في نَْهَضٍه وثَْورَ  الُجشَّةُ و،  الَجشَّةُ وقال : 

 النَّْهَضةُ.:  الجشَّةُ  قال : (ابُن هانٍئ عن أبي مالك)

 أي نَْهَضتُُهم. ؟جشَّتَُهمْ  ويقال : هل َشِهْدتَ 

ْن نَفَرْ :  وجاءت َجشَّةٌ من الناس أي جماعةٌ ، وقال العجاج الموضُع :  الُجشُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) بَجشٍَّة جشُّوا بها ِممَّ

 الَخِشُن الحجارة.

ً وبالعصا :  َجّشهُ  ابن شميل :وقال   إذا ضربه بها. جثًّاو جثَّه جّشا

 إذا التفَّ نَْبتُها. أبشَّتْ واألرُض  أَجشَّتِ  وقال األصمعي :
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ْعِد ، وفََرسٌ  األجشّ  وقال أبو عبيد من الّسحابِ   الّصْوِت. أََجشُ  الّشديد الّصْوِت َصْوت الرَّ

 :  وقال لبيد

وب   بريريريريريريريريريريريري  ْوِ  يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  ِش الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا أبَِجريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   هريريريريريريريريريريَ ْزِو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ َرَق اَّريريريريريريريريريرييُّ مريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريَ

  
أِْس يَْخُرُج ِمَن  األَجشُ  ثاََلثَةٌ ، فمنها ::  األْصَواُت التي تَُصاُغ منها األْلَحانُ :  وقال الليُث : كاَن الخليُل يقول ، هو صوٌت من الرَّ

ةٌ ، فيُتْبَُع بَحْدٍر موضوع على ذلك الصوت بعينه ، ثم يُتْبَُع بَوْشيٍ ِمثِْل األّول ، فهي صيَاَغتُه ، فهذا  الَخيَاِشيِم ، فيه ِغلٌَظ وبُحَّ

 .األجشُ  الصَّْوتُ 

 البِئَْر أي َكنَْستُها. َجَشْشتُ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

 :  وقال أبو ذؤيبٍ 

ر  َأْورِد وا ِه الريريريريريريريريبريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ ا ج ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ون ملريريريريريريريريَّ ولريريريريريريريري   يريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
اف  لريريريريريريريريريريريريريَوارِدِ و   َس هبريريريريريريريريريريريريريا أَْدَ  ذ فريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أرٌض َسْهلَةٌ ذاُت َحْصبَاَء تُْستَْصلَُح لغَْرِس النَّْخِل. الجّشاءُ و: ِشْبهُ النَّجفَِة فيه ِغلٌَظ واْرِتفَاٌع ،  الُجشُ و

 :  وقال الشاعر

هريريريريريريريا تريريريريريِ مريريريريريَّ ْه جبريريريريري  ة  جريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريَ لريريريريريِ اِء  ريريريريريَْ ْن مريريريريريريريَ  مريريريريريِ

  
اَل   بريريريريَ اَء واجلريريريريَ حريريريريريريريَ ِه الريريريريبريريريريَ ريريريريْ اء  ريريريريريريريالريريريريَ ريريريريريريريَ  جةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وٌف في البَاِديِة.أْعيَاٍر. َمْوِضٌع َمْعرُ  ُجشُ و

 بالخاِء : أَْرٌض فيها َرْمٌل. الَخشَّاءُ و:  (قلت)

 يقال : أَْنبََط في َخشَّاَء.

أِس. الشَّجُ  قال الليُث :: شج   : كسُر الرَّ

ً  يقال هُ َشّجا ه يَُشجُّ ةٍ  : أَثَرُ  الشََّججُ وبَْعُضُهم بعضاً ،  َشجَ  إذا ِشَجاجٌ  ، وكان منهم َشجَّ  .أَشجُ  والنَّْعُت منه : في الجبين ، َشجَّ

تِ والشََّراَب بالِمَزاجِ ،  شَجْجتُ وأي قََطْعتُها  َشّجا الَمفَاَزةَ  شَجْجتُ وقال :  بيٍد  يَُشجُ  فالنٌ »السَّفينَةُ البحَر ، ومن أَمثالهم :  َشجَّ

ةً.« ويأُْسو بأْخَرى ةً وأَْفَسَد مرَّ  إذا أَْصلََح َمرَّ

ْرِب ، كما الشَّجُ :  الهيثم أنّه قالوأخبرني الُمْنذريُّ عن أبي  إالَّ  الّشجُ  رأُْس الّرُجِل ، وال يكونُ  يَُشجُ  : أَْن يَْعلَُو رأَْس الّشيء بالضَّ

 بالماء. يَُشجُ  في الّرأِْس ، والَخْمرُ 

 :  وقال زهير يصُف َعْيراً وأُتُنَه

ِوي  َز وهريريريريريريريريريريي هتريريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريريريريِ ج  هبريريريريريريريريريريا األمريريريريريريريريريريَ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريَ   لريريريريريريريَ ِو َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريْ ِويَّ الريريريريريريري َّ  هريريريريريريريا الريريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  هريريريريريريري 

  
ً  أي يَْعلُو باألتُِن األماِعَز ، والَوتُِد يُسمَّى ةِ  ، وَجْمعُ  شِجيجا  .ِشجاجٌ  : الشَّجَّ

 [ابب اجليم والضاد]

 جض
 [.مستعمالت]جض ، ضج : 

 : روى أبو عبيد عن أبي زيد والكسائي:  جض أهمل الليث: جض 
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 عليه السيف  ذا مَحَْلَه عليه. جضَّْضه  
ه بالّسيِف. َجضَّضَ  عمٍرو :وقال أبو   إذا َحَمَل على َعُدّوِ

 ، وهي ِمْشيَةٌ فيها تَبَْختٌُر. الِجيَضَّى إذا مشى َجضَ  :(أبو العباس عن ابن األعرابي)

ً  قال الليث :: ضج  ً و،  َضَج يِضُج ضجا ً و َضَجاجا ً  البعيرُ  ضجّ و،  َضِجيجا ً  القومُ  ضجو ضجيجا :  ، وقال العجاج َضجاجا

َجاَج األْضَجَحاو  قال : أَْظَهَر اْلَحْرفَْيِن ، وبنى منه أفعل لحاجتِه إلى القافية. أَْعَشَب النَّاَس الضَّ

انيُّ عن ابن السكيت) ً  القومُ  أَضجَ  :(الَحرَّ ون إذا صاُحوا وجلَّبُوا ، فإذا جزُعوا من شيء وُغِلبُوا قيل : إْضَجاجا وا يِضجُّ  .َضجُّ

 إذا صاَح مستغيثاً. ضجَ  ل أبو عمٍرو :وقا

ا قال ابن السكيت.  وروى أبو عبيد عن األَمِوّيِ نَْحواً ممَّ

َجاجُ  قال أبو عبيد وقال األصمعيُّ :  :  الُمَشاَغبَةُ والمشاقَّةُ ، وهو اسٌم من ضاَجْجُت وليس بمصدر وأنشد:  الضَّ

َ اق   َ  األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   يّنِ  ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريا َُّبريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َر الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ و   اج  كريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريري  اَلق  و جريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريْ

  
َجاج قال : (ثعلب عن ابن األعرابي) َي بالِقلى ثم ُغِسَل به الثوُب فيُنَقِّى تنقيَةَ :  الضَّ َصْمٌغ يؤكُل َرْطباً فإذا جفَّ ُسِحَق ثم ُكتَِّل وقُّوِ

 الصابون.

َجاجُ  وقال غيره : واِر للَمْرأةِ ، قال األعشى الضَّ   : : العَاُج ، وهو مثُل الّسِ

اِج عريريريريريريريريلريريريريريريريريى و  جريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ريريريريريريريريوف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر دُّ مريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
ْل   لريريريريريريريريريَ َم فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريِ ل  كريريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريريَو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريَ

  
 ومْعطوفُهُ : ما ُعِطَف من َطَرفَْيِه.

 [ابب اجليم والصاد]

 جص
 صج.ـ  جص

 .صجَ  أهمل اللَّيثُ : صج 

تا ،  َصجَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنَّه قال : : َصْوُت الَحِديد بَْعِضِه على  الّصججُ وإذا ضرَب حديداً على َحِديٍد فَصوَّ

 بعٍض.

. الجِص  : معروٌف ، وهو من كالم العََجم ، قال : ولغةُ أهِل الحجاز في الَجصُ  قال الليث :: جص   : القَصُّ

 .الِجصّ  ، وال تقل : الَجصُ  وقال ابن السكيت : هو

 فالٌن إناءهُ إذا َمألهُ. صجصَّ  :(سلمة عن الفراء)

 إذا فَتََح َعْينَْيِه ، وكذلك قال أبو عمٍرو ، قاَل : ويصََّص : ِمثْله. َجصَّصَ و: فَقََح الِجْرُو  (أبو عبيٍد عن أبي زيٍد والفراء)

 [ابب اجليم والسني]

 جس
 سج.ـ  جس
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 : اللَّْمُس باليد اْلَجسُ  قال الليث :: جس 
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.لَتريْليت َر   مَمسَّة ما مَتسُّ
 األخباَر ثم يأتي بها. يَتََجسَّسُ  : العَْينُ  الجاُسوسُ وقال :  التََّجسُّسُ  الَخبَِر ، ومنه : َجسُ  : اْلَجسُ و

ال. تتَجسَّسُ  دابّةٌ في َجَزائِِر البَْحرِ  الَجسَّاَسةُ وقال :   األخبار ، وتأتي بها الدَّجَّ

 بيدك. َجَسْسته : ممّسةُ ما الَمَجسَّةُ و الَمَجسُ و

حاّسةٌ ، :  ، ويقال بالحاء جاّسةٌ  من اإلنسان : خمٌس ، اليََداِن ، والعَْينَاِن ، والفَُم ، والشَّمُّ ، والسَّْمُع ، الواحد : الجواسُ وقال : 

.  والجميُع : الحواسُّ

 بمعنًى واحٍد. تََحّسْستُهُ والَخبََر ،  تََجسَّْستُ  ويقال :

ْدِر. الَمَجِس  إذا لم يَُكْن واسع السَّْرِب ، وفالٌن واسعُ  الَمَجِس  قول : فالٌن َضيِّقُ والعرُب ت  إذا كان واسَع السَّْرِب ، َرِحيَب الصَّ

كَ  ويقال : إنَّ في  لَِضيقاً. َمَجّسِ

 إذا اْختَبََر ، وَسجَّ إذا َصلََع. َجسَ  :(عمرو عن أبيه)

ً  َسْطَحهُ  سجَ  :(أبو العباس عن ابن األعرابي): سج  هُ َسّجا  إذا طيَّنَهُ. يُسجُّ

يَّبَةُ. السُُّججُ وقال : :  : الطَّايَاُت الُمَمدََّرةُ  السُُّججُ و  أيضاً : النُّفُوُس الّطِ

ةٌ  ويقال للَمالَجِ :  .ِمْلَطاطٌ و ِمْملَطٌ و،  ِمْمَدرٌ و،  ِمْملقَ و،  ِمَسجَّ

ُجُل اللبن أرقَّ ما يكوُن بالماء فهو (أبو عبيد عن األصمعيّ )  :  ، وأنشد السََّجاجُ  : إذا جعل الرَّ

ه  الريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريِ ْذقريريريريريريريريا  وَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ ه مريريريريريريريريَ َربريريريريريريريري   َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ  َأْوَرقريريريريريريريا  رَاِب الريريريري ريريريريعريريريريريريريالريريريريريريريِ اجريريريريريريريا  كريريريريريريريأقريريريريريْ جريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، ويُسكُّ سكاً إذا رقَّ ما يجيُء منه. يُسجُ  ويقاُل : هو

 به إذا حذف به. تَرَّ وبه ،  هكَ وه بَسْلحِ  َسجَ  : يقال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

ةِ  إنَّ هللا قَْد أََراَحُكْم من»في الحديث و ةِ  السَّجَّ  .«والبَجَّ

ة قال أبو عبيد ، قال بعُضُهم : كانت آِلَهةً يَْعبُُدونَها ، وأنكر أبو سعيٍد الضَّريُر قوله ، وَزَعَم أن : اللَّبَنَةُ التي ُرقِّقْت بالماِء ،  السَّجَّ

 .سََّجاجُ ال وهي

ةُ وقال :   «َسْجَسجٌ  أرض الَجنَّةِ »في حديٍث آخر : و: الدَُّم الفَِصيُد ، وكان أَْهُل الجاهلية يَتَبَلَّغُوَن بهما في الَمَجاَعاِت ،  البَجَّ

 .َسْجَسجٌ :  ، ال َحرَّ فيها وال بَْرَد ، وكلُّ هواٍء معتدلٍ 

ومن :  ، قال السَّْجَسجُ  األعرابي أنه قال : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، يقال له :أخبرني الُمْنِذريُّ عن ثعلب عن ابن 

َواِل إلى العَْصِر ، يقال له ،  الَمْلثُ و،  السََّدفُ  ، ثم الِجْنحُ  ، ومن ُغُروِب الشمس إلى وقت الليل : الَهاِجَرةُ و،  الَهِجيرُ :  الزَّ

 .الَمْلسُ و
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 الماُء. َسِجسَ  : الماء الُمتَغَيُِّر وقد السََّجسُ ( : ْيبَةَ األعرابيأبو عبيد عن طَ ): سجس 

 ُعَجْيٍس. سجيس األْوَجِس ، وِمثْلُه : ال آتِيكَ  َسِجيسَ  قال : وقال األْحَمُر : ال آتِيكَ 

 :  قال : ومعناُهَما : الدَّْهر وأنشد

ْمَرأَب طريريريريريريريائعريريريريريريريا   ه  ال  يت اْبَن ضريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريْ  فريريريريريريريأْقسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اين   س  مريريريريريريريا َأَ َن ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريْ جريريريريَ يريريريريَس عريريريري  جريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  إذا كاَن أْبيََض الصُّوِف فحيالً كريماً ، وأنشد ساجِسيٌ  قال : ويقال : َكْبشٌ 

ا ا  أَْدَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريّ  كريريريريريريريأنَّ َكْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِجسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  ْرَفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه جمريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريِ اَّْ َّريريريريريريريريريريريريَْ نْيَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
 

 [ابب اجليم والزاي]

 جز
 جز ، زج.

 .ِجَززٌ  ، تقول : ُصوفٌ  ُجزَّ  الصُّوُف الذي لم يُْستَْعَمْل بعد ما : الِجَززُ  قال الليث :: جز 

ةُ  ويقال : هذه  .ِجَززٌ  عنها ، وجمعُها : الَمْجُزوزُ  هذه الّشاةِ أي صوفُها ِجزَّ

ُجِل الّضْخِم اللِّْحيَِة كأنّه عاضٌّ على ةٍ  ويقال للرَّ تْ  أي على صوف شاةٍ  ِجزَّ  .ُجزَّ

ْعِر والصوف والَحِشيِش ونحوه. َجزُّ  : الَجزُّ  وقال الليث :  الّشِ

، قال  الَجَزائِزُ و: ُخَصُل الِعْهِن والصُّوِف المصبوغةُ تُعَلَُّق على هوادج الّظعاِئِن يوم الظَّْعِن ، وهي الثَُّكُن  الَجَزاِجزُ  وقال غيُره :

 : َضْرٌب من الخَرِز يَُزيَّْن به َجواِري األعراِب. الَجِزيزُ  وقيل : َهَواِدُج َمْشُدوٌد عليها الَجزائزُ :  الشماخُ 

ْرَن عن أَْسُوقِِهنَّ حتى بدت خالخيلُُهنَّ   :  وقال النابغة : يصُف نساًء َشمَّ

َوارٌِج  َ اُِ  ريريريريريريريريريريريَ زِيريريريريريريريريريريريِز مريريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريريِ َرُّ  اجلريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريَ

  
ة  و َُّارِ   يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ لِّ َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رِْج كريريريريريريريريريريري  ْن فريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
. أََجزَّ  كالحَصاِد واقٌع على الحيِن واألَواِن يقال : الَجَزازُ  وقال الليث :  النَّْخُل كما يقال : أَْحَصَد البُرُّ

 اْلغَنَُم. يَُجزُّ  ِحين الَجَزازِ و،  الِجَزازِ  وقال الفراء : جاءنا وقتُ 

انيُّ عن ابن السكيت)  أي يُْصَرَم. يَُجزَّ  حاَن له أنْ :  النْخلُ  أَجزَّ  :(الحرَّ

 .ُجُزوزٌ  ، وتمٌر فيه يَِجزُّ ُجزوزاً  التمُر إذا يَبِسَ  َجزَّ  ا أبو عمٍرو : قدقال : وحكى لن

 الَكْبَش والنّعجة. َجَزْزتُ  ويقال : قد

 .َجَزْزتُهما ويقال في العَْنِز والتَّْيِس : َحلَْقتُُهَما ، وال يقال :

 َغنَُمُهم. تَُجزَّ  في الغنم إذا حان أَنْ  الَجَزاز القوُم ، من أََجزَّ  :(أبو عبيد عن اليزيدّيِ )

ةُ  وقال الليث : ال فيما ُروي. َجزَّ  : اسُم أرٍض منها يخرُج الدَّجَّ

 .ُجَزازةٌ  : ما فََضَل من األديم إذا قُِطَع ، الواحدةُ : الُجزازُ وقال : 
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جُ  قال الليث :: زج  ْمح ، والسَّْهم ، والجميُع : ُزجُ  : الزُّ َجاجُ  الرُّ  .الّزِ

مح ،  ُزجُ  :(قلت) نَانُ والرمح : الحديدةُ التي تَُركَُّب سافلة الرُّ جُ و: التي تَُركَُّب عاليتَه ،  الّسِ يُْرَكُز به الرمُح في األرض ،  الزُّ

نَاُن يُْطعن به.  والّسِ

حَ  أَْزَجْجتُ  :(أبو عبيٍد عن اليزيدّيِ ) مَّ جَ  جعْلُت فيه:  الرُّ جِ  الّرُجَل وغيره إذا طعنته َزَجْجتُ وإْزَجاجاً ،  الزُّ  .بالزُّ

مَح : جعلُت له أَْزَجْجتُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) ً  الرُّ ه إذا نََزْعتُ  أَْزجْجتُه : نََزعُت نصله ، وال يقال : أْنَصْلتُهو،  ُزّجا  .ُزجَّ

 .ُزجٌ  ويقال لنصل الّسهم :

 :  وقال زهير

ه و  اِج فريريريريريريريريإنريريريريريريريريّ ِ  أطريريريريريريريريراَف الريريريريريريريريّزِجريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
َذُِ   ْه كريريريريريريريريريلَّ هلريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريَ َواِ  ر كريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 قال ابن السكيت : يقوُل : َمْن عصى األمَر الصغيَر صار إلى األمر الكبير.

 قال ، وقال أبو عبيدة : هذا َمثٌَل ، يقول.

جَ  إنَ  نَاِن  الزُّ لَح وهوليس يُطعَُن به ، إنّما الطَّْعُن بالّسِ جُ  ، فمن أبى الصُّ الذي ال َطْعَن به ، أُْعِطي العََواِلي ، وهي التي بها  الزُّ

 الطَّعُن.

لح.« الطَّْعُن يَْظأَرُ »قال : ومثٌل للعرب   أي يعِطُف على الصُّ

لحَ  لح وإالَّ قلبوا األِسنَّةَ  بأِزّجةِ  وقال خالُد بن ُكْلثُوم : كانوا يستقبلون أعداءهم إذا أرادوا الصُّ ماح ، فإن أجابوا إلى الصُّ الّرِ

 وقاتَلُوهم.

 : إذا َطعَن بالعََجلَة. (ثعلب عن ابن األعرابي)

ُججُ وقال :  لة ،  الزُّ ُججُ و: الِحراُب المنصَّ  أيضاً : الَحميُر الُمْقتَتِلةُ. الزُّ

 .ُزجٌ  : ُرمٌح قصير في أَْسفَله الِمَزجُ  وقال الليث :

جُ او  به عن نفسك. تَُزجُ  : َرْميَُك بالشيء لزَّ

 برجليه. َزجَ  ويقال للظَِّليِم إذا عدا :

جُ  وقال األصمعي : راع : التي يَْذَرع الذارُع من عندها. الزُّ  : طَرُف الِمْرفَِق المحدَُّد وإْبَرةُ الذِّ

 الفَْحِل : أَْنيَابُه. ِزَجاجُ  وقال الليث :

 : وأنشد

 هلَاأٌب فَاِر.  و هلا َُِّجاٌج 
َججُ وقال :  َجتِ و: ِدقّةُ الحواجب ، واْستِْقواُسها ،  الزَّ  .بالِمَزجِ  المرأةُ حاجبَها َزجَّ

 :  وأنشد أبو عبيد

ْومريريريريريريريريريريا   َرَُّْن يريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريوانو   َن اَّريريريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريريريَ  والريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريْ  ُّجريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .ُزجٌ  عينِه ريٌش أبيُض ، والجميع :من النَّعام : الذي فوق  األزجُ  وقال الليث :
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 النّعامة : طوُل رجليها ، قاله ابن شميل. َزَججُ  وقال غيره :

جاج قال : هو (أبو عبيد عن األموي) جاجو،  الزُّ جاجُ و الزَّ  للقَواِريِر ، وأقلُّها الَكْسُر. الّزِ

َجاجةُ  وقال الليُث :  الِقْنِديُل.:  في قول هللا الزُّ

َجاجِ ال وأَْجَمادُ  اِن ، ذكرهُ ذو الرمة ّزِ مَّ  :  بالصَّ

وا ريريريريريريِ ريريريريريريريا   اِد الريريريريريريّزِجريريريريريريرياِج سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه أَب ريريريريريريريَْ لريريريريريريريَّ يتريريريريريريَ  فريريريريريريَ

  
نَّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريائريريريريريح    هريريريريري  تريريريريريريَ امريريريريريريريا  تريريريريريغريريريريري ِّ  ريريريريريَْ يريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يعني الَحميَر َسِخَطْت على َمْرتَِعها لبُْبسه.

 مهمل:  ج ط

 [ابب اجليم والدال]

 جد
 دج : مستعمالن.ـ  جد

ه فالٍن ، وُعِديَ  بَجدِّ  ُسِعيَ تقول العرُب : : جد  ه وأُْدِركَ  بَجّدِ  جيِّداً. جدُّه إذا كان بَجّدِ

 [.3الجن : ] ((3َوَأنَُّه َتعاىل َجدُّ رَب ِنا َما اَتَََّذ صاِحَبًة َوال َوَلدًا ))على ُوجوٍه ، قال هللا تعالى :  الَجدُّ و

 جالُل ربِّنَا.:  (َجدُّ رَب ِنا)أنه قال : قال الفراء : حدَّثَني أبو إسرائيَل عن الحكم عن مجاهٍد 

 وقال بعُضهم : عظَمةُ َربِّنا ، وهما قريبان من السَّواِء.

، معناهُ أَنَّ الِجنَّ لو علمت أَنَّ أَبَا األِب في  (َتعاىل َجدُّ رَب ِنا)ما قالت :  َجّداً  لَْو َعِلَمِت الِجنُّ أَنَّ في اإلْنِس »قال ابن عباس : و

 .«ما قالت الذي أَْخبََر هللا عنه في هذه السُّوَرةِ عنها جّداً  اإلْنِس يُْدعى

ُجُل إذا قرأ ُسورة البَقََرةِ ، وسورة آل ِعْمَرانَ »في الحديث و  أي َجلَّ قَْدُره وعُظَم. «فِينَا َجدَّ  كان الرَّ

 قال أحُدُهما : ِغنَاهُ ، وقال اآلَخُر : عظَمتُه. (رَب ِناَتعاىل َجدُّ )قد روي عن الحسن وِعْكِرَمةَ في قوله : وقال أبو عبيد : 

اللُهمَّ ال مانَِع لما أَْعَطْيَت ، وال ُمْعِطَي لما َمنَْعَت ، وال »، بعد تسليمه من الصَّالة المْكتُوبِة :  وسلمعليههللاصلىقوُل النبي  وأما

 بفتح الجيم ال َغْيُر ، وهو الِغنَى والحظُّ في الّرْزِق. الَجدُّ :  ، فإنَّ أبا عبيٍد قال «الجدُّ  ِمْنكَ  الجدِّ  يَْنفَُع ذا

أي ال يَْنفَُع ذا الِغنَى ِمْنَك ِغنَاهُ  الجدُّ  منك الِجدّ  إذا كان مرزوقاً منه ، فتأِْويُل قوله : ال يَْنفَُع ذا َجدٌّ  ومنه قيل : لفالٍن في هذا األْمرِ 

 ، إنما يَْنفَعُه العمُل بطاعتَِك.

َفُع مال  َوال بَ ُنوَن ))قال : وهذا كقوله :   [.89،  88الشعراء : ] ((89( ِإالَّ َمْن َأَتى هللَا ِبَقْلٍب َسِليٍم )88يَ ْوَم ال يَ ن ْ

 ، اآلية. [37سبأ : ] (ِِت تُ َقر ُِبُكْم ِعْنَدَّن زُْلفىَوما َأْمواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم اِبلَّ )وكقوله : 
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ةُ َمْن يَْدُخلُها الفُقََراُء ، وإذا أَْصَحابُ »أنَّه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و  الَجدِّ  قُْمُت على باِب الجنَِّة فإذا عامَّ

ْنيَا.، يَْعنِي َذِوي الحّظِ والِغنَى في  «َمْحبُوُسونَ   الدُّ

 إنما هو االجتهاُد في العمل. الِجدُّ و، بكسر الجيم ،  الِجدُّ  ِمْنكَ  الِجدِّ  قال أبو عبيد : وقد َزَعَم بعُض الناس أنََّما هو : وال يَْنفَُع ذا

ا الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِ باِت َّي أَي ُّهَ )قال : وهذا التأويُل خالُف ما دعا هللا إليه المؤمنيَن ، َوَوَصفَُهْم به ، ألنه قال في كتابه : 
 والعمل الصالح ، وَحِمَدُهْم عليه ، فكيف يَْحَمُدهم عليه ، وهو ال يَْنفَعُُهم. بالِجدّ  ، فقد أمرهم [51المؤمنون : ] (َواْعَمُلوا صاحِلاً 

ْنيَ  الَجدَّ  : وقوُل العرب : فالٌن صاعدُ  (قلت)  ا.، معناهُ : البَْخُت والَحظُّ في الدُّ

ْزِق ، ورُجلٌ  َجِديدٌ  وقال أبو زيد : يقال : َرُجلٌ   من فالٍن ، وأَحظُّ منه. أجدُّ  : مثلُه ، وفالنٌ  َمْجُدودٌ  إذا كان ذا َحّظٍ من الّرِ

 .ُجدُّونَ  ، وقومٌ  َمْجُدودٌ  بضّمِ الجيم أي ُجدٌّ  وأخبرني اإلياديُّ عن شمٍر أنه قال : َرُجلٌ 

 وتَحظُّ ، أي : ِصْرَت ذا َحّظِ وِغنًى. تََجدُّ  وَحِظْظتَ  جِدْدتَ  بهم ويََحظُّوَن بهْم ، وقد يََجدُّونَ  وقال ابُن بُُزْرَج يقال : هم

 .أَْجَدادٌ و ُجُدوَدةٌ و،  ُجُدودٌ :  : أَُب األِب معروف ، وجمعه الَجدُّ و

 .َجدَّاتٌ  ، وجمعُها : َجدَّةٌ  وأُمُّ األّمِ ، وأُمُّ األِب يقال لها :

 اللَّْيِل. َجَدادِ  عن وسلمعليههللاصلىنهى رسوُل هللا و يَُجدُّها َجّداً  التَّمَرةَ  َجدَّ  : مصدرُ  الجدُّ و

َراُم. الَجَدادُ والنَّْخَل لَْيالً ،  يَُجدَّ  قال أبو عبيد : هو أَنْ   : الصَّ

َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم )نَهُ فيتَصدَُّق عليهم منه لقوله جّل وعّز : يقال : إنَّه إنَّما نهى عن ذلك ليالً لمكان المساكين أنُهم كانُوا يَْحُضُرو
َدقَِة. [141األنعام : ] (َحصاِدهِ   ، وإذا فعل ذلك ليالً فإنما هو فارٌّ من الصَّ

َراُم.، والِحَصاُد ، والَحَصاُد ، والقََطاُف والِقَطاُف ، والصَّرَ  الَجَدادُ و الِجَدادُ  قال أبو عبيد وقال الكسائي : هو  اُم ، والّصِ

ِعْشِريَن َوْسقاً من النَّْخِل وبُوّدي أنِك كنت ُحْزتيه  جادَّ  إنّي ُكْنُت نَْحْلتُكِ »في حديث أبي بكٍر ، أنه قال البنته عائشة عند موته : و

ا اليوم فهو ماُل الَواِرثِ  كل سنٍة ِعْشُرون َوْسقاً ، ولم يُكْن أْقبََضها منه في  يَُجدُّ  وتأويلُه أنَّه كان نََحلَها في صّحتِه نَْخالً كان «فأمَّ

 ُشَرَكاُؤها ما نََحلَها بلسانه ، فلّما مرض رأى النَّْخَل وهو غيُر مقبوٍض غيَر جائٍز لها فأَْعلَمها أنه لم يصّح لها ، وأّن سائَر الَوَرثَةِ 

 فيه.

 مئِة َوْسٍق أي تُْخرُج مئَةَ َوْسٍق إذا ُزِرَعْت ، وهو كالٌم عربيٌّ فصيٌح. جادُّ  وقال األصمعي : يقال : لفالٍن أرضٌ 
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 فإّن الفراء قال : [27فاطر : ] (َوِمَن اجْلِباِل ُجَدد  بِيض  َوُْحْر  خُمَْتِلف  َأْلواُِنا َوَغرابِيُب ُسود  )وأما قول هللا جل وعز : 

 .ُجّدةٌ  ِل ، ُخَطٌط بيٌض وسوٌد وحمٌر ، كالطُُّرِق تكوُن في الجبال ، واحُدها :الُخَطُط والطُُّرُق تكوُن في الجبا:  الُجَددُ 

 :  وأنشد قول امرئ القيس

ْه  رَاتريريريريريريريريريريريريَ ه وَ كريريريريريريريريريريريريأّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريري  َّأب مريريريريريريريريريريريريَ

  
نَّ دلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري     رِي فريريريريريريريريريريْوقريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريرين  َيريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَ

  
 : الذي يَْبُرُق. الّدليصُ و: الُخطَّةُ السوداُء في َمتِْن الحماِر ،  الُجدَّةُ وقال : 

 .جاّدةٌ و،  ُجّدةٌ  وقال الزجاُج : كلَّ طريقٍة :

يتْ  جاّدةُ و:  (قلت)  بتشديد الدال. الجَوادُّ :  ألنها ُخطَّةٌ مستقيمةٌ َمْلُحوبةٌ وجمعُها جاّدةً  الطريِق : ُسّمِ

 إذا أَْخَرَجه على فعله. الَجَوادِ  تُخفََّف وتُثَقَُّل ، أما الُمخفَُّف فاشتقاقه من الجاّدةُ  وقال الليث في كتابه :

 الواضح. الَجَددِ  قال : والُمَشدَُّد : َمْخَرُجهُ من الطريق

 يجوُز أن يكون فما علمت أحداً من أئمِة اللغة أجازه ، وال الَجاَدةِ  : وقد غلط الليث في الوجهين معاً ، أما التخفيف في (قلت)

 بمعنى السَِّخّيِ. الَجَوادِ  فعلةً من

يت المحجة الَمْسلُوكةُ  الَجَدد وأما قوله : إنه إذا ُشّدَد فهو من األرض وهي  ُجّدةٍ و،  ُجدَّةٍ  ألنها ذاتُ  جاّدةً  فغير صحيح ، إنما ُسّمِ

 طرقاتُها ، وَشَرُكها الُمخطََّطةُ في األرض ، كذلك قال األصمعي.

 :  قول الراعي وقال في

هريريريريْ   الِعتريريريرياق  وقريريريري  بريريريري ا ه الصريريريريريريريريريريريريريريَّ َبحريريريريَ  فريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريريار    َ

ّن املريريريريريريريريريريريريري وائريريريريريريريريريريريريريح  و هلريريريريريريريريريريريريري   اجلريريريريريريريريريريريريريواد  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .ُجَددٌ  من الطُُّرق التي بها الجادَّة وهو جمع الجوادّ  أخطأ الراعي حين خفف

 : ساحل البحر بحذاء مكَّة. الُجّدة ه :ومن ُجّدةٌ و،  ِجدٌّ  أيضاً : شاطُئ النهر ، إذا حذفوا الهاء كسروا الجيم فقالوا : الُجّدةُ و

 ِكدٌّ فأُْعِرَب.:  النَّْهِر بالهاء ، وأَْصلُهُ نَبَِطيٌّ  ِجدَّةِ  ُكنَّا ِعْندَ :  وقال أبو حاتم : قال األصمعي : يقال

 النَّْهِر ، فما ِزْلُت أَْعِرفَُها فيِه. ِجدَّةُ  النَّْهِر ، فقلُت : ِجدِّ  قال وقال أبو عمٍرو ُكنَّا عند أَِمير ، فقال َجبَلَةُ بُن َمْخَرَمة : ُكنَّا ِعْندَ 

 بال هاٍء : البِئُْر الجيَِّدةُ الموضعِ ِمَن الَكأل. الِجدُّ و

 .َجَددٌ  وقال األصمعي : يقال لألرض الُمْستَويِة التي ليس فيها َرْمٌل وال اختاَلٌف :

 إذا كان مستوياً ، ال حَدَب فيه وال ُوُعوثَة. َجَددٌ  : والعرُب تقول : هذا َطِريقٌ  (قلت)

 الطريقيِن أي أَْوطُؤُهَما وأشدُُّهما استواًء ، وأقَلُُّهما ُعَدَواَء. أَجدُّ  وهذا الطريقُ 

ُجُل في أَْمِره أََجدَّ  وقال األصمعي :  غَةٌ ، ومنه: لُ  جدَّ و،  ِجدَّه إَذا بلَغ فيه يُِجدُّ  الرَّ
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 واجتهاد . ِج ّ    ذا صاَر َذا أج َّ َيِ  ُّ  أي جم َْتِهٌ  ، وق  جاد  جمِ     ي ال :
 .يَُجدَّ  وقال أبو نَْصٍر : لم

 :  في قول الُمَسيَِّب بن َعلٍَس  الُجدَّادُ  :(األصمعي)

ا اَدهريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِة َ َدَرْ  جريريريريريريريريري  َّ َل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريِ

  
رَاِع   مُّ  إلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِء هتريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
َل امل بريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
 اللَّْيُل َغاِمُر ُجدَّاِدَها: و وقوله

 اللَّْيُل َغاِمُر ُجدَّاِدها: و : ُخيُوُط الِمَظلَِّة ، قال وقوله الُجدَّادُ :  قال أبو نصر : َسِمْعُت غيَره يقُولُ 

 : الَمْرأَةُ التي تْسِرُع. السَِّريعَةُ : و وٍن واحٍد ، قالكانت في الُخيُوِط أْلَواٌن فغمرها الليُل بسواِده فصارْت على ل

 بالنَّبَِطيَِّة. ُكَدادٌ  بالنَّبَِطيَِّة : الُخيُوُط الُمعَقََّدةُ ، يقال : الُجدَّادُ  قال : (أبو عبيد عن أبي عبيدة)

 وهي التي انقطع لبنُها. َجُدودٌ  يَْقَطُع أَْخاَلفَها ، وناقةٌ أَْخاَلُف الناقة إذا أصابَها شيٌء  ُجدَّتْ  وقال األصمعي : يقاُل :

 .جّداءُ  ، قال : فإذا يَبَِس ضرُعَها فهي َجَدائِدُ  إذا ذهب لبنُها إال قليالً ، وجمعُها : َجُدودٌ  : نَْعَجةٌ  (أبو عبيد عن أبي زيدٍ )

 ِمَن األُتُِن : التي قد انقطع لبنُها. الجُدودُ و

 : الناقةُ التي قد انقطع لبنُها. َجدَّاءُ ال وقال األصمعي :

َمةُ األْطبَاء ، وأصلُ  الُمَجدََّدةُ وقال :   : القَْطُع. الجدِّ  : المَصرَّ

 : النَّْعَجةُ التي قلَّ لبنُها ِمْن َغْيِر بَأْس. الَجُدودُ  وقال ابن السكيت :

 .َجُدودٌ  ويقال ِلْلعَْنِز : َمُصوٌر وال يقاُل :

 : التي ذهب لبنُها من غير َعْيٍب. الجدَّاءُ و

ِه ، وذلك إذا ُدِعَي عليه بالقَِطيعة. ُجدَّ  وقال األصمعي : يقالُ   ثَْدُي أُّمِ

 :  وقال الُهَذِليُّ 

هريريريريريريريريْم  ْ ي  أ مريريريريريريريريِّ ا  جريريريريريريريري  َّ مريريريريريريريريا ثريريريريريريريريَ َ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريّ  ر َويريريريريريريريريْ

  
ن    ايريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ْم مريريريريريريريريريري  ْن و دُّهريريريريريريريريريري  ا ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريَ

  
هْم  ُجدَّ  أَنَّ َعِليّاً : قبيلَةٌ من كنَانةَ ، كأَنَّه قال : ُرَوْيَدك َعِليّاً أَْي أَْرِود بهم ، واْرفُْق بهم ، ثم قاَل :: وتَْفِسيُر البْيِت :  (قلت) ثَْدُي أُّمِ

هم ، فهم ُمْنقَِطعُوَن إلينا بها ، وإن كان في  وّدهم َمْيٌن أي َكِذٌب وَملٌَق. إلَْينَا ، أي بَْينَنَا وبَْينهم ُخُؤولةُ َرِحٍم وقََرابَةٌ من قِبِل أُّمِ

 في السَّْيِر. جادَّةً  بالرْحِل إذا كانت لََمَجدَّةٌ  وقال األصمعي : يقال للناقة : إنها

 ؟ُمِجدَّةٌ  أو َمِجدَّةٌ  : ال أَْدِري قال : (قلت)

 .أََجدَّتْ  فهي ِمنْ  ُمِجدَّةٌ  ، ومن قال : َجدَّ يَِجدُّ  فهي ِمنْ  َمِجدَّةٌ  فََمْن قال :

 .جديداً  كأنه صار فََجدَّ ِجدَّةً  َكبَِر فالٌن ثمَّ أصاب فَْرَحةً وسروراً :  : فيه خيوٌط مختلفةٌ ، ويقال ُمَجدَّدٌ  وِكَساءٌ 
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 حديثاً أي قُِطَع. ُجدَّ  : جديدٌ  أي مقطوعةٌ ، وثوبٌ  َمْجُدوَدةٌ  بغير هاٍء ألنها بمعنى جديدٌ  والعرُب تقوُل : ُماَلءةٌ 

 :  فالٌن أَْمَرهُ بذاك أي أحكمهُ وأنشد أََجدَّ  وقال األصمعي :

ه   َن أَنريريريريريريريريريريريريريريَّ را  وأَيريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ  َأجريريريريريريريريريريريريريريَ َّ هبريريريريريريريريريريريريريريا أَمريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  رَاهبريريريريريريريريري  نِي تريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريِ َرى كريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  هلريريريريريريريريريا أْو أل ريريريريريريريريريْ

  
ُل : َسَماِعي منه.أَْمَره بها ، واأل أََجدَّ  بها أَْمراً معناهُ : أََجدَّ :  قال أبو نصر : حكي لي عنه أنَّه قال  وَّ

 ً  واْحَمِد الكاسي. أَِجدَّ وأَْبِل :  جديداً  قال ويقال للرُجِل إذا لبَس ثوبا

 بيتاً. أََجدَّ  ويقاُل : بَِلَي بيُت فالٍن ثمَ 

 :  وقال لبيد

ا  هريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ َل أهريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَّ  َأجريريريريريريريريريريريَ َّ فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرياو  ريريريريريريريريريريريََ

  
اَلِل   َة الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ ِف َأ ريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ اج  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريِ

  
 .جدداً  صار الطريُق إذا أََجدَّ و

 فالٌن في أمِره إذا كان ذا حقيقٍة ومضاء. َجدَّ :  : نقيُض الَهْزِل. يقال الِجدُّ  وقال الليث :

 فالٌن السَّْيَر إذا اْنَكَمَش فيه. أجدَّ و

 .الجديد : مصدرُ  الِجدَّةُ و

 .اْستََجدَّهُ وثوباً  أَجدَّ و

 :  األرض : َوْجُهَها. وقال الراجز جديدُ والنَّْهِر ما قرب من األرض منه.  جدَّةُ وُ قال : 

وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ  رَّ مل يريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريىتَّ  ذا مريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَ

  
َر الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ِ   هريريريريريريريريريريْ   اّل جريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريَ  األرِ. أو ظريريريريريريريريريريَ

  
 : الليُل والنهار ، رواهُ أبو عبيد عن أبي زيٍد. األَجدَّانِ و،  الَجِديَدانِ و

 .ِجَداداً  من األتُِن : الُجدودُ  وتجمعُ 

 : موضٌع بعينه. َجُدودٌ و ِمَن الُحْقِب الَحتْهُ الِجَداُد الغََواِرزُ :  قال الشماخ

 معناها : ما لك. أَجدَّكو،  أِجدَّك :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

 ؟بِجّدٍ هذا منكَ أمعناهُ :  أِجدَّك وقال األصمعي :

ه وحقيقته ، وإذا فتح الجيم استحلفَهفإنه يستحلفهُ بِِجّده  أِجدَّك وقال الليث : من قال :  وهو بَْختهُ. بجّدِ

 وهو ضدُّ اللَِّعب ، ولذلك نصبه. ؟ِجدَّك تِجدُّ أ:  أجدَّكَ  معنى:  قال األزهري : وقال بعض النحويين

 : األرُض الغليظةُ. الَجْدَجدُ  :(شمٌر عن األصمعي)

 : ما استوى من األرض وأَْصَحَر. الَجَددُ  قال وقال ابن شميل :

 األرض. أَْجَدادُ  ال وْعَث فيه وال َجبَل وال أَكمة ، ويكوُن واسعاً ، وقليَل السعِة ، وهي َجَددٌ  ، والفضاُء : َجَددٌ  قال : والصحراُء :
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 : . الفَْيُف األْملَُس وأنشدالَجْدَجدُ  :(أبو عمرو)

 كَفْيِض ا يّت على اجَلْ َج ِ 
 : الذي يَِصرُّ بالليل. ُجْدُجدُ الوقال : 

 : هو الّصدى والُجْنَدُب. العََدبَّسُ  وقال

ً  الُجْدُجدُ  وقال الليث : ى أيضا  : ُدَوْيبَّةٌ على خلقة الُجْنُدِب إال أنها ُسَوْيَداُء قصيرةٌ ، ومنها ما يضرُب إلى البياض ، ويَُسمَّ

 .ُصْرُصراً 

 .أََجدُّ  ، وال يقال : عام الجدَّاءُ  : الَمفَاَزةُ اليابسةُ ، وكذلك السَّنةُ  الجدَّاءُ وقال : 

 .: الشاةُ المقطوعةُ األذُنِ  الَجدَّاءُ وقال : 

 : صاحب الحانوِت الذي يبيُع الخمَر. الجّدادُ  وفي كتاب الليث :

الحدَّاُد :  : وهذا حاقُّ التصحيف الذي يَْستَِحيي ِمْن مثله من ضعفت َمْعِرفَتُه فكيف الذي يدَّعي المعرفة الثاقبة ، وصوابه (قلت)

 بالحاء ، وقد مرَّ تفسيُره في مضاعف الحاء.

 من األمر. أي طريقةً ورأياً رآه. دَّةً جُ  ويقال : َرِكَب فالنٌ 

 : الطريقةُ في السماء والجبل. الُجدَّةُ و

 :  الطَّْلح : ِصغَاُره ، ومنه قول الطرماح ُجّدادُ  وقال الليث :

ّ اِده  ِ  اثمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ْوأَُِ   َرُ  أو تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راَدى بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن فريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : بَثَْرةٌ تَْخُرُج في وسِط الحَدقِة. الُجْدُجدُ  :(عمرٌو عن أبيه)

ْلبَةُ. الُجْدُجدُ و  : األرُض الصُّ

ْرُصُر : صيَّاُح الليل. الُجْدُجدُ و  والصُّ

َحتْ  حتْ  ِجدَّاءُ  قال ويقال : َصرَّ وبِجذَّاَن ، وبِقدَّاَن ،  بِجدَّانَ و ؟غير ُمْنَصِرفٍ  بِجدَّ وَغْيَر ُمْنَصِرٍف ،  بِجدَّى َغْيَر ُمْنَصِرٍف ، وَصرَّ

 ، وبِقذَّاَن ، وبِقْرَدْحَمةَ وبِقذَّْحَمةَ ، وأَْخَرَج اللَّبَُن أْزِغَدتَهُ ، كل هذا في الشيء إذا َوَضَح بعد التباسه.

 : الّشاة التي انقطع أَْخاَلفَُها. الجّداءُ  وقال شمٌر :

َراُر قد أَضرَّ بها. وقال هي المقطوعةُ الّضْرع ، وقيل : هي اليابسةُ األْخاَلفِ   ، إذا كان الّصِ

 اللَّْيُل والنهار.:  األَحدَّانِ و،  األَجدَّانِ  :(سلمةُ عن الفراء)

نٍ  ُجْدُجدٍ  فأَتَْينَا على»جاء في الحديث :  قال أبو عبيد  .«ُمتََدّمِ

 ةُ الموضعِ من الَكإِل.، وهي البِئُْر الجيِّدَ  الُجدُّ  ال يُْعَرُف إنما المعروف : الُجْدُجدُ  قال أبو عبيد :

 : البئُْر الكثيرةُ الماء. الُجْدُجدُ :  وروى غيُره عن اليزيدّيِ أنه قال

ِة ،  الُكْمُكَمةُ  قال األزهري : ونَِظيُره : ْفَرفُ وللُكمَّ . الرَّ ّفِ  للرَّ
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 .يَِدجُ  إذا أسرع ، َدجَ  :(عمٌرو عن أبيه): دج 

 البيُت إذا َوَكَف. َدجَ ووكذلك قال ابن األعرابي : 

 .«، ولَْيُسوا بالحاجّ  الّداجُ  هؤالء»في حديث ابِن ُعمَر و

 : الذيَن يكونوَن مع الحاّج مثل األَُجَراِء والجّماِليَن والخدِم وأشباِهِهم. الّداجُ  قال أبو عبيد :

ونَ  ألنهم داجٌ  وقال األصمعي : إنّما قيل لهم :  على األرض. يَِدجُّ

ِبيُب في السَّْير.هو  الدََّجَجانُ و  الدَّ

 :  وأنشدنا

ا اَيريريريريريريريريريريريريريريِ َر   أَفريريريريريريريريريريريريريريَ ي قريريريريريريريريريريريريريريِ َ اعريريريريريريريريريريريريريريِ ْه تريريريريريريريريريريريريريري   َ تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ارِجريريريريريريريريريَ ان الريريريريريريريريري َّ جريريريريريريريريريَ َذاَك الريريريريريريريريري َّجريريريريريريريريريَ و بريريريريريريريريريِ ْ عريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
ونَ وقال أبو عبيد : أراَد ابُن ُعَمَر أَْن هؤالِء ليس عندهم شيٌء إاّل أنّهم يَِسيُروَن   وال َحجَّ لهم. يَِدجُّ

 ، وَدبَّ يَِدبُّ بَِمْعنَى. َدَج يَِدجُ  وقال غيُره :

 :  وقال ابن ُمْقبِلٍ 

هريريريريريريريريريريريريريريا ِل  فريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريريَ
َ

ّ   ملريريريريريريريريريريريريريري   َذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   عريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَج الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريّ ِ ج  َدجريريريريريريريريريريريِ ٌُ يريريريريريريريريريريريَ ا هريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريَ

  
تْرَ  َدَجْجتُ  ألصمعّي :وقال ا ً  الّسِ  .مدجوجٌ  إذا أَْرَخْيته ، فهو دّجا

 : اسُم َجبٍَل في بالد قَْيس. َدُجوجٌ و

َجتِ  :(أبو عبيد عن األموّيِ )  السماُء إذا تَغَيَّمْت. َدجَّ

 الظالم.أيضاً : تََراُكُم  الدُُّججُ والجباُل الّسوُد ، :  الدُُّججُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

الُون ،  الّداجُ  وقال أبو زيد :  الُمراُؤون.:  النَّاجو: أصحاُب النِّيَّات ،  الحاجُ و: التُّبَّاُع والجمَّ

 ، وَكْرَكْرت بها إذا ِصْحَت. َدْجَدْجُت بالّدَجاَجةِ  وقال الكسائي :

ةُ  وقال الليث :  .دجوجيٌ  ، وسوادٌ  دجوجيٌ  ، وشعرٌ  دُجوِجيُ  يعني الظالم ، وليلٌ  الدَّْيجوجِ  : شّدةُ الظلمة ، ومنه اشتقاقُ  الدُّجَّ

 .َدْجَداَجةٌ  الليُل ، فهي تََدْجَدجَ و

 : وأنشد

َلة  َتَ ْجَ َجا   َذا رَِداء  لَيريْ
جُ  :(أبو عبيد) اَلحِ التَّاّم. الُمَدجَّ  : الاّلبُس الّسِ

جٌ  يقال :وقال شمٌر :  جٌ و،  ُمَدّجِ  .ُمَدجَّ

جُ  وقال الليث :  في ِشّكتِه. تََدّججَ  : الفارُس الذي قد الُمَدجَّ

جُ و ْلُدُل من القنافذ ، وإيَّاهُ عنى القائلُ  الُمَدجَّ  :  : الدُّ

ه و  تريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريريَّ ج  يريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  و بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ جريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
   ِ اه  كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ رَّأب  عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريري ْ

  
َجاَجةِ  : لُغَةٌ في الدََّجاَجةُ  وقال :  .الّدِ

 : َجْستَقَةٌ من الغَْزِل وأنشد الدََّجاَجةُ وقال : 
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 :  قول ا  زَاِعيِّ 
اجريريريريريريريريريريريريا  و  ْه َدجريريريريريريريريريريريريَ ه   عريريريريريريريريريريريريَ وُّا  رَأَيريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريري 

  
اال  ه  ع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن قريريريريريريريريريريري  رَأَيريريريريريريريريريريريْ ّرِ ريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريريري 

  
 : اسُم اْمَرأةٍ. َدَجاَجةو

 بُسْحَرةٍ بَاَكْرُت َحاَجتَها الدََّجاَج :  وقِيَل في قول لبيد

يَك ، وَصِقيعَهُ في َسَحِرِه. بالدَّجاج إنه أراد  : الّدِ

 .ُدُججٌ  : الدََّجاجِ  وَجْمعُ 

 [ابب اجليم والتاء]

 جت
 : أهملهما الليث. (1)جت ، تج 

 .َغبَطهو،  هَجسَّ و،  َجتَّهُ  سميٌن أم ال ،أ: الجسُّ للَكْبِش ليُْنَظَر  الجتُ  قال ::  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي: جت 

 [ابب اجليم والظاء]

 جظ
 جظ ، ظج : أهملهما الليث.

جّظِ َجْعٍظ  أاَل أُْنبِئَُك بأَْهل النَّار ، ُكلُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديٍث رواهُ مجاهٌد عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ و: جظ 

ْخُم ، قُْلُت : َما ؟الَجظُّ  ، قلُت : ما« ُمْستَْكبٍِر منَّاعٍ   قال : العَِظيُم في نَْفِسِه. ؟الجْعظُ  قال : الضَّ

 إذا َسِمَن مع قَِصٍر. جظَّ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي :

ُجُل الّضْخُم الكثيُر اللَّْحِم. الجظُّ  وقال بعُضُهم :  : الرَّ

هُ و،  َشظَّهو،  َجظَّهُ  يقال :« نواِدِر األعرابِ »وفي   ، ُكلُّه في العَْدِو. يَْلعَظُ و،  يَعُظُّ و،  يُجظُّ  َرَدهُ ، قال : وَمرَّ بي فالنٌ إذا طَ  أرَّ

 إذا صاح في الحرب ِصياَح المستغيث. ظجَ  :(أبو العباس عن ابن األعرابي): ظج 

 في الحرب. ظجو: األصل فيه َضجَّ ، ثم ُجعل : َضجَّ في غير الَحْرِب ،  (قلت)

 ابب اجليم والذال

 جذ
 [.مستعملة]ذج : ـ  جذ

 (.ذج)أهمل الليث 

ُجُل إذا قِدَم من َسفٍَر ، فهو َذجَ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابي أنّه قال :: ذج   .َذاجٌ  الرَّ

 إذا َشِرَب. ذَجَ  وروى عمرو عن أبيه أنّه قال :
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ْلِب. : القَْطُع الُمْستَأِْصُل الَوِحيُّ ، والَكْسُر للشيء الَجذُّ  قال الليث :: جذ   الصُّ

 : األنبياء] (َفَجَعَلُهْم ُجذاذًا ِإالَّ َكِبْيًا هَلُمْ ):  وقال الفراء في قول هللا جلَّ وعزَّ 

__________________ 
 .«التاج»، وكذا يف « َتْج تْج د عاء  ال َّجاجة»: (تجّ )« اللسان»( يف 1)
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، فهو ِمْ ل  اَّ  اُ والرُّفَاِ  ،  ج ذاذا  :  فمن قرأ (ِجذاذا  )، وقرأها حيىي بن  واثَّب  :  ج ذاذا   قرأها اللاس  : [58
 ، م ل   فيف  ، وِ فاف. َجِذيذ   فهو  ع (ِجَذاذا  )ومن قرأ : 

يَتْ : َشْربةً من سويٍق  بالجذيَذةِ  أرادَ  «قبل أَْن يْغُدَو في حاجتهِ  جِذيَذةً  أنه كان يأُكلُ »روي عن أَنٍَس و أي  تَُجذُّ  ألنها َجِذيَذةً  ، ُسّمِ

 تُكسر ، وتُجشُّ إذا ُطِحنَْت.

 ، ألنّها تُكسُر ، وتُْسَحُل. ُجَذاذٌ  ويقال : لِحجارةِ الذَّهِب :

 : وأنشد

ََسامِسن  
 كما َصَرَفْه فريْوَق اجل َذاِذ امل

 .ُجَذاَذةٌ  : قَِطُع ما ُكسَر ، الواحدةُ : الُجذَاذُ  وقال الليث :

غَاُر :  .ُجَذاذٌ  قال : وقَطُع الفّضِة الّصِ

 .الُجذاذِ  : الكثيرُ  الَجِذيذُ  والّسويقُ 

 : الَجشيَشةُ تُتََّخذُ سويقاً غليظاً. الَجذيَذةُ و

 أي انقطع. فانجذَّ  : قََطْعتُه جذّاً  الَحْبل َجذْذتُ وقال : 

، ومن أَْمثَاِلِهم السَّائرة في  كذّانةٌ و،  َجذّانةٌ  : حجارةٌ رْخوةٌ ، الواحدةُ : الكذّانُ و الجذّانُ ـ :  فيما روى ابن الفَرجِ ـ  قال األصمعي

يانَةَ  جذّها جذَّ »الذي يُْقِدُم على اليمين الكاذبة  لِّ  أرادوا أنّه أسرع إليها.« البعير الّصِ

 : الِمْرَوِد ، وهو الميُل وأنشد: طرُف  الَجذُّ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 قاَلْه وَقْ  َساَف جمَِذَّ املِْرَودِ 
ةً أي سواداً ،   أي شمَّ. سافوقال : ومعناه : أنَّ الحْسناء إذا اْكتََحلْت مَسَحت بطَرِف الميل شفتَْيها لتَْزداد ُحمَّ

 ابب اجليم والثاء

 جث
 ثج : مستعمالن.ـ  جث

 .اْجتَثَثْتُه فاْنَجثَ و،  َجثَثْتُهُ :  : أَْوَحى منه ، يقال االْجتِثَاثُ و: قَْطعُك الشيء من أْصِله ،  الجثُ  قال الليث :: جث 

 [.26إبراهيم : ] (اْجتُ ثَّْت ِمْن فَ ْوِق اْْلَْرِض ما هَلا ِمْن َقرارٍ ):  وقال هللا جل وعّز في الشَّجَرةِ الَخبِيثةِ 

وروى أبو العباس عن ابن :  بكمالها ُجثَّتُه الشيُء في اللغة : أُِخذتْ  اْجتُثَ  معنىوقال الزجاُج أي استُْؤِصلْت من األرض و

 وَمَحاِرينِه وهو ما مات من النَّْحل في العسل. بجثّه الُمْشتَاُر إذا أخذ العسلَ  َجثَ :  األعرابي

َّةُ  وقال الليث : الشََّجَرةُ   : التي ال أَْصل لها. الُمجتَث

 :  يُّ يذُكُر الُمْشتَارَ وقال ساِعَدةُ الُهَذلِ 

ه   لريريريريريريريَ عريريريريْ اب مسريريريريىت وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ رَِ  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريمريريريريريريريا بريريريريَ

  
هريريريريريريريا   ي جريريريريري ريريريريريَّ فريريريريريِ لريريريريريْ ْوِل يريريريريريريَ او لريريريريريريري ى الريريريريري ريريريريريريَّ هريريريريريريريَ ؤ ومريريريريري   يريريريريريريَ

  
ُن عليها من اإليام.  يؤوُمها : يَُدّخِ
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ِه فهو : (أبو عبيد عن األصمعي) َل ما يُْقلَْع منها شيٌء من أُّمِ  والوديُّ والِهَراُء والفَِسيُل. الَجثيثُ  : يقوُل في صغار النْخِل أوَّ

ً  : النَّْخلةُ التي كانت نواةً فُحِفَر لها وُحِملَْت بُجْرثُوَمتِها ، وقد الَجثِيثَةُ  وقال أبو عمٍرو :  .ُجثَّْت جثّا

 ما تساقََط من أُصول النْخِل.:  الجثيثَةُ  : قال (النضُر عن أبي الخطَّاب)

ُجلُ  ُجئث :(أبو عبيد عن الكسائي) ً  الرَّ ً و،  جأْثا  إذا فزع وخاف. َمْجثُوثو،  َمْجُؤوثٌ  ، فهو ُجَث جثا

فإن أبا عبيٍد  الثَّجُ  بالتَّْلبِيَِة ، وأمافَرْفُع الصوت  العَجُ  فأما «الثَّجُ و العَجُ  هو»عن الحّج فقال :  وسلمعليههللاصلىُسئَل النبيُّ : ثج 

ً »ُُ قال لها : السالمعليهأن النبيَّ  زعم أنه سيالُن دماء الَهْدي ، وَذَكَر حديث الُمْستََحاَضةِ  ، فقالت : إنه أكثُر « احتشي ُكْرُسفا

ً  من ذلك إنّي ه ثّجا مي واْستَثِْفِري»، فقال :  أثُجُّ  .«تَلَجَّ

اج من الماءقال أبو عبيد : وهو   السائل. الثَّجَّ

ه الماء ثََجْجتُ  وقال غيره : يقال : ً  ، وقد ثجاً أثُجُّ  .ثََجْجتُه بمعنى أثَْجْجتُه:  ، ويجوزُ  ثََج يثُِج ثُُجوجا

اجٌ  وقال الليث : مطرٌ   : شديُد االنصباب. ثجَّ

ةُ  وقال ابن شميل : ْوَضةُ إذا كان فيها حياٌض للماء ، تصوب  الثّجَّ ما لم يكْن فيها حياٌض ،  ثّجةً  في األرض ، ال تُْدَعى: الرَّ

 .ثَّجاتٌ  وجمعها :

. يَثِجُ  الماءُ  ثَجَ و  : إذا اْنصبَّ

هاً. ِمثَجٌ  ورجلٌ   : إذا كان خطيباً ُمفوَّ

 ابب اجليم والراء

 جر
 جر ، رج ، جرج : مستعملة.

ةٌ  : آنِيَةٌ من َخَزٍف ، الواحدة : الَجرُّ  قال الليث :: جر   .ِجَرارٌ  ، والجميع : َجرَّ

 الّضاِرية يدُخُل فيها الَحنَاتُِم وغيُرها. الِجَرارِ  أراد ما يُْنبَذُ في:  «الجرِّ  النّْهُي عن ُشْرب نبيذ»في الحديث : و

ار : ِحْرفةُ  الِجَراَرةُ  وقال الليث :  .الجرَّ

اَرةُ و  : ُعقَْيِربَةٌ صفراُء كأنّها تِْبنَةٌ. الجرَّ

يَتْ  (قلت) ها : ُسّمِ ارةٌ لِجرَّ  َذنَبَها ، وهي ِمْن أخبِث العقارِب وأَْقتَلها ِلمْن تَْلَدُغه. جرَّ

 .فيُجّره : نَْهٌر يَُشقُّهُ السَّْيلُ  الَجاُرورُ  وقال الليث :

 من الركايا : البعيدةُ القَْعِر. الَجُرورُ و

 وهي التي يُْستَقَى منها على بعيٍر. َجُرورٌ  : بِئرٌ  (األصمعي أبو عبيد عن)

تْ  ، ولقد َجُروراً  وقال ابن بُُزرَج : ما كانت  ، وال ُجدَّاً ولقد أََجدَّْت ، وال ِعّداً ، ولقد أَعدَّت. أَجرَّ
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 الناقةُ ولدها بعد تمام السنة شهراً أو شهرين. تَُجرّ  في اإلبل أَنْ  الَجرُّ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ْهُب. جراً  ، وأْطولُُهنّ  يُجرُّ  قال : والسُّوُد من اإلبل : أغلُظ ُجلوداً وأْضيَُق أجوافاً من غيرها ، وال يكاُد شيٌء مْنهنّ   : الُحْمُر والصُّ

 : ، أو تجاوُز وأنشدولدها إلى أقصى الغاية  تُجرُّ  من الحوامل : التي الَجُرورُ  وقال الليث :

لِّْق َجْهَضا  جّرْ  متاما  مل   
ةُ  وأما اإلبلُ  ِة ، وهي فاعلةٌ بمعنى مفعولةٌ ، ويجوُز أَْن تكونَ  تَُجرُّ  فهي العََواِمُل التي الجارَّ هاوفي سيرها ،  جاّرةً  باألِزمَّ أَْن  جرُّ

 تُْبِطَئ وتَْرتََع.

 .ِجراراً  : َسْفُح الجبل ، ويُْجمعُ  الَجرُّ و

 اإلبل أي يسوقُها سوقاً ُرَوْيداً. يَُجرُّ  وفالنٌ 

 :  قال ابُن لََجأ

هريريريريريريريريريريريريريريريريا ْن أْداَنئريريريريريريريريريريريريريريريريِ َوِن مريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَّ  ألهريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ا  هريريريريريريريَ ائريريريريريريريِ ْ َ مريريريريريريرين جريريريريريريريفريريريريريريريَ وُِّ الريريريريريريري ريريريريريريريَّ جريريريريريريري  رَّ الريريريريريريريعريريريريريريريَ  جريريريريريريريَ

  
 :  وقال

رَّا اِل مسريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريَ َه   َربَّ اجلريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ  ِ ْن كريريريريريريريريريريريري 

  
رَّا  ْ  جمريريريريريريريريريريريريريريََ ْع  ذا مريريريريريريريريريريريريريريا مل  ريريريريريريريريريريريريريريَِ  فريريريريريريريريريريريريريرياْرفريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َها يقال :  على أفواهها ، أي ُسْقها وهي تَْرتَُع وتُِصيُب من الكأل. ُجرَّ

ا وقوله : ارفَْع إذا لم تَِجدْ  إذا سافْرتُْم »:  وسلمعليههللاصلىكقوله  ، يقوُل : إذا لم تَِجِد اإلبُل مْرتَعاً فاْرفَْع في سيرها ، وهذا مجرَّ

 .«في الَجْدِب فاْستَْنُجوا

 :  وقال الراجز

لريريريريريريريريريريَ  ِح َأطريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ يّ  طريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ َو بريريريريريريريريريريَ ا ِنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ

  
ح   جريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريرينَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َواهريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريرّا  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أَفريريريريريريريريريريْ

  
 أراد أنها ِطَواُل الَخَراِطيِم.

 إذا َجنَى ِجنايةً. َجرَّ يُجرُّ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : إذا ركَب ناقةً وتركها ترعى. َجرَّ يُجرُّ و

 .«جُرورٌ  ُروٌن ، وجملٌ أنّه شهد فَتح مّكة ، ومعه فرٌس حَ »في حديث ابن ُعَمَر : و

 : الذي ال ينقاُد ، وال يكاُد يتْبَُع صاحبه. الَجُرورُ  قال أبو عبيد : الجملُ 

 : وهو فَعُوٌل بمعنى مفعوٍل ، ويجوُز أن يكون بمعنى فاعل. (قلت)

 البطيء ، وُربّما كان من ِقَطاٍف.:  من الخيل الَجُرورُ  وقال أبو عبيدة :

 : وأنشد

 الضَُّحى ِمْن ََنَْكة  وس ُِ جر ور  
 :  ، وأنشد ُجُررٌ  وجمعُه :

ا راِد كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريرياِد ويف الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِّ ر ر  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريري 

  
اَلِل   م  وطريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريُّ غريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريان  يريريريريريريريريريريريريوُِ تريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ

  
 :  وقال أبو حاتم في قول ُمَزاِحٍم العُقَْيِلّيِ 



3642 

 

ك  غريريريريريريرياَدَرْ   ابريريريريريريريِ لريريريريريريريَ ا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ رَّهتريريريريريريريَْ اِديريريريريريريري   جريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريَ

  
مريريريريريرييريريريريريريِ  جمريريريريريريري َ   وِق الريريريريريري ريريريريريريَ   َِّل هبريريريريريريريا كريريريريريريريلَّ مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريري 
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َمَجرَّ ُجيُوٍش َغانِميَن :  في األرض والتَّأْثِير فيها كقوله الَجرِّ  . قال : ال ولكن منالَجِريَرةِ  الّسنَابُِك من جّرتَْها : لألصمعي : (قلت)

 : ُمْقعََدةٌ. جُرورٌ  وُخيَِّب وقال شمٌر : امرأةٌ 

 : بعيدةُ القَْعِر. جُرورٌ  ورِكيَّةٌ 

 الفَِصيَل إذا شقْقَت لسانهُ لئالَّ يْرضَع. أَْجَرْرتُ  :(الحّرانيُّ عن ابن السكيت)

 :  وقال عمرو بُن َمْعِدي َكِربَ 

ْم  هريريريريريريري  تريريريريريريريْ  رِمريريريريريريريامسريريريريريريري   فريريريريريريريلريريريريريريريو َأنَّ قريريريريريريريومريريريريريريريي أَنريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
رَِّ    ه  ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّن الريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريا  َأجريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
تِْني ولكنَّ رماَحُهمأي لو قاتلُوا وأَبلَْوا لذَكْرُت ذلك ،   أي قطعْت لساني عن الكالم أراَد أَنَُّهم لم يقاتِلُوا. أجرَّ

مَح إذا طعنه وتََرَك الرمح فيه. أجّره ويقال : قد  الرُّ

 نَُجرُّ في الَهْيَجا الّرماح ونَّدِعي: و قال الشاعر

 رَسنه إذا ما تََرْكتَه يصنُع ما يشاُء. أَْجَرْرتُه ويقال : قد

هُ  الشيء ْرتُ َجرَ  وقد  .جّراً أُجرُّ

تِ و  إذا أتَْت على َمْضِربها ثم جاوزتْهُ بأيّاٍم ولم تُْنتْج. تُجرُّ جّراً  الناقةُ  جرَّ

 إذا جنَى. يُجرُّ جِريَرةً  عليه َجرّ  وقد

 .«الُجّرةِ  هو كالباحث عن»وقال أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذري : من أمثالهم 

ُر في إلى ِحبَالٍَة تُغيَُّب في التَُّراِب للظَّْبي يُصطاُد بها ، فيها وتٌَر ، فإذا َدَخلَْت يَُدهُ في الِحبَالَِة اْنعقدت األْوتَا قال : وهي عصاً تُْربَطُ 

ةُ  يََدْيِه ، فإذا وثَب ليُْفِلَت فمدَّ يَدهُ َضَرَب بتلَك العصا يََدهُ األخرى وِرْجلَهُ فكسرها ، فتلك العََصا هي  .الُجرَّ

ةَ  نَاَوصَ »قال : ومن أْمثَاِلهم فيها   يُضرُب مثالً لمن يقُع في أْمٍر فيَْضَطِرُب فيه ثُمَّ يْسُكُن.« ثُمَّ َسالََمها الُجرَّ

 : أن يَْضَطِرَب فإذا أعياهُ الخالُص َسَكَن. المناوَصةُ وقال : 

ةُ وقال :  وسطها حبٌل يُْحبَُل للظَّْبي فإذا وقع فيها مارسها ِليَْنفَِلَت فإذا أَْعيَتْهُ  : خشبةٌ قَْدُر ِذراعٍ تُْنَصُب في رأسها ُكفَّةٌ ، وفي الُجرَّ

 سكن.

أِْن فقال : ماُل ِصْدٍق ، قَْريَةٌ ال ِحَمى لها إذا أَْفلَتَْت من َرةِ عن الضَّ تَْيها وقال ابن السكيت : ُسئَِل ابن لساِن الُحمَّ تَْيها  يَْعنِي ُجرَّ بُجرَّ

باُع. الَمَجرَ   في الدهر الشديد ، والنََّشَر ، وهو أن تَْنتَِشَر بالليل فيأتي عليها الّسِ

تَْينِ  والنََّشَر لها الَمَجرَ  : َجعَلَ  (قلت)  أي حبالَتَْيِن تقُع فيهما فتهلُك. ُجرَّ

ةِ  جمع:  الُجرُّ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)  يه البَْذُر فيَْمشي به األكَّارُ وهي المكُّوُك الذي ثُقَب أسفله يكوُن ف الُجرَّ
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َهال  يف األرِ..  والَف َّان  ، وهو يريلريْ
بِيُل ،  الَجرُّ وقال :  : أن تسير  الَجرُّ و،  الَجِريَرةُ  : الجرُّ و: أَْن تَِزيَد الناقةُ على َعَدِد شهورها ،  الَجرُّ و: أَْصُل الَجبَِل ،  الَجرُّ و: الزَّ

 :  وهو االْنِجَراُر ، وأنشدالناقةُ وترعى وراكبُها عليها 

رَارِي و  يّنِ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى أْوينَ   اَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِْ

  
زِِل والريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّرَارِي   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ُ   ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أ  

  
 : الثَُّريَّا. بالَمْنِزلِ  أراد

 : ، وأنشد ُمَجرٌّ  فهو أُِجرَّ و،  مجرورٌ  الفصيُل فهو ُجرَّ  وقال الليُث ، يقال :

  يّنِ َغْت  جمر وِر اللَِّسانِ و 
ةُ وقال :   : َشَرُج السماء. الَمَجرَّ

ةُ  : الَمَجرُّ و ةُ  يُِريُد : توسَّطي يا« تُرِطْب َهَجرْ  َمَجرّ  ِسِطي»، ومن أمثالهم  الَمَجرَّ َكبَِد السماء ، فإنَّ ذلك وقُت إْرَطاِب النَِّخيِل  َمَجرَّ

 بَهَجَر.

َل كذا ، وكذا فَهلُمَ  ا ويقال : كان عاماً أَوَّ  تَدَّ ذاك إلى اليوم.إلى اليوم أي امْ  َجرًّ

َل بن َسلََمةَ في قولهم : َهلُمَ  ا وَسِمْعُت الُمْنِذريَّ ، يقول : سمعُت الُمفَضَّ أي تعالَْوا على ِهينَتُِكْم ، كما يَْسَهُل عليكم من غير ِشدَّةٍ  جرًّ

 :  َعى في َمِسيِرَها ، وأنشدفي السَّْوِق ، وهو أن تُتَْرَك اإلبُل والغنُم تَرْ  الَجرِّ  وال ُصعوبٍة ، وأصُل ذلك من

َن جريريريريريريريريريريريريريريريريرَّا كريريريريريريريريريريريريريريريري  َرْرتريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّا  مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ ف  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت نريريريريريريريريريوى األعريريريريريريريريريْ

  

 فاليريْوَُ ال  ل وا الرِّكاب َ رَّا
اكَ  وتقوُل : فعلُت ذلك ِمنْ   أي من أَْجِلَك. َجِريَرتِكَ  ، وِمنْ  َجرَّ

 :  قال أبو النجم

ْن  نْيِ مريريريريريريريِ وع  الريريريريريريريعريريريريريريريَ ْه د مريريريريريريري  رَّاهريريريريريريريافريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريَ

  
َر َّ   َّ واهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  واهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   واهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ةُ و ةُ  : الِجرَّ ها البَِعيِر حين ِجرَّ الذي يَْشَرُب في آنِيِة »أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي وفيَْقِرُضها ثم يَْكِظُمَها ،  يَْجتَرُّ

ِة إنََّما  .«في َجْوفِِه نَاَر َجَهنَّمَ  يَُجْرِجرُ  الذََّهِب والِفضَّ

ت : هو:  : الصوتُ  الَجْرَجَرةِ  قال أبو عبيد : أصلُ   .يَُجْرِجرُ  ومنه قيل للبعير إذا صوَّ

 :  وقال األْغلَُب يصُف فَْحالً 

َ  اهلريريريريريريريريريريريريَ و  عريريريريريريريريريريريريْ َر بريريريريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريريريريَ َو  َذا جريريريريريريريريريريريريَ  ِ  هريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ َرأب  كريريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ َر يف مسريريريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
 في جوفه ناَر جهنم أي يَْحُدُر فيه نار جهنم إذا شرب من آنِيِة الذََّهِب فجعل ُشْرَب الماء ، وَجْرَعهُ  يَُجْرِجرُ  : أراد بقوله : (قلت)

ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى ): ، لصوِت وقوع الماء في الجوف عند ِشدَّةِ الشرب ، وهذا كقوِل هللا تعالى  َجْرَجَرةً 
ا َيَُْكُلوَن يف بُُطوِِنِْم َّنراً  ي إلى النار. [10النساء : ] (ظُْلماً ِإَّنَّ  فجعل أكل مال اليتيِم مثل أكل الناِر ، ألن ذلك يُؤّدِ

 : نَْبٌت آَخُر معروٌف. الِجْرِجيرُ و: نَبَاٌت ،  الِجْرَجارُ  وقال الليث :

 لما الَجَراِجرُ  وقال غيره : يقاُل للُحلُوِق :
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َمع  من صريريريريريريريو  وقوع املاء فيها ، ومله قول  اللابغة تريْله وََنا يف اجلَرَاِجرِ :  ي سريريريريريريريْ ،  اجلَرَاجر   :(أبو عبي ) هلاِميم  َيسريريريريريريريْ
ُ  من اإلبل ، الوامس   ::  واجلَرَاج    ُ  األجواف. ج ْرج ورٌ  ، ي ال :  بل ج ْرج ورٌ  العيتا  : عيتا

 : ما يَُداُس به الُكْدُس من حديٍد. الَجْرَجرُ : و : القُوُل ، في كالم أهل العراق الِجْرِجرُ  وقال الليث :

 : صبُّك الماء في َحْلِقَك. التَّجْرُجرُ و

يَّةُ  (ابُن نَْجدة) يَّةُ و: هي الِقرَّ  لْلَحْوَصلَة. الجّرِ

يُ  وقال غيُرهُ : يث من السَّمِك. : الجّرِ  لغةٌ في الجّرِ

هُ و: يقال للمطر الذي ال يََدُع شيئاً إالَّ أَسالَهُ  (ثعلب عن ابن األعرابي) بَُع ، وال جارُّ  : جاءنا جرَّ الضبع إال َسْيٌل غالٌب  يُجرُّ  الضَّ

 الضبعِ. بجارِّ  ، وأصابتْنَا السماء

ه وقال أبو زيد : غنَّاهُ   :  إذا أَتْبعهُ صوتاً بعد صوٍت ، وأنشد إْجَراراً  كثيرةٌ أغانيَّ  فأََجرَّ

رَّين  اَء َأجريريريريريَ ى مريريريريريِ ِّ الريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَّ لريريريريريَ  فريريريريريريَ

  
   ِّ َ َ  

ا هبريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ اينَّ ال يريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأغريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فَاَد إلى أْن تَضعهُ أَحَد َعَشَر   شهراً ، فإن زادت عليها شيئاً قالواوقال أبو عبيدة : َوْقُت َحْمِل الفََرِس ِمْن لَُدْن أَْن يقطعُوا عنها الّسِ

 بعد أََحَد عشر شهراً َخْمَس َعْشَرة ليلةً ، فهو أكثُر أوقاتِها. تَُجرُّ  كان أقوى لولدها ، وأكثُر ما جّرتْ  ، وُكلَّما جّرتْ 

َماِم. الَجِريرُ  وقال الليث :  : َحْبُل الّزِ

 َمْن أَْصبََح على غير ِوتٍْر أْصبََح ، وعلى رأِْسهِ »في حديث ابِن ُعمَر وبعيُر ، َحْبٌل من أََدٍم يُْخَطُم به ال الَجِريرُ  وقال غيُره :

ً  جريرٌ   .«سبعون ذراعا

 .َجِريرٌ  ، َوِزَماُم الناقة أيضاً : أَجّرةٌ :  : الَحْبُل ، وجمعه الَجِريرُ  قال شمٌر :

ِهْم أْعَدْدُت تيَّاحاً تُغَاُر لَهُ األجّرْه وقال الهوازنيُّ ::  فجعله حبالً  الَجِريرِ  وقال ُزهيُر بُن جناٍب في من أََدٍم ُملَيٍَّن يُثْنَى  الَجِريرُ  فَِلُكلِّ

 على أْنِف النَِّجيبِة والفََرِس.

ئٍذ يَْخنُُق البعير ، في عنِق البعير إذا جعلَت طرفه في َحْلقَتِِه ، وهو في عنقه ثُّم جذْبتَه ، وهو حين الَجِريرَ  وقال سمعان أَْوَرْطتُ 

 :  وأنشد

وَر ِ 
 

رِيريريريريريريريريريريريريِر املريريريريريريريريريريريري رَاهريريريريريريريريريريريريا يف اجلريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريىتَّ تريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريُّ ِ   هريريريريريريريريَ َة الريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريَ اِد  ريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريَ رَْ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رهُ ما :  وسلمعليههللاصلىروى األعمُش عن أبي ُسفيان عن جابٍر قال : قال رسوُل هللا  قال شمٌر : وحديُث ابِن ُعمر هذا يُفَّسِ

 َمْعقُوٌد ، َجريرٌ  اللَّْيل إالَّ على رأِْسهِ َما من عبٍد يناُم ب»
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َبح نةريريي ا  ق  أصريرياب  تا   فإْن هو تريَعارَّ وذكر هللا مس لَّْه ع ْ َ أٌب ، فإن هو قاُ فتوضريريأ وصريريّلى مس ّلْه ع ْ  أٌب وأصريريْ
 .«، و ن هو مل يذكر هللا مسىت ي ْصبَح  ل الّةْي ان  يف أ ذ نْيهِ 

بُعَ  َمَجرِّ  جئْتُك في مثل:  األعرابّيِ يقولُ وقال شمٌر : سمعُت ابن  تْ  الّضبُع ، يُريُد الّسْيل قد خرق األرض فكأّن الضَّ  فيه. جرَّ

 إذا طال نْبتُه وارتفع. ِجَورٌّ  كلَّ شيٍء ، ويقال : غيثٌ  يُجرُّ  أي ِجَورٌّ  قال : وأصابُهْم غْيثٌ 

 : فارٌض ثقيٌل. ِجَورٌّ  وقال أبو عبيدة : َغْربٌ 

ةٌ  أي ضخٌم ، ونَْعجةٌ  ِجَورٌّ  يُره : َجَملٌ وقال غ  :  ، وأنشد ِجَورَّ

َورَّْه  جريريريريريريريريريرية  جريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ اُ مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريْ

  
ا لريريريريريريريريلريريريريريريريري ِّرَّْه   هريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ خريريريريريريريريْ ْوَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َهْرَهَرأب  اهلِرِّ َداَن لِْلِهرَّهْ 
، ويصيُر التّْشديُد في  الَجْورِ  من (فِعاَلًّ )، وإن شئت جعلته  َجَرْرتُ  إن شئت جعلت الواو فيه زائدةً من (ِجَورٌّ )وقال الفراء : 

 الّراء زيادةً كما شّدُدوا : َحَماّرة الّصْيِف.

 ال تْقِدُر على الّسير إال ُرَويداً من كثرتها. جّرارةٌ  : كتيبةٌ  (األصمعي)

تِ  معنى [4الواقعة : ] ((4جَِّت اْْلَْرُض رَجًّا )ِإذا رُ )قال هللا جّل وعّز : : رج  َكْت حركةً شديدةً وُزْلِزلَْت. ُرجَّ  : ُحّرِ

جِ  وقال الليث : االْرتَِجاُج : مطاوعةُ   .الرَّ

 الكالُم إذا اْلتَبََس. اْرتَجَ وقال : 

جُ وقال :  ْجَرَجةُ  : تَْحِريُكَك شيئاً كحائٍط إذا زَكْكتَه ، ومنه : الرَّ  .الرَّ

اَرةٌ : ال تسيُر إالَّ ُرَوْيداً ِمْن َكثَْرتِها. َرْجَراَجةٌ  : َكتِيبَةٌ  (أبو عبيد عن األصمعي) ُض ال تكاُد تسيُر ، وكتيبَةٌ جرَّ  إذا كانت تمخَّ

 َكفَلَُها ولحُمها. يترجرجُ  : َرْجَراَجةٌ  : امرأةٌ  (الليث)

ْجَرجُ وقال :   : ، وأنشد جرجُ يتر : نعُت الشيء الذي الرَّ

 َكَسِه املِْرَ  ق اأب  َرْجَرَجاو 
ْجَرجُ و  : الثَِّريُد الُملَبَُّق الُمْكتَنُِز. الرَّ

ْجَراجُ و  : شيٌء من األْدِويَِة. الرَّ

 .«الماء الخبيث التي ال تَطَِّعمُ  َكِرْجَراَجةِ  ال تقُوُم السَّاعةُ إالَّ على ِشَرار النَّاِس »في حديث ابن مسعوٍد : و

ا كالُم العربِ  قال ، وهي بقيّةُ الماء في الَحْوِض الَكِدَرةُ الُمْختَِلَطةُ بالطين ال يُمكُن ُشربُها وال يُْنتَفُع بها ،  فِرْجِرَجةٌ  أبو عبيد : أَمَّ

ْجَراَجةُ  وإنما تقوُل العرُب :  الَكتِيبَةُ التي تَُموُج من كثَْرتِها.:  الرَّ

ِك جسِدَها ، وليس هذا ِمنَ  َرْجَراَجةٌ  ومنه قيل : امرأةٌ  ْجِرَجةِ  لَتَحرُّ  في شيٍء. الّرِ

 .«من النّاس ِرْجِرَجةٌ  فاتَّبَعَهُ »في حديث الحسِن : أنَّه َذَكَر يَِزيَد ْبَن الُمَهلَِّب قال : و
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 .ِرْجَراَجةٌ :  قال شمٌر : يعني ُرَذاَل النّاس ، ويقالُ 

ْجرِ  قال : وقال الكالبيُّ :  الذي ال عقَل لهم.:  من القوم َجةُ الّرِ

ْجِرَجةِ  ويقال لألْحَمِق : إنَّ قْلبََك لكثيرُ   .الّرِ

ْجِرَجة وفالٌن كثيرُ   : أي كثيُر البَُزاِق. الّرِ

ْجِرَجةُ و  : الجماعةُ الكثيرةُ في الحرب. الّرِ

 أي ثنَْيتُه. َرَدْمتُهُ والباَب ،  َرَجْجتُ  « :النَّوادر»وفي 

 : َضْعفَى ال عقول لهم ، قاله األصمعي وغيره. رجاجٌ  وناسٌ ،  رجاجٌ  وإبلٌ 

ةَ و الَجَرَجةَ و الَجاّدةَ  : َرِكَب فالنٌ  (أبو عبيٍد عن أبي زيدٍ ): جرج   ، كلَّه : وسُط الطريق. المحجَّ

 الطريق بالَخاِء. َخَرَجةُ :  قال (شمٌر عن الرياشي عن األصمعي)

 .َجَرَجة وقال أبو زيد :

 الرياشّي : والصواُب عندنا ما قال األصمعّي.قال 

 الخاتَُم في يدي إذا قَِلَق. َجِرجَ  وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال :

ُجُل إذا مشى في جرجَ و  وهي المحّجةُ فوافق أبا زيٍد. الَجَرَجةِ  الرَّ

 في الطريق. الَجَرَجةُ و الَخَرَجةُ  : وهما لُغتاِن ، (قلت)

أْس ، يُحمُل فيها  الُجْرَجةُ و: وعاٌء من أَْوِعيَِة النساء ،  الُجْرَجةُ  الُمْستَنِيِر :وقال ابن  : َخريَطةٌ من أَدٍم ، واِسعَةُ األْسفَِل ضيقةُ الرَّ

 الّزاُد.

 :  قال أَْوسٌ 

يريريريريريريريريريريريريرياد   رَاد  جريريريريريريريريريريريريريِ ةٌ و ثريريريريريريريريريريريريريالثريريريريريريريريريريريريرية  أَبريريريريريريريريريريريريريريْ ْرجريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريري 

  
ل  و   َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وِر مريريريريريريريريري  بريريريريريريريريري  ن  مريريريريريريريريرين أَْرِي الريريريريريريريريري َّ  أدكريريريريريريريريريَ

  
 النَّصاِب : قَِلقُهُ. جرجُ  رابي : ِسّكينٌ وقال ابن األع

 :  وأنشد

ْج  لريريريريريريريريري  ة  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا غريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ َوى طريريريريريريريريريِ   يّن ألهريريريريريريريريريْ

  
رِْج   ا يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريهريريريريريريريريا غريريريريريريريريت  جريريريريريريريريَ اهلريريريريريريريري  خريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريَ

  

 ابب اجليم والَّلم

 جل
 [.مستعملة]جل ، لج ، جلج ، جلجل : 

 .(َواْْلِْكرامِ ُذو اجلََّْلِل )،  الَجليلُ  جالُل هللا ، وهو جلَ  قال الليث :: جل 

 أي َعظَّْمتُه. أجلَْلتُهوأي رأيتُه َجليالً نبيالً ،  أْجلَْلتُهوفالٌن في عيني أي عُظَم ،  َجلَ  يقال :

 خالُف ُدقاِقِه. فُجاللُه وكل شيء يَِدقُّ ،
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 كل شيٍء : ُعْظُمهُ. ُجلُ و

 .جلٌ  ويقال : َما لَهُ ِدقٌّ َوال

 جريٌم للعَظاِم األْجَراِم. ِجلَّةٌ  ويقال :

ْرعِ إذا ُحِصَد عنه السُّْنبُُل. الِجلُ وقال :   : ُسوُق الزَّ
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 أي ما له شاةٌ وال ناقةٌ. َجِليلَةٌ  : يقال : َما لَه دقيقةٌ وال (ابن السكيت)

 وال حاشيةً. جليلةً  وال أْحشاني أي ما أَْعطانِي أجلَّنِي وأتيُت فاُلناً فما

لَةِ  أنّه نَهى عن أْكلِ »:  وسلمعليههللالىصُروي عن النبي و  .«الجالَّ

لَةُ و  البَْعُر فاستعير َوُوضع موضَع العَِذَرة.:  الِجلَّةُ و،  الِجلَّةَ  : التي تأُْكلُ  الجالَّ

 : مثلُه. اجتَلَّةوإذا التقط البَْعَر ،  َجَل يُجُل جالَّ  وقال األصمعي :

 :  قال ابُن لََجأ

َل  تريريريريريريريريريريريريريَ  اإلمريريريريريريريريريريريريرياء ا ريريريريريريريريريريريريري  َُِّ   ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   جمريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ِم   رَاِن مل خيريريريريريريريريريري َ ريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريْ َ ِب الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريريَ

  
ْمَراِن.  يصُف إبالً يكفي بَْعُرها من وقُوٍد يُْستَْوقَُد به من أغصاِن الضَّ

 أي يَْلتَِقْطَن البَْعَر. يَْجتَللن ويقال : خرج اإلماءُ 

 في كالم العرب من األضداد. الَجلَلُ  :(أبو عبيد عن األموي)

 أال كلُّ شيٍء ِسَواهُ جلَْل أي يسيٌر هيٌن.:  ، وقال الشاعر َجلَلٌ  ، والصغيُر : َجلَلٌ  يقال للكبير

ياحيّ   :  وأنشد أبو زيد ألبي األْخَوِص الّرِ

ى و  عريريريريريريَ ل  ، وا ريريريريريرييريريريريريريريل  تريريريريريريري  َّ يريريريريريريريْ ه  ا ريريريريريريَ تريريريريريريريْ  لريريريريريريو أْدرَكريريريريريريَ

  
ْه   َرنريريريريريريريريريريَ ِذي َنريريريريريريريريريريََ   مريريريريريريريريريريا أَقريريريريريريريريريريريْ ِه و بريريريريريريريريريريِ  أجريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
 ، وهو األمُر الصغيُر. لَلِ الجَ  : دخلت في أَجلّتْ  قال :

 في َجْنب هذا األْمِر أي صغيٌر يسيٌر. َجلَلٌ  وقال األصمعي : يقال : ذاَك األمر

 فال يكون إالَّ العظيم. الَجِليلُ  : العظيُم أيضاً ، فأما الَجلَلُ وقال 

 كذا وكذا أي من عظمه في صْدِره. َجلَلِ  ويقال : فعلُت ذلك من

 :  وأنشد

ْه  لريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ ه  يف طريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريْ ِم دار  َوقريريريريريريريريريريريريَ  َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   لريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ َ اأَب مريريريريريريريرين جريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ ْ    أَْقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريِ

  
 .جليلٌ  أي َمَسانُّ ، والواحد منهم : ِجلَّةٌ  قال : ومْشيََخةٌ 

 إن أُْدَع للُجلّى أُكْن من ُحماتها: و : األْمُر العظيُم. قال طرفةُ  الُجلَّىو

 : الخصلةُ العظيمةُ. الجاّلءُ :  قصر ، ومن فتح الجيم مدَّ ، فقال الُجلّى قال ابُن األنبارّي : من ضّم الجيم من

 :  وأنشد

 كريريمريرييريريش  اإلُّار  ريريريريريريريارٌج نصريريريريريريريريريريريريريريريريف  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريه 

  
وٌر عريريريريريريريريلريريريريريريريريى اجلريريريريريريريرياّلِء طريريريريريريريرياّلع  َأَنريريريريريريريريْ  ِ    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريري 

  
 إالَّ هلل تبارك وتعالى. الجاللُ  قال : وال يقال :

ُجُل ذُو القَْدِر الخطيِر.من صفات هللا ، وقد يُوَصُف به األْمُر العظيُم  الجليلُ و  ، والرَّ

ُجُل َعْن َوَطنِهِ  َجلَ  ويقال :  يَُجلُ  الرَّ
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  ذا َأَ لَّ بوطَِلِه. أْجَلى َي ِْلي ِ ْجالء  و  َجاَل ََيْل و جالء  و ،  ج ل وال  
ِة ، وإنَّما لِزَمُهْم هذا االسُم ألنَّ النبي  الجالَّةِ وومنه يقال : اْستُْعِمَل فاُلٌن على الجاليَِة  بْعَض  أَْجلَى وسلمعليههللاصلىوُهْم أَْهُل الذَّّمِ

وا فأْجالُهمُ  ِمْن بقي منهم بجِزيَرةِ العََربِ  بإِْجاَلءِ  اليَُهود من الَمِدينَِة ، وأََمرَ  للُُزوِم االسم لُهْم وإْن  جاليةً  عمر بن الخطاب فُسمُّ

 يمين بالبالد التي أْوَطنُوها.كانوا ُمقِ 

 فاُلٌن بَعيَره إذا عال َظْهره. تََجلَّلَ والدَّراِهم أي ُخْذ ْجاللها ،  تََجلَّلِ  ويقال :

 أي أَسنّْت. َجلَّتْ  ، وهذه ناقةٌ قد جليلةٌ  : والثَّماُم ، الَواِحَدةُ : الَجليلُ و

 :  : صحيفَةٌ يُْكتَُب فيها وقال النابغةُ  الَمَجلَّةُ و

هريريريريريريريريريريريم  ْم َذا   اإللريريريريريريريريريريريه وِديريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَّ  جمريريريريريريريريريريريََ

  
   ِ واقريريريريريريريريِ ْتَ الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ وَن غريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريري  ا يريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ ِومٌي فريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ

  
ُكّلِ شيٍء : ِغَطاُؤه ، نحو الَحَجلِة وما  ِجاَللُ و،  جاللٌ  تُتََّخذُ من الُخوص ، وعاٌء للتَّْمِر يُْكنَُز فيها ، وَجْمعُها : الُجلَّةُ  وقال الليث :

 أَْشبَهها.

 .ُجلٌ  : ِشَراُع السَِّفينَةَ ، الواحُد : الُجلُولُ  :(عبيدأبو )

 :  قال القُطاميُّ 

ه   ْوَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِكلريريريريريريري 
َ
ي امل ل ول  يري َ ضريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يف ِذي ج 

  
مريريريريريريريا  ه اْرَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َوالريريريريريريريِ ْن َأهريريريريريريريْ رَارِيُّ مريريريريريريريِ   ذا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َراِريُ   : التَّْكبيُر. االْرتِسامُ و: الماّلُح ،  الصَّ

 إذا أََخْذَت ُجالله ، وتََداقَْقتُه إذا أََخْذَت ُدقاقَه. لَّْلتُ تجَ و،  تَجاالًّ  الشيء تَجالَْلتُ و

ْرع إذا ُحِصَد. الِجلُ وكّلِ شيٍء : ُمْعَظُمه ،  ُجلُ والدَّابَِّة ،  ُجلُ  : الُجلُ  :(ابُن السكيت)  : قََصُب الزَّ

 .الَجِليلُ  الثُّماَم ، وهو : واٍد لبني تَميٍم ، يُْنبتُ  الَجليلِ  بُن عدّيٍ : رُجٌل من العََرِب. وذو َجلُ و

نُ و،  ِجلٌ و  : حيّاِن من العرب. جالَّ

 من أَْن تكلَّ لَصالبتِها. أَجلُ  عن الَكاَلِل أي هي تَِجلُ  وهذه ناقةٌ 

 : َضْخمةٌ. ُجاَللةٌ  وناقةٌ 

 : ُمْخَرٌج من جليٍل. جاللٌ  وبعيرٌ 

 َجَرْرتَه أي َجنَْيتَه.هذا على نَْفِسَك ، وأَْنَت  َجلَْلتَ  ويقال : أَْنتَ 

اَك ومن  .أْجِلكَ  أي من َجاَلِلكَ و،  َجلَِلكَ  وفَعَْلُت ذاَك ِمْن َجرَّ

ك فقد َجْلجلةً  الشيء َجْلَجْلتُ  قال ابن ُشميل :: جلجل   ، وَسِمْعنا تَْجلَجل إذا حركته حتَّى يكون للحركة َصْوٌت ، وكلُّ شيٍء تحرَّ

 الّسبُع وهي حرَكتُه. َجْلَجلَة

 القوُم للّسفر أي تحرُكوا لهُ. ْجلجلتَ و

عد. وِخْمسٌ  الُمَجْلِجلُ و  : شديٌد. َجْلَجالٌ  : السحاُب ذو الرَّ

 : السُّووُخ في التَّجْلُجلُ  وقال الليث
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 .َ َْلج ال   الرِّيح   َ َْلَجلَ  األر. والتَّحرُّك  واجلََوالن  ، وق 
 : صافي النّهيق. ُجالِجلٌ  وِحَمارٌ 

ْعد وما أشبهه ، :  الَجْلَجلَةُ و،  الُجْلُجلِ  : تحِريكُ  الَجْلَجلةُ و يُِّد القويُّ وإن لم يُكْن له حسٌب وال شرٌف ، :  الُمَجْلِجلُ وَصْوُت الرَّ السَّ

 وهو الجريُء الشَّديُد الدَّفَع واللسان.

 وقال شمٌر : هو السيُد البعيُد الّصوِت.

 :  وأنشد ابن شميل

ٌل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ اْن جمريريريريريريريري َ لريريريريريريريريَ ْت  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َك  ريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريُّ

  
اْن   ٌم فريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريْ نِّ وال قريريريريريريريريريَ رَع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُجِل الجريء   .«الُجْلُجلَ  إنّهُ ليُعَلِّقُ »وقال أبو الهيثم ، من أمثالهم في الرَّ

 إال اْمرءاً يَْعِقُد َخْيَط الُجْلُجِل يُريُد الجريء الذي يَُخاِطُر بنفسه.:  وقال أبو النجم

وحِ نشيٌط في عمله. ُجاَلِجلٌ و،  ُجْلُجلٌ  الّرُجُل إذا ذهب وجاء ، وُغالمٌ  َجْلَجلَ  :(األعرابيثعلب عن ابن )  : َخِفيُف الرُّ

 : َحْبٌل من حبال الدَّْهنَاء. ُجاَلِجلو

ةِ  مَّ  :  ومنه قوُل ذي الرُّ

ل   الجريريريريريريريِ نْيَ جريريريريريريري  اِء بريريريريريريريَ ة الريريريريريريريَوْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ  أَ  ظريريريريريريريَ

  
ِه أ ُُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياملِِ و   ا   أَنريريريريريريريريريريريْ نْيَ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريَ

  
:  الُمَجْلَجلُ وأي لم يُتَْرْك فيه إال الحصا ،  حتى أَجالَتْهُ حصى ُمَجْلَجاَل :  : الَمْنُخوُل الُمغَْربَُل ، قال أبو النَّْجمِ  الُمَجْلَجلُ  وقال شمٌر :

 .الخالُص النََّسبِ 

ْمِسُم.:  الُجْلُجالنُ  :(ثعلب عن األعرابي)  الّسِ

 قلبه ، وَحَماَطةَ قلبه. ُجْلُجالنَ ويقال : أََصْبُت َحبَّةَ قَْلبِه ،  (أبو زيد)

احِ اليمانِّيِ  الُجْلجاَلنُ  وقال ابن األعرابي : ويقال لما في َجْوِف التّين من الَحّبِ :  :  ، وأنشد غيره لوضَّ

اس   َك الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريريريريريريِ  وقريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اين   مريريريريريريريريريريريريريريَ اِ  الريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَ ر  وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ٌح  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَِي مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   منريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
اَلِن   جريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  جبريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َم 1ِإَّنَّ فَ َتْحنا َلَك فَ ْتحاً ُمِبيناً ))لما نزلت  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أنَّه قيل للنبي و: جلج  ( لِيَ ْغِفَر َلَك هللاُ ما تَ َقدَّ

 ال نَْدِري ما يُْصنَُع بنا. َجلَجٍ  هذا لََك يا رُسوَل هللا وبَِقينَا نحُن في:  اآلية [2،  1الفتح : ] (ِمْن َذنِْبكَ 

 قال أبو حاتٍم : سأْلُت األصمعيَّ َعْنه فلم يَْعِرْفهُ.

 قال : وأَنَا ال أَْعِرفُه.

 .َجلََجةٌ :  : ُرُؤوُس النَّاس ، واِحَدتُها الِجاَلجُ  ال :: وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابي ، وعن عمرو عن أبيه : أنَُّهَما قا (قلت)
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من  َجْلَجةٍ  كتب ُعمُر إلى عامله على ِمْصَر : ُخْذ من ُكلِ و: فالمعنى : إنَّا بَِقينَا في عدد ُرؤوٍس كثيرةٍ من الُمْسِلمين ،  (قلت)

 َجَماِجُم النَّاس. الَجلَجُ :  وقال بعُضُهم،  الِقْبط كذا وكذا

 : ، لُغَتَاِن ، وأنشد يَلَجُ و،  يَِلجُ  فالنٌ  لجّ  قال الليث :: لج 

 َقْ  جلَِْجَلا يف هواِك جلَجاو 
 :  فقصره ، وأنشد لَجاجا قال : أََرادَ 

ة  و  يريريريريريرييتريريريريريريريَ فريريريريريريِ رِ   ذي مسريريريريريريَ و   الَّ المريريريريريريْ فريريريريريريْ  مريريريريريريريا الريريريريريريعريريريريريريَ

  
ْوء يريْلَجِج   ِ  اْمرِ  السريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َمىَت تريْعف  َعْن َذنريريريريريريريْ

  
ً و لََجْجُت لََجاَجةً و،  لَِجْجتُ  قال : (سلمة عن الفراء)  .لََججا

ةُ  وقال غيُره :  البَْحِر َحْيُث ال يُْدَرُك قَْعُره. لُجَّ

جَ و ة القَْوُم : وقعُوا في لجَّ  [.40النور : ] (يف َبٍْر جلُِ يٍ )وقال هللا  اللُّجَّ

يٌ  قال الفراء يقال : بَْحرٌ  يٌ و،  لُّجِ .، كما يقال :  ِلّجِ  ُسخريُّ وِسْخِريُّ

يٌ  وقال الليث : بَْحرٌ  اجٌ و لُّجِ ةِ  : واِسعُ  لَجَّ  .اللُّجَّ

تِ والظَّالُم إذا اْختَلََط ،  التجَ و  أَْدَخلُونِي الُحش فوَضعُوا»في حديث َطْلحة بن عبيد هللا واألصواُت إذا اْرتَفَعَت فاْختَلطت ،  التَجَّ

 .«على قَفَيَّ  اللُّجَ 

جِ  األصمعيُّ : َعنَىقال أبو عبيد قال 
 السَّيف.:  باللُّ

ْمَصاَمةُ ، وذُو الفَقَاِر ونحوه. اللُّجَ  قال : ونَُرى أن ي به الّسْيُف ، كما قالُوا : الصَّ  اسٌم ُسّمِ

ةِ  قال : وفيه قَْوٌل آَخُر أنّه شبهه  البَْحِر في َهْوِله. بلُجَّ

ةُ  البَْحِر ، وهذه لُجُ  ويقال : هذا  البَْحِر. لُجَّ

 السَّْيُف بلُغة هذيٍل ، وَطَوائَِف من اليََمِن. اللُّجُ  قال شمٌر قال بْعُضُهم :و

 : السَّْيُف. اللُّجُ  وقال ابُن شميل :

يهِ و  :  ، واليمَّ ، وأنشد له اللُّجَ  قال ابُن الكْلبِيِ : كان لألْشتَِر َسْيٌف يَُسّمِ

ِ  الريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريمُّ يف مريريريريريريريريريريريريْأقريريريريريريريريريريريريِ     مريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريَ   و   َ ْد   اإلُّاراال َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْذ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريري 

  
ةُ  قال شمٌر : وقال بعُضُهم : ما َخانَِني اللُُّج في َمأْقطٍ :  يُْرَوىو ةِ  : الجماعةُ الكثيرةُ  اللُّجَّ  .اللُّجُ  البحر ، وهي كلُجَّ

 ُعْرُضه.:  البحر لُجُ والوادي : جانِبهُ ،  لُجُ وقال : 

 اللّْيِل : شّدةُ ُظْلَمته وَسواده. لُجُ والبَْحِر : الماء الكثيُر الذي ال يُرى طرفاهُ ،  لُجُ وقال : 

ةٌ  ، وكأّن َعْينَه ُمْلتّجة وَعْينٌ   أي شديدةُ السَّواِد. لُجَّ

اُج يصُف الليل  : وقال العجَّ
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َ رِي  و  اِر أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ ر  األْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
    ِ ه  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ٌ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ةً أُخرى ، فاشتَدَّ سواُد ُظْلمتِه.  أي كأنَّ ِعْطَف اللّيل معطوٌف مرَّ

 : الّصْوُت. اللَّّجةُ و

 : وأنشد

 يف جلَّة  أَْمِسْك فالان  عن ف لِ 
ةِ  مَّ  :  وقال ذو الرُّ

ا لريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  مريريريريريريريريِ وَد حيريريريريريريريريَْ اَن الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأنريريريريريريريريلريريريريريريريريا والريريريريريريريري ريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريم    َ مريريريريريريريريريِ َج الريريريريريريريريري َّ تريريريريريريريريريَ را   ذا الريريريريريريريريريْ ْوج  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريَ

  
 من الشَّراب. كاللُّجّ  : صار له اْلتَجَ  قال شمٌر : قال أبو حاتم :

 .«أحُدكم بيمينه فإنّه آثٌم له عند هللا من الكفارة اْستَلَجَ  إذا»في الحديث : و

 فيها.فيها وال يَُكفِّرها ، ويْزعم أنه صادٌق  يَِلجَ  قال شمٌر : معناه أَنْ 

ِفير والِحْنث ، ويقال : هو أَْن يَحِلَف. ويرى أَنَّ غيرها خيٌر منها فيُِقيم على البِّرِ فيها ، وتْرِك الكفَّاَرةِ فإّن ذلك آثَُم له من التَّكْ 

 وإتْيَاِن ما هو خيٌر.

ةُ  وقال ابن شميل :  .ُمْلتَجٌ  ، أْرٌض بْقلُها: األرُض الشديدةُ الُخْضَرةِ اْلتَفَّْت أو لم تَْلتَفَّ  الُمْلتَجَّ

 العين إذا اشتدَّ سواُدها. اْلتَِجاج أي شديدةُ الّسواد ، وإنّه لشديد ُمْلتّجةٌ  ويقال : َعْينٌ 

 .لَْجلَجٌ  وقال أبو زيد : يقال : الحقُّ أبلَُج ، والباطلُ 

 : اْلُمِضيُء الُمستقيُم. األْبلَجُ و: الُمختَِلُط الذي ليس بمستقيٍم ،  اللَّْجلَجُ وقال : 

 : الذي َسِجيَّةُ لسانه ثِقَُل الكالم ونَْقُصه. اللَّْجاَلجُ وقال : 

ُجُل بلساٍن غيِر بيٍِّن. اللّْجلََجةُ  وقال الليث :  : أن يتكلّم الرَّ

 َمْلِ ق  بلسان  غِت جلَْاَلجِ و 
 الرُجُل اللُّْقَمة في الفم من غير َمْضغٍ. جَ لَْجلَ  قال : وربَّما

 :  وقال زهير

يريريريريريريريريٌض  ة  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا أنريريريريريريريريِ غريريريريريريريريَ ج  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ جريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريري 

  
ِح داء    َه الريريريريريريَكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْه فريريريريريريهريريريريريريي  ريريريريريريريَْ لريريريريريريريَّ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يت : قال األصمعيُّ  الرُجُل اللقمة فال يَْبتَِلعها وال  يُلَْجِلجُ  يقول : أََخْذَت هذا المال فأنت ال تُردُّه وال تأُخذُه ، كما:  وقال ابُن السّكِ

 : اللّْحُم الذي لم يَْنَضْج. األنِيضُ ويُْلِقيَها ، 

جهُ وفالٌن متاع فالن ،  اْستَلَجَ  :(ابن شميل)  إذا ادَّعاهُ. تَلَجَّ

 ابب اجليم والنون
 جن ، نج ، جنجن ، نجنج. جن

 ، وإنما الجانُ و،  الِجنَّةُ  وَجْمعُُهم :،  الجانّ  : جماعةُ ولد الِجنُ  قال الليُث :: جن 
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   ِلَق من انر      ِلق مله َنْسل ه. اجِلنِ  هو أبو اجلان  و من اللاس ، فال يري َرْوَن ،  اْسَتجلُّوا ألَّن م   جلا     ُّوا
ا َجان  َوىلَّ ُمْدِبراً )وقال الليث في قول هللا :  ْتَ زُّ َكَأِنَّ  بيضاُء.: حيَّة  الجانُ  ، (ََ

 .جوانُ  : الحيَّةُ ، وجمعُها : الجانُ  وقال أبو عمٍرو :

كُ  ُك كما يتحرَّ اج : المعنى أّن العصا صارت تَتََحرَّ  حركةً خفيفةً. الجانُ  وقال الزجَّ

 قال : وكانت في صورة ثُْعبَاٍن ، وهو العظيُم من الحيَّات. ونحو ذلك ، قال أبو العباس.

 .بالجانِ  ِعَظِمَها بالثُّْعبان ، وفي خفّتِهاقال : شبََّهها في 

ةً :  ةً  [107األعراف : ] (فَِإذا ِهَي ثُ ْعبان  )ولذلك قال هللا مرَّ ا َجان  )ومرَّ  [.34الشعراء : ] (َكَأِنَّ

 [.6الناس : ] (ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاسِ )وقوله جلَّ وعزَّ : 

اج : التَّأْويُل عندي :  جَّ الذي هو  الِجنَّةِ  وذُ برّبِ النَّاِس ، من شر الوسواس ، الذي يَُوْسِوُس في ُصُدوِر الناس منقُْل أعُ »قال الزَّ

 ، المعنى : من شّرِ الَوْسَواِس ، ومن شر الناس. (اْلَوْسواسِ )معطوٌف على  (النَّاسِ ) و« الجنِ  من

 أيضاً. اْلُجنونُ  : الجنّةُ  وقال الليث :

 .َمَجنَّةٌ و،  ِجنَّةٌ و،  ُجنُونٌ  ويقال : به

 :  وأنشد

ْم  ني الريريريريريريريريريريذيريريريريريريريريريرين دمريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريِّ ارِمريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريري َّ

  
ِة   اٌء مريريريريريريريرين الريريريريريريريريّ اِء اجملريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريبريريريريريريريريِل و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .الِجنِ  : كثيرةُ  مَجنَّةٌ  قال : وأَْرضٌ 

 .ِجنَّانٌ  ، وَجْمعُه الجنِ  من الجانُ  وقال أبو عمٍرو :

 :  وأنشد .الُجنُونُ  : الُجنُنُ  وقال الفراء :

ِة كريريريريريريريانريريريريريريريه وهريريريي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريةٌ مريريريِ ريريريريريريريَل  امريريريريريريريَ عريريريريريريريَ  الريريريلريريريريَّ

  
ني    اهريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريَ ن  و أْذاَنء مسريريريريريريريريريريىت َُّهريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   اجلريريريريريريريريريري 

  
 [.50الكهف : ] (ِإالَّ ِإْبِليَس كاَن ِمَن اجلِِْن فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِ هِ )وقوله جلَّ وعزَّ : 

 المالئكة.قال أبو إسحاق : في سياق اآلية دليٌل على أن إْبِليَس أُِمَر بالسُّجود مع 

 «.كاَن ِمَن اجلِْنِ » قال : وأكثُر ما جاء في التفسير أّن إبليَس من غير المالئكة ، وقد َذَكر هللا ذلك فقال :

 بَِمْنِزلَِة آَدَم من اإلْنِس. الِجنِ  وقيل أيضاً : إنَّ إْبِليَس من

 : َضْرٌب من المالئكة كانُوا ُخّزاَن األرض. الِجنَ  وقد قيل : إنَ 

فكيف وقع  [50الكهف : ] (َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليسَ ):  فقال ؟َكْيَف اْستُثْنَِي مع ِذْكِر المالئكة:  ، فإن قال قائلٌ  الجنان خّزانوقيل : 

لِ   ؟االستِثْنَاُء وهو ليس من األوَّ

 علىفالجواُب في هذا أنَّهُ أُِمَر معهم بالسُُّجود ، فاْستُثْنَِي من أنّه لم يَْسُجْد ، والدليُل 
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 ذلك أنك ت ول  : أَمْر   َعْبِ ي و ْ َويت فأطاع وين  اّل َعْب ي.
ُْم َعُدوٌّ ِل ِإالَّ َربَّ اْلعاَلِمنَي ))وكذلك قولُه تعالى :  ِل ، ال يَْقِدُر أحٌد  [77الشعراء : ] ((77فَِإِنَّ فرّب العالمين ليس من األوَّ

 أَْن يعرف من معنى الكالم غير هذا.

ُْم َلُمْحَضُرونَ )وعزَّ :  وقولُه جلَّ   [.158الصافات : ] (َوَلَقْد َعِلَمِت اجْلِنَُّة ِإِنَّ

 : المالئكةُ هاُهنا َعبََدُهْم قوٌم من العرب. الِجنَّةُ  قالوا :

َنُه َوَبنْيَ اجْلِنَِّة َنَسباً )وقال الفراء في قوله :   [.158الصافات : ] (َوَجَعُلوا بَ ي ْ

أنَّ الذين  (َوَلَقْد َعِلَمِت اجْلِنَّةُ )المالئكةُ بناُت هللا ، :  جعلُوا بين هللا وبين َخْلِقِه نسباً. فقالوا:  هاُهنا المالئكةُ ، يقول الِجنَّةُ  يقال :

 قالُوا هذا القول ُمْحَضُرون في النَّار.

 واِريني.إال ما ترى أي ما َعلَيَّ شيٌء يُ  َجنَنٌ  وقال أبو زيد : يقال : ما علَيَ 

َر بعُضهُ في بَْعٍض  َمْجنُونٌ  : يقال للنَّْخِل المرتفع ُطوالً : (شمٌر عن ابن األعرابي) :  ، وللنّْبِت المْلتَّف الكثيف الذي قَْد تأزَّ

 .َمْجنُونٌ 

 األرُض إذا قاَءْت بشيٍء ُمْعِجٍب من النَّْبِت. ُجنَّتِ  وقال الفراء :

 :  وقال الُهَذليُّ 

ْم  هريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ م اجلريريريريريريريريريريريريتَان  مريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ ا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أملريريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريِم و   مريريريريريريريريِ اه  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ َن الريريريريريريريريِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  جريريريريريريريري   قريريريريريريريريَ

  
، وهي التي  ُمتََجنّنَةٍ  : الُمْعِشبَةُ التي لم يَْرَعها أحٌد ، وأتَْيُت على أرض هاِدَرةٍ  الَمْجنُونَةُ  وقال ابن شميل : قال أبو َخْيَرة : األرضُ 

 تُهاُل من ُعشبها وقد ذهب ُعْشبُها كلَّ َمْذَهٍب.

 الوشاُح.:  الِمَجنُ و: التُّْرُس ،  المجنُ  وقال شمٌر :

ً  قال : وُسّمَي القَْلبُ   .أَجنَّةُ  ألن الصَّدرَ  َجنانا

 :  ّيٍ وأنشد لعد

ود ه  كريريريريريريريريريريريريريفُّ هريريريريريريريريريريريريرياد    كريريريريريريريريريريريريريلُّ مسريريريريريريريريريريريريرييّ  تريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري 

  
ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريه مريريريريريريريريا هريريريريريريريريو القريريريريريريريريي   نْي  تريريريريريريريريري  َن عريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريِ

  
 من العَْيِن فلم تَرهُ. ُجنَ  َعْيٍن أي ما ِجنَ  قال ابن األعرابي : قال :

 يقول : المنيّةُ مْستُورةٌ عنه حتَّى يقع فيها.

 َعْين ، بفعله أَْوقَعَهُ عليه. ِجنَ :  : الهادي : القََدُر هاُهنَا جعله هادياً ألنّه تقّدَم الَمنِيةَ وسبقها ، ونصب (قلت أنا)

 : وأنشد

 ال ِجَن  لبريْغَضاء واللَّيَتِر الةَّْزرِ و 
ُم ، أراد أّن  َجنَ  ويرَوى : وال  القََدَر سابٌق للمنِيَِّة الُمقَّدَرةِ.، ومعناُهما : وال َستَْر ، والهادي : المتقَّدِ

 : األمُر الخِفيُّ ، الَجنَانُ  وقال شمٌر :



3656 

 

 :  وأنة 
م   ْوهلريريريريريريريريريريري  ايب وقريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريَ م  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  هللا يريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريا  َورِ َ   هريريريريريريريريريَ اان  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ وَن جريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري    ْذ يريريريريريريريريريرَكريريريريريريريريريَ

  
 أي يركبُون ُمْلتَبِساً فاسداً.

 :  وقال ابُن أَْحَمرَ 

مريريريريريريريريريريرينَي َأَودُّ  ان  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريَ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ارَاو   فريريريريريريريريريريريَ َم أْو غريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ َه َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ   ن القريريريريريريريريريريريريَ

  
 : جَماَعتُُهم وَسَواُدُهْم. َجنَانُُهمْ  قال ابن األعرابي :

 : ما َستََرَك من شيٍء ، يقول : أُكوُن بين الُمْسِلميَن خيٌر لي ، قال : وأَْسلَُم وغفاٌر خيُر النَّاس ِجَواراً. َجنَانُُهم وقال أبو عمٍرو :

ياشيُّ في معنى بيت ابن أَْحَمَر ، قال قولُه : أَودُّ َمساً أي أسهُل لك.وقال   الّرِ

 يقول : إذا نزلَت المدينة فهو خيٌر لك من ِجَواِر أقارِبَك.

 :  وقال الراعي يصُف العَْيرَ 

َردَّى و  ور  تريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريري  ان َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ اَب جريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريَ

  
زَارَا  تريريريريريريريريريريريريِ َزَر ائريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرياء  وائريريريريريريريريريريريريريْ

  
 َغْيبُه وما َواَراهُ.:  َجنَانُه قال :

 : ُروُع القلِب. الَجنَانُ  وقال الليث :

 من الفَزعِ. َجنَانُه يقال : ما يستِقرُّ 

ِحِم والجميع : الَجنِينُ وقال :   .األِجنّةُ  : الولُد في الرَّ

 الحامُل ولداً. أَجنّتِ  ويقال :

ً  فيها يَِجنُ  الولُد وهو جنَ  وقد  .َجنّا

 [.76األنعام : ] (فَ َلمَّا َجَن َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى َكوَْكباً )وقول هللا جل وعز : 

 اللَّْيُل إذا أْظلَم حتى يَْستَُره بظلمته. أجنَّهُ و،  (َجَن َعَلْيِه اللَّْيلُ )يقال : 

 .أجنَ  ، وقد جنَ  ويقال : لكّلِ ما َستََر قَدْ 

 الليُل ، قال ذلك أبو إسحاق. أجنَّهوعليه الليُل ،  جنّ  الليُل ، واالختياُر : َجنّه ويقال :

 فالٌن إذا اْستَتَر بشيٍء. استََجنّ و

 .أجنَْنتُهوفي القْبِر  َجنَْنتُه :(أبو عبيٍد عن أبي عبيدة)

 :  إذا قَبََرهُ. قال األعشى أجنّهُ  : القبُر ، وقد الَجنَنُ  وقال غيُره :

ه  و  ونريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ك  أهريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   َر يف أهريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريِه مل َيريريريريريريريريريريريريريريريري َ  كريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال آَخرُ 
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واو  لريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ هُّ مريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا أ َ ِ   ذا مريريريريريريريريريا مريريريريريريريريري 

  
وين   لريريريريريريريريريريريُّ ُْ مل َيريريريريريريريريريريريِ  ِ  أ لريريريريريريريريريريريَ وا جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري   أَأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الَكفَُن. الَجنَنُ  وقال أبو عمٍرو :

 كّلِ شيٍء : أّوُل ابتَدائِه. ِجنُ  وكذلكِصبَاهُ أي : في حَداثَته ،  ِجنّ  ويقال : كان ذلك في

 ضراَسها أي بِحْدثَاِن نِتَاِجها. بِجنّ  واتِّق الناقة فإنها .بِجنّهِ  ويقال : ُخِذ األمرَ 
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يَاضُ  ُجنَّتِ  ويقال : ً  الّرِ  إذا اْعتَمَّ نَبتُها. ُجنُونا

: َكثَْرةُ ترنُِّمه في طيرانه  ُجنُونُهو: نبٌت ، وقيل : هو ذُبَاٌب ،  الَخاِزبَازِ  قال بعضهم : ُجَن الَخاِزباِز به ُجنُونَا: و وقال ابُن أَْحَمرَ 

 النَّْبُت : التِفَافُه. ُجنُونُ و، 

 .َمْجنُونٌ  : يقال للنَّْخِل المرتفع ُطوالً : (شمٌر عن ابن األعرابي)

 اِم وطولَهُ.َطاَل ِجنُّي السَّنَاِم األْميَِل أراَد تُموَك السَّنَ : و وقال أبو النجم

 : ثياٌب معروفةٌ. الِجنِّيَّةُ و

 ِمْن أْصَحاِب رُسوِل هللا. أَجنَّكَ :  قالت امرأةُ عبد هللا بن مسعوٍد لهو

 : ِمْن أَْجِل أنََّك ، فترَكْت ِمْن. أَجنَّكَ  قال أبو عبيد ، قال الكسائيُّ وغيره : معنى قولها له :

 فحَذفَْت األِلَف والالم. أجنَّكَ  من أْجِلَك ، وقولُها :كما يقال : فَعَْلُت ذاَك أْجِلَك بمعنى 

 [.38الكهف : ] (لِكنَّا ُهَو هللاُ َربِ  )كما قال هللا : 

 :  ، فُحذفت األلُف والتقى نُونَاِن فجاء التشديد ، كما قال الشاعر ، أنشده الكسائي« لكْن أنَا ُهَو هللا»يقاُل معناهُ : 

ة   يريريريريريريريَّ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِك مريريريريريريرين عريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ ةٌ هلريريريريريريريَِ يريريريريريريريمريريريريريريريَ  لريريريريريريريَوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  وهلريريريريريريريري  وا   كريريريريريريريرياذب  مريريريريريريريرين يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى هريريريريريريريريَ

  
.  أراد هلل إنََّك لوسيمةٌ فحذف إحدى الالمين من هلل ، وحذف األلف من إنَِّك ، كذلك ُحِذفت الالُم من أْجِل ، والهمزةُ من إنَّ

 هللا. أََجنَّهُ  ، وقد َمْجنُونٌ  فالٌن فهو ُجنَ  ويقال :

 أي بمكاٍن خاٍل ال أنيس به. ِجنٍ  فالٌن َضْيفَ وقال ابن األعرابي : بات 

ْدِر وَعْظِم  الَجنَاِجنُ  وقال الليث ::  [جنجن] بِتْنَا كأنَّا ضيُف ِجٍن بلَْيلَةٍ : و وقال األخطل : أطراُف األضالع مما يلي قصَّ الصَّ

ْلِب ، واحدها :  .ِجْنِجنٌ و،  َجْنَجنٌ  الصُّ

 ، ويقال : للنَِّخيِل وغيرها. انٌ ِجنَ  : الحديقةُ وجمعُها : الَجنَّةُ و

ً  : إذا سال الُجْرُح بما فيه ، قيل : (أبو عبيد عن األصمعي): نجنج ـ  نج  .نََج يَنُِج نَِجيجا

 :  وأنشد

ْه  بريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ٌة  ريريريريريريريريريَ ْرمسريريريريريريريريريَ ك  قريريريريريريريريريري  إْن تريريريريريريريريريَ ْه و فريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريَّ

  
ُل م         ا َيش                   اءُ )  ع         َ ف         ْ  (ف         ِإنَّ هللَا ي          َ

  
 َظْهُره. ينِجُ  ويقال : جاء بأَْدبَرَ 

 : إذا ردَّها عن الماء. نَْجنََجةً  إبلَهُ  نَْجنَجَ و

 أَْمَره إذا ردََّد أمَره ولَْم يُْنِفْذهُ. نَْجنَجَ و

 : وقال ذو الرمة
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ال   ْ  َوغريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريجريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو مسريريريريريريريريريىتَّ  ذا مل َيريريريريريريريريريَِ  َنريريريريريريريريريَْ

  
هريريريريريريريريريا هريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم    ي مسريريريريريريريريريىّت كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ  خمريريريريريريريريريافريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريْ

  
 : التحريُك والتْقِليُب. النّْجنََجةُ و

 أْمَرَك فلَعَلَّك تَِجُد إلى الخروج منه سبيال. نَْجنِجْ  يقال :

 : الَجْولَةُ عنَد الفَْزَعِة. النّْجنََجةُ  وقال الليث :

 نَْجنََجْت بالَخْوِف َمْن تَنَْجنََجا: و قال العجاج

 إذا َحرْكتَها في فيك وَردَّْدتها فلَْم تَْبتَِلْعَها. نَْجنَْجتُهاولَْجلَْجُت الُمْضغَةَ :  : قال بعُض َغنِّيٍ : يقال (أبو تراب)

ْكتُه. نَْجنَْجتُ  :(أبو عبيد) ُجل : حرَّ  الرَّ

 ابب اجليم والفاء
 جف ، فج : مستعمالن. جف

 على يَِجفُ  ، وقال ذلك الفراء واألصمعي ، وكلُّهم يَْختَارُ  َجفَْفَت تَِجفُ و،  َجِفْفَت تََجفُ  يقال : (أبو عبيد عن الكسائي): جف 

 .يََجفُ 

الء. الُجفّةُ  وقال الليث :  : ضرٌب ِمَن الّدِ

 :  يقال : هو الذي يكوُن مع السَّقَّائِيَن يَْملَُؤوَن به الَمَزايَد. وأنشد

ْه  فريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  وُّ  رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريلُّ عريريريريريريريريريَ

  
ْه   فريريريريريريريريَّ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ف  مريريريريريريريريعريريريريريريريريهريريريريريريريريا هريريريريريريريريِ ى جبريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 :  : قِيقَاءةُ الطَّْلعِ. وهو الِغَشاُء الذي على الوليع وأنشد الُجفُ  وقال غيُره :

تِّ  كريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريَو و  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  عريريريريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  وفريريريريريريريريَ اأب  اجلريريريريريريريريفريريريريريريريري  َق عريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريَ  ع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريّ

  
في حديث النبي وأي عن ثَْغٍر ُمِضيٍء حسٍن ،  نَيِّرٍ  وقوله عن: الطَّْلُع ما داَم طريًّا حين يَْنَشقُّ عنه الكافوُر ،  الَوِليعُ 

 .«َطْلعٍَة وُدفَِن تَْحَت راُعوفَِة البِئرِ  ُجفِ  أنَّه ُجِعَل ِسْحُرهُ في» وسلمعليههللاصلى

 الطَّْلعَِة : ِوَعاُؤَها الذي تُكوُن فيه. ُجفُ  قال أبو عبيد :

 من ُجلُوٍد كاإلناء ، يُْؤَخذُ فيه ماُء السََّماء إذا جاء المطُر يسُع نِْصَف قِْربٍَة أو نحوه.أيضاً في غْيِر هذا : شيٌء  الُجفُ وقال : 

في و،  الُجفِ  : ِمثْلُ  الجفَّةُ و في ُجِف تَْغِلَب َواِرِدي األْمَرارِ :  أيضاً في غير هَذْيِن : جماعةُ الناس ، وقال النابغة الُجفّ وقال : 

 أي كلّها. «ُجفَّةً  َغنِيَمٍة حتى تُْقَسمَ ال نَفََل في »الحديث 

فَّةُ و،  الجفَّةُ  وقال الكسائي : ةُ و الضَّ  جماعةُ القَْوِم.:  الِقمَّ

 : الكثيُر من الناس. الُجفُ  وقال أبو عمٍرو :

 في غير هذا شيٌء يُْنقَُر من ُجذُوع النَّْخِل. الُجفُ وقال : 

 : معُروٌف. التِّْجفَافُ  وقال الليث :

 .التََّجافيفُ  ه :وجْمعُ 
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 .التَّْجِفيفِ  بفتح التَّاء : مثلُ  التَّْجفَافُ و

 ً ً و َجفَّْفتُه تْجِفيفا  .تَْجفَافا

 تِجفِّفُه من الشيء الذي َجفَ  : ما الُجفَافُ و يَْطِوي الفَيَافي َجْفَجفاً فََجْفَجفا:  : القَاُع الُمْستَِديُر الواسُع ، وأنشد قوله الَجْفَجفُ وقال : 

 عن َرْطبِه. ُجفَافَه ، تقول : اعِزلْ 

 : بَْكٌر وتَِميٌم. الُجفَّانِ  وقال ابن السكيت :

 : اسُم واٍد معروٍف. ُجفَافٌ و

. الُجفَافَةُ  :(أبو عبيد عن الفراء)  : الذي يَْنتَثُِر من القَّتِ

.:  ، فإذا يَبَِس كلَّ اليُْبِس قيل تََجْفَجفَ  قد:  وفيه نًَدى جفَ  ويقال للثَّْوِب إذا اْبتَلَّ ثمَ   قَفَّ

 : األرُض الُمْرتَِفعَةُ وليست بالغليظة وال اللَّيِّنة. الَجْفَجفُ ( األصمعي)

 [.28 الحج :] (ِمْن ُكِل َفٍ  َعِميقٍ ):  ، وقوله تعالى فَِجاجٌ  : الطريُق الواسُع بين الَجبَلَْيِن ، وجمعُهُ : الفَجُ  قال الليث :: فج 

 .فَِجاجٌ و أفُجٌ و فَجٌ  : طريٌق في الجبل واسٌع ، يقال : الفَجُ  قال أبو الهيثم :

 .فَجٌ  قال : وُكلُّ طريٍق بعَُد فهو

ُجلُ  فَاجَ  في كالم العََرب : تَْفِريُجَك بين الشَّْيئَْيِن ، يقاُل : الفَجُ و ً  الرَّ ةً و يُفَاُج فَِجاجا إذا باَعَد إحدى ِرْجلَْيه من األخرى ليَبُوَل ،  ُمفَاجَّ

 :  وأنشد

ه   جريريريريريريريريريريريريرياٌج د ونريريريريريريريريريريريريريَ ْوَ. فريريريريريريريريريريريريريِ أل اَّريريريريريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ه    ونريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريْ   الَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريرياٌل ر ذ ٌُ يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ِرْجلَيَ  فََجْجتُ  وقَدْ  ُهَما فّجا  أي وسَّْعُت بْينَُهما. فََجْوتُُهَما أَْفُجوُهماو،  أَفُجُّ

 ن الفَحج.أْقبَُح م الفََججُ  وقال الليث :

 :  األْفَجى وأنشد:  ، ومثلُه الفََججِ  الُمتَباِعُد الفَِخَذْيِن الشديدُ :  والفَْنَجلُ  األفَجُ  وقال ابُن األعرابي :

َ ال يريريريريريريريريريريريريريريك غريريريريريريريريريريريريريريْتَ أمسريريريريريريريريريريريريريريْ انريريريريريريريريريريريريريريِ  هللا أعريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الو   جريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ َج فريريريريريريريريريريريريريريَ كَّ َأْو أَفريريريريريريريريريريريريريَ  ال َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بَصْوِمها.إذا َرَمْت  تَِفجُ  وقال الليث : النَّعَامةُ 

يَّة :  النعامة ، وأَْجفََل إْجفَاَل الّظليم. أفََج إْفَجاجَ  وقال ابُن الِقّرِ

ً  قَْوَسه وهو فَجَ  وقال األصمعي : ها فّجا  .يَْفُجوها قَْوَسه فجا إذا رفع َوتََرها من كبِِدها ، وكذلك يفُجُّ

ً  فالنٌ  اْفتَجَ  ويقال :  .الِفَجاج إذا َسلَكَ  اْفتَِجاجا

 .الفَجِ  : الوادي الواسُع. وهو بمعنى اإلْفِجيجُ وقال : 

ياح والَجلَبة. فَُجافجٌ  ورجلٌ   : كثيُر الكالم والّصِ

يخٌ   إذا كان ُصْلباً غيَر نَِضيٍج. فجٌ  وبِّطِ

ةً  والثّماُر كلُّها تكونُ   في الربيع حين تَْنعَِقُد حتى يُْنِضَجها َحرُّ القَْيِظ أي تكونُ  فِجَّ
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ُّ. الِفج  و نِيَّة  ،   ال ِّ
كأنّهُ طريٌق وربَّما كان طريقاً بَْيَن حرفين ُمْشِرفَْيِن عليه ، إنما هو طريٌق عريٌض وربما كان ضيّقاً بين  الفَجُ  وقال ابُن شميل :

 كثيُر العُشِب جبلْيِن أو فأَوْيِن ، ويْنقاُد ذلك يومين أو ثالثة ، إذا كان طريقاً أو غير طريٍق : وإذا لم يكن طريقاً فهو أريضٌ 

 والَكأل.

 الثُّقاَلُء من الناس.:  الفُُججُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

اءُ :  : من القياس (أبو عبيد عن األصمعي) ةُ و الفَجَّ ، كلُّ ذلك : القَْوُس التي يبيُن َوتَُرها عن  الفُُرجُ و،  الفارجو،  الفَْجواءُ و اْلُمْنفَجَّ

 َكبِِدَها.

 والباءابب اجليم 
 [.مستعمالن]جب ، بج :  جب

 :  وأنشد أَجبُ  : اْستِئَْصاُل السَّنَاِم من أصله ، وبعيرٌ  الَجبُ  قال الليث :: جب  

ش  و يريريريريريريريريريريريريريْ َ ه  بريريريريريريريريريريريريريِذاَنِب عريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ ْذ بريريريريريريريريريريريريريريَ  ْ  ريريريريريريريريريريريريري 

  
   ُ ا لريريريريريريريريَ َس لريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ِر لريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ ِ  الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ  أجريريريريريريريريَ

  
ً  اْستُْؤِصَل َذَكُرهُ وُخْصيَاهُ ، وقد: الِخصيُّ الذي قد  الَمْجبُوبُ  وقال غيُره :  .ُجَب جبا

 : َوْجهُ األْرِض. اْلَجبُوبِ و

 .«بدٍر فإذا رُجٌل أَْبيَُض َرْضَراضٌ  بَجبُوبِ  أَنَّ رُجالً َمرَّ »في الحديث و،  َجبُوبَةٌ  ويقاُل : لْلَمَدَرةِ الغليَظِة تُقلَُع من وْجِه األرض :

 الغليظةُ.: األرُض  الَجبوبُ  قال األصمعي :

ْلبَةُ ، :  الَجبوبُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  : المَدُر الُمفَتَُّت. الجبَوبُ واألرُض الصُّ

قاِء ، الُجبَابُ و قَاء ، وهو ُمعَلٌَّق عليه فيَْجتَِمُع عند فَِم الّسِ ْبِد يَْعلُو أْلبَاَن اإلبِل إذا َمَخَض البَِعيُر الّسِ ُزْبٌد وليس أللبَاِن اإلبل  : شبهُ الزُّ

ْبَد.  ، إنما هو شيٌء يُْشبِهُ الزُّ

نَاِن. الُجبَّةُ  :(أبو عبيد عن األصمعي) ْمُح من الّسِ  : ما دخل فيه الرُّ

ناِن. الثَّْعلبُ و ْمحِ في الّسِ  : ما دخل من الرُّ

 : بياٌض يطأُ فيه الدَّابَّةُ بحافره حتى يبلغ األشاعَر. الُجبَّةُ  وقال الليث :

 الفرُس الذي يبلُُغ تْحجيلُه إلى ُرْكبَتَْيِه.:  الُمجبَّبُ  :(األعرابيثعلب عن ابن )

 .ُمَجبَّبٌ  وقال أبو عمٍرو : إذا ارتفع البياُض إلى ُرْكبَتَْيه فهو

 البِئُر التي لم تُْطَو.:  الُجبُ  : قال : (أبو عبيد عن أبي عبيدة)

يَتْ  ً  وقال الزجاُج نحوه ، قال : وُسّمِ :  الُجبِ  ألنّها قُِطعَْت قطعاً ، ولم يحدث فيها غيُر القطعِ من طّيٍ وما أْشبَهه ، وَجْمعُ  ُجبّا

 .أْجبَابٌ 
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 .ِجبَبَةٌ و أْجبَابٌ و،  ِجبَابٌ  : البِئُر غيُر البَعيدةِ ، والجميُع : الُجبُ  وقال الليث :

ُجلُ  َجبَّبَ  :(أبو عبيد) ً  الرَّ َد. إذا فَرَّ  ُمَجبَّبٌ  ، فهو تَْجبِيبا  وَعرَّ

 :  وقال الحطيئة

م و  كريريريريريريري  ائريريريريريريريِ ْم عريريريريريريرين ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريري  بريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَّ ن   ذا جريريريريريريريَ  حنريريريريريريريَْ

  
ر    َ  َأْواَلِدهريريريريريريريا اَّريريري مريريريْ لريريريريريريريْ ْه مريريرين عريريريِ بريريريريريريريَ بريريريريَّ  كريريريمريريريريريريريا جريريريَ

  
. َجبَّتِ  ويُقاُل :  الَمْرأةُ نساءَها بُحْسنَِها إذا َغلَبَتُْهنَّ

 َجبَّْت نَِساَء وائٍل وعْبِس :  وقال الراجز

 الدَّاِر أي في وسطها. ُجبَّةِ  : فرَش لنا في (شمر عن الباهلّيِ )

 العَْيِن : حجاُجها. ُجبَّةُ و

نَاِن فيه. ُجبَّةُ و ْمحِ : ما دخل من الّسِ  الرُّ

 .ِجبَابٌ  : التي تْلبَُس ، وجْمعُها : الُجبَّةُ و

 :  وقال الراعي .ُجبَبٌ :  : من أسماء الدُُّروعِ ، وجمعُها الُجبَّةُ و

  ٌ بريريريريريريريريريريريريريريريَ َواٌل و لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريري   أْرمريريريريريريريريريريريريريريرياٌ  طريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وان  اِرس  اَّريريريريريريريريريريريريريْرَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريري  نَّ منريريريريريريريريريريريريريَ   هبريريريريريريريريريريريريريِِ

  
 بالباء. «طلعةٍ  ُجبِ  ُجِعَل في وسلمعليههللاصلىأنَّ َدفِيَن ِسْحِر النبي »في حديث عائشة و

ِكيِّة من أسفلها إ ى كما يقال لداخل الرَّ ،  الُجبِ  ، يقاُل : إنّها لواسعةُ  ُجبٌ  لى أَْعاَلها :قال شمٌر : أراد داِخلََها إذا أُْخِرَج منها الُجفُرَّ

 مطويّةً كانت أو غير مطويٍّة.

 الجوِف إذا كان َوَسُطها أَْوَسَع شيٍء منها ُمقَبّبةً. ُمَجبّبةُ  قال : وقال الفراء : بِئرٌ 

 : القَِليُب الواِسعَةُ الشَّْحَوةِ. الُجبُ  وقالت الكالبِيّةُ :

فا. تَُجابُ  : ركيّةٌ  الُجبُ  وقال ابن حبيٍب :  في الصَّ

 الّركيّة قبل أن تُْطَوى. ُجبُ  : الُجبُ  وقال مشيٌِّع :

 الّركيَّة : ِجَرابُها. ُجبُ  وقال زيُد بُن َكثَْوةَ :

 القَْرِن : الذي فيه المَشاَشةُ. ُجبُ و

 :  وقال أوس

ةٌ  لريريريريريريريريّ مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ اغريريريريريريريري  ٌن أْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريا ثريريريريريريريريري 

  
ِذيريريريرين   ر  مسريريريريريريري  بريريريريريريريَ     ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ادالعريريريريلريريريريى جريريريري  لريريريريريريريَ  جريريريريَ

  
 ُسود ، شبَّه حوافره بالحجارة.:  ، وهو ِوَعاُء الحافر. ُخْضر ُجبَّةٍ  جمع:  الُجبَبُ ويقال : هي لينة لْيَسْت بجاِسيٍَة ، 

روى أحمد بن حنبٍل عن محمد بن بكٍر عن قطٍن قال : حّدثْتَنِي أُمُّ ُعتْبَةَ والقْحُط الشَّديُد ، :  الَجبَابُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 ؟الُجبُ  قُْلُت : وما الُجبِ  عن وسلمعليههللاصلىعن ابن عباٍس أنه قال : نهى النبيُّ 

 فقالت اْمَرأةٌ عنده : هو الَمَزاَدةُ يَُخيُّط بعُضها إلى بعض.

 : كانوا يَْنتَبُِدون فيها حتى َضِريَْت. (قلت)

 : َرِكَب فالنٌ  (أبو عبيد عن أبي زيد)
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 ، وهي اجلاّدأب . اجملبَّةَ 
 َزيِيٌل من جلوٍد يُنقُل فيه التُّراُب. الُجْبُجبَةُ وقال : 

 :  نشد: الَكِرُش يُْجعَُل فيها اللَّْحُم ويَُسّمى الخْلَع ، وأ الُجْبُجبَةُ  قال : وقال أبو عمٍرو :

ة   لريريريريريريريَّ َه جريريريريريريري  يريريريريريريريّ ٌ  فريريريريريريريبريريريريريريريريَ  أيف َأْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرى كريريريريريريريلريريريريريريريْ

  
ق  و   لريريريّ ِ  ، سريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريمريريريى تريريري  ريريريَ ة  لريريريلريريريوطريريريريريريريْ بريريريريريريريَ جريريري  بريريريْ   ؟جريريري 

  
 ُجبَاجبٌ  ، ورجلٌ  اْلُجْبُجبَةِ  : أن يجعل َخْلعاً في التََّجْبُجبُ  تََجْبَجِب فإن أبا زيٍد قال :وفال تَْهِدَمْنَها واتِّشْق :  وأّما قوُل الشاعر

 .جباِجبُ  الجْنبَْيِن ، ونوقٌ  إذا كان َضْخمَ  ُمَجْبَجبٌ و

 :  وقال الراجز

َواِف  اجريريريريريريريريريريريريِ   األجريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ ٌع جريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريرَا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َواِف   ة  األنريريريريريريريريريريريريريريْ رِفريريريريريريريريريريريريريَ ّم الريريريريريريريريريريريريريذُّرَا م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريري 

  
 .الِجبابِ  ، وقد أتانا َزَمنُ  َجبُّوا : إذا لقَّح الناُس النِّخيَل قيل : قَدْ  (أبو عبيد عن األصمعي)

 َضْخٌم.:  بَُجابجٌ و،  ُجباِجبٌ  : جملٌ  (أبو عمرو)

 .الَجبَاِجبِ  إذا تََجر في َجْبَجبَ وإذا َسِمَن ،  َجْبَجبَ وإذا عُظَم ِجْسُمه بعد ضعٍف ،  جبجَ  وقد

 :  ُحْسناً أي فاقَتْها ، وأنشد فجبَّتْها المرأةُ صاِحبَتََها جابَّتِ و

  ْ لريريريريريريريريَ ْ  غريريريريريريريريَ ْوَُ لريريريريريريريريلريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ ْن َروََّل الريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
َو عريريلريريريريريريري   هريريْ ن  فريريريَ مريريْ زا  بسريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريْ اِس جريريريريريريريّ    ريري   الريريلريريريريريريريَّ

  
 الفََرِس : ُمْلتَقى الوظيف في أعلى الَحْوَشِب. ُجبَّةَ  وقال أبو عبيدة :

ةً : هو ُمْلتَقى ساقَْيِه ووِظيفَْي رجلَْيِه ، وُمْلتَقى كّلِ َعْظَمْيِن إالَّ عظَم الظَّْهِر.  وقال مرَّ

 لماء.: أتاُن الّضْحِل ، وهو صْخَرةُ ا الُجْبُجبَةُ  وقال أبو عمٍرو :

ا الُجْرحَ  بَجَ  :(األصمعي): بج  هُ بَجًّ  إذا شقَّهُ. يَبُجُّ

تْ  ويقاُل :  :  ماِشيَتُك من الكأل إذا فتَقَها البَْقُل فأوسع خواصرها وأنشد ابُن األعرابي : لُجبَْيهاء األسلمي اْنبَجَّ

ا هريريريريريريريريَ ْوَن جبريريريريريريريريَّ َوَر اجلريريريريريريريريَ  جلريريريريريريريرياءْ  كريريريريريريريريَأنَّ الريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريرياوِ     تريريريريريريريريريَ  

ر  املريريريريريريريريري امريريريريريريريريريِ ه  والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريجريريريريريريريريري 

  
ً  : الطْعُن يُخاِلُط الَجْوف وال يَْنفُذُ ، وقد البَجُ  :(أبو عبيد عن األصمعي) هُ بّجا  : وأنشد بَجْجتُهُ أبُجُّ

 جَبّا  وْ َضاو نريْ خا  على اهلاُِ 
 العَْيِن إذا كان واِسَع مَشّقِ العَْيِن. أبَجُ  وفاُلنٌ 

 :  وقال ذو الرمة

ٌم خمريريريريريريريري ْ و  َض فريريريريريريريريْ غريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِك أبريريريريريريريريريْ مريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ٌق لريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريَ

  
ْ رِ   ِر الريريريريريريريبريريريريريريريَ مريريريريريريريَ نْيِ كريريريريريريريالريريريريريريري ريريريريريريريَ ج  الريريريريريريريعريريريريريريريَ م أَبريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 



3664 

 

 باِدناً. (1)إذا كان  بَْجبَاجٌ  ورُجلٌ 

 : ُمْجتَِمٌع َضْخٌم. بَْجبَاجٌ  وَرْملٌ 

 :  قال الراعي

اقريريريريريريريريِ  ه  ْه مريريريريريريريريعريريريريريريريريَ يريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأن مريريريريريريريريِ

  
اِج   بريريريريريريريريريَ اء جبريريريريريريريريريَْ ك  مريريريريريريريريرين ذ َرى األنريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
 : َسِمينَةٌ. بَْجبَاَجةٌ  وجاِريَةٌ 

 :  وقال أبو النَّْجمِ 

 ِ ْ اِن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ اء مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  داٌر لريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   يريريريريريريريريِم اَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ ِن َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِة الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  جبريريريريريريريريَْ

  
ُل : بْرَذْونٌ   وهو الضَّعيُف السَّريُع العََرِق. بَْجبَاجٌ  وقال الُمفَضَّ

 : وأنشد

 فريَلْيَس  لكايب َواَل الَبْجَباجِ 
قاُق الُمَشقَّقَةُ. البُُججُ  وقال ابن األعرابي :  : الّزِ

بِّيِ بالفَِم. البَْجبََجةُ  وقال الليث :  : ُمناغاةُ الصَّ

 ابب اجليم وامليم

 جم
 [.مستعمالن]جم ، مج : 

ت :(أبو نصٍر عن األصمعي): جم  ً تُجُم  البِئُر فهي جمَّ  إذا كثَُر ماُؤها واْجتََمَع. ُجُموما

نُها  هاوويقال : ِجئْتُها وقد اْجتََمعَْت جمَّ  وارتفع. جمَ  أي ما َجمُّ

ً  الفَرسُ  جمَ و  إذا ذهب إْعيَاُؤه. يُجُم َجَماما

اءُ  وشاةٌ   إذا لم تُكْن ذات قَْرٍن. جمَّ

اءِ  قَّ ذلك من الشَّاةالَمكُّوك أي َمكوكاً بغير َرأٍْس ، واْشتُ  ُجمامَ  ويقال : أْعِطهِ   .الجمَّ

ً  ويقال : جاُءوا  أي بجماعتهم. جّماءَ وغفيراً ،  جّما

اءِ  وقيل : جاُءوا  الغَِفير أيضاً. بجمَّ

 حسٌن ، لنبٍت قد غطَّى األرض ولم يتمَّ بعد. جميمٌ  ويقال : في األْرِض 

ت ويقال ً  الحاجة إذا َدنَْت وحانَتْ  أجمَّ  .تُِجُم إجماما

 نْفَسَك يَْوماً أو يَْوَمين أي أِرْحها. أْجِممْ  ويقال :

ةٍ  ويقال : جاء فالٌن في  عظيمٍة أي في جماعٍة يَْسألون في َجَمالٍَة. ُجمَّ

 أي كثيٌر. َجمٌ  ومالٌ 
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ةُ  : ُهمُ  (ثعلب عن ابن األعرابي)  والبُْركةُ وأنشد. الُجمَّ

   َّة  َتْسأل   أْع َْيه  و 
 إذا عال. َجمَ وإذا ُمِلئ.  ُجمَ وقال : 

 : الشَّياطيُن. الِجمُ وقال : 

فَُل. الِجمُ وقال :   : الغَْوَغاُء والّسِ

 وهو الذي كلما َجُمومٌ  : فرسٌ  (أبو عبيد)

__________________ 
 (.جبج)« اللسان»( س   من امل بوع ، وانيتر : 1)
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 ذه  مله  مسضاٌر جاءه  مسضاٌر.
 اإلناء باأللف. أَْجَمْمتُ  ، وقد ُجماَمهُ  الَكْيلُ إذا بلغ  جّمانُ  قال ، وقال الكسائي : إناءُ 

 .جَمُمهُ و ِجَماُمه قال : وقال أبو زيد : في اإلناء

 ، وُطفافُهُ. ُجماُمهُ واإلناء ،  ِجمامُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 قيقاً.المكوك ، بالّرفع ، د ُجماموالقََدحِ ماًء ،  ِجمامُ  عنَدهُ :  «الفصيحِ »وقال أبو العباس في كتاب 

 أي كئُر. اْستَجمَ والشيُء  َجمّ  وقال الليث :

ً  الِمْكيالَ  َجَمْمتُ وقال :   .جّما

 : الَكْيُل إلى رأس الِمكيال. الُجمامُ و الَجمامُ و

ةُ و  .الَجَممُ  : الشَّعَُر ، والجميُع : الُجمَّ

 ، وهو الذي ال قَْرَن له. األَجمِ  : مصَدُر الّشاةِ  الَجَممُ و

ُجِل الذي ال ُرْمَح له :ويقال   ، قاله أبو زيد. أََجمُ  للرَّ

 :  وقال عنترة

اَك هللا أيّنِ أ ْم َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ملَْ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريه  ذوي الريريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريرياِ    م   ذا لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ  َأجريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  أال تُبيَن كالمك من ِعّيٍ. وأنشد الَجْمَجَمةُ  وقال الليث :

وا مريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريَ الريريريريريريريريَ رِي لريريريريريريريري ريريريريريريريري  طريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
ا   وافريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ مريريريريريريريريريريريريريريريري  ر وه  ومريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : الِقْحُف وما تعَلَّق به من الِعظاِم. الُجْمُجَمةُ و

 البِئُْر تُحفُر في الّسبََخِة.:  الُجْمُجَمةُ  :(أبو عبيد عن أبي عبيدة)

 الفراُق إذا دنا. أََجمَ  :(ابن السكيت)

 :  وأنشد

ا زَاَل األمحريريريريريريريريريريريريريّ ا ذلريريريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ْن ذلريريريريريريريريريريريريك   كريريريريريريريريريريريري  ا ْن يريريريريريريريريريريريريَ رَاق  َأ ريريريريريريريريريريريريََّ  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  أِمْرنَا أْن نَْبنَِي الَمَدائن ُشَرفاً والمساجدَ »في حديث ابن عبَّاس : و  : التي ال شرف لها. الُجمُ والتي لها ُشُرفاٌت ، :  فالشَُّرفُ  «ُجّما

َراعِ. الَمَجمِ  : فالٌن واسعُ  (ثعلب عن ابن األعرابي) ْدِر َرْحَب الذِّ  إذا كان واسع الصَّ

 :  وأنشد

ِم  ِن عريريريريريريريريريريريَ َس  بريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ مّ  لريريريريريريريريريريريَ  ر ّب ابريريريريريريريريريريريِن عريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   جريريريريريريريريريريَ َ

ِق املريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريِّ نِي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريِ  َ ِدي الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َمتِ  :(ابن شميل) ً  األرضُ  جمَّ  .جميُمها إذا وفى تَْجِميما

مو يّاُن إذا َصاَر لهما جمَّ لِّ ةٌ  النَّصيُّ والّصِ  .ُجمَّ

 : الَكْعثَُب. األَجمُ و

 : وأنشد
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هريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريريٌة أعريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريَُّ

  
هريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريُّ ِل فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ة  الريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ   ئريريريريريريريريريريِ

  
 : موضٌع بين الدَّهنَاء وُمتَاِلعٍ في ِدياِر بني تَِميٍم. الَجَماِجمُ و

 : يوٌم من َوقَائِعِ العرب في اإلسالم َمْعُروٌف. الجماِجمِ  ويَْومُ 

 .ُجْمُجَمةٌ  وَشَرٌف فَُهمْ العرب : ُرؤساُؤُهْم ، وكلُّ بني أٍب ، لَّهْم ِعزٌّ  َجماِجمُ و

 .«ما كان لم يَْفتُْر عنه أَجمُ  والوحيُ  وسلمعليههللاصلىتُوفِّي رسوُل هللا »قال أنٌس و

 ما كان : أْكثَُر ما كان. أَجمُ  قال شمٌر :

ً  الشَّْيءُ  َجمَ   :  ، يقاُل ذلك في الماء والّسْيِر. وقال امرُؤ القيس يَُجُم جُموما

ه  اَللريريريريريريريريِ نْيِ بريريريريريريريريعريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ اقريريريريريريريريَ م  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  َيريريريريريريريريَِ

  
يريريريريريِض   خريريريريريِ

َ
ِي بريريريريريعريريريريريريري  املريريريريري وِن اَِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريري  وَُ عريريريريري    ريريريريري  

  
 أي يَْكثُر. يَِجمُ و يَُجمُ  قال أبو عمٍرو :

 البِئِر َحْيُث يَْبلُُغ الماُء وينتهي إليه. َمَجمُ و

 : واسُع الّصْدِر. الَمَجمِ  ورُجٌل َرْحبُ 

ً :  : إذا بدأ الفرُس يْعدو قبل أن يضطرم جريُه. قيل (أبو عبيد عن األصمعي): مج  :  ، فإذا اْضَطَرم عْدُوه قيل أََمَج إْمَجاجا

 أْهَذِب إْهَذاباً.

ه ِريقَهُ  َمجَ  ويقال :  فِم الجارية : ِريقَُها. ُمجاجُ وإذا لفظه ،  يُمجُّ

 .ُمجاجٌ   : ما سال من عصيره ، ويقال : لما سال من أْفَواِه الدَّبَا :الِعنَبِ  ُمَجاجُ و

ْلِو َحْسوةَ ماء وسلمعليههللاصلىأّن النبي »في الحديث : و َها أََخَذ من الدَّ واءَ  فمجَّ  .«في بِئٍْر ففاَضْت بالماء الرَّ

 الماء من الفَِم إذا صبَّه. مجَ  قال شمٌر :

ً  ال يكونوقال خالد بن َجنَبَةَ :   حتى يُبَاِعَد به ِشْبهَ النَّْفخِ. ُمجاجا

هُ  وقال أصحابُه : إذا صبَّه من فيه قريباً أو بِعيداً فَقَدْ   تُمجُ  لُعَابه ، واألرُض إذا كانت ريَّا مَن النََّدى فهي مجَ  ، وكذلك إذا َمجَّ

ً  الماءَ   .مّجا

 السُّكارى.:  الُمُججُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : النَّْحُل. الُمُججُ و

 : بُلُوُغ الِعنَِب. الَمَججُ  :(عمرو عن أبيه)

 .«َمَجُجهُ  ال تَبعِ الِعنََب حتَّى يَْظَهرَ »في الحديث : و

 .ُمجاجٌ  ويقال لما يَسيُل من أْفَواِه الدَّبَا :

 :  قال الشاعر

ه  و   مريريريريريريريريريريريريريريرياء  قريريريريريريريريريريريريريريري مي  عريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريْ  ه  وكريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اج  الريريريريريريريريريريريري ََّ    َرأب  د َ جمريريريريريريريريريريريري  ْه هبريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريِ  القريريريريريريريريريريريريَ

  
 : األْحَمُق الذي يسيُل لُعَابُهُ. الماجُ و

 : البعيُر الذي أََسنَّ وسال لُعَابُه. الَماجُ و
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اَجةٌ  وقيل األذُن ِقيِه نِْسيَاناً ، وللنّْفِس َحْمَضةٌ ، معناهُ أنَّ للنَّْفِس َشْهَوةً في اْستِماعِ الِعْلِم ، واألذُُن ال تَِعي ما تسمع ، ولكنَّها تُلْ  ُمجَّ

 الشيُء من الفَِم. يُمجُ  كما
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 بمعنًى واحٍد. نجَ و َمجَ  :(شمٌر عن ابن األعرابي)

 :  وقال أَْوسٌ 

ا ْوَق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَاهتريريريريريريريريريَِ ِل فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ اِذر  نريريريريريريريريريجَّ ا ريريريريريريريريريَ  أ مسريريريريريريريريريَ

  
ر  و   عريريريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريريريَ ه  يريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريري  ورا  َوجريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريري   ر   غريريريريريريريريريريريريَ

  
ها قال :  إلقاُؤها َزَوالها عن ُظهوِرها. نجُّ

 : حبٌّ كالعََدِس إالَّ أنهُ أَشدُّ اْستَِداَرةً منه. الُمجُ ( الليث)

يها الماشُ  هذه الَحبّةُ يقاُل لها : (قلت) نّ و،  الُخلَّرَ  ، والعرُب تَُسّمِ  .الّزِ

 : تَْخِليُط الكتابَِة وإفساُدها بالقَلَم. الَمْجَمَجةُ  وقال الليث :

 إذا كان يَْرتجُّ من النَّْعَمِة. ُمَمْجَمجٌ  وَكفَلٌ 

 : وأنشد

َن ق  مَتَْجمَجاو   َكَفال  َر َّ
 .َمْجَماجٌ :  ويُقال للّرُجِل إذا كان ُمْستَْرِخياً َرِهالً 

بي إذا َذَهَب بك في الَكاَلِم  نَْجنَجَ وبي  َمْجَمج َطالَْت َعلَْيِهنَّ ُطوالً َغْيَر َمْجَماجِ وقال ُشجاٌع السُّلميُّ : يقال ::  وقال أبو وْجَزةَ 

 مذهباً على َغْيِر االْستِقامِة ، وَردََّك من حاٍل إلى حاٍل.
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف اجليم

 أبواب اجليم والشني

 ج ش ظ.   ج ش ت   ج ش د   ج ش ط   ج ش ز   ج ش س   ج ش ص   ج ش ض
 لَْت جميع ُوُجوهها.أُْهمِ 

 ج ش ذ
 أهمله الليث ، وقد اْستَْعَمله العرُب ، منه اإلْشَجاذُ.: شجذ 

 المطُر إذا أْقلَع بَْعَد إثَْجاِمِه. أْشَجذَ وَعنّا المَطُر ُمْنذُ حيٍن أي نأى عنَّا وبعَُد ،  أْشجذَ  قال األصمعي يقال :

 :  وقال امرؤ القيس

َذْ   جريريريريريريريريريريريريَ َ َى الريريريريريريريريريريريريوّد  ذا مريريريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ و   كريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريْ َواريريريريريريريريريريريريريريريه  ذا مريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يَمةُ َظَهَر الوتُِد ، وإذا عاَدْت ماصرةً واَرتْهُ.  يقوُل : إذا أْقلَعَْت هذه الّدِ

ى أْشجَذتِ  ويقاُل :  إذا أْقلَعَْت. إشجاذاً  الُحمَّ

 ُمْهَمٌل.:  ج ش ث

 ج ش ر
 مستعملة.جشر ، جرش ، شجر ، شرج : 

. َمْجُشورٌ  : بَِعيرٌ  (أبو عبيد عن األصمعي): جشر   : به ُسعَاٌل جافٌّ

 .الُجْشَرةُ  ، وهي َجِشَر يَْجَشُر َجَشراً و،  َمْجُشورٌ  فهو ُجِشرَ  وقال غيُره :

 :  قال ُحْجرٌ 

ْم  ه يف هريريريريريريريريريريريواكريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريْ  ر بَّ هريريريريريريريريريريريمّ  َجةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ورِ و   ه  جَمْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ت  مريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْبحُ  َجَشرَ  :(األصمعيأبو عبيد عن )  إذا اْنفَلََق. يْجُشُر ُجُشوراً  الصُّ

ْبح. الجاِشِريّةَ  قال : واْصَطبْحتُ   وهي الشَّْربةُ التي مع الصُّ

نَُّكم»في حديث ُعثْمان أنّه قال : و اَلةَ َمْن كان َشاِخصاً أو بَحْضرةِ عُدوٍّ  َجَشُرُكم ال يغُرَّ  .«ِمْن َصالتُِكم فإنّما يَْقُصُر الصَّ

 : القَْوُم الذين يخُرُجوَن بَدَوابِِّهْم إلى الَمْرعى. الَجَشرُ  قال أبو عبيد :

 وقال األخطُل يذكر قَتْل عمْيِر بن
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 :  اَّ بابِ 
ر وا اَن  ذا مسضريريريريريريريريريريريريريريَ رْب  من غسريريريريريريريريريريريريريريريّ أل ه  الصريريريريريريريريريريريريريريُّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر  و   ة  اجَلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ لريريريريريريْ ْزن  كريريريريريرييريريريريريريف قريريريريريريرَاه  الريريريريريريغريريريريريريِ  اَّريريريريريريَ

  

اِب وقريريريريريريريريريَ ْ  بريريريريريريريريريَ َك رأس ابريريريريريريريريريِن اَّريريريريريريريريري  ونريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريّرِفريريريريريريريريري   يريريريريريريريريري 

  
ر    ِه أثريريريَ ومريريريريريريريِ ْيةريريريريريريريريريريريريريريريري  ِف يف  ريريَ يريريْ ى ولريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أْمسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: يَْرَعى مكانه ، ال  َجَشرٌ  إذا كانُوا يَبِيتُون مكانَُهم ال يأُْووَن بُيُوتَُهْم ، وكذلك : َمالٌ  َجَشرٌ  : بنُو فالنٍ  (أبو عبيد عن األصمعي)

 يأِْوي إلى أَْهِله.

ْعيِ. َجَشْرنَاو  َدَوابَّنَا : أَْخَرْجنَاها إلى الّرِ

 الذي يَْرَعى قُْرَب الماء.:  الذي ال يَْرَعى قُْرَب الماء ، والُمنَدَّى:  الُمَجشَّرُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 .َجَشرٌ و َجْشرٌ  ويقال : قَْومٌ 

 ِحَجاَرةٌ تَْنبُُت في البُُحوِر. الَجْشرُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

يِن. الَجَشرِ  أي كثيرُ  جشرٌ  وقال شمٌر : يقال : مكانٌ   بتَْحِريِك الّشِ

ياشيُّ :  : حجاَرةٌ في البَْحِر َخِشنَةٌ. الَجَشرُ  وقال الّرِ

 .يَْجَشُر جَشَراً  السَّاِحلُ  َجِشرَ  وقال أبُو نَْصٍر :

 .: قَبِيلَةٌ في َربِيعَةَ  الجاِشِريَّةُ و

 : : به ُسعَاٌل ، وأنشد َمْجُشورٌ  ورُجلٌ 

َْجة ورِ و 
 َساِعل  َكَسَعِل امل

ْوِت. الَجَشرُ و الُجْشَرةُ  وقال أبو زيد :  : بََحٌح في الصَّ

ٍة. الَجَششُ و الُجشَّةُ وقال :  ْوِت في بُحَّ  : اْنتَِشاُر الصَّ

َكام. الُجْشَرةُ  وقال ابن األعرابي :  : الزُّ

ْخُم ، وَجْمعُه ::  الَجِشيرُ  :(أبي َعْمٍروأبو عبيد عن )  .ُجُشرٌ و أَْجِشَرةٌ  الُجَواِلُق الضَّ

 : ما يكوُن في سواِحِل البَْحِر وقََراِره ِمَن الَحَصا واألْصَداِف يَْلَزُم بَْعُضَها ببَْعٍض فَتَِصيُر َحَجراً تُْنَحُت ِمنهُ  الَجَشرُ  وقال الليث :

ى ِلُرُؤوِس الباََلليع. األْرِحيَة بالبَْصَرةِ ، ال  تَْصلُُح للطَِّحيِن ، ولِكنََّها تَُسوَّ

ً  األْفعَى أَثْنَاَءَها إِذا اْحتَكَّْت أَْطَواُؤَها ، تَْسَمُع لذلك تَْجُرشُ  : َحكُّ َشْيٍء َخِشٍن بشيٍء ِمثِْله ، كما الَجْرشُ  قال الليث :: جرش   َجْرشا

 وَصْوتاً.

 كأنه قَْد َحكَّ بَْعُضهُ بْعضاً فتَفَتََّت. ُروشُ الَمجْ  : الَجِريشُ  والِمْلحُ 

 :  : النَّْفُس وأنشد الِجِرشَّى( : أبو عبيد عن األصمعي وأبي عمٍرو)

َهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ْن َأْن  ريريريَ وَ  َوَأجريريريْ َزعريريريريريريريا  مريريريِ ى جريريريَ  بريريريَكريريريَ

  
ى   ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ او ِ لريريريريريريرييريريريريريريريه اجلريريريريريريريِ هريريريريريريريَ يريريريريريريريلريريريريريريريري  لريريريريريريريِ لَّ  ريريريريريريريَ عريريريريريريريَ  اْرمريريريريريريريَ

  
 أي ساعةٌ. ُجْؤُشوشٌ و،  ُجشٌ و،  َجْوشٌ ومن اللَّْيِل  َجْرشٌ  وقال اللحياني : مضى

 : الغَِليظُ  الُمْجَرئِشُ  وقال األصمعي :
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 اجلَْلِ .
 هو الذي ُهِزَل وَظَهَرْت ِعَظاُمه.:  إِذا ثاَب ِجْسُمه بْعَد ُهَزاٍل وقال أبو الدُّقَْيِش  اْجَرأَشَ  وقال النَّْضُر قال أبو الُهَذْيِل :

 الُمْجتَمُع الَجْنِب وقال الليث : هو الُمْنتَِفُخ الَوَسِط من ظاِهٍر وباطٍن.:  الُمْجَرِئشُ  :(رابيثعلب عن ابن األع)

 .ُجَرش َجيٌِّد بالٌغ يُْنَسُب إلى ُجَرِشيٌ  ، ومَن الِعنَِب : ِعنَبٌ  ُجَرِشيَّةٌ  قال : ومَن العُنُوِق : َحْمراءٌ 

 : األْكُل. الَجْرشُ وقال : 

ينِ  الَجْرسُ  : الصَّوابُ  (قلت)  األْكُل ، وَستَراهُ في بَابِه ُمفَسَّراً إْن َشاَء هللاُ.:  بالّسِ

 : ِمثُْل الُمَشاَطِة ، والنَُّحاتَِة. الُجَراَشةُ و

ِل. الَجِريشُ و  : َدقِيٌق فيه ِغلٌَظ ، يَْصلُُح ِلْلَخبيِص الُمَرمَّ

 .األشجارو الّشَجَراتِ و الشََّجرِ  : الواِحدةُ تُْجَمُع على الشََّجَرةُ : شجر 

 .َشْجَراءٌ  والُمْجتِمُع الَكثيُر منه في َمْنبَتِِه :

ا  الَكثيَر. الشََّجرَ  فهَي أرٌض تُْنبِتُ  الَمْشَجَرةُ  وأَمَّ

 َكثيٍر. َشَجرٍ  : ذُو َشجيرٌ  ، ووادٍ  َشِجيَرةٌ  وأرضٌ 

ا َدقُ  الّشَجرِ  ا ِجلُ : أصناٌف ، فأَمَّ  الشََّجرُ وقال :  تَاِء ، وأَمَّ فِصْنفَاِن : أََحُدُهَما تَْبقَى له أَُروَمةٌ  الَشَجرِ  فِعَظاُمه التي تَْبقَى على الّشِ

تَاِء ، ويَْنبُُت في الربيعِ ، ومنه ما يَْنبُُت ِمَن الِحبَِّة كما تَْنبُُت البُقُوُل ، وفَْرُق َما بَْيَن   والبَْقِل ، أَنَ  الّشَجرِ  ِدقِ في األرِض في الّشِ

تَاِء ، وال يَْبقَى ِللبَْقِل َشْيٌء. الّشَجرَ   تَْبقَى له أَُروَمةٌ على الّشِ

،  ، وهِذه البُرُّ ، وهي الشَِّعيُر وهي التَّْمُر ، ويَقُولُوَن ِهَي الذََّهُب ، ألنَّ الِقْطعَةَ ِمنهُ َذَهبَةٌ  الّشَجرُ  وأَْهُل الِحَجاِز يَقُولُوَن َهذهِ 

 فأنَّث. [34التوبة : ] (َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يُ ْنِفُقوَِنا)وبِلُغَتِِهْم نََزَل 

رُ وقال :  ُر على ِصيغَةِ  الُمَشجَّ  .الّشَجرِ  مَن التََّصاويِر : ما يَُصوَّ

نَ ُهمْ َفَّل َورَبِ َك ال يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ )وقال هللا جّل وَعزَّ :  ُموَك ِفيما َشَجَر بَ ي ْ  [.6النساء : ] (ُُيَكِ 

 أي تََشابَُكوا ُمْختَِلِفيَن ، ويقال : اْلتَقَى فِئَتَانِ  تَشاَجُرواو اْشتََجُروا قال الّزجاج أي فيما وقَع ِمَن االْختِاَلِف من الخصوماِت حتَّى

يَ  اْشتََجرَ وِرَماِحِهم كذلك ، وُكلُّ شيٍء خالَف بَْعُضه بَْعضاً فقَِد اْشتَبََك بِ  اْشتََجُرواوبِرَماِحِهم أَْي تََشابَُكوا ،  فَتََشاَجُروا  ، وُسّمِ

، ِلتََشابُِك ِعيَداِن الَهْوَدجِ ، بَْعِضَها في  َمَشاِجرُ :  لدخوِل بعِض أَْغَصاِنه في بعٍض ، وِمْن هذا قِيَل لِمَراِكِب النِّساءِ  الّشَجُر شجراً 

 قالَه األصمعي. ِشَجارٌ و،  ِمْشَجرٌ  :بَْعٍض ، َواِحُدَها 



3674 

 

َجارُ وقال :  ِريُر أيضاً : الَخَشبَةُ التي تُوَضُع َخْلَف البَاِب يُقَاُل لها بالفارسيَِّة : الَمتَْرُس ، وكذلك الخَشبَةُ التي يَُضبَُّب بها السَّ  الّشِ

َجارُ  ِمْن تَْحُت ِهيَ   .الّشِ

 :  وأنشد

رَ  ٌل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريِه الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ ْو اَل طريريريريريريريري  ر  لريريريريريريريريَ  ائريريريريريريريريِ

  
ر  و   يٌء  ئريريريريريريريريريريريريريِ ق   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ

 
اَء واملريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريَ

  

ر   ٌخ َدامريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريْ ٌل و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌم رِطريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريري 

  
ر    اجريريريريريريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ا امل لريريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريريريِ َأمنريريريريريريريريريريريريََّ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  : َمْرَكٌب ِمْن َمَراِكِب النَِّساِء ، ومنه قول لبيد الِمْشَجرُ و

او  ا ِ ذا مريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ اِرس  اهلريريريريريريريريريريريريريَ  أَْربريريريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ   ر   لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
َرِ  امل عريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 : ما بَْيَن اللَّْحيَْيِن. الشَّْجرُ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

ِه. بَِشْجِرهِ  إذا اْعتََمدَ  ُمْشتَِجراً  وقال غيُره : باَت فالنٌ   على َكفِّ

 الغَِريُب.:  الشَِّجيرُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

ِديُق. السَِّجيرُ وقال :  يِن : الصَّ  بالّسِ

 في بَنِي فالٍن أَي َغِريباً. َشِجيراً  ويقال : نََزَل فالنٌ 

لُ   :  وقال الُمنَخَّ

ْه و  مَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ َذا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرَِ    تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه الريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريت  يريريريريريريريريريريريريريريْ ِ  الريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريَ َوانريريريريريريريريريريريريريريِ  جبريريريريريريريريريريريريريريَ

  

َ ى  شَّ الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ  هريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِتي   جريريريريريريريريريريِ ي أو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ مسريريريريريريريريريريِ رِيريريريريريريريريريريِج قريريريريريريريريريريِ  ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُن بِفَْوِزه ،  الشَِّجيرُ  فالِقْدحُ   : قِْدُحهُ الذي هو له. الشَِّريجُ وهو الُمْستَعَاُر الذي يُتَيَمَّ

يت: ) أي ِمثْلُهُ  َشْرُجهوهذا  َشِريجُ  يقاُل : هذا ّكِ انِيُّ عِن ابن الّسِ الماُل إِذا َرَعى العُْشَب والبَْقَل فلَْم يُْبِق ِمْنُهَما شيئاً  شاَجرَ  :(الَحرَّ

 يَْرَعاهُ. رِ الشَّجَ  فَصاَر إلى

 :  قال الراجُز يصُف إبالً 

رِ  ائريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريِ ِرف  يف َأْوجريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   اجريريريريريريريريريريريريريِ ق  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لِّ  فريريريريريريريريريريريريريِ اَن كريريريريريريريريريريريريري    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َجارُ  وقال الليث : َي ِغَشاَءه صاَر َهْوَدجاً. الّشِ  : َخَشُب الَهْوَدج ، فإذا ُغّشِ

 .َمْشُجورُ  ، فهو َشَجْرتُه أَو ثَْوٍب فََرفَْعتَهُ وأَْجفَْيتَهُ قُْلَت : َشَجرٍ  قال : وإِذا تََدلَّْت أَْغَصانُ 

 : َمْفَرُج الفَم. الشَّْجرُ و َرفََّع ِمْن ِجاَلِلِه الَمشُجورِ :  وقال العجاج

اَمها أكفُّها حتى فَتََحت أي ضربت ِلجَ  َشَجرتُها ، وقد وسلمعليههللاصلىفي حديث العباس ، قال ُكنُت آُخذُ بَحَكَمِة بغلَِة النبي و

 فاها.

دٍ »في حديث سعد و ه قالت له : ال أَْطعَُم َطعَاماً وال أشرُب َشَراباً أو تكفَُر بمحمَّ  .«أنَّ أمَّ

 وأ)قال : فكانوا إذا أرادوا أن يُطِعموها 
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 فَاَها َ َجر وا (يس  وها
 أي أدخلوا فيه ُعوداً فَفَتَُحوهُ.

 .َشَجْرتَه َعَمْدتَهُ بِِعَماٍد فقدوكل شيء 

 إذا َصَرْفتَه. َشْجراً  فالناً أشجُره َشَجْرتُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد)

ق بينه شيء فانفرق ، يقال له :  .شجر وقال أبو عبيدة : كل شيء اجتمع ثم فرَّ

أِس  اشتَجارَ  فيها يَْشتَِجُرونَ »في الحديث ذكر فتْنٍَة و  األصابع إذا دخل بعُضها في بعٍض. تَْشتَِجرُ  ن كماأي يختلفو «أْطباِق الرَّ

 :  وقال أبو َوْجَزةَ 

لريريريريريريريريا ال  بريريريريريريريريلريريريريريريريريا وهريريريريريريريريلريريريريريريريريا  فريريريريريريريريأرَّقريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ  طريريريريريريريرياف ا ريريريريريريريريَ

  
َتِجرَا  عريريريريريريري ى فبريريريريريريريا  اللَُّو م ةريريريريريريريريريريريريريريريْ  من  ل سريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اه. َشَجر وهو الغريُب ، ومنه : الشَّجير النوم تجافيه عنهُ ، وكأنه من اشتجار معنى  الشيَء إذا نحَّ

 .اْشتََجرَ و اْنَشَجرَ :  أي جافاه عنه فَتََجافَى ، وإذا تجافى قيل َشَجَر الُهدَّاب َعْنهُ فََجفَا: وَ  قال العجاج

 مباركٍة أي من أْصٍل مبارك. َشَجَرةٍ  ويقال : فالن من

 : النََّجاُء. االْنِشَجارُ و االْشتَِجارُ  وقال ابن السكيت :

 :  وقال َعِويجٌ 

يريريريريريريلريريريريريريرياك  مريريريريريريريْ ا  تريريريريريريعريريريريريريري َّ ْرَ  بريريريريريريلريريريريريريرياو عريريريريريريَ جريريريريريريَ تريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِ   َن الريريريريريريريِوقريريريريريريريْ اٌ  مريريريريريريريِ عريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  طريريريريريريريوال  اهلريريريريريريريوادي مريريريريريريري  ريريريريريريريْ

  
 بنا. انَشَجَرتْ وويُروى : 

ْمحِ ، :  َشَجرَ ( أبو العباس عن ابن األعرابي)  إذا َكثَُر َجْمعُه. َشَجرَ وَطعََن بالرُّ

إذا كثر ثََمَرتَُها ،  ثَِمْيَرةٌ وَ ،  بِقلَةٌ وَ ،  عاشبةٌ و،  بِقْيلةٌ وَ : كثيرةُ العُْشِب ،  َعِشيبةٌ  ، وأرض الشَجرِ  : كثيرة َشِجْيَرةٌ  أرض (أبو زيد)

 .ُمْعِشبَةٌ و ُمْبِقلَةٌ  وأرض

 : النقطة الصغيرة في َذقَِن الغاُلِم. الشََّجَرةُ ( ابن األعرابي)

َجارُ وقال :  ُس. الّشِ  : الُمتَرَّ

َجارُ و  : الَهْوَدُج الصغير الذي يكفي واحداً َحْسُب. الّشِ

جارُ و ه. الّشِ  ُعوٌد يُْجعَُل في فِم الجْدي لئال يرضَع أمَّ

َجارُ  قال : إذا القيت منا ذا ثَنَايَا:  وأخبرني الُمْنِذريُّ عن ثعلٍب عن الفراء أنه أنشده للقتال : خشبتان على القَلْيِب في هذا  الّشِ

 الموضع.

 : عموٌد من أعمدةِ البيت. َجارُ الشِّ  وقال :

 إذا فَِهم. َشِرجَ وإذا َسِمَن ِسَمناً َحسناً.  َشَرجَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): شرج 

ة إلى شَراجِ  أنّهُ خاَصم رجالً من األنَصاِر في ُسيُولِ »في حديث الزبير : و  الَحرَّ
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 .«، ف ال :   ُّ َبت   : امسِبِس املاَء مسىت يبل َ  اجل   ر وسلمعليههللاصلىاللا 
َراجُ  قال أبو عبيد : قال األصمعي :  ، ونحو ذلك قال أبو عمٍرو. َشرجٌ  مجاِري الماِء من الِحراِر إلى السَّهِل ، واحدها ::  الّشِ

ً  أشبَهُ »قال أبو عبيد : ومن أمثالهم   .«لو أّن أَُسْيِمراً  َشْرٌج َشْرجا

ُث أنَّ صاحب الَمثَل لُقَيُم بن لُقمان ، وكان هو وأبوه قد نزال منِزالً يقال له :قا ُل يحّدِ ي  َشْرجٌ  ل : وكان المفضَّ ، فذهب لُقَيٌم يُعّشِ

وأوقََد عليه ليقع إبله ، وقد كان لُقمان َحَسَد لُقيماً فأراد هالكه واحتَفَر له َخْندقاً وقطع كل ما هنالك من السَُّمِر ثم مأل به الَخندَق ، 

ً  أْشبَهَ »فيه لُقيم ، فلما أقبل عرف المكاِن ، وأنكر ذهاب السَُّمر ، فعندها قال :   ، فذهب مثالً.« لو أن أَُسْيِمراً  َشْرٌج شرجا

 واحٌد أي َضْرٌب واحٌد ، ساِكنةٌ الراء. َشْرجٌ  وقال ابن السكيت ، يقال : هما

 العيبة بفتح الراء. َشَرجُ  وهوأيضاً : ماٌء لبني عبٍس. قال :  َشْرجو

 أن تكوَن إحدى ُخصيَْيه أعَظَم من األخرى.ـ  مفتوُح الراءـ  في الدَّابة الشََّرجوقال : 

 .أشَرج يقال : دابَّةٌ 

 الذي له خصيَةٌ واحدة من الدَّواّبِ.:  األشرج وروى ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، كلُّه إذا َكَذب. َخَدبوَ ،  بََشكَ و،  شَرجَ  :(أبو عبيد عن أبي زيد)

اجو،  السَّدَّاج :(ثعلب عن ابن األعرابي) ين ، وقد السَّرَّ  إذا كَذَب. َسَرجو َسَدج : الكذَّاب بالّسِ

 ، وهي التي تَُشقُّ من العُود فِلقتَيَِن ، وهي القَوُس الِفْلُق أيضاً. الشَِّريجُ :  : من الِقِسّيِ  (أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

 أي مثله. َشرُجهوهذا  َشِريجُ  اويقال : هذ

 .شريجٌ  وكل ُمْختَِلَطيِن :

 : َجِديلةٌ من قََصٍب للَحَمام. الشَّريجةُ  وقال الليث :

 : لونان ُمختلفاِن. الشَّريَجانو

 ، أحُدَهما أخضُر واآلَخُر أبيُض أو أحمَر. َشريَجانِ  ويقال ِلَخطَّي نيَري البُرِد :

 منه. َشِريَجةً   أعطني: العَقَُب ، تقولُ  الشَّريجُ و

 :  وقال في ِصفَة القََطا

رب   رَّا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريِوْرِدِه فريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِن   ج  بريريريريريريريريريريريريريريني كريريريريريريريريريريريريريري  ريّ  وجريريريريريريريريريريريريريري  رَائريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال

ان مريريريلريريريهريريريمريريريريريريريا لريريري ريريريريريريريَ نِي  ريريريِ ْونريريريَ اِن مريريرين لريريريَ رَيريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريِرب    ون مريريريريري  واٌء ومريريريريريلريريريريريريريه واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  الريريريريريلريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جتهاوأخَرطُت الَخِريطة ،  (أبو عبيد عن أبي زيد)  : َشَرْجتُهاوَ ،  أشَرْجتُهاو،  شرَّ
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ا.  َ َ دهت 
 يعني نصفين ، نصٌف ِصيَاٌم ، ونصَف َمفَاطيُر. «في الّسفَر َشْرَجينِ  أصبح الناسُ »في الحديث : و

. ُمَشاِرَجاتٍ  ويقال : َمَرْرُت بفتياتٍ  ّنِ  أي أتراٍب ِمتساوياٍت في الّسِ

 :  ْعفُرَ وقال األسوُد بن يَ 

رِِه  ِ لُّ حب ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  
َ  املريريريريريريري وى لريريريريريريلريريريريريريريا الريريريريريريَومسريريريريريريريَ  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ريريريريريريريريريريريريريريج بريريريريريريريريريريريريريني الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِّ واإِلْرَوادِ    ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي بِعَْدٍو ِخْلٍط من شّدٍ شديٍد ، وشّدٍ فيه إرواد.

 الّشريُك.:  الشارج قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 العََسل وغيَره بالماء إذا َمَزْجتَهُ. َشَرْجتُ  ويقال :

 :  ذؤيب يَِصُف َعَسالً وقال أبو 

ة   يريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريِ ة  َرجريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرجريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ

  
السريريريريريريريريريريريريريريِل   لة  من ماِء ِلصريريريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريري  اَلسريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريري 

  
ُج :  : ُحْفرةٌ تُحفُر ثم تُبَسُط فيها ُسفرةٌ ، َويَُصبُّ الماء عليها فتشَربُه اإلبل. الشَّرَجةُ  قال الُمَؤّرِ

 :  وأنشد في صفة إِبٍِل ِعَطاٍش ُسِقيَتْ 

ا صريريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريَ َ يريْ ة  سريريريريريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريَ  واديهريريريريريريريا على َمنْتِ  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ح   ال  ولريريريريري  ريريريريريّ يريريريريريريريَ يريريريريريَم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىتَّ مريريريريرين مسريريريريريِ امريريريريريِ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْومةُ. فالِغراءُ  العَقَبةُ التي يُلصق بها ريُش السَّهم ، فإن ِرْيَش بالِغَراء ،:  الشريجةُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  : الرُّ

.الحجاج بن  َشِريجُ  ويُْرَوى عن يوسَف بِن ُعَمَر أنه قال : أنا ّنِ  يوسف ، يريد أنا مثله في الّسِ

 ج ش ل
 مهمل الوجوه.

 ج ش ن
 صدُرها.:  الَجَرادةِ  َجْوَشنُ  قال الليث :: جشن :  جشن ، جنش ، شجن ، شنج ، نجش نشج : مستعملة

 : ما ُعرَض من َوَسط الصَّدر. الَجْوَشنُ و

الح. الَجوَشنُ و  : اسُم الحديد الذي يُلبَُس من الّسِ

ة يصف ثوراً َطعَن كالباً برْوقَْيه في صدرهاوقال ذو  مَّ  :  الّرِ

ا هريريريريريريريَ لريريريريريِ َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ق  طريريريريريعريريريريريلريريريريريريريا  يف جريريريريريَ  فريريريريريكريريريريريرَّ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ      كريريريريريريريريأنريريريريريريريريه  األجريريريريريريريريَر يف اإلقريريريريريريريريبريريريريريريريرياِل حيريريريريريريريريَْ

  
 أي في صدورها.

 : المرأة الكثيرةُ العمل النشيطةُ. الَمْجُشونةُ :  قال (ثعلب عن ابن األعرابي)

 : نزُح البئر. الَجْنشُ :  قال (أبو العباس عن ابن األعرابي): جنش 

 لهم أي أقبَلُوا َجَمُشواوَ القوُم للقوم  َجنَشَ :  وقال ابن الفََرج : سمعت السُّلَِميَّ يقول
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  ليهم.
 :  وأنشد

ْه لريريريريريريريريلريريريريريريريريا َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اس  وقريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ ول  لريريريريريريريريعريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ  أقريريريريريريريري 

  
رِ   َه األظريريريريريريريريريافريريريريريريريريريِ َويريريريريريريريريريْ ا فريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ي  وأفريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريري 

  
فالن إليَّ ،  َجنَشَ  : هو عيٌِد لهم ، ويقاُل : (قلت)يوما ُمَرا ِمَراٍت يَوَما الَجنَِش :  وقالوا: الغلظ ،  الجنش « :النوادر»وفي 

ر ، وأََرَز بمعنى واحٍد.  وجاَش ، وهاَش ، وتحوَّ

 : الهمُّ والُحزُن. الشََّجنُ  قال الليث :: شجن 

ً  الحاجة حيث كانت نيَشَجنَتْ  : الحاجةُ حيث كانت ، وقد الشََّجنُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد)  إذا َحبََستَْك. تَْشُجنُنِي َشْجنا

 وقال الكسائي مثله.

ً  األمرُ  أْشجنَني وقال الليث :  .فََشُجْنُت أشُجُن ُشُجونا

ً  والحمامة نْت. تَْشُجُن ُشُجونا  إذا نَاَحْت وتحزَّ

ِحمُ »في الحديث : و  .«من هللا ِشْجنَةٌ  الرَّ

 عبيدة يعني قرابة ُمْشتَبَِكة كاشتباِك العُُروِق.وقال أبو عبيد : قال أبو 

،  َشْجنَةٌ و ِشْجنَةٌ  منه ، إنما هو تََمسُُّك بعضه ببعٍض ، قال : وفيها لغتاِن :« ُشُجونٍ  الحديُث ذو»قال أبو عبيد : وكأن قولهم : 

َي الرجل :  .ِشْجنَة وبه سّمِ

ُق باإلنساِن ُشعَبُهُ ووُجوُههُ.يراد « ُشُجون الحديث ذو»:  (أبو حاتم عن األصمعي)  أنَّ الحديث يتَفَرَّ

 أي ذو فُنُوٍن وتشبٍُّث بعضه ببعض.« ُشُجونٍ  الحديُث ذو»وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم 

 قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : يُضرُب مثالً للحديث يُستذَكُر به حديٌث غيره.

ُل الضَّ  ُث بهذا المثل عن َضبَّةَ بن أُّدٍ حين رأى مع الحارِث بن كعٍب سيَف ابنِِه سعيٍد فعرفه فأخذه قال : وكان الُمفَضَّ بِّيُّ يَُحّدِ

 :  وفيه يقول الفرزدق« ُشُجون الحديث ذو»:  وقتل به الحارَث بَن كعٍب ، وقال

ا اَرهريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ نَّ اَّريريريريريريريريرَب  ن اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريال أَتمريريريريريريريريَ

  
ج ون    ة  ذ قريريريريريريريال : اَّريريريريريريري يريريريريريريريث   ريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريَّ  َكضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َشاِجنَةٌ  ، واحدها : الّشَواِجنُ  ، وهي َشْجنٌ  أعالي الوادي ، واحدها ::  الشجُونُ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

َهابَةُ ، وثَْبَرةُ ، ومياهها :  ، في بطنه أطَواٌء كثيرةٌ ، منها الشََّواِجنُ :  : في ديار َضبَّةَ : واٍد يقال له (قلت)  َعْذبَةٌ.لََصاِف واللِّ

ً  وقال الليث ، يقال : نتُ  فيَّ ، وأما الشََّجنُ  أي صار َشِجْنُت أشُجُن َشَجنا فكأنه بمعنى تذكرُت ، وهو كقولك : فُطْنُت فََطنا ،  تشجَّ

 : وفَِطْنُت للشيء فِْطنةً وفََطناً ، وأنشد

 هيَّْجَن أ جاان  ِلَمْن َتَةجَّلا
 ، ِشَجنٌ و ِشجنَةٌ و،  ُشَجنٌ و ُشجنةٌ وللغُصن ،  جنٌ شُ و ُشَجنَةٌ  وقال ابن األعرابي : يقال
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 .  جلا ٌ و    ج لا ٌ و    ْجَلةٌ و ،  ِ ْجنٌ و  ِ ْجَلةٌ و 
 .أشجانٌ :  : الحاَجةُ ، والجمعْ  الشَجنُ و: َهوى النفس ،  الشَجنو: الَحَزُن ،  الشَجنُ وقال : 

ً  الباكي نََشجَ  قال الليث : يقال :: نشج  ً و يَْنِشُج نَشيجا  وهو إذا غّص البكاُء في َحلِقِه عند الفَزَعِة. نَْشجا

 عند خروجِ الدم : تسُمُع لها صوتاً في جوفها. تَْنِشجُ  والطعنة

 عند الغَلَياِن. تَْنِشجُ  والِقْدرُ 

 :  ، وأنشد شمر نََشجٌ  مجاِري الماِء ، واحُدَها ::  األنشاجُ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

م  فريريريريريريريريريريريري َ  ألٌي مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريِ  ه أتبريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريري 

  
ه  فسريريريريريريريريريريريريريريريواعريريريريريريريِ  ه   َلم  ، أنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريري   فريريريريريريريذو سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«خلف الصُّفوفِ  نشيُجهُ  أنه قرأ سورة يوسف في صالة الفجر فُسمع»في حديث عمر و

 .نَِشيجٌ :  : مثُل بكاء الصبي إذا ُضرب فلم يُخِرْج بُكاَءه ، وردََّدهُ في َصْدره ، ولذلك قيل لصوِت الحمارِ  النَّشيجُ  قال أبو عبيد :

 النَِّخيُر.:  من الفم ، والَخنِيُن من األنف ، وكذلك النَِّشيجُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 :  أش ، يُسمع له صوت ، وقال ِهْميَانُ :  في األرض أن يقول نُُشوُجهو،  يَْنشجُ  : صوت الماء النشيج وقال ابن شميل :

ا جريريريريريريريريريريَ َوائريريريريريريريريريريِ ِه اَّريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريا َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
أَلْ  وَ   امريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الَنريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اّلهبريريريريريريريريريريريريريريريريري َ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 ملها وَ ُّوا األوط َ  اللواِ َجا
 : الُمْمتلئة. النََّواِشجُ  قال أبو عبيد :

 :  الِجلِد واألصابعِ كلِّها ، وأنشد تََشنُّجُ  : الشَّنَجُ  قال الليث :: شنج 

ج  األاَنمريريريريريريريريريريريل  لريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريرياُ  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ائريريريريريريريريِ بريريريريريريريرييريريريريريريريريث  الريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريِح  ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى  ريريريريريريريريَ  أغريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
النََّسا فهو أقوى لها ، وأشدَّ  َشنِجَ  : أشدُّ تشنُّجاً ، وإذا كانت الدابة المشنَّجو،  َشنٌِج ُمَشنَّجٌ وَ ،  َشنٌِج أْشنَجُ  قال : وربما قالوا :

 لرجلَْيها.

 تسمُح بالمشيِ ، منها : الظَّبُي.النََّسا ، وهي ال  بشنَجِ  وقال غيره : من الحيوان : ضروب توصفُ 

 :  وقال أبو ُدواٍد اإلياديُّ 

او  ِج األْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريريريريريريريريري    ا   مريريريريريريريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ِء نريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ى.  ومنها : الذئب ، وهو أْقَزُل إذا ُطِرَد فكأنه يتوجَّ

 ومنها : الغُراُب وهو يَْحِجُل كأنه مقيَّد.

اح يذكر الغراب رمَّ  :  وقال الّطِ

ج  الريريريريلَّ  لريريريريِ ا  كريريريريريريريأنريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ رِق  اجلريريريريَ ا مسريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ني مريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ   اعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ  يف الريريريريريريريريري ار  ثريريريريريريريريرير الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ
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 النََّسا يُستحب في العتاِق خاصةً ، وال يُستحبُّ في الَهَماليجِ. َشنجُ وَ 

ال ابن : الجمل ، ونحو ذلك ، ق الشنجُ وهو الرجل ،  فالغَنَج أي َرُجٌل على َجَمٍل ، َشنَجٍ  وقال الليث : تقول ُهذيل : َغنٌَج على

 دريد.

 .«تَنَاَجُشوا ال»، وقال :  النّجِش  عن وسلمعليههللاصلىنهى رسول هللا : نجش 

لعة وهو ال يُريُد ِشَراَءَها ، ولكن ِليَْسَمعَهُ غيُره فيزيَد بزيادته ، وهو ا يُروى  لذيوقال أبو عبيد : هو أن يزيَد الرجُل في ثمِن الّسِ

 .«آكل رباً َخائنٌ  النَّاِجشُ »فيه عن ابن أوفى أنه قال : 

ً  الشيءُ  يَنُجشُ  الذي الناِجشُ  هو النّجاشيُ وقال :   فيَْستَخِرَجهُ. نَجشا

 : استثارة الشيء. النْجشُ و

 : البحث وهو استخراج الشيء. النّْجِش  وقال شمر : أصل

 تَعٌَل مكذُوٌب.: ُمفْ  َمْنُجوشٌ  فالُخُسر قول الَكِذِب المنُجوش وقال ابن األعرابي ::  قال رؤبة

اش وقال أبو عمٍرو : كاَب في السُّوق يستخرج ما عندها من السَّيِر ، وأنشد النجَّ  : : الذي يسوق الدواّب والّرِ

 غت السَُّرى وساِئق  ََنّاشِ 
قَْت مرة بعد  التّناُجِش  وقال شمر : قال أبو سعيد : في لعةُ التي شيء آخر ُمبَاٌح وهو المرأةُ التي تزّوَجْت وُطلِّ أخرى ، أو الّسِ

 اشتُريَت مرة بعد مرة ثم بْيعَْت.

ها لئال تنفَُق ، عنه ، رواه ابن أبي الخطاب. النْجشُ  وقال ابن شميل :  أن تمدَح ِسلعَةَ غيرك ليبيعها أو تذمَّ

 : الذي يثيُر الصيَد ِليَُمرَّ على الّصيَّاِد. النَّاجشُ و

 ج ش ف
 فشج ، فجش ، جفش.

:  بتشديد الشين قالفَشَّج  رواه بعضهم: و ، قال« فبال فَفََشجَ  أن أعرابياً دخل المسجد»و عبيد حديثاً بإسناد له روى أب: فشج 

ْجلَيِن. الفُْشحِ  : أشد من التّفشيجُ ودون التّفَاّج ،  الفَْشحُ و  وهو تفريج ما بين الّرِ

ُج على النار ، قال :  التّفِشيجُ  وقال الليث :  الناقة إذا تَفَرَشَحْت ِلتَبُول أو ِلتُْحلََب. ّشَجتِ تَفَ وَ : التّفَحُّ

 : لم أسمعه لغيره. (قلت)الشيء إذا جمعه  َجفَشَ  قال ابن دريد ::  [جفش]

 الشيء بيدي إذا َشَدْختَهُ ، وال أعرف الحرفين لغيره. فََجْشتُ  : الّشدُخ ، الفَْجشُ  قال ابن دريد ::  [فجش]

 ج ش ب
 جشب ، شجب ، جبش.

 : ليس معه َجِشبٌ  قال الليث : طعام: جشب 
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 أ دُ.
 .َجُشَب ُجُشوبَةً  المأَكِل ، وقد لََجشبُ  ويقال للرجل الذي ال يُبَالي ما أكل ولم ينل أُُدماً : إنه

 .َجْشبٌ  ، وطعامٌ  َجُشَب ُجُشوبَةً  : غليٌظ َخِشٌن ، وقد َجِشبٌ  وقال شمر : َطعَامٌ 

 الذي ال يزال يقُع على البْقِل.من الندى :  الَجشَّابُ و

 : البدن الغليظ. الِمْجَشابُ  :(أبو عبيد) روضاً بجشَّاب الندَى مأُدوَما:  وقال رؤبة

 : ضخٌم شديٌد. َجِشبٌ  وقال ابن السكيت : َجَملٌ  تُْوِليَك َكْشحاً لطيفاً ليس ِمْجَشابَا:  قال أبو زبيد

 : وأنشد

  صَغائِهِ جِبَِة   أتَلَع يف 
 .َجِشيبٌ وَ  َجْشبٌ وَ  َجِشبٌ  ويقال للطعام :

 : َخِشُن المعيشِة. ُمَجشَّبٌ  وقال شمر : َرُجلٌ 

 : غليٌظ َخلٌَق. َجِشيبٌ  ِسقَاءٌ وَ  من َصبَاحٍ رامياً ُمَجشَّبَا: و قال رؤبة

:  الِمْجَشبُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) ُهُم َمْجُشوبَاال يَأُكلوَن زادَ :  ، وأقرأنا ابن األعرابي َجَشْبتُه ، وقد َمْجُشوبٌ  : طعامٌ  (شمر)

 الضخم الشَُّجاُع.

اِن : مَّ ون قُشوَر الرُّ  .الُجْشبَ  وقال ابن دريد : أهل اليمن يَُسمُّ

 .«شاِجبٌ والمجالس ثالثة : فََساِلٌم وغانٌِم »:  روي عن الحسن أنه قال: شجب 

 الهالُك.: اآلثُم  الشَّاِجبَ  قال أبو عبيد :

 .َشِجبٌ و شاِجبٌ  يقال منه : رجلٌ 

ً  الرُجلُ  َشَجبَ وقال :   إذا َعِطَب وهلَك في ِدْيٍن أو ُدنيا. يْشُجُب شُجوبا

ً  وفيه لغة :  ، وهو أجوُد اللغتين ، قاله الكسائي. َشِجَب يَْشَجُب َشَجبا

 :  وأنشد للكميت

 لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريك ذا لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريك الريريريريريريريري ريريريريريريريريويريريريريريريريريل كريريريريريريريريمريريريريريريريريا

  
جريريريريريريريريريريريِ   ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريِّ اَ  تريريريريريريريريريريريربيريريريريريريريريريريريح غريريريريريريريريريريري     عريريريريريريريريريريريَ

  
 عن حاجتي أي تجذبُني عنها. لتشُجبُني وقال األصمعي : يقال : إنك

 اللِّجاَم أي يجِذبُه. يشُجبُ  ومنه يقال : هو

ً  هذا األمر أشجبك : الهمُّ والَحَزُن ، وقد الشََّجبُ  وقال الليث : ً  ، وُغَرابٌ  فَشِجْبَت َشَجبا ، وهو الشديد النعيق  شاجٌب يَشُجُب شجيبا

ُع من ِغربَان البَيِن.  الذي يَتَفَجَّ

 :  وأنشد

ا بريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريا   ملريريريريريريريريريْن َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَن أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ذكريريريريريريريريريّ

  
او   بريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريَ َن  عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريا   ملريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريِ
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 : َخَشباٌت موثَّقَةٌ تُنَصُب فيُنَشُر عليها الثياب. الِمْشَجبُ و

فاصَطبَّ منه الماء  َشْجبٍ  إلى وسلمعليههللاصلىفقام النبي  أنه بات عند خالته ميمونَةَ. قال :»في حديث ابن عباس : و

 .«وتوضأ

 من األساقِي : ما تشنَّن وأخلَق. الشَّجبُ :  سمعت أَعرابياً من بني ُسلَيم ، يقول

َطُب. الشَّجبِ  قال : وربما قُِطَع فم  وُجِعَل فيه الرُّ

 .: تداُخُل الشيء بعِضه في بعٍض  الشََّجبُ  وقال ابن دريد :

جابُ و الشْجبُ وقال :   .الِمْشَجبُ  : الّشِ

 : يابٌس. شاِجبٌ  وقال غيره : سقاءٌ 

 :  وأنشد

ا  ْه ركريريريريريريريائريريريريريريِ اَوقريريريريريريريَ لريريريريريريمريريريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريو أنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ  وَ   اجريريريريريريريِ ن   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه مريرين مريريريريريريرياِء  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِبريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أعمدة من أعمدة البيت. الشُُّجوبُ  :(أبو عبيد)

 : أعواد تُربَُط توضُع عليها الثياُب. الِمْشَجبُ  كالشُُّجوِب قال : وقال األصمعي :ُهنَّ معاً قياٌم : و وقال أبو وعَّاٍس الُهذُلي

اني عن ابن السكيت) ً :  : يقال (الَحرَّ  إذا َحِزَن. َشِجبَ وإذا َحَزنَهُ ،  َشَجبَهُ وإذا َشغَلَهُ ،  َشَجبَهُ يشُجبُهُ َشْجبا

 هللا أي أهلََكهُ. َشَجبَهُ  وما له

 الرجل : حاجته وهمه. بُ َشجْ  وقال ابن شميل :

 : ذات هّمٍ قلبُها متعلٌّق به. َشُجوبٌ  وامرأة

 الرَكُب المحلوُق.:  والَجميشُ  الَجبيشُ  قال الُمفَضَّل :: جبش 

 ج ش م
 مستعملة.:  جشم ، جمش ، شمج ، مشج ، شجم

ً  األمرَ  َجِشْمتُ  قال الليث :: جشم   أي كلَّفني. أجَشَمنيوفاُلٌن أمراً ،  جشََّمنِيو: ِمثْلُه ،  تََجشَّْمتُهُ وأي تََكلّْفتُه ،  أجَشُمهُ َجْشما

 البعير : صدُره وما يَْغَشى به الِقْرَن من َخْلِقِه. ُجَشمُ و

 : أي أُلِقَي َصْدَرهُ عليه. بُجَشِمهِ  يقال : غتَّه

 ِظْلفاً ، يقوله القانُِص إذا لم يَِصد ورجع خائباً.اليوم  َجَشْمتُ  وقال أبو زيد : يقال : ما

 اليوَم طعاماً : أي ما أكلُت. َجَشمتُ  ويقال : ما

 اليوم شيئاً. َجَشْمتُ  قال : ويقال ذلك عند َخْيبَة كّلِ طالٍب ، فيقال : ما

َجاِل.:  الُجُشمُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي) ماُن من الّرِ  الّسِ

َمُن. الَجَشمُ  قال : وقال أبو عمٍرو :  : الّسِ

 وقال أبو تَُراٍب : سمعت أبا ِمْحَجنٍ 
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 األمر و سَّمت ه  ذا محلَه نفسك عليه.  ةَّمه   و هليا  ي والن :
 فالناً من بين القوم أي اختَْرتُهُ. تجشَّْمتُ  نََجشَُّم القُرقُور موَج اآلذي وقال أبو عبيد ::  قال عمرو بن جميل

 :  وأنشد

ه   تريريريريريريريري  مريريريريريريريريْ ف    ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرهريريريريريريريريِ  مريريريريريريريرين بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريرينِّ  ريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريل    لريريريريريريِ اِف عريريريريريريَ ْوَق الريريريريريريرِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌ  فريريريريريريريَ  لريريريريريريريه جريريريريريريريالريريريريريريريِ

  
 تجشَّْمتُ واألرَض إذا أخذَت نحوها تُريُدها  تجشَّمتُ وإذا تكلَّْفتَه  تجشَّمتُهو،  أَْجَشَمهُ  األمر إذا َرِكْبتَ  تجشَّْمتُ  وقال ابن السكيت :

 الرمَل إذا ركبَت أعظَمهُ.

 الناً من بين القوم أي قصدُت قَْصَده.ف تجشَّْمتُ  وقال النضُر :

 :  وأنشد

ا بريريريريريريريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريَ   انء  َ َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   ابريريريريريريريريريريريِ اه وعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى أنريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى جريريريريريريريريريريريَ

  
 أهمله الليث.: شجم 

َواُل األعفَاُر. الشُُّجمُ  وقال ابن األعرابي :  : الّطِ

 : الهاَلُك. الشَُّجمُ  : قال : (عمرو عن أبيه)

 : : َحْلُق النُّوَرةِ ، وأنشد الَجْمشُ  قال الليث :: جمش 

 مَسْل ا  َكَحْلِق اللُّوَرأِب اجَلِميشِ 
 :  : َمحلُوٌق ، وقال أبو النجم َجِميشٌ  َرَكبٌ وَ 

يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ْه أمسريريريريريريريريريوى  ريريريريريريريريريَِ   ذا مريريريريريريريريريا أقريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
ا  لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريالريريريريريريريك فريريريريريريريانريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  أتريريريريريريرييريريريريريريريه عريريريريريريريلريريريريريريريى مسريريريريريريريِ

  
 أيضاً : ضرٌب من الَحْلِب بأطَراف األصابع كلها. الَجْمشُ وقال : 

 : أي يَْقِرُصها وياُلِعبُها. يَْجِمُشها : الُمغَازلةُ ، وهو الَجْمشُ و

َرَداُن المحلوُق. الَجِميشُ  :(عمرو عن أبيه)  : الزَّ

اشٌ  وقال ابن األعرابي قيل للّرُجِل :  .الَجِميشَ  ألنه يطلب الَرَكبَ  جمَّ

 الَكاَلُم الخفيُّ ، وهو أن يقول لهواه : َهْي َهْي.وهو  الَجْمِش  من تجميشٌ  وقال أبو العباس : قيل للُمغازلة :

 .َجَمَش يَْجِمشُ  ما يُجعل بين الطّيِ والَجال في القليِب إذا ُطويَْت بالِحَجاَرةِ ، وقد:  الُجَماشُ  وروي عن أبي عمٍرو أنه قال :

 : وقال غيُره : هي النَِّخاُس واألعقَاُب. (قلت)

ال يَِحلُّ ألحدكم من َماِل أخيه َشيٌء إال بِِطْيبَِة نفسه ، فقال عمرو بن يَثِْربِّيِ يا »أنه قال :  موسلعليههللاصلىروي عن النبي و

فال  الَجِميِش  فقال : إن لقيتَها نَْعَجةً تحمل َشْفَرةً وزناداً ، بَِخْبتِ  ؟أجتَِزُر منها شاةً أرسول هللا أرأيَت إن لقيُت َغنََم ابن أخي 

 .«تَِهْجَها

 : صحراُء ال الَجِميِش  إنَّ َخْبتَ يقال : 
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نباَ  هبا ، فاإلنسريريريريريريان هبا أ ريريريريريريَ ُّ مساجة    ما يؤكل ، في ول :  ن ل يتها يف هذا املوضريريريريريريع على هذه اَّال فال 
 هَتْجها.
 من الشعيِر واآلُرز ونحوه إذا اْختَبَُزوا منه ِشْبه قِْرَصٍة َغاِلٍظ. َشَمُجوا قال الليث : يقال :: شمج 

ً  يقال : ما أكلُت خبزاً وال  .َشَماجا

ً  : ما ذقُت أَكاالً وال لََماجاً وال (أبو عبيد عن األصمعي)  ، أي ما أكلت شيئاً. َشَماجا

ً  َشَمجتُه أشُمُجهُ :  متباعدةً قال وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : إذا خاط الَخيَّاُط الثَّوَب خياطةً   ، وَشْمَرْجتُه َشْمَرَجةً. َشمجا

 إذا كانت سريعةً. َشَمَجى قال وقال األُموي : ناقةٌ 

 :  وأنشد

  ِ وِل الريريريريريريَوثريريريريريريريْ جريريريريريري  جريريريريريريى املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي عريريريريريريَ مريريريريريريَ  ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريا  ألدِب   يريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىت أتريريريريريريريريريريريريريريريريى أ ُّبريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 إذا استعجل. َشَمجَ  :(أبو عمٍرو)

َتِليهِ )قال هللا جل وعز : : مشج  ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمشاٍج نَ ب ْ  [.2اإلنسان : ] (ِإَّنَّ َخَلْقَنا اْْلِ

 : هي : األخالُط ، ماُء المرأةِ ، وماُء الرجِل ، والدَُّم والعَلَقَةُ. أمشاجٍ  قال الفراء :

 مخلُوٌط.:  ، كقولك ممُشوجٌ و، كقولك : َخِليٌط ،  َمِشيجٌ  ويقال للشيء من هذا إذا ُخِلَط :

 .َمْشجٌ  ، ويقال : َمَشجٌ  : األمَشاجِ  : واِحدُ  (ثعلب عن ابن األعرابي)

 :  وقال الشماخ

ه   َوقريريريريريريريريريريريْ ٌة لريريريريريريريريريريريِ ر ريريريريريريريريريريريَِ اَء مريريريريريريريريريريري  َو  أمسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريَ

  
ني    هريريريريريريريريريِ ه  مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  اَللريريريريريريريريريَ ج  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال آخر

اِج  َن مريريريريريريريريريريرين األمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِذفريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريَ

  
ِة اَّريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريرياج مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل بريريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ  ر وِد الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري 

  
 : شيئاِن َمْخلُوِطاِن. الَمْشجُ وقال : 

 : أخالٌط من منّي َوَدٍم ، ثم ينقل من حاٍل إلى حاٍل. أْمَشاجٌ  وقال أبو إسحاَق :

 وأوَشاٌج : ُغُزوٌل داخٌل بعُضها في بعٍض. أمَشاجٌ  وقال األصمعي :

.: أخالُط  األمَشاجُ  وقيل :  الَكيُموساِت األربع ، وهي الِمَراُر األحَمُر ، والِمراُر األسوُد والدَُّم والمنيُّ

 أبواب اجليم والضاد
 [.مهمالت: ] ج ض ص ، ج ض س ، ج ض ز ، ج ض ط

 ج ض د
 أهمله الليث.

 .َجْضدٌ  وروى أبو تراب للفراء : َرُجُل َجْلٌد ، ويُْبِدلُْون الالم ضاداً : رجل: جضد 
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 مهمالت.:  ج ض ثـ  ج ض ذـ  ج ض ظـ  ج ض ت

 ج ض ر
 ضرج ، جرض ، ضجر : مستعملة.

 أِكسيَةُ اإلْضِريجِ فوَق الَمَشاِجبِ : و قال ابن السكيت في قوله: ضرج 

 : أكِسيَةُ خّزٍ ُحْمٌر. اإلضِريج قال : أكِسيَةُ 

 : ِصْبٌغ أَْحَمُر. اإلضِريجُ و

جٌ  وثوبٌ   من هذا. مضرَّ

 إال من خّزٍ ، قال ذلك أبو عبيدة واألصمعي. إلضِريجُ ا قال : وال يَُكونُ 

ى من أَْجَوِده. اإلضِريجُ  وقال الليث :  : أكِسيَةٌ تُتَخذُ من الِمْرِعزَّ

 من الَخْيل الَجَواُد الكثيُر العََرِق. اإلِضرْيجُ  وقال أبو عبيدة :

 :  وقال أبو ُدَوادٍ 

ِ  و  ع  ر كريريريريريريريريريريريريريْ َ افريريريريريريريريريريريريريِ ِ ي يريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريَ ْ  َأغريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريريج    ة   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ َوِ   ذ و مريريريريريريريريريريريريريَ  َأجريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الواِسُع اللَّبَان. اإلْضِريجُ  وقيل :

 : َشديٌد. َضِريجٌ  وَعْدوٌ 

جَ  وكلُّ شيٍء تَلَطَخ بَِدٍم أَو غيِره فقَدْ   .تََضرَّ

َجتْ  وقد  : أثوابُه بَِدِم النجيعِ وأنشد ُضّرِ

ْمِس َمْضر وجيف   قريْرَقر بل عاب الةِّ
عنها لَفَائِفُها  انَضَرَجتْ  من نَْعِت القَرقر. وإذا بَدْت ثَماُر البُقُول من أكَماَمها قيل : مْضُروجويَِصُف السراَب على َوجِه األرِض ، 

 أَيِ اْنفَتََحْت.

. الضَّرجُ و  : الشقُّ

مة يِصُف نَِساءً  ةٍ َضَرْجَن البُرُ :  وقال ذُو الرُّ  أي َشقَْقَن. وَد َعْن تََرائِب ُحرَّ

 : واسعةٌ نَْجاَلُء. َمضُروجةٌ  وقال األصمعي : عينٌ 

 :  وقال ذُو الرمة

يِّ يف الريريريري ريريريريَرى  امسريريريريِ ْور األقريريريريريريريَ ْن نريريريريريَ َن عريريريريَ مريريريريْ َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريَ

  
ِل و   ر وجريريريريريريرية  َنريريريريريريري ْ اِر َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن أْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن عريريريريريريَ  فريريريريريريَ َّ

  
ْيِد إذا  اْنَضَرجَ  ويقال :  اْنقَضَّ عليه.البَاِزي على الصَّ

 :  قال امرؤ القيس

ْه لريريريريريريريه  َرجريريريريريريريَ ِر اْنضريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريَ اِء األعريريْ بريريريريريريريَ ِس الريرييتريريِّ يريريْ  كريريتريريريَ

  
اَلِن   هريريريريريريريْ اريريريريريريريريِخ ثريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريْن مشريريريريريريريََ َ لريريريريريريريَّ اٌب تريريريريريريريَ  عريريريريريريري  ريريريريريريريَ

  
 له : اْنبََرْت له. اْنَضَرَجتْ  وقيل :

. انضَرجَ ووقيل : أََخَذْت في ِشّقٍ ،   الثَّوُب إذا اْنَشقَّ
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 الكالم من الَمعَاِذيِر وهو تَْزِويقُهُ وتَْحِسينُه. تَْضِريجُ  وقال أبو سعيٍد :

ج ويقال : خير ما جَ  به الصدق ، وَشرُّ ما ُضّرِ  به الكِذُب. ُضّرِ

 المرأة َجْيبَها إذا أَْرَختْهُ. أَْضَرَجتِ  « :النوادر»وفي 

 اإلبَل أي رَكْضنَاها في الغارةِ. َضَرْجنَاو
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تِهَ  َضَرَجتِ و  .َجَرَضتْ وا الناقةُ بِجرَّ

ً  أَْفلَتَ :  نفَسهُ أي كاَد يَقِضي ، ومنه قيل يَْجَرضُ  : هو (أبو عبيد عن األصمعي): جرض   .َجِريضا

ياشيُّ : القَِريُض  يِق ، :  فالَجِريضُ  يحُدثاِن باإلنساِن عند الموِت ، الجريضُ ووقال الّرِ  َصْوُت األسنان. القَِريضُ وتبلُُّع الّرِ

. الَجِريضُ  وقال الليث :  : الُمْفِلُت بعَد َشّرٍ

يَق َغْيظاً ، أي يَْبتَِلعُه. يَْجِرضُ والريَق َعلَى َهّمٍ وَحَزٍن ،  ليَْجِرضُ  يقال : إنه  الّرِ

 .«ُدوَن القَِريِض  الَجِريضُ  حالَ »وفي قولهم : 

ةُ ،  الَجِريضُ  قال أبُو الدُّقَْيِش : ةُ. القَِريضُ و: الغُصَّ  : الِجرَّ

ً  وماَت فالنٌ قال :  ً  أي َمِريضاً َمغُموماً ، وقَدْ  َجِرْيضا َماتُوا َجًوى والُمْفِلتُوَن َجْرَضى :  َشِديداً ، قال رؤبة َجِرَض يَْجَرُض َجَرضا

 أي َحِزنيَن.

. الجِريضُ  : الرُجلُ  الجِرياضُ وقال :   الشِديُد الغَّمِ

 : وأنشد

 َ اِنق  ِذي غ صَّة  ِجْرَ .ِ و 
 َمْخنُوٍق ذي َخْنٍق.َخانٍِق : 

ِفرُّ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو)  : مثله. الُجَرائِضُ و: العظيُم من اإلبِل ،  الذِّ

ةً دون الذََّكِر. ُجراضٌ  قال : وناقةٌ   وهي اللِطيفةُ بولدها ، نعٌت لها خاصَّ

 :  وأنشد

َرىّب و  اٌ  تريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريع  َدائريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريَ َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ

 املريريريريريريريريريريريريريريري

  
رَاِ.   يريريريريريريريريريَل كريريريريريريريريريِل جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ اَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريِ

  
 ، وهو األُكوُل الشديُد القصِل بأنيَابه للشََّجِر. ُجرائضٌ  ملٌ وج

 أَي َغِليظ شديد. ِجْرَواض : ذُو ُعنُقٍ  ِجْرَواضٌ  قال : وبعيرٌ 

 :  عظيمةٌ ، وأنشد:  ُجَراضٌ و ِجْرَواضٌ  وقال غيُره : دلوٌ  بِه نَُدقُّ القََصَر الِجْرَواَضا:  وقال الراجز

ا  ا نَّ هلريريريريريريريريريريريريريريَ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  َنريريريريريريريريريريريريريريََّ يريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   رَاضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ال  جريريريريريري  بريريريريريريَ حريريريريريريْ ْور  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َك ثريريريريريريريَ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا كانت ضخمةً. ُجَرئَِضةٌ و،  ُجَرائَِضةٌ  : نعجةٌ  (اللحياني)

، يقال عند كّلِ أمٍر كان مقُدوراً عليه فحيَل ُدونَه ، « دوَن القَِريِض  الَجِريضُ  حالَ »:  في قولهم (ابن هانٍئ عن زيد بن َكثَْوة)

 قاله عبيُد بن األبرص. وأوُل من

َجرُ  قال الليث :: ضجر  رٌ و: اْغتِماٌم فيه كالٌم  الضَّ  .تََضجُّ

 .َضِجرٌ  ورجلٌ 

 الضَُّجورَ  إن»وقال أبو عبيٍد من أمثالهم في البخيِل يُستَخَرُج منه الماُل َعلَى بُْخِلِه 
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ل   الع ْلَبة    الضَّج ور  مله الةَّيء  بع  الةَّيِء كما أنَّ اللَّاقةَ أي أنَّ هذا البخيل و ن ف   يري َلال  « كان َملوعا  ق    
 ق  يري َلال  مْن لبلَها.

 وهي التي ترغو عند الحلب. َضُجور وأخبرني المنذري عن الحراني عن يعقوب قال : ناقة

 .َضِجرٌ  وقولهم : فالنٌ 

 إذا كاَن َضيِّقاً. َضِجرٌ  قال أبو بكر : معناهُ ضيُِّق النَّفِس من قول العرِب : مكانٌ 

 :  وأنشد ِلُدَرْيدٍ 

يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا   َ ل مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ ِس يف جريريريريريريريريريريَ ا متريريريريريريريريريري ْ  فريريريريريريريريريريإمريريريريريريريريريريَّ

  
رِ   جريريريريريريريريريْ ة  مريريريريريريريريريَن األْرَواِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ   َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي ضيّق.

َجرُ و: االسُم ،  الضَّجرُ وأي ضيٌق ،  َضْجرٌ و َضِجرٌ  عمرٌو عن أبيه : مكانٌ   المصدُر.:  الضَّ

 .َضِجرٌ :  : واحٌد وَمكاٌن َغِلقٌ  الّضَجرُ وقال والغَلَُق 

 مهمل.:  ج ض ل

 ج ض ن
 استعمل منه : نضج ، ضجن.

 .َضْجنَانُ :  فلم أسمع فيه شيئاً مستعمالً غير َجبَل بناِحيِة تَِهاَمةَ ، يُقاُل له ضجن أما: ضجن 

 وُرِوَي في حديث عمَر ، ولسُت أْدِري ِممَّ أُِخَذ.

ً  والثمُر واللحُم ، قديراً ، وِشَواءً العنُب  نَِضجَ  يقال :: نضج  ً و يَْنَضج نَْضجا  : االسُم. النُّْضجو،  نُْضجا

 .نَِضيج ُمْنَضجٌ  الّطاهي ، وهو أْنَضجه هذا اللّحم ، وقد نُْضجُ  يقال : َجادَ 

 الرأيِ إذا كان ُمحَكَم الرأيِ. نَِضيجُ  وَرُجلٌ 

، وقد َجازت الَحقَّ ،  نضََّجتوأْدَرَجْت :  اَزِت السَّنةَ من يوم لَِقَحْت قيلقال : إذا َحَملِت الناقةُ فجَ  (أبو عبيد عن األصمعي)

جٌ ووَحقُّها : الوقُت الذي ُضِربَْت فيه ، ويقال لها ِمْدَراٌج ،   .ُمنَّضِ

اح ِرمَّ  :  وأنشد الَمبرُد للّطِ

َ ا لريريريريريريريْ بريريريَ يريريَس سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن لريريَمريريِ ْ نريرييريريريريريريريَك مريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريوَف تريريريريريريري 

  
رَاِ.   اَء الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريِ ْوِل مريريريريريريريريريريريَ اَرْ   لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ  أٌب أَمريريريريريريريريريريريَ

  

ْه  يريريريريريلريريريريريريريَ ه  ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريومريريريريريريريا  َونريريريريريِ تريريريريريريريْ جريريريريريَ  أَنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاِ.   اَرأب  يف عريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ ْه يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ نَي نريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريِ

  
 :  عشرين يوماً إنما يريُد بَْعَد الَحول من يوِم َحَملَْت فال يَخرج الولَُد إال ُمْحَكماً ، كما قال اآلخُر وهو الُحطيئة أَنضَجتْهُ  قال :

ْه  جريريريريريريريَ يريريلريريريريريريريِة َنضريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريِ اَء مريريلريريهريريريريريريريا كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ألْدمريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريري  هريريريريريريريا  را  عريريريريريريريَ هريريريريريْ ْوَل مسريريريريريىّت ُّاَد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريه اَّريريريريريَ

  
ا بيُت الُحطيئِة وما ذُِكَر فيه منَ  (قلُت أنَا) ُد. التَّْنِضيج : أمَّ  فهو كما فسََّره الُمبَرَّ

احِ فمعناه غيُر ما ذهب رمَّ  وأما بيُت الّطِ
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ا َكاَنْه  ليه ، ألّن معلاه يف بيِته صريريريِ  َرهَبا يَعاَرأب  ، ألَنَّ ها  ل ّوأب ، ال قوَّأَب َولِ ها ، أراد أّن الفحل ضريريريَ فة الّلاقة نفسريريريِ
رَاب الفحل   ها ، فعارضريريريريريريريها فحٌل فضريريريريريريريَرهَبا فَأْرَ َْه على مائه  يبة ، فضريريريريريريرينَّ هبا صريريريريريريريامسب ها للجابتها عن ضريريريريريريريِ َنَِ

 اََّْمل  فتذهَ  م لريَّت ها. عةرين يوما    ألَ ْه ذلك املاَء ، قبَل أْن ي  ِ َلها
في َرِحِمها عشِرين  نَِضج فمعناهُ أن ماء الفْحل أنضَجتْهُ  ، فإن ُرِوي أنَضَجتْهُ  وَرَوى الرواةُ البيَت : أضمرتْهُ ِعشرين يوماً ال

 يوماً ثم رمت به كما تَْرِمي بولدها التام الَخْلِق ، وبقي لها ُمنَّتُها ولها ِطْرقها.

 ج ض ف
َجَسُدهُ بالشَّحم ، وهو أن يأخذ مأَخَذه فتْنَشقَّ ُعروُق اللّحم في َمداِخل  تفضَّج قال الليث :: فضج :  استُعمل من وجوهه : فضج

 َعرقاً. تَفَضَّجَ  قد:  الشحم بين الَمضائغِ. يقال

 الدَّلُو ، بالجيِم إذا سال ما فيها من الماِء. اْنفَضَجتِ  وقال شمر ، يقال : يَعُدو إذا ما بُْدنُه تَفّضَجا:  وقال العجاج

 فالٌن بالعََرق إذا سال به. انفَضجو

 :  قال ابُن ُمْقبِل ، يَذكُر الخيلَ 

ا مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِم كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريّ جريريريريريريريريريا    َّريريريريريريريريريَ َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريا بريريريريريريريِذاَنِب   ر وجريريريريريِ ود  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريري  ه لريريريريري  جريريريريريريريَ  ن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .انفَضَجتْ  نىقال ، ويقاُل : انفَضَخت بالخاِء أيضاً يعني الدَّلَو بمع

تُه بالجيِم إذا اْنفَتََحت. اْنفََضجتْ  ويقال :  ُسرَّ

 .تفَّضج وكلُّ شيٍء تََوسََّع فقد

 :  وقال الكميت

مريريريريريريريريا ْ يريريريريريريريريه كريريريريريريريريَ ود  مريريريريريريريرين يريريريريريريريريَ ج اجلريريريريريريريري  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
نَي يريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريري     ْود  مسريريريريريريريِ ج اجلريريريريريريريَ لريريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريَ

  
يارا:  وقال ابن أحمرَ   واتََّسع. انفََضج أي بحيثُ  ألمُّ تَْسأْل بِفَاضَجِة الّدِ

 األفُُق ، بالجيم إذا تبين. اْنفَضج قال : وقال ابُن شميٍل :

 وهو العظيُم البْطن المْستَرِخيِه. ِمْفَضاجووقال ابن األعرابي : َرجٌل ِعْفَضاج 

ً  لقَْد تاَلفَْيُت أْمَرَك وهو أَشدُّ »في حديث َعمِرو بن العاص أنهُ قال ِلُمعاويةَ : و أْي أَشدُّ اْستِْرَخاًء ِمْن  «من ُحّقِ الَكُهولِ  اْنِفَضاجا

 بَْيِت العَْنَكبُوِت.

 ج ض ب
 : مهمل

 ج ض م
 ضجم ، ضمج ، جضم : مستعملة.

َجمُ  قال الليث :: ضجم   : ِعَوٌج في الضَّ
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ّ يِه ،  َجم  و األنِف َ يل     أمسِ   ريريريريِ ا َكاَن مَع األنِف أيضريريريريا  يف الَفِم ، يف َ ْ ِم اليتَّليِم : ِعَوٌج كذلَك ، ور  َّ  الضريريريريَّ
 .َضْجَماء  و  َأضَجم   ، واللريَّْعه   ضجما   ويف الع ل ِق َمَيٌل يَسمَّى

 : قبيلةٌ في ربيعَةَ َمْعُروفَةٌ. أَْضَجمَ  : وُضبَْيعَةُ  (قلت)

 إذا كاَن في جالَها ِعَوٌج. أضجمُ  وقَِليبٌ 

اُج يصُف الِجَراحاتِ  ي َمْن َسبَرْ َعْن قُلُبٍ :  وقال العَجَّ ِة الِجياَلِن.  ُضْجٍم تَُوّرِ  َشبََّهَها في َسعَتِها باآلباِر الُمْعَوجَّ

َمجُ :  قال (ثعلب عن ابن األعرابي): ضمج  ً  : َهيَجاُن الَخْيعَاَمِة وهو الَمْجبُوُس المأبُوُن ، وقد الضَّ  .َضِمَج َضَمجا

 :  ِهْميَانإذا لََطَخه ، وقال  َضَمَجه ويقال :

ا جريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريِ ْرمريريريريريريريريريريا   هلريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريِر عريريريريريريريريريريَ ه  قريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريْ

  
ا  اجمريريريريريريريريَِ ِق َوَأى د هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ َ  ا ريريريريريريريريَ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

ا اجلريريريريريريريريريَِ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريري  َُ عريريريريريريريريريَ ا ي الريريريريريريريريريّزِمريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري 

  
ا  اجمريريريريريريريريريريريَِ اَء عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريأنَّ مسريريريريريريريريريريريِ

  
 باألرض إذا لصق بها. َضِمجَ  أي الصقاً ، وقال ابن دريد :

َجهُ و  إذا لطََّخه. َضمَّ

 :  أعرابي من بني تميٍم يذكُر َدَوابَّ األرض ، وكان من بادية الشاموقال 

اِرٌب و  ٌع و ريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ اٌش وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  يف األر. أمسريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريَّ   و   تريريريريريريريَ ريريريريريريَ م نريريريريريريريَ هريريريريريريْ اَرى وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريَ ن  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريَْ

  

ة   مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ان  ظريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ وٌع و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريُّ اَل وطريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  ر تريريريريريريريريريَ

  
وٌص و   ْرقريريريريريري  ٌج و أْرقريريريريريريَ   مسريريريريريريَ مريريريريريريْ كريريريريريريريَ   و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريْ  عريريريريريريَ

  
ْمجُ و  َذَواِت السُُّموِم ، والطَّبُّوُع من جنس القَُراِد.من  الضَّ

َجاِل : الكثيُروا األكِل ، وُهمُ  الُجُضمُ :  قال (ثعلب عن ابن األعرابي): جضم   أيضاً. الَجَراِضَمة من الّرِ

 أبواب اجليم والصاد
 مهمالت.:  ج ص ثـ  ج ص ذـ  ج ص ظـ  ج ص تـ  ج ص طـ  ج ص زـ  ج ص س

 ج ص ر
 [.مستعمالن]صرج ، جرص 

اُروجُ  قال الليث :: صرج  جُ  : النُّوَرةُ وأَْخاَلُطها التي الصَّ  بها البَِرك وغْيُرها. يُصرَّ

 :  الرُجُل العظيُم ، وأنشد:  الُجراِصيَةُ  قال ابُن األنباِرّيِ :: جرص 

ه  يريريريريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نَيَّ عريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ ا اَل تريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ  َ  َربريريريريريريريريريريريَّ

  
ه   يريريريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ ْوُ  هريريريريريريريريريَي ِ  مريريريريريريريريري   يف كريريريريريريريريريلِّ يريريريريريريريريريريَ

  

ْه  يريريريريريريريَ اصريريريريريريريريريريريريريريِ ِحي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِمر  اََّيَّ وت ضريريريريريريريريريريريريريريْ  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريَ رَاصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر اجلريريريريريريريريري  نِي األمحريريريريريريريريريَِ َل اهلريريريريريريريريريجريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  

 ج ص ل
 َجاَوَرُهمْ بالجيِم ، وفيها لُغةٌ أُخَرى ِلبَنِي أَسٍد ، ومن  أصلجُ  َسمعُت غيَر واحٍد من أعراِب قيٍس وتميم يَقوُل لألصّمِ :: صلج 
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ت ه م ةريريريريريَبعا  يف  أصريريريريريلخ   ي ولوَن : َلج   وأمَّا« ِكَتاِب ا َاءِ »  اِء لألصريريريريريمِّ ، وق  َمرَّ تفسريريريريريِ َمِم فهو  الصريريريريريَّ  ع  الصريريريريريَّ
 صحيح.

 َعلَْينا أْي يَتََصاَمُم ، وال شك في صحته. يَتََصالجُ  وفاَُلنٌ 

لََّجةُ  وقال الليث : . الصُّ  : فِيلََجةٌ َواِحٌدة من القَّزِ

ةٌ  الصَّولجَ و ةُ الَجيَِّدةُ ، يُقاُل : َهذه فِضَّ  .َصولََجةٌ و َصْولَجٌ  : الِفضَّ

لُجُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي) َحاُح.:  الصُّ  الدََّراِهُم الّصِ

ْولََجانُ  وقال غيُره : لَى الدَّواّبِ ، فأما العصا التي اعَوجَّ طُرفها ِخْلقَةً في َشَجَرتها : َعصاً يُعَطُف َطَرفُها يُضَرُب بها الُكَرةُ عَ  الصَّ

 فهي مِحَجٌن.

ْولََجانُ و:  (قلت) ْولَجُ و الصَّ لََّجةُ و،  الصَّ بةٌ. الصُّ  كلها معرَّ

ِليَجةُ  وقال ابُن األعرابي : ةُ الُمَصفّاةُ ، ومنه أُِخَذ ا السَّبِيَكةُ و، والنَِّسيَكةُ ،  الصَّ ياِء.: الِفضَّ  لنُّْسُك ألنهُ ُصفَِّي من الّرِ

 ج ص ن
 استُعِمَل من ُوُجوِهه : جنص ، صنج.

نُجُ :  قال (ثعلب عن ابن األعرابي): صنج  يَزةُ. الصُّ  : الّشِ

ْنجُ  وقال غيُره : ِعُب به يُقاُل له : َصانٌج  الصَّ  .َصنّاَجةٌ و َصنّاجٌ وذو األوتَاِر : الذي يُلعُب به ، والالَّ

ْنجُ  وقال الليث : ٌب. الصَّ ا ذو األوتَاِر فهو دخيٌل معَرَّ  العربيُّ : هو الذي يكون في الدُّفُوِف ونحوه فأمَّ

 : الدَُّواِلقَةُ من العَِجيَن. األُْصنُوَجةُ وقال : 

ُجُل إذا مات. َجنَّصَ  :(أبو مالك واللَّحيانيُّ وابن األعرابّيِ ): جنص   الرَّ

 : الَميُِّت. الَجنِيصُ  وقال أبو عمٍرو :

 : العَيُّ الفَْدُم الذي ال يَضرُّ وال يَنفُع. اإلْجنِيصُ  وقال ابُن األعرابي :

 َده.بََصرهَ إذا َحدّ  َجنَّصَ وَ قال : 

 : فتح َعْينَيِه فزعاً. جنّصَ وإذا هرَب من الفزعِ ،  َجنَّصَ  :(َسلمةُ عن الفراءِ )

 بِسالحِه أي رمى به. جنّصَ  وقال أبو مالٍك : َضَربه حتى

 : تَْحِدْيُد النَظِر. التجنيصُ  أْخبََرني الُمْنِذري عن الطُّوسّيِ عن الحّراني عن ابن األعرابي قال :

اممن ال اإلجنِيصُ و جاِل : الذي ال يَْبَرُح موضعَهُ كَسالً ، وهو الَكَهام الَكليُل النوَّ  مهمل.:  ج ص ف:  ّرِ

 مهمل.:  ج ص ب

 ج ص م
 : القَنَاِديُل قال الشماخ:  الّصَمجُ  قال : (عمرو عن أبيه): صمج 
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  ذا كانه م ضي ة . صمَّاَجةو ،  َصلَّاجةٌ  ليلة َقْمراء  « : نوادر األعراب».  لصََّمج الرُّْوِميَّا  ويف ..
ً  فالن بفالن َصنَّجوقالوا :   إذا صرعه. تصنيجا

 أبواب اجليم والسني
 مهمل.:  ج س ز

 ج س ط
 [.طسوج]استعمل من وجوهه : 

 السََّواِد. َطَساِسيجِ  لواِحدِ : طسوج 

 ، وِكاَلُهَما معرٌب. بَطسُّوج فَْربَيُون:  لمقداٍر من الوْزِن كقوله الّطسُّوجُ  وكذلك

 ج س د
 مستعملة.:  جسد ، جدس ، سجد ، سدج ، دسج

بََواُر :  : َحيٌّ من َعَرِب عاٍد األولى ، وهم إْخَوةُ َطْسٍم ، وكانت َمناِزلُُهْم اليماَمةَ ، وفيهم يَقُوُل ُرؤبَةُ  َجِديسٌ  قال الليث :: جدس 

قد ُعرفْت لهُ في الجاِهِليَِّة َحتى أَْسلََم فَِهَي  جاِدَسةٌ  مْن كانَْت له أرضٌ »رِوي عن ُمعَاِذ بِن َجبَل أنه قال : وَطْسٍم بِيََدْي َجِديِس 

 .«له

 : التي لم تُعَمْر ولم تُْحرْث. الجاِدَسةُ  قال أبو عبيد : األرضُ 

 : البِقاُع التي لم تُْزَرْع قَطُّ. َجَواِدسُ ال:  قال (أبو العباس عن ابن األعرابي)

 األثُر وطلق ، ودَمَس ، وَدسَم إذا َدَرَس. َجَدسَ  :(عمٌرو عن أبيه)

 [.88طه : ] (فََأْخَرَج هَلُْم ِعْجًَّل َجَسدًا َلُه ُخوار  )قال هللا جل وعز : : جسد 

 معنى الُجثَّة فقَْط. الَجَسدِ  هو الذي ال يَْعِقُل وال يُميُّز ، إنما معنى الَجَسدُ  قال أبو إسحاَق :

 [.8األنبياء : ] (َوما َجَعْلناُهْم َجَسدًا ال َيَُْكُلوَن الطَّعامَ )وقال في قوله جل وعز : 

 واحٌد ينبُئ عن جماعٍة. َجَسدٌ  قال :

 [7الفرقان : ] (ما هِلَذا الرَُّسوِل َيَُْكُل الطَّعامَ )َم ، وذلك أنهم قالوا : إال ِليَأكلوا الطعا َجَسداً  قال : ومعناه : وما جعلناهم

ُسَل أَجمِعيَن يَأْكلُوَن الّطعاَم ، وأَنُّهْم يَُموتُوَن.  فأُْعِلُموا أنَّ الرُّ

ِد أنُّهَما قاال : العََرُب إذا جاءَ  ْت بَين الَكاَلَمْيِن بَجْحَدْيَن كان الكالُم وروى أبو ُعمر عن أبي العبَّاس ثعلٍب ، وأبي العبَّاس المبَرَّ

 ِليَأكلوا الطعام. َجَسداً  إِْخبَاراً ، قاال : ومعنى اآلية : إنما َجعَْلنَاُهمْ 

 قاال : ومثلُه في الكالم : ما سِمعُت منَك ، َوال أَْقبََل منَك ، معناه : إنما سِمْعُت منَك ألقبَل منَك.

 وهو كقولَك : ما َزْيٌد بَخارجٍ.:  أول الكالم كان الكالُم َمْجُحوداً َجْحداً حقيقيّاً ، قاالقاال : وإذا كان الَجْحُد في 

 اإلنسان ، وال جسد : الَجَسدُ  وقال الليُث :
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 مْن َ ْلِق األرِ.. َجَس ٌ  ي ال لغت اإلنسان
 .َجَسدٌ  قل فهوقال : وُكلُّ خلق ال يَأُكُل َوال يَْشَرُب من نَْحِو المالئِكِة والِجن مما يع

كالمالئكة وهو غلٌط ، ومعناه اإلخبَار  (َوما َجَعْلناُهْم َجَسدًا ال َيَُْكُلوَن الطَّعامَ ):  : َجعَل الليث قوَل هللا جل وعز (قلت)

يأكلون الطعاَم ، وأنَّ المالئكةَ  األجساد ِليَأكلوا الطعَاَم ، وهذا يدل على أنَّ ذوي َجَسداً  كما قال النحويُّون : أي َجعَلنَاُهمْ 

 .َجَسداً  ُروحانِيُّوَن ال يأكلوَن الطعاَم ، وليسوا

حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في 

 ونحو ذلك قال الحسن.،  ، قال الشيطان [34ص : ] (َوَأْلَقْينا َعلى ُكْرِسيِ ِه َجَسداً ) قول هللا :

 .َجَسٌد َجاِسدٌ  من الدََّماء : ما قْد يَبَِس ، فهو الَجَسدُ  وقال الليث :

 :  وقال الطرماح يصف سهاماً بِنَِصاِلَها

ا بريريريريريريرياهتريريريريريريريَ  ى ظريريريريري  ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريِ  تريريريريري  َوارِي الريريريريريلريريريريريّ رَاٌغ عريريريريريَ  فريريريريريِ

  
 ،  َ ائريريريريريريريِ بريريريريريريريَ ٌ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريا جريريريريريريريَ لريريريريْ ع  و مريريريريِ يريريريريْ  َنريريريريَِ

  
 : اليابُِس. الجاِسدُ و: الدُم نفُسهُ  فالَجَسدُ  قال الليث :

 ، وهو القَميُص الذي يلي البَدَن. المْجَسد : جمعُ  المَجاسدُ  وقال ابن األعرابي :

 وهو القميص الُمْشبَُع بالزعفران. ِمْجَسدٍ  : جمع المَجاِسدُ و

، إال أنَُّهُم استَثْقَلُوا الضم فَكسُروا الِميَم ، كما قالوا  بالَجَسد أَي أُلِزق أُْجِسدَ  : واحٌد وهو من الِمْجَسدُ و،  الُمجَسدُ  وقال الفراء :

 ِمْصَحٌف.:  ِللُمْطَرِف : ِمْطَرٌف ، وللُمْصَحف

عفََراُن ، وهو قيل ِللَّثوب ::  دُ الَجسَ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو) عفََران. ُمْجَسدٌ  الزَّ  إذا ُصبَغ بالزَّ

عفََران ::  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي ْيُهقَانُ  يقال للزَّ  ، بَكسِر الِجيِم ، وكذلك قال ابُن السكيت. الِجَسادُ و،  الَجاِديو،  الرَّ

ْعفََران ونحوُ  الِجَسادُ  وقال الليث : ْفَرةِ ، وأَنشد: الزَّ بغِ األحَمر ، واألصفَِر الشَِّديِد الصُّ  : ه من الصُّ

 ُِ  ِجَساَدْيِن ِمْن َلْوَننْيِ َوْرس  وَعْلَ 
 هو الُمْشبَُع ُعْصفُراً أو َزْعفََراناً. الُمْجَسدُ  وقال : والثَّْوبُ 

 بَجيدٍق.:  : َوَجٌع في البطن يسمى الُجَسادُ وقال : 

 أي َمرقوٌم على محنٍة َونَغََماٍت. َمَجسَّدٌ  صوتٌ قال : وقال الخليُل : 

 إذا وضَع َجبهتَهَ باألرض. َسَجدَ والرجُل إذا َطأَطأ رأَسهُ وانَحنى ،  أْسَجدَ  :(أبو عبيد عن أبي عمرو): سجد 
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 :  وقال ُحَميد

  ْ َ جريريريريريريريريريريريريَ ا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريَ وَل أُّمريريريريريريريريريريريريَّ  ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  اَرى ألْر هبريريريريريريريريريريريريريَِ وَد الريريريريريريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يعني بعيرها أنَّه طأَطأ رأَسهُ ِلتَْرَكبَهُ. قُْلَن له أَْسِجْد ِللَْيلَى فَأَْسَجَدا: و وأنشدني أعرابي من بني أسدقال : 

 أيضاً : فُتُوُر الطَّْرِف. اإلْسَجادُ : و وقال ابن السكَّيِت نحواً منه ، قال

 :  وقال ُكثيِّرٌ 

ِك عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ان ا َأنَّ َدلريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريَّ رَِّك مريريريريريريريريريريريريريِ  َأغريريريريريريريريريريريريريَ

  
ادَ و   جريريريريريريريَ ِن رابريريريح   سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وَديريريريْ يريريري  ِك الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريْ لريريريريَ يريريريريْ   عريريريَ

  
 إدامةُ النَّظِر مع سكوٍن.:  اإلْسَجادُ  :(أبو عبيٍد عن أبي عمرو)

 بكسر الهمزة : اليَُهوُد. اإلْسَجادُ  وروى أبو العبَّاس عن ابن األعرابي أنه قال :

 : وأنشد

 َواىَف هبَا ِلَ رَاِهِم اإلْسَجادِ 
 أي الِجْزيَةَ. إسجاداً  يقال : أْعَطونا:  عبيدةَ أنه قالوروى ابُن هاني ألبي 

 وقال : َعنَى َدَراِهَم الجزيِة. َوافَى بها ِلَدراِهِم األْسجادِ :  وروي بيت األسوِد بالفتح

 [.18الجن : ] (َوَأَن اْلَمساِجَد ّلِِلَِّ )وقال الليث في قوِل هللا : 

 .َمْسَجدٌ  ، واحدها : َمَساِجدُ  مواضعُهُ من الَجَسِد ، واألرض : السُُّجودُ  قال :

مَن األرض  الَمْسَجدُ  بعد أن يكون اتُِّخَذ لذلك ، فأّما يُسَجدُ  عليه ، وفيه ، وحيُث ال يُسَجدُ  : اسٌم جامٌع حيثُ  الَمْسِجدُ وقال : 

 نفُسه. السُُّجودِ  فموضعُ 

بكسر الجيِم ،  َمْسِجدٌ  بفتح الجيم : ِمْحَراُب البيوت ، وُمَصلّى الجماعاِت : َمْسَجدٌ  : وروى أبو العباس عن ابن األعرابي قال

 : َجمعُُهما. الَمَساِجدُ و

 عليها. يُْسَجدُ  أيضاً : اآلَراُب التي الَمَساِجدُ و

 .َسَجَد َسْجَدةً  ويقال :

 .ُسجُوِدهِ  ، أَي : َهْيئَةَ  ِسْجَدتَهُ  وما أَحسنَ 

ْجالِن ، ونحو ذلك قال  السُُّجودِ  : مواضعُ  الَمَساِجدُ  قيلوقال الزجاج :  من اإلنساِن. الَجْبهةُ ، واألنُف ، واليَداِن ، والرْكبَتاِن والّرِ

َرْبُت ضَ :  ، كقولك َمْسِجدٍ  هلل ، وهو َجمعُ  السُّجودَ  : أَراد : وأنَ  [18الجن : ] (َوَأَن اْلَمساِجَد ّلِِلَِّ )الفراء وقال غْيُرهما في قوله 

 في األرض َمْضَرباً.

 [.100يوسف : ] (َوَخرُّوا َلُه ُسجَّدًا َوقاَل َّي َأَبِت هذا ََتِْويُل رُْءَّييَ )وقوله جل وعز : 

 للمعظَِّم في ذلك الوقِت. يُسَجدَ  قال الّزجاج : قيل : إنهُ كان من ُسنَِّة التعظيِم في ذلك الوقِت أن

وا هلل «َخرُّوا َلُه ُسجَّداً » قال : وقيل : داً  أي َخرُّ  .ُسجَّ

 : وهذا قوُل الَحسن ، واألشبهُ  (قلت)
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َج وا بيتاهر الِكتاب أَنم َف ، َدلَّ عليه ر   ه  اليت ر ها مِسني قال :  سريريريريريريريريريريريريَ َر َكوَْكباً )لي وسريريريريريريريريريريريري  ِإِن ِ رَأَْيُت َأَحَد َعش         َ
ْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِل ساِجِدينَ  م [.4يوسف : ] (َوالشَّ ليوس َف تعيتيما  له ِمْن غت  َسج  وا فيتاِهر  التالوأِب أَنَّ

 لغت هللا يف  ريعتهم. السجودِ  أْن أْ رَك وا  هلل  ي ا  ، وكأَنَّ ْم مل َيكونوا َن  وا عن
ا أمة محمٍد   لغيِر هللا جّل وعّز. السُّجودِ  ، فقد نَهاُهُم هللا عن وسلمعليههللاصلىفَأمَّ

 .(َوَخرُّوا َلُه ُسجَّداً )ُر ألهِل العَربيَِّة ، وهو أن تُجعََل الالُم في قوله : وفيه َوْجهٌ آخ

وا من أَْجِله [4:  يوسف] (رَأَيْ تُ ُهْم ِل ساِجِدينَ )وفي قوله :  دا اَلَم من أَْجل المعنى : َوَخرُّ هلل تََشكُّراً ِلَما أْنعََم هللا عليهم  ُسجَّ

 فَعْلُت ذلك ِلعُيون الناس أَي ِمن أَْجِل ُعيونهم.:  ِلكَ ُُ ، وهذا كقوالسالمعليهبيوسَف 

اجُ   :  وقال العجَّ

تَا حريريريريريريريريِ تريريريريريريريري  رِْع  ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ع  لريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِيريريريريريريريريريريريريرَا  هريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَ َوافريريريريريريريريريريريريِ اِء يف أجريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
 من أْجل الَجْرعِ ، وهللا أعلم.

 الُمْنتَِصُب.:  في لُغِة َطيِّئٍ  السَّاِجدُ  وقال الليث :

 أحفظه لغيره.قلت : وال 

حدثنا الحسين ، عثمان بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن األعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، 

ً  (ُسجَّداً )، وقال :  (1)قال : باب ضيق  (اْدُخُلوا اْلباَب ُسجَّداً ):  عن ابن عباس في قول هللا جل وعز  .أي ركَّعا

 في لغة طيئ المنتصب. اجدالس وفي نوادر أبي عمرو :

 إذا أَمالها ِحْملُها. ساجدةٌ  إذا كانت فاترةً ، ونَْخلَةٌ  ساجدةٌ  َعْينٌ :  وروى ابُن هانئ ألبي عبيدةَ أنه قال

 .َسَجدَ  وكل َمن َذلَّ وخَضَع لِما أُِمَر به فقد ُغلٌب َسواِجُد لْم يَْدُخْل بها الَحَصرُ :  قال لبيد

رة لما  [48النحل : ] (ُؤا ِظَّللُُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّماِئِل ُسجَّدًا ّلِِلَِّ َوُهْم داِخُرونَ يَ تَ َفي َّ )ومنه قول هللا  عاً متسّخِ أي ُخضَّ

رْت له.  ُسّخِ

َر لَهُ. سجودو  الَمَواِت كلُّه في القرآن : طاعتُه ِلَما ُسّخِ

وََكِثْي  ِمَن النَّاِس )ـ  إلى قولهـ  (يف السَّماواِت َوَمْن يف اْْلَْرضِ  ََلْ تَ َر َأنَّ هللَا َيْسُجُد َلُه َمنْ أَ )ومنه قول هللا جل وعز : 
الَمَواِت هلل بأَْعَجَب ِمْن ُهبُوِط الِحَجاَرةِ من َخْشيَِة هللا ، وعلينَا التَّْسِليُم هلل  ُسُجودُ  وليس [18الحج : ] (وََكِثْي  َحقَّ َعَلْيِه اْلَعذابُ 

 ، واإليماُن بَما أْنَزَل مْن َغْيِر تََطلُّبِ 

__________________ 
 (.238/  1)« تفست ال ربي»، وانيتر :  (سج )« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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َواِ  مَن اجلباِل وغتها من َوفِ  السُّج ودِ  َكْيِفيَِّة ذلكَ 
َ
ْ ِهه ، ألنَّ هللا جلَّ وعزَّ ملْ يري َفّ ْهَلاه  ، وحنو ذلك : َتْسِبيح  امل

ْيٍء ِإالَّ ):  ال يوِر وال وابِّ يلزم َلا اإل ان  به ، واالع اف  ب صريريريريريريريريريريوِر أفريَهاِمَلا َعْن ِفْ ِهه. كما قال هللا َوِإْن ِمْن ش        َ
 [.44اإلسراء : ] (ْن ال تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ ُيَسبِ ُح ِبَْمِدِه َولكِ 

َل األباِطيِل وتأِليفَُها. التََّسدُّجُ و،  السَّْدجُ  قال الليث :: سدج   : تَقَوُّ

 : وأنشد

 ِفيَلا أَقَاِويل  اْمرِ   َتَس ََّجا
اُج ، بالدال والراء : الَكذَّاُب.وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابّي قال : الّسدَّاُج   والسَّرَّ

 ، لم يذُكِر األزهريُّ من هذا شيئاً. الُمْدِسجُ : دسج َشْيَطاَن كّلِ ُمتَْرٍف َسّداجِ :  قال رؤبةُ 

 : ُدَوْيبَّةٌ تَْنِسُج كالعَْنَكبُوِت. الُمْدِسجُ  وبخط غيره :

 ج س ت
: لُغتاِن من كالم أهل العراِق ، وهو الذي يُلَفُّ عليه الغزُل باألصابع ِليُنَسَج ، تَُسّميه العَجُم  اإلْستِيجُ و اإِلْستَاجُ  قال الليث :: ستج 

 .أُْسجوتَةً و اْستُوَجةً  :

بَان ، والباب مهمٌل. (قلت)  : َوهما ُمعَرَّ

 مهمل.:  ج س ظ

 ج س ذ
 استعمل منه : السَّاَذُج ، وهو مهمٌل.

 مهمل.:  ج س ث

 ج س ر
 مستعملة.:  سر ، جرس ، سرج ، سجر ، رجسج

ا يُْعبَُر عليه. الِجْسرُ و،  الَجْسرُ  قال الليث :: جسر   : لُغتاِن وهو القَْنَطَرةُ ونحُوه ِممَّ

َهْوَجاُء َمْوِضُع :  ، وقال ابُن ُمْقبِلٍ  َجْسَرةٌ :  إذا كاَن َطِويالً َضخماً ، ومنهُ قيَل للنَّاقَةِ  َجْسرٌ  : َرُجلٌ  (أبو عبيد عن األصمعي)

 َرْحِلها َجْسرُ 

 أي َضْخٌم.

 .جسرٌ  إذا كانت ماِضيَةً ، قلّما يقاُل َجَملٌ  جسرةٌ  وقال الليث : ناقةٌ 

 ُشجاٌع. َجُسورٌ  : َجسيمٌ  َجْسرٌ  ورجلٌ 

 ً رُ  وإنَّ فاُلنا عُهُ. ليُجّسِ  فاُلناً أْي يَُشّجِ

َراَب ، قال الراعي َجفَرَ و فََدرَ والفَحُل  َجَسرَ ( ابن السكيت)  :  إذا تََرَك الّضِ

ا رَاهتريريريريريريريَِ كريريريريريريَ ْن بريريريريريريَ يريريريريريريَ  مريريريريريريِ ا  الريريريريريريعريريريريريريِ رِفريريريريريريريَ َرى الريريريريريري ريريريريريريَّ  تريريريريريريريَ

  
رِ   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َس جريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ َواِ  َأعريريريريريريريريريْ َن  َ  أَلريريريريريريريريريْ رعريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ
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 ِمن بَني ِعْمَراَن بِن الَحاِف. َجْسرٌ  وفي قَُضاَعةَ :

 بن َجسرُ  آخُر ، وهوَ  َجْسرٌ  وفي قَْيٍس :
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َا الك َمْيه  ف ال  :    َاِرِب بن َ َصَفَة ، وذََكَر  
ا لريريريريريريريريَ ْولريريريريريريريريَ ِف مسريريريريريريريريَ انريريريريريريريريِ َف َأْوَ ش  الريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريَ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ

  
رِ   ة َأْو َجسريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ يريريريْ هريريَ ْن جريري  َأانَّ مريريِ يريريفريريريريريريريا  كريريريريريريريَ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ي وَ  غريريريِ تريريريَ الَن أبريريريريْ يريريريْ ِس عريريريَ يريريريْ يريريريس  قريريريريَ َر قريريريَ ا َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريَ

  
رِ وَ   نْيِ اعريريريريتريريريريريريري لريريريريلريريريريريريريا    اجَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْن َأَ  الريريريري ريريريريَ  لريريريريكريريريريِ

  
 : السََّواِعِد أي ُمْمتَِلئَتُهَما ، وأنشد َجْسَرة وَجاريَةٌ 

 ُِ َخ َّ
 
 َداٌر ِ َْود  َجْسَرأِب امل

 : القَْوُم في َسْيرْهِم ، وأنشد تََجاَسرَ وَ : َماِضيَةٌ ،  َجْسرةٌ  : نَاقةٌ  (شمرٌ )

َزأب    َبَكَرْ   اَسر  َعْن ب   وِن ع لرييريْ
 :  أي تسيُر ، وقال جرير

َر  َّ اَنَدى و  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ر   ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريََ  َأجريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا َ   ِ َف أْن َيريريريريريريريريريريريري َ لريريريريريريريريريريريريْ َوى َ َل  ريريريريريريريريريريريريِ َ عريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريِ

  
َك لهُ بَها. تََجاَسرَ  « :النَّوادرُ »: تََطاَوَل ، ثمَّ َرفَع َرأََسهُ ، وفي  تََجاَسرَ  قال :  فاُلٌن ِلفاُلٍن بالعََصا إذا تََحرَّ

 .َسْجراً  بالَوقُودِ  تَْسُجُره ورِ : إيقَادَك في التنُّ  السَّْجرُ  قال الليث :: سجر 

 : اْسُم الَحَطِب. السَُّجورُ و

 في التّنُّوِر. السَُّجورُ  : الَخَشبَةُ التي يَُساُط بها الِمْسَجَرةُ و

َرْت )َوِإَذا اْلِبحاُر )في قوله : و [6الطور : ] ((6َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر )):  وقال الفراء في قول هللا جل وعز  ((6ُسجِ 
 بالنّاِر أَْي َمْملُوٌء. َمْسُجورٌ  كان عليُّ بُن أبي طالٍب رضَي هللا عنه يقوُل : [6:  التكوير]

َمْسُجوَرةً متجاوراً :  اإلنَاَء وَسَكْرتُهُ إذا مألتَهُ ، وقال لبيدٌ  َسَجْرتُ  الَمْملُوُء ، وقد:  في كالِم العََربِ  الَمْسُجورُ  وقال الفراء :

َرْت ))وقال الفراء في قوله :  ُمَهاأقال  أي أفَضى بْعُضها إلى بَعٍض فََصاَر بَْحراً َواِحداً. ((6َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِ 

َرْت ))قال الربيُع بن َخيثٍَم : و  َذَهَب َماُؤها.:  : فَاَضْت وقال قَتَاَدةُ  [6التكوير : ] ((6َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِ 

 .يُْسَجرُ  َجَهنَّمُ  : هو البحر وقال َكْعٌب :

اُج : قُِرئ جَّ َرتْ  وقال الزَّ َرتْ  وَمعنَى ُسِجَرتْ و،  ُسّجِ رْت ، ومعنى ُسّجِ  ُمِلئَْت.:  ُسِجَرتْ  : فُّجِ

 وقيل : ُجعلت مياُهَها نِيَراناً بَها يعذُب أَْهُل الناِر.

 : السيُل الذي يَمألُ كلَّ شيٍء. الساِجرُ  وقال الليث :

ً  السُّجَرةُ و السََّجرُ وقال :  رقَةَ فهَي أْيضا  .َسْجَراء : ُحْمَرةٌ في العَيِن في بياضَها ، وبعُضهم يقوُل : إذا خالَطِت الُحمَرةُ الزُّ

 : السَّاِكُن ، والُمْمتَِلُئ َمعاً. المْسُجورُ  :(أبو عبيدٍ )

رُ  وقال الليُث :  : الشَّعُر المرَسُل ، وأَنشد:  الُمَسجَّ
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 َسجَّر  
  ذا تريَ ّ  فريْرع َها امل

ديُق ، وَجمعهُ ::  السَِّجيرُ  :(أبو عبيد وابن السكيت)  .ُسَجَراءُ  الصَّ

 : اللبُن الذي ماؤهُ أكثُر ِمْن لَبَنِه. المسجورُ  وقال الفراُء :

 يكوُن الَمملُوَء ، ويكوُن الذي ليَس فيه شيٌء. الَمسُجورُ  وقال أبو زيٍد :

 إذا كانْت كثيرةَ الماِء. مسجورةٌ  ولْؤلَؤة

 .ساجورٌ  : في عنِقهِ  َمْسُجورٌ  وكلبٌ 

 األحمُق.:  السَّجوريُ  قال : (سلمة عن الفراء)

بْت في إثِر َولدَها قيَل : (أبو عبيد عن األصمعي)  .ُر َسْجراً َسَجرْت تسجُ  : إذا حنَّت النَّاقة فطرَّ

 :  وقال أبو ُزبَيدٍ 

رِي  ْه    بريريريريريريريريريرق  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريَ

  
ي   ائريريريِ ريريريِ َرِك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريْ نِي فريريريريريريريإنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريِ  بريريريعريريريَض اَّريريريَ

  
ً و عا  أي ُمقيداً مغلُوالً.،  ُمسوَجراً  قال أبو زيٍد : َكتََب الحجاُج إلى عامٍل له : أِن ابعْث إلّي فاُلناً ُمَسمَّ

 أي ُمْستَْرِسٌل. منسجرٌ  وَشْعرٌ 

 :  إذا انتَثَر مْن نَِظاِمِه ، وأنشد َمسجورٌ  ولؤلؤٌ 

َل يف  ؤلريريريريريريريريريؤ املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريوِر أ غريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريريَ

  
م    يتريريريريريريريريْ ه  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ انريريريريريريريريَ خريريريريريريريريَ اُِ فريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريَ ِك الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الماَء في َحلِقِه : صببتُه. َسَجرتُ و

 :  قال ُمزاِحمٌ 

ةٌ  يريريريريريريريَّ فريريريريريريِ ِ  أ ُ  مسريريريريريريَ هريريريريريريريْ َ
رْ  ذا املريريريريريري جريريريريريريَ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريمريريريريريريريَ

  
َ  يريريريريريريريَ   مريريريريريريْ يريريريريريري  ِل بريريريريريريِ َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ يّ  مريريريريريري  ا مريريريريريرين قريريريريريريريَ هريريريريريريريَ  َ يريريريريريريريْ

  
 : الطيُب الطعِم من الشراِب والطعاِم. القَديُ 

 :  . إذا َمألَ السيل ، وقال الشماخَساِجراً  ويُقاُل : َوَرْدنَا ماءً 

هريريرير  وَ  ا يريريريزيريريريريريريريَ  بريريريِن م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ى عريريريلريريرييريريريهريريريريريريريا ابريريريريْ  َأمحريريريَْ

  
ي    لَّ مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَاِ. كريريريريريريري 

َ
ِن املريريريري بريريريريَ ريريريريْ رِ و بريريريريِ اجريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
في العيِن فقال بعضهم : هو الُحمَرةُ في سواِد العيِن ، وقيل : هو البياُض الَخِفيُف في سواِد  السََّجرِ  العبَّاِس : اختلُفوا فيوقال أبو 

 العيِن ، وقيل : هي ُكدَرةٌ في بَيَاِض العيِن مْن تَْرِك الُكْحِل.

 .َمْفُجورٌ و مسجورٌ  وقال أبو سعيٍد : بحرٌ 

رْ  ويقاُل : ْرهُ حيُث تُِريُد.هذا الم َسّجِ  اَء : أي فَّجِ

 جْرسُ والكالَم أي تَكلَّمُت بِه ،  جرستُ و: الصوُت نفُسه ،  الجرسُ و،  المجروِس  : مصدُر الصوتِ  الجرسُ  قال الليُث :: جرس 

 .َمْجُروَسةٌ  روفِ لَها ، وهي الياُء واألِلُف والواُو ، وسائُر الح ُجُروس الَحْرِف : نغمتُهُ ، والحروُف الثَّالثةُ الجوُف ال

ْوُت. الِجْرسُ و،  الَجْرسُ :  قال (ابن السكيت عن األصمعيّ )  : الصَّ

ِه. أجَرسَ  يقاُل : قد  الطائُر إذا ُسمَع صوُت َمّرِ
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 السَّبُُع إذا سِمَع َصْوتِي. أَْجَرسنيِ و

 :  شيٍء ، وأنشد َجْرِس  الَحيُّ إذا َسِمْعَت َصوتَ  أجَرسَ و

ىتَّ  ذا أجريريريريريريريريريريريريريريَرَس    كريريريريريريريريريريريريريريلُّ طريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريرِ مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َع اَّريريريريريريريَ ْ ي بريريريريريريريِك  ريريريريِ يتريريريريِ لريريريريْ عريريريريَ ْه تريريريريري   قريريريريريريريامريريريريريريريَ

  
َدَخَل بيَت بعِض نسائِِه فََسقَتْهُ عَسالً ، فَتَواطأْت ثِنتاِن مْن نَِسائِِه أن تقوَل لهُ أَيَّتُُهَما »:  وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي و

 ، أي : أََكلْت وَرَعْت. «نَْحلهُ العُْرفُطَ  َجَرَستْ  فََشِرْبَت إذن َعَسالً :  هفإْن قال : ال قالْت ل ؟أكلَت َمغَافيرَ : أ دَخَل علْيَها

 :  : تأُكُل ثََمَر الشَجِر ، وقال أبو ذُؤيب يصُف النْحلَ  َجَواِرسُ  ونَْحلٌ 

َوارس  مريريريريريريراِء مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا جريريريريريريَ لُّ عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريري ريريريريريريَّ يتريريريريريريريَ  يريريريريريريَ

  
هريريريريريريريْ   الريِش ُّ غريريريريريريريٌ  رقريريريريريريرياهبريريريريريريريا   مراضريريريريريريريريريريريريريرييع  صريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : التي معها أوالُدها. المراضيعُ والريِش : ُصْفُر األجنحِة ،  ُصْهبُ 

 .َجَرَس يجِرسُ  : األكُل ، وقد الَجْرسُ  وقال أبو عبيد :

 : الذي يُضرب. الَجَرسُ  :(ابن السكيت)

 .«َجَرسٌ  ال تَْصَحُب المالئكةُ ُرفقةً فيها»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

ً  العََسلَ  تجُرسُ  حلوقال الليث : الن ً  النَّورَ  تجِرسُ و،  َجرسا  ، وهو لحُسها إياه ثم تعسيلُهُ. َجرسا

ت كصوت أجَرسَ و  .الَجَرس الحلَى إذا صوَّ

اجُ   :  وقال العَجَّ

ا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريي  ذا مريريريريريريريا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ع  لريريريريلريريريريحريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريَ

  
جَّ يف أجريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياِدهريريريريريريريريريريريا و   او ارتريريريريريريريريريريريَ  أجريريريريريريريريريريريَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َُّفريَزَفَة الريِح اَََّصاَد اليريَبَسا
 لفالن إذا كان يأنس بكالمه. َمْجَرسٌ  ويقال : فالنٌ 

 :  وأنشد

 أنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   جمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ٌس  ذا

  
 مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  جمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرِس  

  
سٌ  : رُجلٌ  (أبو عبيد عن األصمعي) َب األموَر وعرفها ، وقد مجرَّ ذٌ إذا جرَّ َستُه منجَّ  األموُر. جرَّ

 :  وأنشد

ريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ   جمريريريريريريريريريريريريريريريريّرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   غريريريريريريريريريريريريريريريريرَّأَب الريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورِ  لريريريريريريريريريريريريريريرَّمِي    والريريريريريريريريريريريريريريرَّمي  عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريريريريزجريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الكثيُر األكِل.:  الجاُروسُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : األصُل. الِجرسُ و

 : الصَّوُت. الِجرسُ و،  الَجرسُ و

 ، واْجتََرْشُت أي كسبُت. اْجتََرْستُ  :(أبو سعيد)

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر )قال هللا جل وعز : : رجس   [.90المائدة : ] (َواْْلَْنصاُب َواْْلَْزالُم رِْجس  ِإَّنَّ

جسُ  قال الزجاج :  في اللغة : اسٌم لكل ما استُقِذَر من َعَمٍل ، فبالَغ هللا في ذّمِ هذه الّرِ
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 .رِْجسا   األ ياء و َّاها
ُجلُ  َرُجسَ  ويقال : ً  الرَّ  إذا َعِمَل َعَمالً قبيحاً. َرِجَس يَْرَجسُ وَ ،  َرْجسا

جسَ  بفتح الراء : شدة الصوت ، فكأن جسُ الرَّ و  : العمُل الذي يقبُُح ِذْكُرهُ ويرتفُع في القُْبحِ. الّرِ

اسٌ  َرْعدٌ وَ   : : شديُد الصوت ، وأنشد َرجَّ

 كل  رجَّاس  يسوق  الرُّجَّساو 
جُز بالزاي فالعذاب ، أو العََمُل الذي يؤدي إلى العذاب.  قال : وأما الّرِ

ْجسُ  السكيت :وقال ابن  ُضه. الّرِ عِد وتمخُّ  : َمْصَدُر صوِت الرَّ

جسُ وقال :   : الشيُء القَِذُر. الّرِ

 : َحَجٌر يُلقى في جوف البئر ليُعلََم بصوته قَْدُر قَْعِر الماء وعمِقِه. الِمْرَجاسُ  وقال ابن األعرابي :

 .ُجوسٌ لَِرْجٌس َمرْ  ، وإنه يرُجُس َرَجاَسةً  الرجل َرُجسَ  وقال الليث :

 أي في التباٍس. َمرُجوَساء من أمرهم ، وفي َمْرُجوَسةٍ  وقال شمر : قال الفراء : يقال : هم في

 :  وأنشد أبو الَجَدِل األعرابي

وِس  ْرجريريريريريري  َ
َر املريريريريريري كريريريريريريَ ا َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ حريريريريريريْ بريريريريريريَ  حنريريريريريرين  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بريريريريريريريريريريريري اِر مسريريريريريريريريريريريريال  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَة ا ريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِس  

  
ْجِس  من: الملعوُن ، وأراد َمزَوَز بن محمد ، أخذه  الَمرجوسُ  قال :  .الّرِ

 من أمرهم ، أي في اختالط وَدَوراٍن. َمرُجوسةٍ  : هم في (أبو عبيد عن الكسائّيِ )

اسٌ  وقال الليث : بعيرٌ   أي شديُِد الَهِديِر. ِمرَجسٌ و رجَّ

جسُ وقال :  جز ، وكل قََذٍر : الّرِ  .ِرْجسٌ  في القرآن : العذاُب كالّرِ

 أي ُكفَّاٌر. َرِجُسوَن نَِجُسوَن نَِضفُوَن َوِجُروَن صقَّارونَ  : مر بنا جماعةٌ  (ثعلب عن ابن األعرابي)

 .بالِمرَجاِس  الرجل إذا قدَّر الماء أْرَجسَ و

ْجسُ  وقيل :  : الَمأْثَُم. الّرِ

 [.145األنعام : ] (فَِإنَُّه رِْجس  َأْو ِفْسقاً ):  وقال ابن الكلبي في قول هللا جل وعز

جس  ُم.: المأثَ  الّرِ

 ، قال : ما ال خير فيه. [125األنعام : ] (َكذِلَك ََيَْعُل هللاُ الر ِْجسَ )وقال مجاهد في قوله : 

ا يُرِيُد هللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيتِ )وقال أبو جعفر في قوله :   [.33األحزاب : ] (ِإَّنَّ

جس قال :  : الشك. الّرِ

َا)وقال ابن الكلبّيِ في قوله :   أي َمأْثٌَم. [90المائدة : ] (. اْْلَْنصاُب َواْْلَْزالُم رِْجس  ..) (ِإَّنَّ

 : ِرَحالَةُ الدابَِّة. السَّرجُ  قال الليث :: سرج 
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ً  يقال :  .أسَرجتُه إسراجا
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اجٌ  وُمتَِّخذُهُ :  .سرَّ

راَجةُ  وِحْرفَتُهُ :  .الّسِ

راجُ و اِهرُ  الّسِ  الذي يَْزَهُر بالليل. : الزَّ

ً  وقد َراَج إسراجا  .أسَرْجُت الّسِ

 .الِمْسَرَجةُ  : التي توضع عليها الَمْسَرَجةُ و

 : التي توضع فيها الفتيلة. الِمْسَرَجةُ و

 المؤمنين. ِسَراجُ  النهار ، والُهدى : ِسَراجُ  والشَّمُس :

ج ويقال : َجهُ أي حسَّنه سرَّ جا: و قولَهُ وأنشد :  هللا وجهه وبهَّ قال : عنى به الُحْسَن والبهجةَ ، ولم يعِن أنه  فاحماً وَمْرِسناً مسرَّ

جُ  أفَطسُ   الَوَسِط. مسرَّ

 .بالسَُّريجيَّاتِ  ، وهو ضرٌب من السيوِف التي تعرف السَُّريجيِ  وقال غيره : َشبَّهَ أَْنفَهُ وامتَِداَدهُ بالسَّْيفِ 

ج وقال أبو زيد :  حسنه.هللا وجهه أي  سرَّ

 [.46األحزاب : ] ((46ِإَّنَّ َأْرَسْلناَك شاِهدًا َوُمَبشِ رًا َوَنِذيرًا َوداِعياً ِإىَل هللِا ِبِِْذنِِه َوِسراجاً ُمِنْيًا ))وقوُل هللا : 

 أي وكتاباً بيِّناً. (َوِسراجاً ُمِنْياً )وقال الزجاج : أراد بقوله : 

ً  منير أي وذا كتاب منير : بيِّن ، وإن ِشئَْت كان ِسَراجٍ  وذا (َأْرَسْلناَك شاِهداً )المعنى :  داِعياً )منصوباً على معنى ،  ِسراجا
 ، وتالياً كتاباً بيِّناً. (ِإىَل هللاِ 

ً  : وإن جعلتَ  (قلت)  يُهتدى به في الظلم. ِسَراجٌ  كان حسناً ، ويكون معناه هادياً كأنه وسلمعليههللاصلىنعتاً للنبي  ِسراجا

رجيَجةِ و،  السُّرُجوَجةِ  : إنه لكريم (عبيد عن أبي زيدأبو )  ، أي كريم الطبيعة. الّسِ

 أي َكَذب. َسَرجَ  الكذاب ، وقد:  السَّّراج :(ثعلب عن ابن األعرابي)

جَ  ويقال : تكلّم بكلمة واحدة  ُسرُجوَجةٍ  لى: إذا اَستَوْت أخالق القوم قيل : ُهْم ع (أبو عبيد عن األصمعي: ) بأُْسُروَجةٍ  عليها فََسرَّ

 وَمِرٍن وَمِرٍس.

 ج س ل
 [.مستعملة]جلس ، سجل ، سلج : 

أي فُتل  ُجِلَز َجلزاً  وقال َغْيُرهُ : أصله َجلٌز فقُِلبَْت الزاُي ِسْيناً كأنه:  : َوثيٌق َجِسيمٌ  َجْلسٌ  ، وَجَملٌ  َجْلسٌ  قال الليث : ناقة: جلس 

 حتى اكتنز واشتد أَْسُرهُ.

ى ً  وقالت طائفة : يَُسمَّ  : ما ارتفع َعِن الغَْوِر في بالد نَْجٍد. الَجْلسُ ولطوله وارتفاعه ،  َجْلسا

 .الَجْلسُ  القوم إذا أَتَْوا نَْجداً وهو َجلَسَ  وقال ابُن السكيت :

 : وأنشد
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رِعريريريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريريريْ اَر بريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريري  ْن غريريريريريريريريريريريريَ اَل مريريريريريريريريريريريريَ َ  مشريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريِ ِ عريريريريريريريريريريريرين و  

 
الريريريريريريريريريريريريِس املريريريريريريريريريريريري نِي اجلريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال

ا هريريريريريريريَ ة  كريريريريريريريا ريريريريريريِ اهريريريريريريريَ فريريريريريريريَ َرَُّدِق والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  قريريريريريريريل لريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريَ

  
ِس   َك فريريريريريريرياجريريريريريريريلريريريريريريريِ رتريريريريريريري  لريريريريريريريَه اَترَِك مريريريريريريريا أَمريريريريريريريَ   ن كريريريريريريري 

  
 أي ائِت نَْجداً.

 :  إذا كان طويالً ، وقال الهذلي َجْلسٌ  َجبَلٌ وَ 

ة   اهريريريريريريريِ ريريريريريريريَ لُّ عريريريريريريريلريريريريريريريى أقريريريريريريريذاِف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريَ  أوىف يريريريريريريريَ

  
ل    جريريريريريريريريَ اف  واَّريريريريريريريريَ لريريريريريريريريس  يريريريريريريريريزل هبريريريريريريريريا ا ريريريريريريريري  ريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريَ

  
 بكسر الجيم : الفَْدُم. الِجْلسُ  : قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 :  : البَِقيَّةُ من العسِل تبقى في اإلناء. وقال الطرماح الَجْلسُ و

او  هريريريريريريريَ رمسريريريريريِ س  أبريريريريريكريريريريريريريار  أطريريريريريريرياَع ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريْ  مريريريريريريريا جريريريريريَ

  
وع    نْيِ و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر   لريريريريريريريريريريريريريريواِديريريريريريريريريريريريريريريَ َ   ريريريريريريريريريريريريريريََ  جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َجليُِسهُ  ، وأنا َجليِسي ويقال : فاُلنٌ 

 .الِجْلَسةِ  وهو َحَسنُ 

 :  : َدِخْيٌل ، وهو بالفارسية ُكلَّشاُن وقال األعشى الُجلََّسانُ  وقال الليث :

ٌج  ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريَ اٌن عريريريريريلريريريريريريري هريريريريريريريا َوبريريريريريريَ لَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريلريريريريريريريا جريريريريري 

  
رٌب وَ   لريريريريريْ لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريَ لريريريريريَ مريريريريريْ لريريريريريَ وش  مريريريريري  رَُّجريريريريري  َ

 واملريريريريري

  
 :  وال َذنوٌب ، وأنشد َسْجلٌ :  : ذَكٌر ، وهو الدلو مآلن ماًء ، وال يقال له وهو فارغ السَّجلُ  :(ابن السكيت): سجل 

جريريريريريريريريريريل  وب  و السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ نريريريريريريريريريري  ة  والريريريريريريريريريريذَّ  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
وب    ا يريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريري  وَّهريريريريريريريريريريريريريَ ركريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريريرى مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وأنشد ابن األعرابي

ّي انئريريريريريريريريريريريريال  مريريريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري    رب  أ َرجريريريريريريريريريريريريِّ

  
ال    جريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريى وذمريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريري 

  
ة : البئر القليلة الماء.  قال الذَّمَّ

ل ذمته ِسَجاُل أي َعْهُدهُ ُمحكٌم ، من قولك :و. : ...... كثير. ورواه األصمعي:  : الدلو المآلن ، والمعنى قليله السَّْجلُ و  سجَّ

يلٍ )القاضي لفالن ماله أي استَْوثََق له به ، وقال أبو إسحاق في قول هللا :  ، قال الناس في  [74الحجر : ] (ِحجارًَة ِمْن ِسجِ 

يلٍ )  أقواالً. (ِسجِ 

 وفي التفسير : أنها من : ِجّلٍ وطين ، وقيل من ِجّلٍ وحجارة.

أنه إذا كان التفسير صحيحاً فهو فارسيٌّ أُْعِرَب ـ  وهللا أعلمـ  عندنا وقال أهل اللغة هذا فارسيٌّ ، والعرب ال تعرف هذا ، والذي

فقد بيَّن  [.33الذاريات : ] ((33لِنُ ْرِسَل َعَلْيِهْم ِحجارًَة ِمْن ِطنٍي ))ألن هللا قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال : 

يلٍ  للعرب ما ُعنِيَ   .بِسّجِ

 أَْعَربَتْهُ العرُب نحو : جاموٍس ، وديباجٍ فال أُنكر أن يكون هذا مما أُعرب. ومن كالم الفرس ما ال يُحصى مما قد

يلٍ ) :وقال أبو عبيدة   : تأويله (ِمْن ِسّجِ
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 كثيرة شديدة.

 :  وقيل : إن مثل ذلك قول ابن ُمقبل

ر .  وَ  َض عريريريريرين عريريريريري  ة  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِبريريريريريوَن الريريريريريبريريريريرييريريريريريَ لريريريريريريريَ  َرجريريريريريْ

  
يلريريريريريا  جِّ ه بريريريريريه األب ريريريريريال  سريريريريريريريريريريريريريريِ ْر   تواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ينٌ وقال :  يلٌ و ِسّجِ  بمعنى واحد. سّجِ

يلُ  وقال بعضهم :  أي أرسلتُه ، فكأنها ُمَرَسلَةٌ عليهم. َسَجْلتُه من ِسّجِ

ْحساُن ))ُروي عن محمد بن عليٍ أنه قال في قول هللا جل وعز : و ْحساِن ِإالَّ اْْلِ قال  [.60الرحمن : ] ((60َهْل َجزاُء اْْلِ

 اجر.للبَّرِ والف ُمْسَجلَةٌ  هي

 أي ُمرَسلةٌ لم يُشترْط فيها بَرٌّ وال فاجر. ُمْسَجلَةٌ  وقوله

 يقول : فاإلحسان إلى كّلِ أحٍد جزاُؤه اإلحساُن ، وإن كان الذي يصَطنُِع إليه فاجراً.

يل وقال أبو إسحاق : قال بعضهم : ْجلِ  إذا أعطيَت ، وجعله من أسَجلتُ  من ِسّجِ  .الّسِ

 :  وأنشد بيت اللهبّيِ 

ل مريريريريريريرياجريريريريريريريِ ا  مريريريريريرين  اجريريريريريريريِ ِ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريْ اجريريريريريريِ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرب   أل  الريريريريريريريريريريري ِّلريريريريريريريريريريريَو    عريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَْ

  
يلٍ )وقيل :   أي ما ُكتب لهم. سجلٍ  كقولك : من (ِمْن ِسجِ 

ر فهو أَْبيَنُها ألن في كتاب هللا دليالً عليه.  وهذا القول إذا فّسِ

 [.9،  7المطففين : ] ((9( ِكتاب  َمْرُقوم  )8( َوما َأْدراَك ما ِسجِ ني  )7ِسجِ نٍي )َكَّلَّ ِإنَّ ِكتاَب الُفجَّاِر َلِفي )قال هللا : 

يلٌ و ينٍ  في معنى ِسّجِ بُهم بها ، وهذا أحسن ما مر فيها عندي. ِسّجِ  ، المعنى أنها حجارةٌ مما كتب هللا أنه يعذِّ

 أي َضْخَمةٌ. َسِجيلَةٌ  وقال غيره : َدْلوٌ 

 :  وقال الراجز

ذهريريريريريريريريا  جريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريه  ريريريريريريريري  َك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَّ  وأعريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ ك ذا مسريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريُّ ن عريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري    ن مل يريريريريريريريريريريَ

  
 .«على بَْول أعرابّيٍ  َسْجلٍ  أمر بَصبِ » وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و

الِء ، وجمعه:  السَّْجلُ و  .ِسَجالٌ :  أعظُم ما يكون من الّدِ

َجاِل :  قال لبيد َجاَل على الّسِ  .السَّْجلِ  : مأخوذةٌ من الُمَساَجلَةُ ويُِحْيلُوَن الّسِ

،  «ِسَجالٌ  الحرُب بيننا»:  ، فقال له وسلمعليههللاصلىأن ِهَرْقالً سأله عن الحرِب بينه وبين النبي »في حديث أبي سفيان : و

أي َدلٌو  َسْجلٌ  أن الُمْستَِقيَْيِن بَسْجلَيِن من البئر يكوُن لكّلِ واحد منهما ومعناه أنا نُداُل عليه مرةً ، ويَُداُل علينا أخرى ، وأصله

 .«مألى ماء

 الطويل.:  من الضُّروع السَّجيلُ  وقال الليث :

فَِن. السَّجيلةُ  والُخصيَةُ   : المسترخيةُ الصَّ
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ِجلِ  وقال هللا : َكَطيِ  ْجلِ  ، وقُرئ [100األنبياء : ]للكتاب  الّسِ ِجلَ  بإسكان الجيم وتخفيف الالم ، وجاء في التفسير أن الّسِ :  الّسِ

 الصحيفة التي فيها الكتاب.

ْجلِ )وُحكي عن أبي زيد أنه روى عن بعضهم أنه قرأها :   بسكون الجيم. (للكتاب الّسِ

 بفتح السين. ... (السَّْجل)قال : وقرأ بعض األعراب : 

ِجلُ  وقيل :  َملٌَك.:  الّسِ

ِجلُ  وقيل : ُجُل. الّسِ  بلغة الَحبَش : الرَّ

ِجلَ  عن أبي الجوزاء : أنو  ، وتمام الكالم للكتاب.وسلمعليههللاصلى: كاتٌب كان للنبي  الّسِ

خُو المضَطِرب الذي يَضرُب ِرْجلَيها من خلِفها ، وال يكون إال في ُضر أَْسَجلُ  وقال ابن شميل : َضْرعٌ  وع وهو الواسع الّرِ

 الشاِء.

. انَسجلَ و  الماُء انِسجاالً إذا انصبَّ

 :  وقال ذو الرمة

ِه الريريريريريريريريريريريريريريريريذِّراع  هلريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريني  و   أرَدفريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اال  جريريريريريريريَ َل انسريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريَ وُِ املريريريريريريرياِء فريريريريريريرياْنسريريريريريريريريريريريريريريريَ ج   سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«، والقضاء ليّانٌ  َسلََجانٌ  األكل»من أمثال العرب : : سلج 

ً  الطعامَ  ُسِلْجتُ  : عن الكسائي : (أبو عبيد) ً وَ ،  َسْلجا  إذا ابتلعتَهُ. َسَرْطتُهُ َسْرطا

ً  وقال أبو زيد : ً و َسِلَج يُْسلَُج َسْلجا  .َسلََجانا

 : نَبَاٌت ِرْخٌو من دّقِ الشَجِر. السُّلَّجُ  وقال الليث :

 : َضْرٌب منه. السُّلََّجانُ و

 .َسلََجْت تسلُجُ :  بطونُها قيلفاستطلقت عنه  السُّلّجَ  : قال : إذا أكلِت اإلبل (أبو عبيد عن األموّيِ )

 عندي أجود. َسِلَجت تسلُجُ  وقال شمر :

ارة. السُّلّجُ وقال :   من الَحْمِض ال يزاُل أخضَر في القيظ والربيع ، وهي خوَّ

 رُّ وال يُعدُّ من شجر الَحْمِض.: نَْبٌت َمْنبِتُهُ الِقْيعَاُن ، وله ثََمٌر ، في أطرافه ِحدَّة ، ويكون أخَضَر في الربيع ثم يهيُج فَيَْصفَ  (قلت)

 أي يُلحُّ في شربه. يستَِلجهُ ووقال اللحياني يقال : تركته يتََزلَُّج النبيَذ 

 أي في حلقومه. ِسلَِّجانه : يُْدِخلُهُ في ْيستَِلُجهُ وَ قال : 

 أي في حلقومه. ِسلِّجانهِ  ويقال : رماه هللا في

 تأويله : تُِحبُّ أن تأُخذَ وتكَرهُ أْن تَُردَّ.« والقضاء ليَّان،  َسلََجان األخذ»قال : وقولهم : 

 الفَِصْيُل الناقةَ وَملََجها إذا رضعها. َسلَجَ :  وقال أبو تراب قال بعض أعراِب قَْيٍس 

 الدُّْلُب الطواُل.:  السَّاَلِليجُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)
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 .ِليَجةُ السَّ :  ويقال للسَّاَجِة التي يَُشقُّ منها البابُ 

لَّْجنُ و  : : الَكْعُك ، وأنشد الّسِ

 س لَّجاو أيكل  ِسلَّْجلا  هبا 
لَّجن : ولم أسمع (قلت) ً  لغيره ، وكأن الواجر أراد : يأكل الّسِ  .ُسلَّجا ، ويرعى ِسلَّْجنا

 ج س ن
 جنس ، نجس ، نسج ، سجن ، سنج.

 الماء.جمود :  الَجنَسُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): جنس 

 : كل َضْرٍب من الشيء ومن الناس والطير ، ومن ُحُدوِد النحو والعروض واألشياء : ُجْملَةٌ ، والجميُع : الِجْنسُ  وقال الليث :

 .األجناسُ 

 الناس إذا لم يكن له تمييز وال عقٌل. يَُجانِسُ  البهائم ، وال يَُجانِسُ  هذا أي يشاكله ، وفالن يَُجانِسُ  ويقال : هذا

من البهائم العُْجِم ، فإذا واليت ِسناً من أسنان اإلبل على ِحَدةٍ فقد صنَّفتها تصنيفاً ، كأنك جعلت بنات المخاض  ِجْنسٌ  بل :واإل

بَُع.  منها ِصْنفاً ، وبنات اللَّبون صنفاً ، والِحقَاَق صنفاً ، وكذلك الِجَذاُع ، والثَّنِيُّ ، والرُّ

 .ِجْنسٌ :  ، والشَّاءُ  ِجْنسٌ  ، والبقر : ِجْنسٌ  واإلبل : ْنسٌ جِ  ، فالناس : أَْجنَاسٌ  والحيوان :

 العُنَّاب.:  السُّْنجُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): سنج 

ناجُ  وقال أبو عمٍرو : راجِ في الحائط ونحو ذلك. الّسِ  : أثر دخان الّسِ

اء قالـ  قال الليث  الميزان وَصْنَجتُهُ ، والسين أفصح. َسْنَجةُ :  أبو عبيد عن الفرَّ

 .النَّسَّاج : معروف ، وعاِملُهُ : النسجُ  قال الليث :: نسج 

له طرائق  فاْنتََسَجتْ  الماء إذا ضربت متنَهُ  تَْنِسجُ  الُموَر ، والَجوَل على ُرُسوِمَها ، والريح نََسَجتِ  التراب إذا تَْنِسجُ  والريح

عر. يَْنِسجُ  كالُحبُك ، والشاعر  الّشِ

 الزور. يَْنِسجُ  والكذاب

 : الُمْنتَبُِر من كاثبة الدابة عند منتهى منبت العرف تحت القََربُوس المقدم. الِمْنَسجُ و

 في سيرها ، وهو سرعة نقلها قوائَِمَها. تَِسجُ وَ  تَْنِسجُ  : نُُسوٌج َوُسوجٌ  وناقة

 الميم وفتح السين ، ونحو ذلك ، قال األصمعي وابن شميل. الفرس بكسر ِمْنَسجُ و:  (أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

 حيث َمْنِسُجهُ وَ الثوب ،  ِمْنَسجُ  ويقولون ::  ، قال َمْنِسجٌ  وقال شمر : قد قالوا :
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 .يري ْلَسج  
يَ   على الكتفين. فَيَْنِسجُ  الفرس ألن عصب العنق يجيء قِبََل الظهر ، وعصب الظهر يذهب قِبََل العنق ِمْنَسجُ  وقال شمر : سّمِ

 والَحاِرُك : ما شخص من فروع الكتفين إلى أصل العُنُِق إلى مستوى الظهر. الِمْنَسجُ  وقال أبو عبيد :

ْبِد ، قال : والكاهل خلف الِمْنَسجُ  وقال أبو زيد :  .الِمْنَسجِ  : ما بين ُعرف الدابة إلى موضع اللِّ

 الثوب حيث يَْنِسُجونَهُ. َمْنِسجُ و

 به. يُنَسجُ  : الذي لِمْنَسجُ او

م جهازها إلى كاهلها لشدة سيرها. النَُّسوجُ  وقال ابن شميل :  من اإلبل : التي تُقّدِ

ادات.:  النُُّسجُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  السَّجَّ

ً »في حديث عائشة أنها ذكرت عمر فقالت : و ين ، وأصله أن الثوب ، أرادت أنه كان منقطع القر «وحده نَِسيجَ  كان وهللا أحوذيا

على منواله غيره لدقته ، وإذا لم يكن دقيقاً ُعمل على منواله سًدى لعدة أثواب ، فُضرب ذلك مثالً لكل  يُنسج إذا كان نفيساً لم

 من بُولَغ في مدحه ، وهذا كقولك : فالن واحد عصره ، وقريع قومه.

، الخبيث  النجس اللهم إني أعوذ بك من الّرجس»أنه كان إذا دخل الخالء قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : نجس 

 .«المخبث

 ، ولم يذكروا الرجس فتحوا النون والجيم ، وإذا بدأوا بالرجس ثم أتبعوه بالنََّجس قال أبو عبيد : زعم الفراء أنهم إذا بدأوا

 كسروا النون. النجس

 : الشيء القَِذُر من الناس ومن كل شيء قذرته. ِجسُ النَّ  وقال الليث :

 .نجس ، وامرأة نََجسٌ  ، ورجال نََجسٌ  ورجالن نََجسٌ  رجل:  ، ولغة أخرى أنَجاسٌ  ، وقوم نََجسٌ  رجل

َا اْلُمْشرُِكوَن ََنَس  )قال هللا تعالى :   [.28التوبة : ] (ِإَّنَّ

 ال يجمع وال يؤنث. نََجسٌ  وقال الفراء :

َا اْلُمْشرُِكوَن ََنَس  )وقال أبو الهيثم في قوله :   .أنجاسٌ  أي أخباثٌ  [28التوبة : ] (ِإَّنَّ

ّمِ  نِْجسٌ  أنه قال : إذا قالوا : ِرْجسٌ  (الحراني عن ابن السكيت) َكَسروا ِلَمكاِن ِرْجٍس وثنَّوا ، وجمعوا ، كما قالوا : جاء بالّطِ

م ، فإذا أفردوا قالوا : جاء با  لطَّّمِ ففتحوا.والّرِ

َسةُ وقال : من الَمعَاَذات : التميمة ، والُجْلبَةُ  (ثعلب عن ابن األعرابي) ِذ : الُمنَجَّ سٌ  ، ويقال : للُمعَّوِ  .ُمنَّجِ

ذ لم قيل له ::  قال أبو العباس قلت البن األعرابي سٌ  المعوَّ  فقال إن للعرب أفعاالً يخالف ؟النََّجاَسةِ  ، وهو مأخوذ من ُمنَجَّ

 معانيها ألفاظها.
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 .النَّجاسة إذا فعل فعالً يخرج به من تنجَّس يقال : فالن

ج ويتحنَّث إذا فعل فعالً يخرج به من اإلثم والحرج والحنث.  كما قيل : يتأثم ، ويتحرَّ

 : الذي يُعلَّق عليه عظام أو ِخَرٌق. المنجَّس وقال الليث :

ذ : سٌ  ويقال للمعّوِ  :  ، وأنشد ُمنَّجِ

ة  و  وبريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري  ة  مريريريريريريريريريريريريَ ارِيريريريريريريريريريريريريَ س  و جريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريري 

  
ا مل ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِّدِ و   هريريريريريريريريريريريَ رقريريريريريريريريريريريِ ة  يف طريريريريريريريريريريريَ ارِقريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريَ

  
ٍس ويصف أهل الجاهلية أنهم كانوا بين كاهن   .ُمنَّجِ

 وقال غيره : كان أهل الجاهلية يعلِّقون على الّصبّي ، ومن يُخاُف عليه عيوُن الِجّنِ األقذار من ِخَرِق المحيض.

ِذ :ويقولون : الِجنُّ ال تقرُ  سٌ  بَُها ، ثم قيل ِللُمعَّوِ  .ُمنَّجِ

 .ُعقَامٌ و،  نَجيسٌ و نَاِجسُ  : إذا كان داء ال يُبرأ منه فهو (أبو عبيد عن األصمعي)

ذون:  النُُّجسُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)  : المياه الجامدة. الُجنُسُ و،  الُمعّوِ

 [.33يوسف : ] (َِلَ َرِب السِ ْجُن َأَحبُّ إِ )قال هللا جل وعز : :  [سجن]

ً  فمن كسر السين فهو الَمْحبِس ، وهو اسم ، ومن فتح السين فهو مصدر (السَّْجنُ )قال الفراء : وقرئ   .َسَجْنتُهُ َسْجنا

 .«من اللسان َسْجنٍ  ما شيء أحقَّ بطول»في الحديث : و

ينا:  وقول ابن مقبل ين قال األصمعي : ضرباً تواَصْت به األبطاُل ِسّجِ ّجِ لتِينُ :  من النخل الّسِ  بلغة أهل البحرين. الّسِ

نْ  يقال :  ِجْذَعَك هذا إذا أردت أن تجعله ِسلتِيناً. َسّجِ

ينٌ  والعرب تقول :  مكان ِسلتين ، وِسِلتيٌن ليس بعربّيٍ. ِسّجِ

 : الشديد. السجين وقال أبو عمٍرو :

 به فال يبرح مكانه.كأنه يُثبت من وقع  السَّجن وقال غيره : هو ِفعّيل من

ً  ورواه ابن األعرابي :  أي سخناً يعني الضرب. ِسّخينا

ج قال ل عن المؤّرِ  : دائم في قول ابن مقبل. ِسّجينٌ و ِسّجيل:  ورواه ابن المنخَّ

 ج س ف
 مستعملة.:  جفس ، سجف ، فجس ، فسج

ُجُل قيل : (أبو عبيد عن األصمعي): جفس  ً  الرجل َجِفسَ  : إذا اتخم الرَّ  .َجِفسٌ  ، فهو َجفَسا

 ، أي َضْخٌم َجاٍف. َجِفسٌ و،  ِجْفسٌ  فالنٌ « : النوادر»وفي 

جفَانِ  قال الليث :: سجف   : سترا باب الَحَجلَِة ، وكل باب يَْستُُرهُ ِستْراِن َمْشقُوقٌ  الّسِ
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 ا َِباِء. ْجَفاسِ :  ، وكذلك َسْجفٌ  بيلهما فكل  قّ  ملهما :
َجفين : إرخاء التَّْسجيفُ و السَّْجفُ و  .الّسِ

جفانِ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  اللذان على الباب.:  الّسِ

فٌ  يقال منه : بيت  .ُمَسجَّ

ُف :  وقال الفرزدق سُ و،  الفَْجسُ  قال الليث :: فجس َرقَْدَن عليهنَّ الِحَجاُل المسجَّ  :  وأنشدعظمة وتطاول ، :  التّفَجُّ

ا هريريريريريريريَ جُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريَ َرّدى مريريريرين تريريريريريَ رَاء  مسريريريريني تريريريريريَ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل  و   يريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريَ َواَرهتريريريريريريريريريريِ  يف كريريريريريريريريريريِ

  
ً  :(أبو عبيد عن أبي زيد) ً و،  فََجَس يَْفُجُس فَْجسا سا َس تَفَجُّ  ، وهو التَّكبُُّر. تفجَّ

 الرُجُل إذا افتخر بالبَاِطِل. أفَجسَ  وقال ابن األعرابي :

 : العظيمة من اإلبل. الفَاثِجُ و الفَاِسجُ  :(األصمعيأبو عبيد عن ): فسج 

 : قال : وبعض العرب يقول : هما الحامل ، وأنشد

   ي بلا كل  لوف فَاِسجِ 
ت بأنفها واستكبرت. الفَاِسجُ  وقال النضر :  : التي َحَملَْت فزمَّ

 وقال أبو عمٍرو : هي السريعة الشَّابَّةُ.

ً  أعَجلََها الفَْحُل فََضَربَها قبل وقت الَمْضِرِب ، وقدوقال الليث : هي التي   .فََسَجْت فُُسوجا

 ويقال في الشاء ، وهو في النُّوق أعرُف عند العرب.

 ج س ب
 جبس ، سبج ، بجس : مستعملة.

ِديُّ الدَّنيُّ الجبان. الِجْبسُ  قال الليث :: جبس   : الرَّ

 : ولد ِزْنيٍَة. الجبس ى ويقالِخْمٌس إذا سار به الِجْبُس بك:  قال الراجز

 : نعت َسوٍء للرجل الَمأْبُون. الَجبيسُ و الَمْجبُوس قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 : الَجاِمُد من كل شيء. الِجْبسُ وقال : 

 : الثقيُل البََدِن ، الثقيُل الروح الفَاِسُق. الِجْبسُ و

ً  في َمشيهِ  تََجبَّسَ  :(أبو عبيد)  إذا تَبَْختََر. تجبُّسا

 :  قال عمر بن لجأٍ 

ا اهتريريريريريريريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريريريريريريريَ اطريريريريريريريريريريريريريريِ  متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي    رَِواِء عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اهتريريريريريريريريريريريَِ ِس يف َريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريِ َس الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريريريريريََ

  
 : كساء أسود. السَّبيجةُ و،  السُّبجة قال : (أبو عبيد عن الفراء): سبج 

 وال فرجان.: ثوب يلبسه الطَّيَّانُوَن له جيب ، وال يََداِن له ،  السُّْبَجةُ  وقال الليث :
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ً  اإلنساُن بِِكَساءٍ  تََسبَّجَ  وُربَّما  .تََسبُّجا

 .(1): بقيرة ، وأصله بالفارسية : َشبي  السَّبيج وقال ابن السكيت : كالَحبَِشّيِ التفَّ أو تسبَّجا:  قال العجاج

ب. السَّبيجِ  من صوف ، أرادت تصغير ُسبَيِّجٌ  وفي حديث قَْيلَةُ أنها حملت بنت أخيها وعليها  ، وهو معرَّ

ند ، يكونون مع استيام السفينة البحرية ، وهو رأس  السَّبابَِجةُ :  ، والجميع السَّبيِجيُ  وقال الليث : : قوم ذوو جلد من الّسِ

حين.  المالَّ

 : َخَرٌز أسَوُد ، وهو معرب ، أصله : َسبَه. السَّبَجُ و

 :  أنه أنشده (.أخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء)

ا ٌح أبريريريريريريريريريري اَنريريريريريريريريريري  ى َواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ   نَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْج   بريريريريريريريَ لريريريريريريريرية األطريريريريريريريريرَاِف مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريِّ

  
 من القميص : لَبِنَتُهُ وَدخاِريُصهُ. السَّبَجُ  قال :

 .بانبجاس : انشقاٌق في قِربٍة أو حجر أو أرض ينبُُع منه الماء فإن لم ينبع فليس البَْجس قال الليث :: بجس 

 : وأنشد

 غرىب داحل تبجَّساكيف و 
 [.160األعراف : ] (فَانْ َبَجَسْت ِمْنُه اثْ َنتا َعْشَرَة َعْيناً )قال هللا : 

سُ  والسَّحابُ   بالَمَطر. يتبجَّ

 عامٌّ ، والنُّبُوُع للعين خاصة. االنبَِجاسُ و

 اسم َعْيٍن. بَْجَسةُ و

 ج س م
 مستعملة.:  جسم ، جمس ، سجم ، سمج ، مجس

 .الجسيم يَْجَمُع البََدَن وأعضاَءهُ من الناس واإلبِل والدَّواّبِ ونحو ذلك مما َعُظَم من الَخلق الِجسمُ  قال الليث :: جسم 

 .َجُسَم يَْجُسُم َجَساَمةً  والِفعُل :

 بمعنى واحد. َجِسيمٌ و ُجَسامٌ  ويقال :

 : وأنشد

 أنعه  َعْتا  َسْهَوقا  ج َساما
 .الُجسَمانِ  إنه لَنَحيفُ :  الرُجل ، يقال جِسمُ  : الُجْسَمانُ وقال : 

ُجِل ،  ُجْسَمانُ  وقال غيره :  واحد.:  ُجثَْمانُهُ والرَّ

 إذا كان ضخم الجثة. ُجثَْمانِيٌ و ُجْسَمانِيٌ  َرُجلٌ وَ 

 فالناً من بين القوم أي اخترته. تََجسَّمتُ  :(أبو عبيدة)

 : وأنشد
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__________________ 
 (.سبج)« اللسان»( وهو ال مي  ، كما يف 1)
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ف   رهريريريريريريريريريَ ه  مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريرينِّ  ريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ  َ َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريرييريريريريريريريل    ٌ  فريريريريريريوق الريريريريريريرِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِف عريريريريريريَ  بريريريريريريريه جريريريريريريريالريريريريريريريِ

  
قيُق ،   ِمن الدَِّم. كالُجلبَة الذي علته:  الجاِلبُ والُمرَهُف : النّصُل الرَّ

األُموُر :  الُجُسمُ  وُمعَظَمهُ ونحو ذلك. قال أبو سعيد ثعلب عن ابن األعرابي : أجَسَمهُ  األمر إذا ركبت تََجسَّمتُ  :(ابن السكيت)

 الِعَظاُم.

َجاَل العقالء. الُجُسمُ وقال :   : الّرِ

يِه الفرسُ  َجَواِميسَ  : َدِخيٌل ، ويُجَمعُ  الَجاُموسُ  قال الليث :: جمس   كاوميش.:  ، تَُسّمِ

ً  ابن عمر عن فأرة وقعت في سمن فقال : إن كانالماُء إذا َجُمَد ، وُسئل  َجَمسَ وَ  ألقي ما حوله عنه وأكل وإن كان مائعاً  جامسا

فيه  أريق ُكلُّهُ ، أراد أن السَّْمَن إن كان جامداً أُخذ منه ما لَِصَق الفأر به فُرمي ، وكان باقيه طاهراً ، وإن كان ذائباً حين مات

 نَِجَس ُكلُّهُ.

َطبَِة إذا َدَخلََها ُكلَّها اإلرَطاُب وهي ُصلبَةٌ لم تنهضم بعد فهي:  (أبو عبيد عن األصمعي)  .ُجْمسٌ :  ، وجمعها ُجْمَسةٌ  يقال للرُّ

 لِلَكْمأة. الَجَماِميسٌ  قال أبو عبيد : وقال األموي : هي

ً  العَينُ  َسَجَمتِ  قال الليث :: سجم  من الَمَطِر ، وتقول  السَّاِجمُ  ، وهو قََطَراُن الدَّمعِ وَسْيلُهُ ، قَلَّ أو َكثَُر ، وكذلك تَْسُجُم ُسُجوما

ً  ، وقد َساِجمٌ  العرب : َدْمعٌ  ً  العين َسَجَمتْهُ  : َمسُجومٌ  ، وَدمعٌ  َسَجَم ُسُجوما  :  ، وأما قول الُهَذلّيِ  َسْجما

حريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريرية    مسريريريريريريريريريريريريىت أتريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريح لريريريريريريريريريريريريه رَاُ   ريريريريريريريريريريريريِ 

  
وَ   يريريريريريض  نريريريريريريَ شء  وبريريريريريِ ِم جريريريريريَ جريريريريريَ يريريريريريهريريريريريَن كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  امسريريريريريِ

  
 هاهنا : ماُء السََّماِء ، َشبَّهَ النَِّصال في بَيَاِضَها به. السََّجمَ  فإنّ 

 : نَبٌت له َوَرٌق ُمَؤلُّل األطراف. الّسَجمُ  وقيل

ً  السََّحابَةُ َمَطَرَها َسّجَمتِ وإذا انَصّب ،  ُمْنَسِجمٌ  الدَّمُع والماء فهو انَسَجمَ  ويقال : ً و ، تَسِجيما دائماً  : .... إذا َصبَّته ، قال تَْسجاما

 تَْسجاُمَها

 إذا لم يكن فيه َماَلَحةٌ. َسِمجٌ  ، فهو يَْسُمُج َسَماَجةً  الشيء َسُمجَ  قال الليث :: سمج 

 .َسِمٌج لَِمجٌ و،  َسِميٌج لَِميجٌ  وقال اللحياني : هو

ً  وقد َجهُ تَْسِميجا ً  إذا جعله َسمَّ  .َسِمجا

دانِِه »في الحديث : : مجس  َسانِهِ وكل مولوٍد يولُد على الِفطَرةِ حتى يكون أَبَواهُ يهّوِ  .المجوِسيَّةِ  معناه أنَُّهما يعلِّمانه دين «يمّجِ

 ، وهو معرب ، أصله : ِمْنج قُوش ، وكان رجالً صغير الَمُجوِسيّ  : َجْمعُ  الَمُجوسُ 
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َج وسِ  األذنني ، كان أول من دان ب ين
، ونزل ال ر ن  جَم وسٌ  ، ودعا اللاس  ليه ، فعرَّبته العرب. ف اله : امل

  ذا   ّبه ب بيلة من ال بائل ، وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث. جَم وس به والعرب ر ا تركه صرف
ُجُل ،  تمجَّس وقد َكنَاِر َمُجوس تَستَِعُر اْستِعَارا:  ومنه قوله سَ وَ الرَّ  َغْيَره. َمجَّ

 أبواب اجليم والزاي
 مهمالت.:  ج ز ثـ  ج ز ظـ  ج ز تـ  ج ز دـ  ج ز ط

 ج ز ر
 مستعملة.:  جزر ، جرز ، زجر ، زرج ، رجز

دع فانَزَجرَ  فالناً عن السُّوء َزَجْرتُ و،  أزُجُرهُ َزْجراً  البعيَر حتى ثاَر ومضى َزَجْرتُ  قال الليث :: زجر  ن ، لإلنسا ، وهو كالرَّ

 له. زْجراً  وأما للبعير فهو كالَحّثِ بلفٍظ يكون

ْجرُ  قال الزجاج : ْجرُ و: النهي ،  الزَّ ي الكاهنُ  الزَّ ُن بُِسنُوِحَها ، أو التََّشاُؤُم بِبُِروِحَها وإنما ُسّمِ ألنه  زاجراً  للطير وغيرها : التَّيَمُّ

لإلبل ، والدواب ،  الزجرُ  لك الحاجة برفع صوٍت وشدة ، وكذلكبالنهي عن المضي في ت َزَجرَ  إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به

 والسباع.

 ، وازَدَجْرتُهُ. َزَجْرتُهُ  ويقال :

 [.10،  9القمر : ] (( َفَدعا رَبَُّه َأِن ِ َمْغُلوب  فَانْ َتِصرْ 9َواْزُدِجَر ))قال هللا تعالى : 

 فيكوُن الزماً. اإلنِزَجار موضع اإلزدجار وقد يوضع

 كان في األصل ازتجر فقُلبت التاء داالً لقرب َمْخَرَجْيهما ، واْختِيَرت الدال ألنها أليق بالزاي من التاء. اْزَدَجرَ و

جرُ  وقال الليث : يََرةِ. يَْزُجرَ  : أن الزَّ  طائراً أو ظبياً َسانِحاً أو بَاِرحاً فَيَتََطيََّر منه ، وقد نُهي عن الّطِ

ا البغل َزْجرُ و : (قلت) السَّبُُع فيقال له : َهْج َهْج  يُْزَجرُ و: َعَدْس مجزوٌم ،  فََزْجُرهُ  البعير أن يقول له َحْوب ، وللناقة : َحْل ، وأمَّ

 ، َوَجْه َجْه ، وَجاه َجاه.

ْجرُ  وقال الليث : ُجورُ  : ضرٌب من السََّمِك ِعظاٌم ، والجميع : الزَّ  .الزُّ

 .َزُجورٌ :  يقال للناقة العَلُوقِ  وقال ابن األعرابي :

ها. الحرب القَِحةٌ لَُهَن َزُجورُ : و قال األخطل  وهي التي تَرأَُم بأنفها وتمنَْع درَّ

 مجُزوٌم : انقطاُع المد. الَجْزرُ  قال الليث :: جزر 
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 .يَْجُزَران ، وهما َجَزَر َجْزراً  يقال : َمدَّ البَْحُر أو النهر في كثرة الماء ، وفي االنقطاع :

 .َجِزْيَرةٌ  : أرٌض في البَْحِر يَْنفَِرُج عنها ماء البحر فتبدو ، وكذلك األرض التي ال يعلوها السيل ، ويُْحِدُق بها فهي الَجِزْيَرةُ و

 أيضاً : ُكورةٌ تُتَاِخُم ُكَوَر الشَّاِم وُحُدَوَدَها. الَجِزْيَرةُ و

  بين البصرة واألبُلَّة ، ُخصَّت بهذا االسم.بالبَْصَرةِ : أرض نَْخلٍ  الَجِزيَرةو

يت جزيرةو ألن البحرين بحَر فَاِرس ، وبَْحَر السُّودان أحاطا بجانِبَْيها ، وأحاط بالجانب الشَّمالي :  جزيرة العرب : َمَجالها ، ُسّمِ

 دجلةُ والفراُت ، وهي أرض العرب وَمعِدنُها.

ب : ما بين َعَدِن أبيََن إلى أطراف الشام في الطول وأما العرض فمن ُجدَّة وما العر جزيرة قال : (أبو عبيد عن األصمعي)

 واالها من شط البحر إلى ريف العراق.

وقال أبو عبيدة : هي ما بين َحفَِر أبي موسى إلى أقصى تَِهاَمةَ في الطول. وأما العرض فما بين رمل يَْبِريَن إلى منقطع 

 السََّماَوةِ.

ار الَجُزورَ  : نَْحرُ  الَجْزرُ  وقال الليث :  .َجَزَر يَْجُزرُ  ، والفعل : الجزَّ

ارِ  : حق الُجَزاَرةُ و  .الَجزَّ

ى قََوائُِم البعير ورأُسهُ  ار ، ألنها كانت ال تُقسَّم في الَمْيِسِر وتُعطى ُجَزاَرةً  وتَُسمَّ  .الجزَّ

 :  وقال ذو الرمة

ائريرير ه   ه  اجلريري زَاَرأب  مريري ريريريريريريريل الريريبريرييريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌ  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   م  وقريريريريريَ َ ب   ريريريريريريريريريريريريريريَ و   ريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريري 

 
 ن امل

  
 إذا أُْفِرَد أُنَّث ، ألن أكثر ما يَْنَحُروَن النُّوَق. الَجُزورُ  وقال الليث :

 لهم. ُجِزرَ  إذا َجُزوراً  القومُ  اجتََزرَ  وقد

ً  أجزرتُ و فهي  َجَزَرةً  وإذا قُلَت : أعطيتُه َجَزَرةٌ  : كل شيء مباح للذبح ، والواحدة : الَجَزرُ وإذا جعلتها له ، قال :  َجُزوراً  فاُلنا

 على الناقِة والَجمِل ألنهما لسائر العََمل. الَجَزَرةُ  شاةٌ ، ذكراً كان أو أنثى ، ألن الشاة ليست إال للذبح خاصة ، وال تقع

 لعدوِهْم إذا قتِلُوا. جَزراً  ويقاُل : صاَر القومُ 

إذا كانت َسِمينَةً ،  الَجَزَرةُ  شاةً إذا دفعَت إليه شاةً يذبُحَها ، نعجةً أو كبشاً أو عنزاً ، وهي أجزرتهُ   السكيت : يقالُ وقال ابنُ 

 ناقَةً. أجزرتُه إالَّ ِمن الغَنَِم ، وال يقاُل : الَجَزَرةُ  ، وال تكون َجَزرٌ  والجميع :

 .الَجَزرُ  للذي يُْؤَكُل ، وال يقاُل في الشاةِ إال الجزرُ و،  الِجَزرُ  : ُهوَ  (أبو عبيد عن الفراء)

 رجٌل يختارهُ أهُل القريِة ِلَما ينُوبُهْم من نفقاِت َمْن يَنزُل بهْم من قِبَِل السلطاِن ،:  بلُغَة أهِل السوادِ  الَجزيرُ  وقال الليُث :
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 :  وأنة 
ة   ابريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ ْن مريريريريريريريريريَ وا مريريريريريريريريريِ لَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا رََأواَن قريريريريريريريريريريَ   َذا مريريريريريريريريريَ

  
او   زِيريريريريرير هريريريريريريريَ اُِ جريريريريريَ عريريريريريريريَ ا ِ لريريريريري ريريريريريَّ لريريريريريريريَ يريريريريريريْ لريريريريريَ ى عريريريريريَ عريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وُهَو َوْقُت ِصَراِم النَّْخِل ، ِمثُْل الَجَزاِز. الَجَزارو،  الجَزار القوُم ، من أجزرَ  :(أبو عبيد عن اليزيدي)

 النخُل إذا حاَن صراُمهُ. أجزرَ ونخلهْم إَذا صرموهُ ،  َجزروا يقاُل :

 النخُل إذا أتى ِصراُمه. يُْجِزرُ   وَدنَا فناؤهُ كماالرُجُل إذا أَسنَّ  أجزرَ  ويقال

 العسَل إذا ُشْرتَهُ واستخرجتَهُ من خليَّتِِه. جزرتُ  ويقال :

ى َضَرباً إذا غلَُظ ،  «الضَربِ  ألَْجُزَرنََّك َجْزرَ »توعََّد الحجاُج بُن يوسَف أنَس بَن مالٍك فقاَل : و أي ألستأصلنََّك ، والعََسُل يَُسمَّ

 استضَرَب : َسُهَل اشتياُره َعلَى العاِسِل ألنَّهُ إذا َرقَّ ساَل. وإذا

ارينَ  : مواِضعَ  بالمجازرِ  أرادَ  «فَإنَّ لََها ضراوةً كضراوةِ الخمرِ  الَمَجاِزرَ  اتَّقُوا هذه»في حديث عمر و التي تُنَحُر فيها  الجزَّ

ألنه َكِرهَ لهم إدماَن  المجازر ، وإنََّما نَهاُهْم ُعمر عن َمْجِزَرةٌ و َمْجَزَرةٌ  : المجاِزرِ  وواحدُ اإلبُل وتُذبُح البَقَُر ، ويُباُع لُْحَمانُها ، 

 في أكِل اللحِم أَْكِل اللُحوِم وَجعََل لها َضراَوة الَخْمِر أي عادةً كعادتِها ألنَّ َمِن اعتاَد أكَل اللحوِم أسرَف في النفقِة ، فجعَل العادةَ 

 رِب الخمِر لِما في الدَواِم عليِهما مْن َصْرِف النَّفَقِة والفَساِد.كالعادةِ في ش

 ويقال : ضري فالن في الصيد وفي أكل اللحم إذا اعتاَده َضراوة.

 إذا صرمه ويَْحِزُرهُ ، ويَْحُزُرهُ إذا َخَرَصهُ. يَْجُزُرهُ و يَْجِزُرهُ  النخلَ  َجَزرَ  :(أبو عبيد عن األحمر)

 .الَجُزورِ  ، من القوم أجَزرَ وقال : 

 النخل وأْصَرَم وأجدَّ بمعنى واحد. أْجَزرَ  وقال الكسائي :

رجُ  قال الليث: زرج   في بعض : َجلَبَةُ الخيل وأصواتُها. الزَّ

ْرجَ  : ال أعرف (قلت)  ، وال أدري ما هو. الزَّ

َرُجونُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  الخمُر.:  الزَّ

 ويقال : َشَجُرها.

َرُجونُ  : قال ابن شميل : (شمر)  .َزَرُجونَةٌ  : َشَجُر الِعنَب ، كل شجرة : الزَّ

بة َذْرَدقُوَن.  قال شمر : أُراها فارسية معرَّ

 قال : وليست بمعروفة في أسماء الخمر.

 فُصيِّرِت الكاُف جيماً ، يريدون لوَن الذهِب. َزْرُكون وقال غيره :

َرُجونُ  وقال الليث :  لطائف وأهل الغَْوِر : قُْضباُن الَكْرِم.بلغة أهل ا الزَّ

 : وأنشد
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يريريريريريريريريِح واإلذ  بريريريريريريريري  ِّلريريريريريريريريوا مريريريريريريريرين مريريريريريريريريلريريريريريريريريابريريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
وان  ِر تريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا  و نريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريا  ََُّرجريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وهي التي لم يُِصْبها الَمَطُر. الُجُرزِ  من َمجُروَزة أرض( : أبو عبيد عن الكسائي واألصمعي): جرز 

 ويقال : التي أُكل نباتها.

 [.27السجدة : ] (َوََلْ يَ َرْوا َأَّنَّ َنُسوُق اْلماَء ِإىَل اْْلَْرِض اجْلُُرزِ أَ )وقال هللا : 

 : أن تكون األرض ال نباَت فيها. الُجُرز قال الفراء :

 الجراد أو الشاء واإلبل ونحو ذلك. َجَرَزَها ، َمجُروَزةٌ  األرض ، فهي ُجِرَزتِ  يقال : قد

 : األرض التي ال تُنبُِت كأنها تأكل النبَت أكالً. الجُرزُ  قال أبو إسحاق قال :

 .أْجرازٌ  ، وأَرُضُونَ  ُجُرزٌ  يقال : أرضٌ 

 إذا كانت َجْدبةً. ُجُرزٌ  وقال األخفش : َسنَةٌ 

غيبة التي تَْنَشُف َمَطراً كثيراً. الُجُرزُ  وقال القتيبي :  : الرَّ

 ، كل ذلك قد ُحكي. زُ الُجرْ و،  الَجَرزُ و،  الُجَرزُ  وقال أبو إسحاق : يجوز :

 قال : وقد جاء في التفسير أنها أرُض اليمن.

 إذا كانت أكوالً. َجُروزٌ  ويقال : امرأة

 إذا كان مستأِصالً. ُجَرازٌ  ويقال : سيف

مصدراً ُوصف به  َجْرزٌ  فهما لغتان ، ويجوز أن يكون الَجْرزُ و الَجَرزُ  ، ومن قال : الُجُرزِ  فهو تخفيفُ  الُجْرزُ  قال : فََمْن قال :

 أي ذات أكل للنبات. َجْرزٍ  كأنها أرض ذات

 ال نبات فيها.:  ُجُرزٌ  : أرض (أبو عبيد عن األصمعي)

 .ُجُرزٍ  القوم : وقعوا في أرض أْجَرزَ و

 إذا كانت تأكل كل شيء. َجُروزٌ  وقال الفراء : ناقة

 .إذا كان أكوالً  َجُروزٌ  وإنسان

 من السيوف : الماضي النافذ. الُجَرازُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 :  ، وأنشد في ِصفَِة َجَمٍل كان سميناً ففضخه الِحْمل فقال أْجَرازٌ  : لحم ظهر الجمل ، وجمعه : الَجَرزُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ِ يريريريريريريريريريريِف الريريريريريريريريريريواري و  وُ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ امريريريريريريريريريري  مَّ هريريريريريريريريريريَ  اَنريريريريريريريريريريَْ

  
لريريريريريريريريريريْ     َرُّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْرُّ  عريريريريريريريريريريَ و مريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريَ  ارِي جريريريريريريريريريريَ

  
 : القَتُْل. الَجْرزُ وقال : 

 :  قال رؤبة

َ ه   لريريريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريريريزِ  يريريريريريريريريريريريريْ ا كريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريىت َوقريريريريريريريريريريريريَ

  
ة  و   اِذفريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريْرُِّ و الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريِع مريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الُجَرازِ  ، والسيفِ  الُجَرازِ  : القَتَل ، كالسُّمِ  بالَجرزِ  قالوا : أراد

 ، يراد به َجْرَزةٍ وَ يقال : رماه هللا بَشْرَزةٍ 
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 اهلالك.
 السُّعَال.:  الَجاِرزُ  : قال : (أبو عبيد عن أبي زيد)

َغامى والَخيَاِشيِم َجاِرزُ :  وقال الشَّماُخ يصف ُحُمَر الوحش  جرزه أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : لها بالرُّ

 بالشَّتم إذا ما رماه بكالٍم سوء.

 بالكالم والفعال. التجارز قال :

 إذا انقَبََض وانضم بعُضهُ إلى بعض. ْجَراَزهُ أ ويقال : طوى فالن

ى ،  أجَراَزهُ  طَوى الَحيَّةُ وَ   .الَجَرزِ  جمع أْجَراُزهوأي ترحَّ

 ، أي : ذو ُخلٍُق شديد. َجَرزٍ  يقال : إنه لذو

 :  وقال الراجز يصف حية

رَاَُّه  أثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالاث   ذا طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوى أجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ة  ثريريريريريريريريريريريريريريريالاث  ْرقريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرياد بريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َطْرٍق بعد ما كان َطْرقَةً واحدة.أي عاد ثالث 

 .الُجُروزُ :  من لباس النساء من الَوبَِر ، أو ُمُسوك الشَّاِء ، والجميع الُجْرزُ  وقال الليث :

 .الِجْرَزةُ :  من السالح ، والجميع الُجْرزُ وقال : 

 : هو عمود من حديد. (قلت)

 : الُحْزَمةُ من قّتٍ ونحو ذلك. الُجْرَزةُ  قال :

 للشجر ، أي تأكله وتكِسرهُ. لُجَرازٌ  للناقة إنهاويقال 

 [.5المدثر : ] ((5َوالرُّْجَز فَاْهُجْر ))قال هللا جل وعز : : رجز 

ْجزَ )وقال أبو إسحاق : قرئ :   ، ومعناهما : واحد : وهو العمل الذي يؤدي إلى العذاب. (َوالرُّْجزَ ) (الّرِ

 أي كشفت عنا العذاب. [134األعراف : ] (لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِْجَز لَنُ ْؤِمَننَّ َلكَ )قال هللا جل وعز : 

 إنه عبادة األوثان. ((5َوالرُّْجَز فَاْهُجْر ))قال : ويقال في قوله : 

ْجزِ  قال : وأصل إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامها ، ومن هذا  َرْجَزاءُ  لغة : تتابع الحركات ، ومن ذلك : قولهم : ناقةفي ال الّرِ

 :  الشعر ألنه أقصر أبيات الشعر ، فاالنتقال من بيت إلى بيت َسِرْيٌع ، نحو قوله َرَجزُ  :

ذَْع     لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْع    أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ما هاج أشجاناً وشجواً قد شجا:  وكقوله بني عبد الدارصبراً :  ونحو قوله
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ْعر  ، و منا هو أنصريريريريريرياف أبيا  وأثالل ، ودليل ا ليل يف ذلك ما الرََّجزَ  قال : وُّعم ا ليل أن روي  ليس ِبةريريريريريريِ
 :  يف قوله وسلمعليههللاصلىعن اللا 

ُ  مريريريريريريريا كلريريريريريريريَه جريريريريريريرياهال    سريريريريريريريريريريريريريريت بريريريريريريري ي لريريريريريريريك األ َّ

  
َزوَِّد  أل ريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريارأيتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريرين مل و   تريريريريريريريريريريريري 

  
وجاء بالنصف  ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً :  السالمعليهقال الخليل : لو كان نِْصُف البيِت ِشْعراً ما جرى على لسان النبي 

 الثاني على غير تأليف الشعر ، ألن نصف البيت ال يقال له ِشعٌر ، وال بيٌت ، وال جاز أن يقال لنصف البيت : ِشعٌر ؛ لقيل

 :  لُجْزٍء منه شعر ، وجرى على لسانه فيما يُروى

 أان الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ال كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذب 

  
 أان ابريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريري   

  
 قال بعضهم : إنما هو : ال َكذَب بفتح الباء في الَوْصل.

 .وسلمعليههللاصلىقال الخليل : فلو كان ِشْعراً لم يَْجِر على لسان النبي 

َبِغي َلهُ َوما )قال هللا تعالى :  ْعَر َوما يَ ن ْ  أي وما يتَسهَّل له. [69يس : ] (َعلَّْمناُه الشِ 

إنها ليست ِشْعراً ، وذكر أنه هو ألَزَم الخليل ما :  وقال أبو إسحاق : قال األخفش : قول الخليل إن هذه األشياء ِشْعٌر وأنا أقول

 ذكرنا ، وأنَّ الخليل اعتقده.

ْجز قال أبو إسحاق ، ومعنى  في العََذاِب هو العذاب المقَْلِقل لشدته ، قَْلقَلَةً شديدة متتابعة. الّرِ

َجزُ  وقال الليث قال الخليُل : : األنصاف  الُمْشُطورُ وأنا النَّبيُّ ال كذب :  المشُطوُر والمنهوُك : ليَسا من الشعر كقوله الرَّ

عَةُ.  المسجَّ

َجزُ و  .َرَجَز يَْرُجزُ  : مصدر الرَّ

 .األََراِجْيزُ :  : الواحدة ، والجميع األَُرُجْوَزةُ و

اُز ارتَِجازاً و جَّ ازٌ  ، وهو ارتََجَز الرَّ اَزةٌ وَ ،  َرجَّ  .َراِجزٌ و،  َرجَّ

َجائِزُ  :(أبو عبيد)  : مراكُب أصغر من الَهَواِدجِ. الرَّ

َجائِزُ :  وقال الشماخ : شيء يُعدل به ميل الِحْمِل ، وهو شيء من ِوَساَدةٍ أو أَدٍم  َجاَزةُ الرِّ  وقال الليث : كما َجلَّلَْت نِْضَو الِقَراِم الرَّ

ى ّقِ اآلخر ليستوي تَُسمَّ قَّين ُوِضع في الّشِ  .ِرْجزٌ  َوْسَواُس الشيطان :: وَ  الميل ، قال رَجاَزةَ  إذا مال أحد الّشِ

،  أَْرَجزُ  ي فخذيه إذا أراد القيام ساعة ثم ينبسط فهوالبعير إذا كان يصيبه اضطراب ف:  : قال (أبو عبيد عن العََدبَّس الكنائي)

 .َرِجَز َرَجزاً  وقد

 : قال الراعي يصف األثافي
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ْه  ار  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريرا  وأْرَُّمريريريريريريريَ نَي الريريريريلريريريريريريريَّ لريريريريَ اَلٌل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريَ

  
زَاء  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياُِ هريريريريريريريريريريَ  وج     عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَن َرجريريريريريريريريريريْ

  
 يعني ريحاً تَْهِدُج ، لها َرَزَمةٌ.

 القيام قِْدراً كبيرةً ثقيلةً ، َهُدوٌج : سريعةُ الغَلَيَان. بَرْجَزاءِ  ويقال : أراد

ْجَزاء وقال أبو النجم في صفة النَّاقة ْجَزاءِ :  الرَّ َرَجَزْت  ، وقد لَرْجَزاءُ  ويقال للريح إذا كانت دائمة : إنها حتى يقوَم تَكلَُّف الرَّ

 .َرْجزاً 

 بعاً.إذا سمعت له صوتاً متتا ارتَِجازاً  الرعد ارتََجزَ و

زَ وَ   السحاب أي تحرك تحركاً بطيئاً لكثرة مائه. تََرجَّ

 :  قال الراعي

ّن املريريريريريريريريريريريريريريريريزن  فريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريه و  افريريريريريريريريريريريريريريريريا  حيريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  رجريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ارا  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريرية فريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َز مريريريريريريريريرين هتريريريريريريريريريَِ َرجريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريَ

  
اف أراد جَّ  : السحاب. بالرَّ

 ج ز ل
 مستعملة.:  جلز ، جزل ، زجل ، زلج ، لزج

 َجِزل الغاِرَب دبَرة فيخُرَج منه َعْظٌم ، ويُشد حتى يُرى مكانه مطمئناً ، يقال منه :: أن يُصيَب  الَجَزلُ  :(األصمعي): جزل 

 .يَْجَزُل َجَزالً  البعير

ْمَد َكَظْهِر األجَزِل وامرأةٌ :  وأنشد قول أبي النجم فيه  الَجَزالةَ  ، وما أبينَ  َجْزلٌ  إذا كانت جيدةَ الرأي ، ورجلٌ  جزلَةٌ  يُغَاِدُر الصَّ

 الرأي.أي جودةَ 

يدَ   أي قطعه قِطعتين. فََجَزلَهُ َجْزلَتَين ويقال : َضَرَب الصَّ

 : الغليُظ منه. الَجْزلُ  والَحَطبُ 

 وهو زمن ِصَراِم النخل. الُجَزالِ  ويقال : جاء َزَمنُ 

 له العطاء إذا أَعَظَم. أْجَزلَ  وقد

 :  إذا قََطَع ، وأنشد َجَزَل يَْجِزلُ و

امسريريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريرين  زَاهلريريريريريريريريريريريَِ  جريريريريريريريريريريريَ

  
او   اَلهلريريريريريريريريريريريريريَِ رَّاُ مريريريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريريريِ ه اجلريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 إذا كان كثيراً. َجِزيلٌ و َجْزلٌ  وقال الليث : عطاء

 : ذات أرداف وثيرة. َجْزلَةٌ  وامرأة

 السُّمُّ.:  الَجْوَزلُ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

 بمعنى السّمِ لغير ابن مقبل. الَجْوَزلَ  قال شمر : لم أسمع َجَوزالَ وَسقَتُْهنَّ كأساً من ُزَعاٍف :  وقال ابن مقبل يصف ناقة

 .الَجواِزلُ  : الفَْرُخ ، وجمعه : الَجْوَزلُ  وقال أبو عبيد :

 :  وقال ذو الرمة

ةٌ  ْربريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريوى مريريريا أصريريريريريريريريريريريريريريريريرياَب الريريريذئريريري   ملريريريه وسريريريريريريريريريريريريريري 

  
َواُِِّل    أطريريريريريريريريريافريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين أمريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  اجلريريريريريريريريريَ
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 أي قطعة. ِجْزلَةٌ  ، ومن الرغيف ِجْزلَةٌ  ، وفي الُجلَّةُ  َجْزلة : بقي في اإلناء (األعرابيابن )

 .َجِزلَ  مثل:  َمْجُزولٌ  َغاِرُب البعير فهو ُجِزلَ  ويقال :

 :  وقال جرير

زَّان َي عريريريريريريريريِ ل  أن يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريِ َع األ  ريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
ز ول    َرٌف أجريريريريريريريريريريريريريري ُّ وغريريريريريريريريريريريريريريارٌب جمريريريريريريريريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الِجاَلزُ  ، واسمه : الَجْلزُ  : شدة َعْصِب العَقَِب ، وكل شيء يُلوى على شئ فَِفْعلُهُ : الَجلزُ  قال الليث :: جلز 

اسم للتي :  العصابة: أعم ، أال ترى أن  الِجاَلزُ و،  ِجاَلَزةٌ  القوِس : َعقٌَب يُلوى عليها في مواضع ، وكل واحدة منها : َجالئِزُ و

 للرأس خاصة.

 وكل شيء يُعصَّب به فهو الِعَصاُب.

 وإذا كان الرجل معُصوَب الَخْلِق واللْحم.

 اللحم والخلق ، ومنه اشتُق : ناقة َجْلٌس ، بالسين بََدٌل من الزاي ، وهي الوثيقة الَخْلِق. لََمجلُوزُ  قلت : إنه

 : ِخفَّتُهُ في ذهابه ومجيئه بين يدي العامل. تُهُ َجْلَوزْ وَ : الشَُّرِطيُّ ،  الِجْلَوازُ و

 القصيرة.:  من النساء ، بالهمز الِجلئِزُ  وقال الفّراء :

 :  وأنشد أبو ثروان

رْب هريريريريريريريا  فريريريريريريوق الريريريريريري ريريريريريريويريريريريريريلريريريريريريرية والريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريْ  ود    ٌ  وال قريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري  ٌز كريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِ  ال جريريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : وهي الِفنئُِل أيضاً.

 :  في نَْزعِ القوس إذا أَْغرَق فيه حتى بلغ النَّْصَل ، وقال عدي َجلَّزَ  ويقال :

َز الريريريريريريريريريرينَّ  ْ  أ  قريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريوَس  ذ جريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  أبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
ر  ا  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريريريَ ْ  كريريريريريريريريريريريريريَ ْوجريريريريريريريريريريريريريَ  ُّع  ومل يريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : فذهب وأنشد جلَّز الذهاب ، وقد:  التَّْجِليزُ  :(ابن السكيت عن أبي عمٍرو)

 جلَّزاو  َّ َسَعى يف  ثرها 
ْخُم الشُّجاع. الِجلَّوزُ والبُْنُدُق ، :  الِجلَّْوزُ  :(ابيثعلب عن ابن األعر)  : الضَّ

ه إليه وأنشد َجلَزَ  وقال النضر :  :  شيئاً إلى شيء أي ضمَّ

ة   َوَيريريريريريريريريريَْ ه  مسريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ْز   أ ريريريريريريريريريرى وَ َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
اغ  عريريريلريريريى الريريريغصريريريريريريريريريريريريريريريريريون   َز الريريريف ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريَ  كريريريمريريريريريريريا جريريريَ

  
الشيء  َجْلزُ والسوط وهو أغلظه عند َمْقبِِضِه ،  َجْلزِ  ، وهو مشتق من َمْجِلزْ  ، والعامة تقول : ِمْجلَزٍ  وقال ابن السكيت : هو ابن

 : أغلظه.

ْجلُ  قال الليث :: زجل   : الرمي بالشيء تأُخذُهُ بيدك فترمي به. الزَّ

ْجلُ و  .يَْزُجلُ  به َزَجلَ  بعيد. وقد َمْزَجلٍ  : إرسال الَحَمام الهادي من الزَّ

َجلُ و  : رفع الصوت الطرب. الزَّ

 َزِجلَ  ، وقد َزِجلٌ  ، ومغنٍ  َزِجلٌ  يقال : َحادٍ 
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: اَّل ة  الزَّاِجل  و   ليتلا كلا محاَمْي َُّاِجل قال : :  وقال هو يغلِّيها غلاء  َُّاِجال: و  ، وقال يف قوله يريْزَجل  ََُّجال  
. كاري يف اَِّزَاُِ

 
 من اَ َةَبِة تكون مع امل

اِجلُ  بيد :وقال أبو ع  :  ، وقال األعشى َزَواِجلُ :  العُوُد الذي يُشد به الِقْربَة ، قال : وجمعه:  بفتح الجيم الزَّ

كريريريريريريريريريم  ابريريريريريريريريري  فَّ ِوطريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريان عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه أن  ريريريريريريريريريَِ

  
ل    ْه فريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريا لريريريريريريريري يريريريريريريريريه الريريريريريريريريزََّواجريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ   ذا مسريريريريريريريري 

  
اَجلُ  قال : وقال أبو عمٍرو :  : َمنِيُّ الظليِم. الزَّ

 :  قال ابن أحمر

ف  و  جريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ   هريريريريريريريريريِ ا   ذي لريريريريريريريريريِ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ

  
ل  مسريريريريريريريريريريريريىت َرِويريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  زَاجريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريني بريريريريريريريريريريريريِ

  
 : سمعتهما معاً بفتح الجيم بغير همز ، والهمُز فيها لغة. (قلت)

ْجلَةُ  :(أبو عبيد ، عن األصمعي)  .ُزَجل الجماعة ، وجمعها ::  الزُّ

َجْل وقال غيره ::  قال لبيد اِجلُ  َكَحِزيِق الَحبَِشيِّْيَن الزُّ  : ِسَمةٌ يُْوَسُم بها أعناُق اإلبل. الزَّ

اَجل :  قال الراجز  : شبه المزراِق ، وهو النَّْيَزُك يُرمى به. الِمزجالُ وحمضيَّةٌ جاءت عليها الزَّ

 أي رمياً شديداً. ترتمي بالصخر ُزْجالً َزاِجال: و قال أبو النجم َزَجله َزْجالً بالِمْزَجالِ  وقد

اَجلُ  في بيت ابن أحمر : كان أصحابنا يقولون :وقال أبو سعيد   : ماء الظليم. الزَّ

اَجلَ  قال : وأخبرني من سمع العرب تقول : إن  النعامة والَهْيِق في أيام ِحَضانِهما ، وهو التقليب ، ألنها إذا لم ُمَزاَجلَة هاهنا الزَّ

 َمِذَر البيض ، فهي تُقلِّبه ِليَْسلََم من الَمَذِر. تُزاجل

ئجيل :(بو عبيد عن الفراءأ) ؤاجلو،  الّزِ  : الضعيف من الرجال. الزُّ

نجيل وقال األموي : هو  .الّزِ

اِجلُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)  : قائد العساكر. الّزاجلُ والرامي ، :  الزَّ

 بالشيِء ونََجْلُت به إذا رَمْيَت به. َزَجلتُ  :(أبو عبيد)

ْجلةُ  وقال ابن السكيت :  ةُ من الشيء الَهنِْيَهةُ ِمْنهُ.: البِلَّ  الزُّ

 من ماء أو بَُرٍد أو نَْجٍل. ُزْجلَةٌ  يقال :

 :  ، قاله في قوله ُزْجلَةً  قال : والِجْلَدةُ التي بين العينين تسمى

َرد   اَب مريرين بريريريَ ْوب  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َة صريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريأَن ُّ جريريلريريريريريريريَ

  
   ِ ح  جلريريريريريريريَِ ه  مريريريريرين رائريريريريريِ يريريريريريبريريريريريريري  ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري بريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَّ
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ٌح بريريريريريريريني  َواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريريَ تريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ اَويريريريريريريريِن أمْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريََّ

  
َرِب   لريريريريريريريريِج  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اُِ الريريريريريريريري ريريريريريريريريّ مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريا  كريريريريريريريريهريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ  ممريريريريريريريريَ 

  
اَويِن َشفَتَْيَها. النََّواِصحُ   : أراد بها الثنايا البيَض ، وأراد بالَحمَّ

ً  ، وقد اللَِّزجِ  : مصدر الشيء اللََّزجُ  قال الليث :: لزج  ً  لَِزَج يَْلَزُج لََزجا  .لَِزَجةٌ  أي َعِلَق به ، َوِزبيبَةٌ بإصبعي  فَلَِزجَ  ، وأكلُت شيئا

جُ وقال :  ْعي القليل من أوله أو في آخر ما يَْبقَى ، وقال العجاج التَّلَزُّ َجا: و : تتبُّع البُقُول والّرِ وقال غيره  فََرَغا من رْعي ما تَلَزَّ

ج :  البقل إذا كان لْدناً فمال بعضه على بعض. تلزَّ

لُج:  الق (ثعلب عن ابن األعرابي): زلج  راع من جميع الحيوان. الزُّ  : الّسِ

لُجُ و  : الصخور الُمْلُس. الزُّ

الجُ وقال :  اِلجُ و: الذي يَْشَرُب ُشرباً شديداً من كل شيء وهو الزابج ،  الزَّ فيهما  َزلََج يَْزِلجُ  الناجي من الغمرات ، يقال ::  الزَّ

 جميعاً.

ِليَجةُ و  : الناقة السريعة. الزَّ

 :  وأما قول ذي الرمة

رأب   جريريريريريريريريريَ لِّ مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريىت  ذا َُّجلريريريريريريريريريََ

  
غريريريريريريريَ     ه نريريريريريريريري  لريريريريريريريَ عريريريريريريريْ     الريريريريريريريغريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل ومل يريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 نُغٌَب من الماء أي ُجَرع إلى غليلها أي انحدرت في حناجرها مسرعة ِلِشدَّةِ َعَطِشَها. َزلََجتْ  فإنه أراد

لَجُ  وقال الليث :  ُسْرَعةُ ذهاب المشي وُمِضيِّه.:  الزَّ

ً  الناقة َزلََجتِ  يقال : ك قوائَِمها من ُسْرعتها. تَْزلَُج َزْلجا  إذا مضت ُمْسِرَعةً كأنها ال تَُحّرِ

ً  على وجه األرض ثم يمضي َمَضاءً  يَْزِلجُ  والسهمُ  ً و َزْلجا  .َزليجا

ِميَّة قلتَ   السهم يا هذا. أزلَْجت وإذا وقع السهم بأرٍض ، ولم يقصد إلى الرَّ

اِلجُ :  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال من السهام إذا رماه الرامي فقصَّر عن الهدف وأصاب صخرة إصابة ُصلبة  الزَّ

أَلَحثَنِي ال خير في َسْهٍم :  فاستقل من إصابة الصخرة إياه فقوي وارتفع إلى القرطاس ، وهو ال يُعدُّ ُمقَرِطساً ، فيقال لصاحبه

ً  : ِسرنا َعقَبَةً  (اللِّحياني)َزلَْج  ً و،  ُزلُوجا  أي بعيدة طويلة. َزلُوقا

لََجانُ و لَخان:  : التقدم في السُّرَعِة ، وكذلك الزَّ  .الزَّ

 .َدْحضٌ  أي َزْلخٌ و زلجٌ  ومكان

 : ، وأنشد َزلََختْ وِرْجلُهُ ،  َزلََجتْ  وقال أبو زيد :

 ْرتريَبة  َُّ   فريَزلقاُ على مَ 
ً  وأما السرعة في المشي فيقال :  : ، وأنشد َزلََج يَْزلُج َزْلجا
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ْه ومريريريريريريريا أطريريريريريريلريريريريريري ريريريريريريريه  عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريرياو  عريريريريريريريَ  كريريريريريريم هريريريريريريجريريريريريريَ

  
ه و   لُّ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل داين و كريريريريريريريريريريريريم َُّجلريريريريريريريريريريريريََ  ظريريريريريريريريريريريريِ

  
ة الُمَزلَّجُ و مَّ  : الدُُّون من كل شيء. الُمَزلَّجوِعتُْق النَجار وعيٌش فيه تَْزِليُج :  من العيش : المدافع بالبُلغة ، وقال ذو الرُّ

 : فيه تَْغِريٌر. ُمَزلَّجٌ  وُحبٌ 

 :  وقال ُملَْيح الُهذلي

لريريريريريريريرياو   قريريريريريريريريالريريريريريريريريه أال قريريريريريريريري  طريريريريريريريرياملريريريريريريريريا قريريريريريريريري  غريريريريريريريريررتريريريريريريريريَ

  
َز َّ    ٌ  مريريريريريريريريريريريري  َ ْع  وهريريريريريريريريريريريريذا مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريك مسريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريِ

  
 لقوم.من الرجال : الُملَصُق با الُمَزلَّج :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

ً  فاُلٌن كاَلَمهُ  زلَّجَ و  : إذا أخرجه وسيَّره. تزليجا

 :  وقال ابن ُمقبل

هريريريريريريريريريريريرياو  تريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريِ  ُّجلريريريريريريريريريريريريَّ ِة الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ اَّريريريريريريريريريريريريََ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِظ األ ذ ْن   يريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريِ ي الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريؤاد مسريريريريريريريريريريريريَ َواعريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
 يعني قصيدةً أو ُخطبةً.

 ً ً  النبيذ يتزلَّج وقال اللِّحياني : تركُت فالنا  أي يُلح في شربه. تزلُّجا

ً  الباب أزلجتُ  :(أبو عبيد عن أبي زيد)  إذا أغلقته. إزالجا

الج : كهيئة المغالق وال ينغلق إنما يُغلق به الباب ، وهو الِمزاَلج وقال الليث :  أيضاً. الّزِ

 الباَب. أَْزلَجَ  يقال :

بيتها ، ولم يكن فيه َراقٌِب تثق به ، خرَجت فردَّت بابها ، ولها أهل البصرة إذا خرجِت المرأة من  َمَزاِليجُ  وقال ابن شميل :

ً  بابها َزلََجتْ  من حديد ، وفي الباب ثقٌب فتُوِلُج فيه المفتاَح فتُغِلُق به بابَها ، وقد الَمَزاِليجِ  مفتاح أعقَُف مثل مفتاح  إذا أغلقته َزْلجا

 .بالِمْزاَلجِ 

 ج ز ن
 ستعملة.م:  جنز ، زنج ، نزج ، نجز ، جزن

 أهمل الليث : نزج ، وزنج وهما مستعمالن.

 إذا رقص. نزج:  روى أبو العباس عن ابن األعرابي: نزج 

:  [زنج] بذاك أشفي النَّيََزَج الِحَجاَما:  : َجَهاُز المرأة إذا كان ناِزَي البَْظِر َطِوْيلَهُ ، وأنشد ابن السكيت النَّْيَزجُ  وقال غيره :

نجُ :  قال (كيتالحراني عن ابن الس) نجُ و،  الزَّ نِجيِ  : لغتان ، وهم جيل من السودان ، وربما ناَدْو فقالوا : يا الّزِ  .َزنَاجِ للّزِ

نَجُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)  شدة العطش.:  الزَّ

ً  وقد  ، وَصّر َصِريراً ، وَصِرَي ، وَصِدَي بمعنى واحد. َزنَِج َزنَجا

نَاجُ  :(عمرٌو عن أبيه)  : المكافأة بخير الّزِ
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 أو  رّ .
نَجُ  وقال ابن بُُزرَج : وهو أن يُْقبََض أمعاء الرجل ومصارينه من الَظَمأ فال  َزنِجَ  والَحَجُز : واحد ، يقال : َحِجَز الرجل أو الزَّ

 يُكثَِر الشُّرَب أو الطُّْعَم.يستطيُع أن 

 بالفتح : الميُِّت. الَجنَاَزةُ والسرير ، :  بالكسر الِجنَاَزةُ  قال أبو العباس :: جنز 

 : اإلنسان الميِّت. الجنَاَزةُ  وقال الليث :

وا به هو أيضاً :  :  ، وأنشد َجنَازة والشيء الذي قد ثَقَُل على قوم واغتَمَّ

ه  أ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى أن و  لريريريريريريريْ اُّأب  مريريريريريريريا كريريريريري  لريريريريريريريَ  أكريريريريريون جريريريريريَ

  
َ اَثِن   َ ُّ  َّريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريِك ومريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
 فمات. ِجنَاَزتهِ  ُرمي في:  قال : إذا مات اإلنساُن فإن العرب تقول

 بالفتح ، والنََّحاِريُر يُنكُرونه. َجنَازة قال الليث : وقد جرى في أفواه الناس

 إذا ُجِمَع. َمْجنُوزٌ  الشيء فهو ُجنِزَ  ويقولون :

أي َمْيتاً  َجنَاَزةً  بالكسر هو الميِّت نفُسهُ ، والعوام يتوهَُّموَن أنه السرير ، تقول العرب : تركتُه الِجنَاَزةُ  :(تم عن األصمعيأبو حا)

 ؟هو الرجل أو السرير الَجنَاَزةُ  ، وقال أبو داود الَمَصاِحفيُّ قلت للنضر :

يَتفقال : السرير مع الرجل ، قال : وسمعت عبيد هللا بن الح  ألن الثياب تُجمع والرُجُل على السرير. الجنازة سن يقول : ُسّمِ

ُجُل حتى تُرك ُجنِزواوقال :   .ِجنَاَزةً  أي ُجِمعُوا ، وقال شمر قال ابن شميل : ُضرب الرَّ

ً  وسلمعليههللاصلىوقال الكميت يذكر النبي   :  حياً وميتا

ه   يريريريريريريريريريْ اَُّأب   ريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريَ

  
ر  األقريريريريريريريريريريريريريريواُِ   ه  مسريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 :  إذا مات ، وأنشد ِجنَاَزِتهِ  الميِّت ، يقال ُطِعَن في الِجنَاَزةُ  قال شمر : وقال ابن األعرابي :

هريريريريريريريريا امسريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ وُ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريأمنريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
نَّ مريريريريريريريريريرين أروامسريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ْ  بريريريريريريريريريريِ ٌز قريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريَ

  
 ، ودَجاجةٌ وِدَجاَجةٌ. ِجنَاَزةٌ و َجنَاَزةٌ  وقال شمر : يقال :

 أهمله الليث.: جزن 

 ، وهي الخشب الِغالظ. أجُزلٌ و أجُزنٌ  ، وجمعه : َجزلٌ و َجْزنٌ  وقال أبو تراب : قال المؤرج : َحَطبٌ 

 :  قال َجْزُء بن الحارث

 محريريريريريريريريريى دونريريريريريريريريريه  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوك والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريفَّ دونريريريريريريريريريه 

  
وٌق ذا   هريريريول    أجريريريز ِن و مريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ر سريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هو أي  نََجزَ وَ تَْعِجيلَُكه ، ووفاؤك به ، :  إنجاُزكهوبه  نََجزتُ وأنا ،  أنَجْزتُهُ و،  يَْنُجُز نَْجزاً  الَوْعدُ  نََجزَ  قال الليث يقال :: نجز 

 كقولك : يداً بيد ، وعاجٌل بعاجٍل.« نَاِجٌز بِنَاِجزٍ »وفى به ، وهو مثل قولك : َحَضرِت المائدة ، وإنما أُحِضَرت ، ومن أمثالهم 
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 : وأنشد

 رَْكَض الةَّموس اَنِجزا  بلاِجزِ 
 في الحرب : أن يتبارز الفارسان حتى يُقتل أحدهما. الُمنَاَجَزةُ و

 :  وأنشد

 جريريريريريريريريريريريريريريريريرينب املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييَّ وقريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريه   ذ و 

  
زْ   اجريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ

 
رن املريريريريريريريريريريريريري  ع  مريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريف الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِ

  
قال : وهذا َعروض ُمَرفَّل من ضرب الكامل على أربعة أجزاء ُمتَفَاِعلُن وفي آخره حرفان زيادة ، وهو مقيَّد ال يُطلق ، 

زُ و  : طلب شيء قد ُوِعْدتَه. التَّنَجُّ

لَح بعد القتال.« الُمنَاَجَزةِ  إن أردت الُمَحاَجَزةَ فَقَْبلَ »وقال أبو عبيد : من أمثالهم :   يُضرُب ِلَمْن يطلب الصُّ

 .ناجز الشيء إذا فني وذهب فهو نََجزَ  :(أبو عبيد)

 فُملُك أبي قابوس أضحى وقد نََجزْ :  وقال النابغة

 قضاؤها.:  إنَجاُزَكَهاوالحاجة إذا قُضيت ،  نََجَزتِ وَ 

 : قضى حاجته. نََجزَ وَ : فَنَِي ،  نََجزَ  :(ابن السكيت)

 عليه بمعنى واحد. أْجَهزَ و أوَجزَ وعليه  أْنَجزَ  وقال أبو المقدام السُّلَمي : يقال :

 ج ز ف
 [.جزف]استعمل من وجوهه : 

،  الُجَزافَةو،  بالُجَزافِ  في البيع ، والشراء : دخيل ، وهو بالَحْدِس بال َكْيٍل وال َوْزٍن ، تقول : بِْعتُهُ  الُجَزافُ  قال الليث :: جزف 

ً  الشيء اجتََزْفتُ و،  ِجَزافٌ  والقياس : ً  : إذا اشتريته اجتَِزافا  .ِجَزافا

 :  وقال صخر الغّيِ يصف السَّحاب

َواَل الريريريريريريريريريريريريريّذَرى  ه  طريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريْ َل مريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريأقريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  زِيريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريأنَّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريرينِّ بريريريريريريريريريريَ

  
ً  أي اشتُري ْفتُ :  بال كيل ، ويقال ِجَزافا ً  كذافي  تجزَّ  أي تنفَّْذُت فيه. تجزفا

 ج ز ب
 زبج : مستعملة.ـ  بزجـ  جزبـ  جبز

 أهمله الليث.: زبج 

 إذا أخذته ُكلَّهُ ، والهمزة فيهما غير أصلية. بَِزأَْمِجهِ و،  بَزأبَِجهِ  وقال أبو عبيد وابن األعرابي : أخذُت الشيء

 اِخُر.: الُمفَ  البازجُ :  أهمله الليث ، وقال ابن األعرابي: بزج 

 به أي أُفاِخُر به. أُبَاِزجُ  وقال أعرابيٌّ لرُجٍل : أعطني ماالً 

 :  وأنشد شمر

بريريريريريريريا تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريا ْن ثريريريريريريوب  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ كريريريريريري   فريريريريريريريإن يريريريريريريَ

  
ه  املريريريريريريريريبريريريريريريريريزَّجريريريريريريريريا  يريريريريريريريريَ ا و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريري ريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ
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 بريزَّج   قال ابن األعرايب :
 َزيَّن  وكذلك قال أبو نصريريريرير وقال مشر يف كالمه :  امل

ن  امل  َحسريريريريَّ
 ي بزِّج أتيلا فالان  فجعل: امل

:  كالمه
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له.  أي حيسِّ
 .باَزَج يُباِزُج ُمبَاَزَجةً  ويقال :

ُشهَ. يُزكُّهُ و يزُمُكهُ و يَْمُزُجهُ وَ عليَّ فالناً ،  يَْبُزجُ  هو« : نوادر األعراب»وفي   أي يحّرِ

 : أي يَتَفَاَخَراِن. يَتََماَزَجانِ وَ  يَتَبَاَزَجانِ  وهما

 أهمله الليث.: جزب 

 أي نصيبي ونحو ذلك قال ابن المستنير. ِجْزبِي النَّصيُب ، أعِطنِي:  الِجْزبُ  :(أبو العباس عن ابن األعرابي)

 للنصبيب. الِجزمُ و:  الِجْزبُ  وقال :

 : العبيد. الُجزبوقال : 

 :  ، وأنشد الُجْزبِ  : مأخوذ من ُجَزيبة وبنو

مريريريريريريريريريى و  ْه عريريريريريريريريرين أ نريريريريريريريريريني واَّريريريريريريريريريِ  د وَدان  أجريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
ْز َ   م  جريريريريريريريريريريري  رارا  وقريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريذانهريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريِ

  
 : الَحَسُن الِسبِّر : الظاِهُرهُ. الِمْجَزبُ  وقال ابن األعرابي :

 : اللئيم البخيل. الِجْبزُ  قال الليث :: جبز 

 : وقد ذكره رؤبة في َزائيَّتِِه. (قلت)

 : أي يابساً قفاراً. َجبِيزاً  األعرابي أنه قال : أكلُت ُخبزاً وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن 

 ج ز م
 مستعملة.:  زجمـ  زمجـ  مزجـ  جمزـ  جزم

 ، آِخُرهُ ال إعراب له. الَمْجُزُوم : عزيمةٌ في النحو في الفعل ، فالحرف الَجْزمُ  قال الليث :: جزم 

ً  الكالمُ  يُْجَزمَ  : ال حرف له. ومن القراءة : أن َجْزمٌ  َوقَلَمٌ ،  الحرف : ضرب من الكتابة ، وهو تسوية الَجْزمُ و ، توضع  َجْزما

 الحروف في مواضع في بياٍن وَمَهٍل.

 : الحرف إذا سكن آخره. الَجْزمُ و

د فيما روى أبو عمر له : إنما سمي ً  في النحو الجزم وقال أبو العباس الُمبَرَّ  .في كالم العرب : القَْطعُ  الجزم ألن جزما

ً  يقال : أْفعَُل ذلك  ، فكأنه قطع اإلعراَب عن الَحرِف. جزما

، أراد أنهما ال يَُمدَّاِن ، وال يُعرب آخر حروفهما ، ولكن يسكَّن ، جزم  ، والتسليم : َجْزمٌ :  روي عن النََّخعي أنه قال : التَّكبيرو

 .فيقال : هللا أكبْر إذا وقف عليه ، وال يقال : هللا أكبُر في الوقف

 ما بيني وبينه ، أي قََطْعتُهُ. َجَزْمتُ  ويقال :

 إذا َخَرْصتَه وَحَزرته. َجَرْمتُهُ وَ النخل ،  جزْمتُ  :(أبو عبيد عن أبي عبيدة)

 فالن نخل فالن اْجتََزمَ  ، وقد الَجْزمُ  وروى ابن حبيب عن ابن األعرابي أنه قال : إذا باع الثمرة في أكمامها بالدراهم فذلك

 أي ابتاعه منه فباعه. فَأَْجَزَمهُ 

 مألتُها.:  الِقْربَة َجَزمتُ  :(سلمة عن الفراء)

 : وقال أبو عبيد : وأنشد
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يت  ربريريريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريِ َزمريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ ة  أو  ريريريريريريريريريريَ رقريريريريريريريريريريَ ه  أطريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَّ

  
م :(أبو عبيد)  القوُم إذا عجزوا. جزَّ

ً  وبقيتُ  ما  :  : أي منقطعاً بي ، وأنشد ُمَجّزِ

ّزُِ و  ه  ومل أ جريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريري  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رب  عريريريريريريريريريريريادأب أوَّلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريان الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
م ويقال :  البعير فما يبرح. جزَّ

 العظم إذا انكسر. اْنَجَزمَ و

 اإلبل إذا رويَْت من الماء. َجَزَمتِ  :(سلمة عن الفراء)

 .َجَواِزمُ  ، وإبلٌ  َجاِزمٌ  وبعير

قاءويقال   .َمَجاِزمُ  ، وجمعه : ِمْجَزمٌ  للّسِ

 إذا َمألَها. َجَزَمهاوالِقْربَةَ  َزَمجَ  قال ابن األعرابي :: زمج 

 بمعنى واحد. َدَمرو َدَمقَ وعلى القوم ،  َزَمجَ  وقال اللحياني : وقال شمر : قال ابن األعرابي :

َش.إذا  َزأجَ وبين القوِم ،  َزَمجَ  وروى أبو تُراب عن شمر :  حرَّ

 إذا أخذه كله. بَزأَمِجهِ و: أخذ الشيء بَزأبَِرِه ،  (ثعلب عن ابن األعرابي)

ج :(الليث) مَّ ته ُحمرة غالبَةٌ تَُسّميِه العََجُم ُدبَراَذ. الزُّ  : طائر دون العُقاب ، في قِمَّ

 قال : وترجمته أنه إذا عجز عن صيده أعانه أخوه على أخذه.

 بالشيء. الِمَزاجَ  : خلُطك الَمْزجُ  قال الليث :: مزج 

س عليه البدُن من المرتين ، والدِم والبَْلغَِم. ِمَزاجُ و  الجسِم : ما أُّسِ

ج ويقال : قد ن من ُخْضرةٍ إلى ُصْفرةٍ. مزَّ  السُّْنبُُل إذا لوَّ

 :  : الشَّهُد ، قال أبو ذؤيب الَمْزجُ و

زج  مل يريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه   فريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياء  ريريريريريريريريريَِ

  
ك    حريريريريريريريْ ل  الريريريلريريريحريريريريريريريل هريريريو الضريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريَ    ال أنريريريريريريريه عريريريَ

  
جوه:  وقال ابن شميل : يَسأَُل السَّائُِل ، فيقال  :  أي أعطوه شيئاً ، وأنشد مّزِ

رَاَ  وأنريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوي و  ق  املريريريريريريريريريرياَء الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ  أغريريريريريريريريريريْ

  
اء  أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى لريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريمريريريريريريريزَِّج ذا طريريريريريريريعريريريريريريريِم   َ

  ذا املريريريريريريري

  
وهو َعْدٌو دون الُحْضِر الشديد ، قال أمية بن أبي عائذ  َجَمَزىو. يَْجِمُز َجْمزاً  اإلنساُن والدابةُ والبعير َجَمزَ  قال الليث :: جمز 

 :  الُهذلي

هريريريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريريريريأين ورمسريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريي  ذا ُّ عريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َزى جريريريريريريريريريريريريرياُّ    لريريريريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريريريريرياِل    عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريََ

  
 ، وهو العَْدُو الذي كأنه ينُزو. جَمَزتْ  والَولَقَى ، وقد، والَوَكَرى.  الَجَمَزى : الناقة تعدو (أبو عبيد عن الكسائي)

 قول الهذلّيِ.:  وقال شمر : بلغني أن األصمعي قال

 مَسَي ى  لّرمسالو َ ََزى 
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 ال تكون إال للمؤنث. (فَعَلَى)خطأ ألن 

 قال شمر : ورواه ابن األعرابي : حيِّد
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  لّرمَِساِل يري  عن الّرمَِساِل.
أي ذات ِمشيٍة  َوَكَرى ، وهو كقولهم : ناقة َجَمَزى أي ذي ِمْشيَة َجَمَزى على عْير ذي َجَمَزى من رواه : على: وَمخَرُج  (قلت)

 َوَكَرى.

يزو: ضرب من التمر ، والنخل  الُجْمَزانُ  وقال الليث : يزى:  ، ومنهم من يقول الُجمَّ : شجر كالتين في الِخلقَِة ، ويعُظُم  الُجمَّ

ى التين الذََّكَر. ِعَظَم  الِفرَصاِد ، وورقُهُ أصغَُر من ورق التين ، ويحمل تيناً صغاراً من بين أصفر وأسود ، يكون بالغور ، ويسمَّ

ي. ي بعُضهم َحْملَهُ الُحما ، فاألصفر منه ُحْلٌو ، واألسود يدّمِ  ويَُسّمِ

 ُكتلة من تمر وأقط ونحو ذلك. الُجْمَزةُ و

ا»:  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و ازة أنه توضأ فضاق عن يديه ُكمًّ  .«كانت عليه فأَْخَرَج يََدْيِه من تَْحتَِها ُجمَّ

ازةو ْين ، وأنشد ابن األعرابي الُجمَّ  :  : ِمْدَرَعةُ ُصوٍف ضيِّقةُ الُكمَّ

 بريريريريريريريريكريريريريريريريريفريريريريريريريرييريريريريريريريريك مريريريريريريريرين طريريريريريريريرياق  كريريريريريريريري ريريريريريريريريت األ ريريريريريريريريان 

  
ان  ريريريريريريريريريريريري َّ   مريريريريريريريريريريريريَّ ر مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري   اُّأٌب مشريريريريريريريريريريريري ِّ

  
 :  وقال أبو َوْجَزةَ 

ِه  َواتريريريريريريريِ هريريريريريَ ر  عريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زِلُّ الريريريريري ريريريريريَ ريريريريريْ ى يريريريريريَ يتريريريريريَ لريريريريريْ  َدلريريريريريَ

  
اَُّأِب املريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريوّرِد  مريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريريريريريريو الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث يف اجلريريريريريريريريريري 

  
 االستهزاُء.:  الَجْمزُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 ، أي ما نَبََس بكلمة. بَِزْجَمةٍ  قال الليث : ما تََكلَّم: زجم 

ُجومُ و:  قال :  (أبو عبيد عن األحمر) فََظلَّ يمُطو ُعُطفاً زجوما:  من القسّيِ : التي ليست بشديدة اإلَرناِن ، وقال أبو النجم الزَّ

 وهو الذي ال يرغو. أسَجمُ و أَْزيَمُ  بعيرٌ 

إال تَْحِويُل الياِء جيماً ، وأنشدنا أبو جعفر  األْزَجموبالزاي والجيم ، وليس بين األزيَِم  أزَجمُ  قال شمر : الذي سمعت : بَِعيرٌ 

 ً  :  الُهزيميُّ ، وكان عالما

ه   ابريريريريريريريريري  ك  أنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريِ َم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريل أُّجريريريريريريريريريَ

  
ول  و   ف  هلريريريريريريريري ل كريريريريريريريرييريريريريريريريريف َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َشْجِر الفم ، وَشْجُر الفم : الهواء ، وَخْرُق الفم الذي بين وقال أبو الهيثم : العرب تجعل الجيم مكان الزاي ألن مخرجهما من 

 الَحنََكْيِن.

ُجومُ  وقال غيره : ه ، وأنشد بعضهم الزَّ كما ارتاب في أنف :  : النَّاقَةُ السيِّئة الُخلُِق التي ال تكاد تَْرأَُم َسْقَب غيرها ، ترتاب بشّمِ

ُجوم شميمها  الزَّ

 عليه.وربما أُكرهت حتى ترأمه فتدر 

 :  قال الكميت

ْل لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرية  وبريريريريريريريريريريريريريرق  و  لريريريريريريريريريريريريريِ  مل أ مسريريريريريريريريريريريريريْ

  
وُ    هريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريزَّجريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا درَّ  َّريريريريريريريريريريريَِ

  
 لم أُْحِلل من قولك : أحلَّت الناقة إذا
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 على الك رِه. الزَّج وُ   أصابه الربيع فأنزله اللنب ، ي ول : مل أع هم على الك ره ما يري ون كما َتِ رُّ 
ْجَمةُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  الصوت بمنزلة النَّأَمِة.:  الزَّ

 أي ما َعَصْيتُهُ في َكِلَمٍة. َوْشَمةً  وال َزأَْمةً  وال نَأَْمةً  وال َزْجَمةً  ويقال : ما َعَصيتُهُ 

 أبواب اجليم والطاء
ِحيح.  قال الليث : أُْهِملِت الجيُم والطَّاُء في الثُّالثِّيِ الصَّ

ب.:  : وقد وَجْدنا في هذا الباِب أَْحُرفاً ُمْستَْعملةً ، بعضها : عربيَّةٌ ، وبَعُضها (قلت) بةٌ. فَمَن الُمعَرَّ  ُمعَرَّ

 : اسُم بَلٍد َمْعُروٍف. َطْنَجةُ  قولهْم ::  [طنج]

 .الطَّاِجنُ  وقَْولهم : للطَّابَِق الذي يُْقلَى عليه اللَّْحُم ::  [طجن]

نَةٌ  وقَِليّةٌ  ةُ تقول : ُمَطجَّ  .ُمَطْنَجنةٌ  ، والعامَّ

 .الَجْلطُ :  ومن كالِم العرِب الصَّحيح:  [جلط]

ُجلُ  َجلَطَ  َرَوى أبو العَبّاس عن ابن األعرابي :  إذا َكَذَب. يَْجِلطُ  الرَّ

 : الُمكاَذبةُ. الِجاَلطُ وقال : 

 إذا َحلَقَهُ. يَْجِلُطه َرأَْسهُ  َجلَطَ  ويقاُل :

عَ  نوادر األْعَراِب :وفي :  [طنج]* ً  فاُلٌن في الكاَلم تَنَوَّ عا  إذا أََخَذ في فُنُوٍن َشتَّى. تَفَنَّنَ و،  تََطنَّجَ و،  تَنَوُّ

ً  ومن العََربيَّ في هذا الباب : ما َروى أبو العَبّاس عن َعْمرٍو عن أَبيِه ::  [طبج] : اْسِتحكاُم  الطَّبجُ وإذا َحُمَق ،  َطبَج يَْطبَُج َطبجا

 حَماقَِة.ال

بِّيَجةُ  قال : ويقاُل ألُّمِ ُسَوْيٍد :  .الّطِ

 أبواب اجليم والدال
 [.مهمالت: ] ج د ذـ  ج د ظـ  ج د ت

 ج د ث
 استُعمل منه : الَجَدُث.

 .َجَدفٌ وَ  َجَدثٌ :  قال ابن السكيت وغيره يقال للقبر: جدث 

 ج د ر
 جدر ، جرد ، درج ، دجر ، ردج ، رجد.

 .َجْدَرةٌ  : ضرب من النبات ، الواحدة : الَجْدرُ  الليث :قال : جدر 

الِب ، فإذا أطلعَت رؤوسها في أول الربيع قيل : ّقِ : ضروب تنبت في الِقفَاِف والّصِ األرُض ،  أجَدَرتِ  قال : ومن شجر الّدِ

قَت أسماؤه. َجْدرٌ  الشجر ، فهو أجَدرَ و  حتى يَُطوَل ، فإذا طال تفرَّ

 : الحبة من الطلع. الَجَدَرةُ ( عرابيثعلب عن ابن األ)
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 : معروفان. الِجَدارُ و،  الَجْدرُ و

ةِ ، فقال للزبير :  وسلمعليههللاصلىفي حديث الزبير حين اختصم هو واألنصاري إلى النبي و (قلت) في ُسيُوِل ِشَراجِ الَحرَّ

 .َكالِجَدارِ  : ما ُرفَِع من أعَضاِد الَمْزَرَعِة لتمسك الماء ْدرِ بالجَ  أراد «، ثم أرِسْلهُ إليه الَجْدرَ  اسِق أرَضَك حتى يبلغ الماء»

تشييد :  وقال رؤبة يبنون في كل واٍد َجِديراً : و ، وقال األعشى ِجداٌر َمْجُدورٌ  : مكان قد بُني َحَوالَيهِ  الَجِديرُ  وقال الليث :

 .َجِديٌر ُمَجدَّرٌ  تَنَفَُّط عن الِجلِد ممتلئةٌ ماًء ثم تقيَّح ، وصاِحبُها :: قُُروٌح  الُجَدريُ و أعضاد البناء الُمْجتََدرْ 

 بفتح الجيم. الَجَدِريُ  ويقال :

 : انتباٌر في ُعنُِق الِحَماِر ، وربما كان من آثار الَكْدِم. الَجَدرُ  وقال الليث :

 إذا اْنتَبَرْت. َجِدَرت َجَدراً  يقال :

 .َجُدر َجَدارة ، ولقد جديراً  لذلك األمر أي خليق له ، وما كان جديرٌ  وفالن َجادُر اللِّيتَْين مطويُّ الَحنَقأو :  وأنشد لرؤبة

 به أن يفعل ذاك. أجِدرْ و

 .لجديرون ، وإنهم لجديران أن يفعل ذاك ، وإنهما لَجديرٌ  وقال اللحياني : إنه

أن  َجَدائِرُ و لَجِديراتٌ  أن تفعل ذاك ، وإنهن جديرةٌ ول للمرأة : إنها لخليقةٌ ويقا َجِديُرون يوماً أن ينالوا ويستعلوا:  وقال زهير

 يفعلن ذاك.

از عن ابن األعرابي)  إذا أخرج ثمره كأنه الِحمَّص. جدَّروالشجُر ،  أجَدرَ  قال : (أخبرني المنذري عن الطوسّيِ عن الخرَّ

اح رمَّ  َوِليُع نََطاةٌ : َعْيٌن بَِخْيبََر.أجَدَر من وادي نََطاةَ : و وقال الّطِ

 وقال أبو زيد : كنيُف البيت مثل الُحْجَرةِ يُجَمُع من الشجر ، وهي الَحِظيرةُ أيضاً.

 .ِجَدارٌ  ، فإن كان من طين فهو َجِديرةٌ  والِحَظاُر : ما ُحِظَر على نباٍت بَِشَجٍر فإذا كانت الحظيرة من حجارة فهي

 القصير.:  جْيدرال( أبو عبيد عن األصمعي)

 .َجْيَدرة وقال غيره : يقال للمرأة :

 بالدال : القصير أيضاً. الُمَجدَّرُ وقال : 

 إذا حبَّب وهمَّ باإليراق. يَْجَدُر َجَدراً  الَكرمُ  َجِدرَ  ويقال :

 : الَوَرَمةُ في أصل لحي البعير. الَجَدَرةُ  وقال ابن األعرابي :

 و تكون في ُعنُِق البعير يسقيها ِعْرٌق في أصلها نح: ُغَدَدةٌ  الَجَدَرةُ  وقال النضر :
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لعة برأِس اإلنسان. وَ َلٌ   .َجْ رَاء   ، وانقة أجَ ر   السِّ
 ، وهو النشيط األِشُر. َدْجَرانوَ  َدِجرٌ  : رجل (أبو عبيد): دجر 

 وهو األحمق الذي يَْذَهُب لغير َوْجِهِه. َدَجراً  الرجل َدَجرَ  وقال أبو زيد :

 أي َحْيَراُن في أمره. َدْجَرانُ و َدِجرٌ  فهو َدِجرَ  : شبه الحيرة ، وقد الدََّجرُ  وقال الليث :

 .الدََّجاَرى والجميع : َدْجَراَن لم يَْشَرب هناك الَخْمَرا:  قال رؤبة

 : اللوبياء. الدُّْجر:  دال ، وقرأته بخط شمراللوبياء بفتح ال:  الدَّْجرُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : مظلمة. َدْيُجورٌ وَ  َدْيُجوجٌ  : ليلة (أبو عبيد)

 .الدَّياجير : التراب نفسه ، والجميع : الدَّيجور وقال شمر :

 لسواده. ورُ الدَّيجُ  ، يَْضِرُب إلى السواد َكلَْوِن الرماد ، وإذا َكثَر يَبِْيُس النباِت فهو َدْيُجورٌ  يقال : تَُرابٌ 

 : الكثير من الَكأل. الدَّيُجورُ  وقال ابن شميل :

جرُ و،  الدَّْجرُ  وقال الليث : كأنهما أذنان ، الحديدة  ُدْجَرينِ  لغتان وهي الخشبة التي يُشد عليها حديدة الفدَّان ، ومنهم من يجعله الّدِ

: خشبتان قد ُشدَّتا في العنق  السَّميقَانِ و،  النِّير والخشبة التي على عنق الثور هي: اسم لجميع أدواته.  الفدَّانو،  الّسنَّةُ  : اسمها :

باليمانية : اسم الخشبة الطويلة بين الثورين ،  الَمْيسُ و الويجو القُنّاحة ، والخشبة التي في وسطه يُشد بها ِعنَاُن الَوْيج وهو

اُث هي  .الِمقَوم والخشبة التي يُمسكها الَحرَّ

 .(1): والِمْملَقَةُ : النمرز قال 

 : وهذه حروف صحيحة قد ذكرها ابن شميل في صفاته ، وذكر بعضها ابن األعرابي. (قلت)

 الثوب الخلَُق.:  الَجردُ  :(الحراني عن ابن السكيت): جرد 

 ِحبََرةٍ للثوب الذي قد ذهب ِزئْبَُرهُ. َجْردُ  وقال شمر قال ابن شميل يقال :

 :  وأنشد

لريريريريريريريريهَ  عريريريريريريريريَ ة   أجريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريري  لريريريريريريريريلريريريريريريريريرمريريريريريريريريا  َدرِيريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
ع    ْرقريريريريريريريريريريَ رد  تريريريريريريريريريريريَ َك أمريريريريريريريريريريك أَي جريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريَ

  
ماح ، فأي شيٍء تُصِلُح بعده. جرد قال األصمعي في معنى قوله أيَ  قَتْهُ الّرِ  ترقع أي ترقع األخالق ، وتتُرُك أْسعََد قد خرَّ

ياشّيِ قال : أنشدني األصمعي في النون د عن الّرِ  وأخبرني المنذري قال أخبرني المبرَّ

__________________ 
 (.75/  6)« العني»و ( كذا يف امل بوع ، 1)
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 :  مع امليم
بريريريريريريريريريريريرينِي   أال هلريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريم   َرِد الريريريريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريني  جريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريري 

  
 :  من األرض : ما ال يُنبُِت وأنشدني في مثل ذلك األجاردُ : و : نبت. قال القَِصيمو: اسم بئر ،  ُمبين

ِم  ر  مريريريريريريريريريرين َّريريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َ ا  ريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
خريريريريريريريريرين     ريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريذُّانىب يف مريريريريريريريريريكريريريريريريريريريان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ٌق.أي َخلَ  َجْردٌ  : ثوب (أبو عبيد)

رُع. ُجِردَ  الزرَع قيل : الَجَرادُ  وإذا أصاب  الزَّ

 .الَجرادِ  : أن يْشَرى ِجلُد اإلنساِن من أكل الَجَردُ  وقال ابن السكيت :

،  أجَردُ  ، ومكان جرداءُ  من األرض : فضاٌء ال نباَت فيه ، وهذا االسم للفََضاء ، فإذا نعتَّ به ، قُْلَت : أرضٌ  الَجَردُ  وقال شمر :

دهاو،  جِرَدت َجَرداً  وقد  .تجريداً  القَْحطُ  جرَّ

 .«ُمردٌ  ُجردٌ  أهل الَجنَّةِ »في الحديث : و: ال َشْعَر على جسدِه  أجَردُ  ورجلٌ 

 :  القوائم ، وأنشد ألجَردُ  ا : القصير الشَّعر ، حتى يقال : إنهمن الخيل كله األجَردُ و

َو  بريريريريريريريريريه  ان هريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريودي والريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريأن قريريريريريريريريري 

  
ْرِو جريريريريريريريريريرداء  الريريريريريريريريرييريريريريريريريريري يريريريريريريريريرين وثريريريريريريريريرييريريريريريريريريريق     مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريذَّ

  
ى المشؤوم الَجْردُ و  : ، وأنشد جاروداً  ُمَخفٌَّف : أخذُك الشيء عن الشيء َجْرفاً ، وَسْحفاً ، فلذلك يُسمَّ

 ود  بكر بن وائلل   َجَرَد اجلَار  
د فذهب ، وإذا أجدَّ في القيام بأمر قيل : انجرد:  وإذا جدَّ الرجل في َسْيِرِه فمضى ، يقال دوألمر كذا وكذا ،  تجرَّ  للعبادة. تجرَّ

ةُ  د وامرأةٌ بَضَّ دت إذا كانت بضة البشرة إذا المتجرَّ  من ثوبها. ُجّرِ

 عنها ُخوُصها كما يُقَشُر الَورُق عن القَضيِب. ُجِردَ  : َسعَفةٌ َرْطبَةٌ  الَجريدةو

 ، وهو الُخوُص. جريدة عند أهل الحجاز ، واحَدتُِه : الَجريدُ  : هو (أبو عبيد عن األصمعي)

دُ و،  الُجردانُ و  : من أسماء الذََّكِر. الُمَجرَّ

 : اسم َرْملٍَة في البادية. ُجَرادُ و

 : المعروفة اللّحاَسةُ. الَجراَدةُ و،  الَجَرادُ و

 .الَجرادُ  قد لَِحَسَها َمَجُروَدةٌ و َجِرَدةٌ  وقال اللِّحياني : أرضٌ 

 القصيم. َجَردُ :  : موضع في ديار تَميٍم ، يقال له الَجَردُ و

 :  : ال رَغوةَ عليه ، وقال األعشى أَجَردُ  ولَبَنٌ 

ا لريريريريريريريريَ امسريريريريريريريري  ه لريريريريريريريريلريريريريريريريريا أعريريريريريريريريجريريريريريريريرياَُّه  أرمريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لء   َح األجريريريريريريريريريَرَدامريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ ِل والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رَاجريريريريريريريريريِ

َ
 املريريريريريريريريري

  
 : اسم موضعٍ بعينه ، ومثله : أُبَاتُِر. أَُجاِردُ و

 من الَخْيِل إذا جريدةً  ويقال : نََدَب القائِدُ 
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 مل ي لِهْض مَعه م رَاجال .
 :  وقال ذو الرمة يصف عيراً وأُتُنَه

ودا  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريري أب   ان قريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ه   بريريريريريريريريري  ه  وأ ريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريى بريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريِ

  
غار. َجَرَدها : التي قد الجريدة وقال األصمعي :  من الّصِ

لك. بمنجرد : يقال للرجل إذا كان ُمْختَتِياً ولم يكن بالُمْنبَِسِط في الظهور ما أنت (أبو زيد)  الّسِ

 أي خياراً شداداً. َجِريَدةً  ويقال : تنقَّ إبالً :

 الجماعة من الخيل. الجريدة وقال أبو مالك :

ين. َجريَدانِ وَ  أَجردان : يقال : ما رأيته مذ (أبو عبيد عن الكسائي)  ، ومذ أبيضان يريد منذ يومين أو شهرين تامَّ

 .الَجَراَدتَانِ :  وكان بمكة في الجاهلية قَْينَتَان يقال لهما

 العيّار : اسم فََرٍس كان في الجاهلية. َجراَدةُ وَ 

دوا»روي عن عمر والقَِصْيِص وِمْن َمْنبِِت اإلجِرّدِ :  : بَقٌَل كأنه الفُْلفُُل ، وأنشد غيره اإِلجِردُّ  :وقال الليث  بالحّجِ وإن لم  تجرَّ

 .«تُحرموا

دوا قال إسحاق بن منصور : قلت ألحمد : ما قوله :  فقال : يعني تشبهوا بالحاج. ؟بالحّجِ  تجرَّ

 إبراهيم كما قال.قال : وقال إسحاق بن 

د وقال ابن شميل :  فالن الحج إذا أفرد ولم يَْقِرن. جرَّ

َدجُ :  : يقال لكل ذي حافر أول شيء يخرج من بطنه (أبو عبيد عن أبي زيد): ردج   ، وذلك قبل أن يأكل شيئاً. الرَّ

َدجُ  وقال الليث :  صبي أيضاً.: ما يخرج من بطن السَّْخلَِة أوَل ما يَْرَضُع ، ويقال لل الّرِ

 ال يكون إال لذي الحافِِر كما قال أبو زيد. الرَدجُ  :(قلت)

 :  وقال جرير

عريريريريريريريريريريِ ُّه    هلريريريريريريريريريريا َرَدٌج يف بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
اطريريريريريريريِ       ذا جريريريريريريرياءهريريريريريريريا يريريريومريريريريريريريا  مريريرين الريريريلريريريريريريرياس  ريريريريريريريَ

  
ْزنَ  َدجِ  وقال ابن األعرابي : نساء األعراب يَتَطرَّ  .بالرَّ

 : ، إذا أُْرِعَد ، وأنشد إِْرَجاداً أُْرِجَد  :(عمرو عن أبيه): رجد 

 أ ْرِجَ  رأس  يخة  َعْيص وُِ 
 .ُرّجدو،  أُْرِجدَ ورأُسهُ  ُرِجدَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

ْجدُ وقال :   : االرتعاش. الرَّ

ْفعَةُ في المنزلة ،  الدََّرَجةُ  قال الليث :: درج   الِجنَاِن : منازل أَْرفَعُ  درجاتو: الّرِ
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 من ملاَُّل.
ً  : مشية الشيخ والصبي ، وقد الدََّرجانو ً و َدَرَج يَْدُرُج َدْرجا  .دَرَجانا

 .درجة قال : وكل بُرجٍ من بروج السماء ثالثون

 : ممرُّ األشياء على َمْسلَِك الطريق وغيره. الَمْدَرَجةُ و

ً  هللا أْدَرَجُهموقَْرٌن بعد قَْرٍن ، أي فَنُوا ،  درج ويقال : أمسى ِلعَافِى الراِمَسات َمْدَرَجا:  وقال العجاج  .إْدراجا

ً  الكتاب أدرجتُ  ويقال :  الكتاِب كذا وكذا. َدْرجِ  ، وفي إدراجا

 [.44والقلم : ] (َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُمونَ )وقال هللا جل وعز : 

 قال بعضهم : سنأخذهم قليالً قليالً ، وال نُبَاِغتُُهم.

أي خدعه حتى حمله على  فاستدرجه يقال : امتنع فالن من كذا وكذا حتى أتاه فالن:  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال

 في ذلك. درج أن

ً :  ويقال للصبي إذا َدبَّ وأخذ في الحركة  .َداِرجٌ  ، فهو َدَرَج يَْدُرُج َدَرَجانا

 :  وأنشد

ارِِج     لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريري  ُّ ر   غريريريريريريريريريريريت  ريريريريريريريريريريريَ

  
ا أو َدارِِج   بريريريريريريريريريريريريريَ َُّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياّ  قريريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريريَ  أ

  
الحصى أي صيَّرته إلى  اَستْدَرَجتْ  أي تمر مّراً ليس بالقوي وال الشديد ، والريح إذا عصفت تَْدُرجُ  من الرياح : التي الدَُّروجُ و

به  َدَرَجتْ  الحصى ، وما اْستَْدَرَجتِ وبالحصى  َدَرَجتْ  فيقال :على وجه األرض من غير أن ترفعه إلى الهواء ،  يَْدُرجَ  أن

 الحصى هو بنفسه. َدَرجَ  فصيَّرته بَِجْريِِه عليها إلى أن اْستَدَرَجتْه في جريها ، وما َدَرَجتِ  فجرت عليه جرياً شديداً 

 أي ممر ومذهب. أْدَراجٌ  ، وجمعه : َدَرجٌ و،  َجةٌ َمْدرَ و،  َمْدَرجٌ  فيه الغالم والريُح وغيرهما : يَْدُرجُ  ويقال : للطريق الذي

ً  ويقال لما طويته :  ، ألنه يُطوى على وجهه. أدَرْجتَهُ إدَراجا

 .تدرج أي صيرتها إلى أن َصِريف الَمَحاِل استََدَرَجتَْها الَمَحاِورُ :  المحاِوُر الَمَحاَل كما قال ذو الرمة اْستَْدَرَجتِ  ويقال :

 : لَفُّ الشيء في الشيء. اإلدراج وقال غيره :

 المرأةُ صبيَّها في َمعَاِوِزَها. أَْدَرَجتِ و

 الميُت في أكفانه. أَدَرجَ و

 أي في طيّه. َدْرِجهِ  الكتاب في الكتاب إذا جعلته في أدَرْجتُ و

 : فدبَّ « َدَرجَ وأحسُن من َدبَّ »وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم : 
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 :  : ما  ، وقال األ  ل جَ َدرَ و مةى ، 
ةٌ  عريريريريريريريريريل َدارِجريريريريريريريريريَ رَاِك الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريٌة َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر    وجريريريريريريريَ  هلريريريريريم أَثريريريريريريَ َو ال يريريريريري  فريريريريريْ وا الريريريريريعريريريريريَ هريريريريريبريريريريريِ ريريريريري    ن يريريريريريَ

  
. َدَرجَ وقال :   في غير مثل هذا الموضع مثل َدبَّ

 .دارجة:  الدابة : قوائمها ، الواحدة َدواِرجُ وَ 

لي وامضي واذهبي.، أي : « فادُرجي ليس ذا بعّشك»ومن أمثالهم :   تحوَّ

زّي قال : كنت عند أبي عبيدة فجاءه رجل من أصحاب األخفش فقال لنا  د عن التَّوَّ ً أوأخبرني المنذري عن المبرَّ  ؟ليس هذا فالنا

ه قال لمن يُرفع ل ؟فقلنا يا أبا عبيدة لمن يُضرب هذا المثل« فادُرجي ليس هذا بعشك»قلنا بلى ، فلما انتهى إليه الرجل قال 

د.  بحبال أو يُطرد ، قاله المبّرِ

ّبِ ،  َدَرجَ  ويقال : خلِ   طريقه ، أي ال تَْعِرْض له.:  َدَرُجهُ والضَّ

 أي رجع في طريقه الذي جاء فيه. َدَرَجهُ  ، ورجع فالن أْدَراَجهُ و،  َدَرَجهُ  ويقال : استمر فالن

 :  وقال سالمة بن جندل

عريريريريريريريريريريا  و  هريريريريريريريريريريا ر جريريريريريريريريريري  ا أدرَاجريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريرُّاَن  ريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ِك مريريريرين بريريريريريريريَ ء  وتريريريريعريريريري ريريريرييريريريريريريريريِ ابريريريريريريريِ لريريريريريريريَ سَّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريري 

  
 الناقة ولدها إذا استَتْبَعَتْه بعد ما تُلقيه من بطنها. استَْدَرَجتِ  ويقال :

 إذا كانت تُؤّخر َجَهاَزَها ، وهي ِضدُّ الِمْسنَاِف. ِمْدَراجٌ  وناقةٌ 

يستأخر إلى الَحقَِب ، فيستأخر الِحْمُل ، وإنما يُسنَُف  : أن يَْضَمَر البعيُر فيضطرب بَِطانُهُ حتى اإلدَراجُ  وقال أبو طالب :

نَاِف َمَخافَةَ   .اإلدراجِ  بالّسِ

 يديك أي ال يعصونك ، ال يُثنَّى وال يُجمع. َدْرجُ  يديك ، وبنو فال َدْرجُ  ويقال : فالن

ً  الدلو أْدَرْجتُ  :(أبو عمٍرو)  :  إذا َمتَْحَت به في ِرْفٍق وأنشد إدراجا

ا ا  درَاجريريريريريريريريريريريريريريريريَ    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريريريَا أدرجريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاجريريريريريريريريريريا  رِج  انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريو ال يريريريريريريريريريريريَ

  
 :  وقال

او  ْ رَاجريريريريريريريريريريريريريَ َي املريريريريريريريريريريريريريِ  ال أ مسريريريريريريريريريريريريريِ ُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريِ

  
 كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين أوالدا 

  
 قال : وتسمى الدال والجيم في القافية اإلجازة.

 تي تجر الحمل إذا أتت على مضربها.الناقة ال:  الِمْدَراجُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 :  على األرض ، وقال األعشى يَْدُرجُ  كالمي أي أْقلَقَهُ حتى تركه اْستَْدَرَجهُ  قال أبو سعيد : يقال :

رَّه   ول  مسريريريريريريريريىت هتريريريريريريريريَ  َك الريريريريريريريري ريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ْ رِجريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ

  
ِم و   جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريم أيّنِ مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك غريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريَ
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 ويُروى : ُمْفَحِم.

ً  ويقال للِخَرِق التي وتُلف وتجمع ثم تَُدسُّ في حياء الناقة التي يريدون َظأَرَها على َولَِد ناقٍة أخرى ، فإذا نُزعت من  تُدرج إدراجا

 والَجْزُم ، والَوثيِغَةُ. الدُّرَجةُ  حيائها َحِسبَْت أنها ولدت ولداً فيُدنى منها َولَُد الناقة األخرى فترأُمهُ ، يقال لتلك اللَِّفيفَِة :

بفتح الراء فإن ابن السكيت قال : هو طائر أسود بَاِطُن الَجنَاَحيِن ، وظاِهُرُهُما أغبر ، وهي على ِخْلقَِة القطاة إال  دَُّرَجةُ ال وأما

 أنها أنطف.

اج وقال الليث :  : من الطير بمنزلة الَحْيقَُطاِن ، وهو من طير العراق وهو أرقَُط. الدُّرَّ

يجوقال :  ّرِ  ه ذو أوتار كالطنبور.: شيء يُضرب ب الّدِ

بَّابات  جاُل : الدَّ ى ِلَحْرِب الِحصار ، يَْدُخُل تحتها الّرِ بَّابات التي تُسوَّ  .الدَّّراجاتوويقال للدَّ

اجةو  عليها الصبي أول ما يمشي. يَْدَرجُ  : التي الدرَّ

 :  الثنايا الِغالُظ بين الجبال. ومنه قول المزنّيِ :  اِرجُ الَمدَ والمرأة تضع فيه طيبها وأداتها ، وهو الِحْفُش أيضاً.  ُدْرجُ  : الدُّْرجُ و

َ ارِجريريريريريريريريريريريا   ومريريريريريريريريريريريي و تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 تريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريرُّ. اجلريريريريريريريريريريريريريريريوُّاء لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريُو  

  
ْجتُ  ويقال : ً  العليل درَّ ج إذا أطعمته شيئاً قليالً من الطعام. ثم ِزْدتَه عليه قليالً ، وذلك إذا نَِقهَ حتى تَْدريجا إلى غاية أكله كان  تدرَّ

 .َدَرجة فدرجةً  قبل الِعلَّةِ 

سنأُخذُهم من حيث ال يحتسبون ، وذلك  [183األعراف : ] (َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُمونَ )وقيل في قوله جل وعز : 

تهم أن هللا جل وعز يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به فيركنون إليه ويأنسون به وال يذكرون الموت ، فيأخذهم على غ رَّ

ً  اللهم إني أعوذ بك أن أكون»:  قال عمر بن الخطاب لما ُحمل إليه كنوز كسرى أغفل ما كانوا ، ولهذا فإني أسمعك  ُمْستَْدَرَجا

 .«[183األعراف : ] (َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُمونَ )تقول : 

 : لَفُّ الشيء. الدَّْرجُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

جتُهُ و،  أْدَرْجتُهُ و،  َدَرْجتُهُ  يقال : باعي أفَصُحها ،  درَّ  : الطريق. الدََّرجُ و: الَمحاجُّ ،  الدََّرجُ و، والرُّ

 يقال : رجع فالن َذَرَجهُ إذا رجع في األمر الذي قد كان ترك.

 إذا َصِعَد في المراتب. َدِرجَ  قال : ويقال :

ةَ من  ِدرجَ وَ   الدين.إذا لَِزَم الَمَحجَّ

 كله بكسر العين من فَِعَل.
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 أي أكذب األحياء واألموات. (َدَرجَ وأكذب من َدبَّ )وقال ابن السكيت : في قولهم : 

 .َدَرُجوا يقال للقوم إذا اْنقََرُضوا :

ً  دَرْجتُ  : وأصل هذا ِمنْ  (قلت)  ل والبقاء أي طَوْوه.طريق النس َدَرُجوا الثوب إذا طويته ، كأنهم لما ماتوا ولم يُخلِّفوا َعِقبا

 ، ورجع أدراجه : يقال للرجل إذا طلب شيئاً فلم يقدر عليه : رجع على ُغبَْيراِء الظهر ، ورجع على (ثعلب عن ابن األعرابي)

 األوَل ، ومثله : رجع َعْوَدهُ على بَْدئِِه ، ونَكَص على َعِقبِه ، وذلك إذا رجع ولم يُصب شيئاً. َدَرَجهُ 

إذا رجع في  إدراجه بكسر األلف ، هكذا أخبرني اإليادي عن شمر : رجع على اِدَراِجهِ وجع فالن على َحاِفَرتِِه قال : ويقال : ر

 طريقه األول.

 يدك أي ال يعصيك. َدْرجُ  أبو عمرو الشيباني : يقال : فالن

 ؟.ويقال : ما أنا األْدَرُج يَِدَك أي ما أعصيك

 ابب اجليم والدال مع الَّلم

 [ج د ل]
 ، جلد ، دجل ، دلج : مستعملة. جدل

 : ِشَدةُ الفَتِْل. الَجْدلُ : جدل 

 إذا كان َحَسَن أسر الَخْلق. الَجْدل يقال : إنه لََحسُن األَْرِم َوَحَسنُ 

 .الَجِديل الَحْبَل َجْدالً إذا َشَددَت فتله ، ومنه قيل ِلِزَماِم الناقة : َجَدْلتُ و

 من الدروع : نحو الموضونة ، وهي المنُسوجةُ. الَمْجُدولةُ و الَجْداَلءُ  :(أبو عبيد)

ِم قال الليث : جمع الَجدالِء ::  قال الحطيئة  الدروع إذا أُحكمت. ُجِدلَتْ  ، وقد ُجْدلٌ  َجدالَء ُمْحَكَمٍة من نَسجِ سالَّ

ً  جادل ، وقد لَِمْجَدلٌ  إذا كان شديد الخصام ، وإنه لََجِدلٌ  ويقال : إنه  .مجادلةو الً ِجدا فالنا

 .َجْدلٌ  : األعضاء ، واحدها : الُجُدولو

يت الدروع  أي أُحكَمت إحكاماً. ُجِدلَْت َجْدالً  مفتول ، قد:  مجدول وَمْجُدلَةً إلحكام َحلَِقها كما يقال : َحْبلٌ  َجْداَلءَ  وقال شمر : سّمِ

 : الصَّرُع. الَجْدلُ  وقال الليث :

 .جدَّلته تجديالً  ، وأكثر ما يقال : َمْجدول َصِريعاً ، وهو َجَدْلتُهُ فانجدل يقال :

 : اسم لألرض. الَجَدالَةُ و

 .بالَجَدالة ألنه يُْصَرعُ  ُمَجدَّل وقيل للصَّريع :

 :  وقال الراجز

 قريريريريريريريريريريريريري  أركريريريريريريريريريريريريريَ   ا لريريريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  ا لريريريريريريريريريريريريريه 

  
َ الريريريريريريريريريريريريريريريريريه و   َز  جلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أتريريريريريريريريريريريريريريريريرير ك  الريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 بالتشديد. فجدَّله : الكالم المعتمد : طعنه (قلت)

 :  وأنشد .الَجَدالَ  : إذا اخضرَّ َحبُّ طلع النخل واستدار قبل أن يشتد فإن أهل نجد يسمونه (أبو عبيد عن األصمعي)

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريار     َيرْبِيَن عسريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريأصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريه و 

  
ا  َ اهلريريريريريريريري  اأب جريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريرير عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أيريريريريريريريري ي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريَ

  
 َخْدٌل. لَجْدلٌ  ِد : إنهوقال الليث : يقال للذكر العَرْ 

جلين ، ورجل ُجُدولوقال   الخلق : لطيف القصب. مجُدولُ  اإلنسان : قََصُب اليدين والّرِ

 : َشِرْيَجةُ الَحَماِم ، ونحوها. الَجِدْيلةُ وقال : 

 .َجدَّالٌ :  الَجِدْيلَةِ  وقال أبو الهيثم : يقال لصاحب

 التي فيها الحمام. الَجِديلةِ  منسوب إلى:  َجدَّاٌل بَدَّالٌ  قال : ويقال : رجل

 .الجّدالين للذي يأتي بالرأي السخيف ، وهذا رأي جدَّال قال : ويقال : رجل

 أمرهم أي على حالهم األول. َجِديلَةِ  ويقال : القوم على

على حّدٍ )فصحَّف بعضهم وقال :  [84اإلسراء : ] (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعلى شاِكَلِتهِ ):  في قول هللا جل وعز (سلمة عن الفّراء)

، وابن الزبير  َجِديَلَتِهِ  وعبد الملك إذ ذاك على»وسمعت بعض العرب يقول : :  قال الجديلةو: الناحية والطريقة  الشاكلة ، (يليه

وقال شمر : ما رأيت تصحيفاً أشبه كقولك : على ناحيته ،  َجْداَلئِهِ و َجِدْيلَتِهِ  يريد ناحيته ، ويقال : فالن على« َجِدْيلَتِهِ  على

ف وقال  (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعلى شاِكَلِتهِ ):  بالصواب مما قرأه سليمان بن مالك في التفسير عن مجاهد في قوله جل وعز فصحَّ

أيضاً :  لَجِدْيلَةُ ا أي ناحيته ، وهو قريب بعضه من بعض. وقال أيضاً أعني الليث : َجِدْيلَتِهِ  وإنما هو : على (على حّدٍ يليه): 

 الرهط وهي من أََدٍم يأتزُر بها الصبيان ، والُحيَّض من النساء.

 أَسٍد : قبيلة. َجَديِلَةُ : و ، وقال الليث َجَدِليٌ  طيِّيٍء : قبيلة منهم ، يُنسب إليهم فيقال : جديلةُ  وقال غيره :

:  (قلت: ) نكب : فيه تطأطؤ ، وهو خالف األشرف من المناكبالم أْجَدلُ  من صفة الصَّقر ، قال : ورجل األجَدلُ  وقال الليث :

الذي في :  األْجَدلُ  المنكب ، هكذا ُروي لنا عن أبي عبيد ، عن أبي عمٍرو قال : أحدلُ  رجل:  هذا عندي خطأ ، إنما الصواب

 منكبيه ورقبته انكباب على صدره وقد مر في بابه.

 ، األْجَدلُ  ، وإذا تركته اسماً للّصقر قلَت : هذا ُجْدلٌ  ، وصقور أْجَدلُ  َت : صقرنعتاً قل األْجَدلَ  وقال الليث : إذا جعلت
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عه  األجادل   وهي مع على فري ْعل  ذا ن عه هبا فإن جعلتها أ اء  ضريريريريريريريريريريريريريريرية    ، ألن األ اء اليت على أفَعل   
 األَجاِدلِ خي وت ون أ رى الَ ُو َ ْوَ  :  على أفاعل ، وأنة  أبو عبي 

 .أْجَدلُ  الصقور ، واحدها ::  األَجاِدلُ  قال : (أبو عبيد عن أبي عبيدة)

 .َجاِدلٌ  فإذا ارتفع عن الراشحِ فهو راشحٌ  قال أبو عبيد : وقال األصمعي : إذا قوَي الفصيل ومشى فهو

 .َداِولُ الجَ :  : نهر الحوض ونحو ذلك من األنهار الصغار ، يقال لها الَجْدَولُ  وقال الليث :

 .َمَجاِدلُ :  : القصر المشرف ، وجمعه الِمْجَدلُ و

 : أن يُْضَرَب ُعرض الحديد حتى يَُدْملََج. وهو أن يُضرب حروفه حتى يستدير. الَجْدلُ  وقال غيره :

 إذا َغلَْبتَهُ. فََجَدْلتُهُ َجْدالً  الرجل جادلتُ  ويقال :

 إذا كان ألوى في الِخَصام. ِجدلٌ  ورجل

 .«في طينته لُمْنَجِدلٌ  أنا خاتم النبيين في أم الكتاب وإن آدم»قال :  وسلمعليههللاصلىث أن النبي في الحديو

 : الساقط. الُمْنَجِدلُ  قال شمر :

 :  وهي األرض ، وقال الهذلي بالجدالة : الملقى الُمَجدَّلُ و

ه   لريريريريريريريريريريري  ه  َدمريريريريريريريريريريريَ ى جريريريريريريريريريريريِ َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريَ ٌل يريريريريريريريريريريريري   جمريريريريريريريريريريري َ َّ

  
ل    ِة الريريريريريري ريريريريريري  ريريريريريريري  ْومريريريريريريريَ ذْع  الريريريريريريري َّ َر جريريريريريريريِ  كريريريريريريمريريريريريريريا تريريريريريريريَ ريريريريريريَ ريريريريريريَّ

  
 إذا كذب. َسَرجَ و َدَجلَ  يقال :: دجل 

 ، وهو كالم يُتناقل ، وناس مختلفون. َسْوَرَجةٌ و َدْوَجَرةٌ و،  هوَجلَةٌ و َدْوَجلَةٌ  وبينهم

ي:  الدَّاِجلُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي) هُ الكذاب ، وبه ُسّمِ ال الُممّوِ  .الدَّجَّ

ُجُل المرأة  َدَجلَ  وقال األصمعي :  .الدَّْجوُ و،  الدَّْجلُ  إذا جامعها ، وهو َدَجاهاوَ الرَّ

 : شدة طليِ الجرب بالقَْطراِن. الدَّْجلُ  وقال الليث :

ل :(أبو عبيد)  بالِقطَران.: البعير المهنوء  الُمَدجَّ

 .دجلة نهر صغير يَْنَخِلُج من:  ُدَجْيلو: اسم معرفة لنهر العراق ،  ِدْجلَةُ و

الُ  وقال الليث : الحق بباطله ، ويقال : إنه رجل من اليهود  يُْدِجلُ  ، ِسْحُرهُ وَكِذبُهُ ألنه َدْجلُهُ  هو المسيح الكذاب ، وإنما الدَّجَّ

 يخرج في آخر هذه األمة.

ال َكذَّاٍب فهو: كل  (قلت) الون:  ، وجمعه َدجَّ الٌ  ، قيل للكذاب دجَّ  ألنه يستر الحق بكذبه. َدجَّ

 وقال األصمعي : إذا ُهنَِئ البعير أَجمعَ 
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 .ال َّس   ، فإذا جعلته يف املساعر فذلك : دجَّلته ، وق  الت جيل فذلك
الةوقال :   : : الرفقة العظيمة ، وأنشد الدَّجَّ

 دجَّالة من أعيتم الّرِفاق
لته وكل شيء مّوهته بماء ذهب وغيره فقد  .دجَّ

الٌ  ويقال لماء الذهب :  ألنه يُظهر خالف ما يُضمر. الّدّجال ، وبه ُشبِّه َدجَّ

ً  القوم أَْدلَجَ  قال ابن السكيت :: دلج  بتشديد الدال إذا ساروا في آخر الليل ،  اّدلجواو،  ُمْدِلُجونَ  إذا ساروا الليل كله فهم إدالجا

 :  وأنشد

ا َ جلريريريريريريريريريريريريريريََّ ائريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريَ ا َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن هلريريريريريريريريريريريريريريََ

  
ِج الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريرين أدجلريريريريريريريريريا   مل يريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ

  
 إذا خرجوا في آخر الليل. ُدْلَجةٍ و بَِدْلَجةٍ  ويقال : خرجنا

ْلَجةُ و،  الدَّلَجُ  وقال الليث : هو اَلجُ و،  اإلداَلجُ  ، والفعل : الدُّ  .االّدِ

ً  : من أسماء القنفذ ، سمي الُمْدِلجُ و  :  ألنه ال يهدأ بالليل َسْعياً ، وقال عبَدةُ  ُمْدلجا

َس الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريالُ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  ْوٌُ  ذا َدمريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
زَع    َذ  لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرية متريريريريريريريريَْ افريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ وا قريريريريريريريريريَ َ جريريريريريريريري   مسريريريريريريريريَ

  
 : ما بين الحوض إلى البئر ، واألصمعي مثله. الَمْدلَجُ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)

 :  الذي يتردد بين البئر والحوض بالدلو يُفرغها فيه وأنشد .الدَّاِلجُ و

اِش واِ   ْه يريريريريريريريريريريريريري اه عريريريريريريريريريريريريرين م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َ نريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِ    َة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريكريريريريريريريريريف الريريريريريريريريري َّ ونريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريَ

  
ً  وقد  .َدلََج يَْدلُُج ُدلُوجا

 .َداِلجٌ  ويقال للذي ينقل اللبن ، إذا ُحلبت اإلبل ، إلى الِجفَان :

 .الِمدلَجةُ  الكبيرة التي يُنقل فيها اللبن هيوالعُلبة 

 : فرخ العُقاِب ، أصله : ُولٌَج. التُّلَجُ وَوْولٌَج ، فقُلبت الواو تاء ثم قُلبت داالً :  : الِكنَاس ، األصل التَّْولَجُ و،  الدَّْولَجُ و

العين ، وقال هللا جل وعز ذاكراً أصحاب النار حين تشهد  ِجْلَدةُ  : غشاء جسد الحيوان ، ويقال الِجلدُ  قال الليث :: جلد 

عنها ، وقال  بالجلود قال أهل التفسير وقالوا لفروجهم فكنى [21فصلت : ] (َوقاُلوا جِلُُلوِدِهْم َلَ َشِهْدُتْ َعَلْينا)َجواِرُحُهم : 

اء : :  الغائطو [43النساء : ] (1)(َأْو جاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئطِ )كما قال :  بالجلد ُر كنى هللا عنههاهنا : الذَّكَ  الِجْلدُ  الفرَّ

 الصحراء ، والمراد من ذلك : أو قضى أحد منكم حاجة.

ْغلةو،  القَلَفَةو،  القُْلفة المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : ْغلةو،  الرُّ  ، الرَّ

__________________ 
 يف امل بوعة. (ملكم)( س  ه كلمة 1)
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 :  ، كله : الغ رلة وقال الفرُّدق اجل ل أبو 
م  وَرهريريريريريريريريري  ْس أ يريريريريريريريريري  ْورَاَن مل مَتْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين  ل مسريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريَ ِ   َع عريريريريلريريريريهريريريريم  بريريريريس اجلريريريري  تريريريريريَ ريريريريْ ريريريريَ  مريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريى فريريريريريَ

  
 .َجلََدهُ يَْجِلُدهُ َجْلداً  : مصدر الَجْلدُ  وقال ابن السكيت :

 .الَجاَلَدةِ و الَجلَدِ  بيِّن جليدو َجْلدٌ  ورجل

 أيضاً : اإلبل التي ال أوالد لها ، وال ألباَن بها. الجلدو

ه فترأُمهُ ، قال العجاج ِجْلدُ  : أن يُسلخ الَجلَدُ و  :  الُحَواِر ثم يحشى ثماماً أو غيره من الشجر ، وتُعَطُف عليه أمُّ

َ اقريريريريريريريريريريريري  أو  يريريريريريريريريريريريريَ َواين َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  رَاين لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ا  لريريريريريريريريريريريريريريريَ الَوأب  كريريريريريريريريريريريريريريريأن فريريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريريريي جريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .الَجلَدَ  أي يَْرأَْمنَنِي ويعطفن عليَّ كما ترأَُم الناقة

 : : الغليظ من األرض ، وأنشد الَجلَدُ وقال : 

 اللريَّْؤي  كاَّو.  مليتلومة اجلََل ِ و 
 : واحد ، مثل ِشْبٍه ، وَشبٍَه. الَجلَدُ و،  الِجْلدُ  وكان ابن األعرابي يقول :

 قال ابن السكيت : وليس بمعروف ما قال.

 الناقة إذا سلختها. جلَّْدتُ  للشاء ، وقد السَّلخِ  لإلبل بمنزلة التجليدوقال : 

 .الَجلََداتُ  ، والجميع : جلد ، ومكان جلدة وقال الليث : يقال : هذه أرض

 قوية على العمل والسير.، وهي ال َجلََداتٌ  ، ونوق َجْلَدةٌ  وناقة

 .ِجْلَدهُ  إذا َضَرْبتَ  جلداً  بالسيف َجلَْدتُهُ  ويقال :

 أي ضاربناهم. جالداً  بالسيوف جالدناهمو

 به األرض أي َصَرْعتُهُ. جلدتُ و

 :  أي فيها جالدة ، وأنشد َمْجلُودٍ  ، وإنها لذات َجْلَدةٌ  قال : ويقال للناقة الناجية :

هريريريريريريريريامريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريريوايت  ذا النريريريريريريريريه  تريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريكريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
ود  و يريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريريى هلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري هريريريريريريريريريا  ٌل    جمريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
 ، قالهُ أبُو الدُّقَْيِش. َجلَِدها : بقيةُ  مْجلُوُدها قال :

 البَْقُل. َجِلدَ وَ الناُس ،  أَْجلَدَ و،  الَجِليدِ  األرُض من ُجِلَدتِ  :(شمٌر عن ابن األعرابي)

قيع والضَّريِب : ِمثلُهُ ، ُضِربَِت األرضُ    ، َوأَْضَرْبنا ، وَضِرَب البَْقُل.ويُقاُل في الصَّ

 .َمجاِلدُ :  ، وجمعُهُ  ِمْجلَدٌ  ويُقاُل لِمئاَْلةِ النَّائَِحِة :

.  قال أبو عبيٍد : وهي ِخَرٌق تُْمِسكها النََّوائُِح إذا نُْحَن بأَيديِهنَّ

 :  وقال عديُّ بُن زيدٍ 

رِ    َة المريريريريريريريريْ يريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ َه ا ريريريريريريريريَ رَّهريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريا تريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريَ ْغةريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ِ  فريرياَل تريريريَ َواهريريريريريريريا  ريريجريريْ ْ  سريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريِ  َواجريريْ

  
 أي خْذ طريقاً غْيَر طريقها ، وَمْذهباً آخرَ 
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 علها ، واْضِرْب يف األرِ. ِلِسَواها.
 إذا أَْحَوْجتَه إلْيِه. أْدَغمتُهُ و،  أَْدَمْغتُهُ و،  أَجلَْدتهُ و،  أَْوَجْيتُهُ و: أَْحَرجتُهُ إلى كذا  (عمرو عن أبيه)

 الَجَمَل ، ال تقوُل العَرُب غيَر ذلَك. َجلَْدتُ و: َجَزْزُت الضأََن ، وَحلَْقُت الِمْعَزى ،  (ابن األعرابي)

 من اإلبِِل : الِكباُر التي ال ِصغاَر فيها. الَجلَدُ  :(أبو عبيد عن األصمعّيِ )

 :  وأنشدنا

ا ْأَنريريريريريريريريريريََ هريريريريريريريريريريا األُّْمريريريريريريريريريريان  مسريريريريريريريريريريىت َأجريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ َواكريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   لريريريريريريريهريريريريريريريا قريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريِل األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريِ لريريريريريريريَ   مريريريريريريريِ     جريريريريريريريَ

  
 أسافلُها : ِصغاُرها.

اء :  من اإلبِل : التي ال أوالَد َمعها فتَصبر َعلَى الحّرِ والبْرِد. الَجلَدُ  وقال الفرَّ

 من اإلبِل : التي ال ألباَن لها ، وقد َولَّى عنها أوالُدها. الَجلَدُ  :(قلت)

ّنِ ويُجمعُ  الَجلَدِ  ويَدُخُل في  .أجاليدَ و،  الَجلَُد أجالداً  : بَناُت اللبون فَما فَوقها من الّسِ

 .اللِّقَاحُ و، وقيَل لها : الِعشاُر  الَجلَد ، فإذا وَضعَْت أوالَدها زاَل عنها اسمُ  الحيالُ و،  الِعشارُ و،  المخاضُ  ويدخُل فيها

 البعيِر أو غيِره من الدواب فيُلبََسه َغْيُره من الدواّبِ ، وقال العجاج يصُف األسدَ  جلدُ  : أن يُسلخَ  الجلَدُ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 ُصْلبَةٌ ُمْكتَنَِزةٌ. َجْلَدةٌ  : تَْمَرةٌ  (َغْيُره)كأْنهُ في َجلٍَد ُمَرفِّل : 

 :  وأنشد

عريريريريريريريريريا  و  ولريريريريريريريريريَ ّرب الريريريريريريريريريزاد مريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه   ذا مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريري 

  
ِف   َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ أب  ملَْ تريريريريريريريري  لريريريريريريريَ ه  جريريريريريريريَ يريريريريريريريْ مريريريريريريريَ لِّ كريريريريريريري  كريريريريريريري   بريريريريريريريِ

  
 : مقدار من الِحْمِل َمْعلُوُم الَمِكيلَِة والوزن. المجلَّدو

 إذا كان ضخماً قويَّ األعضاء والجسم. التََّجاِليدِ و األْجالدِ  ويقال : فالن عظيم

 ، وهي األجسام. أَجاِلدُ  : األْجالدِ  وجمع

 :  . قال الشاعرالتجاليد:  أنفسهم ، وكذلكأي عليهم  «أََجاِلِدِهم ُردُّوا األيمان على»في حديث القََساَمِة : و

ِ   ريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري ي  بريريريريريريريريريريريريريْ او يريريريريريريريريريريريريريريَ اَدهريريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْؤيريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  

 
َ ِن املريريريريريريريريريريريريريريريريري  اَنو  كريريريريريريريريريريريريريريريريريرأس الريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بفتح الجيم. َجلُوديٌ :  : قرية بأفريقية إذا نُسب إليها قيل َجلُودُ وَ 

 ما فيه إذا َشِرْبَت كل ما فيه. اجتلدتُ و فاْجتَلَدتُهُ  وقال أبو زيد : حملُت اإلناء

 ما فيه. اجتَْلتُ و .اْجتَْلتُهُ  : ويقال : (قلت)

 .َجلَدٌ  : إذا ولََدِت الشاة فمات َولَُدَها فهي َشاةٌ  (أبو عبيد عن الفراء)

 .َجلَّدةٌ  ويقال لها أيضاً :

 .َجلََداتٌ و،  َجلَدٌ  : َجلََدةٍ  وِجَماعُ 
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 ج د ن
 مستعملة.:  جدن ، جند ، دجن ، دنج ، نجد

 : اسم َمِلٍك من ملوك ِحْميٍَر. َجَدنٍ  ذو: جدن 

 :  وقال أبو عبيد : قال األصمعي : أنشدني أبو عمرو بن العالء

اد  ومريريريريريريريريرين  َرُ    لريريريريريريريريريو أنريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريَ

  
َ ِن   م  ولريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرياان  وذا جريريريريريريريريريريريَ ِذيَّ هبريريريريريريريريريريريَْ  غريريريريريريريريريريريَ

  
 الرجل إذا استغنى بعد فقر. أْجَدنَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 : معروف. الُجْندُ  قال الليث :: جند 

 على ِحَدةٍ. جندٌ  وكل صنف من الخلق :

 .«فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ُجنُوٌد مجنَّدةٌ  األرواحُ »في الحديث : و

 ألف مؤلفة ، وقناطير مقنطرة أي مضعَّفة.:  : المجموعة ، وهذا كما يقال المجنَّدةو

 قد أقبلوا. ُجْندٌ  قد أقبل ، وهؤالء ُجْندٌ  ويقال : هذا

د النعت ألن لفظ [11ص : ] ((11ُجْند  ما ُهناِلَك َمْهُزوم  ِمَن اْْلَْحزاِب ))قال هللا   واحد. الجند فوحَّ

 وكذلك : الجيش والحزب.

 .الَجنَِديُ  : موضع باليمن وفالن َجنَدق وقال الليث :

 : أيضاً حجارة شبه الطين. الَجنَدُ وقال : 

 : حيٌّ من اليمن. ُجنادةُ و

 يوم معروف كان بالشام أيَّام عمر. أْجنَاِدينِ  ويوم

 الشام : خمس ُكَوٍر ، ومنها دمشق ، وفلسطين ، وحمص ، واألردن ، وقِنَّسرين. أجنَادُ و

 : العُقاَلء. الدُّنُجُ  : قال (ثعلب عن ابن األعرابي): دنج 

نَاجُ  :(عمرو عن أبيه)  : إحكام األمر وإتقانه. الّدِ

ماجُ )و لح على َدَخنٍ  الّدِ  .(1) (: الصُّ

 : ظل الغيم في اليوم المطير. الدَّْجنُ  قال الليث :: دجن 

 .َدَغنَ وَ يومنا  َدَجنَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 .ُدُغنَّةٍ و،  ُدُجنَّةٍ  ويوم ذو

 إذا كان ذا مطر. َدْجنٍ  قال : ويوم

 إذا كان ذا غيم بال مطر. َدْغنٍ  ويوم

ً  فالن بالمكان َدَجنَ  وقال غيره :  إذا أقام به ، وكذلك : َرَجَن به. ُدُجونا

يَت َدَجنَ  ويقال :  .َداِجنَةٌ  البيوت ، وهي ما أِلَف البيت من الشاء والطير وغيرها ، الواحدة : َدَواِجنَ  في بيته إذا لزمه ، وبه ُسّمِ



3749 

 

__________________ 
 (.359ص : )، ا تية  (دمج)( ما بني اهلاللني مكرر يف مادأب 1)
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 ً  :  وقال ابن أم قعنب يهجو قوما

م  هريري  ا مريريلريريهريريم ، والريريكريريفريرير  ريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريريري   رأس  ا ريريلريريريريريريريَ

  
واو   لريريريريري  َوأٌب مريريريريريلريريريريريهريريريريريم يف الريريريريريلريريريريريُؤ قريريريريريريري  َدجريريريريريَ  مِسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 : قد أِلِف البيت. داجن وقال الليث : كلب

 : األَلَفَاُن. الدَُّجونُ و

ناوة :قال ، ويقال  َدت الّسِ ناوة ، هكذا : القول فيها. ُدِجنت أي َمْدُجونَةٌ  للناقة التي قد ُعّوِ  للّسِ

 : ُحسن الُمَخالََطِة. الُمَداَجنَةُ وقال : 

 من الشاء : التي ال تمنع ضرعها ِسَخاَل غيرها. الدَُّجونُ  وقال أبو زيد :

 :  ، وأنشد جْوَجناد : الظلماء ، والفعل منها : الدُُّجنَّة وقال الليث :

ريِّ سريريريريريريريريريريريريريريريلريريمريريى و ن َ َْ   مريريْ ِق ابريريلريريريريريريرية الريريعريريَ  لريريَيسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ح    ة رَائريريريريريريِ لريريريريريريريَّ لريريريريريريى واهريريريريريريي الريريريريريريري ُّجريريريريريري  اَف الريريريريريريعريريريريريري   كريريريريريريِ ريريريريريريريَ

  
 إذا أضبَّ فأظلم. ُمْدِجنٌ  يومنا فهو أَْدَجنَ  ويقال :

 أقام في بيته. أَْدَجنَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 .أدَجنتْ و،  َدَجنَْت تدُجنُ  ، وقد ُمْدِجنَةٌ وَ  َداِجنَةٌ  : سحابة (أبو زيد)

يَّانومن الغيم : المطبِّق تطبيقاً ،  الدُُّجنَّةوقال :   المظلم الذي ليس فيه مطر. الرَّ

المطر :  الدَّْجنُ و، وكذلك : الليلة على وجهين ، بالوصف واإلضافة ،  ُدُجنَّة ، ويوم َدْجنٍ  ، ويومُ  ُدُجنَّة ، ويومٌ  َدْجنٌ  يقال : يوم

 الكثير.

ْيَدَجانَ  :(الليث)  : اإلبل تحمل التِّجارة. الدَّ

، وال يكون إال  النَِّجادُ  قفاف األرض وصالبتها ، وما غلُظ منها وأشرف ، والجماعة ::  النجد قال شمر قال ابن شميل :: نجد 

ا وراءه. قُفًّا أو صالبة  من األرض في ارتفاع مثل الجبل معترضاً بين يديك ، يُردُّ طرفك عمَّ

د. النِّجاد ، وها ذاك النَِّجادِ  ويقال : أْعُل هاتيك  يوحَّ

 : وأنشد

 رَمنْيَ  ل رف اللِّجاد األبع ا
 .نجاد قال : وليس بالشديد االرتفاع والحزيز

 : واحد. النِّجادُ و النّجدُ  قال وقال أبو أسلم كما قال :

 َخاٍل. نجدُ وَمِريع ،  نجدُ وَكْبَكٍب ،  نجد عدة ، فمنها النُُّجودُ  وقال األصمعي : هي

 َكْبَكٍب : طريق َكْبَكٍب وهو الَجبَل األحمر الذي تجعله في ظهرك إذا وقفت بعرفة. نجدوقال : 

 :  وقال : وقول الشماخ

اب وأهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريول وأهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريي  جلريريريريريريريريريريَ

  
َ يريريريريرين   جريريريريريريريْ لريريريريريَ رَِج بريريريريريِ َوى أُِّ مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  نريريريريريريَ عريريريريريريريَ بريريريريريريْ  ال تريريريريريريَ
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 َمِريع. نَْجَدا : موضع : يقال له بِنَْجِدين قال :

 .النُُّجدِ  قال : وفي لغة هذيل والحجاز : من أهل نجد وقال : فالن من أهل

 :  قال أبو ذؤيب

ا َرهبريريريريريريري َ يِّ َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يف عريريريريريريريانريريريريريريرية جبريريريريريريريلريريريريريريريوب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ْوٌر ، ومصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري رهريريريريريريريا عريريريريرين مريريريريريريريائريريريريريهريريريريريريريا َنريريريريريريري        غريريريريري 

  
 ، وتشرب بتهامة. بنَْجدٍ  ، فهي ترعى نَْجدٌ  وما ارتفع عن تَِهاَمةَ فهوقال : 

ياشّيِ عن األصمعي قال : سمعت األعراب يقولون : إذا خلّْفَت َعْجلَزاً ُمْصِعداً  ـ  وأخبرني المنذري عن الصيداوّيِ عن الّرِ

 .أنجْدتَ  فقدـ  وَعْجلٌَز فوق القريتين

ةقال : وأخبرني الحراني عن ابن ال مَّ ة : واٍد معلومـ  سكيت عن األصمعي قال : ما ارتفع عن بطن الرُّ مَّ إلى  نَْجدٌ  فهوـ  والرُّ

 ثنايا ذات ِعْرق.

ةِ ، فإذا  نَْجدٌ  قال وسمعت الباهليَّ يقول : كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو إلى أن تميل إلى الَحرَّ

 ز.ِمْلَت إليها فأنَت في الحجا

 إذا جاوزَت ُعَذْيباً إلى أن تُجاوز فَْيَد ، وما يليها. النَّْجدُ  وقرأُْت بخط شمر قال : يقال :

اء في قول هللا :   : سبيل الخير ، وسبيل الشر. النجدان قال : [10البلد : ]( 10) (َوَهَديْناُه النَّْجَدْينِ )وقال الفرَّ

 قال : الخير والشر. ((10َوَهَديْناُه النَّْجَدْيِن ))ارة عن عليٍ في قوله : عن أبي ُعم ؟حدَّث قيس عن زياد بن عالقةوقال 

 أي الطريقين الواضحين. ((10َوَهَديْناُه النَّْجَدْيِن ))وقال الزجاج : 

ْفهُ طريق الخير وطريق الشّرِ ، بيِّنَين كبيان الطريقين : أ : المرتفع من األرض ، فالمعنى النجدو  ؟.العاليينلم نُعَّرِ

 قال : الثديين. ((10َوَهَديْناُه النَّْجَدْيِن ))وقال بعضهم : 

 : مثلها. العَائُطومن الُحُمِر : التي ال تحمل ،  النَُّجودُ  :(أبو عبيٍد عن األصمعي)

:  النَُّجودُ :  أنها ال تحمل : منكر ، والصواب ما رواه أبو عبيد عنه في أبواب األجناس النَُّجودِ  وقال شمر : تفسير األصمعي في

 الطويلة من الُحُمر.

 أي هي مرتفعة عظيمة. النَّجدِ  من النَُّجودُ  أُخَذت:  وقال شمر : قال القزملي عن األصمعي

 .نَُجودٌ  ماضية :: المتقدمة ، ويقال للناقة إذا كانت  النَُّجودُ  قال شمر والشيباني :

صحيح ، والذي رواه في باب ُحُمر الَوْحش :  النَُّجود قال شمر : وهذا التفسير في فََرَمى فأنفََذ من نَُجوٍد ِعائِطِ :  وقال أبو ذؤيب

 َوَهٌم.
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 أي أَعْنتُهُ. فأنجدته فالن استنجدنيو،  النَّْجَدةُ  ، واالسم نَُجدَ  من ِشدَّةِ البأس ، وقد نَُجدٌ و،  نَْجدٌ  : َرُجلٌ  (أبو عبيٍد عن األصمعي)

 إذا عِرَق من عمٍل أو َكْرٍب ، وقال الكسائي مثله. يَْنَجدُ  الرجل نَِجدَ  وقد

اء)  .نَْجدٌ و،  نَِجدٌ  : رجل (سلمة عن الفرَّ

 .َمْنُجودٌ  َعَرقاً إذا سال ، فهو نُِجدَ  قال : وقد

 أي َغلَْبته. هُ أنجدُ  الرجل نََجْدتُ  وقال أبو عبيدة :

 : أعنته. أنَجدتُهُ وقال : 

 : حمائل السيف. النَِّجادُ  قال : وقال غيره :

 .نَْجدٍ  : األخذ في بالد اإلْنَجادُ و

دُ  : ما النُُّجودُ و  .نَْجدٌ :  به البيت ، واحدها يُنجَّ

د وبيت  إذا كان مزيَّناً بالثياب والفرش. منجَّ

 يريد : ذات رأي. «نَُجوداً  وكانت امرأةً »في حديث الشورى :  : ما جاء ودِ النَّجُ  وقال شمر : أغَرُب ما جاء في

 .النَّْجَدةُ  ، وهو البأس والنُّْصرة ، وكذلك : النََّجدِ  بيِّن نَِجدٌ  قال : ورجل

 .َمْنُجودٌ وَ  ناِجدٌ  إذا بلَّد وأعيا ، فهو نَِجَد يَْنَجدُ  قال : ويقال :

 :  وقال أبو ُزبَْيدٍ 

ال   غريريريريريريريريَ يريريريريريريريريث  غريريريريريريريريت مريريريريريريريري  غريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  
ودِ و   جريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ َ

 لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريان ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرأَب املريريريريريريريريريريري

  
 يريد : المغلوَب الُمْعيَا.

اد وقال أبو الهيثم :  البيوت والفُُرَش والبُُسَط. يُنَّجدُ  : الذي النَّجَّ

د هي الثياب التي النُُّجودُ و  :  بها البيوت فتُلبس حيطانها وتُبسط كما قال ذو الرمة يُنجَّ

ا هريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريىت كريريريريريريريريأنَّ ر . الريريريريريريريري ريريريريريريريريف ألريريريريريريريريَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريٌل   لريريريريريِ ي عريريريريريبريريريريري ريريريريرير  ريريريريريَْ ْن َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريلريريريريريجريريريريرييريريريريريريري   و مريريريريريِ

  
ْدتُ و  البيت : بسطته بثياب َمْوشيَّة. نجَّ

 إذا قَِوَي بعد ضعف أو مرض. استنجاداً  الرجل استَْنَجدَ  وقال أبو نصر :

 في الحاجة إذا كان ناجحاً فيها ناجياً. نَُجدٌ  ورجل

إال : من أعطى »حين ذكر اإلبل ، ووطأَها يوم البعث صاحبها الذي لم يُؤّد زكاتها ، فقال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 .«وِرْسِلَها نَْجَدتِها في

أن تَْكثَُر ُشُحوُمَها حتى يمنع ذلك صاحبها أن يَْنَحَرَها نفاسة بها ، صار ذلك بمنزلة :  نَْجَدتُها قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة :

 السالح لها تمتنع به من ربها.

 أي مستهيناً بها ، كأنَّ معناه أن ِرْسِلهِ  : أن ال يكون لها ِسَمٌن ، فيَُهون عليه إعطاؤها ، فهو يُعطيها على ِرْسلَُهاوقال : 
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 ها على مة ة من الْلفِس ، وعلى ِطْي   ملها.يع ي
 أي بطيب نفس منه. ِرْسِلَها وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي في قوله : إال َمْن أعطى في

 معناه : أالَّ تطيب نفُسه بإعطائها ، ويشتدَّ عليه. نَْجَدتَِها : كأن قوله : في (قلت)

 وقول ابن األعرابي يقرب من قول أبي عبيدة.

ار يصف اإلبل  :  وقال المرَّ

 هلريريريريريريريريريريم  بريريريريريريريريريريل ال مريريريريريريريريريرين ِدَ    ومل تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين 

  
ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   غريريريريريت طريريريريريريريائريريريريريريريل   ورا  وال مريريريريرين مريريريريريَ هريريريريري   مريريريريري 

  

ل   ٌة يف كريريريريريريريريريريريل رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريري أبو خمريريريريريريريريريريري َ

  
ِل و   اقريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريَ َ

ه ألريريريريريريريريريريواَنريريريريريريريريريريا يف املريريريريريريريريريري رِفريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريري 

  
ْسلِ  :(أبو عمٍرو) دة ، :  النجدةو: الِخْصُب ،  الّرِ  هي المعقَّلة في معاقلها لتُنَحر وتُطعم. المخيَّسةوالّشِ

 وِرْسِلها. نَْجَدتِها وقال أبو سعيد الضرير في قوله : إال َمن أعطى في

يَات ، فهذه: ما ينوب أهلها مما يَُشقُّ  نَْجَدتُها قال : ْسلُ وعلى صاحبها ،  نَْجَدةٌ   عليه من الَمغَاِرِم والّدِ  النجَدةِ  : ما دون ذلك من الّرِ

 :  ، وأنشد قول طرفة يصف جارية النَّجدة ، وهو أن يُفِقَر هذا ، ويَْمنََح هذا ، وما أَْشبََههُ دون

َ أب   رَف عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريَْ  َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ

  
  

 
ْي لريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياب امل ْومريريريريريريريِ رّ   لريريريريريريري ريريريريريريريَ كريريريريريريريِ بريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال : الطرف : النظر ، يقول : يَُشقُّ عليها النظر وهي ساجية الطرف.

حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا الحسن بن أبي الربيع الُجرَجاني عن يزيد بن هارون عن شعبة عن قتادة عن أبي عمر 

قال « وِرْسِلَها نَْجَدتِها ما من َصاحِب إبل ال يؤدي َحقَّها في»يقول :  وسلمعليههللاصلىالغَُدانّيِ عن أبي هريرة أنه سمع النبي 

إال بََرَز لها بقاعٍ قَْرقٍَر تطؤه بأخفافها ، كلما جازت عليه أخراها »ـ  ُعسرها ويُسرها:  «ِرْسلَُهاو نَْجَدتَُها»:  وقد قال رسول هللا

قال  ؟.فقيل ألبي هريرة فما حق اإلبل .«حتى يُقضى بين الناس (يف يَ ْوٍم كاَن ِمْقدارُُه مَخِْسنَي أَْلَف َسَنةٍ )أُعيدت عليه أوالها 

 .«: تُعطي الكريمة ، وتمنح الغزيرة ، وتُفِقر الظهر ، وتُطِرق الفحل

ْسَل ، وهو قريب مما فسَّره أبو سعيد ، وهللا  النَّْجَدةَ  وسلمعليههللاصلى: وَرَويُت هذا الحديث بإسناده لتفسير النبي  (قلت) والّرِ

 أعلم.

ِك أن يحلِّيَِك هللاأَ من ذهب فقال :  َمنَاِجدُ  رأى امرأة تطوف بالبيت عليها وسلمعليههللاصلىالنبي  أن»في حديث آخر : و  يَُسرُّ

 .«قالت : ال ، قال فأّدِي زكاته ؟من نار َمنَاِجدَ 

 البيت. تنجيد الحلي المكلَّل بالفصوص ، وأصله من بالمناجد قال أبو عبيد : أُراه أراد

 : : واحدها لَمنَاِجدُ ا وقال أبو سعيد :
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، وهي قالئ  من ل ؤل ؤ  وذه  أو قرنفل ، ويكون عرضريريها  ريريربا  ، أت ذ ما بني العلق    أسريريفل ال  يني  ِمْلَج ٌ 
 السيف من الرجل ، وهو محائله. َِنَادِ  ألَنا ت ع على موضع َمَلاِج َ  ،  َِّيه ،
 إذا وضح واستبان. نَاِجدٌ  ، فهو نَُجوداً  األمر نََجدَ  وقال الليث :

 :  وقال أمية

 تريريريريرى فريريريرييريريريريريريريه أنريريريريبريريريريريريرياء الريريريري ريريريريرون الريريريرييت مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
جريريريريريريري    و   لريريريريريريْ يريريريريريريري   يف الريريريريريري ريريريريريرييريريريريريريريامريريريريريريرية تريريريريريريريَ  أ ريريريريريريبريريريريريريرياَر غريريريريريريَ

  
 أي تظهر.

. تُناجد ، وهي التي نَُجودٌ  قال : وناقة  اإلبل فَتَْغُزُرُهنَّ

 الحرورّيِ. نَْجَدةَ  : قوم من الَحُروّريَة يُْنَسبُوَن إلى النََّجَداتُ و

 .النَّْجِديَّةُ و،  النََّجَداتُ  يقال : هؤالء

 فالناً إذا باَرْزتَهُ القتال. نَاجْدتُ  ويقال :

 : هو الراُووُق نَْفُسه. النَّاجودوقال : 

 : كل إناء يُجعل فيه الشراب من َجْفنٍَة أو غيرها. النَّاجودُ  وقال أبو عبيد :

 : الزعفران. النَّاُجودُ والخمر ، :  النَّاُجودُ و: الدم ،  النَّاُجودُ  ي :وقال شمر : قال أبو نصر : قال األصمع

 : الباطية. الناجود وقال أبو عمٍرو :

 : : الخمر الجيِّد ، وهو مذكر ، وأنشد النَّاُجودُ  وقال غيره :

 متةَّى بيللا انج ود  َعْر  
 من اإلبل : التي تَْبُرُك على المكان المرتفع. النَُّجودُ  وقال الليث :

 أي شدة ، قال : وليس من ِشدَّةِ النفس ، ولكنه من األمر الشديد. نَْجَدةً  وقال اللحياني : القى فالنٌ 

 عليه. استنجد قال : ويقال للرجل إذا ضِرَي بالرجل واجترأ عليه بعد هيبة : قد

 فالن الدعوة إذا أجاب. أْنَجدَ وَ 

دٌ مُ  ورجل ب األمور وقاساها ، وقد نَجَّ ذٌ بالدال والذال ، وهو الذي قد جرَّ َدته ، ومنجَّ  :  بعدي أمور ، وقال صخر الغّيِ  نجَّ

اَل  َرمي  َرجريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريو أن قريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريري 

  
َ أب    اَل وَ ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوين َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ  رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لمنعوني بأمر شديد ، وأمر هيِّن.

 ج د ف
 جدف ، فدج.

 .الَهَواِدجُ و،  الفََواِدجُ  : واحد ، والجميع : الَهْوَدجُ و الفَْوَدجُ  اللِّحياني :: فدج 

 .الفَْوَدجِ  وقال الليث : وربما قالوا للناقة الواسعة األرفاغ : واسعة

 العروس : مركبها. فَْوَدجُ و



3755 

 

ء يتخذه أهل كرمان ، والذي يتخذه شي:  الَْفَوَدجُ  مثل ما قال اللحياني ، وقال اليزيدي : الفَْوَدج : في (أبو عمٍرو ، واألصمعي)

 .َهْوَدجٌ  األعراب :
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 .«التَّْجِديفُ :  شر الحديث»في الحديث : جدف 

 :  : كفر النِّعمة ، واستقالل ما أنعم هللا عليك ، وأنشد التَّْجِديفُ  قال أبو عبيد :

 لريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب   ومل أ جريريريريريريريريريريريريريريري ِّف و 

  
اَدأَب أوَّلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياو    كريريريريريريريريريريريريريان الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الَجَدفَ  كان شرابهم:  فقال .«أنه سأل رجالً استهوته الجن عن طعام الجن وشرابهم»في حديث عمر و

لم أسمعه إال في هذا الحديث ، وما جاء إال وله أصل ، ولكن ذهب من كان يعرفه ، ويتكلم به ، كما قد  الَجَدفُ  قال أبو عبيد :

نبات يكون باليمن ، يأكل اآلكل ، وال يحتاج معه إلى :  فُ الَجدَ  ذهب من كالمهم شيء كثير ، ثم ُروي عن بعضهم : أنه قال :

 : ما ال يُغطَّى من الشراب. الَجَدفَ  في الحديث : أن شرب ماء ، قال : وجاء

قُطع ، وهو القطع ؛ كأنه أراد ان يُرمى من الشراب من َزبٍَد أو َرْغَوةٍ ، أو قذًى ، كأنه  الَجْدفِ  من الَجَدفُ  وقال بعضهم : أُخذ

 من الشراب فُرمي به.

 ، والَجذُف كالهما : القَْطُع. الَجْدفُ  قال : (ثعلب عن ابن األعرابي)

 عليه العيش أي مضيَّق عليه. لُمَجدَّفٌ  وقال أبو زيد : إنه

يَ إذا كان مقصوصاً فرأيته إذا طار كأنه يَُردُّ جناحيه إلى خلفه  يَْجِدفُ  الطائر َجَدفَ  :(أبو عبيد عن األصمعي)  ، ومنه ُسّمِ

 السفينة. ِمْجَدافُ 

 وقال أبو عمٍرو : مثله أو نحوه.

 قال ويقال : َجَذَف الرجل في مشيته إذا أسرع ، هذه بالذال ، وتلك بالدال.

 .الُجُدوفُ  الطائر : َجَدفَ  وقال الكسائي : المصدر من

 السفينة. ِمْجَدافُ  : الِمْجَدافُ  وقال غيره :

 .َجَدفَ  طيَّر من جناحيه شيئاً عند الفرق من الصقر يقال :قال : والطائر إذا 

 : وأنشد

َفَة الص ر َ ِْ ف  و   أنه مس َباَرى ِ يريْ
 : الغنيمة. الَجَدافَاةُ  :(عمرو عن أبيه)

 :  وأنشد

ربَّاه  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أاتين رَامريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريريريريريريِرف  اَّريريريريريريريريريريريريريريق وال يريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريواه    ال يريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 فكان    ذ جاءين َجَ افَاه
 .الُخباسةو،  الُحواسةو،  األبالةو الُهبالةو،  الغُْنَمىو،  الغُنامىو،  الُجَدافَى : هي (األعرابيثعلب عن ابن )

 .الِمْقَذافُ و،  الِمْقذفُ و، وهو الُمرديُّ ،  بالِمْجَدافِ  الماّلح َجَدفَ والطائر  َجَدفَ  وقال أبو عمٍرو :

 ، َخَذفَْت تَْجِدفُ والسماء بالثلج ،  َجَدفَتِ ( : أبو تراب عن أبي المقدام السلمّيِ )
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  ذا َرَمْه به. َ ِْذف  و 

 ج د ب
 جدب ، بجد ، دبج ، دجب : مستعملة.

 .َجُدَب ُجُدَوبَةً  ، وقد َجْدبٌ  قال الليث : مكان: جدب 

 القوم. أجَدبَ والسَّنة ،  أجدبَتِ و،  ُمْجِدبَةٌ  األرض فهي أجدبَتِ و

 أسمع له فِْعالً.: الكاذب ، ولم  الجاِدبُ وقال : 

: هذا تصحيف ، والكاذب يقال له : الَخاِدُب بالخاء ، كذلك أقرأنيه اإليادي لشمر عن أبي عبيد ، قال : قال أبو زيد َشَرَج  (قلت)

 ، وَخَدَب ، َوبََشَك إذا كذب.

 .«ةالسََّمَر بعد العَتَمَ  َجَدبَ  أنه»حديث عمر  بالجيم : العَائُِب ، ومنه الجاِدبُ و:  (قلت)

ه ، وكل عائب فهو َجَدبَ  قال أبو عبيد :  :  ، وقال ذو الرمة َجاِدبٌ  السمر أي عابه وذمَّ

ل  ومريريريريريلريريريريري ريريريريريق  يريريريريريريريْ  فريريريريرييريريريريريريريا لريريريريريريريك مريريريريرين  ريريريريريريري ّ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه   اِدبريريريريريريري  ل جريريريريريريريَ ق  تريريريريريريريعريريريريريريريلريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ  ر ريريريريريريرييريريريريريريريم ، ومريريريريريريرين  ريريريريريريريَ

  
 يقول : لم يجد فيه مقاالً ، فهو يتعلل بالشيء ، يقوله وليس بعيب.

، وذلك إذا كان العام َمْحالً ، فصارت ال تأكل إال الدرين األسود ، والثمام ، فيقال لها  ُمَجاَدبَةً  اإلبل العام َجاَدبَتِ  :(ابن السكيت)

 .َجاَدبَت حينئذ :

 إذا لم يقرهم. فأْجَدْبنَاه وقال غيره : نزلنا بفالن

 لنا. َجَدبَ  ومعناه : «إلينا عمر السمر َجَدبَ »:  روى شمر بإسناده عن ُحذيفة أنه قالو

 : األرض التي ليس بها قليل وال كثير ، وال مرتع ، وال كأل. الَجْدبَةُ  وقال ابن شميل :

اء :  .جُدبَتواألرض ،  أجدبَتِ  وقال الفرَّ

 .ُجُدوبٌ  ، وأرض ُجُدوبٌ  وقال ابن شميل : عامٌ 

دَ  :(أبو العباس عن ابن األعرابي): بجد  أي العالم بها  بَْجَدتَِها ، ومنه يقال : أنا ابن تبجيداً  الرجل بالمكان وألحم إذا أقام به بجَّ

 أي أقمُت بالبلدة فخبرتُها ، وعلمُت علمها.

 أمرك : أي عالم بِِدْخلِة أمرك. بِبُْجَدةِ وأمرَك ،  بَبَْجَدةِ  ويقال : هو عالم

 .بُُجودٌ  من الناس أي جماعة ، وجمعه : بَْجدٌ  :(أبو عبيد عن األصمعي)

 :  مالكوقال كعب بن 

ا لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ود  أبَْذرائريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريوذ الريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا  اِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريرين الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير يف أََُّمريريريريريريريريَ
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 :  ، وأنشد لَبَاِجدٌ  ويقال للرجل المقيم بالموضع : إنه

رَْع  اٌق ومل يريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ْ  عريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريكريريريريريريريرييريريريريريريريريف ومل تريريريريريريريريري 

  
زَّأب َ جريريريريريريريريريريريريِ     ٌُ أبكريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياف األمسريريريريريريريريريريريريِ َوا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .بُُجدٌ  : شقة من شقاق بيوت األعراب ، وجمعه : بِجادٍ  قال أبو زيد : كل

 .فُلُجٌ :  ، وجمعه فليج : البُُجد ويقال للشقة من

 .ُرفُوفٌ  أو غيرها ليبلغ األرض ، وجمعه : البُُجد البيت : أن يَْقُصَر الِكْسُر عن األرض ، فيوَصَل بِخْرقٍَة من َرفُ وقال : 

 تُعلَّق إلى الشقاق حتى تلحق باألرض.البيت : أكسية  رفائف وقال أبو مالك :

يباجُ  قال الليث :: دبج   والِديوان. الِديباج ، وكذلك قال أبو عبيد في الدَّيبَاجِ  : أصوب من الّدِ

ْيبَاجُ  وقال أبو الهيثم : بَّاجُ :  كان في األصل الّدِ قيراط ،  الدينار ، أصله : الدنَّار ، وكذلك:  فقُلبت إحدى الباءين ياء ، وكذلك الّدِ

اط ، ولذلك ُجمع ْيبَاج َدبَابِيجَ  أصله : قِرَّ  ، ومثله : ديواٌن ُجمع دواوين. الّدِ

يبَاَجتَانِ  :(أبو عبيد عن أبي عمٍرو)  الخدَّان ، ويقال : هما اللَّيتان.:  الّدِ

 :  وقال ابن مقبل

ه   رَافريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريري  ٌل مريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ  خيريريريريريريريريريريري ى هبريريريريريريريريريريريا  ُّل فريريريريريريريريريريريري 

  
رتريريريريريريريَ ِع    ِه الريريريريرير ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح مريريريريري  يريريريريريريريْ تريريريريريريَ اجريريريريريَ بريريريريريريريَ ِ يريريريريريريْ  َيريريريريريري بريريريريريريريِ

  
يبَاجِ  ، قالوا : هو الذي ُزيّن تطاريفه ُمَدبَّجُ  روي عن إبراهيم أنه كان له طيلسانو  .بالّدِ

 وهو القبيح الرأس والِخلقة. مدبَّج وقال الليث : رجل

منتفخ الريش قبيح الهامة ، يكون في الماء مع  ُمَدبَّج : ضرب من الهام ، وضرب من طير الماء ، يقال له أغبر الُمَدبَّجُ وقال : 

 النَُّحاِم.

 :  ُجَواِلٌق يكون مع المرأة في السفر خفيف ، وأنشد:  الدَُّجوبُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): دجب 

يريريريريريريريريريريريْ ِ  خريريريريريريريريريريريِ
َ

رَّأِب املريريريريريريريريريريري وِب اَّريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريل يف َدجريريريريريريريريريريري 

  
 ذيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريرين األطريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري و  

  
 : عصافير الُجوعِ. األطيطوَشقُّ طوالً ، : قطعة من سنام تُ  الَوْذيِلَةُ وقال : 

 ج د م
 مستعملة.:  جدم ، جمد ، دجم ، دمج ، مجد ، مدج

 : اسم سمكة بحرية. ُمدَّجٌ  قال الليث :: مدج 

باً.  وأحسبه معرَّ

 أجودهما.:  أقِدمْ وإذا ِهيَج ليَْمِضَي ،  أقِدمو،  إْجَدم قال الليث : يقال للفرس :: جدم 

 ووأنشد أب .َجَدمٌ  القصير ، وَجْمعُها ::  الَجَدَمةُ  :(أبي عمٍروأبو عبيد عن )
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 :  اهلي م
وال   اِ  طريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريَ

  
ارِ و   َ ُِ الريريريريريريريريريِفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى مريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريَ

  
 : أصل السَّعُِف. الُجَدامُ و

َمجِة أي الطريقة. ْجَمِة والّدِ  وقال أبو زيد : هو على تلك الّدِ

 : كثيرة السعف. َداِميَّةٌ جُ  : نخلة (ابن األعرابي)

 إذا َحَمَل َحْمالً ِصْيَصاء. زبَّبوالنخل ،  أجَدمَ  وفي نوادر األعراب :

 .َجَمَد يَْجُمُد ُجُموداً  ، وقد الجامد : الماء الَجَمدُ  :(الليث): جمد 

 منه ، وما ذاب. َجَمدَ  هذا المال وذائبه ، أي ما جامد ويقال : لك

ةٌ   العين إذا قلَّ َدْمعُهُ. َجاِمدُ  أي ُصلبة ، ورجل َجاِمَدةٌ  وُمخَّ

 ال َكألَ فيها وال ِخْصَب وال َمَطَر. َجاِمَدةٌ  : َجَمادٌ  وسنة

 القوم إذا بَِخلُوا ، وقلَّ خيرهم. أْجَمدَ وَ 

 ، أذا بَِخَل بما يلزمه من الحق. َجاِمدٌ  فهو يَْجُمدُ  الرجل َجَمدَ  :(ثعلب عن ابن األعرابي)

 إذا كان أميناً بين القوم. ُمْجِمدٌ  فهو يُْجِمُد إْجَماداً  َوأَْجَمد

 : البخيل. الجامدُ وقال : 

 عند الحق ، وال نتدفق عند الباطل. نَْجُمدُ  قال : وقال محمد بن عمران التيمي : إنا وهللا ال

 :  بقول طرفة الُمْجِمدِ  واحتجَّ غيره في

َوارَه  و  ْر   مسريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريَ و   نريريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريرير مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريِ ِ    عريريريريلريريريريى الريريريريلريريريريريريريار واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريودعريريريريتريريريريريريريه كريريريريَف جمريريريري ْ

  
 : بخيل شحيح. ُمْجِمدٌ  وقال خالد : رجل:  : األمين مع شح ال يخدع الُمْجِمدُ  وقال أبو عبيدة :

 ديه شيء.وقال أبو عمٍرو : استودعت هذا الِقْدَح رجالً يأخذه بِِكْلتَا يديه فال يخرج من ي

 : مكان َحْزٌن. الُجُمدُ  : قال أبو عمٍرو : (شمر)

 وقال األصمعي : هو المكان المرتفع الغليظ.

: قارة ليست بطويلة في السماء ، وهي غليظة تَْغلُُظ مرة ، وتلين أخرى ، تُنبت الشجر ، وال تكون إال  الُجُمدُ  وقال ابن شميل :

يَت  أي يُبسها. ُمودهاجُ  من ُجُمداً  في أرض غليظة ، ُسّمِ

: مستديرة طويلة في السماء ، وال ينقادان في األرض ، وكالهما غليظ الرأس  القارةو: أصغر اآلكام ، يكون مستديراً ،  الُجُمدُ و

 ، ويسميان جميعاً أَكَمةً.

 ، يُنبت البَْقَل والشجر. ِجَمادٌ  : الُجُمد قال : وجماعة
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 في ناحيِة القُّفِ ، وناحيِة السُّهول. الُجُمود ، وأشدُّ مخالََطةً للسُُّهول ، وتكون دِ الُجمُ  فأسهل من الُجُمود قال : وأما

 لم يُِصْبها َمَطٌر ، وال شيء فيها. َجاِمَدةٌ  : َجَمادٌ  وقال أبو عمٍرو : وأرض

 :  وقال الُكَميتُ 

ه يف نريريريريريريريريري اه  ذ قريريريريريريريريريحريريريريريريريريري  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   أمريريريريريريريريريرعريريريريريريريريريَ

  
اد هريريريريريريريريريريريريا ممريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريورا   ر فريريريريريريريريريريريريأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريََ

  
 أيضاً. أْجَماداً  : الُجُمد ويُجمع

 : الناقة ال لبن بها. الَجَمادُ وفأجماَد ذي َرْقٍد فأكناَف ثاِدٍق :  قال لبيد

 :  : ال مطر فيها وقال الشاعر َجَمادٌ  وسنة

يريريريريريريريريْ ريريريريريريريريا  و  ون  غريريريريريريريريَ اِد يريريريريريريريريكريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ ِة اجلريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وب   عريريريريريريريريريريريري  درَّهتريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا مل تريريريريريريريريريريريري 

  
 .َجاِمدٌ  : األَُرُف ، وهي الحدود بين األرضين ، واحدها : اِمدُ الَجوَ ( : أبو العباس عن ابن األعرابي)

 إذا كان جارك بَْيَت بَْيَت ، وكذلك : ُمَصاقِبي ، وُمَؤارفي ، وُمتَاخمي. ُمَجاِمِدي قال : وفالن

 .«فال ُشفعة الَجَواِمدُ  إذا ُوِضعَتِ »في الحديث : و

ادٌ  : َسْيفٌ  (أبو عمٍرو)  :  وأنشد:  : َصاِرمٌ  َجمَّ

ة  و عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريْم أبعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى تريريريريريريريريريريريَ  هللا لريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريري 

  
ادِ   مريريريريريريريريَ ذ أو ر   وِس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريرين رأِس قريريريريريريريريري 

  

ا لريريريريريريريَ وفريريريريريِ يريريريريري  ِع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِّ َوقريريريريريْ ْن مسريريريريريَ م  مريريريريريِ تريريريريري  عريريريريريْ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريِ

  
ادِ   لريريريريريريريريريريريريَّ    ريريريريريريريريريريريريََّ هريريريريريريريريريريريريَ لِّ مريريريريريريريريريريريري  ْر   بريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ُجمادى ، وشهر ُجمادى : اسمان معرفة لشهرين ، فإذا أضفَت قلَت : شهرا الُجَماَديَانِ  وقال الليث :

اآلخرة وهي تمام ستة أشهر من أول السنة ، وَرَجَب هو السابع ،  جمادى ستة هي جمادى وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم :

 جمادى هي حتى إذا َسلََخا ُجمادى ستة:  األولى ، وهي الخامسة من أول شهور السنة ، قال لبيد ُجمادى خمسة هي ُجمادىو

 اآلخرة.

اح لُجُمود ، ُجَماَدى:  ل أبو سعيد : الشتاء عند العربوقا ِرمَّ  :  الماء فيه ، وأنشد للّطِ

اديريريريريريريريريريريريريريريريرية ه  ريريريريريريريريريريريريريريريري  اجريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرية هريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء الريريريريريريريريريريريّلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ   يريريريريريريريريريريريَ ربريريريريريريريريريريريِ  ذا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرّ  جريريريريريريريريريريريِ

  
 :  أي ليلة شتوية ، وقال بعض األنصار

ا َرهريريريريريريريريريريريريَ ه قريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ ادى مريريريريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريري 

  
َف   ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌن مريريريريريريريريريريريري   ُّان جريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريايب عريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
اء)  .ُجُمدٌ  : الحجارة ، واحدها : الِجَماد :(سلمة عن الفرَّ

 :  ال تَْدَمُع ، وأنشد َجاِمَدةٌ  أي ُجَماَدى : ظلَّت العين (الكسائي)

َذال   ْن يريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريم الريريريريريريريريلريريريريريريريريُو أو يريريريريريريريريبريريريريريريريريه جريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
ِم   لريريريريريريريريريريريَ مِّ مل تريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريني مريريريريريريريريريريري ِّ لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ
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عريريريريريريريريَ  اَدى الريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريار  ريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى  ريريريريريريريري َ  ة  تريريريريريريريريرعريريريريريريريريَ
  

ِم و   جريريريريريريريريِ ِف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َواكريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا بريريريريريريريريِ

  
 ، فإذا جاءها الليل بكت. َجاِمَدةً  أي ترعى النهار

 في عدوَها ، وهو سرعةُ تقارِب قوائمها في األرِض. تَْدُمجُ  األرنبُ  َدَمَجتِ  قال الليُث :: دمج 

جَ و،  َدمرَ وَ عليهم  َدَمجَ ( ثعلب عن ابن األعرابي)  عليهم ، كلٌّ بمعنَى واحٍد. تَعلَّىو،  اْدَرمَّ

 الماشطةُ ِمشَطة المرأةِ إذا ضفَرْت ذوائِبَها. تُِدمجُ  وُملَِّسْت كما أدمِجتْ  كأنها الُمْدَمَجةُ  ، وكذلك األعضاءُ  ُمْدَمجٌ  وقال الليُث : متنٌ 

ى ً  وُكلُّ ضفيرةٍ منها َعلَى ِحيالها تُسمَّ  َواحداً. َدمجا

 : الدُُّخوُل. الدُُّموجُ وقال : 

 أي مظلٌم. دامجٌ  ، وليلٌ  دامجةٌ  وقال أبو عمٍرو : ليلةٌ 

ً  القوُم َعلَى فالنٍ  تََداَمجَ  وقال األصمعيُّ :  إذا تََضافَُروا عليِه. تََداُمجا

 :  أي ُمْحَكٌم ، وقال ذو الرمةِ  ُدَماجٌ  وُصلحٌ 

او  لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َودَّأِب بريريريريريريريريريَ َ
  ْذ حنريريريريريريريرين  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرياب  املريريريريريريريري

  
ا مل   َواهريريريريريريريريَ اٌج قريريريريريريريريري  اد مريريريريريريريريَ ا وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  خيريريريريريريريريَ 

  
ً  في الشيءِ  ادَّمجَ و ماجا ً  فيه اْنَدَمجَ و،  إّدِ  إذا دخل فيه. اندماجا

 : الصلح على َدَخٍن. الدَُّماجُ  :(عمرو عن أبيه)

 ى هوكرم فعاله ، وهللا تبارك وتعال:  الَمْجدُ و: لغتان ،  َمُجدَ والرجل ،  َمَجدَ  : نيل الشرف ، وقد الَمْجدُ  قال الليث :: مجد 

دَ  ، المجيد َدهُ وبفعاله ،  تََمجَّ  [.15البروج : ] ((15ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد ))ُخلُقُهُ ِلعََظَمتِِه ، وقال جل وعز :  َمجَّ

اء : َخفََضهُ يحيى وأصحابه كما قال :  . وقال بالمَجاَدةِ  فوصف القرآنَ  [21:  البروج] ((21َبْل ُهَو قُ ْرآن  َمَِيد  ))قال الفرَّ

 .َمِجيدٍ  ، فالمعنى : بل هو قرآن ربٍ  (مجيدٍ  قرآنُ )، ومن قرأ :  (قُ ْرآن  َمَِيد  ):  والقراءة (َمِجيدٍ  بل هو قرآنُ )يُْقَرأُ : :  غيره

 : الرفيع. الَمجيدُ  ، (قُ ْرآن  َمَِيد  ):  (ثعلب عن ابن األعرابي)

 فمن صفة العرش ، ومن رفع فمن صفة ذو. المجيدِ  : الكريُم ، فمعنى خفضَ  المجيدِ  وقال أبو إسحاق : معنى

دتُها:  الدابة إذا علفتها ملء بطنها مخففة ، وأهل نجد يقولون َمَجْدتُ  : قال : أهل العالية يقولون : (أبو عبيد عن أبي عبيدة)  َمجَّ

 إذا علفتها نصف بطنها.

 اإلبُِل إذا وقَعَْت في مرًعى كثيٍر واسعٍ. َمَجَدتِ  :(شمر عن ابن األعرابي)

 َمجدتِ  وقال ابن شميل : إذا شبعت الغنم:  أنا ، قال أمَجدتُهاوالمرعى ،  أمَجَدَهاو
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 .متج    جَمْ ا   اإلبل
بَع ، وقال أبو َحيَّةَ في صفة امرأة الَمْجدُ و  :  : نحٌو من نصف الّشِ

ْه و  ......   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ أب  لريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريرياُ وال  اجريريريريريريريريِ (1)الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراِب   ريريريريريريريريَِ

 

  
 أي ليست بكثيرة الطعام وال الشراب.

ً  أمَجْدتُ  وقال األصمعي :  أكثرُت لها ذلك.:  الدابة علفا

بَعِ ، وُعرف ذلك في أجسامها ،  ُمُجوداً  اإلبل َمَجَدتِ  وقال الليث : القوم إِبلَُهم ، وذلك في  أْمَجدَ وإذا نالت من الكأل قريباً من الّشِ

ِل الربيع.  أوَّ

 أي استكثرا من النار فصلحا لالقتداحِ بهما.« الَمرخ والعَفَار استَْمَجدَ وفي كل الشجر نار ، »ومن أمثال العرب 

دهوفالن عطاءه ،  أْمَجدَ  يقال  :  إذا كثَّره ، قال عديٌّ  َمجَّ

ة   مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اين واصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياين نريريريريريريريريريِ

  
ْنَء وأعريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياين الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرين    جمريريريريريريريريريريريريَّ  اهلريريريريريريريريريريريريِ

  
:  : بنت تميم األدرم بن عامر بن لؤّيٍ هي أم كالب وكعب وعامر ، وُكلَْيٍب بَنِي ربيعةَ بن عامٍر ، وذكرها لبيٌد ففخَر بها َمْجدُ و

 أَْسقَىوَسقَى قَْوِمي بَنِي َمْجٍد 

تا  وال بائَل من هالل  من 
 صِة ، ومثلهُ : قِدٌر وقدوٌر.، وهم خاصةُ الخا ِدْجمٌ  واحدُهْم : الدُُّجومُ  :(ثعلب عن ابن األعرابي): دجم 

 .ُدْجَمةٌ  الهَوى أي في غمراتِه وُظلَِمِه ، الواحدةُ : ُدَجمِ  األباطيِل ، وإنهُ لَِفي ُدَجمُ  قال الليث : ويقاُل : اْنقََشعَتْ 

 ، وهي العاداُت. ِدَجمٌ و ِدْجَمةٌ  : وقال غيُرهُ : (قلت)

 الرُجِل : صاِحبُهُ وخليلهُ. ِدْجمُ و

 :  لهُ ، وقال رؤبة ُمَداِمجٌ ولفالٍن ،  ُمداِجمٌ  وفالنٌ 

ه و  مريريريريريريري  هريريريريري  ال أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وِل الريريريريريلِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن طريريريريري  لَّ مريريريريريِ  كريريريريريريريَ

  
ا و   بريريريريريريريريريريريريَ لَّ ِ ْذ َ َن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريريريَ ْه و اعريريريريريريريريريريريريْ  ِد ريريريريريريريريريريريريَ 

  
__________________ 

، وعزاه أليب مسية  (102/  12)لآللوسريريريريريي « رو  املعاين»، وامل به من « وليسريريريريريه  اج أب لل عاُ وال للةريريريريريراب»( يف امل بوعة : 1)
ما سريريريريألَه )برفق  جميبا   فَماَس دالال  وابتهاجا  وقال   أْعَلم  أنَّ الوصريريريريل ليس يكون  و  اللمتي ، وأوله : سريريريريأله  مسبيْب الوصريريريريَل مله د عابَة  

 (.جم )« التاج»و « اللسان»، وانيتر  (يريه ون  
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 : يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 :  المعافري في قولهوقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا 

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

اد  و  نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ااجلريريريرييريريريريْ هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ  يريريريريريَ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريري َّال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 : أبواب الكتاب على الوجه التاِلَيري نظام    2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب اجليم والتاء

 مهمَّلت. ج ت ث :   ج ت ذ   ج ت ظ

 ج ت ر
 ترج ، تجر ، رتج : مستعمالت.

 ، إذا أَشَكَل عليه الشيُء من ِعْلٍم أو غيره.« فَِعلَ »الرجُل على  تَِرجَ  العباس ، عن ابن األعرابّي :أبو : ترج 

 .تُُرْنجٌ و،  أُتُْرْنجٌ  معروف ، والعوام يقولون ::  األُتُْرجُ و، َمأَْسَدةٌ بناحية الغَْور ،  تَْرجٌ و

 استتر ، وَرتَِج ، إذا أَغلق كالماً أو غيره.: إذا  تََرجَ  واألولى كالم الفصحاء. عمرو عن أبيه

 إليها. يُتَْجرُ  : َمتَْجَرةٌ  ، وأرض تََجَر يَتَْجُر تِجاَرة أيضاً ، وقد التجار وهم التّاجر : َجماعة التَّْجرُ  قال اللّيث :: تجر 

 ، وأنشد األصمعّي : تَواجر وقٌ ، إذا كانت تَْنفُُق إذا ُعِرضت على البيع ِلنجابَتها ، ونُ  تاِجَرة والعرب تقول : ناقة

   جَمَاِلٌح من ِسّرِها التَّواِجر  
 : بذلك األمر ، أي حاذق به ، وأنشد  لتاجر وقال ابن األعرابّي : تقول العرب : إنه

لريريريريريريرييريريريريريريريِف  ريريريريريريريارأبٌ  ْه لريريريريريريري ريريريريريريريومريريريريريريريي  لريريريريريريريكريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
ار    عريريريريريريريريريريرياِن  ريريريريريريريريريريريَِ نَّ قريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريي  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ

  
 أَفَضَل ، وأربح ، إذا صادف ُسوقاً ذاَت ِربْح.، إذا  تجارته ويقال : َربَِح فالن في

ة أَْرتَجَ  َمْن ركب البحر إذا»في الحديث : : قال ِشَمر : رتج  مَّ  .«فقد بَِرئت منه الذِّ

ه ، قال   البْحر ، إذا َهاج. أَْرتَجَ  ويقال :: قلت : هكذا قَيَّده َشِمر بَخّطِ

 ، إذا أَْطبَقَْت بالجْدب ، تُْرتِجُ  ثُر ماُؤه فَغَمر كلَّ شيء ، قال : وقال أخوه : السَّنَةُ البحُر ، إذا كَ  أَرتَجَ  قال : وقال الِغتْريفّي :
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 البحِر : ال َيَِ   صامِسب ه مله خمرجا .  ْراتج   وملَْ َِي  الرجل مله خَمْرجا . وكذلك
 ، وأنشد : أَْرتَج َعمَّ األرض فلم يُغاِدْر منها شيئاً ، فقدالباب منه. قال : والِخْصب إذا  إْرتاجُ والثَّْلج : َدوامه وإْطباقُه ،  إْرتاجُ و

   يف ظ ْلَمة  من بعيِ  الَ ْعر م ْراتِج  
تاجُ  عليه ، وقال : فأُْرتِجَ  ، وَرِجَي ، وَغِزَل : كلُّ هذا إذا أراد الكالم َرتِجَ وَسلَمة ، عن الفّراء ، يُقال : بِعََل الرجل  : الباب  الّرِ

 : الباَب : إذا أَغلقه إغالقاً وثيقاً وأنشد  أَْرتَجَ  الُمْغلَق ، وقد

َرين عريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريري    ريبِّ و نريريريريريريريريريريريريريريري  أَ   مَل تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل  ومريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريرياُِ   فريريريريريريريريريريريريريَ نْيَ راتج  مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي تَتَْعتُع. َرتَجٌ  على فالن ، إذا أراد قوالً أو شعراً فلم يصل إلى تمامه ، وقال : في كالمه أَْرتِجَ  ويقال :

 .ُمْرتِج األتاُن : إذا َحَملَْت ، فهي أَْرتَجت وقال غيره :

مة   : وقال ذو الرُّ

ج   راتريريريريريريريريِ وق مريريريريريريريريَ َس فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأاّن َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّ الريريريريريريريريْ

  
ا  هريريوهلريريريريريريري  ا وسريريريريريريريريريريريريريريريري  ْزَنريريريريريريري  ى مسريريَ فريريَ ِ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريرين اَّريري  ريريريريريريريْ

  
 الصَّال : إذا كانت َوثيقَةً َوِشيجة. ِرتاجُ  وناقةٌ 

ة  مَّ  : وقال ذو الرُّ

لريريريريو  كريريريريْ ال مريريريريَ وي راَِتج  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريَ اِذ َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َُّأب  اَّريريريريريريريْ

  
ِليل هريريريريريريريا  فريريريريريريرياأِب  ريريريريريريريريريريريريريريريَ ِل َ ْل ريريريريريريرياِء الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ  على ِم ريريريريريريريْ

  
تاجُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال ألَْنِف الباب :  ، وِلَدَرَوْنِده : النَِّجاُف ، والنَّجران ، وِلمتَْرِسه : اْلقُنّاُح. الّرِ

تاج عليه الكالم ، وأصله مأخوذ منعليه ، إذا استغلق  أُْرِتجَ وفي منطقه ،  َرتِجَ  وقال شمر الباَب إذا  أَْرتَْجتُ و، وهو الباب ،  الّرِ

 أَْغلَْقتَه.

 ؛ ألنها إذا َعقََدْت على ماِء الفَحل انَسدَّ باُب رحمها فلم يدخله شيء ، فكأنها أَْغلقته على مائه. ُمرتِج وقيل للحامل :

 عليه واْستُبِهَم عليه. أُْرتِجَ  قارىء ، يقال :: استغالُق القراءة على ال الّرتَجُ  عمرو عن أبيه :

بَّةُ كذلك. أرتجتو  الدجاجةُ : إذا اْمتألَ ظهرها بَْيضاً ، وأمكنت الضَّ

 ج ت ل
 استعمل من وجوهه : تلج ، جلت.

 : فَْرُخ العُقاب. التُّلَجُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: تلج 

 الِكناس ؛ وأنشد ::  التّْولَج وقال أبو ُعبَْيد :

   م تَِّخذا  يف َصَفَوا   تريْوجَلا 
 ويقال له : الدَّْولَج ، واألصل َوْولَج ، فقلبت إحدى الواوين تاء.

 عشرين َسْوطاً : أي َضربتَه. قلت : أَصله َجلَْدتُه ، فأُْدِغَمت الدال في التّاء. َجلتُّهُ  يقال :: جلت 

 ينصرف.: اسم أَْعَجِمّي ال  جالوتو
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 [.251: البقرة ] (َوقَ َتَل داُوُد جاُلوتَ )قال هللا : 

 ، واجتلْدتُه : أي شربتُه أجمع. اْجتَلَتُّه ويقال :

 ج ت ن
 استعمل من وجوهه : نتج.

نَتَجها  تضع ، قيل : حتى نِتاَجهاو: اسٌم يجَمُع َوْضَع الغَنَم ، والبهائم. وإذا َوِلَي الّرجُل ناقةً ماِخضاً  النِّتاج قال الليث :: نتج 

 ً ً و،  نَتْجا  .نِتاجا

القوم ،  نَتجَ  ، ولكن يقال : نِتاَجها الشاةُ إال أن يكون إنساٌن يَِلي نُتَِجتْ  ، وال يقال : نَتََجت الناقة ، إذا ولدت ، وال يقال نُتَِجت وقد

 إذا وضعت إبلُهم وشاُؤهم.

 الناقة بمعنى وضعت. أَْنتجت َوضعَت. قلت : هذا غلط ، ال يقالالناقة : أي  أَْنتَجت قال ، ومنهم من يقول :

 : إذا دنا ِوالُدها ، وَعظم بَطنُها. ُمْنتِجو،  نَتوج الفَرس ، فهي أَْنتَجت وروى أبو ُعبَْيد ، عن أبي زيد :

 ، فأنا نِتاجها ، إذا وِليتَ  أنتُِجها الناقة ْجتُ نَتَ  ، وقد أَْنتََجت أَحٌد قيل : قد نِتاجها قال : وإذا ولدت النّاقة من تلقاء نفسها ، ولم يل

 .َمْنتوجة ، وهي ناتج

 : وقال ابن ِحلَِّزة 

بريريريريريريريريريريارِهريريريريريريريريريريا ْوَل أَبغريريريريريريريريريريْ ع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال تريريريريريريريريريريْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اتريريريريريريريريريريريريريج    ِن الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ ك ال تريريريريريريريريريريريريريَ ري مريريريريريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وقد قال الكميت بيتاً فيه لفٌظ ليس بمستفيٍض في كالم العرب ، وهو قوله :

َتتج وها ِفْتلة  بع  فتَلة     لِيريلريْ
 .ليَْنتُِجوها أي ِليُولِّدوها ، والمعروف في كالمهم

 يكون لإلبل والبقر ، وال يقال للشاء. النِّتاج أبو حاتم عن األصمعي ، قال :

ح  بَأُ عنه ، وهو الِفْصُح : قال : ويقال للِّبأ اللِّباُن أيضاً. والُمفَّصِ ح ، ألن اللِّبأ خاثر مثل الصمغ فإذا ذهب الذي قد ذهب اللِّ والُمْفّصِ

 اللِّبأُ عنه خرج رقيقاً طيِّباً.

 ، أَْي َحْمٌل. نتاج : في بطنها َولٌَد قد اْستبان ، وبها نَتُوجٌ  ، وأَتانٌ  نَتُوجٌ  : الحامل من الدَّواب ، فرسٌ  النَّتُوج وقال الليث :

 ، بمعنى َحَملت ، وليس بعاّم. نَتََجت من الدواب : قد للنَّتوج قال : وبعٌض يقول

، أي في ِسّنِ واحدة  نَتَائِج ، وكذلك َغنَُم فالنٍ  نَتِيجةٌ  وقال ابن السكيت ، قال يونس : يقال للشاتَْيِن إذا كانا ِسنّاً واحدة : هما

 : فيه أي تلِد ، أنشد أبو الهيثم لذي الرمة  تُْنتَجُ  النَّاقة : حيث َمْنتِجُ و

تريريِ  تريري  لريريوهبريريريريريريرياقريريريريريريري  انريريريْ ْه مريرين جريريريريريريريانريريريريريريري  مريرين جريري   جريريريريريريريَ

  
را    كريريريريريريريريْ ِ  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريواان ومريريريريريريريرين جريريريريريريريريلريريريريريريريري     جريريريريريريريريَ

  
: قال  .«اْنتَتََجتْ »ال في معنى « نُتَِجتْ »في معنى  .«اْنتُتَِجتْ »، فاستجاز ذو الرمة  نُتَِجتْ  من« اْفتُِعلَتْ »على  اْنتُتِجت قال

ً  الناقةُ  اْنتَتََجتو  إذا ولدت ، وليس قربها أحد. اْنتِتاجا
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 ج ت ف
 استعمل منه : جفت.

 وجفََّف ، وقد مّر تفسيره. َجّف يَِجفُ  من المضاعَف ، من« تِْفعَال»فهو اسٌم على  التَّجفاف وأما

 واْكتَلْطتُه ، واْكتََدرتُه إذا استحبتَه أجمع.الماَل ، واْكتَفتُّه ، واْزَدفَتُّه ، واْزَدَعْبتُه ،  اْجتَفتُ  « :نوادر األعراب»وقرأت في 

.  اْزَدْفتُّه اْفتعلت من َزفَتُّ

 ج ت ب
 استعمل من وجوهها : جبت ، تجب.

 [.51النساء : ] (يُ ْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوتِ )قال هللا جلَّ وعزَّ : : جبت 

 وطاغوت. ِجْبتٌ  قال الزجاج ، قال أهل اللغة : كلُّ معبود من دون هللا

والطَّاُغوت : ُحيَّي بن أْخَطب ، وكعُب بن  الجبت جاء في التفسيرووالطَّاغوت : الَكَهنة والشياطين.  الِجْبتُ  قال : وقيل :

 األْشرف اليهوديان.

 قال : وهذا غير خارج مما قال أْهُل اللغة ، ألنهما إذا اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما من دون هللا.

 ُرِوي هذا عن ابن عباس ، من رواية علي بن أبي طلحة. قلت : وقد

 .ُحيَيُّ بن أخطب ، وقاله الضَّحاك الِجْبتُ وقال الطَّاغوت : كعُب بُن األْشرف ، 

حر والطَّاغوت : الشَّْيطان.:  الِجْبت وأما الشعبّي ، وعطاء ، ومجاهد ، وأبو العالية ، فقد اتفقوا على أن  الّسِ

حدثنا السعديُّ عن عثمان ، عن أبي ُعمر الحْوِضّي ، عن ُشْعبه ، عن ابن أبي إسحاق : ر بن الخطاب ونحو ذلك ُروي عن عم

حر ، والطاغوت : الشيطان. الِجْبتُ  ، عن حسان بن أبي قائد ، عن عمر ، قال :  : الّسِ

 : رئيس اليهود ، والطاغوت رئيس النصارى. الِجْبتُ : وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابي 

ة ، والواحدة التِّجابُ  قال الليث :: تجب  ة ، وقد بَِقيت فيها فِضَّ ة : ما أُذيب َمرَّ  .تَِجابة من حجارة الِفضَّ

ة يكوُن في َحَجِر المعدن ،  التِّْجبابُ : أبو العباس ، عن ابن األعرابي   : قَبيلَةٌ من قبائل اليمن. تَُجوبو: الَخطُّ من الِفضَّ

 ج ت م
 ا : متج.استعمل من وجوهه

ً  قال أبو تراب : َسِمْعُت أبا السََّمْيَدع يقول : ِسْرنا ُعْقبَةً : متج  ً و. َمتُوجا  أي بَِعيَدةً ، وذكره في باب الجيم والحاء. َمتُوجا

 ويقال أيضاً في باب الجيم والخاء.

 سمعت أبا السميدع ، وُمْدركاً ، وُمْبتَِكراً 
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 وَمت و ا  ، أي بَعي أب ، فإذا هي ثالل لغا  َمت وٌ  ، وَمتو  ، ومت وج. َمت وجا   ِسْران ع ْ َبة  اجلَْعَفرِيَّنْي ، ي ولون : 

 أبواب اجليم والظ اء

 مهمَّلت.: ج ظ ن    ج ظ ل   ج ظ ر   ج ظ ث   ج ظ ذ

 ج ظ ف
 استعمل منه : جفظ.

 : الَمْقتُول الُمْنتَفخ. الجفيظ: ثعلب ، عن سلمة ، عن الفراء ، قال : جفظ 

 : الميت الُمْنتَفخ. الُمْجفَئِظُّ  وقال ابن بُُزْرج :

ً  : كل شيء يُصبح على َشفا الموت من مرٍض أو َشّرٍ أصابه ، تقول أصبح الُمْجفَئِظُّ  أبو عمرو :  .ُمْجِفئِّظا

 تفخ.: الميت المن اْلمجفَئِظُّ وقال : 

 ج ظ م   ج ظ ب
 أهملت وجوههما.

 أبواب اجليم والذال
 مهمل: ج ذ ث 

 ج ذ ر
 جذر ، جرذ : مستعمالن.

وأَصُل الحساب الذي يُقال : َعَشرة في : : أَْصُل اللِّسان ، وأصل الذََّكر ، وأَصُل كّلِ شيْء ، قال  الَجْذرُ  قال الليث :: جذر 

 ؟َجْذُره عشرة أو َكذا في كذا ، نقول : ما

َخمسٍة  َجْذرومائة َعشرة ،  فَجْذر أي ما َمْبلَُغ تماِمِه فتقول : َعَشرة في عشرة ، مائة. وخمسة في خمسة ، خمسة وعشرون ؛

 وعشرين ، خمسة.

َل القرآن ، فعِلموا قلوب الّرجال ، ثم نَزَ  َجْذرِ  : نزلِت األَمانَةُ في وسلمعليههللاصلىفي حديث ُحَذْيفَةَ بِن اليمان عن رسول هللا و

 في حديث طويل. من القُرآن ، وعلموا من السنة ، ثم حدَّثنا عن َرْفع األمانة

 : األصل من كّلِ َشْيء. الَجْذرُ  قال أبو عبيد ، قال األصمعي ، وأبو عمرو

 : وقال زهير يصف بقرة وحشية 

َق فريريريريرييريريريريريهريريريريريمريريريريريريرياو  تريريريريريْ ِرف  الريريريريريعريريريريريِ عريريريريريْ نْي تريريريريريريَ تريريريريريَ عريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريِ

  
وِك الريريريريريريريريري  ْ لريريريريريريريريري  ْذِر مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريوب  ريريريريريريريريري َ َّدِ    جريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريري 

  
 بالكسر ، وقال األصمعي : بالفَتح. الِجْذرُ  وقال أبو عمرو : هو

 بالكسر. ِجْذر وال أَقولُ  َجْذرٌ  وقال ابن جبلة : سألت ابَن األعرابّي عنه فقال : هو

 بالكسر : أصُل شجرة ، ونحو ذلك. الِجْذرُ و: أْصُل حساب ونَسب ،  الَجْذرُ وقال : 
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 القَِصيُر من الّرجال.:  الُمَجذَّرُ  أبو عبيد ، عن األصمعّي :

 إذا اْستَأْصْلتَه. أَْجَذْرتُهوَ  َجْذراً  الّشيء َجَذْرتُ  أبو زيد :

 الشيءَ  َجَذْرتُ  أبو عبيد ، عن األصمعّي :
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 :  ذا ق عَته. أْجِذر ه َجْذرا  
 الذََّكر : أي أصله. َجْذر اللّسان أي أصله ، وَشديدُ  َجذرِ  شديدُ وقال َشِمر : يقال إنه لَ 

 : قال الفرزدق 

ْه  حريريريريريريريَ تريريريريريريِّ يريريريريريريريِ  فريريريريريريري  َل اجلريريريريريريالمريريريريريريِ را  مريريريريريريِ ريريريريريريريْ مريريريريريريَ  رََأْ  كريريريريريريَ

  
ذ ورهريريريريريريريريا  َأدَّْ  جريريريريريريريري  هريريريريريريريريا مسريريريريريريريريىت ا ريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريلريريريريريريريري   َأمسريريريريريريريريالريريريريريريريريِ

  
 أي أصولها.

ً  َجْذرُ  : الَجْذرُ  وقال خالد بن َجْنبَة :   ال يَْستعين بأَحد ، وال يَُردُّ عليه وال يُعاب.الكالم ، وهو أن يكوَن الرجُل ُمْحكما

 ؟في الُمجادلة يَْجِذرُ  فيقال : قاتلَه هللا ، كيف

فقة ومن ُكّلِ شيء ، وأنشد  الَجْذرُ  وقاَل أَِسيد :  : أيضاً : االْنقطاع من الَحْبل والصَّاحب والرُّ

اَل قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه هللا دونريريريريريريريريكريريريريريريريريم  يريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ    طريريريريريريريريَ

  
ل  ملريريريريريك اليوَُ فريريريريرياَنريريريريريَذراو   تحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّبريريريريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي انقطع.

 بكسر الجيم : األَصل. الِجْذرُ  قال : وقال أبو عمرو :

َث في ُعرقوِب الفرس من تََزيُّد أو اْنتفاخِ َعَصِب ، ويكون في ُعرِض الَكْعب من ظاِهٍر أو : كلُّ ما َحدَ  اْلَجَرذُ  أبو ُعبيدة :: جرذ 

ا« كتاب الخيل»باطن ، وقرأت في  حافِره ، وفي ثَِفنَتِِه من  بالذَّال فََوَرٌم يأُخذُ الفَرس في ُعرض اْلجَرذُ  البن ُشَميل ، قال : أمَّ

 عَقَّر ، والبعير يَأُْخذُه أيضاً.ِرجله حتى يَْعِقَره َوَرٌم َغليظ يَتَ 

ر ُعرقوب الفَرس ، يَعُظم حتى يمنعُه المشَي والسَّْعي.  قال : والَجْرُد بالدال بال تعجيم : وَرٌم في ُمؤخَّ

ُعيوب الخيل  في الَجَرذَ وقلت : ولم أْسمع الَجَرَد بالدَّال في ُعيوب الخيل لغير ابن ُشَمْيل ، وهو ثِقَةٌ مأمون ، وقد ذكَر الَجَرَد 

 بمعنيين ُمختلفين.

 وأما أبو ُعبَْيدة فإنه يُْنِكُر الجرَد بالدال ، وكذلك األصمعي وغيره.

 .َجِرذ ، بالذال : داٌء يأُْخذُ في قَوائم البِْرَذْون. َدابَّةٌ  اْلَجَرذُ  وقال الليث :

ه تمشيطاً فَيْبرأُ ُعرقوبه آِخراً َضْخماً غليظاً ، فيكون داٌء يأْخذ في َمْفِصل العُرقوب ، فيكوي من الجَرذ « :نوادر األعراب»وفي 

 رديئاً في حمله ومشيه.

 .ِجْرَذان : اسُم الذكَر من الفار ، وجمعه الُجَرذُ وقال : 

َذه ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، يقال : َذه ، وَحنََّكه بمعنى واحد ، وهو َجرَّ ذُ  الدهر ، وَدلََّكه ، وديَّثَه ، ونَجَّ ُس. الُمَجرَّ  والُمَجرَّ

 روى ذلك أبو ُعبَيد ، عن أبي َعْمرو.

َذه الدهُر ، وقلَّحهُ ،  َذهوَشِمر عن ابن األعرابّي : نَجَّ  فالناً من ماله إذا أخرجته من أْجَرْذت: وإذا أحكمه. قال  جرَّ
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 َجرَّذ   ماله. رواه اإل دّي عله. أبو عبي  ، عن أيب عمر و :
 َ تَّل  ن كله الذي ق   امل

رَّس  ، وامل ضريريريريريريريريريريريريريريَ
 
، واجملرَّس  وامل

 جّرب األمور.
 : إلى كذا وكذا ، أي اْضَطررته وأنشد  أجَرْذتُه وقال األصمعي :

ِة املريريريريريريريريريريريريريرياّلذِ  عريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ أْوَب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِذي   حريريريريريريريريريريَ

 
َق املريريريريريريريريريري راهريريريريريريريريريريِ

 
يريريريريريريريريريريع  املريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

   عاِفيه َسْهوا  غت ما  ْجراِذ 
 َعْدِوه عفواً.وعافيه : ما جاَء من 

 َسْهواً : َعْفواً َسهالً ، بال َحّثٍ شديد وال إْكراه عليه.

 [ج ذ ل]
 مستعملة.: جذل ، جلذ ، لجذ ، ذجل ، لذج ، ذلج 

 : انتصاُب الِحماِر الوْحشّي ونحوه ناصباً ُعنُقَه. الَجْذلُ  قال الليث :: جذل 

 .جَذَل يَْجذُُل ُجذُوالً  والفعل :

 ، مثل فَِرح وفَرحان. َجْذلى ، وامرأةٌ  َجْذالنٌ و،  َجِذلٌ  ، فهو َجِذَل يَْجَذُل َجَذالً وقال : 

 : في قوله « َجِذل»بمعنى « جاِذالً »قلت وقد أجاز لبيد 

َوامريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريرياه بريريريريريريريريريغريريريريريريريريريت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريان  فريريريريريريريريريَ

  
ِة جريريريريريريرياِذال    حريريريريلريريريريريريريَّ

َ
بريريريريح َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريي يف املريريريري  فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي أْصبَح فَِرحاً.

 .يَْجذُلُ ويَْجذُو  جَذلَ وتَِصب ، وقد َجذا ، والجاذي : المنْ  الجاِذلو

 أي إلى أْصله. ِجْذِله : أْصل كّل َشجرة حين يذهب رأسها ، تقول : صار الشيء إلى الِجْذلُ  وقال الليث :

 .ِجْذالً  بالفتح والكسر ، وكذلك أْصل الشََّجرة تَْقَطع ، وُربما ُجِعَل العُودُ  ِجْذلٌ و َجْذلٌ  وقال غيره : يقال ألصل الشَّيء

 .«في َعْينك الِجْذلَ  في الحديث : كيَف تُْبِصُر القََذاةَ في عين أخيَك ، وال تُْبِصرُ و

 : الشَّديد من الّسير. الُجْلِذيُ  قال الليث :: جلذ 

 قال العّجاج يصُف فالة :

   اِ ْمس  وا ِْمس  هبا ج ْلِذّي  
 يقول : َسْيُر ِخْمس بها : شديٌد.

 : ُصْلبةٌ شديدة. ُجْلِذيَّةِ  ناقَةٌ األصمعي : 

 ، وهي الِحْزباَءة. َجاَلِذيّ  : األرض الغليظة ، وجمعها الِجْلَذاَءةُ وقال : 

: المكاُن الَخِشُن الغليُظ من القُّف ، ليس بالُمرتفع جداً ، يَْقَطع أْخفاف اإلبل ، وقَلَّما يَْنقَاُد وال  الُجْلِذيَّة َشِمر ، عن ابن شَمْيل :

 ْنبُُت شيئاً.يَ 

 الغليظة الوكيعَةُ.: من الفَراسن أيضاً  الُجْلِذيَّةُ وقال الليث : 

 : شديد. ُجْلِذيٌ  وخْمسٌ  ُجْلِذي وسْيرٌ 
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اذُ  قال : وقال األصمعي اط في السير : المضاُء والسُّرعة. االْجِلوَّ  ، واالْجِروَّ

 : النَّاقة الِجْلذيَّةُ  قال : وقال ابن األعرابي :
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ْلَذأأَِب األر. وهي اللَّْةر الغليظ.  الغلييتة  الة ي أب َ بَّهها جِبِ
ذَ و اذِ  المطر : إذا َذَهب وقَلَّ ، وأصله من اْجلَوَّ  في السير ، وهو اإلسراع. االْجِلوَّ

لبة. وهو  الُجْلِذيَّةِ  في ِشْعر ابن ُمْقبل ، جمع الَجالِذيُ وقال :   : ، الناقة الصُّ

واقريريريريرييريريريريريس فريريريريرييريريريريريريريه  ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   الريريريريريلريريريريريَّ فريريريريريّرِطريريريريريريري   مريريريريريريريا يريريريريري 

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  فريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريَ وٌن مريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  الِذي وجريريريريريريريري   أيريريريريريريريريْ ي اجلريريريريريريريريَ

  
نَّاُع ، واحدهم الَجالِذيّ  وقال أبو عمرو :  .ُجْلِذيّ  : الصُّ

 ِلِغلَِظِهم. َجالِذيّ  َخَدُم البيعة ؛ َجعَلهم .اْلَجالِذيّ  وقال غيره :

ذ ابن األعرابي : ذَ و، إذا أَْسَرع ، ومثله اْجَرَهدَّ ، ومثله قوله :  اْجلَوَّ  المطر. اْجلَوَّ

 إذا َظلََم. َذَجلَ  : الظَّالم ، وقد الذَّاِجل: أهمله الليث. وقال ابن األعرابي : ذجل 

: األكل بَِطَرِف اللّسان  اللَّْجذُ و، ولََجَن : إذا َولََغ في اإلناء. قال :  لََجذَ والكلُب ،  لِجذَ : أهمله الليث. وَروى عمرو عن أبيه : لجذ 

ن من قَِصِره فَلَسَّتْه اإلبل. َمْلجوذٌ  ، ونَْبتٌ   : إذا لم يتمكَّن منه الّسِ

 قال الراجز :

َتِ ِل اللَّجَّاِذ   بريْ
   م ل الَوَأي امل

 الكلُب اإلناء ، إذا لَِحس. لَِجذَ والكأل ،  لُِجذَ  ويقال للماشية إذا أكلت الكأل ، قد

 .يَْلُجذُني لْجذاً  ، لََجَذني وقال أبو زيد : إذا سألك رُجٌل فأعطْيتَه ، ثم سألك ، قلت :

 الماُء في َحْلِقِه وَذلَجه بمعنًى واحد. (1) لََذجَ : أهمله الليث. وقال ابن ُدَرْيِد : ذلج ـ  لذج

 ج ذ ن
 استُعِمل من وجوهه : نجذ.

نُّ ، بين النَّاب واألْضَراس. بالنَّاِجذ ِشدَّةُ العَِض  النَّْجذُ  ال الليث :ق: نجذ   ، وهي الّسِ

 ، إذا أْظهرها َغَضباً أو َضِحكاً. نواِجذه قال : وتقول العرب : بََدتْ 

ذٌ  أبو عبيد ، عن األصمعي : رجل ذٌ و،  ُمنَجَّ ب األموَر وَعرفها ، وأنشد  ُمنَّجِ ب ، وهو الذي جرَّ ب والُمجّرِ  : ، وهو المجرَّ

ٌع أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِّي  تريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريِ  أ ريريريريريريريريريريو َعْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني جمريريريريريريريريريري ْ

  
ؤ ون و   َذين مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اَوَرأب  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ

  
 يَطلُُع إذا أَسنَّ ، وهو أقصى األْضراس. الناِجذَ  ؛ وذلك أنَ  ناِجِذه ويقال للرجل إذا بَلََغ أُشدَّه : قد َعضَّ على

، حتى  وسلمعليههللاصلىفي الَخبَر الذي جاء عن النبي  النَّواجذ وروى أبو ُعَمر ؛ عن أبي العباس ، أنه قال : اْختَلََف الناس في

 : أْقصى األْضراس. النَّواِجذُ  فقال األصمعي : نواجذه بََدت

__________________ 
 (.267/  12ري  لذج)« اللسان»، وامل به من « َذ َ »وعة : ( يف امل ب1)
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 أْدنى األضراس. النَّواِجذ وقال غيره :

 المَضاِحك. النَّواِجذ وقال غيرهما :

 العَبد يِْكتُبان. ناِجَذي إنَّ الملَكْين قاعدان على: روى عبُد َخْيٍر ، عن علّي أنه قال وقال : 

، كان ُجّل  وسلمعليههللاصلىالخبر أنه  ، ألنّ  النَّواِجذ األَْنياب ، وهو أَْحسُن ما قيل في: في قول َعِلّيٍ  النَّواِجذُ  قال أبو العباس :

 َضِحكه تَبَسُّما.

 ج ذ ف
 أهمله الليث.

 الشيء : قطْعته بالذَّال. َجَذْفتُ : وروى أبو عبيد عن أبي عمرو : جذف 

 : وقال األعشى 

لْ قريريريريريريريرياعريريريريريريريريِ ا     ريمسريريريريريريريريولريريريريريريريريه الريريريريريريريريلريريريريريريريري امريريريريريريريريى فريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ
  

ذ وِف ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر  جمريريريريريريريريريريَْ وكريريريريريريريريريريَ ى  ريريريريريريريريريري  ؤتريريريريريريريريريريَ كُّ يريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريَ

  
قَاُء اْلَمآلَن من الخمر ،   : الذي قُِطَع قوائمه. المجذوفوأَراَد بالُموَكر الّسِ

الطائُر إذا كان مْقصوصاً ، وقد  َجَذفَ ووالمجُدوف : المقطوع ،  المجذُوفوثعلب عن ابن األعرابي : َجَذفَه : قََطعَه ، قال : 

. أبو َعْمرو ،  جل في مشيه  َجَذفَ ومرَّ  إذا أَْسَرع.: الرَّ

 رواه أبو عبيد عنه.

 ج ذ ب
 [.مستعملة]جذب ، جبذ ، بذج : 

،  َجَذبَتْه ، قيل : قال : وإذا َخطب الرجُل امرأَةً فردَّته: : لُغةُ تميم  الَجْبذُ و: مدُّك الّشيَء.  الَجْذبُ  قال الليث :: جبذ ـ  جذب

 .َجبََذتْهو

 ، أي َغلَبتْه ، فبان منها َمغلوباً. جاَذْبته فجَذْبته قال : وكأنَّه من قولك

 به السير. انجذب الرجل في سيره ، وقد اْنَجَذبَ  قال : ويقال :

ً  الشَّْهرُ  َجَذبَ  وقال األصمعّي : تُه ويقال للصبّيِ ، أو السَّْخلة إذا فُِصل : قد يَْجِذُب َجْذبا  .ُجِذب ، إذا مضى عامَّ

 وقال أبو النجم :

     َجَذبْلاه ِف اما  نريْفِصل ه 
 .َجواذب والجمُع : جاذب ، فهي َجَذبَتْ  ويقال للناقة إذا َغَرَزت وَذهب لبنُها : قد

 : قال الهذلي 

ْول أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ح الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ن كريريريَرمريريريْ عريريريْ  غريريريوارُّابريريريِ ريريريَ

  
ربِّ   غريريريريريريريريريريريريريَ ا أْتىَب عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريواذهبريريريريريريريريريريريريري 

  
 نفساً أو نفسين. َجَذبَ  ويقال للّرجل إذا َكِرَع في اإلناء نَفَساً أو نَفَسين :

ً  عمرو ، عن أبيه ، يقال : ما اغنى َعنِّي ْسع. ِجِذبّانا  ، وهو ِزماُم النَّعل وال ِضْمناً ، وهو الّشِ

 ، أي ُهْم ِمنَّا قَريب. َجْذبَةٌ وْبذَةٌ ابن ُشميل : بيننا وبين بني فالن نَ 
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اُر النّخل ، والواحدة الَجْذبُ و  ، َجَذبة : ُجمَّ
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.  وهي الةَّْحَمة  اليت تكون يف رأس اللَّْخلة ، ي ْكَة   علها اللَّيف  فت ؤكل ، وهو الَك رير 
 فالٌن َحْبَل ِوصاله وَجَذَمه : إذا قََطعَه. َجَذبَ و

 وقال البعيث :

 َأاَل َأْصَبَحه َ ْلساء جاِذَمة اْلَوْصِل   
ْت فزادْت على َوْقت مْضِربها. جاِذبٌ  وقال اللِّحيانّي : ناقَةٌ   : إذا َجرَّ

 اللَّبَن : إذا َشِربَه. تََجذَّبَ  وقال النَّضر : يقال

 : وقال العَُدْيل 

ا َ  مريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ْزل لريريلريرييتريريَّعريرين بريريريَ ْه  جلريريِمريريريريريريرياِل الريريبريريري   َدعريريريريريريريَ

  
ذََّب راعريريريريريريريريي اإلبريريريريريريريريْ   بريريريريريريريريا ريريريريريريريريََ لريريريريريريريريَّ  ِل مريريريريريريريريا قريريريريريريريري   ريريريريريريريريََ

  
 .«من الذُّلِّ  بَذجٌ  يُْؤتَى باْبِن آدَم يوم القيامة كأَنَّه»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي : بذج 

أِْن ، وجمعه البََذجُ  قال أبو ُعبَْيد : قال الفّراء :  : ، وأنشد  بِْذَجان : ولد الضَّ

َج  مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريا مريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريَْ ْه جريريريريريريريرياَرتريريريريريريريري  لريريريريريريريريكريريريريريريريريَ ْ  هريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ

  
َذج و   ودا  َأْو بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  ْل عريريريريريريريريريريريَ ْع أْتكريريريريريريريريريريري    ن  ريريريريريريريريريريريَ 

  
 : من أَْوالد الِمعَزى. العَتُودُ و

 ج ذ م
 : أَْصلُها ، وكذلك من ُكّلِ شيء.ـ  بالياءـ  الشَّجرة وِجْذيُها ِجْذمُ  قال األصمعّي :: جذم 

من السَّْوط : ما تَْقطََّع  الِجْذَمةُ وأَْصلُهم ، : القوم  جْذمُ و،  ِجْذمه : الِقطعة من الّشيء ، يُْقَطع َطَرفه ويبقى الِجْذَمةَ  وقال الليث :

 َطَرفُه الّدقيق وبَِقَي أَصله.

 قال لبيد :

   صاِئ   اجِلْذَمِة يف َغْت َفَةْل 
 ، وجعله األصمعّي بَِقيِّة السَّْوط ، وأَْصله. اإِلْجذام اْسما من في بيت لبيد اإلْسراع ، َجعله الِجْذَمةُ  وقال ابن األعرابي :

 األسنان : َمنابِتُها. ِجْذمُ واإلقالع عن الشيء  اإِلجذاموالسُّرعة في السَّير ،  اإِلْجذامُ  وقال الليث وغيره :

 : وقال الشاعر 

يِت  َربريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريضَّ َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ا ن ملريريريريريريريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْذُ و   ه  مريريريريريريريرين انيب عريريريريريريريريلريريريريريريريريى جريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َعضريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 حائِط ، فأَذَّن. جْذمَ  في حديث عبد هللا بن َزيد : أنَّه رأى في المنام َكأَنَّ رُجالً نزل من السماء فَعالو

 الحائط : أْصلُه. ِجْذمُ و

وما  ؟يديه َجذَّمَ  أصابع َكفَّيه. ويقال ما الذياليَد ، وهو الذي ذهبت  األْجَذم : مصدر الَجَذمُ و: ُسْرَعةُ القطع ،  الَجْذم وقال الليث :

 ؟َجِذم حتى أَْجَذمه الذي

 .اْلُجذام الذي يَْنِزل به ذلك ، واالسم:  الُمْجذَّمُ و،  َجْذَمه : الذي َوِليَ  الجاِذمُ و

 .«أَْجَذم من تعلَّم القرآن ثم نَِسيَه لقى هللا وهو»: أنه قال  السالمعليهُرِوَي عن النبّي و
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ً  يده َجِذَمتْ  المقطوُع اليد ، يقال منه : األْجذم قال أبو ُعبَْيد :  قد: ، إذا اْنقطعت وذهبت وإن قََطْعتَها أنت ، قلت  تَْجَذُم َجَذما

ً  ، َجَذْمتُها  .أَْجِذُمها َجْذما

 من نََكَث بيعته لَِقي»في حديث علّي :  قال
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 «، ليسه له ي  َأْجذُ هللا وهو
 .األْجذم يُفسر لك ، فهذا

س   : وقال المتَلّمِ

ه و  فريريريريريريريريِّ ه   ال مريريريريريريريري ريريريريريريريريَل قريريريريريريريرياطريريريريريريريريع كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريل كريريريريريريريري 

  
  ؟بريريريريكريريريريفِّ لريريريريريريريه أ ريريريريرى فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريَح أجريريريريريريريذمريريريريريريريا 

  
أَْولَى من سائر  بالَجَذمِ  في هذا الحديث : الذي ذهبت أَعضاؤها كلُّها ، قال وليست يُد الناسي للقرآن األْجذم وقال غير أبي ُعبَْيد :

 .اْلُجَذام إذا تهافتت أْطرافه من داء ُمَجذَّمو َمْجذومو أْجَذم ويقال : رُجلٌ أعضائه ، قال : 

 والَخْذُم كالهما اْلقَطع. الَجْذم: و: المقطوع اليد ، قال  األْجَذم وروى أبو ُعبَيد ، عن أبي عمرو ، أنه قال :

ة للبَرشاء ، وهي امرأة أخ الَجْذماءو البَْرَشاَء بناٍر فأحرقتها ، فُسميت  الَجْذماءُ  رى ، فرمت: امرأةٌ من بني َشْيبان كانت َضرَّ

 .الجذماء البَْرشاء ، فوثبت عليها البرشاُء فقطعت يدها ، فسميت

 : حيٌّ من عبد القيس ، كانوا ينزلون البحرين ومنازلهم البيضاء من ناحية الَخط. َجِذيمة وبنو

أربٌع ال يَُجْزَن في البيع ، وال النِّكاح : المجنونة ، »روى عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : و

 .مجذومة فهي ُجِذَمتْ  كذا قال ابن عباس َمْجذومة ، كأنها من:  «، والبَْرصاء والعَْفالء الَمْجذومةو

ق  المجذومة ُرِوي عن علّيٍ أنه قال : إذا تزوج المجنونة أوو أو العَْفالء ، فإن دخل بها جازت عليه ، وإن لم يكن دخل بها فُّرِ

 بينهما.

، ال  أْجَذم ، وأنه المقطوع اليد ، قال : ومعنى قوله : لَِقَي هللا وهو األجذم وقال ابن األنبارّي : القول ما قال أبو ُعبَيد في تفسير

يُراد بها الُحجة ، أال ترى أن الصَّحيح اليد والرجل يقول لصاحبه : قََطْعَت يدي وِرْجلي أي : يََد له ، أي ال ُحجة له ، واليد 

تي.  أْذَهْبَت ُحجَّ

 اجليم والث اء (أبواب)

 ج ث ر
 [.مستعملة]ثجر ، جرث ، جثر : 

 أهمله اللَّيُث.: جثر 

 : فيه تُراٌب يُخاِلطه َسبَخ. َجثْرٌ  وقال ابن ُدريد : مكانٌ 

: ثُْفُل اْلبُْسر  الثَّجير ، ويقال : الثَّجير : ما ُعِصَر من العنب فجرت ُسالفته ، وبقيت عصارته فهو الثَّجير قال الليث :: ثجر 

 يُْخلَُط بالتمر فيُْنتَبَذُ.

 .«تَثُْجُروا ال»في الحديث : و

 َوْهَدةٌ من األْرض منخفضة.:  الثُّْجَرةُ  وقال َشِمر ، قال ابن األعرابي :

 الوادي : أوُل ما تَْنفَرُج عنه المضايق قبل أن يَْنبَسط في ثُْجَرةُ  قال ، وقال غيره :
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 الوادي. ب  ْجرأب السَّعة ، وي َةبَّه ذلك املوضع  من اإلنسان
 .ثُْجرة األوساط ، واحدتها الثَُّجر وقال األصمعّي :

 الحشا : ُمْجتََمُع أعلى السَّْحر بقََصِب الرئة. ثُْجَرةُ  وقال الليث :

 : سهام غالظ األصول ِعراض. الثَُّجرَ و

 وقال الشاعر :

 َ جَّر  
   َ َاَوَب فيه ا يزران  امل

رُ و ض حوفه وقد المثَجَّ َر تَثْجيراً  : المعرَّ  .ثُّجِ

 : وأما قول تميم بن أُبّي بن مقبل 

تريريريريريريرياِن و  ح  يف املريريريريكريريريريْ فريريريري  لريريريريريْ ْت  يريريريريريَ ْه الريريريريعريريريريَ لريريريريريريريَ تريريريريِ  قريريريريريريري  كريريريريَ

  
رِ   جريريريريريريِ َرِس الريريريريريري ريريريريريريَّ ه والريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريري   مريريريريريريلريريريريريريريه جريريريريريريحريريريريريريريافريريريريريريِ

  
 : فمعناه الُمْجتَِمع ، والعَْضَرُس : نبت أحمر النَّْور. الثَِّجر . فمن رواهالثَُّجرِ  ويروى :

َع في نَبَاته. ثُْجَرة : فهو جمع الثَُّجرُ  ومن روى  ، وهو ما تََجمَّ

 من لَْحٍم ، أي قِْطعَة. ثُْجَرةٌ  وقال أبو عمرو :

قَةٌ ،  الثَُّجرُ  وقال األصمعي :  : العريض. الثَِّجرو: جماعات ُمتَفّرِ

 الُجرح ، واْنفََجر : إذا سال ما فيه. اْنثََجرَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

يثُ : جرث  يُّ بال ثَاء. الِجّرِ  : من الّسمك َمْعروف ، ويقال له : الِجّرِ

ّي ، فقال : ال بَأَْس به ، وإنما هو : روى سفيان ، عن عبد الكريم الَجَزري و عن ِعْكرمة ، عن ابن عباس : أنَّه سئل عن الِجّرِ

مه اليَهود.  شيٌء َحرَّ

لَّْوَر واألَْنقَ : روى َشِمَر ، عن أحمد بن الَحِريش ، عن ابن ُشميل بإِسناٍد له ، عن عمار ، أنه قال و  ِليس.ال تأكلوا الّصِ

لَّْوُر  يث: قال أحمد ، قال النضر : الّصِ  ، واألْنقَِليس : الماْرَماِهي. الِجّرِ

 ج ث ل
 جثل ، ثلج ، ثجل : مستعملة.

 العظيُم البَْطن.:  األثَْجلُ  أبو ُعبَيد ، عن اليزيدّي :: ثجل 

ٌ  أَثَْجل ُجلِعَظُم البطن ، ورَ  الثََّجلُ  وقال غيره : هو اْلعَثَْجُل أيضاً. وقال الليث :  .ثَْجاَلء ، واْمَرأَة

 أي ِضَخُم بَطن. «ثُْجلَة لم تُْزِر به»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث أّمِ معبد في ِصفَِة النبي و

 من الشَّعر : أََشدُّهُ َسواداً وأَْغلَظه. الَجثْلُ  قال الليث :: جثل 

 النَّْبُت : إذا اْلتَفَّ وطال وَغلُظ. اْجثَأَلَ و. َجثَالَةو ُجثُولةٌ  : الُمْلتَّف ، وفيه الَجثْل وقال غيره : الشَّعرُ 

 اْلقُبَُّر : إذا اْنتَفََشْت قُْنُزَعتُه ، وأنشد : اْجثَأَلَ و: اْلقُبَّر ،  الُجثَالُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :
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تاء    اْج ََأَل ال  ربَّ  و   َجاَء الةِّ
 ء.: النملةُ السَّودا الَجثْلَةُ وقال 

ه. اْلَجثَل أبو ُعبَيد عن الفراء : تقول العرب : ثَِكلَتْه  ، وثَِكلَتْهُ الّرعيل أي ثَِكلَتْهُ أمُّ

جال. الثُّلُجُ واْلفَِرحون باألْخبَار ، :  الثُّلُجُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :: ثلج   : البُلَداُء من الّرِ

 : إذا اْطَمأَنَّْت. تَثِْلجُ  نَْفِسي ثَلََجتْ  أبو ُعبَْيد ، عن أَبي عمرو :

الرجل ، إذا  ثَِلجَ  ويقال : .ثَْلجٌ  أي أصابنا ثُِلْجنَا : َمعُروٌف ، وقد الثَّْلج وقال الليث : .ثَلََجْت تثلُجُ و،  ثَلََجْت تَثْلَجُ  وقال األصمعّي :

 .ثَلج بََرَد قلبُه عن شيء ، وإذا فَِرَح أيضاً ، فقد

 بما َخبََّرني ، أي اْشتَفَْيُت به وَسَكن قلبي إليه. ثَِلْجتُ  الّسّكيت :الحّراني ، عن ابن 

 : به أي ُسرَّ به وسكن إليه ، وأنشد  ثَِلجَ وقلبُه أي بَلَُد ،  ثُِلجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

  ْ َ ؤاِد  ذا بريريريريريريريَ وَج الريريريريفريريريري  لريريريري  ه  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  فريريريريلريريريريو كريريريري 

  
ي   لريريريريريريريريريريِ رُّ وال أ مسريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريالد  األعريريريريريريريريريرياِدي ال أ مريريريريريريريريريريِ

  
 أي لو كنُت بَِليَد الفؤاِد ، كنت ال أُِمرُّ وال أُْحِلي ، أي ال آتي بُمّرِ َوال ُحْلٍو من الِفعل.

 ، إذا بلغ الثََّرى والنَّبَط. فأَثْلَجَ  غيُره : َحَضرَ 

 إليه. فَثَِلْجتُ  صدِري َخبٌَر َواِرٌد ، أي َشفَانِي َوَسكَّنَني ، أَثْلَجَ  ويقال : قد

 ، إذا اشتَدَّ بياُضه. ثاَُلِجيُ  نَْصلٌ وَ 

 .أَثْلَْجتُ  أبو ُعبَْيد ، عن أبي عمرو : إذا انتهى الحافُر إلى الطين في البئر قال :

ً  صدري لذلك األمر ، أي انشَرَح ونَقََع به ، ثَِلج وقال َشِمر :  ، إذا بَلَْلتَهُ َونَقَْعتَه. ثَلَْجتُه ، وقد يَثْلَُج ثلَجا

 : وقال َعبِيد 

رَاَرهريريريريريريريريريايف  َج الريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  قريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ة  ثريريريريريريريريريريَ  َرْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا الريريريريريريريريريريرُّوَّد    هريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ ة  مل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَّ ْولريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريَ

  
 : بارد. ثَِلجٌ  وماءٌ 

 ج ث ن
 جنث ، نثج ، نجث ، ثجن : مستعملة.

الشَّجرةِ ما كان  : أَْصُل الشََّجَرةِ ، وهو الِعرُق المستقيُم أروَمتُه في األرض ، ويقال : بل هو من ساقِ  اْلِجْنثُ  قال الليث :: جنث 

 في األرض فوق العُروق.

 ِصْدق. ِجْنثِ  أَْصلُهُ ، وإنه ليرجُع إلى: اإلنسان  ِجْنثُ  أبو ُعبَْيد ، عن األصمعّي :

 أن يَدَّعَي الرجُل َغْيَر أَْصِلِه. التََّجنُّثُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 سِمعُت َخلَفاً يقول : ِسمْعُت العرب تُْنِشد بيت لَبِيد :: وقال ابُن الّسّكيت ، قال األصمعّي 

 َأمْسَكَم اجل ْلِ ي  عن َعْوراهتا
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 كلَّ مِسْرَ ء   ذا أ ْكرِه َصلّ 
 : عن عورتها السيف ، وأنشد خلف ـ  المسماروهو ـ  : السَّْيف بعينه ، وقوله أَْحَكَم : أي َردَّ. يقول : َردَّ الحرباءُ  الِجنثِيّ  قال :

هريريريريريريرياو  يريريريريريريرياعريريريريري  واق  يريريريريريكريريريريريون بريريريريريِ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريَ

  
ِل   اقريريريريريريريريِ يريريريريريريريرياِد املريريريريريريريريلريريريريريريريريَ اف   جلريريريريريريريريِ ض  ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  

هريريريريريريرياو  يريريريريريريرياعريريريريريريري   لريريريريريريريكريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌق يريريريريريريريكريريريريريريريون بريريريريريريريِ

  
ل    يريريريريريريرياقريريريريريريريِ هريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريْ َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  قريريريريريريري  َأ ريريريْ يريريريريريريريَّ لريريريْ ريريريِ  جبريريريِ 

  
 : قال : ومن روى 

لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريي  مريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريوراهتريريريريريريريريريريريا  َأمسريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَم اجلريريريريريريريريريريريِ

  
 ... كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلَّ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ء 

  
ْرع ؛ لم يََدع فيها فَتْقاً وال مكاناً ضعيفاً. الِجْنثِيّ  فإن  : الحّداد إذا أحكم َعْورات الّدِ

 من أَْجَود الحديد ، هذا الذي سمعناه من بني جعفر.: ، بالضم والكسر  الِجْنثى وقال أبو ُعبَيدة

ّراد. الُجْنثِيّ  وقال أبو ُعبَيد :  : الحدَّاد ، ويقال الزَّ

 أَْهمله اللَّيث.: نثج 

يت:  الِمْنثََجةُ  ثعلب : عن ابن األعرابّي :  ، أي تُْخِرُج ما في البطن. تَْنثجُ  ، ألنها ِمْنثََجة االست ، ُسّمِ

 : قال ِهْميان  .ُمْستَْنثِج فهو اْستَْنثَج وقال غيره : يُقال ألحد الِعْدلَْين إذا اْستَْرَخى : قد

ه  ا يريريريريريريريبريريريريريريريَ و نريريريريريريريِ ْ عريريريريريريري  لُّ يريريريريريريريَ يتريريريريريريريَ جريريريريريريريايريريريريريريريَ مريريريريريريرياعريريريريريريريِ  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
جريريريريريريريريريا  ي هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريرا  انثريريريريريريريريريِ ْزقريريريريريريريريريِ ة  تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي ُمّستَرِخياً.

ي النَِّجيثُ  قال الليث وغيره :: نجث  ً  : الهَدف ، ُسّمِ  الْنتِصابه واْستِْقباله. نَِجيثا

ي للشيء ، واإلقبال عليه ، والولُوع به. االْستِْنجاثو  : التََّصّدِ

القوم ، أي أمرهم  نَِجيثُ  يَْستَْعِويهم بالعين ، وأتانا: ن ، أي يَْستَغِويهم ويستَِغيُث بهم ، ويقال بني فال يَْنُجثُ  أبو عبيُد : خرج فالن

 الذي كانوا يُِسّرونه.

 : قال لَبِيد يذكر بقرة 

َوأب   جريريريريريريْ راَع بريريريريريريلريريريريريريَ لريريريريريريهريريريريريريريا أن تريريريريريري  َ ى الريريريريريريعريريريريريريني مريريريريريريِ  مريريريريريريريَ

  
ال  لريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
ذُّ املريريري بريريريريريريري  جريريرييريريريريريريريث مريريريريريريريا يريريريريَ ْ ِر الريريريلريريريَّ  كريريريَ ريريريريريريريَ

  
 قريبةٌ من َولَِدها ، تُراعيه كقدر ما بين الرامي والهدف.أراد أن البقرةَ 

اث عنه ، وبحثوا عنه ، بمعنى واحد. ورجل نََجثُواواألصمعّي : نَبَثوا عن األمر ،   يتَتبَُّع األخبار ويَْستَْخِرُجها. نَِجثٌ و نجَّ

 وقال األصمعّي :

ْث      ليس ِبَ سَّاس  وال  َ  َنَِ
 ونكيثتُه : أي بُِلَغ َمْجهوده. تُهنَِجيثَ  ويقال : بُِلغَتْ 

 .أنجاث : ِغالُف القلب ، وجمعه النُُّجثُ و

 وأنشد :
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   تريلريْز و قلوب  الَ ُو من َأَْناِثها 
 وأنشد َشِمر :

ث   جريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
 
َك امل يُّ قريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريِ  أَُّْمريريريريريريريرياَن غريريريريريريريريَ

  
ث    لريريريريريريريريبريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ ف  مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريعريريريريريريريريكريريريريريريريريم م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْألريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ

  
 : مثل الُمْنَهِمك. المستَْنِجث أي أَْخَرَجه. وقيل : نََجثَهُ  الُمْستَْخِرج. يقال ::  المستَْنِجثُ  قال :

ّرِ ، وإبدائه بعد كتْمانه ، قولهم : هم الذي كانوا « اْلقَْومِ  نَِجيثُ  بَدا» أبو ُعبَيد ، عن الفراء : من أمثالهم في إعالن الّسِ أي ِسرُّ

 يخفونه.

 أَْهمله الليث.: ثجن 

 طريق في ِغلٍَظ من األرض لغةٌ يَمانيَّة. الثََّجنُ  دريد :وقال ابن 

 ج ث ف
 فثج ، ثفج : أهملهما الليث.

 وروى عمرو عن أبيه ، أنه قال : إذا نَقَص في كّلِ شيء.: فثج 

 ، وأْفثَأَ ، وذلك إذا أعيا وانبََهر. أَْفثَج أبو ُعبَيد عن الكسائّي : عدا الرجل حتى

 الماَء الحاّر بالبارد إذا َكسرَت حّره. فَثَجتُ  ، ويقال : أُْفثِجو،  أَْفثَج : عدا حتى ثعلب ، عن ابن األعرابيّ 

 وال يُْنكُش : أي ال يُْنَزح. يُْفثَجُ  وقال األصمعّي : هذا ماٌء ال

 أي ال يُْبلَُغ َغْوُره. يُْفثَجُ  وقال أبو ُعبَيدة : ماٌء ال

 لَِقَحْت فََسِمنَْت ، وهي فَتيَّة.والفاِسُج : الناقة التي  الفاثجُ  األصمعّي :

 وقال ِهْميان :

 الَبِكراِ  اللُّ َح اْلَفواِثجا و   
 أهمله الليث.: ثفج 

 وَمفََج : إذا َحُمق. ثَفَجَ  عمرو ، عن أبيه :

 َمفَّاَجة ، وهو األْحَمق. ثَفَّاَجةُ  ثعلب عن ابن األعرابي : رجلٌ 

 ج ث ب
 استُْعِمل من وجوهه : ثبج.

 : ما بين الكاِهل إلى الظَّهر. الثَّبَجُ  أبو ُعبَْيد ، عن األصمعّي :: ثبج 

 : ما بين العَُجز إلى الَمْحَرك. الثَّبَجُ  وقال أبو زيد :

 ْلقََطا.ا أَثْباجُ  من الصدر أيضاً ، قولهم : الثَّبَجَ  : ُمْستداُر أْعلى الكاِهِل إلى الّصدر ، قال : والدليل على أن الثّبَجُ  وقال أبو مالك :

: اضطراب الكالم وتْفنينُه ،  الثَّبَجُ و: ُعلُوُّ وسط البحر إذا تالطمت أمواجه ،  الثَّبَجُ و: نُتُوُّ الظَّْهر ،  الثَّبَجُ  عمرو ، عن أبيه :

 : تَْعِميَةُ الَخّطِ وتَْرُك بيانِه. الثَّبَجُ و

 : التَّْخليط. الثَّثْبيجُ  وقال الليث :
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 : من َعْجِب الذَّنب إلى ُعْذَرْيه. الثَّبَجُ  وقال أبو عبيدة :
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 وقالت بنت القَتَّال الكالبي. ترثي أباها :

ل   َذَوا  ِغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريا بريريريريريريريريِ يريريريريريريريريجريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَأنَّ َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ج   لريريريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريريرياِل   بريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريم  املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريزِل تريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ  َنريريريريريريريريريريَ

  
ً  ، وقد ُمثَبّجٌ  ، وكتابٌ  أثْباجها أي تُوَضُع الرحاُل على  .ثُبَِّج تَثبيجا

 دح زياد بن َمْعقَِل :وأما قول الكميت يم

جريريريريريريريريريريريريا  و  بريريريريريريريريريريريريَ ا ثريريريريريريريريريريريريريَ وامِي هلريريريريريريريريريريريريم يف َذهبريريريريريريريريريريريريِّ  مل يريريريريريريريريريريريري 

  
ِرِب و   ْن هلريريريريريريريريريريريم فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا أ  كريريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري 

  
هذا َرُجٌل من أهل اليمن َغزاه مِلٌك من الملوك فصالَحه عن نفسه وأهله وولده ، وترك قومه فلم يدخلهم في الصلح ، فغزا  ثَبجٌ و

، وال فِْعل أبي َكِرب ، ولكنه َذبَّ عن  ثَبج يَذُبُّ عن قَْومه ، وأراَد الكميت أنه لم يْفعَل فعلَمثاَلً لمن ال  ثَبَجٌ  الملُك قومه ، فصار

 قومه.

 ج ث م
 [.مستعملة]جثم ، ثجم ، مثج : 

 أصابهم البالُء فبركوا فيها. [78 األعراف :] (َبُحوا يف دارِِهْم جاَثِنيَ فََأصْ ) قال أبو العباس في قول هللا جلَّ وعزَّ :: جثم 

 ، أي باركين. جاثمين الطَّير ، أي أصابهم العذاب فماتوا يَْجثِمُ  : الباِرُك على ِرْجلَيه ، كما الجاثمُ و

 .الُمجثَّمةُ و: أنَّه نَهى عن المْصبُورة  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

 تَجِثمُ  َمْصبُورةُ ؛ ولكنها ال تكوُن إال في الطَّير واألرانب ، وأْشباِهها ؛ ألن الطَّيرالتي نهى عنها هي ال الُمَجثََّمةُ  قال أبو عبيد :

إذا فُِعَل ذلك بها ، وهي المحبوَسة ، فإذا  ُمجثََّمة ، فهي ُجثَِّمتْ  باألرض إذا لَِزمتْها ولَبََدت عليها ، فإْن َحبَسها إْنساٌن قيل : قَدْ 

ً  : فعلت هي من غيِر فْعل أحد ، قيل  .جاثمة ، وهي َجثََمت تَْجثُِم ُجثوما

 : هي الشَّاة التي تُْرَمى بالحجارة حتى تموت ، ثم تُُؤكل. المَجثََّمة وقال َشِمر في تفسير

 للطَّير ، ولكنه اْستُعير. الجثومُ  ؛ إنما تَْجثِمُ  قال والشَّاة ال

 : الشَّاة ، تُْرَمى بالنَّْبل حتى تُْقتَل. الُمَجثََّمةُ  ُرِوَي عن ِعْكِرمةَ أنه قال :وقال ، 

ً  فالن باألرض َجثَم ويقال :  .جاِثم إذا لَِصق بها ولَِزَمها ، فهو يَْجثُِم ُجثُوما

 وقال النابغة يصَف َرَكَب اْمَرأَة :

َم جريريريريريريريا ريريريريريريريا  و  َه أجريريريريْ ريريريريَ َه ملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   َذا لريريريريَ

  
ْلَء الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ   زا   ريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريِّ حريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريري 

  
 العُذُوق : إذا َعُظمت ، فلَِزَمْت مكانها ، وقوله : َجثَمتوقال : 

هريريريريريريريريرياو  يريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  ِة املريريريريريريريريرياء نريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ   تريريريريريريريريريه جبريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريْ

  
را  ِل كريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريري و مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا َذا   َرمسريريريريريريريريريريريريْ

  
 الماء : الماُء نَْفُسه. ُجثمانية

 الماء : وَسُطه وُمْجتَمعه ، ُجثْمانيَّةُ  ويقال
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 ومكانه والبيه للفرُّدق.
 وقال رؤبة :

 اْعِ ْف على َ ُّ  تريرَاَ ى جَمَْ م ه  و   
 ، أي بَعُْد وْكُره. َمْجثَُمه قيل : تَراخى

 .جثّامةو، وراِزٌم ، وركَّاب ،  ُجثََمةو ُجثَمٌ و جاثُومٌ  قال : ويُقال للذي يَقَُع على اإلنسان وهو نائٌم :

 قال : وهو هذا النّْجُث الذي يقع على النَّائم.

 : هو الكابوس ، وهو الدَّْيثان. الجاثُوم األعرابي :ثعلب ، عن ابن 

زُم مكانَه ال يَْبرح. الجاثِمُ  وقال الليث :  : الالَّ

 ويقال : إن العَسَل يَحثُِم على الِمعدة ثم يَْقِذُف بالدَّاء.

 : الرجل الذي ال يْبَرُح بيتَه ، وهو اللُّبَُد أيضاً. الَجثَّاَمةُ  وقال غيره :

 ، والَحثَمة كالهما األكمة ، وهي الَجثَمةُ وبمنزله الُجْسمان ، جامٌع ِلكّلِ َشيء ، تُِريُد به جسمه وأْلواَحه.  لُجثمانا وقال الليث :

 .الَجثوم

 قال تأبط شراً :

ا وُ  كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريَّ ه   لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا مريريريريريريريرين جريريريريريريريريَ ريريريريريريريري   ََنَضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل   عريريريريريريريَ يريريريريريريْ ٌل ذا    ريريريريريَ ْ مريريريريريريريِ  عريريريريريجريريريريريوٌُّ عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا هريريريريريريريِ

  
 وَجثَْوُت واحد. َجثَْمتُ  األصمعي :

 ِمثُْل الصَّرف عن الّشيء. الثَّْجمُ  قال الليث :: ثجم 

 المطر وأْغَضن ، إذا دام أياماً ال يُْقِلع. أثجم أبو عبيد ، عن األصمعي :

 البِئَْر ، إذا نََزَحها. َمثَج يقال :: مثج 

 اجليم والزاء (أبواب)

 ج ر ل
 استُْعِمَل مْن ُوُجوِهِه : جرل ، رجل.

 .َجْرَولَةٌ  الِحَجاَرةُ. واِحَدتُها : الَجَراِولُ  األصمعّي :قال َشِمر : قال : جرل 

 .أَْجَرالٌ  ، وَجْمعُها َجِرلَةٌ  ويُقاُل : مْنهُ أَْرضٌ 

 وقاَل َجرير :

َ ى 
َ
َ  املريريريريريريريري عريريريريريريريري  َ ِف  و ْن بريريريريريريريريريَ ْن كريريريريريريريريلِّ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريِ

  
رَاِل   ِل اأَلجريريريريريريريريريريْ اقريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ اِق مريريريريريريريريريري  رُِ الريريريريريريريريريريّرِقريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َجِرلٌ  الَخِشُن من األْرض ، الكثيُر الِحَجاَرة ، ومكانٌ :  الَجَرلُ  وقاَل غيُره :

ُجُل ودونه ، وفيِه َصاَلبَة ، وأنشد : الَجْرَولُ  قال : ومنهُ   ، وهَو من الَحَجِر ما يُِقلُّهُ الرَّ
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رَاسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   رال   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وه  جريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  ْو هريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ

  
اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    وه  َدمريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َدهريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ َكريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا فََزَعَم أَبُو َخْيَرةَ أنَّهُ ما ساَل به الماُء من الِحَجاَرة َحتَّى تراه ُمَدلَّكاً من َسْيِل الماِء به في بْطِن  الَجْرَولُ  وقال ابُن ُشَمْيل : أَمَّ

 اْلَواِدي ، وأنشد :

بريريريريريريريريريريريريريا ِرُ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ٌه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
رَاوْل   ِه اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ رَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ق  َذا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 .ُمتََكفٌِّت : َسِريٌع ، َضِرٌم : ُمْحتَِرقٌ 

ياق : َطْرُدهُ إيَّاها إلى الماِء.  والّسِ

باع. الَجْرَولُ  وقال الليث :  اسٌم لبَْعِض الّسِ

باع يُْدَعى  .َجْرَوالً  قُْلُت : ال أَْعِرُف شيئاً من الّسِ

َي بالَحَجر. َجْرَول واْسُم الُحَطْيئَةِ   ، ُسّمِ

 لَْوُن الُحْمَرة. الِجلايْرُ  وقال الليث :

 اْلبَقَُّم. لايْرُ اْلجِ  وقال غيره :

 .اْلِجْرياله الَخْمر نفسها ، وهي اْلِجلايْرَ  وقال َشِمر : العَرُب تَْجعَلُ النََّشاْستَج  وقال أبو ُعبَْيد : هو

ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ة   يريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريِ ة  َ بريريريريريريريريريريريريريِ ْر لريريريريريريريريريريريريريَ و جريريريريريريريريريريريريريِ َأيّنِ َأ ريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  وهلريريريريريريريَ يتريريريريريريرياُِ مشريريريريريريَ  ي يف الريريريريريريعريريريريريريِ َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه  مت  يريريريريريريريْ مريريريريريريَ  كريريريريريري 

  
 الَخمر بِعَْينِها. الِجْريالَة فََجعَلَ 

 وقيل : هو لَْونها األَْحَمُر أو األْصفَر.

 وُسئَِل األْعَشى عن قوله :

ت ها ِجْر هَلا  بِيِح َسَلبريْ    كَ ُِ الذَّ
 فقال : َشِرْبتُها َحْمراء. وبُْلتُها بَْيضاء.

اِء ، قال :  : البَقَّم. الِجلايْرُ  سلَمة ، عن اْلفَرَّ

 ، إَذا كاَن كثيَر الِجَرفَِة ، والعَتَُب والشََّجر. َجِرل لكالبِّي : وادٍ أبو تُراب عن ا

 ، فيه تَعَاٍد واْختِالف. َجِرلُ  قال : وقال َحتَْرَش : مكانٌ 

 قال : وقال غْيرهُ من أَعراب قَْيس : أَْرٌض َجِرفَة ُمْختَِلفَةٌ ، وقِدٌح َجِرٌف وَرجٌل َجِرٌف كذلك.

 َمْعُروف. جلُ الر قال الليُث :: رجل 

 ، أْي فَْوَق الغاُلم. َرُجلٌ  كاِمٌل ، وهَذا رجلٌ  وفي معنًى تَقُول : هذا

 .راِجلٌ  ، أيْ  َرُجلٌ  وتَقُوُل : هَذا

 ، وأنشد : َراِجلَةٌ  . أَيْ َرُجلَةٌ  وفي هذا المعنى للمْرأَةِ ، هي

ْم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدقريريريريريريريريريريريريريريريا  وَ  ْوهلريريريريريريريريريريريريريريري   ك  قريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ْن يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريي  لريريريريريرييريريريريريريكريريريريريريْم   يريريريريريري ريريريريريريريَ  رِجريريريريريريرياال  َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أَْي َرَواِجل.

ُجلَْين ويقاُل : هذا  ، لَْيَسْت في اآلخَر. ُرْجِليَّةٌ  ، أّي فيه أَْرَجُل الرَّ

ْجلُ و الة ، وُهم الّراِجل : َجماَعةُ  الرَّ جَّ الو الرَّ جَّ  وأنشد : .الرُّ

ْ  َء ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي و  ة  مسريريريريريريريريريريريَ وفريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  ِر تريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ  ظريريريريريريريريريريريَ

  
راعريريريريريريريريريريا    ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ال   ريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريرُّجريريريريريريريريريريَّ

  
عروقْد جا ْجلَة َء في الّشِ  .الرَّ
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 وقال تميُم بُن أُبَّي بن ُمْقبِل :

ر .  و  بريريريريرييريريريريريَض عريريريريرين عريريريريري  وَن الريريريريريّ رِبريريريريري  ة  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  َرجريريريريريْ

  
يلريريريريريا    جِّ ال  سريريريريريريريريريريريريريريِ ْه بريريريريريه األَْب ريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريْر   َتواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الَةُ  قال أَبُو َعمٍرو : جَّ ْجلَةُ الرَّ  ؛ وَكمأَة َجْمُع َكْمء. َراجل َجْمعُ  َرْجلَةٍ  في هذا البَْيت ؛ وليَس في كالِمهم فَْعلَةٌ جاَءْت َجْمعاً َغيرُ  الرَّ

 (فَِإْن ِخْفُتْم َفرِجااًل َأْو رُْكباَّنً )وقال هللا : 
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َحاب  ، أي  ن مل   ِْكْلك ْم أن  راجل   أو ر ْكَباان  ،  ع   رَِجاال   أي فصريريريريريريريريلُّوا [.239الب رأب : ] م ل  صريريريريريريريريامس   وصريريريريريريريريِ
 م َوفِّنَي الصالأب مَس ََّها  وف  يلالكم فصلُّوا ر ْكباان .ت وموا قانِتنَي أي عاب يَن 

َجل وقال َشِمر :  . قال لَبِيد :َرْجلَة َمَسايُِل الماء ، واِحُدها الّرِ

جريريريريريريريا  يف الريريريريريريريلريريريريريريريَّ ى  مريريريريريريريْ ج  الريريريريريريريبريريريريريريريارَ. لريريريريريريريَ مريريريريريريري  لريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
رَابريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريِع رَِ .    ل و مريريريريريريريريريريريريريريريريْن مريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رِجريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْجلَةُ  وقال الليُث :  َرْوضٍة واحدة. َمبِيُت العَْرفَج الكثير في الّرِ

 : الَكَرْفُس بلغة اْلعَجِم ، وهو اسٌم َسوادي من بُقُول اْلبَساتين. التََّراِجيلُ وقال : 

ْجلو  اْلقَْوِس وهي ِسيَتَُها السُّْفلَى ، ويُدها ِسيتُها اْلعُْليا. ِرْجلُ  ِخالُف اْليَد ، وكذلك الّرِ

 أْمٍر َحَزبَه.، إذا أَخَذ في  ِرجل ويقال : فالٌن قائٌم على

 أي َسْهم. ِرْجل ثعلُب عن ابن األعرابي : يُقاُل : لي في مالكَ 

ْجلو جلو: اْلقََدم ،  الّرِ ْجلُ و: اْلقطعةُ من الَجراد ،  الّرِ  اْشتَرى وسلمعليههللاصلىالخبر أن النبي  : السَّراويل الطاُق ، ومنه الّرِ

اُن :  ِرْجل  .«وأْرِجحْ ِزْن »سراويل ، ثّم قال ِلْلَوزَّ

ْجلو  أي على خْوٍف من فَْوته. ِرْجلٍ  : الَخْوُف والفزُع من فَْوِت الشيِء ، أَنَا من أْمِري على الّرِ

ْجلو ال : لي الّرِ ْجل ، قال أبو المكارِم : تَْجتَمُع اْلقُُطر ، فيقول الجمَّ  ، أي أنَا أتَقَّدم. الّرِ

جل ويقوُل اآلخر : ال ، بل  لي. الّرِ

ون على ذلك أي يتَضايقُون.  ويَشاحُّ

ْجلُ و مان ، يقال : كل ذلك على الّرِ  فالن أي في حياته وزمانه. ِرْجل : الزَّ

ْجلَة وقال الليث : جيل نَجابة الرُّ بور على طول السَّير ، ولم أْسَمع منه فِعالً إال في النُّعوت ،  الرَّ من الدَّواب واإلبِل ، وهو الصَّ

 : َمشَّاء. رجٌل رجيلو،  رجيل حمارٌ ، و رجيلةٌ  ناقةٌ 

ْجلة َشِمر : ة على المشي ، يقال : الرُّ ُجُل يَرَجُل َرَجالً  : القُوَّ ، إذا كان يمشي في السَّفر وحده ، وال دابَّة له  ُرجلَةً و َرِجَل الرَّ

 يَْركبَها.

جلة ، مْنُسوٌب إلى ِرجلَْيهِ  ، للذي يغزو على رجٌل ُرْجليّ و جيلُ و،  الرُّ بُور عليه ، وأنشد : الرَّ  : القويُّ على المشي ، الصَّ

ا  مسريريريريريريريريريريريريىت أ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َّ هلريريريريريريريريريريريريا وطريريريريريريريريريريريرياَل أ هبريريريريريريريريريريريري َ

  
لريريريريريريريَ     حريريريريريريريْ ِن جريريريريريريريَ ن  الريريريريريريريرباثريريريريريريريِ ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  ذو ر جريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
 .َرجيلة : صبوٌر على المشي. وناقَةٌ  رجيلة وامرأة

جولةِ  بيِّنُ  َرجلٌ  أبو ُعبَيد عن الِكسائي : ْجلَة بيِّنُ  َراجلٌ و،  الرُّ  .الرُّ
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جولة بيِّنُ  رجلٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : جوليَّةو الرُّ  .الرُّ

الةٌ  قال : وقومٌ  الٌ و،  رجَّ الو ُرجلةو رجالَيو رجَّ  .ُرجَّ

الٌ  وسمعُت بعض العرب يقول اجل َرجَّ جيلو .رجاجيل ، ويْجمع للرَّ جيلُ ومن الَخْيِل الذي ال يَعرق.  الرَّ من الناس : المشَّاُء  الرَّ

 الَجيِّد المشي.

جل وقال الليث :  في حاجته ومضى. ِرجلَيه إذا ركب اْرتََجَل الرَّ

جلوَ من األمر ، أي اْرَكب ما ركْبَت من األمر.  اْرتََجْلتَ  ما ارتَِجلْ  ويُقال : ْنَد ، إذا أخذها تحت اْرتََجَل الرَّ لو رجله الزَّ  تََرجَّ

 ل.القوم ، أي نزلوا عن دوابِّهم في الحرب للقتا

ْجلَةِ  ويُقَال : َحَملََك هللاُ عن ْجلَة َوِمنَ  الرُّ  .الرُّ

ْجلَةُ و ُجلِ  هاهنا : فِْعلُ  الرُّ ْجلَةوالَّذي ال َدابَّةَ لَه.  الرَّ بياٌض ال  ِرْجلَْيه من الدَّواب ، وُهَو الَّذي بإْحَدى األَْرَجلِ  أَْيضاً َمْصَدرُ  الرُّ

 ذلََك.بَيَاَض به في َمْوِضعٍ َغير 

تَُهْم يَقُولون : َرُجٍل ُرَجْيل قال : وتَْصِغيرُ  اِجل ُسوء ، يَْرِجعُون إلَى ُروْيِجلُ وِصْدٍق ،  ُرَوْيِجلُ  ، وعامَّ  ، ألنَّ اْشتِقَاقَه ِمنه. الرَّ

 كما أَنَّ العَِجَل من اْلعَاِجل ، والَحِذَر من اْلحاِذر.

لَ والنَّهار  اْرتََجلَ  ويُقال : َجل بَيِّنُ  َرِجلٌ  هار أَي اْرتَفََع. وَشْعرٌ النَّ  تََرجَّ ةٌ  الرَّ ، وهي اْلُمْستَِويَةُ باألَرض اْلَكثيَرةُ  َرْجاَلء ، وَحرَّ

 الِحَجاَرة.

ةٌ  ةُ أْرٌض ِحجارتُها ُسود ،  َرْجالء وقاَل أَبُو الَهْيثَم في قوله : وَحرَّ ْجالءُ و؛ الحرَّ ْلبَة الخْشنة ، ال يَْعَمُل في الرَّ ها َخْيٌل وال إبل ، الصُّ

 .َراِجل وال يَْسلُُكها إالَّ 

جال من األْرَجلُ  أَبُو ُعبَْيد عن األَْصَمِعّي : ْجل ، اْلعظيمُ  الّرِ أْس ،  الّرِ ُكبَة ، واألَرأَس ، اْلعظيُم الرَّ قال : واألَْرَكُب ، اْلعِظيُم الرُّ

ْلتُ  واْلعََرُب تَقول : الً  اْلبِئْرَ  تََرجَّ  نََزْلتَها ِمْن َغْيِر أَْن تَُدلَّى.، إذ أ تََرجُّ

 .«اْلعَْجماُء َجْرُحها ُجبَار»في الحديث : و

ْجلُ  َرَوى بَْعُضهم :و إنساناً ، أو َوِطئَْت َشيئاً ، ـ  وُهو راِكبُهاـ  ، وفَسََّرهُ َمن َذَهَب إليه أَنَّ َراِكَب الدَّابَّة إَذا أََصابَتْ  ُجبَار الّرِ

 فَُهو ُجبَار ، أَي َهَدر ، وهذا إذا أَصابَتْهُ وِهَي تَِسير. بِِرْجلها َراكبها ، وإِْن أصابَتْهفَضمانُه على 

اكب ضامٌن َما أَصابَْت بِيٍَد أَوْ   .ِرْجل فَأَما أَْن تُصيبَه وِهي واقِفَةٌ في الطَّريق فالرَّ

، أو َخبََطْت بِيَدها ، سائَِرةً كانَْت أْو  بِِرْجلها( الدَّابةُ )، نَفََحْت وكان الشَّافعّي يََرى الضَّماَن واِجباً على راكبها على ُكّلِ َحال 

ْجل َواقِفَة. والحديُث الَّذي َرَواهُ الُكوفيَّون أنَ   ُجبَار َغيُر َصحيح عند الُحفّاظ. الّرِ

 أَبُو ُعبَْيد عن األَْصَمِعّي : إذا َخلََط اْلفََرسَ 
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 .ْرَ ََل اْرِ اال  ا اْلَعَلَق  هْلَْمَلَجة ، قيل :
 ، واْقتََضبتُهُ اْقتَِضاباً ، معناهما : أالَّ يكوَن َهيَّأَه قَْبَل ذلك. اْرتِجاالً  الَكالمَ  اْرتَجْلتُ  قال : وقاَل أَبُو ُعبَْيدة :

اعي :  وقال غيره في بيت الرَّ

ة   عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ى تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ل  أَبعريريريريريريريريريْ ْر ريريريريريريريريريَِ  كريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريرياِن مريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريري    بريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريَ ْرفريريريريريريريريريريَ رََُّ عريريريريريريريريريريَ ْراثَن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وال  غريريريريريريريريريريَ

  
 : الَّذي أََخَذ ِرْجالً ِمن َجَراٍد فََشواها. الُمْرتَِجلُ 

 وفَتََل في فُْرَضتِها بِيَده َحتَّى يُوِري. ِرْجلَْيه ، الَّذي اْقتََدَح النَّاَر بَِزْنَدةٍ َجعَلَها بَْين الُمرتَِجلُ  وقيل :

 يَْطبُخ فيه طعاماً. قال المتنخل : ِمْرَجالً  الَّذي نَصبَ  .الُمْرتَِجلُ  وقيل :

ة   روفريريريريريريريريريريريريريريَ ِس نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوان  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ن  ريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ِل   ْرجريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريِ ريّ  وعريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريِ

  

ه  اتريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِه املريريريريريريريريريريريريريريريريوَ  وقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   بريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريْ

َ
  ريريريريريريريريريريريريري  َّ لريريريريريريريريريريريريريه ذلريريريريريريريريريريريريريك يف املريريريريريريريريريريريريري

  
ليس يقيه من الموت ، أي على لحٍم في قِدٍر أي وإن كان هذا ف ِمْرَجلٍ  نشوان : سكران ، بمصروفٍة ، أي بخمر ِصْرٍف ، وعلى

 ، في الَمْحبَل أي حين َحبَلَت به أمه ، ويُروى الَمْحبِل ، أي في الكتاب ، وكلٌّ رواية.

ْجلَين ، وهي اْلبَْيَضاُء ، إِْحدى َرْجاَلء أَبُو ُعبَْيد ، عن أَبِي َزْيد : نَْعَجةٌ   إلى اْلَخاِصَرة وسائُِرها أَْسَود. الّرِ

َجْياَلء لََدت اْلغَنَُم بَْعُضها بَْعد بَْعض قيل : َولَّْدتُهاوقَاَل األَُمِوّي : إَذا وَ   ، وَولَّْدتُها َطبَقاً وَطبَقَةً. الرُّ

يت : ّكِ انِيُّ ، عن ابن الّسِ َجلُ  اْلَحرَّ ها تَْرَضعُها َمتى شاءت. الرَّ  ، أَْن تُْرَسُل اْلبَْهمةُ مع أُّمِ

هُ  َرَجلَ  ، وقد َرَجلٌ  ، وبَْهمٌ  َرَجلُ  يقال : بَْهَمةٌ  اعي مع أمهاتها. أَْرَجلَها إَذا َرَضعَها ، وقد يَْرُجلُها َرْجالً  أُمَّ  الرَّ

 وأَْنَشَد شمر :

   م َسْرَهٌ  أ ْرِجَل مَسىتَّ ف ِ َما 
ْجلُ  « :النَّواِدر»وفي   الخيل إذا أرسلت فيها فَْحالً. وَطِريقٌ الِحصاَن في  أَْرَجْلتُ واْلخْيَل ،  يَْرُجلُ  النَّْزُو ؛ يقال : بَاَت الِحَصانُ  الرَّ

 إَذا كاَن َغِليظاً َوْعراً في الجبل. َرِجيلٌ 

 ، معناه ما اْستَْبَدْدَت بَِرأْيَِك فِيه. اْرتَجْلتَ  واْلعَرُب تَقُول : أَْمُرَك ما

 قال اْلَجْعِدّي :

هريريريريريريريريتريريريريريريريريم وَ  تريريريريريريريريَّ ْتَ مريريريريريريريري  تا  غريريريريريريريريَ ه  أَمريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريري  َر الريريريريريْ لريريريريريريريْ ي ، ولريريريريريكريريريريرينَّ أَمريريريريريْ  ْرِء مريريريريريريريا اْر ريريريريرياَل عريريريريريِ

  
لُ  أبو ُعبَْيد عن الفراء الُجْلدُ   واِحَدة. ِرْجلٍ  الَّذي ُسِلَخ ِمنْ  اْلُمَرجَّ

 ه.قال : والمنُجوُل الَّذي يَُشقُّ ُعْرقوباه جميعاً كما يَْسلُُخ النَّاُس اليوم ، والُمَزقَُّق الَّذي يُْسلَُخ ِمْن قِبَِل َرأْسِ 
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 وقال األصمعّي في قوله :

رى َأ َّ  ر الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريَ َزرِي عريريريريريريريريريريَ ف  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  َُ َأَّريريريريريريريريريريَْ

  
ل  َرّ ن و   َرجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َل مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ضُّ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َأغريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل أَراد ه : ُشْربُه. بالُمْرجَّ قَّ اْلَمآلَن ِمَن الخمر ، وَغضُّ  الّزِ

لُ وقال :   .ِرْجلَْيه الَّذي ُسِلَخ ِمْن قِبَلِ  الُمَرجَّ

ُل يَِصُف   َشْعره وُحْسنَه. وقوله : أَُغضُّن أَْي أْنقُُض منه باْلِمْقراض ِليَْستَِوي َشعثُه.وقال ابن األعرابيَّ : قال الُمفَضَّ

لُ وقال :  ح ، ويُقاُل للُمْشط المَرجَّ  ، وِمْسَرٌح. َريَّان : َمْدُهون. ِمْرَجل الشَّْعُر الُمَسرَّ

 واْلعَفَُر : التُّراب.

 األَْعرابّيِ بِقَْول األَصَمعّي فاْستَحسنه.وقال أَبُو العَبّاس : َحدَّثُْت اْبَن 

 أرجلهاو الِقسّي إذا ُوترْت أعاليها ، قال : وأيديها أسافلُها ، قال : أرُجلُ  أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال :

 أشدُّ من أيديها.

 وأنشد :

   ليه ال سيَّ كلَّها من أرج ل  
اها :قال : وطرفا القويس ُظفراها ، وح ائِفان ، وبعد الّطائِفْين األَْبَهران وما  زَّ يتين الّطِ فُْرضتاها ، وِعطفاها ، ِسيتاَها ؛ وبعد الّسِ

تسمى الُوقوَف  رجلهاوبين األَْبَهرْين َكبُدها وهو ما بَين َعْقدي الحمالة ، وَعقداها يسميان الُكليتين ؛ وأوتاُرها التي تُشد في يَِدها 

 وهي المَضائِغ.

ل نهى عن وسلمعليههللاصلىالحديث أَنَّ النَّبيَّ  فيو ً  التََّرجُّ ، ومعناه أنَّهُ َكِره َكثَْرةَ االّدهان ، وَمْشط الشَّعر وتَسويته كلَّ  إالَّ ِغيَّا

 يَْوم.

 .بِرْجِلها إذا َعلَْقتَها اَرتََجْلتُهاوالشَّاةَ  َرَجْلتُ  أبو ُعبيد :

 اْلَجَراد. بِِرْجلِ  َدفّاع ، أي َجيٌش َكثِير ، ُشبِّهَ  ِرْجلٌ  يقال جاَءتْ  ه أَنَّه قال :وَروى عليُّ بُن الَخليل عن أبِي

ْجلُ و ْجلُ و: الِقرَطاُس الَخالي ،  الّرِ ْجلُ والبُْؤُس والفَْقر ،  : الّرِ جال القاذُوَرةُ من الّرِ ْجلو،  الّرِ ُجلُ  : الّرِ ْجلَةُ والنَُّؤوم ،  الرَّ :  الّرِ

 الَمْرأَةُ النَُّؤوُم ، كل هذا بَِكْسر الّراء.

ُجلُ  وقال : َسِمْعُت اْلفََرْزَدَق يقوُل ذلك. وَزَعَم أَنَّ من  في كالِم أَْهِل اليَمن : الَكثِيُر المجاَمعة ، حكاه َعْن خاٍل للفََرْزَدق قال : الرَّ

يِه العُْصفُوِرّي ، وأَنشد :  العرب من يَُسّمِ

ه   لريريريريريريريريريريريريريْ ال  كريريريريريريريريريريريريري  ر ورِي َرجريريريريريريريريريريريريري    يف َُّمريريريريريريريريريريريريريان غريريريريريريريريريريريريري 

  
ود  و   هريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريْ  َأان الريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريوَُ جريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريٌر مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َضْرٌب من بُُروِد اليَمن. الَمراِجلُ و

، يعنون هذِه اْلبَْقلَة ، ألنها أكثر ما تَْنبُُت في المسايل ، فَيَْقَطعُها ماُء  ِرْجلة . يقال : فالٌن أَْحَمُق منِرْجلَة ويُقال ِلْلبَْقلَِة اْلَحْمقَاءِ 

 السَّْيل.
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اِجلَةُ  وقال أبُو َعْمرو : اعي الَّذي يَْحِمُل عليه َمتَاَعه. وأَْنَشَد : الرَّ  : َكْبُش الرَّ

ْول   مريريريريريريريريريريِ   يف قريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ لَّ يريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريَ ة  وَ فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  رَاجريريريريريريريريريريِ

  
ثَ   َر  ال َريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريْ ه  الريريريريريريريري َّ فريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ   يريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ   يريريريريريريريريريَ

  
 يَُكفُِّت : يَْجَمُع ، ويَْهتَبُِد : يَْطبُُخ اْلَهبِيِد.

 ج ر ن

 مستعملة. َجَرَن ، رجن ، رََنَ  ، ََنََر ، نَ َرَج :
 وَمدَّ ُعنُقَهُ َعلَى األْرض ، قيل : أَْلقَى: ُمقَدَُّم العُنُق ِمْن َمْذبَح اْلبَِعيِر إلَى َمْنَحِره ، فإذا بََرَك اْلبَِعيِر  اْلِجرانُ  قاَل اللَّْيث :: جرن 

 باألرض. ِجرانه

يَ  تَْيه : ِجرانَ  اْلعَْودِ  ِجَرانُ  وقال َغْيُره : ُسّمِ  اْلعَْوِد ، بقَْوِلِه يُخاِطُب َضرَّ

َذرا    جريريريريريريريريريريريريريرياَريَتّ فريريريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريريريَّ   َذا مسريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريري 

  
ح    لريريريريري  ْوِد قريريريريريريري  كريريريريريريرياَد َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريَ رَان الريريريريريْ ه  جريريريريريِ  رَأَيريريريريريريريْ

  
 َعْوٍد نََحَره ، وهو أَْصلَُب ما يَُكون. ِجَرانِ  اْلعَْوِد سوطاً قَدَّهُ ِمنْ  بِِجَرانِ  أراد

ي ِسيَاَطَها من  ه وكانتا نشزتا َعلَْيه.الِجمال البُْزل ِلَصالبَتِها ، وإنَّما َحذََّر اْمَرأَتَْيِه َسْوطَ  ُجُرنِ  وَرأَْيُت اْلعََرب تَُسّوِ

 : الَمْوِضُع الَّذي يُْجَمُع فيه التَّْمُر إذا ُصِرَم ، وهو اْلفََداُء ِعْنَد أَْهِل َهَجر. الَجِرينُ و

تُُهْم بَِكْسِر الِجيِم ، وَجْمعُه الَجِرينُ  وقال اللّْيُث :  .ُجُرن َمْوِضُع اْلبَْيَدِر بِلُغَِة أَْهِل اليَمن ، قال : وعامَّ

 : الّطْحُن ، بلُغَِة ُهَذْيل ، وقال شاِعُرهم : الَجْرنُ و

ه و  تريريريريريريريريريريريَ ٌل ،  ذا  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوتريريريريريريريريريريريه َُّجريريريريريريريريريريريَ

  
ون   حريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا الريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريلريريريريريريريريِ َ ا جبريريريريريريريريِ رَّ الريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريَ

  
ً  الَحبُ  ُجِرنَ  : ما َطَحْنتَه ، وقَدْ  اْلَجرين  َشديداً. َجْرنا

ً  ، وقَدْ  َجاِرنٌ  ي. وأَِديمٌ : ما اَلَن ِمْن أَْواَلِد األفَاعِ  اْلَجاِرنُ  وقاَل اللّْيث :  ، إذا الَن. َجَرَن ُجُرونا

 وقال لَبِيد يَِصُف َغْرَب السَّانية :

ه  ْ لريريريريريريريري  خريريريريريريريريارُِِّ عريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ ل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرِب الريريريريريريريريْ ابريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريَ

  
وُ    لريريريريريريريريري  ِة جريريريريريريريريريارٌِن َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ ق  الريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريَ

  
ً  قلت : وُكلُّ ِسقاٍء قَْد أَْخلََق أَْو ثَْوٍب فقد  .جاِرن فهو َجَرَن ُجرونا

اُء وغيُره. َجَرنَ  ويُقال :  فالن على العَْذِل ، وَمَرَن وَمَرَد بَمْعنًى واِحد ، قالَه الفَرَّ

 اللَّيِّنَةُ من الدُُّروع. الجاِرنَةُ  وقال َشِمر :

 وقال لَبِيٌد يْذُكر الدُّروع : .َجَرن اْلَماِرنَة ، وكّل ما َمَرَن فقد اْلَجاِرنَةُ  وقال أبو َعْمُرو :

رَّأب  و  مريريريريريريريريريريريريريريِ لُّ طريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريٌض وكريريريريريريريريريريريريريري  َوارِن بريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الُ   نْيِ غريريريريريريريريري  رَّتريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ و عريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
، أََراَدْت أَنَّ الَحقَّ اْستقاَم وقَّر في قَراِره ، كما أنَّ  «ِبِجَرانِه َحتَّى َضَرَب الَحقُ »قالت عائَِشةُ في َحديٍث ُرِوَي عنها أنَّها قالت : و

 َعلَى األْرض. ِجرانَه َح َمدَّ اْلبَعيَر إذا بََرَك َواْستََرا

 اللحياني : أَْلقَى فالٌن على فاُلٍن أَْجراَمه
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 .ِجْرنٌ و ، وَ رَا َره ، الوامِس   ِجْرٌُ  َأْجرانَهو 
ُر ِمنه. اْلُجْرنُ  وقال ابن ُدَرْيْد :  : الِمْهَراُس الَّذي يُتََطهَّ

 ، وهو باِطُن العُنُق. ُجُرنٌ  والجميعُ  ِجَرانَه وقال األصَمعّي : إنََّما َسِمْعُت في اْلكالِم أَْلقَى عليه

انِجُ : رنج   هو الَجْوُز الِهْنِدي ، وما أََراه عربيّاً ، ألنه ال ينبت في بالد العرب. الرَّ

 وقيل : إنه ينبت بعَُماَن ونواِحيها.

جُل بالمكانِ  َرَجنَ  أبو ُعبَيد عن اْلِكَسائّي :: رجن  ً يَْرُجُن  الرَّ  إذا أَقاَم. ُرُجونا

 الّرُجُل في الطَّعام َوَرَمَك ، إذا لَْم يَعَْف منه شيئاً. َرَجنَ  وقال اللِّْحيَانِيُّ :

اِجنُ  وقال اللَّْيث : ً  فالٌن َدابَّتَه َرَجنَ و: اآلِلُف ِمَن الطَّْيِر وغيِره. قال :  الرَّ َحتى  ، إذا أََساَء َعلَفَها َمْرُجونَةٌ و َراِجنٌ  فهيَ  َرْجنا

 ُهِزلَْت.

ْبد إذا ُطبَِخ فلم يَْصُف. اْرتَِجان عليهم أْمُرُهم ، أي اْختَلََط ، أُِخَذ من اْرتََجنَ  أبو عبَيد عن األصمعّي :  الزُّ

 وقال بِْشر :

ْه و  لريريريريريريريَ ْ ِر مْل تريريريريريريريَ ر ِ ْذ غريريريَ ذاِ  الريريري ريريريريريريريِ م كريريريريريريريَ تريريري  لريريريريْ  كريريري 

  
هريريريريريريريريريريا  ِذيريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري  ُْ تريريريريريريريريريري  ا مريريريريريريريريريريذمريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريرية  َأ زهلريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  أَتريريريريريريريريريريري 

  
ْنتُ رَ  وقال أَبُو َزيد : ً  الشَّاةَ في اْلعَلَف جَّ إَذا َحبْستَها في المنزل على اْلعَلَف ؛ قال وإذا َحبَْستَها على الَمْرَعى من َغيِر َعلَف  تَْرِجينا

ً  ، قلت : ْنتُها َرْجنا  .َمْرُجونَة ؛ فهي َرجَّ

جلَ  َرِجْنتُ وَ قال :  ً  الرَّ  .«نَواِدِر أَبي أَبي َزْيد»، إذا اْستَْحيَْيَت منه ، وهذا من  أَْرجنَةُ َرَجنا

ً  فالٌن راِجلتَه َرَجنَ والقوُم ِرَكابَهم  َرَجن وقال ابُن ُشمْيل :  شديداً في الدَّار ، وهو أَْن يْحبَِسها ُمنَاَخةً ال يَْعِلفُها. َرْجنا

ً  البعيُر في النَّوى والبَْزرِ  َرَجنَ و  اعتالفُه. : ُرُجونَةو ُرجونا

 ، وهو الَّذي يَُداُس به الطَّعام من َحِديٍد كان أو من َخَشب. نُوَرج لُغَتَان. وأَْهُل اليمن يقولون : النَّْوَرجُ و،  النَّْيَرجُ  اللَّيثُ : نرج 

ً  قال : ويقال : أَْقبَلَت الَوْحُش والدََّوابُ  ً  ؛ وَعَدْت َعْدواً  نَْيَرجا  َردُّد.، وهو ُسْرعةٌ في تَ  نَْيَرجا

 وقال العّجاج :

   َظلَّ ي بارِيها وظَلَّْه َنْتََجا 
 ِسكَّةُ الحّراث. النَّْوَرجُ والّسراب ؛  النَّْوَرجُ  « :نَواِدر األَْعراب»في 

 وقال ابُن ُدَريد : النَّْوَجُر : اْلَخَشبَةُ التي يُْكَرُب بها األَْرض.

ْحر ، ولَْيَس بِِسْحر ، إنّما هو تَْشبِيهٌ وتَْلبِيس.أَُخٌد  النِّيَرجُ  وقال اللَّيث :  كالّسِ

 َخشبةٌ يَُدوُر عليها ِرْجُل اْلباب ، وأنشد : النَّجرانُ وونَْحتُه.  النَّجار : َعملُ  النَّْجرُ  قال اللَّيُث :: نجر 

راِن مسريريريريريريىّت  جريريريريريريْ ه  الريريريريريريبريريريريريريرياَب يف الريريريريريريلريريريريريريَّ بريريريريريريريْ بريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريرير    َس لريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه  الريريريريريريريريبريريريريريريريرياَب لريريريريريريريريَ ركريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ
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نَاج ولَدَرَوْنِده : النّجاف ثعل  ، ولمتْرِسه اْلقُنّاح. النَّجرانوب عن اْبُن األْعرابّي : يُقاُل ألَْنِف الباب : الّرِ

 اْلباِب : اْلَخَشبَةُ الّتي يَُدوُر فيها. نَْجرانُ  وقال اْبُن ُدَرْيد :

 َغْيُره. َسِقيفَةٌ من َخَشٍب ال يُخاِلُطها اْلقَصب وال النَّجيرة وقال اللّيث :

ْيَداوي عنه : ياشّي فيما أفاَدنِي الُمْنِذِرّي عن الصَّ  .(1)بَْيَن اْلحُسّوِ وبَْيَن اْلعَِصيَدة  النَِّجيَرةُ  وقال الّرِ

 ِلصْبيانِِك ورعائِك. اْنجِري قال : ويقال :

ن. َمْنجورٌ  ويقال : ماءٌ   أَْي ُمَسخَّ

 وآِجر ، يَْشتَدُّ فِيهما اْلحّر ، وأَْنَشَد ُعرُكز األََسِدي : نَاِجرِ  وقال : ويقال : َشْهَرا

بريريريريريريريا ِة الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريَ يريريريريريريريْ نِّ يف لريريريريريريَ رَبِّد  مريريريريريريرياء  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريري 

  
رِه و   رِّ  جريريريريريريريِ وَر يف مسريريريريريريريَ رْكريريريريريريري  يريريريريريريريِ َ الريريريريريريريكريريريريريريري 

 َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريِ

  
 ثم الحِريَرةُ ثم اْلَحُسّو. النَِّجيَرةُ  أَبُو العباس عن اْبن األَْعرابِّي ، قال : ِهَي اْلعَِصيَدةُ ثم

 ، وَمَجَر يَْمُجر َمْجراً ، إَذا أَْكثَر من ُشْرِب الماِء فلم يََكْد يَْروى. نََجَر يَْنُجُر نَْجراً  أبو اْلحسن اللِّْحيانِي :

 ِمثْلُه. النََّجرِ  وقال أبو عمرو : في

 .النَّْجرُ  َك بُِرْجَمِة األْصبُعِ الُوْسَطى ثم تَْضِرب بها َرأَْسه ، فََضْربَُكهفاُلناً بيدي ، وهو أْن تَُضمَّ من َكفِّ  نََجْرتُ  وقال اللَّيث :

 إذا َدفَْعتَه َضْرباً.[ ـ بالحاء والزايـ ] بهذا المعنى ِلغَْير اللَّيث ، والَّذي َسِمْعنَاه : نََحْزتُه نََجرتُ  قلت : لم أسَمعَ 

ة : مَّ  قال ذُو الرُّ

 وهي تريْلَسِل   يري ْلَحْزَن يف جانِبريْيها 
 وأََصُل النَّْحِز : الدَّّق ، وِمْنه قِيَل للهاُوِن ِمْنحاز.

يت َعن أَبِي َعْمرو : ّكِ  اللَّبَن اْلحِليُب يُْجعَُل عليه َسْمن. : النَِّجيَرةُ  ابُن الّسِ

 ماٌء وطِحين يُْطبَخ. النَِّجيَرةُ  قال : وقاَل الطَّائِّي :

ِم ُمؤتَِمر ، وِلَصفَرَسلََمةُ عن اْلفَراء ، قال الم ان. ناِجر فضَّل : كانت اْلعرُب تقول في الجاهليِّة للمَحرَّ ل َخوَّ  ، وِلَربيع األَوَّ

فيه ، أْي يَْشتَدُّ  تَْنُجرُ  ، ألَنَّ اإِلبلَ  ناِجر ُهو َرَجب ، قال : وكلُّ َشهٍر في َصميِم اْلحّرِ فاْسمهُ  نَاِجرِ  َشْهرٌ « : كتابه»وقاَل اللَّْيُث في 

 َعَطُشها حتى تَْيبََس ُجلوُدها.

وز وَحِزيَران ، وكان يُقاُل لصفََر في اْلجاِهِليّة : نَاِجر وقاَل َغْيُره : َشْهرا  .نَاِجر ، هما تَمُّ

 ، وهو أن تُْؤَخَذ َخَشبَاتٌ  أَْنَجر : ِمْرساةُ السَّفينة ، وهو اسٌم ِعراقّي ، ومن أمثالهم : فاُلٌن أَثْقَُل من األْنَجر : وقال اللَّْيث

__________________ 
 (.177/  14ري  َنر)« التاج»( ُّ دأب من 1)
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ها ، وت ةريريريريريريَ ُّ َأْوسريريريريريرياط ها يف َمْوضريريريريريريع  وامس  ،   يري ْفرَغ   َذاب ، فيصريريريريريريت  كأَنّه  في خاَلف  بني ر  وسريريريريريريِ
 
بيلها الرَّصريريريريريرياص امل

 َصْخَرأَب ، ور   وس  ا ََْة  انئَِيٌة ي َة ُّ هبا اَِّبال ،   تري ْرَسل  يف املاء ، فإذا َرَسْه ، أَْرَسْه السفيلة فأَقَاَمْه.
ار ، وهو السَّْطح. أبو ُعبَْيٍد عن األَُموّي : اإلْنَجارُ وقال :   النَّْجر األصل ، ويقال : اللَّون. وقال غيره : لنِّجارا لغةٌ يمانيَّة في اإلّجِ

 : اللَّْون ، وأْنَشَد :

ار هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ل  َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ار  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريلِّ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل الريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي انر هريريريريريريريريريريريريريريريريرياو    انر  ِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 هذه إبٌل َمسروقةٌ من آبال َشتَّى ، ففيها من كّلِ َضْرٍب َولَْون وِسَمة َضْرٌب.

 إبِلَه ، وأنشد : نََجر : السَّْوُق الشَّديد ، وقد النّْجرُ  أبو ُعبَيد عن أبي َعْمُرو :

   َجوَّاب لَْيل  ِمْلَجر  اْلَعِةّياْ  
 َشكُل األْسنان ، وَهْيئَتُه. وقال األخطل : النَّْجرُ  وقال ابُن األْعرابي :

ر هريريريريريريرياوَ  ِي َنريريريريَْ جريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  الريريريريلريريريريّ اَء اَل َنريريريريَْ يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريَ

  
اَلئريريريريريريريِ     بريريريريريريريه مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريْ ريريريريريَ هريريريريريَ تريريريريريريَ ر  و  َذا الريريريريريْ جريريريريريْ  الريريريريريلريريريريريّ

  
 ، ومنه قوله : نَْجراً  اْلعُودَ  نََجرَ  ، وقد نَْجُر النَّجار : اْلقَْطُع ، َوِمْنه النَّْجرُ و

   رَكْبه  من َقْصِ  ال َّرِيِق َمْلَجَره  
 فهو اْلَمقَصُد الذي ال يَْعِدُل َوال يُُجوُر َعن الطَّريق.

 ج ر ف

 مستعمَّلت. ، رجف ، رف  ، فجر ، فرج : جرف ، جفر
الطَّبيب ، أي  فاْجتََرفَها كانت اْلمْرأَةُ ذات ِلثَةٍ  الشَّيَء عن َوْجِه األرض ، حتى يقال : اْجِتَرافُك ، الَجْرفُ  قال اللَّْيُث :: جرف 

 اْستَحاها عن األْسنَاِن قَْطعاً.

يَ نزل بأَْهِل  الجاِرفُ  قال : والطَّاعون ً  الِعراق َذِريعاً ، فَُسّمِ  .َجاِرفا

فٌ  َماَل اْلقَْوم ، وَرُجلٌ  يجتَِرفُ  ُشْؤٌم أو بَِليَّةٌ  الجاِرفُ وقال :  فَهُ  قد ُمَجرَّ  الدَّهُر أي اْجتاح ماله وأَْفقَره. َجرَّ

افٌ  َرُجلٌ وَ   : وهو األُكوُل ال يُْبِقي َشْيئاً. َجرَّ

أَْسناِد المسايِل إَذا نََجَخ الماُء في أَْصِله فاْحتَفَره فصار كالدَّْحل َوأَشَرَف أَْعاله ، فإذا اْنَصَدَع أَْعاله ، اْلوادي ونحوه من  ُجْرفو

ف فهو هاٍر ، وقد  [.109التوبة : ] (َأْم َمْن َأسََّس بُ ْنيانَُه َعلى َشفا ُجُرٍف هارٍ )السيُل أَسناَده. وقال هللا :  َجرَّ

 ُعْرُض اْلَجبَِل األْملَس. الُجْرفُ  :وقال أبو َخْيَرة 

 وهي اْلَمَهواه. ُجْرفَةوَ  أَْجَرافٌ وَ  ُجْرفٌ  وقال َشِمر. يقال :

جل إذا َرَعى إبِلَه في أَْجَرفَ  ثعلب ، عن ابن األْعرابّي :  ، وهو الِخْصُب واْلَكألُ المْزَدجُّ الُملتَّف ؛ وأَنشد : الَجْرفِ  الرَّ
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 مِحْض  َهْيَكل وَ   يف مِسّبة  َجْرف  
تَْسَمن اإلبُِل واإلبِل تَْسَمُن ِسَمناً ُمْكتَنِزاً ؛ يعني على الِحبّة ، وهو ما تَناثَر من ُحبوب البقول واْجتمَع معها َوَرُق يَبِيِس البقل فَ 

 عليها.

 .ُجرافٌ  الرجُل ، إذا أََصابه َسْيلٌ  أَْجَرفَ و

 ِسماِت اإلبل ، أَْن تُْقَطع ِجلدةٌ من فَِخِذ البعير من غير بَْينونٍَة ثم تُْجَمع ، وِمثلُها في األْنِف القُْرَمة.من  الُجرفَةُ  أبو عبيد :

 : الظَِّليُم ؛ وأنشد لكعب بن زهير اْلُمَزنّي : الَجْوَرفُ  وقال بعضهم :

هريريريريريريريا تريريريري  ه عريريريريريريريريريكريريريريَ ي ، وقريريريريريريري  النريريريريريريريَ لريريريريِ َأنَّ َرمسريريريريْ  كريريريريريريريَ

  
رَابريريريريريريري    ْوَرفريريريريريريريا  أَقريريريريريريريريْ ه  جريريريريريريريَ ْوتريريريريريريري  اَكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  ه َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الَجْوَرق باْلقاِف : الظليم. قلت : هذا تَْصحيف. والصواب ما رواه أَبو العباس عن ابن األعرابّي أَنه قال :

ف.  قال : ومن قاله بالفاء فقد َصحَّ

 ُمَحاَرٌف ، وهو الذي ال يَْكِسُب خيراً.وَ  : ُمَجاَرفٌ  أبو تراب عن اللِّحيانّي : رجل

اِمت والنَّاطق. اْلَجْرف األعرابّي قال :ثعلب عن   : الماُل الكثيِر من الصَّ

ّكيت :  األْكبَُر ، يقول : كاِن لهم من الهوان ِمْكياٌل َواٍف. اْلُجرافُ  : ِمْكيال َضْخم ، قال : وقوله ، اْلُجرافُ  قال ابُن الّسِ

 كلَّ َشيء. يَْجُرف : ُجرافٌ  َسْيلٌ وَ 

ً  الشيءُ  َرَجفَ  قال اللَّيث :: رجف  ً وَ  يَْرُجُف َرْجفا ْحل ، وكما َكَرَجفَانِ  ، َرَجفَانا فَتَْها الشَّجرة إذا ترُجفُ  البَعير تحت الرَّ الريح  َرجَّ

نُّ إذا نَفََض أَْصلَُها ، ونحو ذلك يَْرُجف ، وكما  َهيَّئُوا للحرب.اْلقَْوم ، إذا تَ  َرَجفَ وَ األْرُض إذا تََزْلَزلَت ،  َرَجفَتوَ كلّه.  َرْجفٌ  الّسِ

بَ ُعَها الرَّاِدَفُة )6يَ ْوَم تَ ْرُجُف الرَّاِجَفُة ))وقال هللا :   [.7،  6النازعات : ] ((7( تَ ت ْ

بَ ُعَها الرَّاِدَفةُ )قال الفّراء : ِهَي النَّْفَخةُ األولى ،   ، وهي النَّْفخة الثانية. (تَ ت ْ

اِجفَةُ  وقال أبو إسحاق :  تَتََحرك حركةً شديدة. تَْرُجفُ  األْرض الرَّ

اِجفَةُ  وقال مجاهد : ْلَزلة. الرَّ  : الزَّ

ْجفَةُ  وقال اللَّيث :  َوَصْيَحةٌ. َرْجفَةٌ  في القرآن : كلُّ َعَذاٍب أََخَذ قوماً فهو الرَّ

 وَصاِعقَة.

ً  : الّرْجفو ً وَ  يرُجف َرْجفا  ، وذلك تََردُُّد َهْدَهَدتِِه في السحاب. َرِجيفا

لَزلَة معها الَخْسف. ْجفَةُ الرَّ  وقال غيره :  الزَّ

 .أُْرِجفَتْ و أَْرَجفتواألْرض  َرَجفَت إِذا تََزْلَزل ، وقد اْلبَلَُد : أَْرَجفَ  ثعلب عن ابن األْعرابّي :

افُ  وقال غيره : جَّ  : البحر اسٌم له ، ومنه قوله : الرَّ

ة   يريريريريريريريَّ لَّ َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َم كريريريريريريري  حريريريريريريْ مريريريريريريون الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ريريريريريريعريريريريريريِ
 
 املريريريريريري

  
غريريريريريرييريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريس  يف ا  اف مسريريريريريريىت تريريريريريريَ  لريريريريريريّرجريريريريريريريّ
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 القوُم ، إذا خاضوا في األْخبار السَّيئة ، وِذْكِر الِفتَن. أَْرَجفَ  الليث :

وهم الذين يُولِّدون األْخباَر الكاِذبة ، التي يكوُن معها  [60األحزاب : ] (َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنةِ )قال هللا جّل وَعزَّ : 

 اْضطراٌب في النّاس.

 األْرض ، إذا تََزْلَزلَْت. َرَجفَت وقال ابُن األْعرابي :

 .«ُمْفَرج وال يُتَْرُك في اإلْسالم»ُرِوَي في الحديث : : فرج 

 ن في اْلقوم من َغْيرهم ، فحقٌّ عليهم أن يَْعِقلُوا عنه.الرجل يكو اْلُمْفَرجُ  قال أبو ُعبيد : قال جابٌِر الُجْعفّي :

فهو اْلقَتِيُل بأَْرٍض فاَلةٍ ، وال يكون ِعْند قَْرية  ُمفَرجٌ  ُهَو يُْرَوى باْلحاِء واْلجيم ، فمن قال قال : َوَسِمْعت ُمحمد بَن الحسن يقول :

 يقول : فهو يُوَدى من بَْيِت المال وال يُْبَطُل دمه.

 : ُمْفَرح : فهو الذي أَثْقَلة الدَّين. ومن قال

أن يُْسِلَم الرجل وال يُواِلي أَحداً ، فإِذا َجنى ِجنايَةً ، كانت ِجنايَتُهُ على بيت المال ؛ ألنه  الُمْفَرجُ  وقال أَبو ُعبيد : قال أَبو ُعبيدة :

 بالجيم. ُمْفَرجٌ  ال عاقِلَة له ، فهو

 له. وقال بعضهم : هو الَّذي ال ِديَوانَ 

الُمْفَرُح  : الذي ال َعشيرةَ له. قال : وقال ابُن األْعرابّي : الُمْفَرجُ والُمفَرُح : الُمثْقَُل بالدين.  وأَْخبرني الُمْنِذِرّي عن ثعلب أنّه قال :

 الَّذي ال َعِشيَرةَ له. : الُمْفَرجُ و: الذي ال َماَل له. 

ً و،  فاْنفَرج هللا فََرَجه اْلغَّم ، وانِكشاف الَكْرب ، يقال :: َذَهاُب  اْلفََرجُ  وقال الليث : َجهُ تَْفِريجا  .فَرَّ

 وأَْنشد :

     فارَج اهلَمِّ وَكةَّاف الك َرْب 
 َخْلق.، وكذلك من الّدواب ونحوها من ال فَْرج اسم يَْجمع َسْوءات الّرجال والنساِء والقُْبالِن وما َحواليهما ، ُكلُّه اْلفَْرجُ وقال : 

 ؛ كقوله : فَْرج بين َشْيئين فهو فُْرَجةً  وُكلُ 

ابريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريرياأِب وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ   الَّ كريريريريريريريريري 

  
ه ويريريريريريريريريريريريريريريَ ِه   نْي لريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريِ رْج بريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  جعل ما بين يديه  . وكذلك قول امرئ القَيس :فَْرجا

ٌ  مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل َذيريريريريريريريريريريريِل الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريروس  ا َذنريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   هريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريرين د بريريريريريريريريريريريري  ْرجريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّ بريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريَ

  
 فَِخذيها وِرْجليها.أراد ما بين 

ي فُروج : الثَّْغُر المُخوف ، وجمعه الفَْرجُ و ً  ، ُسّمِ  ؛ ألنَّه غيُر َمْسدود. فْرجا

وَجةُ و  .فَراريج الدَّجاجة تُجمع فَرُّ

وجٌ  ، َصلَّى َوَعلَْيه وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النّبيَّ و  من َحرير. فَرُّ

 اْلقَباُء الذي فيه َشقٌّ من َخْلِفه.قال أبو ُعبَيد : هو 
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 : العظيمة األليتين ال يَْلتقيان ، وهذا من الحبش. فَْرجاء ، واْمرأة أَْفَرجٌ  أبو ُعبَيد عن الفراء : َرُجلٌ 

ّر ،  الفُُرجُ  قال : وقال الكسائّي :  ِمثْله. اْلِفْرجُ وبضم الفاء والراِء : الذي ال يَْكتُُم الّسِ

 .فَْرُجه : الذي ال يزال يَْنَكِشف اْلِفَرجُ وقال : 

ة :  وقال الُهَذِلّي يصف ُدرَّ

اَءهريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريري   منريريريريريريريريريريَ يّ  يريريريريريريريريريري  ى َرقريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريج    ْ ُِّ هريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريع وهريريريريريريريريريريي فريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريَ

  
 معناه : أنه ُكِشَف عن الدُّرة غطاُؤها ِليَراها النّاس.

 والُحْلفُْق. التَّفاريجُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال : فَتحاُت األصابع يُقال لها

َهتُه.  فَْرجُ والوادي : ما بَين ُعْدَوتَْيه ، وهو بَْطنه.  فَْرجُ  وقال النَّْضر : ه. فَْرجوالطَّريق : َمتْنُه وفُوَّ  الَجبل : فَجُّ

 وقال القَطامّي :

ة   يريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ لِّ َنريريريريريريريريريَِ َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريرين ُِّمريريريريريريريريرياُ كريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
وَِّق و   لريريريريريريريريريريريريَ ذِّ مريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ْرَق الريريريريريريريريريريريْ رَّج  عريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريري 

  
ج أراد وِزماُم ُكلِ   وهو الَوَساع. ُمفَرَّ

جُ  ويقال :  : الذي بان ِمْرفقُهُ عن إِبِطِه. الُمفَرَّ

 فالٌن عن مكان كذا وكذا ، إِذا أَخلَّ به وتَركه. أَْفَرجَ والقوُم عن قَتيل ، إذا اْنَكشفوا ،  أَْفرجَ  ويُقال :

، وأَْخبرني الُمنذرّي. عن ابن اليَزيدّي ، عن أبي ناِجية ، عن ابن األَْعرابّي  فِْرَجة وال فَْرَجةٍ  وال فُْرَجة لهذا اْلغّم من ويُقال : ما

 أَنَّه أَْنشد :

فريريريريريريريريريريريوس مريريريريريريريريريريرين األُْ  َره  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ ا تريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريْ  ر  ريريريريريريريريريريريّ

  
اِل   لِّ الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريَ ٌة كريريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريريريَ  ِر لريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريَ

  
 األرض نَواحيها. فُروجُ ومصدر ،  فَْرَجةٌ واسم ،  فُْرَجةٌ فَْرَجةٌ و فُْرَجة قال : يقال

 أيضاً. الفاِرجُ  ، إذا باَن َوتَُرها عن َكبِِدها ، وهي فَِريجٌ  اللِّحيانّي : قَْوسٌ 

 ، ورواه أبو ُعبيِد عنه. الفُُرجو الفارجُ  وقال األَْصَمِعّي : هي

 الثَّنايا ، بمعنًى واحد.الثَّنايا ، وأَْفلَُج  أَْفَرجُ  ويقال : َرُجل

ّكيت : قال األصمعّي :  ُخراساُن وِسِجْستَان ، وأَْنشد قول الغُدانِّي : : الفََرجانُ  ابن الّسِ

   على َأمَسِ  الَفْرَجنْي كان م َؤمَّري 
ُج والِمْرَجُل ، وأنشد أحمد بن يحيى لبعضهم :  أبو زيد : يقال للُمْشط : النَِّحيُت ، والُمَضّرِ

ه  ى فريريريريريريريرياتريريريريريريريريَ حريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ   والريريريريريريريريعريريريريريريريريالء  فريريريريريريريريَأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ
 املريريريريريريريري

  
رِّج   فريريريريريريريَ  

يريريريريريريريِه املريريريريريريري خريريريريريريريِ يريريريريريريريَس  لريريريريريريريلريريريريريريريَّ ض  ا ريريريريريريريِْ فريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
 أراد باْلِخيس لَْحيَتَه ، يَِصُف رجالً كان شاِهَد ُزور.

 وقال أحمُد بن ُعبَيد : قال أبو زيد :
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 : َرْفٌع  أََلى. فالفروج : ما بني َقواِئمها ، فري ر وج هاو ،  ف روج ها العرب ت ول : جر  ال ابة  َمألى
وهي ما بين قَوائمه ، أي من ِشدَّة إِْسراعه في الجري اْمتأَل ما بين قوائمه  فُروجه ويقال في المَذكَّر : َجَرى الفَرُس بمألَى

 بالغُبار والتُّراب.

ي ما بين القوائم َخَواء ، وكذلك كل  بين َشيئين. فُْرَجةٍ  والعرب تَُسّمِ

 عن الوالدة ، فهي تُْبِغُض الفَْحَل وتَْكَره قُْربَه. اْنفََرجت : النَّاقَة التي الفَاِرج وقال أحمد بن يحيى :

 .بِجْفَرة في َحديِث ُعمَر أنَّه قََضى في اليَْربوع إذا قَتَله المْحِرمُ : جفر 

 ، واألْنثى َجْفر ، واِحدها الجفار أربعةَ أَشهر ، وفُِصلَت عن أُمهاتها فهيأبو عبيد عن أَبي َزْيد قال : إذا بَلغت أوالُد الِمْعَزى 

 .َجْفَرة

 .َجْفر : الَحَمُل الصغير ، والَجْدُي بعد ما يُْفَطم ابن ِستّة أَْشهر. قال : والغاُلم الَجْفرُ  وقال ابن األعرابّي :

: أي َعُظمت  اْستَْجفَرتو تجفََّرت قل والشَّجر ، واْستَْغنت عن أمها ، وقد: العَناُق التي َشبِعت من اْلبَ  الَجْفرة وقال ابن ُشَميل :

 وَسِمنَت.

 .استَْجفَروويقال : قد تَراَغب هذا 

 بطنُه ، أي َعُظم. استَْجفَرَ وبَْطنُه ،  أُجِفرَ  قال : ويقال :

 حكى ذلك كلّه عنهم ِشمٌر في ِكتابه ، وقال :

 ِئّش   ج ْفَرأب  الَبْ ِن  طن اْلم ْجر 
 كّلِ شيء َوَسطه وُمْعظمه. ُجْفَرة وقال غيره :

 : البِئْر ليست بَمْطِويَّة. الَجْفرُ  أبو عبيد ، عن أَبي زيد :

 : ُحْفرةٌ واِسعة من األرض ُمستديرة. الُجْفرةُ  وقال غيره :

 واْلَجِشيُر معاً : الِكنانة وهي الَجْعبة. الَجفيرُ  أبو عبيد ، عن األَْحمر :

 ِشْبه الِكنانة إاّل أنَّه أَْوسع ، يُْجعَُل فيه نُشَّاٌب َكثير. الَجفير وقال الليث :

 .«َمجفََرةٌ  ُصوموا ووفِّروا أَْشعَاَركم ، فإنها»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

 ح ، ونَْقٌص للماء.أبو عبيد : يَْعني َمْقَطعَةٌ للنكا

راَب حتى يَْنقَطع قد  .جافر ، فهو َجفََر يْجفُر جفوراً  ويقال للبعير إذا أْكثَر الّضِ

 وقال ذو الّرمة في ذلك :

ه و  َهيال  كريريريريريريريأنريريريريريريريّ ْعري سريريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريري  عريريريريريريريارَ. الةريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
جريريريريريريريان  عريريريريريريرياَرَ. الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوك جريريريريريريريافريريريريرير     قريريريريريريريريريريريع  هريريريريريِ

  
 .ُمْجِفر وقال الليث : رجل

 إذا تَغَيَّرت رائحةُ َجَسِده. أَجفَرَ  وقد

 أبو عبيد ، عن الفَراء : ُكْنُت آتِيكم ، فقد
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 ، أي تركه  ُِّ رتكم وَقَ عتها. أْجَفْرتكم
جل الذي ال َعْقل له : إنَّهُ لَُمْنهِدُم الجال ، وُمْنهِدم  .الَجْفر وقال غيره : يقال للرَّ

كايا. بِِجفَار ، إذا كانت ِغَزاراً ، ُشبِّهت ِجفارٌ  ِوعاُء الطَّْلع. وإبلٌ  والُكفَِري : اْلُجفَِريُ  وقال ابن األعرابّي :  الرَّ

 .اْجتَفَر ، وإذا َذلَّ قيل : اجتَفَرَ  : إذا اْنقَطع عن الِجماع ، وكذلك َجفَّرو َجفَروالرجل ،  أْجفَرَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

فوجُ  قال الليث :: رفج   َرِب النَّخل ؛ وال أدري : أَعربٌِي أْم َدخيل.: أْصُل كَ  الرُّ

بح ، وقد الفَْجرُ  قال الليث :: فجر  بح. اْنفَجر : َضْوُء الصُّ  الصُّ

ْبح الُمستطير ادق. والمستطيل الكاِذب يقال له : فَْجرٌ  ويقال للصُّ  أيضاً. فجر ، وهو الصَّ

ادق.  وأما الصبح فال يكوُن إال الصَّ

 ِمنه. يَْفَجرُ  اْلمْوضُع الذي : الَمْفَجرُ والماء. : تفجيُرك  الفَْجرُ و

أَيّام وقائع كانت بعُكاظ ، تفاخروا فيها فاْجتَربوا  : الِفجار عليهم الّدواهي ، إذا جاءهم الكثيُر منها بَْغتَه ، وأيّام اْنفَجرت ويقال :

 واستََحلُّوا الُحُرمات.

يبة والَكِذب من الفجورو  .الفُجور : الّرِ

 وَكذب ، وقال النّابغة : فََجرَ  ال يَْجِريان إذا فَجارو فَْجرةً  وقد َرِكَب فالنٌ 

لريريريريريريريلريريريريريريريا يريريريريريريريْ ا بريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريا  ريريريريريريري  ريريريريريريريَّ مريريريريريريريْ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   اّن اقريريريريريريريريْ

  
َه فريريريريريريريريريجريريريريريريريريريارِ   رأَّب ، واْر ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ه  بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ رمسريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
 الُجوُد اْلواسُع ، والكرم. الفََجرُ  أبو عبيد :

إذا َعَصى بِفَْرِجه ،  أفجروإذا َكَذب ،  أَْفجرَ و، وهو المال الكثير ،  باْلفََجرِ  الرجل ، إذا جاء أْفجر رابّي :ثعلب عن ابن األعْ 

رَ و فََجرَ  إذا َكفَر ، ومثلُه أُفجرو  .فَجَّ

 ، أي من يَْعصيك ، وَمْن يَُخالفك. يَْفُجُرك قال وقوله : ونَتُْرك من

 ، أي َعَصْيتُك. فََجْرتُك لِجهاد فمنَعَه لَضْعف بََدنه ، فقال : إن أْطلَْقتَني وإالّ وقال رجٌل لعمر وقد اْستأَذنه في ا

 يَْنبوعاً من ماء ، أي أْخرجه. أفَجرَ و: مال ِمْن َحّقٍ إلى بَاِطل.  أْفَجرَ و

المائُِل ، والسَّاقُط على الطَّريق.  الفاِجرُ وِخالف الِبّر ،  الفُجورُ و: المخِطىء ،  الفَاِجرو الفَجور وقال َشِمر : قال ابن األعرابّي :

 أي َكَذب ، وأنشد : فََجرو

ر هللا عريريريريريريريريامريريريريريريريريِ ا   جريريريريريريريري  فريريريريريريريريْ ىت  ال يريريريريريريريريريَ ْم فريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
ل  و   حريريريريريريريريريريريِ ِويريريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريريار ه  مسريريريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريريريري ْ تريريريريريريريريريريريَ  ال َيريريريريريريريريريريريَْ

  
 أْمر هللا ، أي ال يَميُل عنه وال يَتْركه. يَْفُجرُ  أي ال

 في الكالم اْختِراقُه من غير أن يَْسَمعه من أحد ، أو يَتَعَلَّمه ، وأنشد : االْفتِجارُ  وقال ِشمر : قال اْلهواِزنّي :
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هريريريريريريريريريريريريريريريريريم  تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وَُ  ذا انَُّعريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اَنُِّع الريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ف  أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الَّ  أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أو حبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  

عْ  مريريريريريريريريَ ر  الريريريريريريريري ريريريريريريريريوَل ومل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريَ

  
ل و   فريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ ق هللا ، امسريريريريريريريريْ و  ْن قريريريريريريريرييريريريريريريريريَل : اتريريريريريريريريّ  هريريريريريريريري 

  
ْنساُن لِيَ ْفُجَر َأماَمُه ))وقال الفراء في قول هللا َجلَّ وَعز :   [.5القيامة : ] ((5َبْل يُرِيُد اْْلِ

 حدَّثني قيٌس ، عن ابن ُحَصْين ، عن سعيد بن ُجبَْير قال : تقول : سوف أَتُوُب ، سوف أتوب.

ُر التَّْوبة.قال : وقال   الَكْلبِّي : يُْكثُِر الذُّنوَب ، ويَُؤّخِ

يِّئة. قال : ُم األعماَل السَّ ُف بالتَّوبة ، ويُقَّدِ  أنَّه يْكفُر بما قُدَّاَمه من البعث.ـ  وهللا أعلمـ  ويجوزُ  وقال أبو إسحاق : معناه أنه يَُسّوِ

ج :  فَجرَ و، ليْمضَي راكباً رأسه. قال :  (لِيَ ْفُجَر َأماَمهُ )ْكتَرٍث. قال : وقوله : إذا َرِكَب َرأَْسه ، فمَضى غيَر مُ  فَجر وقال المؤرَّ

 ، إذا كلَّ بََصُره. فَجرَ ومن مرضه ، إذا بََرأَ.  فجروأْخطأَ في الجواب. 

، أي َرِكَب أْمراً قبيحاً من يمين كاِذبة  فجرة ، واْشتََمَل على فَْجرة ُركوب ما ال يَِحّل. وَحلََف فالن على الفُجورُ  وقال ابن ُشمْيل :

 ، أْو ِزنًى ، أو َكِذب.

يَ  فجرُ  أصلهُ الشَّّق ، ومنه أُِخذَ  الفَْجرُ وقلت :  ْكر ، وهو بَثْقُه. وُسّمِ ، وهو اْنِصداُع الظُّلمة عن نور  الفَْجر فجراً النِفَجاِره الّسِ

ْبح.  الصُّ

 مْيُل عن القَْصد.أْصلُه ال الفجورُ و

 قال لَبيد :

  ْن َأ َّرَ  فاْلِكْفل  فاِجر و   
ْدق والقَْصد. فاِجر ، والكافِرُ  فاِجر ، والمَكذَُّب بالحق فاِجر والكاذبُ   ، لمْيِلهم عن الّصِ

 وقول األعرابّي لعَُمر :

   اْغِفِر اللهمَّ  ْن كاَن َفَجْر 
 أي ماَل عن الحق.

ْنساُن لِيَ ْفُجَر َأماَمُه ))وقيل في قول هللا :  أي : ليَُكذِّب بما أَمامه من البْعث ، والِحساب  [.5القيامة : ] ((5َبْل يُرِيُد اْْلِ

 والَجزاء ، وهللا أْعلم.

 ج ر ب

 مستعمَّلت. جرب ، جَب ، رجب ، رب  ، برج ، ِبر :
 َمْعروف. الَجربُ  قال اللَّيث :: جرب 

 من السَّماء : النّاِحيَة التي ال يَدور فيها فَلَُك الشَّمس والقمر. الَجْرباءُ و

 : السَّماُء الدُّنيا ، وهي المْلَساء. اْلَجْربَاءُ  وأَْخبَرني الُمْنِذِرّي ، عن أَبي الَهْيثِِم أَنه قال :

 : إذا كانَت ُمْمِحلَةً ال شيَء فيها. َجْرباءُ  وقال اللَّْيث : أَْرضٌ 
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يت السَّماء الدُّنيا ياح الشَّماُل. اْلِجربياءُ  ، لما فيها من الكواكب. أَبو ُعبيد ، عن األصمعّي ، قال : َجْرباء وقيل ُسّمِ  من الّرِ

با. اْلِجربِياءُ  قال : وقال أبو زيد : يُح التي تَُهبُّ بين اْلَجنوِب والصَّ  الّرِ

 َشماٌل باِرَدة. اْلِجْربياءُ  لَّيث :وقال ال

 بَْرُدها ، فََهَمَز. ِجْربِياُؤها قال : وقال أبو الدُّقَْيش : إِنَّما

يتْ  الَجْرباءُ  ثْعلب ، عن ابن األَْعرابّي :  ّن.ألنَّ النِّساء يَْنِفْرَن َعْنها لتَْقبِيِحها بَمحاِسنها محاِسنَهُ  َجْرباء اْلَجاِريَةُ الَمِليَحة ، ُسّمِ

ي بِْنٌت يُقال لها  ، وكانت من أَْحَسن النِّساء. الَجْرباء وكان لعَِقيل بن ُعلَّفَة الُمّرِ

ً  البعيرُ  َجِربَ و  .أَْجَربو َجِرب فهو يَْجَرُب َجَربا

 ِمْكياٌل ، وهو أَْربَعَةُ أَْقِفَزة. الجريبومن األرض نِْصُف الِفْنجان ،  الجريبُ ووقال : 

من األْرض ِمقداٌر َمْعلوم الذرع والمساحة ، وهو َعَشرةُ أَْقِفَزة ، كّل قِفيٍز منها َعَشرةُ أَْعِشراء ، فالعَِشيُر ُجْزةٌ من  اْلَجريبُ  قلت :

 .اْلَجِريب مائة ُجْزٍء من

 .أَْجِربة والعدد،  ُجْربان األرض جمعه َجريبُ و، قال :  أَْجِربة اْلوادي وَجْمعُه اْلَجِريبُ  وقال اللَّيث :

 .ِجَرب : البُْقعَةُ الَحَسنَةُ النَّبات ، وجمعها الِجربةو،  ِجَربَه القََراح ، وَجمعه : الِجْربُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 الَمْزَرَعة. الِجْربَةُ  قال أبو ُعبَْيد : قال أبُو ُعبَْيدة

 وقال بشر :

   على ِجْربَة  يريْعلو ال ِّ َر غ ر وهبا 
 العَْيب. اْلَجَربُ  ل ابُن األْعرابّي :وقا

َدأُ يْرَكُب السَّيف. الَجَربُ  وقال غيره :  الصَّ

بٌ  أبو ُعبيٍد عن األْصمعّي : َرُجلٌ  بٌ و ُمَجّرِ بَ  ، وهو الذي قد ُمَجرَّ بُ واألُموَر وَعرفها.  َجرَّ ب أيضاً : الَّذي الُمَجرَّ في  ُجّرِ

 األمور وُعِرف ما ِعْنده.

 البِئْر اتَِّساُعها. ِجرابُ  عن األَْحمر :أبو ُعبيد ، 

 بالِحجارة. ِجَرابَها ما َحْولَها. ويُقال :اْطوِ  ِجرابها وقال غيره :

ِلها إلى آِخِرها. ِجرابُ  وقال اللَّيث :  البِئْر َجْوفُها من أَوَّ

 .اْلُجُرب والجميع :ِوعاٌء من إِهاِب الّشاِء ، ال يُوَعي فيه إِالَّ يَابِس ،  الِجرابُ وقال : 

داد الِغالظ.  الجَربَّةُ و يَأكلون أَْكالً َشديداً وال يْنفعون. قال : : َجَربَّةٌ  ثعلب ، عن اْبن األعرابّي : ِعيالٌ  من أَْهِل  الجَربَّةُ والُحمُر الّشِ

 الحاَجة ، يَكونون ُمْستَِوين.

جال  الَجَربَّةُ  وقال ابُن بُُزْرج : هم.: الّصالَمةَ من الّرِ  الذين ال يُساء لهم ، وهم مع أّمِ
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ِرّماح :  وقال الّطِ

ة  و  َربريريريريريريريريريريريريَّ ْأان جريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ راُ  قريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريَ يّ  كريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
ِن و   مريريريريريريريريريريريريا  ان  أَل مريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريْ رَّْ  هبريريريريريريريريريريريريم نريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
 َعَمْمناُهْم ولَم نُخصَّ كباَرهم دون ِصغَاِرهم. ِصغاُرهم وِكباُرهم. يقول : َجَربَّةٌ  قال :

جال القَصيُر الَخبُّ ، وأنشد :من  الَجربُ  وقال أبو عمرو :  الّرِ

َر  هريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ َك قريريريريريريريريريريريريريريري  َُّوَّجريريريريريريريريريريريريريريريْ   نريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  بريريريريريريريريَّ ذ  ، صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ه ، وهريريريريريريريريو خمريريريريريريريري َ بريريريريريريريري   َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 القَِميص. ُجُربَّانُ  السَّْيِف َحدُّه أو ِغْمدهُ. وعلى لَْفِظه ُجُربَّانُ  أبو ُعبيد ، عن الفَّراء ، قال :

ُجل وَسْوُطه ، وما يَْحتاُج إليه. الُجُربَّان َشِمر ، عن ابن األْعرابّي : ْخم ، يكون فيه قَْوُس الرَّ  قِراُب السَّْيِف الضَّ

اعي :  وقال الرَّ

هريريريريريريريرياَج بريريريريريريريريلريريريريريريريرياو  ِل أن يريريريريريريريري  مريريريريريريريريائريريريريريريريريِ لريريريريريريريريى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريريريريريريَّ  َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريَ ْر ن كريريريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريري 

  
 اْلقَِميص هو باْلفاِرسيَّة َكِريبان ، وهو الَجْيب. ُجُربَّان وقيل :

ْجل. الَجْوربُ  يث :وقال اللَّ   ِلفَافةٌ الّرِ

ّكيت :  َعْبٌس وذُْبيان. األجَربان ابُن الّسِ

 وأنشد :

لريريريريريريو َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و  مريريريريريري  بريريريريريريَ اَدتريريريريريريريه الريريريريريرييريريريريريري   يف ِعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريان  و   َر ن : بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريس وذ بريريريريريريريريريريْ  األجريريريريريريريريريريْ

  
ةُ النَّار بِِحَذائِِه. أبو زيد : من  الجريبُ و ب أَْمثالهم : أَنت على: واٍد َمْعروٌف في بِالد قَْيس ، وَحرَّ ، قالتها امرأَةٌ ِلَرُجل  الُمَجرَّ

ب فعند ذلك قالت : أَْنَت على ؟َسأَلََها بعد ما قَعََد بين ِرْجليها ، أََعْذراٌء أَْم ثَيِّب  .الُمَجرَّ

 يُقاُل : ِعْند جواب السَّائل عما أَْشفَى على ِعْلِمه.

وا إليه َشْعبان فهما َرَجبٌ  هذاَشْهر ، تقول :  َرَجبُ  قال اللَّيث :: رجب  َجبان ، فإذا َضمُّ  .الرَّ

بُ  وكانت العرب  .َرَجب ، وكان ذلك لهم نُُسكاً أو َذبائِح في تَُرّجِ

ُجلَ  َرَجْبتُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي والفراء : ً  الرَّ َعظَّمتُه  : ْبتُهَرجِ والشَّيَء : ِهْبتُه  َرَجْبتُ  ، إذا ِهْبتَهُ وَعظَّْمتَه وقال َشِمر : َرَجبا

 وأنشد :

 أَْرجَبه  و   َأمْحَ   َريبِّ فريَرقا  
ي شهر أْرَجبَهُ  قال : مهُ. وِمنه ُسّمِ  .َرَجبَ  ، أي أَُعّظِ

 وأَْنَشَد أبو عمرو :

بريريريريريهريريريريريريريا ْه فريريريريريريريا ريريريريريَْ بريريريريريريريَ خريريريريريَ لريريريريريْ تريريريريريريَ  ِ َذا الريريريريريعريريريريريجريريريريريوُّ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريريريريرياو   بريريريريريريريريريريريريريْ ْرجريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريا وال تريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال هتريريريريريريريريريريريريريََ

  
 َعظَّْمتُه. َرَجْبتُه وقال َشِمر :

اِجبُ  أبو َعْمرٌو ، عن أَبيه : ُم لَسيِّده. ويقال : الرَّ ً  الُمعّظِ  َرَجبَهُ و،  َرِجبَه يَْرَجبُه َرَجبا
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 .أَْرَجَبه ِ ْرَجا   و ،  َرجََّبه َترِجيبا  و ،  ر ج و   و  يريْرجب ه َرْجبا  
ب يقُهاقَول الُحباب بن الُمْنذر : أَنا ُجَذْيلُها الُمَحكَّك ، وُعذَ  وِمنه  .المرجَّ

بَ  قلت : وأما أَبو ُعبَْيدة واألْصَمعّي ، فإنَّهما َجعاَل ْجبَة ها هنا من الُمَرجَّ  الذي هو من التَّعظيم. التَّْرِجيب ، ال من الرُّ

ْجبَةوقاال :  ْجَمة باْلبَاء والميم : أَن تُْعَمَد النَّْخلَةُ الكريمة إذا ِخيَف عليها أَْن تقَع لِ  الرُّ  طولها وكثَْرةِ َحْملها بِبِناٍء من ِحجاَرةٍ والرُّ

بُ   أن يجعل حولها شوك إذا وقرت ، لئال يَْرقأ فيها راٍق ، فيْجنى ثمرها. تَرجيبُها به أي تُْعَمُد به ، ويكونُ  تَُرجَّ

ْجَمة بالميم البِناُء من الّصخر تُْعَمُد به النّْخلة ،  ْجبَةُ ووقال األصمعي : الرُّ  أْن تُْعَمَد النَّخلةُ بخَشبَة ذاِت ُشْعبَتين. الرُّ

يء ، ورَجْمتُه بمعنى َصكْكتُه. َرجبتُ  أبو عبيدة :  فالناً بقَْوٍل ّسِ

 قال أبو تراب : وقال أبو العَميثل ِمثْلَه.

 األْمعاِء ، ولم يَْعِرْف واِحَدها. األْرَجابُ  عن األصمعّي :أبو عبيد ، 

ْجبُ  وَروى ثعلب عن ابن األْعرابّي ، قال : اِجبَةُ والِمعَى : قال :  الرَّ البُْقعَةُ الملساُء بين البَراِجم. قال : والبراجُم الُمَشنَّجاُت  الرَّ

 ، إاّل اإلْبهام فلها بُْرُجَمتان. في َمفَاِصل األَصابع ، وفي كّلِ إْصبَع ثالُث بُْرُجمات

جلين.  وقال الليث : بُْرُجَمة الطَّائر. اإلْصبَع التي تلي الّدائرة من الجانِبين الوْحِشيّْين من الّرِ

بتُ وقال :  ً  النّْخل رجَّ لريح ، وقد يقال ، وهو أن تُوَضع ُعذُوقُها على َسعِفها ، ثم تُْنَضُد وتَُشدُّ بالخوص ، لئال يَْنفُُضها ا تَْرِجيبا

 أيضاً : هو أن يُوَضَع الشَّوك َحْول العُذُوق ِلئاَلَّ تُْقَطف. وأنشد أبو عبيد :

 الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياِد    أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايبُّ الريريريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريريرياء هبريريريريريريريريريريرياو 

  
يريريريريريريريِ    هريريريريريريريا أْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  تريريريريريريريْرجريريريريريريريِ لريريريريريريرياقريريريريريريريَ  كريريريريريريريَأنَّ أعريريريريريريريْ

  
ِة قول من َجعلَ   دْعماً للنّخلة. الترِجيبَ  وهذا البيت يَُدلُّ على ِصحَّ

ً  الفَلَك ، وهي اثنا َعَشر بُُروج واِحٌد من البُْرجُ  الليث :قال : برج  منها َمنِزالن ، وثُلٌُث َمْنِزٌل للقمر ، وثالثون  بُْرج ، كلّ  بُْرجا

لها الَحَمُل ، وأول الَحمل الشََّرطان ، وهما قَْرنا  بُْرج َدرجةً للشمس إذا غاب منها ِستّة ولكلّ  الَحَمل َكْوَكبان اسٌم على حدة فَأَوَّ

 الحمل. بُْرج أَبيضان إِلى َجْنب الَسمكة ، وَخْلَف الشََّرَطْين البَُطْين ، وهي ثاَلثةُ َكواكب ، فهذان َمْنِزالن ، وثُلُث الثريا من

اكب ، وقيل : ذاِت ، ذاِت الكو البُروج قيل : ذات [1 : البروج] ((1َوالسَّماِء ذاِت اْلَُبُوِج ))وقال أَبو إْسحاق في قول هللا : 

 القُصور ، ِلقُُصوٍر في السَّماء.
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ً  المعُروفَة ، اثْنا َعَشر البُروجُ  ، فقالوا : هي النُّجوم ، وقالوا : هي البُروج َسلَمة ، عن الفراء : اْختَلفوا في ، وقالوا : هي  بُرجا

 قُصوٌر في السماء.

 وهللا أعلُم بما أراد.

ُتْم يف بُ ُروٍج ُمَشيََّدةٍ َوَلْو كُ )وقوله َجلَّ وَعزَّ :   .بُْرج هاهنا الُحُصون ، واحُدها البروج [.78النساء : ] (ن ْ

ً  ُسوِر المدينة والحصن : بُيوٌت تُْبنَى على الّسور ، وقد تُسّمي بيوت تُْبنَى على نَواِحي أَركان اْلقَْصر بُُروج وقال اللَّيث :  .بُروجا

ج قال : وثَْوبٌ  َرت فيه تَصاِويُر َكبُروج السُّور.، قَْد  ُمبَرَّ  ُصّوِ

 قال العّجاج :

 ق  لَِبسَلا َوْ َيه املرَبَّجا و   
 وقال أيضاً :

   كَأَن بري ْرجا  فريْوَقها م رَبَّجا 
 السُّور. ببُْرج َشبَّه َسنامها

َجتْ   ِجيدها وَوْجَهها ، قيل :: َسعَةُ بَياِض العين مع ُحْسن اْلَحَدقَة. وإَذا أَْبَدت المرأةُ محاِسنَ  البََرجُ وقال :  وتُِري مع ذلك من  تَبَرَّ

 َعْينَيها ُحْسَن نَظر ، كقول ابن ِعرس في الُجنَْيد بن عبد الرحمن يهجوه :

هريريريريريريريريريا رْبَِيريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَك تريريريريريريريريريَ ض  مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريري 

  
ورأٌب يف َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   و    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
، تَباُعد ما  اْلبََرجُ والكواكب العظام ، قال :  البروج قال : [61الفرقان : ] (َجَعَل يف السَّماِء بُ ُروجاً )قال الّزجاج في قوله : 

 لظهورها وبيانها وارتفاعها. البروج ، وإنما قيل لها بََرج بين الحاجبين. قال : وكل ظاهر مرتفع فقد

 بالسَّواد ُكلِّه ، ال يغيُب من َسواِدها شيء.، أن يكوَن بَياُض العين ُمْحِدقاً  البََرجُ  أبو ُعبيد ، عن أَبي َعْمرو :

 ، نََجُل العين ، وهو َسعَتها. البََرجُ  قال أبو زيد :

 ، َسعَةُ العين في ِشدَّة بياض بَياِضها. الَبَرجُ  وقيل :

ُجل إذا اتََّسَع أَْمره في األَْكل والشُّرب. بَِرجَ  ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي :  الرَّ

جُ  ، [60النور : ] (َغْْيَ ُمَتََب ِجاٍت ِبزِيَنةٍ ) قول هللا جلَّ وعزَّ : وقال أبو إسحاق في ينة ، وما يُْستَْدَعى به شهَوةُ  التَّبرُّ إظهاُر الّزِ

جل.  الرَّ

 وقيل : إنَّهن ُكنَّ يتَكسَّْرن في َمْشيِِهنَّ ويَتَبَْختَْرن.

ذلك في زمن ُوِلَد فيه إبراهيُم النبيُّ  [33األحزاب : ] (يَِّة اْْلُوىلَوال َتََبَّْجَن َتََبَُّج اجْلاِهلِ )وقال الفراء في قوله : 

رع من اللُّْؤلؤ غير َمخيط من الجانبين ، ويقال : كانت تَلبُس الثياب تَبلُغ الماَل ال  وسلمعليههللاصلى كانت المرأةُ إْذ ذاك تْلبُس الّدِ

 تُواري جسَدها ، فأُِمْرَن أاَلَّ يفعْلَن ذلك.
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أصله الذي  ، هو قولك : ما ُجداُء كذا في كذا ، وما َجْذر كذا في كذا ، فجداؤه : مبلَغهُ ، وجذُره : البُرجان ال الليث : ِحسابُ وق

 .البُرجان يُضَرُب بعُضه في بعض ، وجملته

 ؟يقال : ما َجْذُر مائة

 فيقال : عشرة.

 ؟ويقال : ما ُجداء عشرة في عشرة

 فيقال : مائة.

ْوَن كذلك. بُْرجان َشَمر :وقال  وم ويَُسمَّ  : ِجْنٌس من الرُّ

 قال األعشى :

او  ٌل يريريريريريريريريريريريُو ِذي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَ َرقريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريِ

  
ْح   ْأِس ر جريريريريريريريريري  اَن يف الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ ْرجريريريريريريريريريَ ْن بريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريِ

  
 أي ُهْم أَْرجُح في الِقتال ، وشدة البأس ِمْنهم. برجان يقول : ُهْم ُرُجٌح على بني

 الرجُل إذا جاَء ببنيَن ِمالح. أْبَرج ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 الِماّلُح الفَاِرهُ. اْلباِرجُ وقال : 

 ، وهي القَواِدُس والخاليا. بارجةٌ  السُّفُُن الكبار ، واحدتها البََواِرج أبو نْصر عن األصمعي قال :

ََّخذُ للقتال. البارجة وقال الليث :  السَّفينةُ من ُسفن البحر تُت

 «.نَّ ِفيها قَ ْوماً َجبَّارِينَ إِ » قال هللا جل وعز :: جبر 

ة والِعَظم ، وهللا أعلُم بذلك.  قال أبو الحسن اللِّحيانّي : أَراَد الطُّوَل والقُوَّ

 من النَّخيل ، وهو الطويل الذي فاَت يد الُمتناِول. الجبَّارِ  قلت : كأَنه َذهَب به إلى

 من النَّخيل. بالجبار إذا كان طويالً عظيماً قويّاً ، تَْشببها جبّار يقال : رجلٌ 

 [.130الشعراء : ] ((130َوِإذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن ))وأمل قوله جّل وعز : 

َّاُل في غير حق ، وكذلك قوُل الرجل لموسى : الجبارَ  فإنَ  أي قَتَّاالً  «.رًا يف اْْلَْرضِ ِإْن ُترِيُد ِإالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّا» هاُهنا القَت

 في غيِر حق.

، وكذلك  [14مريم : ] (َوََلْ َيُكْن َجبَّارًا َعِصيًّا)الُمتَكبُِّر عن عبادة هللا تعالى ، ومنه قول هللا تعالى :  الجبَّارووقال اللِّحيانّي : 

 أي ُمتَكبِّراً عن عبادة هللا. [32مريم : ] (َوََلْ ََيَْعْلِِن َجبَّارًا َشِقيًّا)قول عيسى : 

 ، أي بُمَسلَّط فَتَْقهرهم على اإلسالم. [45ق : ] (َوما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَبَّارٍ ) أيضاً : القاِهُر اْلُمَسلَّط. قال هللا : الجبارو

 : هللا تبارك وتعالى ، القاهُر خْلقَه على ما أراد. اْلَجبَّارُ و

 النَّْخل. جبَّارِ  . مأخوذٌ منجبارة في صفِة هللا الذي ال ينال ، ومنه قيل للنخلة إذا فاتت يَد المتناول : ارُ اْلَجبَّ  وقال ابن األنبارّي :
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اك من أَدركُت. أَْجبَْرتُ  من جبّار َروى سلمةُ عن الفراء أنه قال : لم أسمع فَعَّاالً من أَْفعَل إالَّ في حرفين وهما :وَ   ، َوَدرَّ

 .«َجبَرَ »، وهو القَّهُر واألْكراه ال من  اإلجبارِ  في صفَِة العباد من جبّاراً  قلت : جعَلَ 

ةٌ و َجبَِريَّةٌ  أبُو ُعبيد ، عن األَحمِر : فِيه  أَْيضاً ، وأَنَشَدنا : َجبُّوَرةٌ و ُجبُّوَرةُ و َجبَروتو،  َجبَُروَّ

َ  اَّْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ك  ْن عريريريريريريرياَديريَت  َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريإنريريريريريريريَّ

  
و   بريريريريريريريريُّ َك ، وذ و اجلريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ِ ف  عريريريريريريريريَ غريريريريريريريريَ مريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ  َرأِب الريريريريريريريريْ

  
أي َعاتِيَةٌ  «َجبَّارة َدُعوها فَإِنَّها»: فأََمرها بأَْمٍر فتَأَبَّْت عليه ، فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ امرأةً َحَضرت النَّبّي و

 ُمتََكبِّرة.

 ، ذُو ِكْبٍر ال يَْقبَُل َمْوِعَظة. َجبَّار وقال اللَّْيت : قَْلبٌ 

 الشُّجاع وإن لَْم يَُكْن َمِلكاً. الَجْبرُ و، وقال :  َجْبرٌ  ، عن أبيه قال : يقال للملكَعْمرو 

 : تَثْبيُت وقّوع اْلقََضاِء واْلقََدر. اْلَجْبرُ و

جُل. اْلَجْبرُ  أبو ُعبَيد عن أَبي َعْمرو :  الرَّ

 وقال ابُن أَْحمر :

 انريَعْم َصبامسا  أَيُّها اجلَْرْب  و   
ُجل ، وقيل : أراَد أَيُّها الَمْلِك.  ُجَل من اْلفَْقِر ، أَوْ  اْلَجبروقيل : أراَد أيها الرَّ  عْظَمة من الَكْسر. تَْجبُرَ  أَْن تُْغنَِي الرَّ

ُجَل على الُحْكِم إذا أْكَرَهه عليه. أَْجبَرَ  في الُحْكم ، يقال : اإلْجبارُ وقال :   اْلقاِضي الرَّ

ُجلِ  َجبَْرتُ   عن أَبِي الَّهْيثَم أَنَّه قال :وأَْخبَرنِي اإلياديّ   ، إِذا أََغنَْيتَه. أَْجبُُرها فَاقَة الرَّ

 ولكنَّه قد َعِلَم ما !هللاُ اْلِعبَاَد على الذُّنُوب أَْي أَْكَرَهُهْم وَمعاَذ هللِا أَْن يُْكِرَهُهْم على َمْعَصية أََجبَر ، الَّذين يَقُولون : الَجبُُريَّةوقال : 

 اْلِعباُد عاِملون ، وما ُهْم إليه صائُِرون.

َعِلمه ، وُكلُّ  قلت : وهذا َمْعنى اإليمان باْلقَضاء واْلقَدر إنّما هو ِعْلُم هللا السَّابق في َخْلِقه ، وقد َكتَبه عليهم ، فهم صائرون إِلى ما

 ُميَسٌَّر لما ُخِلَق له.

وِميكائيل : كقولك عبد هللا ،  ِجْبريل ر َمْولى ابّن عبّاس ، عن ابِن عبّاس فيروى األَْعمش عن إسماعيل بن َرجاِء عن ُعَميْ و

 ، وكان يحيى بن يعمر يَقرأ. وعبِد الرحمن

بُوبِيَّة ، فأُِضيفَ   وميكا إِليه. َجْبر قال أَبَو ُعبيد قال األصمعّي : معنى إيل الرُّ

ُجل. َجْبر وقال أبو َعْمرو :  هو الرَّ

 فَكأَّن َمعناه َعْبد إيل ، َرُجُل إيل.قال أبو ُعبيد : 

 : عْبد ، واّل : ُهو هللا. َجْبرَ  ، ويقول : (َجْبِرئلّ )قال : فهذا تأْويل قوله : عبد هللا ، وعبد الرحمن ، وكان يحيى بن يَْعمر يَْقرؤها 

 لغاٌت كثيرة ، قد ِجْبريل قلت : وفي
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 مَسصَّْلت ها لك يف ر  عيِّ اجليم.
ة العرب أي أَْكَرْهتُه عليه. ُمْجبَر ، فهو أُْجبِره إْجباراً  فالناً على َكذا ، أَْجبَْرتُ  ّي : يقال :وقال اللّحيان  ، وهو كالم عامَّ

 بغَير ألف. قلت : وهي لُغَةٌ معروفة وكثير من الحجازين يقولونها. ُجبُوراً و أَُجبُُرهُ َجْبراً  على األَْمرِ  َجبَْرتُه وتَِميٌم تقول :

 السلطان بغير ألِف ، وهو ِحَجاِزيٌّ فَِصيٌح. َجبََره ّشافعّي يقول :وكان ال

، غير أنَّ النَّحويين اْستَحبوا أَْن  أَْجبَْرتُهو َجبَرتُه ، فهما لغتان َجيِّدتان باْلَجْبر ، ألَنَّهم نُِسبُوا إلى القول َجْبِريَّةٌ  : ِلْلَجبِريَّة وقيل

 َمقَصوراً على اإلْكراه ، ولذلك جعل الفَراء اإلْجبارُ  الفقير بعد فَاقَته ، وأَن يكون َجْبروبعد َكْسره  اْلعَْظم َجبَْرُت لَجْبرِ  يَْجعلوا

 جابرُ  اْلفَقير باْلِغنَى ، وهو تبارك وتعالى َجْبِره في ِصفَِة هللا ، من الجبَّار ، وجائز أن يكون َجبَْرت ، ال من أَْجبَْرتُ  من الَجبَّار

اج : جابر ُكّلِ َكسير وفَقير ، وهو  ِدينه الَّذي اْرتَضاه كما قال العَجَّ

   َقْ  َجرَبَ ال ِّيَن األَله  َفَجرَبْ 
، بمعنًى  تِباراً اْجتَبََر اجْ و،  اْنَجبََر اْنِجباراً و،  فََجبََر يَْجبُُر ُجبُوراً  ، ُجبُوراً و أَْجبُُره َجْبراً  اليتيَم والفَقير َجبَْرتُ  وقال اللِّحيانّي :

 واِحد.

 ، وأَْنَشد : َجبَْرتُه َجْبراً و،  أَُجبُِّره تَْجبِيراً  الكسيرَ  َجبَّْرتُ  ويقال أيضاً :

أٌَب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     ربَّ ٌل جمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َ ا رِجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   و   هريريريريريريريريريريريريريريا َوجريريريريريريريريريريريريريريَ رى مريريريريريريريريريريريريريريا ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّ  أ  ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْطب. تََجبَّروفالن : إذا َعاد إِليه من َماله بعُض ما كان َذَهب.  تََجبَّر ويقال :  النَّبُت والشجر ، إذا نَبََت في يابِسة الرَّ

 فالن َماالً ، أي أََصاب ، وقوله : تََجبَّر ويقال : قد

   َ َربََّ بريْعِ  اأَلْكِل فهو مَنِي   
وض. فمعناه : أَنَّه عاد نَابتاً ُمَخَضّراً ، بعد ما كان  ُرِعَي ، يعني الرَّ

وقد مّر تفسير العجماء في كتاب  ُجبَار ، والبِئْرُ  ُجبَار ، واْلَمْعِدنُ  «ُجبَار اْلعَْجَماُء ُجْرُحها»:  وسلمعليههللاصلىقال النَّبي و

اناً أَْو َشيئاً فَجْرُحها َهَدر ، وكذلك البِئْر الَهَدر ومعناه أَن تَْنفَِلَت اْلبَِهيَمةُ العجماُء فَتُصيب في انِفالتها إنس : الُجبارو .«العين»

 جابر هذا العاِديَّة يَْسقط فيها اإلنسان فَيَْهِلك ، فَدُمه َهَدر والمعدن إذا انهار على حافره فقتله فدمه َهَدر. قال ابن السكيت : يقال :

 اسم للخبز. بن َحبّه :

 .َجبِيَرةو ِجبَاَرة األْسِوَرة ، واِحدتها اْلَجبائِرُ  وقال أبو عبيد :

 قال األعشى :

ا  يف ا ِْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريريّ َك كريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأَرتريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارأب  بريريريريريريريريريريريريَ ْلَء اجلريريريريريريريريريريريريِْ مريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريِ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِب ومريريريريريريريريريريريريِ

  
 .ِجبَاَرة ، واحدتها َجبائِر على استواء : ِليَْنَجبِر ويقال للخشباِت التي تُوضع على َمْوضع الكسر
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: الملوك ،  الِجبَارُ وبفتح الِجيم ، فِناء الَجبَّان.  الَجبَاَرةُ و: يَوم الثالثاء. قال :  الُجبَار سلمة ، عن الفراء قال : قال الُمفَضَّل :

 .َجْبر واِحُدهم

 ذكَر اْلكاِفر في النار ، فقال : ِضْرسهُ مثُل أُُحد ، وَكثافَةُ ِجْلِده أربعون ِذراعاً بِِذراع وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النبي و

 .الجبَّار

الُملوك. وهذا كما يقال : هو كذا وكذا ِذراعاً بِذراع الَملك ، وأحِسبُه َمِلكاً من ُملوك العََجم  : الجبَابَِرةُ وَهاُهنا الِملك.  الَجبَّارُ  قيل :

راع ، وهللا أعلم.  ، نُِسَب إليه هذا الذِّ

 بَّةُ اْلَجبان.الُمْنتَِفُخ الَجْوف. اْلِهْردَ  : الباِجرُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: بجر 

 ، ولكّلِ َمْعنًى. الباِجر أبو عبيد ، عن الفّراء : الباِحر األحمق بالحاء قلت : وهذا َغْيرُ 

جِل إِلى أخيه ما يَْستُُره عن غيره أْخبَْرتُه بعَُجِري  أي أَْظَهرتُه من ثِقَِتي  بَُجِريوأبو عبيد ، عن األْصَمعّي ، في باب إْسراِر الرَّ

 بي ، وقد فَسَّرُت العَُجَر في بابه.بِه على َمعايِ 

ا ة. البَُجر وأمَّ َدةُ في اْلبَْطن خاصَّ  : فالعُروُق الُمتَعَقِّ

ة فهي  .بُْجَرة ثعلب ، عن ابْن األعرابّي : العُْجَرةُ نَْفَخةٌ في الظَّْهر ، فإذا كانت في السُّرَّ

 قال : ثم تُْنتَقالن إلى الُهموِم واألَْحزان.

 ، أي ُهمومي وأَْحَزانِي. بَُجريو: إلى هللا أَشكو ُعَجِري ،  عنههللارضيقول علّي  قال : وَمْعنى

ُجُل ، إذا اْستَْغنَى ِغنًى كاَد يُْطِغيه بعد فَْقٍر كاَد يُْكِفُره. أَْبَجرَ وقال :   الرَّ

 فقال : ُهموِمي وُغموِمي وأَْحزانِي. ؟بَُجِريوسأَلت األصمعّي فقلت له : ما ُعَجِري  وأَخبرني الُمْنِذرّي عن السُكَدْيمّي ، قال :

ّر واألَْمُر العظيم.  بُْجِريّ  ، واِحدها البََجاِريّ  أبو عبيد ، عن أبِي زيد : لَِقيُت منه  : اْلعََجب. وأنشد أبو عبيد : اْلبُْجرُ و، وهو الّسِ

ر   ْيٌء جبريريريريريريريريري ْ ي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَْرمريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريِ

  
ر  و   جريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ ٌر مسريريريريريريريريريريريِ ْوس  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا َوتريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
ا قوُل العَرب : َعيَّر كانا أََخوين في الدَّْهر  بََجَرةو بَُجْيرٌ  َخبَره ؛ فقد ُحِكَي عن الْمفَضَّل أنه قال : بَُجْيرٌ  ، ونَِسيَ  بَُجْيٌر بََجَرة وأمَّ

ةً لهما ، والذي رأيت عليه أْهُل اللُّغة أَنهم قالو ة ، والَمْصَدرُ  األْبَجر : تصغير البَُجْيرُ  االقديم ، وذكر قِصَّ  ، وهو النّاتِئ السُّرَّ

ته َعيََّر َغْيَره بما فيه ، كما قيل في اْمَرأَةٍ َعيَّرت أْخرى بعيب فيها : َرَمتْنِي بَِدائِها  بُْجَرةٍ  ، فالمعنى : أَنَّ ذا اْلبََجر في ُسرَّ

 واْنَسلَّت.

 ، وهي الدََّواهي ، قلت : وكأنَّها باألَباِجير ِجيءُ وقال أبو عمرو : يقال : إنَّه لَيَ 
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  ع اجلمع. أ جت ،   َأجْبارو  جب ْر    ع
 اْنتِفَاُخ اْلبَطن ، رواه عنه َسلمة. اْلبَْجرُ و اْلبََجرُ  وقال الفّراء :

 : المال الَكثير. اْلبَِجيرُ  عمرو ، عن أبيه :

 عن هذا األمر ، واْبتَاَرْرُت ، واْبتَاَجْجُت أي اْستَرَخْيُت وتَثَاقَلت ، وكذلك نَِجْرُت وَمِجْرُت. اْبجاَررتُ  « :نِواِدر األَْعراب»وفي 

ُجل إذا أكثر من ُشرب اْلماء ، ولم يََكْد يَْرَوى : قد َمِجر ، وكذلك  بَِجرٌ  ، وَمَجَر َمَجراً ، وهو بَِجَر بََجراً  اللِّحيانّي : يُقال للرَّ

 ىء من اللبن ، ذَكر ذلك في باب اْلبَاِء والميم. وِمثْلُه : نَِجَر وَمِجَر في باب النُّون والِميم.الممتل

جُل ، إذا جاء بِبَنِين ِماَلح ، : ربج   ، إذا جاء بِبَنِين قِصار. أَْربَجَ وثعلب عن ابن األعرابّي : أَْبَرَج الرَّ

ْبجُ  قال أبو عمرو : غيُر الْ  الرَّ رهم الصَّ  َخفيف.الّدِ

ّمان :  قلت : وَسِمْعُت أَعرابياً يُْنِشد ونحن يومئذ بالصَّ

اِن َرْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   رجريريريريريريريا مريريريريريريريّ ى مريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرعريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
ا  راجبريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريّ ان  وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِّ ّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريِ

  

 ر ْغال   ته به َلواِهجاو 
ابج فسألته عن يان. الرَّ  ، فقال : هو الُممتَِلىء الرَّ

ً  ونِِصيًّا»وأَْنَشَدنيه أَْعرابيٌّ آخر فقال :   ، وهو الَكثِيف الُممتَلىء ، وفي هذه األْرجوَزة :« َرابِجا

 َأْظَهر املاء  هِبا رواجبا  و   
 .«َروابَِجا»يصف إبِالً وَردت ماًء ِعدًّا فَنَفََضْت ِجَرَرَها ، فلما َرويت اْنتَفََخت خواِصرها وَعُظمت ، وهي معنى قوله : 

 ج ر م
 مستعملة. ج ، مجر :جرم ، جمر ، رمج ، رجم ، مر

يت :: جرم  ّكِ اني ، عن اْبِن الّسِ ً  اْلقَْطع ، يقال : : اْلَجْرمُ  الحرَّ  : الِجْرمُ و: اْلَجَسد ،  اْلِجْرمُ وإذا قََطعه.  َجَرَمه يَْجِرُمه َجْرما

 الصَّوت.

 م.، يَْعني األْجسا األْجرام ، أي ِعَظامُ  َجِريمٌ  قال : وَحَكى لنا أَبُو عمرو : ِجلَّةٌ 

 إذا َعُظمَ  َجِرمَ ولَْونُه إذا َصفَا ،  َجِرمَ  الصَّْوت. ويقال : : الِجرمو: اللَّون ،  اْلِجْرمُ والبََدن ،  : اْلِجْرمُ  ثعلُب عن َعْمرو ، عن أَبيه :

 ، ونحو ذلك. ِجْرُمه

ْرد. ويقال : هذه أرض الَجْرمُ  قال ابُن األعرابّي : وقال اللّيث : ، وهذه أرٌض َصْرد ، وهما َدخيالن مستعمالن  َجْرمٌ  نَقيُض الصَّ

 في الَحّر واْلبَْرد.

 أَْلواُح اْلَجَسد وُجثْمانُه اْلُجرمُ وقال : 
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 وِجْسم. ِجْرُ : ذا    َجر َةٌ  ، واْمرأأب َجِرمي وَرجلٌ 
 َصْوته. بِِجْرم الصَّوت : َجَهاَرتُه ، تقول : ما َعَرفتُه إال ِجْرمُ وقال : 

ً و َجَرمَ  ، وقد ُجْرمُ  أي إليَّ : َجِريَمةٌ  نَفَسه وقَْوَمه َشّراً ، وفالٌن له يَْجِرمُ  الذي الجاِرم َمْصَدرُ  ْرمُ الجُ وقال :  ً و أَْجَرَم ُجْرما ،  إِْجراما

 ، والمْذنِب ، وقال : المجرمُ و: اْلجانِي ،  الجارموإذا أَْذنَب. 

   ْسَلِم ال اجْلاِرُ  اجلاين عليهم و   
 [.2المائدة : ] (َوال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَراِم َأْن تَ ْعَتُدوا َوَتعاَونُوا)وقول هللا جّل وعزَّ : 

، وكالم العرب  أَْجَرْمتُ  ، من جرمنّكميُ  ، وقرأها يَحيى بن وثّاب ، واألْعَمش : وال (َوال ََيْرَِمنَُّكمْ )قال الفَراء : القُّراء قَرءوا : 

 بفَتْح اْليَاء.

 وجاء في التَّْفسير : وال يَْحِملَنَُّكم بُْغُض قَْوٍم.

قومه ، أي يكِسبهم ، فالمعنى فيها ُمتَقارب ال  يَْجِرمُ  أَْهِله ، يُريدون كاِسبَهم ، وَخَرجَ  َجِريَمةُ  قال : وَسِمْعُت العرَب تقول : فالنٌ 

 يَْكِسبَنَُّكْم بُْغُض قَْوم أَْن تَْعتَدوا.

 بمعنًى َواَحد. أَْجَرمتو َجَرمتو َجَرمنيوكذا ،  أَْجَرَمني وقال أبو إسحاق : يقال :

 كما يقال : أَثَْمتُه ، أي أَْدَخْلتُه في اإلثم. .الُجْرم : ال يُْدِخلَنَُّكم في يُْجِرَمنَّكم وقد قيل : ال

ال َجَرَم َأنَّ هَلُُم )أي ال يُِحقَّنَّ لكم ألن قوله :  [2المائدة : ] (َوال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومٍ ) ألخفش في قوله :وقال أبو العباس قال ا
 ، إنّما هو َحقٌّ أَنَّ لهم النّار. [62النحل : ] (النَّارَ 

 وأنشد :

   َجَرَمْه َفزاَرأب  بريْعَ ها َأن يريْغَضب وا 
 يقول : ُحقَّ لها.

في ـ  وهللا أعلمـ  آليةقال أبو العباس : أّما قوله ال يُحقَّنَّ لكم ، فإنما أَْحقَْقُت الشَّْيَء إَذا لم يَُكن َحقّاً ، فجعلته َحقّاً وإِنَّما معنى ا

 التَّفسير : ال يَْحِملنكم وال يَْكِسبَنَُّكم.

، قال : ال يَْحِملَنَُّكْم ، وأَْنَشد  (َوال ََيْرَِمنَُّكمْ )ونس في قوله : أخبرني الُمْنِذِرّي عن الُحَسين بُن فهم عن ُمحمد بن سالم عن يو

 بيَت أبي أسماء.

بمنزلة ال بُّد ، وال َمحالة ، فَكثُر اْستِعمالها ـ  وهللا أعلمـ  ، فإن الفَّراء َزَعم أَنها كلمة كانت في األْصل (ال َجَرمَ )وأما قولهم : 

 َحقّاً.حتى صارت بمنزلة 

ُْم يف )لقد أَْحَسْنت ، فتراها بمنزلَِة اليمين ، وكذلك فَسَّرها المفسرون : َحقّاً  َجَرمَ  آلتِينََّك ، ال َجَرمَ  أاَل تَرى العرَب تقول : ال َأِنَّ
 ، أي َكَسْبُت الذَّْنب. َجَرْمتُ  وأصلها من .(اآْلِخَرِة ُهُم اْْلَْخَسُرونَ 

 كقولك ُحِقْقُت أو َحقَْقت بِشيء ، وإنما َجَرْمتُ  ن قال إنقال الفراء : ولَْيس قوُل م
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 لَبََّس عليه قول الةاعر :
   َجَرمه َفزاَرأب  بع ها َأْن تريْغَضبا 

 فََرفَعوا فََزارة. وقالوا : نَْجعَل الِعفل ِلفََزاَرة كأَنَّهُ بمنزلة حقَّ لها ، أو ُحقَّ لها أَْن تَْغَضب.

 الطَّْعنَةُ الغََضَب ، أي َكَسبَتْهم. َجَرَمتُْهم ي البيت ، المعنى :قال : وفَزارة َمْنصوٌب ف

ا َظنُّوا أنَّهُ يَْنفَعُهم ، فَُردَّ ذلك َعليهم ، فقيل : « ال»، أَنَّ  َجرم وقال غير الفّراء : حقيقة معنى ال يَْنفعُهم ذلك ،  (ال)نَْفٌي هاُهنا لمَّ

ُْم يف )ثم اْبتَدأَ وقال :  ال َجَرَم َأنَّ هَلُُم )، أي َكسب ذلك العمُل لهم الُخْسران ، وكذلك قوله :  ( اآْلِخَرِة ُهُم اْْلَْخَسُرونَ َجَرَم َأِنَّ
ُْم ُمْفَرُطونَ  َكَسب إِْفُكُهْم وَكِذبُهم لهم َعذاب النَّار ، أي  جَرمَ  ال يَْنفَعُهم ذلك ، ثم ابتَدأ فقال : ، المعنى : [62النحل : ] (النَّاَر َوَأِنَّ

 لهم َعذابها ، وهذا من أَْبيَن ما قِيَل فيه.

، بال ميم ، وذلك أنهُ َكثر في  َجرَ  ، وال َجَرمَ  ، وال عن ذا َجَرم ، وال أَْن َذا َجَرم ال َذا وقال الكسائّي : من العََرب من يقول :

، وإِنما هو أّي شيء. وكما قالوا  أْيش ما قالوا :وك .«حاشى»وهو في األصل  (حاَش ّلِِلَِّ ) كالمهم فَُحِذفَت الميم ، كما قالوا :

 َسْوتَرى ، وإنَّما هو َسْوَف تَرى.

 ، والمعنى َكَسب لهم َعَملُهم النَّدم. َجَرمَ  قلت : وقد قيل ال ِصلَةٌ في

 وأخبرني الُمنذرّي عن أبي العباس أنه أنشده :

عريريريريريريريريريريريْم  ِ  ال َأْو نريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريِّ ر و بريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ    أ َُّ عريريريريريريريريريريريَ

  
رِمريريريريريريريريريي   َرُ  ّن َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريرامسريريريريريريريريريٌة ممريريريريريريريريريَّ

  

َل فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  َرلَّ وَرُّ  بريريريريريريريريريْ ي اَّريريريريريريريريريَ  أْو َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ

  
َرَُ    قريريريلريريريريريريريه هلريريريريريريريا : بريريرييريريري  ، فريريري ريريريريريريريالريريريريريريريه : ال جريريريَ

  

  نَّ الِفراَق اليوَُ ، واليوُ  ظلمَ 
اِز ، عن ابن األعرابّي ، قال : ال  ، وال َذا َجرَ  ، لقد كان كذا وكذا ، أي حقّاً ، وال ذا َجَرمَ  قال : وأخبَرني الطُّوِسّي عن الَخرَّ

 .َجَرم

 والعرُب تَِصُل كالَمها بِذا ، وِذي وذُو ، فيكون َحْشواً وال يعتد بها وأنشد :

    نَّ ِكال   َواِلِ ي ال َذا َجَرُ  
 ما اْلتُِقَط من التَّمر بعد ما يُْصَرم ويُْلقَُط من الَكَرب. الُجراَمةُ  أبو ُعبيد عن األْصَمِعّي :

 النّْحل بين السَّعَف. ُجَرامةَ  الّرجل ، إذا صاَر يأْكل َجِرمَ  عمرو عن أبيه قال :

ً  قَبيلَةٌ من اليمن ، وأقَْمت عنَده َحْوالً  َجْرم وقال اللَّيث : ما  .ُمَجرَّ

مُ  أبو ُعبَيد عن أبي َزيد قال : اْلعامُ  ل. اْلُمَجرَّ  اْلماضي الُمَكمَّ

مةٌ  وروى ابُن هانِي ألبي زيد : َسنَةٌ  مٌ  َشْهرٌ ، و ُمَجرَّ م ، وَكريٌت فيهما ، ويَْومُ  ُمْجرَّ  ، وَكِريٌت وهو التَّام. ُمْجرَّ

منا وقال الليث : متوهذه السَّنَة ، أي َخَرْجنا ِمْنها ،  َجرَّ  السَّنة. تََجرَّ



3822 

 

 وقال لَبِيد :

يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريا ِ  أَنريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ َ  عريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ رََُّ بريريريريريريريريريَ ٌن  ريريريريريريريريَ  ِدمريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  رامريريريريريريريري  ا ومسريريريريريريريريَ الهلريريريريريريريري  ْوَن  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ٌج  ريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريِ

  
 ، وهو اْلقَْطع ، كأَنَّ السَّنَةَ لما َمَضْت ، صاَرت َمْقطوعة من السَّنَِة الُمْستَْقبلة. الَجْرم وهذا كله منقلت : 

امُ و، أي جاء زمن صرام النَّخل ،  اْلَجَرامو اْلِجَرام ويقال : جاء َزمن أَْهِلِه  جاِرمُ  ، وفالنٌ  الَمْجُروم الذين يَْصِرمون التَّمر الُجرَّ

 .همَجِريمُ و

 وقال الهذلّي :

ض  يف رََأِس نريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريق   ة  انهريريريريريريريريريريريريريريِ رِ ريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريبريريريريريريريا  لريريريريريريِ ْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريَ يتريريريريريريرياُِ مريريريريريريريا  ريريريريريريََ  تريريريريريريرى لريريريريريريعريريريريريريِ

  
 يصف ُعقَاباً تُطعُم فَْرَخها النَّاهض ما تَأْكله من َصْيِد َصاَدتْه لتأْكَل لَْحمه وبَِقَي عظاُمه يسيُل منها الَوَدك.

 ال الشاعر :، وق اْلَجِريَمة ، وكذلك الُجْرمُ  : اْلَجِرَمةُ و

تِّ ين  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ والي ذو يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريإنَّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   رِمريريريريريريريريريريريريريَ ٌة عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ ه وال جريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ  ال ِ مسريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  والُمدُّ يُْدعى بالحجاز ً  أَْعطيتُه َكذا وكذا ، يقال : َجِريما  من الطَّعام. َجِريما

  وقال الشَّماخ :

ا ي عريريريريريريريرين نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور  كريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريَّ وامريريريريريريريريِ جُّ اَّريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
ِج   لريريَ جريريْ لريريَ ِرمي  مريري  رَّْ  عريرين جريريَ ِ  تريريريَ وَّى الريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريَ

  
 البُْؤَرةُ الَّتي يُْرَضُخ فيها النَّوى. : اْلَجريم : النَّوى. وقيل : باْلَجريم أرادَ 

 هما النَّوى وهما أيضاً : التَّْمُر اْليابِس. اْلَجِريمْ و الُجرامُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

النواة أخرج منها  بالجريمة ، والنار من الوثيمة ، أراد الجريمة ل : ال والذي أخرج العَْذَق منوُرِوَي عن أوس بن حارثة أنه قا

النخلة ، والوثيمةُ : الحجارة المكسورةُ. أخبرني بذلك المنذرّي عن ثعلب عن ابُن األعرابي ، قال : قال أوس بن حارثة ، هكذا 

 رواه اْلعَْذق بفتح العين.

 النَّْخَل وَجَزمتُه ، إذا َخَرْصتَه وَجَزْزتَه. َجَرمتُ  قال : وقال أبو ُعبيدة

ي ،  الُجْرمُ  ثعلب عن ابن األَعرابّي :  اْلبََدن. اْلِجْرمُ والصَّْوت ،  اْلِجْرمو: اللَّْون ،  الِجْرمُ و،  الُجْرُم الذَّْنبوالتَّعَّدِ

ْجمُ : رجم  ْمُي بالِحجارة ، يقال : الرَّ ْجموأي َرَمْيتُه ،  َمْرجوم فهو َرَجْمتُه : الرَّ القَتْل ، وقد جاَء في غير َمْوضع من كتاب  : الرَّ

الثَّيِّبَْين إَذا  رجمُ  ، ومنه َرْجم ، ألنهم كانوا إذا قتلوا رجالً َرَمْوه بِاْلحجارة حتى يَْقتُلوه ، ثم قيل لكل قَتْلٍ  رجم هللا وإنّما قيل للقتل

جموَزنَيَا ،   (َْلَْرمُجَنََّك َواْهُجْرِن َمِليًّا):  السالمعليهشَّتْم ، ومنه قوله تعالى حكاية عن أبي إبراهيم البنه إبراهيم : السَّبُّ وال الرَّ

ْجموأي ألَُسبَّنََّك وأَْشتَُمنَّك ،  [.46مريم : ]  به الّشْيءُ  يُْرَجمُ  أْيضاً : اسم لما الرَّ
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ه   : ر ج ُو و عه املرج وُ   ياِطنيِ ) ، قال هللا يف الةريريريريريريُّ أي َجَعْللاها َمراِمَي  [.5 امللك :] (َوَجَعْلناها رُُجوماً ِللش    َّ
 هلم.

ْجمو  ، وهو الملعون الُمْبعَد. الَمْرُجوم ، بمعنى الّرجيم : اللَّْعن ، والشَّيطانُ  الرَّ

 [.22الكهف : ] (َرمْجاً اِبْلَغْيبِ ): القَْول بالظَّّنِ والَحْدس ، ومنه قول هللا :  الّرْجمُ و

 قال الُهَذِلّي :

رٌِج  اِوِس خمريريريريريريريريريريري ْ َ ى املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ الء لريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ   نَّ الريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريْ     اَن مريريريريريريريرين غريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريوِن و مريريريريريريريريَ م ظريريريريريريريري   َرجريريريريريريريريْ

  
 وقال ُزَهْير :

 َرجَِّم  و   
 َما هو َعْلها  َّْ يِث امل

َجمُ و ي الرَّ جامولما يُْجَمُع عليه من األْحجار  َرَجما بفتْح الجيم : القَْبر ، ُسّمِ  ، ومنه قول َكْعب بن ُزهير : الّرِ

ه  يريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريِ ز ين يف مسريريريريريريريريريَ ذي مل خيريريريريريريريريري ْ  َأان ابريريريريريريريريرين  الريريريريريريريريريَّ

  
ْم و   َ  يف الريريريريريريريريريرَّجريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريَ زِه مسريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريَ  مل أ  ريريريريريريريريريْ

  
قْبري ، معناه ال تنوحوا عند قبري ، أي ال تقولوا عنده  ترُجموا وصيته بنيه : القال أبو بكر : معنى قول عبد هللا بن ُمغَفّل في 

بمعنى  الرجيم بالنجوم. فَُصرَف إلى فعيل من مفعول. قال : ويكون المرجومُ  في نعت الشيطان الرجيموكالماً سيئاً قبيحاً. قال : 

َتِه َْلَْرمجَُ )المشتوم المسبوب ، من قوله :  بمعنى الملعون ، وهو  الرجيم أي ألسبّنّك ، قال : ويكون [46مريم : ] (نَّكَ َلِئْن ََلْ تَ ن ْ

 المطرود. قال : وهو قول أهل التفسير.

ْجَمةُ  وقال اللَّيث : ً  : حجارة مجموعة كأَنَّها قُبور عاد ، وتجمع الرُّ  .ِرجاما

ْجَمةُ  وقال َشِمَر : قال األَْصَمِعيُ  َضام. قال : والرِّ  الرُّ  ضام : ُصُخوِر ِعَظام تُْجمع في َمكان.دون الّرِ

جامُ  قال ، وقال أَبُو َعْمرو :  . وقال لَبِيد :ُرْجَمة : اْلِهضاب واحدهما الّرِ

   ِ ّ  أَتَبََّ  َغْوهل ا َفرَِجامس ها 
َجموقال :  َجامو الرَّ قَْبري ، يقول : ال  تَْرُجموا الُمغَفَّل الُمَزني : الالِحجارة المجموعة على اْلقُبور ، ومنه قول عبد هللا بن  الّرِ

َجم تَْجعلوا عليه  .الرَّ

 أراد تسوية القبر باألرض ، وأال يكون ُمَسنَّماً مرتفعاً.

َجمُ  ويقال :  اْلقَْبَر نَْفُسه. ومنه قوله : الرَّ

 مل خي ْزين مسىت تغيَّ  يف الرََّجْم  و   
حجر يَُشدُّ في طرف الَحْبل ، ثم يَُدلَّى في اْلبِئر ، فَتَُخْضَخُض به اْلَحمأَةُ حتى تَثُور ، ثم  جامالرِّ  أبو عبيد ، عن األصمعي قال :

هذا إذا كانت البِئر بعيدةً القَْعر ال يقدرون على أن ينزلوا فيها فَيُنَقُّوها ، وأَْنَشد َشِمر  يُْستَقَى ذلك الماُء فَتُْستَْنقَى البِئر ، قال :

 :لصخر الغّي 

َوا َوجريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريا  ذا عريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريَّ

  
امريريريريريريريريريريرياو   ا رِجريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ رَّأب  بريريريريريريريريريريريريَ َع مسريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ
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جامُ  يَِصُف عيراً وأَتَانا ، يقول : كأنَّما بَعثَا حجارةً ، قال ، وقال أبو َعْمرو : ما يُْبنَى على اْلبِئْر ثم تُْعَرُض عليه اْلَخَشبَةُ للدَّْلو  الّرِ

 ، قال الشَّماخ :

نْي  امريريريريريريريَ ة   عريريريريريريريلريريريريريريريى رِجريريريريريريريَ اِف مريريريريريريريا ريريريريريريريَِ  مريريريريريريرين  ريريريريريريري  ريريريريريريريّ

  
راقريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل   ا و ْرٌق مريريريريريريريريريريريَ ِ ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وَر ريريريريريريريريريريري   هتريريريريريريريريريريريَ

  
ُجماتُ وقال :   : اْلَمنَار ، وهي الِحجارة الَّتي تُْجَمَع وكان يُطاف َحْولها تَُشبَّهُ باْلبَْيت ، وأنشد : الرُّ

ْر َِمْ 
 
   كما طاَف  لرُّْ َِة امل

ْجَمةُ و ُب النَّْخلَةُ الكريمةُ بها ، وِلسانٌ  الرُّ ْجبَة التي تَُرجَّ االً. ِمْرَجمٌ  هي الرُّ  إذا كان قَوَّ

به  تُْرَجمُ  الذي الِمْرجامُ و .ِمْرَجم وقال ابن األعرابّي : َدفََع َرُجٌل َرُجالً فقال : لَتَِجَدنِّي ذا َمْنِكِب ِمْزَحم ، وُرْكٍن ِمْدَعم ، ولسانٍ 

 الِحَجاَرة.

 ، وقَهرمان وقُهُرمان. تُرجمانو تَرُجمان حيانّي : يقالاللِّ 

ْجمُ وقال :  ْجمُ واْلِهْجران ،  الرَّ ْجموالطَّْرُد ،  الرَّ ْجمُ واللَّْعن ،  الرَّ . الرَّ  الظَّنُّ

 الشَّيء واْرتََجَن إذا ركب بعُضه بَْعضاً. اْرتََجمَ  وقال أبو سعيد :

 .ُمروج فيها الدَّواب وجمعُها تَْمَرجُ  ِسعةٌ فيها نَْبٌت َكثيرأَْرٌض وا اْلَمْرجُ  قال الليث :: مرج 

 وأَْنشد :

   َرَعى هبا َمرَْج َربيع  مم َْرجا  
 [.5ق : ] (فَ ُهْم يف َأْمٍر َمرِي ٍ )وقال الفَراُء في قول هللا جّل وعّز : 

 يقول : ُهْم في َضالل.

 ُمْلتَبٍِس عليهم.وقال أبو إسحاق أي في أَْمٍر ُمْختَِلٍف 

ٌم َمْجنون ، فهذا الدليُل أن قوله وسلمعليههللاصلىيقولون للَّنبّيِ  ةً ُمعَلِّ ةً ساِحٌر وَمرَّ ةً شاِعٌر ، وَمرَّ  ُمْلتَبٌِس عليهم. َمريجٌ  َمرَّ

ْغبَ  َمِرج َكْيف أَنتُم إذا»أَنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و ين وَظهرت الرَّ َق اْلبَْيُت الّدِ ة ، واْختَلَف األَخَوان وُحّرِ

 .«؟اْلعَتِيقُ 

ومعنى  «ُعهوُدهم وأَماناتُهم َمِرَجتْ  كيف أَْنَت إذا بَِقيَت في ُحثَالٍَة من النَّاس ، قد»في حديٍث آخر أنه قال لعَْبد هللا بن عمرو : و

 اْضِطرابُها ، وقِلَّةُ الوفاِء بها. العهود : َرجُ مَ  الّدين ، أي اْضَطَرب واْلتَبس المخَرُج فيه وكذلك َمِرجَ  قوله :

ً  الخاتُِم في يدي َمِرج اْلقَلَق ، يقال : المَرج وأَْصلُ   ، إذا قَِلَق. َمَرجا

 يقول : أرسلهما ثم يَلتقيان بعد. [19الرحمن : ] ((19َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقياِن ))قال الفَراء في قوله : 

ُهما ثم َجعَلَهما ال يَْلتَبسُ  [19 الرحمن :] (َمَرَج اْلَبْحَرْينِ )وأخبرني المنذرّي عن ابن اليزيدّي ألبي زيد في قوله :   قال : خالَّ
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 َذا بَذا ، قال : وهو كالٌُ ال يري  وله  ال َأْهل  هِتامة.
 دابَّتَه. أَْمَرجَ و،  ْجتَهأَْمرَ  وأّما النَّْحويون فيقولون :

اج : جَّ : ال يبغي الِملح على العذب  [20الرحمن : ] (ال يَ ْبِغيانِ )َخلََط يعني البحر الِملح بالبحر العذب ، ومعنى :  َمَرجَ  وقال الزَّ

 وال العذُب على الملح.

 .[15الرحمن : ] ((15َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمْن مارٍِج ِمْن َّنٍر ))وقال في قوله : 

 اللَهُب المختِلُط بسَواِد النَّار. المارجُ  قال :

اء :  هاهنا ناٌر ُدون الحجاِب ، منها هذه الصواعق ، ويَُرى ِجْلُد السماِء منها. المارجُ  وقال الفرَّ

 جميعاً.: صغاُر اللُّؤلُْؤ في قولهم  اْلَمرجانو،  (ِمْن َّنرٍ )، من ِخْلٍط  (ِمْن مارِجٍ )وقال أبو ُعبيدة : 

 ُرباعيُّ هو أم ثاُلثي.أَ قلت : وال أَْدري 

 قد اْلتَبََسْت شناِغيبُه وقال اْلُهَذِلّي : َمريجُ  من النَّار الشُّْعلَةُ الساطعة ذاُت اللهب الّشديد ، وُغْصنٌ  الماِرجُ  وقال الليُث :

ه فريريريريريريرياْلَتَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  هبريريريريريريريا مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريا الريريريريريريريَ  فجريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريريريج    وٌ  مريريريريريريريريريريريريريريَ ه  ريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريرَّ كريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي غْصٌن له ُشعٌَب قِصار قد اْلتَبَسْت.

ها ،  َمَرج وقال القُتَْيبِيُّ :  : رعاها. أَْمرجهاودابَّتَه إذا َخالَّ

إن الجن ، فقال بعضهم صغار اللؤلؤ ، وقال بعضهم هو اْلبَْستَذ ، وهو جوهر أحمر ، يقال  الِمرجانِ  قال أبو الهيثْم : اختلفوا في

 تطرحة في البحر.

ّي عن أبي ملك ، عن مسروق عن عبد هللا ،  حدثنا عبد هللا بن هاَحك عن حمزة ، عن عبد الرازق ، عن إسرائيل ، عن السُّّدِ

 ، وقول األخطل حجةُ من قال هو اللؤلؤ : : الخرز األحمر المرجان قال :

ر  مريريريريريريريرجريريريريريريرياٌن يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريري ريريريريريريريه  ا الريريريريريريري ريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  كريريريريريريريَأمنريريريريريريريّ

  
ال  فريريريريريريريريريَ نْي والريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريرَّْوق واملريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريْ

  
 أي أْجراُهما. [19الرحمن : ] (َمَرَج اْلَبْحَرْينِ )اإِلْجراُء ، ومنه وقوله تعالى :  : المْرجُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 الفساد. اْلَمَرجُ و: اْلِفتْنةُ الُمشكلة ،  اْلمرجُ 

 ال يُثَنى وال يُْجمع ، وأنشد : َمَرجٌ  ، إذا كانت ال َراعي لها وهي تَْرعى ، وَدابَّةٌ  َمَرجٌ  : إبلٌ  وقال غيره

   يف َربريَرب  َمرَج  َذواِ  َصَياصي 
 ذلك من عادتها.إذا كان  ِمْمَراج النَّاقَةُ ، إذا أَْلقَْت ولدها بعد ما يَصيُر ِغْرساً ، وناقةٌ  أَْمَرَجتِ  أبو عبيد عن األصمعّي :

امجُ  قال الليث :: رمج  قُورةُ ونحوها من الَجواِرحِ. الرَّ  اْلِمْلواُح الَّذي يُصاُد به الصُّ

 : إفساد السُّطور بعد ِكتْبتها. التَّْرميجو

ج يقال :  ما كتَب بالتُّراب حتى فَسد. َرمَّ
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ْمجُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي : ه ، أي َذْرقَه.إْلقاُء الّطائر  الرَّ  َسجَّ

 النار المتَّقد ، فإذا بََرَد فهو فَْحم. الجْمرُ  قال الليث :: جمر 

ن بها الثِّياب. الِمْجَمرُ وقال :   قد تَُؤنث ، وهي التي تَُدخَّ

يت :  قلت : من أَنَّثَه َذهَب به إلى النار ، ومن ذكَّره عنى به الموضع وأنشد ابُن السّكِ

را  أرِجريريريريريريريا  ال َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريي الريريريريريريريلريريريريريريرياَر  ال  مريريريريريريريَ  جمريريريريريريريِْ

  
وج  لريريريريريريريه وَقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  جريري  لريريَيريريْ ر   مريرين يريريريَ  قريريريريريريري  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أراد : إال عوداً أرجاً على النار ، ومنه

 .«األَلُّوة َمَجاِمُرهمو» في ِصفَِة أهل الجنة : وسلمعليههللاصلىقول النبي 

ى.  أراد : وبُُخورهم العُوُد الهنِدّي غير ُمَطرُّ

رُ  وقال الليث : ثَْوبٌ  َن عليه ، ورجلٌ  ُمَجمَّ  للَّذي يَِلي ذلك ، وأَنشد : جاِمرٌ  ، إذا ُدّخِ

 ريٌح يريَلْلج وٌج ي ذَكِّيه َجاِمر ه  و   
روا ال»في حديث عمر أنه قال : و  .«الجيوَش فَتَْفتِنوهم تَُجّمِ

 .التّْجمير ْن لهم في القَفَل إلى أهاليهم ، وهواألميُر الجيش ، إذا أطاَل َحْبَسهم بالثّْغر ، ولم يأذَ  َجَمرَ  وقال األصمعّي وغيره :

 وأخبرني عبد الملك عن ابن الّربيع عن الشافعي أنّه أنشده :

لريريريريريريريريريوَده و  َت كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرى جريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَْ ْرتريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَّ

  
او   يريريريريريريريَ تريريريريريريريلريريريريريريريا مسريريريريريريريىت نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا األمريريريريريريريانريريريريريريريِ لريريريريريريرييريريريريريريريّ  مريريريريريريريَ

  
َره ، فهو أَْجمرَ  قال األصمعّي :  إذا عدا. ماراً إِجْ  اْلبعيرُ  أجمرَ و ُمْجِمر ثَْوبه إِذا بَخَّ

 وقال لبيد :

ر  و  ْرُّي َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ ه  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّكريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ْ  أبريريريريريريريريريريريريريريَ ْون  قريريريريريريريريريريريريريريَ ْ َوجريريريريريريريريريريريريريريَ راىب عريريريريريريريريريريريريريريَ  َأْو قريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رتهوالمرأة شعرها ،  أجمرتو  .الجمائرو، وهي الّضفائر والّضمائر  َجِميرة ، واحدها َجمائر ، إذا َضفَرتْه َجمَّ

 بنو فالن إذا كانوا أَْهل منعٍة وِشّدة. َجَمرَ  وقال األصمعّي :

ون إلى أحد ، تكون القَبيلةُ نفُسها الَجْمَرةُ  وقال الليث : ،  َجْمَرة كلُّ قوم يصبرون بقتال من قاتلهم ، ال يَُحالفون أحداً ، وال يَْنَضمُّ

 تَصبِر لقراعِ القبائل كما صبرت َعْبٌس لقبائل قَْيس.

 تَْستَْجِمرُ  ل اْلُحطيئة عن ذلك ، فقال : يا أميَر المؤمنين ، ُكنَّا أْلَف فارس ، كأننا َذَهبَةٌ حمراُء البلغنا أن عمَر بن الخطاب سأو

 وال تُحالف.

 .َجْمَرة قال : وبعض الناس يقول : كانت اْلقَبيلةُ إذا اْجتَمع فيها ثلثمائة فارس ، فهي

 .َجْمَرة ، ونَُمْيرٌ  َجْمرة ، وبَْلحارث بن َكْعب ْمَرةجَ  اْلعَرِب ثاَلث ؛ فَعَْبس َجَمرات وقال أبو ُعبيدة :
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؛  جمرات التي تُْرمى بِمنًى الِجمار : اْجتماُع القبيلة الَواحدة على من ناوأها من سائِر القبائل ، ومن هذا قيل لمواضع الَجْمَرةو

 .َجَمرات ، وهي ثالثُ  َجْمَرة ألنَّ كلَّ ُمْجتَمعِ َحًصى منها

 تَْجِميعُه. الَمرأة َشْعَرها َضِفيرةً : تجميرووش : َحْبُسهم أجمعين عن أهاليهم ، الجي تَْجميرو

من  الجمرة . وفالٌن ال يعرفالجمرة ، ويُقال : كان ذلك عند ُسقوط اْلَجمرات وقال عمرو بن بحر : يقال لعْبٍس وَضبَّةَ ونَُميرِ 

 التّمرة ، وأنشد ألبي حيَّةَ النُّمْيرّي :

 فريريريهريريريم  ريريريرأٌب مريريريريريريريا يصريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريلريريريي الريريريلريريريريريريرياس  انرهريريريم 

  
ِ  الريريريريريريريريري َّوابريريريريريريريريرير   تريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريَّ   ال تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريفريريريريريريريريريأ لريريريريريريريريريَريريريريريريريريريريْ

  
 وقال آخر :

هريريريريريريريا لريريريريريري   لريريريريريريلريريريريريريريا  ريريريريريريرا  لريريريريريرييريريريريريريس يف األر. مريريريريريريِ ريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريريريارب   رَّبريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ ٌُ وقريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ را  كريريريريريريريريريِ

  

ا فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريَ  ى نريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريَ ت وعريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريري   منريريريريريريريريريري 

  
ْم غريريريريريريريت كريريريريريريرياذب و   ْوٌُ أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريري  ة  قريريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أنشد ابن األنباري :

ى و  َرطريريريريريريريريريريريريَ َ
 ركريريريريريريريريريريريريوب  ا ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري و املريريريريريريريريريريريري

  
رار  ٌ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريريريريريِْ الهريريريريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريريريريََ  قريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريَ

  
بالجيم ؛ ألنه « اجمرار فيه»قال : رواه يعقوب بالحاِء أي اختلط عرقُها بالدم الذي أصابها في الحرب ، ورواه أبو جعفر 

عه.  يصف تََجعُّد عرِقها وتََجمُّ

 : اْلَجماعة بفَتح الجيم ، ومنه قول ابن أحمر : اْلَجماروَعدَّها َضْربةً واحدة ، إذا  َجماراً  وقال األْصَمعّي : َعدَّ فالن إبِلَه

ْوَن مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ لَّ رِعريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريَ

  
ارا    َر أو  ريريريريريريريريريريريريريريََ يتريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا عريريريريريريريريريريريريريري  َّْ  نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أن تُعَدَّ َجماعةَ. الَجمارووالنَّظائر أن تُعَّد َمثْنَى ، 

ارُ  وقال اللَّيث : تُهُ ثم تُْكَشُط منَشْحُم النَّْخل  اْلُجمَّ ة رأسه ، تَْقَطُع قِمَّ اَرةٍ  الذي في قِمَّ في جوفها بيضاء كأنها قطعةُ َسناٍم  ُجمَّ

 ضخَمة ، وهي َرْخَصةٌ تؤَكُل بالعسل.

ار قال : والكافوَر يَْخُرج من ى. الُجمَّ  بَْيَن َمَشّق السَّْعفَتَْين وهي الُكفَرَّ

 وروى أبو العباس عن اْبن األْعرابّي أنَّه سأل المفّضل عن قول الشاعر :

ه  يريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريا   يريريريريريريريريريريريريريريْ ر أَنريريريريريريريريريريريريريريَّ  القريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمَل تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارا    ٌل  ريريريريريريريريريريريَ ر فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم  َرجريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريَ

  

ا   يريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريرياه  غريريريريريريريريريريَ ل تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ت  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
ل    يريريريريريريريريريريريْ َس الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريارا ذا مريريريريريريريريريريريا  نريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
، أي جماعة فيهم َرُجٌل فَقيُر اللَّيل ، إذا لم تكن له إبٌِل سود ،  َجماراً  القيُت َمعاِشرَ  فقال : هذا ُمقَدٌَّم أريَد به التَّأِْخير ، ومعناه :

 وفالٌن َغنِيُّ الليل إذا كانت له إبل ُسوٌد تَُرى باللَّيل.

عَت ، وأن تََجمَّرتو  شد :القَبائُل إذا تََجمَّ

    ذا اجلمار  َجَعلْه َ َمَّر  
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ْيتَه. َجَمْرتُه الَّتي بِمنًى ، فقال : أَْصلها من اْلِجمار وأْخبرني الُمْنذرّي عن أبي العبَّاس أنَّه ُسئَِل عن  وَذَمْرتُه إذا نَحَّ

  من الشَّعر.: الُخْصلَةُ  اْلَجْمَرةُ والظُّلمةُ الشَّديدة ،  الَجْمَرةُ  قال : وقال ابن األعرابيَّ :

 ُطَهيَّةٌ وبَلَْعَدِويَّة ، وهم من بني يَْربوع بن َحْنَظلة. الِجمارُ  وقال ابن الكلبّي :

أَْت فَاْنئِر ، وإذا السالمعليهفي حديث النَّبي و  فأَْوِتْر. اْستَْجَمرت : إذا تََوضَّ

 أنَّه االْستِْنَجاء. االْستِْجمار فسَّر مالك بن أنَس قال أبو ُعبيد قال عبد الرحمن بن َمهدّي :

 قال أبو ُعبيد وقال أبو زيد : هو االْستِْنَجاُء بالِحجارة.

 وقال أبو عمرو والِكسائي : هو االْستِْنجاء أيضاً.

 واْستَْنجى واِحد ، إذا تََمسََّح باْلحجارة. اْستَْجَمرَ  وروى ابن هانىء عن أبي زيد ، يقال :

 : اللَّيل. اْلَجِميرُ  عمرو عن أبيه

 أَْظلَُم لَْيلٍَة في الشُّهر. َجميرٍ  ابنُ  هو الِهالل وقال غيره : َجِمير وروى أبو العباس عن ابُن األعرابّي ، أنه قال : ابنُ 

 قال كعب : .أَْجَمِرت فيها الهالل : قدوقال ابُن األعرابّي : يقال ِللَّيلة التي يَْستَِسرُّ 

ة  و  لريريريريريريريريريريَ َل بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ   ْن َأطريريريريريريريريريرياَف فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم حيريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريا  فريريريريري  ريريريريري  اَوَر الريريريريريْ ْت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف لريريريريرييريريريريريلريريريريريريرية ابريريريريريْن  ريريريريري َ

  
 يصف ذئباً ، يقول : إذا لم يُصب شاة َضْخَمةً أخذ فَطيماً.

 ، وما َسَمَر ابنا سمير. َجِمير ابنُ  أْجَمرَ  والعرب تقول : ال أَْفعل ذلك ما

 إذا َخَرَصَها ثم َحَسَب فجمع ِخْرَصها. إِْجماراً  النَّْخلَ  أَْجَمر ْلخاِرص : قدويقال لِ 

عناها ، وحاِفرُ  أَْجَمْرنَاو ْرناها وَجمَّ  وقَاٌح ، والُمِفجُّ : المقَبَُّب من اْلحوافر وهو َمْحمود. ُمْجَمرٌ  الَخْيَل إذا َضمَّ

 .الَمْجر أنَّه نَهى عن وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي : مجر 

. وكان ابُن إِْمجاراً  في اْلبَيع أَْمَجْرتُ  أْن يُباع البَعير أو غيره بما في بَْطن النَّاقة. يقال منه : الَمْجرُ  قال أبو ُعبيد قال أبو زيد :

 إلى الولَد يَْعُظم في بطن الشَّاة والصَّواب ما فَسَّره أَبُو زيد. باْلمَجر قُتَْيبَة َجعََل هذا التَّْفسيَر َغلَطاً ، وَذَهب

 ما في بَْطن الشَّاة ، قال : والثَّاني َحبَُل اْلَحبَلَة والثَّاِلث الغَِميس. الَمْجرُ  وروى أبو العباس عن األثَْرم عن أبي ُعبَيَدة أنه قال :

 قال أبو العباس : وأبو ُعبَْيدة ثِقَة.

با ،  المْجرُ و الَولَُد الذي في بَْطن الحاِمل ، قال : الَمْجرُ  باس ، وقال ابُن األعرابّي :قال أبو الع  اْلِقمار. قال : المْجرو: الّرِ
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زَابريَلة ، ي ال هلما :
 
 .جَمْر واحملاقريَلة وامل

إالَّ ما زاد ابن األعرابّي على أنَّه َوافَقَُهم على على َشْيٍء واحِد ، ـ  بسكون الجيمـ  الَمْجرِ  قلت : فهؤالء األئمة اْجتََمعوا في تَْفِسير

با. المْجر ما في بَْطِن اإلبل ، وزاد عليهم أَنْ  المْجر أنَ   الّرِ

ا  بتحريك الجيم ، فإن المنِذِرّي أَْخبرني عن أَبي العباس عن ابن األعرابّي أنه أنشده : الَمَجرُ  وأَمَّ

َجْر 
َ
   أَبريَ ي للا هللا  وتريْ عت  امل

 قال : والتَّْقعير أَْن يَْسقَط فَيَْذَهب.

 .ُمْمِجرو َمِجَرةٌ  ، فهي أَْمَجروبطنُها ،  َمَجرَ  اْنتِفَاخ البَْطن من َحبٍَل أو َحبٍَن. يقال : اْلَمَجرُ وقال : 

 بُّوه.أْن تَْلقََح النَّاقةُ أو الشَّاة فَتَْمَرض ، أو تَْحَدب فال تقِدُر أَْن تَْمشي ، وربما ُشقَّ بَْطنُها فأُْخِرَج ما فيه ِليُرَ  اإلْمجاروقال : 

 وأنشَد :

َوائريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ِوي كريريريريريريريريريالب  اَّريريريريريريريريرييِّ مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريرياو   َر يف ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريِ ل  املريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريِ

  
ّكيت قال :  .َمَماِجر ، وَغنَم ُمْمِجرٌ  شاة أْن يَْعُظَم بَْطُن الّشاة الحاِمل فَتُْهَزل ، يقال : اْلمَجرُ  الحرانّي عن ابن الّسِ

َشيٌء آخر ، وهو اْنتِفاخ  اْلمَجرَ  شيٌء على ِحَدة ، وأَنَّه يَْدخل في البُيوع الفاِسَدة ، وأَنـ  بسكون الجيمـ  المْجرَ  قلت : فقد َصحَّ أنَ 

 ِزلَت.بَْطِن النَّْعجة إذا هُ 

 الَجْيش اْلعَظيم الُمجتِمع. الَمْجرُ  وقال األْصمِعّي :

 ونَِجَر إِذا َعطش فأَْكثَر من الشُّرب ، ولم يَْرَو. َمَجرَ  ويقال :

 الشَّاة التي يُصيبها َمَرٌض وُهزال ، ويَْعِسر عليها الِوالدة. الُمْمِجر وقال ابن ُشميل :

 بَْطنها.فهو بَْيع ما فِي  الَمْجرُ  قال : وأَما

 إذا جازت َوْقتَها في النِّتاج. وأنشد : ُمْمِجرٌ  وقال ابُن هانىء : ناقَةٌ 

 نريَتج وها بع  ط ول ِ جْمار و   

 اجليم والَّلم (أبواب)

 ج ل ن

 جلن ، َنل ، جلن ، لن  : مستعملة.
 ، ويَُردُّ اآلَخر فيقول : بَلَق. وأنشد : َجلَن فيقول :ِحكاية َصْوب باٍب ذي مْصراعين فَيَُردُّ أحدهما  َجلَنَ  قال اللَّيث :: جلن 

 َتْسَمع  يف اَّالنْي ِمْله َجَلْن بريَلْق و   
 ُعوٌد َجيِّد. : اْليَلَْنُجوجو،  األلَْنُجوج قال اللَّيث :: لنج 

يح يَلَنِجيجو يَلَنُجوجو أَلَْنُجوجٌ  وقال اللِّْحيانّي : يقال ُعودٌ   ِمثْلُه. يَلَنُجوِجيُ  . قال : وعودٌ ، وهو عوٌد َطيُِّب الّرِ

ُر به. أَلَْنُجوجو يَلَْنُجوج وقال ابن السكيت : عود  هو الذي يُتَبَخَّ
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نَ  أبو عبيد عن األصمعّي :: لجن  َج ، وهو من تَلَجَّ نَ  َرأْسهُ ، إذا اتََّسَخ َوتَلَزَّ ْدِر إذا تَلجَّ ن َوَرُق الّسِ  َمْدقُوقاً. لَجَّ

اخ :قال   الشَّمَّ

ِل أْرَوى و   مريريريريريريريريريريريرياء  قريريريريريريريريريريريري  َوَرْد   لريريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ني   جريريريريريريريريريِ ْت  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَوَرِق الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ

  
 وهو َوَرُق اْلَخْطِمّي إذا أوِخَف.

 ، إذا كانت ثَقيلة. لَجونٌ  قال : ومنه قيل : ناقة

ْنتُ  قال أبو عبيد ، وقال أبو عبيدة :  ك.الَخْطِمّي وأْوَخْفتُه ، إذا َضَرْبتَه بيَد لَجَّ

حتى آُس  لَِجيٌن َمْلجون وَرُق الشَّجر يُْخبَُط ثم يُْخلَط بدقيق أو شعير فَيُْعلَُف لإلبل ، وكلُّ وَرٍق أو نحوه فهو اللَّجين وقال الليث :

 الِغْسلَة.

ة ،  اللِّجانو اللُّجون ثعلب عن ابن األعرابي قال : لََجنَْت تَْلُجُن  والِخاَلُء في اإلبل. وقدفي كّلِ دابة ، والِحَراُن في الحافِر خاصَّ

 ً ً و لُجونا  .ِلَجانا

ة. اللَُّجين وقال  : الِفضَّ

 : َزبَُد أْفواه اإلبل. اللَِّجين وقال غيره :

 وقال أبو وْجَزة :

رَّ مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريريا  الريريريريريريريريغريريريريريريريري  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريأنَّ الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  جريريريريريريريريِ ه الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ ْه َوقريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ َرفريريريريريريريري    ذ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الِخْطِمّي. بلَِجين أْنيابها ، وَشبّه لعابهاأراَد بالناصعات الغر : 

، تريُد : كريم األْصل والطَّبع ،  النْجل هو مثل اإلكليل واإلْخريط من قولك : هو كريمُ  اإلنجيل سلَمةُ عن الفّراء قال :: نجل 

 وهو من الِفعل إْفعيل.

 أبوه ، وأنشد : نََجلهُ  الولَد ، وقد النْجلُ  وقال أبو عبيد :

 أ َُ والريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ َ 

  
ال  َم مريريريريريريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريريريريريريَ اله فريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريْ   ْذ َنريريريريريريريريريريريريريريََ

  
، والكالم ُمقَدٌَّم  نََجاله ، وهو الولد وأْنشد البيت ، وقال : أراَد أْنَجَب والداه به إذ النّجل : الكريم النّاجل عمرو : عن أبيه :

ر ، قال :   النّّز. النّجلُ و: الماُء المْستَْنقَع ،  النَّْجلُ ووُمَؤخَّ

 من األرض أي يُْستَخرج. يُْستَْنَجلُ  ماءٌ  النَّْجلُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 َسْلُخ الِجْلِد من قَفاه. : النّجلو: المحّجة ،  النّجلوالجمع الكثير من النّاس ،  النّجلُ  وقال أبو عمرو :

 ُد الذي يَُشقُّ من ُعْرقُوبَْيه جميعاً ، كما يَْسلُُخ الناس اليوم.الِجلْ  المْنجول أبو عبيد عن الفّراء :

ال إذا كان َحاِذقاً : النّجلوإثاَرةُ أْخفاِف اإلبِل الَكْمأةَ وإْظهاُرها.  النَّْجلُ  أبو عمرو : ، وقال  ِمْنجل : السَّير الشَّديد ، ويقال للَجمَّ

 لَبِيد :

رَّاَن انَ  ل  الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ َرأب  تريريريريريريريريريريَ ة  جِبَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريِ

  
رر    ِة الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريُّ ومريريريريريريريريريريريَ َ  يف الريريريريريريريريريريريّ  ريريريريريريريريريريري  َوقريريريريريريريريريريريَّ   ذا تريريريريريريريريريريريريَ
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ان : تُثيُرها فَترمي بها.  تَْنجلُ  رَّ  لْوَحه ، إذا َمحاه. نََجلَ  َمْحو الّصبِّيِ اللّْوح. يقال : : النَّْجلوالّظِ

 ، وأنشد : النَّْجلُ  وهو الكريم الكثيرُ  نَاِجلٌ  وقال الليث : فَْحلٌ 

َزّوجريريريريريريريريريريريريريريوه  هريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريَ راقريريريريريريريريريريريريريري  اجريريريريريريريريريريريريريري ا  َأعريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريْل و   تريريريريريريَ لريريريريريريريْ ل  يريريريريريريري  جريريريريريريلريريريريريريوا مريريريريريرين  ريريريريريريت فريريريريريريحريريريريريريريْ تريريريريريريَ  انريريريريريريريْ

  
 َرْميَُك بالشيء. النْجلوقال : 

 ، وَعْين أَْنجلَ  : َسعَةُ العين مع ُحسن. يقال : َرجلٌ  النََّجلوبه أي يُْرمى به ،  فيُْنجلُ  : ما يُْقَضُب به العود من الشَّجر الِمْنَجلُ و

ُع َخْرَق الطَّعنة ، وقال أبو النَّجم : ِمْنَجلٌ  واسعة ، وسنَانٌ  نجالء وطعنة،  أنجل : واألسد نَْجالءُ   ، إذا كان يُوّسِ

ا ِم ل  ال  َ اَمى ِمْلَجل       ِسلاَن 
 اْلَواِسعة. النَّْجالءُ  أبو ُعبيد : الطَّْعنةُ 

َضْرٌب من الَحْمص  النَِّجيلو: نَقَّالُو الَجْعِو في السَّابل ، وهو ِمْحَمُل الطَّيانين إلى البَنّاء ، قال :  النََّجلُ  وقال ابن األعرابّي :

 َمْعروف.

 ، وهو الَهْرُم من الحمض. النجيل من اإلبل : التي تَْرَعى النّواجلُ  ابن السّكيت عن أبي َعمرو :

 يَْجِري. نَْجال المدينةَ ، وهي أَْوبَأُ أرض هللا ، وكان واديها وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن عائشة أنها قالت : قَِدَم النبي و

 أرادت : أنه كان نَّزاً.

 الوادي ، إذا ظهر نُُزوُزه. اْستَْنَجلَ و

 : واسٌع قد عال كلَّ شيء وأَلبَسه ، وليلةٌ نَْجالء. أَْنَجلُ  وقال األصمعُي : لَْيلٌ 

 القوُم بينهم ، إذا تَناَزعوا. تَناَجلَ  ع الناس ، وقدتنازُ  التّناجل وقال أبو عمرو :

راعة. نْجالً  األرض نََجْلتُ و، إذا اْستَبَان ومضى ،  اْنتجاالً  األمرُ  اْنتجلو  : َشقَْقتَها للّزِ

 الذي يُْسلَُخ من رجليه إلى رأسه. الَمْنُجولواللِّحياني : الَمْرجوُل 

الَّذي يَُشقُّ من ِرجليه إلى َمْذبَحه ، والَمْرُجول : الذي يَُشقُّ من رجليه ثم  الَمْنُجولُ  َدع يقول :وقال أبو تُراب : َسِمْعُت أبا السََّميْ 

 يُْقلَُب إهابه.

رع الملتَّف الُمْزَدّج  الِمْنَجلُ و: الذي يمحو ألواَح الصبيان ،  الِمْنَجلوالسَّائق الحاذق ،  : الِمْنَجلُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : : الزَّ

جل الكثيُر األْوالد ،  الِمْنَجلُ و  الكمأة بُخفِّه. يْنُجلُ  : البَعير الذي الِمْنَجلُ و: الرَّ

 ج ل ف

 مستْعمَّلت. جلف ، جفل ، جلف ، لف  ، فل . فجل :
جُل يُداِلُك أْهلَه ، قال : ال بَأَْس به إذا كان: لفج  ً ُملْ  ُسئَِل الَحسُن عن الرَّ  .فَجا

ُجُل ، فهو أَْلفَجَ  أبو َعبيد عن أبي عمرو :  ، إذا كان َذَهَب مالُه. ُمْلفَجٌ  الرَّ
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 الُمْعِدُم الَّذي ال َشْيء له ، وأنشد : الُمْلِفجُ  وقال أبو ُعبيد :

ِر  م يف الريريريريريريريع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريري   األلريريريريريريريفريريريريريريرياِج و َأمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريري 

  
زَاِج   يريريريريريريريريريِّ  املريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريْذب  طريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، وهو « أَْفعَل»وأخبرني اإليادّي عن شمر عن ابن األعرابّي والمنذرّي عن ثعلب عنه أنه قال : كالُم العرب ُكلّه على 

 ، وأَْحَصَن فهو ُمْحَصن ، وأَْسَهَب فهو ُمْسَهٌب. ُمْلفَج فهو أْلفَجَ  إال في ثالثةَ أحرف :« ُمْفِعل»

ً  إلى ذلك االْضِطرار أَْلفََجنِي و زيد :وقال أب  ، تَْضَطره الحاَجةُ إلى من لَْيس لذلك بأَْهل. ُمْلفَجٌ  ، ورُجلٌ  إْلفَاجا

 الذُّّل. اللَّْفج وقال أبو عمرو :

 اْلقَاِمر. الفاجل ثعلب عن ابن األْعرابّي :: فجل 

 وهو ُمَجّهز السَّفينة يهجو َرجالً : أَُروَمةُ نباٍت ، وإياه َعنَى بقوله : الفُْجلُ  وقال اللّيث :

ِل  جريريريريريريريريْ اِء الريريريريريريريريفريريريريريريريري  ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  جب ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ل  وأيُّ ثريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ ال  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى ثريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  ثريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ

  
 ُظْفَره عن إْصبعه. َجلَْفتُ  أَْخفَى من الَجْرف وأََشدُّ استِئصاالً ، تقول : الَجلفُ  قال اللَّيث :: جلف 

ف ، والَجالئِف الّسنون ، واحدهاالدَّهر أي  َجلَّفه ، قد ُمَجلَّف ورُجل  .َجليفة أَتَى على ماله ، وهو أيضاً ُمَجرَّ

ى أَْجلَفَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  : الّطين. الُجالفوعن رأْس اْلُجْنبُخة ،  اْلُجالفَ  الّرجل إذا نَحَّ

انِّي عن ابن السّكيت قال : يَن عن َرأْس الدَّّن. ْفتُ َجل أي قََشْرت ، يقال : َجلَْفت مْصدر اْلَجْلفُ  الحرَّ  الّطِ

 : بََدُن الشَّاة بال َرأٍْس وال قََوائِم. الِجْلفُ و: األْعرابيُّ اْلجافي ،  الِجْلفوقال : 

 وزمان جالف وجارف. َجلَفَتُُهم ، وقد جاِلفَة أخبرني المنذرّي عن أَبي الهيثْم ، يقال للسَّنَِة الشَِّديدة التي تَُضرُّ باألموال َسنَةٌ 

 وأنشد : .ُجلُوف في كالم العرب : الدَّنُّ وجمعه : اْلِجْلفُ وقال : 

ه   لريريريريريريريريريريريريُّ ٌ  ظريريريريريريريريريريريريِ وف  طريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريري  ه  جريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
وْص   يريريريريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريرياٌء وَدوا ريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه ظريريريريريريريريريريريريِ

  
يب. الظَّْبية : جمع الّظباء  ، وهي اْلُجَريُِّب الصَّغير يكون وعاء للمسك والّطِ

ُجل إذا َجفَا : فالنٌ   َجاٍف. ِجْلفٌ  قال : ويقال للرَّ

 قال : وإذا كان الماُل ال ِسَمَن له وال َظْهر وال بَْطن يَْحمل ، قيل : هو كالِجْلف.

 أَْسفَُل الدَّّنِ إذا انَكسر. الِجْلفُ  وقال غيره :
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اُل النَّْخِل الذي يُلَقَُّح بَطلَعة. الِجْلفُ  :وقال اللَّيث   : فُحَّ

 ، وهو الذي أَْحَرقه التَّنُّور فلَِزَق به قُُشوره. َمْجلوف إذا قشرت الِجْلَد ولم تَدُخل اْلجوف ، وُخْبزٌ  جالفة األصمعّي : َطعنَةُ 

ا قول قَْيس بن اْلخطيم يَصف امرأة :  وأمَّ

َدهريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ ا تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهتريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف   لريريريريريريريريريريريريريري  ه جريريريريريريريريريريريريريري  وافريريريريريريريريريريريريريري  راد  َأجريريريريريريريريريريريريريريْ ْزَ  جريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 جمع َجليف ، وهو الذي قُِشر. الُجلُفُ  فإن شبَّه الُحِليَّ الذي على لبَّيتها ، بجراٍد ال ُرؤوس لها ، وال قَوائم. وقال :

ل ، قال : ويقال أصابَتُْهم  .ُمْجتَِلفون أموالَهم ، وهم قوم اْجتَلَفَت عظيمة : إذا َجليفَةٌ  وذهب ابُن الّسّكيت إلى المعنى األوَّ

 : السنة التي تَذَهُب بالمال ، وقال الفَرزدق : اْلَجاِلفَةُ و: الذي قد َذهب ماله ،  اْلُمَجلَّفُ  أبو ُعبيد :

   ِمن اْلمال  ال م ْسَحٌه أو جم َلَّف  
 : الُخبز اليابس بال أُْدم. الِجْلفو

حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا أبو داود الطيالسّي قال : أخبرنا ُحَريث بن  السَّْعِدّي قال :أخبرني محمد بن إسحاق 

كلُّ »:  وسلمعليههللاصلىالسَّائب قال : حدثنا الحَسن قال : حدثنا ُحمران بُن أبان ، عن عثمان بن َعفّان قال : قال رسول هللا 

من الُخْبز  الِجْلفُ وواْلِقْرفَةُ  الِجْلفَةُ  قال شمر ، قال ابُن األعرابّي ::  «، وثَوب يَْستُره فَْضل الّطعام ، وِظّل بيت ِجْلفِ  َشْيٍء سوى

 : الغليُظ اليابس الذي ليس بمأْدوم وال يابِس لَيِّن كاْلَخشب ونحوه. وأنشد :

ه  تريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريِ ْتٌ مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريَ ر   ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريارِِك   َة عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري   ِل مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريوب َُّ ريريريريريريريريريريريَّ  جبريريريريريريريريريريري 

  

ف  مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريت  بريريريريريريريريريس جريريريريريريريريرياءو  لريريريريريريريريريْ  ا جبريريريريريريريريريِِ

  
ارِِك   المريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم ذي اَّريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ  وبريريريريريريريريريني غريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريَ

  
 .اللََّجف الَحْفُر في َجْنب الِكناس ونحوه ، واالسم : اللَّْجفُ  قال الليث :: لجف 

 أيضاً : َمْلجأُ السَّْيل ، وهو َمْحبُِسه. اللََّجفُ وقال : 

 غير ذلك ناٍت من اْلَجبل ، وربما ُجِعَل كذلك فوق الباب.ما أْشَرَف على اْلغار من َصْخرة أو  اللِّجافوقال : 

فُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :  اْلحْفُر في نواحي البئر. التَّلَجُّ

 وقال العجاج :

    َذا انريَتحى م ْعَتِ ما  أو جلَّفا  
هام الذي نَْصلُه َعريض. اللََّجيفُ وقال :   من الّسِ

هام العريض النّْصل « النَّجيفُ »قلت : وُحقَّ له أَن يَُشكَّ فيه ؛ ألنَّ الصواب فيه  .اللَّجيف شّك أبو ُعبيد في بالنُّون ، وهو من الّسِ

 ، وَجْمعه نُجُف. ومنه قول أبي كبير الُهَذلي :
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ٌف َبَذْله  هلا َ َوايفَ انِهِض     َن 
ةُ اْلوادي ، قال ويقال :  اللََّجفَ  أبو ُعبيد عن األصمعّي : فة بِئُْر فالنُسرَّ  .ُمتَلّّجِ

 وأنشد شمر :

اْف  جريريريريريريريَ ى َوَرَدْ  َذاَ  الريريريريريلريريريريريَّ مريريريريريَ لريريريريريْ  لريريريريريو َأنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اْف   ْوِب الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرْ  ذانِذَن الريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريَ

  
كيَّة : ما أَكل الماُء من نواحي أَْصلها وإن لم يأكلها وكانت ُمْستَوية األْسفل فليس لها أَْلجافُ  وقال ابن ُشميل :  .ِلْجف الرَّ

 .لََجفَ  يونس : وقال

كيَّة وأَْسِفلها ، فصار مثل الغار. اللََّجفُ  ويقال :  ما حضر الماُء من أعلى الرَّ

 الماُء الجاِري من العَين. اْلفَلَجُ  قال الليث :: فلج 

 وقال العجاج :

   َتذكَّرا َعيلا  َرَواء  فريَلجا 
 .فَلَجٌ  ، وماءُ  فَلَجٌ  أي َجارية ، يقال : َعْينٌ 

 وأنشدهُ أبو نصر :

 فلجا و   تذكرا عيلا رِوى 
 الروى : الكثير.

 النَّْهر. اْلفَلَجُ  وقال أبو عبيد :

 وقال األعشى :

َْب  لريريريَ عريريريْ ٌج يسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريى جريريريريريريريَ اوَل صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريَ  فريريريمريريريريريريريا فريريريريَ

  
ْورِد  ٌل    كريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ رٌَع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريه َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 اْلِجْزيَة على أَْهله. فَفَلجا د ،في حديث ُعَمر : أنَّه بَعَث ُحَذيفَة ، وُعثمان بن ُجنيف ، إلى الّسواو

 ، يعني قََسما الجزية عليهم. فَلَجا قال أبو ُعبيد : قال األْصَمعّي قوله :

 .اْلفاِلج ، وهو المْكيال الذي يُقال له الِفْلج قال : وأَْصُل ذلك من

ب ، فقيل : قال : وأَْصلُه ُسْريانيُّ ، يقال له بالسُّريانية :  .فْلجٌ و فاِلجٌ  فَالغاء ، فعّرِ

 وقال اْلَجْعِديُّ يَِصُف الَخمر :

ك دا جريريريريريريرياِن مريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريْ َي فريريريرييريريريريهريريريريريريريا فريريريريِ  أ لريريريريْ ريريريريِ

  
رُِِ و رِيريريريريريريريريريَن   ل  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ٌج مريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريِ

  
ى الِقْسمة  ؛ ألنَّ خراَجهم كان طعاماً. باْلِفْلج قال : وإنَّما سمَّ

جُل أَْصحابَه ، يعلوهم ويفُوقُُهم ، يقال منه : يَْفلُجَ  فهو أنبَضّمِ الفاء ،  الفُْلجُ  ، فأما اْلِفْلج قال أبو ُعبيد : فهذا ً  الرَّ  فَلََج يَْفلُُج فَْلجا

ً و  .فُْلجا

ق ، وهو أَْفلجَ  : تباعد ما بين األْسنان ، ورجل الفَلَجُ و  أيضاً. التَّْفِليج ، إذا كان في أَْسنانه تَفَرُّ

: ُشقَّةٌ من ُشقَق اْلِخباء.  الفَِليَجةُ وه في يديه فإذا كان في ِرْجلَيه ، فهو أَْفَجج ، الذي اْعِوجاج األْفلَجُ وأبو ُعبيد ، عن األصمعي : 

 ؟قال األصمعّي : وال أَْدري أْين تكون
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 قال ُعمر بن لَجأ :

ل بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْوب   مريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ ى غريريريريريريريريريت م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مَتَةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
الِل   ة   ريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ِل الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ َوى  ريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  هللا عليه أَْفلََجهُ  فاُلن ، وقدفالٌن على  فَلَجَ  وقال األصمعّي : ً و فُْلجا  .فُِلجَ  ، وقد الفَالج : صاِحبُ  الَمْفلوجُ و،  فُلوجا

 في الثَّنِيَّتَْين. اْلفَلَجُ و: اْلفَحج في السَّاقين ،  اْلفَلَج وقال :

 وهو نْصُف الُكّرِ الكبير. بالفالج ُكرٌّ  ، ومنه قولهم : الفَاِلج النِّْصُف من ُكّلِ شيء ، ومنه يقال : َضَربه اْلفَلج قال : وأَْصلُ 

 .الفََوالج : اْلَجمل ذو السَّناَمْين ، والجميع اْلفَاِلجو

 المال بينهم ، أي قََسْمته ، وقال أبو ُدَواد : فَلَْجتُ  َشِمر :

يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا   َم نريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريْ ج  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريق يريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
ار  و   تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريٌق لريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 األمر أي يَْنُظر فيه ، ويَْقِسُمه ويَُدبُِّره. وقال ابن ُطفيل : يَْفلُجُ  ويقال : هو

ا ر  كريريريريريريريَأَنريريريريريريريَّ فريريريريريريريْ لريريريريريريرييريريريريريريرياِء قريريريريريريريريَ ن يف عريريريريريريريَ حريريريريريريريْ َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريَ

  
ن اَتلريريريريريريريرييريريريريريريريريا  عريريريريريريريرياِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وج  يريريريريريريريري  لريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريهريريريريريريريريارِيريريريريريريريريق  فريريريريريريريريريَ

  
 الكاتِب. الفَلُّوجُ  قال خالُد بن َجْنبَةَ :

اسم بَلَد. قُلت :  : فَْلجواْلقَْسُم.  .الفَْلجُ و: اْلقََمر  اْلفُْلجُ و الفَْلجُ وقال :  الفَْلجُ و الفُْلجُ  ، وهو أَْفلَجوَسْهُمه  فَلَجَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، وقال الشاعر : فَْلج ومنه قيل ِلَطريٍق يَأُْخذُ من طريق البصرة إلى اليمامة ، طريُق بطن

ْه بريريريريريريريريفريريريريريريريريلريريريريريريريريج ِدمريريريريريريريريا  هريريريريريريريريم و    ن الريريريريريريريريذي مسريريريريريريريريانريريريريريريريريَ

  
لُّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريوُِ   ْوُ  كريريريريريريريري  م  الريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ    أ َُّ  ريريريريريريريريالريريريريريريريريِ ِ  هريريريريريريريري 

  
: تبَاُعد ما بين الثَّنايا  الفَلَجُ و: ليس بُمْستَقيٍم على جهته ،  ُمفَلَّجٌ  ، قال : وأَْمرٌ  فَلُّوجة السََّواد قُراها ، الواحدة فاَلِليج وقال الليث :

باعيات ِخْلقَةً ، فإن تُُكلَِّف فهو  اْلقََدمين أُُخراً.: تباُعد  الفَلَجُ و، قال :  التَّْفليج والرَّ

 بَن َخاَلوة يا فَتى. فَاِلجَ  وقال أبو زيد : يقال للرجل إذا َوقَع في أَْمٍر قد كان عنه بَمعزل : كنت عن هذا األْمر

، رواه ابن َخاَلوة أي أنا بَِريٌء منه ، ومثله ال نَاقَةَ لي فيها وال َجمل وقد قاله أبو زيد  فالجُ  أبو ُعبيد : عن األصمعي : أنا منه

 ِشمر البن هانىء عنه.

السَّحاُب الذي قد  : اْلجْفلُ وبهذا المْعنى ِلغَير الليث ،  اْلَجْفل السُّفُن. قلت : لم أسمع الُجفولو: السَّفينَةُ ،  اْلَجْفلُ  قال الليث :: جفل 

 َهراَق ماَءه ، فخفَّ َرَواحه.

يَن عن األرض.اللَّْحَم من اْلعظم ، والشَّْحَم ع َجفَلَتُ  وقال الليث  ن الجْلد ، والّطِ

 َمْقلوٌب بمنزلة َجَذْبُت وَجبَْذُت. اْلَجفلَ  قلت : والمعروف بهذا المعنى َجلَْفُت ، وكأَنَ 
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يحُ   .اْلَجْفلُ  السَّحاَب الخفيف من اْلَجهام ، أي تَْستَخفُّه فَتَْمضي به ، واسم ذلك السَّحاب : يجِفلُ  وقال الليث : الّرِ

 َسَمكاً كثيراً ، أي ألقاهُ على السَّاحل. َجفَل إنِّي آلتي البحر فأَجده قدقال ويقال : 

ً  َجفَل في الحديث أنَّ البَحرو المتاَع بعَضه على بعض ، أي رميته بعضه  َجفَْلتُ  ، أي ألقاه ورمى به. وقال ابن ُشميل : سمكا

 على بعض.

 إذا َجَرْفتَه. َجفَلتهووقال أبو زيد : َسَحْيُت الطيَر 

، معنى  فدَعمتْه يَْنجفل في َسفَر ، فَنَعََس على َظْهر بَعيره حتى كادَ  وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي قَتَادة : أنه كاَن مع النَّبي و

 ، أي يَْنقَلب. يَْنَجفل قوله :

 وقال أبو النجم يصف إبِالً :

ِل  فريريريريريريريريريريَ ْ هريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريلُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياُ  جمريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريريريريَْ

  
ِل   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريراغ الريريريريريريريريريْ أَلْي  يف الريريريريريريريريريْ  أَلْ   بريريريريريريريريريِ

  
غت ، ثم أَراَدت االستواء ، قَلَبَها ثِْقُل أَْسنَِمتِها.  يريد : يَْقِلبُها َسناُمها من ثِقِله إذا تمرَّ

 الفزُع اإلبِلَ  َجفَّلَ وراً جباناً ، إذا كان نَفو إْجِفيل النَّعاَمةُ ، ورجلٌ  َجفَلت : ُسْرَعةُ الذَّهاِب والنُّدوُد في األَْرض ، يقال : الُجفولو

الشَّجرة ، إذا َهبَّت  اْنَجفَلتو، إِذا َهربوا بُسرعة.  انجفاالً  القوم اْنَجفَلوِصيَرانَها.  َجفَّلَ  ُجفوالً. وقال : إذا الحرُّ  فجفلت ، تجفيالً 

 بها ريح َشديدة فَقَعَرتْها.

 الَكثِير ، وقال ذو الرمة يصف َشعر امرأة :من الشَّْعر : المجتِمُع  اْلُجفَالُ و

رّا  و  كريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ اِوِد م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وَد كريريريريريريريريرياأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اال    فريريريريريريريَ ِ ال  جريريريريريريري  ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نْي مريريريريريريري  لريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ مريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريْ

  
 : تَْصليُع اْلفيل. اْلِجْفلُ  وقال أبو ُعبيد :

 .ُجفَال ِفٌش ، ويقال ِلَرْغوة الِقدر :أي ُمْنتَ  ُجفَالٌ  ، إذا َراَث ، قال : وَشْعرٌ  يَْجِفلُ  الفيلُ  َجفَل وقد قاله الكسائّي ، وقد

 [.17الرعد : ] [جفاء] (جفاال)وُرِوي عن رْؤبة أنَّه كان يَْقرأ : فأّما الّزبد فيذهب 

وقال أبو   :، وأُْحلَُب ُكثَباً ثُفَاالً ، ولم تََر ِمثْلي ماالً  ُجفَاالً  وفي كالم األعراب ، فيما ُحِكَي عن البهائم : أن الّضائِنَةَ قالت : أَُجرُّ 

باً ، قد لجافِلُ  زيد : يقال : إنه َب َشْعُره تَنَصُّ  .يَْجِفُل ُجفُوالً  َشْعُره َجفَلَ  الشَّعر ، إذا َشِعَث َوتَنصَّ

 ؟َجفَّلها ، إذا َشَرَد فََذَهَب ، وما أَْدري ما الَّذي أَْجفَلوالظَّليم ،  َجفَلَ  وقال الليث :

 جماَعةٌ َذَهبوا وجاؤوا. من الناس : الَجفَّالَةُ وأَي نَفَّرها ، قال : 

 ج ل ب

 مستعمَّلت. جلب ، جبل ، جلب ، لب  ، بل  ، ِبل:
 القومُ  َجلَبَ  ما اْلَجلَبُ  قال اللَّيث :: جلب 
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ْا ، واجلمع  اجْلََلَبة   : اجْلََل   و ، قال :  ج َلَباء وَعبي ٌ ،  َجِلي ٌ  ، وَعْب ٌ  ََيِْلب ون ، والِفْعل َأْجالب من َغَلم  أو سريريريريريريريريريريريريَ
اعريريِة اللريريّاس ، والفعريريل يريريا  ،  َجلَّبواو  َأْجَلب وا يف  ريريَ ل  ج لريريِ َ  : مريريا اجْلَل وبريرية  و من الصريريريريريريريريريريريريريريّ للبيع ، حنِو اللريريّاب والَفحريريْ

ه من ل ، فَلْيسريريَ َتسريريَ ُ  اإلبل والف حولة اليت تري لريْ  لصريريامس  اإلبل : هل يف ِ بِِلكَ . ي ال اجْلَل وبَة والَ ل وص ، فَأمَّا ِكرا
 للبيع. َجَلبه يريْع  َ ْي ا   ؟َجل وبة

 .«وال َجنَب َجلَبَ »في الحديث : و

عليه ، ففي ذلك  يَُجلِّبَ ويكون في َشْيئَين ، يكوُن في ِسبَاق الخيل ، وهو أن يَتْبََع الرجُل فَرَسه فَيَْزُجَره ،  اْلجلَبُ  قال أبو ُعبَيد :

 اْلَجْري. َمعونةٌ للفرس على

ُق فَيَْنِزَل َمْوِضعاً ، ثم يُْرِسَل إلى المياه من َدقة ، أَْن يَْقُدَم الَمَصّدِ قَها ،  يَْجلُبُ  والوْجهُ اآلخر في الصَّ إليه أَْغنَاَم أَْهل المياه فَيَُصّدِ

دَّقوا على مياههم وبأَْفِنيَتِهم.  فَنُِهَي عن ذلَك ، وأُِمَر بأَْن يَصَّ

ّكيت. قال : يقال هم الحرانّي عن ابن  عليه ، ويُْحِلبُون عليه ، بمعنى واحد ، أي يُِعينُون عليه. يُْجِلبون الّسِ

روى محمد بن إسماعيل البخارّي ، عن أبي موسى محمد بن المثنى ، عن أبي عاصم ، عن حنظلة ، عن القاسم ، عن عائشة 

، فأخذ بكفه ، فبدأ بِِشّق رأسه األيمن ،  الُجاّلب لجنابة دعا بشيء نحوإذا اغتسل من ا وسلمعليههللاصلىكان النبي »أنها قالت : 

 .«ثم األيسر ، فقال بهما على َوَسِط رأِسه

 ماَء الورد وهو فارسّي معرب ، والورد يقال له : ُجْل واب معناه الماء ، فهو ماء الورد ، وهللا أعلم. بالُجالبِ  قلت : أراه أراد

ُجَل إذا تََوعََّده بالشر ، وَجَمَع عليه الجمع ، بالجيم. أَْجلَبَ  األعرابّي :أبو العباس ، عن ابن   الرُجُل الرَّ

جل إذا نُتَِجْت ناقته َسْقباً ، وكذلك إذا كانت إبِلهُ تُنتُج الذُّكور ، فَقد أَْجلَبَ وقال :  ،  أَْجلَب ، وإذا كانت تُنتُج اإلناث ، فقد أَْجلَبَ  الرَّ

 وال أَْحلَبَت ، أي كان نِتاُج إبِلك ذكوراً ال إناثاً ِليَْذَهَب لَبَنُهُ. أَْجلَْبتَ  ى صاحبِه فيقول :ويَدعو الرجُل عل

 أي اْجَمع عليهم وتََوعَّْدُهم بالّشّر. [64اإلسراء : ] (َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَْيِلَك َورَِجِلكَ )وقول هللا جلَّ وعّز : 

 .أَْجلََب يُْجِلبُ و،  يَْجلُبُ و،  َجلََب يَْجِلبُ  َعلَْت اْلقَْرَحةَ ِجْلَدةٌ لَْلبُْرء ، قيلأبو ُعبيد ، عن األْصَمعّي : إذا 

 ، وأَنشد : ُجلّبو جوالب ، وقروحٌ  َجالبةو ُمْجِلبَةٌ  وقال الليث : يقال قرحةٌ 

  ِ لريريريريريريريريريريريريَّ رو   جريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريرياك ريبِّ مريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريري 

  
وُِّب.  وِ. اجلريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريري 

  
ْحل  ِجْلبُ  ُعبيد ، عن أبي عمر :قال أبو   : عيدانُه وأنشد : ُجْلبُهوالرَّ

  



3838 

 

القريريريريريريريريريريريريي  وري و كريريريريريريريريريريريريَأنَّ َأعريريريريريريريريريريريريْ َ  كريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريِ

  
ور  راأِب رائريريريريريريريريريريريريريريح  فريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريري  ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّكيت : ْحل  ِجْلبُ  الحرانّي عن ابن الّسِ  من الّسحاب ، ما تراه َكأَنَّه جبل ، وأنشد : اْلِجلبُ  أَْحنَاؤه قال : ُجْلبُهوالرَّ

رَّأب  و  ِ  ريريريريريريريح  وقريريريريريريِ لريريريريريريريْ لريريريريريريريْ   ، جريريريريريريِ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  جبريريريريريريِِ

  
زِل و   عريريريريْ لريريريريريريريْ   عريريريرين ا ريريريريْتِ مريريريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  ال ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
دَّة والَجْهُد والجوع ، وأَنشد الرياشّي : الُجْلبَة وقال أبو زيد :  الّشِ

تريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريَّ ه ولريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريريريريني َّريريريريريريريريريريريريَْ  كريريريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريريريَّ

  
اٌر و ْرُِّيريريريريريريريريرير    يريريريريريريريريريَّ ة اجلريريريريريريريريريوع جريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين جريريريريريريريريري 

  
دَّ  اْلُجْلبَةُ وقال :  دَّة والمجاعة. واإلرزيز : ُجْلبَةٌ  ة ، وأصابتهمالّشِ  الطَّعنة. واْلَجيَّار : ُحْرقةٌ في الَجْوف. ، وهي السَّنة والّشِ

 في قصيدة له يذكر فيها العَْيَر وأُتُنَه :« ديوان العجاج»رأيت في نسخة 

بريريريريريريريريريريا َرهريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريا  ذا تريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوه َرهريريريريريريريريريريْ

  
ْوال    ْو  بريريريريريريريَ مريريريريريريريار الريريريريريريلريريريريريريَّ ى اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريِ لريريريريريريَ َر َ عريريريريريريَ  َُّغريريريريريريْ

  

بريريريريريريريريريريريريا ْزِء الريريريريريريريريريريريريذي  ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأَب اجلريريريريريريريريريريريري 

  
ا   فريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريريريه م ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وأضريريريريريريريريريريريريريريحى م ْعَجبريريريريريريَ

  
 قال : ُعصارة الجزء : ما اْنعَصر من بَْولها ، وهي جازئة.

 .اْجتَلبه التماُس المرعى ما كان َرْطباً من الكأل. رواه بالجيم كأنه بمعنى التََّجلُّبُ وقال : 

 .الُجلَب : العُوَذةُ التي يُْخرز عليها الجلد ، وجمعها : الُجْلبَةُ  وقال الليث :

 وقال َعْلقََمةُ يصف فرساً :

ه   رِ ريريريريريريريريريريريري  مُّ بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ ه  يريريريريريريريريريريريريري  ْوج  لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريِ ة الريريعريريني جمريري ْ يريريريريريريريَ ِث راق  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريَى نريريفريريريريريريريْ  عريريَ

  
  بَِريمه : أي يُطاُل إطالةً لسعة صْدِره.اْلغَْوُج : الواسع ِجْلد الصْدر. والبَِريُم خْيٌط يُْعقَُد عليه ُعوذةٌ : يُتَمُّ 

: الحديدةُ يُرقع بها القََدح ،  اْلُجْلبَة ثمَّ يُخاط علَى الفََرس عن أبي عمرو وقال الليث : ِجْلبٍ  : الذي يجعُل العوذةِ في الُمْجِلبُ و

 ه طريق تَأْخذ فيه الّدواّب.في الجبل ، إذا تراكم بعض الصخر على بعض ، فلم يكن في الُجْلبَةووهي حديدة صغيرة ، 

 [.59األحزاب : ] (يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجََّلبِيِبِهنَ )وقول هللا جلَّ وعزَّ : 

 ، والجماعة جلباب المرأة ُمالَءتُها التي تَشتَِمُل بها ، واحدها جْلباب الِخمار. وقيل : الجْلباب قال ابن السّكيت ، قالت العاِمريَِّة :

 .جالبيب

ي به المرأة رأسها وصدَرها ، وقد الجلباب وقال الليث : داء ، تُغَّطِ  ، وأنشد : تجلببت : ثوٌب أَوسُع من الِخمار دون الّرِ

 الَعْيش  داج  كلريَفا  جْلباب ه  و   
 وقال اآلخر :

   جم َْلَبٌ  من سواد الليل جْلبا  
ً  فَْليُِعدَّ للفقرفي حديث علي : من أََحبَّنا أَْهَل البيت و  أو تَجفافاً. جلبابا
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ً  قال القُتَيبيُّ : معنى قوله فْليُِعّد للفقر وتَجفافاً أي ِليَْرفض الدنيا وليزهد فيها ، وليَْصبِْر على الفقر والتَّقَلُّل ، وكنى عن  جلبابا

 والتَّجفاف البدن. الجلباب والتَّجفاف ألنه يستر الفقر كما يستر بالجلباب الصبر

ً  فْليُِعّد للفقر»قوله  اإلزار. قال : ومعنى اْلِجْلبابُ  قال أبو العباس ، قال ابن األعرابّي :  .«جلبابا

 يريد لفْقِر اآلخرة ونحو ذلك.

يستمل به اإلزار ، ولم يرد به إزار اْلَحْقو ، ولكنه أراد به اإلزار الذي  الجلبابُ  قال أبو ُعبيد قلت : ومعنى قول ابن األعرابّي :

 فيَُجلُِّل جميع الجسد ، وكذلك إزاُر الليل هو الثَّْوب السابغ الذي يشتمُل به النائم فيغطي جسده كلّه.

 ، وهو َحبٌّ أَغبَُر أْكَدُر َعلَى لون الماِش ، إال أنه أَشّد ُكْدَرةً منه وأعظُم جْرماً ، يُطبخ. ُجلبانة الُمْلُك ، الواحدة الُجْلبان الليث :

ابن ُعروة ، عن البُْسِرّي ، عن ُغْنَدر ، عن ُشْعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب يقول : لما صالَح  حدثنا

 المشركين بالحديبية ، صالحهم َعلَى أن يَدُخَل هو وأصحابه من قابٍل ثالثةَ أيام ؛ وال يُدِخلونها إالَّ  وسلمعليههللاصلىرسول هللا 

 السالح. بُجلبَان

 الِقَراب بما فيه. السالح. قال : ُجلبان قال : فسألته : ما

: الجراب من األَدم يوضع فيه السيف مغموداً ، ويَطرح فيه الراكُب  الِجْلبانُ وقلت : الِقراُب : هو الغمُد الذي يُغمُد فيه السيف ، 

 سوَطه وأداتَه ويُعلِّقُه من آِخرةِ الّرْحِل أو واسِطه.

بةٌ ، إذا كانت سيِّئَة الُخلق ، صاحبة ُجلُبَّانهو ِجِلبّانَةٌ  وقال غيره : امرأَةٌ   وُمكالبة. َجلَبَةٍ  وتِِكالَّ

 ، أي قَْشَرةٌ غليظة. ُجْلبَة من النساء الجافيةُ اْلغَِليظة ، كأن عليها الُجلُبّانة وقال َشمر :

 وقال ُحَميد بن ثَْور :

ارهريريريريريريريريريا ى عريريريريريريريريريِ ٌة َوْرهريريريريريريريريرياء    ْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريري   جريريريريريريريريري 

  
ى  ريريريريتا  لريريريريريريري يريريريريهريريريريريريريا اجلريريريريالمريريريريريريري   بريريريريفريريريريي مريريريري  غريريريريَ  ن بريريريريريَ

  
 .اْلُجْلبةُ  : أن تأخَذ قطعةَ قِّدٍ فتُلبِسها َرأَْس القَتَب ، فَتَْيبَُس عليه ، وهي األجالبو

 قال الجعِدّي :

   كتريْلِحية اْلَ َت  اْلم ْجَلِ   
 بطيٍن أو عجين ، لئال يَْنَهَزها الفصيل.: أن تُْؤخذ ُصوفَةٌ ، فَتلقى َعلَى ِخْلِف الناقة ، ثم تُْطلى  التَّْجليبُ و

ً  عن كذا وكذا َجلَّبته َضْرَع حلوبَتَِك ، ويقال : جلِّب يقال :  وأَصفحتُه ، إذا منَْعتَه. تَْجِليبا

 صْدق ، أي في بُْقعة ُجْلبة ويقال : إنه لفي
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 .اجل َل  ص ق ن وهي
ً  الشيء َجلَْبتُ  ويقال : ، وهذا كما يقال لما نُفَض من الشجر نَفٌَض ؛  َجلَبٌ  أيضاً : مجلوبُ الووجنبت الفرَس جنباً ؛  َجلَبا

 وللمعدوِد عدد وجمعه أْجالب.

الح. بُجلُبَّان في حديِث الُحَدْيبِية أال يَْدُخَل المسلمون َمكَّةَ إالو  الّسِ

الح اْلِقَراُب بما فيه. ُجلُبَّانُ  قال َشِمر : قال بعضهم :  الّسِ

ي التميمه ، ألنه كالِغشاء  الُجْلبَة من الُجلُبّان تقاققال ِشمر : كأَنَّ اش ، وهي الجْلدة التي تُجعَُل على القَتَب ، والجلدةُ التي تُغَّشِ

 ِللِقراب ، وقال ِجران العَْود :

را    ْيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ يت  ريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ ْر   َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريار  و   ر ده الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ ِل يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ   الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريري 

  
 َسواَده.اللَّيل  بُجْلبَ  أراد

نَةُ الشبهاء  ُجْلبَة جمع الُجْلبُ  سلمة ، عن الفراء ، قال.  وهي بَْقلَة. ُجْلبَة : جمعِ  الُجْلبُ ووهي السَّ

 : الِجنايَة على اإلنسان وكذلك األْجل. الَجْلبُ و

 عليه ، وأََجَل عليه : أي َجنَى عليه. َجلَبَ  وقد

ا ما اسٌم لكّلِ َوتِد من أَ  الجبل قال الليث :: جبل  ْوتَاد األْرض إذا َعُظَم وطاَل من األْعالم واألْطوار ، والشَّناِخيب واألْنضاد. فأمَّ

 َصغَُر واْنفَرد ، فإنها من اآلكام والِقيران.

 عليها. ُجبِلَ  تَأْسيُس ِخْلقَتِِه الَّتي َجْبلَةُ اْلَجبَلوقال : 

 الوجه بَشَرتُه. َجْبلَةُ و. اْلَجْبلَة دُ ويقال للثَّْوب الجيِّد النَّسج والغزل والفتل إنَّه لَجيِّ 

أْس واْلِعظام. َجْبلُ  اْلَوْجه : َغليُظ بََشرة اْلَوجْه وَرُجلٌ  َجْبلُ  وَرُجلٌ   الرأْس : غليُظ ِجْلَدةِ الرَّ

 وقال الراجز :

َة األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ  لريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ  ِ َذا َرمريريريريريريريريريريريريريَ

  
َذف   ق  عريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريريريريريريريَردّ     ريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الناُس الكثير ، واْلعُْبر مثْله. الُجْبلُ  األصَمعّي :أبو ُعبيد ، عن 

، ويجوز  (ِجبِالً و ) (ُجباُلً و ) (ُجْبالً )قال أبو إسحاق تُْقَرأ.  [62يس : ] (َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبَّلًّ َكِثْياً )وقول هللا جلَّ وَعزَّ : 

 ً  ، وهو في َجميع هذه األوجه َخْلقاً كثيراً. ِجبلَ و ِجْبلَة بكسر الجيم وفتح الباء ، جمع ِجباَلًّ  أيضا

م. ِجبِلٌ و ِجْبلٌ و،  ُجبُلٌ و ُجْبلٌ  وقال أبو الهيثم :  ، ولم يعرف ُجباُل بالضّم وتَْشديد الالَّ

 لغات كلها. َجبِلَّةَ و َجبِيلٌ وقال : 

 [.184 الشعراء :] (َواجْلِِبلََّة اْْلَوَِّلنيَ )وقوله جّل وعّز 

 المنذري ، عن ابن جابر ، عن أبيأخبرني 
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َر  أو رفعه ، وقال يف قوله  اجل بري لَّة  و  اجلِِبلَّة   عمر ال ُّورّي ، عن الكسريريريريريائّي ، قال : ّ دأب ك سريريريريريِ تكسريريريريرير وت رفع م ةريريريريريَ
 كم ل.  [62يس : ] (َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبَّلًّ َكِثْياً )تعا  : 

، مثل قَبِيل وقُبٍُل ، كلٌّ قد قُِريء قرأ ابن كثير وحمزة ، والكسائي ، والَحْضرمّي :  باُلً جُ  قلت : اْلَجبِيل قال : فإذا أَردت ِجماع

بكسر  (ِجِبَّلًّ )بتسكين الباء. وقرأ عاصُم ، ونافع ،  (ُجْبالً ) بضمتين ، وتخفيف الالم. وقرأ أبو َعْمرو ، وابن عامر : (ُجباُلً )

.الجيم والباء وتشديد الالم ، ولم يقرأ أحٌد   ُجباُلًّ

 ، أي ِخْلقَتَه. ِجْبلَتَه قال األصمعي : معناه أََجنَّ هللا« ِجباله أَجنَّ هللاُ » قال : وسِمعُت أبا طالب يقول في قولهم :

 التي يَسكنُها أي أْكثَر هللا فيها الِجنَّ ، وقال أبو ذؤيب : الجبال ، أي جبالَه وقال له غيره : أَجنَّ هللاُ 

 وَيْسَتْمِتْعَن  ألَنِس اجلَْبِل    ِجهارا  
 أي الكثير.

بني فالِن ، وهؤالء  جبال ، أي سادات قومه ، يقال : هؤالء جباله َسيُِّد اْلقَوم وعاِلُمهم فمعنى أََجنَّ هللا الجبَلُ  َسلََمةُ ، عن الفراء :

 أنياب بني فالن أي سادتهم.

 ، وأنشد : َمْجبُولون فهم هللا َجبَلَهم : الخْلق ، الِجبِلُ  وقال الليث :

   حَبْيث  َ  َّ اجلاِبل  اجملاِبال 
ة َمَضَت على ِحَدةٍ فهي  .ِجبِلِّة أي حيث َشدَّ أَْسَر َخْلِقهم ، وكلُّ أمَّ

 ، أي دخلوها. تجبَّلوهاو،  الجبال القوُم ، أي صاروا في أْجبلَ واإلنساُن على هذا األمر ، أي ُطبَع عليه ،  ُجبِلَ و

 : الشجُر اليابس. الُجْبلوقال : 

 ، أي كثير ، وأنشد : ِجْبلٌ  ابن السّكيت : مالٌ 

ِل و  بريريريريريريريريريريريْ ه يف اَّريريريريريريريريريريريَ ْرَدسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريِ   كريريريريريريريريريريريَ

  
ِل    مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريالٌُ كريريريريريريريريريريريريريان غريريريريريريريريريريريريريت َوغريريريريريريريريريريريريريْ

  

 مسىت اقريَتَ ى مله  ال  ِجْبلِ 
 .الِجْبل وروي بيت أبو ذؤيب :

 ، أي قَبيح. َجبِلو َجْبلٌ  أنت: الكثير ، ويقال :  الِجْبلُ ووقال : األَنَُس واإلْنس 

 في المنع. الُمْجبَلُ و

 ، أي أجبْرتُه. َجبَْلتُهو، اْجتبلُت فالناً على أَمر « النَّوادر»وفي 

ته. َجْبلَتُهو،  َجْبلَته ابن بُُزْرج : قالوا ال َحيَّا هللاُ   ُغرُّ

مل ، وهو العريض ، الطويل وأَحبل : إذا صادف حبالً من الرمل ،  جبالً  ، إذا صاَدفَ  أَْجبَلَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : من الرَّ

 وهو الدقيق الطويل.

ْعد.  لَِجب وسحابٌ  .لَجب : ذو لَِجبٌ  : صوت العسكر ، يقال : عسكرٌ  اللََّجب قال الليث :: لجب   األمواج كذلك. لََجبُ وبالرَّ
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 .لَْجبَة ، الواحدة ِلجابٌ  د نِتاِجها أربعة أشهر ، فخّف لبنها وقلَّ فهيأبو ُعبَْيد ، عن األصمعي : إذا أتى على الشاةِ بع

 من الِمْعَزى خاصة. اللَّْجبَةُ  وقال أبو زيد

 ُروي ألبي ذؤيب :

ة   ني يف جريريريريريريريريوف َوْربريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريجريريريريريريريرياَء هبريريريريريريريريا كريريريريريريريريالريريريريريريريريتريريريريريريريريّ

  
ا  اهبريريريريريريري  مريريريريريريرية  بريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا جلريريريريريريريَِ لريريريريريريريَ مريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  مريريريريريريري 

  
بد.: الشمع يكون في الشُّهد ،  اللِّجابُ  قال  والَوْربةُ ما يُجعُل فيه الشُّْهد ، والتِّين الزُّ

 .لجبتُ  وقال الكسائي : يقال منه

بتْ  ، ويجوز لَْجباتٌ  . وشياهلَُجبْت لُجوبةٌ  وقال الليث : يقال :  .لَجَّ

ً  ، بفالن ، ولُبَط به إذا ُصرعَ  لُبِجَ  أبو ُعبيد : يقال: لبج   األرض.به  لَبَج . ويقال :يُْلبَُج لَْبجا

: حديدةٌ ذات ُشعٍَب ، كأنها كفٌّ بأَصابعها ، تنفرُج فتوضع في وَسطها لحمةٌ ، ثم تَُشدُّ إلى َوتٍِد ، فإذا قبََض  اللَّبََجةُ  وقال الليث :

ئُْب.  .اللَّبَج في َخطِمه فقبضت عليه فََصرَعتْه ، والجميع اْلتَبََجتْ  عليها الذِّ

ً يَ  الرجلُ  بَلَجَ  ابن شميل :: بلج   .أبلَج ، إذا وضح ما بين عينيه ولم يكن مقروَن الحواجب ، فهو ْبلَُج بلَجا

 . قلت يعني ما بين الحاجبين المفروقين.اْلبُْلَجةُ و البَْلجة ابن السكيت هي

 واألبلَد إذا لم تكن أْقرن. األبلجُ  والبُْلَدة ، وهو البُْلَجةُ  وقال أبو ُعبيد : هي

 وأْوضحه ، ومنه قوله : أبلجه اضٌح وقد، أي و أبلج ويقال هذا أمرٌ 

ه 
 

عريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريري ى مريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريريريريق  أبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريج  ال  ريريريريريريريريريريَ

  
ور  وِ يريريريريريريالِج   مريريريريريريس تريريريريريرييتريريريريريريهريريريريريرير  يف نريريريريريري   كريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 صدوُرنا وفِرَحت. بَِلجت فرح ، وقد بَِلجٌ  أيضاً الفرُح والسرور ، وهو البَلجُ وقال : 

ً  بالباء والثّاء ، إذا فرح به ،بالشيء ، وثَِلَج به ،  بِلجَ  وروى أبو تراب لألصمعّي : ني. أبلجني ، وقد يَبلَُج بَلَجا  وأثلجني ، أي َسرَّ

 الشمُس ، إذا أضاءت. أبلجتو،  بَْلجٌ و أبلَجٌ  وقال الليث : يقال للرجل الّطْلق الوجه :

بُح ، إذا أضاَء. انبلج ويقال :  الصُّ

 الصبح حكاه عن الكسائّي. يْنبَِلجُ  ، وذلك حين بَْلجةٍ ومن الليل ، ويقال : أتيته ببُْلَجٍة  يبلَجُ  الصبح بلج أبو ُعبيد :

 النَِّقيُّو مواضع القَسماِت من الشعر. البْلجُ  ثعلب ، عن ابن األعرابيُّ ، قال :

 الحقُّ إذا أضاء. أَبلَجَ و: كقولك طلق ،  بْلجٌ  ورجلَ 

 كفاني.ذاك ، أي  أبجلني درهٌم وقد بجلكَ  أبو ُعبيد : يقال :: بجل 

 وقال الكميت :
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 ْبِجل   و   
 ِمْن ِعلِ ه الصََّ ر  امل

 وقال لبيد :

   جَبِلي ا ن من الَعيش جَبَْل  
 وقال الليث : هو مجزوم العتماِده على حركة الجيم ، وألنه ال يَتمكَّن في التَّصريف.

 .البََجل في أحدهم : ُخِذي منِّي أخي ذافي حديث لُقمان بن عاد ، ووصفه إخوته المرأةٍ كانوا َخطبوها فقال لقمان و

ة ، ال رغبةَ له في معالي األمور ،  البَجل قال أبو عبيد : معنى : الحسب ، قال : ووجهه أنه َذمَّ أخاه ، وأخبر أنه قصير الِهمَّ

 وهو راٍض بأْن يَُكفي األمور ويكون َكالًّ على غير ، ويقول : َحْسبي ما أنا فيه.

ل. اْلبَْجلة ي أخ آخر : ُخِذي منِّي أخي َذاقال : وأما قوله ف  ، يَْحمُل ثِْقِلي وثِْقلَه ، فإنَّ هذا َمْدٌح ليس من األوَّ

ي الرجل بََجاله ، وذُو بَْجلَة يُقال : َرُجٌل ذو واء والُحْسن والنُّبل ، وبه ُسّمِ  .بََجالة ، وهو الرُّ

 عظيم.كبيٌر  بََجالٌ  قال : وقال الكسائّي : َرُجلٌ 

لُه من الرجاِل : الذي اْلبََجالُ  قال َشِمر : دونَه ،  يُبَّجِ ، أي ذو شارةٍ حسنٍَة  بَْجلَةٍ  : األمُر العظيم ، وإنه لذو البَجيلُ وأصحابه ويَُسّوِ

 : الشيُء إذا فُرَح به. البَْجلَةُ و: حسن الوجه. قال  بجال ، ورجل

،  بَجيلٌ و بَجالٌ  ، فقال : يقال : َرجلٌ  البََجل أنه سأل األصمعي عن قوله : ُخِذي ِمنّي أَِخي َذاوقال القُتَْيبّي : حدَّثني أبو سفيان ، 

 إذا كان َضْخماً ، وأنشد :

 غ الما  مَسْزَورا  و   َ ْيخا  جَباال  
ْلتُ و ، وَسبَْقتُم  بجيالً  عليكم ، أََصْبتُم َخْيراً السالم » أتى القُبور ، فقال : السالمعليهفي الحديث : أن النَّبي وفالناً : َعظَّْمتُه.  بَجَّ

 .«َسْبقاً طويالً 

ر قوله : أَخي َذا  .البََجل ، وكأَنَّه َذهب إلى معنى البَْجلَة ولم يُفَّسِ

 وِسنّاً. تَْبجيالً و، وهو الَكْهُل الذي ترى له َهْيبَة ،  بَْجلةو بَجالةٍ  : ذو بَجالٌ  وقال الليث : رجل

 وأنشد :

اَل  ا  وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريّ ز  مسريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ْه وال تريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريامريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريابريريريريريريريريريال  عريريريريريريريريري ُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادأب الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ٌس تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهو الحسن الَجسيم ، الَخصيُب في جسمه. بََجَل يَْبُجُل بُجوالً  ، وقد باِجلٌ  وَرجل بَجالةَ  قال : وال يقال : امرأةٌ 

 وأنشد :

 أنه  لباب َ نٌي  جل  و   
 .بَْجِلي والنِّْسبة إليهم : : حيٌّ من قيِس َعْيالن ، بَْجلَةو

 وقال غيره :
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 يف الَبْجِلِي ِمْعبريَلٌة وِقيع  و   
 .البََجليّ  ، وإليهم نسب َجريُر بن عبد هللا بََجِليّ  : حيُّ من األْزد والنسبة إليهم : بجيلةو

 .بِبُجلِ  َرَمْيتَه البُهتان العظيم ، يقال : البُُجل الليث :

 اإليادّي :وقال أبو ُدَواٍد 

ولريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا   ِس بريريريريريريريريريرين أَْرَوى مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ ر    الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  امريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ   وَءْن ب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ن َر ين ألَبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

ال  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَه قريريريريريريريريريريوال  كريريريريريريريريريرياذ     قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَه : جبريريريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريريريريريريي َويريريريريريريريريريريريريَ ْ   يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   منريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَ

  
بالالم لغير الليث ، قلت : وغيُر الليث يقول : ْرَمْيته بِبُْجر بالراء ، وقد مر في باب الراء والجيم من هذا الكتاب ، ولم أسمعه 

 وأرجو أن تكوَن الالم لُغة.

 فإن الراء والالم متقاربا المخرج ، وقد تعاقبا في مواضع كثيرة.

 من الفَرس والبعير بمنزل األكحل من اإلنسان. األْبجل وقال أبو عبيدة :

افُِن عروق ، تُْفَصد ، وهي من  األْبجل وقال أبو الهيثم : الِعرقان  األْبجالن الجداول ال من األْوردة وقال الليث :واألكحل والصَّ

 في اليدين ، وهما األكحالن من لَُدن المنكِب إلى الكّف ، وأنشد :

   عارِي األ اِجع مل يري ْبَجل  
 .أَْبَجلُه أي لم يُْفَصدْ 

 ج ل م

 مستعمَّلت. جلم ، مجل ، جلم ، مل  ، َمل ، مل  :
 كما يقال الِمْقراُض والِمْقراضان ، والقلم والقلمان. .الَجلَمْين يَقع على اسم الَجلَمُ  قال الليث :: جلم 

 ، كما تقول : قَلَْمُت الظُّفر بالقلم. بالَجلَم الصُّوَف والشَّعر َجلَْمتُ وقال : 

 وأنشد :

لريريريريريريريريمريريريريريريريرية   يتريريريريريريريريْ وا  ريريريريريريريريَ جريريريريريريريري  م فريريريريريريريريلريريريريريريريريم تريريريريريريريريلريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريا أ تريريريريريريريرييريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
م    لريريريريريريريريريَ زَّه  اجلريريريريريريريريريَ ِة ممريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَس الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريِ

  
 والقَلَم كلُّ يُْروى.

، هكذا رواه  الَجلَمانُ ووأَخبرني المنذرّي عن ثعلب عن َسلَمه ، عن الفّراء ، عن الكسائّي قال : يقال للِمقراض الِمقالم والقَلَمان 

 وجعله اسماً واحداً. الجْلمومن القَْلم « فَعالن»بضم النون ، كأنه جعله نَْعتاً على 

 اُن.وَشَحذ كما يقال : رجٌل َصَحيَان وأَبَيان. قال :

ً  الجُزورَ  َجلَم مصدر الَجْلمُ  قال : وأخبرني الحرانّي عن ابن الّسّكيت ، قال :  ، إذا أَخَذ ما على عظامها من اللَّحم. يَْجِلُمها َجْلما

 الجزور أي لحمها أْجمع. َجْلَمةَ  يقال : ُخذْ 
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ه ،  َجلَمَ  د، بإسكان الالم ، إَذا أَخَذه أجمع وق بَِجْلَمتِه ويقال : قد أََخَذ الشيءَ  به. اْلَجلَمُ وُصوَف الشَّاة ، وإذا َجزَّ  : الذي يَُجرُّ

 ، إذا أَخَذه ُكلَّه. بَجْلَمتِه أبو ُعبيد عن أبي زيد : أخذ الّشيءَ 

 مثل َحْلقَه ، وهو أن يُْحتَلََم ما على الظَّهر من الشَّحم واللَّحم. َجْلمة وقال أبو مالك :

 والعَكنَاُن. الَجلََمة أبو حاتم : يُقال لإلبل الكثيرة :

 الشَّاة والجزور بمنزلة المْسلوخة إذا أُِخذ أكاِرُعها وفُضولها. َجْلَمة وقال الليث :

 ما قال أبو زيد ، وأبو مالك.قلُت : وهذا غير ما رويناه عن العلماء ، والصحيح 

 الجَداء. الِجالمُ  أبو عبيد :

 وقال األعشى :

ال ا كريريريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريريريِ ْذعريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريري  م  جريريريريريريريريريريريري  َواهريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورا  ْود  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريلُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رََ  الريريريريريريري ريريريريريريريَ  ُِ قريريريريريريري  أَقريريريريريريريريْ

  
 ، وأنشد : َجلَمة شاُء أهل مكَّة ، واحدها الِجالمُ  وقال أبو عبيدة :

   َ واِسٌف ِم ل  اجِلالُِ ق  ُّ 
موالقَمر ، واللُّْجُم الشُّؤم ،  الَجلَمُ  عن ابن األعرابّي :ثعلب ،   التُّيوس الَمْحلُوقَة. الجالَّ

 اللُُّجم ضرٌب من ِسمات اإلبل ، من الَخدَّْين إلى َصْفقَتي العُنق ، والجميُع منهما اللِّجاموالدَّابة ،  اللِّجام لجامُ  قال الليث :: لجم 

 .أَْلِجَمة واْلعََددُ 

دابَّةٌ  اللَُّجمُ و، قال :  ِلجامٍ  ، ولم أسمع به ، وأحسن منه أن تقول : به ِسَمةُ  َمْلُجوم الّدابة ، والقياس على اآلخر أَْلَجْمتُ  ويقال :

 أَْصغَُر من العََظايَة ، وأنشد ِلعَِدّي بن زيد :

   له َسبٌَّة ِمْ ل  ج ْحر اللَُّجْم  
 يصف فرساً.

 األخطل :وأّما قول 

ر  و  امريريريريريريريريريِ اُِ مسريريريريريريريريريَ اُِ أجلريريريريريريريريريْ ى اأَلجلريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ رَّْ  عريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريَّ ا  نَّ هريريريريريريريري  راهريريريريريريريريُّ ْرَن قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا  لريريريريريريريريوال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريري  ريريريريريريريريِ

  
 الوادي ، وهي ناحية منه. وقال رؤبة : لُْجمةِ  فإنه أراد باأللجام جمع

م ه  و    ذا اْرمَتَْه َأْصحان ه   جلَ 
 ؛ وهي نواحيه. لُْجمة قال ابن األعرابّي : واحدتها

 سمةٌ تكون من الجنون ؛ تكون مجتمع ِشْدقيه ؛ وتَُمدُّ حتى تبلغ َعْجب الذنب من كال الجانبين َخّطاً ، وبعير اللجام ضر :قال النَّ 

 .ُمْلَجمٌ و ملجوم

ْمد المْرتفع. اللََّجم وقال األصمعي :  : الصَّ

 ؛ وقال رؤبة : لََجَمه : ما يُتََطيُّر منه ، واحدته اللَّجمو: الجبل المسّطح ليس بالّضْخم.  اللُّْجمة وقال أبو عمرو :
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 ال خياف  اللُّجَم الَعواطسا و   
َمتْ و  المرأَة ، إذا اْستنفرت لمحيضها. تلجَّ

 .يُْلِجمه ُملِجم ؛ والذي ُملَجمة الدابة ، فهي أَْلَجَمتُ ومن َوْجهها ،  اللِّجام الدابة : موقع لُْجَمةو

ً  أبو عبيد : لمْجتُ : لمج   ، إذا أَكلت. أَْلُمُج لَْمجا

 قال لبيد يِصف ِعيراً :

ج الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياِرَ. جملريريريريريريريريريريا  يف الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ ى  مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   رابريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريع ر .  ورِجريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  أول ما يطلع من النّبات ُق في مَ  تَْلَمجه لمجا  ضغه كما يَْشَمج الخياط.، أي تْنتِفه ، والّشماج : الذي ال يُتنوَّ

 تناول الحشيش بأدنى الفم. اللّْمج وقال الليث :

ً  أبو ُعبيد عن األصمعّي : ما ذُْقت  وال شَماجاً ، قال : وأصله الشيء القليل. لَماجا

ْجتُه : ما يُتعلَّل به قبل اْلِغَذاء ، وقد اللُّْمَجةو ْنته بمعنى واحد. لَمَّ  ولَهَّ

 : الكثير الِجماع. اللَّميجوالكثير األكل ،  اللّميج وقال أبو عمرو :

ه وَملََجها ، إِذا َرَضعَها. لََمجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  أُمَّ

 ، كل ذلك حكاه اللحيانّي. لَْمجٌ  وَسْمجٌ  لَِمج ، وَسِمجٌ  لَِميج ويقال : إنه تسِميج

مج وقال ابن األعرابّي :  : الراضع. المالجو: الكثيُر الِجماع ،  الالَّ

ك ، فقال المدََّعى عليه : إنما قلُت لك : لََمْجتَ  قال : وقَدََّم رجٌل رُجالً إلى السلطان ، وادََّعى عليه أنه قََذفه ، وقال له : َملَْجَت  أمَّ

ك ، فخلَّى سبيله.  أُمَّ

مُ  ال»، أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : ملج   .«اإلْمالجتَان ، وال اإلمالجةُ  تُحّرِ

تين. والمصُّ : ة أو َمصَّ اح : يعني المرأةَ تُْرضع الصبيَّ مرةً أو مرتين ، َمصَّ يقال  .المْلج قال أبو ُعبيد : قال الكسائّي وأبو الجرَّ

بيُّ أُمه ملَجَ  : ً  الصَّ ان  مِلج يملَجُ و،  يملُُجها مْلجا ومكَّاٌن ، كلُّ هذا من اْلَمّص ، يعنُوَن أنه  مْلجانو، ومن هذا يقال : رجل َمصَّ

 يَْرَضُع الغنم من اللُّؤم ال يحتَِلبها فيُسَمُع صوُت الحْلب.

ً  المرأةُ صبِيَّها أملجت ويقال : قد  .إمالجا

هُ هي لبنَها. اإلمالجتانو اإلمالجةُ  فذلك قوله :  ، يعني أن تُِمصَّ

تْ  اُز عن ابن األعرابي ، قال :الخرَّ  الصبيُّ واشهاّب إذا طلع  امالجّ وعيناه إذا رأيتهما كأنهما شهالوان من الكبَر ، قال :  امالجَّ

 ، مهموزاً وغير مهموز.

ت بالحاُء من األملح ، واألملح باألشهب أ شبه قلت : هكذا سمعت المنذرّي عن الطوسّي عن الخراز عنه بالجيم ويحتمل : امالحَّ

 ، وهللا أعلم.

 من األلوان األملجُ  وفي بعض الكتب :
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 : م ليج بني األسود واألبيض ، ومن اللبا  بني األ ضر واألبيض. قال
  ريريلريرين بريريريريريريريه مسريريىت دان الصريريريريريريريريريريريريريريريرييريريف وانريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريى 

  
ج     ربريريريريريريرييريريريريريريريع ومسريريريريريريريىت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارع  الريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريري  أمريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
 نََوى الُمْقل ، وجمعه أمالج. الُمْلج وقال أبو زيد :

،  األُملوج ، يشكون القحط ، فقال قائلهم : سقط وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن قوماً من أهل اليمن وفدوا على رسول هللا و

 سواء. الُمْلج عندي نََوى الُمْقل مثل األملوج ومات العُسلوج ، قلت :

 .األماليج فاء والسَّْرو ، ويكون لبعض الشجر ، والجميعورق كالِعيدان ليس بعِريٍض مثل َوَرق الّطرْ  األْملوجُ  وقال القُتَْيبّي :

 قلت : وال أحفظ ما قال لغيره.

 .المْلج الّرجل : إذا الك َملَجَ ونَواةُ الُمْقلَة ، قال  الُمْلج وقال أبو العباس : عن ابن األعرابّي أنه قال :

ضَّع. الُمْلجُ وقال :   : الِجَداُء الرُّ

 ، وهو اللَِّعس. أَْملَج أَْسَودُ « : نوادر األعراب»، وقرأت في  السُّْمر من الناس المْلجُ و

ضيع ،  الَمليجُ  عمرو عن أبيه :  الجليل من النَّاس أيضاً. الَمِليجُ والرَّ

 ، لغتان ، إذا كان بين الجلد واللّْحم ماء. َمَجلَْت تَْمُجلُ و،  تَمَجلُ  يده َمِجلت أبو عبيد عن أبي زيد :: مجل 

ْهَصةُ تُصيُب الدَّابَّة في حافرها ، فيشتَّد ويَْصلُب. َمِجلتْ  الليث :وقال   يده ، إذا َمَرنَْت وَصلُبَْت ، وكذلك الرَّ

 قال رؤبة :

   َرْهصا  ماِجال  
 يده ما قال أبو زيد ، ونحو ذلك. َمِجلتْ  قلت : والقول في

 ّي.من الرِّ  الَمجلُ  قال األصمعي : ويقال : جاءت إبُل فالٍن كأنها

ْهص المْجلُ وقال :  الذي فيه ماء فإَِذا بُِزَغ خرج منه الماء  الماجل أن يُصيب الِجلَد ناٌر أو مَشقّة ، فيَتَنَفَُّط ويمتَِلىُء ماء ، والرَّ

 .ماِجل ومن هذا قيل لمستنقع الماء

 هكذا رواه بكسر الجيم ثعلب ، عن ابن األعرابّي غير َمْهموز.

 هو مثل اْلَجْيئَة ، وجمعه مآِجل. المأَْجُل ، بفتح الجيم وهمزة قبلها ، وقال : ى عن أبي عمرو :وأما أبو عبيد فإنه َروَ 

 وقال رؤبة :

 َأْ َلَف الِوْق اَن وامل ِجال و   
 أثُر العمل في الَكّف يُعالُج بها اإلنساُن الشيَء حتى يَغلَظ ِجلُدها ، وأنشد غيره : الَمْجلُ  وقد قال أبو ُعبيد :

نِي  َ  لريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ اه بريريريريريريريريريريريريَ ْه كريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريري  جمريريريريريريريريريريريََ

  
روِن و  

 
رْبِ واملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ
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 يستِحقُّ هذا االسم إذا بَزل. الجمل قال الليث :: جمل 

َحَّتَّ يَِلَ  اجْلََمُل يف )والنَّاقة بمنزلة الرجل والمرأة. وقال هللا :  الجملُ ووقال شمر : البَْكُر والبَْكَرةُ بمنزلة الغالم والجارية ، 
 [.40األعراف : ] (َسمِ  اخْلِياطِ 

ل)هو َزْوُج الناقة. وقد ذِكَر عن ابن عباس أنه قرأ  الجمل قال الفراء :  المجموعة. الِجمال ، يعني (الُجمَّ

ل فراءوأخبرني المنذري ، عن أبي طالب أنه قال : رواه ال  بتشديد الميم ، ونحن نظن أنه أراد التخفيف. الُجمَّ

م.« فُعَل»قال أبو طالب : وهذا ألن األسماء إنما تأتي على  م ونُوَّ  ُمخفّف ، والجماعة تجيء على فُعَّل ، مثل ُصوَّ

 ، مثل النُّغَر في التقدير. (الُجَمل حتَّى يَلجَ )وقال فيما وجدُت بخّطِ أبي الهيثم ، قرأ أبو عمرو والحسن وهي قراءةُ ابن مسعود : 

األْمصاِر  اتفق قراء .(الُجَمل)، وعليه القراء ، وأبو الهيثم ما أراه حفظ ألبي عمرو :  (اجْلََملُ )قلت : الصحيح ألبي عمرو 

 وهو زوج الناقة. لُ اْلَجمَ  على

لُ )وروي عن ابن عباس :  لُ  بالتخفيف ، فهو الحْبُل الغليظ ، وكذلك الُجَملُ  ، بالتَّثْقيل والتخفيف أيضاً ، فأما (الُجمَّ  مشدَّد. الُجمَّ

 .(الُجَملُ  حتى يَلجَ )وحكى عن عبد هللا وأُبَّي : 

 فإن َسلَمة َروى عن الفراء أنه قال : قرأ عبُد هللا وأَصحابه : [33المرسالت : ] (َكأَنَُّه مِجاَلت  ُصْفر  )وأما قول هللا جلَّ وعزَّ : 

 .(مِجاَلت  )

 (.ِجماالت) روى عن عمر بن الخطاب أنه قرأ :و

في كالم العرب ، وهو يجوز ، كما يقال : َحَجٌر وِحجارة ، وَذَكٌر وِذكارة ،  الِجمالة أكثُر من الِجَمال قال وهو أََحبُّ إليَّ ، ألن

، مثل ما قالوا : ِرجاٌل وِرجاالت ، وبيُوت وبيُوتات ، وقد يجوز أن  ِجمال : فواحدها (ِجماالت)إالَّ أن األول أكثر ، فإذا قلت : 

 .ِجمالة تجعل واحَد الِجماالت

 برفع الجيم ، فقد يكون من الشيء. (االتُجم)وقد حكى عن بعض القُراء : 

خال. الِجمال ، ويكون الُجماالت جمعاً من جمع الُمْجَمل خال ، والّرِ ِخل والرُّ  كما قالوا : الرَّ

، وقال  الِجماالت : ِحباُل السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأَوساط الرجال ُرِوي عن ابن عباس أنه قال :وقلت : 

 ِحبال الُجسور. مجاهد : ِجماالت

 ، وهو القَلس من قلوس ُسفُن البحر أو كالقَْلس من قلوس الِجسر ، ُجمالة وقال الزّجاج : من قرأ ُجماالت فهي جمع
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الة)وقرئه :   على هذا املع . (ص فر   
ي  الحبال. جملة أُِخَذت من الُجملة ، ولعل فأُْجِملت ُجْملة ، ألنها قُوى كثيرة ُجِمعت ُجمالة قلت : كأن الحبَل الغليظ ُسّمِ

 له الحساَب والكالم. أجملت جماعة ُكّلِ شيء بكمالة من الحساب وغيره ، يقال : الُجْملة وقال الليث :

 [.32الفرقان : ] (َلْو ال نُ زِ َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة واِحَدةً )وقال هللا : 

لُ  وقال الليث : حسابُ   قُِطَع على حروف أبي جاد.: ما  الُجمَّ

باء والحماِم وهي جماعتها. قلت : الجميلةُ جميلة « :نوادر أبي عمرو»وفي   .الجميلة مأخوذةٌ من الُجملَةَ  وكأن الّظِ

 .الجاِمُل الِجمال وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، أنه قال :

 بابها كالبَقَر والباقِر.قطيع من اإلبل ، معها ُرْعيانُها وأَرْ  الجامل وقال غيره :

 ، وأنشد : الجاِمُل الِجمال الَحيُّ العظيم ، وأَنَكَر أن يكون الجاِملُ  وقال أبو الهيثم : قال أعرابي :

ره  وَ    كريريريريريريريريريريريَ رو   عريريريريريريريريريريريَ ْوُ  يريريريريريريريريريريريَ ل  مسريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريَ

  
ر ه   ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ح لريريريريريرييريريريريريريريل مريريريريريريَ لريريريريريريْ     ذا دان مريريريريريرين جريريريريريري 

  

ْرِجر ه     يري َ ْرِقر  اهْلَْ َر وال َي 
 .الجاِمَل الِجمال يَْضع األعرابّي شيئاً في إِنكاره أَنقال : ولم 

ل أبو زيد :  حسناً. جميالً  ، إذا َدعْوَت له أن يَْجعَلَه هللا تجميالً  هللا عليك َجمَّ

 وأما قول طرفة :

يريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريه و  وََّع مريريريريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريريريريِ ل   ريريريريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريرييريريريريريريريريْح   ال  والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ى أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ  

ر  املريريريريريريريري  َُّجريريريريريريريريْ

  
 والنّوق ، ألن النِّيب إناث واحدها ناب. الِجمال يجمع الجاِمل فإنه دل على أن

 .اْلَجَمل والُكبَع ، سمكةٌ بَْحرية تُْدعى بالَجْمل الُكبَُع. قلت : أرادَ  الَجَملُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 قال رؤبة :

   م ه و ل ه اْعتريَلَجْه ِ او   
 سمكة تكون في البحر ، وال تكون في العَْذب. الَجَملُ  وقال أبو عمرو :

 قال : واللُّْخُم الَكْوَسج ، يقال : إنه يأكل الناس.

 الُكبَع. الَجملُ  وروى سلمة ، عن الفّراء أنه قال :

ه أَْوَرَق َجْعداً إن جاَءت بِه » : وسلمعليههللاصلىفي حديث الُمالَعنِة أنه قال النبّي و ً  أُمُّ  .«فهو ِلفالن ُجماليّا

ْخم األْعضاء التّاّم األْوصال ، ونَاقَةٌ  الجمالَيّ و  ِعَظماً. َجَملٌ  كأنها ُجمالية : الضَّ

 وقال األعشى :

ي  لريريريريريريريريريريريريريّرَِداِف  لريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريريْ ٌة تريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريري َ

  
تا  جريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ذََّب ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريا   اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ   ذا كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 ُجمالناً. ُجَمْيلُ  وُجْمالنة. قلت : يُجَمعُ  ُجَميلٌ  الدَّخاخيل ، يقال له :وقال الليث : طائر من 

 إذا سرى اللَّيَل ُكلَّه. َجمالً  ومن أَْمثال العرب : اتَّخذ فالُن اللَّيل

 : طائر شبيه بالعصفور والقُنبر والغُّر ، وقال : اْلُجميلُ و

او  فريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريال   لريريريريريريريريريريريِ رَّا أو  ريريريريريريريريريريري َ ْ    غريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا بريريريريريريريريْرقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريوو   فريريريريريريريريَ عريريريريريريريريالريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريريَ

  
هاُن به ،  االْجتِمالو،  الُجمالة : اإلهالةُ الُمَذابة ، واسم ذلك الذّائب : الَجِميلُ و أيضاً : أَْن تَْشِوَي لَْحماً ، فُكلما  االْجتِمالُ و: االّدِ

 .َجُمَل يَْجُملُ  ، والِفعل منه : اْلَجِميل : مصدر الجَمالوَوَكفَْت إِهالَته اْستَوَدْقتَه على ُخْبز ، ثم أََعْدتَهُ. 

 بَهاٌء وُحْسن.أي  [.6النحل : ] ((6َوَلُكْم ِفيها مَجال  ِحنَي ُتِرُُيوَن َوِحنَي َتْسَرُحوَن ))وقال هللا تعالى : 

ً  جاَمْلتُ  ويقال :  في الطَّلب. أَْجَمْلتُ  ، ويقال : باْلَجميل ، إذا لم تُْصف له المَودَّة وماَسْحتَه ُمجاملةً  فالنا

ْلتُ  وقال غيره : رته تَْجميراً ، إذا أََطْلَت َحْبسه. تَْجميالً  الجيش َجمَّ  ، وَجمَّ

 وقال َشِمر ، أقرأني ابن األعرابّي :

ْفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري وَنريريريريريريريا يريريريريريريريَ   ْذ يريريريريريريريَ ْ ان الريريريريريريلريريريريريريِّ  فريريريريريريريأان َوجريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا   ا و ريريريريريريريريَُّ يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ عريريريريريريريرييريريريريريريريريش  بريريريريريريريريَ هريريريريريريريرياو يريريريريريريريري  يريريريريريريريريلريريريريريريريري    ريريريريريريريريَ

  
 وأنشد : .َجميل المَرُق ، وما أُذيب من َشْحم أو إَهالٍة فهو اْلَجِميلُ  قال :

كريريريريريريريريلريريريريريريريريونريريريريريريريرية  عريريريريريريريريلريريريريريريريري  األمريريريريريريريريت عريريريريريريريرييتريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرية  و   مريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  يريريريريريريريريلريريريريريريريري  ُ  فريريريريريريريريار  ريريريريريريريريَ ا يريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ذا قريريريريريريريريَ

  
عاه ،   : الصُّهارة. الجمالةُ وقال : المكنونة اْلِقْدُر ، والسُّيَّام الرُّ

 الرجل. اْجتََملَ وأَْجَود ،  َجَمْلتو،  أَْجَمْلتُه ، ويقال : أَْجُملُه َجْمالً  الّشحم َجَمْلتُ  أبو عبيد ، عن الفّراء :

 وقال لبيد :

َلة رِيح    اْجَتَمْل  و   فاْ توى لَيريْ
 الذي يَْقدر على جوابك فيتركه إبقاًء على َمَودَّتك. الُمجاِمل اء قال :َسلَمة عن الفرّ 

 : الَّذي ال يَْقدر على جوابك فيتركه ويَحقد عليك إلى َوْقٍت ما. الُمجاملو

يت : ّكِ  إذا أَْربع ، واْستَْقَرم بْكُر فالن إِذا صار قَْرماً. َجَمال ، قال : ويسمى َجَمالً  البعيُر إذا صار استجمل ابن الّسِ

 اجليم والنون (أبواب)

 ج ن ف

 مستعملة. جنف ، جفن ، َنف ، نف  ، فجن ، فن  :
 [.182البقرة : ] (َفَمْن خاَف ِمْن ُموٍص َجَنفاً )قال هللا جلَّ وعزَّ : : جنف 

 فالنٌ  َجنَفَ  لِّها ، تقول :الميل في الكالم ، وفي األُمور ك الَجنَفُ  قال الليث :
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 عاُ. اجلََلف  و يف مس كمه ، وهو َ بيٌه  ََّْْيف ،  الَّ أنَّ اََّيف من اَّاكم  اّصة ،  َأْجَلفَ و عليلا ، 
ُثٍْ )ومنه قول هللا جلَّ وعزَّ :  د. [3المائدة : ] (َغْْيَ ُمَتجاِنٍف ِْلِ  أي ُمتََمايل ُمتَعَّمِ

 أََحِد َشقَّْيه َميٌَل على اآلخر.: في  أَْجنَف ورجلٌ 

ة ، فهو خطأ ، والَحْيُف يكون ِمن كل َمْن حاف ، أي جاَر. ومنه قول بعض الفقهاء : ا قوله الَحْيُف من الحاكم خاصَّ  قلت : أمَّ

 بنُْجل فقد حاَف وليس بحاكم.الُموِصي ، والنّاِحل إذا فَضَّل بعض أوالده على بعض  َجنَفِ  يَُردَّ ِمْن َحْيف النَّاِحِل ما يَُردُّ من

ً  الِحنَُف : المْيُل والَجْور ، وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :  .َجِنف َجنَفا

 قال األغلب :

   ِغر  ج َلايف  َ يل  الّزِيِّ 
 في َمْشيه اختِياالً. يَتَجانَف : الذي الُجنافِيُ و

ه  ُجنَافِيّ  ُمْختال فيه َميَل ، قال : ولم أْسمعـ  جيمبضم الـ  ُجنافِيُ  وقال َشِمر : يقال : َرُجلٌ  إال في بَْيت األغلب وقَيَّده َشِمر بَخّطِ

 بضم الجيم.

 الَجْور. الَجنَفُ  وقال الفراء :

 ، أي قَْصَد اإلثم. (َأْو ِإَْثاً )أي َمْيالً ،  [182البقرة : ] (َفَمْن خاَف ِمْن ُموٍص َجَنفاً )وقال الزّجاج في قوله : 

 قَبيج ، وِجناٍب قبيح ، إذا لَجَّ في مجانَبَة أَهِله. ِجنافِ  وقال أبو سعيد : يقال : لَجَّ في

 ، وهي الحبَلَة. الَجْفن األْصل من أُصوِل الَكْرم ، وجمعهما الَجْفنَةُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :: جفن 

قَِضيٌب  : الجْفنَةُ و الجْفنُ  الَكْرُم نفُسه ، بلغة أهل اليمن ، قال : ويقال : الَجْفنُ  قال : بلَضْرٌب من الِعنب ، ويُ  الجْفنُ  وقال الليث :

 من الَكْرم.

معروفة ،  اْلَجْفنَةُ والسَّيف الذي يُْغَمُد فيه ،  الَجْفُن َجْفنُ واْلعَين ،  اْلَجْفُن َجْفنُ والَكْرُم ،  الَجْفنُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

ً  عوتجم  .اْلَجفَنات ، والعدد : جفانا

 ملوٌك من أهل اليمن كانوا استوطنوا الشام ، وقال حسان يذكرهم : َجْفنَةَ  وآلُ 

رْبِ أَبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم   َة عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  أوالد  جريريريريريريريريريريَ

  
ِل   ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
ِرمي املريريريريريريريري َة الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ رِب ابريريريريريريريريِن مريريريريريريريريارِيريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ

  
 وِرباعهم التي ورثوها عنهم.وأراد بقوله : عند قَْبِر أَبيهم أنهم في مساكن آبائهم 

 ، وأنشد : َجفَنها َجْفنا َظْلُف النَّْفس عن الشيء الّدنّي ، يقال : الَجْفنُ  وقال األصمعي :
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مريريريريريريريريريريريريْ ا   َر مريريريريريريريريريريريرياَل هللا عريريريريريريريريريريريريَ ْن و َوفريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   نريريريريرييريريريريريريريا ُِّيريريريريريَ نريريريريرييريريريريريريريا  ذ الريريريريريريري ُّ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريرين الريريريريريريري ُّ  نريريريريريريَ

  
 النَّْفس.بمعنى َظْلِف  الَجْفنَ  وقال أبو سعيد : ال أَْعِرفُ 

 كثرةُ الِجماع. التَّجِفين ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

 .التََّجِفين قال : وقال أعرابي : أَْضَوانِي َدَوامُ 

دقة»في حديث عمر : و  اْلِجفان ، أي نَحَرها وَطبََخها ، وأطعَم لَحَمها في َجفَّنها معنى «فََجفَّنَها أنه انكسرت قَلوٌص من نَعَِم الصَّ

 ا عليها النَّاس حتى أكلوها.، وَدعَ 

ى اْلَخْمر ماءَ  الَجْفنُ  وقال ابن األعرابي :  الماء. َجْفن ، والسَّحابُ  اْلَجْفنِ  قِْشُر العنب الذي فيه الماء ، ويَُسمَّ

 وقال الشاعر يصُف امرأةً َشبَّه طْعَم ريقها بالخمر :

ه  اَء َجْفن   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريَ ِجيَع مريريريريريريريَ ي الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ سريريريريريريريريريريريريريريريِ    

  
ْج   لريريريريريريريريِ لريريريريريريريريوٌج ثريريريريريريريريَ ارِِق مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ يريريريريريريريريحريريريريريريريريَة الريريريريريريريريْ بريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أَصل الِعنَب ، شيب أي ُمِزَج بماٍء بارد. : الَجْفنُ والخمر ،  اْلَجْفنِ  قلت : أراد بماء

 والغَاُر. وقال األخطل يصف الخمر : الَجْفنُ  قال الدينَورى : ومن الشجر الطيب الريح

هريريريريريريريا َزعريريَ اَء أنريريريْ فريريريريريريريَ لريريْ ف مريرين كريريَ ْه    الريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريَ

  
ِن   فريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  جلريريريريريريريريريَْ ٌج ولريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريارِ و عريريريريريريريريريِ

  
ََّمها : َعَصَب فمها ً  الجفنو ، قال : بالَجْفن لَث  الَكْرَم. َجْفنُ  أيضا

غيف َوْجهاه من فوٍق ومن تحت. َجْفنَاو،  َجْفنَْيه وقال اللحياني : لُبُّ الُخْبز ما بين  الرَّ

ُجل الكريم ، قال :  اْلَجْفنَةُ والخمر ،  اْلَجْفنَةوالَكْرَمة ،  الَجْفنَةُ  عن ابن األعرابي :ثعلب ،   إذا أكثر الِجماَع. أَجفَنوالرَّ

 اْلَخبَُر اليَِقين. ُجفَْينَةَ  ومن أمثالهم : وعند

 : اسُم َرُجٍل في المثل. ُجفَْينَةُ و« ُجَهْينَة»قال ابن السكيت : وال تَقُل 

انة قال الليث :: فجن  انُ وإناٌء من ُصْفر ، وجمعها فجاجين. قال :  الِفجَّ  مقداٌر ألهل الشام في أََرِضيهم. الِفجَّ

انِ  قلُت : هو ِمقداٌر للماء إذا قُسمَ   ، وهو معّرب ، ومنهم يقول فِنجان ، واألول أفصَح. بالِفجَّ

جُل ، إذا أدام على أْكِل السَّذاب. أَْفَجن اب ، وقدوالفَْيَجُل : السَّذَ  الفَْيجنُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  الرَّ

تكون في بَْطِن الوادي ، ِشبه ِجداٍر ليس بعريض ، له طوٌل ُمْنقاٌد من بين ُمْعَوّجٍ ومستقيم ال يعلوها  النََّجفةُ  قال الليث :: نجف 

 الماُء ، وقد تكون في بطن األرض.

 و، وه نَجفَةٌ  وقد يقال إلبِِط الكثِيب
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 .َمْلج وف ، فيصت  كأَنه ج ر فٌ  فريتريْلج ف ه املوِضع  الذي ت َصفِّ  ه الّرِ    
 وهو الذي يُْحفَُر في ُعْرَضٍة ، وهو غير َمْضروح. َمْنُجوف وقَْبرٌ 

 : ُمَوسَّع ، وأنشد : منجوف وغارٌ 

   يريْفِضي    َجَ ل  كالغاِر َمْلجوِف  
 األْسفَل.: واِسُع  َمْنُجوف وإناءٌ 

 التَّّل. النََّجفُ والُمَسنَّاة  النََّجفَةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 هي التي بظاهر الُكوفَة ، وهي كالُمَسنَّاةِ تمنُع ماَء السَّيل أن يَْعلَُو منازل الُكوفة ومقابَِرها. النَّجفَةُ وقلت : 

 ْجران.هو الدََّرَوْند والنَّ  النَِّجافُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ارة ، وهو الذي يَْستَقبُِل الباَب من أَْعلَى األُْسُكفَّة. النِّجاف وقال ابُن ُشميل :  الذي يُقال له الدَّوَّ

،  النِّجاف الرجل إذا علق على َشاته أَْنَجفَ  أيضاً ِشمال الشَّاة الذي يُعَلُِّق على َضْرِعها ، وقد النِّجافُ  وقال ابن األعرابّي :

بيل ،  الِمْنَجفُ و لِّيان ،  النََّجفُ والزَّ ْرَع. النّْجفُ وقُشور الّصِ  : الَحلَُب الَجيِّد حتى يُْنِفَض الضَّ

 وقال الراجز يصف ناقة َغِزيَرة :

فريريريريريريوْف  ي عريريريريريريلريريريريريريى الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْرمريريريريريريِ فُّ أو تريريريريريريري   َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
جريريريريريريريريريريريريريوْف     ذا َأاتهريريريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أبو كبير :، وقال  نُُجفٌ  : النَّْصل اْلعريض ، وجمعه النَّجيفُ و

َوايفَ طريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريرير   ه  هلريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَ َذلريريريريريريريريريريْ ٌف بريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريري  

  
ِل   حريريريريريريريَ فريريريريريريرياِع اأَلطريريريريريريْ ِر الريريريريريري ريريريريريريوادُ كريريريريريريريالريريريريريريلريريريريريريِّ  مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  الشيءَ  انتََجْفتُ  أبو عبيد ، عن األموّي :  ، وانتجثتُه انتجاثاً ، إذا استخرجته. انتجافا

 اإلنسان َمْدَرَعتُه. نِجافُ  وقال الفراء :

فاد ، ويقال تَْيسالتَّْيس ِجْلدٌ  نَِجافُ  وقال الليث :  .َمْنُجوف  يَُشدُّ بَطنِه والقِضيب ، فال يقدر على الّسِ

بِيل ، وهو الِمْجفَُن والِمْسَمُد ، والِخْرص والِمْنثَلة. اْلِمْنَجفُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  الزَّ

ً و،  تَْنفُجُ  األَْرنَبُ  نَفََجت قال الليث :: نفج  ً و تَنِفُج نُفُوجا الصائد إذا أثارها من  أَْنفََجها ، وهو أَوَحى َعْدِوها ، وقد اْنتَفََجت اْنتِفاجا

 َمْجثَِمها.

، يقول ما ال يَفعل ، ويَْفتَِخَر بما ليس له وال  نَْفج ذُو نَفَّاج ، إذا خرجت َخواِصُره. ورجل ُمْنتَِفجُ  الَجْنبين ، وبَعيرٌ  ُمْنتَِفجُ  ورجل

 فيه.

 أّوُل ُكلَّ ريحٍ تَْبدأُ بشدة. النّافَِجةُ  معّي :أبو ُعبيد عن األص

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ا مَسِص       مَسِفيف  انِفَحة  ع  ريل وَن 
 .«نافِجةٍ »ويروى : 
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 قال األصمعّي : وأرى فيها بَْرداً.

 ا عاِصفاً عليك وأنت غافل.ُخروُجه : انتِفاُجهاوعليك ،  تَْنتَِفجُ  من الرياح التي ال تَْشعُر حتى النّاِفَجة وقال َشَمر :

رات الضلوع ، واحدها النَّوافج أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو ، قال :  .ناِفَجةٌ و نافِجٌ  بالجيم ُمؤخَّ

 ُرْقعَة للقميص تحت الُكّم ، وهي تلك المربّعة. النِّفاَجةُ  وقال الليث :

كيت : تَُسمى الدَّخاريص عه ، ويقال : ما الذي تَنفُجُ  ، ألنها التّنافيج وقال ابن الّسِ أي أَظهره  ؟غضبك استَْنفَجَ  الثوب فتَوّسِ

 الحقيبة ، إذا كانت ضخمةَ األرداف والمآكم ، وأنشد : نُفُجُ  وأَخرجه. وامرأةٌ 

ََتجرَِّد 
   نري ف ج  اَِّ يَبِة بضَّة  امل

 وقال الراجز :

بريريريريريريريريريري   َُّجريريريريريريريريريريرا  انفريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريا    تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريع  لريريريريريريريريريريألعريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريريريا  ا َأ  هريريريريريريريريريَ م َأ  هريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريِ

  
 اإلبَِل حتى تتوسَّع في َمراعيها وال تَْجتَمع. يَْنفُج : الذي النافج جاف غليظ ، وقيل أراد بالّزْجر نافجٌ  قال بعضهم : صوتٌ 

جها بإِبل تُْمَهرها ، النّافجة وكانت العرب تقول للّرجل إذا ُولدت له بنت : هنيئاً لك  رها.بها إبِلَهُ أي يُكثِّ  فَينفجُ  ، يَعنُون أَنه يَزّوِ

 أيضاً. نافَِجةٌ  ويقال لإلبل التي يَِرثُها الدَّجل فيكثر بها إبله :

 يعني في تقليل الُمدَّة. «أَْرنَب َكنَْفَجةِ  ما األولى عند اآلخرة ، إالَّ »في الحديث : ِذكر فتْنَتَْين فقال : و

 األَْرنَب وثْبته من َمْجثِمه. نَْفَجةُ  وقال ابن ُشَمْيل :

، إبَانَةُ اإلناِء من الضَّْرع عند الَحلب ،  اإلْنفاج ومعنى ؟«أم أُْلبِد أُنِفجَ أ»، أنه كان يَْجلُُب بعيراً ، فقال :  ُروي عن أبي بكرو

رع ،  وجة من بَْيَضتها إذا َخرجت. نَفَجتوواإللباد ، إِْلَصاُق اإِلناء بالّضِ  الفَرُّ

 أجنبياً فيدُخل بين القوم ، ويْسُمل بينهم ، ويُْصلح أمَرهم.، بالجيم ، الذي يجيء  النَّفيج وقال ابن األعرابّي :

 : الذي يَْعترض بين القوم ال يُْصِلُح وال يُْفسد. النَّفيجُ  وقال أبو العباس :

 : الثُّقالَء من الناس. الفُنُجُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابي :: فنج 

 ج ن ب

 مستعمَّلت. جنب ، جب ، َنب ، نب  ، بن  :
 [.56 الزمر :] (َأْن تَ ُقوَل نَ ْفس  َّي َحْسَرتى َعلى ما فَ رَّْطُت يف َجْنِب هللاِ )قال هللا جّل وعّز :  :جنب 

 أي .(َعلى ما فَ رَّْطُت يف َجْنِب هللاِ ): القُْرب ، وقوله :  الَجْنبُ  َسلمة ، عن الفّراء :
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 مودَّتك. َجْل ِ  وأك ر ه ، ومله قوهلم : هذا قليل يفمعيتم  الةيء  : اجلَْل   و يف قري ْرِب هللا وجواره ، قال 
 .اْلَجنَبَةِ  : في قُْرب هللا ، من (يف َجْنِب هللاِ )وقال ابن األعرابّي في قوله : 

ةِ ر َطْت في الطريق الذي هو طريُق هللا الذي َدعاني إليه ، وهو توحيُد هللا ، واإلقرار بنبوَّ سوله وقال الّزجاج : معناه َعلَى ما فَرَّ

 .وسلمعليههللاصلى

فيق في السَّفر ،  (َوالصَّاِحِب اِبجْلَْنبِ )قال سعيد بن ُجبَير في قوله : و ْيف ، وهو  [36نساء : ال] (َواْبِن السَِّبيلِ )هو الرَّ : الضَّ

 قوُل ِعْكِرمة وُمجاهد وقتادة.

 أَخيَك ، وال تَْقَدح في شأنه ، وأنشد الليث : َجْنب ويقال : اتَِّق هللا في

    ِليَليَّ ك فَّا واذكرا هللا يف جْلِاْ  
.  أي في الَوقِيعَِة فيَّ

ُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّرواَوِإْن  ) وقال أبو إسحاق في قوله جّل وعّز :  [.6المائدة : ] (ُكن ْ

رجٌل ِرضاً ، وقوٌم ِرضاً ، وإنما هو على  ، كما يقال : ُجنُبٌ  ، وقَْومٌ  ُجنُبٌ  ، ورجالن ُجنُب ، وامرأةٌ  ُجنُبٌ  يقال للواحد : رُجلٌ 

مع ويجعل المصدر بمنزله اسِم الفاعل ، وإذا ، فالمْصَدُر يقوُم مقام ما أُضيف إليه. ومن العرب من يُثَنِّي ويج ُجنب تأويل ذِوي

 .ُجنُبَان ، ولالثنين : ُجنُبَات ، وفي النساء : ُجنُبُون قيل في الّرجال : ُجنُب ُجمعَ 

 .تََجنَّبو،  جنَّبو،  جنِبوالرجل  الجنَابة أَْجنَبَ  سلمة عن الفّراء : يقال من

 شيئاً. يُْجنِب ، وكذلك كلُّ شيء الجنابة أْلَزمَهاالمرأةُ الّرجَل إذا  أجنبت شمر : قال الفراء :

 : تَبَاَعَد. أَْجنَبَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ، وتفسيره : أنَ تُجنب  ، واألرض ال يُجنب ، والماء ال يُجنب ، والثَّْوُب ال يُْجنب روي عن ابن عباس ، أنه قال : اإلنسان الو

لم يَنجس ، واألرض إذا أَفضى  اْلُجنب إياه ، وكذلك الثَّْوُب إذا لَبَِسه الُجنب أي لم يَنُجَس بُمماسة،  يُْجنِب إذا َمسَّ َرُجالً ال الُجنُب

 فيه يده لم يَنجس. الُجنُب لم تَنجس ، والماء إذا َغَمس الُجنُب إليها

 عنها ، أي بَعَُد. أَجنبوَ  فتجنَّبها ، ألنه نُِهَي أن يَْقَرَب مواضَع الصالة ما لم يتَطهَّر ُجنُب : للُجنُب وقيل

 .«، وال جلب َجنَبَ  ال»في الحديث : و

ل على يَْجنبُ  : أن الَجنبُ ووهذا في ِسباق الخيل   .المْجنوبُ  فَرساً ُعْرياً إلى فَرسه الذي يُسابق عليه ؛ فإذا فَتََر المركوُب تَحوَّ

 في الباب قبله.« ال َجلَب»وقد مرَّ تفسير قوله : 

 أن يكون الفرُس قد أْعيا فيؤتى الَجنبُ  قال : .«َجنب ال»المنذرّي عن الّشيخّي عن الرياشّي في تفسير قوله وأخبرني 
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 ليجري ا  ر جبريه كأنه ي لةِّ ه. جلبه بفرس  م َريَّح فيجري   
ً  اْلفَرس َجنَبتُ  ويقال :  إذا قُْدتَه. أَْجنُبُه َجنبا

بير على الُمجنِّبة ، بعث خالَد بن الوليد يوم الفَتح على وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي هريرة أنَّ النبّي و  الُمَجنِّبة اليمنى ؛ والزُّ

 اليسرى ، وجعََل أبا ُعبيدة الُحسَّر وهم البياذقة.

 ، أي كتيبتين أَخذتا ناِحيَتي الطَّريق. ُمَجنَّبين أَْرَسلوها قال َشِمر : قال ابُن األعرابّي ، يقال :

الة. الُمجنِّبةواليمنى هي : َمْيَمنَة العَْسَكر ؛  الُمَجنِّبة ه :وقال غير جَّ  اليسرى. هي المْيسرة ، والحسَُّر : الرَّ

 يا هذا ، أي ناحية. َجْنبةً  وقال األصمعّي : يقال : نََزل فالنٌ 

 .«، فإنها عفاف بالَجْنبة عليكم»قال عمر في أَْمر النساء : و

 وقال الراعي :

 َدِ يال  و   َ ّان  ات َجْلبة  
 أي ذُو ُعْزلَة من النّاس. َجْنبَة وقال اللّيث : رجٌل ذو

 الواِدي ناِحيتاه ، وكذلك ِجنَاباه َوِضيفاه. ويقال : أصابنا َمطٌر نَبَتت عنه الَجبَبَة. َجنَبَتَا وقال َشِمر :

يت الَجْنبَةُ وقلت :  ألنّها َصغُرت عن الشجر الكبار ، وارتفعت عن التي ال  َجْنبة اسٌم واحد لنُبُوٍت كثيرة ، هي كلُّها ُعْرَوة ، ُسّمِ

لِّيان ، والعَْرفج ، والّشيح والَمْكر والجَدر وما أشبهها مما له أَُرومة تبقى  : الَجْنبة أَرومه لها في األرض ، فمن النَِّصّي ، والّصِ

 في المحل ، وتَْعِصُم المال.

 ، فيعطيه ِجْلداً فيتِّخذُه ُعْلبَه. َجْنبة وقال األصمعّي : يقال : أَْعطني

ة ، وهي تَْهّب في كّلِ وقت ، و الَجْنوبو ياح : حارَّ با والدَّبُّور ، على صوب َمْطلَع ُسَهيل ، وجمعمن الّرِ  َمَهبُّها ما بين َمَهبّي الصَّ

ً  الريحُ  َجنَبَت ، وقد أَْجنُب : الَجنُوب  .تَْجنُُب ُجنُوبا

 أيضاً. أَْجنْبت قال ابن بُزْرج : ويقال :

 .الَجنوب ، أي أَصابَتنا ُجنِْبناو،  الجنوب منذُ أَيام ، أي َدَخلنا في أَْجنَْبنَاو؛  الَجنوب : هبتَّ بها َمْجنوبَةُ  وقال األصمعّي : َسحابةٌ 

يت : قال األصمعّي َمجيءُ  ّكِ  ما بين َمطلََع ُسَهيٍل إلى مطلع الشمس في الّشتاء. الَجنوبُ  وقال ابن الّسِ

 ما بين َمْطلَع ُسَهيل إلى َمْغِربِه. الجنوب قال وقال ُعمارة : َمَهبّ 

ً  الدابةُ  َجنِبَت إلى َدابَّة والَجنببةُ : الدَّابةُ تُقاد ، وقد ُجنبَ  فالن ؛ وذلك إذا ما ُجنِبَ  ل :ويقا ،  الِجنابو الَجنب ، وفََرٌس َطْوعُ  َجنَبا

 فالن في بني فالن ، إذا نَزل َجنبوكان َسْهالً ُمنقاداً  ُجنب وهو الذي إذا
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 .ََيل  و  ََيِل  فيهم َغرِيبا  
 .أَْجناب غريب ، والجميع ُجنُب ، ورجل ُجنّابٌ  ؛ أي غريب ، والجميع جانِبٌ  قيل : رجلومن ثَمَّ 

 ، أي لجاِر الغُْربة. الجنَابَة ويقال : نِْعَم اْلقَْوُم ُهْم ِلجارِ 

ً  البعيرُ  َجنِبو  .جْنبه إذا َطلََع من َجنَبا

ً  ؛ وقد بَجنبه َعَطشاً شديداً حتى تلتصق ِرئتهأن يَعَطَش البعيُر  الَجنب أبو عبيد عن األصمعّي :  .َجنَب جنبا

 قال ذو الرمة :

   كأَنه  م ْسَتبان الةَّكِّ أو َجل   
 ، إذا لم يكن في إِبلهم لَبن. ُمَجنِّبون بنو فالن ؛ فهم َجنَّبو

 وقال اْلُجَميح :

هريريريريريريريريا لريريريريريريريريوبريريريريريريريريتريريريريريريريري  ْه مسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريّ لريريريريريريريريى قريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريا رأ  ِ بريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  و   ُ   ريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريلُّ عريريريريريريريريرياُ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريا

  
 يقول : كلُّ عام يمرُّ بها ، فهو عام ِقلٍّة من اللبن.

اء ؛ قال :  .أْجنبه ، وجمعه الَجناُب الجانِب َسلمة ؛ عن الفرَّ

ّكيت :  ُصوف الثَّنِّيِ والعِقيقةُ : ُصوُف الجَذع. الَجنيبة ابن الّسِ

 من الصُّوف أفضُل من العَقيقة وأكثر. الجنيبةوقال : 

جُل القوَم يمتارون عليها له ، وهي العَِليقَة.  قال : والَجبَنية النَّاقَةُ يُعطيها الرَّ

 الخْيُر الكثير. الَمجنَبُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .َمْجنَبٌ  يقال : َخْيرٌ 

 وقال كثَيِّر :

هريريريريريريرياو  وقريريري  فريريري  يريريريْ ريريريريريريريا  يريريريريَ   ْذ ال تريريريرى يف الريريريلريريريريريريرياس  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريَ   فريريريريريريو   لريريريريريريريَه جمريريريريريريَْ ٌن لريريريريريريو أَتَمريريريريريريَّ  يريريريريريريهريريريريريريّن مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، يقال في الشَّر إذا َكثُر ، وأنشد : الَمْجنَبُ وقال شمر : 

 ك ْفرا  ما ي  وَّج  جَمْلريَبا و   
 : التُّْرس ، قال ساعدة : الِمْجنَبُ و

يريريريريريريرية   غريريريريْ وَب بريريريري ريريريريَ بريريريري  يريريريريف  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريلريريريريهريريريريِ

  
لريريريريريريريَ     جريريريريريريْ لريريريريريريَ ُّ املريريريريريريِ ِا الريريريريريريعريريريريريري  ريريريريريريرياب كريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريريري  لريريريريريريْ  تريريريريريريري 

  
فَاةُ اْلَمْلساء. َعنَى باللهيف اْلُمْشتار ، وُسبُوبُه : ِحبالُه التي يَُدلَّى بها إلى العََسل ، والطَّْغيَةُ :  والصَّ

 من الخيل : البعيد ما بين الرجلين من غير فَجج ، وهو َمْدح. الُمَجنَّبُ  أبو عبيد ، عن أبي عمرو :

ي يديه في الّرفع والَوْضع. وقال األصمعّي : ْجلين ،  التَّْجنِيب وقال أبو ُعبيدة : التَّْحنِيُب : أن يُنَّحِ بالحاء  التَّْجنِيبوبالجيم في الّرِ

ْلِت واليدين.  في الصُّ

 : أَْرض معروفَةٌ بنَْجد. الِجنابُ و

 .َجْنبَه ، إذا أصابَ  فََجنَبَه أَْهِله ، وَضَربه ُمجانَبَةِ  قَبيح ، أي في ِجنابٍ  ويقال : لَجَّ فالن في
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 القوم بفتح الجيم ، وهو ما َحْولهم. َجنابُ  وأْخَصبَ 

وا يسيرون  فالن. جانب فالن ؛ وإلى َجْنبِ  أي ناِحيَتَْيه ، وقَعََد فالن إلى َجنَبَتَْيهوَ ،  ِجنَابَتْيهو،  ِجنابَْيه ويقال : َمرُّ

ً  إلى لقائك ، وَغِرْضُت إلى ِلقائك نِْبتُ جَ  ابن األعرابي :  ، وَغَرضاً ، أي قَِلْقُت من شدَّة الشَّْوق إلَْيك. َجنَبا

 .الَجنب : ِعلَّةٌ َصْعبَةٌ ، تأُخذُ في اْلَجنب وَذاتُ 

 َجنِبَتو، قال :  الَجْنب فقالوا : ذاتُ هي الدُّبَْيلة ، وهي قَْرَحةٌ قبيحة تثقُب البطن ، وربما َكنَْوا عنها  الَجْنب وقال ابن ُشميل : ذاتُ 

ً  الدَّْلوُ   ، إذا انقطعت منها َوَذَمةٌ ، أَْو َوَذمتان فمالَت. تَْجنُِب َجنَبا

 .أَْجنِبَة ، وجمعه الَجناب الجانب سلمة ، عن الفراء :

 ، أي سهل القُْرب ، وأنشد : الَجْنبو الجانب وقال الليث : رجل ليّن

 األمت َجل   و   اللاس  َجْلٌ  
 [35إبراهيم : ] (َواْجنُ ْبِِن َوَبِِنَّ َأْن نَ ْعُبَد اْْلَْصنامَ )كأنه عدلَه بجميع الناس. وقوله عّز وَجلَّ ُمْخبِراً عن دعاء إبراهيم إياه : 

ني.  أي نَّجِ

 والزجاج وغيرهما. بمعنى واحد ، قاله الفراء َجنَّبتُهو،  أْجنَبتُهوالشَّرَّ  َجنَبتُه يقال :

جل اْلقَِصيُر الجافي الِخلقة ، ورجل الَجأْنب وقال الليث :  إذا كان كّزاً قَبيحاً. جأنب باْلهمز ، الرَّ

 وقال امرؤ القيس :

 ال ذا   َ ْلق   ْن أتَمَّلَه َجأَن   و   
 اآلخر.الغاُلمان فَيعتَِصُم كل واحد من  يتَجانَب ، لُْعبةٌ لهم ، الُجنابيَ وقال : 

 ، هو الذي جاَوَرك ونََسبُه في قوٍم آخرين. الُجنب مثله ، والجارُ  أَْجنبيُ و: وهو اْلبَعيد منك في القَرابة ،  أَْجنب وَرجلٌ 

 وقال علقمة :

ة   ابريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ال  عريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريَ رِمريريريريريريريريريريَ ِّ انئريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريَْ

  
ريريريريريريريري     بريريريريريريرياِب غريريريريريريريَ  فريريريريريريريإين امريريريريريريريرٌ  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريري ريريريريريريريِ

  
 أي بعد ُغْربٍَة.« َجنَابَةٍ  عن»وقال أبو عمرو في قوله : 

 : ِضدُّ القَرابة. الجنَابةو، أي ِلجار الغُْربَة ،  الَجنَابَة ويقال : نِْعَم القوم هم ِلَجارِ 

 .«في َسبِيِل هللِا َشهيد الَمْجنُوبُ »في الحديث : و

ً  ْصُدور ، ويقال :، وُصِدَر فهو مَ  َمْجنُوب فهو ُجنِبَ  ، يقال : الَجْنب ، الذي به َذات المجنُوبُ  قيل :  َجْنبَه ، إذا اشتكى َجنَِب َجنَبا

 .َجنِب ، فهو

 كما يقال : رجل فَِقٌر وَظِهٌر ، إذا اشتكى َظْهره وفَقاَره.

 إنكم»احتَضَن أََحَد اْبنَْي بِْنتَه ، وهو يقول :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النَّبي : جبن 
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بل ون ل ون ، و نكم ملن َرحْيان هللا لَت جِّ لون ، و  َهِّ  .«، وتري َبخِّ
ْلتُه ، إذا نََسْبته إلى ْلتُه ، وَجهَّ  ، والبُخل ، والجهل. الُجبن يقال : َجبَّْبُت الّرجل ، وبَخَّ

ً  ْلتُه ، إذا َوجْدتَه، وأَبَُخْلتُه ، وأَْجهَ  أَْجبَْنتُهو ً  َجبانا األب عن الجهاد ، وإْنفاق  لُجبن بَخيالً جاهالً ، يريد : أن الولد لما صار سببا

 .«الولد مْجنَبَةٌ َمْبَخلَة»المال ، واالْفتِتان به ، كان كأَنَّه نََسبَه إلى هذه الخالل ، ورماه بها ، وكانت العرب تقول : 

 الكلب ، إذا كان نهايةً في السَّخاء ، وأنشد : َجبَان العرب تقول : فالنٌ  الُمفَضَّل :ثعلب عن ابن األعرابّي ، عن 

ْم و  هريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ر  كريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريِ ْن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نَب  مريريريريريريريريريريِ  أجريريريريريريريريريريْ

  
اأٌب َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريرياو   ه  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ َذفريريريريريريريريريريريريَ   ْن قريريريريريريريريريريريَ

  
 قذفته : أصابته. أضاف : أي فّر وأَْشفَق.

 .َجبانَةو َجبان أبو زيد : امرأةٌ 

 .َجبانات ، ونساء ُجبناء ، ورجال َجبانة ، وامرأَة َجبان وقال اللّيث : رجلٌ 

ً  ، َحِسْبتُه أَْجبَْنتُهوقال :   .َجبانا

ْدَغْين ، ِعَداَء النّاصية ، كل ذلك الجبينو  واحد. جبين : حرف الَجْبهة ما بين الصُّ

 .َجبينان قال : وبعٌض يقول هما

 .الجبينين قلت : وعلى هذا كالم العرب ، والجبهة بين

 واحدةٌ ، وَجبَابِيُن َكثِيرة. َجبّانَةٌ  وقال الليث :

 ما اْستَوى من األرض في ارتفاع ، ويكوُن كريَم الَمْنبِت. الَجبَّان وقال ِشمر : قال أبو َخْيَرة :

يةٌ ال آكاَم فيها وال ما استوى من األرض وَملَُس وال َشَجر فيه ، وفيه آكاٌم وِجالهٌ ، وقد تكون مستو الَجبَّانَة وقال ابُن ُشميل :

ْمل وال في الجبل ، وقد تكون في الِقفاف والشَّقائق ، وكل صحراءَ  الَجبَّانَةُ  ِجاله ، وال تكونُ   .َجبَّانة في الرَّ

 .كالُجبُنِ  اللّبن ، إذا صارَ  تََجبَّنَ  ، وقد ُجبُنَّة ُمثَقَّل الذي يؤكل ، الواحدة الُجبُنُ  وقال الليث :

ً  اْلُجبُنَ  ُكلِ  الحنفية ، أنه قال :ُروي عن محمد بن و  فالٌن اللّبَن ، إذا اتخذه اْجتَبَنَ  ، رواه أبو ُعبيد بتشديد النون ، ويقال : ُعْرضا

 ً  .ُجبُنّا

 ولكن يقال :، وال يُقال قِْشُر العُروق ،  نََجب قُُشوُر الشَّجر ، وال يُقال لما اَلَن من قِْشِر األْغَصان النََّجبُ  قال الليث :: نجب 

ً  ، وقد نََجبَةٌ  العُروق ، والِقطعة منه نََجبُ  ْبتُه تَنجيبا  .النََّجب أي يَْجَمعُ  يَْنتَِجبُ  ، وذهب فالنٌ  نَجَّ

ْدِر يُْصبَُغ به. النَّجب قلت :  قشوُر الّسِ

 .نَجبِيّ  قاء، وهو قُشوُر ، ُسوِق الطَّْلح ، وسِ  بالنََّجب ، أي ُدبغَ  َمْنُجوب وقال ابن السكيت : ِسقَاءُ 
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 اْلِجْلُد المدبوُغ بالنََّجب وهو لحاُء الشَّجر. الَمْنُجوبُ  أو ُعبيد ، عن األحمر :

 النَّجب ، قال : ومن َجعَله َذّماً أخَذه من نجيب ، إذا جاء بولد أَنجبو،  نجيب الرجُل جاء بولد أَْنَجب ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 ، وهو ِقْشُر الشَّجر.

جل الضَّعيف وجمعه الِمْنجابُ  ُعبيد ، عن أبي عمرو :أبو   ، وأنشد لعُْرَوة : َمناِجيب الرَّ

  ِ بريريريريريريري  ْرقريريريريريريريري  ِل يريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ واِد الريريريريريريريلريريريريريريريَّ ه  يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريري  عريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريري     وَُ والريريريريريريريري ِّْفَء املريريريريريريريريلريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ َر الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ   ذ  ثريريريريريريريريريَ

  
هام ما بُِرَي وأُْصِلح ، ولم يَُرْش ولم  الِمْنجابُ  وقال األصمعّي :  يُنَصَّل.من الّسِ

ً  المرأة ، إذا َولَدْت ولداً  أنَجبَتو ٌ  نجيبا  .َمناِجيب ، ونساءٌ  نَُجباء : ذات أوالد ِمْنجاب ، وامرأَة

نَُجب يَْنُجب  من الرجال ، وهو الكريُم ذو الحَسب إذا َخرج ُخروج أبيه في الكرم ، والفعل النَِّجيب َمْصدرِ  النَّجابَةُ  وقال الليث :

فالٌن فالناً ، إذا استخلََصه واصطفاه على  اْنتَجب اإلبل ، وهي ِعتاقها التي يُسابَُق عليها ، وقد نجائب في النَّجابَة ، وكذلك نجابَةً 

 غيره.

 ، ونَبَّاُح : شديد الصوت. نَبَّاجُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : َرُجلٌ : نبج 

 ونَبيُحه ، ونَْبُحه.،  نَبُُجهوالكلب ،  نَبيجُ  وقال اللَّحيانّي : هو

َراط قال :  النَّْبجُ  وقال الليث :  القَبَجةُ ، إذا َخرجت من ُجْحِرها. نَبََجتِ وَ َضرب من الضُّ

ُجل ، إذا َخلََّط في كالمه. أَْنبجَ  وقال ابن األعرابّي :  الرَّ

أْس ، يُْجلب إلى الِعراق وفي َجْوفِه نَواةٌ َحْمُل َشَجَرةٍ ِهْنِدية ، تَُربَّب بالعََسل على ِخْلقة ال األْنبجُ  وقال الليث : ُف الرَّ َخْوخ ، ُمَجرَّ

 التي تَُربَّب بالعسل من األَتُْرّجِ ، واألَْهِليلَجة ونحوها. األَْنبجات كنواة الَخْوخ ، ومنه اشتُقَّتْ 

ْوِت من الكالب : إنه ْخم الصَّ  .النِّباجو النُّباج َشِديدُ ، وإنه لَ  نُبَاِجيّ و،  لَنَبّاجٌ  اللّحيانّي : يُقال للضَّ

 إال الضُّراط. النُّباجَ  فقال : ال أَْعرفُ  النُّباج وقال ابن الفرج : وسألت ُمْبتكراً عن

 كان من أَطعمة العَرب في المجاعة ، يُخاُض اللبن في اْلَوبَر ويُْجَدح. النَّبيجُ و النّابَِجةُ  وقال أبو عمرو :

 وقال الجعدّي يذكر نساء :

َن  ركريريريريريريريريريريريريريْ ّذا  تريريريريريريريريريريريريريَ ذن جريريريريريريريريريريريريريِ ة  وَأ ريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريج و   بريريريريريريريريريريريِ َل لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ نْيَ املريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريِ  أَلريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
 قال ابن األعرابّي : الِجذُّ والِمَجذُّ : َطَرُف الِمْرَود.

 ومنه قول الراجز :
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   قاَلْه وق  َساَف َفَجذُّ املِْرَوِد 
ُجُل : أَْنبَجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  اآلكام العالية.، وهي  النِّباج َجلَس على الرَّ

 .النَّبَّاجوقال ، وقال المفَّضل : العرب تقول للِمْخَوض : الِمْجَدَح ، والِمْزَهف ، 

: الغرائر السُّود ، وفي بالِد  النُّبُجُ وإذا خاض َسويقاً أو غيره.  نَبَجَ و، وهي األكمة.  النَّبَجة ، إذا قَعََد على نَبَجَ  وقال أبو عمرو :

بني َسْعد  نِباجُ  اآلخر النِّباجوبني عامر ، وهو بحذاء فَْيد ،  نِبَاجُ  دهما على طريق البصرة ، يقال له :، أح نِباجان العرب

 بالقَْريتين.

 األُصول. البُْنجُ و الرجل إذا ادَّعى إلى أصل كريم ، قال : أَبنَجَ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال :: بنج 

كيت عن األصمعّي : َرَجع فالن إلى ِجْنِجه ،   ، أي إلى أَْصِله وِعْرقِه. بِْنِجهووقال ابن الّسِ

 ج ن م

 مستعملة. جنم ، مجن ، َنم ، َمن ، من  :
 أهمل الليث : جنم.

 جماَعةُ الشيء. اْلَجْنَمةُ  روى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي قال :: جنم 

 ُصيِّرت الالم نوناً ، وقد أََخذ الشيء بَجْلَمته وَجْنمته ، إذا أََخَذه كلَّه.قلت : أَْصلُه الَجْلَمه ، فَ 

ََّخذُ أَْمثال اللؤلؤ. الُجمانُ  قال الليث :: جمن   من الِفّضة ، يُت

 وقال غيره : توهَّمه لبيُد لُْؤلَُؤ الصَّدف البَحريَّ فقال فيه :

 ِنيتام ها   َكج مانَِة الَبْحرِّي س لَّ 
 [.1:  النجم] ((1َوالنَّْجِم ِإذا َهوى ))قال هللا جلَّ وعزَّ : : نجم 

تها العرب. بالنَّجم قال أبو إسحاق : أَقسم هللا جلَّ وعزَّ   ، وجاء في التفسير ، أنه الثريا ، وكذلك َسمَّ

اِعي  النْجمُ  ومنه قول ساجعهم : َطلَعَ   ُشَكيَّْه.ُغَديَّْه ، ابتَغَى الرَّ

 وقال الشاعر :

تأب   حريريريريريِ تريريريريريَ َم يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريري  ُّ الريريريريريلريريريريريجريريريريريْ ْه تريريريريريريَ  فريريريريريبريريريريريريرياتريريريريريريريَ

  
ود هريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريع  أبَيريريريريريريريريري ي ا كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريني  ريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد الثُّريا.

ً  نزوُل القرآنِ  النَّجم قال : وجاء في التفسير أيضاً ، أن ل ما نَزل  نْجم بعد نَْجما ، وكان ينزل منه اآلية واآليتان ، وكان بين أوَّ

 ِعشرون سنة.منه وآخره 

 فإن [.6الرحمن : ] ((6َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجداِن ))، وأما قوله جل وعز :  النجوم بمعنى النَّْجم قال ، وقال أهل اللغة :
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: كل ما نريَبَه على وجه األر. مما ليس له سريريريريريريريريريريريريريريرياق ، ومع   اللَّجم أهل اللغة وأك ر أهل التفسريريريريريريريريريريريريريريت قالوا :
 َدَوران اليتِّلِّ معهما.سجود ا : 

 ها هنا ، ما نَبت على وجه األرض ، وما طلع من النجم ، وجائز أن يكونَ  النجوم يراد به النَّجم وقال أبو إسحاق : قد قيل إن

 .نجمَ  قد السماء ، ويقال لكّلِ ما طلع : نجوم

 88الصافات : ] ((89( َفقاَل ِإِن ِ َسِقيم  )88َنْظَرًة يف النُُّجوِم )فَ َنَظَر ):  السالمعليهوقال هللا جلَّ وعّز في قصة إبراهيم 

 ،89.] 

من كالمهم لّما  نَجم ، وهو ما نجم جْمعُ  ، قال : «فَ َنَظَر َنْظَرًة يف النُُّجومِ » وأُثْبَِت لنا عن أحمد بن يحيى ، أنه قال في قوله :

ة ، فقال :  سأَلوه أن يخرج معهم إلى ِعيدهم ، قال :  أي سقيم من كْفِرُكم. (ِإِن ِ َسِقيم  )ونََظَر هنا ، تَفَكََّر ِليَُدبِّر ُحجَّ

ً  قال لقومه وقد رأى «.فَ َنَظَر َنْظَرًة يف النُُّجوِم َفقاَل ِإِن ِ َسِقيم  » قال أبو إسحاق :و أَْوهَمهم أنَّ به  «ِإِن ِ َسِقيم  » : نَْجما

 فراراً من َعْدوى الطاعون. [90الصافات : ] ((90ُمْدِبرِيَن )فَ تَ َولَّْوا َعْنُه )طاعوناً 

 .النجوم وقال الليث : يقال لإلنسان إذا تَفَكََّر في أمر لينظر كيف يَُدبُِّره : نظر في

ا كلَّفُوه أي تفكر ما الذي يصرفُهم عنه إذ ((88فَ َنَظَر َنْظَرًة يف النُُّجوِم ))جاء عن الحسن في تفسير قوله :  وقال : وهكذا

 الخروج معهم.

 .نْجم وظائف األشياء وكلُّ وظيفَة النجوموتجمُع الكواكب كلَّها ، قال :  النجومُ وقال : 

 من العروق أيام الربيع ، ترى رؤوَسها أمثال المساّلِ تَُشقُّ األرض َشقّا. نجم ما النجوموقال : 

 النَّبَات ، إذا طلع. نَجمو

َمة َجعَلُت مالي على فالنوقال غيره : يُقال  منها في شهر كذا ، وأصل ذلك أن العرب كانت تجعل  نجم ، يُؤدَّى كلُ  نجوماً ُمنَجَّ

، وهو الثُّريا ، حلَّ لي عليك مالي ، وكذلك  النجم مطالع منازل القمر ومساقطها ، مواقيَت لحلول ديونها ، فتقول : إذا طلع

 سائُرها.

ً  تقال زهيٌر يذكر ِدياٍت ُجعل  على العاقلة : نجوما

مريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريوٌُ لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوُِ غريريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريرية جريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريري 

  
جريريريريريريريريم و   وا بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم مريريريريريريريريْلء   ريريريريريريريريِْ رِيريريريريريريريري ريريريريريريريري  هريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريري 

  
 وهافلما جاء اإلسالم جعل هللا جلَّ وعزَّ األِهلَّةَ مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقاِت الحج والصَّوم ، وَمِحّلِ الديون ، وسم

 ً مة والكتاب نجوما لةفي الديون المنَجَّ  ة اعتباراً بالرسم القديم الذي عرفوه ، واحتذاًء َحْذَو ما أَِلفوه ، وَكتبوا في ذكر حقوقهم المؤجَّ

 ً  ، نجوما
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 عليه. م َلجَّمةٌ  ، فهي َنما   ي ؤدِّي عل  ان ضاء كلِّ  هر ملها َنوما   وق  جعل فالٌن ماله على فالن
 .نَْجم نَْبتَةٌ صغيرة ، وجمعها النجمةَ والكلمة ،  النجمةوشجرة ،  النَّْجَمةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 .نَْجم قال : فما كان له ساق فهو َشجر ، وما لم يكن له ساق فهو

 والنَِّصّي. النجَمةَ  وقال أبو ُعبيد : السََّراديُخ أماكن تنبت

 تَْنبُُت ُمْمتَدَّة على وجه األرض. النجَمةوقال : 

ها هنا بالفتح ، وقد رأيتها بالبادية ، وفَسََّرها غيُر واحٍد منهم ، وهي الثَّيِّلَةُ ، وهي ُشَجيَُرةٌ خضراء ، كأنها  النََّجَمةُ  وقال شِمر :

 نّْخلة وأنشد :، فهو شيء ينبت في أصول ال النجمة وأما أّول بَْذر الَحّبِ حين يخرج ِصغاراً ، قال :

مريريريريريريرية   ُ  َنريريريريريريريَْ  ِ كريريريريريريريْ ار  ظريريريريريريريلَّ يريريريريريريريَ ْي محريريريريريريريِ يريريريريريريريَ  َأ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل  جريريريريريريريريريريريريريارايت وجريريريريريريريريريريريريريارك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامل  أَ   ؤْكريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريري 

  
ره. النجمة وإنما قال ذلك ، ألن الحمار إذا أراَد أن يَْقلَع  ، وَكَدمها اْرتَّدْت ُخْصياه إلى ُمَؤخَّ

 لها قَْضبَة تفترش األرض افتراشاً. النجمة قلت :

 المطُر ، إذا أَْقلع ، وكذلك أَْقَصم وأَقصى. أَنَجمَ  صمعّي :أبو ُعبيد ، عن األ

 ، أي أصل. نَْجمٌ  مما يطلبون ، أي َمخَرج ، ليس لهذا األَمر َمْنَجمٌ  لهم نََجم ويقال : ما

 : الطَّريق الواِضح. المنَجمو

 وقال البَعيُث :

 َمْلجم  و   هَلا يف أَقَاِصي اأَلْر. َ ْأٌو 
جل : َكْعباها. ِمْنَجماو  الّرِ

 وأنشده أبو حبيب األعرابّي : وقال شمر في قول ابن لجأ ، قال :

لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريم  ْه والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريس مل تريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَّ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َ

أَب فريريريريريريريريريريوق املريريريريريريريريريري َ  اجلريريريريريريريريريري  َّ بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري   أن تريريريريريريريريريريَ

  
بح ؛ طريقته الحمراء ،   .يَْنُجم ار حينالنه َمْنَجمُ  : الَمْنَجمُ وقال : معناه لم تُرْد أن تبلغ الُجدَّة ، وهي ُجدَّة الصُّ

 إِعراب الَمْنك ، َدخيل في العربية. الَمْنجُ  قال الليث :: منج 

 قال : وهو َحبٌّ إَِذا أُِكل أَْسَكر آِكلَه ، وَغيَّر َعْقلَه.

ً َمَجن ُمُجون أال يُبالي ما َصنَع وما قِيل له ، والِفْعل : المَجانةومعروفان ،  الماِجنَةُ و الماِجنُ  قال الليث :: مجن   .ا

علّي الكالم. أراد أنه مَرن عليه ، ال  َمَجنتَ  قلت : وسمعت أَعرابياً يقول لخادم له كان يَْعِذلُه وهو ال يَريُع إلى قوله : أَراَك قد

 يَْعبأ به ، ومثله : َمرد على الكالم. قال
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 [.101 التوبة :] (َمَرُدوا َعَلى النِ فاقِ )هللا تعا  : 
ه َعْذُل العاذل ، وتأنيُب الُموبِّخ.عند العرب :  الماِجنُ و  الذي يْرتكب المقابَح الُمْرِدية ، والفضائَح الُمخزية ، وال يمضُّ

 بمعنى واحد. مَجنوفاْسُكْت ، وكذلك المْسُن ، وقد مَسَن  َمَجْنتَ  َخْلُط الِجّدِ بالهزل ، يقال : قد المْجنُ  وقال أبو عمرو :

انُ  وقال الليث :  يء بال ِمنٍَّة وال تََمّن.عطيةُ الش الَمجَّ

انُ  وأخبرني المنذرّي ، عن أبي العباس أنه قال : سمعت ابَن األعرابّي يقول : ان عند العرب الباطل ، وقالوا : ماءٌ  الَمجَّ  .َمجَّ

واستَطعَمني أعرابيٌّ ، أي كثير واسع ،  مجان وماءٌ  مجان موضع الشيء الكبير الكافي ، يقال تْمرٌ  المّجان قلت : والعرب تضع

 ، أي كثيٌر كاٍف. َمّجان تمراً فأطعمته ُكتْلة ، واعتذرُت إليه من قلَّته ، فقال : هذا وهللا

 أبواب اجليم والفاء]

 [(1)مهمل  ج ف ب :

 ج ف م
 .َمفَجَ و، إذا كان أحمق مائقاً ، وقد نَفََج  َمفَّاجة سلمة عن الفراء : رجل نَفَّاَجةَ : مفج 

 [ابب اجليم والباء مع امليم]

 ج ب م
مَ  والنَْجُم الجماعة الكثيرة. وقد عمرو عن أبيه : رأيت نَْجماً من الناس ، َوبَْجذاً ، أي جماعة ، قال ::  [بجم] الّرجل ، إذا  بَجَّ

 سكت.

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 كتاب الثَّلثي املعتل من حرف اجليم

 [ابب اجليم والشني]

 ج ش
 جشو ، جشأ ، جاش ، شجا ، وشج ، أشج. (وا يءو )

 .يشجوني َشْجواً  الحبُ  شجاني أبو عبيد ، عن أبي زيد :: شجا 

يت ، أنه قال ، إذا  أَْشجاه يُشجيهو، قال :  شجاه َشْجواً  الحْزن ، يقال : الشْجوُ  وأخبرني المنذرّي ، عن الحرانّي ، عن ابن السّكِ

هُ ، وقد  .َشِجَي يَْشَجى َشًجى أََغصَّ

ا َرُجٌل َسأَلََك فأْعَطيتَه َشْيئاً أَْرَضْيتَه به ، فذهب ،  أَْشَجْيتُ و َحَزنَه ، قال : َشَجاه يَْشُجوه ابن ُشميل : ا َغِريٌم. وإمَّ فاُلناً َعنِّي ، إِمَّ

 .أَْشَجْيتَه فقد

 ، أي ذهَب. يَْشَجى َشًجى َعنِّي َشًجى ويقال للغريم :

ى به َشِجيتَ  ، إذا قَهَرك وَغلَبََك حتى إِْشجاءً  قِْرنِي أَْشَجاني أبو زيد :  به َشِجيتُ  العُوُد في الَحْلق حتى أَشجاني ، ومثله : َشجَّ

 .َشًجى

جل إذا أَْوقَْعتَه في ُحْزن. أَْشَجْيتُ والعَْظُم ، إذا اعترَض في َحْلقه ،  أَشجاه وقال أبو عبد الرحمن :  الرَّ

بَنِي وَهيََّجِني ،  شَجانِي وقال غيُره :  : َحَزنَنِي وأَْغَضبَنِي. أَْشَجانِيوتََذكُُّر إِْلِفي ، أي َطرَّ

 ، فالّشجي َمْقصور والَخِلّي ممدود.من الَخِلّي  للشَِّجي الحرانّي ، عن ابن السّكيت : العرب تقول : َوْيلٌ 

بالهّمِ  َشِجيَ  كما ترى ، وكذلك الذي َشجٍ  ، فهو َشِجَي يَْشَجى َشًجى بعظٍم فغَصَّ به َحْلقُه ، يقال : َشِجيَ  الذي الشَّجي وقال غيره :

 َمْقصور.بِِقْرنِِه فلم يُقاِوْمه ، وكلُّ ذلك  َشِجيَ  فلم يجد َمْخرجاً منه ، والذي

 فله َمَخارُج في الشَِّجيّ  قلت : وهذا هو الكالُم الفصيح ، فإن تجاَمَل إنسان وَمدَّ 
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وِّغ  له مذَهبه ، وهو أن  علَ  ِجيَ  العربية ، ت سريريَ ج ّو.  الةريريَّ َةريريْ
ج وه من« فعيال  » ع  امل َجاه َيةريريْ ج وٌ  ، فهو  ريريَ  َمةريريْ

 .َ ِجيّ و 
بياء ، فتقول : فالن قَِمٌن لذلك ، وقمين ، وَسِمج وسِميج : وفالن َكّرٍ وَكِرّي للنائم ، « الً فَعِ »والوجه الثاني : أنَّ العرب تَُمدُّ 

 وأنشد ابُن األعرابّي :

ل  ِن واد  أو تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ ْه بريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريِ ىَت تريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
ِ ْل   جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  

رِيِّ املريريريريريريريريري َل الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ ْ  ْك بريريريريريريريريريِه مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريَ

  
 هذلّي :أراد بالَكِرّي الناعس الذي قد َكِرَي. وقال المتنخل ال

 ما  ْن َصْو   اَنِئَحة  َ ِجي   و   
 .َشجٍ  فشدَّد الياء ، والكالم صوتٌ 

دة َغَدوات ، والوجه الثالث : أن العرب تُوازي اللَّفظ باللفظ إذا اْزَدَوَجا ؛ كقولهم : إنِّي آلتية بالغَدايا والعَشايا ، وإنما تُْجَمُع الغ

 فقالوا : َغدايا الزدواجه بالعشايا.

 بالَخِلّي. الشَِّجيَ  : ما ساَءه وناَءه ، واألصل : أَنَاءه وكذلك وازنوا ويقال

قَه. َشجاهوالُحْزن ، قال :  الشَّْجوُ والحاجة ،  الشَّْجوُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :  الِغنَاُء ، إذا َهيََّج أَْحَزانَه وَشوَّ

 وأنشد :،  أَْشَجاه الَهمُّ. وفي لغٍة : َشَجاهُ  وقال الليث :

رَبٌ فريريريريريريريريريريريريريريريريريَأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريرياْن    يّنِ أاتين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريرياْن   وا ابريريريريريريريريريريريَن عريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  واأَب قريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريري    نَّ الريريريريريريريريريريريْ

  
ِة َهّمِ أَْو ُعوٍد ، والِفْعُل : الشَّجاوقال :   : اسم ذلك الشَّيء وأنشد : الشََّجىو،  َشِجَي يَْشَجى َمْقُصوٌر ، ما نََشَب في الَحْلق من ُغصَّ

ِه و  لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ ا يف مسريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريَ راين كريريريريريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريَ

  
زَْع   تريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريري  َرجريريريريريريريريريريريري  را  خمريريريريريريريريريريريريَْ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ةٌ. َشْجَواء قال : َمفَاَزةٌ   : َصْعبَةُ الَمْسلَك ُمِهمَّ

 .َشجوها ، وَدَعِت الحمامةُ  َشَجَوه ويقال : بََكى فالنٌ 

ْجلَين اْلقَصيُر الظَّْهر. ويقال للعَ  الشََّجْوَجى أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :  ، واألنثى َشَجْوَجى ْقعَقالطَّويل ، وقيل هو الطويل الّرِ

 ، قاله الليث. َشَجْوَجاةٌ 

َش فَتًى ِمَن العرب َحَضِريَّةً ، عليه ، فقال لها : وهللا ما لِك ُماَلَءةُ الُحسِن ، وال َعُموُده وال بُْرنُُسه  فتشاَجتْ  وقال األصمعّي : َجمَّ

 ؟، فما هذا االمتناع

« عليه فتشاَجتْ »الءتُه بَياضه ، وَعُموُده ُطولُه ؛ وبُْرنُسه َشْعُره ، ومعنى قوله : مُ  قال األصمعّي : قال أبو عمرو بن العالء :

 أي تََمنَّعَْت وتحاَزنَْت ، وقالت : َوا َحَزناً حين يَتَعرض ِجْلٌف لمثلي.

ً  وقد،  واِشجٌ  العُُروُق واألَْغَصاُن وكلُّ شيٍء يَْشتَبِك ؛ فهو َوَشَجتْ  قال الليث : يقال :: وشج  من  الَوشيجو،  َوَشَج يَِشُج َوِشيجا

 ً  القَنَا والقََصِب ، ما ثَبََت منه ُمْعتَِرضا
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 م ْلتّفا  ، د ل بعض ه يف بعض ن وهو من الَ لا َأْصَلب ه.
 وأنَشَد اللّيث :

جريريريريريريريريريرياٌ  و  لريريريريريريريريريريا وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرا    بريريريريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريري ِ   عريريريريريريريَ ريريريريريريريْ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وى بريريريريريريريِ ا   الريريريريريريري ريريريريريريري  مريريريريريريريَ كريريريريريريريَ   ريريريريريريري ْ

  
، مثل  َوِشيجةٌ  ِليٌف يُْفتَل ، ثم يَُشدُّ بين َخَشبَتَْين يُْنقَُل به البُرُّ المحصوُد وما أشبهه من ُشبَْيكٍة بين َخشبتْين ، فهي الوِشيَجةُ وقال : 

 : الَكِسيح ونحوه.

 : األْمُر اْلُمداَخُل بعضه في بْعض وأنشَد : الُمَوشَّجُ و

   مساال  حبال  َيْصِرف  اْلم َو َّجا 
 في قلبه أموٌر َوُهموم. َوَشَجتْ  ولقد

ِحُم اْلُمْشتَبِكةُ اْلُمتَِّصلة. الواِشَجة أبو ُعبيد :  الرَّ

 في قَولهم َوَوِليَجة ، أي َحْشٌو. َوِشيجةٌ  وقال الكسائّي : ُهم

 إذا َشبََّكه بِِقّدٍ أو َشِريٍط لئال يسقُط منه شيء. َوْشجا فالٌن َمْحِملَهُ  َوَشجَ  وقال النضر :

 أكبر من األَشّق وهما معاً هذا الدََّواء. األََشجُ  قال الليث :: أشج 

 الِقْدر ، وكلُّ َشيء يَْغِلي ، فهو الَجْيش َجيَشانُ و، ُجْنٌد يسيرون لحْرب أو غيرها ، قال :  الَجْيشُ  قال اللَّيث :: جيش ـ  جوش

 ، إَِذا َهاج. يَجيشُ  ، َحتَّى الَهّم والغُصَّة في الصَّدر ، والبَحرُ  يَِجيش

ً  نفُسه جاَشتْ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :  ، إِذا َداَرت للغَثَيان ، وَجَشأَت ، إذا اْرتَفَعَْت من ُحْزٍن أَو فَزع. َجْيشا

عند الفََزع ، يقال : إنَّه لََواِهي الجأِْش ، وإذا ثَبَت قيل : إنَّه لَرابُِط  وقال الليث : َجأُْش النَّْفس ، ُرَواُع القَْلِب ، إِذا اضطربَ 

 الجأْش.

 أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : الرابُِط الَجأِْش الذي يَْربُِط نفَسه عن الِفرار ، يَُكفُّها لُجْرأَتِه وَشجاَعته.

، هي التي أَْيقَنَْت أَنَّ  [28،  27 الفجر :] (( اْرِجِعي27اْلُمْطَمِئنَُّة ) َّي أَي َّتُ َها الن َّْفسُ ) وقال مجاهد في قول هللا جلَّ وعزَّ :

ْت يَقيناً واطَمأنَّت ، كما يضرُب البعيُر بصدرِه األرَض إذا بََرَك وَسَكن.  هللاَ ربِّها ، وضربت لذلك َجأْشاً ، أي قَرَّ

 مز ال غير.وقال ابن السّكيت : يقال َربَْطُت لذلك األَْمِر َجأْشاً باله

 من اللَّيل ، وَجْرٌش وَجْرٌس ، أي َهِزيع. َجْوشٌ  وقال األحمر : َمَضى

 وقال اللَّْحيانّي : َمَضى ُجْؤُشوٌش من اللَّيل.

ْدر.  قال أبو زيد : الُجْؤشوش الصَّ

 من اللَّيل ، من لَُدْن ُرْبع الليل إلى ثُلُثه. َجْوشٌ  وقال أبو ناظرة : َمَضى

ة :قال ذو  مَّ  الرُّ

 اْسَبَ رَّْ  كواكب ه و   من اللَّيِل َجْوٌش 
 جاَش يُجوش ثعلب عن ابن األعرابّي :
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يش َجْيةريريريريريريا   صريريريريريري ر ه جاشو ، ِ ذا سريريريريريرياَر الليَل كلَّه ،  َجْو ريريريريريريا   نريْفس  اجلباِن  جا ريريريريريريهو ،  ذا َغَلى َغْييتا  وَدَردا  ،  َيَِ
 وَجَةَأْ  ،  ذا َهمَّ  لفرار.

 .(1) (ب األَجشُّ وهو األبَحُّ في إْرنانه إذا أْنبضقلت : وصف القََوِس )

 نَْفِسي إذا ارتَفَعَْت من ُحْزٍن أو فََزع. جشأت أبو ُعبيد عن األصمعّي :(: جشوـ ) جشا

ُ  إليَّ نَْفِسي أي َخبُثَْت من الَوَجعِ مما تَْكَره َجَشأَتْ  وقال ابن ُشميل :  ، وأنشد : تْجشأ

ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي و  َأْ  لريريريريريريريلريريريريريريريريَ مريريريريريريريا َجةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ وِ  كريريريريريريري   قريريريريريريريَ

  
َ ِحيريريريريريريريريريي   ِ ي أو َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ ِك  ريريريريريريريريري ْ  مريريريريريريريريريكريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ

  
 يريد تََطلَّعت ونََهَضْت َجَزعاً وَكراَهة.

 قال العجاج :

وا  راس  اَنس  َجةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري  ِه و أجريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
ِه   َولريريريريريريريريريريريَّ وال  اجلريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريان اهريريريريريريريريريريريْ  أرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وَأهريريريريريريريريريريريْ

  
 : نهضوا من أرض إلى أرض ، يعني الناس ، وملَِّت أرضاً واهَولَّت : اشتّد َهولُها. جشئوا

َ  الكثير ، وقد : الَجْشءُ  َشِمر ، عن ابن األعرابّي قال : َ وَ اللَّيُل ،  َجشأ ُ والبَحُر ، إذا أَْظلََم وأَْشرف عليك ،  َجَشأ اللَّيِل والبَْحِر  ُجَشأ

 ُدْفعَتُه.

 نَْفِسي ، وَخبُثَت ، ولَِقَسْت ، واحد. َجَشأَت وقال شِمر :

 الغَنم ، وهو َصْوٌت يخرج من ُحلُوقِها. َجَشأَتِ  وقال الليث :

 قال امرؤ القيس :

غريريريريريريريريريرياء   َه هلريريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ َأْ   ريريريريريريريريريريَِ  ِ ذا َجةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي    عريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريم نريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريَأنَّ اَّريريريريريريريريريرييَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهو ، تَنَفُُّس الَمِعَدةِ عند االمتالء. الُجشاء ، واالسم تََجشَّأْتُ  قال : ومنه اْشتُقَ 

 ، لم تُوافِْقني. اْجتَشأْتُهاوالباِلُد  اْجتََشأَتْني أبو ُعبيد عن الفّراء :

 نفسي. َجَشأْتْ  وقال َشِمر : أَْحِسُب ذلك من

 .َجْشآتو أْجشاء اإلْرنان في صوتها ، وقِِسيٌ القوس الخفيفة. وقال الليث : هي ذات  : الَجْشءُ  أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي قال :

 وأنشد :

بريريريريريريريريريريِّ   و  لريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ  منريريريريريريريريريريَ

  
ع    شُّ وأَقريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ْشٌء َأجريريريريريريريريريريريَ ه جريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريِّ  يف كريريريريريريريريريريريَ

  
عام ، إذا ما اتََّخم فَكِره الطَّعاَم ، وقد َجَشأ ابن ُشَميل : ً  َجَشأَتْ  فالن عن الّطِ  : التَُّخَمة.، والبََشم  تَْجشأ نَْفُسه فما تَشتِهي طعاما

 وقال أبو عمرو : َجْوُش اللَّيل ، َجْوُزه َوَوَسُطه.

__________________ 
 (.420/  2ري  جوش)« اللسان»، ووضعلاه هلا كما يف  (جةأ)( أثبه يف امل بوعة عل  َناية مادأب 1)
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 [ابب اجليم والضاد]

 (وا يء) ج ض

 [.مستعمَّلن]جاض ، ضاج : 
 قال أبو ُعبيد: جيض 

 .َجْيَضةً  المسلمون فجاض حديث ُرِوَي :في 

َوغاُن والعُُدول عن القَْصد ، قال ذلك األصمعّي. َجاَض يِجيُض َجْيَضةً  يقال :  وَحاَص يَحيُص َحْيَصة ، وهما الرَّ

 وقال القُطامي :

يريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريرياوَ  هريريريريريريريَن عريريريريريريريلريريريريريريري  َرمسريريريريريريريِ تريريريريريريريِ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رى جلريريريريريريريَِ  تريريريريريريريَ

  
ِق   َة َأْولريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَّ نَّ جريريريريريريريريريريريريريِ َأنَّ هبريريريريريريريريريريريريريِ ال  كريريريريريريريريريريريريريَ  َوهريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فيها اختِيال. الِجيَضُ  وقال أبو َعْمرو : الِمْشيَةُ قال ، 

 بفتح الياء ، وهي ِمْشيَةٌ يختال صاحبُها. الِجيَضَّى ابن األنباري : هو يمشي

 قال رؤبة :

َي  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َة اجلريريريريريِ يريريريريريريريَ ْذيب املِةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريْ  جريريريريريريريَ ن بريريريريريريَ  مريريريريريِ

  
ا    َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريْ ا  مريريريريريريريريريري  ْر ريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  أ فريريريريريريريريريريَ ِّي مريريريريريريريريريريِ

  
 وابن السكيت هكذا قاله.

ْوجُ  ُعبيد ، عن األصمعّي :أبو : ضوج   .أَْضواج بالجيم : ِجْزُع الواِدي ، وهو ُمْنعََرجهُ حيث يَنعَِطف ، وَجْمعُه : الضَّ

 قال ُرؤبة :

   َ ْوقاء  من َتراغ ِ  األْضواِج  
 وتَراغبُها : اتِّساُعها.

ْوَجان الليث : ْلب ، وأنشد : الضَّ  من اإلبِل والدَّواب كلُّ يابِِس الصُّ

 َضرْبِ َضْوَجاِن الَ َرى لِْلم ْمَت ى    يف
 يِصف فَْحالً.

ةُ السَّعَف ، قال : والعصا والَكّزةُ  َضْوَجانَةٌ  قال : ونَْخلَةٌ   .َضْوجانَة ، وهي اليابِسةُ الَكزَّ

 السَّْهُم عن الَهدف ، إذا ماَل َعْنه. ضاجَ  وروى أبو تراب لبعض األعراب :

 الرجُل عن الحق : ماَل عنه. ضاج قال : وقال غيره :

ً  َعَدَل ومالَ  ضاجَ  الطُّوِسّي ، عن ابن األعرابّي ، قال : ً و،  يَِضيُج ُضيُوجا  وأنشد : َضيَجانا

ر وْج  فريريريريريريريريريريْ َ
عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِش املريريريريريريريريريري ِ  كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريْ َريريريريريريريريريريريْ ا تريريريريريريريريريريريَ  ِ مريريريريريريريريريريَّ

  
ر وج   ْه ِعيتريريريريريرياِمي عن َلِفيء  َمضريريريريريريريريريريريريريريْ اجريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فيه ،  فاْنَضَوجَ  األَْوِديَِة ، أَْضواجِ  من َضْوجٌ  وقال قائل من العرب : فَلَِقينااللّفيُء : َعضُل لَْحِمه ، َمْضُروج : َمْكشوف 

 على أَثَِره. انَضَوْجتُ و
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 مهمل. ج ص :

 (وا يء) ج س

 [.مستعملة]جسَأ ، جاس ، وجس ، سجا ، ساج ، وس  : 
َ  قال الليث :: جسأ   ودابَّة جاِسئَةٌ  ، وأَرض جاِسئٌ  فيه َصالبة ، وُخُشونة وَجبل، إذا كانت  َجاِسئ وهو يَْجَسأُ ُجُسوءاً  الشَّىءُ  َجَسأ

 القوائم. قلت : وتَْرُك الهمز في جميع ذلك جائز. جاِسئَةُ 

 يُد الرجل َجَسأَتْ  وقال أبو زيد ، يقال :
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 .جاِسئٌ  ،  ذا يَِبَسْه ، وكذلك اللَّبه   ذا يَِبَس ، فهو ج س وءا  
 فالٌن فالناً ، إذا عاداه ، وَساجاه ، إذا َرفََق به. جاَسى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

غار. الَجْسءِ  من َمْجُسوَءةٌ  األرض فهي ُجِسئت الِكَسائّي :  ، وهو الِجْلُد الخشن الذي يُْشبه الَحصى الّصِ

َّيرِ )قال هللا جّل وعّز : : جوس   [.5اإلسراء : ] (َفجاُسوا ِخَّلَل الدِ 

 بمعنى واحٍد يذهبون ويَجيئُون. جاُسواوَسلَمة ، عن الفراء ، يقول : قَتلوُكم بين بُيُوتكم. قال : 

َّيرِ )وقال الّزجاج :  يار ينظرون هل بَِقَي أََحٌد لم يَقتلوه (َفجاُسوا ِخَّلَل الدِ   ؟، أي فَطافُوا في ِخالل الّدِ

 طلَُب الشَّيء باستِْقصاء. الَجْوسُ وقال : 

ّكيت عن األصمعّي قال تركُت فالناً يُحوُس بَني فاُلن  المنذريّ  اني ، عن ابن الّسِ ، أي يَُدوسهم ، ويَْطلُُب  يجوسهموعن الحرَّ

 فيهم ؛ وأنشد أبو ُعبيد :

رى  فُّ أ  ريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريري  اَرأٌب َونريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَ وس  عريريريريريريريريريريريريِ  َنريريريريريريريريريريريريَ 

  
 لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريىّت َيريريريريريريريريريريريريريرياِوَُّهريريريريريريريريريريريريريريا َدلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريل   

  
 نَتََخلَّل. .نُجّوس قال :

 وُحْستَه. ُجْستَه موضع خالَْطته َوَوِطئْتَه ، فقد وقال أبو ُعبيد : ُكلُّ 

 التََّردُُّد خالل البيوت في الغارة ، قال : وَجْيسان اسم. الجوسانُ  وقال الليث :

ً  الجوع ، وهو الجوُد. يقال الُجوس أبو ُعبيد ، عن األصمعّي ، قال :  له وُجوداً له وُجوعاً بمعنى واحد. ُجوسا

ُهْم ِخيَفةً )قال هللا تعالى : : وجس   [.28الذاريات : ] (فََأْوَجَس ِمن ْ

 وقع في نفسه الخوف. أَْوَجس قال أبو إسحاق معناه : فأَْضَمَر منهم َخْوفاً ، وقال في موضع آخر : معنى

 .الَوْجس ُسئَِل الحسُن عن الّرُجِل يُجاِمع المرأة واألخرى تَسمع ، فقال : كانوا يَكرهونو

ْوُت الَخِفّي. الَوْجس و ُعبيد :قال أب  هو الصَّ

َستوالقَلب فََزعاً ،  أَْوَجسَ  فَْزَعةُ القَلب ، يقال : الَوْجس وقال الليث : الفََزُع يَقَع في  الَوْجسواألُذن إذا َسِمعَْت فََزعاً ، قال :  تََوجَّ

 القَلب ، أو في السَّمع من َصْوٍت أو غير ذلك.

 ، أي ال أَْفعله ُطوَل الدَّهر. األْوَجس األعرابّي ، يقال : ال أَفعل ذلك َسِجيسَ ثعلب ، عن ابن 

 يعني الطَّعام. أَْوَجسَ  أبو ُعبيد ، عن األحمر ، مثله ، قال : وقال األَُمِوّي : ما ذُقت عنده

ْستُ  وقال َشِمر : لم أَسمعه لغيره ، قلت : وهو حرٌف صحيح. يقال :  الطعامَ  تََوجَّ
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 والّةراَب ،  ذا َتَذوَّقَته قليال  قليال .
ستُ و،  األَْوَجِس  وهو مأخوذٌ من  الصوَت ، إذا سمعتَه وأنت خائف منه ، ومنه قوله : توجَّ

سا      فريَغَ ا صبيحة َصْوهتا م َتوجِّ
 [.2الضحى : ] ((2َواللَّْيِل ِإذا َسجى ))قال هللا جلَّ وعزَّ : : سجا 

 ، إذا َرَكَد وأَظلم ، ومعنى َرَكَد َسَكن. ساجٍ  ، ولَْيلٌ  ساجٍ  َم وَرَكَد في طوله ، كما يقال : بَْحرٌ قال الليث : إذا أَْظلَ 

 : أظلم. سجاو: امتّد بظالمه ،  سجاو: سكن ،  سجا ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 ذا سكن بالناس.قال : إ ((2َواللَّْيِل ِإذا َسجى ))حمزة ، عن عبد الرزاق ، عن َمْعَمر ، عن قتادة : 

 قال : إذا ألبس الناَس إذا جاء. ((2َواللَّْيِل ِإذا َسجى )) قال حمزة : وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله :

 وقال الزجاج ، معناه : إذا سكن ، وأنشد :

اْج  راء  والريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريْ ذا الريريريريريريري ريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ    مسريريريريريريريَ

  
اج و   الِء الريريريريريريريريريريريريّلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ل مريريريريريريريريريريريري  ر ٌق مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريريريري 

  
يو َسجا يَْسجو َسْجواً  ثعلب عن ابن األعرابّي ، يقال : ى يَُسّجِ  ، كلُّه إذا َغطَّى شيئاً ما. أَْسجى يُْسجيو،  َسجَّ

يح غير ُمظلمة ،  ساِجيَةٌ  ، فاتَِرة النََّظر يَْعتَِري الُحْسَن في النساِء ، وليلةٌ  ساِجيةٌ  وقال الليث : عينٌ   سجاو، إذا كانت ساِكنَةَ الّرِ

ى : أن التّْسجيةُ والبحر ، إذا َسَكنت أمواُجه ،   الميُت بثَوب ، أي يُغَطَّى به ، وأنشد في ِصفَِة الّريح : يَُسجَّ

 ا  ْن َسَجْه َأْعَ َبها َصباهو   
 أي سكنت.

 ، أي ما َمَسْسناه. ساَجْيناه أبو زيد : أَتانا بطعام فما

 وقال أبو مالك ، يقال : هل نَُساِجي ضْيعةً ، أي هل نُعالجها.

ى الليل : تغطيته النهار مثل ما ُسُجوّ  قال ابن بُزرج ، قال األصمعّي :  إذا سكن. أْسجىوالبحُر  سجاوالرجل بالنوب ،  يَُسجَّ

الطرف ، أي فاتِرة الطرف  ساجيةوالطرف  سجواء في النظر والطرف ، امرأة السَّجو ، إذا ُحِلبت سكنت. وكذلك َسْجواء ناقة

،  ُسُجّواً  الليل سجاوفي الغَزارة في اللبن ، قال :  أْسجت ، وكذلك الناقةُ  أْسجتْ  ولقد َسُجّواً  ساكنته ، ابن بزرج : ما كانت البئر

ْت.إذا سكن ، وما كانت   البئر َعُضوضاً ولقد أََعضَّ

يجانُ  قال الليث :: سيج ـ  سوج  .ساجٌ  الّطياِلَسة السُّود ، واحدها : الّسِ

ْخم الغَليظ.  وقال الليث : هو الطَّْيلَسان الضَّ

ً  وقال ابن األعرابّي : ً و ساَج يَسوج َسْوجا ً و ُسواجا  ، إذا ساَر َسْيراً ُرَوْيداً ، وأنشد : َسوَجانا
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 اء  لَْيَسْه  لسَّؤوِج اجلِْلبح   َغرَّ 
 الذَّهاُب والمجيء. السََّوجان وقال أبو عمرو :

يجان ابن كيسان :  .ساجٌ  في الطيالسة السُّود كما قال ابن األعرابّي ، الواحد الّسِ

ر.حائطه بالّشْوِك لئاّل  يَُسيِّجَ  يقال : َحّظَر فالٌن جداره ، بالسياج وهو أن  يُتََسوَّ

 .السَّاج ، الَخَشبة الَواحدة المَشْرَجعَةُ الُمَربّعة كما ُجِلبت من الِهْند ، وَجْمعها الساجةُ  الليث :

 .السَِّليَجة التي يَُشقُّ منها الباب : للسَّاَجة وقال ابن األعرابّي : يقال

 اسم َجبَل. ُسَواجٌ وَمْوِضع ،  السُّوج وقال الليث :

ياجِ  َحظََّر فاُلٌن َكْرَمهويقال :  جَ  ، وهو أنْ  بالّسِ ر. يَُسّوِ  حائَِطهُ بالشَّوك يُتََسوَّ

ً  البعيرُ  َوَسجَ  والعَْسُج ضربان من َسْيِر اإلبل ، وقد الَوْسجُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :: وسج  ً و يَِسج وْسجا  .َوِسيجا

بِيُب ، ثم العَنَ  ْنك ونحو ذلك. الَوْسجوُق ، ثم التََّزيُّد ، ثم الذَِّميُل ، ثم العَْسج وقال النَّْضر : أَّوُل السَّْيِر الدَّ  ، ثم الرَّ

ً  قال األصمعّي ، وقال الليث : وَسَجَب النَّاقَةُ   : وهو َمْشٌي َسريع. َوُسوجٌ  ، وهيَ  تَِسج َوِسيجا

 [ابب اجليم والزاي]

 ج ز
 جزا ، َجَزأ ، جاز ، جئِز ، وجز ، زاج ، زجا ، أزج. (وا يء)

قاُلوا َفما )يكون ثَواباً ، ويكوُن ِعقاباً. قال هللا جلَّ وعزَّ :  الجزاءُ  َسِمْعُت الُمنِذرّي يقول : َسِمْعُت أبا الهْيثَم يقول :: جزى 
ُتْم كاِذِبنَي )  [.75،  74يوسف : ] (رَْحِلِه فَ ُهَو َجزاُؤهُ  ( قاُلوا َجزاُؤُه َمْن ُوِجَد يف 74َجزاُؤُه ِإْن ُكن ْ

الّسِرِق َمْن  َجَزاءُ  قالوا : ؟قال : معناه ، قالوا فما ُعقوبَتُه إْن باَن َكِذبُكم بأَنّه لم يَْسِرق ، أي ما ُعقُوبَةُ الّسِرِق ِعْنَدُكم إن ظهَر عليه

السَّاِرق عندنا استرقاُق الساِرق الذي يُوَجُد في َرْحله َسنَة ؛ وكانت  زاءُ جَ  ُوِجَد في َرْحِلِه ، أي الموُجوُد في َرْحِله ، كأنّه قال :

 .(فَ ُهَو َجزاُؤهُ )ُسنَّةُ آِل يعقوب ، ثم َوكََّده ، فقال : 

 قلت : وهذا الذي َذَكْرتُه في الهاءات وَغيرها ، قوُل أبي العباس أحمد بن يحيى ، وقول أبي إسحاق الزجاج.

 [.48البقرة : ] (َوات َُّقوا يَ ْوماً ال ََتِْزي نَ ْفس  َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً )ضاء. قال هللا َجّل وَعّز : أيضاً : الق الجزاءو

فَة ، فَيجوُز ذلك ، كقوله : ةً بالّصِ ةً بالهاء وحَدها ، ومرَّ  قال الفراء : يَعوُد على اليوم واللّيلة ، ذكرهما َمرَّ
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 .(نَ ْفس  َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً )فيه  (ال ََتِْزي)نريْفٌس عن نريْفس  َ ْي ا  : وت ْضِمر  الصفَة ،   تيتهرها فت ول :  َ ْزِيهِ  ال
الت. فَة في الّصِ  قال : وكان الكسائّي ال يُِجيُز إضمار الّصِ

فَة واِحٌد عند  فِيه ، إذا كان  تَْجِزيو تَْجِزي الفّراء.وسمعُت الُمْنِذرّي يقول : سمعت أَبا العبّاس ، يقول : إضمار الهاء والّصِ

 الَمْعنَى واِحداً.

فة.  قال : والِكسائِّي يُْضِمُر الهاء ، والبَْصريوُن يُْضمرون الّصِ

 فيه. تَْجِزي أي ال [48البقرة : ] (ال ََتِْزي نَ ْفس  َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً )وقال أبو إسحاق : معنى 

مع الظُّروف َمْحذوفَة ، وقد تقول : أَتَْيتَُك اليوم ، وأَتَْيتَُك في اليوم ، « في»ها ُهنا سائِغ ، ألنَّ  «فيه»، وَحْذُف  تَْجِزيهِ  وقيل : ال

 فإذا أْضَمْرت ، قلت : أَتيتك فيه ، ويجوُز أن تَقول : أَتَْيتََكهُ ، وأنشد :

را  و  امريريريريريِ يريريريريريمريريريريريريريا  وعريريريريريريريَ لريريريريريَ ْ انه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريِ ْومريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريَ

  
هريريريريريريريال نريريريريريَ   ِن الريريريريلريريريريِّ عريريريريْ وى الريريريري ريريريريّ يريريريريال  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريِ ه قريريريريَ لريريريريريريري   َوافريريريريِ

  
 أراَد َشِهْدنا فِيه.

 يعني يوم القيامة ، أي ال تَْقِضي فيه نَْفٌس عن نَْفٍس َشيئاً. (ال ََتِْزي نَ ْفس  َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً )قلت : ومعنى قوله : 

ً  َجَزيتُ  يقال : حين قال  وسلمعليههللاصلىحديُث النبي  يَتَقَاَضاه ، ومنهَدْيني ، أي  يَتََجاَزى فالناً َحقَّه ، أي قََضْيتُه ، وأََمْرُت فالنا

ي بها من الِمْعَزى :   .«عن أََحٍد بَْعَدك تَْجِزي وال»ألبي بُْرَدة بن نِيَار في اْلَجَذَعِة التي أََمره أن يَُضّحِ

 َعنِّي ، وال َهْمَز فيه. يَْجِزي َعنِّي هذا األْمر ، فهو َجَزى قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي : هو مأْخوذٌ من قولك : قد

 قال : ومعناه ال تَْقِضي عن أََحٍد بَْعدك ، وليس في هذا َهْمز.

 .َجزاءً  فالناً بما َصنَع َجزيت ويقال :

 قرضه. جزيتهووقضيُت فالناً قَْرَضه ، 

 َعْنك. جاِزيَةٌ  عنك ، وهي َجَزتْ  وتقول : إن َوَضْعَت صدقَتَك في آِل فالن

 أي قََضى. وأهل اللُّغة يقولون : أجزأ بالهمز ، وهو عندهم بمعنى َكفَى. َجَزى عنك بمعنى أَْجَزى الفقهاء يقول : قلت : وبعضُ 

 قال األصمعّي : أَْجَزأَنِي الّشيُء إِْجزاًء مهموز ، معناه كفاني. وأنشد :

َ اع   ِذر  يف جريريريريريريريريريريريريَ ه  أغريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريَ

  
اِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريّرِ ِع و   يريريريريريريريريريريريريريريريريه  أ مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ن مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

واُ عريريريريريريريريريريريريريريريريارٌ  ْ َر يف األَقريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَبنَّ الريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاِع و   َزأ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أنَّ املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْرَء َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
أُْت به ، أي اْكتَفَْيت به وأَْجزَ  أُْت بهذا قوله : يَْجَزأُ بالكراعِ ، أي يكتفي بها ، ومنه قول الناس : اجتََزأُْت بَكذا وَكذا ، وتََجزَّ

 المعنى.
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 ومنه قول العرب : َجَزأْت الماشيةُ تَْجَزأُ َجْزءاً إذا اكتَفَْت بالّرْطِب عن شرب الماِء.

 وقال لبيد :

   َجَزأ َف اَل صيام ه وِصيام ها 
 أي اْكتَفَيا بالّرطب عن ُشرِب الماء ، يَْعني َعْيراً وأتانة.

 أنشده لبعض بني عمرو بن تميم :وأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، أنه 

ارِِق فريريريريريريريريارسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و  خريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريرين قريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا  لريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريرياقريريريريريريريري   

 
زَاَء الريريريريريريريريعريريريريريريريري  ريريريريريريريرياِس ال  ريريريريريريريريو  املريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ

  
لنا إِدراك الثأر كقدر ما بين التّشميت والعُطاس.  قال : يقول : َعجَّ

 ومثله قول مهلهل :والُمعاقب : الذي أدرك ثأره ال يموت الُمعاقِب أي أنه ال يموت ذكُر ذلك بعد موته ، قال : 

ّزان ز  جبريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريالان وجريريريريريريريريريريريَ

  
ن اأّتَرْ    جريريريريريريريريريزاء الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  ريريريريريريريريرياِس ال  ريريريريريريريريريو   مريريريريريريريريريَ

  
 أي ال يموت ذكره.

 هذا من هذا ، أي كلُّ واحد منهما يَقُوُم مقام صاِحبه. يُْجِزيوثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : يُجِزىُء قليٌل من كثِير. 

 يكون في الخْير والّشّر. جازيتهوإال في الخبر ،  َجَزيتُه ، فقال : قال الفراء : ال يكون اَزْيتهجو َجَزْيتُه وسئل أبو العباس عن

في الّشر ، ويقال : اللّحم الّسمين أجزأ من المهزول ، ومنه يقال : ما  جازيتهوفي الخير والّشر ،  َجَزيتُه قال : وغيره يجيز

 يَكفيني.يُْجِزئُني هذا الثوب ، أي ما 

 ويقال : هذه إبٌل َمجاِزٌئ يا هذا ، أَْي تكفي الِحْمل ، الواحُد ُمْجِزٌئ ، وفالن بارع ُمجزٌئ ألمره ، أي كاٍف أْمَره.

ْنساَن َلَكُفور  ُمِبني  ))وقال هللا جّل وعّز :   [.15الزخرف : ] ((15َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعباِدِه ُجْزءًا ِإنَّ اْْلِ

 : يَْعني به الَّذين َجعَلوا المالئِكة بنات هللا ، تَعالى هللاُ عما افتََرْوا. قال أَبو إسحاق

 قال : وقد أُْنِشْدُت لبعض أهِل اللغة بَيتاً يَُدلُّ على أَنَّ معنى : ُجزٍء معنى اإلناث وال أَْدِري البيُت قَديٌم أم َمْصنوع.

 أنشدوني :

  ٌ جريريريريريريريريَ رَّأٌب يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  فريريريريريريريريال عريريريريريريريريَ َزَأْ  مسريريريريريريريري    ْن َأجريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريرياان    ار  َأمسريريريريريريريريريريريْ ْذكريريريريريريريريريريريَ رَّأب  املريريريريريريريريريريريِ زِيء  اَّريريريريريريريريريريريْ   ال  ريريريريريريريريريريري 

  
 أي إْن آنَثَْت ، أي َولَدت أُْنثى.

 [.19الزخرف : ] (َوَجَعُلوا اْلَمَّلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعباُد الرَّْْحِن ِإَّناثً )قلت : واستدل قائل هذا القول بقوله جل وعز : 

 وأَْنَشد غيره لبعض األَْنصار :

ة   زِئريريريريريريريَ هريريريريريريريا مريريريريريريرين بريريريريريريريلريريريريريريريا  األْوس جمريريريريريريري ْ تريريريريريريري  حريريريريريريريْ كريريريريريريريَ  نريريريريريريريَ

  
ل    ا َُّجريريريريريريريَ يريريريريريريرياهتريريريريريريريِ ْ ِن يف أَبريريريريريْ ج الريريريريريلريريريريريريريَّ ْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريلريريريريريعريريريريريَ
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يَْت من َخَشب العَْوَسج. الَةً بمغاِزَل ُسّوِ  يعني اْمَرأَةً َغزَّ

 قلت : والجْزُء في كالم العرب : النَِّصيب ، وجمعه أَجَزاء.

أْتَه إ  ذا قَسَّْمتَه ، يَُخفَّف ويُْنقّل.ويقال : َجَزأُْت الحاَل بَينهم ، وَجزَّ

 [.15 الزخرف :] (َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعباِدِه ُجْزءاً ) وكأنَّ المعنى في قول هللا جلَّ وعزَّ :

 أي َجعَلوا نَصيَب هللا من الولد اإلناَث ، ُدون الذكور ، واْستَأْثروا بالذكور.

أَِجْده في ِشْعر قديم وال َرَواه عن اْلعَرِب الثّقاب. وال يعبأ بالبيت الذي ذكره ألنه قلت : وال أدري ما الجزء بمعنى اإلناث ، ولم 

 مصنوع.

 وقال األصمعّي : اسُم الرجل َجْزٌء بفتح الجيم ، وكأَنَّهُ َمصدر َجَزأُْت َجْزءاً.

كين. وكذلك قال أبو ُعبيدة ، قال : والُجْزأَةُ :  نِصاُب الّسِ

كين. ُجْزأَةً و، وأَْنَصبتُها إْنصاباً ، أي َجعَْلُت لها نصاباً ،  إْجَزاءً  أَْجَزأْتُهاقال أبو زيد : وقد   ، وهما َعُجُز الّسِ

 بُض.قال أبو زيد : والُجزأَةُ ال تكون للسَّْيف وال للِخنَجر ، ولكن للِمئثَرة التي تُوَسُم بها أَخفاُف اإلبل ، وللسكاكين ، وهي المقْ 

 ْزُء ، وما له أْجزاء ، أي ما له ِكفَاية.ويقال : ما لفالن جُ 

ك ِمثْلهُ في اللَّغات أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : أَْجَزأُْت عنك ُمْجَزأَ فاُلن ، وُمْجَزأَتَه ، وَمْجَزأ فاُلن ، وَمْجَزأَتَه ، وكذلك أَْغنَْيُت َعنْ 

 األْربع.

 ، بمعنى واحد. َجاِزيكَ ويك قال : ويقال : هذا َرُجٌل َحْسبُك من َرُجِل ، ونَاِهيك وكاف

 قال القُطامي :

يريريريريريريريريريريريريري  ولريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريرين و  لريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريا َدهريريريريريريريريريريريريريرِي  ريريريريريريريريريريريريري 

  
َم اجلريريريريريريريريريريواُِّي   م   بريريريريريريريريريري  ج ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري  َزتريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريَ

  
 حقوقكم وذمامكم ، وال ِمنَّة لي عليكم. جزتكم جوازيَ  أي

 .اْلِجَزى الناس التي تؤخذ من أهل الذّمة ، وجمعها : جزية : الجْزيةو

 .الِجزيَةُ  الجوالي ، والجالية اْلِجَزى وقال ابن األعرابي :

يت في كالم العرب : الجزية وقال أبو بكر : ّي ، ُسّمِ ّمِ ألنها قضاٌء منه لما عليه ، أُِخَذ من قولهم  جزية الخراج الَمجعول على الذِّ

 ، إذا قضى. َجَزى يجزي :

ا قولهم : :  الَجزاءَ  معناها الجواِزيوَك المحمودة ؛ وحقوقَِك الواجبة ، أفعالِ  َجَزتَك جوازي ، فمعناه الجوازي َعنِّي َجَزتكَ  وأمَّ

كقولك : َسِمْعت َرواغي اإلبل وثَواِغي الّشاه أي سمعت ُرغاءها وثُغاءها ، ومنه قول هللا « فاِعلة»َمْصَدر على  الجاِزية جمع

 وجمعها أي لَْغواً ، [11الغاشية : ] ((11ال َتْسَمُع ِفيها الِغَيًة ))جلَّ وعزَّ : 
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 اللَّواِغي. وقال أبو ذ ي  :
ة   انريريريريريريريَ  فريريريريريريريِإْن كلريريريريريريريَه تةريريريريريريريريريريريريريريريكريو من َ لرييريريريريريريريل خمريريريريريريريََ

  
ا  ت هريريريريريريريَ هريريريريريريريا وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريري  َك اجلريريريريريريواُِّي عريريريريريريَ ريريريريريريْ لريريريريريريريْ تريريريريريريِ  فريريريريريريَ

  
 كما فعلت ؛ وذلك أنه اتَهَمه في حيلته. ُجِزيت أي

عِر ، إذا َذَهب فعٌل واحد من فواصله. كقوله : جزاءٍ  وقال الليث : فالن ذو  ، وذو َغناٍء ، محدودان. قال : والمجزوُء من الّشِ

يْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ

نُّ الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرياس   ملريريريريريريريريريريريريريريريري يتريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َأمريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ن َأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

ا مريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريِ أْلمريريريريريريريريريريريريريريِ ْع بريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريإْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريريريريريريريريِإنَّ األمريريريريريريريريريريريريريريريريريَر قريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ومثله قوله :

   َأْصَبَح قْلا َصرِدا  
 منه الجزء الثالث من عجزه.ذهب 

.: جاز ـ  جيزـ  جوز  األصمعّي : الَجأَز اْلغََصُص ، يقال : َجئِز يَجأَُز َجأَزاً ، إَذا َغصَّ

 بَيتي اْنكسر ، فقال : خير ، يَُردُّ  جائِزَ  أَنَّ امرأَةً أَتَته ، فقالت : إني َرأَْيُت في المنام كأَنَ »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

، ووجَدت أبا بكر ، فسألته ، فقال :  وسلمعليههللاصلىهللاُ َغائِبَك ، فرجع َزْوُجها ، ثم غاَب ، فرأَْت ِمثَْل ذلك ، فلم تَِجد النبّي 

 .«يموت َزْوُجك

ى بالفارِ  الجائِزُ  قال أبو عبيد :  سيَّة التِّير.في كالمهم اْلَخشبَةُ التي توَضُع عليها أطراف اْلُخُشب ، وهي التي تُسمَّ

 .ُجوَزانو الجائِز أَْجِوَزةُ  قال : وقال أبو زيد : َجمع

 وقال أبو عمرو نحَوه.

 ، وأنشد : جائز الذي يُمرُّ على القوم ، وهو َعْطشان ُسِقَي أو لم يُْسق ، فهو الجائِزُ  وقال ابن ُشميل :

ْه  َس الريريريريريريريَوَذمريريريريريريريَ مريريريريريريريْ َز غريريريريريريريَ مريريريريريريريس اجلريريريريريريريائريريريريريريريِ غريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريَ  مريريريريريريريَ

  
ه   َرمريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريا  وأكريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريَ ّ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْت مريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  
 .اْلمَجاَزه : الموضع ، وكذلك المجازو،  ُجُؤوزاو َمَجازاً و،  َجَوازاً  الطَّريقَ  َجْزتُ  وقال الليث :

 : أَنَقَذتُه. أََجْزتُهوه وقََطْعتُه ، : َخلَّفتُ  أََجْزتُهوالموِضع ، ِسْرُت فيه ،  ُجْزتُ  أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي :

 هكذا رواه َشِمر ألبي ُعبَيد بالقاف ، ومنه قال امرؤ القيس :

ى  حريريريريريَ ْزاَن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريَة اَّريريريريرييِّ وانريريريريريتريريريريريَ ا َأجريريريريريَ  فريريريريريلريريريريريمريريريريريريريَّ

  
ِل   لريريريريْ ريريريريريريريَ ه  ذي مسريريريِ ريريريريريريرياف  عريريريَ ريريريَ بريريريريريريريْ ن   ريريريَ  بريريريلريريريريريريريا بريريريَ ريريريْ

  
 وقال أوس بن َمغراء :

   مَسىتَّ ي  ال َأِجيزوا  َل َصْفَوااَن 
 الحاج. يُجيزون أَنِفذُوهم ، يْمدُحُهم بأَنَُّهمأي 

 عن ذنبه ، أي لم آخْذه به. تجاَوْزتُ و؛  ُجْزتُه ، بمعنى َجوازاً  الموضعَ  َجاوزتُ  وقال الليث :
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 أي اْسقونا ، والمْستَِجير : المْستَِقي. أَِجيزونا السَّْقُي ؛ يقال : الجواز الحرانّي ، عن ابن الّسّكيت ، قال :

 الراجز :قال 

ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريَ  املريريريريريريرياِء فريريريريريريريَ تريريريريريريريَك نريريريريريريَ

  
ل جريريريريريريريريريريريواُِّي   جريريريريريريريريريريريِّ ي و عريريريريريريريريريريريَ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لَّ مسريريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريريِ

  
 أي عجل َسْقي.

 وقال القطامي :

جريريريريزْ و  تريريريريَ م  املريريريريريريرياِء فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريِّ ٌم فريريريريريَ يريريريريْ الريريريريوا : فريريريريري  ريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
    ْ جريريريريريرييريريريريريريَز عريريريريريريلريريريريريريى قريريريريريري  تريريريريريريَ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريرياَدأَب  َن الريريريريريريْ  عريريريريريري 

  
ن ، أي ِلُكّلِ من َوَرَد َعلَْينَا َسْقيَةٌ ، ثم يُْمنَُع من الماء.  َجْوَزة جابَةٍ وقال : وحكى ابُن األْعرابيَّ ، عن بعض األعراب : ِلُكّلِ  ثم يَُؤذِّ

 يقال : أَذَّْنتُه تَأِْذيناً ، أي َرَدْدتُه.

ً  أجاز أبو بكر : إذا  ليذهَب لوجهه ، فيقول الرجُل : يُجيزه أن يُعطَى الرجُل الرجَل ماءً  الجائزة ، وأصل بجائزة السلطاُن فالنا

ْوا العطيّة أجوزوأي أعطني ماًء حتى أذهب لوجهي ،  أجْزني ورَد ماًء ِلقَيِّم الماء  .جائزة عنك ، ثم كثر هذا حتى َسمُّ

ز وقال الليث : َزها في الدَّراهم أَنْ  التّجوُّ زةُ و، قال :  تَُجّوِ  ، وهو لَوٌن مخالف ِللَْونها. تَجويز من الغَنَم الَّتي بَِصْدِرها اْلُمَجوَّ

 .َجْوزاء أبو عبيد ، عن أبي زيد في ِشيات الّضأن ، قال : إذا اْبيَض َوَسُطها ، فهي

 اْلجراد : َوَسُطها. َجْوزُ واْلفاَلة : وَسُطها ،  َجْوزُ وُكّلِ َشيء َوَسُطه ،  َجْوزُ  وقال غيره :

انت العرب تَْحتَبِي وتَْستَأِجُز على وساَدة ، وال تَتَِّكىُء على يَمين وال على شمال وقال ابن اْلُمَظفَّر : اإلجاز : اْرتفاق العرب. ك

 أي تَتََحنَّى َعلَى ِوسادة.

 قلت : لم أسمع اإلجاَز لغير اللّيث ، ولعله قد َحِفظه.

 الَولّي. : المجيزولنكاح لألَول ، فا اْلُمجيزان فالبيع لألّول ، وإذا أْنَكح اْلُمِجيزان ُرِوَي عن ُشَرْيٍح أنه قال : إذا باعو

 : العبد المأْذون له في التِّجارة. المجيزُ و: القَيِّم بأَْمر اليتيم ؛  المجيزو: الوِصّي ،  المجيزو،  ُمجيز ويقال : هذه امرأةٌ ليس لها

، وكفل  ُمِجيزاً  م ، فقال له ُشريح : إْن كانفي الحديث أَنَّ رجالً خاصم إلى ُشَريح ُغالماً لزياٍد في بِْرَذونٍة باعها وَكفل له الغاُلو

 لك َغِرَم ، أراد ، إْن كان َمأذوناً له في التِّجارة.

 .َجْوَزةً و جائِزةً و ِجيزةً  اْسِقني به المسافِر من َمْنهٍل إلى َمنهل. يقال : يَُجوز من الماء ِمْقَداُر ما اْلِجيزةُ وقلت : 

يافَةُ ثالثَةُ أَيَّام ،   به مسافة يوم وليلة. يجوزُ  يوٌم وليلة ، أي يُْعَطى ما جائَِزتهُ ووفي الحديث : الّضِ

 : بُروُد َمْوِشيَّةٌ من بُروِد اليمن ، التّجاويزو
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 .ِ ْواُّ وامس ها
 وقال الكميت :

راَص الريريريريريريريريريريريري اِر أْرِديريريريريريريريريريريريريةٌ   مسريريريريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريريريريَأنَّ عريريريريريريريريريريريريِ

  
رّاس    فريريريريريريريريارِ مريريريريريريريرين الريريريريريريريريتريريريريريريريريجريريريريريريريرياِويريريريريريريريريز  أو كريريريريريريريري   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : َمْنزل من َمناِزل طريق َمكَّة بين ماِويّة ويْنُسوَعةَ على طريق البَْصَرة. المجازة : موسٌم من المواسم. وذُو اْلمجاَزةو

 : قَْريةٌ من قرى مصر ، وإليها نسب الربيع بن سليمان ِجيزُ و،  ِجيَزتُه ، َوِعْبُر النّهر : ِجيزٌ  : النّاحية ، وجمعها اْلِجيزةو

 .الِجيزيّ 

ه. وكذلك عبد هللا بن َشبيب اإلجازةَ  وأَْخبرني المنذرّي ، عن أبي العباس أحمد ابن يحيى ، قال : َدفَع إلّي الزبيرُ   ، وكتَب بخّطِ

 ؟إلَيَّ ، فقلت لهما : أَْيش أقوُل فيه أجاز

.فقاال : قل فيه إن ِشئت : َحدَّثنا ، وإن ِشئْت أَخبرنا ، وإن شئت َكتََب   إلَيَّ

 ؛ وأنشد : أُزوج : ُسْرَعةُ الشَّّد ، وفََرسٌ  األُُزوجُ  قال ابُن الّسّكيت : قال أبو عمرو :: أزج 

   فريزَجَّ َرْمَ اَء جوادا  أَتُِّْج   
 .«أُوْستَان»َمْعروٌف ؛ يقال له بالفارسية  األَزجُ  وقال النْضر :

 و بَْيٌت يْبنى طويالً.: الفعل ، وه التَأِْزيجُ ووقال اللّْيث نحَوه ، قال 

 الكالَم والِعطيّة ونحوها. أَْوجزَ  في كّلِ أَمر ، وقد إيجازاً  فالنٌ  أَْوَجزَ  الَوَحاُء ، تقول : الوْجزُ  قال الليث :: وجز 

 وأنشد :

   َما َوْجز  َمْعر وِفَك  لّرِماِق 
 .وِجيز ، وكالمٌ  َوِجيز وأَْمر

 قال ُرْؤبة :

 َكرمي  َوْجِز   َلْواَل َع اٌء من  
 .أَْوَجزَ وفي كالمه  َوَجزَ  السَّريُع العَطاء ، الَوْجزُ  قال أبو عمرو :

 وقال ُرْؤبة أيضاً :

   َعَلى مَسزَايبّ  ج الل  َوْجِز 
 يعني بَعيراً َسريعاً.

 الِحْبر.، يقال له : الشَّّب اْليَمانّي ، وهو من األْدوية وهو من أخالط  الّزاج قال الليث :: زوج 

ّكيت : يقال هو  .َزْوجه وهي َزْوجها الحّراني عن ابن الّسِ

 [.37األحزاب : ] (َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ )قال هللا تعالى : 

 .األْزَواج أي اْمرأَةً مكاَن اْمَرإةٍ ، والجميع [20النساء : ] (َوِإْن َأَرْدُتُ اْسِتْبداَل َزْوٍج َمكاَن َزْوجٍ )وقال أيضاً : 

 .َزْوجتُه قال : ويقال : هي [.28 األحزاب :] (َّي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل ِْلَْزواِجكَ )قال : و
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 وأنشد :

هريريريريم   ْ  َذِوي الريريريريزَّْوجريريريريريريريا  كريريريريلريريريريِّ لريريريريِّ اِ  بريريريريريَ    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ْه ع رَا الريريريريريريذنريريريريريريَ ٌل  ذا احنلريريريريريريَّ  َأْن لَْيَس وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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جته وتقول العرب : جتواْمرأَةً ،  َزوَّ جتُ  وليس من كالم العرب.امرأَةً ،  تََزوَّ ْجت باْمرأَةً ، وال تزوَّ  منه اْمرأَةً. زوَّ

 أي قََرنَّاهم. [54الدخان : ] (َوَزوَّْجناُهْم ِبُوٍر ِعنيٍ )قال : وقول هللا : 

 وقال الفراء : هو لُغَةٌ في أَْزِد َشنُوءة.

داً في  بالزوج ن مذاهب العرب ، إذا كانوا ال يتكلموناثنان ، وليس ذلك م الّزوجَ  وقال أبو بكر : العامة تخطيُء فَتَظّن أنّ  مَوحَّ

من الِخفاف  زوجان من الحمام ، يَعنون ذكراً وأنثى ، وعندي زوجان حمام ، ولكنهم يُثنُّونَه فيقولون : عندي زوج مثل قولهم :

 بيض ، والحلو والحامض.على الجنسين المختلفين ، نحو : األسود واأل الّزوجين ، يعنون اليمين والشمال. ويوقعون

 [.45النجم : ] ((45َوَأنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواْْلُْنثى ))قال هللا : 

 أراد ثمانية أفراد ، دلَّ هذا على ذلك. [143األنعام : ] (ََثانَِيَة َأْزواجٍ )وقال : 

 بل يقولون للذكر فَْرٌد ، ولألُْنثى : فَردةٌ.؛  زوجان كما يقولون لالثنين زوجٌ  قال : وال تقول للواحد من الطير

 قال الطرماح :

ْرَدأب     ريريريريريريريريرجريريريريريريريريَن اثريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريني ، واثريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريني وفريريريريريريريريريَ

  
اَل املريريريريريريريري اهريريريريريريريريِن   غريريريريريريريريلريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريِ بريريريريريريريرياِدْرَن تريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
ى العرب االثنين َزكاً ، والواحد : زوجتهوالرجل  زوج المرأة ، والمرأة زوج وتقول العرب في غير هذا : الرجل  َخساً. ، وسمَّ

ً  الطيرُ  ازدَوج فتعال من هذا البابواال  .مزَدِوجةٌ  فهي ازِدواجا

 َحمام ، وأَْنَت تعني َذكراً وأُنثى. َزوَجاونِعاٍل  َزْوجا قال : وتقول : عندي

 [.27المؤمنين : ] (فَاْسُلْك ِفيها ِمْن ُكٍل َزْوَجنْيِ اثْ َننْيِ )قال هللا : 

 ، قال لبيد : َزْوجٌ  ويقال للنََّمطِ 

ه   يريريريريريريريريَّ لُّ ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريِ وف  يريريريريريريريري  فريريريريريريريري  ْن كريريريريريريريريلِّ  ريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريِ

  
ا  هريريريريريريريريريريريريريَ رَامريريريريريريريريريريريريري  ٌة وقريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَّ  َُّْوٌج عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريريِ

  
وجوأي من كّلِ َضْرِب من النبات َحَسن ،  [.7 ق :] (ِمْن ُكِل َزْوٍج َِبِي ٍ )وقال هللا :   : اللَّْون. الزَّ

 وقال األعشى :

ه و  َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريل  َُّْوج  مريريريريريريريرين الريريريريريريريري ِّيريريريريريريريريبريريريريريريريرياِج يريريريريريريريريريَ

  
وٌ   بريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريا أبريريريريريريريريريريريو قريريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريريريَة خمريريريريريريريريريريريَْ  بريريريريريريريريريريريَذاك مريريريريريريريريريريريَ

  
تاء َزْوج ، واألَْرضَ  َزْوجٌ  السَّماءُ  قال : [.49الذاريات : ] (َوِمْن ُكلِ  َشْيٍء َخَلْقنا َزْوَجنْيِ )كان الَحَسن يقول في قوله : و  والّشِ

ْيف َزْوج ً  ، ويُْجَمعُ  زوج ، والنهار َزْوج ، واللَّْيلُ  َزْوج ، والصَّ ْوُج أَْزواجا  الطَّْير ، اْفتِعاٌل منه. اْزَدَوَجتْ  ، وقد أَزاِويجو الزَّ
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من َماله في َسبِيِل هللا اْبتََدَرتْه َحَجبَةُ  َزْوَجْين مْن أَْنفَقَ »يقول :  وسلمعليههللاصلىفي حديث أَبِي ذَّر ، أنّه َسِمَع رسوَل هللا و

كان الَحَسن يقول : ِديناران أَْو ِدْرهمان و «أَْو فََرسان أْو بَعيران من إبِلهَعْبَدان  قال : ؟من ماله َزْوجانِ  قلت : وماو الَجنَّة. قال :

 .َزْوجٌ  أو َعْبَدان ، واثنان من كّلِ َشْيءٍ 

 قال : َعْبَدان. وقال : عجبت من امرأة عجبت من امرأة َحَصاٍن رأيتها لها ولٌَد من ؟من ماله زوجان إسحاق ، قلت ألحمد : ما

 حمام لها ، وهي ، يعني المرأة ، عاقر. زوج وهي عاقر. أراد من زوجها

يِت  يريريريريريريبريريريريريريَ را  فريريريريريري ريريريريريريريالريريريريريريريه جمريريريريريري   فريريريريريري ريريريريريريلريريريريريريريه هلريريريريريريريا : جبريريريريريري ْ

  
ر    ن هريريريريريريريريريذا و  ُّوٌج   ريريريريريريريريريَ  أتريريريريريريريريريعريريريريريريريريريجريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ

  
 حماٍم آخر. زوجَ  يعني

ونظراءهم َضَربَاَءهم. تقول : عندي  معناه : [22الصافات : ] (اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزواَجُهمْ )قال الزجاج في قول هللا : 

:  الزوجُ و: المرأة ،  الّزوج من الِخفاِف أي كلُّ واحٍد منهما نظير صاحبه ، وكذلك زوجان أي أمثال ، وكذلك أزواج من هذا

 المْرء قد تناسبا بعقد النكاح.

 أي أنواع. [58ص : ] (َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزواج  )وكذلك قوله : 

ُجُهمْ  معنى [50الشورى : ] (َأْو يُ َزوِ ُجُهْم ذُْكراَّنً َوِإَّناثً )له : وقال : في قو يَْقِرنُهم ، وكل شيء اقترن أحدهما باآلخر  : يَُزّوِ

 .زوجان فهما

ْنف ، فالذكر  : الزوجوالتَّصنيف ؛  بالتزويج أراد قلت : .التَّْزويج وقال الفراء : يجعُل بعَضهم بنين ، وبعَضهم بنات ؛ فذلك الّصِ

 ِصْنف ، واألنثى : ِصنف.

لُكّل  َزْوجان ويقال في ذلك كلِّه : .َزْوج وال للنّْعلين .َزْوج قال : وكان األصمعّي ال يُجيُز أن يُقال لفَْرَخْين من الحمام وَغيره

 اثْنَين.

 من ِخفاف ، أي أَْربعة. زوجين ، وقال : اْشتََرْيت َزْوجٌ  اثنان ؛ وكل اثنين الزْوج وقال ابن ُشَميل :

 قلت : وأنكَر النَّحويون ما قال ابن ُشَميل.

ْوجُ و  : اْلفَْرُد عندهم. الزَّ

وجان ويقال للّرجل والمرأة :  .الزَّ

 ، يريد ثمانية أَفراد. [143األنعام : ] (ََثانَِيَة َأْزواجٍ )وقال هللا : 

ْل ِفيها ِمْن ُكٍل َزْوَجنْيِ )وقال :   وهذا هو الصَّواب. [40هود : ] (اثْ َننْيِ اْحِْ

َوجةَ و األَْزَواج ويقال للمرأة : إنَّها لََكثِيَرةُ  ْجتُ  ، ويقال : الّزِ ُجَل ، وال يقال : َزوَّ ْجتُها اْلَمْرأَةَ الرَّ  ِمْنه. َزوَّ

ي َدْفُع الشَّْيء كما التَّْزجيَةُ  قال الليث :: زجا   تَسوقُه ، وأَْنَشَد :البََصَرةُ َولََدها ، أي  تَُزّجِ

ه و  تريريريريريريريريريري  َرأب  داجريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريْ امسريريريريريريريريريريِ   ِذي غريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوِل   ه   لريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريْ ه  و َُّجريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريري   اُّْدجريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريْ
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 اْلقَليُل. اْلُمَزجيِ والسَّحاب : أي تَُسوقُه َسْوقاً رفيقاً ،  تُْزجي والّريحُ 

أخبرنا المنذري ، عن الغّسانّي ، عن سلَمة ، عن أبي عبيدة ، قال في قوله  [88يوسف : ] (َوِجْئنا بِِبضاَعٍة ُمْزجاةٍ )وقال هللا : 

 أي يَسيَرة قَليلة ، وأنشد : [88يوسف : ] (َوِجْئنا بِِبضاَعٍة ُمْزجاةٍ ): 

 مساجة  َغْتِ م ْزجاأب  من اََّْاِج و   
 .نَزُجو عليه َزجْونا قد، أي َدافَْعُت بقَليله ، وهذا أَْمٌر  إِْزجاءً  الشَّيءَ  أَْزَجْيتُ  ويقال :

يتهاوأَيامى  أَْزَجيتُ  ويقال :  ، أي دافعتها بقوٍت قليل. َزجَّ

يها زجاةً  أَْنتم َمعاِشَر الحاِضَرةِ قبلتْم ُدنياكم بِقُْبالٍن ونحن»قلت : وَسمعُت أَْعرابياً من بَني فَزارة يقول :  أي نَتبلُّغ بقليِل « نَُزّجِ

 القوت ونَْجتِزىُء به.

 قال : كانت َحبَّةَ الخْضراء والّصنْوبَر. (َوِجْئنا بِِبضاَعٍة ُمْزجاةٍ ) َعن أَبي صالح ، أنه قال في قوله : وُرِوي

 ما أَراها إال القَليلة. «ُمْزجاةٍ » قال إبراهيم النَّخعي في قوله :و

 وقليل كانت متاع األعراب : الصُّوف ، والسَّمن.

 َدراهُم َسْوء.« ُمْزجاةٌ  بَِضاَعةٌ »قال سعيد بن ُجبْير : و

 قال ِعْكِرمة : هي النَّاقَصة.و

 : إذا تَيسرْت ِجبَايَته. يَْزُجو الَخراجُ  َزجا وقال الليث :

 (وا يء) ج ط
 مهمل.

 [ابب اجليم والدال]

 ج د
 ، أجد. (داج)جاد ، جدا ، ودج ، وجد ، دجا ،  (وا يء)

 من قَْوم جوادٌ  من أَْشياء َحياد ، وهذا َرجلٌ  الجوَدة ، بَيِّنُ  جيد ابن الّسّكيت ، يقال : هذا َشْيءٌ الحرانّي ، عن : أجد ـ  جيدـ  جود

األْرُض  ِجيَدت ، وقد اْلَجْود ، بيِّن َجْودٌ  ، وهذا َمطرٌ  الَجودةِ و،  الُجودةِ  بَيِّنَةُ  ِجيادٍ  من خيلِ  َجوادٌ  ، وهذا فَرسٌ  الَجْوَدة بيِّن أَْجوادٍ 

 .َجْوَدةً وَ  يُجاَد ُجَواداً  فالٌن من العطش ، ِجيدَ  ، وقَدْ  يَُجوُد جؤوداً  بنْفسِه عنَد الموت جادَ  ، وقد َجْود : هاَجت بنا سماءٌ  ، ويقال

مة :  وقال ذو الرُّ

ودأب   يريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريَ يريريريريريريريرياان   ذا جريريريريريريريريِ يريريريريريريريريه َأمسريريريريريريريريْ عريريريريريريريرياطريريريريريريريريِ  تريريريريريريريري 

  
ِل   َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

 
 ر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   كريريريريري ريريريريريعريريريريريم الريريريريريزََّنريريريريريبريريريريرييريريريريريريريِل املريريريريري

  
 أي إذا َعِطَش َعْطَشةً.

 : اْلُجواد الباهلي فيوقال 
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اِذٌل عريريريريريريريريريريريريريَ ِّ بريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريرييءٌ و  ر َك  ريريريريريريريريريريريريريَ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َوادا    ْذِ  جريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريَأنَّ بريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريم     ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الجوع. الُجَوادُ  أبو عبيد :

 وقال أبو فراس :
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لريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريان رَِداَءه   تريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرياد  يريريريريريريريريريريريريَ اه ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريائريريريريريريريل   َلْتهريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ بريَ تريَ  من اجلوِد ملريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يريد جمع الشمال.

 ، أي َمَطره. جاَده ، كأَنَّ النَّومَ  َمُجود ، أي من الّسخاء ويقال للذي َغلَبَهُ النَّوم الجود األصمعّي : منقال : وقال 

 قال لَبِيد :

رى و  بريريريريريريريريريريريا ِ  الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ ود  مريريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جمريريريريريريريريريريريَ 

  
َذْل   تريريريريريريريَ ْ ِق املريريريريريريريبريريريريريريريريْ ر ِق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريْ ِف الريريريريريريريلريريريريريريريُّ  عريريريريريريرياطريريريريريريريِ

  
 ؛ وأنشد : َدةجا فاُلٌن ، إذا أَْشرف على الَهالك ، كأن الهالك ِجيدَ  ويقال :

رّ  و  كريريريريريريريريريريريَ ه  لريريريريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريريريريِ رَكريريريريريريريريريريريْ ْرن  قريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريريريريَ ارا  ْزف  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِ َذا مريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريرياَده  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
إلى فالن ، وإلى كّلِ شيء  ليُجادُ  الشَّْوُق ، أَْي َمَطَره ، وإنَّه جاَدةُ  إلى لقائك ، أي أَُساُق إلْيك ، كأَنَّ َهواهُ  ألَُجادُ  ويقال : إنِّي

 يَْهواه.

بنَْفِسه ، ويَِريُق بنَْفسه ويَفُوق بها ، إذا كان في الّسياق. وهو يَُسوق نفسه ، ويغيُظ نَفسه  يُجودُ  وقال اللْيث مثل ذلك ، وقال : هو

ً  يُجودُ  بال باء. وقال : وهو إلى َحتِْفِه ، أي يُساق  لَيُجاد إلى فالن ، وإنه ليُجادُ  بنَفسه ، معناه يَسوُق نَفَسه ، من قولهم : إنَّ فالنا

 إليه. وقول لبيد :

 جَم ود  من ص با   الَكرى و   
 معناه ِسيُق إلى ُصبَابات الَكرى.

 المطر وهو الكثير منه. َجْود وقال األصمعّي : معناه ُصبَّت عليه ُصبابات الَكرى صبًّا من

دَ و أَْجَودَ وفالٌن في ِعلمه ،  أَجادَ  ويقال :  إلى القتال : أي ألساق إليه. ألَجادُ  . وإنِّيَجَواداً  . وَعَدا وَعْدواً تجويداً  في َعْدِوه َجوَّ

ٌ  أَجياد : ُمقَدَُّم العنُق ، وجمعه الجيدُ و جل. وقال العجاج : جْيَداء واْمرأَة  ، إذا كانت طويلة العنَق ، ال يُْنعَت به الرُّ

اتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريع  لريريريري وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِي ِ ذا مريريريريريريريا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريْ  لريريريريحريريريريَ

  
َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و ارتريريريريريريريريريريريجَّ يف أجريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياِدهريريريريريريريريريريريا و    َأجريريريريريريريريريريريْ

  
 .الجيد أنه َحَسنةُ  جْيد بما َحْوله. قال : وامرأةٌ  الجيد َجْمعُ 

ُجل ، إذا كاَن َذا دابَّةٍ  أَجادَ  أبو عبيد :  . وقال األعشى :َجَوادٍ  الرَّ

ْوِ  هبريريريريريريريريريريا وأَْر.   ْ  هلريريريريريريريريريريََ ِك قريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريري     جريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريري  ود  هبريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريْ ه ال يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
 .َجَواداً  به أَبََواه : إذا َولََدهُ  أََجاد ويُقال :

 وقال الفرزدق :

ْم أبريريريريريو الريريريريريعريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي َأجريريريريريريرياد هبريريريريريم  وهريريريريري  وٌُ أَبريريريريري   قريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريري    اجريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ ْرٌُ َنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌ  جلريريريريريريريريريريَ َّا   مريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
ً  َجَواَدْين ، وِسْرنا ُعْقبَتَْين جواداً  ُعْقبَةً اللِّحياني : سرنا   إذا كانَْت بَِعْيَدةً. أَْجواداً  ، وِسْرنا ُعقُبا

 ً  .الجود إِذا َغلَْبتَهُ في فجدتُه أَُجوُده ويقال : َجاَوْرُت فاُلنا
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 ؟يَتجاَودون ، فقلت له : ما يَتجاوُدونوكنُت أَْجِلُس إلى القوم يَتجاَوبُون الحديث ،  وقال أبو سعيد : َسِمْعُت أعرابياً يقول :

ةً. أَْجَود قال : يَْنظرون أَيُُّهمْ   ُحجَّ

 .َمَطٌر َجْودٌ  : أََصابها َمُجوَدةٌ  وأَْرضٌ 

 .ُجودٌ  ، ونِساءٌ  ُجودٌ و أَْجَوادٌ  ، وقَْومٌ  ُجوداً  ، َوَجْدُت له بالمالِ  يَُجود َجْوَدةً  عملُه َجادو

 قال األَْخَطل :

  لَبذِل ال   ٌْل وال ج ود  ه نَّ وَ   
 أي في باطٍل. جادٍ  ابن هانىء عن أبي زيد : َوقََع النّاُس في أَبي

فالٌن  يُْجِدي عنك : أي قليُل الغَنَاِء ، ومنه يقال : قَلَّ َما الجَداء الغَنَاُء َمحدوٌد ، يقال : فالٌن قليلُ  اْلَجداءُ  قال األصمعّي :: جدا 

 نِي.عنك ، أي قلَّ ما يُعْ 

قطُّ أي َعِطيَّة ، ويقال :  َجْدَوى على قومه ، ويقال : ما أََصْبُت من فالنٍ  الَجَدى من العَِطيّة مقصوٌر ، يقال : فالٌن قليلُ  الَجَدىو

 .اْلُمجتَُدون أي يسأَله ، والسَُّؤال : الطالبون ، يقال لهم : يْجُدوهوفالناً ،  يَْجتَِدي فالنٌ 

 ، أي مطٌر عام. جًدى أََصابَنا مَطرٌ ويقال : 

 .ُمْجتَُدونو ُجداةٌ  فالن أي أَْعَطى ، وقال : قومٌ  أجدىو،  يجدو َجْدَوى علينا فالنٌ  َجَدى وقال الليث : يقال :

 من دم. َجِديَّةٌ وأبو ُعبيد ، عن األصمعّي وأبي عمرو ، يقال : هذه بصيرةٌ من َدٍم ، 

 ما لَِزَق بالَجَسد ، والبَِصيَرةُ ما كان على األرض. الِجِديَّةُ  قال : وقال أبو زيد :

 هي لوُن الوجه. الَجِديَّة وقال الليث :

 وجِهه ، وأنشد : َجِديَّةُ  يقال : اْصفَّرتْ 

َة األبريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياِل فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ِ يريريريريريريريريريريريَّ ال  جريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريََ

  
 غريريريريريريريريريريريريريريري اأَب الريريريريريريريريريريريريريريريرَّْوع جريريريريريريريريريريريريريريرياِد ّ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ  وفريريريريريريريريريريريريريريريا   

  
 ْعفََراُن ، والِجَساُد مثله.الزَّ  الَجاِديُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .جاِديّ  : قرية بالشام ينبت بها الزعفران ؛ فلذلك قالوا جاديَّة

 وقال عباس بن َمْرداس :

ة جريريريريريريريريريريريريادْ  هبريريريريريريريريريريريريا ِ يريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريريريول اجلريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  كريريريريريريريريريريلِّ قريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  قريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريال   مريريريريريريريريريري 

  

ٌم ومريريريريريريريرين ذا الريريريريريريريريذي مريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ّ وا الريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريوال    ذا مريريريريريريريا َذو و الريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل عريريريريريريريَ

  
 الدم. َجِديَّة أراد

بَاِء الذكر واألنثى منها. قال : الَجَداية أبو ُعبيد عن األصمعي :  الذّكر من أوالد الِمْعَزى ، وإذا أَجَذعَ  الَجْديُ و من أوالد الّظِ

َي عريضاً وَعتُوداً. ويقالُ  الَجْدي َرةٌ ، وِهلٌَّع وِهلّعَةٌ ، قال : و للجْدي والعَنَاُق ُسّمِ ٌر وإِمَّ  .الَجْدي العُْطعُطُ : إِمَّ

ْحلِ   أبو ُعبَيد عن األصمعي : من أداةِ الرَّ
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ا اجَلْ َ     وَّأِب ، ت ةريريريريريريريَ ُّ  ه ظَِلَفا  الرَّمْسل.  َجْ يَةٌ  ، وامس هت  َية احملةريريريريريريري  بتخفيف الياء ، وهي الِ َ ع من األْكسريريريريريريريِ
 م له. اجَلْ ية يف وقال أبو عمرو :

ْينَا قدالقَتَِب مثله. و َجْديات وقال الليث : في  .بَجديَةٍ  قَتَبَنَا َجدَّ

ونها اْلَحِديدة ، والجميع َجْديةُ  وقال الليث :  .الَجْدياتُ  السَّْرج التي يَُسمُّ

 ما لها ُخْلٌف ، أَي واسٌع عاٌم. َجًدى ويقال : إنها لسماءٌ 

 ويقال للرجل : إنَّ خْيَره لَجًدى على النّاس ، أَي واسٌع.

 قريٌب من القُْطب. الَجْدي يُكتب باأللف وبالياء. ونْجٌم في السَّماِء ، يقال له : الَجَدي ابن السّكيت :

ْلِو ، وهو غيرُ  الَجْدي وأما الذي يُقال له ْرِب ، ثالثةٌ في اثنين ، الُجَداءُ والقُْطب.  َجْدي ، فهو بِِلْزِق الدَّ  محدوُد : مبلُغ حساِب الضَّ

 ذلك ستّة. ُجَداء

، وذلك  أَِجُد َوْجداً  بفالن فأَنا وَجْدتُ ووذلك في الغَضب ،  َمْوِجَدةً  عليه أَِجدُ  على فالن فأَنا َوَجْدتُ  ألصمعّي وغيره :قال ا: وجد 

ً و ُوْجداً  في الِغنى واليََسار وجدتُ وشديداً إذا كان يَْهواها ،  وْجداً  بفالنة لَيَِجد في الُحْزن ، وإنّه  واِجدال ، ومنه قوله : لَيُ  ِوجدانا

 يُِحّل ِعْرَضه وعقوبته.

 ما يقضي به دْينَه ، ومثله : َمْطُل الغَنّي ُظْلٌم. يَجد الذي : الواِجدُ وقال أبو عبيد : اللَّيُّ الَمْطُل ، 

ُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ )وقال هللا جّل وعٌز :   .(ِوْجِدكم من)وقِرئ  [.6الطالق : ] (َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكن ْ

الَّةِ  وجْدتو، أي ِصْرُت ذا مال ،  ِجَدةً و ِوْجداً و ُوجداً  في المال وجْدتُ  يقال : ً  الضَّ ؛  الُوجد في الوجدانُ  ، وقد يُْستَْعملُ  ِوجدانا

ي أَفََن األفِين. ِوجدانُ  ومنه قول العرب : قِين يُغَّطِ  الرَّ

دَ  وقال أبو سعيد :  سهَر لَْيلِهم ، وال يَْشكون ما َمّسهم من َمَشقَّتِِه. يَتََوّجُدون فالٌن أَْمَر كذا أَي شكاه ، وُهْم ال توجَّ

 بعد ما أَْفقََرني أَي أَْغنَاني. أَْوَجَدني ابن الّسّكيت ، عن األصمعّي : الحمُد هلل الذي

 : الغَنِّي ، وأَنشد : الواِجدُ و

   اَّم   هلِل الَغِ  الواِجِ  
 آَجَدنِي بعد ضعٍف ، أَي قَّواني.ويقال : الحمُد هلل الذي 

 وناقَةٌ أُُجٌد ، أي قويَّةٌ ُموثَّقَةُ الَخْلق.

دٌ  وقال الليث : األَْجُد اشتقَاقُه من اإلجاد ، واإِلجاُد كالّطاق القصير. يقال : َعْقدٌ  دٌ  ، وبابٌ  ُمَوجَّ . وناقَةٌ ُمْؤَجَدة القََرى ، وناقةٌ ُمَوجَّ

 ْهِرها ُمتِّصٌل كأَنَّه َعظٌم واحد.أُُجٌد ، وهي التي فَقاُر ظَ 

 ابن السكيت : بناٌء ُمَؤّجٌد وثيٌق ُمْحكم.

 ِعْرٌق متصٌل من الَوَدجُ  قال الليث :: ودج 
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 .و دِّجَ  ، وهي عروٌق تْكَتِلف  اَّْ ْل  ُو ، فإذا ف ِصَ  قيل : األوداج الرّأس    السَّْحر ، واجلميع
من  : فالوَدَجان .اْلَوَدَجين قَاِن غليظاِن عريضاِن عن يَِميِن ثُْغَرةِ النَّْحر ويسارها ، والوريَداِن بجْنبِ ِعرْ  اْلَوَدَجان وقال أبو الهيثم :

ماء ، والوريدان : للنّْبِض والنَّفَس.  اْلَجداول التي تجري فيها الّدِ

 واّب كالفَْصِد في الناس.في الدّ  التَّْوِديجُ وإليك : أي وسيلَتي وسبَبَي ،  وَدِجي وقال غيره : يقال فالنٌ 

ً  ، أَِدجُ  بْيَن القَْومَ  وَدْجتُ  أبو ُعبَيد :  إذا أَْصلَْحَت. َوْدجا

 .َوَدَجان أبو مالك : يقال ْلألَخوين ُهما

 وقال زيد الخيل :

ا مريريريريريريريَ يريريريتريريري  فريريريِ ِن اصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريري  َ يريريريْ ا مريريرين وافريريريريريريريِ مريريريريريريريَ تريريري  حريريريْ بريريريِّ  فريريري ريريري 

  
ح  مسريريريريريريريريائريريريريريريريريل  و   لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ ْرب  تريريريريريريريريريَ ْي مسريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين َوَدجريريريريريريريريَ

  
 َحْرٍب أَخَوا حْرب. بَوَدَجيْ  أراد

 المَسالََمةُ والُماليَنَةُ ، وُحْسُن الُخلق ، وليُن الجانب. الَمَواَدَجةُ  ابن ُشميل :

 .تُْدِجي ، وأَْدَجت َدَجْت تَْدُجو ، وقد داِجيَةٌ ُمْدِجيَةٌ  الظُّْلَمة ، ولَْيلَةُ  الدُّْجوُ  قال الليث :: دجا 

 إَذا أْلبََس كلَّ َشْيء ، قال : ولَْيَس هو من الظُّْلَمِة قال : وأَْنَشدني أَْعَرابي : يَْدُجو اللَّْيل َدَجا أبو عبيد ، عن األصمعيّ 

   َأىَب م ْذ دَجا اإلْسالُ ال يريَتحلَّف  
ْيَء ، إَذا َستََره. قال : ومعنى البيت يقول : لَجَّ َهَذا الكافُِر أَْن يُْسِلَم بعد ما َغطَّى الشَّْيُء الشَّ  َدَجا ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 اإلْسالُم بِثَْوبِِه كلَّ َشْيء.

َشْعُر الماِعَزةِ ، َرِكَب  َدَجا اإلْسالم ، أَي أْلبََس ُكلَّ َشْيء ، ويقال : َدَجا الحرانّي ، عن ابن الّسّكيت ، يقال : ما كاَن َذاَك ُمذْ 

 بَْعُضهُ بَْعضاً.

 ، وأنشد : َداجٍ دجيِ  وقال الليث : يقال إنَّهُ لَِفي َعْيٍش 

 اْلَعْيش  َداج  َكَلفا  ِجْلَباب ه و   
 فاُلناً إَذا ماَسْحتَهُ على ما في قَْلبِِه وَجاَملَته. َداَجْيتُ  قال : ويقال

 اْلُمَطاَولَة. : ُمداجاةالْ و: اْلُمَداَراةُ.  اْلُمَداَجاةُ و

 َوَوالَْيتُه ، وَصاَدْيتُهُ ، إَِذا َداَرْيتَه. َداَجْيتُهُ  أبو ُعبيد :

 : ِصغَاُر النَّْحل ، وأنشد : الدُّجى ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي :

   َدبِيَ  ال َُّجى َوْسَ  الضَّرِي  اْلم َعسَِّل 
ائِِد ، وجمعها الدُّّجيَةُ و  .الدَُّجى : : قُتَْرةُ الصَّ

 قال الّشّماخ :

ا َأَنريريريريريريريَّ تريْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    كريريريريريريريَ ا الريريريريريريري َُّجى اْلم سريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريَ  َعَليريْ

  
ز    زَاجريريريريريريريريِ َواِدج  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  وٌد عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريَْ  هريريريريريريريريَ

  
 .الدَُّجى : الظُّلَمة ، وَجْمعها : الدْجيَةُ و
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 اْلِجماُع ، وأنشد : الدَّْجوُ  أبو عمرو :

   َلمَّا دَجاها ِ َتلّ  كالصََّ ْ  
 .الدَُّجى الصُّوُف األَْحمر ، وأََراد الشَّماُخ هذا بقوله : َعلَْيها الدَُّجى األعرابّي :وقال ابن 

 .ُدًجىو ِدًجى يقال :

 ، إلى الُغَْيَهبَان ، فالِمْنثََجْه. ُدَجهْ  يَْحِمْلنَ  ُدَجهْ  وروى أبو العباس ، عن ابن األَْعرابي ، قال : ُمحاَجاةٌ لألَْعراب ، يَقُولون : ثاَلثُ 

 : اللُّقَمة ، واْلغَْيَهبَان : اْلبَْطن ، والِمْنثجة : اإلْست. الدَُّجةُ و: األَصابُع الثَّالَث ،  الدَُّجه قال :

على أربع أصابع من ُعْنتُوِت القَْوس ؛ وهو الَحّز الَِّذي  الدَُّجةُ وقِميصك ، قال :  ُدَجةَ  ِزرُّ اْلقِميص ، يقَال : أَْصلحْ  الدَُّجةوقال : 

 ل فيه اْلغانَة واْلغَانَةُ حلَقَةُ رأِْس اْلوتَر.تدخ

ً  الرجلُ  داجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: ديج  ً وإذا َخَدَم.  يَُدوج َدْوجا ً وَ  َداَج يَِديُج َدْيجا  ، إذا َمَشى قَليالً. َديَجانا

 تُباُع اْلعَْسَكر بالتَّْخِفيف. الدَّاَجةُ  وقال أبو زيد :

يِّجانُ  وقال َشِمر : غَار ، وأَْنشَد : الدَّ  اْلَحَواشي الّصِ

ا اَيريريريريريريريريريريريريريريََ َر   أفريريريريريريريريريريريريريريَ ْه تريريريريريريريريريريريريريري  اعريريريريريريريريريريريريريريى قريريريريريريريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  حريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريِ اَن الريريريريريريريريري َّ َ و الريريريريريريريريري ََّيريريريريريريريريريِّ ْ عريريريريريريريريري  لِّ تريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريَْ

  
 إِالَّ أَتَْيتُ  َداجةٍ  فقال : ما تَرْكُت من حاَجِة وال وسلمعليههللاصلىجاء َرجٌل إلى رسول هللا و

 إتباٌع لحاجة كما يقال : َحَسٌن بََسٌن. َداجةُ و ، أََراَد أنه لم يََدْع َشْيئاً َدَعتْهُ إليه نَْفُسه من المعاصي الشَّهوات إال أَتاها. قال :

 ُظَم ِمْنها.: ما َصغَُر من الَحَوائج ، واْلحاَجةُ : ما عَ  الّداَجةُ  وقيل

 : موضع في مكة معروف. أَْجيادو: طويلة العنق َحسنتُه ،  َجْيَداء : العُنُق ، وامرأة الِجيد: جيد 

 أبو عبيد : عن أبي ُعبَْيدة ، أنه قال في قول األعشى :

هريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَ  َ اَء َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    رامريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اِدهريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اد  أَبجريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رِجريريريريريريريريريريريريريريريريرياَل جريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ِذيَاء ، وهو الِكساُء بالفاِرسيَّة وأَنشَد َشِمر ألَبي ُزبَْيد الطَّائِي في ِصفَِة األَسد :اْلُجو باألَْجيَاد قال : أَرادَ 

ْه  ْ  َغَفلريريريريريريريَ  مَسىت ِ َذا مريريريريريريريا رَأى األْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر قريريريريريريريَ

  
ورِ و   وِذيَّ  ريريريريريريريريَُّ مريريريريريريريرية  جريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ تريريريريريريريرياَب مريريريريريريريرين ظريريريريريريريري   اجريريريريريريريريْ

  
وذياء ، أراد ُجبّةَ َسّمور.  قال : ُجوذيَّ : بالنبطيّة جُّ

 [والتاءابب اجليم ]

 (وا يء) ج ت

 [.مستعملة]جوت ، اتج ، توج : 
 .التَّتِْويج ، والفعل التِّيجان : جمعه التّاج قال اللّيث :(: تاجـ ) توج
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ي الِعمامة َجهُ  ، وقد التَّاج ابن األعرابّي : اْلعَرب تَُسّمِ مه ، ويَكون تَوَّ َجه إذا َعمَّ ده ،  تَوَّ جوبمعنى َسوَّ د ، وكذلك :  الْمتَوَّ الُمَسوَّ

م ، والعمائُم :  ُملوك اْلعََجم. تِيجانُ  اْلعََرب ، واألكاليل : تِيجانُ  الُمعَمَّ

ِليَحِة من الِفضة ْرَهم الَمْضروِب َحديثاً. تاَجة ويُقال للصَّ  ، وأَْصله تاَزةُ باْلفاِرِسيَّة ِللّدِ

 وقول ِهْميان :

َُ التائجا     تريَلصََّف اللَّاس  اهلما
 ، وهذا كما يقال : َرُجٌل َدارٌع : ذُو ِدْرعٍ. تاج  َمِلكاً ذاأرادَ 

جُ و  : اسم َمْوِضع ، وهو َمأَْسَدة ، َذكره ُملَْيح الُهَذلّي : تَوَّ

 تريوَّج   وَ ِمْن د ونِِه أَثْباج  فريْلَج و   
 ، وأَْنَشد : تَ َجْوَت َجوْ  أبو عبيد ، عن األصمعّي : يقال ِلْلبعير إذا َدَعْوتَهُ إلى الماء ،: جوت 

   كما ر ْعَه  جْلَْوِ  اليتَِّماَء الصَّواِد  
م تركوه على َحاله قبل ُدُخولهما. َجْوَت َجْوتَ  وقال أحمد بن يحيى : يُقال للبعير :  ، فإذا أَْدَخلوا عليه األلف والالَّ

ويقول : إذا أُْدِخلَْت عليه األلف والالم َذَهبْت منه الِحَكاية ، ؛ .« .. كما ُرْعَت باْلَجْوتِ »وكاَن أَبُو َعْمرو يكسر التاء من قوله : 

 .بالَجْوتِ  واألّول قَْوُل الفَّراء والكسائي وكان أبو الهيثم يُنكر النَّصب ، ويقول : إذا دخل األلُف أُعرب ، وينشده : كما رعتَ 

 [ابب اجليم والظاء]

 (وا يء) ج ظ
،  َجّواظ سلَمة ، عن الفَّراء : يقال للّرُجل الّطويل اْلِجسم ، األُكول ، الّشُروب ، البَِطر ، اْلكاِفِر :روى أبو العباس ، عن : جوظ 

 َجظٌّ ، ِجْعظار.

 األُكول. اْلَجّواَظةُ  وقال الليث :

يّاُح. وفي  اْلَجّواظ وقال النّضر :  َسميٌن َسِمُج الِمْشيَة. َجيّاظٌ  َرُجلٌ « : نوادر األعراب»الصَّ

 عنك شيئاً. ُجواُظكَ  ، وال يُْغنِي بُجواِظكَ  الضَجُر ، وقِلّة الّصبر على األمور ، يقال : اْرفُقْ  اْلُجَواظُ  قال أبو َسعيد :و

اظ وروى القُتَيبيُّ عن أبي حاتم عن أبي زيد ، أنه قال : الكثير اللحم ، المختال في ِمْشيته ، ونحو ذلك. قال األصمعْي ،  الَجوَّ

 بة :وأنشد لُرؤ

   يريْعلو به ذا اْلَ َصِل اجلّواظا 
 قال أبو زيد : والَجْعَظِريُّ : الذي ينتفخ بما ليس عنده. وهو إلى الِقَصِر ما هو.

غَانّي قال : حدثنا أبو نُعَيم قال : حدثنا ُسْفين عن معبد بن خالد قال : سمعت حارثة بن وهب و حدثنا الّسعدّي قال : حدثنا الصَّ

 «.ُمستكبر َجّواظٍ  كلُّ ُعتُلٍ  ؟أال أُخبركم بأهِل النار»يقول :  وسلمعليههللاصلىسمعت رسول هللا  الخزاعّي قال :
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 [ابب اجليم والذال]

 (وا يء) ج ذ

 مستعملة. جذا ، جاذ ، ذي  ، ذاج ، وجذ :
 َحَجراً ، فقال : ُعّماُل هللِا أَْقَوى ِمْن هؤالء. يُْجذُونَ  َحَجراً ، ورواه بَعُضهم يَتَجاَذْونَ  في حديث ابن عباس : أَنَّه َمّر بقوم: جذا 

َمثَُل » في حديث مرفوع :و،  يَتََجاَذْونَهوَ َحَجراً  يُْجَذْونَ  إَشالَةُ الحَجِر لتُعرَف به ِشّدةُ الّرجل ، يقال : ُهمْ  اإلْجذاءُ  قال أبو عبيد :

 .«َحتَّى يكون انِجعَافُها َمّرةً واحدة المْجِذيَةِ  اْلكافِِر َكَمثَِل األََرَزةِ 

 الثَّابِتَة على األْرض. المْجِذيَةُ  قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة :

يُْجِذي  الْشيءُ  أجَذى في حديث ابن عباس َواقٌِع ُمتَعَّدٍ ، وُهو في هذا الحديث المرفوع الزٌم غيُر واقِع. يقال : فاإِلْجَذاءُ  قلت :

او،  إِجذاءً   ، إذا اْنتََصَب واْستَقام. َجذا يَجذُو ُجذُوًّ

 مثله ، وأنشد : اْجَذْوَذى اْجِذيَذاءً ووقال أبو عمرو : 

ِ  أَ  ل دائريريريريريريريِ ى الريريريريّرمسريريريريريريريْ لريريريريَ َذْوذ  عريريريريَ َه  ريريريريِ جريريريريريريريْ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريري     َه َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َك  اّل مريريريريريريريريا ر ُِّقريريريريريريريريْ مريريريريريريريريا لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
 إذا ثَبت. لُغتان. يَْجذُوَجَذا و،  إِْجَذاءً  الشَّْيُء ، أَْجَذى وقال أبو ُعبيدة :

ا قوُل الّراعي يَِصُف ناقَةً ُصْلبَة  .أَْجَذى ، وقد ُمْجذٍ  وقال أبو ُعبيد : قال الكسائّي : إذا َحَمل ولُد النّاقَِة في سنَاِمِه َشْحماً ، فهو وأمَّ

: 

َرأب  و  نْيِ دوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ُِّل  كريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريالأب  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا يف الريريريريريريريريّ فِّ مريريريريريريريرين ََُّورِ   ْرفريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري   مل َيريريريريريريريريذ  مريريريريريريريريِ

  
 نَّهُ أَراد أنّه لم يتباعد من جْنبَْيِه ُمنتصباً من َزَور ، وكان خلقة.فإِ 

اِذيّ  وقال األصمعّي : َراع الالتي ال يَْنبِسطَن في َسْيرِهّن ، ولكن الجوَّ  ويَنتَِصبن. يَجذُون اإلبُل الّسِ

ة يصف ِجماالً : مَّ  وقال ذو الرُّ

ْتِه  وَّار  أَفريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريني  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى كريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريَ

  
ك    َواِذي الريريريريريريريريريريريرَّواتريريريريريريريريريريريِ َواِع اجلريريريريريريريريريريريَ ؤ وّ  ألبريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َعلَى قََدَميه ، والجاثي على ُرْكبَتَْيه. الجاذي وقال ابن األعرابّي :

 وأما الفراء فإنّه جعلَُهما واحداً.

كيت : ، يقال : هذه ِحذاه كما ترى  الِجَذاه ونبٌت يقال له نار. قال :وهو العوُد الغليظ يؤخذ فيه  : ِجَذىومن النار ،  ِجذوةٌ  ابن الّسِ

 ، فإن أَْلقيت منها الهاَء فهو مقصوٌر يكتب بالياء ألن أوله مكسور.

 والِحَجى : العقل : يكتب بالياء ألن أوله مكسور. واللِّثَى : جمع ِلثٍَة ، يكتب بالياء.

 قال : والِقَضةُ نبت ، يجمع الِقِضين.

 ن ؛ فإذا جمعته على مثاِل البَُرى.والِقُضو

 قلت : القَُضى.

 ، َجَذْوتُ وأبو عبيد عن األصمعّي : َجثَْوُت 
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ُ  على أطراف األصابع.  وهو ال يا
 وأنشدنا :

ة   ْريريريريريريريريَ ني  قريريريريريريريريَ تريريريريريريريْ  َدهريريريريريريرياقريريريريريريريِ ه  غريريريريريريريلريريريريريريريريّ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريْ

  
م  و   ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى كريريريريريريريلِّ مريريريَ لريريريَ ذ و عريريريَ اجريريريريريريريٌة  ريريريريريريريَ لريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لُغَتان. َجَذاووقال أبو عمرو : َجثَا 

 اْلقائِم على أَْطَرافه. الجاِذيوقال : 

 وقال أَبُو ُدَواٍد يَِصُف اْلَخْيل :

ْ  َأنْ  َك قريريريريريريريريَ لريريريريريريريريابريريريريريريريريِ اِذ ٌ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريَ

  
   ُ رَاج  واإلجلريريريريريريريريريريريريريريريا نَّ اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مثل الِجذَمة ، وهي الِقطعَة  الِجذَوةُ  [.29 القصص :] (طَُلونَ َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتصْ )وقال أبو عبيدة في قول هللا : 

 وأنشد : .ُجذًى الغليظةُ من الَخَشب. لَْيس فيها لهب ، والجميع

   َجْزَل اجِلَذا َغْتَ َ وَّار  وال َذَعِر 
 .ِجذَوةٌ  وَجثَوةٌ. وكلٌّ يقول : َجذوةٌ ومن النَّار. وُجثَوةٌ  ُجذَوةٌ  وقال الفراء : يقال

قَّة ؛ قال : والشُّعلَةُ ما كاَن في ِسَراجٍ أَْو  الِجْذَوةُ  وقال أبو َسِعيد : ُعوٌد َغِليٌظ ، يكوُن أَحد رأسْيه َجْمَرة ، والّشهاب ُدونَها في الّدِ

 فَتِيلَة.

 ، وهو اْلقَِصيُر البَاع. الُجذُوِّ  ، بَيِّنُ  جاِذيَةٌ  ، واْمَرأَةٌ  جاذٍ  وقال الليث : َرُجلٌ 

 وأَنشد :

ورأب   ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْن مريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري  َة ملَْ تريريريريريريريريريريَ اَلفريريريريريريريريريريَ   ّن ا ريريريريريريريريريريِْ

  
رِ   ذَّ ِن جمريريريريريريريريري َ َ يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَ اِذي الريريريريريريريريريْ  أَبريريريريريريريريريَ ا  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى جريريريريريريريريريَ

  
ج.  يريد : قَِصير اْليََدْيِن الُمَوّرِ

 َوِجْذلَةٌ. ِجْذيَةٌ  يقال : ألْصل الشَّجرة :

 أَْصلُه. : ِجْذيُهُ ووقال األصمعّي : ِجْذُم كّلِ َشْيٍء ، 

ً  يقال« النوادر»وفي  بَْينَنا ، وَوالَى بَْينَنا ، وتابَع بَْيننا ، أي قَتََل بَْعَضنا على أَثَِر بَْعض ، ويقال : َجَذْبتُه عن  فَجاَذى : أَكْلنَا َطعاما

 كذا وكذا ، وأَْجَذْبتُه : إذا َمنَْعتَه.

 ومنه قول أبي النجم يصف ظليماً :

 مرأب   ََّ ِّ من جِمَذاِيه  و   
 نقاُره ، أراد أنه ينزع أصول الحشيش بِمْنقاره.مِ  الِمجَذى قال :

 عوٌد يُضَرُب به. الِمْجَذى وقال ابُن األنبارّي :

 وقال الراجز :

يريريريريريريريريريريرياذِ و  ه  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريِ  ذي اَنريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريّواذِ و    ذي تريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريريريَح وذي اجريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

اذِ   لريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريس بريريريريريريريريريريريريريريذي عريريريريريريريريريريريريريريِ ّ  وال ِ جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اذِ   مريريريريريريريَّ بريريريريريريريَل اأَلعريريريريريريريْ ريريريريريريريِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه  قريريريريريريريَ ّلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريَ
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باذ  ال أْدرِي  ياٌذ أُ اَنِْ  اَنِْ
 ، إذا أَْكثََر من الشُّْرب ، وَذأََج ، إذا َشِرَب قليالً. أََذجْ  أبو َعْمرو :: أذج 

 رواه عمر عن أبيه.

 ، إذا َشِرَب. َجأََذ يَْجأَذُ َجأَذاً  اْلعَبّاُب في الشُّْرب ، والِفْعل : اْلَجائِذُ  قال اللّيث :: جاذ 
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. وأنشد : يَجأَذُ  فالٌن في القَدح ، َجأَذَ  وقال أَبُو َعْمرو نَحَوه :  ، إذا َعبَّ

اُِ  عريريريريريريريريريريَ ى الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَ ْوُِ عريريريريريريريريريريَ س  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ اَلهريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريري 

  
َ اُِ و  

 
ِف املريريريريريريريريريريريريريريريريري ْرقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌذ يف قريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قَاَء نَفَْختُه. َذأَْجتُ  :(عن األموي)أبو عبيد : ذيج ـ  ذأج  الّسِ

 ، إذا أكثَر من ُشْرِب الماء. وأنشد : يَذأَجُ َذأََج  الَجْرُع الشَِّديُد ، الذَّأْجُ  وقال َشمر :

ا ْر   َذْأجريريريريريريريريَ َن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َربريريريريريريريريْ واِمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريَ

  
ا  اَج املريريريريريريريريريريْأجريريريريريريريريريريَ َن األ جريريريريريريريريريريَ يَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا ذبحه. َذأََجهُ وقال : 

 قال َشمر : لَْم أَْسَمْعه بمعنى نَفََخهُ لغْير األَُمِوّي.

ً  لّبَن ، أَْو ما كانَ من الشََّراِب ، وِمن ال َذأَجَ  وقال أبو زيد :  ، إذا أكثَر منه. يَْذأَُج َذأَجا

 ، وقَئَِب يَقأَُب ، وَصئَِب وَصئَِم ، إذا أكثَر من ُشْرب الماء. َذئَِج يَْذأَجُ  أبو ُعبيد : عن الفَراء :

 ه ِوقاٌط.وكذلك الَوْقُط ، وجمع ِوَجاذ النُّْقَرةُ يَْستنقُع فيها الماء ، وجمعه الَوْجذُ  أبو َعمرو :: وجذ 

 [ابب اجليم والثاء]

 (وا يء) ج ث

 (.ثجه)جوث ، ثوج ، جأث ، جثا ، أثج ، وث  ، 
 .َجْوثَاءو،  أَجَوثُ  َعظٌم في أَْعلى البَْطُن كأَنَّهُ بَطُن الُحْبلَى ، والنّْعُت : الَجَوثُ  قال الليث :: جأث ـ  جوث

 اْستِرخاُء البَطن. الَجَوثُ  وقال ابُن ُدَريد :

 أَثقَلهُ الِحْمُل حتى َجأََث. وقال الليث : الَجأُْث ثِقَُل الَمشي ، يقال :

 وقال غيره : الجأَثَاُن : َضْرٌب من المشي.

 وأنشد :

   َعَفْلَجٌج يف َأهِله ج َّال  
 : قريةٌ بالبَْحرين َمْعُروفة. ُجَواثيو

 ِحْمالً. وقال أبو زيد : جأََث البَعير َجأْثاً ، وهو ِمشيَتُه ُموقَراً 

 أبو ُعبيد : ُجئَِث فهو َمْجُؤوٌث ، وُجّث فهو َمجثُوٌث ، إذا فَِزَع.

ً »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  معناه : ذُِعْرُت. «أَنَّه رأَى جْبريل ، قال : فَُجئِثُْت منه فَرقا

 األخبار.َجأََث يَجأَُث َجأْثاً ، إذا ثَقَل  ثعلب عن أبي نصر ، عن األصَمعّي :

 وأنشد :

   ج ل  َأْ بار  هلا نريبَّال  
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َشْيٌء يُْعَمل من الُخوِص نْحَو ُجَواِلِق الجّص ، يُْحَمل فيه التُّراب وغيره ، قال : وهو َعربيُّ  الثّْوجُ  ابن دريد :: ثاج ـ  ثوج

 صحيح.

 ا كثَُواجِ الغَنم.أبو زيد : ثَأَجت الغَنَُم تَثأَج ثَُؤاجاً ، إذا صاَحت ، ويقال : قَد ثَأَجو
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 : قَْرية في أَعراض البَحرين ، فيها نَخٌل َزيٌن. ثاجو

 : لُغةٌ في الفْوج. الثَّْوج وقال أبو تَراب :

 وأنشد لجندل :

   من الَ   َذا طََبق  َأاَثِيِج  
 ويروى : أَفَاِوج ، أَو فْوجاً فْوجاً.

ً  وقال ابن األعرابّي : قَه.، وثََجا يَ  ثاَج يَثُوج ثَْوجا  ثُجو ثَُجواً ، مثل حاَث يَُحوث َحْوثاً ، إذا بَلبََل َمتاَعه وفَرَّ

كيت ؛ عن األصَمعّي :(: ثجةـ ) وثج فاُلٌن من المال ، واستَوثَن استِثيَاجاً ، واستِيثاناً ، إذا  استَوثجَ  الحّرانّي ، عن ابن الّسِ

 استَكثَر منه.

 : الكثِيُف من كّلِ شيء. الَوثِيجُ و

 المْرأَةُ ، إذا تمَّ َخْلقُها. َجتاستَوثو

 .َوثِيجٌ  ، وكألٌ  َوثِيجٌ  األرض الكثِيرة الشجر الُملتَفّة ، ويقال : بَقلٌ  الَوثِيَجة وقال الليث :

 ، وهو اكتِناُزه. َوثَُج َوثاجةً  : قوّي وقد َوثِيجٌ  وقال الليث : فَرسٌ 

 وقال العجاج يَِصف جيشاً :

 ال َّ  َأْو َأوَثجا   بَِلِج   م ِل 
 : األقنَة ، وهي ُحْفَرةٌ يحتَفُرها ماُء المطر. وأنشد : الثََّجة ِشمر ، عن أبي عبيدة :

رارَا  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَوَرَد  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َرْ  أ َوارَا  فريريريريريريريريريريريريريريريريِ اِ  مريريريريريريريريريريريريريريريرياء  مسريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 َأوقَاَ  أ قن  َتعَتِلي اْلِغمارَا
ةُ بفتح الثاء ، وتشِديد الجيم  ها الماَء وقال شِمر : والثَّجَّ يت بذلك لثّجِ : الّروضة التي ُحِفَرت فيها الِحياض ، َوَجمعها ثّجات ، سّمِ

 فيها.

 لنا من هذا الطَّعام ، أَْي أكثِْر. أَوثِجْ  كثير اْلكأل. ويقال : : َوثيجٌ  شِمر ، عن ابن األعرابّي : مكان

خو الغَْزل والنّسج ، قال المْوثُوج شِمر : من الثِّياب  ه َرجل من باِهلة.، وهو الّرِ

 وُجْذَوةٌ. ُجثَْوةٌ ومن النَّار ، وِجْذَوةٌ ،  ِجثَْوةٌ  الفراء :: جثا 

 .ُجثَْوة تُراٌب َمْجموَعة ، واحدتها الُجثَىوقال : 

ن «َجَهنَّمْ  ُجثَي فالٌن من»في الحديث : و َكب فيها ، واآلخر أنه من  يَْجثُو وله َمْعنيان فيما فَسَّر أبو ُعبيد : أَحُدهما أَنَّه ِممَّ على الرُّ

 َجَهنَّم ، بتشديد الياء ، فهو َجْمُع الثَّاني. ُجثِيّ  بالتَّخفيف ، وَمْن َرواه من ُجثَى جماعات أَْهِل َجَهنَّم ، على ِرَوايَة من َروى

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا)قال هللاُ تعالى :   [.68مريم : ] (ُثَّ لَُنْحِضَرِنَّ

 يصُف قَْبَرْي أََخوين : الُجثَْوةِ  وقال َطَرفَة في

راب  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريمريريريريريريريا نْيِ مريريريريريريرين تريريريريريريري  َوتريريريريريريريَ َرى جريريريريريريري  ريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريَّ ِ   ِفيح  م صريريريريريريريريريريريريريريَ م  ِمْن صريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريائح  صريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يَْجثُو ُجثُّواً  فاُلٌن على ُرْكبَتَْيِه ، جثا ويقال :
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 .ِج ّيا  و 
جل : َجَسُده ، والجميع جثَْوةُ و، والُجثَِّة ،  الُجثَْوةِ  لَعَِظيمُ وقال شمر : قال ابَن ُشَمْيل يقال للرجل إنه   .الُجثَى الرَّ

 وأَنشد :

   يريْوَُ تريَرى ج ريَوَته  يف األَْقرب ِ 
 .ُجثَْوة ، وما اْرتَفََع من األْرض ، نحو اْرتِفاعِ اْلقَْبر ُجثَْوةٌ  قال : واْلقَْبرُ 

 مْجتَِمع.التُّراُب الْ  الُجثَْوةُ ووقال أبو عمر : 

 [ابب اجليم والراء]

 (وا يء) ج ر

 جرى ، جأر ، جار ، جرو ، راج ، رجا ، أرج ، أجر ، وجر ، رجى.
ير ، أَنَّه قال : : جرى  ّخِ  وسلمعليههللاصلىقَِدْمُت المدينة في َرْهٍط من بني َعاِمر ، فسلَّمنا على النّبي »في حديِث عبِد هللا بن الّشِ

 .«قولوا بقَْولكم ، وال يَْستَجِريَنَُّكُم الشَّيطان»، فقال قائل منا : أَْنَت َسيُِّدنا ، وأَْنَت الَجْفنَةُ الغَّراء ، فقال : 

اء لما فيها من َوَضحِ السَّنَام ،  وال يَْستَْجِريَنَُّكْم » قوله :وكانت العرُب تَْدعو السَّيد الِمْطعام َجْفنَةً إلْطعاِمِه فيها ، وجعلوها َغرَّ

ً  ، وهو الَوِكيل ، تقول : الَجِريّ  ، هو من «الشيطان ْيُت َجِريّا ً  ، واستجريتُ  جرَّ يقول : تكلَّموا بما  ، أي اتخذُت َوكيالً ؛ َجِريّا

جعوا في يحُضركم من القول ، وال تَتَنَطَّعُوا وال تَْسَجعُوا كأَنما تنطقون على ِلسان الشيطان ، وهذا قول القُتَْيبّي ، ولم أَر القوَم س

يرهم من الذين يمدحون الناس كالمهم ، فَيْنهاهم عنه ، ولكنهم َمَدحوا فََكِرهَ لهم اْلَهْرَف في المدح ، وكان في ذلك تأِْديٌب لهم ولغ

 في وُجوههم.

 الَوكيل. الَجِريُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

سول ،  الَجِريُ وقال :   الضاِمن. الَجِريُ والرَّ

ً  والشمس تجري والرياح تَْجِري وقال الليث : الَخيل  : للخيل خاصة. وأنشد : الِجراءُ و. يَْجِري ِجْريَةً  إال الماء فإنه تجري َجْريا

 ْمر  اجِلرَاِء  ذا َقَصْرَ  ِعَلانَه   غَ 
 .الَجْري ، أي ذو فنوٍن من أََجاِريّ  وفرٌس ذُو

 الَوجهُ الذي نأُخذُ فيه. اإِلْجِريّاء قال أبو ُعبيد :

 قال لبيد :

   َعَلى كِل  جرِّ  َية قُّ ا َْماِئاَل 
ً  وقال ابن السّكيت : يقال : ْيُت ِجريّا  .جرَّ

 : الرسول. الَجِريُ وأي َوكَّْلُت َوكيالً ، 

أْتَُك على فالن حتى اجتََرأَْت عليه ُجْرأَةً.  قال : وقد جرَّ

الُمْقَدِم ، وقد َجُرَؤ يَْجُرُؤ ُجْرأةً وجراَءةً وجّرأْتُه أنا تَْجِرئَةً ، وجمع الجريُء أَجِرئَاُء بهمزتين ، ويجوز  َجِريُ  وقال الليث : هو

 الَجِريّ  زتين وجمعحذف إحدى الهم
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 ، ِ َ َّأب فيها  زأب. َأجرِ ء الوَكيل :
 وقال أبو زيد : َجُرَؤ يَْجُرُؤ َجراَءةً وَجَرائِيَةً علَى فَعاِليَة.

َصلَة الطائر ؛ هكذا والنّوَطة لَحوْ  الَجِريَّةُ و، وهي الَحْوَصلَة. أبو زيد : هي القَِريَّةُ  َجِريَّتَكَ  أبو ُعبيد ، عن الفراء : يقال : أَْلِقِه في

 رَواه ثعلب عن ابن نَْجَدة عنه بغير همٍز.

ئَة بالهمز ،  وأما ابُن هانىء فإنه َرَوى ألبي زيد :  : جْرُو الكلب. الِجْروُ والِجرَّ

 ؛ كما ترى. أَْجرٍ  ممدود. والعدد ثالثة ِجَراءٌ  وجمعه

واألجرى في هذا الحديث أُِريد بها  «ُزْغبٍ  أَجرٍ وقِناٌع ِمْن ُرَطٍب  وسلمعليههللاصلىأنه أُْهِدَي لرسول هللا »في الحديث : و

باع والكالب لُرُطوبتها. بَة ُشبِّهت بأَجري الّسِ  ِصغار الِقثَّاء المْزّغِ

 ممدود ، واحدها ِجْرو ، ويُقال ِلَشَجَرتِه قد أََجَرت. الِجَراءُ  اْلَحْنَظُل ثمَره ، فِصغاُرهوقال أبو ُعبيد : قال األصمعّي : إذا أَْخَرَج 

 .ُمْجِريَة ويقال : كْلبَةً 

 وقال الهذلي :

ٌة هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رُّ جمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
َوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    ر  مسريريريريريريريريريريريريريريَ ي    َأجريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريِ  َّريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
. ويقال للرجل إذا َوطََّن نفسه على أَْمر : قد ضرَب له الُمْجِرية أراد بالُمجِرية هاهنا َضبُعاً ذات أوالد ِصغار ، شبهها باْلكْلبة

 ِجْرَوتَه.

 وقال الفرزدق :

ربِي  ا َوق لريريريريريه  هلريريريريريا : اصريريريريريريريريريريريريريريْ ه  ِجْرَوهتريريريريريََ َربريريريريريْ  َفضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُ ِ َُّارِي و   َ ريريريريريريريريَ

َ ْد   يف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريِق املريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَمة ، قال :  اْلِجْرَوةُ  ثعلب ، عن ابِن األعرابّي : : النِّعمة ِمن هللا على  الجاِريَةوَعْيُن كّلِ َحيَوان ،  اْلَجاِريةوالنّْفس ، وهي اللَّوَّ

 ِعباده.

 [.38يس : ] (َوالشَّْمُس ََتِْري ِلُمْستَ َقرٍ  هَلا)الشَّْمُس في السَّماء ، قال هللا :  الجارية وقال غيره :

 ، وأنشد : اْلَجرايَة بَيِّنُ  َجِريٌ و،  اْلَجَراءوة الَجَرابَِة بَيِّنَ  َجاِريةٌ  وقال أبو زيد : يُقال

 اْلبيض  َقْ  َعَلَسْه وطال َجرا  ها و   
 قال : ويقال َضَرْبُت ِجْرَوتِي عنه ، َوَضَرْبُت ِجْرِوي َعلَْيه ، أي َصبَْرُت عنه ، وَصبَْرُت َعليه.

ة َجاِريةً  األْرزاقُ »في الحديث : و  .«، واألُْعِطياُت َدارَّ

 عليه ذلك الشيء وَدرَّ له بمعنى داَم له. َجَرى قال شمر : ُهما واحد ، يقول : هو دائم ، يقال :

 وقال بِْشر بن أبي َخازم يصف امرأة :

رِي عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا اِرٌص َيريريريريريريريريريريريَْ َذاهريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريَ

  
ار  و   ث  الريريريريريريريريريِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ ٌض مسريريريريريريريريريني تريريريريريريريريريري   خمريريريريريريريريريَْ

  
 له كذا وكذا ، أي أََدْمُت له ، أَْجَرْيتُ  عليها ، أْي يَُدوُم لها ، من قولك : يجري قال ابن األعرابّي :
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ائم. اجلاريو   لف الن من الرُّق كذا ، أي ال َّ
 : عين الشمس في السماء. الجاريةو

عنه عمله إال  إذا مات اإلنسان انقطعَ »قال :  وسلمعليههللاصلىروي البن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول هللا 

 .«جارية من ثالث صدقة

 [.6التوبة : ] (َوِإْن َأَحد  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتجاَرَك فََأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكَّلَم هللاِ ):  عزوجلقال هللا (: جارـ ) جور

ْفه  فَأَِجْرهُ  أَْن يَْسَمع كالم هللامن القَتْل إلى  تُجيره قال الّزجاج : المعنى ، إْن طلب منك أَحٌد من أَْهل الحرب أَنْ  ، أي آِمْنه ، وَعرَّ

 لئال يُصاب بسوٍء قبل اْنتهائِه إلى َمأَْمنه. (ُثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنهُ )ما يجب عليه أن يَْعرفَه من أْمر هللا الذي يَتبَيّن في اإلسالم ، 

 .يُجيره جارٌ  ، وللَِّذي َجارٌ  ويُقال للذي يتجيُر بك

 اْلجاروالنَّفيح : هو الغَريب ،  اْلجاروبَيَت بَيَت ،  يجاِوُرك الذي الجارُ  و العباس ، عن ابن األعرابّي : أنه قال :وروى أب

: الشَِّريُك في التِّجارة ، فَْوَضى  الجاروالناصر ،  : الجارو: الحليف.  اْلجاروالُمقاسم ،  : الجاروالشريك في العَقار لم يُقاسم 

بِّيخة ، وهي اإِلْست ،  اْلجارةو: فَْرُج الَمْرأَة ،  الجارو جارها اْمرأَةُ الرجل ، وهو : الجارةوكانت التِّجارة أو ِعناناً ،  : الّطِ

نَّارةُ السَّيِءُ  الجارو: ما قَُرَب من المناِزل من السَّاحل ،  الجارو :  الجارو،  الجوار : الّدِمُث : الَحسن الجارو،  الِجوار : الّصِ

ُن في أَْفعاله ،  الجاروالمنافق ،  : الجارواليَْربُوِعّي ،   اْلَحْسَدِلّي : الذي عينُه تراك ، وقلبه يرعاك. الجارُ و: اْلبَراقِِشيُّ الُمتَلَّوِ

رفي كالم العرب ُمحتمالً لجميع المعاني التي ذكرها  الجار قلت : ولما كان قول النبي  ابن األعرابّي لم يَُجْز أَْن تُفَّسِ

المالصق إال بَِداللَِة تدلُّ عليه فََوَجَب طلُب الّداللة على ما أُريد به ،  الجار ، أنه «أََحقُّ ِبَصقَبه الجار» : وسلمعليههللاصلى

َرةٌ أَنَّ المرادَ   ذي ال يُقاسم ، وال يجوُز أَن يجعل المقاِسُم مثَل الشريك.الّشريِك ال بالجارِ  فقامت الداللة في ُسنٍَن أُخرى ُمفَّسِ

ْوَم ِمَن النَّاِس َوِإِن ِ جار  َلُكمْ )وأما قول هللا جّل وعز :   (َوِإْذ زَيََّن هَلُُم الشَّْيطاُن َأْعماهَلُْم َوقاَل ال غاِلَب َلُكُم اْلي َ

 [.48 األنفال :]

من قومي فال  أُِجيرُكمْ  يريدُ  (ِإِن ِ جار  َلُكمْ )فإن الفّراء قال : هذا إبليٌس تََمثََّل في صورة َرُجٍل من بني ِكنانة ، قال : وقولهُ 

ا عاين إبليس المالئكة َعَرفهم ، فَنَكَص هارباً ، فقال له الحاِرُث بُن ِهشا م : يَْعِرضون لكم ، وأْن يكونوا معكم على محمد ، فلمَّ

 اآلية. [48األنفال : ] (ِإِن ِ َأرى ما ال تَ َرْونَ )فقال :  ؟أَفِراراً من َغْيِر قِتال

 وأَْخبََرني المنذرّي ، عن أبي الهيثم أنه
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َوُهَو )هللا مل ي وَصْل  ليه ،  أجاره   ، ومن أجاره به اْستجار واملعيذ وامس . وَمن عاَذ  هلل ، أي اجمِلتو  اجلار   قال :
 أي ي عيذ. (َوال َُياُر َعَلْيهِ  َيُِْيُ 

هو الِذي يَمنعُك  المجيرُ و الجارُ وأي لن يَْمنَعَني من هللا أَحٌد.  [.22الجن : ] (ُقْل ِإِن ِ َلْن َيَُِْيِن ِمَن هللِا َأَحد  )وقال هللاُ لنَبِيِِّه : 

 .يُِجيُركو

 ومعيذُكم من قومي بَني كنانة. ُمِجيرُكم أي إني [48األنفال : ] (َوِإِن ِ جار  َلُكمْ )قال : وقول هللا حكاية عن إبليس 

 عليها إنساناً لم يَْخِفُروه. أجارَ  قال : وكان َسيُِّد العِشيرة إَذا

ذو القربَى هو نسيبُك الناِزُل معك في اْلِجواِء  فالجار [.36اء : النس] (َواجْلاِر ِذي اْلُقْرىب َواجْلاِر اجْلُُنبِ )وقول هللِا جّل وعّز : 

 الُجنِب : أاَل يكون له مناسباً فَيَِجيُء إليه فيسأله أنْ  الجارواْلقَرابة.  ِجوار ، أو يكون ناِزالً في بَْلَدةٍ وأنَت في أُْخَرى فلهُ ُحْرَمةُ 

 َجارة وَمنَعَتِه وركونه إلى أمانة وَعْهده ، والمرأة ِجَواِره ب له ُحْرَمة نزوله فيالجن الجار ، أي يَمنعَه ، فينزل معه ، فهذا يُجيَره

ْهر ، وصار  زوجها ؛ ألنه ُمْؤتََمٌن عليها وأُِمَر بأن يُحسَن إليها ، وأن ال يَتَعَدَّى عليها ؛ ألنها تمسكت بعَْقد ُحْرَمة قَرابة الّصِ

ى األعشى امَرأَته في الجاهليةِ ويَمنعه يُجيُرها ؛ ألنه َجاَرها َزْوُجها  ، فقال : جاَرة ا وال يَعتِدي عليها ، وقد َسمَّ

ْه  ِك طريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ ِإنريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ ارات بريريريريريريريريريريِ  أَ  جريريريريريريريريريريَ

  
ْه و   ِه فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا َوَوامريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ ٌة مريريريريريريريريا د مريريريريريريريريْ وقريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريري   مريريريريريريريريَ

  
 في أوعيتهم. وقال أبو المثلّم الهذلي : أجاروه فاُلٌن َمتاعة فِي ِوعائِه وقد أجار يقال :

م  بريريريريريريريكريريريريريريريال  كريريريريريريريلريريريريريريريوا هريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريري ريريريريريريريا  فريريريريريريريإن أنريريريريريريريفريريريريريريري ريريريريريريريتريريريريريريري 

  
كريريريريريريريريلريريريريريريريريوا  تريريريريريريريريَ ت بريريريريريريريري  الريريريريريريريريّرمريريريريريريريري اء فريريريريريريريريابريريريريريريريريريْ  ممريريريريريريريريا  ريريريريريريريري 

  
: تجعله في األوعية. وُصِرَع رجل فأراد صارُعه قتْله فقال : إِْجِر علّي إزاري فإني لم أْستعن ، أراد َدْفَع الناس من سلبي  تجير

 وتعزيتي.

 .اَوْرتَهمج في بني فالن ، إَِذا جاَوْرتُ  وقاَل أبو زيد : يُقالُ 

 واجتَوْرنا بمعنًى واحد. تجاَوْرنا ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال ُجْرُجْر إذا أََمْرته باالستعداد ِلْلعَُدّوِ ، ويقال :

ي : يَِص  [64المؤمنين : ] (ِإذا ُهْم ََيَْأُرونَ )قال قَتادة في قول هللا تعالى : : جور ـ  جيرـ  جار  يحون.قال : يَْجَزعون. وقال السُّّدِ

 وقال ُمجاهد : يَْضَرُعون دعاء.

 ، وَخاَر ُخَواراً ، بمعنى واحد. ُجَؤاراً  الثَّْورُ  َجأَرَ  األصمعّي :

 القَْوُم إلى هللاِ  جأرو، وهو َرْفُع َصْوتها ،  ُجَؤاراً  اْلبَقرةُ  جأرت وقال اللّيث : يقال
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 ، وهو أن يريْرفعوا َأْصواهتم    هللا م َتَضّرِِعني. ج ؤارا  
 َحزٌّ في الَحْلق هكذا رواه أبو ُعبيد ، وقال شمر : إنما هو حّز في الحلق. الجائِرُ  أبو ُعبيد ، عن أبي ِزياٍد الِكالبي واألصمعّي :

 ّراً شديداً في جْوفه وأنشد :الذي يِجُد حَ  الَجيّارُ  وأخبرني المنذرّي عن السَّبَِخّي عن الّرياشي ، قال :

ِه  تريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريَّ ِه ولريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريَ نْيَ َّريريريريريريريريريريريريَْ ا بريريريريريريريريريريريريَ َأمنريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريرياٌر   وِع جريريريريريريريريريَ ِة اجلريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ   ْرُِّيريريريريريريريريريز  وَ مريريريريريريريريرين جريريريريريريريريري 

  
اروُج أيضاً يقال : له  .َجيَّار قال : اإلْرزيز الطَّعن ، والصَّ

 الَحْوَض وأَنشد : جيَّْرتُ  وقال أبو َعْمرو :

ا ، و نْ  َ ِهبريريريريريريْ ْه مْل َيسريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريَ   َتِ ظْ  ذا مريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َا  تَّ جريريريريريَ مريريريريري  اُِّينِّ الريريريريريْ مريريريريريريريَ ِح الريريريريريْ بريريريريريْ ْر ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريري 

  
َماُد بالنُّوَرةِ والِجّص فهو  .الَجيّار وقال ابن األعرابّي : إذا ُخِلَط الرَّ

ٌض بغير تَنوين. بالنَّْصب معناها نَعَْم وأََجل ، وهي َخفْ  َجْيرَ  ال أَْفعَُل ذاَك ، وبعضهم يقول : َجْيرِ  أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد : يقال

 وقال الكسائي مثله : في الَخْفِض بال تَْنِوين.

 ال أَْفعَُل ذاك ، وال َجْيِر ال أَفُعَُل ذاك ، وهي َكْسَرة ال تَْنتَقل ، وأنشد : َجْيرِ  ال َحقّاً ، وتقول : َجْيرِ  وقال َشِمر : في قولهم ال

ْتِ  و جريريريريريريَ ْ عريريريريريري  ْن تريريريريريريريَ عريريريريريريريَه مريريريريريريَ ع  قريريريريريريري  َأ ريريريريريريَْ امريريريريريريِ  جريريريريريريريَ

  
ْتِ و   ٌع    جريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريِ و جريريريريريريريريريريَ ْ عريريريريريريريريريري  َس يريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ

  
 يُوَضُع َمْوِضَع اْليَمين. َجْيرِ  وقال ابُن األنبارّي :

بالَهْمز على فُعَّل ، أي له  ُجَؤرٌّ  َغْيثٌ  ، إذا كان َغِزيراً َكثيَر الَمطر. ورواها األصمعّي : ِجَوارٌّ  ابن السكيت : يقال : َغْيثٌ 

 َصْوت. وأنشد :

 َ  َعزَّاف  ج َؤْر   ال َتْسِ ِه َصيِّ 
 بالدُّعاِء إذا َرفَع َصْوتَه. َجأَرَ وَ قال : 

،  َجَوَرةٌ وَ  َجاَرةٌ  ، وقَومٌ  َجاَر يَُجورُ  والِفْعل منهما : تَْرُك القَْصد في السَّْير. قال : الجورو: نَِقيُض العَْدل ،  الَجْورُ  وقال الليث :

 في َكْرٍم أو بُْستَان أَكَّارا.الذي يَْعَمُل لك  الَجّوارُ وأي َظلَمة ، قال : 

ار قلت : لَْم أَْسَمع  بهذا المعنى لغير اللّيث. الَجوَّ

ً و ِجيرةً و الجار أَْجَواراً  : االْسم ، ويجمع اْلُجَوارو،  الُمجاَوَرة بالكسِر : اْلِجَوارُ  وقال :  ، وأنشد : جيرانا

 َرْسِم دار  داِرِس األجواِر وَ   
 : أي َضْخم ، وأنشَد : جَورٌّ  بَِعيرٌ ابن األعرابّي : 

   َبنْيَ َ َةاَ ي َ ُِّل  ِجَورِّ 
 والِخَشاشان : اْلُجَواِلقان.

َرهُ  أبو ُعبيد ، عن أصحابه : َطعَنَه رَ  ، وقد فََجوَّ  إذا َسقَط. ومنه المثل السائر : تََجوَّ



3902 

 

 َجوَِّر 
   يريْوٌُ بِيريْوُِ ا ََفِض امل

 وقد مر تفسيره.

 وَغْمٌر ، أي كثير ، وأنشد : َجأْرٌ  غيره : ُعْشبٌ وقال 

ْ ر   ٌة وجريريريريريريريريريَ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْر فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريِذي  ريريريريريريريريري   أَْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْأر  و   َه جريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌ   ذا أكريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ع ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال آخر :

 ك لَِّلْه  أل قح َواِن اجْلَْأِر و   
 وهو الذي طاَل واْكتََهل.

 [.27القصص : ] (َعلى َأْن ََتُْجَرِن ََثاِنَ ِحَج ٍ ):  عزوجلقال هللا : أجر 

 قال الفّراء : يقول أَن تَْجعََل ثََوابِي أَْن تَْرَعى َعلَيَّ غنمي ثمانَِي ِحجج.

 .اإلَجاَرة معناها على أَْن تُثِيبَنِي على أخبرني المنذرّي ، عن حسين بن فَْهم ، عن محمد بن ساّلم ، عن يونس ، قال :و

 هللا.هللاُ أَي أَثَابََك  آجَركَ  ومن هذا قول الناس :

اُج في قوله :  جَّ أي َخْيَر من  (ِإنَّ َخْْيَ َمِن اْسَتْأَجْرتَ )،  أَجيراً  أي اتَِّخْذهُ  (قاَلْت ِإْحدامُها َّي أََبِت اْسَتْأِجْرهُ )وقال الزَّ

 استَْعَمْلَت َمْن قَِوَي على َعَمِلَك ، وأَدَّى االمانةَ فيه.

 لي ثَمانَِي ِحَجج. أَجيراً  أي تكون (َج ٍ َعلى َأْن ََتُْجَرِن ََثاِنَ حِ )قال : وقوله 

، وُكلٌّ  ُمْؤَجرٌ  ، فهو أَجْرتُه أُوجرهُ إيجاراً و،  َمأُْجوٌر أَجراً  المملوك ، فهو أَجْرتُ و،  يَأُْجُره أَْجراً  هللا آَجرهُ  وقال أبو زيد ، يقال :

 َحَسٌن من كالم العرب.

، وذلك إذا  أُجوراً و تَأُجُر أَْجراً  يَُد الرجل أََجَرتْ  ويقال : [27القصص : ] (ََتُْجَرِن ََثاِنَ ِحَج ٍ َعلى َأْن )قال هللا تعالى : 

 ُجبَِرْت فَبَِقَي لها َعثٌْم ؛ وهو َمَشٌش َكَهْيئَِة اْلَوَرم فيه أََوٌد.

 .إيجاراً  أَنَا آجْرتَُهاو، إذا بََرأَ على اْعِوَجاج ،  يَأُْجُر أُجوراً  اْلَكْسرُ  أََجرَ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 ل أن تُكون القافية َطاًء ، واألخرى َداالً ، ونحو ذلك.في قَول الَخلي اإلَجاَرةُ  وقال أبو ُعبيد ، قال الكسائّي :

 في َعَمل. أَجرٍ  ، وهو ما أْعَطْيَت من أََجَر يَأُْجرُ  الكسر إذا جبَِر َعلَى غير اْستِواء ، وهو فِعالَه. َمنْ  أُجور قلت : وهذا من

اروجَزاُء اْلعََمل ،  األجروقال :   .أََجاِجير ة. وجمعهَسْطٌح لْيَس َحوالَْيه ُستْرَ  : األَجَّ

ار َمْن باَت على»في الحديث : و ة إجَّ مَّ  أي على سطح. قاله أبو ُعبيد. «ليس له ما يَُردُّ قََدَمْيِه فقد بَِريَْت منه الذِّ

ار قال : واإلْنجاُر لُغة. والصَّواب :  .اإلجَّ

يراه  يت : يقال ما زاَل َذاك ِهّجِ ّكِ يَراهوقال ابن الّسِ  هُ وعاَدتَه.، أي َدأْبَ  إّجِ

 .اآلُجَرةُ  ُمَخفَُّف الراء ، وهي األَُجرُ  األصمعّي : قال أبو عمرو : هو

 ، ويقال ألم آُجرٌّ و آُجورٌ  وقال غيره : يقال
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 . َجرو : هاَجَر  وسلمعليههللاصلى  اعيَل اللَّا 
ةٌ  وقال الكسائّي : العرب تقول :  .آُجورٌ  وجمعها أَُجوَرةٌ و،  آُجرٌ  وجمعها آُجَرةٌ و،  آُجرٌ  وجمعها آِجَرةوللجميع ،  آُجرٌّ و آُجرَّ

بيَّ الدَّواُء في الحلق  يُوَجرُ  : ِشْبه ُمْسعُطٍ  اْلميَجروماًء أَْو َدواًء في َوَسِط َحلق َصبّي ،  تُوِجرَ  أن اْلَوْجرُ  قال الليث :: وجر  به الصَّ

 .الَوُجور ، واسم ذلك الدَّواء :

ّكي  في أَّيِ اْلفَم كاَن ، والنَُّشوُق في األْنف. الَوُجورُ وت وغيره : اللَّدوُد ما كان في أََحد ِشقَّي اْلفَم ، ابن الّسِ

مَح ، إذا َطعَْنتَه في َصْدره ، وأنشد : أَْوَجْرتُ  وقال الليث :  فالناً الرُّ

ْر     قريريريريريلريريريريريريريه  لريريريريريريريه :  َح  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رتريريريريريريريه  الريريريريريرُّمريريريريريْ  َأْوجريريريريريَ

  
الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريق   عريريريريريريريريريْ   الريريريريريريريريريزَّمسريريريريريريريريريَ ذي املريريريريريريريريرير وءأب  ال لريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريَ

  
 َوَوِجٌل ، أَْي خائِف. َوِجرٌ وَ ، وأَْوجل ،  ألَْوجر الخوُف ، يقال : إنِّي منه اْلَوجرُ وقال : 

بُع ونَحوِه إذا َحفَر فأَمعن ، والجميع اْلِوجارُ و  .أَْوِجَرة : َسَرُب الضَّ

ْرتُ  ويقال :  الدَّواء ، إذا ابتلْعته َشيئاً بعَد شيء. تََوجَّ

جل الماء كاِرهاً فهو ر أبو خيرة : إذا َشِرب الرَّ  : َموضٌع َمعروف. َوجرةوَ ، والتَّكاُرهُ ،  التََّوجُّ

مَح ، ال غير. أَْوجرتُهو، قال :  أَُوجرتُهو،  َوجْرتُه الَوُجورَ  َسِط اْلفَم ، وقدوَ  اْلَوُجورُ  وقال أبو ُعبيد :  الرَّ

مح ،  أَْوَجْرتُهوالماَء ،  أَْوَجْرتُه قال : وقال أبو عبيدة :  َغْيظاً أَْفعَْلتُه في هذا ُكلِّه. أَْوجرتُهوالرُّ

 ، إذا جعَْلتَه في فيه. أَجِرهُ َوْجراً  الدََّواء وجَرته قال : وقال أبو زيد :

بَع والذئب.  .َوجاروَ  ِوَجار أبو عبيد ، عن أبي زيد : يقال لُجْحِر الضَّ

جاءُ  قال الليث :: رجا  ىو،  اْرتََجى يَْرتَِجيويَْرَجا ،  َرِجيَ و،  َرَجا يَْرُجو ممدود وهو نقيض اْليَأْس ، والفعل منه ، الرَّ  تََرجَّ

ى.  َويَتََرجَّ

 كذا وكذا. َرجاءً  كذا وكذا ، فهو َخطأ ، إنما يقال َرجاةَ  قال : وَمْن قال فعلُت َذاكَ 

ْجوُ وقال :   ، أي ما أُبالي. أرجو الُمباالةُ ، يقال : ما الرَّ

ُجل َرِجيَ  . فما سمعته لغير الليث. ولكن يقال :َرَجا ، بمعنى َرِجَي يَرَجى قلت : أَما قوله :  ِهَش.إذا دُ  يَرَجى الرَّ

، وَعِقَر ، إذا أراَد اْلكالَم فأُْرتَِج  َرِجيَ ووأَْخبرني المنذرّي ، عن ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال : يقال بَِعَل ، وبَِقَر ، وَرتِج ، 

 عليه.

ْجوُ  وأما قوله : جاءُ  اْلَمباالة ، فهو ُمْنَكر ، إنما يُْستعمل الرَّ  ْفي.في موضع الخوف إذا كان معه َحْرُف نَ  الرَّ
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المعنى : ما لُكْم ال تَخافون هلل َعَظمة ، ومنه قول  [13نوح : ] ((13ما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن ّلِِلَِّ َوقارًا ))ومنه قوُل هللا جلَّ وعزَّ : 

اجز.  الرَّ

 أنشده الفراء :

ائريريريريريريريريريريَ ا ي الريريريريريريريريريريذَّ القريريريريريريريريريريِ ي مسريريريريريريريريريريني تريريريريريريريريريري  ْر ريريريريريريريريريريَِ  ال تريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريا  َأْو َوامسريريريريريريريريري ا    ْه مريريريريريريريريريَ ٌة القريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رين في قول هللا :   إنَّ معناه تَخافُون. [.104النساء : ] (َوتَ ْرُجوَن ِمَن هللِا ما ال يَ ْرُجونَ )قال الفراء : وقد قال بعُض المفَّسِ

جا إال ومعه َجْحد. فإذا كان كذلك كان الخوُف على جهةِ  َرجاءً  قال الفراء : ولم نَجْد َمْعنَى اْلخوف يكونُ   واْلخوف ، وكان الرَّ

َجاال َم هللاِ ) َكذِلَك ، كقول هللا جلَّ وعزَّ : رَّ هذه للَّذين ال  [14الجاثية : ] (ُقْل ِللَِّذيَن آَمُنوا يَ ْغِفُروا ِللَِّذيَن ال يَ ْرُجوَن َأَّيَّ

 يَخافوَن أياَم هللا.

 [.13نوح : ] ((13ما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن ّلِِلَِّ َوقارًا ))وكذلك قوله : 

 وقال أبو ذؤيب :

هريريريريريريريا ذ تريريَ عريريَ رْج  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ل مل يريريريَ ه  الريريلريريحريريريريريريريْ تريريريريريريريْ عريريَ  ا لسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل و   وامريريريريريريريريِ وب  عريريريريريريريريَ ِه نريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ فريريريريريريريريهريريريريريريريريا يف بريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
 .َرجْوتُك وأْنَت تُريُد ِخفتَُك ، وال ِخفتَُك وأنت تريدُ  َرجْوتك قال : وال يَجوزُ 

جا وقال الليث : َجَوان . واالثنان :األْرجاء َمقصور : ناحيَةُ كّلِ شيء ، والجميع : الرَّ َواْلَمَلُك )، ومنه قول هللا تعالى :  الرَّ
 أي نواِحيها. [17الحاقة : ] (َعلى َأْرجاِئها

 وقال ذو الرمة :

يريريريريريريرية  و بريرينْيَ الريريرَّجريريريريريريريا  ِ  َواصريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريْ  الريريرَّجريريريريريريريا مريرين جريريَ

  
وِف مريريريريريريكريريريريريريعريريريريريريُو   هريريريريريريريا   ريريريريريريَْ ابريريريريريريِ ريريريريريري  مريريريريريريرياء  ريريريريريريريَ هريريريريريريْ  يريريريريريريريَ

  
 يُْهمُز وال يُهمز. األْرجاءُ و

رتَهُ. أَْرجيتهواألمر  أَْرَجأْتُ  قال ابن السكيت : يقال  ، إذا أخَّ

 .(َوَأخاهُ َأْرِجْه )وقرىء :  .(ُمْرَجْوَن ِْلَْمِر هللاِ )وقرئ :  [.106التوبة : ]ألمر هللا  مرجؤن قال هللا جلَّ وعزَّ : وآخرون

 وقرىء :

 (.وأََخاه أَْرِجئْهُ )

 .اْلمرجيَة ، وُهم ُمْرجٍ  ، وإن شئت قلت : الُمْرِجئَةُ  ، وهم ُمْرِجيٌ  قال : ويقال هذا رجلٌ 

. ُمْرِجيٌ  قال : وينسبون إليه في قول َمْن ال يَهِمز  ، ومن قال بالهمز قال : ُمْرَجائيَّ

ُروه. أَرجئواو، ألنَّهم قَدَّموا القوَل.  ْرجئةمُ  وقال غيره : إنما قيَل لهذه الِعَصابة  اْلعَمل. أي أَخَّ

 .ُمْرجئةٌ و ُمْرجئٌ  اْلحاِمُل إذا َدنَا أن يَْخُرَج َولَُدَها ، فهي أَْرَجأَت وقال أبو عمرو :

 وقال ذو الرمة :
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    ذا أْرَجَأْ  ماَتْه َومَسَى َسِليل ها 
 بغير همٍز أيضاً. أْرَجتْ  ويقال :

ْوجةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: روج   اْلعََجلَة. الرَّ

جتُ  وقال الليث : تقول  له الدراهم. َروَّ
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 قال : واألَواِرجةُ من ُكتب أصحاب الدَّواوين في اْلَخراج وغيره.

 يقال : هذا كتاب التّأِْريج.

جتُ  وقال غيره : ً  األمرَ  َروَّ جتَه. فراَج يَُروُج َرْوجا  إذا أرَّ

يِّبَة. األَْرجُ  قال الليث :: أرج  يح الطَّ  نَفحةُ الّرِ

ً  البيتُ  أِرجَ  تقول :  ِشْبهُ التّأِْريِش في اْلَحرب. وقال العجاج : التَّأِْريجُ وبريحٍ َطيِّبَة ،  أَرجٌ  ، فهو يأَْرُج أََرجا

    ان ِ َذا م ْذِكي اَّ ر وِب أَرَّجا 
 .األَرايِيج الطَّيِّبة ، وجمعها : الرائِحةُ  األِريَجةُ و

ثُْت الناَر  جتُهاووقال غيره : أَرَّ  ، إذا َشْعلَتها. أَرَّ

 وقال الليث : اليارجان كأنه فاِرسيَّة ، وهو من ُحِلّيِ اليدين.

ب. األيَاِرجة وقال غيره :  َدواء. وهو معرَّ

 [ابب اجليم والَّلم]

 (وا يء) ج ل

 ، جال ، جلأ ، وجل ، وجل ، أجل ، جل ، جيل. (جلى)جَّل ، 
 ِلنَفسه. اجتاَلهو،  ِجالءً  الصْيقَُل السَّيفَ  َجال قال اللّيث : يقال: جال 

 قال لَبِيد :

ه  َ يريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريرييِّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريو   اهلريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريري 

  
اِل   َ  الريريريريريريريريلِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ا  َيريريريريريريريريتريريريريريريريريَ بريريريريريريريريّ كريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
 على زواجها. ُجِليَتْ  . وقدِجْلَوةو َجْلوةً  العروس تَجلُو قال : والماِشَطة

 : واِضٌح. َجِليٌ  زْوُجها ، أي نََظر إليها. وأْمرٌ  اجتاَلهاو

 لي هذا األمَر ، أي أَْوِضْحهُ. أَْجلِ  وتقول :

 وقال زهير :

الٌل و  ه ثريريريريريريريريريريريريريريَ قَّ مريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري    نَّ اَّريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
اَلء    اٌر َأْو جريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريرينٌي أْو نريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 البينَة والشُّهود. بالِجالء فار اْلمحاَكمة ، وأراداْلبَيان ، والنِّ  بالِجالء قال : يريد

 يوٍم واحد ، أي بَياَض يَْوٍم واحد. ِجالءً  وقال اللّيث : يقال ما أقَمُت عندهم إالَّ 

 وقال الراجز :

عريريريريريريريريَ ِ  ِ  مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ا َ   ْن أَْقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريُّ ِ و   ِذي األْر. مريريريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال هبريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  

 ض َحى اْلَغِ     الَّ جالَء اليُو أو 
 السَّاَعة ، أي يُْظِهُرها. يَُجلِّي هللاُ عنه المرض ، أي َكَشفَه ، وهللا َجاَل  ويقال للمريض :
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 [.187األعراف : ] (ال َُيَلِ يها ِلَوْقِتها ِإالَّ ُهوَ )قال هللا : 

ْيد ، فرفع َطْرفَه ورأْسه ،  يَُجلِّي واْلبَاِزي  الشَّيَء ، إذا نََظْرَت إليه. تََجلَّْيتُ وإذا آنس الصَّ

 [.143األعراف : ] (فَ َلمَّا ََتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبلِ )وقول هللا جلَّ وَعزَّ : 

 َحدَّثني المنذرّي ، عن أبي بكر الخّطابيّ 
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فَ َلمَّا ََتَلَّى رَبُُّه ):  وسلمعليههللاصلى: قرأ رسريريول  هللا  عن ه ْ بَة ، عن مَحَّاد ، عن اثبه ، عن أَنَس ، قال
 قال : َوَضَع  هْباَمه  على َقري   من َطَرِف أمَْن َلِة ِ ْلَصرِه ، َفساَ  اجلَبل. [143 األعراف :] (ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا

 ؟قال حّماد : قلت لثابِت : تَقول هذا

 ويقوله أَنَس ، وأَنا أكتُْمه.فقال : يقوله : رسوُل هللا ، 

 أْي َظَهَر َوبَاَن ، وهو قول أَْهِل السُّنّة والجماعة. (فَ َلمَّا ََتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبلِ )وقال الّزجاج في قوله : 

 بََدا ِلْلَجبَِل نُور العَْرش. تََجلَّى قال اللّْيث : قال الحسن :و

، إذا اكتََحل ، قال :  َجاَل وأيضاً ، إذا َعال ،  َجاَل و ، أي َطَرَدهُ فََهَرَب ، قال : فََجال وَطنِه ،عن  َجالهُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 َمقصور : األثِمد ، وأنشد : الِجاَل وَممدود ،  الِجاَلءُ و. َمقصور ، الَجاَل و

ال اِب أو  جلريريريريريريريريريريريريِ َك  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريْ  َأكريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريري 

  
ِض   مريريريريريريريريريريريريريِّ ْح لريريريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريريريك أو غريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
استُعِمَل  ، وَجلّوا يُِجلُّون ، إذا َخرجوا من بَلٍَد إلى بَلد ، ومنه يقال : يُجلُونو أَْجلَْواو،  يَْجلُون القَوُم عن أَْوَطانِهم ، َجاَل  ويقال :

 ؛ والَجالِّة لُغَتان. الَجاِليةَ  فالٌن على

 ، أي أخَرَجهم فََخرجوا. َجلَْواو فأَْجلَْوا السُّلطان أَجالهم نه ، ويقال :ممدود َمصَدُر َجال َعن َوطَ  الَجالءُ و

ّمة : فيهم ؛  وسلمعليههللاصلىعن جزيرة العرب ِلما تَقَّدَم من أمر النبي  أَجاَلُهم ؛ ألّن عمر بن الخطاب الجاِليَة وقيل ألهِل الذِّ

و  عن أَوطانهم. يُجلَوا َحلُّوا ثُّم لَِزَم ُكّل من لَِزمتْه الِجزية من أهِل الكتاب بُكّلِ بَلَد ، وإن لم. ولزمهم هذا االسم أْيَن جاِليَة فُسمُّ

 بالكسر. ِجْلَوتُها . ويقال : ماَجْلَوتِها ، أي أعطاها وصيفاً ِعندَ  اجتاَلها فالٌن امَرأَتَه َوصيفاً حين َجلّى وقال األصمعّي : يقال :

 ا.فيُقال : َكَذا وَكذَ 

 .انجالءً  اْلفَمُ  انَجلىوَ . َجْلواً  بََصِري باْلُكْحلِ  َجلَْوتُ  وقال أبو زيد : يُقال :

ي َجلَوتُ و  ، إذا أَذَهبتَه. َجلواً  َعنِّي َهّمِ

 العماَمةَ عن َرأْسي ، إذا َرفَعتها مع َطيِّها عن َجبِينك. أَْجلَيتُ و

 الّرُجل ، فهو أَنَزع ، وإذا زاد قليالً فهو أَْجلَح ، فإذا بَلََغ النِّصَف ونحوه فهو وقال أبو عبيد : إذا انحسر الّشعُر عن جانِبي َجْبَهة

 ، ثم هو أَْجلَهُ ، وأَنشد : أَجلَى

   َمَع اجَلاَل والِئِح الَ ِتِت 
، إذا انَكَشَف ، ويقال للرجل إذا كان َعالي الّشرف ، ال يَْخفَى مكانُه :  اْنِجالءً  الّظالمُ  اْنَجلىو،  أَْجلَى ، فهو َجلَى يَْجِلي َجلًى وقد

 هو اْبُن َجاَل.

 وقال القاُلخ :
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الِ  بريريريريريريريريريريِن جريريريريريريريريريرياَل  اَل   بريريريريريريريريريرين  قريريريريريريريريريري   أان الريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري 

  
ال  مريريريريريريريريريريريريريَ ود  اجلريريريريريريريريريريريريريَْ ْت أَقريريريريريريريريريريريريري  اثريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريريريريريرين  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال ُسَحْيم بن َوثيل الّرياحي :

لريريريريريريريريريريريريا  اّلع  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريّ ال وطريريريريريريريريريريريريَ ن  جريريريريريريريريريريريريَ  َأان ابريريريريريريريريريريريريْ

  
رِفريريريريريريريريريوين   عريريريريريريريريريْ َة تريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريامريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريِ ِع الريريريريريريريريريْ ىَت َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
 فالٌن مكاَن َكذا ، إذا عاله ، واألَْصل : تََجلّله. تَجلّى ويقال :

 قال ذو الرمة :

ه  عريريريريريريريَ هريريريريريريريا الريريريريريريريْ ريريريريريريرياَع  ريريريريريريريَْ ْرعريريريريريريري  ى قريريريريريريريريَ لريريريريريريريّ ا  ريريريريريريريََ مريريريريريريريّ لريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
او   الهلريريريريريريريري  غريريريريريريريريِ َ  اأَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء انريريريريريريريريْ  َ َن لريريريريريريريريه َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 باألشراف.النَّظر  التَّجلِّي قال أبو نصر :

 التَّجلُّل ، أي تََجلَّل فَْرُعها َسْمعَه في اْلقاع. التَّجلِّي وقال غيره :

 رواه ابن األعرابّي :

   َ َّلى فريْرع ها اْل اَع َ َْعه 
ها ))وقال هللا َجّل وَعّز :   [.3الشمس : ] ((3َوالنَّهاِر ِإذا َجَّلَّ

 ألّن معناها َمْعروف ، أاَل تَرى أنك تقول : الِكنَايَة عن الّظْلمة ، ولم تُْذَكر في أّوله :الظُّْلمة ، فجازت  َجلّى قال الفراء : إذا

 أْصبَحت باِرَدةً ، وأَْمَسْت َعِريِّة ؛ وَهبّْت َشماالً ، فَكنّى عن ُمَؤنّثات لم يَْجِر لَُهّن ِذْكر ألن َمعناُهن َمْعروف.

 مس ؛ ألنّها تَتَبين إذا اْنبسط النهار.إذا بَيَّن الشّ  َجاّلها وقال الّزّجاج : إذا

 الظُّلمة. تَْنَجِلي عنه الهموم ، كما اْنجلتوعنه اْلَهّم إذا فَّرجت عنه ،  أَْجلَْيتُ  وقال الليث :

 األْمر ، أي َحِقيقَتِه. َجِليّةِ  ويقال : أَْخبرني عن

 وقال النابغة :

ة  و  يريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريِ نْي  جريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ وه بريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريُّ   َب م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل  و   ْزٌُ وانثريريريريريريريريريريريريريريريريِ وِدَر  جلريريريريريريريريريريريريريريريريْواَلِن مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يقول : كذّبُوا بَخبره أَول ما جاء. فجاء دافِنوه بخبر ما عايَنُوه.

يت : قال الِكَسائّي : فعلت ذاك من إجاَلك ، وأَجاَلك ، ومن جالِلَك ، أي فعلته من َجّراَك. ّكِ  ابن الّسِ

فيها  جْلت ، أي تَْجويالً  البِالدَ  جّولتُ وفي الّطوفان َجَوالناً  جالواو،  َجْولَةً  في الحرب جالُوا قال الليث : يُقال: جيل ـ  جول

 كثيراً.

 به الريح على وجه األرض. تَُجولُ  : التّراب الذي اْلَجْواَلنُ و

ويقال للقوم إذا  انِكشاُطه. قال : الهاْنِجيوقال :  .اْنجالوالتُّراب  َجال قال : ويقال .اْلَجَواَلن ، ُكلٌّ لغاٌت في اْلُجولُ و اْلَجْولُ وقال : 

 معه في الّضاللة. جالوا الشيطان أي اجتالهم تركوا اْلقَْصَد والُهدى :

 «الّشياطين فاجتالتهم وعّز قال : إنِّي َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحنفَاءَ  جلّ  إّن هللا»في الحديث : و
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 معها. فجالوا أي اْسَتَخّفتريْه م ،
 وهو الّسِلس. َجايِلُ  ، وبطانٌ  َجايِلُ  ِوَشاحٌ وقال الليث : 

الح ، وَشاٌك. ويقال : جالٌ  ويقال : ِوَشاحٌ  الح بين القوم إذا  أََجْلتُ  ، كما يُقال : َكْبٌش صائٌِف ، وَصاٌف ، ورجل شاِئُك الّسِ الّسِ

 الّرأَي فيما بينهم. أَجالوا َحّرْكتَها ثم أَفَْضَت بها في الِقْسمة ، ويقال :

 ، وانتَضْلُت منهم نَْضلَةً معناهما االختيار. َجْوالً  منهم اْجتَْلتُ  و ُعبيد ، عن الفّراء :أب

 نواحي البِئر من أَسفلها إلى أعالها. اْلجولُ و اْلَجالُ  أبو عبيد :

 ، وهو َمزبُوٌر ما فوق ُجولُه ، أي تَماُسك ال ينهِدمُ  َجولٌ ووقال أبو الهيثَم : يقال للّرجل الذي له رأي وُمْسَكة : رجٌل له َزْبٌر 

 .الُجول منه ، وُصْلٌب ما تحت الّزْبِر من الُجولِ 

  يُْؤَمُن أن يكون الّزْبُر يسقُط أيضاً.، فال ُجولُه أي ينهِدم ُجولٌ  ويقال للرجل الذي ال تماُسك له وال حْزم : ليس لفالن

 وقال الّراعي يمدح عبد الملك :

هريريريريريريريريريم ، وأنريريريريريريريريريه أمريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريم  َزمريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريأَبريريريريريريريريريوَك َأمسريريريريريريريريريْ

  
وال  و   هريريريريريريريريريْم عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريزائريريريريريريريريريم جريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ

  
 ، أي ليس له حزم. جالٌ  وال ُجولٌ  ويقال في َمثَل : ليس لفالن

الماء ، يكون عليها الّطيُّ ، فإْن زالت تلك الّصْخرة ، تهّور البئر ، الصخرة التي في  الجولُ  َشمر ، عن ابن األعرابّي ، قال :

 ، وأنشد : الُجول فهذا أصل

ابريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريني فريريريريريريريريريريوق مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  َأْوىَف عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ر كريريريريريريريريريريْ

  
وِن   وِل انُّمسريريريريريريريِة الريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريري   عريريريريريرين جريريريريريري 

  
 ، وأنشد : األجوال الوادي َجانبا مائه ، وجاال البحر شّطاه ، والجميع جاال وقال الليث :

 ذا تلاَُّع جاال جَمَْهل  قَذف     ِ 
 : قريةٌ بالشام. َجْوالنوالماِل : صغاُره ورديئُه ،  َجَوالنُ  أبو عبيدة ، عن الفّراء ، قال :

يج. : َجْيالنيّ و،  جوالنيُ  وقال اللحيانّي : يومٌ   كثيُر التراب ، والّرِ

 .ِمْجَوال إذا دخل إليها ، لبس وسلمعليههللاصلىُرِوي عن عائشة ، أنّها قالت : كان النبي و

دار ، قال : المْجَولُ  قال أبو العَبّاس ، قال ابن األعرابّي : ْدرةُ ، وهو الّصِ العُوَذةُ ،  المجَولُ والدرهُم الصحيح ،  المجَولُ و الصُّ

 السريع. الَجّوالُ  من الخيل : األجوليُ وهالٌل من ِفّضِة يكون وسَط القالدة ،  لُ المجوَ و: الحمار الوحشيُّ ،  المجولُ و

 بثوبه : رمى به. جألوإذا َصَرَعته ،  َجألً  به أََجألُ  بالرجلِ  َجألْتُ  أبو زيد :: جأل 

 أبو ُعبيد : االجئاِلل بوزن االفِعالل :
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 الفزَع  والَوجل.
 وأنشد :

  ْوِفِه اْجِ اَلل    للَ ْلِ  من 
َشمر ، عن ابن األعرابّي : اجئالل أصله من الوجل ؛ قلت : ال يَْستَقيم هذا القول إال أن يكون مقلوباً كأنه في األصل إيْجالل ، 

رت الياُء والهمزة بعد الجيم. وفيه وجهٌ آخر.  فأُّخِ

باع. والَجْيأَل.  قال أبو عبيد ، قال أبو زيد : من أسماء الّضِ

 : وقال الكسائي : هي الَجْيأَلة.قال 

 ، إذا أجمعت. جأَلَت تجأَلُ  ، وهي الضبُع ، الجيأَل في وقال أبو الهيثم ، قال ابن بُُزْرج ، قالوا :

 قال :

فريريريريريريريريريريريريراَنريريريريريريريريريريريرياو   كريريريريريريريريريريريريان هلريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريرياران ال خيريريريريريريريريريريريري 

  
َأل   يريريريريريريريْ رفريريريريريريرياء  جريريريريريريريَ َ أَب الريريريريريريريعريريريريريريريادي وعريريريريريريريَ عريريريريريريريْ  أبريريريريريريريو جريريريريريريريَ

  
اللُهّم  اجتمع الضبع في غنم منع كلُّ واحٍد منهما صاحبَه ، وقال سيبويه في قولهم :أبو َجْعَدة : الذئب ، وَعرفاء : الضبع. وإذا 

 ضبُعاً وذئباً أي اجمعهما ، وإذا اجتمعا سلمت الغنم.

 قال : والَجأَثاُن مثُل َمشي الظليم وما أشبهه من َمشي الناس ، وقد جأثت جأَثاناً.

َ  افِعالالً من اْجئِالل قلت : وجائز أن يكون  وَجف القلُب إذا اْضَطَرَب. إذا ذهب وجاء ، كما يقال : َل يجأَلُ َجأ

،  تأجل ، ويقال تَْيجلُ  ، ولُغةٌ أخرى تَوجلَ  ، فأنت وِجْلتَ  من هذا األمر ، وقد َوجلٌ  ، الخْوف ، وأنا الوَجل قال الليث :: وجل 

 ، وأنشد : أْوجلو َوِجلٌ  وهو

َرَك مريريريريريريريريريريريريا أَْدرِي و ين أَلْوجريريريريريريريريريريريريل   مريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
ة َأّول    عريريريريريريريريريريْ و املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريَ ى أَيريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
 (ِإنَُّه َيراُكْم ُهَو َوقَِبيُلهُ )أخبرنا ابُن رزين ، عن محمد بن عمرو ، عن الشاه ، عن المؤرج في قول هللا جل وعز : : جيل 

 ومعناه ِجنسه. ِجيلُه أي [27األعراف : ]

 فَعَلَةُ الملوك. َجْيالنُ  بجر :وقال عمرو بن 

 : وأنشد : الجيل وكانوا من أهل

َ اره  يريريريريريريريريريريالن  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريِ  أتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريح لريريريريريريريريريريه  جريريريريريريريريريريَ

  
 رّدد فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرَف مسريريريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريريريّتاو  

  
 وأنشد األصمعّي :

تريريريريريريريريريريون لريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريريالَن يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريِ  أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل جريريريريريريريريريريَ

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتيريريريريريريريَ  مريريريريريريريا  َّريريريريريريري يريريريريريريري  فريريريريريريريانصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريا 

  
ين؛  جيل كلُّ صنف من الناس ، التُّرك الجيلُ  وقال الليث : من المشركين خلف  جيلٌ  : َجْيالنُ و،  أجيال ، والجميع جيل والّصِ

 جيالن. جيلُ  الّديلم ، يقال لهم :

ً  فالٌن ماله َولّجَ  « :نوادر األعراب»في : ولج   ، إذا جعله في حياته لبعض ولَِده تْوليجا



3912 

 

 فتساَمع اللاس  بذلك ، فانريَ َ ع و عن س ؤاله.
التوبة : ] (َوََلْ يَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن هللِا َوال َرُسوِلِه َواَل اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجةً )الدُّخول ، قال هللا جّل وعّز :  الولُوج وقال الليث :

16.] 

ً  البطانَة ، وهي مأخوذة من الوليجةُ  وقال أبو عبيدة :  ، إذا دخل ، أي يَتّخذوا بينهم وبين الكافرين دخيلةَ َمَوّدة. َولَج يَِلُج ُولوجا

، والرجل  وليجة ، كّل شيٍء أدخلته في شيٍء ليس منه فهو َوِليَجةُ  وأخبرني المنذرّي عن الغّسانّي ، عن أبي عبيدة ، أنه قال :

 المسلمين دون هللا ورسوله. ومنه قوله :فيهم. يقول : فال تتخذوا أولياء ليسوا من  وليجةٌ  يكون في القوم وليس منهم فهو

َواجلريريريريريريريريريريا   َن مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريإّن الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوايف يريريريريريريريريريريريَ

  
ه  األمريريريريريريريريريريرْ   وجلريريريريريريريريريريّ َق عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه أن تريريريريريريريريريريَ  تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريَ

  
 البِطانةُ من المشركين. الوليجةُ  وقال الفراء :

باء وبَقَر الوحش ، وأصله  التّْولَجُ و  اْلَحرُّ فيه ، أي أَتْلَُجهُ وفي تَْولَِجه ،  اتّلَجَ  فَقُِلبَْت إحدى الواوين تاء ، وقد« َوْولَج»: ِكنَاُس الّظِ

 .أَْولَجه

قَى : أَُعوذُ باهلِل من ُكّلِ نَافٍِث وَرافٍث ، وَشّرِ ُكّلِ تَاِلجٍ   .َواِلجوَ وقال الليث : َجاَء في بعض الرُّ

 ، وأنشد ابن األعرابي : اْلُولُج ، وتُْجَمُع : َولََجة َمعاِطفُه وزواياه ، َواِحَدتها اْلَواِدي : أَْواَلجُ  وقال ابُن األعرابّي :

بريريريريريريريِ ريريريريريريرياِ  وملَْ  ِح الريريريريريريريْ لريريريريريريريْ ريريريريريريريِ لريريريريريريريَ َه ابريريريريريريرين  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَنريريريريريريريْ

  
  ُّ ِ ْف عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريك اَّريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ و     و تريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريْ

  
مكاٌن من  الَولََجةُ  السكيت :أيضاً : َمغَاِرف اْلعََسل. وقال ابن  اْلُولُجو: النّواحي ،  اْلُولُجُ ومثله ،  الُولُجُ وقال : اْلُحنِيُّ : األَِزقِّة 

 الوادي دايعه فيها شجر ، وأنشد :

 الَو َ   و مل ت  ّرق عليك اَِّ ُّ و   
 .َولَجةٍ  : جمع الَولَجوقال : 

ُ  إلى المكان ، فأَنا لَجأَتُ  أبو زيد :: لجأ  ً وَ  لُجوًءا إليه أَْلجأ  : اسم رجل. لََجأوإذا اْضَطَرْرتَه ،  إِْلجاءً  فاُلناً إلى الّشيء أَْلَجأْتُ و. لَْجأ

 .اْلتِجاءً  إليه اْلتَجأْتُ و لجاءو َمْلجأ الّشيء ، إذا َحّصْنتَه في أَْلَجأْتُ  يقال :

 ك.أن تَأتَِي أمراً باطنُه خالُف ظاهره ، وذلك مثُل إْشهاٍد على أَْمٍر ظاهٍر ، وباطنه خالف ذل يُلجئَكَ  أَنْ  التّلِجئَةُ  وقال أبو الهيثم :

أن يَْجعَلَهُ لبَْعِض َوَرثَتِه دوَن بَْعض ، كأَنّه  التّلجئَةُ وفالن ماله ،  لّجأوإلى كذا ، أي اْضَطررته ، قال  أَْلجأتُه وقال ابن ُشميل :

ُ  إاّل إلى واِرث. قال ابن األنبارّي : تَلِجئَةَ  يَتََصّدق به عليه ، وهو وارثهُ ، قال : وال إليه ،  لجأتَ  مهموز مقصور : ما اللَّجأ

 واللجا مقصور غير مهموز : جمع لجاةٍ.

ْفَدَعةُ األنثى ، يقال لذكرها : َ  وهي الّضِ  .لَجأ
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ٌ  لَكَ أَ قال ابن شميل : ويقال :  ُ و ؟يا فالن لََجأ ، وما لي فيه  لَْوَجاء يقال : ما لي فيه َحْوَجاُء َوال : الّزوجة. وقال اللِّحيانّي : اللَّجأ

 كالهما بالَمّد ، أي ما لي فيه َحاَجة. لَُويجاء ُحَويجاء ، وال

 وقال غيره : يقال ما ِلَي عليه ِعَوٌج وال ِلَوج.

 غايةُ الوْقت في الَموت ، وَمَحلُّ الّدْين ونحوه. األَجلُ  قال الليث :: أجل 

 أَْجالً : أي َجَرْرُت َجريرةً. آَجلُ  عليهم أََجْلتُ  أبو ُعبَْيد عن أبي زيد :

 أَْجاَلك ، بمعنًى واحد ، أي َجنَْيت. الكسائي : فعلت َذاك من أََجلتُ وعمرو ، ويقال : َجلَْبُت عليهم ، وَجَرْرُت ،  وقال أبو

 ومن َجاَلِلَك بمعنًى واحد. إْجالكَ و

 أجل العرب ، ومن هذا كالمُ  .أَْجلَكَ  قلَت : فعلُت ذاك« ِمنْ »، وإذا اْسقَْطَت  أْجلكَ  الحرانّي عن ابن السّكيت : فعلُت ذاك من

 األجيلُ و ، وهو نَقيض اْلعَاجل ، قال : آِجل فهو يأِجلُ  هذا الشيء أَجلَ  وتقول .أجِلكَ  قلت : من« من»بـ  َجّراك ، وإذا ِجئْتَ 

 إلى َوْقت ، وأنشد : اْلُمَؤّجلُ و

 َغايَة  اأَلِجيِل َمْهَواأب  الّرَدى و   
 إذا َجنَاه عليه. يَأِجلَهُ أَْجالً  عليهم َشّراً  أََجلَ  َمْصَدر : األْجلُ  الَحرانّي عن ابن السكيت :

 وقال َخّواُت بن ُجبَْير :

احل  ذا   بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم و  اء  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ ِل  ريريريريريريريريِ  أهريريريريريريريريْ

  
ه   لريريريريريريريريري  ل  أان  جريريريريريريريريريِ َ َبريريريريريريريريريوا يف عريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريري  امسريريريريريريريريريْ

  
 أي َجانيه.

 .اآلَجال اْلقَطيُع من بَقَر الوحش ، وجمعه األَْجلُ وقال : 

 َوَجٌع في اْلعُنق. اإلْجلُ وقال : وَحَكى لنا الفَّراء : 

لوني وحكي عن أبي الجّراحِ ، أنه قال : بي  ، أي َداُووني. إْجٌل فَأَّجِ

 واألََدل ، وهو َوَجُع العُنُق من تَعاِدي اْلِوَساد. األََجلُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : هو

األَلُف  [.32المائدة : ] (ِمْن َأْجِل ذِلَك َكتَ ْبنا َعلى َبِِن ِإْسرائِيلَ )، وقول هللا جّل وعّز : وقال األصمعّي : هو اْلبََدُل أيضاً 

 كذا. أْجلَ  مقطوعةٌ من َجّرى ذلك وربّما َحَذفَت العرب ِمْن فقالت : فَعَْلُت ذاكَ 

 قال عِدّي :

ْم  كريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ َل أّن هللَا قريريريريريريريريريريريريري  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أجريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريْ  و ُّاِر   (1)فريريريريريريريريوق مريريريريريريريريا أمسريريريريريريريريكريريريريريريريريي بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

 

  
 أَّن هللاَ قد فّضلكم. إْجلَ  رواه َشِمر :

 اآلِخرة ، والعاِجلَةُ الدُّنيا. اآلِجلَة وقال الليث :

 ، أيْ  أْجالً  عليه أَجلَ  ، من قولهم أجِلكَ  قلت : واألُصل في قولهم فَعَْلتُه من

__________________ 
 إبُّار.« اللسان»( كذا يف امل بوع ، ويف 1)
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 . أَجلو َجَ  َوَجرَّ
َ
ْبه  مَسْو.  واسريريريع   امل فيه ماء  الَ لاأب  ذا كان قليال  ، أي َْيَمع  ،   ي فجَّر    املزرعة  يري ْؤَجل   :  ريريريِ

 ، وهو  لفارسية َطرَ ا.
 ، مأخوذ من قولك : أجلك وأصُل قولهم : من : الِجبَأةُ التي يجتمع فيها مياه األمطار من الّدور قلت : المأَْجلُ  وقال غير الليث :

اك. ، أي َجنيت ، وهو كقولك : أَجْلتُ   فعلت من جرَّ

، وبكسر الجيم ، فيقول الماجل ، ويجعله من الَمْجل ، وهو الماء يجتمع في النُّقطة تمتلىء ماء من  المأَْجل وبعضهم ال يهِمزُ 

 َعَمل أو َحَرق.

قه بقَولك له :: تَْصديٌق لخبٍر يُْخبِرُ  أََجلْ و ا نعم ، فإنَّه جواب  أَجلْ  ك به صاِحبُك ، فنقول : فَعل فالن كذا وكذا ، فَتَُصّدِ ، وأَمَّ

 المستَْفِهم بكالم ال جَحْد فيه ، يقول لك هل َصلَّْيت ، فتقول : نعم.

 [ابب اجليم والنون]

 (وا يء) ج ن

 [.مستعملة]نوج : جىن ، جنأ ، وجن ، َنا ، َنأ ، جون ، ون  ، َنج ، أجن ، 
ي. عنههللارضيُرِوَي عن علّي بِن أبي طالب : جنى  ي واْبيَّضِ  أنَّهُ َدَخَل بَيَت المال ، فقال : يا َحْمراُء ، ويَا بَْيَضاُء اْحَمّرِ

ي َغْيري.و  ُغّرِ

 ِ َيار ه فيهو هذا َجَلاَي 
  ْذ كل  جان  َي  ه    فيه

 مثالً للرجل يُؤثُِر صاحبه بخيار ما عنده.قال أَبو عبيد : يُضَرُب هذا 

ْلَكْمأَةَ ، وذكر ابن الكلبي أنَّ المثل لعمرو بن َعِدّيِ اللّْخِمّي ابن أخت َجِذيَمة ، وأن جذيمة نزل منزالً وأَمَر الناَس أن يَجتنُوا له ا

 فكان بعضهم يَستأثر بخير ما يجد ، فعندها قال عمرو :

اَي  لريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريه و هريريريريريريريريريريريريريريذا جريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريار ه فريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل  جريريريريريريريريريريريريريريان  يريريريريريريريريريريريريريريَ ه     فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه     ْذ كريريريريريريريريريريريريريري 

  
،  يَْجنِه فالٌن على فالن ذنباً لم تجنَّىو،  يجني ، إذ جّر جريرةً على نفسه أَْو على قَْومه جناية الرجل جنى وقال الليث : يقال :

له عليه وهو برئ.  إذا تَقَوَّ

َطُب. الَجنَىو  : الرُّ

 وأنشد الفراء فيه :

 ِليك اجَلَ     ه ّزِي  لْيك اجِلذَع َيَ 
 مقصور. َجنًى ، فهو يُجتَنَى ، وكلُّ ثََمرٍ  َجنًى ويُقال للعسل إذا اْشتِير :

 .اجتُنِيَ و ُجنِيَ  ما دام َطِريّاً ، ويُقال لكل شيء أُِخَذ من َشجره قد جنًى : أَْخذَُك إيَّاه ، وهو االجتِناءو

 وقال الراجز يذكر الَكْمأَة :

ت ه  من   جم َْت  َعوي    جلرييريْ
 وقال آخر :
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    نَك ال َ ِْ  من الّةْوِك الِعَلْ  
 .َجنِيّ  ويقال للثّمر إذا ُصِرَم :
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ً  جنَيتُ  وقال أبو ُعبيد : يقال  له ، وأنشد : جنَْيتُه أي َجنًى فالنا

ال  و  ؤا  وَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريِ مريريريريريري  َك َأكريريريريريريْ تريريريريريريري  يريريريريريريريْ لريريريريريريريَ ْ  جريريريريريريَ  لريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
رِ وَ   لريريريريريريريرياِ  األْوبريريريريريريريريَ َك عريريريريريريريرين بريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريََ

  
 لََك َوَعلَْيك ، ومنه قولك : جنيتُك جنَْيتُ  ال شِمر :وق

ْن َيريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك وقريريريريريريريريريَ ْ  يريريريريريريريريريَك مريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ

  
ْرب    َرب  اجلريريريريريريري  جريريريريريريريْ حريريريريريريرياَ  فريريريريريريريتريريريريريريريَ ِ ي الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريْ  تريريريريريريريري 

  
 ، وال يُؤَخذُ غيره بَذنبه. بجنايته عليك ، يُْضَرب َمثالً للّرجل يُعاقَب يَجنِي َمنْ  جانيكَ  قال أبو عبيد في قولهم :

 على الرجل ، يدل على ذلك قوله : يجنون راجعة إليك ، وذلك أنَّ اإلخوة جنايَتُه َمنْ  يَجنِكَ  معناه : إنماوقيل 

حاَ  َمبارك  اجل ْرِب و     ق  تري ْعِ ي الصِّ
 .«أَْبنَاؤها أَجنَاُؤها»وقال أبو عبيد : ومن أَْمثالهم 

 جنى باني ، مثل : َشاِهد وأْشهاد ، ونَاِصر وأَنصار ، والمعنى أنَّ الذي، واألبناء جمع ال الجاني ، َجْمع األَجناء قال أبو ُعبيد :

 فََهدم هو الذي بَنَى بغَْير تَْدبير فاحتاج إلى نقص ما َعمل وإفساده.

 عليك الشّر. وأنشد : يجني لك الخير َمن الجاني يراد به« عليك يجنى َمن جانيك»وقال أبو الهيثم : في قوله : 

 ت ع ي الصحا  مبارك اجل ْرب ق  و   
 وقال شمر : قال ابن األعرابّي جنأ في َعْدِوه إذا أَلَحَّ وأَكّب وأنشد :

ْوَ  اجلريريريريريريريريريريريوالريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  و   كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريريَ

  
ع     رِئريريريريريريريريريريٌم يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريالٌب أْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يُضايفه : يُلِحيه ِرئٌم أخضع.

 اللَّقّاح. الجاني ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 : الكاسب. الجانيوقلت 

 فَيؤكل. َجنًى يُجنيَ  الشجرة ، إذا صار لها أَجنتِ  ويقال :

 وقال الشاعر :

   َأجَ  له  للَِّوى َ ْرٌي وتريلُّوُ  
َ  أبو زيد: جنأ  ُجل َجنَأ  على الشيء ، إذا أَكبَّ عليه ، وأنشد : يَْجنأُ ُجنُوًءا الرَّ

ْم  تريريريريري  لريريريريريريْ َ اأَب بريريريريريِ ْ ِ  غريريريريريريريَ هريريريريريريريِ َر لريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أغريريريريريريريَ

  
اِدي   َ اِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى ِوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ وَء الريريريريريريريريْ لريريريريريريريري   جريريريريريريريري 

  
ً  الرجلُ  َجنئَ وقال :   ، إذا كانت فيه ِخْلقَةً. يَْجنَأُ َجنَأ

 .َجنَأَ يَْجنَأ ُجنُوًءا وقال األصمعّي : يقال للرجل إَذا اْنَكبَّ على فََرسه ، يَتَّقي الطَّْعن : قد

 وقال مالك بن نويرة :

انريريريريريري ريريريريريريريا  و  َه جريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ا بريريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا مريريريريريريِ لريريريريريريريَّ اَك مريريريريريريِ  َنريريريريريريريََّ

  
راُِ و   يريريريريريريريريريرياَ. املريريريريريريريريريريوِ  كريريريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريريريريَ َه مسريريريريريريريريريريِ  ر مريريريريريريريريريريْ

  
َ  ، فهو يَجنَأ َجنأ ، قيل : َجنِئَ  َجنَأ قال فإذا كان ُمْستَقيم الظَّهر ، ثم أََصابَهُ   جَل يَِقيه، قال : وإذا أَكبَّ الرجُل على الرَّ  أَجنَأ
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 . جلاء عليه َأجَلأَ   ي ا  ، قيل :
جلُ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أَنَّ يهوديّاً َزنَى بامرأة ، فأََمَر النبيُّ و ، أي  «عليها يَِقيها الِحَجاَرة يجانئُ  بِْرِجمهما ، فَعَِلَق الرَّ

 يُِكبُّ عليها.

 التُّْرس. الُمْجنَأ أبو عبيد ، عن األصمعّي :

 قاله أبو قيس :

 جم َْلإ  اْ ََر قريرَّاِع وَ   
 ُحْفَرةُ القبر. الُمْجنَأوقال : 

 قال اْلُهَذِلْي :

لريريريريريريريريريريريريريأأب  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا  ِ َذا مريريريريريريريريريريريريريا َُّاَر جمريريريريريريريريريريريريري ْ

  
يريريريريريريريل    ِر وا ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   الريريريريْ ريريريريَ ريريريريِ خريريريريْ  ثريريريريِ ريريريريريريريال الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الذي في كاهله اْنحنَاٌء على صدره ، وليس باألْحَدب. األَجنأ وقال الليث :

 وأَْدنأ مهموزان ، بمعنى األْقعَس ، وهو الذي في صدره اْنكباٌب إلى َظْهره. أَجنَأ أبو عبيد ، عن أبي عمرو : َرجلٌ 

 ، وأنشد : أالجنَ ، والمصدر : َجْنواء ، ومن حذف الهمز قال : َجْنآء ، ونَعَاَمةٌ  أَجنَأ وقال الليث : َظليم

   َأَصكُّ م َصلَّم  األْذَننْي َأجَلا 
 قُلت : وقال غيره في قوله : أجنَى ، َصار له التّنُّوُم واآلُء َجنًى يأكله ، وهو أَصّح.

جل من الّشر نََجا قال الليث : يقال: نجا   سريٌع ، وناقةٌ  نَاجٍ  ممدود ، فهو نَجاءً  في السُّرعة يَْنُجو ، وهو نَجاةً  أَوْ  يَْنجو نَْجواً  الرَّ

 ، إذا كانت سريعة. نجاةٌ و ناجيَة

 ، وأنشد غيره : النجاَك النَّجاكَ و .(النَّجاَءَك النَّجاَءكَ )و. النَّجا النَّجاءَ و. النّجاَء النّجاءَ  َسلَمة ، عن الفراء : العرب تقول :

    اّن َأَ ْذَ  اللريَّْهَ  فالّلجا اللَّجا 
 [.114النساء : ] (ال َخْْيَ يف َكِثٍْي ِمْن ََنْواُهمْ )وقال هللا جلَّ وَعزَّ : 

ُد به الَجماَعة واالثنان ِسّراً كان أَو ظاهراً. قال : وقوله جلَّ َوعزَّ :  النَّجوى قال أبو إسحاق : َمْعنى َوِإْذ ُهْم )في الكالم ما يَتَفَرَّ
 .نجوى ي معنى المصدر. وإْذ هم ذُووقال : هذا ف [.47اإلسراء : ] (ََنْوى

 .ناَجْيتَه إذا أَنجوه الشيء نََجْوتُ  الشيء في اللغة : َخلُّْصتُه وأَلقَيتَه ، ويقال : نََجْوتُ  : اسٌم للْصَدر ، قال : ومعنى النَّْجوىو

 .أَْنَجْيتُهوالجلد  نجْوتُ و،  أَْنَجيتُه واء ماالدََّواَء ، إذا َشِرْبتَه ، وقال : إنما كنت أْسَمع من الد نجْوتُ  َسلَمة ، عن الفّراء :

 الدَّواء ، أي أقعََدنِي. أَنجاني ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

َط ، وقد إْنجاءاً  فالنٌ  أَنَجى أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :  .يَْنُجو الغائُِط نَْفُسه نَجا إذا جلس على اْلغائِِط فَتَغَوَّ

 : اْلعَِذَرةُ نَْفُسها. النَّْجوُ و،  نَْجواً  اللَّْحُم أَقَلُّ الطعامقال : وقال بعض العرب : 

 ، إذا لَقَْطتَها ، اْستَْنَجْيُت اْستِنجاءً وقال : 
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  ملاء اَّجارأب ، أي َتَ ّهْر   هبا. اْستريْلَجْيه  و ، أي َسرِيَعٌة ،  َناأبٌ  : السَّحاب  الذَّي َهراق ماَءه ، وانقة اللَّجوو 
 .أَْنَجْيتُ   : َجلَْسُت عن الغائِط فماوقال الكسائيّ 

 الشَّجرةَ إذا قََطْعتَها من أَْصِلَها. اْستَْنَجْيتُ وقَِضيباً من الشَّجرةِ ، إذا قََطْعتَه ،  أَنَجْيتُ  أبو ُعبيد : قال أبو زيد :

 ، إذا قََطْعتَه. اْستَْنَجْيتُهوُغصَن الشَّجرة ،  نََجْيتُ  وقال َشِمر :

 في الوُضوء من هذه القَِطعة القَِذَرة بالماء. االْستنجاءَ  وأََرىقال : 

 شيئاً منذُ أيام ، أي لم يأت الغائط. نَجا فالن شيئاً وما أَنَجى وقال الّزجاج : يقال :

، واالْستِنجاء هو  النجاة ناْستَْفعل م اْستَْنجىو . قال :يَْنجو ، إذا أَْحَدَث َذْنباً ، أَْو غير ذلك ثم يَْنجو فالن نَجا وقال الليث :

 من األرض ال يعلوها السَّْيل ، وأنشد : النَّجَوةُ  : هي النَّجاةوالتَّنظيف بماٍء أَْو َمَدر ، 

َوأب   جريريريريْ ال بريريريريلريريريريَ ي َأْن يريريريريلريريريريريريريَ رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ون  عريريريريِ َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريري     عريريريريريريريريريِ اِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ   نَّ الريريريريريريريريريرَبىَء مريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريَْ

  
 دون َمْن ِسواه. يُناجيه فالن ، أي نَِجيُ  وفالنٌ 

 ، وأنشد : أنِجيَةو نَِجيُ  قَْومٌ  ، تقول : ُمتَناِجين معناه : اْعتَزلوا الناس [80يوسف : ] (َخَلُصوا َنَِيًّا)وقال هللا : 

ْه  يريريريريريريريريريريَ ْوُ  كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريوا أَنريريريريريريريريريريِْ   يّنِ  ذا مريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
ْه و   يريريريريريريريَ هريريريريريم كريريريريريريرياأَلْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريرياقريريريريري  ه أعريريريريريْ َربريريريريريريريْ  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريَ

  
،  نَِجيٌ  ، ويجوز : قَْومٌ  [47اإلسراء : ] (َوِإْذ ُهْم ََنْوى)لفٌظ واحد في معنى َجميع ، وكذلك قوله :  نَِجيٌ  وقال أبو إسحاق :

 .نَْجَوى ، وقَْومٌ  أْنِجيَةٌ  وقَْومٌ 

 ، وإذا كشف الُجلَّ عن َظْهِر فَرسه. أنَجىو، إذا َسلََح ،  أْنَجىو، إذا َعِرق ،  أَنَجى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 أي نَُخلَِّصَك من العذاب وأهلك. [33العنكبوت : ] (ِإَّنَّ ُمَنجُّوَك َوَأْهَلكَ )أبو العباس في قوله : وقال 

ّكيت ، قال : أنشد الفراء ، وذكر أن الكسائّي أنشده :  الحرانّي ، عن ابن الّسِ

َ ا ِ   ْ  بريريريريريريريريريريريريَ َاَّ وقريريريريريريريريريريريريَ امسريريريريريريريريريريريريِ  أقريريريريريريريريريريريريول  ِلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا    يريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريريريريَِ عريريريريريريريريريريريريامل  مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ، فنَصب نَْجَوى الكسائّي : أراد نَِجيّان ، فحذف النون. وقال الفراء : أي هما بموضعقال  فة. نَِجيّا  على َمْذهب الّصِ

 .انُجواو، معناه : أْسِرعوا الّسير  «إذا سافرتم في الَجْدِب فاْستَْنجو»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النَّبّي و

لُنا إذا َغَدْونا وآِخُرنا إذا ، ومنه اْستَْنُجوا ويقال للقوم إذا انهَزموا : أي هو حاِميَتُنا ، إذا انهزمنا  «اْستَْنجْينا قول لقمان بن عاد : أوَّ

 يَْدفع َعنَّا.
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يَك بَِبَدِنكَ )وقول هللا جلَّ وَعزَّ :   [.92يونس : ] (فَاْليَ ْوَم نُ َنجِ 

 من األْرض. نَْجَوةٍ  َخْلفك ِعْبرة ، وقيل : نُْلقيَك على قال أبو إسحاق : معناه نُْلقيَك ُعرياناً لتكون لمن

 .نَجاؤك المكان المرتفع الذي تَُظنُّ أنه النَّْجَوةُ  وقال أبو زيد :

ا نجوة ، وللَجبَلِ  نَْجَوة ، وللَجْبلِ  نَْجَوة وقال ابن ُشميل : يُقال للوادي الوادي فََسنَداه جميعاً ُمستقيماً ؛ وُمْستَْلِقيا ، ُكلُّ  نَْجَوةُ  ، فأمَّ

 .النجَوات من األرض. وهي نَجَوةٌ  وكذلك هو من الجبل ومن األكمة ، وُكلُّ سند ُمْشِرٍف ال يَْعلوه السَّيل فهو نَْجوة َسنَدٍ 

اْلِجْلَد إذا أَْلقَْيتَه عن البعير  نََجْوتُ  َمْنبٌِت للبقل ، ويقال : اْلَجبَل : نَْجَوةُ و؛ ألنَّه ال يكون فيه َسْيٌل أبداً ؛  نجوة والّرمل كله زعم

 وغيره. وأنشد :

ه  ِ   نريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ ا اجلريريريريِْ هريريريريريريريا َنريريريريريريريََ لريريريريْ َوا عريريريريَ ه  : اَنريريريريْ  لريريريريريريريْ  فريريريريريَ ريريريري 

  
ْه   ٌُ وغريريريريريريريارِبريريريريريريري  ا لريريريريريريريَ يك مريريريريريريريا ملهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريَ ت ْضريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فالناً ، إذا اْستَْنَكْهتَه ، قال الشاعر : نََجْوتُ  وقد

الريريريريريريريريريريريريِ ا   ْو   جمريريريريريريريريريريريري َ  فريريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريريْ    مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه َنريريريريريريريريريريريريََ

  
هريريريريريريريْ ِ   ِ  مريريريريريريرياَ  مسريريريريريريري يريريريريريريريَث عريريريريريَ ريريريريريريِح الريريريريريكريريريريريلريريريريريريريْ  كريريريريريَ

  
 ؛ إذا َخلَّْصتَه وأنشد : اْستَْنَجْيتُهواْلَوتَر  نََجْوتُ وَ 

ه  هلريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريرياَُّْ  فريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياَُّ ريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  َوتريريريريريريَ ي الريريريريريريْ جريريريريريريِ لريريريريريريْ تريريريريريريريَ اُِِّر َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َة اجلريريريريريريريَْ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريِ

  
من الَحَدَث مأخوذٌ من هذا ؛ ألنه إذا أراد  االْستَنجاء ، وهو ما ارتفع من األرض ؛ وقيل : إن النَّْجَوة وقيل : أصل هذا كله من

 من األرض. بنْجَوةٍ  قَضاء اْلحاَجة اْستَتَر

 وقال َعبِيد :

ِه  َوتريريريريريريريريِ ه كريريريريريريريريمريريريريريريريريْن بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ َوتريريريريريريريريِ جريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريرين بريريريريريريريريِ

  
فريريريريريْرَواِ  و   ي بريريريريريِ ْن َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريَ نُّ كريريريريريَ كريريريريريِ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريَ  الريريريريريْ

  
جل الشَّديد اإلَصابَة بالعين : إنَّهُ قال اللّحيانّي : يقا: نجأ  العين  نَِجيءُ واْلعَين على فَعُول ،  نَُجوءواْلعين ، على فَعُل  لَنَُجؤُ  ل للرَّ

 ، أي أَصْبتَهُ. تَنَجأْتهو نَجأْتَه العين على فعيل. وقد نَِجيءُ وعلى فَِعَل ، 

 تدفع به عنك ِشدَّةَ نََطره ، وأنشده :السَّائل ، أي أعطه شيئاً مما تأَكل ل نَْجأَةَ  ويقال اْدفع عنك

   أال ِبِك اللَّْجَأأب    ردَّاد  
 .النّجأَة الدَّابَّةَ وغيرها ، أي أَصْبتُها بعيني ، واالسم : نََجأْتُ  أبو ُعبيد ، عن الكسائّي ، واألَمِوّي :

ْنجِ ذي األْوتار ، وقال غيره : اْلَونَج قال الليث :: ونج  : ُمعَّرب ، وأصله : َونَْه ، والعرُب قالت : اْلَونُّ  اْلَوْنجُ  َضْرٌب من الصَّ

 بتَْشديد النُّون.

ً  اْلبُوُم ، نأَجَ  قال الليث :: نأج  إلى هللا ، بَْنأَُج ، وهو أَْضرُع ما يكون وأْحَزنُه ،  نَأَجَ  ، واإِلنساُن إذا تََضّرع في دعائه يَْنأَُج نَأْجا

 وأنشد :
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ؤَِّج  َك قريريريريريريريريريريريريريريول  الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريُّ غريريريريريريريريريريريريريريرَّنريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريريريال يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِج   لريريريريريريريريريريريريريَ ني الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريوَل كريريريريريريريريريريريريريلُّ خمريريريريريريريريريريريريريَْ اجلريريريريريريريريريريريريريِ  ا ريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 وقال العجاج في الهام :

 ا َََّذْته  اللَّائجا   َمْلَأَجا و   
ياُح الشَّديدةُ اْلُهبوب ،  النَّائِجاتُ  وقال غيره : ّكيت : نَأََجتوالّرِ  اإلبُِل في َسيرها ، وأنشد ابن الّسِ

َم ا لريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ اء  واألَُّاِويريريريريريريريريريريريريريريريْج قريريريريريريريريريريريريريريريَ  ألمحريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ؤوج   لريريريريريريريريْ نَّ مسريريريريريريريري يريريريريريريريريٌث مريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ س عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  أْن لريريريريريريريريَ

  
 اْلَمْعُطوُف. اْلَمْنؤوجُ وقال : 

 الريُح الشَّديد المّر. النَّؤوج أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 الخبُر : َذَهب في األْرض. نَأَج وقال ابن بُُزْرج :

ً  الماء أِجنَ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: أجن   ، إذا تَغير غير أنه َشُروب. يَأِْجُن أُُجونا

 وأِسَن يأَسْن أَسناً وأُسوناً ، وهو الذي ال يَْشربه أحد من نَتْنِه.

 الماء ، وهو أْن يَغشاه اْلِعرِمُض واْلَوَرُق. أُجونُ  وقال الليث :

 وقال العجاج :

لريريريريريريريريَّ ِ  ايف الريريريريريريريريّرِ ِ  ا ريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريِه مريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريريريْ   ٌن كريريريريريريريريريريِ ِّ الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريَّ ِ َأجريريريريريريريريريريْ  م مل ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  قال : ولغة أخرى :  .أِجَن يأَجُن أَجنا

انة سلمة ، عن الفراء : يقال : انَة وإنجانه وإْلجانَة ، بمعنى واحد وأفصُحها إجَّ  .إجَّ

ْدق والَمْحِجر ،  الَوْجنَةُ  قال الليث :: وجن   الَوْجنَةِ  من النُّوق : ذات اْلَوْجنَاءُ ومن الِجمال ،  األَْوَجنُ وما ارتفَع من الخدَّين ، الّشِ

ْخَمة ، وقَلَّما يقال : َجَملٌ   من األرض ، وهو َمتٌْن ذو ِحَجارةٍ صغيرة. بالَوِجين : الضخمة ، ُشبَِّهت الَوْجنَةُ  ، ويقال : أَْوَجن الضَّ

 العاِرُض من األرض يَْنقَاُد ويرتفُع ، وهو َغليظ. : الَوِجينُ  أبُو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 ، في قول ُرْؤبة : الَوِجين األْفعَُل من : األْوَجنُ  ر ، عن ابن األعرابي : قال :َشمِ 

   َأْعَيَس ََنَّا.  َكَحْيِ  اأَلْوَجن  
 الَجبَُل الغَليظ. األَْوَجنوقال : 

يُعَاِرُض فيه الواِدي الداخل في األرض الذي إالَّ ِلَواٍد َوِطىء ،  الَوِجينُ  قُبُُل الَجبَِل وَسنَُده ، وال يكون الَوِجينُ  وقال ابن شميل :

 ، وهي العظيمة. بالَوِجين تَُشبَّهُ  الَوْجناء واألسناد ، قال : والناقةُ  الُوُجنُ  له أَْجراٌف كأَنَّها ُجُدر ، فتلك

يت  ِلنُتُوئها وِغلَِظها. الَوْجنَةُ وْجنَةً  وقال ابن األعرابّي : إنما ُسّمِ

 .ِوْجنَة وسمعت بعض العرب يقول : ، قال : َوْجنةٌ وَ وأْجنَةٌ  ُوْجنَةٌ  حكى الكسائي : ابن السكيت ، عن الفراء :

نَ  وقال ابن السكيت : يقال : ما أَْدِري أيُّ َمنْ   ؟أْي أيُّ الناس هو ؟الِجلَد هو َوجَّ
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ن التي الِميََجنة وقال اللِّحيانّي :  الدَّابِغَةُ أِديَمها ، إذا َدقَّته. َوَجنَتوَ بها األِديم ، أي يَُدقُّ ِليَِلين عند ِدباِغه ،  يُوجَّ

 وقال النابغة الجعدي :

َوأب  و  لريريريريريريريريَ  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َن اجلريريريريريريريريِ ْن َوجريريريريريريريريَّ  مل أَر فريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريَ

  
را  جريريريريريريريريِ َح  ريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريَ يريريريريريريريرياف  وأقريريريريريريريريريْ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ ألضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وأنشدنا عن المفَّضل لعامر بن ُعقيل السَّعدّي : َواِجنمَ  الِمَدقَّة ، وجمعها : الِميَجنة أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

اطريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريرياٌ   ِن  ريريريريريريريريريريريريريَ َواجريريريريريريريريريريريريريِ
َ

 رِقريريريريريريريريريريريريرياٌب كريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريري

  
وُ  و   واِر كريريريريريريريريريريريري  اٌه عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى األكريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْنتُ  أبو ُعبيد ، عن الفراء : ْنُت ، إذا َضربَت به األرض. َوجَّ  به األرَض ، وَعدَّْنُت وَمرَّ

ن أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :  ، وهي الَخِجلَةُ من كثْرةِ الذُّنوب. َمْوُجونَة الذُّلُّ والُخضوع ، وامرأة : التََّوجُّ

كيت : َرُجلٌ  ن ابن الّسِ  .الَوَجنَات إذا كان َعِظيمَ  ُمَوجَّ

من بَِعيد ، وكّل حماِر  َجْونٌ  بعيرٍ ، ويقال : كلُّ  ُجون ، والجميع َجْونَة األْسَوُد اليَْحُموِميُّ ، واألنثى الَجْونُ  قال الليث :: جون 

 ، أو سواٍد ُمخاِلُطه ُحْمرة كلَْوِن القَطا. َجْون ، وكلُّ لوِن سواٍد ُمْشرٍب ُحْمَرة َجْونَة من بعيد ، وعيُن الشمس تَُسّمى َجْونٌ  َوْحٍش 

كيت : القطا ضربان :  القَطاط. ُكْدِريُّ واحد ، والضَّرُب الثاني :وال فالُجونيُ  وُكْدِريُّ ، أخرجوه على فْعِلّي ؛ ُجونيُ  ابن الّسِ

ْجلين ، في َذنَبه ِريَشتان أطوْل من  الُجونيُ وقال : والُكْدِريُّ  ما كان أْكَدر الظهر أْسود باِطَن الجناح ُمْصفَرَّ الَحْلق قصير الّرِ

 سائر الذَّنب.

ْت ظهوره ، ُغبرة ليست بالشديدة ، وعظمت ُعيونه.قال : والقَطاُط منه ما كان أسود باطن أجنحته ، وطالت أْرُجله ، وا  ْغبَرَّ

 ومنهم من يهمز الُجَؤن. وقال األعشى : ُجَونٌ  ُسلَْيلَةٌ مستديرة ُمغَشَّاةُ أََدماً ، تكون مع العطَّارين ، وجمعها الُجونَةُ  وقال الليث :

َن  راَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َن أَقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ نَّ اَنَُّلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   َذا هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َوْن و    كريريريريريريريريريريريريريريان املِصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع   ريريريريريريريريريريريريريريا يف اجلريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يصف نساًء تََصدَّْين للرجال حاليات.

نُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي : نُ وتَْبيِيض باب العَروس ،  التَّجوُّ  تَْسِويُد باب الميّت. التَّجوُّ

وكانت صافِية ، فجعل ال يَرى َصفاءها ، األْبيض. قال وأتَِي الحجاُج بِِدْرعٍ  الَجونُ واألْسوَد ،  الَجْونُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

رع ، وأنشد األصمعّي : َجْونَة فقال له فالن ، وكان فَصيحاً : إن الشمس  ، يعني أنها شديدة البَِريق ، والصفاء فقد قََهَرْت لوَن الّدِ

ْوين  ِ  لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ َه اجلريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ تَّ   بريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوِن   يريريريريريريريريريريا  وا ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريالَف اجلريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريول  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
 يريُد النَّهار. وقال آخر :
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   يري َباِدر  اجلَْونَة أن َتِغيبا 
 وقال الفرزدق :

رِيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ و  ْون  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه اجلريريريريريريريِ ُّ فريريريريريريرييريريريريريريريه مريريريريريريريَ  جريريريريريريريَ

  
ر ه    ْو   مسريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
س  واملريريري فريريريْ ع  مريريريلريريريهريريريريريريريا الريريريلريريريريَّ لريريريَّ  تريريريَ ريريريَ

  
 هاهنا : األبيض ، يصف قصراً أبيض. الَجْونوقال : 

 .َجْونٌ  ، وِلْلعََرق َجْونة ، وللّدْلو إذا اْسَودَّتْ  َجَونة اْلعََجَمة ، قال : ويقال ِلْلخابِية الَجْونَةُ  ابن األعرابّي ، قال : ثعلب ، عن

 وأنشد ابن األعرابي لماتِحٍ ، قال لماتِحٍ في البئر :

رَّهريريريريريريريريا ر  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا  امَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه أ مريريريريريريريريّ   ْن كريريريريريريريريانريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريو ال   اَر الريريريريريريريريريري َّ رُّهريريريريريريريريريريا نَّ امِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

هريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريربَّهريريريريريريريريريريريريريا ٌن اَلقريريريريريريريريريريريريريِ َويريريريريريريريريريريريريريْ  َأهريريريريريريريريريريريريريَي جريريريريريريريريريريريريري 

  
رَّهريريريريريريريريريريريا  ْت   ن و قريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه  ريريريريريريريريريريريِ  أَنريريريريريريريريريريريْ

  
 فأجابه :

   و دِّي أ َوقََّي َ ْتَها وَ ّرَها 
ي فأْضمر الّصفة ، وأَعملها.  قال : معناه : على ُوّدِ

 .َجْونٌ و،  ُجَوْينٌ  ، وكل أخ يقال له : ُجَوْينا ، أَراَد أَِخي كان اسُمه ُجَوْين وقوله : أَِهيَ 

 : َطَرفا القَْوس. الَجْونَان سلمة ، عن الفراء ، قال :

ياح. النَّْوَجةُ و، إذا راءى بعََمله ، قال :  ناَج يَنُوجُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: نوج  ْوبَعَةُ من الّرِ  ، الزَّ

 ابب اجليم والفاء

 (وا يء) ج ف

 (.فاج)جفا ، جفأ ، جاف ، فجأ ، وجف ، فوج ، 
السَِّفينَةُ اْلفَاِرَغة ، فإذا كانت َمْشحونَةً فهي غاِمُد وآِمد ، ويقال أيضاً : غاِمَدةٌ وآِمَدةٌ ، واْلِخنُّ :  اْلُجفايةُ  عمرو ، عن أبيه :: جفا 

 اْلفَاِرَغةُ أْيضاً.

عن اْلِفراِش ،  يَجفو عن الّظهر إذا لم يَْلَزم ، وكاْلَجْنبِ  يَْجفو ، ممدوٌد كالسَّرج ، اءً يَْجفو َجفَ  الشْيءُ  َجفَا وقال الليث : يقال :

 مثله. تَجافَىو

 وقال الشاعر :

اب   لريريريريريريريريريريريَ راِش لريريريريريريريريريريريَ ِا عريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ   نَّ جريريريريريريريريريريريَ

  
راِب   رِّ فريريريريريريريريريوق الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ جريريريريريريريريريايف األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
 يَصُف ثَوراً َوْحِشياً :قوُل العجاج  تَجافَى يكوُن الِزماً مثل جفا والُحجةُ في أنَ 

 َ َجَر اهل  َّاَب عله َفَجَفا وَ   
 اْلقَتََب عن َظْهِر البعير أْجفَْيتُ و،  فتجافَي َجنبي عن الفراش َجافَْيتُ  عنه ، ويقال : تَجافَى يقول : رفع ُهّداب األرض بقَْرنه حتى

 .فَجفا
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 ، إذا اتْعْبتَها ولم تََدْعها تَأُْكل ، وذلك إذا ساقها َسْوقاً شديداً. ُمْجفَاةٌ  الماشيةَ فهي أْجفَْيتُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد :

 يُْقَصُر ويَمّد : نَِقيضُ  اْلَجفَاءُ  وقال الليث :
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َلة. قله :  مَم ود عل  اللحويني ، وما َعِلْمه  أمس ا  أجاُّ فيه اْلَ ْصَر. اجْلَفاء   الصِّ
 قد يكون في فَعاَلته إذا لم يكن له َملٌَق وال لَبَق. الجفاء ، ألنّ  الجفاء أْلزُم في تَْرك الصلّة من الَجْفَوةووقال الليث : 

بد الرحمن بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا علّي بن حرب ، قال : حدثنا المحاربّي ع

الحياء من اإليمان ، واإليمان في الجنة ، والبَذاء »:  وسلمعليههللاصلىعمر ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة. قال : قال النبي 

 .«في النار الجفاءُ و،  الجفاء من

ة واحدة ،  َجفَْوتُه أْجفُوه َجْفَوةً  قلت : يقال  رجل يكون في الِخْلقَة والُخلُق ، يقال : الجفاءُ وكثيراً ، مصدر عام ،  َجفَاءً و، أي َمرَّ

في ُسوء اْلِعْشَرة ، واْلُخْرق في اْلمعاملة ، والتَّحامل  اْلجفاء الُخلُِق ، إذا كان َكّزاً غليَظ الِعْشرة ، ويكون جافِيوالِخْلقَة ،  جافِي

 ثَّْوَرة على الجليس.عند اْلغََضب ، وال

ّكيت ، يقال : ْعر َمْجفُوٌّ  فهو َجفَْوتُه ابن الّسِ  ، وأنشد : َمْجِفيّ  ، وجاء في الّشِ

 ال اْلمْجِفي   و   َما أاَن  جلَايف 
 .َمْجفوّ  واألصل .َمْجِفيّ  فهو : ُجِفي بُنَِي على

 [.17الرعد : ] (فََأمَّا الزََّبُد فَ َيْذَهُب ُجفاءً )قال هللا تعالى : : جفأ 

َ  قال الفراء : أصله اْلَهْمز ، يقال : ً  اْلواِدي ُغثَاَءه َجفَأ كما يقال الغُثاء ، وكلُّ مصدر اجتَمع بعُضه إلى بعض ،  الُجفَاء ، وقيل َجْفأ

 ً لإلعطاء ، فكذلك  مثل اْلقُماش ، والدُّقَاق ، والُحطام ، مصدٌر يكوُن في َمذهِب اسم على هذا المعنى ، كما كاَن العَطاُء اسما

 القُماش ، لَْو أَرْدت مصدراً ، قلت : قَمْشتُه قَْمشاً.

ُ  ما الُجفَاء الحّراني ، عن ابن الّسّكيت ، قال :  الِقْدر بَزبَِدها. َجفَأَتِ  الواِدي إذا َرَمى به ، ويقال : َجفَأَة

الِقْدَر ، أي َمَسْحت َزبََدها الذي فوقَها  َجفَأْتُ وعن الَوادي ، الغُثاَء  َجفَأْتُ  وأخبرني أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال : يقال

، وتصغير  الُجفَاء ُجفَْيءٌ  اْلِقْدُر ، إذا َعال َزبَُدَها. وقال غيره : تصغير أجفَأَت ، ويقال : اجفَأَْها من َغْليها ، فإذا أَمْرَت قلت :

 الغُثاء ُغثَيُّ بال َهْمز.

جَل ، إَذا َصَرْعتَه ،  َجفَأْتُ  نَْصٌب على الحال. قال : وقال أبو زيد : يقال (فَ َيْذَهُب ُجفاءً ):  وقال الّزجاج : َموضُع قوله الرَّ

 اْلقْدُر بَزبَِدها ، إذا أْلقَت َزبََدها ، من هذا اْشتقاقه. أجفَأَتوقال : 

 األرُض : إذا ُرِعيَْت. تَجفَّأت وروى ابن جبلة عن ِشمر عن ابن األعرابّي :
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 النَّْبَت واجتفأته ، إذا قلعته. جفأتُ  برني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي :وأخ

 األرُض إذا أكل نبتَها الجْدُب. تَجفَّأت وأخبرني عن الطوسي عن أحمد بن الحارث عن ابن األعرابّي قال :

 بَْقالً. تجتِفئواوقال : وقال في قوله : 

 قال : تصيبوا بقال ، وأنشد :

 رأ  أنَّ البالَد  فَّأْ     فلما 
 أي أُكل نبتها.

ً  الِقْدرَ  َجفَأتُ  ، إذا فتَْحتَه ، ويقال : َجفَأْتَهواْلباَب  أجفَأَتُ  وقال أبو َعْون الِحرماِزّي : ، وَكفَأْتَها َكْفأً ، إذا قَلَْبتَها ، فَصبَْبَت ما  َجْفأ

 فيها ، حكاه النضر. وأنشد :

يريريريريريريريريريريري ْ رَِك لريريريريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ؤَك َذا قريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريرياِن جريريريريريريريريريريريَ

  
اِن يف اجلريريريريريريريريفريريريريريريريرياِن   ٌؤ عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريرُّغريريريريريريريريفريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  

 َ ٌت من الَعِكيِس  أللبان
َم يَْوم َخْيبر الُحُمَر األهِليَّة وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النبّي و أي قَلَبُوها  «فأجفئوا»ويُروى : « القدورَ  فَجفَئوا َحرَّ

ُغوها.  وفرَّ

 األُموّي : رجل َمْجُؤوف مثل َمجعُوف : جائع ، وقد ُجِئَف.أبو عبيد عن : جيف ـ  جوف

 فالٌن وُجيَث ، إذا ذُعر فهو مجؤوف ومجئوث. ُجيفَ  قال أبو عبيد ، وقال الكسائي :

 فَجثيت فََرقاً حين رأيت جبريل.»في حديث المبعَِث : و

 ضرب من الخوف والفزع. الجاف وقال الليث :

 وقال العجاج :

افا    كأن  يت ان ِ    ا  جم 
 ثعلب عن ابن األعرابّي : انجأفت النخلة وانجأَثَْت ، إذا تقَعَّرت وسقطت.

،  الجوفاء ، كاْلقََصبَةِ  الَجْوفِ  َخاَلءُ  الَجْوفُ و،  اْلَجْوف الطَّْعنَةُ تدخل الَجائِفَةو،  أَْجَواف معروف ، وجمعه الَجْوفُ  قال الليث :

 .األْجَوف َجْمعُ  اْلُجوفَانُ و

 الُمْطَمئِنُّ من األرض. الَجْوفُ  ُعبيد ، عن األصمعيّ أبو 

َزقٌَب : َضيِّق  جوفوِجْلَواٌخ : واسٌع ،  َجْوفٌ واَلخٌّ ، إذا كان َعميقاً ،  َجْوفٌ  الواِدي ، يقال : اْلَجوف ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 ، ومنه قول الراجز : اْلَجْوف ، وباليمين واٍد يقال له :

َوا ِ  ْوف   ريريريريريريريريريريريريريٌت لريريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريريرين َأغريريريريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ي و   ْن أ ْراطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن َأالَءاِ  َومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال امرؤ القيس :

 واد  َكَجْوِف اْلَعْت قريْفر  َقَ ْعت ه  وَ   
 العَْيِر واِدياً بعَْينِه أُِضيف إلى العَْير ، وُعِرَف به. بَِجْوفِ  أرادَ 

فٌ  أبو عبيد : َرُجلٌ   قَْلَب له ، ومنه قوُل َحّسان :، َجبَاٌن ال  ُمَجوَّ



3926 

 

اَن عريريريريريريريريريريريريَ ِّ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ ْ  أ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريِ  َأاَل أَبريريريريريريريريريريريريْ

  
َواء    ٌ  هريريريريريريريريريريريريريريريريَ وٌَّف  ريريريريريريريريريريريريريريريريَِ َه جمريريريريريريريريريريريريريريريري َ أَنريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 من القَْلِب. الجوفِ  أي خالي

، وهي اْلُجثَّةُ الَمْيتَةُ والُمْنتِنَه  الِجيفة ، إذا أََصلَّْت ، وجمع َجيَّفَت الِجيفَةُ و، إذا اْنتَنَْت وأَْرَوَحْت ،  اْجتَافَتو،  َجافت الجيفة ويقال :

 .ِجيَف :

 ُمَجافٌ  الباَب فهو أََجْفتُ  . ويقال :ُجَوافَة : َضْرٌب من الّسمك الواحدةُ  اْلُجَوافُ و،  َجْوفَه الثّْوُر الِكنَاَس ، إذا َدخل اْجتَافَ  ويقال :

 ، إذا َرَدْدتَه.

 .«ِفتُوا إليكم ِصْبيانِكماألبواَب ، واكْ  أَِجيفوا»في الحديث : و

 ، قال الشاعر : الَجوف : واسعُ  ُمْستََجافٌ  ، َوِوعاءٌ  َجوفَه ، إذا دَخل َمُجوفٌ  الّدواُء فهو جافَهوأُجوفُه.  فُجْفتُه ويقال : َطعَْنتُه

وهريريريريريريريريا ِق فريريريريريريريري  والريريريريريريريريِ ْوهريريريريريريريرياء  كريريريريريريريرياجلريريريريريريريريْ   فريريريريريريريريهريريريريريريريريَي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريم    كريريريِ لُّ فريريرييريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اٌف َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريَ تريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .أجَوف المكاَن : وجدتُه اْستََجْفتُ و

فٌ  عمرو ، عن أبيه : إذا ارتفَع بَلَُق الفَِرس إلى ِحْقَوْيِه فهو  بَلَقاً ، وأنشَد : ُمَجوَّ

ه  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه و  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريَ وَّف  بريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريري َ

  
ه َُّكريريريريريريريريريا  وائريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  س  قريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ و عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريَْ  يريريريريريريريريريريَ

  
يعدو على َخمٍس من الَوْحش ، فيَِصيُدها ، وقوائمه َزكاً ، أي لْيست َخمساً. ولكنها أزَواج ، ملْكُت ِعنانه : أي اشتريتُه أراد أنّه 

ف ، وهو األبيض اْلبَْطن إلى منتَهى الَجنبَْين ، ولْوُن ساِئره ما كان ، وهو أجَوف وقال أبو عبيدة : فََرسٌ  ولم أستِعْره :  الُمجوَّ

فٌ و، بالبَلَِق  وح. الجوف النّفس : ما تَقَعَّر من جوائفُ و،  َجوائف قعيرة ، وتِاَلعٌ  جائفةٌ  بَلَقاً ، وتَْلعَةٌ  مجوَّ  ، ومقاّر الرُّ

 وقال الفرزدق :

ه  تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ ْرَوان  ملريريريريريريريريريريا أتريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريْ  أمْل يريريريريريريريريريريَ

  
ِف   وائريريريريريريريريريريريِ َس بريريريريريريريريريريريني اجلريريريريريريريريريريريَ  ُِّ دا  وَرّد الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريْ

  
 .«بوٌب وال َجيَّافال يَدُخُل الَجنَّةَ ديْ »في الحديث : و

َي َجيَّافاً ألنه يَْكِشُف الثياَب عن ِجيَِف الموتى. قال وجائز أن يكون سمي به لنتِن فعله أي لقبح فِعله. الَجيَّافو  : النَّبَّاش ، ُسّمِ

 وقال سالم بن دارة يهجو بني فزارة : .الُجوفان َذَكُر الِحمار. وكانت بنو فزارة تُعَيِّر بأَكل الُجوفانُ  ابن شميل :

لريريريريريريرية   اتريريريريريَ وفريريريريريريرياان  خمريريريريريريري  م  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريَف جريريريريري   أطريريريريريعريريريريريمريريريريريتريريريريري 

  
 فريريريريريريال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياكريريريريريريم  هلريريريريريريي ا ريريريريريريريالريريريريريريق  الريريريريريريبريريريريريريرياري  

  
 أوله :

ْوَ  بريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريريَ زارِ ّ   ريريريريريريريريريريريريريَ نَّ فريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ  ال أَتْمريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريار  بريريريريهريريريريريريريا أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َك واكريريريريتريريريري   عريريريريلريريريريى قريريريريلريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ه  وائريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ ن بريريريريريريريريريريريريَ ه وال أتمريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  ال أتمريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْت يف الريريريريريلريريريريريريرياربريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريريريذي امريريريريريتريريريريريريريّل  يريريريريرير    الريريريريريعريريريريريَ

  
اْلبَْطَن والفَْرج ، كما قال : إنَّ أَْخَوَف ما  بالَجوفِ  وما َوَعى ، فيه قوالن ، يقال : أَرادَ  الَجوفَ  وقال أبو ُعبيد في قوله : ال تَنَسوا

 ، األْجوفان أخاُف عليكم
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 َمْعرَِفِة هللا.الَ ْل  ، وما َوَعى ، أي مَسِفَظ من   جلوف وقيل : أراد
 .فَِجئَكَ  ، وكلُّ ما َهَجَم عليك من أْمٍر لَْم تَحتَِسْبه فقد فَِجئَه يفجُؤه فجأَةو،  فاَجأَه يُفاِجئُهو،  يَْفَجُؤه األْمرُ  فََجأَه قال الليث :: فجأ 

َ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : واألْفَجى  ، إذا صاَدَف صديقه على فَضيحة ، وأْفَجى : إذا َوسََّع على عياله في النَّفَقة ، قال : أَْفَجأ

 الُمتَبَاِعِد اْلفَخَذيِن الشَّديُد اْلفََجَج ، وهو األْفَجُج.

، ويقال : بفالن فَجاً  فَْجَوة قيل : َوَسُط الّدار، وقَْوٌس فَْجَواُء ، إذا باَن َوتَُرها عن َكبِِدها ، ومن ثَمَّ  يفُجوها قَْوَسه فََجا األصمعّي :

 شديد ، إذا كان في ِرْجليه انتِفاخ ، وقد فَِجَي يَفَجا فجاً.

 مهموز مقصور. الفََجأ الناقة ، إذا عظم بطنها. والمصدر فَِجئَت ابن األنبارّي :

 يبانّي ، وأنشَد للطرماح :، إذا فتحه بلغِة َطيء ، قالهُ أبو عمرو الش يفجؤه بَابه فجأ وقال شمر :

ا جريريريريريريريريريريريريا  هبريريريريريريريريريريريريَ ِة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياج فريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريري 

  
َرأَب أهريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريْ ال  ريريريريريريريريريري  ٌح جريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
قال : قوله فجا بابها ، يعني الصبح ، وأما أجاف الباب ، فمعناه ردَّه ، وهما ِضّدان ، وانفجى القوم عن فالن : انفرجوا عنه 

 وانكشفوا. وقال :

يريريريريريريالن عريريريريريرين م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ    فريريريريريريجريريريريريريى ا ريريريريريريَ  ملريريريريريريريا انريريريريريريْ

  
 أدى  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريرَ. صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع  بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع  

  
قال أبو إسحاق : أي جماعاٍت كثيرة بعد أْن كانوا  [.2النصر : ] (َيْدُخُلوَن يف ِديِن هللِا َأْفواجاً )وقول هللا تعالى : : فوج 

ين واحداً واحداً ، واثنين اثنين ، صارت القبيلة بأَسرها تدخل في اإلسالم.  يدخلون في الّدِ

ممن كان في  فَْوجٌ  َوليمِة فالن ، أي فائجُ  من قولك َمرَّ بنا الفائجُ و، قال :  أَفواج قطيٌع من الناس ، وجمعه الفْوج وقال الليث :

 ، كأنه مشتقٌّ من الفارسية وهو رسول السلطان على ِرْجله ، والفُيُوج : جماعة. الفَْيج من اْلفائجوَطعامه ، قال : 

 الجماعة من الناس. الفَْيج ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال :

 .الفَْوج أَفاِويج يَُخفَّف فيقال : َهْيٌن. ويُجمع ، كما يُقال : َهيِّن ، من َهاَن يَُهون ، ثم فاَج يَفُوج من فَيِّج قلت : وأصله

 وقول َعدي :

َرٌس  وجريريريريريريريا  مسريريريريريوهلريريريريريم مسريريريريريَ يريريريريري  ْزَ  فريريريريريري  يريريريريريف جريريريريري  ُْ كريريريريريَ  أ

  
رَّاروَ   كِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْ َصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َ بريريريريريريريريري   مريريريريريريريريري 

  
 الذين يدخلون السجن ويخرجون يَحرسون. الفُيُوج قيل :

 ُمْرتفعين من ِغلٍَظ أو رمل ، واحدتها فائجة.ُمتََّسُع ما بين كّلِ  الفوائج أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 البِساُط الواسع الفائج وقال أبو عمرو :
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 من األر..
 وقال ُحميد األرقط :

َك َربَّ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياِس ذا املريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريارِج  يريريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِج   لريريريريريريريريريرية ذي َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن مريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريَْ ر جريريريريريريريريريريْ  خيريريريريريريريريريريَْ

  

 يف فائج  أفريَيَج بع  فائجِ 
 وقال آخر :

َر    ى قريريريريريريريريريريريريريَ َ اعريريريريريريريريريريريريَ ْه تريريريريريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريّ ارِجريريريريريريريريريا  ْ عريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريَذاك الريريريريريريريريريّ مسريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
ً  ، أي باتَْت تَْقُرب الماء أْفواج يجمع أفاوجوأفائج   ، قد َرِكبَْت رؤوسها لقرب الماء ، وقال العجاج يصف القمة : فوج بعد فَْوجا

ال أن  ريريريريريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريريريريرياو  أيمريريريريريريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 جريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريل األمريريريريريريريريريريريريريرار أن يريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريرياو  

  
 يفيج : يجري.

 است فيجا و   يف اللريْفر مسني رِيَع 
 .ففاج يفيج أي استُِجفَ 

 الرجُل في األرض ، إذا َذهَب فيها. أفاجَ  أبو ُعبيد ، عن الفّراء :

 وأنشد :

   ال َتْسِبق الةَّْيَخ  ذا أفَاَجا 
 ، َكَهيئَِة الوادي بين الجبلين ، أو بين األْبَرقَين ، َكَهيئة الَخليف إاّل أنها أوسع ، وجمعها فوائِج. اْلفَائِجة وقال ابن شميل :

 [.9،  8النازعات : ] ((9( أَْبصارُها خاِشَعة  )8قُ ُلوب  يَ ْوَمِئٍذ واِجَفة  ))قال هللا جّل وعّز : : وجف 

 ، شديدة االْضطراب. واِجفَةٌ  قال الّزجاج :

 مّما َعايَنْت. َوَجفتْ  تادة :وقال قَ 

، يعني ما  [6الحشر : ] (َفما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوال رِكابٍ )، خائِفَة ، وقول هللا جّل وعّز :  واِجفَةٌ  وقال ابن الكلبّي :

كاب : اإلبل ، المسلمون عليه َخْيالً وال رك يُوجف أفَاَء هللاُ على رسوله من أْموال بني النَِّضير ، مما لم :  الَوجيفواباً ، والّرِ

 ُدوَن التَّقريب من السَّير.

 أنا. أْوَجْفتُهوالفََرُس  َوَجفَ  يقال :

 : ُسَرعة السَّير. اْلَوْجفُ  وقال اللّيث :

ً  البعيرُ  َوَجفَ  يقال :  َراِكبُه. أْوَجفَهُ و،  يَِجُف وِجيفا

 .يُوِجف وراكُب الفرسقال : ويقال : َراِكُب البَعيِر يُوِضع ، 

 يصلُُح للبعير والفرس. الَوِجيفُ  قلت :

 الُحبُّ فُؤاَده : إذا َذَهب به ، وأنشد : اْستوَجفَ  ويقال :
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ٌل و  لريريريريريريريَّ ٌ  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ لريريريريريريريَ  قريريريريريريَ نَّ هريريريريريريريَذا الريريريريريْ ريريريريريَ  لريريريريريكريريريريريِ

  
ه  املريريريريري ريريريريريريرياِدر    تريريريريريريريْ فريريريريريَ وجريريريريريَ تريريريريريَ َوأب  فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريْ ا هريريريريريَ فريريريريريريريَ  هريريريريريَ

  

 [ابب اجليم والباء]

 (وا يء) ج ب
 جبأ ، باج ، وجب.جبا ، جاب ، جأب ، 

بِكسر الجيم : ما َجَمعت في الحوض من الماء ، ويقال  الِجباوَمْقُصوٌر ما َحْوَل البئر ،  اْلَجبا أبو عبيد ، عن األصمعّي :: جبأ 

 له أيضاً : ُجْبَوةٌ وِجباَوةٌ. قلت :
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ع يف اَّو. من املاء الذي يسريريريريريت ى من الب ر. قال ابن األنبارّي وهو َية ، قال : واجَلَْب ما  اجِلَْب ما     ع ج بريْ
 : موضع. اجلََباو مسول اَّو. يكت   لياء ، 

ً  َجبَيتُ  الِكَسائّي : يقال منه َجبَْيُت الماَء في الحوض أجبِيه َجبًى مقصور. وقال شمر : أْجبُو َجْبواً وِجبَايَةً  َجبَْوتُ و،  أِجبي َجْبيا

 ، واْلَجابِي : اْلَجراُد. َجبَاوةً و

 وقال الُهَذلّي :

عريريريريريريريرية   ا   وأَْربريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ ِة أبريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَّ وا ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ابريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ا    بريريريريريريريريَ هريريريريريريريريم جريريريريريريريريابريريريريريريريرييريريريريريريريريا  لريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ىتَّ كريريريريريريريريأّن عريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريَ

  
 وَهَمَز األصمعّي : اْلَجابُئ ، الَجراُد.

ئب ولم  الجابي : الجراُد ، والحابي :واْلَحابي ؛ ف اْلَجابي إذا َجاَءت الّسنَةُ جاء معها ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، العرب تقول : الذِّ

أبو الخطاب هو  االجباء : بيع الحرث قبل َصالحه. قلت : يهِمْزهما قال شمر : أخبرني يزيد بن ُمرة عن أبي الخطاب قال :

 األخفش الكبير ، وهو من الثقات.

َتهاَوِإذا ََلْ ََتَِِْْم ِِبيٍَة قاُلوا )وقال الفراء في قوله تعالى :  معناه : َهالً اجتَبَيتَها ، هال  [203 األعراف :] (َلْو ال اْجتَ بَ ي ْ

 اْختلقتها واْفتَعَلَتها من قِبَل نفِسك وهو في كالم العرب جائز أْن تقول : لقد اختاَر لك الشيَء واْجتبَاهُ واْرتََجلَه.

 [.6 يوسف :] (وََكذِلَك ََيَْتِبيَك رَبُّكَ )وقال هللا : 

ج : معناه ، وكذلك يَختاُرك ويَْصَطِفيَك ، وهو مشتق من : َجبَْيُت الشيء ، إذا َحّصْلتَه لنفِسك ، ومنه : َجبَْيُت الماَء في قال الّزّجا

 اْلَحْوض.

 قلت : وِجبَايَةُ الَخَراج َجْمعُه وتْحِصيلُه ، مأُخوذة منه.

 .«فقَْد أْربَى أَْجبَى َوَمنْ »كتابه : كتَب له في  : وسلمعليههللاصلىفي حديث وائل بن حجر أنَّ النبي و

 ، أي من َعيََّن فقد أْربَى. «فقَْد أَْربَى أَْجبَى َمنْ » بَْيُع الَحْرِث قبَل أن يَْبُدَو َصالُحه ، وقيل : اإلْجبَاءُ  قال أبو ُعبَيد :

 .«فقد أربى أْجبَى من»قوله :  أخبرني المنذريُّ ، عن ثعلب أنه ُسئَِل عن

الَف بيننا ، أنهُ من باع َزْرعاً قبل أن يُْدِرك ، كذا قال أبو عبيد ، فقيل له : قال بعضهم : أخطأ أبو ُعبيد في هذا ، فقال : ال خِ 

هذا أْحمق. أبو عبيد تََكلَّم بهذا على رؤوس الَخْلق وتكلم بعده الخلُق من سنة  فقال : ؟السالمعليهمن أين كان َزْرٌع أيام النبي 

 يومنا هذا لم يَُرّد عليه. ثماَن عْشَرة إلى

ق ، يقال : اإلْجبَاءُ  وأخبرني ابن هاَجك ، عن ابن َجبَلة ، عن ابن األعرابّي ، قال : ّدِ َ  أن يُغَيَِّب الرجُل إبلَه عن الُمصَّ عن  َجبَأ

 ، إذا أجبَأْتُهوالشيء ، إذا تََواَرى عنه ، 
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 ، وأنة  : ج بَّأٌ َجَبأٌ  الضَّ ُّ يف ج ْحره  ذا اْسَتْخَفى ، وَرج ل   َجَبأَ و اَريريَته ، وَ 
أ   بريريريريريريريريريَّ ُّ ِ  الريريريريريريريريريزَّمريريريريريريريريرياِن جبريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا أان مريريريريريريريريرين َريريريريريريريريريريْ

  
ِس و   ِ  اإللريريريريريريريريريه آبيريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا أان مريريريريريريريريريِ

  
كتب  حدثنا السعدي عن علي بن حرب ، عن محمد بن ُحجر ، عن عمه سعيد ، عن أبيه ، عن أمه عن وائل بن ُحجر ، قال :و

فقد أربى ،  أجبى وفّسر من «فقد أْربَى أْجبَى ال َجلََب وال َجنَب وال ِشغار وال ِرواط ، ومن»:  وسلمعليههللاصلىلي رسول هللا 

 أي من عيَّن فقد أربى ، وهو حسن.

 عنه ، إذا تواريت. َجبأتوعليه ، خرجُت عليه ،  َجبَأتُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 به. أخبرني المنذِرّي عنه

جل وغيره َجبأتُ  أبو زيد : يقال :  ، إذا َخنَْسُت عنه. ُجبُوءاً  عن الرَّ

 وأنشد :

َ او  ِة الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ يريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريْل أان  اّل مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    ٌر و ن جريريبريريريريريريريَأْ  عريريَ ريريْ َ مريريريريريريريْه حنريريْ   ن اسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريَ ريريريريريريريْ

  
 ، إذا َخرجْت عليك ِمْن ُجْحِرها. ُجبُوءاً  َعلَيَّ الّضبُعُ  َجبَأَتْ  ويقال :

ُ  وقال األصمعّي : يقال للمرأة إذا كانت كريهة الَمنظِر ال تُْستَحلَى : إْن العْين  عنها. لَتُجبَأ

 وقال ُحميد بن ثَْور الهاللي :

لريريريريريريريريريريريريْه جبريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرية    لريريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه  ذا  ريريريريريريريريريريريريَِ

  
ِس  

َ
يريريريريريريريريريريوَن كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريَة املريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري 

  
ُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :  مهموٌز مقصور : الَجبَان. الُجبَّأ

 : الناجي من األمر الذي انفلت منه ، وأنشد : الجبّأ أبو عمرو :

 ما أان من ري  امللون جب بَّأ و   
َ  ويقال : تَدعَت عنه. عن أمر كذا وكذا إذا ِهبتَهُ ، وارْ  َجبَأْتُ و،  ُجبُوءاً و يَجبَأ َجْبأ عليه األْسَوُد من ُجْحِره ، إذا خرج عليه ، َجبَأ

 : َخَشبَةُ الَحذّاء. الَجْبأَةُ و

 وقال ابن األعرابي وقال الجعدّي :

ِه تريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريار ٌب ولريريريريريريريريريريريريريريه  رفريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريْ  يف مريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َأأِب ا ريريريريريريريريريريريريريريريَزُِ   بريريريريريريريريريريريريريريريْ رْكريريريريريريريريريريريريريريرية  َُّْور  كريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الَجْبُي للحفرة ، ويجمع ُجبِيّاً. : ُحْفَرةٌ يستنقُع فيها الماء. ويقال : الَجْبأو

 قال جندل :

 اجل ّا يف الّصفا الصهارج   م ل 
 .أَْجبُؤ ، وثالثة الِجبَأَة َجْبء الُحُمُر منها ، وواحد [الِجبَأَة]. قال ، وقال أبو زيد : الَجبَأَةوأَبو ُعبيد ، عن األصمعّي : من الكمأَة 

 وأنشد ابن األعرابّي :

َرْ.  حريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريرياَ  مريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريِت مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ   ْن أ مسريريريريريريريريريَ

  
ْرَمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِه مسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  اْرمتريريريريريريريريو   َ  يف مريريريريريريريريريَ  ض و جريريريريريريريريريْ

  

 ِجَبأٌ فيها َفَضضْ و َعَساِقٌل 
 : ُسود. ِجبَأوَعَساقِل : بِيض ، 
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 .ِجبَأَتَُها ، إذا كثَُرتِ  ُمْجبِئةٌ  األرض فهي أجبَأَتِ  أبو زيد :

 من النساء بوزن ُجبّاع : التي ال تَروُع إذا نَظرْت. الُجبّاءُ  وقال أبو عمرو :

 وقال األصمعّي : هي التي إذا نََظرت إلى الّرجال اْنَخَذلَْت راِجعَةً ِلِصغَِرها.

 وقال ابن مقبل :

اء  و  بريريريريريريريريريّ ة  غريريريريريريريريريِت جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  ال نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف  و طريريريريريريريريريَ

  
ا  د  ومريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريوُ    ْن َدلِّ أمريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريِ

  
 كبيرة.كأَنَّه قال : ليست بصغيرة وال 

 ويُرَوى : غير ُجبّاع ، وهي القصيرة ، وقد مر تفسيره شبَّهها بَسهٍم قصير يَرِمي به الصبياُن : يقال له : الُجبّاع. ويقال : ناقةٌ 

 بَجاِويّةٌ ، تُنسُب إلى بَجاَوة ، وهي أرض النوبة ، بها إبٌل نجايب.

 وقال الطرماح :

رب   ِ ْر مسريريريريريريريريريريوَل مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ ة  مل َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِويريريريريريريريريريريّ  جبريريريريريريريريريريََ

  
ن و   وَّن َدرَّهريريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ  فريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  مَل يريريريريريريريريريريريَ

  
: أاّل يُعَشروا وال يُحَشروا وال يَُجبُّوا. فقال رسول هللا  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن وفد ثقيف اشترُطوا على رسول هللا و

 .«ال خْيَر في ِديٍن ال ُرُكوَع فيه» : وسلمعليههللاصلى

وا ، أي أال يَركعوا في صالتهم وال يسجدوا كما يفعل المسلمون ، والعَرُب تقول : َجبَّى فاُلن قال ِشمر : معنى قوله أاّل يَُجبُّ 

 تَْجبِيَةً ، إذا أَكبَّ على وجهه باركاً ، أي َوَضَع يديه على ركبتيه ُمْنَحنياً ، وهو قائم.

 ن فَيَُجبُّون تَْجبِيَةَ َرجٍل واحد قياماً لَرّبِ العالمين.في حديث ابن َمْسعود : أنه ذكر القيامة والْنْفَخ في الصُّور ، قال : فيقوموو

أحدهما : أن يضع يَديه على ُركبتَيه ، وهو قائم ، وهذا هو المعنى الذي  قال أبو ُعبيد : قوله يَُجبُّون ، التْجبِيَة تكون في حالين :

 ؟«قِياماً لرب العالمين»في الحديث ، أال تراه قال : 

ون » يَْنَكَب على وجهه باِركاً ، وهذا الوجه المعروف عند الناس وقد حمله بعض الناس على قوله : والوجه اآلخر : أن فَيَِخرُّ

داً لرّبِ العالمينَ   فجعل السجود هو التّْجبِيَة. .«ُسجَّ

ا جاء نادراً ، م َجباهُ يَْجبَاهوثعلب ، عن ابن األعرابّي : َجبَى الماَل يَجبِيِه ،   ثل أبَى يَأبَى.، قال : وهذا ممَّ

 [.9الفجر : ] ((9َوََثُوَد الَِّذيَن جابُوا الصَّْخَر اِبْلواِد ))قال هللا جل وعز : : جيب ـ  جوب

 : خرقوا الّصْخر ، فاتخذوه بيوتاً فاِرهين. ونحو ذلك. جابُوا قال الفراء :

جاج : واعتبره بقوله   [.149الشعراء : ] (بُ ُيواتً فارِِهنيَ َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلِباِل )قال الزَّ

اب ق عك الةريريريريريريريريريريريريريرييَء كما اجلَْوب   وقال الليث : ، قال : وكل جم َوَّف   جم َوَّبٌ و  َجْيٌ  جَم وبٌ  اجْلَي   ، ي ال : َي 
 ووس  ه فه



3934 

 

 وقال الراجز : .جَم وب  
 اجَتاَب قَييتا  يريْلَتيِتي التيتَا  ها و   

 لَبَِس. اْجتَابَ 

رَت َجْيبَه ،  ُجْبتُ  اليزيدي :أبو ُعبَيد ، عن   ، إذا َعِمْلَت له َجْيباً. َجيَّْبتُهُ والقميص ، إذا قَوَّ

 ، وأنشد : ُجْبتُهُ والقميَص  ِجبتُ  َشمٌر ، سمعت سلمة يقول :

َج الريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريالُِ  يريريريريريريريريريريريريري   أْدعريريريريريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريريريريريريريْه  ريريريريريريريريريريريريريَِ

  
مريريريريريريريريريرياُِ   ْ رَع اهلريريريريريريريريريري  ِر مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ َ  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريَ

  
ْبتُهوالقميَص ،  َجيَّبتُ  ابن بُُزْرج :  .َجوَّ

 التَّْرُس ، وكذلك قال غيره. اْلَجوبُ  أبو ُعبيد :

 .جابةً  ومن أمثال العرب : أساَء َسْمعاً فأَساءَ  .أَجاَب يُِجيبُ  َرِديُد الكالم ، والفعل : الجوابُ  وقال الليث :

 فاإلجابة وأطعتُهُ طاعةً ، وما أُطيق هذا األمر طاقَةً ، اسٌم يقوم مقام المصدر ، وهو كقولهم : الماُل عارةٌ ، جابةٌ  قال أبو الهيثم :

 ، وكالهما يقومان مقَاَم المصدر. الجواب اسٌم ، وكذلك الجابهومصدٌر حقيقّي ، 

 [.186البقرة : ] (فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوِإذا َسأََلَك ِعباِدي َعِنِ  فَِإِن ِ َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإذا َدعاِن )وقال هللا تعالى : 

 قال الفراء ، يقال : إنها التّْلبِية.

جاج : أي  ، وأنشد : فَْليُِجيبوني وقال الزَّ

يريريريريريريريري      الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ى و  ْن َيريريريريريريريريِ   داع  دعريريريريريريريريا   مريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريري    ه  عريريريريريريريلريريريريريريري  ذاك جمريريريريريريريِ  بريريريريريريريْ جريريريريريريريِ تريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريريم َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أحد. يُِجْبه أي فلم

بح. قاله شمر. َجْيبُ و  الليل : الصُّ

 العجاج :قال 

وَّ   مسريريريريريريريريريىت  ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوء  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريمريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريبريريريريريريريريا  يريريريريريريريريْ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريال كريريريريريريريريأثريريريريريريريريلريريريريريريريرياء السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وس غريريريريريريريريَ

  
بَ  ر ، وكشف ، وجلى. َجوَّ  : نَوَّ

جوف الليل »قال :  ؟دعوة أجَوبُ  روى خالد الحذَّاء عن أبي قاُلبَة عن ابن عمر أن رجالً نادى : يا رسول هللا ، أي الليلو

 .«الغابر

، مثل طاع  جاب يجوب ، كما يقال أطوُع من الطاعة. قال : واألصل إجابة ، أي أسرعه جابةاإل من أجَوبُه قال شمر : قوله

 يطوع.

 وقال الفراء : قيل ألعرابي يا ُمصاب ، فقال : أنت أصوُب مني. قال : وأصل اإلصابة من صاب يَُصوب إذا قََصد.

ً  البلدَ  ُجْبتُ  ويقال :  فالٌن ثوباً ، إذا لبسه. وأنشد : اْجتَاب مثله ، ويقال : اْجتَْبتُهو، إذا قطْعته ،  أَُجوبُهُ َجْوبا

ا لريريريريريريهريريريريريريريَ ٌة عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريأَْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرْ  عريريريريريريِ ريريريريريريريَّ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 اجتريريريريريريرياب أْ َرى جريريريريريريري يريريريريريريري ا  بعريريريريريريري  مريريريريريريريا اْبت الو  

  
 : احتفر ، ومنه قول لبيد : اجتابو
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ذا   بريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ ال  قريريريريريريريريائريريريريريريريريمريريريريريريريريا  مريريريريريريريري    ريريريريريريريريتريريريريريريريرياب  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وِب أنريريريريريريريري ريريريريريريريرياء   ريريريريريريريرييريريريريريريريريل    جريريريريريريريري  عريريريريريريريري  هريريريريريريريريابريريريريريريريريِ  هريريريريريريريرييريريريريريريريريامريريريريريريريري 

  
ابٌ  يصُف بقرة احتفرت ِكناساً تْكتَنُّ فيه من المطر في أَْصِل أْرطاةٍ ، ورجلٌ  ، إذا كان قَطَّاعاً للبالد ، سيَّاراً فيها. ومنه قول  َجوَّ

 لقمان بن عاد في أخيه :

   جوَّاب ليل  َسْرم  
 أراد أنَّه يَْسِري ليله ُكلَّه.

 .َجْوبةٌ  : شْبهٌ َرْهَوةٍ تكون بين َظْهرانَْي ُدور قوم يسيل إليها ماء المطر ، وكلُّ ُمْنفَتٍق يتَِّسع فهو الجْوبةُ و

ي الُمنَجاب من األرض الدَّارةُ من المكان اْلَجْوبةُ  وقال ابن ُشميل : النجيَاِب الشَّجِر عنه ،  َجْوبة ، الوطىء القليل الشَّجر ، ُسّمِ

 .ُجوبو َجْوبات مثل الغائِط المستدير ال يكوُن إال في َجلَِد األرض ، والجميع

با ، غير مهموز حين طلع قْرنُه. َجابةُ  أبو ُعبيد ، عن أبي ُعبيدة :  الِمْدَرى من الّظِ

 ويقال : الملساُء اللَّيِّنَة القَْرن.

 : التُّرس. الجْوبُ وقَْرنُها الِجْلَد فطلع. وهو غير مهموز.  جاب بَتُه ، أي حينالِمْدَرى أي جائِ  جابةُ  وقال شمر :

 قال لبيد :

رس  انطريريريريريريريريريريريريق    فريريريريريريريريريريريريأجريريريريريريريريريريريرياُّين مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِ

  
كريريريريريريريريِ  و   لريريريريريريريريْ ه يف املريريريريريريريريِ ْوبريريريريريريريري   بريريريريريريريريكريريريريريريريريلِّ أطريريريريريريريريلريريريريريريريريَس جريريريريريريريريَ

  
 في منكبه. َجْوبه يعني بكل حبشيّ 

 ، وهو الَمْغَرةُ. الَجأْبَ  وَجبَأَ ، إذا باعَ  َجأَبَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: جاب 

 أيضاً : السُّّرة. اْلَجأْبُ  : الَكْسب. وقال غيره : الجأبُ وقال : 

 : جاٍف َغليظ. َجأب : غليظ ، وَخْلقٌ  َجأبٌ  الحماُر الغليظ ، وكاهلٌ  الَجأبُ  أبو ُعبيد :

 وقال الراعي :

يريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرية    فريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريْم أَر  الَّ  ل كريريريريريريريريريريريريريلِّ َنريريريريريريريريريريريريريِ

  
أٌب   كريريريريريريريَ َّ  و هلريريريريريريريا كريريريريريريرياهريريريريريريريٌل جريريريريريريريَ ٌ  مريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريْ

  
األمثال ، يعني سرائر تَُجوُب  َجَوائِب يتنازعون خبَر. وقال : َجائِبَةَ  َمأنتُه ويقال : هل سمعتَ  جْبأتُهُ والبَْطِن ،  َجأبةُ  ابن بُزْرج :

 من ُخلُق ، أي َضْربان ، ال يثبت على ُخلُق واحد. َجْوبان البالد. وفالن فيه

 مة :قال ذو الرّ 

   ج وَبنِي من  اِهِم األْغوال 
 أي تسمع ضربين من أصوات الغيالن.

اب َّاب وفالن َجوَّ  يُجوب البالَد ويكِسب المال. َجأ

ً  الّرُجل باجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: باج ـ  بوح ً  اْلبَْرقُ  باجَ و، إذا أَْسفََر َوجهه بعد ُشجوِب الّسفَر ،  يَبُوُج بَْوجا  يَبُوج بَْوجا
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 : ِمْ له. تريبريّوَج تريبريوُّجا  و ،  ذا بريَرَق ،  بريَوَجاان  و 
 أنا : َمَشْيُت حتى أَْعيَْيُت ، وأنشد : بُْجتُ و،  باج ، إذا أْعيَا ، وقد بائج ابُن بُُزْرج : بَِعيرٌ 

يريريريريريريلريريريريريريريا   لريريريريريريريه مسريريريريريريِ اقريريريريريريري  كريريريريريري  هريريريريريريريَ لريريريريريريَ ي رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْر ريريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
ل    َرَد اَّريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريج و فريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 يُريُد اْلُمِخفُّ والُمثْقَل.

ً  البَْرقُ  اْنبَاجَ  وقال األصمعّي : يقال  ُمْنَكَرة ، إذا تَفَتَّحت عليهم دَواهي. بََوائِجُ  عليهم انبَاَجتْ و، إذا تََكشََّف ،  انبِيَاجا

 : عنههللارضيوقال الشَّماُخ يَرثي عمَر 

عريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا اَدْرَ  بريريريريريريريريَ ورا    ّ غريريريريريريريريَ َه أ مريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ  َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِق   تريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا مل تريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريَ َج يف أكريريريريريريريريريْ وائريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريِ

  
 ِعرق في باطن الفِخذ ، قال الراجز : البائجو

  َيا و    ذا َوَجْعَن أهْبَرا  
 وقال جندل :

ُ  البوائج       لكاِس واألَي ي َد
 العروق الُمتَفَتِّقَة.يعني 

 والفَِليقَِة ، وهي من أسماِء الّداِهيَة. بالبائَِجة أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : جاَء فالن

 االْختِالط. الباَجةُ  وقال أبو زيد :

ً  ألَْجعَلَنَّ النَّاس»ر : قول ُعم يُْهَمز وال يُْهَمز ، وهو الطريقة من الَمَحاّج الُمْستَِويَة ، ومنه البَاجُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  بَاجا

 واحداً 

 أي طريقة واحدة في العطاء ، ويْجمع بَأْج على أَْبُؤج.

 وقال ابن الّسّكيت : يقال : اْجعَْل هذا الشَّيء بَأْجاً واحداً مهموزاً.

ل من تََكلَّم به عثمان ، أْي َطريقة واحدة ، ومثله : اْلَجأُْش ، واْلفَأُْس  أْس.قال : ويُقال أوَّ  ، والرَّ

هان ، فمن َسبَق أخَذه. الَوْجبُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: وجب   والقَْرُع : الذي يوضع في النِّصال والّرِ

 [.36الحج : ] (فَِإذا َوَجَبْت ُجُنوُِبا َفُكُلوا ِمْنها) وقال أبو إسحاق في قول هللا َجلَّ وَعزَّ :

ً  القَْلب ، َوَجبوَ ، أي َسقَط ،  يَِجب َوْجبَةً  الحائط َوَجبَ  فَُكلوا منها. قال : ويقال :أي َسقََطْت إلى األرض ُجنوبُها ،  :  يَِجْب َوِجيبا

َك من فََزع ،  ً  البيعُ  َوَجبوَ إذا تََحرَّ  .يَِجبُ  ، والُمْستَْقبَُل في ُكلِّه ِجبَةً و ُوجوبا

ً  القَْلبُ  وَجبَ  وقال األصمعّي : ً  لشمسا وجبتوإذا خفَق ،  َوِجيبا إذا َسقَطت ، ويقال للبَعير إذا بَرك وضرب بِنَْفِسِه  تَِجُب وجوبا

ً  األْرض ، قد َب تَْوِجيبا ً  فالٌن البيعَ  أْوَجبو،  َوجَّ بَ  ، أي مّرةً واِحدة ، وقد َوْجبَةً  ، وفالن يَأكل كل يوم إيجابا ً  ِلنَْفِسه َوجَّ  .تَْوجيبا

 له الجنَّة أو النار. َوجبتَ  ، أي «أَْوَجبَ  فَقَدْ من فَعل كذا وكذا »في الحديث : و

 : الكبائُِر من الذنوب الّتي الُموِجباتُ و
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 هللا هبا اللار. أْوَج َ 
حدَّثنا السعديُّ قال : حدثنا ابن عفان عن ابن نمير ، عن األعمش ، عن إبراهيم عن أبيه ، قال : قال أبو َذّرٍ : كنُت مع رسول 

قلت : هللا ورسوله أعلم. قال : فإنها تذهب  ؟الشمس. فقال : يا أبا ذّر ، هل تدري أين َذَهبَتْ  َوَجبَت حين سلموعليههللاصلىهللا 

 حتى تسجد بين يدي ربها تستأذن في الرجوع لها مكانها قد قيل لها ارجعي من حيث جئِت ، فتطلع وذلك مستقر لها.

ُمُروهُ فَْليَْعتِْق »، فقال :  أْوَجب ، فقالوا : يا رسوَل هللا ، إنَّ صاحباً لَنَا وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ أْقَواماً أتَوا النَّبي و

 .«َرقَبة

 قال ُهْدبَة بن َخْشَرم :

ه  ك  نريريريريريريريريّ ِك عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه لريريريريريريريريه ال تريريريريريريريريريَ

  
ا   ْوجريريريريريريِ ي مريريريريريريريا القريريريريريريرييريريريريريريريه   ذ مسريريريريريريرياَن مريريريريريريريَ فريريريريريريريَّ  بريريريريريريريكريريريريريريريَ

  
ً  : إذا مات َوَجبَ  موتَه ، يقال : بالموِجبِ  أراد  . وأنشد الفراء :َمْوِجبا

هريريريريريريريريريريريريريرِي ظريريريريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريرا  و   كريريريريريريريريريريريريريأن مريريريريريريريريريريريريري 

  
ْأِب   َرأَب اجلريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريَ

  
بُ  : ماء لبني الُهَجيم عند َمْغَرة عندهم. وقال الليث فيما قرأت له في بعض النسخ : الجأْبُ و من الدواب الذي يفزع من  الُمَوجَّ

 كل شيء ، قلت : وال أعرفه.

 لب أن ابن األعرابّي أنشده :وأخبرني المنذرّي عن ثع

ة  يف الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريراش و  جريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياو   ي أن َيريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريريرية  حيريريريريريريريريريريريريَْ  َوجريريريريريريريريريريريريَّ

  

اِ. و  يريريريريريريريريريريريريريَ  ال ذي تريريريريريريريريريريريريريالُُّ عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريريريريِ

  
ريريريريريريريريريبريريريريريريريريا  ريريريريريريريريري   أانَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ذا مريريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
يجة : يندمج في الفراش. وّجابةٌ  قال :  : فرق ، ُدمَّ

 الرجُل البَْيَع على أْن يأُخَذ منه بعضاً في كّلِ يوم ، فإذا فََرَغ قيل : قَد اْستَْوفَى يُوِجبَ  أنْ  اْلَوِجيبَة ابن السكيت ، عن أبي عمرو :

 .َوِجيبَتَه

بَ  أبو َزيد ، يقال : ً  فالن ِعيَالَه َوجَّ  .َوْجبَة إَذا َجعََل قُْوتَُهْم ُكّل يوم تَْوِجيبا

 األعرابّي ِلُرْؤبَة :قال َشِمر : وأقرأنا ابُن 

ْه  مريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ ِ يف  َقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ ْوٌد مسريريريريريريريريريريِ اء عريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
ه   مريريريريريريري  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريوِع جريريريريِ ارّي الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ٌ  عريريريريريريريَ َوجريريريريريريريَّ  مريريريري 

  
بٌ  قال :  أي ال يَأكل في النهار إال أْكلة واحدة ، ِجْرِضٌم : َعِريٌض َضْخم. َمَوجَّ

َجاء يَعوُد عبَد هللِا بن ثَابت فَوَجَده قد ُغِلَب ، فاستَْرَجَع ، وقال : ُغِلْبنَا عليك يا أبا  وسلمعليههللاصلىأّن النبي »في الحديث : و

تُُهنَّ ، فقال : رسول هللا  فال تَْبِكيَنَّ  َوَجبَ  َدْعُهّن ، فإِذا وسلمعليههللاصلىالّربيع ، فَصاَح النِّساُء َوبََكْين ، فََجعََل ابُن َعتِيٍك يَُسّكِ

 .«قال : إذا َماتَ  ؟الُوُجوب ، فقالوا : وَما باكية

 وقال بعض األنصار :

و عريريريريريريريريريوف أمريريريريريريريريريتا  َنريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريري  ه بريريريريريريريريريريَ  أطريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريريم مسريريريريريريريريىت كريريريريريريريرياَن أوَل واجريريريريريريريريِ  عريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ
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 أي أول َميِّت.

ه عنه. قال الدينورّي في وُوُكوبُ  ُوُجوبُه عن َكَذا ، وَوَكبتُهُ : إذا َرَددتَهُ عنه ، حتّى طال َوَجبتُه يقال« : نوادر األعراب»وفي 

 .الِوَجاب َوْجبٌ  وهي أسِقيَةٌ ِعظام ، وواحد الِوَجاب باب العسل : ويُوَعى العََسُل في

 [ابب اجليم وامليم]

 (وا يء) ج م

 مجا ، جيم ، وجم ، مأج ، أم  ، أجم ، موج ، جوم.
 كّلِ شيٍء َحْزُره َوِمقداُره ، َممدود. ُجَماءُ  َسلَمة ، عن الفّراء :: جما 

 كّلِ شيٍء َشخصه ، وأنشد : َجَماءُ  وقاَل ابن دريد :

 قري ْرَصة  ِم َل َ َاِء ال ُِّْس و   
ى ابن الّسّكيت : وا القَوُم ، إذا اْجتََمع بعضهم إلى بعض ، وقد تََجمَّ  عليه. تََجمَّ

 كّلِ شيء اجتماُعه وَحركته ، َوأَنشد : َجَماءُ  وقال ابن بُزرج :

ت  و  فريريريريريريريريريِ َق عريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريَ ر  قريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  
ودِ   تريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْران  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَءه  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
شخص  الشيء قدره. أبو ُعبيد عن أبي عمرو الُجماء : ُجماءووهو اجتماعه ونتّوه ، قال :  ُجماؤهوالترس  َجماءُ  أبو بكر : يقال

 الشيء تراه من تحت الثوب.

 قال الشاعر :

رى   فريريريريريريرييريريريريريريريا عريريريريريريريجريريريريريريريبريريريريريريريا  لريريريريريريريلريريريريريريريحريريريريريريري  داء فريريريريريريريال يريريريريريريري 

  
اء     لريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريه أثريريريريريريريريريريريريريواب احملريريريريريريريريريريريريري ِّ  ريريريريريريريريريريريريري 

  
ؤ أبو عمر : ا على بيضه. التجمُّ  : أن ينِحني على الشيء تحت ثوبه. الظليم يتجمَّ

 الفَاثُوُر من اللُّجْين. اْلَجامُ  رابّي :أبو العباس ، عن ابن األع: جوم 

ً وقال : ويُجمع على أَْجُؤم. قال :  اً. جاَم يَُجوُم َجوما  ، مثل حام يَُحوُم َحوماً ، إذا طلَب شيئاً َخيراً أو شرَّ

َعاةُ ، أْمُرُهْم وكالُمُهْم  الَجْومُ  وقال الليث :  وَمْجِلُسُهم واِحد.كأَنَّها فارسية ، وهم الرُّ

 .ُجومٌ  ، وِمْنهم َمْن يقول ، الجاُم جاَمات وقال ابن األعرابي : يقال يُجمع

 في األمِر إذا داَر فيه. ماجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: مأج ـ  موج

 االْختاَلط. اْلَمْيجُ وقال : 

 .ماَج اْلَمْوجُ  : ما ارتفََع من الماء فوَق الماء ، والِفعل : الَمْوجُ  اللّيث :

 النَّاس إذا َدَخَل بَعُضهم في بعض. ماجَ والبحُر ،  ماجوإذا اْضطرب وتَحيَّر ،  ماَج يَُموجُ  وقال ابن األعرابّي :

ٌر بين الِجْلِد والعظم ، ومن مهموزه : ُمؤوجوالدَّاِغَصة ،  ُمؤوج : الُمؤوجُ و لعة تََموُّ  لماءُ أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : اْلَمأُْج ا الّسِ
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 املِلح.
 وقال ابن َهْرَمة :

ى  هريريريريريريريريريريَ ِة عريريريريريريريريريرياُ متريريريريريريريريريري ْ رحيريريريريريريريريريريَ َك كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريَّ

  
ا  ود  مريريريريريريريريريريريأجريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريري  ر وب  املريريريريريريريريريريرياِء   تريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وأنشد : َمأجُ  فهو يَْمُؤُج ُمُؤوَجةً  الماُء ، مُؤجَ  وقال الليث : يقال

 الَبْحر و   أبْر.  َ َْ  عليها اْلم ؤ وَجة  
ً  السكوُت على َغْيظ. يقال : َرأْيتُه اْلُوُجوم قال الليث :: وجم   .َواجما

 .َوَجَم يَِجمُ  ، وقد الواِجم أبو ُعبيد : إذا اشتدَّ ُحْزنُه حتى يُْمِسَك عن الكالم ، فهو

 َجبٌَل صغير ، ِمثل اإلَرَم. اْلَوَجمُ  قال َشِمر ، قال أبو ُعبيد :

ها فوق بعض على رؤوس القُوِر واإلكام ، وهي أغلظ وأطول في السماء من حجارة َمْرُكومةٌ بعض اْلَوَجمُ  وقال ابن ُشميل :

 األُروِم.

كوه ، وهي أيضاً من َصنعة عاد ،  يَرةِ واألَمَرة ، لو اجتمع على حجٍر ألُف رجل لم يَُحّرِ قال : وحجارتها ِعظاٌم كحجارة الّصِ

 .مُ الُوُجو ُمستَِديٌر ، وأعاله ُمحدَّد ، والجماعة الَوَجم وأصلُ 

 وقال رؤبة :

ادْ  مريريريريريريريَ نْيَ األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْ  بريريريريريَ مريريريريريريريِ ٌة كريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ امريريريريريريريَ  َوهريريريريريريريَ

  
ادْ   نْيَ األ ريريريريريريريريريريريريريَْ اِدّي بريريريريريريريريريريريريريَ م الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ  أْو َوجريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اْلبُيوت ، وهَي الِعَظام منها. األْوجامُ و،  َوَجمٌ وَ  َوْجمٌ  قال َشِمر ، وقال ابُن األعرابي : بَْيتٌ 

 وقال ُرْؤبة :

اُِ  اَن مريريريريريرين دون ر كريريريريريريريَ و كريريريريريريريَ م   لريريريريريريَ كريريريريريريَ رتريريريريريريَ مريريريريريري   الريريريريريريْ

  
م  و     َوجريريريريَ اِن الريريريريْ مريريريريريريريَّ ا َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ِل الريريريريريريري هريريريريْ  أْرمريريريريريريري 

  
اُن نَفُسه ، ويُجمع الَوَجمُ  قال : مَّ ً  الصَّ  . قال رؤبة :أوجاما

 َصْخرا  َصاِ را  و   َكَأَن أوجاما  
 .أِْجمتُه قال الليث : يُقال أَكْلتُه َحتَّى: أجم 

 .أَجم يَأَْجمُ  ، على فَاِعل ، وقد آِجم َكِرهَ الطعاَم فهوأبو ُعبيد ، عن الكسائي ، وأبي زيد : إَذا 

 إذا كان ُمتَغَيِّراً. آِجمٌ ووقال األصمعّي : ماُء آِجٌن 

 وقال ابُن الَخْرعِ :

وفريري هريريريريريريرياو  يريريريريريريرياِ. َتسريريريريريريريريريريريريريريريري  َرب  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َر اَّريريِ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   َ رأِب   ريريريريريريريريريريريريريريِ َريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
اَء املريريريريريريريريريريريريريري و َوَرَدْ  مريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد آِجنَا.

 وتَكَرُهه. تَأِجُمهُ  ، أي مأجومٌ  بمعنى آِجمٌ  وقال غيره :

 الشيء إذا لم يُوافِقَك فكِرهتَه. أَجمت ويقال :

مَ  أبو ُعبيد ، عن األحمر : ما النّهار تَأَجَّ ه.  تأَجُّ  .اآلجام : َمْنبُِت الشجر ، كاْلغَْيضة ، والجميع األََجمةُ وإذا اشتَّد َحرُّ

 واألُُطم : اْلقَْصر بلُغَة أهل األُُجمو
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 وا طاُ. قال : ا جاُ اَّجاُّ ، وهي
ا   الَّ َمةي ا  جَبْلَ ل و     ال أ   

 تََوهُّج الَحّرِ قال العجاج وأنشد : األََمجُ  األصمعّي :: أمج 

   مَسىتَّ  ذا ما الصَّْيف  كان أجَمَا 
 ، إذا اشتد بها َحرٌّ أو عطش. تأَْمج اإلبل أَِمَجت وقال الليث :

 ، إذا َسار َسْيراً شديداً ، بالتخفيف. أََمج عمرو ، عن أبيه :

ً  من الحروف تؤنث ، ويجوز تَْذكيرها ، وقد الجيموقال الليث : جيم   إذا َكتَْبتَها. َجيَّمُت جيما

 ابب اللفيف من حرف اجليم

جو ، جوى ، جأى ، أجا ، جئاوة ، جيأه ، جا ، أج  ، وجأ ، وج  ، جؤجؤ ، جْأجاء ، أوجى ، 
 ، جاجه ، َيجوج ، وي . جي ا ، َيج 

ى الَجوُّ  قال الليث :: جو   ، وأنشد. َجّواً  الهواء ، وكانت اليماَمةُ تَُسمَّ

   أْ َلَق الّ ْهر  جِبَّو طََلاَل 
 جوُّ  منها بما نُِسَب إليه ؛ فمنها جو كثيرة يُعرف كل أَجِويَةٌ  ما اتّسع من األرض واطمأَنَّ وبرز ، وفي بالد العرب الَجوُّ  قلت :

تار وبين الجماجم ، ومنها  اليمامة ، وقال طرفة : جوّ  اإلحساء ، ومنها جوّ  الُخَزامى ، ومنها جوّ  ِغْطِريف وهو فيما بين الّسِ

   َ اَلَلِك اجلَوُّ فبيضي واْصِفرِي 
 سماء واألرض.السماء : الهواُء بين ال جوُّ وُمْمرٌع.  جوٌّ  ُمْكِلىٌء ، أي َكثير اْلَكأل ، وهذا جوُّ  ويقال : هذا

 [.79النحل : ] (ِإىَل الطَّْْيِ ُمَسخَّراٍت يف َجوِ  السَّماءِ )قال هللا : 

 من الماء ال يوقف على أقصاه. جوٌّ  وَدَخلُت مع أعرابي َدْخالً بالَخلصاِء ، فلما انتهينا إلى الماء قال : هذا

 اآلخَرة. اْلَجوُّ  وقال ابن األعرابي :

ى َموضع. قال : اْلِجَواء وقال الليث : بَني فالن  ِجَواءِ  ، يقال : نََزْلنا في ِجَواءً  والفُْرَجةُ التي بين َمَحلَِّة القوم وْسط البيوت تَُسمَّ

 ، ومنه قول زهير : الَجوّ  جمع الِجَواء قلت :

   َعَفا ِمْن  ِل فاِطَمَة اجِلَواء  
 موضعاً بعينه. بالِجَواءِ  ويقال : أراد

وهو عندي تصحيف وصوابه الِحواء وجمعه أحوية  الجوُّ جواءً  الفُْرجةُ وْسط البيوت ال أعرفه ، ويُجمع الِجَواءُ  ث :وقول اللي

 ، ومنه قوله : الجوُّ ِجواءً  وقد يجمع

ر  داره  كريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ ر و مريريريريريريريرين يريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  أ  أ َُّ عريريريريريريريريَ

  
ِ يّ  أيكريريريريريريريريريريريريريل اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا    واَء عريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريِ

  
 حجر.البيت يُروى للنابغة وألوس بن 

ً  ُرِوي عن َسلمان ، أنه قال : لكل أمرىءو  أصلَحَ  جّوانيَّهُ  وبَّرانيّاً ، فمن أْصلَحَ  َجّوانيّا
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 أفس  هللا ِبرانيَّة. جّوانّيه هللا  بريرّانيَّة ، وَمْن أْفس 
ه ، وبِبَّرانيِّه َعاَلنِيَّه. بَِجّوانِيِّه قال شمر ، قال بَْعضهم : َعنَى  ِسرَّ

 بالهاء أيضاً ؛ وأنشد قوله : الَجّوه كل شيء بَْطنُه وداِخله ، وهو جوُّ وقال : 

رَاِ  كريريريريريريريريريريَأن فريريريريريريريريريري  ْوج  الريريريريريريريريريريْ ِه مريريريريريريريريريريَ ّوتريريريريريريريريريريِ َ رِي جبريريريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريريريريَْ

  
ه الريريريريريرِّيريريريريريح    يِّ جريريريريريريرياَُّ  َرنريريريريريريْ ريريريريريريريَ زَاعريريريريريِ اِ  ا ريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : بَطُن ذلك الموضع. َجّوتُه قال :

 وقال آخر :

 لَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريه تريَرى مسوهلريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريخصريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َوراكب هريريريا

  
وان  يف   مريريريريريريريريور  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وِ  خمريريريريريريريريَ بريريريريريريريرياغريريريريريريريري  ّوأِب الريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
تُهوقال شمر ، قال ابن األعرابّي : اْلباُغوت َمْوضع ،   [79 النحل :] (يف َجوِ  السَّماءِ ): َداِخلُه ، وقال قَتَادة في قول هللا :  جوَّ

 في َكبِِد السماء ، ويقال ُكبَيداء السماء.

 يَأُْخذُ في الباطن ال يُستَمَرأَ معه الطعام.مقصور ، كلُّ داٍء  الَجَوى قال الليث :: جوى 

 ، وصار االجتواء أيضاً لما يُكَرهُ ويُْبغَض. اجتََوينَاهوالّطعاَم  استَْجَويناوَ كما ترى ،  َجِويَةٌ  يقال : َرجٌل َجٍو ، َوامرأةٌ 

 .«أنَّ َوْفَد ُعْرينَة قَِدُموا المدينة فاجتََوْوها»في الحديث : و

البالد إذا َكِرْهتها ، َوإن كانت ُموافِقَةً لك في بََدنك ، واْستَْوبَلَتها إذا لم تَُوافِقك في بدنك  اَجتَويت»ال أبو زيد : قال أبو ُعبيد : ق

 وإن كنَت ُمِحبّاً لها.

 النزاُع إلى الَوطن ، وكراَهةُ المكان الذي أنت به وإن كنَت في نِعمة. االجتَِواء « :نوادره»قلت : قال أبو زيد في 

 قال : وإن لم تُكن ناِزعاً إلى َوطنك فأَنت ُمجتٍو أيضاً.

أيضاً أال تَْستمرىَء الطعاَم باألرض وال الشَّراب ، غير أنك إذا أحبَْبَت المقاَم بها ولم يُوافِقك  االجتََواءُ  قال أبو زيد : وقد يكونُ 

 .بمجتَوٍ  طعاُمها وال َشرابُها ، فأَنَت ُمْستوبِل ، ولستَ 

 أبو زيد االجتََواء على َوْجهين. قلت : جعل

 َمْنقوص ، َوِجيةٌ. جًوىو،  اجتَِواء به اْلبَلَد : يجتَِوي وقال ابن بُزْرج : يقال للذي

 ُجيَيَّة. الِجيَةَ  قال : وَحقَُّروا

ُمؤثر بن عفازة عن عبد هللا حدَّثنا السعديُّ عن الرمادّي عن يزيد بن هارون عن العوام بن َحْوَشِب ، عن َجبَلةً بن ُصَحْيم ، عن 

، لقي إبراهيم وموسى وعيسى ، فتذاكروا الساعة ، وَرّدوا الحديث  وسلمعليههللاصلىلما كانت ليلة أسري برسول هللا » ، قال :

رُض إلى عيسى فذكر الدَّجال وقتلَهُ إياه ، وخروج يأُجوج ومأُجوج ، وإفسادهم األرض ، ودعاءه عليهم فيموتون ، وتَجوى األ

 من
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 .«رحيهم
 قال أبو ُعبيد : قولُه تجتَبىء األرُض منهم ، أي تُنِتن ، وهو َجٍو من أي ُمْنتِن ؛ وأنشد : ثم ذكر الحديث بطوله :

زاج  مريريريريريريريريريريريرياَء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريرياب    َّ كريريريريريريريريريريريريان املريريريريريريريريريريريريِ

  
و   جريريريريريريريريريريريريريريريريٌن وال مريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريروٌق    ال جريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 المْنتُن المتغيّر. وقال : الَجِوي قال :

ِويريريريريريريريهَ  ا ن وجريريريريريريَ يريريريريريريهريريريريريريريَ لريريريريريريِ ْأَ  بريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريري ي لريريريريريريريريريريريريريريريو أَرْدَ  هلريريريريريريريريريريريريريريريا دواءو  

  
 جويت عنها : أي لم تُوافقك فكرهتها.

 اْلَهوى الباِطن. اْلَجوى أبو عبيد :

يت : َرُجلٌ  ّكِ ٌ  الَجْوف : َجِوي وقال ابن الّسِ  ، أْي َدِوي اْلَجوف. َجِويَة واْمَرأَة

 توافِقك البِالد.، إذا لم  َجًوى نْفِسي َجِويَتْ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 الواسُع من األْوِدية ، وأنشد : اْلِجواءُ  قال ، وقال أبو عمرو :

    َْعس   ملاِء اجلَِْواء  َمْعسا  
 ، وهو سواٌد في ُغْبَرةٍ وُحْمَرة. األْجأَى لَْونُ  بوزن الُجْعَوة : الُجْؤَوةُ  قال الليث :: جأى 

 إذا كانت عليتها َصَدأُ الحديد. َجأَْواءُ  َكتِيبَةٌ أبو ُعبيد عن األصمعّي : يقال : 

 .أَجأَى ، وبَعيرٌ  الُجْؤَوة قال : وإذا َخالََط ُكْمتَةَ البعيِر مثُل َصَدأ الحديد ، فهو

ةُ غير مهموز : قاء. قال ، وقال األُموّي : الُجوَّ قعة في الّسِ  الرُّ

يتُ  يقال : قَاَء : َرقَْعتُه. َجوَّ  الّسِ

 ، تَقديُر الُجْعَوة. الُجْؤَوةُ  هي وقال شِمر :

قعتين على الَوْهيِ من َظاهٍر وباطن. ُمْجئِيٌ  يقال : ِمقَاءٌ   ، وهو أْن يُقَابَِل بين الرُّ

 .َجأَيتَه قال شمر : وكّل شيٍء َغطَّيتَه أو َكتَْمته ، فقد

ه َكتَمته ، وما َجأَيت قال : وقال أبو زيد : اعي َغنَمه ، إذا لم  يَجأَى أي ال يَحبِس الماء ، وما ِسقاُءك َشْيئاً ، يَجأَى ِسرَّ الرَّ

 يَحفَظها.

 َمْرَغه ، أي ال يَْستُر لُعَابَه. يَجأَى ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، يقال : فالن أْحَمق ما

 ، إذا َمنََع. جأَىوقال : 

 وقال ِشمر : َجيَّأُْت اْلِقْربةَ ِخطتُها. وأنشد :

ْه  لريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر هريريريريريريريريريريريريريريريا أ ُ  ريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريْ ّرَق ثريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريريريريا أَِدمي    جريريريريريريريريريريِ ل  فريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريَ

  

َأهريريريريريريريا الريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  فريريريريريريريخريريريريريريريان مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا جريريريريريريرييريريريريريريريَّ  فريريريريريريريَ

  
ٌة َرد وُ    اأٌب ورَاِدعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مثل فِعالة : الشيُء الذي يوضع عليه الِقْدُر إن كان ِجلداً ، أو َخَصفَةً أو غيرها. اْلِجئَاَوةُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي ، والفراء :

 أيضاً. الِجواءُ و،  اْلِجئَاءُ  قال ، وقال األحمر : هي

 «.ِجْلٍد أَحّب إلّي من أن أطَِّلَي بزْعفَران بِجواءِ  ألْن أَطَِّليَ »في حديث علّي : و
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 أَْجِوية. الِجَواءَ  مع، وج الِجئَاء أَِجئيَة قال : وجْمع

 على الشيء إذا َعضَّ عليه. جأَى البُْرَمةَ إذا َرقعتها ، وكذلك النّعل ، وقد جأَْوتُ  وقال شمر : قال الفراء :

 هذا ، أي َغّطه. أَِجئْ  أبو عدنان ، عن أبي ُعبيدة :

 قال لبيد :

   مَسَواِسر  ال َيِ  َن َعَلى اجلَِْذاُ 
 يَْستُْرَن. ويقال : أحيْء عليك ثَْوبك.أي ال 

 ٌ ٌ  ابن الّسّكيت : امرأَة  ، إذا جامَع سلح. ُمَجيَّأ ، إذا أُفِضيَْت ، فإذا ُجومعَْت أَْحَدثت ، ورجل ُمَجيَّأَة

بها المخاض  فجاءَ  ول :هو من ِجئُْت ، كما تق [23مريم : ] (فََأجاَءَها اْلَمخاُض ِإىل ِجذِْع النَّْخَلةِ )وقال الفّراء في قول هللا : 

ا أُلِقيَت الباُء ُجعل في الفعل ألف ، كما تقول : آتْيتَُك َزْيداً ، تريد أتَْيتَُك بزْيد.  ، فلمَّ

ِة ُعْرقوب ، ومنهم من يقول : َشرٌّ ما ألَجأَك. والمعنى واحد.  ومن أمثال العرب : َشرٌّ ما أَجاءك في ُمخَّ

 وأنشد غيره :وتميم تقول : َشرٌّ ما أشاَءك ، 

ةو  َ ْداَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّأب  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادقريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِح اجلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل   فريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريم    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريأجريريريريريريريريرياَءتريريريريريريريريريْ

  
 وقال زهير :

تريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريري ا   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياو  عريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريار  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر مريريريريريريريريريري 

  
ه  املريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريرية  والريريريريريريريريريريريريريريّرجريريريريريريريريريريريريريرياء     أجريريريريريريريريريريريريريرياَءتريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِة ُعرقوب ، أن العرقوَب ال ُمخَّ فيه ، فال يحتاُج إليه إال من ال يقدر على شي  ء.أي ألجأتْه معنى قوله : إلى ُمخَّ

 قال أبو عبيد : ويُضَرُب هذا لكّلِ مضطر إلى ما ال خير فيه وال يَُسدُّ َمَسّداً.

 أي ُمقَابَلة. ُمَجايأَةً  الرجُل من قُْرب ، أي قابلني ، وَمّر بي َجايأَني ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال :

ً  قلت : هو من  به. َمِجيءٌ  به ، فهو يُجاء به ِجيءَ و جاءٍ  ، فأَنَا َمِجيئةً و ِجئْتُهُ َمجيئا

ٌ  قال الليث :: أجأ   قلت : هؤالء أَِجئيُّون بوزن أَجِعيُّون. أجأ وَسْلَمى َجباَل طيِء ، وإذا نُسب إلى أََجأ

َ  وقال ابن األعرابّي : . أََجأ  ، إذا قَرَّ

 اسُم َحّيٍ من قيس ، قد َدَرُجوا وال يُْعرفون. ِجئاَوة قال الليث :: جأي 

 : ُمْجتَمُع ماٍء في َهْبطٍة َحوالي الحصون. الَجْيأةو: جيأ 

 الموضُع الذي يجتمع فيه الماء. الَجْيأة أبو ُعبيد ، عن الكسائّي ، وأبي ُعبَيدة ، واألموّي :

 ها ماء المطر ، ويَْشَرعُ الُحْفَرةُ العظيمة ، يجتمع في الَجْيأَةُ  شمر ، عن أبي زيد :
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 اللاس  فيه مس ة وَ ه م.
 قال الكميت :

اأب   ْه َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ َأأب  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريادع  جريريريريريَ

  
ا وطريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا    هريريريريريريريَ عريريريريريريري  لريريريريريريريريَ مريريريريريريريْ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريَ بريريريريريريريَ َلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريري 

  
 بغير همز ، فهو الذي يَسيل إليه المياه. الِجيَّةُ  . قال : وأماَجْيأَةً  فالنُ  جاء وقال الفّراء :

 وقال الُهَذلّي :

ه  لريريريريريريري  فريريريريريريريَ ر  وأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌف قريريريريريريريري  عريريريريريريريَ  مريريريريريريرين فريريريريريريريوقريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   تريريريريريريريريري  اِن والريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَّ َق  لريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ يء  تريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريِ

  
 ، وكلٌّ من كالم العرب. َجيأَةٌ و ِجيَّةٌ  وقال شمر : يقال له

ا ِمْلٌح ، وإما َمْخلوط بِبَول. ِجيّةٌ ويقال : قِيّةٌ من ماء ، « نوادر األعراب»وفي   من ماء ، أي ماٌء ناقٌع َخبيث ، إمَّ

 الِجَراح. جاَءْت جائيَةُ  ما اجتمَع في الُخراجِ من الِمدَّة والقَْيح ، يقال : الجائية وقال الليث :

  قال أبو ُعبيد : أّي تُْنتُِن ، وأنشد : «نهم األرضفَتَْجَوى م»في حديث : يَأْجوَج ومأُجوج و

زَاج  مريريريريريريريريريريريرياء  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريرياب    ّ  كريريريريريريريريريريريرياَن املريريريريريريريريريريريريِ

  
ٌن وال مريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرير وق    و   جريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال جريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : والَجِوي الُمْنتِن ، واألِجُن دونَه في التَّغيُّر.

ً  في سيره ، أَجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: أجج   ، إذا أسرع وَهْرَول ، وأنشد : يَُؤُج أَّجا

 لريفَّر  
   يؤ ج  كما أَج اليتَّليم  امل

ت وقال الليث : ً  النارُ  أجَّ ً و،  تَُؤُج أَجيجا ْجتها تأِجيجا ً  الَحرُّ  ائتجَ و،  أجَّ  .ائتجاجا

 : ِشدَّةُ الَحّر. األَُجاجُ و

 قال رؤبة :

 مَسرََّق اََّرُّ أجاجا   اعال  و   
وهو الشديُد الملوحة والمرارةَ ، مثل ماء  [53الفرقان : ] (َوهذا ِمْلح  ُأجاج  )الماُء الُمرَّ الِمْلح ، قال هللا تعالى :  األُجاجُ وقال : 

 البحر.

ةُ  ويقال : جاءت  الصَّيف. أجَّ

 : شّدة الَحّر. االئتجاج أبو ُعبيد :

 قال ذو الرمة :

 .  أِبجة  َنشَّ علها املاء  والرَُّط   
 هما قبيالن من َخلق هللا ، جاءت القراءةُ فيهما بهمٍز وبغير همز.« : مأجوجو،  يأجوج»: قال أبو إسحاق في  يأجوج

قال : وهما اسمان أْعَجميان  «مأُجوجو يأُجوج أنَّ الخلْق من الناس عشرة أجزاء ، تِْسعة منها»جاء في الحديث : وقال : 

تِ  واشتقاق مثلهما من كالم العرب يخرج من ، وهو الّشديد الملوحة والمرارة ، مثل ماء البحر ،  األُجاج النار ، ومن الماءِ  أَجَّ

 الُمْحِرق من ُملوحته ، ويكون التقدير في يأجوج يَْفعُول ، وفي مأجوج
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 مفعول.
 فاُعوالً ، وكذلك مأجوج. يَأْجوج قال : ويجوز أن يكون

 ذا اشتقاقُهما ، فأما األعجميَّة فال تُْشتَقُّ من العربية.قال : وهذا لو كان االسمان َعَربِيَّين لكان ه

جَ  عمرو عن أبيه :  ، إذا حمل على العدّو ، وَجأََج ، إذا وقف ُجْنباً. أَجَّ

 َخشبةُ الفَدَّان بلُغِة ُعَمان. الَوْيجُ  قال الليث :: ويج 

ج ، »في الحديث المرفوع : : وجأ  ْوم فإنه لهمن استطاع منكم الباَءة فَليَتََزوَّ  .«ِوجاء ومْن لم يستِطْع فعليه بالصَّ

، فأراد أنَّه يَْقَطُع  َوَجأتُه ، وقد َموجوءٌ  ممدود ، فهو ُوِجَئ ِوجاءً  وقال أبو ُعبيد : قال أبو زيد يقال للفحل إَذا ُرضَّت أُنثيَاه : قد

 ال يَْضِرب. الَمْوجوءَ  النِّكاح ألنَ 

كين. الَوْجءُ  وقال الليث :  باليد ، والّسِ

 مقصور. أََجأتُه أََجُؤهُ َوْجأ يقال :

ً  ، تَْوَجى الّدابةُ  َوِجيَت فهو شدَّة الَحفَا. يقال : الَوجا وأما: وجا  ى ، مقصور ، وإنّهُ  َوجا  .َوجٍ  في ِمْشيته ، وهو لَيَتََوجَّ

يت : أَْن يشتِكي البعيُر باطَن خفِّه ، والفرُس باطن ح  افِره.وقال ابن السّكِ

 : قبل الَحفا ، والحفا قبل النَّقَب. الَوَجا قال : وقال أبو ُعبيدة :

 ثعلب ، عن ابن األعرابّي : الَوِجئَة البقَرة.

 الَخِصّي. ابن نَجدة ، عن أبي زيد : الَوِجيُء :

 .َوَجْيتُه ِوجاءً وَ َسلَمةُ عن الفّراء : يقال َوَجأْتَه 

 .أَوجيَة  يُعَمُل من جران اإلبل ، تَجعُل فيه المرأةُ ِغْسلَتَها ، وقُماَشها ، وجمعهفي غيِر هذا ِوعاءٌ  الِوجاءُ وقال : 

 .أْوَجْيتُه ، أي مْرُدوداً عن حاَجته وقد ْموًجى عمرو عن أبيه : جاَء فالنٌ 

 فََرجع. أْوَجيتُه أْن تَْزجَر الرجَل عن األمر ، تقول : اإليجاءُ  وقال الليث :

 إن يَسأََل فال يُْعِطي السائَِل َشيئاً. اإليجاءُ وقال : 

 وقال َربيعةُ بُن َمقروم :

َ ه  ر َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه عريريريريريريريريريَ ِّ فريريريريريريريريريأَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  َأْوجريريريريريريريريريَ

  
ِل و   ْن عريريريريريريريريريَ ر مريريريريريريريريريِ واظريريريريريريريريريِ وَق الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ه  فريريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريَ

  
 وقال :

ك  ال َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري   الريريريرييريريريريُو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريري ريريريريريريريا    فريريريريريريريإْن تريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريا أوجريريريريريريريريريريى و ريريريريريريريريريريا    فريريريريريريريريريري ب قريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرييصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أعطيتُه. تُهأْوجي أبو ُعبيد ، عن الكسائّي :

 : َرَددتُه. أْوجيتُهوقال شِمر : ال أْعِرفه بهذا المعنى ، 

ائُِد إَذا أْخفََق ولم يَِصْد ،  أْوجىو، إذا انتَهى إلى َصالبَة ولم يُْنبِط. قال :  فَأَْوَجى وقال غيره : َحفَر  الَكِربَّةُ  أْوجأَتِ والصَّ
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 ائ .،  ذا مل َيك ن فيها َماء ، وكذلك الصَّ  أْوجهْ و 
ً  ، أي َوَجْدناه فََوجْيناه وأتينَاه  ال َخيَر عنده. َوِجيئا

 عنكم ُظْلَم فاُلن ، أي َدفَعتُه. وأنشد : أْوَجْيتُ و،  ُموِجيَة نفسه عن كذا ، أي أْضَربت وانتزعْت ، فهي أْوَجتْ  ويقال :

كريريريريم  مريريريريَّ كريريريريم أن أضريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ى بريريريريِ  كريريريريريريريَأنَّ أيب أْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
امل و   َّ   م  كريريريريريريريريريريريريلَّ ظريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ ي عريريريريريريريريريريريريَ  َأوجريريريريريريريريريريريريِ

  
، وهي  ِوجاء ، واحدها األْوِجيَة أيضاً باعَ  أْوَجىو، إذا َصَرَف َصِديقَه بغير قَضاٍء حاجتِه ،  أْوَجى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

غار ، واحدها ِعْكم. وأنشد :  العُُكوُم الّصِ

وَداْن  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم جريريريريريريريريري  اِن عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ اَك غريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريَ

  
فُّ   ى األكريريريريريريريريريريريريري  وجريريريريريريريريريريريريريَ زيريريريريريريريريريريريريري ان تريريريريريريريريريريريريري   و ريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي يَنقطع. يُوِجي تَنقطع. ويقال : ماءٌ  تُوِجي قال :

يَد  ، أي أْخفَق. فَأَْوَجى ، وَسأََل َحاَجةً  فَأَْوَجى ويقال : َرمى الصَّ

َِّدَن  الَوِجيَئةُ  ابن السكيت :  ، أي يَْبتَلَّ ويَلزَم بعُضه بعضاً فيؤكل.، التَّْمر ، يَُدقُّ حتى يَْخُرَج نَواه ، ثم يُبَلُّ بلَبٍَن أو َسْمن َحتَّى يَت

ُ  التَّْمر ، الَوِجيئَةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  ثمَّ يؤكُل باللَّبن. يُوَجأ

 .«بَِوجّ  إّن آِخر وطأةٍ هلل»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : وجج 

 ، هو الطائف. َوجّ 

 .َوجّ  ، واسُمها وسلمعليههللاصلىوأراد بالوْطأَةِ الغََزاةَ هاهنا ، وكانت َغْزَوة الطَّائف آخر غزواِت رسول هللا 

 ِعيداٌن يُتََداَوى بها. الَوجُ  وقال الليث :

 قلت : ما أراهُ عربياً َمْحضاً.

 : النعام السريعة العدو. وقال طرفة : الُوُججُ والسُّْرعة  اْلَوجُ  وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابي ، قال :

ر ق   ى منريريريريريريريريريريري ْ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ْه يف قريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَس مريريريريريريريريريريريَ  ورِثريريريريريريريريريريريَ

  
َي َوْج وَ   ْه بريريريريريريريني اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : القَُطا. الَوجُ  السرعة ، وقيل : الَوجُ  قيل :

ُ  عمرو ، عن أبيه ، قال :: جأجأ  ُ  ِهبتُه ، فالن العنه ، أي  تجأجأتُ والهزيمة ، قال :  الَجأجأ عن فالن ؛ أي هو َجِريء  يتجأجأ

 عليه.

باإلبل ، إذا َدَعْوتها إلى الشُّرب ، وَهأهأُت بها للعَلَِف ، واالسم منه الِجيُء والِهيُء. وقال ُمعَاذ  جأجأتُ  أبو عبيٍد ، عن األموّي :

 الهّراء :

يء  و  ى اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريريريان عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   تريريريريريريريريريريريريريريريريريِ امسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يِء امريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال اهلريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 :وقال 

يريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريا رهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريِوْرَد بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوِل جريريريريريريريريريريريِ  ذكريريريريريريريريريريريّ

  
رُّوجريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريأقريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْه أعريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريري 

  
 يعني فروج الحوض.

 أي َكفَْفُت وانتهيت ، تجأجأتُ  الليث ،
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 وأنة  :
ْرَس أبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك  ين  أنريريريريريريريريريزع  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَك عريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اهريريريريريريريريريريريا  َ أجريريريريريريريريريريريأ  عريريريريريريريريريريرين محريريريريريريريريريريريِ َك ال  ريريريريريريريريريريريََ  رأيريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  
 اسم مدينة أْصبَهان ، وكان ذو الرمة َوَرَدها ، فقال : جي

وق بريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا يتريريريريَرأَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر   ورائريريريريي نريريريريَ يتريريريريَ  نريريريريَ

  
ر    اكريريريريريِ ِي لريريريريريلريريريريريريريا والريريريريريريري َّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وُّ مريريريريرين جريريريريريَ َ ا اجلريريريريريَ  بريريريريريريريَ

  
 .الجآِجئ َصْدُر السَّفينة ، والجميع : الُجْؤُجؤْ و: عظاُم َصْدِر الطائر ،  جؤجؤ قال :

 ، أي َوافَْقتَه. ِجيَاءً و ُمَجايأةً  أَت اْلغَْيثَ وقال أبو زيد يقال : جايأُت ، إذا َوافَقََت مجيئه ، ويقال لو قْد جاوْزَت هذا المكاَن لجاي

مهموٌز ، مكاٌن من َمكَّةَ على ثمانية أْميال ، وكان من َمنَازل عبد هللا بن الزبير ، فلما قَتَلَه الحجاج أنَزله  يَأِججُ  وقال األصمِعّي :

 الشَّماخ بقوله :اْلُمَجذَّمين ، ففيها المجذَُّمون قد رأْيتُُهم وإيَّاها ، أراَد 

ارمسريريريريريريريا   َ  قريريريريريريريَ َل أمس ريريريريريريريَ ْو   الرَّمسريريريريريريريْ  كريريريريريريريَأيّنِ َكسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِج   أمسريريريريريريريِ يريريريريريريريَ  مريريريريريريرين الريريريريريريريآلَء مريريريريريريريا بريريريريريريريني اجلريريريريريريريلريريريريريريرياِب فريريريريريريريريَ

  
 ، وهي َخَرَزةٌ ال تُساِوي فَْلساً ، وقال غيره : يقال : ما َرأَْيُت عليها جاج جمعها : الجاجةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: جاج 

 وال َعاجةُ ، وأنشد : جاجةٌ 

َل عريريريريريرياجريريريريريرية  فجريريريريريرياءَ  ي الَعْتِ مل  ريريريريريريَْ اصريريريريريريريريريريريريريريِ  ْ  كخريريريريريريَ

  
و   عريريريريلريريريريى َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم و   لريريريري  اجريريريريريريريٌة فريريريرييريريريريهريريريريريريريا تريريريريريَ  ال جريريريريريريريَ

  
 الَخرَزةُ التي ال قيَمةَ لَها ياجِ وأَياِجج من زجر اإلبل. قال الراجز : الَجاجةُ  وقال أبو َزْيد :

َق الريريريريريريريريريريريريريريرَّاَتيريريريريريريريريريريريريريريِج  لريريريريريريريريريريريريريريَ رََّج عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِج   ف  الريريريريريريريريريريريرَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياميِِ األَواجريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  

ِج و   قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل :  ج  ، وأ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِج   ِر ، وقريريريريريرييريريريريريريريل : جريريريريريريرياهريريريريريريِ  عريريريريريريريا   عريريريريريرين الريريريريريريزَّجريريريريريريْ
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 أبواب الرابعي من حرف اجليم

 [ابب اجليم والشني]

 ج ش
جال : الطَّويل. الشَّْرَجبُ  قال الليث :: شرجب   نَْعُت الفَرس الَجَواد الكريم ، ومن الّرِ

 الطَِّويل. الشَّْرَجبُ  ُعبيد ، عن األصمعّي :أبو 

 َشجرةٌ ُمْشعانَّة َطِويلة يَتَحلَُّب منها كالسُّّم ، ولها أَْغصان. الشُّّرُجبَانَةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال :

جل ، إذا كان َمْهزوالً أو َمِريضاً ثم اندَمَل ، وبعضهم  َجْرَشمَ  قال الليث :: جرشم   يقول : َجْرَشَب.الرُّ

 والُخْرُشب بالخاَء الطَّويل السَّمين. القصير السَّمين ، قال : الُجْرُشبُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: جرشب 

 .َجْرَشبِيَّة المرأةُ إذا َولَّْت وَهِرَمْت ، واْمرأةٌ  َجْرَشبت وقال ابن ُشميل :

بّي ، واسم الَصبيّ ُحْسُن قيام الحاِضنَ  الشَّْمَرجةُ  قال الليث :: شمرجة   من ذلك اْشتُّق. ُمَشْمَرج ِة على الصَّ

قال ،  َشْمَرْجتُهُ شمرَجةً وَشَمجتُه أَْشُمُجه َشْمجاً ،  أبو ُعبيد عن أبي زيد ، قال : إذا َخاَط اْلَخيّاط الثوَب ِخياطة ُمتباِعدةً ، قال :

 الرقيق من الثِّياِب وغيرها. الشُّْمُرج وقال أبو عمرو :

 ابن ُمقبل :

   َغ اأب الةَّمال الةُّْمر ج  اْلمتَلصَّح  
 يعني اْلمِخيط.

 ِمْنه. فَْنَجش : واِسع ، َوفَجْشُت الشيَء فَْجشاً ، إذا َوسَّْعتَه ، وأَْحِسُب اْشتقاق فَْنَجشٌ  قال ابن ُدريد :: فنجش 

 [ابب اجليم والضاد]

 ج ض
 ، وهو األكول ِجدَّاَذا ِجْسٍم كان أو نحيفاً. الِجْرِضم األَُكوُل الواسع البَْطن ؛ ومثله الُجراضم قال الليث :: جرضم 

اد وأنشد : ُجل العظيُم بالصَّ يت : الُجَراِصيَة الرَّ ّكِ  وقال ابن الّسِ

   ِمْ ل  اهلِجنِي األمْحَِر اجل رَاِصَيْه 
 : الُجراِضم وقال الفرزدق في

ا اإلداَوأَب أَ  لريريريريريريريَّ افريريريريريريَ ه فريريريريريلريريريريريمريريريريريريريا َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريْ

  
م   راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَبِي اجلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ    َّ غ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 وُجَرافٌِض ، وهو الثّقيل الوِخُم. ُجَراِمضٌ  وقال ابن ُدريد : رُجل: جرمض 
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 أخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي أنه أنشده :: ضربج 

ة   اثريريريريريِ ريريريريريريريَ ر و َأ ريريريريريريريَ مريريريريريْ و َأ  عريريريريريَ جريريريريري  ه  َأمسريريريريريْ لريريريريريريريْ ْ  كريريريريري   قريريريريريريريَ

  
ا     مريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ ْومريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريري  ا يريريريريريريريريريريَ ىتَّ أملريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  

ه  تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريِه مريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه واملريريريريريريريريريرء   ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريِ

  
ا     يريريريريريريريريريريريريَ َي مريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريْ ه   َّ اتريريريريريريريريريريريريِ  أَْدَ  عريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ

  

ة   عريريريريريَ اَد من سريريريريريريريريريريريريريريَ اَد   ، ال جريريريريريَ ا جريريريريريَ  َفكريريريريرياَن مريريريريريَ

  
ا     يريريريريريريريريريريريريريَّ ْرجبريريريريريريريريريريريريريَِ فريريريريريريريريريريريريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م َُّائريريريريريريريريريريريريريِ  دراهريريريريريريريريريريريريريِ

  
 حجوته َسِخيّاً : أي ظننته.

، أي َزائِف ، وإن ِشئَت. قلت : َزْيٌف قَِسّي ، والِقسّي : الذي َصلَُب قصبه من طول الَخْبء.  َضْربَجيُ  قال ابن األعرابّي : درهم

اَل َجاَد »قال : ومئيات بوزن ِمْعيَات ، األصل في ِمئَات ، ِمئْيَة بوزن ِمْعيَة ، وقوله : كنت أحجو أَبا َعْمرو ، أي أَُظنُّه ، وقوله : 

 َعلَْيه.ُدَعاٌء « : من َسعَةٍ 

 [ابب اجليم والصاد]

 ج ص
َملَّجُ  عمرو : عن أبيه :: صملج   الصُّلب من الَخيل وغْيرها. الصَّ

 بالخاء وأنشد : الَخْلبََصة الِفَرار ، الصواب : الَجلبََصةُ  قال ابن الّسّكيت : قال أبو عمرو: جلبص 

ا َحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َر ين  لريريريريريريريريريريريريريرَبَاُِّ مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ايف األْر. مريريريريريريريريريريريِ ِّ   َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ َر   و ريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريَ

  

 [ابب اجليم والسني]

 ج س
 : الطَّويل. الَجْسربُ  قال الليث :: جسرب 

 مثله. الَجْسَربِ  وروى ، أبو ُعبيد عن األصمعّي في

ْخم الشديد. الِجْرفَاسُ و الَجَرافِسُ  وقال الليث :: جرفس   من الرجال : الضَّ

 : َعِظيم. ُجَرافِسٌ و،  ِجْرفَاسٌ  أبو ُعبيد ، عن الكسائّي : َجَملُ 

 ، إذا َصَرعه. َجْرفَسه َجْرفََسةً ومن أْسماء األَسد ،  جْرفَاسوِشدَّةُ اْلَوثَاق ،  الَجْرفََسةُ  وقال غيره :

 وأَنشد ابن األعرابي :

ا ا  أْرَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِجسريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريّ  كريريريريريريريَأّن َكبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ْرَفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِه جمريريريريريريريريريري َ ي َّريريريريريريريريريريَِ يريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريِ نْيَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريَ

  
 العباس : جعل خبر َكأَنَّ في الظَّرف.وقال أبو 

 والُحَمةُ واحد. الجرسمُ و، قال :  الجرسمَ  ُجرُسم : ماله سقاه هللا: جرسم 

 أَْحسن إَذا أُْعِرب. نِْرِجسٌ و: معروف ، وهو َدِخيل ُمعرب.  النَّْرجسُ و: نرجس 

جُ  وقال الليث :: سمرج   يوم َجبَابَة اْلَخراج. السََّمرَّ
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 العجاج :قال 

لريريريريريريَزجريريريريريريريا بريريريريريرييريريريريريري  يريريريريريريلريريريريريريعريريريريريريبريريريريريريون الريريريريريريفريريريريريريَ َف الريريريريريريلريريريريريريّ كريريريريريريْ  عريريريريريريَ

  
رَّجريريريريريريريريريريريريا  رِج  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريَ راج  خيريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريُو  ريريريريريريريريريريريريَ
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ة ، وهو استِخراُج الَخراج في ثالِث َمرات. ّكيت : أْصلُه بالفاِرسيّة : َسْه َمرَّ  قال ابُن الّسِ

ج وقال ابن شميل :  يوٌم يُنتَقُد فيه َدَراِهُم اْلَخراج. السََّمرَّ

 له ، أي أْعِطه. َسْمِرجْ  يقال :

ِجاّلطُ  قال الليث :: سجلط   اليَاِسمين. الّسِ

 .ِسِجاّلِطيّ  عمرو عن أبيه : يقال للكساء الُكَحِليِ 

ِطيُ  وقال ابن األعرابّي : َخرُّ   إذا كان ُكْحِليّاً. ِسجالَّ

ِجاّلط وقال الفراء :  َشْيٌء من ُصوٍف تُلقيه المرأةُ على َهْوَدجها. الّسِ

وِميّة.ـ  َزعمواـ  غيره : هي ثياٌب كتاٌن َموشيَّةٌ ، كأّن َوْشيَها َخاتَم وهيوقال   بالرُّ

 وقال ُحَميد بن ثَور :

ذَّ    هريريريريريريريريريريريريريريريريَ َواان  مريريريريريريريريريريريريريريريري  ا أ ْرجريريريريريريريريريريريريريريريري  تََّْن  مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
او   مريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَّ خريريريريريريريريَ  

راِق املريريريريريريريري َ  الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ الَّ جريريريريريريريريِ   مريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الظَّليُم الذّكر. السَّفَنَّجُ  قال الليث :: سفنج 

 ُعبيد ِمثله.وقال أبو 

ي ً  وقال ابن األعرابي : ُسّمِ  لسرعته. َسفَنّجا

 من أسماء الظَّليم في ُسْرعته ونحو ذلك. السَّفَنَّجُ  قال : وقال أبو ُعبيدة :

 قال ابُن األعرابّي مثله :

جريريريريريريريا لريريريريَّ فريريريريَ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ تريريريريِ اَءْ  بريريريريريريريه مريريريرين اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريَ

  
ا  جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَداء  مل  ريريريريريريريريَْ ريريريريريريريري   لريريريريريريريريه نريريريريريريريريِ

  
 أَْسَود.أي َولَدتْهُ 

 أي أَْسَرع. َسْفنَجَ  وقال الليث : هو طائِر كثيُر االْستِنان ، ويقال :

له ،  َسْفنَجَ  قال أبو الهيثم :  : السريع. وأنشد : السَّفَنَّجُ وفالٌن لفالن النّْقَد أي َعجَّ

جريريريريريريريا الريريريريريلريريريريريجريريريريريريريا َ  فريريريريريريريالريريريريريلريريريريريَّ هريريريريريريريْ   ذا أ ريريريريريريريذَ  الريريريريريلريريريريريريَّ

  
جريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريَ   ين أ ريريريريريريريريريرياف  طريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

جريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريخ   جريريريريريريريري    ال بريريريريريريريري  َّ لريريريريريريريريلريريريريريريريريا أن حنريريريريريريريريَْ

  
ّوجريريريريريريريريريا  ْن  ريريريريريريريريريََ جَّ يف ذا الريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياُِ مريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريَ

  

جريريريريريريريا ْ ق  فريريريريريريريالريريريريلريريريريَّ ال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ ْع لريريريريلريريريريريريريا  ريريريريريريريِ تريريريريَ  فريريريريريريريابريريريريريْ

  
َ  لريريريريريريريريه و   ِل الريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريْ جريريريريريريريريِّ او عريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   ال تري ْعِ ه َُّْيفا  وال تري بريْهرِجا 
ل النّقد له ، وقال : ً  قال : عّجِ ْه وأَْسِرْع له من َسْفنِجا  السريع. السَّفَنَّج أْي َوّجِ

 اللّبَُن الُحلو. السََّملَّجُ  عمرو عن أبيه :: سملج 

 إذا كان ُحلواً دسماً. َسْملَجٌ  أبو ُعبَيد ، عن الفراء : يقال : ِللَّبَن إنه لََسْمَهجُ 

جٌ وم ، وقيل : الذي لم يُْطِعم. وقال بعضهم : هو الطَّيِّب الّطع .السَُّمالج وقال الليث : هو اللَّبَن  : عيٌد من أَْعياِد النَّصارى. ِسِمالَّ
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 : نبت من الَحْمض. السُّلَّجُ  شِمر :: سلج 
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لَّْجنُ وقال : : سلجن   ضرب من األطعمة ، وأنشد : الّسِ

   أيكل ِسْلجلا  هبا وس لََّجا 
لَّْجنُ  وقال ابن األعرابّي :  الكعك. الّسِ

جال ،  : السَّْلَجمُ  ابن األْعرابِّي :ثعلب عن : سلجم   : الطويُل من النَِّصال. السَّْلَجمُ والطَّويُل من الّرِ

 أيضاً ، وال يقال َشْلَجٌم وال ثَْلَجم. َسْلَجمٌ  قال : والمأكول يقال له

 .َساَلِمجو َساَلِجمُ  وقال غيره : يقال للنَِّصاِل الُمَحدََّدة :

 وقال الراِجز :

ارِج  ْوس  فريريريريريريريريريريريَ نْيِ وقريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ  و بريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ج و   اَلمريريريريريريريريريريريريريِ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ َرن  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال الهذلي :

 بيٌض كالّسالجم م ْرَهفاٌ  و   
 : الطوال. السَّالجمو، والكاف زائدة ،  سالجم أراد : بيض

 فالُن علّي األْمَر ، إذا َعّماه. َسْبَرج ابن دريد :: سبرج 

 ِشْبهُ األََمَرة تُْنَصُب من الحجارة. البِْرجاسُ  وقال َشِمر :: برجس 

 وقال ابن الفرج في باب الميم والباء الِمْرجاس.

 حجٌر يُْرَمى به في البِئْر ليَُطيَِّب ماَءها ، ويَْفتََح ُعيونَها ، وأنشد :: مرجاس 

وَن يب  ْرمريريريريريريريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرية  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ َذا رََأْوا كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِوي   ِر الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريْ اس يف قريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريَ َك  ملريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ  َرمريريريريريريريريْ

  
عُر لسعد بن الُمْنتَِحر الباِرقّي ، وهو جاهلّي « بالبِْرَجاِس في قَْعِر الطَِّوي»قال : ووَجدت هذا الشعر في أَْشعاِر األَْزِد  باْلباء. والّشِ

ُج له ، وهو حجُر يُْرَمى به في البِئر.  ، َرواه الُمَوّرِ

يه العاّمة بِْرَساما. ِجْرسامٌ  بن دريد :ا: وجلسم ـ  جرسم  وِجْلسام ِللَّذي يَُسّمِ

 : قريةُ بأَْرِمينِيةً ، ذكره الشماخ في شعره ، فقال : ِسْنجالُ و: سنجل 

   أاَل   اْصَبَحاين قْبَل َغاَرأِب ِسْلَجاِل  
 ، إذا َمأل َحْوَضه نشاطاً. َسْنَجلَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 ، إذا اتََّخَم. جْنفَسوقال :  جنفس :و

 أْي. كثير. [بَْستَجانٍ ]أبو مالك : َوقََع في طعاٍم بسَّجاٍن : سجان 

 [ابب اجليم والزاي]

 ج ز
َل إذا قال بُِظْفِر إبهامه ووَضعَها على ُظْفِر َسبّابَتِِه ، ثم قرع بينهما في قوله : وال ِمثْ  فالٌن لفالن : َزْنَجرَ  قال الليث : يقال: زنجر 

 هذا. وأنشد :
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ى  مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ اَدْ  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا جريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ

  
ت    زَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِْ ْه و بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
نجير وقيل :  : قُضبان الكرِم الرطب. الّزِ
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ْنِجيَرةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : ّنِ ، إذا قال : مالك ِعْنِدي َشْيٌء َواَلِذْه. الّزِ  ما يأُْخذُ َطَرُف اإلبهام من َرأِْس الّسِ

ْنِجيرُ  ابن نجدة عن أبي زيد : يقال ِللبياِض الذي على أَْظفَاِر األْحَداِث ، ْنِجيَرةو الّزِ  والفُوُف والَوبَُش. الّزِ

 الَكْرم بِلُغَةَ أهل الطَّائِف ، ولُغة أهل الغَور.قُْضباُن  الّزَرجون وقال الليث :: زرجن 

 وقال َشِمر : أصله َزَرُكون ، يقال ذلك ِلْلَخْمر ، وِلقُْضبان الَكرم وقد َمّر تفسيره في ثالثي الجيم.

 اسُم ُكوَرة معروفة. َزَرْنج قال الليث :: زرنج 

قَيّات :  وقال ابن الرُّ

َل مريريريريريريريريرين هتريريريريريريريريريامريريريريريريريريريَة مسريريريريريريريريريىتَّ  يريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريوا ا ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
ِج   وَر ََُّرنريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريم ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ  َوَرَدْ   ريريريريريريريريريريريَ

  
ْبرجُ  وقال الليث :: زبرج  ْبِرجُ و: الذََّهُب ،  الّزِ الح ،  الّزِ بِْرجُ وأْيضاً زينةُ الّسِ برجُ والَوْشي ،  : الّزِ : السَّحاُب النَِّمُر بَسواٍد  الّزِ

 وُحْمَرةٍ في َوْجِهِه. وقال العجاج :

َزبريَرَجا   َسْفَر الةَّماِل الزِّبرَِج 
 
 امل

ْبِرجُ  أبو ُعبيد ، عن الفَّراء : ْعبَُج : الّزِ  السَّحاب الّرقيق. والزَّ

ْبِرجُ وقلت : وهذا هو الصَّواب. والسحاب النِّمُر الُمخيُِّل ِلْلَمطر ،  قيُق الذي ال ماَء فيه ،  الّزِ الدُّنيا :  ِزبِرجُ ومن السَّحاب : الرَّ

 .الّزبَاِريجْ  زينتُها ، وهي

َماِجيرُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: زمجر  ْعيان. الزَّ  َزّماراُت الرُّ

ْمَخرة باْلَخاء : الّزّمارة ،   : السَّهم الّدقيق النّاقِر. الّزمَجرووُرِوي عن َعمرو ، عن أبيه : الزَّ

ْمَجَرةُ  وروى أبو ُعبيٍد ، عن أبي ُعبيدة ، أنّه قال : ْمَخَرةَ :الّصوِت ِمن اْلجَ  الزَّ  الّزّمارة. قلت : والصواب األّول. ْوف ، والزَّ

 اْلَحْوُض الّصغير ، وقال ذو الرمة : الُجْرموز أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :: جرمز 

َصاَنع  و   
 َنةَّْه َجرَاِميز  اللَِّوى وامل

إذا استعَّد له ، وَعَزَم  َجراميَزه ويقال : َجَمع فالٌن لفالنوأَْوَراقِه ، إذا َرَمى بنْفسه ،  بَجراِمْيِزه أبو َزيد : َرَمى فالٌن األرضَ 

 َعلَى قَْصِده.

ُغ بعد ذلك. قال  الُجْرُموزُ  وقال الليث :  الَجْرَمَزةُ وَحْوٌض ُمتََّخذٌ في قاع أو َرْوضة ، ُمرتِفُع األْعَضاد ، فيَِسيُل فيه الماء ، ثم يفَرَّ

يء ، قال :  الثَّْوُر َضمّ  ، إذا َرفََع ما انتَشَر من ثِيابِه ، ثم َمَضى ، وإذا قلت : َجراميَزه ويقال : َضّم فالٌن إليه : االنِقبَاُض عن الّشِ

 وأَنشَد : ، إَذا انقَبض في الِكناس : اْجَرّمزَ  ، فهي قَوائَمه ، والفعل منه : َجراميَزه

زا  َكَضْجَعِة ا  ْلَمْأس وِر   جم َْرمِّ
 والُمْجَرْنِجُم : الُمْجتَِمع. اْلُمْجَرْنِمز أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :



3957 

 

ز قلت : وإذا أْدَغْمَت النون في الميم قلت :  .ُمْجَرّمِ

 ، إذا ذهب. تََجْرُمزاً  اللَّْيلُ  تََجْرَمزَ  أبو ُعبيد : قال األموّي :

زِ  مٍ قال النّضر : قال الُمْنتَِجُع يُعجبُهم كلُّ عا  األول ، أي ليس في أوله َمَطر. ُمْجَرّمِ

 أبو داود عنه.

 ، وَجذاِميِره ، إذا أَخَذه ُكلَّه. َجراميِزهوقال : وقال الكسائّي : أَخذ الشيَء بحذافيِره 

 َسلَمة عن الفراء قال : ُخْذه بَِجَذاِميره ، وُجْذُموِره ، وِجْذَماِره ، وأنشد :

َك  ْن أَْدَرْرَ  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ة   لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريَ

  
يف  تريْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     ْذم وِر مريريريريا أبَ ى لريريريريَك السريريريريريريريريريريريريريريَّ  جبريريريريِ 

  
نجيُل : الّضعيف بالنون. وقال َشِمر عن ابن األعرابّي :  ِزنجيل بالنون أيضاً. أبو ُعبيد عن األموّي : الّزِ

َؤاِجُل. ئِْجيُل مهموز وهو الزُّ  وقال أبو ُعبيد عن الفَّراء : الّزِ

َسعَفَة فبِقيَت منها قطعةٌ في أصِل الّسعَفِة ؛ فهو ِجْذماٌر وِجْذموٌر. قاله األخفَُش ، رواه َشِمر عنه ، وما بقي من يٍَد وإذا قََطْعَت 

ْنَدْيِن ُجْذمور.  األقَطعِ عند رأِْس الزَّ

 يقال : َضَربه بُِجْذُموره ، كما يقال َضَربه بقََطعَتِه. وقال الشاعر :

ورٌ  ْذمريريريريريريريريريريري  اِن َومسريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريم  بريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريريِ

  
ا  ْ َر الريري ريريلريريريريريريرياأِب  ذا مريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارٌ  فريريزِعريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : استغاث. فِزعَ  : المستغيث ، الّصارخُ 

، وهو القريُب القَْدر في تَْنكيس الّرأْس ، وَشّدةُ االْختِاَلِط مع  ُمَجربِذ ِمن َسير الَخيل ، وفََرسٌ  الَجْربََذةُ  قال أبو ُعبيدة ::  (1)جربذ 

 يِه وِرْجلَْيِه.بُْطِء إَحاَرةِ يَدَ 

 أيضاً في قُْرب السُّْنبُِك من األرض وارتفاِعه. وأنشَد : الُمَجْربِذُ  قال : وقد يكونُ 

ا وا  فريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ ِر  ريريريريريريريِ هريريريريريريريْ بريريريريريريريري  رِي  لريريريريريريريْ لريريريريريريريَه  ريريريريريريريَ  كريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريادِ   ْرَي اجلريريريريريريريريريريِ اد  جريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ َك اجلريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  

ا يريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَك وأُّري  َذْ  دوَنريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ؤُ  ا  ِء واألجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ادِ    بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَك لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، إذا كان كذلك. ُمَجْربِذٌ  ، وهو َعْدٌو ثقيل. وفَرسٌ  ِجْرباذاً و َجْربََذةً  الفَرسُ  جْربََذت وقال ابن دريد :

 .اْلَجَرْنبَذ ابن األنبارّي : البَُروُك من النَِّساِء التي تَتََزّوُج َزْوجاً ولها ابٌن ُمدِرٌك من َزوجٍ آَخر. ويقال البنها

 .اْلَجَربََذة َمأُخوذٌ منقلت : وهو 

 . وقال :جْلفَِزيزُ  َهِرَمةٌ حمول َعموُل ويقال : داِهيَةٌ  َجْلفَِزيز قال الليث : نابٌ : جلفز 

    يّنِ أَرى َسوداَء َجْلَفزِيزَا 
 ، إذا َصَرَم أمره وقطعه. اْلَجلفَزيزَ  ويقال : جعلها هللاُ 

__________________ 
 م والذال من الر عي.( املادأب اتبعة لباب اجلي1)
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 وأنشد ابن السّكيت لبعض الشُّعَراء :

ق   لريريريريريريريَ ْوَُُّ   ريريريريريريريَ زِيريريريريريريريز  عريريريريريريريَ نُّ مريريريريريريرين جريريريريريريريلريريريريريريريفريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ةو   َوَدعريريريريريريريَ ر ل  الريريريريريريريْ اّ  حيريريريريريريريَ لريريريريريريريم  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م  مسريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  اَّريريريريريريريِ

  
 يصف امرأةً أَسنَّْت وهي مع ِسنِّها ضعيفَةُ العْقل.

 ُصلبةٌ َغِليظة. جلفَزيزٌ  ثعلب ، عن ابن األعرابي : ناقَةٌ 

 متََشنِّجةٌ وهي مع ذلك َعُمول. َجلفَزيزٌ  وقال الليث : عجوزٌ 

 : ُصلٌب َشِديد. ُجالبِزٌ و َجْلبَزٌ  ابن دريد : َرُجلٌ : جلبز 

 وأنشد قول العجاج :الدَّْستَبَْند ، يعني به رْقَص الَمُجوس إذا أَخَذ بعُضهم يََد بَعض ، وهم يَْرقُصون ،  الفَْنَزجُ وقال : : فنزج 

   َعْكَف اللَّبيِ  يْلَعب ون الَفلريَْزجا 
ب. الفَْنَزجُ  وقال ابن الّسّكيت : ى بْنَجكان بالفاِرِسيَّة ، فَعُّرِ  لُْعبَةٌ لهم تَُسمَّ

 : لَِعُب النَّبيط إذا بَِطروا. الفْنَزجُ  وقال ابن األعرابي :

يه األْنباط في خمسة أيام بنَْجم. الفنزجُ  ألصمعي. قال شمر : ويقالُ : النََّزوان ، قاله ا الفْنَزجُ  وقال شمر : يقال  َخراج يؤّدِ

ُج ال  .الفْنَزجُ  قلت : الخراج يقال له السََّمرَّ

ْنَجبُ  َعْمرو ، عن أبيه :: زنجب  ْنَجبان الِمْنَطقَة ، وقال في موضع آخر : : الزُّ  : بفتح الزاي الِمْنِطقَة. الزَّ

 : َدِخيل ، وهو اْلِخبُّ من الرجال. ْربُزالجُ  الليث :: جربز 

 يا فالن ، أي نََكْصَت وفَررت. َجْمَزْرتَ  ويقال :: جمزر 

 : أي أْخَطأت. َجْرَمْزتَ و: جرمز 

 ، وبَْلنِزَي إذا كان َغليظاً شديداً. َجلَْنِزيَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي : جمل: جلنز 

ْنجيلُ  أبو ُعبَْيد : األموّي ، قال :: زنجل   الضَّعيُف من الّرجال. الّزِ

 قال : وقال الفراء : الّزيجيل بالياء.

نجيلُ  وقال أبو تراب ، قال مزاحم :  القَِويُّ الضَّخم. الّزِ

روى َشمر بإسناٍد له في كتابه عن محمد ابن علّي ، قال : كانت لعلّي بن ُحسين َسبَْنُجونَةٌ من جلود الثَّعالب ، وكان إذا َصلَّى و

 يَْلبَْسها. لم

قال شمر : سأْلت محمد بن بَّشار عن السَّبَْنجونَة ، فقال : فَْروةٌ من ثعالب ، وسأَْلُت أبا حاتِم عنها ، فكان يذهُب إلى لون 

 الُخْضَرةِ اْسَمانُجون ونحوه.

 [ابب اجليم والطاء]

 ج ط
  بالُخيُوِط والِخَرِق ثم: الذي يَُشدُّ ُدروَز السُّفُن الُجُددِ  الِجْلفاطُ  قال الليث :: جلفط 
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ها ي ال : ه. َجْلَف ه   جلِْلفا ِ  يري َ تِّ  ،  ذا َسّواه  وَقتَّ
فِت والقار. يَُجْلِفطُ  وقال ابن دريد : هو الذي  السُّفَُن ، فَيُْدِخُل بين مسامير األلواح وُحزوِزها ُمشاقَةَ الَكتَّان ، ويْمَسُحه بالّزِ

 النَّْمل. لطَّثرجا عمرو عن أبيه ، قال :: طثرج 

 رأسه وَجلََطهُ ، إذا َحلَقَه. َجلَمطَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: جلمط 

 [ابب اجليم والدال]

 ج د
الطَّعام وهو أن يََضَع يده على الشَّيِء يكوُن بين يََديه الِخواِن كي ال يَتَنَاولَهُ غيُره.  َجْرَدْبتُ  أبو عبيد ، عن الفراء ،: جردب 

 وأنشدنا :

هريريريريريريريريرياَدى  لريريريريريريريريريَه يف قريريريريريريريريريوُ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريا كريريريريريريريريري 

  
ك جريريريريريريريريريريريريريريْرَد ان  الريريريريريريريريريريريريريريَ ْل مشريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريال َنريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .«ُجْرُدبانا»الذي يأكل بيمينه ، ويْمنَُع بشماله. ورواه بعضهم :  الَجْرَدبان أبو العباس ، عن ابن األعرابي ، قال :

 ويُفنِيه.وقال شمر : يقال هو يَُجْرِدُم في اإلناِء أي يأُكلُه 

 وجرَدَم بالمعنى الذي رواه أبو عبيد عنه. َجرَدبَ  وروى أبو تراب ، عن الفراء :

 وأنشده الغَنَِوّي :

   َفاَل ْ َعْل مِشاَلَك جرَدبيال 
 رى.وزعم أن معناه أن يأخذ الِكْسَرةَ بيده اليسرى ، ويأكَل باليمنى فإذا فنَِي ما بين يَدي القَْوم أكل ما في يَِده اليُسْ 

 ، إذا فعل ذلك. َجْرَدبيلٌ  ويقال : رجل

أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : جردْمُت الّستيَن ، إذا ُجْزتَها. وجرَدَم ما في الَجفنَِة ، إذا أتى عليه. قال : 

 وزاحم الّستِّين وزاهَمها ، إذا بلغها.

 ِكساٌء من ُصوٍف أحمر. البُْرُجد عمرو ، عن أبيه :: برجد 

 ِكساٌء َضْخم فيه ُخطوط يَصلُح ِللخباء وغيره. البُْرُجد أبو ُعبيد عن األصمعي :

 وَسُط البَحِر. الِجرَدابُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: جردب 

 وأنشد ابن السكيت قول العجاج :: بردج 

اَلِء الرَبَْدَجا 
 
   كما رأَيَه يف امل

 .«بَْرَدة»ْبي ، وأصلُه بالفارسية السَّ  البَْرَدجُ  قال :

 وأنشد : .إَرْنَدج واألََرْنَدج بالفارسية َرْنَده ؛ وهو ِجلٌد أسود ، وبعضهم يقول : اليََرْنَدجُ  وقال أبو عبيد :: يرندج 

ه   ربريريريريريريريريريريَل  ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ وٌذ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه َدَ بريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريا  لريريريريريريريِ يتريريريريريريريْ الريريريريريريريِ   عريريريريريريريِ  أَرنريريريريريريريَ َج  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريرياف  خيريريريريريريري 

  
 وقول ابن أحمر :

َ ِج قريريريريريريريبريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريامل تريريريريريريريَ ر مريريريريريريريا  ج  الريريريريريريريَتَنريريريريريريريْ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ّرِدو   جريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ  دراس أعريريريريريريريريريريريريريريريوَص دارس  مريريريريريريريريريريريريريريري 
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 جلد أسود. اليَرندج وقال األصمعّي :

 ، ظّن أنه يُنَسُج ، وأنه من عمل الناس. اليََرندج قال : ولم يدر ابُن أحمر ما

 ولم تكن تعرف الكذب قبل ذلك.أنه حّدثها بَحديٍث َظنَّت أنه َحٌق. « اليرندج ما نسج»وقال غيره : أراد بقوله : 

 ، وأنشد : َدرَدَجا إذا توافَق اثنان بَِمَودَّتِهما ، قِيل : قد الّدرَدجةُ  وقال الليث :: دردج 

 َدرَدَجا و   مسىّت  ذا ما طَاَوَعا 
 ألعرابّي :، وأنشد ابن ا َدْردَجْت تَُدْرِدجُ  : ِرئماُن النَّاقِة َولََدها ، يقال : قد الدَّْرَدجةُ  وقال غيره :

 ك لُّه نَّ رَائٌم ت َ ْرِدج   و   
 وَدْرَدبَْت إَذا َرئَِمْت َولَدها. َدْرَدجتوَدْربجت النّاقةُ « : نوادر األعراب»وفي 

 ، أي فاِجٌر يَتَّبع الفُجور ، وأنشد : َجلَْنَددٌ  أبو عمرو : َرُجلٌ : جلندد 

َ ا هريريريريريريريَ َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ را  فريريريريريريريَ امريريريريريريريِ لريريريريريريرياجريريريريريريريي عريريريريريريريَ ْه تريريريريريريري  امريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
اَن و   َ َداكريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريَ ْ مريريريريريريريريريريريا  اَن ريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريِ

  

َلَته  مَسىت اْغَت ى  َف اَسها لَيريْ
 : النّاكح ، وأْشَهدا ، أي أْمَذى. النّاخبُ 

 .جناِدل َصْخَرةٌ ِمثُل رأْس اإلنسان وجمعه اْلَجْنَدلُ  شمر ، قال أبو َخْيَرة :: جندل 

 ِحجارة.المْوَضُع فيه الْ  على مثال فُعَِلل : الُجنَِدل وقال أبو ُعبيدة :

ِمثُل رأس الَجْدي ، ودون ذلك ، شيء تَحِملُه بيدك قابضاً على ُعْرِضه ، وال تَلتَِقي عليه  الُجلُمودِ  َشِمر عن ابن ُشميل :: جلمد 

 َكفُّك وتَلتَقي عليه َكفاَك جميعاً تَُدقُّ ِبه النَّوى ، وغيره.

 وقال الفرزدق :

مريريريريريريريريود لريريريريريريريريه مريريريريريريريري ريريريريريريريريل رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريْ جريريريريريريريرياَء جبريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريَ

  
ى  رائريريريريم  لريريريريي سريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريَ  عريريريريلريريريرييريريريريريريريه املريريريريريريرياء بريريريريني الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 والِخْطُر ، والعَْكناُن : اإلبُل الكثيرة العظيمة. الَجْلَمدُ  أبو ُعبيد عن الفراء :

 . وأنشد :َجْلَمدُ و ُجْلُمودٌ  يقال :

   َوْس  رِجاُِ اجلَْل ل اجل ْلموِد 
ْخرة المستَديرة. الُجْلمود وقال أبو َخْيرة :  الصَّ

 أَصغَر من الَجْنَدل قَدر ما يُْرَمى به بالقُذَّاف. الُجلُمودُ و، وهو الشَّديد الصُّلب. قال :  جلَمَدةٌ و َجْلَمدُ  وقال الليث : رجل

 البَقرة ، والُجناِدل : الشَّديد من كّلِ شيء ، وأرض جْنَدل : ذات جناِدل. الَجلَمَدةُ  عمرو ، عن أبيه :

 أتَاُن الضَّْحل ، وهي الصَّخرة التي تكون في الماء القليل ، وهي السَّْهَوة. الِجْلَمدُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :

 الِمعَضُد من الُحِلّي. الدُّْملُجُ  قال الليث :: دملج 

وار. يَُدملَجُ  تَْسويةُ َصنعَِة الشَّيء كما الدَّْملََجةُ وقال :   الّسِ
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اَلب.األَرُضون ا الدَّماليجُ  أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :  لّصِ

 ، أي ُطِوَي َطيّاً حتى اْكتَنََز لْحُمه. َدْملََجةً  جسُمهُ  ُدِملجَ  اللحيانّي :

 أنشد ابن األعرابّي :

يريريريريريريج و  مريريريريريريريالريريريريريريريِ اِدهريريريريريريريا الريريريريريريري َّ  الريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريض  يف أعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َذل  يف تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريويريريريريريريريريريريريج و   عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريري 

  
 .الدَّملوج جمع

ة. جناِدفَةٌ  وأََمةٌ  ُجنَاِدفَةٌ  واإلبل : يقال ناقَةٌ الجافِي الجِسيُم من الناس  الُجناِدفُ  وقال الليث :: جندف   ، وال تُوصُف به اْلُحرَّ

 غليٌظ قصير الرقَبَة ، وقال الراعي : ُجنَاِدفٌ  وقال األصمعّي : َرجلٌ 

ه  بريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ٌق  لريريريريريريريريريرّاس مريريريريريريريريريَ اِدٌف المسريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريري 

  
ِب   الَّ كريريريريريريريريريري  ى بريريريريريريريريريريَ و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوَدٌن يريريريريريريريريريري  ه كريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريَّ

  
 لذكر من الَجراد.ا الُجْنَدبُ  وقال الليث :: جندب 

 الصغير من الجراد وأنشد : الُجنَدبُ  أبو بكر :

َواجريريريريريريريريرٌ  زَء لريريريريريريريريواَل هريريريريريريريريَ غريريريريريريريريالريريريريريريريريني فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا اجلريريريريريريريري   يريريريريريريريري 

  
يريريريريريريري     ْرعريريريريريريريى هلريريريريريريرين َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريلريريريريريريرياِدهبريريريريريريري 

  
 أي صوت.

 ، إَذا ظلموا وقتلوا غيَر قاتل صاحبهم ، وأنشد : ُجنُدب وقال أبو الهيثم : العرُب تقول وقع القوم بأمِ 

 قريريريتريريريلريريريلريريريريريريريا بريريريريريريريه الريريري ريريريوَُ الريريريريريريريذيريريرين اصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريلريريريوا بريريريريريريريه 

  
لريريريريريريريريريَ ب   ُّ جريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْم بريريريريريريريريريه أ  جريريريريريريريريريهريريريريريريريريريارا  ومل نريريريريريريريريريَ

  
، وهي  الجنادب القُمُل : [133 األعراف :] (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الطُّوفاَن َواجْلَراَد َواْلُقمَّلَ )وقال عكرمة في قول هللا تعالى : 

لَة.  الصغاُر من الجراد ، واحدتها : قُمَّ

ل قاِمالً ، مثل راكع وُركَّع.وقال   الفراء : يجوز أن يكون واحُد القُمَّ

َدى هو الطائر الذي يَِصرُّ باللّيل ، ويَقفز ويَطير ؛ والناس يَرونه أبو ُعبيد ، عن العََديَّس الِكنانّي ، قال : ، وإنَّما هو  الجنَدب الصَّ

ا َدى. فأمَّ  ي البَرارّي.: فهو أصغَر من الصدى. يكون ف الُجنَدب الصَّ

مة :  وإياه َعنى ذُو الرُّ

جريريريريريريريل   ف  عريريريريريريَ يريريريريريريريه رجريريريريريرياَل مريريريريريري  ريريريريريري ريريريريريريِ  كريريريريريريريَأنَّ رجريريريريريريلريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريم   رنريريريريريريريريريريريِ رَديريريريريريريريريريريريِه تريريريريريريريريريريريَ اَوَب مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريري    َذا  ريريريريريريريريريريريََ

  
إما َرَمَض في ِشّدة  الُجنَدبَ  يُْضَرُب َمثاَلً لألَمر يَْشتَد حتى يُْقِلَق صاِحبَه. واألصل فيه أنَ « الُجنَدبُ  َصرَّ »قلت : والعرُب تقول : 

 ّر لْم يَقرَّ على األرض وطار ، فَتَْسمُع لرجلَيه َصِريراً. ومنه قول الشاعر :الح

عريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريريه   َذا  ريريريريريريريريريريريَع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريرا  ْوِن فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ب اجلريريريريريريَ  ن لريريريريريريلريريريريريريجريريريريريري 

  
 ، إذا وقع في داهية. جنَدب ويقال : وقع فالن في أم
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َج ، وَدَمَر ، وتَعَلَّى عليهم ، وَطلَع عليهم ، كلّه بمعنًى واحد.عليهم ،  َدَمجَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، يقال :: دمج   وادَرمَّ

 [ابب اجليم والتاء]

 ج ت
 : موضٌع في بالد َطيِء. فِرتاج: فرتج 

 ولم يَُحدَّهُ. .الِفرتَاج أبو ُعبيد ، عن أَبي زيد : ِمن ِسماِت اإلبل

 .تِفَراج فَتَحات األصابع وأَفواتُها. وهي َوتَايُِرها ، واحدها التّفاِريجُ وال : فَُرُج الّدَرابزين. ق التفاريج ابن األعرابّي :: تفرج 

 : ُكوَرةٌ من ُكَوِر فارس. ِجيَرْفت: جرفت 

 [ابب اجليم والظاء]

 ج ظ
 الرجل على جْنبه واستَلقَى على قَفاه. اجلَنَظى اللحياني :: جلنظى 

 يَستَلِقي على ظهره ويَرفع رجلْيه.الذي  : الُمجلَنِظي أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .«، وال تمألُ رئتي جنبي أَجلنِظي إذا اضطَجعُت ال»في حديث لقمان بن عاد : و

 .اجلنظيتُ والمسبَِطّر في اْضَطجاِعه ، يقول : فَلسُت كذلك ، ومنهم من يَهمز فيقول : اجلنظأُْت  الُمجلنِظي قال أبو عبيد :

 [ابب اجليم والذال]

 ج ذ
 الِكباسة. ُجذُمور بَقيَّةُ كّلِ شيء َمقطوع ، ومنه الُجذُمور ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: جذمر 

 من الخيل الثقيل. المجربذو،  المجربِذُ  ثِقَُل الدابة ، وهو الجربََذةُ : جربذ 

 شمر : الدَّيَدجان اإلبُِل تَحمُل حمولة التجار ، وأنشد :

ارِجريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريريري َّ َ و   الريريريريريريريريريريري َّ   ذا مسريريريريريريريريريريريَ

  
ا  و  َداجمريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  رَأَيريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريه يف كريريريريريريريريريريريريريريريريلِّ هبريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  

 واجليم والراء   ابب اجليم والثاء]

 [ج ر   ج ث
 في أمِره ، إذا لم يَصِرمه وَضعُف. اثْبََجرَّ  أبو زيد :: ثبجر* 

 ، إذا َرَجع على َظْهِره ، وأنشد : اثبََجرَّ  وقال أبو مالك :

    ذا اثريَبَجرَّا من َسَواد  مَسَ جا 
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 ، أي قاما وتَقَبَّضا. اثبجّرا الباِهليّ قال 

 : أَصُل شجرة يَجتمُع إليها التُّراب. الجرثُومُ  وقال الليث: جرثم 

 القوُم ، إذا اجتمعوا ولَِزموا موضعاً. اجرنثَموكّلِ شيء أصله وُمجتََمعه ،  ُجْرثُومةوقال : 

 والرجُل : سقط من َعلْ  تَجْرثم ابن ُدريد :
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    س ْفل.
 الشيء ، إذا اجتمع. تَجْرثمووهي اْلغَْلَصَمة ،  الُجْرثومة وقال المفضَّل :

 العرب ، فمن أضل نسبه فْليأتهم. ُجْرثومةُ  وُروي عن بعضهم أنه قال : أسدُ 

 الجمُل الضخم. الُجْنثُر عمرو ، عن أبيه ،: جنثر 

 ، وأنشد : الجناثِرِ  وقال الليث : هي

 اثِر    ك وٌُ  ذا ما َفَصَلْه َجلَ 
 والثِّيَجارة : الُحفرة التي يحفرها ماُء الِمْرزاب. الثِّْنَجاَرةُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :: ثنجر 

 للشر ، إذا تَهيّأ له ، وقال الراجز : اجثأَلَ والطائر ، إذا اْنتَفََش للندى والبرد ،  اْجثَأَلَ  اللحيانّي :: جثال 

 اج َأَل ال  ربَّ  و   جاء الةتاء  
 أنشد ابن السكيت : [ثبجر]

    ذا اثريَبَجرَّا من سواد  مَسَ َجا 
ا  .االثْبِْجَرار ، أي نفرا وَجفاَل ، وهو اثْبََجرَّ

 ارتداُع فزعٍة أو تَْرداُد القوِم في مسيٍر إذا تراّدوا. االثْبِْجرارُ  قال الليث :

 التراب ، إذا َسفَْيتَه بيدك. َجْرثَْلتُ  قال ابن دريد :: جرثل 

 ُب قائماً.وقال أبو زيد : اْجثَأَلَّ النَّبُت ، فهو ُمْجثَئِلُّ ، إذا ما اهتّز وأمكن ألن يُقبَض عليه ، والمجثَئِلُّ من الرجال الُمْنتَِص 

باب. الَمجْذئِرُّ  قال الليث :: أر جذ  الُمْنتَصُّ للّسِ

رّماح :  وقال الّطِ

رَّأب   َذئريريريريريريريريريِ ى أطريريريريريريريريريرافريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا جمريريريريريريريريري ْ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
ن   رَاهريريريريريريريريريريِ

 
ا  مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريريمِّ املريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريري 

  
 والُمراِهُن : المخاِطر.

الذي نبَت ولم يَُطل ، ومن القرون حين يُجاوُز  من النبات : المْجَذئِرُّ و: المنتصُب الذي ال يَبرح ،  المْجَذئِرُّ  وقال ابن بُْزُرج :)

 .(1) (النجوم ولم يَْغلُظْ 

ً  الذي أصبح َعلَى شفَا الموت من مرٍض أو َشّرٍ أصابه ، يقال : أَصبح الُمْجفَئِظُّ وقال : : جفاظ   المنتِفخ. المجفئِظُّ و. قال : ُمْجفَئِّظا

ج. الفَْرجلةُ  قال الليث :: فرجل   التَّفَحُّ

 قال الراجز :

ال ْرجريريريريريريريريريريَ َم الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِل  ذا مريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
َ ال  لريريريريريريريريريريريريريْ ضُّ اجلريريريريريريريريريريريريريَ رُّ أ ريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريا  هتريريريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريريريريِ 

  
 ، وهو الِمَحّسة. بالِفْرجون الّدابة فَْرَجنةُ  : الفَْرجنةو: فرجن 

 الفَنَجلةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: فنجل 

__________________ 
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 الة ي  الَفَجج ، وأنة  :، وهو املتباع  الفخذين ،  فَلَجلٌ  أن  ةي م َفاّجا  ، ورجل
َ ال  هللا  َأعريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَك غريريريريريريريريريريريريريريت َأجريريريريريريريريريريريريريريْ

  
الو   لريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريَ ّك َأْو أَفريريريريريريريريريريريريريَج فريريريريريريريريريريريريريَ  ال َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .يُفَنجل فنجلةً  يقال : مرّ 

 : ضرب من برود اليمن ، وأَنشد : الَمَراجلُ  وقال الليث :: مرجل 

ل  و  ْردى مريريريراجريريريريريريريِ ْر   سريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريمريريريى بريريريني بريريريري   أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن و   مريريَ هريريلريريريريريريريِة الريرييريريَ لريريْ هريريَ يريريريريريريرياش َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   مريرين مريري   أ ريريْ

  
 من البُُرود. المراجل على صنعةِ  ُمَمْرجلٌ  وثوبٌ 

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرجاُن ))قال هللا جّل وعّز : : مرجن   [.22الرحمن : ] ((22ََيُْرُج ِمن ْ

َدفة ،  المرجانُ  قال المفسرون : أشدُّ بياضاً ، ولذلك  المرجانُ وصغار اللُّؤلؤ ، واللؤلؤ : اسم جامَع للَحّبِ الذي يخُرج من الصَّ

 فَشبَّه الحور العين بهما. المرجانوُخصَّ الياقوُت 

أحمر ، يقال ، فقال بعضهم : هو صغار اللؤلؤ ، وقال بعضهم : هو البُسَّذ ، وهو جوهر  المرجان وقال أبو الهيثم : اختلفوا في

 إن الِجّن تُلقيه في البحر ، وبيت األخطل حجة للقول األول :

ه   ر  مريريريريريريريرجريريريريريريرياٌن ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريري ريريريريريريري   كريريريريريريريأمنريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
ال  فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرينْيِ والريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ َ

  ذا عريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريرَّْوَق واملريريريريريريريريري

  
 جميعاً مفاصل األصابع. البراجمُ وأبو ُعبيد : الّرواجُب : برجم 

 .بُرُجَمتان الُمَشنَّجاُت في ظهور األصابع والرواجُب ما بينهما ، وفي كّلِ إْصبَعهي  البراجم ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال :

عمرو ، وقيس ، وغالُب ، وُكْلفَةَ ، والظَّلَْيُم ، وهم بنو َحْنَظلة بن مالك بن زيد مناة ، تخالفوا على أن  في تميم : البََراجموقال : 

 .البََراجم هم : إنَّ الشَِّقّي راكبُ األصابع في االجتماع ، ومن أمثال كبراجم يكونوا

كان عمرو بن هند له أٌخ قتله نفر من تميم ، فآلى أن يقتل به منهم مائة ، فقتل تْسعَةً وتسعين ، وكان نازالً في ديار تميم ، و

فمال إليه ، فلما رآه عمرو ، قال وراَح رائحة حريق القتلى فحسبه قُثار الّشواء ،  البَراجم فأَْحَرق القتلى بالنار ، فمّر رجل من

، وأمر به فقُتِل وأُلِقي في النار ، وبَّرت به « البَراجم إن الشَِّقّي راكبُ »فقال حينئٍذ :  .البراجم رجٌل من قال : ؟له : ِمّمْن أنت

 يمينه.

 : ِغلَُظ الكالم. اْلبَرَجمة وقال ابن ُدريد :

 : الِمَحسَّةَ. الفرجون وقال الليث :: فرجن 

 إذا كاَن َجبَاناً ضعيفاً. نْفَراَجةٌ و نِْفَرجةٌ  وقال ابن األعرابي : ورجلٌ : نفرج 

 ، وهو الجبان يكسر النون والراء ممدود. نِْفِرجاء ابن األنبارّي : رجل
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 قصير ، وكذلك الَجنثَر. َجنبرٌ  ثعلب ، عن سلمة ، عن الفراء : رجل: جنبر 

 خُم.الجمُل الضَّ  الجنبرُ ووقال أبو عمر : 

 ، قصيٌر ، بهمزة ساكنة. جأنَبٌ  األصمعّي : رجل: جانب 

 الليث : يفَرْينَُج ، معرٌب لَيس من كالم العَرب.

، إذا ُشِوَي فَيَبَِس أَعاليه ، وكذلك إذا أصابه ذلك من غير شيء. وقال الشاعر يصف  يَْفِرْنبِجُ  ِجلُد الَحَمِل ، اْفَرنَبَجوقال : : فربج 

 وأَكل منها :َعنَاقاً شواها 

   فَأكل  من م فَرنِبج  بني جل ها 
ة أَهل العراق ال يَهمُزونه ، وهو َمهموز. النَّارجيلُ  وقال الليث :: نرجل   ، هو الجوُز الِهندّي ، قال : وعامَّ

 قلت : وهو ُمعرب َدخيل.

 العُسُّ الضخُم ، وأنشد : الُجْنبلُ  وقال الليث :: جنبل 

ب ِل    َملم وَمٌة   َلمَّا َكيَتهِر اجل لريْ
 : القََدُح الضخم ، وهو الِمْجَوُل أيضاً. الجْنبلُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 هي التي تدور ، جعلها مؤنثة. اْلَمنَجنُون وقال أبو الحسن اللّحياني :: منجنون 

 وأما قول عمرو بن أحمر :

 ِبَسْهِمها    ٌَِل َرَمْته  اْلَمْلَجل ون  
 ُهو الدهر في بيت ابن أحمر. فإنَّ أبا الفضل أَخبرني عن شيخٍ من أهل األدب ، سمع أبا سعيد المكفوف يقول :

 الدُّوالب ، وأنشد : المنجنون قال أبو الفضل :

 َمْلَجل وٌن كاأَلاَتِن اْلَفارِِق و   
يَا الشُّفَاِرجُ  أبو العباس ؛ عن ابن األعرابّي :: شفرج  َجات.طّرِ  ٌن َرْحَرَحانِّي ، وهو الطَّبَق فيه اْلفَْيَخاُت والسُّكرُّ

 لهذا القار الذي يقال له الشُّبارج. الشُّفارج وقال ابن الّسّكيت : يقال هو

 .ُجْنفُور اْلقبُور العاِديَة ، واحدها الَجنَافِيرُ  عمرو ، عن أبيه :: جنفر 

وال.:  السَّالِلْيجُ  قال :: سليج   الدُّْلُب الّطِ

َج ويُسرع. وأنشد : فَْرَجلَةً  الرجلُ  فَْرَجلَ  وقال :: فرجل   وهو أن يَتَفَحَّ

اَل  ْرجريريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِل  ذا مريريريريريريريريريريَ َم الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريُّ  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
َ اَل   لريريريريريريريريريريريريريْ ضُّ اجلريريريريريريريريريريريريريَْ افريريريريريريريريريريريريريا  هتريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ رُّ َأ ريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريِ 

  
 : يختال في ِمْشيَة. ُدَراِبجٌ  في مشيتة ، وهي مشية سهلة ، وَرْجلُ  يُْدِربِجُ  ويقال : هو: دربج 

 في مشيته وَدْرَمَج ، إذا َدبَّ َدبِيباً ، وأنشد : َدْربَجَ  وقال غيره

ا َ َ َى د رَاجبريريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريريريريْ َه َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريري ّ

  
ا  ِه د رَاجمريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ   ذا مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى يف َدفريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ
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 ، إذا َصَرَعه. َجْرَجَمه َجْرَجَمةً  وقال األصمعّي :: جرجم 

جبريل أَخَذ بِعُْرَوتِها اْلُوْسَطى ، يعني مدائن قوم لُوط ، ثم أَْلَوى بها في َجّوِ الّسماء حتى َسِمعَت المالئكة في الحديث : أنَّ و

 بعضها على بَعض. َجْرَجمَ  ضواغي كالبها ، ثم

 وقال العجاج :

   كأَنَّه  من قَاِئظ  جم َْرَجِم  
 َجراِجُر مثلها ، وأنشد :اإلبُل اْلِعظام ، وال اْلَجراِجبُ  أبو عبيد :: جرجب 

وََّ ِ   يريريريريريريريريريريريريَ  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَاجريريريريريريريريريريريريِ ْ عريريريريريريريريريريريريو جريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
لَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  و   عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
رَا   كريريريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َلِ ْحَن ، لِْلَفليق َ اتيا ِ 
َزات.  قال : واْلَمَصّويَات اْلُمغَّرِ

 للّرجوع بعد الِفرار.، وهو  اْليَْنَجِلب أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال : من َخَرَزاِت األعراب: ينجلب 

 وتقول المرأة : قال : والَكّراُر للعطف بعد اْلبُْغض. قال :

  ْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذ ه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
   ْ غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْم و ْن يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ْن يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال اللحياني : قالت امرأة :

  ْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريذتريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
   ْ غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِرُْ واَل يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 ال يريَزْل عل  ال ُّل  ْ و 
 دريد : ُجلَْنداء اسم ملك يُمد ويُْقصر ، ذكره األعشى في شعره.وقال ابن 

 : سمينة ُصْلبة ، وأنشد شمر للطرماح : جلَْنبَاةٌ  ناقة: جلنب 

ا لريريريريريريريَ لريَ ل   ِهلريريريريريريريْ   برييريْ  كريريريريريريريَأْن مل  ريريريريريريري   لَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريْ   ِة الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ لريريريريريريريَ لريريريريريريريْ جريريَ ار  كريريَ اأب  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ لريريريريريريريَ بريريريْ لريريَ  جريريَ

  
 ، وهو اْلقَفَاُر الذي ال أُْدَم فيه. َجلنفَاةٌ  وقال الليث : َطعَامٌ : جلنف 

 ابب اخلماسي من حرف اجليم
نجبيل ذكر هللا جلَّ وعزَّ : زنجبيل  كاَن ِمزاُجها َزَْنَِبيًَّل َعْيناً ِفيها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًَّل )في كتابه ، فقال في خمر الجنة :  الزَّ

 اإلنسان :] ((18)

17  ،18.] 

ْنجَ  والعرب تَِصف  بالّطيب ، وهو ُمْستطاب عندهم جداً. بيلالزَّ

 وقال األعشى يذكر طعم ِريِق جاِرية :

َل والريريريريريريريريريريريريريريريزََّنريريريريريريريريريريريريريريريا ْرنريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ الريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورا  يريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا وأَْر   َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريِ  َل َ اَت بريريريريريريريريريريريريريِ
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نجبيل فجائز أن يكون للعين التي يُْؤَخذ منها في خمر الجنة ، وجائز أن يكون ِمَزاجها وال َغائِلَة له ، وجائز أن يكون اْسماً  الزَّ

نجبِيل هذا الخمر ، واسمه  ، واسمه السَّْلَسبِيل أَيضاً. الزَّ

جال. الَجَرْنفَش أبو ُعبيد ، قال :: جرنفش   : العظيم من الّرِ
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 : الغليظ الجنَبين الجافي ، وأنشد : اْلُمْجَرِئشُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال :: مجرئش 

 جم َْرِئش  اجلْلِ    َجاف  َعرِيٌض 
ً  ، ويَُصغَّر : َسفَْرَجلَة : معروف ، الواحدة السَّفَْرَجلُ و: سفرجل   .ُسفَْيجاَل و ُسفَيِرجا

 الِمْرآة وقال بعضهم ، يقال : َزَجْنَجل ، وقيل هي ُروِميّة دخلت في كالم العرب ، وقال : السََّجْنجلُ و: سجنجل 

 كالسَّجْلجِل    تريرَائِب ها َمْص وَلٌة  
بَْرَجد قال الليث :: زبرجد  د ، وأنشد : الزَّ ُمرُّ  ، هو الزَّ

يريريريريريريريريريريريَ ِ  زاِل األغريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريريريريريْ  أْتِوي    مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريَّ     ريريريريريريريريريريَ

اِء املريريريريريريريريريري ٌة كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريَ  َعْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

و   اقريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريريريري ِ و د رّا  مريريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريزَّبريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّدِ   ِع ممريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريريريا يف َ فريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأمْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .أراد باْليَافِع ِحْصناً َطِويالً 

قاع :: جرنشم   أخبرني المنذرّي ، عن الحرانّي ، عن ابن السكيت أنه أَنشده البن الّرِ

رِبريريريريريريريريه   مريريريريريريريرياء      َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ مريريريريريريريريا  لريريريريريريريريِ َرْنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جمريريريريريريريري ْ

  
ل  اهْلَِ ف    بريريريريريريريِ اب  وملريريريريريريريه املسريريريريريريريريريريريريريريريْ ه الرُّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِملريريريريريريريْ

  
ضاب  ُمْجَرْنِشم قال يق ، واْلَهِطُف اْلغَِزير.: ُمجتمٌع ُمتَقَبِّض ، رواه لنا بالجيم ، قال : والرُّ  قَِطُع النَّدى ، وكذلك ُرَضاُب الّرِ

جل : تَقَبََّض وتَقَاَرَب َخْلُق بَْعِضه إلى  (اْخَرْنَشمَ )« : النوادر»وأخبرني المنذرّي ؛ أيضاً عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي في  الرَّ

 بَْعض ، وأنشد :

 َفخذ  طَاَلْه وملَْ َ َْرْنَةِم  و   
 بالخاء في نوادر ابن األعرابّي. وأنشدنيه

م في نفسه المتكبِّر ،  المَخرْنَشمَ  وأقرأني األيادي ِلشّمر ، عن الفراء ، أنه قال : أيضاً الَمتَغيِّر اللون ،  المخَرنشمُ وهو المتعّظِ

 الذّاهِب اللحم.

 هكذا رواه شِمر بالخاء ، وأنا َواقٌِف في هذا الحرف.

لَخان  لجانو )وقد جاءت حروف تعاقب فيها الخاء والجيم ، كالزَّ  (.الزَّ

 واْنتجْبُت الشَّيء واْنتََخْبتُه ، إذا اْختَرته.

 والخِشيُب : الغليظ من الطعام والنبات. (الجشيبُ )وكذلك 

 .(َواحْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلعاَلِمنيَ )آخر كتاب الجيم 
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 الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا 

 من َذيب اللغة كتاب الشني  هذا

 أبواب مضاعف من حرف الشني

 ش ض
 مهمل.

 [ابب الشني والصاد]

 ش ص
 استعمل منه : شّص.

لُغتان ، وهو َشيٌء يُصاد به السَّمك ، ويقال ِللّصِ الذي ال يَرى شيئاً إال أتى  الّشِصُ و الشَّصُ  قال اللّيث بن المظفر :: شص 

 .الشُّصوص عليه ، إنَّه لََشصٌّ من

ً  معيَشتُهم َشصَّتْ  قال : ويُقال :  ، أي في ِشّدة. َشَصاَصاء ، وإنّهم لفي ُشُصوصا

 ، إذا أََصابتْهم َسنَةٌ وِشدَّة. َشَصاَصاءوأبو نصر ، عن األصمعّي : أصابتهم ألَُواُء ولَْواَلُء ، 

 ، وعلى أْوفَاٍز وأَْوفاٍض ، أي على َعَجلة. َشَصاَصاءَ  هُ علىأبو العباس ، عن ابن األعرابّي : يقال أَتَْيتُ 

 َمْرَكُب السُّوء. الشََّصاَصاء وقال المفضل :

ً  اإلنسان َشصَ  وقال اللّيث :  .الشََّصائِصَ  ، إذا َعضَّ نواجَذه على شيِء َصْبراً ، ويقال : نَفَى هللا عنك يَِشُص َشّصا

 النَّاقَةُ التي ال لَبن لها. وصُ الشَّصُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 ؛ وهذا َشاذٌ على غير قياس. َشُصوصُ  فهي أََشصَّتْ  ويقال : قد

 بغير أَِلف. َشصَّتْ  وقال أبو عبيد : قال الكسائيّ 

ً  وقال الْليث ْت تَِشُص ِشَصاصا  . إذا قَلَّ لبنها.َشصَّ

 َشَصائِص من النُّوق الشَُّصوِص  قلت وجمع
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 ع بي  :وأَنة  أبو 
َُ وَأْن  رَا  أفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَ   أن أ ُّْرََأ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اَل   بريريريريريريريريريريَ اِئصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  نريريريريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أوَرَل َذْودا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهي الحاجة التي ال تستطيع تَركها ، وأنشد : َشَصاَصاءَ  ابن بُْزُرج : لقيته على

 أَْمر  أََُّْورِ و   على َ َصاَصاِء 

 [ابب الشني والسني]

 ش س
.  اْستَعِمَل من وجهيه : َشسَّ

ْلبة التي كأنها حجر واحد ، والجميع الشسُ  قال اللَّيث :: شس  ار بن ُمْنِقذ : ُشُسوسو ِشساسٌ  األرض الصُّ  ، وأنشد ِلْلَمرَّ

اأَ  ْرهتريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريَ ُْ أَنريريريريريريريريريريريريريريْ اَر َأ َه الريريريريريريريريريريريريريري َّ َرفريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   بريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري  ْي عريريريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رْبَاك  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريني تريريريريريريريريريريريِ

  

 [ابب الشني والزاي]

 ش ز
 استعمل منها : َشّز.

 .َشزَّ يَِشز َشِزيزاً  اْليُْبس الشَّديد الذي ال يَْنقاُد للتَّثِقيف ، يقال : الشََّزاَزةُ  قال الليث :: شز 

 [ابب الشني والطاء]

 ش ط
 [.مستعمالن]َشّط ، َطّش : 

ْخَمةُ  َشُطوط ، وناقَةٌ  َشطَّان : ِشقُّ السَّنام ، ولكّلِ َسنَام الشَّطُّ والنَّهر ، وهو جانبه ،  الشَّطُّ َشطُّ  قال الليث :: شط   ، وهي الضَّ

 .الشَّّطْين

ْخَمةُ السَّنَام ، وجمعها  .َشَطاِئط وقال األصمعّي : هي الضَّ

 وقال الّراجز يصف إِبِالً وراعيها :

ائريريريريريريريريريِ    ٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ ه  جريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريَ

  
ٌل وفريريريريريريريريريريريريريريريارِ     ائريريريريريريريريريريريريريريريِ نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريَ َو هلريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : شطائط لََّحتْهُ : جعلته كاألََخايِل َراعٍ ،طَ 

 .َشطوط جمع

 [.14الكهف : ] (َلَقْد قُ ْلنا ِإذًا َشَططاً )وقول هللا جّل وعّز : 
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ً وقال أبو إسحاق ، يقول : لَقَْد قُْلنَا إذاً َجْوراً   .َشَططا . وهو َمْنُصوب على الصدر المعنى : لقد قُْلنا إذاً قَْوالً َشَطَطا

 ، إذا َجاَر. أََشطَّ والرجل ،  َشطَّ  يقال :

 ُمَجاَوَزةُ القَْدِر في كّل شيء. الشََّططُ  وقال الليث :

ً  يقال : أَعطيته ثمناً ال  : بَعَُد. َشطَّ والرجل ، إذا ما َجار في قَِضيَّته ،  أَشطّ ووال َوْكساً ،  َشَططا

قال : ويجوز في العربية  (تْشِططُ  وال)قال : قُرىَء  [.22ص : ] (َوال ُتْشِطْط َواْهِدَّن)وقال الّزجاج في قول هللا جلَّ وَعزَّ : 

 بَضّم التاء ، وكسر الطاء ، فمعناه ال تَْبعُْد عن (ال ُتْشِططْ )، فمن قَرأَ  تَْشَططُ  وال
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 كمع  األ و .  َتْةِ   اََّّق ، وكذلك ال
 بفتح الطاء كمعناهما. (تَْشَطط ال)كذلك و

 وأنشد :

ا لريريريريريريريريريريريريريريريَ تَانريريريريريريريريريريريريريريريِ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ غريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  دار  جريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ  غريريريريريريريريريريريريريريَ   أَبريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ   و   عريريريريريريريريريريريريريريْ ار  بريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريري َّ  لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وأَنشدنيه المنذرّي عن أبي العباس : أَْشَطْطُت أُِشطّ و،  َشَطْطُت أَْشُططُ  وأخبرني ابن هاَجك ، عن ابن َجبَلة ، عن أبي ُعبَيدة :

   َتة  ُّ َغ ا  َدار  جتَانَِلا 
 أّن رجالً كلّمه في كثرة الِعبادة ، فقال : أََرأَيَت إن كنُت أنَا مؤمناً َضِعيفاً ، وأنت ُمؤمٌن قِوّي أنَّك»في حديث تميم الدارّي : و

يّ   .«أْستَطيع فَأَْنبَتَ حتى أحمل قُّوتك على َضْعفي فال  لََشاّطِ

، وهو الَجْوُر في الُحْكم ، يقول : إذا َكلّْفتَني مثَل َعملك ، وأنت قَِويٌّ وأنا ضعيف ، فهو َجْوٌر  الّشَطط قال أبو ُعبيد : هو من

يّ  منك َعلَّي. قلت : جعل قوله . َشاّطِ  بمعنى : َظالمي ، وهو ُمتَعَّدٍ

ً  ُن فهو يَِشّطيفال َشطَّنِي وقال أبو زيد. وأبو مالك : ً و َشّطا  ، إذا َشّق عليك. ُشُطوطا

يّ »قلت : أراد تميٌم بقوله   هذا المعنى الذي قاله أبو زيد.« شاّطِ

ً  القوُم في َطلبنا أَشطَّ  ويقال :  ، إذا َطلَبُوهم ُرْكبَاناً وُمَشاة. إشَطاطا

 ة.القوُم في َطلَبِِه ، إذا أْمعَنوا في المفَازَ  أََشطَّ  وقال اللّيث :

 الرجل فيما يَْطلب ، أو فيما يَْحتُكم ، إذا لْم يَْقتَِصد. اْشتَطّ وقال : 

ّكيت : َجاِريَةٌ   ، لغتان ، وهما االْعتِدال في القامة. وأنشد غيره للهذلي. الشَطاطو الشََّطاط بَيِّنَةُ  َشاّطةٌ  الحرانّي ، عن ابن الّسِ

 الةَّ َاِ  و  ْذ َأاَن يف املِخيَلِة وَ   
 ، وَرشَّت وأَرشَّت ، بمعنًى ، واحد. أَطشَّتوالسَّماء ،  َطشَّت أبو ُعبيد عن أبي ُعبيدة :: طش 

 .َطِشيشٌ و َطشٌ  وقال اللّيث : َمَطرٌ 

 وقال رؤبة :

 ال َجَ ا نريْيِلَك  ل َِّةيِش  و   
 أي بالنَّْيل اْلقَليل.

 من الّرَذاِذ : أَْرٌض ُمَرذَّة.وَمطلُولَة. و َمْطشوَشة وقال أبو عبيد : قال الكسائّي هي أْرضٌ 

 وقال األصمعي : ال يقال ُمَرذَّة وال َمْرذُوَذة ، ولكن يقال : أْرٌض ُمَرذٌّ َعلَْيها.

 : داٌء من األْدواء. الطَّشاشُ  وقال غيره :

 كأَنَّهُ ُزَرَكم. َمْطُشوش فهو ُطشَ  يقال :

 والمعروف َطِشيَء ، فهو َمْطُشوء.



3976 

 

 [ابب الشني والدال]

 د ش
 [.مستعمالن]شدَّ ، َدشَّ : 

 عليه في القتال. َشدَّ  اْلَحْمُل. تقول : الشَّدُّ  قال ابن المَظفَّر :: شد 

 .اْشتَدَّ  الُحْضُر ، والِفعل الشَّدُّ وقال : 

دَّةُ وقال :  اَلبَة.  الّشِ دَّةو: الصَّ دَّةُ والنَّْجَدةُ ، وثَباُت اْلقَْلب ،  الّشِ  : ُشَجاع. َشديد : الَمجاَعة. ورجل الّشِ

ْْيِ َلَشِديد  )) وقال أبو إسحاق في قول هللا َجلَّ وَعزَّ : أي لَبَخيل. أي وإنَّه من أْجِل ُحّبِ  [8 العاديات :] ((8َوِإنَُّه حِلُبِ  اخلَْ

 الَخْير لَبَخيل.

 وقال َطَرفة :

ي أََرى ا فريريريريِ ُ  الريريريريكريريريريرمَي وَيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريَ تريريريريريريريا عريريريريْ  ملريريريريوَ  يريريريريريَ

  
ش املريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّدِ   َة مريريريريريريرياِل الريريريريريريريفريريريريريريريامسريريريريريريريِ يريريريريريريريلريريريريريريريَ  عريريريريريريريَ ريريريريريريريِ

  
جل الُحْنَكةَ والمْعِرفَة. األَُشدُّ و الَهزاِهز. قال : الشَّدائدُ  وقال الليث :  : َمْبلُغ الرَّ

هُ ):  عزوجلوقال هللا  ُلَغ َأُشدَّ  [.34اإلسراء : ] (َحَّتَّ يَ ب ْ

 في القياس ، ولَم أْسَمع لها بَواحد. َشدٌّ  واحِدها األُشدُّ  قاَل الفّراءوقال أبو ُعبيد : 

 وأنشد :

غريريريريريريريْه  لريريريريَ ىت  مسريريريريىت  ذا بريريريريريَ و فريريريريَ اَد وهريريريريْ ْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريمريريريريريريريريعريريريريريريريريا  ر واجريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّه  َوعريريريريريريريرياَل يف األمريريريريريريريريْ

  
دَّةُ و. قال : األُشّدِ ِشدَّة وأخبرني المنذرّي ، عن أبي الهيثم ، أنه قال : َواَحدةُ األنعُم نِْعَمة ، وواحدةُ  ةُ والَجالَدة. الّشِ  القُوَّ

دَّةوالّرُجل اْلقَِوّي. قال : وكأَّن اْلَهاَء في النِّْعمة  الشَّديدوقال :  ،  ِشدٌّ ولم تَُكْن في الحرف ، إْذ كانت َزائَِدة ، وكأَنَّ األصل نِْعٌم  الّشِ

 ، وقِْدٌح وأْقُدح ، وِضْرٌس وأْضُرس. ِرْجٌل وأْرُجل فجمعا على أَْفعُل ، كما قالوا :

َوَلمَّا )في كتاب هللا جلَّ وعزَّ جاء في ثاَلثة َمواِضع بمعاٍن يَْقُرُب اْختِالفها فأّما قول هللا جلَّ وعّز في قِصة يُوسف  األُشدُّ وقلت : 
ُه آتَ ْيناُه ُحْكماً َوِعْلماً  فمعناه اإلدراك والبلُوغ ، فحينئٍذ راوَدتْه امرأةُ العزيز عن نفسه ، وكذلك  [22يوسف : ] (بَ َلَغ َأُشدَّ

هُ )قوله جلَّ وعّز :  ُلَغ َأُشدَّ  [.34اإلسراء : ] (َوال تَ ْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن َحَّتَّ يَ ب ْ

ُلغَ )فقال الزجاج : معناه ، اْحفَظوا عليه َمالَه  أن يُؤنََس منه  أشّده فادفعوا إليه ماله. قال : وبُلُوغه أُشّده فإذا بلغ ( َأُشدَّهُ َحَّتَّ يَ ب ْ

شد مع أن يكوَن بالغاً. قال : وقال بعضهم :  هُ )الرُّ ُلَغ َأُشدَّ  حتى يبلغ ثماني عشرة َسنة. (َحَّتَّ يَ ب ْ

شد ، فطلب دْفَع ماِله إليه ،  وقال أبو إسحاق : لست أعرف ما وجهُ ذلك ، ألنه إن أدرك قبل ثماني عشرة سنة وقد أُونَِس منه الرُّ

 وجب له ذلك.
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ُه )قلت : وهذا صحيح ، وهو قول الشافعي ، وقول أكثر أَْهَل العلم. أما قول هللا جل وعزَّ في قصة موسى :  َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ
ته ، ويَْكتَهل ، وينتهي شبابه ، وذلك باالستواء ، وهو أن ي األُشدّ  فإنه قرَن بُلوغ [.14القصص : ] (َواْسَتوى جتمع أمره ، وقُوَّ

 ما بين ثماني وعشرين سنة إلى ثالٍث وثالثين سنة ، وحينئٍذ يَْنتهي َشبَابُه.

ُه َوبَ َلَغ َأْربَِعنَي َسَنةً )وأما قول هللا َجلَّ وعْز في سورة األحقاف :   بلوغ ، فهو أقصى [15األحقاف : ] (َحَّتَّ ِإذا بَ َلَغ َأُشدَّ

مْحُصور األّوِل ،  األُشدّ  نَبِيّاً ؛ وقد اجتمعت ُحْنَكتُهُ وتمام َعْقِله ؛ فبلوغ وسلمعليههللاصلى، وعند تمامها بُِعَث محمد  األُشدّ 

 محصور النهاية ، غيُر محصوٍر ما بين ذلك. وهللا أعلم.

، إذا كان قَوياً ، ويقول الرجل إذا ُكلَِّف عمالً :  يَِشدُّ َشّدةً  الرجل َشدّ  وأخبرني المنذري ، عن ثَعلب ، عن ابن األعرابي : يقال :

 ، إذا أْوثَْقتَه. أُشدُّه َشّداً  الشيءَ  َشَدْدتُ وعليهم ،  أُشدُّ  َعلَى القوم َشَدْدتُ  وال إرخاًء ، ال أَْقِدُر على شيء ، ويقال : َشّداً  ما أَْمِلكُ 

 [.31 طه :] ((31اْشُدْد ِبِه َأْزِري ))، وقال :  [4 محمد :] (اْلَواثقَ َفُشدُّوا )قال هللا جّل وعّز : 

منه مكسور ، مثل : َعفَّ يَِعفُّ وَخفَّ « يَْفِعل»غير واقع ؛ فإن « فَعَْلتُ »سلمة ، عن الفّراء ، قال : ما كان من الُمضاعف على 

وَعلَّهُ  يَِشدُّهو،  َشدَّهُ يَُشدُّهُ  منه مضموم إال ثالثة أْحرف :« يَْفعُل»فإن  يَِخفُّ ، وما أشبهه. وما كان واقعاً مثل : َمَدْدُت ، وَعَدْدتُ 

ه ، فإن جاء مثله ، فهو قليل ، وأْصلُه الّضم. ه ويَنِمُّ  يَعُلَّهُ ، ويَِعلُّه ، ونَمَّ الحديَث يَنُمُّ

 ْت نفسها عند رفع الصَّْوت باْلِغناء ، ومثله قول طرفة :اْلقَْينَةُ ، إذا َجَهدَ  تََشدََّدتوفالن في ُحْضره ،  اْشتَدَّ  وقال غيره :

رَبْ  لريريريريريريريلريريريريريريريا عريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا انريريريريريريريْ لريريريريريريريا َأ ريريريريريريريِ لريريريريريريريْ ن  قريريريريريريريري    ذا حنريريريريريريريَْ

  
دِ   ة  مل َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ ر وقريريريريريريريَ لريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريَ ريريريريريْ  عريريريريريلريريريريريى رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 َكثيرةً. َشدَّ َشدَّاتٍ وواحدة ،  َشّدةً  فالن على العَُدوّ  َشدَّ  ويقال :

 ، وأنشد : ِشدَّتَه َزْيٍد ، أي شدَّى وقال أبو زْيد : ِخْفتُ 

ْوِل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّى  ني  لريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريإيّنِ ال ألريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِ يريريريريريريريريري ِ و   ْه َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ مريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ

  
دةُ  بَْعَدك ، أي َشدَّى ويقال : أََصابَتني  ، َمدَّه ابُن هانىء. الّشِ

بِلُغٍَة  الدَِّشيَشةُ  بُّرِ َمْرُضوض ، قلت : لَْيست ، وهي لُغَة في الَجِشيَشة وهي َحْسٌو يُتََّخذُ من الدَِّشيَشةِ  اتِّخاذُ  الدَّشُ  قال الليث :: دش 

 ، ولكنها لُْكنَة. وقد جاءت في حديث مرفوع دلَّ على أنها لُغة.

ماِدّي ، عن أبي داود الّطيالسّي ، حدثنا ُمحمد بن إسحاق السَّعدّي ، قال :  حدثنا الرَّ
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ِغَفارِّي ، قال : وكان أيب من أْصحاب الصُّفَّة عن هةاُ ، عن حيىي بن يعيش بن الولي  ابن قيس بن َطْخَفة ال
أْيمر الرجَل أْي  ذ  بي  الّرجل ، والّرجَل أْي  ذ بي  الرجلني ، مسىت  وسلللللمعليههللاصلللللى، وكان رسريريريريريريريريول  هللا 

ة ، اْن َِل وا ، فان ََل لا معه    بيه » : وسلللمعليههللاصلللىبَ يه   اِمَس عسريريرية ، ف ال رسريريريول هللا  عاِئةريريريَ
فأَكللا ،   جاء  حِبَْيَسة  م ل الَ  اأب فأَكللا ،   ِبع سّ  عيتيم  ِبَ ِ يَةة ف ال :   عاِئَةة ، أْطعميَلا. فجاَء 

 .«َفَةرِبلا ،   ان َل لا    املْسج 
 لُغَةٌ في الَجِشيَشة. الدِشيَشة قال األزهرّي : وَدلَّ هذا الحديث أنَ 

 ابب الشني والتاء]

 [ش ت
 [.6الزلزلة : ] (يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتااتً )قال هللا : : شت 

قين ، منهم من َعِمَل صالحاً ، ومنهم من َعِمل شّراً ، قلت : واحد قاله ابن  .األشتاِت َشتُ  قال أبو إسحاق : أي يصدُرون ُمتَفَّرِ

ّكيت وقال : جاءوا ً  الّسِ قين. قال : وحك أشتَاتا  .َشتّ  ى لنا أبو َعمرو عن بعض األعراب : اْلَحْمُد هلِل الّذي َجَمعنَا من، أي ُمتَفَّرِ

ً  َشعبُهم َشتَ  وقال اللّيث : ً و َشتّا  ، أي تَفَّرق َجمعُهم. َشتَاتا

ِرّماح :  وقال الّطِ

اُِ  عريريريريريريريَ  الريريريريريتريريريريريِ ريريريريريريريَ يِّ بريريريريريَ عريريريريريريريْ   اَّريريريريريَ َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ و   ع  املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ع  َربريريريريريريريريريريريْ اَك الريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قَه. َشتَ  وقال األصمعّي :  بقلبي كذا وكذا أي فَرَّ

قوا أْمِري. َشتَ  ويقال :  بي قَْومي ، أي فرَّ

قُوه. وقد اْستَثَتَّ األْمُر  َشتُّوا ويقال : ً  جاَء القوم إذا انتشَر ، ويقال : تََشتَّتَ وأْمَرُهْم ، أي فَرَّ  .اَت َشتَاتَ َشتَ و،  أَْشتَاتا

 ما ُهما. َشتّانَ  ، أي الفُْرقة. ويقال : الشَّتَاتَ  ، ويقال : إنِّي أخاُف عليكم َشتَّىو َشتٍ  قال ، ويقال : وقَعُوا في أَْمرِ 

 ما بينهما ، وأنشد لألعشى : َشتَّانَ  وقال األصمعي : ال أَقُولُ 

ا ورِهريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريلريريريريريريريريى كريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريِ اَن مريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوُ  و   رِ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريريريريريريِ ي جريريريريريريريريريريريريريريريَ ان َأ ريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 معناه : تَبَاَعد ما بينَهما.

؛ فالفتحة التي في النون هي الفتحة التي كانت في التاء وتلك الفتحة تَُدلُّ على أنه مصروٌف عن  َشتُتَ  : َمصروفَةُ عن َشتانو

وَسْرَعاَن َذا ُخرجاً ، أصله : َوُشَك َذا ُخروجاً ، وَسُرَع َذا الفعل الماضي. وكذلك َوْشكان وَسْرعان تقول : َوْشكاَن َذا ُخروجاً ، 

 خروجاً.

كيت عن األصمعّي ، وقال ، يقال :  ما ُهما ، َشتَّان روى ذلك كله ابن الّسِ
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 ما بَيلهما ، وقال يف قوله : َ تانَ  ما عمرو وَأ  وه ، وال ي  ال : َ تانَ و 
ن يف الريريريلريريريريريريريَّ  زِيريريريريريريريَ يريريريْ اَن مريريريريريريريا بريريريني الريريرييريريريَ تريريريريريريريَّ   ى َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريم  واألغريريريريريريريريريرِّ ابريريريريريريريريريِن مسريريريريريريريريرياِو   لريريريريريريريريريَ زيريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَ

  
 إنّه ليس بُحجة ، إنما هو ُمَولَّد. والحجةُ قول األعشى.

 َمنصوٌب على كّلِ حاٍل ، ألنه ليس له واحد ، وقال في قول الشاعر : شتانَ  وقال أبو زيد :

لِّ مريريريريريريريلريريريريريريريزِلريريريريريريرية مريريريريريريريا يف كريريريريريريري  لريريريريريريريهريريريريريريري  يريريريريريريريْ تريريريريريريرياَن بريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى   ر ريريريريريريريريريريريريََ اف  وهريريريريريريريريريريريريذا يريريريريريريريريريريريري   أبريريريريريريريريريريريريَ ا  هريريريريريريريريريريريريذا خيريريريريريريريريريريريري 

  
 فََرفَع البَْيَن ألن المعنى َوقَع له.

الذي بَْينَهما  َشتَ  ، كأنه يقول :« ما»بَْينَهما ويُْضِمُر  َشتَّانَ  قال : ومن العََرب من يَْنِصُب بَْينَهما في مثل هذا الَمْوضع ، فيقول :

َنُكمْ )كقول هللا جلَّ وعزَّ   [.94األنعام : ] (َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ

 ، أي ُمفَلَّج. َشتِيتٌ  وقال الليث : ثَْغرٌ 

 وقال َطَرفة :

   َعْن َ ِتيه  َكأَقَاِ  الرَّْمِل غ ّر 

 ابب الشني والظاء

 [ش ظ]
 ، وهو ُعوٌد يُجعل في ُعْرَوتَي اْلُجَواِلقَْين إذا ُعِكَما على البعير ، وهما بِِشَظاظٍ  اْلِغَراَرتَْين َشَظْظتُ  قال الليث : يقال: شظ 

 .ِشَظاَظان

َظاظ من أَشَظْظتُهواْلِوَعاَء  َشَظَظتُ  أبو ُعبَيد :  .الّشِ

 الغاُلُم إذا أَْنعََظ ، ومنه قول زهير : أََشظَّ  وقال غيره :

   َأَ ظَّ كأَنَّه  َمَسٌ  م َعار  
 فِْعُل ُزّبِ اْلغاُلُم ِعْند اْلبَْول. الشَّْظَشَظةُ  الليث :وقال 

 . قال : وهو رجل من َضبَّةَ ، كان ِلّصاً ُمغيراً ، فصار َمثاَلً.ِشظاظ أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد ، يقال : إنه ألَلَصُّ من

ً  اْلقَْومَ  أَْشَظْظتُ  وقال غيره : ً و،  إْشَظاظا ً َشَظظْ و،  َشظَّْظتُهم تَْشِظيظا ْقتَهم. تُهم َشّظا  ، إذا فرَّ

 وقال البعيث :

هريريريريريريريريا يتريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريف  الريريريريريريريريّرِ ب َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َذا مريريريريريريريريا َُّعريريريريريريريريانريريريريريريريريِ

  
م   مريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريِ رَاِدي والريريريريريريريريريذُّرَا واجلريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريال  الريريريريريريريريريْ

  
ً  ويقال : َطاُروا قُوا. َشَظاظا  ، أي تَفَرَّ

ً  وروى أبو تراب لألصمعّي : طاَر القَْومُ   وَشعَاعاً. َشَظاظا

أْن :وأنشد لرويشد الطائّي ، يص  ف الضَّ
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لريريريريريريريَ ْ  رَاِف السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اظريريريريريريريا  بريريريني َأطريريريْ يتريريريريريريريَ ْرَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريِ

  
ى َولريريريريريريريريريريريريَ ْ   لريريريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريريريَ ِوي أ ُ  هبريريريريريريريريريريريريِ ْرعريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريريَ

  

ا َهاََيَه نَّ ذ و ولَِب ْ   َكَأمنَّ
 الَجواِلق المشدود. الشَِّظيظُ واْلعوُد المَشقَُّق ،  الشَِّظيظُ  سلمة ، عن الفراء :
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 [ابب الشني والذال]

 ش ذ
 .َشاذَّة وَكلَمةٌ  َشاذّ  الرجل ، إِذا اْنفََرَد عن أَْصحابه ، وكذلك كل َشيء ُمْنفَرد ، فهو َشذَّ  اللَّيث :قال : شذ 

قُوهم ، وكذلك ُشذَّاذُ والناس : الذين ليسوا في قَبائِلهم وال َمناِزلهم ،  ُشذَّاذُ و  اْلَحصا. وقال رؤبة : ُشذَّان النَّاس. ُمتَفَّرِ

اَن   اَََّْصا قريَلاِباَل   َيْ  ك    ذَّ
 نَاِدر. شاذٍّ  يا رجل ، إذ ، جاَء بقَْولٍ  أََشَذْذتَ  ويقال :

 ابب الشني والثاء

 [ش ث]
 َشَجٌر َطيُِّب الّريح ُمرُّ الطَّْعم. الشَّثُ  قال الليث :: شث  

 النِّساء :قال أبو الدُّقْيش : ويَْنبُُت في ِجباِل اْلغَْوِر وتِهاَمة ، وأنشد لشاعٍر وصف طبقات 

ه   جريريريريريريريِ   رحيريريريريريريري  عريريريْ ِث يريريريري  نَّ مريريريِ ريريريريريريريل  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريري  لريريريريْ مريريريِ  فريريريَ

  
م و   عريريريريريريْ ِة والريريريريريري ريريريريريريَّ ذاقريريريريريريريَ مريريريريريريريَ وء  الريريريريريريْ ِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريِ يريريريريريريْ  يف عريريريريريريَ

  
 : من َشَجِر اْلِجبال. الشَّثّ  أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي :

 وأنشد غيره :

ه  واِدمريريريريريريريري  ا  قريريريريريريريريَ وا مس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ حريريريريريريريريَ ريريريريريريريري  ا مسريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ َأمنريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريَ

  
اِق   بريريريريريريريَّ هِّ وطريريريريري  ِذي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ف  بريريريريريريريِ َُّ ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأو أ

  
 الدَّْبُر ، وهو النَّْحل. وأنشد للراجز : الشَّثّ  وقال أبو عمرو :

ّث  هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ اَل فريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا  ْذ طريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
ث    َذاه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريرين َذْوب  مريريريريريريريريريريَ  َأطريريريريريريريريريريْ

  
ُجُل َمِذيَّه. ةُ النَّْحل كما يَْمِذي الرَّ  والذَّْوب : اْلعََسل ، َمَذاهُ َمجَّ

 ابب الشني والراء

 [ش ر]
 [.مستعمالن]َشّر ، َرّش : 

جل الّشرُّ  قال الليث :: الشر  ير السُّوِء ، والِفْعل للرَّ ّرِ : ِضّد األَْخيار  أشرارُ  ، وقَْومٌ  َشرَّ يَِشرُّ  ، والِفعل : الشَّراَرة ، واْلَمْصَدر الّشِ

 : بَْسُطَك الّشيَء في الّشْمِس من الثياب وغيره. الشَّرُّ و، 

اَورَه   عريريريريريريريَ ٌل تريريريريريريريريَ حريريريريريريريْ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريَ ْوٌب عريريريريريريريلريريريريريريريى قريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريَ

  
ر ور    ِل لريريريريريريريريأَلْرَواِ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريَ ِ َي الريريريريريريريريْ  أَيريريريريريريريريْ

  
ْرتُ  وقال أبو الحسن اللّحيانّي :  خفيف. َشَرْرتُ و أَشَرْرتُ والثّوب واللّحم ،  َشرَّ

 من قَِديد ، وأنشد : إْشَرارة ويقال :



3982 

 

َرأبٌ  مريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريَ م  مريريريريريريريريريري  ارِيريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريرين َّريريريريريريريريريريَْ  هلريريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  ٌز مريريريريريريريريرين أَرَانريريريريريريريريريِ اِ  َوَو ريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ ن الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريِ

  
 أي ُمقَدَّدة. قال : واْلَوْخُز اْلَخِطيئَةُ بعد اْلَخِطيئَة. وقال الكميت :

ه  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َل مَسْوَل ِكلريريريريريريريَ حريريريريريريريْ َأنَّ الرََّذاّذ الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريَ

  
َن   عريريريريريريْ بريريريريريريِ تريريريريريريَّ ح  يريريريريريريريَ لريريريريريريْ ارِيريريريريريرير  مريريريريريريِ  الريريريريريريرََّواِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اإلْشَراَرةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :
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 .األَ ارِير َصِفيَحة  َي َفَّف عليها الَ ِ ي  ، و عها
ما يُْبَسُط عليه الشَّيء ِليَِجّف ،  اإلشرارَ  َشيٌء يُْبَسُط للّشيِء يَُجفَّف عليه من أَقٍِط وبُّر ، قلت : اتَّفَقَا على أنّ  اإِلْشرارُ  وقال الليث :

رُ  فَصحَّ أنه يكون ما رُ  من أقٍِط وغيره ، ويكون ما يَُشرَّ  عليه. يَُشرَّ

 [.32المرسالت : ] (تَ ْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ )نّار ، قال هللا َجلَّ وعّز : ما تطاير منه ال الشََّرارُ و الشََّررُ و،  الشَّراَرةُ  الليث :

 : الشَّرار وقال في

رهبريريريريريريريريريريا الْ  اَلأِب َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ رَاِر الريريريريريريريريريريْ  َأْو َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ     هريريريريريريريريريريريَ نْي  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى كريريريريريريريريريريريلِّ ِوجريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريَ

  
انُ وقال :  لعرب األَذى شبه اْلبَعُوِض يغشى وجهَ اإلنسان وال على تقدير فَْعاَلن من كالم أَْهِل السََّواد ، وهو َشيٌء تسميه ا الشَّرَّ

انَة يَعَّض ، والواِحَدة  .َشرَّ

ى َعْمرو ، عن أبيه : به ، أي من َعْيٍب به ، ولكني آثَْرتُك  ُشرٍّ  : اْلعَيَّابَة من النَِّساء ، قال : ويقال ما رددت هذا عليك من الشُّرَّ

 به ، وأنشد :

ليِل الرب ِْ  من ِذي   رِِّه      َعنْي  ال َّ
 أي من ِذي َعْيبَة ، أي من َعْيِب الّدليل ، ألنّه ليس يحسن أن يسير فيه َحْيَرةً.

ى وقال اللّحيانّي : َعْينٌ   ، إذا نََظرت إليك بالبغضاء. ُشرَّ

ى ، وَعْينِ وحكى عن  ى اْمرأة من بني عامر ، قالت في ُرْقية : أْرقِيَك باهلل من نَْفٍس َحرَّ  .ُشرَّ

ةُ و رَّ ه ، أي يُعاِديه. وقوله : يَُشارُّ  : النََّشاط ، ويقال : فالن الّشِ هُ ويَُزارُّ  فاُلناً ويُمارُّ

 مَسىتَّ أ ِ رَّْ   ألك فِّ املصامِسِف و   
 أي نُِشَرْت وأَْظِهَرت.

يه أهُل الحجاز الشُّْرُشور و ُعبيد ، عن األصمعّي :أب  ، وتسميه األعراب. الشُّرشور طاِئٌر صغير مثل اْلعُصفور قال : ويَُسّمِ

 النَّْفُس والَمَحبَّةُ جميعاً. الشَّراِشرُ  واْلبِْرقِش. وقال األصمعّي أيضاً :

 وقال ذو الرمة :

 ر  ِمْن َغيَّة  تري ْلَ ى َعَلْيها الةَّرَا ِ وَ   
 وقال اآلخر :

ة  و  رِيريريريريريريريريهريريريريريريريريَ ْوُِ كريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه كريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريري      زَار  وألريريريريريريريْ ْي نريريريريريريريِ يريريريريريريريَّ ْن مسريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريِ را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي ألقى نَْفَسه عليه َمَحبَّةً له. َشراِشَره ويقال : أَْلقَى عليه

 النّْفس ، ويقال : اْلَمَحبَّة. وأنشد : الشَّراِشرُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ي و  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ الَُ يريريريريريريريريري  رِيريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريَ ْ رِي اَّريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ

  
َره أخيريريريريريريريري  ريريريريريريريرييء  أُ ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري     را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فأتَْيُت على رجل ُمْستَْلٍق وإذا برجل قائم عليه بَكلُّوب ، »أُْسِرَي به ، قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث اإلسراء : أنَّ النبيَّ و

 .«ِشْدقه إلى قَفَاه فَيَُشْرِشرُ  وإذا هو يأتي أَحَد ِشقَّى َوجِهه ،
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عُه. وقال أبو زبيد يصف األسد :  قال أبو ُعبيد : يعني يَُشقِّقُه ويُقَّطِ

رَ  ْن فريريريريريريريريريريَ َ ه  مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ا  عريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريِ لُّ مريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريَ س  يريريريريريريريريريَ  ائريريريريريريريريريِ

  
ر    ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريٌض م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريرياُ  أو عريريريريريَ  ر فريريريريريريريا   عريريريريريِ

  
 .تَِشرُّ  وقال أبو زيد : يقال في َمثٍَل : ُكلَّما تَْكبَرُ 

اُهنَ  وقال ابن ُشميل : من أَْمثالهم : اُهّن. وقد ُشرَّ ُهم بنو فاُلٍن فاُلناً ، أي اْنتَقَذُوه وأَْوَحُدوه ، ويقال : هو أََشرَّ  ُمرَّ  ، وهي َشرُّ

هُ  هم ، وال يقال : هو نَ َشرُّ  .أَشرُّ

ْرِشرِ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ومن اْلبُقُول َوَوْطٌب  ِشْرِشرٌ وفقال قَُطٌب  ؟، قال : وقيل لبعض العرب : ما َشجرةُ أبِيك الّشِ

 َجِشٌر.

ه ، زادَ  َشرَّ يََشرُّ وخير من اإلْسليح واْلعَْرفَج. قال :  الّشْرِشرُ وقال :  هُ و،  َشرُّ ً  َشرَّ هُ َشّراً  َشْيئا ً  َشرَّ و، إذا بسطه ِليِجفَّ ،  يَُشرُّ  إنسانا

هُ   إذا عابَه. يَُشرُّ

َرارُ  عمرو ، عن أبيه ، قال : َرنِي صفائُِح بِيُض يَُجفَّف عليها الَكِريُص. قال اليزيدي يقال : الّشِ َرنِي فيهم  َشرَّ في النّاس ، وَشهَّ

 بمعنى واحد.

ةُ  َعْمرو :َشِمر ، قال أبو  ةُ  َشَجٌر يَْنبُُت في البحر ، وقيل : الشَِّرير ، وهو ما قَُرَب من اْلبَحر ، وقيل : َشِريرُ  واحدها األَِشرَّ  األِشرَّ

 : اْلبُُحور.

 قال الكميت :

رَّأب   ايْب َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ى يف عريريريريريريريريري  َو أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َذا هريريريريريريريريري 

  
َ ا  بريريريريريريريَ ن  ملريريريريريريرياء أكريريريريريريْ رْبَيريريريريريريْ عريريريريريريَ لريريريريريرييريريريريريريفريريريريريريريا  عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريْ  مريريريريريري 

  
 وقال الجعدي :

ْوال  متريريريريريريريَ  ُّه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِر مسريريريريريَ حريريريريريْ بريريريريريَ رِيريريريريريِر الريريريريريْ ى ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريَ

  
اِد َ   َح غريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ رٌْ    َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَلئريريريريريريريريريريِ   قريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريَ

  
 أراد باْلحالئِِب السَّحائب ، وهي اْلقُْرح.

اه ويقال : هو شارَّ  .َشارَّ

ُش َرشُّكَ  قال اللَّيث :: رش  ً  السماءُ  َرشَّتْنا البيَت بالماء ، وتقول الرَّ  : َدُمها ، وكذلك َرشاشهاو،  تُِرشُ  الطَّعنة أَرشَّتِ و،  رّشا

 الدَّمع. رشاش

 وقال أبو كبير :

ة   رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وِّ مريريريريريري  لريريريريريري  غريريريريريري  َن الريريريريريريْ لريريريريريريَ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ تريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َرْوِرِف   عريريريريريريريريريْ ز  مريريريريريريريريري  امسريريريريريريريريريِ اَب بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريري ُّ فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
 .إْرشاشا الدَّمَ  تُِرشُ  يصف طْعنةً 

 : يقُطر َدَسُمه. َرْشَراشٌ  ابن األعرابّي : ِشَواءٌ 

 أبو ُدَواد يصف فرساً :وقال 

َ ا  ه   عريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريري   وتريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريِ َواه  الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ  و   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه مسريريريريىتَّ  ريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ فريريريريَ اش  عريريريريِ ريريريريْ   ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد تَْعِريقَهُ إيَّاه حتى َضَمَر ، واْشتَدَّ لحُمه بعد َرَهِله.
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 ابب الشني والَّلم

 ش ل
 [.مستعمالن]شّل ، لّش : 

 الطَّْرُد. الَشلُ  قال الليث :: شل 

 هو. انَشلَ وَطَرْدتُه ،  َشلَلتُه َشالًّ  أبو عبيٍد :

 َمْطرودين. انَشلُّوا ، أي ِشاَلالً  وَذَهب القومُ 

 هللاُ. أََشلَّها يَُده ، وإنما يُقال : ُشلَّتْ  ، وال يُقال : أََشلّ  ، فهو تََشُل َشلاَلً  يَُده َشلَّتْ  األصمعّي ، والفراء ، يقال :

ألنَّه وقع موقع األْمر ، فَُشبِّه به وُجرَّ ، ولو كان نَْعتاً  تََشللْ  ، في معنى ال َشلَلِ  الَ  اْليَِد ، ويقال :َذَهاُب  الشلَلُ  وقال الليث :

 لنُصب ، وأنشد :

   َضْر   على اهْلاَماِ  ال َ َلِل  
 قال : وقال نَْصر بن سيّار :

ه  رِ ريريريريريريريريريتريريريريريريريريري  ّ ْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْن جريريريريريريريريريَ ول  لريريريريريريريريريِ   يّنِ أَقريريريريريريريريري 

  
ِل   لريريريريريريريَ ِرُْ وال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  : َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريَ انريريريريِ غريريريريريريريَ ْومريريريريريريريا  لريريريريِ  يريريريريريَ

  
بالكسر قُيَِّد كذلك ، ولم أَْسَمْعه لغيره : وسمعت العرب  َشلَلِ  قلت : هذا الحرف هكذا قرأته في ِعدة نسخ من كتاب اللَّْيث : ال

 ، على الدعاء ، وهو َمْصدر. َشِلْلتَ  ، أي ال َشلاَلً  َملَه : ال قَْطعاً والتقول للرجل يُماِرُس عمالً ، وهو ذُو ِحْذق بِعَ 

 وأنشد ابن السكيت :

ي  لريريريريريريريريريِّ اِب ال َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ َر أيب اَّريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريري 

  
  رك فريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريِك هللا  مريريريريريريريريريريريريريريريرين ذي أِل  

  
 ، كقوله : َشِللت قلت : معناه ال

ِتي  م  أَنريريريريريريريريريريِ ِذي مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  ألريريريريريريريريريريَ

  
ورِي   يريريريريريريريريريِه فريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريَ  ِه انريريريريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َذا أَنريريريريريريريريريْ

  
 أي ال ُحْرِت.

 يَُد فالن بمعنى قُِطعْت. ولم أسمعه من غيره. ُشلَ  وسمعُت أعرابياً يقول :

 ه.يَدُ  أُِشلَّتْ  يَُده لغةٌ َرِديئة قال : ويقال ُشلَّتويَُده لغةٌ فَِصيَحة ،  َشلَّتْ  وقال ثعلب :

ْت يده بالكْسر. قال : َشَل يَِشلُ و، إذا َطَرَد ،  َشَل يَُشلُ  وَروى أبو عمرو ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  األَشلُ و ، إذا اْعَوجَّ

ل الَكّف.  الْمعَوجُّ الِمْعَصم اْلَمتَعّطِ

 َشاّلء.، بفتح الشين ، فهي  تََشلُ  يُده ، َشلَّتْ  قلت : والمعروف في كالمهم

 في الثْوب أْن يُصيبَه سواٌد أو غيره ، فإذا ُغِسَل لم يَْذَهب. الشلَلُ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :

 الماُء ، إذا اتَّصَل قَْطُر َسيَالنِه ، ومنه قول ذي الرمة : تََشْلَشلَ  وقال األصمعّي :

ا وارَُِّهريريريريريريريريريريريريريَ ة  َأْ َى  ريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَّ ْرفريريريريريريريريريريريريريِ راَء غريريريريريريريريريريريريريَ  َوفريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه بي  َعتريريريريريريريْ يريَّ ٌل ضريريريريريريريريريريريريريريريَ لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريَ   م ةريريريريريريريريريريريريريريريَ  لهريريريريريريريا اْلك 

  
 بَبَْوِله. يَُشْلِشل وقال الليث : يُقال للصبي هو
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أْس الخفيف الّروح الْنشيط في عمله ، وُشنُشٌن وَسْلُسٌل ، ولُْسلٌُس  ُشْلُشلٌ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ؛ يقاُل للغالم الحاّرِ الرَّ

 وُشْعُشٌع وُجْلُجٌل.

 وقال األعشى :

 َ ل وٌل   ْلةٌل َ ِول    َ او  ِمَةٌل 
قُّ الّسائِل. الشُّْلُشل وقال ابن األعرابّي :  الّزِ

 العيُن َدْمعَها ، وَشنّْت وَسنّْت ، إذا أْرَسْلته. َشلّت وقال اللّحيانّي :

 .َمشلُولُ  : إذا ِخْطتَه ِخياَطةً َخِفيفَةً ، فهو ثوب أَُشلُّهُ َشالًّ  الثْوبَ  َشلَلتُ  وقال ابن األعرابّي :

ْرع من ثوب أو َغيره ، قال : الشَِّليل أبو ُعبيد ، عن أبي ُعبيدة :  وربَّما كانت ِدْرعاً صغيرةً تحت العليا. اْلِغاَللَةُ التي تحت الّدِ

ْحِل. يلُ الشَّلِ ومن الوادي أيضاً : َوَسُطه حيث يَسيُل ُمعظم الماء ،  الشَّليلو  : الكساُء الذي يُْجعَُل تحت الرَّ

ءُ  وقال النضر : َعْينٌ   .أََشلَّها ، للَّتي قد َذهب بََصُرها ، قال : وفي العين ِعْرٌق إذا قُطع َذهَب بََصُرها ، أو َشالَّ

 ، وذلك أوَل ما يَْبتَدىء حين يَِسيُل قبل أن يَْشتَّد. اْنَشلَ ووقال شِمر : اْنَسلَّ السَّْيُل 

ْرعَ  َشلَ  وقال ابن ُشميل : رع نَْفسها : َشلَّهاو، إذا لَبَِسها ،  يَُشلُّها َشالًّ  الّدِ  .َشِليلٌ  عليه ، ويُقال للّدِ

نَتِِه ، ثم يُْنقَُل ِلعا لَُمِشٌل ِمَشٌل ُمَشلِّلٌ  الحمار ، النِّهايَةُ في اْلِعناية بِأُتُنِِه ، يقال : إنّه الُمَشلِّلُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :

 فيضرُب مثالً للكاتب النِّْحِرير الكافِي.

 ُعوٍن. لَِمَشلُ  يقال : إنّهُ 

 أي نِيَّتُهم. ؟ُشلَّتُهم النِّيَّةُ في السَّفر ، يقال : أين الشُّلةُ  سلَمة ، عن الفراء :

رُع ،  الشُّلَّةُ و  ؟ُشاّلُهمْ  النِّيَّةُ في السَّفر والصَّوم والحرب ، يقال : أين الشُّلّيو : الّطْرَدة ، قال : الشُّلّةو: الّدِ

 .لَْشاَلشٌ  كثَرةُ التََّردُِّد عند الفََزع ، واْضِطراُب األحشاِء في موضع بعد َمْوضع ، يقال : َجبَانٌ  اللَّْشلََشةُ  قال الليث :: لش 

 : الّطْرُد. اللَّشُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 ابب الشني والنون

 ش ن
 [.مستعمالن]َشنَّ ، نَشَّ : 

قها وقد َشنّ  الحرانّي ، عن ابن الّسكيت ، قال األصمعّي :: شن  قَه عليه ،  َشنَ  عليهم الغارة ، أي فَرَّ الماء على َشَرابِه ، أي فَرَّ

 عليه َصبّاً َسْهالً. الماَء على َوْجهه ، أي َصبَّه َشنَ  عليه ِدْرَعه ، إذا َصبَّها ، وال يُقال َسنّها ، وكذلك َشنَ و

َس في وسلمعليههللاصلىإن النبي »في الحديث : و نان أَمَر بالماء فَقُّرِ  .«الّشِ
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نانُ  قال أبو ُعبيد : قَاءِ  الّشِ نانُ  ، وإنما ذُِكرَ  َشنٌ  ، وِللقْربَة َشنٌ  األَْسِقيَةُ ، واْلِقَرُب الُخْلقَان ، يقال للّسِ أَشدُّ ُدوَن الُجُدِد ألنها  الّشِ

 تَْبريداً للماء ، والتَّْقريُس : التْبِريد.

معناه أنه ال يَْخلَُق على َكثَرة الِقراَءةِ والتَّْرَداد ، وهو  «يَتََشانّ  ال يَتْفَهُ وال»في حديث ابن مسعود : أَنه َذَكَر القُرآن فقال : و

 أيضاً. الشَّنّ  َمأْخوذٌ من

قَاُء إذا صار اْستََشنَ  وقال ً  الّسِ قاء أيضاً. َشنَّنَ وَخلقاً ،  َشنّا  الّسِ

 َشْيٌء بعد َشْيٍء. الشَّنّةِ  قََطراُن الماِء من الشَّنِينُ  وقال الليث :

 وأَْنشد :

     َمْن ِلَ ْمع  َدائم الةَِّلني  
 .التَّْشنِينُ و التّْشنَانُ  وكذلك

 وقال الشاعر :

م  َوائريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريوع الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريّ وَدا  لريريريريريريريريريري ُّ َ َّ جريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريَ

  
اِن اهلزَائم   لريريريريريريريَ لريريريريريريرياِن الةريريريريريريريريريريريريريريريَّ امريريريريريريريا  كَتةريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 في جلد اإلنسان التََّشنُُّج عند اْلَهرِم. التّشنُّنُ وقال : 

 وأنشد :

 التََّةلُِّن  و   بريْعَ  اْقِورَاِر اجْلِْلِ  
 البَاِرد.: الماُء  الشُّنَانُ  أبو ُعبيد ، عن األصَمعي :

 وقال أبو ذَُؤْيب :

بريريريريريريريا ه  الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريَ تريريريْ ْه مريريَ َزعريريريريريريريَ لريريريريريريريان  َُّعريريْ اء   ريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريَ

  
ل و   َ  وابريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ ٌة بريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريرياَدْ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه ِد ريريريريريريريريريريَ

  
، النون األولى ثقيلة وال همز فيه ، وهما ِعْرقاِن يَْنحِدران من الّرأس إلى الحاِجبَْين ثم  الّشانّان وقال أبو زيد : في الَجبِينِ 

 العَينين.

 وقال ابن السكيت نحوه.

 وأَخبرني المنذرّي ، عن الَحْربِّي ، عن عمرو ، عن أبيه ، قال : هما الشَّأْنان باْلَهْمْز ، وهما عرقان ؛ واحتج بقوله :

   كأنَّ َ ْأنريْيهما َ ِعي   
ى بن عبد القيس بن أَْفَصى بن ُدْعِمّي بن َجِديلَة بن بُن أَْفصَ  َشنُ  َطبَقَة ، قال : هو َشنٌ  وقال ابن السكيت في قول العرب : َوافَقَ 

َطبَقَة ،  َشنٌ  ال يُقاُم لها فََواقَعَتْها َطبٌَق فانتََصفَْت منها ، فقيل : وافَقَ  َشنُ  َحيٌّ من إِيَاد ، وكانت أَسد بن َربيعة بن نِزار ، وَطبٌَق :

 ووافَقه فاْعتَنَقَه.

 وأنشد :

ٌن ِ َ دا   لريريريريريريريريريريريريْ  ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْه   ٌن طريريريريريريريريريريَ َق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريا  ، َوافريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريَ

  
عليهم فََجعَلُوا لهُ طبَقاً فوافَقه ، فقيل  فَتََشنَّنَ  قال األصمعّي : كان قَْوٌم لهم ِوَعاٌء من أََدم أَخبرني المنذرّي ، عن الَحْربّي ، قال :وَ 

 .«َطبَقَه َشنٌ  وافَقَ : »

 : يَبَِسْت. تَِشنُ  اْلِقْربةُ  َشنَّتو: إذا يَبَِس ،  يَِشنُ  الَجَمُل من العطش َشنَ  ويقال :
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 .«نِْشنَِشةٌ أَْعِرفُها من أَْخَشن»ُروي عن عمر أنه قال البن عباس في شيء شاَوَره فيه ، فأَْعَجبه كالمه ، فقال : و

ا أهل العربية فيقولون غيره.  قال أبو ُعبيد : هكذا َحدَّث به ُسْفيان ، وأَمَّ

 .ِشْنِشنَةٌ أَْعِرفها من أَْخَزموصَمِعّي : إنما هقال األ

 قال : وهذا بيت َرجز تمثَّل به.

نِشنَةُ وقال :  نِشنَةُ  قد تكون كاْلُمْضغَة أو الِقطعَة تُْقَطع من اللّحم ، قال : وقال غيُر واحد : بل الّشِ ِمثُل الّطبيعة والسَِّجيَّة ،  الّشِ

 هَ من أَبِيَك في َرأْيِه وَعْقِله. ويقال ، إنَّهُ لم يَُكْن ِلقَُرِشّي َرأٌْي مثُل َرأْي العباس.فأراد ُعمر أنِّي أعِرُف فيك َمَشابِ 

جُز ألَبي أخزم الطائّي ، وهو قوله :  وقال ابُن الكلبّي : هذا الرَّ

وين  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َُّ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِ َّ َُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   نَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َزُِ   ْن أ ريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ رِفريريريريريريريريري  ٌة َأعريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .نِْشنَشةٌ و ِشْنِشنَةٌ  يقال : وقال أبو ُعبيدة ،

 السَّمين. الشَّنُون الَمْهُزول من الدَّواب ، قال : ويقال الشَّنُون وقال الليث :

 : الجائِع ، وأنشد :  الشَّنُون قال : والذّئْبُ 

َذاه   رِمريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راهبريريريريريريريريريري  لُّ غريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
وِن   لريريريريري  ِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِة الريريريريريريريذِّئريريريريريريريْ ومريريريريريريريَ ج    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جل والبعير إذا ُهِزَل  تُْستََشنُ  كما اْستََشنَ  ؛ ألنَّه قد َذَهب بعض ِسَمنِه ، فقد َشنُون وقال أبو َخيرة : إنَّما قيل له اْلِقْربَة ، ويقال للرَّ

 .اْستََشنَ  : قد

م ، إذا اْنتَهى ِسَمناً. َشنُونٌ  ليالً ، ثموقال اللحيانّي : يقال َمْهُزوٌل ثم ُمْنٍق إذا َسِمَن ق  ، ثم َسِميٌن ، ثم َساحٌّ ، ثم ُمتََرّطِ

 بَِذْرقها ، وأنشد : تَُشنُ  بَسْلِحه ، إذا َرَمى به َرقيقاً ، والُحْباَرى َشنَ  ابن الّسّكيت ، عن أبي عمرو ، يقال :

   َفَةَن  لسَّْلِح فلمَّا َ ّلا 
 لَّبن يَُصبُّ عليه الماُء َحِليباً كاَن أو َحِقيناً.ال الشَّنِين وقال النضر :

 .َشانَّةٌ  من َمسايِِل الِجبال التي تَُصبُّ في األودية من المكان الغليظ واحدتها الشََّوانُ  وقال أبو َعْمرو :

 الرجُل المرأَةَ وَمْشمشها ، إذا نََكَحَها ، وأنشد : نَشنَش أبو ُعبيد :(: نشنشـ ) نش

َرْس  ْوَك الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريريريريريَ ي  أ مريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريَ  َ َك مسريريريريريريريريريريريري 

  
َس   لريريريريريريريريريريَ ة    ّ جريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا أَْربريريريريريريريريريريريَ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً ولم يُْصِدق امرأَةً من نَِسائه أَكثر من ثِْنتَْي عشرةَ أُوقيَّة  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أنَّ النبي و  .نَّشا

 عشرون. النَّشُ وقال أبو عبيد ، قال مجاهد : األُوقِيَّة أَْربَعُون ، 

حدَّثنا به عبُد الملك عن الّربيع عن الشافعّي عن الْدَراَوْرِدّي ، عن يزيد بن عبد هللا ، عن الهادي ، عن محمد  قلت : وتصديقُه ما

 ؟«وسلمعليههللاصلىكما كان َصداُق النبي » عائشة : ابن إبراهيم التَّيمّي ، عن أبي َسلمة بن عبد الرحمن قال : سأَلتُ 
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ً وكان صداقهُ ألْزَواجه اثْنَتَْي َعشرة أوقية »قالت :   .«نَّشا

 نِْصُف أوقية. النَّشُ وقالت : 

 وأنشد :الّرغيف : نِْصفه ،  نَشُ والدرهم ،  نَشُ  النِّْصُف من كّلِ شيء ، النَّشّ  َشِمر ، عن ابن األعرابّي قال :

   ِمْن ِنْسَوأب  م ه ور ه َن اللَّش   
. نَشَّاَشةٌ تَنِشُ  اْلغَِديُر إذا نََصَب ماُؤه ، وَسبََخةٌ  نَشَ  وأخبرني المنذرّي ، عن الحربي ، قال :  من النّزِ

 ، إذا أََخذت تَْغِلي. تَنِشُ  قال : واْلِقْدرُ 

إذا  تَنِشُ  اللَّْحم : َصْوتُه إذا قُِلي ، والخمرُ  نشيشوَرةٍ طال عهُدها بالماِء ، الماء ، إذا صبَْبتَه في َصاخِ  نَشّ  وقال الليث نحَوه :

 .«فاََل تَْشَرْبه نَشَ  إذا»في الحديث : وأََخذت في الغليان ، 

ة يَنُشُ  أنَّه كان»في حديث عمر : و رَّ  .«الناَس بعد العشاء بالّدِ

يُن عن ُشْعبة في حديث عمر ،  وما أراه إالَّ صحيحاً ، وكان أبو عبيد يقول : إنَّما هو يَنُسُّ أو يَنُوُش. قال َشِمر : َصّح الّشِ

جَل إذا َدفَعَه وَحّركه ،  نَشنَشَ  قال َشِمر : يقال ُجُل الرَّ  ما في ذلك الوعاء إذا نَثََره وتَنَاَوله ، وأنشَد ابُن األعرابّي : نشنَشَ والرَّ

هريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريري  انريريريريريريريريريريِ يِت َيريريريريريريريريريري َ يريريريريريريريريريريْ ة   ْذ بريريريريريريريريريريريَ وانريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريري   األ قريريريريريريريريريريْ

  
ا  لبريريريَ يخ نةريريريريريريريريريريريريريريلش علريريريه الفريريريارس  السريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريالةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وقال الُكميت :

تا   و عريريريريريريَ ريريريريريريِ بريريريريريري  ا  ريريريريريريَْ اَدْرهتريريريريريريري  غريريريريريريريَ واو فريريريريريريريَ لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
  ِ ْ وُُِّّع والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ نْي الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريّ ا بريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
 أي َحّركوا ونفَُضوا.

 ، مثل نَْسنََس ونَّس بمعنى ساَق وَطَرد. نَشّ و نْشنَشَ وقال : 

 : النّْفُض والنَّتْر. النَّْشنَشةُ  وقال الليث :

 .َمْنُشوش : الَخْلط ، ومنه قيل : َزْعفَران النَّشُ والسَّْوُق الّرفيق ،  النَّشُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :

ويُْدَهُن بِه  فَيُنَشُ  ا الدُّْهنُ قال : أَمَّ  ؟وروى عبد الرازق ، عن ابن ُجَريج ، قلت لعطاء : اْلفَأَْرةُ تَموُت في السَّْمن الذّائب أو الدُّْهن

قال : ليس ما يُؤَكُل به كهْيئَة  ؟.ثم يُؤَكُل به يُنَشُ  فالسَّمن قال : ال. قلت : .؟نُشّ  إن لم تَْقَذْره. قلت : لَْيَس في نفسك من أن تَأْثَم إذا

 شيٍء في الرأس يُدََّهُن به.

يب ، وُدْهٌن ليس  اْلَمْنُشوش : األْدهاُن ُدْهنان : ُدْهٌن َطيٌِّب مثل اْلبانأخبرني عبد الملك ، عن الّربيع ، عن الّشافعي ، قال  بالّطِ

 بالطَّيِّب ، مثل َسِليَخِة غير َمْنُشوٍق مثل الشَّْبَرق.

يب الذي يَْختَِلُط به ، فهو َمْنُشوٌس ،  الَمْنُشوش قال األزهرّي : يب إذا ُربِّي بالّطِ ِليَخةُ : ما اْعتُِصَر من ثََمر البان ، ولم بالّطِ والسَّ

يب.  يَُربَّْب بالّطِ

، إذا َعِمَل عمالً فَأَْسرع فيه ،  نَْشنََشهُ  ، وهو الَكِميَشةُ يَداه في َعَمِله ، يقال : نَْشنَاشٌ  وقال َشِمر : قال أبو زيد األَبَانِيَّ : رُجلٌ 

 قَاِره ، إذاالطَّائُِر ِريَشهُ بِِمنْ  نَْشنَشَ  ويقال :
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 مله  ذا أَكَل بَعَجَلِة وس ْرعة. فريَلْةَلشَ  َأْهَوى َله ِ ْهواء  َ ِفيفا  فريلريَتَف مله وَطتََّ به ، وكذلك لو َوَضْعَه له َّما  
 وقال أبو الدَّْرَداء ، عبٌد ِلبَْلعَْنبََر ، يَِصُف َحيَّةً نََشَطْت فِْرَسَن بعيٍر :

يْ  لريَ َ ى ِفْرسريريريريريريريريريريريريريريريَ َلَش  مسريريريريريريريْ ة  فريَتةريريريريريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريا ِبَلةريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
ْرطريريريريريريريَ     هريريريريريريريا وكريريريريريريريادْ  تريريريريريريريَ ريريريريريريَ لريريريريريريْ َوأب  مريريريريريريِ ْه َرغريريريريريريْ  َرغريريريريريريريَ

  
راَع َوَوْشَوِشيُّ الذراع ، وهو الخفيُف في َعَمِلِه وِمراِسه. نَْشنَِشيُ  تقَْرَطُب : تَْسقُُط ، ورجل  الذِّ

 ماش.َصْوُت حركة الدُّروع ، واْلَمْشَمَشةُ : تَْفِريُق اْلقُ  النَّْشنََشةُ  سلمة ، عن الفراء :

ً  الرجل نَِشنَ  قال ابن بُُزْرج فيما قرأت له بخط أبي الهيثم :: نشن   .نَِشنٌ  ، إذا َهلََك ، فهو نََشنا

 [ابب الشني والفاء]

 ش ف
 [.مستعمالن]شفَّ ، فشَّ : 

 َضْرٌب من السُّتور يُِري ما وراءه. الشَّفُ  قال اللَّيث :: شف 

ً  ويقال : علّق على بابه .ُشفُوف وهو ِستر أحمر من صوف ، وَجمعه  ، وأنشد : َشفّا

ن  ملريريريريريريس حريريريريريريْ ْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وف  يريريريريريريريَ فريريريريريري  ن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ُّاَنريريريريريريَ

  
ريريريريريريريريريريريريريرير    فريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريٌق ومسريريريريريريريريريريريريريَ  ك وعريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريش مريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  الثَّوُب عن المرأة َشفَ وواْستَْسفَْفُت ما وراءه إذا أَْبَصْرتَه ،   ، وذلك إذا بَدا ما وراَءه من َخْلِقها. يَِشُف ُشفُوفا

 .«فإنّه يَِصفُ  يَِشفُ  ُسوا نساَءكم اْلقَباِطيَّ ؛ فإنَّه إالَّ ال تُْلبِ »في حديث عمر : و

فوَصفَتْها ، فنهى عمر  ومعناه : أنَّ قَبَاِطيَّ ِمْصر ثِياٌب ِدقاق ، وهي مع ِدقَّتها ِصفيقَةُ النَّْسج ، فإذا لَبَِستْها المرأةُ لَصقَْت بأَْردافِها

دن المرأة ِلِرقَّتِها فَيَُرى َخْلقُها وراءها من خارجٍ ناتئاً يَِصفُها ، وأََمَر أَْن يُْكَسْيَن من الثّياب ما عن إْلباِسها النّساء ؛ ألنَّها تَْلَزُق بِبَ 

 َغلَُظ وَجفا ؛ ألنَّهُ أَْستَُر لَخْلِقها.

 َشفَ  وأَْضَمَرهُ حتى َرقَّ وهو من قولهم :اْلَهمُّ والُحْزن ، أي َهَزلَه  َشفَّهُ  وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي الَهْيثم أنه قال : يقال :

هذا الثوب ، أي اْجعَْله َطاقاً واْرفَْعهُ في ِظّلٍ حتى أْنُظر ،  اْستَِشفّ  الثوب ، إذا رق حتى أَْن يَِصَف ِجْلَد البِِسِه ، وتقول للبزاز :

 ؟.أََكثِيٌف هو أو َسِخيف

 ً  ؟ْل فيه ، هل َوقََع فيه لَْحٌن أَْو َخلَل، أي تَأَمَّ  فَاْستَِشفَّه ونقول : َكتَْبُت ِكتابا

 وأخبََرني اْلُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، أنّه أنشده :

ةٌ  يريريريريريريريريريريريريَ ْرَف وهريريريريريريريريريريريريي الهريريريريريريريريريريريريِ َ ِق  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
َزف    هريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  َف َوجريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأمنريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريَ

  
 فَقََرَضه.الَخْلَخاالِن نَْحواً من َدانٍِق  فََشفَ  جاَء في حديٍث في الصَّْرف :و

 ، أَي َزاَد. َشفَ  قال شمر :
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فُ  وقال الفراء :  من فالن ، أي أَْكبَُر قَِليالً. أََشفُ  ، أي ِزْدَت عليه ، وفالن تَِشفُ  عليه َشفَْفتُ  الفَْضل ، يقال : .الّشِ

 عليه ، أي ِزيَد عليه وفُِضَل. ُشفَ  وقال غيره :

 وقال جرير :

عريريريريريريريريريريو  ني ملريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريَ َ ِكريريريريريريريريريريِ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وا كريريريريريريريريريريَ  اكريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري 
  

ر وا   ع واو َ سريريريريريريريريريريريريريريريِ ت وضريريريريريريريريريريريريريريريِ َف عليهم  واسريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
فّ وقال شمر :   قليالً ، أي يَْنقُص. يَِشفُ  هذا ِدْرهم النَّقص أَيضاً ، يقال : الّشِ

ه  و  فريريريريريريريَّ لريريريريريريري     ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِف يريريريَ ريريريْ ْن ذا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رِفريريريَ  ال َأعريريريْ

  
ِم   لريريريريريريريريريَّ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريم  أَلِدمي  الريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريري  اِويريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريِ

  
ج إليكم ِليَْشُرَف بُكم.أراد : ال أَْعِرفَّن وِضيعاً   يَتََزوَّ

األِديُم الذي  عنك أي قَُصَر عنك. والُمَسلَُّم : َشفَ  فيقول : إنه ؟أاََل أَنَْلتَني مما كان عندك وقال ابن ُشميل : يقول الرجل للرجل :

 ال َعَواَر فيه.

تُْر الّرقيق ،  الشَّفُ  الحرانّي ، عن ابن الّسكيت : فُ وبالفتح : الّسِ ْبح واْلفَْضل ،  الّشِ فُ و: الّرِ وقال أبو  أيضاً : النُّْقصان. قال : الّشِ

قيق. : ِشفٌ و َشفٌ  زيد ، يقال : ثَْوبٌ   للرَّ

ْبح :  .ِشفّ و،  َشفُ  وقال الليث : يقال للفَْضل والّرِ

فُ  قلت : والمعروف في الفَْضل  بالكسر ، ولم أسمع الفتح لغير الليث. الّشِ

 فرَسين :وقال الجِعدّي يصف 

مريريريريريريريريريرياو  هريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريَ َّ تريريريريريريريريريريَ زِمريريريريريريريريريريَ َوْ  هلريريريريريريريريريريِْ تريريريريريريريريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ ْل و   تريريريريريريريريريَ واء  فريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريْ ف  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  جريريريريريريريريريَ

  
ف يقول : كاَد أحدهما يَْسبُِق صاحبه فاْستَويا وَذَهب فوقال :  .الّشِ لك يا فاُلن ، إذا َغبَْطتَه بَشيء ،  ِشفٌ  من الَمْهنَأ ، يقال : الّشِ

 قلَت له ذلك.

له. أََشفّ  وقال األصمعّي :  فالٌن بعض بَنيه على بَْعض ، إذا فَضَّ

 ويقال : إن فالناً ليَِجد في أَسنانه شِفيقاً ، أي بَْرداً.

ً  ويقال : إنَّ في ليلتنا هذه  شديداً ، أي بَْرداً. ِشفَّانا

أي  اْشتف ومعنى .«اْشتَفَ  َزْوجي إْن أَكَل لَّف وإن َشِربَ »وفي حديِث أّم َزْرع : أّن إْحدى النّساء َوَصفَْت َزْوجها. فقالت : 

يُّ عن»: آِخُر ما يَْبقى فيه. ومن أمثالهم :  الشُّفَافَةُ وَشِرَب جميع ما في اإلناء ،  ، معناه : ليس َمن ال يَشرب « التشافّ  لَْيَس الّرِ

 جميع ما في اإلناء ال يَْرَوى.

 ما فيه ولم تُْسئِْر فيه شيئاً.إذا شِربَت جميع  اْشتَفَْفتُهوما في اإلناء ،  تَشافَْفتُ  يقال :

 ِحزامه ، أي يَْستَْغِرقُه كلّه حتى ال يَْفُضَل منه َشيٌء. لَيشتفُ  ويقال للبعير إذا كان َعِظيَم الُجْفَرة : إن َجْوَزه
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 وقال كعُب بن زهير :

لريريريريريريريريْه بريريريريريريريريه  ِوي  ريريريريريريريريا َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ٌق تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريري   لريريريريريريريريه عريريريريريريريري 

  
اِن و   عريريريريريريريريريريريَ ان كريريريريريريريريريريريلَّ ظريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريريريَ اِن َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َدفريريريريريريريريريريريّ

  
عان : الحبُل الذي يَُشدُّ به الَهْوَدُج على البَعير.  والّظِ

 وهو وَجٌع يكون من البَْرِد في األْسنان واللِّثاِث. َشِفيفا فَُم فالن َشفَ  قال ، ويقال :

ً  وقال أبو َسعيد ، يقال : فالن يِجْد في َمْقعدته  ، أي َوجعاً. َشِفيفا

 الَحرُّ واْلبَْرُد الشَّيَء ، إَذا يَبََّسه. َشْفَشفَ  أبو عمرو : وقال

 : ُسوء الّظّنِ مع اْلغَْيَرة. الشْفَشفةُ و: االْرتِعاُد واالْختِالط ،  الشَّْفشفَة وقال الليث :

 وقال الفرزدق يصف نساًء بالعفاف :

رار  اّل ألهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ع  لريريريريريريريريريريريألسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َوانريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريَ

  
نَّ الريريريغريريرييريريريور و   َن مريريريريريريريا ظريريريَ فريريريْ لريريريِ ف  خيريريري ْ ْفةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 امل

  
ر الشين والفاء تَْبليغاً كما قالوا ُمَحثَْحث ، وقد تََجْفَجَف الثّوب  شفت الذي المشفشف أراد الغَْيَرةُ فُؤاَده فأَضَمَرتْه وَهَزلَتْه ، وَكرَّ

 : نُحول الجسم من الَهّمِ والَوْجد. الشُّفوفومن الجفاف 

 َسِخيف َسيَّىء الُخلق. ُمَشفَشف ثعلب ، عن ابن األعرابي : رجل

طة وشيّطة. الشَّْفَشفَة وقال أبو عمرو : ه على الُجرح يقال : شوَّ  تَْشِويُط الصقيع نَْبَت األرض فيحِرقُه ، أو الدواء تَذُرُّ

 يَسير. ِشفٌ  خطب أصحابَه يَْوماً وقد كاَدت الشمس تَغرُب فلم يَْبق منها إال وسلمعليههللاصلىفي حديث أنس أَنَّ النبي و

 قال شمر : معناه إال َشْيٌء يَسير.

 النَّهاِر : بَِقيَّتُه وكذلك الشفَا : بَِقيَّةُ النَّهار. ُشفَافَةو

 وقال ذو الرمة :

ة الةريريريريريريريريريريريمِس أََُّْمعا َفاَف الةريريريريريريريريريريريَفا أْو َقْمسريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريري 

  
ّ ا   مريريريريريريريريريريَ اِذِب َرَوامسريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ اء  مريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريريريََ

  
 وقَْمَسة الشمس : ُغيوبُها.

 صاِحبَه َمْضمومة. يَشُّفّ  ، وكذلك اْلَوَجعُ  يَشفُ  ، وهو َشفّ  المال قَد ُشفوفِ  ابن بزرج قال : يقولون من

 مفتوح ، وهو نتُْن ِريحٍ فيه. يَشف الفَمُ  َشفّ  قال : وقالوا

فُ وفي ِرقَّته ،  يَشفُ  قال : والثّوبُ   مكسور ، بَثٌْر يَْخرج فَيُْرِوح. الّشِ

 المخنوع من اْلَحفَِف ، والَحّف. المْشفُوف قال : والَمْحفوُف مثل

 .الِفشاش ، والجميع فَشَّه َحْمُل اليَْنبُوِت ، الواحدةُ  الفَشُ  قال الليث :: فش 

 : تَتَبُُّع الّسِرقَِة الّدون ، وأنشد : اْلفَشُ وقال : 

ْه و  ف ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياه  فريريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريريريَ ن  َولريريريريريريريريريريريريِ  حنريريريريريريريريريريريريَْ

  
ْه و   ن  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا.  قريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريٌم َ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ابريريريريريريريريريريريريْ
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ْه  َ ى لريريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريريريَ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ هريريريريريريريريريريْ ذ مريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريري   أَيْ ريريريريريريريريريري 

  
ه   ؤ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريريريريريه َواَل يريريريريريريريريريريريريريَ َواتريريريريريريريريريريريريِ َف يريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
 اْلفَْسُو. : اْلفَشُ و: الكساء اْلغَِليظ ،  اْلِفَشاشُ وقال : 

 وقال رؤبة :

 اللََّجاَ ِة اْلَفة وِش  اذْك ْر َبِ  و   
يح : قاِء إذا فُتَِح رأُْسه وأُخِرَج منها الّرِ قاءُ  فَشَ  ، وقد فَُش يُفَشُ  ويقال للّسِ  .يَِفشُ  الّسِ

 .الفَشَّاء : الّتي تُْحلَُب ، وهي الفَُشوشُ و: اْلَحْلُب ،  الفَشُ و: الفََشُل واالْنِكسار عن األَْمر ،  االْنِفَشاشُ و

وُب.  : الفَشوشُ و: الِكَساُء السَِّخيُف.  الفَُشوشُ  األعرابّي ، قال :ثعلب ، عن ابن  : النَّاقَة الواِسعَة اإلْحليل.  الفَُشوشُ واْلَخرُّ

عَة والُمَطْحَربَة. الفَُشوشو  : األََمة الفَسَّاَءة ، وهي الْمفَصَّ

ّق ، إذا أخرجَت ِريَحه ، ومن أمثالهم. فَشْشتُ وأبو عمرو :   اْلَوْطِب. أي ألُْخِرَجنَّ َغَضبك من َرأِْسك. نَّك فَشَ ألَفُشَّ  الّزِ

ً  النَّاقَة فََشْشتُ  أبو عبيد ، عن األَمِوي :  ، إذا أَْسَرْعَت َحْلبَها. أُفُشَّها فَّشا

يَتََشعَُّب إِْحِليلُها ، ِمثَْل ُشعاعِ قَْرن الشَّْمِس ، أي  فَُشوشٌ  لَْيس بِعَميٍق جّداً وال ُمتَطاِمن ، وقال : نَاقَةٌ  فَشٌ  وقال ابن ُشميل : َهْجلٌ 

ُق ُشْخبُها في اإلناء فال يَُرغَّى ، بَيِّنَةُ   .الِفشاش حين تَْطلُع ، أي يَتَفَرَّ

 ِعلّةُ فالن ، إذا أَقبََل منها. انفَشَّت ويقال :

أي ،  الفَْشفََشةُ  سلمة ، عن الفراء ، قال : وبة. الفَْشفََشةُ وَضْعُف الرَّ  الَخرُّ

وب ،  الفَشُ واألْحمق ،  الفَشُ والنَّميَمة ،  الفَشُ والطَّْحَربَة ،  الفَشُ  وقال ابن األعرابّي : قيق. الفَشُ واْلخرُّ  : الِكَساء الرَّ

 [ابب الشني والباء]

 ش ب
 شب ، بش.

اُج وأَْشبَاُهه ، وأَْجَوُدها ما ُجِلبَ  الشَّبّ  قال الليث :: شب   أبيض له َمِضيٌض شديد. َشبٌ   من اليمن ، وهوَحَجٌر ِمنها الزَّ

ً  الفََرسُ  َشبَ و،  يَِشُب َشبابَا الغاَُلم َشبَ  أبو نصر عن األصمعّي : .َشبيب : اسُم رجل ، وكذلك َشبَّةو ً و يَِشُب ِشبابا ً وَ  ُشبوبا ،  َشبِيبا

 إذا نَِشَط وَمِرح.

 وقال ذو الرمة :

 َتْةَتِعل  اْ ِتَعاال     ب وَب اْ َْيِل 
ً  الناَر فأنا َشبَبتو ً و أَُشبُّها َشبّا نُه ويُْظِهُر ُحْسنَه وبَِصيَصه ، ويقال  يَُشبُ  ، ويقال : إنَّ َشْعَر فاُلنَة ُشبُوبا لَْونَها ، إَذا كان يَُحّسِ

جل الجميل : إنَّه لََمْشبُوب.  للرَّ

 ا أَْوالد.له َشبّ  فالنةُ أْوالداً ، إذا أََشبَّتْ  ويقال :

 .َشبُوبو ُمِشبُ و َشبَبٌ  ويقال للثَّور إذا كان ُمِسنّاً :

ٌ  َشبِيبتِه ويقال : فَعََل ذلك في  ، واْمَرأَة
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 .َ َوابّ  ، وِنْسَوأبٌ  َ ابَّةٌ 
 ، وأنشد : َشَوابّ  في معنى َشبَائب وقال أبو زيد : يَُجوز نِْسَوةٌ 

ا بريريريريريريريريَ يريريريريريريريري ريريريريريريريريا  َذاهريريريريريريريريِ نْبَ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  ٌز يريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ ائريريريريريريريريِ جريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريَ ائريريريريريِ بريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريْ اِء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريّ نْبَ  َّريريريريريِ  خَيْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 يري  ْلن ك لَّا َمرَّأب  َ بائِبا  
 ، مثل َضْرة وَضَرائِر. وَكنَّه وَكنَائِن. َشابَّة ال جمع َشبَّة جمع َشبائبُ  قلت :

 الفََرِس : أَْن يَْرفََع يديه َجميعاً كأَنَّه يَْنُزو َونََزواناً. ِشبَابُ و

 ، يقول : اْستَْوفُِزوا عليها وال تُِسفّوا من األرض. «على أَْسُوِقُكم على اْلبَْول وااْشتَِشبُّ »في الحديث : و

 ، قَْوٍم بالطَّائف من بني ماِلك بن كنانة ، يَْنِزلون اليمن. َشبَابَةَ  : يُْنَسُب إلى بني َشبَابِيّ  وَعَسلٌ 

عر : تَرقيُق أّوله بذكر النِّساء ، وهو من تَْشبيبُ و  النار وتَأْريثُها. يبِ تَْشبِ  الّشِ

ُجلُ  أُِشبَ  أبو عبيد ، عن أبي زيد : ً  لي الرَّ  إذا َرفَْعَت طرفَك فرأَْيتَه من غير أن تَْرُجَوه أْو تَْحتَِسبه. إْشبابا

 وقال الهذلّي :

ة   َ لريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريْ ّ  هلريريريريريريريريريريريا رَاُ   ريريريريريريريريريريري  ىتَّ أ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   جريريريريريريَ ّن كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريهريريريريريريِ َوامسريريريريريريِ يريريريريريريض  نريريريريريريريَ ع  وبريريريريريريِ بريريريريريريْ  نريريريريريريريَ

  
 النَِّصاَل بها. َشبّه قال : الّسَجُم َضْرٌب من الورق

 النهار ، أي في أّوله. شبابِ  ويقال : لَِقيُت فالناً في

َم ،  َشْبَشبَ  َعْمرو ، عن أبيه ، قال : جل ، إذا تَمَّ  إذا لََهب. َشبَ و، إذا ُرِفَع ،  َشبَ والرَّ

 .الّشْوشبَة ، ويقال للقملة : الّشْوشب األعرابّي : من أسماِء اْلعَْقربوقال ابن 

ً  به بَِششتُ  اللُّْطف في المسألة ، واإلقبال على أِخيك. تقول : اْلبَشّ  قال الليث :: بش   قال : .بَشٌ  ، وَرُجٌل َهشٌ  بََشاَشةً و بَّشا

 ، أي ُمِضيُء الَوْجه. البَشيش : الَوْجهُ. يقال : رُجٌل ُمِضيٌ  البَِشيشُ و

 وقال رؤبة :

يريريريريريريريريِش  ْهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رُّمريريريريريريريريا  واهلريريريريريريريريشُّ لريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ    تريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريش    َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر الريريريريريريْ فريريريريريريِ    وارِي الريريريريريريّزاند ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْكر إالّ »في الحديث : و م أهُل البيت بغائبه يتَبَْشبَشُ  هللاُ به حين يَْخُرج من بيته ، كما تَبْشبَشَ  ال يُوِطُن رجٌل المساجَد للصَّالة والذِّ

ه وكرامته وتَْقِريبه إيّاه. «إذا قَِدَم عليهم  وهذا َمثٌَل ضربه لتلقِّيه جّل وعّز بِبِّرِ

، فاستُثْقل الجمع بين ثالث  التَّبَشُّش في األصل التَّبَْشبُشوفََرُح الصديق بالصديق ،  اْلبَشُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال :

 ِشينات فقُِلبَْت إحداهن باء.
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 [وامليمابب الشني ]

 ش م

 شم ، مش.
ه الشيءَ  َشِمْمتُ  من قولك الشَّمُ  قال الليث : م ، ومنه أََشمُّ مُ  كما التََّشمُّ ةو البهيمةُ ، إذا التََمَسْت ِرْعياً ، قال : تََشمَّ  ُمفَاعلةٌ من المشامَّ

 وناَوْشنَاهم. شاَمْمنَاُهمْ  الدُّنُوَّ ، اسٌم منه. يقال : : الشََّممُ والعدوَّ ، إذا َدنَْوَت منهم حتى يََرْوَك وتراهم.  شاَمْمتُ 

 قال الشاعر :

ِر الريريريريريريريريريريذي مسريريريريريريريريريريال دونريريريريريريريريريريه و   مل أَيِْ  لريريريريريريريريريريألمريريريريريريريريريريْ

  
ْم   هريريريريريريريريَر مريريريريريريريرين مشريريريريريريريريََ م  أعريريريريريريريري ا ك الريريريريريريريري َّ  رجريريريريريريريرياٌل هريريريريريريريري 

  
 أي من قُرب.

ك من  ومن َزَمم ، أي من قُْرٍب. َممشَ  عمرو ، عن أبيه : هو َعُدوُّ

ه أَخُرُج إليه ،»في حديث علّي أنه قال حين بََرَز لعمرو ابن ُوّد : و  أي أَنُظر ما عنده. «اللقاء فأُشامُّ

 فالناً ، أي انظر ما ِعنده. شاِممْ  يقال :

يت : ّكِ اء ، وامرأةٌ  أََشمّ  وُوُروٌد من األْرنَبة ، والنعت : رجل: طول األنف ،  الشََّممُ و،  َشِمْمتُ  مصدر الشَّمُ  وقال ابن الّسِ ،  َشمَّ

الحْرَف الساكن حْرفاً  تُِشمَ  أن اإلشَمامُ وقال :  .َشَمام : َجبٌَل له رأْسان يُسميان ابنَيْ  َشَمامو : طويُل الرأس. قال : أشمّ  وجبل

ة : هذا العمُل وتسُكْت ، فتجُد في فِيك مَّ ً  كقولك في الضَّ ةٌ  لاّلم لم يبلغ أن يكون واواً وال تحريكاً يُعتد به ، ولكن إشماما من  َشمَّ

ٍة خفيفة ، ويجوز ذلك في الكسر والفتح أيضاً.  ضمَّ

يب. أَشَمْمتُ و  فالناً الّطِ

 يَدك ، وهو أحسن من قولك : ناوْلني يََدك أُقَبِّلها. أَْشِمْمنِي وتقول للواِلي :

جلُ  مَ أَشَ  ابن السكيت ، عند أبي عمرو : ً  الرَّ  ، وهو أن يَُمرَّ رافعاً رأَْسه. يُِشّم إشماما

وا بْينا هم في وْجٍه إِذْ  ال يريده ، وقال : ُمِشمٌ  وحكي عن بعضهم أنه قال : َعَرْضُت عليه كذا وكذا فإذا هو  ، أي َعَدلُوا. أََشمُّ

وا قال يعقوب : وسمْعُت الكالبّي يقول : ً  الشيءَ  َشِمْمتُ  ، إذا جارُوا عن وجههم يميناً وِشماالً ، ويقال : أََشمُّ ه َشّما ً و أَُشمُّ ،  َشِميما

اء وبُْرقَةُ   : جبٌل معروف. َشمَّ

َطب : الشََّمُل   .الشَّماشمووقال أبو زيد : يقال لما يَبقى على الِكباسة من الرُّ

 ، إذا تَكبََّر. َشمَ و، إذا اْختُبَِر ،  ُشمّ  وقال ابن األعرابي :

بعد الشيء ،  من ماِله : أَخَذ الشيءَ  يَُمشُ وماَل فالن ،  يَُمشُ  ، أي َمَصْصته َمْمُضوء فالن َمشْشُت الُمشاشَ  قال الليث :: مش 

 الدَّابةِ  اْلمَشُش َمششُ وقال : 
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 معروف.
 الدَّابّةُ بإظهار التّضعيف ، وليس في الكالم مثلُه. َمِشَشت أبو عبيد ، عن األحمر :

قاُء ، إذا َخبَُث ريُحه.  وقال غيره : َضبَِب المكاُن ، إذا كثُر ضبابُه ، وأَِلَل الّسِ

 الوتر. تمشُ  ، أن تَْمَسحِ قِْدحاً بثوبك ِلتُلَيَّنَه كما الَمشُ و حتى يَتَمّشَش. قال : العْظُم وهو أن يُِمخَّ  أََمشَ  الليث :

ً  يَده َمشّ  : الَمْسُح. يقال : المشُ و  ُمخاَطه ، أي اْمَسْحه. اْمُششْ  ، إذا مسحها بالمنديل. ويقال : يَُمشَُّها َمّشا

 يريد ِمنديالً. به يدي ، َمُشوشاً أَُمشّ  وقال أبو زيد ، يقال : أعطني

ْردالو. ِمشِمش ، وأهل البصرة يقولون َمْشَمشٌ  وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : أهل الكوفة يقولون :  يعني الزَّ

اصَ  ً  وقال الليث : أَهُل الشام يَُسّمون اإلجَّ  .ِمشمشا

 أنه كان جليلَ  وسلمعليههللاصلىفي صفة النبي  جاءو: ُرؤوس الِعَظاَم مثل الّركبتين والمرفقين والمْنكبين ،  الُمَشاشُ  أبو ُعبيد :

 .الُمشاش

ً  من فالن يْمتَشُ  أبو زيد ، يقال : فالن  ، أي يُِصيب منه ، ويَْمتشُن منه مثلُه. اْمتشاشا

ً  النّاقة مشْشتُ  أبو ُعبيد ، عن األُموي :  ، إذا َحلَْبَت وترْكَت في الضَّرع بعَض اللبن. أُُمشُّها َمّشا

 ، يقال : فالن لَيُِّن الُمَشاِس ، إذا كاَن َطيَِّب النَِّحيزة عفيفاً عن الطمع.وقال غيره 

ُط واْمتََشع ، إذا أَزاَل القَذى عن َمْقعَدتِه بَِمَدٍر أْو َحجر. اْمتَشَ  وقال ابن األعرابّي :  المتَغَّوِ

ما في  اْمتَشّ ووهو المنديل الخشن ،  بالَمشوِش وَمْسُح اليدين  المشّ والُخُصومة ،  المشُ والَحْلُب باستقصاء ،  الَمشُ وقال : 

 الضََّرع ، واْمتََشَع إذا َحلَب جميع ما فيه.

جوُف األرض ، وإنما األرض َمَسٌك ، فمسَكةٌ َكذَّانة ، وَمَسَكةٌ حجارةٌ عظيمة ، وَمَسكةٌ لَيِّنةٌ ،  الُمشاشةُ  شمر عن ابن شميل :

ارة وتراب ، فتلك الُمَشاشةُ وريقة َمَسكةٌ ، وإنما األرض طرائق فكلُّ ط  ُمشاشةُ  ، وأَما المشاشة : الطريقة التي هي حجارة َخوَّ

ِكيَّة فََجبلُها الذي فيه نَبَُطها ، وهو حجٌر يَْهمى منه الماء ، أي يرشح فهي  العظام تتحلُّب أبداً. َكُمشاشةِ  الرَّ

 يرشُح ماًء.َجبَِلها لَيَتَْحلَّب ، أي  ُمشاشَ  يقال : إنَ 

الماَء ، فكلما  المشاشةُ  أرٌض ُصلبة يُتّخذ فيها َركايا يكون من ورائَِها حاجز ، فإذا ُمِلئت الّركيةُ َشِربت المشاشةُ  وقال غيره :

 اْستُِقَي منها َدلٌو َجمَّ مكانها َدْلٌو أخرى.
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف الشني

 أبواب الشني والضاد]

ش ض    ش ض ذ   ش ض ظ   ش ض ت   ش ض د   ش ض ط   ش ض ز   ش ض س   ش ض ص
 ث

 مهمالت.

 ش ض ر
 ِرْخٌو َضْخٌم ، فإن كان ضخماً ذا قََصَرةٍ غليظة وهو ُصْلٌب ، فهو ِجْرَواض. : ِشْرواضٌ  قال الليث : يقال َعَمل: شرض 

 قال رؤبة :

 اْلَ َصَر اجِلْرَواضا   ِبِه َن  قُّ 
ِمْرَضاضُ وَ قال : : شمرض  اد  الّشِ َشَجرةٌ بالجزيرة فيما قيل ، ويقال : بل هي كلمةُ ُمعَاياةٍ ، كما قالوا : ُعْهعُخ. فإِذا بدأْت بالضَّ

 ُهدر واْلباقي ُمْهَمل.

 الشني والصاد (أبواب)

ش ض ]ص ث  ش [ش ص ذ  ] ش ص ظ   ش ص ت   ش ص د   س ص ط   ش ص ز   ش ص س
 ش ض م   ش ض ب   ش ض ف   ش ض ن   ش ض ل   ر

 (1)[مهمالت

 أهملت كلها.

 ش ص ر
 شرص. شصر : مستعمالن.

ْرَصتَان قال الليث :: شرص  مام. وه الشَّْرُص َشرصُ ونَاِحيتا النَّاِصيَة وُهما أَرقَُّها َشْعراً ، ومنهما يَْبَدأ النََّزعتان.  الّشِ  والّزِ

__________________ 
 ( أ لها الليث.1)
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 ها وأنة  :فريْ ر يري ْفَ ر  على أْنِف اللاقة ، وهو مَسز  فرييري ْعَ ف  عليه ِثْ   الّزِماُ ليكون أْسرَع وأْطوََع وأْدَوَُ ِلَستِْ 
ْه  عريريريريريريريَ جريريريريريَ تريريريريريَ ٌ  ملريريريريريريريا انريريريريريريْ فريريريريريْ ر  مسريريريريريَ مريريريريريَ  لريريريريريوال أبريريريريريو عريريريريري 

  
َرص    ي وال أَُّرى هبريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريري  ْروا  قريريريريَ  مريريريَ

  
ْرَصةُ  والّشْرُر واحد ، وهما اْلِغلَُظ في األرض. وقال ابن دريد : الشَّْرصُ  وقال غيره :  النَّْزَعةُ عند الصُّدغ. الّشِ

 ، إذا َظِفَر. َشِصرَ و، إذا َخاَط ،  َشَصرَ  األعرابّي :ثعلب ، عن ابن : شصر 

 إذا ِخطتَه ، مثل البَْشِك. َشْصراً  الثّْوبَ  َشَصْرتُ  أبو ُعبيد :

ل ما يَُولُد الظَّْبُي فهو َطالً ، فإِذا َطلََع قَْرناه فهو َشاِدٌن ، فإِذا قَِوَي و ك فهواألصمعّي : فيما َروى أبو عبيد عنه : أَوَّ  َشَصر تحرَّ

 ، ثم َجَذع ، ثم ثَنِّي. شصرة واألنثى

 في لُغة. الشَّْوَصرُ  إذا نََجَم قَْرنُه ، وهو َشاِصرٌ  وقال الليث : يقال له :

صارُ وقال :   .شصَّرتها تشصيراً  خَشبَةٌ نَُشدُّ بين ُشفَري النّاقة. يقال : الّشِ

َصاران وقال ابن شميل : ِر ُخوران الناقة ، ثم يُْعَصُب من ورائهما بُخْلبٍَة شديدة ، وذلك إذا أرادوا : َخشبتان يُْنقَُد بهما في ُشفْ  الّشِ

ة ، ويدسُّونها في ُخورانْيها ويُِخلُّون اْلُخوران بخاللَْيِن هما صاران أن يَظأَروها على ولد غيرها ، فيأخذون ُدْرجةً مْحُشوَّ  الّشِ

 تّشصيُر ، وهو التّْزنِيُد أيضاً.وال الّشْصر يُوثقان بُخْلبٍَة يُعَصبَان بها ، فذلك

، وهو أن تَنقَِلَب العين عند حضور الموت ؛ وقد َشَخص بََصُره  يَشُصُر ُشُصوراً  بََصُره َشَصرَ  وقال الليث : تركت فالناً وقد

، وهو الذي كأَنَّه يْنُظر هذا عندي َوْهم ، والمعروف بهذا المعنى شَصا بََصُره يَْشُصوا ُشُصّواً. وَشَطَر يَْشُطُر ُشُطوراً  قلت :

 بمعنى الشُُّطور من َمناكير الليث. الشَُّصوروإليك. وإلى آخر. روى ذلك أبو عبيد عن الفراء 

ك.  الشََّصَرةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :  : نَْطَحةُ الثوِر الرُجَل بِقْرنه. الشَّْصَرةوالظَّْبيَة الصغيرة ، ُمَحّرِ

 ش ص ل
ُجُل ، وَشْفَصَل جميعاً ، إذا أكلَ  َشْوَصلَ  البن األعرابي. رواه عنه أبو العباس. قال :وجدت حرفاً : شصل  ، وهو  الشَّاُصلَّى الرَّ

 نبات.

 ش ص ن
 شصن ، نشص ، شنص : مستعملة.

 أهمل الليث : شصن.: شصن 

 .َشاُصونة البََرانِيُّ الواحدة الشَّواِصينُ  وَرَوى َعْمرو عن أبيه :

يََكة ، وال أَْدِري ما أراد بها.قلت :   اْلبَراني تكون اْلقَوارير ، وتكون الّدِ
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 من السَّحاب : الُمرتَِفُع بَْعُضه فَوق بَْعض ، وليس بُمْنبَِسط. النََّشاصُ  أبو عبيد ، عن األصَمعّي :: نشص 

 ِمثْلَه. النَّشاص قال : وقال أبو ِزياِد الِكالبي في

ً  المرأة على زوجها نشَصت : ابن السكيت ، عن األصمعيّ   ، ونََشَزْت نُُشوزاً ، بمعنى واحد. نُُشوصا

 قال األعشى :

ْه  َبحريريريريريريريَ َأصريريريريريريريريريريريريريريريْ اء  فريريريريريريريَ ْيٌخ ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريَ مَّرهريريريريريريريَ

  
ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن اَن ريريريريريريريريريريريريريريِ َواهريريريِ ة  أَتْيت الريريريكريريريَ يريريريريريريريَّ اعريريريِ  ق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ثَنِيَّتُه ، إذا َخرَجْت من موضعها نَِشَصتْ و  .نُُشوصا

 ونََشَزْت ، رواه عنه أبو تراب. نََشصتْ ووقال األصمعّي : َجاَشْت إلّي النفس 

بة. الِمْنشاصُ  وقال ابن األعرابي :  المرأةُ التي تَْمنَُع فِراَشها في فِراِشها ، فالِفراش األول الزوج ، والثاني الُمَضرَّ

 س.، وهو النّشيط الطويُل الرأ ُشنَاِصيُ  أبو عبيدة : فََرسٌ : شنص 

 ، وهو الشَّديد الجواد ، وأنشد قول المّرار بن ُمْنقذ : َشنَاِصيّة الُمتَعَلِّق بالشيء واألنثى الشَّانص وقال ابن دريد :

ه  تريريريريريريريريريري  َ ف  مريريريريريريريريريريا ورَّعريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ  ٌف أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَ و   مريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَج طريريريريريريريريريريَ ٌي  ذا هريريريريريريريريريريِ اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهو النّشيط الطويل الرأس. َشنَاِصيٌ  وقال الليث : فَرسٌ 

ً  المتعلق بالّشيء الشَّانِصُ  دريد :وقال ابن   .َشنََص يْشنُص ُشنُوصا

 ش ص ف
 مهمل.

 ش ص ب
 مستعمل.:  [شصب]

 لَِصٌب َوِصٌب إذا أّكد النَّصب. لََشِصبٌ  ابن هانىء : إنّه

 .َشّصاب : السَّْمُط ، ويقال للقَصَّاب : الشَّْصبُ والّشاةُ الَمْسموَطة ،  الَمْشُصوبَةُ  وقال أبو العباس :

 ، أي غريٌب. َشِصيبٌ  وروى عمرو ، عن أبيه : َرُجلٌ 

 .َشِصَب يَْشَصبُ  بكسر أوله ، وقد ِشْصبٌ  الشَّدائد ، واحدها األَْشَصابُ  أبو ُعبيٍد ، عن أبي عمرو :

 والّشَصائُِص للّشدائد. الشََّصائِبُ  أبو َسعيد : هي

 اِئب ، للشَّدائد.والشَّطَ  الّشَصائِبُ  قال أبو تُراب ، وقال غيره : هي

ً  ، وقد َشاِصبٌ  األمور ، وَعْيشٌ  َشصائِبَ  ِشدَّةُ اْلعَْيش يقال : َدفََع هللا عنك الشَِّصيبَةُ  وقال ابن المظفر : ،  َشَصَب ُشُصوبا

 هللا َعْيَشه. أَْشَصبَ و

 قال جرير :
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يريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريْم  تان  فريريريريريريريريريريريريريريِ ن  اجلريريريريريريريريريريريريريريِْ ٌُ أَيْمريريريريريريريريريريريريريريَ را  كريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريا    َ ى الريريريريريريلريريريريريريّ بريريريريريريريْه هبريريريريريريم  مسريريريريريريريْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بَْيِريِّين ، قالوا هو الشَّيطان الرجيم ، والَخيّثَعُوُر ،  واْلبأَلَز والَجألَز والجانُّ ، واْلقَانُّ ،  الشَّْيَصبَانوسلمة ، عن الفراء ، عن الدُّ

 كلها من أسماء الشيطان.

 ْحُر النمل.هو جُ  الذَّكر من النمل ويقال : الّشْيَصبَان الليث :

 ش ص م
 استعمل من وجوهه : شّمص.

 فالن الدَّواب ، إذا َطَرَدها َطْرداً َعنِيفاً ، وأنشد : َشّمصَ  الليث :: شمص 

 مَسثَّ بَِعتَهم مَساد  مَشوص   و   
اد ، وهو الحّث ، فأما  فأَْن تَْنَخسه حتى يَفعل فِعل الشَّموُس. التَّشميصُ  قال : وال يُقال هذا إال بالصَّ

 الذُّْعر. االنشماصُ وقال : 

 ً  ِمنى إذا ذُِعر ، وأَنشد : فانشَمصَ  قال أبو َعْمرو : أَتَْيُت فالنا

ال   بريريريريريريريريِ ْه ملريريريريريريريريا أاتهريريريريريريريريا مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريانةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َواَل   اَع   ّ َولريريريريريريريريريريريريريْ اْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهبريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َصتْني وقد ً  حاَجتُك َشمَّ  ، أي َعَجلةٌ. ِشَماصٌ  ، أي أْعَجلَتْني وقد أخَذه من هذا األمر تشميصا

 ، إذا آذى إنساناً حتّى يَْغَضب. َشّمصَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 الشني والسني (أبواب)

 ش س ز
 مهمل.

 ش س ط
 استعمل منه : شطس.

 .أَْشَطاس وذُ  ُشَطِسيُ  الدَّهاُء واْلِعْلم ، وإنّه لرجلُ  الشَّْطسُ  قال الليث :: شطس 

 قال رؤبة :

ي  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ائريريريريريريريريل عريريريريريريريرين حنريريريريريريريريََ هريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َ  أَيريريريريريريريريُّ

  
ي   لريريريريريريريريغريريريريريريريريوا أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ ا يريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ ِّ وملريريريريريريريريَّ

  
اماً السُّلَِمّي يقول : َشَطَف في األرض ،  ا واِغالً ، وأنشد : َشَطسَ ووقال أبو تُراب : سمعت َعرَّ ا راِسخاً وإمَّ  ، إذا َدَخَل فِيها إمَّ

ْه بريريريريريريريه  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  رَامريريِ يريريْ  ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ لريريعريريَ

  
ع    ِة تريريريريريَ ريريريريْ ريريريريَ بريريريريريريريَّ َل األمسريريريريِ ٌة ، وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ و ى غريريريريْربريريريريريريريَ  نريريريريريَ

  

 ش ش ث :   ش س ذ   ش س ظ   ش س ت   ش س د
 مهمالت.
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 ش س ر
 استعمل من وجوهها : سرش. شرس.

 فإنَّ اللَّيث أَْهمله. سرش أما: سرش 

 اإلنسان ، إذا تَحبََّب إلى الناس. َسِرشَ  يقال وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :

 الحماُر ُظهوَر اْلعَانَِة بِلَْحيَْيه وأنشد : يَْشِرسُ  ِشْبهُ الدَّْعك للشَّيء كما الشَّْرسُ  قال الليث :: شرس 
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ا أبَنريَياب    َ ْرسا  َأْ َرَسا و   َق َّ
 َعِسٌر شديد الِخالف.، أي  لَشِريسٌ  ، وإنَّه ألْشَرس اْلُخلُِق وإنه َشِرسُ  وَرجلُ 

 وأنشد :

ةٌ  ه  و  نريْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن نريْفس   ريريريريريريريريريريريريريريرَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َفيتَلريريريريريريْ

  
ز وع  و   راق  جريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ ٌس تريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريَ

  
راسُ وقال :   ، وذات ِشَراٍس  : ذاتُ  َشِريَسةٌ  ، وناقَةٌ  ِشراٍس  ذُو أَْشرسٌ  ِشّدة اْلُمَشاَرَسة في ُمعاملة الناس وتقول : َرُجل الّشِ

 وأَنشد : .َشِريس

يريريريريريريريريريِس  مريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريَ َرأب   لريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريْ ْه عريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ْ  عريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريِس   َوِر ذ و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأنَّ أ  الريريريريريريريريريريريريْ

  
 .َشْرَساءُ  : ُصْلُب ، وأرض َشراسٌ  ومكان

 على فَعَاِل : نعت واِجٌب لألرض كاالسم. َشراِس و

يت : أَرضّ  ّكِ ْرس ، َكثِيَرةُ  ُمشِرَسةٌ  ابن الّسِ  ، وهو ضرب من النَّبات. الّشِ

ْرسُ  األعرابّي :وقال ابن  حاُء ، وكلُّ ِذي َشْوٍك مما يَْصغُر ، وأنشد : الّشِ  الشُّكاِعيُّ ، واْلقَتَاُد والّسِ

   َواِضَعٌة أتك ل  ك َل ِ ْرِس  
 األكل. لَشِرسُ  ، وإنه تََشرُس َشراَسةً  ِشدَّةُ أَْكِل الماِشية ، الشَّراَسةُ  وقال أبو زيد :

ً  السَّيُِء الُخلُق ، وقد الشَِّرسُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد :  .َشِرَس َشَرسا

 ش س ل
 مهمل.

 ش س ن
 : اسم أعجمي. أُْشناس: شنس 

 ش س ف
 استعمل من وجوهه : شسف.

 : البُْسُر اْلُمَشقَّق. الشَِّسْيف أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :: شسف 

ةٌ بَْعد.، الذي قد كاَد  الشسيفُ  وقال الليث : اللَّْحمُ   يَْيبَس وفيه نُْدوَّ

ً  ، وقد َشِسيفٌ و: اْلقَاِحُل الَضامر ، ويقال : ِسقَاٌء شاِسُف ،  الشاِسف وقال الليث ؛  لغتان. ِشَسافَةً و،  شسََّف يَْسِشُف ُشُسوفا

 ش س ب
ب. والّشاِزب : الشَّاسب قال الليث :: شسب  امر اليَابِس ، وَخْيٌل ُشزَّ  الضَّ

 : الذي قد يَبَِس عليه ِجْلُده. الّشاِسفُ و الّشاِسب ل األصمعّي :وقال أبو تراب قا

 وقال لَبيد :
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َهريريريريريريريريريريريريريريريا تَّ ٌج  ريريريريريريريريريريريريريريريََ حريريريريريريريريريريريريريريريَ ُْ  ريريريريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريريريريَك أ  أَتريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  بريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اِئصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريري  رَّى حنريريريريريريريَ ٌج َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريْ  عريريريريِ

  
 وله :

َ ف   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    ي اأَلْرَ. بريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريَ

  
ْل و   ْ  حنريريريريريريريريريريريريََ َه ُّْور  قريريريريريريريريريريريريَ وع   ريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 ش س م
 استعمل منه : شمس.

ّحِ ، أراد أنّ  الّشمس قال الليث :: شمس  حَّ َضْوُءه الذي  الشمس َعْيُن الّضِ هو العَين الذي في السماء ، جاٍر في الفَلك ، وأنَّ الّضِ

 يُشِرُق على َوْجه األرض.

 د ، وأنشد :َمعَاليق القالئِ  الشُّموسُ  وقال الليث :

ؤ  يف مَشْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و  ؤلريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريريري ُّرُّ والريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
اِويريريريريريريريريريريريريريريرِ   ْاَ الريريريريريريريريريريريريريريّتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌ  ظريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ً  ، وقد شاِمسٌ  قال : ويقال : يَْومٌ   ، أي ذُو ِضّح نَهاُره ُكلُّه. شَمَس يَشُمُس ُشُموسا

 .أَْشَمسَ وَ يَْوُمنا  َشِمسَ  أبو ُعبيد ، عن الكسائي :

 .َشْمٍس  ، إذا كان َذا يَْشُمسُ َشَمَس  وقال أبو زيد :

لي فالٌن  َشَمسَ وشديد.  ِشَماس : َعِسٌر ، وهو في َعَداَوتِِه كَذِلَك ِخالفاً وَعسراً على من ناَزعه ، وإنهُ لَذُو َشُموسٌ  الليث : َرُجلٌ 

 إذا أْبَدى لَك َعداَوته ، كأَنَّهُ قد َهمَّ أن يفعل.

اسُ ومن الدَّواب الذي إَذا نُِخس لم يَْستَِقّر ،  الشَُّموسو الشَِّمسوقال :  من ُرؤساء النَّصارى الذي يَْحِلُق َوَسَط َرأِْسه الزماً  الشَّمَّ

 .الشماِمَسة ِلْلبِيعَة ، والجميع

يت به ألَنها َصْعبَةُ اْلُمْرتَقَى. الشَُّموس أبو َسعيد :  َهْضبَةٌ معروفة ، ُسّمِ

سُ  وقال النضر : ً  من اْلُمتَشّمِ سُ  الّرجال الذي يَْمنع ما َوراَء َظهره. قال : وهو الشديُد القوميِة. قال : واْلبَِخيل أيضا ، وهو  متَشّمِ

ض لمعروفه ، سَ  الذي ال يُناُل منه َخْير. يقال : أَتَْينا فالناً نَتَعَرَّ  علينا ، أي بَِخَل. فَتشمَّ

 زاء الِفْرَدْوس ، قلت : ونحو ذلك قال الفَّراء.َجنَّتان بإ الشَُّمْيَستان ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 أبواب الشني والز اي

 ش ز ث   ش ز ذ   ش ز ظ   ش ز ت   ش ز د   ش ز ط
 أهملت كلها.

 ش ز ر
 شزر ، شرز. مستعمالن.

 نََظٌر فيه إْعراْض كنظِر الُمعَاِدي الُمْبِغض. الشَّْزرُ  قال الليث :: شزر 

 ما َطعْنَت عن يَمينك وشمالك ، واليَْسُر ما كان ِحَذاَء َوْجِهك. الشَّْزر أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : الطَّْعنُ 

 فَتله.، وهو الذي يُْفتل مما يلي اْليَسار ، وهو أشدُّ لِ  شْزراً  اْلمفتُول المشُزورُ  وقال الليث : اْلَحْبلُ 

 إلى فَْوق ، واليَْسُر إلى أْسفَل. الشْزر وقال غيره : اْلفَتلُ 

َحا  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : طحنُت بالرَّ
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 ، وهو الذي َيذَه    لّرمسا عن  ِيله ، وبريّتا  ، أي عن َيَساره ، وأنة ان : َ ْزرا  
ا  و  تريريريريريريريريريريّ ن   لريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريَ زرا  و نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريِ و   ى املريريريريريريريريغريريريريريريريرياَُِّل مريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ عريريريريريريريري ريريريريريريريريَ و نريريريريريريريري   يريريريريريريريريلريريريريريريريريالريريريريريريريريَ

  
 وهذا ِعنَدنا هو الصَّحيح. . قلت :الشَّْزر المفتُوُل إلى فوق ، وهو المشُزورُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعّي :

 وتََزره ، إذا أصابه باْلعَين. َشَزَرهُ  وقال الفراء ، يقال :

 أخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي أنَّه أنشده :

غريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريا َُّاَل يف  ْزرا  رَائريريريريريريريريريريِ ْوالء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَّريريريريريريريريريريَْ

  
   ِ لريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ْن ثريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريِ َرْوغريريريريريريريَ رمي كريريريريريريريَ َ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ  عريريريريريريريِ

  
ِريُم : األْمر الَمْصُروم ، وهو الَمْعُزوُم  ، يأُْخذُ في غير الّطريق. قال : َشْزراً  قال : معناه لم يََزل في َرِحِم أُمه َرُجَل َسْوءٍ  والصَّ

 عليه.

ازُ  ال :ثعلب ، عن ابن األْعرابّي ، ق: شرز  ً  الشُّرَّ  ، أي َشِديداً. َشْرزاً  الذين يُعذبون الناس َعذابا

 ، وهي الُمعاَداة. الُمَشاَرَزة من الشَّْرزُ ووقال أبو َعْمرو : 

 وقال رؤبة :

   يريْلَ ى م عاِديهم َعَذاَب الةَّْرُِّ 
 هللا ، أي أَْلقاه في َمْكُروٍه ال يَْخُرُج منه. أَْشَرَزهُ  ، أي َهلََكٍة ، وقد ةبشْرزَ  ال يَتََخلَّى منها ، ويقال : رماه بَشْرَزةٍ  ويقال : أَتَاهُ الدَّهر

 ، أي َعاَداه. َشاَرَزهو، أي ُمَحاِرٌب ُمَخاِشٌن ،  ُمَشاِرزُ  وقال الليث ، يقال : هو

 ش ز ل
 أهمله الليث.

 الِمْشِمَشة الُحلَوةُ الُمّخ ، قال : وهذا َغريب. الِمْشلَْوزُ  قال شِمر :: شلز 

 قال األزهري : أُِخَذ من الِمْشِمْش واللّوز.

 قال شِمر : والِجلَّْوُز نَبُت له َحب إلى الطول ، ما هو يُؤكل ُمخُّ يُشبِه اْلفُْستُق.

 ش ز ن
 شزن ، نشز.

ً  اإلبُل من الحفا َشِزنت ال :ِشدَّةُ اإلْعيَاِء من الَحفا ، يق الشَزنُ  قال الليث :: شزن  ة لُقمان بن عاد : َرتََب ُرتُوب  َشَزنا ، وفي قِصَّ

ُهم  .َشَزنَه اْلَكْعِب َوَوالَّ

ُهمْ  الشََّزنُ  قال أبو ُعبيد : دَّةُ واْلِغْلَظة ، يقول : يَُولِّي أَْعَداَءه شدَّتَه وبَأَْسه ، فيكون عليهم كذلك ، ورواه أبو سفيان : َوَوالَّ  الّشِ

 .الشََّزن : ُعْرُضه وجانبِهُ ؛ وفيه لغة : الشُُّزنُ  ، قال : وسألت األصمعّي عنه ، فقال : ُشُزنَه

 وأنشد :

ا يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ اَُِّل قريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ َ
َه املريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  َأاَل لريريريريريريريريريريَ

  
ا  زِيريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ز ن  مسريريريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  نَي عريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريريِ ال يريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ
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ُهْم   َجانِبَه.يريُد أنه حين َدَهمهم األْمُر أَْقبَل عليه َوَوالَّ

 قلت : وهذا الذي قاله األصمعّي َحَسن.

 وقال األْجَدع أبو مسروق :

ر  و  امريريريريريريريريِ اب  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ ا كريريريريريريريريِ ْرعريريريريريريريرياهريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَأنَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي   واعريريريِ ز ن  فريريريهريريرينَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه عريريريلريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِبريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : وهو النَّاِحيَة والجانب. َشَزنٌ و ُشُزنٌ  قال شمر ، يقال :

ٍف.، عن بُْعٍد  ُشُزنِ  قال : ويقال : عن  واعتَراٍض وتََحرُّ

 .ُشُزن : الَكْعُب الذي يُْلعَُب به ، ويقال : الشَّْزنُ  وقال الليث :

 وأنشد :

   كأَنَّه َ ز ٌن  ل َّوِّ َ ْك وك  
نُوا في الحديث : أنَّ أبا َسعيٍد الُخدري أتَى َجنَازةً وقد سبقه القَوُم ، فلما َرأَْووهو عُوا له ، فقا تََشزَّ ل : أاََل إِنِّي سِمعُت له ِليُوّسِ

 ؛ وَجلََس نَاِحيَةً. «َخْيُر الَمجاِلس أَْوَسعُها»يقول :  وسلمعليههللاصلىرسوَل هللا 

نُوا قال شمر : قوله عوا له. تََشزَّ فُوا ليُوّسِ  له ، يقول : تََحرَّ

نَ  يقال : َف واغتراض ، وَرماه عن تََشزَّ ْمي ، إذا تََحرَّ ْمي. ُشُزنٍ  الرجُل للرَّ َف له ، وهو أشدُّ للرَّ  ، أي تََحرَّ

نُ  وقال ابن شميل : َكهُ ، إذا َوَضعه على َوِركه فََصَرَعه. التََّشزُّ نهُ وتََورَّ راع أَْن يَضعَه على َوِرِكِه فَيَْصَرَعه ، وقد تشزَّ  في الّصِ

 اْلِغلَظ. : الشَُّزونَةو الشََّزنُ  شمر : عن المؤّرج :

 اْلَحْرُف والجانِب. الشَزنُ  ويكونقال شمر : 

 وقال الهذلي :

ه  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ال أ َّ الان و ْن طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِض   ْ مسريريريريريريريريريِ َزن  مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  ر  عريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 اْلَحرف ، يَْعني به الَمْوت وأّن كلَّ واِحٍد ستَْزلَُق قدمه بالموت وإن َطال ُعمره. الشََّزنُ  قال :

 وقول ابن مقبل :

يّ  قريريريريريريري   ا اَنَر مسريريريَ ْؤِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  هبريريريم  ْن تريريريري  عريريريريريريريْ جريريريِ  فريريري 

  
ْن َدارِهريريريم َدارِي   َزن  مريريريِ ْه عريريريلريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي على بُْعٍد.

نَ وَوقَع ، أي على أّيِ قُْطَرْيه وقع ،  شْزنَيهِ  ويقال : ما أُباِلي على أيِ   فالٌن لألَْمر ، إذا اْستَعَدَّ له. تَشزَّ

 [.11المجادلة : ]اآلية.  (فَاْنُشُزواَوِإذا ِقيَل اْنُشُزوا )قال هللا جلَّ وعزَّ : : نشز 

 .(اْنُشُزوا)قال الفراء : قرأها الناس بكسر الشين ، وأْهُل الحجاز يرفَعُونهما : 

 قال : وهما لُغتان.

 [.53األحزاب : ] (َوال ُمْسَتْأِنِسنَي حِلَِديثٍ )قال أبو إسحاق : معناه ، إذا قيَل : اْنَهُضوا فاْنَهُضوا ، كما قال : 
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 .فَاْنُشُزوا ، أي قوموا إلى الصَّالة ، أَْو قََضاِء َحّقٍ ، أو َشَهاَدةٍ  (ِإذا ِقيَل اْنُشُزوا)وقيل : 

 بِه ، إذا اْحتََمْلتَهُ فََصَرْعتَه. نُشزُ أ بِِقْرنِي نََشْزتُ  وقال أبو زيد :

 وَشَزَن. نََشزَ  َجَذَب وَجبََذ ، يعني قال شِمر : وكأَنَّهُ من الَمْقلوب مثل :

 من األرض وهو ما اْرتَفََع وظَهَر. نََشازٍ  ، إذا أَْشَرْفَت على نََشْزُت أَنُشُز نُُشوزاً  وقال أبو زيد : يقال :

 والَوَشُز ما اْرتَفََع من األرض. النََّشزُ و النَّْشزُ  :قال شمر ، وقال األصمعّي 

 : النَّشز وقال األعشى في

يِت و  يريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ْوَ   ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ رْكريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريِ ِّ  ْن بريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
ْوأَُِ   تريريريريريَ َس بريريريريِ يريريريريْ اَب لريريريريَ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ز  قريريريريريريريَ  عريريريريلريريريريى َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي على ِغلَظ.

 [.259البقرة : ] (َكْيَف نُ ْنِشُزها ُثَّ َنْكُسوها حلَْماً )وقال هللا جلَّ وعّز : 

اي ، قال :  اي قرأَها الكوفيون. نَْقلُها إلى َمْوِضعها. قال : اإِلْنَشازُ وقال الفراء : قرأها زيُد بُن ثابت بالزَّ  وبالزَّ

اي ؛ ألن ء. فهو اإلحيا (ننشرها)في التأويل ، تَْرِكيُب العظام بعضها على بعض قال : ومن قال  اإلنَشازَ  قال ثعلب : ونَْختار الزَّ

 بعضها إلى بعض. ناشزة يَْنُشزُ  فالمعنى نجعلها بعد همود (نَْنُشُزَها)وقال الزجاج : من قرأ 

ْعب ، وِعْرقٌ  ناِشزٌ  . وقَْلبٌ نََواشز وجمعها ناِشزُ  الشيُء ، إذا اْرتَفََع ؛ وتَلٌ  نََشزَ  وقال الليث :  ناِشزُ  ، إذا اْرتَفََع عن مكانه من الرُّ

 اً يَْضِرُب من َدائِه.: ال يَزاُل ُمْنتَبِر

ِت ََتاُفوَن ُنُشوَزُهَن َفِعُظوُهنَ )وقال هللا جّل وعّز :   اْلَمرأَة : اْستِعصاُؤها على َزْوِجها. نُُشوزُ  اآلية. [34النساء : ] (َوالَّلَّ

ْوَجين ، وهو َكراهةُ ُكّلِ واحٍد منهما صاِحبَه ، واْشتِقَاقُه من النُُّشوزُ  وقال أبو إسحاق : ، وهو ما اْرتَفَع من  النََّشز يَكون من الزَّ

 األْرض.

فْعتَه عن الشيَء ، إذا رَ  أَْنَشْزتُ ونَاتِىٌء ،  ناِشزٌ  ، وَرَكبٌ  لَنَْشَزة وقال الليث : يقال للّدابة إذا لم تَكد تَْستَِقرُّ للسَّْرج وللّراكب إنها

 مكانه.

تُه وَشبَابُه. لَنَْشزٌ  وقال غيره : إنه جال ، وَصتٌْم من الّرجال ، إذا انتهى ِسنُّه وقُوَّ  من الّرِ

 وقال األعشى :

   على َنَةز  َقْ  َ  َّ ليس بِتريْوأَُ 
 : اْلغَِليظ الشَّديد. النَّشزُ و النَّْشزُ  وقال أبو ُعبيد :

 ش ز ف
 أَْهملَه اللّيث.

ْفس ، مصَدر الّشْفزُ  وقال ابُن دريد :: شفز   .َشفََزهُ يَْشفُُزه َشْفزاً  الرَّ



4008 

 

 ش ز ب
اِمر. الشاِزبُ   والشاِسب والشاِسف : الضَّ

 ، هو اْلعاَّلمة واْلَمئِنَّة : ِمثْله. وأنشد : الشَّْوَزبُ  َعْمرو ، عن أبيه :

لريْيِه َ ْوَُّب       غ اَلٌُ بني َعيريْ

 ش ز م
 وجوهه : شمز. واْشَمأَّز.استعمل من 

 نُفُوُر النَّْفس من الشَّيء تَْكَرُهه. الشَّْمزُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: شمز 

 اآلية. قال : [45الزمر : ] (َوِإذا ذُِكَر هللاُ َوْحَدُه اْْشََأزَّْت قُ ُلوُب الَِّذينَ )وقال أبو إسحاق في قَول هللا َجلَّ وَعّز : : اشماز 

تْ   نَفََرْت ، وكان المشركون إذا قيل : ال إله إال هللا وحده ، نفروا من هذا. اْشَمأَزَّ

تْ  وقال ابُن األعرابّي : ْت. اْشَمأَزَّ  ، أي اقَشعَرَّ

 المْذعور. وقال ابن بزرج : هو النّافُر اْلكاِره. اْلُمْشَمئِزُّ  وقال أبو زيد :

 .اْشَمأَْزْزتُ  ، من ُشَمأِْزيزةٌ  أبو ُعبيد ، عن الفراء : َرُجٌل فيه

 السَّْفر انِشَماُز اللّيل والنَّهار ُمْقلَْوِلياً. اشمئزاز وقال َشِمر : قال خالد بن َجْنبَة :

 قال : النَّْدهُ الذي يَجمعها َجْمعَةً واِحدةً. ؟قال : قلت : ما اْلُمْقلَْوِلي

 قال : السَّْوُق الشديد حتى تكون كأنَّها ُمْشَربةٌ في األْفَران. ؟قلت : ما النَّْده

 أبواب الشني والطاء

 ش ط ث   ش ط ذ   ش ط ظ   ش ط ت   ش ط د
 مهمالت.

 ش ط ر
 [.مستعملة]شطر ، شرط ، طرش : 

 الشيَء : َجعَْلتُهُ نِْصفَْيِن. َشَطْرتُ و، أي نِْصفُه.  َشْطُره كّلِ شيء نِْصفُه ، وفِي مثل : اْحلُْب َحْلباً لك َشْطرُ  قال الليث :: شطر 

، وهي من اإلبل التي قَْد يَبَس ِخْلفان من أَْخاَلفها ، ألنَّ  َشُطورٌ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد ، قال : إذا يَبَِس أََحُد ِخْلفَي النَّعجة ، فهو

 ها أَربعَةَ أَخالف ، فإن كان يَبَِس ثالثةٌ فهو تَلُوث.ل

، وهو أن يكون أحُد ُطْبيَْيها أطوَل من اآلخِر ، فإن ُحِلبَا َجميعاً والِخْلفَةُ كذلك ،  َشَطَرْت ِشطاراً  ، وقد َشُطورُ  وقال الليث : شاةٌ 

يَْت َحُضوناً.  ُسّمِ

 أي َخبََر ُضُروبَه ، أي َمرَّ بِه َخيٌر وَشّر. ، أَْشُطَره ابن السكيت : َحلَب فالن الدَّْهرَ 

بِنَاقَتِِه ، إذا َصرَّ ِخْلفَين وتَرَك ِخْلفَْين ، فإْن  َشطَّرَ  . ويقال : قدَشْطرٌ  قَاِدمان وآِخران ، قيل : فكلُّ ِخْلفَْين َشْطران قال : وللنّاقة

ها كلها قيل : أَْجَمَع بها ، وأْكَمشَ َصرَّ ِخلفاً واِحداً قيل : َخلََّف بها ، فإِذا َصرَّ ثاََلثَ   ةَ أَْخاَلٍف قيل : ثَلََث بها ، فإِذا َصرَّ
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 هبا.
وَصَرْرتُه ،  َشْطراً  َطِليِّي ، أي َحلَْبتُ  َشاَطْرتُ  ، وقد َشْطراً  وتََرْكت َشْطراً  شاتِي ، ونَاقَتِي ، أي حلَْبتُ  َشَطْرتُ  قال ، وتقول :

 اآلخر. الشَّطرَ ووتََرْكتُه 

 اْلبَِعيد. الشَِّطيرُ  أبو ُعبيد :

 ؛ ِلتَباُعِده عن قَْومه. شِطيراً  ويقال للغريب

 وأنشد الفراء :

   ال َتْ ََك ِّ ِفيه م َ ِ تا  
 : اْلبُْعد. الشَّْطرو

، وهو الذي أَْعيَا  َشَطاَرةٌ و َشَطر ُشُطوراً  ، وقد َشاِطر َخاِلفاً ، وَرجلفالن على أَْهله ، إذا تركهم ُمَراِغماً أو مُ  َشَطر وقال الليث :

بَه ُخْبثاً ، وثَْوبٌ   أََحٌد َطَرفي َعْرِضه أَْطوُل من اآلخر ، يعني أن يكون ُكوساً بالفارسية. : َشُطورٌ  أَْهلَه وُمَؤّدِ

 ، وهو الذي َكأَنَّه ينظر إليك وإلى آخر. َشْطراً و ُشُطوراً  بََصَرهُ يَْشُطُره َشَطرَ  أبو ُعبيد ، عن الفراء :

 ، أي قاَسَمنِي بالنِّْصف. ُمَشاَطرةً  فالٌن المالَ  شاَطرنِيو، إذا كان نِْصفُهم ذكوراً ، ونصفُهم إناثاً ،  َشْطَرةٌ  وقال غيره : َولَُد فالن

 [.149البقرة : ] (احْلَرامِ فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد )وقال هللا جل وعز : 

وتَُجاَهه. قلت ونحو ذلك قال الشافعي فيما أخبرني عبد  َشْطَرهُ  قال الفراَء : يُريُد نَْحَوه وتِْلقَاَءه ، ومثله في الكالم : َوّلِ َوْجَهكَ 

 الملك ، عن الربيع ، عنه ، وأنشد :

ر هريريريريريريريريريريريا امريريريريريريريريريريريِ ا داٌء خمريريريريريريريريريريري َ َت هبريريريريريريريريريريريِ َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ن الريريريريريريريريريريريْ

  
ور    نْي َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريَ يريريريريريريريْ عريريريريريريَ ر  الريريريريريريْ يتريريريريريريَ ر هريريريريريريريا نريريريريريريَ  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريْ

  
 النَّْحُو. الّشْطروقال أبو إسحاق : أي نَْحَوها ، ال اْختِالف بين أهل اللغة فيه ، قال : 

 ء.، ألنَّه تباعد عن االْستِوا شاِطرٌ  ، معناه ، أنه قُدَّ في نحٍو غيِر االْستِواء ، ولذلك قيل له شاِطرٌ  قال : وقول الناس : فالن

 .ُمشاِطرونا ويقال : هؤالء القوم

 على الظرف. (فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرامِ )قال : ونََصَب قوله : 

 َوَشُطون ، أَي بَِعيَدة. َشطور وقال األصمعي : نِيَّةٌ ،

 .يَْشِرطُ  له على كذا وكذا ، وهو َشاَرَطهُ فََشَرطَ  معروف في اْلبَْيع ، والِفْعل : الشَّْرطُ  قال الليث :: شرط 

اُم مثله. َشَرَط يَْشِرطُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :  ، والحجَّ

 السَّاعة. أَْشراطَ  وسلمعليههللاصلى. وذَكر النبيُّ بالِمْشَرط : بَْزُغ : الحّجام الشَّْرطُ  وقال الليث :

الناُس بعُضهم على بعض ، إنما هي عالمات  يَشتِرط الذي االْشتراط ُعبيد : قال األصمعّي هي َعاَلَماتُها ، قال : ومنه قال أبو

 يَْجعلونها بينهم ، قال : ولهذا
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م جعلوا ألنفسهم َعالَمة  يري ْعَرفون هبا. الةَُّر    َِّيهْ   ، ألَنَّ
 ر :قال أبو عبيد ، وقال غيره في بيت أْوس بن َحجَ 

ٌم  ه  وهو م ْعصريريريريريريريريريريريريريريريِ َرَ  فيهريريريريريريريا نريْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريَأ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَل و   وَكريريريريريريريريريريريَّ اب  لريريريريريريريريريريريه وتريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ ى أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَلريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
 هو من هذا أيضاً ، يريد أَنَّه جعَل نَْفَسه َعلَماً لهذا األمر.

 أَْشَرطَ  فالٌن من إبله وَغنَِمه ، إذا أََعدَّ منها شيئاً للبيع ، وقد أَْشَرطَ  وأَْخبرني المنذرّي ، عن الحرانّي ، عن ابن السكيت : قال :

 نفسه لكذا وكذا : أي أَْعلََمها وأََعدََّها.

يَ  ً  قال : وقال أبو ُعبيدة : ُسّمِ  السَّاعة عالماتها. أَشراطُ وألنَّهم أُِعدُّوا. وقال :  الشَُّرُط ُشَرطا

 السَّاعة َعالماتُها ، وأَْسبابُها التي هي دون ُمْعظمها وقِيامها. أْشراط وقال أبو َسِعيد :

 كّلِ شيء اْبتَِداُء أّوله ، وأنشد للكميت : أشراطُ وقال : 

زار   َ ْ نريريريريريريريريريريريَ ْتَ ابريريريريريريريريريريريْ اَس غريريريريريريريريريريريَ ْ    الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  َوجريريريريريريريريريريريَ

  
َرطريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وَ   م   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  د وان  وَ ملَْ أَْذممريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .بَِشَرط أَعظم منهم لَْيُسوا: الدُّوُن من النَّاس ، والذين ُهْم  الشََّرطوقال : 

وا الشَُّرطُ و الماِل ، ِصغاُرها ، قال : َشَرطُ وقال :  ً  ُسمُّ  كّلِ شيٍء ِخيَاُره ، وهم نُْخبَةٌ السُّلطان من ُجْنده. ُشْرَطةَ  ألنَ  ُشَرطا

 وقال األخطل :

يريريريريريريريه  هبريريريريريريم و  لريريريريريريِ س   ْذ مريريريريريري  يريريريريريريْ ة  قريريريريريريريَ ْرطريريريريريريريَ ْوَُ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريَ

  
اعريريريريهريريريريم   فريريريريريريريَ يريريريريريريريل  مريريريرين أَيريريريريريْ اكريريريريِ ْه مريريريريَ ريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ كريريريريريريري    مسريريريريَ  تريريريري 

  
 وقال آخر :

   مسىتَّ أََتْه   ْرطٌَة للمو  مَسارَِدأٌب 
 وقال أوس :

   فََأْ َرَ  فيها نريْفَسه وه َو م ْعِصم  
ً  نَْفَسه : اْستََخّفِ بَِها وَجعَلَها أْشَرطَ   ، أي َشْيئاً ُدوناً خاَطَر بها. َشَرطا

 له أي ُمعَدٌّ له ، وأنشد : ُمَشرط يَسَّْرتُه وجعلتُه يَِليه ، فهوفالناً ِلعََمِل كذا ، أي  أَْشَرْطتُ  وقال أبو َعمْرو :

ْرُ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَر    رََّب مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريّل قريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريَّ   مريريريريريريريريريريَ ة  عريريريريريريريريريريَ ْ نريريريريريريريريريريَ م  ِذي كريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا كانوا ُدوناً. َشَرطٌ  ، وِرَجالٌ  َشَرط أي َهيَّأََها لهذه التَّْبعَة ، ويقال : َرُجلٌ « فيها نفسه أَشرطَ »قال : وقول أوس 

بيع ، ومن ذلك صار أوائُل كّلِ أْمٍر يقع الّشَرَطان وقال الليث :  .أَشراَطه : َكْوَكبان يقال إنهما قَْرنا الَحَمِل وهو أّول نجم من الرَّ

 وقال العجاج :

  َ كر األ رَاِ  َأ راِطي     ِمنْ 
 .الشََّرَطْين أراد

ل اإلنسان رسوالً إلى أَمٍر قيل :  التي األشراطِ  ، وأَْفَرَطه ، من أَشَرَطهُ  قال : وإذا َعجَّ
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 هي أواِئل  األ ياء.
 فتقول : ال ، ولكنها لُباٌب كلُّها. ؟َشَرطٌ  من اإلبل ما يُجلَُب للبيع نحو النَّاِب والدَّبِر ، يقال : أفِي إبِلك الشََّرطُ ووقال : 

ْرَواطُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : جال الطويل وأنشد ابن السكيت : الّشِ  من الّرِ

رَوا ِ  ل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َن مريريريريريريريريريرين ذي َُّجريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريري 

  
ا ِ   لريريريريريريريريريريريريريريريريق  مشريريريريريريريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ز  حبريريريريريريريريريريريريريريريريََ جريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
 : من نعت الحادي. ِشرواط

 ، أي َطِويٌل فيه ِدقّة. ِشْرواط ، وَجَملٌ  شرواط وقال الليث : نَاقَةٌ 

 اْلَحّجام. َشْرط الشَّْيَطان ، وهي َذبِيَحةٌ ال تُْفَرى فيها األْوَداُج ، أُِخَذ من َشِريَطةِ  نََهى عن وسلمعليههللاصلىفي الحديث أنَّ النبي و

: اْلعَْيبَةُ أيضاً ، وأنشد في  الشِريطُ ووأداتها ،  اْلعَتِيَدةُ للنَِّساء تََضع فيها ِطيبَها الشَِّريطُ  وأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، قال :

 العتيدة.

ا يريريريريريريريلريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ َك يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريِ   َذا الريريريريريريريْ لريريريريريريري  َزيريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريَ

  
ونريريريريريريريريريريريريني َُّيريريريريريريريريريريريريِ  و   ٌة وذ  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ غريريريريريريريريريريريريَ ابريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .شريطٌ  : ِحباٌل ِدقاٌق تُفتَل من اللِّيف والُخْوص ، واحدها الشَُّرطُ و

 .ُشَرِطيَ  قال : الشَُّرط ، وَمْن نََسَب إلى ُشْرِطيّ  قال : الشُّْرَطةِ  نََسب إلىثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : َمْن 

 الماِل ُرذاِلها. َشَرطِ  : المسيُل الصَّغير قدر عشرة أذُرع ، مثل الشََّرطُ وِحبَاٌل ِدقاق تُْفتَل من اللِّيف والُخوص.  الشُُّرطُ  ابن شميل :

َمُم ،  الطََّرشُ : طرش   .ُطُرشٌ  ، ورجالٌ  أُْطُروشٌ  ورُجلٌ : الصَّ

 ش ط ل
كين ، بلُغة أهل اْلَجْوف ، قلت : ال أدري ما َشْلَطاه ، وما أراه َعِربيّاً.: شلط   قال الليث : َشْلطا الّسِ

 ش ط ن
 شطن ، نطش ، نشط ، شنط : مستعملة.

 به ويَُشدُّ به الخيل ، ويقال للفرس العزيز النّفس : إنه لَيَْنُزو بين اْلَحْبُل الطويل الّشديد اْلفَتِْل يُْستَقَى الشََّطنَ  قال الليث :: شطن 

 .َمْشطون ، يُْضَرُب مثالً لإلنسان األِشِر اْلقَِوّي ، وذلك إذا اْستَْعَصى على صاِحبه ، َشدَّهُ بَحْبلَين من جانِبين ، وهو فََرسٌ  َشَطنَْين

 ، إذا خالفه عن نِيّته َوَوْجِهه. ِطنُهَشَطنَهُ يَشْ  َمْصدر الشَّْطنُ  وقال ابن الّسكت :

 : الذي يَْنِزُع الدَّْلَو من البِئر بَِحْبلَين. اْلُمَشاِطنُ وبه الدَّْلو قال :  يُشَطنُ  : الَحْبل الذي الشََّطنُ و

 وقال ذو الرمة :

ه و  أَنريريريريريريريَّ اِس كريريريريريريريَ عريريريريريريريَ ول الريريريريريريريلريريريريريريريريُّ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواَن مريريريريريريرين طريريريريريريري 

  
وَّ     تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ة  يريريريريريريريريريريَ ونريريريريريريريريريَ ني يف َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  حبريريريريريريريريريَ

  
 وقال الطرماح :
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ه   رَاتريريريريريريريريَ َأنَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ و كريريريريريريريريَ فريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ   يريريريريريريريريريَ و قريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريري 

  
ِن و   ْي م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريِ لريريريَ بريريريريْ ٌم بريريريني مسريريريَ لريريريْ ِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ لريريريَ  رِجريريريْ

  
 : أي بعيدةٌ َشاطَّة. َشُطونُ  أبو ُعبيد : نًَوى

 ، أَي بَعيَدةٌ. َشُطونٌ  وقال الليث : َغْزَوةٌ 

ً  الدَّارُ  َشَطنَتو  ، إذا بَعَُدْت. ُشُطونا

 : َعِسَرةٌ َشديَدة. َشُطونٌ  : ُمْلتَِويَةٌ َعْوَجاء ، وَحْربٌ  َشُطونٌ  ، إذا َكانَْت َمائِلَةً في ِشّقٍ ، وبِئْرٌ  َشُطونُ  وقال غيره : أَْليَةٌ 

 وقال الراعي :

َوال   اٌ  طريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌ  وأَْرمريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريَ ا جريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   اِرس  اَّريريريريريريريريريريريريريَ نَّ منريريريريريريريريريريريريريَ  وانَ هبريريريريريريريريريريريريريِِ   ريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، بَعيَدة القَْعِر في ِجَرابِها َعَوج. َشُطونٌ  ، َطِويٌل أَْعَوج ، وبِئْرٌ  َشطون األصمعّي : ُرْمحٌ 

 : إّن الشمس تَْطلُع بين قَْرنَي وسلمعليههللاصلىحديث النّبي  وأخبرني المنذرّي ، عن أبي إسحاق الحربِّي : وُسئل عن معنى

يَْجِري من ابن آدم َمْجَرى  الشْيطان فيكون كالُمِعين لها ، وكذلك قوله : الشيطان ، فقال : هذا َمثَل. يقول : حينَئٍِذ يَتََحركَشْيطان 

 الّدم ، إنّما هذا مثل ، وإنما هو أَْن يَتََسلَُّط عليه ، ال أَْن يَْدُخَل َجْوفَه.

 ، أي بَعَُد. َشَطنَ  فَْيعَاٌل من الشيطان يث :وقال الل

ُجل ،  َشْيَطنَ  قال : ويقال :  وفَعَل فِعلَه. كالشْيطان ، إذا َصارَ  تََشْيَطنَ والرَّ

 وقال ُرْؤبة :

َةْيِ ِن  
 
   َ اق  لِبريْغِي الَكِلِ  امل

 ، مثل َهْيمان وَغْيمان ، من هام وغام.: فَْعالن ، من َشاَط يَِشيُط ، إذا َهلَك واْحتََرق  الشْيطان وقال غيره :

 قول أُمية بن أبي الصَّلت يذكر سليمان النبي : َشَطنَ  قلت : واألول أكبُر ، والّدليل على أنه من

ا َ اِطن  َعصاه  َعكاه      أَ ُّ
 .شيطان أراد : أيما

 [.65الصافات : ] ((65َكأَنَُّه ُرُؤُس الشَّياِطنِي )طَْلُعها  )وقال هللا َجلَّ وعزَّ في ِصفَة َشجرة تَْنبُت في النار : 

؛ ألنها  الشياطين في العربية ثاَلثةُ أَْوجه : أحدها أَنه يُشبَّه َطلُُع هذه الشجرة في قُْبِحه بُرؤوس الشَّياطين قال الفراء : في

جل إذا اْستَْقبَْحتَه : كأن ي بعض  شيطان هموصوفة بالقُْبح وإن كانت ال تُرى ، وأنت قائل للّرِ ، والَوْجهُ اآلخر أَنَّ العرب تَُسّمِ

ً  الَحيّات  ، وهو َحيَّةٌ ذُو ُعْرٍف قبيح الَمْنَظر ، وأنشد لرجل يذُمُّ امرأةً له : شيطانا

ف   لريريريريريريريريريريِ ف  مسريريريريريريريريريريني أمسريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ رٌِد  ريريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريَ

  
َرف    مريريريريريريرياِ  أعريريريريريريريْ يريريريريريريري ريريريريريريرياِن اَّريريريريريريريِ ل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريِ ريريريريريريريْ  كريريريريريريريَ

  
ى برؤوسنَْبٌت قبي الشيطان ويقال في َوْجه آخر : إنَ   واألْوُجه الثالثة تذهب إلى معنى واحد من القُبح. قال : .الشياطين ح يَُسمَّ

ماتِ   أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : من الّسِ
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 َةْي ََلة  و الِفْراَتج  ، والصَُّلْي   ، والةََّجار  
 .امل

واء ، وقال في موضع آخر المشنَّط ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال :: شنط   : اللُّْحماُن المْنَضَجة. الشُّْنط : الّشِ

ً و يَْنَشطُ  اإلنسان نَِشطَ  قال الليث :: نشط   .ناِشطُ  طيُِّب النّفس للعمل ، والنَّْعت نَشيط ، فهو يَْنِشُط نشاطا

ً  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :  ، إذا َحلَْلتَها. أنشْطُت األُنشوَطةَ إنشاطا

 َحلَلتَها. أنشَطتهاو: َعقَْدتَها ،  نََشْطتَها قال أبو زيد :قال : و

. األْنُشوَطةُ  وقال غيره : هي ُب الذي ال يَْنَحّل إذا ُمدَّ حتى يَُحّل َحالًّ  ِلْلعَْقد الّذي يَُمدُّ أحُد طرفي َحْبِله فَيَْنَحّل ، والُمَؤرَّ

ً  العَقُد نَشَّطتوقال :   .ُشوَطةبأُن ، إذا َعقَْدتَه تَنِشيطا

 بِصاِحبها. تَنِشطُ  من بَلٍَد إلى بلد ، واْلُهموم يَنِشطُ  قال له َشِمر : قال أبو عبد الّرحمن : قال األَْخفش : الِحمار

 وقال ِهْميان :

ا ومي تريْلةريريريريريريريريريريريريريريريِ   اْلَملريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريَ ه     أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ورا  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ ْورا  وطريريريريريريريريريريَ َُ يب طريريريريريريريريريريَ ا  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ئيُس في الطَّريق قبل أْن يَِصَل إلى بَْيَضِة القوم. النَِّشيَطةُ  أبو عبيد ، عن األصمعّي :  في الغَنيمة : ما أصاب الرَّ

بِّّي :  وقال ابن َعنَمةَ الضَّ

ا َ  فريريريريريريريريريريريَ ْرَ ع  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َك املريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريَ

  
َك و   مريريريريريريري  كريريريريريريْ ة  و مسريريريريريري  ول  و الريريريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريري ريريريريريريريَ  الريريريريريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الكألُ. فأْنَشَطه الّسْيَر ، يعني َسْدَو يََدْيها ، ويقال : َسِمنَ  نََشَطتْ  للنَّاقَة : َحُسَن مااألْفعى ، إذا نََهَشتْهُ ، ويقال  نََشَطتْهُ  ويقال :

ً و،  أَنِشُطها الّدْلوَ  نَشْطتُ  ويقال :  : نََزْعتُها. أَنشُطها نَْشطا

الكأل ، أي بِعُقَدتِه وإحكامه إِياه ،  بأَْنِشَطة نَ َسمِ  الكألُ ، أي َسّمنه ، وأَْحكم َخْلقَه. ويقال : أنشطه شمر ، عن أبي َسِعيد الُهَجيمّي :

 العُْقَدةِ. أُنشوَطةِ  وكالهما من

 الماُل الَمْرَعى ، أي اْنتََزْعتُه باألسنان كاالختالس. اْنتشط وقال شِمر :

 ، أي اْنتََزعُت. اْنتََشْطتُ و نشَطتُ  يقال :

 من الطَِّريق األْعَظم يَْمنةً أو يَْسَرة ، كقول ُحميد : ناِشٌط يَنِشطُ  الليث : طريقٌ 

   م ْعَتزِما  لل ُّر ق اللريََّواِ ِ  
كالٌم ِعراقّي  : النُشوطوفي قول الّطرّماح هو الطريق ، قال :  النَّاِشطُ وبهم الطَّريق.  نََشطَ  من المَسايِل ، ويقال : النَّواِشطُ  وكذلك

 السَّمكةَ ، إذا قََشْرتَها. انتشْطتُ و وملح. ، وهو َسَمٌك يُْمقَُر في ماءٍ 

 وقال رؤبة :

   تَلةَّ َْته  كلُّ ِمْغالأب اْلَوَهْق 
 ير.يقول : تَنَاَولَتْه وأَْسَرعت َرْجَع يََدْيها في َسيرها ، قال : والِمْغاَلة اْلبَعيدة الَخْطو ، واْلَوَهق : المباراة في السَّ 
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 [.2النازعات : ] ((2نَّاِشطاِت َنْشطاً )َوال)وقال هللاُ جلَّ وعزَّ : 

 ، هي المالئكة. (َوالنَّاِشطاتِ ). .. (َوالنَّازِعاتِ )روى عن ابن مسعود ، وابن عباس ، أنهما قاال في قوله : 

 نفَس المْؤِمن وتَقبُِضها. تَْنِشطُ  وقال الفراء : هي المالئَكةُ 

ً  الدَّْلَو من البئر نَشْطتُ  وقال أبو زيد :  نَشَطتْهُ و، وهو َجْذبُك الدَّْلَو من البئر ُصعُداً بغير قاَمٍة ، فإذا كان بِقَاَمٍة فهو المتُْح ،  نْشطا

تْه ،  ً  َشعُوبُ  نَشَطتْهواألفعى ، إذا َعضَّ  ، وهي الَمنِيّة. نَْشطا

ً  األْرواح تنُشطوالمالئِكة ،  الناشطات وقال أبو إسحاق :  ا ينزع الدَّلو من البئر.أي تَْنِزُعها نزعاً كم نشطا

 .أَنشطته ، وإذا َحلَْلته فقد نَاِشط الَحْبَل ، بغير ألف ، إذا َربَْطتَه ، وأنا نَشْطتُ  وقال الفراء :

، وهي  نشوط ، بَكسر األلف ، وهي التي يَخُرج منها الدلو بَجذبٍَة واِحَدة ، وبئر إنشاطٌ  أبو عبيد ، عن األصمعّي : يقال : بِئرٌ 

 كثيراً. تَنَشط  يخرج الدَّْلو منها حتىالّتي ال

من  أُْنِشطَ  أنماوقال الليث : يقال للمريض يُْسِرع بُْرُؤه ، وللَمِغشّيِ عليه تُْسِرُع إفَاقَتُه ، وللمرَسِل في أَمٍر يُْسِرُع فيه َعزيَمته : ك

 ِعقَال.

طو،  االنتشاط ، من ُمْنتَِشطٌ  وقال أبو َزيد : َرجلٌ  كوب ، وال يقال ذلك  لتنِشيطا ، من ُمتَنّشِ ، إذا نزل عن دابتِه من طول الرُّ

اجل.  ِللرَّ

ً  اإلبلَ  نشَّطتُ  ويقال : عي فأرسلتها تَْرَعى ، وقالوا : أَْصلها من تَنشيطا  إذا ُحلَّْت. األُنشوطة ، إذا كانت َمْمنوعة من الرَّ

 وقال أبو النجم :

ِل  مريريريريريريريريريريَ ة  مل تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَّ  نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ذ و لريريريريريريريريريريِ

  
زُِّل   عريريريَ ا جريريريريريريرياف  عريريرين الريريريتريريريريَّ لريريريريريريريْ   الريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي أرسلها إلى َمْرعاها بعد ما َشِربْت.

 نَاقُِضو الحبال في وقت نَْكثِها لتُْضفََر ثانِيةً. النُُّشط ثعلب عن ابن األعرابي :

ة. نَِطيش أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : ما به: نطش   ، أي ما به قُوَّ

 وقال رؤبة :

 اْعتماد اجلَرُِّ الّلِ يش    بريْعَ  
 ، أي ما به َحَراك. نَِطيشٌ  ابن السكيت : يقال ما به

 ش ط ف
 استعمل من وجوهه. َطفَش. َشَطَف.

 النَِّكاُح. الطَّْفشُ  قال الليث :: طفش 

 وقال أبو ُزْرَعة التَّميمي :

ِش  مريريريريريريريريريريريْ ْه  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريريَ ه  هلريريريريريريريريريريريا وأ ولريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريريشِ   يِت يف الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ   ؟هريريريريريريريريل لريريريريريريريريِك   مسريريريريريريريريَ
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 المهزولة من الغنم وغيرها. الطَّفَاَشاةُ وقال : 

 .َشَطفَ  األصمعّي فيما َرَوى له أبو تراب :: شطف 

 وَشَطَب ، إذا َذَهَب َوتَبَاَعَد ، وأنشد :

وف   فريريريريريريريريريريريري  ا  ريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ تَتريريريريريريريريريريريريِ ْن جريريريريريريريريريريريريِ  أمسريريريريريريريريريريريرياَن مريريريريريريريريريريريريِ

  
وف و   ٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريَّ ْم نريريريريريريريريريريريِ  أَقريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري 

  
 وَشاِطبَةٌ وَشاِطيَةٌ وَصايفةٌ ، إذا َزلّْت عن الَمْقتَل. َشاِطفَةٌ  َرْميَةٌ « : النَّوادر»وفي 

 ش ط ب
 شطب ، َشبَط ، بََطش : مستعملة.

ِة التَّاّرة الطَِّويلَِة : َشْطبَة َسعَُف النَّْخل األْخضر ، الواحدة : ، َمْجزوٌم : الشَّْطبُ  قال الليث :: شطب   ؛ ولذلك قيل للجارية الغَضَّ

 .ْطبَةشَ  ، وفَْرسٌ  َشْطبَة

من َجريد النَّْخل ، وهو َسعَفُه ،  ُشِطبَ  ما الشَّْطبَةُ  قال : قال أبو عبيد : .«َشْطبة ابن أبي َزْرع َكَمَسلِ »وفي حديث أُّمِ زرع : 

 ، ِلنَْعَمتِه ، واْعتَِداِل شبَابِه. الشَّْطبَة َشبََّهه بتلك

 أراَدت أنه َمْهزوٌل كأنَّه َسعَفَةٌ في ِدقَّتِها.وأخبرني المنذرّي ، عن أبي إسحاق الحربّي أنه قال : 

 السَّْيف ، أَرادت أنه كالسَّيف يَُسلُّ من ِغْمده ، كما قال : الشَّْطبَة : «َشْطبَة َكَمَسلِ »وقال أبو َسِعيد في قولها : 

   َفىت  ق  َّ َق َّ السَّيِف ال م َتَأُِِّّف 
 ، إذا كان َطِويالً. ُمَشطَّبٌ و َمْشُطوب ليس بطويل وال بقَصير. ورُجلٌ  : َحَسُن الَخْلِق ، َشْطبٌ  ويقال : ُغالمٌ 

 .َشْطبَة ، الواِحَدةُ  الشَّطائِب دون الشَّْطبُ و،  َشِطيبَة دون الَكَرانِيف ، الواحدة الشَّطائِبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال :

ً  ، ويقال : الشَّْطبِ  الَّتي تَعمل الُحْصَر من الّشاطبة وقال ابن السكيت : ، وهو أن تأُخَذ قِْشَره األْعلى ، قال  َشِطبَْت تَْشِطُب ُشُطوبا

 وتَْلَحى واِحد. تَْشِطبُ و: 

 ، وهي السَّعَفَة. الشَّْطب َشْطبَة قال : وواحد

ينها ، حتَّى تتركه َرقِيقاً ، ثم تُْلِقيه  الشَّاِطبةُ  وقال األصمعّي : التي تَْقُشر العَِسيَب ثم تُْلِقيه الُمنَقِّية ، فَتَأُخذ كل شيء عليه بِِسّكِ

يَةُ إلى  ثَانية ، وهو يقول : الشَّاِطبةِ  الُمنَقِّ

   تَذرُّع  ِ ْرَصان  أِبْيِ ي الةَّواِطِ   
 .«ُشَطب»ْيف والَجميع طريقَةٌ من َمتِْن السّ  الشُّْطبَةُ  الليث :

ْطبَةُ وقال :  ُق بينهما ، ويقول : الشُّْطبَة لغة في الّشِ ْطبَةُ  ، وكان أبو الدُّقَْيِش يُفَّرِ قِطعة من َسنَام تُقَطَّع ُطوالً ، وكل قَطعة من  الّشِ

ً  األديم والّسنَام ، وأنا َشَطْبتُ  . ويقال :َشِطيبَة ذلك أيضاً تسمى ،  َشِطيبَه ل ِقطعة من أديم يُقَدُّ طوالً تُسمى، وك أَْشِطبُه َشْطبا

 ويقال للفرس الّسمين الذي اْنتَبََر َمتْنَاه ،
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 اْلَمنْت والَكَفل. َمْة  وب وتَبايريَلْه غ رور ه :
 قال الَجْعِدّي :

ه   لريريريريريريريريريري  َذاَرى بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريرياِن الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ ْ ل   ريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ

  
ْل   فريريريريريريريَ ِن َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريوب  الريريريريريريكريريريريريريَ َويريريريريريريْ ق  اَّريريريريريريَ ريريريريريريْ لريريريريريريَ  أبريريريريريريريْ

  
 .ُشُطبُهوالّسيف ،  ُشَطبُ  فَراء ، قال :سلمة ، عن ال

 : الذي فيه طرائِق ، وربما كانت ُمْرتَِفعَة وُمْنَحِدَرة. المْشُطوب أبو نَْصر ، عن األْصَمِعّي ، قال : الّسيفُ 

لها ، واِحُدها ُشَطبُ  وقال أبو َزْيد : عَه قَِدداً وال تُفَّصِ  .َشطائِب ، وجمعها َشِطيبَةٌ  ، وقالوا أيضاً : ُشْطبة السَّنَاِم أْن تُقَّطِ

 السَّيف َعُموُده النّاِشز في َمتْنِه. ُشْطبَةُ  وقال ابن ُشميل :

 والشََّصائب الشدائد. الشَّطائب وقال أبو تراب :

يت ، عن إبراهيم الحربي ، عن يوسف بن بُهلول ، عن ابن إدريس ، عن مح ّكِ مد بن إسحاق ، وأخبرني المنذرّي ، عن ابن الّسِ

ْمُح عن َمْقتَِله ، أي لم يَْبلُْغه. فََشَطبَ  عن أبيه ، قال : حمل عامُر بن ربيعة على عاِمر بن الطُّفيِل فََطعَنَهُ   الرُّ

 وَشَطَف ، إذا َعَدل. َشَطبَ  وقال األصمعّي :

 الّسائِل. المْنَشِطبُ  أبو عبيد :

ْولَة ، واألْخذُ الشَّديد في كّلِ شيءالتَّناُوُل عند ال البَْطشُ  قال الليث :: بطش  َوِإذا َبَطْشُتْم )وقال هللا جلَّ وَعزَّ :  .بَْطشٌ  صَّ
 [.130الشعراء : ] ((130َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن )

 قال الكلبي : معناه تَقتُلون عند الغََضب.

 وقال غيره : تَقتلون بالسَّْوط.

ا في الحق بَْطَشُهم وقال الزجاج : جاء في التَّفسير أنّ   فالبَطشُ  كان بالسَّْوط والسَّيف ، وإنما أنكَر هللا ذلك ؛ ألنه كان ُظلماً ، فأَمَّ

 بالّسوط والّسيف جائز.

 فالٌن من الُحمّي إذا أفاق منها ، وهو ضِعيف. بََطشَ  وقال أبو مالك : يقال

ً و  .بََطَش يَْبُطُش بَْطشا

غَة ، وهو ضرب من الّسمك دقيق الذَّنَب ، َعريُض اْلَوَسط ، ليِّن الَمَمّس ، صغير الّرأس لُ  الشُّبُّوطُ و الشَّبُّوطُ  قال الليث :: شبط 

 كأنه بَْربَط. وإنما يَُشبَّهُ البَْربَُط إذا كان ذا طول ليس ِبعَِريض بالشَّبُّوط.

 ش ط م
 شمط. مشط. طمش : مستعملة.

 قلت : وقد اْستُْعِمَل غير َمْنِفّيِ األول. ؟معناه : أي الناس هو ؟هو الطَّْمش أبو عبيد عن أبي زيد ، يقال : ما أدري أيّ : طمش 

 قال رؤبة :

   َومْسٌش وال َطْمٌش من ال ُّمُّوِش  
 .الِمْشطو،  الُمُشطو،  الُمْشط أبو عبيد ، عن الكسائّي ، قال : هو: مشط 
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 ، وأنشد : الُمُشطُّ  قال أبو الهيثم : ولغة رابعة

ا  عريريريريريريلريريريريريريكريريريريريريم  يريريريريريريريّ لريريريريريريِ ِ  غريريريريريريَ بريريريريريري  ه  َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  قريريريريريريري  كريريريريريري 

  
ِ َّ عريريريريريريريريريريريرين املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِّ األقريريريريريريريريريريريريرع    غريريريريريريريريريريريريَ   ّن الريريريريريريريريريريريريْ

  
وَضرٌب من  . قال :الَمَشاَطة الجارية التي تحسن : المّشاَطةوواحدة ،  الَمْشَطةُ و،  الَمْشط : ضرب من الِمْشطة وقال الليث :

 .الُمْشط ِسَماِت اإلبل ، يسمى

 .الُمْشط . به ِسَمةُ َمْمُشوط يقال : بَعيرٌ 

ئب ،  ُمْشطُ  : نَْبٌت صغيٌر يقال له : الُمْشطوظهر قدميه ،  ُمْشطُ  : ُسالِميَات َظهر القَدم ، يقال : انكسر الُمْشطُ  وقال أبو زيد : الذِّ

 مثل : ِجَراء القَثَد.

ً  يده َمِشطت أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :  ُل الَشْوَك والِجْذع فيدُخل منه في يده.، وهو أن يمّس الرج تمَشُط َمَشطا

 الطَّويُل الدَّقيق. الممشوطُ  قال الخيل : وروى ابن السكيت وغيره : َمِشَظْت يده بالّظاء ، وهما لغتان. وقال أبو تراب :

 .ُمَشاَطةو ُمْشطٍ  ُطّب وُجِعَل ِسْحُرهُ في وسلمعليههللاصلىفي الحديث أَنَّ النبي وقال : وغيره يقول : هو المْمشوق. 

 .بالمشط : الشَّعر الذي يَْسقُط من الرأس واللّحية عند التَّسريح المشاطة

 .َشمطاء في الرُجل َشْيُب اللِّْحية ، وال يقال للمرأة : َشْيبَاء الشََّمطُ  قال الليث :: شمط 

 .أَْشَمط ويقال للرجل :

 لََشِميط َضه أَْخَضر. وقد يقال لبعض الطَّير إذا كان في َذنَبِه َسَواٌد وبَياض : إنَّهمن النبات : ما رأيت بَْعَضه هائجاً وبَعْ  الشُِّميطُ و

 الذُّنَابَى.

 والعَباديد ، والَشعارير واألَبَابيل ، كلُّ هذا ال يُْفرُد له واحد. الشماِطيط َسلَمة ، عن الفراء ، قال :

 الِقَطع اْلُمتَفَرقُون. الّشماِطيط وقال الليث :

 ، وأنشد أبو عمرو : ِشْمطاطو ُشْمُطوط أَْي ُمتَفَرقين واحد شماِطيطَ  : جاءت اْلَخْيليقال 

     َْتِجٌز  ََلق  مِشْ ا  
 أي بَخلٍَق قد تَشقََّق وتَقَطََّع.

قُوا. َشَماِطيطَ  الكسائّي ذهب القوم  ، وشماليَل ، إذا تَفَرَّ

 األْغَصان في رؤوسها مثل شماريخ الِعْذق.وقال الليث : الشماليل ما تفّرَق من ُشعَب 

بح :  ؛ الختالط بياض النَّهاِر بِسواد الليل. الشَِّميطُ  ويقال للصُّ

 وقال الكميت :

مريريريريريريريرييريريريريريريريري و  يريريريريريريريرياَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأطريريريريريريريريلريريريريريريريريَع مريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ

  
ِل   ه األَْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريري  وٌد ، كريريريريريريريريمريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
عر ، ومرة في الغريب ،  اْشِمُطوا األصمعّي عن أبي عمرو بن العالء ، أنه كان يقول ألصحابه : ةً في الّشِ ، أي ُخوضوا مرَّ

 ومرة في كذا.
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َطُب المنَصَّف. الشُّْمطانُ  عمرو ، عن أبيه :  الرُّ

 التي يُرِطُب جانٌِب منها وسائرها يابٌس. الشُّمطانَةُ  وقال ابن األعرابي :

 أبواب الشني والدال

 ش د ث   ش د ذ   ش د ظ   ش د ت
 مهمالت.

 ش د ر
 .(1)شرد ، رشد ، درش 

 وهو المْستَعِصي على صاحبه ، وقافيةٌ  َشرودٌ  ، وكذلك الّدواّب ، وفرسٌ  يشُرُد ِشراداً  البعيرُ  َشَرد قال ابن المظفر :: شرد 

 : عائرةٌ سائرة في البالد ، وقال الشاعر : شرود

اهلريريريريريريريريا وا عريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريُّ ر وٌد  ذا الريريريريريريريريرّاء وَن مسريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    جريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريٌة فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريالٌُ  ريريريريريريريريريريري َ جريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريري َ

  
داً  ، فإِذا كان شارد فهو ُشروداً  الجمل شَردَ و طريداً ال  شريداً  ، وأَطَرْدتُه ؛ إذا جعلته أَشَرْدتُه طريد. وتقول : شريدٌ  فهو ُمَشرَّ

 يُْؤَوى.

ْل بهم َمْن َخلفَهم ممن :  [57األنفال : ] (َفَشرِ ْد ِِبِْم َمْن َخْلَفُهمْ )وقال الفراء في قوله تعالى :  يقول إْن أََسْرتَهم يا محمد فنّكِ

 التَّطريد. التشريد تخاُف نْقَضه ِلْلعَهد ؛ لعلهم يَذّكرون فال يْنقُضون العهد. وأَصل

، وهو نقيض الضَّالَل. إذا  َرِشد يَْرَشُد َرَشداً و، وهو نقيض الغَّي ،  َرشاداً و يَْرُشُد ُرشداً  اإلنسان َرَشد قال الليث : يقال: رشد 

شد إنساٌن الطريق فقل : ال يَْعَمى عليك أرشدك ، وإذا َرِشد أصاَب َوْجهَ األمر والطريق فقد  .الرُّ

ايَة اْلِهدَ  اإلْرشادُ و. َراِشدٌ و رِشيدٌ  بمعنى واحٍد في اْلغَّي والضَّالل ، ورجلٌ  َرِشَد يَرَشدُ و َرَشَد يَْرُشدُ  قلت : وغير الليث يَْجعَلُ 

اللَة.  والّدِ

 ، َوُوِلَد ِلغَيٍَّة وِلَزْنيٍَة كلّها باْلفَتح. َرْشَدةٍ  ُوِلَد فالٌن ِلغَيرِ « : كتاب المصادر»وقال الفراء في 

ا َغيَّة فهو باْلفَتْح. ِلِرْشَدةَ  وقال الكسائّي : ويَُجوزُ   وِلزْنيٍَة ، فأَمَّ

 الّراء والّزاي منهما ، ونحو ذلك.وِلَزْنيٍَة بفَتْح  ِلَرْشِدةٍ  وقال أبو زيد : هو

 قال الليث : وأنشد :

ه  ة  مريريريريريريريريريرين أ مريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريريَّ َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري أب  و لريريريريريريريريريريِذي غريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريِ

  
لريريْجريريريريريريريِ     ِل مريري  لريريبريري هريريريريريريريا فريريحريريريريريريريٌل عريريلريريى الريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريْ يريريريَ  فريريريَ

  
 .َراِشد ، بمعنى يَا ِرْشِدينُ  قال : ويقال : يا

 وقال ذو الرمة :

__________________ 
 .«ال اِرش  : جلٌ  أسود: »(330/  4ري  درش)« اللسان»( أ له الليث وجاء يف 1)
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ة  و  رِيريريريريريريهريريريريريريريَ َ أب  يف كريريريريريريَ َن ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرى مريريريريريريِ ْن تريريريريريريريَ ائريريريريريريِ  كريريريريريريريَ

  
ر  و   را ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى عريريريلريريرييريريريهريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريْ ريريريَ ة  تريريريري  يريريريريريريريِّ  مريريرين غريريريَ

  
 لَقيتَهُ فيما تْكَرُهه ، وكم من َغّيٍ فيما نُحبُّه ونهواه. ُرْشدٍ  يقول : كم

شاد قلت : وأَْهُل العراق يقولون لْلُحْرف : َحبّ  شاد كأَنَّهم تََطيَُّروا من لَفظ الُحْرِف ، ألَنَّهُ ِحْرمان ، فقالوا : حبُ  الرَّ شادُ و،  الرَّ  الرَّ

 .َرَشاَدة الحجُر الذي يَمألُ الَكفَّ ، الواِحَدةُ 

 ش د ل
 مهمل

 ش د ن
 [.مستعملة]َشَدن ، نََشد ، ندش ، دَشَن : 

 .نََدشَ  أهمل الليثُ : ندش 

 ، بمعنى واحد. نََدَشهووروى أبو تراب ، عن أبي الوازع : نََدَف القطن 

 .* في ِهْبِريَاِت الُكْرُسِف اْلَمْندوِش * قال ُرْؤبَة :

بِيُّ ،  َشَدنَ  قال الليث :: شدن  ً  واْلِخْشُف ، فهوالصَّ ، فإذا  َشَدن إذا َصلَُح ِجْسُمه وتََرْعَرع. ويقال للمهر أيضاً قد يَْشُدُن ُشُدونا

 .َشاِدنٌ  : يَتَبَعَُها ُمْشِدنٌ  فهو َولَُد الظَّْبيَة ، وَظْبيَةٌ  الشادن أفردت

باء الذي قد قَِوَي وَطلَع قَْرنَا الّشاِدنُ  وقال أبو ُعبيد :  ه.من أَْوالِد الّظِ

 وهي العاتُِق من الَجواِري. ثعلب ، عن ابن األعرابّي : امرأَةٌ َمْشُدوٌن :

ب من َداِشنٌ  قال الليث :: دشن   ، وهو كالَم ِعراقِّي ليس من كالم اْلبَاِدية. الدَّْشنِ  ُمعرَّ

ان. الّداِشنُ  وقال ابن شميل :  واْلبُْرَكةُ كالهما الدَّْستَاَران ، يقال بُْرَكةُ الطَّحَّ

 نََشْدتُ و،  نِْشداناو نِْشَدةً  هللاَ  نَاَشْدتُكَ  باهلل والرحم ، وتقول : نََشّدتُكَ  فالٌن فاُلناً ، إذا قال : نََشَد يَْنُشدُ  قال : الليث ، يقال :: نشد 

الَّةَ إذا ناَدْيَت وسأَْلَت عنها ،   ويحبسونها على أربابها.قوم يَْطلُبون الضَّواّل فيأخذونها  النَّاشدونوالضَّ

 وقال ابن عرس :

ة   يريريريريريريريريعريريريريريريريريَ وا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ فريريريريريريريريا  هريريريريريريريريَ ر وَن أَلريريريريريريريريْ  ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وأب  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ و   ه مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم َدعريريريريريريريريريريْ  أَنريريريريريريريريريريْ

  
الة : َمْن أَصابَ  ؟وأين اْنتََووْ  ؟يعني قوله : أَْيَن ذََهَب أهُل الّدار : الطَّالب ، يقال منه  فالنَّاِشد؟ من أصاب ؟كما يقول صاحُب الضَّ

الةَ ، نََشْدتُ  : ً و أَْنِشُدها نَشداً و أَْنُشُدها الضَّ  .نَاشد ، إذا طلبتها ، فأَنَا نِْشَدانا

 .«ِلُمْنِشد ال يُْختَلَى َخاَلَها ، وال تَِحلُّ لَقَطتُها إِال»وِذْكِرِه َحَرَم َمكَّةَ ، فقال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

ُف ، قال : المنِشد عبيد : قال أبو  .نشدتُ  ، يقال : الناشد والطالب هو المعّرِ

ً  الضالة نشدت ويقال :  ، قال : ومما يُبَيِّن لك ُمْنِشدٌ  ، فأَنا أْنَشْدتَُها إْنَشاداً  ، ومن التَّْعِريف نَاِشد : إذا طلبتها ، فأنا أَنُشدها نِشدانا
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ضريريريريالَّته يف املسريريريريج  ،  يريْلةريريريري     ، مسني  َِع رج ال   وسلللمعليههللاصلللىهو ال َّال  ، مس يث  اللا  اللَّا ريريريريِ َ  أن
 .«، َغْت َك اْلَواِج    اللَّاِ     أيُّها»ف ال : 

ي: َرْفُع الصَّْوت ، وكذلك الُمعَرِّ  النَِّشيدُ وِلَرْفِعه َصْوتَهُ بالطَّلَب ،  ناِشدٌ  قلت : وإنَّما قيل للطَّالب  ف يرفُع صوتُه بالتعريِف فَُسّمِ

ْوِت به. إنشاد ، ومن هذا ُمْنِشداً  ْعر ، إنما هو َرْفُع الصَّ  الّشِ

ْحم. نََشْدتُكَ  وقول العَرب : ِحِم ، معناه : طلبت إليَك باهلل وبحّقِ الرَّ  باهلِل والرَّ

، أي  نشيدي الصوت ، أي سأَْلتُك باهلِل بَِرْفعِ  النشيدُ  قال :باهلل ،  نشْدتك وأخبََرني المنذريُّ ، عن أبي العباس أنه قال في قولهم :

ْعَر ،  نشدَ  َصْوتِي بَِطلبَِها ، قال : ومنه  ، إذا َرفَعَه. أنشدهوالّشِ

ْفتها ، قال : أَْنَشْدتهاوالدَّابَّةَ َطلبَتها ،  نَشْدتُ  وقال أبو ُعبيد : قال الكسائي : ْفتَها. نََشْدتُها ويقال أيضاً : َعرَّ  ، إذا َعرَّ

 وقال أبو ُدواد :

يريريريريريريريريريريريريرياان  كريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا اسو   َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريخ  َأمسريريريريريريريريريريريريريْ

  
لُّ لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِ  ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
َع امل  متريريريريريريريريريريريريََ

  
ف.  قال : ويقال للناشد إنّه المعَّرِ

بِّّي أنه قال : زعموا أنَّ امرأَة قالت البنَتِها : ن ال  تَْنُشِدين الاْحفَِظي بَْيتَِك ممن  وقال َشِمر : ُرِوي عن الُمفَّضل الضَّ ، أي ممَّ

 تَْعِرفين.

َق بقوله هذا ، بين  السالمعليه، فإنه  «لُمْنِشد وال تَِحلُّ لُقََطتُها إال» في لُقََطِة َمكةَ : وسلمعليههللاصلىقوُل النبي  وأما معنى فَرَّ

فَها َسنةً َحلَّ له االْنتفاُع بها ، لُقََطِة اْلَحَرِم ، وبين لُقََطِة سائر البُلدان ؛ ألنه َجعََل الُحكم في لُق َطِة ساِئر البالد أَنَّ ُمْلتِقَطها إذا َعرَّ

تَقَاُطها إال بنيّة تعريفها ما وَجعََل لُقََطة الَحَرِم َمْحُظوراً على ُمْلتَقطها االْنتِفَاُع بها وإن طال تْعِريفُه لها ، وَحَكم أنَّهُ ال يِحلُّ ألَحٍد الْ 

ا أن  يأُْخَذها من مكانها وهو يَْنوي تعريفها سنةً ثم يَْنتَِفُع بها كما يْنتَفع بسائر ْلقََطِة األرض فال. وهذا معنى ما فسره عاش ، فأَمَّ

 عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو ُعبيد ، وأَْهل اآلثار.

 ُب من قوله :وأمل قول أبي ُدَواد فإن أبا ُعبَيد ذكر عن األصمعّي ، أَنَّ أَبا َعمرو بن العالء كان يَْعجَ 

 ِضلُّ ِل ْول اَنِ ْ  
   كما اْسَتَمَع امل

ى بذلك. يَْنُشُدها أيضاً رجالً قد َضلَّْت دابَّته ، فهو بالنّاشد أََرادَ  قال : وأَْحِسبُه قال ُهو أو غيره أنه قال :  أي يَطلُبُها لَيَتَعزَّ

ف في  : النّاشد قلت : وأما ابْن المظفر فإنه جعل : الّطاِلُب  النَّاشدُ  هذا البيت ، قال : وهذا من َعِجيِب كالمهم أن يكونالُمعَّرِ

ُف.  والُمعَّرِ

ْعرُ  النَّشيدوقال :   بعضهم بعضاً. يُْنِشدُ  بين اْلقَوم ، الَمتناَشدُ  : الّشِ
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 ش د ف
 استعمل من وجوهه : شدف فقط.

 .َشَدفٌ  الشُُّخوُص ، الواحد الشُُّدوفُ  قال الليث وغيره :: شدف 

 قال الُهذِلّي :

ر هريريريريريريريا يتريريريريريري  لريريريريريريْ ْوُ يريريريريريريَ ٌل ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وِف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وَكريريريريريريريَّ  مريريريريري 

  
وف  اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَُِّرُ    اِرِب خمريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريَ َ

 مريريريريريريريريرين املريريريريريريريريري

  
َمْغِرٌب قال : ومعنى البيت : أَنه من َمخافَِة الشُّخوص كأَنَّهُ ُمَوكٌَّل بهذا الّشجر ، يخاُف أن يكون فيه ناس ، وكلُّ ما َوَراَءك فهو 

ً  الفرس َشِدفَ  ، ويقال :  .َشِدٌف أَْشَدفُ  ، إذا َمِرَح ، فهو َشَدفا

 قال العجاج :

   ِبَذاِ  َلْول  َأْو نري َباج  َأْ َ فا 
 ، ويُْفتَُح ُصُدوُرهما ، وهو الّسَواُد الباقي. ُشْدفَةٍ ووقال الفَّراء واللّحيانّي : خرجنا بُِسْدفٍَة من اللَّيل ، 

 : الظُّْلَمةُ. الشََّدفُ وقال الفراء : والسََّدُف ، 

 ، وهو المايل في أحد ِشقَّيه بَغياً ونَشاطاً. أَْشَدف وقيل : فََرسٌ 

 وقال المّرار :

ه   تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ٌف َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ف  مريريريريريريريريريريا َورَّعريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رْ و   مريريريريريريريريريريريريريريِ ار طريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريّ يَء طريريريريريريريريريريريريريريَ وطريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا طريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، والنون زائَِدةٌ فيه. األْشَدف ِمثْلُ  الشْنُدفُ وقال : 

 ، وهي اْلعَْوَجاء. َشْدفاء ، واحدها ُشْدفٌ  وقال األصمعّي : يقال ِللِقِسّي الفاِرسيَّة :

 ، إذا أْرَخى ُستوَرهُ وأْظلَم. أشَدفوأبو عبيدة والفراء : أسَدَف اللّْيل ، 

 ش د ب
 استعمل من جميع وجوهه : دبش.

ً  األرض ُدبِشت القَْشُر واألكل ، يقال : الدَّْبشُ  قال الليث :: دبش   ، أي أُِكَل ما عليها من النَّبات. َدبشا

 وقال رؤبة في شينيته :

ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِش  م عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريري  راهريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريا وا أب  ريريريريريريريريريْ

  
ْ بريريريريريريريريريريريريوِش   نَّ  لريريريريريريريريريريريري َّ  مريريريريريريريريريريريريَ َوئريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريْ ْن مريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريِ

  

 ش د م
 استعمل من جميع وجوهه : دمش.

ً  منه َمَدْشتُ  يقال : ما: مدش  ً و َمْدشا شتُ  شيئاً وال َمدَّشتُهُ  ، وما أْمَدشنِي شيئاً ، وما َمدِشني ، وما ُمُدوشا شيئاً ، أي ما  ُمّدِ

 أَْعطانِي وال أَْعَطيته ، وهذا من نَواِدٍر األعراب.

 .َمْدَشاءٌ  ، ونَاقَةٌ  َمْدشاء : اْستِْرخاٌء وِدقَّةٌ في اْليَد ، يقال : يَدٌ  الَمَدش وقال الليث :

 من النِّساء الَّتي ال لَْحَم على يََدْيها. الَمْدَشاءُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي عمرو :
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ْصغ من ُعْرِضه الَمْدش وقال أبو ُعبيدة : ْصغَين من شّدة اْلفََدع ، واْلفََدُع : اْلتَِواُء الرُّ  في الَخْيل هو اْصطكاُك بَواِطن الرُّ
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 اْلَومْسِةي.
 األصابع ، وهو الُمنتَشُر األشاِجع ، الّرْخو اْلقَْبَضة. ألْمَدش يقال : إنهابن شميل : 

 اْليََدين َسِريعة أْو بِهما في ُحْسِن َسير ، وأنشد : َمْدَشاءُ  وقال غيره : نَاقَةٌ 

َوى و  ة  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ نْي  ريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ ولريريريريريَ ِة اجلريريريريري   انُّمسريريريريريريريَ

  
م   نْي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريِ اِء الريريريريريريريذِّراعريريَ ْ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريَِ  قريري ريريعريريريريريريريْ

  
 وقال آخر :

 .يَتْبَْعَن َمْدَشاَء اْليَدْيِن قُْلقاُل* *

 الَهيََجاُن والثَّوارُن من حرارةٍ ، أو ُشْرِب دواٍء ثَاَر إلى َرأِْسِه. الدََّمشُ وقال : : دمش 

ً  يقال :  . قلت : وهذا ِعْنِدي َدِخيٌل أُْعِرَب وليس من َمْحض كالم اْلعََرب.َدِمَش َدَمشا

 الشني والتاء (أبواب)

 ش ت ث   ش ت ذ   ش ت ظ
 أهملت وجوهها.

 ش ت ر
 استعمل منها : شتر ، ترش ، تشر.

 ، وقد شتْراءو أَْشتر فِْعلُك بها ، والنَّعت ُمَخفٌِّف : الشَّتْرُ وانقالٌب في َجفن العين قَلَّ ما يكون ِخْلقة ،  الشَّتْرُ  قال الليث :: شتر 

 .َشتَِر يَشتَُر َشتَراً 

 انقَطَع. َشتِروقطَع ،  َشتَرَ  األعرابّي :وقال ابن 

 انقالب ُشْفِر اْلعَين من أَْسفل وأَعلى ويَتََشنَُّج ُشْفرهُ تَشنُّجاً. الشترُ  وقال أبو زيد :

 قلت : والشْفر حرف العين.

عَُت به تسميعاً ، ونَدَّْدُت به تنديداً ، كلُّ  تشتِيراً  به َشتَّْرتُ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :   هذا إذا أسمعَه القبيَح وَشتََمه. قلت :، سمَّ

بالتاء ، وكان شمر أنَكَر التاء ، وقال : إنما هو شنُْرُت بالتاء وقال : إنما هو  َشتَّرت وهكذا قال ابن األعرابّي وأبو عمرو :

 شنْرُت بالنون ، وأنشد :

رِيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ و  ي الريريريريريريريزَّو َج وهريريريريريريريي مسريريريريريريريَ َوقريريريريريريريِّ ْه تريريريريريريريري    تريريريريريريريَ

  
راعريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه ولريريريريريريريريكريريريريريريريرين   لريريريريريريريريَّ ي َأْن ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريَ

  
 قلت : َجعَله َشِمُر من الشَّنَار ، وهو العْيب ، والتاء عندي صحيح أيضاً.

 اسم شهر من شهور الخريف بالرومية. تِشرين قال الليث :: تشر 

 : األول والثاني وبعدهما الكانُونَان. تِْشِرينان قلت : هما

ً   ،ِخفَّةٌ ونََزقٌ  التََّرشُ  ابن دريد :: ترش   .تاِرشٌ و تَِرش ، فهو تَِرَش يَتَْرُش تََرشا

 ُمْنكر لم يروه غيُره. الترشُ  قلت :

 ش ت ل
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 مهمل.

 ش ت ن
 [.مستعمالن]شتن ، نتش : 
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 الناسُج. الشَّتونو الشاتنُ والنَّْسُج ،  الشَّتْنُ  قال الليث :: شتن 

 ُهَذليَّة ، وأنشد :الثوب ، أي نسجه ، وهي لغة  َشتََن الشاتنُ  يقال :

ا توَن سريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريائبريريريريريَ ْه هبريريريريريا الزُّوََع الةريريريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريَ  َنسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   فريريريريريريريَ جريريريريريريريْ  

ِ  املريريريريريريري لريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ ِوهريريريريريريريا كريريريريريريريفُّ الريريريريريريريبريريريريريريريِ  مْل يريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
وع العنكبوت ، والمجفَل العظيم البْطن ، والبِيَْنط الحائِك.  قال : والزُّ

 قلت : وقال ابن األعرابيُّ في تفسير هذا البيت كما قال الليث.

َجْذب اللحم ونحوه ، قَْرصاً  النَّتْشُ و، وهو المنقاش الذي يُنتَُف به الشعر ،  بالِمْنتاش إخراُج الشوك النَّتْشُ  قال الليث :: نتش 

في  نَتََشه الَحبُّ ، إذا ابتلَّ فضَربَ  أَنتشَ والنباُت وهو حين يخرج رأسه من األرض قبل أن يُعَرف ،  أَنتش ونهشاً. ويقال :

ل ما يَنبُُت من أسفل وفوق ، فذلك النبات األرض ، بعدما يْبُدو منه  .النَّتَش أوَّ

 .ِمْنتَاشوقلت : العرب تقول ِلْلِمنقاش : ِمْنتَاٌخ 

 ويعِصُف ويصِرُف. ينتِشُ ووقال اللّحياني : يقال : هو يَْكِدُش ِلعياله ، 

 منه شيئاً ، أي ما أخْذت منه شيئاً. نتّشتُ  أبو ُعبيد ، عن األموّي : ما

 .نَتَشاتٍ  بالعصا نتَشهوالنُّغّاش والعَيّارون ،  النُّتَّاشُ  الفراء :وقال 

اه نَتَشَ  ابن ُشميل ، يقال : ً  الرجُل برجله الحجَر أو الشيء ، إذا دفعهُ برجله فنحَّ  .نَتْشا

 ش ت ف
 : َطلٌَب في بْحٍث. التَّفتيشو الفَتْشُ  قال الليث :: فتش 

مَّ  فتَّْشتُ  وقال شمر :  ة أطلُُب بيتاً.شعَر ذي الرُّ

 ش ت ب
 مهمل.

 ش ت م
 [.مستعملة]شمَت ، شتم ، متش : 

ً  َشتَمَ  قال الليث :: شتم  ً  فالٌن فالنا  .َشتْما

 ، وهو الكريهُ الوجه القبيح. شتيم ، وحمارٌ  َشتِيمٌ  وأَسدٌ 

 : الشَّتِيَمةُ و المشتَمةُ و، قال :  يَْشتُُمهو يْشتُِمهُ  : قبيُح الكالم ، وليس فيه قَذف ، وقال : هو الشَّتْمُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 .الشَّتْم

 وأنشد أبو ُعبيد :

و هريريريريريريريا فريريريريريْ عريريريريريريريَ ُّ وعريريريريريَ ة  تريريريريريري  مريريريريريريريَ تريريريريريِ ه  َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ غريريريريريريريِ وِد الريريريريالَّ عريريريري  َرق  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريرياِء عريريريريلريريريريى الريريريري ريريريريَ  عريريريريَ

  
ً  يعني : كلمة كِرَهها وإْن لم تُعدّ   ؛ فإِنَّ العْفَو عنها يَشتَّد. َشتْما
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هللا بكذا وكذا ؛  أَشَمتهُ و،  شِمَت يْشَمُت شماتةً  : فرُح العُدّوِ ببِليَّة تنزل بمن يُعاديه ؛ والفعل منها الشماتَةُ  قال الليث :: شمت 

 [.150ألعراف : ا] (َفَّل ُتْشِمْت ِبَ اْْلَْعداءَ )ومنه قول هللا جّل وعّز حكاية عن هارون أنه قال ألخيه : 

، قال الفراء :  (بي األعداء تَْشَمت فال)وحدثني ابُن ُعيَْينَة عن رجٍل عن مجاهد أنه قرأ :  ، قال : أشمت قال الفراء : هو من

 ولم نَسمعها من العرب.

نََظائِر : العرُب تقول : فَِرْغُت فإن تكن صحيحة فلها  «َفَّل ُتْشِمْت ِبَ اْْلَْعداءَ » فقال الكسائّي : ما أْدِري لعلهم أرادوا

 وفََرْغُت ، فمن قال : فَِرْغُت قال : أَْفَرُغ ، ومن قال : فََرْغُت ، قال : أَْفُرُغ.

 وقال ابن السكيت في قوله :

اَ  لريريريريريريريه  بريريريريريريريَ ب  فريريريريريَ ْوِ  كريريريريالَّ  فريريريريريريرياْراتَع مريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َردِ   ِه من َ ْوف  ومن صريريريريريريريريريريريريريريريَ َوامريريريريريريريِ  َطْوَع الةريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .َشَواِمتُه من البْرد والخوف ، أي بات له ما اْشتَهى شاِمته ، يقول : باَت له ما أَطاعَ « الشَّواِمت َطوعُ »قال ابن السكيت : قوله : 

ً  قال : وُسُرورها به : َطْوُعها ، ومن ذلك يقال : اللهم ال تُِطيعَنَّ بي  ، أي ال تفعل بي ما يُحّب. شاِمتا

 به. قال : ومن رواه بالنَّْصب ، أراد َشِمتْن اللواتي الشَّواِمت ا يُِسرُّ بَاَت له م أراد :« طوع»وقال أبو عبيدة : من َرفع 

 ، أي قوائمه ، أي بات قائماً. َشواِمته ؛ يقول : فباَت الثَّْوُر طوعَ  َشاِمتة ، الواِحَدةُ  الشَّوامت القوائِم ، واسُمها بالشَّوامت

 نَْحواً منه.روى أبو عبيد ، عن أبي عبيدة في تَْفِسيره 

 .شماتة به َشِمتَ  ، أراد بات له ما الشَّواِمت وقال : َطْوعُ 

ت وقال أبو عبيد وغيره : ت ، إذا َدعا له ، وكل داعٍ ألحد بخير فهو شمتهوالعاطَس  َشمَّ ين أعلى وأفشى  ُمَشّمِ له ، قال : والّشِ

 في كالمهم.

 فيهما الّسين من السَّْمت ، وهو اْلقَْصُد والَهْدي.وأخبرني المنذرّي ، عن ابن العباس ، أنه قال : األصل 

من ، وأنشدنا : : االْشتَِماتُ  قال : وقال ابن األعرابّي : ْل الّسِ  أوَّ

ا ا   كريريريريريريريَأمنريريريريريريريَّ مريريريريريريريَ تريريريريريريريِ َ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريْ  أَرى  بريريريريريريريلريريريريريريريي بريريريريريريريريَ

  
ا  هريريريريريريريَ ِل نريرييريريبريريري  يريريريريريريريْ ع    ريرير الريريلريريَّ جريريْ يريريريريريريريه  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : إذا كانت كذلك. مشتَِمتة قال : وإبلٌ 

تينو،  َشماتي ويقال : َخَرج القوم في غزاة فقفلوا  .ُمتََشّمِ

 : أن يَْرجعوا خائبين لم يَْغنَموا. التََّشّمتوقال : 

 حين أدخلها عليه. السالمعليهمافاطمة وعليّاً  وسلمعليههللاصلىالنبّي  تَْشميتُ  ، ومنه تَْشِميتٌ  وقال غيره : كل دعاٍء بخير فهو
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 أَْخاَلَف النَّاقة بأَصابِِعي ، إذا احتَلَبَتَها َحْلباً َضِعيفاً. متشت : تَفريقُك الّشيَء بأََصابعك ، تقول : الَمتْشُ  قال ابن دريد :: متش 

 .متَْشاء ، وامرأة أَْمتَش : ُسوُء البصر ، َرُجلٌ  اْلَمتْشوقال : 

 ْمشاً ، إذا َجَمْعتَه.وقال أيضاً : تََمْشُت الّشْيَء تَ 

 قلت : وهذا ُمْنَكٌر جّداً.

 الشني والظاء (أبواب)

 ش ظ ث   ش ظ ذ
 أهملت وجوهها.

 ش ظ ر
 يقال :« : نوادر األعراب»قرأُت في : شظر 

 .ِشْنِظيَرةٌ ومن الجبل وَشِظيّةٌ ، وقالوا : ِشْنِظيةٌ  ِشْظَرةٌ 

ْنِظيرُ  وقال األصمعّي : اُش الّسيّىُء الُخلُق ، والنون زائدة. الّشِ  : اْلفَحَّ

 ش ظ ل
 مهمل.

 ش ظ ن
 [.مستعمالن]شنظ ، نشظ : 

نَاظُ  قال الليث :: شنظ   .ُشْنُظَوةٌ  أْطَرافه وأَعاليه ، الواحدة الجبل : َشنَاِظيوَ من نَْعِت المرأة ، وهو اْكِتنَاز لحمها ،  الّشِ

 وقال الطرماح :

ن  بريريريريريريريريريريريريريَ  ي أ قريريريريريريريريريريريريَ اظريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريايف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريْ

  
اُ   عريريريريريريريريريريريريَ ْوُ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ ْتِ َكصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّأب  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريري 

  
بَابِّي : ابَة. ِشْنِظياٌن بِْنِظيَانٌ  امرأة وروى أبو تراب ، عن ُمصعب الّضِ  ، إذا كانْت َسيِّئَةَ الخلق َصخَّ

 يَْخُرج من أصول الَحاج.نَباُت الشَّيِء من أُروَمتِِه أول ما يَْبدو حين يَْصَدُع األرض نحو ما  النُّشوظُ  قال الليث :: نشظ 

 ، وأْنَشد : نََشظَ  قال : والفعل منه

   لَْيَس له َأْصٌل وال ن ة وظ  
 اللَّْسُع في ُسْرَعٍة واْختِاَلس. النَّْشظُ وقال الليث : 

 األَْفعَى نَْشظاً. نََشَظتْه قلت : هذا تْصِحيُف ُمنَكر ، وصوابُه التَّْشُظ بالتَّاء ، وقد َمرَّ تفسيره في بابه ، يقال :

 ش ظ ف
 (.شظف)استعمل من ُوجوهه : 
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 يُْبُس اْلعَيش ، وأَْنَشد : الشََّظفُ  قال الليث :: شظف 

اف  و  يتريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  عريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريْ ي لريريريريريريرينَي تريريريريريريريريَ  راجريريريريريريريِ

  
ا  يريريريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريريريِ مريريريريريريريا يريريريريريريريَ يريريريريريريريْ فريريريريريريريا كريريريريريريريَ ِ ِن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريري  ريريريريريريريَّ  كريريريريريريريَ

  
تُه ، والِفْعلمن الشجر ، وهو الذي لم يَِجْد ِريَّهُ فََخُشَن وَصلُبَ  الشَِّظيفُ و  .َشُظَف يَْشُظُف َشَظافَةً   من غير أن تَْذَهب نُُدوَّ

 ، إذا كانت َخِشنَةً يابسة. َشِظفَةٌ  ويقال : أَْرضٌ 
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دَّةُ. الشََّظفُ  أبو ُعبيد :  : الّشِ

قاع :  وقال ابن الّرِ

 َأَصْبه  يف َ يَتِف األموِر ِ َ اَدها و   
. الشَّْظفُ  َعْمرو عن أبيه :  واْلَمْعُل أَْن يَُسلَّ ُخْصيَا الَكْبش َسالًّ

ْظفَةُ  وقال ابن األعرابّي :  ِشقَّةُ اْلعَصا ، َوأنشد : الشَّْظفُ ووالنِّحاشة ما اْحتََرَق من الُخْبز ،  الّشِ

   َكْب اء  ِمْ ل  الةَّيْتِف َأْو َ رُّ الِعِصي 

 ش ظ ب
 مهَمل.

 ش ظ م
 شظم ، شمظ ، مشظ.

 الطَّويل ، والّطويل من الخيل. الشَّْيَظَمةُ و الشَّْظمُ  غيره :أبو عبيد و: شظم 

 وقال عنترة :

 َأْجَرَد َ ْييتِم  و   من بني َ ْييَتَمة  
 من الرجال : الطَّْلُق الوجه الهش ، الذي ال اْنِقباض فيه. الشْيَظمُ  ، وقيل : َشياِظمة من رجال َشْيَظميٌ و َشْيَظمٌ  ورجل

ً  يده َمشَظت : أن يََمس الشْوَك أو اْلِجْذَع فيدخل ِمْنه في يده ، يقال : اْلَمشظُ  قال الليث :: مشظ   .تَْمُشظ َمشظا

 وقال ابُن السكيت نحَوه ، وأَنشَد قول ُسَحيم بُن َوثِيل :

او  اهريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريَ ٌظ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريَ   نَّ قريريريريريريريريريَ

  
ريريريريريريريريريريِن   َق الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  ا عريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريَ ُّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال جرير :

 قَلاأب  َدْر  َها ملَْ يري َ وَُِّ   ِمةاظ  
، وهما عندي لغتان رواهما أبو الهيثم وغيره. ورواه الِمْسعَريُّ ، عن  َمِشَظتْ  يَُده ، بالظَّاء ، وينكر َمَشَظتْ  وكان شمر يقول :

 بها يُد من تناولها. تُمشظُ  ، إذا كانت َحديدة ُصْلبة ، َمِشظَّةٌ  أبي ُعبيد. بالطاء : ويقال : شَظاة

 وقال الشاعر :

جريريريريريريريرياع  و  ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ي هريريريريريريريريَ ىَت َأ ريريريريريريريريِ ّل فريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  
اهريريريريريريريا  يتريريريريريريريَ ظ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريَ فريريريريريريريَ يريريريريريريريْ  عريريريريريريلريريريريريريى  ريريريريريريَ

  
 : اسم َمْوضع في ِشْعِر ُحميد ابن ثَْور : َشْمَظة: شمظ 

ِفي ِفراَ هريريريريريا ْ رَاء َتسريريريريريريريريريريريريريريْ ْه كريريريريريَ  كمريريريريريا انريَ َبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريوب    يريريريريريريرياه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريِ هريريريريريريريا  والريريريريريْ َة رِفريريريريريْ يتريريريريريريريَ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريْ

  
 من كذا ، أي َمنَْعتُه. َشَمْظتُه : اْلَمْنع ، الشْمظُ  وقال ابن ُدريد :

 وأنشد :
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يريوف لريريريريريريريا ْم من َب ريِن َوجّ  سريريريريريريريريريريريريريريري  يتري كري  َتةريريريريريريريريريريريريريريريمريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
را  و   فريريريريِ َذان مريريريري  ريريريريْ لريريريريريريريْ ن  جريريريريِ بريريريريح  مريريريريلريريريريكريريريريم بريريريريَ ريريريريْ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 الشني والذال (أبواب)

 ش ذ ث
 مهمل.
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 ش ذ ر
 استعمل منه : شذر.

، تُْلقَُط من المعدن من غير إَذابَة الِحَجارة ، ومما يُصاُغ من الذّهب  ْذَرةٌ شَ  : قَِطٌع من َذَهٍب ، الواحدة الشَّْذرُ  قال الليث :: شذر 

 فرائد ْيفَصَّل بها اللُّؤلؤ والَجْوهر.

ُل به النّظم ، وأنشد : الشَّْذرُ  وقال ابن دريد :  : َخَرٌز يُفَصَّ

   َ ْذَرأَب َواد  ورَأَْيه  الزَُّهَرْه 
 َهناٌت كأنها رؤوس النَّْمل من الّذهب ، يُْجعَُل في الَخْوق. الشَّْذرُ  وقال شمر :

ِلي به من شتٍْم  تََشذّرَ  َذْرٌو من قَْولٍ »، أنَّ سليمان بن ُصَرد قال : بلغني عن أمير المؤمنين :  عنههللارضيفي حديث علي و

 .«وإيعاد

 التََّوعُُّد والتَّهدُّد. التََّشذُّرُ وقال أبو ُعبيد : 

 يد :وقال لب

ا ل كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريَّ ّذر   لريريريريريريريريريريذُّمسريريريريريريريريريري  ٌ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريا  أَقريريريريريريريريريْ امريريريريريريريريري  ِ يِّ َرواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نُّ الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريِ

  
ر وتََهيَّأَ للحملة ، وقال : تََشذَّرَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ََّر ، إذا تََشمَّ ع به. َشذّرَ  فالٌن وتَقَت  به ، وَشتَّر به ، إذا َسمَّ

ع إلى األمر.، من النشاط وال التّشذُّر وقال الليث :  تََّسرُّ

ها فحركت رأسها َمَرحاً وفََرحاً. تََشذَّرتو،  تََشذُّروا يقال : للقوم في الحرب إذا تََصاَولُوا :  النَّاقة ، إذا َرأَْت ِرْعياً يَسرُّ

 بالثوب : هو االْستِثْفَاُر به. التََّشذُّرُ  وقال أبو ُعبيد ، قال الكسائّي :

 اإلتُْب. : الّشْوَذرُ  انّي :قال : وقال العدبَُّس الِكنَ 

 وأنشد :

َفرٌِج عن جانبريْيه الةَّْوَذر      م لريْ
 : هو الذي تلبسه المرأة تحت ثَوبها. الشَّْوَذرُ  وقال الفراء :

 : ثوب تََخبَّأُ به المرأةُ والجارية إلى طرف َعُضِدها. الشَّْوَذرُ  وقال الليث :

 ش ذ ف   ش ذ ن   ش ذ ل
 أهملت وجوهها.

 ش ذ ب
 استعمل من وجوهها : شذب.

 .َشَذبَة : قَِطُع السََّجر ، الواحدة الشََّذبُ  أبو ُعبيد ، عن األصَمعّي ، قال :: شذب 

َي عن  يَشِذبُ  : الَمْصَدر ، والفعل الشْذبُ و: قِْشُر الشَّجر ،  الشَّذَبُ  وقال الليث : ، وهو القطُع من الشجر. وكل شيء من نُّحِ

 عنه. ُشِذبَ  شيء ، فقد

   َنةِذب  عن ِ ْلِ َف مسىّت َترَضى 
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 أي تَْدفع الِعدا.

 وقال ُرؤبة :

   َيةِذب  أ واله نَّ عن ذاِ  اللريََّهْق 
 أي يَْطُرْد.
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 القُماش وغيره.: متاُع البيت من  الشَذبُ وقال : 

 أنه كان أطوَل من المربرع ، وأْقصَر من وسلمعليههللاصلىفي صفة النبي و: الطويل النِّجيب من كّلِ شيء ،  الشْوَذبو

 .الُمشذَّب

 : الُمْفِرُط في الطُّول ، وكذلك هو في كل شيُء. المشذَّبُ  قال أبو عبيد :

 قال جرير :

روق م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّذبٌ  عريريريريري  ِذب  الريريريريريْ وى هبريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   أَلريريريريريْ
  

ْرَ ِل   ْه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى طريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريا وكريريريريريريريريريريريَ

  
ً  وقال شمر : ً و، وشلَْلته شاّل ،  َشَذْبتُهُ أَشِذبُهُ شْذبا  بمعنى واحد. شذَّْبته تَشِذيبا

 وقال بَُرْيٌق اْلُهَذلّي :

ه   رانريريريريريريريريريريريريريريَ ِف أَقريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريْ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذِّب   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
م    لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريريَ ِة الريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريّ رَّ ذو الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ   ذ فريريريريريريريريريريريريريَ

  
قة. الشَذبُ و  : اْلقُشوُر واْلِعيدان الُمتَفَّرِ

 ش ذ م
 استعمل منه : شمذ ، شذم.

 .شْيذُمانَةٌ و ثعلب ، عن ابن األعرابّي : يقال للنّاقة اْلفَتِيّة السَّريعة : شملَّةٌ وشماَلٌل :: شذم 

 من أسماء الذّئب. الشَّْيذَُمانووقال الليث : الشَّْيُمَذان 

رماح :  وقال الّطِ

خريريريريريريريْ   فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا و السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريري  ْواَلَء يريريريريريَ ريريريريريْ ى مسريريريريريَ لريريريريريَ  عريريريريريَ

  
ذمريريريريريريريريريان  عريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريت  يريريريريريريريريريْ ا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ راهريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
 أيضاً. َشاِمذٌ  ، والعَْقربُ  َشواِمذ َرْفُع الذّنَب ، نُوق الشَّْمذُ  قال الليث :: شمذ 

 قة :وقال الشاعر يصف نا

ذ   انني  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريِ اء  اْلَع ريريريريريريريَ ْهبريريريريريريريَ  على كريريريريريريريلِّ صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريرياِن   ة  يف رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريّ الريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريري َ

  
 .شواِمذ ، وهي نَخيل شمَذتْ  قد وقال األصمعّي : يقال للنّخيل إذا أُبَِّرْت :

 وقال لبيد :

   غ ْلٌ  َ واِمذ  مل َيْ   ْل هبا اََّْصَر 
ْر إَزاَرَك ، أي   ، يرفع إَزاَرهُ إلى ُرْكبَتَيِه. َشمَذانٌ  اْرفَْعه ، ورجلوقال شمر : يقال : َشّمِ

 الشني والثاء (أبواب)

 ش ث ر
 استعمل من وجوهه : شرث.

 .تشَرث يَُده َشِرثَتْ  ِغلَُظ َظهر الَكّف من بَْرِد الشتاء ؛ وقد الشََّرثُ  قال الليث :: شرث 
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 وقال َطْلُق بُن َعدّي في رجل َطرد نعامةً على فَرسه : .َشِرثٌ  وقال أبو َعْمرو : َسْيفٌ 

لريريريريريريريريْث  بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريه فريريريريريريريريمريريريريريريريريا مسريريريريريريريريَ ف  ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريَْ

  
ِرْل   ر ور   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الفريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريَ

  
 أي بِِسنَاٍن َمْطروٍر ، أي َحِديد.

 اْلُمْخِلُق من كّلِ شيء. الشِرثُ  ابن األعرابّي :
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 ش ث ل
 .شثَل شثُولَةً  الشثْن وقدلغةٌ في  الشثْلُ  ابن السكيت :: شثل 

 ش ث ن
 .الشثْن ، إذا َغلَُظ. أبو ُعبيد ، عن الفراء : رجل َمْكبُوُن األَصابع ، مثل شثََن شثُونَةً وقال ابن السكيت : : شثن 

ً و،  شثُنَ  : الّرُجُل الذي في أَناِمله ِغلٌَظ ، والفعل الشثْن وقال الليث :  .شثُونَةً و شِثَن َشثَنا

 وفيه لغة ثالثة : شنَِث شنَثاً ، فهو شنٌِث.قلت : 

 أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : إذا أكل البعير الشوك فَغَلَُظت َمشاِفره ، قيل : َشنِثْت َمشافُِره ، فهو شنٌِث.

 ش ث ف
 مهمل.

 ش ث ب
 [.مستعمالن]شبث ، ثبش : 

 من أَسماء العرب َمْعروف ، وكأنه َمْقلوب ُشبَاث. ثُباش: ثبش 

 ، وأنشد غيره : ِشْبثانٌ  : ُدَوْيبَةٌ كثيرة األرجل عظيمة الرأس ، وَجمعه الشبَثُ  وقال أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :: شبث 

   َمةاِرب  ِ ْب ان  هَل نَّ  َِيم  
 : اْلعَْنَكبُوُت ، وكذلك قال ابن األعرابي. الشبَثُ  َعْمرو ، عن أبيه :

ْبثاُن.وقال الليث : هي ذَُوْيبَّةٌ تكون في  ةِ ، والجميع الّشِ ب األرض وتكون عند النُُّدوَّ  األرض ، تَُخّرِ

 ُضبَثَةٌ ، وإذا كان مالزماً ِلِقْرنِه ال يُفَاِرقه. ُشبَثَةٌ  : اللُّزوُم وشّدة األَْخِذ ، ورُجلٌ  التَّشبُّثُ وقال : 

بِثُ  قلت : وأّما البَْقلَةُ التي يقال لها يِن ، والتَّاء ، قلبوا الشين ِسيناً والذّاَل تاء فُمعْربة ، وَرأَْيُت البَ  الّشِ ْحرانِيِّين يُسمونها ِسبٌِث بالّسِ

 ، وهي بالفارسية يقال لها شِوذ بالذال المعجمة.

 الشني والراء (أبواب)

 ش ر ل
 مهمل.

 ش ر ن
 شنر ، شرن ، نشر ، رشن.

، قرأها ابن عباس  [259البقرة : ] (ْنِشُزها ُثَّ َنْكُسوها حلَْماً َواْنُظْر ِإىَل اْلِعظاِم َكْيَف ن ُ )قال هللا جلَّ وَعزَّ : : نشر 

 (.نَْنشُرها)، وقرأ الحسن :  (نُنِشُرها)

 الميُِّت ال غير. فنشر ، نَشَرهُ وهللاُ الميَِّت  أَنشرَ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :
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 إْحياُؤها. واْحتَجَ  فإنشارها بضم النون ، (نُنْشُرها كيف)وقال الفراء : من قرأها 
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 [.22عبس : ] ((22ُثَّ ِإذا شاَء أَْنَشَرُه ))ابن عباس ب وله : 
هم إذا َحيُوا ، كما قال  فنَشروا هللاُ المْوتى أنشرَ  والّطّي ، والوجه أن يقال : النشرِ  فَكأَنه يَْذَهب إلى (نَْنشرها)قال : ومن قرأها 

 األعشى :

اس مريريريريريريريريريريريريريا   رََأْوامسريريريريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريوَل الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ   ه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريمريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريَ    عريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا عاَد وَحيَِي. فنُشر كاَن به َجَربٌ  قال : وسِمْعت بعَض بني الحارث يقول :

َوُهَو الَِّذي )وقال جّل وعزَّ :  [.15الملك : ] (َوِإلَْيِه النُُّشورُ )هللا أي ، بَعَثهم ، كما قال هللا :  نََشَرُهمُ  وقال الزجاج : يقال :
 (.نُْشراً و ) (نُُشراً )وقرىء  [57األعراف : ] (يُ ْرِسُل الرِ َّيَح ُبْشرًا َبنْيَ َيَدْي َرْْحَِتهِ 

 جمع ، فهو (نُُشراً و ) (نُْشراً )السَّحاب الذي فيه َحياةُ كّلِ شيء ، ومن قرأ :  بنشر فمعناه إْحياء (نَْشراً )قال أبو إسحاق : من قرأ 

 ، مثل : َرُسول ، وُرُسل وُرْسل. نَشور

ياح تأْتِي بالَمَطر. [3المرسالت : ] ((3َوالنَّاِشراِت َنْشرًا ))وقال في قوله :   هي الّرِ

يت : ّكِ فيْنبُت ، وهو رِديء  أن يَْخُرَج النَّْبُت يُْبِطيُء عنه المطر فيَْيبَس ثم يُِصيبُه مطٌر بعَد اْليُْبس ، النَّْشرُ  الَحرانّي ، عن ابن الّسِ

 للغَنم واإلبل في أول ما يَْظهر.

الغَنُم باللّيل  تَْنتَشرَ  : أَنْ  النّْشرَ و،  بالمْنشار أنشُرها نَْشراً  الَخَشبَةَ  نََشْرتُ  ، ومصدر أَْنُشُره نَْشراً  الثوبَ  نَشْرتُ  قال : مصدر

 فَتَْرَعى.

ها. النّشرُ  زي ، قال :وأخبرني المنذرّي : عن أبي الهيثم ، عن نَُصير الرا  : أن تَْرَعى اإلبل بَْقالً قد أَصابه َصْيُف ، وهو يَُضرُّ

 .النَّشر ، أي َدِويَْت عن النََّشر أصابَها . ويقال :النَّْشر ويقال : اتِّق على إبِِلك

يح. النَّْشرُ  وقال أبو ُعبَيد :  : الّرِ

يح الّطيبة. النَْشُر نَشرُ  وقال الليث :  الّرِ

 ، يعني ِريَح الِمْسك. أماَمه نَْشُرهوفي الحديث : َخَرَج معاوية و

 : ريُح فَِم المرأة وأَْنِفها وأَْعطافها بعد النّوم ، وأنشد غيره : النَّْشرُ  وقال أبو الدُّقَْيش :

 َنْةَر اْل    ْر و َريَح اْ  زَاَمى و   
 هيُج أَْعاله ، وأَْسفَله نٍَد أَْخَضر ، تَْدَوى منه اإلبُِل إَذا َرَعتْه ، وأنشد :: اْلَكألُ يَ  النَّْشرُ  وقال الليث :

اغ ٌن وَ  َ َلْحلريريريريريريريا َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َو ْن ِقيريريريريريريريَل اصريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِفيلريريريريريريريَ

  
ر  راِب عريريريريريلريريريريريى الريريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَّ َأْوَ ر  اجلريريريريريِ  كريريريريريمريريريريريريريا طريريريريريَ

  
 ْلَوبَِر عليه ، وهذا هو الصَّواب.الَجَرِب بعد َخفَائِِه ونَبَاِت ا نَْشر في هذا البيت النَّْشرُ  قلت : وقال غيره :

 ، إذا َحيَِي بَعد َذهابِه. نُُشوراً و يَْنُشُر نَْشراً  الَجَربُ  نَشرَ  يقال :

قِين. نََشراً  ويقال : جاَء الجيشُ   ، أي ُمتَفَّرِ
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 من أَْمِرك كقولهم : لَمَّ هللاُ َشعَثَك. اْنتََشر ، أي ما نََشَركَ  وَضمَّ هللاُ 

 الماء : ما تَطاير منه عند الُوضوء. نََشرُ  وقال أبو العباس :

أَ ، فقال :و ك  يَْنتَشرُ  ، يعني ما اْلماء نََشرَ  أَتَْمِلكُ  !َوْيلَكَ  سأل رجٌل الحسن عن اْنتَِضاحِ الماِء في إنَائِه إذا تََوضَّ منه ، كلُّ هذا ُمَحرَّ

 َعَصِب الدَّابَِّة في يِده : أَْن يُِصيبَه َعنٌَت فَيَُزوَل اْلعََصُب عن َمْوضعه. انتشاروَذَكُره إذا قَاَم ،  اْنتََشرَ واْلغَنَِم  نََشرِ  ن مثلُ الشي

 : اْنتِفَاٌخ في العصب لإِلتْعاب. االنتَِشار وقال أبو عبيدة :

 هي العَُجابَة. تَْنتَِشرُ  قال : والعََصبَةُ التي

ُك الشََّظى كاْنتَِشاِر اْلعََصب غير أنَّ الفرس  العََصب أَشدُّ اْحتماالً منه لتحريك الشَّظى. الْنتَِشارِ  قال : وتََحرُّ

راع. النَّواِشرُ  أبو ُعبيد ، عن أبي َعمرو واألصمعّي : َواِهُس : ُعروق باِطِن الذِّ  والرَّ

 وقال زهير :

 نريَواِ ِر ِمْعَصِم    َمراِجيع  َوْ م  يف
 وَمْشبوَرةٌ ، إذا كانت َسِخيَّةٌ َكريمة. َمْنُشوَرةٌ  ثعلب ، عن ابن األعربّي : امرأة

 أي سخاء وكرامة. [.57األعراف : ] (بين يدي رحمته نشراً )قوله :  المنُشوَرة قال : ومن

 نُْشَرة ، وُربَّما قالوا لإلنسان المهزول الهالك ، كأنَّهُ  تَنِشيراً  بها عنه يُنَشَّرُ  : ِعالُج ُرْقيٍَة يُعالج بها الَمْجنُون ، النُّْشَرةُ  وقال الليث :

 من ُكتُب السلطان : ما كان َغْيَر َمْختُوم. المْنُشورو: كتابَةَ الِغلمان في الُكتّاب ،  التّناِشيرُ و، 

 نَبَاُت الَوبَِر على الَجَرِب بعد ما يَْبَرأُ. النَّْشرُ  ال :ثعلب عن ابن األعرابّي ، ق

 : الحيَاة. النَّْشرُ و: نَفَياُن الّطُهور.  النَّْشرُ و

يُج الّطيَّبَةُ. النَّْشرُ و  : الّرِ

ْخَرة. الشَّْرنُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :: شرن   : الشَّقُّ في الصَّ

 وَشِرَم ، إذا اْنَشّق. َشِرنَ  ، وقد ِشْريَانُ ووثَتٌّ وفَتٌّ وِشيٌق  َشْرنٌ وَرة َشْرٌم عمرو عن أبيه : في الصَّخْ 

 : العاُر والعَْيب. الشَّنَارُ  أبو ُعبيد :: شنر 

يرٌ  جل َشنَّْرتُ و، إذا كان كثِيَر الَشّرِ واْلعُيُوِب ،  ِشنِّيرٌ  الليث : رجل ِشّرِ ْعَت به وفََضْحتَه. تَْشنِيراً  بالرَّ  ، إذا َسمَّ

 : األَْمُر المشهور بالقُْبح والشُّْنعَِة. الشَّنَارُ  وقال َشِمر :

ر. الشَّْنَرةُ وثعلب ، عن ابن األعرابّي : الشَّْمَرةُ : ِمْشيَةُ اْلعَيَّار ،  الح المَشّمِ جل الصَّ  : ِمْشيَةُ الرَّ

ير. ِشنِّيرٌ  وقال اللّحيانّي : َرُجلٌ   : ِشّرِ

ُجل َرَشنَ  أبو َزْيد :: رشن  ً  الرَّ ُد مواقِيتَ  راِشنٌ  فهو يَْرُشُن ُرُشونا  ، وهو الذي يَتَعَهَّ
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 طعاُِ اْلَلُو فَيغَ ُّه م اْغِ ارا  ، وهو الذي ي ال له ال َّفْيلّي.
ً  ويقال للكلب إذا َولََغ في اإِلناء : قَدْ   ، وأنشد : َرَشَن ُرُشونا

س   لريريريريريريريريِ ل  مسريريريريريريريريَ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َس بريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ِم  لريريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريِ

  
ِم   ن  مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ وِ  راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري 

  
فيُف : ْوَشنُ  عمرو عن أبيه : الرَّ  ، قلت : الرَّ

. فُّ  هو الرَّ

 ش ر ف
 مستعملة. شرف ، شفر ، رشف ، رفش ، فرش :

ما ِذئْبَان َعاِديَان أََصابَا فَِريقَةَ َغنَم بأَْفَسَد فِيها من ُحّبِ الَمرِء اْلماَل »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النَّبي : شرف 

فُ  ، يريد أنَّه «لِدينِه الشََّرفَ و  فيجمُع المال لُيباِرَي بِه ذوي األْموال وال يُبَالي أَجَمعَهُ من َحالٍل أَْو حرام. يَتََشرَّ

مون  َشريف َرُجلٌ  والَمْجُد ال يكونان إال باآلباء ، يقال : الّشَرفُ  ل :الحرانّي عن ابن الّسكيت ، قا ، ورجل ماِجٌد : له آباء ُمتَقَّدِ

 .الشَّرف في

جل وإْن لم يكن له آباء لهم  .َشَرف قال : واْلَحَسُب والَكَرم يكونان في الرَّ

، مثل َشِهيد وأَْشهاد ونَصير وأَْنَصار.  أْشراف ، وقَْومٌ  ْشرفُ َشُرَف يَ  من النّاس ، والفعل الشَّريف مصدرُ  الشََّرفُ  وقال الليث :

 اْلبَعير : َسنَاُمه. وقال الشاعر : َشَرفُ و

   َ َرٌف َأَج ُّ وكاِهٌل جم  ول  
 ِطيٌن أَْحمر ، وثَْوبٌ ، وهو  بالشَرفِ  من األرض. ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : اْلعَُمِريّةُ ثِياٌب مْصبُوَغةٌ  أَْشَرفَ  : ما الشََّرفُ و

فٌ   .بالشَرفِ  : َمْصبوغٌ  ُمشرَّ

رِيريريريريريريريريريريريريريريةٌ  مريريريريريريريريريريريريريريَ را  عريريريريريريريريريريريريريري  رَّنَّ أمريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريريريري   َأاَل ال تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  َوامريريريريريريريري  ْه َوَوَّ قريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريَ ج  طريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ ى غريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 ، ِللمغََرة. َشَرفٌ و َشْرفٌ  قال : ويقال :

 الدَّاْربَْرنَيان.: َشجٌر له ِصْبٌغ أَْحمر يقال له  الشَرفُ  وقال الليث :

 .الشَرف قلت : والقوُل ما قاَل ابُن األعرابّي في تَْفسير

 الشام. َمَشاِرفُ  األرض : أعاِليها ، ولذلك قيل : َمشاِرفُ وعليه وتَْعلُوه ، قال :  تُشِرفُ  : المكاُن الذي اْلمشَرفُ  وقال الليث :

يف. مشاِرف ، منسوبةٌ إلى اْلمشَرفيّةُ  أبو عبيد ، عن األْصمعّي : السُّيوفُ   ، وهي قُرى من أَْرض العَرب تَْدنو من الّرِ

فُ  : التي الشُّْرفَة وقال اللّيث :  اإلشفاَء على َحَظٍر من َخْيٍر أو شّرِ ، يقال هو َعلَى : الشَرفُ و .ُشَرف بها القُُصور وجمعها تُشرَّ

 عليهم. أَشَرفوا ، أي َشاَرفُوُهم لى المْوت. ويقال : ساُروا إليهم حتىالمريُض وأَشفَى ع أَشَرفَ ومن َكذا ،  َشَرفٍ 
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له َشيٌء  يُشِرفُ  على الشيء ، إذا َطلَْعَت عليه من فَْوقِه. ويقال : ما أَشَرْفتُ وَعلَْوتُه.  الشيَء : أَشَرْفتُ  أبو عبيد : عن الفراء :

 َشْيٌء إال أََخَذه. إالَّ أََخَذه. وما يُِطفُّ له َشْيٌء. وما يُوِهُف له

 .«العيَن واألذُن نَْستَْشِرفَ  أُِمْرنَا في األَضاحي أن»في حديث علّي : و

الشَّيَء ، واْستَْكفَفتُه ، كالهما أن تََضَع يَدك على حاجبك كالذي يَْستَِظّل من الشمس حتى  اْستَْشَرْفتُ  أبو عبيد ، عن الكسائّي :

 يَستبيَن الشيء.

ل  «العين واألذن نَْستَشَرف أُِمرنَا أن» قوله : إِبلَُهم ، إذا تَعَيَّْنتَها لتُصيبَها بالعين. ومعنى تَْشَرْفتُ اسْ  وقال أبو زيد : ، أي نتأمَّ

األُذُن. في سالَمتَُهما من آفٍة بهما ، وآفةُ العين َعَوُرها. وآفَةُ األذن قَْطعها ، فإذا َسلمت األْضِحيةُ من العََوِر في العين والَجْدَع 

ى بها. وإذا كانت َعْوراَء أو َجْدَعاَء أو ُمقَابَلَةً أو ُمَدابَرةً. أو َخْرفَاء أَوْ   : لَم يَُضحَّ بها. َشْرفَاء جاَز أن يَُضحَّ

 بالتماِم والّسالمة. شريفتين العين واألذن : أن تَْطلَبُهما اْستِشراف وقيل :

،  َشْرفَاءُ  َضْخمةُ األذُنين َجِسيمة ، وأذنٌ  : ُشرافِيَّةٌ  َت رأَسَك تَْنُظر إليه قال : ونَاقَةٌ الشيَء ، إذا َرفَعْ  اْستَشَرفتُ  وقال الليث :

ً  النَّاقَةُ التي قد أََسنَّت وقَدْ  : الشاِرفُ وَطويلَةُ اْلقُوِف. وقال أبو زيد : هي اْلمنتَِصبَةُ في ُطوٍل. قال :   .شَرفْت تَشُرُف ُشروفا

ة ، والجميعُ  الشَّاِرفُ  وقال ابن األعرابّي :  ، وأنشد الليث : َشاِرف ، وال يقال لْلَجَمل َشَواِرفو ُشُرفٌ  : النَّاقَةُ اْلِهمَّ

ةٌ  َ يريريريريريريريريريريِل  ريريريريريريريريريريِ وج املريريريريريريريريريريرَاسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َنريريريريريريريريريرياأٌب مريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريريَ

  
اِرف    هريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رْبأٌَب فريريريريَ ٌه عريريريريلريريريرييريريريريهريريريريريريريا كريريريريَ مريريريرييريريريريريريريْ  كريريريري 

  
يانَِة ، وانتََكث َعقبُهُ َوِريشهُ.يقال : هو الدَّقيق الّطويل. ويقال : هو الذي طاَل  شارف قال : وسهم  عهُده بالّصِ

 قال أوس :

اكريريريريريريريِ    لريريريريريريريَ ه   ريريريريريريَ مريريريريريريريا  رَا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريري  ريريريريريريلريريريريريريريِّ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريْ

  
ار  لريريريريريريريؤاُ فريريريريريريريهريريريريريريريو أعريريريريريريريجريريريريريريريف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارف   هريريريريريريريَ  ظريريريريريريري 

  
فٌ  ، وهو الذي فيه اْرتفاع َحَسٌن ، وهو نقيض األْهداء ، وقْصرٌ  أْشَرفٌ  ومْنِكبٌ  ل ،  ُمَشرَّ  الذي قدمن الناس ،  الَمْشُروفُ و: ُمَطوَّ

فَ   .َشِريفُ  ، والفائُِق : َمْشُروفٌ  فالٌن فالناً ، إذا فاقَهُ ، فهو َشَرف عليه غيره ، يقال : ُشّرِ

 : ماٌء لبني أَسد. ُشَرافٌ و: َجبٌَل آخِر بِِحَذائِه ،  َشَرفٌ و: أَْطوُل َجبٍَل في بالِد العرب ،  ُشَرْيفٌ و

َكبُِد نَْجد ، وكانت مناِزَل الملوِك من بني آكل اْلُمرار ، وفيها ِحَمى َضِريَّة ، وَضِريَّةٌ  : الشََّرفُ  الحَرانّي عن ابن السكيت ، قال :

بََذةُ ، وهي الِحَمى األْيَمن ،  الشََّرفِ  بئٌْر. وفي :  إلى َجْنبِه ، يَْفرُق بين الشَُّرْيفُ والرَّ
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 .الةََّرف   وما كان م َغّرِ  . فهو الةَُّرْيف   م َةّرِقا  فهوواد  ي ال له التَّْسرِير ، فما كان  الةَُّرْيفِ و  الةََّرفِ 
 على ما فَسََّره يعقوب. الشَُّرْيفو،  الشََّرفِ  قلت : وِصفَةُ 

ا يَُطوُل نحواً على ما َحْوله قاَد أَْو لَْم يَقُْد وسواٌء كان َرْمالً أَْو َجبَالً ، وإنم أَْشَرفَ  : كلُّ نََشٍز من األْرض قد الشََّرفُ  وقال َشِمر :

 من َعشرة أْذَرع أو خمس ، قَلَّ َعْرُض َظْهِره أْو َكثُر.

 : األَْشَرافُ وعلينا أي ُمْشِفق ،  ُمْشِرفٌ  علينا نَْفُسه ، وهو أَْشَرفَتْ  قال الليث : يقال :

 الشَّفَقَة ، وأْنَشَد :

س  و  فريريريريري  راف  أنريريريريريريْ راء   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريْ َر اَّريريريريريَ ْن م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريِ

  
يريريريريريريريريْ   اهريريريريريريريريا ِ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ رَاعريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا َومسريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريا مَتَضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
فُ و، أي فَْضالً  َشْرفَة ويقال : إني أَُعدُّ إتْيانَُكمْ  .الشَُّرف المال : ِخياُره ، والجميع ُشْرفَةُ  األصمعّي :  أَْشرافُ وبِه ،  َشَرفاً أَتََشرَّ

 اإلْنسان أُذُنَاه وأَْنفُه.

 وقال َعِديُّ :

ت أْن جريريريريريريريريريَ ّ  ْ  غريريريريريريريريريَ ت   ْذ ملَْ َيريريريريريريريريريَِ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريَ

  
ت  َع   ر  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه  ملريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريْ رَافريريريريريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لك. أَْشَرفَ  من األْرض : ما الشََّرفُ و

 فما ِزْلُت أْرُكُض حتى َعلَْوتُه. َشَرفٌ  لي أَْشَرفَ  يقال :

 وقال الُهَذِلّي :

ه  لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ َرفريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريَ َأى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ َا وَ   َك مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه اقريريريريريريريريريريريريريريْ َظ أْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َواكريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الثِّياب أَْبيَض.: لوٌن من  الشَُّرافِيُ و

ْرنَافُ وقال :  ْرعِ العَريض ، يقال : قد الّشِ وا َعْصفَه. َشْرنَفُوا : َعْصُف الزَّ  َزْرَعُهْم ، إذا َجزُّ

 بالياء ، وأَْكبَْر َظنِّي أنه بالنُّون ال بالياء. َشْريَفُوا َزْرَعُهم بالنُّون أوْ  َشْرنَفُوا قلت : ال أْدِري ، هو

ْشتُهو أَْفَرْشتُهوَزيداً بَِساطاً ،  فََرْشتُ  ِن األْعرابّي :ثعلب ، عن اب: فرش  :  أَْفَرْشتُهو، إذا بََسْطَت له بَِساطاً في ِضيَافَتِه ،  فَرَّ

ً  أَْعَطْيتَه  من اإلبل صغاراً أو ِكبَاراً. فََرشا

ْرُع الذي بثاَلث َوَرقات أْو أكثر ، ويقال : اْلفَْرشُ و،  الِفراش ، وهو بَْسطُ  فََرَش يَْفُرشُ  َمْصَدرُ  اْلفَْرشُ  وقال الليث شَ  : الزَّ  فَرَّ

ً  الطائرُ  ْفَرفَةُ. ويقال : تَْفِريشا عنه حتى مات ، أي ما  أَْفَرشَ  َضَربَهُ فما ، إذا َجعََل يَُرْفِرُف على الشيء ، وهي الشَّْرَشَرةُ والرَّ

ْجل ، إ َمْفُروَشةُ  أَْقلََع عنه ، ونَاقَةٌ   ذا كان فيها اْنئَِطاٌر واْنِحنَاٌء ، وأَنشد :الّرِ

   َمْفر وَ ة  الّرِْجِل فريْر ا  ملَْ َيك ْن َعَ اَل 
 اتّساٌع في ِرْجِل البَعير ، فإن َكثَُر فهو َعقَل. الفَْرشُ وَمْدٌح ، والعَْقُل َذمٌّ ،  اْلفَْرشُ  وقال ابن األعرابّي :

 أَْمِري ، أي بََسْطتُه ُكلَّه ، فَرْشتُهُ  له ، ويقال : فََرْشتُ  فاُلناً ، أَيْ  فََرْشتُ  الليث :



4042 

 

 فالٌن لسانَه يريَتَكلَّْم كيف ما يةاء. اْفَ َشَ و َفالٌن ت را   أو ثو    ته ،  اْفَ شو 
يَْبُسَط ِذَراَعْيِه وال يُِقلَّهما عن األرض ، السَّبُع ، وهو أن  افتِراِش  أَنَّه نََهى في الصَّالةِ عن» وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النَّبي و

ياً إذا َسَجَد ، كما ئُب مثله إذا َربََض عليهما وَمدَّهما على األْرض. قال الشاعر : «الَكلُب ِذَراَعيه يَْفتَِرشُ  ُمَخّوِ  والذِّ

ِه  َ يريريريريريريريريْ َ ِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ اَن مريريريريريريريري  ْرمسريريريريريريريريَ َرى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريَ

  
ِه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريع    تريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَّ اَ. لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَأنَّ بريريريريريريريريريريريَ

  
 ً  األنام. فِراشُ  ، إذا َصَرَعه ، واألْرضُ  فافتََرَشهُ  ويقال : لَِقَي فالٌن فالنا

أِْس : فِراشُ واللِّسان اللْحمة الَّتي تَْحتَها ،  ِفراشُ وفالٌن داَره ، إذا بَلََّطها باُجّرِ أَْو َصِفيح.  فََرشَ  وقال الليث : يقال : طرائق  الرَّ

 ِرقَاٌق من القَْحِف.

لَةُ من الّشجاج هي الَّتي يَْخرج منهاوقال أبو عُ  الِعَظام ، وهي قِْشَرةٌ تكوُن على العَظِم دون  فَراشُ  بيد : قال األصمعّي : الُمنَقِّ

 اللحم.

 وقال النابغة :

بريع َها ملهم فريرَاش  اََّواِجِ  و     يريتريْ
ين ما يَبَِس بعد نُُضوب الماِء من  فََراشُ  وقال الليث : ين على َوْجه األرض.القَاعِ والّطِ  الّطِ

ْحَضاح. الفراشُ  وقال أبو ُعبيد :  أقلُّ من الضَّ

مة :  وقال ذو الرُّ

ه و  افريريريريريريري  َع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَرْ  نريريريريِ ريريريريريريريَ لريريريريْ ْرَن َأنَّ الريريريري ريريريريِ  أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    س  و فريريريريريريريريريريَ َل َذاو  وَ بريريريريريريريريريريِ  َأّن الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
جاح في قوله هللا :  ُثوثِ )وقال الزَّ : ما تراه كصغار اْلبَّق ،  الفَراشُ  : [4 القارعة :] ((4 )يَ ْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفراِش اْلَمب ْ

المْبثُوث ؛ ألنهم إذا بُِعثُوا يَُموُج بعضهم  بالفَراِش ويَتَهافَُت في النار ، َشبَّه هللا تبارك وتعالى الناس يوم البَعث باْلَجراِد المْنتَشر ، 

 في بعض كالجراد الذي يموُج بعضه في بعض.

ُثوثِ )وله : وقال الفراء في ق : يريد كالغَْوَغاِء من الَجراِد يَْرَكُب بعُضه بعضاً ، كذلك الناُس يومئذ يَُجول  (َكاْلَفراِش اْلَمب ْ

 بعضهم في بعض.

 : الذي يَطيُر ، وأنشد قوله : الفََراشُ  وقال الليث :

هريريريريريريم  مريريريريريري  لريريريريريريْ حريريريريريريِ يريريريريريريرياش  فريريريريريريَ فريريريريريريِ م  الريريريريريريْ هريريريريريري  مريريريريريريِ لريريريريريريْ  َأْوَدى حبريريريريريريِِ

  
لريريريريي   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريَ

 
نَي اَنَر امل راِش َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ م  الريريريريفريريريريَ  مسريريريريلريريريريْ

  
جال :  .فََراشة قال : ويقال : للخفيف من الّرِ

 رأسه ، وذلك إذا طارت الِعَظاُم ِرقاقاً من رأسه. فراشَ  قال : ويقال : َضربَةُ فأطارَ 

يت فََراَشة وكل رقيٍق من عظم أو حديد فهو  القُْفل لِرقَّتها. فراشة ، وبه ُسّمِ

 : شيء يكون مثل الشَّاَذ ُكونك. الِمْفَرشُ و: عظم الحاجب ،  الفراشَ وقال : 

ْحل يَقعد الِمْفَرشةُ وقال :   تكون على الرَّ
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 .املفرش عليها الرجل ، وهو أصغر من
 الفرُس ، إذا استأنَْت. أَْفَرشت « :نوادر األعراب»وفي 

 .فََرائش الخيل : التي أتى عليها بعد ِوالَدتها سبعة أيام ، وبلغَت أن يَضِربها الفَْحل ، وجمعهامن  الفَِريشُ  وقال أبو ُعبيدة :

 وقال الشماخ :

ْه  ل  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ مريريريهريريريريريريريا ذ و أَُّْمريريريريريريريَ حريريريْ ْه يريريريري  ريريريَ  رَامسريريريريريريريَ

  
ه  الريريريريريريريفريريريريريريريرائريريريريريريريش    اديريريريريريريري   و لريريريريريريريَ لريريريريريريري   الريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 .«اْفتعل»الرجل ، فعيٌل جاء من  افتَرشها ، قد فَريشٌ  وقال الليث : جاريةُ 

 لغيره.« فريش جارية»قلت : ولم أسَمع 

 من الحافَر بمنزلة النُّفساَء من النِّساء إذا طهرت ، وبمنزلة العائِذ من اإلبل. الفَِريشُ و

وج ،  الفراشُ  عمرو عن أبيه : : ُعشُّ  الِفراشولبيُت ، : ا الِفراشو: ما يَنَاماِن عليه ،  الِفراشو: المرأة ،  الِفراشُ و: الزَّ

 الطَّائِِر.

 وقال الُهَذِلّي :

   مسىت انريتريَهْيه     فراِش عزيَزأب  
 : موقع اللِّسان في قَْعِر الفم. الفَراشوأراد : َوْكَر العُقاب. 

اء في قول هللا جلَّ وعزَّ : ل : الَحُمولةُ : ما أطاَق العمَل والحْمل ، ، قا [142 األنعام :] (َوِمَن اْْلَْنعاِم َْحُوَلًة َوفَ ْرشاً ) وقال الفرَّ

غار. الفَْرشو  : الّصِ

 .الفَْرش : صغاُر اإلبل ، وأنَّ الغَنَم والبقِر من الفَْرشُ  وقال أبو إسحاق : أْجَمع أهُل اللغة على أنَ 

 [143األنعام : ] (ََثانَِيَة َأْزواٍج ِمَن الضَّْأِن اثْ َننْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثْ َننْيِ )قال : والّذي جاء في التفسير يدل عليه قوله جّل وعّز : 

 ، جعله للبقَر والغنم من اإلبل. (َْحُوَلًة َوفَ ْرشاً )، فلما جاَء هذا بدالً من قوله : 

 قوَل أهِل التفسير : قلت : وأنشد َغيُره ما يحقِّق

مريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريرية  والريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرْ و  ل  اَّريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريِ ا اَّريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ

  
يريريوف    ون  الةريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْأِن واَّ صريريريريريريريريريريريريريريريري   ش  مريرين الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أفَرشَ  عنهم الموت ، أي اْرتَفع ، ويقال : ضَربهُ فما أفَرش وأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي : قال : يقال :

 عنه حتى قَتَله ، أي أْقلَع عنه.

 : الغَْمُض من األْرض فيه العُْرفُط والسَّلَُم ، وإذا أكلته اإلبل اْستَرَخت أفواهها ، وأنشد : الفْرشُ وقال : 

   َكِمةفِر الّلاِب تلوك  الفْرَ ا 
قُّ والصَّغار. يقال : ما بها إالّ  الفْرشُ  وقال الليث :  من الشجر. فرشٌ  من الشجر والحطِب : الّدِ

 ؛ معناه أنّه ِلمالك «وللعاِهر الحَجر للفراِش  الَولدُ »:  السالمعليهقول النبي ومن النّعَِم التي ال تصلُح إاّل للذَّبح.  الفْرشُ وقال : 



4044 

 

 َّّق ، وهذا من خم َْتصريريريريريريريريريريريريريرير الكالُ. ك وله جلَّ وعّز :  يَف  ريريريريريريريريريريريريريريها ، وهو الزَّْوج ، ومالك األَمة ن ألنه الفراشِ 
 ، يري  أهل ال رية. [82يوسف : ] (الَِِّت ُكنَّا ِفيهاَوْسَئِل اْلَقْريََة )

جها ؛ ويقال : فالن كريم افترشَ والقوُم الطريق إذا سلكوه ،  افترشَ  ويقال :  فاُلٌن كريمةَ بني فالن فلْم يُحِسن ُصْحبَتَها إذا تََزوَّ

شٌ   نفَسه لهم. يَْفرشُ  ألصحابه ، إذا كان متفّرِ

 ما شخَص من فُروعهما إلى أْصل العُنُق ومستَوى الّظهر. تفَْين :الكِ  فراشا وقال أبو عبيدة :

 : ِعْرقَاِن أَْخَضَران تَحت اللّسان ، وأنشد : الفَراَشان وقال النضر :

عريريريريريريريريريرية   يريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريِة ذ و مريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
َرد   كريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريف  الريريريريريريريريفريريريريريريريريرا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِة ، انيت الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 يصف فَرساً.

 اْلعََرق في قول لبيد :: َحبَُب  اْلفَراش أبو ُعبَيد :

َِسيِح كاجْل ماِن اْلم َحبَِّ  
   فريرَاش  امل

 اْلَحِديَدتان اللَّتان يُْربَُط بهما اْلِعَذاَران ، واْلِعذاران : السَّْيَران اللَّذان يُْجمعان عند اْلقَفَا. اللِّجام : فََراشا وقال ابن ُشميل :

 !.، أي كم تَْكِذبُ  !تَْفُرشُ  ، يقال : كم : الَكِذب اْلفَْرشُ  وقال ابُن األَعرابّي :

ْشفُ  قال الليث :: رشف  ِشيفُ واإلبل بأفواهها ،  تَْرُشفُه ماٌء قليٌل يَْبقَى في الحوض الرَّ : تناُوُل الماء بالشَّفَتين ، وهو فوق  الرَّ

 المّص ، وأنشد :

ه   فلريريريريَ َك   ر ريريريريريريريريريريريريريريَ َُ اْلِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا َ نْيَ اْلَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ َّ   َريريريريريريريريريْ غريريريريريريريري  ع ر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَف الريريريريريريريريْ ائريريريريريريريريِ َوقريريريريريريريريَ  ِ  مريريريريريريريرياَء الريريريريريريريريْ

  
 وسمعُت أَْعرابياً يقول :

 الرَِّ يف  َأْ َرب  و   اجْلَرْع  أَْرَوى 
ا قبل وذلك أن اإلبل إذا صادفت الحوَض َمآلن جَرَعْت ماَءه َجْرعاً يَْمألُ أفواهها وذلك أَْسَرُع لريِّها ، وإذا ُسِقيَْت على أَْفواهه

الماَء بمَشافِِرها قليالً قليالً ، وال تكاد ترَوى ِمْنهُ. والسُّقَاةُ إَِذا فََرطوا الواِرَدة سقوا في اْلَحوض ، وتَقَدَّموا  تََرشَّفَت اْمتالء الحوض

عيان بأاَل يُوِرُد والنَّعَم ما لم يَْطفَح الحوض ؛ ألنها ال تكاد تَْرَوى إذا ُسِقيَُت قليالً ، وهو معنى قولهم : ِشيفُ  إلى الرُّ  أَْشَرب. الرَّ

ُشوفُ  أبو ُعبيد عن األموّي : يِّبَةُ اْلفَم. الرَّ  : المرأة الطَّ

ُشوفُ  ثعلب عن ابُن األعرابّي : ُصوُف : الرَّ يِّقَةُ المكان. من النِّساء : اليابَِسة المكان ، والرَّ  الضَّ

جل  أَْرَشفَ وقال :   ، إذا َمصَّ ريَق جاِريته. َرشَّفَ و َرَشفَ والرَّ

 قَبّْلُت َوَمَصْصُت. َرَشْفتُ و َرِشْفتُ  وقال شمر : قال أبو عمرو : يقال :
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 .أْرُشفُ  ، قال رَشْفتُ  ، ومن قال : أَْرَشفُ  ، قال : َرِشْفتُ  قلت : فمن قال :

ْفشُ  قال الليث :: رفش  ْفشُ و الرَّ ً  اْلبُرُّ بها  يُْرفَشُ  : لُغَتان َسواِديَّة ، وهو اْلِمْجَرفَةُ  الرُّ يه َرْفشا في و. الِمْرفََشة ، وبعضهم يَُسّمِ

 .«األُذُنَْين أَْرفَشَ  أنَّهُ كان»حديث سلمان الفارسي : 

ً  : العَِريض األُذُن من الناس وغيرهم ، وقد األْرفَش قال شِمر : ْفش ، ُشبِّه َرِفَش يُْرفَُش َرفَشا  ، وهو اْلمْجَرفَةُ من الخشب. بالرَّ

ْفِش  ال للرجل إذا َشُرُف بعد ُخموله : منوقال غيره : يق ْفش إلى اْلعَْرِش ، أي جلس على َسرير الملك بعد ما كان يَْعَمل الرَّ  بالرَّ

 ، وهذا من أمثال أهل العراق.

ْفشو عام لَيَْرفُش أيضاً : الّدقُّ والَهْرس ، يقال للذي يُِجيد أَكل الطعام : إنه الرَّ ً  الّطِ  ْرساً.، ويَْهِرُسه هَ  َرْفشا

 وقال رؤبة :

وِش  ْرفريريريريريريريريري  َ
يريريريريريريريريريم املريريريريريريريريري ِش الريريريريريريريريريَوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرفريريريريريريريريريْ ا  كريريريريريريريريريَ  َدقريريريريريريريريريّ

  
مريريريريريريريريريريريوِش   وَرأِب اجلريريريريريريريريريريريَ الِق الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ تريريريريريريريريريريريِ  أو كريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريْ

  
ْفش ويقال : َوقََع فالٌن في  : النِّكاح. القَْفشواألكل والشَّْرب في النَّْعَمة واألْمن ،  فالّرْفشُ  والقَْفش ، الرَّ

 األَْهيَفَْين : األْكُل والنِّكاح.فالٌن ، إذا وقع في  أَْرفَش ويقال :

 .اْلِمْشفَر : َحْرُف َهِن اْلَمْرأَة ، وَحدّ  الشُّْفرُ واْلعَين ،  ُشْفرُ  : الشُّْفرُ  قال الليث :: شفر 

 .الشُّْفران ماوأَخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم ، عن نُصير ، أنه قال : يُقال لنا حيتي فَْرجِ اْلَمْرأَةِ : األْسَكتَان ، وِلَطَرفَْيهِ 

 اْلعَين : َمنَابُِت األَْهداِب من اْلُجفُون. ُشْفرُ وقلت : 

 إالَّ ِلْلبَعير. اْلِمْشفَرُ  من َهِن اْلَمْرأَة أَْيضاً ، قال : وال يقال الشَّافَِران وقال الليث : هما

ً  َمَشافِرُ  وقال أبو ُعبَيد : إنما قيل َجَهنَّم ، نعوذُ باهلل تبارك  َشفيرُ  الوادي : َحدُّ َحْرفِِه ، وكذلك َشفيرُ واإِلبل.  بمَشافِرِ  اْلَحبَِش تَْشبِيها

 !وتعالى منها

 ٌ  ، وهي نَِقيَضةُ اْلعَِقيَرة. ِشفَرةٌ و شِفيَرةٌ  وقال الليث : اْمرأَة

التي تُْمتََهُن في  بالشَّْفِرة خاِدَمُهم الذي يَْكِفيهم َمْهنَتَُهْم ، ُشبّهَ ؛ معناه أنه كان  «اْلقَْوم في السَّفَر َشْفَرةَ  إنَّ فاُلناً كانَ »في الحديث : و

 قطع اللّحم وَغْيره.

ّكين اْلعَِريَضة ، وجمعها الشَّْفَرةُ  وقال الليث : ها. َشفََراتُ و. ِشفَارو َشْفرٌ  : هي الّسِ  السُّيُوف : حروُف َحّدِ

 وقال الكميت يصُف السُّيوف :

َرى الريريريريريريريريريرَّاء و  رَاِ  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ  ن  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ َ  والريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ امسريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ  و قريريريريريريريريريريوَد أيب مسريريريريريريريريريري 

  
 ، بفَتْح الشين. َشْفرٌ  أبو ُعبيد عن الكسائّي : يقال : ما بالدار
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 ، بضم الّشين. ُشْفرٌ  وقال شمر : وال يَُجوزُ 

 لُغة. ُشْفرٌ  وقال اللحيانّي :

ة فيه بال َحْرف النَّْفي :  وقال ذُو الرمَّ

ا لريريريريريريريريريَ رُّ لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا متريريريريريريريريريَ  ْه لريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ ُ  مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ  اأَل َّ

  
ر    فريريريريريْ َواان     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْي  مريريريريريِ تأب  عريريريريريَ  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي ما نََظرت عيٌن ِمنّا إلى إْنساٍن ِسوانا.

 ولليَْربُوعِ : َضْرٌب من اليَرابِيع ، يقال لها ضأن اليرابيع وهي أَْسَمنُها وأَفَضلُها يكون في آَذانها ُطول ،  الشُّفَاِريّ  وقال الليث :

 ُظْفٌر في َوَسِط ساقِه. الشُّفَاِريّ 

اِفُر : الشَُّجاُع ،  : الشَّاِفرو، إَذا نَقََّص ،  َشفَرو، إذا آَذى إْنساناً ،  َشفَر ثعلب ، عن ابن األَعرابّي : ماُل  َشفَّرَ واْلمهِلُك ِلماِله ، والزَّ

ُجل ، إَذا قَلَّ ، وَعْيشٌ   َضيِّق. : ُمَشفِّرُ  الرَّ

 وقال الشاعر يذكر نَِساًء بالنَّهَم والطَّلَب :

فّ  اِ  فريريريريريريريريإْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِ  هريريريريريريريريَ اٌ  هبريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ ولريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  
اريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  العريريريريريريريَ ن مريريريريريريريلريريريريريريريك ا ريريريريريريريِْ  رمريريريريريريرياٌل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَلريريريريريريريْ

  
 وقال اآلخر :

م   عريريريريريريريْ َكريريريري  وُِ بريريريريريَ فريريريريَ ريريريريريريريا   الريريريريْ ريريريريَ َرْ  نريريريريريَ فريريريريَّ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
َس فريريريرييريريريريهريريريري  يريريريريْ وا لريريريريَ حريريريري  بريريريريَ وِف فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريري  لريريريريْ ْت  مريريريريَ  م غريريريريَ

  
 وُشَرافِيَّةٌ ، أي َضْخَمةٌ. وقال أبو زيد : وهي الطَّويلَة. ُشفَاِريَّةٌ  أبو عبيد : أُذُنٌ 

بَْيِريَّة : ما في الدَّاِر َعْيٌن وال اء ، عن الدُّ  .َشْفرٌ  وال َشْفَرةٌ  اْلفَرَّ

 ش ر ب
 رشب.شرب ، شبر ، رشب ، ربش ، بشر ، برش : أَهمل الليث : 

ين ،  اْلمراِشبُ  وروى أبو العباس ، عن عمرو ، عن أبيه ، أنه قال ::  [رشب] : َجْعُو ُرؤوِس الُخروس ، والَجْعُو : الّطِ

 واْلُخروُس : الّدنَان.

ً  : َمْصَدر الشَّْرب الحرانّي ، عن ابن السكيت ، قال :: شرب  ً و َشِرْبُت أَْشَرُب َشْربا أيضاً : اْلقوُم  الشَّْربُ و، قال :  ُشْربا

 .الشَّراب يَْجتَمعون على

 الواقعة :] (الهيم فشاربون شرب)قال الفراء : حدثني الكسائّي عن يحيى بن سعيد األُموّي ، قال : سمعت ابن ُجريج يَْقَرأ : و

 .(ُشْرَب اهْلِيمِ )فذكرُت ذلك لجعفر بن محمد ، فقال : وليست كذلك ، إنَّما هي :  [.55

ين. وقال  الفراء : وسائُر القراء يَْقرءون بَرْفع الّشِ

ْربُ  وقال ابن السكيت : ْربُ و،  يُْشَربُ  : الماُء بِعَْينه الّشِ ، وهي  الشََّربَة : جمع الشََّربُ و: النَِّصيُب من اْلَماِء ، قال :  الّشِ

 كاْلُحَوْيض حول النخلة ، تُمألُ ماًء فتكون ِرّي النَّْخلَة.

ً  يقال : وقال الليث : ً و َشِرَب َشْربَا ْربُ و،  ُشْربا  ِمنه ويكون َمْوِضعاً ، يُْشَربُ  : اْلوْجهُ الذي اْلمشَربُ و،  الشُّْرب َوْقتُ  الّشِ
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 وَمْص را  ، وأنة  :
ه و  أَنريريريريريريريَّ ي كريريريريريريريَ وف  أَمريريريريريريريامريريريريريريِ جريريريريريري  لريريريريريريْ ن  مريريريريريريَ ى ابريريريريريريْ ْ عريريريريريريَ  يريريريريريريري 

  
رِب   مريريريريريريرياِء مريريرين غريريريت َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريْ ى لريريريِ يُّ أَتريريريَ  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .الشُّْربِ  أي من َغْير َوْجهِ 

 : َشديدُ  َشُروبٌ  ، َورجل يُْشَرب وكل شيء ال يُمصَغ فإِنَّه يقال فيه يُْشَرب اسم لما : الشََّرابُ ونَْفُسه ،  الشُّْربُ  : اْلَمشَربُ و

 .ُشُربٌ  ، وقَْومٌ  الشُّرب

: الذي ليس فيه  الشَُّروبُ والنَّاس على ما فيه ،  يَْشَربُه الذي لْيَس فيه ُعذُوبَة ، وقد : الشَِّريبُ  َزْيد : الماءُ أبو ُعبيد ، عن أَبِي 

 اْلبَهائم. يشربه الناس إال عند الضَّرورة ، وقد يَْشَربُه ُعذُوبةٌ ، وال

 الملُح ، وأنشدنا البن َهْرمة :، واْلَمأُْج : الماُء  يُْشَرب : الذي الشَّروب وقال األُموّي : الماء

ى  هريريريريريريريريريريَ ة عريريريريريريريريريرياُ متريريريريريريريريريري ْ رحيريريريريريريريريريريَ ك كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ إنريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريَ

  
ا  ْأجريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريود  مريريريريريريريريريريريَ ر وب  املريريريريريريريريريريرياِء   تريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الشُّرب : فيه َمراَرة وُملوَحةٌ ولم يْمتَنِْع من َشُروبٌ و َشِريبٌ  وقال الليث : ماءُ 

ابُ و،  بالشَّراب : المولَعُ  الشَِّريبُ و: صاحبُك الذي يَْسِقي إِبله معك ،  الشَِّريبو :  اْلُمْشِربُ و ، قال : الشُّْرب : الكثيرُ  الشَّرَّ

 : الذي َعطَشْت إِبِلُه أيضاً. قال ذلك ابْن األعرابّي. الُمْشِربُ و،  ُمْشِرب العَْطشان. يقال : اْسِقني فإني

 ، وهذا عند صاحبه من األضداد. تَْشَرب إِلبِله أنْ : حان  ُمْشِربُ  إِبِلُهُ ، ورجل َشِربَتْ  : قد ُمْشِربٌ  وقال غيره : َرُجلٌ 

جاج في قول هللا جلَّ وعزَّ : معناه : ُسقُوا ُحبَّ الِعْجِل ، فحذف  [93البقرة : ] (َوُأْشرِبُوا يف قُ ُلوِِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ ) وقال الزَّ

 الحّب وأُقيَم العجُل مكانَه.

بَهو فالٌن ماِلي وقال الفراء : العرُب تقول : أَكَّلَ  ، أي أْطعمهُ الناَس وسقاهم به ، قال : وَسِمْعتهم يقولوُن : ُكلُّ ما لي يُؤكَُّل  َشرَّ

بُ و إبِلَه : جعل لُكّلِ َجَمٍل قِِريناً ،  أَْشَربَ وُحْمَرةً ، وإنَّه لَُمْستَقَى الّدم مثله. قال :  ُمْشَربٌ  ، أي يْرَعى كيَف َشاء ، وَرُجلٌ  يَُشرَّ

 ، وَطِعيٌم بمعنى واحد. َشُروبٌ  الحباَل والنُُّسوع ، أي ألْقِرنَنَِّك بها ، وماء ألَْشِربَنَّكِ  ل أحدهم لناقَته :ويقو

 للغُْرفَة. َمْشُربَةٌ و َمْشَربَةٌ  أبو عبيد :

 .َمْشُرباتٌ و،  َمَشاِرب ، أي في ُغْرفَة ، وجمعها له َمْشُربَةٍ  كان في وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أَنَّ النبي و

 .الشَّواِرب : َمجاري الماء في الَحْلق ، ويقال للحمار إذا كان كثير النَّْهق : إنَّه لََصِخبُ  الشَّواربو

 وقال أبو ذؤيب :

ه  واِرِب ال يريريريريريريريزال  كريريريريريريريأَنريريريريريريريَّ خريريريريريريريِ   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع    بريريريريريريريريريريَ ة م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ    ِل أيب َربريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريَ

  
 : ُعروٌق في باِطِن الَحْلق. الشَّواِربُ  وقال ابن دريد :
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 ُهم القوُم الذين َمْسَكنُهم على َضفَّة النَّهر ، وهم الذين لهم ماُء ذلك النَّْهر. الشَّاِربَةُ  وقال الليث :

يَ  الَشاربانو: تجمعهما السَّبَلَة ،  الشَّاربانو سَّْيف ، وبعضهم يسمي السَّبَلَة ال َشاِربا أيضاً : ما طال من ناحية السَّبَلَة ، وبذلك ُسّمِ

ً  كلَّها  واحداً ، وليس بَصواب. َشاِربا

يق. : عروٌق ُمْحِدقَةٌ بالُحْلقُوم ، يقال فيها يقع الشََّرُق ، ويقال : الشَّواِربُ وقال :   بل هي ُعروٌق تَأُْخذُ الماء ، ومنها يَْخُرُج الّرِ

 الِحباَل في أَْعناقِها ، وأنشد :الخيَل ، أي جعلُت  أَْشَرْبتُ وقال : 

      َل َوْرد  اْ رِب وها األْقراْن 
ارع إذا خرج قََصبُه : قد رع في القََصب. شِربَ  ويقال للزَّ  الزَّ

أَْسفَل القائم ، أَْنفاِن طويالن ، أحدهما من هذا الجانُِب ، واآلخر من هذا الجانب ،  في السَّيف : الشاربان وقال ابن شميل :

ٍة وأَدٍم. الشَّاِربو،  الشاربين لغاِشيَةُ ما تحتوا  والغاشية يكونان من حديٍد وِفضَّ

 : أْرٌض لَيِّنة ، ال يزال فيها نَْبٌت أَْخَضَر َريّان. اْلَمشَربَةُ وفيه ،  يُْشَربُ  : إناءٌ  اْلمْشَربَةُ  وقال الليث :

 .الشرابيبُ و الشرائِبُ و الشَربَّات غات. والجميعفي بعض اللُّ  شَربَّةٌ  قال : ويقال لكل نَحيَزةٍ من الشجر :

ْبغُ  أُشِربَ  : لوٌن قد األشرابُ وقال :  بُ  من لَْون ، والّصِ بُه في الثَّوب ، والثَّْوبُ  يَتَشرَّ  ، أي يَتَنَشفُه. يَتََشرَّ

ْبتُ  أبو ُعبَيد : ين إذا كانت َجديدةً ، فجعل فيها ِطيناً ِليَطيَب طَ  شرَّ  ْعُمها.الِقْربَةَ بالّشِ

 وقال القطامي :

ى  حريريريَ ِل  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريْ ا مريريرين اَّريريريَْ هريريريريريريريَ يريريريريْ لريريريريَ يريريريريْ  َذَواِرف  عريريريَ

  
لريريريريرياِن املْةريريريريريريريريريريريريريريرَِّب   اِ  الةريريريريريريريريريريريريريريِّ ج وٌُ َكتريْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الِقْربة فأَْن يَُصبَّ فيها الماء لتَْنَسدَّ ُخروُزها. تشريبُ  وأما

 .«النِّفاق واْرتَدَّت العَرب اشَرأَبَ »قالت عائشة : و

 .ُمشرئِبّ  اْرتَفََع وَعال ، وكل رافِِع رأَسهُ  اشرأَبَ  معنىقال أبو ُعبيد : 

 .«لَصْوته فيشرئِبُّون يُنادي يوَم القيامة ُمناٍد : يا أهل الجنة ، ويا أهل النار ،»في حديث مرفوع : و

 وأنشد قول ذي الرمة :

ُُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدن   رَّْ  بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا أ َك  ْن مريريريريريريريريريَ ْرتريريريريريريريريري   ذَكريريريريريريريريريَ

  
ح  وَ أَمريريريريريريريرياُ املريريريريريريريري ريريريريريريريريا  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرئريريريريريريريريِ     لريريريريريريريريَ   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يصف الظَّْبيَة ، ورفعَها رأسها.

 واحدة ، أي على أَْمٍر واحد. َشَربَّةٍ  وقال أبو ُعبيد : قال الكسائّي : ما زال على

 َمْسَهفَةٌ  َشَرابٌ  عليه الماء ، كما قالوا يُْشَربُ  ، إذا كان َمْشَربةٌ  اللِّحيانّي : َطعامٌ 
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ٌُ ذو َ َربريت ها َ ِ يَ أٌب ، أي ع ش وق  اْ َت َّ ْ  َ َربةٌ  وجاء  اإلبل وهبا  ذا كان ال يري َروى فيه من  َ َربَة   ، وطعا
 املاِء.

ً  من اْلُحْمَرةِ ، إذا كان ُشْربَةٌ  ويقال فيه  ُحْمَرةً. ُمْشَربا

بَ  أبو َعمرو : ْرع ، إذا صاَر الماُء فيه. َشرَّ  قََصُب الزَّ

ً  ْهُم ، وقد: الفَ  الشَّْربُ  َعمرو ، عن أبيه : ، أي اْبُرْك ثم اْفَهْم ،  اْشُربْ  ، إذا فَِهَم ، ويقال للبليد : اْحلُْب ثم َشَرَب يَْشُرُب َشْربا

 وَحلََب ، إذا بََرك.

عْ  الشَّاِربُ و: اسم واٍد بِعَْينِه. قال :  الشُّْربُبُ واْلغَْملَى من النبات ،  : الشُّْربُبُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ُف في جميع : الضَّ

 الحيوان.

 ، إذا َضعَُف بعيُره. َشِربَ وإذا َعَطش ،  َشِربَ و، إذا َرَوى ،  َشِربَ وَخَور ، أي َضْعفاً ، قال :  شاربَ  يقال : إنَّ في بَعيرك

ْبرُ  قال الليث :: شبر   .َشبَْرتُه َشْبراً بِِشْبِري الِفْعل ، يقال : : الشَّْبرُ و: االسم ،  الّشِ

، أي قصَّر هللا ُعْمَره  َشْبَرهو ِشْبَره أيضاً إذا بَِطر. يقال : قَصََّر هللا َشبََراو، إذا قَدََّر ،  َشبَرَ وثعلب ، عن ابن األعرابّي : َسبََر 

 وُطولَه.

 العَِطيَّة. الشَّبَرُ وقال :  .الشَّْبر ، أي قَدَّه ، وفالٌن قَصيرٌ  َشْبَرهُ  القَدُّ. يقال : ما أَْطولَ  الشَّْبرُ  سلمة ، عن الفَراء :

بون به. الشَّبَرُ  وقال الليث :  القُْربان ، وهو شيٌء يُْعطيه النّصارى بعُضهم لبعض يَتَقَرَّ

 وقال عدي :

م   عريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريْ ٌأ مريريريريريريريريريريريريريريْن مريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا َأاَتين نريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَبْ   ى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه  والريريريريريريريريريريذي َأعريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ملَْ َأ ريريريريريريريريريري 

  
: النّْهي عن أَْخذ الِكَراِء على ِضَراب اْلفَْحل ، وهو مثل النّْهي عن َعْسِب الفَْحل ، ، معناه  اْلَجَمل َشْبر في الحديث : النّْهي عنو

 : الضَّراب. الشَّْبرِ ووأَصل العَْسِب 

 ؟.أَْنَشأَْت تَُطلُّها ، وتَْضَهلَُها َشْبِركَ وومنه قول يَْحيَى بن يَْعَمر لَرجل خاَصَمتْه امرأته إليه تطلُب َمْهَرها : أَإِْن َسأَْلتَك ثمَن َشْكِرها 

 : َوْطُؤه إياها. َشْبُرهوفَشْكُرها : بُْضعُها ، 

 ، أي َحقَّ النِّكاح. شْبَرها وقال الليث : أَْعَطاَها

 ، إذا أَْعَطْيتَه. أَْشبَْرتُهوفالناً ماالً ،  شبَْرتُ  ن السّكيت :اب

 وقال أوس :

او  يُّ كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا اهلريريريريريريريريريريَْ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَبَنريريريريريريريريريريِ

  
ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل    ِه الّرِيح  سريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ يٌر َجَرْ  يف َمْتلريريريريريريريِ  غريريريريريريريَ

  
عر. الشَّْبرُ  ْعَطْيتَه ، وهو: أَ  شبّْرتُهو أَْشبَْرتُهو شبَْرتُهُ  العَِطيَّةُ ، : الشَّبََرةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ك في الّشِ  ، وقد ُحّرِ

 : اْلقاَمةُ تكوُن قصيرةً وَطويلة. الشَّْبَرةُ وقال : 

 وقال شِمر في حديث يحيى بن يعمر :



4050 

 

 : ثَواُب البُْضعِ من َمْهٍر وُعْقر. الشَّْبرُ 

 الَجَمِل : ثواُب ِضَرابِه. َشْبرُ وقال : 

 : الِجَماُع. الشَّْبرُ وقال : وَروى أحمد بن َعْبَدة ، عن ابن المبارك ؛ أنه قال : الشَّْكُر : القُوت ، 

 وقال َشِمر : القُبُُل : يقال له : الشَّْكُر ، وأنشد :

ْكرِهريريريا اٌن بةريريريريريريريريريريريريريريَ اٌع إب ريريريريريريريريريريريريريريفريريرياهريريريا مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    ْرق  ُّا ريريريريريريريِ ِن والريريريريريريريعريريريريريريريِ بريريريريريريريَ ريريريريريريريْ وِ  الريريريريريريريْ َواٌد بريريريريريريريِ ريريريريريريري   جريريريريريريريَ

  
 المرأةُ السَِّخيَّةُ الكريمة. الَمْشبُوَرةُ  اإلعرابّي قال :ثعلب ، عن ابن 

ْبرُ  َعمرو عن أبيه : قال : ْسعِ : الَحيِّة. الّشِ  الَحيّة ، وقِباُل الّشِ

راع التي يُتَبَايَُع بها ، منها َحزُّ  الَمشابِرُ  وقال أبو َسعيد : ْبرِ  : ُحُزوٌز في الذِّ بر ، وَحزُّ نِْصف الّشِ ِعه ، كلُّ َحّزِ منها ، وُربْ  الّشِ

 .َمْشبَرٌ  َصغَُر أو َكبُرَ 

 : شيٌء يُْنفَُخ فيه ، وليس بعربي صحيح. الشَّبُّورو

 .أْبُشُره بَْشراً  األديمَ  بََشْرتُ  األديم ، وهو أْن يُْؤَخَذ باطنه بَشْفَرةٍ ، يقال : البَْشُر بَْشرُ  الحرانّي ، عن ابن الّسّكيت :: بشر 

أيضاً : الَخْلُق ، يقع على األُنثى والذّكر ، والواحد واالثنين والجميع يقال  البََشرُ و. وهي َظاِهُر الِجْلد : بََشَرةٍ  ْمعُ : جَ  البََشرُ وقال : 

 .بَشرٌ  وهم بَشرٌ  ، وُهَما بََشرٌ  ، وهو بََشرٌ  : هي

قّة ، ومنه اْشتُقّتْ  اْلبََشرةُ  وقال الليث : ُجِل المرأةَ ِلتَضامِ  ُمبَاَشَرةُ  أَْعلَى ِجْلَدةِ الوْجه والَجَسد من اإلنسان ، ويعني به اللّون والّرِ  الرَّ

 األمر : أْن تَْحُضَرهُ بنَْفِسك. ُمبَاَشَرةُ و. أبَشاِرِهما

 يناً وِشدَّةً مع المعرفة باألمور.، وهو الذي قد جمع لِ  ُمْبَشرٌ  أبو عبيد ، عن األصمعّي : رجٌل ُمْؤَدمٌ 

 ظاِهره ، وهو َمْنبَُت الشَّعر. فاْلبََشَرةُ  ، بَشَرتِهِ وقال : وأْصلُهُ من أَدَمِة الِجلد 

ب األ البََشَرة قال : واألََدَمةُ باِطنُه ، وهو الذي يلي اللّحم. قال : والذي يُراُد منه أنه قد جمع ِليَن األَدَمِة ، وُخشونَة  مور.، وَجرَّ

باغ ، يقول : إنَّما يُعاتَُب من يُْرَجى ومن له ُمْسكةُ عقل البََشرة وقال أبو زيد : من أمثالهم : إنَّما يُعاتَُب األِديُم ذو . أي يُعَاُد في الّدِ

ة في كّلِ وْجه. ُمْبَشَرةٌ  ، وفالنَةٌ مؤدمةٌ   ، إذا كانت تامَّ

 .(يَْبُشُركَ )وقُِريء  [45آل عمران : ] (َأنَّ هللَا يُ َبشِ ُركَ )وقال جلَّ وعزَّ : 

، وكأَنَّ الُمَخفََّف من جهة األفراح والسرور ، وهذا شيء كان الَمْشيََخةُ  بَِشارات البُشراءِ  قال الفراء : كأَنَّ الُمَشدََّد منه على

 يقولونه.

 ، ولعلَّها لغةٌ  أَْبَشْرتُ  قال : وقال بعضهم :
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فيان بن  َلة يذكرها :مسجاُّية.  عه سريريريريري  رْ  ع يرييريْ ْر   و ، قال :  فريْليري ْبةريريريريريِ َرين لغٌة رواها الكسريريريريريائّي ، ي ال : َبةريريريريريِ  َبةريريريريريِ
 ، وأنة  : يريْبَةر ين بوجه  مَسَسن  

ني    الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ى و  َه الريريريريريريريريبريريريريريريريرياِهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا رَأَيريريريريريريريريْ

  
ِل   حريريريريريريريريريريريريِ اع  ممريريريريريريريريريريريري ْ م  بريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريُّ رْبا  أكريريريريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريريريري 

  

م   هريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ر وا بريريريريريريريريه و فريريريريريريريريَأعريريريريريريريريِ ْر  ريريريريريريريريا َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زَ و   م  نريريريريريريريريريريريَ زِِل  ذا هريريريريريريريريريري  ك  فريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريوا بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جاُج : معنى ك ويُْفِرُحك. يَبَشُرك وقال الزَّ حتَه ،  أَبَشُرهُ  الّرجلَ  بََشْرتُ  يَُسرُّ  ، إذا فرح. بِشَر يْبَشرُ و، إذا فَرَّ

 اإلنساَن تْنبَِسُط عند السرور ، ومن هذا قولهم : فالن يَْلقَاني بَشَرةَ  وأصل هذا كله أنَ  ، قال : البَِشاّرة من يَْبُشُركَ  قال : ومعنى

 ، أي بوجٍه ُمْنبَِسٍط عند السرور. بِبِْشرٍ 

بكذا ،  بَِشرتُ و، قال :  أَْبَشْرتُهو،  بَِشْرتُهُ و،  بشَّرتُهو،  بَشْرتُه وأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : يقال :

 الوجه. بشيرة الوجه. إذا كان جميلَه ، وامرأة بشيرُ  ، إذا فرحَت به ، ورجل شْرتُ أبو،  بَشْرتُ و

 الجماُل. قال األعشى : : البََشاَرةُ  أبو ُعبيد ، عن الفراء ، قال :

 رأ  أبّن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو 

  
َة   ه الريريريريريريريريريريبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأبو نريريريريريريريريريريريَ

  
رتَ  : ما البَِشاَرةُ  وقال الليث : رُ  : الذي البشيرُ وبه ،  بُّشِ : َحقُّ ما يُعَطى من ذلك ،  البَُشاَرةُ والقوم بأَمٍر خيٍر أو َشّر ،  يُبّشِ

 .تَبشَّرو،  اْستَبشرو،  بشْرتُهُ فأبشرَ  االسم ، ويقال : البُشَرىو

ْبح : أوائلُه. تباِشيرُ و  الصُّ

 وقال لبيد :

ه   تريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريْ رََّس مسريريريريريريريريريريريريىت هريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِح األَوْل   بريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ

  
بح في اللّيل. التّباشيرُ و  : طرائُق ضوء الصُّ

ته : ياح التي تَُهبُّ بالسحاب إذا هي جرَّ  .التَّباشير وقال الليث : يقال للطَّرائق التي تراها على َوجه األرض من آثار الّرِ

 وأنشد : التباشير ويقال آلثار جنب الدابة من الدبر :

وَ  هريريريريريريريرياِنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريري  ار   ذا مسريريريريريريريري  َّ َرمسريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ  أب  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رْب ق    َت تريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا تريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ فريريريريريريريريّ ه بريريريريريريريريكريريريريريريريريَ  رأيريريريريريريريريْ

  
ياُح التي تُهبُّ بالسحاب والغَْيث. الُمبشراتُ و  : الّرِ

 ، إذا أكل ما عليها. يبُشرها الجراُد األرضَ  بَشرَ  غيره :

 األرض. بشَرةَ  أحسناألرض ، إذا أْخَرَجت نباتها ، وما  أبشَرت أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 وقال أبو زياد واألحمر : ما أَْحَسنَ 
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 َمةَرهَتا.
 وقال أبو الهْيثم : َمشَرتَها ، بالتَّثِْقيل.

 وقال أبو خيرة : َمشَرتُها : َوَرقُها.

 ، ليست بَمْهزولة وال َسِمينَة. بِشيَرةٌ  وقال اللحيانّي : نَاقَةٌ 

 باللِّقاح. بَشََّرتْ  النَّاقَةُ ، إذا لَِقَحْت فكأنها أَبشَرت ليست بالكريمة وال الَخسيسة. ويقال :وُحِكَي عن أبي هالل قال : هي التي 

اح : ِرمَّ  وقال الّطِ

لريريريريريريريريريريريريِوي  َذا أَْبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرْ   ٌل تريريريريريريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
اُ   خريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ رِّي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وايف َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 َشاُر : ِلُسقَّاِط النَّاس.، واْلقَُشاُر والخُ  اْلبَُشارُ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال : ُهم

 األرض. بََشَرةَ  ، إذا بَُذِرْت فخرج بَْذرها ، فيُقال عند ذلك : ما أَْحَسنَ  إبشاراً  األرضُ  أَبشرتِ  أبو َزيد :

 ْنبُت عليها الشعَر.الّتي تَِلي اللّحم وآدْمتُه ، إذا أْظهرَت أََدَمتهُ التي يَ  بََشَرتُه ، إذا َظَهَرتْ  ُمْبَشرٌ  األَِديَم فهو أَْبشْرتُ و

 !بَشَرَها : اْلجاِريَةُ الَحَسنَةُ الَخْلق واللّْون ، وما أَْحَسنَ  اْلمبشوَرةُ  ابن األعرابّي :

ْقَشاء ،  بَْرَشاءُ  الجميع. وحية اْلبُرشُ و: الذي فيه أَْلواٌن وَخْلط ،  األَْبرشُ  قال اللّْيث :: برش   ِمثْله. اْلبَِريشُ وبمنزلة الرَّ

 رؤبة :وقال 

رِيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي و  فريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريركريريريريريريريريريْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييت تريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريِش و   رْبُِ  بريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريري   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
 ، كراِهيَةً للفظ األْبرص. األَْبَرش أي فيه أَلوان ، وكان َجذيَمةُ الملك أَْبَرص ، فلقبه العرب

واألَشيَم ، والْمَدنَّر ، واألْبقَع ، واألْبلَق ،  ، واألَْنمر ، األَْبَرش أبو ُعبيدة : في ِشياِت الخيل مما ال يُقال له بَهيم ، وال شيَةَ له :

واألَشيَم : أن يكون به شاٌم في َجسده ،  فاألَْبرُش : األَْرقَط ، واألَْنمر : أْن تكوَن به بُْقعَةٌ بيضاء ، وأخرى أّي لَوٍن كاَن. قال :

 .اْلبََرش واْلُمَدنَُّر : الذي له نَُكٌت فوق

: كثيرةُ  بَرشاءُ وَ  َربشاءُ  ، وأَْنقََد ، إذا أْوَرق وتَفَطَّر ، وأرضٌ  أَْربَشوأْرَمَش األْرُض  األعرابّي :أبو العباس ، عن ابن : ربش 

 وأَْبَرٌش مختلُف اللّون. أْربشٌ  العُشب ُمْختَِلٌف أَلوانُها ، ومكانٌ 

 وأَْبَرٌش. أَْربشٌ  وقال اللّحيانّي : بِْرَذْونٌ 

 : كثيرة العُشب. بَْرشاءووَرْمشاُء  َربشاءُ  وقال الكسائّي : َسنَةٌ 

 ش ر م
 شرم ، شمر ، رشم ، رمش ، مشر ، مرش.

 : قطع ما بين األْرنَبة ، وقَْطٌع في ثَفَِر النّاقة ، قيل ذلك الشْرمُ  قال الليث :: شرم 
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ة ، وانقة ْرَماء ِفيهما  اصريريَّ رََّمةٌ و   ريريَ  وكان أبرهة صريريامس   الفيل جاَءه  مَسَجرٌ األْنف ،  مةريرير وُ  و  َأ ريريَرُ   ، ورجل م ةريريَ
 .األ َرُ أنفه فس مِّيَ  َفةَرُ

ئاِر فََردَّها. تَشريمَ  في حديث ابن عمر أنه اشتَرى ناقَةً فرأى بهاو  الّظِ

م : التّشقيق ، يقال ِلْلِجْلد إذا تَشقََّق قد التَّشريمُ  قال أبو ُعبيد :  ، وهو شبِيهٌ باْلعَلَم. أشَرم ، ولهذا قيل للمشقُوق الشفِّة : تَشرَّ

متْ  في حديث َكْعب أنه أَتَى ُعمر بكتاٍب قدو  ، أي تَشْققَْت. نَواحيه تََشرَّ

ذُن ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : يقال للرجل المشقوق الشفة السفلى : أَْفلَج ، وفي العليا : أَْعلم ، وفي األْنِف : أَْخرم ، وفي األُ 

 .أشَرمُ  َجْفِن : أَْستَُر ، ويقال فيه كله :: أَْخَرُب ، وفي الْ 

ئار أْن تُْعَطف الناقَةُ على َولَِد غيرها فَتَْرأَمه ، يقال : تشِريمُ  قلت : ومعنى ئار الذي في حديث ابن عمر : أن الّظِ ظاَءْرُت  الّظِ

دوا ذلك شدُّوا أَْنفَها وَعْينَْيها ، وَحْشوا َخْوَرانَها بُِدْرَجٍة أَُظائُِر ظئَاراً ، وقد شاهدُت ِظئاَر العرب النّاقَةَ على َولَِد غيرها ، فإذا أرا

ها ذلك قد ُحِشيَْت ِخَرقاً وُمَشاقَةً ، ثم َخلُّوا الَخْوَراَن بِِخاللَْين ، وتُِرَكْت كذلك يوماً ، وتَُظنُّ أنها قد َمِخَضْت للوالد ة ، فإذا َغمَّ

 َخْوَرانِها وقد ُهيِّيَء لها ُحواٌر فَيُْدنَى منها ، فَتَُظّن أنَّها َولََدته فَتَْرأَُمه وتَُدرُّ عليه.نَفُّسوا عنها ، واستخرجوا الدُّْرَجةَ من 

 والَخْوَران : َمْجرى خروج الطعام من الناس والدَّواّب.

 : المرأةُ الُمْفَضاة ، وأنشدنا : الشَِّريمُ  أبو عبيد ، عن األحمر :

رميِ  َة الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْوَُ أدمِي بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
  

ي   ومريريريريريريريريِ ي وقريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريِ ل  مريريريريريريريرين يريريريريريريريريوُِ امسريريريريريريريريْ  أَْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةُ البَْحر. الشْرمُ وأراد الشّدة.   : لُجَّ

ْشمُ  قال الليث :: رشم   يََد الُكْرِدّي والِعْلج كما تُوَشُم يَُد المرأَةِ بالنِّيل لكي تُْعَرَف بِها ، وهو كاْلَوشم. تَْرُشمَ  : أن الرَّ

شمُ وقال :  ْوشمُ  اْلبُّرِ والُحبوب ، وهو: خاتُم  الرَّ  بلغة أَْهِل السَّواد. الرَّ

ً  البُرَّ  رْشمتُ  البُرَّ  َرَشْمتُ  يقال :  ، وهو َوْضُع الخاتَم على فَراِء البُّر فيَْبقَى أَثَُره فيه. رْشما

شمُ  وقال النّْضر : ُل ما يَْظَهُر من النَّبات ، يقال : فيه الرَّ  النَّبات.من  َرَشمٌ  : أَوَّ

 وأَْرَمٌش ، مثل األْبرش في لَْونه. أَْرشمٌ  وقال اللّحيانّي : بِْرَذْونٌ 

 وَرْمشاُء ، مثل اْلبَْرشاُء ، إذا اْختَلََف أَْلواُن ُعشبها. َرشماءُ  قال : وأْرضٌ 

ه ، وَمكاٌن  : األْرشم شمر ، عن ابن األعرابّي ، قال : ، وأَْبَرش وأْربَُش ، إذا  أْرشموأَْرَمُش الذي لَْيَس يَِخاِلِص اللّْون وال ُحّرِ

 اختلف أْلوانه.
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ُم الطعام ، ويحرُص َعليه. األْرشمُ  أبو ُعبيد ، عن األُموّي :  : الذي يَتََشمَّ

 وقال جرير يَهجو اْلبَعيث :

ةٌ  يريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ه  وهريريريريريريريريَي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه أ مريريريريريريريريُّ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا  محريريريريريريريريََ

  
ِة أَْرمشريريريريريريريريريا  افريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ زِّ لريريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريجريريريريريريريريرياَدْ  بريريريريريريريريريِ

  
يبَة.« أَْرَشما»ت في قوله : وقال ابن السكي  قال : في لَْونِه بََرش يشوُب لَْونَه لَْوٌن آخر يَُدّل على الّرِ

 .أْرشم ، يريد من ماِء َعْبدٍ  أَْرشما قال ، ويُْرَوى : ِمْن نَِزالَةِ 

اماً يقول : ْسُم  وقال أبو تُراب : َسِمْعُت َعرَّ ، أي َكتََب. ويقال للخاتم الذي يُْختَم به  َرشمَ و: األثَر ، ورَسَم على كذا ،  الرشمُ والرَّ

ْوَسُم ،  ْوشمُ واْلبُّر : الرَّ  .الرَّ

 الشجر وأَْرَمش ، إذا أَْوَرق. أَْرَشمَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

َمش قال الليث :: رمش   .َرْمشاء ، واْلعَْين أَْرَمش اٍء يَسيل ، وصاِحبُهُ : تَفَتٌُّل في الشُّْفر ، وُحْمَرةٌ في الجفون مع م الرَّ

 وأنشد غيره :

كريريريريريريريريرياد  يريريريريريريريريريزِيريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ   ِوي يريريريريريريريريريَ ٌر حنريريريريريريريريريَْ يتريريريريريريريريريَ ْم نريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريَ 

  
ش و   رَامريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ  و مريريريريريريريريريَ ْم حنريريريريريريريريريو الريريريريريريريريريْ  أَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار هريريريريريريريريري 

  
 : َغِضيَضةٌ من اْلعََداَوة. َمراِمش قال :

ُك  : اْلِمرماشُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : أْراُء أيضاً.الذي يَُحّرِ  َعْينَْيه عند النظر تحريكاً كثيراً ، وهو الرَّ

ْمشُ وقال :  ْيحاِن وغيره. الرَّ  : الطَّاقَةُ من الحماِحِم الرَّ

 : كثيرة العُشب. َرْمشاء ، أي بََرٌش ، وأرضٌ  َرَمشٌ  ، وبه أَْرَمش وقال اللِّحيانّي : بِْرذْدنٌ 

ْمشُ  وقال غيره : ً  نُم شيئاً يَسيراً ، وقد: أَْن تَرَعى الغَ  الرَّ  ، وأنشد : َرَمشْت تَْرِمُش َرْمشا

   َقْ  َرَمةْه  ي ا  َيستا  فاْعَجِل 
ً  : ِشْبهُ اْلقَْرِص من الِجْلد بأَْطَراف األظافير ويقال : قَْد أَْلَطفَ  الَمْرش قال الليث :: مرش  وَخْرشاً ، والَخْرش : أشدُّه ، قال  َمْرشا

الماُء من َوْجهها في مواِضَع ال يبلُُغ أن يَْحِفَر َحْفَر  يَْمُرشُ و إذا َوقََع عليها ماء المطر َرأَْيتَها كلَّها تَسيُل : أْرضٌ  الَمْرشُ و :

 .األَْمراش الَمِسيل ، وجمعه

ََّر فيه ، واإل األَْمراش من َمْرٍش  يقال : اْنتََهينَا إلى الشَّْيء بَْعَد الشيء من  يَْمتَِرش نسان، اسٌم لألَْرض مع الماِء ، وبَْعَد الماِء إذا أَث

 هاهنا ثم يَْجمعه.

 .أْمراشو: أَْسفَُل اْلَجبَل ، وَحِضيُضه يَِسيُل منه الماء فَيَِدبُّ َدبيباً وال يَْحِفر ، وجمعه أَْمراٌس  الَمْرشُ ووقال النضر : الَمْرُس ، 

بَابّي يقول : ً  رأيت قال : وسمعت أبا ِمْحَجن الّضِ  من السَّيل ، وهو الماء الذي يجَرح َوْجهَ األْرض َجْرحاً يَسيراً ، ويقال : َمْرشا

 ، وُمَراطةٌ ، أي َحقُ  شةٌ ُمَرا لي ِعْنَد فالن
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 ،  ذا اْ تريَلْسَته. اْمَ َ ت هو َوْجَهه ،  ذا َ َ  ه ، واْمَ َْسه  الةَّيء  َمَرشو َصغت ، 
. وقال بعضهم : بل هو ِشْمُرَكْنذ اسُم َمِلٍك من ملوك اليمن يقال : إنه َغَزا مدينة السُّْعد فهَدَمها ، فسميت َشِمرٌ  قال الليث :: شمر 

 بَنَاها فسميت ِشْمُرَكْث ، فأُْعِربَْت َسْمَرقَْند.

ر الثَّْوب إذا َرفَْعتَه وكلُّ شيٍء قاِلص ، فإنَّه تَْشِميُركَ  : الشَّْمرُ وقال :  َرةٌ  يقال ِلثَةٌ  ، حتى ُمتََشّمِ الِزقَةٌ بأَْسنَاخِ األْسنان. ويقال  ُمتََشّمِ

 أيضاً. شامَرةٌ  ، وشفَةٌ  شاِمَرةٌ  أيضاً : ِلثَةٌ 

ِريُ  : ماٍض في الحوائج واألمور ، وهو ُمتََشمر وَرُجلٌ   أَْيضاً. الشَّمَّ

ِريّ  وبعضهم يقول :  ، وأنشد : ِشمَّ

رِي  مريريريريريريريَّ و اَّريريريريريريرياجريريريريريريرياِ   ال الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َس أ ريريريريريريري  يريريريريريريريْ  لريريريريريريريِ

  
ِوي و   رف  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ اُِّل  والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ  اجلريريريريريريريريريمريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
رَ ولهذا األمر  انَشمرَ  وقد  ، إذا اْنَضّم َضْرُعها إلى بَْطنها من غيِر ِفْعل. شاِمَرةٌ  إَزاره ، ويقال : شاةٌ  َشمَّ

روقال :   وأنشد : : اسُم نَاقَة ، وهو من اْلقُلُوص واالستعداد للسير شمَّ

ة   ِويريريريريريريريريريَّ ْرَش هريريريريريريريريري  َر عريريريريريريريريريَ ه  األمريريريريريريريريريْ ا رَأَيريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
را  مريريريريَّ َؤاِد بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريري  ه  مسريريريريريريرياجريريريريريريرياِ  الريريريريْ يريريريريريريريْ لريريريريَّ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وقال األصمعّي :  : اسم نَاقة. َشمَّ

 .شِمرّ  ويقال : أََصابهم شرٌّ 

رَ والرجل  َشْمرَ  ، يقال : شمر وقال رو،  تَشمَّ  ل ، وأنشد :غيَره ، إذا أَكمْشتَه في السَّْير واإلْرَسا َشمَّ

 اْنَصاَع مَشَّرِّي  و   فةمَرْ  
ر : الشَّمريو: اْنكمشْت ، يعني الِكالب ،  َشّمَرتْ  ، إذا أَكمشها  أَْشَمَرَهاوإبلَه  َشّمرَ  ، قاله األصمعّي ، قال : ويقال : المشمَّ

 وأَْعجلها ، وأنشد :

ا  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ا اْر ريريريريريريريريريريََ مريريريريريريريريريريَّ او لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ راَن ركريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  َأمشريريريريريريريريريريَْ

  
اظ  دوَن و   فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوينِّ تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َوارَِدأِب اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِريُ  سلَمة ، عن الفراء : رَ »: الَكيُِّس في األمور المْنكمش ، بفتح الشين والميم ، ومن أمثالهم :  الشَّمَّ أي « َذيالً وادََّرَع لَْيالً  َشمَّ

 قَلََّص َذْيلَهُ.

ْرهاال يُِقّر أحٌد أنه كاَن يََطأُ َوِليَدتَهُ »في حديث عمر أنه قال : و  .« إاّل أَلَحْقُت بِِه َولََدَها ، فمن شاَء فَْليُْمِسْكها ، ومن شاء فَْليَُسّمِ

ين ، وسمعت األصمعّي يقول : أعرف  بالشين وهو اإلرسال. التشمير قال أبو عبيد : هكذا الحديث بالّسِ

لت الشين إلى  َشّمْرتُ  قال : وأراهُ من قول الناس :  السين.السفينة : أْرَسْلتُها فحّوِ

 قال أبو ُعبيد : الشين كثير في الشعر وغيره.

 وقال الشماخ يَْذُكُر أَْمراً أَِرَق له :

ع   بريريْح  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريِ ه  لريريريريريريريه يف الريري ريريْوُ والصريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  أَرِقريريريريريريريْ

  
ا    َره  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ رِّيريريريريريريريريخ  مشريريريريريريريريََّ َ

َع املريريريريريريريري  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ
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 الّسهم : َحْفُزه وإكماشه وإرَسالُه. تَشِميرُ  : شمر وقال

ا السين فلم نَْسمعه إال في هذا الحديث ، وال أراها إال تحويالً كما قالوا : أَرشم بالشين ، وهو في األصل  قال أبو ُعبيد : وأمَّ

ته.  بالسين ، وكما قالوا : َسَمَت العَاِطَس وَشمَّ

ج : رجل  ألمور ، نافِذٌ في كل شيء ، وأَنشد :، أي َزْوٌل بصيٌر با ِشْمرٌ  وقال المؤّرِ

   َقْ  ك له  َ ِْستا  َق  وما  مِشرا 
ْمرُ وقال :   لألمر ، إذا َخفََّف فيه. انشَمرَ و: السَِّخيُّ الشجاع ،  الّشِ

 لُق.: الحسُن الخُ  األَرَمشو، إذا آذاه ،  َمَرشه الرجُل الكثير الشر ، يقال : : األْمرش ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 : الشَِّره. األرشمُ و: النّشيط.  األَْمشرو

 : َمسايُِل الماِء تَْسقي السُّْلقان. األَْمراش وقال أبو َعْمرو :

 : ِشْبه ُخوصٍة تخرج في اْلِعَضاه ، وفي كثير من الشجر أَيام الخريف ، لها ورٌق وأغَصان َرْخَصةٌ. الَمْشَرةُ  قال الليث :: مشر 

 اْلِعَضاهُ. أمشرت يقال :

 .َمَشَرتها األرض ، وما أَْحَسنَ  أَْمَشَرت أبو ُعبَيد عن أبي ِزياد واألحمر :

 الِعتْق ، أي نضاَرتُه وُحْسنُه. َمْشَرةُ  ، أي ُمَؤللَةٌ عليها َمْشَرةٌ وأُذٌُن َحْشَرةٌ  : َوَرقُها. ويقال : َمَشَرتُها وقال أبو َخْيَرة :

 وقال النَِّمرّي يصف فرساً :

َرأبٌ هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َرأٌب َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ا أ ذ ٌن مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رْ   فريريريريريريريريريِ رْ    ذا مريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأ عريريريريريريريريريْ

  
 : إتْباٌع لَحِشرة. َمْشَرةٌ  وقيل :

 اللّحَم : قََسْمتُه ، وأنشد : َمَشْرتُ  أبو ُعبيد :

ْولريريلريريريريريريريا ْ َر مسريريَ َر الريري ريريريريريريريِ ا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريعريريريريريريريَ ه  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  فريري ريري 

  
رِ و   َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْ ر اَن ملَْ مت  ان  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أيَّ َُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : نشاُط النَّْفِس ِلْلجماع. التَّمشيرو: ُحسُن نَباِت األرض واْستِواُؤه ،  التَّمشير األعرابّي :ثعلب ، عن ابن 

 .«تَْمشيراً  إنِّي إذا أََكْلُت اللّحم وَجْدُت في نَْفسي»في الحديث : و

 َمشَرةُ  الرجل ، إذا اكتَسى بعد ُعْري ، وامرأة تََمشَّرَ والشجُر ، إذا أصابه مطر فخرجت ورقته ،  تَمشَّرو: اْلِقْسَمةُ  التَّمشيرو

 من اْلعُشب ما لم يطل. اْلَمْشَرةُ واألْعضاء ، إذا كانت َريّا ، 

 وقال الطرماح :

   َعَلى َمْةَرأب  مَلْ تريْعَتِلْق  ْلَمَحاِجن 
ُجل ، إذا اْستَْغنَى  تَمشَّرَ و  ، وأنشد :الرَّ

او  لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  رُّاَن وَدقريريريريريريريريريريريريِ ْ  َأاتاَن بريريريريريريريريريريريريري  ْو قريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ِ مريريريريريريريَ عريريريريريريريْ اه  مريريريريريريري  لريريريريريريريَ ْن رَأَيريريريريريريريريْ َر مريريريريريريريلريريريريريريريكريريريريريريريْم مريريريريريريريَ  مَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، وهي التي قد اْهتَزَّ نباتها ، واْستََوْت وَرِويَْت من المطِر. ماِشَرةٌ  شمر : أرضٌ 
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 وقال بعضهم : أرٌض نَاِشَرةٌ بَهَذا الَمْعنَى.

م (أبواب)  الشني والَّل 

 (1)[ش ل ن]

 ش ل ف
 استُْعِمل من وجوهه : فشل ، شفل.

 َجماَعة. قال : اْلقُْرَطالَةُ : اْلَمشافِلُ و: الَكبَاَرَجة ،  اْلِمْشفَلَةُ  ، وقرأُت في كتاب النَّضر بن ُشميل : َشفَلَ  أهمل الليث: شفل 

 : الَكِرُش. اْلِمْشفَلَةُ والَكبَاَرَجةُ أْيضاً. قال : وَسِمْعت َشاِميّاً يقول : 

دَّة ، إذا َضعَُف وذهبت قُواه ، ويقال : إنه لََخْشلٌ  فَِشَل يَْفَشلُ  ، وقد فَِشلٌ  قال الليث : رجل: فشل  ، وإنه  فَْشلٌ  عند الحرب والّشِ

 .فَِشلٌ  لََخِشلٌ 

 [.46األنفال : ] (َوال تَناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُُيُكمْ )وقال هللا َجلَّ وعزَّ : 

ُكْم إذا اْختَلَْفتُْم.  قال الّزجاج : أي تَْجبُنُوا عن َعُدّوِ

ُج في الغَرائِب لئال يَْخُرَج ولُده َضاِوياً ،  اْلِمْفَشلُ  ثعلب ، عن اْبن األعرابّي :  َهْوَدج.: ِستُْر الْ  الِمْفَشلُ و: الذي يَتََزوَّ

، وهو أْن يُعلَِّق ثَْوباً على الَهْوَدج ، ثمَّ يُْدِخلُهُ فيه ويَُشدُّ أطرافَه إلى القَواعد ، فيكون وجايَةً من  اْلِفْشل وقال ابن شميل : هو

 ُرؤوس األَْحنَاِء واالْقتاب ، وُعقَد العُُصِم ، وهي اْلِحبال.

ُ  اْفتََشلَت وقد  .فشلَتْهُ و،  فِْشلَها المرأَة

 : ِستُْر الَهْوَدج. الِفْشلُ  عمرو ، عن أبيه :

َجها. تَفَشَّلَ  يقال : وقال ابن السكيت : .الفَياشلُ و الفَيَشل : َطَرُف الذَّكر ، وجمعها الفَيَشلَةُ وقال :   فالٌن منهم امرأَةً ، إذا تََزوَّ

 ش ل ب
 استُْعِمل من وجوهه : شبل.

ْبلُ  قال الليث :: شبل   َولَُد األََسد. الّشِ

 التَّعَّطُف على الرُجل ومعونته. اإلشبَالُ  أبو ُعبيد ، عن الكسائّي :

 وقال الكميت :

ْأر   َت ظريريريريريريريريَ م  َرئريريريريريريريريمريريريريريريريريوهريريريريريريريريا غريريريريريريريريَ واو هريريريريريريريري  لريريريريريريريري   َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
وا  بريريريريريريريريري  ا و ريريريريريريريريريَ َّ لريريريريريريريريريَ رَاِف الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا أَبطريريريريريريريريريْ

  
__________________ 

اللَّةل َّم ي بخ بال توابل  الليث :»: ري  ن ال  عن األُّهري( ري 151/  14ري  نةل)« اللسان»( س   الباب من امل بوعة وجاء يف 1)
 خيرج من العرق وي لةل.

لوا ضيفكم وَسوِّدوه ولوُّوه وَسلِّفوه  ع  وامس .  أبو عمرو : ي ال نةِّ
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للماء الذي يستخرج من الرِكيَّة قبل مَسْ ِله يف األَساقي نةيل. وي ال : نةيل  هذه الركيَّة قال أبو ملصور : و عه األعراب ي ولون 
و  (264،  263/  6)« العني»وانيتر .« .. طيٌِّ . فإذا مس ِ َن يف الس اء ن صه ع ذ وبت ه . ونةل املرأأب يريْلة لها نةال  : نكحها

 (.نةل)« التاج»
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ُج. الُمشبِلَةُ  قال : وقال األصمعّي :  من النِّساء هي التي تُِقيم على ولدها بعد زوجها وال تَتََزوَّ

 وَحنَْت على ولدها. أََشبَلَتْ  يقال لها :

 ، والشابُن والِحْضَجر. الشابِلُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : إذا كان الغاُلم ُمْمتَِليَء البَدن نَْعَمةً وَشباباً ، فهو

ِه فهيأبو ُعبيد ، عن أبي َزيد : إذا مَ   .ُمشبِلٌ  شى اْلُحَواُر مع أُّمِ

 ؛ لشفقتِها على ولدها. ُمْشبِلٌ  قال األزهرّي : قِيَل لَها :

 ش ل م
 شلم ، شمل ، مشل ، ملش ، لمش.

َواُن الذي يكون في البُّر. َشْيلَمٌ و َشالَمٌ  قال الليث :: شلم   ، بلغِة أهل السَّواد ، هو الزُّ

ْيلَمُ  األعرابّي : هوثعلب ، عن ابن  َواُن والسَِّعيُع. الشَّ  والزُّ

 وشنُّمه. ِشلَّمةٌ  َرأَيُت رجالً يَتََطايَرُ  وقال أبو تراب : سمعُت السُّلَِميَّ يقول :

ا   ن  ريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريريرير  ريريريريريريريريريريريريَّ

  
مريريريريريريريريا  لريريريريريريريريَّ  َأطريريريريريريريرياَر يف مسريريريريريريريري   ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَك الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ُم : َشلَّموسلَمة عن الفراء ، قال : لم يَأْت على فَعََّل اسٌم إال بَقَّم ، وَعثّر وبَذَّر ، وُهما َمْوضعان ،   اسُم قَْرية. بَْيُت المقدس وخضَّ

 أْهمله الليث ، وهو ُمْستعمل.: مشل 

فيق بالحْلب. : لِ اْلِمْمشَ والَحْلُب القليل ،  اْلَمْشلُ  َروى أبو العباس ، عن ابن األعرابي ، قال :  الحاِلُب الرَّ

 ، إذا أنزلت شيئاً من اللّبن قليالً. تمشيالً  النَّاقة َمشَّلَت أبو ُعبيد ، عن األُموّي :

ة : تمشيلُ  َشِمر ، عن ابن ُشميل : رَّ  انتِشاُرها ال يجتمع فيحلبها الحاِلُب أو فَِصيلها. الّدِ

 ألنكرته.قال شمر : ولو لم أْسَمعه له 

 : أَن يَْحلُب ويُْبقَى في الضَّْرع شيئاً ، وهو التَّفشيُل أيضاً. التَّمِشيلُ  سلَمة ، عن الفراء :

 : اْلعَبَُث ، وهذا صحيح. اللّْمشُ  أهمله اللّيث ، وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :: لمش 

ً أَْمِلشهُ َملْ  الشيءَ  َملَشتُ  وقال ابُن دريد :: ملش   ، إذا فَتَّشتَه بيِدَك كأنك تَْطلب فيه شيئاً. شا

، إذا أَْلقََح النِّصَف منها إلى الثُّلُثَين ، فَإذا أَْلقََحَها ُكلَّها قيل : أقمَها  إشماالً  اْلفَْحُل َشْولَه أَشَملَ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: شمل 

ْت تَِقّم قُُموماً.  حتى قَمَّ

ً  شملتوَ  َطب إالَّ قليالً ، والَخرائُِف : النخيل اللواتي  إِْشماالً  فالٌن َخَرائِفَهُ  أَْشَملَ و،  الً َشمَ  الناقة لَقاحا ، إذا لَقََط ما عليها من الرُّ

 تُْخَرُص أي تُحَزُر ، واحدتها
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 َ ر وَفٌة.
 أيضاً. َشَملٌ  النّخلة ، قيل فيها، وإذا قلَّ َحْمُل  َشَملٌ  قال : ويقال لما بَِقَي في الِعْذق بعد ما يُْلقَُط بعضه

مال إذا شَدْدت َشْمالً أَْشُملُها الشاةَ  َشَمْلتُ وقال : وكان أبو ُعبيدة يقول : ِحْمُل النَّخلة ما لم يَكثر ويَعُظم ، فإذا كثر فهو َحْمٌل ،   الّشِ

 عليها.

 الشاة ِمثْله. ِشمال األصمعّي ، والكسائّي : في

: أن يكون لون أسود يعلُوه لوٌن آخر.  الشامل . قال : واللَّونُشموالً و يَشَملُُهْم َشْمالً  ٌر ، أي َغشيتُهمأمْ  َشِملَهم وقال الليث :

مالو  .شماِئل خالف اليمن خليقة اإلنسان ، وجمعه الّشِ

 وقال لبيد :

ْم  هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ْر   مريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريَ ي وقريريريريريريريريري  أَنريريريريريريريريريْ ْومريريريريريريريريريِ م  قريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريري 

  
اِ    وهريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريرين مشريريريريريريريريريريريريريِ َل بريريريريريريريريريريريريري  ِّلريريريريريريريريريريريريري   مشريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، أي في أَْخالقه وِعشرتِه. الشمائِل ، ورُجل َكريمُ  الشمائل لحسنةوإنها 

 يوُمنا ، إذا َهبَّْت فيه أَْشَملَ و. َشَملَْت تَْشُمل ُشموالً  : ريٌح تَُهّب من قِبَِل الّشام ، عن يسار اْلِقبلة ، والشَّمأَُل لغةٌ فيها ، وقد الشََّمالو

به ،  يُشتَمل : ِكَساءٌ  الشَّْملَةو: باِرَدةٌ ،  َمشمولة ، أي َضَربَتْهُ فَبََرَد ماُؤه ، وَخْمرٌ  الشمال ريح َشَملَتْه : َمْشمول ، وَغِديرٌ  الشمال

 .ِشمال وجمعها

لّرجل إذا نام باللّيل ، بها ا ِمشَملَة يَشتَِملُ  عند البادية : ِمئَْزٌر من ُصوٍف أو َشعٍَر يُْؤتََزُر به ، فإذا لُفَِّق ِلْفقَان فهي الشْملَةُ  قلت :

ملةو  بها. يَشتَِملُ  : الحالةُ التي الّشِ

اء. اْشتِمال أنه نهى عن وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و مَّ  الصَّ

منها يده ،  بالثوب حتى يَُجلِّل َجَسَده ال يَْرفَع منه جانِباً ، فيكون فيه فَْرَجةٌ تَْخُرج يشتَِملَ  قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي : هو أن

 وربما اْضَطجع فيه على هذه الحالة.

بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يَْرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه  يشتَِملَ  قال أبو ُعبيد : وأما تَْفسير الفُقَهاء فإنهم يقولون : هو أَنْ 

 على َمْنِكبه فيبدو منه فَْرُجه.

 َصحُّ في الكالم ، وهللا أعلم.قال : والفقهاُء أعلُم بالتَّأويل من هذا ، وهذا أ

 بريحها النّاس. تَشمل : الَخْمر ، ألنها الشَّمول وقال أبو ُعبيد :

 وقال الليث : هي البَاِرَدة.

 .َمشُمولَة ، ولذلك قيل للخمر : الشَّمال الخمر ، إذا وضعتَها في َشَمْلتُ  وقال أبو حاتم : يقال :

 أيضاً : َسْيٌف قصيٌر دقيق نحو الِمْغَول. الِمشَملُ وبه ،  يشتمل : ثوبٌ  اْلِمْشَملُ  وقال أبو ُعبيد :

 : ِكَساٌء له َخْمٌل متَفَرق يُْلتَحُف به دون القَِطيفة ، الِمشَملُ و الِمْشَملَةُ  وقال الليث :
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 ؟ِمةَمِلكَ  وقاله امرأأب  اْلَوليِ  له : من أَْنَه ورْأس َك يف
ِحمُ  ُمشتَِمالً  جاء فالن فالن على ناقٍَة فَذهب بها أي رِكبها وَذهب بها ، ويقال : اشتمل أبو َزْيد : يقال :  تشتَمل على َداِهيَة. والرَّ

نَتْهُ.  على الولَد ، إذا تََضمَّ

  وأخبرني المنذرّي ، عن الحرانّي ، عن ابن السكيت أنه قال في قول جرير :

ى  هريريريريريريريْ ا  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ روا عريريريريريريَ ة واذكريريريريريري  امريريريريريريريَ وا أ مريريريريريريريَ يريريريريريريُّ  مسريريريريريريَ

  
َوى   يريريريريريريريِل الريريريريريريريلريريريريريريريريَّ الريريريريريريريِ رُّق مريريريريريريرين مشريريريريريريريََ فريريريريريريريَ ل الريريريريريريريتريريريريريريريريَّ بريريريريريريريْ  قريريريريريريريريَ

  
قها. النَّوى : بشماليل اْلبَقايا ، قال : وقال أبو َصْخر ، وعمارة : َعنَى الشَّماليل قال :  تَفَرُّ

ق.، أي  َشماليلو،  َشَملٌ  قال : ويقال : ما بَِقَي في النّخلة إالَّ   َشْيٌء ُمتَفَّرِ

 : َخِفيفَةٌ ، وأنشد قول امرىء القيس : ِشْمالل : شيٌء خفيف من َحْمل النَّْخلة ، وناقة الشَّماليل وقال األصمعّي :

َوأب   نْي لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ لريريريريريريريريامسريريريريريريريريَ اِء اجلريريريريريريريريَْ خريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ َأيّنِ بريريريريريريريريفريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَ

  
الِ    ْ ْأطريريريريريريريْأ   مشريريريريريِ اِن طريريريريريريريَ بريريريريريريريَ وف  مريريريريرين الريريريريريعريريريريريِ ريريريريريْ  َدفريريريريري 

  
 ويروى :

 أ طَْأِطيء  مِشْاَلِ     َعَلى َعَجل  ملها 
ار :  ومعنى َطأَْطأُْت : أي حّركُت واحتَثَثُْت ، وطأطأ فالن فََرَسه : إذا َحثَّها برْجلَيه ، وقال المرَّ

  َذا ط ْؤِطيَء طَيَّاٌر ِطِمّر و   
مال : يََده ِشْماَلِلي وقال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو : أراد بقوله أُطأِْطيءُ  مالو،  الّشِ ْماللو الّشِ  واحد ، ويقال للناقِة السريعة : الّشِ

ِملَّةُ  ِشْمالل ، وهي  أيضاً. الّشِ

 وقال ابن السكيت في قول زهير :

   نريو ى َمْةموَلة  َفَمىت اللِّ اء  
يَْنَحِسَر ويذهب ، ومنه قوُل إَذا هبَُّت بالّسحاب ، لم يلبث أن  الشمال : سريعةُ االْنِكشاف ، أََخَذه من أنَّ الريح َمشُمولة قال :

 الُهَذلي :

ة  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  وانْ  ْزنريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريرياَر َوعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ

  
ِل   ْر.  ومل يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ اَر بريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريَ

  
 والنَّوى والنِّيَّةُ : الموِضُع الذي تَنُِويه. فتقشعه ، قال : الشمال يقول : لم تَهّب به

 قال ابُن السكيت في قول أبي َوْجَزة :

سِ  ة  األ نريريريريريريْ وبريريريريريريريَ لريريريريريري  اجمريريريريريريَْ َواعريريريريريريريِ  هريريريريريريريَ وٌل مريريريريريريَ مريريريريريري    َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ ِ  واْلَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  من اهِلجريريريرياِن اجلمريريريرياِل الةريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريْ

  
مواِعُدها ، أي ليست  َمْشُمولٌ  قوله : َمْجنُوبَة األْنس ، أي أُنسها محموٌد ؛ ألنَّ اْلُجنوَب مع المطر فهي تُْشتَهى ِللِخْصب ، وقوله :

 مواعيدها بمحمودة.

 به فََزٌع كالجنون ، وأنشد :من جنون ، أي  َشْملٌ  ويقال : به

َلة  َمْةم وَلة      مَحََلْه به يف لَيريْ
 أي فَِزَعٍة ، وقال آخر :
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ْتأب   ف  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى َأنَّ طريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ْن طريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا يب مريريريريريريريريِ

  
ِل   مريريريريريريريْ ْيمريريريريريريريا  تريْعَ ِي  كريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريَّ ه  ضريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ َذا ِ فريريريريريريريْ

  
 : كالُجنون من اْلفَزع. كالشَّمل قال :

 الرجل في َحاَجته. وانشَمَر فيها ، وأنشد أبو تراب : انَشَمل ، ويقال : َشْملَك هللا: االْجتماع. َجمَع  الشَّملو

هريريريريريريريريا بريريريريريريريري  يريريريريريريريرياِ  حَيْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َورَّأب  األلريريريريريريريريْ اء  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  وجريريريريريريريريْ

  
ال  ة   ريريريريريريريريََ ا رَأْيريريريريريريريريَ ل  رَاهريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ْن قريريريريريريريريريَ كريريريريريريريري  ْن ملَْ يريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  

ة   عريريريريريريريريَ ق  أَْربريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريىت يريريريريريريريريَ  لَّ عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا  ريريريريريريريريَ

  
راَب   َق األَقريريريريريريريريريْ اَل يف ألُِّق  َّريريريريريريريريريَِ  فريريريريريريريريريانةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ

  
 أراد أربعة أْخالف في َضْرعٍ الزٍق لحَق أقرابَها فانشمَر ، واْنَضّم.

 وقال اآلخر :

ر وا افريريريريريريريريريَ ِ  ملريريريريريريريريا َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الَّ ِ  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريَ  رَأَيريريريريريريريريْ

  
ل   ائريريريريريريريِ مريريريريريريريَ ي د وَنريريَ ْم يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريِ هريريْ وُّون سريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريَ

  
 باليمين ، أي بمنزلٍَة َحَسنَة ، وإذا خسَّْت منزلَتُه قال : أنت عنديأي يُنزلونني بالمنِزلة اْلَخِسيسة ، والعرب تقول : فالن ِعْندي 

مال  .بالّشِ

 وقال عِدي بن زيد يخاطب النُّعمان بن الِمْنِذر ، ويفضله على أخيه :

يريريريريريريريريِض وقريريريريريريريري  َأ َّ  فريريريريريريريريِ
 
ْرجريريريريريريريريو َردَّ املريريريريريريريري  كريريريريريريريرييريريريريريريريريف تريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريال ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    َك يف بَيريريريريريرياِ. الةريريريريريريريريريريريريريريِّ ْ مَسيريريريريريريْ  َر قريريريريريريِ

  
َرك ، وجعِل قِْدَحكَ يقول : كنُت أنا الُمفيَض بقدح أَ  ْزتُك عليه ، وقد كان أخوك قد أَخَّ مال خيك وقِْدِحك ففوَّ لئال يَفُوز ، قال :  بالّشِ

َدتْه. الشَّمالُ  الَخاَلئق ، أي كريم األَْخالق ، أُِخَذ من الماء الذي َهبّت به َمشُمول ويقال : فالن  فَبَرَّ

 بناحية َمْعقُلَة.: ِجبَاُل رماٍل ُمتَفرقة  الشماليلو

 ، وأنشد : َشَملٌ و َشُمولٌ  وزاد ابن حبيب : .َشْملٌ و َشْيَملٌ و َشْوَملٌ و شأَملٌ و َشْمأَل : الشَّمال قال : ويقال للريح

ٌك بريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريالِد الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ  وّ  َوى مريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريِ  ثريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ي عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه رِ    الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
، لم  «بشماله يُْعَطى صاحبُه يوم القيامة الُمْلَك بيمينه ، والُخلَد»ذكر القرآن فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النبيَّ و

، وإنما أراد أنَّ الملَك والُخْلد يُْجعالن له ، وكلُّ من ُجِعَل له شيء فملكه فقد ُجعل  شماله يرد به أن شيئاً يوضع في يمينه وال في

ْْيُ ) يل : األْمُر في يَِدَك ، أي في قَْبَضتَِك ، ومنه قول هللا :في يده وقبضته ، ومنه ق أي هو له  [26آل عمران : ] (بَِيِدَك اخلَْ

يُراد به اْلَوِلّي الذي إليه َعقُده ، وأراد الزوَج المالك  [237البقرة : ] (الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِ كاحِ )وإليه. وقال هللا جّل وعزَّ : 

 لنكاح المْرأَة.

 : ُكْنيَةُ الدُّنيا ، وأنشد : َشملَةٌ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : قال : أُمُ 

   من أُِ مشَْلَة تريْرِميَلا ِبَذائِِفها 
 ، وأُمُ  َشْملة َعْمرو ، عن أبيه قال : أم
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َية  ا مر.  ليلى : ك لريْ

 [أبواب الشني والنون]

 ش ن ف
 شفن ، شنف ، نشف ، نفش ، فنش ، فشن.

 ، إذا نظرت إليه. شنَفتُ وإلى الشَّْيِء ،  َشفَنتُ  أبو ُعبيد ، عن الكسائّي :: شنف ، شفن 

 ِمثله. الشنَفِ و الشَّْفنِ  وقال أبو عمرو : في

 وأنشد :

ه و  بريريريريريريريري  لريريريريريريريرياكريريريريريريريريِ يريريريريريريريريم  مريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ لَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وا كريريريريريريريري  رَّبريريريريريريريري   قريريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريه  َدفريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  َأ مريريريريريريريريريِ َ اكريريريريريريريريريَ   ذا تريريريريريريريريريَ

  
 وقال األخطل :

ه  و  تريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريِق رَأَيريريريريريريريريريريريْ َن    الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريَ   َذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِق   اِن األبريريريريريريريلريريريريريريريَ ِة اَِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ فريريريريريريريا  َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريِ  هلريريريريريريريََ

  
 ِشدَّة اْلغَيرة واْلَحَذَر ، وأنشد :: اْلغَيُوُر الذي ال يَْفتُرُّ بصُره عن النَّظر من  الشَُّطونُ  وقال الليث :

   مِسَذاره  م ْرَتِ ٌ  َ ف واَن 
 وقال العجاج :

   أُّمان  َغرَّاء  تروق  الةُّلريََّفا 
 أي تُْعِجُب من نََظر إليها.

 النَّاُس إليهم. فَشفَن وفي حديث ُمجالد بن مسعود ، أنه نظر إلى األْسوِد بن َسريع يَقُصُّ في ناحية الَمْسجد ،

 .َشنَفَ  : أَْن يَْرفََع اإلْنسان َطْرفَهُ ناِظراً إلى الّشْيء كالمتعّجِب منه ، أو كالكاِرِه له ، ومثله : الشَّْفنُ  قال أبو ُعبيد ، قال أبو زيد :

 ، أي أَْبغََضهُ ، وأنشد : َشنِفَهُ  : ِشدَّةُ اْلبُْغِض ، يقال : الشَّنَفُ  وقال الليث :

امريريريريريريريريَ و  ْن أَُّاَل و ْن جريريريريريريريريَ بريريريريريريريريا  لريريريريريريريريَ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه   ريريريريريريريري ْ  لريريريريريريريريْ

  
ا  فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ا  هلريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريّ َرأب  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْتِ اَنئريريريريريريريريِ  يف غريريريريريريريريَ

  
 أي ُمْبِغضاً.

ْعثَةُ : الشَّْنفُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي قال :  .ُشنُوف في أَْسفَل األُذُن ، وجمعه : بفَتْح الشين : في أَْعلَى األُذن ، والرَّ

 األُذُن.: ِمْعاَلٌق في قُوِف  الشَّْنفُ  وقال الليث :

 ، ساِكُن الفاء : الَكيِّس. الشَّْفنُ  أبو ُعبيد ، عن األُموّي :

 : َرقِيُب اْلِميراث. الشَّْفنُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 .«تَُموُت وتَتُْرُك مالََك للشاِفنِ »قول الحسن :  : االنتَِظار ، ومنه الشَّْفن َعْمرو ، عن أبيه :

 اْلبُْغض.:  الشَّْفنُ و

 فَِطْنَت ، وأنشد في ذلك قوله : : َشنِْفتُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :
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او  ْل هلريريريريريريريَ لريريَِف الريريْعريريريريريريريَ  وُّ فريريريَ ريريريريريريري  ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ول  : قريريريريريريريَ  تريريريَ ريري 

  
ف    عريريريريريريريريَ  وِّ لريريريريريريريريغريريريريريريريريتهريريريريريريريريا ال َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا لريريريريريريريريِ

  
فاه   ، وهي الشَّْنفَاءُ وأبو زْيد : من الّشِ
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َ لبة الةَفِة العليا من َأْعَلى ،   .الةََّلف   واالسماْلم لريْ
 له َوَعِديُت له ، إذا أَْبغَْضتَه. َشنِْفتُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ً  قال : ويقال : مالي أراكَ   َعنِّي وَخانِفاً ، وقَْد َخنََف َعنِّي َوْجَهه ، أي َصَرفَه. شانِفا

 ُمْنتَِفشٌ  وكّل شيء تراه ُمْنتَبِراً ِرْخَو اْلَجْوِف ، فهو بعُضه عن بعض ، يَْنتَِفشَ  : َمدُّك الّصوَف حتى النَّْفشُ  قال الليث :: نفش 

بعَاُن ، أو بَْعض الّطير ، إذا نَفََض ِريشه كأَنَّه  تنَفّشَ  ، إذا اْنبََسَطت على الوجه ، وقد متنفِّشة وقد يقال : أَْرنَبَةٌ  .ُمتَنَفِّشٌ و الّضِ

 يخاف أَو يُْرَعد.

 .ُمتَنَفِّشةٌ  ويقال : أََمةٌ 

كيت ، قال :الحرا ، إذا أرَسْلتَها بالليل ، فَتَرَعى بال راعٍ  أَنفَشتُها : أَْن تنتِشَر اإلبُل باللَّيل فَتَْرَعى ، وقد النَّفَش نّي ، عن ابن الّسِ

 ، وأنشد : نُفَّاشٌ  وهي إبلٌ 

اِش  بريريريريريريريريريريريريريريَ َن أيب كريريريريريريريريريريريريريريِ ِرْس هلريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريريريْ  أجريريريريريريريريريريريريريريْ

  
فريريريريريريريريريرياش   لريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريرين  نريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  

 غت الّسرى وساِئق  ََنَّاش
 أراد غير هللا. [22األنبياء : ] (َلْو كاَن ِفيِهما آهِلَة  ِإالَّ هللاُ )إاّل بمعنى غير السُّرى كقوله : 

قت ، فرعت بالليل  شنَفَشْت تَنفُ و تَنَفش اإلبلُ  نِفشت قال المنذرّي : أخبرني ثعلب ، عن ابن األعرابّي : قال : يقال : ، إذا تَفَرَّ

َق في المْرعى من غير  نَفَشا ، وال يكون إال باللّيل ، ويقال : باتت َغنَُمه النَّفَش من غير ِعلم راعيها ، واالسم : ، وهو أن تَفَرَّ

 .نَِفشْت نَفَشا علم صاِحبها ، وقد

، قال : قال ابن األعرابّي معناه : إن لم يكن فِْعٌل  فَنَفَشٌ  شحمٌ  أخبرني المنذرّي ، عن أبي طالب ، أنه قال في قولهم : إْن لم يكن

 : الصُّوُف. النَّفَشوفَِرياٌء ، قال : 

 : اسُم نَهر. فَْيشون قال الليث :: فشن 

 ، إذا اْستَْرَخى فيه ، وأنشد أبو الحسن : فَنّشَ وقال أبو تراب : سمعت السُّلَِمّي يقول : بَنّش الرجُل في األَمر : فنش 

    ْن ك ْلَه َغْتَ صاِئِ ي فريلريبِِّش 
 أي اقعُد.« فَبَنِّش»قال : ويروى : 

 وفَيَّش إذا َخاَم عْنه.الرجُل عن األمر ،  فَنّش وقال أبو تراب : َسِمعُت العَْبِسيِّين يقولون :

 : حجارة على قَْدر األَفهار ونَْحوها ُسوٌد كأنها ُمْحتَِرقَة ، تُسمى النْشفُ و: دخوُل الماء في األرض ،  النَّْشفُ  قال الليث :: نشف 

ً و نَْشفه  الماَء. نَْشفة لتَنشفُّها ، وهو الذي يُنَقِّي به الَوَسُخ في الحمامات ، ُسميت نَشفا

يتوقال آخرو  .النَّْشفُ  الوَسَخ عن َمواِضِعه ، والجميع نَْشفَةً النتِشافها ن : ُسّمِ

 بها الماء من يُْنشفُ  : الصُّوفة التي النَّْشفَةُ و
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 األر..
ً  الحوُض الماءَ  نَِشفَ  َمصدر : النَّْشفُ  الحرانّي ، عن ابن السكيت :  ، إذا كانت النََّشف بَيِّنَةُ  نَِشفَةٌ  ، ويقال : أَرضٌ  يَْنَشفُه نشفَا

 الماء. تَْنَشفُ 

، ونَِفَذ  يَنشفُه الحوُض ما فيه من الماء ، نَِشف وقال في باب فَِعَل : وهو الفصيح الذي ال يُتََكلَُّم بغيره ، ومن العَرب من يَفتَح

 الشيء يَْنفَذُ.

 ة وهي سوٌد كأنها ُمحتَرقة.: حجارة الَحرَّ  النََّشفَةو النِّْشفُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 ، بكسر النون. النِّْشفَةُ  : الحجارة التي يُدلَُك بها األْقدام. وقال األموّي ِمثلَه ، إال أنه قال : النَّْشفَةُ  وقال أبو عمرو :

 لونه ، بمعنى واحد. اْنتُشفَ واللّحيانّي : اْنتُِسف لونُه ، 

ْغَوةُ   لما يعلو أَْلبان اإلبل والغنَم إذا ُحِلبَت. ةُ النُّشافَ ووقال ابن السكيت : هي الرُّ

فُ  أَشَربُها. ويقال : أَْمست إبلكم النُّشافَة ، أي أْعطني أنشْفني ، ويقول الضبّي : النَُّشافَةَ  ، إذا شِرْبت انتَشفتُ  ويقال ي ،  تُنَّشِ وتَُرّغِ

 وُرْغَوة. نَُشافَةٌ  أي لها

 : ما أخذته بمْغَرفٍة من الِقدر ، وهو حارٌّ فَتََحسَّْيتَهُ. ةُ النُّْشفَ و النُّشافَة وقال اللّحيانّي :

ً  الناقة نَشَّفت وقال النضر : فٌ  ، وهي ناقةٌ  تَنشيفا ة حافِالً ، ومرة ليس في َضْرِعها لَبَن ، وإنما تَفعل ذلك  ُمنَّشِ ، وهو أن تراها َمرَّ

ْغوة ، وهي الُجفَالَة. : النُّشافَةُ وحين يدنو نَتَاجها ،   الرُّ

 ش ن ب
 شنب ، نشب ، نبش ، بنش ، شبن.

 .َشبَلَ و َشبَنَ  : الغالم الثّار الناعم ، وقد الشَّابِلُ و الشابِنُ : شبن 

في األسنان أن تراها بيضاء ُمْستَْشِربة شيئاً من سواد ، كما ترى الشيء من السََّواِد في  الشَّنَب : قال ابن شميل : شمر: شنب 

 البُُرد. وقال بعضهم يصف األسنان :

ه  زِيريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  مُّ يريريريريريريريريريَ ٌش َأمسريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا محريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريري  َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريري 

  
ٌة   بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ روب و عريريريريريريريريريوار.  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   غريريريريريريريريري 

  
 والظَّلَُم : بياضها كان يعلوه سواد.والغروب : ماء األسنان ، 

 : ماٌء وِرقَّةٌ تجري على الثَّْغر. الشَّنَبُ  قال الليث :

 : األفواه الّطيبة. المشانِبُ  َعْمرو ، عن أبيه :

ُز األسنان الُمَؤشَُّرها فَتَاًء  : الِمْشنَبُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  وَحَداثَةً.الغالُم الَحدث المحزَّ

 و، فقالت طائفة : هو تَْحِريُز أطراف األسنان ، وقيل : هو صفاُؤها ونقَاُؤها ، وقيل ه الشَّنَب وقال أبو العباس : اْختَلَفَوا في
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 تريْفِليج َها ، وقيل : ِطي   َنْكهِتها.
 : البَْرُد والعذُوبَةُ في الفم. الشَّنَبُ  وقال األصمعّي :

انَ   ، وهي الَمِليَسةُ ، وليس فيها َحّب ، وإنما هو ماٌء في قِْشٍر على ِخْلقَة الَحّب من غير َعَجم. شْنبَاء ةٌ وقال الليث : ُرمَّ

 : بُْسُر الَخْشِو. المنَاِشبُ  عمرو ، عن أبيه :: نشب 

 يَأُْخذُ بالحْلِق. ِمْنَشبٍ  : الَخُشُو ، أَتَْونَا بِخْشوِ  الِمْنَشبُ  وقال ابن األعرابّي :

 : الماُل األصيُل. النََّشبُ  ليث :وقال ال

 .النََّشب أبو عبيد : من أسماِء المال عندهم

 .نَشب ، وفالن ماله نشبٍ  يقال : فالن ذو

ً  الشَّيُء في الشيء نَِشبَ  وقال الليث : يد في اْلِحبالة. يَْنَشبُ  ، كما نََشبا  الصَّ

 سوء ، إذا وقع فيما ال َمْخلََص له منه ، وأنشد ألبي ذؤيب : َمنِشبَ  فالن نَِشبَ والباِزّي مخالبه في األَِخيذة ،  أَنشبَ و

او  ْه َأظريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياَرهريريريريريريريريريَ ة  أَنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ   ذا املريريريريريريريريريِ

  
ع    فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َه كريريريريريريريريريلَّ متريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريرية  ال تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريْ

  
ئِب. نُْشبَةو: ُمتَِّخذه ، وأُْشبَة  النَّشَّابو،  بالنُّشَّابِ  : قوٌم يرمون النَّاِشبَةُ و،  النُّشَّابة : جمع النُّشَّابُ و  : من أسماء الذِّ

ً  فالن طعاماً ، أي جمعه ، واتخذ منه انتشبَ  وقال غيره :  َجَمعه. حطباً : انتشبَ و،  نََشبا

 قال الكميت :

م مريريريريريريريريريرياو  رَائريريريريريريريريريريِ ل   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريْ َ  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريْ

  
َع   وا ريريريريريريريريريريََّ بريريريريريريريريريري  وَن مريريريريريريريريريريا انريريريريريريريريريريَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريري   واَّريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريِ

  
ْت ، كلُّ هذا في ِشدَّتِها وَسْوفِها التَُّراب. أَْنَشبَتِ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :  الّريُح ، وأَْسنَفَت ، وأََعجَّ

،  أُْنبُوشة اعن الميّت ، وعن كّلِ دفين ، وأَنا بيُش العُْنُصل : أُُصوله تحت األرض ، واحده نبشكَ  : النَّْبشُ  قال الليث :: نبش 

 وأنشد :

   أبَْرجائِِه ال  ْصَوى َأانبيش  ع ْلص ِل 
 : قَعََد. بنَّشَ  قال اللحياني :: بنش 

 ش ن م
 شنم ، نشم ، نمش ، مشن.

 .النََّشمُ وأبو ُعبيد ، عن األصمعّي : من أشجار الجبال النَّْبُع : نشم 

 العََربيَّة.الِقِسّي  النََّشم وقال غيره : يُتَّخذُ من

 وقال امرؤ القيس :

م   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِر.  َُّْورَاَء مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِْه    غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِت  انأب  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َوتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، قال أبو ُعبيد : معناه : طعنوا فيه ونالوا منه. الناس في أمره نَشَّمَ  أنه لما : عنههللارضيفي حديث مقتل عثمان و
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 ه كان يقول في قول زهير :قال : وأخبرني المنذرّي ، عن أبي عمرو ابن العالء ، أن

   تريَفاَنوا وَدقُّوا بَيلريه ْم ِعْ َر َمْلَةِم  
ً  القوُم في األْمرِ  نَشَّمَ  قال : هو من ابتداء الشّر ، يقال : قد امرأة كما  َمْنَشمَ  إذا أََخذُوا في الشَّّر ، ولم يكن يذهب إلى أنَ  تنشيما

 يقول غيره.

يب ، فكانوا إذا  َمْنَشم ، قال : َمْنَشم  في قوله : ِعْطرقال أبو ُعبيد ، وأخبرني ابن الكلبيّ  : امرأةٌ من ِحْميَر ، كانت تبيع الّطِ

.  تَطيّبوا بِطيبها اْشتَدَّت حربُهم ، فصاَرْت َمثالً في الشَّّرِ

 فيه ، إذا اْبتََدأ فيه وأنشد : نَشَّمَ وفي الشيِء ،  تَنَشَّمَ  وقال شِمر : قال ابن األعرابّي :

ه وَ  رِ ريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريل  يف جريريريريريريريريريَ ِ ي والريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريَ ْ  َأغريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  
ه   ومريريريريريريريريريِ رِّ مريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريري  غريريريريريريريريري  را  يف الريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريِ َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريري 

  

ه و  َم يف أَِد ريريريريريريريريريريريِ ح  قريريريريريريريريريريري  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريْ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ه   ز ومريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريْ يَتْ مسريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريَّ ه ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريُّ

  

 دَعَّ الرّبيِ  َََّْييَتْ يتيمه
بح ، قال : وأدي نَشَّمَ  قال : ل الصُّ  م اللَّيل : َسواُده وَجِريُمه : نْفُسه.في أديمه ، يريد تَبدَّى في أَوَّ

ً  اللحم نَشَّمَ  أبو ُعبيد ، عن الفراء :  ، إذا تَغَيََّرْت ريحه ال من نتٍْن ولكن َكراهةً. تَْنِشيما

 االبتداُء في كّلِ شيٍء. التْنِشيمُ  شِمر عن ابن األعرابّي :

 العطَّارون َرْوٌق وهو َسمٌّ ساَعة.: شيٌء يكون في ُسْنبُل الِعْطر ، يَسميه  اْلَمْنَشمُ وقال : 

 وقال بعضهم : هي ثمرةٌ سوداُء ُمْنتِنَة.

 في أشعارها ، قال األعشى : َمْنَشم وقد أكثرت الشُّعراء ذكر

م  ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ را  بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا َدق  مريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ  أَرَاين وعريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ نَّ ويريريريريريريريريريَ َق  ال َأْن أ جريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريَ

  
 : الذي قد اْبتََدأَ يَتَغيَّر ، وأنشد : اْلُمنَشَّمُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

م و  رَاهبريريريريريريريري  يريريريريريريريرياان   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ ْ  أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ   فريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريَ

  
لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريم    زاِد وَّريريريريريريريٌم فريريريريريريرييريريريريريريريه تريريريريريريريَ َ

ر  املريريريريريريري    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ت من القوم.  قال : وُخْضُر المزاِد اْلفََظ ، وهو ماُء الَكِرش ، ويقال : أراد أن الماء بَِقَي في األَداَوى ، فاْخَضرَّ

 منه ِعلماً ، وتَنَسَّْمُت منه علماً ، إذا اْستَفَْدَت منه ِعلما. تَنَشَّْمتُ  ّي :اللِّْحيان

 : خطوُط النُّقوش من الَوشي ونحوه ، وأنشد : النََّمشُ  قال الليث :: نمش 

ه  ر عريريريريريريريريريريري  ِي َأكريريريريريريريريريريريْ ٌش  لريريريريريريريريريريريَو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ُْ منريريريريريريريريريريريَِ  أََذاَك َأ

  
بريريريريريريريَ     ٌ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع  ا ريريريريريريري ِّ غريريريريريريرياد  ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؟أَْكُرُعه نَِمشٌ  أَذاك أم ثَْورٌ  لألْكرع ُمقَدَّم ، أراد : : نعتٌ  نَِمشٌ  قلت :

َراُر. النَّْمشُ  وقال الليث :  : النَِّميمةُ والّسِ

 : االْلتِقَاُط للشيِء ، كما يَْعبَُث اإلنساُن بالشيء في األرض. النَّْمشُ و

 وأخبرني المنذرّي ، عن أبي الهيثم أنه أنشَده :
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َ ْن  َف مريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ْم  ريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  ْوُ  رَأْيريريريريريريريريري  ْن لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ    مريريريريريريريريَ

  
ْوا يف أََذْن   غريريريريريريَ ْوراء َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وا عريريريريريريَ عريريريريريري  مريريريريريريَ   ن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 مَنَةوا بَكِلم  غِت مَسَسن و   
 القَوائم ؛ في قوائمه ُخطوط ُمختلفة ، أراد َخلطوا حديثاً َحَسناً بقبيح. نِمشُ  : خلَطوا ، وثْورٌ  نََمُشوا قال :

وا ، وكذلك َهَمسوا ، وَعْنزٌ قال : ويُرَوى نمسوا : أ  ، أي َرْقَطاء. نَْمَشاءُ  ي أََسرُّ

 ، وَمشَّ ، وفََرَش ، وقَرَش ودبَش. نََمشٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يُقال في الكذب :

 ونَهٌش ، إذا كان في ُخفِّه أَثٌَر يَتَبيَّن في األرض من غير أثِْره. نِمشٌ  أبو تَُراب ، عن واقع : بَعيرٌ 

ياط ، يقال : الَمْشنُ  قال الليث :: مشن  ما في  َمشنَ  ، أي َضربَات. ويقال : َمشنَاتٍ  وَمتَنَه ، َمشنَهُ  : ضرٌب من الضَّرب بالّسِ

 َضرعِ الناقة وَمْشقَه ، إذا َحلَبه.

 من فالن ، أي يُصيب منه. يَمتَشنُ وأبو تُراب : إن فالناً ليمتَشُّ من فالن 

ْت بي ِغَراَرةٌ وقال ابن  يت ، عن الكالبّي : َمرَّ ّكِ : وهو الشيء له َسعَة ال َغْوَر له ؛ منه ما بَضَّ  َمْشنة وأََصابَتْني .فَمَشْنتني الّسِ

 منه شيء ، ومنه ما لم يَْجرح الِجلد.

ن قلت : وسمعُت رجالً من أهل َهَجر يقول آلخر :  ْلِسين.اللِّيف ، معناه : َميِّشه واْنفُْشه للتَّ  َمّشِ

 : َسِليطة وأنشد : ِمشانٌ  وقال ابن السكيت : اْمرأة

اِن  ع  ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ  وهريريريريريريريريريَ

  
اِن   بريريريريريريريريريريريريريَ ح   لريريريريريريريريريريريريريرُّكريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ ة  تريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَ ِذئريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريَ

  
وأخبرني المنذرّي ، عن ُجنَْيد ، عن محمد ابن هارون ، قال : سمعت ُعثمان بن عبد الوهاب الثَّقفّي يقول : اختلف أبي وأبو 

َطب ارون ، فقال أبو يوسف :يوسف عند ه طب السُّكر. فقال هارون : يُْحضران. الُمشانُ  أَْطيَُب الرُّ  ، وقال أبي : أَْطيَب الرُّ

 فقال : لما رأيُت الحق لم أَْصبِْر عنه. ؟فلما حضرا تناول أبو يوسف السُّكر ، فقلُت له : ما هذا

َطبومن أمثال أهِل العراق : بِِعلَِّة الَوَرَشان تأكل ال  .الُمشانَ  رُّ

 الناقة واْمتََشْلتُها ، إذا َحلَْبتَها. اْمتََشْنتُ  : الخْدُش. وقال الكالبّي : الَمْشنُ وأبو َعمرو : 

 : َمسُح اليد بالشَّيِء الَخشن. الَمْشنُ  وقال ابن األعرابّي :

 ً  ُمِشنَ  وقال : كأَنَّ وْجَهه .َمشْنتُهُ و وَمتَْحتُهُ وأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : َمشقتُه ِعْشِرين َسْوطا

 بقَتَاَدة ، أي ُخِدش بها ، وذلك في الكراهة والعُبوس والغَضب.

 : الشْنمُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: شنم 
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 ، الّرِجال  اْلم َ  َّعو ا ذان. الةُّْلمو اَ ْ ش ، 
 الِجْلد.: إذا َخرَق طرف  فََشنَم وقال : َرَمي

 ش ف م : [ش ف ب]
 ُمهمل.

 [ابب الشني والباء مع امليم]

 ش ب م
 شبم ، بشم.

 .َشبِم ، ومطرٌ  َشبِمٌ  ماءٌ  : بَْرُد الماِء ، يقال : الشبَمُ  قال الليث :: شبم 

في قُدوٍر  ، بِشفاٍر َخِدَمة ، شبِمة فقالت : لَْحُم َجُزوٍر َسنَِمة ، في َغداةٍ  ؟وقال اللِّحيانّي : قيل البنة اْلُخّسِ : ما أَْطيَُب األْشياءِ 

 َهِزَمة. أراَدْت : في َغداةٍ باِرَدةٍ ، والشفاُر الَخِذَمة : القاِطعة ، والقُدور اْلَهِزَمة : السريعةُ الغَليان.

 .َمْشبُوم  يَْرِضُع ، فهو: عوٌد يُْجعَُل في فم اْلَجْدي لئال الشبامُ  وقال ابن األعرابّي :

 وقال عِدّي :

َرأٌب مريريريريريرين ِوقريريريريريريرياِع الريريريريريريري َّ   لريريريريريرييريريريريريريس لريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريْرِء َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريرياِق   َُ عريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريَ ِ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريرير تريريريريريريريريريري 

  
 : حيٌّ من اليمن. ِشبامو

ً  والعرب تسمي الّسمّ  ً  ، والموت شبِما  ، لبَْرده. شبِما

باَمان الّضْرس ، ولَخيِطه : الصَّوقَعَة ، وِلَكّفِ َعْين البُْرقع :ثعلب ، عن ابن األعرابّي : يقاُل لرأس البُْرقُع ،   .الّشِ

الفَصيُل من كثرة اللَّبن حتى يَْدقَى َسْلحاً فَيْهلك ، يقال : َدقَِي : إذا َكثَُر  بَِشمَ  : تُخَمةٌ على الدََّسم ؛ وربما البَشمُ  قال الليث :: بشم 

 َسْلَحة.

يح يُْستَاُك به ، وأنشد : بَشامُ ال أبو عبيد ، عن األصمعّي :  : شجُر َطيُِّب الّرِ

ى أَ  مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ َودِّعريريريريريريريريري  ر   ْذ تريريريريريريريريريري  ْذكريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
َي الريريريريريريريَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ   ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريِ امريريريريريريريَ رِْع َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  بريريريريريريريِ

  
 آخر الثالثي الصحيح من حرف الشين.
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الشني

 [الشني والضادابب ]

 (وا يء) ش ض
 مهمل.

 [ابب الشني والصاد]

 (وا يء) ش ص
 شصا ، شاص ، شيص.

ْكَزةُ ، به َرْكَزة ، أي الّشْوَصةو،  شْوَصةُ  قال ابن شميل : رُجل به: شوص  : ريح يأخذ اإلنسان  الشْوَصةُ وقال :  شْوَصةٌ  : الرَّ

ةً هاهنا ، ومرة هاهنا ، ومرة في الظَّهر ، ومرة في الَحْواقِن. ُل مرَّ  في لَْحمه ، تََحوَّ

 أسماؤها. الشواِئصُ و،  شاَصتْنِي شْوَصةٌ  : ريٌح تَْنعَِقد في األْضالع ، تقول : الشَّْوَصةُ  وقال الليث :

 فاهُ بالّسواك. يشوصُ  كان وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النَّبي و

ً  : الغَْسل ، وكلُّ شيء َغَسْلته فقد الّشْوصُ  قال أبو عبيد : ، إذا  شاَصهُ و، وهو اْلَمْوُص ، يقال : َماَصهُ  شْصتَهُ تَشوُصه شْوصا

 َغَسلَه.

واك   .شاصهووقال ِشمر : قال الفّراء : شاَس فمه بالّسِ

 ُس أَْليَُن ِمْنه.يُوجع ، والشوْ  الشْوص قال : وقالت امرأة :

 ، أي يَْستَاُك. يَُشوصُ  وقال أبو َعْمرو : هو

 الشَّيَء ، نَقَّْيتَه. شْصتُ  وقال أبو عبيدة :

 : َدْلُكهُ أَْسنَانه وشْدقَه. شْوُصه وقال ابُن األعرابّي :

ه ، إذا اْرتََكَض ، شاصَ  وقال الَهَواِزنّي :  .يَشوُص َشْوَصةً  الولد في بَطن أُّمِ

ً  في العَْين ، وقد الّشَوص وقال الليث : ين في العَين أَْكثَر من قلت : .شاَص يَشاصُ و،  َشِوَص شَوصا  الشَوُس بالّسِ
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، ي ال : رجل َأ ريريريريريريريريريَوس  ، وذلك  ذا ع ِرَف يف نيتره الَغضريريريريريريريريريَ   أو اَِّْ   ، ويكون ذلك من اْلِكرْب ،  الةريريريريريريريريريَوص
 وَ عه الةُّوس.

جلُ   .شائِص ، إذا َمَضغَه ، واْستَنَّ به ، فهو يَشوُصهُ   ِسَواكهوقال أبو زيد : شاَس الرَّ

، وهو الذي كأَنَّه  يَشُصو ُشُصّواً  بَصرهُ فهو شصا من العين مثل الشخوص. يقال : الشُُّصوُّ  أبو ُعبيد ، عن الفَراء :: شصا 

 ينُظر إليَك وإلى آخَر.

ً  فاْرتفعت يداه وِرْجاله : قدأبو الَحسَن اللِّحيانّي : يقال للمْيت إذا اْنتَفََخ   ، حكاه عن الكسائي. شَصا يَشَصى ُشِصيّا

 .شاٍص  ، فهو شَصا يَشُصو ُشُصّواً  قال : وحكى لي األحمر :

قاق المملوءة الشايلَة القوائم ، وِللِقرَب إذا كانت للشاِصي قال : ويقال  : شاٍظ ، بالظاء ، وقد شَظا يَشِظي ُشِظيّاً ، قال : ويقال للّزِ

 ، وأنشد قول األخطل : شاِصيَاتٍ و،  شواٍص  ، والجميع شاِصيَة مملوءة ، أو نُِفَخ فيها فارتفعَْت قوائمها

ا ا   كريريريريريريريأَنريريريريريريريَّ يريريريريريريريَ جريريريريريريرُّوا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وا فريريريريريريَ  أان ريريريريريري 

  
وا  لريريريريريري  ودان مل يريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْربريريريريريريريَ  رِجريريريريريريرياٌل مريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ً  أَْرَجعَنَ إذا »وشظى مثُل ذلك ، ومن أمثال العرب :  شَصى وقال اللحياني : معناه : إذا أْلقى الرجُل لك نفسه « فاْرفَْع يَداً  شاِصيا

 وَغلْبته فرفع رجليه ، فاْكفُْف يََدك عنه.

 : الذي إذا قُطعت قوائُمه اْرتَفَعَت مفاِصلُه أَبَداً. الشاِصيو، إذا اْرتَفَعَْت في نشوئها ،  تَشصو السَّحابة شَصت الليث :

 : الشدَّة. الشْصوُ والسَّواُك ،  : الشَّْصوُ  ،ثعلب ، عن ابن األعرابّي 

ْيَساء ، وهو: شيص   .الشيص أبو ُعبيد ، عن الفراء ، يقال للتّْمر الذي ال يَشتَدُّ نواه : الّشِ

يص.  وقال األموّي : هي بلغة بَْلحارث بن كعب : الّصِ

ً  وقال األصمعّي : َصأَْصأَت النَّخلةُ ، إذا صارت ون ، وأهل المدينة ِشيصا  السُُّخل. الشيص يُسمُّ

يصُ  وقال الليث : ديء منه ، وقد ِشيَصاءُ  : الّشِ  ممدوَدة. ِشيَصاَءةٌ و،  ِشيَصةٌ  النَّْخلة ، والواحدة أََشاَصت التَّمر ، وهو الرَّ

 ، أي ُمنَافَرة. ُمشايَصة فالن النّاس ، أي َعدَّبهم باألذى. قال : وبينهم شيَّصَ  « :نوادر األعراب»وفي 

 [ابب الشني والسني]

 (وا يء) ش س
 شوس ، شأس ، شسا.

ً و شاَس يَشاسُ  قال الليث : يقال :: شوس   ، إذا ُعِرَف في نظره شْوَساءُ  ، وامرأة أَْشَوس ، ورجل َشِوَس يَُشْوُس َشَوسا
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 الَغَض  واَِّْ  .
واك ،  الشَّْوسُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال :  ، وأَنشد شمر : األَْشوس : جمع الشُّوسُ ووالشَّْوُص في الّسِ

 أَِ ن رأَيَه ب  أَبيك   َّمِجنَي  َ َ   وَسا
 في نظره ، إذا نَظَر نَظَر ذي نَْخَوةٍ وِكْبر. يتشاَوسُ  ويقال : فالنٌ 

كيَِّة من قِلَّتِه ، أو كاَن  ُمشاِوسٌ  : ماءُ الُمَذيُِّخ المتَكبُِّر ، ويقال  واألْشَوُز : األَْشَوسُ  وقال أبو َعْمرو : ، إذا قلَّ فلم تََكْد تَراه في الرَّ

 بعيد الغَْور. وقال الراجز :

ر ى م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِوِس  ه  َدلريريريريريريريِوي يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ  أَْدلريريريريريريريَ

  
ِس   ِس الريريريريريريريريريرَّاجريريريريريريريريريِ َ  َرجريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريْ ِ  بريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ

  

 َسْجال  َعليه ِجَيف  ا َلاِفسِ 
ْجسُ و  تَلىَء من الماء.: تحريك الدَّلو لتَمْ  الرَّ

ً  ، وقد ُشؤسٌ  ، وهو الَخشُن من الِحجارة ، وأَْمِكنَةٌ  َشئِسٌ  قال الليث : مكانٌ : شأس   .َشِئَس َشأَسا

ً  مكانُنا َشئِسَ  وقال أبو زيد :  ، وشئَز شأَزاً ، إذا َغلَُظ واشتَدَّ. شأَسا

 ويُقلب فيقال : مكاٌن شاِسيٌء َجاِسيٌء : َغِليٌظ.،  شاسٌ وشاٌز  قلُت : وقد يُخفَُّف فيقال للمكان الغليظ :

 البُْسُر اليابس. : الشََّسا ثعلب ، عن ابن األعرابّي ::  [شسا]

 [ابب الشني والزاي]

 (وا يء) ش ز
 شأز ، وشز ، شيز ، زوش.

 ؟، أم ِحْرٌص َعلَى الدنيا يُشئُِزكَ  َوَجعٌ أَ  ؟في حديث ُمعاوية أنَّه دخل على َخاِله وقد ُطعَن ، فبكى. فقال : ما يُْبكيَك يا خال: شأز 

 َغْيِري. أَشأََزنيوأي قَِلْقُت ،  َشئِْزتُ  أي يُْقِلقَُك يقال : يُْشئُِزكَ  قال أبو ُعبيد : قوله :

ّمة يصف ثوراً وحشياً :  وقال ذُو الرَّ

ر ه  هريريريريريريريريريريريِ ز ه  َ  ٌد وي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريرياَ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريَ

  
واس  واهلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     َذا  ب  الريريريريريرِّيريريريريريح والريريريريريَوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريَ

  
 المكاُن ، إذا َغلَظ واْرتَفََع ، وأَْنَشد لرؤبة : َشئِزَ  وقال الليث :

   َجْذَب املَلهَّى َ ِ َز املَعوَّْه 
 قلَبه في موضع آخر ، فقال :

ْل َِلق 
 
   َ اُّ  ِ َْن َعوَّه َجْذَب امل

 وعايٍِث وعاٍق وعايٍِق.ترك الهمز وأَْخرجه َمْخرج : عاٍث 

جل عن كذا ، أي اْرتفع عنه. وأنشد : أَشأَزَ وأبو عمرو :   الرَّ

فريريريريريريريرياُِّي  ِا وتريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ ْ َ  عريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ولريريريريريريريريريك َأَي   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُِّ    َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأَُّْ  عريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ
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 ، فأما أرض غليظة إال في حجارة وُخُشونة الشُّْؤَزةُ  : الموِضُع الغليظ الكثير الحجارة ، وليست الشَّأْزُ  شمر ، عن ابن شميل :
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 .َ ْأُّا   وهي طنٌي فال تري َع ُّ 
دَّة ، يقال : اْلَوْشزُ  قال الليث :: وشز   األمور ، أي َشدائُِدها. أَْوَشازُ  أصابَهم من الّشِ

ْنُت به. َوَشزٍ  وقال غيره : لَجأْت إلى  ، أي تََحصَّ

 والنََّشُز ، كلُّه ما اْرتفع من األرض ، وأنشد غيره : اْلَوَشزُ  أبو عبيد ، عن األصمعّي : قال :

زْ  فريريريرييريريريريريريريك الريريريريرَّجريريريريَ ْوَف َأكريريريريْ ْل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّ قريريريريريريرياتريريريريريريريِ  َ  مريريريري 

  
زْ   أ    و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ َك مريريريريريريريريريريريريِ ِّ مريريريريريريريريريريريري    نريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ُمَخفَّفة ، وقال : َوْشزاً  قلت : وقد جعله رؤبة

  ْن مَسَبْه َأْو اُّ  كِل وْ ِز و   
 َحبَْت ، أي سالت بعدد كثير.

 من األمور : َغْلُظها. األوشازُ وفاْحَذرها ، أي أموراً ِشداداً َمُخوفَةً.  أَْوَشازاً  األعرابّي ، يقال : إنَّ أمامكوقال ابن 

يزُ  قال الليث :: شيز   : َخشبَةٌ سوداُء ، يُتَّخذ منها األمشاط وغيُرها. الّشِ

ى من هذه الشجرة : يَزى وقال غيره : يقال ِلْلِجفان التي تَُسوَّ  .الّشِ

بَْعَرّي :  وقال ابن الّزِ

اَلء   يريريريريريريريريريريريريريَزى مريريريريريريريريريريريريريِ     ر د    مريريريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
هريريريريريريريريريريادِ   ك   لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ رب ِّ يريريريريريريريريريريري  اَب الريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريري 

  
يزى أبو عبيد ، في باب فِْعلَى :  شجرة. : الّشِ

يَزى عمرو ، عن أبيه ، قال :  المتكبر.اآلبَنُوس ويقال : السَّاَسم ، قال : واألَشَوُز مثل األَشَوس ، وهو  يقال : الّشِ

ْوشُ  سلمة ، عن الفّراء ، قال الكسائّي :: زوش   .ُزوش : العَْبُد اللَّئيم ، والعامة تقول : الزَّ

 [ابب الشني والطاء]

 (وا يء) ش ط
 شوط ، شيط ، شطأ ، طاش ، وطش ، طشأ.

ً  قال األصمعي :: شيط ـ  شوط ً  ، إذا َعَدا شاط يُشوُط َشْوطا  .شوطا

طَ  األعرابّي :ثعلب ، عن ابن  َل َسفََره. شوَّ  الرجل إذا َطوَّ

ة إلى الغاية ، والجميع الشْوطُ  وقال الليث :  .األَشواط : َجْرُي َمرَّ

 وقال رؤبة :

 َ كر  م ْعَتكر  اأَل وا  و   
 .« فَأََكلَهَدَم َجُزوٍر بَجْذلٍ  أَشاطَ  أَنَّ سفينةَ »في الحديث : وبَِطيٌن ، أي بَعيد.  الشوطُ  يعني الريح. ويقال :

 فالٌن فاُلناً إذا أَْهلََكهُ. أَشاطو،  فشاط يَشيطُ  َدَم َجْزوٍر ، أي َسفَكه ، أشاطَ  قال األصمعي :

َضهُ للقَتْل. أَشاط اإلْحراق ، يقال : اإلشاطة وقال غيره : أَْصلُ   فالٌن دم فالن ، إذا َعرَّ
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 .«السُّلطان تََسلََّط الشيطان اطَ اْستش إذا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

ق من شدَّةِ الغضب ، وتَلَهََّب وصار كأنه ناٌر. اْستَشاط قوله :  السُّلطان ، أي تََحرَّ

ما عليهما  يَتَشيَّط الطَّاهي الرأَْس والُكراع إذا أَشعل فِيهما النَّار حتى شيَّطَ و، إذا نَِضَج حتى يحترق ،  يشيطُ  السَّْمنُ  شاطَ  ويقال :

طَ  من الشَّعِر والصوف ، ومنهم َمْن يَقوُل :  .َشوَّ

 الصُّوف. تشيُّطَ  فيحتِرُق أعاله يَتشيَّطُ  اللّحم إذا َمسَّتْه النار ، التشيُّط َشْيُطوَطةُ  وقال الليث :

 َدُمه. شاطوالّدم ، إذا َغلَى بصاحبه ،  تشيَّطوقال : 

 م يَْبق منها تصيٌب إال قُِسَم.الجُزور ، إَِذا ل شاطت وقال األصمعّي :

 أَْيضاً. إشاَطةٌ  فالٌن الجزور ، إذا قََسَمها ، بعد التَّْقطيع. قال : والتَّْقطيُع نفسه أَشاطَ  وقال ابن شميل :

 فالٌن ، إذا اْستَْقتَل ، وأنشد : اْستَشاطَ و

هريريريم  ِتةريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريري ريريريني كريريريلريريريَّ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال دمريريريريريريرياء املسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
و و   لريريريري  ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لَّ ر   وس  الريريريريْ ريريريريُو فريريريرييريريريريهريريريريم وسريريريريريريريريريريريريريريريريريري   اغريريريريريريري 

  
ً  وسلمعليههللاصلىَرَوى ابن شميل بإسناد له : أن النَّبي و ً  ما ُرئي ضاِحكا  ضاِحكاً َضِحكاً شديداً. ، قال : معناه : ُمْستَشيطا

 الَحمام ، إذا طاَر ، وهو نَشيط. اْستشاطو

َمن. يقال : ناقة من اإلبل : اْلَمشايِيط وقال األصمعّي :  .ِمْشياطٌ  اللواتي يُْسِرعن الّسِ

فالٌن من اْلِهبَّة ، أي نَِحَل من َكثْرة  َشيَّطَ  ويقال : َدُمه. قال : َشاطَ  وقال أبو عمرو : هي اإلبل التي تجعل للنَّحر من قولهم :

 الِجماع.

جل المسلم اْلبريُء ، فيقال : عاٍص ، وو ليس بعاٍص ، فيشاط روي عن عمر أنه قال : إنَّ أَْخوَف ما أََخاُف عليكم أن يُْؤَخَذ الرَّ

 الُجُزور. يُشاطُ  لحمه كما

 وقال الكميت :

و يريريريريريريريَ  مريريريريريرين الريريريريريريكريريريريريري   نريريريريريري ريريريريريريعريريريريريريم جلريريريريريرييريريريريريري ريريريريريريريَل الريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريِ

  
 ُ ومل تريريريريريريريريريريريَ ْع  مريريريريريريريريريريرين ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري   اجلريريريريريريريريريريريزورا 

  
 ، إذا لم يبَق فيه نصيُب إال قُِسَم. َشاطَ  قلت : وهذا من أََشْطُت الجزوَر ، إذا قََسْمَت لحمها ، وقد

مَّ  الشَّيَّطانِ و  اِن ، فيهما َحوايَا لماِء السََّماء.: قاعان بالصَّ

 .َشْيِطيّ  ويقال للغُبار السَّاطع في السَّماء :

 وقال القطامي :

هريريريريريريريا لريريريومسريريريِ را يف جريريري  مريريريَّ ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريري  را ريريريِ مريريريَ عريريريريريريرياِدي الريريريْ  تريريريَ

  
بريريريريريريس  و   يريريريريريريْ ريريريريريريِي عريريريريريريرياٌر واَل لريريريريريريِ نَّ مريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هريريريريريري 

  
 يَصف الخيَل وإثاَرتَها الغُبار بَسنَابِكها.

طَ  أبو تراب ، عن الكالبّي :  ، إذا أَْغاَلها. شيََّطهاوالِقْدَر ،  َشوَّ
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مكاٌن بين َشَرفَْين من األرض يأُْخذ فيه الماُء والنَّاس كأَنَّه طريٌق طوله ِمقدار  الشْوطُ  وقال ابن شميل فيما قرأت بخطَّ شمر له :

ياط الدَّْعوة ثم يَْنقَطع ، وجمعه ، وُدخولُه في األرض : أَْن يَُواِري البَعيَر وَراِكبَه ، وال يكون إاّل في ُسهول األرض يَْنبُُت نَْبتاً  الّشِ

 َحَسناً.

َ  األصمعّي :: شطا  ْحل. يَشَطُؤوها شْطأ الناقةَ  َشَطأ  ، إذا شدَّها بالرَّ

َ  وقال أبو زيد :  جاريَته ، وَرَطأَها ونََطأَها ، إذا نََكحها. َشَطأ

، فيْقَوى : السُّْنبل تُْنبُِت الحبَّة َعْشراً وثمانية وَسْبعاً  َشْطأَهُ  ، قال : [29الفتح : ] (َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأهُ )وقال الفراء في قول هللا : 

 ، أي فأعانه. (َفآَزرَهُ )بعُضه ببعض فذلك قوله : 

 الشجرة بغُصونها ، إذا أَْخرجت ُغصونَها. أَشَطأت وقال أبو زيد :

 أخرج نَباتَه. تَنَسَّْمُت : (َأْخَرَج َشْطَأهُ )وقال الزجاج : 

َخ. أَشَطأو. أَشطاء : فِراخه ، وجمعُه َشْطأَهُ  وقال ابن األعرابّي : رع ، إذا فَرَّ  الزَّ

 والشَّّط : مثُل الشاطىء. .شواطئو ُشْطآن الوادي : َشفَتُه ، وجمعه شاِطئُ  أبو خيرة :

 وقال ابن األعرابّي : الشَّْطُو : اْلَجانِب.

 .الشََّطاة وقال الليث : الثِّيَاُب الشََّطِويَِّة : ضرٌب من الَكتَّان ، يُعمل بأرض يقال لها

ً وَروى أبو تُر  به ، وفََطأَْت به ، أي َطَرَحتْه. شطأَتْ  اب ، عن الّضبابِي : لَعََن هللا أُّما

 باْلِحْمل ، أي قَِويَُت عليه ، وأنشد : شَطأْتُ  وقال ابن السكيت :

   َكَةْ ِ َك  ْلِعْ ِء ما َتْةَ ؤ ه  
ْقنا لَْحمه.َما َشطَّْينَا هذا الطَّعام ، أي ما َرَزأْنَا منه « : النوادر»وفي   َشْيئاً وقد َشّطْينا الجزور ، أي َسلَْخناه وفَرَّ

ُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: طشأ  كام ، وقد : الطُّْشأَة َ و، إذا ُزِكَم ،  َطِشئَ  الزُّ  .الطُّْشأَة ، إذا أََخَذتْهُ  أَْطَشأ

َ  وقال الليث : رجل َطَشةٌ ، وتصغيره ُطشَّيَّةٌ ، إذا كان َضعيفاً « : ر األعرابنواد»الرجُل أَْمَره ورأيَه ، مثل : َرْهيَأَهُ وفي  َطْشيَأ

بيان ، ورجل َمْطِشيٌّ وَمْطُشّو.  ، قال : ويقال : الطَُّشة : أُمُّ الّصِ

، إذا  يطيش السَّهم طاش : ِخفاُف العقول ، ويقال : َطاَشة ، وقوم طاش يَِطيش : ِخفَّةُ العقل ، والفعل الطَّْيش قال الليث :: طيش 

ِميَّة.  لم يَْقِصْد للرَّ

جل بعد َرَزانَتِه. طاش ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  الرَّ

 السَّهم : َجْوُره عن َسنَنِه. َطيشوِخفَّتُه ،  الِحْلم : َطيشواْلعقل : َذهابُه حتى يَجهل صاحبُه ما يُحاول ،  َطْيش وقال ِشمر :

 ثعلب ، عن ابن األعرابّي ::  [طوش]
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 : ِ فَّة  الَع ل. ال َّْوش
ع ، أي ما بَيََّن لي َشيئاً. َوطَّش ، وما َوَطشَ  ثعلب ، عنه : يقال : سألته عن شيء فَما:  [وطش]  ، وما َذرَّ

شْ  وقال اللحياني : يقال : ْش لي شيئاً ، معناه : اْفتَْح لي  َوّطِ  شيئاً.لي َشْيئاً ، وَغّطِ

 : بيان َطَرٍف من الحديث. اْلَوْطش وقال ابن األعرابّي :

 إليهم بشيء ، أي لم يُْعِطهم. َوطَّش وقال اللّحيانّي : يقال : َضربوه فما

ش ، إذا َمَطل َغريَمه. َوطَّشَ  وقال الفراء : أي ، وَطوَّ  له ، إذا َهيّأَ له َوْجه اْلكالم واْلعمل والرَّ

 التَّْطويش : اإِلْعطاُء القليل ، وأنشد : ابّي ، قال :ثعلب ، عن ابن األعر

اِس َوطَّةريريريريريريريريريريريريريريريريوا َوامريريريريريريريا  مريرين الريريلريريريريريريريَّ َوى َأنَّ أَقريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريا  الال  طريريريريري ريري  ْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذهريريريريريريريَ اَء مل يريريريريريريريَ يريريريريريريريَ  أَب ريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي لم يَِضْع فَعالُهم ِعْندنا.

 [ابب الشني والدال]

 (وا يء) ش د
 شدا ، داش ، دوش ، شاد ، ديش ، ودش.

 [.78النساء : ] (يف بُ ُروٍج ُمَشيََّدةٍ )وقال :  [45الحج : ] (َوَقْصٍر َمِشيدٍ )قال هللا َجلَّ وعزَّ : : شود ـ  شيد

ٌق في قال الفراء : يَُشدَُّد ما كان في جمعٍ مثل قولك : مررت بِثياٍب ُمَصبَّغٍَة ، وِكباش ُمَذبََّحة ، فجاز التشديد ، ألنَّ الفعل مُ  تَفَّرِ

مررت  أَْفرْدَت الواحَد من ذلك ، فإن كان الفعُل يتردَّد في الواحد ويَْكثر ، جاز فيه التخفيف والتشديد ، مثل قولك :جمع فإذا 

ق. جٍ ، وبثوب ُمَخرَّ  برجٍل ُمشجَّ

 وجاز التشديد ألنَّ الفعل قد تَردَّد فيه وكثر.

يجوز فيه التشديد  «َوَقْصٍر َمِشيدٍ » تردَّد كتردد التَّحرق وقوله :ويقال : مررت بكبش َمْذبوح ، وال تقل ُمَذبَّح ؛ ألنَّ الذّبح ال ي

 بناء ، والبناء يَتَطاول ويَتََرّدد ، يقاس على هذا ما ورد. التشييد ؛ ألنَ 

ل ،  : المشيَّد أبو عبيد ، عن أبي عبيدة : اْلبِناءُ  يد ، وهو كلُّ شيء َطلَْيَت به  الَمِشيدوالُمَطوَّ الحائط من َجّصِ أو : المعموُل بالّشِ

 باَلط.

 [.78النساء : ] (يف بُ ُروٍج ُمَشيََّدةٍ )للجميع. قال هللا  ُمشيّدٌ وللواحد ،  َمِشيدٌ  قال : وقال الكسائي :

يد. المِشيدو،  ِشيداً  البناء : إْحكاُمه وَرفعه قال : وقد يسمى بعُض العرب الِجصَ  تشييد قال الليث :  : المْبني بالّشِ

 قال عدّي :

لْ  ه  كريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَّ را  وجريريريريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريريريريريَ اَده  مريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ور    ْتِ يف ذرَاه  و كريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريَ

  
 و: شبه التَّْنِديد ، وه اإلَشاَدة وقال الليث :
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 َرفريع ك الصوَ   ا يكره صامِسب ك.
 فالن بذكِر فالن في الخير والشر ، والَمْدح والذَّم ؛ إذا َشَهَرهُ وَرفَعه. أشادَ  ويقال

الَّةَ : َعَرْفتَها. أَشْدتُ  وقال اللِّحيانّي :  الضَّ

 به ، َضالَّةً كانت أَْو َغْيَر ذلك. أََشْدتَ  وقال األصمعّي : كلُّ شيء َرفَْعت به َصْوتَك فقد

َدتِ  مس ، واْرتفَاُعَها ، يقال :طلوُع الشَّ  التَّْشِويدُ  وقال الليث : الشَّمُس ، إذا اْرتَفَعت. قلت : هذا تَْصِحيٌف ، والصحيح بالذّال  تََشوَّ

 ، وهي الِعَماَمة. الِمْشَوذِ  من

 وقال أَُميَّة :

ْه و  عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ْم ِ َذا طريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري  وَِّذْ  مَشْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م   تريريريريريريريريريريريريريريَ ه  كريريريريريريريريريريريريريريَ أَنريريريريريريريريريريريريريريَّ ا  كريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريّ ِ  هريريريريريريريريريريريريريريِ    ريريريريريريريريريريريريريريِْ

  
مت بِقَتََمٍة تضرب إلى الصُّفرة ، وذلك في َسنَِة اْلَجْدِب واْلقَْحط.أراد أَنَّ الشمَس   طلعت في قُتَْمٍة كأنها ُعّمِ

 : الذي تَعَلََّم شيئاً من العلم. الشاديو: المغَنِّي ،  الشاِدي ثعلب ، عن ابن األعرابّي : قال :: شدا 

 : أَْن يُْحِسَن اإلنسان من أَمر شيئاً. الشَّْدوُ  وقال الليث :

 شيئاً من العلم واْلِغناء ، ونحو ذلك. يَْشُدو يقال : هو

 منه بَعَض المعرفة ، إذا لم يَْعِرْفه معرفةً َجيِّدة. شَدْوتُ  ويقال :

 ال :وقال األخطل يَْذكر نساًء َعِهْدنَه َشابّاً حسناً ، ثم رأينه بعد كبره ، فأَنكْرَن معرفته ، فق

ة   رِفريريريريريريريَ عريريريريريريْ َض مريريريريريريَ عريريريريريريْ َن َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وَن مريريريريريريِ ِّ بريريريريريريريَ هريريريريريري   فريريريريريريريَ

  
ود  و   ٌل وال جريريريريريريريريري  ِل ال  ريريريريريريريريري ْ َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ نَّ  لريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريري 

  
 ، وهو اْلبَِقيَّة. الشَدا قلت : وأَْصُل هذا من

 وأنشد ابن األعرابّي :

   َلْو َكاَن يف لَيريَْلى َ   ى من   ص وَمة  
 أي بَِقيَّة.

 : اْلفَساد. اْلَوْدشُ وإذا أَْفَسَد ،  ، َوَدشَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: ودش 

اء :(: داشـ ) ديش  الرجل ، إذا أََخَذتْه الشَّْبَكرة. داش سلمة ، عن الفرَّ

 ُظْلَمة اْلبََصر. : الدََّوشُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: دوش 

 .أَْدَوش ، وصاحبها َدْوَشاء فهيعينه ،  َدِوَشتْ  : َضْعُف اْلبََصر ، وَضيُق العين ، وقد الدََّوش وقال األصمعّي :

: تَعَلَّم  شَداو، إذا بَقَّى بَِقيَّة ،  شَداو، إذا قَِوَي في بََدنِه ،  شَداو، إذا َغاَص في البحر.  َدَشا ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: دشا 

 شيئاً من ُخُصوَمٍة أو ِعْلم.

يشُ  مة ، وهم من القارة ، وهم: قَبيلةٌ من بَني اْلُهون بن ُخزي ِديش قال الليث :: ديش   والعََضُل اْبنَا اْلُهون بن ُخَزْيمة. الّدِ



4080 

 

 [ابب الشني والتاء]

 (وا يء) ش ت
 شتا ، تشا ، شأت ، وتش.

تاءُ  قال الليث :: شتا  ويوٌم ،  َشاتٍ  . ويَْومٌ شتَا يَشتُو ، والفعل المشتاةو،  الُمشتَى ، والموضع شتَْوةٌ  معروف ، والواحدة الّشِ

 ، إذا قلَّ مطره واشتَدَّ برُده. الشتاء ؛ ألن المجاعات أكثر ما تُصيبهم في شتاءً  صائِف. والعرب تُسمي القحط

 وقال الحطيئة :

ْوُ   َ اِر قريريريريريريريريريريريريريريَ اء  بريريريريريريريريريريريريريِ َزَل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ   َذا نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    هريريريريريريريريريم  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ اَر بريريريريريريريريريريَ َ  جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريََ

  
 : الَمَجاَعةَ. بالشتاء أراد

والنَّاُس إِْذ َذاَك »ماّراً بها على َزْوِجها أَبي َمْعبَد ، * قالت :  وسلمعليههللاصلىحين قصَّت أمر النبّي في حديث أُّمِ َمْعبَِد و

 َمجاعة.، إذا أصابَتُْهْم  ُمْشتُون القوُم فهم أَشتَى ، أرادت أنَّ الناس كانوا في أَْزَمٍة وَمجاعة وقِلَِّة خير. يقال : «ُمْشتُون ُمْرِملُونَ 

ْشهر ، وقال ابن الّسّكيت : السَّنَةُ عند العرب اسٌم الثني َعشر َشْهراً ، ثم قَسَُّموا السَّنة فجعلوها شطرين : ستَّة أَْشهر ، وستّة أَ 

بيع آخره ، فصار  فالَشتِْويُ  نِْصفين ؛ الشتاء ، ألنه َذَكر والصَّيف أُْنثَى ، ثم جعلوا الشتاء فبدأَه بأوِل السَّنة ، أَّولِ  له ، والرَّ أوَّ

بيع ثالثة أَشهر ، وجعلوا الصَّيف ثالثةَ أشهر ، واْلقَْيَظ ثالثة أشهر فذلك اثْنَا عشر شهراً.  للّشتِْوي ثالثة أشهر ، وللرَّ

تاء ذي يَقَُع في: المطُر ال الشَّتِيُ  وقال غيره :  .الّشِ

 قال النِّمُر بن تَْولَب :

ة   يِت  بريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ ا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرهريريريريريريريريريريَ ْه و كريريريريريريريريريريَ َزبريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
ارِهريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريَ ؤ هريريريريريريريريريريا    َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ اء  متريريريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريريريَ  َوطريريريريريريريريريريْ

  
ان ، أي أقمنا بها في َشتَْونَا ويقال : مَّ ان ، أي َرعْينَاها في َشتَْينَاو،  الشتاء بالصَّ مَّ يفُنَا وَمرابعنا ومصا مشاِتينَا ، وهذه الشتاء الصَّ

تَاء ، أي منازلُنا في  والصيف والربيع. الّشِ

 : َصْدُر الوادي. الّشتَاوالموضُع اْلَخِشُن ،  : الشَّتَا ثعلب ، عن ابن األعرابي قال :

 ، إذا َزَجر الحمار. تََشا قال :: تشا 

 .تَُشوء تَُشوء قلت : كأنه قال له :

 من الخيل العَثُور. وأنشد : الشَّئِتُ وأَبُو ُعبيد ، عن أبي َعْمرو : : شأت 

   ك َمْيٌه ال َأمَسقُّ وال َ ِ يه   
 األََحقُّ : الذي يضع ِرْجله في موضع يده. وروى شمر ، عن ابن األعرابي ، قال :

 : الذي يقصُر عن ذلك. الشَّئِيتُ ووقال : 

 .«كتاب الخيل»بيدة في ، ونحو ذلك قال أبو عُ  ُشُؤوتٌ  والجميع

 وأَتيشة وِهنََّمة وَضِويَكة ، وُضَوْيَكة. وتََشة يقال للحارِض من القوم الضَّعيف :« : نوادر األعراب»قرأت في : وتش 
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 [ابب الشني والظاء]

 (وا يء) ش ظ
 شظا ، وشظ ، شوظ.

ٍة أو َعْظ. الشَّظيَّةو: ُعَظْيٌم الِزٌق ،  الشظا قال الليث :: شظا   : ِشقَّةٌ من خشب أو قََصٍب أو فِضَّ

من  َشِظيّةٌ  جاء في الحديث : أَنَّ هللا تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق إلبليس نَْسالً وَزْوجة أْلقى عليه الغضب ، فصارت منهو

 ناٍر ، فخلق منها امرأة.

 َشِظيَّة أَنَشَظتْ  لجبال كأَنَّها ُشَرُف المسجد ، وقال : كأنّها، هي الَكِسُر من رؤوس ا شنَاظيهاوالجبال  شواظي وقال ابن شميل :

 ولم تَْنفَصم ، أي انكسرت ولم تنفرج.

 ، وأصغر منها وأكبر كما تكون. شظايا من الجبل : قطعة قُِطعت منه ، مثل الدَّار ، ومثل البيَت. وجمعها الشَِّظيّةو

ْبَرةُ على أَ  الشََّظا وقال النَّْضُر :  ثَر الدَّْبَرة في المزرعة حتى تبلغ أقصاها.: الدَّ

ً  الواحد  .األشِظية بَِدبَارها ، والجماعةُ  َشظا

 ربما كانت عْشُر َدْبَرات ، ُحِكَي ذلك عن الشافعي. الشَظاوقال : 

قتهم ، تشِظيَةً  القوم شّظْيتُ  ويقال : قُوا. فتشّظوا ، أي فرَّ  أي تَفَرَّ

قاء شَظى وقال اللِّحيانّي : ً  الّسِ  ، مثل شصا ؛ وذلك إذا ُمِليَء واْرتفعت قوائمه. يْشِظي ُشِظيّا

ِكيَّة ،  الشََّظاوالِصقَة بالذراع ، ليست منها ، قال :  َشِظيَّة وقال أبو ُعبيدة : في رؤوس الِمْرفقين إْبَرة ، وهي : َعْظٌم الِصٌق بالرَّ

 الفَرس. َشِظيَ  فإذا شَخَص قيل :

كَ  ، وقال األصمعّي نحواً  الشظا كانتشار اْلعََصب غير أن الفرَس النتشار اْلعََصب أشدُّ اْحتماالً منه ، لتحركِ  لشظاا قال : وتَحرُّ

 من قوله.

 : اْنِشقاُق اْلعََصب ، وأَنشد : الشظا وبعض الناس يَْجعل

ِلج  اللَّسريريريريريريريريريريا َوى  ريريريريريريريريريريَ يتَا َعْبل  الةريريريريريريريريريريَّ ليم  الةريريريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريَ

  
رِفريريريريريريرياٌ  عريريريلريريريى الريريريفريريريريريريريا  بريريريريريريرياٌ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريَ  ِل لريريريريريريريه مسريريريَ

  
 .اْلَوشائِظُ  من الناس لفيف ليس أصلهم واحداً ، وجمعه اْلَوْشظُ  قال الليث :: وشظ 

 : قطعةُ عظم تكون زيادة في العظم الصميم. قلت : هذا َغلَط. اْلَوشيظةوقال : 

 : قطعةُ خشبٍة يَُشعَُّب بها اْلقََدح. الَوشيظةو

ً  لََوِشيَظةٌ  صميمهم : إنهوقيل للرجل إذا كان دخيالً في القوم ولم يكن من   التي يُْرأَُب بها القَدح. باْلَوشيَظة فيهم ، تشبيها

 اْلَخِسيُس من الناس. : اْلَوِشيظُ  أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

 [.35الرحمن : ] (يُ ْرَسُل َعَلْيُكما ُشواظ  ِمْن َّنٍر َوَُناس  )وقال هللا جلَّ وعّز : : شوظ 
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 ، وكسر الَحَسُن الشين ، كما قالوا لجماعة البقر : ِصَواٌر وُصَواٌر. (ُشواظ  )قال الفراء : أكثر القراء يقرؤون 

 ، ولحرها شواظ ابن شميل : يقال لُدخان النار : : اللهب الذي ال ُدخان معه ونحو ذلك. قال الليث : الشَُّواظ وقال الزجاج :

 .شواظ ، وَحرُّ الشمس شواظ

 من الشمس. شواظٌ  يأصابن

 [ابب الشني والذال]

 ش ذ
 (.شاذ)شذا ، شوذ ،  (وا يء)

 ، مقصور. َشذًى : ذُبَاٌب ، وجمعها الشََّذاةُ  أبو ُعبيد :: شذا 

 .أَْشَذْيتَ ووقال الكسائي : هي ذُبَابةٌ نقضُّ اإلبل ، ومنه قيل للرجل : آَذْيَت 

 ، وأنشد : َشذًى : ذُباب الكْلب ، وكلُّ شيء يُؤذي فهو الشََّذى وقال شمر :

   مسكَّ اجِلماِل ج لوهَب ّن من الةََّذى  
ه. شَذاةَ  ويقال : إنِّي ألْخشى  فاُلن ، أي َشرَّ

 .َشَذاه قَْد َضِرمَ  الرجل : شدَّتُه وُجْرأَتَه ، ويقال للجائع إذا اْشتَدَّ جوعه : شَذاةُ  وقال الليث :

يح ، وأنشدنا : الشََّذى أبو ُعبَيد ، عن الفراء :  : ِشدَّة َذكاِء الّرِ

ا يريريريريريريريرياهبريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه انَدى  ريريريريريريريريا يف ثريريريريريريريريِ

  
َذى   ي  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تَّ  و ذَكريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريَ

َ ِ ُّ املريريريريريريريريري مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريْ

  
غاِر منه. الشَّذَى وقال الليث :  : َكْسُر العوِد الّصِ

 .الشذى قلت : والقول قول الفراء في تَْفسير

 .َشَذاة أيضاً : َضْرٌب من السُّفن ، والواحدة الشَّذَى وقال الليث :

 قلت : هذا معروف ولكنه ليس بعََربّي.

، وهو الِمْسك ، ويقال : هو رائحة اْلِمْسك. وأنشد  بالشَّْذو إَِذا آَذى ، وشَذى ، إذا تََطيِّبَ  شَذى ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 األصمعي :

يت  بريريريريريريَ حريريريريريريْ َل عريريريريريريلريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   نَّ لريريريريريريريَك الريريريريريريْ

  
حريريريريريريِ   الرَّاِمكريريريريريرياو   َتصريريريريريريريريريريريريريريْ ك  قريريريريريري  َيسريريريريريريريريريريريريريريْ  اْلِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ه  ْونريريريريريريريريريِ ْذو  مريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىتَّ يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَت الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وان  بريريريريريريريريريريريه   لريريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريريّ وَد مريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريا  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
 والتََّساِخين. اْلمشاِوذ : أنه بعث َسِريَّةَ فأمرهم أن يَْمَسحوا على وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : شوذ 

 .ِمْشَوذ : اْلعَمائِم ، واحدها الُمَشاِوذُ  قال أبو ُعبيد :

 قال الوليد بن عقبة :

َوذ   َ ْد   الريريريريريريرّأَس مريريريريريريِ ِّ ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   َ  ابريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية َوائريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريْ ِك مريريريريريريريريري ِّ تريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ
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 والعمامة. الِمشَوذُ  للعمامة : ثعلب ، عن ابن األعرابّي. يقال :

 وقال أمية :
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   وَِّذْ  مَشْس هم  ذا طََلَعْه و   
َذتْ  معنى َمْت ، أي صار حولها حلب سحاٍب رقيق ال ماَء فيه ، وفيه ُصْفرة ، وكذلك تَْطلُع ا ُشّوِ لشمس في الجْدب وقلّة ، أي ُعّمِ

 المطر ، واْلكتَم نَباٌت يُْخلط مع الوْسمِة فيصير خضاباً.

يذة ويقال : فالٌن َحَسنُ  ة. الّشِ  ، أي حسن الِعمَّ

 [ابب الشني والثاء]

 (وا يء) ش ث
 : َصْدُر اْلَواِدي. الشَّثا ثعلب ، عن ابن األعرابّي : الَشثا

 [ابب الشني والراء]

 ش ر
 شرى ، شار ، وشر ، ورش ، رشا ، راش ، أرش ، أشر. (وا يء)

َق في َوْجِه الغَْيم. يَْشَرى البرقُ  َشِريَ  قال الليث :: شري   ، إذا تَفَرَّ

 شِريَ  مثله ، ومن هذا يُقال للرجل إذا تََماَدى في َغيِّه وفساده : اْستشرىو، إذا تَتَابََع لمعَانُه ،  يَْشَرى البرق َشِريَ  وقال غيره :

 .َشًرى

ة ، يقال : هو الُمشاَراةوفالٌن في الغّي إذا لجَّ فيه ،  اْستَشَرىو ه. يُشاِري : الُماَلجَّ  فالناً ، أي ياَُلجُّ

ْجل أحمر كهيئة الدراهم ، والفعل الشري وقال الليث :  .شر وهو شًرى جْلُده شرىوالّرجل ،  شَرى : داٌء يأُخذُ في الرَّ

 الفرات : ناِحيَتُه. شرىو،  شرى الحرم : نواحيه ، والواحد أَشراءُ و

 وقال الشاعر :

  ِ لريريريريريَ لريريريريريْ عريريريريريريريْ  يريريريريريُو وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َن الريريريريريكريريريريريواعريريريريريريري   بريريريريريريَ عريريريريريِ  لريريريريري 

  
ِق   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راِ  وبريريريريعريريريريريريري  يريريريريُو اجلريريريريَْ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريرى الريريريريفريريريري 

  
 .الشَرى ويقال للشجعان : ما ُهْم إالَّ أُسود

 الفُرات وناحيته ، وبه غياٌض وآجام. وقال الشاعر : شَرى : َمأَْسَدةٌ بعينها ، وقيل : شًرى قال بعضهم :

   أ سود   ر ى القْه أ س وَد َ ِفيَّة  
 أموٌر بينهم : تَفاقََمْت وعظمت. اْستَشَرتْ و

 .شْريَة ، واحدته الشْريُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : اْلَحْنَظُل : هو

 قال رؤبة :

   يف الزَّْرِب لو َ ْض    َ ْر   ما َبَصْق 
يفان ، وأنشد : أَشَرىوَمألَهُ ،  حوَضه : أَشَرى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  ِجفانَه ، إذا مألَها للّضِ

 َنْةرِي اجِلفاَن ونريْ رِي اللَّزِياَل و   
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 بَكْسِر الشين. ِشْريان من الشجر : الذي يُتََّخذُ منه الِقِسّي ، ويقال : الشَّْريَانُ  أبو عبيد :

د ، أنه قال النَّْبُع والشْوَحُط ،   : شجرة الّشْريَانووأخبرني المنذرّي ، عن المبّرِ
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وامس أب ، ولكلها  تلف أ ا ها ، وتكُر َمَلابِت ها ن فما كان ملها يف قري لَِّة اجلبل فهو اللَّبع ، وما كان يف سفحه 
 ، وما كان يف اَّضيض فهو الةْومَس . الّةر ن فهو

 ُعروٌق ِرقاٌق في جسد اإلنسان. : الشَّرياناتو

 ، أي ِمثْلُه ، وأنشد. َشِريَّةٌ و شْرَواهٌ  أبو َسعيد ، يقال : هذا

كريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول  َأاَل تريريريريريريريريريريري  ْ و  الريريريريريريريريريريريِ َرى مريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ك  هلريريريريريريريريذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ ّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريِ ر  يف مريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  َسِريّاً ، َرِكبَ وفي حديث أُّمِ َزْرع أنَّها قالت : َطلَّقَني أبو زرع ، فَنََكْحُت بعده رجالً  ً  شِريّا يّاً ، وأََراَح َعلَيَّ نَعَما  ، وأََخَذ َخّطِ

 ً  .شِريّا

ً  قال أبو ُعبيد : أََرادت بقولها : َرِكبَ  ً  َشِريّا في َسْيره. أي يَِلجُّ ويَْمضي فيه بال فُتور وال اْنكسار ، ومن هذا  يَْستَْشِري ، أْي فرسا

 .اْستَْشَرىوفيه ،  َشِريَ  قد األَمر :يقال للرجل إذا لَجَّ في 

ْت وتابعت الَهمالن. َشِريَتْ  وقال غيره :  عينُه بالدَّمع ، أي لَجَّ

 وسراةٌ ، إذا كانت ِخياَرا. شَراةٌ  وقال األصمعّي : إبِلٌ 

 وقال ذو الرمة :

ا َأمنريريريريريريريََّ رَاأب  كريريريريريريريَ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَ  عريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ذ بُّ الريريريريريريريْ  يريريريريريريريَ

  
ا  اهلريريَْوَ   لريريريريريريريَ ْ جريريِ َه الريريْمريريريريريريري  اهريريت   ريريريريريريريَْ ِ   ريريريريريريريَ  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .يشَرى َشًرى ِزَماُمها ، شِريَ  ويقال ِلِزمام النَّاقَة إذا تَتَابع حركاته لتَْحِريكها رأسها في َعْدِوها : قد

ْريان ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  الشّق ، وهو الثَّتُّ ، وجمعه ثُتُوت. : الّشِ

كأَنَّه أَراد  من الشر. قلت : يشاِري فقال : ال وال يُماِري وال يُداِري يَُشاِري ال»في شريكه :  السالمعليهقوله  قال : وسأَْلته عن

، أي ال يَْدفَع ذا الحق « وال يُداِري»ال يشاّر ، فقلب إحدى الّراءْين ياًء. وال يُماري : ال يَخاِصُم في شيٍء له فيه َمْنفَعَه. وقوله : 

 : ال يالّج. يشاري عن َحقِّه ، وقيل : ال

 البقرة :] (َوَلِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ ) وقال هللا : .اْشتََرْيت أي َشَرْيتُ وبمعنى بِْعُت ،  َشَرْيتُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد :

102.] 

، بَاُعوا « َشَرْوا»َمْذهبان : فاألكثر منهما : أَنَّ  اْشتََرْواو َشَرْوا قال الفراء : معناه ، بِئَْس ما باُعوا به أَْنفَُسُهْم. قال : وللعرب في

ْوا أنفسهم : الشَّراةوابتاعوا ؛ وربما جعلوهما بمعنى بَاعوا. « : اْشتََرْوا»و ،  ؛ ألنَّهم أرادوا أَنَّهم باعوا  ُشراةً  اْلخواِرج ، َسمَّ

 ا.، إذا باعه ِشًرى نفسه َشَرىو،  شارٍ  أَنفسهم هلل ، والواحد

 وقال الشاعر :

َرى  و   فريَلِ ْن فريَرْر   من اْلَمِليَِّة   الةِّ
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رىو  .اْشتِراءً و: يكون بَْيعاً  الّشِ

 .اْلُمْشتَري أيضاً : الشَّاِريو: اْلبَائِع ،  الشَّاِريو

 .َشَرِويّ  : أَْرض ، والنِّْسبَة إليهم َشَراة وقال الليث :

 ، مثل أَْغَرْيتُه به فَغَِرَي. فََشِريَ  به أَْشَرْيتُهوبين القَْوم وأَْغَريت ،  أَْشَرْيتُ  أبو تراب : سِمعت السُّلَِمّي يقول :

 .َشَراهوابن هانىء : يقال : لحاهُ هللا 

 هللا وَعَظاه وأَْوَرُمه وأَْرَغَمه. َشراهُ  وقال اللحيانّي :

 : اسم َجبٍَل بعَْينه. َشَرْوىو

 أَْمَره ، إذا تَبَيََّن واْستَنَاُر. رَ اْستََشا أبو زيد ، يقال: شور ـ  شير

جل ، إذا َحُسَن َوْجُهه ، وراش ، إذا اْستَْغنَى. َشارَ  ثعلب ، عن سلَمة ، عن الفراء : يقال :  الرَّ

رُ  ، إذا َعَرَضها ، ويقال للمكان الذي يَُشوُرها َشْوراً  الّدابة وهو َشارَ  األصمعّي :  اْشتَارت . ويقال :اْلِمْشَوار فيه الدَّواّب : يَشوَّ

َمن. ويقال : جاءت اإلبِلُ   ، أي ِسماناً ِحَساناً. ِشيَاراً  اإلبِل ، إذا لبَِسها شيٌء من الّسِ

 وقال عمرو بن معديكرب :

اد انَ أَ  يريريريريريريريَ يريريريريريريريارا  جريريريريريريِ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اس  لريريريريريريو كريريريريريريريانريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ  عريريريريريريَ

  
ا  اِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َه بعريريريري ي األمسريريريريَ بريريريريْ ا اَنصريريريريريريريريريريريريريريَ  بِتريْ ِليريريريريَث مريريريريَ

  
ُجل  َشَوارَ  أَْحَسنَ ويقال : ما   يعني ِلبَاَسه وَهيئته. !َشاَرتَهوالرَّ

 ، وذلك إذا اْجتَناه وأَخَذه. مشاَرةً و يَُشوره َشْوراً  العسلَ  َشارَ  ويقال :

 اْلعََسَل ، أََخذتُه من َمْوضعه. شْرتُ  أبو ُعبيد :

 وقال األعشى :

بريريريريريريريريريريريريريي ا  مريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريزََّنريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريريِ َأنَّ جريريريريريريريريريريريريريَ   ريكريريريريريريريريريريريريريَ
  

يريريريريريريريريهريريريريريريريريا وأَرْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريِ     َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورَال  َ  بريريريريريريريريِ

  
 على العََسل ، أي أَِعنِّي على َجنَاه ، كما تقول : أَِشْرني قال : وقال أبو َعْمرو : يقال : أََشْرتُهو اشتَْرتُهوالعسَل  شرتُ  َشِمر :

 أَْعِكْمنِي ، وأنشد قوَل ِعِدّي بن َزْيد :

ه   خ  لريريريريريريريريريريريريريريريَ اع  أَيَْذن  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريْ  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
اِذِي م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ و   ِل مريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريث  مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْ

  
 ، قَْد أُِعيَن على أَْخذه. ُمشارٌ  قال :

جل أشارَ  األصمعّي : أْي. ويقال : فالٌن َجيِّدُ  أََشاَر يُشيرُ و، إذا أَْومى بيديه ،  يُشيُر إشارة الرَّ هَ الرَّ  .اْلَمشوَرة ، إذا ما َوجَّ

 : لُغَتان. اْلَمْشَوَرةو،  اْلَمشوَرةِ  وقال ابن السكيت : هو َجيِّدُ 

 .َمُشوَرة ، ثم نُِقلت إلى َمشَوَرة : أَْصلُها اْلَمُشوَرةُ  وقال الفراء :

 ، أي َحَسُن اللِّباس. الشْوَرة الهيئة ، وفالن حسنُ ، إذا كان َحَسَن  الشَّْوَرةو الشاَرة يقال : فالن حسن
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 ، أي َمْنَظر. ِمشوار ، وليس بفالن الِمشوار ويقال : فالن حسنُ 

بُهُ. ويقال لمتاع البيت : الِمشَوار وقال األصمعّي : َحَسنُ  به حَسٌن حيَن تُجّرِ وارو،  الشَّوارُ  ، أي ُمَجرَّ  ، وكذلك الشُّوارو الّشِ

حل. الشَّوارُ و الشَّوار  لمتاع الرَّ

ْرتُ  وتقول : ْحُت إليه ، وأَلَْحُت أيضاً. أشرتوإليه بيدي ،  شوَّ  إليه ، أي لَوَّ

، أي َحَسن  شيِّر ، وهي قليلة ، وإنه لََصيِّرٌ  أشرتُهماو شّورتهما إذا قلبتهما ، وكذلك ْوراً أَشورهما شَ  الدَّابة واألََمةَ  شْرتُ  ويقال :

ْوَرةوالّصورة   .الّشِ

 !«َعروس تََرى أَشَوارَ »، يعني مذاكيره. ويقال : في َمثل :  شَواَره أبو عبيد عن أبي زيد : أَْبَدى هللاُ 

رت اللِّحياني : ر ، وقدبالرجل ، إذا خُجْلته  شوَّ  المرأة : فَْرُجها. َشوارُ و: الفَْرج ،  الشََّواروالرجُل.  تَشوَّ

قال :  َمُشوَرة ، ويقال : اإلشارة َمْفعلة ، اشتُّق من : الَمشَورةُ و: الموضُع الذي يُعّسل فيه النحُل إذا َدَحتْها. قال :  الشَّوَرةُ  الليث :

يعني ِلباسه وهيئته وُحْسنَه.  !ِشياَرهو شاَرتهوالرجل  ِشوار هي اإلْصبع التي يقال لها : السَّبّابَة ، ويقال : ما أحسن الُمشيَرةُ و

 ، أي حسناء. شيِّرةٌ  وقصيدة

 ، أي َمَزيَّن ، وأنشد : َمشور وشيء

ه  يريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريراَد يريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْاَ األَنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِس املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورَا  َن ظريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ اغريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريري 

  
رَ  : أَنْ  التشويروقال :   : ما أَْبقَت الدَّابة من َعلَفها. المشواروأي كيف ِسيرتُها ،  !ِمْشَوارها الدَّابة ، تَْنُظر كيف تَُشّوِ

 فقال : نِشوار ، وزعم أنه فارسي. ؟ِمشوار قال الخليل : سألُت أَبا الدُّقَْيِش عنه ، فقلت نِشوار أو

 : الفَْحُل الذي يَْعِرُف الحائَِل من غيرها ، وأنشد : شيرالمْستَ  أبو عبيد عن األَمِوّي :

َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت هريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريّل م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريري  َرعريريريريريريريريريريريريْ  أَقريريريريريريريريريريريريريْ

  
تو   ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  مريريريريريريريريريريريريريريِ ر  َداعريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريلَّ بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 السَّمين ، وكذلك المستَشيط. المستشير أبو عمرو :

 .ُشوراء ، وجمعه ُمَشاِوُره ، أي َشيِّرهوأبو َسِعيد : يقال : فالُن وزيُر فالن 

 : الجميُل. الشيِّرُ و : الَخْجلَة : الشْوَرةُ والجماُل الرائع ،  : الشَّوَرة عن ابن األعرابّي :ثعلب ، 

 ، أي جميلة. ، عليها َمنَاِجد َشيَِّرةً  رأى امرأةً  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و

 : يوم السبت. الشيارُ  أبو عمرو :

 .الْمشيرتان ويقال للسَّبَّابَتَْين :

، أي ِزينَته ، قال  َشَواَرهو َشْوَرةُ  وأََخذَ  الشَوارِ و الشْوَرة في الَهيئة ، وإنه لََحَسنُ  الشُّورةو، عن الفراء : إنَّه لحَسُن الصُّورة  شِمر

 .َمشور : َزيَّْنتُه ، فهو شْرتُهو: 
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شو قال الليث :: رشا  ْشوة ، فعل الرَّ  المحاباة. المراشاةو،  َرَشْوتُه ، تقول : الرَّ

شوة وأخبرني المنذرّي عن أبي العبّاس أنه قال :  الفرُخ ، إذا َمدَّ رأسه إلى أّمه لتزقُهُ. َرشا مأخوذة من الّرِ

شاةُ  وقال الليث :  ، نبات يشرب لدواء المشّي. الرَّ

شاءُ  أبو عبيد : ك وتمّشى. الرَّ  من أوالد الظباء الذي قد تحرَّ

شاءوقال :   : رسن الدلو. الّرِ

شاء أبو ُعبيد : عن الِكسائّي :  الدلو ، إذا جعلَت لها َحْبالً. أرشيتُ  الحبل ، يقال منه : الّرِ

 ، وهي الِحبال. كاألْرشية ، أي صارت أْرشت قال : وقال األصمعّي : إذا امتدَّْت أغصان الحنظل قيل : قد

 ه.ما في الضْرع واستْوشى ما فيه ، إذا أخرج استْرَشى وقال أبو عمرو :

 الرجل ، إذا حك َخْوَران الفَصيل ليَْعُدو. أرشى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ِشيّ  ويقال للفصيل :  .الرَّ

َشا ، إذا أخذها ، وجمعها ِرشوة منه ارتشىو،  رشاه ِرشوةً  ، وقد ِرشوةو ُرشوة ويقال :  .الرُّ

 التحريش.:  التأريشو: ِديَة الجراَحة ،  األَرش قال الليث :: أرش 

 وقال ُرْؤبة :

   أصبحه  من مسرص  على التأريش  
 وقال :

   أْصِبْح فما من بةر مأروش  
ل وانظر وأبصْر حتى تعقل ، فما من بشر« أْصبحْ »قوله :  إِْن ِعْرضي صحيح ال َعْيب فيه ،  يقول : .مأروش يقول : تأمَّ

 : المخدوش. المأروشو

ية. األْرشوال نقتل إنساناً فَنَِديه أبداً. قال :  إال األسنّة ، يقول : أرش ، فليس لك عندنا وقال ابن األعرابّي : انتظر حتى تعقل  الّدِ

شوة ، ولم يعرفاه في : األرش َشِمر عن أبي نهشل وصاحبه :  الجراحات. أرش الّرِ

 ثمن الجراحات كالّشجة ونحوها. األرش وقال غيرهما :

 للُخماشة ، واستسلم للقصاص. ائترش ، وقد أرشها فالن ُحَماشتك يا فالن ، أي خذمن  ائترش وقال ابن ُشميل : يقال :

، وأهل الحجاز يسّمونه النّْذر ، وكذلك ُعْقر المرأة ما يؤخذ من  أرش الخْدش ، ثم قيل لما يؤخذ ديةً لها : األرش قلت : وأصل

اها ، فقيل لما يؤخذ بسبب العَْقر :  الواطيء ثمناً لبُْضِعها ، وأصلُه من العَْقر ، كأنه َعقَرها حين وِطئها وهي بِْكٌر ، فافترعها ودمَّ

 ُعْقر.

 وقال القُتَبّي : يقال لما يدفع بين السَّالمة
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لعة : ، ألْن املبتاع لل وب على أنّه صريريريريريريحيح  ذا وقف فيه على َ ْرق أو عي  وقع بيله ،  أَْرش والَعْي  يف السريريريريريريِّ
بني الرجلني ،  ذا أغريَه أمس  ا    ر ،  أرَّ ريريريريريريريه ا تالف ، من قولك :، أي  صريريريريريريريومة و  أَرش وبني البائع

 .لألرش  ذا كان سببا   أْر ا   وأوقعه بيلهما الةرَّ ، فسمي ما ن   العي   ال وبَ 
ً  : تناول شيء من الطعام ، تقول : الَوْرش قال الليث :: ورش  للذي يدخل ؛ إذا تناولَت منه شيئاً ، ويقال  َوَرشُت أَِرُش َوْرشا

 واغل. وللذي يدخل عليهم وهم َشْرب : .وارش على قوم يَْطعمون ليُصيب من طعامهم :

ً  شيئاً من الطعام َوَرشتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي َزْيد :  ِوْرشان : طائر وجمعه الَوَرشانو؛ إذا تناولت قليالً من الطعام.  أَِرُش َوْرشا

 .َوَرَشانة ، واألنثى

ً  النشيط وقد الَوِرش أبو َعمْرو :  ، وأنشد : َوِرش َوَرشا

َن َنريريريريريريريريريريريريا َن َُّّ فريريريريريريريريريريريريا   ذا ُِّفريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ا   كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ ارِي َورِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ   َ  يريريريريريريريريريريري 

  

َزى  تريريريريريريَ َ  مَمْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه  اجريريريريريْ عريريريريريريريْ نْيَ بريريريريريري    ذا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريكريريريريريَ

  
ّن فريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريوىَف بريريريريريريريريرمسريريريريريريريريْ   وعريريريريريريريري ا   مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريري 

  
 : نشيط. َوِرش ورجل أي زاد. اجتزى منهن ، من الجزاء قال :

 علّي يا فالن ، أي ال تعِرْض لي في كالمي فتقطعه علّي. تَِرش َزْيٌد : يقال : الأبو 

وش ثعلب عن ابن األعرابّي :: ريش ـ  روش ي بين  الرائشو: األكل الكثير ، والوْرش األكل القليل ، قال :  الرَّ الذي يَُسّدِ

 الراشي والمرتشي.

ً )وَ وقرىَء  [26األعراف : ] (َولِباُس الت َّْقوىَورِيشاً )وقول هللا جّل وعّز :   (.ِرياشا

يش أخبرني المنذرّي عن الُحسين بن فَْهم ، عن محمد بن ساّلم ، قال : سمعت سالماً أبا المنذر القاري يقول : الزينة ،  الّرِ

ياشو  عةً من األعراب ، فقالوا كما قال.كّل اللباس ، قال : فسألُت يونس فقال : لم يقل شيئاً ، هما َسَواء ، وسأل جما الّرِ

 قال أبو الفضل : أراه يعني كما قال أبو المنذر.

ّكيت : يقول : يش قال : وأخبرني الحّرانّي : أنه سمع ابن الّسِ ْيشو،  ريشة جمع الّرِ ً  مهمة راش مصدر الرَّ ، إذا  يريشه َرْيشا

يش.  رّكب عليه الّرِ

يش وقال القُتَْيبِّي : ياشو الّرِ  الطائر ما ستره هللا تعالى به. ريشوواحد ، وهما ما ظهر من اللباس ،  الّرِ

 هو األثاث من المتاع ، ما كان من لباٍس أو حشٍو من فراش أو ِوثار. الرياش وقال ابن الّسّكيت : قالت بنو كالب :

يشو  هللا ، أي راشهوالمتاع واألموال أيضاً ، وقد يكون في الثياب دون المال ،  الّرِ
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 الِ َةِر. الّر شو و نه َّسن الريش ، أي ال ياب ،  .بريةه نعةه
 فالناً ؛ إذا قّويتَه وأَعْنتَه على َمعَاشه. ِرشتُ وفاَلن ، إذا َحُسنَت حالتُه ، قال :  ارتاش الليث ، يقال :

اشي الذي يرشو الحاكم ليحكم له على َخْصِمه ، إّما أن يحيَف فيحُكَم بخالف الحّق ، وإّما أن يؤخر الحاكم  وقال غيره : الرَّ

اشي في أحد  إمضاء الحكم حتى يرشَوه صاحُب الحق شيئاً ، فيحكم له حينئذ بحقّه ، والحاكم جائر في كال الوجهين ، والرَّ

شوة فهو مرتٍش ، وقد ارتشى.  الوجهين معذور. وإذا أخذ الحاكم الّرِ

الحميرّي  الرائِشوى من مال الراشي. وكل من أنْلتَه خيراً فقد ِرشتَه. الذي يترّدد بينهما في المصانعة فيريش المرتشَ  الرائشو

 أهل بيته حتى أغناهم. راشوَملك من ملوك ِحْمير ، كان غزا قوماً فغنِم غنائم كثيرة ، 

ً  فالن َصِديقه راش ثعلب ، عن ابن األعرابّي : يشَ  إذا جمع يَريشه َريشا ،  َريّشو َرْيشٌ  الء، وهو الماُل واألثاث. ويقال : ك الّرِ

َغبة يقال لها : النََّسال. ِريش وله  ؛ وذلك إذا كثر وَرقَّ ، وكان عليه َزغبة من ِزّفِ ، وتلك الزَّ

ار َضِعيف ، وجملٌ  راشٌ  ويقال : رمح  ضعيف. : راشٌ  الظَّهر : ضعيف. ورجل راش َخوَّ

 .المؤتِشرةو الواشرة ، أنّه لعن وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : أشر ـ  وشر

دها حتى يكون لها تَِشر : المرأة التي الَواِشرة قال أبو ُعبَيد : تحدُّد ورقّة في  األُشرو؛  أُُشر أسنانها ، وذلك أنها تفلُِّجها وتَُحّدِ

أة الكبيرة ، تتشبّه بأولئك ، ومنه ، وإنما يكون ذلك في أسنان األحداث ، تفعله المر« ُمَؤّشر ثَْغرٌ »أطراف األسنان ، ومنه قيل : 

، وذلك أّن رجالً كان له ابن من امرأةٍ َكبِرت ، فأَخذ ابنه يوماً منها « أَْعيَْيتِنِي بأُُشر ، فكيف أرجوك بُِدْرُدر»المثل السائر : 

 ضت لزوجها ، فقال لها حينئذ :فعِمدت أّمه الحمقاء إلى حجر فهتَمْت أسنَانها ، ثم تعرَّ  !يَُرقُِّصه ، ويقول : يا حبذا ُدْرُدرك

 !«أَْعيَْيتِنِي بأُشر فكيف بَِدْرُدر»

يت : يقال للمنشار الذي يُقطع به الخشب :  من مآشير وجمعه مئشاروأشر ،  َوَشْرت ، من مواشير وجمعه ميشار وقال ابن الّسّكِ

 ، وأنشد : أشْرُت آِشرُ 

   أان َر ال ُّاَله  يلك  ِ َرْه 
 ، أي مدفوق. [6الطارق : ] ((6ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق )) زالت يمينك مأشورة كما قال هللا جل وعز : قالوا : أرادت ال

ة َشْوَراِن  ِمئْشير الَمرح والبََطر ، ورجل أَِشر وأْشَران ، وقوم أََشاَرى وأُشاَرى ، وامرأة األََشرو بغير هاء ، مثل الرجل ، وَحرَّ

 معروفة في بالد العرب.
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 [ابب الشني والَّلم]

 (وا يء) ش ل
 شال ، شلى ، وشل ، لشا ، أشل.

لت وقد .أشوال ، وجمعه شْول يقال لبقيّة الماء في الَمَزادة أو الِقْربة :: شول  َعْت ، إذا بقي فيها  َشوَّ ِجْزَعةٌ من المزادةُ َوَجزَّ

أيضاً من النُّوق :  الشْولوالمزاَدةُ ، كما يقال : درهم وازن ، أي ذو َوْزن ، وال يقال : وزن الدرهم.  شالت الماء ، وال يقال :

كانَْت تحلُب في من اللبن ، أي بقيّة مقدار ثلث ما  َشْولٌ  التي قد أتى عليها سبعة أشهر من يوم نَتَاجها ، فلم يَْبَق في ضروعها إال

لتِ  . وقدشائِلة ِحْدثَان نَتَاجها ، واِحَدتُها لَتِ  من اللّبن ، كما يقال : َشْول اإلبُل ، أي صارب ذات شوَّ المزادةُ إذا بقي فيها  َشوَّ

أنّها القح ؛ وذلك آية ِلقَاحها بَذنَبها ، أي رفعته. تُِري الفحَل  فشالت بغير هاء. فهي التي ضربَها الفَْحلُ  الشائِلِ  نَُطْيفة ، وأما الناقة

ل من النُّوق والشاِمذُ  الشائِل ، وتشمخ حينئٍذ بأنفها ، وهي حينئٍذ شاِمذٌ ، وقد َشَمذت ِشَماذاً. وجمع ذ ، وهي عاِسٌر أيضاً  ُشوَّ وُشمَّ

 ، وقد َعَسَرت ِعَساراً.

 قلت : وَجميع ما ذكرُت في هذا الباب من العرب مسموع ومروّي.

و ُعبيد ، عن األصمعّي أكثره ، إال أنَّه قال : إذا أَتَى على الناقة ِمْن يَْوم َحْملها سبعة أشهر خفَّ لبنها. وهو َغلَط ال وقد روى أب

أدري أهو من أبي عبيد أو األصمعي والصواب : إذا أتى عليها من يوم نَتاجها سبعة أشهر ، كما ذكرته ال من يوم حملها ، 

ة ِكشافاً ، وهو أن يضربَها الفحُل بعد نَتَاجها بأيَّام قالئل. وهي َكُشوٌف حينئٍذ ، وهو أرداً نَتَاجٍ عند اللهم إال أن تَحمل الناق

 العرب.

 نَعَامتُهم ، والعقرب َشالَتْ  الميزان ، إذا ارتفعت إحدى َكفَّتَْيه ِلِخفَّتها ، ويقال للقَْوم إذا َخفُّوا ومَضْوا : شال وقال الليث : يقال :

 بذنبها ، وأنشد : تشول

   َكَذَنِ  الَعْ َرِب  وَّال  َعِلْق 
 َذنَبَها. أشالَتْ والناقةُ بذنبها ،  َشالَتْ  أبو ُعبيد عن اليزيدّي :

 به. شلتُ والحجَر  أشْلتُ  قال : وقال أبو َعْمرو :

 السَّائُل يديه ، إذا رفعهما يَسأُل بهما ، وأنشد : شال وقال غيُره :

 َسَأالَّ هبا َ وال  أعسَر الكف و   
 وقول األعشى :

    او  ِمَةل  ِ ليٌل   ْلة ٌل  ِول   
 بالشيء الذي يشتريه صاِحبُه ، أي يرفعه. يَُشول الذي الشِول فإّن ابن األعرابي قال :

 واإلبرة.العقرب التي تضرُب بها ، تسمى الشوكة والشَّبَاة والشَّْوكة  شولَةُ  وقال َشِمر : وقال ابن األعرابّي :



4093 

 

 تشبيهاً بها ، ألّن البرج كلَّه على صورة العقرب. شولَةُ  قلت : وبها سّميت إحدى منزل بُْرج العقرب :

ال والشهر الذي يلي رمضان يقال له ، وكانت العرب تَطَّير من َعْقد المناكح فيه ، وتقول : إن المنكوحة تمتنع ِمْن ناكحها ،  شوَّ

 ِطيََرتُهْم. وسلمعليههللاصلىبَذنَبَها ، فأبطل النبيَّ  شالتولُِقَحْت ،  كما تمتنع َطُروقة الفحل إذا

ال في وسلمعليههللاصلىقالت عائشة : تزوجني رسوُل هللا و ال ، وبنى عليَّ في شوَّ  ؟، فأيُّ نسائه كان أحظى عنده َمنّى شوَّ

يت : من أمثالهم في الذي ينصح للقَْوم وهو َملُ  ّكِ ، قال : وكانت أََمةٌ لعَْدَوان َرْعنَاء ، « الناِصَحة شولَةُ  أنت»وم : وقال ابن الّسِ

 تَْنَصح لمواليها ، فتعود نصيحتُها َوبَاالً عليها لحْمِقَها.

 الحمقاء. الشْولَةُ  قال : وقال ابن األعرابّي :

ً  ميزاُن فالن شال قال : ويقال :  ميزانُه ، أي فخرتُه بآبائي وغلْبتُه. فشال فاَخرته ، وهو َمثَل في المفاخرة. يقال : يَشول َشَوالنا

هم. شالتونعامتُهم ؛ إذا تفرقَّت كلمتُهم ،  شالت وقال :  نعامتُهم ؛ إذا ذهب ِعزُّ

 ؛ إذا تناول بعُضهم بعضاً عند القتال. تشاُوالً  القومُ  تشاَول أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد :

 لكلب وقَْرقَْسُت به ، إذا َدَعْوتَه.ا أَشلَيتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: شلى 

ه والشيطاَن  اْستَْشاَلهُ  وجدُت اْلعَْبد بين هللا وبين الشيطان ، فإن» روي عن مطّرف بن عبد هللا ، أنه قال :و ربُّه نّجاه ، وإن َخالَّ

 .«َهلكَ 

 الكلب وغيره ، إذا دعوتهُ. أشليت ل :الّدعاء ، ومنه قي االستشالء ، أي استنقذه ، وأصل« استشاله»قال أبو ُعبيد : قوله : 

 قال حاتم طيىء يذكر ناقة دعاها فأقبلت إليه :

هريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم املريريريريريرَا  فريريريريريريريأقريريريريريبريريريريريلريريريريريريريريْه  تريريريريري  يريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريَ

  
ف    ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريا  وكريريريريريريريانريريريريريريريه قريريريريريريبريريريريريريريل ذلريريريريريريريك تريريريريريريريَ  َرتريريريريريريَ

  
 .االستشالء قال : فأراد مطّرف أّن هللا تعالى إْن أغاث َعْبَده ودعاه ، فأْنقََذه من الهلكة فقد نجا ، وذلك

 وقال القُطامي يمدح رجالً :

َه كريريريلريريريبريريريريريريريا  وبريريريكريريريرا   لريريريريريريريْ تريريريريَ لريريرييريريريريريريريَه بريريريلريريريريريريرياو قريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريَ

  
َواِدي   مريريريريريريريَع الريريريريريريريْ جريريريريريريريْ تريريريريريريريَ  فريريريريريريري ريريريريريريري  أََرْدَ  أبن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .أشليتَه سواء في المعنى ، وّكل َمْن َدَعْوته فقد« واستشليت« اشتليت»وقوله : 

ْلو الليث :  :: الجسد والِجْلد من كّل شيء ، وقال الّراعي  الّشِ

ْه أبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَءانَ  لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَّ ْع مريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريرياملَ عريريريريريريريريريريَ ادفريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
واَل   مريريريريريريريريريأكريريريريريريريريري  َواَن الريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ ْذ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا َوأَنريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريَ

  
 الرُجُل فالناً ، أي أنقذ اشتلىوقال : 
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 ، وأنة  : ِ لَوه
    نَّ س َلْيَماَن ا َتاَلاَن اْبَن َعِلي 

 .ِشْلَونا أي أنقذ

يت ، عن أبي َزْيد : يقال : ذهبت ماشيَة   ، وال يقال إال في المال. َشاليا ، وَجمعها َشِليَّة فالن وبقيت لهابن السّكِ

ْلو وقال أبو ُعبيد : ْلو : العضو. وقيل : الّشِ : البَِقية. وقالت بنو عامر لما قَتَلُوا بنِي تميم يوم َجبَلة : لم يبق منهم إاّل ِشْلو ، أي  الّشِ

 وفي ذلك يقول أْوس بن َحَجر :بَقيّة ، فغََزْوهم يوم ذي نََجب ، فقتلتْهم تميم. 

لريريريريريريريه  ْوف  َ ْكريريريري  ٌو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريري  ْم : َذاَك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريري  لريريريريْ  فريريريريريَ ريريريري 

  
وا  رَكريريريري  ِذي تريريريريريَ َو الريريريريريريريَّ لريريريريْ م  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريكريريريري   فريريريريكريريريرييريريريريف َأكريريريريْ

  
أنه قال ألبّي بن كعب في القَْوس التي أهداها له الطُّفَيل ابن عمر الدَّْوِسي بإْقَرائِه إياه القرآن  وسلمعليههللاصلىروى عن النبي و

 «تقلَّْد بها ِشْلواً من جهنم: »

 أي قطعة منها ، ومنه قيل للعضو : شْلو ؛ ألنه طائفة من الجَسد.

، أراد أنه كان من بقايا  : كان من أشالء قُنَص بن َمعَدّ  ُسئل بعُض النسَّابين من قريش عن النعمان بن المنذر ونسبه ، فقالو

 ولده.

 ، إذا َرفَع شيئاً. شاَل و، إذا سار ،  شاَل و: بقايا كل شيء ،  الشَِّليّ وبقيَّة المال ،  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : الّشال :

: الكثير  اللِّشيّ و، إذا َخسَّ بعد ِرفعة. قال :  لشا األعرابي أنه قال :أهمله الليث في كتابه ، وَرَوى أبو العباس ، عن ابن : لشا 

 الَحلَب.

 .َوْشالً  منه يَِشلُ  : واشل : يقطُر منه الماء ، وماء واشل : الماء القليل يُتََحلَّب. وجبَلَ  الَوَشل قال الليث :: وشل 

ّكيت : سمعُت أبا َعْمرو يقول :  قلة الغَنَاء ، والضعف ، والنقصان ، وأنشد : الُوُشول وقال ابن الّسِ

ْأٌُِّق  م  مريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريريريريريريريريَ مَّ قريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َذُِ   ِ  األجريريريريريريريريريريْ ْم و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَل يريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريري   َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ

  
 واشل فالن إلى فالن ، إذا َضَرع إليه ، فهو َوشلَ  ، ويقال : الَوَشالن لبنُها من كثرته ، أي يسيل ويقطُر من يَِشلُ  : َوُشولٌ  وناقة

أْيِ ، أي ضعيفه. وفالن واشلُ  ، ورجل واشل رأْيٌ إليه. و  َحظَّ فالن ، أي أقللتَه. أوشلتواْلَحّظ : ال َجّد له.  واشلُ  الرَّ

، ورأيت في البادية َجباَلً يقطر في ِلَحٍف منه من َسقِفه ماء ، فيجتمع في  يِشلوما قََطر من الماء ، وقد وَشل  الَوَشل أبو ُعبيد :

 .الَوَشل أسفله ، ويقال له

بَْيِرية : ى الماء ، الذي يقطر من الجبل الَمَذع ، والفَزيُز  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، عن الدُّ  .الَوشلويَُسمَّ

 من الذَّْرع بلغة أهل البصرة ، يقولون : كذا وكذا أَشال األْشل قال الليث :: أشل 
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 مل  ار  معلُو عل هم.
 قلت : وما أراه عربياً صحيحاً.

 [ابب الشني والَّلم]

 (وا يء) ش ن
 شان ، شنأ ، ناش ، نشأ ، نشي ، أشن.

ً  معروف ، وقد الشَّْين قال الليث :: شين   .َشانَه يَِشينُه َشينا

ْين ، والعرب تقول : الشَّْينوقلت :   .شْين ، أي قبيح ذو َشين وجه فالن َزْين ، أي َحَسٌن ذو َزين ، ووجه اآلخر ضد الزَّ

 ، والشنار : العَْيب. الشَّْينولفراء ، قال : العَْيُن َسلمة ، عن ا

ينو ً  حرف هجاء ، وقد الّشِ  َحَسناً. َشيَّْنُت ِشينا

رون : من شأنه أن يعّز ذليالً ، ويذّل عزيزاً ،  [29الرحمن : ] (ُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو يف َشْأنٍ )وقول هللا جّل وعّز :  ، قال المفّسِ

 ويغني فقيراً ، ويُفقر غنِيّاً ، وال يشغَلُه شأن عن شأن.

 والشأن الخْطب ، وجمعه شئُون.

 ويقال : أتاني فالن وما َشأَنُت شأْنَه ، وال َمأْنُت مأنَه ، وال انتبْلُت نَْبلَه ، أي لم أعبأ به ولم أكثرْت له.

 والشُّئون نمانم في الجمجمة بين القبائل. وقال الليث : الشئُون : عروق الدَّْمع من الرأس إلى العَْين الواحد َشأْن. قال :

 وقال أحمد بن يحيى : الشئون ُعروق فوق القبائل ، فكلّما أََسنَّ الرجُل قَِويت واشتدَّت.

الشئون مواصل القبائل ، بين كّل قبيلتين  عن األصمعي ، قال : وأخبرني المنذرّي ، عن إبراهيم الحربي ، عن أبي نصر ،

 شأن ، والدموُع تخرج من الشئون ، وهي أربٌَع بعُضها إلى بعض.

 قال إبراهيم ، وقال ابن األعرابّي : للنّساء ثالث قبائل.

 الشُّأْنَاِن ِعرقان من الرأَس إلى العَْين. وروي عن عمرو ، عن أبيه ، أنه قال :

 َعبِيد بن األبرص : وقالَ 

ر وب  هريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريري  اَك َدمريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريري      كريريريريريريريريريريَأنَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْأنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ

  
 قال : وحجة األصمعي قوله :

راق فريريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريريَّ   زِنريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريِ  ال  ريريريريريريريريريريريريري ْ

  
وين   راِق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريري  لُّ مريريريريريريرين الريريريريريريريفريريريريريريريِ هريريريريريريريِ تريريريريريريريَ  ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رأيت نخيالً نابتةً في شأن من شئون الجبل.  ويقال :وقال غيره : الشئون : عروق في الجبل ينبت فيها النَّْبع ، واحدها َشأْن. 

 وقيل : عروق من التراب في شقوق الِجبَال يُغَرُس فيها النخل. وشئون الخمر ما دبَّ منها في ُعروق الَجَسد.

 قال البَِعيث :

ف   ْرقريريريريريريَ ْن فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا وال طريريريريريريعريريريريريريَم قريريريريريريريَ  أبطريريريريريرييريريريريريريريَ  مريريريريريريِ

  
ا  ي يف الريريريريريعريريريريرييتريريريريريريرياُ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريوَنريريريريريريري   عريريريريري  ريريريريريريريار  متةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ
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 شيء من الِعْطر أبيض دقيق ، كأنه مبشور من ِعرق. األْشنَة الليث :قال : أشن 

 قلت : ما أراه عربيّاً.

 [.52سبأ : ] (َوَأىنَّ هَلُُم التَّناُوُش ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ )قال هللا جلَّ وعزَّ : : نوش 

 مثله. النَّْوشوالتناول ،  التَنَاوش قال أبو عبيد :

 ً  .نُشُت أنُوش نَْوشا

 الشيء ، إذا تناولتَه ، وأنشدنا : نُشتُ  ، وجعلوه من التَّناوش عن الفّراء : أهل الحجاز تركوا همزسلمة ، 

اَل  ْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريرين عريريريريَ وش  اَّريريريريوَ. نريريريريريَ لريريريري   فريريريريهريريريريَي تريريريريريَ

  
اَل   فريريريريريريريريَ ْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريه تريريريريريريريري ريريريريريريريري ريريريريريريريريع أجريريريريريريريريواَُّ الريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريَ

  
َماح ، ولم  تناَوشَ  وقد  يتَدانَْوا كلَّ التََّدانِي.القوُم في الِقتَال ، إذا تناول بعُضهم بَْعضاً بالّرِ

اء : وقرأ األعمش وحمزة والكسائّي : التناؤش بالهمز يجعلونه من نَأْشُت ، وهو البطء. وأنشد :  قال الفرَّ

 ج َه ن يةا  بريْعَ  ما فاتك ا رَبْ و   
 وقال اآلخر :

  ِ يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أن يريريريريريريريريكريريريريريريريريون أطريريريريريريريرياعريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريََ ِّ نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
َ  وَ   عريريريريريريريريريريْ ْه بريريريريريريريريريريريَ َ ثريريريريريريريريريريَ ْ  مسريريريريريريريريريريَ وِر أمريريريريريريريريريريور  قريريريريريريريريريريَ  األمريريريريريريريريريري 

  
المرسالت : ] ((11َوِإَذا الرُُّسُل أُقِ َتْت ))، النضمام الواو. ومثل قوله :  نُْشت ، وهو من التناُوش قال : وقد يجوز همز

11.] 

قريباً منهم ؛ فكيف التناول. المعنى : وكيف لهم أن يتناَولُوا ما كان مبذوالً لهم ، وكان  بغير همز : التَّناُوشُ  قال الّزجاج :

 ؟يتناَولُونه حين بَعَُد عنهم

 !قال : وَمْن همز فهو من النّئِيش ، وهو الحركة في إبطاء ، والمعنى ِمْن أين لهم أن يتحركوا فيما ال حيلة لهم فيه

ر بالهمز.  أبو ُعبَيد عن األصمعّي : اْنتَأَش الشيء ، أي تأخَّ

 اللحم ؛ إذا كانت رقيقة اللحم. َمنُوَشةُ  أبيه : ناقة وأخبرني المنذرّي عن الحربّي عن عمرو عن

 واْنتَأَشه ، أي انتزَعهُ.

 فالن من الَهلكة ، أي أْنقََذني ، فهو بغير همٍز بمعنى تناولني. انتاشني وأّما قولهم :

ُ  قال الليث :: نشأ   : أحداث النّاس. النََّشأ

ُ  يقال للواحِد أيضاً : هو  َسْوٍء. نََشأ

 ، ولم أسمع هذا النّْعَت في الجاريَة. ناشئ الشاّب ، يقال : فتًى الناِشئُ و

ً  والفعل  .نشاَءةو نَْشأَةً و نََشأ ينَشأ نْشأ

ِصْدق ، فإذا َطَرُحوا الهمزة قالوا : هؤالء نَُشو ِصْدٍق ، ورأيت نَشا ِصْدق ،  نَْشءُ  وَروى َسلَمة عن الفراء : العرب تقول هؤالء

أكثر « َمَسلَةٌ »و أكثر من قولهم يَْسأَل « يََسل»دق ، وأجَود من ذلك َحذُف الواو واأللف والياء ، ألن قولهم : ومررت بنَِشي ص

 .«َمسألة»من 
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، أي بلغ قاَمةَ الرجل ، ويقال للشاّب والشابَّة إذا كانوا  نشأ الشاّب حين الناَّشئ وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم ، أنه قال :

 يا هذا والنّائون ، وأنشد لنَُصيب : لنََّشأا كذلك : هم

ٌ  وَ  يريريريريريريريريْ ا ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ اَل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْواَل َأْن يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
ار    غريريريريريريريَ أ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ه  بريريريلريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريَي الريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  لريريريَ ريريريري 

  
با إلى اإلدراك ، أو قرْبَن منه. فالنََّشأ  قد ارتفْعن عن حّد الّصِ

 جماعة ، مثل خادم وَخَدَم ، وطالب ، وَطلَب. نََشأو، قال وناشيء  إنشاء هللا أنشأو،  نشأَْت تنَشأ نَْشأ

يت ، قال : ّكِ  الجواري الّصغار في بيت نَُصيب. : النََّشأ الحرانّي ، عن ابن الّسِ

 [.20العنكبوت : ] (ُثَّ هللاُ يُ ْنِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرةَ )وقال الفراِء في قول هللا جّل وعّز : 

، وهو مثل  النَّشاءة ين ، وقَْصرها إال الحسن البَْصِري ، فإِنه َمدَّها في كّل القرآن ، فقال :قال : القُّراء مجتمعون على جزم الش

 الّرأفة والرآفة ، والَكأبة والكآبة.

م وأهل ، وقرأ عاص (يُ َنشَُّؤا)، قال الفّراء : قرأ أصحاُب عبد هللا :  [18الزخرف : ] (َوَمْن يُ َنشَُّؤا يف احْلِْلَيةِ أَ )وقوله تعالى : 

ُ )الحجاز :  أََخَصْصتُم  قال : معناه أن المشركين قالوا : المالئكة بَنَات هللا ، تعالى هللا عما افتروا ، فقال هللا جّل وعّز : (.يَنَشأ

 بَيَان له عند الِخَصامإال في الِحلية ، وال  يُنشَّأ قال : وكأنه قال : أَوَمْن ال !.الرحمَن بالبَنَات ، وأحدكم إذا ُولد له بنٌت يَسودُّ وجهه

ِ وتستأثرون بالبنينـ  يعني البناتـ   !تجعلونَُهّن ِِّلَّ

السفُن  : اْلُمْنَشآتُ  ، قال : ومعنى (اْلُمنِشئَات)وقرئ  [24الرحمن : ] (َوَلُه اجْلَواِر اْلُمْنَشآتُ )قال الّزجاج في قوله تعالى : 

 الّرافعات الشرع.:  المنِشئَاتو المرفوعات الشُُّرع ، قال :

 أُْقبَِل بهنَّ وأُْدبِر. (اْلُمْنَشآتُ ) فهن الاّلئي يُْقبِلن ويُْدبِْرن ، و (المنِشآت)وقال الفّراء : َمن قرأ 

 وقال الشماخ :

َجى املسريريريريريريريريريريريريريريريتلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   كريريريريريريريأَنريريريريريريريا ا الريريريريريريري ُّ هريريريريريريريَ  َعَليريْ

  
وادج  مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري وٌد عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريزاجريريريريريريريريز     هريريريريريريريريَ

  
بَى المرفوعات. وقال هللا جّل وعّز :   [.6المزمل : ] (ِإَن َّنِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً )يعني الزُّ

 .ناشئة بعد ناشئةً  الليل : ساعاته ، وهي آناُء الليل ، ناشئة أخبرني المنذرّي ، عن الحربّي ، عن األثْرم ، عن أبي ُعبَيدة ، قال :

ّجاجُّ :  .ناشئة ِمْنهُ ، أي ما َحَدث ، فهو نشأ الليل ساعات الليل كلّها ، ما ةناشئ وقال الزَّ

 أخبرني المنذرّي عن إبراهيم الحربّي ، أنه قال : كان أنس والحَسن وعلّي بنو
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 ، و ليه ذه  الكسائّي. الليل : أوله ان  ة اََّسنْي والضحاك واََّكم وجماِه  ي ولون :
 : ما كان بَْعَد نَْومه. النّاشئة قال ابن عباس :و

ّي : الليل كلّه ، متى  ناشئَة قال : وقال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبيَر وأبو مالك وُمعَاوية بن قُّرة وِعْكرمة وأبو َمْجلَز والسُّّدِ

 .نَشأْتَ  قمَت فَقَدْ 

، وأنشد  ينشأ له خروج حسن ، وذلك أّول ما َحَسن ، وخرج نشء خرج السَّحاب له قال : وأخبرني أبو نصر ، عن األصمعّي :

: 

ا بريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريَّ اَلِع هريريريريريريريَ مَّ  إلقريريريريريريريْ   َذا هريريريريريريريَ

  
ر وج    َ  نريريريريريريريريريريشٌء بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريَ اقريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
: أحداث الناس ، غالم  النشأوالليل ارتفع ،  نشأوإذا لَِقَحت ،  (1)الناقة فهي ُمْبِشىٌء  أنشأت قال : وأخبرنا عمرو عن أبيه :

 .نشأ ، والجميع ناشئة ناشيء وجارية

َ  وقال شِمر :  ؟أي من أين جئتَ  ؟أنشأْتَ  من أين هللا ، ويقال : أنشأهاوالسحابةُ ، ارتفَعَت ،  نشأتو: ارتفع ،  نشأ

 فالن : أقبل. وأنشد قوَل الراجز : أنشأويقول كذا وكذا ، أي أقبل ،  أنشأ وقال أبو عمرو :

 الرََّكاِئِ    َمَكاَن َمْن أَنةا َعَلى 
 ، إذا أنشد ِشْعراً أو خطب ُخطبة فأَحَسَن فيهما. أنشأ وقال ابن األعرابّي :

 إلى حاجتي ، نهضت إليها وَمشْيُت ، وأنشد : تنّشأْتُ  ابن الّسّكيت عن أبي عمرو :

ْرٌق  َُ  ريريريريريريريريريريريِ ا َأ قريريريريريريريريريريريَ َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا َأْن تريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريَ

  
وُ    ٌق هضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريرياِن خمريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
َ  احد من األعراب يقول :قال وسمعُت غيَر و  فالن غاِدياً ، إذا ذهب لحاجته. تَنشَّأ

 : الحجر الذي يُجعَل أسفل الحوض ، والنََّصائِب : ما نَِصب حوله ، وأنشد : النشيئَة أبو ُعبيد :

ر   ِة دائريريريريريريريريِ اه  يف  دي الريريريريريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ َرقريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريَ

  
ْه   بريريريريريريري  ائريريريريريريريِ ع  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريري مي  بريريريريريريريعريريريريريريريهريريريريريريري  املريريريريريريرياء بريريريريريريريري  ريريريريريريريْ

  
 الن حديثاً ، أي ابتدأ حديثاً ورفعه.ف أنشأ وقال الليث :

يت عن الكسائّي : رجل: نشي   ، وهو الكالم المعتََمُد. نْشَوانوللخبر  نَشيان ابن السّكِ

 .نَشوتُه ، واستبانت نَشوان وفي السُّْكر : رجل ؟هذا الخبر نِشيتَ  ويقال : من أين

 .«نشوته»قال : وزعم يونس أنه سمع 

 منه أنَشى نشيتُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

__________________ 
 .«اللسان»، وامل به من  (ي بةىء)( يف امل بوعة 1)



4099 

 

 ، وهي الريح َي ها. نةَوأب  
 .نَشوة ، ومن السُّكر نِشوة وقال شِمر : يقال : من الريح

 : ريح الخمر. النّشوة ثعلب عن ابن األعرابّي :

ْفه. ْوِش اْستَ واألصمعّي : انظر لنا الخبََر ، واْستَْنشق   ، أي تعرَّ

 من السُّْكر ، وأصلهما الواو ففّرقوا بينهما ، قال : وقوله : نشوانوللخبر ،  نشيان وقال شِمر : يقال : رجل

 اللِّساء اَّسان و   مَن الّلةوا  
 .النّشوة أراد جمع

 َسْكَرى.، أي  نَشَوى ، وامرأة نَشوان ، فهو اْنتَشىوفالن  نَِشيَ  وقال الليث : يقال :

 ريح طيبة ، أي نَسْمتُها ، وأنشد : استْنشيت نََشاو

ِك يف فريريريريريريريريارأب  و  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
ى األجريريريريريريريريريريريريريرَع و   لريريريريريريريريريريريريريَ زامريريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريريَ  ريريريريريريريريريريريريريريَح ا ريريريريريريريريريريريريريْ 

  
 الغالم الحَسن الشباب. النَّاِشئ وقال ابن األعرابّي :

 [.3الكوثر : ] ((3ِإَن شانَِئَك ُهَو اْْلَْبَتُ ))قال هللا جّل وعّز : : شنأ 

اء : قال هللا تعالى لنبيه   .(ُهَو اْْلَْبَتُ )، أي ُمْبِغُضك وعدّوك  (ِإَن شانَِئكَ ) : وسلمعليههللاصلىقال الفرَّ

كيت ، قال : سمْعُت أبا عمٍرو يقول : ْنءو: المبغض ،  الشانئ الحّرانّي عن ابن الّسِ  : البِْغَضة. الشَّْنءو الّشِ

 الشْنآنو، بتحريك النون والهمزة ،  الشنآن يقال : [2المائدة : ] (َوال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومٍ ):  قال : وقال أبو ُعبيدة في قوله

 ، وأنشد : الشَّنآن بإسكان النون : البْغضة ، وبعُضهم يقول :

َُ فيه ذ و الّةَلاِن و     فريلََّ ا و  ْن اَل
فهو االسم ال  (َشَنآُن قَ ْومٍ )وَشنانا ، ومن قرأ :  ِشنئتُهُ شنَآنا فمعناه بُْغُض قوم ، (قوم َشنَان)َسلَمة عن الفراء : من قرأ : 

 يحملنكم بَِغيُض قَْوم.

 حقّك ، أي أقررُت به وأخرجتُه من عندي. َشنِئتُ  وقال أبو ُعبيد : يقال :

 قال العّجاج :

ْم  ْن  ل اَّريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ ّواُ عريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ و الريريريريريريريريريريْ  َُّلَّ بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري 

  
 و  

َ
ك ملريريريريريريريري لريريريريريريريريْ  

وا املريريريريريريريري لريريريريريريريريِ ريريريريريريريري  ُْ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َ ِك ِذي قريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريْ

  
 أي أخرجوه من عندهم ، وقََدم : منزلةٌ ورفعة.

 وقال الفرزدق :

م وَ  ن  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَوى ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريِ ريريريريتريريريري  اَن يف َديريريريريْ ْو كريريريريريريريَ  لريريريريَ

  
ْه   ارِبريريريريريريري  ا أو غريريريريريريَ َّ  ملريريريريريريرياء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ا مسريريريريريريَ ريريريريريريَّ لريريريريريريريَ  لريريريريريريَ

  
َ  الرجل َشنِئْتُ  وقال أبو الهيثم : يقال : ً وَ  شنآناو شْنأةً و َشْنأ  بالفتح. َشنَأْتُ  ، أي أْبغضته ، ولغةٌ رديئة َمْشنَئا

 ، َشنَُؤة الحّرانِّي عن ابن السكيت : أزد
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 .َ لري وَّأب ، وال ي ال :« فريع وَلة» هلمز على 
ي بهذا. َشنوءة وأَْحِسب أن أْزدَ  : الذي يتقّزز من الشيء ، قال : الشَّنُوءة أبو ُعبيد ، عن أبي ُعبيدة : الرجل  ُسّمِ

 .«مْفعَال»، ممدود الهمزة مكسور الميم : الذي يُْبغضه الناس ، وهو على  الِمْشناءوقال : 

يت : رجلٌ  ّكِ ،  َمْشناء ، إذا كان قبيح المنظر ، ورُجالن َمْشنَاء ، إذا كان ُمبَغَّضاً ؛ وإن كان جميالً ، ورجل مشنوء وقال ابن الّسِ

 .َمْشنَاء ورجال

 تعني الَحُسّو. «النَافِعَة التلبين بالمشْنيئة عليكم»ئِشة أنها قالت : رِوي عن عاو

 ، فقال : البغيضة. الَمشنيئة وقال الّرياشّي : سألت األصمعْي عن

 ، ُمبَغَّض سْيىء الُخلُق.« فَعَاِلية»و « ِفعَالة»، بوزن  شنَائِيةو َشناَءة وقال الليث : رجل

ن خفّة العقل ، قال : والشَّْونة : المرأة الحمقاِء. التَّوّشن األعرابّي ، قال :أبو العباس ، عن ابن : وشن   : قِلَّة الماء. قال : والتشوُّ

ماغ  وقال ابن بُُزْرج : قال الِكالبّي : كان فينا رجل يَشون الرؤوس يُريد يَْفِرج شئون الرؤوس ، ويخرج منها دابّة تكون على الّدِ

 كقوله :« يقول»وأخرجه إلى حّد ، فترك الهمز 

   قري ْله  لرجليَّ اعمال ود وَ  
 .«شْنتُ »فأخرجها من دأْبُت إلى ُدْبُت ، كذلك أراد اآلخر 

 [ابب الشني والفاء]

 ش ف
 شفى ، شاف ، شأف ، فشا ، فاش. (وا يء)

 فالن ، إذا طلبَ  استشفىو،  يشفيه شفاء هللا شفاه معروف ، وهو ما يبِرىء من السَّقَم ، والِفعل : الشفاء قال الليث :: شفى 

 من الدواء. شفاء فالناً ، إذا وهْبَت له أشفيتو،  الشفاء

 الِعّي السؤال. ِشفاء ويقال :

 ، إذا أشرف على وصْيٍة أو َوِديعة. أشفَىوالقمر ، وهو آخر الليل ،  شفَا ، إذا سار في أَشفَى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 ، إذا أعَطى شيئاً ما ، وأنشد : أشفَىوفيه ،  شفَاؤه زيٌد عمراً ، إذا َوصَف له دواء يكون أشفى أبيه :َعْمرو عن 

اوَ  ْو َأاَتهريريريريريريريريريريريريريَ ا لريريريريريريريريريريريريريَ ي أَ هريريريريريريريريريريريريريَ  اَل ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  امريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَ اءهتريريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريتا  يف مريريريريريريريريريريريَ

  
 .األشفاء ، والجميع [109التوبة : ] (َعلى َشفا ُجُرٍف هارٍ ) كّل شيء َجْرفُه. قال هللا تعالى : َشفَاو

ّكيت ، قال : ، مقصور : بقيَّة الهالل ، وبقيَّة البَصر ، وبقيّة النهار ، وما  الشَّفا وأخبرني المنذرّي ، عن الحّرانّي ، عن ابن الّسِ

 أشبههه.
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 وقال العَّجاج :

ا رَّفريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرإِب عريريريريريريريريريريريريريريريريال  ملريريريريريريريريريريريريريريريرين َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َومريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ا أو ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ فريريريريريريريَ ه بريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريري  َرفريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فالن على الهلكة ، أي أشَرف عليها. أشفَىوَ 

اق ، عن ابن ُجريج ، عن عطاء ، سمعت ابن عباس و حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدَّثنا الحسن بن الربيع ، عن َعبد الرزَّ

ة محمد ، فلو ال نهيُه عنها ما احتاج إلى الزنا أَحٌد إال ً شف يقول : ما كانت الُمتْعة إال رحمةً رحم هللا بها أمَّ ، وهللا لكأني أسمع « ا

 .«َشفا إال»قوله : 

نهى عن الُمتعة ، فرجع إلى تحريمها  وسلمعليههللاصلىقلت : هذا الحديث يدّل على أنَّ ابن عباس علم أن النبّي  عطاء القائل :

ً  إال»بعد ما كان باح بإحاللها ، وقوله :   تحلون به الفْرج.، أي إال خطيئة من الناس ال يجدون شيئاً قليالً يس« شفا

 نقصانها هاء ، وتجمع شفاهاً ، والمشافهة : ، ومنهم من يقول : شفَوات وثالث َشفَة نقصانها واو ، تقول : الشَّفَةُ  وقال الليث :

 ُمفاعلة منه.

به ، أي نَقَعَت  تاشتفَيْ  : وسمعُت بعَض العرب يقول : أخبرني فالن خبراً  الشفة نسبهما إلى شفويتان وقال الخليل : الباء والميم

ه. تشفَّْيتُ  بصّحته وصدقه. ويقول القائُل منهم :  من فالن ، إذا أْنَكى في عدّوه نَِكايَةً تسرُّ

 من َضْوء الشمس ، وأنشد : بَشفًا الشمس إذا غابت إال قليالً ، وأتيته شفَت وقال األصمعّي : يقال :

او  فريريريريريريريَ َل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ ر  قريريريريريريريري  يريريريريريريريل  ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريا نريريريريريريريِ

  
ْه   حريريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريريِ ه الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ   َذا نريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريْه رحيريريريريريريريريريريريري 

  
 أي قُبَيل غروب الشمس.

راد ، وجمعه اإلشفَىو: ِركيّة َعاِديّة ، َعْذبة الماء في ديار بني َسْعد.  َشِفيّةو  .األشاِفي : الّسِ

كيت :  ما كان لألساقي ، والِقَرب ، وهو مقصور ، والِمْخَصف للنِّعَال. اإلشفى قال ابن الّسِ

 الجلَْو. الشْوف قال الليث :: شيف ـ  شوف

 : والمجلّو. وقال عنترة : المشوفُ و

ِة بريريريريعريريريريريريريَ مريريريريريريرياوَ  َن املريريريريريريريَ امريريريريريريريَ ه  مريريريريِ ْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِبريريريريريريريْ  لريريريريَ ريريريريريريريَ

  
م   لريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  

وِف املريريريريريريريري مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ  اهلريريريريريريريريواجريريريريريريريرير   لريريريريريريريريْ  رَكريريريريريريريريَ

  
 قََدحاً صافياً ُمنَقّشاً. بالمشوف ضاِربُه ، وقيل : أراد شافَهُ  الُمْعلَم : الدينار الّذي المشوفُ  قال أبو العباس : قال ابُن األعرابّي :

ّكيت : ً  الجاريةُ. ِشيفَتِ  على الشيء وأشفى عليه ، إذا أشَرف عليه. وهذا من باب المقلوب. ويقال : أشاف ابن الّسِ ،  تُشاف شْوفا

 يشتاف فالن اشتَافوإذا ُزيِّنَْت. 
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 من الس و  ، أي يليترن ويت اَوْلَن. يتةوَّْفنَ  ،  ذا ت اول ونيتر. ورأيه نساء ا تيافا  
فت وقال الليث :  األْوَعال ، إذا ارتفعت على معَاقِل الجبال فأشرفَْت. تشوَّ

 الجمل الهائج في قول لَبيد : : المُشوف أبو ُعبيد عن أبي َعْمرو :

ة   ويف اجلريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرحيريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريتأب  تريريريريريريريريريري 

  
ه  بريريريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريم  مريريريريريريري ريريريريريريريِل املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوفِ   ْأتريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  هريريريريريريريَ

  
 المزيّن بالعهون وغيرها ، وأنشد ابن األعرابّي : المشوف وقيل :

ا يتريريريريريريرير الريريريريريريريبريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريِ  كريريريريريريريأمنريريريريريريريّ َن لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريَّ تريريريريريريريِ ريريريريريريريْ  يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا بريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريواِءِن األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريرياِن     ْراَنَنريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أجوافها.يِصُف خيالً نشيطة إذا رأت شخصاً نائِياً طَمحْت إليه ، ثم صهلت ، وكان صهيلها في أبآِر بعيدة لسعة 

 ، أي طِليعةً. ِشيفَةً  وقال ابُن األعرابّي : بَعََث القومُ 

ْيَدبان. الشَّيِّفانُ وقال :   : الدَّ

ُروا  فإنهُ يصوك على َشعَفَِة المَصاِد ، أي يلزمها. الشَّيِّفان وقال أعرابّي : تَبَصَّ

ً  أصابعه شئفت أبو زيد :: شاف   ، إِذا تشقَّقَْت. شأَفا

 أصابعه ، وَسئِفت وَشِعفْت ؛ بمعنى واحد. َشئفَتْ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 ، وَسِعفت ، وهو التشعّث حول األظفار ، والشُّقاق. َشئفَتْ  أبو ُعبيد عن الكسائّي :

ً  له َشئِْفتُ  وقال أبو َزْيد :  ، إذا أبغضتَه. َشأَفا

 َن تراه أن تصيبه بعين ، أو تدّل عليه من يكره.الرجل ، إذا خْفَت حي َشئفوقال 

 قال : واستشاف الجرح ، فهو ُمْستَِشيف بغير همز ، إذا َغلُظ.

 إذا حسم األمر من أصله.ـ  وهو قَْرح يخرج بالقدمـ  شأفتَهُ  واستأصل هللا

ً  رجله َشئِفَتْ  ل منه :، وهو قَْرح يخرج بالقدم ، يقا شأفته أبو ُعبيد ، عن األصمعّي ، يقال : استأَصل هللا  ، واالسُم منه َشأَفا

 ، فيُكَوى ذلك الداء فيذهب ، فيقال في الدعاء : أذهبك هللا ، كما أذهب ذلك الداء. الشأفة

 ، أي أصله. شأفته : األصل ، واستأصل هللا الشأفة َشِمر ، عن الُهجيمّي :

 : العداوة. الشأفةوقال : 

 وقال الُكميت :

ْوُ   َك كريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريريَ َذلريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريأ كريريريريريريريريريريريريَ  َوملَْ نريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا  ْأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأفريريريريريريريرية واغريريريريريريريرير  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  فالنٌ  ُشئِفَ  أبو ُعبيد :  ، فهو مشئوف ، مثل ُجِئث وُزئِد ، إذا فَزع وذعر. شأفا

 .«في رجله شأْفَةٌ  خرجت بآَدم»في الحديث : و

 قد جاءت بالهمز وغير الشأفةوقال : 
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 اهلمز ن وهي قريْرمسة.
كّل شيء ينتشر من المال ، مثل الغنم  الفواشيو «بالليل فواشيُكم ُضّموا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبّي : فشا 

 السائمة ، واإلبل وغيرها.

جل ، إذا كثرت أْفشى وقال غيره :  .فواشيه الرَّ

 والِمشاء ، ممدود ، ونحو ذلك. الِفشاء ماله ، وهوالرجل وأمشى وأْوَشى ، إذا كثر  أفشى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :

 إذا ظهر ، وهو عامٌّ في كل شيء. يفُشو فُُشّواً  الشيءُ  فََشا قال الفّراء : قال الليث :

 الخبُر إذا ُكتَِب على كاغد رقيق فتمشَّى فيه. تفشَّى السّر ، وقد إفشاء ومنه

 هم. وأنشد :المرض ، إذا عمَّ  تفّشاهموبهم المرض  تفّشى ويقال :

م  هريريريريريري  ى إب ريريريريريريوان الريريريريريري ريريريريريريِّ ريريريريريريرياِ  فريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريَّ َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريَ

  
والِ  الريريريريريبريريريريريواكريريريريرييريريريريريريريا  ه  املريريريريريعريريريريريْ لريريريريريريريْ هُّ عريريريريريَ كريريريريريريريَ  فريريريريريريريَأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 تَفَشَّأَ بالقوم المرض تفشؤا ، إذا انتشر فيهم.« : الهمز»وقال أبو زيد في كتاب 

 وأنشد :

ه  و  ْولريريريريريريري  ْرهريريريريريريريَ  هريريريريريريَ  أمريريريريريريٌر عريريريريريرييتريريريريريرييريريريريريريم الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن يريريريريريريري 

  
ْن كريريريريريريرياَن وَ   ا بريريريريريريريه مريريريريريريَ يريريريريريريريَ عريريريريريريْ يريريريريريريريا  يريريريريريريريَ  حي ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   رَاقريريريريريريِ

  

هريريريريريريريْم  َوان  الريريريريريريري ريريريريريريريَّ ريريريريريريرياِ  فريريريريريريريعريريريريريريريمريريريريريريريّ أ   ريريريريريريريْ َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريَ واكريريريريريِ بريريريريريَ واَِل  الريريريريريْ هُّ عريريريريريّ  املريريريريريعريريريريريْ كريريريريريريريَ  فريريريريريريريأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال ابن بُُزْرج : الفَشء من الفخر ، من أفُشأُت ، ويقال : نََشأْت.

 أنأ. أفشيتهوعليه أموُره ، إذا انتشرت ، فلم يدر بأّي ذلك يأخذ ،  فََشتْ  وقال الليث : يقال :

 .«تاسا»: الغَثْيَةُ التي تعتري اإلنسان ، وهو الذي يقال له بالفارسية :  الفََشيَانو

 النْفج يِري الّرجل أّن عنده شيئاً ، وليس على ما يُرى. الفَْيشوالضعيف.  الفيشلَة : الفَْيش قال الليث :: فيش 

 .فَيُوش ، إذا كان نفّاجاً بالباطل ، وليس عنده طائل. ويقال أيضاً : رجل فَيّاش وفاَُلن ُمفَايشةو فِيَاش فالن صاحبُ و

 قال رؤبة :

   َعْن م ْسَمِهرِّ لَْيَس  ْلَفي وش  
 : الّضْعف والّرخاوة. وقال جرير : الفيشوشةو

ْم  هريريريريريري  مريريريريريريلريريريريريريْ حريريريريريريِ  أْدَرى حبريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريهريريريريريريم  الريريريريريريفريريريريريرييريريريريريريرياش  فريريريريريريَ

  
ى   لريريريريريريريَ ني اَنَر املريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

راِش َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريَ م  الريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  مسريريريريريريريِ

  
ً  ، أي يتفاخرون ويتكاثَرون ، وقد يتفايُشون شِمر : يقال : جاءوا وفَشَّ يَفُشُّ بمعنًى ، كما  فاش يفيشُ  ، قال : يقال : فايَشني فِيَاشا

 يقال : َذام يَِذيُم ، َوَذمَّ يذُّم.

 [ابب الشني والباء]

 (وا يء) ش ب
 شاب ، شبا ، بشا ، وبش ، باش.

 أشب ، أبش.
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 .َشبََوات ، والجميع َشباتُه قال الليث : حّد كّل شيء: شبا 

 هي العقرب غير مجراةٍ ، وأنشد : َشْبَوة وقال أبو ُعبَيد :

رُّ  ْزبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ َوأب  تريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ ْ  جريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريا    ا َّريريريريريريْ هريريريريريريريَ تريريريريريريريَ واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رُّ تريريريريريريْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريَ ريريريريريريِ  وتريريريريريريريَ ريريريريريريْ

  
 يقول : إذا لََدغت صار اْستُها في لحم الناس ، فذلك اللحم كسوة لها.

 .َشبَوات : العقرب الصفراء ، وجمعها الشَّْبوة وقال الليث :

يون يقولون :  ، معرفة ال تنصرف وال تدخلها األلف والالم. َشْبوةُ  قلت : والنحوَّ

.  الُمشبِيُ  أبو عبيد عن اليزيدّي :  ، وأنشد َشِمر قول ذي اإلصبع العَدوانّي : أْشبَىو: الّذي يولد له ولد ذكيٌّ

ْواو هريريريريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريريريرين ولريريريريريريريريريريريريريريري   وا و  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِّ اََّْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  احملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِض  

  
 الحديد. َشبَا ، إذا جاء بولٍد مثل أشبىوقال : 

 : الُمْشِفق ، وهو الُمْشبِل. الُمشبيّ و : ُمْكَرم. قال : َمْشبِيّ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : رجل ُمشبٍب يلد الكرام ، ورجل

 زيٌد عمراً ، إذا ألقاه في بئر ، أو فيما يكره. أَْشبَى قال : ويقال :

 وأنشد :

اه   يريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريِ را  لريريريريريريريريريريريي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريريريريَ وَّطريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  اعريريريريريريريريريريريْ

  
وء    اه  يف كريريريريريريريريريريريريريريريريلِّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ْربريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ويريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 العقرب : إبرتها. َشبَاةوثعلب ، عن ابن األعرابّي : من أسماء العقرب الشَّْوَشب ، والِفْرضخ ، وتََمرةُ ، ال تنصرف. قال : 

 : األذى. الشَّْبوو

اء :  وجُهه ، إذا أضاء بعد تغيّر. شبا الفرَّ

 يُكون على الّظفر.النِّمنِم األبيض  الَوبشو الَوْبش قال الليث :: وبش 

 والَكَدب والنِّمنم. اْلَوْبش ثعلب ، عن ابن األعرابّي : هو

 من شجر أو نبات ، إذا كان قليالً ُمتَفَرقاً. أْوبَاشٌ  قال الليث : ويقال : ما بهذه األرض إال

 قون.من الناس وأوشاٌب من الناس ، وهم الضُّروب المتفرّ  أوباشٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : يقال : بها

ً »في الحديث : وقال : واألشائب : األخالط. الواحدة أشابة.  ً  وسلمعليههللاصلىلحرب رسول هللا  َوبََّشتْ  إّن قريشا أي  «أوباشا

 جَمعْت له جموعاً من قبائَل شتى.

ْقط من الجَرب يتفشى في جلد البعير ، يقال : الَوْبش وقال ابن ُشميل : ً  جلده وبِشَ  ، وقد َوبَشٌ  ، وبه َوبِش جمل الرَّ  .وبشا

 : الجماعة الكثيرة. البَْوش قال الليث :: بوش 

 هللا وجهه وسّرجه. بَيَّش وقال أبو زيد :
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 أي َحسنّه. وأنشد :

ا نْيَ أرَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا رأيريريريريريريريريريريريريريريه  األَُّْرقريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريَ ه وال مريريريريريريريريري  َن الريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريْ  ال مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«ال َحَسن»، ثم قال : « أْزَرقَْين»قال : 

ً  عن ابن األعرابي :ثعلب ،   ، وهم الغوغاء. البَْوش ، إذا َصِحبَ  باش يَبُوش بَْوشا

 معروف قليله وكثيره. الشَّيب قال الليث :: شيب 

 .الشيبُ  يقال : عاله

ً  ويقال : يبو .ِشيب وقوم أشيب ، ورجل َشْيبَةً وَ  شاب يشيب َشْيبا وأنشد ابن حكاية ترّشف مشافر اإلبل الماء إذا شربت.  الّشِ

مة يصف اإلبل :  السكيت قول ذي الرُّ

م   لريريريريّ تريريريريريَ ريريريريريَ يريريريريريريري  يف مريريريري  نْي  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريم الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريري اعريريريريَ

  
اَلُِ   رأب  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريريرين َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريوانريريريريريريريريريريريِ

  
 وأما قول عدّي بن زيد :

يريريريريريريريريريريريريريريريه  هريريريريريريريريريريريريريريريّرَِ َ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  ملريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريِّ  أرِقريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريِ    ني ر  وَس  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرتريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ َوارِق  يريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
يب فإن بعضهم : قال :  .أشيب واحدها هاهنا سحائب بيض ؛ الّشِ

 اسم َجبل ذكره الُكَميت : فقال : ِشيبُ  وقيل : هي جبال مبيّضة الرؤوس من الثلج ، أو من الغبار. وقيل

ا رَُّهتريريريريريريريريريريريريريْ واقريريريريريريريريريريريريريل  َأمسريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريري  ٌر عريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري     لريريريريريريريريَ مريريريريريريريريّ مريريريريريريريريايريريريريريريريرية  أو َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
رأُسها ، وكانت العرب تقول للبكر إذا  شاب ، ال تنعت به المرأة ، وقد يقال : شيباء ، وال يقال : امرأة أْشيَب ويقال : رجل

ة ، وإن اقترعها تلك ، قالوا : باتت بليلةِ   .َشْيبَاء زفّت إلى زوجها فدخل بها ولم يَْقتَِرْعها ليلة زفافها : باتت بليلٍة ُحرَّ

 وقال ُعْروة بن الَوْرِد :

يريريريريريريريا   ه  اَنسريريريريريريريريريريريريريريريِ ْيبريريريريريريرياَء اّليت َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِة  ريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  َكَليريْ

  
ل  و   ْرمريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريرينَّ قريريريريريريريريريريَ نَّ مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا  ذ مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  
 وَمْلحان. َشْيبان وقال أبو العباس : يقال للكانونين : هما

 .ِشيبان ويقال :

ً  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ، أي ال ِغّش وال تخليط  «وال َرْوب َشْوب ال»الخبر :  ، إذا غّش ، قال : ومنه شاب يَُشوب َشْوبا

 في شراٍء أو بيع.

 في البيع والشراء في الّسلعة يبيعها ، أي أنك برىء من َعْيبها.« ال َشْوَب وال رْوب»وروي عنه أنه قال : معنى قولهم : 

ْوب : المُشوبوالعسل  فالشَّْوب وال َرْوب ، َشْوبٌ  قال : ويقال : ما عنده  الرائِب. والرَّ

 َذْوبَة ، أي حمقة ظاهرة. ، أي َخِديعَةٌ ، وفي فالن َشْوبَة وقال : يقال : في فالن

 إذا خان ، وباش إذا َخلّط. شابَ  سلمة ، عن الفّراء :

 أبو ُعبيد عن األصمعّي في باب إصابة
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. َية وب الرجل يف مل  ه َمرأب و   ائه أ رى : هو  َويرير وب 
ب وقال أبو َسِعيد : يقال للرجل إذا نضح عن الرجل : قد  عنه وراب ، إذا كِسل. شوَّ

ويَُروب ، أي يدافِع ُمدافعة غيَر مبالَغ فيها ، ومرة  يَُشوب أن تَنضح نَْضحاً غير مبالَغ فيه فمعنى قولهم : هو التَّشويبوقال : 

 يكَسل فال يدافع البتّة.

ب ، أي يج يَُشوب وقال غيره : عله رائباً خاثِراً ال ، من َشْوب اللبن ، وهو َخْلُطه بالماء ومْذقُه. ويَُروب ، أراد أن يقول : يَُرّوِ

الزدواج الكالم ، كما قالوا : هو يأتيه الغََدايا والعَشايا ، والغدايا ليس بجمع للغداة ، فجاء « يَُشوب« »يَُروب»َشْوب فيه ، فأتبع 

 .«العشايا»بها على وزن 

 : اسم جبل بناحية الحجاز. شابَةو

 ات.أبو ُعبيد عن األصمعّي : الشآبيُب من المطر الدُّفَعَ 

 وقال غيره : ُشؤبُوب العَْدِو ُدفَعُهُ.

 ويقال للجارية : إنها لحسنةُ َشآبيِب الَوْجه ، وهو أّول ما يظهر من ُحْسنها في عين الناظر إليها.

 النَّْجو والنََّجاء. أبو َزيد : الشُّؤبوب : المطر يُِصيُب المكان ويخطىء اآلخر ، وجمعه الشآبيب ، ومثله :

، ألنه « ُمفَاِعل»، على  ُمَشاوب ، وهي الغُلُف ، فقال : يقال لغالف القارورة : المَشاوب حاتم : سألُت األصمعّي عنوقال أبو 

 َمُشوب بُحْمرة وصفرة وخضرة.

 .«َمَشاِوب»على  الُمَشاَوب وقال أبو حاتم : يجوز أن يجمع

 : لُْمتُه. أِشبُه ، أََشْبتُه أبو ُعبيد :: أشب 

 ْيب :وقال أبو ذُؤَ 

او وَنريريريريريريريريََ لريريريريريريريري  ِذيريريريريريريريرين يريريريريريريريريريَ ِ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريريَّ بريريريريريريريري   أي ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل وَ   وين بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريائريريريريريريريريِ بريريريريريريريري  وا ملَْ أْي ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ ْو عريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ

  
 ، أي عبتَه ووقعَت فيه. أَشْبتُه وقال غيره :

 َكثْرة الشجر. األَشب أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 ، أي كثيُر الشجر. أِشب يقال منه ، موضع

ً  الشرَّ بينهم أشَّْبتُ  الليث : ليسوا من مكاٍن واحد ،  أُشابةٌ  التجّمع من هاهنا وها هنا ، يقال : هؤالء التأشيبو . قال :تأشيبا

 في الكسب مما يخلطه من الحرام الذي ال خير فيه. األُشابَة ، وكذلك األشائِب والجميع

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ائريريريريريريريِ   لريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مريرين مريريهريريوِر أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريرية    َنريريريريريريريَ

  
ة  كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه وال كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريَ و    ْأ َِ ال ِديريريريريريريريريريَ

  
 وقال النابغة :

   قبائل من َغّساَن غت أ ائ   
 القوم وتهبَّشوا وتَحبُّشوا ، وتأشَّبُوا ، إذا تجمعوا. تأبَّش يقال :: أبش 
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 ، إذا َحُسن ُخلُقه. بشا ابن األعرابّي :: بشا 

 ابب الشني وامليم

 ش م
 ، وشم ، ومش ، ماش ، مشى ، شما. (شيام)شأم ، شام ،  (وا يء)

 : الشَمع. الشََّماو ، إذا عال أمُره ، قال : شما أهمله الليث. وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :: شما 

 : الخاُل األبيض. الَوْمَشة أهمله الليث. وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :: ومش 

 .«الُمؤتِشمة» ، وبعضهم يرويه : المْستَوِشمةو الواِشمة أنه لَعَن سلموعليههللاصلىروي عن النبّي : وشم 

في اليد ، ذلك أّن المرأة كانت تَْغِرُز ظهر كفّها وِمْعصمها بإبرة أو بِمسلّة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه  الَوْشمُ  قال أبو ُعبيد :

 بالكحل ، أو بالنَُّؤر فيخضّر ، تفعل ذلك بَداراٍت ونقوش.

ً  يقال :  ، وأنشد : ُمْستَوِشمةو موشومة ، واألخرى واِشَمةٌ  ، فهي َوَشَمْت تَِشُم وْشما

   كما و ِ َم الرََّواِهش   للريَّؤ وِر 
 والنَُّؤور : ُدَخان الّشْحم.

 ون أحسَن لها.اْستَها ، ليك وشمت امرأة المتّشمةو، وهذا َمثَل ،  المتَِّشمة ابن ُشَميل : يقال : فالن أعظم في نَْفسه من

 .الواشمة وقال الباهلّي : من أمثالهم : لَُهَو أَْخيَُل في نفسه من

 ، فأدغمت الواو أو الهمزة في التاء وشّددت. (موتصل)في األصل ُموتشمة ، وهو مثل المتّصل ، أصله  المتّشمةوقلت : 

 وأنشدنا :السماء ، إذا بََدا منها بَرق ،  أْوَشَمت أبو ُعبيد عن األصمعّي :

   مَسىت  ذا ما أو َم الرواع   
 النَّْبت ، إذا أبَصْرَت أولَه. أوَشم ومنه قيل :

 األرض ، إذا ظهر شيء من نَبَاتها. أوشمت وقال الليث :

 ، أي طرفَة َعْين. َوْشمة أبو ُعبيد ، عن الفّراء : ما عصيتُك

ً  فالن في ذلك األمر أوشم وقال غيره :  األعناب ، إذا النْت وطابَْت. أوشمتو، إذا نظر فيه ،  إيشاما

 العالمات. والُوُسوم : الُوُشوم وقال ابن ُشميل :

 َسلَْلته. ِشْمتُهوالسيَف ، أغمدته ،  ِشمتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي ُعبيدة :: شيم 

 ، بمعنى َسلْلتُه. قال َشمر : وال أعرفه أنا. ِشْمتُه قال َشمر : أبو عبيد في

 بمعنى السّل : الشَّْيم إذا أغَمَده ، وأنشد قول الفرزدق في شامهوَسيفه ، إذا سلّه ،  شامَ  ل أبو حاتم في األضداد : يقال :وقا
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ْه فريريريريريريريالريريريريري ريريريريريوائريريريريريم  ريريريريريتريريريريريهريريريريريريريا يريريريريريمريريريريريريريَ   ذا هريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريا الريريريريريري ريريريريريريوائريريريريريريم و   تريريريريريريْ لريريريريريريَ ْم يريريريريريريومريريريريريريريا  عريريريريريريَ   ن مل ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : أراد ُسلَّت ، والقوائم َمقَابُض السيوف.

ً  الّرجل شاموالبرَق : نظر إليه ،  شامو، َجّرَده ،  شامهوَغَمَده ،  السيف : شام ابن األعرابي :ثعلب ، عن  ً و يَِشيم َشْيما ،  ُشيُوما

شام و، إذا ظهرت بجلدته الّرقمة السوداء ،  شام يَِشيمُ وأبا ُعَمير ، إذا نال من البِْكر مراَده ،  َشامَ وإذا َحقََّق الحْملَة في الحرب ، 

يام ، وهو التراب ،  يميَشِ   إذا َدَخَل. شاموإذا غبّر رجليه بالّشِ

 البرق والسَّحاب ، إذا نظرت أين يَْقِصد وأين يمطر. ِشْمتُ  وقال الليث :

ها. ِشمْ  وقال أبو زيد :  في الفرس ساقَك ، أي أرُكْلها بساقك وأَِمرَّ

 في الشيء ، دخل فيه. أشاموي بطنها يضربُها ، أَدِخْل ، وذلك إذا أَدَخَل رجلَهُ ف ِشمْ  وقال أبو مالك :

ِرّماح :الشاَمة ، من َمُشومو َمْشيُومو َمِشيم أبو عبيد ، عن الكسائّي : رجل  . وقال الّطِ

يريريريريريريريريريرية   ِو َومْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريم هبريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريَ

  
اُِ   يريريريريريريريريريَ ل  أو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَض مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريِ

  
 وقال : هي األرض السهلة.يفتح الشين ،  َشيَام قال أبو سعيد : سمعت أبا عمرو ينشده أو

ي « ِشيام»قال أبو سعيد : وهو عندي  ً »بالكسر ، وهو الِكناس ، ُسّمِ  ألن الَوْحش تنشام فيه ، أي تدخل.« ِشياما

ياموقال : والُمْنتَثُِل : الذي كان انَدفََن ، فاحتاج الثَّوُر إلى انتثاله ، أي استخراج تُرابه ،  ج إلى انتثاله ، الذي لم ينَدفن وال يحتا الّشِ

 ، فهو يَتْشام فيه ، كما يقال : ِلباٌس ال يُْلبس.

 كّل أرض لم يُْحفَْر فيها قبل ، فالحْفر على الحافر فيها أَشدُّ. : الشَّْيم ، وقال : فََشيم قال : ويقال َحفَرَ 

ِرّماح أيضاً ، يصف ثَْوراً :  وقال الّطِ

ِم األرْ  يريريَ ىتَّ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريتريريبريريريريريريريال مريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَص مسريريَ  غريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريريريريَ    اأب  مريريريريريريريريريريريريريرين دوهتريريريريريريريريريريريريريريا َ َد ْه . سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َمشائمو َمِشم هي للمرأة التي فيها الَولَد ، والجميع الَمِشيَمةو

 قاله التَّوزّي ، وأنشد لجرير :

ل  و   ذاك الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريل  جريريريريريريريريريرياء بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِّ َنريريريريريريريريريريَْ

  
ِر   ابريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريم و  ريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياِ  املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
 امل

  
 والِكيُس واْلَحْوَران والقميص. الَمِشيمة ثعلب ، عن ابن األْعرابي ، يقال : لما يكون فيه الولد :

 .َشْيَماء عالمة مخاِلفَة لسائر اللَّون ، واألنثى الشاَمةو،  شاَمة من الدواب ومن كلُّ شيَء : الذي به األْشيَمُ  وقال الليث :

 قال : .األْشيَمووقال أبو ُعبَيدة : مّما ال يقال له بَِهيم وال ِشيَةَ له : األبرش ، 
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 يف َجَس ه.  اٌُ  ، أو  اَمةٌ  أن تكون به ماألْ يَ و 
 تخالف لوَن الفرس على مكان يُْكَره ، ربّما كانت في َدَوابِرها. شامةٌ  : الشَّامة وقال ابُن ُشَمْيل :

 ، ولم يعرف له فِعل. شامة ، للّذي به الشَّيَم بيِّن أشيم أبو زيد : رجل

يمُ و،  شام ء ، وجمعها: النّاقة السودا الشَّامة قال ابن األعرابّي :  : اإلبل السُّود ، والِحضار البيض. الّشِ

 وقال أبو ذؤيب :

 مِسَضار ها و   بلا  املخاِ. ِ يم ها 
 أي ُسوُدها وبيضها ، قال ذلك أبو َعْمرو.« ُشومها»ويُْرَوى : 

يام ابن األعرابّي :  بالكسر : الفأر. الّشِ

يَامو  : التّراب. الّشِ

يَْت بها ألنها عن الشَّأم قال الليث :: شأم  ،  الشُّْؤم من المْشأََمةُ والقوَم ، أي يََسْرتُهم.  شأْمتُ  القبلة. ويقال : َمْشأَمة : أرض : سّمِ

،  أشأَم ، وطير أشأم فالٌن أصحابَه ؛ إذا أصابَُهم ُشئُوم من قِبلَه. ويقال : هذا طائر َشأَمَ  ويقال : .ُشئِمَ  ، وقد مشئوم يقال : رجل

 .األَشائم يعوالجم

 وأنشد أبو ُعبيدة :

 فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريإذا األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأل 

  
ائريريريريريريريريريريريريريريريريْم   ن  كريريريريريريريريريريريريريريريرياأل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِن واأل مريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ُكّلِ امرىء بين لْحيَْيه. أَشأَمُ  العََرُب تقول : وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنَّه قال :

 ، يعني اللسان ، وأَنشد : الشؤم ، في َمْعنى أشأَم قال :

ْم  هريريريري  لريريريريُّ َُ كريريريري  َأ اَن أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريَ لريريريريْ ْم غريريريريِ ْج لريريريريكريريريري  تريريريريِ لريريريريْ تريريريريري   فريريريريريَ

  
م   فريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ ْع فريريريريريريريريريَ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِر عريريريريريريريرياد    تريريريريريريريريري   كريريريريريريريريأمحريريريريريريريريَْ

  
 .شؤم ، أي غلمان« أشأمَ  غلمان»قال : 

يت : يقال : ياِمْن بأصحابك أي خْذبهم يَْمنَةً ،  ّكِ تيامْن  ، أي ذات الشمال ، وال يقال : َشأَْمة بهم ، أي ُخْذ بهم شائِمْ ووقال ابن الّسِ

 بهم.

 .َشأَْمةً  ويقال : قعد فالن يَْمنَةً ، وقعد فالن

، وقوم  مشائيم عليهم ، بهمزة بعدها واو. وقوم َمْشئوم عليهم فهو ُشئِمَ  وتقول : قد يُِمن فالٌن على قومه ، فهو ميموٌن عليهم. وقد

، وكذلك رجل يماٍن ، زادوا ألفاً  الشأمووتَهاٍم ، إذا نُسب إلى تهامة  شآمٍ  ، ورجل الشأم القوم ، إذا أتوا أشأم َميَاِمين ، وقد

 وخفّفوا ياء النّْسبَة.

الرجل ، إذا أخذ  تشاءم قال : .الشأم أخذت نحو : تشاءمتْ  ، «فتلك عيٌن َعِذيقة تشاَءمتْ  إذا نشأَْت بَْحِريةً ثم»في الحديث : و

 ، وياَمَن القوم وأيمنوا ، إذا أتوا اليََمن. الشأم أتى، إذا  أشأمو،  الشأم نحو

 المرأة القطَن بيدها ، إذا أزبدته بعد الحْلج ، تَميش : أن المْيش قال اللّيث :: ميش 
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 وأنة  :
 ِميةي  وَ     َّ ِسرّا  فاْطر يف 

 األعرابّي وغيرهما.: َخْلط الشَّعر بالصوف ، كذلك فَسَّره األصمعّي وابن  الَمْيش قلت :

 فالٌن ، إذا َخلََط الصدق بالكذب. َماشَ  ويقال :

ُجل ببعض الخبر ، وكتم بعضه قيل :  .ماش يَِميشوَمَذع ،  أبو عبيد عن الكسائّي ، قال : إَذا أْخبر الرَّ

 وقال النابغة :

 َماَش ِمْن َرْهِ  رِِبِعّي َومَسجَّاِر وَ   
ً  يقال :وَرَوى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  ، إذا َخلََط اللّبن الحلو بالحامض ، أو َخلََط الصُّوف بالوبَر ، أو َخلَط  ماش يميش َمْيشا

 الِجدَّ بالهْزل.

ً  َكْرَمه ماشوقال :   ، إذا طلب باقي قُُطوفه. يَُموُشه َمْوشا

 قماش البيت ، وهي األوقَاُب واألوغاَب والثَّوى. الماشوقال : 

، أي ما كان في البيت من قماش خير ال قيمةَ له ، خيٌر من بيت فارغ ال شيء « خير من اَلش الماش»: قلت : وِمْن هذا قولهم 

 .«ماش»؛ الزدواجه مع « ال شيء»فيه ، مخفف 

 .بمْيش ، وهو أن تحلَب نصَف ما في َضْرِعها ، فإذا ُجْزَت النِّْصف فليس أَِميُشها الناقة ِمْشتُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

 المطر األرض ، إذا سحاها. وأنشد : ماش ل اللّيث :وقا

 قريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريريريريريُو املريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرير املريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريِش و 

  
عريريريريريريريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي    أقريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريي جريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية أُ مريريريريريريريريري 

  
 َمُشّواً  يقال : شربت .الَمِشيُ و الَمُشوْ  ممدود ، وهو الَمَشاءوقال :  .مشى إذا الَمْشي : ضرب من الِمْشيَةُ  قال اللّيث :: مشى 

ً و  .يُْمِشيهِ  ، والدواء الَمشيَ  إذا شرب استَمشى ، وهو استطالق البُْطن ، والفعل َمَشاءً وَ  َمِشيّا

يت : يقال : شربت  الَحُسّو والَحَساء ، قاله بفتح الميم ، وذكر ، وهو الّدواء الذي يسهل ، مثل : َمشاءً و َمُشّواً  وقال ابن السّكِ

 أيضاً ، وهو صحيح. المشيَ 

 بالنَّمائم. مشى يمشيو، إذا أْنجى ، داواؤه ، قال :  يمشي الرجل َمشى األعرابّي :ثعلب ، عن ابن 

 ، وأنشد : ماِشيتُه فالن ، كثرت أمشىو. ماشيةو َمشاءٍ  ، تقول : إنَّ فالناً لذو الماشية ، ممدود : فِعل الَمَشاء وقال الليث :

 كريريريريريريريريريريريريلُّ فريريريريريريريريريريريريىت  و ن أْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريريريريَرى و 

  
ه عريريريريريريرين الريريريريريريريّ نريريريريريريرييريريريريريريريا املريريريريريريري  لريريريريريريريجريريريريريريري   لريريريريريريريون  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريخريريريريريريريِ

  
 وقال الُحطيئة :
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ا َويريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َ هريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريْ  جمريريريريريريريريريريَْ  فريريريريريريريريريريَ

  
َةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  و  

ا امل ي  ْن أ رِيريريريريريريريريريريريري  هبريريريريريريريريريريريريِ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .الماشية : النَّماِء ، ومنه قيل : المَشاءو، إذا كثرت  تمشي َمشاءً  إبُل بنِي فالن مشت : يكثر يقال : يمشي قال أبو الَهْيثَم :

 ، وأصل الشاء النّماِء والكثرة والتناسل. ماشية سائمةً للنَّسل والقُْنية من إبل وبقر وشاٍء ، فهيوقال غيره : كّل ماٍل يكون 

 وقال الراجز :

   اْلَعلريْز  اَل مَتِْةي َمَع اْلَمَملَِّع 
، إذا كثرت  الماشيةَمِشيَت  ، وقد ماشيتُه الرجل ، إذا َكثُرت أمشى تكون من اإلبل والغَنَم ، يقال : قد الماشية ابن الّسّكيت :

 : كثيرة األوالد. ماشية أوالُدها. وناقة

 الَجَزُر الذي يؤكل ، وهو اإلصطفلين. الَمشاء ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ً  أبو َزيد : َشِربتُ  ً  عنه فمشْيتُ  ، َمشيّا  كثيراً. َمشيا

 ابب اللفيف من حرف الشني
 شيء : شيشاء ، شوى ، شاء ، شأي ، وشي ، أّش ، أشا.

 قلت : لم يختلف النحويّون في أن المائدة :] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسئَ ُلوا َعْن َأْشياءَ )قال هللا تبارك وتعالى : : شيء 

، وأنها غير مجراة ، واختلفوا في الِعلّة فكرهت أن أحكَي مقالة كّل واحد منهم ، واقتصرت على ما ذكره أبو  شيء جمع أَْشياءَ 

إسحاق الزجاج في كتابه ، ألنه جمع أقاويلَهم على اختالفها ، واحتّج ألَْصَوبها عنده ، وَعَزاه إلى الخليل بن أحمد ، فقال في 

 في موضع خفٍض إال أنها فتحت ألنها ال تنصرف. أشياء : (ال َتْسئَ ُلوا َعْن َأْشياءَ )قوله : 

 قال : وقال الكسائّي : أشبه آخُرها آخَر حمراٍء ، وكثر استعمالهم لها فلم تصرف.

اج : وقد أجمع البصريون وأكثُر الكوفيِّين على أن قول الكسائّي خطأ ، وألزموه أاّل يصرف أبناء وأسماء.  قال الّزجَّ

على وزن أشيِعَاع ، « أَْشيِئاء»كما تقول : هْين وأهوناء ، إاّل أنه كان في األصل « أفعالءٍ » أشياءٍ  خفش : أصلقال الفّراء واأل

 فاجتمعت همزتان بينهما ألٌف فحذفت الهمزةُ األولى.

ً »قال أبو إسحاق : وهذا القول أيضاً َغلَط ، ألن  « َهيِّن»ا َهْين فأصله ، فأمّ « أفعالء»ال يجمع على « فَْعل»و ، « فَْعل« »شيئا

 على أفعالء مثل : نصيب وأنصباء.« فعيل»كما يجَمُع « أفعالء»فجمع على 

 ، فاستثقلت شيئاء اسم للجميع كأّن أصلَه فَْعالء أشياء قال : وقال الخليل :
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« أيل ق»ف ريريالوا : ، « أنريو ق»كمريريا قلبوا « َلْفعريرياء»اهلمزاتن ، ف  لبريريه اهلمزأب األو     أّول الكلمريرية ، فجعلريريه 
 .أَ ا َ و  أ اَوى على أ ياء ، قال : وتص يق قول ا ليل  عهم« ِقسّيا  »وكما قلبوا قووس 

 قال : وقول الخليل هو مذَهب سيبويه والمازنّي وجميع البصريين إال الزيادّي منهم فإنه كان يميل إلى قول األخفش.

ر وذُِكَر أّن المازنّي ناظر األخفش في هذا ، فقطع  فقال له : أقول  ؟«أَشياء»المازنّي األخفَش ، وذلك أنه سأله ، كيف تَُصغِّ

، وإجماع البصريين أن تصغير « أَشيَّات» ، فاعلم ، ولو كانَْت أفعالء لُردَّْت في التصغير إلى واحدها ، فقيل :« أَُشيَّاء»

 .«ُصَديِّقُون»، وإن كان للمذكر « ُصَديِّقات»أصدقاء إن كان للمؤنث 

ل تَْطِويالً َدلَّ على  قلت : وأما اللّيث فإنه َحَكى عن الخليل غير ما حكاه الثَّقاُت من أصحابه عنه ، وَخلَّط فيما حكى ، وطوَّ

 َحْيَرتِه ولذلك أعرضت عنه ، ولم أكتبه بعَْينه.

 َدُم األََخَوْين. أبو ُعبيد عن األصمعّي : األَْيَدُع والشَّيَّاُن :

 الماء. وأنشد : الشيء ال الليث :وق

   ترى رَْكَبه  لةَّيء يف َوْسِ  قْفَرأب  
 وال أَْعِرُف البيت. ؟بمعنى الماء ، وال أدِري ما هو الشَّيء قلت : ال أعِرف

ً  قلت : ال ؟وقال أبو حاتم : قال األصمعْي : إذا قال لك الرجل : ما أردتَ  لالشيٍء.  قلت : ؟، وإذا قال لك : ِلَم فعلَت ذلك َشيئا

 . تنون فيهن كلهن.شيءٌ  قلت : ال ؟.وإن قال : ما أَْمُرك

 .الشيشاء : أبو ُعبيد عن الفراء : يقال للتَّمر الذي ال يشتّد نَواه شيشاء

 وأنشد :

اءِ  يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  ومريريريريريريريريريِ َك مريريريريريريريريرين متريريريريريريريريريَْ    لريريريريريريريريريَ

  
اء  ِل والريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   يف الريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
 .«تَُشْؤتَُشؤْ »و « َشأَْشأْ »بالحمار ، إذا دعوته  شأشأتُ  أبو َزْيد :: شأشأ 

 .الشأْشأ : زجر الحمار وكذلك الشأَْشاء َعْمرو عن أبيه :

 النخل الطوال. : الشأشأو: الشيّص ،  الشأشأوَ قال : 

 النخلة وصأصأت. شأشأت وقال غيره :

 وقالوا : شاشت فهي ُمشيشة من الشيشاء.

 الشيِّص. : الشَّأشاء ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 عن لَْعنه. وسلمعليههللاصلى، فنهاه النبّي « لعنك هللا شأ»في الحديث : أن رجالً من األنصار قال لبعير : و

 وهما لغتان.« جأ»زجر للجمل ، وبعض العرب تقول : « شأْ »قلت : قوله : 

 ، َشَويت : مصدر الشَّيّ  وقال الليث :: شوى 



4113 

 

واءو   .َ ّويتهم تةويَة   ، وكذلك ِ َواء  ذا أطعمَتهم   واء   أصحايب َأ َوْيه    ول :االسم ، وت الةِّ
 اللّحم. اْنشوىولحماً في َحاِل اْلُخصوص ،  اْشتَويناوقال : 

 قلت : وهذا كلّه صحيح.

ْنتَه. شويت ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  الماء إِذا َسخَّ

 وأْشَرى إذا اقتَنى النّقََز من َرديء المال.وشْمشم  َشْوَشىوالرجل  أَْشَوىوقال 

ا َلظى ))وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :  :  الشَّوى قال [.16،  15 المعارج :] ((16( نَ زَّاَعًة ِللشَّوى )15َكَّلَّ ِإِنَّ

جالن واألطراف ، وقحف الرأس وجلدةُ الرأس ، يقال لها :  .شّوى فهو، وما كان غير مقتل  شواة اليدان والّرِ

 ، وهي جلدة الرأس ، وأنشد : الّشواة : جمع الشَّوى وقال الزجاج :

ة  مريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه   َواتريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِّ  قريريريريريريريريري  جريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو ذَُؤيب :

ا َواهتريريريريريريريَ  رُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريِ ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا هريريريريريريي قريريريريريريريامريريريريريريريه تريريريريريريريَ

  
ِل و   رِق  َبنْيَ اللِّيريريريريريريريِه ملهريريريريريريريا    الصريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريْ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إال الِغيبة والكِذب. َشّوى قال مجاهد : ما أَصاب الصائمو

: هو الشيء اليسير الهيِّن ، قال : وهذا وجهه ، وإياه أراد مجاهد ؛ ولكنَّ األصل  الشَّوى قال أبو ُعبيد : قال يحيى بن َسِعيد :

ليس بمقتل ، وأن كل شيء أصابه الصائم ال يبطل صومه ، فيكون كالقتل له إاّل الِغيبة  الشَّوى األطراف ، وأراد أن الّشوى في

 والكذب ، فإنهما يُبطالن الصَّوم ، فهما كالقَتْل له.

وايةُ : الشيُء الصغير من الكبير كالِقطعة من أبو ُعبَيد عن األحمر ، وأبي الوليد :  القُرص. :الُخْبز  ُشَوايةُ و، قال  الشاة الّشِ

واء ، بضم الشين ، يريدون الشَُّواءُ  قال أبو بكر : العرب تقول : نَِضجَ   .الّشِ

: ُرذال المال ، ويقال : كل  الشوىو: اليدان والرجالن ،  الشوىوإخطاء المقتل ،  : الّشوىو: جلدة الرأس ،  الشَّوىوقال : 

 ما َسِلَم دينك.ـ  ي هيِّنٌ ـ  شّوى ذلك

 من عشائه ، أي أبقى بعضاً ، وأنشد : فأَْشَوى يوضع موضع اإلبقاء ، حتى قال بعضهم : تَعَشَّى فالن اإلْشواء وقال الليث :

َوى هلريريريريريريريا ْول الريريريريريريرييت ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريإنَّ مريريريريريريريَن الريريريريريريري ريريريريريريريَ

  
ا  الهتريريريريريريري  فريريريريريريِ   ذا َُّلَّ عريريريريرين ظريريريريريهريريريريريريِر الريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان انريريريريريريْ

  
 أي ال بُْقيَا لها.

 وقال غيره : ال خطأَ لها. وقال الُكميت :

 َأجيب وا ر َقي ا ِسي اللِّ اِسّي وامسذروا
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 م َ ّف ة الرَّْضِف اليت ال َ َوى هلا
 أي ال بَْرَء لها.

موضع الخطأ  اإلشواء الراِمي ؛ وذلك إذا َرَمى فأَصاب األطراَف ولم يُِصب المقتَل ، فيوضع إِْشواء قلت : وهذا كله من

 والشيء الَهيِّن.

 واِحد ، وأنشد : الَشيِّهُ و الّشِويّ و الشاء ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال :

لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا اِور  َرمسريريريريريريريريريريريْ ة  ال َيريريريريريريريريريريري َ يريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريْه هبريريريريريريريريريريري َ

  
ِوي   ل و َأهريريريريريريريريل  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  غريريريريريريريرياب أهريريريريريريريريل  اجلريريريريريريريريامريريريريريريريريِ

  
 ، الثَّور الوحشّي ، ال يقال إاّل للذكر. وقال األعشى : الشاةوقلت : والواحد شاة للذكر واألُنثى ، 

 مساَن ان الق  الةَّاأِب من مسيث  َ يَّما و   
 وربما َكنَّْوا بالشاة عن المرأة فأنثّوا كما قال عنترة :

ْه لريريريريريريريه  لريريريريريريريَّ لريريريريريريريَ   ملريريريريريريرين مسريريريريريريريَ     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأَب مريريريريريريريا قريريريريريريريريَ

  
رُ    تريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مل  ريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريْ يَّ َولريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ْه عريريريريريريريريريَ ر مريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
 فأَنَّثها.

 كثيرة الشاء.« ُمشاهة»، وأرض « ُشَوْيهة»، وبيان ذلك أّن تصغيرها « شاهة»كانت في األصل  الشاة وقال الليث :

 .شاِويّ  قالوا : هذا الشَّاء قلت : وإذا نسبوا إلى

 قال أبو إسحاق : أي ليس فيها لون يخالف سائر لونها. [.71البقرة : ] (ال ِشَيَة ِفيها):  عزوجلقال هللا : وشى 

حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا عبيد هللا بن جرير ، قال : أخبرنا حجاج عن حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن قاسم بن 

له ، وجاء فدخل عليها ، فأَخذه أبو جندب  محمد أن أبا سيّارة َوِلَع بامرأة أبي ُجندب ، فأبت عليه ، ثم أعلمت زوجها ، وَكَمنَ 

 ُمْحَدْوِدباً. فائْتََشى فدق عنقه إلى َعْجِب ذنبه ،

 .أشيه َوْشيَةً  الثوب وشيت في اللون َخْلُط لوٍن بلون ، وكذلك في الكالم ، يقال الوشىوقال : 

يَة وقال الليث :  الثوب واٍش يشي وائم : فيه ُسفعة وبياض ، والحائكالق ُمَوشَّى َسَواد في بياض ، أو بياض في سواد ، وثور الّشِ

 ً  في الصوت. اْلَوشيوفالن بفالن وشايَةً ، أي نّم به.  وشى الكذب ، يُؤلِّفه. وقد يشي ؛ أي نسجاً وتأليفاً ، والنََّمام َوْشيا

 العَظم ، إذا برأ من كْسٍر كان به. ائتَشى أبو ُعبَيد عن أبي عمرو والفّراء :

 .الوشي افتعال منقلُت : وهو 

ْهِرّي أنه كانو  الحديث. يستوشي ُرِوَي عن الزُّ

الرجل َجْرَي الفرس وهو ضربه جنبه بعقبه وتحريكه  يستوشي قال أبو ُعبيد : معناه أنه كان يستخرجه بالبحث والمسألة ، كما

 فرسه أوشى ليجري ، يقال :
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 .اْستريْو اه  و 
 وقال الشاعر :

َن  ذا مريريريريريريريريا  وَنريريريريريريريريَ  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َزعريريريريريريريريا  يريريريريريريريري  وا فريريريريريريريريريَ   َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َذُِ   ّوِر  ألعريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياِب واجلريريريريريريريريريِْ لريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أَْوشىو؛ إذا اْستَخرج ركض الفرس بجْريه ،  أَْوشىووالمشاء.  اْلَوَشاء إذا كثر ماله ، وهو أوشى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 استخرج معنى كالٍم أو شعر.

 ، ممدود. َشْوشاء . وناقةشواشةو : الخفيف من النعام ، وناقة الوْشَواش وقال الليث :

 وقال ُحَميد :

زَاٌق تريريريَرى هبريريريريريريريا اٌء مريريريِ ْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريرين الريريريعريريرييريريريش  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوأَمريريريريريريريريريا    ّذا  وتريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريري   و   مريريريريريريريريرين األنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياع فريريريريريريريريريَ

  
 وقال بعضهم : هي فَْعالء ، وقيل : هي فعالل. وسماعي من العرب : ناقه َشوشاه بالهاء وقصر األلف.

 : الناقَة السريعة. الشَّوشاة أبو ُعبيد :

 من الرجال الخفيف. الوشَواش قال : وقال األَُمِوّي :

 : كالم في اختالط وكذلك التشويش. الوْشَوشة وقال الليث :

فهي الِخفَّة ، وأما التشويش فإن اللّغويين أجمعوا على أنه ال أصل له في العربية وأنه ِمْن كالم  الوشوشة قلت : هذا خطأ ، أّما

 الَمولّدين. وأصله التهويش ، وهو التخليط ، وقد مرَّ تفسيره في كتاب الهاء.

 ، أي َشبَهٌ. َوْشَواَشة َعْمرو عن أبيه : في فالن من أبيه

 الذّراع ونَْشنَِشيُّ الذراع ، لم يَتَلَبَُّث ولم يَْهُمْم. َوْشواش وقال أبو ُعبيدة : رجل

 اْلَهشاُش ، وهو اإلقبال على الشيء بنَشاط ، وأنشد : : األَشاشو األَشُ  قال الليث :: أشش 

   كيف يري َواتيه وال يريؤ  ُّه  
 : الخبز اليابس الَهّش ، وأنشد َشِمر : األشُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

اُِّ ر   لريريريريريريريريريريريريَ ْن بريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ  بَّ فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريرياأب مريريريريريريريريريريريريِ

  
اُِّ   لريريريريريريريريريريريريريريريَ ن  كريريريريريريريريريريريريريريريِ ة  ذاِ  هريريريريريريريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

زّ  اَنُّي  لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريْ  ِذي عضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريرياُِّ   ِة والريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَتَش  لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الجماع.

 ، إذا أََخَذت تحلب ، ونَشَّت إذا قَطرت ، تَنِشُّ نَِشيشاً. أَشَّتْ  الشَّحمة ونَشَّت. قال : أَشَّت شمر عن بعض بني كالب :

 : اْلغايَةُ. الشَّأْو قال الليث :: ي شأ

 ، أي َطلَقاً أو طلَقين. شأَوْين ، أو َشأْواً  يقال : َعَدا الفرس

 ، إذا سبقه. َشآهُ يَْشآهُ َشأْواً والقوم ، أي سبقتهم ،  َشأَوتُ  ويقال :
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 ما بينهم بوزن تشاَعى ، أي تباعد. تََشاءى ويقال :

مة :  وقال ذو الرُّ

الىَف الريريريريريريريري ِّيريريريريريريريريَن والريريريريريريريريلريريريريريريريرياَس بريريريريريريريريعريريريريريريريري مريريريريريريريرياأبريريريريريريريريوك   تريريريريريريريريَ

  
 بيريريريريريريريه  الريريريريريريري ِّيِن مل  ع الكسريريريريريريريريريريريريريريرِ و َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَءْوا  

  
 التفريق. الشَّأْيُ و: الفساد ، ِمثل : الثّأْي. قال :  الشَّأْيُ  وقال ابن األعرابي :

 مثل : شاعني ، إذا َحَزنك. شاءنيواألمُر مثل : َشعاني ،  َشآني أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 بن خالد : وقال الحارث

َرأب   َك نريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ ْأونريريريريريريريَ مريريريريريريريول  فريريريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّر ا ريريريريريريري   مريريريريريريريَ

  
ان و   عريريريريريريريريريريريريريَ اء   أَلظريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري  أراَك ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فجاء باللغتين جميعاً.

 وقال أبو عمرو : ومنه قول عدّي بن زيد :

ْض لريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريِّ اوَ ملَْ أ غريريريريريريريريريَ ي بريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريّ ْأيريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر ور  وبريريريريريريريريريريريريريريريريريه َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ذاك َأيّنِ بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِة ُعرقُوب ، وشّر ما ألجأَك ، وقدإلى  أََشاءك ومن أمثالهم : َشرُّ ما  إلى فالن ، وأُِجئُْت إليه ، أي أُْلِجئُْت. أُِشئْتُ  ُمخَّ

 أي أَْعَجبتُه. ُشْؤتُه أَُشوُءهُ  الليث :

 وقال ساعدة الُهْذلّي :

ٌل  مريريريريريريريِ لريريريريريريريا  عريريريريريَ ْوهريريريريريِ يريريريريريريريٌل مريريريريريَ لريريريريريِ  مسريريريريريىّت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريا كريريريريريَ

  
َم   لريريريريريريريريريِ را   و   الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَل مل يريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريريريه طريريريريريريريريريِ

  
 بَها ، بوزن َشعَاَها.، أي شاقها وَطرَّ  َشآها

 الناقة : ِزماُمها. َشأْوُ  وقال الليث :

 بَعَُرها ، وقال الشَّماخ َعْيراً وأتانه : َشأُْوهاوقال : 

َوى لريريريريريريريريريه  َرمسريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأوا  أبر. هريريريريريريريريريَ   ذا طريريريريريريريريريَ

  
ج    رَّ.  أطريريريريريريريريريريراِف الريريريريريريريريريريّذراعريريريريريريريريريريني أفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريري 

  
بيل  ، فشبَّه ما يُْلِقيه الحمار واألتان من َرْوثهما به. اْلِمشآة ويقال : للزَّ

 .شاء يشاء مشيئَة وقال الليث : للشيئة َمْصَدر: شيأ 

يِّئان وقال أبو ُعبيدة : يِّعان : الشَّ  البَعيد النظر ، ويُنعُت به الفرس ، وأنشد شمر : بوزن الشَّ

   خم َْتِتيا  ِلَةيِّ ان  ِمْرَجِم 
 أعجبُت به وُسررت.به :  ُشؤتُ  ويقال :

 أبو ُعبيد : اشتأَْيُت أي استمْعُت ، وأنشد للشماخ :

هريريريريريريريريمريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريان  لريريريريريريريرييريريريريريريريريس بريريريريريريريريريَ نْيِ هريريريريريريريريِ رَّتريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريل   هريريريريريريْ ع متريريريريريريََ مريريريريريريْ َأات لريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريَ ا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا  ريريريريريريري 

  
 .أشاءة أبو ُعبيد : اإلشاء الصغار من النخل ، واحدها

َ  : المختلف الَخْلق ، القبيح ، وقد اْلُمَشيَّأ أبو َعْمرو :  هللا َخْلقَه أي قَبََّحهُ. َشيّأ
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 وقالت امرأة من العرب :

ا بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريري  َولريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريْ َوى األطريريريريريريريريريريريريْ   ين أَلهريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريريرياو   ِن الريريريريريريريريريريريزُّغريريريريريريريريريريريْ أَيريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريَّ ض  املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريِ  أ بريريريريريريريريريريريْ

  
ُ  وقال أبو َسِعيد  مثل المؤبَّن. الُمَشيَّأ

 وقال الَجعدّي :
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ْه  رَّقريريريريريريريريريَ ِأ طريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّم  لريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريري   َُّفريريريريريريريريريَت الريريريريريريريريريْ

  
ِرمي املريريريريريريريريريالقريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريه فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريِ

  
 اللِّحيانّي : عن الكسائي : جاء بالعَّي والشَّّي.

 وهو َعيِيّي َشيّي ، وما أعيَاه وأشياه ، وأشواه أكثر.

.  ويقال : هو َعِوّي َشِويَّ

 .َشًوى : ُرذال اإلبل والغنم ، وصغارها الشَّوىو

 وقال الشاعر :

و ى  َوى مسىت  ذا مل نريريريريريريريَ َْع  ريريريريريريريريريريريريريريَ  َأَكْللريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْتاهتريريريريريريريريريريريا  ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريع   ْران     ريريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ما لي ، ويا َهْيء ما لي ، معناه كله األسف والتلهُّف والحزن. شْيء أبو عبيد ، عن األحمر : يا فَْيَء ما لي ، ويا

و ما لي يهمز وال يُْهمز. قال :  شيَ  ما لي ويا َشْيءَ  اللِّحيانّي ، عن الكسائّي ، يا فَيَّ ما ِلي ، ويا َهيَّ ما لي ، ال يهمزان ، ويا

 ُف واألَسى.ومعناه التلهُّ  !في كلها في موضع رفع ، تأويله يا عجباً ما لي« ما»

وهْيء وفيء ، ومنهم من يزيد فيقول : يا َشيََّما ، ويا َهيََّما ويا فَيَّما ،  بَشْيءٍ  وقال الفراء : قال الكسائّي : من العرب من يتعجب

 !أي ما أحسن هذا
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 ابب الرابعي من حرف الشني
الشجر ، ويخرج عليه أمثال الَمساّل ، تَتَفَلَُّق عن قطٍن ، وحّب : َحْمُل اللّواء الذي يلتوي على  الشَّْفصلي قال الليث :: شفصل 

 كالسمسم.

 ، أي ُمشرف. ُشْنُدف أبو ُعبيد : فرس: شندف 

ار :  وقال المرَّ

ه  تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ٌف أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َف مريريريريريريريريريريا َورَّعريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر  مريريريريريريريريريريريريريِ اٌر طريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريَّ ىء طريريريريريريريريريريريريريَ ؤطريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريإذا طريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وهو نبات. الّشاُصلَّى جميعاً ، إذا أكل شوَصلوثعلب ، عن ابن األعرابّي : َشْفَصل : شوصل 

قيق وشاة الشُّْرُسوف وقال اللّْيث :: شرشف   ، إذا كان بجنبها بياض ، قد َغِشيَ  ُمَشْرَسفَة ِضلٌَع على طرفها الغُضروف الرَّ

 والشَّواكل. الشَّراسيف

 ع الصَّدر التي تُشِرف على البَْطن.أَطراف أضال الشراسيف األصمعّي :

لَعِ مما يلي البطن ، والشُّْرسوف أيضاً البعير المقَيّد ، وهو األسير المكتوف ،  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : الشُّْرُسوف رأس الّضِ

 وهو البعيُر الذي ُعْرقِبَت إحدى رجليه.

ْنتِيرةو الشَّْنتََرة أبو زيد :: شنترة   بلغة أهل اليمن ، وأنشد :اإلصبع ،  : الّشِ

جريريريريريريرياَنريريريريريريريا بريريريق مريريريلريريريهريريريريريريريا غريريريت نصريريريريريريريريريريريريريريريريريف عريريريِ  فريريريلريريريم يريريريَ

  
تأب  مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا و مسريريريريريريري ى الريريريريريريريذَّوائريريريريريريريِ  و   تريريريريريريِ لريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
راُج إذا اتسعت النار ، فاحتْجَت أن تقطع من رأِس الذُّبال. اْشفَتَرَّ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :: شفتر   الّسِ

 وقال أبو الهيثم في قول طرفة :

َرْ   جريريريريريريريريريريريريَّ ْرَو  ذا مريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريري ى الريريريريريريريريريريريريْ

  
  ّ ِ م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريهريريريريريريريريا كريريريريريريريرياجلريريريريريريريريراد الريريريريريريريريْ  عريريريريريريريرين يريريريريريريريريَ

  
 : المتفرق. اْلُمشفَتِرُّ وقال : 

 المنتِصب ، وأنشد : : المشفتِرُّ  قال : وسمعت أعرابياً يقول :

   تريْغ  و على الّةرِّ بَوْجه  م ةَفِ ّ 
 المْقشِعّر. المشفترّ  وقيل :

ق الجراد. الشَّفتََرة واالسم اشِفتَْراراً  الشيءُ  اشفَتَرَّ  وقال الليث : ق َكتَفَرُّ  ، وهو تفرُّ

ْرنَافُ  وقال الليث :: شرنف  الزرع ، وهي  َشْرنَْفتُ  حينئٍذ :: ورق الزرع إذا طال وكثَُر حتى يخاف فَساده فيقطع ، يقال :  الّشِ

 كلمة يمانيَّة.
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 : كّل ُجرف فيه ماء. الشُّْنُظبو: موضع في البادية ،  الشُّْنُظبوقال : : شنظب 

 الطويُل الحَسُن الَخْلق. الشُّْنُظب وقال أبو زيد :

نظيروقال : : شنظر   : الفاحش الغَِلُق من الرجال واإلبل السَّيُِء الُخلُق. الّشِ

 ، إذا شتمهم ، وأنشد : شْنَظَرةً  الرُجل بالقوم َشنَظرَ وأبو َعْمرو : 

عريريريريريريريتريريريريريريريزى  ْوُِ الريريريريريريريكريريريريريريريراُ ويريريريريريريريَ ر   لريريريريريريري ريريريريريريريَ يتريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   اف  يف الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريالد وانعريريريريريريريريريريِ ّرمسريريريريريريريريريريَ      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نظير ِشمر :  ، وهي الصخرة تَْنفلق من ُركن من أركان الجبل فَتَْسقُط. الشُّْنُظَرة مثل الّشِ

 .ِشْنِظير أطرافُه وُحروفُه ، الواحد الجبل : َشناِظير : النَّْضر عن أبي الخطاب

ُ  أبو ُعبيد عن األموّي :: طفنشأ   ، مهموز مقصور : الضِعيف من الرجال. الطَّفَْنَشأ

 ، وَدْنفََش َدْنفََشةً ، إذا نظر وكسر عينيه. َطْرفش َطْرفََشةً  قال : وقال أبو عمرو :: طرفش 

 قلت : وكان شِمر وأبو الهيثم يقوالن في هذا الحرف : دنقس دنقسة ، بالقاف والسين.

 ، إذا ألَصَق ألَيتَْيه باألَرض وتوسََّد ساقيه. فرَشَطةً  الرجل فرشط أبو ُعبيد ، عن الفراء :: فرشط 

جلين في الركوب من جانب ، والبَرقطة القُعود على الساقين بتفريج الركبتين.بَسْ  اْلفَرشَطةُ  وقال ابن بُْزُرج :  ط الّرِ

يق ، يقال : الشْمَصَرة غيُره :: شمصر  : جبل من جبال هذيل معروف ،  َشَمْنِصيروعليه ، أي َضيَّْقَت عليه ،  َشْمَصرت : الّضِ

 ذكره بعُضهم فقال :

 تريبريوَّأَ من مشَْلِصت  م اما  
ْرِذَمةُ و :شرذم   وقال اللّيث : [.54الشعراء : ] ((54ِإنَّ هُؤالِء َلِشْرِذَمة  َقِليُلوَن )): الجماعةُ القليل ، قال هللا تعالى :  الّشِ

رِذَمةُ   : الّشِ

 القطعة من السَّفَْرَجلة ونحوها ، وأنشد :

ا هريريريريريريريَ و قريريريريِ يريريريريريريريَ  عريريريريلريريريريهريريريريريريريا بريريريريني َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ر  الريريريريلريريريريِّ فريريريريِّ لريريريريريَ  يريريريريري 

  
راِذمي    ّرِهريريريريريريريريريا  اّل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َق مريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي أخالق متقطعة. شراذم وثياب

 : نَاِجيَةٌ سريعة. َشبَْرَذاةٌ  أبو َعْمرو : ناقة: شبرذ 

 وقال مرداس الزبيرّي :

ربّاه  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أاتان رافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
زذاه    بريريريريريريريريريريريَ َرأب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ون  َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى أَمريريريريريريريريريريري 

  
 ، وأنشد : َشَمْيَذر ، وَسير َشَمْيَذَرةٌ  ، وناقة ْيَذرَشمَ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو : بعير: شمذر 

 ه نَّ يري َبارَِين اللَّجاَء الةَّمْيَذرا وَ   
 وأنشد األصمعي لُحميد :

 مَشَْيَذر  و   َكْبَ اء  المِسَ ة  الرَّمَسا 
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 ، إذا كان نشيطاً خفيفاً. َشَمْيَذرو شْمذارة ابن األعرابّي : غالم

 ، أي َغيور ، وأنشده : ِشْنَذارةو ِشْبَذاَرةٌ  رجل أبو زيد :: شبذر وشنذر 

ٌس  بريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ َذاَرأٌب مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ ْم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأجريريريريريريريريريريَ َّ هبريريريريريريريريريريِِ

  
ني    عريريريريريريريريِ اَّريريريريريريريريني لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ ّو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِق الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، إذا كان َسيِّىَء الخلق ، وأنشد : ِشْنِفيَرةٌ ووِشْنِظيَرةٌ  ِشْنذيَرةٌ  الليث : رجلٌ 

   ِ ْلِفتأب  ذي   ل ق  َُّبريْعَبِق 
رّماح يصف ناقة :وقال ا  لّطِ

ْه الريريريريريريريريريريريذِّفْ  اَرأب   ذا  ريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ  ريذاِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
  

ْه ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  م  َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    َرى  ريريريريريريريريرياء َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
 أراد أنها ذات ِحدَّةٍ في السيرة.

 ، أي قصير ، قال ِهْميان : ُشْبُرمٌ  أبو َعْمرو : رجل: شبرم 

رْب ٌُ  م   الَّ لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريٌم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريري 

  
م    كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ز  مسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ ى لريريريريريريريريِ ْ عريريريريريريريريَ ع  ال يريريريريريريريري   أَْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ضرب من النَّبات معروف. الشُّْبُرمووالَحْلُكُم : األسود ، 

 : النَّخيل ، وإن كان طويالً. الشُّْبُرمو: حبٌّ يُشبه الِحمَّص ،  الشُّْبُرمُ  سلَمة عن الفراء :

 ، ولها ثَمرة نحو النَّْجد في لونه ونْبتَته ، ولها زهرةٌ حمراء ، والنَّْجد : ُشْبُرَمة الواِحَدة الشُّْبُرمووقال أبو َزْيد : من اْلِعَضاه ، 

 الِحمَّص.

 بَرَهمة.وال البَرَشمة : الحادُّ النَّظر ، وهي المبرِشمُ وجدَّة النَّظر ،  البِرشام أبو ُعبَيد عن األَُموّي :: برشم 

َطب الشَّقُم. البُرُشوم ثعلب عن ابن األعرابّي :  من الرُّ

 .َشْفتَنَ  ، وآّر ، إذا َشْفتَنَ  قال : وأَرَّ فالٌن ، إذا: شفتن 

 قال : ومنه قوله :

 ما اللَّاس   الَّ  ئٌِر وَمِ ت و   
 ، جامع ونكح ، مثل أرَّ وآر. شفتن قلت : ومعنى

 : اْلبَْضعَةُ من اللحم يكون فيها شحم. الشُّمطالة األعرابّي :ثعلب ، عن ابن : شمطل 

 غيَره ، إذا غلبه وقهره ، وأنشدني بعض بني نُمير : فَْندش ، إذا كان قَِويّاً ضابِطاً ، وقد فَْنَدشٌ  وغالم: فندش 

لريريريريريريريريريْ ِش  ْه َُّهريريريريريريريريريراء   بريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  َدَمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ ش    لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ ش و يريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ولَثَمه ، بمعنى واحد. َشْنبَلهويقال : قَبَّلَهُ ورشفه وثاَغَمه  األعرابّي عن الدُّبيريّة :وقال ابن : شنبل 

 ، إذا كانت َسيِّئَة الُخلُق. ِشْنظيان ِعْنظيان وقال أبو السَّميدع : امرأةٌ : شنظي 

 و ،هو ، وأَّي اْلبَْرنَساء ه اْلبَْرنَشاء أبو ُعبيد عن أبي َزيد : ما أَدري أيُ : برنشأ 
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 مم ودان.
 ؟وقال الكسائّي مثله ، معناه ، أي النَّاس هو

 .ومن خماسيّه

 : الناقة الحسنةُ الجميلة. الشََّمْرَدلَة أبو ُعبيد ، عن أبي زياد الِكالبّي :: شمردل 

 : اْلفَتِيُّ القويُّ اْلَجْلد ، وكذلك من اإلبل ، وأنشد : الشََّمْرَدل وقال الليث :

 م َواِ َكٌة اإليغاِل مَسْرٌف مَشرَدل     
 .شمرَدلَةو،  شمردل ، وللناقة : َشَمْرَدل : النّاقة اْلقَِويَّةُ على السير ، ويقال للجمل : الشََّمْرَدلة َعْمرو عن أبيه :

 قال ذو الرّمة :

ْرَدٌل  ْوٌج مشريريريريريريََ ِو عريريريريريريَ اِف ا ريريريريريريَْ ريريريريريريْ عريريريريريرييريريريريريريري   َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريَ

  
فريريريريريريريرياَس املريريريريريريريريهريريريريريريريرياري   ع  أَنريريريريريريريريْ ْه.تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ لريريريريريريريري  التريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريَ

  
 : الغليظ الَكّف ، وُعروق اليد. الشَّْرنبَثو: شرنبث 

بَْربَصُ  َعْمرو عن أبيه :: شبربص   والِقْرِملّي والَحبَْربَُر : الجمل الصغير. الّشِ

 : الرجل الواِسُع َصْدر القدم. الّطفَنَّشُ  ابن ُدريد :: طفنش 

ِمْرضاض الليث :: شمرضض   بالجزيرة.: شَجٌر  الّشِ

 وهذا آخر حرف الشين ، والمنة هلل.
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 كتاب حرف الضاد

 أبواب مضاعف الض اد
اد مْعقُوٌم ، لم تدخال معاً في كلمة من كالم العرب إالَّ في كلمة ُوِضعت مثاالً  اد مع الصَّ  قال الليث : قال الخليل بن أحمد : الضَّ

هكذا تأسيسها ، وبياُن ذلك أنها تُفَسَّر في الحساب على أن الصاد ستون ، والعين « صعفض»الجّمل ، وهي لبعض حساب 

 .«صعفص» سبعون ، والفاء ثمانون ، والضاد تسعون ، فلما قبحث في اللفظ ، حولت الضاد إلى الصاد ، فقيل :

 ض س
 مهمل.

 [ابب الضاد والزاي]

 ض ز
 استعمل منه : ضّز.

َززَ  َمْصَدره األََضزّ  قال الليث :: ضز  ، وهو الذي إذا تكلم لم يَْستَطع أن يفّرج بين َحنكيه ، ِخْلقَةً ُخِلَق عليها ، وهي من  الضَّ

 صالبة الرأس فيما يقال : وأنشد لرؤبة :

زِّ  رَع  لريريريريريريريريريريريريألضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  فريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ  َدعريريريريريريريريريريريريْ

  
زِي   ه وهبريريريريريريريَْ ْي رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اجريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ ى مسريريريريريريريريِ كريريريريريريريريِّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ضزَّ يََضزُّ َضَززاً  والِفعل

ْدق ، وأن تَْلتَِقي األضراس العُليا والسُّفلى ، إذا تكلم لم يَبِْن  َضززٌ  يهثعلب ، عن ابن األعرابّي : في لَحْ  وَكَزٌز ، وهو ضيق الّشِ

 كالمه.

ازَ وقال :   : الذين تقُرب أَْلِحيتُهم فيضيق عليهم مخرُج الكالم حتى يستعينوا عليه بالضاد. الضُّزَّ

 وقال أبو عمرو : َرْكٌب أََضرُّ : شديد ، وأنشد :

زُّلريريريريريريريريريريريريريريريريريزَّا  ر بَّ  ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء تريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زَّا  بريريريريريريريريريريريريريريا  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريريذيريريريريريريريريريريريريريرين رَكريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، أي ضيق ، وأنشد : ضَززٌ  وبئر فيها

يِت و  يريريريريريريريريريريريَ َذاَء َّريريريريريريريريريريريِْ ى مسريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ ه األَفريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريَ

  
زّ و   َي يف اجلريريريريريريريريال األضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريّ ْه كريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 [ابب الضاد والطاء]

 ض ط
 أهمله الليث.

 : الدَّواِهي. الضَُّطط وروى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :: ضط 

ين ، يقال : وقَْعنا في الضَِّطيط وقال غيره :  ُمْنَكَرة ، أي َوَحٍل َوَرْدَغة. َضطيَِطة : الَوَحل الشديد من الّطِ

 [ابب الضاد والدال]

 ض د
دُّ  قال الليث :: ضد  ،  َضِديدهو ِضّده الحياة ، تقول : هذا ضدُّ  البياض ، والموتُ  ضدُّ  شيئاً ليْغِلبَه ، والسَّوادُ  َضادَّ  : كل شيء الّضِ

 .األْضداد النهار ، إذا جاء هذا ذهب ذاك ، ويُجمع على ضدُّ  والليلُ 

ا):  عزوجلقال هللا   ، قال الفراء : أي يكونون عليهم َعْوناً. [82مريم : ] (َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

 أعواناً على عابديها يوَم القيامة.قلت : يعني األْصنام التي َعبدها الكفار ، تكوُن 

ا) ُرِوي عن ِعْكَرَمة أنه قال في قوله :و أعداء. وقال أبو إسحاق : أي يكونون  قال : [82مريم : ] (َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

 عليهم.

اَوَيُكونُوَن )قال األخفش في قوله :  وأْخبرني المنذرّي ، عن ثعلب ، أنه قال : دَّ  ، ألن (َعَلْيِهْم ِضدًّ يكوُن واحداً وجماعةً  الّضِ

َصد واألْرصاد ، قال : والّرصد يكون للجماعة.  ، مثل الرَّ

د.  وقال أبو العباس : قال الفراء : معناه في التفسير : ويكونون عليهم َعْوناً ، فلذلك ُوّحِ

دُّ والحرانّي عن ابن السكيت ، قال : حكى لنا أبو عمرو :  دّ ومثل الشْيِء ،  الّضِ  خالفُه. الّضِ

دّ وقال :   : الملء يا هذا. الضَّ

ً  َضَدْدتُ  وقال أَبو زيد :  وأَْنَداَدهم وأَْيدادهم ، أي أقرانهم. أضدادهم ، أي َغلَْبته وَخَصْمته ، ويقال : لَِقَي القومُ  َضّداً  فالنا

لفك ، فأردَت طوالً وأراد ِقَصراً ، وأردت ُظْلمة وأراَد نُوراً ، فالن إذا خا ضادَّني وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم : يقال :

ه وقد يقال : إذا خالفك تذهُب فأردَت وجهاً فيه ، ونازَعك في َضِديُدكو ِضدُّكَ  فهو  .ِضّدِ

ي ونَِديدي ، للذي يريد خالف الوجه الذي تريده ، وهو مستقّل من ذلك بمثل ما تستقّل به.  وفالن نِّدِ

دُّ  األخفش : النِّدُّ :شِمر عن  به ،  الّضِ  ، أي أشباهاً. أضداداً  ، أي [9فصلت : ] (َوََتَْعُلوَن َلُه أَْنداداً )، والّشِ

 وقال أبو تراب : سمعت زائدة يقول :
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 ، أي صرفه عله ِبرِْفق. َض َّهو َص َّه عن األمر 
ُددُ  عمرو عن أبيه ، قال  .َضَددو َضاَدد ، فيقال : َضادّ  بوا ، الماء واحدهم: الذين يملئون للناس اآلنية إذا طل الضُّ

 ض ث   ض ذ   ض ظ   ض ت
 أهملت وجوهها.

 [ابب الضاد والراء]

 ض ر
 [.مستعمالن]ضر ، رض : 

َضَمْمَت الضاد إذا لم  الضُّرّ  والنّفع فتحت الضاد ، وإذا أفردتَ  الضَّر : لغتان ، فإذا جمعت بين الضُّرُّ و الضَّرّ  قال الليث :: ضر 

 .َضررت ُضّراً  تجعله مصدراً ، كقولك :

 هكذا يستعمله العرب.

َررُ و: الُهَزال وُسوء الحال ،  الضُّرو: ِضّد النفع :  الضُّرُّ  قال : وقال أبو الدُّقَْيش : ي ف َضَررٌ  : النُّقصان ، تقول : دَخل عليه الضَّ

 ماله.

ْنساَن الضُّرُّ َدعاَّن جِلَْنِبهِ )قلت : وهكذا قال أَهُل اللغة ، وقال في قوله جّل وعّز :   ، وقال : [12يونس : ] (َوِإذا َمسَّ اْْلِ

ّداً للنّفع ، وما كان ِض  ُضرٌّ  وكّل ما كان من ُسوء حاٍل وفقر ، في بدٍن ، فهو [.12 يونس :] (َكَأْن ََلْ َيْدُعنا ِإىل ُضرٍ  َمسَّهُ )

 .َضرٌّ  فهو

رُّ  وأما جُل امرأةً على الّضِ ج الرَّ ة ، بكسر الضاد ، فهو أن يَتََزوَّ  ؛ هكذا قاله األصمعي. ِضرِّ  ، يقال : فالن صاحب َضرَّ

ةٌ  ، إذا كان لها ُمِضرٌّ  قال : ويقال : امرأة  .ضرائر ، إذا كان له ُمِضرٌّ  ، ورُجل َضرَّ

ة ضرائر وجمع رَّ يتا الضَّرتانو. الضَّ تين : امرأتان للّرجل ، ُسّمِ ُكِره في اإلسالم و صاحبتها ، تَُضارُّ  ، ألن كل واحدة منهما َضرَّ

 ِضَرارَ  وال َضَررَ  ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و ، وقيل : جاَرة ، كذلك جاء في الحديث َضّرة أن يقال لها :

 ن اللّْفظتين معنى غير اآلخر.ولكّلِ واحدةٍ م «في اإلسالم

 الرجُل أخاهُ فينقص شيئاً من حقه أو مسلكه ، وهو ِضدُّ النفع. يَُضرُّ  أي ال« ضرر ال»فمعنى قوله : 

ّرار في شيء فيجازيه بمثله ، الضَّرر الرجل جاره ُمَجازاة فينقصه ويُدِخل عليه يَُضارّ  أي ال« ِضَرار ال»وقوله :  منهما  فالّضِ

ه ، وهو النقصان على الذي الضرر ، أي ال يُدخلَ « ضرار وال» فعل واحد ، ومعنى قوله : الّضررومعاً ،  ، ولكن يعفو  َضرَّ

َنُه َعداَوة  )هللا عنه ، كقول هللا :  َنَك َوبَ ي ْ  اآلية. [34فصلت : ] (اْدَفْع اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

 في تُضاّرونأَ »فقال :  ؟أنه قيل له : أَنََرى َربَّنا يوَم القيامة وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النَّبي و
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 .«يف ر ْ يته تبارك وتعا  ت ضارون فإنكم ال»ال ، قال :  ، قالوا :« ؟ر ْ يَة الةَّمس يف َغْت َسحاب
ه ِضَراراً  بالتخفيف من الّضْير ، والمعنى واحد. يقال :« ضاُرونت». وروي : الّضرّ  قلت : ُرِوَي هذا الحديث بالتَّشديد من  َضارَّ

ه َضّراً و به ؛ يقال : يَُضارُّ  َضْيراً ، والمعنى : ال َضاَرهُ و َضرَّ  بعضكم بعضاً في ُرْؤيته ، أي ال يخاِلُف بعضكم بعضاً فيكذِّ

ةو ضاَرْرتُه ِضراراً   ؛ إذا خالفته. ُمضارَّ

 وقال الجعديُّ :

ْ َر وَ  رار  َذَوى تريريريريريريريريريريريريري  ْي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريَ  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
غريريريريريريريريَ    هريريريريريريريريمريريريريريريريريا َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ىَت َ َ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريَ

  
، أي ال يَْنَضّم بعضكم إلى بعض فيَُزاحمه ، ويقول له : أَِرنيِه ، كما يفعلون عند النَّظر إلى  «ال تُضاُمون في ُرْؤيته»يُْرَوى : و

 الِهالل ، ولكن ينفرد كّل منكم بُرْؤيته.

ْؤية ، فال  «ال تضاُمون»:  ُرِوَي من َوْجٍه آخرو بالتخفيف ، ومعناه : ال ينالُُكْم َضْيٌم في رؤيته ، أي ترونه حتى تَْستووا في الرُّ

يَِضيُم بعضكم بعضاً ؛ ومعنى هذه األلفاظ وإن اختلفت متقاربة ، وكل ما ُرِوَي فيه صحيح ، وال يدفع لفظ منها لفظاً ، وهو من 

 وُغَررها ، وال ينكرها إال ُمْبتَِدٌع صاحُب هًوى. وسلمعليههللاصلىِصحاح أخبار رسول هللا 

فالن إلى كذا وكذا ، بناؤه  اْضُطرَّ  على كذا ، وقد الضَّرورة : اسم لمصدر االْضطرار ، تقول : حملتني الضَّرورة وقال الليث :

 ، فجعلت التاء طاء ؛ ألن التاء لم يَْحُسن لفظها مع الضاد.« اْفتُعل: »

 ، ممدود. الضاُروَراءو،  الّضاُروَرة بن بُُزْرج : هيوقال ا

 ِبِه َضْعُف اْلبَصر ، ويقال : رجل َضرَّ  البَصر ، إذا َضريرٌ  : اإلنسان الذاهب اْلبَصر ، يقال : رجل الضَِّرير وقال الليث :

ِريرُ و. َضِريَرة ، وامرأة ضرير وقال الراجز  !عليها َضِريَره ؛ يقال : ما أَشدَّ  ، وأكثر ما يستعمل في اْلغَْيَرة للمَضاّرة : اسم الضَّ

 يصف َعْيراً :

   مَسىتَّ  َذا َما اَلَن ِمْن َضرِيرِه  
 : بقية النَّفَس. الضرير وقال أبو ُعبَْيد :

 على الشيء ، إذا كان ذا َصْبٍر عليه ومقاساةٍ ، وأنشد : َضرير وقال األصمعّي : إنَّه لذو

ُ  بن  م رَّأَب ذ و َضرِيِر و     َ َّا
 يقال ذلك في النّاس والّدواب ، إذا كان لها َصْبر على مقاساة الشّر.

 وقال األصمعّي في قول الشاعر :

ا تريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريري  ِة ا  ِ  طريريريريريريريريرياَ  انريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريَّ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريِ 

  
يريريريريريريريريس   د    عريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا والريريريريريريريريْ رَافريريريريريريريريِ ريريريريريريريريرير هريريريريريريريرياأَبطريريريريريريريريْ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 شّدتُها ، حكاه الباهلّي عنه. َضِريُرها قال :

 الواِدي ، أي ضِريَري ويقال : انزل بأحد
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 إبمس ى ِضّفتْيه.
 وقال أَْوس :

عريريريريريريريَ   و  مريريريريرُّو  ذ و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريرييريريريريٌج مريريريرين الريريريريْ  مريريريريريريريا  ريريريريَ

  
اِل   ِ  ال َّلِح والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رِير   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريْرِمي الضريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
أيضاً ،  المضرّ وبغير هاء.  ُمِضر ، وامرأة ُمِضر . يقال منه : رجلَضّرة التزويج على : اإلضرار أبو ُعبَيد عن األصمعّي :

 الدَّاني من الشيء. ومنه قوُل األخطل :

ة   ار راتريريريريريريريريعريريريريريريريريَ كريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريريريْ ْه ظريريريريريريريريبريريريريريريريرياء بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ  ظريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريْ     َن عريريريريلريريريريى بريريريريري  ِلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريري  رارِ و مسريريريريىت اقريريريريريْ  ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، أي َضيّق. ِضرار ويقال : مكان ذُو

 الفرس على فَأِْس اللِّجام ؛ إذا أََزَم عليه. أضرّ  . ويقال :ضاُرورة وال َضَرر ويقال : ليس عليك فيه

تان الليث : ةُ واإلبهام : لحمةٌ تحتها ،  ِضّرةُ ويها ، لأللية من جانب عظمها ، وهما الشَّحمتان اللتان تَهدَّالن من جانب الضَّرَّ  َضرَّ

ْرُع يذّكر ويؤنث.  ةٌ  الرجُل : الذي عنده الِمضرُّ والضَّْرع لحمهما ، والضَّ  من مال ، وهي القطعة من اإلبل ، وأنشد : َضرَّ

مريريريريريريريريريوا لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَك يف الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوُِ َأن يريريريريريريريريريريَ  حِبَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رّ   ِ ٌ م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َك مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريم غريريريريريريريريريريريريريريَ  أبَنريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، أي َدنا ِمْنه.« به أََضرَّ »قوله :  «به ُغْصٌن ، فََمدَّ يََده فَكسره فأََضرُّ  أنه كان يُصلّي»في حديث ُمعاذ : و

 وقال عبد هللا بن َعنَمة الضبّي :

ْه  لريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌل مريريريريريريريريريريريريريريريا َأجريريريريريريريريريريريريريريريَ  أل ُِّ األر. َويريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريرييريريريريريريريل    رَّ  ََّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريرييريريريريريريريث أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي بحيث دنا حبل الحسن من السبيل.

 وقال األخطل :

ِج  را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا َوفريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريلِّ فريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريِ

  
رٌر  ريريريريريريريريريريريريريور    ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  هريريريريريريريريريريريريريَ اأٌب مريريريريريريريريريريريريريَ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي يَُمرَّ في مضيق ، وأراد أنَّه كثيٌر َغِزيٌر فمجاريه تضيق به وإن اتََّسعَت. َضَررٌ  قال ابن األعرابّي : ماؤها

 ذا كان داِهيَةً في رأيه ، وأنشد :، وِعضُّ أَْعضاٍض َوِصلُّ أَْصالِل ، إ ِضرُّ أْضرارٍ  وقال أبو َعمرو : يقال : رجل

ْرٌ  أ رِيريريريريريريريريري  هبريريريريريريريريرياو  م  لريريريريريريريريريو قريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ وُ  َأعريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
رارِ   رُّ َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْروأب  فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريكريريريريريريرياَن عريريريريريريري 

  
 أي ال يَْستَْنِقذُه ببَأْسه وِحيَله.

نيابة قُْرط ، عند أبي خراش وعروةً أخو أبي ِخراش ، وكان ألبي ِخراش عند قُْرٍط منَّة ، وأَسرت أزُد السَّراةِ ُعروة ، فلم يحَمد 

 في إسارهم أخاه :

يريريريريريِف مريريريريرين رجريريريريريريريل   ِاُّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريري    ذا  لريريريريريَ

  
فَّ  لريريريريريريري ار  تريريريريريريَ  مريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادأب الريريريريريري ريريريريريريُو أو اَللريريريريريريْ

  
ك ما سلمة عن الفراء : سمعت أبا ثَْروان يقول :  عليها جارية ، أي ما يزيدك. يضرُّ

 ّب َصْبراً ، وما يَضيُرَك على الضَّب صبراً ، أي ما يزيدك.على الضَّ  يضرك قال : وقال الكسائي : سمعتهم يقولون : ما
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ك ثعلب ، عن ابن اإلعرابّي : يقال : ما  عليه شيئاً وما يزيُدك عليه شيئاً ، بمعنى واحد. يَُضرُّ

ك عليه رجل ، أي ال يزيدك وال يضرك يقال : ال وقال ابن السكيت في أبواب النَّفي :  عليه حمل. يضرَّ

 هيثم عن قول األعشى :وسئل أبو ال

     َّ َوّصْلَه َضرَّأب  بربيع 
ة فقال : رو. قال : الضرّ  : شدة الحال ، فَْعلَة من الضَّرَّ ِمُن.  الضرير أيضاً هو حال الضُّرُّ اءو، وهو الزَّ رَّ مانة ،  الضَّ الزَّ

ّراءو  : السَّنَة. الضَّ

ّرة ثعلب ، عن ابن األعرابّي : قال : ةُ واألذاة ،  : الضَّ رَّ  .ُمِضرّ  رجل : المال الكثير ، ومنه قيل : الضَّ

ةُ  وقال أبو زيد : رَّ ْرُع كلُّه ما خال األْطباء ، وإنما تُْدعى الضَّ ة : الضَّ إذا كان بها لَبن ، فإذا قَلُص الضَّْرع وذهب اللّبن ، قيل  َضرَّ

 له : َخْيف.

ْضراَضةُ و: قطعه. قال :  ُرَضاُضهو: َدقَُّك الشيء ،  الّرضُ  قال الليث :: رض  على وجه األرض ، أي  تَُرْضَرضُ  حجارة : الرَّ

 تتحرك وال تثْبت.

ْضراض قلت : وقال غيره : صراص : ما  الرَّ  َدقَّ من الحصى.والرَّ

 : التَّمر الذي يَُدقُّ ويُنَقَّى من َعَجِمه ، ويُْلقى في الَمْخض. الّرضُ  وقال الباهلّي :

 : تمر يُنقع في اللبن فتشربه الجارية ، وهو الُكَدْيراء. الُمِرضَّة وقال ابن السكيت :

ةُ  وقال :  بهذا المعنى. الُمِرضَّ

ةالُمرِ  قال : وسألُت بعض بني عامر عن  ، فقال : هي اللّبَن الشديد الحموضة الذي إذا شربه اإلنسان أصبح قد تََكسَّر. ضَّ

 والرْيبَة ، وأنشد قول ابن أحمر : المِرضَّة وقال أبو ُعبيد : إذا ْصّب لبٌن حليب على لبن َحقين ، فهو

ي  َة قريريريريريريريريريال : َأوْكريريريريريريريريريِ ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ
 
ِرَب املريريريريريريريريري   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ك قريريريريريريري  َرويريريريريريريريلريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريريى مريريريريريريريا يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريائريريريريريريريِ

  
ْضَراَضة بيد عن األصمعّي :أبو عُ   المرأة الكثيرة اللّحم. : الرَّ

 قال ُرْؤبَة :

راِ.  ِل الريريريريريريريريريريّرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَُّْمريريريريريريريريريرياَن ذا   الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
ا الريريريريريريريريريريَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريا.   ْ َنريريريريريريريريريريِ ٌة يف بريريريريريريريريريري  رَاقريريريريريريريريريريَ  َرقريريريريريريريريريريريْ

  
 : كثير اللحم. رضراض ، وبعير راْضراض ورجل

ُجل أَرضَ  وقال األصمعّي : ً  الرُّ ةَ  إذا َشِربَ  : ِإْرَضاضا  فَثَقَُل عنها. الُمِرضَّ

 وأنشد :

     اْسَتَح ُّوا م ْبِ  ا  أََرضا 
ةُ  وقال أبو ُعبيدة : ةُ  الشَّديدة العَْدو. وقال أبو زيد : من الخيل : الُمِرضَّ  األُكلة والشُّْربَةُ إذا أكلتها أْو َشِربتها : الُمرضَّ
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 َعَرَقك ، فَأسالته. أََرضَّهْ 
 ، وأنشد : َرَضارض العشب أكالً وَهْرساً : رّضت للراعية إذاقال : ويقال 

ه  راعريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا وهريريريريريريريريي ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار.   بريريريريريريريري   َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َه الريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِ  والريريريريريريريريريورِيريريريريريريريريري   انبريريريريريريريريريض    بريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الَجعدي يصف فرساً :

ذ ه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزأب أْت ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َرفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   رَا.  رِفريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريراّنه  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْبد يُْخلطان. وقال : الّرضُ وأراد : قَرنّاهُ ببعير ضخٍم ،   : التّمر والزُّ

ا   ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريا   َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريّ  جريريريريريريريرياريريريريريريريريريٌة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ذَّى َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريَ  تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب َ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وتريريريريريريريريريريَ

  
 : َذَهب. األرض في أََرضّ وِشدةُ العَْدو ،  اإلْرضاض وقال ابن السكيت :

م  ابب الضاد والَّل 

 ض ل
 [.مستعمالن]ضّل ، لضلض : 

 : التفَاتُه وتَْحفُُّظه ، وأنشد : لَْضلَْضتُهوالدليل ،  اللّْضالض قال الليث :: لضلض 

ا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريّلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالِ. و  لريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريَ

  
اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى   جريريريريريريريريرياج فريريريريريريريريريَ َم مريريريريريريريريريغريريريريريريريريريربِّ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ  أَيريريريريريريريريريريْ

  
 أي واسٌع ، من الفضاء.

المسجَد والّدار ، إذا لم تعرْف  ضِلْلتُ  ذهب منك ، وقدبعيري وغيره ، إذا  أَْضلَْلتُ  الُحرانّي عن ابن السكيت : يقال :: ضل 

 موضعَهما.

فالٌن فلم أَْقِدْر عليه ، أي َذَهَب عني ، وأنشد  َضلَّني الدار والطريق ، وكّلِ شيء ثابٍت ال يَْبَرح. ويقال : َضِلْلتُ  وقال أبو حاتم :

: 

ي كريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريمريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو  غريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  
ل  املريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريريريريي   لريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريُّ  عريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريم َأيّنِ َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الناقة. أضللت أي تذهب عني ، ويقال :

 والدراهم وكلَّ شيء ليس بثابت قائم ؛ مما يزول وال يثبت.

 [.52طه : ] (يف ِكتاٍب ال َيِضُل َربِ  َوال يَ ْنسى)؛  عزوجلوقال الفراء في قول هللا 

 ربي وال ينساه. يَِضلُّه أي ال

الشيء ، إذا َضاَع منك ، مثل الّدابة والنّاقة ، وما أشبههما إذا اْنفَلَت منك. وإذا أخطأَت موضع الشيء الثابت ،  أَْضلَْلتُ  ويقال :

 .أَْضلَْلتُه ، وال تَقل : َضلَْلتَهو َضِلْلتُه مثل : الدار والمكان قلت :

 (ربي وال ينسى يُِضلُ  في كتاب ال)وأخبرني المنذرّي عن ابن فهْم عن محمد ابن ساّلم ، قال : سِمْعُت حّماد بن َسلمة يقرأ 

 .أََضلّه فالن بعيَره ، أي َضلَ  َجيَِّدةٌ ، يقولون :« يُضلّ »فسألُت عنها يونس فقال : 

 قلت : خالفهم يونس في هذا.
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جاج :  ، أي أَضْعته. أْضلَْلتُهوإذا جعلتَه في مكان ولم تَْدِر أَين هو ،  أَِضلُّهُ  الشيء َضِلْلتُ  وقال الزَّ
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َر ِإْحدامُهَا اْْلُْخرى)وقول هللا جلَّ وعزَّ :  وقُرىء  [.282البقرة : ] (َمَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداِء َأْن َتِضَل ِإْحدامُها فَ ُتذَكِ 

 فالكالم على لَْفظ الجزاء ومعناه.« إنْ »من كسر بالكسر ، ف (تَِضلَ  إنْ )

جاج : المعنى في  ْرها األخرى الذاكرة. (تضلّ  إن)وقال الزَّ  : إْن تَْنَس إحداهما تَُذّكِ

ُر وتُْذِكُر ، رفٌع مع كسر  رَ )ال غير. ومن قرأ « إنْ »قال : وتَُذّكِ  ، وهي قراءة أكثر الناس. (َأْن َتِضَل ِإْحدامُها فَ ُتذَكِ 

 اْستَشِهُدوا امرأَتَين ، ألن تَُذّكَر إحداهما األخرى ، ومن أجل أن تَُذّكرها. ال : وذكر الخليل وسيبويه أن المعنى :ق

، فالجواب عنه أّن اإلذكار لما كان سبَبُه اإلضالل ،  !، وإنما أُِعدَّ هذا لإلذكار تِضلَ  قال سيبويه : فإن قال إنسان : فلَم جاز أن

ومثلُه أَْعَدْدُت هذا أن يَِميَل الحائط فأَْدَعمه ،  هو السبب الذي به وجب اإلْذكار. قال : اإلضالل ، ألن تَِضلَ  جاز أن يذكر أن

، ألنه سبب اإلذكار ، فهذا هو اْلبَيِّن إن  اإلضالل وإنما أَْعَدْدتُه للدَّْعم ، ال للميل ؛ ولكن الميل ذُِكَر ، ألنه سبب الدَّْعم ، كما ذكر

 تعالى. شاء هللا

في األرض فلم  فضللنا معناه : أإذا ِمتْنَا وِصْرنا تُراباً وِعظاماً ، [.10السجدة : ] (ِإذا َضَلْلنا يف اْْلَْرضِ أَ ):  عزوجلوقوله : 

 يتبيَّن شيٌء من َخْلِقنا.

َُن َأْضَلْلَن َكِثْيًا ِمَن النَّاسِ )وقوله :   [.36إبراهيم : ] (َربِ  ِإِنَّ

بسببها ، ألن األْصنام ال تعقل وال تفعل شيئاً ، كما تقول : قد فتَنَتَنِي. والمعنى : إني أحببتها ، واْفتَتَنُت  َضلُّوا أيقال الّزجاُج : 

 بسببها.

 [.37النحل : ] (ِإْن َُتِْرْص َعلى ُهداُهْم فَِإنَّ هللَا ال يَ ْهِدي َمْن ُيِضلُ )وقوله جّل وعّز : 

 [.186األعراف : ] (َمْن ُيْضِلِل هللاُ َفَّل هاِدَي َلهُ )ّز : قال الزجاج : هو كما قال جّل وع

فالناً ، إذا وجهتَه للضالل عن الطريق ، وإياه أراد لبيد  أَضلْلتُ  قلت : واإلضالل في كالم العرب ضّد الِهَداية واإلرشاد. يقال :

: 

َ ى  تريريريريريريريريريَ ْتِ اهريريريريريريريريريْ َل ا ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري  ْن هريريريريريريريريري اه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريَ

  
اَء َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّل   َم الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياِل ومريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  انعريريريريريريريريريِ

  
 َمْن يشاء ، ولالضالل في كالم العرب معنى آخر. يُضلّ  وقال لبيد هذا في جاهليته ، فوافق قوله التنزيل

 الميَِّت ، إذا َدفَْنتَهُ. أَضلْلتُ  يقال :

 وقال المَخبَُّل :

عريريريريريريْ   َعميريريريريريريَ هريريريريريريا ْه بلو قريْيِس بن سريريريريريريريريريريريريريريَ  َأضريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريَّ

  
ْهِر قريْيَس بن عريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريم و   هريريريريريريا يف الريريريريريري َّ  فريريريريريريارِسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال النابغة :

ة   يريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريِ نْي  جريريريريريريريريريريَ وه  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريُّ  فريريريريريريريريريريَ َب م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل  و   ْزٌُ وانئريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْوالِن مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ وِدَر  جلريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 : دافِنيه حيَن مات. بمضلِّيه يريد

إذا كان ُمْطلقاً ، فذهب وال تدري أين  إضالالً أَْضلَْلتُه وبعيري إذا كان معقوالً فلم تهتد لمكانه ،  َضِلْلتُ  وقال أبو َعْمرو : يقال :

 .أَضلْلتُه ، وما جاء من المفعول به ، قلت : ضلْلتُه من قِبَِلَك قلت : الضاللُ  أخذ ، وُكلَّما جاء

ة ،  ضلَ والماُء في اللبن ، إذا َغاب ،  ضلَ  قال أبو َعْمرو : أصل الضالل الغَيبوبة ، يقال :  ضلَ والكافُِر : غاب عن الُحجَّ

 الناِسي ، إذا غاَب عنه ِحْفُظه.

 (َأْن َتِضَل ِإْحدامُها)، أي ال يغيب عنه شيٌء ، وال يغيب عن َشْيٍء ، وقوله :  [52 طه :] (ال َيِضُل َربِ  )قال هللا تعالى : 

 أي تغيب عن ِحفظها ، أو يغيب ِحْفُظها عنها. [282البقرة : ]

لَّةُ  سلَمة عن الفراء قال : لّةوالحذاقَةُ بالّداللة في السَّفَر ،  ، بالضم : الضُّ لّةُ والغيبوبةُ في خير أو شر ،  : الضَّ  الضالل. : الّضِ

 أمُر كذا وكذا ، أي لم أَْقِدْر عليه. أَضلَّنِي وقال ابن األعرابّي :

 وأنشد :

  ِ فريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ين  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي   لريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريرياِ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري 

  
 : ال يهتدي فيها. َمِضلّةٌ و،  َمَضلَّةٌ  أرض فارقَتْني ، فلم أَْقدر عليها ، ويقال : أي

 األرض الَمتِيهة. : الَمَضلُ  وقال شِمر : قال األصمعّي :

 فيها الناُس ، والَمْجهل كذلك. َمَضَل يَضلّ  وقال غيره : أَْرضٌ 

 ً  ، وأَْرضاً َمَضالَّ َمْجهالً. َمَضلّةو،  َمِضلّةً  ويقال : أََخْذُت أَْرضا

 وأنشد :

ا ْتأب   َنريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريَ ِا عريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريْ ْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرقريريريريريريريريريَ  َأاَل طريريريريريريريريريَ

  
ر وق    ِل طريريريريريريريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
َرْورَاأِب امل

َ
لريريريريريريريريريريريريريريا  ملريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وَمِزلّةٌ ، وهو اسم ، ولو كان نَْعتاً كان بغير الهاء. َمِضلّة وقال غيره : أرض

، وأََرضوَن  َمِضلةٌ  ، الذكر واألنثى ، والجمع سواء ، كما قالوا : الولد َمْبَخلَةٌ ، وقيل : أرضٌ  َمَضلةٌ  وَخْرقٌ  َمَضلَّةٌ  ويقال : فالةُ 

ت.  َمِضالَّ

 وَمِزلةٌ من الّزلَق. َمِضلَّةُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد : أَْرض َمتِيهة

لَِضلَةُ  وقال األصمعّي : لَِضلَةُ و، الضَّالِضل  : األرض الغليظة. ويقال للدليل الحاِذق : الضَّ  ، قاله ابن األعرابّي. الضُّ

ْن هو ؟، إذا لم يُْدَر َمْن هو ُضلّ  بن ُضلّ  ويقال : فالن بن فَْهلَل ، وابن ثَهلل ، كلُّه بهذا  الضُّاللُ وبن األاَُلل ،  الضُّاللُ  وهو ؟وممَّ

 المعنى.

 والصاد ، إذا كانأَْضالل وِصلُّ أْصالل بالضاد  ِضلُ  وقال اللحيانّي : يقال : فالن
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ل ه : ل  املاِء وصريريَالصريريِ ا داِهَية ، وضريريَالضريريِ َلة ب ا ه ، وامس هت  ْلضريري  ْلصريريَلة ،  ضريري  لَ و وصريري  ْيء  ،  ذا ضريرياع ،  ضريريَ لَ و الةريريَّ  ضريريَ
 فالن عن اْلَ ْصِ  ،  ذا َجاَر.

 وسلمعليههللاصلىج َجواُب النبي وخر «المؤمن َحَرُق النار َضالَّةُ » اإلبل ، فقال : َضَوالِ  عن وسلمعليههللاصلىُسئَِل النبي و

ض لها ، ثم قال  َضَوالِ  على سؤال السائل ، ألنه سأله عن : ثم قال  السالمعليهاإلبل ، فنهاه عن أخذها ، وحذَّره النَّار لئال يَتَعَرَّ

مذهب في األرض ، طويلة الظََّمأ أراد أنها بعيدة ال «َدْعها ، ما لك ولَها ، معها حذاؤها وِسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر: »

 ، ترد الماء وترعى الشجر بال راع لها ، فال تتعرض لها ، ودعها حتى يأتيها ربها.

الَّةُ  وقال الليث : َوالّ  من اإلبل التي بَمْضيَعة ال يُعرف لها مالك ، وهو اسم للذكر واألنثى ، والجميع الضَّ  .الضَّ

،  أَضاليل ال يُوفّق لخيٍر ، صاحُب َغوايات وبَطاالت. وفالن صاحبُ  ُمَضلَّل َمْصدران ، ورجلٌ  الضَّاللَةو الضَّاللوقال : 

 .أُْضلُولة واحدتها

 وقال الكميت :

ِ  اأَلمْ و  اِء عريريريريريريريرين ذي غريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ ؤال  الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِّ   ريسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
  

الل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ِر أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريرييريريريريريريريل  مريرين فريري لريريون الضريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ليلو لَلوالذي ال يُْقِلُع عن الضَّاللة ،  الضَّ  .َضلَلٌ  الماء الذي يكون تحت الصَّْخر ال تصيبه الشمس. يقال : ماءُ  الضَّ

ْلِضلَةوقال :  كلُّ َحَجر قدَر ما يُِقلُّه الرجل ، أو فوق ذلك أملس يكون في بطون األودية. قال : وليس في باب التضعيف  الضَّ

 كلمة تشبهها.

وَجنَِديل على بناء َحَمِصيص ،  َضلَِضيل وَجنَِدل ، وهو الشديد ذي الحجارة ، وقال : أرادوا َضلَِضل كانوقال الفّراء : م

 وَصَمِكيك ، فحذفوا الياء.

 ابب الض اد والنون

 ض ن
 [.مستعمالن]ضّن ، نّض : 

نة قال الليث :: ضن  نُ وَ  الّضِ  .َضنِين رجل ، كل ذلك من اإلمساك والبُخُل ، تقول : الِمضنّةو الّضِ

 [.24التكوير : ] ((24َوما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننٍي ))قال هللا تعالى : 

 ، َوهو َحَسن. بَِضنِينٍ  قال الفراء : قرأ زيد بن ثابت ، وعاصم ، وأهل الحجاز :

َصلَح ، أو « عن« »على»به عنكم ، ولو كان مكان  يَِضنُ  عليكم ، واليقول : يأتيه َغيب ، وهو َمْنفوٌس فيه ، فال يبخُل به 

 بالغيب. بضنين الباء كما تقول : ما هو

ي عن هللا ، ويُعَلُِّم كتاَب هللا ، وقُِريء : وسلمعليههللاصلىوقال الزجاج : ما هو على الغيب ببخيل ، أي هو  ،  بظنين يَُؤّدِ

 وتفسيره في
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 .َضلريْله  َأِضن   وهي اللغة العالية. وي ال : َضِلْله  َأَضن  َضّلا    به. وي ال :
 به ، ويُتَنافَُس فيه. يَُضنُ  ، أي هو شيٌء نَِفيسٌ  َمَضنَّةٍ و ِمَضنَّةٍ  ويقال : هو ِعْلقُ 

 بمودَّته. أَِضنُ ومن بين إخواني ، أي اْختَصُّ به  ِضنَّتِي ويقال : فالن

 أي َخَصائِص. «من َخْلِقه يُْحيِيِهْم في عافِية ، ويُميتُُهم في عافية ئِنُ َضنَا إنَّ هللَ »في الحديث : و

 اضتَنَّ ، فقُِلبت التَّاء طاًء. ، وكان في األصل : الضنّ  ، أي بَِخَل يَْبَخُل ، وهو اْفتِعال من أضطَن يضَطنُ  ويقال :

 : َضْرٌب من الِغْسلَِة والطيب. الَمضنُونَةُ  وقال األصمعّي :

 لراعي :وقال ا

ة    تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم عريريريريريلريريريريريى َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريونريريريريريريرية  فريريريريريريريارسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَّ

  
 ضريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريائَر ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامِسي ال  رون وال َجعريريريريريريريْ  

  
 وأنشد ابن السكيت :

نِي  َ  لريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ ْه يريريريريريريريريريري اك بريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ْ  أكريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريَ

  
اِن و   بريريريريريريريريريريَ ِن الريريريريريريريريريريْ َ  د هريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريْ وِن و بريريريريريريريريريريريَ  املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري 

  
 : ضرب من الغَواِلي الَجيِّدة. المضنُونوأْكنَبَْت : َغلَُظْت ، 

ونَه« النَّاضُ » األصمعّي ، قال : اسُم الدَّراهم والدَّنانير عند أَْهِل الحجاز :أبو ُعبيد عن : نض  ً  وإنما يَُسمُّ َل َعْيناً  ناّضا ، إذا تحوَّ

 الماُل ، أي صار َعْيناً بعد ما كاَن َمتاعاً. نَضَ  بعد أَْن يكون َمتَاعاً ، وفِعله :

الّرُجُل ،  نَضَّضَ ولك من َغِريمَك. قال :  نَضَ  : الحاِصل ، يقال : ُخْذ ما نَّضُ الواإلظهاُر ،  : النَّضُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ه إذا كثُر  ، أي ما َظَهر وَحَصَل. «من أَْمَواِلهم نَضَ  ُخذُوا َصَدقَةَ َما» الَخْبر : ، وهو ما َظَهر وَحَصَل ما ماِله ، قال : ومنه نَاضُّ

ً  فَِقيل : هو أكثُر النّاسُوِصَف رجٌل بكثرة المال ، وَ   .نَاّضا

 ِمْن أَْمَواِلهَما وال يَْقتسمان الدَّْين. نَضَ  روى شمر بإْسناٍد له ، عن ِعْكرمة أَنَّه قال : إنَّ الشَّريَكْين يَْقتَِسمان ماو

 ، أي ما َصار في أَْيِديهما. نَضَ  قال شِمر : ما

 الماء وغيره : آِخره َوبِقيَّتُه. نَُضاَضةُ وَوْيه ، َولَِد أَبَ  نَُضاَضةُ  أبو ُعبيد عن أَبي زيد : هو

 ، وهو اْلقَِليُل منه. نَُضاَضةً  إليَّ من معروفك نَِض  ويقال :

 ، وبَِضيَضةٌ. نَِضيَضةٌ  من أَْموالهم وبََضاِئُض ، واحدتها نََضائِضُ  وقال أبو َسِعيد : عليهم

 وهو اْلَمعروُف اْلقَليل. له بَشيٍء ، وبَضَّ له بشيَء ، نَضَ  وقال األصمعّي :

 ، يَنِضُ  الماءُ  نَضَ  الماِء كأَنَّما يخرج من َحجر ، تقول : نَِضيضُ  : النَّضُ  وقال الليث :
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 معروَف فالن ، أي َيْسَتخرجه ، ومله قول ر بة : َيْسَتِلض   وفالن
ا   َلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريَ ِك م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ اَن  ريريريريريريريريتا  مريريريريريريريريِ   ْن كريريريريريريريريَ

  
ْوِل مريريريريريريريريريا   َ  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ اقريريريريريريريريريْ افريريريريريريريريريَ  أَنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 وقال أيضاً :

اِ.  َره  الريريريريريريريريريريِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوى مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريْ ا   َدلريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريَ

  
ا. و   بريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريَ   مسريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ َ ى مريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريري   ال اجلريريريريريريريريريريَْ

  
 من أَْمِر فالن. نَضُ  : مكُروهُ األْمِر ، تقول : أََصابَنِي النّضُ و

 رؤبة.منه َشيئاً ، أي اْستَْخرجته وأَخذته ، وأنشد بيت  اْستَْنَضْضتُ  شمر ، عن ابن األعرابّي :

كته وأَْقلَْقته ، ومنه قيل للحيَّة : نَْضنَْضتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو : ، وهو القلق الذي ال  نَْضنَاضٌ  الشيَء ونَْصنَصته ، إذا َحرَّ

 يَثْبُُت في مكانه بِشّرته ونََشاِطه. قال الراعي :

ة  الريريريريريريريريّلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا.  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا بريريريريريريريرييريريريريريريريريه  اَّريريريريريريريرييريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريَ

  
رارَا  مريريريريريريريريع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريكريريريريريريريرياَن اَّريريريريريريريريِْ ِّ َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
: فأخرج ِلسانه وحركه ، ولم يِزْد على هذا ، وهذا كله يرجع إلى  النضاض قال : وأخبرني األصمعّي : أنه سأل أَعرابياً عن

 الحركة.

 ، وأنشد : نَضائِض : المطر القليل ، وجمعها النَِّضيضة أبو َعْمرو :

   يف ك ّل عاُ َقْ ر ه  َنضاِئض   
 بالماء فَيَِسيل ، ويقال : الّضعيفة. تنِضّ  من الرياح التي النَِّضيَضةُ  أبو عبيد :

 [ابب الضاد والفاء]

 ض ف
 [.مستعمالن]ضف ، فض : 

فَّةُ  قال الليث :: ضف  فةو،  الضَّ فات ، والجميع (1)، لغتان ، وهما : جانبا النهر اللذان يقع عليها النَّبائُِت  الّضِ فّاتو،  الضَّ  .الّضِ

فَّةُ  الوادي ، وِضيفُهُ جانبه. وقال القُتَْيبّي : الصواب َضفَّةُ  وقال األصمعّي وغيره :  بالكسر. الّضِ

فَّة قلت :  لغةٌ عالية َجيِّدة. الضَّ

 .، وبعُضهم يرويه : على َشَظف ضفف لم يَْشبَْع من خبٍز ولحم إال على وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النَّبي و

فَفُ  قال أبو ُعبَيد ، قال أبو زيد : دَّة ، تقول : لم يَْشبَع إال بضيق وقِلَّة. والشََّظُف جميعاً : الضَّ يُق والّشِ  الّضِ

 : إنَّهُ اْجتَماع الناس ، يقول : لم يَأْكل وحده ، ولكن مع النّاس. فَفِ الضَّ  قال أبو ُعبيد : ويقال : في

 ، وهو الذي َكثُر عليه الناس وأنشد : َمْضفُوفٌ  وقال األصمعّي : ماء

__________________ 
 .«اللسان»، وامل به من  (اللبأئث)يف امل بوعة  .(1)
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فريريريريريريريوِف  زَ  املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ي يف الريريريريريريريلريريريريريريريريَّ تريريريريريريريَ ريريريريريريريِ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وف  الَّ مريريريريريريريريريريريريريريريري    روِب اجلريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريريريريري   َ ارا   الريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
فَفُ  وقال أبو العباس أحمد بن يحيى :  : أن تكون األَْكلَة أكثر من ِمْقَدار المال ، واْلَحفَُف : أن تكون األكلة بمقدار المال. الضَّ

 إذا أََكَل كاَن من يأكل معه أكثر َعَدداً ِمن قَْدِر مبلغ المأكول وكفافِه. وسلمعليههللاصلىكان النبي و

 : اْلِقلّة ، واْلحفَف : الحاجة. الّضفَفُ  وقال ابن األعرابّي :

 واْلحفَف واحد. الّضفَف قال : وقال العُقَيِلي : ُوِلَد اإلنساُن على َحفَف. أي على حاَجٍة إليه. وقال :

 وَحفَف وَشَظٌف ، كل هذا من ِشّدة العيش. َضفَفٌ  صمعّي : أصابهم من العيشأبو ُعبيد ، عن األ

 : العَجلَة في األَْمر ، وأنشد : الّضفف وقال الليث :

 ليس يف رأيه َوْهٌن وال َضَفف   و   
 ، أي على َعجل من األمر. َضفَف ويقال : لَقيته على

فَفُ  شِمر : بع.: ما دون ملِء الِمْكيال ، وكل مم الضَّ  لوء وهو األكل دون الّشِ

بالفاء ، فأما الّضبُّ  الضَّفُ  وقال الفَّراء : هذا هو أبو عبيد : عن الكسائّي : َضبَْبُت الناقة أَُضبُّها َضبّاً ؛ إذا َحلَْبتَها بالكف. قال :

 فأَْن تَجعَل إْبهاَمك على اْلِخْلف ، ثم تَُردُّ أَصابِعََك على اإلبهام واْلِخْلف جميعاً.

 .أَُضفُ  ، َضفَْفتُ  : الضَّفِ  ويقال : من

 : كثيرة الماء ، وأنشد : َضفُوف : كثيرةُ اللبن ، وعين َضفوف أبو َعْمرو : ناقةٌ 

   مَسْلَبانٌَة رَكبانٌَة َضف وف   
 وقال شِمر نحواً منه ، وقال الطرماح :

فريريريريريريريريريريريريريريريريوو  نْيِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ود  مريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
َ اِول   ِة اجلريريريريريريريريريريريريريريريَْ ْ َعريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرِب مريريريريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِف الريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 كثير الغاشية ، وأنشد : مضفوف قال : وماء

فريريريريريريوف  زِ  املضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ي يف الريريريريريريلريريريريريريَّ تريريريريريريَ ريريريريريريِ  مريريريريريريريا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وِف   روب اجلريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريريريريري  َ ارا   الريريريريريريريريريريريريريريريريْ   اّل مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى إذا وقَع في اْلبِئر اْجتََحَف ماُؤها ، وقالت امرأةٌ من العرب : ِصْبياني ، فما ُرئَِي عليهم َحفٌَف تُُوفَّى أبو  قال : والمدار اْلَمسوَّ

 ، أي لم يَُر عليهم ُحفُوٌف وال ضيق. َضفَفٌ  وال

 : الحلب بالَكّفِ كلِّه ، وأنشد : الضَّفُ  وقال الليث :

ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو ِف الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريواِدُ ذاِ  الريريريريريريريريريريْ  ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارا  اِش اهريريريريريريريْ مريريريريريريريَ بريريريريريريريكريريريريريريرياء الريريريريريريريكريريريريريريريِ  ِل ال  لريريريريريريريْ

  
فَّةوأبو ُعبيد : عن الكسائّي : اْلَجفّة   جماعة القوم. الضَّ

 القوم ، أي في جماعتهم. َضفَّة وقال األصمعّي : دخلُت في

 القوم َضفّة وقال الليث : دخل فالن في
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 ، أي يف  اعتهم. َضْفَضَفتهمو 
 إلينا ، إذا َحَزبَتْنَا األمور. نَُضفُّهو، أي ممن نَلُفُّهُ بنا ،  َضِفيِفناووقال أبو َسِعيد : يقال فالن من لَِفيفَنا 

 الشَّْخِب ، أي واسعة الّشخب. َضفّةُ  وقال أبو َعْمرو : شاة

 : خفيفة أموالهم. ُمتضافّون وقال أبو َزْيد : قوم

 ُمْجتمعون ، وأنشد : : متضافُّون وقال أبو َمالك : قوم

هريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريراَ  حيريريريريريريريريريَْ  وهريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريا  ِ رائريريريريريريِ ا  عريريريريريريلريريريريريريى انريريريريريريريْ فريريريريريريريّ هريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريُّ  يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي يجمعها. وقال غيالن :

لريريريريريريريريريِف  عريريريريريريريريري  وَق الريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِف وفريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريا ُّاَل  لريريريريريريريريريْ

  
ِف   َ ّ الريريريريريلريريريريريريرياس  بريريريريريعريريريريريريري  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريَ  مسريريريريريىت ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
فَفَة والجميع  : ُهنَيَّةٌ تشبه اْلقراد إذا لَسعت َشِرَي اْلِجْلُد بَْعَد لَْسعَتِها ، وهي َرْمداء في لونها ، غبراء. الّضِ

 ، وأنشد : فََضْضتُهم فانفضُّوا تفريقُك َحلقَةً من الناس بعد اجتماعهم ، ويقال الفَضُ  قال الليث :: فض 

هريريريريم  يريريريريْ َرتريريريريريَ جريريريريْ ا مسريريريري  لريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وا َفضريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريري  مريريريريَ تريريريريَ   ذا اجريريريريْ

  
َ ادِ و   ْم  ذا كريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريوا بريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 هللاُ فاَك. يَْفُضض الخاتَم من الكتاب ، أي َكَسْرته ، ومنه قولهم : ال فََضْضتُ و

؛ « هللاُ فَاكَ  يَْفُضض ، ال قل»فقال : « يا رسول هللا ، أي إريُد أن أَْمتَِدَحكَ »ُرِوي في حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال : و

الخاتم والجموع ، وهو  فَضّ  ، ومعناه : ال يُسِقط هللا أَْسنانَك ، والفَم يقوم َمقاَم األسنان ، وهذا من ثم أنشده قصيدة مدحه بها

 تَْفِريقها.

 أي : تفرقوا. [159آل عمران : ] (اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ )قال هللا جّل وَعّز : 

 .«َخَدَمتكم فَضّ  أما بعد ؛ فالحمد هلِل الذي»الد بن الوليد أنه كتب إلى َمرازبة فارس : في حديث خو

ق ، فهو ق جمعكم ؛ وكل ُمْنَكِسٍر ُمتَفَّرِ  ، وأصل الَخَدَمة الَخْلَخال ، وجمعها ِخَدام. منفضّ  قال أبو ُعبيد : معناه فرَّ

 [.16 اإلنسان :] ((16َقوارِيَرا ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروها تَ ْقِديرًا )) : عزوجلمعروفة. قال هللا  الِفضةو

 ؟.جوَهُرها غير َجْوَهِرها فضة يسأل السائل : فتقول : كيف تكون القوارير من

اج : معنى  جَّ ْمل ، فأَْعلََم هللا أنَّ أف : (َقوارِيَرا ِمْن ِفضَّةٍ )فقال الزَّ ضَل تلك القوارير أْصله أصل القوارير الذي في الدنيا من الرَّ

 يَُرى من خارجها ما في داخلها. فضة من

 ، وهذا من أَْحسن ما قيل فيه. الِفضة قلت : فجمع مع صفاء قواريره األْمَن من الكْسر ، وقبوله الجبر مثل
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ْرُع الواِسعَة. الفَْضفاَضةُ  وقال شمر :  : الّدِ

 وقال عمرو بن معدي كرب :

ْرِب فَ و  حريريريريريريريريريَ َ ْد   لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ة  َأعريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رْبَد    ا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اِويريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : كثيرة اللّْحم مع الطُّول والجسم. وقال رؤبة : فضفاضة : واسٌع ، وجارية فَضفاض قال : وقميص

   َرقريرَاَقٌة يف ب ْ َِنا اْلَفْضَفاِ.  
 : الواسع. الفَضفاضو

 وقال رؤبة :

 كالصَّربْ   ي ْسِعْ َله  َفضَفاَ. بريْول   
 : الماء السائل ، والّسرُب مثله. الفَِضيض أبو ُعبيد

 .«منه فََضضٌ  ، قال ألبيَك كَذا وكذا ؛ فأَنت وسلمعليههللاصلىإن النبي »قالت عائشة لمروان : و

َر به. فََضضُ وأرادت أنك قطعة منه ،   الماء : ما انتشر منه إذا تُُطّهِ

، فقالت : إّن ابنَتي تُُوفَِّي عنها ، زوُجها وقد  وسلمعليههللاصلىجاءْت امرأةٌ إلى رسول هللا »في حديث أم سلمة أنها قالت : و

تين أو ثالثاً ، إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت  : وسلمعليههللاصلىفقال رسول هللا  ؟فتَْكُحلُهاأَ اْشتَكْت عينها ،  ال ، َمرَّ

ْمي بالبَْعَرةِ : أن المرأةَ كانت إذا تُُوفَِّي عنهإحد ا اُكنَّ ترمى بالبَْعرة على رأس الحْول ، قالت زينب بنت أم سلمة : ومعنى الرَّ

بشيء إاّل  ضُ تَْفتَ  بها ، فقلما فتَْفتَضُ  َزْوُجها دخلت ِخْفشاً ، ولَبَِسْت شّر ثيابها حتى تَُمّر بها سنة ، ثم تُْؤتى بدابّة : شاةٍ أو َطْير ،

 .«مات ، ثم تَْخُرُج فتُْعَطى بَْعَرةً فَتَْرِمي بها

فذكروا أن الُمْعتَدَّةَ كانت ال تَْغتَِسل ، وال تََمسُّ ماًء ، وال تُقَلِّم ُظْفراً ، وال تَْنتُِف  االْفتضاض وقال القُتَْيبِي سألت الحجازيين عن

 بطائر تمسح به قُبُلَها وتَْنبِذُه ، فال يكاد يعيش. تَْفتَضُ  ْنظٍر ، ثممن وجهها شعراً ، ثم تْخرج بعد الحْول بأَْقبَح مَ 

 الشيء ، أي َكَسرته ، كأنها تكون في ِعّدة من زوجها فتكِسر ما كانت فيه ، وتخرج منه بالدَّابّة. فضضتُ  قال : وهو من

بعْينه ، فَتَْقبُِض به بالقاف والصاد ، وقد َمّر تفسيره في باب قلت : وقد َروى الشافعيُّ هذا الحديث ، غير أنه َروى هذا الحرف 

 القاف.

به  يُفَضُ  ما الِمفَضُ والبول ، إذا انتشر على فخذي الناقة.  تَفَْضفَضَ و،  الفضفاض : كثير العطاء ، ُشبِّه بالماء فضفاض ورجل

 ، إذا اْفتَرعها. اْقتَضَّهاوريته فالٌن جا اْفتَضّ  ، ويقال : الِمْفضاض َمَدُر األرض الُمثَاَرة ، وهو

 : من أَْسماِء العرب. فَضَّاضو

 َولَِد أبيه ، أي آِخرهم. فَُضاَضةُ  وقال الليث : فالن

 قلت : والمعروُف بهذا المعنى فالن نَُضاَضةُ َولَد أبيه بالنُّون.
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 .اْلفََواضّ  : الداِهية ، وهن الفاّضةُ  أبو ُعبيد ، عن الفراء :

قتْه فقد:  «َخَدمةَ اْلعََجم فَضّ  أنا أول من»قوله :  وقال ِشمر في  .فََضضتَه يريد َكَسرهم وفّرق َجمعهم ، وكلُّ شيء كسرتَه وفَرَّ

ً  وطارت ِعظاُمه  ، إذا تَطايََرْت عند الضَّرب. فُضاضا

 : المتفرق من الماء ، والعَرق. وأنشد البن ميّادة : الفََضضُ وقال : 

روعِ  ر مريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريري  ة    ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريو أَبْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَراكريريريريريريريريريريَ

  
ِ  كريريريريريريرياْلَفضريريريريريريريريريريريريريرييِض البريريريريريريريارِدِ   َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

 
 مسسريريريريريريريريريريريريريرين امل

  
 الحصا. فَضض في حديث عمر : حين انقطعنا منوالمتفرق من ماِء اْلبَرد أو المطر ،  الفضض قال :

 .الفَِضيض قال أبو ُعبيد : يعني ما تفَّرق منه ، وكذلك

 .«هللامن لعنة رسول  فََضضٌ  أنت»قول عائشة لمروان :  وقال شمِر في

ق. اْنفَضَ  اسم ما اْلفَضض قال :  ، أي تَفَرَّ

 نحوه. الِفضاضو

 ابب الضاد والباء

 ض ب
 [.مستعمالن]ضّب ، بّض : 

بَّةوقال :  .أَضبّ  . وفالنِضبابا ، ويجمع َضبّة يُكنى أَبَا ِحْسْل ، واألنثى الضَّبُ  قال الليث :: ضب   يَُضبَّبُ  حديدة عريضة الضَّ

باب الخَشُب ، والجميعبها   .الّضِ

َضْت على هيئة الَكتِف. الضَّبّ  والَكتِيفَةُ ، ألنّها عريضة كهيئة َخْلقِ  الضبَّةُ  قلت : يقال لها : يْت َكتِيفَة ، ألنها ُعّرِ  ، وُسّمِ

 .ِضبَابا ، وتجمع ضبَّة ويقال للّطْلعَِة قبل انشقاقها عن اْلغَِريض :

 وأنشد ابن السكيت :

َن  فريريريريريريريريْ ه  يريريريريريريريري  ريريريريريريريريِ بريريريريريريريريابريريريريريريريريَ ال  كريريريريريريريريَأّن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريّ فريريريريريريريري   بريريريريريريريريِ

  
غريريريريريريريريريَ َِّ    وا  يريريريريريريريريريُو عريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

 
 بريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريون  املريريريريريريريريري

  
 أراد بضباب اْلفُّحال ما خرج ما طلعه الذي يُْؤبَر به َطْلُع اإلناِث.

 ، ويَرابِيع. ضباب ، وَمْربَعَة : ذاتُ  َمَضبَّةٌ  ، وأَْرضٌ  ضبابها أرُض بَني فالن ، إذا َكثُرَ  أَضبّت ويقال :

، وسمعت غير واحد من العرب يقول :  ضبابها ُمْنَكرة ، وهي قَِطٌع من األرض يكثر َمضابّ  األصمعّي : يقال : َوقَْعنا فيوقال 

باب ، أي نَِصيدُ  الَمَضبَّة خرجنا نَْصَطاد  ، جمعوها على َمْفعَلة كما يقال للشيوخ : َمْشيَخة ، وللسُّيوف : َمْسيَفة. الّضِ

 فالن ما في نفسه ، أي أخرجه. أَضبّ   :أبو نَْصر ، عن األصمعيّ 

ه : قال أبو حاتم : إذا تََكلَّموا وأفاضوا في  أََضبُّواوالقوم ، إذا َسكتُوا ، وأَْمسكوا عن الحديث ،  أضبّ  وقال شِمر فيما قرأت بَخّطِ

 الحديث.

 القوُم ، إذا تكلّموا ، أَضبّ  وقال الليث :
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 األض اد.،  ذا سكتوا ، وُّعم أنه من  َأضبُّواو 
 أنا ، إذا أََسْلُت منها الّدم ؛ فكأنه أضبَْبتُهاويُده َدماً ، إذا سالَت ،  ضبَّبَ  الرجل ، إذا تَكلّم ، ومنه يقال : أضبّ  وقال أبو زيد :

 الكالم ، أي أَخرجه كما يَْخُرج الدم. أَضبّ 

ً  الرجُل على ِحْقٍد في اْلقَْلب ، وهو أَضبّ  وقال الليث :  .يُِضُب إضبابا

ً  وقال األصمعّي : يقال : تركت ِلثَتَهُ  ِلثَتُه ، إذا ُوِصَف بِشّدة النَِّهم لألكل ،  تَِضبُ  من الّدم ، إذا سالت. وجاءنا فالن تَِضُب ضبِيبا

 أو الشَّبَِق ِلْلغَْلمة ، أو الحرص على حاجته وقضائِها.

 وأنشد أبو ُعبيد قول بِْشر بن أبي خازم :

م  و  هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم  قريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
ِم   لريريريريريريريريَ غريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ا لريريريريريريريريِ ال  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياهتريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

لريريريريريريريا أن َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريِ ريريريريريريرياتريريريريريريكريريريريريريم  يريريريريريريْ ا أَبريريريريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريريريريريْ  أَبريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريا  َواطريريريريِ اِء عريريريريَ بريريريريريريريَ ا   كريريريريريريريالريريريرييتريريريريِّ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريَ  عريريريريلريريريريى مريريريري 

  
 يُضرب هذا مثالً للحريص النّْهم.

ً  تَِضبَّانِ  َسَجَد وهمافي حديث ابن عمر أنه كان يُْفِضي بيديه إلى األرض إذا و  ، أي تَِسيالن. َدما

 ، وبَضَّ يَبِضُّ ، إذا سال الماُء وغيره. ضّب يَِضبّ  : دون الّسيالن الشديد ، ويقال منه : الضُّبُ  وقال أبو ُعبيد :

بِيبَة قال أبو ُعبيد ، وقال أبو عمرو :  ِلِصْبيَتِكم. ضبِّبُوا قال :َسْمن وُربٌّ يُْجعَُل للصَّبي في اْلعُّكِة يُْطعَُمه. ي الضَّ

ً  ناقته ، َضبّ  ويقال :  ، إذا َحلَبها بخمس أصابع. يَُضبُّها ضبّا

 .ضبّ  ، ويقال للرجل إذا كان َخبّاً َمنُوعاً : إنه لََخبٌ  ضباب السماء ، إذا كان لها أضبَّت وقال األصمعّي :

 : ورم في ُخّفِ البَعير. الضبُ و: اْلِحْقُد في الصدر ،  الضَّبُ وقال : 

ً  الرجُل على ِحْقٍد في القلب وهو أضبّ  وقال الليث :  .يُِضُب إِضبابا

 : اْلقَْبض على الشيء باْلَكّف. الضَّبُ  ويقال :

 َصلَّب.: داٌء يأخذ في الشَّفَِة فَتَِرُم ، أو تَْجُسو ، ويقال : تَْجسأَ حتّى تَْيبََس وتَ  الضَّبو

بابوقال :  بابَةُ و الّضِ  .ُمِضبّةٌ  ، وسماء ُمِضبّ  يوُمنا ، ويَْومٌ  أََضبَ  : نًدى كالغُبَاِر يَْغَشى األرض باْلغََدَوات. يقال : الضَّ

 ، يعني في الِقلَّة وسرعة الذهاب. «كُضبَابِة اإِلناء ُضبَابَةٌ  إنما بَِقيَْت من الدنيا»في الحديث :  وقال الليث

 بالصاد. في الحديث : إنما بقيت من الدنيا ُصبَابَةٌ كُصبَابة اإلناء الذي جاءقلت : 

 هكذا رواه أبو عبيد وغيره.

 على أَْضبَْبتُ  أبو عبيد ، عن الكسائّي :
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 الةيء : أ رْفه  عليه أن أْظَفَر به.
باب المضاعف ، والصَّواب ما رويناه قلت : وهذا من أَْضبَى يُْضبِي ، وليس من باب المضاعف ، وقد جاء به الليث في 

 للكسائي.

 ، إذا تكلَّم ، وأَْضبَأَ على الشيء ، إذا َسَكت عليه. أََضبَ  وقال أبو زيد :

اٌش جريُء. ُضبَاِضبٌ  ، ورجل ِضْبِضبٌ  وقال الليث : امرأَة  : فَحَّ

 أَيضاً ، أي قَصير سمين مع َغِلظ. ُضباِضبٌ  قال : ورجل

 السََّمُن حين يُقبِل. : التََّضبُّبُ وقال : 

 ، إذا كان قَصيراً َسِميناً. ُضباِضبٌ  وروى أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : رجلٌ 

بَب بَيِّنَةُ  َضبَّاء ، وناقَةٌ  أََضبَ  أبو ُعبَيد ، عن األَُمِوّي : بعيرٌ   ، وهو َوجٌع يأخذ في اْلِفْرِسن. الضَّ

اِغُط ا قال أبو ُعبيد : وقال اْلعََدبَُّس الِكنانِيُّ :  َشيٌء واحد ، وهما اْنِفتاٌق من اإِلبط ، وَكثْرة من اللَّحم. الضَّبُ ولضَّ

، ذكره في حروف أَْظَهر فيها التَّْضعيف ، وهي متحركة ، مثل قَِطَط َشعُره ، وَمِشثَت  ِضبَابُه البَلُد : َكثَُرتْ  َضبِبَ  ابن السكيت :

قاء : تغيَّر ريُحه.  الّدابة ، وأَِلَل الّسِ

باب الذي يَُؤتِّي الماَء إلى ِجحرة مَضبِّبالْ و  ، حتَّى يُْذِلقَها ، فَتْبُرز فَيصيَدها. الّضِ

 قال الُكَمْيت :

هريريريريريريريا ى نريريريريريِ ريريريريريريريافريريريريري  َؤتريريريريريِّ ف  ال يريريريريريري  يريريريريريْ ِة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريَ بريريريريريريْ غريريريريريَ  بريريريريريِ

  
بريريريريريريريِّ     مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  الريريريريْ أَتريريريريريريريْ ا مريريريريريريريا َأ ريريريريْ ريريريريريريريَ هريريريريريريريَ غريريريريَ لريريريري  بريريريريريْ يريريريريريَ  لريريريريِ

  
باب ِجحَرتها حتى يَْستَخرجأَْن يَُؤتِّي الماَء إلى  اْلمَضبِّبُ  يقول : ال يحتاج با ،  الّضِ ويَصيَدها ؛ ألنَّ الماَء قد َكثَُر ، والسَّْيل عال الرُّ

 فكفاه ذلك.

ً  عليه َضبَّب ِشدَّة القَْبض على الشَّيء ؛ كيال يَْنفَِلَت ِمْن يده ، يقال : التَّضبيب شِمر عن ابن شميل :  .تَضبيبا

َمن حين يُْقبل. : التَّضبُّبُ  أبو عبيد ، عن أبي َعْمرو :  الّسِ

 ، ومنه قول الشاعر : الضبّ  والعََرب تشبه َكفَّ اْلبخيل إذا قَصَّر عن العطاء بَكفِ 

هريريريريريريريريريريريريم  فريريريريريريريريريريريريَّ ٌُ كريريريريريريريريريريريريَأنَّ أكريريريريريريريريريريريري  را ني  أَبريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريِ

  
ِل   ه يف اََّْبريريريريريريريائريريريريريريريِ اب  أ نةريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  َأك ف  ضريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، وهو الجريء على ما أتى ، وهو األَْبلَخ أيضاً ، وامرأة بَْلخاء ، وهي اْلجريئة التي  ِضْبضبَةٌ  ، وامرأة ِضْبِضبٌ  أبو زيد : رجل

 تَْفخر على جيرانها.

 ، إذا َحقَد. َضبَ  أبو عمرو :

 القوُم : نهضوا في األمر جميعاً. أََضبَ واألرُض بالنبات : طلع نباتُها جميعاً.  أَضبَّت ابن بُُزْرج :

 والَحْسُي ، وه بَضَ  األصمعّي وغيره :: بض 



4142 

 

ل ه. تَِبض   ،  ذا َجَعَل ما ه خيرج قليال  قليال  ، وي ال للرج ل  ذا ن ِعَه  لّصرْب على املصيبة : ما يَِبض  َبضيضا    َعيريْ
ْت تَبُِض بَضاَضةً  ، وقد لَبَضَّة ويقال للمرأة إذا كانت لَيِّنَة الجلد ، ظاهرة الدَّم : إنها  .بَضَّ

ً  له بََضضت بي زيد :أبو ُعبيد ، عن أ  ، إذا أعطاه شيئاً يسيراً ، وأنشد شمر : أَبُُض بَّضا

رِيريريريريرين و  كريريريريريريريْ   لريريريريريلريريريريريجريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ض الريريريريريلريريريريريُّ ْبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل تريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريل  و   مريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  أَنريريريريريريريريريريريريْ

  
 .أَبََض يُبِضُ و،  بََض يَبُضُ  قال : هكذا أَْنشدنيه ابن أنس ، بضم التاء ، وهما لغتان :

 .«تَْبُضض ولم»ورواه القاسم : 

ةُ  قال : وقال ابن شميل : ْقرة. البَضَّ  : اللَّينة الحارة الحاِمضة ؛ وهي الصَّ

ً  وقال ابن األعرابّي : سقاني ةً و بَّضا  ؛ أي لبناً حاِمضاً. بَضَّ

ةٌ  وقال الليث : امرأة ةٌ ُمْكتَنَزةُ اللّحم في نََصاَعة لون ، وبََشَرةٌ  بَضَّ ،  بَضوضٌ  وبِئْرٌ  .بَضةٌ بَضاض ، وامرأة بَّضةٌ بَضيضةٌ  ، تَارَّ

 يجيُء ماؤها قليالً قليالً.

 : قالوا : الَكْمأَة ، وليست بَمْحضة. البَضباضو

قاءُ   من ماء أي شيء يسير. بضاَضة وقال أبو َسِعيد : في الّسِ

ماً ، وهي الغُضوضةُ. قال : وغضَّض ، إذا  بَضَّضَ  ثعلب عن ابن األعرابّي : الرجُل إذا تَنَعَّم ؛ وَغضَّض : صار َغَضاً ُمتَنَعِّ

 أَصابته غَضاَضة.

ةُ وقال :   الشيء اليسير. : المرأة الناعمة ، سمراء كانت أو بيضاء ، واْلمّضةُ : التي تؤذيها الكلمة ، أو اْلبَضَّ

 من النساء : الرقيقةُ الجلد كانت بيضاء ، أو أَْدماء. اْلبَّضةُ  أبو ُعبيد : عن األصمعّي :

 وقال أبو عمرو : هي اللَِّحيمة البيضاء.

خاصة. اْلبَضُ  وقال األصمعّي : خوصة والرَّ  من الرجال الّرْخص الجسد ، وليس من البياض خاصة ، ولكنه من الرُّ

 .تَبَُض بََضاَضةً  يا رجل بَِضْضتَ  هو الجيِّد اْلبَْضعَة السَّمين ، وقد وقال غيره :

 ابب الضاد وامليم

 ض م
 [.مستعمالن]ضم ، مض : 

مُ  قال الليث :: ضم  فالناً ، إذا أقُْمَت  ضاَممتُ و،  َمْضُمومٌ  ، وهو َضامٌ  هذا إلى هذا ، فأَنَا َضَمْمتُ  الّشْيء ، تقول : ضمك : الضَّ

مامُ ومعه في أمٍر واحد ،  جماعةٌ من الناس ليس أْصلُهم واحداً ، ولكنهم  : اإلْضماَمةُ وبه شيئاً إلى شيء.  تَُضمُ  كلُّ شيء الّضِ

 .األضاميم لفيٌف ، والجميع
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 وأنشد :

 َأْكوار نريَعم و   مَسٌي َأضاِميم  
َماِضمُ وقال :   : صوته. ْمَضَمتُهضَ و، من أسماء األَسِد ،  الضُّ

مُ وقال :  مامو الّضِ  : الّداهية الّشديدة. الّضِ

ي َصماِم بالصاد ، وأحسب الليث أْو غيره : َصْحفوه فََجعلُوا الصاد ضاداً ، ولم أسمع  الضمّ  قلت : العَرب تقول للّداهية : َصّمِ

 في أسماء الدواهي. الّضمامو

 ، اسم رجل. َضْمَضمولغير الليث : 

 اْضَط فالن شيئاً إلى نفِسه.ويقال : 

 : الكثير األكل الذي ال يشبع. الضُّماِضمُ  وقال أبو زيد :

ِرّز  َوتِن  الضُّماضمووقال اللحيانّي : قال األموّي : يقال للرجل البخيل : الّضِ ز ، كله من صفة البخيل ، وهو الصُّ ، واْلعََضمَّ

 أيضاً.

ْمَضم ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  جسيم الشجاع ، بالضاد.ال : الضَّ

ْمَصم : البخيُل ، النِّهاية في البخل ، بالّصاد.  قال : والصَّ

 الرجل إذا َشُجَع قلبُه ، ومَضْمض : نام نوماً قليالً. َضْمَضموقال : 

 .«فوجدنا عاقبته ُمّرا َمِضْضنا َخباِث كلَّ ِعيدانِِك قد»ُروي عن الحسن أنه قال : : مض 

ه ، ويقال : ال مضيض : الَمضُ  وقال الليث :  إذا شربت. تَُمضّ  اْلعَْنز ، ويقال : ارشف وال تَِمّض َمِضيض الماء كما تَْمتَضُّ

 .يمضّ  ، أي «عراقيب الناس يَتََمضمض ولهم كلب»في الحديث : و

ً  في شربها تََمضّ  اْلعَْنزُ  َمضَّت قال :  ، إذا شربَْت وعصرت شفتيها. َمضيضا

 : تحريك الماء في الفم وفي اإلناء. المضمضةو

نِي أبو ُعبيد عن الكسائّي :  .أََمّضنيوالجرح  َمضَّ

 العين ، لم يَْعرفا غيره. يُمضُ  وهو كخل .أََمّضنِي وقال أبو زيد واألصمعّي :

نِي وقال أبو ُعبيدة : نِيواألمر.  َمضَّ  كالم تميم. أمّضنيووقال :  أََمضَّ

 : ُحْرقته ، وأنشد : مضيضهوالعين ،  يَُمضّ  قال الليث : كحل

ضاِ.  
َ
   َقْ  َذاَق أْكحاال  من امل

 له ، أي بلغت منه المَشقّة. َمِضضتُ و

 وقال رؤبة :

   فاْقَ ْ َفَةرُّ ما أََمّضا 
 َعْينِي بنوم ، أي ما نامت. َمضمضت النوم. يقال : ما .الِمضماضوالقلب أي يَْحِرقه ، وقال :  يُِمضُ  وكذلك اْلَهمُ 

 وقال رؤبة :
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ْ  فريريريريريريريريريريريرياإللريريريريريريريريريريريريه راِ.  خريريريريريريريريريريريريَّ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن يريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريرياِ.   ْرَ. يف ِمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْن مل يريريريريريريريريريَ َك ومريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
 أي في ُحرقة.
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ً  يقال : ما َعلَّمك أَْهلك من الكالم إال وأخبرني المنذري ، عن المفضل بن سلمة ، عن أبيه ، عن الفراء أنه قال : وميضاً ،  مّضا

 .«إنَّ في بَّض وبِّضِ لَمْطعَما»وبَّضاً وبيضاً ويقال في مثٍل : 

 بالفارسية ، وأنشد :« هيج»، وهو « ال»: أن يقول اإلنسان بطرف لسانه ِشْبهُ  الِمضُ  وقال الليث :

ِض  َل فريري ريريريريريريريالريريريريريريريه : مريريِ هريريريريريريريا الريريَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريتريري 

  
ْه  و   ض مسريريريريريريريريريريرَّكريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ   رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
ً  ، وبعضهم يقول : إال ِمضّ و ِمضّ  يقولها بأضراسه ، فيقال : ما علَّمك أهلُك إال« ال»كقول القائل :  ِمضّ  وقال الفراء : ،  مّضا

 يُوقع الفعل عليها.

 بين الناس ، أي الشّر ، وأنشد : المضائِضُ  وقال أبو زيد : كثرت

 املضاِئض   ق  َك  ر  بني األَعِم و   
 : الرجل الخفيف السريع. الِمضماضو

 وقال أبو النجم :

ا.  فريريريريريريريريريريريريريَّ ل  نريريريريريريريريريريريريريريَ ْوجريريريريريريريريريريريريريَ َن كريريريريريريريريريريريريريّل هريريريريريريريريريريريريريَ ْ كريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريرياِ.   ض  ِمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريِ ْردا  وكريريريريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
كه. وقال اللحياني : إذا غسله. َمْضمض أبو تراب ، قال األصمعّي :  إناءه وَمْصمَصه ، إذا حرَّ

ً  ، وهو الماَء الذي ال يطاق ملوحةً ، وبه سمي الرجل اْلُمضاض ، إذا شِرب َمضَّض ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ،  ُمضاضا

الل.  وضده من المياه اْلقَطيُع وهو الصافي الزُّ

 القوم وتماظُّوا ، إذا تاَلَحْوا وَعضَّ بعضهم بعضاً بألسنتهم ، وهللا أعلم. تَماضَ  وقال بعُض الكالبِيِّين فيما روى أبو تراب :
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 كتاب الثَّلثي الصحيح من حرف الضاد

 ض ص
 أُهلمتا مع الحروف كلها إلى آخرها.

 [أبواب الضاد والسني]

 ص س ث   ض س ذ   ض س ظ   ض س ت   ض س د   ض س ط   ض س ز
 أهملت وجوهها كلها.

 ض س ر
 استُعمل من وجوهها : ضرس.

رس : العَضُّ الشديد الضَّْرسُ  الليث :قال : ضرس  ْرِس  : َخَوٌر في الضََّرسو، قال :  بالّضِ ْرسومن حموضة ،  الّضِ ما  الّضِ

ْرسوخُشن من اآلكام واألخاِشب ،   السَّحابة تُْمطر ال عرض لها. : الّضِ

:  الضَّْرسو: كّف عن البرقع ،  ضَّْرسالو: المطر الخفيف ،  الضَّْرسواألرض الخشنة ،  الضَّْرس ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

رسوتعليم الِقْدح ،  الضَّْرسوَعضُّ اْلِعْدل  الضَّْرسوطول القيام في الصالة ،  : سوء الخلق ،  الضَّْرسواْلِفْنُد من الجبل ،  الّضِ

 : األرض التي نباتها هاهنا ، وهاهنا. الضَّْرسوَ : َصْمُت يوٍم في الليل ،  الضَّْرسو

 : المطر هاهنا ، وهاهنا. الضَّْرسوقال : 

 : امتحان الرجل فيما يدعيه من علم أو شجاعة. الضَّْرسُ و

 نابُها ، أي ساء ُخلُقها. وقد َضِرسَ  قد ، أي َسيِّئَةٌ الخلُق ، ومنه قولهم في الحرب : َضُروسٌ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : ناقة

ْستُ   ، إذا بُنِيت بالحجارة ، وهي َمْضروسةٌ  ، وبِئر بأَْضراسك َعَضْضتَهالرجل ، إذا  َضرَّ
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ريس ر وس ، ووقعه يف األر. الضريريريريريريَّ ِرسٌ  من م ر ، أي وقعه فيه ِق ع م تريَفرقة ، وفالٌن ، ضريريريريريري  ِرٌس أي  ضريريريريريريَ  ريريريريريريَ
 َصْع   ا  ل ق.

س وَرْيط ةٌ  ُمَضرَّ َسةٌ  : ضْرٌب من الَوْشي. وَحرَّ  الِكالب من الحجارة. كأَْضَراِس  : فيها ُمَضرَّ

سٌ  شِمر : َرُجلٌ  ب ، وقاتل.  ُمَضرَّ ْبتها وعرْفتها.  األمور : ضاَرْستُ و، إذا كان قد سافر وَجرَّ بنو فالن بالحرب ،  َضِرسَ وَجرَّ

 إذا لم ينتهوا حتى يقاتلوا.

قوم َحَزانَى  َضَراسى ه من الجوع. قال : ومثل، إذا أصبحوا ِجياعاً ، ال يأتيهم شيء إال أكلو َضراَسى ويقال : أصبح القوم

سٌ  ، وثَْوبٌ  الضَّراَسى َضِريس لجماعة الحِزين ، وواحد  أي َمَوشَّى ، وقال الشاعر : ُمَضرَّ

ه  كريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريَّ ِ هريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ِت جبريريريريريريريريريريريِِ بريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ  َردَع  الريريريريريريريريريريريْ

  
رَّس    َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريرياٌق يف الريريريريريريريْ ٌ  عريريريريريريريِ  َربريريريريريريريْ

  
س قال : ورجل ً ضَ  : مجّرب قد ُجِعل ُمَضرَّ  .ِرسا

سٌ  : تحزيُز ديناٍر ، ونبٌر يكون في ياقوتٍة ، أو لؤلؤة ، أو خشبة. وقِْدحٌ  التضريسُ  وقال الليث :  ليس بأَْملس. ُمَضرَّ

 وقال أبو األسود الدُّؤلي وأنشده األصمعّي :

غريريريريريريريرياِء أْوس  بريريريريريريريرين  عريريريريريريريريامريريريريريريريرير   بريريريريريريريريْ  أاتينَ يف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
هريريريريريريريا  راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ّن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اِدعريريريريريريري   عريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا جبريريريريريريريِِ  خيريريريريريريري 

  
راس الباهلّي :قال  ، وهي التي  َضُروس : ِميَسٌم لهم ، والِجنُّ ِحْدثان ذاك. وقيل : أراد بحدثان نتاِجها ، ومن هذا قيل : ناقة الّضِ

 تَعَضُّ حالبها.

ْرس شِمر ، عن ابن األعرابّي ، قال : َخِشنة  األكمةُ الخشناء الغليظة ، وهي قطعة من القُّفِ ُمشرفة شيئاً ، غليظة جداً ، : الّضِ

 ِغلَُظه وُخْشنَتُه. َضَرُسه ؛ إنما الضُّروس الموطىء ، إنما هي حجر واحد ال يخالطه طين ، وال ينبت شيئاً ، وهي

 من األرض ، وهو الموضع يُصيبه المطر يوماً أو قَْدَر يوم. بِِضْرس وقال الفراء : مررنا

ةُ  َسةٌ  وقال غيره : َحرَّ  الحجارة.الكالب من  كأضراِس  : فيها ُمضرَّ

ْرسُ  وقال الُمفَضل : ْمُث ونحوه إذا أُِكلت ُجذوله ، وأنشد في صفة إبل تجلح أُُروم الشجرة : الّضِ يُح والّرِ  : الّشِ

ي  لريريريريريريرياهريريِ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  بصريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريراِء الريريريتريريريَّ ْه ضريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َرعريريريريريريريَ

  
يريريريريريم عريريريريريلريريريريريى اجلريريريريريريريْ  وب   ه ال تريريريريري  ريريريريريِ حريريريريريريريَ  فريريريريريريريَأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِرُم الذي يَْغضب من الجوع.  الضَِّرسَ  وقال أبو زيد : : أْن يُْفقَر أَْنُف البعير بَمْرَوةٍ ، ثم يوَضع عليه َوتٌَر أَْو قِدٌّ  لضَّْرسُ او: الضَّ

 الجرير وأنشد : ُمضُروسُ  جمل لُِوَي على الجرير يَُذلَُّل به ، فيقال :

ىتَّ كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريَّ   م   محريريريريريريريريريَْ   مسريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
ؤ ود     َّريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِك َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير وس  اجلريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريرير قريريريريريريريريريريريريَ
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َم الرجل  الضَّْرسو،  َضَرسها يضِرسها : َطيُّ البِئر بالحجارة ، يقال : الضَّْرسُ  السكيت ، قال :الحرانّي ، عن ابن  : أن يُعَلِّ

ه بأسنانه ، فيؤثر فيه ، وأنشد األصمعّي :  قِْدَحه بأن يَعَضَّ

رْع  و  ِع فريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ر مريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريِ ا  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريرياِن مريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ     لريريريريريريريريَ ْرِس و بريريريريريريريريه عريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 األسنان من شْيَء حامٍض. تَْضَرسَ  : أن الضََّرسُ و

 ض س ن ض س ف   ض س ل
 مهمالت.

 ض س ب
 .َضبِس في حديث عمر أنه قال في الزبير : ضرسوأهمله الليث : : ضبس 

بِس هكذا رواه شِمر في كتابه ، قال : وقال أبو َعدنان :  الّداهية.في لغة تميم : اْلَخّب ، وفي لغة قيس :  الضَّ

 .ِضْبسو،  َضْبسٌ  قال : ويقال :

 وقال األصمعّي في أرجوزة له :

َله  ِضبٌس َ ِبث      جْلاِر يريْعَلق  مَسبريْ
ْبس وقال أبو َعْمرو :  : الثَّقيل البدن والّروح. الّضِ

ْبسُ  قال : وقال ابن األعرابّي : ْبسوعليه ،  َضبَسَ  إلحاح الغريم على غريمه ، يقال : : الضَّ  : األحمُق الضَّعيف البدن. الّضِ

 ض س م
 مهمل.

 أبواب الضاد والزاي

 ض ز ث :   ض ز ذ   ض ز ط   ض ز ت   ض ز د   ض ز ط
 مهمالت.

 ض ز ر
ِرزُ  قال الليث :: ضرز  ِرزُّ و: ما َصلُب من الصخور ،  الضَّ  : الرجل المتشدد الشَّديد الّشح. الضَّ

 .ِضِرزّ  وقال األموّي : يقال للرجل البخيل :

 .َضْرز األرض : َكثَْرةُ ُهْبِرها ، وقِلّة َجَدِدها. يقال : أرض ذات َضْرزُ  وقال ابن شميل :

 ض ز ل :
 مهمل.

 ض ز ن :
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 استعمل من وجوهها : ضزن.

ْيَزنُ  قال الليث :: ضزن   مرأَة.: الشريك في ال الضَّ

 وقال أوس :

َرأب   كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ة فريريريريريريريرييريريريريريريريريكريريريريريريريريم غريريريريريريريريت  مريريريريريريريري  يريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريفريريريريريريريريارِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ف    لريريريريريريريِ َزٌن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ْم ألبريريريريريريرييريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريري  لريريريريريريريُّ  فريريريريريريريكريريريريريريري 

  
 يقول : أنتم مثل المجوس يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه ، وامرأة ابنه.

 ً ً  َضْيَزنا وقال اللحيانّي : جعلت فالنا  عليه ، أي بُْنَداراً عليه. قال : وأرسلته ُمْضِغطا
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 عليه ، وأهل مكة وامل يلة ي ولون : أرسلته ضاغ ا  عليه.
ْيَزنُ وقال :   .الضيَّازن ، والجميع َضْيَزن أيضاً : َولُد الرجل وِعياله وشركاؤه ، وكذا كل من َزاَحَم رجالً في أمٍر فهو الضَّ

 ، وأنشد : الضْيَزن للنَِّخاس الذي تُْنَخُس به اْلبََكَرةُ إذا اتسع خرقُهاوقال غيره : يقال 

   على َدم وك  تريرَْك   الضياُّاَِن 
ْيَزنُ  وقال أبو َعْمرو :  يكون بين قَّبِ اْلبََكرةِ والسَّاعد ، والسَّاعد َخَشبةٌ تُعَلَّق عليها اْلبََكَرة. الضَّ

ْيَزان ذا لم يَتَبَطَّن اإلناث ، ولم يَْنُز قَّط :وقال أبو ُعبَْيدة : يقال : للفرس إ  .الضَّ

ْيَزن ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : : َخدُّ بكرة السَّْقي ،  الضْيَزنُ والذي يتزوج امرأة أبيه إذا طلَّقها ، أو مات عنها.  : الضَّ

يَزنو: الّساقي اْلَجلد ،  الضْيَزنو  الحافظ الثِّقة. وأنشد : : الضَّ

َزاَننِْه       نَّ َ رِيبريْيَك َلَضيريْ

 ض ز ف
ْفزُ  يده. قال : قال الليث : َضفَزَ : ضفز  ،  َضِفيَزة ، وكل واحدة منها َضفَْزتُه فاْضَطفَزَ  تَْلِقيُمَك البعيَر لُقَماً ِعظاماً ، تقول : : الضَّ

 الفََرس لجاَمه ، إذا أَْدَخلته في فيه. َضفَْزتُ  ويقال :

ْفزُ  أبي زيد :أبو ُعبيد ، عن   ، وأَفََز يَأْفُِز. َضفََز يَْضِفزُ  اْلعَْدو ، ويقال : منه واألَْفُز : الضَّ

 بمعنى واحد. َضفَزَ ووقال غيره : أَبََز 

ْفزُ  وقال عمرو ، عن أبيه :  : الِجَماُع. الضَّ

 بها ، أَْي أَنِيُكها إلى أن َسَطَع الفُْرقان ، أي السََّحر. أَْضِفزُ  وقال أعرابّي : ما ِزْلتُ 

ْفزُ وقال :  ْفزُ والتَّْلِقيُم ،  الضَّ ْفزوالدَّْفع ،  الضَّ  : القَْفز. الضَّ

 .«َضفَّاز َمْلعُوٌن كلُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

فَّاز وقال الزجاج : معنى ام ُمْشتَقُّ  الضَّ ْفز من : النَّمَّ ُر  َضفَّاز ، وهو شعير يَُجشُّ فيُْعلَفُه البعير ، وقيل للنمام : الضَّ ؛ ألنه يَُزّوِ

ياحين.« قَتَّاب»القول ، كما يهيّأ هذا الشعير لُقَماً لعلف اإلبل ، ولذلك قيل للنمام :   من قولهم : ُدْهٌن ُمقَتٌَّت ، أي ُمَطيٌَّب بالرَّ

 ض ز ب
ْبزُ  قال الليث ::  [ضبز]  . الّشديد المْحتال من الذئاب ، وأنشد :الضَّ

ال  و  يريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريِ ارَِك  مسريريريريريريريريريريريْ رِق  مريريريريريريريريريريرياَل جريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريزِ   بريريريريريريريريريِ ِرس  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوِل ذ َ الريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
ْبزُ وقال   : شدة اللحظ ، يعني نظراً في جانب. الضَّ

 ض ز م
 استعمل منه : ضمز.

ْمزُ  قال الليث :: ضمز   من اإلكام ، الضَّ
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 ، وهي أكمة صغتأب  ا عة ، وأنة  : َضْمَزأب الوامس أب
   م وف  هبا على اإلكاُِ الضُّمَِّز 

ْمز وقال شمر ، عن ابن األعرابّي :  .َضِمزَ  الِغلَُط من األرض ، ويقال للرجل إذا جمع ِشْدقَْيه فلم يتكلم : قد : الضَّ

ْمز وقال األصمعّي :  ، وقال رؤبة : ُضُموز : ما ارتفع من األرض ، وجمعه الضَّ

ْرُِّ  َ ب  وفريريريريريريريريريريريريريَ اَوَُّْ  مريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريَ ْم جريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريَ

  
وَءأب  و   ْه مريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريَّ زو نريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْمزُ  وقال أبو َعْمرو : ْمز : جبل من أصاِغر الجبال ُمنفِرد ، وحجارته ُحمر ِصالب ، وليس في الضَّ ْمَززُ  طين ، وهو الضَّ  الضَّ

 أيضاً.

 .َضَمزَ  كلم ، والبعيُر إذا لم يَْجتَرَّ فقد: الساِكُت ال يت الّضاِمزُ  وقال الليث :

 وقال الشماخ يصف ِعيراً وأُتُنَه :

ْرَن قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءه  يتريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريٌل يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ نَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريَ 

  
ز    ر ه وهريريريريريريو ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريِ َ اأب  أَمريريريريريريْ  بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريي غريريريريريريريَ

  
 : ال تَْرُغو. وهللا تعالى أعلم بمراده. ضاِمز ، وناقةٌ  ضاِمز قال : وكل من ضّم فاه ، فهو

 الضاد والط اء (أبواب)

 ض ط ث   ض ط د   ض ط ظ   ض ط ت   ض ط د
 مهمالت.

 ض ط ر
 استعمل من وجوهه : ضرط ضيطر.

 ضطر.

َجال ، وجمعُه : : الضَّيطر أبو ُعبيد ، عن األموّي :: ضطر  ، وأنشد أبو  َضْيطارونو،  َضيَاِطَرةو،  ضيَاِطر العظيم من الّرِ

 َعْمرو لمالك بن عوف :

ار   يريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ رََّ. ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ لريريريريريريريرياو تريريريريريريريريريَ زاعريريريريريريريريَة د ونريريريريريريريريَ   ريريريريريريريري 

  
َ حريريريريريريرياو   ْي ريريريريريريريار  يري َ لريريريريريريريِّ   ِمسريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريا َ ْت  ضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْيَطر وقال الليث :  : اللئيم ، قال الراجز : الضَّ

   صاِ  أمََل تريْعَجْ  ِلذاَك الضَّْيَ ِر 
 .َضْوَطرى َغناء : بَنُوويقال للقوم إذا كانوا ال يُْغنون 

 وقال جرير :

ْم  يريريريريريريري  أَْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل جمريريريريريريريَْ ِكريريري  َر الريريريلريريريِّ عريريريريريريري  ُّوَن عريريريَ ريريريْ  تريريريريَ

  
عريريريريريريريا  لريريريَّ مريريري  ريريريَ يَّ الريريريْ مريريريِ كريريريَ ْو اَل الريريريْ رى لريريريَ ْوطريريريَ ِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريَ

  
ً  معروف ، وقد الضُّراط قال الليث :: ضرط   .َضَرَط يَْضِرُط َضْرطا

ْيطاء ، والقضاءوقال اللحيانّي : من أمثالهم : األَْخذُ  ْيَطاء ُسرَّ  .ُضرَّ
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يٌط. ْيٌط والقضاُء ُضرَّ  قال : وبعض يقول : األْخذُ ُسرَّ

 قال : وتأويله تحب أن تَأُْخذ وتَْكَره أَن تَُرّد.

 فالن بفاُلن ، إذا اْستََخفَ  أَْضَرطَ  ويقال :
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ِخَر مله ، ومن أم اهلم :  مّ »به وسريريريريريريريريَ ْرطِة األصريريريريريريريريَ فعل فعلة  مل َيكن فَعل قبلها وال بع ها ،  ذا « كانه مله َكضريريريريريريريريَ
 م َلها ، يضرب له ، قاله أبو ُّي  :

 ض ط ل
 مهمل.

 ض ط ن
 استعمل منه : ضنط. ضطن.

ْيَطن قال الليث :: ضطن  ْيَطانو الضَّ  الرجلُ  ضْيَطن الرجل الذي يحرك َمْنِكبَه َوَجَسَده حين يمِشي مع كثرة لَْحم. يقال : : الضَّ

ً ِضيطَ و َضْيَطنَةً   ، إذا َمشى تلك الِمشية. انا

يََطانُ  قلت : هذا حرف مريب ، والذي َعرفناه ما روى أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : قال : بتحريك الياء ، أي يحرك َمْنِكبَْيه  الضَّ

 وجسده حين يمشي مع كثرة لَْحم.

ً  قلُت : هذا من يَطان ، والنون في َضاَط يَِضيُط َضيَطانا  فَعَالن ، كما يقال : من هام يهيم َهيَماناً.نون  الضَّ

 ، إذا مشى تلك المشية ، فما أراه حفظه الثِّقات. َضْيَطنَةً  الرجل َضْيَطنَ  وأما قول الليث :

نَطُ  قال ابُن دريد : قال أبو مالك : قال أبو ُعبيدة: ضنط   ضنَطا فالٌن من الشحم ضنِطَ  « :نوادر أبي زيد»: الضَّيق ، وفي  الضَّ

 وأنشد :

   أب و بريَلا  َقْ  َضِلْ َن َضَل َا 
ناطو  الزحام. الّضِ

 ض ط ف
 استعمل من وجوهه : ضفط.

ذ من الِفتَن ، فقال : : ضفط  فَاَطةِ  اللهم إني أعوذ بك من»في حديث عمر : أنه سمع رجالً يتعوَّ أتسأل ربك أال يرزقك أهالً  الضَّ

 .«وماالً 

َنة  ) ّز :قلت : تأّول عمر قول هللا جّل وع ا َأْمواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفت ْ ، ولم يُِرْد فتْنة القتال واالختالف التي  [15 التغابن :] (َأَّنَّ

فَاَطةُ  تموج موج البحر ، وأما  فإن أبا ُعبيد َعنَى به َضْعف الرأي والَجْهل. الضَّ

 .َضِفيطٌ  رجل ثعلب ، عن ابن األعرابيُّ : يقال منه :

 ؟َضفَاَطتُُكمْ  سيرين أنه َشِهَد نكاحاً ، فقال : أينروي عن ابن و

ي  ، ألنه لِعٌب ولهٌو ، وهو راجع إلى َضْعف الّرأي والجهل. َضفَاَطة فَسَُّروه أنه الّدّف ، ُسّمِ

فَّاطُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  األْحَمق. : الضَّ

 بَسْلِحه ، وَرمى به. َضفَطَ  : الذي قد الضفَّاطُ  وقال الليث :

 ، أي أحمق كثيُر األكل. َضِفيطٌ  شِمر : رجل

ِفطُّ  قال : وقال ابن ُشميل :  : التّارُّ من الّضِ
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: اإلبل  اليت  الضفَّاطَةو : اَّامل من قريْرية    قرية  أ رى  الضَّفَّا   و : اجلال   من األْصل ،  الّضّفا و الّرجال ، 
 الذي ي كري اإلبل من قرية    قرية أ رى. الضَّفَّا و  مل املتاع ، 

 الجّمال. الضفّاط ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ْفَطى أنا أوتر حين يَنام»ُروي عن عمر : أنه سئِل عن الِوتْر ، فقال : و ْفَطى ، أراد «الضَّ ، وهو الضعيُف  الضِفيط جمع بالضَّ

أي.  الرَّ

 ، أي َغفاَلتي. «َضفََطاتِي هذه إحدى» ُعوتِب ابُن عباس في شيء فقال :و قال :

 ض ط ب
 استعمل من وجوهه : ضبط.

 : شديد البطش ، والقّوة والجسم. ضابط : لزوم شيء ال يفارقه في كل شيء ، ورجل الضبط قال الليث :: ضبط 

 .األْضبَط في الحديث : أنه ُسئِل عنو

 كما يعمل بيمينه.قال أبو ُعبيد : هو الذي يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره 

 ، وكذلك كلُّ عامل يعمل بيديه جميعاً. َضْبطاء ويقال من ذلك للمرأة : قال : وقال أبو عمرو مثله. قال أبو عبيد :

 وقال معن بن أوس يصف ناقة :

ا  غ اِفَرأٌب َضْب َاء  َ ِْذي كَأَنَّ
َُ السَّوارمَِسا  فَِليٌق َغ ا ْ ِمي السَّوا

 ُر يََسٌر ، وأنشد ابن السكيت يصف امرأة :وهو الذي يقال له : أَْعسَ 

ةٌ  ريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريري  ْرَدى فريريريريريريريريريَ َرَدْ  مسريريريريريريريريريَ ا  ذا أمسريريريريريريريريريْ  أمريريريريريريريريريّ

  
روِب   ْتَ مريريريريريَ ريريريريريْ يريريريريريال  غريريريريريَ ر ب غريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريْ ريريريريريريرياء  تريريريريريريَ ريريريريريْ

  
 نَزقاً وِخفَّةً. الضْبطاء فشبه المرأة باللبؤة

يقال لها : اإلبل الصُّْغرى ، ألنها أكثر أَكالً من الضأن َشبِعت اإلبل ، وذلك أنَّ الضأْن  تَضبَّطتِ  ثعلب : عن ابن األعرابّي : إذا

عُْشب ، الِمْعزى ، والِمْعزى أَْلطف أَْحناكاً ، وأَْحَسُن إَِراحة ، وأَْزَهد ُزهداً منها ، فإذا شبعث الضأن فقد أَْحيا الناُس لكثرة الْ 

 : قَِويَت وَسِمنَْت. تَضبََّطتْ  ومعنى قوله :

 : قَِويٌّ على َعَمله. ضابِطٌ  ه ، إذا َعجز عن ِواليَِة َما َوِليَه ، ورجلعملَ  يَضبِطُ  ويقال : فالن ال

ْبَطةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : لُْعبَةٌ لألعراب تسمى  ، والَمسَّة ، وهي الطَّريَدة. الضَّ

 ض ط م
 مهمل.

ا االضطمام فهو افتعاٌل من الضّم.  وأمَّ

 انتهى بمد هللا تعاىل
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 الرَّْْحِن الرَِّحيمِ  ِم هللاِ ِبسْ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة
 يتَّبع مخارج الحروف. وتأليفها :ـ  1

 ا ي. خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / وـ  ع ح ه

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ر وِف  ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ  الريريعريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل الريريريريريريريريريَّ ال  و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  
 يجري نظام أبواب الكتاب على الوجه التالي :ـ  2

 أوالً : المضاعف.

 الثالثي الصحيح.ثانياً : أبواب 

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل.

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 الضاد والدال (أبواب)

 ض د ث :   ض د ذ   ض د ظ   ض د ت
 مهمالت.

 ض د ر
 [.رضد]استعمل من وجوهه : 

، وَرَضمتُه فارتضم : إذا نََضّدته. قالوا : وَرَضْمتُه فارتضم :  فارتَضد المتاعَ  َرَضْدتُ  « :نوادر األعراب»قرأُت في : رضد 

 إذا َكَسرته فانكسر.

 مهمل.. ض د ل

 ض د ن :
 [.نضد ، ضدن]استعمل من وجوهه : 

 فإن اللّيَث أهمله. َضَدن أما: ضدن 

ً  الشيء َضَدْنتُ  وقال ابُن ُدريد :  : إذا أصلْحتَه َوسهلتَه ، لغة يمانيّة ، تفّرد به. َضْدنا

 الشيَء بعَضه إلى بعض ُمتِّسقاً ، أو بعَضه على بعٍض. نََضدووَضَمد : إذا َجمع وَضّم.  نََضد قال الليث : يقال :: نضد 

دُ  : االسم ، وهو من ُحّر المتَاع ، النََّضدُ و  .نََضداً  بعُضه فوق بعض ، وذلك الموضُع يُسّمى يُنَضَّ

ّكيت ، قال :  .أنِضده نْضداً  المتاعَ  نََضْدتُ  مصدر:  النََّضدُ  الَحّرانيُّ عن ابن الّسِ

 .أنضاد البيت ، والجميع: متاُع  النََّضدُ و

 : قال النابغة 

ه  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريَل َأيتّ  كريريريريريريريان حيريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ   ريريريريريريريَ

  
فريريريريريرينْي فريريريريريريريالريريريريريريلَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ و   جريريريريريريْ ه    السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريْ عريريريريريريَ  َرفريريريريريريريّ

  
 .«لهم نََضد فذكر أن احتباسه كان لكلب تحت وسلمعليههللاصلىأن الَوْحَي احتبس أيّاماً فلّما نزل استبطأه النبيُّ »في الحديث : و

. قال هللا جّل المنضود ما فّسره ابن السّكيت ، وهو بمعنى النََّضدُ  : الّسريُر في بيت النابغة ، وهو غلط ، إنما النََّضدُ  قاَل الليث :

 [.10َق : ] (. هَلا طَْلع  َنِضيد  ..): ، وقال في موضع آخر  [29الواقعة : ] ((29َوطَْلٍح َمْنُضوٍد ))وعّز : 

ى ما دام في أكمامه فهوقال الفَّراء : يعني   .بنَِضيد بعُضه فوَق بعض ، فإذا َخرج من أكمامه فليس منضودٌ  ، ومعناهُ  نضيد الُكفُرَّ

 بالَحْمل من أوله إلى آخره أو بالَوَرق ليس دونَه ُسوٌق بارزة. نُِضد هو الذي:  ((29َوطَْلٍح َمْنُضوٍد ))وقال غيره في قوله : 

 ، أي : أنه كان تحت ِمْشَجب« إن الَكلَب كان تحَت نََضٍد لهم»وقيل في قوله : 
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. و  َّي الّسرير   ن ّض    عليه. اللَّض َ  ألنَ  َنَض ا   عليه ال ياب  واألاثل 
 : عماُم واألخواُل ، قال األعشى : هم األ النََّضدُ  أبو عبيد عن األصمعي قال :

وا جريريريريريريريريريريريارأب   ك  ْن َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْومريريريريريريريريريريري 

  
 كريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريوا  ريريريريريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع أْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدهريريريريريريريريريريريريرياو  

  
 أراد أنهم كانوا بموضع ذِوي شرفِها.

 : وأما قول رؤبة يصف جيشاً 

ه  رَّج َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا تريريريريريريريريريريريريريريريريري اَ  مل يريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه   َزمريريريريريريريريريري  ف أَْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَد اجلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياِل هريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري 

  
 الجباِل ما تراَصَف من حجارتها بعضها فوق بعض. أنضادَ  فإن

 ض د ف
 أهمله اللّْيث.

 من الناس واإلبل : الُمْنَزِوي الجلد ، البَِطيُن الباِدن. الُمْضفَئِدُّ  وقال ابن ُشَميل :: ضفد 

جلُ  اْضفَأَدَّ  وقال األصمعيُّ :  : إذا انتفََخ من الغضب. يَْضفَئِدُّ اْضِفئْداداً  الرَّ

 مهمل الوجوه. ض د ب :

 ض د م
 [.ضمد]استعمل من وجوهه : 

ماد رأسه َضَمْدتُ  قال الليث :: ضمد  مادُ  وهي ِخرقَةٌ تُلَفُّ على الرأس عند االّدهان والغَْسل ونحو ذلك. وقد يُوضع:  بالّضِ  الّضِ

داع د على الرأس للصُّ  .«عينَه بالصبر َضَمد أنه»: في حديث طلحة ووالَمْضُد لغةٌ يمانيةٌ. قال : به.  يَُضمَّ

ْعفران والصبر ، أي : لَطْختُه ،  َضّمْدتُه الُجْرح : إذا َجعلَت عليه الدواء. وقال : ضَمْدتُ  قال شِمر : يقال : رأَسه  ضّمدتُ وبالزَّ

 : إذا لَفَْفتَه بخرقة.

 وقَِرَت. وأقرأَنا ابن األعرابي للنابغة : الّدُم عليه ، أي : يَبِس َضِمد ويقال :

 ما ه رِيق على َغرِّيك الضََّم   و   
د الذي الّضَمدُ  وفسره فقال :  بالدم. ُضّمِ

 الدُم على حْلق الشاة : إذا ذُبحت فسال الدُم ويَبِس على ِجلدها. َضِمد وقال الغَنَِوّي : يقال :

َمدُ قال : الذي قََرَت عليه وَجّف. وال ي ويقال : رأيت على الدابة ضْمداً من الّدم وهو إال على الدابة ، ألنه يجيء منه فيَْجُمد  الضَّ

 عليه.

 قال : والغَِريُّ في بيت النابغة ُمَشبَّهٌ بالدابة.

 هذا الِعْدل. َضْمدَ  عليك ثيابك ، أي : ُشّدها. وأَِجدْ  اْضُمدْ  وقال أبو مالك :

 .َضمائد به الجرح ، وجمعهُ  يَُضّمدُ  ، وهو الدواء الذي ِضَمادٌ  وقال ابن هانىء : هذا

ْمدُ قال : و. أْضِمُده َضْمداً  الجرَح وغيَره َضَمْدتُ  الحّراني عن ابن السكيت : أيضاً : َرْطُب النَّْبت ويابُِسه : إذا اختَلطا. يقال  الضَّ

 َضْمد : اإلبُل تأكل من
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 الوادي ، أي : من َرْطِبه و بسه.
 هذه الغنم ، أي : من صغيرتِها وكبيرتها ، ودقيِقها وَجِليلها. َضْمد ْعطيك منويقال : أُ 

 العَْرفَُج : إذا تََجّوفَتْه الُخوصة ولم تَْبُدر منه ، أي : كانت في جوفه. أَْضَمدَ  وقد

 : إذا َغِضبت عليه. يَْضَمد َضَمداً  عليه َضِمدَ  ويقال :

َمدُ  وأبا َمْهِدّي يقوالن :قال أبو يوسف : وسمعت منتعجاً الكالبّي   َضَمدٌ  : الغابُر الباقي من الحق ؛ تقول : لنا عند بني فالن الضَّ

َمدُ و، أي : غابٌر من حّق ، من َمْعقُلَة أو َدْين. قال :  : أن تُخاّل المرأةُ ذاُت الّزوج رجالً غير زوجها أو رجلين ؛ حكاه عن  الضَّ

 : أبي عمرو ، وأنشد 

را  ال  لريريريريريريريريِ   الريريريريريريريري هريريريريريريريريَر  ريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريٌل َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  خيريريريريريريريري ْ

  
ز وَر الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرْبَا  مريريريريريريريريريريرياد أو يريريريريريريريريريريريريَ  ذا  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  

  ين رأيه  الضَّْمَ   ي ا  ن ْكرا  

 قال : ال يدوم رجٌل على امرأته ، وال امرأةٌ على زوجها إاّل قَْدَر َعْشِر لياٍل للغَْدر في الناس في هذا العام ، ألنه رأَى الناس

 رأَى.كذلك في ذلك العام فوصف ما 

 : وقال أبو ذَُؤْيب 

ِ يريريري   مريريريريريريري  ا َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريَ يريريريْ كريريريَ ا و أَرْدِ  لريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريِ

  
يريريريريريريريريريريري    ا وَدعريريريريريريريريريريريِ اِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريِ  أال ال أمسريريريريريريريريريريريِ

  
َمدُ وقال :   : ، قال النابغة  َضَمداً  في األصل واللسان يَضِمد عليه َضِمد : بفتح الميم في األصل واللسان الحقد. يقال : الضَّ

ه و  بريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريعريريريريريريريرياقريريريريريريريريبريريريريريريريرية  مريريريريريريريرين عصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَك فريريريريريريريريعريريريريريريريرياقريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريَ ِ   عريريريريريريري  عريريلريريريى ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريوَُ وال تريريريَ ريريريْ  تريريلريريريهريريريي الريرييتريريريَّ

  
ماد سلمةُ عن الفراء قال :  : أن تصادق المرأةُ اثنين أو ثالثةً في القَْحط لتأُكَل عند هذا وهذا لتَْشبَع ، وهللا أعلم. الّضِ

 الضاد والتاء (أبواب)
 مهمالت. ض ت ل :ـ  ض ت رـ  ض ت ثـ  ت ذـ  ض ت ظ

 ض ت ن
ً  المحارُ  نَتَض الليث : يقال : قال:  [نتض] قال : : إذا خرج به داٌء فأثار القَُوباَء ثم تقشَّر طرائق بعضها من بعض.  نَتُوضا

الَكْمأَةُ الَكْمأَةَ ، والسنُّ السنَّ إذا  ننتض عن نفِسه كما ينتض العُْرجون وهو شيء طويل من الَكْمأَة يَْنقشر أعاليه ، وهو أَْنتَضَ و

 فرفعتْها عن نفسها ؛ لم يجيء إاّل هذا.خرجْت 

 قلت : هذا صحيح ، وقد سمعُت نحواً منه من العََرب.

ْدغة في هذه  تُنَاتَِضهُ  ضأٌن بِذي: وقال أبو زيد : من ُمعاياة العرب قولُهم  نُون الرَّ تقطع َرْدَغةَ الماء بعَنٍَق وإرخاء. قال : يسّكِ

 الكلمة وحدها.

 مهمالت. :ض ت ف ، ض ت ب ، ض ت م 
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 الضاد مع الظاء و[ الضاد مع الذال إلى آخر الحروف.]وأهملت 

 الضاد والثاء (أبواب)
 مهمالت. ض ث ف :ـ  ض ث نـ  ض ث لـ  ض ث ر

 ض ث ب
 [.ضبث]استعمل من وجوهه : 

ْبثُ  قال الليث :: ضبث  بُوث : قَبضك بكفِّك على الشيء. والناقةُ  الضَّ باليد ؛ أي  تُضبثَ  ِسَمنها وُهزالها حتى: التي يَُشّك في  الضَّ

ْبثَةُ : : تَُجّس باليد. وقال ابن ُشمْيل   َمْضبُوثٌ  بعيرقال : من ِسمات اإلبل إِنما هي َحْلقَةٌ ثم لها خطوٌط من َورائها وقُّدامها ، ي الضَّ

ْبثَة ، وبه ً  وقد الضَّ ْبث ، ويكون َضبَثه َضْبثا  في الفخذ في ُعْرضها. الضَّ

ْبثُ  يد عن الِكسائي :أبو عب  به. ُضِبث : الضَّرُب ، وقد الضَّ

ْبثة : شديدُ  ُضبَاثيّ  به : إذا قَبَض عليه وأََخَذه ، وَرجل َضبَث وقال َشِمر :  وقال رؤبة : .ُضبَاثيٌ  ، أي القبضة ، وأََسدٌ  الضَّ

 كم  ّ ْه من ض َباثي  أِضْم و   

 ض ث م
ْيثَم قال اللّيث :: ضثم   .َضثَم من أسماء األَسد ، فَْيعَل من: اسٌم  الضَّ

ْبث ، وهو القَْبض على  َضْيثَم قلت : لم أسَمع في أسماء األسد بالياء ، وقد سمعُت َضْبثَم بالباء ، والميم زائدة ، أصله ِمَن الضَّ

 الشيء ، وهذا هو الصحيح. وهللا أعلم.

 الضاد والراء (أبواب)
 مهمل. ض ر ل :

 [.نضر ، رضن]استعمل منه :  ض ر ن :

 .«هللا عبداً َسِمَع َمقالتي فَوعاها ، ثم أّداها إلى من لم يَْسَمْعها نَضَّر»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىرَوْينا عن النّبّي : نضر 

واةُ هذا الحرف بالتخفيف. قال : وُرِوي عن أبي ُعبيدة بالتخفيف ، وفّسره فقال : جعله هللا ناضراً. قال :  قال َشِمر : َرَوى الرُّ

 : هللا وجَهه ؛ وأنشد  نضَّر وُرِوي عن األصمعي فيه التشديد ،

وهريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريا  َدفريريريريريريريريريريريريريَ ر هللا أعريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريري   َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
حريريريريريريرياِ    لريريريريريَ لريريريريريحريريريريريريريَة الريريريريري ريريريريريَّ تريريريريريريرياَن طريريريريريَ ِجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وأنشد َشِمر قوَل جرير :

 الوْجه  ال مَسَسلا  وال َمْلضورا و   
نَِضر و،  فَنَضر يَْنُضر هللاُ  نََضره بالتخفيف ، وفّسره وقال َشِمر : وسمعُت ابن األعرابي يقول :هللا  نََضَره ال يكون إاّل ِمن :

 .يَْنَضر

 .أَْنضروهللا بالتخفيف ،  نَضرهو،  أنَضرو نَِضروهللا وْجَهه ،  نََضر وروى ثعلب عن ابن األعرابي :



4171 

 

، قال ُمشِرقةٌ بالنعيم : قال : وقوله :  [22القيامة : ] ((22ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ َّنِضَرة  ))وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

 بَريقُه ونَداه.قال : ،  [24المطففين : ] ((24تَ ْعِرُف يف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم ))

ا َّنِظَرة  )22 يَ ْوَمِئٍذ َّنِضَرة  )ُوُجوه  )وقال الزجاج في قول هللا تعالى :   نََضرتْ  قال : [23،  22: القيامة ] ((23( ِإىل َرِبِ 

 بنعيم الجنة ، والنَّظِر إلى ربها جّل وعّز.

 : النِّعمة. النَّضرةُ وأي : نعَّم هللا عبداً. ، «هللا عبدا نّضر»:  وسلمعليههللاصلىقوله  قلُت : ومعنى

 ناعم.: : معناه  ناِضرٌ  أْخَضروقال أبو ُعبيد : 

 في جميع األلوان. النّاِضرُ  أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

 الناعم الذي له بَريٌق من َرفِيفه ونَْعمته.: ، ومعناه  ناضرٌ  ، وأحمرُ  ناضرٌ  ، وأخضرُ  ناضرٌ  قلُت : كأنه يُجيز أن يقال : أبيضُ 

 .أنضرهوهللا  ه نََضر َحَسٌن. وقد:  ناضرٌ  ، وهو نَضارةً و نُضوراً و يَْنُضر نَْضرةً  رُ اللّْوُن والورق والشج نََضر وقال اللّيُث :

قال : الشجُر : إذا اخَضّر ورقُه ؛ وربما صار النَّْضر نعتاً ، ي أْنضر . وقدنِضير ، وغالٌم َغضٌ  نضرةٌ  ويقال : جاِريَةٌ َغّضةٌ 

 كما يقال : أبيُض ناِصٌع.،  ناِضر . ويقال : أخضرُ ناضرو نَضيرو نَْضرٌ  شيءٌ 

 : الذَّهب. النِّضيرُ  أبو عبيد :

 : وقال األعشى 

يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   ه عريريريريَِ بريريريريريريريْ ّرِدْ  يريريريريومريريريريريريريا  مسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا جريريريري 

  
ْر َل الريريريريلَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريِت الريريريريريريري ُّالمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   عريريريريلريريريرييريريريريهريريريريريريريا وجريريريريِ

  
 : نعيُم الوجه. النَّْضرةو: السَّبيكةُ من الذَّهب.  النَّْضرةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وجُهه سواء. نَضروهللا وجَهه ،  نَضر الُهَذيل :ابن ُشَميل عن أبي 

 .النُّضار في حديث إبراهيم : ال بأَس أن يشرب في قََدحوللذهب.  النَِّضيرو النَّْضرو النُّضار أبو عمرو : وهو

يت  .نُضاراً  قال َشِمر : قال بعضهم : معنى النضار هذه األقداُح الُحُمر الجيشانيّة ، ُسّمِ

 : النَّْبع. النُّضار ألعرابي :قال : وقال ابن ا

 .نَُضار الخالُص من كل شيء. وقال يحيى بن نُجيم : كلُّ أثٍْل ينبت في َجبَل فهو:  النُّضارُ و: شجُر األثْل.  النُّضارُ وقال : 

 وقال األعشى :

 ترامْوا به َغَر   أو ن ضارا  
ج : ة  ريَْنض من الخالف يُدفَن خشبُه حتى النُّضار وقال الُمَؤّرِ مَّ  : ، ثم يعمل فيكون أمكَن لعامله في تَْرقيقه. وقال ذو الرُّ

ودِ  ح ِجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريي عريريريريلريريريريريريري  ن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار الريريريريعريريريريري   نريريريريري  ريريريريريِّ

  
ودِ   لريريريريريريريري  ق األ مريريريريريريريريْ لريريريريريريريري   بريريريريريريريريعريريريريريريريري  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريراب الريريريريريريريريعريريريريريريريري 

  
 ُحْسُن ُعوِده ، وأنشد : نُضاره قال :

 ع َةْر و ن ضاٌر و   الَ ْوُ  نريْبع 
 تُتََّخذ منه اآلنية التي النُّضار وزعم أن
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 ي ْةرب فيها. قال : وهي أجَود  الِعي ان اليت يري تَّخذ ملها األق ا .
، يُتَّخذ من أَثٍْل َوْرِسّي اللَّْون يكون  نُضار قَدحٌ قال : . يأْنضر : الخالُص من َجْوهر التِّبر واْلخشب ؛ وجمعه النُّضارُ  وقال الليث :

 : . وأنشد أْنضر : الذهُب ، وجمعه النَّْضرُ و؛ صار ههنا نعتاً.  نُضارٌ  بالغَْور. قال : وذهبٌ 

ر   َي أْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريْ لريريريريريهريريريريريريريا مسريريريريريَ ة  مريريريريرين َُّيريريريريريْ لريريريريريريريَ لريريريريريريريامسريريريريريِ  كريريريريريَ

  
تريريريريريريِ ريريريريريريرياهلريريريريريريريا  ا  اعريريريريريريْ بريريريريريريريَ ن ال يريريريريريريري   بريريريريريريغريريريريريريت نريريريريريريريَ ى مريريريريريريَ

  
وفي : ِشْبه المْنُضود من حجارة أو نحِو ذلك ، يَُضّم بعُضها إلى بعض في بناء أو غيره.  المْرُضون قال الليث :: رضن 

 على قَْبره ، وُضِمد ونُِضَد وُرثَِد ، كلُّه واحد. ُرِضن « :نوادر األعراب»

 ض ر ف
 مستعملة.: ، رضف  [رفض]ضفر ، ضرف ، فرض ، 

ْمل َعِريٌض طويٌل ؛ ومنهم من يُثَقِّل. وأنشد : الضْفرُ  قال الليُث :: ضفر   : ِحْقٌف من الرَّ

   َعرَاِنٌك من َضَفر  مْأط وِر 
ْفرة ُعبيد عن أبي َعمرو :أبو   .َضِفر من الرمل : المنعقِّد بعُضه على بعض ؛ وجمعه الضَّ

 : إذا َوثَب في َعْدِوه ونحو ذلك. َضفَرووقال األصمعي : أَفَر 

في واٍد ، وكانت إحدى  َضفَرها وكان عليٌ  َضِفيرة أن َطْلَحة بن ُعبيد هللا نازعه في»في حديث علّي : وقال أبو عمرو : 

 .«ْدَوتَي الوادي له ، واألُخرى لطلحة ؛ فقال طلحة : َحَمل علَى السُّيول وأََضرَّ بيعُ 

ِفيرةُ  قال َشِمر : قال ابُن األعرابي :  فقام على»الحديث :  مثل الُمَسنّاة المستطيلة في األرض ، فيها َخَشٌب وحجارة ؛ ومنه الضَّ

 .«السُّّدة َضِفير

فيرةُ  قلت : أُِخذت ض :من ال الضَّ ْفر ، وهو نَسٌج قَِويُّ الّشعر وإدخاُل بعضه في بعض معترضاً ؛ ومنه قيل للبَِطان الُمعَرَّ  ضَّ

 .َضِفيرو َضْفرٌ 

في حديث أّم َسلَمة أنها وقُواها فهي ضفيرة وجمعها ضفائر.  تُْضفَر : وكلُّ خصلٍة من ُخَصل الّشعرِ  َضِفيرة ويقال للذُّؤابة :

 .«إنما يَكفيك ثالُث َحثَيَاٍت من الماء»فقال : « ؟فأنقُضه للغُْسلأرأسي  َضْفرَ  إني امرأة أُشدّ »:  وسلمعليههللاصلىقالت للنبّي 

يقال : ُزْرج وَضميرة وَجميرة. وقال ابن بُ  َضفيرة والضمائر والجمائر ، وهي غدائر المرأة ، واحدتها الضفائر قال األصمعي :

 القوُم على فالن ، وتظافروا عليه ، وتظاهروا بمعنًى واحد ، كلّه إذا تعاونوا وتجّمعوا عليه وتضابَُروا عليه مثلُه. تضافر :
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 للرجال دون النساء ، والغدائُر للنساء. الضفيرتان قال أبو زيد :

 .َضرفة ل لثمرة البَلَس ؛ الواحدةُ شجُر التِّين ، ويقا:  الضَِّرفُ  ثَعلب عن ابن األعرابي :: ضرف 

 قلت : وهذا غريب.

ْضفُ  قال اللّيث :: رضف   : يُْشَوى على تلك الحجارة. َمرضوفٌ  : حجارةٌ على وجه األرض قد َحِميَْت. وِشواءٌ  الرَّ

 : تُْلقَى تلك الحجارةُ إذا احمرت في جوفه حتى ينشوي الَحَمل. المرضوفُ  والَحَملُ 

ْضفَةُ و  ةٌ تُْكَوى برضفٍة من حجارة حيثُما كانت.: ِسمَ  الرَّ

ْضفُ و ْكبة ، كاألصابع المضمومة قد أخَذ بعُضها بعضاً ؛ والواحدة الرَّ  . ومنهم من يُثَقِّل فيقول :َرْضفَةٌ  : ِجْرُم عظاٍم في الرُّ

 .َرَضفة

 .الّرْضف أبو ُعبَيد عن أبي ُعبيدة : جاء فالٌن بُمْطِفئَة

ْضف ُمْطِفئةُ وقال الليث :  ْضفَة : َشْحمةٌ إذا أصابت الرَّ  ذابت فأْخَمَدته. الرَّ

 قال : وأصلُها أنها داهيةٌ أْنَستْنا التي قبلها فأطفأْت حّرها.

 قلت : والقوُل ما قال أبو ُعبَْيدة.

ْضفُ  وقال َشِمر : قال األْصَمِعّي :  : . قال الُكَمْيت بن زيد فةَرضْ  الحجارةُ الُمْحماة بالنار أو الشمس ؛ واحدتُها:  الرَّ

يِّ وامسريريريريريريريَذر وا اسريريريريريريريريريريريريريريِ ي اللَّ ريريريريريريريَّ  َأِجيب وا ر َقى ا سريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وَي هلريريريريريريريا  ِف الريريرييت ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َة الريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريِّ ريريريريريريريَ  مريريري  ريريريَ

  
هُ نارَ   .الّرضف قال : وهي الحيّةُ التي تُمرُّ على الّرْضف فيُْطِفىُء َسمُّ

 : : حجارةٌ يُوقَد عليها حتى إذا صارت لََهباً أُْلِقيَْت في الِقْدِر مع اللحم فأْنَضَجتْه. وقال الُكَمْيت  الّرْضفُ  قال أبو عمرو :

خ طريريريريريريرياهريريرييريريريريريريريا  و  بريريريْ ْؤِن يف الريريري ريريريَّ وفريريريريريريرية  مل تريريريري  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريَ

  
رَا  ْرغريريريريريريريريريَ َوّرِهريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريني غريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريه      ريريريريريريريريري ْ جريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريَ

  
ْضفأتتكم الدَُّهْيماُء تَْرمِ »قال : في حديث ُحذيفة أنه ذكر فِتَناً فو  .«ي بالنََّشف ، ثم التي تليها تَْرمي بالرَّ

الماَء  َرَضفُوا بها اللّبن الَحِقين الذي قد بََرد. وُربّما َرَضفُوا قلت : ورأيت األعراب يأخذون الحجارةَ فيُوقدون عليها فإذا َحِميَت

 للخيل إذا بََرد الّزمان.

ُركبَتَي الفرِس فما بين الُكراع والذّراع ، وهي أعظٌم صغاٌر مجتمعةٌ في أعلى  َرْضفُ  وأما« : الخيل»قال النَّضُر في كتاب 

 رأِس الذراع.

وقال : يُعَمد إلى اْلَجْديِ فيُْلبَأُ من لبن أّمه حتى يمتلىء ثم يذبح فيَُزقَّق من قِبل قفاه  الرضائف وقال َشِمر : سمعت أعرابيّاً يصف

 ، ثم توضع في بطنه حتى يَْنشوَي.، ثم يُعَمد إلى حجارة فتُحرق بالنار 
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 وأنشد بيت الُكميت الذي كتبناه.

ضناها)و، وقُرىء :  [1النور : ] (ُسورَة  َأنْ َزْلناها َوفَ َرْضناها):  عزوجلقال هللا : فرض  فمن خفّف أراد : ألزمناكم العمَل  (فَرَّ

: إنّا فَرضنا فيها فُروضاً ؛ ويكون على معنى بيّنا  أحدهما على التكثير على معنى: بما فُِرض فيها. ومن شدد فعلى وجهين 

 وفّصلنا ما فيها من الحالل والحرام والحدود.

 ، أي : بيّنها. [2التحريم : ] (َقْد فَ َرَض هللاُ َلُكْم ُتَِلََّة َأْْياِنُكمْ )وقال جّل وعّز : 

نْ :  الفَْرضُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : الصالة وغيرها إنما  فرضُ  د وفي البُْسر وغيره. قال : ومنهالَحزُّ في الِقْدح وفي الزَّ

 هو الزٌم للعبد كلزوم الَحّز للِقْدح.

 ضرٌب من التمر ؛ وأنشد : الفَرضُ وقال : 

 فريْرضا  و    ذا أكله   كا  
ً  : الِهبَة. يقال : ما أعطاني قَرضاً وال الفَْرضُ وقال :   .فَْرضا

 ُجزئي ، أي : قرأتُه. فَرْضتُ  القراءة. يقال ::  الفَْرضُ وقال : 

 ، أي : سّن. وسلمعليههللاصلى: السُّنة. فَرض رسول هللا  الفَرضُ وقال : 

 أوجب وجوباً الزماً. وهذا هو الظاهر.أي : ،  وسلمعليههللاصلىرسول هللا  فرض وقال غيره :

 : التُّرُس. الفَرضُ  أبو ُعبَْيد :

 : وأنشد 

ه   ِع الريريريريريريريريريريَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأرِقريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَل لريريريريريريريريريريَ

  
ا  فريريريريريريريرييريريريريريريريريفريريريريريريريريَ رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريَ ِف فريريريريريريريريَ َ   لريريريريريريريريكريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريَ

  
 ، أي : أوجبه على نفسه بإحرامه. [197البقرة : ] (َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَْ َ )وقال هللا جّل وعّز : 

 : ُجْنٌد يَفتِرضون. الفَْرضُ  وقال الليث :

ً  له في العطاء فرض وقال األصمعي : يقال :  .فريضة إذا جعل له: له  أفرضو. قال : يَفِرض فَرضا

 .الفريضة فتوجبه على إنسان بقْدٍر معلوم ؛ واالسم تَْفِرضه : مصدر كّلِ شيءٍ  الفَْرضُ و

ً  ِمسواكه فهو فََرض وقال األصمعّي :  : إذا قَرضه بأسنانه. يَفرُضه فَرضا

ْخُم من كّل شيء ؛  الفاِرضُ وقال :   فارضةٌ.قال : الذََّكر واألنثى فيه سواء ، وال ي: الضَّ

 [.68البقرة : ] (ال فاِرض  َوال ِبْكر  َعوان  )قال هللا جّل وعّز : 

 الشَّابَّةُ.: : الَهِرمةُ ، والبِكر  الفاِرضُ  قال الفّراء :

 ، ولم يُسمع بِفََرَض. فَُرَضتو فََرَضتْ  : الفارض ويقال من

ً  : الكبيرةُ العظيمة ؛ وقد الفارض وقال الكسائي :  .فََرضت تفِرض فُروضا

 الكبير.:  الفارض ثعلب عن ابن األعرابي :
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 : الُمِسنّة. الفارضُ  وقال أبو الهيثم :

ْلمةُ : هي الثُّ  الفُْرضةُ والنهر.  فُْرَضة يقال : سقاها بالِفراض ؛ أي : من .ِفراض : الَمْشَرعةُ ، وجمعُها الفُْرضةُ  وقال األصمعي :

 القْوس : الَحزُّ الذي يقع عليه الَوتر. فُرَضةُ والتي تكون في النهر. 

ْند : الَحزُّ الذي فيه. فرضةُ و  الزَّ

بُع. فرائضُ قال : وأخبرني الُمْنِذِريُّ عن أبي الهْيثم أنه   اإلبل : التي تحت الثَّنِّيِ والرُّ

. وللتي تؤخذ في ست وثالثين وهي بنت لبون بنت فريضةٌ  عشرين :يقال للقَلُوص التي تكون بنَت سنٍة وهي تؤخذ في خمس و

: ، وللتي تُؤخذ في إحدى وستين  فريضةٌ : . وللتي تؤخذ في ِسّت وأربعين وهي ِحقّةٌ وهي بنُت ثالِث سنين فريضةٌ  سنتين :

 اإلبل. فرائضُ  ، وهي بنُت أربع سنين ؛ فهذه فريضتُها َجَذَعةٌ ، وهي

يت ، وأُدِخلت الهاء  فريضةو َمفروضةٌ  ، أي : أُوِجبت في عدٍد معلوم من اإلبل ، فهي فُِرَضتْ  ألنها فريضةً  وقال غيره : ُسّمِ

 فيها ألنها ُجعلت اسماً ال نعتاً.

 : إذا كانت ضخمةً. فارضةٌ  وقال الليُث : ِلْحيَةٌ 

 ً ً  ويقال : أضمر َعلَيَّ ِضْفنا ً  ، وضفينَةً  فارضا  ، أي : َحّز. وقال الّراجز : فَْرض بغير هاٍء ، أي : عظيماً كأنه ذو فارضا

     ر بَّ ذي ِضْفن علّي فار.  
ضٌ  ورجالٌ   .فارض ضخام ، واحُدهم فُرَّ

ً  : العَِطيَّة وقد الفَْرض أبو ُعبَيد عن أبي زيد :  .أفرضتُه إفراضا

يت : يقال : ما لهم إال ّكِ  َذعةُ من الغنم ، والِحقّةُ من اإلبل.، وهما الجَ  الفريضتان ابن الّسِ

ض ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال لَذَكر الَخنَافس :  والَحّواُز والَكبَْرتَُل. الُمفَرَّ

 معناه : ما عليه ِستر.: وقال أبو الهيثم  .فَِراض أبو عبَيد : يقال للرجل إذا لم يكن عليه ثوب : ما عليه

ْفضُ  قال الليث :: رفض  جنوٌد تركوا قائَدهم وانصرفوا ، :  الروافضوقال :  .رفََضني فرفَضتُه ُكك الشيَء ، تقول :: تر الرَّ

 .رافِِضيّ  . والنََّسب إليهمرافضة فكّل طائفة منهم

واقال : ذكر ُعمر بن َشبَّة عن األصمعي أنه و ألنهم كانوا بايعوا زيَد بَن علّي ثم قَالوا له : اْبَرأْ من الشَّْيَخْين نُقاتْل  رافضةً  ُسمُّ

ي ، فال أَبَرأُ منهما ، وا اْرفَضُّواو فرفَضوه معك ، فأبى ، وقال : كانَا وزيَرْي َجّدِ  .رافضة عنه ، فُسمُّ

 بسكون الفاء. َرْفض من الماء ، وهو الماُء القليُل ، هكذا َرفضٌ  من الماء ، وفي الَمزادة َرْفضٌ  وقال ابُن السّكيت : في الِقْربةِ 

ً  فيها َرفَّْضتُ  من ماء ومن لَبَن مثل الُجْزعة ، وقد َرفَضٌ  وأّما أبو ُعبَيد فإنه َرَوى عن أبي زيد أنه قال : في الِقْربة  .تَْرفيضا



4176 

 

فَض قال : وقال الفّراء :  : الماُء القليل. الرَّ

ً  إبلي َرفَْضتُ  ل :وقال ابن السّكيت : يقا : إذا تركتَها وخلّيتَها وتركتَها تَبَدَّد في َمرعاها وتَرَعى حيث أحبّت ، وال  أَْرفُِضها رفضا

، أي : ترَعى وحَدها والراعي يُبِصرها قريباً  إْرفاض َرفَضْت تَرفِضو راِفض ، وإبلٌ  رافضة تَثْنِيها عن وجٍه تريده ، وهي إبلٌ 

 : بُه وال يَجمعها ، وقال الراجز منها أو بعيداً ال تُتعِ 

رَّ.  عريريريريريريريريَ  
ل املريريريريريريريري هريريريريريريريريمريريريريريريريريَ يريريريريريريريريا  حبريريريريريريريرييريريريريريريريريث  يريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
ي و   ى َوَرعريريريريريريريريريريريريِ ْرعريريريريريريريريريريريريَ ض  و مسريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريث  يريريريريريريريريريريريريريَ  أرفريريريريريريريريريريريريِ

  
د وتكسَّر. وأنشد  َرفيض وقال غيره : ُرمحٌ   : : إذا تقصَّ

نْي وأربريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريا  و   َواَ  ثريريريريريريريريريريريريريريالاث  واثريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريِض و    غريريريريريريريريريريريادَر أ  ريريريريريريريريريريريرى يف قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياأِب َرفريريريريريريريريريريريِ

  
ً  الدمعُ  ارفَضّ و ، فالقُبََضة. التي يسوقُها ويجَمعُها ، فإذا  ُرفََضة : إذا تتابَع َسياَلنُه وقََطرانه ، ويقال : راعٍ وقُبََضةٌ  ارفَِضاضا

 .َرفَضٌ  صارت إلى الموضع الذي تحبه وتهواه ترَكها ترَعى كيف شاءت ، فهي إبلٌ 

 ّرقوا في بيوتِهم.في البيوت ، أراد أنهم تف َرفَضٌ  وسمعُت أعرابياً يقول : القومُ 

قون ويقال : لَشَرك الطريق إذا تفّرقْت. أَرفاض والناسُ   .ِرفَاضٌ  في السَّفر ، أي : متفّرِ

 وقال ُرْؤبة :

    لِعيِس فوَق الةََّرك الّرِفَا.  
قة.  إذا : الشيُء  ترفَّضو .َمْرفَض األرض : َمساقُِطها من نواحي الجبال ونحِوها الواحد َمراِفضووهي أخاديُد الجاّدة المتفّرِ

 تكسَّر.

 اإلبُل إذا تفّرقْت. رفََضت إذا أرسلوها بال ِرعاء ، وقد: القوُم إبلَهم  أَرفَض أبو ُعبَيد عن الفّراء :

 ض ر ب
 ضرب ، ضبر ، رضب ، ربض ، برض ، بضر : مستعملة.

 والَخْلق.: الشْكُل في القَّد  الضَّربُ قال : ثعلب عن ابن األعرابّي : ضرب 

يت قال : ّكِ نف من األشياء ؛ يقال : هذا من الضَّربُ  الحّرانّي عن ابن الّسِ  .ضروب ذاك ، أي : من نحوه ، وجمعُه َضربِ  الّصِ

 : : الرجُل الخفيف اللّحم. وأنشد قَول طَرفة  الضَّربُ وقال : 

ْرب الريريريريريريريذي تريريريريريريعريريريريريريرفريريريريريريونريريريريريريريه   أان الريريريريريريرجريريريريريريريل  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ة املريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريِّ   اٌش كريريريريريريريريريريرْأِس اَّريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَّ   ِ َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  : مصدر الضربُ وقال :   .ضربتُه َضْربا

زق. وقال هللا تعالى :  ضرْبتُ و  ، أي : سافرتُم. [101النساء : ] (َوِإذا َضَربْ ُتْم يف اْْلَْرضِ )في األرض : أَبتِغي الخيَر من الّرِ

 أيضاً من المَطر : الخفيُف. الضْربُ و

 َعْنُكمُ فَ َنْضِرُب أَ )وقال هللا جّل وعّز : 
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رِِفنَي ) ُتْم قَ ْوماً ُمس    ْ ْفحاً َأْن ُكن ْ ال ر َن علكم وال ن عوكم     فلضريريريريريربأ، معلاه :  [5الز رف : ] ((5الذ ِْكَر ص    َ
َُ  (َصْفحاً )اإل ان به  م اُ صاِفحني ، وهذا ت ريٌع هلم ريريريريريريريريري  وهو َمص رريريريريريريريريري  (َصْفحاً )، أي : معرضني علكم. أقا

 فيت ه لفَظ استفهاُ.و َياب  اَّجة عليهم و ن كان ل
ً  عنه فأَضَربَ  كفَْفتُه عنه ،أي : فالناً عن فالن ،  ضَرْبتُ  ويقال : الرجل دابّتَه أو  ضْربُ  : إذا كّف واألصل فيه : إضرابا

 راحلتَه عن وجٍه نََحاهُ : إذا صرفه عن وجٍه يريده ، وكذلك قََرعه وأْقَرعه مثلُه.

. وأنشد  أضَربَ  وقال الليث :  : فالٌن عن األمر فهو ُمضِرب : إذا َكفَّ

 أصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريه  عن طلريريريري  املعيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِة م ضريريريريريريريريريريريريريريرِ   

  
َك مريريريريريريريريريريريريريا    ا وثريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريه  أبن مريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريريَّ

  
: إذا  ُمْضِرب ُخْبُز الَملَّة فهو أضَربَ  فالٌن في بيته ، أي أقام فيه. ويقال : أضَرب : المقيُم في البيت ، يقال : الُمضِربوقال : 

 بالعصا. ويُنفَض عنه رماُده وترابُه. يُضَرب أننَضج وآن له 

مة يصف ُخْبزةً   : وقال ذو الرُّ

 مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروبريريريريريريريريرية  يف غريريريريريريريريريت ذنريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريرية  و 

  
ل  كسريريريريريريريريريريريريريريرا     كسريريريريريريريريريريريريريرير   ألصريريريريريريريريريريريريريريحريريريريايب على َعجريريريريَ

  
ً  عن األمر أضرب ابن السكيت : يقال : في بَْيته : إذا أقام ؛ حكاها أبو زيد. قال : وسمعتُها من جماعة من  أضرب .إضرابا

 ألعراب.ا

ً  الفحلُ  فضربها إضراباً ، يُْضِربها الرُجل الفَحل الناقةَ  أَضرب وقد ً و يَضربها َضْربا ً  الِعرق يضرب َضرب وقد ِضرابا  ضربانا

ً  في األرض َضربوَ   .َضربا

 .َضَواِربُ  بها فُروجها وَمَشت ؛ فهي َضربتْ  المَخاُض : إذ شالْت بأَذنابها ، ثم َضربتِ  وقال اللّيث :

 حاِلبَها من قُّدامها ؛ وأنشد : ضربَتْ  : وهي التي تكون َذلُوالً ، فإذا لَِقَحتْ  ضارب وقال أبو زيد : ناقةٌ 

   أبَبريَواِل املَخاِ. الضََّواِرِب  
 ؛ رَواه ابُن هانىء. ضاِرب وقال أبو عبيدة : أراد جمع ناقةٍ 

 على يَِد فالن : إذا َمنعه عن أمٍر أَخذ فيه ؛ كقولك : َحَجَر عليه. ضربويده إلى عمل كذا ،  ضربَ  وقال اللّيث :

 : المخترقاُت في األرض ؛ الطالباُت أرزاقَها. الضَّوارب قال : والطَّْير

 الدهُر من ضربَاته ، إن كان َكَذا وكذا. ضربو

ً  الِعْرق ضربَ و ً و ضربا  : إذا آلمه. ضربَانا

 : بَسْيفك من َحي أو ميِّت ؛ وأَنشد لجرير  ضربته : كلُّ شيء ريبةُ الضَّ  وقال :

عريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو  َزَُّْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريرية  قريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ   ذا هريريريريريريريريريَ

  
ورا    هريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريْ زِمريريريريريريريريريريا  وال مريريريريريريريريريريَ َه ال كريريريريريريريريريريَ  فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ
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: الخليقة ؛ يقال : ُخلق  الضريبةُ و ضرائبُ  : الصُّوف أو الشَّعر يُنفش ثم يُْدَرج ليُغَزل ؛ فهي الّضريبة وقال ابن السكيت :

،  [11الكهف : ] ((11َفَضَربْنا َعَلى آذاِِنِْم يف اْلَكْهِف ِسِننَي َعَددًا )):  عزوجلشتى ، وقوُل هللا  ضرائب اإلنساُن على

أي : ناموا فلم ، «هللاُ َعلَى أَْصِمَختِِهم فََضَربَ »في الحديث والنائم ال يسَمع إذا نام ،  أَنمنَاهم. واألصل في ذلك : أنَّ : معناه 

 ينتبهوا.

ماخ : ثَْقب األُذُن.  والّصِ

َح عن ظهره كلَّ ما عليه من أَداته وِحْمله. ضرب ويقال :  البعير جَهازه : وذلك إذا نَفََر فلم يَزْل يَلتبط يَْنُزو حتى َطوَّ

 البَْغُل وَجِلَد وَصِقع. ضِرب األرض وُجلدت وُصِفعت ، وقد ُضربت بن األعرابي :شمر عن ا

 والصقيع والجليد الّذي يقُع باألرض. الّضريب الناُس وأُجلدوا وأُصقعوا كّل هذا من أضربَ وقال : 

يُح والبَْرد أَضربت وقال اللّيث : ً  النباتَ  يُضرب السَّمائُم الماء حتى أنشفته األرُض. والّرِ ً  النباتُ  ضرب ، وقد إضرابا فهو  ضربا

 ، أضرَّ به البَْرد. ضرب نباتٌ 

ً  األرضُ  َضربت : إذا أصابَها الَجليُد فأحرق نباتَها. وقد ضربةٌ  أبو زيد : أرضٌ  ً و،  َضربا  .أَضربَها الّضريب إضرابا

 .الضريب أبو ُعبيد عن األصمعّي : إذا ُصبَّ بعُض اللّبن على بعض فهو

ً  قال : وقال بعض أهل البادية : ال يكون  إاّل ِمْن ِعّدةٍ من اإلبل ، فمنه ما يكون َرقيقاً ، ومنه ما يكون خاثراً. ضريبا

 : وقال ابن أحمر 

يت و   مريريريريريريريا كريريريريلريريريريريريريه  َأ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريى أن تريريريريكريريريريوَن مريريريريلريريريرييريريريريّ

  
ْوِل َعْ ريريريريا  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِفيريريريريا  ريريريريريَ  جالد الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يهوذكر اللّحياني أسماَء قِداح الَمْيسر ا قيب ، وبعُضهم يسّمِ ثالثة فُروض ،  ؛ وفيه الضَِّريب ألّول والثاني ثّم قال : والثالث الرَّ

 وله ُغْنم ثالثة أنصباَء إن فاَز ، وعليه ُغْرُم ثالثة أنصباء إن لم يَفُز.

 : الِقداح هو الموكَّل بها ، وأَنشَد للُكَميت  َضريبُ  وقال غيُره :

اَل الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  و   عريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريرَّقريريريريريريرييريريريريريريري   ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريارَا  نَي وَْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريريريريريِ ْن أَفريريريريريريريريريريريَ  ال عريريريريريريريريريريريَ

  
 فالن ، أي : نظيُره. َضريبُ  ويقال : فالن

 : : الشهيد ؛ وأنشد بعُضهم قَول الجميح يَمَدح قوماً  الضريبُ وقال : 

ا الريريريكريريريريريريريأِس فريريرييريريريهريريريمْ  يريريريريريريريَّ ِ بُّ محريريري َ ْوايريريريريريريريَ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ذا انريريريريْ

  
ِل   َعسريريريريريريريريريريريريريريريّ

 
َ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريري  امل  َدبيريريَ  الريري ُّجى َوسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 العسُل : إذا َغلَُظ ؛ وأَنَشد : استضرب : العسُل األْبيض الغليظ ؛ يقال : قد الضربُ  وقال ابن الّسكيت :

ا رِيَ ت ه ِمْسٌك عليه ضرب      كَأمنَّ
 تأنيثه :: يُذكَّر ويؤنَّث ، وقال الهَذلي في  الضَربُ و
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هريريريريريريريا يريريريكريريري  لريريريِ َرٌب بريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  أيِوي مريريريَ  فريريريمريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاق  وانُِِّل   ا بريريريريريريريريريريريريريريِ ف  َأعريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريري      طريريريريريريريريريريريريريري 

  
بُ  : االضطرابُ  وقال الليث :  الَحْبُل بين القوم : إذا اختلفْت َكِلمتُهم. اضَطرب الَولَد في البَْطن. ويقال : تَضرُّ

 الَخْلق : طويٌل غيُر شديِد األَسر. مضطربُ  ورجلٌ 

ّمة : الضَّاربُ و  : السابح في الماء ؛ وقال ذو الرُّ

   كأّن  ضارٌب يف َغْمرأب  جلَِ   
 في التّجارة ، وفي األرض ، وفي سبيل هللا. َضْربٌ  يقع على جميع األعمال إاّل قليالً : الضَّْربوقال : 

 عبِدك في كّل شهر. ضريبةُ  على العبد ؛ يقال : كم تُضَرب : الغَلَّة الضَّريبةُ و

 بالِمطَرق. يُضَرب : الصُّوفُ  الضَّريبةو

ِريبةو  .الضَّرائب : الطبيعة ؛ يقال : إنه لَكريم الضَّ

 األََرضين في وظائف الَخراج عليها. ضرائبُ  : الضَّرائبُ و

 : فاْنِزْله ؛ وأَنَشد  الضاِرب عليك بذلكقال : : الواِدي الكثيُر الشَجر ؛ ي الضاربُ و

ذي  عريريريريريمريريريريرير ك  ّن الريريريريريبريريريريرييريريريريريريريَه  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرِب الريريريريريريريّ  لريريريريريَ

  
ق    ِه َ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريِ  رأيريريريريريريريريريريريريريَه و ن مَل  تريريريريريريريريريريريريريِ

  
لت ، أي : غارت. َضّربَتْ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي :  َعْينُه وَسّدت وَحجَّ

يمةُ : َمطٌر يدوم مع سكون ؛   فوق ذلك قليالً. الَضْربوأبو ُعبيد عن األصمعّي : الّدِ

ضَربَه قال : تحريُض الشُّجاع في الَحْرب ؛ ي:  التّضريبُ والَحيُل في الُحروب. قال : :  الَمضاِربُ  علب عن ابن األعرابّي :ث

ضه.  وحرَّ

 : فُْسطاُط الَمِلك. الِمْضَربُ وقال : 

قت فيه ِعْرَق َسْوء.: فيه فالنةُ بِعْرٍق ِذي أََشٍب  َضربتْ  ويقال :  إذا َعرَّ

ْبح بينكما ؛ وكأنّه مأخوذٌ من الضَّْرب في األرض  الُمضاَربَةو : أن تعِطَي إنساناً من ماِلك ما يتّجر فيه ، على أن يكون الّرِ

زق ، قال هللا تعالى :  تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل هللاِ )لَطلَب الّرِ ، وعلى قياِس هذا  [20المزمل : ] (َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اْْلَْرِض يَ ب ْ

 المعنى.

 في األرض. يَضِربُ  ؛ ألنّه هو الّذي ضاِرب يقال للعامل :

 صاحبَه ، وكذلك الُمقَاِرض. يُضاِربُ  وجائٌز أن يكون كلُّ واحد منهما

بٌ  بساطٌ و .يُضاِربُه وذاكَ  يُضاِربُه ، هذا ُمضاِرب : صاحُب المال والّذي يأخذ الماَل كالهما الُمضاِربُ  وقال النَّضر : :  ُمَضرَّ

 : المجَد ، أي : يَكِسبُه ويَْطلُبه. وقال الُكَميت  يَضِرب إذا كان َمِخيطاً وفالنٌ 

ه   تريريريريريريري  بريريَ َجريريريريريريريِ  َرغريْ
 َرمسريريريريريريريْ   الريغريلريريريريريريرياِء اضريريريريريريريريريريريريريريري ريراب  املري

  
ِرِب و   م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريَ  اجملريريريريريريري   أنريريريريريريفريريريريريريع  مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروب لريريريريريريِ
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 األرض.بَذقَنه  َضَرب ويقال للّرجل إذا خاف شيئاً فَخِرق في األرض ُجْبناً : قد

 : وقال الّراعي يصف ِغْرباناً ، خافْت َصْقراً 

ة   يريريريمريريريريريريريَ كريريريِ ن ذي  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ وارب   أَلذقريريريريريريريان مريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َزِك املريريريريريريريريريتريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريِّ ِ   يريريريريريريريريريريْ َوى كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ   ذا مريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريَ

  
 أي : ِمْن َصْقر ذي َشِكيمة ، وهو شّدةُ نفسه.

 : نِساٍء ، أي : رأيت نساء. وقال الراعي  َضْربَ  ويقال : رأيتُ 

ْرَب ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  لريريريريريو ر هريريريريريّن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرٌب و   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريريَ لَّ رانريريريريريريريريريريريِ ة  ظريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ ٌة يف قريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريريريه ظريريريريريريريريريريري 

  
، أي : يُسرع. وقال  يَضِرب جاَء فالنٌ قال : له األرَض كلَّها ، أي : َطلَْبته في كّل األرض. وي َضَربتُ  وقال أبو زيد : يقال :

 : الُمسيّب 

َذروْن  م  ريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريإنَّ الريريريريريريريريريريريريريريذي كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا عريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريوٌن بريريريريريريريريريريريريريه َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرب    لريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريْ  أَتريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ين بَذنَبه َضَرب حين َذَكر فِتنةً. وقال : فإذا كان ذلك عنههللارضيقوُل علّي  قلُت : وِمن هذا أي : أَسَرع الذَّهاَب في ، يَعسوُب الّدِ

 : َشدني بعُضهم األرِض فراراً من الِفتَن ؛ وأن

هريريريريريْم و  لريريريريري  يريريريريريريْ اب  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريغريريريريرييريريريريريريريث  و ريريريريريَ  لريريريريريكريريريريريْن َيريريريريريريري 

  
ة َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرب    يريريريريريريريريّ اأٌب  ملريريريريريريريريلريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا كريريريريريريريري 

  
 ويَُذبِّب ، أي : يُسرع. يَضِرب أي : تُسرع. يقال : جاءنا راكبٌ 

يقول : إذا ُكِسر قََصبُها لَم يَُصْب فيه ُمّخ. ويقال : ما  .َمضَربْ  وقال ابُن السّكيت : يقال للنّاقة إذا كانت َمهزولةً : ما يُِرمُّ فيها

 َعَسلٍة : إذا لم يكن له نََسٌب معروف ، وال يُعرف إعراقُه في نََسبه. َمضِربُ  َعَسلٍة ، وال يُعَرف له َمْضَربُ  لِفالن

 : بَعَّد ما بيننا. وقال ذو الّرمة أي : الدهُر بيننا ،  َضَربَ  وقال أبو عبيدة :

ا لريريريريريريريريَ يَّ بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ُ    مريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريإن َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرب األّ 

  
رّا  وال مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريتِّ    ٌر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريال ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 األَرِض : البوُل والغائُط في ُحفَرها. َضْربُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

ك ،  الضاربوقال :   الطويل من كّل شيء ؛ ومنه قوله ::  الضاِربو: المتحّرِ

 رابريَعْت   َه ليل  ضاِرِب  و   
وهو أن يقول الغَائُِص للتاجر : أُغوص َغْوَصةً فما أخرجتُه فهو لك بكذا ؛ فيتَّفقان ، الغائص َضْربة لحديث : النَّْهُي عنفي او

قال أبو إسحاق :  [.13يس : ] (َواْضِرْب هَلُْم َمَثًَّل َأْصحاَب اْلَقْريَةِ )على ذلك ، ونََهى عنه ألنّه َغَرر ، وقوُل هللا جّل وعّز : 

 : اذكر لهم مثال. (َواْضِرْب هَلُْم َمَثَّلً ): معنى قوله 

 : َمثِّل لَُهم َمثاَلً. (اْضِرْب هَلُْم َمَثَّلً )على هذا الِمثال. فمعنى : أي : ،  الضَّْرب ويقال : ِعْندي من هذا

 منصوٌب ألنّه مفعوٌل به. «َمَثَّلً »و قال : 

 ألنّه بََدلٌ  «ْريَةِ َأْصحاَب اْلقَ » ونََصب قولَه :
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 ن كأنه قال : اذكْر هلم أصحاَب الَ ْرية ، أي : َ رَب أصحاَب الَ ْرية. «َمَثَّلً » من قوله :
ضابُ  قال الليث :: رضب   ريقَتَها. َرَضبَ  اإِلنساَن ِمن ِريقه ؛ كأنّه يمتّصه. وإذا قَبَّل جاريتَه يَْرُضبُ  : ما الرُّ

َضابُ  وقال ابن األعرابّي : ْضبو: فُتاُت الِمْسك.  الرُّ  : األَْرياُق العَْذبة. الَمراِضبُ قال : و: الِفْعل.  الرَّ

ضابُ  وقال أيضاً :  : قَِطُع الثَّْلج والسُّّكر والبََرد ؛ قاله ُعمارة بُن َعقيل. الرُّ

ضابو  : لُعاب العََسل ، وهو َرْغَوتُه. الرُّ

ْدر ، والواحدة: َضْرٌب من  الراِضبُ  وقال اللّيث :  .راِضبَة الّسِ

 ، أي : هاِطل. َراضب السماُء وَهَضبَْت ، ومطرٌ  َرَضبَت وقال أبو عمرو :

 الِمْسك : قَِطعُه. ُرضابُ والنََّدى : ما تَقطَّع منه على الشََّجر ،  ُرضابوالفَم : ما تَقطَّع من ِريِقه.  ُرضاب قال األصمعّي :

ك قليالً فهو َجِميم ، وقال لَبيد أبو ُعبَيد عن األصمعّي : : برض   : البُهَمى أّوُل ما يَبُدو منها الباِرض ؛ فإذا تَحرَّ

َ ى  جريريريريريريريا  يف الريريريريريريريلريريريريريريريَّ مريريريريريريريْ ج  الريريريريريريريبريريريريريريرياِرَ. لريريريريريريريَ مريريريريريريري  لريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
ْل   رابريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريِع رِ .  ورِجريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن مريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  النَّباتُ  بََرض وقال اللّيث : يقال :  ، وهو أّول ما يُعَرف ويتناَول منه النَّعَم. يبُرض بُُروضا

ً  له بََرْضتُ  أبو عبيد عن أبي زيد قال : إذا كانت العَطيَّة يسيرةً قلَت : ض . ويقال : إّن المالأْبُرض بَْرضا ً  النّباتَ  لَيَتَبرَّ ضا ،  تبرُّ

 َجميم.وذلك قبَل أن يَطول ويكون فيه ِشبَع المال ، فإذا َغطَّى األرَض وَوفَّى فهو 

ْضتُ و ْضتُ وماَء الِحْسيِ : إَذا أخذتَه قليالً قليالً.  تَبرَّ فالناً : إذا أصْبَت منه الشيَء بعد الشيء وتَبلَّْغَت به. وأّما قوُل امرىء  تبرَّ

 القَْيس :

 . فانَتَحى للَتِيض ..  
 : الباء قَْبَل الّراء فقد َصحَّف. وقولُه ب البَريض فإن اليَريض بياءْين والراء بينهما ، وهو واٍد بعينِه. ومن َرواه :

لهريريريريريرياو   قريريريريريري  كلريريريريريريه  بريرّاضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  هلريريريريريريا قبريريريريريريَل وصريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  بريريريريريريريالريريريريريريرييريريريريريريريَ لريريريريريريريهريريريريريريريا حبريريريريريريريِ بريريريريريريريْ  فريريريريريريريكريريريريريريرييريريريريريريريف ولريريريريريريريَ َّْ  مسريريريريريريريَ

  
 معناه : أنَّه كان يُنيلُها الشيَء بعد الشيء قبل أن واَصلَتْه ، فكيف وقد َعِلْقتُها اآلن وَعِلقَتْني.

ّحال هاَجْت حرُب الِفجار بين ِكنانة وقيِس َغْيالن.بُن قيس : أحُد  البَّراضُ و َّاِك العَرب معروٌف ، وبفتْكه بعُْروة الرَّ  فُت

ضُ  وقال الليث :  : التبلُُّغ بالبُْلغة من العَْيش ، والتطلُُّب له من ُهنا وهنا قليالً قليالً. التبرُّ

 َسَمَل الَحوِض : إذا كان ماُؤه تَبّرضتُ و
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 فأ ذت ه قليال  قليال .قليال  ، 
 : وقال الشاعر 

جريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريامريريريريريريريريريتريريريريريريريريريأَلْ  بريريريريريريريريريه و  َ
يريريريريريريريريريا. املريريريريريريريريري  يف مسريريريريريريريريريِ

  
ال   ربُّ. األ ريريريريريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريريريريريّرّي بريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اضو المْبِرض قال  : الذي يأكل كّل شيء من ماِله ويُْفِسده. البَرَّ

 ٌد : إذا نَِفد ما عنَده من كثرة َعطائه.، وَمْضفُوهٌ وَمْطفُوهٌ وَمْضيُوٌف وَمْحُدو َمْبروض أبو العباس عن ابن األعرابّي : رجل

ْبضُ قال : أبو العبّاس عن ابن األعرابّي : ربض  ْبضُ و الرَّ بَضُ و الرُّ ب ذا قرابَتِها. الرَّ وجةُ أو األم أو األْخت تُقّرِ  : الزَّ

 وإن كان سماراً. َربُضك قال : ويقال في َمثَل : ِمْنك

 : قيّم بيته. الّربَضُ وقال : 

بَضُ و  : : امرأةٌ تُْربضه ويأِْوي إليها ، وأنشد البيت  الرَّ

ْذ َربضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ا ا ريريريريريريريريريَِّ تريريريريريريريريرياء  وملريريريريريريريريريّ  جريريريريريريريريرياء الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
رامريريريريريرييريريريريريريِ    ر الريريريريريري ريريريريريريَ فريريريريريريْ َي مريريريريريرين مسريريريريريريَ فريريريريريريِّ َح كريريريريريريَ    َويريريريريريريْ

  
ْبضو الّرْبضُ وقال :   : وَسُط الشيء. الرُّ

بَضُ و  مثَل أخت. امرؤٌ  ربض : َحريُم المسجد ، وقال اللَّحياني نحوه. قال : ويقال : ما الرَّ

 امرأته. ُربُضهوالرجل ،  َربضُ  أبو عبيد عن األصمعي قال :

بضوأي : ال يخرج فيها. قال : ـ  على فُعُلـ  عن الحاجات وعن األسفار لُربُضٌ  وقال اللحياني : يقال : إنه فيما قال بعُضهم  الرَّ

 : ما حولَه من خارج. الّربَضو: أساُس المدينة والبناء 

ْبَضةقال : وما لُغَتان. وقال بعضهم : ه  ِمن الناس ، ويقال : أتانا بتَْمٍر مثل ِرْبَضةٌ  : الجماعة من الغَنَم والناس ؛ يقال : فبها الّرِ

 الَخروف ، أي : قَْدَر الَخروف الرابض. ُربَضة

ْبَضين مثل المنافَِق َمثُل الّشاة بين»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و ، وبعُضهم رواه : « ، إذا أتْت هذه نطَحتْها الرَّ

بِيَضْين بين»  هذه الغنم نطحها غنمه ، وإذا أتت َمربِض غنمين ، إِذا أتت مربضي أراد« الربضين بين»فمن قال : ، «الرَّ

بَض «بين الربيضين»األخرى نطحها غنمه. ومن رواه :  َمْربَض  : ل الحارث بن ِحلِّزة : الغَنَُم نفُسها ، ومنه قو فالرَّ

   َ عريريريريريريريريْ مريريريريريريريريا  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ال  وظريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريا  طريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريرياء    يريريريريريريريريريريِض الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريِّ رأب الريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريَ

  
النساء : ] (ُمَذْبَذِبنَي َبنْيَ ذِلَك ال ِإىل هُؤالِء َوال ِإىل هُؤالءِ )بهذا الَمثَل قوَل هللا جّل ثناؤه :  وسلمعليههللاصلىأراد النبي 

143.] 

بيضُ  وقال الليث :  .َمربِضها : شاء بُرعاتِها اجتَمعْت في الرَّ

بُوضُ وقال :  ابض : َمْصَدُر الشيء الرُّ  ، الرَّ
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 .َرَبض ر ب وضا   وكّل  يء َيرب ك على أربعة  ف  
اج :في ِكناسه وقول  يَربِض الغنُم ، وبَرَكت اإلبل ، وَجثَمت الطيُر ُجثُوماً. والثَّوُر الَوْحشيّ  ربَضت ويقال :  العَجَّ

 اعتاَد أر ضا  هلا  ريُّ و   
 ، شبّه ِكناَس الثّور بمأَوى الغَنَم. َربَض جمع باألرباض أراد

 : مجتََمع الَحوايا. الّربِيضو الَمْربِضو الَمْربَضُ و الّربَضُ  وقال ابن األعرابي :

ً  فاْربِض إذا أتيتَهمْ »مه وقال : أنه بَعَث الَضّحاَك بَن ُسفياَن إلى قو وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و قال ، «في داِرهم َظْبيا

 يََرى إنِسيّاً.القُتَْيبّي : ُرِوي عن ابن األعرابي أنه أراد : أَقِْم في داِرِهم آِمناً ال تَْبرح ، كأنّك ظبٌي في ِكناسه ، قد أَِمن َحيُث ال 

م كالمتوّجس ألنه بين َظهراني الَكفَرة ، فمتى َرابَه منهم َرْيٌب نَفر أََمَره أن يأتيَه السالمعليهقلت : وفيه وجهٌ آخر ، وهو أنه 

 عنهم شاِرداً.

ْهط يُْربِضُ  لّما قاَل عندها َدعا بإناء وسلمعليههللاصلىأّن النبي »في حديث أّم َمْعبَد و  .«الرَّ

 اللبن الّذي َشِربوه.قال أبو عبيد : معناه : أنّه يرِويهم حتى يُختِّرهم فيَناموا لَكثْرة 

ها حتى أربضت وقال الّرياشّي : ْمضاء. تَربِضَ  الشَّمُس : إذا اشتّد َحرُّ  الشاةُ من شّدة الرَّ

مة يذكر إِبِالً  األَْرباضُ  وقال أبو عبيد : ْحل ، وقال ذو الرُّ  : : ِحباُل الرَّ

رأب   كريريريريريريريريريَ ْ  بريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريِ ْه أَر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رَّقريريريريريريريريريَ   ذا غريريريريريريريريريَ

  
ح رء و   مريريريريريريرياَء مل ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريِ يريريريريْ ايريريريريتريريريريريَ وهبريريريريريريري  لريريريري   مريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وأنشد : األَْرباض البَْطن : ما َوِلَي األرض من البَِعير إذا بََرك ، والجميعُ  ربَضُ  وقال الليث :

   أْسَلَمْتها َمعاِق   اأَلْر .  
بَض قلُت : َغلط الليُث في بَضُ  وفيما احتّج له به ، فأّما الرَّ ى من َمصاِرين  الرَّ البَْطن ، كذلك قال أبو عبيد ، وأّما فهو ما تَحوَّ

ّمة  األْرباض فاألرباض َمعاقِدُ   : ههنا الِحبال ، ومنه قول ذي الرُّ

َ أب   ل م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريَ وَع الريريريريريرَّمسريريريريريريريْ ْوان َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا مريريريريريَ ريريريريريَ

  
ِ اريريريريريريريريريريِج  

َ
راَ  أْر ِ. املريريريريريريريريري ن أ ريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 واألَخرات : َحلَُق الِحبال.

بُوضُ  وقال أبو ُعبَيد :  ة ، وقال ذو الّرّمة :: الشجرة العظيم الّرِ

    وََّف كلَّ أْرطَاأب  ر ب و.   
 : : َضْخمة ، ومنه قولُه  َربوض وِسلِسلةٌ 

ه و  رانريريريريريريريِ ٌة يف جريريريريريريريِ مريريريريريريريَ خريريريريريريريْ وٌ. ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريالريريريريريريريوا َربريريريريريريري 

  
ل  و   فريريريريريريريريَ ِ  الريريريريريريريريذِّراعريريريريريريريرينْي مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريرير مريريريريريريريرين جريريريريريريريريِ

  
بوض أراد  : ِسلسلةً أُوثِق بها ، جعلها ضخمةً ثقيلةً. بالرَّ

 قِّداً ُغلَّْت يُده به فيَبِس عليه.وأراد األسَمر : 
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: إذا كانت ملتِزقة بالَوْجه ، هو من أمثالهم في الّرُجل الذي يَتعَيَُّن األَشيَاء فيصيبُها بعَْينه. قولُهم : ال تقوُم  رابِضةٌ  الليث : أرنَبَةٌ 

 ، وذلك إذا قَتَل كلَّ شيء يصيبه بعَْينِه. رابضة لفاُلن

َوْيبَِضة أنه ذكر أشراَط الساعة ، ومنها يود أن تَْنِطق وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و  في أمور العاّمة ، قيل : وما الرُّ

َوْيبَِضةُ   .«الرجل التّافِه ينطق في أمر العاّمة»قال :  ؟يا رسوَل هللا الرُّ

َوْيبِضة قال أبو ُعبيد : ومّما يُثبت حديثَ   .«عة أن يَُرى ِرعاُء الشاِء رُؤوَس النّاسمن أشراط السا»الحديُث اآلَخُر :  الرُّ

َوْيبضة قلُت : بض ، كأنه َجعَل الرابضة راِعيَ  الرابضةُ  تصغيرُ  الرُّ ، وأدَخل فيه الهاء مبالغةً في وصفه ، كما يقال : رجل  الرَّ

 داِهية.

 وقلّة انبعاثِه في األمور الجسيمة ، ومنه يقال : رجلفي بَْيته ،  لُربوِضه ، ُرَوْيبِضةو رابِضة وقيل : إنه قيل للتافه من النّاس :

 عن الحاجات واألسفار : إذا كان يَنَهض فيها. ُربُض

بَض وقال أبو زيد : : َسِفيٌف يُجعَل ِمثَل البَِطان فيُجعل في َحْقَويِ الناقة حتى يُحاِوَز الَوِرَكين من الناحيتين جميعاً ، وفي  الرَّ

ْحل ، وجمعُهطَرفْيه َحلَقتان يُعقَد   .أْرباض فيهما األنساع ، ثم يَُشّد به الرَّ

ْبض أبو ُعبيد عن الكسائي : بضو: َوَسُط الشيء ،  الرُّ ْبضُ  : نواحيه. وأنَكر َشِمر أن يكون الرُّ قال : َوَسط الشيء ، و الرُّ

ْبض ْبضة : ما َمّس األَْرض منه. ويقال للّدابة هي فَْخمة الرُّ  .الَمْربض ر، أي : فخمة آثا الّرِ

 إذا َعَدا.:  يَْضبُر َضْبراً  الفَرسُ  َضبَر قال الليث :: ضبر 

ْبر أبو ُعبَيد عن األصمعي وقال : إذا َوثَب الفرُس فوقَع مجموعة يداه لذلك  .الضَّ

 .َضبَر يضبُر يقال :

ْبرُ  وقال ابن األعرابي : من بني فالن ، ومنه قوُل ساعَدة بن  ْبرٌ ضَ  جماعةٌ من القَْوم يَْغُزون على أرُجِلهم ، يقال : خرج الضَّ

 : ُجؤيّةُ الُهَذلّي 

ْم  م  يريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريك رَاعريريريريريريريريريهريريريريريريريريري   بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا هريريريريريريريريري 

  
ؤلريريريريريريريَّ     هريريريريريريريم  اَّريريريريريريري يريريريريريريري   مريريريريريريري  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريري  رْب  لريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يَ  َضبَارة ويقال : فالن ذو كان َرُجالً من رؤساء أجناد بني  َضبارة ، وابنُ  ُضباَرة في َخْلقه : إذا كان وثيق الَخْلق ، وبه ُسّمِ

 أُميّة.

ْهري و ْبرَ  أنّه ذكر بني إسرائيل فقال : جعل هللا ِعنَبَهم األراك ، وَجْوَزُهم»في حديث الزُّ  .«ورّمانهم الَمظَّ  الضَّ

ْبرُ  أبو عبيد عن األصمعي : . والَمّظ : ُرّمان البَّر. الضَّ  : َجْوُز البَرَّ

 قال : أبو العباس عن ابن األعرابي
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.  الضرْب   :  ع األْجزاء. وأنة  :  الضَّرْب و : الةَّ ُّ.  الضَّرْب و : الَ ْفز 
 مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريورأب      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريري ائريريريريريريريريريريري ا

  
اَلمريريريريريريريريريريريريِ ا  رَبَ بريريريريريريريريريريريريراطريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَل    جريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْبروقال :  ْبر الذي يُسّميه أهُل الَحَضر َجوزاً بواو الضَّ ّجالة.  الضَّ  .المجّمع الَخْلق األْملس:  الَمْضبُورو: الرَّ

 .َمْضبُور ويقال للِمْنَجل :

ْبرُ  وقال الليث :  الظَّهر ، وأَنشد : مضبَّرُ  : ِشّدةُ تَلزيز العظاِم واكتناِز اللّحم. وَجَملٌ  الضَّ

َهَسا     م ضربَّ اللَّْحَينْي َبْسرا  ِملريْ
، مثل : عمارة وعمائر.  ِضبَاَرة كأنَّها جمعُ ، «َضبائر أنه ذكر قوماً يَْخرجون من النار» وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

بائرو  جماعاُت الناس.:  الضَّ

 ، أي : جماعاٍت في تفرقة. ضبائر ويقال : رأيتهمْ 

يت : يقال : جاء فالنٌ  :  َضباَرةٍ  واألضاميم أو فالن ذُو األضابير من ُكتُب ، وبإْضمامة من ُكتب ، وهي بإضباَرةٍ  وقال ابن السّكِ

 إذا كان مشّدَد الَخْلق.

 : جمعتُها. تضبيراً  الُكتب َضبّرتُ  لغةٌ أو ِضبارةٌ ومن صحف أو ِسهام ، أي : ُحزمة.  إضباَرةٌ  وقال الليث :

 .إضبَاَرة : إنما هيمن ُكتُب ، ويقول  ُضبارةً  قلت : وغيُر الليث ال يجيز

ْبرُ  وقال الليث : ُب إلى الحُصون لِقتال أهِلها ، والجميع الضَّ بُور : ِجْلَدةٌ تُغَشَّى َخَشباً تُقَرَّ  .الضُّ

ْبن  ْبروقال ابن الفرج : الّضِ  : : اإلبط ، وأنشد  الّضِ

رْبِي و  را  قريريريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريوب  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وََّل ُّاد    رِ ُّاِدي وقريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريْ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ل : َخفَّ  وقلَّ ، كما أي : ال أَخبأُ طعامي في السَّفَر فأَوب به إلى بَْيتي ، وقد نَِفد زاُد أَْصحابي ، ولكن أُطِعُمهم إياه. ومعنى : َشوَّ

ل الَمَزادةُ : إذا بقي فيها ُجَزْيعةٌ من ماء.  تُشّوِ

 : نَْوُف الجاريِة قبل أن تُْخفَض. رالبضْ  قال أبو العبّاس : قال سلمة : قال الفَّراء :: بضر 

 قال : وقال المفضَّل : من العرب من يبدل الّظاَء ضاداً ، فيقول : قد اشتَكى َضْهِري.

 ومنهم من يُبدل الّضاَد ظاءاً فيقول : قد َعّظت الحْرُب بني تَميم.

ِمْضراً ِخْضراً ، أي  بِْضراً  ، ومنه قولُهم : ذهب دُمه تصغيُر البَْضرة وهي بُُطوُل الشيء البَُضْيرة ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 : َهَدراً.

 (.بالطاء)وَرَوى أبو ُعبَيد عن الكسائّي : ذهب دُمه َخِضراً َمِضراً أو ذهب بِْطراً 
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 ض ر م
 ضرم ، ضمر ، رمض ، رضم ، مضر ، مرض : مستعمالت.

 .َضْرمة اْلتََهب سريعاً ، والواحدةمن الَحَطب : ما  الضَرمُ  قال الليث وغيره :: ضرم 

َرمُ و ً  النارُ  َضِرَمت : مصدرُ  الضَّ األسُد : إذا اشتدَّ َحرُّ َجْوفه من الُجوع ، وكذلك كلُّ شيء يشتّد جوُعه  ضِرمو. تَضَرم َضَرما

 من اللَّواِحم.

ِرم أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :  ، أي : ما بها أحد. َضَرمة بالدار نافخُ : الجائع ، قال : وقال األصمعي : ما  الضَّ

راموقلت :   : ومنه قوُل الشاعر  َضرمةو َضَرم : ما َدّق من الَحَطب ولم يكن َجْزالً يثقبه الناُر ، الواحد الّضِ

ر   يريريريريريريريريريريَض  ريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريريريَرمريريريريريريريريريرياِد َومريريريريريريريريريريِ  أََرى  ريريريريريريريريريريَ

  
   ُ را  أ مسريريريريريريريريريريريرياِذر  أن َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َّ لريريريريريريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
متُها فَضَرَمتْ و،  فاْضَطَرَمتْ  النارَ  أضَرْمتُ  ويقال :  .تضّرَمتْ و َضرَّ

 وقال زهير :

 َتْضَر  ذا َضرَّيريت موها فَتضرُِ  و   
ِريمُ  وقال الليث :  : اسٌم للحريق ، وأَنَشد : الضَّ

   َ ّ ا  كما ت َةيِّع الضَّر َا 
ه بحفيف النار إذا َشيَّْعتَها بالَحَطب ، أي : ألقيَت عليها ما   يُْذكيها به ؛ قاله األصمعّي.َشبّه َحفيَف َشّدِ

َرمُ  وقال اللّْيُث :  : ِشّدةُ العَْدو. الضَّ

 العَْدِو ، ومنه قوُل جرير : َضِرمُ  ويقال : فرسي

   َضرُِِ الرَّفاِق م لاِقِل اأَلْجراِل 
ً  فالٌن عند الطَّعام َضِرمَ  وقال أبو زيد :  : إِذا َجدَّ في أَْكله ال يَدفَع منه شيئاً. َضَراما

 : إذا احتََدَم َغَضباً. تَضّرم عليه َضِرمَ  ويقال :

 : الُمْغتَِلُم من الِجمال ، تراه كأنه قد ُحْسِحَس بالنار. الُمْضَطِرم وقال ابن ُشميل :

 الغُْلمة. أْضَرَمتْه وقد

 ، أي : بطيء. وإّن أَْكلَك لََسلََجان ، وإن قَضاءَك لَِليّان. لَرَضمان ْدَوكإّن عَ قال : أبو العبّاس عن ابن األعرابي ، ي: رضم 

ضامُ  قال َشِمر : قال األصمعي :  . ويقال : بنى فالن داَره فرضم فيها الحجارةَرْضمة ُصخور ِعظاٌم أمثاُل الُجزر واحدتها:  الّرِ

 ً  : ه. وقال لَبِيد البعيُر بنفسه : إذا َرَمى بنفسِ  َرَضم ، ومنه قيل : َرْضما

راب  كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريا هريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َز  وُّايريريريريريريريريلريريريريريريريريَ فريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريا   لريريريريريريري  يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية أَثريريريريريريريريْ هريريريريريريرياو أجريريريريريريريزاع  بريريريريريريريِ امريريريريريريري   ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ضامُ  وقال أبو عمرو :  ، وأَْنَشد : َرْضمو َرْضَمة : ِحجارةٌ تجمع واحدتها الّرِ

َلِة َرْضم  م  َّهْق     يريْلَصا   من ِجبريْ
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 .َمْرضومة أي : من حجارةٍ 

 .الَمْرضومة للحجارة َرَضمٌ و َرْضمٌ  وقال َشِمر : يقال :

 وقال ُرؤبة :

 َرضم ه   و   مَسِ ي  ه وِقْ ر ه  
 العََصب : إذا تشنّج وصار فيه كالعَقَد ، وأَنشد : َمْرضومُ  وقال الليث : بِْرَذْونٌ 

   م بنيَّ اأَلْمةاِش َمرض ُو الَعَصْ  
 َسقَط وال يَخُرج من بيته. وَرَمأَ كذلك.أي : الرجُل في بيتِه ،  َرَضمو ، أي : نَبَتت ، َرَضمت ، وقد ُرضَمة وقال النضر : طائِرٌ 

ً  وقد  : اسم موضع. ُرضامو. َرَضم يَرِضم ُرضوما

 .الّرْمضاء : َحرُّ الحجارة من شّدةِ حّر الشمس ، واالسمُ  الّرَمضُ  قال اللّْيُث :: رمض 

ً  اإلنسانُ  َرِمضو  .َرِمَضة ، واألرضُ  الّرْمضاء : إذا َمَشى على رْمضا

ً  النَّْصلَ  َرَمْضتُ  مصدرُ :  الَرْمضُ  الحّرانيُّ عن ابن السكيت : . أَرِمُضهُ َرْمضا  : إذا جعلته بين َحَجرين ثم دقَْقتَه ليَِرقَّ

ً  الرجلُ  َرِمض : مصدرُ  الّرَمضُ وقال :   : : احتََرق قدماه في شّدة الحّر ، وأَنَشد  يَرَمض َرَمضا

ٌض فريريريريريريهريريريريريريّن  ى َرمريريريريريريِ  مريريريريريريعريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ  واََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الريريريريريريريرِّيريريريريريريريح سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريلريريريريريريريٌة والريريريريريريرييتريريريريريريريلُّ مريريريريريريريعريريريريريريريتريريريريريريريِ ل  و  

  
ً  الغنمُ  َرِمَضت ويقال :  : إذا َرَعْت في شّدة الحّر فتَْحبَن رئاتُها وأكباُدها ، يُصيبها فيها قُروح. تَرَمض َرَمضا

في وقت الضُّحى  وسلمعليههللاصلىوهي الصالةُ الّتي َسنّها رسول هللا ، «الِفَصال َرِمَضت َصالةُ األّوابين إذا»في الحديث : و

 عند ارتفاع النهار.

 ، وهو الّرمل ، فتَبُرك الِفصال ِمن شّدة َحّرها وإحراقِها أَخفافَها وفَراِسنَها. الّرْمضاءُ  الِفصاِل : أن تَحتِرق َرَمضُ و

 أو أَْربََضها عليها. الّرْمضاء رعاها فيإذا :  أرَمَضهاوالراِعي َمواِشيه  َرّمض ويقال :

ضها عليَك والظَّلََف من األرض ال: قال عمُر بُن الخّطاب لراعي الشاة و  .تَُرّمِ

 فيه. َرْمَضاءَ  والَظلَُف من األرض : المكاُن الغَليظ الّذي ال

واُء الَكبِس. وَمرْرنا على:  الَمْرموضُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : أُْرِمُضها  الشاةَ فأنا رمْضتُ  اةٍ وَمْنَدةِ شاةٍ. وقدش َمْرِمض الّشِ

 ً ضاِف حتى تحَمرَّ فتصيَر ناراً تتّقد ، َرْمضا ثم  ، وهو أال يَسلُخها إذا ذبََحها ويَبقُر بَطنُها ، ويُخرج ُحْشوتَها ، ثم يُوقَِد على الّرِ

ضاف ، وال  ضاَف الُمْحَرقة حتى يعلَم أنها قد يَْطَرحها في جوف الشَّاة ويكسر ضلوَعها لتنطبق على الّرِ يزال يتابع عليها الّرِ

ً  ، وقد َمْرُموض أْنَضَجْت لحُمها ، ثم يُقَشر عنها ِجلُدها الذي يُسلَخ عنها ، وقد انشَوى عنها لْحُمها ؛ يقال : لحمٌ  . ُرِمض َرْمضا

 : قريٌب من الّرِميضو
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 فوَقه.اََِّليذ ، غت أن اََّليذ ي ْكَبس   ي وَق  
ً  أبو ُعبَيد عن الكسائّي : أتيُت فالناً فلم أُِصْبه  .فرمَّضُت تْرِميضا

 أن ينتِظره ثم يَمِضي. تَْرِميُضه قال شمر :

 : ؛ قال ُرْؤبة  فرِمْضتُ  هذا األمرُ  أرمَضني : ُحْرقَةُ القَْيظ. وقد الرَمضُ  اللَّيث :

َة اإِلْرمريريريريريريريريرياِ. و  لريريريريريريريريريَ ى َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريرين َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة  أمسريريريريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريريريريَّ ه   إلمحريريريريريريريريريريريريريرياِ. أو  ريريريريريريريريريريريريريري   رَكريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، أي : أَْوَجعَني. أْرَمَضني : كلُّ ما أَْوَجَع ؛ يقال : اإلْرماضُ  وقال أبو عمرو :

ي .َرمضي ، والمطرَ  َرَمِضيٌ  من السَّحاب والَمَطر : ما كان في آِخر القَْيظ وأّوِل الخريف ؛ فالسحابُ  الّرَمِضيُ و  وإنما ُسّمِ

 ً ها. َرَمِضيّا  ، ألنه يُدِرك ُسخونةَ الشمس وَحرَّ

، وهما شهَرا ربيع ؛ وال يُذكُر الشهر مع سائر أسماِء الشهور العربية ، يقال : هذا  رمضان سلَمة عن الفّراء يقال : هذا شهرُ 

 شعباُن قد أَْقبَل.

 [.185البقرة : ] (َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآنُ )وقال جل وعز : 

 : وقال أبو ذُؤيب 

مريريريريريريريا هريريريريريِ َرْي َربريريريريرييريريريريريع  كريريريريريلريريريريرييريريريريريْ هريريريريريْ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريه أبريريريريريلريريريريريريريَ

  
ِ َارهريريريريريريريا  ؤ هريريريريريريريا واقريريريريريريْ  فريريريريريري ريريريريريريري  مريريريريريريرياَر فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 به ، أي : وثَبَْت به. ارتََمَضتْ ووقال ُمدِرٌك الكالبّي فيما روى ابن الفََرج : اْرتمَزِت الفََرُس بالّرُجل ، 

 .ْرَضىالمَ  معروف ، والجميع المريضُ  قال الليث :: مرض 

ً  يقال : .المريض : ُحسُن القيام على التمريضوقال :  ضُت المريَض تمريضا  : إذا قُمَت عليه. َمرَّ

نه وال تُْحكمه. تمِريضو  األمر : أن تَُوّهِ

 من العداوة ومن النِّفاق. مِريض ويقال : قلبٌ 

 ، أي : نِفاق. [10: البقرة ] (يف قُ ُلوِِبِْم َمَرض  )قال هللا تعالى : 

 : ناِقُص القّوة. مِريض النُّْقصان : بََدنٌ  الَمَرض ثعلب عن ابن األعرابي : أصل

ين. مريض وقلبٌ   : ناقُص الّدِ

ضو  فالٌن في حاجتي : إذا نقَصْت حركتُه فيها. َمرَّ

 واضطرابُها بعد صفائها واعتدالها.: إْظالُم الطبيعة  الَمَرض وأخبَرني المنِذِرّي عن بعض أصحابه أنه قال :

 : الظُّلَمة. الَمَرضوقال : 

 : وأنشد أبو العبّاس 

ه مريريريريريريريرين كريريريريريريريريل انمسريريريريريريريرييريريريريريريريريةو   لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  مريريريريريريريريِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فريريريريريريريريريال يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  هلريريريريريريريريريا مشريريريريريريريريريٌس وال قريريريريريريريريريمريريريريريريريريرير 

  
 ، أي : أظلََمْت ونقَص نُوُرها. َمِرَضتْ  قال :
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 معناه : شكٌّ ونِفاق. (يف قُ ُلوِِبِْم َمَرض  )وقال أبو ُعبيدة في قوله : 

ين. المَرضوقال :   في القَْلب يَصلُح لكّل ما َخرج به اإلنساُن َعن الصّحة في الّدِ

 : واِديان ُملتقاهما واحٌد. الَمراَضانِ  وقال الليث :

، والميم فيها  ضالَمرَ  : مواضع في ديار تميم بين كاظمة والنَِّقيرة فيها أْحساء ، وليست من باب الَمَرايضو الَمراضان قلت :

 ميم َمفعَل ، من استراض الواِدي : إذا استنقع فيه الماء.

 : إذا كثُر بها الَهْرج والِفتن والقَتْل. مريضة : إذا ضاقت بأهلها ، وأرض مريضةٌ  ويقال : أرض

 : وقال أوُس بن َحَجر 

ا  لريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء مريريريريريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريَّ  تريريريريَرى األر. مريريريريِ

  
َرُ   َرمريريريريريريريريريريْ ع عريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ ا جبريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريِ َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريري 

  
 : مظلمة ال تُرى فيها كواكبُها. مريضةٌ  وليلةٌ 

 : وقال الراعي 

مريريريريريريرياُ مريريريريريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  و  يريريريريريريريِل الريريريريتريريريريَّ يريريريريريريرياء مريريريرين لريريريريَ خريريريريْ  طريريريريَ

  
ح    مريريريريريريرياء  َنريريريريريمريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريهريريريريريو مريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ّن الريريريريريعريريريريريَ  أجريريريريريَ

  
 : : فيه انحراف عن الصواب ، قال الشاعر  مريضٌ  وَرأْيٌ 

ع    رأيريريريريريريريريريريريريه  أَ  الريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريَ اأَب  ريريريريريريريريريريريريَْ

  
بريريريريريريريريا َ   ٌ  ومريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ْزٌُ و  يريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْن  ريريريريريريريريريَه ذاَك الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا َ   َن أمريريريريريريريريريريريريَر. أو أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريريا ظريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أي : قاَرَب الصواب وإن لَم يُِصب كلَّ الصَّواب. أمَرضَ 

 ً  .مْمِرضون نَعَُمُهم فهم َمِرضتْ  بنو فالٍن : إذا أْمرضو: أي : وجدتُه مريضاً.  فأمَرضتُه ويقال : أتيت فالنا

ي به. ُمَضرَ  : شديد الحموضة. قال : ويقال : إن مضيرٌ  قال الليث : لبنٌ : مضر   كان ُمولَعاً بُشْربه فسّمِ

 ، وكذلك النبيذ. َمضر يَمضُر ُمضوراً  : اللّبن الذي يَحِذي اللسان قبل أن يُدرك. وقد الماضر أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 مشتقٌّ منه. ُمَضر ْيداء : اسمقال : وقال أبو البَ 

ي  الطَّبِيخ. َمِضيرة لبيَاض لونِه. من ُمَضراً  وقيل : ُسّمِ

 الَمضيرة عند العرب : أن يُطبَخ اللحُم باللَّبن البَْحت الصَّريح ، الذي قد َحَذى اللساَن حتى يَنَضج اللحُم وتَْخثُر المِضيرةُ وقلُت : 

 ، وهي حينئذ أطيُب ما تكون. للَمِضيرة وربّما َخلَُطوا الحليَب بالَحِقين

 .لُمَضر يتعّصبأي : ،  يتَمضَّر وقال الليُث : يُقال : فالنٌ 

 : إذا َذهب َهَدراً. َمِضراً  أبو ُعبَْيد عن الكسائّي يقال : ذهب دُمه َخِضراً 

 ، ِمْضراً  وقال أبو سعيد : ذهب دُمه ِخْضراً 
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 هلي ا  مري ا .أي : 
 اسم امرأة. تُماِضرُ وهللاُ لك الثناء ، أي : طيّبه ،  َمّضرَ  قال : والعرب تقول :

باق ، والسَّابُق َمن َسبََق إلى الجنّة. ِمْضمارٌ  اليومَ : ُروي عن ُحذيفة أنه قال في خطبته : ضمر   ، وغداً الّسِ

ر الجنّة ؛ كالفَرس قال َشِمر : أراد اليوَم العمل في الدنيا لالْستباق إلى  قبل أن يُسابَق عليه. يَُضمَّ

ْمرُ  وقال الليث :  .َضَمَر يَضُمر ُضموراً  من الُهزال ولُحوق البَْطن والفعلُ  الضُّ

 : إذا َذهب ماؤه. انَضَمرَ  ، وقد ضامر وقَضيبٌ 

ر : موضعٌ  الِمضماروقال :   أن تُْعلَف قُوتاً بعد ِسَمنها. تَضِميرهاوفيه الخيل ،  تُضمَّ

ر وقتاً لأليام التي الِمضمار قلُت : وقد يكون ْكض إلى العَُدّو ،  تُضمَّ أن تُشّد عليها ُسروُجها  تضميُرهاوفيها الخيُل للسباق أو للرَّ

ِخفاٌف يُجرونها البردين وال يُعَنِّفُون بها ، ، وتَُجلََّل باألِجلَّة حتى تعَرق تحتَها فيذَهب َرَهلُها ويشتّد لحمها ، ويُحمل عليها ِغلماٌن 

َرتْ  فإذا  الّذي تعرفه العرب ، ويُسمونه التَّْضمير واشتّدْت لحوُمها أُِمَن عليها القَْطع عند ُحْضرها ولم يَْقَطْعها الشَّدُّ ، فذلك ُضّمِ

 .تَْضميراً و ِمضماراً 

 َصْرف الحرف : إذا كان متحركاً فأسَكْنتَه. أضمرتُ  ْلبِك ، تقول :في ضمير قَ  تُضِمره : الشيء الذي الَضِمرُ  وقال الليث :

ْمرُ وقال :  م البطن ، الخفيف الجسم. وامرأة الضَّ ر وقد َضْمرة من الرجال : الُمَهضَّ  وجُهها : إذا انضّمْت جلدتُه من الهزال. تَضمَّ

الم كانت في بيت المال أن يردَّها على أربابِها وال يأخذ ُرِوي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب إلى َمْيمون بن ِمهران في َمظو

 .ِضماراً  منها زكاةَ عامها ، فإنّه كان ماالً 

مارُ  قال أبو ُعبيد :  : ؛ وقال الراعي  بِضمار : هو الغائب الذي يُْرَجى ، فإذا ُرِجَي فليس الّضِ

زَاَره فريريريريريريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينْب مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه  نْب مريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ

  
َ أب    مريريريريريريريريريريارَاعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياء  مَل يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : وقال األعشى 

اَل  َك الريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريِ َرتريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريريَ  أرَاان  ذا َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْم   ا الريريريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريّ ع مريريريريريريريريريريِ ى وتريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ  د   ريريريريريريريريريري ْ

  
 أراد : إذا غيّبتْك البالُد.

مارُ  وقال الليث :  من الِعداِت ما كان ذا تَْسويف ، وأنشد بيَت الراعي. الّضِ

 : الذي فيه بعض االنضماد ، وأنشد قوَل الشاعر : المضطِمر قال : واللؤلُؤ
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َر َّ فريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريارْ    تريريريريريريريريريريريريأْلأَلِ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريُّ

  
مريريريريريريريريريريار    َؤ لريريريريريريريريريريؤلريريريريريريريريريريؤ  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريأللريريريريريريريريريري 

  
 من ِدّق الشجر. الُضْمرانوقال : 

ْمران قلت : ليس  : من ِدّق الشجر وله َهَدٌب كَهَدب األْرَطى. ومنه قوُل ُعَمر بن لَجأ  الضُّ

ّل اإلمريريريريريريريريريريريريرياِء ا ريريريريريريريريريريريريري  َُّ  تريريريريريريريريريريريريريَ ْ  جمريريريريريريريريريريريريري ْ  ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِم   ران مل حيريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريْ َ ِب الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريريَ

  
 وقال األصمعي فيما َرَوى ابن السّكيت له أنه قال في قول النابغة :

   فهاَب ض مران مله  مسيث  ي وُِّع ه  
 بو ُعبيدة ُصْمَراُن ، وهو اسم َكْلٍب في الروايتين معاً.قال : ورواه أ

ْيُمران وقال الليث : ْوَمرانو الضَّ  : نوٌع من الرياحين. الضَّ

ِفيرةُ  الَضِميرة وقال األصمعي : أْس ، وجمعها: والضَّ  .ضمائر الغَِديرةُ من َذوائب الرَّ

 مثل قِماراً ؛ قال : وهو النَِّسيئةُ أيضاً. ِضماراً  وقال الفّراء : ذهبوا بَِماِلي

ِميرة : ُحْسُن َضْفر التَّْضميروقال :   وُحْسُن َدْهنِها. الضَّ

م  أبواب الضاد والَّل 

 ض ل ن
 [.نضل]استعمل من وجوهها : 

: إذا استَبقوا في َرْمي  يَْنتَِضلون إذا فَضلَه في ُمراماة فَغَلبه. وخرَج القومُ : فالٌن فالناً  نََضل قال الليث : يقال :: نضل 

 األَْغراض.

 : وهو الذي يَُراِميه ويُسابِقه. نَِضيِلي وفالن

 : المفاَخرةُ. الُمناَضلةُ وعن فالن : إذا نضح عنه ودافَع.  يُناِضل ويقال : فالنٌ 

اح   : قال الّطِرمَّ

لريريريريريريريريريريريريريريريو
 

ِ يريريريريريريريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريريريريريري ٌك تريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   لريريريريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
اثريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريريريريري  ك وال َيريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : القوُم : إذا تَفاَخروا. وقال لَبيد  انتََضلو

ا  لريريريريريريريَ لريريريريريْ ى قريريريريريريرياعريريريريريريريِ ٌ و فريريريريريريريانريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريَ لريريريريريْ  ابريريريريرين  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    ى وحيريريريريريريريريري َ ْتِ يريريريريريريريريريْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريرييريريريريريريريريريق الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 .نَِضل ينَضل نَضالً  التَّعَُب. وقد: والتّبديُد  النَضلُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 الشيَء : إذا استخرجته. تَنّضلتُ و

 ، واْجتَْلُت منهم َجْوالً ، معناه : االختيار. نَْضلةً  هممن تنّضلتُ  أبو ُعبيد عن الفّراء :

ْلتُ  أبو ُعبيد عن أبي ُعبيدة :  الشيَء أخرجتُه. تَنَضَّ

 ض ل ف
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 [.فضل]استعمل من وجوهه : 

 معروف. الفضلُ  قال الليث :: فضل 

 من شيء. فََضل : ما الفُضالةو: اسٌم للتفاُضل.  الِفَضالو: االسم.  الفاِضلَةُ و

 : البقيّةُ من كل شيء. الفَْضلةُ و

 : الدرجةُ الرفيعة في الفَْضل. الفَِضيلةُ و
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 : التطول على غيِرك. التّفَضُّلُ و

عليكم في القَْدر والَمنِزلة  الفضلُ  ، معناه : يريد أن يكون له [24المؤمنون : ] (يُرِيُد َأْن يَ تَ َفضََّل َعَلْيُكمْ )وقال هللا جّل وعزَّ : 

ل. اإلفضال الذي هو بمعنى لتفضُّلا ، وليس من  والتطوُّ

لو فُُضلٌ  : التََّوشُّح. ورجلٌ  التفضُّل وقال الليث : لةو فُضلٌ  وامرأة .متفّضِ  .متفّضِ

 وهي أن تُخاِلف بين طرفيه على عاتِقها وتتوّشح به. فُضل وعليها ثوبٌ 

 لواحد.بالثوب ا التفّضل ، من الِفْضلة أبو عبيد عن أبي زيد : فالٌن َحَسنُ 

 في ثوٍب واحد. فُضلٌ  قال األصمعي : امرأة

 : به الرُجل يَلبَُسه في بيته. وأنشد  يتفضَّل : الثوُب الواحدُ  الِفضالُ  وقال الليث :

ة  و  بريريريريريريريَ ِن عريريريريريريريلريريريريريريريك بريريريريريريريَوثريريريريريريريريْ اَل الريريريريريريريَوهريريريريريريريْ ِق ِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريْ

  
ل    وارِيريريريريريريريرية  قريريريريريريريري  طريريريريريريريرياَل هريريريريريريريريذا الريريريريريريريريتريريريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مسريريريريريريريريَ

  
 فضله وأحَسَن إليه.الرُجل على فالن : أنالَه من  أفضلَ وقال : 

 : كثيُر الخير والمعروف. ِمفضالٌ  فالٌن من الطعام وغيره : إذا ترَك منه شيئاً ورجلٌ  أفَضلو

 : الرَجل : غلبتُه. وأنشد  فََضْلتُ وفالٌن على فالن : إذا َغلَب عليه.  فََضلَ  ويقال :

ل اأَل ريريريريريريريريريريريريريان  اّل  ْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ك تريريريريريريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريريريريريري   مشريريريريريريريريريريريريريِ

  
زِيريريريريريريريريريريرير    هريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  نَي أبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَك انئريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريَ

  
 .فََضل يَفُضلو،  يَفَضل الشيء فَِضل ابن السكيت :

ضموا الضاد فأَعاُدوها إلى األصل. قال : وليس في الكالم  يَفُضل منه شيء قليل ؛ فإِذا قالوا فِضل قال : وقال أبو ُعبيدة :

 َحْرٌف من السالم يُشبه هذا.

 امرأَةٌ ، ثم يقولون : يَحُضر.َحِضَر القاضي قال : قال : وزعم بعض النحويين أنه ي

 المال : ما يأتيك من َمرافِقه وَغلّته. فواِضلُ  وقال غيره :

ْيعَةُ قلّت مرافُِق صاحبها منها ، وكذلك اإلبل إذا َعَزبْت قلَّ  فَواِضلهُ  والعرب تقول : إذا َعَزب المال قلّت ، يقول : إذا بعُدت الضَّ

ها.  انتفاع َربِّها بَدّرِ

 :  وقال الشاعر

يريريريريريريريريريَك مريريريريريريريريرياال   ملريريريريريريريريري يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية ِ نريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريِ أَبريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريري  واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه فريريريريريريَ  أَرى عريريريريريريرياَُِّب األمريريريريريريوال قريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
ي الَخمر  .فَِضاالً  والعرُب تسّمِ

 : ومنه قوُل األعشى 

ْه و  بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِبريريريريريريريريريريون ِ ذا الريريريريريريريريريريذِّوارع  أ غريريريريريريريريريريْ

  
الدِ   ال بريريريريريريريري ريريريريريريريريارف  وتريريريريريريريريِ َو الريريريريريريريريِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 منها.من القَْسم  فََضل الغنائم : ما فُُضولُ و

 وقال ابن َعنمةَ :
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فريريريريريريريريريريريا  ْر ع  مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َك املريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريَ

  
َك والريريريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريري ريريريريريريرية  و   مريريريريريريري  كريريريريريريْ  الريريريريريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول  و مسريريريريريري 

  
 الماء : بقاياه. فََضالتُ و

 من بعض. أفضلَ  بين القوم : أن يكون بعُضهم التفاُضلو

 غيُره. فََضلَه قد:  َمْفضول ورجل .فُْضلٍ  : ذو فاِضلٌ  ورجلٌ 

 يعني ِحْلفَ  «شِهدُت في دار عبِد هللا بن ُجْدعاَن ِحْلفاً لو ُدِعيُت إلى ِمثِله في اإلسالم ألجْبتُ »:  وسلمعليههللاصلىقال النبّي و

 .الفُضول

َي ِحْلفَ   ْلف؛ فقيل : حِ  فَضالة بن الفَُضْيلُ وبُن َوَداعة  الفضلُ وبن الحارث ،  الفَضلُ  ألنّه قام به رجاٌل يقال لهم : الفُضول وُسّمِ

 َجْمعاً ألسماء هؤالء. الفضول

، كما يقال : َسْعد وُسعود ، وكان َعقَدهُ الُمَطيَّبُون وهم خمس قبائل ، وقد ذكرتُها في باب الِحْلِف من كتاب  فَْضل جمعُ  الفُُضولُ و

 الحاء.

 به المرأة. تتفضَّل : الثْوُب الذي الِمْفَضلُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

ل ، ويقال : الفُُضوليّ والقََراِرّي : ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للخياط   فالٌن على غيره : إذا ُغِلَب بالفَْضل على غيره. فُّضِ

كوة. فَْضلَةوالماِء في المزاد ،  فَْضلَةُ  : الفَْضلتانو  الَخمر في الّرِ

 ض ل ب
 أهمله الليث.

ئبِل الدواهي. جاء فالن وذكر أبو ُعبيد عن األصمعي في باب:  [ضأبل]  : والنِّئِطل ، وهما الداهية ، وقال الكميت  بالضَّ

هريريريريريريريريريريريْم  ا َأظريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ُ  ممريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريزَع األقريريريريريريريريريريريوا  َأاَل يريريريريريريريريريريريَ

  
ل  و   بريريريريريريريريِ نْيِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ ْم ذا   َوْدقريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  ا  ريريريريريريريريَِ ريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريّ

  
 وإن كانت الهمزةُ أصليَّة فالكلمة رباعيّة.

 ض ل م
 [.مستعملة]ضمل ، لضم : 

ً  : العُْنف واإللحاُح على الّرجل. يقال : اللَّْضمُ  قال الليث :: لضم   : ، أي : َعنُْفُت عليه وأَْلَحْمُت. وأنشد  لَضْمته أُْلِضُمه لَْضما

َه بريريريريريريريريلريريريريريريريريائريريريريريريريريل   لريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ َرى و مريريريريريريريريَ َه أ  ريريريريريريريريْ مريريريريريريريريْ  َلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
راُِ   ل  الريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريَردّ  مريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريَذا فريريريريريريريريريريريريريِ

  
عر ، وهو ُمْنكر. اللَّْضمَ  قلُت : وال أَعِرف  وال هذا الّشِ

 همله الليث.أ: ضمل 

ِميلة وَرَوى عْمرو عن أبيه أنه قال : ِمنَةُ.:  الضَّ  المرأةُ الزَّ

ف بمصاَهَرتِك ، ال أُِريدها  َضِميلة َخَطب رجٌل إلى معاويةَ بنتاً له َعْرجاء ، فقال : إنهاقال : و ، فقال : إني أردُت أن أتشرَّ

َجه إيّاها. باق في اْلَحلبة ، فَزوَّ  للّسِ

 النونأبواب الضاد و 
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 ض ن ف
 ضفن ، نضف ، نفض : مستعملة.
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 الناقة وأوَضفَت : إذا َخبَّْت. أنضفَتقال : أبو تراب عن الُحَصْينِّي : نضف 

 وأَْوَضْفتُها فوَضفَت : إذا فعلت.

 : ، وأَنَشد  نََضفَة : هو الَصْعتَر ، الواحدة النََّضفُ  وقال الليث :

اِ   فريريريريريريريريريّ رِيريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريُّ الَّ أبَقريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري  ْومريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
   ِ َغريريريريريريريْ

لريريريريبِّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَل املريريريري او يريريريري  فريريريريريريريَ  الريريريريلَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْعتَر. قال : ومّر بنا قومٌ  النََّضف الرجُل : إذا دام على أَْكل أنضفَ  أبو العباس عن ابن األعرابي : نَِجُسون ؛  نَِضفُون ، وهو الصَّ

 بمعنى واحد.

 : إذا َشِرب جميَع ما فيه. انتََضفَهو يَْنُضفُهو يَْنِضفُه الفصيُل َضْرَع أّمه نََضف أبو ُعبَيد عن الفّراء :

 : إبداُء الُحَصاص. النََّضف ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، وخاِضٌف وِمْخَضٌف : إذا كان ضّراطاً. ِمْنضفو ناضفٌ  وقال غيُره : رجلٌ 

 وأنشد :

 أين مواليلا الّضفاف  املَلاِضف   و   
ً  القومإلى  َضفنت أبو ُعبيد عن أبي زيد :: ضفن   : إذا أتيتهم حتى تجلس إليهم. أْضِفن َضْفنا

ً  الرجُل بغائطه َضفَنو  : إذا تغوط. يَضِفن ضفنا

ْفن وقال ابن األعرابي :  : إبداء العاذر. الضَّ

ً  مع الضَّيف أضِفن َضفَْنتُ  وقال أبو زيد : ْيفَن : إذا جئَت معه ، وهو َضْفنا  : ، وأَنَشد  الضَّ

َفٌن  ذا جريريرياء ضريريريريريريريريريريريريريرييٌف جريريرياء للضريريريريريريريريريريريريريريَّ  يريْ  يِف ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِفن    يوف الضريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَّ  فريريريريريريريأْوَدى  ريريريريريريريا يري ْ َرى الضريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ْفنُ  وقال َشِمر :  : َضمُّ الرجِل ضرَع الشاة حين يَحلُبها. الضَّ

 إليه : إذا تََرْعَت إليه وأردتَه. َضفَْنتُ ومالُوا عليه واعتمدوه بالجْوِر. : عليه  َضفَنوا ثعلب عن ابن األعرابي :

ً  الرجُل المرأةَ  َضفَن وقال أبو زيد : ْفن إذا نََكحها. قال : وأصلُ :  َضْفنا  أن يضّم بيَِده َضْرَع الناقة حين تَحلُبها. الضَّ

ْفنُ  وقال الليث :  أن تَضِرب به اسَت نفِسك.:  االضِطفانُ و: َضْربُك بَظْهِر قََدِمك اسَت الشَّاة ونحِوها. قال :  الضَّ

 وَضفَْنَدد. ِضْفنٌ  ان الرجل أحمَق وكان مع ذلك كثيَر اللَّْحم ثقيالً قيل : هوأبو ُعبيد عن الفّراء قال : إذا ك

ِفنُ  وقال ابن األعرابي : هو فنّ و الّضِ  .الضَّ

 : إذا كانت ِرخوةً ضخمة. ِضفَنّةٌ  وقال الليث : امرأة

 : القراءة ، ويقال : فالن النَّْفضُ وّطريق. : تَبَصُّر ال النَّْفضُ و: التحريُك.  النَّْفضُ : أبو العبَّاس عن ابن األعرابي : نفض 
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 ال ر َن كلَّه ظاهرا  ، أي : ي ر ه. يَلف ض
ى النَفََضىوقال :  ى نافٍِض  : الَحَركة. ويقال : أخذتْه ُحمَّ ى بنافِض ، وُحمَّ  .نافِضٌ  ، وحمَّ

ً  أبو ُعبيد عن األصمعّي : إذا كانت الحّمى  .منفوض فهو نفَضتْه قيل : نافِضا

 ُخْرء النَّْحل. النِّْفضُ  وقال ابن األعرابّي :

ر الَجلَب. يقول : إذا أجَدبُوا َجلَبوا اإلبَل قِطاراً ِقطاراً. النُّفاض : الَجْدُب ، ومنه قولُهم النُّفَاضُ وقال :   يُقّطِ

ً  َحاَلئِبَنَا نفَْضناقال : : المَجاعةُ والحاجة. وي اإلنفاضُ و ً استنفَْضناها استِ و،  نَْفضا ، وذلك إذا استقَصْوا عليها في َحلبها فلم  ْنفاضا

ّمة   : يَدُعوا في ُضروعها شيئاً من اللَّبن ، وقال ذو الرُّ

ِفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  لريريريريريريْ هريريريريريريريا تريريريريريريري  يريريريريريريْ أَتريريريريريريريَ فريريريريريريريْ اَل كريريريريريريَ  مل َيريريريريريريريَِ و كريريريريريريِ

  
س    نْي المريريريِ تريريريريريريرياجريريريَ يريريريريريريريَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  يف الريريريلريريريِّ  لريريريريريريريه ثريريريِ

  
 المكاَن : إذا نظرَت إلى جميع ما فيه حتى تعرفَه. نفْضتُ  ، ومعناه : تُْستَْبرآن ، ِمن قوِلك : تُْنفَضان ويروى

 : وقال زهيٌر يصف بقرةً فقدْت ولَدها 

ة  و  يريريريريريريلريريريريريريريَ َ  كريريريريريريريلِّ عريريريريريريَ يريريريريريريريْ ض عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا غريريريريريريَ لريريريريريريفريريريريريري   تريريريريريريَ

  
ى ر مريريريريريريرياأَب الَغْول من كريريريريريريريلِّ َمْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ و    َ ةريريريريريريريريريريريريريريَ

  
من أِجنّتها فتوَجد إناثاً ليس فيها ذكر. أراد  فمعناه : أَّن كّل واحدةً من الَكْفأَتين تُلِقي ما في بطونها تُْنِفضان أو تَْنفَضان ومن رواه

 أنها كلَّها مآنِيُث تُْنتِج اإلناَث وليست بَمذاكيَر تلِد الذُّْكران.

 استبراؤه مّما فيه من بقيّة البَْول.:  انتِفاضهوالبائِِل ذَكَره  استِْنفاضُ و

 بة :ما عنَده ، أي : استخَرَجه ؛ وقال ُرؤ استنفَضَ  وقال الليث : يقال :

 اسِتلفاِضي  و   َصرََّ  َمْ مِسي لك 
 : الَطريق. وقالت الجهنية فيه  يَنفُضون : الذين النَِّفيضة ابن السّكيت قال :

رِد  املريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياه  مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب   يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  و يريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريَ

  
ع    بريريريريريريريريريريريَّ  ِوْرَد الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرياأِب  ذا ا ريريريريريريريريريريريألَّ الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريُّ

  
 هي الجماعة. نَِفيضتُهموَسلَمة عن الفّراء قال : حِضيرة الناس هي الجماعةُ. قال : 

 ليس عليها أحد. نَِفيَضةٌ وَشِمر عن ابن األعرابّي : َحِضيَرةٌ يَحُضرها الناس ، 

 األرَض ، هل بها عدّو أَو خوف. يَنفُضون : قوم يُبعَثون النَّفَضةُ  وقال الليث :

ً  الثوبَ  نَفضتَ  مصدرُ :  النَّْفض السّكيت قال :الحّراني عن ابن  الِعضاةِ :  نَفَضُ و .نفْضتَه : ما َوقَع من الشيء إذا النَّفَضو. نَْفضا

 .نَفَض َخْبُطها ، وما طاَح من َحْمل الشجرة فهو

 وهو أَغضُّ ما يكون وأرَخُصه ؛ وقد : من قُْضبان الَكْرم بعد ما ينُضُر الَوَرُق وقبَل أن يَتعلَّق َحواِلقُه النَّفَض وقال الليث :

 فيها من التمر. أنفضت ُجلَّة التَّْمر : إذا أنفَضتْ  جزم وتقول : نَْفَضة الَكْرُم عند ذلك ، والواحدةُ  انتَفَض
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ً  النَّْفضو  ثَمرتُها. نتَِفضُ تَ  الشجرة حين نَفَضقال : والتراَب عنه.  تَنفضوتَزْعِزُعه وتُتَْرتَِره  فتنفَُضه : أن تأخَذ بيَِدك شيئا

 في أُصول الشََّجر ِمن أنواع الثمر. نَْفض : ما تَساقَط من غير النفَضو

 األَْمر : راشانُها ، وهي فارسيَّة ، إنما هي أَشرافُها. نُفُوضُ وقال : 

ْبيان ، وأنشد : النِّفاض أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :  : إَزاٌر مْن أُُزر الّصِ

 نَِفاِ.    جارِيٌة بيضاء  يف 
ً  ِصْبغُه نَفَضَ  قال َشِمر : قال ابن ُشميل : إذا لُبس الثوُب األحمُر أو األصفُر فذهب بعُض لونِه قيل : قد  .نَْفضا

ة  مَّ  : وقال ذو الرُّ

ة   لريريريريريريريَّ اِرَُ مس  و املكريريريريريريريَ اَك الريريريريريريريذي َيْكسريريريريريريريريريريريريريريري   كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  وضريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريري  ى بريريريَ ريريرييريريري ريريريريريريريا  نريريريري  بريريريلريريريَ  مريريرين اجملريريريريريريري  ال تريريريَ

  
واك ونُفاثتُه.:  النُّفَاضةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  ُضواَزةُ الّسِ

 القوُم : إذا فَنَِي زاُدهم. أنفَضَ وزاَدهم.  نَفَُضوا ، أي : نَفَضٌ  وقال ابن ُشميل : قومٌ 

 ض ن ب
 نضب ، نبض ، ضبن : مستعملة.

ً  الماءُ  نَضب الليث :: نضب   إذا ذَهب في األرض.:  يَنُضب نُُضوبا

 المفازةُ : إذا بَعَُدْت. نََضبتِ : والدَّبَُر : إذا اشتَّد أثَُرهُ في الظَّهر  نََضبو

 ، أي : بَعَُد. نََضب البعيُد ، ومنه قيل للماء إذا َذَهَب ::  الناضبُ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي :

 ً ً نُض خيُره نََضب الَخْير ، أي : قليُل الخير ، وقد لنَاِضبُ  وقال أبو زيد : إّن فاُلنا  : ، وأنشد  وبا

  ِ لريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريرين راقريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريريْ ن غريريريريريريريريريريريريريَ   ذا رَأَيريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ واجريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ واَّريريريريريريريريريريريريريريريريَ ني  ني  ألعريريريريريريريريريريريريريريريريْ ومريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

     اَء بريْرق  يف َعماء  انِضِ   

 .تَْنُضبَته ، واحدتُها التَّنَُضبُ  أبو ُعبيد : ومن األشجار

 قلُت : هي شجرة َضْخمةُ يقَطع منها العََمد لألَْخبِية.

بَتِ  وقال َشِمر : تِها. تَْنِضيبُهاوالناقَةُ ،  نَضَّ  : قِلَّةُ لَبَنِها ، وطوُل فُواقِها وِبَطاُء ِدرَّ

ت. أنَضْبتُهاوالقوَس  أْنبَْضتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :: نبض   : إذا جذبَت وتََرها لتُصّوِ

 قلت : وهذا من المقلوب.

ً  الِعْرقُ  نبضَ  وقال الليث : ُكه ؛ وربما يَنبُِض نَبَضانا ى وغيُرها من األْمراض. أنبَضتْه ، وهو تحرُّ  الُحمَّ

 .نَبضاتِه ، وحيث تجد َهْمسَ  يَنبِض القَْلب : حيث تراه َمْنبِضُ و

 : اسم للغََضب. النابضوقال : 

 الِقِسّي : إنباض وقال النابغة في
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يِّ وأَبريريريريريريريَرقْ  س الريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريِ عريريريريريريريْ َبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا مريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريْ

  
حريريريريريريريريول  الريريريريريريريريفريريريريريريريري    وعريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريفريريريريريريريري  والان كريريريريريريريريمريريريريريريريريا تريريريريريريريري   حريريريريريريريري 

  
 ، أي : ما يتحّرك. نَبَض أبو عبيد عن األحمر : ما له َحبٌَض وال

 : التحّرك ، وال أعرف الَحبَض. النَّْبضُ  وقال األصمعي :

 : : المنادف ، وهي المحابض ، وأنشد  الَمنَابض وقال الليث :

بريريريريريريريابريريريريريريريه  ُو بريريريريريعريريريريريريري  هريريريريريِ ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ٌُ عريريريريريلريريريريريى ا ريريريريريَ غريريريريريريريا  لريريريريري 

  
 كريريريريريريمريريريريريريحريريريريريريلريريريريريريوِج عريريريريريري  ريريريريريريريْ   طريريريريريريّتتريريريريريريريه املريريريريريريلريريريريريريريابريريريريريريض   

  
 وِمْحبَض. ِمْنبَض قال : والواحد منها

ْبنُ  قال الليث :: ضبن   : ما تحت اإلْبِط والَكْشح. الّضِ

ْبنال ، وُربَّما أَخَذه بيد فرفعه إلى فَُوْيق ُسّرته. قال : فأّولُه اإلْبط ، ثم ِضْبنِي شيئاً ، أي : َحَمْلتُه في اْضَطبْنتُ  وتقول : ، ثم  ضَّ

 : الَحْضُن ، وأنشد 

ه  تريريريريريريريِ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ض  بريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ق عريريريريريريريلريريريريريريريه قريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ غريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريّ

  
ِ ِّ بريريريريريريريريه َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     نْبِ مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ   َواه يف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ُجل  ُضْبنَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي : تُه وبطانَته وزافَِرتُه ، وكذلك ظاِهَرتُه وِظَهاَرتُه. َضبِنَتهو َضْبنَتُهوالرَّ  : خاصَّ

 لرجل : ِعيالُه.ا ِضْبنةُ  وقال غيره :

ً  عنّا الَهِديَّة ، أو ما كان من معروف ، نَْضبِن َضبَْنتَ  وقال اللِّحياني : يقال : ً  ، قال : وقال األصمعي : َضْبنا  َضبَنَْت تَْضبُِن َضْبنا

 إذا كفَْفَت وَصَرْفَت.: وَخَضنَْت تخِضن َخْضناً كلُّه بمعنى واحد 

 حريمه وظله وذمته وخضارته وحضره وذراه وحشاه وكنفه ، كله بمعنى واحد.وفي  ضبينه عن الفراء قال : نحن في

 : إذا كان َمْشفُوهاً كثير الورد ال فَْضَل فيه. َضِبنٌ و، ولَْزٌن وَمْلُزون ، ولَِزٌن  َمْضبونٌ و َضْبنٌ  ماءٌ « : النََّوادر»وفي 

ْوبانُ  وقال الليث : . ومنهم من  الضَّ  ، بضّم الضاد. ُضْوبان يقول :: الَحَمل الُمِسّن القِويُّ

 : وقال الشاعر 

ه  و ان  قريريريريريريري  ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّر انبريريريريريريري  ه  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رّبريريريريريريريْ  تريريريريريري ريريريريريريَ

  
ّوال  ْرب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي وان  وال الريريريريري ريريريريريَ حريريريريريِ  فريريريريريال انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  قلت : من قال : ، احتََمل أن تكون النون الَم الِفعل ، ويكون على مثال فَْوعال ، ومن جعله فُْعالناً جعله من ضاَب  َضْوبانا

 يَُضوب.

 ض ن م
 [.مستعمالن]ضمن ، نضم : 

 أهمَل الليث : نضم.

 ، وهو صحيح. نَْضمة : اْلِحنطةُ الحاِدرة السَّمينة ، واحدتُها النَّْضمُ  أبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال :: نضم 

 ، بمنزلة الزمانة. ورجل ضمانةً  يُده َضِمنتْ  ثعلب عن سلمة عن الفراء :: ضمن 
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 : أي ُّم . َضْم  خمبول الي . وقُوالي  : م ل  مضمون
 ، وكافٌِل وَكفيل. وِمثْلُها ساِمٌن وَسِمين ، وناِضر ونَِضيٌر ، وشاِهٌد وَشِهيد. َضِمينو ضاِمنٌ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي : فالنٌ 

ً  الشيءَ  َضِمْنتُ  ويقال :  .َمْضمون وهو ضامنٌ  ، فأنا أضَمنُه َضمانا

ً  وَمن اكتَتَب»ر : في حديث عبد هللا بن ُعمَ و ً  بعثَه هللا َضِمنا  .«يوَم القيامة َضِمنا

ِمن: قال أبو ُعبيد : قال أبو َعْمرو واألحمر   : الذي به َزَمانَةٌ في َجَسده ، من باَلٍء أْو َكْسر أو غيِره ، وأنشد  الضَّ

لريريريريريريريا   مريريريريريريِ ه  بريريريريريريعريريريريريريري َكريريريريريريْم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريري   ُِّلريريريريريريريْ لريريريريريريْ  مريريريريريريريا  ريريريريريريِ

  
وَّأَب اأَلملَِ   و  لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريْم محريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َمانو الَضَمن قال : واالسمُ   .الضَّ

 : وقال ابن أحمر 

بريريريريريريريريريرييت  ع  َرغريريريريريريريريريريْ ِق أرفريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَك  لريريريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريَ انريريريريِ اذا  و ريريريريوفريريريريريريريا  أن تريريريري  ريريريرييريريريريريريريَل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريَ يريريريريريريريَ  عريريريريِ

  
 هو الّداء نفُسه. فالضَّمان وكان قد أصابه بعُض ذلك ،

َزمانةً ليتخلّف عن الغَْزو وال َزمانةً به ، وإنما يَفعل ذلك اعتالالً. ومعنى يكتب يسأل ومعنى الحديث : أن يكتَب الرجُل أّن به 

 أن يُكتَب في ُجْملة الّزْمنَى وال يُنَدب للجهاد ، وإذا أََخذ َخّطاً من أميِر ُجْنده فقد اكتتبه.

 .«ينالمضامونََهى عن بَْيع الَمالقيح  وسلمعليههللاصلىأن النبي »في الحديث : و

 وقد مّر تفسير المالقيح.

 : فإن أبا ُعبَيد قال : هي ما في أَْصالب الفُحول. وأنشد غيره في ذلك  المضامينُ  وأما

  ِ لريريريريريريريريريْ ني الريريريريريريريريرييت يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ
َ
  ن امل

  
ْ ِب   هريريريريريريريريوِر اَّريريريريريريريري  وِل يف الريريريريريريريرييتريريريريريريريريُّ حريريريريريريريري   مريريريريريريريرياء  الريريريريريريريريفريريريريريريريري 

  
ً  ثعلب عن ابن األعرابي يقال : ما أَغنَى فالٌن عنّي  ْسع ، أي : ما أَْغنَى عنّي شيئاً وال قَْدَر ِشْسع.، وهي الشِّ  ِضْمنا

من  الضاِمنَةُ  إّن لنا الّضاحيَةَ من الضَّْحل والبُوَد والَمعَاِمَي ، ولكم»ألَُكْيِدَر ُدوَمِة الَجْنَدِل :  وسلمعليههللاصلىفي كتاب النبي و

 .«النَّخل والَمِعين

ْحل : ما ظهر وبََرز وكان خالصاً من الِعمارة.قال أبو ُعبيد : الّضاِحية من   الضَّ

 من النَّْخل : ما كان داخالً في الِعمارة. الّضامنةو

الحاقة : ] (يف ِعيَشٍة راِضَيةٍ )، كما قال هللا جّل وعزَّ :  َضمان عمارتَها ، فهي ذاتُ  َضِمنوا ألن أربابها ضاِمنةً  قلت : سّميتْ 

 ، أي : ذات ِرضاً. [21

 َضمان أي : هو ذو، «على هللا ضاِمنٌ  من ماَت في سبيل هللا فهو»يث آخر : في حدو



4201 

 

 على هللا. وهذا َمذَه  سيبويه وا ليل.
نه وقال الليث : كّل شيء أُْحِرَز فيه شيٌء فقد  وأنشد : .ُضّمِ

َله تريْربِيه      ليس ِلَمن ض مِّ
 يَُربّيه القَْبر.أي : ليس للّذي يُدفَن في القبر تَْربِيٌت ، أي : ال 

ن وقال الليث : عر : ما لم يتمَّ معاني قَوافيه إال بالبيت الّذي يليه ، كقول الراجز  المضمَّ  : من الّشِ

ا ى أمريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ    َذا الريريريريريريريريريذي يف اَّريريريريريريريريري  ِّ يريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريرياو  َه مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريْ  هللِا لريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريري 

  

 ع لِّْ ه  من مس  ِّ َرِ يم  ملا

نة قال : وهي أيضاً مشطورةٌ   أُلِقَي من كّل بيت نِصٌف ، وبُنِي على نِصف.أي : ،  مضمَّ

ن قال : وكذلك  لألصوات أن تقول لإلنسان : قِْف قُلَى ، بإشمام الالم إلى الحركة. المضمَّ

ً  ُرِوي عن ِعكِرمة أنه قال : ال تَشتِر لبَن الغَنم والبقرِ و نا ْرع ويَنقُص ، ول ُمضمَّ ى.، ألن اللّبن يزيُد في الضَّ  كن اشتره َكْيالً ُمسمًّ

 : إذا كان في ُكوز أو إناء. ُمضّمن وقال َشِمر : قال أبو معاذ : يقول : ال تَشتَِره وهو في الضَّْرع. يقال : َشرابُك

 واحٍد.على أْصحابه وكلٌّ عليهم ، وهما واحد. وإنّي لَِفي َغفٍَل عن هذا وُغفُول وَغْفلة ، بمعنًى  َضِمنٌ  أبو زيد : يقال : فالن

 .(1)[مهملة ض ب م :   ض ف م   ض ف ب أبواب :]
__________________ 

 .50/  7)« العني»( أ لها الليث. وانيتر 1)
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الضاد

 ض ز :   ض س   ض ص
 أهملها الليث كلُّها.

 والزاي في المعتّل مستعملين.وقد جاء الضاد والسين والضاد 

 ([وا يء) ض ز   ض س]
ين فإن الُمْنِذِريَّ أخبَرني عن الطُّوشّي عن أبي جعفر الخّراز عن ابن األعرابي أنه  :  [ضيسـ  ضوز]قال : فأّما الّضاُد والّسِ

ْوزُ   : لَْوُك الشيء. الضَّ

ْوُس : أكُل الطَّعام ، وأما الّضاد والّزاُي فإن  النجم : ] ((22تِْلَك ِإذًا ِقْسَمة  ِضيزى )) هللا جّل وعّز قال في كتابه :والضَّ

22.] 

 ، أي : جائرة. (ِقْسَمة  ِضيزى)ورَوى المفّضل بن َسلَمة عن أبيه عن الفّراء أنه قال في قوله : 

 .ِضيزى قال : والقُّراء جميعُهم على ترك همز :

 يَهِمز. وبعُضهم يقول : ِضئَْزى وُضْؤَزى ، بالهمز ، ولم يَْقَرأ بها أحد نعلمه.وال  ِضيَزى قال : ومن العرب من يقول :

ه ،  ِضيَزىوقال :  لُها مضموماً فَكِرهوا أن يُتَرك على َضّمِ لَها مكسوراً ، وهي ِمثُْل بِيض وِعين ، كان أوَّ فُْعلَى ، وإن رأيَت أوَّ

 ناُء ، فكَسروا أولها لتكون بالياء ، ويتألّف الجمع واألثنان والواحد.فيقال : بُوٌض وُعوٌن ، والواحدةُ بَْيَضاُء وَعيْ 

، فتصير بالواو وهي من الياء. وإنما قضيُت على أّولها بالضم ، ألنَّ النُّعوت للمؤنث تأتي  ُضوَزى وكذلك كرهوا أن يقولوا :

ا بضم ، فالَمْفتُوح ِمثْل َسْكَرى وَعْطَشى ، والمضموم له  إّما بفَتْح وإمَّ ِمثل األُنثى والُحبلَى. وإذا كان اسماً ليس بنعٍت َكَسُروا أوَّ

عرى. كرى والّشِ  كالذِّ

 ِسَواك ، وأَنَشد : َضْوزَ  وقال ابن األعرابي : يقال : ما أغنى َعنّي

وَُّاْن  جريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ ا   أَيريريريريريريريريريريريُّ مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
وُّان   مريريريريريريريريا َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريري  لريريريريريريريريا مريريريريريريريريا كريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا هريريريريريريريريهريريريريريريريري 

  

 ن   فروَُِّّا األمَر الذي ترير وَُّا
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اني عن ابن السكيت :  وأخبرني الَحرَّ

تِْلَك ِإذًا ِقْسَمة  ِضيزى )وأفادني ابن اليزيدّي عن أبي زيد في قوله جّل وعّز : قال : َحقَّه ، أي : نقََصتْهُ.  ِضْزتُه يقال :
(22)). 

 ، وأَنشد : ضاز يَِضيُز َضْيزاً  قال : جائرة ؛ يقال :

لريريريريريريريا يف  ا مسريريريريريريَ ريريريريريريَّ لريريريريريريريَّ لريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريرية   ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَُّ عريريريريريريَ  غريريريريريريَ

  
َرمريريريريريريريريريريريا  م يريريريريريريريريريريريَ َمريريريريريريريريريريريْ َع جريريريريريريريريريريريارَااَن فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 قال : وضأََز يَْضأَُز ِمثلُه. وأنشد أبو زيد :

م  ك و ْن تريريريريريري  ريريريريريريِ ِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريتريريريريريريَ ا نريريريريريريَ َأ عريريريريريريلريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ   ن تريريريريريريريَ

  
م    َك راغريريريريريريريريريِ ؤوٌُّ وأنريريريريريريريريريفريريريريريريريريري  َك َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريحريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريُّ

  
 وقال أبو الهيثم : ِضْزُت فالناً أضيُز َضْيزاً : ُجْرُت عليه.

 (بالكسر والهمز)وِضئَْزى  (بالضم بال همز) ُضوَزىو (بالضّم والهمز)وقال ابن األعرابي : تقول العرب : قسمةٌ ُضْؤَزى 

 ومعناها كُّلها الَجْوُر ؛ روى ذلك كله عنه أبو العباس أحمد بن يحيى.قال :  (.بالكسر وترك الهمز) ِضيَزىو

اء قال : َوازة وَرَوى َسلَمة عن الفرَّ واك. : الضُّ  شظيّةٌ ِمَن الّسِ

 يَِضيز : إذا جاَر. ضازَ و: إذا أََكَل.  ضاَز يَُضوز قلُت :

 (وا يء) ض ط
 أهملَه الليث.

ً  الرجُل في َمْشيه فهو ضاطَ  « :النوادر»وقال أبو زيد في :  [ضيطـ  ضوط] ، وحاَك يَِحيُك َحيَكاناً : إذا َحّرك  يَضيُِط َضيَطانا

ْخُو.  َمْنِكبَيه وَجَسَده حين يمشي ، وهو الكثير اللَّحم الّرِ

يَطانُ  وأقرأَني اإلياَديُّ لَشِمر عن أبي عبيد عن أبي زيد : ك َمْنِكبَيه حين يمشي مع كثرةِ لَْحٍم. ثم أَقرأَنيه المنذريُّ  الضَّ أن يَُحّرِ

 يََكان بالكاف بدل الطَّاء فإذاً ُهما لُغَتان بمعنًى واحد.عن أبي الهيثم : الضَّ 

 الحّراني عن ابن السّكيت عن الكالبّي :

ِويَطةُ   : اْلَحْمأَةُ والطين. الضَّ

 .َضِويَطةُ  وروى ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للَحْيس :

 أحمُق ، وأنشد : َضِويطةٌ  وقال غيُره : َرجل

ِويريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  ردُّين ذاَك الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َوى أَيريريريريريريريريريَ  ة  عريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريَ

  
ِل   عريريريريريريريل الريريريريريعريريريريريريرياقريريريريريريريِ فريريريريريعريريريريريريريل  غريريريريريَت فريريريريريِ ي ويريريريريريَ  نريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 

ياَر على الفََرس ، أي : َزيََّرهُ به. أَْضَوط وسمعُت أبا حمزة يقول : يقال :  الّزِ

ِويطة وقال الفراء : إذا ُعِجن العجيُن رقيقاً فهو  ، والَوِريَخةُ. وفي فمه َضَوط ، أي : َعَوج. الضَّ

 (وا يء) ض د
 [.ضأد ، رأض ، ضود]استُعمل منه : 
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كام ، وقد الُضْؤَدةُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :  أَْزَكمه.أي : هللا ،  أضأَدهوفهو َمْضئود.  ُضئدَ  : الزُّ
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 : إذا ُزِكم. ُضئِد ، وقد الُضؤاد وقال الليث : هو

 أهَملَه اللّيث ؛ وأَنَشد الباهلّي :: دأض 

ن و  ْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
َ
ّن املريريريريريريريريري هريريريريريريريريري  َ ى أعريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريَ

  
ْر.  و    الريريريريريريريريريريريري َّْأ.  مسريريريريريريريريريريريريىت ال يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريون غريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : ويقول : فََداُهّن ألبانُهن من أن يُْنَحْرن ، قال : والغَْرُض : أن يكون في ُجلودها نقصان.

 يكون في جلودها نقصان.: أاّل ـ  بالضاد والصادـ  والدَّأَصُ  الدَّأَضُ وقال : 

ً  وقد  ، وَدئََص يَْدأَُص َدأَصاً. َدئَِض يَْدأَض َدأَضا

 ال َّْأظ  مسىت ال يكون َغْر.  و    ال : قله  : ورواه أبو ُّي   ليتاء ف
َمُن واالمتالء.  وكذلك أقرأَنِيه الُمنذِرّي عن أبي الهْيثم ، وفّسره فقال : الدَّأْظ : الّسِ

 يُْنَحْرَن نَفاسةً بهّن لِسَمنِِهّن وُحسنهن.يقول : ال 

 : الفُْحش. الضَّواِدي ثعلب عن ابن األعرابي ::  [ضود]

ً ـ  فالٌن فالناً ، وضادَّه بمعنًى واحد. وإنه لصاحُب َضًدى ضاَدى وقال ابن بُُزْرج : يقال : من الُمضاّدة ، أخرجه من ـ  ِمثل قَفا

 التضعيف.

 أهملت مع حروف العلّة. ض ث :ـ  ض ذـ  ض ظـ  ض ت

 ابب الضاد والزاء

 (وا يء) ض ر
 ، وضر ، رضي ، روض ، ريض ، أرض ، ورض ، ضور ، ضير. (َضِري)َضَرا ، 

 إذا اهتّز ونَفََر بالّدم. : يَْضُرو َضْرواً  الِعْرقُ  َضَرا األصمعّي :: ضرا 

اج :  وقال العجَّ

   ممّا َضرَا الِعْرق  به الضَّرِي   
 إذا سال وَجَرى. : َضَرى يَضِري ابن األعرابي :ثعلب عن 

 .الّضاِري عن الشُّرب في اإلناء عنههللارضينََهى علّي قال : و

 : إذا اشتّد. يضرى النَّبيذُ  َضِريَ قال : والسائل ، ألنه يُنقص الُشْرب.  قال : ومعناه :

اِري قلُت أنا : يَ  من اآلنية : اإلناُء الذي الضَّ وهي  الضَّراوة ، فإذا ُجِعل فيه العَصيُر صاَر ُمسِكراً ، وأصلُه من بالَخْمر ُضّرِ

 الدُّْربة والعاَدة.

 َوَدِرْبُت به َدَرباً. َضًرى به َضِريتُ ووَرَوى أبو ُعبيد عن أبي زيد قال : لَِذْمُت به لََذماً ، 

 د يصبِر عنه.بالشيء : إذا اعتاده فال يكا َضِريَ  : العادة يقال : الضَّراوةُ  قال شِمر :

 باللَّحم ِمن كثرة االعتياد حتى الّضاري بالّشراب ، والبيتُ  الّضاِري الكلُب بالصيد : إذا تََطعََّم بلَْحمه وَدِمه. واإلناءُ  َضِريَ و
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 يَبَ ى فيه رحي ه. وأما قول األ  ل :
ْم  َزهلريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريْ ْوه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريا   ومريريريريريريريريريريريريِ ا أتريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريّ

  
ارِي   ل الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ْؤَر األجبريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار   ليريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريري 

  
الِعْرُق من الّدابة الذي اعتاد التوِديج ،  : الضاِري . وقيل : األَْبجلُ َضرا يَْضُرو : السائُل بالّدم ؛ من الّضاري فإن بعضهم قال :

ج كان سؤُر دمه أَشدَّ ؛ ولكّلِ َوْجهٌ.  فإذا حان ِحينُه وُوّدِ

 .«اْلَخمر َضراوةً كَضراوة إن للَِّحم»في حديث عَمر : و

قة أراد أّن له عادةً َطاّلبةً ألكلها كعادة الخمر ، وشّدة شهوةِ شاِربها الستدعائها ، ومن اعتاد اْلَخمَر وُشْربَها أَسَرف في النّف

 عزوجله ، وقد نََهى هللا ِحْرصاً على ُشْربها ، وكذلك من اعتاد اللحم وأَكله لم يََكد يَصبِر عنه ، فدخل في باب الُمسِرف في نَفَقت

 عن اإلسراف.

 : إذا اعتاد الّصيَد. يَضَرى َضراوةً  الكلبُ  َضِريَ  وقال األصمعّي :

 .ِضراءو أَْضرٍ  ، والجميع ِضْروة ، وَكْلبة ِضْروٌ  ويقال : َكْلبٌ 

 .ضاِرية ، وَكْلبةٌ  ضارٍ  ويقال أيضاً : كلبٌ 

َراءوقال :   ما َوراك من شجر. الضَّ

َراء وقال َشِمر : قال بعضهم :  : البَراُز والفَضاء. ويقال : أرٌض مستويةٌ فيها شجر ؛ فإذا كانت في َهْبطٍة فهي َغْيَضة. الضَّ

َراءُ  وقال ابن ُشميل : َراء : المستِوي من األرض ؛ يقال : ألَْمِشيَنَّ لك الضَّ  .الضَّ

 .َضَراء وال َمكانٌ ،  َضَراءٌ  قال : وال يقال : أرضٌ 

 بأَْرٍض مستِوية ؛ وقال بِْشُر :أي : من األْرض ؛  بَضراءٍ  قال : ونزْلنا

اَل 
َ
ن املريريري ر وس مريريريِ َف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريا هلريريريْم عريريريَ ريريريْ فريريريْ  عريريريَ ريريريَ

  
رَاَء َرقرييريريبريري هريريريريريريريا.  بريريريريريريرياَء ال َ ةريريريريريريريريريريريريريريريي الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريْ  بةريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وال اْلَخمَرة ؛ أي : أُجاِهُره وال أُخاِتله. الضَّراء قال : ويقال : ال أَْمِشي له

راءُ  قال َشِمر : وقال أبو عمرو :  االستخفاء. : الضَّ

َراء ويقال : ما َواراَك من أَْرٍض فهو  ، وما واراك من شجٍر فهو الَخَمَر. الضَّ

َراءَ  وهو يَِدبُّ له  : إذا كان يَختِله. الضَّ

 : َخَمٌر. الَوْهدةُ  رأَْت به فهو الَخَمر ،وقال ابن ُشميل : ما واراَك من شيء وادّ 

 : َخَمٌر. الَجبَلُ و: َخَمر ،  األكَمةُ و

 .َخَمر : َخَمر. وكلُّ ما َواراَك فهو الشجرُ و

ي كلَّ شيء ويُواِريه. َخِمر وقال أبو زيد : مكانٌ   : إذا كان يغّطِ

ْروُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  الحبّةُ الَخْضراء.:  البُْطمُ و الّضِ

 .ِضْرو : َضْرٌب من الشََّجر يُجعَل َورقُه في الِعْطر ، ويقال : الضَّْروُ  وقال الليث :

 قال : وهو المْحلَب ، ويقال : َحبّةُ 
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 ا َْْضراء ، وأَنةَ  غت ه :
ه  لريريريريريريريالريريريريريريري  ٌ  يريريريَ هريريريريريريريْ ْرِو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ود الضريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  هريريريلريريرييريريري ريريريريريريريا  لريريريعريريري 

  
يريريريريريريريريريف    ّن َرفريريريريريريريريريِ را   مريريريريريريريريريا هريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْرو أراد ُعوَد ِسواٍك من َشَجرة واُك ِمن فيها كالشَّْهد. الضَّ يُق الّذي يَبتّل به الّسِ  : إذا استاكْت به هذه الجارية كان الّرِ

 .يَُضورني َضْيراً و،  ضاَرني يَضيُرني أخبََرني المنذريُّ عن الَحّراني عن ابن السّكيت : يقال :: ضير ـ  ضور

ْير ، يَجعله من [120آل عمران : ] (ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً )َسلَمة عن الفّراء ؛ قرأ بعُضهم :   .الضَّ

 .يَُضوُرني قال : وزعم الكسائّي أنّه َسِمع بعَض أهِل العالية يقول : ما ينفعني ذاَك وال

َقِلُبوَن )قاُلوا ال)والّضرُّ واحد. قال هللا جّل وعّز :  . [50 الشعراء :] ((50 َضْْيَ ِإَّنَّ ِإىل رَب ِنا ُمن ْ  ، معناه : ال َضرَّ

 من الّرجال : الحقيُر الصغيُر الّشأن. الضُّورةُ  أبو ُعبَيد عن الفّراء قال :

ْؤَزةُ  قلُت : وأقرأَنيه اإليادّي عن َشِمر بالراء ، وأقرأنيه المنذريُّ روايةً عن أبي الهيثم :  ، بالّزاي مهموزاً ، وقال لي : الضُّ

 كذلك ضبطتُه عنه.

 قلُت : وكالهما صحيح.

 : الضعيُف من الّرجال. الضُّوَرةُ  وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي ، قال :

ْوَرةُ و  : الَجْوعة. وافَق ابُن األعرابّيِ الفّراَء. الضَّ

ْورُ  وَروى َعمرو عن أبيه أنه قال :  وع.ِشّدةُ الجُ  : الضَّ

 .يتَضّور وَرَوى أبو عبيد عن أبي عمرو : هو يَتلَْعلَع من الُجوع ؛ أي :

ر وقال اللّيث :  : ِصيَاٌح وتَلَّوٍ عند الّضرب من الَوجع. التضوُّ

 في ِصياحه. يتضّور قال : والثعلبُ 

عر ، أي : ما يَزيدك على قوله عليه نَْحتاً  يَِضيُرك وَروى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال : هذا رجٌل ما للّشعر ، ولحناً للّشِ

 الّشعر. ونحو ذلك قال ابن السّكيت : وكذلك ما يَُزنُِّدك وما يَُزْرنِقُك على قوله الشعر.

قَاء والقَْصعَة ونحوه ، وأَنشَد : الَوَضرُ  قال الليث :: وضر   : َوَسُخ الدََّسم واللّبن ، وُغسالةُ الّسِ

عريريريريريريريا   بريريَ كريريْم طريريَ راضريريريريريريريريريريريريريريريري  زِد أعريريْ وهريريريريريريريا تريريَ ْرمَسضريريريريريريريريريريريريريريريري    ن تريريريَ

  
وٌد ذا   َأْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ    أو تريريريريريريريري كريريريريريريريريوهريريريريريريريريا فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، يعني أّم سويد. َوْضَرى ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للغُْنُدورة :

يب ، ثم ذكر الَوَضر : إذا اتّسخ ، ويكون ْوَضر َوَضراً يَ  اإلناء َوِضرَ  وقال شمر : يقال : فرة والُحْمرة والّطِ  حديثَ  من الصُّ
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املع  : أنه  «َمْهَيم»من ص ْفرأب ف ال له :  َوَضرا   به وسلمعليههللاصلىعب  الّرمحن بن عْوف مسني رأى اللاُّ 
 ه أنّه تزّوج.رأى به َلْ خا  من َ لوق أو ِطي  له لون ، فسأله عله فَأ ربََ 

ً  الدابّة ُرْضتُ  يقال :: ريض ـ  روض  : إذا علّمتَها السَّْيرةَ وذلّلتَها ، وقال امرؤ القيس : ِرياضةً و أَُروُضها َرْوضا

 ر ْضه  فَذّلْه َصَعبة  أيَّ  ْذالِل و   
 .الّرياضة اإلذالَل ُمقامَ : ذللُّت ، ألنه أقام  ُرْضتُ  َدلَّ بقَْوله : أيَّ إْذالل ، أّن معنى قوله :

يِّض وقال األصمعّي وغيُره :  ولَم يَْمَهر السَّْيرة ، ولم يَِذلَّ لراكبِه فيصّرفه كيف يشاء. الّرياضة من الّدَواب : الّذي لم يَقبل الرَّ

 : إذا لم يُحكم تدبيُره. َريِّض أَْمرٌ القَوافي : إذا كانت صعبةً لم يَقتِضب الشُّعراُء قوافيَها وال َعُروَضها. و َريِّضةُ  ويقال : قصيدة

 إذا استَنقَع فيه الماُء. الوادي : استَراضَ  أبو ُعبَيد عن الكسائي :

وضة وقال َشِمر : كأنَ   الستراضة الماِء فيها. َرْوَضةً  ُسّميتْ  الرَّ

 الماُء فيه أيضاً. استراضَ  : إذا إراَضةً  الواِدي أراضَ  وقال غيُره :

وصاحبَْيه لّما نََزلوا عليها وَحلَبُوا شاتَها الحائَل َشِربوا من لَبنِها  وسلمعليههللاصلىأّن النبي »في حديث أّم َمعبد اْلُخزاعيّة و

 .«أراُضوا وَسقَْوها ، ثم َحلَبوا في اإلناء حتى امتأل ، ثم

ثيئة. أَراُضوا بن. ثم قال :َصبُّوا اللّبَن على اللأي : ، « أَراُضوا»قال أبو ُعبَيد : معنى :  ِة وهي الرَّ  من الُمِرضَّ

 قال : وال أعلُم في هذا الحديث حرفاً أغرَب منه.

َشِربوا َعلاَلً بعد نََهل. أرادت أنّهم َشِربوا حتّى َرُووا فَنَقَعُوا بالّرّي َعلاَلً ، وهو أي : ، « أراُضوا»وقال غيُره : معنى قولها : 

،  َرْوضة الحوُض : إذا اجتمع فيه الماُء ؛ ويقال لذلك الماء : أراضَ و: إذا استَنقَع فيه الماء.  اضَ استروالوادي  أَراضَ  من

 وأنشد َشِمر قوَل الّراجز :

 روضة  َس ْيه  ملها ِنْضَويت و   
ان والَحْزن في الباِدية : قِيعاُن ُسْلقاٍن واسعةٌ مطمئنّةٌ بين َظهرانَْي قِفافٍ  رياضُ وقلت :  مَّ وَجلٍَد من األرض يَسيل فيها ماُء  الصَّ

وتَتابَع  الرياضُ  سيوِلها فيستريض فيها ، فتُنبِت ُضروباً من العُْشب والبُقول ، وال يُسرع إليها الَهْيج والذُّبول ، وإذا أعشبْت تلك

فهي السُّْلقان ، وأحدها َسلَق. وإذا  في أعالي البِراق والِقفَاف الرياض عليها السُِّميُّ َرتعِت العرُب َونَعَُمها جمعاء. وإذا كانت

ّي ، وربَّما كانت الرياض ، وفي بعض تلك ِريَاض كانت في الِوطاءات فهي ْدر البَّرِ  َحَرجات من الّسِ
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واسعة  يكون ت  يرها ِميال  يف ميل ، فإذا َعر ضْه جّ ا  فهي ِقَيعاٌن وِقيعٌة ، وامس  ها قاع. كلُّ ما ََيتِمع  الروضة  
َساكا  والتَّلاهي فهي

َ
 عل  العرب. َرْوضة يف اإل اذ وامل

ْوض وقال األصمعّي :  ولك : فيها َشْوٌل من الماء.من الماء ، كق َرْوَضةٌ  نحُو النِّصف من الِقْربة. ويقال : في الَمزادة الرَّ

 إذا َغطَّى الماُء أسفَلَه وأَْرَضه. من الماء : َرْوضة وفي الحوض .ُمِريض الخوُض فهو أراضَ  وقال أبو عمرو :

وَضةُ  وقال : هي يضةُ و الرَّ  .الُمستِريَضةُ وواألِريَضة  الّرِ

ً  وقال الليث : تُجمع وضةُ ِرياضا ً و الرَّ  .ِريضانا

،  َمرائض ، وجمعُه َمَراضٌ  البلد َسْهالً يَْنَشف الماء لُسُهولَته ، وأسفََل السُّهولة َصالبةٌ تُمِسك الماَء فهوقلُت : وإذا كان 

 َحفَروا فيها ِجفاراً فَشِربوا منها واستَقَْوا من أحسائها إذا وجدوا ِمياَهها َعْذبةً. الَمرائض ، وإذا احتاجوا إلى ِمياه َمَراضاتو

 .الُمَراَوَضة سيّب أنه َكِرهوُروي عن ابن الم

ْلعة ليست ِعْنَدك. الُمَراَوضة قال شمر :  : أن تُواِصَف الرجَل بالّسِ

 قلت : وهو بَْيُع الُمواَصفة عند الفقهاء.

ْلعةُ الصفةَ الّتي وَصفها البائُع : وأَبَى اآلخرون إجاَزتها ، إال أن تكون  الصفةُ مضمونةً إلى وأَجاَزه بعُض الفقهاء إذا وافَقَِت الّسِ

 أجل معلوم.

ةٍ واحدة. َوَرَضت قال اللّيُث :: ورض   الدَّجاجةُ : إذا كانت ُمْرِخمةً على البَْيض ، ثم قامت فوَضعَت بَمرَّ

 في كّل شيء. التَّْوريضُ  قال : وكذلك

َصتْ   ـ. بالصادـ  قلُت : هذا عندي تصحيف ، والصواُب َورَّ

ص الشيخ ، بالّصاد : إذا استَرَخى ِحتَار َخْورانه فأَْبَدى.أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن سَ   لَمة عن الفّراء قال : َورَّ

َص : إذا َرَمى بغائِطه. وأما وقال أبو العبّاس : قال ابن األعرابّي : ، بالّضاد ، فله معنًى غيُر ما ذكره  التَّوريضُ  أَْوَرَص وَورَّ

 اللّيُث.

ضُ  ابي :وقال أبو العبّاس : قال ابن األعر قَاع : الُمَوّرِ  : الذي يَْرتاد األرَض ويَطلُب الكأل ، وأنشد قوَل ابِن الّرِ

َورِّ.  أن قريريريريريريريريريريريَ ْ 
 

َ  الريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريريِ   املريريريريريريريريريريري  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وار    ْ ء  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َذرَّ مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّل نريريريريريريريريريريَ

  
ق. النَّْبُء : ما نَبَا من األرض.  ذرَّ : أي : تَفرَّ

ْضتُه ،  ْضتُهووقال : يقال : نََوْيُت الصوَم وأَرَّ ْرتُه ، َورَّ ْضتُه ، وبَيَّتُّهُ ، وَخمَّ  ، وَرمَّ
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ت ه ، وَدسَّْست ه ،  ع   وامس .  وبريلريَّلريْ
ض ال ِصيَاَم لمن لم»في الحديث : و  .«ِمَن اللّيل يَُوّرِ

 واواً.قلت : وأحسُب األصَل فيه مهموزاً ، ثم قُِلبت الهمزة 

 األْرض ُسفلَةُ البعير والّدابة ؛ يقال : بعيٌر شديدُ  : األْرضُ و: التي عليها الناس.  األْرضُ قال : الحّراني عن ابن السكيت : أرض 

 : إذا كان شديَد القوائم. وأنَشد :

يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريار  و  هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  مَل يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ  أرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ار  و   بريريريريريريريريريريريريريريريَ ه هبريريريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال َّريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لعلَّة بها ، وقال ُسَويد بن كراع : يعني : لم يُقلِّب قوائمها

ا هريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى جمريريريريريريريريريريريريَْ  فريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريِ

  
ْع   جريريريريريريريريَ الِب اأَلرِ. فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريّن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال ُخفَاُف بن نَْدبة السُّلَمّي :

ه  ائريريريريريريِ ه من  ريريريريريريََ ْه أرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َتَحمريريريريريريَّ   ذا مريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ ِق   ْود وٌع وواعريريريريريريريري   َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرى وهريريريريريريريريو مريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريَ

  
ْعدةُ.  األْرضُ وقال :   أي : بي ِرْعَدة.، أْرٌض  أم بي األرضُ  ُروي عن ابن عبّاس أنه قال : أَُزْلِزلَتو: الّرِ

ة :أي : ،  أَْرٌض فآِرُضوني ويقال : بي مَّ  َداُووني. وقال ذو الرُّ

كريريريريريريريهريريريريريريريا لريريريريريريريابريريريريريريريِ زا  مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َس رِكريريريريريريريْ َوجريريريريريريريَّ   ذا تريريريريريريريريَ

  
وُ     

َ  أَْر.  أو بريريريريريريريريه املريريريريريريريري  أو كريريريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ

  
كام ، يقال : رجل:  األرضُ وقال :  ً  هللاُ  آَرَضهوفالن ،  أُِرض وقد .مأْروض الزُّ  .إيراضا

 فيها. األَرَضة إذا وقعت مأروَضة فهي تُْؤَرض الخَشبةُ  أُِرَضت : مصدرُ  األْرضُ و

 : إذا تَفَشَّْت. تَأَْرض القُْرَحةُ  أُِرَضت : َمْصَدرـ  بفتح الراءـ  األَرضوقال : 

 األصمعي : إذا فسدت القُرحة وتقطَّعت.وقال أبو ُعبَْيد : قال 

ً  قيل :  .أرَضت تأَرُض أََرضا

 ألَِريضة السهلة ال تميل إاّل على َسْهل ومنبت ، وهي ليّنة كثيرة النبات ، وإنها األرض وقال شمر : قال ابن شميل : األِريَضة :

 خليقة للنبت.أي : ،  أراضة للنبت وإنها لذات

ً  قال : وقال ابن األعرابي :  : إذا أخصبَْت وزكا نباتُها. أُِرَضت األرض تأُرض أَرضا

 : إذا كانت كريمةً. األراَضة بيّنةُ  أرٌض أَِريضةٌ و

 قال أبو النَّجم :

راِ.   أحبريريريريريريريريريريريريرير  ِهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ  وهريريريريريريريريريريريريريو ذ و فريريريريريريريريريريريريريِ

  
اِ.   عريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريِغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ روع الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريرينَي فريريريريريريريريريري 

  

ة اإلراِ.  َ  بريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريرياِ  مريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريّ  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِ.   فريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ع املريريريريريريريريريريريريريري  يف كريريريريريريريريريريريريريريل واد  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، أي : عريضة. أَرٌض أَِريضةٌ  : الِعراُض ، يقال : اإلراضُ  وقال أبو عمرو :

 : بِساطٌ  اإلراض أبو ُعبيد عن األصمعي :
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 َضْخٌم من َوبر  أو صوف.
 بني فالن. أُروضَ  وما أكثر .أُُروضٌ و أَْرضٌ  وقال أبو البَْيداء :

 .إَراٍض  للنبات : خليقة ، وإنها لَذاتُ  أَْرٌض أَِريضةٌ و .أََرضاتو أَْرُضونو أَْرضَ  ويقال :

ضُ  وقال غيره :  .األرض : الذي يَرَعى كألَ  المؤّرِ

 وقال ابن َداالن الطائّي :

بريريريريريريريريريْه و  لريريريريريريريريريوُ   ذا الريريريريريريريريريرّبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع   ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  هريريريريريريريريريم اَّريريريريريريريريري 

  
 هريريريريريريريريريريريم  الريريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريع   ذا املريريريريريريريريريريريؤرِّ.  أجريريريريريريريريريريريَ  َ و  

  
 هذا المكاَن ، أي : ما أكثَر ُعشبَه. آَرضَ  وقال الفّراء : يقال : ما

 وقال غيُره : ما أحسنَه وأطيَبَه.

 ، أي : ُمَخيِّلَةٌ للنَّبت. أْرٌض أِريضة أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

ضَ  األصمعّي :  فالٌن بالمكان : إذا ثبت فلَم يَْبرح. تأَرَّ

ضُ  وقيل :  : التأنّي واالنتظار ، وأنشد : التأرُّ

اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريري   و  لريريريريريريريريهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه لريريريريريريريرييريريريريريريريريَ هريريريريريريريريتريريريريريريريري   نريريريريريريريريبريريريريريريريريّ

  
َُ عريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريالَن ومريريريريريريريريريريريريريا أتَرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريا

  

ا   هريريريريريريريريا  أبريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ني وجريريريريريريريريْ ح  لريريريريريريريريكريريريريريريريريفريريريريريريريريّ  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه مَتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ َرى يف عريريريريريريريريَ  ِ ذا الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
 المنِزَل ، أي : يرتادون بَلداً ينِزلونه للنُّْجعة. يتأّرضون ويقال : ترْكُت الحيّ 

 ، وهو البَِساط. اإلراض ناموا علىأي : ، « أََراضوا بوا حتىفَشرِ »وقال ابن األعرابّي في قول أّم معبد الُخزاعيَّة : 

 قلت : والقوُل ما قاله غيُره : إنه بمعنى نَفَعوا وَرُووا.

ِضيُ و .يَرَضى ِرًضى فالنٌ  َرِضيَ  قال الليث :: رضي  ضاو،  الَمْرِضيُ  : الرَّ  مقصوٌر. الّرِ

ضا قلُت : وإذا جعلتَ   فهو مقصور. َرِضَي يَرَضى ِرضىً  فهو ممدود : وإذا جعلتَه مصدرَ  ُمراضاةً و ِرضاءً  مصَدر راضيتُه الّرِ

ِضيُ  وقال أبو العبّاس عن ابن األعرابي : ضيُ و: الُمِطيُع.  الرَّ  : الُمِحّب. الرَّ

ضيّ و  : الضامن. الّرِ

 وثَْرَوى. َوىَرضْ  وتكبيرهماـ  بَوْزن التُّريَاـ  ُرَضيَّا ومن أسماء النساء :

ْضَوانو الَمْرضاةُ و: اسُم جبل بعَْينَه  َرْضَوىو  : مصَدران. الرُّ

اء كلهم قرءوا ضوانَ  والقرَّ  ، وهما لغتان. ُرضَوانقال : إاّل ما ُرِوي عن عاصم أنه ـ  بكسر الراءـ  الّرِ

 ، وهللا أعلم.، ألنه من بَنات الواو  َمْرُضوٌّ  ، ومن العرب من يقول : َمْرِضيٌ  ويقال : فالن
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 ابب الضاد والَّلم

 ض ل
 [.ضول ، ضال ، لضا]استُعمل من جميع وجوهه :  (وا يء)

 : إذا َصغُر. ضآلةو َضُؤل ُضؤولةً و: إذا قَال رأْيُه.  ُضُؤولةو يَْضُؤل ضآلةً  الرجلُ  َضُؤل قال أبو زيد في كتاب الهمز :: ضول 

، وأنشد َشِمر لبعض  ضئيلة واألنثى .َضئيلونو ُضؤالءُ  َضِعفه وِصغَره ودقّته ، وجمعُهنعٌت للشيء ، في  الضئيلُ  وقال الليث :

 بني أََسد :

لريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياِل بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَض األمسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريان   أان أبريريريريريريريريريو املريريريريريريريريريِ

  
ْؤالن   ا بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييَّ َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .بَضئِيل أراد

يريد يتصاَغر ، «حتى يصيَر مثَل الَوَصعمن َخْشيَة هللا  ليتضاءل إّن العَْرَش على َمنِكب إسرافيَل ، وإنه»في الحديث : و

 ويتحاقَر تَواُضعاً هلل ، وخشيةً للرّب تبارك وتعالى.

ْدُر البَّرّي ، والواحدةُ ـ  غير مهموزـ  والّضالُ   .ضالَةٌ  : هو الّسِ

 بسالِحه.أي : ،  بضالَتِه ويقال : َخرج فالنٌ 

 : الّضالَة ، واألصُل في الّضالَة : السالُح أجمع ، يقال : إنه لكاِمل الّضالَةُ و

ى وتُنحت من َشَجر الِ  النِّباُل والِقسيُّ التي تَُسوَّ  .الضَّ

 وقال بعض األنصار :

عريريريريريريريَ ِ    ريريريريريريريْ
ع املريريريريريريري لريريريريريريريْ  أبريريريريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريمريريريريريريرياَن وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َودِ و   ْور  َأجريريريريريريريريريريريْ ِك ثريريريريريريريريريريريريَ ٌأ مريريريريريريريريريريرين َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريري ْ

  

وقريريريريريريريريريَ و   
يريريريريريريريريريِم املريريريريريريريريري ٌة مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريل  اجلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل  ريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريّ و   ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريْؤمريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : السهاَم ، َشبّه نصالَها في ِحّدتها بناٍر ُموقَدةٍ. بالّضالَة أراد

ُؤولةُ  وقال ابُن األعرابّي :  : الُهزال. الضُّ

 أهملَه الليث.: ضال 

 : إذا َهلَك. َضاَل قال : وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي 

اللة. لَضاوقال : :  [لضا]  : إذا َحَذق الّدِ

 ابب الضاد والنون

 (وا يء) ض ن
 ضني ، ضنأ ، ضأن ، ضون ، وضن ، نضا ، نوض ، أنض.

 أضناه شديداً : إذا كان به مَرٌض ُمخاِمر ، وكلما ظّن أنه قد بََرأ نُِكس ، وقد يَْضنَى َضنًى الرجلُ  َضنِي وقال الليث :: ضني 

 .إْضنَاءً  الَمَرض

 وكذلك قوٌم َعْدٌل َذُوو َعْدل وَصْوٌم ونَْوم. ضنًى ، أي : ذُوو َضنًى وَدنف ، وقَومٌ  َضنًى ء : العرب تقول : رجلٌ سلمةُ عن الفّرا
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 من الُمْضنَى ، وهو َضنًى ، وقومٌ  َضنًى ، وامرأة ضنًى وقال ابن األعرابي : رجل
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 املر..
 َعْدل.، وكذلك قوٌم َعْدٌل َذوو  َضنًى ، أي : ذوو َضنًى وقومٌ 

 الرجُل : إذا تماَرض. تََضنَّى وقال :

نَى : إذا لَِزم الِفراَش ، من أَضنَىو  .الضَّ

 .أَضناءٌ  ، وقوم َضنِيَة ، وامرأة َضِنيَان ، ورجالن َضنٍ  ويقال : رجلٌ 

 بمعنًى واحد. أنَضاهوالَمَرُض  أضناه ويقال :

 : إذا َولََدْت. ُضنُوءاً و َضْنأ المرأةُ  ضنأَتِ  قال أبو زيد :: ضنأ 

ْنءُ  وقال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو : نء الَولَد ، مهموز ساكن النون ، وقد يقال له : : الضَّ  .الّضِ

ْنءُ  :ـ  أعرابيٌّ من بني َسالمة من بني أسد قالـ  قال : وقال األَُمِوّي : قال أبو المفّضل ْنءُ و: الولد ،  الضَّ : األصل ، وأنشد  الّضِ

: 

ْه مريريريريريريريريريو  َر مسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  ألريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  تال ابريريريريريريريريرين  جريريريريريريريريريَ

  
ْ ضريريريريريريريريريريريريريريِ ريرية األصريريريريريريريريريريريريريرييريريِل   ْنء ضريريريريريريريريريريريريريريِ ل الضريريريريريريريريريريريريريريِّ  أبصريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أراد ابن هاَجر ، وهو إسماعيل.

 .الّضانية : إذا كثُر ولُدها ، وقال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو :وهي تْضنُو المرأةُ  ضنَتِ  الليث :

 كّل شيء : نَْسلُه. ِضْنءُ والماشيةُ : إذا كثُر نِتاُجها قال :  َضنَأتِ  ويقال :

ً و،  َضنَْت تَْضنُو َضناءً  وماشية ، معناهما أن يَكثُر ولُدهما ، وقد ضانئة أبو ُعبَيد عن الكسائّي : امرأةٌ   َضنأَْت تضنُؤ َضْنأ

 مهموز.

  منه : استحيَْيُت ، رواه بالياء عن األَُموّي.َرَوى َشِمر عن أبي ُعبَيد فيما قرأُْت على اإليادّي : اضَطبَأْتُ 

 بالنّون ؛ وأَنَشد : اْضَطنَأْتُ  إنما هوقال : وأَخبَرني اإليادّي عن أبي الَهْيثم أنّه 

َرْ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياأب  والريريريريريريريِ ه اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريري     ذا ذ كريريريريريريِ

  
ل و   ل أهريريريريريريِل الَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريِ َ ِ  من فعريريريريريريْ  ال َيضريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الّسكيت أنّه أنَشده :وأخبََرني أبو المفّضل عن الحّراني عن ابن 

ٌئ  ِرٌُ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ زَاَءك م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْؤْه   فريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ ه  اإلدُّ ال يريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا ائريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يُواِصل ، ال يَْفطأُه ، أي : ال يَقَهره.أي : قال : والتَّزاُؤك : االستحياء. آِرم ، 

نَى ثعلب عن ابن األعرابي قال : نَىواألَْوالد. قال :  : الضُّ  األوجاُع الُمِخيفة. :ـ  بالكسرـ  الّضِ

 ، أي : َمْقعَد َضرورة ، ومعناه األَنفَة. ُضْنأةٍ  قعد فاِلن َمقعَد« : الَجْمهرة»وقال ابن ُدَريد في كتاب 

 قلت أنا : أحَسب قوَل ابن ُدَريد من االضِطناء ، وهو االستحياء.
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 البَُرةُ التي يُْبَرى بها البَِعيُر ؛ ذكرها غيُر واحد منهم.: ـ  غيُر مهموزـ  الّضانةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :: ضون ـ  ضأن

ن وقال ابن األعرابي :  : كثرةُ الَولَد. التَّضوُّ

 : اإلْنفَحة. الضَّْونوقال : 

ْيَونُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد : يَاِون : الِهرُّ ، وجمعُه الضَّ  .الضَّ

أْنُ  ومن َمهموِزه : أَنو الضَّ ً  الَمعَز ، وتُجمع؛ مثُل الَمْعز و الضَّ  .َضئِينا

أْن وقال الليث : ؛ قال بعُضهم : هو اللّيّن كأَنَّهُ لَْفجة.  ضائن ، وَرجلٌ  ضائنة : ذواُت األْصواف من الغَنَم ؛ ويقال للواحدة : الضَّ

 وقال آَخُر : هو الذي ال يزال حسَن الِجْسم قليَل الطُّْعم.

 ِريضة ، وقال الَجْعِدّي :، وهي البيضاُء العَ  ضائنة ويقال : َرْملةٌ 

      نريَعج  من ضاِئن الرَّْمِل َأْعَفرَا 
 : إذا عزلتَها. ضأَْنتُها اْعِزل ذا ِمْن َذا. وقدأي : ، واْمعَْز َمْعَزك ،  اْضأَْن َضأْنَك ويقال :

 ذا كان حازماً مانعاً ما وراَءه.: إذا كان ضعيفاً ، ورجٌل ماِعٌز : إ ضائنٌ  وقال محمد بن َحبيب : قال ابن األعرابّي : رجلٌ 

ئنِيّ وقال :  ى الّضِ قاُء الذي يُمَخض به الرائُب يسمَّ ً  : الّسِ أْن إذا كان َضْخماً من جلد ِضئْنِيّا  .الضَّ

 وقال ُحَمْيُد بن ثَْور :

ه  و  ِ ِ كريريريريريريريريريريريريريأّن َدِويريريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريريريريريرياَءْ  بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه  الريريريريريريريريريريريريرََّواعريريريريريريريريريريريريِ  .  تريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريَر ُّ  َرعريريريريريريريريريريريريْ   جريريريريريريريريريريريرياَوبريريريريريريريريريريريريريَ

  
 القُفّة ، وهي الَمْرُجونة والقَْفعة ، وأنشد : : الميَضانة َسلَمة عن الفّراء قال :: وضن 

ْه  انريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريّ حريريريريريريريريريريّن بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   انريريريريريريريريريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريريري  هلريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريِ  ذا  قريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : َحّن وَهّن ، أي : بكى.

 [.15الواقعة : ] ((15َعلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة ))وقال هللا جّل وعّز : 

ً  الناقةِ  َوضينَ  : الَمْنُسوجةُ ، وإنما َسّمت العربُ  المْوُضونةُ  : قال الفّراء  ألنه منسوج. َوِضينا

 .َمْوضون فالٌن الحجر واآلُجر بعُضه فوق بعٍض : إذا أْشَرجه : فهو وَضنَ  ويقال :

 .َمْوُضونٌ  : نسُج السَِّريِر وأشباِهه بالجوهر والثياب ، وهو الَوْضن وقال الليث :

 : البَِطاُن العَِريض. الَوِضينُ وقال : 

 وقال ُحميد بن ثْور :

ه  يريريريمريريريريريريري  مّ  مريريريريريريريا يريريريكريريريريريريرياد َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ خريريريِ لريريريَ  عريريريلريريريى م صريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريا  مريريريريريَّ نَي املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريه الريريريريريَوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريَ عريريريريري ريريريريريْ   ريريريريريريريَ  ُّ بريريريريريِ

  
ُم : المزيَُّن بالسُّموم ، وهي َخَرٌز.  المسمَّ

 الكرسيُّ المنسوُج. : الُوْضنَةُ و: التَذلُُّل.  التَوضُّنُ والتّحبُُّب.  : التََّوضُّن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ْرُع الَمْنسوجة. الَمْوضونةُ  وقال َشِمر :  : الّدِ

 : ُمقاربةُ  َمْوضونةٌ  وقال بعضهم : ِدْرعٌ 
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 .املوض ونة اللَّْسج م ل
 بعض.أي : قاِربي بعَضه من ـ  يَعني َمتاَع بيتهاـ  وقال رجل من العرب المرأته : ِضنِيه

 متاَعه بعَضه فوق بعض. َوَضن : النَّْضد ، يقال : الَوْضنُ  وقيل :

وهما لَْحمتان ُمنتبَِرتاُن ُمكتنفتا قََطنها ،  : نَْوضان : ُوْصلةُ ما بين العَُجز والَمتْن. ولكل امرأة النَّْوضُ  قال ابن المظفَّر :: نوض 

 يعني َوَسط الَوِرك ، وقال ُرؤبة :

َن  َزمريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريرياِ.  ذا اعريريريريريريريريريْ َو يف انريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريرَّهريريريريريريريريريْ

  
َن  ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالِب   واِ. و جريريريريريريريريريريريريريرياَذبريريريريريريريريريريريريريريْ  األنريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  : ِشْبه التََّذْبذُب والتَّعَثُْكل ، يقال : النَّْوضُ وقال :   .ناَض يَنُوض نَْوضا

 : مدافع الماء ، وقال رؤبة : األنواضُ  وقال أبو عمرو :

ك اإِل ريريريريريريريريريريرياِ.  وامسريريريريريريريريريريريِ رِّ الريريريريريريريريريريريذَُّرى ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريري 

  
واِ.   ع  األنريريريريريريريريريريريريْ ى بريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريريِ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
 .نَْوض : األْودية ، واحدها األنواضُ  وقال ابن األعرابي :

 العُْصعُص. : النَّْوضُ والحركة ، والتَّفَّرض.  : النَّْوضُ  وَرَوى أبو العبّاس عنه أنه قال :

 ، أي : مناص. مناض وقال الكسائي : العََرب تُبِدل من الصاد ضاداً ، فتقول : ما لََك ِمن هذا

 لحاجٍة ، وما يَقِدر أن يَنُوص ، أي : يتحرك لشيء. يَنُوض وقال أبو الحسن اللّحياني : يقال : فالن ما

ً  وناصَ  ناضَ  وقد  وَمناصاً : إذا َذهب في األرض. َمناضا

بغ نّوْضتُ  وقال ابن األعرابي : ً  الثوَب بالّصِ  األسد : ، أي : ضّرْجته. وأَنشَد في ِصفَة تَْنويضا

يريريريريريريريريريف  الريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريال كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريه  ِه جريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِ  يف غريريريريريريريريريِ

  
وَّ.    لريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريران مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريْ

  
ج. أخبرني به المنذري عن أبي العبّاس أحمد بن يحيى عنه.  أي : ُمَضرَّ

ط على اإلبل إذا  األْنَواضُ قال : أبو تراب عن أبي سعيد البغدادي   أُوقَِرْت ، وقال ُرْؤبة :واألْنواُط واحد ، وهي ما نُّوِ

 األْنواِ.  و   جاَذْبَن  ألصالِب 
ً  اللحمَ  أنَْضت أبو ُعبَيد عن أبي زيد :: أنض   : إذا َشَوْيتَه ولم تُْنِضْجه. إيناضا

 : فيه نُُهوأةٌ ، وقال ُزَهير : أَنِيض وقال الليث : لحمٌ 

يريريريريريريريريض  ج  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريرية  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِ جريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريري 

  
ح داء    ْه فريريريريريريهريريريريريريي  ريريريريريريريَه الريريريريريريَكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريّ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .أَنِيض فهو أَنُض أَناَضةٌ  وقد

 : إْدراُك النَّْخل ، ومنه قوُل لَبيد : اإلناضُ قال : أبو العباس عن ابن األعرابي 

 َأانَ. الَعْي ان  واجلَّبار  و   
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 .أنِيضوويُرَوى : 

 .اإلناض ذا أَْدَرك َحْمُل النَّْخلِة فهوأبو ُعبَيد عن أبي عمرو : إ

 عن اللّحية ، أي : َخَرج وَذهب عنه. يَْنُضو الِحنّاءُ  نََضا قال الليث :: نضا 

 الِحنّاء : ما يؤخذ من الِخضاب ما يَذهُب لونُه في اليَد والشَّْعر. وقال ُكثيّر يخاطب َعّزة : نَُضاوةُ و

لريريريريريريرياو  ِل الريريريريريريريذي كريريريريريريريان بريريريرييريريريريلريريريريَ زَّ لريريريريلريريريريَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    عريريريريَ

  
اب  فَيخَلق    و اِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا ِم ريريَل مريريا يريْلضريريريريريريريريريريريريريري   َنضريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْبغ : إذا أَلقاه. نََضاو  الثوُب عن نفِسه الّصِ

  ، ومنه قول امرىء القيس :المرأةُ ثَْوبها عن نفِسها  نََضتو

ا يريريريريريريرياهبريريريريريريريَ ه لريريريريريريلريريريريريريوُ  ثريريريريريريِ ه  وقريريريريريريري  َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريجريريريريريري ريريريريريريريْ

  
ِل   َة املريريريتريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ   اّل لريريريِ َ ى السريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريَ

  
 الّدوابَّ : إذا خرجْت من بينها. تنضو والّدابةُ 

مال فهي تَخُرج منها. تنضو ورملةٌ   الّرِ

 السهم ، أي : َمَضى. نََضاو

 وقال ُرؤبة :

ي  ون يف أجريريريريريريريواُِّ لريريريريريريرييريريريريريريريل  غريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريَ

  
َو قريريريريريريريريريِ اِ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِل املريريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي    َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ثيابي عنّي : إذا ألقيتها عنك. نََضْوتُ  الحراني عن ابن السّكيت :

 .يَْنضو نَْضواً  ِخضابُه نضا ، وقد نَْضواً  الُجلَّ عن الفرس نََضْوتُ  وقد

. ويقال نِْضَوة ، واألنثى أنضاء : البعير المهزول وجمعه النِّْضوو: إذا تَقدَّمها واْنَسلََخ منها.  يَْنضوها الفَرُس الخيلَ  نََضاو

 أيضاً. نِْضوان ألَْنضاء اإلبل :

 على كذا وكذا : إذا أَْخلَق. نََضاووجه الرجل ،  أَْنضى ويقال :

 السَّفر. أَْنضاه ، وقد نِْضواً  : الرجل الّذي صار بعيُره الُمْنِضي وقال اللّْيُث :

 السيَف : إذا استلَّه من ِغْمده. انتَضىو

السَّْهِم : قِْدُحه ، وهو ما َجاوَز من الّسهم  نَِضيُ و: إذا فََسد من َكثَْرة ما ُرمَي به حتى أَخلَق ،  نِْضوٌ  َسْيفَه : إذا َسلَّه. وَسْهمٌ  نََضاو

يَش إلى النَّْصل ، وقال األعشى :  الّرِ

ي  ال ه غريريريريريريريرَّ َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريانريريريريريريريِ هريريريريريريريِم  ريريريريريريريَه لريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ِم و   عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِّ ه مل يريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريِّ  جريريريريريريريريرياَل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َومْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْمح : ما فوَق الَمْقبِض ِمن صدِره ، وأَنشَد : نَِضيُ و  الرُّ

م  و  اغريريريريريريريريريريِ رمِي غريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ تاِن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لَّ لريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ  

ّي املريريريريريريريري وهريريريريريريريريا  لريريريريريريريريلَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا َدَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، فإن نُِحت فهو َمْخشوب وَخِشيب ، فإذا لُيِّن فهو ُمخلَّق. نَِضيٌ  يُعَمل :أبو ُعبَيد عن األصمعّي ، أّوُل ما يكون الِقْدح قبل أن 

 : نَْصُل السَّْهم. النَِّضيُ  قال : وقال أبو َعْمرو :

 العُنُق : نَِضيُ  قلُت : وقوُل األعشى يحقِّق قوَل أبي عمرو. وقال ابن ُدريد :
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 ي راَش.السَّهم : ع ود ه قبَل أن  َنِضي  و َعيْتم ه ، 
 إذا أَْدلى فأَخَرج ُجْردانَه. : يَْنُضو نُُضّواً  الفََرسُ  نََضا وقال أبو ُعبَيدة :

 : إذا جاَوَزه وَخلَّفه نيض. يَْنُضوه فالٌن موضَع كذا نََضاقال : وي .النَِّضيُ  قال : واسُم الُجْردان :

 ْرق ِمثُْل النَّْبض سواء.أبو العباس عن ابن األعرابي قال : النَّْيُض بالياء : َضَربان العِ 

 ابب الضاد والفاء

 (وا يء) ض ف
 ضفا ، ضيف ، فضا ، فيض ، فوض ، وفض ، وضف ، فضأ.

 ، وأَنشد قوله : ضافٍ  ، وَذنَبٌ  َضافٍ  إذا َكثُر. وَشعرٌ  : يَْضفُو الشَّعَرُ  َضفَا قال اللّيث : يقال :: ضفا 

   يضاف  فَويَق األر. ليَس أَبعَزل 
 : إذا أَْخصبت األرُض منها. تَضفو َضفواً  ، وهي ضافِية وِديَمةٌ 

ْفوُ و  : السَّعةُ والَخْير والَكثْرة ، وأَنشَد : الضَّ

ه  ّوَب رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زال  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ف  املريريريريريريريريعريريريريريريريريْ   ذا اهلريريريريريريريريَ

  
ِل و   لريريريريريريريِة ا ريريريريري  ريريريريريريريْ ٌو مريريريريرين الريريريريري ريريريريريَّ فريريريريريْ ه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  َأعريريريريريجريريريريريَ

  
 : إذا َكثُر. ُضفُّواً و يَْضفو َضْفواً  مالُه َضفَا وقال األصمعّي :

 : إذا فاَض من امتالئه وأَنَشد : يَْضفُو الَحْوضُ  َضفَاو

 يري ْب ي اترأب  عن قريْعرِه و   َيْضف و 
 ، أي : جانباه. ضفواه يقول : يمتلىء فتَْشرُب اإلبل ماَءه حتى يَظَهر قَعُره. والّضفُّ : جانب الشيء ، وهما

 .«الشمُس للغُروب تَضيّفَتِ  أنه نََهى عن الّصالة إذا» وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي : ضيف 

 : إذا مالَت. تَِضيف فهي ضافَتْ  مالَْت للغُروب ، يقال منه : قد« : تضيَّفَتْ » قال أبو ُعبَيد : قال أبو ُعبَيدة : قولُه :

ي ً  وقال أبو ُعبيد : ومنه ُسّمِ ْيف َضْيفا : إذا أَمْلتَه إليك ،  أضفتُهوفالناً : إذا ِمْلَت إليه ونزلَت عليه ،  ِضْفت ، يقال منه : الضَّ

 إلى كذا وكذا ، أي : ُمَحاٌل إليه ، وقال امرؤ القيس : ُمضافُ  وأنَزْلتَه عليك ، ولذلك قيل : هو

لريريريريريريريا ظريريريريريريريهريريريريريريريوَران ا د ريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريرياه  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريْ  فريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريّ

  
ارِيّ  جريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري   م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ        كريريريريريريريريريّل مسريريريريريريريريريَ

  
 ، ألنّه ُمسنَد إلى قوم ليس منهم. ُمضافٌ  إليه وأَمْلناها ، ومنه قيل للدَِّعّي :أي : أسنْدنا ظهوَرنا 

 : إذا َعَدل عن الهدف ، وهو من هذا ، وفيه لغةٌ أخرى ليست في الحديث : َصاَف السهُم بمعنى يَِضيف السهمُ  ضافَ  ويقال :

 ، والذي جاء في الحديث بالضاد. ضافَ 

 الرجُل من األمر : إذا أشفَق ، وأنشد قولَ  أضافَ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :
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 اهل َذّ  :
ة  و  وفريريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

َ
ا مل  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه   ذا جريريريريريريريريريارِي َدعريريريريريريريريريَ

  
َف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَق مريريريريريِ ريريريريريَزرِي   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر مسريريريريريىت يريريريريريَ  أ مشريريريريريَِّ

  
 يعني األمر : يشفق منه الرجل.

 : األمر يُْشفَق منه. بالَمُضوفة أراد

 : إذا ألجأَه إلى ذلك. يُضيفه إضافةً  فالٌن فالناً إلى كذا فهو أضاف ويقال :

 : الملجأْ الُمحَرج المثقَُل بالشر. المضافُ و

 وقال الشاعر :

كريريريريريريريريريريول  ة  ثريريريريريريريريريريَ ِولريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  ْن َوجريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريف    ز و ت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا  ذا يريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : تُْشِفُق عليه وتخاف أن يَُصاب فتَْشَكلُهُ.

ً  نزلت به وصرَت له: إذا  تضيّْفتُهوالرجل  ِضفتُ  ويقال : : الُمْلَجأُ والُمْلَزُق  المضافو: إذا أنزْلتَه عليك وقّرْبته.  أَضْفتُهو. ضيفا

 بالقوم.

يفُ و  الوادي : إذا تَضايَق. تَضايف : جانب الوادي. وقد الّضِ

 الوادي : جانباه. ِضيفاو

يفُ  وقال أبو زيد :  : الجنب. الّضِ

 وقال الراجز :

ْودا  يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َن عريريريريريريريَ بريريريريريريريعريريريريريريريْ تريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ الَّ يريريريريريريريريَ  تريريريريريريريكريريريريريريريي اأَلظريريريريريريريَ

  
الَّ   ن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه اْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ   ذا تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني : إذا ِصْرَن منه قريباً إلى َجْنبه.

 : إذا أطعْمتَه. َضيّْفتُه وقال َشمر : سمعت رجاَء بن سلمةَ الكوفّي يقول :

 : اإلطعام. التَّضيفُ وقال : 

 : إذا لم يُْطِعْمهُ. أضافهوقال : 

 يطعموهما.أي : ،  [77الكهف : ] يضيفوهما مسعود : فأبوا أنوقال رجاء في قراءة ابن 

مه. بمعنًى واحد ؛ كقولك : ضيَّفَهُ و أضافهقال : وأُخبرت عن أبي الهيثم أنه قال : ي  أكرمه وَكرَّ

 لهم. َضْيفَْينِ  ، معناه : أن يجعلوهما (فَأَبَ ْوا َأْن ُيَضيِ ُفومُها)قال : وقول هللا : 

 كان صواباً. (يُضيفوهما أن)فلم يفعلوا ، ولو قُِرئْت  اإلضافة سأالهم (فَأَبَ ْوا َأْن ُيَضيِ ُفومُها)ورَوى سلمةَ عن الفّراء في قوله : 

 .يُضيفني : سألته أن تضيّْفتُهوقال : 

ً  : آتيته تضيّْفتُهوقال :   .ضيفا

 وقال األعشى :
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ه يريريريريريريريومريريريريريريريا  فريريريريريريريأكريريريريريريريرَُ مريريريريريريري ريريريريريريريعريريريريريريري ي  تريريريريريريري  فريريريريريريريْ  تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
ى الريريريريريريريريزَّمريريريريريريريريانريريريريريريريرية قريريريريريريريريائريريريريريريريري او   لريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ ين عريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ذهاُب بََصِره. يقول : أعطاني خادماً يقوُدني. وزمانَتُه :

 وقال الفرزدق :

اب  وقريريريريريريريريائريريريريريريريريٌل و  عريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريٌ  ال يريريريريريريريريري   مريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
ف  و   ه  املريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريِّ ْرجريريريريريو فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَ ْن هريريريريريو يريريريريريريَ  مريريريريريَ

  
 



4221 

 

ً  الذي ينزل به المتضيّفُ  أي : ومنا َمن يرجو  فضله. ضيفا

 بالهاء ، وأنشد قول البَعيث : ضْيفه الكسائي : امرأةأبو ُعبَيد عن 

ةٌ  فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ه وهريريريريريريريريي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه أمريريريريريريريريُّ تريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ى محريريريريريريريريََ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريري 

  
ا  نْت  لريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريافريريريريريريريرية أَْرمشريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريجريريريريريريريرياء  بريريريريريريريرييريريريريريريريريَ

  
 يوماً فحبِْلت به في غير دار أهلها فجاءت بولد َشِره. ضافت ، أي : ضْيفَةٌ  وقال أبو الهيثم : معنى قوله : وهي

 حاضْت ؛ ألنها مالت من الطُّهر إلى اْلَحْيِض ، فأراد أنها حملتْه وهي حائض. المرأة : افتض وقال أبو الهيثم : ويقال :

 قوماً فحبلت به في غير دار أهلها. ضافتأي : ،  ضيفة وقيل : معنى قوله : وهي

 : المكان الواسع. الفَضاءُ  قال الليث :: فضا 

 .فاٍض  فهو فََضا يَْفُضو فُُضّواً  والفعلُ 

 رؤبة :وقال 

اِ.  لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  
ض  بريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريا املريريريريريريريري يريريريريريريريريْ  أَفريريريريريريريريرََ  قريريريريريريريريريَ

  
رامريريريريريريريريا   ملريريريريريريريري ريريريريريريريرياُ الريريريريريريريريفريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي    عريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريم كريريريريريريريريِ

  
 .فَضائهوفالٌن إلى فالن : إذا َوصل إليه ؛ وأَصله أنه صار في فُْرجته  أفضى ويقال :

 الرجُل : دخل على أهله. أفضى أبو العباس عن ابن األعرابي :

 أيضاً : إذا جامعها. أفضىوقال : 

النساء ] (وََكْيَف ََتُْخُذونَُه َوَقْد َأْفضى بَ ْعُضُكْم ِإىل بَ ْعضٍ )في الحقيقة : االنتهاء ؛ ومنه قوُل هللا جّل وعّز :  فضاءاإلوقال : 

 ، أي : انتهى َوأََوى. [21 :

 : إذا اْفتَقََر. أفضىووقال : 

 من النساء. المفضاة َمْسلَكاً واحداً ، وهيالرجُل جاريته : جامعَها فَصيََّر مسلَكْيَها  أفضى ويقال :

 .أْفَضْيت هللاُ فاك ؛ من يُفِض  وقال الفّراء : العرب تقول : ال

 : أن تسقط ثناياه من تحت ومن فوق وكلُّ أضراسه ؛ حكاه َشِمر للفّراء. األفضاءوقال : 

 .المرأة : إذا اْنقطع الِحتار الّذي بين مسلََكْيَها إفضاء قلُت : ومن هذا

 : ما استوى من األرض واتسع. الفضاء وقال َشِمر :

 .فضاءٌ  قال : والصحراءُ 

 ، أي : واسع. ُمْفٍض و فاٍض  قال : ومكانٌ 

 : البارز. الفاضيووبََراٌز.  فضاءٌ  وأرضٌ 

 وقال أبو النّجم يصف فرَسه :

ْه  زِلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ض  مريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريري  ى فريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريا  ذا أْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   ْربريريريريريريريريريريريريريَ   وَنريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  ه يف مريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري 

  
 : المتّسع. الُمْفَضىو: واسٌع.  مفٍض 

 وقال ُرؤبة :
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   َ ْوقَاء  م ْفَضاها    م ْلخاق 
 أي : ُمتّسعها. وقال أيضاً :

 جاَوُّْته  لَ ْوُ مسىت أَفَضى
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 هبْم وأمَضى َسَفٌر ما أْمضى
ً  أفضى قال :  إليه حتى انقطع ذلك الطريق إلى شيء يعرفونه.بهم  أَفضى بهم : بلغ بهم مكاناً واسعا

 .أَفِضيَة ، وجمعه الفضاء إلى أَفضْينَا ما استوى من األرض. وقد الفَضاءُ  وقال ابن ُشميل :

ً  وقال أبو زيد : يقال : تركُت األمر  ، أي : تركتُه غير ُمْحكم. فضا

ً  وقال أبو مالك : يقال : ما بقَي في ِكنانته إاّل َسْهمٌ   أي : واحٌد. ، فضا

ً  ، أي : بقيُت َوْحدي ؛ ولذلك قيل لألمر الضعيف غير الُمحَكم : فََضا ويقال : بقيُت من أقراني  ، مقصوٌر. فَضا

ً  ويقال : متاُعهم بينَهم  مختلٌط مشترك.أي : ،  فَْوضى فَضا

 بينهم ، وفضاً بينهم ، أي : سواء بينهم ، وأنشد : فْوَضى وقال اللِّحياني أمُرهم

ْم  ى َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يف رمسريريريريريريرياهلريريريِ ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م فريريريريَ هريريري   طريريريعريريريريريريريامريريري 

  
لريريريريريريريريريرياِد و   لريريريريريريريريريريون الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّ  اّل تريريريريريريريريريريَ  ال حي ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  ويقال : هذا تمرٌ  بيب ، أي : مختِلط ، وأنشد : فَضا  في العَْيبَة مع الزَّ

ِك انقريريريريريريريريرييت   فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييت لريريريريريريريريريَ

  
يت وَُّبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌ  و   بريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ٌر َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يف عريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريْ

  
 أي : منثور.

 : إذا كانوا ال أميَر عليهم وال َمن يَْجَمعهم. فَْوَضى ويقال : الناس

ً  عينُه فاضت قال األصمعّي :: فوض ـ  فيض ً  الماءُ  فاض : إذا سالت. اللحياني : تفيض فَْيضا ً و يفيض فيضا ً و فُيوضا  .فيضانا

 الحديُث : إذا اْنتََشَر. فَاضَ و

 .تُفيضه إفاضةً  العيُن الدمعَ  أفاضت ويقال :

 [.198البقرة : ] (فَِإذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفاتٍ )إذا أَتْأَقَهُ. وقال هللا جّل وعّز :  : إفاَضةً  إناَءه أفاضوفالٌن َدمعَه ،  أفاضَ و

 ؛ دفَْعتم بكثرة. أَفَْضتُمْ  ال تكون إاّل بعد وقوف. ومعنى : اإلفاضة قال أبو إسحاق : دّل بهذا اللفظ أّن الوقوف بها واجٌب ، ألن

 القوُم في الحديث : إذا انَدفَعوا فيه وأَكثروا. أفاض يقال :

قةً كثيرة. أفاضَ و ته : إذا َرَمى بها مفرَّ  البعيُر بَجرَّ

 وقال الراعي :

هريريريريريريريريريّن جبريريريريريريريريريرأب  و  َن بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريومريريريريريريريريريِ  أََفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نْيَ مسريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريال  ح  ْذ َرعريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين ذي األ طريريريريريريريريريِ

  
 بَثَّةً متفرقة ويجوز :: إذا َضَرب بها ؛ ألنها تقع ُمنْ  إفاضةً  الرُجل بالِقداح أفاضَ و

 على الِقداح. أفاضَ 

 وقال أبو ذؤيب الهذلّي يصُف اْلُحُمر :

ه و   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّن رِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة وكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ٌر يريريري فريريرييريريريض  عريريريلريريريى الريريري ريريريريريريريِ ا  وَيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َع     َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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ق أو كثرة. اإلفاضة قال : وكلُّ ما في اللغة من باب  فليس يكوُن إاّل عن تفرُّ

 حتى يعلو. يفيض : إذا كان فيها ما فُيوض وقال األصمعّي : أرض ذاتُ 

يقال :  ، أي : أعطاه قليالً من كثير ونهر البصرة يسمى الغيض. وقال اللحياني : فَْيض ويقال : أعطى فالٌن فالناً َغْيضاً من

 يكون مالهما جميعاً من كل شيء يَْمِلكانِه بينهما.، وهو أن  مفاوضة شارك فالن فالناً شركة

 بينهم. فَْوُضوضىو فَْيِضيضىوبينهم ،  فَْيُضوَضى ويقال : أمُرهم

 قال : وهذه األحرف الثالثة يجوز فيها المد والقصر.

ثوَب هذا ، ويأكل هذا طعاَم  فيما بينهم : إذا كانوا مختلطين ، يلبَس هذا فَْيُضوَضىوأمُرهم ،  فَْيضوَضى وقال أبو زيد : القومُ 

 هذا ، ال يؤاِمُر واحٌد منهم صاحبَه فيما يفعَل في أمره.

 األمَر إليه ، أي : جعلتُه إليه. فّوضتُ  وقال الليث : تقول :

ُض َأْمِري ِإىَل هللاِ )قال هللا جلَّ وعزَّ :  قين ، وهو  [44غافر : ] (َوأُفَ وِ  ، أي ، أَتَّكل عليه وصار الناس فَْوَضى ، أي : متفّرِ

قين. الفائض جماعة  ، وال يُفرد كما ال يُفرد الواحد من المتفّرِ

قة تترّدد. والناسُ  فَْوضى ويقال : الوْحشُ   : ال َسراةَ لهم تجمعهم. فَْوَضى ، أي : متفّرِ

ً يَفي الماُء والمطُر والخيُر : إذا كثر ، فاضَ و  .ض فَْيضا

 صدُر فالٍن بِسّره : إذا امتأل. فاضَ و

 ، أي : ممتلىٌء يسيل الماُء من أعاله. فائضٌ  والحوضُ 

 ، أي : أخذوا فيه. استفاضوه : مأخوذٌ فيه ، قد ُمْستفاض قال الليث : وحديثٌ 

 .المستفيض فإنه يقول : ذائع في الناس ؛ مثُل الماء مستفيض قال : وَمن قال

قالوا : وهو لَْحٌن ليس من كالم العرب  مستفاض حديثٌ قال : ّراء واألصمعّي وابُن الّسكيت وعاّمةُ أهل اللغة : ال يقلت : قال الف

، أي : منتشٌر شائع في الناس ، وقد جاء في شعر بعض  مستفيض ، إنما هو مولّد من كالم الحاضرة. والصواب : حديثٌ 

 الُمَحدثين :

   يف مس يث  من أمره م ستفا.  
 وليس بالفصيح من كالمهم.

 : إذا كانت َضخَمة البَطن ، مسترخيَةَ اللَّْحم ، وهو عيٌب في النّساء. ُمفاَضة أبو ُعبَيد : امرأة

 ؛ وقال ذو الّرمة : ُمستفيضُ  المكاُن : إذا اتَّسع فهو استفاضو

   حَبْيث  استفا. الِ ْلع  َغْريبَّ َواِسِ  
 : اضفيّ و: من أسماء الرجال.  فَيَّاضو
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 وَسْكٌ  : ك ت  اجلَْري. فريْيضٌ  اسم  فريَرس  من َسوابق َ يل الَعرب ، وفرسٌ 
جال : و  .«الفَْيضُ  ثم يكون على أثر ذلك»في حديٍث جاء في ذكر الّرِ

نزعه عند أي :  نفُسه ، فاضتْ  : الموُت ههنا ، ولم أسمْعه من غيره إاّل أنه قال : الفَْيضُ قال : قال َشِمر : سألُت البكراوّي عنه ف

 خروج روحه.

 الرجل وفاظ : إذا مات. وكذلك فاظت نفسه. فاض وقال أبو تراب : قال ابن األعرابي :

 نفسه الِفْعُل للنَّْفس. فاضت وقال أبو الحسن اللحياني :

ً و، وفاَظ يَفيُظ فَْيظاً  يَفيضُ  الرجلُ  فاضو  .فُيُوضا

 الرجُل وفاَظ. فاضَ  نفُسه وال فاَظْت ؛ وإنما هو فاَضتْ قال : وقال أبو ربيعة : قال األصمعي : ال ي

ـ  فاض وال يقال :ـ  بالظاءـ  إذا مات ال يقال : فاظْت نفُسه ، ولكن يقال : فاَظ : وقال األصمعي : سمعُت أبا عمرو يقول :

 بتّةً ؛ وقال ُرؤبة :ـ  بالضاد

فريريريريريريريريرياظريريريريريريريريرياو  و هريريريريريريريريريْم لريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اأَلُّْد  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريون  ْ فريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريا ال يريريريريريريريريريريَ

  
 وقال ابن السكيت : فاظ الميت يَفيظ فَْيظاً ، ويَفُوُظ فوضاً.

 نفُسه لغةٌ لبعض بني تميم ، وأنشد : فاضت قال : وزعم أبو ُعبَيدة :

ْرٌس  ع الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياس وقريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريوا عريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه عريريريريريريريرينٌي   ٌس و فريريريريريريريري ريريريريريريريري  ريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  فريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريَ

  
 قال :فأنشده األصمعي ف

ا هو : َوَطنَّ الضِّ   ْرس     منَّ
 وقال أبو الحسن اللِّحياني.

 قال األصمعي : حان فَْوَظه ، أي : موتُه.

ً  فَْيَضاءً  تفيض نفسه فاَضتْ  وقال الفّراء : يقال :  ، وهي في تميم وكْلب ، وأفصح منها وآثر : فاظْت نفسه فُيوظاً. فُيوضا

 وضَرْبتُه حتى أفظْت نفسه.وقال أبو الحسن : قال بعضهم : فاَظ فالٌن نفسه ، أي : قاءها. 

 وقال شمر : قال الكسائّي : إذا تَفَيّظوا أنفسهم ، أي : تَقَيَّئُوها.

 أبو ُعبيد عن الكسائي : هو يَفيُظ نفَسه ، وفاظت نفُسه ، وفاظ هو نفُسه وأفاَظه هللا نفَسه ، وأنشد غيره :

ه فريريريريريريريأْفضريريريريريريريريريريريريريريريتري هريريريريريريريا  فهريتريكريريريريريريريه  مهريجريريريريريريريَة نفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِم و  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ م اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َْرتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الراكب : إذا دفع بعيَره شّداً بين الَجْهد دون ذلك. أفاضَ وُسْرعة الّرْكض.  : اإلفاضةُ  وقال شمر : قال خالد بن َجْنبة :

ْكبان ، وال تكون ْكبان. اإلفاضةُ  قال : وذاك نصُف َعْدِو اإلبل عليها الرُّ  إال وعليها الرُّ
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 .«األْوفاض أََمر بصدقٍة أن توَضع في أنه»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي : وفض 

 هم الِفَرق من الناس واألخالط. : األْوفاض قال أبو عبيد : قال أبو عمرو :

 ، وهي ِمثل الِكنانة يُلِقي فيها طعاَمه. َوْفَضة قال : وقال الفراء : هم الذين مع كل منهم

فّة.: هم  األوفاض قال أبو عبيد : وبلغني عن شريك أنه قال في  أصُل الصُّ

فّة إنما كانوا أخالطاً من قبائَل شتَّى ، وأمكن أن كان يكون مع كل رجل  قال أبو عبيد : وهذا كلّه عندنا واحد ، ألنَّ أهَل الصُّ

 كما قال الفراء. وْفَضةٌ  منهم

أصغُر منها ، وأعالها وأسفلُها ُمستٍَو ،  الوْفضةووقال ابن شميل : الَجْعبةُ المستديرةُ الواسعةُ التي على فَمها َطبَق من فوقها ، 

رماح :  وأنشد غيره بيَت الّطِ

ة لريريريريريريريريريريريَّ اء كريريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريريِ ا هَبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريرياوُّْهتريريريريريريريريريريري 

  
رْع الريريريريريريريريريريريريِوفريريريريريريريريريريريريا.   فريريريريريريريريريريريريون بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَض قريريريريريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريريريريَْ

  
 ة لمرادتهم.الهّضاء : الجماعةُ شبّههم باْلِجنّ 

ُْم ِإىل ُنُصٍب يُوِفُضونَ ) سلمة عن الفراء في قول هللا جّل وعّز :  [.43المعارج : ] (َكَأِنَّ

 : اإلسراع. اإليفاضُ  قال :

 وقال الراجز :

ا   فريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ نَتْ نريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ  ألنريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  لريريريريريريري   اإلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه تريريَ ريريْ   ريريرجريريريريريريرياَء ظريريلريريريريريريريَّ

  
ً  وقال الليث : اإلبلُ   راكبُها. أوفََضها ، تَْستَْوفِضو،  تَِفُض َوْفضا

ة يصف ثوراً وحشيّاً :  وقال ذو الرمَّ

رَّجريريريريريريريةٌ  رْ  عريريريلريريريريريريريه  ريريري   طريريريريريريرياِوي اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وُ    هريري  ر َمةريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريْ اِ  الريري ريريَ لريريريريريريريَ وفريريٌَض مريرين بريريريَ تريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : إذا أْسرع. أْوفَضو،  فاستَْوفَض ، أي : أْفَزع مستوفَض قال األصمعي :

ً  أراكَ وقال أبو زيد : يقال : مالي   ، أي َمْذُعوراً. مستوفضا

 استُْعجل. وأنشد :أي : ،  استُْوفِض وقال أبو مالك :

َى م ْستريْوِفضا   وْفضا      َتعِوي الرب 
 والَمَسُك والمَساك ، فإذا لم يُْمِسك الماء فهو ُمْسِهب. الوفاضُ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للمكان الّذي يُمِسك الماء

أوضفتُها والناقةُ وأْوَضعَْت : إذا َخبَّْت. وأوَضعتُها فَوَضعَْت  أْوَضفَتْ  راب : سمعُت خليفة الُحَصينّي يقول :قال أبو ت: وضف 

 ، أي : أخبْيتُها فََخبَّْت. فوضفت

 الرجَل : أطعْمتُه. أفضأْتُ  أبو عبيد عن األصمعي في باب الهمز :: فضا 

وأنَكَرهُ شمر وَحقَّ له أن يُْنِكَره ، ألنّه مصحَّف ، والصواب : أْقضأْتُه بالقاف : إذا قلت : هكذا رواه شمر ألبي عبيد بالفاء ، 

 أطعَْمتَه ، كذلك قال ابن السكيت. وقد َمرَّ 
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 يف  ب ال اف ، وهللا أعلم.

 ابب الضاد والباء

 (وا يء) ض ب
 ضوب ، ضيب ، بيض ، ضبأ ، أبض ، ضبا : بغير همز.

 الرجُل : إذا استَخفَى. ضابَ  العباس عن سلَمة عن الفراء :أبو : ضيب ـ  ضوب

 وباض : إذا أَقاَم بالمكان.

 : إذا َختَل َعُدّواً. ضابَ  قال وقال ابن األعرابّي :

 شيء من َدواّب البحر ، ولسُت على يقيٍن منه. الضَّْيب وقال ابن المظفَّر : بلغني أن

 عرابيَّ يُنشد :وقال أبو تراب : سمعُت أبا الَهَمْيَسع األ

ِع  ْ مريريريريَ َ
ْوَب املريريريريريريري ِك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوبريريريريريريريَ عريريريريي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريَ   ْن متريريريريَ

  
ع   عريريريريريْ ريريريريريَ ِ  الريريريريري ريريريريريريَّ يريريريريريريريْ رِي عريريريريريلريريريريريى ا ريريريريريريريّ  كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َيريريريريريَ

  
َدفَةُ ، وَصْيبُه : ما في جْوفه من َحّب اللؤلؤ ؛ َشبَّه قَطرات الدموع به.  قلت : والثّعثَع : الصَّ

 وقال الشاعر :السمين الشديد ،  من الجمال : الضُّوبان وقال أبو عمرو :

ه  ريريريريريريريفريريريريريريريَ و ن  كريريريريريريريأن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريريى كريريريريريريريّل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   األ ريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ  املريريريريريريريري  ِّ   يريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريلريريريريريريريريابريريريريريريريريريَ

  
 وقال الراجز :

فريريريريريريريريريريريريرياين  ا رأيريريريريريريريريريريريريريه  اهلريريريريريريريريريريريريريّم قريريريريريريريريريريريريري  أجريريريريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريريريريريريان   ل ولريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريِّ ه  لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريريريريريْ رَّبريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  

   كلَّ نَِيايفّ الَ رَا ض و ِن  

 والنيافّي : الطويُل المشِرف.

ً قال : أبو العباس عن ابن األعرابي : بيض   : إذا أقام بالمكان. باض يَبوُض بَْوضا

ً و  وبََضا : إذا أقام بالمكان أيضاً.قال : بََضضاً.  بََض يَبَضُ  : إذا حُسن وجُهه بعد َكلَف ؛ ومثلُه باَض يَبوُض بَْوضا

 ا.البُْهمى : سقَطْت نِصالُه باضت أبو ُعبَيد عن العََدبَّس الِكنانّي :

 الحرُّ : إذا اشتّد. باض وقال غيره :

 : إذا أقام بالمكان. باض ورَوى َسلَمة عن الفراء :

 السحاُب : إذا أمطر. وأنشد : باضقال : أبو العباس عن ابن األعرابي أنه 

ه  ر أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريّ ُ  بريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ   . الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا

  
ِن     اّل املريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَم عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريري َّوا املريريريريريريريريريتريريريريريريريريريأَفريريريريريريريريريِّ

  
 إذا وقع هذا المطُر هَرب العقالء وأقاَم الرجُل األحمق. قال : أراد َمَطراً وقَع بنَْوء النعائم. يقول :

وهي التي للجماعة ، مثُل : ُحيٍُد جمع َحيود ،  بُيُضٌ  ، ودجاجٌ  بَيوض . وَدجاجةبَيضة معروف ، والواحدة البَيضُ  وقال الليث :

 تحيد عنك.
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 جماعتُهم. اإلسالم : بيضةُ والحديد معروفة.  بَْيضةُ و

 الِخْدِر ، ألنها في ِخدرها مكنونة. بَْيَضةُ  والجاريةُ 
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 قال امرؤ القيس :

بريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريرياو  ُ   ريريريريريريريريريِ ْ ر  ال يريريريريريريريريريرا ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِة مسريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريَ

  
ِل   جريريريريريريريَ عريريريريريريريْ و  هبريريريريريريريا غريريريريريريريَت مريريريريريريري  ه مريريريريريريرين هلريريريريريريريَ عريريريريريريريْ  متريريريريريريريتريريريريريريريريَّ

  
 العَُدوُّ : إذا استأَصلَهم. ابتاَضهمو بْيَضتهم القوُم : إذا استُبيحتْ  اْبتيضَ  ويقال :

 ، وهما مثل الوالد. بائض ، وديكٌ  بائِضٌ  قال : ويقال : ُغراب

يك ال بائض قلت : يقال : َدجاجةٌ   .يبيض بغير هاء ، ألن الّدِ

ب بْيضةُ  وقال الليث :  العُقر. البيضةُ بيضةَ  ، وتسمى تلك ببَيضة العُْقر : َمثٌَل يُْضَرب وذلك أن تُْغتَصب الجارية فتُْفتَّض فتجرَّ

الديك مّرة واحدةً ثم ال تعود ، تُضَرُب َمثالً لمن يصنُع َصنيعةً إلى إنسان ثّم ال  بْيضةٌ يبِيُضها العُْقر : بَيضة وقال غيُر الليث :

 ها.يَُربُّها بمثلِ 

 البَلَد : هي تَِريكة النَّعامة. بْيضة وقال الليث :

 البلد : إذا ذُمَّ ، أي : قد أُفِرد وُخذل فال ناصَر له. بْيضةُ  فالنٌ  وقال أبو حاتم في كتابه في األضداد :

س في موضع الذّّم :  قال : وقد يقال ذلك في المدح ، وأنشد بيت المتلّمِ

ه  ن َأْ َدى إب ريريريريريريريريريوتريريريريريريريريريِ ْو. مريريريريريريريريريَ ه مسريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
 َريريريريريريريريْ   الزمريريريريريريريان فريريريريريريريأضريريريريريريريريريريريريريريحى بيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة الَبلريريريريريريري ِ  

  
فاع العاملّي في مثل هذا المعنى :  وقال الراعي البن الّرِ

بريريريريريريريا   ِرْف لريريكريريم نسريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريْ  أتىَب ق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريرية أن تريريريَ

  
لريريريريريريريَ ِ و   م بريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريبريريريريريريريريَ تريريريريريريري  زار  فريريريريريريريأنريريريريريريريريْ ا نريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريْ

  
 لحاجتِه إلى الحركة مع كثرة الحركات.كان وْجه الكالم أن تعرَف ؛ فسّكن الفاء 

 أراد أنه ال نََسب له وال َعشرةَ تَحميه.

 البَلَد : ببَْيضة وقال حسان بُن ثابت في الَمْدح

روا زُّوا وقريريريريريريري  كريريريريريريري ريريريريريريري   أَرى اجلريريريريريريريالبريريريريريريرييريريريريريريريَ  قريريريريريريري  عريريريريريريريَ

  
لريريريريريريري ِ و   َريريريريعريريريريريريريِة أَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريى بريريريْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة الريريريبريريريَ  ابريريرين  الريريريفريريري 

  
 بالجالبيب : َسِفل الناس وَعثَْراَءهم.قال : وهذا َمْدح ، وابن الفُريعَة أبوه ، وأراد 

وا بعد ِذلّتهم وَكثروا بعد قلتهم ، وابن الفُريعَة الذي  قلت : وليس ما قاله أبو حاتم بجيِّد ، ومعنى قول حسَّان : أن َسِفل الناس َعزُّ

ر عن قديم شرفِه وُسوَدِده واستُبِّد بإمضاء األمور دونَه  البَلَد التي  بْيضة ودون َولَِده ، فهو بمنِزلةكان ذا ثروةٍ وثراِء ِعّزٍ أُّخِ

 تبِيضها النعامة ثم تتُركها بالفاَلة فال تَحضنها فتَبقَى تَريكةً بالفاَلة ال تُصان وال تحَضن.

 ةبْيض البَلَد يمدحونه. ويقولون لآلخر : هو بَْيضةُ  العرُب تقول للرجل الكريم : هوقال : ورَوى أبو عمرو عن أبي العباس أنه 

وه.  البلد : إذا َذمُّ

 التي تَصونُها النعامة وتُوقِّيها األذى ، ألّن فيها البَْيضة قال : فالممدوح يُراد به
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فرَ ها فاملم و  من ههلا ، فإذا انفلَ ْه وان اضْه عن فريْر ها َرَمى هبا اليتَّليم فتريَ ع يف البل  الَ ْفر ، عن ههلا 
َُّ ا َ ر.  ذ 

 الِحْبن. بْيضةُ  : ضةُ البَيْ  وقال أبو زيد :

 ، َعْنوة. بَْيضتُهم القوُم : إذا أُِخَذتْ  اْبتِيضَ  ، وقد بَْيضتِهم أتاهم العدوُّ فيقال : : أصُل القوم ومجتمعُهم ، وي البَْيضةُ و

ه. بْيضةو  القَْيظ : ِشدَّة حّرِ

 قال الشّماخ :

 َطَوى ظمريريريريريريأهريريريريريريا يف بريْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية الَ ْيظ بعريريريريريري  مريريريريريريا

  
لريريريريريريرياِن   َرى يف عريريريريريريَ زجريريريريريريَ نْيِ األمريريريريريريرياعريريريريريريِ َريريريريريريريَ عريريريريريريْ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 الُخصية. بَْيضةُ  : البَْيضةو

، ولَوَرٍم في ُرْكبة  بَْيضة ، ولجماعِة الُمْسلمين : بَْيضةٌ  يقال لَوَسط الدار : ابن نجدة عن أبي زيد فيما َرَوى أحمُد بن يحيى عنه :

 .بْيضةً  الّدابة :

 : إذا صار فيها فَرخ. البيضةُ  وُم أْمِرهم. وأفَرختالقَوم : إذا ظهر مكت بْيضةُ  وقال ابن شميل : أفَرخَ 

يح من تحتهم فرفعتْهم ولم يَِصلوا إلى  البِيضةُ  شمر عن ابن األعرابي : ، بَكسِر الباء : أرض بالدَّ َوَحفَروا بها حتّى أتتْهم الّرِ

 الماء.

 ال نَباَت بها ، والسَّْوَرة : أرٌض بها نَِخيل ، وقال رؤبة : بَيضاءُ  : أرضٌ  البِيضةُ  قال شمر : وقال غيره :

ْزن  والريريريريريريريريريريريريرَبِّيريريريريريريريريريريريريه   ّ  اَّريريريريريريريريريريريريَ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريقُّ عريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
يو   ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ ة  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ و   و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري   ا ريريريريريريريريري 

  
 ، بكسر الباء ، ثم حكي عن ابن األعرابّي قولَه. البِيضة قلُت : رأيُت بخّط شمر :

 وقال ابن حبيب في بيت َجرير :

مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريه  ذي أنريريريريريريريريريتريريريريريريريريري  عريريريريريريريريرييريريريريريريريريري كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا هللا الريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريرياِد  

 
تريريريريريريريني املريريريريريريري ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أملَْ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريعريريريريريريريا  لريريريريريريريبريريريريريريريريَ

  
ّمان لبني َداِرم. :ـ  بالفتحـ  البَْيضةو: بالَحْزن لبَني يَْربوع. قال : ـ  بالكسرـ  البِيضة ثم قال :  بالصَّ

 البَِسيطةُ. البَْيضة . قال : وبعدبَْيضة وقال أبو سعيد الّضرير : يقاُل ِلما بين العَُذْيب والعقَبة :

 الَوِريد. ِعْرقا األْبيضانو: الماُء والِحْنطة. قال :  األبيَضان َسلَمة عن الفّراء قال :

: الشَّْحُم  األبيَضان وقال أبو ُعبَيدة : َشْحمه وشبَابُه ونحو ذلك. قال أبو زيد : أبيَضاهُ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي : يقال : َذَهب

 واللَّبن.

 ُعبَيد :: اللّبَن والماء ، وأنشد أبو  األبيَضان : الُخبز والماء ولَم يَقُله غيُره. وقيل : األبيَضان وقال األصمعّي :

ه و  ْوِل كريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريُّ  لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه أييت  َ  اَّريريريريريريريريريريريريريَ

  
َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراب  و    مريريريريريريريريريريريا ِ َ  اّل األبريريريريريريريريريريريريْ
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رَّأب   اء ثريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريرياء أو مريريريريريريريريريرين َدرِّ َوجريريريريريريريريريريْ

  
الب    ي ومسريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريا مسريريريريريريريريالريريريريريريريريٌ  ال َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريكريريريريريريريريِ

  
 : اللّبن والماء ، واحتّج بهذا البيت. األبيَضان وقال ابن السّكيت :

 يومين أو شهرين. : يريد : أبيضانوأبو ُعبَيد عن الكسائّي : ما رأيتُه ُمْذ أْجَردان ، وُمْذ َجِريدان 

فالمعنى نَقاُء الِعْرض من الدَّنَس والعُيُوب ، ومن ذلك قوُل  بيضاءُ  ، وفالنة أبيَضُ  فالنٌ  وقال الليث وغيُره : إذا قالت العرب :

 ُزهير يَْمَدح َرُجالً :

ْن أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّم أبريريريريريريري ك عريريريريريريريَ كريريريريريريريِّ فريريريريريريريَ ا. يريريريريريريريري  ض فريريريريريريرييريريريريريريريّ  يريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا الريريريريريرِّبريريريريريَ ريريريريريريريا  لريريريريريريرياأِب وعريريريريرين أعريريريريريلريريريريريريرياقريريريريريِ  أيريريريريريريريْ ي الريريريريريعريريريريري 

  
 وقال اآلخر :

َك بريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  مريريريريريرين قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريَة يف الْ   أ مريريريريريريريُّ

  
ْه   بريريريريريريريريِ لريريريريريريريري  ّل يف طريريريريريريريري   بريريريريريريريرييريريريريريريريريه الريريريريريريريريذي َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريرييتريريريريريريريريَ

  
ْرض من العيوب اللّون ، ولكنّهم يريدون الَمدَح بالكرم ونَقاء العِ  بياِض  وهذا كثيٌر في كالِمهم وشعرهم ، ال يَذهبون به إلى

 واألَْدناس.

 الَوْجه ، أرادوا نَقاَء اللَّون من الَكلَف والّسواِد الشائن. بيضاءُ  الَوْجه ، وفالنة أبيَضُ  وإذا قالوا : فالنٌ 

 .البياض ، من فبضته فالن بايضني وقال أبو ُعبَيد : قال الكسائي :

قاَء : إذا مألتهُ. بَيّضتُ  ويقال :  اإلناَء والّسِ

بني َجِذيمة في حدود الَخّط بالبَْحرين ، كانت لعبد القيس وبَني َجذيمة ، وفيها نَِخيل كثيرةٌ وأحساٌء َعْذبة ، وآطام َجّمةٌ ،  بَْيضاءُ و

 وقد أقمت بها مع القَراِمطة قَْيضة.

ة :الشَّمس ؛ وأنشَد قوَل الشاعر أحَسبه ذا  : البَْيضاء ثعلب عن ابن األعرابي قال : مَّ  الرُّ

او  لريريريريريريريَ ْ ِر مريريريريريريريا ا ريريريَ ع ومل تريريريريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء مل تريريري  ريريريريبريريريريَ  بريريريريَ

  
ْزرَا  يريريريريريريريان مريريريريريرين د وَنريريريريريريريا  ريريريريريري  تريريريريريريْ َ الريريريريريريفريريريريريريِ َرى أعريريريريريريني   تريريريريريريريَ

  
 : الِقْدر ؛ قال ذلك أبو َعْمرو. البَْيضاءو

 .بَْيضاءَ  قال : ويقال للِقدر أيضاً : أمُ 

 وأَنشَد قوَل الشاعر :

ْونريريريريريريريةٌ و  ْرمريريريريريريرياء  جريريريريَ ريريريريريح  الريريريريلريريريريريريرياَس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ْذ مريريريريريريريا يريريريري 

  
وس    لريريريريريريريري  وَّل  يريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا مريريريريريريريريا حيريريريريريريريري َ لريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا َرمسريريريريريريريريْ

  

تريريريريريريريرييريريريريريريريريةٌ  ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء فريريريريريريريريِ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريا   أ َُ بريريريريريريريريريَ

  
ل   يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريون وعريريريريريريريريري  رمسريريريريريريريريريِ ودِك مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريْم مريريريريريريريريري  عريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ

  
 في معنى الّذي في قوله : وإْذ ما يُريح ، قال : وَصْرَماُء َخبَر الّذي. (ما)قال الكسائي : 

 : ِحبالَةُ الصائد. وأَنَشد : البَيضاء وقال ابُن األعرابّي :

هريريريريريريرياو  ىَت  ْن أرامسريريريريَ ن مريريريريريريريال الريريريريفريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء مريريريريِ  بريريريريريَ

  
ه مريريريريريريريريريريريريريال  مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريِ ِ    أَفريريريريريريريريريريريريرياَد و اّل مريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريري 

  
ها بِقَي صاحبُها ُمْقتراً.  يقول : إْن نشب فيها َعْيٌر فَجرَّ

 َسلَمة عن الفّراء : العََرُب ال تقول َحِمرَ 
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فر ، وليس ذلك بةريريريرييء ،  منا ي ليتَ  بَيض وال ع من العرب ، ي ال :وال صريريريريِ ،  ابيا.ّ و  ابيَّض ر يف هذا    ما   
.  وامحّر وامحارَّ

 .البِيضان والسُّوَدان ، وأَكثَُر ما يقولون ُموضحة : إذا َولََدت البيضانَ  : إذا َولدتِ  ُمْبيضةٌ وقال : والعَرُب تقول : فالنة ُمْسودةٌ 

 ي حباال.َحباال ، وأَِسيد أَبِيض قال : ولُعبةٌ لهم يقولون :

 والُحمرة ، وقد جاء ذلك ناِدراً في ِشْعٍر قديم : البياض فالناً ، وما أحَمر فالناً ، من أبيَض قال : وال يقال : ما

َه الريريريريريريريرييريريريريريريريريوَُ أأَلمريريريريريريريريهريريريريريريريريْم  لريريريريريريريريوك  فريريريريريريريريأنريريريريريريريريْ  
ا املريريريريريريريري  أمريريريريريريريريّ

  
ْؤمريريريريريريريريا    ا  و لريريريريريريريري  ر َل طريريريريريريريريبريريريريريريريريّ  أبريريريريريريريريَيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : إذا َمألْتَه ؛ وهذا من األضداد. بيّْضتُهواإلناَء : إذا فّرْغتَه ،  بيّضتُ  ويقال :

 الِقْيظ ، وذلك عند طلوع الدَّبَران إلى ُطلوع ُسَهيل. بَْيضاءُ  وقال ابن بُُزْرج : قال بعُض العرب : يكون على الماءِ 

ةُ القَْيظ.قلُت : والذي حفظتُه عن العرب : يكون على الماء َحْمراُء القَْيظ ؛   وِحِمرُّ القَْيظ ، وَحَمارَّ

 فيه. يبيضُ  النَّعام والطَّيِر كله : الموضُع الذي َمبِيضُ و

 .بِيض : البَيضاءو األَْبيَض راياتِهم ، وهم الَحُروِريَّة ، وجمع يُبَيِّضون الذين الُمبَيَِّضةُ و

 : التَّْخِليةُ. ْبضاألو: الشَّّد.  األْبضقال : أبو العبّاس عن ابن األعرابي : أبض 

 : الَحَركة ، وأَنَشد : األْبضو: السكون.  األْبضُ و

   َتْةكو الع روَق ا ِبضاِ  أَْبَضا 
 ، وهو ِعقاٌل يُنَشب في ُرْسغ يِده وهو قائم ، فيُثْنَى بالِعقَال إلى َعُضده ويَُشدُّ. ويَُصغَّر باإلباض : َشدُّ يَِد البعير األْبضُ وقلُت : 

 ً  .اإلباُض أُبَْيضا

، وقال  َمأْبُوض النََّسا ، ألنّه يَحِجل كأنّه ُمْؤتَبِضُ  البَعيِر : ما بطن من ُرْكبَتَي يِده إلى ُمنتَهى ِمْرفَقَيه. ويقال للغُراب : َمأْبِضاو

 الشاعر :

او  ض الريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريِ نْي مريريريريريريؤتريريريريريريَ راب  الريريريريريريبريريريريريريَ لَّ غريريريريريري   ظريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريق    عريريريريريريريريريريريريريِ ني نريريريريريريريريريريريريريَ ه يف د ِر اجلريريريريريريريريريريريريرياَرتريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِرْجليه وَشنَُج نَساه. تأَبُّض بو ُعبَيدة : يُستحّب من الفََرسوقال أ

 ِرْجلَيه وتََوتُّرهما إذا َمَشى. بتأبُّض قال : ويعرُف َشنَُج نََساه

ْجل ؛ يقال للفرس إذا تَوتر ذلك الِعرُق منه : اإلباضُ وقال :   .ُمتأبِّض : ِعْرٌق في الّرِ

 ِرْجلَيه من ُسْرَعة رفعهما عند وضعهما. يَأْبِض النَّسا كأنه أبُوضُ  وقال ابن شميل : فرسٌ 

 : الّدهر ، وقال رؤبة : األُبُضُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

   يف مِسْ بة  ِعْةلا بذاَك أ ْبَضا 
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 .آباض وجمعُه

 وقال لَبيد يصف إبَل أخيه :

اَنريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريأبِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    جريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأن هريريريريريريريريريريريريِ

  
راِن أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِوَرأب  الريريريريريريريريريريريريريريريرَّغريريريريريريريريريريريريريريرياُِ و    يف األَقريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وهي منصوبةٌ على الحال. باألُبُض ، أي : َمْعقوالت متأبِّضات

َحتْه وَغيََّرتْه. تَْضبُوه َضْبواً  الناُر والشمسُ  َضبَتْهقال : الحّرانيُّ عن ابن السكيت : ي: ضبا   ، وَضبََحتْه َضْبحاً : إذا لَوَّ

 على ما في يديه وأَْضبَى وأََضّب : إذا أمَسَك. أَْضبَأ ل :قال اللّحياني : يقا:  [ضبأ]

َ وقال :   على ما في نفِسه : إذا َكتَمه. أَضبَأ

 وأََضّب على ما في نفسه ، أي : َسَكنت.

 : إذا اختبأََت. ُضبُوءاً و َضبَأ في األرض ضبَأْتُ  وقال أبو زيد :

َ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :  عليه. ُمْضبِئٌ  : إذا َسَكت عليه وَكتَمه ، وهو باءً إضْ  الرُجل على الشيء أضبَأ

 على الشيء : إذا أشرْفَت عليه أن أْظفَر به. أضبَْيتُ  قال : وقال الكسائّي :

ُ  وقال الليث : َضبَأَه الذئبُ  ي الرجلُ  يَْضبَأ ْيَد ؛ ومن ذلك سّمِ ً  : إذا لَِزق باألرض أو بَِشجر ليَختَِل الصَّ  ، وأنشَد : ضابئا

لريريريريريريريرياأِب  تريريريريريريريريا  كريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريِ ريريريريريريريريا  و  الَّ كريريريريريريريري 

  
ِ ْه   ه ويريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريِ رِْج بريريريريريريريريريريريريريريني لريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ياَد أنه َ  يصف الصَّ  ذلك ، وأَنَشْد : في فُروج ما بين يَدْي فرِسه ليَْختَِل به الَوْحش ، وكذلك الناقة تُعلَّم ضبأ

ه  ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريِ ض  بريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ق عريريريريريريريلريريريريريريريه قريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ فريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريَّ

  
ِا  بريريريريريريريه َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     نْب َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   واه يف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ُ وقال :   .َمضابئ موضعكم ، وجمعُهأي : ،  َمْضبَؤكم : الَمْوضُع الذي يكون فيه ، يقال للناس : هذا الَمْضبَأ

 َوح ، وهو بالفارسيّة فحنجه.: َوْعَوعةُ َجْرِو الَكْلب إذا َوحْ  األَْضباءُ  وقال الليث :

.ـ  بالصادـ  األْصياء قلُت : هذا عندي تصحيف. وصوابُه : ئِيُّ  من صأَى يَْصأَى ، وهو الصَّ

 منه : إذا استحييت. اضطبأْتُ  أبو ُعبَيدة عن األَُموي :

 قلت : وقد َمرَّ تفسيره وتفسير اْضَطنَأُْت بالنون.

 البربرّي عن ابن السّكيت عن العُْكِلّي أن أعرابيّاً أنَشَده :وأخبََرني المنذريُّ عن أبي أحمد 

َؤّل  هريريريريريريريريريريريريريرياَءوا م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريرية  مل يريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريَ   ه    ْ ء   ْذ تريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريَ   ِدئريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
القصيدةَ المنبورة وقولُه : تُخفيه. قال : وَعنَى بها أي : َمن يَْحِملُها تحتها ،  تُْضبِئُ  : الِغرارة الُمثقَلة الُمضابِئة قال ابن السّكيت :

 لم يَُؤّل ، أي : يُضعَّف بادئَها الذي ابتدأها.
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 قال : هاُءوا ، أي : هاتُوا.

 ابب الضاد وامليم

 (وا ىء) ض م
 ، أضم. (وميض)ضيم ، ضمى ، مضى ، وضم ، ومض ، أمض ، 

 : وهو االنتقاص. يَِضيمه َضْيما َحقّه َضاَمهُ وفي األمر ،  ضاَمه قال اللّيُث :: ضيم 

 الَمظلوُم. : الَمِضيمُ وأحد.  ضاَمني ، أي : ما ُضْمتُ  أحداً ، وال ِضْمتُ  ويقال : ما

 : إذا َظلم. َضَمىقال : أبو العبَّاس عن ابن األعرابي : ضمي 

 : إذا أقام ، مقلوٌب عن باَض. بََضى قلُت : كأنه مقلوٌب عن ضاَم ، وكذلك

 عليه. مَضْيتُ  ، أو بالمكان مضْيتُ  يقال :: مضى 

 ، أي : أَجْزتُه. ماَضْيتُه ببيعي ، أي : أَجْزتُه. وقد َمَضْيتُ  وقال ابن ُشميل : يقال :

 على بَْيعي ، أي : أجْزتُه. َمَضْيتُ وبَْيعي ،  أمَضْيتُ  ويقال أيضاً :

 عليه ، جاء به في باب فَعُول بفتح الفاء. َمْمُضوٌّ  ؛ وهذا أمرٌ  ُمُضّواً  على األمر َمَضيتُ  ابن السّكيت عن أبي ُعبَيدة عن يونس :

 : التقدُّم. الُمَضَواءُ  أبو ُعبَيد :

 وقال القُطامّي :

   فإذا َ َلْسَن َمَضى على م َضَوائه  
 .مضاءً وَ  يَمضي ُمُضّواً  الشيءُ  مضى ويقال :

 .المَضاء قال الليث : الفََرس يُكنى أبا

 .َمَضى مات : قدويقال للرجل إذا 

: إذا لم يُباِل المعاتَبة ، وَعِزيمتُه ماضيةٌ في قَْلبه ، وكذلك إذا أْبَدى بِلسانِه  أِمضٌ  فهو يأَمض الرجلُ  أَِمضَ  قال الليث :: أمض 

 لغير الليث وال أعرفه. أِمضَ  غيَر ما يُريد. قلت : لم أسمعْ 

 ن البَْرق وكّلِ شيء صافي اللّون.: ِمْن لمعَا الَوِميضُ و الَوْمضُ  قال الليث :: ومض 

 فالنة بعَْينها : إذا بّرقَْت له. أومَضتْه ويقال :

، وليس في هذا يأٌس من َمطر قد  يُوِمض ضعيفةً ثم يَخفَى ثم إيماضةً  البَرقُ  يوِمضَ  : أن الَوِميضُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 يكون وقد ال يكون.

 ، وأنشد : أَْوَمض يُوِمضُ و،  يَِمضُ  البرقُ  وَمض وقال َشِمر وغيره : يقال :

لريريريريريريريا  انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع   رِّ الريريريريريري ريريريريريريّ ك عريريريريريرين غريريريريريري   َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريَ

  
ْض   ْن َومريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريض الريريريريريريريريرَبِق ملريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريِل َومريريريريريريريريِ

  
ا أنْ   .َوَمضَ  يريد : لمَّ

 أبو ُعبَيد عن األصمعّي : في البَْرق اإليماض وهو اللَّْمع الَخِفّي.

 أبو ُعبَيد عن األصمعي وأبي عمرو :: أضم 
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. وق  األَضم    .أِضم فهو َأِضَم أيَضم أضما   : الَغَض  
 : اسُم جبل بعينه. إَضمٌ و

 وأنشد ابن السكيت :

     ّبْه أبعلى عاِنَ ين ِمْن  َضْم  
 إاّل ما ُزبَّ عنه. َوَضم إنما النّساُء لحٌم علىقال : ُرِوي عن عمر بِن الخطَّاب أنه : وضم 

الخشبَة أو الباِريَة التي يوضع عليها اللّحم يقول : فهّن في الضَّعف ِمثُل ذلك اللَّحم الّذي  : الَوَضمُ  قال أبو عبَيد عن األصمعي :

، وَشبَّه النساَء به ألّن من عادة العرب في باِديَتها إذا نُِحر بعيٌر لجماعته يَْقتسمون لحمه أن يَْقلعوا شجراً كثيراً  الَوَضم على

ج  الَوَضم يُعَضَّى اللحُم ويوَضع عليه ، ثم يُلقَى لحمهُ عن ُعراقِه ويُقطَّع علىبعُضه على بعض ، و يُوَضمو َهْبراً للقَْسم ، وتُؤجَّ

وأحَرز نار ، فإذا سقَط َجْمُرها اشتَوى َمن حَضر ِشوايةً بعد ِشوايٍة على ذلك الَجْمِر ، ال يُمنَع أحٌد منه ، فإذا وقَعْت فيه المقاسم 

ل كلُّ شريك قََسمه عنالشركاُء مقاِسَمهم  إلى بيته ، ولم يَعِرض أحد لما حاَزه. فشبه عمُر النساَء وقلَّةَ امتناِعهّن على  الَوَضم َحوَّ

 .الَوضم ُطاّلبهّن من الرجال باللَّحم ما دام على

 له. أْوَضْمتُ وم ، اللح أوَضْمتُ قال : : كلُّ ما َوقَْيَت به اللَّحَم من األرض ، ي الَوَضمُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

ً  قال : وقال الكسائّي : إذا عملَت له  .َوَضما

 .أوَضْمتُه ، فإذا وَضعت اللّحم عليه قلت : َوَضْمتُه أِضُمه قلَت :

 : القْوم ينِزلون على القَْوم وهم قليل فيُحِسنون إليهم ويُكِرمونهم. الَوِضيَمةُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

 دابب اللِفيف من حرف الضا
 ضوى ، ضاء ، ضوضى ، ضيضى ، أضا ، أّض ، آض ، وضوء ، يضض ، الضوة ، الضواة ، ضأى.

 فهو َضِوَي يَضَوى َضًوى على فاُعول. والِفْعُل : ضاِويٌ  ، ويمّد فيقال : الضاوي :ـ  مقصورـ  الضََّوى قال الليث :: ضوى 

 ، وهذا الذي يُولَد بين األخ واألُخِت وبين َذِوي المحارم. ضاوٍ 

ْندة : ْند والزَّ  وقال ذو الّرّمة يصُف الزَّ

َوى ال يضريريريريريريريريريريريريريريريريريت هريريريريريريرياو أ ريريريريوهريريريريريريريا أبريريريريوهريريريريريريريا   الضريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رَاو   َرْ  َعصريريريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق  أبيهريريريريريريا أمُّهريريريريريريا اْعت صريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْندة حين تُقتَدح منهما. ْند والزَّ  وَصَف ناَر الزَّ

 .الضاِويّة بيِّنُ  ضاِويٌ  فقال : جاء مشدَّداً ، وقال : رجلٌ  الضاوي وُسئل َشِمر عن
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 َضِويَ  ِمن الُهزال : الضاوي : ضعيٌف فاسٌد ، على فَاُعوُل ِمثل ساُكوت. وتقول العََرب من ضاِويٌ  وَرَوى الفّراء أنه قال :

 ، وهو الذي خَرج ضعيفاً. َضوىً  يَضَوى

 : إذا كان ضعيفاً ، وهو الحاِرُض. ضاِويٌ  ، وَرُجلٌ  الضَوى المرأة ؛ وهو أْضَوت ثعلب عن ابن األعرابي :

ً  وقال األصمعّي : المَؤدُن الذي يُولَد  .ضاِويا

ومعناه : أنِكُحوا في الغرائب فإّن ولَد الغَريبة أنَجُب وأقَوى ، وأوالَد القرائب أضعَف  «تُضووا اْغتَِربوا ال»في الحديث : و

 الشاعر : ، ومنه قول أْضَوىو

مّ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريةٌ  ْ ه بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ ىت  مل تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
َوى    قريريريريريريري  َيضريريريريريريريريريريريريريريريَوى َرِديريريريريريريري   الَ رائريريريريريريريِ  و فَيضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 َحقَّه : إذا نَقصه. أْضواهقال : أبو العبّاس عن ابن األعرابي : ي

الليل إلينا  أْضواهُ  إلينا. وقدإلينا البارحةَ رجٌل فأعلَمنا بَكْيَت وَكْيت ، أي : أََوى  َضَوى وسمعُت غيَر واحد من العرب يقول :

ً  فغَبَْقناه وهو يَضِوي  .َضيّا

 : اسم فََرٍس كان ِلغَنِّي ، وأنشد َشِمر : الضاِويُ و

ي  ْرف  أعريريريريريريريريَوجريريريريريريريريِ لريريريريريريريريا بريريريريريريريري ريريريريريريريريِ حريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَّ  غريريريريريريريريَ اأَب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ن َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِوّي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِوِي غريريَ  مريريِ

  
 األْمر : إذا لم تُحِكمه. أضَويتُ  قال الليث :

َواةُ و  : َهنَةٌ تخرج من َحياء الناقة قبل أن يُزايلَها ولُدها ، كأنها َمثانةُ البَْول. الضَّ

 وقال الشاعر يَذكر َحْوصلةَ قطاة :

رى  ال عريريريريري  اِب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ بريريريريريِ واأِب الريريريريريلريريريريريريريّ  هلريريريريريريريا كضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِح و   ْذبريريريريريريريريريريَ ر  ومريريريريريريريريريريَ ْرُِّ كريريريريريريريريريريفّ  بريريريريريريريريريريني حنريريريريريريريريريريَْ  ال  ريريريريريريريريريريَ

  
، وربَّما اعتََرى  َمْضِويٌ  ْينه ويَْصعُب لذلك َخْطُمه ؛ فيقال : بعيرٌ : َوَرٌم يُصيب البَعيَر في رأسه يَغِلَب على عَ  الضََّوىوقال : 

ْدق.  الّشِ

واةُ  قلُت : هو  عند العرب تُشبِه الغُدَّة. الضُّ

ْلعةَ   ، وهي الَجَدَرةُ أيضاً. َضواةٌ  أيضاً وكلُّ َوَرٍم ُصْلبٍ  َضواةٌ  والّسِ

ّوةُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد قال :  وت.والعَّوةُ : الصّ  الضَّ

ةَ  وقال أبو تُراب : قال أبو زيد واألصمعي معاً : سمعتُ   أصواتَهْم.أي : القَْوم َوعّوتَهم ،  َضوَّ

ّوةُ والعَّوةُ بالصاد.  قلُت : وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابي : الصَّ

ّوةُ : الّصَدى. والعَّوة : ّوةُ بالصاد ، فكأنها لغ وقال : الصَّ ياح. وقال : الصَّ  تان.الّصِ

ْوءُ  قال الليث :: ضوأ  ياءو الضَّ  لك. أََضاء : ما الّضِ

 ، [20البقرة : ] (ُكلَّما َأضاَء هَلُْم َمَشْوا ِفيهِ ) وقال الّزّجاج في قول هللا جّل وعّز :
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 .َأضاَء ي ِضيءو  َيض وء الّسراج   ضاءَ  ي ال :
 قال : واللّغةُ الثانيةُ هي المختارة.

ياء ، وأّما الضَّوءُ  َغيُرها ، وهو أضاَءهاوالناُر ،  أضاءتِ  وقال أبو ُعبيد :  فال همَز في يائه. الّضِ

 ، أي : ِحْدُت. تَْضِوئةً  عن األمر ضّوأتُ  وقال الليث :

 بهذا المعنى لغيره. ضّوأتُ  قلت : لم أسمعْ 

ءُ  « :نوادره»وقال أبو زيد في   النار أهلَها وال يَرْونَه. بَضوء : أن يقوَم اإلنساُن في الّظلمة حيُث يَرى التََّضوُّ

أَها ناِرها ضوءَ  قال : وَعِلق رجٌل من العرب امرأةً ، فإذا كان الليل اجتنََح إلى حيُث يََرى ً  فتضوَّ ؤك ، فقيل لها : إن فالنا  يتضوَّ

 ذلك َحسرْت عن يَدْيها إلى َمنكبيها ثم ضربْت بَكفّها األخرى إْبَطها وقالت : يالكيما تَحَذره فال تُِريه إاّل َحَسناً ؛ فلّما سمعْت 

ئاه  ، هذه في استِك إلى اإِلبِط ، فلّما رأى ذلك رفََضها. يقال ذلك عند تعبير َمن ال يُبالي ما َظَهر منه من قبيح. ُمتََضّوِ

 .َضْوَضوا لنار ، وأنه رأى فيها قوماً إذا أتاهْم لَهبُهاوإخباِره عن رؤية ا وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي : ضوض 

وا وصاحوا ، والَمصَدر من  ، وقال الحارث بن ِحلِّزة : الضَّوضاء قال أبو عبيد : أي : َضجُّ

ا أصريريريريريريريريريريريريريريريريبريريَحريريوا  َأ ريريَعريريوا أمريريَرهريريْم ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  فريريلريريمريريريريريريريّ

  
 أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريْه هلريريريريريريريريريريريم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء   

  
اعِدل فإنّك لَم تَعِدل. فقال :  وهو يَقِسُم الغنائم فقال له : وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن رجالً جاء إلى النبّي : ضئضئى 

 .«هذا قوٌم يقرأون القرآَن ال يُجاِوُز تَراقِيَهم ِضئِْضئِ  يَخُرج من»

ئِضئَ  أبو ُعبَيد عن األموّي :  األْصل. : الّضِ

ئصىء بالصاد أيضاً.  وقال َشِمر : هو الّصِ

 وأنَشد :وقال يعقوب ابن السّكيت مثله ، 

ْ ق  ئ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أان مريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل    أجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل ويف َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرُ َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ْه  ْوبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزَاين قريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
خ  ذا أكريريريريريريريريريريريريريريريريريرُ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل   لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : من أصِله ونسِله ، وقال الراجز :، «هذا ضئِضئِ  يخرُج من»قوله :  ومعنى

   َغْتان  من ِضِ ضِئ َأْ ال  غ ت ْ 
ئِضئِ  وقال اللّيث :  : كثرةُ النَّْسل وبََرَكتُه. الّضِ

أْن من ذلك. ِضئِضئُ وقال :   الضَّ

 قال : ويقال : َضيَّأَِت المرأةُ ، أي : كثُر ولُدها.

 : إذا كثُر ولُدها ؛ وقد مّر تفسيُره.ـ  بالنون والهمزـ  قلُت : هذا تصحيٌف ، وصوابُه : َضنَأت المرأةُ 
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 ابب الضاد والنون
ً  الماُء المستنِقُع من َسْيٍل أو غيِره ، وجمعُها : األَضاةُ  عبيد عن األصمعّي :أبو : أضا  قال : ِمثُْل قَناةٍ وقَناً. ـ  مقصورـ  أضا

ً  وجْمعُ   ممدوٌد. إضاءٌ  ، وجمُع األَضا األَضاةِ أَضا

 ، وقال أبو النجم : أََضوات الغَِدير ؛ وثالثُ : َغديٌر َصغيٌر ، ويقال : هو َمسيل الماِء إلى الغدير المتَّصل ب األَضاةُ  وقال الليث :

اِ.  ه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُّل  َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َوَرْدتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ِوْرَد الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريَ  اإل ِ.  

  
 ، وهو الغُْدران ؛ فقَلب. اإلَضاءَ  أَراد باإلياض :

ً  أّضنِي هذا األمُر يَُؤضُّنيقال : : الَمَشقّة ؛ ي األضُ  قال الليث :: أض    إذا بَلغ منه المشقّة. فالٌن : ائتَضَ  . وقدأّضا

 : الَمْلجأ ، وأَنَشد : اإلَضاضُ  وقال الفّراء فيما روى عنه َسلَمة :

   َ ْرجاَء ظَّله َتْ ل  اإلضاضا 
 أي : تَطلب ملجأً تَلجأ إليه.

ً وإليك الحاجةُ  أَّضتْنِي وقال أبو زيد : ني أّضا  ، أي : أَلجأَتْني ؛ وقال ُرؤبة : تُؤضُّ

 هَي َترى ذا مساجة  م ْؤتّضا  و   
 أي : ُمْضطّراً ُمْلَجأً.

ً  : إذا أََخَذها كالُحْرقة عند نتاجها ، فتَصلَّقْت ظهراً ِلبَْطن ، ووجدت مؤتّضةٌ  األصمعي : ناقةٌ  ، أي : ُحرقةً ووجعاً  إَضاضا

 يُؤلمها.

 .«كأنّها تَنّوَمة آَضتْ  أّن الشمس اسوّدت حتى»َسمرة بن ُجْنَدُب :  في حديث الكسوف الّذي يرويه: أيض 

 ، أي : صارْت ، وأَنَشد قوَل َكْعب : آضتْ  قال أبو ُعبَيد :

ه  ه   ذا مريريريريريريريريريريا ا ل   َ. كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريْ

  
ى اترأب    تريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريي   لريريريريريريريريحريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريوٌف تريريريريريريريريَ

  
ً  الحّراني عن ابن الّسّكيت : تقول : إفعْل ذاك ً  ، وهو مصَدرُ  أيضا ً  ، أي : رجع. فإذا قلَت : فعلُت ذاك آض يَئِيض أيضا  أيضا

 .أَْيٍض  ، وَدْعنِي من أَْيٍض  قلَت : أكثرَت من

 سواُد شعِره بَيَاضاً. آضَ  : َصْيُرورةُ الشيء شيئاً غيره. يقال : األَْيضُ  وقال الليث :

ً  قال : وقوُل العرب ً آَض يَئيض  كأنّه مأخوذ من أيضا ً  ، أي : عاد ؛ فإذا قلتَ  أيضا  تقول : ُعْد لما َمَضى. أيضا

ً  قلُت : وتفسيرُ  ً  : زيادة. قلت : أيضا  : صار وعاَد. وهللا أعلم. آض عند العَرب الّذين شاهدتُهم معناه زيادةٌ وأصل أيضا

 ، الَوضيءُ  مصدرُ  الَوَضاءةُ  قال اللّيث :: وضأ 
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 .َؤ يريْوض ؤ  َوضاءأب  َوض   وهو اَََّسن الّليتيف ، والِفعل  
أ الحّراني عن ابن السكيت قال : اسُم الماء الّذي  .الَوُضوء به : يُتوضَّ

 َحَسناً. توّضأُت َوُضوءاً وقال : 

 ، وتَطّهرُت َطهوراً. توّضأُت َوضوءاً  وقال أبو حاتم :

 وال الطُّهور. الُوضوء : الماء ، والطَّهور ِمثلُه ، وال يقال فيهما بضّم الواو والطاء ؛ ال يقال : الَوضوءوقال : 

أ فقال : الماء الّذي ؟الَوُضوء قال : وقال األصمعي : قلُت ألبي عمرو بن العاَلء : ما ـ  الُوُضوء به. قال : قلُت : فما يُتوضَّ

م  فقال : ال أعِرفُه. ـ؟ بالضَّ

 .الَوضوء ، إنما هو الُوضوء وأخبََرنا عبُد هللا بن َهاَجك عن ابن جبَلة قال : سمعُت أَبا ُعبَيد يقول : ال يجوز

 به. يُتوّضأ للماء الّذي الَوضوء وقال ابن األنبارّي : هو

 .َوضاءةً و َوضوَء يَْوُضُؤ ُوُضوءاً  مصدرُ  الُوضوءوقال : 

 منها أو فيها. يُتوّضأ : ِمْطَهرةٌ  الِميضأة وقال اللّيث :

 .الَوُضوء الذي يَرِويه أبو قَتَادة ؛ وهي ِمْفعَلة من وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي  الِميضأة قلت : وقد جاء ذكرُ 

 اْلِجْرُو وَجصََّص وفَقَّح ، وذلك إذا فَتَح عينيه. يَضَّض أبو ُعبَيد عن أبي زيد :: يضض 

 لَمة عن الفّراء أنه قال : يَصَّص بالياء والصاد ِمثله.قلت : َوَرَوى أبو العبّاس عن سَ 

وَجصَّص بمعنًى واحد في الِجْرِو إذا فَتح عينْيه ، وهي لُغاٌت ـ  بالباءـ  وبَصَّص يَضَّضقال : قال : وقال أبو عمرو الشَّيبانّي : ي

 كلُّها فَصيحةٌ مسموعة.

 الرجُل : إذا َدّق جسُمه. َضأَى األعرابي أنه قال :أهَملَه اللّيث. ورَوى أبو العبّاس عن ابن : ضأي 

أْضاء عمرو عن أبيه :  : صوُت الناس في الَحْرب قال : وهو الضَّْوضاء. الضَّ

َوْيِضئَةُ : الدَّاهيةُ. الضأضاة قلُت : ويقال من  َضأْضأَ ضأضأةً والضُّ
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 ابب الرابعي من حرف الضاد
 َرْخٌو لئيٌم. : ِضْنِفسٌ  قال ابن المظفَّر : رجلٌ :  [ضنفس]

 : ضعيُف البطش سريُع االنكسار. ِضْنبِسٌ  قال : ورجلٌ :  [ضنبس]

 : نعُت َسْوء ِمن الفَسالِة ونحِوها. ِضْرساَمةٌ  ورجلٌ :  [ضرسم]

ْرَزمةُ وقال : :  [ضرزم]  : شديَدةُ العَّضِ وأنَشد : ِضْرِزمو: ِشّدةُ العَّض والتّصميُم عليه. ويقال : أَْفعَى ِضْرِسم  الضَّ

   ي باِ ر اََّْرَب بِلاب  ِضْرُُِِّ  
ْرَسمُ قال : أبو العبّاس عن ابن األعرابّي  ْرَصم. الضَّ  : َذَكُر الّسباع. وقال في موضع آَخر : من غريب أسماِء األسد الضَّ

 كنيتُه أبو العبّاس.قال : و

ْمَزرُ  أبو ُعبَيد عن الفّراء قال ::  [ضمزر]  من النساِء : الغليظة. الضَّ

 غليٌظ ، وأنَشد : : ُضماِرزٌ و ُضماِزرٌ  وقال أبو عمرو : فحلٌ 

زِ  وامريريريريريريريريريريريريريريِ ح اجلريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرَب اجلريريريريريريريريريريريريريري  ر دُّ غريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريارُِّ و   ج  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريلِّ  جريريريريريريريريريريِ

  
 ، أي : ُسوٌء وَغلَظ. وقال َحْنَدل الطََّهِوّي : ُضماِرزو َضْمَرَزة الَّذي هو فيه. ويقال : في ُخلُقهقال : الباجح : الفَِرُح بمكانه 

مريريريريريريريريريريرياُِّر   ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريِ   يّن امريريريريريريريريريريريرٌ  يف  ريريريريريريريريريريري 

  
اٌ  هلريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريوادرو   يريريريريريريريريريريريريريريريّ َر فريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْمَزرُ وقال :   : الغليُظ من األرض ، وقال ُرؤبة : الضَّ

ِه  َ ْي رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريْ رِ كريريريريريريريريريريريريأّن مسريريريريريريريريريريريريَ ذَكريريريريريريريريريريريريَّ
 

 املريريريريريريريريريريريري

  
َزرِ   مريريريريريْ َزيريريريريرين فريريريريريوَق الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريْ  محريريريريريريريَْ اِن يف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْمُر : ما َغلُظ من األرض أيضاً.  يصف فَْحالً. قال : والضَّ

 َشِحيح.أي : ،  ِضْرِزلٌ  شِمر قال أبو َخْيرة : رجلٌ 

ْرِزم أبو ُعبَيد : يقال ِللنّاقة التي قد أَسنَّْت وفيها بقيّة من َشباب :  .الّضِ

فاطة. َضفَنّطٌ  اللّيث : رجل:  [ضفنط]  : سميٌن رْخٌو َضْخم البَْطن ، بيّن الضَّ

 .َضفَْنَدد ِرْخَوةٌ ، والذََّكر : َضفَْنَدَدةٌ و َضفَْنَدةٌ  وقال : وامرأةٌ :  [ضفند]

 ُخَجأَة. َضْفنََددٌ  أبو ُعبَيد عن الفّراء : إذا كان مع الُحْمق في الّرجل َكثرةُ لَْحم وثِقٌَل قيل : رجل ِضفَنٌ 

 : َضْخٌم ِرْخٌو. َضفَنَّدٌ  وقال الليث : رجل

 : ِشْرناضٌ  وقال الليث : رجل:  [شرنض]
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 .َ رانِيض َضْخٌم طويل الع ل ق ، و عه
 قلُت : هذا حرٌف ال أحفَُظه لغير الليث ، وهو منكر.

بَْطرُ قال : أبو ُعبَيد عن األَموّي :  [ضبطر]  : الشديد. الّضِ

 ، وأنشد : ِضبَْطر ، َوبْيتٌ  ِضبَْطر ، وَجَمل ِضبَْطر أَسدٌ قال : للّيث : هو الضخم المكتنِز. ويوقال ا

   أ َبَه أركانه ِضَبْ رَا 
ْفطار وقال الليث ::  [ضفطر] ّب ، القبيُح التي قَبَُحت خلقتُه وَهِرم. الّضِ  : من أسماء الضَّ

 .ُضْفُروط الوجوه : كسوُرها بين الَحّد واألْنِف وعند اللِّحاظين ؛ كل واحد َضفاريطُ وقال : :  [ضفرط]

َماريطُ ويقال لُخطوط الجبين : األساريُر  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي ::  [ضمرط]  الضُّْمروطقال : و. ُضْمروط ، واحدها الضَّ

َماريطُ وفي غير هذا : موضٌع ، يُْختَبأُ فيه. قال :   اُب األْودية.: أذن الضَّ

بَْطرُ و:  [ضبطر] ْيثَُم : من أسماء األسد. الّضِ بَْطُر : من نعِت األسد بالمضاء والشّدة. والضَّ  والّسِ

. ْبِث ، وهو القَْبُض على الشيء بشدة ؛ ومنه يقال : أسٌد ُضبَاثيٌّ  قلت : األصُل من الضَّ

َراِطِميُ  وقال أبو سعيد الّضِرير ::  [ضرطم] ْخم الجافي ، وأنشَد بيَت جرير :من أركابِ  الضُّ   النساء : الضَّ

ِي  مريريريريريريريريريريِ رَاطريريريريريريريريريريِ ا بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ه  بريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريواجريريريريريريريريريريِ

  
ا   بريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأن عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريره جريريريريريريريريريريري 

  
 وقال : هو متاٌع َهّداُر المَشافر يَْهدر ِشْفُره الْغتالمها ، وروى ابن شميل بيت جرير :

مريريريريريريريريريريريريريارِطريريريريريريريريريريريريريي   هريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  اُّع  ُّوجريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريري 

  
ره   افريريريريريريريريريريريِ ى مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريا َ كريريريريريريريريريريريأنَّ عريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريري 

  
 : فَْرُجَها. ُعَماِرطيَُّها وقال

ً  وقال يونس : جاء فالنٌ :  [ضرفط]  بالحبال ، أي : موثقاً. ُمَضْرفَطا

ئْبِل وقال الكسائّي ::  [ضأبل] ئْبِل. الّضِ  : الّداهية ؛ ولغة بني َضبَّه الّصِ

اد أعرف.  قال : الضَّ

 بالضاد. بالّضئْبِل قلُت : وأبو ُعبيد قد جاء

 انتهى آخُر كتاب الضاد ، واحلمد لل وحده ، والصَّلة والسَّلم على من ال نب  بعده
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 من َذيب اللغة كتاب حرف الصاد

 أبواب املضاعف من حرف الص اد
 أُهملت الصاد مع السين والزاي والطاء في المضاعف.

 ابب الصاد والدال

 ص د
 صد ، دص : مستعمالن.

ا كاَنْت ِمْن قَ ْوٍم كاِفرِيَن )، وقال هللا تعالى :  َصّده يَُصّده َصّداً  يقال ::  [صد] َوَصدَّها ما كاَنْت تَ ْعُبُد ِمْن ُدوِن هللِا ِإِنَّ
 [.43النمل : ] ((43)

العادةُ ، وبيّن  فصّدتها  قوماً يعبدون الشمس ،عن اإليمان ، العادةُ التي كانت عليها ، ألنَها نشأت ولم تعرف إالّ  صدَّها يقول :

ا كاَنْت ِمْن قَ ْوٍم كاِفرِينَ )عادتَها بقوله :   .(ِإِنَّ

 كونَُها من قوم كافرين عن اإليمان. َصّدها المعنى :

 [.57خرف : الز] ((57َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَ َمَثًَّل ِإذا قَ ْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن ))وقال هللا جّل وعّز : 

 .(يَُصدُّونو ) (َيِصدُّونَ )قال الفّراء : قرىء 

ون  (َيِصدُّونَ )، مثل : َشّد يَِشّد ويَُشّد ، واالختيار  يَُصدّ و َصدَّ يَِصدّ  قال : والعرُب تقول : وهي قراءة ابن عبّاس ، وفّسره يَِضجُّ

ون.  ويَِعجُّ

، يستوي فيه لفظ الواقع والالزم. وإن كان بمعنى يَضّج ويَِعّج ،  َصّداً فَصّد يَُصدّ أُصدُّهُ  فالناً عن أمِره صددتُ  قلت : يقال :

ِفير ،  [35األنفال : ] (ِإالَّ ُمكاًء َوَتْصِديَةً )، ومن هذا قول هللا جّل وعّز :  َصّد يصدّ  فالوجه الجيد :  التَّْصِديةو، فالُمكاء : الصَّ

ي تَصْ  : التصفيق. ويقال :  .َصدّ  : إذا َصفَّق ، وأصله ِديةً َصّدى يَُصّدِ

دو ْيُت أظفاري ، واألصل قََصْصُت. يَُصّدِ  ، فكثرت الداالت فقُِلبت إحداهن ياًء ، كما قالوا : قَصَّ

 قال ذلك أبو ُعبَيد وابن السكيت
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 وغت ا.
َصّد  ، أي : يَِضُجون ويِعّجون. يقال : [57 الزخرف :] (ِإذا قَ ْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ ) وقال أبو الهيثم في قول هللا جل وعز :

فمعناه :  [6،  5عبس : ] ((6( فَأَْنَت َلُه َتَصدَّى )5َأمَّا َمِن اْستَ ْغىن ))، مثل : َضجَّ يَضّج. وأما قوُل هللا جل وعز :  يَِصدّ 

ً  يتصدَّى فالن بفالنٍ  تصدَّى تتعّرض له ، وتميل إليه ، وتُقبل عليه ، يقال : ،  تصدََّد يتصدَّدُ  : إذا تعّرض له ، واألصل فيه أيضا

 له ، أي : أقبلُت عليه ، وقال الراجز : تصّديتقال : ي

ْل  يريريريريريريريريريريريَ ِ ي فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريْم مريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريريريه  َولريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريْل و    الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريو    ّ ْوا لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريحريريريريريريريريريَ  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
دد قلُت : وأصله من  ، وهو ما استقبلك وصار قُبَالَتََك. الصَّ

دد ، أي : أنت تُقبِل عليه ، جعلَه من ((6فَأَْنَت َلُه َتَصدَّى )) وقال أبو إسحاق الزّجاج : معنى قوله :  وهو القُبالة. الصَّ

 هذه ، أي : قُبالتَها. َصَدد وقال الليُث : يقال : هذه الدار على

 والصَّقب : القُْرب ، ونحو ذلك قال ابن السكيت. الَصَدد بيد :وقال أبو عُ 

 ، أي : تتقرب إليه. ((6فَأَْنَت َلُه َتَصدَّى ))قلُت : فقول هللا جل وعز : 

 ، أي : يضحكون. (ِإذا قَ ْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ )وقال الليث في قوله : 

 وعليه العمل. عن ابن عباس : يَِضجون ويعّجون قلُت : والتفسير

ديد ، قال : [17،  16إبراهيم : ] (( يَ َتَجرَُّعهُ 16َوُيْسقى ِمْن ماٍء َصِديٍد )) وقال أبو إسحاق في قوله جّل وعّز : : ما  الصَّ

 يسيل من أهل النار من الّدم والقَْيح.

ديدُ  وقال الليث :  الُجرح. أَصدّ  : الّدم المختلُط بالقَْيح في الُجرح ، يقال : الصَّ

 في القرآن : ما سال من أهل النار. ويقال : بل هو الحميُم أُْغِلي حتى َخثُر. الّصديدوقال : 

ّدادُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد قال :  في كالم قيس : سامُّ أْبَرَص. الصُّ

ّداد وقال الليث :  : ضرب من الُجْرذان ، وأنشد : الصَّ

  ذا مريريريريريريريريا رََأى أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرافريريريريريريريريهريريريريريريريرين انريريريريريريريري ريريريريريريريريوى هلريريريريريريريريا

  
ّ ا  ٌي كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريِ س   ريريريريريريريريريَ  ِد اجلريريريريريريريريري يريريريريريريريريريرأب َأطريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
 : اسُم امرأة. َصْدَصدٌ وقال : 

ّدان وقال َشِمر : قال األصمعّي :  ناحيتا الجبل ، وأَنشد قوَل ُحَميد : : الصَّ

ْه  َخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ ْين َأ ريريريريريريريريريريريريريريْ ْ ٌ  بني صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َل قريريريريِ  تريَ ل ريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريا  ة  ال يريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريَ فُّ راُ  ِوجريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريَ

  
 الَجبالن.:  الّصّدان وقال أبو عمرو :

 وقالت ليلى األخيليَّة :

 ك ْلَه ص لريّيا  بني َصّ ْيِن جَمَْهال و   
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نَيّ و  : ِشْعٌب صغيٌر يسيل فيه الماء. الصُّ

َداد « :نوادر األعراب»وفي  تْر. الّصِ  : ما اْصَطّدت به المرأة وهو الّسِ

ُدود وقال ابن بُزرج :  َعْيناً. : ما َدلْكتَهُ على ِمْرآة ثم َكَحْلَت به الصَّ

 : َضْربُك الُمْنُخل بَكفَّيك. الدَّْصَدَصةُ  قال الليث :: دص  

 [ابب الصاد والتاء]

 ص ت
ْدِم والقَْهِر. الصَّتُ  قال الليث :: صت   : ِشْبهُ الصَّ

ش. ِمْصتِيتٌ  ورجلٌ   : فاٍض متَكّمِ

تِيتُ وقال :  ْوُت والَجلَبَة.  الصَّ  .«ِصتَّْين قاموا»في الحديث : و: الصَّ

 القوُم. َصاتَ قال : قال أبو ُعبَيد ، أي : َجماَعتين. ي

تِيتُ  قال : وقال األصمعّي :  : الِفرقة. الصَّ

 : يعني فِْرقَتين. وقال أبو زيد ِمثلَه. َصتِيتَْين يقال : تركُت بني فالن

ً  وأَُعاثُّه أَُصاتُّه قال : وقال أبو عمرو : ما زلتُ   ي الخصومة.وِعثَاثاً ، وه ِصتَاتا

تَّة وَرَوى َعمرو عن أبيه قال :  الجماعةُ من الناس. : الصُّ

 ص ث :   ص ذ   ص ظ
 أهملت وجوهها.

 ابب الصاد والر اء

 ص ر
 [.مستعملة]صر ، رص : 

: إذا امتّد ، فإذا كان  َصِريرٌ  ؛ وكلُّ صوٍت ِشْبهُ ذلك فهو يَِصرُّ  البابُ  َصرّ و. يِصّر َصِريراً  الُجْنَدبُ  َصرَّ  قال الليث ::  [صر]

 فيه تخفيٌف وترجيٌع في إعادةٍ ُضوِعف.

 .َصْرَصرةً  األْخَطبُ  َصْرَصر كقولك :

 .يَِصّر َصِريراً  الَمْحِمل َصرّ  الحّراني عن ابن السّكيت :

ْقرُ   .يَُصْرِصُر َصْرَصَرةً  قلُت : والصَّ

جاُج في قول هللا رُّ [ 6الحاقة : ]:  (ِبرِيٍح َصْرَصرٍ )  جّل وعّز :وقال الزَّ ّرةو الّصِ  : ِشدَّةُ البَْرِد. الّصِ

ْرُت َرفْ  َصْرَصرٌ وقال :  ٌر فيها الراء ؛ كما تقول : قَلقلُت الشيَء وأَْقلَْلتُه : إذا رفعتَه من مكانه إاّل أّن قَْلقَلتُه : رددتُه وكرَّ عَه. متكّرِ

 ر.غيَر مكرَّ  الصَّرير ، وَصْلَصَل وَصلَّ : إذا سمعَت صوتَ  َصرَّ و َصْرَصرَ  وأْقلَْلتُه : رفَْعتُه ، وليس فيه دليُل تكرير. وكذلك
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ر قلَت : قد َصرَّ  قلَت :  وَصْلَصَل. َصْرَصرَ  وَصلَّ ؛ فإذا أردَت أّن الصوت تَكرَّ

 شديِد البَْرد جّداً.أي : ،  (ِبرِيٍح َصْرَصرٍ )قلُت : وقولُه : 
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رِّ  من َصَررٌ  يقال : أصلُها ، فيه قوالن : صرصر وقال ابن السّكيت : ريحٌ  ّراء الوسطى فاَء وهو البَْرد ، فأَبَدلوا مكاَن ال الّصِ

 الفعل ، كما قالوا : تََجْفَجَف ، وأصلُه تََجفَّف.

ة الباب ومن َصِرير ويقال : هو من ة. الصَّرَّ جَّ  وهو الضَّ

 [.29الذاريات : ] (فََأقْ بَ َلِت اْمَرأَتُُه يف َصرَّةٍ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

ة وَصْيحة ، وقال امرؤ القيس : رون : في َضجَّ  قال المفّسِ

   َجوامِسر ها يف َصرأب  مل تريَزيِِّل 
ق. (يف َصرَّةٍ )وقيل :   : في جماعة لم تتفرَّ

 الفرُس ، وذلك إذا جمع أذُنَيه وَعَزَم على الّشّد. أَصرَّ  الفرس أذُنَيه ، فإَذا لم يُوقِعوا قالوا : َصرَّ  وقال ابن السّكيت : يقال :

ي أبو ُعبيد عن األحمر : كانت مني يو ِصّرِ ىو،  أَِصّرِ ىو ِصرَّ  ؛ أي : كانت منّي عزيمةً. أِصرَّ

ي وقال أبو زيد : إنها ِمنّي  لَحقيقة. وأنشد أبو مالك :أي : ،  ألَِصّرِ

رّ  لريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريْه ذا   الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ

  
ّرِي أّن الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ   يِت أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريمريريريريريريريريَ  َ ى مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : حقيقة.

ي َشِمر عن ابن األعرابي : علم هللاُ أنها كانت منّي ىو ِصّرِ يو،  أِصرَّ يو ِصّرِ ، وقائلها أبو الّسّماك األَسدي حيَن َضلَّْت  أِصّرِ

ي لَم هللاُ أنها منّيناقتُه فقال : اللهمَّ إن لم تردَّها علّي لم أصّلِ لك صالةً ، فوَجَدها عن قريب ، فقال : ع  ، أي : َعْزم عليه. ِصّرِ

 وقال ابن السّكيت : معناه : أنها عزيمة محتومةٌ.

َوََلْ ُيِصرُّوا َعلى ما فَ َعُلوا َوُهْم )على الشيء : إذا أقمَت ودمَت عليه ، ومنه قوله تعالى :  أصررتُ  قال : وهي مشتقّة من
 [.125آل عمران : ] (يَ ْعَلُمونَ 

يقال : وأخبَرني المنذرّي عن أبي الهيثم  يُِصّر  على فِعله أصرَّ  ، أي : اْعِزمي ، وكأنّه يَُخاِطب نفَسه ، من قولك : أِصّرِ

 : إذا َعَزم على أن يَمضي فيه وال يَرجع. إصراراً 

ي قال : ويقال : كانت هذه الفَْعلة ِمنِّي ً  أَِصّرِ  ، كما قالوا : بأبي أنَت ، وبِأَبَا أْنَت ، وكذلك ، أي : عزيمة ، ثم ُجعلت هذه الياُء ألفا

ي  .أصَررتوعلى الشيء  َصَررتُ  ال على أنّها لغة أِصّري ، على أن تحذف األلُف من ِصّرِ

ةً  قال : وجاءت الخيلُ  دةً رافعةً لها ، وإنما ُمِصرَّ  آذانها : إذا َجّدت في السَّْير. تُصرّ  آذانَها محّدِ

ي األصل في قولهم : كانت منّيوقال الفراء :   : أْمٌر ، فلما أرادوا أن أِصريو ِصّرِ
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وه عن َمذَه  الفعل مَسّولوا  َءه ألفا  ، ف الوا : رَّى يغتِّ رَّىو  صريريريريِ ي عن قريَيل  وقال ، أ ْ رِِجَتا  أصريريريريِ ، كما قالوا : َنِ 
 من نّية الفعل    األ اء.
أْعيَْيتَني من ُشبَّ إلى ُدبَّ ، ويُخفض فيقال : من ُشّبٍ إلى ُدّبٍ ، ومعناه : فَعَل ذلك ُمْذ كان صغيراً قال : وسمعُت العرب تقول : 

 إلى أن َدبَّ كبيراً.

 ، أي : ما عنَده ِدْرهم وال دينار ، ويقال ذلك في النَّْفي خاّصة. َصريّ  شمر عن ابن األعرابي : ما لفالن

رهموقال خالُد بُن َجْنبة : يقال ل ً  ، وما ترك َصريٌ  لّدِ  إال قَبضه ، ولم يُثَنِّه ولم يَْجمعه. َصريّا

 : إذا نقَْرتَه. َصرير للَّذي له ِصريّ و َصريّ  وقال ابن السّكيت : يقال : ِدْرهمٌ 

 .«في اإلسالم َصرورةَ  ال»في الحديث : و

 هو التبتل وترُك النِّكاح. في هذا الحديث : الصَّرورة قال أبو ُعبَْيد :

قال : ليس ينبغي ألحد أن يقول : ال أتزّوج. يقول : ليس هذا من أخالق المسلمين ، وهو معروف في كالم العرب ، ومنه قوُل 

 النابغة :

َ  راهريريريريريريريريري  و   لريريريريريريريريريو أَنريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه ألمشريريريريريريريريريَْ

  
رورأب  مريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِّ ِ   َ  اإللريريريريريريريريريريريَه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
 ويعني الراهَب الذي قد ترك النّساء.

 ي لم يَْحُجْج قَّط ، وهو المعروف في الكالم.في غير هذا الذ الصَّرورةوقال : 

 : وهو الذي لم يَْحُجْج. َصروِريّ و صاُروَرةُ و َصرورةٌ  وقال ابن السّكيت : رجل

ً قال : وحكى الفراء عن بعض العرب   .َصرورة واحُدهم َصراراً  رأيُت قوما

 .صاروريّ و. َصراَرةو َصرورة للّذي لم يَْحُجْج. ورجلٌ  َصراَرةٌ  وقال اللّحياني : َحكى الكسائّي : رجلٌ 

ارةو صرارة ، فهو في الواحد والجميع والمؤنث سواء. وكذلك من قال : َصرورة فمن قال :  .صارورةو َصرَّ

 ، ثنّى وجمع وأنّث. صارورىو صرورى . ومن قال :صارورة ، جمع َصراير قال : وقال بعضهم : قوم

رُّ  وقال الليث : نه. الّصِ ةُ  : البَْرُد الذي يَضرب النباَت ويُحّسِ رَّ ياح. الصَّ  : شّدة الّصِ

. َصرةٍ  جاء في  ، وجاء يَْصَطرُّ

ّرةو  الّدراهم وغيرها معروفة. ُصرةُ  : الصُّ

رارُ و ْطب لئاّل يؤثِّر الّصِ رارُ  : الَخْيط الذي يَُشدُّ به التَّواِدي على أخالف الناقة وتَُذيَّر األْطباُء لبعَِر الرَّ  فيها. الّصِ

 أيّام الربيع. تَِصرّ  : ُدوْيبَّةٌ تحت األرض الصَّْرَصرُ وقال : 

تو  : إذا سمعَت لها َصوتاً وَدِويّاً. َصِريراً  أُذُني َصرَّ
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 : الماّلُح ، وأنشد : الصَّراِريُ  وقال أبو عبيد :

    ذا الصَّراري  من أهواله اْرَتسما 
 : ضرٌب من السَّمك أملُس الِجْلد ضخم وأنشد : انيّ الصَّْرصرو الصَّْرصرانُ  الليث :

   َمّرْ  ليَتْهر الصَّْرَصران األْدَ ِن 
 .الصَّْرَصرانيّات : إبٌل نَبَطيَّة يقال لها الصَّْرَصرانُ  وقال أبو عمرو :

 : اإلبل التي بين الِعراب والبخاتّي ، وهي الفوالج. الصرصرانيات وقال أبو عبيد :

ةُ : العََطش ، وجمعُهاقال : وقال أبو  ارَّ  ، وأنشد : صرائر عمرو : الضَّ

رائَِرهريريا ْع صريريريريريريريريريريريريريريَ  فريرياْنصريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريَه اَّ  ريريْ   مل تريْ صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن فريريريريريريريريريريالرِي  وال هريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم  و   حريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريري  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ةٌ  وقال أبو عبيد : لنا قِبَلَه  ، وهي الحاجة. َصوارُّ  ، وجمعُها صارَّ

: إذا َخَرج أطراف السَّفَاء قبل أن يَخلص ُسْنبُله فإذا خلص سنبله قيل : قد أسبل وقال في  إْصراراً  الزرعُ  أَصرَّ  ابن ُشميل :

 حتى يَلتوَي الورق ويَْيبَس طَرف السنبل ، وإن لم يجر فيه القَْمُح. َصرراً  موضع آخر : يكون الزرع

 هما َعْيب ، وأنشد غيره :الُمْنقَبِض. واألَرّح : العريض ؛ وكال : الَمْصرور وقال أبو عمرو : الحافِرُ 

   ال َرمَسٌح فيه وال اْصِ رار  
يِق ، وأنشد : : اْصطراراً  الحافرُ  اْصَطرّ  وقال أبو عبيد :  إذا كان فاحش الّضِ

 ال ِفر اِ  و   ليس  ْصَ رّ  
 الفَْحُل النَّجيب من اإلبل. : الُصْرُصورُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ْلُو ت الصَّرُّ وقال :  تُشد وتسمع بالِمسَمع ، وهو عروةٌ في داخل الدَّْلو بإزائها ُعروةٌ أخرى ، وأنشد في أي : ،  فتَُصرُّ  سترخى: الدَّ

 ذلك :

َرْ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّهريريريريريريريريا ا امَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن كريريريريريريريريانريريريريريريريريِه امريريريريريريريريَّ

  
رُّهريريريريريريريريريريا    ن امِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار الريريريريريريريريريري ِّلريريريريريريريريريريِو ال يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : إذا َجَمع. َصرًّ يَُصرّ وإذا َعِطَش.  : َصرَّ يَِصرُّ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

ةوقال :  ةُ و: تقطيُب الوْجه من الكراهة.  الصَّرَّ رَّ اة. الصَّ  : الشاةُ الُمصرَّ

 الَخمر الحامض. أبو عبيد عن األصمعي قال : الُمْصطارةُ :

 .«في الصالة تراصُّوا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي : رص 

بُ ْنيان  ) أن يَلَصق بعُضهم ببعض حتى ال يكون بينهم َخلَل ؛ ومنه قوُل هللا جل وعز : : صُ التَّرا قال أبو ُعبَيد : قال الكسائي :
 [.4الصف : ] (َمْرُصوص  

ً  البنيانَ  رَصصتُ  وقال الليث : صاصو: إذا ضممَت بعَضه إلى بعض.  َرّصا  معروف. الّرِ
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صاص سلَمة عن الفّراء قال : صاص أكثُر من الرَّ  .الّرِ

ّصاصةُ  وقال الليث : ْصراصةو الرَّ  : الرَّ

 حجارةٌ الزقةٌ بحوالَيِ العَْين الجارية ، وأنشد :

ه  بريريريريريريريريريريريَرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريارأب قريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ لريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ ني ِغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريرين الريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ  ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
صيص : أاّل يَُرى إاّل عيناها وتَميٌم تقول : هو التَّوْ  الترصيصوأبو ُعبَيد عن أبي زيد قال : النِّقاُب على ماِرِن األنف. قال : 

 وَوّصَصْت. َرّصَصتْ  بالواو وقد

 النِّقاَب أيضاً. رصصَ و: إذا ألّح في السؤال ،  َرصَّص سلَمة عن الفراء قال :

 إذا ثَبت في المكان. : َرصَرصَ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

صيص أبو َعْمرو :  : نِقاُب المرأة : إذا أْدنَتْه من عينْيها. الرَّ

 [ابب الصاد والَّلم]

 ص ل
 [.مستعملة]صل ، لص : 

َعطشاً ، وذلك إذا سمعَت ألجوافها  تَِصلّ  من العََطش ، وجاءت اإلبلُ  صِليالً  أبو حاتم عن األصمعي : سمعت لجوفِه: صل 

 صْوتاً كالبُّحة. وقال ُمزاحم العُقَيِليُّ يصف القَطا :

ؤ هريريريريريريريا مريريريْ ن عريريريلريريرييريريريريريريريه بريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا وَّ ظريريريِ َ   مريريريِ  غريريريريريريريَ

  
ل    ِل و َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ زاَء جمريريريريريريريريَ ض  بريريريريريريريريزيريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ  عريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ

  
 قال ابن السّكيت في قوله : من عليه : من فوقه ، يعني من فْوق الفَْرخ.

 ، أي : هي يابسة من العطش. تَِصلُ  قال : ومعنى :

 وقال أبو ُعبيدة : معنى قوله : من عليه من عند فَْرخها.

 الحديد ، يعني صْوتَه. صليلَ  وقال األصمعي : سمعتُ 

 : إذا أْكرْهتَه على أن يدُخل في القَتِير فأنت تسَمع له صوتاً ، وقال لَبيد : يَِصُل صِليالً  ِمسمارُ ال صلَ و

ا ْوراهتريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريم اجلريريريريريريريريريريري 

  
ر ء   ذا أ كريريريريريريريريريريريريريريرِه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّل    كريريريريريريريريريريريريريريلَّ مسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ت ، قاله في قوله : أي : من يُْبِسه ،  يَِصلُ  : الطيُن اليابُس الذي الصَّلصالُ  وقال أبو إسحاق :  (ِمْن َصْلصاٍل َكاْلَفخَّارِ )يصّوِ

 ، وأنشد : [14الرحمن : ]

م   تريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ رَّأب مسريريريريريريريَ عريريريريريريريه     صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   كريريريريريريريجريريريريريريريِ  َرجريريريريريريريَ

  
ِه   فريريريرا  مريريرين املريريريريريريرياِء صريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَّ رِعريريريريريريريْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا قريريري 

  
 كالفَّخار. يُصْلِصل ونحو ذلك قال الفراء. قال : هو طيٌن ُحرٌّ ُخلط برْمل فصار

 لم تُِصبه النار ، فإذا مّستْه النار فهو فَّخار.ما  َصلصال قلُت : هو

 من غير الطين. صْلصالٌ  وقال األخفش نحوه ، قال : وكلُّ شيء له صوٌت فهو

 : الصالُ  ُرِوي عن ابن عباس أنه قال :و
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 .الصال املاء  ي ع  على األرِ. فتلّةق ، فذلك
 : َحَمأٌ مسنون. الصَّلصالُ  قال مجاهد :و

 ، أي : أَنتََن. صلَ  ، ذَهب به إلى للصلصال أً َمسنوناً ألنه جعله تفسيراً قلُت : جعلَه َحم

، بالصاد فهو على ضربين : أحدهما : أَْنتَنَّا وتغيَّْرنا ،  [10السجدة : ]في األرض  صللنا وقال أبو إسحاق َمْن قرأ : ء إذا

 إذا أنتَن وتغيَّر. أَصلَ واللحُم  صلَ  وتغيرت صَوُرنا ، يقال :

 ، وهي األرُض اليابسة. الصلَّة : يَبِسنا من (صلَْلنا)والضرُب الثاني : 

 من هواِنه عليه ، يعني من األرض. الصلّة وقال األصمعّي : يقال : ما يَرفَعه من

 ، أي : جيِّد الِجْلد. الصلة وُخفٌّ َحيّد

 ، وهي القَطع المتفرقة. صلَّة من َمطر ، الواحدة ِصاللٌ  ويقال : باألرض

 وقال الشاعر :

مريريريريريريريريا    لريريريريريريريريَ كريريريريريريريريفريريريريريريريرييريريريريريريريريَك اإللريريريريريريريريه   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَ

  
رِد  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالال  نْبَ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ َ ِل لريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَ

  
 .َصلصلة : بقايا الماِء ، واحدها الصالصلُ  أبو عبيد عن الفراء :

 الراعي الحاذق. : الصُّلصل ثعلب عن ابن األعرابي :

 : ناصيةُ الفَرس. الصُّلصلو: طائر تسميه العَجُم الفاِختَة ، ويقال : بل هو الذي يشبهها ،  الصُّلصل وقال الليث :

والِعْكِرمة والّسْعدانة :  الصْلصل وقال في موضع آخر : .ُصْلصل الفَواِخُت واحدها : الصالِصل ثعلب عن ابن األعرابي :

 الَحمامة.

ة.   للَوْفرة. الصُّلصلةوَعْمرو عن أبيه : هي الُجمَّ

 : إذا أَْوَعد. صْلصل وقال ابن األعرابي

 : إذا قتل سيِّد العسكر. صْلصلو

ْلُصل وقال األصمعّي :  : القََدح الصغير. الصُّ

فِصّل نبتان ، وأنشد : الصلُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  والّصِ

وَدا ود  عريريريريريريريريريريري  َ  عريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريا أطريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ  أرعريريريريريريريريريريريَ

  
َل   يريريريريريريريَ او الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َل والريريرييريريريريَ ْفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
لّ  أْصالٍل وإنّه لَِهتْر أهتار. يقال ذلك للّرجل ذي الدَّهاء واإلْرب ، وأصلُ  لَِصلُ  أبو عبيد عن أبي زيد : إنه من الحيّات يُشبَّه  الّصِ

 كان داهيةً ؛ وقال النابغة الذُّبياني :الرجل به إذا 

ر   ة  ذَكريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرياذا ر ُِّئريريريريريريريريريريْ

  
الِل   ِل َأصريريريريريريريريريريريريريريريْ ة   لرَُّّاَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  َنضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لِّيَانو  : من أطيَب الَكأل ، وله ِجْعثِنَةٌ وَوَرقُه رقيٌق. الّصِ

 َجذَّها َجذ العَْيروالعََرب تقول للرُجل يُقدم على يميٍن كاذبة ، وال يَتَتَْعتَع : 
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لِّيانة . وذلك أن الَعْتَ  ذا َكَ َمها بفيه اجتري َّها أَبصريريريريريِلها ، والتةريريريريري ي  فيها على الاّلُ ، والياء   فيفة ، وهي الصريريريريريِّ
لّ  ِفْعِلَيانة من الصَّْلي ، م ل مِسْرِصيانة من اَِّْرص ، وَيوُّ أن يكون من  ، والياء واللون ُّائ اتن. الصِّ

لَّة بََره هللاُ فيأبو ُعبيد : قَ   ، وهي األرض. الصَّ

اللجاُم ،  َصلَصل ، وإن توهَّمَت ترجيعاً قلَت : َصلْ  اللّجام : إذا تَوهَّْمَت في صوتِه ِحكايَة صوتِ  َصلَ  وقال الليث : يقال :

 .يَُصْلِصل وكذلك كلُّ يابس

 وقال خالد بُن ُكْلثوم في قول ابن ُمقبل :

و عريريريري  ريريريريمريريريريريريرياَن مريريريريريريريا د لريريريري  ِك بريريريريريَ بريريريريريريريْ هريريريريْم لريريريرييريريريريريَ ْذمريريريري  َُ جريريريريريريريِ  ا

  
رَّى و  ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     عريريريريريريريريَ الل  تريريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه أبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .ِصلّ  : السيوُف القاطعة ، والواحد األصالل

 األْسَكُف ، وهو اإلْسكاُف عند العاّمة. : المَصلِّل ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 أيضاً : الخالُص الَكَرم والنَّسب. المَصلِّلو

 الَجْوُد.: الَمَطر  المَصلِّلو

لَّة َسلَمةُ عن الفّراء : قال : لَّةُ و: بقيَّةُ الماء في الحوض :  الصَّ  : الَمْطرة الواسعة. الصَّ

لَّةُ و لّةُ و: الِجْلد المتين.  الصَّ ْلبة.  الصَّ لةو: األرض الصُّ  : صوُت الِمسمار إذا أُكِره. الصَّ

لّة وقال ابن األعرابّي : لَّةاو: الَمْطرةُ الخفيفة.  الصَّ ْلبة. لصَّ  : قَُواَرةُ الُخّف الصُّ

 .التلصُّصو اللُّصوِصيَّةو اللُصوصة معروٌف ، ومصدُره اللِّصُ  قال الليث :: لص 

 ، وفعلُت ذلك بعد خُصوصيّة ، وَحُرورّي بيّن الَحُروريّة. اللَّصوِصية بيّن لَصٌ  أبو ُعبَيد عن الكسائّي : هو

 المجتِمُع الَمنِكبين يكادان يُمسَّان أُذُنَيه. : لَصُ األَ  وقال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو :

 .لَصصَ  أيضاً : المتقارُب األضراس ، وفيه األلَصّ وقال : 

 كالتَّْرصيص في البُْنيان. التَّْلِصيص الليُث :

 قال ُرؤبة :

َلصِّ    
 
   َلصََّ  من بري ْليانِه امل

 : إذا كان ُملتَِزقي الفَِخَذين ليس بينهما فُْرجة. لَّصاء وامرأة أَلَصُ  األصمعي : رجل

ْنجّي :  األْليَتَين والفَِخَذين. ألَصّ  ويقال للزَّ

ا إلى َزْوِره وتَْلصقا به. اللََّصص وقال أبو ُعبَيدة :  في َمْرفَقي الفََرس أن تنَضمَّ

 في َمْرفِقَي الفرس. اللََّصصُ  قال : ويستحبّ 

ةٌ  ، وامرأة أَْلصاصو  لُصوصاللَّصّ  وقال أبو زيد : جمعُ   .لَصَّاتو لَصائص من نسوة لَصَّ

 ابب الصاد والنون

 ص ن
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 [.مستعمالن]صن ، نص : 

 : ِشْبه السَّلَّة الُمْطبَقَة الصَّنُ  قال اللَّيث :: صن 
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عل فيها ال ّعاُ.  َي 
اء قال : نّ  َسلَمة عن الفرَّ  : بَْول الَوْبر. الّصِ

نُ و  يوم من أيّام العَجوز ، وأنشد غيره :أيضاً : أّول  الّصِ

لريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ ُ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه أّ   فريريريريريريريريريإذا انريريريريريريريريريَ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌن   رِ و صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رْبٌ مريريريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريريريريَوبريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الَوْبِر : ِصنّ  وقال جرير في

رَّى  ة  املريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريَ ى وهريريريريريريريريريريَي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
ال َ   بريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريَ ر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِن الريريريريريريريريريريريَوبريريريريريريريريريريريْ  ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ريُحه عند ِهياجه. ُصنانهو .ُمِصن فهو أَصنّ  الّرازّي يقال للتَّْيس إذا هاج : قدوأخبَرني المنذريُّ عن أبي الهيثم عن نَُصْير 

 .أَصنَّتْ  قد ويقال للبَْغلَة إذا أمسْكتَها في يَِدك فأنتَنَْت :

ُجل الُمَطيَّخِ الُمْخِفي كالَمه :  .ُمِصنَ  ويقال للرَّ

اَل فهو ر ولُد الناقة حتى يقع في الصَّ  .ِمِصنّاٌت َمَصانٌ  وُهنّ  ُمِصنّ  قال : وإذا تأخَّ

 : الرافُع رأَسه تكبُّراً ، وأنشد : الُمِصنّ  وقال ابن السّكيت :

بريريريريريريريريريريريريريريريأانّ  كَّ فريريريريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريريريريريريْ َرواان  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     كريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  لريريريريريريريريَّ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِح فريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريّ لريريريريريريريريْ نَّ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ا لريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريريِ َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريري  لَّ الريريريريريريريريريريريريريذَّانىَب عريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  لريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريريريريا م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريري  ي  كريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَِ بريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  فالنٌ وقال أبو عمرو : أتانا   ساِكت ، وأَنَشد : ُمِصنٌ  : إذا َسَكت ؛ فهو أََصنَ وإذا َرفع أَنفَه من العََظمة.  بأَْنفه : ُمِصنّا

ٌة أ ْرد ن   ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذتريريريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريري  أ ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن  و   ز  هبريريريريريريريريريريريريريا م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريْ ٌ  مريريريريريريريريريريريريري  ْوهريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
الفرس ، وُربَّما وقع  أصنّت وقد ُمِصنّة َصاَلها فهي حينئذوقال أبو ُعبَيدةَ : إذا دنا نَتاُج الفََرِس واْرتََكَض ولُدها وتحّرك في 

 الّسقُي في بعض حركته حتى ترى سواده من ُطبييها ، والسَّقُي طرف السَّابيَاء.

 : إذا كانت ُمْذِكرة تلد الذكور. ُمِصنَّة قال : وقّل ما تكوُن الفرس

 : َرْفعُك الشيَء. النَّصُ  قال الليث :: نص 

 ناقتي : إذا َرفَْعتََها في السَّْيِر. نَصَّْصتُ و

 : التَّوقيف. النَّصّ و: اإلسناد إلى الرئيس األكبر.  النَّصّ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : التعيين على شيٍء ّما. النَّصّ و

 .«نَصَ  َوةً حين َدفَع من َعَرفات ساَر العَنَق ، فإذا َوجد فُجْ  وسلمعليههللاصلىأنَّ النبّي »في الحديث و

 : التحريك حتّى تستخرج من الناقة أَْقَصى َسْيِرها ، وأَنَشد : النَّصُ  قال أبو ُعبَْيد :

 تريْ َ ع ا َْرَق بَسْت  َنِ   و   
 الِحقَاِق فالعََصبَةُ أَْولى. نَصَ  ُروي عن علّي أنه قال : إذا بلغ النساءُ 

 مبلُغ أَقصاها ، ومنه قيل :: أصلُه منتَهى األشياء و النَّصُ  قال أبو ُعبيد :
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يف السَّْتِ  مّنا  اللَّ ّ  الرجَل :  ذا است صْيَه مسألَته عن الةيِء مسىت يستخرج كلَّ ما علَ ه ، وكذلك َنَصْصه  
 اَِّ اِق ِ مّنا هو اإلدرَاك. فريَل ّ  هو أَقَصى ما َت  ر عليه ال ابّة. قال :

 بُلُوُغ العَْقل.الِحقاق :  نَصُ  وقال ابن الُمبَاَرك :

أي : ال أستقِصي عليه إال َعذَّْبتُه ؛ قاله ابن ، «َعْبداً إالَّ َعذَّْبتُه أُناصُ  احَذروني فإنِّي ال ُرِوَي عن كعب أنّه قال : يقول الجبّاُر :و

 إذا اْستَْقَصى عليه. الرجُل َغِريَمه : نَصَّص األعرابي ، وقال :

 عليها ِلتَُرى من بين النساء. تَْنتَصُ  ، وهيَ  الِمنَصَّة روَس فتُْقِعُدها علىالعَ  تَنُصُ  وقال اللّيث : الماشطة

 .نَْصنَْصتَه الحركة ، وكل شيٍء قلقلته فقد والنّْضنََضةُ : النّْصنََصةُ  وقال شمر :

كه. لسانَه ونَْضنََضهُ : نَْصنَصَ  وقال األصمعّي :  إذا َحرَّ

كه إذا َهمَّ بالنُُّهوِض. قال :  إذا  الشيُء وانتََصب : انتَصَ ووقال اللَّيث : النَّْضنََضةُ : إثْبَاُت اْلبَعيِر ُرْكبَتَْيه في األرض ، وتََحرُّ

 استَوى واستَقاَم ، وقال الّراجز :

َتّصا    َما َتَكْرَدَسا و   فريَباَ  م لريْ
 َعَدُدهم بالحاء والنون والباء.أي : كذا وكذا ،  نَِصيُصهموهم وقال أبو تراب : كان َحِصيُص القوم وبَصيصُ 

 ابب الصاد والفاء

 ص ف
 صف ، فص.

ُكها. تَُصفّ  : التي الّصَوافُ  والّطيرقال : معروف  الصَّفُ  قال الليث ::  [صف]  أجنَحتها فال تحّرِ

 ثمَّ تُْنَحر. تَُصفَّفُ  : التي الصَّوافُ  واْلبُدنَ 

 ، قال المفسرون : هم المالئكة ، أي : هم [1 : الصافات] ((1َوالصَّافَّاِت َصفًّا )) إسحاق في قول هللا جّل وعّز :وقال أبو 

 في السماء يُسبِّحون هلل. مصطفُّون

 أي : قدمنصوبةٌ على الحال ،  َصوافَ  ، قال : [36الحج : ] (فَاذُْكُروا اْسَم هللِا َعَلْيها َصوافَ ):  عزوجلوقال في قوله 

 قوائَمها ؛ أي : فاذُكروا اسَم هللا عليها في حال نِحِرها. صفَّت

 ، باسطات أجنَِحتها. [41النور : ] (َوالطَّْْيُ َصافَّاتٍ )قال : 

 .فاصَطفُّوا القومَ  َصفَْفتُ  وقال الليث :

 .الَمَصافّ  : الَمْوِقُف والجميع الَمَصفُ و

ِفيفُ و ر في ا الصَّ ً  لشمس ، يقال :: القَِديُد إذا ُشّرِ  .َصفَْفتُه أُصفُّه َصفّا

ِفيفُ  أبو ُعبَيد عن الكسائي قال : ً  القَِديُد ، وقد : الصَّ  .َصفَْفتُه أُصفُّه َصفّا

 وقال امرؤ القيس :

   َصِفيَف ِ واء  َأو َقِ ير  م َعجَِّل 
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 اللحم صفَْفتُ  البَْضعة حتى تَِرّق فتَراَها تَِشّف َشِفيفاً. وقدنحُو التّشريح ، وهو أن تَقرض  التَّصفيف قال َشِمر : قال ابن ُشميل :

 ً  .أُصفُّه صفّا

ِفيفُ  وقال خالُد بُن َجْنبَة : قاق ، فإذا ُدقّ  الصَّ ِفيف : أن يُشّرح اللحُم غيَر تَشريحِ القَِديد ، ولكن يَُوسَّع مثل الُرْغفان الّرِ ليؤكل  الصَّ

 .َصِفيف فهوفهو ِزيم ، وإذا تُِرك ولم يَُدّق 

فّةُ  وقال الليث :  السَّْرج. ُصفّةُ  : الصُّ

 ، أي : عملتُها له. ُصفّةً  للدابة َصفَْفتُ  أبو ُعبَْيد عن الكسائي :

فّة وقال الليث : فّة وعذاُب يومقال : من البُْنيان.  الصُّ اً َغِشيَه الصُّ اً وَغمَّ م من : كان قَوٌم قد َعَصْوا رسولهم فأَرَسل هللا عليهم َحرَّ

 فَوقهم حتى َهلَكوا.

فّة ، ال َعَذاُب يوم [189الشعراء : ] (َعذاُب يَ ْوِم الظُّلَّةِ )قلُت : الذي ذكره هللا في كتابه :  ب قوُم شعيب به ، وال  الصُّ ، وُعذِّ

فّة أدري ما عذاُب يوم  .الصُّ

 [.106طه : ] ((106فَ َيَذرُها قاعاً َصْفَصفاً ))وقال هللا جّل وعّز : 

ْفَصفُ  قال الفّراء :  : الذي ال نَبات فيه ، وهو قوُل الَكْلبّي. الصَّ

 : القَْرعاء. الَصْفَصفُ  وقال ابن األعرابّي :

 : مستوياً. (قاعاً َصْفَصفاً )وقال مجاهد : 

ْفَصف شمر عن أبي عمرو :  .صفَاِصف المستِوي من األرض ، وجمعُه : الصَّ

 لَس.: الُمستِوي األم الَصْفَصفُ  وقيل :

 وقال الشاعر :

ة   مريريريريريريريريريريريريريريّ ْ هلريريريريريريريريريريريريريريَِ َه داوِّيريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريري    ذا رَكريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِف و   فريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اِديريريريريريهريريريريريريريا هلريريريريريريريا  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رََّد مسريريريريريريريَ  غريريريريريَ

  
فُوفُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :  : الناقةُ التي تَجَمع بين ِمْحلَبَين في َحْلبة واحدة ؛ والشَّفُوُع والقَُروَن ِمثْلُها. الصَّ

 يََدْيها عند الَحلب. تَُصفّ  أيضاً : التي الصَّفوفوقال : 

 عليه بمعنًى واحد : إذا اجتََمعوا عليه. تَصافُّواووقال اللّحياني : يقال : تضافّوا على الماء 

ْفَصفة اللّْيُث :  : دِخيل في العربية ، وهي الدَُّوْيبّة التي يسميها العََجم الّسيسك. الصَّ

 : الِخالُف. الصَّْفصافُ  أبو ُعبَيد :

 ث : هو شَجر اْلِخالف بلُغة أهِل الشام.وقال اللي

 َجْوَهُر الشيء. والُكْنهُ : نهايةُ الشيء وحقيقتُه. الشَّيِء : حقيقتُه ُكْنُهه. قال : والُكْنه : فَصُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي :: فص 

ً فََص  أبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا أصاَب اإلنساَن ُجرٌح فَجعل يَسيُل. قيل :  ، وفَّز يَِفّز فَِزيزاً. قال : وقال يَِفّص فَصيصا
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َفاصل  يف الِعيتاُ كلها  ال األصابع وامِس  ها الف صوص   أبو ُّي  :
 .َف ّ  : امل

 فقيل : إنها البَراِجم والسُّاَلَميَات. الفُصوص وقال َشِمر : ُخوِلف أبو زيد في

ْسغَْين من الفََرس  الفُصوصُ  « :الخيل»وقال ابن شميل في كتاب  : َمفاِصُل ُركبتَيه وأَرساِغه وفيها السُّالَميَات ، وهي ِعظام الرُّ

 ، وأنشد غيُره في صفة الفَْحل :

ه  ذَّْب ف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريَ جريريريريريريريان  مل تريريريريريري  ريريريريريريع  هريريريريريِ  قريريريريريَ

  
َ عريريريريريريريا  جريريريريريريريْ غريريريريريتا  فريريريريرييريريريريري  رْكريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريري ريريريريرييريريريريريريري  ومل يريريريريريري 

  
ه الخاتَم. وهو يأتيك باألْمر من فَصُ  الَحّراني عن ابن السكيت في باب ما جاء بالفتح ، يقال : له لك.  فَّصِ ، أي : َمْفِصله ، يُفّصِ

 .فَصّ  وكلُّ ملتقَى َعْظَمْين فهو

 ليست بَرِهلة كثيرة اللحم. والكالُم في هؤالء األحرف بالفتح.أي : لِظَماء ،  فُُصوَصه ويقال للفََرس : إن

 الخاتم وهي لغة ردية. فِصُ  قال أبو يوسف : ويقال :

نُّ من أَْسنان الثُّوم ، وأنشد َشِمر قوَل امرىء القيس : الفَصُ  الليث : وقال  : الّسِ

رٌ  واجريريريريريريريريريِ نَي فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه اجلريريريريريريريريريْزء لريريريريريريريريريوال هريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريري     ى هلريريريريريريريّن َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرعريريريريريريريَ ا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريرياِدهبريريريريريريري   جريريريريريريريَ

  
َصْوٌت ضِعيف مثل الصفير. يقول : ، أي :  فَِصيصُ  يُغالين : يُطاِوْلن ، يقال : غالْبُت فالناً فالناً ، أي : طاَوْلتُه ، وقولُه : لهنّ 

 يُطاِوْلن الَجْزء لو قََدْرَن عليه ، ولكنَّ الَحرَّ يُْعِجلُهّن.

 وهي بالفارسية أَْسبُْست ، وأنشد للنابغة : فِْصِفَصة واحدتُها : الفَصاِفص أبو ُعبَيد عن األصمعّي :

ّي ِسْفِست      من الَفصاِف   للُّمِّ
 العَْين : َحَدقَتُها ، وأنشد : فَصُ  وقال الليث :

     ْ لة  ت وِق  َفّصا  أََُّْرقا 
 : إذا أَتَى بالَخبَر حقّاً. فَْصفَص ثعلب عن ابن األعرابّي :

 في يََدّي شيء ، أي : ما بََرَد ، وأنشد : فَصَ  قال : ويقال : ما

َرى  ٌة وعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَك أ  ريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ َك َويريريريريريريريريريريريريريْ  أل مريريريريريريريريريريريريِّ

  
فريريريريريريريريريريريريِ     عريريريريريريريريريريريريت  و فريريريريريريريريريريريريال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأٌب تريريريريريريريريريريريريَ  ال بريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اْفتََرْزتُه. افتََصْصتُهومنه ، أي : انفََصل.  اْنفَصّ ووقال أبو تراب : قال حترش : قََصْصُت كذا ِمن كذا ، أي : فصلته. 

 ابب الصاد والَباء

 ص ب
 [.مستعمالن]صب. بص : 

بَبُ والماَء ونحَوه.  َصبُّك : الصَّبُ  قال الليث ::  [صب  ] ُب نهٍر أو طريق  الصَّ  يكون في ُحدور.: تَصوُّ

 .«َصبَب أنّه كان إذا َمَشى كأنّما ينحطُّ في» وسلمعليههللاصلىفي ِصفَِة النبي و

بَبُ  قال أبو ُعبَيد : قال أبو َعمرو :  : الصَّ
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 .أْصَباب ما احنَ َر من األر. ، و ع ه
 وقال ُرْؤبة :

 أْصباْب  و   َبْل بريَل   ذي ص ع    
ُصبابةٌ  أاّل إّن الدنيا قد آَذنَْت بَصْرم ، وَولَّت َحذّاء ، فلَم يَبَق فيها إال»أنّه خطب الناَس فقال : في حديث ُعتبة بن َغْزواَن و

 .«اإلناء كُصبابة

 َولّت َحذّاء ، أي : ُمسِرعةً.

 .تَصابَْبتُها : البَِقيَّةُ اليسيرةُ تَبقَى في اإلناء من الّشراب ؛ فإذا َشِربها الرجل قال : الصبابةُ  وقال أبو ُعبَيد :

 وقال الشَّماخ :

ْم  َ هريريري  عريريريريريريريْ ه  املريريريعريريرييةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة بريريريريَ بريريريريريريريْ ْوٌُ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريَ  لريريريَ ريريريَ

  
ا  تَّ غريريريريريريريريريريَ اء  تريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّي مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريِ

  
 .يتَصابُّهوفشبّه ما بَقي من العَْيِش ببقيّة الّشراب يتمّزُزه 

بِيب في حديث ُعْقبة بِن عامر أنّه كان يَختَِضبو  .بالصَّ

بِيب قال أبو ُعبيد : ْمسم أو غيِره من نباِت األرض. الصَّ  يقال : إنَّه ماء َوَرق الّسِ

 وقد ُوِصف لي بمصر ، ولوُن مائِه أحمُر يعلوه سواد ، ومنه قول علقمة بن َعبََدةَ :

ه  امريريريريريريريريريريريريريريَ أّن  ريريريريريريريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريريريريريريريرياء  كريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريأوَرْدهتريريريريريريريريريريريريريري 

  
اٌء مريريريريريريريعريريريريريريريا    لريريريريريريريَّ ِن مسريريريريريريريِ يريريريريريريري   و مريريريريريريرين األجريريريريريريريْ بريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والعُْصفُر الُمخِلص ؛ وأنشد :وقال الليث : الّدُم ، 

زَّرِ  مريريريريريريريريوِع الريريريريريريريريغريريريريريريريري  عريريريريريريريري  الريريريريريريريري ُّ ون مريريريريريريريرين بريريريريريريريريَ كريريريريريريريري  بريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
رِ   فريريري  يريريريريريريري  الريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريرياال  كصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريِ  َدمريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وأنشد قولَه : َصبيبٌ  وقال غيُره : يقال للعََرق

   َهواِجٌر ْ َتِل   الصَّبيَبا 
بيبُ  وقال أبو عمرة :  : الجليُد ، وأنشد في صفة الّشتاء : الصَّ

ه ال كريريريريريريريريلريريريريريريريريْ َ و  لريريريريريريريريّ ه اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ ٌج أنريريريريريريريريفريريريريريريريريَ    ال والريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريا  و   هريريريريريريرياو لريريريريريرييريريريريريريس هبريريريريريريريا  اّل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريبريريريريريري  بريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .يَصّب َصبابةً  الرجُل : إذا عِشق ، صبّ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

 الرجُل والشيُء : إذا ُمِحق. ُصبّ و: رقةُ الهوى. قال :  الصبابةُ و

 : إذا فّرق جيشاً أو ماالً. َصْبَصب عمرو عن أبيه :

والعصفر المخلص  .(1): الدور  الصبيبُ وقال :  صبٌ  إليها ِعشقاً ، وهو يَصبُ  ، والفعل َصبّة ، وامرأةٌ  َصبٌ  الليث : رجلٌ قال 

 ؛ وأنشد :

ّزر عريريريريريريريري  الريريريريريريريري مريريريريريريريريوع الريريريريريريريريغريريريريريريريري   يريريريريريريريريبريريريريريريريريكريريريريريريريريون مريريريريريريريرين بريريريريريريريريَ

  
ر   دمريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريرياال  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريال الريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريري 

  
 السيرُ وبَصبَاص وَحْصَحاص ، كّل هذا  صْبَصاب أبو ُعبيد عن األصمعي : ِخْمسٌ 

__________________ 
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 الذي ليسه فيه وتتأب وال فتور.
 الذاهب الُممحق. : الُمتََصْبصبُ  قال : وقال أبو عمر :

ً  وقال األصمعي :  : وهو أن يذهب إال قليالً. تَصْبصَب تَصْبُصبا

 القوم : إذا تفّرقوا ؛ أنشد : تَصبصب وقال أبو زيد :

  ذا ما يريْوم ها َتصْبَصَبا   مسىت 
 أي : ذهب إالَّ قليالً.

 .أْصباب ، وجمعه الصب ، وهو ُصبُب ، وجمعها الصبوب وسمعُت العرب تقول للَحُدور :

بَّة أبو عبيد عن األصمعي :  : الجماعةُ من الناس. الصُّ

بّةُ  وقال غيره :  : القطعة من اإلبل والشاه. الصُّ

بةُ  ُكثْوة :وقال شمر : قال زيد بن   ما بين العْشر إلى األربعين من الِمْعَزى. الصُّ

ْدَعةُ نحُوها ، وقد يقال في اإلبل. أْن مثُل ذلك ، والّصِ  قال : والِفْزر من الضَّ

 علينا فالن. تََصْبصبَ  : شدة الِخالف والُجرأة ؛ يقال : التََّصْبُصبُ  وقال الليث :

 وقال في قول الراجز :

 ها َتصْبصَبا   مسىت  ذا ما يوم  
 أي : اشتد علّي الخمر ذلك اليوم.

 قلُت : وقول أبي زيد أحبُّ إلّي.

 الحيّةُ عليه : إذا ارتفعت ، صبَّتوَعذبهم. أي : هللا عليهم َسْوَط عذابه ،  َصبَ وفالن غنم فالن : إذا عاث فيها.  َصبَ  ويقال :

ً  لَتَعوُدنَّ فيها أساِودَ »أنّه ذكر فِتَناً فقال :  وسلمعليههللاصلىحديُث النبي  عليه من فوُق. ومنه فانصبّتْ  يَضرُب بعضكم  ُصبّا

 .«ِرقاَب بعض

ً  واألَساِوُد : الحيّات. وقوله :  .الصبّ  : هو منـ  وهو راوي الحديثـ  قال الزهري : ُصبّا

 .َصبّ  قال : والحيّةُ إذا أراد النَّْهَس ارتفع ثم

 ، كما يقال شاةٌ َعُزوز وُعْزُز ، وَجدود وُجُدد. صاٍب ُصبُب أو َصبُوبٍ  وقال : هي جمعُ  وقال أبو عبيد نحوه.

ً »جاء في الحديث :  وقال : والذي  على فُْعل من َصبَا يَصبو إذا مال إلى الدنيا ، كما يقال غاٍز وُغّزى.، «لتَعوُدّن أََساِوَد ُصبّا

 مختلفين وطوائَف متنابِذين ، صائبين إلى الفتنة ، مائِلين إلى الدنيا وُزْخُرفها. أراد : لتعوُدنَّ فيها أساِود ، أي : جماعاتٍ 

وكان ابن األعرابي يقول : أصلُه َصبأَ َعلَى فعَل بالهمز ، جمُع صابىء ، من صبَأَ عليه : إذا اندرأ عليه من حيث ال يحتسبُه ، 

ن فقيل : ى. ُصبَّى ثم ُخفّف همزه ونّوِ  َمْوزن ُغزَّ

 فالن لفالن مغرفاً من اللبن والماء. صب العرب تقول : وسمعت
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 ِرْجُل فالن في القَْيد : إذا قُيّد. ُصبّ  ويقال :

 وقال الفرزدق :

ا ريريريريريريريريريريريريريريع  و  َ  رِْجلي يف مسريريريريريري يريريريريريري  جمريريريريريري   مريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مريريريريريريريريريع الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ِر  ال مسريريريريريريريريرياجريريريريريريريريرية    أ ريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريا 

  
 لنفسي ماًء من الِقْربة ألشَربَه. اصطبَْبتُ ولفالن ماًء في قََدح ليشربَه ،  صببتُ  ويقال :

، أراد أنه قويُّ البدن ، فإذا َمَشى فكأنه  َصبَب وأخبرني المنذريُّ عن أبي العباس أنه قال في تفسير قوله : كأنما ينحّط من

 يَْمشي على ُصدور قََدَميه من القوة ، وأنشد :

عريريريريريريريرياهلريريريريريريريريْم الريريريريريريريريواطريريريريريريريريِ ريريريريريريريريني عريريريريريريريريلريريريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  و   ِر نريريريريريريريريِ

  
رادِ   يِّ واإلبريريريريريريريريريريريريريْ  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون يف الريريريريريريريريريريريريري ِّفريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  الشيءُ  بَصَ  أبو عبيد عن األصمعي :: بص   ، ووبَص يَبُِص َوبيصاً : إذا بََرَق وتألأل. يَبِّص بَِصيصا

ً  الِجْروُ  بَصَّصَ  وقال أبو زْيد :  : إذا فتح َعْينه. تَْبصيصا

 [.بالباء]بالياء  [تبضيضا]الِجْرُو تَْبصيصاً  [بَضَّضَ ]َص بصَّ  أبو عبيد عنه : قال َشِمر : وقال الفراء :

اد. ت في حرف الضَّ  قلُت : وهما لغَتان ، وفيه لغاٌت قد مرَّ

 : تحريُك الكْلب َذنَبَه طمعاً أو َخْوفاً ، واإلبُل تفعَل ذلك إذا ُحِدي بها. البَْصبَصةُ  وقال الليث :

 وقال رؤبة :

   َبْصَبْصَن  ألذانب من َلْو   َوَبْق 
 يصف الوحَش.

 إذا ُحِدين باألْذناِب. بَْصبَْصنَ  أبو عبيد عن األصمعي : من أمثالهم في فِرار الجبَان وخضوعه

ه الثِّقّاُف ، أي : َذّل وَخَضع.ومثلُه قولُه :   َدْرَدَب لّما َعضَّ

 ُمتِْعٌب ال فُتُوَر في َسْيِره.أي : ،  بَْصبَاصٌ  وقال األْصَمِعيُّ : ِخْمسٌ 

ً  األرضُ  أبصَّتِ  ويقال : ُل ما يَْظَهُر نَْبتُها. إِْبَصاصا  ، َوأوبََصْت إيباصاً : أَوَّ

ةُ َزهر الرياض.اْلبَراِعيُم : إذا تفتّ  بَصََّصتِ  ويقال :  حْت أِكمَّ

 ابب الصاد وامليم

 [ص م]
 صم ، مص : مستعمالن.

َممُ  قال الليث :: صم   في األذن َذهاُب َسْمِعها. وفي القَناةِ : اكتناُز َجْوفها. وفي الَحَجر : َصاَلبَتُه ، وفي األمر : ِشدَّتُه. الصَّ

اءُ  ويقال : أُذُنٌ  اء وفِتْنَةٌ ،  أَصمُ  ، وَحَجرٌ  َصمَّ  .َصمَّ

ً  ، يقول القائل : َجعلَهم هللاُ  [171 البقرة :] (ُصم  ُبْكم  ُعْمي  فَ ُهْم ال يَ ْعِقُلونَ ) وقال هللاُ جّل وَعّز في صفة الكافرين :  ُصّما

 وهم يَْسمعون ، وبُْكماً وهم ناِطقون ،
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م مل يريع وا به ما َ عوا ، وَبَصرهم ملا مل َي ِْ  أنَّ َ َْعهم ملّا مل يريَ  واجلواب يف ذلك : ؟وع ْميا  وهم يري ْبِصرون ْلفْعهم ألَنَّ
عليهم ألَنم مل يريْعَترب وا  ا عايَلوه من ق ْ رأب هللا تعا  وَ ْلِ ه ال َّالِّ على أنَّه وامس  ال  ريريريريريريريريريريريريريَك له ، ون  َ هم ملا مل 

َفعهم ، كانوا  لز  ر وال يَِعي ، وحنٌو من قول يري ْغِن علهم  ريريريريريريريي ا   ْذ مل ي ؤملوا به   اان  يريلريْ َمع وال يري ْبصريريريريريريريِ لة َمْن ال َيسريريريريريريريْ
 الةاعر :

   أَصم  عّما ساَءه  َِيع  
 في تَغَابِيه عّما أُريَد به. أَصمُ  عّما يَسوُءه ، وإن َسِمعه فكان كأنه لم يسمعه ، فهو سميع ذُو َسْمع ، يتصاَمم يقول :

انٌ و ُصمٌ  : األَصم وجمعُ   .ُصمَّ

ي َصَمام األصمعّي من أمثالهم :أبو ُعبَيد عن  ي ويقال : .َصّمِ اْبنَةَ الَجبَل ، يضرب َمثاَلً للداهية الشديدة ، كأنَّه قيل لها :  َصّمِ

 اْخَرِسي يا داهية.

اقَي : قَى ال تَْنفَعُها. والعََرُب تقول : َصّماء وكذلك يقال للحيّة التي ال تجيب الرَّ هللاُ َصَدى فالن ، أي : أْهلََكهُ هللا.  أَصمّ  ، ألّن الرُّ

 والّصَدى : الصوُت الّذي يَُردُّهُ الَجبَُل إذا َرفَع فيه اإلنساُن صوتَهُ ، وقال امرؤ القيس :

ا هريريريريريريريريريريَ ا َر ريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ َم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريا وعريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل و   ق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريِ لريريريْ ريريريِ ْه عريريرين مريريريَ مريريريريريريريَ جريريريَ عريريريْ تريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي ومنه قولُهم :  اْبنَة الَجبَل ، مهما يُقَْل تَقُْل ، يريدون بابنةَ الجبَل : الّصدى. َصّمِ

ماء الكثيرةُ : تْ  والعََرُب تقول للحرب إذا اشتدَّْت وُسِفَك فيها الّدِ ماء لما ُسفَكْت وكثَُرْت اْستَْنقَعَْت  َصمَّ َحَصاةٌ بَدٍم ، يريدون أّن الّدِ

 الَمعركة ، فلو وقعْت َحصاةٌ على األرض لم يُسمع لها صوٌت ، ألنَّها ال تقُع إالَّ في نجيع.في 

اءُ  ويقال للدَّاهية الشديدة : اج : َصَمامِ و َصمَّ  ، وقال العجَّ

ْم  مريريريريريريريَ اء  ال يريريريريريريريريرْبِئريريريريريريريريهريريريريريريريريا مريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ُْ  َ ول  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريوادل  الريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريِر وال طريريريريريريريريريري 

  
، وإن بالََغ يَظّن أنّه مقّصر ، وذلك أنه لما كثر إلماُعه  األَصمّ  ماً من بَِعيٍد وأَْلَمَع لهم بثَْوبه : لمَع بهْم لَْمعَ ويقال للنَّذير إذا أَْنَذَر قو

 بثوبه كان كأنهُ ال يسمُع الجواَب ، فهو يُديُم اللمَع ، ومن ذلك قول بشر :

 أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار هبريريريريريريريريم ملريريريريريريريريع األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم فريريريريريريريريأقريريريريريريريريبريريريريريريريريلريريريريريريريريوا

  
لريريريريريريريريِ      عريريريريريريريريرانريريريريريريريريني ال أيتريريريريريريريرييريريريريريريريريه لريريريريريريريريلريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير جمريريريريريريريري 

  
 أي : ال يأتيه ُمعيٌن من غير قومه ، وإذا كان المعيُن من قومه لم يكن ُمجلباً.

ر فال يُقلع ، وقال الشاعر : األصمَ  : إذا تابَع الضرَب وبالغ فيه ، وذلك أنَ  األصمّ  ويقال : ضربه ضربَ   وإن بالغ يظن أنه مقّصِ

ْ  بريريريريريريريريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    يريريريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريأبريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وَدا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريِ ريريريريريريريَه   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

َ
ْم وامل َ هريريريريريري  يريريريريريريريِّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

مريريريريريريريريرياأبِ  اِن الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ ْم بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريأ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريوَدا  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريون أبْن ال  ريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ
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ّم و  ِم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَب األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرِب اجلريريريريريمريريريريريريرياجريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريَ ا  بريريريريريريريريريريِ ِ  هريريريريريريريريريريَ َل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريَة َيريريريريريريريريريريَْ يتريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا بالغ في النَّداء. وقال الراجُز يصف فاََلةً : األصمّ  ويقال : دعاهُ دعوةَ 

 ي ْ َعى هبا ال وُ  د عاَء الصُّّماْن    
 وهذه األمثال التي مّرْت في هذا الباب مسموعة من العرب وأهل اللغة المعروفين ، وهي صحيحة وإن لم أعزها إلى الرواة.

ةُ  أبو ُعبَْيد عن الكسائّي : مَّ  .ِصَمم : الشُّجاع ، وجمعه الّصِ

ةُ  وقال الليث : مَّ  من أْسَماِء األسد. الّصِ

ِميمُ وقال :  قومه  َصِميمِ  الرأس ، وبه يقال للرجل : فاُلٌن ِمنْ  َصِميموالَوظيف ،  َصِميمِ  : ُهَو اْلعَْظُم الذي به قَِواُم العُْضو مثلُ  الصَّ

 : إذا كان من خاِلصهم ، وأنشد الكسائّي :

بريريريريريريريْه  ْوَُ أَتَلريريريريريريريَّ مريريريريريريرياَن يريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ا الريريريريريريريلريريريريريريريريُّ لريريريريريريريَ َرعريريريريريريريِ  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ى   يتريريريريري  يريريريريريِم و عريريريريريلريريريريرييريريريريريلريريريريريريريا متريريريريرييريريريريريٌم مريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مَ  ويقال للضارب بالّسيف إذا أصاَب العظم فأَنفََذ الضَّريبةَ : قد م فهو َصمَّ ، فإذا أصاب الَمْفِصل فهو ُمَطبِّق ، وأنشد أبو  مصّمِ

 ُعبَْيد :

م  َأمسياان  َومِسيلا  ي  َبِّ   ق    ي َصمِّ
 العَْظم ، ومرة يُِصيب الَمْفِصل. صميمَ  أراد أنَّه يَْضِرُب مّرة

ً  ويقال للَِّذي يَُشدُّ على القوم وال يْنثَنِي عنهم : قد م تَْصميما مَ و. َصمَّ س : َصمَّ  الحيَّة في نَْهِشِه : إذا نَيَّب ، وقال المتلّمِ

جريريريريريريرياع ولريريريريريريريو يريريريريريريريرى  َرَق ِ طريريريريريريريراَق الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  فريريريريريريريَأطريريريريريريريْ

  
مَّمريريريريريريريا  اع  َلصريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريَ ا ه  الةريريريريريريريريريريريريريريُّ اغريريريريريريريا  لِلريريريريريريريَ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء   على اللغة القَِديمة لبعض العرب.« لناباه»هكذا أَنشَده الفَرَّ

َممُ  أبو ُعبَْيدة : من صفات الَخْيل :  ، وهو الشديد األَْسِر الَمْعصوُب الذي ليس في خلقه انتشار. َصَمّمة ، واألنثى الصَّ

 وقال الَجعدّي :

ع و  يريريريريريريريريريريريريايفَ قريريريريريريريريريريريري غريريريريريريريريريريريريارأب  تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   مريريريريريريريَ ِ ُ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ه  فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريرياَربريريريريريريريْ

  
 .ِصّمة القارورة : لِصمام ويقال

ً  القارورةَ  َصَممتُ  : مصدرُ  الْصمُ  وقال ابن السكيت : ها َصّما ه : إذا سددَت رأسها ويقال : قد أَُصمُّ ً  بالعَصا َصمَّ ه َصّما :  يُصمُّ

ه إذا َضَربه بها ، وقد  في األذن. الصمموبَحَجر  َصمَّ

 : إذا ُضرب َضْرباً شديداً. ُصمَ  وقال ابن األْعرابّي :

 وقال األصمعي في قول ابن أحمر :

ى  جريريريريريريريريريريريريَّ َم د عريريريريريريريريريريريرياء  عريريريريريريريريريريريرياِذلريريريريريريريريريريريرييِت  ريريريريريريريريريريريريََ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى َأوَّلريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ران وتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  آب ريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  أصمّ  قال : ً  دعاُءها ، أي : وافَق قوما  .أَصمّ  ، أي : صادفتُه َمْمتُهفأصْ  ال يَسمعون َعْذلَها. ويقال : نادْيته ُصّما
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ْمِصم أبو ُعبَيد :  : الغَليُظ من الرجال. الّصِ

ْمِصمة قال : وقال األصمعي : ْمِزَمة : الجماعةُ من الناس. الّصِ  والّزِ

ْمِصمة وقال النضر :  : األكَمةُ الغليظة التي كادت حجارتُها أن تكون منتِصبة. الّصِ

ّمان وقال َشِمر : قال األصمعي :  أرٌض غليظة دون الَجبَل. : الصَّ

ْدَر َعِذية ،  الصَّمانَ  قلُت : وقد َشتَْوتُ  ورياضها َشتَوتَين ، وهي أرٌض فيها ِغلَظ وارتفاع ، قيعان واسعةٌ وَخبَاَرى تُْنبِت الّسِ

 َرتَعت العرُب جْمعاء. الصَّمانُ  وِرياٌض ُمْعِشبة ، وإذا أَخصبت

 ُمتاِخم للدَّْهناء. الصَّمانوهر لبني َحْنَظلة ، والَحْزن لبني يَْربوع والدَّْهناُء لجماعاتهم. في قديم الد الصَّمانُ  وكانت

مُ قال : والسيُف الصارُم الذي ال يَنثَني.  : الصَّْمصامةُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعّي :  من السُّيوف : الذي يَُمّر في العظام. المصّمِ

ْمصامة وقال الليث :  َصْمصامة : اسٌم للسيف ال اطع ، ولأَلَس . قال : وي ال :  ن أّول من َ َّى سيَفه   الصِّ
  ال : : عمر و بن معِ ي َكِرَب مسني وهَبه ف

ه ومل خيريريريريريريريريريريريريريريَ  ِّ  لريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريٌل مَل أ ريريريريريريريريريريريريريري 

  
الُ    يِف السريريريريريريريريريريريريريريَّ مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريرية السريريريريريريريريريريريريريريَّ  على الصريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ى به َسْيفاً بعَْينه ؛ كقول القائل :معرفةً فال يَْصرِ  َصمصامة قال : ومن العرب من يَجعل  فه إذا َسمَّ

   َتصميَم َصمصامَة مسنَي َصمََّما 
ماخ. يُِصمُ  ، ُمِصمٌ  قال : وصوتٌ   الّصِ

تاء. أَشدُّه بَْرداً. َصِميمُ والقَْيظ : أشدُّه َحّراً.  َصِميمُ و  الّشِ

وا معنى، يُحَمل على معنَيْين : على  َصَماِم َصَمامِ  قال : ويقال :  واسُكتوا ، وعلى معنى احِملُوا على العَُدو. تصامُّ

 البخيُل النهايةُ في البخل. : الَصْمَصم ثعلب عن ابن األعرابّي :

اءُ  شِمر عن أبي بَخْيم قال : مَّ  .ُصمّ  من النُّوق الالقح ، إبِل الصَّ

 وقال المْعلُوط القُرْيعّي :

ّم خمريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريرياو كريريريريريريريريأن أوابريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا و   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ود ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرية أُ و    الريريريريريريريريريريريفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال رفريريريريريريريريريريري 

  
 .ُصمٌ  أظنه : وشافعها وإبلٌ 

ه الّرّمان َمِصْصتُ  قال ابن السكيت :: مص   قال : ومِضْضُت من ذلك األمر ِمثله. أَمصُّ

 .أََمصـ  بالكسرـ  َمِصْصتُ  ؛ والفصيح الجيد َمَصْصُت أَُمصّ  قلُت : ومن العََرب من يقول :

 : ما امتصصَت منه. ُمصاَصتُهوفي ُمْهلٍَة  الَمصُ و،  امتَصْصتُهووقال الليث : يقال : َمِصْصتُه 

 إناَءه إذا َمصَمص وقال األصمعي : يقال :
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 جعل فيه املاَء ومسرّكه ، وكذلك َمْضَمَضه.
 وقال اللّحياني وأبو َسعيد : إذا َغَسلَه.

 من التَّْمَر. نَُمْصِمص من اللَّبَن وأالَّ  نَُمْصِمص نَروى بعُض التابعين أنه قال : أُِمْرنا أو

بطَرف اللِّسان وهو دون الَمْضَمَضة. والمضمضةُ بالفم كلِّه ، وفرق ما بينهما شبيه بالفرق ما بين  الَمصَمصة قال أبو ُعبَيد :

 القبضة والقبصة.

رة للشهيد من ذنوبه ، ماحيةٌ  المعنى : أن، «ُمَمْصِمَصة القتُل في سبيل هللا»في حديٍث مرفوع : و الشهادة في سبيل هللا مطّهِ

ك حتى يطهر ، وأصله من الَمْوص ، وهو الغسيُل. يَُمْصَمصُ  خطاياه ، كما  اإلناء بالماء إذا ُرقرق فيه وُحّرِ

ثَقُوٌب جيّد ، وأهل َهراةَ يسّمونه : نَْبت له قُشوٌر كثيرةٌ يابسةٌ ، ويقال له : الُمّصاخ ، وهو الثُّّداء ، وهو  المصاصُ وقلُت : 

 ِدليَزاد.

 قومه ، أي : من خاِلصهم. ُمصاص ويقال : فالٌن من

 وقال ُرؤبة :

ْحَضلا 
َ
صاَص امل

 
   أ الَك حَيْم ون امل

 القوم : أَْصُل َمنبِتهم وأفضل ِسِطتْهم. ُمصاصُ  وقال الليث :

: داٌء يأخذ الصبيَّ ، وهي َشعَرات تَْنبُت على َسناسِن القَفَار فال يَْنَجع فيه طعاٌم وال شراٌب حتى تُنتَف من  الماّصةُ وقال : 

 : َشتُْم للرجل يعيَّر بَرضع الغَنَم من أْخالفها بفيه. َمّصانّةو َمّصانّ وأصولها. 

، يَعنُون أنه يَرضع الغنم من اللّؤم ، ال يَجتلبها فيُسمع  الَمصّ  ذا منوَمْلحاٌن وَمّكاٌن ، كلُّ ه َمّصانٌ  وقال أبو ُعبَيد : يقال : رجلٌ 

 لئيم راضع. صوُت الحلب ولهذا قيل :

ان ، وال تقل يا َمّصانة ، ولألنثى يا َمّصانُ  وقال ابن السّكيت : قل يا  .ماصَّ

م»في حديث مرفوع : و ةُ  ال تُحّرِ تان وال الَمصَّ ْضعةُ وال الرَّ  الَمصَّ  ْضعتان ، وال اإلمالجةُ وال اإلمالَجتان.وال الرَّ

ان فالٌن فالناً : إذا َشتَمه أمصَ  ويقال :  .بالَمصَّ

 الناقة القَِمئة. : الَمُصوص ثعلب عن ابن األعرابي :

 المهزولة من داٍء قد خاَمَرها ؛ رواه ابن السّكيت عنه. من النساء : الَمصوَصةُ  وقال أبو زيد :

وهو الذي يستقري سراتَه ُجدةٌ َسْوداء ليست بحالكة ، ولونُها لوُن السواد ، وهو َوْرُد  الُمَصاِمصُ  الَخيل الَوْردُ أبو ُعبَيدة : من 

 .ُمَصاِمصة الَجْنبَْيِن وصفقتي العنق والِجراِن والَمَراّق ، ويعلو أَوِظفَته سواٌد ليس بحالِك ، واألنثى

 أي :،  ُمصاِمص وقال غيره : ُكَمْيتٌ 
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صاِم و الك ْمتة قال :   ال 
 
 : امل
 في قومه : إذا كان زاِكَي الَحَسب خالصاً فيهم. لُمصاِمصٌ  الخالُص من كّل شيء. وإنه

ص : شديُد تركيب العظام والمفاصُل. وكذلك ُمصاِمصٌ  وقال الليث : فَرسٌ  يصة وثغرُ  الُمصّمِ معروفة بتشديد الصاد  المّصِ

 األولى ، وهللا أعلم.
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 الثَّلثي الصحيح من حرف الصادأبواب 

 [مهمل ص ز :   ص س]
 أهِملت الصاد والسين مع الحرف الذي يليها.

 ص ط
 استُعمل من جميع وجوهها مع الحروف التي تليها أحرف قليلة أهملها الليث.

 منها ما َرَوى أبو العباس قال.

 : َسْندان الحّداد. الِمْصَطب:  [صطب]

 : ُمَشاقَْة الَكتّان. األُْصطبَّة وَرَوى َعمرو عن أبيه :

أَبيُت عليها بالليل ، فَرفع  ِمْصطبة قلت : وقد سِمْعُت أعرابيّاً من بني فَزارة يقول لخادم له : أال وارفَع لي على َصعيِد األرض

 له من الّسْهلة ِشْبهَ ُدّكاٍن مربّع قَدَر ذراع من األرض يتّقي بها من الَهواّم بالليل.

 بيّاً آَخر من بني حنظلةَ سماها الَمْصَطفّة بالفاء.وسمعُت أعرا

 : الخمُر الحامض ؛ بتشديد الراء. الُمصطارُّ  وَرَوى أبو ُعبَيد عن الكسائّي ::  [صطر]

راط والبَْسط  َصَطر قلُت : وأصلُه من قُرب ، فأصل هذه الصادات ِسيٌن قُِلبت مع الطاء صاداً ل الُمَصْيِطروُمْفعالٌّ منه. وأما الّصِ

 َمخارِجها.

 الص اد والدال (أبواب)
 أهملت وجوهها. ص د ث :ـ  ص د ذـ  ص د ظـ  ص د ت

 ص د ر
 استعمل من وجوهها : صدر ، صرد ، رصد ، درص.

ْدرُ  قال ابن المظفّر :: صدر   القَناة : أْعالها. َصْدرُ و: أْعلى مقدَّم كّل شيء قال :  الصَّ

ْدرةُ واألمر أّوله. قال :  َصْدرُ و  .َصْدِره من اإلنسان : ما أشَرَف من أَْعلى الصُّ

ْدرة قلُت : ومن هذا قول امرأة طائيٍَّة كانت تحَت امرىء القيس ففَِرَكتْه وقالت : إني ما علمتُك إاّل ثقيلَ  ، سريع الِهراقة ،  الصُّ

 بطيَء اإلفاقة.

ْدَرةُ  الِمْجَولُ وقال أحمد بن يحيى : قال ابن األعرابي :  دار ، وهي الصُّ  واألُْصَدة واإلتْب والعَلَقة. الّصِ

ْدرةُ  قلت : والعرُب تقول للقميص القصير والّدرع القَصيرة :  .الصُّ

دارُ  وقال الليث :  : ثوٌب رأُسه الّصِ
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ي  وامللِكبني تَلَبسه املرأأب. الص رَ  كاملِْ لريَعِة وأسْفل ه يري َغةِّ
 من صوف ، ومنه قول أخي َخنساَء : ِصَداراً  لثَّكلَى إذا فَقدْت َحميَمها فأَحدَّت عليه لبِستْ قلُت : وكانت المرأة ا

 لو هلكه  لبسْه ِصَ اَرها و   
 وقال الّراعي يصف فاَلةً :

لريريريريريريريريرياَء فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا َس الريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريْ ْرمريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأّن الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ

  
َ ارَا  ّرقريريريريريريريريْه عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ وٌل  ريريريريريريريريَ جريريريريريريريري   عريريريريريريريريَ

  
ْدر وقال األصمعّي : يقال ِلَما يَِلي ْرع : الصَّ  .ِصدار من الّدِ

 .التَّْصدير ، والفعل التَّْصدير به البعيُر إذا جرَّ ِحْملَه إلى َخْلف. والحبُل اسمه يُصدَّر : َحبلٌ  التصدير واللّيث :

ْحل ِحزاَمةٌ يقال لها : لقَتَب ؛ وأكثُر ما يقال قال : والَوِضيُن للَهْوَدج ، والبَِطان ل التَّْصدير أبو ُعبَيد عن األصمعي : وفي الرَّ

 الِحزاُم للسَّرج.

ر وقال الليث يقال : إلى ما وراء الكْرِكَرة  التَّصدير ، فيُشدُّ حبٌل من تصديُره عن بَعيرك ، وذلك إذا َخُمص بطنُه واضطرب َصّدِ

ناف ، قلت : الذي قاله الليث : إن التصديرُ  فيثبتُ  به البعير إذا َجّر  يَُصدَّر حبل صديرالت في موضعه ؛ وذلك الحبُل يقال له : الّسِ

ناف   الحزاُم نفُسه. التَّصديرُ وحمله خطأ ، والذي أراده يسّمى الّسِ

 .ُصْدَرته الذي أْشرفتْ  األَْصَدرُ وفي الُجلوس. قال :  الصَّدر : نَْصبُ  التصديرُ  وقال الليُث :

 .َصْدُره الن : إذا َوِجعف ُصِدرو .َصْدَره فالن فالناً : إذا أصاب َصَدرَ  قال : ويقال :

 جزْمَت الدال ، وأَنشَدنا : الَمصَدر ، وهو االسم ، فإن أردتَ  َصَدراً  عن الماء َصَدْرتُ  أبو ُعبيد عن األحمر :

َ هريريريريريريرياو  ْوعريريريريريريريِ  لريرييريريلريريريريريريرية  قريريريريريريري  جريريعريريلريريريريريريريه  الصريريريريريريريريريريريريريريريريبريريَح مريريَ

  
َ فريريريريريريريا  ة مسريريىت تريريعريريرف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريّ َ ريريِ

ْ َر املريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .مصدر الَمِطيّة َصْدر قال :

َدر وقال الليث :  يَصُدر ، معناه : أنّه صادر وطريقٌ  .أصَدْرناهمو،  َصَدُروا : االنصراف عن الِوْرد وعن كل أمر ، يقال : الصَّ

 بأهله عن الماء. وطريق واِرٌد يَِرُد ِبِهم ، وقال لبيد يذكر ناقتين :

ا يف وارد      أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْران ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ْل   َواه  قريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ م  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اِدر  َوهريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عن الماء فيه. والَوْهُم : الضَّخم. يُصَدرويُوَرد فيه  أراد في طريقٍ 

 كانت أّول الكالم ، كقولك : المصادر األَفعال. وتفسيُره : أن َصَواِدرُ  عنها تصدر : أصُل الكلمة الّتي الَمصَدر وقال الليث :

 ِمع َسْمعاً وَسَماعاً ، وَحِفظ ِحْفظاً.األفعاُل عنها ، فيقال : ذهَب َذهاباً. وسَ  َصَدرت الذَّهاب والسمُع والحفظ ، وإنّما

 من السهام : الّذي المصدَّر وقال الليث :
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رَاش. َصْ ر  و غليظ.  َصْ ر ه
َ
 السَّهم : ما فوق ِنْصِفه    امل

 ، وأَنشد : َصْدَره : إذا اشتَكى َمْصدور ، فهو يُْصَدُر َصْدراً  الرجلُ  ُصِدرَ  األصمعي :

 أمسةاِء َمْص وِر   كأمّنا هو يف 
 ، وقال ُطفَيل الغَنَوّي يصف فرساً : ُمَصّدراً  ، وجاء بَصْدِره الفرُس : إذا جاَء قد َسبَق َصّدرَ  ويقال :

َرق   ن عريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّرن مريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريأنريريريريريريريريّ

  
لريريريريريريول    بريريريريريريْ يريريريريريريريِل مريريريريريريَ لريريريريريريَح الريريريريريريلريريريريريريّ َر جريريريريريري  يريريريريريريريٌ  متريريريريريريَ ريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 والعََرُق : الّصفُّ من الخيل. وقال ُدَكين : .بُصُدورهن يعني خيالً َسبَْقن (َصدَّْرن بعد ما)لهاء لفََرِسه ،  (كأنه)

   م َص ٌَّر ال َوَسٌ  ال اتل  
 من العََرق ولم يَستَفِرْغنَه كلَّه. َصْدراً  من َعَرق ، أي : َهَرقن َصدَّْرن وقال أبو َسِعيد في قوله : بعد ما

ْرن ماوروي عن ابن األعرابي أنّه رواه : بعَد   بعد ما َعِرقن. صدوَرهن ، أي : أصاب العََرقُ  صّدِ

 . وقال الفََرْزَدُق يخاطب جريراً :أصَدرو، فإذا أَتَمه قيل : أَوَرَد  يُصِدر ويقال للّذي يبتدىُء أمراً ثم ال يُتّمه : فالٌن يُوِرد وال

َ را  و  َليريريريريريريري  َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ل ب  ك   مسسريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريَه َ يريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريْ   َه يف الريريريريريريري ريريريريريريريَ عريريريريريريريْ َه مسريريريريريريريني وقريريريريريريريريَ رِقريريريريريريريْ اُِ فريريريريريريريغريريريريريريريَ   ريريريريريريريَ

  
 يقول : اغتررَت بَخْيل قومك وظننَت أنّهم يُخلِّصونك من بَْحِري فلم يفعلوا.

 فوِرق على ماٍل َضَمنه.أي : فالٌن العامُل على ماٍل يؤّديه ،  ُصوِدرَ قال : ومن كالم كتّاب الّدواوين أن ي

 لجَسد.بيضاَء سائِر ا الصَّدر : إذا كانت َسوداءَ  ُمصدََّرة أبو َزيد : نعجةٌ 

 .أََصَدريه أبو ُعبَيد عن الكسائي : إذا جاء الرجُل فارغاً قيل : قد جاَء يضرب

 قال : يعني ِعْطفيه. قال : وقال األصمعّي ِمثلَه ، إال أنّه قال بالّسين.

قد قال : ، وهي المَطرةُ تقع أّوالً لما يأتي بعدها. ي َرَصدة ، واحدتُها الّرْصدُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي : من أَسماء الَمَطر :: رصد 

 ، والِعَهاُد نحٌو منها ، واحدتها ِعْهدة. َرْصدة كاَن قبل هذا المطر له

 : بها شيٌء من ُمْرِصَدة من َحياً ، وأرضٌ  َرَصد َكألٌ قليل في أرض يُرجى بها َحيَا الربيع ، تقول : بها الرَصدُ  وقال اللّيث :

 .َرَصد

تاء فال قال : : وهي التي ُمِطرْت وهي تُرَجى ألن تُنبَِت.  ُمرِصدةٌ  شمر عن ابن شَمْيٍل : أرضٌ  وإذا ُمطرت األرض في أّول الّشِ

جاء لها ، كما ترجى الحاملة. الرَصدُ و َرَصداً  يقال لها َمْرٌت ؛ ألن بها حينئذ  حينئذ : الرَّ

ْصدةُ  شمر عن ابن األعرابي :  ، إلى (َوالَِّذيَن اَتََُّذوا َمْسِجدًا ِضراراً ) َوليّاً من الَمَطر. وقال هللا جل وعّز : ترُصد : الرَّ
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وَلهُ )قوله :  قال الزَّّجاج : كان رجل ي ال له أبو عامر و  [107التوبة : ] (َوِإْرص           ادًا ِلَمْن حاَرَب هللَا َوَرس           ُ
ومضريريريريريريريى    ِهَرْقل ، قال : وكان أمسَ  امللاف ني ن ف ال امللاف ون  سللللموعليههللاصللللىالرّاه  مساَرَب اللّا 

رَار : نَب  هذا املسج  ونلتيتر  أ  عامر مسىت َييء ويصلي فيه.  اّلذين بلريْوا َمسِج  الضِّ
 : االنتظاُر. اإلرصادُ قال : و

ألبي عامر مجيئَه من الشام  نَْرُصُدهوعلينا إذا َخلَْونا : اإلعداُد. وكانوا قالوا نَْقضي فيه حاجتَنا وال يُعاب  اإلرصاد وقال غيره :

 ، أي : نُِعدُّه.

ً  رَصدتْ  قلت : وهذا صحيح من جهة اللَّغة ، َرَوى أبو ُعبَيد عن األصمعّي والكسائي :  : إذا ترقّبته. أرُصُده فالنا

ً  أَرْصدتُ و  : أعددُت له. أْرصده له شيئا

ين ، وينبغي أن يَْرصدون كانوا الُروي عن ابن سيرين أنه قال : و وفّسره ابن الُمبارك ، العيُن في الدَّين يُرصد الثِّمار في الّدِ

وقال : إذا كان على الرجل َديٌن وعنده ِمثله لم تجب عليه الزكاة ، وإذا كان عليه ديٌن وأخرجْت أرُضه ثمرةً يجب فيها العُشر لم 

 لدَّين ، ونحو ذلك قال أبو عبيد.يسقُْط عنه العُْشُر من أجل ما عليه من ا

في المكافأة بالخير ، وقد جعلَه بعضهم في الّشر  اإلرصادُ قال : وبإحسانك حتى أكافئك به.  ُمْرصد وقال اللّيث : يقال : أنا لك

 أيضاً ، وأَنشد :

ر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريِ
 
مَّ ربَّ الريريريريريريريريريريريريراكريريريريريريريريريريريريِ  امل  ال هريريريريريريريريريريريري 

  
ر  وامسريريريريريريريريِ ه   مريريريريريريريرين أعريريريريريريريريني  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يتريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ  امسريريريريريريريريْ

  

 ت رِص    هلواِجر مسّية  وَ   

 إال بالشّر. تُرصد فالحية ال

 .الرصد : مواضع المرصد وقال الليث :

ِإنَّ رَبََّك )، كما يقال : حارٌس وحرس ، وقال هللا جل وعز :  راصد الطريق ، يَرصدون أيضاً : القوُم الّذين الّرَصدو
 من كفر به وَصدَّ عنه العذاب. يَْرُصد ، قال الزجاج : أي [14الفجر : ] ((14لَِباْلِمْرصاِد )

ر فيه الخيُل للّسباق من  الراصد به يرصد : المكاُن الذي المرصادُ  وقال غيره : العدد وهو مثل المضمار الموضع الذي تَُضمَّ

 .المراِصد ، وجمعه المرصاد مثلُ  المرصدوَمْيداٍن ونحوه. 

ِإنَّ ) حدثنا الحسين عن األعمش في قوله :قال : حدثنا القيراطي عن علي بن الحسن قال : اق حّدثنا السَّعدّي محمد بن إسحو
ثالثةُ ُجُسور خلف الّصراط : ِجسٌر عليه األمانة ، وجسٌر عليه الرحم وجسٌر عليه  : المرصاد قال : ((14رَبََّك لَِباْلِمْرصاِد )

 الّرّب.

 فالناً ، معناه : يَْقعُد له على يرُصدُ  نفال قال أبو بكر ابن األنبارّي في قولهم :
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َرصريريري و طري ه. قال : 
َ
دٍ ) عل  العرب : ال ريق. قال هللا جّل وعّز : املْرصريريريادو  امل التوبة : ] (َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكَل َمْرص  َ

5.] 
 معناه : ((14ِإنَّ رَبََّك لَِباْلِمْرصاِد ))قال الفّراء : معناه : اقعُدوا لهم على طريقهم إلى البيت الحرام. وقال هللا جّل وعّز : 

 لبالّطريق.

 .َرصيد الماّرة على الطريق : ترصد ويقال للحيّة التي

صائدُ  وقال عّرام :  الوصائِد : مصايُد تُعّد للّسباع. الرَّ

 .«والُهدُهد الصَُّردوعن قَتِْل أربع : النَّملة والنّحلة  وسلمعليههللاصلىهى النبيُّ نَ »: صرد 

أخبرني المنذريُّ عن إبراهيم الحربّي أنه قال : أراد بالنملة الطويلَة القوائم التي تكون في الِحَزبات وهي ال تؤِذي ، ونَهى عن 

ل شراباً فيه ِشفاٌء لل َرد ناس ، ونََهى عن قتلقتل النحلة ألنها تُعّسِ ألّن العرب كانت تطَّيَّر من َصْوته ، وهو الواقي عندهم ،  الصُّ

يََرة. ونهى عن قتل الهدهد ألنه أطاع نبيّاً من األنبياء وأعانَه.  فَنهى عن قتِله َرداً للّطِ

َردُ  قال َشِمر : قال ابن شميل : صفُه أبيَُض ، ونصفُه أسَود ، ضخُم الِمْنقار ، : طائٌر أبقَع ضخُم الرأس يكون في الشَّجر ، ن الصُّ

َردُ وله بُْرثٌُن عظيٌم نحٌو من القاِريَة في الِعَظم ، ويقال له : األْخطُب الختالف لَْونَيه ،  ال تراه إال في ُشْعبٍة أو شجرة ال يَقِدر  الصُّ

 عليه أحد.

َرُد ُصَردان قال : وقال ُسكْين النَُّميريُّ :  أحُدهما أْسبَُد يُسّميه أهُل الِعراق العَْقعق.:  الصُّ

َرد قال : وأما ّيِ الذي يكون ينَجد في الِعضاه ال تَراه في األرض يَقِفز من شجرة إلى شجرة. الصُّ  اْلَهمهام فهو البَّرِ

 قال : وإن أْصَحر ُطِرد فأُِخذ.

 يقول : لو َوقَع على األرض لم يستقل حتى يؤخذ.

ْقر.قال : ويَُصْرِصر ك  الصَّ

 الصردو،  الصرد غلط الليث في تفسير قلت : ِصْردان : طائر فوَق العُصفور يَصيد العصافيَر ، وجمعه الصَُّرد وقال الليث :

 ابن شميل.

ّي ، يقال : التصريدُ  وقال ابن السّكيت : دَ  : ُشرٌب ُدون الّرِ  ُشْربه ، أي : قََطعه. َصرَّ

قاءُ  َصِرد ويقال :  البَْرد. َصْردُ  ذا َخرَج ُزْبُده متقطعاً فيداَوى بالماء الحار ، ومن ذلك أُِخذ: إ صرداً  الّسِ

وهو الذي يشتّد عليه البَْرد ويقّل صبُره  ِمْصرادٌ و َصِردٌ  ، ورجل َصْرَدى من البرد. وقومٌ  الصرد : مصَدر الصَردُ  وقال الليث :

 ، مجزوم. الّصْرد ، واالسمُ  َصرَدة عليه ، وليلةٌ 
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 ْؤبة :وقال رُ 

    ََ ر  ليس ب ريْلج  َصْرِد 
 قال : عله كما  َصرِد قال : و ذا انتهى الَ ل   عن  يء

رِدا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ح قريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ال يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي أن يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَِدا 

  
ْرد قال : وقد يُوَصف الجيشُ   ؛ كأنه من تُؤدةِ َسْيِره جاِمٌد. َصردٌ ـ و مجزومـ  َصْردٌ قال : في بالصَّ

 ُخفاُف بن ندبة :

   َصَرٌد َتوقََّ   ألب ان   ْهور 
 والتََّوقُُّص : ثِقَل الَوْطء على األرض.

ِريَدةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :  النَّْعَجةُ : التي قد أنحلها البَْرُد وأضرَّ بها وجمعُها َصرائِد. : الصَّ

اد أبو ُعبيد عن األصمعي : رَّ  : َسحاٌب بارٌد نٍَد ليس فيه ماء ، ونحو ذلك. الصُّ

ْردُ وقال أبو عمرو : قال أبو عبيد :   عطاَءه : إذا قلّلَه. َصّرد . ويقال :َصِرد والبَْرد ، ورجل الصَّ

 للَِّعيُن المْنقَِرّي :، وقال ا أْصَرْدتُه ، وأنا يَصَرد السهم َصِردَ  : الطَّْعن النافذ. وقد الّصْرد أبو عبيد عن أبي َعمرو :

مريريريريريريريريريرياين  يريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييَّ تريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريرياِل و   َرَد الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ مريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  فريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريْن  ريريريريريريريريِ

  
 يخاِطب جريراً والفرزدق.

د وقال قُطرب : سهمٌ   : ُمصيب. ُمَصّرِ

 ، أي : مخطىء ، وأنشد في اإلصابة للنابغة : ُمْصِرد وسهم

هريريريريريريرياو  ه مريريريريريرين مسريريريريريريبريريريريريريِّ  لريريريريريري ريريريريريريري  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريه قريريريريريريلريريريريريريبريريريريريريريَ

  
ردِ عريريريريريريرين ظريريريريريريريهريريريريريريريِر   م  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريْ ْرانن  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريِ

  
 الموُت وقد أَظالَّ : أخطأه. أصَرَده أي : ُمصيب. وقال اآلَخر :

 ً  ، أي : ِصْرفاً ، وأنشد : َصْرداً  ، وَسقاهُ الخمرَ  َصْرد خالصاً. وشرابٌ أي : ،  َصْرداً  أبو زيد : يقال : أُِحبَُّك ُحبّا

ْرَب ومسريريريريريريري ه  ْرد  ن  ريريريريريريريريريريريريريريري  بيريريريريريريريذ الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ للَّ  فريريريريريريريإن ا

  
وعريريهريريريريريريرياعريريلريريى غريري  ع الريريكريريبريريريريريريري  جريري   ت  ريريريريريريريريريريريريريريريرييء أْوجريريَ

  
 : بنُو أٍب واحٍد ال يخالطهم غيرهم. َصْردٌ  : خالٌص. وجيشٌ  َصْردٌ  وذهبٌ 

السهُم :  أصرد ، أي : كلهم بنو عّمه أبو حاتم في كتابه في األضداد : َصْردٌ  معه جيشٌ قال : وقال ابن هانىء : قال أبو ُعبَْيدة ي

 إذا نفذ من الرمية.

 : المخطىء والمصيب. المصرد : إذا أَخطأ. والسهمُ  أصرد ويقال أيضاً :

 النبال. َصَرد وقال أبو ُعبَيدة في قول اللعين : ولكن خفتما

خفتما أن تخطىء نبلكما. وأنشد للنظار األسدي قال : وقال : من أراد الصواب قال : خفتما أن تصيبكما نبالي. ومن أراد الخطأ 

: 

 أطالَّ   أصرده السهم  وق  
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 أي : أخطأ وقد أشرف.

ْردُ  َشِمر عن أبي َعْمرو :  : مكاٌن مرتفع من الجبال وهو أبرزها. الصَّ

 وقال الجعدي :

رَاد  ذا ى الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْ عريريريريريريريريريريريريَ ٌة تريريريريريريريريريريريري  ِ يريريريريريريريريريريريريَّ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  عريريريريريريريريْ ر جريريريريريريريريانريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وا و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريري   َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َردان شعٌر : جبل. ابن السّكيت :  ِعرقان مكتنفا اللسان ؛ وأنشد : : الصُّ

 لريريريريريريريريريريريرياس أغريريريريريريريريريريريري ر مريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُ أيُّ الريريريريريريريريريريريريو 

  
ق الريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان   َردان مريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال الليث : هما ِعْرقان أخضران أسفل اللسان.

،  ِصْرَدان وجمعه ُصرد : أن يخرج َوبٌَر أبيض في موضع الدَّبرة إذا برأت ؛ فيقال لذلك الموضع : الصُّردُ  أبو عبيدة قال :

 وإياها عنى الّراعي يصف إبالً :

رَدان مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا َع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريأن مريريريريريريريريريريريواقريريريريريريريريريريريِ

  
ارَاٌ  بريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريرياد   مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ

  
 جعل الدَّبر في أسنمة شبّهها بالمنار.

 .الصُّرد : إذا كان بموضع السَّرج منه بياٌض من َدبٍَر أصابه يقال له َصِردٌ  قال : وفرسٌ 

 من الفََرس : ِعْرٌق تحت لسانِِه ، وأنشد : الصُّرد وقال األصمعي :

عريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريرية ذو مريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرية     ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
َردْ   رَا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية انيت الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريف  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ

  
ياد : حيٌّ من بني ُمّرة بن عوف بن غطفان.  وبَنُو الصَّ

ْرص نَفَقَهُ وهو تصغير الدُّريصُ  أبو ُعبيد عن األحمر : من أمثالهم في الُحّجة إذا أََضلَّها الظالم َضلَ : درص  ، وهو َولَد  الّدِ

 اليربوع. ونَفَقُهُ : ُحجره.

ْرصو الدَّْرصُ  وقال اللَّيث : ْرصان لغة ، والجميع الّدِ  ما أشبه بها ، وأنشد :، وهي أوالد الِفأَِر والقَنِافذ واألرانب و الّدِ

هريريريريريريريا ِ ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريْ و عريريريريريلريريريريريّي بريريريريريريريِ ر َك لريريريريريو تريريريريريريَ مريريريريريْ عريريريريريَ  لريريريريريَ

  
ِه   ْر   هلريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريا   ذا مريريريريريريريريريريا أَتَلريريريريريريريريريريَّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َدْرصٌ  وقال غيُره : الَجنين في بطن األوثان :

 وقال امرؤ القيس :

لريريريريريريريريريريريريا  أ ارِد  أَتريريريريريريريريريريريري  أٌب يريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَ  ذلريريريريريريريريريريريريك أُ جريريريريريريريريريريريريَ

  
َن د ر وص    هريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريِ َن فريريريريريريريريريريريريريأد  محريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريْ  محريريريريريريريريريريريريريََ

  
 .أَْدراصو ُدُروصو َدْرص يقال :

 الناقة السريعة. : الدروص ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 ابب الص اد والدال مع الَّلم

 ص ل د
 استُعمل من وجوهه : َصلَد ، َدلَص.
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 [.264البقرة : ] (يَ ْقِدُروَن َعلى َشْيءٍ َفَتََكُه َصْلدًا ال )قال هللا جل وعز : : صلد 

 أو َجبينٌ  َصلدٌ  قال الليث : يقال : َحَجر
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ل ٌ  ْلٌه ، فهو مسريريريريَتو . ورجلٌ  صريريريريَ ْل ٌ  : أَْمَلس   بس. و ذا قلَه : صريريريريَ ل    َ يٌل ج ا  ، وق أي : ،  أصريريريريَل   صريريريريَ صريريريريَ
 أيضا . صل ودٌ  رجلٌ  ال : . ويَصالَدأب  

ْلداءقال : والعريُض من الحجارة األملُس.  السّكيت : الصفَا :الحرانّي عن ابن  لداءةُ و الّصِ لبة. قال :  الّصِ : األرض الغليظة الصُّ

 ، وأنشد : َصْلد : جمعُ  أصالدٌ و َصْلدٌ  وكلُّ حَجٍر ُصْلٍب فكلُّ ناحيٍة منه

   بريرَّاق  َأصالِد اجلَبني األْجَلِه 
 . ال يُوِري ناراً ، وَحجرٌ َصْلدٌ  الموضع الذي ال شعر عليه ، ُشبِّه بالَحجر األْملَس. قال : وَحجرٌ  الَجبين : أصالدُ  وقال أبو الهيثم :

 : إذا لم يَْعَرق ، وهو مذموم. صلُودو َصلَدٌ  ِمثلُه ، وفَرسٌ  َصلود

 صْلٌب شديد. : صْلدٌ  ومكانٌ  َصْلدٌ  وحَجرٌ  .أصلََدتْ واألرض  َصلََدتِ  قال : وأخبَرني أبو العباس عن ابن األعرابي قال :

َصلعَة  صلدتْ وأي : يَْبُرق ويَبِصُّ ، «يَْصِلد أنّه لّما طعن سقاه الطبيب لبناً فَخَرج من موضع الطَّْعنة أبيض»في حديث عمَر : و

جل : إذا بََرقَْت ، وقال الُهَذلّي :  الرَّ

َؤاَدهريريريريريريريا يريريريريريريريع  الريريريريريريريرُّمريريريريريريرياأِب فريريريريريريريري  غريريريريريريريْه مريريريريريريريَ ريريريريريريرياطريريريريريريريِ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريِ    ذا   ّرِِد َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريَ  

عريريريريريريريْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَ  املريريريريريري   ريريريريريريَِ

  
 يصف بقرةً وحشية. والمقاطُع النِّضال.

 ، أي : تنتَصب. تصلد وقولُه :

لُودو  المنفرد : قال ذلك األصمعّي ، وأنشد : الصَّ

يريريريريريريريريري    ى عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى األ ُ ذو مسريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  اتهلل يريريريريريريريريريريَ

  
  ُ َ َن األوعريريريريريريريرياِل ذ و  ريريريريريريريريَ وٌد مريريريريريريريريِ لريريريريريريريري   أْدىَف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، الواحد َحْيٌد. أراد بالحيد ُعقََد قَْرنه

 : إذا َصّوت ولم يُخِرج ناراً. يَْصِلد الّزْندُ  َصلَدَ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 المسؤوُل المسائل : إذا لم يُعِطه شيئاً. صلَدوأنا قال :  أصلدتُهو

 ودرصت. دلصت باب دلشاء ودرصاُء ، مثل : الدلقاء. وقد« : النوادر»في : دلص 

 قال.وفيما قرأت بخط شمر 

 من الدُّروع : اللَّينة. الدَّاَلص قال شمر :

 الشيَء : َملَّْسته. َدلّْصتُ وقال :  .الدَّلَص وقال ابن شميل : هي الليّنة الَمْلساء بينةُ 

 وقال عمرو بن كلثوم :

ة  ِدالص    عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريلُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ

  
وانَ   َرى  ريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريرياق هلريريريريريريريريريا ع ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

  
صٌ  ويقال : َحَجر  شديُد الُملوسة.:  َدالَّ

اق ، وأنشد : الدَّاّلص  : اللّيّن البَرَّ

   َمنْت الصَّفا املتزمسلف ال َّاّلص  
 وأخبرني المنذريُّ أّن أعرابيّاً بفَْيَد أَْنَشَده :

ِه  ابريريريريريريريِ ع مريريريريريريرين ِغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريأّن جمريريريريريريريَْ

  
ِه   ابريريريريريريريِ ٌ  صريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريا  د لريريِّ  مريرين ِهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 م مّماقال : وِغَضاُب البعير : مواضع الِحزا
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 : َمْلساء. ِدالصٌ و  َداّلصٌ  يلي اليتَّهر ، وامس  ها َغْضبة. وأَْر.ٌ 
 قال األغلب :

 فريريريريريريريهريريريريريريريي عريريريريريريريلريريريريريريريى مريريريريريريريا كريريريريريريريان مريريريريريريرين َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِص 

  
ِرب األرِ.     لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِّالِص و بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : البريق ، وأنشد أبو تراب : الدَّليصو

ْوَُّا اَن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِّ وُّ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   َ  َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
   َ ْوَُّ الريريعريريجريريوُِّ الريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اضريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريَّْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريري َّ

  
 : الذي يَِديُص. الدَّلَّْوصوقال : 

 : االنماَلُص ، وهو سرعةُ ضروج الشيء من الشيء وسقوطه. االنِدالصُ  وقال الليث :

 ولم يُوِعْب ، وأنشد : َدلّص : النِّكاُح خارج الفَْرج ، يقال : التَّدليص وقال أبو عمرو :

ِك و  مريريريريريريريَ كريريريريريْ ْه لريريريريريلريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  َدمريريريريريَ  اكريريريريريَتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
َك   ْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريٌة ال بريريريريريريريريل نريريريريريريريريِ  تريريريريريريريري ريريريريريريريريول َدلريريريريريريريريِّ

  
 وَدِرَصت وَدِرقَْت. دِلَصتْ  َدْرصاُء وَدْلقاء ، وقد َدْلصاء ونابٌ 

 ص د ن
 [.مستعملة]صدن ، ندص ، صند : 

 أهمل الليث صند وهو مستعمل.:  [صند]

نتيُت : السيد الشريف. الصنديد َرَوى أَبو عبيد عن األصمعّي :  والّصِ

 : إذا كان َشديد الَحّر ، وأنشد : الصناديد وقال غيره : يوٌم حاِمي

   مساِمي الصَّلاِدي  يري َع ِّ اجْل ْل  َ  
 : وابٌِل. وقال أبو َوْجَزةَ السعدّي : صنديد : شديٌد وَمَطرٌ  صنديدٌ  السَّحاب : ما كثُر َوْبلَه. وبردٌ  صناِديدو

لريريريريريريريريا لريريريريريريريريِ  ة  دعريريريريريريريريتريريريريريريريريْ بريريريريريريريرييريريريريريريريريّ َرى لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  َرجريريريريريريريريَ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يتريريلريريمريريريريريريريا  لريريريريريريرياِديريريريريريريري  مريري  ْوَن الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ال بريريْرفريريهريريريريريريريا جريريَ  جريريَ

  
ناديد ثعلب عن ابن األعرابّي : قال : . صندد السادات ، وهم األجواد ، وهم الُحلَماء ، وهم ُحماة العَسكر ، ويقال : : الصَّ

ناديدو  : الشَّدائد من األمور والّدواهي. الصَّ

القََدر ، أي : من دواِهيه ، ومن جنون العمل ، وهو اإلعجاب به ، ومن ملح الباطل ، وهو  صناِديد وكان الحسُن يتعّوذ من

 التبختر فيه.

 : من أسماء الثعالب. فأنشد : الصيَدن قال الليث :: صدن 

 صي يِن   ب َ  م َكَوْين ثري لِّما بع  
ْيَدنقال : وأخبََرني اإليادّي عن شمر أنّه  ْيَدنُ و: الَمِلك.  الصَّ  : الثَّعلَُب. الصَّ

 وقال رؤبة :

    يّنِ  ذا اْسَتغَلق  ب  الصَّْيَ ِن  
ْيَدن َسلَمة عن الفّراِء : ِفيق ، وهو إلى الِقَصر ، ليس بذلك العظيم ولكنّه وثيُق العََمل الصَّ  .: الِكساُء الّصِ
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ْيَدنُ و  : الَمِلك أيضاً. الصَّ

ْيَدنانيّ  أبو عبيد عن العَتَابي قال يه. الصَّ  : دابةٌ تَعَمل لنفسها شيئاً في جوف األرض وتُعَّمِ
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 ، وبه ُشبِّه َصْيَدنانيّ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال لدابة كثيرة األَرُجل ال تُعَّد أَرجلُها من كثرتها ، وهي ِقصار وِطوال :

 كثرة ما عنده من األدوية قال األعشى يَصُف َجَمالً : ْيَدنانيّ الصَّ 

فريريريريريريريريريريا  و  انريريريريريريريريريري  ه  ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ رى يف مريريريريريريريريريريِ  َُّْورا  تريريريريريريريريريريَ

  
ا  كريريريريريريريَ َ انين اتمريريريريريريريِ يريريريريريريريْ يريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريال  كريريريريريريريبريريريريريريريَ بريريريريريريريِ  نريريريريريريريَ

  
ْيَدنانيّ  وقال ابن السكيت : أراد  الثعلب. بالصَّ

 وقال ُكثيّر في ِمثِله :

ا ْي َُّْورِهريريريريريريريريريريا وَرمسريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريريَ

  
َ ن    يريريريريريريريْ مريريريريريريريا بريريريريريريعريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريِّ ن ثريريريريريريري  ويريريريريريريْ كريريريريريريَ َ  مريريريريريريَ  بريريريريريري 

  
ْيَدنُ  هو : ْيَدنانيّ و الصَّ  واحد. وقال ُحميُد بُن ثَور يصف صائداً وبيتَه : الصَّ

ه  بريريريريريريري  َ انيّن ق ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريْ بريريريرييريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريرييريريريريريريريٌل كريريريريَ  ظريريريريَ

  
ِف   لريريرييريريريم املريريري ريريري ريريريَّ اِل السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ع والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريْ  مريريرين الريريريلريريريريَّ

  
ْيَدنانيّ  وقيل :  الَمِلك. الصَّ

ْيَدانُ   : بِرام الِحجارة. وقال أبو ذؤيب : الصَّ

 س وٌد من الصَّْيَ ان فيها َمذاِنٌ  و   
ْيَدان وقال الليث :  .َصْيَدانة : َضْرٌب من َحَجر الِفّضة ، القطعة الصَّ

ْيدانة وقال ابن السّكيت : ْيدانةوالسيّئة الُخلُق الكثيرةُ الكالم.  من النساِء : الصَّ  . وأَنَشد :الغُولُ  : الصَّ

   َصْيَ انٌَة ت وِق  انَر اجْلنِّ 
ْيدانُ  قلُت :  إن جعلته فَْيعاالً فالنون أصليّة ، وإن جعلته فَْعالناً فالنّون زائدة كنون السَّْكران والسَّْكرانة. وهللا أعلم. الصَّ

ً  عينُه نََدَصتْ  قال الليث :: ندص  : ال  ِمْنداص عيُن الَخنيق. ورجلٌ  تَْنُدص : إذا َجَحظْت وكادت تَخرج من قَْلتها كما نُدوصا

 يَْطَرأُ عليهم ، ويظهر بَشر.أي : على قوم بما يَكرهون ،  يَندصُ  يزال

 من النِّساء : الخفيفة الّطيّاشة. الِمْنداص أبو عبيد عن أبي عمرو قال :

ْسحاء. من  الِمنداص ثعلب عن ابن األعرابي :  : الَحمقاء. الِمنداصوالنِّساء : الرَّ

 : البِذيّة. الِمْنداصو

ً  التَْبرة نََدصتِ  وقال اللّحياني :  : إذا َغَمْزتَها فخرج ما فيها. تَْنُدص نْدصا

 ص د ف
 صدف ، صفد ، دفص ، فصد : مستعملة.

 : البََصل. الدَّوفصقال : وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابي أنه  .دفص أهمل الليث ::  [دفص]

 قلُت : وهو حرف غريب.

ه الصََّدف قال الليث :: صدف  ى الَمحاَرة ، وفي ِمثِله  َصَدفَتان : ِغشاُء َخْلٍق في البَْحر تضمُّ َمفُروَجتان عن لحم فيه روح يسمَّ

 يكون اللّؤلؤ.

 [.96الكهف : ] (الصََّدَفنْيِ َحَّتَّ ِإذا ساوى َبنْيَ )وقال الفّراء في قوله تعالى : 
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ُدفَينو ) (َبنْيَ الصََّدَفنْيِ )قرئ :   : الجانب والناحية. الَصَدفةو .(الُصَدفْينو ) (الصُّ

، أي : تاَلقيهما يالقي هذا الجانُب الجانَب الّذي يالقيه ، وما  َصَدفان لتَصادفهماو ُصُدفان ويقال لجانب الَجبَلين إذا تحاَذيا :

 فالناً ، أي : القْيتُه. صادْفت  أو ِشْعٌب أو واٍد ، وِمن هذا يقال :بينهما فَجٌّ 

ُدفان وأخبََرني المنذريُّ عن ابن اليزيدّي ألبي زيد قال :  : جانبا الَجبَل. الصُّ

 .«الَمشيَ مائٍل أو َهَدف مائٍل أَسَرَع  بَصَدف كان إذا َمرّ  وسلمعليههللاصلىأّن النبّي »في الحديث : و

 والَهَدف واحد ، وهو كلُّ بناء عظيم مرتفع. الصََّدف قال أبو عبيد :

 الجبل ، ُشبّه به. َصَدف قلُت : وهو مثل

جل إلى الجانب الوحشّي ، وقد الصََّدف أبو عبيد عن األصمعّي : ً  : أن يَِميل ُخفُّ البَعير من اليد أو الّرِ . فإن َمال َصِدَف َصَدفا

، أي :  [157األنعام : ] (ُسوَء اْلَعذاِب ِبا كانُوا َيْصِدُفونَ )نسّي فهو القَفَد وقد قَِفد قَفَداً ، وقوُل هللا جّل وعّز : إلى الجانب اإل

 يُعرضون.

 عنه كذا وكذا. أَصَدفَنيو: الَميل عن الشيء ،  الصََّدف وقال الليث :

 ألعشى :ونَكب وَكنف : إذا َعَدل. وقيل في قول ا َصَدف أبو ُعبيد :

   فريَلْ ه حبجاب من د ونلا َمْص  وف  
 إنه بمعنى َمْستور.

 : قَْطع العُروق. الفَْصد قال الليث :: فصد 

 .ففََصد فالٌن : إذا قََطع ِعْرقَه افتََصدو

 ِعْرق البعير فيُْشَوى ، كان أهُل الجاهليّة يأكلونه. فَْصد : دٌم كان يُجعَل في ِمعى لمن الفَصيدوقال : 

وربّما قالوا : ـ  بإسكان الصادـ  له فُْصدَ  وقال أبو عبيد : من أمثالهم في الّذي يُقَضى له بعُض حاجته دون تمامه لم يُحَرْم َمنْ 

، فاقنع أنَت بما ارتفع لَك من قضاِء حاجتك  الفَصيدب الّذي َوصفه الليث ، يقول : كَما يتبلّغ الُمْضطرّ  الِفصيد فْزَد له ، مأخوذ من

 وإن لم تُقَض كلُّها.

د كان إذا نََزل عليه الوحيُ  وسلمعليههللاصلىأّن النبّي »في الحديث : و ً  تَفصَّ  .«َعَرقا

د قال أبو عبيد :  َعَرقاً ، ويتبَّضع َعَرقاً. يتفَّصد هوقال : : السائل. ي المتفصَّ

 من السَّيل ، أي : تَشقُّقاً وتخدُّداً. تَْفصيداً  : رأيُت في األرضوقال ابن ُشَميل 

 : أن يُنقَع بشيء من ماٍء قليل. التّفصيد وقال أبو الدُّقيش :

 .يَفِصده فَْصداً  له َعطاًء ، أي : قََطع له وأَمضاه ، فََصد ويقال :

بيان. قاله في تفسير قولهم تمٌر يعَجن ويُشاُب بش : الفَصيدة وقال ابن هاني : قال ابن كثوة : يء من َدم وهو َدواٌء يداَوى به الّصِ

: 
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 له. ف ْص َ  ما مس رُِ َمن
إذا دخل »أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و،  [49إبراهيم : ] (ُمَقرَِّننَي يف اْْلَْصفادِ )قال هللا جّل وعّز : : صفد 

 .«الشياطين ُصفِّدت شهُر رمضان

 َمْصفود الرحَل فهو َصفَْدتُ  يعني ُشدَّت باألْغالل وأُوثقَْت ، يقال منه :« ُصفَِّدتْ »قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيُره في قوله : 

فَد ، فهو أن تُعِطيَه وتَِصلَه ، واالسم من العطيّة : إصفاداً  باأللف أصفَْدته . وأماُمصفَّد فهو صفَّْدتُهو،  ، وكذلك الوثاق ،  الصَّ

 وقال النابغة :

   فَلم أ عرْ. أبريَّْيَه اللَّْعَن  لصََّفِ  
 .أْصفاد يقول : لم أمَدْحك لتُعِطيَني ، والجمع منها

 وقال األعشى في العطيّة يمَدُح رجالً :

ِ ي  عريريريريريريريَ ه يريريريريريريريومريريريريريريريا  فريريريريريريريأكريريريريريريريَرَُ مريريريريريريريَ ريريريريريريريْ تريريريريريريري  فريريريريريريريْ  تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
َ او   َ ين عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريزَّمريريريريريريريريانريريريريريريريرية قريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
 يريد : َوهب لي قائداً يَقودني.

ْفد ، ومن الَوثاق : اإلصفاد قال : والمصَدر من العطيّة :  .التَّْصفيدو الصَّ

فاد ويقال للشيء الذي يُوثَق به اإلنسان :  : ، ويكون من نِْسع أو قِّد ، وأنشد الّصِ

بريريريريريريريّ    عريريريريريريريَ َه عريريريريريريريلريريريريريريريى أ ريريريريريريرييريريريريريريريك مريريريريريريري  لريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ اّل مريريريريريريريَ  هريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريريادِ و   ود ه ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رِي يريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريِ

  
 إبراهيم :] (ُمَقرَِّننَي يف اْْلَْصفادِ )وأخبََرني المنذرّي عن الُمفضَّل بن َسلَمة ، عن أبيه عن أبي عبيدة في قول هللا جّل وعّز : 

 .َصفَد ، أي : األغالل ، واحدها [49

فَد وقيل :  .أصفاد : القَْيد ، وجمعُه الصَّ

 مهمل. ص د ب :

 ص د م
 [.مستعملة] صدم ، صمد ، دمص ، مصد :

 .(1)[مهمالن]دصم ، مدص : 

ْدمُ  قال الليث :: صدم  ْلب بشيٍء مثله ، والرجالن يَْعُدوان الصَّ  .فيتصاَدمان : ضرُب الشيء الصُّ

 السَّفينتين : إذا َضربَْت كلُّ واحدةٍ صاحبتَها إذا َجَريا فوَق الماء بَحُمولَتِهما. اصطدامو يتصادمان قلت : والجيشان

ْدمة الصبر عند»في الحديث : و  أي : عند فَْورة المصيبة وَحْمَوتِها.، «األولى الصَّ

َضى فله األجر.  قال َشِمر : يقول : َمن َصبَر تلك الساَعة وتلقّاها بالّرِ

 سُم فََرس.: ا ِصدام قال الليث :

 أو ِصرام. ِصدام قلُت : ال أدري

َدامُ وقال :   داٌء يأخذ في رؤوس الدواّب. الصُّ
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__________________ 
 ( أ لهما الليث وكذا ابن مليتور.1)
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دام : مجرب مصدامَ  وقال ابن شميل : ورجل أَيَّاماً حتى تبرأ أو : داٌء يأخذ اإلبل فَتَْخمص بطونُها وتََدُع الماء وهي ِعطاش  الصُّ

 تموت.

 .ُمصدَّمة ، وإبل َمْصدوم يقال منه : جمل

دام وقال بعضهم :  : ثِقٌَل يأخذ اإلنسان في رأسه ، وهو الُخشام. الصُّ

 واألولق والجذام. بالّصدام والعرب تقول : رماه

ْدمقال : أبو العبّاس عن ابن األعرابي  ِدمتانو: الدَّْفع.  الصَّ  ينان.: الَجبِ  الصَّ

 : أنَزع. أصَدم : النَزعة. ورجلٌ  الصَّدمةو

 واحدة ، أي : َدْفعةً واحدةً. َصْدمةً  وقال غيره : يقال : ال أفعل األمرين

اله :  َدْفعة واحدة.أي : واحدةً ،  َصْدمة إني ولّيتُك الِعراقَين وقال عبُد الملك بُن َمْروان لبعض عمَّ

ِدمتان وقال أبو زيد : في الرأس  وهما الَجبِينَان.ـ  بكسر الدالـ  الصَّ

َمدُ : صمد  . الصَّ  : من أسماء هللا جلَّ وعزَّ

َمدُ قال : َرَوى األعمش عن أبي وائل أنه و  : السيُّد الذي قد انتهى ُسؤُدُده. الصَّ

ا هللا تبارك وتعالى فال نهايَة لسؤُدِده ، ألن سؤدده غير َمْحدود.  قلُت : أمَّ

َمدُ  الرحمن السُّلَمي :قال أبو عبد و  إليه األْمر فال يُقَضى ُدونَه ، وهو من الرجال الذي ليس فوقَه أحد. يُصَمد الذي الصَّ

َمدُ  قال الحسن :و  : الدائم. الصَّ

 .المْصَمد وقال ميسرة : الُمْصَمت :

 والُمصَمت : الذي ال َجْوَف له ، ونحواً من ذلك قال الّشْعبي.

 : الذي يَنتَهي إليه السُّوَدد ، وأنشد : َمدُ الصَّ  وقال أبو إسحاق :

ْتَْي بريريريري  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  اعريريريريي  ريريريريَ ر الريريريريلريريريريريريريّ كريريريريَّ  لريريريري ريريريريريريري  بريريريريَ

  
مريريريريريريَ ْ   يريريريريريريّ  الصريريريريريريريريريريريريريريَّ  بَعمرو بِن مسريريريريريريريريريريريريريريعود و لسريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 إليه كلُّ شيء ، أي : الذي َخلَق األشياَء كلَّها ال يَستغني عنه شيء وكلُّها دالٌّ على واحدنيّته. َصَمد : الذي الصَمد وقيل :

َمد وقيل :  : الدائِم الباقي بعد فَنَاِء َخْلقه ، وهذه الصفات كلُّها يجوز أن تكون هلل جّل وعّز. الصَّ

ِب والطَّعَن فيها ، والَّذي نفُس عمر بِيَِده ، لو قلُت : وال يخرج من هذا روي عن عمر أنه قال : أيّها الناس ، إيّاكم وتَعلَُّم األنساو

 ما خرج إال أقلُّكم. َصَمدٌ  الباِب إال

َمد وقال شمر :  : السيّد الذي قد انتهى ُسؤُدُده. الصَّ

 هذا األمر ، أي : قصدُت قْصَده واعتمدتُه. صمدُت َصْمدَ  وقال الليث :

 : إذا َضَربه بها. َصْمداً  بالعصا َصَمده وقال أبو زيد :
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 من أمر : إذا أشرف عليه وحفلت به. صمادة ويقول : إني على

دوقال :  ما ، وذلك إذا لَفَّ رأَسه بِخرقة أو منديل أو ثوٍب ما خال العمامة ، وهي تصميداً  رأَسه َصمَّ  .دُ الّصِ

ماد ثعلب عن ابن األعرابي :  : ِسداُد القَاُرورة. الّصِ

ماد وقال الليث :  .َصَمْدتها أصِمدها : ِعفاُص القارورة ، وقد الّصِ

َمدُ  وقال األصمعي : دُ و: المكان المرتفع الغليظ ،  الصَّ  : الصْلُب الذي ليس فيه َخدد. الُمصمَّ

َمدُ  وقال أبو َخيرة : مادو الصَّ  دقَّ من ِغلَظ الَجبَل وتواَضع واطمأنَّ ونَبَت فيه الشجر.: ما  الّصِ

َمدُ  وقال أبو عمرو :  : الشديُد من األرض. الصَّ

 : صخرةٌ راسيةٌ في األَرض مستويةٌ بَمتْن األرض ، وربما ارتفعْت شيئاً. الصْمدة وقال الليث :

ْسل. ونُوقٌ وهي الباقية على القُّر والَجْدب ، الد ِمْصمادٌ  وقال غيره : ناقة  .َمصاِميدو َمصاِمد ائمةُ الّرِ

 وقال األغلب :

ك  ومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياحِل  رِيِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِح و   الريريريريريريريريريريريريريريريريِ ح  مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريري   جمريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بالَكْيَكة ،  َدَمصت : اإلسراُع في كّل شيء ، وأصله في الدَّجاجة ، يقال : الدَّمصُ قال : أبو العباس عن ابن األعرابّي : دمص 

 به ، وَزَكبَْت به. َدَمَصتْ  رمْت ولَدها بَزْحرة واحدة : قدويقال للمرأة إذا 

ى ً  وقال الليث : كلَّ ِعْرق من أعراق الحائط يسمَّ  ، ما خال الِعْرق األَسفل ، فإنه ِدْهص. ِدْمصا

الّرأس : إذا َرقَّ منه  مصأد ، وهو الذي رقَّ حاِجبهُ من أُُخٍر ، وَكثَُف من قُُدم. وربَّما قالوا : األدمص : مصَدرُ  الّدَمصوقال : 

 مواضع وقلَّ شعُره.

 الكلبةُ ولَدها : إذا أسقََطتْه ، وال يقال في الكالب أسقََطْت. دَمَصت ويقال :

 السباُع إذا َولََدْت ، ووضعْت ما في بطونها. َدَمصتو الدَّْوَمصة عمرو عن أبيه : يقال للبَْيضة :

ها وَرَشفَها بمعنَى واحد. َمصدَ  : الَمصُّ ، المْصدُ قال : ثعلب عن ابن األعرابي : مصد   جاِريَته وَرفَّها وَمصَّ

عد.  المصدُ وقال :   : المطر. المصدُ و: الرَّ

 ما لألرض قُرٌّ وال َحّر.أي : ،  مْصدةٌ  وقال أبو زيد : يقال : ما لها

 الرُجل جاريته وعصدها : إذا نَكحها ، وأنشد : مَصدَ  ويقال :

غريريريريريريريريوَر وأقريريريريريريريريتريريريريريريريريفريريريريريريريريي  ق  الريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريه  أعريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريأَبريريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريا هريريريريريريريا املصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   و عريرين َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريا     ريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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ياشّي : ياشّي. مصدها : البرد. ورواه وانتهى ، عن المصدُ  وقال الّرِ  ، أي : أتَِّقي أخبرنيه المنذريُّ عن األسدي عن الّرِ

ضاع ، يقال : قبَّلها المصد وقال الليث :  .فمصدها : َضْرٌب من الرَّ

 .مَصاد : أعالي الجبال ، واحدها الُمصدانُ  أبو عبيد عن األصمعي :

 ان ، على توهُّم أّن الميم فاُء الفعل.، كما قالوا مطيٌر وُمطر ُمصدان ميُم مْفعَل وجمع ، على مصاد قلت : ميمُ 

 الصاد والتاء (أبواب)
 أهملت الصاد والتاء مع الظاء والذال والثاء.

 ص ت ر
 .تّرْصتُهو ترصتُهو أترصتهُ  : المحَكُم ، يقال : التَّريصُ  عمرو عن أبيه :: ترص 

 : أحكمتُه ، وقال الشاعر : أتَْرصتُهوقال األصمعي : َرصنُت الشيَء : أكمْلتُه ، 

ّومريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريريريا وقريريريريريريريريريريريريريريريريَ واقريريريريريريريريريريريريريريريَ رََّص أفريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ واَن كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ  أنريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل  عريريريريريريريريريريَ

  
 أي : بميزاٍن مستٍو.، «وِزن َرجاُء الُمؤِمن وَخوفُه بميزاٍن تَِربٍص فما زاَد أحُدهما على اآلخر»في الحديث : و

ً  أنا أَتَْرْصتُهو، أي : محَكم شديد.  تريص فهو تَراصةً  الشيء تَرصَ  وقال الليث :  .إتراصا

ه وأَحِكْمه.أي : ِميزانَك فإنه شائل ،  أَتِْرصْ  ويقال :  َسّوِ

 ص ت ل
 [.مستعملة]صلت ، لصت ، تلص : 

ْلتُ  قال الليث :: صلت   والَخّد ، وَصْلت الَجبين.الَوْجه  َصْلتُ  : األَملُس. َرُجل الصَّ

 .َصْلت وسيفٌ 

ماٍض  ُمْنَصلتٌ  ، أي : صليتٌ  إذا َجّربته. وسيفٌ  السيَف : أصلتّ  إال لما كان فيه طوٌل. ويقال : الّصلتُ  وبعٌض يقول : ال يقال :

 .أصلتيّ و ُمْنَصلتٌ  جلأبلَسه. ور عزوجلفي الضَّريبة. وربّما اْشتَقَّوا نَْعت أْفعَل من إفِعيِل مثل إبليس ، ألّن هللا 

لَتان أبو عبيد عن أبي عمرو والفّراء : ْلب ، وكذلك الِحمار. الصَّ  : الرجل الشديد الصُّ

لتان وقال شمر قال األصمعّي :  من الحمير الُمْنَجرُد القصيُر الشَّعر. الصَّ

 العُنُق ، أي : باِرُزه ُمنجرُده. ِمْصالتُ  وقال : أََخذه من قولك : هو

لتان عن األحمر والفّراِء : قاال : أبو عبيد َميان كّل هذا من التغلب والَوثب ونحوِه. الصَّ  والفَلتان والبََزَوان والصَّ

 .أَصالت : السكين الكبير ، وجمعُه الصَّلتُ  وقال أبو عبيد :

ين  وقال شمر : قال أبو عمرو : وسّكِ
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ْله ْيفٌ  صريريريَ ْله ، وسريريريَ ْله ، وخِمَْي ٌ  صريريريَ  له ِغالف. قال : ويري ْرَوى عن الع ْكِلّي أو غته : جاءوا ذا مل يكن  : صريريريَ
 ِم ِل َكِتِف اللاقة ، أي : بَةْفَرأب  عيتيمة. بَصْله  

 في األَمر : اْنَجَرَد. اْنَصلَتَ و: اْنَجَرَد من ِغْمِده.  َصْلتٌ  ، وَسْيفٌ  َصْلتٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : سّكين

 ، واْنَكَدَر في األْمِر ، واْنَجَرَد يَْعُدو : إذا أسَرع بعَض اإلسراع.: يَْعُدو  اْنَصلَتَ  أبو ُعبيد يقال :

: إذا كان قليَل الّدَسم ، كثيَر الماء. ويجوز : يَْصِلد بالدال ،  يَْصِلت ، ولَبَنٍ  يَْصِلتُ  قال : وقال أبو عبيدة : يقال : جاءنا بَمَرقٍ 

 بهذا المعنى.

 ، وأنشد : لُصوت ، وجمعُه لَْصتٌ  قال ِللِّص :أبو ُعبَيد وغيره في لغة طيء : ي: لصت 

ْم  ا  هريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ ال  أَبريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريِّ َن َنريريريريريريريريريريريريَ ا  عريريريريريريريريريريريريَ َ َكريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
ردِ وَ  

 
وِ  املريريريريريريريريري ة كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريلُّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ ِ  كريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريَ

  
 : إذا َملََّسه ولَيَّنَه. تَلََّصهويقال : َدلََّصه : تلص 

 ص ت ن
 [.مستعملة]نصت ، صنت ، صتن : 

 (َوِإذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا) السكوُت الستماع الحديث ، قال هللا جّل وعّز :هو  اإلنصاتُ  قال الليث :: نصت 

 [.204األعراف : ]

 بمعنًى واحد. اْنتََصتو أَْنَصتوَ  نََصتَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ِرّماح في أْنَصتو أْنَصتَهُ  وقال غيره :  : االنتصات له. وقال الّطِ

ضريريريريريريريريريريريريريريْ  من  ةريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريرية الرََّدى 
َ
اِفنْتَ بعَض امل  خيريريريريريري َ

  
اِقِن و   اَ  اْلَ لريريريريريريريَ مع اْنِتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نْتَ للسريريريريريريريريريريريريريريريّ  يري ْلصريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ُجَل ، أي : َسَكّت له. أَْنَصتُ  شمر :  الرَّ

 : إذا أْسَكتَّه ؛ جعله من األضداد. أنَصتُّهُ و

 وأنشد للُكَمْيت :

ه   واو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريري  حريريريريريريرياو ر وا ريريريريَْ لريريريريتريريريريَّ واَن ن لريريريريِ تريريريري   اْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  اهلريريريريريريريريِ َ هريريريريريريريريا مريريريريريريريرين  ريريريريريريريري  ريريريريريريريريبريريريريريريريرية  واْر ريريريريريريريريَ هريريريريريريريريُّ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لنا. وقال آخر في المعنى الثاني : أنصتواوأراد : 

يَّ بريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِِه  لريريريريريريريريَ َ ى عريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريوَك الريريريريريريريريذي َأجريريريريريريريريْ

  
ِل   َه عريريريريريريريريَ ِّ بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ه كريريريريريريريريلَّ قريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريأَْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال األصمعّي : يريد فأسكت عنِّي.

 ويرَوى كلُّ قائِل.

نتيتُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعّي :: صنت  ْنِديد سواء. : الّصِ  السيّد الشريُف ؛ مثُل الّصِ

ْنتُوتُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  : الفَْرُد الَحِريد. الصُّ

 .الصُّوتَنُ  اللّحياني عن األموّي : يقال للبخيل :: صتن 
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 ص ت ف
ً  ورآنيـ  ت فاغتسلأما أنقال : سألته عن الذي يستيقظ فيجُد بَلةً ، قال : في حديث الحسن : أن رجالً : صفت   قال .ِصفتاتا
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 . وقال بعضهم :صفتاتة : الّرج ل  اجملتمع الة  ، وا تلفوا يف املرأأب ، ف ال بعضهم : الصفتا    الليث وغته :
 صرفتا  ، بال هاِء.

ْفتَات وقال بعضهم : ال تُتْعَُث المرأة  ، بالهاِء وال بغير الهاء. بالّصِ

 لكثير اللحم المكتنز.: التّاّر ا الصفتات ابن شميل :

 مهمل ص ت ب :

 [ص ت م]
 [.مستعملى]، صمت ، صتم :  [مصت]

: لغةٌ في المسط ، فإذا جعلوا مكان الّسين صاداً جعلوا مكان الّطاء تاًء ، وهو أَْن يُْدِخل يََده فيقبَض  الَمْصتُ  قال الليث :: مصت 

ِحم ً  ما فيها فَيَْمُصتَ  على الرَّ  .َمْصتا

يوٍم إلى  َصْمتَ  يوٌم إلى الليل ، وال َصْمتَ  يوماً إلى الليل ، وال صْمتَ  سلَمة عن الكسائّي قال الفراء : تقول العرب : ال: صمت 

 يوٌم إلى الليل. ومن خفض فال سؤاَل فيه. يُْصَمتْ  يوماً إلى الليل ، ومن رفع أراد : ال تَْصُمتْ  الليل ، فمن نصب أراد : ال

َمات : السكوت. وقد أخذه تُ الّصمْ  وقال الليث :  كذلك ، وأنشد : ُمْصَمتٌ  ، أي : قد أُْبِهم إغالقُه. وبابٌ  ُمْصَمتٌ  وقُْفلٌ  .الصُّ

 اِصِر و   
َ
 ِمن دون لَيريَْلى م ْصَمَتا   امل

ة. َصَمت قال : ما صاء يعني الشاَء واإلبَل. وما .َصَمتوثعلب عن ابن األعرابي : جاء بما َصاَء   يعني الذَّهَب والِفضَّ

 ، وهي القفُر التي ال أََحَد بها. إْصِمتْ  بمعنًى واحد. قال : وقال أبو زيد : لقيتُه ببلدةِ  أْصَمتَ والرجُل  َصمتَ  أبو ُعبَيد :

  ب    بَومْسِش اإلْصِمَتنْيِ له ذ   ال : ف  صمه وَقَ ع بعضهم األلف من
 ، األلُف مكسورةٌ مقطوعة. إْصِمتَ  أنشده شمر. وقال : يقاُل : لَِقيتُهُ بَوْحِش 

ُموتُ  َشِمر :  من الدُّروع : اللّينةُ الَمّسِ ليسْت بَخِشنة وال َصِدئٍة ، وال يكون لها صوٌت قال النابغة : الصُّ

ة  و  يريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريري  و   نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريّل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَء َذائريريريريريريريِل و   م كريريريريريريريّل َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريْ لريريريريريَ ج  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِريبة ، وإذا كان كذلك قَلَّ صْوُت خروج الّدم. صموتٌ  قال : والسيُف أيضاً يقال له  لرسوبه في الضَّ

بيُر بن عبد المطلب :  وقال الزُّ

تريريريريريريريريريرياَل عريريريريريريريريري  و  خريريريريريريريريريريْ  
ي اجلريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريَل املريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
و     مريريريريريريريريريريري  ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريَ  ر قريريريريريريريريريريرياق  اَّريريريريريريريريريريريَ ِّ َوقريريريريريريريريريريريريْ

  
 أمِره : إذا كان ُمْعتَِزماً عليه. ِصَمات ويقال : بات فالٌن على

َماتُ  وقال أبو مالك :  : القصُد ، وأنشد : الّصِ

 مساجة  ِبهُّ على ِصماهِتا و   
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 أي : وأنا معتزم عليها.

 تشكو إلى َمن يعبأ بشكواك.، أي : ال  ُمْصِمتٍ  ومن أمثالهم : إنك ال تَْشُكو إلى

ْمتَةُ و  به الصبيُّ من تمر أو شيء ظريف. يُْصَمتُ  : ما الصُّ

ً  وقال ابن هانىء يقال : ما ذُْقتُ   ، أي : ما ذُْقت شيئاً. ُصَماتا

 ذاك ، بمعنى لم يَْكِفه ، وأصلُه في النَّفي ، وإنما يقال فيما يؤكل أو يُشرب. يُْصِمته ويقال : لم

 الَخْلخالْين : إذا كانت غليَظة الّساقْين ال يُسمع لَخْلخالها صوٌت لغموضه في رجليها. وتُ َصمُ  وجاريةٌ 

 : إذا لم يكن فيها ِشيَةٌ وكانت بُْهماً. ُمْصَمتَاتٌ  ؛ وخيلٌ  ُمْصمت وفََرسٌ  .ُمْصمت وللذي ال َجْوَف له .ُمْصَمت ويقال للّْون البَِهيم :

 .ُمْصِمت ، فهو أْصَمت لسانُه فلم يتكلّم :ويقال للرجل إذا اعتقل 

 وأنشد أبو عمرو :

لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياِ   عريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريا  ن رأيريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريري 

  
اِ    مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ذواِ   ذان  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  

 َأْصرَب ملهن على الصُّما  

َماتُ و: السكوُت. ورواه األصمعي : ِمن ُمغَنِّيات ، أراد من صريفهن. قال :  الصُّمات قال : العََطُش ههنا ، رَوى ذلك كلَّه  الصُّ

 عنهما أحمد بن يحيى.

ُره. : إذا كان ال يُخالُطه غي ُمْصَمتٌ  الذي لْونُه لوٌن واحد ال يخالط لونَه لوٌن آَخُر. َوَحْليٌ  : الُمْصَمتُ  قال ابن السكيت : الثوب

 : ال يُخالط لونَه غير الدُّْهمة. ُمْصَمتٌ  وأْدَهمٌ 

 معناه : قد نَِشب على البسه فما يَتحّرك وال يتَزعَزع ، مثُل الدُّْملُج والِحْجل وما أشبهه. ُمْصَمتٌ  وقال أحمد بن ُعبَيد : َحْليٌ 

 ي : محكٌم تاٌم.َوَصتٌْم ، أ ُمَصتَّم الشيَء فهو َصتَْمتُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :: صتم 

 .ُصتْمٌ  ، وأموال َصتْمٌ  الفراء قال : مالٌ 

 ، أي : شديد غليظ. َصتْمٌ  ويقول : عبدٌ 

 .َصتَْمةٌ  ، وناقة َصتْمٌ  وَجَملٌ 

تْمُ  وقال الليث :  .َصتْمٌ  ، وبيتٌ  َصتْمٌ  من كل شيء : ما َعُظَم واشتّد. جملٌ  الصَّ

 ً ً  وأعطْيته ألفا  . وقال ُزَهير :َصتْما

 صحيحا  أْلف  بعَ  ألف  م َصتَّم    
تْمُ  قال : والحروف  : التي ليست من حروف الَحْلق. الصُّ

جمع األُْصَطّمة بلغة تَِميم ؛ جمعوها بالتاء كراهيةَ تفخيم  األصاتموتممتها. قال : أي : له ألفاً تصطيماً ،  صتمت قال غيره :

 أََصاطم فردُّوا الطاء إلى التاء.

 [مهمل ص ظ :]



4289 

 

 ذ ص
 َسدوم.قال : وال ي (بالذال المعجمة) َصذُومُ  قال أبو حاتم : يقال : هذا قَضاءُ :  [صذم]

 ص ث
 أهملَها الليُث مع الحروف التي تليها.

ْبثُ قال : وروى َسلَمة عن الفّراء أنه :  [صبث] ً قال : : ترقيُع القميص وَرْفُوه. ي الصَّ ً  رأيت عليه قميصا  ، أي : ُمَرقّعاً. ُمَصبَّثا

 الصاد والزاء (أبواب)

 مهمل. ص ر ل :

 ص ر ن
 [.مستعملة]صنر ، نصر ، رصن : 

نَارة الَحّراني عن ابن السكيت قال أبو عمرو : تقول : هي: صنر   .َصنَّارة وال تقل :ـ  بكسر الصادـ  الّصِ

نَّارةُ  وقال الليث :  : ِمْغَزُل المرأة ، وهو دخيل. الّصِ

 الِمْغزل : هي الحديدةُ الُمعَقَّفةُ في رأسه. ِصنَّارةُ  وقال غيره :

ْنَورُ و: السيء الُخلق.  الِصنَّاَرة ثعلب عن ابن األعرابّي :  : البخيل السيىُء الخلُق. الّصِ

 : البخالء من الرجال وإن كانوا ذوي شرف. الصنانيرو

يِّئُو اآلداب وإن كانوا ذِوي نباهة.:  الّصنانيروقال :   السَّ

ً  أنا أرصنتهو، وهو شدة الثبات.  رصانة الشيء يرصن رصن قال الليث :: رصن   .إرصانا

 أكملته. الشيء : َرَصنتُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

 ، وقال لبيد : مرصون : أحكمته ، فهو أرَصنته وقال غيره :

ةٌ  لريريريريريريريريِويريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْه لريريريريريريريريه عريريريريريريريري  مريريريريريريريريِ ٌم عريريريريريريريريَ  أو م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريِ

  
اِن   لريريريريريريريريريَ  َرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْه ظريريريريريريريريريهريريريريريريريريريوَر رواجريريريريريريريريري   وبريريريريريريريريريريَ

  
 أراد بالمسلم غالماً َوَشَمْت يَده امرأةٌ من أهل العالية.

 وَمْضبُوطة. منصورةٌ  الَمْطرةُ التّاّمة ، وأرضٌ  : النُّْصرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: نصر 

 القوُم : إذا أِغيثُوا. نُِصرو. منصورة البالُد : إذا ُمِطرت ، فهي نُِصرت وقال أبو ُعبَيد :

 وقال الشاعر :

 مريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريان أ ريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياه الريريريريريريريريريرّبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  فريريريريريريريريريإمنريريريريريريريريريا

  
ث عريريريريبريريريريريريري  الريريريريوامسريريريريريريري   غريريريرييريريريريريريريْ  ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريرير اَّريريريريجريريريريريريرياُّ بريريريريِ

  
 أرَض بني فالن ، أي : أتيتها. وقال الّراعي : نَصْرتُ  وقال أبو عمرو :

  ذا ما ان ضى الةهر اَّراُ َفودِِّعي
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 تليها. ها الليث مع اَّروف اليت( أ ل1)
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 اْنص رِي أرَ. عاِمرِ و بالَد متيم  
 الغيُث البالَد : إِذا أنبتها. نََصر وقال الفراء :

عاب : ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي النّواصرُ  وقال أبو َخيرة :  .ناصر سْيَل الوادي ؛ الواحد فنَصرَ  من الّشِ

ً  انُصرْ »في الحديث : و: عْوُن المظلوم ،  النَّْصرُ  وقال الليث : وتفسيره : أن يمنعه من الظُّلم إن وَجَده ، «أخاك ظالماً أو مظلوما

 .النّاِصر أنصار ظالماً ، وإن كان مظلوماً أعانه على ظالمه ، وجمعُ 

 الرُجل : إذا امتنع ِمْن ظالمه. انتصرو

على قومه :  ينصره نتقاُم منه ، قال هللا مخبراً عن نوح وُدعائه إيّاه بأناالنتصاُف واال من الظالم : االنتصارُ  قلت : ويكون

َربِ  ال َتَذْر َعَلى اْْلَْرِض ِمَن )قال : ، كأنه قال لربّه انتقم منهم ، كما  [11،  10القمر : ] (( فَ َفَتْحنا10فَانْ َتِصْر ))
راً   [.26نوح : ] (اْلكاِفرِيَن َدَّيَّ

 [.40األنفال : ] (نِْعَم اْلَمْوىل َونِْعَم النَِّصْيُ ) ل هللا جل وعز :، قا الناصرُ  : النصيرُ و

نْيا َواآْلِخَرةِ ): حسُن المعونة ، وقال هللا جل وعز :  النُّْصَرةُ و  اآلية. [15الحج : ] (َمْن كاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يَ ْنُصَرُه هللاُ يف الدُّ

ه المعنى : من ظن من الكفار أن هللا ال يُْظهر محّمداً على َمن خالَفَه فليختنق غْيظاً حتى يموَت كمداً فإن هللا يُْظهره وال يْنفعُ 

 .وسلمعليههللاصلىللنبّي محمٍد  (َأْن َلْن يَ ْنُصَرهُ )مْوتُه َخْنقاً. والهاء في قوله : 

 ، وأنشد : نصرانة كما ترى ؛ مثل نَْدمان ونَداَمى واألنثى نصران لين :في أحد القو النصارى قال أبو إسحاق : واحد

هريريريريريريريا جريريريريريريريَ  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريري  رَّْ  وَأسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريا ريريريريريريريا  ريريريَ لريريريْ  فريريريكريريريِ

  
ِف   لريريريريَّ رَانريريريريريريرية مل  ريريريريَ َ ْ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريَ  كريريريريمريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 مثُل بعير َمْهِرّيٍ وإبٍل َمَهاَرى. نَْصِريًّا : النصارى ويجوز أن يكون واحدُ  .نَْصران : تأنيثُ  فنَْصرانة

 .النّصرانية : الدخوُل في التّنَصُّرُ و .نَْصُرونَه لليث : زعموا أنهم نُِسبوا إلى قرية بالشام اسُمهاوقال ا

، ألنها تجيء من مكان بعيد حتى تقع في ُمْجتَمع الماء حيث  ناِصرة : َمسايل المياه ، واحُدها النَّواِصرُ  شمر عن ابن شميل :

 انتهت ، ألن كلَّ َمِسيل يَِضيع ماؤه فال يقع في ُمْجتَمع الماء فهو ظالم لمائه.

 ص ر ف
 صرف ، صفر ، رصف ، رفص ، فرص.

وال  َصْرفٌ  َدثاً أو أََوى ُمحدثاً ال يُقبَل منهَمن أَْحَدَث فيها حَ »أنه ذكر المدينة فقال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبّيِ : صرف 

 .«َعْدلٌ 

 : التوبة. والعَْدُل : الِفْديَةُ. الصَّْرفُ قال : قال أبو عبيد : ُروي عن مكحول أنه 

 : النافلةُ ، الّصرفُ  قال أبو عبيد : وقيل :و
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 الع ل  : الَفرِيضة .و 
َفما َتْسَتِطيُعوَن )يحتال. قال هللا جل وعز : أي : ،  يتصّرف ل : فالنومنه قي الحيلةُ  : الّصرفُ  روي عن يونس أنه قال :و

، ومنه  َصْيَرفيّ و َصْيَرفٌ  وهذا أشبه األقاويل بتأويل القرآن. ويقال للرجل المحتال : ، قلت : [19الفرقان : ] (َصْرفاً َوال َنْصراً 

 قوُل أمية بن أبي عائذ الهذلي :

ْتَفريريريريريريريريا  قريريريريريريريري  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه  َواّلجريريريريريريريريا   روجريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ

  
اِص   يريريريريري  َّريريريريريريريَ يريريريريريَ  بريريريريريَ ِحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريَ تريريريريريَ لريريريريريْ  مل تريريريريريريَ

  
ْيَرفُ قال : وأخبرني المنذريُّ عن أبي الَهْيثَم أنه  ْيَرفِيو الصَّ  : المحتاُل الُمتَقَلُِّب في أموره الُمَجّرُب لها. الصَّ

فُ و يَْصِرفُ  : التَّقَلُُّب والِحيلة ، يقال : فالنٌ  الصَّْرفُ و  يَكتسب لهم.أي : ِلِعيَاِله ،  ِرفُ يصطَ و يتََصرَّ

 .«الحديث يَْبتَِغي به إقباَل وجوِه الناس إليه لم يَُرح رائحةَ الَجنَّة َصْرفَ  من طلب»في حديث أبي إدريس اْلَخْوالنِّي أنه قال : و

 : الفَْضُل ، يقاُل : لهذا الصرفُ والّدراهم.  َصْرفِ  الحديث أن يزيد فيه ِليُِميَل قلوَب الناس إليه ، أُِخَذ من َصْرفُ  قال أبو ُعبَْيد :

الكالم ، أي : فضَل بعض الكالم على بعٍض. وقيل لمن يَُميِّز  َصْرفَ  فالن لم يُحسنقال : على هذا ، أي : فضل. وي َصْرفٌ 

 .َصيَرفيّ و َصْيَرفٌ  ذلك :

 السُّيُول والخيول واألمور واآليات. فتصري من جهة إلى جهة. وكذلك َصْرفُها الّرياح : تصريفُ  وقال الليث :

غيِر  َمْصِرف إنساناً على وجٍه يريده إلى تَصِرفَ  أن الصََّرفُ والكلمِة : إجراؤها بالتنوين  َصْرفُ والدهر : َحَدثُه  صرفوقال : 

 ذلك.

ْرفَةُ و وإذا غاب مع طلوع الفجر فذاك أّول : كوكٌب واحٌد خْلَف َخَراتَي األسِد ، إذا طلع أماَم الفجر فذاك أّول الخريف ،  الصَّ

 الربيع ، وهو من منازل القمر.

ْرفَةُ  والعرب تقول :  : ناُب الّدهِر ، ألنها تَْفترُّ عن البرد أو عن الحّر في الحالتْين. الصَّ

 اآليات تَْبيينُها. تصريفُ  وقال الّزّجاج :

 اآليات : بَيّناها. صرفنا ولقد

 لفّضة ، وأنشد :: ا الصَِّريفُ  عمرو عن أبيه :

بريريريريريريريريا   م َذهريريريريريريريريَ ا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريري  َ انريريريريريريريريَة مسريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ  بريريريريريريريري  غريريريريريريريري 

  
رِيريريريريريريريريفريريريريريريريريا  و   َزف  و ال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريكريريريريريريريرين أنريريريريريريريريتريريريريريريريريم  ريريريريريريريريَ

  
 : صوُت األنياب واألبواب. الصَِّريفُ و

ِريفُ  أبو عبيد عن األصمعي :  به عن الضَّْرع حاّراً ، فإذا سكنَْت َرْغَوتهُ فهو الصَّريح. يَْنصِرف : اللّبَُن الذي الصَّ

 : الخمُر الطيّبة. الصريفُ  الليث :وقال 

 وقال في قول األعشى :
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هريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ ٌ  طريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريِّ ة طريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريّ رِيريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وب  وَدْن   ٌ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريني كريريريريريريريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريريريريريريريريا َُّبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، وهو نهر يَتََخلَُّج من  َصِريِفين نِسبت إلى وقيل : .الصريف ألنها أِخذت من الدَّّن ساعتئذ كاللبن َصِريفيّة قال بعضهم : جعلها

رفُ والفُرات.   : الخمُر التي لم تُْمَزج بالماء ، وكذلك كّل شيء ال ِخْلَط فيه. الّصِ

رفُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  : شيء أحمُر يُدبَغ به األِديُم. وأنشد : الّصِ

فريريريريريريريريريرية  ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين  لريريريريريريريريريريِ ٌه غريريريريريريريريريريت   ريريريريريريريريريري ْ يريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريري 

  
لَّ بريريريريريريريريريريريه اأَلِدمي    ِرِف عريريريريريريريريريريري  ْون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : أنها خالصة.

 : اسٌم. الصَّرفانُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

َرفانُ والموت   : جنٌس من التمر. الصَّ

َرفانو صاص ، ومنه قوُل الّراجز : الصَّ  : الرَّ

ُْ َصَرفاان   رِدا  َ ِ ي ا      أ
ً  إذا اشتهِت الفحَل ، وقد تَْصرفُ وثعلب عن ابن األعرابي قال : الّسبَاُع كلُّها تُْجِعل  وأكثر ما يقال  .صاِرفٌ  فهي صَرفت ِصرافا

 ذلك للكلبة.

 وقال اللّيث : ِحْرمةُ الّشاِء والكالِب والبقِر. وقال الُمتَنَّخل :

ر وفريريريريريريريريريريريريريرية واَن َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ س َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ن  ريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
رِيّ  وعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريِ   ل مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريِ  ْرجريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ، أي : بكأس ُشِربت بمصروفة قال :  . وعلى ِمْرجل : أي على لحم ُطبخ في ِمرجل وهي الِقدر.ِصْرفا

يِرفيّ  وقال الليث :  من النجائب منسوبة وال أعرفه ، وال الصدفي بالدال. الصَّ

ً  الشاعر ِشعَرهُ  أَْصرفَ  ثعلب عن ابن األعرابي :  .: إذا أْقَوى فيه يُْصِرفه إصرافا

 وأنشد :

   بغت م صَرفة الَ وايف 
 .أصرفته فالناً وال يقال : َصَرْفتُ  ويقال :

 اآليات تبيينها. تصريفو

َصفُ  األَْصَمِعيُّ :: رصف   .َرَصفه : َصفاً يَتََّصل بعُضه ببعض ، واحدها الرَّ

َصفُ  وقال أبو عمرو :  .َمْرُصوف : َصفاً طويٌل كأنه الرَّ

يت قال :الحراني عن ابن  صفُ  السّكِ صاف : إذا َشَدْدَت عليه أْرُصفُه الّسهمَ  َرَصْفتُ  مصدرُ  : الرَّ ، وهي َعقَبةٌ تَُشّد على  الّرِ

ْعُط َمْدَخُل سنح النَّْصل. ْعط ، والرُّ  الرَّ

صفَة وقال األصمعي فيما يروي أبو عبيد : هي صاف ، وجمعُها الرَّ صاف في الحديث : ثم نظر فيو .الّرِ فتَحارى أيَرى  الّرِ

 شيئاً أم ال.

َصفَةُ  وقال الليث :  : َعقبةٌ تُْلَوى على موضع الفُوق. الرَّ

 قلت : وهذا خطأ ، والصواُب ما قال ابن السّكيت.

َصفُ و  بعُضها إلى بعض. وأنشد للعَّجاج : مرصوفٌ  : حجارةٌ  الرَّ
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َزفريريريريريريريريريا رِيريريريريريريريريريق مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريري  ّن يف اإِلبريريريريريريريريريْ  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال  َرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ    امريريريريريريرين َرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف  انَُّع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريْ

  
 فصار منه في هذا ، فكأنه نازعه إياه. َرَصفٍ  نازع سيالً كان في َرصفٍ  قال الباهلي : أراد أنَّه َصبَّ في إبريق الخمر من ماءٍ 

صف إذا َمَزج شرابه بماء الّرجُل : أَْرَصف ثعلب عن ابن األعرابي : ، وهو الذي يَنحدر من الجبال على الصخر فيَْصفُو ،  الرَّ

 بيت العجاج.وأنشد 

صْفاء وقال : ُصوف من النساء : الضيّقةُ الَمالقِي وهي الرَّ  .الرَّ

 قدَمْيه ، وذلك إذا ضم إحداهما إلى األخرى. َرَصف وقال الليث : يقال للقائم إذا َصّف قََدَمْيه :

 من النُّوق : التي تقوم ناحيةً ، فإذا خال الحْوُض جاءت فشِربْت. الفَْرصاءُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: فرص 

 وهي النُّْهزة. الفُْرصة قلت : أُخَذت من

َصتهومن البئر فأْدل.  فُْرَصتُك وقال األصمعي : يقال : إذا جاءت  يَتفاَرُصون ساعتُه التي يُستَقَى فيها. ويقال : بنو فالن فُرُّ

 معناها أنهم يتناوبون االستقاء منها. قلت :بئرهم ، أي : يَتناَوبُونها. 

 كالنُّْهَزةِ والنَّْوبة. الفُْرصة وقال الليث :

 افترصت وقد افترصهاويا فالن ونوبتك ونهزتك ، والمعنى واحد ، والفعل أن تقول : انتهزها  فرصتك تقول : أصبت

 وانتهزت.

قال ، «ُممّسكة فتطّهري بها فِْرصةً  ُخِذي»االغتسال من الَمِحيض : قال للمرأة التي أمرها ب السالمعليهفي الحديث أن النبّي و

 أبو عبيد : قال األصمعّي :

 الشيء ، أي : قطعته. فَرصت : القطعةُ من الصوف أو القطن أو غيره ، وإنما أُِخذت من الِفْرصة

 ى :ِمْقراض ، ألنه يقطع بها ، وأنشَدنا لألعش ويقال للحديدة التي يقطع بها الفّضة :

ع  عريريريريريريريريرين أعريريريريريريريريريراضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم وأ عريريريريريريريريريت كريريريريريريريريريم و   أَْدفريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريَ حريريريريَ ّي مريريريريلريريريريْ اجريريريريِ فريريريريريريريَ فريريريريراِص ا ريريريريَ  ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياان  كريريريريمريريريريِ

  
راك.أي : نعلَك ،  اْفِرصْ  وقال غيره : يقال :  أْخِرق في أُذُنها للّشِ

 .«رقبته قائماً على ُمَريَّته يضربها فريصُ  إني ألكره أن أرى الرجَل ثائراً »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 وقال النابغة : .فَِريص : الُمضغةُ القليلة تكون في الَجْنب تُْرعد من الدابة إذا فَِزعت ، وجمعُها الفَِريصة قال أبو عمرو :

  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك الريريريريريفريريريريريريصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَة  ملريريريريريريريْ رى فريريريريريريريأنريريريريري ريريريريريريريذه 

  
 من العضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك املبي ر  ذ يةريريريريريريريريريريريريريريفي 

  
 وقال أبو عبيد : هي اللّحمة التي بين الَجْنب والَكثف التي ال تزال تُْرَعد من الدابة.
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قبة وعروقَها ، ألنها هي التي تثور عند الغضب.  قال : وأَْحَسب الذي في الحديث غير هذا ، إنما أراد َعَصَب الرَّ

 ؟الفَِريص كما فّسره األصمعي ، فقيل له : هل يَثور الفَِريص فّسر وأخبرني ابُن هاجك عن ابن جبلة أنه سمع ابن األعرابي

 كما يقال : فالن ثائر الرأِس : أي ثائر َشعِر الرأس. الفَِريص قال : إنما يعني الشعر الّذي على

 .فريصتَه الرجَل أْفِرصه : إذا أصبتَ  فََرْصت أبو عبيد عن أبي زيد :

 أُم سويد. الفَِريصةو: اللّحَمةُ التي بين الَكتِف والّصْدر.  الفَِريصةُ  عمرو عن أبيه قال :

 الرجل : الرقبة. وفَِريُسها : عروقُها. فريصةُ  وروى أبو تراب للخليل أنه قال :

 .الفَْرصة في حديث قَْيلَة : أن ُجَوْيِريَةً لها كانت قد أخذتهاو

 وهي ريُح الحَدبة.ـ  السين والمسموع من العرب بالصادبـ  قال أبو ُعبيد : العامة تقول لها : الفَرسة

 : الَكْسر.ـ  بالسينـ  قال : والفَْرسُ 

 : الّشق. الفَْرصو

ً  بها تَْفِرُصه : َشدُّ الجلِد بحديدة عريضة الطََّرف الفَْرصُ  وقال الليث :  الَحذَّاُء أُذُنَي النَّعل عند عقبهما يَْفِرص َغمزاً ؛ كما فَْرصا

راك. بالِمْفَرص  ليجعل فيها الّشِ

 : االست ، وهو أيضاً مرجع المرفق. وأنشد : الفريصة وقال أبو عمرو :

   َجواٌد مسني يريْفِرص ه الَفرِي    
 يعني حين يُشّق جلَده العَرُق.

 أْسفل نَْعِل الِقَراب : تَْنقيُشه بطرف الحديدة. تَْفِريصُ و

ْفصةوهي الفُْرصةُ أبو ُعبَيد عن األصمعي قال : : رفص   : النَّْوبةُ تكون بين القوم يتَناَوبُونها على الماء. الرُّ

ِرّماح :  قال الّطِ

َتَمتِِّح 
 
   كَأْوِب َيَ ْي ذي الرُّْفَصِة امل

ً  الّسعرُ  اْرتَفَص أبو ُعبَْيد عن أبي زيد :  : إذا غال وارتفع. ُمْرتَِفص فهو ارتفاصا

ْفصة قلت : كأنه مأخوذ من  وهي النَّْوبَة. الرُّ

 .«َصفَر ال َعْدَوى وال هاَمةَ وال»في الحديث : : صفر 

فَر قال أبو عبيد : فّسر الذي روى الحديَث أن  : دوابُّ البطن. الصَّ

فَر وقال أبو ُعبَيدة : سمعُت يونس يسأل ُرْؤبَةَ عن  فقال : هو َحيَّةٌ تكون في البطن ، تصيُب الماشيةَ والناس. الصَّ

 قال : وهي عندي أْعَدى من الَجَرب عند العرب.

 أنها تُْعِدي. وسلمعليههللاصلىقال أبو ُعبَْيد : فأَبطل النبيُّ 



4297 

 

 قال : ويقال : إنها تشتّد على اإلنسان وتؤذيه إذا جاع.

 وقال أعشى باهلة :

 ال يريَعضُّ على   ْرس وِفِه الصََّفر و   
م إلى لصفَرا قال : وقال أبو ُعبيدة : يقال في  في تحريمه. والَوْجه فيه التفسيُر األّول. صفر أيضاً : أنه تأخيرهم الُمَحرَّ

 أي : َجْوعةٌ.، «في سبيل هللا خيٌر من ُحْمِر النَّعَم َصْفَرةٌ »في حديث آخر قال : و

فَرُ  وقال التِّميمّي :  ، ألنها تفعل ذلك إذا جاع اإلنسان. َصفَرٌ  : الجوُع. وقيل للحيّة التي تَعُضُّ البطَن : الصَّ

،  يَْصفَر َصفَراً  اإلناء من الطعاِم والشراب ، والَرْطُب من اللّبن َصِفرَ و. يَْصفَر تصفيراً  الرجل َصِفرَ  الحّراني عن ابن السكيت :

 .َصِفر أي : خال ، فهو

 اإلناء. وأنشد : َصفَرومن قَرع الغناء ويقال : نعوذ باهلل 

 لو أَْدرَْكَله  َصِفَر الِوطاب و   
 يقول : لو أدركتْه الخيُل لقتلته ففَرَغت ِوطاُب َدِمِه وهي ُجسمانه ِمن َدِمه إذا ُسِفك.

فاُر :  أبو حاتم عن األصمعي قال :  .األصفر الماءُ الصُّ

م ، وإذا ُجمعا قيل لهما َصفَرُ  وقال اللّيُث : فَارُ قال : و،  الّصفَران : شهٌر بعد الُمَحرَّ  تعلو اللَّوَن والبََشرة من داٍء. َصْفَرةٌ  : الصُّ

 ، وأنشد : َمْصفُور قال : وصاحبُه

َْصف ور 
   َقْضَ  ال َّبيِ  انِئَ  امل

ْفَرةُ ووقال الليث :   .األصفر : لونُ  الصُّ

 االصفرار.وفعله الالزُم 

ةً ويحمارُّ أخرى. ويقال في األول : يَْصفَارُّ  : فَعََرٌض يَْعِرض لإلنسان ، يقال : االصِفيرارُ  قال : وأما  .اْصفَرَّ يَْصفَرّ  مرَّ

ِفيروقال :   من الصوت بالدواب : إذا ُسقيت. الصَّ

 فيها بالِحمار ليَشرَب. صِفريوفيها الغالُم للَحمام ،  يَْصِفر : َهنَةٌ جوفاُء من نُحاس الّصفَّارةُ و

فرُ وقال :   ، والجميع والذَّكُر واألنثى والواحُد فيه سواء. ِصْفر فهو َصِفَر يَصفُر ُصفُوراً قال : : الشيء الخالي ، ي الّصِ

ْفرُ و  في حساب الِهْند : هو الدائرة في البيت يغني حسابه. الّصِ

 .صافِر الدار قولُهم ما فيقال : وأخبرني المنذرّي عن أبي طالب 

 به ، وهذا مما جاء على لفظ فاعل ، ومعناه َمْفعول به ، وأنشد : يَْصِفرُ  قال أبو ُعبَيدة واألصمعي : المعنى ما في الدار أَحدٌ 

لريريريريريريريريريريريريريريريرياُِّل  مريريريريريريريريريريريريريريريريا هبريريريريريريريريريريريريريريريريا َ
ه املريريريريريريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ْ    هبريريريريريريريريريريريريريّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريِ ن عريريريريريريريريريريريريريَ  ممريريريريريريريريريريريريريّ

  
 أي :،  صافر قال : وقال غيُرهما : ما بها
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ر. ي الما هبا أمس  ، كما   : ما هبا َد َّ
 .َصِفير وقال الليث : أي ما بها أحٌد ذو

وم. األصفَر وبنو  : ُملوُك الرُّ

 وقال عديُّ بُن زيد :

وك  الريريريريريريريرو  لريريريريريريري  ُ  مريريريريريريري   بريريريريريريريلريريريريريريريو األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريرير الريريريريريريريكريريريريريريريرا

  
ور    بريريريريريريريريريريريريريَق مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريريريريري   ُو مل يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْفرو  : النَُّحاُس الجيّد. الصُّ

 الُمهلّب. : ُكْنيَةُ والدِ  ُصْفَرة وأَبو

ْفِريَّةو  : جنٌس من الخوارج. الصُّ

وا  ألوانهم. ُصفرة ألنهم نُِسبوا إلى ُصْفِريَّةً  قال بعضهم : ُسمُّ

ْفِريَّة الصواُب في الخوارجقال : ورَوى أبو حاتم عن األصمعّي أنه   ، بالكسر. الّصِ

وام ِصفرٌ  قال : وخاَصَم رجل منهم صاحبَه في السجن فقال له : أنت وهللا  .ِصْفِريَّة ن الدين ؛ فُسمُّ

فريَّة قال : وأما  .صْفَرة فهم المهالبة ، نُِسبوا إلى أبي الصَّ

 أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه أنشده :

يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ْذمريريريريريريريريريريريِ ة ال تريريريريريريريريريريريَ ونريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ    رِيريريريريريريريريريريريَح بريريريريريريريريريريريريَ

  
رِّيريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
 جريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِه أبلريريريريريريريريريريريريريوان امل

  
 ، وصاحبُه يَرَشح َرشحاً ُمْنتِناً. األصفر قال قوم : هو مأخوذ من الماء

فَر وقال قوم : هو مأخوذٌ من  ، وهي َحيَّاُت البَطن. الصَّ

فَِريَّة وأخبَرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : ى أَمطاُر هذا  الصَّ : من لَُدن طلوع ُسَهيل إلى ُسقوط الذراع ، تُسمَّ

 .َصفَِرية الوقت

 ة ليلة واحدة الثني عشرة ليلة من آب.وقال : يطلع سهيل والجبه

 : ما بين تََولِّي القَْيظ إلى إقبال الشتاء. الصفَِريَّة وقال أبو َسعيد

ماك. الصفَِريَّة وقال أبو زيد : أّول  طلوُع ُسَهيل وآخُرها طلوُع الّسِ

ى المعتِدالت. الصفَِريّة قال : وفي أّول ها وبرُدها تسمَّ  أربعون ليلةً يختلف حرُّ

 : نباٌت يكوُن في أّول الخريف تَخضّر األرُض ويورق الشجر. الصفَِريّة قال الليث :و

الشمسّي يقول له : وقال أبو نَْصٍر : الّصقَِعّي أوُل النّتاج ، وذلك حين تَصقَع الشمُس فيه رؤوَس البَْهم َصْقعاً. وبعُض العَرب 

اِم النخل ، ثم الّشتِوّي وذلك في الربيع ، ثم الدفَئِّي وذلك حين تَدفَأُ الشمس ، بعد الصقَِعّي وذلك عند ِصر الصفَِريّ  والقَْيِظي ، ثم

 ثم الصْيِفّي ثم القَْيِظّي ، ثم الَخَرفيَّ في آخر القَْيظ.

اإلبل : سوُد اإلبل ، ال تَرى أسَوَد من  الصُّفرقال : ،  [33المرسالت : ] (مِجاَلت  ُصْفر  ) وقال الفّراء في قول هللا جل وعز :

ت العرُب سوَد اإلبل صْفرةً  إاّل وهو ُمشَرب  ، كما صْفراً  ، ولذلك َسمَّ
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 َ ّوا اليتِّباء أ ْدما  ملا يعلوها من اليتُّلمة يف بياِضها.
 : األسَود. وقال األعشى : األصفرُ  وقال أبو عبيد :

ي مريريريريريريريريلريريريريريريريريه وتريريريريريريريريلريريريريريريريريك رِكريريريريريريريريايب  يريريريريريريريريلريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريلريريريريريريريريَك  ريريريريريريريريَ

  
ٌر أوالد هريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريزَّبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِ     هريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريْ

  
 : ما بَقَي في أصول أسنان الدابَّة من التِّْبن والعَلَف للدواّب كلها. الصفَارُ  وقال الليُث :

فارووقال ابن السّكيت : السََّحم   نَْبتان. وأَنشد :ـ  بفتح الصادـ  الصَّ

امسريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا ة مريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريٌع أرمريريريريريريريريريريريريَ َر ريريريريريريريريريريريريَْ   ن الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري 

  
م  هبريريريريريريريا   حريريريريريَ ارِ و مريريريريريريريا كريريريريريريريان مريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
 .األصافر ِشعٌب بناحية بَْدٍر ، ويقال لها : الصْفراءو: نَْبٌت من العُْشب.  الصْفراءو

ْعَوة. الصفَاِريّة وقال ابن األعرابي :  : الصَّ

 : الجبان. الصافرو

 ص ر ب
 ُمستعملة. صبر ، صرب ، برص ، بصر ، ربص :

بِيَرة الرجُل : إذا أَكل أصبَرَ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: صبر  قاقةُ التي يَْغِرُف عليها الخباُز طعاَم العُْرس. الصَّ  ، وهي الرُّ

 هما ُعدَّتان لإليمان : الصبُر صبرانقال : ،  [46األنفال : ] (َواْصَِبُوا ِإنَّ هللَا َمَع الصَّاِبرِينَ )قال ابن عرفة في قوله تعالى : 

 عن معصية هللا جل ثناؤه وما نهى عنه. الصبروعلى طاعة هللا وما أمره ،  الصبر

،  الصبر فالمقتدر على الّصبور ؛ فأما صبورو صبّارو صابر ، يقال : [5إبراهيم : ] (ِلُكِل َصبَّاٍر َشُكورٍ )وقال في قوله : 

كد من الشاكر وقتاً بعد وقت. والشكور : أو يصبر : الذي الصبَّاروكما يقال : قتول وضروب ، أي : فيه قدرة على ذلك. 

 وهذان خلقان مدح هللا بهما نفسه ، وقد نعت بهما خلقه.

 ، وهي الحّرة. صبّار ، وهي الدَّاهية ، وكذلك إذا وقع في أمِ  َصبُّور الرجُل : َوقَع في أُمّ  أصبَرَ و

بير الرجل : إذا َجلَس على أصبَرو بار َسدَّ َرأَس الَحْوَجلَة أصبَرواألقدر وهو الوسط من الجبال  الصَّ داد. بالّصِ  ، وهو الّسِ

 ويقال ِلَرأسها الفعولة والعرُعرة واألنبوب والبلبة.

 : نقيُض الَجَزع. الصْبرُ  وقال الليث :

برو. َمْصبور : نَْصُب اإلنساِن لْلقتْل ، فهو الصْبرو تُه ، وكلُّ من يمينَه ، أي : حلَّفْ  صبَرتُ  : أن تأخذ يميَن إنساٍن ، تقول : الصَّ

 .صْبرٍ  ، ويمينُ  صْبرٍ  حبستَه لقتٍل أو يميٍن فهو قتلُ 

 .«َصبراً  أنه نَهى عن قَتْل شيٍء من الدواب»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

 قال أبو ُعبَيد : قال أبو زيد وأبو عمرو في
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 ا    ي رَمى مسىت ي  َتل.مسيّ  ي ْصرب هو ال ائر أو غت ه من ذواِ  الرُّو « : َصربا  »قوله : 
بر قال : وأصلُ   .صبَره الَحْبس ، وكلُّ من َحبَس شيئاً فقد الصَّ

 .«اصبروا الصابرواقتُلوا القاتل »الحديث اآلَخر في رُجٍل أمَسَك رجالً وقتَلَه آَخُر فقال :  ومنه

 يعني احبِسوا الذي َحبَسه للموت حتى يموَت. : اصبُِروا الصابر قوله :

، يعني أنّه أُْمِسك على الموت ، وكذلك لو َحبَس رجٌل نفَسه على شيء يريده  صبراً  ومنه يقال للرجال يقدَّم فتُضَرب ُعنقه : قُتِل

 نفسي. صبرتُ  قال :

 وقال عنترة يذكر حرباً كان فيها :

رَّأب   ة لريريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريريك مسريريريريريريريريريريريري   فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَبْ  عريريريريريريريريريريريريارِفريريريريريريريريريريريريَ

  
ع    ان تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ س  اجلريريريريريريريريبريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ و  ذا نريريريريريريريريريَ ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
ْبر أبو ُعبَيد : يقوُل : إنه قد حبس نفسه ، وِمن هذا يَمينقال  ، وهو أن يَحبِسه ، الّسلطان على اليمين حتى يحِلف بها ، فلو  الصَّ

 .صْبراً  حلف حلَف إنساٌن من غير إحالٍف ما قيل :

رة وُكْمَدة مقشعّرة المنظر ، يخرج : ُعصارة شجٍر ورقُها كقُُرب السكاكين طواٌل ِغالٌظ في ُخْضَرتها ُغبْ  الصبِرُ  وقال الليث :

يح.  وسطها ساٌق عليه نَْوٌر أصفُر ثَِمه الّرِ

بَارُ وقال :  ى التََّمر الِهْنِدّي. الصُّ  : َحمل شجرة طعُمه أشدُّ حموضةً من الَمْصل له عْجم أحمُر عريٌض يسمَّ

بَار ثعلب عن َسلَمة عن الفراء قال : : ِصماُم  الصباروالحجارةُ الُمْلس. قال :  : الُصبَارولصاد. التَّْمر الِهْندّي ، بضم ا : الصُّ

 القاُرورة.

بارة أبو ُعبَيد ، عن أبي ُعبَْيدةَ قال :  الحجارة ، بضم الصاد قال األعشى : : الصُّ

را  أبَن  مريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريارأب  ْرَء مل خيريريريريريريريريريريريريريريريريري 

َ
 املريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
 .صبار : األرض التي فيها َحصباء وليست بغليظٍة ، ومنه قيل للَحّرة : أمُ  الّصبرُ  وقال :

فاة التي ال يَحيُك فيها شيء. و صبَّار شمر عن ابن ُشَمْيل : أمُ  : األرُض الغليظة الَمشرفة الشأْسه ال  الصبَّارةقال : : هي الصَّ

 تُنبُت شيئاً ، وهي نحٌو من الجبُل.

ى ، وال صبّارٍ  وقال : هي أم  ، وإنما هي قُفٌّ غليظة. صبارةً  تسمَّ

ْبرُ  وقال األحمر :  جانُب الشيء ، وبُْصُره ِمثلُه. الصُّ

 الجنة. ُصْبرُ  الشيء : أعاله. ومنهُ قوُل ابن مسعود : ِسدَرة المنتَهى : ُصْبرُ  ويقال :

 : أعالها. ُصْبُرها قال :

 وقال النَِّمر يصُف َرْوضةً :
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َرهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري ْه و كريريريريريريريريريريَ َزبريريريريريريريريريريَ ة  عريريريريريريريريريريَ  رَّبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريع بريريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريارِهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريؤ هريريريريريريريريريريا    َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريرياَء  ريريريريريريريريريريَ  َوطريريريريريريريريريريْ

  
 القَْبر : نواِحيه. أصبارُ  وقال غيره :

ْبرةو بار من الحجارة : ما اشتّد وَغلُظ ، وجمعُها الصَّ  ، وأنشد : الصَّ

ر ُّ اهلريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريرياِ  فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريريأّن تريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريار  بريريريريريح أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريرييريريريريريريريَل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  قريريريريري 

  
فاِدع بَوْقع الحجارة. ويُقال للداهية الشديدة أمشبه نَِقيَق  ، أي : في أمر  َصبُّور يقال : َوقَع فالٌن في أم: . وقال غيره صبور الضَّ

 : َهْضبة ال َمنفَذ لها ، تْضرب َمثالً للداهية وأنشد :  َصبّور ال َمْنفَذ له عنه. وقيل : أمُ 

ه  يريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريْ ه هللا  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أوقريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
   ْ وِر فريريريريريريريريريريريَأْوَدى وَنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريُّ  يف أُِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ار حين ضَربه عثمان و معناه فليقتّص. ، فليَْصَطبر فلّما ُعوتَِب في ضربِه إيّاه قال : هذه يَِدي لعَّمارٍ ـ  هللارحمهمافي حديث عمَّ

. رفاْصَطبَ  ، أي : أقصَّه منه ، أَْصبَرهوفالٌن فالناً لولّيِ فالٍن ، أي : َحبَسه.  َصبَر يقال :  ، أي : اقتَصَّ

ه   بمعنى واحد : إذا قَتَلَه بقََود وأَباَءهُ ِمثلُه. أْصبََرهوأبو ُعبَيد عن األحمر : أقاَد السلطاُن فالناً وأقَصَّ

 .َصبِيرٌ  : إذا كفلَت به فأنابه َصْبراً  به أصبر بفالن َصبَْرت أبو ُعبَْيد ، عن أبي زيد :

تاء ، أي : في شّدة البَْرد. َصبَاّرة : إذا لزمتَهُ وقد أتيتُه في أصبره لرَجلا َصبَْرتُ ووقال الكسائي مثله. قال :   الّشِ

 .«الصبور أن هللا جلَّ وعزَّ قال : إني أنا»:  وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبّي و

بور قال أبو إسحاق : قال : في ِصفَة هللا تعالى الحليم ، قال األصمعّي : أدهقُت الكأس إلى أصحابها ، أي : إلى أعاليها.  الصَّ

بِيرُ و بِيرُ و: السحابة البيضاء. قال :  الصَّ  بعُضه فوَق بعض درجا. يَصبرُ  الّذي الصَّ

بِيرُ  وقال أبو زيد :  : الَجبُل. الصَّ

ْبرةوالقوم : زعيُمهم ،  َصبيرُ ويضةٌ تُْبَسط تحت ما يؤكل من الطعام. اْلُخوان : ُرقاقة عر َصبيرُ  وقال الليث : : من الطعام  الصُّ

 مثل الصُّوفة بعضه فوق بعض.

 أكَرَهه.أي : ،  صْبرٍ  الحاكم فالناً على يمين أصبَرقال : : اإلكراه ؛ ي الصبر وقال أبو العباس :

، أي : ما أجرأهم على عمل  [175: البقرة ] (َفما َأْصََبَُهْم َعَلى النَّارِ ) : الجْرأة ، ومنه قول هللا جّل وعّز : الّصبروقال : 

 أهِل النار.

على َمعَاصي الجبَّار ،  الصْبرُ وعلى طاعة الجبّار ،  الصْبرُ  فقال : ثالثة أنواع : الصبر قال أبو َعْمرو : سألت الَخلَْنِجي عنو

 على طاعته وتِرك معصيته. الصْبر على الصبرو

 بغير َصبُور ، وامرأةٌ  َصبُور ويقال : رجل
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 .صرب   هاء ، و ع ها
 : نَفاذٌ في القَْلب. البَصرُ و: العْين ، إاّل أنّه مذكَّر.  البََصرُ  قال الليث :: بصر 

 به. بَُصْرتُ  . ويقال :بُصر يَْبُصر ، والفعلُ  البَصير : َمصَدر البَصارةو

 الشيء ِشْبه َرَمْقتُه. تبّصْرتُ  ويقال :

 .بصيرة في أمره وِدينِه : إذا كان ذا استَبَصرو

 .بصائر ، أي : كانوا في دينهم ذوي [38العنكبوت : ] (وَكانُوا ُمْستَ ْبِصرِينَ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

ْبِصرِينَ )قال : فنادوه :   بضاللتهم.معجبين أي : ،  (وَكانُوا ُمْست َ

َفما كاَن هللاُ لَِيْظِلَمُهْم )وقال أبو إسحاق : معناه : أنّهم أتَْوا ما أتَْوا وقد بُيّن لهم أَن عاقبتَه عذابُهم ، والدَّليل على ذلك قوله : 
وَكانُوا )َعْدالً ، فلما بيّن لهم عاقبةَ ما نهاهم عنه كان ما فعل بهم  [71النحل : ] (َولِكْن كانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

 .(ُمْستَ ْبِصرِينَ 

 بالعَْين. أبَصرتُ و. البَصيرة ، أي : علمُت ما لم تعلموا ، من [96طه : ] (َبُصْرُت ِبا ََلْ يَ ْبُصُروا ِبهِ )وقال األخفش في قوله : 

 تأويل َعِلْمُت بما لم تعلَموا به.نظرُت ، فال:  أبصرُت أبِصرُ و: إذا صار َعِليماً بالشيء ،  يَبُصرُ  الرجلُ  بَُصر وقال الزجاج :

ْنساُن َعلى نَ ْفِسِه َبِصْيَة  ))وقوله جّل وعزَّ :   [.15،  14القيامة : ] ((15( َوَلْو َأْلقى َمعاِذيَرُه )14َبِل اْْلِ

ْجالن والعْينان والذَّ   : َكر ، وأنشد قال الفراء : يقول على اإلنسان من نفِسه ُرقَباء يَْشَهُدون عليه بعمله : اليدان والّرِ

ْنِء عريريريرييريريريريلريريريريريريريا  بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب    كريريريريريريريَأن عريريريريلريريريريى ذي الريريريري ريريريريِّ

  
ر  هريريريريريريريريريريَو انظريريريريريريريريريرير ْه   لريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريَ ِ ه أو مريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  

هريريريريريريريْم  اِذر مسريريريريريريريىت حَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريلريريريريريريرياَس كريريريريريريريلريريريريريريريَّ  حيريريريريريريري 

  
ر ْه   ى عريريريريلريريريرييريريريريهريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريرائريريريريِ فريريريريَ  مريريريرين ا ريريريريوف ال  ريريريريَ

  
ين وتحقق األمر. البَصيرة وقال الليث :  : اسٌم لما اعتقد في القَْلب من الّدِ

 من الفقر ، أي : ُشقَّةً ملفَّقة. بصيَرةً  رأيُت عليهقال : الُملَفِّق بين ُشقَّتَْين أو ِخْرقَتَين ، ي:  الباِصرُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 أيضاً : الشُّقَّة التي تكون على اْلِخباء. البَصيرةوقال : 

: الِحجارةُ إلى البياض  البْصرو: أن يَُضمَّ أَِديٌم إلى أَديم يَُخاطان كما يُخاط َحاشيَتا الثوب.  البَصرُ  يت عن أبي عمرو :ابن السك

 ، وأنشد : البَْصرة: ، فإذا جاُءوا بالهاء قالوا 

 ِساَلُِ و   َجوانب ه من َبْصرأب  
 قال : و 

ه   ر  ال أَ بِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وَد َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريري  لريريريريريريريْ ك  جريريريريريريري    ن تريريريريريريريَ

  
لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِع  أوقريريريريريريريريِ   يريريريريريريريريِه فريريريريريريريرييريريريريريريريريَ  ْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه فريريريريريريريريَأمحريريريريريريريريِْ
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اقة. : البَْصرةو البِْصرُ  َسلمةُ عن الفّراء قال :  الحجارة البَرَّ

 بها. البَْصرة بَْصَرةً  : أرٌض كأنها َجبَل من ِجّص ، وهي التي بُنِيَْت بالِمْربَد ؛ وإنما ُسّميت البََصَرةُ  وقال ابن ُشميل :

 كالهما الحجارةُ التي ليست بُصْلبه. والَكَذاُن : البَصرةُ  وقال أبو عمرو :

: إذا كانت فيها  بَِصرةٌ  طيّبتَه. وأرضٌ  : إذا كانت َحمراءُ ـ  بضم الباءـ  بُْصَرة وقال شمر : قال الفّراء وأبو عمرو : أرُض فالنٍ 

 األرض : ِغلَُظها. بُْصرُ وحجارةٌ تَقَطع حوافَر الّدواب. 

 من َدم ، وهي الَجِديَةُ منها على األرض ، وأَْنَشد : بَصيرةٌ  يقال : هذه أبو ُعبَْيد عن األصمعّي وأبي عمرو :

ْم  هريريريريريريريِ ر هريريريريريريريْم عريريريريريريريلريريريريريريريى َأكريريريريريريريتريريريريريريريافريريريريريريريِ وا َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريِ  رَامسريريريريريريري 

  
ٌ  َوَأي َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَتيت يريريريريريريريريريريريَ و   تريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريْ  و هبريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ

  
 : دَم أبيهم. بالبصائرِ  يعني

 ، يَعنِي ثِْقل دمائهم على أكتافهم لَم يثأروا بها. بَصائُِرهم راُحوا وقال شمر : قال ابن األعرابي في قوله :

يَة.  : البَصيرة ثعلب عن ابن األعرابّي ، قال : ْرهم من الدَّم. البَصيَرةوالّدِ  : مقدار الّدِ

ين. البَصيرةو: التُّْرس.  ِصيرةالبَ   : الثبات في الّدِ

يات في البيت.  البصائروقال :  يات فصارت عاراً. قال : : الّدِ ، أي : تَأِْري قد حملتُه على فرسي ألُطالَب  بصيرتيوأََخذُوا الّدِ

 به ، فيَْبنِي وبينَهم فرق.

 .البَواِصر : القَتَب الصغير وهي الباَصرُ  سلمة عن الفَّراء قال :

 (ُمْبِصَرةً )جعل الفعَل لها ، ومعنى :  ، قال الفراء : [59اإلسراء : ] (َوآتَ ْينا ََثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِِبا)وقال في قوله : 

 ، أي : مضيئاً. [67يونس : ] (َوالنَّهاَر ُمْبِصراً )مضيئةً ، كما قال جّل وعّز.  :

رهم ، أي : تبيِّن لهم. ومن قرأ : : (ُمْبِصَرةً )ال أبو إسحاق : معنى وق  (ُمْبِصَرةً ) فالمعنى : بيّنةً. ومن قرأ : (َمْبَصرةً )أتبّصِ

 ، أي : ظلموا بتكذيبها. (َفظََلُموا ِِبا)فالمعنى : ُمتَبَيِّنةً. 

 بها. ُمبَصّراً  ، أي : (ُمْبِصَرةً )وقال األخفش : 

 ، أي : مضيئةً. ُمْبِصَرةً  آيةً  (آتَ ْينا ََثُوَد النَّاَقةَ )قلُت : والقوُل ما قال الفّراء ، أراد : 

 ً  ، أي : نظراً بتحديٍق شديد. باصراً  ابن السّكيت في قولهم : أََرْيتُه لَْمحا

، مثل : َمْوٍت مائِت ، من  ْرتُ أبصَ  ، وهو من بََصر ذو باصر رجٌل تامر ، فمعنى ِمن مخرج قولهم : باصرٌ  قال : وَمخَرجٌ 

.  أَمتُّ

 ً  ، أي : أمراً مفروغاً منه. باصراً  وقال الليث : رأى فالن لَْمحا

 وأنشد :
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 دون ذاك األمر ملح  صر و   
 ً  ، أي : نظر بتحديق. باصراً  وقال غيره : رأيت فالناً لّماحا

 قلُت : والقوُل هو األّول.

 .بَصَّر تَْبصيراً  ينَه قيل :وقال الليث : إذا فَتَح الَجْرُو ع

رع ، وكلُّ ما لُبِس من السالح فهو البصيرة ويقال :  الّسالح. بَصائرُ  : الّدِ

 .بصيرة ويقال للِفراسة الصادقة : فِراسةٌ ذاتُ 

 أي : ِعْبرةٌ تعتبر بها ، وأَنَشد : ؟في هذا بصيرةٌ  : الِعْبرة ، يقال : أما لك البصيرةُ وقال : 

ني األّولريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يف الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّذاهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رون لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريرْ    مريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي : ِعبَر.

 : إذا أصاب ِجْلَده ُعضاٌب ، وهو داٌء يَخرج به. البَُصر اللِّحياني عن الكسائّي : إن فالناً لَمْعُضوب

 ، أي : فَِطنَه. بصائره ويقال : أعمى هللا

 .البَْصرة : إذا أَتَى تَْبصيراً  فالنٌ  بَصَّر ويقال :

 قال ابن أحمر :

رٌ  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  أ  ريريريريريريريريريريربِّ  مريريريريريريريريريرين القريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  أيّنِ مريريريريريريريريريري 

  
َراو   ي مريريريرين الريريريريلريريريريريريرياس َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َرى قريريريريبريريريريلريريريريِ  كريريريريريريريائريريريريْن تريريريريريَ

  
 .البَْصرة ، اللّغة العالية بُْصرةو،  بِْصرةو،  بَْصَرة ثالُث لغات : البَْصَرة وقال الليث : في

، أعلَم هللاُ جّل وعّز أنّه  [103األنعام : ] (ال ُتْدرُِكُه اْْلَْبصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْْلَْبصارَ ) هللا جّل وعّز :وقال أبو إسحاق في قول 

، وما الشيُء الَّذي  البَصر ال يعرفون حقيقةأي : ،  األبصارَ  ، وفي هذا اإلعالم دليٌل على أن َخْلقَه ال يُدِركون األبصار يُدرك

من غيرهما من سائر أعضائه ، فأَعلَم أّن َخْلقاً ِمْن َخْلِقه ال يُدِرك المخلوقون  يُبِصر من َعْينيه دون أن يُبِصرُ  به صاَر اإلنسانُ 

 .(َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبْيُ )ال تُحيط به ،  فاألبصارُ  ُكْنَهه ، وال يُحيطون بِعلمه ، فكيف به جلَّ وعّز ،

فغيُر مدفوع ، وليس في هذه اآلية دليٌل على َدفعها ،  وسلمعليههللاصلىصّح عن رسول هللا فأّما ما جاء من األخبار في الرؤية و

 ألن معنى هذه اآلية معنى إدراِك الشيء ، واإلحاطة بحقيقته ، وهذا َمذهُب أهِل الّسنّة والعلم بالحديث.

َفَمْن )،  البصائرو، أي : قد جاءكم القرآُن الذي فيه البياُن  [104األنعام : ] (َقْد جاءَُكْم َبصاِئُر ِمْن رَبِ ُكمْ )وقولُه جّل وعّز : 
 َضرُر ذلك ، ألن هللا غنّي عن َخْلقه. (َوَمْن َعِمَي فَ َعَلْيها)نَْفُع ذلك ،  (أَْبَصَر َفِلنَ ْفِسهِ 

 اإليمان ، بَصيرة إذا َخَرَج من الُكْفر إلى الرجُل : أبَصرَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :



4305 

 

 :وأنَة  
حريريريريريريريريْ ريريريريريريريريان  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرب رأَس كريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريتريريريريريريريريوَّج    قريريريريريريريريَ

  
رِ و عريريريريريريريريلريريريريريريريريى بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريرِهريريريريريريريريا و   ْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ْن مَل تريريريريريريريريري 

  
 ، وهو شقة من قطن أو غيِره. بصيرةً  : إذا َعلَّق على باب َرْحله أَبصروفي كْفِرها ،  تبصر : إسالُمها ، وإذ لم بصائُرها قال :

قال به ، وي أْبَصرُ  به بَِصْرتُ  ، ولغةٌ أخرى : أبَصْرتُ  ، أي : [96طه : ] (يَ ْبُصُروا ِبهِ َبُصْرُت ِبا ََلْ )وقال اللّحياني في قوله : 

 إلّي ، أي : انُظْر إلّي. أَْبِصرْ : 

 .البُْصريَّة : قريةٌ بالشام فتُنَسب إليها الّسيوف بُْصَرىو

قاء حتى اشتّد َحَمُضه ، فهوأبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا ُحِقَن اللّبَُن أيّاماً في : صرب   ، وأنشد : الصََّربو الصَّْرب الّسِ

 أرٌ. عريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريت والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريان انئريريريريريريريرييريريريريريريريريةٌ 

  
ول    ْرثريريريريري  بريريريريريريريان هبريريريريريريريا الريريريريري ريريريريريُّ يريريريريريَ َرب  و فريريريريريريرياألطريريريريريْ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أنه اللبن الحاِمُض. الصََّرب وقال َشِمر : قال أبو حاتم : َغِلط األصمعّي في

اللّبن  : الصََّربُ  : اللبن ، فعََرفه ، وقال كذلك الَحّرانّي عن ابن السّكيت قال : صَّْربُ الو: الّصْمغ ،  الصََّربُ  قال : وقلُت له :

 الحامض.

قاء : إذا َحقَنَه فيه ، َصَرب يقال : ً  اللبَن في الّسِ قاُء : هي يَْصُربه َصْربا  .الَمصاِرب وجمعُه الِمْصَرب ، والّسِ

 د :تَْزِوي الوجهَ ، وأنش بَصربةٍ  ويقال : جاَءنا

غريريرٌَّ.  ٌم مريري  ُو َّريريَ ْرَب الريري ريريَ فريرييريريريريريريريك صريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريَكريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وب و   فريريريريريريريريريريان َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريرياء  قريريريريريريريريريري  ور يف اجلريريريريريريريريريريِ

  
 : الصمُغ األحمر ، صمُغ الطَّْلح. الصَّْربُ وقال : 

 ِليَْسَمن. َصربَ  أبو ُعبَيد عن األحمر : إذا َجعل الصبيُّ يَمُكث يوماً ال يُْحِدث قيل :

 وَحقَنَه : إذا أطال َحْبَسه.بَْولَه  َصَرب وقال أبو زيد :

 هل تُْنتَج إِبلَُك وافيةً آذانُها فتجَدُعها ، وتقول»قال له :  وسلمعليههللاصلىفي حديث أَبي األْحوص الُجَشمّي عن أبيه أّن النبي و

 .«َصْربَى

 جمعتَه ولم تَحلُبه. اللَّبَن في الّضْرع : إذا َصَرْبتُ  ، نحو َسْكَرى ، من َصْربَى قال القُتَْيبي : قولُه :

 ، ألنّهم كانوا ال يَحلُبونها إال للضَّيف فيَجتمع اللّبن في َضْرعها ، كما قال محمد بن إسحاق. َصْربَى وقيل للبَِحيرة :

ها للّطواغيت فال يَحلُبها أحٌد من الناس.و  قال سعيد بُن المسيَّب : البَحيرة الّتي يُْمنَع َدرُّ

ْربى وقال القُتَْيبّي : كأنّ   اللبَن في َضْرِعها ، أي : جمعتْه. َصَربَت الّتي الصَّ

 من الصرم الصرب قال بعضهم : يجعل
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وهو ال  ع ، َيعل الباء مب لة  من امليم ، كما ي ال : ضريريريريريريريريريربة  الُُِّ  والُِّب ، وكأنه أصريريريريريريريريريّح التفسريريريريريريريريريتين ل وله : 
 .َصْرىَب  فتْج ع هذه فت ول

، وهي المشقوقة األذن مثل البَحيرة في النوق. ويقال للوطب الذي يجمع  َصْربَى جمعُ  : الصربُ  ثعلب عن ابن األْعَرابي قال :

 .مصارب وجمعه مصرب فيه اللبن فيحمض :

بُن َشبَّةَ قال : حدَّثنا ُغْنَدر عن ُشْعبَة عن أبي إسحاق قال : سمعُت أبا األحوص  (1)حّدثني محّمد بُن إسحاق قال : حدَّثنا عمر و

هل تُْنتَُج إِبِلَُك ِصَحاحاً آذانُها ، فتَْعِمَد إلى قال : وأنا قَِشُف الهيئة ، ف وسلمعليههللاصلىُث عن أبيه قال : أَتيُت رسوَل هللِا يحدِّ 

لك « اك هللافما آت»قال : نعم. قال :  ؟الُموَسى فتقَطَع آذانَها فتقول هذه بُُحر َوتَُشقَُّها فتقول هذه ُصُرم فتحّرمها عليك وعلى أهلك

 ِحل وساِعُد هللا أََشدُّ وُموساه أََحّد.

 : أن الباء ُمْبَدلَةٌ من الميِم. الصَّْرب قلت : قد تبيََّن بقوله : ُصُرم ما قاله ابن األعرابي في

ْربُ  وقال ابن األعرابّي :  : البيوُت القليلة من َضْعفَي األعراب. الّصِ

ْرُم ِمثل ْرب قلُت : والّصِ ، وقََرَع في ِمْقَرِعه  ِمصَرِبه في َصَربَ و، وهو بالميم أعَرف. ويقال : َكَرَص فالٌن في مْكَرِصه ،  الّصِ

قَاُء يُْحقَُن فيه اللَّبَن.  ، كلُّهُ الّسِ

 .أبرص والجمُع سوامّ : مضاٌف غير مصروف ،  أَْبَرص معروف ، نسأُل هللا منه العافية. وسامّ  البََرص قال الليُث :: برص 

َي بهذاـ  بتشديد الميمـ  أْبَرصَ  أبو ُعبَْيد عن األْصَمِعّي قال : سامّ   ؟.قال : وال أدري ِلَم ُسّمِ

وال يُجَمع ، ألنه ُمضاٌف إلى اسم معروف ، وكذلك بناُت آَوى وأُمهاُت  أبَرص ، وال يثنَّى أْبَرصَ  وقال أبو زيد : وجمعُه َسوامُ 

 ها.ُحبَْيِن وأشباه

ً  ، ويُجمع بَُرْيص فيقال : أَْبَرصُ  ويَُصغَّرُ  .أَبَرص الرجُل : إذ جاَء بولَدٍ  أْبَرصَ  وقال غيُره :  . ومن الناِس َمْن يَجمع سامَ بُْرصانا

 : نهٌر ِبدَمْشق ، قال حسَّان : بَِريصو. البَِرَصةَ  : أَْبَرصَ 

م   ن َوَرَد الريريريريريريريرَبِيريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريِ وَن مريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريري 

  
َرَدى ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِل بريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق   لريريريريرمسريريريرييريريريريِق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريِّ

  
ا ، والِفعل التربُّص قال الليُث :: ربص   به. تربَّْصتُ  بالشيء : أن تَْنتِظَر به يوماً مَّ

 ُقْل َهْل تَ َربَُّصوَن بِنا ِإالَّ ِإْحَدى) وقال أبو إسحاق في قول هللا جلَّ وعّز :

__________________ 
 ري. مؤسسة الرسالة( ري 386/  21)للمزي « هتذي  الكمال»وهو   أ ، انيتر :  (عمرو)( يف امل بوعة 1)
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نَ َينْيِ  رََّتنْي : عذا   من  (َوََنُْن َنَتَبَُّص ِبُكمْ )، أي :  الَّ اليتََّفَر و الَّ الةريريهادأَب ،  [52التوبة : ] (احْلُس  ْ  مس ى الةريريَّ
 هللا ، أو قريْتال  أبي يلا ، فبنْيَ ما نَلتيِتر  وتلتيترون فرٌق كبت.

في بيِت زوِجها ، وهو الوقُت الذي ُجعل لزوجها إذا ُعنَِّن عنها ، فإن أتاها وإالَّ  ُرْبَصتَها وقال ابُن السّكيت : يقال : أقامت المرأة

َق بينهما.   موضع. : البريصوفّرِ

 ص ر م
 صَرم ، رصم ، صمر ، رمص ، مرص ، مصر : مستعملة.

 للثَّْدي وغيِره ، وهو َغْمٌز باألصابع. واْلَمْرُس : الشيُء يُمَرس في الماء حتى يَتََميََّث فيه. الَمْرصُ  قال الليث :: مرص 

 السَّريعةُ.: النّاقَةُ  الدَُّروسُ و الَمُروصُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : العظيمةُ السَّنام. النَُّشوصُ وقال : 

 : الطيبةُ الرائحة إذا َعِرقَْت. العَُروصُ و: النضوة من التعب.  الشخوصو: القَِمئَةُ ،  الَمُصوصُ و

َرهوَمتاَعه  َصَمر : اْلَجْمع والَمْنع ، يقال : التْصميرُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :: صمر  أن  أيضاً : التَّْصِميرُ و .هأَْصَمرَ و َصمَّ

َمْيرِ  يَْدُخل الرجُل في ْرنَاو أَْصَمَرنا وهو َمغيُب الشمس ، يقال : الصُّ ْجنَا بمعنًى واحد. َصمَّ ْرنا ، وأَْعَرْجنَا وَعرَّ  ، وأْقصْرنا وقَصَّ

ىإذا جرى ِمن َحُدوٍر في ُمْستٍَو ، فََسكَ  : يَْصُمر ُصُموراً  الماءُ  َصَمرَ  وقال اللّيث :  ِصْمرَ  َن فهو يَجِري ، وذلك المكاُن يَُسمَّ

 الوادي.

ْيَمِري : أرٌض َمْهَرحان ، وإليها يُنسُب اْلُجْبن َصْيَمَرةُ وقال :   .الصَّ

 .ُصْمرو، أي : إلى أعالها الواحد َصْير  أَْصَماِرهاوالفّراء : أدهْقُت الكأَس إلى أَْصبَاِرها 

ـ  وكانت تحَت أَخيِه جعفرـ  رافع َحتِيّاً وُعكَّةَ َسْمٍن. وقال : اْدفَْع هذه إلى أسماَء بِْنِت ُعَمْيسفي حديِث عليٍ أنه أعَطى أبا و

 البحر ، وتُطعمهم من الَحِتّي. َصَمر ِلتَْدُهَن بني أخيه من

ا  البحِر : فهو نَتُْن ريح َغَمِقه وَوَمِده ، واْلَحتِيُّ : َسِويُق اْلُمْقل. َصَمرُ  أمَّ

َماَرى ن أبيه قال :عمرو ع  : االست لنَتْنها. الصُّ

ْمر ثعلب عن ابن األعرابّي قال : ْمرُ ورائحةُ السََّمِك الّطِرّي.  : الصَّ  : َغتُْم البَْحر إذا َخّب وَخبِيبُه : تَناُطح أْمَواِجه. الصَّ

 : يابُِس اللَّحم على العَْظم. َصِميرٌ  ابُن ُدَريد : َرُجلٌ 

 َجبَرها.أي : هللاُ مصيبتَه ،  َرَمصَ  أبو ُعبَْيد :: رمص 
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َمص وقال الليث : ً  ، وقد َرْمصاءُ  : َعَمٌص أبيض تَلِفُظه العَْين فتَْوَجع له. َعينٌ  الرَّ  : إذا لَِزمها ذلك. َرِمَصْت َرَمصا

 ابن ُدَريد : َرِميص : اسُم بلٍد.

 لبنُها قليالً قليالً. يُتََمّصر وهي التي : َمُصورٌ  أبو ُعبيد عن األصمعّي : ناقة: مصر 

: إذا كان لبنُها بطيَء  َمُصور : َحْلٌب بأطراف األصابع ، الّسبابة والُوْسطى واإلبهام ونحو ذلك. وناقةٌ  الَمْصرُ  وقال الليث :

 .َمْصراً  الخروج ال يُحلَب إالّ 

 فالٌن َغطاَءه َمصَّروفي تتبُّع الِقلّة ، يقولون : تمتِصُرونها.  : َحْلُب بَقايا اللبن في الضَّْرع بعد الدَّّر وصار مستعَمالً  التمصُّرو

 : إذا فَّرقه قليالً قليالً. تمصيراً 

 [.61البقرة : ] (اْهِبُطوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكْم ما َسأَْلُتمْ )وقوُل هللا جّل وعّز : 

؛ ألنهم كانوا في تِيٍه ،  األمصار من مصرٌ  اُد بهاقال أبو إسحاق : األكثر في القراءة إثباُت األلف وفيه وجهان جائزان : ير

بغير ألٍف  (مصرَ ) اسماً للبلد فَصرَف ، ألنه مذكَّر ُسِمَي به مذّكر. ومن قرأ : ِمْصرَ  بعْينِها ؛ فجعل مصرَ  وجائز أن يكون أراد

ولم يُصَرف ، ألنه اسم المدينة فهو مذكَّر  [99 يوسف :] (اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن شاَء هللاُ آِمِننيَ )بعينِها ؛ كما قال :  ِمْصرَ  أراد

 سّمَي به مؤنث.

في كالم العرب : كّل ُكورةٍ. تُقام فيها الُحدود ويُقَسم فيها الفَْيُء والصدقاُت من غير مؤامرة الخليفة ، وكان  الِمْصرُ  وقال اللّيث :

 عند العرب تلك. األمصارومنها البَْصرة والكوفة.  َمّصر األمصارَ  عنههللارضيعمُر 

 : الكورة المعروفة ال تصرف. مصروقال : 

 : الحد. المصر وقال غيره :

ُروها ألن ُعَمر قال : ال تَجعلوا البحَر فيما بيني وبينكم الِمْصران ثعلب عن ابن األعرابّي قال : قيل للكوفة والبَْصرة : أي ، َمّصِ

 بين البحر وبيني ، أي : حّداً. ِمْصراً  : صيِّروها

 : الحاجز بين الشيئين. الِمْصرُ وقال : 

 وقال عدّي بن زيد :

ل الةريريريريريريريريريريريريريريريمَس و  را  ال َ فريريريريريريرياَء بريريريريريريريه َجعريريريريريريريَ  ِمصريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَل    بريريريريني الريريريريلريريريريهريريريريريريريار وبريريريريني الريريريريلريريريرييريريريريريريريِل قريريريريريريري  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : حّداً.

 بُحدودها.أي : ،  بُمُصوِرها ويقال : اشتَرى الدارَ 

 : التي فيها شيٌء من ُصْفرة ليست بالكثيرة. الُمَمصَّرة أبو ُعبَيد : الثِّيابُ 

 ، وهو نَباٌت أحَمُر طيَّب الّرائحة ، تستعمله العرائس ، وأَنشَد :مصبوٌغ بالِعْشِرق  : ممصَّر ثعلب عن ابن األعرابي : ثوبٌ 

تِل ا  ِعْةرِق ه  وك رْك م ْه     خم 
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 : الحدُّ في كّل شيٍء. الِمْصرُ وقال : 

 : الحدُّ في األرضين خاّصة. الِمْصرُ و

َصرَ  : تَقطُُّع الغَْزِل وتَمسُُّخه ، الَمْصرُ وقال :   الغَْزُل : إذا تََمسَّخه. امَّ

َرةوقال :   : ُكبّة الغَْزل ، وهي الُمَسفَّرة. الُمَمصَّ

 من الثياب : ما كان َمْصبوغاً فغُِسل. الممصَّرُ  وقال شمر : قيل :

بغ : أن يَخرج المصبوُغ مبقَّعاً  التَّمصير وقال أبو َسِعيد :  لم يَستحكْم َصبغُه.في الصَّ

قاً من غير بلًى. التَّمصروقال :   في الثياب : أن تَتَمشَّق تَخرُّ

 ؛ كالغَِدير والغُْدران. ُمْصران : الِمعَى ، وجمعُه الَمِصيرُ وقال : 

 خطأ. الَمَصارين وقال الليث :

ليّة ، وكذلك قالوا : قُعُود وقِْعدان ، ثم قَعاِدين ، جمعته العرب كذلك على توهُّم النون أنها أص الُمْصران جمعُ  الَمصارين قلُت :

 ؛ كما قالوا لَجماَعة َمصاِد الَجبَل : ُمْصدان. ُمْصران أنها أصليّة فَجمعوها على الَمصير جمع الجمع. وكذلك توهَّموا الميَم في

 أهمله الليث.: رصم 

َصم ثعلب عن ابن األعرابي قال : ْرُم :الدُّخوُل في  : الرَّ ْعب الضيِّق. والصَّ  الِهجران ، في موضعه. الّشِ

ْرمُ  قال الليث :: صرم   : َدخيل. الصَّ

ْرمُ و رام : القطُع البائُن للحْبل والِعْذق ، ونحُو ذلك الصَّ  النخُل : إذا حاَن وقتُ  أَصَرمَ والِعْذُق عن النخلة.  َصَرمَ  ؛ وقد الّصِ

 .ِصَراِمه

ْرمُ و ْرم وفِعلُه : اسٌم للقطيعة ، الصُّ  .الصَّ

 بين االثنين. الُمَصارَمةو

ِريمةو  : إحكاُمك أمراً وَعْزُمك عليه. الصَّ

 [.20القلم : ] ((20فََأْصَبَحْت َكالصَِّرِي ))وقال هللا جّل وعّز : 

 ، يريد : اللّيَل المسَودَّ ، ونحو ذلك قال الزّجاج. (َكالصَِّريِ )قال الفّراء : 

ُتْم صارِِمنيَ )قال : وقوله :   النخل. ِصرام ، إن كنتم عازمين على [22 القلم :] (ِإْن ُكن ْ

ِريمُ  أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَْيدة : ِريمُ والصبح.  : الصَّ  : اللَّيل. الصَّ

 بمعنى الصُّبح يصف ثَْوراً : الصَّريم وقال بِشر في

ل  مسريريريريريريريريىت  يريريريريريريريريْ ْح لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريبريريريريريريريرياَ  يريريريريريريريري ريريريريريريريريول  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َف عريريريريريريريرين  َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ُ   تريريريريريريريريَ اَل رِ ريريريريريريريريتريريريريريريريريه الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني احترقْت فصارت سوداَء ِمثْل اللّيل. [20القلم : ] ((20فََأْصَبَحْت َكالصَِّرِي ))قال : ومن الليل قوُل هللا تعالى : 

 وكذلك قال ابن، أي : عن َرْملَته التي هو فيها ، يعني الثّور ،  َصِريمته تكشََّف عن وقال األصمعّي وأبو عمرو في قوله :
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 األعرايب.
 .ُصِرمتْ  ، قال : كأنها ((20فََأْصَبَحْت َكالصَِّرِي ))وقال قَتادة في قوله : 

ِريم وقيل :  : أرٌض َسْوداء ال تُنبِت شيئاً. الصَّ

ِريمُ و: الليل ،  الصَّريمُ  وقال َشِمر :  النهار.النهاُر من اللّيل ، واللّيُل من  يَْنَصرم النهار ؛ : الصَّ

 قال : ويُروى بيت بشر :

   َتَكةَّف عن َصرِ يه  
 أّولُه وآخره. َصِريماهوقال : 

ِريمةُ  وقال األصمعي : مل : الصَّ  .الصَّرائم عن سائر الرمال ، وتُجمع تَْنَصِرمُ  قطعةٌ ضخمةٌ  من الرَّ

ْرم أبو ُعبيد :  .أْصرام : الِفْرقة من الناس ليسوا بالكثير وجمعُه الّصِ

ِرّماح :  وقال الّطِ

هريريريريريريريريريريريا رامريريريريريريريريريريريِ    دار  أقريريريريريريريريريريريَوْ  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريا  بريريريريريريريريكريريريريريريريرييريريريريريريريريَك مريريريريريريريرين عريريريريريريريريامريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريامريريريريريريريريا  ومريريريريريريريريا يريريريريريريريري 

  
رمةُ  وقال أبو زيد :  : ما بين العشر إال األربعين من اإلبل. الّصِ

 َسْحٍر : إذا جاء بائساً خائفاً. َصِريمَ  ثعلب عن ابن األعرابي : جاء فالنٌ 

 سحر ، أي : آيس منه. صريم األمروقال في موضعٍ آخر : أنا من هذا 

 .َصُرم صرامةً  ، أي : ماٍض في كّل أمر ، وقد صاِرمٌ  الليث : رجل

مةٌ  قال : وناقةٌ  م ، وذلك أن مصرَّ  ُطْبيُها فيُْقَرَح َعْمداً حتى يَْفُسد اإلحليل فال يخرج اللبن فيَْيبَس ، وذلك أقوى لها. يَُصرَّ

مةٌ  الهيثم قال : ناقةٌ  وقال نُصير الرازي فيما روى عنه أبو َراُر فوقََّذها ، وربما َصَرَمها : هي التي مصرَّ َعْمداً  ُصِرَمتْ  الّصِ

 لتَْسَمن فتُْكَوى.

 قلت : ومنه قوُل عنترة :

   ل ِعَلْه  َْحرُو الةَّراب مصرَُِّ  
ً  الرُجل أصَرمَ  ويقال : أي : من المال ،  ِصْرمة واألصُل فيه أنه بقيْت لهإذا ساَءْت حالُه وفيه تماُسك ؛  : ُمْصِرم فهو إصَراما

 قطعة.

 : من أسماء الحرب. َصَرامِ و: أي : قاطع.  صاِرمٌ  وسيفٌ 

 قال الُكَميت :

هريريريريريريريريرِ  رََّد السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريَف اَتَرتريريريريريريريريني مريريريريريريريرين الريريريريريريريري َّ  جريريريريريريريريَ

  
راُِ    عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريريرينَي َدرَّأب  مريريريريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الجْعِدّي :

 أال أبريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياَن عريريريريريريريريريريري ِّ 

  
ا  راهريريريريريريريَ ُ  لريريريريكريريريريم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ را لريريريريبريريريريريريريْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريري ريريريريريريري  مسريريريريَ

  
 : داهية ، وأنشد : ُصرامُ  البن السّكيت :« األلفاظ»من أسماء الحرب ، وفي  َصرامُ و
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   على مسني َدرأب  من ص راُِ  
ْرماءُ و  قال :: الفَالةُ من األرض ، و الصَّ
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َرمريريريريريريرياهريريريريريريريا ْرمريريريريريريرياَء فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريلريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل و   الأِب هبريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَ رِّيريريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريِ

  
 من النّاس ، أي : انقطعا. انَصَرما : الذئب والغُراب ، ألنّهما األصَرمان قال ابن السّكيت :

ْيَرم أبو ُعبَيد عن الفّراء : فالٌن يأُكل  في اليوم واللّيلة : إذا كان يأكُل الَوْجبَة. الصَّ

ْيلَم أيضاً   وهي الَجْرَزم ، وأنشد :قال أبو ُعبَيدة : هي الصَّ

يريريريريريريريريامل و  م  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َك صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ   ن ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِم   ش  انعريريريريريريريريريريريِ ل  فريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ ال     لريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال اللّحياني : هي أكلَةٌ عند الضُّحى إلى ِمثلها من الغد.

ْيَرم في هذه األمة َخْمُس فِتَن ، قد َمَضْت أربٌع ، وبقيت واحدةٌ وهي»في الحديث : و ْيلَم ، وهي التي وكأنها بم، «الصَّ نزلة الصَّ

 تستأصل كلَّ شيء.

ُرومُ  عمرو عن أبيه :  : الناقةُ التي ال تَِرُد النَِّضيَح حتى يَْخلُو لها. الصَّ

ُدوف ، واآلِزيَة. تَنصِرم  عن اإلبل ، ويقال لها : القَذُور والَكنُوف ، والعََضاُد ، والصَّ

ْيَرم وقال غيُره :  الُمحَكم.: الرأُي  الصَّ

ِريمةو  : العزيمة. الصَّ

 العزيمة.أي : ،  الصَّريمة يقال : فالٌن ماِضي

 َشْهراً ، بمعنى مكث. وهللا أعلم. َصَرم وأخبَرني المنذريُّ عن المفضَّل عن أبيه :

م  أبواب الصاد والَّل 

 ص ل ن
 [.نصل]استعمل من وجوهها : 

 .نِصالُها البُْهَمى ونحَوها من النبات : إذا خرجت نَْصلُ والسيف ،  نَْصلُ والسهم ،  نَْصلُ  : النَّْصلُ  قال الليث :: نصل 

 .نَْصله نََزْعتُ  : أنَصْلتُهو: جعلُت له نَْصالً ،  نََصْلتُهوالّرْمَح  أنَصْلتُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 .نَْصلُه : إذا خرَج منهُ  ناِصلٌ  وقال غيره : سهمٌ 

 .نصلُه ، أي : ما ظِفْرُت منه بسهٍم انكسَر فُوقُه وَسقَط ناِصل ُت منه بأَْفَوقَ ومنه قولُهم : ما بَِللْ 

 ، جاء بمعنَيين متضادَّين. نَْصل : ذو ناصلٌ  وسهمٌ 

 اإلالل ، ألنهم كانوا يَْنِزعون فيه أسنّةَ الّرماح. قال األعشى : ُمْنِصلواأللِّة  ُمْنِصل وكان يقال لرجب :

ه يف  ل األلِّ بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري مريريريريريريريريرياتريريريريريريريريري ارَكريريريريريريريريريَ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريري 

  
ْذهريريريريريريريَ      مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى غريريريريريريريَت َدْأداء  وقريريريريريريري  كريريريريريريرياد يريريريريريريريَ

  
 أي : تداركه في آخر ساعٍة من ساعاته.

 من أسماء السَّيف.ـ  بضم الميم والصادـ  الُمنُصلو
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 قاله أبو ُعبَيد وغيُره.

 السيف : حديُده. نَْصلُ و

، وهو البِْرطيل أيضاً ، ويشبَّه به  النُُّصل الصفيحة المحدَّدة ، وجمعه: قال ابن شميل : هو َحَجر طويٌل رقيٌق كهيئة  النَِّصيلو

 رأُس البعير وُخْرُطوُمهُ إذا َرَجف في َسْيِره.

 قال رؤبة يصف فحالً :

ْه  مريريريريريريري  جريريريريريريَ لريريريريريريْ يريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريض أَْر ِد الريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   مريريريريريريريري  جريريريريريريريري  ٌُ حيريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريا ه مسريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريس بريريريريريريريريِ

  
 عينيه إلى َخْطمه ، شبّهه بالحجر الطويل.: ما َسفَل من  النَِّصيلُ  وقال األصمعي :

 فجعله الحجر : النَّصيل وقال أبو ِخراش في

ه و  اقريريريريريريريريريريني  َ  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ ر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ال أَمريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري 

  
ْزئريريريريريريريريريرياّلِ  اإلكريريريريريريريريريرياُِ َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل     عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريري َ

  
 : قدُر ِذراع. النَّصيلُ وقال : 

 وقال األصمعي في قوله :

   بلاِصال     َْس  الف   وسا 
 ، وهو ما تحت العين إلى الَخْطم ، فيقول : تحسبها فؤوساً. نَِصيل قال الواحُد :

 لَْحيَاه. نََصل : َحيثُ  النَّصيل وقال ابن األعرابي :

 : َمفِصُل ما بين العُنُق والرأس باطٌن من تحت اللَّْحيين. النَّصيل وقال الليث :

 هذا خالف ما حفظ عن العرب.

فالٌن من الجبل من موضع كذا وكذا  نصلوالِخَضاُب  يْنُصل ج من موضعه فسقط كما: إذا خرَ  نصوالً  الحافِر نصلوقال : 

 علينا ، أي : خرج.

ؤ من ِجناية أو َذْنب. التنصُّلْ وقال :   ِشْبه التَّبرُّ

يُح اليَبِيَس : استنَصلَتِ  ويقال : .نََصل ويقال للغَْزل إذا أُْخِرج من الِمْغَزل :  أصِله.إذا اقتلْعته ِمن  الّرِ

 قال : والسَّهم نفسُ  .النّْصل : السَّْهم العَِريض الّطويل يكون قريباً من فِتٍْر ، والِمْشقَص على النِّصف من النَّْصلُ  وقال ابن ُشميل :

 ما هذا السهم معك ، ولو التقطت قدحاً لم أقل ما هذا السهم معك. لقلت : نَْصالً  ، ولو التقْطتَ  النَّْصل

بمعنى النَّْزع  اإلنصالَ  ، ولم يذكر الوجه اآلخر أنّ  نَْصالً  : جعلُت فيهـ  باأللفـ  السهمَ  أْنَصْلتُ  لكسائّي :أبو ُعبَيد عن ا

 األِسنّة. ُمْنِصلُ  واإلْخراج ، وهو صحيح ، ولذلك قيل لَرَجبٍ 

 : القَْهَوبَاةُ. النَّْصل وقال ابن األعرابي :

هام الصغ  ار.بال ِزجاج. والقَْهَوبَاةُ : الّسِ

 من الِخضاب ، بغير هاٍء. ناصلٌ  أبو ُعبَيد عن الكسائّي : لحيةٌ 

 السَّْهُم فيه : ثَبََت فلم يَْخُرج. نََصلوقال : 

 َخَرج. : نََصلَ  قال أبو ُعبَيد : وقال غيُر واحٍد :
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 بمعنى ثَبَت. نََصل وقال شمر : ال أَعرف

 عندي : َخرج نََصلَ و

 ص ل ف
 فلص.صلف ، صفل ، لصف ، فصل ، 

، وهي ثمرةُ شجرةٍ تُجعَل في المَرق لها ُعصارةٌ يُصطبغ بها  لصفة : لُغَة في األصف ، والواحدةُ  اللََّصفُ  قال الليث :: لصف 

 تُْمِرىُء الطعام.

 : شيٌء يَْنبُت في أَْصل الَكبَر كأنه خيَار. اللَّصفُ  أبو ُعبَيد عن الفّراء :

يه الَشفَلَّج : إذا انشّق وتفتَّح كالبُْرعومة. قلُت : وهذا هو الّصحيُح ، وأما ثمر ا وثَْبرةٌ : ماءان  لََصافِ ولَكبَر فإن العرب تسّمِ

 بناحية الشَّواجن في ِديار َضبّة بن أُّدٍ ، وقد شربُت بهما ، وإيّاهما أراد النابغةُ :

ا   مريريريريريريرين َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف   بريريريريريريريَ رْبأب  و  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريحريريريريريريريِ  ثريريريريريريريَ

  
ع    نَّ الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَّ افريريريريريريريريريريريري  ت هريريريريريريريريريريريري  ز ْرَن َأاَلال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا بََرق وتألأل. يَْلصف لَْونُه لَصف أبو ُعبَيد :

من  أْصلَفٌ  : خاٍل ال يأخذُ من الماء شيئاً. قال : وقال : َصِلفٌ  سمعُت المنذريَّ يقول : سمعُت أبا العبّاس يقول : إناءٌ : صلف 

لَفُ قال : وثَْلج في ماٍء ، ومن ِمْلحٍ في ماء   : قِلّةُ الَخير. الصَّ

 : قليلةُ الخير ال تَحَظى عند زوجها. ِصِلفة وامرأةٌ 

ِلف وقال أبو عمرو : قال أبو العباس : قال قوم :  مأخوذٌ من اإلناء السائل ، فهو ال يخالط الناَس وال يَصبِر على أخالقهم. الصَّ

لَف إذا كان ثخيناً ثقيالً ، : َصِلفٌ  وقال قوٌم : هو من قولهم : إناءٌ  لَف عنى في هذا االختيار ، والعاّمة َوَضعَتبهذا الم فالصَّ  الصَّ

 : اإِلناُء الصغير. الّصلفُ  في غير محلِّه. قال : وقال ابن األعرابي :

لَفُ و ِلفُ و: اإلناُء السائل الذي ال يكاد يُمسك الماء.  الصَّ  : اإلناُء الثَّقيل الثَّخين. الصَّ

وح. َصِلفٌ  : إذا ثَقُل روُحه ، وفالنٌ  أَصلفو الرجُل : إذا قَلَّ خيُره. أصلَفَ  قال : ويقال :  : ثَقيل الرُّ

: قِلّة  الصَّلفُ وتحَت الّراعدة ، قال ذلك األصمعّي. قال :  َصِلفٍ  أبو ُعبَيد من أمثالهم في الواحد وهو بخيل مع ِجَدتِه : ُربَ 

 النََّزل والخير.

 غمامة الكثيرة الرعد مع قلة مطرها.أرادوا أن هذا مع كثرة ما عندهم من المال مع قلة الصنع كال

ِلفة أبو ُعبيد :  من النساء التي ال تَحَظى عند زوجها ، وقال القُطامّي : الصَّ

هريريريريريريريا رَْع مريريريِ ريريريلريريريَ لريريريريريريريِ  مَل تريريريريَ  هلريريريريريريريا َرْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة يف الريريري ريريريَ

  
ر وٌك وال املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريعريريريريريريريربا   الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالئريريريريريريريف    فريريريريريريريريَ

  
لَف وقال الليث :  : مجاوَزةُ قَْدرِ  الصَّ
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 والرَباعة واالّدعاء  فوق ذلك.اليتَّْرف 
 : َمِسيٌخ ال طعَم له. صلف وطعامٌ 

ِليفانو: نعٌت للذََّكر.  الَصِليفُ و  َصْفحتا العُنق. : الصَّ

ْلفاء َشِمر عن ابن األعرابّي :  : المكان الغِليُظ اْلَجلَد. الصَّ

ِلفَةُ  وقال ابن ُشَميل : هي لَف وظلٌف ، وال يكون َصِلف لألرض التي ال تنبت شيئاً ، وكلُّ قُفّ  الصَّ  إال في قُّف أو شبهه. الصَّ

 أَِسيف ، ألنه ال يُنبِت شيئاً. صلفٌ  البَْصرةقال : ، زَعم.  َصِلفٌ  والقاُع القََرقُوسُ 

ْلفاء وقال األصمعّي :  .َصلبو: ما اشتدَّ من األرض  األْصلفُ و الصَّ

 وقال أوُس بُن َحَجر :

ْر نريريريريريريريريريريه وتريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريَّ ْ  و  ا قريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريَ َّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
ف    نْي األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريِ تريريريريَ انريريريريريَ مريريريريريريريّ  عريريريريلريريريرييريريريريريريريه مريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْلف أبو العباس عن ابن األعرابي :  .َصْلفة خوافِي قلب النَّْخلة الواحدة : الصَّ

 بمعنى خذ بقَفَاه. بصِليفَتهو بَصِليفه وقال األصمعّي : ُخذْ 

ِليفان أبو زيد :  ها.: رأسا الفَْهقَة من ِشقَيْ  الصَّ

 : التفلُّت من الَكّفِ ونحوه. األفالص قال الليث :: فلص 

 الرشاء من يدي وتملََّص بمعنى واحد. تفلَّص وقد .فَلَّْصته إذا أْفلت ، وقد ِمنِّي األمُر وانملََص : اْنفَلَص وقال عّرام :

ْفصلَّ ، وهو نبت ، وأنشد :الرجل : إذا َرَعي إبِلَه  أصفلَ  ثعلب عن ابن األعرابي :: صفل   الّصِ

ْفصل واليريْعضيَ ا     الصَّل والصِّ
 وصٌل ، وأنشد : فصلين ، وبين كلّ  الَمْفصل من الجَسد : موضعُ  الفَْصلُ و: بَْوُن ما بين الشيئين.  الفَصلُ  قال الليث :: فصل 

ال  و وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال   فريريريريري قريريريريريريرياو َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريعريريريريريريريا  ومريريريريري  مريريريريريِ   ريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريا  وَرتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  وأتلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريفريريريريريريريريريا  إلنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانِ     فريريريريريريريريريريَ

  
 .يَفصل فيصل : القضاُء بين الحّق والباطل ، واسم ذلك القضاء الَّذي الفَصلُ و

 .فاصلو فْيصلٌ  وهو قضاءٌ 

 : الِقْطعةُ من أعضاء الجسد ، وهي دون القَبيلة. الفَصيلةُ قال : وأخبرني المنذرّي عن ثعلب أنه 

، قال هللا جّل وعّز :  وسلمعليههللاصلىالنبي  فصيلةُ  الرجل : َرْهُطه األْدنَْون ، وكان يقال العباس : فصيلةُ  وقال أبو عبيد :

 [.13المعارج : ] (َوَفِصيَلِتِه الَِِّت تُ ْؤِويهِ )

 .النالفُصْ  : من أوالِد اإلبل ، وجمعُه الفَصيلُ و: فَِخذ الرجل من قوِمه الذين هو منهم.  الفَصيلة وقال الليث :

 .فَصل ُمطاَوَعةُ  االنفصالو: حائٌِط قَصير دون سوِر المدينة والِحْصن.  الفَصيلُ و

 : اللّسان.ـ  بفتح الميمـ  الَمْفصلو



4316 

 

 : أيضاً : كلُّ مكان في الَجبَل ال تَطلُع عليه الّشمس ، قال الهَذلي : الَمفصلُ و

هريريريريريريريا تريريريريريريرياجريريريريري  كريريريريريريريار  مسريريريريريريري يريريريريريريريث  نريريريريريِ  مريريريريري ريريريريريريريافريريريريرييريريريريريريريَل أبريريريريريْ

  
ِل   ل مريريريريريريرياِء املريريريفريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  ريريريريريريرياء  مريريريِ ريريريريريريريْ

  
 : َمفرق ما بين الَجبَل والسَّهل. الَمفصل وقال أبو عمرو :

 .َمفصل قال : كلُّ موضعٍ ما بين َجبَلين يَجِري فيه الماء فهو

ْعُب.: ُصُدوٌع في الجبال يَسيل منها الماء ، وإنما يقال لما بين  المفاِصلُ  وقال أبو العَُميثل :  الَجبَلين : الّشِ

، المعنى : َمدى َحْمل المرأة إلى منتهى  [15 األحقاف :] (َوَْحُْلُه َوِفصاُلُه َثَّلثُوَن َشْهراً ) : الِفطام ، قال هللا تعالى : الِفصالو

 فيه الولد عن َرضاعها ثالثون شهراً. يُفَصل الوقت الذي

ل فسيلُه ع  ن منبِته.وقال َهَجرّي : خير النَّْخل ما ُحّوِ

ى لة تسمَّ  كثيرةً في هذه السنة ، أي حّولناها. افتصْلنا فَصالتٍ  ، وقد الفَصالت ، وهي الفَصلة قال : والفَسيلة المحوَّ

بين اثنتين من  تَفصل بأن يَجعل بين كل لؤلؤتين َمْرجانةً أو َشْذرةً أو َجوهرةً  ُمفَصالً  الوشاَح : إذا كان نظُمه فَصَّلتُ  ويقال :

 أعضاء. تفصَّل الَجزور : تَْعِضيَتُه ، وكذلك الشاة تَْفصيلُ وواحد. لوٍن 

 في العَُروض : أن يَجمع ثالثة أحرف متحّركة والرابع ساكن مثل فَِعلَْن. الفاصلة وقال الخليل :

 فعُلَتُْن. مثل :ـ  بالضاد معجمةـ  قال : فإذا اجتمعت أربَعةُ أحرف متحّركة فهي الفاضلة

 األنفال :] (ِإْن كاَن هذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعْنِدكَ )عند البصريِّين : بمنزلة الِعماد عند الكوفيِّين ، كقول هللا جّل وعّز :  الفَصلو

عر  فواِصل وأواِخُر اآليات في كتاِب هللا .، ودخلتْ  (كانَ )ألنّه خبُر  (احْلَقَ )، فقوله : وِعماٌد ، ونُِصب  [32 ، بمنزلة قوافِي الّشِ

 .فاِصلة واِحَدتُها ،

 ، والمعنى الثاني : بالفواصل آياتِه تفصلُ  ، له َمعنيان : أحدُهما : [3 : فصلت] (ِكتاب  ُفصِ َلْت آَّيتُهُ )وقوُل هللا جّل وعّز : 

لناه مبَيَّنات ، وهللا  صَّالتٍ ُمفَ  ، بين كل آيتين ُمْهلَْه. وقيل : [132األعراف : ] (آَّيٍت ُمَفصََّّلتٍ ): بيّنّاه. وقولُه جّل وعّز :  فصَّ

 أعلم.

َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعُْي )منّي إليه كتاٌب : إذا نَفَذ ، قال هللا جّل وعّز :  فَصلو: إذا َخَرج.  فُصوالً  فالٌن من عندي فَصل ويقال :
 ، أي : خرجت. [95يوسف : ] (قاَل أَبُوُهمْ 

 .الفُصول ، وإذا كان الزماً فمصدُره الفَصل واقعاً فمصدُرهيكون الزماً وواقعاً ، وإذا كان  ففَصل قلُت :
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 المرأةُ ولَدها وفَسلَتْه ، أي : فََطَمتْه. فصلَت وقال أبو تراب : قال َشبَّاية :

 ص ل ب
 مستعملة. صلب ، صبل ، بلص ، بصل ، لصب :

ئْبِل أهمله الليث. وَرَوى أبو تراب الكسائي : يقال : هذه: صبل   للّداهية. الّصِ

 قال : وهي لغةٌ لبني َضبّة.

 قال : وهي بالضاد أعَرف.

ئْبِل بالضاد ، ولم أسمْعه بالّصاد إال ما جاء به أبو تراب.  قلُت : وأبو ُعبَْيد رواه الّضِ

 ؟َشِمر عن الّرياشّي عن األصمعي قال : قال الخليل بن أحمد ألعرابي : ما اسُم هذا الطائر: بلص 

 ؟قلُت : ما جمعُه .البَلَصوص قال :

 قال : فقال الخليل أو قال قائل : .البَلَْنصى قال :

   كالبريَلص وِص يَتَبع  البريَلْلَصى  
 قال : ونحو ذلك قال ابن شميل.

 : إذا فَّر. بأَلََصةً  الرجلُ  بألَصَ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

ً يَلَصب لصَ  الِجْلُد باللحم لَصب أبو زيد :: لصب   : إذا لصَق به من الُهزال. با

عُب الصغير في الَجبَل ، وجمعُه اللِّْصبُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعي :  .لُصوب : الّشِ

 : َمِضيق الواِدي. اللِّْصبُ  وقال الليث :

ً  السيفُ  لَِصبَ  ويقال :  إذا كان كذلك. ِمْلصاب : إذا نَِشب في الِغْمد فلَم يَخُرج ، وهو سيفٌ  لََصبا

 : ال يُعِطي شيئاً. لَصبٌ  لَِحزٌ ورجل 

 : ضيّق. ُمْلتَِصبٌ  وطريقٌ 

 .بالبََصلِ  : بَْيضة الرأس من حديد ، وهي المحدَّدة الوَسِط ، ُشبّهتْ  البََصلومعروف.  البََصلُ : بصل 

لٌ  إنما هي َسقيفةٌ واحدة ، وهي أكبر من التَّْرك. وقِْشرٍ  البََصلة وقال ابن ُشَميل :  يُر القُشور ، وقال لبيد :: كثيف كث متبّصِ

   قري ْرَدمانِّيا  وتريرْكا  كالَبَصْل  
ْلبُ  الحّراني عن ابن السّكيت :: صلب  ً  َمْصَدرُ  : الصَّ ِليب ، وأصلُه من َصلَبَه يَْصلُبُه َصْلبا  ، وهو الَوَدك. الصَّ

 قال الُهَذلّي َوَذكر ُعقاباً :

يريريريريريريريريريريريريريريق   ِض يف رأِس نريريريريريريريريريريريريريريِ ر ريريريريريريريريريريريريريرية انهريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريبريريريريريريريا  لريريريريريريِ عريريريريريريريْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريرييتريريريريريريرياُِ مريريريريريريريا  ريريريريريريَ َرى لريريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
 إِذا َجَمع العظاَم ليَطبُخها ، فيُخِرج َوَدَكها ويأتَِدم بها ، وقال الُكميت : الرجُل : اْصَطلَبَ  أي : َوَدكاً. ويقال : قد

ه  و  زِلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريرياِء مريريريريريريريريريريَ ْرك  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لَّ بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  امسريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريِ   و   يريريريريريريريال َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ   َ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريخ  الريريريريريريريعريريريريريريريِ

  
لَبوقال :   ، قال العجاج : الصُّلب : الصَّ
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لريريريريريريريريرياِن املريريريريريريريريريؤَدُِ  لريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريِل الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ  يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ؤَكريريريريريريريريريريريريريريريريِم   ن  مريريريريريريريريريريريريريريريري  َواء  قريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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لَب وقال َشِمر : لَب ، حكاه عن األصمعّي. قال : وقال غيره : ِصلَبة نحو الَحِزيِز ، وجمعُه الصَّ من األرض : أَْسناُد اآلكام  الصَّ

وابي ، وجمعُه  ، قال ُرؤبة : أَْصالب والرَّ

ر ى عريريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريريريرية  أَقريريريريريريريريريريريريريرا  ه   ى قريريريريريريريريريريريريريري  ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريريريا  ه    البريريريريريريريريريريريريريه أَمريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريو    َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 هي من األْرض. األْصالب األصمعّي :

لَب  تَحبو ، أي : تَْدنو. : الشديد الُمْنقاد وقولُه الصَّ

 من األرض وارتفع ، وأمعاُؤه : ما الن منه وانَخفض. َصلُب : ما األْصالبُ  وقال ابن األعرابّي :

ْلبُ  وقال الليث : ِهيل : الشديد ، وأنَشد : الصُّ  من الجْري وِمن الصَّ

َعة   ذا َتراَمى ص ْلب ه       ذو َميريْ
ل. ورُجل، مثل  ُصْلبٌ  : ُصلَّبٌ  ورجلٌ   .ِصلَبة ، والجميعُ  ُصْلبة وأرضٌ  .َصلُب : ذو َصالبة ، قد ُصْلب َصِليب القُلّب الُحوَّ

لَب أبو عبيد عن األصمعّي : ْلبومثل ِعنَبَة.  ِصلَبَة نَْحٌو من الَحِزيز الغليِظ المنقاد ، وجمعُه الصَّ : موضٌع بالصَّمان أرُضه  الصُّ

ْلب حجارة ، وبَْين ظهرانَي  وقِفَافِه رياٌض وقِيعاٌن َعْذبة المنابت ، كثيرةُ العُْشب. الصُّ

ليب قال الليث : الِعمامة  تَصِليب : ِخْمَرةٌ للمرأة ، ويُكَره للّرجل أن يصلِّي في التَّصليبو: ما يتِّخذه النّصارى قِبلةً. قال :  الصَّ

 حتّى يجعلَه َكوراً بعَضه فوق بعض.

 : تَشدَّد.لك فالٌن ، أي  تصلّب ويقال : قد

ى ً  أبو عبيد عن الكسائي : إذا كانت الُحمَّ  عليه. َمْصلُوبٌ  عليه ، فهو َصلَبَتْ  قيل : َصاِلبا

اِلبُ  وقال غيره :  : التي معها َحرُّ شديد وليس معها بَْرد. الصَّ

ى  .بصاِلب وقال الليث : يقال : أخذتْه الُحمَّ

ى  .بصاِلب ، وأخذتْه صاِلبٌ  وقال غيُره : يقال : أََخَذتْه ُحمَّ

ْولَب وقال الليث : ْوليبو الصَّ  : هو البَْذر التي يُنثَر على األرض ، ثم يُكَرُب عليه. الصَّ

 قلُت : وما أراه عربياً ، وأما

 : وسلمعليههللاصلىقوُل العبّاس بن عبد المّطلب يَمَدح النبيَّ 

م   ل مريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريَ      َرمسريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري 

  
ق  ذا مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريريامل بريريريريريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريريريريريَ  َ ا طريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْلب قيل : أراد  قال : ، و صالَبٌ و َصلَبٌ و ُصْلبٌ  يقال : للظَّْهر .بالصالب الصُّ

ه  رِيريريريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريريريريريْ ى بريريريريريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريأّن محريريريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
الريريريريريريريريريريريريريريَ     بريريريريريريريريريريريريريريني اَّريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريرياُِّمِي    الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 قََطعأي : ، «في ثوٍب قَضيَه التَّصليبَ  كان إذا رأى وسلمعليههللاصلىأن النّبّي »في حديث عائشة : و
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 مله. التَّصلي  موضع
لّبُ  وقال أبو ُعبَيد : لَّبيّ  : الِمَسنُّ ، وهو الصُّ  ، وقال امرؤ القيس : الصُّ

لان الصُّلَّّا الّلِحيِض     كَح ِّ السِّ
نان الِمَسّن.  أراد بالّسِ

َطب اليُْبس فذلك  المازنيُّ في صفة التََّمر : ، وأنَشد َصلَّب ، وقد التَّْصليب أبو عبيد عن أبي عمرو : إذا بلغ الرُّ

مريريريريريريريا لريريريريريَّ اِع كريريريريري  كريريريريريى الريريريريري ريريريريريريريَ ٌة مريريريريرين َأْوتريريريريريَ بريريريريريريريَ لريريريريريَّ  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْخرا   ََُّهْتهريريريريريريريا اللُّعريريريريريريرياَمى ِ لريريريريريريريَه من َلنَب  صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْهِريز ولَبَُن : اسُم جبل بعينه.  أَوتََكى : تَمر الّشِ

ً  الشمسُ  صلبَتْه وقال شمر : يقال :  ُمْحَرق. مصلوبٌ  : إذ أحَرقَتْه ، فهو تَْصِلبُه َصْلبا

 وقال أبو ذؤيب :

 مسريريريريريريريريريريريريريريتوِقٌ  يف مَسصريريريريريريريريريريريريريريرياأب الةريريريريريريريريريريريريريريمس  َتصريريريريريريريريريريريريريريلُّبري ه 

  
و     ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ ٌم  لريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريّ

  
ليب وقال النّضر : ْدغ وفي العُنُق ، َخطَّان أحُدهما على اآلخر ، يقال : بَِعيرٌ  الصَّ  .ُمَصلَّبة ، وإبل َمْصلوب : ِميَسٌم في الصُّ

ً  الناقةُ  أصلبَتِ  أبو َعْمرو : : إذا قامت ومدَّْت عنقَها نحَو السماء لتِدرَّ لوالِدها َجْهَدها إذا َرَضعَها ، وربّما َصّرمها ذلك ،  إصالبا

 أي : قََطع لَبنَها.

لَّبيُ  أبو عمرو :  : ِحَجاَرةُ الِمَسّن. الصُّ

لَّبيّ  ويقال : ْلب حجارةِ : الّذي ُجِلَي وُسِحك ب الصُّ  ، وهي حجارة يُتّخذ منها الَمساّن ، وقال الّشماخ : الصُّ

ه و  يريريريريريريريريلريريريريريريريريِ بريريريريريريريريِ ه وجريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ َرأب  ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ فريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريوَق   فريريريريريريريريريريْ ٌ  مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ ْرَف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريّ

  
 .صالبَةً  : الشديد من الحجارة وأشدُّهما الصُّْلبو

 ص ل م
 مستعملة. صلم ، صمل ، لمص ، مصل ، ملص :

ْبس. اللََّمص قال الليث :: لمص   : شيء يُباع ِمثُل الفَالُوذ ال حالَوةَ له ، يَأُكله الِفتْيان مع الّدِ

 وهو الفالوذ. اللََّمص الرُجل : إذا أكل لََمص سلَمةُ عن الفراء :

 ، أي : كذّاب خّداع. لَُموصٌ  وقال َشَمر : رجلٌ 

 وقال عدّي بن زيد :

َ ق   هريريريريريريريريريريريريريْ   وذ و َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َك ذو عريريريريريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريريريريريريريّ

  
ٌف   الريريريريريريريريِ وِص خمريريريريريريريري  مريريريريريريريري  ذ وِب الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ْ ي الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَ

  
ْلم قال الليث :: صلم   .اْصُطلموا : إذا أُبِيَد قوٌم من أَْصِلهم قيل : االصطالمُ و: قَْطُع األُذُن واألْنف من أصِله.  الصَّ

 : األكلةُ الواحدة كلَّ يوم. الصْيلموقال : 

 ك.من ذل َصْيلَمةٌ  : األمُر المفني المستأِصل ؛ ووْقعةٌ  الصْيلَمو

ْيلَم أبو عبيد :  : الصْيلَمُ  : الّداهية. الصَّ
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 ، وقال ِبةر : تْص َِلم ألَنا
َل عريريريريريريريريامريريريريريريريريرٌ  بريريريريريريريريه  متريريريريريريريرييريريريريريريريريٌم أن تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريتريريريريريريريريَّ  غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
م   لريريريريَ يريريريريريْ وا  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريري   يريريريريوَُ الريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِر فريريريريريريريأ ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ى مصلَّماً ِلقَصر أُذُنه وِصغَِرها قال :  عر ، وهو ضرٌب من الّسريع ، يجوز  المصلَّم : األصلمووقال الليث : الظَِّليُم يسمَّ من الّشِ

 في قافيته فَعُْلْن فَْعلُْن ، لقوله :

 ٌُ  َ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى طريريريريريريريريريريوِل اَّريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياأِب نريريريريريريريريريريَ

  
م  و   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريرين َوراِء املريريريريريريريريريريريو  مريريريريريريريريريريريا ال يريريريريريريريريريريري 

  
 ، يضرُب بعضهم ِرقاَب بعض. ُصالماتٍ  يكون الناسُ قال : كر فِتناً ففي حديث ابن مسعود وذَ و

يَعنِي الِفَرق من الناس يكونون طوائَف فتجتمع كلُّ فرقة على ِحيالها تُقَاتل أخرى ، وكلُّ جماعة  ُصالماتٍ  قال أبو ُعبَيد : قوله :

 ، وأنشد أبو الجّراح : ُصالمة فهي

َك  ِر األبريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريريريريري  ٌة كريريريريريريريريريريريريريريريَ اَلمريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي ال  ذَكريريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا وال مريريريريريريريريريريريري  رٌع فريريريريريريريريريريريريِ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الذي في داخل نَواة النَّبِقَة يؤكل وهو األْلبوب. الصَّالمةوبفتح الصاد. قال :  َصالمة ثعلب عن ابن األعرابي : يقال :

 : القوُم المستَوون في الّسّن والشجاعة والّسخاء. الصاَلمةو

 صُموالً : إذا صلُب واشتّد واكتنَز. يُوصف به الجبل والجَمل والرجل ، قال ُرؤبة : يَصُمل الشيءُ  َصَمل قال الليث :: صمل 

   عن صامل  عاس   ذا ما اْصَلْخَمَما 
 يصف الجمَل.

ُملّ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :  .ُصُملّة : الشديُد الخلق العظيُم ، واألنثى الصُّ

ِميلُ  وقال الليث : قاُء اليابس. الصَّ  : الّسِ

 : الَخلَُق. وأنشد : لُ الّصامِ و

َرى  را  فريريريريريريريريلريريريريريريريرين تريريريريريريريريريَ   ذا ذاد عريريريريريريريرين مريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريفريريريريريريريري 

  
مريريريريرييريريريريريريريِل   ي أ ريريريريريريريا  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريِ ْربريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريا قريريريريريِ

  
ْوَملُ والصيام ، أي : أيبََسه ، قال :  أصملهوبدنه وبطنُه ،  َصَمل ويقال :  شجرةٌ بالعالية. : الصَّ

 : إذا َضَربه ، وأنشد : صمالً  بالعصا َصَملَه أبو عمرو :

رِّ  فريريريريريريريريريريرياء  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ راَوأٌب فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريرياَن هبريريريريريريريريريا يف اجلريريريريريريريريريرّ   لريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   فب ْجت ه وَأهَله ِبَةرِّ 

 الجّر : َسْفح الجبل. بُجتُه : أصْبتُه به.

 ، وأنشد : ُمصَمئّلَة الشديد. ويقال للّداهية المصمئّلُ  وقال أبو زيد :

ال   وَ  م املريريريريريريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريريريَأَدهريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريَ  مَل تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل  و   هريريريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَّ  ال م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
 : إذا ضربه بها. صملهوأبو تراب عن السُّلَمي : َصنقلَه بالعصا 

 معروف. المصلُ  قال الليث :: مصل 

 مثل أَْقَطة. َمصلة يقولُ ماُؤه فقَطر منه ، وبعُضهم  مصل : تَميُّز الماِء من اللَّبن. واألقُط إذا ُعلِّق الُمُصولُ و
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 وهي التي يصير لبنُها في العُْلبة متزايال قَبَل أن يُْحقََن. مْمصالو ُممصل وشاةٌ 

 .أمصلت من النساء : التي تُلِقي ولَدها وهو ُمْضغَة ، وقد الُمْمصل أبو ُعبَيد عن األصمعي :

هي. ويقال :  مَصلَتْ  إذا أفسْدتَها وصرْفتَها فيما ال َخْير فيه ، وقدبضاعةَ أهلَك :  أمصْلتَ  الحراني عن ابن السكيت : يقال : قد

 الناس. أمصلُ  ، وهي ماصلة تلك امرأة

 قال أبو يوسف وأنشدني الكالبّي :

ه  مريريريريريري لريريريريري ريريريريريريري  أمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريه  مريريريريريريرياَ  كريريريريريلريريريريريريريَّ عريريريريريَ  لريريريريريَ

  
ه و   ِه من  ريريريريريريريريريريريريريرييء  فربريريريُِّك مريريريامِس ريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريا سريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، أي : قليالً. ماصالً  ويقال : أعَطى َعطاءً 

ً وإِن  قليالً.أي : ،  ماصالً  ه ليَحلُب من الناقة لبنا

 استُه ، أي : قََطرْت. مصلت األصمعي :

 : قُطارة الحّب. الُمصالةو

 .المصل : ماُء األقِط حين يُطبَخ ثم يعصر ، فعُصارة األقِط هي الَمْصل وقال أبو زيد :

 حقّه : إذا خرج له منه.فالٌن لفالن من  مصل وقال أبو تراب : قال سلمان بن المغيرة :

 به صاغراً. مصل وقال غيره : ما ِزلُت أُطالبه بحقّي حتى

 أيضاً َراُووق الصبّاغ. الممصلو: الذي يبذُل ماله في الفساد.  الِمْمصلُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 وسلمعليههللاصلىة : قََضى فيه النبّي المرأة الَجنِيَن ، فقال المغيرة بُن ُشْعبَ  إْماَلِص  أّن عمَر سأل عن»في الحديث : : ملص 

ةٍ   .«بغُرَّ

َمِلص يَْملَص  َجنِينَها ، أي : تُْزِلقُه قبَل وقِت الِوالدة ، وكلُّ ما َزِلق من اليد أو غيِرها فقد فتُمِلص أراد المرأة الحامل تُضَرب

 ً  .َملَصا

 قال الراجز :

   فريرَّ وأع اين رِ اء  َمِلصا 
 منه اليَُد ، فإذا فعلَت ذلك أنَت به. يعني : َرْطباً تزلق

ً  قلَت :  .أملْصتُه إْمالصا

ً  من يَِدي اْنَملَص وقال الليث : إذا قبضَت على شيء فانفَلَت من يِدك قلَت :  ، وانَملَخ بالخاء ، وأنشد ابُن األعرابّي : اْنِمالصا

اِص  هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريَوهريريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريري 

  
اَلص   يريريريريريريريريريريريريَ   ملريريريريريريريريريريريريِ َ  أ كريريريريريريريريريريريريم  نريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريِ

  
فا األبيَض.  : الِماَلصُ و: الشَّديد.  الَوّهاصُ  قال :  : الظَُّرْر. الِميَظبوالصَّ

 : الّزلخة واألطوم من السََّمك ، وهللا أعلم. الَمِلصة َعْمرو عن أبيه قال :
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 الصاد والنون (أبواب)

 ص ن ف
 مستعملة.صنف ، صفن ، نفص ، نصف : 

ْنفُ  قال الليث :: صنف  : تمييُز األشياء  التّصنيفوواحد على ِحَدة.  َصْنفٌ  : طائفةٌ من كّل شيء ، فكلُّ َضْرب من األشياء الصَّ

 بعِضها من بعٍض.

 للبخور ال غير. َصْنِفيّ  من الَمتاع ، لُغَتان. وُعودٌ  َصْنفٌ و ِصْنفٌ  ابن السّكيت : يقال :

 اإلزار : ُطّرتُه. َصنِفَةُ  أبو ُعبَْيد :

 .َصنِفات الثوب : زاِويَتُه ، وللثوب أربع َصنِفةُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

نِفَة الليث : ْنفةو الصَّ  : قِطعةٌ من الثْوب ، وطائفةٌ من القبيلة. الّصِ

اء أنّه أنشَده :  وَرَوى أبو العبَّاس عن سلمة عن الفرَّ

واَن ذي الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريا  َّريريريريريريريريريريري   رُو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ه و   بريريريريريريريِ لريريريريريَ َف مريريريريرين تريريريريرييريريريريريلريريريريريريريه ومريريريريرين عريريريريريِ لريريريريريِّ  مريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .َصنَّف وغيُره رواه ُصنِّف أنشده الفّراء :

 : َخرج وَرقُه. َصنَّفَ و: ُميِّز ،  ُصنِّف وقال :

 : لغةٌ رديئة. نُْصفو: أحُد ُجْزأَيِ الكماِل.  النِّصف قال الليث :: نصف 

ً  صاحبَهالرجُل  أنَصفَ  الَحّراني عن ابن السّكيت :  .النَّصفة ، وقد أعطاه إنصافا

 .انتََصف : إذا يَنُصف النهارُ  نََصف ويقال : قد

 وقال المسيّب بن َعلَس يصُف غائصاً في البحر على ُدّرة :

ر ه    َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَف الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريار  املريريريريريريريريريريرياء  غريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريَ ري و   ه  لريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ  َرفريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري 

  
،  نِصفَها : إذا بلغ يَنصفُه اإلزاُر ساقَه نََصف لم يَخرج من الماء. ويقال : قدالنهاُر و فانتَصف النهاُر والماُء غامره انتََصف أراد

 وأنشد :

وفريريريريريريريريرية  و  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
َ
ا مل  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه   ذا جريريريريريريريريريارِي َدعريريريريريريريريريَ

  
زرِي   َف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَق مريريريريريِ ريريريريريْ لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر مسريريريريريىت يريريريريريَ  أ مشريريريريريِّ

  

  ال : وقال ابن ميادأب     رجال  ف
ه  اَق نريْعلريريريريري  ف  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه ال يَلصريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريَ  َترى سريريريريريريريريريريريريريرييريْ

  
ْه   لريريريريريريريري  امريريريريريريريريِ واال   ريريريريريريريريََ ْل ال و ن كريريريريريريريريانريريريريريريريريه طريريريريريريريريِ  أجريريريريريريريريَ

  
 إذا َخَدَمهم. يَنُصفُهم القومَ  نصفَ  وقال :

 : الخادم. الِمنَصفُ و النّاصفُ و

 .َمْنَصفو ِمنَصف ويقال للخادم : .نِْصفَه الشيء : أخذتُ  نصفتُ  ابن األعرابّي :

ْفتُهو: إذا خدْمتَه ،  نََصْفتَه وقد  مثله. تنصَّ

 .نِْصفَه الشيء : إذا بَلَغ نَصفَ والخادم.  : النَّصيفو: الخمار.  النّصيفوقال : 
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: إذا َحزم  أَنصفوالنهار.  نصفَ  إذا سارَ  : أَنصفوإذا أََخذ الحّق وأَعَطى الحّق.  الرجل : أَنصف ثعلب عن ابن األعرابّي :

 سيِّده.
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ال تَُسبّوا أصحابي فإّن أحَدكم لو أنفَق ما في األرض جميعاً ما أَدَرك ُمدَّ أحِدهم »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 .«نَِصيفَه وال

ي  ، كما يقولون في العُشر : العَِشير ، وفي الثمن الثِمين ، وأنشد : النِّْصف النِّصيفَ  قال أبو ُعبَيد : العََرُب تسّمِ

يريريريريريريريريريريريريف   ذ هريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريري    وال َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريْ  مَل يريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريف  و   ْتَاٌ  وال تريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال متريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
إحداهّن على رأسها خيٌر من الّدنيا  لَنِصيفُ و» الحديث اآلَخر في الُحوِر الِعيِن : في غير هذا الِخمار ، ومنه النِصيفوقال : 

 ومنه قول النابغة :، «وما فيها

ه و سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريَ  الريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريرييريريف    مل تريري رِد أسريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياطريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريريه واتريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا     لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ ِ فريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياولريريريريريريريريريريريْ

  
ي النَّصيف وقال أبو َسِعيد : ً  : ثوٌب تتجلّل به المرأَة فوق ثيابها كلِّها ؛ ُسّمِ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم  نَصف ألنه نصيفا

 عنها.

ِلِستِْرها وجَهها مع كشِفها شعَرها إذا ُجِعَل ِخماراً فَسقَط فليس  النّصيفَ  ، ألنّ  النّصيف قال : والدليُل على صحة ما قاله : َسقَط

 المرأة : َمجُرها. نَصيفُ  معنًى.

 ، وَشْطران مثله. نِْصفَه : بلغ الَكْيلُ  نَْصفانُ  الليث : قََدحٌ 

 .نِْصفَه : بلَغ الكيلُ  نَْصفان أبو عبيد : قََدحٌ 

 من النِّساء : التي بَلَغْت خمساً وأربعين ونحوها. النَّصفوقال : 

 المرأة بين الحديثة والُمِسنَّة. وقال الليث :

 ، أي : تعطيه من الحّق لنفسك. النّصف ، وتفسيُره أن تعطيَه من نفِسك اإلنصاف : اسم النّصفةو

 سراء. النَّصيف من فالن ، أي : أخذُت حقّي كمالً حتى ِصْرُت وهو على انتَصْفتُ  ويقال :

 .ناِصف : اْلُخّدام ، واحدهم النَّصفةو

 ن الطريق ومن النَّهار ومن كل شيء وَسُطه.م الَمْنصفُ و

 .يَنصف فهو نَصفَ والنهاُر  انتَصفوالليل والنهار : وسُطه ،  منتصفوقال : 

 أسناِد الوادي ونحو ذلك من المسايل. َمناِصف : َصخرةٌ تكون في الناصفةُ وقال : 

 ، وأنَشد : ناصفةُ  : َمجاِري الماء ، واحدتُها النّواصف أبو عبيد :

   َ ال  َسفني  للَّواِصِف من َدِد 
 إاّل ولها شجر. ناصفةً  من األرض : َرَحبة بها شجر ، ال تكون النَّاصفة شمر عن ابن األعرابي :

 ، وقول ابن َهْرمة : يُنِصفني السلطاَن ، أي : سألتُه أن تنّصْفتُ  وقال غيره :

هريريريريريريريا هريريريِ ِف وجريريريْ ه     تريريريلريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أيّنِ غريريريَ

  
رَ   حريريريريريريريِ ُّ    اَّريريريريريريبريريريريريرييريريريريريريريِ  الريريريريريريغريريريريريريريائريريريريريريريِ  غريريريريريريَ

 
 َ. املريريريريريري

  
 وجِهها : تَناُصف قال ابن األعرابي :
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 بعض ها بعضا . يَلِصف  اسل ها ، أي : أَنا كلها مَسَسلة
 .أنصف نَْفِسه فقد نِصفَ  ، وكلُّ شيء بَلَغَ  نصفَه غيِره فقد نِْصفَ  وقال غيره : كّل شيء بلغ

 .انتَصف النهاُر : إذا نَصفَ  السّكيت :قلُت : والقوُل ما قال ابن 

 .نصفَه الشيَء : إذا أخذتَ  نصفتُ  ويقال :

 .اإلنصاف : النّصفُ و

 َشبابها. وأنشد : نِصفأي : ،  نَِصفها ابن ُشميل : إّن فالنَة لعلَى

ةٌ  يريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريِ ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريريريريرَّه جريريريريريريريريريريريريَ   ّن غريريريريريريريريريريريري 

  
عريريِف    ه لضريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريهريريريريريريريا مريرين نريريريَ  عريريلريريى َنصريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : الَجْرَشبيَّة : العَجوُز الكبيرةُ الَهِرمة.

 النهاِر. ِنصفَ  إذا سارَ  الرجُل : أنَصف ثعلب عن ابن األعرابي :

 الرجُل ببْوله : إذا َرَمى به. أْنفَص الليث :: نفص 

 بأبوالها ، أي : تَدفَعُها َدْفعاً حتى تموت. فتَنِفصُ  يأخذها داءٌ : وهو أن  النُّفَاصُ  أبو عبيد عن األصمعي : أَخَذ الغَنم

،  نافَص فنَفَصَ  ، وهو أن تقول له : تَبُول أنت وأبوُل أنا ، فننظَر أيُّنا أبعَُد بَْوالً ، وقد منافَصةً  الرجلَ  نافَْصتُ  وقال أبو عمرو :

 وأنشد :

تريريريريَ   َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريَ تريريريريَ  فريريريريريَ مريريريريرِي لريريريري ريريريريريريري  انَفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريَ  لريريريريَ

  
تريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياِو   بريريريريريريريريريِذي م    ْولريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريري  رّ  بريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بالضَِّحك وأْنَزَق وزْهَزَق بمعنًى واحد. أْنفصَ  أبو عبيد عن األصمعي :

ِز ، وهو الذي يُشير بشفَتَيه وعْينَْيه. أنفَص وأخبرني المنذري عن ثعلب عن َسلمة عن الفراء :  بَشفَتيه كالُمتََرّمِ

 فرفَع رأسه من الركوع قُمنا َخْلفَه وسلمعليههللاصلىكنّا إذا صلّينا مع رسول هللا »قال : ُرِوي عن البراء بن عازب أنه : صفن 

 ً  .«ُصفونا

ً »قال أبو عبيد : قوله :  والقوُل الثاني  .صافِن كّل صاف قََدمْيه قائماً فهو تفسيرين ، فبعُض الناس يقول : الصافنُ  يُفسَّر« ُصفونا

افن : أن  من الخْيل : الذي قد قَلَب أحَد َحوافره وقام على ثالِث قوائَم. الصَّ

 ، بالنون. [36الحج : ] (صوافن فاذكروا اسَم هللا عليها)كان ابُن مسعود وابُن عباس يقرآن قوَل هللا جّل وعّز : 

ا ابن عباس ففسَّرها : َمعقولةً إحدى يَدْيها على ثالثِ    قوائم.فأمَّ

 وأما ابن مسعود فقال : يعني قياماً.

 وروي عن مجاهد نحو قول ابن عباس.

 القائَم على ثالٍث وعلى غير ثالث. الصافِنَ  وقال الفراء : رأيُت العرَب تَجعَل

فُون قال : وأشعاُرهم تَُدّل على أنّ   القياُم خاّصة ، وأنشد للّطرماح : الصُّ

ن كريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريري  و  لريريريريريريريريْ فريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  َ
َُ املريريريريريريريري ل  قريريريريريريريريا  كريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ

  
ِ  اللَّون صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِفِن   ْذهريريريريريريريَ  كمريريريريريريريا ر صَّ أْي ريريريريريريريا  مريريريريريريري 
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 : القائم. وأما الصائن : فهو القائم على َطْرف حافِره. الصافنُ  قال :

 .ُصفُونو صافناتو َصَوافن : الصافن الفََرُس : إذا قاَم على طرف الرابعة. والعََرب تقول لجميع صفَنَ  وقال أبو زيد :

يَّن بين الناس حتى يأتَي الراعَي حقُّه فيفي حديث عمر : و  لَم يَعَرق فيه َجبِينُه. ُصْفنِه لئن بِقيُت ألُسّوِ

ْفنُ  أبو عبيد عن أبي عمرو قال :  خريطةٌ تكون للّراعي فيها َطعاُمه وِزناُده وما يَحتاج إليه. : الصُّ

أ فيه ، وأنشد  ْكوة يُتوضَّ  للُهَذِلّي :وقال الفراء : هو شيٌء مثل الرَّ

ِه  ِ َ يف  ريريريريريريريَِّ فريريريريريريريْ  فريريريريريريريخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  وفريريريريريريريريريَ ْ مسريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  ر قريريريريريريريريريِ  ابريريريريريريريريريِ

 
يريريريريريريريريرياَ. املريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريِ

  
 في هذا وفي هذا. الُصْفنُ  قال أبو عبيد : ويمكن أن يكون كما قال أبو عمرو والفراء جمعاً أن يُْستعمل

ْفنةوبفتح الصاد ،  ُمَصفن قال : وسمعُت من يقول :  أيضاً بالتأنيث. الصَّ

ْفنة باس عن ابن األعرابي :أبو الع ثيابَه في َسْرِجه : إذا  َصفَن : هي السُّْفرة التي تُجَمع بالخيط ، ومنه يقال :ـ  بفَتْح الصادـ  الصَّ

 جمعها.

ذ عليّاً حين َرِكب »:  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و ْفن قال : وأّما، «ثيابه في سرجه َصفَنوأنه عوَّ : ـ  الصادبضم ـ  الصُّ

كوة.  فهو الرَّ

فَنُ  قال :  ، ومنه قوُل َجِريٍر : أصفان وجمعُهـ  بفتح الفاء والصادـ  : ِجْلُد األْنثيَين الصَّ

   َيْ  ْكن َأصفاَن اْ  َصى َجاَلِجال 
 قلت : والصواب ما قال ابن األعرابي من األحرف الثالثة.

ُد حوَل َمدَخله وَرقاً أو َحشيشاً أو نحو ذلك ، ثم يُبَيُِّت في وسطه بَيتاً لنفسه أو وقال الليث : كّل دابة. وَخْلق ِشْبه ُزْنبُور يُ  نّضِ

فَن ِلفراخه فذلك  .التَّْصِفين ، وفعلُه الصَّ

ْلب يتّصل به ُطوالً ، ونِياُط القَْلب ُمعَلَّق به ويسّمى األْكَحُل من البعيد الصافنو  .الصافنَ  : ِعْرٌق في باطن الصُّ

 ُره : األكحُل من الّدواّب األْبَجل.وقال غي

ْجل الصافِنووقال أبو الهيثم : األْكَحل واألْبَجل   وفي اليَِد أْكَحل. صافن : هي العُروق التي تُْفَصد ، وهي في الّرِ

 الفََرس برجِله وبَْيقََر بِيَِده : إذا قام على طرف حافِرِه. َصفَنَ  َعمرو عن أبيه :

 أيضاً : أن يُقَسَم الماُء إذا قّل بَحصاة القَْسم ، ويقال لها المْقلَةُ ؛ فإِن كانت من َذَهب أو فِّضة فِهَي البلد. الّصفَنوقال : 

ً  القومُ  تََصافَنَ  أبو ُعبَيد عن أبي َعمرو : ، وذلك إذا كانوا في َسفٍَر وال ماَء معهم وال شيَء يَْقتَِسُمونه على َحصاةٍ يُْلقُونَها  تََصافنا

 اإلناِء يَُصبُّ فيه من الماِء قدَر ما يَْغُمر الَحصاة فيُعطاه كل رجل منهم ، في
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 وقال الفرُّدق :
ْه  َهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا اإلداَوأَب َأجريريريريريْ لريريريريريريريَّ ا َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريَ  فريريريريريلريريريريريمريريريريريريريّ

  
ِم   رَاضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَبِيِّ اجلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ون  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ    َّ غ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْفنَةُ  َشمر عن أبي َمْنُحوف عن أبي ُعبَدة :  ، وأنشد : ُصْفن كالعَْيبة يكون فيها متاُع الرجل وأََداتُه ، فإذا اطرحَت الهاَء قلتَ  الصَّ

  ِ فريريريريْ نْيِ صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريَ لريريريريريْ يِت وَ تريريريريركريريريريريريريه  بريريريريريريريذي اجلريريريريَ ْربريريريريَ  قريريريريِ

  
اِرب  و   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
لَّ امل ي وقريريريريريريريريَ فريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ وا  ريريريريريريريريَ بريريريريريريريري  ْ  أَلريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريَ

  
ْفن قال : وقال أبو عمرو : ْفنَةُ و الصَّ  ِشْقِشقةُ البَعير. : الصَّ

 .الصافن : ِعْرق َضْخٌم في باطن الساق حتَّى يَدُخل الفَخذ ، فذلك الصافِن ابُن ُشميل :

 ص ن ب
 صبن ، صنب ، نصب ، نبص ، بصن.

 ، وليست بعربيّة. البََصنِيَّة قريةٌ تُْعَمل فيها السُّتُورُ : بصن 

ً  عنّا الهديّةَ ـ  بالصادـ  َصبَْنتَ  اللّحيانّي عن األصمعّي :: صبن   .تَِصْبَن َصْبنا

ً  قال : وقال رُجل من بني سْعد بن زيد : ، وكذلك كلُّ معروٍف إذا صرفتَه إلى غيِره. وكذلك َكبَْنَت  َصبَْنَت تَْصبِن َصْبنا

 َوَخَضْنَت وزنبت.

 َصْرُف الهديّة أو المعروف عن جيرانك ومعارفك إلى غيرهم. وقال األصمعّي : تأويُل هذه الحروف :

ْبنُ  يث :وقال اللّ   : تسويةُ الَكْعبَْين في الَكّف ثم تَْضِرب بهما. الصَّ

 .تَْصبِن يقال : أَِجْل َوالَ 

رهم وغيِره قيل : ن هو أحقُّ بها إلى غيره  .َصبَن قال : وإذا َخبَأَ الرجُل شيئاً في َكفَِه وال يُفَطن له كالّدِ فإذا َصَرف الكأَس عمَّ

 قيل له : َصبَنَها ، وأنشد :

لريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ ا أ َُّ عريريريريريريريريمريريريريريريريرير وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْأَس عريريريريريريريريلريريريريريريريريّ  ِه الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ راهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريأس  جمريريريريريريريريريَْ

  
ْبنَاءُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  : َكفُّ الُمقَاِمر إذا أمالها ِليْغِدَر بصاحبِه يقول له شيخ البير ، وهو رئيُس الُمقاِمرين : ال الصَّ

ْغِو. تَْصبِن ؛ ال تَْصبِن  ، فإنّه َطَرف من الصَّ

 : الذي يُْغَسل به الثّياب ، معروف ، معّرب. الصابونو

تةُ من النَّْبصاء قال ابن األعرابي :: نبص   ، وهو صوُت َشفَتَيِ الغالم إذا أراَد تزويَج طائٍر بِأُنثاهُ. النَّبِيص من الِقيَاِس : المصّوِ

ً  اللّحياني : نَبَْصُت بالطائِر والعصفوِر أَْنبُِص به تُّ به.  نَبِيصا ً  الطائُر والعصفورُ  نَبَصَ و، أي : صوَّ ت  يَْنبُِص نَبِيصا : إِذا صوَّ

 صوتاً ضعيفاً. ونحو ذلك. قال الليث : وهو صحيح من كالم العرب.

 : الُمولَُع بأكل الِمْصنَبُ  أبو العبّاس :: صنب 
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لاب  ، وهو ا َْردل  لزَّبي . الصِّ
 أي : بِِصباِغها.، «بِِصنَابَِها أَْرنَبٌ  وسلمعليههللاصلىأُْهِدَي للنّبي »في الحديث : و

 .«ِصنَابٍ ولو شئُت ألمرُت بَِصرائَق »حديُث عمر :  ومنه

نَاب أبو ُعبَيد عن أبي عمرو : بيب. : الّصِ  الخرَدل والزَّ

 ، إنّما ُشبِّه لونه بذلك. ِصنَابِيّ  قال : ولهذا قيل ِلْلبِْرذُْوِن :

نَابِيّ  وقال اللّيث : ْفرة مع كثَْرةِ الشَّعَر والَوبر. الّصِ  من الّدَواّب واإِلبل : لوٌن بَين الُحْمَرةِ والصُّ

، وقال  ُمْنِصبو نَاِصبٌ  هذا األمُر. وأْمرٌ  فأَْنَصبَنِي .نَِصَب يَْنَصب : اإلعياُء من العَناء. والفعل النَّصبُ  قال اللّيث :: نصب 

 النابغة :

   أ َصْيَمَة انِصِ     ِكِليِ  هِلَمّ  
؛ مثل : ليل نائم ، ذي نوم يُنَاُم فيه.  نََصب : ذي ناِصب وقال ابن السّكيت : قال األصمعّي : .ُمْنِصب : بمعنى ناصب قال :

 ِمثُْل : َمْوٍت مائت ؛ وِشْعٍر شاِعر. .نُْصٌب ناِصبٌ قال : وَرُجٌل دارٌع : ذو ِدْرع. قال : وي

له الهمَّ  نَصبَ و .نِصبَ و ناصب الرجُل فهو نََصبَ  نَْحِوي ، أي : َجّد ؛ ويقال : نََصبَ  : ناصبٌ  :وقال أبو عمرو في قوله 

 .أنَصبَهو

ُْم ِإىل ) ، وقال هللا : النصيب : لُغَةٌ في النَّْصبُ قال : ومن الدَّاء.  نَْصب الدَّاء ، يقال : أَصابَهُ  نْصبُ  : النَّْصبُ  وقال اللّيث : َكَأِنَّ
 .(نَْصب)، وقرىَء : إلى  [43المعارج : ] (ُنُصٍب يُوِفُضونَ 

، فمعناه : إلى  (ِإىل ُنُصبٍ )يَْستَبِقون إليه ، وَمْن قرأَ :  منصوبٍ  ، فمعناه : إلى َعلَم (نَْصب إلى)قال أبو إسحاق : َمْن قََرأَ : 

 ، ونحو ذلك. [3المائدة : ] (َوما ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ )أَْصنَاٍم ، كقول : 

 .األْنصاب واحد ، وهو مصَدٌر وجمعُه النَّْصبُ وقَال الفّراء : قال : 

 للقوم. تُنَصب ، وهي عالمةٌ  النَِّصيبة : جماَعةُ  النُُّصبُ  وقال اللّيث :

 اآللهةُ التي كانت تُعبَد من أحجار. النُُصبَ  وقال الفّراء : كأنّ 

 حيث يقول :واحداً  النُُّصبَ  قلُت : وقد َجعل األعشى

ْلصوَب ال تريْلس َكلَّه  و   
َ
 ذا اللُّص َ  امل

مة : نُِصب : ما النَّصائب أبو ُعبَيد :  حوَل الحوض من األحجار ؛ قال ذو الرُّ

يريريريريريريريري ريريريريريريريرية داثريريريريريريريرير لريريريريريريريرياه  يف  ِدىء الريريريريريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرقريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريَ

  
ْه   ع  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريبريريريريريريري  ِ  املريريريريريريرياَء بريريريريريريريري  ريريريريريريريْ هريريريريريريريْ  قريريريريريريري مي  بريريريريريريريعريريريريريريريَ

  
ً  النُّْصبُ  وقال الليث : ً  تَْنِصبُه : َرفعَُك شيئا ً  قائما  .منتِصبا

 يُرفَع َصْوتُها إلى الغار األعلى. المنصوبةُ  والكِلمةُ 
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 نَْصباء ، وَعْنز أَنصب وتَْيسٌ  .نََصْبتَه بشيء فقد انتصب لهم َحْرباً ، وكلُّ شيء نََصْبنَاوفالناً الشرَّ والحرَب والعداوةَ ؛  ناَصْبتُ و

ْدر. نَْصباءُ  وناقةٌ القُرون.  منتِصبَي : إذا كانا  : مرتِفعة الصَّ

ً  السّكيَن : جعلُت لها أنصبتُ  أبو ُعبَيد : كّلِ شيء أصله  نِصابُ ووهو َعْجُز الّسّكين.  ؛ قاله أبو زيد والكسائّي ، قاال : نِصابا

 مْحتُِده.ِصْدق ، وأصلُه َمنبِته وَ  تْنِصبوِصْدٍق ؛  نِصابِ  ومرجعه الذي يرجع إليه يقال : فالٌن يَرِجع إلى

 الشَّمس : َمغيبُها وَمرِجعُها الّذي تَرِجُع إليه. نِصابُ  الليث :

َي.  نُِصب : ُمستِوي النِّْبتة ، كأنه منصَّب غيره : ثغرٌ  ً  للقَدر نَصبتُ وللقَطاةِ َشَركاً  نََصْبتُ وُمسّوِ  .نَْصبا

 : إذا قاَم رافعاً رأَسه. اْنتََصبوفالٌن  تَنصَّبوديٍد. عليه الِقْدر إذا كان من ح يُنَصب : ما الِمْنَصبُ  قال ابن األعرابي :

 : ضرٌب من أغانِي األَْعراب. النَّْصبُ و

ً  الراكب نَصبَ  وقد  .النَّْصبَ  : إذا َغنَّى نَْصبا

 أي : لو تَغَنّْيَت.، «العََرب نَْصبَ  لنا نََصبتَ  لو»في الحديث : و

 : موضع. يَْنُصوبو

ْكبان ، وهو العَِقيرة ، يقال : َرفَع عقيرتَه إذا َغنَّى النَّّصب وقال َشِمر : ِغنَاءُ   .النَّْصبَ  : هو ِغنَاُء الرُّ

 : ُحَداٌء يُْشبه الِغناء. النَّْصبُ  وقال أبو عمرو :

ً  : أن يسير القوُم يوَمهم ، وهو سْيٌر ليِّن ، وقد النَّْصب أبو ُعبَيد عن األصمعي :  .نََصبُوا نْصبا

 ص ن م
 [.مستعملة]صنم ، نمص ، نصم : 

نم قال الليث ::  [نصمـ ] صنم  الجميع. األصنامومعروف ،  الصَّ

نََمةُ  ورَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :  الصُّورةُ الّتي تُعبَد. النََّصمةُ و الصَّ

 : الّداهيةُ. الصنَمةُ وقال : 

 قلُت : أصلَُها َصلمة.

َصةو الناِمصة أنه لَعَن»:  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النّبّي : نمص   .«الُمتَنَّمِ

صةُ و، ألنّه يُنتف به  ِمنماص : الّتي تَنتِف الشَّعر من الوجه ، ومنه قيل للِمنقاش الناِمصة قال أبو زيد : قال الفّراء : هي  الُمتَنّمِ

 الّتي يُفعَل ذلك بها ، قال امرؤ القيس :

  بع  األكِل فهَو مَنِي      َ َربَّ 
 يصُف نباتاً قد َرَعتْهُ الماشية فجَرَدته ، ثّم نبت بقَدر ما يمكن أخذُه ، أي : هو بقَْدر ما يُنتف ويَُجّز.

َغب. ورجلٌ  النََّمصُ  وقال الليث :  أَنمصَ  كانَ الحاجِب ، وربّما  أَنَمصُ  الرأِس  أَنَمصُ  : ِدقّةُ الشَّعر وِرقّته حتّى تراه كالزَّ
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اء تريتريَلمَّ  اجلَِبني. وامرأأبٌ  أت ذه علها  َْي . أي : ن  مَنْصريريريريريريريا    ريريريريريريريعَر وجهها انِمصريريريريريريرية  فتلِم  ، أي : أْتم ر   منصريريريريريريريَ
 : امللموصو  اللمي و 

 ما أمكنك جذه من النبات.

 : الِمظفاُر ، والِمنتاُش والِمْنقاُش والِمْنتاُخ. الِمنماصُ  ابن األعرابّي :

 ياديُّ المرىء القيس :وأَقرأَني اإل

ا مريريريريريريريَ يريريريريريريريهريريريريريريريِ ْت  كريريريريريريريلريريريريريريريَ ل ابريريريريريريريْ  ُّ هريريريريريريريَ بريريريريريريريْ ه جبريريريريريريريَ َرعريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريَ

  
لود هريريريريريريريا  نِي مسىّت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَق علهريريريريريريريا ج  اصريريريريريريريريريريريريريريريَ  منريريريريريريريَ 

  
ً  : شهٌر ، تقول : لم يأتني نُماصو: َشْهَرين.  نُماصين قال :  ، أي : شهراً. نُماصا

 . قال : رواه َشِمر ألبي عمرو.أَنِمصةو نُُمص وجمعُه

 مهمل. ص ف ب :

 ص ف م
 [.فصم]استعمل منه : 

 .«وال َوْصمٌ  فَْصمٌ  ُدّرةٌ بيضاء ليس فيها»في الحديث : : فصم 

ً  الشيءَ  فَصْمتُ  أن ينصدَع الشيُء من غير أن يَبين ؛ يقال منه :ـ  بالفاءـ  الفَْصمُ  قال أبو ُعبَْيد : ، إذا فعلت ذلك به  أَفِصمه فَْصما

ّمة يذكر َغَزاالً  مفصوم ، فهو   َشبَّهه بُدْملُج فّضة :؛ وقال ذو الرُّ

ٌه  بريريريريريريريريريريَ ِة نريريريريريريريريريريريَ ٌج مريريريريريريريريريرين فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريري  ه د مريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ

  
ْفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ    وارِي اَّريريريريِي مريريريريَ ن جريريريريَ عريريريريريريري   مريريريريِ لريريريريْ  يف مريريريريَ

  
 فأَن يَْنكِسَر الشيُء فيَبين.ـ  بالقافـ  قال : وأّما القَْصم

 ، وقيل : ال اْنكساَر لها. [256البقرة : ] (اَل اْنِفصاَم هَلا)وقوُل هللا جّل وعّز : 

 إذا َجفَر. الفَْحُل : أَفَصموالَمَطُر : إذا أَقلََع.  أْفَصمَ و

الَوْحُي عنه ، وإنَّ َجبينَه  فيَْفِصمُ  يُْنَزل عليه في اليوم الشديِد البَْردِ  وسلمعليههللاصلىرأيُت النبي »في حديث عائشة أنَّها قالت : و

 ً  .«ليتفّصد َعَرقا

راب. يُْفِصمُ  المطُر وأْفَصى : إذا أَْقلََع ؛ ومنه قيل : كلُّ فَْحل أَْفَصمَ  د عن األصمعّي :أبو ُعبَي  إال اإلنسان ؛ أي : ينقطع عن الّضِ

: وهي الضخمة. وفأٌس قِيَدايَةٌ لها ُخْرٌت ؛ وهو َخرق  فَْيَصمٌ  أخبَرني المنذريُّ عن أبي طالب عن أبيه عن الفّراء. قال : فأس

 .النِّصاب

 [ابب الصاد والباء مع امليم]

 ص ب م
 أهمله الليث.

ً : بصم   وال وأخبََرني المنذريُّ عن أبي العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : يُقال : ما فارْقتَك ِشْبراً وال فِتْراً ، وال َعتَباً وال َرتَبا

 بُْصماً.
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 ما بين اْلِخْنِصر والبِْنِصر. البُْصمُ وقال : 

تَب. وهللا تعالى أعلم.وقد مّر   تفسيُر العَتَب والرَّ
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 الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن 

ت الصاد  أبواب معتَّل 
 أهملت الصاد مع السين ومع الزاي في السالم والمعتّل.

 مهمل. ص ط :

 ابب الضاد والدال

 ([وا يء) ص د]
 [.مستعملة]:  (1)وصد ، أصد ، ديص ، دصا  (صاد)صدى ، صدأ ، صيد ، 

ُْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمكاًء َوَتْصِديَةً )قال هللا جّل وعّز : : صدأ ـ  صدى  [.35األنفال : ] (َوما كاَن َصَّلَُ

 ، وهو الصَّوت الذي يَُردُّهُ عليك الجبُل. الَصدى من التَّصِديةُ  قال ابن َعَرفة :

 .التَّْصديةوليَسا بَصالة ، ولكنَّ هللا أخبر أنهم جعلوا مكاَن الصَّالةِ التي أُِمروا بها الُمَكاَء  التَّْصِديةوقال : والُمَكاُء 

ْفد والعَطا ؛ وهو كقول الفََرْزَدق :  قال : وهذا كقولك : َرفَدني فالٌن َضْرباً وِحْرماناً ، أي : َجعََل هذين مكاَن الّرِ

لريريريريريريريا َريريريريريريريريْ هريريريريريريرياقريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ يريريريريريريريَض قريريريريريريريريَ ورأَب الريريريريريريريبريريريريريريريِ ْأثريريريريريريري  َ
م املريريريريريريري  هريريريريريريري 

  
ف   َزينُّ املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ روَق األَيريريريريريريريريريريريْ جُّ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري 

  
 أي : جعَْلنا لهم بََدَل الِقَرى السيوَف واألِسنّة.

د : َدى قال أبو العباس المبَّرِ  على ستّة أوجه : أحُدها : ما يَبقَى من الميّت في قبره ، وهو ُجثّته. الصَّ

 ب :وقال النَِّمر بن تَولَ 

رأب   فريريريريريريْ ْح صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَي بريريريريريري ريريريريريريَ بريريريريريريِ  أعريريريريريريرياِذل   ن ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِيريريريريريريريريريريريريا   رِي وقريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري ا  َ ين انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 نأى عنّي.أي : فَصداه : بَدنُه وُجثّته. وقوله : نآني ، 

َدىوالثاني : ُحْشَوة الرأس ؛ يقال لها : الهامةُ  الصَدىوقال :   َهامةً فتَِطير.، وكانت العرُب تقول : إن عظاَم الَمْوتَى تَِصير  الصَّ

ون  وكان أبو ُعبَيدة يقول : إنهم كانوا يُسمُّ

__________________ 
 ( أ له الليث.1)
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 .َأْص اء ، و ع ه الصََّ ى ذلك ال ائَر الذي خَيرج من هامة املّيه  ذا بَِلَي :
 وقال أبو ُدَواد :

لريريريريريريريريريون  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريْم  َ
لريريريريريريريريريِّ  املريريريريريريريريريو   واملريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
   ُ َ ريريريريريريريريريابريريريريريريريريرير هريريريريريريريريريا

َ ى املريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريْم يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
  

 وقال لَبيد :

عريريريريريريريريريَ ك يف نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريت    فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَس الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياس  بريريريريريريريريريَ

  
اُِ وَ لريريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا غريريريريريريريريريريريريَت َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اء  و    هريريريريريريريريريريريريَ

  
َدى والثالث : : الذََّكر من البُوم ، وكانت العرب تقول : إذا قتل قتيٌل فلم يُدَرْك به الثَّأْر َخَرَج من رأسه طائٌر كالبُومة ، وهي  الصَّ

َدى الهامة ، والذََّكر  فيصيح على قبره : اسقُوني اسقوني ، فإن قُتِل قاتلُه َكّف عن ِصيَاِحه ، ومنه قوُل الشاعر : الصَّ

   َأْضرِْبَك مسىّت َت وَل اهلامة  اس  وين 
َدى والرابع :  : ما يَرِجُع من صوت الجبل ، ومنه قوُل امرىء القيس يصف داراً َدَرَسْت : الصَّ

َم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريرياوَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َر ريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريِل او   مريريريريريريريْه عريريرين مريريريلريريري ريريريِق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ جريريريَ عريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريَ

  
 والعرب تقول :

ي ابريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريرية اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل   ل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َدى وأخبرني المنذري عن الحّمادي عن ابن أخي األصمعّي عن عمه قال : العََرب تقول : ماغ ،  الصَّ في الهامة ، والسَّْمُع في الّدِ

 من هذا. صداه أصم هللا

 ثعلب عن ابن األعرابي أَنه أنشد لسدوس بن ضباب :وأنشدني أبو الفضل عن 

  ين    كريريريريريريريريريريريريريريريريل أيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار واَندبريريريريريريريريريريريريريريريرية

  
َبيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  كمريريريريريريريا تريريريريريريري عو ابلريريريريريريرية اجلبريريريريريريريل    أدعو مس 

  
 أي : أنّوه كما ينّوه بابنة الجبل.

 وقيل : ابنة الجبل هي الحية. وقيل : هي الداهية العظيمة.

 والبيت الذي يليه يحقّق هذا القول األول :

ه مريريريريريريريريريريريريريَ  َ عريريريريريريريريريريريريريْ  ْوهريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا  جبريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريه  ن تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    عريريرياري األ ريريريريريريريريريريريريريريريريرياجع يسريريريريريريريريريريريريريريعى غت مةريريريريريريريريريريريريريريَتمريريريِ

  
 ، وهو صوت الجبل. الصدى يقول : يعجل حبيش بجابته كما تعجل

 أيضاً العَطُش. الصََّدىووقال المبّرد : 

 وصيدان ، وأنشد : صادٍ و صدٍ  فهو يَْصَدى صًدى الرجل َصِدي يقال :

   ستعلم  ن متلا غ ا  أيّلا الّصِ ي  
 : العطش الشديد. الصَدى غيره :وقال 

ماغ.  ويقال : إنه ال يشتّد حتى يَْيبََس الّدِ

 ولذلك تَْنَشقُّ ِجْلدةُ جبهة من يموت َعَطشاً.

 .صاِديةٌ و َصْديَا ويقال : امرأةٌ 
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 ماٍل : إذا كان رفيقاً بسياستها. َصَدى : السادُس : قولُهم : فالنٌ  الصََّدىو
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 ماٍل : إذا كان عالماً بها وبمصلَحتِها ، وِمثلُه هو إزاُء ماٍل. لَصَدى أبو عمرو : يقال : إنهوقال أبو ُعبَيد : قال 

َدىوقال أبو عبيد :   أيضاً : الرُجل اللَّطيف الَجَسد. الصَّ

َدى وأخبرني اإليادّي عن َشِمر : َرَوى أبو ُعبيد هذا الَحْرَف غيَر مهموز ، وأُراه مهموزاً ، كأنَ  َدع ، وهو لغةٌ  الصَّ في الصَّ

 اللّطيُف الِجْسم.

 في ِذكر علّيٍ. «َصَدأٌ من حديدٍ »في الحديث :  قال : ومنه ما جاء

 قلُت : وقد فَسَّر أبو ُعبَيد هذا الحرف على غير ما فّسره َشِمر.

 .«صدأ من حديد»َرَوي عن األصمعّي أّن حّماد بن َسلَمة رواه : 

 فقال ُعمر : َوا دْفَراه.، «َصَدع من حديد»قال : ورواه غيُره : 

َدع ال َذفَر له ، وهو ِحدَّة رائحِة الشيء ، خبيث َدأَ آلة َذفٍَر ، والصَّ َدأ أشبَه بالمعنى ، ألَنَّ الصَّ اً كان أو طيّباً. قال األصمعّي : والصَّ

 فهو في النَّتْن خاّصة.ـ  بالدالـ  وأّما الّدفَرُ 

 ن.قلُت : والذي ذهب إليه شمر معناه َحسَ 

َوأَنْ َزْلَنا احْلَِديَد )أراد أنَّه يعني علياً خفيٌف يَِخّف إلى الُحروب وال يكسل وهو حديد لشدة بأسه وشجاعته ؛ قال هللا جّل وعّز : 
 [.25الحديد : ] (ِفيِه أبَْس  َشِديد  

 : الذََّكر من الهام. الصََّدى وقال الليث :

َدىو ماغ نفُسه. الصَّ  : الّدِ

 .َصَداه هو الموضع الذي ُجِعل فيه السَّْمع من الّدماغ ، ولذلك يقال : أَصمَّ هللاويقال : بل 

 الصوِت الَّذي يُجيُب صوَت الُمناِدي. َصَدى ، ِمنْ  صداه قال : وقيل : بل أصمَّ هللاُ 

َدى قال : وقال رؤبة في تصديق من يقول : ماغ : الصَّ  : الّدِ

خ   ه  وأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْم أَر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ هريريريريريريريريريريريريريريريريِ امريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َ ى   َ ى عريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ خ  و أ َُ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َداةوقال :  ي ، وهو الذي يَرفَع رأَسه وصدَره الصَّ ِرّماح : يتصّدى فِْعل للُمتََصّدِ  للشيء يَنُظر إليه ، وأنشد للّطِ

 رَْكَ أٌب و   هلا كلَّما صامسه ص اأٌب 
 يصف هامةً إذا صاحت تصّدْت مّرةً وركَدْت أخرى.

وهو التصفيق ،  [35األنفال : ] (ُمكاًء َوَتْصِديَةً ) ضربُك يداً على يٍَد لتُسمع بذلك إنساناً ، وهو من قوله : : التَّْصِديةُ وقال : 

 وقد مّر تفسيُره في ُمضاَعف الصاد.

 [.1ص : ] (ص َواْلُقْرآنِ )وقوُل هللا جّل وعّز : 

 فله وجهان ؛ أحُدهما : أنه ِهجاٌء موقوفٌ  (صاد)قال الّزّجاج : من قرأ : 
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صاداأبِ  فك ِسَر اللت اء الساكَلني. وال اين : أنه أمٌر من
 
 ال ر َن بَعَمِلك ، أي : قابل. صادِ  على مع  : امل

 ، أي : قابلتُه ، وعادْلتُه. صاَدْيتُه يقال :

 الوقوف عليها. ، بسكون الدال : (صادْ )قال : والقراءة : 

 ناه : الصادُق هللاُ.وقيل : مع

 اسماً للسُّورة ال ينصرُف. صاد وقيل : معناه : القسم ، ويكون

 الرجل وداَجْيتُه وداَرْيتُه بمعنى واحد. صادْيتُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

 : قال أهل الكوفة : هي المداراة. الُمصاداة وقال أبو العبّاس في

 وقال األصمعي : هي الِعنايةُ بالشيء.

 وقال رجٌل من العرب وقد نَتَج ناقةً له فقال لما َمَخَضْت :

   ِبه  أ صاديها طوَل لَْيِلي 
ئُْب ولَدها ، وذلك  إيّاها. ُمصاداتُه وذلك أنه كره أن يَْعِقلَها فيُْعنِتَها أو يََدَعها فتَْفُرق ، أي : تَنِّد في األرض فيأُكَل الذِّ

 َشْت قبَل تماِم ِظْمئِها يمنعُها عن القَرِب.إبِلَه إذا َعطِ  يُصاِدي وكذلك الراعي

 وقال ُكثَيِّر :

َودَّين  َ  مسريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ اِد الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ّز صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ  عريريريريريريريريَ

  
َؤاِد َ    فريريريريريريريريريريريريريريريؤاد ِك أو ر دِّي عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرييَّ فريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وال. الصَّوادي أبو ُعبَيد عن األصمعي :  من النَّخيل : الّطِ

 َء.التي ال تَْشَرُب الما الصوادي قال أبو ُعبَيد : وقد تكون

ّمة يصُف األجمال :  وقال ذو الرُّ

   ِمْ َل َصَواِدي اللَّْخل والسََّياِل 
 وقال آخر :

ِكن  اللُّصوَصا     َصواِد   ال مت 
 .َصداه لفالن : إنه مأخوذٌ من اتّباعه يتصّدى وقيل في قولهم : فالنٌ 

َدد ، فقُِلبَْت إحَدى   ياًء ، وقد مّر فيما تقّدم. يتصّدى الّداالت فيوفيه قوٌل آخر : إنّه مأخوذٌ من الصَّ

 الطبَع والدَّنَس يَركب الحديَد.ـ  مهموٌز مقصورـ  والصدأ

 قال أبو ُعبَيد : قال األصمعي : كتيبةٌ َجأَْواُء : إذا كان ِعْليَتُها َصَدأَ الحديد.

 وقد َصِدىء الحديُد يَْصَدأ َصَدأً.

 لَصاِغٌر َصِدىٌء ، أي : لِزمه صَدأُ العار واللَّْوم.وقال الليث : يقال : إنّه 

 أبو ُعبَيد عن األصمعي في باب أَلوان اإِلبِل إذا خالََط ُكمتَةَ البَعير ِمثل صدإ الحديد فهو الُجْؤَوة.

ْدأَةُ : لوُن ُشْقَرةٍ تَْضِرب إلى سواٍد غالب ؛ يقال : فرٌس أْصدأُ واألنثى َصْدآء ، يقال :  والفعل على وجهين : وقال الليث : الصُّ

 َصِدىَء يَْصدأُ ، وأَصدأَني يُْصِدأُني.
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هاوّي. ُصَداِويٌ  َحيٌّ من اليََمن ، والنسبة إليهمـ  ممدودـ  ُصَداءُ وقال :   بمنزلة الرَّ

أنك تقول َرًحى  ت ، أال تََرىقال : وهذه الَمدَّة وإن كانت في األصل ياًء أو واواً فإنها تجعل في النسبة واواً كراهيةَ التقاِء الباءا

 وَرَحيان ، فقد َعلمَت أن ألَف َرًحى ياء ، وقالوا في النسبة إليها : َرَحِوّي لتلك العلة.

ْدءاُء : األرُض التي تََرى َحَجَرها أصدأَ أَحمر ، يَضِرب إلى السواد ، ال تكون إاّل غليظة ، وال تكون مستويةً  شِمر : الصَّ

ْدءاء أرٌض غليظة ، وربما كانت طيناً وحجارة.باألرض ، وما تحَت ح  جارة الصَّ

ُجلَين يكونان َذَوْي فَْضل غير أن ألحدهما فضالً على اآلَخر قولُهم : ماٌء وال َكصدَّاء. هكذا أَ  قرأَنيه أبو عبيد : من أمثاِلهم في الرَّ

.  المنذريُّ

 عن أبي الهْيثم بتشديد الدَّال والَمدة.

ذُوَر بنت قيس بن خالد الشيَّبانّي ، وكانت زوجةَ لَقيط بِن ُزرارة ، فتزّوجها بعده رجٌل من قومها ، فقال لها وذكر أن الَمثَل ِلقَ 

 فقالت : ماٌء وال َكصّداء ، أي : أَنت جميٌل ولسَت ِمثلَه. ؟يوماً : أنا أجمل أَْم لَقيطٌ 

  أَعذب من مائها ؛ وفيها يقول ِضراُر بن َعمرو السَّْعِدّي :: َرِكيَّةٌ ليس عندهم ماءٌ  َصّداء قال أبو ُعبيد : قال المفّضل :

ي بريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريذي و  امريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ   ين وهتريريريريريريريريريريَْ

  
اَء َمةريريريريريريريريريريريريريريريرير َ   واِ. صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ  يريري  ريريريريريريريالريريريريريريري  مريرين َأمسريريْ

  
 .َصِدَي يَصَدى ، أَو َصدا يَصدو ، فعَّال أو فَْعالء ، فإن كان فَعَّاالً فهو من صّداء قال : وال أَدِري

 : إذا صاح. يَصُدو الهامُ  َصدا وقال شمر :

َمم. َصدَّاءُ  وإن كانت اء من الصَّ  فَْعاَلء فهو من المضاَعف ، كقولهم َصمَّ

َدى أبو ُعبيد عن العََدبَّس قال :  هو الطائُر الذي يَِصّر باللّيل ويَْقِفز قَفَزاناً ويطيُر. الصَّ

َدى البَراِري ، فأما الُجندب فهو أصغَر منيكون في  الصَدى قال : والناُس يََرْونه الُجْنُدب ، وإنما هو  يكون في البراري. الصَّ

 قال : والُجْدُجد : الذي يُِصّر بالليل أيضاً.

ً  ِصْدتُ و: إذا أََخذه.  صاَد الصيَّد يَصيُده َصْيداً  يقال :: صيد   له ، كقولك : بَغَْيتُه حاجةً ، أي : بغَْيتُها له. صدتَه : إذا َصْيداً  فالنا

 بها. يُصادُ  : التي ِمْصيََدةٌ  ليث :قال ال

 بال همز ، مثُل معايَش جمع معيشة. المصيدة مصايد ، ألنها من بنات الياء المعتلّة ، وجمعُ  الِمْصيََدة قال : وهي

 ُمصطاد هوف اصطاَد يَصطاد الَكْمأَة ، واالفتعاُل منه االصطياد ، يقال : نصيدُ وبَْيَض النَّعام  نَصيد والعَرُب تقول : خرْجنا

 .صيَدها الَوْحَش ، أي : يطلبُ  يتصيَّد أيضاً. وخرج فالنٌ  الَمصيُد مْصطادٌ و
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يدو الصادُ  الحّراني عن ابن السّكيت : بَد وتَْسُمو عند ذلك  الُصيَدُ و الّصِ : داٌء يصيب اإلبَل في رؤوسها فيسيل من أُنوفها ِمثُل الزَّ

 برؤوسها.

يدوقال :   .األَْصيد أيضاً جمعُ  الّصِ

يَد وقال الليث : ن أيضاً : م األصيَدو: ال يلتِفت إلى النّاس يميناً وِشماالً.  أَصيَدُ  ، وله معنيان. يقال : َمِلكٌ  األصيَد : مصدرُ  الصَّ

 ال يستطيع االلتفاَت إلى الناس يميناً وشماالً من داٍء ونحِوه.

 .َصيِد يَْصيدُ  والِفعلُ 

 وعاَر يَعار. َصاَد يَصادُ  وَعِود ، وغيُرهم يقول : َصيِد قال : وأهل الحجاز يُثْبِتون الواَو والياء ، نحو :

يَد قال : وَدواءُ   نشد :، وأَ  الصيَدُ  : أن يُكَوى بين عينيه فيذهب الصَّ

   َأ ِفي اجملانني وَأْكوي األْصي ا 
ْفر والنُّحاس. الصادُ  أبو عبيد :  : قُدوُد الصُّ

 قال حّسان بن ثابت :

   رأَيه  ق  وَر الصاِد مسوَل بيوتِلا 
يَداءُ وقال :  ْيدانُ و: َحَجٌر أبيُض يُعَمل منه البَِرام.  الصَّ  : بِراُم الحجارة ، وأنشد : الصَّ

ي اِن فيها َمذاِن   س ود  من و     الصِّ
 : األرض التي تُربتُها حمراُء غليظةُ الحجارة مستويةٌ باألرض. الصْيداء وقال النَّْضُر :

 وقال أبو ُعبَيد : هي األرض الغليظة.

اخ : الصْيداءُ  وقال أبو َخْيرة :  : الَحَصى ، وقال الشَّمَّ

هريريريريريريريا راقريريريري  ذاهريريريريريريريا مريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريْ اِء نريريريريعريريريريال  طريريريريِ  مسريريريريريريريَ

  
اِوُِّ   ْؤيريريريريريريري ا  الريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
راع املريريريريريري ي الريريريريريريكريريريريريري  وامريريريريريريِ  مسريريريريريريَ

  
ةً نِعالها الّصخور.  أي : َحذاها َحرَّ

ْيداءُ  شمر عن أبي عمرو قال :  َصْيَداءو ِصْيدان األرض المستوية ، وإذا كان فيها َحًصى فهو قاع. قال. وكان في البُْرمة : الصَّ

 نشد :يكون فيها كهيئة بَريق الفّضة ، وأجوده ما كان كالذّهب وأ

   ِطْلٌح كضامِسية الصَّْي اِء َمْهزول  
 الَحَصى : صغاُرها. َصْيدانُ وقال : 

ْيدان وقال األصمعّي : ْيدء : َحجٌر أبيض تَعَمل منه البَِرام. الصَّ  والصَّ

ْيدانُ  وقال بعضهم :  : النُّحاس ، قال كعب : الصَّ

َرق اأَلْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَل فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه و  غريريريريريريريريريريريريْ ْ را  تريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريِ

  
ودا  ة  رَكريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ ان مريريريريريريريريريريريري  َعريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
واألصيد لُغتان ، الِفناء  الَوِصيدُ  ، قال الفّراُء : [18الكهف : ] (وََكْلبُ ُهْم ابِسط  ِذراَعْيِه اِبْلَوِصيدِ )قال هللا جّل وعّز : : وصد 

 ِمثُل الِوكاف واإلكاف ، وهما الِعناء.

ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدة  ))وقال ذلك يونس ، وقولهم :   (.ُموَصدة)، وقرىء  [8الهمزة : ] ((8ِإِنَّ
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كيت : قال أبو عبيدة ::  [أصد]  ي : مطبقةٌ عليهم.: أ مؤَصَدة وأَْوَصْدُت : إذا أطبَْقَت ، ومعنى أََصْدتُ  قال ابن الّسِ

 .اآلِصدةووالِوصاد  اإلصادَ  بمنزلة الُمْطبَق ، يقال : أطبق عليهم األُُصدو اإلصاد وقال الليُث :

ْدرة ، وأنشد : األُْصدةُ  وقال ثعلب :  : الصُّ

ق   لريريريريريريريريَ َ أب   ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريل الريريريريريريريريربَاُ غريريريريريريريريَ ا يف أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه   ْن ومسريريريريريوامريريريريريي املريريريريريوِ  تريريريريريريَ عريريريريريِ  مَل يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريَ

  
 الباَب وأْوَصْدته : إذا أغلْقتَه. آَصْدتو : الِفناء : األِصيدُ  أبو عبيد عن األحمر :

 كالَحظيرة تعمل. األِصيدةُ  وقال األموّي :

 ، ووتَْدُت أَتِد : إذا ثَبََت. أَِصد َوَصْدُت بالمكان« : النوادر». وفي إصاَدةً  آَذبَتْناأي : ُمذ اليوم ،  أَصَدتْنا وقال أبو مالك :

علينا  اْنَداصَ  : الّشيُء يَنَسل من يَِدك ، تقول : االْنِدياصُ وقال :  .تَِديصُ  الغُدَّة بين اللحم والجلد داصت قال الليث :: ديص 

ه. وإنّه  بالّشّر ، أي : مفاِجىٌء به ، وقّاٌع فيه. لُمْنداص بشّرِ

ً  أبي زيد : أبو عبيد عن  : إذا فَّر. داَص يَِديص َدْيصا

 منه. الداَصةُ ووقال األحمر ِمثلَه. قال : 

 إِذا َخّس بعد ِرْفعة. الرُجل : داصَ و: نَشاُط الّسائس.  الدَّْيصُ قال : أبو العبّاَس عن ابن األعرابّي 

 َعَضِله.: إذا كنَت ال تَقدر أن تَقبِض عليه من شّدة  َديّاصٌ  األصمعّي : رجلٌ 

 ابب الصاد والتاء

 (وا يء) ص ت
ً  قال الليث : يقال :: صيت ـ  صوت ت تصويتا ت فهو َصّوت يُصّوِ صاَت  بإنسان فَدعاه. ويقال : َصّوتَ  ، وذلك إذا مصّوِ

 ، معناه : صائح. صائت فهو يَُصوت َصْوتاً 

ى كلُّ َضْرب من األُغنِيات ً  وقد يُسمَّ  .الصْوت : شديدُ  َصيِّتٌ  ورجل .األصوات ، والجميع َصوتا

يتُ واإلنسان وغيِره.  َصْوتُ  ، الصَّوتُ  الحّراني عن ابن الّسكيت : ْكر ، يقال : قد ذهب الّصِ  ذْكُره.أي : في النّاس ،  ِصيتُه : الذِّ

ً  الّزماُن به انصاتَ وإذا َشَهَر بأمٍر ال يَشتهيه.  الرُجل بالّرجل : أصاتَ  وقال ابن بُْزُرج :  إذا اشتَهر.:  انصياتا

 األمُر : إذا استقام ، وأنشد : انصات وقال غيره :

هريريريريريريرياو  اَن اهلريريري لريريرييريريريريريريري أَب عريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريرير  بريريرين  َد ريريريريريريريْ

  
اانَ و   وُِّ فريريريريريريريرياْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريني مسريريريريريريريريوال    قريريريريريريريريري 

  
 ، أي : استقام. انصات قال :

يِّتةُ و يِّت بالهاء : الصَّ  ، وقال لَبيد : الصَّ

ه و  يتريريريريريريريِ َن صريريريريريريريريريريريريريريِ ه مس سريريريريريريريريريريريريريريْ  كم م ةريريريريريريريريريريريريريريَ   من مريريريريريريريالريريريريريريريِ

  
رِ   بريريريريريريريريريريريْ  ى وَ ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريه يف كريريريريريريريريريريريّل مريريريريريريريريريريريَ  أل َّ
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 كقولهم : طاٌن كثيُر الَطين ، وكبٌش صاٌف : كثيٌر الصُّوف. الّصوتُ  : شديدُ  صاتٌ  وقال ابن الّسكيت : رجلٌ 

 مهمالت. ص ظ. ص د. ص ت :

 ابب الصاد والراء

 ص ر
 وا ي صرى. صار. أصر. ورص. وصر.

 ا. صور.رص

إنَّ آِخَر َمن يَدخُل الجنَّة رجٌل يَمشي على الّصراط فيَنَكبُّ مّرةً ويَمِشي »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النّبّي : صرى 

راط تُرفَع له َشَجَرةٌ فيقوُل : يا ربُّ أَْدنِني منها ، فيقول هللا ، أي : ةً وتََسفُعه النار ، فإذا َجاَوَز الّصِ  .«ِمني يَصِريك عْبِدي ما َمرَّ

 الشيَء ، أي : قطعتُه ومنعتُه ، وأنشد : َصَرْيتُ  ما يَقطع سأَلتَك منّي ، يقال : قد« : يَْصريك ما»قال أبو عبيد : قوله : 

   َهواه ّن  ن مل َيْصرِه هللا  قاتِل ْه 
: الماُء الّذي قد طال َمْكثُه وتَغَيَّر. وهذه  الصََّرىقال : وهللا َعْنك َشرَّ فالن ، أي : دفَعَه.  َصَرى قال : وقال األصمعي : يقال :

 فالٌن الماُء في ظهِره َزماناً ، أي : َحبَسه. َصَرى . وقدَصراةٌ  نُْطفَةٌ 

 ويقال : َجَمعه. وأنشد :

ْه  َرتريريريريريريريريريِ َرى يف فريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ  ر بَّ غريريريريريريريريريالُ  قريريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وا  فريريريريريري  لريريريريريريريْ بريريريريريريرياِب عريريريريريري  ْه مريريريريريريرياء  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريِ بريريريريريريَ لريريريريريريريْ  َن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 كذا رواه شمر ، وزاد : أَنعظ حتى اشتد َسمُّ ُسَمتِْه.

 .«فهو بآخر النََّظرْين إْن شاَء َردَّها وَردَّ معها صاعاً من تَْمر ُمَصّراةً  من اشترى»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

ىيُ  : هي النَاقة أو البقر أو الّشاة الُمَصّراة قال أبو ُعبيد : الَماء  َصَرْيتُ  اللبُن في َضْرعها ، أي : يُجَمع ويُحبَُس ، يقال منه : صرَّ

ْيتُهو  .َصرَّ

 ، وهو جمع اللّبن في الضَّْرع. الصَّْري ، من تَْصِري الناقةُ  َصرت وقال ابن بُُزْرج :

 ، مثل : عطشى وعطاش. صراء وناقة صريي وجمعها

 َجفَلت واجتمَع لبنُها ، وأَنَشد :الناقةُ : إذا  َصِريَتِ  الفّراء :

ْه  رِيريريريريريريريَ ْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْومريريي فريريريَ ريريريريريريريَ ِر   قريريريَ عريريريريريريريافريريِ ن لريريلريريجريريَ  مريريَ

  
ْريريريريريريريرية اََّلريريريريريريريَ   و   ذاِ  الصريريريريريريريريريريريريريريُّ  قريريريريريريري  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياق  لريريريريريريريِ

  
 وقال اآلخر :

 كل ذي َصْرية  ال بّ  َ لوب  و   
 الدمُع : إذا اجتَمع فلم يَْجر. َصِريَ و .َصًرى في الضَّْرع : إذا لم يُحلَب ففَسد طعمه ، وهو لبنٌ  يَْصَرى اللّبنُ  َصِريَ  وقال الليث :

 وقالت َخْنساء :

ر   خريريريريريريريريْ عريريريريريريريرييِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْك غريريريريريريريري اأَب نريريريريريريريريَ م أَمريريريريريريريريلريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
ا  راهريريريريريريريريَ ْه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ َق عريريريريريريريريرْبأب  مسريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريِ
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 فالٌن في يد فالٍن : إذا بَِقَي في يِده َرْهناً ؛ قال رؤبة : َصِريَ وقال : 

   َرْهَن اََّرورِيني ق  َصرِيه   
عاٍم بعَد  ِصَرىوفقالت : بَْيُض نَعاْم ،  ؟نذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : قيل البنة الُخّسِ أيُّ الطعام أثقَلوأَخبَرني الم

ز عاماً بعد عام.  عاٍم ، أي : ناقة تُغَرَّ

 ِمْلحاً ذا ِرياح.: اللّبُن يُتَرك في َضرع الناقة فال يُحتلب فيصير  الصََّرىقال : وحكى شمر عن ابن األعرابي أنه 

والناقةُ إنما تُحلَب ستَّةَ  ؟عام بعَد عام ، وقال : كيف يكون هذا ِصَرى وأَخبرني عن أبي الَهْيثم أنَّه رّد على ابن األعرابّي قوله :

لُبون الناقةَ من أشهر أو سبعةَ أشهر ، في كالٍم طويل قد َوِهَم في أكثره ، والّذي قاله ابُن األعرابّي صحيح ، ورأيُت العََرب يَح

ُزوها ولم ُزونها بعد تَمام الّسنة ليَبقَى ِطْرقُها ، وإذا َغرَّ يَْحتَلبوها ، وكانت  يوِم تُْنتَُج سنةً إذا لم يَحِملوا الفحَل عليها ِكشافاً ، يغّرِ

َزةً فلم يتهيّأ ِلي ُشْربُ الّسنة ُمخِصبةً تََرادَّ اللبُن في َضْرعها فَخثُر وَخبَُث طعُمه فانَمَسَخ ، ولقد َحلَْبُت ليل  ةً من اللّيالي ناقةً مغرَّ

عاٍم بعد عام ، لبَن عام استقبلتْه بعد انقضاء عاٍم نُتَِجْت  َصَرى لُخْبث طعِمه وَدْفقَتِه ، وإنما أرادت ابنة الُخّسِ بقولها : َصَراها

 عرابّي فعَِلق يَُرّد بتطويٍل ال معنى فيه.فيه ، ولم يَعِرف أبو الهيثم ُمَراَدها ، ولم يَفهم منه ما فَِهمه ابن األ

: إذا تَقدَّم ،  َصَرى يَصِريو: إذا َعَطف ،  َصَرى يَْصِريو: إذا قََطع ،  َصَرى يَصِري أحمد بن يحيى عن ابن األعرابّي :

ر ،  َصَرى يَصِريو : إذا أَْنَجى إنساناً من  يَصَرى يَصرِ و: إذا َسفَل ،  َصَرى يَصريو: إذا َعاَل ،  َصَرى يَصِريو: إذا تأخَّ

 َهلَكة وأغاثه وأَنشد :

   بني الَفراِعِل  ْن مل َيْصِرين الّصارِي
 إذا َسفَل : َصَرى * وقال آخر في

َزرِي و  يريريريريريريْ  الريريريريريلريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرياِ  املريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياِ  ا ريريريريريَ

  
َرى   ق ا راُ َأْوىَف َأْو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري 

  
 َعَطف :: َسفَل ، وأَنشد في  َصَرىوقال : أَْوفَى : َعاَل. 

َن  ألعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِق يف جمريريريريريريريريريريريَْ  ولريريريريريريريريريريرية  و  َريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريرينَّ جريريريريريريريَ يريريريريريريري او   فريريَ وانريريع  ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريْ َل الصريريريريريريريريريريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الناقةُ ُعنُقَها : إذا رفعتْه من ثِقَل الِوْقر ، وأَنشد : َصَرتِ  وقال ابن بزرج :

 َصارِي  و الِعيس  بني  اِضع  و   
 هللا : َحِفظه هللا. َصَراه : الحافظ ، ويقال : الصاِريوقال : 

ْريانُ  وقال شمر : قال المنتجع :  من الّرجال والدواّب : الّذي قد اجتمع الماُء في ظهِره ، وأَنشد : الصَّ

   فهو ِمَصك  َصَميان صْر ن  
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يَّةُ و كايا : البعيدة العَْهد بالماء ، فقد أَِجنَْت وَعْرَمَضْت. الصاّرِ  من الرَّ

اءٌ  الَماّلح ، وجمعه : الّصاِري أبو عبيد عن األصمعّي :  على غير قياس. ُصرَّ

ً  ما بينهم : أْصلَْحُت ، فأنا َصَرْيتُ  ، وقال : َصِرَي يَْصَرى ، وقد َصًرىو ِصًرى قال : وقال أبو عمرو : ماءٌ   .أَصِري َصْريا

 .َصرايَا ، وجمعُها َصرايةٌ  ممدود ، واحدته الصَراء أبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا اصفّر الَحْنظل فهو

 وبَِطَراُهّن. بَِصراُهنّ  وقال ابن األعرابي : أنشد أبو َمْحضة أبياتاً ثم قال : هذه

 قال أبو تراب : وسألُت الُحصينِيَّ عن ذلك فقال هذه األبيات.

. َصَراوتَهنّ وبَطَراِوتِهّن   ، أي : بِجّدتهّن وَغضاَضتِهنَّ

 إليَّ الشيَء وأَصْرته : إذا أََمْلتَه إليك ، وأَنشد : ُصْرتُ  : أبو عبيد عن األحمر : صري

   َأصاَر َسِ يَسها َمَسٌ  َمرِيج  
 ويقال : صاره يصوره ويصيره : إذا أماله.

 قََطعهن. وأنشد للخنساء : معناه : (ِصْرهن)معناه : أملهن. ومن قرأ : ،  (ُصرهن)وقال أبو عبيد : من قرأ : 

   ليتله الةُّم ملها وْهي تَلصار 
 يعني : الجبال تصدع وتغرق.

 [.260البقرة : ] (َفُخْذ َأْربَ َعًة ِمَن الطَّْْيِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيكَ )وقال هللا جّل وعّز : 

مه العاّمة الصريرياد ،  م فك ت ، وأما قال الفرَّاء : ضريريَ روَنا ، و ا ل غتان ، فأما الضريريّ وكان أصريريحاب  عب  هللا َيكسريريِ
  ال : الَكْسر ففي ه َذْيل وس َليم ، وأَنة ين الكسائّي ف

ٌف كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريْه و  يريريريريريريريريريَ  َومسريريريريريريريريريْ رٌْع َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت اجلريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ

  
َواحل   وان  الريريريريريريكريريريريريريرُو الريريريريريريري َّ لريريريريريريْ ث قريريريريريريِ يريريريريريريريْ  عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريلريريريريريريِّ

  
ْعهن. (فَِصْرهنَّ )أَِمْلُهنَّ ، وأما  : (َفُصْرُهنَّ )يَصيُر : يميل وكلّهم فسَّروا :  ر بمعنى قَّطِ  بالكسر فإنَّه فُّسِ

قََطْعُت ، فقُدَمْت ياؤها ، كما قالوا : َعثِيت أي : ،  صَرْيُت أَْصِري قال : ولم نجد قّطعهن معروفة ، وأراها إن كانت كذلك من

 وِعثْت.

 : أَِمْلُهن إليك واجَمْعهنَّ وأَنشد : (ُصْرُهنَّ إليك) ّجاج : قال أهل اللغة : معنى :وقال الز

فريريريريريريريريا َ و  عريريريريريريريرية  د ْهسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  جريريريريريريريرياء   ريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريا َأمسريريريريريريريريريريَوى َُّنريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم    لريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريَ  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور عريريريريريريريريريري 

  
 أي : يعِطُف ُعنوقَها تَْيٌس أَْحوى.

َورُ  وقال الليث :: صور   .َصِور ، وقد أَْصَور ُعنُقَه إلى الشيء : إذا مال نحَوه بعنُقه ، والنَّعتُ  يَُصور : الَمْيل ، والرجلُ  الصَّ

 : وهو الذي يُجيب الّداعي. َصّوار وُعصفورٌ 

 نَْخٍل. َصْورَ  في حديث ابن عمَر : أنه دَخلو
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ْور قال أبو ُعبَيد :  .ُصوار : ِجماع النخل ، وال واحَد له من لقطه ، وهذا كما يقال لجماعة البقر : الصَّ

وارُ و الصُّوارُ  وقال الليث :  الِمْسك : نافقاتُه. أَصِوَرةو .ِصيَران ، والجميع أَْصِورة : القطيع من البقر ، والعدد الّصِ

روأبو ُعبَيد عن األموّي : يقال : صرعه فتجّوَر   : إذا َسقََط. تََصوَّ

 : اعترض قوم فأنكروا أَن يكون [99 الكهف :] (ِفَخ يف الصُّورِ َونُ )وأَخبَرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أَنه قال في قول هللا : 

، كما أن الصوف جمع الصوفة ،  الصورة جمع الصُّور قَْرناً ، كما أَنَكروا العرَش والِميزان والصراط ، وادََّعْوا أن الصُّورُ 

 والثُّوم جمع الثُّومة ، وَرَوْوا ذلك عن أَبي ُعبَيدة.

 (َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ )قال أَبو الهيثم : وهذا خطأٌ فاحش ، وتحريٌف لكِلم هللا عن مواضعها ، ألن هللا جل وعز قال : 

الكهف ] (َونُِفَخ يف الصُّورِ )، وكذلك قال هللا :  (ُصوَركم فأْحَسن)القراء قرأَها :  ، بفتح الواو ، وال نعلَم أَحداً من [64غافر : ]

َور ونُفخ في)فمن قرأَها  [99:  فقد افتَرى الَكِذب وبّدل كتاَب هللا ، وكان أبو عبيدة صاحَب  (ُصْوَركم فأحسن)أو قرأ :  (الصُّ

 أخباٍر وغريب ، ولم يكن له معرفة بالنحو.

اء : كلُّ جمعٍ على لفظ الواحد الذَكر سبق جمعُه واحدتَه ، فواحدتُه بزيادة هاء فيه ، وذلك مثل الصوف والَوبر وقال الفر

والشعَر والقْطن والعشب ، فكّل واحد من هذه األسماء اسٌم لجميع جنسه ، فإذا أُْفِردْت واحدتُه زيدْت فيها هاء ، ألن جميَع هذا 

ُغْرفة وُغَرف  الصوفَةٌ وُصَوف ، وبُْسَرةٌ وبَُسر ، كما قالوا : لصوفةَ كانت سابقةً للصوف لقالوا :الباب سبق واحدتَه ، ولو أن ا

 ، وُزْلفَة وُزلَف.

 ، ألن واحدتَه سبقْت َجْمعَه. ُصَوراً  اإلنسان صورة ، وإنما تُجمع صوَرة القَْرُن فهو واحد ال يجوز أن يقال واحدتُه الصُّورُ  وأما

ر ر الخلق. ورجل لتصويره صَور فات هللا تعالىمن ص فالمصّوِ  الصورة : حسن صيّر . ورحلالصورة إذا كان معتدل مصوَّ

 والهيئة.

كيف أَْنعَُم وصاِحُب »:  وسلمعليههللاصلىَرَوى ُسْفياُن عن ُمطّرف عن عطيّة عن أبي سعيد الخدِري قال : قال رسوُل هللا و

قولوا »فما تأُمرنا يا رسول هللا ، قال :  ، قالوا :« القَْرن قد التَقَم القَْرن ، وَحتى َجْبَهته وأَْصغَى سمعه ينتظر متى يُؤَمر

 .«(َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ )

 يُر ما َذَهبقلُت : قد احتجَّ أبو الَهْيثم فأحَسَن االحتجاج ، وال يَجوز عندي غ
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  ليه ، وهو قول  أهِل السّلة واجلماعة.
وح ، وكانوا قبَل أَنْ  تصويَره والّدليل على صّحة ما قالوا : أن هللا جّل وعّز ذكر رهم الَخْلق في األرحام قبل نَْفخ الرُّ نَُطفاً ،  صوَّ

 .صّوَرهم تصويراً  ثم َعلقَاً ، ثم ُمَضغاً ، ثم

ُرهم  وعّز يُنِشئهم كيف شاء ، ومن اّدعى أنهفأّما البَْعث فإّن هللا جلّ   ثم ينفخ فيهم فعليه البَيَان ، ونَعوذ باهلل من الِخْذالن. يصّوِ

ْورةُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : ْورةُ والنَّْخلة ،  : الصَّ  : الِحكَّة انتغاِش الَحطى في الرأس. الصَّ

ْورة وقالت امرأةٌ من العرب البنة لها : هي تَْشِفيني من وارانِ و، وتستُرني من الغَْوَرة ، وهي الّشمس.  الصَّ ِصماَغا الفَِم ،  الّصِ

يهما اَرْين والعاّمة تُسّمِ وَّ  ، وهما الّصامغاِن أيضاً. الصَّ

تفسيره في الحديث : قال أبو ُعبيد : ، «باٍب فقد َدَمرَ  ِصيرِ  َمن اطَّلع من»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النَّبي و: صير 

ير إن . الّصِ  : الّشقُّ

 فذاَق منه. ِصيرٌ  في حديٍث آَخر يَرِويه سالٌم عن أبيه : أنه َمّر به رُجل معهو

ْحناء.  قال : وتفسيُره في الحديث أنه الصَّ

يرة وقال أبو ُعبيد :  ، قال األَْخَطل : ِصيَر : الَحِظيرة للغنم ، وجمعُها الّصِ

َة عريريريريريريريريريريريريريريِ ّ و  ة  اذكريريريريريريريريريريريريريريْر غريريريريريريريريريريريريريري  انريريريريريريريريريريريريريريَ َزمنريريريريريريريريريريريريريريَّ  اان  مريريريريريريريريريريريريريري 

  
َت    ا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َ  مسريريريريريريريريوهلريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ِق تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريَ

  
 على َطَرف منه ، قال ُزَهير :أي : أمٍر ،  صيرِ  قال : ويقال : أنا على

ْلَمى سريريريريريريريريريريريريريريلنَي  ريريريريريريريانيريريريريريريريا  و   قريريريريريريري  كلريريريريريريريه  من سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
و  لريريريريريري  ر  مريريريريريريريا  ريريريريريريرُّ ومريريريريريريريا حيريريريريريريَْ ت أَمريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .َمصيُره ُكَل أمرٍ  ِصيرُ  وقال اللّيث :

ْيُرورةو  .صاَر يصيرُ  مصدرُ  الصَّ

 اْلجبَل : رأُسه. صارةُ وقال : 

يرةُ  وقال شمر : قال ابن شميل : على رأس القَارة مثُل األَمَرة ، غير أنّها طَوْيت َطيّاً ، واألََمَرةُ أطَوُل منها وأعَظم ، وهما  الّصِ

يرةومطويّتان جميعاً ، فاألََمَرة ُمَصْعلَكة َطِويلة ،  ديرةٌ عريضة ذاُت أَْركان ، وربّما ُحِفَرْت فوجد فيها الذّهب والفّضة ، مست الّصِ

يِّرُ ووهي من َصْنعة عاٍد وإَرم.   الجماعة ، وقال ُطفَْيل الغَنَويُّ : : الصَّ

تِّ ه    أَمسريريريريريريريريريريريريريريى م  يمريريريريريريا  بريريريريريريذي الَعْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء صريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وا  كريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريرير غريريريريريريريريريادره األمسريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياء  وابريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
 فالن ، أي : قبُره ، وقال عروة بن الَوْرد : َصيِّرُ  : قَْبُره ، يقال : هذا َصيُِّره وقال أبو َعْمرو :

ى والريريريريريريفريريريريريريىَت غريريريريريريْت  ريريريريريريريالريريريريريريري    بريريريريريري ريريريريريريَ  أمسريريريريريريرياديريريريريريريريث  تريريريريريريَ

  
تِِّ     ذ هريريريريريريريريَو أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى هريريريريريريريريامريريريريريريريرية  فريريريريريريريريوَق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال :يب ف، يعني قُبوراً من قُبوِر أهل الجاهلية ذَكره أبو ذؤ َصيِّر ألفُ ـ  وهو موضعـ  وقال أبو َعْمرو : بالُهَزر
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   كانْه َكْلَيلِة َأهِل اهلََزْر 
ما لَه أي : ، مثال فَْيعُول ،  َصيُّور ويقال : ما لَهقال : فالٌن أباه وتقيََّضه : إذا نََزع إليه في الشَّبه.  تصيَّرَ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

 َعْقل ونحو ذلك.

 إليه. َصار األمِر : ما َصيُّور قال ابن األعرابي : وقال أبو َسِعيد :

 الحاِضرة ، وقال األعشى : : الصائِرةو،  صائر : إذا َحَضَر الماء فهو يَصيرُ  الرجلُ  صارَ  وقال أبو العََمْيثَل :

َع َرْوَ. الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريا َربريريريريريريريريريريريريَّ ْ  تريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريَ

  
تَ و   ِ  مسريريريريريريريريريىت َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َرْوَ. الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
 القَيظ. صائرةُ  أي : حتّى تحضر الماء ، ويقال : جمعتهم

ْيرُ  وقال أبو الهيثم : يارُ و، أي أين الحاضرة.  الصائرة : ُرُجوع المنتِجعين إلى َمحاِضِرهم ، يقال : أين الصَّ : َصْوت  الّصِ

ْنجِ وأنَشد :  الصَّ

يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا َن اهلريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريرياِ  فريريريريريريريريريريريِ راطريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريأّن تريريريريريريريريريريريَ

  
ارِ   يريريريريريريريريريَ ح َراّن   الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريْ َل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري 

  
ْنجِ بأْوتاره.  يريُد : َرنِين الصَّ

 األَْمِر : ُمْنتَهاه. َصيرُ و .َصيُّوريو ِصيِري وإلى َمِصيري إلى ِصْرت ويقال :

 أي : أين منزلُكم. ؟مصيُركم وِمَربٌّ وَمْقَمٌر وَمْحَضر ، يقال : أين َمِصيرٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للمنزل الطيّب

جال. الصائرو ي أعناَق الّرِ  : الُملَّوِ

ةُ  قال اللّيث :: وصر  ّك ، وهي الَوَصرَّ  ، وأنَشد : األَْوَصر معّربة ، وهي الصَّ

وِل هبريريريريريريرياو  كريريريريري  رامريريريريريريريا  لريريريريريلريريريريريمريريريريري  ْذ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريا ا ريريريريريريريَّ

  
رّاِ  و   ك  ال لريريريريريريريريلريريريريريريريريَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا انريريريريريريريريريْ

  
، فال ُهو يُعطيني  ِوْصَرها رى منّي داراً وقَبَض منّيُرِوي عن ُشريح : أّن رجلين احتََكما إليه ، فقال أحدهما : إّن هذا اشتَ و

 .الِوْصر الثمن وال ُهَو يُرّد َعلَى

ي إْصرٌ  : كتاب الّشراء ، واألصلُ  الِوْصرُ  قال القتيبي : ى كتاَب الشُّروط ، وكتاَب العُهوِد  اإلْصرَ  ألنّ  إْصراً  سّمِ العَْهُد ، ويسمَّ

 ، وقال َعِدّي بُن َزْيد : الِوْصر أَْوصار والَمواثِيق ، وجمع

لريريريريريريريريريريه  ْرف انئريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريري  ْم مَل يريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريأيريريريريريريريريريريُّ

  
وامريريريريريريريريريا  ويف اأَلر ِف أوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارَا  را  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َدثريريريريريريريريريْ

  
 أي : أقطعَكم فكتب لكم السجاّلت في األَرياف.

 ، أي : َموثقاً من هللا. إْصراً  ، وأخذُت منه إْصراً  أخذت عليهوقال أبو زيد : 

 ، اآلية. [286البقرة : ] (رَبَّنا َوال َُتِْمْل َعَلْينا ِإْصراً )وقال هللا جّل وعّز : 

ههنا إثم  اإلْصرُ و، قال :  [81آل عمران : ] (َوَأَخْذُتْ َعلى ذِلُكْم ِإْصِري): العَْهد ، وكذلك في قوله :  اإلْصر وقال الفراء :

 العَْقد والعَْهد إذا َضيّعوه كما ُشّدد على بني إسرائيل.
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بنا بتْرِكه ونَْقضه. (َوال َُتِْمْل َعَلْينا ِإْصراً )ورَوى السُّدّي عن أبي الهزهار عن ابن عبّاس في قوله :   : قال : عهداً تعذِّ

 ي وَعْهِدي.ميثاقِ قال :  (َوَأَخْذُتْ َعلى ذِلُكْم ِإْصِري)وقوله : 

، أي : ما تعطفني عليه ِمنّة وال  آصرة على فالن تأصيُرني . وتقول : ماإْصر وقال أبو إسحاق : ُكّل َعْقد من قرابة أو َعْهد فهو

 قرابة. وقال الُحَطْيئة :

غريريريريريريريريريريريريريريريت   فريريريريريريريريريريريريريريريوا عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريّي بريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   م األَواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريري  َرأب فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 قرابة.أي : َعَطفُوا عليَّ بغير َعْهٍد أو 

العَْهد ، إنما هو عْقٌد  آِصَرة يقال : هو مأخوذٌ من المآِصرُ و: كَسْرتُه.  آِصُره أْصراً  الشيءَ  أََصْرتُ  أبو عبيد عن األموي :

 من هذا. اإلصار ليُحبَس به. ويقال للشيء الذي تُعقَد به األشياُء :

كما حملته على الذين من قَْبلنا نحَو ما أِمر به بنو إسرائيل من قَتْل يثْقُُل علينا  إْصراً  وقال الزجاج : المعنى : ال تَْحمل علينا

 أنفِسهم ، أي : ال تَمتِحنّا بما يثقُل علينا أيضاً.

: يَحبِس من يَنتهي  آِصرٌ  : َحْبٌل يُمدُّ على نَْهر أو طريٍق تُحبَس السُّفُن والسابلة لتؤخذ منهم العُشور. وكألٌ  المأِْصرُ  وقال الليث :

 ه لكثرته.إلي

 .أياصر : اْلَحشيش المجتِمع ، وجمعُه األْيَصرو. أُُصرٌ  : الطُّنُُب وجمعُه اإلصارُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .أُُصر : َوتٌِد قَِصير ، وجمعُه اإلصار وقال األصمعّي :

 .صارٌ أَ  : ُحبَْيل قَصير يَُشّد في أسفل الِخباء إلى َوتِد ، وفيه لغةٌ : األْيَصر وقال الليث :

 إَصارِ  بيتي إلى َجْنب إصارُ و، أي : ِكْسر بيتِه إلى َجْنب ِكْسر بَيتي ،  ُمؤاِصِريوأبو عبيد عن األحمر : هو جاِري ُمكاِسري 

 بيتِه ، وهو الطُّنُب.

 ، أي : َحبَسني. يَأِْصرني الشيءُ  أَصَرني وقال الكسائيُّ :

 ثَْقبَا األَُذنين ، وأَنَشد ::  اإلْصرانِ  ثعلب عن ابن األعرابي :

َ ه  و رِفريريريريريريريريريريريْ َر مسريريريريريريريريريريريني أرجريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريِ   ّن األ مسريريريريريريريريريريريَ

  
راِن   ع  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىّيء  اإلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ را  ألَقريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريَ

  
 .إْصرٍ  : جمعُ  اإلْصرانوقال : واألقطع األصّم 

 أْن تَحِلف بَطالٍق أو ِعتْق أو نَْذٍر. اإلْصرَ  يقال : إنّ ، «فال كفّاَرة لها إصرُ  َمن َحلَف على يميٍن فيها»في حديث ابن ُعمر : و

 .إْصرٌ  الثِّْقُل والشدَّة ، ألنَّها أثقَل األْيمان وأَْضيَقُها َمْخَرجاً. والعَْهُد يقال له : اإلْصر وأَْصلُ 

صَ  َسلَمة عن الفّراء :: ورص   الشَّيخُ  َورَّ
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ِ ل  ذا أ تَِيْه. ِمتاصٌ  وامرأأبٌ :  ذا اس َ ى مِستار  َ ْورانِه فَأَْب ى.  َأْوَرصَ و     : 
 : إِذا أَْحكمه. رَصاه أبو العباس عن ابن األعرابّي :: رصى 

ْوم.  قال : وراَص الرُجل : إذا َعقَل بعد ُرُعونة ، ورساه : إذا نََواه للصَّ

م من املعتل  ابب الضاد والَّل 

 (وا يء) ص ل
 (.أالص ، يليص)صلى ، صول ، وصل ، لصا ، لوص ، 

 البعير : ما بين العَُجز وفِخِذه ، وقال أبو النّجم : مْوِصلو. ُوْصلَة بشيء ، فما بينهما اتّصل قال الليث : كلُّ شيءٍ : وصل 

ْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل 
َ
يريريريريريريريريريس املريريريريريريريريرياِء د وَن املريريريريريريريريري بريريريريريريريريريِ َرى يريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريل   يريريريريريريريريْ اأب اجلريريريريريريريريَ ز  كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريلريريريريريريريريه بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 وقال المتنّخل :

ه  بريريريريريريريريريريريَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل   يريريريريريريريريريريريْ َ
 قريريريريريريريريريريري و لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس ملريريريريريريريريريريري

  
ْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل  

َ
َرف  املريريريريريريريريريريريري ق فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه طريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِّ  عريريريريريريريريريريريري 

  
 إليه الميّت ، وأنشد ابن األعرابي : وصل إلى ما يُوّصله الحّي ، وقد ُعلّق في الحّي الّسبب الذي يُواصلُه يقول : باَت الميّت فال

ْرَ     هللا    ْن وصريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَه الريريكريريريتريريريريريريرياَب صريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ودي و   َف واصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريو مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ن يريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريَ

  
 ذلك الموضع باسمه. ويقال : هذا ُوصل المقَابر يُنقَر ويُتَرك فيه موضٌع بَياضاً فإذا مات إنسانقال أبو العباس : يعني لَْوح 

 .وصيلة : بُروُد اليََمن ، الواحدة الَوصائلوهذا ، أي : ِمثْله.  َوصيلُ 

المرأة  تصل عر ، وذلك أنقال أبو ُعبيد : هذا في الشَّ ، «المستوصلةو الواصلة لعن وسلمعليههللاصلىأن النبي »في الحديث : و

 َشْعَرها بشعٍر آَخر.

 .«شعَرها بشعٍر آَخر كان ُزوراً  وصلت أيُّما امرأةٍ »ُرِوي في حديٍث آَخر : و

 شعراً ال بأس به. الَوصل به الشَّعر ما لم يكن ُوِصل قال : وقد َرخَصت الفُقهاُء في القََراِمل ، وكلُّ شيء

: كانت في  الوصيلةُ  ، قال المفّسرون : [103المائدة : ] (ما َجَعَل هللاُ ِمْن بَِْيٍَة َوال سائَِبٍة َوال َوِصيَلةٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

 صلَتْ و الّشاء خاّصة ، كانت الشاةُ إذا َولَدْت أنثى فهي لهم ، وإن ولََدْت ذكراً جعلوه آللهتهم ، وإذا ولدْت ذكراً وأنثى قالوا :

 أخاها ، فلم يَذبحوا الذََّكر آللهتهم.

 بعيدةً. وصيلةً  بأُخرى ، يقال : قَطْعنَا ُوصلَت : هي األرض الَواِسعة كأنها الوصيلةوقالوا : 

 فأَْعِط راِحلَتَك َحظَّها. الوصيلة ُرِوي عن ابن مسعود أنه قال : إذا كنَت فيو

 هنا األرَض البعيدة ، ولكنه أراد بالوصيلة لَم يُرد
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 أب رى ذا  كأل ، ويف األو  ي ول لَبي  : تّتصل أرضا  م ْكِل ة
عريريريريريريريريه وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية  جمريريريريريريريرير ودأب  و   لريريريريريريريري ريريريريريريريري  قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
وُِ   ِو الريريريبريريري  جريريريْ َ ى فريريرييريريريهريريريريريريريا لةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريكريريريِ  يريريريَ

  
َنُكْم )وقال هللا جّل وعّز :  نَ ُهْم ِميثاق  ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىل قَ ْوٍم بَ ي ْ ، والمعنى : اقتلوهم وال تتّخذوا  [90النساء : ] (َوبَ ي ْ

 بقوم بينكم وبينهم ميثاق واعتَزْوا إليهم ، وهو من قول األعشى : اتصل منهم أولياَء إاّل من

َر بريريريريرين وائريريريريريريريل   كريريريريريْ   ذا اتَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريْه قريريريريريريريالريريريريريريريه أَبريريريريريَ

  
م  وَ   وف  َرَواغريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا واأل نريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ ٌر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  
 .أي : إذا انتََسبتْ 

 أي : يَنتسبون. (ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىل قَ ْومٍ ) أبو العباس عن ابن األعرابي في قوله :

 يُوصل بَكسر الواو كلُّ َعْظٍم على حدةٍ ال يُكَسر وال الِوصلُ وأيضاً : االعتزاُء الَمنهي عنه إذا قال : يال فالن.  االتّصالُ وقلُت : 

 الشيَء بالشيء وصلو. يصلُها صلةً  فالٌن َرحمه وصل وُجدول ، ويقال : أْوصال ، وجمعُهبه غيره ، وهي الِكْسر والَجْدل 

ه وصلووصالً.  يَصلُه  ، وهذا غيُر واقع. يَصل ُوصوالً  كتابُه إلّي َوبرُّ

 .الوصال عن وسلمعليههللاصلىقد نهى النبي والصياَم بالصيام : إذا لم تُْفطر أياماً تباعاً.  واَصْلتُ و

 ُكوَرةٌ معروفة. َموصلوإذا تسبَّْبَت إليه بُحرمة.  : تَوصُّالً  وسببٍ  بُوصلَةٍ  إلى فالن توّصلتُ و

ال يُثنَى وال يُجمع ألَنه نعٌت  َصْولٌ  وجمالٌ  َصْولٌ  ، وهو َجَملٌ  ُصواالً و يُصول صياالً  الجملُ  صالَ  قال أبو زيد :: صول 

 بالَمصدر.

قال : ل أبو زيد : يقال : َصُؤَل البعيُر يصُؤل صآلةً ، وهو جمٌل َصُؤٌل ، وهو الّذي يأكل راِعيه ويواثُِب الناس فيأكلهم قا

 والصَّؤول من الّرجال : الذي يضرب الناَس ويتطاول عليهم.

اء :  [135النساء : ] (َوِإْن تَ ْلُووا َأْو تُ ْعِرُضوا) قلت : األَصل فيه ترُك الَهْمز ، وكأنه ُهِمز النضمام الواو ، وقد همَز بعُض القرَّ

 ، النضمام الواو.

 : الِمْكنَسة التي يُكنَس بها نواحي البَْيَدر. الِمْصولةقال : أبو العباس عن ابن األَعرابي 

ُمْفطراً ، فْليَْطعم ، وإن كان إذا ُدعي أحدكم إلى طعاٍم فليُجب ، فإن كان »هللا عليه وسلّم أنه قال :  صلّى روي عن النبيّ : صلى 

 ً  .«فليُصلّ  صائما

 ومنه قوُل األعشى : مصلٍ  يعني فليَْدُع لهم بالبََركة والخير ، وكلُّ داعٍ فهو« فليُصلّ »قال أبو عبيد : قولُه : 

ِه فريريريرياغتِمضريريريريريريريريريريريريريريي   عليريريريريِك ِم ريريريريَل الريريريريذي صريريريريريريريريريريريريريريلَّيريريريريْ

  
لريريريريريريريْ  املريريريريريرء م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريجريريريريريعريريريريريريريا  ومريريريريريريريا  فريريريريريريريإنَّ جلريريريريريَ  نريريريريريَ
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على  صلّ  اللهم»هللا عليه وسلّم فقال :  صلّى أعطاني أبي صدقة ماله فأتيُت بها رسول هللاقال : ْوفَى أنه حديُث ابن أبي أ وأما

 األحزاب :] (ِإنَّ هللَا َوَمَّلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِ )فإّن هذه الصالةَ عندي الرحمةُ ، ومنه قولُه جلَّ وعزَّ :  «آل أبي أْوفَى

ْهرّيِ عن محمد  بمعنى االستغفار الصالة من المالئكة دعاٌء واستغفار ، ومن هللا سبحانه رحمة. ومن فالصالة ، [56 حديُث الزُّ

إن »لنا ُعثمان بُن َمْظعون حتى تأتيَنا ، فقال لها :  صلَّى بن عبد الرحمن بن نَوفَل عن َسْودة أنها قالت : يا َرسول هللا إذا ُمتْنا

رين الموت أشدُّ مما  .«تقّدِ

ا قوُل هللا جلَّ وعزَّ : أي : ، « لنا َصلى»قال شمر : قولها :  استْغفََر لنا عند َربّه ، وكان عثماُن ماَت حيَن قالت َسْوَدةُ ذلك. وأمَّ

 هللا ، وقال الشاعر :ههنا : الثناء عليهم من  الصلوات ، فمعنى [157البقرة : ] (ُأولِئَك َعَلْيِهْم َصَلوات  ِمْن َرِبِ ِْم َوَرْْحَة  )

ه  ىَي وأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريِ ى عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى حيريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 َرب  كريريريريريريريريريريريريريرمٌي و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريٌع مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريرياْع  

  
 معناه : ترّحم هللا عليه على الّدعاء ال على الخبر.

الِقياُم والركوُع والسجوُد ـ  المالئِكة واإلنس والجنِّ ـ  من هللا رحمة ، ومن المخلوقين الصالة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 من الّطير والَهوام التسبيح. الصالةُ ووالدعاُء والتسبيُح. 

يَرَحم ، ومالئكتُه تدعو للمسلمين  فيصلّي ، [43األحزاب : ] (ُهَو الَِّذي ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمَّلِئَكُتهُ )قال أبو العباس في قوله : 

 والمسلمات.

 قال : وقوُل األعشى :

ا وارَتَسْم و     َصّلى على َدَنِّ
 ال تَحَمض وال تَفُسد.أقال : دعا لها 

في النَّار ، أي : يُلَزم  يُْصلَى : إذا لزم ، ومن هذا : من اصَطلَىو صِليَ  اللّزوم ، يقال : قد الصالة وقال الزجاج : األصُل في

 الناَر.

نِفا الذَّنَب من الناقة وغيرها ، وأّوُل َمْوِصِل الفَِخذين من اإلنسان ، وهما ُمكتَ  الصلََوْين : إنها من الصالة وقال أهُل اللغة في

 فكأنَّهما في الحقيقة مكتنفا العُْصعُص.

 الُمصلِّي من أعَظم الفَْرض الذي أُِمَر بلزومه. وأما الصالةُ ولُزوم ما فََرض هللا ،  الصالة قال : والقوُل عندي هو األول ، إنما

 مأخوذٌ من الصلََوْين ال َمحالَة ، وهما مكتَنِفا َذنب الفرس ، فكأنه يأتي ورأُسه مع ذلك المكان. الذي يَلي السابَق فهو

ً  َمصاِليَ  إّن للشيطان»في حديٍث آخر : و  شبيهةٌ بالشََّرك المصاِلي، و«وفُُخوخا
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 تلص  لل ت وغتِها.
هم بها من ِزينة الّدنيا وَشهواتها.قال ذلك أبو ُعبَيد : يعني ما يَصيُد به الناَس من اآلفات   التي يستِفزُّ

 .«َمْصِليَّةٍ  هللا عليه وسلّم أُتَِي بشاةٍ  صلّى أن النبي»في حديٍث آَخر : و

ً  اللحَم وغيَره : إذا َشَوْيتَه ، فأنا َصلَيتُ  المشِويّة ، يقال : الَمْصِليّة قال أبو ُعبَيد : قال الكسائّي : : إذا فعلَت ذلك  أَْصِليه َصْليا

صلَّيته  ، وكذلك إصالءً ـ  باأللفـ  أصليتُه وأنت تريد أن تشويَه ، فإذا أردَت أنّك تُلِقيه فيها إلقاًء كأنّك تريد اإلحراَق قلت :

 .أَُصلِّيه تَْصِليَة

 [.29 النساء :] (ِليِه َّنراً َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك ُعْدواَّنً َوظُْلماً َفَسْوَف ُنصْ )قال هللا جّل وعّز : 

 [.12االنشقاق : ] (سعيراً  يَُصلَّى)ويُرَوى عن علّي أنه قرأ : و

 وكان الكسائّي يقرأُ به ، فهذا ليس من الشيء ، إنما هو من إلقائك إياه فيها.

 وقال أبو ُزبيد :

ْرهبريريريريريريريريريريم   ّر مسريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريَ ْ  تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
َرِس   ْن قريريريريريريريريريَ ى املريريريريريريريري ريريريريريريريريرور  مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِلفاُلن بالتخفيف ، وذلك إذا عِملَت له في أمٍر تريد أن  صلَْيتُ وَ به : إذا قاَسْيت شّدتَه وتَعَبه.  أَصلَى باألمر َصِليت ويقال : قد

 ير.وهي الشََّرك تُْنَصب للطَّ  الَمصاِلي تَْمَحَل به ، وتُوقِعَه في َهلَكة ، واألصل في هذا من

مها ، وأنشد : تَصِليةً  العَصا َصلَّيت ثعلب عن ابن األعرابّي :  : إذا أدْرتها على النَّار لتقّوِ

 َما َصّلى َعصاَك كمسَت مي وَ   
 وقَُرَب نتَاُجها. َصاَلها : إذا وقع ولَُدها في ُمْصليَةٌ  الناقةُ فهي أَْصلَتِ  ويقال :

 .«أبو بكر ، وثَلَّث ُعَمر ، وَحبََطتْنا فِتنةٌ فما شاء هللا صلَّىوهللا عليه وسلّم ،  صلّى سبَق رسوُل هللا»في حديث علّي أنه قال : و

ُل ،  :  َصاَلهواألّول ،  َصاَل  ألنه يكون عند ُمَصلٍ  الثاني ، قيل له : المصلِّيوقال أبو ُعبَيد : وأصُل هذا في الخيل ، فالسابُق األوَّ

 وِشماله ، ثم يتلوه الثالث.جانِبا َذنَبِه عن يمينه 

نما يقال قال أبو ُعبَيد : ولم أسمْع في سوابق الخيل ممن يُوثَُق بِِعلِمه اسماً لشيء منها إال الثاني ، والسَُّكْيت ، وما ِسَوى َذْينِك إ

 الثالث والرابع ، وكذلك إلى التاسع.

م.في كالم العرب :  المصلِّي قال أبو بكر : قال أبو العبَّاس :  السابُق : المتقّدِ

 ، وللثالث : المصلِّي الُمَجلِّي ، وللثاني : قال : وهو ُمَشبَّهٌ بالمصلِّي من الخيل ، وهو السابُق الثاني ، ويقال للسابق األّول :

 الُمَسلِّي ، وللرابع : التَّالي ، وللخامس :
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ْرات  ، وللسريريريريريريريريريادس : العاِطِف ، وللسريريريريريريريريريابع :
 
اللَّ يم ، وللعا ريريريريريريريريرير :  : املؤمَّل ، وللتاسريريريريريريريريريع :اََّيِتّي ، ولل امن  امل

 الس َكْيه ، وهو   ر السُّبَّق.
يت : الء وقال ابن السّكِ  : إذا َكَسْرَت الصاَد َمَدْدَت ، وإذا فَتحتَها قََصْرَت ، قاله الفّراء. الصَّال اسٌم للَوقود ، وهو الّصِ

لِّيَان وقال اللَّيث : اَلن. : نَْبت ، قال بعُضهم : هو الّصِ  على تقدير فِعِّ

، وهو نَبٌت له َسْبطة عظيمة كأنّها رأس القََصبة ، إذا َخرَجت  َمْصالةٌ  وقال بعُضهم : فِْعِليان ؛ فمن قال فِعليان قال : هذه أرضٌ 

يه ُخبَزة اإلبل.  أذنابُها تَِجُد بَِها اإلبُل ، والعرُب تسّمِ

يَانَة م عليها الرجُل ليَْقتَِطع بها ماَل الرجِل : َجذَّها َجذَّ العْيرِ وقال غيُره : من أمثال العرب في اليمين إذا أَقدَ  لِّ ، وذلك أن لها  الّصِ

 ِجْعثِنةً في األرض ، فإذا َكَدَمها العَْيُر اقتَلَعها بِجْعثِنَتها.

اَليَةُ  َشمر عن أبي عمرو :  .َصاليةوءةٌ َصالقال : : كلُّ َحَجر عريٍض يَُدّق عليه ِعْطٌر أو َهبِيد ، ي الصَّ

اَلية وقال ابن ُشميل :  : َسِريحة َخِشنةٌ غليظةٌ من القُّف. الصَّ

الصلوات : كنائُس اليهود ، قال : وأصلُها قال : ،  [40الحج : ] (َوبَِيع  َوَصَلوات  ) وقال أبو العبَّاس في قول هللا تعالى :

 بالِعْبرانيّة َصلُوتا ، ونحو ذلك.

اج : وقُِرئَت :   الصابِئِين. صلوات قال : وقيل : إنها مواضعُ  [.40الحج : ] (وَمساجد ُصلُواتٌ )وقال الزجَّ

 عن األمر ونَاص : بمعنى حاَد. الصَ  قال أبو تُراب : يقال :: لوص 

ً  أَلَْصتُ  وقال أبو سعيد اللِّحياني :  إِنَاَصةً ، أي : أََرْدُت. ، وأَنَْصُت أُنِيصُ  أُِليُص إالَصةً  أْن آُخَذ منه شيئا

 على كذا وكذا. أُِليُصه ِمثُْل الِعالصة ، إداَرتك اإلنساَن على الّشيء تطلُبُه منه ، يقال : ما زلتُ  اإلالصةُ  أبُو ُعبَْيد :

ه عند الموت : وسلمعليههللاصلىالنبِيُّ  أاََلصَ  قال ُعمر لعثمان : هي الكلمة التيو  ال إله إاّل هللا.شهادة أن  عليها عمَّ

 همن المالَوصة ، وهو في النََّظر كأَنه يَْختِل ِليَُروم أَْمراً. واإلنساُن ياَُلِوُص الشجرةَ إذا أراد قَْلعََها بالفأس ، فَتَرا اللَّْوص اللَّْيِث :

 في نظِره يَْمنَةً ويَْسَرةً كيف يَْضِربَُها. ياَُلِوصُ 

صُ  الُوذ :ثعلب عن ابن األْعَرابّيِ : يقال للف صوَوالُمَزْعَزُع َوالُمَزْعفَُر ، وهو اللَّْمص. قال :  الُملَوَّ ،  اللَّواص الرجُل : إذا أَكلَ  لوَّ

 وهو العََسل الصافي.

 هللا بني اْستَأَصلَ و،  أَصلُها هذه الشجرةُ ، أي : ثَبَتَ  اْستَأَصلَتْ  : أسفُل كّلِ شيء ، ويقال : األصلُ  قال اللّيث :: أصل 
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ال   ن ، أي : مل َي َْع هلمفال لا ال : . ويأصريريريريريريريْ يل  نَّ اللَّخَل أِبَْرضريريريريريريريِ  ، أي : هَو به ال يزال وال يريْفَ . وفالنٌ  أَلصريريريريريريريِ
 .األ ص ل : هو الَعِةّي. وهو األصيلو الرَّأي والَعْ ل.  أَلصيل   ، و نه أصالة   رأي ه َأص لَ  الرَّأِي ، وق  َأِصيل  

يت : يقال :  ّكِ ً و أَُصْيالالً  لقيتُهابن الّسِ  .آصالٌ  العشّيِ : أَصيل . وجمعُ ُمْؤِصالً  : إذا لقيتَه بالعشّي. ولِقيتُه أَُصْياَلنا

 : الَهالك ، وقال أَْوس : األصيل وقال اللَّيث :

م  و  ريريريريريريريافريري وا اأَلصريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَل  هريري  لريري وكريريَ ْه مريري  يريريريريريريريَ  قريريريريريريري  َأعريريْ

  
اِل و   ْوُ  أبَثريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ن َذِوي غريريريريريريريريريريريَ وا مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريري   محريريريريريريريريريريري ِّ

  
 .أَْصل : له أَِصيلٌ  وَرُجلٌ  .األْصل : األَِصيلُ و

يت : جاُءوا  بِأَْجَمِعِهْم.أي : ،  بِأَِصيلَتِِهمْ  ابن الّسّكِ

 : إذا لم تََدْع منه شيئاً. بِأََصلَتِه ثعلب عن ابن األعرابّي : أخذُت الشيءَ 

 يَفعَل كذا وكذا ، كقولك : َعِلَق وَطِفَق.فاُلٌن  أَِصلَ  ويقال :

َحى مستديرةٌ َحْمراُء ال تََمّس شجرةً وال ُعوداً  األََصلَة وقال َشمر : : حيَّةٌ ِمثُْل ِرئة الشاة لها ِرْجٌل َواِحَدةٌ ، وقيل : هي ِمثُْل الرَّ

تْه ، ليست بالشديدةِ اْلُحْمَرة ، لها قائمة تَُخطُّ بها في األ َحى.إال َسمَّ  رض ، وتَْطَحن َطْحَن الرَّ

ً  لََصى قال اللّيث : يقال :: لصا   أعربُهما ، وأَنشد : يَْلِصيوإليه : إذا اْنضّم إليه ِلريبة ،  يَْلُصوو يَْلُصوه فالٌن فالنا

 ال َمْلِصي   و   َعف  فاَل الص  
 إليه. يُْلَصى أي : ال

 : إذا قََذفه. يَْلِصيهو لَصاه يَْلُصوه نسان بِريبة يَنسبُه إليها ؛ يقال :والقَْفُو : القَْذُف لإل اللَّْصوُ  وقال غيُره :

؛ تقول : لم يَْقِذْفني. قال :  لََصا وقال أبو ُعبَيد : يُرَوى عن امرأة من العََرب أنّه قيل لها : إّن فالناً قد َهجاِك ، فقالت : ما قَفَا وال

 ؛ وأَنشَد : الٍص  قافٍ مثل قَفَا ؛ يقال منه : رجٌل  لََصا وقولها

 ِ يّنِ امريريريريريريريريريريريريريريريريرٌ  عريريريريريريريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريريريريريريرياريت غريريريريريريريريريريريريريريريري   

  
ف  فريريريريريريريريريريريريريال الص    ي  و عريريريريريريريريريريريريريَ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : ال قاِذف وال مْقذوُف.

 ابب الصاد والنون

 (وا ىء) ص ن
 صون ، صين ، صنا ، نوص ، نصا ، نصأ ، وصن ، نيص.

ْونُ  قال الليث :: صون  وانُ و: أَْن تَِقَي شيئاً مّما يُفِسده.  الصَّ  به ، أو فيه ، شيئاً أو ثوباً. تَصون : الشيُء الذي الّصِ

 اإلنسان ثوبَه. يَُصون ِعْرَضه كما يَُصون َعْدَوه وَجريَه : إذا اذّخر منه ذخيرة لحاجته إليه. والُحرُّ  يَُصون والفََرسُ 
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 وقال لَبيد :

 ابتذاِل و   ي راوِ  بني َصْون  
 َجْريَه مرة فيُبِقي منه ويبتَِذلُه مّرة فيجتهُد فيه. يَُصون أي :

ّوان أبو ُعبَْيد عن األصمعّي : ْلبة ، واحدتُها : الصَّ  .َصّوانة الِحجارة الصُّ

ّوانُ وقلُت :  َدح منه النار ، وال يَصلح للنُّورة وال : َحَجر ُصْلٌب إذا َمّستْه النار فَقَّع تفقيعاً وتَشقَّق ، وربّما كان قَدَّاحاً تُْقتَ  الصَّ

ضاف.  للّرِ

 وقال النابغة :

ورهريريريريريريريريا ّ  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ّوان مسريريريريريريريريَ ع  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرى َوقريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريرياد الريريريريريريريذَّوابريريريريريريريِل    فريريريريريريريهريريريريريريريّن لريريريريريريريِ ريريريريريريرياٌف كريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ائن أبو ُعبَيد :  من الَخيل : القائُم على َطرِف حافِره من الَحفا. الصَّ

 وقال النابغة :

ل  و  يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريرياِد  ريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريرياَولريريريريريريريريريريْ

  
ه    يريريريريريريريريْ مريريريريريريريريَ ون الريريريريريريريريَوْرد  فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا والريريريريريريريريكريريريريريريريري   َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا الصائِم فهو القائم على قَوائِمه األَربعِ من غير َحفا.  وأمَّ

 .ُمصانٌ  ، وال تَقُل َمُصون وهو أََصْنتُه ، وال تَقُل أَُصونه الشيءَ  صنتُ  ويقال :

 َغيِرنا. َصْون وقال الشافعّي : بِْذلةُ كالِمنا

ُجلِ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي : صنا   .«أبيه ِصْنوُ  َعمُّ الرَّ

 قال أبو ُعبَيد : معناه : أن أصلَهما واحد.

ْنو قال : وأصلُ   إنما هو في النَّْخل. الّصِ

ْنوان ، قال : [4الرعد : ] (وانٍ ِصْنوان  َوَغْْيُ ِصنْ )وَرَوى أبو إسحاق عن البَراء بن عازب في قول هللا جّل وعّز :  :  الّصِ

ْنوان المجتمُع ، وغير ق. الّصِ  المتفّرِ

ْنوانُ  وقال الفّراء :  : النََّخالُت أصلُُهّن واحد. الّصِ

ىأي : فالٍن ،  ِصْنوُ  وقال َشِمر : يقال : فالنٌ  ، وكلُّ واحٍد  ِصْنوان حتى يكون معه آَخُر ، فهما حينئذ ِصْنواً  أخوه ، وال يُسمَّ

 صاحبِه. ِصْنوُ  منهما

ْنوانوقال :   : الفاِردة. ِصْنوانٍ  : النَّْخلَتان والثالُث والَخمُس والسّت ، أصلُهّن واحد وفروُعُهّن شتَّى. وغيرُ  الّصِ

 .أَْصنَاءٌ و ِصْنوانٌ  ، ونَِخيل ِصْنوان وقال أبو زيد : هاتان نَْخلتان

 .ِصْنوانٌ و، وللجماعة قِْنواٌن  ِصْنوانوويقال لالثنين : قِْنوان 

 أبو ُعبَيد عن الفّراء : أخْذُت الشيَء بصنايَته وِسنايَته ، أي : أخْذتُه بجميعه.

ناء ثعلب عن ابن األعرابي قال : ماد ، يَُمّد ويُْقَصر. : الّصِ  الرَّ

ناء ذا قَعََد عند الِقْدر من َشَرِهه يَُكيِّب ويَْشِوي حتى يصيبَهفالٌن : إ تَصنَّى ويقال :  .الّصِ

نَيُ  شمر عن أبي عمرو :  : ِشْعٌب صغيٌر يسيُل فيه الماُء بين َجبَلين. الصُّ
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 وقالت لْيلَى األخيليّة :

ك  أّوال   بريريريريريريريريريريريريري   ومل تريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ َ  مل تريريريريريريريريريريريريريريَ  أانبريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريالو   ن جمريريريَْ يريريريْ ا  بريريريني صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ يريريريريريريريّ لريريريريَ  كريريريلريريريريريريريَه صريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اني ابن األعرابّي قال :ثعلب عن  ْنوُ قال : والالزم للِخْدمة. والناصي : الُمعَْربِد.  : الصَّ  : الغَْوُر الَخِسيس بين الَجبَلَين. الصَّ

ْنوُ وقال :   : الماُء القليل بين الَجبَلين. الصَّ

ْنوُ و  .ُصنُوٌ  : الحجر يكون بين الجبلين ، وجمعُها كلُّها الصَّ

 : األْمثال. األْصناءُ  َسلَمة عن الفّراء قال :

 : السابقون. األْصناءُ و

ْنَوة ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  ويقال : إذا احتَفَر : قد .ِصْنوان ، وجمعُه ِصْنوٌ  الفَِسيلة. ابن بُُزْرج : يقال للَحفَِر المعطَّلِ  : الّصِ

 .االصِطناء ، وهو اْصَطنَى

 تَنصَّى وأَمَرها أن وسلمعليههللاصلىأنَّ بنت أبي َسلَمة تََسلَّبْت على حمزة ثالثةَ أيام ، فدعاها رسوُل هللا »في الحديث : و: نصا 

 .«وتَكتَِحل

ح شعَرها ، ويقال :أي : ، « تَنَصَّى أَمَرها أن»قولُه :  لَْت شعَرها. تَنَصَّت تُسّرِ  المرأةُ : إذا َرجَّ

ح رأُسهو  .ميِّتَكم تْنصون فقالت : عالمَ  ؟في حديث عائشةَ حين ُسئلْت عن الميّت يُسرَّ

الميَّت ال : فأرادت عائشةُ أنَّ  ناِصيَتَه : إذا مدْدتَ  أنُصوه نْصواً  الرجلَ  نَصْوتُ  ، يقال : النَّاصية : مأخوذٌ من تَْنُصون قولُها :

 .بالنَّاصية يَحتاج إلى تسريح الرأس ، وذلك بمنزلة األْخذ

 وقال أبو النَّجم :

ي  اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ  الريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريريَ ي أمشريريريريريريَ ِس رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ْن  ريريريريريري ْ

  
ي   لريريريريريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه مريريريريريريريريريريريريريريري  رَّقريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 صاِحبه ، وقال عمرو بن َمعِديكرب : بناصية : إذا جاَذْبتَه ، فأَخَذ كلُّ واحد منكما نَاصْيتُه ويقال :

ا يريريريريريريرياد انَ أعريريريريريريبريريريريريريريّ ارا  جريريريريريريِ يريريريريريريريَ  س  لريريريريريريو كريريريريريريريانريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َه بعريريريريِ ي األمسريريريريَ يريريريريْ  بَت ليريريريريَث مريريريريا انصريريريريريريريريريريريريريريَ

  
العلق : ] (َلَنْسَفعاً اِبلنَّاِصَيةِ ): هي قُصاُص الّشعَر في مقدَّم الرأس ، وقال الفّراء في قول هللا جل وعز :  الناصية وقال اللّيث :

 لنَْهُصَرنَّها ، لَنأخذّن بها ، أي : لنقيمنّه ولنُِذلّنّه.ُمقدَُّم رأسه ، أي :  ناصيتُه ، [16

ي الشعرُ  الناصية عند العَرب : َمنبُِت الشعر في مقدَّم الرأس ، ال الّشعر الّذي تسّميه العاّمة الناصيةوقلُت :  لنَباتِه  ناصيةً  ، وُسّمِ

َدنَّ وجهه فََكفَت (لََنْسَفعاً اِبلنَّاِصَيةِ ) في ذلك الموضع. وقد قيل في قوله : ألنّها من الوجه والّدليل على  النَّاصيَةُ  ، أي : لنَُسّوِ

 ذلك قول الشاعر :

َزْ  بريريريريريريريريه و  ِويِّ نريريريريريريريريريَ س  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه   ذا نريريريريريريريريريَ

  
ِم   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرنريريريِني مريريريلريريريريريريريه  ريريريِِ ى الريريريعريريريِ لريريريَ ه  عريريريَ عريريريريريريريْ فريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

  ال : مسكاه أبو ع َبي  وأنة  ف الّلاَصاأب   : اللاصَية ِيء يفولغة طَ 
ِيءٌ  امريريريريريريريريِة طريريريريريريريريَ َل الريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريَ ْه َأهريريريريريريريريْ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري   َذنريريريريريريريريَ

  
رِ   هريريريَّ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
اأِب اَِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان امل اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حبريريريرب  كريريريلريريريريريريريَ
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 : البقيّة ، وأنشد : النَِّصيّةُ  وقال ابن السّكيت :

َواج   هريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريرََّد مريريريريريريريريريريريرين َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريل    ِر الريريريريريريريرَّعريريريريريريريِ و مريريريريريريرين الريريريريريريريبريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ جريريريريريريري  لريريريريريريريْ  كريريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريريريريَ

  
 من َهْمداَن. نصيَّةٌ  فقالوا : نحن وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أّن َوْفَد هْمداَن قَِدموا َعلَى النّبّي و

 قومهم ، أي : خيارهم. نصية : السابقون. قال القتيبي : األَْنَصاءُ  قال الفّراء :

يةو  القوِم : أشرافُهم ، وأما الّسِفلةُ فهم األَْذناب. نواِصيو: الخياُر األَشراف.  النّصِ

ي النّْصوُ ووَوْخزاً ،  نَْصواً  الحّزاز عن ابن األعرابّي : إني ألجد في بَْطني ، أي : يُزِعجك  يَْنُصوك ألنّه نَْصواً  ِمثُل الَمْفس ، ُسّمِ

 عن القَرار.

اء : وجدُت في بطني أي : أرَض كذا وتُواِصيها ،  تُناِصي وقَْبصاً بمعنًى واحد. ويقال : هذه الفاَلة نَْصواً وَحْصواً  وقال الفرَّ

مفازة  تناصي ما دام َرْطباً ، فإذا يَبَِس فهو َحِلّي. وقال الليث : هذه مفازة نَِصيُ  : نبٌت معروف ، يقال له : النَِّصيُ وتتّصل بها. 

 أخرى إذا كانت متصلة باألولى.

 : إذا َزَجْرتَها. أَنَصؤها نَْصأ الناقةَ  نَصأْتُ  « :الهمز»أبو زيد في كتاب :  [صأن]

ً  َرفَْعتُه الشيء : نََصأْتُ  أبو زيد عن األصمعّي :  .نَْصأ

 الغَْسلَة بالماء أو غيره. : النَّْوَصةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: نوص 

 نوناً.قلت : األصُل الَمْوَصةُ فقُِلبت الميم 

،  يَنُوص فالٌن لحاجتي وما يَْقِدر على أن يَنُوص : الحركة الضعيفة. اللّحيانّي عن أبي َعْمرو : ما النَّْيصُ وقال ابن األعرابّي : 

ك لشيء.  أي : يتحرَّ

ً  الشمسُ  انتاَصتْ  أبو سعيد :  : إذا غابت. انتياصا

 [.3ص : ] (َوالَت ِحنَي َمناصٍ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

اء : ليس بحين فرار.ق ر في كالم العرب. : النَّْوصُ  ال الفرَّ  التأخُّ

 قال : والبَْوُص : التقدُّم ؛ ويقال : بْصتُه ، وأنشد قول امرئ القيس :

وص   لريريريريري  َك تريريريريريريَ لريريريريريمريريريريريى  ْن َ َتريريريريريريريْ ن ذكريريريريرير سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريِ

  
وص   بريريريريريريري   فريريريريريريريتريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا  ريريريريريريري ريريريريريريريَوأب  َوتريريريريريريريريَ

  
 : َمفعل مثل َمقام. فمناص

 الَمْنَجا.:  المناص وقال الليث :

ً  : الِحَمار الوحشي ال يزال النَّْوصُ وقال :   رافعاً رأسه يتردَّد كأنه نافٌر جامح. نائِصا

 ، وذلك عند الَكْبح والتّحريك. يَْستنيصُ و يَنُوص والفرس

 وقال حارثة بن بَْدر :

لريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه  راء  ذا قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير   عريريريريريريريريريِ ر  اجلريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريَ

  
ِل   حريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
َُ َجْرَي امل ِ ي اسريريريريريريريريريريريريريريريتلريريريريريريرياص ورا  ِبيريريريريريريريَ

  
 أبو العباس عن ابن األعرابي :: صن و
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ْلوأب : الَفِسيلة. : اِ ْرقة الّصغتأب. والصَّْونَة  : الَوْصَلة  الَعتي أب. والصِّ
ْخم. النَّْيص قال اللّيث :: نيص   من أسماء القُْنفُد الضَّ

 قلت : لم أسمعه لغيره.

ينو: صين   .الّدارِصينيّ  : بلٌد معروٌف ، إليه يُْنَسبُ  الّصِ

 ابب الصاد والفاء

 (وا ىء) ص ف
 صوف ، صيف ، صفا ، وصف ، فيص ، فصا ، أصف.

أن وما أْشبََهه. ويقاُل : َكْبشٌ  الصُّوفُ  قال اللّيث :: صوف   .صائِفَة ، ونَْعَجةٌ  صافٌ  للضَّ

وأخبَرني  .الصُّوف ، كلُّ هذا أن يكون كثيرَ  صافٌ و صائفٌ ـ و ِمثاُل فَِعلـ  َصِوفٌ و أَْصَوفُ  أبو ُعبَْيد عن الكسائّي : َكْبشٌ 

 ُصوفانِيٌ  ، كما يقال : ُجُرٌف َهائٌر وهاٍر على القَْلب. وقال اللَّيث : كبشٌ  صافٌ و صائِفٌ  المْنِذِريُّ عن أبي الَهْيثم ، يقال : كبشٌ 

 .ُصَوْيفَة ، وتصغَّر ُصوفَة : الصُّوف . ويقال لواحدةُصوفانَةٌ  أو نَْعَجةٌ 

ً  أبو ُعبَْيد عن األصمعّي : من أمثالهم في المال يَمِلكه من ال يَستأِهله : َخْرقَاُء َوجدتْ  ، يُضَرُب لألحَمق يُِصيُب ماالً  ُصوفا

 فَيضعه في غير موِضعه.

وفَانَةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  : بقلة معروفة. الصُّ

 .وقال اللّيث : هي بَْقلَةٌ َزْغبَاُء قصيرةٌ 

ى َزَغبَاُت القَفَا :  القفَا. صوفةُ  قال : وتسمَّ

َل ، َمْن يَْدفَُع ، ي ُصوفةوقال :   أَِجيِزيقال : : اسُم َحّيٍ من بني تميم ، وكانوا يُِجيزون الحاّج في الجاهليَِّة ِمْن ِمنًى ، فيُكونون أَوَّ

ِهْم في اإلجازةِ وهي اإلفاضةُ ، وفيهم يقوُل أَْوس بن ، فإذا أََجاَزْت قيَل : أَِجيِزي ِخْنِدٌف ، فإذا أجازْت  ُصوفَة أُِذَن للناِس كلِّ

 َمْغَراء :

   مسىتَّ ي  اَل َأِجيز وا  َل ص وفااَن 
 قَفاه ، وبِقَْرَدنِِه وبَِكْردنِه. بصوفِ وقَفاه ،  بصوفةِ  ثعلٌب عن ابن األعرابّي : ُخذْ 

  رقبته ، بمعنًى واحد ، يريُد بشعِر رقبته.رقَبتِه وبطوفِ  بُصوفِ  وقال أبو زيد : يقال : أخَذه

 .«بالَوصيف كيف أنَت وموٌت يصيُب الناَس حتى يكون البَيتُ »قال له :  وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي َذّر أن النبّي : وصف 

الُموتَان الذي وقع بالبصرة قال شِمر : معناه : أن الموت يَكثُر حتى يصيَر موضُع قبٍر يُشتَرى بعَْبٍد من كثرة الموت ِمثل 

 وغيِرها.

 َوِصيفةٌ و،  ُوصفاءو َوِصيفٌ والجاريةُ ،  أوصفتِ و: إذا تَّم قَدُّهُ ،  أَْوصَف الَوصيفُ  ثعلب عن ابن األعرابي :
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 .وصائفو 
 الشيَء بحليتِه ونَْعتِه. وصفُك : الَوصفُ  وقال الليث :

ه لشيٍء من ُحسن ال يَرة : قدقال : ويقال للُمْهر إذا تَوجَّ  .َوصف المشي ؛ يقال : هذا ُمهر حين َوَصف ، معناه : أنه قد َوَصف ّسِ

 في البيع. المواصفة في حديث الَحَسن أنّه َكِرهو

فة قال َشِمر : قال أحمد بُن حنبل : إذا باع شيئاً عنده على  لِزَمه البيع. وقال إسحاق كما قال. الّصِ

فة قلُت : وهذا بَْيعُ  بال أََجل بمنِزلة السَّلَم ، وهو قول الشافعّي ، وأهُل الكوفة ال يجيزون السَّلَم إذا لم يكن إلى المضمونة  الّصِ

 أَجٍل معلوم.

ْفوُ  الليث :: صفا   اإلخاء. َصْفَوةوالمال  َصْفوة كّلِ شيء : خالُصه ِمن َصْفَوةُ و: نَِقيُض الَكَدر ،  الصَّ

 اإلهالة ال َغيُر. َصفوةُ  الماء ، وكذلك الماُل ، وهو َصْفوةُ والماء ،  ِصْفوة أبو ُعبَيد عن الكسائّي : هو

ْفووالموّدةِ واإلخاء.  ُمصافاةُ  : الصفاءُ  وقال الليث :  .الصافي أيضاً : مصدر الشيء الصَّ

 .استصفَيُت َصْفوةً قال : ماٍء من َغديٍر ،  َصْفوَ  قال : وإذا أََخذَ 

: إذا اختِيروا  الُمصَطفَْين ، وهم من الُمصَطفَْون ، واألنبياء الُمصَطفى ، ومنه النبي الصْفَوة : االختياُر ، افتعاٌل من االصطفاءو

 : إذا اختاروا ، هذا بَضّمِ الفاء. الُمصَطفُون ، وهم

 .الصفايا : كثيرةُ الَحمل ، والجميعُ  َصِفيٌ  : كثيرة اللبن. ونخلةٌ  َصِفيٌ  اإلخاء. وناقة يُصافيه اإلنسان : أخوه الذي صِفيّ و

 الغَِزيرة. : الصفيُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي : النَّاقة

 وقال أبو عمرو ِمثله.

 وَصفَْت. َصْفَوتْ  وقال :

 .َصفََوتْ  وقال الكسائي :

ِفيُ  وقال أبو ُعبَيد :  ، وأنشد : صفَايَا أو جارية ، وجمعُه من الغنيمة : ما اختاره الرئيُس قَبل القسمة من فََرس أو َسْيف الصَّ

 الصَّفاَ  و   لك املِْرَ ع  فيها 
، بالياء ، فتفسيره : أنها خالصة  [36الحج : ] (َصَوافِيَ  فاْذُكُروا اْسَم هللِا عليها)الشيء : إذا اْستَخلَصته. ومن قرأ :  استصفَْيتُ و

ته :، ومنه قيل للضياعِ  صافية هلل ؛ يُْذَهُب بها إلى جمع  .الصَّوافي التي يَستخلصها الّسلطان لخاصَّ

 آثَْرتُه به.أي : فالناً بكذا وكذا ،  أصفَْيتُ  ويقال :

 كلُّه واحد.ـ  مقصورٌ ـ  الصفَاو الصْفَوانُ و الصفَواء أبو ُعبَْيد عن األصمعي :
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 وأنشد :

   كما َُّلَّْه الصْفَواء   ملتلزَِّل 
اني عن ابن السكيت قال : فَا الحرَّ ،  َصفَوان ، يُكتب باأللف ، وإذا ثنِّي قيل صفَاة العريُض من الحجارة ، األْملس ، جمع : الصَّ

والَمْرَوة : وهما جبالن بين بَْطَحاء مكَّة والمسجد. وباْلبحَرين نهر يتخلَُّج من َعْيِن محلِّم يقال  الصفَا أيضاً ، ومنه الصْفواءُ  وهو

فَا له :  ، مقصور. الصَّ

 الشاعُر : إذا لم يَقُل شعراً. أَْصفَىو: إذا انقطع بَْيضها.  إصفَاءً  الدَّجاجة أْصفَتْ  يد عن الكسائي :أبو عب

 : الراووق. المصفاةوالشيء ، أي : اخترته.  اصطفيتوالرجل : إذا أنفد النساُء ماَء ُصْلبِِه.  أَصفَى وقال ابن األعرابي :

 الشراب. صفّيتو

من يدي حتى خلص ذنَبُه ، وهو حين تنفرج أصابعك عن مقِبض  فأَفاصَ  يقال : قبْضُت َعلَى َذنَب الضَّبّ قال الليث : : فيص 

 .التَّفَاُوصُ  ذنبه ، ومنه

 ولم يَْنُزو لَْم يَنُْص بمعنى واحد. يَِفصْ  وقال أبو الهيثم : يقال : قبْضُت عليه فلم

 : بياُن الكالم. الفَْيصُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 إذا تكلم ، أي : ذو بيان. : إفاصةٍ  أي : ما يُبين. وفالٌن ذو، «بها لسانُه يُفيصُ  وما»:  وسلمعليههللاصلىي حديث النَّبي فو

 .ُمفايصة ، وبعضهم يقول : الُمفَاوصة من الفَْيصُ  وقال الليث :

 .الفَصية قالت حين انتَفََجِت األرنُب وهما يسيران في حديث قَْيلَةَ بنت َمْخَرمة أن ُجَوْيِريةً من بنات أختها ُحَدْيبَاء: فصى 

يق إلى السَّعة.  قال أبو ُعبَيد : تفاءلت بانتفاج األرنب ، وأرادت أنها خرجْت ِمن الّضِ

ً  لَُهَو أََشدُّ »أنه ذكر القرآن فقال :  وسلمعليههللاصلىحديث آخر عن النَّبي  ومن هذا يا من قلوب الرَجال من النعَم من  تفّصِ

ي أشدُّ تَفَلُّتاً. وأصل، أي : «ُعقُلها  أن يكون الشيُء في مضيق ، ثم يخرج إلى غيره. التفّصِ

 عنك الحرُّ أو البرد : إذا انسلخ. أْفَصىو: إذا تََخلص من خير أو شر ،  أْفَصى ثعلب عن ابن األعرابي :

 عنّا البرد. أَْفصى عنا الحر : إذا خرج وال يكون أْفَصى وقال ابن السكيت : يقال :

 وقال الليث : كل شيء الِزٍق فخلَّصته.

ىء .اْنفََصى قلت : قد  من البليّة. يَتَفَصَّى عن العظم ، واإلنَسانُ  يَْنفَِصي واللّْحُم المتهّرِ

: اسُم أبي ثَِقيف ، واسم  أْفَصىوعنَّا الشتاء.  أْفَصى وقال أبو الهْيثم : من أمثالهم في الّرجل يكون في غّم فيخرج منه قولهم :

 أبي عبد القيس.
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 : ُرْبٌع من أرباع السنة ، وعند العامة نصُف السَّنة. الصْيفُ  قال الليث :: صيف 

يه عوامُّ الناس بالِعراق وُخراسان : الصْيفُ  قلُت : بيع ، وهي ثالثةُ أشهر ، والفَ  عند العرب : الفَصل الذي يُسّمِ صُل الذي يليه الرَّ

،  َصْيفيّ  : الصيف : القَْيُظ ، وفيه تكون َحمراء القَْيظ ، ثم بعده فصل الَخريف ، ثم بعده فصُل الشتَاء. والَكألُ الذي ينبت في

 .صْيفيّ و َصيِّف وكذلك المطر الذي يقع فيه

 الذي يسميه الفرس الخريف ، ثم الشتاء ثموقال ابن ُكناسة : واعلم أن السنة أربعةُ أزمنة عند العرب : الربيع األول ، وهو 

 ، وهو الربيع اآلخر ، ثم القيظ ، فهذه أربعة أزمنة. الصيف

يت غزَوة الروم : ً  ، ألن ُسنَّتَُهم أن يُْغَزْوا الصائفة وُسّمِ تاء. صيفا  ويُقفل عنهم قبل الّشِ

 .الصيف : إذا دخلوا في زمان يُصيفون فهم أصافواو .صائفون في موضع فهم بالصيف القوُم : إذا أقاموا صافَ  ويقال :

 وأَْشتَْوا : إذا دخلوا في الشتاء.

وُربِْعنَا ، وكان في األصل ُصيِْفنَا فاستُثقلت الضمة  ِصْفنا والربيع ، وقد الصيف القوم وُربِعُوا : إذا أصابهم مطر ُصيِّف ويقال :

 مع الياء فحِذفت الياء وُكسرت الصاد لتدل عليها.

 .َصْيِفيُّون إذا ُوِلد له بعد ما يُِسّن ، وولُده : ُمصيف الرجل فهو أصافَ  بن السكيت :ا

 ، وضاف يَِضيف : إذا عدل عنه. يصيف السَّْهم عن الغرض صافو .الصيف : إذا أقام به في يصيف فالٌن ببلَدٍ  صافو

 وقال أبو ُزبيد :

ق   ْرمريريريريريريريرييريريريريريريريريه مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا بريريريريريريريريَر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريوُ  تريريريريريريريريريَ

  
م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريٌف أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَف غريريريريريريت بريريريريريريعريريريريريرييريريريريريريري ِ    فريريريريريريَ

  
تاء والخريف. الصيف وُمرابعة ومشاتَاة وُمَخارفة : من ُمصايفة أبو عبيد : استأجرته بيع والّشِ  والرَّ

 ضيَّعَت اللبن : إذا فَّرط في أمره في وقته. الصيف ومن أمثالهم :

بيع ومن أمثالهم في إتمام قضاِء الحاجة : الذي بعده ، فيقول  الصيفُ و، وأصله في المطر ، فالربيُع أّوله ،  الصيفُ  تماُم الرَّ

 .بالصيف الحاجة بكمالها ، كما أنَّ الربيع ال يكون تماُمه إالَّ 

 : لغةٌ في اللََّصف. األَصفُ  قال الليث :: أصف 

 .األََصف رفقال أبو ُعبَيد : قال الفّراء : هو اللََّصف ، وهو شيء يَنبُت في أَْصل الَكبَر ؛ ولم يَع

 : كاتُب سليماَن الّذي دعا هللا جلَّ وعزَّ باسمه األعظم ، فرأَى آصف قال الليث :و
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 وهللا أعلم.، (ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدهُ )سليمان  العرَش 

 ابب الصاد والب اء

 (وا يء) ص ب
 صيب ، صأب ، صبا ، بوص ، وصب ، وبص ، أبص ، بصا.

 [.19البقرة : ] (َأْو َكَصيِ بٍ ): إذا انَصّب ؛ وقال هللا جّل وعّز :  صابَ و .أَصابَ  : إذا صابَ  ثعلب عن ابن األعرابي :: صيب 

جاج :  ، وأنشد : صاَب يَُصوبُ  وكلُّ نازٍل من ُعْلٍو إلى استِفاٍل فقد في اللغة : المطر : الصيِّبُ  قال الزَّ

ْه عريريريلريريرييريريريهريريريْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريابريريريريريريريةٌ   كريريريريريريريأَنريريري م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريري     نَّ َذبريريريريريريريريريريِ ْتِهريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ واعريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِميَّة صابَ والغيُث بمكان كذا وكذا ،  صابَ و .َصْوب سحاب ذو : الصيِّبو: الَمَطُر.  الصَّْوبُ  وقال الليث :  السهُم نحو الرَّ

 : َحْدٌب في ُحُدور. التصّوبُ و: نقيُض الخطأ.  الصوابُ و، أي : قاِصٌد.  صائِبٌ  َصْيبُوبَةً : إذا قََصَد ، وإنه لسهمٌ  يَُصوب

ً  اإلناَء ورأَس الخشبةِ  َصّوبتُ و  : إذا َخفَْضتَه. تصويبا

 الرأس في الصَّالة. تصويب وُكِره

 ، أي : قَْصَدك. َصْوبَك والعَرُب تقول للسائر في فاَلةٍ تُقَطع بالَحْدس إذا َزاَغ عن القَْصد : أقِمْ 

 يميناً وِشماالً في َمسيره. : إذا لم يَِزْغ عن قَْصده الصَّْوب وفالٌن مستقيم

فأَخطأَ الجواب ؛ معناه : أنه قََصد قَْصد الصواب ، وأَراَده فأَخطأَ ُمراَده ولم  الصواب فالنٌ  أصاب وقال األصمعّي : يقال :

 يُِصب.

 .يصيب ، أي : حيث أراد أنه [36ص : ] (ََتِْري أبَِْمرِِه رُخاًء َحْيُث َأصابَ )وقال غيره في قوله تعالى : 

 : إذا قَصدها. أَصابهاوالسهُم الرِميّة يَصوبها  صابَ  ويقال :

اج : أجمَع النحويّون على أن َحَكْوا جَّ ؛  مصاِوب بالهمز ، وأَجمعوا على أّن االختيارَ  ُمصيبة في جمع مصائب وقال الزَّ

 عندهم بالهمز من الشاذّ. مصائبو

 بدل من الواو المكسورة ، كما قالوا ِوسادة وإساَدة.قال : وهذا عندي إنما هو 

 قال : وزعم األخفُش أّن َمصائب إنما وقعت الهمزة فيها بدالً من الواو ، ألنها أُِعلّت في ُمصيبة.

 َمعَائن. قال الّزّجاج : وهذا رديء ، ألنه يُلزم أن يقاَل في َمقام : َمقائم ، وفي َمعونة :

، أصلُه أَْقِوموا ، فألقَْوا حركةَ الواو على  (َأِقيُموا الصََّّلةَ )كانت في األصل ُمْصِوبَة ، ومثلُه  صيبةمُ  وقال أحمُد بُن يحيى :

 القاف فانكسرْت ، وقلَبُوا الواَو ياًء لكسرة القاف.
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 وقال الفّراء : يُْجَمع الفُواق أَْفيِقَة ، واألصل أْفِوقَة.

 َمصاباتِهم ، أي : على طبقاتهم وَمنازلهم.وقال ابن بَُزرج : تركُت الناَس على 

 ، أي : كأنه مجنون. صابةٌ  وقال ابن السّكيت : في َعْقل فالن

 الُكثْبة من تُراٍب أو غيره. : الصُّوبةو .ُمصاب ويقال للمجنون :

 قوِمه ، أي : من ُمَصاِصهم وأخلَِصهم نََسباً. ُصيَّابةِ  أبو ُعبَيد : فالٌن من

ابة وقال غيره : من  قوِمه مثله. ُصوَّ

 والسَّلَع َضْربان من الشَّجر ُمّران. الصَّابُ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي :

. الصابُ  وقال الليث :  : ُعصارةُ شجر ُمّرٍ

 : الِمْغرفَة. الِمْصَوبُ  ابن األعرابي :

من الماء : إذا َكثُر ُشْربُه. وزاد ابن األعرابّي : َصئَِم بمعناه ،  َصئِبَ  فّراء ، وثعلب عن ابن األعرابي :أبو ُعبَيد عن ال: صأب 

 وكذلك قَئَب وَذئَِج.

 وَصئَِم : إذا َرِوي وامتألَ ، وكذلك َزئَِم. َصئِب وقال اللِّحياني :

ئبان أبو ُعبَيدة : غار ، وأنشد :: ما يتحبَُّب من اْلَجليد كاللّؤلؤ ال الّصِ  ّصِ

ه و فريريريريريريريَأضريريريريريريريريريريريريريريريَحى   صريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريان  الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ يع كريريريريريريريأنريريريريريريريّ

  
ر    ه يريريريريريريريريتريريريريريريريريحريريريريريريريري َّ لريريريريريريريريِ تريريريريريريريريْ ي مريريريريريريريريَ اٌن بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ   ريريريريريريريري 

  
ئْبان : واحدةُ  الُصَؤابة وقال اللّيث :  وهي بَْيضة القَْمل والبُرُغوت. الّصِ

 .األْوصاب : الَمَرض ، وتكسيُره والجميعُ  الَوَصبُ  قال اللّيث :: وصب 

ً  ، وقد َوِصبٌ  ورجلٌ   ، وأصابه وصيب : أي وجع. َوِصَب يَْوَصب َوَصبا

 : َدْيُموَمةُ الشيء. الُوصوبُ وقال : 

يُن واِصباً )قال هللا تعالى :   [.52 النحل :] (َوَلُه الدِ 

 قال أبو إسحاق : قيل في معناه : دائماً ، أي : إنَّ طاعته دائمةٌ واجبة أبداً.

يُن واِصباً وَ )أن يكون ـ  وهللا أعلمـ  قال : ويجوز أي : له الديُن والطاعة ، َرِضَي العبُد بما يُؤَمر به أو لم يَْرَض به ،  (َلُه الدِ 

يُن وإن كان فيه  .الَوَصب َسُهل عليه أو لم يَْسهُل ؛ فله الّدِ

 : شّدة التَّعَب. الَوَصبُ و

 ، أي : دائم ، وقيل : ُموِجع. [9الصافات : ] (َوهَلُْم َعذاب  واِصب  )وقوله : 

 إذا ثابََر عليه. عليه : واَصبَ وويقال : واَظَب على الَشيء 

ً  الشيُء يبِيصُ  َوبَص : البَريق ، وقد الَوبيصُ  الليث وغيُره :: وبص  ً  َوبِيصا َسْمعٍ : إذا كان يَْسمع كالماً  لَوابَِصةُ  ، وإن فالنا

ا يكن على ثقة   سمع بهذا األمر. وابصةُ وَسمعٍ بفالن ،  وابصةُ  ، يقال : هوفيعتمد عليه ويظنّه ولمَّ
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يب في َمفاِرق رسول هللا  وبِيص رأيتُ »في الحديث : و الناُر عند  أَْوبََصتوبَِريقَه. ، أي : «وهو ُمحِرم وسلمعليههللاصلىالّطِ

 : بَّراق اللَّون. وبّاص ورجلٌ األرُض : أّول ما يَْظهر من نَباتها.  أوبَصتوالقَْدح : إذا َظَهرْت. 

 شهر ربيع اآلَخر. َوْبصان وقال الفراء : في أسماء الشهور :

 النار. : الوابِصةُ و الَوبِيصة وقال ابن األعرابّي :

 .الَوبّاصوَعْمرو عن أبيه : هو القََمر ، 

 ال َمخَرَج لهم منه. أبو ُعبَيد عن األصمعّي : وقع القوُم في َحْيص بَْيَص ، أي : في اختالٍط من أمرٍ 

 قال : وقال الكسائّي : وقَع في ِحْيَص بِيَص ، بكسر الحاء والباء.

 وقال غيره : وقع َحْيَص بَْيَص.

يق والّشّدة.  وقال ابن األعرابي : البَْيُص : الّضِ

 [.33يوسف : ] (ْيِهنَ َوِإالَّ َتْصِرْف َعِنِ  َكْيَدُهَن َأْصُب ِإلَ ) قال هللا جّل وعّز مخِبراً عن يوسَف :: صبا 

ً  لها َصبَاوَ فالٌن إلى فالنَة ،  َصبَا قال أبو الهيثم فيما أخبََرني المنذريُّ عنه ، يقال : ماَل أي : : ـ  َصْبَوةً وَمْنقوٌص ، ـ  يَْصبُو َصبا

 إليها.

 ، مثل قاِدر وقَِدير. َصبِيٌ و َصابٍ  فهو َصبَا يَْصبُووقال : 

بَا. َصبِيٌ  قالواقال : وقال بعُضهم : إذا   فهو بمعنى فَعُول ، وهو الكثير اإلتيان للّصِ

فهو بمعنى فَعُول ،  البَِكيُ  َصبُوٌّ ، كما قالوا : َدُعوٌّ وَسُموٌّ ولَُهوٌّ في ذوات الواو ، وأّما قال : وهذا خطأ ، لو كان كذلك لقالوا :

 أي : كثيُر البكاء ، ألن أصله بَُكوٌي.

 وأَْنَشَد :

َبا الصَِّا    مّنا و     أَييت الصِّ
ْبَوةُ  وقال الليث : باو التّصابي : َجْهلةُ الفُتُوة واللهو من الغََزل ، ومنه الصَّ  .الّصِ

ْبوةوقال :  بِي : جمعُ  الّصِ ْبيةُ و،  الصَّ با لغة ، والمصدر الّصِ  ، أي : في ِصغَِره. ِصباه . يقال : رأيتُه فيالّصِ

 .َصبِيّ  بال هاء : معها ُمْصبٍ  في ِصغَره. وامرأةأي : ،  َصبائه رأيتُه فيوقال غيُره : يقال : 

 .يَُصابِيه سيفَه َصابَى قد قال : وإذا أَغَمد الرجُل سيفَه مقلوباً قيل :

بِيُ وقال :  بِيُ ومن الّسيف : ما ُدون الظَّبَة قَليالً.  الصَّ  األصابع.من القََدم ما بين ِحَماَرتِها إلى  الصَّ

ِبيّان وقال شمر :  : ُملتقَى اللَّحيين األسفَلين. الصَّ

بِيَان وقال أبو زيد :  : ما َدّق من أسافل اللَّْحيين. الصَّ
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أْدانِ وقال :  ْؤدانِ  : هما أعلى اللَّحيين عند الماِضغَين ، ويقال : الرَّ  أيضاً. الرُّ

باو  البعيُر َمشافَِره : إذا قَلَبها عند الشُّرب. َصابَى . ويقال :تَْصبو الريحُ  تَصبَ  : ريٌح معروفةٌ تُقابِل الدَّبور ، وقد الصَّ

 وقال ابُن مقبل يذكر إبالً :

هريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ةٌ و ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
اال  ِذيريريريريريريريريريَن املريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريوِ  مسريريريريريريريريري  ْ ِ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
 إذا َحَدر سنانَه إلى األرض للطعن.ُرْمَحه :  َصابَى َعَدْلنا. ويقال :أي : عن الَحْمض ،  صابَْينا وقال أبو زيد :

 وقال النابغة الجعدّي :

لريريريريريريريا اَن الريريريريرمريريريريريريرياِ  كريريريريريريريأنريريريريّ ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ني  ريريريريِ ابريريريريَ  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
را  ن  أفريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ٌ   ذا الريريريريريريري ريريريريريريريَّ كريريريريريريريْ  ألعريريريريريريري ائريريريريريريريلريريريريريريريا نريريريريريريري 

  
 فالُن ِعْرَس فالٍن : إذا استمالَها. أْصبَى ويقال :

ْبيَانوللجماعة ،  َصبَايَاو،  َصبِيٌ و َصبِيَّة وقال ابن شميل : يقال للجارية  الِغْلمان. : الّصِ

َ  وقال أبو زيد : ً  : إذا كان يَْصبَأْ ُصبُوءاً  الرجُل في دينه َصبَأ  .صابئا

َ  ، معناه الخاِرِجين من دين إلى دين ، يقال : [62البقرة : ] (َوالصَّابِِئنيَ )وقال أبو إسحاق في قوله :  َ  فالنٌ  صبَأ : إذا خرَج  يَْصبَأ

 من ِدينه.

 .يَْصبَأُ ُصبُوءاً  نابُه : إذا خرَج ، َصبَأوالنجوم : إذا َظهرْت ،  َصبَأَتِ و: قال 

ابِئُونَ  قال الليث : : قوم يُشبِه دينُهم ديَن النّصارى ، إال أن قِبلتَهم نحَو َمَهّب الَجنوب ، يَزعمون أنّهم على ِدين نوح ، وهم  الصَّ

 كاذبون.

َ  : قد وسلمعليههللاصلىوكان يقال للّرجل إذا أسلم في زمن النبي   ؛ َعنَْوا أنه خرج من ِديٍن إلى ديٍن. َصبَأ

 ، وذلك إذا هجمَت عليهم وأنت ال تَشعُر بمكانهم وأنشد : إصبَاءً  القومَ  أصبأْتُ  وقال أبو زيد :

   َهَوى عليهْم م ْصِب ا  م لريَْ ضَّا  
ٌ  على القَْوم َصبَأْتُ  : وقال أبو زيد : يقال  وَصبَْعُت ، وهو أن يَُدلَّ عليهم غيرهم. َصْبأ

 وقد فسرت قوله : لتعودن ُصبّاً ، في باب المضاعف بما فيه الكفاية.

معناه : أنّهم مجتمعون جماعات ، ويقتتلون فيكونون كالحيات التي « ُصبَّى أساود»وسئل ابن األعرابّي عنه فقال : إنما هو 

 عليه : إذا خرج عليه بالعداوة. صبا ضها على بعض ؛ يقال :تميل بع

َ  وقال ابن األعرابّي :  «ُصبيَ  لَتَعُوُدنَّ فيها أساِودَ »:  السالمعليهقوله  عليه : إذا خرج عليه ، وماَل عليه بالعداوة. وجعلَ  َصبَأ

 على بعض.فُعَّالً من هذا ، ُخفِّف همُزهُ ، أراد أنّهم كالحيات التي يَميل بعُضها 
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 : اللَّْوُن ، بفتح الباء. البَْوصُ و: العَُجز بضم الباء ،  البُوصُ  أبو ُعبَيد :: بوص 

 الرجل ، أي : فاتني وَسبَقني. باَصني : الفَْوت والسَّْبق ؛ يقال : البَوصُ و

 وأَنشَد : : أن تَستعِجل إنساناً في تَحِميلَكه أمراً ال تََدُعه يتمّهل فيه ، البَْوص وقال الليث :

ب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّي وال تريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريعريريريريريريريريريْ

  
كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريإين ذ و َداَلِل و    دالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ً ً  وساَر القوُم ِخْمسا  ، أي : معجالً ُمِلّحاً. بائصا

 قال :: َضْرٌب من السُّفُن ، و البُوِصيُ وقال : 

   َكس كَّاِن ب وِصي  ِبَ ْجَلَة م ْصِعِ  
 َزْوَرٌق ، وليس بالماّلح.:  البُوِصيُ  وقال أبو َعْمرو :

صَ  ثعلب عن ابن األعرابّي : صو: إذا َسبَق.  بَوَّ  : إذا َسبَق في اْلَحْلبة. بَوَّ

صو صو: إذا صفا لونه ،  بَوَّ  .بوصه : إذا عظم بَوَّ

 الفراء : أبص يأبص وَهبَِص يَْهبَص : إذا أَِرَن ونَِشط.

اء قال :: بصا   : إذا اْستَْقَصى على َغريِمه. بصا َسلَمةُ عن الفَرَّ

 وهللا أعلم. .بَِصيٌ  : أن تَْستَْقِصَي الِخصاَء ؛ يقاُل منه : َخِصيٌ  البَِصاءُ  وقال أبو عمرو :

 ابب الصاد وامليم

 (وا يء) ص م
 صوم ، صمي ، وصم ، موص ، أمص ، مصي.

ْومَ  كلُّ عمِل ابِن آدَم له إال»:  عزوجلعن هللا  وسلمعليههللاصلىقال النبّي : صوم  قال أبو عبيد : إنما َخصَّ  «فإنه لي الصَّ

ْومَ  تباَرَك وتعالى ْومَ  بأنَّهُ له ، وهو يَْجِزي به وإن كانت أعماُل البِّرِ كلُّها له وهو يَْجِزي بها ؛ ألن الصَّ ليس يَظَهر من ابِن  الصَّ

الَحفََظة ؛ إنما هو نيَّةٌ في القلب ، وإمساٌك عن حركة الَمْطعَم والَمشَرب ، يقول هللا : فأنا أتولَّى جزاَءه آدَم بلساٍن وال فِْعل فتكتبه 

ْوم لَْيَس في»قال عليه الصالة والسالم :  على ما أِحبُّ من التَّْضِعيف ، وليس على كتاٍب ُكتَِب له ، ولهذا  .«ِرياءٌ  الصَّ

ْبر ، يَْصبُِر اإلنساُن عن الطَّعام والشَّراِب والنّكاح ، ثم قرأ : الصومُ  نَةَ :قال ُسْفيَاُن بُن ُعييوقال :  ا يُ َوىفَّ ) هو الصَّ ِإَّنَّ
 [.10 الزمر :] (الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْْيِ ِحسابٍ 

 :من الخيل : القائم الساكت الّذي ال يَْطعَم شيئاً ، ومنه قوُل النابغة  الصائموقال أبو ُعبَيد : 

 ٌُ ا يريريريريريريريَ ٌل صريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريْ ة  وَ  ريريَ ائريريِمريريريريريريريَ ْت  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌل غريريَ يريريريريريريريْ   ريريَ

  
ا  مريريريريريريريَ جريريري  ك  الريريلريريريُّ لريريريريريريري  عريريريْ اِج وأ ريريَرى تريريريَ جريريريريريريريَ َه الريريعريريريَ   ريريريريريريريَْ

  
 أي :،  [26مريم : ] (ِإِن ِ َنَذْرُت ِللرَّْْحِن َصْوماً )وقال هللا تعالى :  .صام يصوم وقد
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. وقال امر    ال يس : صاَُ  َصْمتا . وي ال لللهار  ذا اعت ل وقاُ قائم اليتَّهتأب : ق   اللهار 
َك جِبَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرأب   لريريريريريريريْ مَّ عريريريريريَ لِّ اهلريريريريريَْ ا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ َ عريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
رَا  جريريريريريريريريريَّ ار  وهريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ َُ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ ول   ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َذمريريريريريريريريري 

  
ْومُ  وقال غيُره : : إلمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح.  للصائِم صائم في اللُّغَة : اإلمساُك عن الشيِء والتَّْرُك له. وقيل الصَّ

 ، إلمساكه عن العَلَف مع قيامه. صائم ، إلمساكه عن الكالم. وقيل للفرِس : صائم للصامت :وقيل 

ْوم الرجُل : إذا تََظلَّلَ  صامَ و .صوُمه النَّعاُم : إذا َرَمى بَِذَرقِه ، وهو صامَ  ويقال :  ، وهو شجر ؛ قالهُ ابن األعرابي. بالصَّ

ْومُ  وقال الليث :  : قِيَاٌم بال َعمل. الصومُ والفََرس على آِريِّه : إذا لم يَْعتَِلف.  صامو: تَْرُك األكل وتْرُك الكالم.  الصَّ

يُح : إذا َرَكَدْت ،  صاَمتِ و : إذا قامت فلم  صائمةٌ  الشَّمُس عند انتصاف النهار : إذا قامت ولم تَبَرح مكانها. وبَْكَرةٌ  صامتوالّرِ

 تَُدر ، وقال الراجز :

ة ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَلُِّمريريريريريريريريريريريَ
 

ة  املريريريريريريريريريريري غريريريريريريريريريريريَ َولريريريريريريريريريريريْ  رُّ الريريريريريريريريريريريِ الء الريريريريريريريريريريريْ

  
َن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريمريريريريريريريريريْه و   رُّهريريريريريريريريري  را    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
، ال يُثَنَّى وال يُْجَمع ألنه نُِعت بالمْصَدر ، وتلخيُصه : رُجٌل  َصْوم ، وامرأةٌ  صوم ، وقوم صوم ، ورجالن َصْومٌ  ويقال : رجلٌ 

ام وَرُجلٌ  .َصْوم ، واْمَرأَةٌ ذاتُ  َصْوم ، َوقَْوٌم ذُو َصْوم ذو مٌ  النَّهاَر ويقوُم الليَل. وِرَجاٌل ونَِساءٌ  يَصومُ  قَّوام : إذا كان َصوَّ  ُصوَّ

امٌ و،  ُصيَّمٌ و  الفرس : َمقاُمه. َمَصامُ قال : و، كل ذلك ي ُصيَّامو ُصوَّ

 ، أي : َرَمَضانَْين. َصْوَمْينِ  وقال أبو زيد : يقاُل : أقمُت بالبصرةِ 

 بُْزُرج : ال َصمياء وال عمياء له من ذلك متروكتان : إذا انكب على األمر فلم يقلع عنه.ابن 

 قال أبو إسحاق الزجاج : أصل الصَّميان في اللغة السرعة.

َميَانِ  قال أبو إسحاق : أصل: صمي   في اللُّغة : السرعةُ والِخفَّة. الصَّ

اء : َميان قال أبو ُعبَيد : قال الفرَّ ُرِوي عن ابن عبَّاس أَنَّه و: إذا كان ذا تََوثُّب على الناس.  صَميَانٌ  تَّقَلُُّب والَوثْب. وَرُجلٌ ال : الصَّ

ُجل يَرِمي الصيَد فيَِجُدهُ مْقتوالً فقال : كْل ما  َوَدْع ما أَْنَمْيَت. أَْصَمْيتَ  ُسئَِل عن الرَّ

غب عنه ، واإلْنماُء : أن يَغيَب عنه فَيَِجَدهُ ميِّتاً. قال أبو إسحاق : المعنى أن يَْرِميَه فيموت بين يديه لم يَ  اإلصماء قال أبو ُعبَيد :

أي : ما أصابَه السَّهم وأنت تراه فأسَرَع في الموِت ، فرأَيتَه وال محالةَ أنه مات برْميَِك. وأصلُه ، «أَْصَمْيت ُكْل ما»قوله :  في

َميَان من  ، وهو السرعةُ والِخفَّة. الصَّ
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 : الشُّجاُع الصادُق الَحْملَة. قال : وأَْصَمعى الفرُس َعلَى ِلَجاِمه : إذا َعضَّ عليه ومضى ، وأَْنَشد : الصَميان ليث :وقال ال

ه  ْربريريريريريريري  اُِ َوقريريريريريري  جريريريريريريريَ ْأِس الريريريريريلريريريريريِّ ى فريريريريريريريَ لريريريريريَ ى عريريريريريَ مريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريريريل    ر  اتَرأب  وَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ملريريريريريريريريريريريريرياِء يريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريري 

  
 البَاِزي : إذا انقّض. يَْنصِمي : اإلقباُل نحَو الشيء كما االنصماءوقال : 

 : الجريُء على المعاصي. الَصَميَان وقال ابن األعرابي :

 : التَّْوِصيمو، أي : َعْيٌب.  َوْصَمةٌ  : العَْيُب يكون في اإلنسان وفي كّل شيء ، يقال ما في فالن الَوْصمُ  قال أبو ُعبَيدة :: وصم 

 ل.الفَتْرة والَكسَ 

 وقال لَبِيد :

ه رمسريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريال  فريريريريريريريريريريريريريريريريار ريريريريريريريريريريريريريريريريل و    ذا ر مريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْل   يريريريريريم  الريريريريريَكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  تريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريا أَيْمريريريريري   َواعريريريريريْ

  
 ، أي : َصْدع في أْنبُوبها. َوْصم : العَْيب. وقَناةٌ فيها الَوْصمُ  سلَمة عن الفّراء :

 الَحَسب : إذا كان َمِعيباً. َمْوصوم ورجل

 من النّساء : التي ال لحم في فَِخَذيها. الَمْصواء أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :: مصي 

ْسحاء : وهي العَُصوب والمْنداص. : الَمْصواء وقال أبو ُعبَيد واألصمعّي :  الرَّ

 : القاُرورة الصَّغيرة. الُمصايةو

 : إْعراُب الخاميْز. اآلمص قال الليث :: أمص 

ً ُمْصتُ  الغَْسل ، يقال : الَمْوص قال أبو ُعبَيد :: موص  الثوُب ،  يُماص كما ُمْصتُموه قالت عائشةُ في عثمان :و. ه أَُموُصه َمْوصا

 ثم َعَدْوتم عليه فقتلتموه.

 تَعنِي : استِْعتَابهم إيّاه وإعتابَه إيّاهم فيم َعتَبوا عليه.

 .يَموصهوالثّوب وهو آخذُه بين إْبهاَمْيه يَغِسله  : َغْسُل الثَّْوب َغْسالً لَيِّناً يَجعل في فيه ماًء ، ثّم يَُصبُّه على الَمْوصُ  وقال الليث :

 ومأصه بمعنى واحد. ماَصه وقال غيُره :

 : التِّبُن. الَمْوصُ  ثعلب عن ابن األْعرابي :

صو صَ ووهو التِّْبن.  الَمْوص الرجُل : إذا َجعَل تجارتَه في َموَّ  ثَْوبَه : إذا َغَسله فأنقاه. وهللا أعلم. َموَّ
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 لفيف الصادابب 
 صوه. صيا. أصآ. صأى. صأصأ.

 صيصية. وصيى. أصى. أص.

 وصواص. يصص. صوى. صوص.

 وَمناراً كمنَار الطريق. ُصوى رِوي عن أبي ُهَريرة أنّه قال : إنَّ لإلسالم: صيأ 

 ّل بها على ُطُرقها ، واحدتُهاأعالٌم من ِحجارة منصوبةٌ في الفَيافي المجهولة يُستدَ  : الصَُّوى قال أبو ُعبَيدة : قال أبو عمرو :

 .ُصّوة

 : ما َغلُظ من األرض وارتفع ولم يَبلُغ أن يَكون َجباَلً. الصَُّوى وقال األصمعّي :

 قال أبو ُعبَيد : وقول أبي عمرو : أَعَجُب إلّي ، وهو أشبَه بمعنى الحديث. وهللا أعلم.

 وقال لبيد :

ا يف َوارِد   َ ْران ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِدر  وَ   ْل صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ واه  قريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ م  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريْ

  
 وقال أبو النَّجم :

َواثِل و   
َ
 َبنْيَ أْعاَلُِ الصَُّوى امل

ة ثعلب عن ابن األعرابّي : وَّ َدى. الصُّ  : َصْوُت الصَّ

يناها ، وقد التَّْصِوية أبو ُعبَيد عن األصمعّي في الشَّاِء إذا أَْيبَس أربابُها ألبانَها َعْمداً ليكون أْسَمن لها ، فذلك  .َصوَّ

راب وأَقَوى ،  التَّصِوية وقال العََدبََّس الِكنانِّي : للفُحول من اإلبل : أاّل يحَمل عليه وال يُعقَد فيه َحْبل فيكون أنَشَط له في الّضِ

 وأنَشد قول الفَْقعَسي يصف إبالً وراعيها :

   َصوَّى هلا ذا ِكْ نة  ج الِعَ ا 
 في اإلناث : أن تُبَقَّى ألبانُها في ُضروعها ليكون أشدَّ لها في العام المقبِل ، وأنشد : التَّصِوية عرابّي :ثعلب عن ابن األ

ه   امسريريريريريريريَ وَّى لريريِ ريريريريريريريَ اس  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ِرُ  الريريريريريريري ِّفريريريْ   ذا الريريريريريريري ِّعريريْ

  
   ِ حريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ

َ
َُ املريريريريريريريريري يتريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريإّن لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا َذْودا  عريريريريريريريريريِ

  
اةٌ ومحفَّلةٌ بمعنًى واحد. ُمَصّواةٌ  قال : وناقةٌ   وُمَصرَّ

 وكذلك التَّْصِرية.، «ِخاَلبة التَّْصِوية»جاء في الحديث : و

 : إذا َضَمر وَذهب لبنُه. صاوٍ  وقال غيُره : َضرعٌ 

 وقال أبو ذُؤيب :

ٌق أَنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريرياِ ء تريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريري 

  
ع    ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رْب ه ال يريريريريريريريريري  ْرِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  غريريريريريريريري   كريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
 وارتفَع لبنُه.أراد بالقانىِء : َضْرَعها ، وهو األحمر ، ألنه َضَمر 



4369 

 

ً  النخلةُ  صَوت اليابس. وقد من النّخيل : الصاوي وقال الليث :  .تَصِوي صِويّا

 : ماٌء ثخين يخرج مع الولد.ـ  بوزن الّصعاةـ  الصآةُ  أبو ُعبَيد عن األحمر :: صأي 

اَءةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : هو  ، بوزن الصاعة. الصَّ

عَاةِ ،  الصآةُ وقال :  ْيأَةُ وبَوْزِن الصَّ يَّةُ : الماء الذي يكون في الَمشيمة ، وأنشد َشِمر : الصَّ ْيعَة. والصَّ  بَوْزن الصَّ

   على الّرِْجَلنْي صاء  كا  راِج 
 قال : وبعت الناقةَ بَِصيتِها ، أي : بِِحْدثاِن نَتاجها.

 الً قليالً.: بللتُه قلي تَْصيآءً  رأَسه َصيّأْتَ  وقال أبو ُعبيد :

 وقال غيره : هو أن يغسله فيثّور وَسَخه وال يُنَقِّيه.

 الفَْرخ ، بَوْزن صعَى. صأى أبو ُعبَيد عن الكسائي :

ً  قال : والِفيل والِخْنزير والفأر كلها ً و تصأى َصئِيّا  ، واليَْربُوع ِمثلُه ، وأنشد أبو صفواَن للعّجاج : ِصئِيّا

   هَل ّن يف َ َباتِه ص ي   
 قال جرير :و

نَي َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأى  َرُّْدَق مسريريريريريريريريريريِ ى هللا الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريريََ

  
يتريريريريريريرياِل   َي الريريريريكريريريريلريريريريريريريْ  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريَ  لريريريريلريريريريعريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريِ

  
 وَصَمت ، أي : جاء بالّشاء واإلبل. وما َصمَت : الذّهُب والفّضة. صأى ثعلب عن ابن األعرابّي : جاء بما

 والدواب.: كلُّ ماٍل من الحيوان مثُل الرقيِق  الصائي أبو ُعبيد عن األصمعي :

ي صامتاً ألنه ال ُروَح فيه.  والصامت : ِمثُل األثواب والَوِرق ، ُسّمِ

 ، ِمثل صِعَي يَصعَى. صئَِي يَصأىووقال خالد بُن يزيد : يقال : صاَء يصيُء ، مثل صاَع يَصيع ، 

 ؟كان ُعبَيد هللا بن َجْحش أسلَم ثم ارتدَّ وتنّصر بالَحبشة ، فقيل له في ذلك: صأصأ 

 .صأْصأْتُمو: إنا فَقَّْحنا فقال 

 الِجرو : إذا لم يَْفتح عينيه أَواَن فتِحه. وفَقّح : إذا فَتَح َعْينيه ، فأراد أنا أبَصْرنا أَْمَرنا ولم تُبِصروه. صأصأ قال أبو ُعبَيد : يقال :

ُ  وقال أبو عمرو : ُ و: تأخير الِجْرو فتَح عينيه.  الصأصأ  : الفََزع الشديد. الصأْصأ

يص. َصاءُ الصأو  : الّشِ

 .صئصاءً  النخلةُ  صأْصأَتْ  أبو عبَيد عن األصمعّي : يقال للنّْخلة إذا لم تقبل اللَّقاح ولم يكن للبُْسر نًَوى : قد

يص قال : وقال األموّي : في لُغة بني الحارث بِن كعب : يص عند الناس ، وأنشد : الّصِ  هو الّشِ

ا ْزَ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريََّ ْردان  هريريريريريريريريريريَ ارِهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريِ  أبعريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ

  
ِم   حريريريريريري ريريريريريريَّ

 
بريريريريريرييريريريريريريريِ  املريريريريريري اِء اهلريريريريريريَ يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َواِدر  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريَ
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يصاء وقال أبو ُعبَيد :  : قِْشر َحّب الَحنَظل. الّصِ

 إذا استَرَخى وفَِرق. : َصأَْصأَة فالنٌ  صأصأ وقال األصمعّي :

يَصة عمرو عن أبيه :: صيص  عاء : اْلَحسُن القيام على ماله. الّصِ  من الّرِ

 معناه : من ُحُصونهم. [26األحزاب : ] (ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِمْن َصياِصيِهمْ )وقال الفّراء في قول هللا جلَّ وعزَّ : 

اج : جَّ ياِص  وقال الزَّ : قُُرون البَقَر  ياصيالصَّ و: كلُّ ما يُمتَنَع به ، وهي الُحصون. وقيل : القُصور ال يُتحّصن بها.  الّصِ

باء. وكلُّ قَْرن يك : شْوكتُه ، ألنه ُمحّصن بها أيضاً. ِصيَصةو، ألن ذوات القُرون يتحّصن بها. قال :  ِصيصةِ  والّظِ  الّدِ

يصة وقال أبو الهيثم : ّمة : الّصِ باء تَنِسج به المرأة. وقال ُدريد بن الّصِ  : َحٌف صغيٌر من قُرون الّظِ

يريريريريريريريريْ  ه   لريريريريريريريريَ ه  فريريريريريريريريجريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريري  ا   تريريريريريريريريريَ  ِه والريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريَ

  
دِ   مريريريريريري َّ

 
يج امل ي يف اللَّسريريريريريريريريريريريريريريِ اصريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريَ  َكَوْقع الصريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ً و،  إَصاَصةً  النخلةُ  أصاَصتِ  وقال ابن األعرابّي : يص : إذا صارت ِشيصاً ، وهذا من َصيََّصْت تَْصييصا يَصاء ال ِمن الّصِ  الّصِ

يصاء ، يقال من  ِصْدٍق ، وقاله َشِمر واللّحياني. ِصئِْصئو. ابن السّكيت : هو في ِضئِْضي ِصْدٍق ، َصأَْصأَْت ِصيَصاءً  : الّصِ

: أسفُل الدَّّن يُباُل فيه ،  األِصيص وقال خالد بن يزيد : .آصاص األْصل ، وجمعُه : األَصُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :: أصص 

 وقال عدّي بُن زيد :

ة   جريريريريريريريريريّ رِي وأان ذو عريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ َه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ    لريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريري  واَ ْ َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْر   مسريريريريريريريريريَ  ىت أََرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 العجة : الّصوت.

 ويقال : هو كَهيئة الَجّرِ له ُعْرَوتان يُحَمل فيه الّطين.

 : النّاقة الحائل السمينة. األَُصوص عليها ُصوٌص. قال أَبو َعْمرو بن العالء : أَُصوص ثعلب عن ابن األعرابّي : ناقةٌ 

 وقال امرؤ القيس :

 م  اَ لٌة َصمُّ الِعيتَاُِ َأص وص    
ً  أراَد : َصمُّ ِعظاُمها. وقد ْت تَُؤُص أُصوصا  : إذا اشتّد لحُمها وتالَحكت ألواُحها. أصَّ

فإّن ابن األعرابي قال : هو الرجل اللئيم الّذي يَنزل وحده ويأكُل وحده ، فإِذا كان باللّيل أََكل في ظّل  الصُّوص وأّما: صوص 

  يَراه الّضيف ، وأَنَشد :القََمر لئاّل 

   ص وص  الِغَ  َس َّ ِغلاه فريْ َره  
 ويكون َجْمعاً وأَنشد :

وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ذا وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ل صريريريريريريريريريريريريريريري  ْم صريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريَأْلَفيتك 

  
وارِق   ا بريريريرينَي عريريريريلريريريريريريري  الريريريريبريريريريَ يريريريريريريريّ ُ  َوهريريريريَ اَل ى الريريريرييتريريريريّ  َدجريريريريَ

  
 أبو عبيد عن األحمر :: وصوص 
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ْقع  الصغت. وقال الفرّاء ن  ذا أْدَنه  الوصواص َليها فتلك: الرب   .الَوْصَوصة   املرأأب  نِ اهبا    َعيريْ
 وقال أبو زيد : التَّْرصيص في النِّقاب ، أاّل يَُرى إاّل َعْيناها.

 وتميم تقول : هو التّوصيُص بالواو. وقد َرصَّصت وَوصََّصْت توصيصاً وترصيصاً.

تْر ونحِوه على مقدار  الَوْصواص وقال الليث :  العَين يُنظر منه ، وأَنَشد :: َخْرٌق في الّسِ

   يف َوَهَجان  يَلج  الَوْصَواصا 
 ثعلب عن ابن األعرابي : الَوصيُّ : إحكاُم العََمل من بناٍء أو غيِره.

وُّ وقال :  َدى ، بالصاد. الصّوةو: إذا َجَف.  أَصَوىو: الفارغ.  الصَّ  : َصْوُت الصَّ

إذا فَتَح عينيه ، ويقال : بَضََّض وبّصَص. وقال ابن األعرابي ـ  بالياء والصادـ  الِجْرو يَصَّصَ  أبو عبيد عن أبي زيد :: يصص 

 : الصََّوى : السُّْنبُل الفارغ ، والقُْنبُع : ِغالفُه.

 إذا ضربت به األرَض. وَمحصُت به األرَض ، مثلُه. به األرض : وأَْصتُ  أبو ُعبَيد عن الفّراء :

ُجل : َصىأَ  ثعلب عن ابن األعرابي :  إذا َعقَل بعد ُرعونة. الرَّ

 ، أي : ذو َعْقل ورأي. أََصاةٍ وويقال : إنه لذو َحصاةٍ 

 الشيَء ووَصْلتُه سواء. َوَصْيتَ  أبو ُعبَيد :: وصى 

ة :  وقال ذو الرمَّ

التريريريريلريريريريريريريا ىت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريَل  ألّ ُِ مسريريريريَ ي الريريريريلريريريريَّ  نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر    فريريْ تريريَقُّ أَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريهريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ة َيةريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريري ريريريريريريريا ريريريريريريريَ

  
 يتصل بفالة أخرى ، وقال ذو الّرمة ::  واصيةٌ  وفالة

ة   ِ  واصريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ن جريريَ  بريرينْيَ الريريرَّجريريريريريريريا والريريرَّجريريريريريريريا مريريِ

  
كريريريريريريُو   عريريريريريريْ وِف مريريريريريريَ هريريريريريريريا   ريريريريريريَ مريريريريريريرياَء  ريريريريريريريابريريريريريريِ ريريريريريري   يريريريريريريهريريريريريريْ

  
 ؛ وأَنشد : الَوصاةُ كالوصيّة : َوَصله. وقال الليث : يَِصيه غيُره َوَصاهو: إذا اتََّصَل.  يِصي الشيء َوَصى وقال األْصَمعيُّ :

ن  زيريريريريريريريريريريريريري ا  َأاَل مريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
ة  َود ودِ   ن َأ ريريريريريريريريريريريريي ثريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ  َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  مريريريريريريريريريريريريِ

  
يُت إيصاءً و أَْوَصيتُ  ، والفعل الَوصاية بيّنُ  َوِصيٌ  ويقال :  .توصيةً و َوصَّ

 التصالها بأمر الميّت. َوِصيةً  به ، وُسميتْ  أَْوَصْيتَ  : ما الوصيّةو

. الَوِصيُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  : النباُت الملتفُّ

 لها الَمْرتَعُ  وَصى ، التصال نسبِه وسبَبِه وَسْمتِه ، وإذا أَطاَع الَمْرتَُع للسَّائمة فأصابتْه رَغداً قيل : َوِصيٌ  : السالمعليهل لعلّي وقي

 ً  .يَِصي َوْصيا

 األرض َوَصت أبو عبيد عن األصمعي : إذا اتَّصل نباُت األرض بعُضه ببعض قيل :
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 .واصَية فهي
 ُعبيد : اآلصيَة : طعاٌم مثُل الَحَساء يُصنَع بالتَّمر ، وأَنشد :وقال أبو 

 اإلْتر والَصْرب  َمعا  كا صَيْه و   
انتهى ، وهللا  آَصى : طائٌر شبه الباَشق ، إاّل أنه أطَوُل َجناحاً ، وهو الِحَدأَة ، يسميه أهُل العراق ابن اآلصي وقال الليث : ابن

 تعالى أعلم.
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 الرابعي من حرف الصادابب 
ْفِردُ  ثعلب عن ابن األعرابي ::  [صفرد] ْعوة وغيرها. الّصِ  : طائٌر َجباٌن يَفَزع من الصَّ

ْفِردُ  وقال الليث :  .ِصْفِرد : طائٌر يألَف البيوت وهو أَجبَن الّطير ، يقال : أَجبَُن ِمن الّصِ

ون الشجرةَ : الِفْرصادُ  الليث :: فرصد   ، َوَحْملَه التُّوت. وأنشد : فِْرصاداً  : شجٌر معروف ، وأَهُل البَصرة يسمُّ

ة   اَل َذاِويريريريريريريريريريريريريريَ َض اأَلمحريريريريريريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد   ه الريريريريريريفريريريريريريِ بريريريريريريريِ َوانريريريريريريِ لريريريريريريريَ   و عريريريريريريلريريريريريريى جريريريريريريَ  الريريريريريريعريريريريريريِ

  
ذاِويَةً نُصَب على الحال ، والعنَُب كذلك ،  أحمالَه : الفرصادُ  والِعنَب : الشجرتين ال َحْملَُهما. أَراد : كأنما نَفَضَ  بالِفْرصاد أَراد

 والِعنَب. الِفْرصاد شبَّه أَْبعاَر البقَر بَحب

 ِلَحْمل هذه الشجرة. الِفْرصيدو الِفْرصاد وقال أَبو عبيد : هو

بيب ، وهو العُْنُجد أيضاً. الِفْرصد ورَوى أبو عمر عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :  : َعْجُم الزَّ

 : خشٌب أحمُر ، ومنه األصفر طيّب الريح. الصْنَدل قال الليث ::  [صندل]

ْنَدلو ْخم الرأس ، قال رؤبة : الصَّ  من الُحُمر : الشديُد الخْلق الضَّ

   أَنريَعه  َعْتا  َصْل ال  ص لاِدال 
 إذا َضُخم رأُسه ، وقَْنَدَل الرُجل : ضخُم رأُسه. : البعيرُ  صْنَدلَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ْمِردُ وقال :   : الناقةُ الغَِزيرة اللَّبن. الّصِ

 : القليلةُ اللَّبن. الصْمِردُ و

 : الغَنَُم. الصَّماريد وقال في موضع آخر :

ماِريدو مان ،  الصَّ  األَرضون الصالب. : الصماريدو: الغَنَم الّسِ

 : الناقة القليلةُ اللَّبن. الصمِرد األصمعي :أبو ُعبيد عن 

 : قليلةُ الماء ، وأنشد : ِصْمِرد وقال غيُره : بئرٌ 

ِح  اِك الريريريريرُّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريَ مريريريريريريريْ   لريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ْه بريريريري ريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريَ

  
ِح و   لريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ  ال الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
باك : َرَكايا فُِتح بعُضها في بعض.  الّشِ

ْلِدم قال الليث :: صلدم   .صالِدم ، وجمعُه الصاَلِدم ، وكذلك ِصْلِدمة : القويُّ الشديد الحافِر ، واألنثى الّصِ
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في الحديث : أن كنايته كانوا يقولون : إن و،  (1)[فَْرد ضعيف ذليل ال أهل له وال ِعقب وال ناصر] صْنبُورِ [ رجل]:  [صنبر]

 .ُصنَْيبيرُ  وقالوا : صنبور محمداً 

: النخلةُ تَبقَى  الصنبُورُ  وقال األصمعي :قال : : النَّخلةُ تَخُرج من أصل النَّْخلة األخرى لم تغَرس.  الصْنبُورُ  عبيدة :وقال أبو 

أَْسفَلُه ، وَعشََّش أعاله ، يعني : َدّق  صْنبَرقال : منفَِردة ، ويَِدقُّ أسفَلها. قال : ولِقَي رُجٌل رُجالً من العَرب فسأَل عن نَْخله ف

 أسفلُه ، وقَلَّ َسعفُه ويبِس.

 قال أبو ُعبيد : فشبَّهوه بها ، يقولون : إنه فَْرٌد ليس له َولَد ، فإذا مات انقطع ِذكُره.

 قال أبو ُعبَيد : وقول األصمعي : أَعَجُب إليَّ من قول أبي ُعبَيدة.

 وقال أَْوس يعيُب قوماً :

م   َرهريريريريريريريري  ي الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس  أَمريريريريريريريريْ ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ون ويريريريريريريريريريَ فريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ  خمريريريريريريريري َ

  
ور  غريريريريريريشُّ   بريريريريريري  وٌر فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريْ بريريريريريري  ِة صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريْ   اأَلمريريريريريريريانريريريريريريريَ

  
 في هذا : القََصبَةُ التي تكون في اإلداوةِ من حديد أو رصاص يشرب منها. الصْنبورُ وقال : 

 َمثْعَُب الحوض ، وأنشد : : الصنبور قال أبو عبيد : وقال أبو ُعبيدة :

   ما بني صلبور    اإلَُّاء 
ْنبُورُ  وقال شمر : قال ابن األعرابي :  من النخلة : فُريٌخ ينبُت فيها. الصُّ

 من النخل ، وإذا نبت الُمَصْنبِر النخلة : َسعَفَاٌت تَْنبُت في ِجذع النخلة غير مستَأِرضة في األرض ، وهو َصنابيرُ  وقال غيره :

 منها. الصنابير تلكودواؤها : أن تُقلع قال : في جْذع النخلة أَْضَوتْها ، ألنها تأخذ غذاء األُمهات.  الصنابير

داً بمنزلة نَبَت في جذع نخلة ، فإذا قُلع انقطع ، وكذلك محمٌد إذا مات فال عِقب له ،  ُصنبور فأراد كفار قريش أن محمَّ

 .وسلمعليههللاصلى

إذا أنبتت الِعقّان. قال : ويقال للفَِسيلة التي تنبت  يقال لها الِعقَّان والَرواِكيب ؛ وقد أَعقَّت النخلة : الصنابير قال : وقال ِسْمعان :

نبور في أمها : ً  الصُّ  .ُصْنبُورها ، وأصُل النخلة أيضا

 ذاء األمهات فتُضِويها.في ُجذوعها فتُفسدها ، ألنها تأخذ غ الصنابير التي تنبت من النخيل : الُمَصْنبَرة وقال أبو َسِعيد :

 قلت : وهذا كلُّه يقوي قول أبي ُعبَيدة.

نبورُ  ورَوى أبو العباس عن ابن األعرابي : نبورُ و: الَوِحيد.  الصُّ  : الضعيُف. الصُّ

__________________ 
ويف اَّ يث عن ابن عباس قال : ملا ق ُ ابن  « : »التهذي »وجاء فيه انقال  عن  (.415/  7ريريريريريريريريريريريريريريريري  صريريلرب)« اللسريريان»( ُّ دأب من 1)

نيبْيَ )أال ترى هذا  قال : نعم ، قالوا : ؟األ ريريرف مكة قاله له قريش : أنه  ت  أهل امل يلة وسريرييِّ  هم األبريْيِ َ من قومه يزعم أنه  (الص  ُّ
َ انَِة وأهل  وانيتر  [.3الكوثر : ](ِإنَّ ش    انَِئَك ُهَو اْْلَْبَتُ )قال : أنتم  ت مله فأ نزَِله :  ؟السريريريريريِّ ايَة ت ملا وحنن أهل اََّجيج وأهل السريريريريريَّ

 (.صلرب)« التاج»
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نبورُ و  : الذي ال َولَد له وال َعشيرةَ ، وال ناصَر من قريب وال من غريب. الصُّ

نوُر : الداهية ، وأنشد :  والصُّ

ة   ي المريريريريريريريريريرىء غريريريريريريريريريِت ِذلريريريريريريريريريّ راثريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْ ْء تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريف    فريريريريريريريريريِ ر  أ مسريريريريريريريريريْ اٌن هلريريريريريريريريرينَّ مسريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ْو   َريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريرياِ   فريريريريريريريريرياقريريريريريريريريرية   رِيريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريف    فريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريرينَّ  ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  ن محريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريا محريريريريريريريريريِ 

  
 النَّخلة التي تَخرُج في أصلها ِدقاقاً. وقوله : أُحداٌن ، أي : أفراٌد. بصنابير ِسهاماً ِدقاقاً ، ُشبِّهت بالصنابر قال : أراد

 سريعاُت موٍت : يُِمتَْن َمن ُرمَي بهنَّ ، قال ذلك ابن األعرابي ، أخبرني به المنذري عن ثعلب عنه.

ْنبَرُ  عن عمرو عن أبيه : قيُق الّضعيف من كل شيء ، من الحيوان والشَجر. الصَّ  : الرَّ

نَّبَرُ  الفراء قال : سلمة عن  : آِخُر أيام العجوز ، وأنشد : الصَّ

لريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ ُ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه أّ   فريريريريريريريريريإذا انريريريريريريريريري ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ و صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين    رب  مريريريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريريريريَوبريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : البَْرد. الصنَّبِرُ و الصنَّبَرْ  وقال أبو ُعبَيد :

 بكسر النون ، وقال َطَرفة : ِصنِّبَرْ  وقال غيُره : يقال :

عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِي  اجبريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  انِديريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ربْ و   اَج الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ِ يريريريريريريريريريف  مسريريريريريريريريرينَي هريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى الشجرة الصنَّْوبَر وقال أبو ُعبَيد :  من أجِل ثَِمرها. َصنَْوبَرةً  : ثمرة األَْرَزة وهي شجرة. قال : وتسمَّ

 موقف الفَرس ، شاميَّة والجميعُ  : اإلْصَطْبلو: اإلصبع التي بين الوسطى والِخْنِصر. قال :  البِْنِصر وقال اللّيث :: بنصر 

 .البَلَْنَصى : بَْقلة. ويقال طائر ، والجميع البَلَْنصاةُ و، قال :  األَُصابِل

 ُرِوي عن الخليل بن أحمد.على َغْيِر قياس ، ونحو ذلك  البَلَْنَصى : طائر ، ويُجمع البَلَصوص وقال ابن األعرابّي :

اق. الدُّالِمصُ  أبو ُعبَيد :: دلمص   : البَرَّ

 .الدُّلَِمص وقال األصمعي : هو

 : ِللّذي يَبُرق لونُه. الدَُّماِلصو

 .ُدالِمصو ُدلَِمص قال : وبعُض العََرب تقول :

، وهي الَمَشا  إِْصَطْفِلْينَة لغةٌ شاميّة ، الواحدة : الَجَزر الّذي يُْؤكل ، وهي االْصَطْفِلين ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [صطفل]

 أيضاً.

حتى تَخلُص إلى  اإلْصَطْفِلْينَة وَرَوى َشِمر بإسناٍد له عن القاسم بن ُمَخْيَمَرة أنّه قال : إن الَواِلَي ليَْنِحُت أقاربه كما تَْنِحُت القَُدوم

 قَْلبها.

 ليست بعربيَّة َمْحَضة ، ألن الصاد والطاء ال تكادان تجتمعان في محِض كالِم العرب.كالَجَزَرة ، و اإلْصَطْفِلْينَة وقاَل شمر :

راط واإلْصَطبل  قال : وإنما جاء في الّصِ
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ني.  واألص  م ، وأصلها كلُّها السِّ
 : اْلَخْمر بالروميّة ، وهي اإلْسفَْنط وقال بعُضهم : هي َخْمٌر فيها أفاِويه. األصِفْنطُ  وقال األصمعّي ::  [سفنطـ  صفنط]

 وقال أبو ُعبَيد : هي أعلى الخمر وصْفوتها. وقال ابن نُِجيم : هي ُخمور مخلوَطة.

ِفْل  وقال مشر : سريريأله  ابن األعرايب علها ف ال : ى وق  ذََكرها األعةريري ؟اسريريٌم من أ ائها ال أدري ما هو اإلسريريْ
  ال : ف

َ  الريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريادِ  عريريريريريريريريْ ة بريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريَ َ  عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ فريريريريريريريريِ  أو اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اف   لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا غريريريريريريريريِ يريريريريريريريريرَا  كَّ الريريريريريريريريّرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جال. : القُراِفَصة وقال ابن ُشَميل ::  [قرفص]  الصِغير من الّرِ

 من أسماء األََسد. قُراِفصة وقال غيره :

ُجل. بَْلَصم وقال ابن السّكيت ::  [بلصم]  الرَّ

.وَكْلَصم : إذا   فَرَّ

 إذا أرسلَت فيها الماء فمخرتها لتجود. األرض : ( 1)بربصنا قال اللَّيث ::  [بربص]

 آخر حرف الصاد
__________________ 

 (.485/  17ري  برب )« التاج»و  (180/  7)« العني»وامل به من « تربصلا»( يف امل بوعة : 1)
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  الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْْحنِ 

 من َذيب اللغة السنيكتاب حرف   هذا

 أبواب املضاعف مْن حرف الس ني
 قال ابن المظفّر : قال الخليل بُن أحمد :

 أُهِملت السين مع الزاي في كالم العرب.

 ابب الس ني مع الط اء

 [س ط]
 أهمل ابن المظفر : سط.: سط 

ْجلين. قال :  األََسطُّ  وقال ابن األعرابّي فيما يَرِوي عنه أبو العبّاس :  : الظَّْلَمة. السُُّططومن الّرجال : الطويُل الّرِ

 : الجائرون. السَُّططو

 ، وال أيَن َدسَّ ، وال أين َطَسم وَطَمس وَسَكَع ، معناه : أيَن َذَهب. َطسُ  ما أْدري أينَ « : نوادر األعراب»في : طس 

رب : الطَّْسُت والتَّْور والطاِجن ، وهي فارسيّة كلها. قال : وقال الفّراء : أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة قال : ومّما َدَخل في كالم الع

 ، وُهُم الّذين يقولون ِلْصت للِّّص ، وجمعه ُطُسوت ولُُصوت عندهم. َطسٌ  طّيُء ، تقول : َطْست ، وغيُرهم

ن عن عاصم بن بَْهَدلة عن ِزّر حدثنا ابُن ُعْروة عن يوسف بن موسى عن يزيد بن هارون ، ومهران بن أبي عمرو عن ُسفيا

باآلية قال :  ؟فقال : إنّها في ليلة سبعٍ وعشرين ، قلُت : وأَنَّى َعِلمَت ذلك ؟قال : قلُت ألبي بن كعب : أْخبِْرني عن ليلة القدر

 اع.ليس لها ُشع َطسّ  قال : أن تَطلُع الشمُس غداتَئِذ كأنَّها ؟الّتي أنبأنا رسوُل هللا ، قلُت : فما اآلية

 ، بالعربيّة. الّطسْ  هو الطَّْست : ولكنَ  الطَّسُ  قال يوسف بن ِمْهران : قال ُسفياُن الثَّْوري :

 .َطسُ  قلُت : أراد أنَّهم لّما أعربوه قالوا :

 على فَِعيل ، ونحو ذلك قال الفّراء ، وأنشَد قوَل رؤبة : الطَّسُ  جمعُ  الطَِّسيسُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 َب َيِ  اللَّعَّابة ال َِّسيسا   َضرَ 
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 .الطَّسّ  قال : هو جمعُ 

، ولكنَّهم َحذفوا بتثقيل الّسين فخفَّفوا وسكنْت فظهرْت التاء التي في موضع  َطّسة : هي في األصل الطَّْست وقال ابن المظفَّر :

 .الَطَساس هاء التأنيث لسكون ما قبلَها ، وكذلك تَْظهر في كّل موضع سَكن ما قبلها غير ألف الفَتْح ، والجميع

 .الطَّّساس : ِحْرفةُ  الّطَساَسةوقال : 

قِّل ويُْظهر الهاء. وقال : وأما من قال : إن التاء التي في الطست أصليّة فإنه يَنتِقض عليه فيثَ  الطَّّسة قال : ومن العرب من يُتِم

قوله من َوْجهين : أحُدهما : أّن التاء مع الطاء ال يَدُخالن في كلمة واحدة أصليّتين في شيء من كالم العرب ، والوْجهُ اآلَخر : 

رها إال، و الِطساس أن العرب ال تَجمع الطَّْست إالّ  فهذه التاء هي هاء التأنيث ،  الطَّّسات ، ومن قال في جمعها ُطَسْيسة ال تَُصغِّ

بمنزلة التاِء الّتي في جماعة المؤنَّث المجرورة في موضع النَّْصب. وَمن َجعل هاتين اللّتين في البنت والطَّْست أصليّتين فإنه 

اِت واألْصوات ، ومن نَصب البَنَات على أنه لفظ فَعَاٍل انتقََض عليه مثُل ينِصبُهما ، ألنَّهما يصيران كالحروف األصلية كاألقو

 قولهم : هناٍت وَذوات.

د عن المازنّي قال : أنَشدني أعرابّي فصيح :  وأَخبَرني المنذريُّ عن المبّرِ

ِس  يّ  قريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريري  ْه أل يريريريريريريريريريريريريريْ َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريو عريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ِس   لريريريريريريريريريريْ ِه مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ َث يف هريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 مَسنَّ  ليها كَحِلنِي ال َّس 

، والتاُء في َطْست بدٌل من السين ، كقولهم : ِستَّة أصلُها ِسْدَسة ، وجمُع ِسْدس  َطسّ  قال : جاء بها على األصل ، ألن أصلها

ً  أْسداس مبيَّن على نفسه. وَطْست يُجمع  .ُطَسْيسة ، ويُجمع فيصغر ِطساسا

 ابب الس ني والدال

 [س د]
الُل تُتّخذ من قُْضبان لها أَْطباق وتُجَمع على السُُّدود اللّيث :قال : سد  داد : الّسِ  .َسّدة أيضاً ، الواحدة الّسِ

لَّة يقال لها ْينِ )، وقوُل هللا جّل وعّز :  السَّدووالطَّْبل  السَّّدة وقال غيره : السَّ ، قرأ ابن  [93الكهف : ] (َحَّتَّ ِإذا بَ َلَغ َبنْيَ السَّدَّ

ْينِ )وأبو َعْمرو :  َكثير ا)،  (َبنْيَ السَّدَّ نَ ُهْم َسدًّ ومن  ُسداً  من بين أيديهم)، بفتح السين. وقرأ في يس :  [94الكهف : ] (َوبَ ي ْ

اً  خلفهم  بالضم. (السُّدَّين بين)، بضم السين ، في هذا الحرف وحَده ، وبفتح السين في الباقي ، وقرأ الباقون :  [9يس : ] (ُسدَّ

مضموم إذ َجعَلوه مخلوقاً من فِعل هللا تعالى  : السُّدَّْين ي المنذريُّ عن أبي جعفر الغَسَّاني عن َسلَمة عن أبي ُعبيدة قال :وأخبََرن

 مفتوح ، ونحو ذلك قال األخفش. َسدّ  ، وإن كان من فِْعل اآلدِميِّين فهو
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ا َوِمْن َخْلِفِهْم ) ، وكذلك قولُه : السُّدو السَّد بَضم السين وفَتِحها سواء السُّّدين وقال الكسائي : َوَجَعْلنا ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّ
ا  هما سواء ، فتح السين وضّمها. (َسدًّ

وأخبرني قال : . ُسدّ و َسدّ  ما وراَءه فهو فَسدَّ  ، وكّل ما قابلكَ  ُسدّ و َسدّ  وأخبََرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

الناقة التي  والذِّريعَة والدَِّريئَةُ : السُّدّ ونَاقَتِه : أي في شخصها. قال :  َسدِّ  الطُّويِسي عن الخّراز عن ابن األعرابي قال : رماه في

 يستتر بها الصائُد ويْختل ليرمَي الصيد ، وأنشد :

م   هريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ّ  عريريريريريريريريَ وا  اّن َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريلريريريريريريريري   فريريريريريريريريمريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ

  
سُّ وَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ و   ع  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْن لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريوا اَنرا   ريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريَ

  
 يَُرى من َورائِه الفَْقر ، المعنى : أنّه المعزى ليس إاّل َمْنظرها ، وليس لها كبيُر َمْنفَعة. َسدٌّ  قال : وتقول العرب : الِمْعَزى

ا)وُرِوي عن المفّسرين في قوله :  ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ أن جماعةً  قوالن : أحُدهما : [9 يس :] (َوَجَعْلنا ِمْن َبنْيِ َأْيِديِهْم َسدًّ

 عليهم الطريَق الّذي سلكوه. َسدَّ وسوءاً ، فحاْل هللاُ بينهم وبين ُمراِدهم ،  وسلمعليههللاصلىمن الكفّار أرادوا بالنّبي 

،  [7البقرة : ] (وِِبِمْ َخَتَم هللاُ َعلى قُ لُ )عليهم طريَق الُهدى كما قال :  َسدْدنا والثاني : أن هللا َوَصَف ضالَل الكفّار فقال :

 اآلية.

،  ُسدوداً و َسدَّ يَسّد َسداداً  . ولقدَسديداً  ، وما كان هذا الشيءُ  السََّداد ، إذا أتى يَِسّد َسّداً  عليك الرجل َسدّ  وقرأُت بخّط شمر يقال :

 وقال أَْوس :

   فما َجبل وا  اّن َنس ّ  عليهم  
 ، ولكنّا ُجْرنا عليهْم فَلَقُونا ونحن كالنّار التي ال تُبِقي شيئاً.يقول : لم يَجبنوا من اإلنصاف في القتال 

 قلت : وهذا خالُف ما قاله ابن األعرابّي.

 َسداداً  فذكر رجالً أصابتْه جائحة فاجتاَحْت مالَه فيسأل حتَّى يصيبَ .« .. ال تَحل المسألةُ إاّل لثالث»في حديث النبّي أنه قال : و

 من َعْيش أو قواماً.

ين ، وكلَّ شيء« من عيش ِسداداً »ال أَبو ُعبَيد : ق ي ِسداد به َخلاَلً فهو َسَدَدتْ  هو بكسر الّسِ القارورة وهو  ِسداد ، ولهذا ُسّمِ

جال ، وأنشد : ُسدَّ  الثَّْغر : إذا ِسدادُ  رأسها ، ومنه يَُسدّ  ِصماُمها ، ألنّه  بالخيل والّرِ

 أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريوين وأيَّ فريريريريريريريريريريريىت  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريوا

  
رِ و لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريُو كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرية   غريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اِد ثريريريريريريريريريريريريَ

  
ا في منطِقه وتدبيره ،  َسَداد ، يقال : إنه لذو ُمَسدَّداً  اإلصابةُ في المنِطق أن يكون الرجل بالفتح فإن معناه : السَّداد قال : وأمَّ

مي.  وكذلك الرَّ

 .«وقارب َسّدد»عن اإلزار فقال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي بكر أنه سأل النبيَّ و

د « :كتَابه»قال شمر في   ، السَّداد من سّدِ
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 َوفَّق  الذي ال يعاب.
 وهو امل

ْدنا قال : والَوْفق الِمْقدار : اللهم  للخير ، أي : وفِّقنا له. سّدِ

 وقوله : قاِرب ، قال القراُب في اإلبل : أن تقاربَها حتى ال تَتَبَدَّد.

 تُْرخِ اإلزار ، فنُْفِرَط في إسباله ، وال تُقلِّصه فتُفرط في تشميره ولكن بين ذلك.قلُت : معنى قوله قاِرب ، أي : ال 

د قال شِمر : ويقال : دْ وعلِّمه الخيَر واهِده. أي : صاحبَك ،  سّدِ َرها  التسديدوأحسن العمَل به. أي : مالَك ،  َسّدِ لإلبل : أَن تُيَّسِ

موفَّق. أي : ،  ُمسدَّد : القَْصد والَوْفق واإلصابة ، ورجل السَّدادوكاٍن َرقاق. قال : لكّلِ مكان َمْرًعى وكل مكان لَياٍن وكّلِ م

 ، وأصْبتَه أو لَم تُِصبه. السَّداد طلبتَ أي : ما شئَت ،  أسَدْدتَ  يا رُجل ، وقد أَِسدَّ  : قويم. ويقال : مسدَّد وسهم

 وقال األسَود بن يَْعفُر :

تَِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ ُّ َّريريريريريريريريريريريريريريريريريِِ  ي َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِّي   مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريا ولريريريريريريريريريريريريريريه َُّئريريريريريريريريريريريريريريت  ْولريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريوِّف  مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : اقصِدي له يا َمنِيَّة حتّى يموت.

 وأّما قوله :

   ضرَبْه علّي األر.   ألس اد 
 .األسداد ُسدُّ  عليَّ الطُّرق وعميَْت عليَّ َمذاهبي ، وواحد ُسدَّتْ  فمعناه :

 على َخْصم قّط. سددتُ  ُروي عن الشَّعبّي أنه قال : ماو

 انتهى. .سدَّدته تسديداً و: إذا استقام.  فََسدَّ  السَّْهمُ  َسدَّ  ويقال : قال :

قال : حدَّثنا محمد بُن إسحاَق قال : حدثنا إبراهيُم بن هانىء قال : حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا األَْوزاعيُّ عن يحيى بن كثير 

والذي »:  وسلمعليههللاصلىقال رسوُل هللا قال : عن هالل بن أبي ميمونَة عن َعطاء بِن يَسار عن ِرفاعة بن َعوانة الُجَهنِّي 

د ه ما ِمن عبٍد يُؤِمن باهلل ثمنفسي بيَدِ  د ثم»قولُه : ، «إال َسلَك في الجنة يُسّدِ :  الّسدادو، أي : يقتصد فال يَْغلو وال يُسِرف. « يسّدِ

ة.« : ال يَْغلو»الَمقِصد ، ومعنى :   أاّل يكون ِمثل الخَوارج وال يُسِرف فيرتكب الذنوَب الكثيرةَ والخطايا الجمَّ

ً  َعدنان قال لي جابر :وقال شمر : قال أبو   عليهم كلَّ شيء قالوه. َسدَّد البَِذُخ الذي إذا نازع قوما

د قلُت : وكيف  قال : يَْنقض عليهم كلَّ شيء قالوه. ؟عليهم يَُسّدِ

 َسدَّ  : إذا من َجراد ُسدٌّ  يعني القَْصد قال : َجاءنا السَّداد في القول : وهو أن يُصيب ليَُسدُّ  أبو نصر عن األصمعي : يقال : إنه

 ، وهي أوِدية فيها حجارةٌ وصخوٌر يبقى فيها الماء زماناً. ُسدَّة ، والواحدة َسَددة األُفُق من كثرته. وأرٌض بها

 بابه. بُسدَّة رأيته قاعداً قال : : باب الدار والبيت ، ي السُّدَّةُ وقال : 
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فَّة تكون بين  السُّدَّةُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو قال :  يدي البيت ، والظُّلَّةُ تكون بباب الدار.كالصُّ

 .«السلطان يَقُْم ويَْقعُد ُسدَّة َمن يَْغشَ » حديث أبي الدَّْرداء : قال أبو ُعبَيد : ومنه

الل ، «المسجد الجامع يوَم الجمعة مع اإلمام ُسدَّة أنه كان يصلّي في»في حديث الُمِغيرة بن ُشعبة وقال أبو عبيد :  يعني الّظِ

 التي َحْوله.

 في كالم العرب الِفنَاء ، يقال لبَْيت الشَّعر وما أشبَهه. السُّدَّة قال أبو سعيد :

فَّة أو ا السُّدَّة لم يكونوا أصحاَب أبنِية وال َمَدر. وَمن َجعل بالسُّدَّة قال : والَِّذين تََكلَّموا لسَّقيفة فإنما فَّسره على مذهِب أَهِل كالصُّ

 الَمسِجد الُخُمَر. ُسدَّة ألنّه كان تاجراً يَبيع في السُّدي الَحَضر قال : وإنما سّمي إسماعيل

 الباَب نفسه. السُّدَّة قال أبو عبيد : وبعضهم يَجعل

 : رجٌل منسوب إلى قبيلة من اليََمن. السُّّديّ  وقال اللّيث :

 .ُسّداً  فهو وهٌم ، وال نعلم في قبائل اليمن السُّدَّيَ  إسماعيلَ قلُت : إن أراد 

 .السَّداد مقصوٌر من السُّدو: هما داٌء يأخذ في األنف يأخذ بالَكَظم ويَمنع نسيَم الريح. قال :  السُّدادو السُّدَّةوقال الليث : 

 ، أي : صواباً. سديداً و َسَداداً و َسَدداً  ويقال : قل قوالً 

 .ُسُدوداً و أَُسّداً  : َسدِّ  ، وهو على غير قياس ، والقياس أن يكون جمع َسدَّ  : العُيُوب ، واحُدها األِسدَّة : أبو ُعبيد

 العَْيب ، وكذلك األبن واألمن. : السُّدّ وَسلَمة عن الفّراء قال : الَوَدس 

 ما به َعْيب.أي : ،  أَِسّدة فاه عن الكالم ، وجمعُه ِسداد يَُسدّ  وقال أبو سعيد : يقال : ما بفالن

 من السحاب : النَّْشُء األسَود ، من أّي أقطار السماء نَشأ. السُّدُّ  أبو زيد :

 .سدود وجمعُه

ّل.ال السُّدُّ و. قال : َسادَّة : العيوُن المفتوحة ال تُبِصر بََصراً قويّاً. يقال منه : عينٌ  السُُّدودُ  ابن األعرابي :  ّظِ

 وسلَّةٌ وَسِدرةٌ وَسِدَمة. ساّدةٌ  قال : ويقال للناقة الَهِرمة :

 وقائمة : إذا ابيضَّْت ال يُبصر بها صاحبُها ولم تنفِقىْء بعد. ساّدة وقال أبو زيد : َعينٌ 

داد ابن شميل :  : الشيُء من اللبَن يَْيبَُس في إحليل الناقة. الّسِ

ابِ )الشيَء تحَت شيء ، وهو اإلخفاء ، ومنه قوُل هللا جّل وعّز :  َدسُّك : الدَّسُ  قال اللَّيث :: َدَس   النحل :] (َأْم َيُدسُُّه يف التُّ

 ، أي : يَْدفِنُه. [59
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في قوله :  (ما)وهي أنثى ألنَّه ردَّه على لفظ  يَُدسُّهُ قال : الجاهليّة يئدونَها وهي َحيّة ، وَذّكر فقلُت : أراد الَمْوءوَدة الَّتي كان أهل 

َر ِبهِ )  لكان جائزاً.« بها»، فردَّه على اللفظ ، ال على المعنى ، ولو قال :  [59النحل : ] (يَ َتوارى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء ما ُبشِ 

 ليأتيَك باألخبار. تَُدّسه من : الدَِّسيسوقال الليث : 

نان الّذي ال يَقلَق الدَّواء.  : الدَِّسيس ثعلب عن ابن األعرابّي قال : : الُمراُءون بأَعمالهم يَدخلون  الدُُّسسُ والَمْشِوّي.  الدَِّسيسوالصُّ

 : األَِصنَّة الدَّفِرة. الدُُّسسُ قال : ومع القُّراء وليسوا قُّراء. 

 فهو ُدسَ  معّي : إذا كان بالبعير شيء خِفيٌف من الَجَرب ، قيل : به شيٌء من َجَرب في مساِعِده ، وقيل :أبو ُعبَيد عن األص

ة : .َمْدُسوس  وقال ذو الرمَّ

ََساِع   
   َقريع  ِهجان  د َس مله امل

، المعنى :  بالدَّسّ  ومن أمثالهم : ليس الِهناءُ أيضا ،  الدَّسُ  ومساِعُده : آباطه وأدفاُغه. ويقال للِهناء الّذي يُطلَى به أرفاُغ اإلبِل :

ى الَجَرب أنَّ البعير إذا َجِرب في َمساِعِره لم يُْقتَصر من ِهنائه على مواضع الَجَرب ، ولكن يُعَمُّ بالِهناء جميُع ِجْلده لئالَّ يتعدَّ 

 موضعَه فيَجَرَب موضٌع آَخر.

 على ما يَتبلغ به وال يُبالَغ في الحاجة بكمالها.يُضَرب مثالً للّذي يَقتِصر من قضاء حاجة صاحبه 

َلَح َمْن زَكَّاها ))وقال أبو العبّاس : سألُت ابَن األعرابي عن قول هللا جلَّ وعزَّ :   ((10( َوَقْد خاَب َمْن َدسَّاها )9َقْد َأف ْ
اء : خابت نفسٌ نفَسه مع الصالحين وليس هو منهم. قال : وقا َدسَ  ، فقال : معناه : من [10 الشمس :] قال : هللا. وي َدسَّاها ل الفرَّ

َدقة والطاعة. قال : ونََرى َدسَ  قد خاب َمنْ  لت بعُض سيناتها  َدسَّْستُ  من (َدسَّاها)أَن ـ  وهللا أعلمـ  نفَسه فأَْخَملَها بتَْرك الصَّ ، بُّدِ

ي منزله وماله ، والسَِّخيُّ يُبِرز منزله فينزل على الشََّرف من ياًء كما قالوا : تظنَّْيت من الظّن. قال : ويَُرى أَن ، ألن البخيل يُخف

اج. جَّ يفان ومن أراده ، ولكّلٍ َوْجه ، ونحو ذلك ، قال الزَّ  األرض لئاّل يستتر عن الّضِ

 : َحيّة َصّماء تكون تحت التّراب. الدَّسَّاسة وقال الليث :

في التراب وال يَظَهر  يَنَدس ي أيُّ طرفَْيه رأُسه ، وهو أَخبُث الحيّات ،الّذي ال يدر من الحيّات : الدَّّساس وقال أبو عمر :

 للّشمس ، وهو على لون القُْلب من الذَّهب.

 : َحيّةٌ أحَمر كأنّه الدَّم محدَُّد الطََّرفين ، ال يُدَرى أيهما رأُسه ، غليُظ الِجلد ال يأخذ فيه الضَّْرب ، الدَّسَّاس وقال شمر :
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  لضَّخم غليظ. قال : وهو اللَّكَّاُّ.وليس 
 : َشْحمة األرض. قال : وهي العَنَمة أيضاً. الدَّسَّاسة وقال أبو َخْيرة :

ْمل كما يَغُوص الُحوت في الماء ، ويُشبَّه بها بَناُت العَذارى ، ويقال لها : يها الُحلَكة تغوُص في الرَّ بنات  قلت : والعرُب تسّمِ

 النَّقَى.

 والتاء ابب الس ني

 [س ت]
تُ  قال اللّيث :: ست  تّةو الّسِ ِسْدس وِسْدَسة ؛ ولكنّهم أرادوا إْدغاَم الّدال  في التأسيس على غير لفَظْيِهما ، وُهما في األصل : الّسِ

ْم في معنى َمعَهم. في الّسين ، فالتَقيا عند َمْخَرج التاء فغَلَبْت عليها كما َغلَبَت الحاُء على العَين في لغة َسْعد ، يقولون : كن ت َمحُّ

ر  ُسَديسة ، وجميع تصغيِرها على ذلك ، وكذلك األسداس. ستّةُ  وبياُن ذلك : أنّك تَُصغِّ

اني عن ابن السكيت ، يقال : جاء فالٌن خامساً وَخامياً ، وجاء فالٌن ساِدساً وساِدياً وجاء ً  الَحرَّ  ، وقال الشاعر : َساتّا

اٌل  ٌة ِفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريري  َّ أَْربريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِدي   وِك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌس َوأَبريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريِ ِك  ريريريريريريريريريَ َزْوجريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريَ

  
ْدس ، ومن قال ً  قال : فَمْن قال ساِدساً بناه على الّسِ  .ِستّ و ِستّة بناه على لَْفظِ  ساتّا

 وخاِمياً أَْبَدَل من الّسين ياًء.واألصُل ِسْدَسة ، فأَْدغموا الداَل في الّسين فصارت تاًء مشدَّدة ، ومن قال : ساِدياً 

 َشمر عن ابن األعرابّي : السُُّدوس : هو النِّيلَْنج. وقال أبو عمرو : الّسُدوس. قال امرؤ القيس :

ه  ل  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  وِس ولريريريريريريريريريونريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ ابريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريض    ْذٌب يريريريريريفريريريريريِ اِل وهريريريريريو عريريريريريريريَ يريريريريريريريَ ْوِن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريَ  كريريريريريَ

  
رَواه إسماعيل بن عبد هللا عن أبي عمرو بفَتْح السين ، وروى بيت امرىء قال شمر : سمعتُه من ابن األعرابّي بضم السين. و

 القيس :

رْ  ا ريريريريريريريريريِ را  فريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريفريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
ِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وس    ِه بريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ِل بريريريريريريريريريَ ه  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  
 بفتح السين أراد خالد بن َسُدوس النَّْبَهانِّي.

 الطَّْيلََسان باْلفتح واسم الرجل ُسدوس. أبو ُعبَيد عن األصمعي : السَُّدوس :

 قال شمر : يقال لكّل ثوب أخَضر َسُدوس وُسُدوس.

 وقال ابن الكلبّي : َسُدوس في بني َشْيبَان ، وُسُدوس في طيّىء.

بَاِعيَة ، وذلك في الّسنة الثامنة ،  نَّ التي بَْعَد الرَّ فهو َسَدس َوَسِديس ، وهما في أبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا أَلقَى البَِعيُر الّسِ

 أجزاء ، ويقال للسُّدس َسِديس أيضاً. ستَّة السُّْدس : سهم واحد من المؤنَّث والمذّكر بغير هاٍء. وقال َغيره :
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ثالثةٌ رجال ونِْسَوةٍ ، أي : عندي ثالثةٌ من هؤالء و ستّة نِْسَوٍة ، وتقول : عندي ِستُ ورجاٍل  ستّة وقال ابن السّكيت : يقال عندي

من هؤالء ، وعندي نِْسوة.  ِستَّةٌ  ، أي : عندي الّستة ِرَجاٍل ونِْسوةٌ فَنََسْقَت بالنِّْسوة على ِستَّةُ  من هؤالء ، وإن ِشئَْت قلَت : عندي

فع ال غير. وكذلك كلُّ َعَدد اْحتََمل أن يُفَرد منه َجْمعان ، فلك فيه الوجهان. فإن كان عدداً ال يحتمل أن يفرد منه َجْمعَان ف الرَّ

 تقول : عند خمسةُ رجال ونِْسوةٌ ، وال يكوُن الَخْفُض. وكذلك األربعة والثالثةُ ، وهذا قوُل جميع النحويّين.

 رة.أبو عبيد عن الكسائّي : كان القوم ثالثةً فََربَْعتُُهْم ، أي : ِصْرُت رابعَهم ، وكانوا أربعةً فََخْمَستُُهْم ، وكذلك إلى العَش

بع َربَْعتُُهم إلى العُْشر. فإذا ِجئَْت إلى يَفِعلوكذلك  قلَت في العََدد :  إذا أََخْذَت الثُّلَُث من أموالهم أو السُّْدس قلَت ثَلَثْتُُهْم ، وفي الرُّ

. وتقول في األموال : يَثْلُث يَْخِمْس ويَثِْلث إلى العَْشر ؛ إالَّ ثالثةَ أَْحُرف فإنها بالفتح في الحّدين جميعاً : يَْربَْع ويَْسبَع ويَتَْسع

إذا أخذَت ثُلَُث أموالهم أْو ُخْمَسها أو ُسْدَسها ، وكذلك َعَشَرُهم يعُشُرهم إذا أَخذ منه العُشر ، وَعَشَرهم  ويَْخُمس ويَْسُدس بالضم :

تُّونويَْعِشُرُهْم إذا كان عاِشَرهم  تّ   على غير لفِظ واحِده ، واألصُل فيهَعْقد بين َعْقَديِ الخمسيَن والّسبعين ، وهو مبنِيٌّ  الّسِ ،  الّسِ

 ِدْرهماً. ستِّينَ  أخْذُت منه تقول :

 انتهى وهللا تعالى أعلم. وَسدَّه : إذا عابه. َستَّهُ  : الكالم القبيح ، يقال : السَّتُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 أهملت وجوهها. س ث :ـ  س ذـ  س ظ

 ابب السني والراء

 س ر
 [مستعملة]رس ، سر ، سرس : 

اني عن ابن السكيت أنه قال :: سر  رّ  أخبََرني الُمْنِذرّي عن الحرَّ ْندَ  َسرَّ  : مصَدرَ  الّسِ : إذا كان أَْجَوَف فجعل في  يَسّره َسّراً  الزَّ

 .أََسرّ  َزْنَدَك فإنه ُسرَّ  جوفه ُعوداً ِليَْقَدَح به ، يقال :

رُّ قال : و: إذا كانت َجْوفاء.  َسّراء قَنَاةٌ  عمرو :قال أبو يوسف : وَحَكى لنا أبو  َولِكْن ال ): النّكاح ، قال هللا تعالى :  الّسِ
 ، قال رؤبة : [235البقرة : ] (ُتواِعُدوُهَن ِسرًّا

   فريَعفَّ َعْن َأْسرَارِها بريْعَ  الَفَسق 
 من : السرُّ وأيضاً :  السَّرارةُ  الوادي : أفضُل موضعٍ فيه ، وهي ِسرُّ وقَْوِمه ، أي : في أفضلهم. قال :  ِسرِّ  ويقال : فالٌن في

رُّ  الَّتي تُْكتَم. وَحكى لنا أبو َعمرو : األْسرار جل ، وأْنَشَدنا الّسِ  : َذَكَر الرَّ



4385 

 

 ِلألَفريَوه اأَلْودي :
  َ ّرِي تريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريتَّ وانريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريا رأْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ربِهريريريريريريريا مسريريريريريريني انريريريريريري ريريريريريري   مريريريريريرين د ونِ   ِة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ  َنريريريريريريَْ

  
رّ  وقال أبو الهيثم : نى ، والشّرِ : الّسِ  .(َولِكْن ال ُتواِعُدوُهَن ِسرًّا)قال الحسن وأبو ِمجلَز في قوله : والجماع.  : الّزِ

نى ، وقال مجاهد : هو أن يَخُطبها في العدة.  قاال : هو الّزِ

 يقول : ال يصفن أحدكم نفَسه للمرأة في ِعدتها بالرغبة في النكاح واإلكثاِر منه. (ُتواِعُدوُهَن ِسرًّاال ) وقال الفّراء في قوله :

 .أَْسَرْرت : ما السرُّ  وقال الليث :

 من َخْير أو شر. السر : عمل السَّريرةُ و

َوَأَسرُّوا )من اإلظهار قوُل هللا جل وعال : : أعلنته. قال : و أسررتُهوأْخفيتُه ،  الشيَء : أسررتُ  أبو ُعبَْيد عن أبي ُعبَيدة :
 ، أي : أظهروها ، وأنشد للفرزدق : [54يونس : ] (النَّداَمَة َلمَّا رََأُوا اْلَعذابَ 

فريريريريريريريه  يريريريريريريريْ ا رأى اَّريريريريريريريجريريريريريريرياَج جريريريريريريريرََّد سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريّ

  
رَا  مريريريريريريريَ ر ورِيُّ الريريريريريريريذي كريريريريريريريان َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَّ اَّريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، أي : أظهُروها ،  [54يونس : ] (َوَأَسرُّوا النَّداَمةَ )قال شمر : لم أجد هذا البيت للفرزدق ، وما قال غير أبي ُعبيدة في قوله : 

 ولم أسمع ذلك لغيره.

اء في قوله :  يعني الرؤساَء من  (َوَأَسرُّوا النَّداَمَة َلمَّا رََأُوا اْلَعذابَ )وأخبرني المنذريُّ عن أبي طالب عن أبيه عن الفرَّ

وا المشركين وهاوالنَّدامة من َسِفلَتهم الذين أَضلوهم ،  أسرُّ في حديث النبي و، أي : أخفوها وعليه قوُل المفّسرين.  أسرُّ

ً  سرار هل ُصْمَت من»أنه سأل رجالً :  وسلمعليههللاصلى فُصْم فإذا أفطرَت من رمضاَن »قال : ال ، قال : « ؟هذا الشهِر شيئا

 .«يومين

رار وقال أبو عبَيدة : قال الكسائي وغيُره :  الهالل. يستِسرُّ  : آخُر الشهر ليلة الّسِ

 ليلتين إذا تَمَّ الشهر ، وأنشد الكسائي : استَسر ليلةً ، وربما استَسرَّ  قال أبو ُعبيدة : وربما

لريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريامريريريريريريريريريرا  يف دارِهريريريريريريريريريا حريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ ن  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريَ

  
ْزءا  تريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريرياَدَى طريريريريريريريريريريريريريريَريفَْ َنريريريريريريريريريريريريريريارِهريريريريريريريريريريريريريري   اجريريريريريريريريريريريريريري 

  

 َعِةَية اهِلالل أو سرارِها

 الشَّهر. سَرر قال أبو عبيد : وفيه لُغةٌ أخرى :

 لغة ليست بجيّدة. سراروقلُت : 

اء أوَسُطه وأكَرُمه. وأرض الروضة : سرار شمر : قال األصمعي : اء :أي : ،  سرَّ : وهو  السرارة بيّنُ  سرٌّ  طيّبة. قال الفرَّ

ةُ والخالص من كل شيء. قال :   البْنِت : َطرائقُه. أسرَّ

رارُ  أبو عبيد عن األموّي :  : ما على الكمأة من القشور والتراب. الّسِ

ً  سَررُ  قُطع قال أبو عبيد : وسمعُت الكسائي يقول : بّيِ ، وهو واحد. وقال ابن ُشميل : الِفْقُع أَْرَدأُ الَكْمِء طعما  الصَّ
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ر ها يف األر. َرر   . قال :َأسريريريريرار . قال : وليس للَكمأأب ع روق ، ولكن هلاسريريريريَررا   وأسريريريريَرع ها ظ هورا  ، وأقصريريريريَ :  السريريريريَّ
 د ْملوَكة من تراب تلب ه فيها.

 .«وجهه أساريرُ  دخل عليها تَبُرق موسلعليههللاصلىأن النبي »في حديث عائشةَ و

ة ، وجمعُه سرٌّ و سرر هي الُخطوط التي في الجبهة مثل التكسُّر فيها ، واحُدها األساريروقال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو :  ،  أَسرَّ

 وكذلك الخطوُط في كل شيء ، قال عنترة :

فريريريريريريريريريريراَء ذاِ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّأب    بريريريريريريريريريريز جريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريرية  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريا  ْه أبُّهريريريريريريريريَر يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ رِنريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ َُِّ قريريريريريريريري   ل مريريريريريريريري 

  
ة جمُع الجمع. وقال األصمعي في األساِرير ثم  الَكّف مثله. قال األعشى : أسرَّ

فّ    أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرارهريريريريريريريريريريريرياو فريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريْر    كريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ تريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريري   َه  ْن َأْوعريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريل أَنريريريريريريريريريْ

  
 يعني ُخطوَط باطن الكف.

يت : ينال قُِطع ّكِ بّيِ ، وال تقول : قََطْعتُ  َسَررُ  وقال ابن الّسِ ته الصَّ هو سَرره ما قُِطع السَرروالتي تبقى ،  السرة ، إنما ُسرَّ  .سرُّ

ر : التي في وسط البطن ، وقال ابن شميل : فالن كريم السرة : الَوْقبَةُ. وقال الليث : السرة وقال الليث : كريم أي : ،  الّسِ

 ، يأخذهما الداُء في ُسرتهما ، فإذا برَكْت تَجافَْت. السرر بيِّنا سراء ، وناقةٌ  أََسرُّ  بعيرٌ قال : ، ي السرة األصل داٌء يأخذُ في

ته : وجٌع يأخذ البعيَر في ِكْركَرته ال في السَرر قلُت : هذا َوهٌم ،  ، وبعيٌر بيّنُ  سراء قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : ناقة .ُسرَّ

 شدني بعُض أهل اللغة :: وهو وجٌع يأخذ في الِكْركرة. وأن السرر

ايب  لريريريريريريريريريريريَ راِش لريريريريريريريريريريريَ ِن الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِا عريريريريريريريريريريريَ   نَّ جريريريريريريريريريريريَ

  
رَاِب   رِّ فريريريريريريريريريوق الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ ايف األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَ

  
ة ثعلب عن ابن األعرابي : ياحين. المسرَّ  : أطراُف الرَّ

 من النباِت : أنصاُف ُسوقها العُلَى ، قال األعشى : السرور وقال الليث :

رِيريريريريريريريريِف  َ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِل َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ة الريريريريريريريريغريريريريريريريريِ رْبِِديريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريَ

  
َ  املريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرورا   قريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَ

  
 ، يريد جميع أصلها التي استقّرت عليه ، أو غاية نعمتها ، وقال الشاعر : السَِّريرا ويُرِوى

ة  و  يريريريريريريريريّ َ قريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  غريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرياَرَق مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريريِ

  
ومريريريريريريريريا  أْن يريريريريريريريريز وَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريرير هريريريريريريريرياملَْ خيريريريريريريريريَْ و    َش يريريريريريريريريَ

  
ه الذي اطمأنَّ عليه َخْفُضه وَدَعتُه. َسريرُ  قال :  العَيش : مستقرُّ

ه. وأنشد : الرأس : سريروفي قوِل األعشى. قال :  ُسُرور الوادي َخْيُره : وجمعه ِسرّ  ويقال :  مستقرُّ
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ريريريريريريريريريريرِه  َُ عريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زيريريريريريريريريريل  اهلريريريريريريريريريا ْر   يريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تِه   عريريريريريريريريريريِ ل عريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ   ُّالريريريريريريريريريريَة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
رارُ و السُّرر ، وأجاز كثيٌر من النحويّين السُّرر ، والجميع أِسرة معروف ، والعََدد السريرو  ِسراراً  الرجلَ  ساررتُ  : مصَدر الّسِ

ة وامرأة ة َسرَّ يّة . واختلفوا فيسارَّ يتْ  السُّّرِ يّة من اإلماِء ِلَم ُسّمِ رِّ  نُسبَْت إلى فقال بعضهم : ؟ُسّرِ ت  الّسِ وهو اْلِجماع ، وُضمَّ

ة إذا نكَحت ية : ِسّراً  السيُن فَْرقاً بين الَمِهيرة وبين األمة تكوُن للوْطء ، فيقال للُحرَّ يّة صاحبُها يتسَّراها ، ولألَمةَ  ِسّرِ  .ُسّرِ

يت الجاريةُ  ورُ السُّرُ  : السُّرُّ قال : وأخبََرني المنذرّي عن أبي الَهْيثم أنه  الرجل ، وهذا أحسُن  ُسرورِ  ألنها موضع ُسريّةً  فسّمِ

 القولين.

يّة وقال اللّيث : ْرتُ  : فُعِليّة من قولك السُّّرِ  فقد َغِلط. تََسّريتُ  قال : ومن قال : .تَسرَّ

ْرت قلت : ليس بغَلَط ، ولكنه لما توالت ثالُث راءات في ْيت أْظفاري ، واألصل قُِلبت إحداهن ياء ، كما ق تََسرَّ الوا قَصَّ

ّراء : السَّّراءُ وقََصْصت.   الّشّدة. : النِّعمة. والضَّ

 لقاُؤه. َسّرنيوبقُدوِم َزْيٍد ،  ُسِررتُ  ويقال :

ه وقال : ْحته. قال أبو عمرو : فالن َسَرْرتُه أُسرُّ  القيام عليه.إذا كان َحَسَن  ماٍل وُسوبَاُن ماٍل : ُسْرُسورُ  ، أي : فَرَّ

 وقول أبي ذَُؤيب :

ْه والريريريريريريريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريريَ  آِبيريريريريريريريريريريريريريريريريِة مريريريريريريريريريريريريريريريريا َوقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرر  نْيَ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ون وبريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريري  نْيَ اَّريريريريريريريريريريريَ  ب  بريريريريريريريريريريريَ

  
ً  ُسرَّ  جاء في الحديث : شجرةٌ  قيل : هو الموضع الّذي ىَ  تحتَها سبعون نبيّا فُرِمي  السُّّرة : ما قُِطع من الِسَررُ ولذلك.  ُسَرراً  تسّمِ

 به. وقوله :

واو و  ِم الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَ ِف  ريريريريريريريريريريريريريريريَه اأَلَنريريريريريريريريريريريريريريري   َأغريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِّ كريريريريريريريريريرياِو و   ْ  هبريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريِ  اهريريريريريريريريريريْ

  
رّ   كامن. تراه فيه قد َكتَم نَداه ولم يَيبس.أي : : أخَصب الوادي ، وكاتِم ،  فالّسِ

بَر : إذا كان هم.  يَُسرّ  ويقال : َرجٌل َسرُّ  فَْضل ، وقال امرؤ القيس :: ُكْنهُ ال السَّراَرةُ وإخوانَه ويَبَرُّ

تريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريا ومريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ اهلريريريريريريريريريريريََ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ِل و   راَرأب  الريريريريريريريريريريَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريَ

  
ُكْنهَ  بالسَّرارة َوصَف امرُؤ القيس امرأةً فشبّهها بَظْبية َجْيَداَء َكْحالَء ، ثم َجعَل للمرأة الفَْضَل عليها في سائِر محاِسنها ، وأراد

 الفَْضل وحقيقتَه.

ْوضة ، وهي َخْيُر منابِتها ، وكذلك َسَرارة كّلِ شيء : َمْحُضه ، واألصل فيها ةُ سرارَ وَ  وضةُ. وقال الفّراء : لها  ُسّرة الرَّ الرَّ

 الفَْضل ، أي : ِزيادةُ الفَْضل. َسرارةُ  عليها

رهاوالرُجل جاريَته : إذا اشتراها.  استََسرَّ  وقال بعضهم : ية مثلُها : إذا اتَّخذها تسرَّ  .ُسّرِ

ة ثعلب عن ابن األعرابّي :  : الطاقَةُ  السَّرَّ
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ْر  من الرَّحْيان ، وي ال : ْرسريريريَ ْفَريت : سريريريَ وري  ذا أمسَ ْدهَتا. وقال أبو مساو : فالنٌ   ريريريَ ْرسريريري  وريت و  سريريري  ْرسريريري  ، أْي :  سريريري 
َررٌ  مَسِبيا و اصريريّيت ، وي ال : يف رّته سريريَ ْرسريريور   يؤمله. وي ال : فالنٌ َوَرُ أي : ،  سريري  هذا اأَلمر :  ذا كان عاِلما   سريري 
 :  ذا كان أجَوَف. أَسرّ  به. ور وي عن أيب ُّي  : َرج ل

 وهو الخالُص من كّل شيء. : السَّرارة بين ِسرُّ  وقال الفّراء : يقال :

تَه : إذا اشتَكى َسرَّ يََسرُّ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  وهي الّرياحين. بالَمَسّرة : إذا حيّاه يَُسّرهَسّره و .ُسرَّ

َولَدت  أشباصاً ال يَخلُطهم أنثى. ويقولون : ُسرَرهم واحد ، وهو أن تُقَطع ِسِررٍ  وعلى ِسرٍّ  ابن بُُزرج : يقال : ولد له ثالثة على

ْيحة ، ويقال : الشّدة. ّرة وهي الصَّ  المرأةُ ثالثةً في ِصَرٍر ، جمع الصَّ

ليلة ثماٍن وعشرين ، وإذا كان الشهُر  فِسراُره الشَّْهر : آخر ليلة إذا كان الشهر تِسعاً وعشرين ، ِسرارُ  لفراء :شمر : قال ا

رّ وليلةُ تسعٍ وعشرين.  فِسراُره ثالثين  العَْيِش : خْيُره وأفَضلُه. َسراَرةو: موضع في ديار بني تميم.  الّسِ

 قال : وهو الِعنِّين أيضاً ، وأَنَشد أبو ُعبَيد قال : : الَكيُِّس الحافُظ في يََدْيه.  يسُ السَّرِ  ابن السّكيت عن أبي َعمرو :: سرس 

ْم  ايت َأ ريريريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريريري  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي مريريريريريريريريريريريري   َأيف مسريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِّ

  
رِيريريريريريريريريريريريس    يتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريري  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريرياِ    يريريريريريريريريريريريَ

  
 .  َعقَل وَحُزم بعد َجْهل.إذا  : َسِرسَ و: إذا ساَء ُخلُقُه.  َسِرسَ وقال : وهو الِعنِّين. قال : وَسِريَّ : إذا ُعنَّ

ى قبل أن تأخَذه وتَظَهَر فذاك: رس  سُ  قال أبو ُعبيدة : سمعُت األصمعي يقول : أول ما يِجد اإلنساُن َمسَّ الُحمَّ سيسو،  الرَّ  الرَّ

ً  بينَهم َرَسْستُ  أيضاً. وقال أبو زيد :  : إذا أَْصلَحَت. أَرّس رّسا

 الصْلح حتّى مشى بعضنا إلى بعض فاصَطلَحنا ، وذلك في َغْزَوة الُحَديبِية. َراسُّونا ينفي حديث َسلَمة بن األكَوع : أن المشركو

 بينهم ، أي : أْصلَْحت. َرَسْستُ وفراسونا : أي : واَصلُونا في الصلح وابتدأت في ذلك. 

ى  : إذا ثَبَتَْت في عظاِمه. بَِرِس  وقال الفَّراء : أَخذتْه الُحمَّ

 ِمْن َخبَر ، وَذْرٌء من خبر ، وهو الشيء منه. َرسٌ  بلغَنيوقال الكسائي : يقال : 

سُ  ، قال أبو إسحاق : [38الفرقان : ] (َوَأْصحاَب الرَّسِ ) وقال الّزّجاج في قول هللا جّل وعّز : : بئر ، يُرَوى أنّهم قوم  الرَّ

 في بئر ، أي : َدسُّوه فيها. َرسوهوَكذّبوا نبيَّهم 

 ديار لطائفة الرسّ  قريةٌ باليمامة يقال لها : فَْلج. ويُرَوى : أنّ  الرسّ  قال : ويُْروى أن
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 ، ومله قول  الةاعر : َرسّ  من  وَد ، وكّل ب ر
   تَلابِلٌة حَيْفرون الّرِساَسا 

كيفما تحّركْت  َحَركة َعْين فاعل في القافية الَحْرُف الّذي بعد ألف التأسيس ، نحو : في قوافي الشعر : الّرسُ  وقال اللّيث :

ً  حركتها جاَزْت ، وكانت  لأللف. َرّسا

سيسوقال :   : الشيُء الثابت الّذي قد لَِزم مكانَه. وأنشد : الرَّ

   َرِسيَس اهلَوى ِمن ط ول ما يَتذَكَّر  
سّ وقال :   : ماءان في البادية معروفان. الرَّ

ْسَرسةو  تَيه في األرض للنُّهوض.مثل النَّْضنََضة : وهو أن يُثبِّت البعيُر ركب الرَّ

. َرَسْستُ  ويقال :  وَرَصْصُت ، أي : أثبتُّ

ث به الخادمو  به في نفسي. أَُرسُّه يُرَوى عن النَّْخِعيُّ أنه قال : إني ألَسمُع الحديَث فأحّدِ

سّ  قال أبو ُعبَيدة : قال األصمعّي : ى  َرسُ  ابتداُء الشيء ؛ ومنه : الرَّ في  أُرسُّه ، وذلك حين تبدأ. فأراد بقوله : َرِسيُسهاوالُحمَّ

ث به خادمي ، أَْستَذكر بذلك الحديث ، وقال ذو الرمة :  نفسي ، أي : أبتدىء بذكر الحديث وَدْرِسه في نفسي وأحّدِ

ني مَل َأجريريريريريريريريريِ ْ  بريريريريريريريريريِّ حريريريريريريريريريِ
 
ّت الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْأي  املريريريريريريريريري   ذا غريريريريريريريريريَ

  
ربَ     ة يريريريريريريَ يريريريريريريريّ ن ِذكريريريريريريِر مريريريريريريَ  َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريَس اهلريريريريريريَوى مريريريريريريِ

  
يح وليَن ُهبوبها :وقال ابن   ُمقبِل يَذكر الّرِ

ْه هبريريريريريريريريريريا رقريريريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريريريا  طريريريريريريريريريريَ زامريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريري 

  
سِّ أو هريريريريريريو أطريريريريريرييريريريريريريري   

َ
اٌل َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريس  املريريريريريري  مشريريريريريريريَ

  
 قال أبو عمرو : أراد أنها لينة الهبوب رخاء.

 : العاقُل الفِطن. الرسيس أبو عمرو أيضاً :

 ، أي : أُثَبِّتُه.« في نفسي أُرسُّه»وقال شمر : وقيل في قوله : 

 أمراً ما يَلتئم ، أي : تثبت أمراً ما يلتئم. لتَُرسّ  قال أبو ُعبَيدة : إنَّكو

 الهوى : أصلُه. َرسيسُ  وقال أبو مالك :

 : الّسارية الُمْحَكمة. الّرّسة ثعلب عن ابن األعرابي :

، أي : أعاِوُد ذكَره « في نفسي هأَُرسُّ  كنتُ » ، أي : ثبتت في عظامه. وقال في قوله : بَرسّ  وقال الفراء : يقال : أخذته ُحّمى

ده ؛ ولم يرد ابتداء.  وأرّدِ

الَخبََر ويَتََرْهَمُسونَه ، أي :  يتراسُّون من َخبَر : وهو الَخبر الذي لم يصّح وهم َرِسيسٌ ومن َخبَر ،  َرسٌ  وقال أبو زيد : أتانا

ون به ، ومنه قوُل الَحّجاج :  يَتسارُّ

 الرَّْ َسة أنه و   أِمْن أهِل الرَّّس 
 انتهى وهللا أعلم.

م  ابب الس ني والَّل 

 [س ل]
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 [.مستعملة]سّل ، لس ، سلس : 

 : َسلُّك الشَّْعَر من السَّلُ  قال الليث :: سل 
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 الَعجني وحنوِه.
: داٌء ِمثْله يُهِزل ويُْضني  السُّاللُ و السُّلُ و .فاْنَسلّ  السيَف من ِغْمِده َسلَلتُ وقال : واالنسالل الُمِضيُّ ولُخُرج من َمِضيق أو ِزحام. 

 .َمْسلول هللا فهو أَسلَّهوالرجّل ،  ُسلّ  ويَقتل ، يقال :

ْنساَن ِمْن ُسَّلَلٍة ِمْن ِطنٍي ))وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :   [.12المؤمنون : ] ((12َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

 من كّل تُْربة. ُسلَ  : الذي السُّاللة قال :

حين  َسِليالً  : الولد ، ُسّمي السَِّليلُ و .َسالًّ  الشيءُ  يَُسلّ  من ُصْلب الرُجل وتَرائِب المرأة كما ُسلَ  : ما السُّاللة وقال أبو الَهْيثم :

ل السَِّرقة. ويقال للّسارق : : السَّلّةويَخُرج من بطن أمه.  : إذا  أََسلَ والرجُل  َسلَ  . ويقال :السَّلّة الَخلّةُ تَدُعو إلىقال : وي .الّسالَّ

 َسَرق.

 .َسالًّ  لظَّْهرمن ا يَُسلُ  ُرِوي عن عكرمة أنه قال في السُّاللة : إنه الماءوقلت : 

 ، وقال الشَّّماخ : السُّاللةُ  : الَولَد. والنُّْطفَةُ : السُّاللةُ  وقال األخفش :

ه   ْر ريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريريْ َوْ  َأمْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريريريَ
 

ني    هريريريريريريريريريِ ه مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  اللريريريريريريريريريَ ج  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ى َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
ْنساِن ِمْن ِطنيٍ ) الماء. والدليُل على أنّه قوُل هللا جّل وعّز في سورة أُْخرى : السُّاللةَ  فََجعل ،  [7السجدة : ] (َوَبَدَأ َخْلَق اْْلِ

ْد َوَلقَ )، فقوله :  [8السجدة : ] (ِمْن ماٍء َمِهنيٍ )، ثمَّ تَْرَجَم عنه فقال :  [8السجدة : ] (ُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسَّلَلةٍ )يعني آدم ، 
ْنساَن ِمْن ُسَّلَلةٍ  ِمن ِطْين ُخِلَق  السُّاللة أراد تَولُّدَ  (ِمْن ِطنيٍ )أراد باإلنسان َولََد آدم وُجعل اسماً للِجنس ، وقوله :  (َخَلْقَنا اْْلِ

 آدُم منه.

ي ُساللةً  استلَ  قال قَتَادة :و بالُحَدْيبية  وسلمعليههللاصلىفي الكتاب الذي كتبه النبّي ووإلى هذا َذَهب الفّراء. ، آدُم ِمن طين فُسّمِ

 .«إْسالل وأن ال إِْغالَل وال»حين صالَح أهَل مكة : 

 إذا كانوا يَسِرقون. : َسلّة السَِّرقَةُ الَخِفيّة ، يقال : في بَنِي فالنٍ  : اإلْساللُ  قال أبو ُعبَيدة : قال أبو عمرو :

جل من ُصْلبه. السَِّليلةُ  وقال أبو عمرو :  : بِْنُت الرَّ

 : األْودية. السُّاّلنو السَِّليلُ  وقال الليث :

 : الُمْهر والُمْهرة. السَّليلةو السَّليلوقال : 

 : َعقَبةٌ أو َعَصبة أو لحمةٌ إذا كانت شْبه طرائق يَنفِصل بعُضها من بعض. السَِّليلةو

 وأنشد :

َُ فيها السليل  الَ َفاُّا     الَء
 : لَحمةُ الَمتْنَين. لسَّليلُ ا قال :

 الّرجُل : إذا َسَرق. أََسلَ  ابن السكيت :

 ، أي : َسِرقة. َسلّةٌ  وفي بني فالن

 السُّيوف ، وأَنَشد : استالل ، أي : أتيناهم عند السَّلَّة ويقال : أَتيناهم عند
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 ذو ِغرَاَرْين َسرِيع  السَّّلة و   
 .يََسلّه َسالًّ  الشيءَ  َسلَ و

 .«إِْساللَ  ال إِْغالَل وال»في الحديث : و

 الفََرس : َدفَْعتُه في ِسباقِه. َسلّةُ وقال : 

 هذا الفَرس على سائِر الخيل. َسلّةُ  يقال : قد َخرَجتْ 

 قال الَمّرار العََدِوّي :

ه  تريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَّ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرجريريريريريريريريريريريريريَ ْ   ريريريريريريريريريريريريريَ زا  قريريريريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه مريريريريريريريريريريريا   حريريريريريريريريريريري  ال  مَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رّ َُّعريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 السَّبَذةُ كالُجْؤنة الُمطبَّقَة. : السَّلَّةوقال : واألَلُز : الَوثَّاب. قال : 

ين :  .السَّلَّة قلت : ورأيُت أعرابيّاً نشأ بفَْيد يقول لَسبَذة الّطِ

. السَّلة السُّيوف عند القتال ، يقال : أتيناهم عند استاللُ  : السَّلّةُ ووهو المرض.  السُّلُ  : السَّلَّة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : الناقة الّتي سقطْت أسنانُها من الَهَرم. السَّلَّةُ و

ْمط : َرُجل  .َسلّت تَِسل َسالًّ  ، أي : ساقِطةُ األسنان ، وقد َسلَّة ، وشاةٌ  َسلَّة ، وامرأةٌ  َسلُ  اللّحياني قال أبو الّسِ

اء في قول هللا جل وع  [.63النور : ] (يَ َتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلواذاً ) ال :وقال الفرَّ

 قال : يَلوذُ هذا بهذا ، يَستتِر ذا بذا.

 واحد. ينسلّونو يتسلّلون وقال الليث :

 : الماُء السَّهل في الَحْلق ويقال : هو البارد أيضاً. السُّالسلُ  أبو ُعبَيد :

 قال لَبيد :

ٌك  يريريريريريريريريريٌق وَدْرمريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْم راٌ  عريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
ٌة و   ورِيريريريريريريريريريريريريّ ٌ  وفريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريري  ل  و َريريريريريريريريريريريريريْ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في اْلَحْلق. والماُء إذا َجَرى في َصبَب أو َحُدور تََسْلَسل ، وهو الماء العَْذب الصافي الذي إذا ُشِرب السَّْلَسل وقال اللَّيث : هو

 ، وقال األخَطل : تََسْلَسل

مريريريريريريرياَءأب   ن َنريريريريريريريم  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا ظريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريرياَف مريريريريريريريِ

  
ْ َوال    ل  و أََدبَّ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
 .َسْلسل وخمرٌ 

 وقال حّسان :

   بريَرَدى ي صفَّق  لرَّمسيق السَّْلَسِل  
 : الفُْرجة بين نَصائب الَحْوض ، وأنَشد : السَّلَّةوقال : 

   أَسلٌَّة يف مَسْوضها أُ انريَفَجْر 
لسلةُ ومن َشْطب الَجريدة َشبَّهه به لِدقة َخْصره.  ُسلّ  : ما بالَمَسلِ  َشْطبة. أراد كَمَسلِ  وفي حديث أبي زرع بن أبي زرع :  الّسِ

 : وهو تََسْلُسلُه الذي يُرى في التوائه. َسالِسل ، وَرْمل ذو َسالِسل معروفة. وبَْرق ذو

 : َرْمٌل يتعقّد بعُضه على بعض. السَّالسلُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :
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 في أعاليه وال يَتََسْلَسل : الذي الُمَسْلَسل لبَْرقُ ثعلب عن ابن األعرابّي قال : ا
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ِلف.   : الّل . األَسل  و يكاد خي 
 أنشد أبو عبيد قول تأبَّط َشّراً :

َتَسْلِسِل  و   
 
اَل  لّةامِسِ  امل

َ
 أَْنض وا امل

 وهو الَّذي تَخدََّد لحُمه وقَّل.

 ورواه غيُره : ُمتسلِسل اتّسع من الفاَلة ، وأنا شاحبقلُت : أراد به نفَسه. أراد قَطع المأل ، وهو ما 

َتَةْلِةل»
 
 « لةامس  امل

 وفسَّره أَْنُضوا الَمال : أجوُزه.

جُل الغَّزاء. قال : وقال األصمعّي : الشاحب : ْحراء. والشاحب : الرَّ سيٌف قد أَخلَق َجْفنهُ. والُمتشلشل : الّذي يَقُطر  والَمال : الصَّ

 رة ما ُضِرب به.الّدُم منه لكث

 حتى َخلَص. ُسلَ  : ألنه سليلٌ  وهو صافِي شرابِها ، قيل له، «الجنَّة َسِليل اللهمَّ اسِقنا من»في الحديث : و

السَّنام طرائُِق  َسالئلوذكٌر هو أم أنثى. أقَبَل أن يُعلم  َسِليل أبو ُعبَيد عن األصمعي : إذا َوَضعت الناقةُ فَولُدها ساَعة تضعُه

 يُقطع منه.طواٌل 

هُ  .َسليل وقال الليث : واحدها  : دماُغ الفََرس ، وأنشد : السَِّليلُ و .َسِليل قال ابن ُشميل : ويقال لإلنسان أيضاً أّول ما تضعه أمُّ

حريريريريريريريْ ه  مريريريَ َأن  قريريريَ ْرِف َأْوىَف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِس الريريري ريريريِّ ْونريريريَ  كريريريَ ريريريَ

  
ه لريريريريريريريريريه أََرُ    يريريريريريريريريريْ َوالريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  مسريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وح النّشيط لُْسلُس   .ُسْلُسلوثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للغاُلم الخفيِف الرُّ

 .السَّالئِل اللَّْحم : َخِصيلُه ، وهي َسِليلُ  وقال النَّْضر :

وال تكون ممتّدة مع  السَّليلُ  وقال األصمعي :  الصُّلب.: طرائق اللحم الّطِ

 ، يُجَمع فيه الماء. َسَوالّ  : مكاٌن َوِطىء وما حولَه ُمشِرف ، وجمعه الّسالُ  وقال النَّضر :

 من َسُمر ، وغالُّ من َسلَم ، وفَْرٌش من ُعْرفط. َسِليلٌ  َشمر عن ابن األعرابي : يقال :

،  ُمَسْلَسل بَِريُق فِِرْنِد السَّْيف وَدبيبُه. وسيفٌ  : التََّسْلُسلُ و .ْلِسلُمتسَ  الثوُب وتََخْلخَل : إذا لُبِس حتى َرّق ، فهو تََسْلَسل اللحياني :

 كأنّه مقلوب. ُمَسْلَسل وثَْوٌب ُملَْسلَس فيه وشُي مخطَّط ، وبعُضهم يقول :

. سالٌ  : بطوٌن من األرض غامضةٌ ذاُت شجر ، واحدها السُّاّلن أبو عبيد عن األصمعي :  غالٌّ

 وهو الَمِسيل الضيّق في الوادي. سالٌ  : واحدها السُّاّلنُ وقال : 

ْلِسلةُ  وقال غيره : تْه  الّسِ : الَوَحرة ، وهي ُرقَْيطاء لها َذنَب َدقيٌق تمصع به إذا َعَدْت ؛ يقال : إنها ما تََطأُ َطعاماً وال َشراباً إاّل َسمَّ

 فال يأكلُه أحٌد إاّل َوَحر وأصابَه داٌء ربما ماَت منه.

ْلسلة : إذا أََكل َسْلَسلَ  ابن األعرابّي :  ، وهي الِقْطعة الطويلةُ من السَّنا. الّسِ

 وقال أبو عمرو : هي اللَّْسلسة.
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 واْنَشلَّ بمعنى واحد. يقال ذلك في السَّْيل والناس قاله َشمر. اْنَسلّ  . ويقال :َسْلَسلةقال : وقال األصمعّي : هي اللَّْسِلَسة ، وي

 ، وأنَشَدنا : ُسلُوس الَخْيُط ينَظم فيه الَخرُز ، وجمعه : السَّْلسُ  ُعبَيد عن األصمعّي :أبو : سلس 

ٌح و  ٌي َواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريْ ر مسريريريريريريَ حريريريريريريْ هريريريريريريريا يف الريريريريريريلريريريريريريَ  يريريريريريريزِيريريريريريريلريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريرية  و   بريريريريريريريريريريْ ٌ  مريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريري  الئريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِوس و قريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : َذهاُب العَْقل. السُّاَلسُ  وقال غيُره :

 : لَيِّن االنحدار. َسِلسٌ  الُمْهُر : إذا اْنقاد ، وَشرابٌ  َسِلسَ وفي َعْقله ، فإذا أَصابه ذلك في بََدنه فهو َمْهلُوٌس.  َمْسلُوسٌ  ورجل

 .َسِلس بَوُل الرجِل : إذا لم يتهيّأ له أن يُمِسكه ، وكلُّ شيء قَِلق فقد َسِلسَ و

، وقال المعطَّل  ُسِلس الناقة : إذا أخَدَجت الولَد قبل تمام أيّامه فهي ْلَستسَ و: إذا تَناثَر بُْسُرها.  ُمْسِلس النّخلة فهي أْسلَستِ و

 الُهَذلي :

ول مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريارِدٌ  تريريريريريريريري  ِ  مسريريريريريريريري  َّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريري 

  
س  و   ار  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ م  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ لُّ خيريريريريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أفريريريريريريريريَ

  
ْلسلة من الِفِرند.، أي :  ُمَسلَسل : مسلَّس أراد بالَمطاِرِد ِسَهاماً يُشبِه بعُضها بعضاً ، وأراد بقوله :  فيه ِمثل الّسِ

 : إذا أَكل ، وقال ُزهير : لََس يَلُسُ  أبو عبيد :: لس 

   ق  ا َضرَّ ِمْن َلسن الَغِمِت مَسجاِفل ْه 
 من البَْقل : ما اْستمَكنَْت منه الراعية. اللَُّساس الدينورّي قال :

 البَْقُل. وقال الّراجز : ووصف فَْحالً :أصلُه األَْخذ باللّسان من قبِل أن يَُطول  اللَّسُ و

ك  أن تريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريَس يف اإلَيريريريريريريريريريرياِس  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري 

  
ث ويف الريريريريريريريريريريريلُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياس   ِل الريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريْ  يف  قريريريريريريريريريريريِ

  

   ملها َهِ مي  َضَيٌع َهّواس 

 الَجّمالون الُحذاق. : اللُّسُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 السَّناُم المقطَّع. النون الماً. قال : واللَّْسالُس :قلُت : األْصل النُُسُس. والنَّسُّ : السوق ، فقُلبت 

 . انتهى وهللا أعلم.اللِّسِلسةُ  وقال األصمعي :

 ابب الس ني والنون

 [س ن]
 [.مستعمالن]سن ، نس : 

ْمح : إذا جعلَت له أسنَْنتُ  قال أبو الحسن اللّحياني :: سن  ً  الرُّ ً وقال :  .ُمَسنٌ  وهو ُرْمح ِسنانا نان أُسنُّه َسنّا  َمْسنون فهو َسنَْنُت الّسِ

 بغير ألف. الِمَسن : إذا أحَددته على

نان الرمَح : ركبت فيه َسننتُ  وكذلك قال اليزيدّي فيما روى عنه أبو عبيد ، وزاد عنه :  ، بغير ألف أيضاً. وقال الّسِ
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لُّه َسّلا   الرجل سلله اللحياين : لان :  ذا َطَعْلته أس  ، كما ت ول  أبسلاِنك الرجَل :  ذا َعضْضَته َسلريْله  و  . لسِّ
 : ضَرْسته.

ً  ، أسنانَه الرَجل : إِذا كسرتَ  َسنَْنتُ و  َسننتُ و،  السنّة الطريقةُ المستقيمة المحمودة ، ولذلك قيل : فالٌن من أهل السُّنّةو. أَُسنُّه َسنّا

 فاتبعوها. ُسنّة لكمْ 

 يُريد من َعِمل بها ليُقتََدى به فيها. «َسيِّئةً  َسّن ُسنّةً  َحسنةً فله أجُرها وأجُر من َعمل بِها ومن ُسنّةً َسَن  من»في الحديث : و

ْمح : إذا َطعَْنتَه به. سنَْنتُ و  فالناً بالرُّ

ْمحَ  سنَْنتُ و ً  إلى فالن الرُّ  : إذا وّجهتَه إليه. تَسنِينا

ً يُسُن إْسن فاُلٌن : إذا َكبر ، أَسنّ  ويقال :  ثقيلةً. َمسانٌ  والجميع .ُمِسنّ  وبعير .ُمِسنّ  ، فهو انا

ً  الّذي يَصيُر به ِسنهُ  : إذا نبَت أَسنْ  ويقال :  من الدواّب. ُمِسنا

 فالٌن طريقاً من الخير َسنَ وأوائل الناس فصار َمسلَكاً لَمن بعَدهم.  سنه الطريق. وهو طريقٌ  ُسنّهُ  في األصل : الُسنّة قال َشمر :

ً  الطَّريقَ  يَْستنُ  به وسلَُكوه وهو فاستَنُّوا : إذا ابتدأ أمراً من البِّر لم يَعِرفه قَوُمه ، يَُسنّه ً و َسنّا :  الَسنَنُ والمصَدر ،  فالسَّنُ  ؛ سنَنا

 .المسنُون االسم بمعنى

ُجل : سنن وقال شمر : قال ابن شميل :  : إذا أُكل نباتُها ، قال الطَِّرّماح : سنينو َمْسنونة األرُض فهي ُسنّتوقَْصُده وهّمتُه.  الرَّ

يريريريريريريريريريريريريريه  نُّ الريريريريريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريريريريريح  فريريريريريريريريريريريريريِ رِق   ريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريري 

  
ني   لريريريريريريريِ لريريريريريريريِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ  يف الريريريريريريريبريريريريريريريَ لريريريريريريريْ لريريريريريريرينَي اجلريريريريريريري   مسريريريريريريريَ

  
إلى اليمن فأََمرني أن آخَذ من كّل ثالثيَن من البقر :  وسلمعليههللاصلىبَعثَني رسوُل هللا قال : في حديث ُمعاذ ويعني الَمْحَل. 

 .ُمِسنّة تَبِيعاً ، ومن كّلِ أربعين

ِكبَرها كالّرجل  أسنانِها ، وليس معنى أَسنَّتْ  إذا أَثْنَيا ، فإذا َسقَطْت ثنِيتها ، بعد طلوعها فقد الُمِسنّ  والبَقَرةُ والشاةُ يَقَع عليها اسمُ 

الثالثة ، وكذلك الِمْعَزى تُثْنى في الثالثة ، ثم تكون َربَاِعيةً في الرابعة ، ثم  الّسنة ، ولكن معناه ُطلوُع ثنِيّتها. وتُثْنى البَقرةُ في

 ِسْدساً في الخامسة ، ثم ساِلفاً في السادسة ؛ وكذلك البقُر في جميع ذلك.

، هكذا حدَّثنيه محمُد بُن إسحاق عن أبي ُزْرعة  تُْسنن ر أنّه قال : يتّقى من الّضحايا الّتي لمروى مالك عن نافعٍ عن ابن ُعمَ و

 .عن يحيى عن مالك

ً  كأنها لم تُعطَ  أَسنانُها بفتح النون األولى ، وفّسرهُ : التي لم تَنبُت« تُْسننْ  لم« : »كتابه»وَذكر القُتَيبي هذا الحديَث في  ،  أسنانا

 هللا. َسنّهاو،  أسنانُها البََدنةُ : إذا نبتتْ  ُسنِّنتِ  ْلبَن ، أي : لم يُعَط لبناً ، ولم يُسَمن ، أي : لم يُعَط َسْمناً. وكذلك يقال :كقولك : لم يُ 

 قال : وقوُل األعشى :
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   مسىّت السَِّ يس  هلا ق  َأَسّن  
ً  أي : نَبَت وصارَ   لم» َرَوى وفّسر من وجهين : أحدهما : أنّه ُرِوي في الحديث :؛ هذا كلّه قول القتيبّي ، وقد أخطأ فيما  ِسنّا

فأَظَهر التضعيَف لسكون النون األخيرة ، كما يقال : لم تُحلل ، وإنما أراد ابن عمر أنه يتقى  تُسن بفتح النون األولى ولم« تُسنَن

ى بضحيّته لم تُثِْن ،  اإلثناء ، وهو  : األسنَان ؛ وعلى هذا قوُل الفقهاء ، وأدنى أَسنَتْ  لم تَِصر ثَنِيّة ، وإذا أَثْنَْت فقدأي : أن يَُضحَّ

لُوع.  أن تَْنبُت ثَنِيّتاها ، وأقصاها في اإلبل البُُزول ، وفي البقر والغنم الصُّ

َجبَلة بن ُسَحيم حّدثنا به محمد بن إسحاق عن الَحسن بِن عفان عن أسباط ، عن الّشيباني ، عن  والّدليل على صحة ما ذكرتُه ما

ي بالَجَذعقال : قال : سأَل رجٌل اْبَن عمَر ف ر لك أّن معنى قوله : فقال : َضّحِ بالثَّنِّيِ فصاِعداً  ؟أضّحِ يُتّقى من » ؛ فهذا يّسِ

 أراد به اإلثناء.« تُْسنِنْ  الّضحايا التي لم

هللا ؛ وهذا باطٌل ، ما قاله أحد يَعِرف أدنى  َسنَّهاو،  أسنانُها البََدنة إذا نبتتْ  ُسنت وأما خطأ القُتَْيبي من الجهة األخرى فقولُه :

 شيء من كالم العرب.

ً أي : لم يُْلبَْن ولم يُْسَمْن ، »وقولُه أيضاً :   خطأ أيضاً ، إنما معناهما : لم يُطعَم َسْمناً ، ولم يُْسق لَبَناً.« لم يْعَط لَبناً وَسْمنا

ً  الَحديدَ  َسنّ  : مصدرُ  السَّنُ  الحراني عن ابن السّكيت : ً وَ  ُسنّة ِللقَوم َسنَ و،  َسنّا ْرعَ  َسنَ و َسننا ً  عليه الّدِ  : إذا َصبّها. يَُسنّها َسنّا

ً  اإلبِل َسنو ،  الَخْيل َسنَن اإلبل والخيل. ويقال : تَنَحَّ عن استِنانُ  : الَسنَنُ و: إذا أحَسن ِرْعيَتَها حتّى كأنه َصقَلها. قال :  يَُسنّها َسنّا

 َسنَن وقال أبو ُعبَيد : قال الفراء : .ُسنَنهوالطريق  َسنَن ما يَُرّد وجُهه. ويقال : تَنَحَّ عن سنَنٌ  «من اإلبل والخيل»وجاء : 

 : محّجتُه. ُسنَنُهوالطريق 

عليه ِدْرَعه : إذا َصبَّها ، وال يقال : شّن. قال : ويقال : َشّن عليِه القارةَ ، أي :  َسنّ  يقال : وقال ابن السكيت : قال األصمعّي :

قها. َشّن الماَء على شرابِه ، أي : فّرقه عليه.  ِمْن )الماَء على َوْجِهه ، أي : َصبّه عليه َصبّاً َسْهالً. وقوُل هللا جّل وعّز :  َسنّ وفرَّ
 متغيِّر.أي : ،  (ِمْن َْحٍَإ َمْسُنونٍ )قال ابن السكيت : سمعُت أبا عمرو يقول في قوله : ،  [26 الحجر :] (َْحٍَإ َمْسُنونٍ 

 (ِمْن َْحٍَإ َمْسُنونٍ )، أي : تغيِّر. وقال الّزّجاج في قوله :  َمْسنون الماُء فهو ُسنَ قال : وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه 

 يق.الطر ُسنّة ، أي : َمْصبوب على [26الحجر : ]

ً  : متغيِّر. وقال بعضهم : طّوله َجعَله طويالً  (ِمْن َْحٍَإ َمْسُنونٍ )وقال اللّحياني : قال بعضهم :   مسنون ؛ يقال : رجل مسنونا
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 الوجه ، أي : مَسَسن  الَوْجه طويلة.
 السَّنِينَ  الَحَجر على الَحَجر ، والّذي يَخُرج بينَهما يقال له َسنَْنتُ  هو المتغيِّر ، كأنّه أُِخَذ من (ِمْن َْحٍَإ َمْسُنونٍ )وقال الفّراء : 

 وهللا أعلم بما أراده.

ى ً  قال الفّراء : يسمَّ يكون قال : وال  .َسنِين عليه ، أي : يَُحّد عليه ، ويقال للذي يسيل عند الَحّك : يَُسنّ  ألن الحديد الِمَسُن ِمَسنّا

 يقال : المحكوك. (ِمْن َْحٍَإ َمْسُنونٍ )ذلك السائُل إال ُمنتِناً. وقال في قوله : 

ْطب.و  قال ابن عباس : هو الرَّ

ً  سّميَ  الَمْسنون المْصبُوب على ُصورة. وقال : الَوْجه الَمْسنُون الُمْنتِن. وقال أبو عبيدة :قال : وي  ألنه كالمخروط. َمْسنونا

وهو الطريق  السَّنَن معناه : من أهل الطَِّريقة المستقيمة المحمودة ، وهي مأخوذة من السُّنة لهم فالن من أهلوقال أبو بكر : قو

 الَوْجه. ُسنّة أيضاً : السُّنّةو .ُسنَنِهوالطريق  َسنَن ؛ يقال : ُخْذ على

نّة والحديدةُ الّتي يُحَرث بها األرُض يقال لها : ّكة وجمعُها الّسِ نَن والّسِ نَن ويقال للفُُؤوس أيضاً : .الّسِ وهي  ِسنٌ  ، ويقال : هذه الّسِ

ً  ، وتُْجَمع ُسنَْينَة مؤنّثة وتصغيُرها ً و أَُسنّا وتِنُهُ وِحتْتُهُ  سنّةٌ  أبيك. ويقال : هو َسنِينةُ  يقال له بُنَيٌ  . قال اللّحياني : قال القَنَاني :أَْسنانا

ن ه في: إذا كان قِْرنَ   .الّسِ

ً  الناقةَ  َسانَ  قال ابن السّكيت : الفحلُ  خها ، وذلك أن يَطُرَدها حتى تَْبرك ، قال ابن ُمقبِل : ُمَسانّةً و ِسنانا  حتّى نَوَّ

َرى وكريريريريريريريأَنريريريريريريرياو  ح عريريريريرين غريريريريريريريِ ِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريِ

  
اَل   اْرقريريريريريريَ لريريريريريريريان  فريريريريريريريَ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا عريريريريريريَ اهريريريريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريريريريق ثريريريريريريريَ لريريريريريريِ  فريريريريريريَ

  
 العَْدِو الّشديد فأَْرقَل ، وهو أن يرتِقع عن الذَّميل. وقال األََسدّي يصف فَْحالً :ناقَتَه ثم انتَهى إلى  َسانَ  يقال :

َ ا يريريريريريريِ  مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريِ را  الريريريريريريعريريريريريريِ كريريريريريريَ بريريريريريريَ لريريريريريريْ  لريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريان َذارِعريريريريريريريريريا  وعريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا  ْوَع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  طريريريريريريريريريَ

  
نان َطْوع»بالعَُضد يقال : َذْرع له : إذا َوَضَع يَده تحت ُعنُقه ثم َخنَقه. والعاضُد : الّذي يأخذ « ذارعاً »  يُطاِوعه يقول :« الّسِ

نان ً  الفحُل الناقَة َسنَ  كيف شاء. ويقال : الّسِ  قال : : إذا َكبَّها على وجِهها.  يَُسنُّها َسنّا

ا اهريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ ْه أتْبريريريريريريريريريز  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ

  
ا  ه َأْو َدْرَ هريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَّ  فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : َدفَعَها.

، وإذا سافرتم في الَجْدب  سنّتَها إذا سافرتم في الِخْصب فأَْعُطوا الركبَ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

 .«فَاْستَْنُجوا

 من أَْسنانو ِسنٌ  يقال : األسنان ؛ الرمح فإن كان الحديث محفوظاً فكأنها جمع سنان إاّل َجْمع األِسنّة قال أبو ُعبيد : ال أعرف

 جمُع الجمع. أِسنّة الَمْرَعى ، ثم

نان جمع األَسنّة وقال أبو َسِعيد :  قال : والعََرب تقول : .األْسنان ال َجْمع الّسِ
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نّ  اََّْمض   لانٌ  اإلِبَل على ا  لَّة فاََّْمض َيسريريريريريري  هلا على رْعي ا  لة وذلك أَنا َتصريريريريريري  ق األكل بع  اََّْمض ،  سريريريريريريِ
ّله وكذلك الرِّكاب   ذا ْفر ونز وهلم ، وذلك  ذا أصريريابه سريري  ّلا   يف املرَتِع عل   رامسة السريريَّ  من املرَّْعى يكون ذلك سريريِ

مع ِسلاان   لان  أِسّلة على السَّْت ، وَي   ، وهو وجه  العربّية. السِّ
يها على اْلخلة. قال : « يَُسنّها»قال : ومعنى :  نانوأي : يقّوِ  القّوة. ، وهو َسَن يَُسنُ  : االسم من الّسِ

 قلت : قد ذهب أبو َسِعيد َمذَهباً َحَسناً فيما فَّسر ، والذي قاله أبو ُعبَيد أصحُّ وأبيَن.

نّ  قال الفراء فيما روى عن ثعلب عن سلَمة :  : األَكل الشَّديد. الّسِ

ً  قال : وسمعُت غيَر واحٍد من العََرب يقول : أصابت اإلبُل اليومَ   السنّ  ْت منه َمْشقاً صالحاً ، ويُجَمعمن الّرْعي : إذا َمَشقَ  ِسنّا

ً  بهذا المعنى  ، كما يقال : كّن ويُجَمع أكناناً ، ثم أكنّة جمع الجمع. األَسنان أسنّة ، ثم يُجمع أَْسنانا

 وسلمعليههللاصلىرواه ِهشام بن حسان عن جابر بن عبِد هللا قال : قال رسوُل هللا  فهذا صحيح من جهة العربيّة ، ويقّويه حديثٌ 

كابَ : »  .«أَْسنانها إذا ِسْرتم في الِخصِب فأَمكنوا الّرِ

 .األَْسنان : إنها جمع األسنة قلُت : فهذا اللّفظ يدّل على صحة ما قاله أبو ُعبَيد في

 لّرعي.وهو األَكل وا الّسنّ  : جمعُ  األَسنانو

عبد  حّدثنا محمد بُن سعيد قال : َحدَّثنا الَحَسن بُن علي قال : حدَّثنا يزيد بُن هارون قال : حدَّثنا هشام ، عن الَحَسن عن جابِر بنِ 

ُكبَ »قال :  وسلمعليههللاصلىهللا عن النبّي  ان الَجْدب ، وال تعدوا المنازل ، وإذا ك أَِسنتَها إذا كنتم في الِخْصِب فأْعُطوا الرُّ

َجواٌد الّطريق فاستَْنُجوا ؛ وعليكم بالدُّْلَجة فإِّن األرض تُْطَوى باللّيل ، وإذا تغّولت بكم الِغيالن فباِدُروا باألذان ، وال تَنِزلوا على 

باع ، وال تَْقضوا عليها الحاجاِت ، فإنها الَمالِعنُ   .«، وال تُصلُّوا عليها فإِنَّها َمأَوى الحيّات والّسِ

ً  الفحُل الناقةَ  َسانَ  ويقال : ُحكُمه وأمُره أي : هللا ،  ُسنّة الفُحول : إذا تكاَدَمْت. ويقال : هذه تَسانَّتوإذا كّدتها.  : يُسانُّها ِسنانا

 َسنَ  به الِفْعل ؛ أي : ألنه أريد« هللا سنة»،  [38األحزاب : ] (ُسنََّة هللِا يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبلُ ) ونهيُه ؛ قال هللا جّل وعّز :

 هللاُ ذلك في الّذين نافَقوا األنبياَء ، وأَوَجفوا بهم أن يُقتَلوا أيَن ثُِقفُوا ، أي : ُوِجدوا.

 : الصُّوَرة والَوْجه. فالسُّنّة وأُّمةً ، ُسنّةً  وقال ابن السّكيت : يقال : هو أشبهُ شيٍء به

 واألُّمةُ : القامةُ.
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 الوجه : دوائره. ُسنّةوأَُشره.  الِمْنَجل : أَْسنانوَحبَّةٌ من رأِس الثُّوم. أي : من ثُوم ،  ِسنٌ  وقال اللّيث : يقال :

وقال األصمعّي : أصلُه أّن رجالً ساَوَم رجالً قال : بَْكِرِه.  ِسن وقال أبو ُعبيد : من أمثال الصادق في حديثِه قولهم : َصَدقني

بَْكِره ؛ فَذَهَب مثالً. وهذا الَمثَل يُرَوى  ِسنُ  َصَدقَني ، فأَخبََره بالحّق ؛ فقال المشتِري : سنَه عنببَْكر أراد ِشراَءه ، فسأل البائَع 

 عن علّي بن أبي طالب أنّه تكلّم به بالكوفَة.

نانُ  : اسُم الدُّبّة أو الفَْهد رَوى للمؤّرج : السَّنّة وقال اللّيث : بَان. وأنَشد : الّسِ  : الذِّ

 ا  وحيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرأب  أيكريريريريريريريريريريريريريل أتُّيريريريريريريريريريريريريريز أ

  
لريريريريريريريريرياِن و   يريريريريريريريريريم  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريني عريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريني َونريريريريريريريريريِ

  
 : ما َرَمْت به الِقْدر : إذا فارت. تأزيزاً  قال :

ى به أهل السَّواِد ،  ُسْنُسنُ قال : : طريٌق يُْسلَك ،  الُمْستَِسنُ وقال :   : الطريقة المستقيمة. السُّنَّةواسٌم أعجمي يُسمَّ

بُدَّه حتى أي : قُروَن فَرِسك ،  اْسنُنْ  ، أي : بَيّن طريقاً قويماً. ويقال : ُسنّةً  هللاُ  َسنَ و. ُسنّة َمتْن الِحمار :ويقال للخّطِ األسَود على 

 له قَْرن وقُرون ، وهي الدُّفع من العََرق ، وقال ُزَهير : ُسنَ  يَِسيَل َعرقُه فيَْضُمَر. وقد

راَد فريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريلَّ يريريريريريريريريريريريريْوُ  وِّد هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريري 

  
ن  عريريريريريريلريريريريريري  رون  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريا الريريريريريري ريريريريريري  كريريريريريريِ لريريريريريريريابريريريريريريِ  ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فالٌن ِرْعيَتَه : إذا كان َحَسن القيام عليها ، ومنه قوُل النّابغة : َسنَ  ويقال :

 َعْيِ يِّ يف َرْعي  وتريْ رِيِ  
   َسن  امل

 .َسنِينة : رماٌل تستطيل على وجه األرض ، واحدتُها السنائنو

 وقال الَطرّماح :

 َسلائِن   أَْرطاأِب مِسْ ف  بني ِكْسَرىْ و   
ياح : الّسنائن وقال مالك بُن خالد الُخناعّي في  الّرِ

ا يريريريريريريريريريض  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري ِّ ِ  غريريريريريريريريريَت بريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ  أبريريريريريريريريريريَ

  
ن   لريريريريريريريائريريريريريِ هريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول رجريريريريريريرياع ُّفريريريريريزفريريريريريتريريريريريْ

  
 .َسنِينة : الّرياح ، واحُدها السَّنائِن قال :

ْجع ، وهو ماُء السَّماء في الغَِدير. جاع : جمُع الرَّ  والّرِ

نُ  : إذا جاءت على َوْجه واحٍد ال تختلف. الفّراء واألصمعّي : َسنائن زيد : جاءت الّرياحوقال أبو   : الثَّْور الَوْحشّي. الّسِ

 وقال الراجز :

ِن  َواِج السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ ه مسريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريريَ

  
ِن   عريريريريريريريريريريريريريريِ ْرثريريريريريريريريريريريريريريَ  يف َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أجريريريريريريريريريريريريريريَوَف مريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي يُستَنّ  : ما السَّنُونو يها. األسنان به من َدواء مؤلَّف يقّوِ  ويطّرِ

 رأِسه ، أي : فيما شاَء واحتكم. ِسنّ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد يقال : وقع فالن في
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رأِسه ، وفي ِسّي َرأِسه ، وَسَواِء  ِسنِ  رأِسه : َعَدُد َشْعِره من الخير. وقال أبو اْلَهْيثَم : وقع فالٌن في ِسنُ  قال أبو عبيد : وقد يُفَسَّر

 رأِسه بمعنًى واحد.

 ، أي : فيما شاء واحتَكم.« رأِسه ِسنِ  في» َرَوى أبو عبيد هذا الحرَف في األمثال :

 َسنَنٌ  والصواب بالياء ، أي : فيما َساَوى َرأَسهُ من الِخْصِب. يقال : جاء من اإلبلِ « في سيِّىِء رأِسه« : »المؤلَّف»ورواه في 

أيضاً  َسنَنٌ  يَْدفع كلَّ شيء إذا أَْخَرَج الدََّم بَِحْمَويه. والطَِّريق َسنَنٌ  طعنةً فجاَء من َدنّهاال يرّد وجُهه ، وكذلك من الَخْيل ، وطعَنَه 

 ، وقال األْعَشى :

او  وَُ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريَ زَْج يريريريريريريريريريَ ن  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ ْ  نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  
ن   لريريريريريريريريريريَ س  أ وَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريِ ِح حنريريريريريريريريريريَْ  ِء  لريريريريريريريريريريرُّمريريريريريريريريريريْ

  
 .َسنَّه يُْسِرعون إلى القتال. قال : وكلُّ َمن ابتََدأَ أَْمراً َعِمل به قوٌم بعَده قيل : هو الَّذيقال َشِمر : يُريُد أُولى القْوم الذين 

 قال نَُصيب :

ق   ه  اَّريريريريريريري  َّ َأوََّل عريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ لريريريريريَ  كريريريريريريريأيّنِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه  بريريرييريريريريلريريريريهريريريريم َومسريريريريريريريْ ي   بريريريريريريريْ بريريريريَ  مريريرين الريريريلريريريريريريرياِس َأْو َأمسريريريْ

  
 ُم الطَّْعنَِة : إذا جاءت َدْفعَةٌ منها ، وقال أبو َكبِير اْلُهَذِلّي :دَ  اْستَنَ والدابةُ على َوْجِه األرض ،  اْستَنَّت أبو زيد :

ة رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ وِّ مريريريريريري  لريريريريريري  َن الريريريريريريفريريريريريري  لريريريريريريَ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ تريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َرْوَرِف   عريريريريريريريريريْ ر  مريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريَ َاَب بريريريريريريريريريِ ي الريريريريريريريريري ُّ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريَ

  
 ليس منهم. والقَْرَعى من الِفَصال :الفُْصاَلُن حتى القَْرَعى ؛ يُْضَرُب مثالً للرجل يُْدِخل نفَسه في قوم  استَنَّتْ  ومن أمثالهم :

الفصاُل الّصحاُح َمَرحاً نََزت القَْرَعى نَْزَوها تَشبَّهُ بها ، وقد أضعَفَها القََرُع عن  استَنَّت التي أَصابََها قََرع وهو بَثْر ، فإذا

 : َضْرٌب من تَْمِر الَمِدينة معروفة. السُّنَّةُ والنََّزَوان. 

 والشَّنَاِشُن : الِعظام ، وقال الَجَرْنفَش : السَّنَاِسن عرابي :أبو تراب : قال ابن األ

  ّ ْه مريريريريريريريريريِ ْزَوأَب أَبريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَف تريريريريريريريريريريَ

  
ِن   جريريريريريريريريريريَ ِق املريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ِسْنِسن رُؤوس الَمحال ، واِحُدها : السَّنَاِسن أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

 اللُّْحَمان ، ألنها تكون بين َشطَّيِ السَّنام.البَعير من أطيَب  َسنَاِسنِ  قلت : ولحمُ 

 ولحُمَها يكون أشمط طيّباً.

ةً ، وأْنَشد : النَّسُ  قال الليث :: نس   : لُُزوُم الَمضاِء في كّل أمر ، وهو سرعةُ الذهاب ِلُوروِد الماِء خاصَّ

 بريَل   َ ِْسي َق َاه  ن سََّسا و   
:  النَّسّ  فإن َشِمراً قال : سمعُت ابَن األعرابّي يقول : النَّسُ  سََّره ، وال فيما احتجَّ به. أماقلت : لم يُِصْب الليُث في شيء فيما ف

 السَّْوُق الشديد ، وأنَشد :

اَء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدرأب  وَ  ْم ِ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريري  ْ  نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
ْوُِّي   اَل هبريريريريريريريا مسريريريَ ِوْرِد طريريريريريريريَ لريريريْ ي و لريريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريَ

  
اج :  وقال ابن األعرابي في قول العَجَّ
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 مَسْصَ  اْلغ واأِب الَعْوَمَج اْلَمْلس وَسا   
 : الَمْطرود الَمُسوق. المنسوس قال :

 والعَْوَمُج : الحيَّةُ.

 : السَّْوُق الشديد ، وأما قوله : النَّسُ  وقال أبو عبيد :

 بريَل     ِْسي َق َاه  ن سََّسا و   
 ، ولكنَّها القََطا التي َعِطَشْت كأنها يَبَِسْت من شّدةِ العطش. الذي هو بمعنى السَّْوق النَّسّ  ها هنا ليست من النُّسَّسَ  فإن

ً و يَنِسّ  . وقد نَسَّى الشيءُ ناسَّةٍ و نَاٍس  جاَءنا بُِخْبزٍ قال : وقد َرَوى أبو عبيد عن األصمعي ي  ، ومنه قوله : يَنُُس نَسَّا

َِسي َق َاه  َنسََّسا وَ     بريَل     
 عطشاً. بمعنى البُبَّس النُّسَّسَ  فجعل

يَْمِشي ، أي : أَصَحابَه يَنُسّ  حديث عمَر أنه كان : الّسْوق ومنه النَِّسيسوالُجوع الشديد ،  : النَِّسيسُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 مثُل : نَشَّ ونَْشنََش ، وذلك إذا ساق وَطرد. نَْسنسو نَسَ  َخْلفَهم. وقال َشِمر : يقال :

 : بقيَّة النَّْفس ، وأْنَشد : النَِّسيس أبو ُعبَيد :

   فريَ ْ  َأْوَدى  ذا بريَلَ  اللَِّسيس   
 : غايةُ َجهد اإلنسان ، وأْنَشَدنَا : النَِّسيسُ  وقال الليث :

    ِقي اللَِّسيِس م ْةِرٌف كاللَّْ ن 
 وأخبَرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي : أنه أْنَشَده :

 بذا  ِنْسَلاس   ْق   ق عَتها 
 : َصْبُرها وَجْهُدها. النَّْسنَاسُ  قال :

 ، أي : ذاُت َسْيِر باٍق. نَْسنَاٍس  ناقةٌ ذاتُ  وقال أبو تراب : سمعت اْلغَنَِويَّ يقول :

ُجل  في َحْوِصِه مثلُه.: إذا كان يَُموُت وقد أَْشَرف على َذَهاب نِِكيَستِِه وقد ُطِعَن  نَِسيُسهُ  قال : ويقال : بَلََغ من الرَّ

ر  ز بمعنًى واحد. نِْسناسوعمرو عن أبيه : ُجوٌع ُملَْعلَع وُمَضّوِ  وُمقَّحِ

 يَأُْجوُج وَمأْجوج. : النِّْسناسُ و: الُجوُع الشديد. ـ  بكسر النونـ  النِّسناس وقال ابن األعرابي :

أبي حدثنا محمُد بن إسحاَق ، قال : حدَّثنا عليُّ بن َسْهل ، قال : حدَّثنا أبو نعيم ، قال : حدَّثنا ُسفياُن عن ابن ُجَريج ، عن ابن 

 قال : الذين يُشبُِهون الناس وليسوا بالناس. ؟النِّسناس قيل : وَما .النِّسناس َذَهب الناُس وبقيَ قال : ُملَيكة ، عن أبي هريرة ، 

أخبََرني المنذري عن ثعلب عن يعقوَب الَحْضَرمّي عن مهدي بن ميمون ؛ عن َغْيالَن بن جرير ، عن مْطرف قال : َذَهب و

 ؛ فتح النون. ، وأُناٌس ُغِمسوا في ماِء الناس النَّسناس الناُس وبقيَ 

 الناس : إذا َسعَى بينهم بالنّمائم ، وهياإليكاُل بين الناس ؛ يقال : أكَل بْين  : النَِّسيسة ابن السكيت : قال الكالبّي :
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 .َنِسيسة  ع   اللَّساِئس
ً  الشاةَ  نََسْست أبو ُعبَيد عن الكسائي :  : إذا زجرتَها فقلت لها : إْس إْس. أُنّسها نَسا

 وقال غيره : أَسْسُت.

ً  الصبيَ  نَسَّْستُ  وقال ابن ُشميل :  .، وهو أن تقول : إْس إْس ليَبول أو يَْخرأَ  تنسيسا

 ونَْصنَص. نَْسنَسَ قال : في ُسرعة الّطيَران ؛ ي النَّْسنَسةُ  الليث :

 : َخْلٌق على ُصورة بني آَدم ، أشبَهوهم في شيء وخالَفوهم في شيء ، وليسوا من بني آدم. النَِّسْناسوقال : 

ً  جاء في حديث : أَّن َحيّاً من قوم عاٍد َعَصْوا رسولَهم فمَسَخهم هللاو ، لكل إنسان منهم يٌد وِرْجل ِمن ِشّقٍ واحد يَنقُزون  نَْسناسا

 كما ينقُز الطائر ، ويَْرَعْون كما تَرَعى البهائم.

 األصوُل الرديئة. : النُُّسسُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 ُهبُوباً بارداً.وَسْنَسنَْت : إذا هبَّْت  نَْسنََستْ  باردة. وقد وَسْنسانَة : نَْسنَاَسة ريحٌ « : النوادر»وفي 

 من ُدخان ، وَسْنساٌن ، يريد دخاَن ناراً. انتهى وهللا أعلم. نَْسنَاسٌ  ويقال :

 ابب الس ني والَفاء

 [س ف]
 [.مستعمالن]سف ، فس : 

ً  السَِّويقَ  َسِفْفتُ  قال الليث ::  [سف]  .يُستَفّ  : اسُم ما السَّفوفُ و .َسفٌ  : إذا اقتمحته. قال : واقتماح كّلِ شيء يابس : أَسفُّه َسفّا

 من ذلك : القَْمحة. السَّفّةوالَوْشم نَئوراً.  أسفَْفتُ والَجُرَح دواًء ،  أسفَْفتُ و

ٍة  السَّفَّةو ً  الُخوص أَْسفَْفتُ و: فعُل َمرَّ  .اإلْسفاف : إذا نََسْجَت بعَضه في بعٍض. وكلُّ شيء يُنَسج باألصابع فهو إسفافا

 معناه كلُّه نسْجتُه. : أَسفَْفتهو سفَفَتْهوَرَمْلُت الَحصيَر وأَْرَمْلتُه ،  وقال أبو زيد نحواً مّما قاله أبو ُعبَيد :

ْحل : ض َسِفيف ويقال لتَْصدير الرَّ بيل وللُجلّة. ُسفّ  : ما السُّفّةو لسَِّفيفُ اوالُخوص.  كَسفيف ؛ ألنّه ُمعرَّ  حتى ُجِعل مقداراً للزَّ

 : شيء من القَراِمل تَضعُه المرأةُ على رأسها. بالسُّفّة في حديث إبراهيم : أنّه َكِره أن يوصَل الشعر ، وقال : ال بأسو

 أو أُْختِه. الرجُل النَّظر إلى أّمه أو ابنَتِه يُِسفَ  ُرِوي عن الشَّعبّي أن َكِره أنو

 .ُمِسفّ  : ِشدَّة النظر وِحّدتُه ، وكلُّ شيء لَِزم شيئاً ولَِصق فهو اإلسفافُ  وقال أبو ُعبَْيد :

 وقال َعبيد يصف َسَحاباً :

ه  َ بريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ َق األْر. هريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريْ ٌف فريريريريريريريريري   َدان  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َُ  لريريريريريريريريريريرّاِ    ن قريريريريريريريريريريا ه مريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريري  ْ فريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريرياد  يريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ

  
 أنه كان يُِحب َمعَاِليَ  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبّي و
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 ال اب. َسْفساف ن أراد َم اّق األمور وَمالِئمها ن   بِّهْه  ا َدقَّ من َسَفسافها األمور وي بِغض  
 وقال لَبيد :

َه أ ك فريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعو  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا دفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريريا  وطريريريريريريريريريريريريريِ ه َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ْل فريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريَ

  

فْ  ْرِء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
َ

ه املريريريريريريريريريريريريريري ني َوجريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ااَف   يريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَ اِب ومريريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريري ُّ

  
ً  الُخوصَ  أسففتُ  قال اليزيدّي : قاربُت بعضه من بعض ، وكلُّه من اإللصاق والقُْرب ، وكذلك في غير اْلُخوص ؛ وأَنَشد  : إسفافا

: 

   بريَردا  أسَف لِ ات ه   إل ِِْ  
 األرض.: إذا طار على َوْجه  يُِسفّ  وأحَسُن اللِّثات الُحمَّ. والطائر

 : انتخال الدَّقيق بالمنخل. السَّْفسفة وقال الليث :

 وقال ُرؤبة :

ِن  فريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريج  الريريريريريريريريريّرِ   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ذا َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريِ

  
ن   ْزمريريريريريريريِ َن يف أَْرجريريريريريريرياِء  ريريريريريريرياو  مريريريريريريري  فريريريريريريريْ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جل اللَّئيم العطيّة : َسْفَسافُ وقال :  عر : رديئه. ويقال للرَّ  .ُمَسْفسفٌ  الّشِ

فَ  وقال َشِمر :  الَحيّة ، وكذلك قال أبو عمرو فيما َرَوى ثعلٌب عن عمَر عنه.:  الّسِ

 وقال الهذلي :

ا مريريريريريريرياجريريريريريريري ا  وابريريريريريريريَن مريريريريريريرياجريريريريريريريِ    يريريريريريريريَّ حريريريريريريريَ  
يريريريريريريريَل املريريريريريريري   ريريريريريريريَ

  
او   رَّ  املريريريريريو   أقريريريريريَرعريريريريريريريَ ا   ذا مريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الحيّة التي تطير في الهواء ، وأَنَشد : السُّف قال الليث :

ِ  و  ّف ذا الريريرِّيريريِش َعضريريريريريريريريريريريريريريريريّ  مسريريىت لريريََو أّن السريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ر    عريريريريريريريريْ ن فريريريريريريريرييريريريريريريريريه اَنٌب وال ثريريريريريريريريريَ ّرين مريريريريريريريريِ ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
 ملريريريريريريريري

  
 قال : الثَّْعُر : السُّّم.

ً  الَماء َسِفْفتُ  أبو ُعبَْيد عن أبي زيد :  ، وسفته أَْسفُتُه َسْفتاً : إذا أكثرَت منه وأنَت في ذلك ال تَْروي. أََسفُّه َسفّا

 : تجري فَُويَق األرض ، وأَنَشد : ُمسفِسفة وقال أبو ُعبَيد : ريحٌ 

 َسْفَسَفْه م اّلَ  َهْيف  َذاِباَل و   
 أي : طيّرتْه على وْجِه األرض.

 من أَْسماء إبليس. السَِّفيفُ  َعْمرو عن أبيه قال :

 الرجُل : إذا َحُمق َحماقةً محَكمة. فَْسفَسوالّرجُل الضعيُف العَْقل. قال :  : الفَِسيس ثعلب عن ابن األعرابّي : :فس 

 األَحَمق النِّهاية. : الفَْسفاسُ  وقال الفّراء وأبو عمرو :

لى بعض ثم يُركَّب ِحيطان البُيوت من : ألواٌن من الَخَرز يُؤلَّف بعُضه إلى بعض ، ثم يُركَّب بعضه إ الفُسْيِفساء وقال الليث :

ر. وأَنَشد :  داخل كأنه نقٌش مصوَّ

   كَصْوِ  الَتَاَعِة يف الِفْسِفِس  
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راً  ْعفَى في أبدانهم. انتهى وهللا أعلم. الفُسفُس َعْمرو عن أبيه قال : بالفَُسْيفساء قال : يعني بَْيتاً مصوَّ  : الضَّ

 ابب الس ني والَباء

 [س ب]
 [.مستعمالن]سب ، بس : 

ً  : مصَدرُ  السَّبُ قال : الحّراني عن ابن السّكيت : سب  بُ و. َسبَْبتُه َسبّا  وأَنَشد : يُسابُّك : الّذي ِسبُّكوالِخماُر. قال :  : الّسِ

َه بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِّ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ  فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريَّ  ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِرمي    اِّ مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريّرجريريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ   ّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بُ  األعرابي :أبو العبّاس عن ابن  بِّيجات. : الّسِ  الّطِ

 وهي الدُّبر. الّسبّة جمع الّسبُ  قلت : جعل

 القََطع وأَنَشد : السَّبّ  وقال الفراء :

 مريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريان ذنريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريك  و 

  
   ْ الٌُ فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريْم غريريريريريريريريري   أبْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

واِل الريريريريريريريريريريريريريذَُّرى  وُ  طريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريرَاقريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريري 

  
   ْ هريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرُّكريريريريريريريريريريريريريريريَ وائريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريرُّ بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َعراقَب إبِله أَنَفةً مّما ُعيِّر به. فَسبَ  ، أي : ُعيِّر بالبُْخل« ُسبَ »قال : أراد بقوله : 

ى  العَراقيِب ألنّه يقطعُها. َسبّابَ  والسَّيُف يسمَّ

بُ  شمر عن أبي ُعبَيدة :  ر العسل :، وقال أبو ذُؤيب يصف ُمْشتا السَّبُ  : الَحْبل ، وكذلك الّسِ

َ  َّ عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا بريريريريريريني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    يريريريريريريْ ريريريريريريرية  و تريريريريريريريَ   ريريريريريريَ

  
راهبريريريريريريريا  بريريريريريريريو غريريريريريريري  كريريريريريريريْ ف يريريريريريريريَ ل الريريريريريريريوَكريريريريريريريْ ْرداء مريريريريريريريِ ريريريريريريريِ  حبريريريريريريريَ

  
ّب  أراد : أنه تََدلّى من رأس َجبَل على َخِليّة َعَسل ليَشتَاَرها بَحْبل شده في َوتد أثبتَه في رأس الجبل ، وهي الَخْيطة ، وجمعُ  الّسِ

 ، وأَنَشد : ُسبُوب

  َ يريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريوَب بريري ريريغريريْ يريريف  هلريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  الريريلريريهريريِ

  
لريريريريريريريَ     جريريريريريريْ ّ  املريريريريريريِ لريريريريريريَ ِا الريريريريريريعريريريريريري  ريريريريريريرياَب كريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريريري  لريريريريريريْ  تريريريريريريري 

  
قاق واحُدها السُّبوبُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :  .َسبِيبة ، واحدها السَّبائب ، وهي ِسبٌ  : الثِّياب الّرِ

 وأَنَشد :

رورو  جريريريريريريريريريريريريريريريريْه لريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريريريريريريريريريع  اَّريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريرير  رِق اَّريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريا  كسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
: َمتاُع َكتّاٍن يُجاُء بها من ناحية النيِل ، وهي مشهورة بالَكْرخ عند التّجار ، ومنها ما يُعَمل بمصَر فُطولُها  السَّبائب وقال شمر :

 . بُ وثمان في ِسّتٍ  : الِعمامة ؛ ومنه قوُل المخبَّل السَّعِدي : الّسِ

وال  كريريريريريريريريَ ريريريريريريريريتأب  و  لريريريريريريريري  ْوف  مسريريريريريريريري   َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ

  
رِقريريريريريريريرياِن   َ  الريريريريريريريريزَّبريريريريريريريريْ وَن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريّ فريريريريريريريريراحيريريريريريريريريَ ْزعريريريريريريريريَ  

 املريريريريريريريري

  
ياشي :  َشعَُر الذَّنَب ، وقال أبو عبيدة هو شعر الناصية وأنشد : : السَّبيبُ  وأخبََرني الُمنذِرّي عن الّرِ
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َنَ      ِبوايف السَِّبي  طويِل الذَّ
 الَموّدة. وقال مجاهد : تَواُصلُهم في الّدنيا. ، قال ابن عبّاس : [166البقرة : ] (َوتَ َقطََّعْت ِِبُِم اْْلَْسبابُ )وقال هللا جّل وعّز : 

 الموّدة. وأَنَشد : : الَمناِزل. وقيل : األسبابُ  وقال أبو َزيد فيما أخبََر المنذرّي عن ابن اليزيدي عنه

ا و     رَِمام ها و َت  ّعْه َأسباهب 
 [37،  36غافر : ] (َلَعلِ ي أَبْ ُلُغ اْْلَْسباَب * َأْسباَب السَّماواتِ )وقوله تعالى : قال : فيه الوجهان َمعاً : الموّدة والمنازل. 

 الَحْبل في هذا فالَسبَب ، [15الحج : ] (فَ ْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السَّماءِ ) ، وأما قولُه : سبَبٌ  هي أبوابها ، واحدهاقال : ، 

 : كل َحْبل َحَدْرته من فَْوق. السَّبَب الموضع. وقال شمر : قال أبو ُعبَيدة :

ً  القويُّ الطويل قال : وال يُدَعى الحبلُ  من الِحبال : السَّبَب وقال خالد بن َجْنبة :  حتى يُصعَد به ويُنَحَدَر به. َسبَبا

 وقول الشّماخ :

وِن كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا بريريريريريريريريرية قريريريريريريريريري  َّ الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ

  
ة الريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريِح راكريريريريريريريريريز    هريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريا وجريريريريريريريريريْ  رِمريريريريريريريريرياٌ  حنريريريريريريريريريَ

  
 ما أْجَوَدها. وقال لها : قاتَلَها هللا : َسبَّها يِصف حميَر الَوْحش وِسَمنَها وَجْوَدتها ، فمن نََظر إليها

 من الدهر ، وَسْنبة من الدهر ؛ كقولك : بُرهةً وِحقبةً. َسبةً  أبو ُعبَْيدة عن الكسائّي : ِعْشنا بها

من َصْحو ،  َسبّةٌ ومن بَْرٍد في الشتاء ،  َسبّةٌ  أصابتْناقال : أحوال : حال كذا وحاٌل كذا ؛ يأي : ،  َسبّاتٌ  ل : الّدهروقال ابن شمي

 إذا دام ذلك أَيّاماً. ِمن َرْوح : َسبّةٌ ومن َحّر ،  َسبّةٌ و

 ين.: اإلصبَع الّتي تلي اإلبهام ، وهي الُمَسبِّحة عند الُمَصلِّ  السَّبّابة الليث :

ً  .َسبَب : العاُر. وكّل شيء يُتوّصل به إلى شيء فهو السُّبّةو ً  وجعلُت فالنا إلى فالن في حاجتي َوَوَدجاً ، أي : ُوْصلَةً  َسبَبا

 وَذِريعةً.

ً  عليه الماُل ُجِعل المسبَّب ماِل الفَْيء أُخذ من هذا ألنَ  تسبِيبُ وقلُت :   لوُصول الماء إلى َمن َوَجب له من أهل الفَْيء. سببا

 : األرض القَْفُر البعيدة ، مستويةً وغيَر مستِوية ، وغليظةً وغيَر غليظة ، ال ماء بها وال أنيس. السَّْبَسب شمر عن ابن شميل :

 ومنه قيل لألباطيل التُّّرهاُت : البَسابُس.وبَْسبَس ،  َسْبَسب الِقفار ، واحدها والبَسابُِس : السَّباِسبُ  وقال أبو ُعبيد :

 : األرُض الشأسبة الَجْدبة. السَّْبَسب وقال أبو َخْيرة :

 : إذا سار َسْيراً  َسْبَسب َعْمرو عن أبيه :
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  ذا َ َتم َ ْتما  قبيحا . : َسْبَس و :  ذا َقَ ع رمِحَه.  َسْبس و لّيلا . 
، والمدينةُ خيٌر لهم  يَبِّسون يَخرج قوٌم من المدينة إلى اليََمِن والشام والعراق»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي : بس 

 .«لو كانوا يعلمون

، وأكثُر ما يقال  بِْس بِسْ و،  بَْس بَسْ  هو أَْن يقال في َزْجر الدابة إذا ُسْقَت ِحماراً أو غيره :« يَبِسون»قال أبو ُعبَيد قوله : 

ْجر للسَّْوق ، وهو من كالم أهل اليََمن ، وفيه لغتان : بالفتح ، وهو صوتُ   .يُبِسُّونو يَبُسُّون ، فيقال على هذا أَْبَسْستُ و بَسَّْستُ  الزَّ

ه ، أو أَبَسّ وبالغنم : إذا أْشالها إلى الماء.  أَبسَ  وقال أبو زيد : ه له. أَبَسَ  باإلبل عند الَحلب : إذا َدَعا الفصيَل إلى أّمِ  بأُّمِ

 الرجل : إذا ذهب. اْنبَسَ و، أي : يَسبحون في األرض.  يَبِسُّون وقال أبو سعيد

ً  بالغَنِم أبَسْستُ  عنك ، أي : اطردهم. ابن السّكيت : بُسُُّهمْ و باإلبل عند الحلب ،  أبَسْستُ و، وهو إْشالُؤك إيّاها إلى الماء.  إْبساسا

ن به الناقَة عند الحلب. و  بالناقة ، وأنشد : بسبسو .اإلبساس : تَِدّر عند بَُسوسٌ  ناقةٌ وهو َصوُت الّراعي يسّكِ

هريريريريريريريريريريريا رأب  وهريريريريريريريريريريريَو قريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريِ

  
ر    لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري  س  أو يريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريِ َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َل يريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريَ

  
نها. ومن أمثالهم : ال أفعَُل كذا ما يُبسُ  ، أي : يُبَْسبِس العاشرة : بعد ما سارت عشَر ليال اللّحياني عبٌد بناقٍة. وقال  أَبَسَ  بها يسّكِ

 : هو طَوفانُه َحولها ليحلبها.

إال في اإلبل. وقال الفّراء في قول هللا  اإلبساسَ  بالنعجة : إذا دعاها للحلب. قال : وقال األصمعّي : لم أسَمع أبَسَ  قال : ويقال :

ُسْيِ َِت اجْلِباُل َفكاَنْت َسراابً وَ )، صارت كالدقيق ، وذلك قوله :  [5الواقعة : ] ((5َوُبسَِّت اجْلِباُل َبسًّا ))جّل وعّز : 
 ، قال : وسمعُت العرب تُنِشد : [20النبأ : ] ((20)

 ب سَّا َبسَّا  و   ال َ ِبزَا َ ْبزا  
 عندهم : الدقيق أو السويق يُلّت ويتخذ زاداً. البَِسيَسةُ وقال : 

ً  السَّويق والدقيقَ  بَْسبَستُ  وقال ابن السكيت : الرجُل  بَسَ ولَْلتُهُ بشيء من الماء ، وهو أشدُّ من اللَّّت. قال : : إذا بَ  أبُسُّه بَّسا

 عقاِربَه : إذا أرَسَل تَمائمه.

ً  اإلبِلَ  بَسستُ  ويقال :  : إذا ُسْقتَها َسْوقاً لطيفاً. وقيل في قوله : أبُسُّها بَّسا

 َبسَّا َبسَّاو ال َ ِْبزا َ ْبزا  
: بَّل الدقيق ، ثم يأكله. والَخْبز : أن يخبز الَمِليل ،  البَسُ  والَخْبز : السَّْوق الشَّديد بالّضْرب. وقيل :: السَّْوق اللّطيف.  البَسُ 

 إذا استصعب ، ولكن يُْشلَى باسمه يُبسّ  بالشفتين دون اللسان والنقر باللسان دون الّشفتين. والجَمل ال اإلْبساسو
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 الرِّيح  لسحابة. يريب س   َ سح ضرع اللاقة ي سكِّلها لَتِ ّر ، وكذلك : أن اإِلْبساس واسم أّمه فيسكن. وقيل :
جاج : البَسيسةُ والجباُل ، أي : إذا صارت تُراباً.  بُست وقال أبو ُعبَيدة : ُبسَِّت ) : ُخبٌز يجفَّف ويَُدّق فيُشرب كالسَِّويق. وقال الزَّ

 شد :أيضاً ِسيقت ، وأن بُستو: لُتّت وُخِلَطت.  (اجْلِبالُ 

 انْبّس مَسّيا   الَك يِ  األْهيِل و   
ً  الحيّات انبَّست وقال اللّحياني : اطردهم. أي : َعْنك ،  بُسَّهم إذا َذَهب. ويقال : الرُجل : انبسّ وإذا َجرت على األرض.  : انبساسا

 ُسّويت. وقيل : فُتِّتَْت.أي : ،  (ُبسَِّت اجْلِبالُ )وقولُه : 

َّتَه. بَسَ  َعْمرو عن أبيه :  الشيء : إذا فَت

عاةُ.  : البُسبُس ثعلب عن ابن األعرابّي :  : النُّوق اإلنسية. البُسسُ والرُّ

 : األْسِوقة الَمْلتوية. البسسو

ّب أو مثل الّسعير البسيسة أبو ُعبَيد عن األصمعي وأبي َزيد : بالنّوى  : كلُّ شيء خلطتَه بغيره ، ِمثُل السويق باألقِط ثم تَبُلُّه بالرُّ

ً  لإلبل ، يقال :  .بَسستُه أَبُسُّه بَّسا

يت البسيس ، وهي ناقةٌ كانت تَِدّر على البسوس ومن أمثال العرب السائرة : هو أْشأَُم من ً  بها. ولذلك ُسّمِ أصابها رجٌل ـ  بَسوسا

َمثاَلً في  البسوسُ  نين كثيرة ؛ فصارتمن العرب بَسْهم في َضْرعها فقَتَلها ، فهاجت الحرُب بسببها بين َحيّي بكٍر وتَْغِلَب س

 الشؤم.

. البسوس وفي  قوٌل آَخر : ُرِوي عن ابن عبّاس وهو أشبَه بالحّقِ

حّدثنا محمد بن إسحاق عن المخزومي عن ُسْفياَن بن ُعيَينة عن أبي َسعد األعَور ، عن عكِرَمة عن ابن عبّاس في قول هللا جلَّ 

 اآلية. [175األعراف : ] (نا فَاْنَسَلَخ ِمْنهاالَِّذي آتَ ْيناُه آَّيتِ )وعزَّ : 

، وكان له منها ولد ، وكانت له مِحبَّة  البَُسوس قال : هو رُجٌل أُْعِطَي ثالَث َدَعَواٍت يُستجاب له فيها ، وكانت له امرأةٌ يُقاُل لها

 ؟، فقالت : اجعْل لي منها دعوةً واحدة قال : فلِك واحدة ، فماذا تأمرين

اْدُع هللاَ أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل ، فلما علمْت أنَّهُ ليس فيهم مثلُها َرِغبَْت عنه ، وأرادت شيئاً آَخر ، فدعا قالت : 

نا كل يِّرنا بةً تُعَ هللاَ عليها أن يَْجعَلَها َكْلبَة نبّاحة ، فذهب فيها دعوتان ، وجاء بَنُوها فقالوا : ليس لنا على هذا قرار ، قد صارت أُمُّ

 البَُسوس بها الناس ، فادُع هللا أن يردَّها إلى الحالة التي كانت عليها ، فدعا هللا ، فعادت كما كانت ، فذهبت الّدعوات الثالث في

 .البَسوس ، وبها يُضَرب الَمثَُل في الشؤم فيقال : أشأَُم من

 : بقلة. قلت : وهي البَْسبَاسةُ  وقال الليث :
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، وو ُُِّ  َبسريريريريريرية   فالن يف ماله َبسَ   ريريريريريريجٌر يتخذ مله الّرمسال. الّلحياين : . قال : والَبسريريريريريريْيس :مع وَدأٌب عل  العرب
 َوُّْمة  :  ذا ذه   يٌء من ماله.

 : السَّْيسبان وقد َرَوى سلَمة عن الفّراء أنه قال : .السْيَسب إنّه شجر ال أعرفه ، وأَراه أرادَ  البْسبَس قلت : الذي قاله الليث في

 ، قال طلق بن َعدّي : السْيسبُ  ر وهو السيسبَى ، يذكَّر ويؤنَّث ، يؤتى به من بالد الهند ، وربما قالوااسُم شج

 ع ْلق ِم ل عمود السْيسِ   و   
 وقال آخر فيمن أنّث :

   َكَهزِّ َنْةواِن َقِضيَ  الّسْيَسْب  
ضيع في َمْهده ، ومنه خبُر ُجريج الّراهب حين  البابوسوولُد الناقة. قال :  : البابوس ثعلب عن ابن األعرابي قال : : الصبيُّ الرَّ

 قال : فالٌن الراعي. وقد ذكر ابن أحمر البابوس في شعِره فقال : ف ؟، من أبوك بابوس استنطق الرضيَع في َمْهده فقال له : يا

َزعريريريريريريريا لريري وصريريريريريريريريريريريريريريريريي     بريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا جريريَ ه قريريريَ  مسريريلريريريريريريريّ

  
ر  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا   ِك أُ أنريريريريريريريريريِه والريريريريريريريريريذِّكريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريري 

  
 انتهى وهللا أعلم بذلك.

 ابب الس ني وامليم

 س م
 [.مستعمالن]سم ، مس : 

، أخبََرنا المنذرّي عن ابن فهم ، عن محمد بن  [40األعراف : ] (َحَّتَّ يَِلَ  اجْلََمُل يف َسِم اخْلِياطِ )قال هللا جّل وعّز : : سم 

والشَّهد قال : وسمعُت أبا الهيثم يقول  الّسم والشُّهد ، يرفعون. وتميٌم تفتح السُّمّ  الية يقولون :سالم ، عن يونس ، قال : أهل الع

 الحيّة. َسمُ  : السَّمّ و، لخْرق اإلبرة.  ُسمّ و سم هما لغتان :

 .سمام القاتل جمعه السمُ  وقال الليث :

أبرَص ، من كبار  سامُ وُعروق في َخْيشومه.  : سوامّ  والجميعُ  الساّمةو: عرقان في خْيشوم الفرس. قال :  السمانِ وقال : 

ً والَوَزغِ. قال :   أبرص. سوامُ وأبرص  ساّما

 الخاصةُ ، وأنشدنا : الساّمةُ  أبو ُعبيد عن اليزيدّي :

ِه و  عريريريريريريريريمريريريريريريريرييت عريريريريريريريريمريريريريريريريريّ م نريريريريريريريري   هريريريريريريريريو الريريريريريريريريذي أَنريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريريريرياِد َربريريريريريريريريريريريريُّ ِه و عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريََّ

  
 الخاصةُ واألقارب. وأهل المنحاة : الذين لَْيُسوا باألقارب. : المسّمة قال : وقال األموّي : أهلُ 

 الخاصة والمعّمة العامة. المسّمة ثعلب عن ابن األعرابي :

 : الموت. السامة وقال الليث :

 بتشديد الميم فهي الساّمة الميم ، والتشديد فيه خطأ عند البصريِّين والكوفيين ، وأماقلُت : المعروف في هذا الحرف تخفيُف 
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اللهم  ين أعوذ  بك من كلِّ  ي ان  وهامة ، ومن  ر كلِّ »مس يث ابن عباس :  من اهلواُ ، ومله السم ذوا 
 .«سامة عني  المة ، ومن  رِّ كل

نبور والعَْقرب وأشباهها. تَسم ديد الميم ؛ ألنهابتش السَّوام فهو يسمُ وقال شمر : ما ال يقتُل   ، وال تَبلُغ أن تقتُل مثل الزُّ

 ، وأنشد : ُسّمةو َسمٌ  : الَوَدع وأشباُهه يستخرج من البحر يُنظم للزينة ، واحدها السُّموم وقال الليث :

ه  خريريريمّ  مريريريريريريريا يريريريكريريريريريريرياد َجسريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريمريريريريريريري   عريريريلريريريى م صريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريَ

  
مريريريريريريريا  ه الريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينَي املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريَّ يريريريريريريريْ   ريريريريريريريَ  ُّ بريريريريريعريريريريري ريريريريريفريريريريريَ

  
 ً  ضرٌب من الّطير دون القََطا في اْلِخْلقَة. السَّمامُ  : والجميع السمامةقال :  .بالسُّموم أراد َوِضيناً مزيَّنا

ان ثعلب : عن ابن األعرابي : يقال لتزاويق َوْجه السْقف  .َسمٌ  الَوِضين : ُعْروتُه ، وكل َخْرق سمُ  وقال غيره : .َسمَّ

 للَوِضين ُعًرى ، وقال ُحميد بن ثَور :: أن يتخذ  التَّسميمُ و

َرى لريريريريريريريريريه  نْي نريريريريريريريريريريَ َزمريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى كريريريريريريريريريل انيب احملريريريريريريريريريْ

  
ني املسريريريريريريريريريريريريريريمَّمريريريريريا  راسريريريريريريريريريريريريريرييَف َتغتريريريريريال  الَوضريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ُسمومه أي : الذي له ثالث ُعًرى ، وهي

َّرور  للهار وق  تكون  للَّيل ، واَّرور  لّليل. وق  يكون  للهار. والعّجاج جعل ا السَّم ُو قال أبو عبي أب :
  ال :  للهار ف

رورو   نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريريوافريريريريريريريريريريريريريريريريح اَّريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ان  هلريريريريريريريريريريريريريريريا املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريور  َرقريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريرقريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

  بائبا  كسَرِق اََّرير

ق بها السُّقوف ، ولم أسمْع لها بواحدة. قال : ويقال للُجّمارة : السََّمان وقال اللحياني : القُْلب. ويقال :  ِسمة : األَصباغ التي تَزوَّ

ً  الشيءَ  َسَممتوحاجتِك ، أي : وجهها.  سمَ  أصبتُ  ه َسّما  ، أي : شَدْدتُه. أُسمُّ

 بالنهار ، وقد تكون باللّيل. والحرور بالنَّهار وقد تكون باللّيل. السَّموم أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة :

 َمْسموم وقال الفراء : ويقال : يومٌ  .الّسموم اليوُم : إذا َهبَّ فيه سمّ  وأْخبَرني المنذرّي عن الحّراني عن ابن السّكيت : يقال :

 .ُسمّ قال : ، وال ي ُسمّ  من مسموم وإناء

 والَحرور أنثيان ، وإنما ذّكرت في الشعر. السَّموموقال يعقوب : 

 قال الّراجز :

ه  ومريريريريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريُو يريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌُ  رٌِد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ه   ومريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري  وَُ فريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريريَ زَِع الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ ن جريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
 وسمعُت العََرب تُنِشد :

   اليوُ  يوٌُ بَكَرْ  َ  وم ه   
ً  ويقال : كان يوُمنا .أسّمتولَيلتُنا  ُسّمت ، وَحُرور بيّن الَحّر. وقد الّسم بيّن َسموم قال شمر : قال ابن األعرابّي :  ، َسموما
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 .َ ُو ذا    َ ُو وليلةٌ 
 كل شيء َسماَوته : شخُصه. سمامةووَساَمة كل شيء  .السَّموم : أصابتْه َمسمومٌ  وقال الليث : نبات

بين  َسَمْمتُ و: شَدْدتُه ، ومثلُه َرتَْوته.  سممتُه : أَصلحتُه. قال : وقال أبو زيد : أسّمه الشيءَ  سممتُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

 القوِم : أصلحت.

 قال الُكَميت :

عريريريريريريريريريريريريريريور هريريريريريريريريريريريريريريم يف األمريريريريريريريريريريريريريريورو   تريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَأى قريريريريريريريريريريريريريري 

  
م    ْن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ل و  عريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريريري  ْن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
 الّرجل وكّلِ شيء : شخصه ، وكذلك َسماَوته ، وقيل : َسماَوته أَْعاَله. َسماُمه األصمعّي والفّراء وأبو عمرو :

يعلَّم بها ، وقال السَّيف : ُحزوٌر فيه  سُمومُ ومعاً ، أي : ما لَه َهمٌّ غيُرك.  سمٌ  وال َحّم غيُرك ، وال َسمٌ  أبو ُعبَيد عن الفّراء : ما لَه

 الشاعر يمَدَح الخوارج :

ا ْوُ  مسريريريريريريريريىّت كريريريريريريريريأَنريريريريريريريريّ ا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياٌف بريريريريريريريريرَاهريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  ومريريريري  ا  ريريريري  هريريريريريريريَ تريريريريريْ َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ان  أ ريريريريْ وف   ريريريريريريريَ يريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الُحْدث. ُسموم العُتُق غيرُ  ُسموموعن هذه الّسيوف أنها ُعتُق. قال :  السُّموم يَقول : بَيَّنَت هذه

 ، وهو ما َدّق من َصاَلبَة العََظم من جانِبْي قَصبَة أْنِفه إلى نواِهقه. َسمّ  واحُدها ُسموم الفََرسوقال أبو ُعبَْيدة : في وجِه 

ونِ  قال : وتستَحبُّ ُعْريُ   ، ويُستََدّل به على الِعتْق ، وقال حميد : سمُّ

يريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريربَمِي  ْرٌف أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريُو    عريريريريريريريريار  لريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريِف مريريريريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
الفََرس  ُسمومو، وهي التي تكون وَسَط العُنُق في عرضها ، وهي تُستَحّب. قال :  الّسمامة الفََرس : دائرةقال : ومن دوائر 

 وفُروجه : عيناه وأُذُناه وَمنخراه.قال :  .سمّ  أيضاً : فُروُج الفََرس واحدها السُّموموأيضاً : كلُّ عْظم فيه ُمّخ. قال : 

 وأَنَشد :

  تريَلفسا   فلريفَّسه  عن  َّيه مسىّت 
 أراد عن َمنَخريه.

 : المرأة الخفيفة اللطيفة. السمسامةقال : و: الخفيُف السريُع.  السُّْمُسمانيو : السَّمسامُ  أبو ُعبَيد عن األصمعي :

 الثعلب. وأنشد : : السمَسم ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 َ َْسم ْه  و   فاَرَق  َذْأاَلنَه  
 موضع.: اسُم  َسْمَسمو

 وقال ابن السّكيت : وهي رْملةٌ معروفة ؛ وأَنشد قوَل البَعيث :

ه  ر وقريريريريريريريريريريريَ ْوعريريريريريريريريريريريا   كريريريريريريريريريريريأنَّ عريريريريريريريريريريري  ن  جريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريري  امريريريريريريريريريريريِ

  
ا  مريريريريريريريَ َن َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَّبريريريْ ا   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريّ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرب  مسريريريَ

  
ً  َجعَل« تََشّربن»ومن رواه :  .السم يعني : شِرْبن« َسْمَسَما تََشّرْبن»قال : ورواه ُعمارةُ :   رملة. ومَساِرُب الحياة : َسمَسما
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  اثرها يف السَّهل  ذا مّر  َتسرَّب  َ يء  وَتذه  ، َ بَّه ع روَقه  َجارِي مَسيَّا   ، ألَنا ملتوية.
ْمِسمة وقال الليث : يقال لُدَوْيبٍّة على ِخْلقَة األَكلَة حمراَء هي  .الّسِ

 في البادية ، وهي تَلَسع فتؤِلُم إذا لََسعَْت. قلت : وقد رأيتُها

 ، وهي َهناٌت تكون بالبَْصرة يَْعُضْضن َعّضاً شديداً ، لهّن ُرؤوٌس فيها طول إلى الُحمرة ألوانُها. السَّماسم وقال أبو َخْيرة : هي

َكلَّْفتَنِي َساَل َجَمٍل ، وكلَّْفتَني بَْعَض األنُوق ، وكلَّْفتَني : ـ  إذا ُسئل الرجل ما ال يَِجد وما ال يكونـ  وقال اللحياني : يقال في َمثَلٍ 

َماسم بَْيض  .الّسِ

 قال : وهي َطيٌر ِمثُل الَخطاِطيف وال يُقَدر لها على بَْيض.

َطب والتَّْمر عليها ، : ِشْبه ُسْفرة عظيمة تَُسفُّ من الُخوص وتُْبَسط تحَت النخلة إذا ُصِرمت ليسقُط ما تَناثَر من ا السُّّمةُ وقال :  لرُّ

 .ُسَمم وجمعُها

 المرأة : صدُغها وما اتصل به ِمْن َرَكبِها وَشْفَرْيها. ُسّمةوقال : 

 المرأةِ : ثَْقبة فَرِجها. ُسّمة قال األصمعي :

 إذا َمَشى َمْشياً رقيقاً. ومْسَمس : إذا تخبط. الرجُل : َسمَسم ثعلب عن ابن األعرابي :

اإلنسان : تخلُخل بَشَرته وجلده التي يَبُرز  َمسامُ و، وهي اليَفَقَةُ :  ُسَمم ، وجمعها ُسّمة قال ِلُجّمار النخلة :عمرو عن أبيه : ي

 .السُّموم ألّن فيها ُخروقاً خفيّةً وهي َمسامَ  عرقُه وبُخاُر باِطنه منها ، ُسّميتْ 

 [.275البقرة : ] (َن اْلَمسِ الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن مِ )قال هللا جّل وعّز : : مس 

 .َمْمسوسٌ  : الجنُوُن. والعرب تقول : رجل الَمسُ  قال الفراء :

 الشيَء بِيََدك. َمّسك : الَمسُ ووالُمَدلّس كله المجنون.  الَمْمسوسوَعْمرو عن أبيه : الَمأُسوس 

 .(تُماسُّوُهنّ ) ، وقرىء : [237البقرة : ] (َتََسُّوُهنَ َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن )قال هللا جّل وعّز : 

َوََلْ )وقال : ألنّا وَجْدنَا هذا الحرَف في غير موضع من الكتاب بغير ألف  (ما ََلْ َتََسُّوُهنَ )قال أحمد بن يحيى : اختار بعضهم 
 في باب الِغْشيان. ، فكلُّ شيء من هذا الباب فهو فِعل الرجل [47آل عمران : ] (َْيَْسْسِِن َبَشر  

 يكون في الخير والشر : الَمسّ وفي ماله ، يُريد أنه َحَسن األثر  الَمِس  إنه لََحَسنقال : قال : وأخبََرنا َسلَمة عن الفّراء أنه 

 : ِجماع الرجِل المرأة. الَمِسيسو الَمسَ و

 .الَمُسوس اءوأُخبرُت عن شمر أنه قال : سئل أعرابيٌّ عن َرِكيٍّة ، فقال : ماؤها الّشف
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 الغُلّة فيَشفيها ، وأنشد : يَمسُ  : الذي الَمُسوسوقال : 

 لريريريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريريريريريرياء  كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَه ال

  
ا  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذاق وال َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْذ   يريريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الغُلّة ، وأَنَشد : َمسَ  كلُّ ما َشفَى الغَليل ، ألنه : الَمُسوس وقال ثعلب عن ابن األعرابي :

وس   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
َ
ِك امل ذا رِيريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريّ    مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
وس  و   ْوٌد  دٌن مشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِحمُ   الَخبَل. َمّستْه مواسُ  : القريبة وقد المّساسةو الماّسة الليث : الرَّ

ونها  والّضبَطة. الَمّسة عمرو عن أبيه : األْسُن : لُْعبَةٌ لهم يسمُّ

بفتح السين  (ِمساسَ )، قرىء :  [97طه : ] (يف احْلَياِة َأْن تَ ُقوَل ال ِمساسَ فَِإنَّ َلَك ) : عزوجلوقال الّزجاج في قول هللا 

، فهو نفي ذلك ، وبُنِيَْت  َمساِس َمساِس  مبنيٌّ على الكسر ، وهو نفي قولك : (َمَساِس  الَ )منصوباً على التّبرئة. قال : ويجوز 

 فاختير الكسُر اللتقاء الساكنين.على الكسر وأصلُها الفَتْح لمكان األلف ، « َمساِس »

 بعُضنا بعضاً. يََمسُ  ، أي : ال ُمماّسة : أي : ال (ال ِمساسَ )وقال الليث : 

 : اختالُط األْمِر واشتباُهه. الَمْسمَسةُ وقال : 

 قال ُرْؤبة :

مريريريريريريريرياِس    ن كريريريريريريريريلريريريريريريريريَه مريريريريريريريرين أمريريريريريريريريرِك يف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َو املريريريريريريرياِس   ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريْ ى أ مريريريريريريريِّ لريريريريريَ  فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   عريريريريريَ

  
 .مَسْستُه الشيُء ، أي : َمْستُ  كما يخفّفونها في قولهم : ماسال قال : خفّف سينَ 

ى ذلك قلت : هذا َغلَط ، الماسي هو الذي يُدِخل يده في حياء األنثى الستخراج الجنين إذا نَِشب يقال : َمَسْيتها أَْمسيها َمْسياً ، َروَ 

 ابن َمْغراء : في شيء ، وأما قولُ  الَمِس  أبو ُعبيد عن األصمعي ، وليس الَمْسُي من

اهلريريريريْ ْم  ا وطريريريريريريريَ لريريريريريريرياهريريريريريريريَ لريريريريْ مريريريريريريرياَء فريريريريلريريريريِ لريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَلانَ   هريريريريريريريريريْ َرْوا أ مسريريريريريريريريري  ا  َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي وثريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريَ

  
 [65الواقعة : ] (َفَظْلُتْم تَ َفكَُّهونَ )استثقاالً للجمع بينهما ، كما قال هللا جلَّ وعزَّ :  َمسسنا فإنه َحَذف إحدى السينين من

 واألصل : فظللتم.

ً  الشيءَ  َمِسْستُ  وقال ابن السكيت :  ، وهي اللغة الفصيحة. أَمسُّه مّسا

 أيضاً. أَمسُّه الشيء َمَسْستُ  وقال أبو ُعبَْيدة :

يَزى ، وأَنَشد قوَل ضمرة : منها الّشِ  ثعلب عن ابن األعرابي : الساَسُم : شجرةٌ يُسوَّ

ع   تريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريوَُ عريريريريريريريريلريريريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ  انهريريريريريريريريَ

  
ِم   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ِ  مريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أجريريريريريريريريريَرد كريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ

  
ُجل على بَدنِه الَمّسة عمرو عن أبيه : الطَِّريدةُ لُعبةٌ : تَسّميها العاّمةُ : بَطة ، فإذا وقعْت يُد الالعب من الرَّ  ورأِسه أـ  والضَّ
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َسَّة   فهيري  َكِتفه
 ، و ذا وقعه على رِجله فهي اأَلْسن . امل
 وقال ابن أحمر :

عريريريريريريري  ا   لُّ عن أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اَنريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريري   َت ريريريريريريريايح ال ريريريريريريريّ

  
َرر     كريريمريريريريريريريا تريريَ ريريريريريريريايريريح عريرين مريريريريريريريامريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أراد بماموسة : النار ، جعلها معرفة غير منصرفة.

 ورواه بعضهم : عن مأنوسة الشرر.

 وقال ابن األعرابي : المأنوسة : النار.

 وهللا أعلم.
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 كتاب الثَّلثي الصحيح من حرف السني

 (1)[مهملأي : ابب السني والز ]

 أبواب الس ني والطاء
 مهمالت. س ط ثـ  س ط ظ س ط ذـ  س ط تـ  س ط د

 س ط ر
 سطر ، سرط ، طرس ، وسط ، رطس.

 أّما َرَسط وَرَطس : فإن ابن المظفَّر أهَملهما.

ون الخمَر :: رسط  ساطو وأهُل الشام يسمُّ  ، وسائُر العرب ال يعرفونه. نالرَّ

 وأراها روميّة دخلْت في كالم َمن جاَوَرهم من أهِل الشام. ومنهم من يقلب السين شيئاً ، فيقول : الرشاطون.

َطسُ  قال ابن ُدَريد :: رطس  ْرُب ببَْطن الكّف ، يقال : الرَّ ً  : الضَّ  لغيره. الّرطس وال أحفظ ، قلت : رطَسه َرْطسا

 .ِطْرسوقال شمر فيما قرأُت بخّطه : يقال للصَّحيفة إذا ُمحيْت : ِطْلٌس : طرس 

ْرسُ  وقال الليث :  .التَّْطريس : الكتاُب الممُحو الّذي يستطاع أْن تُعاد عليه الكتابة ؛ وفِعلُك به الّطِ

س وقال َشِمر : قال ابن األعرابي : ُق  المتَطّرِ س : المتنّوِ  المختار.والُمتَنَّطِ

 وقال الَمّرار الفَْقعَسّي يصف جاريةً :

هريريريريريريريا المسريريريريريريريِة مريريريريريِ ريريريريريريلريريريريريري  َ
مريريريريريريرية  املريريريريري  بريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  مريريريريري  ريريريريريريعريريريريريريَ

  
ة  املريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرِِّس   يريريريريريريريريريس َونريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ و  اجلريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريَْ

  
 . ومن قال :ُسُطور ، والكثير أَسُطر فجمعه القليل َسْطر ؛ فمن قال َسَطرو َسْطرقال : الّحراني عن ابن السّكيت : ي: سطر 

 . قال جرير :أسطاراً  جَمعَه َسَطر

ه  تريريريريريريريَ عريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ه مريريريريريريرياِ  و ريريريريريريري  تريريريريريريري  عريريريريريريريْ  مريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء  يريريريريريريريريَ

  
رَا  يريريريريم يف ديريريريريواَنريريريريْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريَ ل الريريريريتريريريريِّ  مريريريريريريريا تريريريريكريريريريمريريريريريريري 

  
 من شجر مغروس ونحو ذلك ، وأنشد : َسْطرٌ ومن ُكتُب ،  َسَطرٌ  وقال اللّيث : يقال :

راو  يّنِ  رَن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريار  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريِ

  
را    ر  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ائريريريريريريريريريٌل   َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرالريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، َخبٌَر البتداٍء محذوٌف ، المعنى : وقالوا الّذي جاء به [5الفرقان : ] (َوقاُلوا َأساِطُْي اْْلَوَِّلنيَ )وقال الّزّجاج في قوله تعالى : 

 َسطَّره األّولين ، معناه : ما أساطيرُ 

__________________ 
 (.املضاعف من مسرف السنيأبواب )( أ له ا ليل كما قال األُّهري يف ما سبق من 1)
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 ، كما قالوا أ مْس  وثَة وأمَساِديث. اأَلساطت أ ْس  ورأب األّولون. قال : ووامس   
 .أْسِطيرو،  أْسُطورةو األساطير أسُطور وقال اللّحياني : واحد

 جمُع الَجْمع. أساطيرُ  ، ثم أَْسطاراً  ويُجمع إلى العََشرة َسْطر قال : ويقال :

ر : إذا جاء بأحاديث تُشبِه الباطَل ، يقال : هو تَْسطيراً  فالٌن علينا َسطَّر يقال :وقال الليث :  يؤلِّف. أي : ما ال أْصَل له ،  يسّطِ

 ، أي : وما يَْكتُب المالئكة. [1 القلم :] (ن َواْلَقَلِم َوما َيْسُطُرونَ ): إذا َكتَب ؛ قال هللا جّل وعّز :  َسَطر يَْسُطرو

الّذي فيه اسمي ، فإذا َكتَبه قيل  السَّطر تجاَوزَ أي : فالٌن اسِمي ،  أَسَطرَ  َسِعيد الضَّرير : سمعُت أعرابياً فصيحاً يقول :وقال أبو 

 .ساُطور . ومنه قيل لسيف القَّصابَسْطٌر َمْسطور : إذا قََطعَهُ به ، كأنّه َسَطراً  فالٌن فالناً بالسَّيف َسَطر ويقال : .َسَطره :

 ، وشّصاب وُمَشقِّص ولَّحام وَجّزار وقُدار. َسّطارو ساِطرٌ  عن الفراء : يقال للقّصاب َسلَمة

 بمعنَى اإلخطاء. اإلْسطار فالٌن اليوَم ، وهو أسَطرَ  وقال ابن بُُزْرج : يقولون للّرجل إذا أَخطأَ فكنَْوا عن خطئه :

 : العَتُوُد من الغَنَم. السَّْطرُ  وقال ابن ُدَريد :

، قال :  [37الطور : ] ((37َأْم ِعْنَدُهْم َخزاِئُن رَبِ َك َأْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن ))قال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

،  [22الغاشية : ] ((22َلْسَت َعَلْيِهْم ِبَُصْيِطٍر ))المَصْيطرون كتابتها بالصاد ، وقراءتُها بالّسين وبالصاد. ومثلُه قوله : 

ين. (بَْصطةو ) [247 البقرة :] (َبْسَطةً )ومثلُه :   ُكتب بعضها بالصاد وبعضها بالسين ، والقراءة بالّسِ

علينا وتصيطر بالسين والصاد ، واألصل الّسين ، وكّل  تَسيَطر : األرباب المسلطون ؛ يقال : قد المسيطرون وقال الّزّجاج :

 وَصَطر ، وَسَطا عليه ، وَصَطا. َسْطر قلَب صاداً ، نقول :سين بعَدها طاٌء يجوز أن تُ 

ُسوِطر  علينا ، قال : وتقول : َسْيَطر ، وهو كالّرقيب الحافِظ المتعّهِد للشيء ، تقول : قد الُمسيِطر َمْصَدرُ  السَّيَطرة وقال اللّيث :

ألن الياَء ساكنة ال تثبت بعد َضّمة ، كما أنك تقول : من آيَْسُت :  ُسْيِطر ولم تقل ُسوِطرَ  في مجهول فعِله ، وإنما صارت يُسْيِطر

 أويس يُؤْيس.

قولك  ومن اليقين : أوِقَن يوقَن ، فإذا جاءت ياء ساكنة بعد ضّمة لم تثبت ، ولكنّها يَْجتّرها ما قَبلَها فيصيِّرها واواً في حاٍل ؛ مثل

ه بِيض ، وهي فُْعلَة وفُْعل ، فاجتّرت الياُء ما قبلَها فكَسرتْه. وقالوا : أكيَُس ُكوَسى وأَطيَُب : أْعيَُش بيُّن الِعيَشة ، وأبيَض وجمعُ 

 ُطوبى ، وإنّما توُخْوا في ذلك
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،  منا  [22اللجم : ] (ِقْسَمة  ِضيزى)أْوَضَحه وأمْسَسله ، وأ َّ  ما فعلوا فهو ال ياس ، ولذلك ي ول بعضهم يف 
 ِليْه على ِفعَلى مل يكن   أ. أال ترى أّن بعضهم يهمزها على كسرهتا.هي ف عَلى ولو قيل : ب  

 لكثرة الَكَسرات. فلما تراوَحِت الضّمة والكسرة كانت الواو أحسن. ِسيِطرَ  فاستَْقبَحوا أن يقولوا :

ين رجعت الياُء. يَُسيَطر وأّما  فلّما ذهبت منه َمّدة الّسِ

 ، ولم يُستعَمل مجهوُل فِعِله. ُمَسْيطر فَْيعل فهو . جاء علىيَُسْيِطر : َسْيَطرَ  قلُت :

 ويُنتَهى في كالم العرب إلى ما انتَهْوا إليه.

 على فِْعلى لم يكن خطأ وهو عند النحويِّين خطأ أن فِعلى جاءت اسماً. [22النجم : ] (ِضيزى)وقول اللّيث : لو قيل : بُنِْيت 

وُكِسرت الّضاد من أَجل الياء الساكنة. وهي من ِضْزته حقَّه أَِضيُزه : إذا  هي عندهم فُعلَى. (ِضيزى) ولم تجيء ِصفةً. و

 نقْصته. وقد مّر تفسيُره في كتاب الضاد.

 وأّما قول أبي ُدَواد اإليادّي :

ضْ و  َ  َّ مريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريَ  أََرى املريريريريريريريريريريوَ  قريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ

  
ر وَن   اطريريريريريريريريريريِ ِه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  ر عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى َربِّ أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
ُملوك العََجم كان يَسُكن الَحضر. وهي مدينةٌ بين ِدْجلة والفُرات. َغزاهُ سابُوُر ذو األكتاف وأََخَذه اسُم َمِلك من  الّساطرون فإن

 وقتلَه وقوَل عدّي بن زيد :

ؤبريريريريريريريريريريريوب  غريريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريريرية   ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريأّن رِيريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  
ع م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريارا  فريريريريريريْ ى رقريريريريريرييريريريريريريريَ  الريريريريريريلريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريا تريريريريريري ريريريريريريفريريريريريريّ

  
فحذفت التاء. كما قالوا : اْسَطاع في  ُمستطاراً  : كان في األصل : هو الغبار المرتِفع في الّسماء. وقيل الُمْسطار قال أبو نصر :

 موضع استطاع. وقال عديُّ بُن الْرقاع :

ا ْورهتريريريريريريري  ارأٌب ذهريريريبريريريريريريريْه يف الريريريرّأس سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريَ

  
م    مريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريَ ارهبريريريريريريريريريريريا ممريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أيضاً :

ه  رِي الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريوف  ذا مريريريريريريريا أُّمريريريريريريرية أُّْمريريريريريريريَ  نريريريريريريَ ريريريريريْ

  
رام سريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريرياَر مريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريرية  مل يريعريريريريريريْ  أن    ع صريريريريريريريريريريريريريريِ

  
الحديثةُ. وأن من قال هي  المستطار جعل اللَّبَن بمنزلة الَخْمر. يقول : إذا أجَدَب الناس سقَيناهم الصَِّريف وهذا يدّل على أن

 الحامضة لَم يُجد.

ً  الّطعام وَزَرْدتُه : إذا اْبتَلَْعتَه ، َسِرطتُ  أبو ُعبَيد عن الكسائّي :: سرط  ومن أمثال العََرب :  .َسَرطتُ  ، وال يجوز أَْسِرطه َسْرطا

ْيطٌ  والقََضاُء ُضّرْيطى. وبعٌض يقول : األْخذُ  ُسّرْيطى األْخذُ  ، والقضاُء لَيّان. وبعضهم يقول : َسَرطان األْخذُ  ، والقَضاُء  ُسرَّ

 ُضّرْيط.

يَطى وسمعت أعرابيّاً يقول : األْخذُ  يَِطى ؛ وهي كلُّها  ِسّرِ لُغَاٌت صحيحة قد تكلّمْت العرب بها ، والمعنى فيها كلّها والقضاُء ِضّرِ

 : أنت تُِحبُّ األْخذ ، وتَكره اإلْعطاء.
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، ُكتِبَْت بالصاد ، واألصل  [6الفاتحة : ] (اْهِدََّن الصِ راَط اْلُمْسَتِقيمَ )الطعاَم : إذا اْبتَلَعَه. وقوُل هللا جّل وعّز :  استََرط ويقال :

ين ، ومعناه :  ثَبِّتْنَا على المنهاج الواضح. الّسِ

 وقال جرير :

را     أمريريريريريريريريريريريت  املريريريريريريريريريريريؤمريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريم   تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريِ َوجَّ املريريريريريريريريريريريريريوارِد  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا اعريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال الفّراء : الَموارد : الطُُّرق إلى الماء ، واِحَدتُها َمْوِردة.

ي ن تُْقلَب صاداً. قال : ونفر من بَْلعَْنبَِر يصيّرون السين وقال الفّراء : إذا كان بعد الّسين طاٌء أو قاٌف أو غيٌن أو خاٌء فإن تلك الّسِ

 صاداً.ـ  إذا كانت مقدَّمة ثم جاءت بعدها طاٌء أو قاٌف أو َغين أو خاء

واستَخفُّوها وذلك أن الطاء حرف تَضع فيه لسانك في َحنَكِك فيْنَطبِق به الصوت ، فقُِلبَْت السين صاداً ُصورتها صورةُ الطاء ، 

راطُ  ليَكون الَمْخَرج واحداً ، كما اْستََخفُّوا اإلْدغاَم ؛ فمن ذلك قولُهم : لين التي  الّسِ راط ، قال : وهي بالصاد لغة قُريش األوَّ والّصِ

الماّرة  يَْستَِرط ه كانألنّ  ِسراط إنما قيل للطريق الواضح : وعاّمة العََرب تَْجعَلُها ِسيناً. وقال غيره :قال : جاء بها الِكتَاُب ؛ 

 لكثرة ُسلوِكهم الِحبَه.

ِرْطراطُ  وقال الليث :  : وهو الفالُوَذج.ـ  بفتح الّسين والراءـ  السََّرْطراطو الّسِ

ط. وأما  فال أعرف له نظيراً. وقيل للفالوذ : َسَرْطَراط قلت : أما بالكسر فهي لغة جيَِّدة لها نظائر ، ِمثل ِجِلْباَلب وِسِجالَّ

 وأَساَغه في َحْلِقه. َسَرَطه ؛ فكررت فيه الطاء والراء تبليغاً في وصِفه واستلذاذ آِكِله إيّاه ، إذا ِسِرْطَراطٍ 

اطو ُسَرطو ِمْسَرط ويقال للرجل إذا كان سريَع األْكل :  .َسرَّ

ي السَّرطان وقال اللّيث : : داٌء  السََّرطانوبُْرٌج من بُُروج السماء ،  : السََّرطانوقال :  .«ُعخْ »ه الفُْرس : : من َخْلق الماء ، تسّمِ

 يَْظَهُر بِقَوائم الدََّواّب.

 : داٌء يَْعِرض لإلنسان في َحْلِقِه َدَمِويٌّ يشبه الدُّبَْيلَة ، انتهى وهللا أعلم بذلك. السََّرطان وقال غيُر الخليل :

 مابب السني والطاء مع الَّل

 س ط ل
 مستعَملَة. طسل ، سطل ، طلس ، لطس ، سلط :

 إذا اْضَطَرَب ؛ وقال ُرؤبة : السَراُب : َطَسل قال الليث : يقال :: طسل 

َْوَماأَب َطْسال  طاِسال  
   يري َ لِّع  امل

 .َطْيَسلو َطْسل : الّسراب البّراق. ويقال للماِء الكثير : الطَّْيَسل وقال أبو عمرو :
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الطَُّسْيَسةُ الصغيرة ، ويقال : إنَّهُ َعلَى َصْنعَة  : السَّْيَطل وقال الليث : .السَّْيَطل ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للطْست :: سطل 

اح : السَّْطلُ وتَْوٍر ، وله ُعْرَوةٌ كعُْرَوة الِمْرَجل ،  ِرمَّ  ِمثْلُه ، قال الّطِ

   يف َسْيَ ل  ك ِفَ ْه له َيَ َدَّد  
 : الطَّْسل ْمياُن بُن قُحافةَ فيوقال هِ 

اَل  اسريريريريريريريريريريريريريريريريِ َُ الريري ريريريريريريريّ ا تريريريريريريريَ ى الريري ريريريَ لريريريريريريريَ   يريري ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْل بريريريَ  بريريريريريريريَ

  
ال  ال  َذَوابريريريريريريريريريريريريريريريِ ه  فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه ذ بريريريريريريريريريريريريريريريْ َرقريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَمريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 من الغبار : المرتفُع. الّساِطلو الطاِسلُ  : الُمْلبِس. وقال بعضهم : الطَّاِسلُ  قالوا :

ل.  وأيََّد قَْوُل ِهْميَاَن قوَل رؤبةَ األوَّ

 الرجُل : إذا سافََر َسفَراً قريباً وَكثَُر ماله. َطْيَسلَ و: الّطْست. قال :  الطَّْسيَلُ و الطَّْيَسلُ  ابن األعرابّي قال :ثعلب عن 

 وأنشد أبو عمرو :

ال َع يف كريريريريريريريريريريريلِّ َرقريريريريريريريريريريرياق  َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ْرفريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   هريريريريريريَ لريريريريريريريْ اَن مريريريريريريَ رْب مريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْه مريريريريريريِ حريريريريريريريَ بريريريريريريَّ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َأْ َضَر طَْيسا  َُّْغَربِّيا  طَْيَساَل 

 والطَّْرَطبِيُس بمعنًى واحد في الكثرة. الطَّْيَسلُ ويصف َحِميراً َوَرَدْت ماًء. قال : والطَّْيُس 

َور الّتي في الَكْعبة بَطْلس أنه أََمر» وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النَّبّي : طلس   .«الصُّ

 ِطْلسٌ  الكتاَب ، أي : َمَحْوتُه. ويقال للصحيفة إذا ُمِحيَت : لَْستُ طَ والكتاَب ، أي : امُحه.  اْطِلِس  قال شمر : معناه بَطْمِسها. يُقال :

 وِطْرس ؛ وأَنَشد :

 َجْوِن َ ْرق  َيكَتسى ال ُّل وَسا و   
ةً لُدروس آثاِرها. قال : ورجل  : َوِسخة. ُطْلس الثِّياب : َوِسُخها. وثيابٌ  أطلَسُ  يقول : كأنما ُكِسي ُصُحفاً قد ُمِحيْت مرَّ

 : إذا ُرِمَي بقبيح ، وأَنَشد أبو ُعبَيد : أطلَس ورجلٌ 

ِا و  ني ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوبريريريريريريريَ لريريريريريريريس الريريريريريريري ريريريريريريريريَّ ه  أَبطريريريريريريريْ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ُ يريريريريريريريريريريريريا َ َأ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ ه  ذا هريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 لم يُرد بحليِلته : امرأته ، ولكنّه أراد جارتَه الّتي تُحالُّه في ِحلّته.

 ُغْبسة في ُغْبرة. : الطُّْلسةُ ووالطَّْمس واحٌد.  الطَّْلسوقال : 

ْلسُ  وقال الليث : ً  : كتاٌب قد ُمِحَي ولم يُنعَم َمحوهُ فيصير الّطِ  لتَساقُط َشعِره وَوبِره. ِطْلسٌ  . ويقال ِلجْلد فِخذ البعير :ِطْلسا

 َطَرْستُه. ، فإذا أنعمَت محَوه. قلت : َطلَْسته قال : وإذا محوَت الكتاَب ليَفُسد َخطُّه قلت :

 من الذئاب ، وهو الّذي تَساقَط َشعُره ، وهو أخبُث ما يكون. األَْطلَس : مصدرُ  الطَّلسةو لَسالطَّ وقال : 

 َسَرَق فقََطع يَده. أطلسَ  في حديث أبي بكر : أّن ُمَولَّداً و

 : األسَود كالَحبشّي ونحوه ، قال لَبيد : األطلس قال شمر :
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ْرس انطريريريريريريريريريريريريق    فريريريريريريريريريريريريأجريريريريريريريريريريريرياُّين مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريِ

  
ِ  و   كريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ َ

ه يف املريريريريريريريري ْوبريريريريريريريري   بريريريريريريريريكريريريريريريريريِل أطريريريريريريريريلريريريريريريريريَس جريريريريريريريريَ

  
 : عبٌد َحبشيٌّ أسَود. أطلس

ة : أطلَس ويقال للثوب األسَود الَوِسخ : مَّ  ؛ وقال في قول ذي الرُّ

   َبْ لساء ملَْ َتْكم ل ذراعا  وال ِ رْبا 
نها النار حين اقتََدح.  يَعني خرقةً وِسخة َضمَّ

ئب. األطلَس وقال ابن شميل :  : اللِّص ، يشبَّه بالذِّ

بفتح الالم منه ويُكَسر ولم أسَمع فيِعالن بكسر العين ، إنّما يكون مضموماً كالَخْيزران. والَجْيُسمان ، ولكن لّما  الطَّْيلسانوقال : 

 َمدَخل الضّمة.صارت الكسرةُ والضّمة أختَْين واشتَركتا في مواضَع كثيرة دخلْت عليها الكسرة 

 الطيلسان ليس بعَربّي. قال : وأصلُه فارسّي إنما هو تالشان فأُعرب. قلت : ولم أَسمع الطيلَسان وُحكي عن األصمعّي أنّه قال :

 بكسر الالم لغير اللَّيث.

 .َطيالسة ، هكذا رواه ، ويُجمع الطَّْيلََسان السُُّدوُس :قال : وروى أبو عبيد عن األصمعّي : أنه 

 : األسَود. الطَّْيلسانو الطَّْلس وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :

ْلسو ئب األْمعَط ، والجميع الّطِ  منها. الُطْلس : الذِّ

 .الِمْلطاس : الصَّخرةُ العظيمة. والُمُدقُّ : الِمْلطاسُ  َسلَمة عن الفّراء :: لطس 

: َحَجٌر عريٌض فيه ُطول ، وربّما  الملطاسُ والبعيُر بُخفّه  لََطَسه شيَء بالشيء العريض ، يقال :: ضربُك ال اللَّْطسُ  وقال الليث :

ي ُخفُّ البعير ً  ُسّمِ  .ِملطاسا

: ذو الَخْلفَين الطويل  الِمْلطاسُ و .ِمْلطاس الَمناقيُر من حديد يُنقَر بها الحجارة والواحدة : الَمالِطيس وقال شِمر : قال ابن شميل :

 لّذي له َعنََزة ، وَعنَزتُه حدُّه الطويل.ا

 : ما نُِقرت به األرحاء ؛ وقال امرؤ القيس : الِملَطس وقال أبو َخيرة :

س  و  الطريريريريِ الب  مريريريريَ مّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْردى عريريريريلريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريَ

  
تريريريريريريريرياِن   لريريريريريريريريا   مريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريري ا  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
 : الحافُر الشديد الوطيء. الِمْلَطسُ  وقال أبو َعْمرو :

ْخرة العظيمة ،  بِمْلطاٍس  ضربهوقال الفّراء :   َضرَب بها.أي : بها ،  لَطسَ و، وهي الصَّ

 : َماَلِطسَ  : اللَّْطم ، وقال الّشماخ : فَجعَل أخفاَف اإلبل اللَّْطسُ  وقال ابُن األعرابّي :

اْ   يريريريريريريريريّ لريريريريريريريريِ ع  عريريريريريريريريَ راجريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريهريريريريريريريريِوي عريريريريريريريريلريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريرياِف   يريريريريريريريريريريريا  اأَل ريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريِ س  أفريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ الطريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريَ

  
 األرَض ، أي : تدقّها بها. تَلُطس ها تَضِرب بأخفافهاقال ابن األعرابي : أراد أنّ 
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 ، أي : وحّجة مبيَّنة. [96هود : ] ((96َوَلَقْد َأْرَسْلنا ُموسى ِِبَّيتِنا َوُسْلطاٍن ُمِبنٍي ))قال الّزّجاج في قوله تعالى : : سلط 

 (( َقوارِيَرا ِمْن ِفضَّةٍ 15َقوارِيَرا ))حّدثنا أبو زيد عن عبد الجبّار عن ُسفياَن عن عمرو عن ِعكِرمة عن ابن عبّاس في قوله : 

 في القرآن فهو حّجة. سلطان ، قال : في بياض الفّضة ، وصفاء القَواِرير. قال : وكلُ  [16،  15 اإلنسان :]

ً  قال : وإنما ُسّمي  حّجة هلل جّل وعّز في أرضه. ألنّه سلطانا

ْيت : السَِّليطو، قال :  السَِّليط من السُّْلطان قال : واشتقاقُ  فَانْ ُفُذوا ال ). قال : وقولُه : السَِّليط ما يُضاُء به ، ومن هذا قيل للزَّ
ُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطانٍ  ةً هلل أي : ،  [33الرحمن : ] (تَ ن ْ ً ُسلطاوحْيثما كنتم شاهدتْم ُحجَّ  يَدّل على أنّه واحد. نا

 ، معناه : ذهَب عنّي حّجتي. [29 الحاقة :] ((29َهَلَك َعِنِ  ُسْلطانَِيْه ))وقوله : 

 ، ألنّهم الّذين تُقام بهم الُحَجج والُحقُوق. َسالِطين : الُحّجة ، ولذلك قيل لألمراء : السُّلطانُ و

ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس )، أي : ما كان له عليهْم من حّجة ، كما قال :  [21سبأ : ] (َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطانٍ َوما كاَن َلُه )قال : وقولُه : 
 [.42الحجر : ] (َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطان  

عليهم  سلّطناه أنّا ، أي : ما كان له عليهم من حّجة يضلُّهم بها إالَّ  (َوما كاَن َلُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطانٍ )وقال الفّراء في قوله : 

 [.21سبأ : ] (لِنَ ْعَلَم َمْن يُ ْؤِمُن اِبآْلِخَرةِ )

 .الّسلطان ، وقد آَمنَتْه السُّْلطان مؤنَّثة ، يقال : قََضْت به عليه السلطان وقال ابن الّسّكيت :

ر  الّسلطان ، قال أبو بكر : في [10إبراهيم : ] (ِبُسْلطاٍن ُمِبنيٍ )ألّن لفَظه مذكَّر ، قال هللا تعالى :  السلطان قلت : وربّما ذُّكِ

ي ً  قوالن : أحُدهما : أن يكون ُسّمِ ي سلطانا ً  لتسليطه. والقول اآلخر : أن يكون ُسّمِ ةٌ من ُحَجج هللا. سلطانا  ألنّه ُحجَّ

ُجل ، وَمن أنّثه َذهَب به  السلطان ُحّجة ، ويذكَّر ويؤنَّث ، فمن ذّكرال عند العرب : السُّلطان قال الفّراء : ذهب به إلى معنى الرَّ

 إلى معنى الحّجة.

 ذهَب به إلى معنَى الواحد ، ومن أَنَّثه ذهَب به إلى معنَى الَجمع. السلطان وقال محمد بُن يزيد : من ذّكر

 ولم يَقْل هذا غيره. ، قال : ُسْلطانو َسِليطٌ  قال : وهو جمٌع واحُده

 : قدرةُ الَمِلك ، مثل قَِفيز وقُْفزان ، وبَعيٍر وبُْعران ، وقُدرةُ من ُجِعل ذلك له وإن لم يكن َمِلكاً ، كقولك : الّسلطان وقال اللّيث :

ً  قد جعلت له  .التَّسليط زائدةٌ ألّن أصِل بنائه من الّسلطان على أخذ َحقِّي من فالن. والنُّون في ُسلطانا
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 الحديِد. السليطِ  كّلِ شيء : ِحّدتُه وَسْطَوته ؛ من اللِّسان سلطانُ  وقال ابُن ُدَريد :

 بمعنى الِحّدة ، وقال الشاعر يصف نِصاالً ُمَحدَّدة : السَّالطةُ وقلت : 

َواِقع  
   سالٌ  مِسَ اٌد أرهَ ْتها امل

 ا : أنّها حديدة اللِّسان ، والثاني : أنها طويلةُ اللسان.اللِّسان ، فله معنَيان : أحُدهم َسليطةُ  وإذا قالوا : امرأةٌ 

وال. السُّلُطقال : وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابي   : القوائُم الّطِ

،  َسِلط يَسلَط َسالطةً  الحافر ، وقد لَسْلطُ  وقال في موضع آخر : إذا كان الّدابة وقاَح الحافر ، والبعيُر وقاَح الُخّف ، قيل : إنه

 .َسِلطو َسِليط ا يقال : ِلسانٌ كم

 ، وال أَدِري ما حقيقته. الُمَسلَّط : جاء في شعر أميّةَ بمعنى َسْلِطيط

 وذلك إذا طال لسانها واشتّد َصْخبُها. سلَُطت من النّساء ، والفعل السليطةِ ومن الرجال  السليط : َمصدرُ  السَّالطة وقال الليث :

ْمِسم ، وقال امرؤ القيس : السليط أبو ُعبَيد عن األصمعّي : ْيت ، وعند أهِل اليَمن : ُدْهُن الّسِ  عند عاّمة العرب : الزَّ

َ ِل املَفتَِّل     أهان السَِّليَ   لذُّ

 س ط ن
 [.طسن]سنط ، سطن ، نطس ، طنس ، نسط ، 

 الظُّْلمة الشديدة.:  الطَّنَسُ  أهمله الليث روى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :: طنس ونسط 

 قال : النُُّسط : الَّذين يستخرجون أوالد النُّوق إذا تَعسَّر ِوالُدها.

أصلُه الّطْمس والطَّْلس ، والنَّْسط ِمثل الَمْسط سواء ، وسنَِقُف عليها في  فالّطْنس قلت : النون في هذين الحرفين مبَدلةٌ من الميم ؛

 بابها.

لما بالَْيُت  التنطُّس فقال : لوال ؟أاَل تتوّضأ ن عمَر أنّه خرج من الَخالء فدعا بطعام ، فقيل له :ُرِوي ع فقد نََطس وأما:  [نطس]

 أن ال أَغِسل يدي.

هو المبالَغة في الطَّهور ، وكذلك كّل من  فقال : هو التّقذُّر. قال : وقال األصمعّي : التّنطُّس قال أبو ُعبَيد : سئل ابن ُعلَيَّة عن

س النَظر في األمور ، واستقَصى عليها فهوأدّق  يسو نَِطاِسيّ  ؛ ومنه قيل للطبيب : متنّطِ  ، وذلك لدقة نظِره في الطّب. نّطِ

ةً :  وقال أبو َعْمرو نحوه ، وأنشد أحدهما للبَعيث يصف َشجَّ

  ذا قريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريا ا سريريريريريريريريريريريريريريي اللِّ ريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريي  أدبريَرْ  

  
هريريريريريريريريا  ز ومريريريريريريريري  يريريريريريريريريا  هريريريريريريريري  هريريريريريريريريا واُّداَد َوهريريريريريريريريْ تريريريريريريريري  يريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ
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 وقال ُرْؤبة :

ا  و  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريري  أكريريريريريريريريريريريريريريون مريريريريريريريريريريريريريريرأب نريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  رِيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ ا  أبَْدواء الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريريريَ

  
يس قال : والنِّْقِريس : قريب المعنى من  ، وهو الفَطن لألمور العاِلُم بها. النِّّطِ

سُ  : إذا كانت نطسة وقال شمر : وقال أبو َعمرو : امرأةٌ  ز. قال : أي : من الفُْحش ،  تنّطِ  التنطس وقال أبو زيد : إنه لشديدتَقَزَّ

ز. قال : وقال ابن األعرابي : س ، أي : التَقزَّ ق المختار. قال :  المتنّطِ س : المتنّوِ زون. النُّطسووالمتطّرِ  : المتَقَّزِ

يسو النِّطاسيّ  : األطباء الُحذَّاق. وقال الليث : النطسو  .أَْنَطَسه ، يقال : ما النِّْسطاس : العاِلم بالطّب ، وهي بالروميّة النِّّطِ

 : المبالغة في الطَّهارة. والنَّدس : الفْطنة والكيس. النَّطس وقال ابن األعرابي :

، وكذلك عامة ما جاء على بناِء فِعال ، وكذلك ما جاء على بناء  َسنُط : الَكْوَسُج من الرجال ، وفعلُه السَّناط قال الليث :: سنط 

 المجهول ثالثاً.

 : الخفيفو العواِرض ولم يَبلُغوا حال الكواسج. السنُط ثعلب عن ابن األعرابي :

 .سنوط وقال غيره : الواحد

ْنطُ و: ال َشْعر في وجهه قال :  ِسناطو ُسناط وأخبرني المنذريُّ عن أبي العباس عن ابن األعرابي : رجلٌ  الَمْفصل بين الَكّفِ  الّسِ

 معروف.: اسم رجل  سنوط والساعد. وُعبيد

 معروفة. األسُطوانة قال الليث :: سطن 

ْجلين والظَّْهر : من أصل بناِء الكلمة ، وهو على تقدير أُفعُوالة ؛ وبيان  األْسُطوانة قال : ونون أُْسطوانة ويقال للرجل الطويِل الّرِ

 .أساِطيُن مسطَّنة ذلك أنّهم يقولون :

 أصليّة. األسُطوانة وقال الفّراء : النون في

 ل : وال نظيَر لهذه الكلمة في كالمهم.قا

 .أساطينُه ، وقواِئُمهُ  ُمسطَّن ويقال للرجل الطويل الرْجلين ، وللَدابِة الطويلة القوائم

الخبيث ،  الساُطن وَرَوى ابن هانىء عن أبي مالك : األسطوانة : إذا كان طويَل العُنُق ، ومنه أْسُطوانة وقال ابن ُدريد : َجَملٌ 

 ولم يَعرفه أصحابنا.

ْفر. األََسطانقال : وروى ثعلٌب عن ابن األعرابي   : آنية الصُّ

باً ، والفُرس تقول : أُستُون. األُسُطوان قلت : ال أحسب  ُمعَرَّ

 (حم)وذوات  (طس)واميُم ، والصواب ذوات ، وح طواسين : (حم) و (طس)قال أبو حاتم : قالت العامة في جمع : طسن 

 وما أشبه ذلك ، وأنشد بيَت الُكَميت : (اَل)وذوات 

 وجريريريريريريريريريْ ان لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْم يف  ل مسريريريريريريريريريامريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم  يريريريريريريريريرية  

  
ِرب    عريريريريريريريريريريريريريريْ ا تريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريي  ومريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريَّ  أتوَّهلريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريِ
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 س ط ف
 [.مستعملة] فطس ، طفس ، سفط ، فسط :

. فطسة : انخفاُض قََصبة األنف. ويقال لَخْطم الِخنزير : الفَطسُ و. فطسة : حبُّ اآلس ، والواحدةُ  الفَطسُ  قال الليث :: فطس 

ً  ، وقد فطَساء وامرأةٌ  أفطس ورجلٌ   .فَطس فَطسا

يس أبو ُعبيد عن الفّراء : : المطرقةُ العظيمة. وأَخبرني المنذريُّ عن أحمد بن يحيى قال : هي الشَّفَة من اإلنسان ، ومن  الِفّطِ

 ، وهكذا رواه على فِْنعيلة والنون زائدة. الِفْنطيسة من السباع الَخْطُم والخرطوم ، ومن الخنزيرالُخف الِمشفَر ، و

ً  أبو ُعبيد عن أبي زيد قال :  : إذا مات. فَطس يَْفطس فُطوسا

 وفَقَس : إذا مات من غير داٍء ظاهر. فَطسَ  وقال الليث :

 وفاطس. طاِفس فهو وفَطس : إذا مات ، طفَس شمر عن ابن األعرابي :: طفس 

 : قَِذٌر. طفسٌ  : قَذر اإلنسان إذا لم يعهد نفسه بالتنظيف ، يقال : فالن نجسٌ  الطَّفَسُ  وقال غيره :

 .فسيطة : ِغالف ما بين القَِمح والنَّواة وهو التُّْفروق ، والواحدة الفسيط قال الليث :: فسط 

 من الظُّفُر إذا طال ، وأنشد : ما يقلَّم الفَسيطقال : أبو العباس عن ابن األعرابي 

ْزنريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريرياحنريريريريريريريريريريريريا    كريريريريريريريريريريريريأّن ابريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريري 

  
َ ى األ فق من  ْلصريريريريريريريريريريريريريريريرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َفسريريريريريريريريريريريريريريريي ٌ    لريريريريريريريَ

  
 أراد بابن مزنتها ِهالالً أهّل بين السحاب في األُفق الغربّي.

 هؤالء أهلُ قال : أيضاً ؛ مجتمع أهل الكورة حوالَي مسجد جماعتهم. ي الفسطاطو: ضرب من األبنية.  الفسطاط وقال الليث :

 .الفسطاط

، ومنه  فُسطاط يريد المدينة التي فيها مجتَمع الناس ، وكل مدينة «الفسطاط عليكم بالجماعة فإن يَد هللا على»في الحديث : و

 .الفُسطاط قيل لمدينة ِمْصَر التي بناها عمرو بُن العاص :

 ففيه أربعون. الفُسطاط ففيه عشرةُ دراهم ، وإذا أُِخذ خارجَ  الفُْسطاط ُرِوي عن الشعبي أنه قال في العَْبِد اآلبِق : إذا أُِخذ فيو

 .فساتِيطو فَساطيط ، ويجمع فِْستَاطو فُْستَاطو،  فِّساطو ّساطفُ و،  ِفْسطاطو فُْسَطاط ، يقال : الفُسطاط قلت : وللعََرب لغاٌت في

يب وما أشبَهه من أدوات النساء ، ويُجمع أسفاطاً. السَّفَط: سفط   : الّذي يعبَّأ فيه الّطِ
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ً  فالٌن حوَضه َسفَّطَ  وروي عن أبي عمرو أنه يقال :  : إذا َشّرفه والَطه ، وأَنَشد : تَْسفيطا

ْو.َ  ا مسريريريريريريىت رأيريريريريريريريه اَّريريريريريريَ فريريريريريريِّ ريريريريريريريَ ْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ذو قريريريريريريريَ

  
ا  َرطريريريريريريريريريريريريَ واء  أَمريريريريريريريريريريريريْ را  مريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريرياء هريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ذو بمعنى الّذي ، لغة طيء. وأراد بالهواء : الفارَغ من الماء.

النّْفس ، وسخيُّ النفس ، وَمْذُل النّفس : إذا كان َهّشاً إلى المعروف َجواداً. وأنشد  لَسِفيط ابن السّكيت عن األصمعي : يقال : إنه

: 

يريريريريريريريريريريريري ِ  بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ ِل أيتريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ َزنريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريري ِ   فريريريريريريريريريريِ ْزُ  وال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس بريريريريريريريريريريِذي مسريريريريريريريريريريَ

  
 .َسفُط َسفاطةً  : السخّي. وقد السِفيط وقال الليث :

 معروف. السفَطوقال : 

 س ط ب
 [.مستعملة]سبط ، سطب ، بسط ، بطس ، طبس ، طسب : 

 أهمل الليث : سطب ، وطبس ، وبطس.

 : سناِديُن الحّدادين. المساِطب وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنّه قال :: سطب 

 قال : والمَطاِسب : الِمياه السُّْدم ، الواحدة َسُدوم.

 ؛ سمْعُت ذلك من العرب. َمْسَطبة ّرة ، ويقال للّدّكان يَقعُد الناُس عليه :، وهي الَمجَ  الَمْسطبة وقال أبو زيد : هي

 : اسُم موضع على بِنَاٍء الِجلايْر والِكْرياس. قال : وكأنّه أعَجمّي. بِْطياسُ  قال الفّراء :: بطس 

 : التّطبين. التَّطبِيس قال الليث :: طبس 

 ُخراسان.: كورتان من ُكَور  الطَّبََسانوقال : 

ْبسُ واألسَود من كّل شيء ،  : الطَّْبسُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال : ئب. الّطِ  : الذِّ

 [.160األعراف : ] (َوَقطَّْعناُهُم اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َأْسباطاً ُأََماً )قال هللا جلَّ وعزَّ : : سبط 

فأنََّث ألنه أراد اثنتَْي عشرةَ  (اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َأْسباطاً ُأََماً )أخبرني المنذرّي عن أحمَد بن يحيى قال : قال األخفُش في قوله : 

 .األْسبَاط : ولم يجعل العدد واقعاً على أسباطٌ  فِْرقةً ، ثم أخبر أن الِفَرق

غير الثاني ، ولكن الِفَرق قبل ثِْنتَْي عشرة حتى تكون اثنتي عشرة مؤنّثة على  وقال أبو العباس : هذا َغلَط ، ال يخرج العََدد على

 ما قبلها ؛ كأنه قال : قَطعناهم فَِرقاً اثنتي عشرة ، فيصّح التأنيث لما تقّدم.

 .األْسباط ِسْبط قال قُطُرب : واحدُ 

 ، َجْمع ، وهي الِفرقة. ِسْبط ، وهؤالء ِسْبط ، وهذا ِسْبط يقال : هذه

اء : لو قال اثنَْي عَشرَ  ً  وقال الفرَّ بط لتذكير ِسْبطا  كان جائزاً. الّسِ
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بط وقال ابن السّكيت :  : َذكر ، ولكّن النيّة وهللا أعلم ذهبْت إلى األَُمم. الّسِ

ً  فِْرقةَ  (َوَقطَّْعناُهُم اثْ َنَِتْ َعْشَرةَ )وقال الّزجاج : المعنى :  ً  من نعِت فِْرقة ، كأَنه قال : جعلناهم أَْسباطا ً  ، فيكون أسباطا  أَْسباطا

 ، وهو الوجه. (اثْ َنَِتْ َعْشَرةَ )بدالً من 

ً  من نعت (ُأََماً )وقوله :   .أَْسباطا

 : القبائُل. األسباطُ  وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس أنه قال :

 ، أي : هما طائفتان منه ؛ قطعتان منه. وسلمعليههللاصلىالنبّيِ  ِسْبطا قال : والَحسن والُحسين

ّجاج : قال بعضهم : ْبطُ  وقال الزَّ  القَْرن الذي يجيء بعد قَْرن. : الّسِ

 بمنزلة القبائل في ولِد إسماعيل. السالمعليهفي ولد إسحاق  األسباط قال : والصحيح أنّ 

وا هؤالء، وولُد كّلِ ولٍد من أوال ِسْبط فولد كّلِ ولد من أوالد يعقوبَ  ، وهؤالء بالقبائل  باألسباط د إسماعيل قبيلة ، وإنما ُسمُّ

 .السالمعليهماليُْفصل بين ولد إسماعيَل وولد إسحاق 

 قال : ومعنى : ولد إسماعيل في القبيلة معنى الجماعة.

 يقال لكّلِ جماعة من أٍب واحد : قبيلة.

 : َضرٌب من الشجر ترعاه اإلبل. السَّبَطُ و،  السَّبَط فمشتقٌّ من األسباط قال : وأما

 ، كأَنّه جعل إسحاق بمنزلة شجرة ، وجعل إسماعيل بمنزلة شجرةٍ أخرى. السَّبَط من األسباط يُقال : الشجرةُ لها قبائل ، وكذلك

 وكذلك يفعل النَّسَّابون في النسب ، يجعلون الولد بمنزلة الشجرة ، واألوالَد بمنزلة أغصانها.

ْبطو األسباط طوبَى لفَْرع فالن ، وفالٌن من شجرة مباركة ، فهذا وهللا أعلم معنى فيقال :  .الّسِ

مال ، الواحدة الّسبَط وقال الليث :  .األسباط وتُْجمع على َسبَطة : نباٌت كالثِّيل ، إاّل أنه يطول وينبُت في الّرِ

 : َسقيفةٌ بين داَرْين من تحتها طريٌق نافذ. الساباطوقال : 

 : الشَّعُر الذي ال ُجعُوَدةَ فيه. لّسبِطُ او

 .ُسبُوطةً  شعُره َسبُط ، وقد َسبِطة الشَّعِر ، وامرأةٌ  َسبِط ولغةُ أهِل الحجاز : رجلٌ 

 األصابع ، وإذا كان َسْمَح الكفّين. لَسْبط ويقال للّرجل الطويل األصابع : إنه

 اليََدين والكفّين ، وقال حسان : لَسْبط قيل : إنه

ه   ْرتريريريريريريريريريريريريريريريَ ْو أَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر بَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريال  ِ َ لريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ْوُِ اَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نْي يف الريريريريريرييريريريريريريريَ فريريريريريريَّ ِ  الريريريريريريكريريريريريريَ بريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وهو ُطوُل األَْلَواح السَّباطة الِجسم بيّن َسبِط وقال أبو زيد : يقال : رجلٌ 
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  ملعروف :  ذا كان َسْهال . َسْب ٌ  . ورجلِسبا  واستوا  ها ِمن قوُ  
 َسعتُه وكثرتُه ، وقال القُطامّي : َسبَاطتُهومتداِرٌك َسحٌّ ، أي : ،  َسبِطو َسْبط وقال شمر : َمطرٌ 

ه  يريريوِل بريريريريريريريِ ج  أعريريراف  السريريريريريريريريريريريريريريريريُّ مريريَّ عريريَ ْه تريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريَ

  
ِل   بريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريِ   أو رائريريريريريريريريريح  يريريريريريريريريريَ ر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين  كريريريريريريريريريِ

  
 : المطَر الواسَع الكثير. بالسَّبِط يريد

ْبط وقال أبو العبّاس : سألُت ابن األعرابي ما َمْعنَى ْبطقال : ف ؟في كالم العرب الّسِ ْبطانو الّسِ : خاّصة األوالد ، أو  األَْسباطو الّسِ

 الُمَصاص منهم.

 ، أي : يمتّد على َوْجه األرض ساقطاً. يُسبِط معنى، يُْسِبط ُرِوي عن عائشة أنها كانت تَضِرب اليتيَم يكوُن في ِحْجِرها حتىو

ً  الرجلُ  طأسب أبو ُعبَيد عن األموّي أنّه قال :  : إذا امتّد وانبََسط على األرض من الضَّْرب ، وأنشد غيره : إسباطا

اَل  ّذأب ا ريريريريريريريريريريريريِ ْه مريريريريريريريريريريريرين لريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريا ِ و قريريريريريريريريريري  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْه   ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريريُّ

  
 يعني امرأةً أُتِيْت ، فلّما ذاقت العَُسيلةَ مّدت نَْفَسها على األرض.

 .«قوٍم فباَل ثم توّضأ وَمَسح على ُخفّيه ُسباَطة أنّه أَتَى» وسلمعليههللاصلىفي حديث النبيُّ و

: نحٌو من الُكناسة. قال : وقال أبو زيد : يقال للنّاقة إذا ألقَْت ولَدها قبل أن يستبيَن َخْلقُه  السُّباطة قال أبو ُعبَيد : قال األصمعي :

نَْت وأَْجَهَضْت ورَ  َسبََّطت : قَدْ   َجعَْت ِرجاعاً.وَغضَّ

 الناقةُ بَولَدها وسبّغَْت : إذا ألقَتْه وقد نَبََت وبَره قبل التَّمام. سبّطت وقال األصمعي :

: اسُم شهٍر تسّميه أهُل الروم َشبَاط ، وهو في فصل الّشتاء ، وفيه يكون تَماُم اليوِم الّذي تَُدور ُكسوُره في  ُسباط وقال اللّيث :

نين ، فإذا تمّ  ى أهُل الشأم تلك الّسنة عاَم الَكبِيس ، وهم يتيّمنُون به إذا ُوِلَد فيها مولوٌد أو قَِدم  الّسِ ذلك اليوُم في ذلك الشهِر َسمَّ

: قَناةٌ َجْوفاُء َمضروبةٌ بالعَقَب  السَّبَطانةُ و: اسٌم للحّمى مبنّي على الكسر ، ذَكره الهَذلي في شعِره. قال :  َسباطٍ وقادم من بَلَد. 

 رمى فيها سهاٌم صغاٌر ، تنفخ فيها نَْفخاً فال تكاد تُخطىء.ي

 : نَِقيُض القَْبض. البَْسطُ  قال اللّيث :: بسط 

َوزاَدُه َبْسَطًة يف اْلِعْلِم ): الفضيلة ، قال هللا جّل وعّز :  البَْسطةو. البُُسط من الثِّياب ، والجميع كالبِساط من األرض البَِسيطةُ و
، وأَعلََم أن الِعلم الّذي  بَْسطةً  أعلَمهم هللا أنّه اصطفاه عليهم ، وزاَده في الِعْلم والِجسم ، وقال الزّجاج : [247البقرة : ] (َواجلِْْسمِ 

يادة. فالبَْسطة به يجب أن يقع االختياُر ال الماَل ، وأعلم أن الّزيادة في الجسم مما يَهيَُّب به العدوُّ ،  : الّزِ
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 .بَُسط بَساطةً  ، وقد بسيطة اللسان والمرأة المنبسط : الرجل البَِسيط اللّيث : وقال

، ويَقبُِضني ما قبَضك  بََسطك ما ليَْبُسطني إنهقال : فالن يَده بما يُحّب ويَكَره. وي بسطَ قال : . ويالبَْسطة والبَْصطة بالصاد لغةٌ في

ك ، ويسوُءني ما   ساَءك.، أي يسّرني ما َسرَّ

 ، قال أبو بكر بن األنبارّي : معنى : [64المائدة : ] (بسطان بل يداه)َرَوى شعبة عن الحكم قال : في قراءة عبد هللا : و

 أخبرني أبو العبّاس عن ابن األعرابّي ، عن هشام بن عروة عن أبيه قال : مكتوٌب في الِحكمة :وقال :  .َمْبُسوطتان :(بُْسطان)

ً  وجُهكِليكْن   تكن أحبَّ إلى الناس مّمن يُعطيهم العطاء. بُْسطا

 .مبسوطتين بمعنى بُْسطو بِْسطٌ وقال : 

الظؤار في كّل خمسين من اإلبل  البَِساط أنه َكتَب لَوْفد كْلب كتاباً فيه : في الَهُمولة الراعية» وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

 .«ناقةٌ غير ذات َعَوارٍ 

 : اإلبُل الراعية. الَهُمولةُ 

، وهي الناقة التي تُِركت وولُدها ال يمنَع منها ، أو ال تعطف على غيره ،  بِْسط جمع : البُساطووالحمولة : التي يحمل عليها ، 

 ، هكذا حفظتُه عن العرب ، وقال أبو النّجم : بَسوط بُُسط ، وجمع بِْسط بُساط ، وجمعُ  بَسوطو بِْسط وهي ِعْنَد العرب

ع يريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ   ع عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريريوَع كريريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ

  
ع   الَ  أَربريريريريريريريريريَ  عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون ب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريا  يف  ريريريريريريريريريَ

  
 وأخبرني المنذرّي عن أبي العبّاس عن ابن األعرابّي أنه أنَشَده للمرار األسدي يصف إبالً :

ٌع  مريريريريريريرياٌ  َرواجريريريريريريريِ تريريريريريريريْ ريريريريريريريِ يريريريريريريريع  ب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريري  تريريريريريريريابريريريريريريريِ  مريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا أ ُُّ مسريريريريريريريائريريريريريريريِل   يريريريريريريريلريريريريريريريِ  كريريريريريريريمريريريريريريريا َرجريريريريريريريعريريريريريريريْه يف لريريريريريريريَ

  
على أوالِدها ال تنقبض عنها. ُمتْئِمات : معها ُحوار وابن َمخاض ، كأنها َولدْت اثنين اثنين  بُِسطتْ  : بُْسطٌ  قال ابن األعرابي :

 من كثرة نَْسِلها. َرواِجع : تَربع إلى أوالدها وتَنِزع إليها.

حن بمعنى  مبسوطة : بمعنى بِْسطولة ، كما يقال : َحلوب وَركوب للتي تُْحلَب وترَكب. : فَعُول بمعنى مفعو بَُسوط قلت : ، كالّطِ

 المطحون ، والِقْطف بمعنى الَمْقطوف.

 : األرض العريضة الواسعة. البَساط أبو ُعبَيد :

 ، أي : ِميٌل َمتّاح. بَِساط وسمعُت غير واحد من العرب يقول : بيننا وبين الماء ِميلٌ 

 وقال الشاعر :

 َدوِّ كريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريّف املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ي غريريريريريريريريريريريَت أنريريريريريريريريريريريه و 

  
يريريريريريريريِل واسريريريريريريريريريريريريريريريريع    راسريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
 َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ  أل ريريفريريريريريريرياف املريري

  
 : مستويةٌ ال نَبَك فيها. بِساطو بََساط وقال الفّراء : أرضٌ 

ه يقال : خرج التبسُّط وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :  ، وهي األرض البَساط مأخوذ من،  يَتَبَسَّط : التنزُّ
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 ذا  الرَّ مسني.
 األرُض العريضة. : البَسيطةو البََساط وقال ابن شميل :

 : إذا كان سابغاً. يَبُسطني : إذا ضاق عنه ، وهذا فِراشٌ  يَبُسُطني وقال ابن السكيت : فَرش لي فالن ِفراشاً ال

 ، وعقبةً َحُجوفاً ، أي : بعيدةَ طويلة. باسطةً  وَعقَبةً ابن السّكيت : ِسْرنا َعقَبةً جواداً ، 

 إذا َحفََر َمَدى قامتِه وقد مدَّ يََده. : باسطةً  وقال أبو زيد : َحفَر الرجُل قامةً 

 من األقتاب ضّد المفروق. الباُسوط وقال غيره :

 ق.، كما يُجمع المفروق َمفاري َمباسيط ، ويُجمع َمْبُسوط ويقال أيضاً : قَتَبٌ 

 س ط م
 سمط ، سطم ، طمس ، طسم ، مسط ، مطس.

ً  من أمثال العرب السائرة قولهم للرجل يُِجيزون ُحْكَمه : حكُمك: سمط  طا  .مسمَّ

ً  لك ُحكُمك»قال المبّرد : هو على مذهب  طا ماً إال أنهم يحذفون منه « مسمَّ  .«لك»أي : متمَّ

ً  وقال ابن شميل : يقال للرجل : حكمك  معناه : ُمرَسالً ، يُْعنى به جائز. . قال :مسّمطا

ط قال : ويقال :  َغِريَمه ، أي : أَرَسله. َسمَّ

 ، أي : حلف. يَسُمط على اليمين َسَمط الرجَل يميناً على َحقِّي ، أي : استْحلْفتُه. وقد َسَمْطتُ  قال : ويقال

ً  سَمطوقال : ويقال : َسبَط فالٌن على ذلك األمر يميناً ،  يا رجُل على  َسَمْطتُ  ، أي : َحلَف عليه. وقدـ  بالباء والميمـ  عليه يمينا

 أمر أنت فيه فاِجٌر ، وذلك إذا َوكَّد اليمين وأْحلطها.

 ، أي : غيُر محشّوة. أَْسماط َسراويلُ قال : وي .أسماط أبو ُعبيد عن الفّراء : إذا كانت النَّعُل غيَر َمْخُصوفة قلت نَْعلٌ 

 : ال ُرْقعةَ لها. َسِميط ويقال : نَْعلٌ 

 وقال األسَود :

لريريريريريريريا عريريريريريريريِ  بريريريرين عريريريريجريريريريريريريل  أبَنريريريريّ  فريريريريريريريأَبريريريريلريريريريِ  بريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ م نريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَل املريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياِل  ريريريريريريريريريريَِ َذْوانهريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريَ

  
 .ُسُمطو ُسْمط وقال شمر فيما أفادني عن اإليادّي : نَعلٌ 

ْمط قال : وقال ابن شميل :  ، وال ِمْلحفةُ  ِسْمط : الثّوُب الذي ليست له بِطانةُ َطْيلَسان ، أو ما كان من قُطن ، وال يقال : ِكساءٌ  الّسِ

 ، ألنها ال تُبطَّن. ِسْمط

 قلت : أراد بالِمْلَحفة إزاَر اللّيل ، تُسّميه العرب اللِّحاَف والِمْلحفة : إذا كان طاقاً واحداً.

مطال وقال أبو الَهْيثم : ْمطانو: الَخْيط الواحد  ّسِ ً  اثنان ، يقال : رأيُت في يِد فالنَة الّسِ  ، أي : نَْظماً واحداً يقال له ِسْمطا
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 ، وأَنَة  : ِ َْ ني َيْك َسْن ، فإذا كانه الِ الدأب ذاَ  َنيْتَمني فهي ذا   
   م يتاِهر  ِ َْ ْي لؤلؤ  وَُّبريْرَجِ  

عرُ  ط وقال الليث : الّشِ الذي يكون في َصْدِر البيت أبيات مشطورة أو َمْنهوكة مقفّاة تجمعُها قافيةٌ مخاِلفةٌ الزمةٌ للقصيدة  المسمَّ

 حتى تَْنقضي.

يان ْمَطين قال : وقال امرؤ القيس قصيدتين على هذا المثاِل يُسمَّ  ، فصدُر كّلِ قصيدة مصراعان في بيٍت ، ثّم سائره ذو الّسِ

 داهما :، فقال في إح ُسموط

ه  و  لريريريريريريريَ ه   لريريريريريرُّمريريريريريح َذيريريريريريريْ فريريريريريريريْ م  كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريلريريريريري ريريريريريِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه    لريريريريريَ َق َميريْ ه  بَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذي سريريريريريريريريريريريريريريفريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريِ  أََقمريريريريريْ

  

ه   لريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ِل  ريريريريريريَ يريريريريريريريْ ى ا ريريريريريريَْ لريريريريريريتريريريريريري ريريريريريريَ ه  بريريريريريريريه مريريريريريري  عريريريريريريريْ جريريريريريريَ  فريريريريريريَ

  
ه   ْولريريريريريريريَ ن مسريريريريريريَ لريريريريريريْ اَق الريريريريريري ريريريريريريت خيريريريريريريجريريريريريريَ  تريريريريريريركريريريريريريريه  عريريريريريريِ ريريريريريريريَّ

  

 كأنَّ على ِسْر لِِه َنْضَح ِجْر ِل 

 : ال َوسم عليها ، كما يقال : ناقةٌ ُغْفل. أَسماطو ُسُمط وناقةٌ 

 قال : وقال العّجاج يصف ثوراً َوْحشيّاً وصيَّاداً وِكالبه ف

فريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريَ رأب  مريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريْ َ  قريريريريريريريريريريريَ ْ َن  ريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريَ

  
او   وَّفريريريريريريريريريريَ نْب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ا   َيريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريّ ْرمريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قَْفره ، أي : واحُدها ليس فيها أحٌد غيره. ِسْمط قال أبو الهيثم فيما قرأُت بَخطه : فالن

 قال : والسَّْرمطيّات : كالٌب ِطواُل األشرق واأللحى. والسُّوف : الصيادون ، يعني أنّهن يجئن الصيادين إذا َصفّروا بهّن.

ً حلواً ـ  الَمْحصن من اللَّبَن : ما لم يُخاِلْطه ماءٌ  وقال أبو ُعبَيد : سمعُت األصمعي يقول : فإذا ذهبْت عنه َحالوة ـ  كان أو حامضا

يح فهو َحامط. ساِمط الَحلَب ولم يتغيّر طعُمه فهو  ، فإن أََخَذ شيئاً من الّرِ

 اللحُم المشويُّ ، يعني إذا ُسِلخ ثم ُشِوي. قال أبو ُعبَيد : وقال أبو زيد : الخميط :

ً  الَحمل سمط قد: و سميط وقال غيره : إذا ُمِرط عنه صوفه ثم شِوي بإهابه فهو  .سميطو مسموط فهو يسمطه سمطا

 إذا سكت. : أَْسَمطو َسّمطو َسَمط ، السكوت عن الفضول. ويقال : السَّْمطوالساكت.  : الساِمط ثعلب عن ابن األعرابي :

مط وقال الليث : يّاد ؛ من الرجال : الّسِ  وأنشد لرؤبة : الخفيُف في جسمه ، الداهيةُ في أمِره ، وأكثُر ما يوَصف به الصَّ

   ِ ْ ا  يري َريبِّ ِوْلَ أب  ََُّعاِبال  
غار. عابِل : الّصِ ائد كأنّه نظاٌم مْن ِخفّته وُهَزاله. والزَّ  قال أبو عمرو : يعني الصَّ

 وقال ابن األعرابي : نَْعَجةٌ َمْنصوبة : إذا كانت َمْسُموطةٌ محلوقَة.

ى بالفارسية براْستَق. السَُّمْيط بعُضه فوَق بعض عندهم : أبو ُعبَيد عن األصمعّي : يُقال لآلُجّر القائِم  ، وهو الذي يسمَّ
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 .ِسماط َصفّين ، وكّل َصّف من الرجالأي : ،  ِسماَطْين ويقال : قام القوُم حولَه

 الِعمامة : ما أُفِضل منها على الصَّدر واألكتاف. ُسُموطُ و

طامُ وثعلب عن ابن األعرابي : يقال ِلَسداِد الِقنِّينَة : الِفَداُم. : سطم  بَار. الّسِ  والِعفاص والّصماد والّصِ

ً  من قضيُت له بشيٍء من حّقِ أَِخيه فال يأُخَذنَّه ، فإنما أْقَطَع له»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّيِ و  .«من النَّار إسطاما

، إذا فُِطَح طرفها. وقد صّحت هذه اللفظة في  إسطامو ِسطامٌ  نها. ويقال للحديدة التي تحرث بها النار :: القطعةَ م باإلْسطام أراد

بة.  هذه السُّنّة وال أدري أعربيّة َمْحَضة أو ُمعَرَّ

طامو السَّْطم أي : حّدهم. وقال ابن ُدَرْيد :، «الناس ِسطام العََربُ »في حديث آخر : و  : حدُّ السَّيف. الّسِ

 َمسُطوم الباَب َوَسَدْمتُه : إذا ردمتَه فهو َسطَّْمتُ  وقد .ِسطام األصول. ويقال ِللدََّرَوْند : : السُُّطم ثعلب عن ابن األعرابي :

 وَمْسدوم.

ة وقال األصمعي : فالٌن في ةقال : وإذا كان َوِسيطاً فيهم ُمصاصاً.  قوِمه : أْسُطمَّ  البحر : َوسُطه. وقال ُرْؤبَة : أُسُطمَّ

   َوَسْ ه  من مَسْليتََلَة األ ْس  مَّا 
 وُرِوي األطُسّما سمعناه.

أَْن يُْدِخَل الّرُجل يَده في َرِحم النّاقة فيَستخرج َوتَْرَها ، وهو ماُء الفحل يجتمع في َرِحمها  الَمْسطُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: مسط 

 ا ولَْم تَْلقَح.، وذلك إذا َكثَُر ِضرابُهَ 

َوَمَصتها  َمَسَطَها وقال اللّيُث : إذا نََزا على الفََرس الكريمة ِحَصاٌن لئيٌم أَدَخل صاحبَُها يََده فََخرط ماءه من َرِحمها ، يقال :

عَى باإلصبَع إلخراج ما : َخْرُط ما في المِ  اْلَمْسطُ قال : و. الَمْسطووَمساها. قال : وكأنهم عاقَبوا بيَن التّاء والطاء في الَمْصت 

 .َمَسَط يَمُسطُ  فيه ، يقال :

 بُطونها فََخرَطها ، وقال جرير : َمَسطَ  : َضْرٌب من شجر الصَّيف إذا َرَعتْه اإلبل الماِسطُ وقال : 

ع مريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريا ة  تريريريريريربريريريريريَّ اِمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  مسريريريريريريريَ لريريريريريْ    ثريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريا  الَّ َع الريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريري  َربريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريرين َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   وتريريريريريريريريريريريريَ

  
بطونَها ،  َمَسطَ  : ماٌء ِمْلح إذا َشِربته اإلبل ماِسط وَمِليخ وَدِهين : إذا لم يُْلِقح. وقيل : يطَمسِ  ثعلب عن ابن األعرابي : فَْحل

 وروى البيت :

هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ..........  َروََّ  أهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريرياو عريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     الَّ لريريريريريريريريريَ َِّ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

  
ين ، فقال : هذا ين. الَمِسيط وقال ابن شميل : كنُت أَمشي مع أعرابّي في الّطِ  ، يعني الّطِ
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كيّة يكون إلى جانبها ركيّة أخرى فَتُْحَمأ ، وتَْنَدفِن فيُْنتِن ماؤها ويسيل ماؤها إلى العَذْ  ِغيُط : الرَّ بة فيُفِسُدها وقال أبو زيد : الضَّ

ِغيط   ، وأنشد : اْلَمِسيطوفتلك الضَّ

يريريريريريريريري  غريريريريريريريريِ ِن الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َن مريريريريريريريرياَء ا جريريريريريريريريِ َربريريريريريريريريْ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َن كريريريريريريريريريريريَ َ و   فريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريري ِ ال يريريريريريريريريريريريريَ َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َر الريريريريريريريريريريريْ

  
 : الماُء الذي يَجري بين الحوِض والبئر فيُْنتِن ، وأنَشد : اْلَمسيَطةُ  وقال أبو عمرو :

َأأٌب مريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريِ و  ه محريريريريريريريريريريريريريريريَْ تريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريريريريريريَ  الطريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ائريريريريريريريريريريريريِ     رِج  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريريريرين رِجريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ  ُّ

  
 .ُمَسيَِّطة ، وأصغََر من ذلك َمسيطة ابن السّكيت قال أبو الغَْمر : إذا سال الوادي بَسْيل صغير فهي

 : الماُء الَكِدر الذي يَبقَى في الحوض ، واْلَمِطيطة نحٌو منها. اْلَمِسيَطة أبو ُعبَيد عن األْصَمِعي :

 الطَِّريُق وَطَسم : إذا َدَرَس. َطَمسَ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :: طمس 

:  يطمس الرجلُ  َطَمسَ  َذهاب ضوئها. ويقال : الَكواكب : ُطموسُ  كالبََصر : َذهاُب نُوِره وَضوئِه ، وكذل طموسُ  وقال شمر :

 : البَعيد ، وقال ذو الّرمة : الطامسوإذا تباعد. 

ي بريريريريريريريك الريبريرييريريريريريريريَ  كريلريريَّمريريريريريريرياو  جريريِّ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال  سريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وامريريريريريريريريريس    ُو الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّ جريريريريريريريريري  ْور الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ ألأل  لريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
ً و .يطمس هللا على بَصِره َطَمس ؛ ويقال : طَمْستُه فطَمس وهي الّتي تَخفَى وتَغيب. ويقال : : إذا َذَهب بََصُره.  طَمَس ُطُموسا

، يقول : لو نشاء ألَْعميناهم ،  [66يس : ] (َوَلْو َنشاُء َلَطَمْسنا َعلى َأْعُيِنِهمْ )القَْلب : فساُده ، قال هللا جّل وعّز :  ُطموسُ و

، قالوا : صارت  [88يونس : ] (َنا اْطِمْس َعلى َأْمواهلِِمْ رَب َّ )بمنزلة الَمْسخ للشيء ، قال هللا جّل وعّز :  الطُّموس ويكون

 [.47 النساء :] (ِمْن قَ ْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوهاً فَ نَ ُردَّها َعلى َأْدابرِها)حجارةً ، وكذلك قوله : 

وجوَههم َمنَابت الشَّْعر كأقفائهم. وقال الّزجاج : فيها ثالثة أقوال : قال بعضهم : نَجعل وجوههم كأقفائهم. وقال بعضهم : نَجعل 

ين ، المعنَى : من قبل أن نُِضلَّهم ُمجازاةً لما هم عليه من الِعناد فنضلّهم إضالالً ال يؤ ِمنون وقيل : الوجوه ههنا تمثيٌل بأَمر الّدِ

 َمعَه أبداً.

الّذي ال يتبيّن له َحْرُف َجْفِن عينيه ، ال يَُرى ُشْفُر عينيه  : الَمْطُموس قال : (َوَلْو َنشاُء َلَطَمْسنا َعلى َأْعُيِنِهمْ )قال : وقوله : 

 ؛ المعنى : لو نشاء ألَْعَمْينَاهم.

 جاء في التفسير أنه جعل شكرهم مجارة وتأويل الحسن إذهابُه عن ُصورته. (رَب ََّنا اْطِمْس َعلى َأْمواهلِِمْ )وقال في قوله : 

 التي أُوتِيَْت ُموسى. إحدى اآليات التِّسع الطَّْمس وقيل : إن
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 األرض ، مثل جديد األرض. طميس ابن بُُزْرج قال : ال تسبقّن في

أي : ،  َطّمس قال : ؟كالَحْزِر وهو مصدر ، يقال : كم يَكِفي داري هذا من آُجّرة الطََّماسة « :الَمصاِدر»وقال الفّراء في كتاب 

ً  بَصُره ، َطَمسواْحُزْر قال :  ً وَ ،  يَطِمس َطْمسا  .يطِمس ُطُموسا

ً  الكتابُ  َطَمس أبو زيد : ً  الرجلُ  َطَمسوالقَْلب : فساُده.  ُطموسُ و: إذا َدَرس.  ُطموسا  : إذا تَباَعد. يَطُمس ُطموسا

 : البَِعيد ، وأنشد شمر البن َميَّادة : الطامسُ و

رف  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرياو  ار  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ اأب  حيريريريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريرياِل   يريريريريريريريِل طريريريريريريرياِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِة اجلريريريريريِْ وِ  الريريريريريلريريريريريَّ مريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الّتي غّطاها الّسراب فال تَُرى. الّطوامس بعيدة : ال تتبيّن من بُْعٍد ، وتكون طامسة قال :

 يقال : رأيتُه في طَسام الغُباِر ، وُطّسامه ، وطسَّاِمه وطْيسانِِه ، تريد به في كثيره.« : نوادر األعراب»وفي 

ة. : يَْمُطس المعِذرة َطسمَ  قال الليث :: مطس   إذا رمى بمرَّ

 : الضَّْرب باليد كاللَّْطمة. الَمْطسُ  وقال ابن ُدِريد :

 انتهى ، وهللا أعلم.

 الس ني والد ال (أبواب)
 أهملت وجوهها. س د ث :ـ  س د ذـ  س د ظـ  س د ت

 س د ر
 مستعملة. سدر ، سرد ، دسر ، درس ، ردس :

در: سدر   .ِسْدَرة : اسم الجنس ، والواحدة الّسِ

ْدر بَّرّي ال يُنتَفَع بثَمره ، وال يصلُح ورقُه للغَسول ، وربما ُخبِط ورقُه للّراعية ، وله ثَمر  ِسْدرٌ  : أحُدهما ِسْدران من الشََّجر الّسِ

يه الّضال ، والِجْنس الثاني من در َعِفٌص ال يؤكل ، والعَرب تسّمِ ، وثمُره النَّبِق ، وَرقُه َغسوُل ، يُشبه شجر ينبُت على الماء  الّسِ

ْدر العُنّاب ، له ُساّلء كُساّلثه ووَرٌق كَوَرقِه ، إال أنَّ ثمَر العُنَّاب أَْحَمُر حلو ، وثمرُ  أصفَُر ُمّز يتفكَّه به ، وأما قول هللا جّل  الّسِ

َتهى ))وعّز :  في  ِسْدرةٌ  ، فإن اللّيث زعم أنّها [15،  14النجم : ] ((15وى )( ِعْنَدها َجنَُّة اْلَمأْ 14ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمن ْ

ْدرةُ ِسْدراً  السماء السابعة ال يجاِوُزها ملك وال نبّي ، وقد أََظلّت السماَء والَجنّة ويُجَمع : اسُم  السدرو .ِسِدراتو ِسَدراً و الّسِ

 .ِسْدرة للجنس ، الواحدة

 : الّذي ال يَهتّم لشيء وال يُباِلي ما َصنَع. الساِدرُ  أبو عبيد :

 : اْسِمْدَراُر البََصر ، السََّدرُ  وقال الليث :
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 .َسَ رأب . وعنيٌ َسِ ر :  ذا مل يكن ي بِصر فهو يْس ر َسَ را   بصر ه َسِ ر ي ال :
 َمْسُدور السَّْدل : إرساُل الشَّعر ، يقال : شعرو السَّْدرُ و: قََدع العين ؛ والَسماِدير : َضْعُف البََصر.  السََّدر وقال أبو َزيد :

 فالٌن يَْعُدو ، وانَّصلت يَْعُدو : إذا أْسَرع في َعْدوه. انَسَدرَ قال : إذا كان مسترِسالً. أبو ُعبَْيد : ي وُمْنَسِدل : ُمْنَسِدر وَمْسدول وشعر

 : نِهٌر بالحيرة. السَِّدير وقال الليث :

 وقال عدّي :

ه  رَّه مسريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري  ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ  وكريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرأب  مريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  و   ِ يريريريريريريريريريريرو الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريري   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
يه أي : فارسية ، كأن أصله ساِدٌل ،  السَِّدير وقال ابن السّكيت : قال األصمعي : قُبّة في ثالث قِباٍب ُمداَخلة ، وهو الّذي تسّمِ

التي رواها عنه أبو يَعلى قال : وقال أبو عمرو بُن « األصمعينوادر ». وفي َسِدير الناُس اليوَم ِسْدليّاً فأعَربته العََرب فقالوا

 : العُْشُب. السَِّديرُ  العاَلء :

 وبعُضهم يقول : جاء ينفض أْصَدرْيه.قال :  .أَْسَدَريه وقال أبو َزيد : يقال للرجل إذا جاء فارغاً : جاء يَْنفُض

 : ِمنكباه. أسدراه وقال :

 َدَرْيه إذا جاء فارغاً.وقال ابن السّكيت : جاء ينفُض أزْ 

 : إذا أرَسله ُطوالً. َسْدراً  ثوبه َسَدرَ  وقال اللّحياني :

: إذا َذَهب فيها فلم  َسَدروَسَدل الرجل في البالد  بثَْوبه : إذا تَجلَّل به. قال : وسمعُت بعَض قيس يقول : تَسدَّر وقال أبو َعْمرو :

 يَثْنه شيء.

 : قَمر. َسدر ثعلب عن ابن األعرابّي :

 والطُّبن. السُّّدر : تحير ِمن شّدة الحّر. قال : ولُعبةٌ للعَرب يقال لها : َسِدرو

 ِعْطفَْيه ، وذلك إذا جاء فارغاً.أي : وأَْصَدَريه ،  أَْسَدَريه وقال أبو تراب : قال أبو ُعبيدة : جاء فالن يَضرب

مح ، وأنشد : َدَسره د ، يقال :: الطَّعن والدْفُع الشدي الدَّْسر قال الليث :: دسر   بالرُّ

   عن ِذي َقَ اِميَس َكَهاُ  لو َدَسْر 
 بأَْيِره. دَسَرهاقال : ، ي الدَّْسر قال : والبُْضُع يُستعَمل فيه

: َمساِميُر السفينة وُشُرُطها  الدُُّسرقال : ،  [13القمر : ] ((13َوَْحَْلناُه َعلى ذاِت أَْلواٍح َوُدُسٍر ))وقال الفّراء في قوله : 

 الّتي تَُشدُّ بها.

 أدُسره الِمْسمارَ  َدَسْرتُ  ، يقال : الدَّْسر وقال الّزّجاج : كّل شيٍء يكون نحو السَّْمر. وإدخال شيء في شيء بقّوة وِشّدة فهو

 .الدُّْسِر ِدَسار . قال : وواحدأدِسره َدْسراً و

 ومعناه : أن موج البحر دفعه فألقاه إلى الشّط فال زكاة فيه.، البحرُ  َدَسره إنّما هو شيءقال : ف ُسئِل ابن عبّاس عن زكاةِ العَْنبَرو
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 السَِّفينة. : الدَّْسر ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال :

 .(َعلى ذاِت أَْلواٍح َوُدُسرٍ )وقال ثعلب في قوله : 

 قال بعضهم : هو َدْفعُها الماَء بكْلكِلها.

سارُ قال : : المسامير. وي الدُُّسر ويقال :  : الشَّريط من اللِّيف الّذي يشّد بعُضه ببَعض. الّدِ

ْخم ذو الهامة والَمناِكب. َدْوَسرو َدْوَسِريٌ  وقال الليث : َجَملٌ   : وهو الضَّ

 ن المنذر ، وأنَشد :: كتيبةٌ كانت للنُّعمان ب َدْوَسرو: القَِويُّ من اإلبل.  الدَّْوَسِريُ  َسلَمة عن الفّراء قال :

ْربريريريريريريريرية   ر  فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َربريريريريريريريريْه َدْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رّ   ك  فريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ْه أواتد مريريريريريريريريري   أَثريريريريريريريريريبريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
 في الجاهليّة. َدْوَسر وبنو َسْعد بِن زيد َمناةَ كانت تُلَقَُّب :

ْر يف السَّْردِ )قال هللا جّل وعّز : : سرد   [.11سبأ : ] (َوَقدِ 

اء : يقول : ال تجعل  ْرع َدقِيقاً فيَنفَلق ، وال َغليظاً فيَْفِصم الَحلَق.قال الفرَّ  ِمسماَر الّدِ

 في اللّغة : تَقِدمة شيء إلى شيء حتى يتّسق بعض إلى إثِْر بعض متَتابعاً. الّسْرد وقال الّزّجاج :

ْوَم : إذا َوااله. َسَردوإذا تابَعَه.  : يَسُرُده َسْرداً  فالٌن الحديثَ  َسَردَ  ويقال :  فالٌن الصَّ

 : السَّْمُر ، وهو غير خارٍج من اللّغة ، ألّن السَّْمر تقديُرك طَرف الَحْلقة إلى َطَرفها اآلخر. السَّْردُ  وقال في التفسير :

 ، ومعناه : الّذي يَمِضي قُُدماً. الّسْرد : مشتّق من َسَرْنَدى قال : وقال سيبويه : رجل

َرد ، ومنه قيل لصاحبها السََّردوقال :   وَزّراد. سّراد : الَحلَق ، وهو الزَّ

ي السَّْرد وقال اللّيث : د ألنه َسْرداً  : اسٌم جامٌع للدُّروع وما أَشبََهها من َعَمل الَحلَق ، وُسّمِ فيُثقب طرفَا كّل حلقة بالمسمار ،  يُسرَّ

د فذلك الَحلَق رادال هو الِمثقَب ، وهو الِمْسَردو،  الُمَسرَّ  .ّسِ

 وقال لَبيد :

راد  من اللِّ ال     كما َ رَج السِّ
 وقال َطَرفة :

   مِسَفافريْيه   كَّا يف الَعِسيِ  ِ ِْسَرِد 
ى اللّسان  .ِمسَرداً  ويسمَّ

داً ، أي : أَحَكَم َدْرَسه وأجاَده ، من قولهم سردَ  قال أبو بكر في قولهم : رَع  َسَرْدتُ  : فالٌن الكتاَب معناه : َدَرسه ُمحكماً مجوَّ الّدِ

 محكمةُ المسامير والَحلَق. : مسرودةٌ  إذا أحكمَت َمساِميرها ، وِدْرع

 .َسَراَدة النخُل ، والواحدة أَسَرد من الثَّمر : ما أََضرَّ به العطش فيبِس قبَل يْنِعه. وقد السََّرادُ و

اء : لبة. السَّرادة وقال الفرَّ  : الَخاللة الصُّ

 زنجير. من الزبيب يقال له بالفارسية : السرادو
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 : المتتابع. الّسرادُ  وقال ابن األعرابّي :

 ، وواحد فَْرد. َسْرد ثالثةٌ قال : ف ؟وقيل ألعرابّي : ما أَْشُهُر الُحُرم

 : الخّراز. الساِردُ  عمرو عن أبيه :

رادُ  واإلْشفَى يقال له :  والمْخَصف. الِمسَردُ و الّسِ

ْدس قال الليث :: ردس  ً  : َدكُّك أرضاً أو حائطاً أو َمَدراً بشيء ُصْلٍب عريٍض يسمى الرَّ  ، وأَنشد : ِمْرَدسا

   يري َغمِّ  األع اَء َجْوُّا  ِمْرَدسا 
ْخرة يُرَمى بها في البئر ليُعلَم أفيها ماٌء أم ال. الِمْرداسُ  أبو عبيد عن األحمر :  : الصَّ

 قال الراجز :

   َقْذَفك  ملِْرداس يف قريْعِر ال َِّوي 
 ضَربَه وَرَماه بها.أي : بالَحَجر ،  َرَدسه وقال َشِمر : يقال :

 وقال رؤبة :

   هلاك ِمْرداان  ِمَ ٌق ِمْرداْس  
. ويقال :  بَحَجر ونََدَسه وَرداه : إذا َرماه. َرَدَسه أي : داقٌّ

ُدوس وقال ابن األعرابّي : رّماح : الرَّ  : النُّطوح الِمزَحم ، وقال الّطِ

يريريريريريريريل عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا غريريريريريريمِّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  الريريريريريريلريريريريريريَّ ّق مريريريريريري   َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وِن   ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْرداس  َرعريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رقريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا طريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُعون المتحّرك ؛ يقال : يرُدسُ  : الرأس ألنه الِمْرَداسُ  قال أبو َعْمرو : برأسه ، أي : َدفَع  َرَدس به ، أي : يردُّ به ويُدفَع. والرَّ

 بها.

 وأَنشد : َدْرس أبو ُعبَْيد عن األصمعّي : إذا كان بالبَعير شيٌء َخفيف ِمن الَجَرب قيل : به شيء من: درس 

   من َعَرق اللَّْضج َعِصيم  ال َّْرِس  
قال ،  [105األنعام : ] (وََكذِلَك ُنَصرِ ُف اآْلَّيِت َولِيَ ُقوُلوا َدَرْستَ )وأخبََر المنذريُّ عن أبي العبّاس في قول هللا جّل وعّز : 

 تَعَلّمَت ، أي : هذا الّذي جئَت به ُعلِّمَت.أي : ،  َدَرْستَ  معناه : وكذلك نُبيِّن لهم اآليات ِمن ُهنا وُهنا لكي يقولوا : إنك: 

، أي :  (َستُدرِ  وليقولوا)، وفّسرها : قرأَت على اليهود وقرءوا عليَك ، وقرئت :  (داَرْستَ ) قال : وقرأ ابُن عبّاس ومجاهد :

 ، أي : تَقاَدمت ، أي : هذا الّذي تتلوه علينا شيء قد تَطاَول وَمرَّ بنا. (َدِرَستْ ) قُِرئَْت وتُِليَْت. وقُرىء :

ً  الشيءُ  َدَرسَ  وأخبََرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : يقال : . أدُرُسه ِدراسةً  الكتابَ  َدَرْستُ و،  يَْدُرس ُدُروسا

راسو: الِكتاب.  الِمْدَرسوفيه.  يُدَرس : المكان الذي ِمْدَرسُ الو  .الُمداَرسة : الّدِ

س ، وجوارٍ  داِرسُ  الجارية إذا َطِمَشْت ، يقال : جارية ُدُروس : الدُّروسوقال :   .َدواِرسوَ  ُدرَّ
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 وقال األسَود بُن يَعفُر يصف َجوارَي حين أدركَن :

ْه  عريريريريريريريْ   َأن َدَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا تريريريَ يريريِض ملريريريريريريريّ  الريرياّلِ  كريريريريريريريالريريبريريَ

  
وارِيريريريريريريرِ   ف الريريريريريري ريريريريريريَ ر  اأَلانمريريريريريريريِل مريريريريريرين نريريريريريري ريريريريريريْ فريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ً  الجاريةُ  دَرَستو  .تَْدُرس ُدُروسا

 : الَجَرب أّوُل ما يظهر منه. الدَّْرسُ و

ْرسو الدَّْرسو  : الثوُب الَخلَق. الدَِّريسو الّدِ

 قال ابُن أحمر :

ج   ْ ِر مريريريريريريريا َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريامَل تريريريريريريريَ لريريريريريريَ بريريريريريريريْ َ ج قريريريريريريريَ  الريريريريريريَتَنريريريريريريريْ

  
 ِدراس  أعريريريريريريريريريريريريريريريَوَص داِرس  مريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريري ِّدو  

  
 يُداِرس أعَوَص ، لَم ِدراسوقال ابن السّكيت : ظّن أن اليََرْنَدج عمل من َعَمل الناس يُعَمل ، وإنّما اليََرْندج جلوٌد ُسود. وقولُه : 

ر ، أي : يَْغمُض أحيان دارٍس  الناَس َعِويَص الكالم ، وقولُه : اً فال يَُرى ، ويظهر أحياناً فيرى ، ما تخّدد منه ُغمَض ، وما متخّدِ

د بالجيم ، ومعناه : أن ما َظَهر منه جديد وما لم يظهر لم يتخّدد َظَهر. ويُرَوى :  .دارس متجّدِ

ً  األَثرُ  َدَرس قال : وسمعُت أبا الَهْيثَم يقول : يح َدَرسهُ  ، أو يَدرُس ُدُروسا ً تَْدُرسه  الّرِ  َدَرْستُ  ، أي : َمَحتْه ومن ذلك قيل : َدْرسا

ً  الثوبَ   .ِدْرَسان ، وجمعُه دريس ، أَي : أَْخلَْقته ومن قيل للثّوب الَخلُق َدِريسو َمْدُروس فهو أدُرُسه َدْرسا

 البعيُر : إذا َجرب َجَرباً شديداً فقُِطَر ، قال جرير : َدَرس وكذلك قالوا :

عريريريريريريريريريريريتا   م  بريريريريريريريريريريريَ وار كريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريْه نريريريريريريريريريريريَ   دارِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  رَكريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريتِ   ح راكريريريريريريريري   وبريريريريريريريريَ ْوِق أَْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ً  الكتابَ  َدَرْستُ  قال : وقيل :  ، أي : َذلَّلتُه بكثرة القراءة حتى َخّف ِحْفُظه علّي من ذلك ، وقال كعب بن زهير : أدُرسه َدْرسا

و د ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ و  فريريريريريريْ م  ْدهريريريريريريرياٌن ويف الريريريريريريعريريريريريريَ لريريريريريريْ  يف اَّريريريريريريِ

  
ّر فاصريريريريريريريريريريريريريريري  ِق و    يف الصريريريريريريريريريريريريريريريِّ ق َمْلجاأٌب من الةريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 القضيب ، أي : ُرْضتُه. واإلْدهان الَمَذلة واللِّين. َدَرستُ والُسورة حتّى حِفظتُها ؛  َدَرْستُ  : الّرياضة ؛ ومنه الدُّْرسةُ  قال :

ً  الطعامُ  ُدِرسَ  وقال غيره : راسُ وإذا ِديَس.  : يُْدرس ِدراسا ياُس بِلُغة أهِل الشام ، و الّدِ  قال :: الّدِ

   مَحراء  ممّا َدَرَس ابن  خِمْراق 
 بالَحمراِء بّرةً َحْمراَء في لَونها.أي : داَس ، وأراَد 

 وقول لَبيد :

 اِرَس يف 
 

ْوَُ ال يريريريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريل املريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة  ال بريريريريريريريريريريريريريريريريراءأٌب واعريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريذار     الريريريريريريريريريريريريريريريريرَّمحريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .َدَرسهاو: الذي قرأ الكتب  اْلُمداِرس قال

 وهو الَجَرب. الدَّْرِس  : الَّذي قاَرَف الذُّنوَب وتَلَطََّخ بها ، من الُمَداِرسُ  وقيل :

 اليَهود. ِمْدَراسُ  فيه القرآن ، وكذلك يُْدَرسُ  : البيُت الذي سُ الِمْدراو

ْرَواسُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  : الّدِ



4438 

 

 : الكل   الَع  ور ، وأنة  :ري   لباءري  ال ِّْر سو الكبت  الرأس من الكالِب. 
   َأْعَ ْد   ِدْرَواسا  ِلِ ْر ِس اَّْ ْمْه 

 .ِدْرَواس َضِرَي في ِزقَاِق السَّْمن يأكلها ، فأََعدَّ له كلباً آَخر يقال لههذا كلٌب كأنه قد 

 .ِدْرواس من اإلبل : الذُّلُل الِغالظ األعناق ، واِحدها الدََّراوس وقال غيُره :

 : الِعظاُم من اإلبل. الدََّراِوس أبو ُعبَيد عن الفّراِء :

 س د ل
 [.مستعملة]سدل ، لدس ، لسد ، دلس : 

 ثِيابَهم فقال : كأنهم اليهوُد َخرجوا من فُْهِرهم. َسَدلوا في حديث علّي : أنّه خرج فرأى قوماً يُصلُّون قد: سدل 

ه فليس السَّْدل قال أبو ُعبَيد : جل ثوبَه من غير أن يَُضّم جانبيه بين يديه ، فإن َضمَّ ؛ وقد ُرِويْت فيه  بَسْدل : هو إِسباُل الرَّ

 .وسلمعليههللاصلىالَكراهيةُ عن النبّي 

 وُمْنَسِدر : كثيٌر طويٌل قد وقع على الظَّهر. ُمنَسِدل وقال الليث : َشعرٌ 

 والسُُّدون بالنون والالم : ما ُجلِّل به الَهْوَدج من الثّياب. السُّدول األصمعّي :

 قال الراجز :

لريريريريريريريريريريريرين  أل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِن  لريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريأّن مريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريري 

  
واِن   ا. وأْرجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َع محريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ّ   نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ؛ أي : شاِرباه. َسْوداله الرجُل : إذا طال َسْوَدل وقال ابن األعرابّي :

 أسبلته.، أي : «طرف قناعها على وجهها وهي محرمة سَدلت أنها»في حديث عائشة و

النبيُّ  فَسَدل أشعاَرهم والمشركون يَْفُرقون ؛ يسِدلون دينة وأهُل الكتابَ قَِدم الم وسلمعليههللاصلىأّن النبّي »في الحديث و

 .«َشعَره ففَّرقه ، وكان الفَْرُق آِخَر األمَرين وسلمعليههللاصلى

 من الشَّعر. المسدَّلُ  قال ابن شميل :

 ُمنَسِدلٌ  اإلرسال ليس بَمْعقُوف وال ُمعقَّد. وَشعرٌ  : السَّْدلو .َسَدله يَسِدلهوشعَره على عاتقَيه وُعنِقه ،  َسدَّل الكثيُر الطويل ، يقال :

 وُمنَسِدٌر.

تَر وَسَدْنتُه : َسَدْلتُ  وقال الفّراء :  أرَخْيتُه. الّسِ

وال يظلم ، وال  يدالس وال يُوالس قال : ال يُدالس : الّسواد والظلمة. وفالن ال الدَّلَسُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :: دلس 

 يوالس : أي : ال يخون ال يُواِرب.

 لي ِسلعةَ َسْوء. دلس : إذا باَعك شيئاً فلم يُبَيِّْنهُ لك ، يقال : الُمدالسةُ  وقال َشمر :

 ، وتَدلُُّسه أال يشعر به. دلّْستُه فتدلَّسوالشيء : إذا خفي.  اندلسو

 في البيع وفي كل شيء : إذا لم يبيّن َعْيبَه. دلّس ل :وقال الليث : يقا
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ث به عن الشيخ األكبر وقد كان قد رآه ، وإنما سمعه عمن دونه ممن  التدليسُ  قلت : وِمْن هذا أُِخذ في اإلسناد ، وهو أن يُحّدِ

 : الظلمة. الدُّْلسةُ وسمعه منه ، وقد فعل ذلك جماعةٌ من الثِّقات. 

 ، أي : ما لي فيه ِخيانة وال خديعة. َدْلسٌ  ول : المرىء قُرَف بسوء فيه ، ما لي في هذا األمر َوْلٌس والوسمعت أعرابيّاً يق

 األرض ، وأنشد : أدلست ، وقد َدلَس : بقايا النَّبت والبَْقل ، واحدها اإلدالس َسلمة عن الفراء قال :

ا عريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ َوس  قريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريتريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريَ َّ

  
وا    هريريريريريريريريريريريَ اذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع اأَلدالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرتريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  األرضُ  أَلَدَستِ  ثعلب عن ابن األعرابي :: لدس   : إذا َطلَع فيها النّبات. إْلداسا

 َرِديس : إذا ُرميت باللّحم َرْمياً. لَِديس وناقةٌ 

 وقال الشاعر :

ةٌ  لريريريريريريريَّ مريريريريريريوٌس مشريريريريريريِِ يريريريريريريْ ريريريريريريَ ِ يريريريريريريٌس عريريريريريريَ ِ يريريريريريريٌس لريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريائريريريريريريري     ا   الريريريريلريريريريَّ حصريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريَ

 
بريريريريريريريار   لريريريرييريريريريهريريريريريريريا املريريريري  تريريريري 

  
 المحصنات النّجائب : اللّواتي أحصنَها صاحبُها أن ال يضربها إال فحٌل كريم.

ً  الُخفَ  لَّدْستُ  وقوله : تباُر يقول : يُنَظر إليهّن وإلى َسْيرهّن بَسْير هذه الناقِة ، ويختَبْرن بها وبسيرها. ويقال : إذا نَقَّْلتَه  : تلِديسا

 إذا أَْنعَلته. ِفْرِسَن البعيِر : لَدَّْستُ ووَرفَْعتَه. 

 وقال الراجز :

ْرَدِس  فّ  مريريريريريريريريريريريريريِ اَلأب ذا   ريريريريريريريريريريريريري  ْرف عريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريَ َِّس   عريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ لِّ مريريريريريريريريريريريري  ي األظريريريريريريريريريريريريَ  َدامريريريريريريريريريريريريِ

  
ه لََسدَ  أبو عبيد :: لسد   : إذا َرَضع جميع ما في َضْرعها ، رواه أبو ُعبيدة عنه. وأَنَشد النّضر : يَْلِسدها الطَّلَى أمَّ

رأب   كريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِة بريريريريريريريريريريَ ال  نَّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريري  َزعريريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريٌل ِمْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     هريريريريريريريا َفصريريريريريريريريريريريريريريِ  بسريريريريريريريريريريريريريريْ   ي عريريريريريريريارضريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْضع.  اللَّْسدُ  قال : ه من الفُْصالن. الِملَسدو: الرَّ  : الَّذي يَرَضع أُمَّ

 س د ن
 [.مستعملة]سدن ، سند ، ندس ، دنس : 

 الَكْعبة وسقاية الحاج في حديث. ِسَدانةَ  وسلمعليههللاصلىَذَكر النبيُّ : سدن 

 الكعبة : ِخدْمتَها. ِسَدانة قال أبو عبيد :

 : وهم الَخَدم. َسَدنة مٍ من قو ساِدن . ورُجلٌ َسَدْنُت أْسُدُن ِسَدانة يقال منه :

 .َسَدن ما ُجلِّل به الَهْوَدج من الثّياب. واحُدها : السُُّدونو األْسدانُ  وقال ابن السّكيت :

 : الشَّْحُم. السَِّدين َعْمرو عن أبيه :

 : السَّتر. السَِّدينو

عر: سند  ناد أبو ُعبَيد عن أبي ُعبَيدة : ِمن ُعيوب الّشِ  ، وهو اختالف األرداف. الّسِ

 كقوله :

   كأّن ع يوَن ّن ع يون  ِعنِي 
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 قال :ثم 

 َأصَبَح رأس ه ِم َل اللَُّجنْيِ و   
نَاء في القافية ِمثل َشْيٍب وِشيٍب.قال : وأخبََرني أبو محّمد الُمَزنّي عن أبي خليفة عن محّمد بن ساّلم الَجَمحّي أنه   الّسِ

إذا خرج كلُّ بني أٍب على رايٍة ولم يَجتمعوا على راية  متساندين ِره ، قال : ومن هذا يقاُل خرج القدمفالٌن في ِشع سانَدَ  يقال :

 واحدة.

ْعر أَسنَدَ  وقال ابن بُُزْرج : يقال :  الخبر. إِسناد مثل سانَدَ  بمعنى إسناداً  في الّشِ

 : َضْرٌب من البُرود. السَّنَدُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .«َسنَد أنّه رأى على عائشة أربعةَ أثواب»في الحديث : و

 وهو واحد وجمع.

 قميص ، ثم فوقَه قميٌص أقصَر منه. : َضرٌب من الثّياب : السَّنَد وقال الليث :

ى ِسْمطاً سِ   مطاً.وكذلك قُُمص قِصار من ِخَرق ُمغَيَّب بعُضها تحت بعض. وكلُّ ما ظهر من ذلك يسمَّ

اج يصف ثوراً َوْحشيّاً :  وقال العجَّ

   َكّتاَنا أو َسَل   َأْ ا  
 من الثِّياب ، وهي ِمَن البُرود ، وأنشد : األَْسناد واحد السَّندُ  وقال ابن بُُزْرج :

ْوَنريريريريريريريريريريريريا ي  لريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريرياد  نريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ ة  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريّ  جريريريريريريريريريريريري 

  
ر  ا   فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  إلبريريريريريريريريريَ  مَل َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرب ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ

  
 البُُرود.قال : وهي الحمراء من ِجبَاِب 

 الّراحلة في سْيرها ، وهو سْيٌر بين الذَّميل والهْملَجة. إسناد : اإلسنادوالقوِم في الَجبَِل.  ُسنود مثقٌَّل : السَّنَدوقال : 

 إبِلَنا فيها. أَسنَْدناوفي الجبل ،  سنَْدنا وقال :

 ، وهو ضْرب من البُرود. السَّنَد الرجُل : إذا لبس سند ابن األعرابي :

 أبو عبيد عن أبي عبيدة : الهبِيُط : الضامر.

ناد وقال غيُره  مثلُه. وأنكره شمر. الّسِ

 : شديدةُ الُخلق. ِسنَاد وقال : قال أبو عْمرو : ناقةٌ 

 السَّنام. ُمسنَدة : طويلة القَوائم سنادٌ  وقال الليث : ناقةٌ 

ناد وقال ابن بزرج :  بل أن يُشِرَف حاِرُكها.: من صفات اإل الّسِ

ْدر والُمقدَّم ، وهي  بعُض َخْلقها بعضاً. يساند أي : . قال شمر :الُمساندة وقال األصمعّي : هي الُمشِرفة الصَّ

 : وهو الخفيف. قِْنَدأَْوةو ِسْنَدأَْوة رجلٌ  وقال أبو ُعبَيد : سمعُت الِكسائّي يقول :

 إليه شيئاً فهو أسنَْدتَ  ما ارتفع من األرض في قُبل جبَل أو َواِد ، وكلُّ شيء السند ليث :وقال الفراء : من النون الجريئة. وقال ال

 إليه. ُمسنَدٌ  ، ورجٌل َصالح سنَد عبُد هللا رجٌل صالح ، فعبُد هللا كقولك : فالسند ، ُمسنَدو سنَد الكالم . قال : وقال الخليل :ُمسنَد
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 الدْهر. : المسندو: الّدِعّي.  المسنَدُ وقال : 

 : أي : ال آتِيه أبداً. الُمسنَد ثعلب عن ابن األعرابي : يقال : ال آتيه يد الدْهر ، ويدَ 

ْنَدأَوةُ  وقال أبو سعيد :  : خْرقةُ تكون وقايةً تحت الِعمامة من الدُّهن. الّسِ

، والمرسُل والمنقطع : ما لَم يتَّصل. ويقال  وسلمعليههللاصلىبي حتى يُرفع إلى الن إسناده من الحديث : ما اتّصل المسنَدوقلُت : 

 للَدِعّي :

 ، وقال لَبيد : سنيد

   كرمٌي ال َأمَس ُّ وال سلي   
 : كالُم أوالِد ِشيث. المسند وقال أبو العباس :

 ليه غيري.إِ  أسندتوإليه  استَنَْدتَ  : إذا أَسنُد ُسنوداً  إلى الشيء سندتُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :

 إليه. يتسانَدُ  إلى شيء سانَْدتُه ويقال :

 وقال أبو زيد :

َرْوه   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريَ  وه مسريريريريريريريريريريريريريريريىت  ذا ملَْ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريري ِ   لريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ أجريريريريريريريرياَلد ه عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريريتَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ى يستند وما  .ُمسنَداً و ِمسنَداً  إليه يسمَّ

 .سْنِديّ  : جيٌل من الناس تُتاخم بالُدهم بالد أهِل الهند ، والنسبة إليهم السْند

 : بلد معروف في البادية. ومنه قوله : السَّنَدُ و

     دارَميََّة  ْلَعْلياِء فالسََّلِ  
 والعلياء : اسُم بلٍد آخر.

 باألخبار.: إذا كان عالماً  نَُدسٌ و نَِدسٌ  الَحراني عن ابن السّكيت : رجلٌ : ندس 

 ورجٌل نَِطٌس ونُُطٌس : للُمباِلغ في الشيء.

 الخبَر وتحسْستُه بمعنًى واحد. تنّدستُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : السريُع االستماع للّصوت الخفّي. النُّدسُ  وقال الليث :

 : الطَّعن ، وقال الُكميت : النَّْدسُ  وقال األصمعي :

لريريريريريريريريريا  ل و  حريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ رَاَن غريريريريريريريريريارأب  حنريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريَْ

  
ا  َواِدسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رّ  والريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريا  الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريَم بريريريريريريريريَن مريريريريريريريري   متريريريريريريريريَ

  
 حكاه أبو ُعبيد عنه.

 يَضربها.، أي : «األرض برجِله يَْنُدس أنه دخل المسجَد وهو»في حديث أبي ُهَريرة و

 والفاسيَاء. الَمْنُدوسة ثعلب عن ابن األعرابي : أسماء الُخْنفساء :

 البئِر : إذا فاض من َحَوالْيها.ماُء  تَندَّسَ وقيل : 

 في الثياب : لطخ الَوسخ ، ونحوه في األخالق. الدَّنس قال الليث :: دنس 

ً  الُمروَءةِ ، وقد َدنسُ  رُجلٌ   الرجُل عرَضه إذا فَعل ما يشينُه. دنَّسو .الدَّنس ، واالسم َدنِس دنسا
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 س د ف
 سدف ، سفد ، فسد ، فدس ، دسف ، دفس : مستعمل.

ْوء ، وكذلك قال أبو محمد  السُّْدفةوفي لُغة تميم : الظُّْلمة. قال :  السُّْدفة أبو ُعبيد عن أبي زيد : :سدف  في لغة قْيس : الضَّ

 اليزيدّي ، وأنشدنا للعّجاج :

 أَقَ ع الليَل  ذا ما َأْسَ فَا و   
 اختالط الضَّوء والظُّلمة معاً كوقِت ما بين طلوع الفجر إلى أّول اإلسفار. السُّدفةَ  أي : أُظلم. قال : وبعضهم يَجعل

 : الظُّْلمة والضَّوء أيضاً. السُّدفةو السََّدفُ  الحّراني : عن ابن السّكيت قال :

تَر ، أي : أرفَعه حتى يُضيَء البيت.  أَسدفِ  ويقال : أّول الليل وآخره ، ما ُظلمةٌ فيها ضوٌء من  السْدفة وقال عمارة :قال : الّسِ

 بين الظلمة إلى الشفق وما بين الفَْجر إلى الصالة.

 قلُت : والصحيح ما قاله عمارة.

 والَشَدف. السََّدف من الليل ، وُشْدفة وَشْدفة وهو بُسْدفةٍ  اللحياني : أتيتُه

 الليُل وأَْشَدَف : إذا أَرَخى ُستوَره وأَظلَم. أَسَدفَ  وقال أبو ُعبَْيد :

 من األضداد. اإلسدافُ وقال : 

 لنا ، أي : أِضيْء لنا. أَسِدفْ  يقال :

 ، أي : تَنَحَّ عن الباب حتى يُضيَء لنا البيُت. أسِدف قال : وقال أبو َعْمرو : إذا كان رجٌل قائٌم بالباب قلَت له :

ْبح وإقبالُه ، وأنشد :أيضاً :  السََّدفووالشََّدف : الظُّْلمة  السََّدف وقال الفّراء :  الصُّ

ْم  هريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريرياٌد كريريريريريريريريريريأنَّ أعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريٌض جريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريِ

  
َ ف    ِم السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ المسريريريريريريريريِ

َ
هريريريريريريريريا يف املريريريريريريريري لريريريريريريريري  حريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريكريريريريريريريريْ

  
 يقول : َسواُد أعينهم في المالحم باٍق ، ألنّهم أَنجاٌد ال تَبرُق أعينُهم من الفََزع فيغيب َسواُدها.

 الحجاَب ، أي : أرخيتُه. َسَدْفتُ  ويقال :

 ال األعشى :؛ ق َمسدوف وحجاب

   حِبجاب  ِمن د ونِلا َمْس  وِف  
واة : َمْصدوف بالصاد ، وفّسروه أنه الَمْستُور.  ورواه الرُّ

ْيَدى النبي و ْهتِ  وسلمعليههللاصلىفي حديث أّمِ َسلَمة أنها قالت لعائشة لّما أرادت الُخروَج إلى البَْصرة : تََرْكت ُعهَّ  ، َووجَّ

 .ِسَدافَتَه

َدافةبال أَرادت  الِحجاَب ، وتوجيُهها كشفُها. ّسِ

 : إذا تَركها وخرج منها. ِسدافته ويقال : وّجه فالنٌ 

تْر :  يُرخى عليه.أي : ،  يُْسَدف ، ألنه ِسدافة وقيل للّسِ

 : اللباب وأنشد المرأةٍ من قيٍس تهجو َزْوَجها : السُّْدفةُ  وقال الليُث :

رَاِدَي اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ  ِ ي بريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرتريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ فريريريريريريريريريريريريريريريريرية األمريريريريريريريريريريريريريريريريريتِ و   َرى بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 : َشْحُم السَّنام ، ومنه قول َطَرفة : السَِّديف أبو ُعبَيد :

َسْرَهِ  و   
 
 ي سعى عليلا  لسَِّ يِف امل

 الشُّخوص تراها من بُْعد ، وقال الُهَذِلّي : والُشُدوف : السُّدوف وقال غيره :

ر هريريريريريريريا يتريريريريريري  لريريريريريريْ ْوُ يريريريريريريَ ٌل بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وِف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وَكريريريريريريريَّ  مريريريريري 

  
ا َُِّرُ     مريريريريريريريرين املريريريريريريريريغريريريريريريريرياِرِب خمريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريوف  اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الرجُل وأَْزَرَف وأْغَدف : إِذا نام. أْسَدفقال : أبو العباس عن عمرو عن أبيه : ي

 م.إذا أظلَ  الليُل وأَْزَدف : أَسَدف وقال ابن ُشميل :

باع :: سفد   ، والتَّْيُس والثَّْوُر ِمثلُها. يسِفُدها ِسفاداً  أُْنثاه َسفَدَ  كلها أبو ُعبيد عن األصمعي : يقال للّسِ

 وقال أبو زيد نحَوه.

 .َسِفد يَسفَدووقال األصمعي : إذا َضَرب الجمُل الناقَة قيل : فَقَا وقَاَع ، 

 .سفافِيد معروف ، وجمعُه السَّفُّودو. َسفَد يَسِفد وأجاَز غيُره :

 فالن بعيره : أتاه من خلفه فركبه. استسفد ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، وتعرقبه مثله. فتسفَّده وقال أبو زيد : أتاه

 .الدُّْسفان ، وهي الِقيادة ، وهو الدُّْسفة الرجل إذا صاَر َمعاُشه من أْدسفَ  ثعلب عن ابن األعرابي :: دسف 

سول يطلُب الشيَء. الدُّْسفانُ ووقال الليث :   : ِشْبه الرَّ

 وقال أميّة :

 أَْرَسل وه يسوف  الَغْيَث د ْسفااَن و   
جلُ  أدفس ثعلب عن ابن األعرابي :: دفس    : إذا اسَودَّ وجُهه من غير ِعلَّة.الرَّ

 قلُت : لم أسَمع هذا الحرَف لغيره.

 ، وهي العَناِكُب. الِفَدسة الرجُل : إذا صاَر في إنائه أْفَدسَ  قال ابن األعرابّي :: فدس 

 : العنكبوت. الفُْدسُ  عمرو عن أبيه :

 أدري إلى أّي شيء نُِسَب.، وال  بالِفَدسيّ  قلُت : ورأيُت بالَخْلصاء َدْحالً يُْعَرف

 .فََسد يَْفُسُد فساداً  : نقيُض الصَّالح ، والفعل الفَساد قال الليث :: فسد 

 .فَُسد فُُسوداً  قلُت : ولغة أخرى :

عَْون في ألنه مفعول له ، كأنّه قال : يَس (َفساداً )، نصب  [33المائدة : ] (َوَيْسَعْوَن يف اْْلَْرِض َفساداً )وقوُل هللا جّل وعّز : 

 .للفساد األرض

 الشيَء : إذا أَباَره. فَسَّدو [205 البقرة :] و يُفِسُده إفساداً  فالٌن المالَ  أفَسدَ  ويقال :

 وقال أبو ُجْنَدب :

ةٌ و  يريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ْم كريريريريريريريريتريريريريريريريريِ كريريريريريريريري  تريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريلريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريْم قريريريريريريريري  أدركريريريريريريريريَ

  
رِ   فريريريريريريريريريريريريّ َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ أب  األْد ِر مريريريريريريريريريريريريا ملَْ  ريريريريريريريريريريريري َ  مريريريريريريريريريريريري 

  
 أدبارهم ما لم تُخفَّر األدبار ، أي : ما لم تُمنَع.أي : إذا َشدَّْت على قوم قَطَّعَْت 
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 السلطان قائده : إذا ساء إليه حتى استعصى عليه. استفسدو

 س د ب
 [.مستعمالن]سبد ، دبس : 

 ذا المعنى ُسمَي المالُ وال لَبَد ، أي : ما لَه ذو َشْعر وال ذو َوبَر متلبِّد ، وله َسبَد ما لَه : الشَّْعر. وقولهم : السَّبَد قال الليث :: سبد 

 .َسبَداً 

 وال لَبَد ، أي : ما لَه قَليل وال كثير. َسبَد وقال ابن السّكيت : قال األصمعي : ما له

 من الشَّْعر واللَّبَد من الصوف. السَّبَد وقال غير األصمعي :

 .«ٍش فيهم فا التَّسبيد»أنه َذكر الخوارَج فقال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

فقال : هو تَْرك التّدهُّن وَغسل الرأس. قال وغيُره يقول : إنما هو الَحْلق واستئصاُل  التسبيد وقال أبو ُعبَيد : سألُت أبا ُعبيدة عن

 الشعر.

م :  قال أبو ُعبَيدة : وقد يكون األمران جميعاً ، وقال النابغة في قصر الشَّعر يَذُكر فَرَخ قَطاٍة َحمَّ

 مساِجِ  الَعنْيِ من َتْسِبي ه ََُّغٌ    يف 
َغب. بالتّسبيد وقال : يعني  طلوَع الزَّ

 قال ابن جريج عن محمِد بِن عبّاد بِن جعفر : رأْيُت ابَن عباس قَِدَم مّكة قال : وقد ُرِوي في الحديث ما يثبِت قول أبي ُعبَيدة :

 رأَسه ، فأَتَى الحَجر فقبَّله. مسبِّداً 

 ومعناهما واحد.ـ  بالميمـ  ها هنا : تَْرُك التََّدهُّن والغَسل. وبعضهم يقول : التسميد فالتّسبيد قال أبو ُعبَيد :

د : إذا نَبَت بعد الَحْلق حين يَظهر. سبَّد وقال غيُر واحد :  َشعَره وَسمَّ

حه وبَلّه  سبَّد وقال أبو تراب سمعُت سليماَن بَن الُمغيرة يقول :  .يُسبَّد ولكنه يُسبِّد وتََركه. قال : والشَّعر الالرجُل شعَره : إذا سرَّ

َده : إذا استأَصلَه حتى ألصقَه بالجْلد. قال :  سبّد وقال أبو ُعبَيدة :  شعَره : إذا حلَقه ثم نبت منه الشيء اليسير. سبَّدوشعَره وَسمَّ

 العباس ، عن عْمرو عن أبيه.وسبَتَه وأسبته : إذا حلقه. رواه أبو  َسبّدهوشعره  َسبَد وقال أبو عمرو :

 .ِسْبدان : طائٌر ليّن الريش إذا قطر على ظهره قطرتان من ماء جرى ، وجمعه السُّبَد أبو عبَيد عن األصمعي :

 : طائر مثُل العُقاب. السُّبَد شمر عن ابن األعرابي :

 هو الخّطاف البَّرّي. السُّبَد قال : وَحَكى أبو َمنجوف عن األصمعي قال :

 وقال أبو نصر : هو ِمثل الخّطاف إذا أصابه الماُء جرى عنه سريعاً ، وقال ُطفَيل الغَنَِوي :
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   كأنَّه س َبٌ   ملاِء َمْغسول  
 : ثوٌب يُسّد به الَحْوض الَمْرُكوُّ لئاّل يتكّدر الماُء ، يفرش فيه وتسقى عليه اإلبل ، وإيّاه َعنَى ُطفيل. السُّبَد وقال أبو سعيد :

 لُت : وقوُل الراجز يحقِّق ما قاله األصمعّي :ق

 مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريرى املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَزر ذا الريريريريريريريريريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِل 

  
بريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول   لريريريريريريريريا  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريري ريريريريريريريريل جريريريريريريريريَ

  
 وقال لَبيد : ِسْبد ، أي : بقايَا من نَْبت واحدها أسباد وقال األصمعي : يقال : بأرض بني فالن

َ ى  ه الريريريريريريلريريريريريريريّ بريريريريريريِ ريريريريريريري  لريريريريريريوُُّ خيريريريريريريَْ بريريريريريريريِ ا  مريريريريريرين الريريريريريريتريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريرياِن و   لريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريوادرا  مريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريَ

  
رماح : تسبَّد تَْسبِيداً و،  إسباداً  النَّصيُ  أَسبَدَ  وقال غيره :  : إذا نَبَت منه شيء حديث فيما قَُدم منه ، وقال الّطِ

بريريريريريريريرياد الريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريِة مل َيريريريريريريريريتريريريريريريريريِ ْل   أو كريريريريريريريريأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
  ُْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يف مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريز  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ا العَرب الفوَران ، ألنها تفور.النصية ، َسنََمتُها وتسميه إِسبادُ  قال أبو سعيد :

 .َسبَد النَّصّيِ : ُرُؤوُسه أوَل ما يطلع ، جمع أَسبادُ  وقال أبو َعمرو :

اح في قصيدة أخرى يصف قِْدحاً فائزاً : ِرمَّ  وقال الّطِ

  ٌ لريريريريريريريريريريريريريريِ رٌَّب  لريريريريريريريريريريريريريريّرِهريريريريريريريريريريريريريرياِن م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل  اجلريريريريريريريريوارِي طريريريريريريريريرائريريريريريريريريٌف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  ه    َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فَْوُزه وكْسبُه.أراد أنه يُستطَرف 

 .لِسْبُد أَسبادٍ  أبو ُعبَيد عن الفّراء : يقال للرجل الّداهي في اللُّصوِصيَّة : إنه

 : الشؤُم ، حكاه عن أبي الدُّقَيش في قوله : السُّبَد الليث :

س أيريريريريريريريريريرين أَْرَوى مريريريريريريريريريريؤلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا   يريريريريريريريريريريْ  امريريريريريريريريريرير   الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ   وَأْن بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ن َر ين ألَبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

را  قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَه قريريريريريريريريريريريوال     كريريريريريريريريريريرياذ   قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه  جبريريريريريريريريريريريَْ

  
فريريريريريريريريريريريريي ويريريريريريريريريريريريريَ ْ   يريريريريريريريريريريريريْ  ِ منريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْبسُ  قال الليث :: دبس  َطب. الّدِ  : ُعصارة الرُّ

 : لوٌن في ذوات الّشعر أحمُر ُمشرٌب َسواداً. وأنشد ابن األعرابي لَرّكاض الدُّبَيرّي : الدُّبسةو

ْه  رأَب َدبَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ     ْذ بريريريريريريريريلريريريريريريريريه  ُّ هريريريريريريريريْ  ال َذنريريريريريريريريْ

  
قَّ   ه اَّريريريريريريريريَ َوى ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريِ ْه بريريريريريريريريغريريريريريريريريِتك أَلريريريريريريريريْ   طريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
 : واريتُه ، وأَنَشَدنا : َدبَّْستُه قال :

   َقرٌُ  ذا ر ه َفحل دبَسا 
 ِخالص تَمٍر يُلقَى في َمسإَلِ السْمن فيَذوب فيه ، وهي مطيّبة للّسمن. الدَّبُوسُ وقال : 

 ُخفَّه : إذا رقَّعه ولَّدمه. َدبس : الكثيُر. وقيل : الدَّْبسُ وقال : 

 : الجمُع الكثير من الناس. الدَّبسُ واألسوُد من كل شيء.  الدَّبسُ  األعرابّي قال :ثعلب عن ابن 

ي  .ُدبَسُ  قال : ويقال للسماء إذا َمَطرت : ُدّرِ
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 معكر ، وكلُّ ذلك صحيح.أي : وقال ابن األعرابّي أيضاً : ماٌل ربٌس ، أي : كثير بالراء وجاء بأمٍر ِربس ، 

 : إذا توارى. َدبَّسوإذا واريتَْه.  الشيء : دبَّْستُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال : معرب. وأخبرني عن الدَّبوسو

 ، وهي الّدواهي في باب الدواهي في المؤلف. ُدبس أبو عبيد عن أبي زيد : جئت بأمور

 س د م
 مستعملة. سدم ، سمد ، دسم ، دمس ، مسد :

ً  رأيته قول :: همٌّ ونََدٌم ، ت السََّدمُ  قال الليث :: سدم   من النّدم. السََّدمُ  نَْدماَن. وقلَّما يُفَرد َسْدمانَ  ، ورأيته ساِدما

باب.  : السَِّديمُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  : الماء المندفُق. السديموالّسِدر.  : السديمو: التَّعُب.  السَِّديمُ والضَّ

ْكِر. الدَّسيُم :  السِديمُ و  القليُل الذكر.: الكثير الذِّ

 قال : ومنه قوله :

   ال َيْذك رون هللَا  اّل َسْ ما  
 .أْسدام ، ومياهٌ  َسَدم يَْسُدم ، وهو الذي وقعت فيه األقمشة والَجْوالُن حتى يكاد يندفن ، وقد ُسُدم وقال الليث : ماءٌ 

 ، وأنشد : ُسُدمٍ  في موضع َسُدوم قال : ويقال : َمْنَهلٌ 

 تَه  َس  وما َملريَْهال  وَردْ و   
 .سُدوم : مدينة من مدائن قوم لوط ، كان قاضيها يقال له : َسُدوموقال : 

 إنّما هو َسذُوم بالذال ، والدال خطأ.« : الُمزال والُمْفَسد»قلت : قال أبو حاتم في كتاب 

 قلُت : وهذا عندي هو الصحيح.

وسدمُت قال : : الَمْمنوُع من أن يَضِرب اإلبَل ، يعني الفحَل.  الَمْسدومُ  أخبَرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 ، أي : َمْردوم. َمْسُدوموالباَب وَسَطْمتُه واحُد وهو باب َمْسُطوم 

 ُسْدم ، ومياهٌ  ْسدممُ  : معناه : المتغيِّر من الغَّمِ ، وأَصلُه من قولهم : ماءٌ  الساِدم قال قوم : .ساِدمٌ  وقال ابن األنباري : رجٌل ناِدمٌ 

 : إذا كانت متغيرة. أَْسدامو

 قال ذو الرّمة :

 ٌُ  بْعٌض م عوَّر  و   َأَواِجن  َأْس ا
راب. : َمْسدوم : الحزين الّذي ال يُطيق َذهاباً وال مجيئاً. من قولهم بَعيرٌ  الّسادمُ  وقال قوٌم :  إذا ُمنع من الّضِ

 وأَنَشد :

 َع َّ   َقَ ْعَه الّ هَر  
 كالسَِّ ُ امل

فِه ، ويقيَّد إذا هاج فيَرَعى َحوالَي الّدار ، وإن السَِّدمُ ومن فُحول اإلبِل.  الُمسدَّمو  : الّذي يُرَغب عن فَْحلتِه فيُحاُل بينه وبين أاُلَّ
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ٌُ  َلعه  عن فتح فِمه ، ومله قوله :  صاَل ج عل له مِسجا
ِ ُ املريريريريريريريريعريريريريريريريري َّ  َر كريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريْ َه الريريريريريريريري َّ عريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
ِرمي    هريريريريريريريريريريريريري ِّد يف ِدَمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَق ومريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال ابن ُمْقبل :

 كريريريريريريريريريريّل َر ع  أو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريس  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َُّ  و 

  
رَاِن   رأب  وجريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرى مسريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ُّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريِذفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أيضاً ، وإيّاه عنَى الُكَميت بقوله : مسدَّم ويقال للبعير إذا َدبِر ظهُره فأُْعِفَي عن القَتَب حتى صلَح َدبَُره :

مريرية  قريري   ي مسريريريريريريريريريريريريريريريري َّ  َأصريريريريريريريريريريريريريريَبحريريْه بريريَك َأمْسفريرياضريريريريريريريريريريريريريريِ

  
   ِ ر  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا وال نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ را  بريريريريريريريريريال َدبريريريريريريريريريَ  ُّ هريريريريريريريريريْ

  
أي : أَرحتها من التَّعب فابيّضْت ظهوُرها وَدبُرها وصلحت. واألُْحفاض جمع َحفَض ، وهو البَعير الّذي يُحَمل عليه ُخَرثيُّ 

 الَمتاع وَسقَُطه.

 .َسِدم : إذا كان شديَد الِعْشق ، ورُجٌل نَِدمٌ  َسِدمٌ  ، وعاِشقٌ  َسِدمٌ  وقال ابن هانىء : قال أبو ُعبيدة : بعيرٌ 

 وَسِدرة وسادَّةٌ وَسلَّة وكافَّة. َسِدَمة ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للنَّاقة الَهِرمة :

ْكر ، قال : ومنه قولُه : : الدَِّسيمُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: دسم  ً  ال يَذُكرون هللا إالّ  القليُل الذِّ قال ابن األعرابّي : يكون  َدْسما

ْكر َحْشُو قلوبهم وأفواههم ، وإذا كان َذّماً فإنما ُهْم يَذكرون هللا ذكْ   راً قليالً : منهذا َمْدحاً ويكون هذا َذّماً ، فإذا كان َمْدحاً فالذِّ

أّن رجالً ذُكر بين يََدْي رسوِل هللا  تُصيبَه العَيُن. قال : ومثلُه، وهو الّسواد الذي يُجعَل َخْلَف أُذُِن الصبّي َكْياَل  التَّدِسيم

يكون هذا أيضاً َمْدحاً وَذماً ، فالَمدح أنّه ال يَنام اللّيل وال يتوسَّد ، فيكون  «ذاَك رجٌل ال يتََوسَّد القرآن»قال : ف وسلمعليههللاصلى

 قرآن شيئاً ، فإذا نام لم يتوسَّْد معه القرآَن.القرآن متوسَّداً معه ، والذَّّم أنه ال يَحفظ من ال

 قلت : والقوُل هو األول.

ً وإّن للشيطان لَعُوقاً »ُرِوي في حديٍث : و سام، «ِدساما  : ما تَُسّد به األُذُن فال يَعي ِذْكراً وال َمْوعظة. وكلُّ شيء َسَدْدته فقد فالّدِ

 ً  .َدسَمها ه قَدْ ، ويقال للرجل إذا َغِشَي جاريتَ  َدَسْمتَه َدْسما

 السَّواُد. : الدُّْسمةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ، وقال رؤبةُ يصف َسْيَح ماٍء : ُدْسمة ومنه قيل للَحبَشّي : أبو

ومريريريريريريريا   ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وْكريريريريريريريَ  أو مريريريريريريريَ َر الريريريريريريريكريريريريريريريَ جريريريريريريريَ لريريريريريريريفريريريريريريريَ  مريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريَ مَّ أبْن خيريريريريريريريريريريريريَ َن  ْذ هريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الَمْسدود. الَمْدُسوموُمنظمه. المنفَِجر : المنفَتح الكثيُر الماء. وَكوَكُب كّلِ شيء : 

 : َحْشُو الَجْوف. الدَّسمو

 قال : وقال ابن األعرابي :



4448 

 

   ال يذكرون هللا  الَّ َدْ ا  
 األجواف. َدْسموما لَهْم َهمُّ إاّل األْكل ، 

ً  قال : ونَصب الثَّوِب : إذا لم يكن زاكياً. وقال : أوجب َحجاً في الثَّوِب ، وأَطلَُس الثَّْوب وَدنُس  أَدَسمُ  على الِخالف ، وفالنٌ  َدْسما

 .ُدسم ثِيابٍ 

 ، أي : ال خير فيه. َدْسَمة : الظُّلمة. ويقال : ما أنَت إالّ  الدَّيَسمو

موا ورأى رجٌل غالماً مليحاً فقال : دوها لئاّل تُصيبَه العَين. َدّسِ  نُونَته ، أي : سّوِ

 التي في َحنَِكه.قال : ونُونَتُه : الدائرةُ المليحة 

 أي : َسْوداء.، «َدسماء أنه خَطب وعلى رأِسه عمامة» وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

 : الدُّّب وأنشد : الدَّْيَسمُ  وقال ابن األعرابي :

ْه  لريريعريريريريريريريَ ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريو  الريريَوبريرييريريريريريريريل َتةريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ   ذا  ريريَِ

  
ر  م  ذَكريريريريَ اِر أو َدْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ِس الريريريريغريريريريريريريَ َع فريريريريريريري  لريريريريُّ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ئب من الَكلبة. مالّدْيسَ  قال عمرو :  : ولَُد الذِّ

 : الذَُّرة. الدَّْيَسم فقال :ـ  َدْيَسم واسم أبي الفَتْحـ  وسألُت أبا الفَتْح صاحَب قُْطُرب

ْمع : الدَّْيَسمقال : وأخبَرني المنذريُّ عن المبّرد أنه  ئب. والّسِ ئب. : ولُد الَكلبة من الذِّ بُع من الذِّ  ولَُد الضَّ

 .َدِسم فهو دسَم يَْدَسم كل شيء له َوَدٌك من اللَّحم والشَّْحم ، والفعلُ  : الدَّسمو: الثعلب.  الدَّْيَسم وقال اللّيث :

 الثوب. لَدِسم إنه ويقال للّرجل إذا تََدنَّس بمذاّم األخالق :

 وأَنَشد أبو ُعبَيدة :

م  هريريريريريريريريريريريريْ مَّ  ن عريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريَر بريريريريريريريريريريريريَن جريريريريريريريريريريريريَ  ال هريريريريريريريريريريريري 

  
م   يريريريريريريريريريريريرياب  د سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  يف ثريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريّ َُ مسريريريريريريريريريريريريَ  أوَذ

  
 كقولهم : فالٌن أطلَُس الثَّوب. وهو

 [.61النجم : ] ((61َوأَنْ ُتْم ساِمُدوَن ))قال هللا جّل وعّز : : سمد 

رون في قوله :  الُهون. : ساِمُدونَ  قال المفّسِ

، رواه َشِمر عنه  سَمدَ  : مستكبرون. ويقال للفَحل إذا اْغتَلم : قد ((61َوَأنْ ُتْم ساِمُدوَن ))وُرِوي عن ابن عباس أنه قال : 

 بإسناٍد له.

 في الناس : الغَْفلة والّسْهُو عن الشيِء. السُّمودو: الهون ،  ساِمُدونَ  وقال اللَّيث :

 .«؟ساِمِدين لي أراكمما »أنه خرج إلى المسجد والناُس ينتظرونه للّصالة قياماً ، فقال :  عنههللارضيُرِوي عن علّي و

 .يسُمد ُسموداً و َسَمد يَسَمد ، وقد ساِمد : يعني القُيَّام وكل رافعٍ رأسه فهو ساِمُدونَ  قال أبو ُعبَيد : قوله :

 قال :: الغناُء في لغة ِحميَر ، ي السُّمودقال : رِوي عن ِعكرَمة عن ابن عباس أنه و
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 للا ، أي : غ  للا. اْ   ي
 : القائم في تحيُّر. الّسامدُ  المبّرد :وقال 

 وأَنشد :

ْم فريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريرير  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريْم  يريريريريريريريريريريريريل قريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريِ

  
ودا  مريريريريريريريريريريريريريريريريريري     دَْع عريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
دُ  : تُرابٌ  السََّمادَ  وقال الليث :  به النّبات. يُسمَّ

دوقال :   َشْعَره : إذا أََخذه كلّه. َسمَّ

 .من السَّير : الدَّأَب السََّمد َشِمر عن ابن األعرابّي قال :

 : إذا لم تَعِرف اإلعياُء. سُموداً  اإلبلُ  َسَمدت يقال :

 وأَنَشد :

   َسواِم  اللَّيل ِ فاف  األُّْواْد 
 أي : دوائُب ليس في بطونها كبير َعلَف.

 َسْرمداً بمعنى واحد. َسْمداً  وقال اللّحياني : هو لك

 يكون سروراً وُحْزناً ، وأنشد : السُّمود وقال :

ْرب   َوأَب  ِل مسريريريريريريريريريريريريَ ْ اثن  ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ى اَّريريريريريريريريريريريريِ  َرمريريريريريريريريريريريريَ

  
وَدا  ْ َن لريريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريري    أبمريريريريريريريريريريريريريريرير  قريريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريََ

  

يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ود بريريريريريريريريِ ّن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ وَرهريريريريريريريري  عريريريريريريريري  ردَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريَ

  
ّن الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَض سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَدا  هريريريريريريريريريريَ  وَردَّ و جريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريري 

  
 : الّساهي. السامدو: الغافل.  السامدوثعلب عن ابن األعرابي : الالهي ، 

 : القائم. السامدو: المتكبِّر ،  السامدو

 : الُمغَنِّي. السامدو: المتحيِّر بََطراً وأَشراً.  السامدوالُجْرح : إذا َوِرم.  اسمأدّ  : الواِرم ، وقد الُمْسَمئدّ  أبو زيد :

ء الشيء تحَت الشيء ، ويقال إْخفا : التَّْدميسُ و: إذا اشتّد ظالُمه.  دامس وليلٌ  : أدَمسوالظالُم  ادَمس قال الليث :: دمس 

 بالتخفيف ، وأنشد :

ٌق مريريريريريريري  مريريريريريريس  لريريريريريريْ ا قريريريريريريلريريريريريريريَه عريريريريريريِ َه فريريريريريريرياهريريريريريريريَ   ذا ذ قريريريريريريريْ

  
وِدَر يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأِب   يريريريريريريريريريٌل فريريريريريريريريريغريريريريريريريريري   أريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريَ

  
 الشيَء : غّطْيتُه. َدَمْستُ  وقال أبو ُعبَْيد :

ي. الدََّمسو  : ما ُغّطِ

 وقال الكميت :

   بال َدَمس  أَْمر الَغرِيِ  وال َغْمِل 
 : المغّطى. الدَِّميسوقال : 

ً  أبو زيد : تقول : أتاني حيُث َواَرى  . حيث واَرى ُرْؤٌي ُرْؤياً ، والمعنى واحد ، وذلك حيَن يُظلم أوُل اللَّيل شيئاً.َدَمٌس َدْمسا

ئب.  وِمثلُه : أتاني حين يقول أخوك أم الذِّ
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 .دِمسواحد ، وقد َدنس والُمدنَّس بمعنًى و المدمَّسُ  وَرَوى أبو تراب ألبي مالك :

 : المخبوء. الُمَدمَّس وقال أبو زيد :

 : الذي عليه َوَضر العَسل ، وأَنكر قوَل أبي زيد. المدمَّس وقال أبو تراب :

 الموضُع ، وَدسم وَسَمد : إذا دَرس. َدَمسَ  وقال أبو عمرو :
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 : الحيّة. الدُّْوَدمسُ  وقال :

 الدَّْوَدمَسات ُمْحَرْنِفش الغَالصيم ، يقال : إنه ينفُخ نَْفخاً فيحِرَق ما أصابه ، والجميعوقال الليث : وهو ضْرٌب من الَحيّات 

 .الدَّواميسو

ً  في األرض َدَمْستُه وقال أبو زيد :  إذا َدفَْنتَه ، حيّاً كان أو َميّتاً. : َدْمسا

يماس  في حديث الدّجال : كأنه َخرج منو يماسُ  وقال بعضهم :، الّدِ  الِكّن ، أراد كأنه ُمْخَدٌر لم يَر شيئاً ، َشْمساً وال ريحاً. : الّدِ

يماس وقال بعضهم : ً  : الحّمام ، وكان لبعض الُملوك حْبٌس سماه الّدِ  ِلُظْلمته. ِديماسا

يماس وقال ابن األعرابي :  : السََّرب. الّدِ

 : قَبَْرتُه. َدَمستُه ومنه :

لِسلة التي ذكرها هللا  [5 : المسد] ((5يف ِجيِدها َحْبل  ِمْن َمَسٍد ))قال هللا جّل وعّز : : مسد  رون : هي الّسِ ، قال المفّسِ

ُعوَن ِذراعاً )تعالى في كتابه فقال :  ، يعني جل اسمه أن امرأة أبي لهب تسلك في النار في سلسلة  [32الحاقة : ] (َذْرُعها َسب ْ

 ً  .طولها سبعون ذراعا

ّجاج :  .َمَسد في اللُّغة : الَحْبل إذا كان من ِليف الَمْقل. ويقاُل لما كان من َوبَر اإِلبِل ِمن الِحبال : الَمَسدُ  وقال الزَّ

 : إذا أجاد فَتْلَه. يَْمُسده َمْسداً  الحبلَ  َمَسدَ  : مصَدر اْلَمْسدُ  وقال ابن السّكيت :

 : إذا كان َمجدوَل الَخْلق. َمْمُسودٌ  وَرجلٌ 

 : حْبل من ُجلُود اإلبل ، أو من ِليف ، أو من ُخوص. الَمَسدُ و: إذا كانت حسنةَ طّي الَخْلق. قال :  ممسودةٌ  وجاريةٌ 

 وأنشد :

 َمَس   أ ِمرَّ من َأَ ِنِق و   
 أراد من ُجلُوِد أَيَاِنق ؛ وأَنشد :

وَّْذ مريريريريريريريريريريريريِ ِّ  عريريريريريريريريريريريريَ وِص تريريريريريريريريريريريريريَ َ  ا ريريريريريريريريريريريري     َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريريريإيّنِ    ْ ان  لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريِّ ك  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  ْن تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   ما ِ ْ َه ِمْن َأمْشََ  م ْ َسِ نِّ 

؛ كما يقال :  المْمُسود : بمنزلة اْلَمَسدوالمْصَدر.  : فاْلَمْسدُ  .َمْسداً  ، أي : أُِجيد فَتْلُه ُمِسد ، قد َممسود ، أي : َمَسد ويقال : َحْبلٌ 

لسلة التي َذَكرها هللا  [5 : المسد] (َحْبل  ِمْن َمَسدٍ ) نَفَْضَت الشََّجر نَْفضاً ؛ وما نُِفض فهو نَفَض. ودّل قوُل هللا جّل وعّز : أَنَّ الّسِ

 تعالى فُتِلَْت من الحديد فَتاْلً ُمْحَكماً ، كأنه قيل : في ِجيِدها َحبل حديٍد قد لُِوَي لَيّاً شديداً.

 : نِْحٌي يُْجعَُل فيه َسْمن وَعَسل ، ومنه قوُل أبي ذَُؤْيب : الِمسادُ  وقال اللّيث وغيُره :

ه  ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريريريريريريَ َ ا يف  ريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريَ  دٌ غريريريريريريريريريريريريَ
  

يريريريريريِق   َ ِي َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى يريريريريريريَ ريريريريريْ حريريريريريَ َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
 والخافَة : خريطةٌ يَتَقَلَُّدها الُمْشتاُر ليَجعل فيها العََسل.
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 : إْدآب السَّْير في الليل ، وأنَشد : اْلَمْسدُ  وقال الليث :

   ي كاِب   الليَل عليها َمْس ا 
 َوْحِشّي :وقال العَْبدّي يَذكر ناقةً شبَّهها بثْوٍر 

ّ أب   ع  ذو جريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َأَنريريريريريريريريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ ي   ٌل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر  ولريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريْ  َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ه الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  

ع   ْرقريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْذَودِ   لريريريريريريريريريريريِ   مريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريه رْوق  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عليه ، أراد أنه يأكل  : يعني الثوَر ، يَطِويه ليٌل َسِديٌّ ، أي : نَِديٌّ ، وال يزال البَْقُل في تماٍم ما سقط من النََّدى يَْمُسده قولُهُ :

 البقل فيجزأ به عن الماء فيطويه ذلك. وشبّه السُّفعة التي في وجه الثّور ببرقُع.

 َخلق من يَدأُب فيَْطِويه ويَُضّمُره. يمَسدُ  ، ألنه َمْسداً  وجعل اللّيث الدَّأَبَ 

 من النساء : المطِوية الممُشوقة ، وأنشدنا : الممسودة أبو ُعبَيد عن األصمعي :

   َ س    أْعلى َّمه وأَيرِم ه 
 أي : يشده.

ق األسود. الِمَساد َعْمرو عن أبيه قال :  : الّرِ

 ِشْعٍر من فالن ، يريد : أحسَن قِواَم ِشعر من فالن. ِمَساد فالٌن أحَسنُ « : النوادر»وفي 

 انتهى وهللا أعلم بمراده.

 الس ني والت اء (أبواب)
 أهملت وجوهه. س ت ث :ـ  س ت ذـ  س ت ظ

 س ت ر
 [.ستر ، ترس : مستعمالن]

تْرُ  قال الليث :: ستر   السَّتْرةُ و. ِستارة : ذاتُ  َستيرةٌ  ، وامرأةٌ  َستَْرتُه أستُُره َستراً  ، والفعل ُستورو أستارٌ  معروف ، والجميعُ  الّسِ

ً  استترتَ  : ما تارة به من شيء كائناً ما كان ، وهو أيضا  .الّسِ

تارانوقلُت :  تارُ  واِديان يقال لهما السَّْودة ، يقال ألحدهما : في ديار بني سفد : الّسِ تار : األغبَر ، ولآلخر : الّسِ الجابِرّي ؛  الّسِ

اَرة تَسِقي نَخيالً كثيرة ِزينةً منها عيُن َحنِيذ ، وعيُن ِفْرياٍض ، وعيُن بَثاء ، وعيُن ُحلوة ، وعين ثَرْ  ، وهي مدا وفيهما ُعيُوٌن فَوَّ

 من األحساء على ثالثة أميال.

ترُ  وال ِحْجر ، ِستْر وقال الليث : يقال ما لفالن  : الحياء ، والِحْجُر : العقل. فالّسِ

 .إْستار ، ألنها بالفارسيّة ِجَهار ، فأعربوه وقالوا : إْستار وقال أبو َسعيد : سمعُت العََرب تقول لألربعة :

 وقال َجرير :

ه  ّن الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريرُّدَق والريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ   عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَث وأ مريريريريريريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريريريارِ و   رُّ مريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رُّدِق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ
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 صلة. (ماو )أي : َشرُّ أربعة ، 

 وقال األعشى :

وىف لريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريوُ  ويف لريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريرية    تريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريني حي 

  
 .إستاُرهم رابُع أربعة. ورابُع القوم اإلستاروقال : 

ٌب أيضاً أصله ِجَهار. فأُعرب فقيل : اإلستار قلت : وهذا الَوْزن الّذي يقال له  .أساتير . ويجمعإستار معرَّ

، لذي عقل. قال : وكله يرجع إلى  [5الفجر : ] ((5َهْل يف ذِلَك َقَسم  ِلِذي ِحْجٍر ))وقال الفَّراء في قول هللا عز ذكره : 

 أمر واحد من الفعل.

 قاهراً لنفسه ضابطاً لها كأنه أخذ من قولك : حجرت على الرجل ، وقوله :قال : والعرب تقول : إنه لذو ِحْجر ، إذا كان 

 ، وتأويل الحجاب الطبع. ساتر ، ههنا بمعنى [45اإلسراء : ] (ِحجاابً َمْسُتوراً )

: أربعةَ  من خبز ، أي إستاراً  ، يقال : أكلتُ  إستار ، ويقال : لكّل أربعة إستار والواحد أساتير وقال أبو حاتم : يقال : ثالثة

فقد  إستارة أيُّما رجٍل أَغلَق على امرأته باباً أو أَرَخى دونَها» َرَوى َشِمر فيه حديثاً :والكعبة فمفتوحة.  أستار أرغفة. قال : وأما

 .«تّم َصداقُها

تر من اإلستارة قال شمر : تارة ، ولَم نَْسمعها إال في هذا الحديث ، وقد جاء عنهم الّسِ تر بمعنى الِمْستَرو الّسِ ، وقد قالوا :  الّسِ

وار ، وقالوا : إْشرارة لما يُْشَرر عليه األَقُِط وجمعُها األشاِرير.  أُْسوار للّسِ

 وَوَدج وصاِحٌن : إذا كان سفيراً بينك وبينَه. ُسترةٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال : فالن بيني وبينَك

ْستَ  ، وكل شيء تَِرسة معروف ، ويُجمع التُّرس قال الليث :: ترس  جار الذي  (1) الَمتَرسُ ولك.  ِمتَْرسه به فهو تترَّ : الّشِ

 ، أي : ال تََخْف. َمتَّْرس يُوَضع َخْلف الباب ِدعامةً ، وليس بعََربّي ، معناه :

 س ت ل
 ستل ، سلت ، تلس : مستعملة.

ً علينا الناُس ، أي  تساتل : من قولك : السَّتْلُ  قال الليث :: ستل  وكلُّ ما  .متساتِلين : َخَرجوا من موضعٍ واحد بعَد آخر تِباعا

ذالة من كّل شيٍء. السُّتالةقال : و، نحو الدمع واللّؤلؤ إذا انقطع من ِسْلِكه.  تَساتُلٌ  َجَرى قََطراناً فهو  : الرُّ

 .َستاْلً  القوُم : جاء بعُضهم في إثر بعض ، وجاء القومُ  تَساتَل وقال ابن ُدريد :

__________________ 
واضريريريري  ِرَب يف  ( ريريريريجر) (كتاب اجليم)( هذا هو الصريريريريواب يف ضريريريريب ه بفتح امليم والتاء امل لاأب وسريريريريكون الراء ، وهلا ذكٌر فيما ت  ُ يف 1)

 الضب  ، وانيتر التعليق هلاك.
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 .َمْستَل : الطُُّرق الضيقة ، الواحدة الَمساتِلوقال : 

 ، أي : َسبَقني وفاتَني. َسْلتَةً وأبو تراب عن الُحَصْينِّي : ذهب مني األمر فَْلتةً : سلت 

 : َشعيٌر ال قِْشَر له ، أجرُد ، يكون بالغَْور ، وأهُل الِحجاز ، يتبّردون بَسِويقه في الصَّيف. السُّْلت وقال الليث :

ً  عنه فتَْسِلتُه : قَبُضك على الشيء أصابَه قََذر أو لَْطخ السَّْلتُ وقال :   .َسْلتا

 حتى يخرج ما فيه. يُْسلَت والِمعَى

ً  فالن أَْنَف فالٍن بالسَّيف َسلَت ويقال :  .أْسلَت : إذا قََطعه كلَّه ، وهو من الجْدعان َسْلتا

  ما يخرج من الِمعَى ُساَلتَة.وهي التي ال تَْختضب. واسمُ ، من النِّساء السَّْلتَاءُ  وآله أنه لَعَن وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبّي و

ً  الحاّلق رأَسه َسلَت غيره : القَْصعة من  َسلَتَ والمرأةُ الِخَضاَب من يَِدها : إذا َمَسَحتْه.  َسلَتتو، وَسبَته َسْبتاً : إذا َحلَقه.  َسْلتا

 الثّريد : إذ َمَسحه.

ى من الُخوص ِشبه قَْفعَة ، وهي الِقنِّينَة التي تكون عند العَّصارين. التِّلِّيسةُ : تلس   : ِوعاٌء يَُسوَّ

 س ت ن
 [.مستعملة]سنت ، ستن ، تنس : 

، وبها  تِنِّيس فما َوَجْدُت للعََرب فيه شيئاً ، وأعِرف مدينةً بنيْت في جزيرة من جزائر بحر الروم يقال لها : تنس أما:  [تنس]

 روب الثَِّمينة.تُعَمل الشُّ 

 : أصوُل الشجر. األَْستان أبو العبّاس عن ابن األعرابي :: ستن 

 أصل الشجرة. األْستَنة وقال غيُره :

 الّرجُل وأَْسنََت : إذا دخل في السَّنة. أَْستَن وقال ابن األعرابّي :

 .األَْستَن قال : واألُْبنة في القَِضيب إذا كانت تَخفَى فهي

حتى ال يكون  بُمْسنِتَة : لم يُِصْبها َمَطر فلَم تُْنبِت ، وإن كان بها يبس من يبس عاٍم أّوَل فليست ُمْسنِتَة ل : أرضٌ ابن ُشَميْ : سنت 

 بها شيء.

 : إذا أصابتهم سنَةٌ وقَْحط ، ومنه قوله : ُمْسنِتون القوُم فهم أسنَتَ  ويقال :

 رجال  َمكَة م ْسِلت وَن ِعَجاف  و   
 فالٌن كريمةَ آِل فالن : إذا تزّوجها في سنِة القْحط. تََسنَّتَ  ويقاُل :

نَّْوتِ وعليكم بالسَّنَاء »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبي و  .«الّسِ

نَّْوتُ  ثعلب عن ابن األعرابي : نّوتوالعََسل ،  : الّسِ ون ،  الّسِ بِتُّ ، وفيها لغةٌ أخرى : الّسنُّوتو: الَكمُّ بفتح السين ،  السَّنُّوت : الّشِ

 وقال الشاعر :

م   َس فريريرييريريريهريريريِ و  ال أَلريريريْ لريريريُّ ن   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريْ م  السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هريريري 

  
عريريريريريريريريريريون جريريريريريريريريريرياَرهريريريريريريريريريريم أن يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرَّداو   لريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريَْ
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 س ت ف
 [.سفت]أهملت وجوهها غير : 

 : إذا أكثرَت منه وأنَت ال تَْرَوى ، وكذلك َسِفْهتُه وَسِفْفتُه. أَْسفَتُهُ َسْفتًا الماءَ  َسِفتُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :: سفت 

ْفت : الطَّعام الذي ال بََركةَ فيه ، وكذلك السَِّفتُ  وقال ابُن ُدَرْيد :  .الّسِ

 س ت ب
 [.سبت]استعمل من وجوهه : 

ً  َرأسه َسبَتَ  الَحْلق ، يقال : قد : السَّْبتُ  الحّراني عن ابن الّسكيت :: سبت   : السيُر الّسريع ، وأنشد : السَّْبتُ و،  يَْسبِته سْبتا

ا َنريريريريريريريريريريريريار هريريريريريريريريريريريرياو  ِة األقريريريريريريريريريريريريراِب أَمريريريريريريريريريريريريّ ِويريريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
ٌه   بريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريل  و َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزمريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ ا لريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريَّ

  
 ، وأنشد األصمعّي : السُّبات : السَّْبتُ وأيضاً : من األيّام.  السَّْبتُ و

   ي ْصِبَح خَمْم ورا  و  ِْسي سْبتا  
ً  أي :  أيضاً : بُْرَهةٌ من الدَّهر ، وقال لَبِيد : السَّْبتو،  َمْسبُوتا

س  و  َرى دامسريريريريريِ َل جمريريريريري ْ بريريريريريريريْ تريريريريريريريا  قريريريريريريَ يريريريريريريريه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريْ لريريريريريِ  غريريريريريَ

  
ود    لريريريريريريري  وِج  ريريريريريريري  جريريريريريريري  فريريريريريريريِس الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  لريريريريريريريو كريريريريريريريان لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريّ

  
 : ُجلُوُد البقر المدبوغة بالقََرظ. السَّبتُ وقال : 

 : َضْرٌب من السَّْير وأْنَشد : السَّْبتُ  وقال َشِمر :

و    بريريريريريريريري  رَّأِب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ي هبريريريريريريريريا ذو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريه    زَِوِج َنريريريريريريريريريريريريريريريريَِ َن األَيريريريريريريريريريريريريريريريريْ َو مريريريريريريريريريريريريريريريريِ  وهريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : إذا كان َجواداً كثيَر العْدو. سْبت أبو ُعبَيد عن األصمعي : فََرسٌ 

: القَْطع ، فكأنه إذا  السَّْبتوقَِطعاً. أي : ،  [9النبأ : ] ((9َوَجَعْلنا نَ ْوَمُكْم ُسبااتً )) : عزوجلثعلب عن ابن األعرابّي في قوله 

 نام فقد انقَطع عن الناس.

اج : جَّ  : أن ينقطع عن الَحركة والّروُح في بََدنه ، أي : جعلنا نوَمكم راحةً لكم. السُّبَاتُ  وقال الزَّ

ً  : القَْطع ، وُسّمي يوم السَّْبت وقال ابن األنبارّي : ع فيه بعض خلق األرض. ألن هللا جل وعز ابتدأ الخْلَق وقط السبت سْبتا

 ويقال : أُمر فيه بنو إسرائيَل بقَطع األعمال وتركها.

 قطعاً ألعمالكم.أي : ،  [47الفرقان : ] (َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لِباساً َوالن َّْوَم ُسبااتً )قال : وقوله جل وعز : 

ي السموات واألرض في ستَّة أيام  عزوجلستراحة وخلق هو ألن هللا أمر فيه بَني إسرائيَل باال السبتُ  قال : وأَخطأَ من قال ُسّمِ

 آخرها يوم الجمعة ، ثم استراح.

قََطع ، وال يُوصُف هللا تعالى  سبت بمعنى استراح ، وإنّما معنى سبَت قال : وهذا خطأ ، ألنه ال يُعلم في كالم العََرب

 باالستراحة ألنه ال يَتعب ، والراحة ال
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تريَع   أو   ْغل ، وكال ا ُّائل عن هللا جل وعز. قال : واتّفق أهل  الِعلم على أن هللا ابت أَ ا َْلق تكون  اّل بع  
 ، ومل خيل ق يُو اجلمعة  اء  وال أرضا . السبه يُو

د بن ُحَمْيد حّدثناه أبو إسحاق البزاز عن عثماَن بن سعيد عن عبد هللا بن صالح ، عن خال قلت : والّدليُل على صحة ما قال ، ما

، وخلق الحجارةَ يوَم األحد ،  السبت ، عن معاوية بن يحيى ، عن مجاهد ، عن عبد هللا بن عمر قال : خلَق هللاُ التّراب يوم

يوم الثالثاء ، وخلق المالئكة يوم األربعاء ، وخلق الدوابَّ يوم الخميس ،  (2)يوَم اإلثنين ، وخلق الكروم  (1)وخلق الشَجر 

 م يوم الجمعة فيما بين العَصر وُغروب الشمس.وَخلَق آد

 .أَسبَت الذي ال يتحّرك ، وقد الُمسبِتُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

 .َمسبوت المريض فهو ُسبِت من النّوم : شبهُ َغْشية ، يقال : السُّبات وقال الليث :

 الباهلّي :: الليل والنهار ، قال ابن أحمر  ُسبات وقال أبو ُعبَيد : اْبنَا

او  بريريريريريريريا   تريريريريريريريفريريريريريريريرَّقريريريريريريريَ ا وهريريريريريريريْم كريريريريريريريابريريريريريريريَ ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريلريريريريريريريّ

  
ا  يريريريريريريريريَ امريريريريريريريريِ جريريريريريريريري ا  وهتريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو ى   كريريريريريريريريااَن مريريريريريريريري 

  
 وسبّده إذا أْعفاه ، وهذا من األضداد.قال : : إذا حلَقه.  سبَّتهوشعَره وسلَته وسبَّده  سبَتَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 .السَّباتيّ  : الصَّْحراء وجمعُها السْبتاء أبو زيد :

َطبة كلّها فهي  .ُمْنسبِت ، وهو ُرَطب الُمْنسبِتة أبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا جرى اإلرطاب في الرُّ

ْبتَين يا صاحب»رأى رجالً يَمشي بين القبور في نَْعلَيه فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أّن النبي و  .«ِسْبتَْيك اخلَعْ  الّسِ

بتُ  قال أبو ُعبَْيد : قال األصمعي :  الِجلُد المدبوغ. قال : فإن كان عليه َشعر وُصوف أو َوبَر فهو ُمْصحب. : الّسِ

ِبتيّة قال : وقال أبو عمرو : النِّعالُ   هي المدبوغة بالقََرظ. : الّسِ

ْبت يدلُّ على أن وسلمعليههللاصلىقلت : وحديُث النبي   يه.ما ال َشْعَر عل الّسِ

حّدثنا محمد بن سعيد البوشنجي المعروف بالكوفي قال : حّدثنا الُحْلوانّي ، عن عبد الرّزاق ، عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد 

بتِيَّة الَمْقبُري عن ُعبَيد بن ُجريج أنه قال البن عمر : رأيتُك تلبس النِّعال  يَلبس النعال وسلمعليههللاصلى، فقال : رأيُت النبي  الّسِ

 التي

__________________ 
 السحاب.« : اللسان»ويف ري  السح ري  535/  4مادأب سبه « التاج»( يف 1)
 ن ال  عن األُّهري.ري  املص ر سابق« التاج»وامل به من  (املكروه)( يف امل بوعة 2)
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 ليس عليها  عر ويتوّضأ فيها ، وأان أ مسّ  َأن أَلَبَسها.
باغ معلوم عند َدباِغيها. يقال : ُسبِت ألن َشعَرها قد ِسْبتيّة قلت : كأنها ُسّميتْ  َشْعَره :  َسبَت عنها. أي : ُحِلق وأُزيَل بعالج من الّدِ

 إذا َحلَقَه.

 قال : :  ذا أطرق ال يتحرك.   سباات   اَّّية أسبتهِ 
 أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريمُّ أعريريريريريريريريمريريريريريريريريى ال َيريريريريريريريرييريريريريريريريري  الريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريى 

  
  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريا  و مريريريريريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريريريريريول  طريريريريريريريريريريريريريراق  

  
 : إذا كانت مستوية. تاءسب قال أبو بكر : أرض

طبة ، أي :  انسبتتوبالدباغ ، أي : النت. قال :  انسبتت ألنها سبتية قال شمر : قال ابن األعرابي : ُسّميت النعال المدبوغة الرَّ

 لينة.أي : ،  منسبتة النت ، فهي

 وقال عنترة :

 بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريٌل كريريريريريريريريريريأن ثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريه يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريرية

  
بريريريريريريريه لريريريريريرييريريريريريريس بريريريريريريتريريريريريريوأُ   َ ى نريريريريريريعريريريريريريريال السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  حيريريريريريريري 

  
 أحدها : أنه جعله بطالً ، أي : شجاعاً. مدحه بأربع خصال كريمة :

 والثاني : أنه جعله طويالً ، شبهه بالسَّرحة.

بت والثالث : أنه جعله شريفاً للُْبسه نعال  .الّسِ

 خلقاً وقّوة وعقالً وُخلقاً.والرابع : أنه جعله تام الخلق نامياً ، ألن التوأم يكون أنقص 

 س ت م
 استعمل من وجوهها : سمت ، متس.

 : لغةٌ في الَمْطس. الَمتْسُ  قال الليث :: متس 

ْمي بالِجْعس.  وهو الرَّ

: حسن النَّْحو في مذهب  السمت الدعاء بالبركة تقول بارك هللا فيك. وقال الليث : : التَّْسميت قال النَّْصر بن شَميل :: سمت 

ً  ين والِفعل منهالد  .السمت : الطريق ، يقال : الَزْم هذا السمتو .السمت وإنه لحَسنُ  َسَمت يسمت َسْمتا

 أيضاً : السْيُر بالحْدس والّظّن على غير طريق ، وأنشد : السَّْمتوقال : 

   ليس هبا ُّيٌ  ِلسْمِه الّساِمِه  
 : ِذكُر هللا على كّل شيء. التَّسميتُ وقال : 

 : قولُك للعاطس : يرحُمك هللا. التَّسميتُ و

تَ  وأخبََرني المنذرّي عن أبي العبّاس أنه قال : يقال : ً  فالٌن العاطسَ  َسمَّ  ، وَشّمته تْشميتاً : إذا دعا له بالَهْديِ ، وقْصدِ  تسميتا

 المستقيم ، واألصل فيه السين فقلبت شيناً. السمتِ 

د ً واً ، وقال األصمعي : يقال : تعّمده تعمُّ تا  : إذا قصد نحوه. تسّمته تسمُّ

 : تنسُُّم القَْصد. السمتُ  وقال شمر :
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ً  لهم سَمتَ  وقال الفراء : يقال : يَنُحو أي : ،  يسِمت َسْمتَه : إذا هو َهيّأ لهم َوْجه العمل ووجه الكالم والرأي. وهو يَْسِمُت َسْمتا

 حسن القَْصد.أي : ،  السْمت نحوه. وفالن حَسنُ 

ً  ما أعلم أحداً أشبهَ »حديث ُحذيفة : في و  .«من ابن أم عبد وسلمعليههللاصلىوَهدياً وَدالًّ برسول هللا  سمتا

اتّباُع الحق والَهْديِ وحسن الِجوار وقلّةُ األذيّة. قال : ودلَّ الرجُل : َحُسَن حديثُه  : السمتُ  قال شمر : قال خالد بن َجْنبة :

 وَمْزُحه عند أهله.

 : إذا كان حسَن القصد والمذهب في دينه ودنياه. السمت وقال غيره : فالٌن حسنُ 

 وقال أعرابي من قيس :

ْه  عريريريريريريريريريريريْ وبريريريريريريريريريريريني بريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريت نريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوف  ريريريريريريريريريريري 

  
ِه   مريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريا  أو هريريريريريريريريريكريريريريريريريريريذا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : القَصد. والعَْسف : السير على غير علم وال أثر. السمتُ 

الدال إلى آخرها ، ومع الثاء إلى آخرها فلم يُستعمل من جميع وجوهها وقد أهملت السين مع الطاء إلى آخر الحروف ، ومع 

 شيء في ُمصاص كالم العرب.

فقد تقّدم القول فيه أنّه عجمي ، وكذلك البُسَّذ لهذا الجْوهر ليس بعربي ، وكذلك السَّبََذة  وأما قولهم : هذا قضاُء َسذُوم بالذال :

 فارسّي.

 (1)[مهملة س ث :   س ذ   أبواب : س ظ]

 الس ني والراء (أبواب)

 س ر ل
 استعمل من وجوهها : رسل ، سرل.

على لفظ الجماعة ، وهي واحدة ، وقد  السراويل معّربة ، وجاء السراويلو: فإنه ليس بعربّي صحيح ،  سرل أّما: سرل 

 .سْروال سمعُت غير واحد من األعراب يقول :

 أنّثوا. سراويل وإذا قالوا

 .«المَخْرفجة السراويل أنه كره»ُرِوي عن أبي هريرة في حديٍث و

 قال أبو ُعبَْيدةَ : هي الواسعة الطويلة ، وقد مرَّ تفسيُرها في كتاب الخاء.

 .السراويل : إذا ألبسته سْرَوْلتُهقال : و .سراويالت : أعجميّة أُعِربْت وأُنِّثت ، وتجمع السراويل وقال الليث :

 .ُمَسْرَول ت الخيل إذا جاوز بياض التّْحجيل العَُضَدين والفَْخَذين فهو أَْبلَققال أبو ُعبَيدة في ِشيا

ّمة في صفة الثَّور : ُمَسْرَولٌ  قلُت : والعرُب تقول للثَّْور الَوحشّي :  للسواد الذي في قوائمه ، وأما قول ذي الرُّ

__________________ 
 ( أ لها الليث.1)
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 تريَرى ال ريَّْور َ ْةريريريريريريريريريريريريريريي راجعريريريريريريريا  من ضريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريائريريريريريريريِه 

  
ْروِل   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
رْبُِِِّي امل ِي اهلريريريريريريريريِ  هبريريريريريريريريا مريريريريريريريري ريريريريريريريريَل َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لكثرة َشعر قوائمه. ُمسْرَوالً  فإنه أراد بالهبرزّي : األسد ، جعله

 وقيل : الهْبِرِزيُّ : الماضي في أمره.

 ويُرَوى :

   ِم َل َمْةِي اهلِْرِبِذّي 
 فارسيّاً ، أو ِدْهقاناً من َدهاقِينهم ، وجعلَه ُمَسْرَوالً ألنها من لباسهم.يعني َمِلكاً 

 .سراِويله يقول : هذا الثور يتبختر إذا َمَشى تَبختُر الفارسّيِ إذا لَبس

ن : أشهد أن ال إله إال هللا ، أشهد أن محمداً : رسل   هللا. رسول قال أبو بكر بن األنبارّي في قول المؤذِّ

 نى أشَهد أُعلم وأُبيِّن أن محمداً ُمتابع لإِلخبار عن هللا جلَّ وعز.قال : مع

 معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بَعثَه ؛ أُِخذ من قولهم : جاءت اإلبُل رسالً ، أي : متتابعة. الرسولوقال : 

 [16الشعراء : ] (َّنَّ َرُسوُل َربِ  اْلعاَلِمنيَ فَ ُقوال إِ )وقال أبو إسحاق النحوّي في قول هللا جّل وعّز حكايةً عن موسى وأخيه : 

 ، معناه :

 َرّبِ العالمين ، وأنشد هو أو غيره : ِرسالةِ  رّب العالمين ، أي : َذَوا رسالةُ  إنا

ون مريريريريريريا ف هريريريريريريه  علريريريريريريَ هم  َذب الوا ريريريريريريريريريريريريريري   ل ريريريريريري  كريريريريريريَ

  
م بريريريريريريريريَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِل   تريريريريريريريريهريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرّ  وال أَْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .أرسلتُهم برسالة أراد : وال

يَ قلت : وهذا   ، وكذلك أَرسْلت اسٌم من الرسولو،  رسالة ذوأي : ،  َرسول رسوالً ألنه ذُو الرسولُ  قوُل األخفش ، وسّمِ

 .الرسالة

 ، واإلبل إذا َوَردت الماَء وهي كثيرة فإن القيِّم بها يُوِردها الحوضَ  َرسل بعد َرسل : إذا جاء منها أَْرساالً  ويقال : جاءت اإلبلُ 

 وال يُوِرُدها جملةً فتزَدحم على الحوض وال تَْرَوى. ، َرسل بعد َرسالً 

سلُ و  بعد قَِطيع. تُرسل : قطيٌع من اإلبل قَْدر َعشر الرَّ

 بني فالن ، أي : فَْحل إبِلهم ، وقد رسيلُ  ، يقال : هذا َرسيلٌ  في الشَّْول ليَضربَها : يُْرسل وسمعُت العرب تقول للفحل العربيّ 

 .أُرسل ، أي : فَحلَهم ، كأنه فَِعيل ، بمعنى ُمفعَل من َرسيلَهم بنُو فالن أَرسل

، يريد وهللا أعلم الكتاَب الُمحَكم َدلَّ على ذلك قولُه  [2،  1لقمان : ] (( تِْلَك آَّيُت اْلِكتاِب احْلَِكيمِ 1اَل ))وهو كقول هللا : 

 َسميع. م للُمنَذر : نَِذير ، وللُمْسَمع :، ومما يشاكله قوله [1هود : ] (الر ِكتاب  ُأْحِكَمْت آَّيتُهُ ) :

إن األرض إذا ُدفِن فيها اإلنسان قالت له : ربما مشيت علّي فَّداداً ذا ماٍل كثير »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و

 .«وذا ُخياَلء
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 .«ِرسلهاوبقاعٍ قَْرقٍَر تَطُؤه بأخفافها إالَّ من أَعَطى في نَْجَدتها  أَيُّما رجٍل كانت له إبٌل لم يَُؤّدِ زكاتَها بُِطَح لها»في حديٍث آَخَر : و

قال أبو ُعبيد : معناه : إال من أعطى في إبِله ما يَُشّق عليه عطاؤه ، فيكون نجدةً عليه ، أي : شدةً ، أو يُعطى ما يهون عليه 

 .ِرسِله عطاؤه منها ، فيعِطي ما يعِطي ُمْستهيناً به على

ْشل في غير « ِرسِلها إاّل من أَعَطى في»المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي في قوله : وأخبَرني  ، أي : بطيِب نَْفس منه. والّرِ

 هذا : اللَّبَُن.

سل يقال : كثُر  العام ، أي : كثُر اللبن. الّرِ

. فإذا أوردها جماعةً قيل أرساالً  : أوردها وقد مر تفسير الحديث في باب الجيم بأكثر من هذا. وإذا أورد الرجل إبلَه متقطعةً قيل

 : أوردها ِعراكاً.

َسل وَوقِير كثير»في حديث فيه ِذكر السَّنَة : و ْسل ، قليل الرَّ  .«الّرِ

سل كثير»قوله :  عي كثير. أراد أنها كثيرةُ العدد قليلة اللبن. يُرسل ، يعني الذي« الرَّ  منها إلى الّرِ

كيت : َسلُ  وقال ابن الّسِ  من اإلبل والغنم : ما بين عشر إلى خمس وعشرين. الرَّ

 يعني ثيّباً.، ُمَراِسالً  في حديث أبي هريرة : أن رجالً من األنصار تزوج امرأةو

ْسل رأيت في عام كثُر فيهقال : في حديث أبي سعيد الُخْدِرّي أنه و البياَض أكثَر من السواد ، ثم رأيت بعد ذلك في عام كثر  الّرِ

 ه التّمر السواَد أكثَر من البياض.في

ْسلُ  إذا كثر البياض قل السواد ، وإذا كثر السواد  : اللبن ، وهو البياض إذا كثُر قّل التّمر ، وهو السواد. وأهل البَْدو يقولون : الّرِ

 قل البياض.

ْسل وقال الليث :  الذي فيه ِليٌن واسترخاء.ـ  بفتح الراءـ  الرَّ

 القوائم ، أي : ِسلسةٌ ليّنة المفاصل ، وأنشد : َرْسلةُ  يقال : ناقةٌ 

لريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريا ق مريريريريريريريريريريريري  ة  و ثريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  وِر مريريريريرين مريريريريريَ ريريريريريريرياهريريريريريريريَ ِ  الريريريريريكريريريريري  لريريريريريريريْ  مريريريريريوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع جريريريريري 

  
ْسل وقال أبو زيد :  .َرَسالةو َرسل َرَسالً  ، وقد المسترسل الطويلُ ـ  بسكون السينـ  الرَّ

 كاالستئناس والطُّمأنينة.إلى اإلنسان  االسترسال وقال الليث :

 إليك ِرياً. الُمسترِسل يقال : َغْبنُ 

ْسل : من التَّرسُّلوقال :   في األمور والَمنِطق : كالتمهُّل والتوقُّر والتثبت. الّرِ

سل ، وجمع الرسالة الرسائل وجمعُ  سول الرُّ  .الرَّ

 ال الشاعر :. وقأَرُسالً  يؤنَّث ويذّكر فمن أنّث جمعَه الرسالة بمعنى الرسولُ و

   ق  أَتريْتها أَْرس ِلي  
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 القوائم ، كثيرةُ شعر الساقين ، طويلة. َرسلةُ  : ِمْرسال وناقةٌ  .َرسولُك ويقال : هي

 ، وهي التي مات عنها زوُجها أو طلّقها. ُمراسل أبو ُعبَيد عن الكسائّي : يقال : امرأةٌ 

ي  ء والعَمل : الُمتالي.في الِغنا الُمراسل وقال ابن األعرابي : العرب تسّمِ

 ، وهو اللبن. ِرسل : إذا كان لهم ُمرسلون القوُم فهم أَرسل أبو عبيد عن أبي زيد :

 وقول األعشى :

   ع وَلنْيِ فْوق ع ّوج  رَِساِل  
 أي : قوائم طوال.

 واحد. التَّْرسيلووقال اليزيدّي : الترتيل في القراءة 

 : الِقالدة فيها الَخَرز وغيرها. الُمْرسلةُ وبعضه على إثر بعض.  قال : وهو التحقيق بال عجلة. وقيل :

 : إذا كانت صغيرة ال تَْختَِمر. وقال عدّي بُن زيد : ُرُسلٌ  ويقال : جاِريةٌ 

ل  و  ر  ر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريْ و بريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري  َأهلريريريريريريريريريريريريريْ 

  
سِّ الريريريريريريريريريريريرََّدْن   نَي  مريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا أَلريريريريريريريريريريريْ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َأَّنَّ َأْرَسْلَنا الشَّياِطنَي )الشياطيَن على أعدائه في قوله :  إرساِلهوأنبياَءه  هللا جّل وعزّ  إرسالِ  وقال أبو العباس : الفرق بين
الشياطيَن على  إرسالُهواألنبياء إنما هو َوحيُه إليهم أن أَنِذروا ِعبادي ،  إرسالَه ، أن [83مريم : ] (َعَلى اْلكاِفرِيَن تَ ُؤزُُّهْم َأزًّا

: إِذا كان غيَر متّصل  ُمرسل ، أي : خلّيته وأطلَْقتُه ، وحديثٌ  فأرسلتُه تقول : كان في يدي طائرٌ الكافرين تَخليَتُهم وإياهم ، كما 

 .َمراسيل اإلسناد ، وجمعُه

إذا  : استرسلو، أي : ِقطعاً.  إرساالً  إبلَهم إلى الماء أرسلواو، وهو اللبن.  ِرسلهم القوم : إذا َكثُر أرسل الخّراز بن األعرابي :

لٌ  . ورجلٌ أرساالً  إلى اإلبل أرسلْ  قال سل : كثيرُ  ُمَرّسِ ْرب. الّرِ  واللبن والّشِ

 وقال تأبّط شّراً :

هريريريريريريرياو  ة قريريريريريريرياُ وسريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريَ رَاعريريريريي ثريريريريلريريريريريريريّ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريِ

  
ِل   ِل م َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريْ  طويريريريريريِل العصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا غ ْرنريْيِق ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : كثير اللبن ، فهو كالغُْرنيق ، وهو شبه الُكَرلّي في الماء أبداً. ُمرِسل

 في الكالم : التَّوقّر والتفهُّم والتَّرفُّق من غير أن يرفع صوته شديداً. الترسلُ  األعرابي عن خالد بن جْنبة :شمر عن ابن 

في القعود : أن يتربَّع ،  الترسلُ وفي الركوب : أن يبسط الدابة ثُم تُرخى ثيابه على رجليه حتى يغيّبهما. قال :  الترسلُ وقال : 

 وله.وأن يرخي ثيابه على رجليه ح

تزوج قال : : حدثنا ابن منيع عن جده عن يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذؤيب عن المقبري عن أبي هريرة  هللارحمهقال الشيخ 

ً ـ  رجل من األنصار امرأة ُمراسالً   .«فهاّل تزوجت بكراً تالعبها وتالعبك»:  وسلمعليههللاصلىفقال النبي ـ  يعني ثيّبا
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 وأنشد المازني :

 هريريريريبريريريريتأب  بريريريريعريريريريريريري  مريريريري ريريريريتريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريخريريريريريريريه  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريي 

  
رْ  بريريريريريريري ريريريريريريريالِق   ل ب ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
َي املريريريريريريري  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
فُهبيرة قد بسأ بأن يقتل له قتيل وال يطلب بثأره  : التي ُطلقت مرات ، فقد بسأت بالطالق ، فهي ال تباليه. يقول : الُمراِسلُ  قال :

 ، فتعّوَد ذلك مثل هذه المرأة التي بسأت بالطالق ، أي : أنست به.

 س ر ن
 [.مستعملة]سنر ، نسر ، نرس ، رسن : 

 ، وأَنَشد : ِسنَّْور : ِعظاُم ُحلوِق اإلبل ، واحدها السَّنانِيرُ قال : أبو العباس عن ابن األعرابي : سنر 

   ما َبنْي ََّْيريْيِه    ِسلريَّْورِِه  
نَّْوروقال :  نَّْورقال : و. وسنَّْور الواحدرؤساء كّلِ قبيلة ،  : السَّنانير : السيِّد. وقال : الّسِ ْيَون ، وجمعُه الّسِ  .السَّنانير : الضَّ

نَّْور وأَخبرني المنذريُّ عن الّصيداوي عن الّرياشي قال :  : أصُل الذَّنب. الّسِ

رُ  وقال أبو ُعبَيد : الح ، وي السَّنَوَّ  هي الّدروع.قال : : الّسِ

رُ  أبو منجوف عن أبي ُعبيدة :  ديُد كله.الح : السَّنَوَّ

رُ  وقال األصمعّي :  : ما كان من َحلَق ، يريد الدُّروع ، وأَنَشد : السَّنَوَّ

ْم  َ   اَّريريريريريريري يريريريريريريريِ  كريريريريريريريأَنريريّ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ني مريريِ كريريِ هريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِ   ة  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريَّ وَِّر جريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : طائر معروف. النِّسر قال اللّيث :: نسر 

: نَتُْف اللحم بالمنقار ، وِمنقاُر الباِزي  النَّْسرُ و: نَْجمان في الّسماء يقال ألحدهما الواقع ولآلخر الطائر ، معروفان.  النَّْسرانو

 .النُّسور الحافر لَحمة يشبهه الشعراُء بالنََّوى ، وقد أَْقتَمها الحافُر ، وجمعُه نَْسرُ و َمْنِسر ونحِوه

 وقال َسلَمة بن الُخرُشب :

َ وْ  وٌ  غريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري     بريريريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريريري  افريريريريريريريريريريريِ

  
رِيريريريريريريريريريريرير    م جريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريَ راش  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورِهريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
 ِمثل العََجم وهو النََّوى. نُسوِرها َحدَّها ، وفَراشةُ كّل شيء َحدُّه ، فأراد أن ما يتقّشر من نسوِرها قال أبو سعيد : أراد بفَراش

الَوْرد معروف  نَْسِرينو: الشَّواخص اللّواتي في بطن الحافر ، شبِّهت بالنَّوى لصالبتها ، وأنها ال تََمّس األرض.  النُّسوروقال : 

 ، وال أدري أعربّي أم ال.

ن والصادـ  النّاسورو أصابَه َغبٌَر في  ِعْرٌق َغبِر ، وهو عرٌق في باطنِه فَساد ، فكلَّما برأ أعاله َرَجع َغبِراً فاِسداً ، يقال :ـ  بالّسِ

 ِعْرقه ، وأنشد :

ْ رِه  ربأ  مريريريريريريريريريريريريا يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريو ال يريريريريريريريريريريريريَ

  
ربْ   ْرق  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ رْبأ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ ل مريريريريريريريريريريا ال يريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ

  
 .أنُسراً  ، وفي العدو األقل النَّسر نُسوراً  ، ويجمع بالنَّْسر ، ُشبِّهت النُّسارية ثعلب عن ابن األعرابّي : من أسماء العُقاب :
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 : ما بين الثالثين إلى األربعين من الخيل. الَمنِسر أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

الطائر وهو ِمنقاُره فهو  ِمْنسر ، وأما َمْنِسرقال : ما بين الثالثة إلى العََشرة ، وقد ي من الخيل : الِمْنَسر قال : وقال أبو زيد :

 .نََسره ِبِمْنِسره نَْسراً  بكسر الميم ال غير ، يقال :

ً  : جعلت له أَْرسْنتُهوالفرَس  َرَسْنتُ  سائي :أبو ُعبيد عن الك: رسن   .رسنا

ً  جعلُت له : أَْرسْنتهوالبِْرَذْون : إذا َشَدْدتَه ،  رسْنتُ قال : أبو العباس عن ابن األعرابي : ي . وحَزْمُت الفَرس : شَددُت َرسنا

 ِحزاَمه وأَحَزْمته جعلُت له حزاماً.

َسن وقال الليث :  .الَمراِسنُ  : األنف وجمعُه الَمْرَسنوقال :  .رسانأ : الَحْبل وجمعُه الرَّ

 .النَّْرسيّة ، ويُْحمل منها الثِّياب نَْرسٌ  في َسواد العراق قريةٌ يقال لها :: نرس 

َمثاَلً لما  بالنِّْرسيانِ  : َضْرٌب من التَّْمر أجوده يكون بالكوفة ، وليس واحد منها عربيّاً. وأهل العراق يَْضربون الزبدَ  نِْرسيانو

 يستطاب.

 .«َرَسنَه المرسون وأجررت»في حديث عثمان : و

؛ تريد خلّيته وأهملته يرعى كيف شاء. أخبر عن مسامحته  أرسنتهوالدابة  رسنت : الذي ُجعل عليه الرسن. يقال : المرسون

 وسماحة أخالقه ، وتركه التضييق على أصحابه.

 .نرسيان بكسر النون ؛ والجميع نرسيانة : ثمرة أبو حاتم عن األصمعّي يقال

 س ر ف
 سفر ، سرف ، فرس ، فسر ، رسف ، رفس.

اإلسراء ] (َوَمْن قُِتَل َمْظُلوماً فَ َقْد َجَعْلنا ِلَوِليِ ِه ُسْلطاَّنً َفَّل ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل ِإنَُّه كاَن َمْنُصوراً )قال هللا تعالى : : سرف 

 :33.] 

 .أسَرف المفسرون : معناه : ال يَقتُل غيَر قاتله ، وإذا قَتَل غيَر قاتله فقدقال 

الشيء : وضعُه في غير  إخطاءُ والخطأ ؛  السََّرفو: تجاوز ما ُحدَّ لك.  السََّرفقال : أبو العباس عن ابن األعرابي أنه 

 موضعه.

 الجهل. : السََّرفو: اإلغفال.  السََّرفوقال : 

 الخمر. َسَرفاً كَسَرف عائشةَ أَنها قالت : إن ِللَّحمُروي عن و

 الشيَء ، أي : أخطأته وأغفَْلتُه. َسِرْفتُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو : يقال :

 أي : أَْخَطأْتُكم.، «فََسِرْفتُكم أََرْدتُُكم» قال أبو زياد الكالبّي في حديث :و

 وقال جرير يَْمدح بني أميّة :

َ أَب  يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ْوا هريريريريريريريريري   حيريريريريريريريريريَْ  وهريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريانريريريريريريريريرييريريريريريريريريريةٌ َأعريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
َرف    ن  وال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريم  مريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا يف عريريريريريريريري ريريريريريريريريائريريريريريريريريِ
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 يُِريُد أنهم لم يُخِطئُوا في َعِطيَّتِهم ، ولكنهم وَضعوها موِضعَها.

ً  البئُر النخيَل ، وذهَب بقيَّةُ الماءِ  أْرَوت الماِء : ما ذهب منه في غير سْقي وال نفع ، يقال : َسَرفُ  وقال َشِمر : ؛ وقال  َسَرفا

 الُهَذلّي :

هريريريريريريريا ِة َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريَ ِ يريريريريريريريَّ َأنَّ َأْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَ  اجلريريريريريريريَ كريريريريريريريَ  فريريريريريريَ

  
رُِِ   يريريريريريريريِ  اِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريِ َرف  الريريريريريريري ِّالِء مريريرين الريريري ريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يَِمينَه ، أي : لم أعرفها. َسِرْفتُ  قال :

 وقال ساِعَدةَ الُهَذلّي :

ه  يريريريريريريريلريريريريريريريَ ِه  ريريريريريريريَ رِفريريريريريريريْ رّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َف امريريريريريريريرىء  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ  مسريريريريريريريَ

  
ّرب  و   فريريريريريريريريريوس  جمريريريريريريريريري َ  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
 يقول : ما أخفَيُت وما أظَهْرت فإنّه سيظهر عند التّجربة.

َوََلْ )، أي : لم يََضعوه في غير موضعه ،  [67الفرقان : ] (َوالَِّذيَن ِإذا أَنْ َفُقوا ََلْ ُيْسرُِفوا)وقال ُسفياُن في قوله تعالى : 
روا به (يَ ْقُتُوا  عن حقّه. ، أي : لم يقّصِ

 هو مجاوزة القصد في األكل مما أحله هللا. أكُل ما ال يحل أكله ، وقيل : اإِلسراف : إن [31األعراف : ] (َوال ُتْسرُِفوا)قوله : 

 : أكل ما أنِفق في غير طاعة هللا. اإلسراف وقال سفيان :

ر به عن حق هللا.  اإلسراف وقال إياس بن معاوية :  ضد القصد.:  السََّرفُ وما قُّصِ

 فسِرفتكم : اإلغفال ، أردتكم السرفُ والجهُل.  : السَّرفُ و: كافر شاك.  [34غافر : ] (َمْن ُهَو ُمْسِرف  ُمْراتب  )وقوله تعالى : 

 ، أي : أغفلتكم.

َضراوةً كَضراوة أي : ، «الخمر َسَرفاً كسَرف إّن للّحم»في قول عائشة :  وقال شمر : ُروي عن محّمد بن عمرو أنه قال

 اْلَخمر.

للشيء : كثرةُ  الضَّراوةوإلى الضَّراوة ، وكيف يكون ذلك تفسيراً له وهو ضّده ،  بالسََّرف قال َشِمر : لم أَسَمع أحداً َذَهب

ً  بالشيء : الجهُل به إال أَن تصير الضَّراوة نفُسها الّسَرفواالعتياد له ،   .َسَرف اعتياُده وكثرةُ ِشرائهأي : ،  َسَرفا

، ُسرَّ تحتَها  تُْسَرف في حديث ابن عمَر أنه قال لرجل : إذا أَتيَت ِمنًى ، فانتهيَت إلى موِضع كذا فإن هناك َسْرحةً لم تُْجَرد ولمو

 سبعون نبياً فانزل تحتها.

ثقُب الشجر وتَبنِي فيها بيتاً. قال : وهي ، وهي ُدَوْيبَة صغيرةٌ تَ  السُّْرفة يَعنِي لم تُِصْبها تُسَرف قال أبو ُعبيد : قال اليزيدّي : لم

 .ُسْرفَة التي يُْضَرب بها الَمثَل فيقال : أصنَع من

ً  الّشجرة ُسِرفت : مصدرُ ـ  ساكُن الراءـ  السَّْرفُ  وقال ابن السكيت :  .السُّْرفة : إذا وقعْت فيها تُسَرف َسْرفا

 : الجاهل. السَِّرف أبو ُعبيد :

 وقال َطَرفة :
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َرى  ؤاِد يريريريريريريريريريريريريريَ ِرَف الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريري    نَّ امريريريريريريريريريريريريرأ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي   مريريريريريريريِ تريريريريريريريْ حريريريريريريريابريريريريريريرية   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ال   ريريريريريريرياِء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اآلنُك ، فارسيَّة معّربة. األُْسُرفُ و

 إذا َغفَل. : أسَرفوإذا أخطأَ ،  أسَرفوالرجُل : إذا جاَوَز الحد ،  أَسَرف وقال ابن األعرابّي :

 [.16،  15عبس : ] ((16( ِكراٍم بَ َررٍَة )15)أِبَْيِدي َسَفَرٍة )قال هللا جل وعز : : سفر 

رون :  ، مثل كاتِب وَكتَبة. َسافِر : الَكتَبَة ، يعني المالئكةَ الذين يَكتُبون أعماَل بني آَدم ، واحُدها السَّفََرة قال المفّسِ

، وإنما قيل  [12،  11 االنفطار :] ((12تَ ْفَعُلوَن )( يَ ْعَلُموَن ما 11ِكراماً كاتِِبنَي ))قال أبو إسحاق : واعتباره بقوله : 

 الصبُح : إذا أضاَء إضاءةً ال يُشّك فيه. أْسفَرَ  ، ألنَّ معناه أن يبيِّن الشيَء ويوِضحه ، ومنه يقال : َسافِر وللكاتب ِسْفر للكتاب

يقول : صلُّوا صالةَ الفجر بعد ما يتبيَّن الفجُر ويَظَهر  «بالفَْجر فإنه أعَظم لألجر أَْسِفُروا»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبي  ومنه

المرأةُ عن وجهها : إذا كشفْت النِّقاَب  سفََرت ظهوراً ال ارتياَب فيه ، فكلُّ من نََظر إليه َعِلم أنه الفجر الصادق ، ومن هذا يقال :

: إذا أصلحَت بينهم وكشفَت ما في قَْلب هذا وقلِب هذا  أسِفر سفَاَرةً  بين القومِ  سفَْرتُ  ، ومنه يقال : تَسِفر سفُوراً  عن وجهها

 : الُمصِلح بين الناس ، قاله أبو ُعبَيد. السَِّفيرولتُصلح بينهم. 

 : الرسوُل الُمصِلح. السَّفير قال : وقال األصمعّي :

 الفجر. إسفارُ  : السفَر وقال ابن األعرابّي :

 وقال األخطل :

ه   بريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريَ مُّ املريريريريريريريريريرء َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريه  وهريريريريريريريريريَ   يّنِ أبريريريريريريريريريِ

  
ر    رَِج السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريَ فريريريريريريْ يريريريريريريريل مسريريريريريريىت يريريريريريريري   مريريريريريرين أّول الريريريريريريلريريريريريريَّ

  
ْبح ، يقول : أبِيُت أسري إلى انِفجار الّصبح.  يريد الصُّ

يعني المسافر منهم يقول : ُرُموا بالحجارة حيث كانوا ، بالحجارة أسفارهم : أو تُتُبِّعتـ  وذكر قوم لوطـ  في حديث حذيفةو

 قوا بأهل المدينة.فألح

 جمع الجمع. أَساِفر ، ثم سْفرو سافر يقال :

ونحو ذلك قال إسحاق ، وهو قوُل ، بالفجر فقال : هو أن يَِضَح الفجُر حتى ال يَُشّك فيه اإِلسفار سئل أحمُد بُن حنبل عنو

 الشافعّي وذِويه.

 [.38 عبس :] ((38ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ ُمْسِفَرة  ))وقال هللا جّل وعّز : 

اء : أي : مشِرقة مضيئة ، وقد  الوجه. أسفَروالصبُح  أسفرَ  قال الفرَّ

 : التي يُؤَكل السُّْفرةوبغيِر هاء.  ساِفرٌ  فهي سفَرتْ  قال : وإذا ألقَت المرأةُ نِقَابها قيل :
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ّيهْ   ألَنا ت بس   ذا أ كل عليها. سْفرأب عليها ،   
 .«فسِفر لو أمرَت بهذا البيت»وآله بيتَه فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن عَمر دخل على النبّي و

، ويقال  أسِفره سفراً  البيَت وغيَره : إذا كنستَه ، فأنا سفَْرتُ  ، أي : ُكنِس ، يقال : فسِفر قال أبو ُعبَيد : قال األصمعّي : قوله :

 .تَسِفره ، ألّن الريح سِفير ه قيل ِلما سقَط من َوَرق العُْشب :. ومنالِمسفَرة للِمكنسة :

 وقال ذو الّرّمة :

ه  و  لريريريريريريري  ْول جريريريريريريريائريريريريريريريِ ت اَّريريريريريريريَ فريريريريريريريِ  مسريريريريريريريائريريريريريريريل مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ٌ هريريريريريريريريريَ ني يف ألريريريريريريريريريواِن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راثريريريريريريريريريِ ْوَل اجلريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
 يعني الورق تغيّر لونُه فحاَل وابيَّض بعد ما كاَن أخَضَر.

يُح الغَْيَم عن وجِه  َسفََرت ويقال :  السماء : إذا َكَشَطتْه عنه ، وأْنَشَد :الّرِ

َزبريَرَجا 
 
   َسْفَر الةََّمال  الزِّْبرَِج امل

حدثنا السعدي عن أحمد بن مصعب عن وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : قال عمر : صالة 

 .ُمسفرة المغرب في الفجاج

؛ ألنها تؤدى  البصر في الحديث : صالة المغرب يقال لها : صالةوقال أبو منصور : معنى قوله : أي بيّنة مبَصرة ال تخفى. 

 قبل ظلمة الليل الحائلة بين اإلبصار والشخوص.

 المساء. سفَرُ والصبح ،  سفرُ  : سفران : السَّفَرُ و

 ِمْسفَر أيضاً. ورجلٌ  سْفرو ساِفر : جمعُ  السَّْفرقال : و .الُمسافِرين بموضع كذا ، يعني السافَِرةُ  أبو نصر عن األصمعي : َكثَُرتْ 

 .ِمْسفَرة ، واألنثى السَّفر : إذا كان قويّاً على

لكشِفه قِناَع الِكّنِ عن وجهه ومنازل الحضر عن مكانه ومنزل الخفض عن نفسه ، وبُروِزه إلى  المسافر مسافراً  قلت : وسّمي

يَ  األرض وأخالقِِهْم فيَْظِهر ما كان خافياً منها. ويقال لبقيِّة بياِض  المسافرين عن وجوه يُْسِفر ألنه السَّفَر سفَراً  الفضاء. وُسّمِ

ْعَرى َسفَرٌ  النهار بعد َمغيب الشمس : ا لها ، لم تََر فيها َمَطراً. أراد طلوَعه سفَراً  ِلُوضوحه ومنه قوُل الساجع : إذا َطلَعَِت الّشِ

 الرجُل إذا مات ؛ وأْنَشد : سافَر ِعشاء. ويقال :

ر و مريريريريريريريريريريريْ ِن عريريريريريريريريريريريَ اَن بريريريريريريريريريريريْ ْ عريريريريريريريريريريريَ ن  جريريريريريريريريريريري  َم ابريريريريريريريريريريريْ  َُّعريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ه  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 البَعير ، وهي الحديدةُ التي يُخطم بها البعير. سفارُ  : السفارُ  وقال األصمعّي وأبو زيد :

 .إسفَاراً  البَعيرَ  أَسفَْرتُ وقال أبو زيد : 

 البعيَر بالسفار بغير أَلف. سفَْرت وَرَوى أبو ُعبَيد عن األصمعي :

 : َحْبٌل يَُشدُّ طرفُه السفارُ  وقال الليث :
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، وأّما قول   األسريريريريريريريريِفَرأب من مس ي  ، و ع ه السريريريريريريريريفار   َعَلى ِ  اُ البعت في  ار عليه وَي َْعل ب يَّته ُِّماما  ، ور ا كان
فاراً َكَمَثِل احلِْ ) هللا جلَّ وعز : : الكت  الكبار ،  األسريريريريريفار   ، فإن الّزّجاج قال : [5 اجلمعة :] (ماِر َُيِْمُل َأس    ْ

، أعَلَم هللا  أنَّ الَيهوَد َم ريل هم يف تركهم اسريريريِتعماَل التوراأب وما فيها َكَمَ ِل اَّمار حي َْمل  عليه الك ت    سريريريْفر وامس ها
ْعر :  ذا صريريريار  السريريريفر ، ي ال : سريريريْفرٌ  : األسريريريفار وهو ال يَعِرف ما فيها وال يَِعيها. ووامس    ه من الةريريريَّ م  َُّ رأسريريريِ

 اللَّْحِم : أي قَِليل ه . وقال ابن  م ْ ِبل : ساِفر   َبْه يف األْر.. وفرسٌ اإلبل :  ذا َذهَ  انسَفَر ْ و َأْجَلح. 
يريريريريٌج  وٌل وال هريريريريَ ْ  ريريريري  حريريريريِم مريريريريريريريَ ر  الريريريريلريريريريَّ  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريِ

  
وُ    ِح َمْهضريريريريريريريريريريريريريري  ي الِعيتاُِ ل يف  الَكةريريريريريريريريريريريريريريْ  كاسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : ُكبَّة الغَْزل. الُمسفََّرة عمرو عن أبيه قال :

 لسمعتم َوْجبَة الشَّمس. السافِرة لوال أصواتُ قال : ُرِوي عن سعيد بِن الُمَسيِّب أنه و

وم السافرةوقال :   ُوقوُعها إذا َغَربَْت. ووجبةُ الشمس :ـ  جاء متَّصالً بالحديثـ  : أّمةٌ من الرُّ

 الفَْيُج ، والتّابع ونحوه. : السْفسير أبو ُعبَيد عن األصمعّي قال :

 ه في قول أَْوس :وقال غيرُ 

ّي سْفست      ِمن الَفصاِفِ   للُّمِّ
 إنّه يعني السمساَر.

قله : وهو معّرب عل ه. وقال مشر : هو ال ّيم   ألمر اْلم صِلح له ، وأنكر أن َيكوَن بّياَع الَ ّه. وي ال لل ور 
 قال : وانىبء وان   و  مسافر الومسةّي :

ْه  اكريريريريريريريأَنريريريريريريريا بريريريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا  ريريريريريريريفريريريريريريريّ هريريريريريريريَ تريريريريريريريري  يريريريريريريريلريريريريريريريَ   ريريريريريريريَِ

  
ول    حريريريري  كريريريريْ نْيِ مريريريريَ ث  الريريريريرَّْوقريريريريَ عريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريٌر َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 . قال أبو وجَزة :سفور : األثر يبقى َعلَى ِجلد اإلنسان وغيِره ، وجمعه السفَرُ و

َ اٌ    لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريؤبريريريريريريريريريَّ

  
ور     يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريو  هلريريريريريريريريريريريريرينَّ أنريريريريريريريريريريريريري اٌب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريري 

  
يت المالئكة وا يَسِفرون ألنهم ُسفَرةٌ  قال ابن عرفة : ُسّمِ ألنهم ينزلون بوحي هللا  سفرةً  بين هللا وبين أنبيائه. قال أبو بكر : سمُّ

 الذي يصلح بين الرجلين فيصلح شأنهما. بالسفير وتأديته ، وما يقع به الصالح بين الناس ، فُشبِّهوا

 الَحْدبة ، والفَْرَصة : ِريُح الَحَدب. : الِفرسة سلَمة عن الفراء قال :: فرس 

 : األحَدب. الَمْفُروسوَمْفُزوُر وال

ً  السَّبُُع الدابّة فََرس وقال األصمعي :  : إذا َدّق ُعنُقُه. فَْرسا

ً  : َدقُّ العُنُق ، ثم ُجِعل كلُّ قَتْل الفَْرس وقال : األصل في  .فَْرسا

في الذَّبيحة. رواه أبو ُعبيد بإسناٍد له  الفَْرسُ  وقد ُكِره .فَرس ، ويقال للرجل إذا َذبح فنَخع : قد فَريس ، وبقرةٌ  فَِريس يقال : ثورٌ 

 عن ُعمر.
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الشاةَ ونَْخعتُها ، وذلك أن يَنتهَي بالذْبح إلى النُّخاع ، وهو الَخْيط الذي  فََرْستُ  : هو النَّْخع. يقال : الفَْرس قال : وقال أبو ُعبَيدة :

 بالذبح إلى ذلك.في فَقَار الصُّلب متصٌل بالقفا فهي أن يُنتهَى 

فقد ُخوِلف فيه ، فقيل : هو الكسر ، كأنه نَهى أن تُكَسر رقبةُ  الفَْرس قال أبو ُعبَيد : أما النَّْخع فعلى ما قال أبو ُعبيدة. وأما

 األسد للكْسر. فريسة الذبيحة قبَل أن تَبُرد ، وبه سّميت

 الشَّّق.: ـ  وبالصادـ  الكسرـ  بالسينـ  الفَْرسُ  قال أبو ُعبَيد :

أيضاً  الِفْرسو: ِريح الَحدب ،  الفَْرسو: أن تَُدّق الرقَبةُ قبل أن تُذبح الشاة قال :  الفَْرسقال : أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه 

 َضْرٌب من النبات ، واختلَف األعراُب فيه ، فقال أبو المكارم : هو القَْضقاض.

ْرِشر. وقال غيره :   هو الَحْبن. وقال غيره : هو البَْرَوق.وقال غيُره : هو الّشِ

 ، قاله الليث. فِراس قال : ويكنَى األسُد : أبا

 وهو دقُّ العُنُق والنون زائدة. الفَْرس ، مأخوذ من الِفْرناسُ  وقال ابُن األعرابي : من أَسماء األَسد :

ً  ، وإذا كان الفَراسةو الفُروسة بيّنُ  فارسٌ  األصمعي : يقال :  بكسر الفاء. الِفَراسة بعَينه ونََظره فهو بيّن فارسا

 ً  بذلك األمر : إذا كان عالماً به. لفاِرسٌ  ويقال : إن فالنا

 : إذا َحذق أمَر الخيل. فَراسةً و يَفرُس فُروسة فالن فَُرس المؤمن ، فإنه ينظر بنور هللا. وقد فِراسة ويقال : اتّقُوا

 على الخيل. فارس يُِري الناَس أنه: إذا كان  يتفّرس ويقال : هو

س ويقال : فالنٌ   : إذا كان يَتثبَُّت ويَنُظر. يتفرَّ

أنا »َعَرض يوماً الخيَل وعنَده ُعيَْينَةُ بُن ِحْصن الفَزاري ، فقال له :  وسلمعليههللاصلىرَوى َشِمر بإسناٍد له حديثاً أن النبّي و

أعلم بالرجال منك. فقال : ِخياُر الرجال الذين يَضعون أسيافَهم على عواتقهم ،  ، فقال ُعيَْينة : وأنا« أعلُم بالخيل منك

كذبَت ، ِخياُر الرجال رجاُل أهِل اليمن ، »:  وسلمعليههللاصلىويعِرضون ِرماَحهم على َمناكب خيِلهم من أهل نَْجد. فقال النبي 

 .«اإليماُن يَماٍن وأنا يَمانٍ 

 يريد : أبَصر.، «بالرجال منك َرسأَفْ  وأنا»في حديٍث آخر : و

في ـ  بكسر الفاءـ  الِفراسةوفي الخيل ، وهو الثبات عليها واْلِحْذق بأمِرها. قال :  الفَراسةو الفُروسة بيّن فارس يقال : رجلٌ 

 النظر والتثبّت والتأّمل للشيء والبََصر به.

 بهذا األمر : إذا كان عالماً به. لفارسٌ  يقال : إنه
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 ثم ذَكر الحديث.، «الناس ثالثة أفَرسُ »حديٍث آخر : في و

 .«الفََراسةوَعلِّموا رجالَكم العَْوم »في حديٍث آخر : و

 : الِعْلم بركوب الخيل وَرْكِضها. الفَراسةوقال : 

ً  : الحاذُق بما يمارس من األشياء كلِّها ، وبها سّمَي الرجلُ  الفارسوقال :   .فارسا

 فَريسة الذئُب الشاةَ ، ومنه فََرسَ  أي : قَتْلَى. من، «فَْرسى إّن هللا يُرسل النَّغَف عليهْم فيُصبحون»َج : في حديِث يأجوَج ومأجوو

 ، ِمثُل قَتِيل وقَتلى. فَريس جمعُ  فَْرسىواألسد. 

 ب فهي الفَْرصة بالصاد.: إذا زالت فَْقرةٌ من فِقَر ظهره. وأما الريح التي يكون منها الَحدَ  فَْرسة وقال األصمعي : يقال أصابتْه

ْهِريز ، وأَنشد : : الفَراس ثعلب عن ابن األعرابي قال :  تَمٌر أسَود ، وليس بالّشِ

امريريريريريريريريريا   راَس رأيريريريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا َأكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوا الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريوِب   بريريريريريريريريرياِك مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم والريريريريريريريريريغريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى األَنريريريريريريريريريْ

  
 قال : واألَنباُك : التِّالل.

ً  ُصيِّر كلُّ قَتْلأصلُه َدقُّ العُنُق ، ثم  الفَْرس ابن السّكيت : ى فَْرسا  ، وقد رأيتُها. الفَوارس ، وبالدَّْهناء جباٌل من الرمل تسمَّ

 : َضرٌب من النَّبت. الِفْرسو

 : َحْلقَةٌ من َخشب َمْعطوفة تَُشّد في طرف الَحْبل ، وأنشد غيره : الفَِريس وقال الليث :

ني  عريريريريريريريريا    فريريريريريريريريلريريريريريريريريو كريريريريريريريريان الريريريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريائريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  
رُّ ذلريريريريريريريريريريريك يف   رِيريريريريريريريريريريريِس لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريان ممريريريريريريريريريريريََ  الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ

  
 .فتَْفِرسها : قَرحة تكون في العنق الفَْرسة أبو عبيد عن أبي زيد :

 الحدب. : الفرسة شمر عن ابن األعرابي :

 : الَحدب.ـ  بكسر الفاءـ  الِفرسةوقال : 

 عنقه. فرست قال : واألحدب مفروس ، ومنه

 ِرهان ، أيهما سبق أُِخذ به. كفرسيْ  في حديث الضحاك في رجل آلَى من امرأته ثم طلقها ، قال : هماو

تفسيره : بأن العدة وهي ثالث حيض ، إذا انقضت قبل انقضاء إيالئه وهو أربعة أشهر فقد بانت منه المرأة بتلك التطليقة ، وال 

منه  شيء عليه من اإليالء ؛ ألن األربعة األشهر تنقضي وليست له بزوج ، وإن مضت األربعة األشهر وهي في العدة بانت

 باإليالء مع تلك التطليقة ، فكانت اثنتين.

 الفروسية وعلى الدابة بيّن الِفراسةو،  الفَراسة في الناس بيّن فارسٌ  أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 لغة فيه. الفُروسةِ و

َي. : الفَْسرُ  ثعلب عن ابن األعرابي :: فسر   كشُف ما ُغّطِ
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 وهو بياٌن وتفصيٌل للكتاب. التفسير : الفَْسر وقال الليث :

 والتأويل ، والمعنى واحد. التفسير وأخبَرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال :

الشيء  تفسير : اسٌم للبَْول الذي يَنُظر فيه األطباء يَستِدلون بلْونه على ِعلّة العليل وكلُّ شيء يُْعَرف به التَّْفِسرةُ  وقال الليث :

 .تَفسَرته ومعناه فهو

 : كشف المغطَّى. الفَسرُ  ، [33 الفرقان :] (َوَأْحَسَن تَ ْفِسْياً ):  عزوجلوقوله 

 : كشف المراد عن اللفظ المشكل. والتأويل : رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. التفسير وقال بعضهم :

ْسف قال الليث :: رسف  ِسيفو الرَّ َسفانو الرَّ ً  في القَْيد َرَسف : َمْشُي المقيّد ، وقد الرَّ  .راسف فهو يَْرُسف َرسيفا

فإذا زاد عن  .َرسف يرُسف ة ، وهي رفع القوائم ووضعها :أبو الهيثم عن نصير : يقال للبعير إذا قارب الخطو وأسرع اإلجار

تَكان. ثم اْلَحْفد بعد ذلك.  ذلك فهو الرَّ

ْفَسةُ  قال الليث :: رفس  جل في الصَّدر. يقال : الرَّ ً  بِرْجله رفََسه : الصَّدمة بالّرِ  .يَرفُُسه َرْفسا

 س ر ب
 برس. سرب ، سبر ، رسب ، ربس ، بسر.

سوبُ  قال الليث :: رسب   .َرسب يَْرسب : الذَّهاُب في الماء سْفالً. والفعل الرُّ

سوبُ  قال : والسيف  : الماضي في الضريبة ، الغائُب فيها. الرَّ

اه ً  وقال غيره : كان لخالد بن الوليد سيٌف سمَّ  ، وفيه يقول : ِمْرسبا

ِق  ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  رأَس الريريريريريريبريريريريريريِ ريريريريريريرِيريريريريريريْ ربريريريريريريريه   ملريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريق   تريريريريريريريريريريريريريريِ ة  فريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريَّ  بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارُ  ذي هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد ابن األعرابي :

ا فريريريريريريريَ ن قريريريريريريريريَ َه مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريفريريريريريريرية  ومريريريريريريريِ حريريريريريريريْ بريريريريريريريِّ  قريريريريريريريري 

  
ا  فريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريبريريريريريريريريٌ   ذا مريريريريريريريريا َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريوُ  طريريريريريريريريَ

  
نوا في َمحافِلهم َطفَا هو بَجْهله ، أي : نَزا بجهله.  قال أبو العبّاس : معناه : أن الُحَكماء إذا ما تَرزَّ

 : األواِسي. المرسب وقال ابن األعرابي :

ُسوبو ْوَسب « :النّوادر»ي : الحكيم. وف الرَّ ْوَسم : الداهية. الرَّ  والرَّ

ْبسُ  قال الليث :: ربس   ، ومعناه : انهضاُم َحبِّه وتداُخُل بعِضه في بعض ، وكبشٌ  مرتَبس ؛ يقال : ُعنقودٌ  االرتباس منه الرَّ

 وَربِيز ، أي : مكتنٌز أَعَجر. ِربيس

بِيس ابن السكيت : جال : الرَّ  الُشجاع. من الّرِ
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 وأَنَشد :

 ِمْ ِلي ل زَّ  ََِّميِس الرَّبيِس  و   
ْبس  ربيس أبو العبّاس عن ابن األعرابّي قال : جاء بمالٍ  ْبسو، أي : كثير. وجاء بالّدِ جئت  وهما الداهية. وقال أبو زيد : الرَّ

 ، وهي الّدواهي بالدال والراء. ُرْبس بأموٍر ُدْبس وبأمورٍ 

ً  الرجلُ  اربَسَ  ّي :أبو ُعبيد عن األمو  ، أي : َذهب في األرض. اربساسا

 : إذا َغدا في األرض. اْربسّ  وقال ابن األعرابي :

 : القُْطن ، وقال الليث : هو قُطن البَْرِدّي. البُْرسُ  ثعلب عن َسلَمة عن الفّراء ، وأبو ُعبيد عن األَْصَمِعي :: برس 

 وأَنَشد :

 اجل ماْ    كَلِ يِف الربِْس فوَق 
 فالناً ، أي : َطلَبتُه. بَْربَْستُ و

 وأَنَشد :

ه  يف َتْ الِب أرِ. ابن مريريريريريريريالريريريريريريريك  و   بريْرَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َزين واملريريريريريريريريريريريرء  غريريريريريريريريريريريت  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِل    فريريريريريريريريريريريأعريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي : يمشي مشياً خفيّاً. يَتبربس ابن السكيت : يقال جاء فالن

 وقال ُدكين :

   فصَبَحْته َسِلٌق ترببس  
 خفيّاً.أي : يمشي مشياً 

 : إذا جاء متبختراً. بتبربس وقال أبو عمرو : جاءنا فالن

 : َحذاقَة الدَّليل. البَْرسو: البئُر العَِميقة. قال :  البِْرباسُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : إِذا تَشدَّد على غريمه. بَرسَ و

 : إذا قِْستَه لتَعِرف َغْوَره ، ويقال : إنه لَحَسن أسبُره َسْبراً  الجْرحَ  َسبَْرت َمصدرُ  : السَّْبرُ  الحّراني عن ابن السكيت :: سبر 

ْبر  .أَْسبار : إذا كان َحَسن السََّحناء والَهْيئة ، والسَّْحناء اللّون ، وجمعُه الّسِ

 أي : هيئته.، «ِسْبُرهويَخُرج رجٌل من النار قد َذَهب ِحْبُره »في الحديث : و

 .«ِسبرهُ وقد ذهب ِحْبُره »الحديث :  : ُحْسن الَوجه ، ومنه السَّْبرو: استخراج ُكْنه األَْمر.  رالسَّبْ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

بير أنّه قيل له : ُمْربَنِيك فليتزّوجوا في الغَرانب ، فقد َغلَب عليهمْ و. السْبر : الَحْسن الَمْسبورو أبي بكر  ِسْبرُ  في حديث الزُّ

 ونُحولُه.

 ههنا الشَّبَه. برالسِّ  قال ابن األعرابي :

 قال : وكان أبو بكر دقيَق المحاسن نحيف البََدن ، فأَمَره الرُجل أن يزوجوهم الغرائَب ليجتمع لهم ُحسُن أبي بكر وشّدة غيره.

بر وقال أبو َزيد :  : ما عرفت به لؤَم الدابة أو كرمها أو لونها من ِقبَل أبيها. الّسِ

 صب أو َجْدب.أيضاً : معرفتك الدابة بخِ  السْبرُ و

 أبيه ، أي : بَهْيئته بسبر ويقال : عرفتُه
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 وَ َبِهه وقال الةاعر :
يِّ أيب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  َرمسريريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ن  امل  َأان ابريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريار  و   اِس الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ى الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ لريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ ْل خيريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَ

  

ل  و عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْب ه   حريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريّل فريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريِ

  
ار     عريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريى أوالِده مريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريه َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .ُسبَيرة تصغيُره : طائر : السُّْبرة ثعلب عن ابن األعرابي :

 طائران. والنُّهس : السُّبَر وقال في موضع آَخر :

قر. السُّبَر وقال الليث :  : طائٌر دوَن الصَّ

 وأَنَشد :

 السُّرب  و   مسىّت َتعاَورَه الِعْ بان  
 : من أَسماء األََسد. ولم أسمعه لغير الليث. وقال المؤّرج في قول الفرزدق : السَّبروقال : 

يريريريريم مريريريريلريريريريهريريريريمريريريريو ع الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ الل يريريريريريريريَ فريريريريَ َاْ  ريريريريِ لريريريريْ  جبريريريريَ

  
رْب    يريريريريريريرياِس مريريريريريريريا بريريريرييريريريريلريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ واِدر  يف األ ريريريريْ   ريريريريَ

  
برقال : وقال : معناه : ما بينَها عداوة.   : العداوة ، وهذا غريب. الّسِ

: ما يُقدَّر به َغْور الِجراحات ، قال :  الِمسبارقال : وما عنَد فالن ، أي : ابلُه.  اْسبُرهقال : : التجربة ، وي السبر وقال اللّيث :

بارو  : فَتيلةٌ تُجعَل في الُجرح. الّسِ

 وأَنَشد :

بارَا     تر دُّ على الّسابرِين السِّ
حدثنا عبد هللا بن عروة قال : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، قال : حدثنا المحاربي عن مسافر العجلي عن الحسن عن و

اللهم بك ابتسْرت ، وإليك »في سفر قّط إال قال حين ينهض من جلوسه :  وسلموآلهعليههللاصلىول هللا أنس قال : لم يخرج رس

توجهت ، وبك اعتصمت ، أنت ربي ورجائي. اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به ؛ وما أنت أعلم به مني. وزودني التقوى ، 

 .ثم يخرج« واغفر لي ذنبي ، ووجهني للخير حيث توجهت

 ، أي : ابتدأت سفري. وكّل شيء أخذتَه غضاً فقد بسرته.« ابتسرت»:  وآلهعليههللاصلىقوله 

 ومنه قول لبيد :

   بسر   ن اه مل ت َسّرب ومسو ه 
 : الماء الطري ساعة ينزل من المزن. البَْسرُ و

 .السَّبَرات أنه َذَكر فضَل إسباغِ الوضوء في وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 : ِشّدة البَْرد. السَّْبرة قال أبو ُعبيد :

 وأَنَشد قوَل الحطيئة يصف اإلبل :

ا ٌ  رِقريريريريريريريرياهبريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ يريريريريريريريريل اهلريريريريريريريرياُِ غريريريريريريريري  ُ  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريا  عريريريريريريريريِ

  
ْرَن مسريريريريريريريريريريَ َّ املريريريريريريريريريرياء يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرباِ    بريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري 

  
 يعني شّدة بَْرد الّشتاء والسَّنة.
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 [.24القيامة : ] ((24َوُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ ابِسَرة  ))قال هللا جل وعز : : بسر 

 [.22 المدثر :] ((22ُثَّ َعَبَس َوَبَسَر ))وقال تعالى : 

بةٌ قد أيقنَْت  ((24َوُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ ابِسَرة  )):  عزوجل، أي : نظر بكراهية شديدة. وقوله  (َبَسرَ )قال أبو العباس :  ، أي : مقّطِ

 أن العذاب ناِزٌل بها.

 .َمْبسورة الفحُل فهي بََسرها ، وقد البََسر بت الناقةُ على غير َضبَعٍة فذلكأبو ُعبَيد عن األصمعي : إذا ُضرِ 

ل : بََسْرتوَغريمي : إذا تقاضيته قبل محّل المال.  بََسْرتُ  قال شمر : ومنه يقال :  البَْسر إذا َعَصْرتَه قبل أن يتقيّح ، وكأن الدُّمُّ

 منه.

 ، ثم تكون وديقاً. مباِسرة وهي المباسرة ستودق ، فأول وداقهاأبو عبيدة : إذا همت الفرس بالفحل وأرادت أن ت

 .مبسورة : التي همت بالفحل قبل تمام وداقها : فإذا ضربها الحصان في تلك الحال فهي المباِسَرةُ و

 إذا رعيتَه َغّضاً وكنَت أّوَل من َرعاه. : أبسُره بَْسراً  النباتَ  بََسْرتوقال شمر : 

 َغْيثاً َرعاه أُنُفاً :وقال لَبيٌد يصف 

ه  رَّْب و مسريريريريريريو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْر   نريريريريريريريَ اه  مل ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ذَِّب   ذِْع اهلريريريريريريريرياجريريريريريريريريريِّ املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرب  كريريريريريريريريجريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  
 : َحْفُر األنهار إذا َعرا الماُء أوطانَه. البَْسرُ و: الماُء الطرّي ساعةَ يَنزل من الُمْزن ،  البُْسرُ  َسلَمةَ عن الفّراِء قال :

 قال الراعي :؛  التبّسر قلُت : وهو

ْه بريريريريريريريريلريريريريريريريريا   األر. عريريريريريريريريلريريريريريريريريه  بريريريريريريريريَ جريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ   ذا امسريريريريريريريريْ

  
ي فريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريريريِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارَا  غريريريريريريريِ تريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ َر يريريريريريريريريَ  تريريريريريريريبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
غار ، وهي الغُْدراُن فيها بَقايا الماء ، ويقال للشمس : إذا كانت َحْمراء لم  بُْسَرة قال ابن األعرابي : بَنَاُت األرض األنهاُر الّصِ

 تَْصُف ؛ وقال البَِعيُث يذكرها :

َرأبٌ  راء  ب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريس  محريريريريريَْ حريريريريريريريَ بريريريريريَّ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌس   لريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريَ ْوٌ  مريريريريريريريري  اِء مريريريريريريريريَ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريغريريريريريريريريِة األنريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ

  
 ك الحال قيل :، ثم تكون َوِديقاً ؛ فإذا سِفَدها الِحصان في تل مباَسرة وقال أَبو ُعبيدة : إذا هّمت الفَرُس بالفْحل ولم تَْستَْوِدق فهو

 .بََسَرهاو تَبَسََّرها

َطب واْنتِبَاذُُهما َمعاً. والثَّْجُر : البُْسر فهو َخْلطُ  البَْسرُ  ؛ فأما وال تَثُْجروا تَْبُسروا ُرِوَي عن األشجع العَْبِدّي أنه قال : الو أن  بالرُّ

َن ولم  البُْسروعنهما.  وسلمعليههللاصلىفيُْلقَى مع التَّمر ، وكِره هذا ِحذار الخليطين ؛ لنهي النبّي  البُْسر يُْؤَخذ ثَِجيرُ  : ما لَوَّ

 يَنَضج ، وإذا نَِضَج فقد أَْرَطب.

ت فهي ِشْقَحةٌ. البُْسرُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي : إذا اْخَضرَّ َحبُّه واستدار فهو َجداٌل ، فإذا َعُظَم فهو  ، فإذا اْحَمرَّ

 من النّبات ما قد ارتفع عن َوْجه األرض ولَم يَُطل وهو َغضٌّ أطيَب البسَرة الليث :
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 ما يكون ، وأَنة  :
يريريريريمريريريريريريريا   ى  ريريريريَِ مريريريريَ هريريريريْ بريريريريري  ْه  ِرَ. الريريريريْ َرأب  و َرعريريريريريريريَ  ب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   ا ِفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريْ هريريريريريريريَ تريريريريريريْ فريريريريريَ اَء مسريريريريريىت  نريريريريريريَ عريريريريريريريَ مريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْند يست البَيَاِسَرةُ و  .بَْيسِري أجرهم أهُل السُّفُن لمحاربة عدّوهم ، ورُجلٌ : ِجيٌل من الّسِ

ْند في الصَّيف ال يُقِلع عنهم ساعةً ، فتلك أيَّامُ  البَِسارُ و  .البِسار : َمَطٌر يَُدوم على أَْهِل الّسِ

ب ويُْجَمع البَاسورُ و  .البواسير : داٌء َمعروٌف ، وهو معرَّ

النهَر : إذا حفر فيه  بََسرو: طالُب الحاجة في غير موضِعها.  المْبُسوروالكلب ،  رأُس قضيبِ  البسرةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 بئراً وهو جاّف ؛ وأنشد :

َتِغي فيها الِبَسارَا     تريَبّسَر يريبريْ
: إذا َحفََر  أَْبَسرَ و: إذا َعَصَر الِحْبَن قبل إْقَرافِه ،  بََسرَ و أَْبسرَ وبالتمر أو الرطب فَنَبََذُهما.  البُْسرَ  : إذا َخلَط بََسرَ و انبََسر وقال :

 في أرٍض َمْظلومة.

ساِرب  )، قال :  [10الرعد : ] (َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف اِبللَّْيِل َوساِرب  اِبلنَّهارِ ) قال الفّراء في قول هللا جل وعز :: سرب 
 اج.أي ظاهٌر بالنهار ؛ ونحو ذلك قال الّزج (اِبلنَّهارِ 

 ، أي : َطِريقَه. ِسْربَه ؛ يقال : َخّلِ له ِسْربِه ظاهٌر بالنهار في (َوساِرب  اِبلنَّهارِ )قال : 

 م سواء.فالمعنى : الظاهُر في الطُُّرقات ، والمستخِفي في الظُّلُماِت ، والجاهُر بِنُْطقه ، والُمْضِمُر في نفسه ، ِعْلُم هللا تعالى فيه

 ، أي : ظاهر. (َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف اِبللَّْيلِ ):  عزوجلقال األخفش في قوله قال : وأخبرني المنذرّي عن أبي العباس 

 : المتواري. الساربو

 وقال أبو العبّاس : المستخِفي : المستتر.

 : الظاهر ، المعنى الظاهر والخِفّي عنده واِحٌد. الساربُ وقال : 

 ظاهر ، ونحو ذلك ُرِوَي عن ابن عبَّاس. : (َوساِرب  اِبلنَّهارِ )وقال قَتَادة في قوله : 

 الوحُش : إذا دخَل في ِكنَاِسه. انَسَربَ  ومستتر ، يقال : (ساِرب  اِبلنَّهارِ )وقال قُْطُرب : 

ً  الفحلُ  َسَربَ و،  تَْسُربُ  اإلبلُ  َسَربَت قلت : تقول العََرب : مضْت في األرض ظاهرة حيث شاءت. وقال األخنس ، أي :  ُسُروبا

 بن شهاب التّْغلبي :

ْم و  هريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريْ َ  فريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريّل أ انس  قريريريريريريريريرياَربريريريريريريريريريوا قريريريريريريريريريريَ

  
اِرب  و   َ ه فريريريريريريهريريريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ا قريريريريريريريَ لريريريريريريريَ عريريريريريريْ لريريريريريريَ  حنريريريريريرين  ريريريريريريَ

  
المنذرّي عن ثعلب عن أَْخبََرني  «ِسْربِه من أصبَح آمناً في»في الحديث : وكما قال.  الّسَرب فهو الدخول في االنِسراب وأّما

ْربُ  ابن األعرابّي قال :  في نَْفِسه ، وكذلك قال ابن السّكيت.أي : ،  ِسْرِبه : النَّْفُس ، بكسر السين. وفالٌن آِمٌن في الّسِ

ْربُ وقال :   أيضاً بالَكْسر : القَطيع من الّسِ
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 اليتَِّباء والبريَ ر واللِّساء.
ْرب أبو ُعبَيد عن األصمعّي : باء والشَّاء : القَِطيُع. السُّْربةو الّسِ  من القَطا والّظِ

ْرب ويقال : فالٌن َواِسعُ  بالفتح فإن  السَّْربُ  بالكسر. وأما ِسْربه ، أي : َواسُع الصَّدر ، بَِطيُء الغََضب. قال : وفالٌن آمٌن في الّسِ

 بني فالن ويقال للمرأة عند الطالق : اذهبِي فال أَْنَدهُ  َسْرب ى مال: الماُل الّراعي يقال : أَغير عل السَّْربُ  ابن السّكيت قال :

 ونحو ذلك. .َسْربَكِ 

ْجُر. وقال غيره :قال : َحَكى أبو ُعبَْيد عن األصمعّي  كان هذا  ومعناه : أني ال أَُردُّ إبلك لتذهب حيث شاءت وأَْصُل النَّْده : الزَّ

 من َطالق أهِل الجاهلية.

ُجل بالكسر.  ِسْربَ  وقال أبو عمرو : خلقال : ، أي : َخّلِ طريقَه ـ  بالفتحـ  الرجل َسْربَ  ألصمعّي : َخلِ أبو ُعبَيد عن ا الرَّ

 وأنشد بيت ذي الّرمة :

ا هريريريريريريريَ جريريريريريريَ يريريريريريريَّ ْرَب أ والهريريريريريريريا وهريريريريريريَ ى هلريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريَّ   ريريريريريريَ

  
يريريريريم    هريريريريِ ْ

نْيِ  ريريريريِ لريريريريَ ق  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ريريريريْ ا المسريريريريِ هريريريريريريريَ فريريريريِ لريريريريْ ْن  ريريريريَ  مريريريريِ

  
 أُوالها بالفَتح. َسْربَ  قال شمر : الرواية : َخلَّى لها

 ، أي : طريقه. َسْربَه قلُت : وهكذا سمعُت العََرَب تقول : َخلِ 

 بالفتح ، أي : في َمْذهبه وَوْجهه. َسْربه وكان األخفش يقول : أصبح فالٌن آِمناً في

 ، أي : في نَْفِسه. ِسْربه ُت من أهل اللّغة قالوا : أصبح آِمناً فيوالثِّقا

بْ  وقال األصمعّي : يقال : ً  ويقال : َخَرج الماءُ قال : عليَّ اإلبل ، أي : أَْرِسْلها قطعةً قطعةً.  َسّرِ ، وذلك إذا خرج من  َسِربا

ب ُعيون الُخَرز ؛ ويقال :   حتّى تَنتِفخ عيوُن الُخَرز فتنَسّد ؛ وأَنشد قول جرير :قِْربَتَك ، أي : اجعل فيها الماءَ  َسّرِ

ْزر   َك غريريريريريريريريريريَت نريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريري  لَّ َدمريريريريريريريريريريْ ْم فريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريا َ   َرب الريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ َه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ

  
 : الماُء السائل. السَرب أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 : اْلَخرز. السََّرب قال : وقال األموي :

 وأما قوله :

 َمْفرِيَة َسَرب     كأنه من كلِّي 
 : السائل. السربُ والماء.  : السََّربُ  فإن الرواة رووه بالفتح ، وقالوا :

ً  الماءُ  َسِرب يقال :  .َسِرب : إذا سال فهو يَسَرُب َسَربا

وت مالحاً ، فلّما َحيَِي كان الحقال : ،  [61الكهف : ] (فَاَتَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَرابً )قال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : و

 .كالسََّرب بالماِء الّذي أصابَه من العين فَوقَع في البحر َجَمد َمْذَهبُه في البحر ، فكان

فَاَتَََّذ َسِبيَلُه يف )قال أبو إسحاق : كانت فيما رؤَي َسَمكةً مملوحةً ، وكانت آيةً لموسى في الموضع الّذي يَلقَى فيه اْلَخِضر ، و
 ، أحيا هللا تعالى الّسمكةَ حتّى (َرابً اْلَبْحِر سَ 
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َربهْ  َر   و »قال :  يف البحرَ  سريريَ َرب اّ ذ   طري ي يف ملصريريوٌب على جهتني : على املفعول ، ك ولك :« سريريَ  السريريَّ
ذ  ُّيريري ا  وكيال .  ْذ   طري ي مكريرياَن كريريذا وكريريذا ، فيكون مفعوال  اثنيريريا  ن ك ولريريك : ا ريريّ وَيوُّ أن قريريال : ، وا ريريّ

َرابً » يكون ِبيَلُه يف اْلَبْحرِ )ا ذ )مصريريريريري را  َي  لَّ عليه  «س    َ ُما) ن فيكون املع  : (س    َ يا ُحوََ فَجعل اَّو    .(َنس    ِ
 .َسَر    اَّو    َسِربقال : كأنّه طريَ ه يف البحر ،   بنّي كيف ذلك ، ف

 وجعله طريقاً : السَّرب وقال الُمْعتِرض الظَّفرى في

بريريريريريريريريع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريرية   لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريم   تريريريريريريريريركريريريريريريريريلريريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريم   خريريريريريريريِ

َ
َرب املريريريريريريري  تريريريريريريريلريريريريريريريوب الريريريريريريريلريريريريريريريحريريريريريريريَم يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الطريق. السَّربُ وقيل : تنوبه ، تأتيه. 

، أي : سبيل الحوت طريقاً لنفسه ، ال  [61 الكهف :] (فَاَتَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحرِ )والَمِخيُم : اسم واد ؛ وعلى هذا معنى اآلية : 

 يحيد عنه. المعنى : اتخذ الحوت سبيله الذي سلكه طريقاً اّطرقه.

ً  (فَاَتَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَرابً )وأخبرني المنذرّي عن ابن اليزيدّي عن أبي حاتم في قوله :  يَسُرب  قال : أظنّه يريد َذهابا

 ً  هاباً.؛ كقولك : يَذَهب ذَ  َسَربا

 في الناس إال للعّجاج :« ِسْربَ »قال : ولم أَسَمع  .ِسْرب األَقاطيع ، واحُدها من الناس : األَسراب وقال شِمر :

 َرِب َأْسراِب مَسجيج  ك يتَِّم و   
ً  وقال أبو الَهْيثَم : ُسّمي ً  ألنّه السَّراب َسرابا ً  الماءُ  َسَربقال : ، أي : يَجِري َجْرياً ؛ ي يَسُرب َسْربا  .يَسُرب ُسروبا

 : ما لَِصَق باألرض ، واآلُل : الّذي يكون ُضًحى كالُماَلء بين السَّماء واألرض. السراب سلَمة عن الفّراء قال :

: الّذي يَجِري على َوْجه األرض كأنّه الماء ، وهو يكون ِنصَف النهار ، وهو الّذي يَلِصق باألرض  السراب وقال ابن السّكيت :

ْدر إلى البَْطن ؛  الَمسُربة ؛ قال أبو عبيد : الَمْسُربَة أنه كان دقيقَ  وسلمعليههللاصلىلنبّي في صفة او؛  : الشَّْعُر النابت َوسَط الصَّ

 وأَنَشد :

يت  ر بريريريريريريريريريريريريريريريَ َض َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ا َن ملريريريريريريريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْذُ و   ه  مريريريريريريريرين انيب عريريريريريريريريلريريريريريريريريى جريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َعضريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  الرجُل فهو ُسِرب أبو ُعبيد عن أبي زيد : ، وهو ُدخان الِفضة يَدُخل خياشيَم اإلنسان وفمه وُدبَُره فيأخذه َحَصٌر  َمسروب َسْربا

 .األُسُربُ  عليه فُربما أفَرق وربّما مات واالسم

 .ُسْرب مخفف الباء ، وهو بالفارسيّة األُسُربُ  وقال شِمر :

 وأنشد :كّل دابة : أعاليه من لدن عنقه إلى َعْجبه ،  َمسربةُ  قال أبو عبيد :

ه وهريريريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريه   جريريريريريريريريريريريالل أبريريريريريريريريريريريوه عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريُّ

  
و  وأقريريريريريريريريريريريريريرابريريريريريريريريريريريريريه ُّهريريريريريريريريريريريريرير     مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياربريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريري 

  
 قال : أقرابه : َمراّق بطنه. قال الشيخ :
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ر بة يف اَّ يث يف االسريريريريريتلجاء  َّجارأب  سريريريريريح صريريريريريفحتيه حبجرين ، و سريريريريريح  ل الثو  َسريريريريريْ
يري  أعلى اَّل ة. ، امل

 : كالصُّفة بني الغرفة. السُّربة وقال بعضهم :
 من الماء ومن الشراب ، أي : تمألُت منه. تسّرْبتُ  أبو مالك :وقال 

ب قد وقال األصمعّي : يقال للّرجل إذا َحفَر :  : أي : بَعيد الَمْذهب في األرض. السْربة : أي : أَخَذ يَميناً وِشماالً. وإنه لبَعيد سرَّ

 وقال الشَّْنفََرى ، وهو ابن أخِت تأبّط َشّراً :

لريريريريريريريا مريرين الريريوادِ  رجريريْ ل   ريريَ عريريريريريريريَ ذي بريرينْيَ ِمةريريريريريريريريريريريريريريريْ  ي الريريريريريريريّ

  
ْربريرييت و   ا هريرييريريهريريريريريريرياَ  أَنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْأ   سريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريني اجلريريبريريريريريريريَ

  
 أي : ما أَبعَد الموضَع الّذي منه ابتدأُت َمسيِري.

ْرب الليث : فالٌن آِمن ، يريدون شعر صدره. قال :  الّسرب وفالن ُمنساح ... ، أي : آمُن القَْلب ، أي : ال يُغَزى مالُه ونعَُمه الّسِ

 مواضُع آثاِرها إذا انسابت في األرض على بطونها. الحيّات : َمساِربوالّدواّب : َمراقُّها في بطونها وأرفاِغها ،  َمَساِربو

 : جماعةٌ يَنسلُّون من العَْسكر فيُِغيرون ويَرِجعون. السُّْربةُ  وقال ابن األعرابّي :

ْربو  : النَّْفس. الّسِ

: السفر القريب ، والسبأة : السفر البعيد ، يقال : سبأته الشمس ، أي :  السربة المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي : أخبرني

 إنك تريد سبأة ، أي : سفراً بعيداً.قال : لّوحته وغيرته. وي

 س ر م
 سرم ، سمر ، مسر ، رمس ، رسم ، مرس.

اللهّم ارزقني ِضْرساً َطُحوناً ، وَمِعدةً َهُضوماً  األعرابّي أنّه سِمَع أعرابيّاً يقول :أخبَرني المنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن : سرم 

ً و،   نَثُوراً. ُسْرما

اء ،  : السََّرم : باطُن َطرف الَخْوران. وقال ابن األعرابّي : السْرم : أمُّ سوْيد ، وقال الليث : السُّْرم قال ابن األعرابّي : َوَجع العَوَّ

 بُر.وهي الدُّ 

ً  ، ضرٌب من َزْجر الِكالب ، تقول : السَّْرمُ  وقال اللّيث :  : إذا هيَّجتَه. َسْرماً َسْرما

ع بُحْمرة ، وُصْفرة ، وهو من أخبثِها  : السُّْرمانُ  وقال ابن شميل : قال الطائفّي : نابير ُصْفر ، وِمْنها ما هو مجزَّ َضْرب من الزَّ

 ، ومنها ُسوٌد ِعظام.

ََُْجُروَن )) : عزوجلبو إسحاَق في قول هللا قال أ: سمر   ساِمراً  ، قال : [67المؤمنون : ] ((67ُمْسَتْكَِبِيَن ِبِه ساِمرًا 

مأخوذةٌ من هذا. وأَخبَرني المنذريُّ عن  السُّْمرةو: ِظلُّ القمر ،  السََّمرُ و: الجماعةُ يتحّدثون ليالً.  السَّامرُ و. قال : سّماراً  بمعنى

 ، السَّمر ، أي في (ُمْسَتْكَِبِيَن ِبِه ساِمراً ) اليزيدّي عن أبي حاتم في قوله تعالى :
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 . َّرو    َّارو  ْ رو  سامرٌ  وهو مس يث  الليل ، ي ال : قوٌُ 
ى السََّمرُ  ل :والقَمر ، قا السََّمرَ  سلَمة عن الفّراء في قوِل العَرب : ال أَفعَل ذلك ما  ، المعنَى : السمر : كلُّ ليلٍة ليس فيها قمر تسمَّ

 : اللّيل ، وأَنَشد : السَمر َطلَع القَمر وما لَم يَطلُع. وقال غيُره :

را    ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريِ   ن ملَْ أُّ ْر  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   خريريريريريريريريْ ل  فريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ َ  جريريريريريريريريَ وْكريريريريريريريريِ ان  مريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
القوُم الَخمَر : َشِربوها ليالً ، وقال القُطامّي  سَمرو، أي : تَرَعى ليالً.  تَسُمر إّن إبِلَناقال : اإلبل : َما َرعى منها باللّيل ، ي ساِمرُ و

: 

او  نَي مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياَلِل كريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريّ ّرعريريريريريريريريريريِ  م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرِق   عريريريريريريريريْ  

الِء املريريريريريريريري وَق مريريريريريريريرين الريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ بريريريريريريريري  ر وا الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ

  
 لَْيالً : السَمر وقال ابن أحمر فجعل

را  مريريريريريريريريريريريِ  ْم  ريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريَ م  ْن جريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ  ْن د وَنريريريريريريريريريريريِ

  
ر    كريريريريريريريريريريريريريِ ٌم عريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريْ الٌل لريريريريريريريريريريريريريَ ي  مسريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد : إن جئتَهم ليالً.

 . وأَنَشد :للسَمر : الَمْوضع الَّذي يَجتَمعون فيه السامرُ  وقال الليث :

 السَمر  و ساِمر  طاَل فيه اللْهو  و   
اإلبُل  والباقر والحاِضر ، فالَجامُل : الساِمروقلُت : وقد جاءت حروٌف على لَْفِظ فاِعل وهي جمٌع عن العََرب ، فمنها الَجاِمل 

الفُحوُل الحيُّ النُّزول على الماِء. والباقُر : البقُر فيها  ليالً. والحاضُر : يَسُمرون جماعةُ الحي : الساِمرُ وفيها الذُّكور واإلناث. 

 واإلناث.

ً  السْمرُ  وقال الليث :  : لوٌن يَضِرب إلى َسواٍد َخِفّي. السْمرةُ و بالمسمار : َشدُّك شيئا

 .سْمراء وِحْنطةٌ  سمراءُ  وقَناةٌ 

سَمر  يَك مااألُْحدوثة باللّيل. قال : ويقال : ال آت : السَمرةوفي الناس : هي الُوْرقة.  السْمرةقال : أبو العَبّاس عن ابن األعرابّي 

 : وهما اللّيل والنّهار. سِمير ابنَا سَمر ، وما يسُمرون . وهم الناسالسِمير

 والقََمر ، أي : ال آتيك َدواَمهما. والمعنى ال آتيك أبداً. السَمرَ  وال آتيك

في الظلمة. ثم  مرونيس عندهم الظلمة. واألصل اجتماعهم السمر والقمر. قال األصمعي : بالسَمر وقال أبو بكر : قولهم : حلف

وا الظلمة  .سّمر ورجال سامر . ورجلالسامر أيضاً جمع السَمر . قال أبو بكر :سَمراً  كثر االستعمال حتى سمُّ

 وأنشد :

 مريريريريريريريريريريريرين دوَنريريريريريريريريريريريريم  ن جريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريرا  

  
ر    مريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريان وجمريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريٌس غريريريريريريريريريريريَ زف  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ار : السامر قال : ويقال في جمع رو ُسمَّ ََُْجُروَن )) تعالى :. وقال في قول هللا سمَّ المؤمنون : ] ((67ُمْسَتْكَِبِيَن ِبِه ساِمرًا 

راً )وقرىء :  .سمركم : تهجرون القرآن في حال [67  . أخبرني المنذري عن ثعلب عنالسامر وهو جمع (سمَّ
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 ي : ما، أ  ت  لليل. وما ا تلف ابلا يسريريريريريمرون . وهم اللاس ر السريريريريريمت ابن األعرايب : ي ال : ال  تيك ما
 فيهما.  ر
 ، وهما الليل والنهار. سمير ابنا سمر وما

 الليل والنهار. : الدهُر. وابناه : السميرُ  وقال أبو الهيثم :

 الخبر. يسُمر وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة أنه سمع الفراء قال : بعثت من

 به. السمر قال : ويسمى

 اللَّيالي ، وقال الشَّْنفََري : َسِميرَ  ، وال أَفعَلُه َسِمير ابنَا سمر وقال ابن السّكيت : ال آتِيك ما

يريريريريريريريريرياأب  تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّين  و مسريريريريريريريريريَ ك ال أرجريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريري 

  
رائريريريريريريريريريرِ   ال   جلريريريريريريريريريَ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريرياِ  مريريريريريريريريري  َت الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريَِ

  
 عََصب.: قليُل اللَّحم ؛ شديُد أْسِر الِعظام وال َمْسمور رجلٌ « : النّوادر»: الدَّْهر. وفي  السَّميرُ  وقال أبو زيد :

ْهط العُرنيِّين الّذين قَِدموا المدينة فأَسلَموا ثّم ارتدواو فمن ، أعينَهم ، ويُرَوى سَملَ  وسلمعليههللاصلىالنبيُّ  فَسَمرَ  في حديث الرَّ

 أَها بَشْوك أو غيره.الحديد ثم َكَحلهم بها وَمن رواه َسَمل بالالم فمعناه : فقَ  َمساميرَ  بالراء فمعناه : أنّه أَْحَمى لهم َسَمر َرَوى

مسار وقال اللّيث : بة ، والجميع الّسِ  .السَّماسرة فارسيّة معرَّ

 بالسَّماسرة سّماهم التُّّجار بعد ما كانوا يُعَرفون وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبّي و

 ؛ وهو أن يتوّكل الرجُل ِمن الحاضرة للبادية فيَبيع لهم ما يَجلبونه. السَّْمَسرة والَمصَدر

 قال :؛ و السَّْمَسرة ، واالسم ِسْمَساراً  أراد أنه ال يكون له «وال يَبيع حاضٌر ِلباد»قوله :  وقيل في تفسير

   َق  وَّكْلتِ  طَلَّيت  لسَّْمَسرأب 
 .َسُمرة : َضْرٌب من الِعَضاه ، الواحدة السَُّمرُ و

 ريريوكه :  ذا  الها ، وكذلك مشَّرها  ذا سريريّيبها ، واألصريريل الةريريني فأب لوا  َ َّرو :  ذا أكمةريريها.  ّ رهاو  بله  َ َر
 قال : ملها السني ، 

ر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريولريريريريلريريريريريريريا  أرى األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريود اَّريريريريلريريريريبريريريريوب  ريريريريّ

  
ْه كريريريريريريرياجملريريريريريريريادل    لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريول ر هريريريريريريريا قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريَ

  
 ، أي : خاّلها وَسيّبها. سّمرهاوفترك إبله قال : رأى إبالً سماناً 

 : نجيبة سريعة. َسُمور قال شمر : وناقة

 وأنشد :

 فريريريريريريريمريريريريريريريا كريريريريريريريان  ال عريريريريريريرين قريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل فريريريريريريريأَّريريريريريريري ريريريريريريريه 

  
ور    جريريريريريريرياِء  ريريريريريَ   بريريريريريلريريريريريريريا اَّريريريريرييَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  الريريريريريلريريريريريَّ

  
نها فإنه يُْلِحُق به َولَدهاو رها . قال : ومن شاءفي حديث عمَر أنّه قال في األََمة يََطُؤها ماِلُكها : إن عليه أن يحّصِ  .فليَُسّمِ

رها قال أبو ُعبيد : الرواية ين ، والمعروُف في كالم العرب التَّْشمير ، وهو اإلرسال ، وقال َشِمر : هما لُغَتان بالشين  فليَُسّمِ بالّسِ

 والسين معناهما اإلرسال.
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 : إرساُل السَّْهم بالعجلة. التّسمير وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :

ر والَخْرقَلة : إرساله بالتأني ، يقال لألول : يُد ، ولآلَخر : َخْرقِل حتى يُْخِطبك الصيد. َسّمِ  فقد أخَطبَك الصَّ

 الّذي اتَّخذ الِعجل الذي ُسِمع له خَوار. الساِمِريّ  : قوٌم من اليَهود يخالفونهم في بعض ِدينهم ، وإليهم نُِسب الساِمرةُ  وقال اللّيث :

ار أبو ُعبَيد عن األصمعّي :  : اللَّبَن الممذوُق بالماء. السَّمَّ

 وأَنَشد :

ه و  َونَّ لريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريْ ّن وتريريريريريريريريريريريريريَ ْأُِّلريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِ و   ٌة بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريري 

  
ور غيُره :وقال  ى من ُجلوِدها فِراٌء غالية األَثْمان ، وقد َذكره أبو ُزبَيد الطائي فقال يَذكر األَسد : السَّمُّ  : دابّةٌ معروفةٌ يسوَّ

ا رَأى األَْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر قريريريريريريري  َغَفلريريريريريريريْه   مسىت  ذا مريريريريريريريَ

  
ورِ و   وِدَي  ريريريريريريريريُّ مريريريريريريريرية  جريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ تريريريريريريريرياَب مريريريريريريريرين ظريريريريريريريري   اجريريريريريريريريْ

  
ورٍ  ُجوِديَّ النَّبطية ُجوِذيا ، أراد ُجبّةَ   لَسواد َوبََره واجتَاب : َدَخل فيه ولَبسهُ. َسمُّ

 : الماُء والِحْنطة. األسَمران أبو ُعبَيدة :

ْسمُ  قال اللّيث :: رسم   : األثَر. الرَّ

 الدار. ُرُسوم ، أي : نظرُت إلى ترسمتُ و

ْوَسمُ و واِسم : لَُويٌح فيه ِكتاٌب َمْنقوٌش يُختَم به الطَّعام ، والجميع الرَّ َواِسيمو الرَّ  .الرَّ

عر :  وقد جاء في الّشِ

   قري ْرمسة َرْوَسم  
ً  : وهي َرُسومٌ  أي : بوجِه الفرس ، وناقةٌ   ، وهي التي تؤثّر في األمر من شدَّة َوْطئَِها. ترُسُم َرِسيما

لتَ  تََرسَّْمتُ  وقال أبو َعمرو :  وتفّرْستَه. َرْسَمه المنزَل : إذا تأَمَّ

ذ ، وقال القطامّي : تسامُ االر أبو عبيد :  : التكبير والتعوُّ

ي املوَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِكلريريريريريريرية ل ول  يري َ ضريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يف ذي ج 

  
ا  مريريريريريريريَ ِه اْرَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوالريريريريريريريِ رَارِيُّ مريريريريريريرين َأهريريريريريريريْ   َذا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اماً يقول : هو ْسمُ  وقال أبو تُراب : َسِمْعُت َعرَّ  والّرْشُم لألَثَر ، وَوَسَم على كذا ورَشم ، أي : َكتَب. الرَّ

األمير ، وقال ذو  َرْوَسمِ واألكداس ،  َرْوَسم وراُشوم ، مثل راُسومووَرْوَشم ،  َرْوَسم عمرو : يقال للّذي يُْطبَع به :وقال أبو 

 الرّمة :

هريريريريريريرياو  مريريريري  عريريريريريريريالريريريريِ ي مريريريريَ ْوقريريريريِ ْه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريَ يريريريريَّ ة  هريريريريَ لريريريريريريريَ  ِدمريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريم    الِ  الريريريريريريريريريريريرََّواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا  هلريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريَّ

  
 الدَّْهناء.والِهَدْمالُت : رماٌل معروفة بناحية 

ِسيم أبو عبيد عن األصمعّي :  من َسْيِر اإلبل فوَق الذَِّميل. الرَّ

َسمُ  ابن األعرابّي :  : ُحْسُن الَمْشي. الرَّ

 المخطَّط. : الُمَرسَّم أبو ُعبَيد عن أبي َعْمرو : الثَّْوبُ 
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ْمس قال الليث :: رمس  ْمسُ وبالتراب.  َمْسناهُ رَ  القبر : ما ُحثَِي عليه. وقد َرْمسُ و: التراب.  الرَّ يح الرَّ  فتَرُمس : تُراٌب تَْحِملُهُ الّرِ

َواِمس به اآلثاَر ، أي : تَعفوها. والرياحُ   ؛ وقال لَِقيُط ْبُن ُزَراَرةَ : َمْرُموسٌ  وكلُّ شيٍء نُثَر عليه التَُّراُب فهو الرَّ

وس   لريريريريريريري  تريريريريريريريريَ عريريريريريريريري الريريريريريريرييريريريريريريريوَُ َد ريريريريريريريْ    لريريريريريريرييريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وس    ْرمريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

َ
ا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَبَ املريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ذا أاتهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

بريريريريريريريريريريريريريريريس  أَ  ُْ متريريريريريريريريريريريريريريريَِ ر وَن َأ ق  الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ر وس    يريريريريريريريريريريريريريس   َنريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريَ ْل متريريريريريريريريريريريريريَِ  ال ، بريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َرَمْستُهوأبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا َكتََم الرجُل الخبَر القوَم قال : َدَمْسُت عليهم األمر 

اُموس وقال ابن األعرابي :  : القَْبر. الرَّ

 الُجنُُب في الماِء أَْجَزأَه عن ُغسل الجنابة. اْرتََمسَ  ُرِوَي عن الشَّْعبي أنه قال : إذاو

 اء : إذا اْنغََمَس فيه حتى يغيَب رأسه ، وجميُع جسِده فيه.في الم اْرتََمس قال َشِمر :

 قال : . و َرْمسا   وال رب  يسمَّى
 بريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريا املريريريريريريريرء يف األمسريريريريريريرييريريريريريريرياء مريريريريريريريغريريريريريريريتريريريريريريريبريريريريريريري و 

  
س  تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريوه األعريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت      ذا هريريريريريو الريريريريريرَّمريريريريريْ

  
 : الرياح الدَّافناُت. الرامساتُ وأراد : إذا هو تراب قد ُدفَِن فيه والرياح تطيِّْره. 

 رامس : الطيُر التي تطير بالليل. قال : وكل دابة تخرج بالليل فهي الروامس الحديَث : أَْخفَْيتُه وَكتَْمتهُ. قال ابن شميل : َرَمستُ و

، أي : مستوياً مع وجه األرض.  رمس الميت. قال : وإذا كان القبر قدوماً مع األرض فهو يُْرَمس : تَدفن اآلثار كما تَْرُمس ،

ً  الرجل في األرض رمستو ْيت عليه األرض ، وإذا رفع القبر في السماء عن وجه األرض ال يقال له رمسا  ، أي : دفنته وسوَّ

 .رمس

 الناس ، أي : يُْغِريهم. يَْمُسرُ  : هو، يقال  الماِسر : فعل اْلَمْسرُ  قال اللّيث :: مسر 

 : الساعي. الماِسرُ  َسعَْيُت به.أي : بِه وَمَحْلُت بِه ،  َمَسْرتُ  وقال غيُره :

إذا َدلَكه في الماء حتى يَْنماَث فيه ؛  أو َمَرثَه يَْمُرثه : يَمُرسه التَّْمر َمَرسَ  َمْصدرُ  : الَمْرس الحّراني عن ابن السكيت :: مرس 

 ؛ ألّن الُخْبَز يَنماُث فيه ؛ قال ذلك أبو عمرو. الَمِريس للثَِّريد ويقال

 : ِشّدة الِعاَلج. المَرسُ  وقال ابن السكيت :

 .الِمراس : إذا كان شديد الَمَرس بيّن لَمِرس يقال : إنه

 الِخصام.األلُسُن في  امتََرستوالُخطباُء ،  امتََرسوالشُّجعاُن في القتال ،  اْمتََرَستو

 : الَحْبل أيضاً. الَمْرسوقال : 

ً  الَحْبل َمَرس أيضاً مصدرُ  الَمْرسُ و َحْبلَك وهو أن  أَْمِرس : مِرس ، وهو أن يقع بين القَْعو والبْكرة ، ويقال له : إذا يَْمُرس َمْرسا

 تُعيده إلى َمجراه ، ونحو ذلك َحكى أبو ُعبَيد عن الكسائّي ؛ وأنشد :
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ُ  ال ِرِس بريريريريريريري ريريريريريريريَس مريريريريريريري ريريريريريريريا ِرْس أَمريريريريريريريْ يريريريريريريريخ أَمريريريريريريريْ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِس   ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ ا اقريريريريريريريريريْ و  و مريريريريريريريريّ عريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريلريريريريريريريريى قريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريّ

  
 حبلها ؛ وأَنشد : يَْمُرسَ  : إذا كان من عادتها أن َمُروس وبْكرة

َرأٌب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريس    د ْران وَدارْ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر وس    جريريريريريريريريريريَرى وال مريريريريريريريريريريَ َ

ة  املريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  ال ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
شاء عن مجراه ، فيكون  األمراس وقد يكون  بمعنيَْين متصادَّين.إزالةَ الّرِ

اسةٌ  ابن األعرابّي : بيننا وبين الماء ليلةٌ   ال َوتِيَرة فيها ، وهي الدائبة البعيدة. َمرَّ

 .«البعيُر بالشَّجرة يتمّرس الرجُل بدينه كما يتمّرس إن من اقتراب الساعِة أن»في الحديث : و

س ثعلب عن ابن األعرابي :  عُلُوق.: شّدة االلتواء وِشّدة ال التمرُّ

 .المرمريس األملس ، ومنه قوله في صفة فرس والَكفَل : المراسة الَمْرَمريس أبو ُعبَيد في باب فْعفَعيل : من

 من المرمر وهو الرخام األملس وكسعه بالسين تأكيداً. المرمريس قال األزهري : أخذ

 : الداهيةُ والدردبيس. المرمريس قال شمر :

س نأ»وقال القتيبِّي في قوله :   ، أي : يتلعّب به ويعبث.« الرجُل بدينه يتمرَّ

س»قال : وقوله :   ، أي : كما يتحكك بها.« البعيِر بالشجرة تمرُّ

سُ »وقال غيره :   تحكُّكه بها من َجَرب وأُكال. « :البعيِر بالشجرة تمرُّ

سُ و ه فيه ، كما أن الَجِرب من اإلبل الِفتَن ويُشادَّها ويخُرَج على  يُماِرس الرجِل بدينِه : أن تمرُّ إماِمه فيُضرَّ بدينه وال ينفعه ُغلُوُّ

 إذا تحكَّك بالشَّجر أَْدماه ولم يُْبِرئه من َجَربه.

س ويقال : ما بفالن  .ماَرَسه : إذا نُِعت بالَجلَِد والّشدَّة حتى ال يُقاِومه من ُمتمّرِ

أَْملَس ال خيَر فيه ،  أَْمَرسَ  ينظر إلى صاحبه وال يُعطي خيراً : إنما تنظر إلى َوْجهٍ وقال أبو َزْيد : يقال للّرجل اللّئيم الّذي ال 

سُ  أفال  به أحٌد ألنه ُصْلٌب ال يُستغَلُّ منه شيء. يتمرَّ

م (أبواب)  الس ني والَّل 

 س ل ن
 [.مستعمالن]لسن ، نسل : 

اني عن ابن السّكيت :: لسن  ً أَْلُسنُه لَسْ  الرجلَ  لَسْنتُ  الحرَّ  ؛ وقال َطَرفة : بِلسانِك : إذا أخذتَه نا

هريريريريريريريريريريريريريرياو  لريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريري   أَْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ذا تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ون  فريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريِ ْوهريريريريريريريريريريريريري    نريريريريريريريريريريريريريّ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .بلسانها أي : أخذتك، لسنتْك  : إن دخلْت عليكـ  وذكر امرأة فقالـ  في حديث عمرو
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 ؛ أي : لغة يتكلّمون بها. ِلْسنٌ  قال : وَحكى لنا أبو عمرو : لكّلِ قومٍ 

 : إذا كان ذا بَياٍن وفصاحة. اللََّسن بيّنُ  لَِسن ويقال رجلٌ 

نة وأخبَرني المنذريُّ عن أبي العباس عن ابن األعرابّي قال : الَخِليَّةُ من اإلبل يقال لها ؛ وأَنشد ابن أحمر يصف بَْكراً  المتلَّسِ

 صغيراً أعطاه بعضهم في حمالة فلم يَْرَضه ضئيالً :

ه عريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريا   َن أهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  ِه  تريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
وِب   يريريريريريريريريريريري  اَل   نريريريريريريريريريريريريَ وال  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري 

  
ها الُحوار  وهُ عنها واحتَلَبوها قال : والَخِليّة : أن تَِلد الناقةُ فيُنَحر َولُدها َعْمداً ليَدوم لَبنها ، وتستََدّر بُحواِر غيِرها ، فإذا أَدرَّ نَحُّ

 .التَّلسُّنُ  وهووربما َخلَّْوا ثالَث َخاليا أو أربعاً على ُحواٍر واحد ، 

 .اللسان : إذا ُجعل َطرف مقدَِّمها كَطَرف ُملسَّنةٌ  وقال غيُره : نَعلٌ 

ى ذلك : لسْنتُ  ويقال :  .التّْلسين الليف : إذا َمَشْنتَه ثم جعلتَه فتَائَِل مهيَّأة للفَتْل ، ويسمَّ

ً  يذكَّر ويؤنَّث ؛ فمن أنّثه َجَمعه اللسانو  بلسانِ  اللّغة أنّثَْت ، يقال : فالٌن يتكلّم باللسان . وإذا أردتَ أَلسنَةٌ  ، وَمن ذّكره جمعَه ألسنا

 ثَناؤهم ، وقال قَسَّاس الِكْنِدّي :أي : الناِس عليك لََحسنةٌ وَحسٌن ،  لسانَ  قومه ، ويقال : إن

ك أ  هريريريريريريريريريريريريريريري  َ   ْ  لريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأال أَبريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َك عريريريريريريريريرين َرَداهريريريريريريريريريا  ى لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  َأاَل تريريريريريريريريريريَ

  
 فأَنّثها ، ويقولون : إن َشفَة الناِس عليك لََحسنة.

 ، أي : بلغة قومه ، وقال الشاعر : [4إبراهيم : ] (َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَ ْوِمهِ )وقال هللا تعالى : 

   أَتريْت  لسان  َب  عامر  
 ذهب بها إلى الكلمة فأنّثها. وقال أَعشى باهلة :

  ين َأاتين لساٌن ال أ َسرُّ به   
 فذّكَره ، َذَهَب به إلى الَخبر فذكره.

 : إبالُغ الرسالة. اإللسانو

 لي فالناً كذا وكذا ، أي : أَبِلغ لي. وكذلك أَِلْكني إلى فالن ، أي : أِلك لي إليه. وقال َعِدّي بُن َزْيد : أْلسنْ وفالناً ،  أَْلسنِّي ويقال :

م   مِّ  نريريريريريريريكريريريريريريري  راأَب الريريريريريريريعريريريريريريريَ وين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْل أَْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريري   بريريريريريريريَ

  
 لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريم مريريريريرين املريريريريريلريريريريريريريك واألثريريريريري ريريريريريريريال أغريريريريريمريريريريريريريارا 

  
 أي : أَبِلغوا لي وَعني.

 : الَكذّاُب. قال الشيخ : ال أعرفه. الَملسون َعْمرو عن أبيه :

 األْسالن : الرماح الذُّبّل.قال : وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابي 

 ، [51يس : ] (فَِإذا ُهْم ِمَن اْْلَْجداِث ِإىل َرِبِ ِْم يَ ْنِسُلونَ )قال هللا جلَّ وعزَّ : : نسل 
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 : خَيْر ج ون بس رعة. يريْلِسل ونَ  قال أبو  سحاق :
 : ِمْشيَةُ الذئب إذا أْسَرع ، وأَنَشد : النِّسالن وقال الليث :

ى قريريريريريريريريريريريريريارِ    اَلَن الريريريريريريريريريريريريريذئريريريريريريريريريريريريري  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْل   يريريريريريريريريريريريْ َرَد الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
كيت : يقال : : إذا  يَْنُسلو يَنِسل الوبر نََسل وقد .تَْنُسلو تَْنِسلُ  بِولٍَد كثير نسلَت ، وقد تُْنِسلُه إذا أَْلقَتْه النَّاقةُ َوبَرها : أَْنَسلَتِ  ابن الّسِ

ً  في العَْدوِ  نسلَ  ، وقد النُّسالو النَّسيلُ  سقََط ، ويقال ِلَما سقَط منه :  الطَّْيِر : ما َسقََط من ريِشَها ، وَهو نَُسالُ و،  يَْنِسُل نََساَلنا

 .النَُّسالة

 من ذوات األربع. نَسلُه ، أي : ما يُطلَب نَُسولة ، ويقال : ما ِلبَنِي فالنٍ  نَْسلُها ما يُتَّخذ من الغَنَم : النَُّسولة أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 بنو فالن : إِذا َكثُر أوالُدهم. تَناَسلَ  الَولَد ، وقد : النَّْسلُ والَوِديقة ، ويَحِمي الَحقيقة.  يَنِسل األعرابّي ، يقال : فالنٌ ثعلب عن ابن 

 .«بالنَّْسل عليكم»قال : وآله الضَّعَف ، ف وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنهم َشَكْوا إلى رسول هللا و

ط وهو اإلسراع في الَمْشي. النَّْسل قال ابن األعرابي :  : يُنّشِ

يّة. النَّْسل وقال أبو َعْمرو :  أيضاً : الَولَُد والذُّّرِ

 أي : يُسرعوا في المشي.، ينسلوا في حديث آخر : أنهم شكْوا اإلعياء فأمرهم أنو

 : اللَّبَن الذي يَخُرج من التين األَخَضر. النََّسلُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 البعيُر وبَره. أنسلوالطائر  أَْنَسلَهو أَْنَسلوِريُش الطائر  نََسل شمر :وقال 

 .نَْسالً  أنا نَسْلتُهوريُش الّطائر : إذا َسقَط ، قال :  أنَسل أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 س ل ف
 سلف ، سفل ، فسل ، فلس : مستعملة.

ً  الحاكم فلََّسه بعد الدَّراهم ، وقد فُلُوس الرجُل : إذا صار ذا أَْفلَسَ و .فُلوس معروف ، وجمعُه الفَْلس قال الليث :: فلس   .تَْفليسا

 .كالفُلوس اللون : إذا كان على ِجْلده لَُمع ُمفلّسُ  وشيءٌ 

 ، وأنشد للمعطَّل الُهَذلّي : اإلفالسو الفَلَس الرجَل : إذا طلبتَه فأَخطأَْت موِضعَه ، وذلك أفلستُ  وقال أبو َعْمرو :

هريريريريريريريريا  بريريريريريريريريُّ وِل ومسريريريريريريريري  تريريريريريريريري    مسريريريريريريريريِ ُّ مريريريريريريريريا مسريريريريريريريري  ُّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
س    لريريريريريريريِ فريريريريريريريْ ٌ  مريريريريريريري  َك مسريريريريريريري  بريريريريريريريْ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريٌس ال يريريريريريريريري   فريريريريريريريَ

  
 ال نَْيَل معه.أي : ،  فَلَسٌ  قال أبو َعْمرو في قوله : ُحبُّها

 الرجُل : إذا لم يَبَق له مال. أَفلَسوقال : 
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ْذُل النَّْذُل الذي ال ُمروءة له وال  الفَسلُ  قال الليث :: فسل  فالٌن على فالٍن  أفسلَ  . ويقال :فَسالةً و فُسولةً  يفسل فَسلَ  َجلَد. وقد: الرَّ

 .فُسولٌ  عليه َدَراهَمه : إذا زيَّفَها ، وهي َدَراهمُ  أَْفسلوَمتاَعه : إذا أَْرَذله. 

 وقال الفرزدق :

َ ى  لريريريريريريريوا مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريم أ عريريريريريريريَر ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريال تريريريريريريريَ ريريريريريريريبريريريريريريريَ

  
ا  ح  ف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوهلريريريريريريري  ودا  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ س  وال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريوَكريريريريريْ

  
 وال تقبَلوا منهم َدراهَم ُسوداً.أراد : 

فَة » وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي و لةوأنه لعن من النساء الُمسّوِ  .«الُمفَّسِ

فةُ :  فتفسل من النساء : التي إذا أراد زوُجها ِغْشيَانها قالت : إني حائض ، المفسلة الزوَج عنها وتُفَتِّره وال َحيَض بها. والمسّوِ

 عاها الّزوج للِفراش ماَطلَْت ولَْم تُِجْبه إلى ما يَْدعوها إليه.التي إذا دَ 

ل ما يُقلَع من صغار النَّْخل للغَْرس فهو ، وقد  فسائل والَوِديُّ ، ويُجمع الفسيل أبو ُعبيد عن األصمعّي في ِصغار النّخل قال : أوَّ

 .فَسيالً  ، ويُجَمع فَسيلة يقال للواحدة :

 الحديد : ما تَناثَر منه عند الضَّْرب إذا ُطبع. فُسالةُ  وقال الليث :

 : الرجُل األَحَمق. الفسلُ  أبو َعْمرو :

 والتَعلِّي. التسفُّل نقيُض العُْلو في السُّْفلُ ونقيُض العُْليا ،  السْفلَىونقيُض األَْعلى ،  األسفَل قال الليث :: سفل 

مْ  السافلةو نَِقيض العاَلء ، يقال :  السفَالُ ونقيض الِعْلية ،  السْفلةونَقيُض العالي ،  السافلُ وح ونحوه. نَقيُض العالية في النَّْهر والرُّ

 وفي َعالء. َسفال أْمرهْم في

 مصدٌر ، وهو نقيض العُلُّو. السفُولو

 نقيُض الِعْلو في البِناء. السْفلُ و

 من أسفل ، كأنه قال : رددناه (ِإىل َأْرَذِل اْلُعُمرِ )، أي : رددناه  [5التين : ] ((5ُثَّ َرَدْدَّنُه َأْسَفَل ساِفِلنَي ))وقوله تعالى : 

ْنساَن َلِفي ُخْسٍر ))وقيل : معناه : رددناه إلى الضالل ، كما قال تعالى :  .أسفل سافلو،  َسفَل  (( ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا2ِإنَّ اْْلِ

 [.3،  2العصر : ]

البعير :  َسِفلةو. السْفلة ألراذل الناس ، هم من ِعْليَة الناس ومن العرب من يخفِّف فيقول : هم لةالسفِ  وقال ابن السّكيت : هم

 اإِلبل : ِصغاُرها ، وأنشد أبو ُعبَيد : أَسافلوالقوم : إذا كان من أراذلهم  َسفلة قوائُمه وفالن من

ا ْأَنريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا األُّمريريريريريريريريريريان  مسريريريريريريريريريريىت َأجريريريريريريريريريريَ واكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريَ   مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا قريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريِل األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   فريريريريريريريِل    جريريريريريريريَ

  
 أي : قليل األوالد.

يح  يد ، وأّما ُسفَالةِ وويقال : ُكن في ُعالوة الّرِ يح ، فأما ُعالَوتُها فأْن يكون فوَق الصَّ ْيد ، ألنه  سفَالتُها الّرِ فأن يكون تحَت الصَّ

يَح.  يستقبِل الّرِ

 ، قرىء بالنّصب [42األنفال : ] (َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكمْ )وقول هللا تعالى : 
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 .َتسفُّال    لرفع فمعلاه : أَ  ُّ  (أسفل  )ألنه َظْرف ، ولو قرىء : 
 أقَرْضته.أي : ماالً ،  َسلَّفتُه ، يقال : أْسلَْفت : القَْرُض ، والِفْعل السَّلَفُ  قال الليث وغيُره :: سلف 

 وَسلَم. َسلَف فهو قلُت : وكلُّ ماٍل قدَّْمته في ثمن ِسْلعة مضمونٍة اشتريتَها بصفَةٍ 

أراد من قَّدم ماالً وَدفَعه إلى  «في َكْيٍل معلوٍم ووْزٍن معلوم َسلَّف فليَُسلّف َمن»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النّبي و

 َعوامُّ الناس عندنا السَّلَم.وأَْسلَْمُت بمعنًى واحد ، وهذا هو الذي يُسّميه  أَْسلَْفتُ و َسلّْفتُ  رجل في ِسلعة مضمونة ، يقال :

 أحُدهما القرض الذي ال َمْنفَعَةَ للُمْقِرض فيه وعلى الُمْقَرض َردُّه كما أََخذه ، والعرب تسّميه في المعاَمالت له معنيان : السَّلَفو

، وكذلك السَّلَم  أَْسلَْفتُ  ن َمعاً اسٌم ِمنْ : السَّلَُم وهو في المعنييْ  السَّلَف ، كما ذكره الليث في أول الباب. والمعنى الثاني في السَّلَف

 اسٌم من أسلَْمُت.

له َعَمٌل  َسلَف ، وقد َسلَف معنيان آَخران : أحُدهما : أَن كّل شيء قّدَمه العبُد من َعَمل صالحٍ ، أو ولٍَد فََرٍط تَقدَّمه فهو للسَّلَفو

، ومنه قوُل ُطفَيل  ساِلف تَك الذين هم فوقََك في السّن والفَْضل ، واحدهمأيضاً : َمن تَقدَّمك من آبائك وَذِوي قَراب السلَفوصالح. 

 الغَنَوّي يرثي قومه :

َلفريريريريا  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   السريريريريريريريريريريريريريريِبيريريريريل عليهم   وا سريريريريريريريريريريريريريريَ  َمضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريَّ   و   ا   لريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريال تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ ْرف  املريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  أراد أنهم تقدَّمونا وقَْصُد سبيلنا عليهم ، أي : نَموت كَما ماتُوا فنَكون ً  لمن بعَدنا كما كانوا سلَفا  لنا. سلَفا

ً  ، يقول : جعلناهم [56الزخرف : ] ((56َفَجَعْلناُهْم َسَلفاً َوَمَثًَّل ِلْْلِخرِيَن )) وقال الفّراء في قوِل هللا جّل وعّز :  َسلَفا

مين ليتّعظ بهم اآلِخرون.  متقّدِ

ً )قال : وقرأ يحيى بن وثّاٍب :   مضمومةٌ مثقّلة. (ُسلُفا

ً  قال : وزعم القاسُم أنّه سمع واحدها  ، أي : قِْطعة من الناس ِمثل أُّمة. ُسْلفة كأّن واحدتها (َسَلفاً )، قال : وقرىء :  َسِليفا

 ، وأَنَشَد في ذلك : سوالف : الماضيةُ أَماَم الغابرة ، وتُجمعُ  السالفة وقال الليث : األَُمم

رو و  لريريريريريريريا هريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريري  ْه مريريريريريريريَ ف  القريريريريريريريَ والريريريريريريريِ  ن  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ف    والريريريريريريريِ رون  ا ريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ريريريريريريرياهريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريري   كريريريريريريريذلريريريريريريريك يريريريريريريريريَ

  
 الفََرس وغيِرها : هاِديَتُه ، أي : ما تَقَدَّم من ُعنُقه. ساِلفَةو: أَْعلى العُنُق.  السالفةُ وقال : 

 ، وأَنَشد شمر لبعض الهذليِّين : ُسلوف الِجراب ، وجمعُه : السَّْلف أبو ُعبيد عن أبي عمرو :
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ْرْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   يِتّ  وبريريريريريري  ْي مسريريريريريَ فريريريريريَ لريريريريريْ  َأ ريريريريريريريذ   هلريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريِل و   لريريريريريِ ْرَد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَاِويريريريريريريريل  وجريريريريريَ َق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد ِجَرابَْي َحتِّيٍ ، وهو َسويق الُمْقل.

 اللُّهنة.للقوم ، وهي  سلّفتُ والقوَم ،  سلَّْفتُ  . وقدالسُّْلفة أبو عبيد عن أبي زيد : يقال للّطعام الذي يتعلّل به قبَل الغذاء :

 من النساء : التي قد بلغْت خمساً وأربعين ونحوها ، وأَنَشد : الُمْسِلف أبو عبيد عن الفّراء : قال

ى  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَلٌل كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ   ذا ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف  و   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .َمْسلُوفةٌ  أرُض الَجنّةقال : ُرِوَي عن محمد بن الحنفيّة أنه و

. أسلُفُها األرضَ  سلَْفتُ  المستِويَة. قال : وهذه لغة أهِل اليََمن والطائف وتيل الناحية يقولون :قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي : هي 

ى به األرض :  .ِمسلَفة ويقال للَحَجر الذي تُسوَّ

 قال أبو ُعبَيد : وأحسبُه َحَجراً ُمْدَمجاً يُدحَرج به على األرض لتَستِوَي.

ى ُغْرلة الصبيِ   السَّلُوفو: ِجلٌد رقيق يُجعَل بِطانةً للِخفاف ، وربّما كان أحمَر وأصفَر. قال :  السُّْلفةُ و،  فةً ُسلْ  وقال اللّيث : تُسمَّ

هام : ما طال ، وأَنَشد :  من نِصاِل الّسِ

   َ ّك ك الها ِبسل وف  َسْلَ رِيُّ 
ْلفانِ و جا بأختين ، كلُّ واحد منهما الّسِ  لصاحبتها : إذا تزّوجت أختان بأَخوين. ِسْلفةٌ  والمرأةُ لصاحبه.  ِسْلفٌ  : رجالن تزوَّ

بيب ما لم  السُّاَلفَةوقال :  من الخمر : أخلَُصها وأفَضلُها ، وذلك إذا تََحلَّب من العنب بال َعْصر وال َمْرث وكذلك من التَّْمر والزَّ

 وِسْلكان. ِسْلفان َحَجل ، وجمعُهوالسُّلَُك : من أوالد ال السُّلَفُ ويُعَد عليه الماء بعد تَحلُّب أّوله 

 وأَخبَرني المنذريُّ عن الَحَسن أنّه أنشَده بيَت َسْعد القرقرة :

مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريري  ْرس الريريريريريريريريريريريَوِديِّ أعريريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريريرين  بريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ

  
ِف   لريريريريريريريريَ ض اجلريريريريريريريرييريريريريريريريرياِد يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ا بريريريريريريريريرَكريريريريريريريريْ لريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريِ

  
 من األرض ، وهي الكْرَدة المسّواة. السُّْلفة جمعُ  السُّلَفوقال : 

متُهم.  ُسالفُ و: إذا جاء بعُضهم في إثْر بعض.  ُسْلفة ُسْلفة ومُ وقال أبو زيد : جاء الق ً  القوَم وأنا َسلْفتُ والعَْسَكر : ُمقّدِ  أسلُفُهم َسلَفا

 : إذا تقّدمتهم. قال مرة بن عبد هللا اللحياني :

م  لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريان  َر ريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريأن بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريريريرين أمريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريريزَّقريريريريريريريريريريرياق   لريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وهو الفرخ. السلفان ُسلف قال : واحد

 قال : ُسلٌَك وِسلكان : فَِراخ الَحجل.

 س ل ب
 سلب ، سبل ، لسب ، لبس ، بلس ، بسل.

 ، وكلُّ شيء على األَْسالب به والجميعُ  يُْسلَب : ما السَّلَب قال الليث :: سلب 
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َل  اإلنسريريريان من اللباس فهو ت ه أسريريريل به سريريريَلبا   ، والفعل سريريريَ َلبريْ َلبه :  ذا أ ذ َ  سريريريَ لوبقال : و  .سريريريَ من اللوق  السريريريَّ
 الَّيت ترِمي بَولِ ها.

ئب : إذا ألقْت ولَدها قبل أن يتّم ، والجميعُ  َسلوب ناقتُكم ، وهي أسلبتْ  وقد  .السالَّ

 عليه. فتَسلَّب : وهي الّتي يموت زوُجها أو حميُمها َسليبٌ و َسلُوب اللّحياني : امرأةٌ 

ً  ا لي أراكَ وقال أبو َزْيد : يقال للّرجل م  إنّه لوحشيّ قال : : وذلك إذا لم يَألَْف أحداً وال يَسُكن إليه ، وإنما ُشبّه بالوحش ، ي ُمْسلَبا

 ، أي : ال يألَف وال تنكسر نفُسه. ُمْسلَب

د مْرفَقَة أََدٍم َحْشوها ِليٌف أوو  .َسلَب في حديث ابِن عَمر : أن سعيَد بَن ُجبير دخل عليه وهو متوّسِ

لْيس بِليف الُمْقل ، ولكنّه شجٌر معروف باليََمن يُعمل منه الحبال وهو أْجفَى من ليِف  فقيل : السَّلَب أبو ُعبيد : سألُت عنقال 

 الُمْقل وأصلَُب.

 : السَّلَب وأَنَشد شِمر في

يريريريريريريرية امسريريريريِ لريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريزِع مريريريريلريريريريهريريريريريريريا اجلريريريريِ يتريريريريريريريلَّ يريريريريَ  فريريريريَ

  
َلبريريريريريريريا  ل السريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِلش  َكفُّ الفريريريريريريرياتريريريريريريريِ  كمريريريريريريريا يري َلةريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ك.قال :   يُنشنِش أي يُحّرِ

الل ، يقال ِلسوقه سوُق السَّاّليين ، وهي بمكةَ معروفة. السَّلَبُ وقال شمر :   : قِْشٌر من قُشور الشجر يُعَمل منه الّسِ

 : ِليف الُمْقل ، وهو أبيَض. السَّلَب وقال الليث :

 الرّمة : : إذا تَناثَر وَرقُها ؛ قال ذو ُسلُبٌ  قلُت : َغِلط اللّيث فيه ، وشجرةٌ 

   أو َهْيَةٌر س ل    
 : ال قِْشَر عليه. ُسلُبٌ  قال شِمر : َهْيَشرٌ 

رها ،  اْسلبْ  ويقال :  الذبيحة : إهابُها ورأُسها وأكاِرُعها وبطنُها. َسلَبُ والقصبَِة والشََّجرة قِْشرها.  َسلَبُ وهذه القََصبة ، أي : قَّشِ

 الرجل : ثيابُه. َسلبُ و

 وقال رؤبة :

 يَراع  َسْت كالَتاِع اأَلْسَل     
 .َسِليبو األسالب َسلَب : الّتي قد قُِشرت ، وواحد األَْسالبُ واليَراُع : القََصب ، 

 ، وقال لَبيد : ِساَلب : الثِّياب السُّود التي تَلبَسها النّساء في المآتم ، واحُدها السُّلُب أبو عبيد :

حريريريريريريريريريريريريا   ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَّ أوجريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريْش مسريريريريريريريريريريريري   خيريريريريريريريريريريريريَْ

  
ود ويف اأَلْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    لريريريريريريري   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : إذا كانت ُمِحدَّاً تَلبَس الثّياب السُّوَد للِحداد. مسلِّبٌ  وامرأةٌ 

اليََدين بالطَّعن والضَّرب  َسِلب القوائِم : خفيُف نَْقِلها. ورُجل َسِلبُ  الطويل. وقال الليث : فرسٌ  : السَِّلبُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 الطَّْعِن بالقَْرِن. َسلبُ  ثورٌ : خفيفُهما. و
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 طويلُها ، وهذا صحيٌح.أي : القوائم ،  َسِلبُ  وقال غيره : فرسٌ 

، وكلُّ طريٍق  أُْسلوب وُجْرَدتها. ويقال للسَّطر من النَّخل : ُسْلبتَها : الُجْرَدة ، يقال : ما أَحَسن السُّْلبة ثعلب عن ابن األعرابي :

 .أَساليب َشّر ، ويجمع أُْسلوبِ  الوجهُ والّطريق والمذهب ، يقال : أنتُم في : األسلوبُ وقال :  .أُْسلوب ممتّدٍ فهو

 وأَنَشد شِمر :

   أ نوف هْم ِمْلَفْخِر يف أ ْسل وِب  
 أراد من الفَْخر ، فَحَذف النون.

ن الحكم بن عيينة عن عبد هللا بن شداد أخبرنا ابن منيع قال : حدثنا محمد بن بكار بن الريان ، قال : حدثنا محمد بن طلحة ع

ثالثاً ثم  تَسلبي»فقال :  وسلمعليههللاصلىبن الهاد عن أسماء بنت عميس أنها قالت : لما أصيب جعفر أمرني رسول هللا 

 ، أي : البسي ثياب الحداد السود. تسلّبي «اصنعي ما شئت

ّكيت وغيُره :: سبل  َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ال يَ تَِّخُذوُه ) ثان ويذكَّران ، قال هللا تعالى :الّطريق يؤنَّ  السَّبيل قال ابن الّسِ
: المسافُر الَّذي  السبيل وابنُ  .السَّبيل ُسبُل ، وجمعُ  [108يوسف : ] (ُقْل هِذِه َسِبيِلي)، وقال :  [46األعراف : ] (َسِبيَّلً 

َدقات نصيب. وقوُل هللا :  التوبة : ] (َويف َسِبيِل هللاِ )انقُِطع به وهو يريد الرجوع إلى بلِده وال يَجد ما يَتبلُّغ به ، فلَهُ في الصَّ

 ، أريَد به الّذي يريد الغَْزَو وال يَِجد ما يُبلِّغه َمْغزاه فيُعَطى ِمن َسْهمه. [60

 ثَمَرها أو َغلتَها فإنّه يُسلَك بما َسبّلوهللا. وإذا َحبَس الرجُل ُعْقدةً له  سبيل به هللا جلَّ وعّز وفيه بِرٌّ فهو داخٌل فيأُريَد  َسبِيل وكلُ 

 والفقيُر والمجاهُد وغيُرهم. الّسبيل الخير ، يُْعَطى منه ابنُ  َسبَّل ُسبُل

َدقات يُعطَ  سبيلِ  وقال الشافعّي : َسْهمُ  دقة فقيراً كان أو غنيّاً. هللا في آيَة الصَّ  وابنُ قال : ى منه من أراد الغَْزَو ِمن أهل الصَّ

َدقة الّذي يُريد بلداً غير بلِده ألمر يلزمه. قال : ويُعطى الغازي الَحمولة والّسالح والنفقةَ  السَّبيل عندي : ابنُ  السَّبيل من أهل الصَّ

 الذي يريده في نفَقَته وَحُمولتَه. قدر ما يبلّغه البلد السبيل والكسوة. ويُعطى ابنُ 

السادُس وفيه ستّة فُروض ، وله ُغْنم ستّة أَنِصباء إن فاز ، وعليه ُغْرم ستّة أنصباء  من قِداح الَمْيسر : الُمْسبِل وقال اللّحياني :

 .المَسابِل إن لم يَفُْز ، وجمعُه

سمعت قال : حدثنا السعدي قال : حدثنا إبراهيم بن هانىء ، قال : حدثنا عفان قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني علي بن مدرك و

ثالثة ال يَُكلُِّمُهُم هللاُ َوال يَْنُظُر »وآله :  وسلمعليههللاصلىأبا زرعة بن عمرو بن جرير يحّدث عن خرشة قال : قال رسول هللا 

 إِلَْيِهمْ 
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رواو  ، قال : قله :« يريْوَُ اْلِ ياَمِة ، َوال يري زَكِّيِهمْ   وسلمعليههللاصلىفأعادها رسريريول هللا  ؟من هم  ابوا و سريريِ
سبل ثالل مرا  :

 
لفِّق سلعته  َّلف الكاذب. امل

 
لَّان وامل

َ
 وامل

 : الذي يطّول ثوبه ويرسله إلى األرض ونحو ذلك. المسبلُ  قال ابن األعرابي :

 ر رواية أبي دواد.قال النض

 ، قال : ال يستطيعون في أمرك حيلة. [48اإلسراء : ] (َفَضلُّوا َفَّل َيْسَتِطيُعوَن َسِبيَّلً )قال الفراء في قوله : 

، كان أهل الكتاب إذا بايعهم المسلمون قال بعضهم  [75آل عمران : ] (لَْيَس َعَلْينا يف اْْلُمِ يِ نَي َسِبيل  ):  عزوجلوقوله 

 ُحرمة أهل ديننا ، وأموالهم ِحلٌّ لنا.ـ  يعني للعربـ  لبعض : ليس لألميين

 الذَُّرة واألَُرّز ونحوه : إذا مالت. ُسْنبُلة : هي السَّبُولة وقال الليث :

 .َسْنبَل الذرُع إذا أَْسبَلَ  ويقال : قد

 َذْيلَها. تُْسبِل ه ، والمرأةُ َذنَب يُْسبِل والفرسُ 

،  َسْبالء : ما على الشَّفَة العُْليا من الشَّعر بجمع الشاِربَين وما بينهما. والمرأةُ إذا كان لها ُهناك شعر قيل : امرأةٌ  السَّبَلَةُ وقال : 

 .الُمسبِل : المطرُ  السَّبَلُ و

 .لالسُّْنبُ  أطرافُ  : السَّبَلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

لها وأرسلَها إلى األرض. أَسبَلَ  ويقال :  فالٌن ثيابَه : إذا طوَّ

 السحابة : إذا أَْرَخْت َعثانينَها إلى األرض. أَسبَلَتو

 ِشْعر شاعر ؛ اشتَقّوا له اسماً فاعالً. ، كقولك : َسبٌَل سابِلٌ  قال اللّيث : يقال :

 .«السَّبَلة إنه وافر»في الحديث : و

 منصور : يعني الشعرات التي تحت اللَّْحي األسفل.قال أبو 

 منها على الصدر. أسبل عند العرب : مقدَّم اللحية ، وما السَّبلةُ و

 .مَسبَّلو أْسبَلُ  يقال للرجل إذا كان كذلك : رجل

 .السَّوابل : المختلفةُ في الطُُّرقات في حوائِجهم والجميع السابلةُ و

 طويلة. َسبَلةً  كأنه أُْعِطيَ  ُسبِّل تَْسبيالً  : إذا كان طويَل اللِّحية ، وقد ُمَسبَّلٌ  م اللِّْحية ، ورُجلٌ : مقدَّ  السَّبلةُ  وقال غيُره :

 : إذا جاء يتوعَّد ، وقال الشَّّماخ : َسبَلَته ويقال : جاء فالٌن وقد نشرَ 

هريريريريريا بَ ضريريريريريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريهريريريريرياو  َلْيٌم َقضريريريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريرياَءْ  سريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  اهلريريريريريريريَ بريريريريريريريَ ْوِ   لريريريريريريريبريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريِع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  مسريريريريريريريَ َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريري 

  
بال ويقال لألعداء : هم ُصْهبُ   ، ومنه قولُه : الّسِ

نْبَ رْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  يريريريريريريَّ يريريريريريريوِف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الل  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  فريريريريريرييتريريريريريريِ

  
بريريريريريريرياِل و   َ  السريريريريريريريريريريريريريريريريِّ هريريريريريريريْ  اعريريتريريلريريريريريريرياقريريي يف الريري ريريْوُِ صريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : ما َظَهر من مقدَّم اللِّحية بعد العاِرضين. والعُثْنُون : ما بََطن. السَّبلة وقال أبو زيد :
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 : الَمنحر من البعير ، وهو التَّريبة ، وفيه ثُْغرة النَّْحر. السَّبلَةوقال : 

 َمْنَحِرها.أي : ،  َسبَلَتِها يقال : وَجأَ بَشْفَرته في

 : يريد ِرقَّة خده. السَّبلة وإن بَعيَرك لحَسن

بعيره : إذا نََحره فَطعَن في نحِره ؛ وكأنّها َشعَرات تكون في الَمْنحر.  َسبلةِ  وقد سمعُت أعرابياً يقول : لَتََم بالتاء فالن في قلُت :

 : اسُم بلد. أْسبِيلو

 قال َخلَف األَحمر :

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْل  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال أَرَ.  اّل اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْل و    كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلُّ أر.  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال النَِّمر بُن تَْولَب :

ه   ْه بريريريريريريريريريريريريريه أ مريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريريريريريريَل ألريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريِ  إبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  هريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ ك  أَيريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى رأِس ِذي مسريريريريريريريريريريري 

  
 : الَمْطَرةُ الواسعة. السُّْبلةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 إْسباالً  السماءُ  أسبَلَتِ  : الَمطر بين السحاب واألَرض حين يَْخُرج من السحاب ولم يَصل إلى األَرض. وقد السَّبل وقال أبو زيد :

 ، أي : إلى َرأِْسه. َسبَلتِه العثانين ، واحُدها ُعثْنون. وَمألَ اإلناَء إلى السَّبل ، وِمثْل

 [.70األنعام : ] (ُأولِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِبا َكَسُبوا)قال هللا جّل وعّز : : بسل 

 ؛ أي : تسلم للهالك. [70األنعام : ] (َسَبتْ َأْن تُ ْبَسَل نَ ْفس  ِبا كَ )أُْسِلُموا بجرائرهم ،  أُْبِسلُوا قال الحسن :

: الذي يقع في مكروه وال مخلص له منه ، فيستسلم موقناً  المْستَْبِسلُ وقال أبو منصور : أي لئال تسلم نفس إلى العذاب بعملها. 

 لهلكه.

ياشي قال : حّدثنا أبو َمْعَمر ، عن عبد الوارث و عن عمرو ، عن الحسن في قوله تعالى : أخبَرني المنذِريُّ عن األَسدّي عن الّرِ

 قال : أُسِلموا. [70 األنعام :] (أُْبِسُلوا ِبا َكَسُبوا)

ياشّي :  قال : وأَنشَدنا الّرِ

ْرُ  و  ِ َّ بريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريِت جريريريريريريريريريريريريريريري    ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
راق    َ ُ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْوانه وال بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : وقال الشَّْنفََرى :

يريريريريريريريريرياأب  تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّين  و مسريريريريريريريريريَ ك ال أَْرجريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريري 

  
ال  جلريريريريريريريريريرَائريريريريريريريريريري   ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريري  َت الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريَ

  
 أي : ُمسلَماً.

 ، أي : تُحبَس في جهنّم. [70األنعام : ] (َأْن تُ ْبَسَل نَ ْفس  ِبا َكَسَبتْ )ثعلب عن ابن األعرابّي في قوله : 

، أي : اُرتِهنوا ، ونحو ذلك قال الَكْلبّي ، وُرِوي عنه أُهِلكوا.  [70األنعام : ] (ُأولِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا)قال الفّراء في قوله : و

 وقال مجاهد : فُِضحوا. وقال قَتادة : ُحبِسوا.
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 بَجِريَرتِه ، أي : أََسلَْمتُه بها. أَْبَسْلته يقال :قال : وأخبرني المنذِرّي عن أبي الَهْيثم أنّه 

 ، وهي أجرتُه. بُْسلَتَه الّراقَِي : أعطيتُه بسْلتُ وقال : ويقال : َجزْيتُه بها. قال : 

 من األضداد. هو الَحَرام والحالل جميعاً ، وقال األعَشى في الَحرام : البَْسل وأخبََرني المنذريُّ عن المفضَّل بن َسلَمة أنَّه قال

رٌَُّ  ٌل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا خمريريريريريريريريري  ْم بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريري   أجريريريريريريريريرياَرتريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ ل  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريْم ومسريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريرياَرتريريريريريريريريري 

  
 بمعنى الَحالل : البسل وقال ابن َهّمام في

ى ُِّ َديت  حريريريريريريريريريريريَ  أيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريذ مريريريريريريريريريريريا ُِّْدو  ومتريريريريريريريريريريري 

  
ل    يريريريريريريريَزْ  هريريريريريريريذه لريريريريريريريكريريريريريريريم َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ي  ن أجريريريريريريريِ  َدمريريريريريريريِ

  
 : الُمَخلَّى في هذا البيت. البَْسلقال : وأخبرني ثعلب عن ابن األعرابّي 

 الِكفاية.أيضاً في  البَْسلُ  وقال أبو طالب :

: اللَّْحُي في الَمالِم ، رواه عن ابن  البَسل له ، كما يقال : َوْيالً له ، قال : وقال ثعلب : بْسالً  أيضاً في الدُّعاء ، ويقال : البَْسلو

 األعرابي.

لشيء قليالً قليالً ، : أخذُ ا البَسلُ والحرام.  : البَسلُ و: الحالل.  البَسل وَرَوى أبو عمر عن ثَْعلب عن عمرو عن أبيه قال :

 : الَحْبس. البَسلُ و: ُعصارة العُْصفُر والِحنّا ،  البَسلُ و

 يكون بمعنى َحالٍل وبمعنَى حرام ، وبمعنى التَّوكيد في الَمالم ، ِمثْل قوِلك تَبّاً. البَسل وقال ابن هانىء : قال أبو مالك :

 ، أراد بذلك لَْحيَه ولَْوَمه. بْسالً وقلُت : سمعُت أعرابيّاً يقول البن له َعَزم عليه فقال له : َعْسالً 

ُجلقال : وأخبََرني المنذريُّ عن ابن الهيثم أنه   : إذا أراد أِمين في االستجابة. بْسالً  يقول الرَّ

 َسةُ الّشجاعة والغضب.وهي ُعبو .باِسل فهو يَْبسل بسوالً  الرجلُ  بسل وقال الليث :

وإذا قال : الرُجل : إذا أََخذ على ُرْقيته أَْجراً.  ابتَسلوإذا َوطَّن نفسه عليه واستَْيقََن به.  الرُجل للموت : استبسلَ و .باِسلٌ  وأََسدٌ 

 َشد :، أي : آمين آمين ، وأَن بسالً بسالً  دعا الرُجل على صاحبه يقول : قََطع هللا َمطاَك ، فيقول اآلَخر :

ا اكريريريريريريريريَ ك مريريريريريريريرين َرجريريريريريريريريَ عريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ ن نريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريرياَب مريريريريريريريريِ

  
ال    ن عريريريريريريريريريريرياداكريريريريريريريريريريرياو َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريرياَدى هللا  مريريريريريريريريريريريَ

  
 من قََطامّيٍ ناقس. ببَسيلٍ وثعلب عن ابن األعرابّي قال : َضاف أعرابيٌّ قوماً فقال : ائتوني بُكسعٍ َجبِيزات 

 النَّبيذ. : القََطاميُ و: الفَْضلة.  البسيلُ وقال : 

 : اليابسات. الَجبِيَزاتوالِكَسر.  : الُكَسعو: الحامض.  الناقسوقال : 

 لي فالٌن : إذا رأيتَه َكِريهَ الَمنَظر. تَبَسَّلو

 قال أبو ذؤيب :

له  و     كله ذنوب الب ر ملا تري ب سِّ
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 : إذا كّرهه. تبسيالً  فالن وجهه بَّسلو .تَبَسَّلت أي : كرهت. ويجوز : لما

 الشديد. : الباِسلُ وعة. : الشَّجا البسالة أبو ُعبيد :

 : الّشّدة. البسل ثعلب عن ابن األعرابّي :

 بمعنى اإليجاب. البَْسلو: نَْخل الشيء في الُمنخل.  البسلو

 ، معناه : يا َرّبِ إيجاباً. بَْسالً ووكان عمُر يقول في آِخر دعائه : آميَن 

 وهو يُحِرق الَكبِد ، وأَنشد :: أن يُؤَكل وحَده ،  الُمبَسَّل وقال أبو َعْمرو : الحنظل

ل   ل  املريريريريريريريريَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريرييتريريريريريريريريَ ُ  اَّريريريريريريريريَ  بريريريريريريريري ريريريريريريريريَس الريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريا

  
ل    بريريريريريريريريريريِ ي وَأْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 .البَْلسُ  العََدس وهوـ  بضّم الباء والالمـ  البُلُس ثعلب عن ابن األعرابّي :: بلس 

 .بَلَسة : ثََمُر التِّين إذا أَْدَرك ، الواحدة البَلَسوقال : 

 ل : اللّبُن الذي يَسيل من ُخَضر التِّين : النَّسل.قال : ويقا

 وقال أبو منصور : وكنت أَغفلت النسل في بابه فأتيته في هذا الباب.

يه الباََلس بالباء المشبعة وجمعُه  .بُلُس أبو ُعبيد عن أبي ُعبَيدة قال : ومما دخل في كالم العََرب من كالم فارس : الِمْسُح تَُسّمِ

: اليائس ، ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ، وال يكون عنده  المبلس وقال الفراء : .الباَّلس ال لبائعه :قال غيره : يق

 ، وقال العَّجاج : أَْبلَس جواب : قد

 أَبريَلَسا و   قال نريَعْم أعرِفه 
ُسّمَي بهذا االسم ألنّه لّما أَِويَس ِمن  إبليسَ  وقيل : إنَ  .الُمْبِلس أي : لم يُْحِر إليَّ جواباً ، ونحو ذلك قال يونس وأبو عبيدة في

ً  َرحمة هللا  .أَبلََس إبالسا

وهو التِّين ، إن كانت الّرواية بفتح الباء والالم ، وإن كانت ، «البَلَس من أَحبَّ أن يَِرقَّ قلبُه فليُْدِمن أكل»جاء في حديٍث آَخَر : و

 العََدس.فهو  البُْلس الّرواية

 وهو العدس. البُْلسنُ  في حديث عطاء :و

ً  وقال اللّحياني : ما ذقُت َعلوساً وال  ، أي : ما أكلت شيئاً. بَلُوسا

 : َشَجٌر يُجعَل َحبُّه في الّدواء ، قال : ولَحبّه ُدْهن يُتَنافَس فيه. بَلَسانٌ  وقال الليث :

 : أَراه ُروميّاً. بَلَسان قلُت :

 : معناه في اللغة القنوط ، وقطع الرجاء من رحمة هللا ، وأنشد : إلبالسا وقال أبو بكر :

 مسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير   يريريريريريريريريريريريُو عريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس األعريريريريريريريريريريرياْس و 

  
  بريريريريريريريريريريريريريالْس و يف الريريريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريريريوه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريرأٌب و  

  
 قال :الرجُل : إذا انقطع فلم تكن له حجة. و أبلس وقال :
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َ ى هللا قريريريريريومريريريريريريريا  مريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياللريريريريريتريريريريريهريريريريريم   بريريريريريريريه هريريريريريريريَ

  
ر  و   ّ   هلريريريريريم  ذا أبريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريَ  قريريريريريريري  أ عريريريريريريريِ

  
ً  األمَر على القوم لَبَْستُ  ، يقال : [9األنعام : ] (َوَلَلَبْسنا َعَلْيِهْم ما يَ ْلِبُسونَ )قال هللا جّل وعّز : : لبس  : إذا َشبهتَه  ألبِسه لَْبسا

 ؟لوا : هاّل أنِزل إلينا َملَك، فقا وسلمعليههللاصلىعلى َضعَفَتِهْم في أمِر النبّي  يَلبُِسون عليهم وجعلتَه ُمشِكالً ، وكان ُرَؤساء الكفّار

 ِمثْل ما لَِحق َضعَفَتَهم منه. اللَّْبس ، فرأوا الَملَك َرُجالً لكان يَلَحقهم فيه من [8 األنعام :] (َوَلْو أَنْ َزْلنا َمَلكاً )فقال هللا تعالى : 

الَكعبة :  ِلْبسقال : و .ِلْبُسه ويقال : ُكِشَف عن الَهْودجقال :  .لَْبس : اختالط األمر ، يقال في أمرهم اللَّْبس وقال ابن السّكيت :

 ، وقال ُحميُد بن ثَور : اللِّباس ما عليها من

ه  لريريريريريريريَ حريريْ بريريْس عريريلريريريريريريريه َمسريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن الريريلريريِّ فريريْ ا َكةريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريلريريمريريريريريريريّ

  
ا  َومشريريريريريريريريريريََّ ال  مريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ ل  ُّاَن غريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  أبطريريريريريريريريريريراِف طريريريريريريريريريريَ

  
 يصف فرساً خدمته جواري الحي.

ً أَل عليه األمَر فأنا لبََست قال : ويقال : ً  الثوبَ  لبِْستو: إذا َخلَْطتَه عليه حتى ال يَعرَف ِجهتَه.  بِسه لَْبسا . وقال هللا جّل ألبَسه لُْبسا

َعَة َلُبوٍس َلُكمْ )وعّز :   .لُْبسه إذا أُكثِر : لَبِيس في الَحْرب. وثوبٌ  تُلبَس ، قالوا : هي الدُّروع [80األنبياء : ] (َوَعلَّْمناُه َصن ْ

 بغير هاء. لَبِيس وُمالَءةٌ 

 : بْقلة. اللَّبَسة وقال اللّيث :

واحدة ،  لَْبسةً  الثوبَ  لبِستُ و،  اللُّْبس : حالةٌ من حاالت اللِّْبسةوفي البُقول ، ولم أَسَمع بها لغير اللّيث.  اللَّبََسة قلُت : ال أَْعِرف

 تملّيُت بهم َدْهراً.أي : قوماً ،  ستُ لَبِ وتمتّعت بها َزماناً ، أي : امرأةً ،  لبِستُ  ويقال :

 وقال الَجْعِدّي :

هريريريريريريريريريريْم  تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أ انسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريأَفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ

  
او   عريريريريريريريريريريريريريَ  أ انس  أ انسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ  أفريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لبستها إذا َغطَّتها. ويقال : الحرة األرض التي السماُء السحاَب : ألبست إذا غطيته. يقال :ـ  باأللفـ  الشيء ألبست ويقال :

ً  الثوب لِبستوحجارة سود.   .لبسا

 : إذا خلطته. ألبِسه عليه األمر لبَستو

 ، أي : تَسُكنون فيه ، وهو مشتِمل عليكم. وقال في النساء : [47الفرقان : ] (َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لِباساً )وقول هللا جّل وعّز : 

ُهَن لِباس  َلُكْم )، قيل : المعنى : تُعانِقوُهّن ويعانِْقنَكم. وقيل أيضاً :  [187 البقرة :] (ُهَن لِباس  َلُكْم َوَأنْ ُتْم ِلباس  هَلُنَ )
 (َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها ِلَيْسُكَن ِإلَْيها)قال : كما  .ياُلبِسهو، أي : كلُّ فريق منكم يَسُكن إلى صاحبه  (َوأَنْ ُتْم لِباس  هَلُنَ 

ي المرأة [189األعراف : ] ً لِ  ، والعََرُب تسّمِ  وإزاراً ، وقال الَجْعدّي يصف امرأةً : باسا

ه   فريريريريريريريريريَ َ  عريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريع ثريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريِ ا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا مريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه فريريريريريريريكريريريريريريريانريريريريريريريْه عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه لريريريريريريريِ لريريريريريريريّ  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ
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، جاعوا مسىت  [112 اللحل :] (فََأذاقَ َها هللاُ لِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوفِ ) وقال أبو  سريريريريحاق يف قول هللا جّل وعّز :
ربَ  ِلَما انهلم َمَ ال  ال ريريريريتماله على  اللِّباس   َأَكلوا الَوبَر  لّ ُ ، وبل  ملهم اجل وع اََّال اليت ال غايَة بعَ ها ، فضريريريري 

 الِبسه.
 .الُمْلبَس ، ويقال : ثوبُ « الُمْلِبس أَعَرَض ثوبُ »وأخبََرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : من أمثالهم : 

 يضرب هذا المثل لمن اتسعت قرفته ، أي : كثر من يتهمه فيما سرقه. .الُمْلبس ، ويقال : ثوب الَمْلبَس ويقال : ثوب

 ويُحلِّك. يُلبُِسك : الّذي الُمْلبِسوقال : 

 قال :كما  .اللُّْبس أراد ثوبَ  الَمْلبَسقال : بعَْينه ، كما يقال : إزار وِمئَْزر ، وِلحاف وِمْلَحف. ومن  اللباس : الِمْلبَسو

ةيِ  ط ول ع ْمر  و   
َ
 َمْلَبسا و بَعَ  امل

فيقول : ِمن ُمَضر ، أو من َربيعة أو من  ؟وُرِوي عن األصمعّي في تفسير هذا المثل قال : يقال ذلك للّرجل يقال له : مّمن أنت

.  اليَمن ، أي : عَمْمَت ولَم تَُخصَّ

، أي : ليس له ِمثل ،  لَبِيس ، أي : ليس به ِكْبر ، ويقال : ِكبَر ، ويقال : ليس لفالنٍ  الَمْلبَسا وقال أبو زيد : يقال : إّن في فالنٍ 

 التَبَسوفالنة ُعْمِري ، أي : كانت معي َشبابي كلّه ،  لَبِْستُ  . قال : ويقال :، وهي الُمخالَطة الُمالبَسة وقال أبو مالك : هو من

 ُحبُّ فالنةَ بَدمي ولَْحمي ، أي : اختَلَط. تَلبَّسَ واختَلَط ، أي : ،  يَلتَبِس علّي األمرُ 

السماَء السحاَب ، وال  ألبسوالليل.  األبسن ، كقولهم : لبسه ، وال يكون ألبسه َشِمر : قال أبو عمرو : يقال للشيء إذا غطاه كله :

 السماُء السحاَب. لبس الليل. وال لبِْسنا يكون :

 فيأكل ما» في الحديث :والغيُم السماء.  يُلبس حجارة سود ، أي : غطتها. والدَّْجُن : أن ألبستها قال الشيخ : ويقال : هذه أرض

 أكله.أي : ال يَلَزق به لنظافة ، «بيده طعام يتلبَّس

 لَْبسٌ  في رأيه أي : خولطت. من قولك :، «بي التُبس فخفت أن يكون قد»في الَمْولد والَمْبعَث فجاء الملك فشّق عن قلبه. قال : و

 ، أي : اختالط. ويقال للمجنون : مخالَط.

ً  العقربُ  لَسبَتْهقال : الحّراني عن ابن السّكيت أنه : لسب  ً  العََسل والسَّْمن لَِسبتُ  ، ويقال : : إذا لََسعَتْه تَْلِسبُه لَْسبا إذا  : أَْلَسبه لَْسبا

 لَِعْقته.

ً  الحيّةُ  لَسبته وقال الليث :  ، وأكثَر ما يُستعَمل في العقرب. لَْسبا
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 س ل م
 سلم ، سمل ، لمس ، لسم ، ملس ، مسل.

قال :  .السالم أي : للمؤمنين دارُ  ، قال أبو إسحاق : [127األنعام : ] (هَلُْم داُر السََّّلِم ِعْنَد َرِبِ ِمْ )قال هللا جّل وعّز : : سلم 

 [.23الحشر : ] (السََّّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ )َههنا اسٌم من أسماء هللا تعالى ، وَدليلُه قولُه :  السَّالم وقال بَعُضهم :

 الدائمة التي ال تَنقِطع وال تَغنَى. المةالسَّ  ألنّها دارُ  الّسالم قال : ويجوز أن تكون الجنّة ُسّميَْت دارَ 

 وأَنَشد غيُره :

ر   كريريريريريريريريريريريريريريْ ُُّ بريريريريريريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريريريريريريريِة أ ا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريري 

  
الُِ و   ِك مريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريْل لريريريريريريريِك بريريريريريريعريريريريريريري  قريريريريريريومريريريريريريريِ

  
ا يَلَحق الخلَق من آفات الِغيَر والفَناء ، وأنّه الباقي الدائم الذي يُفنِي الَخْلق ، وال يَفنَى  َسِلم ألنه السَّالمُ  وقال بعُضهم : قيل : هلل ممَّ

 .(َوُهَو َعلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  )، 

بَن يزيَد  ، اآلية ، سمعُت محمدَ  [54 األنعام :] (فَ ُقْل َسَّلم  َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكمْ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

ً  في لغة العرب أربعةُ أشياء فمنها : الّسالم يَذُكر أنّ  اسٌم  السَّالم ، ومنها َسالمة جمعُ  السالم ، ومنها سلّمت َمصَدر َسلّمُت سالما

 شجر. السَّالم من أسماِء هللا تَبَارك وتعالى ، ومنها

 من اآلفات في ِدينه ونَْفِسه ، وتأويلُه التَّْخليص. يَسلَم بأن أنَّه دعاٌء لإلنسان َسلَّمت الّذي هو َمصَدر الساَلم قال : ومعنى

الشََّجر  السالم ، هو تخليٌص من المكروه. وأّما السالم الَّذي يَمِلك السالم اسُم هللا ، وتأويلُه وهللا أعلم : إنَّه ذو السَّالمووقال : 

ي  من اآلفات. سالماً لسالمته فهو َشَجر قويٌّ عظيم أحسبه َسّمِ

الموقال :  يتْ  الّسِ ْلبة ، ُسّمِ خاوة وأَنشد غيُره : ِساَلماً لسالمتها بكسر السين : الحجارة الصُّ  من الرَّ

م   لريريريريِّ تريريريري ريريريريريَ يريريريريريريري  يف مريريريري  نْيَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َ اعريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
َرأب    ه مريريريريريريريريريريرين َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريري  وانريريريريريريريريريريريِ الُِ و جريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .َسِلمة والواِحَدة

 وقال لَبيد :

   َ َل ا  كما َضِمن الو مِسَي ِسالم ها 
 : السِلمة نشد أبو ُعبَيدة فيوأ

بريريريريريريريريريريريري    عريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريي وذ و يريريريريريريريريريريريري   َذاَك  ريريريريريريريريريريريريَ

  
م   هريريريريريريِ ي ورائريريريريريريي أِبْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رمريريريريريريِ  اْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريريْه و يريريريريريريَ

  
 ، وهي من لُغات ِحْميَر. الِسلمةوأراد 

يْت بغداُد مدينةَ  ى نَْهرَ  السالم وقال أبو بكر بُن األنبارّي : ُسّمِ  .السالم ِلقُْربِها من ِدْجلة ، وكانت دجلة تسمَّ

دونها. السالم وقال ابن ُشَميل :  : جماعةُ الِحجارة ، الصغيُر منها والكبير ال يوّحِ
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 : اسم جميع. السالم وقال أبو َخْيرة :

 وقال غيُره : هو اسٌم لكّل َحَجر عريض.

 ، وقال رؤبة : ِسالم مثل َسِليمو َسِليمة وقال :

 ساِلم ه فريوََّقك السِليَما  
الحمصي عن يحيى بن جابر أن أبا بكر قال : السالُم : أمان هللا في  سلمة المبارك عن إسماعيل بن عياش عن أبيروى ابن 

 األرض.

 مخفَّف. وقال الشاعر :ـ  بن ِمشكم : رجل كان من اليهود ساَلم وكذلكـ  بتخفيف الالمـ  ساَلم وعبد هللا بن

ْوا أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم   فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريري اعريريريريريريريريريريريَ

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريرياومسريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريان  دعريريريريريريريريريريوان  

  
 ، فالالم فيها مشددة. ساّلم ، ومحمد بن ساّلم بن ِمشكم ، وأما القاسم بن ساَلم يعني : دعونا

، وقد بيَّن ما  [91 الواقعة :] ((91َفَسَّلم  َلَك ِمْن َأْصحاِب اْلَيِمنِي )) وقال ابن األعرابّي في قول هللا جّل وعّز :

إنَّك ترى فيهم ما تحّب من السالمة ، وقد علمَت ما أُِعّد لهم أي : :  (َفَسَّلم  َلكَ )ألصحاب اليمين في أّول السورة ، ومعنى : 

 من الجزاء.

 .(َسِليم قال)، وقرئت األخيرة :  [69هود : ] (قاُلوا َسَّلماً قاَل َسَّلم  )وأما قوُل هللا جلَّ وعزَّ : 

 واحد. سالمو ِسْلموقال الفّراء : 

اج : األّول منصوٌب على ً  وقال الزجَّ  .ساَلمٌ  ، والثاني مرفُوٌع على معنى أمري سلَّموا ساَلما

َوِإذا خاطَبَ ُهُم )من جميع اآلفات وقولُه جلَّ وعزَّ :  الساَلمة والتحية معناهما واحد ، ومعناهما السالم وقال أبو الَهْيثم :
 سداداً من القَْول وقصداً ال لَغَو فيه.أي : ،  [63الفرقان : ] ( قاُلوا َسَّلماً اجْلاِهُلونَ 

 شجرة. الساَلمةووالعافية ،  السالمةقال : وَرَوى أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي 

ْلُو الّتي لها ُعْروة واحدة ، قال :  : السْلمُ  الحراني عن ابن السّكيت قال : ْلح. السْلمُ و السْلموالدَّ  : الصُّ

ِرّماح في  بمعنَى الدَّْلو : السْلم وقال الّطِ

ه  و كريريريريريريريريأّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراتريريريريريريريريَ فريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ   يريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريو قريريريريريريريريريَ

  
ِن و   ي م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريِ لريريريَ بريريريريْ ٌم بريريريني مسريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريْ يريريريريريريريْ لريريريَ  رِجريريريْ

  
في كذا وكذا وأَسلَف فيه  أسلَمَ  : السلَف ، يقال : السلَمو،  تسالماالس : السلَمو. سلَمة : شجرةٌ من الِعضاه ، الواحدة السلَموقال : 

 بمعنًى واحد.

ً  ورجالً ) ، وقرىء : [29الزمر : ] (َورَُجًَّل َسَلماً ِلَرُجلٍ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز : ، وقرىء  (لرجل سالما

( ً ً )فمن قرأ  (سْلما ً )، ومن قرأ  ساِلم فهو سِلم فهو اسم الفاعل على (سالما فهما َمصَدران ُوِصف بهما على  (َسَلماً ) و (سْلما

د هللا َمثلُه َمثلُ  سْلم لرجل وَذا سْلم ورجالً ذا معنى :  لَرُجل ، والمعنى : أن من وحَّ
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كاء املتةريريرياِكسريريريني ، قال : وقول ه لرجل ال َيةريريريرَكه فيه غته ، وَمَ ل الذي َأ ريريريَرك هلل ، َمَ ل صريريريامس  الةريريرير  السريريريامل
ْلِم َكافَّةً )تعا  :  :  السريريْلمو  السريريْلمو و ريريرائع ه كّلها ،  اإلسريريالُ   ع ِ  بهقال : ،  [208الب رأب : ] (اْدُخُلوا يف الس  ِ 

لح ، وأما قوله تعا  : وال ت ولوا ملن أل ى  ليكم لم الصريريُّ َّلمَ )، وقرئه  [94اللسريرياء : ]لسريريه مؤملا  السريريّ  (السَّ
و ْل اء   االسريريريريريتسريريريريريالُ وهو السريريريريريَلم ، وَيوُّ أن يكون  ع  الّتسريريريريريليم  أللف ، فأما السريريريريريالُ فيجوُّ أن يكون من

 اَدأب     رادأب
َ
 .املسلمني امل

الء الذي قد فُِرغ من َعمله ، ي الَمسلُوم أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :  بَْيَت لبيد :، وأنشد  مسلوم فهو سلَْمتُه أَسِلمهقال : : من الّدِ

ه  ْ لريريريريريريريريري  ارُِِّ عريريريريريريريريريِ ل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِرِب املريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريابريريريريريريريريريَ

  
وُ    َ ريريريريريريريريريريرياَدأِب جريريريريريريريريريريريارٌِن َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري 

ق  املريريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريَ

  
َوايا. السْلم قال : وقال األصمعّي :  : الدَّْلو الّذي له ُعْروة واحدة يَمِشي بها الساقي ِمثل ِدالء أصحاِب الرَّ

 .بالسلَم : الَمْدبوغُ  المسلُوم وقال أبو ُعبَيد : قال أبو عمرو : الِجْلدُ 

 القََرظ الذي يُدبَغ به األَدم. السلَم وقال الليث : ورقُ 

ي بهذا ألنّه السلَّم وقال الّزّجاج :  إلى حيث تُريد. يُسلُِّمك : الذي يُرتَقَى عليه سّمِ

ي إلى غيره كما  السلَّمُ وقال :  ي بهذا ألنّه يؤّدِ ي: السبَُب إلى الشيء ، سّمِ  الذي يُْرتَقَى عليه. السُّلَّم يؤّدِ

: شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها ، ويسمى ورقها القََرظ ، لها زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة  السَّلَمة وقال شمر :

 الريح تؤكل في الشتاء ، وهي في الصيف تخضر.

 قال : و 
فريريريريريريرية يريريريْ م اجلريريريرداء يف كريريريريريريريل صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريَ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريِ  كريريري 

  
رمي فريريريريريريريريريريإن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريوين عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك كريريريريريريريريريريل    غريريريريريريريريريريَ

  

بريريريريريريريريرية     ذا مريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريرمٌي  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ

  
ؤُو   يريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريت  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌك  لريريريريريريريريري َّ عريريريريريريريريريِ  أتريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريَ

  
 قال : ، و مسلوم فهو السلم فهو مقروظ ، وإذا ُدبغ بقشر السَّلَم الجرداء : بلد دون الفَْلج ببالد بني جعدة ، وإذا ُدبغ األَديم بورق

  نريريريريريريريريريريريك لريريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريريروقريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريرياذهريريريريريريريريريريري  وْ  

  
م   لريريريريريريريريريريريَ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ِ ن هلريريريريريريريريريريريا َر ّ  ملريريريريريريريريريريريِ

  
 .ساِلم بمعنى َسِليم ، ورُجلٌ  َسِليمو َمْسلُوم : لَْدُغ الحية ، والَمْلُدوغ السَّْلمُ  وقال اللّيث :

ي اللِّديغ ً  أبو ُعبَيد عن األصمعّي : إنما ُسّمِ ألنّهم تََطيَّروا من اللِّديغ ، فقَلَبوا المعنَى ، كما قالوا للَحبَِشي : أبو البَْيضاء ،  َسِليما

 وكما قالوا للفاَلة : َمفاَزة ، تَفَاءلُوا بالفَْوز وهي َمْهلَكة.

 وَرَوى اْبُن َجبَلة عن ابن األعرابّي أنه
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 ِلما به. أ ْسِلمَ  ألنه َسِليم قال :  منا قيل للّ ي ِ 
 : اللَّْدغ فهو من ُغَدِد اللّيث ، وما قاله غيره. السَّْلم وأّما قوُل اللّيث :قلت : 

على كّل ُسالَمى من أََحِدكم َصَدقة ، ويُْجِزىء من ذلك َرْكعتان يصلِّيهما ِمَن »أنّه قال :  سلّموُرِوي عن النبّي صلّى هللا عليه و

 .«الضُّحى

 َعْظم يكون في فِْرِسِن البَِعير ، ويقال : إنَّ آِخَر ما يَْبقَى فيه الُمّخ من البعير إذا َعُجف فيفي األصل  السُّاَلَمى قال أبو ُعبَيد

 وفي العين ، وأنشد : السُّاَلمى

نْي  ال  مريريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ نَي عريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ  ال َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نْي   ى َأْو عريريريريريريريريريَ المريريريريريريريريريَ خ  يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريا داُ مريريريريريريريريري 

  
 عظام اْبِن آدَم َصَدقة ، والّركعتان تجزئان من تلك الصدقة.قال : فكأَنَّ معنى الحديث : إن على كّل َعْظم من 

 .ُساَلِميّات : ِعظاُم األصابع واألشاجُع واألكارُع ، وهي كعابُِر كأَنّها ِكعَاٌب ، والجميعُ  الُسالَمى وقال الليث :

ً  ُساَلميَات . وقال : ِعظام القََدم كلُّهاُسالِميَاتَُهاووقال َشِمر : قال ابُن ُشَميل في القََدم قََصبَُها   ، وقََصُب ِعظام األصابع أيضا

. ُساَلِميَات وفي كل فِْرِسٍن ِستُ قال : ، والواحدة ُساَلَمى.  ُساَلِميَات  وَمْنِسمان وأَظلُّ

الم من الحجارة ، وكان األصل ستألَمتا الَحّراني عن ابن السّكيت :  وقال غيره : .اْستَلَْمت الَحَجر بالهمز ، وإنّما هو من الّسِ

الم الَحَجر اْفتِعاٌل في التقدير ، مأخوذٌ من اْستِالم  إذا لََمْستَه من الحَجر : استَلْمتُ  ؛ تقول : َسِلمة وهي الحجارة ، واحدتها الّسِ

 ْلُت من الُكْحل.اْكتَحَ  ، كما تقول : الّسِلمة

 لَْمُسه باليَِد تحّرياً لقَبُول استالُمهووهو التَِّحيَّة ،  السَّالم الحَجر أنّه افتعاٌل من استالم قلُت : وهذا قوُل القُتَْيبّي ، والّذي عندي في

كاً به ؛ وهذا كما يُقَال : اْقترأُْت منه الّسالم ابيٌّ ِكتَاباً إلى بعض أهاليه فقال في آخِره : ، وقد أَْملَى َعلَيَّ أعر السَّالم منه تبُرُّ

ْكَن األسَود الُمَحيَّا ، معناه : أنَّ النّاس يحيُّونه  الّسالم اقتَِرىْء منّي ون الرُّ ، ومّما يدلّك على صحة هذا القول أنَّ أْهَل اليََمن يسمُّ

 بالسَّالم فافَهْمه.

ألمر هللا ، والثاني : هو  الُمستَْسِلم أحُدهما : هو ، وفيه قوالن : ُمْسِلم يقال : فالنٌ  فإّن أبا بكر محّمد بَن بّشار قال : اإلسالم وأما

 له الشَّْيُء ، أي : َخلََّص له. َسِلمَ والشيَء لفالٍن ، أي : َخلََّصه ،  َسلَّمَ  الُمخِلص هلل العبادةَ ، من قوِلهم :

 .«ِمْن ِلَسانِِه َويَِدهِ  َسِلَم الُمْسِلُمونَ  َمنْ  الُمْسِلمُ »أنّه قال :  سلّموُرِوَي عن النبّيِ صلّى هللا عليه و

 حدثنا عبد هللا بن عروة قال : حدثنا زياد بنوالمؤمنين من بََوائِِقه ،  يَسلَمَ  قلُت : فمعناه : أنّه َدخل في باب الّسالمة حتّى
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ابن عمر ، قال : است بل رسول  عن انفع عنريريريريري  يع  ابن عونريريريريري  أيوب قال : مس ثلا يريْعلى قال : مس ثلا  م 
فتيه عليه يبكي طويال  ، فالتفه فإذا هو ِبع َمر  فاسريريريريريتلمه و له اَََّجر سريريريريريّلمو هللا صريريريريريّلى هللا عليه  ع  ريريريريريَ ،   وضريريريريريَ

 .«ههلا تسك  العربا  !  ع َمر»يبكي ف ال : 
رأيت النبي صلّى هللا »و الطفيل قال : حدثنا أبقال : حدثنا يعقوب الدَّورقي قال : حدثنا أبو عاصم عن معروف بن َخْربوز و

 .«بِمْحَجنِِه ويقبِّل الِمْحَجن يستلم وآله يطوف على راحلِته سلّموعليه 

قاَلِت )الحجر : تناوله باليد وبالقُبلة ، ومسُحه بالكّف. قلت : وهذا صحيح. وأما قوُل هللِا جّل وعّز :  استالم وقال الليث :
ْياُن يف قُ ُلوِبُكمْ  ، فإّن هذا يَحتاُج  [14 الحجرات :] (اْْلَْعراُب آَمنَّا ُقْل ََلْ تُ ْؤِمُنوا َولِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْْلِ

 ، وأَْيَن يَْستَويَان. الُمسِلم لى تفّهمه ليَْعلَموا أين يَْنفَِصل المؤمن منالناُس إ

، وبه يُْحقَُن الّدم ، فإِن كان مع ذلك اإلظهاِر اعتقاٌد وتَصديٌق  السالمعليه: إظهاُر الُخضوع والقَبول ِلما أَتَى به الرسوُل  فاإلسالمُ 

وباطنُه غيُر  ُمْسلمٌ  لَدْفع الَمْكروه فهو في الظاهر استسلَموبالقلب فذاك اإليمان الّذي هذه ِصفَتُه ، فأّما من أَْظَهر قبوَل الّشريعة 

ق ، فذلك الّذي يقول : يقاً ألن اإليماَن التّصديُق ، فالُمؤمن ُمْبِطٌن من  ، ألنَّ اإليماَن ال أَْسلَْمتُ  مصّدِ بدَّ أن يكون صاحبُه ِصّدِ

تَعّوذاً غيَر مؤمن في  اإِلسالم ُمْظِهُر الطاعة ُمؤمٌن بها ، والمؤمُن الّذي أَظَهرَ  اإلسالم التامُ  الُمسِلموالتّصديق ِمثَْل ما يُظِهر ؛ 

 .المسلمين الحقيقة ، إاّل أّن ُحكَمه في الظاهر ُحْكمُ 

ق ألّن اإليمان مأخوذٌ من األمانة ، ألّن هللا َجّل وعّز تولَّى ِعلَم الّسرائر ونياِت ال عَْقد ، وإنما قُلُت : إن المؤِمَن معناه المصّدِ

نة واستوَجب كريَم اْلَمآِب إذا على تلك األمانة ، فمن َصدَّق بِقَْلبِه ما أَظَهَره لسانُه فقد أَدَّى األما ُمْسِلمٍ  وَجعَل ذلك أمانة ائتََمَن كلَ 

 مات عليه ، وَمن كان قلبه على خالف ما أظَهر بلساِنه فقد َحَمل ِوْزَر الخيانة ، وهللا َحِسيبه.

ق مؤمن ، وقد آمن ألنّه دخل في َحّدِ األمانة الّتي ائتََمنه هللا عليها.  وقيل : المصّدِ

 ؤتَمن عليها.وكذلك سائُر األعمال الّتي تظهر من العَْبد وهو مُ 

 َجعَل الصالة إيماناً ، والوضوَء إيماناً. سلّمووبالنيّة تَنفصل األعمال الزاكية من األعمال البائرة أال تَرى أّن النبي صلّى هللا عليه 

 عنه. أَْسلَْمتَ  كنَت فيه فقدعنها ، أي : تركتُها ، وكلُّ َصنِيعة أو شيٍء تركتَه وقد  فَأسلَْمتُ  وقال ابُن بُزرج : ُكنُت َراِعَي إبلٍ 

 للَحَجر : تَناُوله باليَِد وبالقُْبلة ومْسُحه بالكّف. االستالم وقال الليث :
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،  تَسلَمون ، وللجماعة ال بِِذي تسلَمان ما كان كذا وكذا ، ولالثنين ال بِِذي تَْسلَم وقال ابن السّكيت : تقول العرب : ال بِِذي

ما كان كذا  سالمتكوما كان كذا ، وكذا. ال  يُسلِّمك ، والتأويل : ال وهللا الذي تَْسلَْمنَ  ، وللجماعة ال بِِذي نتَسلَمي وللمَؤنثة ال بِِذي

 وكذا.

 : من األسماء. سْلمو: أبو ُزهير الشاعر الُمَزنّي على فُْعلى ،  ُسْلَمى : اسم رجل وأبو سلمىو

 .سلمان تصِغير ُسلَيمان وقال أبو العباس :

 الِحْبر مخفَّف الالم. ساَلم  بنعبد هللاوَ 

م وأما محمد بن  الُجَمحّي فهو بتشديد الاّلم. َسالَّ

: ماٌء لبني َشْيبان ، وقول  سالمانوبن َغْنم : اسم قَبِيلة.  سالمانوُكْنية الُجْعل ،  َسْلمان أبو العباس عن ابن األعرابّي : أبو

 الُحَطْيئة :

 سالُ    َجْ الء    ْكمة من ص لع 
ً  ، فَجعَله السالمعليهالنبي  ُسليمان أراد من ُصْنع  كما قال النابغة : ساّلما

 َنْسج س َليم كّل َقّضاَء ذائِل و   
 ، ومثُل ذلك في أَشعار العَرب كثير. ُسلَيم ، ثم َغيَّر االسم فقال ُسليمان أراد ونَْسَج داوَد ، فجعله

ؤاِسيّ  ى محمداً ثم وحكى اللّحياني عن أبي جعفر الرُّ ى تَمْسلَم أنه قال : يقال : كان فالٌن يسمَّ وقال قال :  .بُمسِلم ، أي : تسمَّ

 .أسلم ، أي : تََسلّم غيره : كان فالٌن كافراً ثم

 .سالمة : ضرٌب من الشجر ، الواحدة السَّالمُ  عمرو :

 .سالميّ  : سالمة ، وإلى ُسلَْيم ُسْلميّ  ، وإلى بني َسلَِميّ  : َسلَمة : قريةٌ. وينسب إلى بَنِي َسلَِميةو

 أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : يقال : كذَّاٌب ال تُسايُر خياله ، أي : ال يصدق فيقبل منه. والخيل إذا

 وتسايرت ال يهيج بعضها بعضاً. قال : وأنشدنا لرجل من محارب : تسالمت

 ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريرير   ريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياله  ذا الريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياو 

  
رَّع  عريريريريريريريريريريريريريريرين  ب  ذا ورداال يريريريريريريريريريريريريريريريري  و     ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ويقال : ال يَْصُدق أثره : يكذب من أين جاء. وقال الفراُء : فالن ال يَُرّد عن باب ، وال يُعَوّج عنه.

 : قبيلة. سلمو: ضرب من الشَّجر. وهما بطنان : بطن في قضاء ، وبطن في األزد.  سالمان وقال ابن دريد :

 : عرق في الجسد. األسيلمقال : و: قبيلة من األزد.  سلميّةو

 بن منصور : قبيلة. سليمو السَّلم : اسم ، مفعلة من َمسلمةو

 : ماء لبني شيبان. سالمانوبن َغْنم : قبيلة.  سالمانو
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 .«ُملَبّتَْين أسمالَ  وسلمعليههللاصلىأنها رأت على النبي »في حديث قَْيلَة : : سمل 

 : إذا أَْخلَق. أسملوالثوُب  سمل ويقال : قد .سمل : األخالق ، والواحد منها األسمال قال أبو ُعبَْيد :

 ، وثوٌب أخالٌق : إذا أخلق. أسمال وقال اللِّحياني : يقال : ثوبٌ 

 : إذا أَخلَق. أسملوالثوُب  سمل ّي :وقال ابن األعراب

 إذا فقَأها. : استَملهاوَعينَه  سمل سلمة عن الفراء :

 أعينهم. بسْمل : أََمر وسلمعليههللاصلىفي حديث العَُرنِيِّين الذين ارتّدوا عن النبي و

 السَّمل . قال : وقد يكونأَسُملُها سمالً  عينَه سملتُ قال : أن تفَقَأ العيُن بحديدة ُمْحماةٍ أو بغير ذلك ، ي السَّْملُ  قال أبو ُعبَيد :

 بالشَّْوك ، وقال أبو ذؤيب يرثي بنين له ماتوا :

هريريريريريريريريريا أّن مسريريريريريريريريريِ اقريريريريريريريريريَ م  كريريريريريريريريريَ نْي  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريالريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
وٌر تريريريريريريريري مريريريريريريريريع    ْه بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْوك  فريريريريريريريريهريريريريريريريريَي عريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريِ 

  
ي ال ولََطم رجٌل من العََرب رجالً فَفقأ عينَه فُسّمِ ال بنو، وأوالُده يقال لهم :  َسمَّ ك الميمـ  السََّملو؛  َسمَّ بقيّةُ الماء في ـ  محرَّ

 الحوض ؛ وقال ُحميد األرقَط :

 اِئِ  
َ
   َ ْبَ  اللِّهاِل َ ََل امل

 بغيِر ألف ِمثله ؛ أسُمل َسْمالً  بينهم َسَمْلتُ  : إذا أصلحَت بينهم. وقال غيُره : إْسماالً  بين القوم أْسَمْلتُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

 وقال الُكَميت :

عريريريريريريريريريريريريريريود هريريريريريريريريريريريريريريم  يف األمريريريريريريريريريريريريريريورو  لريريريريريريريريريريريريريريَأى قريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   مريريريريريريريريريريريريِ مُّ ومريريريريريريريريريريريرين ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
 الّظلُّ : إذا ارتَفَع ؛ وقالت اْلُجَهنيَّة : اسَمألّ و: الضامر.  الُمسَمئِلُ  أبو عبيد :

يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   فريريريريريريريريريِ تأب  ونريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريرياَه مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رِد  املريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريَ

  
ع    بريريريريريريريريريريريَّ َأَل الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريُّ  وْرَد الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرياأِب  ذا ا ريريريريريريريريريريريَ

  
 ارتِفاعه طالعاً. : اْسِمئاللُهووقيل : التُّبَّع : الدَّبَران ؛ 

ال : اسم طائر ؛ وأبو َسْمِويلوبن عاِدياء بالهمز.  السموأل ابن السّكيت : هو  العََدوّي : رجٌل من األعراب. السَّمَّ

 .السََّمْوأَل ، واسُمهوقال ابن األعرابّي : أبو بََراء طائر 

 : فيَالجة صغيرة ؛ ويقال : فِْنجانَه َصِغيرة. السَّْوَملة وقال الليث :

، كأنّه يفقأ  السُّْملة : ُجوٌع يأخذ اإلنساَن فتأُخذُه لذلك َوَجع في عينيه فيُهراُق عيناه َدْمعاً ، فيُْدَعى ذلك الدَّْمع الُسْملةُ  أبو زيد :

 العَْين.

: الطَّرجهارة والَحْوجلة القارورةُ الكبيرة. قال : ويقال : َحْوجلة مثل َدْوخلة.  السَّْوملةقال : ي عن أبي الهيثم أخبرني المنذر

 وأنشد ابن األنباري قول الربيع بن زياد :
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ٌم أب ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  حبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث لريريريريريريريريريريو ُّنريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريَْ

  
ِويريريريريريريال  عريريريريريريريْ لريريريريريريوا ريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريرين ريريريريريريريش  ريريريريريريَْ  مل يريريريريريريريَ

  
 بلد كثير الطير : : َسْمويل : طائر. ويقال : َسْمويل قال :

 تريريريريريريريريرعريريريريريريريريى الريريريريريريريريروائريريريريريريريريم  أمسريريريريريريريريرار الريريريريريريريريبريريريريريريريري  ريريريريريريريريول هبريريريريريريريريا

  
ويريريريريريريال    لريريريريريريحريريريريريريريا  وِغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال مريريريريريريِ ريريريريريريريل رعريريريريريرييريريريريريريكريريريريريريم مريريريريريريِ

  
 قال ِغسويل : نبت ينبت في السباخ.

 باليد : تَطلُّب الشيء ههنا وههنا ، ومنه قوُل لَبيد : اللَّمس قال الليث :: لمس 

لريريريريريريريريريريريريزِلريريريريريريريريريريريريه  س اأَلمسريريريريريريريريريريريريالَس يف مريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ه كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريودي امل َ يريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ

  
 : اسم امرأة. لَِميسو

 النَّهُي عن في الحديث :ووهو الذي قد أُِمرَّ عليه اليَُد ونُِحت ما كان فيه فرق ارتفاع وأََود.  األَْحفاء : َمْلُموسُ  وقال اللّيث : إكافٌ 

 يَْلِمسَ  ثَْوبَك فقد َوَجب البَْيع بكذا وكذا ، ويقال : هو أن لَمْستُ  ثوبي أو لَمستَ  أن يقول : إذا الُمالَمسة قال أبو ُعبَيد :، الُمالَمسة

 ، وال يَنظر إليه فيقع البيُع على ذلك ، وهذا كلّه َغَرر وقد نُهَي عنه. المتاَع من َوراِء الثّوب

ُروي عن عبد هللا بن عمَر وابِن و (َأْو الَمْسُتُم النِ ساءَ )، وقرىء :  [43النساء : ]النساء  لمستم وأّما قوُل هللا جّل وعّز : أو

ومّما ، كنايةٌ عن الِجماع الُمالَمسةو اللِّماسو اللَّمس كان ابن عبّاس يقول :، ووفيها الوضوء اللَّمس مسعود أنّهما قال : القُْبلة من

جاء رجٌل إلى النبي و؛  اَلِمٍس  يُستدّل به على صّحة قوِله قوُل العََرب في المرأة : تَُزنُّ بالفُجور ، هي ال تَُردُّ يدَ 

 ره بتطليقها.فأَمَ  الِمس فقال : إّن امرأتي ال تَُرّد يَدَ  وسلمعليههللاصلى

 أراد أنها ال تَُرّد عن نفسها كلَّ من أَراد ُمراَوَدتها عن نفسها.

 : الِجماع. اللَّْمسُ  َعْمرو عن أبيه :

 .الَملَمس : المرأة اللَّيّنة اللَِّميسُ و

ً  وقال ابن األعرابّي : َق بينهما ف الَمْستُه ُمالَمسةو،  لَمْستُه لَْمسا كون َمسُّ الشيء بالشيء ، ويكون َمعِرفة قد ي اللَّْمسقال : ، وفَرَّ

: الحاجة ،  اللَُّماسةو اللََّماَسةوأكثرها جاءت من اثنين. قال :  الُمالَمسةوالشيء وإن لم يكن ثَمَّ َمّس لَجْوهر على َجْوهر. قال : 

سةُ و مات ، يقال : َكواهُ  المتلّمِ سة من الّسِ : إذا أصاب مكان دائه بالتلّمس ، فوقع على داء الرجل أو  لّماس والمتلّومة. وَكواهُ  الُمتلَّمِ

س على ما يكتم وُسّمي  الشاعر بقوله : المتلّمِ

ه  نَّ ذ  بريريريريريريريريريريري  ْر. جريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريذا َأوان  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريِ

  
س     َُّانبريريريريريريريريريريريريريريريريريريت ه واألَُّْرق املريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 يعني الذباب األخضر.

ً  ُخْصيَتَيه َملَْستُ  : َسلُّ الُخْصيَتين ، يقال : الَمْلسُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :: ملس   .أملُسُهَما َمْلسا
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 أَماِلس ، وإذا َجَمعوا قالوا ِسنُون َمْلساء ، وَسنَةٌ  َمْلساء ، وأرض األَْملَس مصدر الُملُوسةقال : و .َمْملوس وقال اللّيث : ِخْصيٌ 

 ي ال َعجم له.: أطيَبُه وأحاله ، وهو الّذ َمِليس وُرّمانٌ  .أَماِليسو

 : نصف النهار. الُملَيساءُ  ابن األنباري :

 ألنه يقرب الغَداء ، ولم يتهيّأ العشاء.قال :  ؟، قال : لم المليساء قال : وقال رجل من العرب لرجل : أكره أن تزورني في

 والُحَجْيالُء : موضع. والغَُمْيصاُء : نجم.

 سريعاً. قال ابن أحمر :، تمّر مّراً  تملُس : َملََسى وناقةٌ 

ة ّ ة و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌخ  ريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريّ انريريريريريريريريريِ لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريِ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
 مريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريري ريريريريريريريريع دون الريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرياين امل

  
 : ال ُعْهدة له ، يُضَرب َمثاَلً للّذي ال يُوثق بوفائه وأَمانتِه. الَملَسى أبو ُعبَيد وغيره :

 الشيَء وال يَضَمن ُعهدته ، وقال الراجز :: أن يَبيَع الرجُل  الَملَسىوال ُعْهدة له.  الَملسى والمعنى ، وهللا أعلم : ذُو

ا َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َُ عريريريريريريريريريامريريريريريريريريريا  َأغريريريريريريريريريْ ا رأيريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  ملريريريريريريريريريّ

  
ى و   َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
لريريريريريريريريريا ِ ملريريريريريريريريري ع  مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر بريريريريريريريريريريَ

  
من فَْوره فيستخِفي ، فإن جاَء المستحّق وَوجد مالَه  يملَسومثُل الّسالل والخارب يَسِرق الَمتاَع فيبيعه بدون ثمنِه ،  الَملَسى وذو

 الّذي اْشتََراه أَخَذه ، وبَطل الثمن الّذي فاَز به اللّص وال يتهيّأ أَن يَرجع به عليه.في يَِد 

ال ُعْهَدةَ له ، أي : إنه خرج من األْمر سالماً وانقََضى  الَملَِّسى أبو ُعبَيد عن األحمر أنه قال : من أمثالهم في كراهة الَمعَايِب :

 ما أَْعلَْمتَُك. الملسى عنه ال لَه وال عليه ، واألصل في

 : شهر َصفَر. اْلُملَْيَساء عمرو عن أبيه :

 : نصُف النَّهار. الُملَْيَساءُ و

تاء ، وهو َوْقت تنقطع فيه الِميرة ، وأنَشد : الُملَْيَساء وقال األصمعّي : فَِريّة والّشِ  : شهٌر بين الصَّ

اأَ  َ  مريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ة بريريريريريَ رِيريريريريريريريَّ اهريريريريِ وُ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريلريريريريريريريَ  فريريريريِ

  
َك من   َ ا لريريريريريريَ اِء َكوْكريريريريريريَ   بريريريريريريَ ْهِر اْلم َلْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يَب في هذا الوقت وال ِميَرةَ. ويقال : أَنَْيتُهأَ يقول :  الّظالم : وَمْلَث الّظالم : وذلك حين يَختِلط اللّيل  َمْلسَ  تَْعِرض علينا الّطِ

 باألْرض.

 الَمْغِرب ، فإذا اشتّد حتى يأتَي وقُت العشاء اآلخرة بالَمْلث ، والمْلث : أّوُل َسوادِ  المْلس أبو العبّاس عن ابن األعرابّي : اختلَط

 .المْلس ، وال يتميّز هذا من هذه ، ألنه قد دخل المْلُث في المْلس فهو

ً  األرضَ  َملَّْست وقال غيُره :  : إذا أَْجَريَت عليها الَمْملَقَةَ بعد إثارتَِها. تَْمليسا

ً  بها أَْملُسُ  باإلبلِ  َملَْستُ  ويقال :  : إذا ُسْقتَها َسْوقاً َشِديداً ، قال الراجز : َمْلسا

   َمْلسا  بَذْوِد اَََّلِسّي َمْلَسا 
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 .الَمْملوس : ِلينُ  الَماَلَسةو: اللَّيِّن من كّل شيٍء قال :  الَمْلسُ و: َضْرٌب من السَّيِر الرفيِق.  الملس ثعلب عن ابن األعرابّي :

ً  أيضاً يقال : التَّْمليس : الَمْلسو. يَْملُُس َماَلَسةً  الشيءُ  َملَسَ  وقد  .َملَْستُه َمْلسا

ل اإلبل في الَمْرَعى والَمْوِرد. وكّلِ َمسير. ويقال : ِخْمسٌ  من اإلبِل : الَملُوسُ  وقال أبو زيد : : إذا  أَْملَسُ  الِمْعنَاق الّتي تراها أوَّ

 كان ُمتِعباً شديداً ، وقال الَمّرار :

 ِست  فيها ال وُ  ِعْسا  أَْمَلَسا   يَ 
ً  الرُجلُ  َملَسَ و  : إذا َذهب َذهاباً َسِريعاً ؛ وأَنَشد : يَْملُُس َمْلسا

   مَتل س  فيه الرِّيح  كَل مَمَْلِس  
 .. إمليس : ما استوى من األرض ، والواحد : األماليس وقال َشِمر :

 ها شيٌء وال شجٌر وال كأل وال يَبِيس ، وال يكون فيها وْحش ، وقال الُحَطيئة :: األرض التي ليس ب األماليس وقال ابن ُشميل :

ْه  حريريريريريريريَ   ذا مل تريريريريكريريريرين  اّل األمريريريريريريريالريريريرييريريريريس  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريَ

  
را     كريريريريريريريريريريريريِ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رّاهتريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريريرية  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريري َ

  
ً  ال شيَء بها. وقال أبو زبيد فسّماها الملساء ، وكأنه إفعيل من المالسة ، أي : أن األرض إمليس والواحد  : مليسا

وا ْم وهريريريريريريريريريريريريريذا الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريْرَق و  ريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريإّ كريريريريريريريريريريريريري 

  
ذ هريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريس    ْومريريريريريريريريريريريريرياأب  مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريِ

َ
 ملريريريريريريريريريريريريري

  
 : إذا كانت سِلَسةً في الَحْلق ، وقال أبو النَّجم : ملساءَ  ويقال للخمر

    لَ ْهوأب املْلَساِء من ِجْرَ هِلَا 
 السُّكوت َحياًء ال َعْقالً. : اللّْسم أبو العباس عن األعرابّي :: لسم 

ة وألَزْمتُه كما ألَسْمتُه وقال أبو َعْمرو :  ولََد الَمْنتُوجة َضْرَعها. يُلَسم الُحجَّ

ْرَع أّوَل ما يُولَد ؛ يقال : اإلْلسام وقال ابن شميل : ً  : اْلِقاُم الفَِصيل الضَّ ً  ُحّجتَه ألَسْمتُه ، ويقال : ُمْلِسم فهو ألَسْمتُه إْلَساما ،  إْلساما

 أي : لَقّْنتُه إيّاها ؛ وأنشد غيُره :

ه  تريريريريريريريريَ جريريريريريريريريّ راَن مسريريريريريريريري  مريريريريريريريريْ َن أ  عريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريري 

  
رَاو   مريريريريريريريريَ ْوان  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى عريريريريريريريري  ْن لريريريريريريريريه عريريريريريريريريَ ونريريريريريريريريَ كريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريَ

  
َجِريد النَّْخل : السَّياَلن ، والَمْصل : القَْطر ، وسمعُت أعرابيّاً من بني َسْعد نََشأ باألْحساء يقول ل الَمِسيلُ  عمرو عن أبيه :: مسل 

ْطِب : ً و ُمُسالً  الماء َمِسيل ويُجَمع َمِسيل ، والواحد الُمُسل الرَّ  .ُمْسالنا

 ، كما َجَمعوا المكاَن أمِكنة ، وأصله َمْفعَل من كان. الَمسيل قلُت : وهذا عندي على توهُّم ثُبوت الِميم أصليَّةً في

 ع ُحْسٍن.: ُطوُل الَوْجه م الَمَسالَة وقال ابن األعرابي :

 قال ساعدة بن جؤبة يصف النحل :

راأب و ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريوي   مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريوارس لريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
وَّب   َر   أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية  ذا تريريريريريريريريريريريتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَ

  
 



4506 

 

 ، وهو الجريد الرطب ، وجمعُه المسيل جمع : األَْمسلةوتَحتِوي : تأكل اللحواء. والَكَرب : ما غلط من أصول جريد النخل. 

 ضرب بيده إلى السيف فامتشقه وامتعده.قال : ابن األعرابي : ي .الُمُسل

 واحتواه : إذا استلّه.
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة
 يتَّبع مخارج الحروف. وتأليفها :ـ  1

 ي.خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / وا ـ  ع ح ه

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

م  و  ااجلريريريرييريريريريْ هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
م  والريريريريريريريريريريَواو  و   يريريريريريريريريريريْ اء  املريريريريريريريريريريِ ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
 واملريريريريريريريريريري

  
 يجري نظام أبواب الكتاب على الوجه التالي :ـ  2

 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل.

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

 أبواب السني والنون

 [ابب السني والنون مع الفاء]

 س ن ف
 [.مستعملة] فنس :ـ  نسفـ  نفسـ  سفنـ  سنف

ْنف أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :: سنف   الَوَرقة ، قال ابن ُمقبِل : : الّسِ

ه  جريريريريريريرياُِ ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريَ ل عريريريرين فريريريريريريريْأِس الريريريريلريريريريِّ لريريريريْ ريريريريريريريِ  تريريريريري  ريريريريَ

  
رِ   فريريْ بريريريريريريرية  صريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريْ َرْ  يف جريريَ

لريريِْف املريري َل سريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريْ ريريريريريريري   تريريريَ ريريَ

  
 .ِسْنف ، واحدها ُسنُوف وقال شمر : يقال ألََكمة الباقاّلء واللُّوبيَاء والعََدس وما أشبََهها :

ْنفُ  ثعلب عن ابن األعرابي : ْنفو: العُود المجّرد من الَوَرق ،  الّسِ  الَوَرقة. : الّسِ

ناف أبو ُعبيد عن األصمعّي :  البعيَر : إذا جعلَت له أسنَْفتُ و: َحْبٌل يَُشّد من التَّصدير إلى َخْلِف الِكْرِكَرةِ حتى يَثبَُت قال :  الّسِ

تُجعَل وراَء َكراِكِرها  ةأَسنِفَ  : إذا ُجعل لها ُمْسنَفَاتٌ  ، وذلك إذا َخُمص بَطنُه واضَطَرب تصديُره ، وهو اْلِحزام ، وهي إبلٌ  ِسنافا

مات في َسْيرها ، وقدـ  بكسر النونـ  الُمْسنِفات ، وأّما البعيُر إذا تقّدم أو قَدَّم ُعنُقَه للّسير ، وقال ُكثَيّر في تقديم  أسنَفَ  فهي المتقّدِ

 البعيِر زماَمه :

ى و  حريريريَ َل الريريريّزِمريريريريريريرياُ  ذا انريريريتريريريَ ة  َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريَ لريريريِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْوُِ  ُِّل   زأِّب هريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  هبريريريريريريريريريريِِ

  
 : إذا كانت تَقدَُّم الخيَل ، ومنه قوُل ابن كلثُوم : ُمْسنفة وفرسٌ 

ي   لريريريريريريريريريريريرياِف مسريريريريريريريريريريريريَ َي  إلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريَ

  
وانَ   كريريريريريريريريري  ِه أن يريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ ر املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى األمريريريريريريريريريْ

  
 أي : َعيُّوا بالتقدُّم.

ناف أن يَْدَهش فال يَدِري أيَن يَُسدّ  باإلسناف وليس قوُل من قال : إذا ما َعيَ قلُت :   بشيء هو باطل إنما قاله اللّيث. الّسِ

 القوُم أمَرهم : إذا أَحَكموه. أسنَفَ  وقال أيضا :

 قلت : وهذا ال يَبعُد عن الصَّواب.

 .َسنِيف األِشلّة على مآخيِرها والواحدُ  : ثِياٌب تُوَضع على أكتاف اإلبل ِمثلُ  السُّنُف أبو َعْمرو :

ر ِمْسناف الليث : بعيرٌ   : إذا كان يؤّخِ
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 .َمَسانِيف الرَّمْسل ، واجلميع
م الِحْمَل. قال :  الِمْسناف وقال ابن َشِميل : ر الِحْمَل ، وُعِرَض عليه قوُل اللّيث فأَنَكَره. المحنَاةومن اإلبل التي تُقّدِ  : الّتي تؤّخِ

ناف من أسنَْفتُهوالبعيَر  سنَْفتُ  أبو ُعبَيد عن الفّراء :  .الّسِ

 أهَملَه الليث.: فنس 

 : الفَْقر الُمْدقِع. الفَنَس وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

 اإلفالس ، فأُبِدلت الالُم نونا كما ترى.قلُت : واألصل فيه الفَلَس ، اسٌم من 

اني :: سفن  كيت فيما َرَوى عنه الَحرَّ  : إذا قََشره. َسفَنه يَسِفنَه َسْفنا : القَْشُر ، يقال : السَّْفنُ  قال ابن الّسِ

 وقال امرؤ القيس :

ه  لريريريريريريري  ن  األرَ. بريريريريريَ ريريريريريْ ا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريِ يريريريريريريريّ فريريريريريِ  فريريريريريجريريريريريريرياَء  ريريريريريَ

  
قِ     تريَرى ال َُّْب ملريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريا كريريريريريريريلَّ م ْلصريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ِجْلٌد أَْخَشن يكون على قائِم الّسيف. السَّفَنُ وقال : 

 ِشبهُ قَُدوم يُْقشر به األجذاع. والّسفَر والشَّْفر : السَّفَن وأخبََرني المنذريُّ عن الَحّراني عن ابن السّكيت أنّه قال :

 وقال ابن مقبل يصف ناقةً أنَضاها السيُر :

ْت  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا  وََّف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رِدا ريريريريريريريريََ كريريريريريريريريا قريريريريريريريريَ  اتمريريريريريريريريِ

  
ن    فريريريريريريَ ِة السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريَ بريريريريريريريْ وَد الريريريريريريلريريريريريريريَّ  كريريريريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريوََّف عريريريريريري 

  
حاُف ، ويكون على قائم  : السَّفَن قال : وزادني عنه غيُره أنه قال : هاُم والّصِ ياط والِقْدحاُن الّسِ ِجْلُد الّسَمك الّذي يَُحّك به الّسِ

 السَّيف ، وقال َعِدّي بُن زيد يَِصف قِْدحا :

اري ف ه الريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وَّى َدْرأَه  َرمريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   فريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريق  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ ِه و ريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَّ ز  كريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريَ

  
 وقال األعشى :

ْزَوأب  و   يف كريريريريريريريريريريريريريريريريريريلِّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   فريريريريريريريريريريريريَ َك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َر مسريريريريريريريريريريريريَ كُّ الريريريريريريريريريريريري َّوابريريريريريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريريريريريَ 

  
 أي : تأُكُل الحجارةُ َدوابَِرها من بَْعد الغَْزو.

 الَخَشب : أي : يَُحّك به حتّى يَلين.به  يُسفَّن وقال اللَّيث : وقد يُجعَل من الحديد ما

يح  التُّراَب. تجعَلهُ ُدقَاقا ، وأنشد : تَسِفن قال : والّرِ

    ذا َمسامِسيج  الّرِ ِ  السُّفَِّن  
ياُح الّتي السَّوافن قال أبو ُعبَْيد :  وجهَ األرض كأنّها تمَسحه. تَسِفن : الّرِ

يتْ  السَِّفينةووقال غيُره : تَقِشره ،   لَسْفنها َوْجهَ الماِء كأنّها تَكِشفُه ، وهي فَِعيلة بمعنى فاِعلَة. سفينةً  ُسّمِ

ْمل إذا قَلَّ الماُء فهي فَِعيلة بمعنى فاِعلة. قال : وتكون مأخوذةً من تَسِفن ألنّها َسِفينةٌ  ثعلب عن ابن األعرابي : قيل لها  السَّفَن بالرَّ

 النَّجار ، فهي في هذه الحال فَِعيلةٌ بمْعنَى مفعولة.وهو الفَأْس الّذي ينُجر به 

ى قوائُم السُّيوف ِمن ِجْلِدها. السَّفَنُ وقال :   : ِجْلُد األَُطوم ، وهي َسمكة بحريّة يُسوَّ

 وقال الفراء : ريٌح َسفوةٌ : إذا كانت أبدا
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 هّبه هبا. : سفلا الريح  األر.َ  َسفله هابّة وق 
 على وجه األرض ، أي تلزق بها. تسفُنُ  ألنها سفينة ، السفينة وقيل : ُسّميت

يحِ الشيَء يَسلُبه. انتِساف : أن النَّْسفُ  قال اللَّيث :: نسف   الّرِ

 الطائُر الشيَء عن َوْجِه األرض بِمخلَبه. انتََسف قال : وربَّما

ة  النِّْسفةو .نُّساف الواحد النّساِسيف الَهَوى ، تسّمىالشيَء في  يَتَنَسف قال : وَضْرٌب من الطَّيِر يُشبِه الُخّطاف من حجارة الَحرَّ

ى يُنَسفُ  تكون نَِخرةً ذاَت نَخاِريبَ   .النَّسَّاف بها الَوَسخ عن األقدام في الحّمامات ، ويسمَّ

ل :: تَنِقية الجيّد من الرديء. ويقال لمُ  النَّْسفو: القَْلع ،  النَّْسف ثعلب عن ابن األعرابي :  ويقال ِلفَم الِحمارِ  .الِمْنَسف ْنخٍل مطوَّ

 .ِمْنَسف ، هكذا رواه أبو عمرو وغيُره يقول : ِمْنَسف

جل : إنه لكثير رار ، يقال : أطالَ  النَِّسيف وقال ابن األعرابي : ويقال للرَّ  أي : ِسَراَره. نَِسيفَه ، وهو الّسِ

 السُّْنبك من األرض ، وذلك إذا دنا َطرف الحافر من األرض. لنَُسوف أبو نصر عن األصمعّي : يقال للفرس : إنه

 الِمنَسفو : إذا نفضه ، قال : يَنِسفه نَْسفا الطعامَ  نَسفَ و، وذلك إذا أَخَذ الفحُل لَْحما أو َشْعرا فبقَي أثرهُ.  نَِسيف ويقال للحمار به

ْدر يكون عند الفا ب الصَّ  .ِمنَسف ِميّين ، ومنه يقال : أَتانا فالن كأّن لحيتَه: َهٌن َطويٌل أعاله مرتِفع ، وهو متَصّوِ

 إذا انَجَرَد َوبَُر َمْرَكَضيه برْجلَيه. : نَِسيفا ويقال : اتَّخَذ فالٌن في َجْنب ناقتِه

 وأَنَشد :

ِ  َغْرُِّهريريريريريريرياو  َ ى َجلريريريريريريريْ َذْ  ِرْجلي لريريريريريريريِ  قريريريريريريري   ريريريريريريريَِ

  
حريريريريريوص الريريريريري ريريريريريَ ريريريريريريرياأِب املريريريريري ريريريريريّرِِق   يريريريريريفريريريريريريريا كريريريريريريريأ فريريريريريْ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وُكْل من الخالص. النُّسافةَ  ويقول : أعِزل

 .ِمْنَسفة به البناء يُدَعى يُنَسف البناَء : إذا قَلَعه ، والذي نََسفَ  وقال أبو زيد :

 َضَرب بمقدَّم ِرجله ، وكذلك اإلنسان.البعيُر برْجله : إذا  نََسفوإذا اقتلَعَه بمقدَّم فِيِه.  نَْسفا البعيُر الَكألَ  نََسفو

 ، وعقبة باسطة ، أي : طويلة شاقة. نسوف ويقال : بيننا عقبة

 لونُه ، وانتشف والتمَع لونُه بمعنًى واحد. انتَسفَ  وقال اللَّحياني : يقال :

 وقال بِشُر بن أبي خاِزم يصُف فرسا في ُحضرها :

هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريْ زاُِ  ريريريريريريريريريريْرفريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌف لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريِ

  
ار  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ُّ  ريريريريريريريريريَ   بريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  واَء طريريريريريريريريري 

  
 ِحزاَمها بمْرفَقَْي يََدْيها ، وإذا مألْت فُُروَجها َعْدوا َسدَّ الغُباُر ما بين ُطْبيَْيها وهو َخَواؤه. نَسفَتْ  يقول : إذا استفَرَغْت َجْريا

 َصْفَحتَْي َجْنبَْيه.إذا مَرَط حملُه َوبََر  : نَْسفا البعيَر حْملُه نَسف وقال أبو زيد :
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ا َوالَِِّت ََلْ ََتُْت يف َمناِمها)قال هللا جّل وعّز : : نفس   [.42الزمر : ] (هللاُ يَ ت ََوىفَّ اْْلَنْ ُفَس ِحنَي َمْوَِ

وح الّتي بها الرُّ  نفسُ  العَْقل التي يكون بها التمييز ، واألخرى نَْفسُ  : أحدهما : نفسان ُرِوي عن ابن عبّاس أنه قال : لكل إنسانٍ 

 الحياة.

وح. وقال : هما شيٌء واحد ، إاّل أنّ  النَّْفس وقال أبو بكر ابُن األنبارّي : من اللّغويّين َمْن َسّوى بين وَح  النفسَ  والرُّ مؤنَّثة والرُّ

 مذكَّر.

وحُ  قال : وقال غيُره : ولم يَقبض ُروَحه ، وال  نفَسه النائُم قَبَض هللاُ  هي التي بها العَْقل ، فإذا نام النَّْفسُ وهو الّذي به الحياة ،  الرُّ

وُح إاّل عند الَمْوت.  يقبَض الرُّ

يَت وَح موجود به. النَّفَس لتولُّد النَّْفس نَْفسا قال : وسّمِ وح ُرْوحا ، ألّن الرَّ وا الرُّ  منها ، واتصاله بها ، كما سمَّ

وال  نفسي ، أي : تعلم ما في [116 المائدة :] (تَ ْعَلُم ما يف نَ ْفِسي َوال َأْعَلُم ما يف نَ ْفِسكَ )وقال ابن األنباري في قوله : 

 أعلم ما في غيبك.

 وقال غيره : تعلم ما عندي وال أعلم ما عندك.

 فالن ، أي : روحه. نفس أحدهما : قولك : خرجت في كالم العرب على وجهين : النفس وقال أهل اللغة :

 فالن أن يفعل كذا وكذا ، أي : في ُروعه. نفس ويقال : في

 حقيقة الشيء وجملته. النفس والّضْرب اآلخر : معنى

 ، والمعنى : أنه أوقع الهالك بذاته كلها. نفسه يقال : قتل فالن

تي تفارقه إذا نام فال يَعِقل بها يتَوفَّاها هللا ، كما قال جّل وعّز التمييز ، وهي الَّ  نَْفسُ  إحداُهما : نَْفسان وقال الّزّجاج : لكل إنسانٍ 

 .يَتنفَّس ، والنائم النَّفَس الحياة ، وإذا زالَْت زاَل معها نَْفس ، واألخرى

 الحّي. نَْفس النّائم في النَّْوم وتََوفِّي نَْفس قال : وهذا الفرُق بين تََوفِّي

ه يكون به.الحياة هي  نْفسُ وقال :  وح وحركةُ اإلنسان ونُُموُّ  الرُّ

 : العزة. النَّْفسُ و: العََظمة والِكْبر.  النَّْفسُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي قال :

 : األنفة. النَّْفسُ و: الِهّمة.  النفسو

 : َعيُن الشيء ، وُكْنُهه وَجوَهُره. النَّْفسو

 : العيُن الّتي تُصيب الَمعيَن. النفسُ و

 : قَْدُر َدْبغة. النَّْفسو: الّدم.  سُ النفو

 : الماُء. النَّْفسو

 وقال الّراجز :

ِ يريريريريريريريريريريريرير  أ يت تريريريريريريريريريريريري  ل  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَس الريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
ت    ِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  ّ  ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ  يف جريريريريريريريريريريريريِ

  
:  النَّْفسو، قال :  [116المائدة : ] (تَ ْعَلُم ما يف نَ ْفِسي َوال َأْعَلُم ما يف نَ ْفِسكَ ) : الِعْنُد ، ومنه قوله جّل وعز : النَّْفسُ و

وح.  الرُّ
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 : الفََرج من الَكْرب. النَّفَسو

 من أمرك ، أي : في سعة. نَفٍَس  الحّراني َعِن ابن السّكيت. يقال : أنت في

 .نَفَسين أو نَفَسا ويقال : اكَرْع في اإلناء

 .«َمنربِّكم من قِبَل اليَ  نَفَسَ  أجدُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

 الَكْرَب عن المؤمنين بهم. نَفَّسَ  يقال : إنه َعنَى بذلك األنصاَر ، ألن هللا جّل وعز

، أي : في فُْسحة قَْبل الهَرم واألمراض والحوادث  نَفَس من أمِرَك أي : في َسعَة. واعَمْل وأنَت في نَفٍَس  ويقال : أنت في

 واآلفات.

يح فإنها من ال تَُسبُّوا»الحديث اآلَخر :  ونحو ذلك يريد أنه بها يُفّرج الَكْرَب ، ويَنُشر الغَْيث ، ويُْذهب  «الّرحمن نَفَس الّرِ

 الَجْدب.

ج عني. نَفِّسْ  ويقال : اللهم  َعنِّي ، أي : فَّرِ

ج الهمَّ عنه  نَفَساو نفَّس يُنفَّس تَنفيسا في َهذين الحديثين اسٌم ُوِضع موضَع المصدر الحقيقّي ، من النَّفَس قلت : ، كما يقال : فرَّ

ربِّكم عنكم من جهة اليَمن ،  تَنفيسَ  تفريجا وفرجا فالتفريُج مصدٌر حقيقّي ، والفََرج اسٌم ُوضع موضَع المصَدر ، كأنه قال : أجدُ 

 ألن هللا جل وعز نصَرهم بهم وأيَّدهم برجاِلهم.

يُح من»وكذلك قولُه :   هللِا بها عن المكروبين وتفريِجه عن الملهوفين. تنفيِس  أي : من« الرحمن نَفَس الّرِ

 قَْدُر َدْبغة أو دبغتين من الّدباغ. : النَّْفس الحّراني عن ابن السّكيت قال :

ي أَعطيني أَْمعَس بها  نَْفسين أو نَْفسا قال : وقال األصمعّي : بعثَت امرأةٌ من العرب ببُنَيٍّة لها إلى جارتها فقالت : تقول لِك أّمِ

 نِيئتِي ، فإني أَفَِدةٌ ، أرادْت قَْدَر َدْبغة أو َدبغتين من القََرظ الذي يُدبَغ به.مَ 

 : الَمْدبَغة ، وهي الجلود التي تُجعَل في الّدباغ. الَمنيئَةُ و

 : إذا َضنِنَت به ولم تحّب أن يصيَر إليه. أنفَُس نَفاَسةً  عليه الشيء نَِفْست قال : ويقال :

 : َحسود.: أي  نَفُوسٌ  ورجل

 ، أي : وفي ذلك فليتراَغب المتراِغبون. [26المطففين : ] (َويف ذِلَك فَ ْليَ َتناَفِس اْلُمَتناِفُسونَ )وقال هللا جّل وعز : 

 [.18التكوير : ] ((18 )َوالصُّْبِح ِإذا تَ نَ فَّسَ )وقال الفّراء في قوله جل وعز : 

 الصبح. تنفُّس بيّنا فهوقال : إذا ارتفع النهاُر حتى يصير نهارا 

 : إذا طلع. (ِإذا تَ نَ فَّسَ )قال مجاهد : و

 وقال األخفش : إذا أضاء.

 وقال الّزّجاج : إذا امتّد يصيُر نَهارا بيِّنا.

 القوُس : إذا تصدََّعْت. تَنفََّست : إذا اْنَشقَّ الفجُر وانفَلَق حتى يتبيَّن ، ومنه يقال : (ِإذا تَ نَ فَّسَ )وقال غيُره : 

 : الّشّق في الِقْدح والقَْوس. النَّْفس وقال اللّحياني :
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 هما وأمثَلُهما.الثّوبين أي : أطَولهما وأعرضُ  أنفَسُ  أي : أبعَُدهما. وهذا الثّوب المنِزلين : أنفَسُ  قال : ويقال : هذا المنزل

جها هللا. نفَّسَ  ويقال :  هللاُ ُكْربَتك ، أي : فرَّ

. نفِّسْ  ويقال : ع عليَّ ْج عني ووّسِ  عني ، أي : فّرِ

 فالٌن قوسه : إذا َحطَّ وتَرها. نَفَّس وقال ابن شميل : يقال :

 طال.النهاُر : إذا  تنفَّسوطويال ،  ، أي : نَفَسا وقال أبو َزيد : كتبُت كتابا

 .«هللا عنه كربة من كرب اآلخرة نفس عن مؤمن كربة نفّس من»في الحديث : و

ج عن مؤمن كربة في الدنيا فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة.  معناه : من فرَّ

 .«في اإلناء التنفس نهى عن»في الحديث : 

 .«في اإلناِء ثالثا يتنفّس كان»في حديث آخر : و

في اإلناء من غير أن يُبينه عن فيه ،  يتنفس له معنيان : أحدهما : أن يشرب وهو التنفّسون صحيحان ، قال بعضهم : الحديثا

 .نفس ، يُبين فاه عن اإلناء في كل أنفاس اآلخر : أن يشرب الماء وغيره بثالث التنفسووهو مكروه. 

 ِدْجلةُ : إذا زاَد ماُؤها. تنفََّستْ  وقال ابن األعرابي :

 : وهو الذي له َخَطر وقَْدر. ُمْنِفسو نَفيسٌ  ويقال : مال

 .نَفاسةً و نَفُس نُفوسا ، أو إنفاسا المالُ  أَنفَسَ  وقد ُمْنِفسو نَِفيس قال : وكلُّ شيء له َخَطر وقَْدر قيل له

 فيه : أي َمرغوٌب فيه. لََمْنفوسٌ  ويقال : إّن الذي ذكرتَ 

 ، أي : ما رأيُت أحدا. نْفسا ويقال : ما رأيُت ثَمَ 

 ، أي : َطّول األجل. نَفَسا ويقال : ِزْد في أََجلي

 ، أي : متََّسع. نَفَس ويقال : بين الفريقين

 ، أي : َحسَدك. نَفَاَسةو يَنفَس نَفَسا عليك فالنٌ  نَِفسَ  ويقال :

 .تَْنفَس نِفاسا المرأةُ وهي نَِفَست ويقال :

 .نُفّاسو نُفّسو نِفاسو نُفَساوات ، والجميع نَفَساءو نَْفساءو نُفَساءُ  ، وهي امرأة نَفَساو نِفاساو اَسةً نُِفَسْت تنفَس نَف ويقال أيضا :

 : أي : َعيُون. لنَفوسٌ  : أي : يُولَد. وإّن فالنا يُنفَس ويقال : َوِرث فالٌن هذا الماَل في بطِن أمه قبَل أن

 : المولود. الَمنفوسو .نَِفَستوالمرأةُ  نُِفست أبو عبيد عن األصمعّي :

: الخاِمُس من قِداح الَمْيسر ، وفيه خمسةُ فُروض وله ُغْنُم خمسِة أنصباَء إن فاز ، وعليه ُغرُم خمسِة  النَّافس وقال اللّحياني :

 أنصباَء إن لم يَفُز.

 ، أي : ُمهلة. نُْفَسةٌ  وقال أبو َسعيد : يقال لك في هذا األمر
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، إنما هي الّشربة األولى قدَر ما يُمِسك رمقَهُ  يتنفّس : إذا كان كريهَ الطَّعم آِجنا ، إذا ذاقَه ذائٌق لم نَفَس ويقال : َشراٌب غير ذي

 ، ثم ال يعود له ، وقال أبو َوْجزة السَّْعِدّي :

س  و  فريريريريَ راب  غريريريريِت ذي نريريريريريَ ْربريريريريريريرية  مريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُو الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ   رأب مريريريريريريريرين َنريريريريريريريري  اج يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِظ وهريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريْ

  
 ، أي : فيه َسعَة وِرّي ، وقال في قول الشاعر : نَفَس ثعلب عن ابن األعرابّي : َشراٌب ذو

ُ  املعجَّل  و     نريفََّس  فيِه اَّما
 أي : َرّغبني فيه.

سه نَْفس ُرِوي عن النّخعّي أنه قال : كّل شيء لهو  نَِفَست دٌم سائل. ويقال :أراد كّل شيء له  ،سائلة فماَت في اإلناء فإنّه ينّجِ

في الفراش فِحضُت فخرجُت وَشَدْوُت عليَّ ثيابي ثم  وسلمعليههللاصلىكنُت مع النبي » قالت أّم َسلَمة :والمرأةُ : إذا حاَضْت. 

 ِحْضِت.أَ أراد  ،«نَِفْستِ أَ رجعُت ، فقال : 

 [ابب السني والنون مع الباء]

 س ن ب
 بسن.ـ  بنسـ  نبسـ  نسبـ  سبنـ  سنب

ومنهم من  : ُجوالٌق غليٌظ يُتّخذ من ُمشاقة الَكتّان أغلُظ ما يكون. قال : الباِسنةو،  بََسن قال اللّيث واللّحياني : هو َحَسنٌ : بسن 

 يهِمزها.

 .الباِسن : كَساٌء َمِخيط يُجعَل فيه طعام ، والجميعُ  البأِسنة وقال الفّراء :

 الرجل : إذا َحُسنْت َسْحنَتُه. أْبَسنَ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

رت ومنه قوُل ابِن أحمَر : : بنّست أبو عبيد عن األصمعي :: بنس   تأخَّ

 بّلَس علها فريَرَقٌ  َ ِصر  و   
ر إال البن األحمر.إذا  بَنّس وقال شمر : لم أسمع  تأخَّ

 : إذا قَعَد ، وأنشد : بَنّسَ  وقال اللحياني :

    ن كله غت صائ  فبلس  
 الِفراُر من الّشّر. : البنَسُ وإذا َهَرب من ُسلطان. قال :  الرجُل : أْبنَس ثعلب عن ابن األعرابي :

 اقّة الَكتَّان أغلَُظ ما يكون.: ضرٌب من الثّياب يُتََّخذ من ُمش الّسبَنِيَّةُ  قال الليث :: سبن 

قاق. : األْسبانُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :  المقانع الّرِ

 ، ضرٌب من الثّياب. السَّبَنِيَّات إذا نام على أْسبنوقال : 

 َرتَم.وال  نبَسَ  الناطقون ، يقال : ما : النُّبُسوالُمسِرعون في حوائجهم ،  : النُّبُس ثعلب عن ابن األعرابي :: نبس 

 ُرؤبةُ حين أنشدُت السَِّريَّ بن عبد هللا أي : لم يَنِطق. يْنبِس وقال ابن أبي حْفَصةَ : فلم

ْنبِسُ  وقال ابن األعرابي :  : السريع. الّسِ

 َسْنبَسةً. يَُسْنبِس : إذا أسَرع ، َسْنبَسَ و
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 في النّوم قبَل أن تَِلَده قائال يقول لها : ِسْنبٍِس  قال : ورأت أمُ 

 ذا َوَلْ ِ  ِسْلِبساَء فأنِبِسي     
 : أي : أسرعي. أنبِسي

ين في أول ين من زوائد الكالم. نبَسَ  زائدة ، يقال : ِسْنبِس وقال أبو عمر الزاهد : الّسِ  إذا أسَرَع قال : والّسِ

 الرجُل إذا تكلم فأسَرَع. نَبسوقال : 

. أنبَسَ  وقال ابن األعرابي :  : إذا سَكت ذاُلًّ

ب. سنُوب أبو العبّاس عن ابن األعرابي : َرُجلٌ : سنب   ، أي : متغّضِ

ْنبابُ وقال :   : الرجُل الكثير الشَّّر. الّسِ

 : ُسوُء الُخلُِق وسْرَعةُ الغََضب ، وأنشد : السَّْنبَةُ و الّسْنباتُ وقال : 

ِ  من لريريريريريريريِ ايت  يريريريريريريريْ ه  قبريريريريريريريَل الةريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريْ  قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ى مريريريريريريريريريريريريريريريرين األذاأبِ و    ذاَك مريريريريريريريريريريريريريريريريا ألريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َُّْوجة  ك تأِب السَّْلباِ     من 

 : الرُجل الكذّاب الُمْغتاب. السَّنُوب قال :

 من الدهر ، وأنشد َشِمر : َسْنبَةٌ و: الشَّّرة. أبو ُعبَيد عن الكسائّي : سبّةٌ من الّدهر ،  الَمْسنَبةُ  وقال عمرو عن أبيه :

   ماء الةَّباِب ع لريْف واَن َسلَبِته  
ناب األعرابّي :َشِمر عن ابن  نابةو الّسِ ناب بالصاد ِمثله. : الّسِ  الطويُل الظَّْهر والبَْطن ، والّصِ

 االْست. : السَّْنباءُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 قال : .نََسبوَحِسيب : ذو َحَسب  نَِسيبٌ  ورجل .أنِسبائي ، وهم نَِسيبي القرابات ، يقال : فالن نََسب : النَّسبُ  قال الليث :: نسب 

 االسم. : النُّسبَةُ و،  االنتساب مصَدرُ  النِّْسبةو

 : لغتان معناهما واحد. النُّْسبةو النّْسبة وقال غيره :

 ، وهي قليلة. يَنُسبوبالنّساء  يَنِسب أبو عبيد عن الفراء : هو

ْعر في النساء ، وهو النِّسيب وقال شمر :  .َمْنِسبةً  بها بُ يَْنسِ  : رقيُق الّشِ

 وأَنَشد : .المناسيب ، وجمعه َمنسوبٌ  وقال الليث : ِشْعرٌ 

وِب  ْن مسريريريريري  ل مريريريريرين أ ريريريريريريرياِء مريريريريريِ عريريريريريلريريريريريريريُّ  هريريريريريريريل يف الريريريريريتريريريريريَّ

  
يريريريريريريريِ    لريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
ريريريريريريريِض و هريريريريريريري اِء املريريريريريري  أُ يف الريريريريريري ريريريريريريَ

  
 .باألنساب : الرجُل العاِلم النَّسَّابةو

ه األكبر. نَسبهِ  : إذا رفعَت في أنِسبُه نََسبا فالنا إلى أبيه نََسبتُ و  إلى َجّدِ

 : الطريُق المستقيم. النَّْيَسبُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

 وقال الليث : هو الطريق الُمستَِدّق الواضُح كطريق النَّْمل والَحيَّة ، وطريِق ُحُمر الَوْحش إلى مواِرِدها ، وأنشد الفّراء :

َرى الريريريريريريريلريريريريريريرياَس  لريريريريريريرييريريريريريريريه  يريريريريريريريْ ريريريريريريريا تريريريريريريريريَ بريريريريريريرياغريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريَ ِ ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدر  أو َوارد  أَيريريريريريريريريريْ
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 قلُت : وبعُضهم يقول النَّْيسم بالميم ، وهي لغة.

 لنا حتى نَعِرفَك. انتِسبْ  لنا ، بمعنَى استَْنِسبْ  : نََسبه أبو زيد : يقال للّرجل إذا ُسئِل عن

يكون باآلباء ، ويكون إلى  النََّسبُ و: إذا أقبََل وأَدبَر بينهما بالنَِّميمة وغيِرها.  نَْيَسبَةً  فالٌن بيَن فالٍن وفالنٍ  نَْيسبَ  « :النوادر»في 

 البالد ، ويكون بالّصناعة.

 [ابب السني والنون مع امليم]

 س ن م
 [.مستعملة]منس : ـ  مسنـ  نمسـ  نسمـ  سمنـ  سنم

، وهي رأُس شجرةٍ من ِدّقِ الشجر يكون على رأِسها كهيئة ما يكون على رأس  َسنَمة : ِجَماٌع. الواحدة السَّنَمُ  قال الليث :: سنم 

 القََصب ، إاّل أنه ليّن تأُكلُه اإلبل أكال َخْضما.

ى السَّنَم قال : وأفَضلُ   .َسنَمة ، وهي أعظُمها األْسنَاَمة شجرةٌ تسمَّ

يَّان والغَْضَوِر والسَّ  السَّنَمة قلت : لِّ  ْنِط وما أشبََهها.تكون للنَِّصّي والّصِ

 الناُر : إذا َعُظم لََهبُها. أْسنََمتِ و .السَّنام َضْخَمةُ  : َسنِمة ، وناقةٌ  َسنِم وقال اللَّيث : َجَملٌ 

 وقال لبيد :

   ك   اِن انر  ساطع   ْسلام ها 
 .إْسناما : إذا ارتفَع لَهبُها أْسنَمتْ  فمن رواه بالفتح أراد أعاليَها ، ومن رواه بالكسر فهو مصدر أْسنامها ويروى :

ال. سنام وقال اللّيث :  : اسم َجبَل بالبَْصرة يقال : إنّه يسير مع الدَّجَّ

ْمِل : ظهوُرها المرتِفعة من أَثْباِجها ، يقال : أسنُمةُ وقال :  جعَلَه اسما لَرْملٍة بعَْينها ، ومن  أسنُمة فمن قال : ، أَسنَُمةو أسنِمة الرَّ

 الحائَط : إذا علْوتَه من ُعْرِضه. تسنَّمتُ  ، ويقال : سنام جعلها جمعَ  أسنِمة قال :

 وأْوَشَم فيه بمعنًى واحد. تََسنََّمهوثعلب عن ابن األعرابي : تََشيَّمه الشَّْيُب ، 

ُل عليهم من َمعاٍل ،  [28،  27المطففين : ] (( َعْيناً 27 َتْسِنيٍم )َوِمزاُجُه ِمنْ )وقوُل هللا جّل وعّز :  ، أي : من ماء يتَنَزَّ

َعْينا  سنَّم عين فلما نُّونَْت نُِصبَْت. والجهة األخرى : أن تَنوَي من ماء تسنيم وتُنَصب َعْينا على جهتين : إحداهما : أن تَنِوَي من

َمعِرفة ؛ وإن كان اسما للماء فالعيُن َمْعرفة  التّسنيمواسما للماء فالعيُن نَِكرة ،  التسنيمُ  يكن، كقولك : ُرفِع َعْينا ، وإن لم 

اء.  فخرجْت نَْصبا ، وهذا قوُل الفرَّ

اء. اج قوال يَقُرب معناه مّما قاله الفرَّ جَّ  وقال الزَّ

 الجمُل الناقةَ : إذا قاَعها. تسنَّموَض : إذا جاَدها. السحاُب األر تسنَّمَ  : إذا كان مرفوعا عن األرض ، يقال : ُمَسنَّم وقبرٌ 

 : الظاهُر على َوْجه األرض. السَّنِمُ  والماءُ 
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 .«السَّنِم خيُر الماءِ »في الحديث : و

 .تََسنَّمه وكلُّ شيء َعال شيئا فقد

الفحُل الناقةَ : إذا ركَب ظهَرها  تََسنَّمَ ومن الّطعام أو غيِره.  امالسَّن : إذا َمألْتَه ثّم َحَملَت فوقَه ِمثْلَ  تَْسنِيما اإلناء َسنَّْمتُ  أبو َزيد :

 وكان في بني أسد رجل ضمن لهم رزق كل بنت تولد فيهم ، وكان يقال له : .تََسنَّْمتَه ، وكذلك كلُّ ما ركبته ُمْقبِال أو مدبِرا فقد

م  ، ومنه قول الكميت : النّسمات محيي المنّسِ

 م  قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريور واملريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ و 

  
 فريريريارس يُو الفيلق العضريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذو الَعصريريريريريريريريريريريريريريريريِ  و  

  
بكّل ُعْضٍو منه  عزوجلمؤمنةً َوقَى هللا  نََسمةً  َمن أعتق»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىَرَوى شمر بإسناٍد له عن النبّيِ : نسم 

 .«ُعْضوا من النار

 : النّْفس. النََّسَمة قال شمر : قال خالد :

 .النسيم : الّروح. وكذلك النََّسمو. نََسمة دابّة في َجْوفها ُروح فهيقال : وكلُّ 

 قال األغلب :

َة الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ مي  يريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ َ اِر نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ ْرَب الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
س   فريريريريريريريريريْ ر ق  بريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريم و يريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : الروح. بالنسيم قال أبو منصور : أراد بالنفس ههنا : جسم اإلنسان أو دمه ، ال الروح. وأراد

 .نََسمة أي : من أعتق ذا «نَسمةً  َمن أعتق»:  السالمعليهقوله  ومعنى

ةٌ عبٌد أو أََمةٌ. النََّسمة وقال ابن شميل :  : ُغرَّ

حّدثنا الحسين بُن إدريَس قال : حّدثنا سويد عن ابن المبارك ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، قال : حّدثني طلحةُ الياِميَّ عن و

فقال : َعلِّْمني َعَمال يُْدِخلُنِي الجنَّةَ  وسلمعليههللاصلىعبد الرحمن بن َعْوَسَجة عن البََراء بن عازب قال : جاء أعرابيٌّ إلى النّبّي 

قبة النََّسمة إن كنت أَْقَصرت الُخْطبَة فَقَد أعَرْضَت المسألة ، أَْعتِقْ » فقال : ،  .«، وفُكَّ الرَّ

قبة أْن تُعيَن في ثََمنِها والِمْنحة الَوكوف والقيُء َعلَى ذي  النَّسمة ال ، ِعتْقُ »قال :  ؟َولَْيَسا واحداأَ قال :  َد بِِعتِْقَها وفكُّ الرَّ أن تَفَرَّ

ح اّل من م الظالم ، فإن لم تُِطْق ذلك فأَْطِعم الجائَع واْسِق الظمآن وُمْر بالمْعروف واْنهَ عن المنكر ، فإِْن لم تُِطق فُكفَّ لسانَك إالرَّ

 .«خير

يح الض يَْنِسم كنَْسم المريُض الذي قد أَشفَى َعلَى الموت ، يقال : فالنٌ  : الناِسمُ  وقال شمر : قال ابن األعرابّي : عيف ، وقال الّرِ

ار :  الَمرَّ

ِ  مريريرين َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريِم  هريريريريريريريْ َ  اجلريريريَ وا وبريريريعريريريريريريريْ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريني َرهريريريْ

  
تريريورو   يريريريريريريرياِء َغضريريريريريريريريريريريريريريريرييريريِض الريري ريريرِف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريرين مسريريَ

  
 : إذا أحيَْيتَها أو أعتَْقتَها ، قال الكميت : نَّسْمُت نََسمةً  ويقال :

وُِّ و  ا ابريريريريريريريريرين  كريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَّ ه  و مريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ م  قريريريريريريريريريَ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ
 
 املريريريريريريريريري

  
ِ  و   َلِق الَعضريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ذ و الَعضريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريَاِرس  يوُِ الَفيريْ

  
مو  .النَّسمات : ُمحيِي الُمنّسِ

 : الَخْلق يكون ذلك للّصغير والكبير والدواّب وغيِرها ، النَّسمة قال : وقال بعضهم :
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 ولكلِّ من كان يف َجْوفه روٌ  مسىت قالوا لل َّْت.
 وأنشد شمر :

ّم  ف األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّي ذا األنريريريريريريْ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر الريريريريريري ريريريريريريَ    ُّ فريريريريريريَ

  
ْم   َه مريريريريريرين  ريريريريريريلريريريريريريرية أمريريريريريري ريريريريريريرياَل الريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريْ يريريريريريريَّ  هريريريريريريَ

  
 : ههنا طيٌر ِسراع ِخفاٌف ال يَستبِينُها اإِلنسان من ِخفَّتها وسرعتها. النََّسم قال :

 قال : وهي فوَق الخَطاطيف ، ُغبٌر تعلوهّن ُخْضرة.

 فالنا أي : وجدُت ريَحه وَوَجَد ِريِحي ؛ وأنشد : ناسمتُ  كالنَّفَس ، ومنه يقال : النََّسموقال : 

ْهِر ذو َنَسِم      ال أيَملنَّ ص ر وَف ال َّ
 أي : ذو نَفَس.

وح ، ويقال ما بها ذو النََّسمُ  وقال الليث : يح : هبُوبُها. نَسيمُ و ، أي : ذو ُروح. قال : نَسم : نَْفس الرُّ  الّرِ

ياح ، أي : النِّسيم وقال ابن شميل : َوْيُد. من الّرِ  الرُّ

َوْيد. نَسيم أي : هبت ُهبوبا ُرويدا ذات : نسيمٍ  ريحها بشيٍء من تَنسَّمتْ وقال :   ، وهو الرُّ

 قيل : ،«النَّسمة تنكَّبُوا الغُباَر فإّن منه تكون» في الحديث :ومن الّرياح التي تجيء بنَفَس َضِعيف ،  النّسيم قال أبو عبيد :

يَت الِعلَّة النَّسمة ْبو ، وال يزال صاحُب هذه العلَّة يتَنَفّس نَفَسا ضعيفا ، فسّمِ  الستراَحتِه إلى تنفُِّسه. نََسمة ههنا الرَّ

 أنا ، وقال الشاعر : تنسَّمتُهاوالريُح  تنسَّمت ويقال :

مريريريريريريريْه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا رِيريريريٌح  ذا مريريريريريريريا تريريريَ بريريريريريريريَ  فريريريريريريريِإنَّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْه  ريريريريريريريري    لريريريريريريريريّ زون   ريريريريريريريريََ بريريريريريريريريْ    ريريريريريريريريَ هريريريريريريرياعريريريريريريريريلريريريريريريريريى كريريريريريريريريِ  ومريريريريريريريري 

  
 العليل أو المحزون هبوَب الّريح الطيبة وَجد لها َخفّا وفََرحا. تَنسَّم وإذا

وفي تفسيره قوالن : أحُدهما : بُِعثُت في  ،«الساعة نََسم بعثُت في» أنه قال : وسلمعليههللاصلىفي حديٍث مرفوعٍ إلى النّبي و

 َضْعف ُهبوبها وأّول أشراِطها وهذا قول ابن األعرابّي.

يح. وقال غيُره : معنى قوله : بُِعثُْت في النَِّسيمُ  وقال : الساعة ، أي : في َذِوي أْرواح َخلَقهم هللا وقَت  نََسم : أْول ُهبوِب الّرِ

 آِخر النَّشء من بني آدم.اقتراب الساعة ، كأنه قال : في 

 ما في ، يقال : أناِسم بمعنى الَخْلق النََّسم : العَْرقة في الحَمام وغيره ، ويُْجَمع النَّْسَمةُ و: العََرق ،  النَِّسيم وقال ابن األعرابي :

 جمُع الجمع. أناِسمُ  ، ثم النََّسم أَْنساما مثلُه. كأنّه جمع األناِسم

تَبَيَّن  ، أي : المنِسم ؛ يقال : قد استقام وإن الّرجَل لنبٌي فأسلَم المْنِسم وإسالِمه أنّه قال : لقد استقام في حديث َعمرو بن العاصو

 من األمر أعِرُف به َوْجَهه ؛ وقال أوُس بُن َحَجَر : َمْنِسما الّطريُق. ويقال : رأيتُ 

ة   َويريريريريريريْ ريريريريريريريَ ه  يريريريريريوَُ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريْ مريريريريريري لريريريريري ريريريريريريري  بريريريريرييريريريريريريّ عريريريريريَ  لريريريريريَ

  
هريريريريريريريريَ   وجريريريريريريريريْ ِم ملريريريريريريريرين كريريريريريريريريان ذا رأي  بريريريريريريريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِة مريريريريريريريريَ
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مة ، بهما يُستَبان أثُر البَعير الّضال ؛ لكّل ُخفِ  َمْنَسَما أي : بوجِه بَيان. واألصُل فيه  ُخّفِ البعير ، وهما كالظْفَرين في مقّدِ

 .َمْنسم ، وللنَّعامة مْنِسم ، ولُخّف الِفيلِ  َمنِسمان

 لألحوص :: الطريق ، وأنَشد  المْنِسم وقال أبو مالك :

مريريريريريريريةٌ و  ه يومريريريريريريريا على اللريريريريريريرياس َغسريريريريريريريريريريريريريريْ   ن أظلمريريريريريريريْ

  
م    ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء بريريريريريريريكريريريريريريريْم    َل مريريريريريريريرواَن مريريريريريريريَ

  
 يعني الطريق. والغَْسَمةُ : الظُّلمة.

نَِمس يَْنمَس  : فساُد السَّْمن وفساُد الغالية ، وكذلك كّل ِطيٍب وُدْهن إذا تغيّر وفََسد فسادا لَِزجا ؛ والفعلُ  النََّمسُ  قال اللّيث :: نمس 

 .نَمس فهو نََمسا

 : إذا أنتَن. نَِسموالَوَدك  نَمسَ  وقال غيُره :

ِرّماح : منمس األقُِط فهو نمَّسو  : إذا أَنتَن. قال الّطِ

   م لمِّس  ثتاِن الَكرِيِ  الضَّواِئِن 
 والَكِريص : األقِط.

باع. النِّمسُ  وقال اللّيث :  : َسبُع ، من أخبَث الّسِ

: ُدَوْيبَّة يتّخذها الناظُر إذا اشتدَّ خوفُه من الثّعابين ، ألّن هذه الدابّة تتعّرض للثّعبان وتتضاءل. وتَستَِدّق حتّى  النمس غيُره :وقال 

ى ع فََظغا  النمس ليهكأنَّها قطعةُ َحْبل ، فإذا اْنَطَوى عليها الثُّْعبان َزفَرْت وأَخذْت بنَفَِسها ، فانتفخ َجوفها فيتقّطع الثعبان وقد تطوَّ

ْفرة.  من ِشّدة الزَّ

لوَرقَةَ بِن نَْوفَل ، وكان قد قرأ الُكتُب ، فقال : إن كان ما  وسلمعليههللاصلىفي حديث الَمبعَث : أّن خديجةَ وصفْت أمَر النبي و

 .السالمعليهالّذي كان يأتي موسى  النَّاموس تقولين َحقّا فإنّه ليأتيه

ه وباطِن أمره ، ويَُخّصه بما يَستُره عن غيره ، يقال منه : قد موسالنا قال أبو ُعبَيد : ُجل الّذي يَطَِّلع على ِسّرِ  : صاحُب ِسّرِ الرَّ

 إذا ساَرْرتَه. : ناَمْستُه مناَمَسةً  ، وقد نََمَس يَْنِمس نَْمسا

 وقال الكميت :

ِذرا لريريريريريريريْ َه ومريريريريريريري  َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ زِيريريريريريريريَ  ِ ْن عريريريريريريريَ ْ  يريريريريريريريَ  فريريريريريريريأبريريريريريريريلريريريريريريريِ

  
رَّ   ا واملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريَ هريريريريريِ يريريريريريْ مريريريريريَّ اعريريريريريَ لريريريريريريرياِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
  املريريريريري

  
 إذا اْنغَلَّ في ُستْرةٍ. انِّماسا فالنٌ  انََّمسَ  قال : ويقال :

ْيد ، ومنه قوُل أَْوس بِن َحَجر : الناموسُ وقال :   أيضا : قُتَرةُ الصائد الّتي يَكُمن فيها للصَّ

را َ مريريريريريِّ بريريريريريريريا  مريريريريريريري  ى عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا مريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريالقريريريريريَ

  
فريرييريريِح سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريائريريف    ن الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه مريريِ وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريلريريريريريريريامريري 

  
ر  : الذي يدخن بأبوار اإلبل في قترته لئال يجد الوحش ريحه فينفر. المدّمِ

 : بيُت الراهب. النّاموس أبو العبّاس عن ابن األعرابي قال :

 أيضا. النّّماس النَّّمام ، وهو الناُموس وقال غيُره :

كاب ،، ألنّه يُواَرى  ناموسٌ  ويقال للّشَرك :  تحَت التراب ، وقال الراجز يصف الّرِ
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 يع  اإلبل :
ِس  بريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ س  مريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ رجريريريريريريريريريَن عريريريريريريريريرين مريريريريريريريريري   خيريريريريريريريريريَْ

  
ِس   لريريريريريريريمريريريريريريريَّ  

يريريريريريريريَس انمريريريريريريريوِس الريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريري مريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  تريريريريريريريريَ

  
 يقول : يخرجن من بلٍد مشتبِه األعالم يَشتبه على من يسلُُكه ، كما يَشتبِه على القََطا أمُر الشََّرك الّذي يُنَصب له.

 ، وأّرش بينهم وأكل بينهم. أنمسوبينهم ،  نََمس األعرابي :وقال ابن 

 وأنشد :

ْتَب فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم  و   مريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه ذا نريريريريريريريريريريريريَ

  
ل  و   مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم أمنريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ  ال مريريريريريريريريريريري 

  

 أ ّرش بريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم دائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
ل    ْ غريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 أِدّب وذو الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريريريري

  

م و  هريريريريريريريريريريريريري  ْ عريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  رائريريريريريريريريريريريريريٌ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    مريريريريريريريريريريريريِ  َرقريريريريريريريريريريريريوٌء ملريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : أصلحت. رواه ثعلب عنه. رقأت : ُمصلح. َرقوءٌ 

: أي : يَْطلبون أن  يَْستَِمنون : إذا زّوْدتَه السَّْمَن. وجاءوا سّمْنتُه له : إذا أَدْمَت له بالسَّْمن. وقد َسَمْنتُ  ابن السكيت :: سمن 

 يُوَهب لهْم السَّْمن.

ْمن وقال اللّيث : الرجُل : إذا اشتَرى َسمينا.  أَْسَمنوَسمين.  : ُمْسِمنٌ  . ورجلن ِسْمناَسِمن يَْسمَ  نَقيُض الُهزال ، والفعل الّسِ

نُ  : دواءٌ  السُّْمنَةو  به المرأة. تُسمَّ

نات ويلٌ »في الحديث : و  .«يوَم القيامة ِمْن فَتْرةٍ في الِعظام للمسمَّ

 .َسِمنا اللحَم : أي : وَجْدتَه استَْسمنتُ و

ْنتُ  اللَّبَن ، ويقال :: ِسالُء  السَّْمنو انَىو: إذا جعلَت فيه الّسْمَن.  َمْسُمون الطعاَم فهو َسمَّ إنه السَّلَوى.  طائٌر وبعضهم يقول : السُّمَّ

 : موضع في البادية. ُسْمنانو

 .ُسَماناة وبعُضهم يقول للواحدة .ُسَماني وللجميع ُسمانَى وقال بعُضهم : يقال للطائر الواحد

ْنه ن فالنا أُتَي بَسَمٍك َمْشوي فقالفي الحديث : أو  .َسّمِ

نهُ  قال أبو ُعبَيد : معنَى ْده. َسّمِ  : بَّرِ

 : التبريُد. التَّْسِمين وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابي أنه قال :

مان قومٌ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديِث النبي و ، أي : « يتسمنون»قيل : معنى قوله :  ،«يَتََسّمنُون يكون في آِخر الزَّ

 يتََكثَّرون بما لْيس فيهم من الخير ويَّدُعون ما ليس لهم من الشرف.

 وقيل : معناه : جْمعُهم الماَل ليُلَحقوا بَذِوي الّشرف.

ذو  ، كما يقال : رجٌل تاِمر والبِن ، أي : َسْمن ، أي : ذو ساِمن ورجلٌ  .ُمْسِمنون نَعَُمهم ، فهم َسِمنَتْ  القوُم : إذا أْسَمنَ  ويقال :

 : قوٌم من الِهند ُدْهِريّون. السَُّمنيَّةُ وتَْمر َولَبن. 

 : األُزر الُخْلقاُن. األْسمانُ وثعلب عن ابن األعرابي قال : األْسماُل 

 : إذا أطعمتَه أسَمْنتُهو َسّمْنتُه قال : ويقال :
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مان  ع   ، واجلميع  :  َِني م ْسِمن ورجل .السَّْمن  ْسِمل ونو  السِّ
 .امل

 في باب كثرة األكل وما يذم منه. «يتسّمنون ثم يجيء قوم»وضع محمد بن إسحاق حديثا : 

شقيق العقيلي. عن أبي هريرة قال قال : حدثنا حماد بن الحسن قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هشيم عن بشر عن عبد هللا بن 

يشهدون قبل  الّسمانة وخير أمتي القرن الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر قوم يحبون»:  وسلمعليههللاصلى: قال رسول هللا 

 .«أن يُْستشَهدوا

لَْو كان هذا في غير هذا لكان »: ـ  ويومىء بأصبعه إلى بطنهـ  سمين يقول لرجل وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر عن النبي و

 .«خيرا لك

 : الَمسَّةُ من كّل شيء. الَمنَسةُ و: النَّشاط.  الَمنَسُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي ، قال :: منس 

 فالٌن وَمَجَن بمعنى واحد. َمَسنَ  : الُمُجون ، يقال : الَمْسن عمرو عن أبيه :: مسن 

 بالسَّْوط. : الّضْربُ  الَمْسنُ  وفي كتاب الليث :

 الضرُب بالسَّوط بالشين ، واحتجَّ الليث بقول رؤبة : قلُت : هذا تَصحيف ، وصوابه : الَمشُن :

 سَِّن  و   
 يف أَ اِديِ  السياِ  امل

واة رَووه بالشين ، وهو الصواب.  فَرواه بالسين والرُّ

 : اْلَخْدش. الَمْشن وقال أبو عمرو :

 مهمل. س ف ب ، س ف م :

 [السني والباء وامليم معهماابب ]

 س ب م
 استُعمل من وجوهه : بسم.

أنه  وسلمعليههللاصلىفي صفة النبي و. بَّسامة وامرأةٌ  بَسَّام : إذا فتح َشفَتَْيه كالُمكاِشر. ورجل بََسَم يَْبِسم بَسما قال الليث :: بسم 

 نًى واحد.بمع تبسَّمو ابتَسمو بََسمَ  يقال : ،التبسُّم  كان ُجلُّ َضِحكه

      



4531 

 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف السني هذه

 أمهلت السني مع الزاي فلم َتتلفا

 ابب السني مع الطاء

 (وا يء)س ط 
 [.مستعملة]طيس : ـ  وطسـ  وسطـ  طسأـ  طوسـ  سوطـ  سطا

 .بالسَّوط يَُسوُطه دابّتَه : إذا ضربَهَ  ساطَ  يقال :: سوط 

 وقال الشاعر يصف فرسا :

ة   بريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ْوب  غريريريريريريريريَ ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه كريريريريريريريريأنريريريريريريريريّ تريريريريريريريري   فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَّبريريريريريريريريريْ

  
رَا  امسي  ذا سريريريريريريريريريريريريريرييَ  َأمْسضريريريريريريريريريريريريريريَ  على اأَلْمَعِز الضريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْبتُهوقاله الشماخ يصف فرسه.   : الَمَطر. الصَّْوبو: أي حملتُه على الُحْضر في َصبٍَب من األرض.  صوَّ

 الدفعة منه. الغبيةو

، هذه كلمةٌ تقولُها العرب لكّل  [13الفجر : ] ((13 )َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَبَُّك َسْوَط َعذابٍ ) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :

رى لكّل َعذاب من َعذابهم الذي يعذّبون به ؛ فَجَ  السَّوط ، َجَرى به الكالُم والَمثَل ، ونَرى أن السَّْوطَ  نوع من العذاب تُدِخل فيه

 إذا كان فيه عنَدهم غايةُ العذاب.

طَ  به ، وإذا َخلََّط إنساٌن في أمره قيل : يَُساطُ  الّذي الِمْسَوطو: َخْلُط الشيء بعُضه ببعض.  السَّْوطُ  وقال اللّيث وغيُره :  أَْمَره َسوَّ

 ؛ وأَنَشد : تَْسويطا

ق   يريريريريريريريَم الريريريريريريريرّأي غريريريريريريريَت مريريريريريريريوفريريريريريريريَّ  ف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريهريريريريريريريا َذمريريريريريريريِ

  
اِن   عريريريريريريريَ هريريريريريريريا  ريريريريريِ  ى تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريويريريريريري ريريريريريِ لريريريريريَ  فريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه عريريريريريَ

  
يَ   به إنساٌن أو دابَّةٌ ُخِلَط الدَُّم باللّحم. ِسيطَ  ألنّه إذا السَّْوُط َسْوطا وقال غيُره : ُسّمِ

 ، أي : َخلَطه. َساَطهو

اني عن ابن السّكيت : يقال : أموالُهم  بينَهم ، أي : مختِلَطة. َسِويطةٌ  الحرَّ

 : َمَرقةٌ كثير ماُؤها وتْمُرها. السَُّوْيطاءُ  وقال الليث :

 ، التي تَتناَوُل الشيء. وأنَشد : السَّواِطي قال ابن ُشَميل : األيِدي: سطا 

   تريَلذُّ أبَِْ ِذها األْيِ ي السَّواِطي  
ُلوَن َعَلْيِهْم آَّيتِناَيكاُدوَن َيْسُطوَن اِبلَّ )وقال الفّراء في قوله تعالى :   (ِذيَن يَ ت ْ
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، يع  م ْةرِكي أهل مّكة ، كانوا  ذا  َِعوا الرجَل من املسلمني يتلو ال ر َن كاد وا يريْب ةون به ،  [72اَّج : ]
 وحنو ذلك قال أبو ُّي .

 و َشتْم وُظْلم وَضْرب.: ذ َسْطَوة َعلَى فالن ، أي : يَتَطاول عليه. وأميٌر ذو يَْسطو وقال ابن ُشَميل : فالنٌ 

 ، وقال رؤبة : َسَطا يَْسطو َسْطوا من الَخيل : البَعيد الشَّْحَوةِ وهي الَخْطوة ، وقد السَّاطي أبو عبيد عن األصمعي :

   َغْمَر الَيَ ْيِن ِ جِلراِء َساِطي  
 بيديه. يَْسطووَعلَى سائر الخيل ، ويقوُم َعلَى ِرْجليه  يسطو ألنّه ساطيا : ِشدَّة البَْطش ، وإنما ُسّمي الفرسُ  السَّْطوُ  وقال اللّيث :

 َعلَى َطروقَتِه. يَْسطو قال : والفَْحلُ 

ِحم فيَْستَْخِرَج الَولَد. السَّْطوُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :  : أن يُدِخل الرجُل اليََد في الرَّ

 : أن يُدِخل اليَد في الّرحم فيستخِرَج الَوثَْر ، وهو ماُء الفَْحل ، وقال رؤبة : الَمْسطُ و

مريريريريريريريرياِس  رَِك يف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ْن كريريريريريريريريلريريريريريريريريَه مريريريريريريريرين أَمريريريريريريريريْ

  
ي   ْ َو املريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريِ َك سريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريْ  َعَلى أ مريريريريريريريِّ

  
 المرأة إذا نََشَب ولُدها في بطنَِها ميِّتا فيُْستخَرج منها. َعلَى يُْسَطى قال اللّيث وقد

 الرجُل على المرأة إذا ِخيَف عليها ، ولم تُوَجد امرأةٌ تتولّى ذلك. يَْسُطوَ  وُرِوي عن بعض الفُقَهاء أنّه قال : ال بأَس بأَن

 ، أي : أَْخَذتَه. َسْطَوتَه ويقال : اتّقِ 

 : إذا َرفََق به. ساطاهوفالٌن فالنا : إذا َشدََّد عليه.  ساَطى ثعلب عن ابن األعرابّي :

َ  وقال أبو سعيد :  : إذا َوِطئَها ، رواه أبو تراب عنه. َشَطأَهاوالرجُل المرأة  َسَطأ

 َعلَى الحامل وساَط ، َمْقلُوٌب : إذا أَْخَرَج َولََدها. َسَطا ابن األعرابي :

 : َدواُء اْلَمِشّيِ. الطُّْوسوالقََمر ،  : الطَّْوسُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: طوس 

س وقال اللّيث : يقال للشَّيِء الَحَسن : إنّهُ   ، وقال رؤبة : لَُمَطوَّ

 َ وَِّس  
   أَُّْماَن ذاِ  الَغبريَْغ  امل

سٌ  : طائٌر َحَسن ، وَوْجهٌ  الّطاُووسوقال :   َحَسن ، وقال أبو َصْخر الُهَذِلّي : ُمَطوَّ

َذر   ْذ  ِا بريريريريريريريريريريريِذي عريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ ِا قريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرُِ   كريريريريريريريريريريَ َك كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريْ جُّ املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اف   ريريريريريريريريريريَ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ل  مريريريريريريريريريريريريري امريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريه و  هريريريريريريريريريريريريريْ وَّس  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   هريريريريريريريريريريريريْ  ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريار  وال جريريريريريريريريريريريريَ

  
ج :  في كالم أهِل الشام : الجميُل من الّرجال ، وأنَشد : الطَّاُؤوسُ  وقال المؤّرِ

كريريريريريريريا لريريريَّ  فريريريلريريريو كريريريلريريريريريريريَه طريريريريريريريا  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريكريريريلريريريريريريريَه ممريريريَ 

  
نْي  ولريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  ع  ر عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ ٌُ هريريريريريريريريريَ  ْن أنريريريريريريريريريَه أْل

  
 اسم رُجل. ُرَعينو: اللئيم.  الَّألْموقال : 

ة التي عليها كلُّ َضْرب من الَوْرد أياَم الربيع. الطاُءوسوقال :   : األرُض المخضرَّ

 : إذا َحُسن َوْجُهه ونََضر بعد ِعلّة ، وهو مأخوذ طاَس يَطوُس َطْوسا وقال أبو عمرو :
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 :  ذا َك  ر. َيِ يس طَْيسا الةيء   طاسو وهو الَ َمر.  ال َّْوس من
س أبو تراب عن األشجعي : يقال : ما أَْدِري أيَن َطَمَس وأين  ، أي : أين َذَهب. َطوَّ

 [.143البقرة : ] (طاً وََكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمًَّة َوسَ )قال هللا جل وعز : : وسط 

َعْدال. وقال بعضهم : خيارا ، واللفظان مختلفان والمعنى  َوَسطا قوالن ، قال بعضهم : (ُأمًَّة َوَسطاً )قال أبو إسحاق في قوله : 

 واحد ، ألن العَْدل خْير ، والخْير عدل.

 أي : من ِخيارهم. والعَرب تَِصف الفاضَل النََّسِب بأنه من ،قومه أْوَسط : أنه كان من وسلمعليههللاصلىقيل في صفة النبي و

، قومه ، وهذا يَعِرف حقيقتَه أهُل اللغة ، ألن العَرب تَستعمل التَّمثيل كثيرا ، فتُمثِّل القبيلةَ بالوادي ، والقاع ، وما أشبَهه  أَْوسط

ادي ، وسَرر الوادي ، وَسراَرتِه ، وِسّره ، ومعناه كلُّه من الو َوسط قوِمه ، ومن َوسط ، فيقال : هذا من َوَسُطه فخْيُر الوادي

 ، أي : ِخيارا. َوَسطا من خير مكاٍن في نََسب العرب ، وكذلك ُجِعلْت أُّمتُه أّمةً  وسلمعليههللاصلىخيِر مكان فيه ، فكذلك النبي 

، ِمثل الَحْلقة من الناس ، والسُّْبحة  َوْسط زء من جزء فهو: أن ما كان يَبِيُن جُ  الَوَسطو الَوْسط وقال أحمد بن يحيى : الفَْرق بين

 والِعْقد.

 التسكين.« َوسط»الدار والراحِة والبُقعة وقد جاء في  َوَسط ، مثل َوَسط قال : وما كان ُمْصَمتا ال يَبين جزٌء من جزء فهو

الدار. وإذا نصبَت السيَن صار اسما لما بين َطَرفَْي كّلِ  َوْسط يكون موضعا للشيء ، كقولك : زيدٌ ـ  مخفّفاـ  الَوْسط وقال الليث :

 شيء.

د : تقول : رأِسك ُدْهٌن يا فَتَى ، ألنك أخبرَت أنه استقّر في ذلك الموضع فأَْسكْنت السين ونصْبت ألنه ظرف.  َوَسط وقال المبّرِ

 رأِْسك ُصْلب ألنه اسٌم غيُر َظْرف. َوَسط وتقول :

 خّربت كلَّه بئرا ، كقولك : الَوَسط إذا جعلتَ  الدار بئرا : وَسط نه المفعول به بعينه ، وتقول : َحفَْرتأل َوَسطه وتقول : ضربتُ 

الدار ، ألن  َوَسط الدار ، وكلُّ ما كان معه حْرُف َخْفض فقد خرج عن معنى الظرف وصار اسما ، كقولك : ِسْرُت من َوَسطُ 

ك السين من َوَسط وتقول : قمُت في« من»الضمير ك   ، ألنه ههنا ليس بظرف. وَسط الدار ، كما تقول في حاجِة َزيد ، فتحّرِ

 .َوسَطهم بمعنى واحد إذا دخلت توسْطتهمو،  َوَسْطتهموالقوَم  أوَسْطتُ  َسلَمة عن الفّراء :

 [.5العاديات : ] ((5) مَجْعاً فَ َوَسْطَن ِبِه )قال هللا تعالى : 

ي .َوْسَطهم : إذا صار يَِسطهم الٌن جماعةً من الناس وهوف َوَسط وقال الليث : يقال : ْحل واسطُ  قال : وإنما ُسّمِ  الرَّ
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الِكْرس  َوسريريريَ  الِ الدأب ، وهي اجلوهرأب اليت تكون يف واسريريري ة بني ا  َرأب وال اِدمة ، وكذلك َوسريريريَ ٌ  ألنه واسريريري ا
.  املليتُو

واحل ،  واِسطِ  قلُت : أخطأ الليث في تفسير حال على الرَّ ْحل ولم يُثْبته ، وإنما يَعرف هذا َمن شاهد العَرب ومارس َشدَّ الّرِ الرَّ

ر كالَم العَرب على قِياساِت خواِطر الوْهم فإن خطأَه يكثُر.  فأما من يفّسِ

ْحل َشْرخان : وهما َطَرفاه ِمثل قََربوس السَّْرج ، فالطََّرف الذي يلي َذنَب ال ْحل وُمؤخرته ، والطرُف قلُت : وللرَّ بعيِر آخَرةُ الرَّ

ْحل بال هاء ، ولم يُسمَ  واِسطُ  الذي يلي رأس البعيرِ  ْحل  َوَسطٌ  ألنه واسطا الرَّ بين اآلخرة والقادمة كما قال الليث ، وال قادمةَ للرَّ

ن في الصُّحف من بَتَّةً ، إنما القادمة الواحدةُ من قَواِدم الريش ، ويَضَرع الناقة قاِدمان وآِخران بغ ير هاء ، وكالُم العَرب يَُدوَّ

ا حيث يصّح ، إما أن يؤخذ عن إمام ثقٍة عَرَف كالم العرب وشاَهدهم ، أو يُتلقَّى عن ُمَؤّدٍ ثقة يَرِوي عن الثِّقات المقبولين ، فأم

 عباراُت من ال معرفة له وال ُمشاَهدة فإنه يفِسد الكالَم ويُزيله عن صيغته.

ْحلوقال ابن ش حال : وفي الرَّ  مقدَُّمه الطويل الذي يِلي صدَر الراكب ، وأما فواسُطه وآخرته وَمْوِرُكه ، واسطه ميل في باب الّرِ

 فمْؤِخرتُه وهي خشبتُه العريضة الطويلة الّتي تُحاِذي برأِس الراكب. آخَرته

 ِله.: الشَّْرخان ، يقال : َرِكب بين َشْرَخْي َرحْ  الَواسطُ وقال : واآلِخرة 

 .َوَسطها الِقالدة : فهي الجوهرة الفاخرة الّتي تُجعَل في واِسطةُ  قلُت : فهذا الّذي وَصفَه النَّْضر صحيٌح كلُّه ال شك فيه ، وأما

 .وسَّطه توسيطاو َوُسط َوساَطةً وِسَطة الّدار والَحَسب في قوِمه ، وقد َوِسيطُ  وقال اللّيث : فالنٌ 

 وأَنشَد :

 يتلَة األ ْص  ّما   وّسْ ه  من مَسلْ 
 : العََدد الكثير. الطَّْيس قال اللّيث :: طيس 

 وقال رؤبة :

ِس  يريريريريريريريريريْ ِ يريريريريريريريريري  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ ي كريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ َ ْد   قريريريريريريريريريومريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريَ

  
ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِي   ُ  لريريريريريريريريريَ را َ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريوُ  الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ   ْذ َذهريريريريريريريريريَ

  
األرِض من األنام فهَو ، فقال بعضهم : كلُّ من على ظهِر  الطَّْيس واختلفوا في تفسير أراد : بقوله ليسي ، أي : َغْيِري. قال :

 وقال بعٌض : بل كلُّ َخْلق كثير النَّْسل ، نحو : النَّمل والذُّباب والَهوام. .الطَّْيس من

 كثيرة. َطْيسٌ  : إذا َكثُر. وِحْنطة طاَس يَطيُس َطْيسا وقال أبو َعْمرو :

ً  قيل : أبو ُعبيد عن األصمعّي : إذا َغلَب الدََّسم على قَْلب اآلكل فاتََّخم: طسأ   وَطنَِخ يطنخ َطْنخا. َطِسىَء يَْطَسأ َطْسأ

ها لذلك ، يُهَمز وال يُهَمُز. طاسئةٌ  نفُسه فهي َطِسئتْ  وقال اللّيث : يقال :  : إذا تغيّرْت من أَْكل الدََّسم فرأيته متكّرِ
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ً  وقال أبو زيد :  : إذا اتَخْمَت عن َدَسم. َطِسئُْت طْسئا

 شيٌء ِمثْل التَّنُّور يُختَبز فيه ؛ يُشبَّه َحرُّ الَحْرب به. : الَوطيسُ  أبو عبيد :: وطس 

رة ، فإذا َحِميْت لم يمكن أحدا الوْطُء عليها ، يُضَرب َمثال لألْمر إذا اشتَّد ، فيقَال :  الَوِطيس وقال األصمعّي : : حجارةٌ مَدوَّ

 .الَوِطيس َحِمي

 أَْحِم الحجارةَ وَضْعها عليه. الشيَء ، أي : ِطِس  وقال اليمامّي : يقال :

راب في الحرب ، ومنه الَوِطيس وقال أبو سعيد : راب الَوطيس  اآلن َحِميَ  : السالمعليهقوُل علّي  : الّضِ : أي : َحِمَي الّضِ

 : التّنّوُر ، باطل. الَوطيس وَجّدِت الَحْرب ، قال : وقوُل النّاس :

الناس ، أي : يدقهم  يطس هو الوطء الذي« الوطيس حمي»في قولهم : وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي 

 : الوطء من الخيل واإلبل. الوطس ويقتلهم. وأصل

 .«الوطيس حمي»يروى أن النبي صلى هللاُ عليه وآله وسلم رفعت له يوم ُمؤتة فرأى معترك القوم فقال : و

 : إذا كسرتَه. َوقَْصتهُ و وَهْصتهُ والشيَء  وَطْستُ  وقال أبو ُعبيد :

 وأنشد :

ُ  بذا    فّ  ِميَ ِم     َتِ س  اأَلكا
ان ، ثم يُوقَد فيه حتى يَحَمى ، ثم يوَضع  الَوِطيس وقال زيد بن ُكثَْوة : يحتفر في األرض ويَصغَّر رأُسه ، ويُخَرق فيه َخْرٌق للدخَّ

 لم يَحتِرق. فيه اللَّحم ويَُسّد ، ثم يُؤتَى من الغَِد واللَّحُم غابٌّ 

 وروى ابن هانىء عن األخفش نحوه.

 ابب السني والدال

 (وا يء)س د 
 [.مستعملة]أسد : ـ  سداـ  وسدـ  ودسـ  دساـ  دوسـ  سأدـ  سود

وقَلَّما  َسْوَدة ، والِقطعة منها الّسواد : َسْفٌح مستٍو باألرض كثير الحجارة َخْشنُها ، والغالب عليها لونُ  السَّْودُ  قال الليث :: سود 

 يكون إاّل عند َجبَل فيه َمعِدن ، والجميع األْسواد.

وادُ وقال :  رار. : السَّوادُ و: نقيُض البَياض.  الّسِ  الّسِ

 .«حتى أَنهاكَ  ِسواِدي أُذُنُك على أن يُرفَع الحجاَب وتَسَمع»قال له :  وسلمليهعهللاصلىفي حديث ابن مسعوٍد : أن النبي و

واد قال أبو ُعبيد : قال األصمعي : رار ، يقال منه : : الّسِ : إذا ساَرْرتَه. قال : ولم يعِرْفها بَرْفع  ِسواداو َساَوْدتُه مساَوَدةً  الّسِ

 .ُسواد السين

 قال أبو ُعبَيد : ويجوُز الّرفع ، وهو بمنزلِة ِجواٍر وُجواٍر ، فالِجواُر الَمْصَدر ، والُجوار االسم.

 َسواِدكَ  قال : وقال األحمر : هو من إْدناءِ 



4536 

 

 ، وهو الّةخ . َسواده من
را رار ال يكون إال من إْدناءِ قال أبو ُعبيد : فهذا من الّسِ  ، وأنشدنا األحمر : الّسواد من السَّواد ر ، ألن الّسِ

واِد  ْن يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريريريريري  ْن يريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريّ دِ و مريريريريريريريريريريريريَ

  
راُِ ُِّيريريريريريريريريريريريريرا فريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريت  ُِّيريريريريريريريريريريريريرِ و    اإلعريريريريريريريريريريريريْ

  
 بياضك. سوادي قال ابن األنباري : في قولهم : ال يُزايل

 عند العرب : الشخص وكذلك البياض. السوادُ  قال األصمعي : معناه : ال يزايل شخصي شخصك.

فقال : َعِهَد إلينا رسوُل هللا  ؟ما يُبِكيك في حديِث َسْلماَن الفارسّي حين دخل عليه سعد يعودهُ فَجعَل يَبكي ، فقال له :و

لنةٌ أو َجْفنَة. األساِودُ  ليَْكِف أحَدُكم مثُل َزاد الراكب ، وهذه وسلمعليههللاصلى  َحْولي. قال : وما َحْولَه إاّل ِمْطَهرة وإجَّ

إذا رأى »الحديث :  أو إنساٍن أو غيره. ومنه َسَوادٍ  الشخوَص من الَمتاع ، وكلُّ َشْخص : َمتَاٌع من باألساِود قال أبو ُعبَيد : أراد

 جمع الجمع ، وأنشد : األساِود ثم السَّواِد أسِوَدة وَجْمعُ  قال : ،«ا تَخافُهفإنه يَخافُك كم السَّواَدين باللّيل فال يكن أجبَنَ  َسَوادا أحُدكم

م  ا وقريريريريريريريري  كريريريريريريريريان فريريريريريريريرييريريريريريريريريكريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ م عريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريرياهريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
يريريلريري هريريريريريريريا  تريريِ ْ  قريريَ َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ى مل يريريري  ْرعريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِود  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .«رقاَب بعضُصبّا يَضِرُب بعُضكم  أَساِودَ  لَتَعُوُدنَّ فيها»حين َذَكر الِفتَن :  وسلمعليههللاصلىقول النبّي و

ْهرّي : وهو َرَوى الحديَث : ينَصبُّ بالسَّْيف على رأس صاِحبه كما تَفعَل  : الحيّات ، يقول : األساِودُ  قال ابن ُعيينة : قال الزُّ

 الحيَّة إذا ارتفعْت فلَسعْت من فوُق.

ا األَرقَم فهو  أسَود . وإنما قيل لهَسواد : العظيُم ِمن الحيّات وفيه األَْسَود وقال أبو ُعبيد : ساِلٌخ ألنّه يَسلُخ ِجلَده في كّل عاٍم. وأمَّ

 .أسَودان وبَياض. وذوا الطُّْفيَتَْين : الّذي له َخطَّان سوادٌ  الّذي فيه

ْفقَة وتَبع  األسود وقال َشِمر : : أخبَُث الحيَّات وأعَظُمها وأمَكُرها ، وليس شيٌء من الحيّات أَْجَرأ منهُ ، وربما عارض الرُّ

 .األَساود الصَّوَت ، وهو الذي يَطلُب بالذَّْحل واَل يَْنجو َسِليُمه ، والجميع :

 غيُر ُمجًرى. أسَودُ  يقال : هذا

 ثمّ  أسِوَدة من الناس أي َجَماعٍة ، ثم َسَوادٍ  يعني جماعاٍت ، وهي جمعُ « ُصبّا أساِودَ  نَ لتعودُ »وقال ابن األعرابي : أراد بقوله : 

ما يَشتَِمل عليه من الَمضاِرب واآلالت  العَْسكر : َسوادُ والقَْوم ، أي : ُمعَظَمهم ،  َسوادَ  جمُع الَجْمع. ويقال : رأيتُ  أساِود

ت بنا هم الُجْمهور  األعَظم من النّاس : السَّوادوجماعات.  : أي : أساِودُ ومن الناس  َداتٌ أسوِ  والّدواّب وغيرها. أو يقال : َمرَّ

 األَعَظم ، والعََدد األكثر من المسلمين التي تجمعت على طاعة اإلمام وهو السلطان.

 قال شمر : وروي عن
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 يف الصالأب. األسَودين أنه أمر ب تل وسلمعليههللاصلىاللا 
 أيضا : التمر والماء. األسودانو: الحية والعقرب.  باألسَودين أراد

 : الماُل. السَّواد وقال أبو مالك :

 : ُصْفَرة في اللّون ، وُخْضرة في الظُّْفر تُصيُب القوَم من الماء المْلح ؛ وأَنشَد : السَّوادُ و: الَحِديث.  السَّوادُ و

َأر وا  مريريريريريريريريريو مل تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريري  وِّد واو فريريريريريريريريريإن أَنريريريريريريريريريريْ  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريرياهبريريريريريريريريا  فِّ عريريريريريريريريِ ا  يف األكريريريريريريريري  غريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريكريريريريريريريريونريريريريريريريريوا بريريريريريريريريريَ

  
ودوا يعني : عيبة الثياب ، قال :  : تَْقتُلوا. تُّسِ

 : معروف. السُّوَدد وقال اللّيث :

دو: الّذي ساَده غيُره.  ودالَمسُ و  بضم الدال األولى : لغةُ طّيء. السُّوُددُ والسيّد. قال :  : المسوَّ

يها السُّودانيةوقال :  ْدتُ و. السُّواِديّة : طائٌر من الّطير الّتي تأكل الِعنَب والَجراد ، وبعُضهم يسّمِ  الشيَء : إذا غيَّْرَت بياَضه َسوَّ

 .السؤدد أي : َغلَْبتُه بالسَّواد. أو : : ْدتهفسُ  فالنا ساَوْدتُ و. َسوادا

 أنا : إذا اسوّد وأَنشد : سِوْدتُ و

ْك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَواِدي  لريريريريريريريِ ِوْد   فريريريريلريريريريم أَمريريريريْ ه و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريتريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريائريريريريري ريريريريريريري  يريريريريريٌض بريريريريريَ ي بريريريريريِ وهريريريريريِ  قريريريريريمريريريريرييريريريريريٌ  مريريريريرين الريريريريري ريريريريري 

  
 الِجلد : أَْسود قلُت : وأنَشِدنيِه أعرابيٌّ لعنترة يصف نفسه بأنه أبيض الخلق ، وإن كان

َواد   يَّ قريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ه و عريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  
ه   ائريريريريريريريريِ ريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ْ  بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريمريريريريريريريرييريريريريريريريري   بريريريريريريريرييريريريريريريريريا.  مْل  ريريريريريريريري َ

  
 اللَّون. أسَودَ  وقال : أراد بقميِص بياٍض قلبَه ، وكان عنترةُ 

 .األَْسَوَدان ُرِوي عن عائشةَ أنّها قالت : لقد رأيتُنَا وما لنا َطعاٌم إالو

للتَّْمر دوَن الماِء فَنَعَتَُهَما جميعا بنعٍت واحد ،  السََّواد : الماُء والتَّمر ، وإنما ْسَوداناألَ  قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي واألحمُر :

يان معا باالسم األشَهر منهما ، كما قالوا : العَُمران ألبي بَْكٍر وُعَمر.  والعََرب تَفعل ذلك في الشيئين يْصَطِحبَاِن يسمَّ

 : التّْمُر والماء. األَْسَودان وقال أبو زيد :

 قال َطَرفة :

كريريريريريريريا يريريريريريريريه  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَوَد مسريريريريريريريالريريريريريريِ ِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريِّ  َأال ِ نريريريريريريَّ

  
ْل   راِب أال جبريريريريريريريريريريََ ي مريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ  َأال جبريريريريريريريريريريََ

  
 قال : أَراد الماَء.

 .أسَودَ  وقال شمر : قال غيُره : أراد ُسِقيُت ُسمَ 

 الماُء نفُسه ، وأَنَشد بيَت َطرفَة أيضا.ـ  زعمواـ  قَْطَرةً ، وهو ُسَوْيدٍ  وقال ابن األعرابّي : العََرب تقول : ما ذُْقُت عنَده من

 : َحبَّةُ الشُّونِيز. السَُّوْيَداء وقال الليث :

 األسود ، كذلك تقول العرب. وقال بعضهم : عنى به الحبة الخضراء ألن العرب تسمي الشينيز قال ابن األعرابّي : الصواب

 ، وال يقولون : ُسَوْيَداء قلبِه ، وإذا َصغَّروه ُردَّ إِلى َسَوادَ  ويقال : َرَمْيتُه فأََصْبتُ  ال :، ق أَسود أخضر واألخضر
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 قلِبه ، كما ي ولون : مَسلَّق ال ائر  يف َكِب  السماء ، ويف ك بريْيَ اِء الّسماء. َسْوداء
ساتيق ، وقد يقال السَّوادوقال :  : أي : ما َحوالَْي قََصبَتَِها وفُْسَطاِطَها  َسواُدهاو: ُكورةُ كذا وكذا  ما َحوالَي الُكوفة من القَُرى والرَّ

 من قُراها وَرَساتِيِقها.

ِميَّة حتى األَسَود وقال غيرهُ : يقال : َرَمى فالٌن بَسْهِمه ي ، وهو َسْهُمه الذي َرَمى به فأصاب الرَّ من الدَّم ،  اسودَّ  وسهِمه الُمَدّمِ

كون به ، و  قال الشاعر :وهم يتبرَّ

َرهريريريريريريريريا ه  َُّائريريريريريريريريِ َ أب  ملريريريريريريريريا جريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريالريريريريريريريريه  ريريريريريريريري 

  
ودِ   م السريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ض األسريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريري  عريريريْ َه بريريريبريريريريَ يريريريريريريريْ الَّ َرمريريريَ  هريريريَ

  
 ههنا النُّشَّاَب ، وقيل : هي سهام القَنَا. السود قال بعضهم : أراَد باألسهم

،  بَِسواد بَيََّت بَنِي ِلْحيَان فُهِزم أصحابُه وفي ِكنانتِه نَْبٌل ُمْعلَموقال أبو َسعيد : الّذي َصحَّ عندي في هذا أن الَجُموَح أََخا بَنِي َظفَر 

 فقال هذا البيت : قالت ُخلَْيَدة. ؟فقالت له امرأتُه : أين النَّْبل الّذي كنَت تَْرِمي به

ْسل يَِقلُّ فيه التَّْمر. : بالّسوادو، يَْعنُون بالبياض اللبَن ،  الّسواد والعََرب تقول : إذا َكثَُر البيَاض قَلَ   التَّْمر ، وكلُّ عاٍم يَْكثُر فيه الّرِ

 أو َخَطبوا إليه. سيَِّدهم : إذا قَتَلُوا استيادا القومُ  اْستَادَ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

ج استادَ  وقال ابن األعرابّي :  من َعقائلهم ، وأَنشَد : سيِّدةً  فالٌن في بَنِي فالٍن : إذا تزوَّ

ِه  فريريريريريريريرياهريريريريريريريريِة رَأْيريريريريريريريريِ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وُّ  مريريريريريريريريِ  أراَد ابريريريريريريريرين  كريريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريَ يريريريريريريريالريريريريريِ ْواَن لريريريريريَ تريريريريريريَ ا َأْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَّ اَد مريريريريريِ تريريريريريريريَ  لريريريريريَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ج منّا  ألن أصابتْنا َسنَة. سيّدةً  أي : أراد أن يتزوَّ

الذي يَفوق في الخيِر قوَمه. وأما قولُه جّل  الّسيّد ، قال أبو إسحاق : [39آل عمران : ] (َوَسيِ دًا َوَحُصوراً )وقولُه جّل وعّز : 

 وبَْعلُها ، أي : َزْوُجها. سيُِّدها ، فَمْعناه : أَْلفَيَا َزْوَجها ، يقال : هو [25 يوسف :] (َوَأْلَفيا َسيِ َدها َلَدى اْلبابِ )وعّز : 

دوا قال ُعَمُر بُن الخطَّاب : تفقَّهوا من قبل أنو  .تسوَّ

جوا فتِصيُروا أَْربَاَب بُيوت. قال : ويقال : ج  استادَ  قال شمر : معناه : تعلَّموا الِفْقهَ قبل أن تَزوَّ الّرجُل في بَنِي فالن : إذا تَزوَّ

 فيهم ، وأنَشد بيَت األعشى :

هريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَة مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريَ هُّ ا ريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ

  
م  و   عريريريريريريريريريريريريْ َ  نريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريرياَدهريريريريريريريريريريريرياو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 عانَتِه. َسيِّد المرأة : أَي َزْوجها ، والعَْير : سيِّدُ  وهو

يِّدُ  وقال ابُن ُشَميل :  : الّذي فاَق غيَره ، ذو العَْقل والماِل والدَّْفع والنَّْفع ، اْلُمعِطي مالَه في حقوقه ، الُمعين بنفسه ، فذلك السَّ

 .الّسيّد

 الّذي ال يَْغِلبُه َغضبُه. السيِّد قال ِعْكِرمة :و

 قتاَدة : هو العابُِد الَورع الَحليم.قال و

 الناس ، أي : ُمْعَظَمهم. يَسود سوادَ  ألنّه سيِّدا وقال أبو َخْيَرة : ُسّميَ 
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 كلُّ َمْقُهور َمْغمور بِحْلِمه. السيّد العََرب تقول : ثعلب عن أبي نصٍر عن األصمعّي :

هو هللا ، إذ كان مالك الخلق أجمعين ، وال  السيِّدُ ووَحُصورا ،  اسيد وقال ابُن األنباري : إن قال قائل : كيف سّمى هللا يحيى

 ههنا المالك ، وإنما أراد الرئيس واإلمام. بالسَّيِّد قيل : لم يرد ؟مالك لهم سواه

دُ  قال ثعلب : وقال ابن األعرابي : : اسُم  أَسَودوأن تُْؤَخذ اْلُمْصران فتُْفَصد فيها الناقةُ ويَُشدُّ رأُْسها وتُْشَوى وتُؤَكُل.  : المَسوَّ

 َعَربُهم وَعَجُمهم. ويقال : كلَّمتُه فما َردَّ َعلَيّ  وأْحَمُرهم ، أي : أَسَوُدهم أتانِي الناس : اسُم َجبَل آخر. ويقال : أَسَوَدةوَجبَل. 

 أي : ما ردَّ َعلَّي شيئا. وال بَْيَضاء ، سْوَداءَ 

ْدتُ  أبو ُعبَيد عن الفّراء :  : وهو أن يَُدقَّ اْلِمْسح الباِلي من شعر فيُداِوي به أدباَرها ، وهو جمُع الدَّبَر. تَْسِويدا اإلبلَ  سوَّ

 : الَمِلُك. السيّد َسلَمة عن الفّراء قال :

 : الحليُم. السيّدو: الرئيُس.  الّسيّدو

ْوج. السيّدوسَِّخّي. : ال السَّيّدو  : الزَّ

 : هي الطَّبيجة. ُسَويد ، أي : اصبِر. وأمُ  سَواَدك ومن أمثاِلهم : قال لي الشَُّر أَقِممْ 

 .«األعظم بالسَّواد إذا رأيتُم االختالَف فعليكم»في الحديث : و

  له ، بّرا كان أو فاجرا ، ما أَقاَم الّصالة.األعظم : ُجملةُ الناس الّتي اجتمعْت على طاعِة السلطان ، وبَخَصتْ  السَّواد قيل :

 قال : مع أمرائكم. ؟ُرِوي ذلك عن أَنَس ؛ قيل له : أين الجماعة

َي به. َسَواد ويَبُرك في َسَواد ويَنُظر في َسوادٍ  أُتِي بَكْبش يَطأُ في وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أّن النبّي و  ليضّحِ

 ؛ ألن إنساَن العيِن فيها. َسوداء أراد أن َحَدقَتَه« َسَواد يَنُظر في»قولُه : 

 وقال ُكثَير :

ا.  و  يريريريريريريريريريريريريَ ع يف بريريريريريريريريريريريريريَ الَء تريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَ ن َنريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
وادِ   ر يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريْه وتريريريريريريريريريريريريَ   ذا َدمريريريريريريريريريريريَ

  
 .َسْوداء أراد أنَّ دموَعها تَسيُل على َخّدٍ أبيَض وهي تنُظر من َحَدقة« تَدَمُع في بَياض»قوله : 

 .أسَودُ  يريد أن ما يَِلي األَْرَض منه إذا بََرك« َسوادٍ  ويَبُرك في»القوائم ،  أَْسَودُ  يريُد أنّه« َسواد يطأُ في»وقولُه : 

 البطون ، وجاء بها حمر الكلى ، معناهما مهازيل. سود أبو عبيد عن األصمعي : يقال : جاء فالن بفتحه

 إذا أَْدأَبها. قال لبيد : الرجل السَُّرى : أَْسأَدَ  بالهمز : يقال :: سأد 

َت عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا رَاكريريريريريريريريري    ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْل   ْأِش عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى كريريريريريريريريريريريريلِّ َوجريريريريريريريريريريريريَ  رَابريريريريريريريريريريريريِ   اجلريريريريريريريريريريريريَ

  
قاق : الِمْسأَدُ  أبو ُعبيد عن األحمر :  أصغَُر من الَحِميت. من الّزِ

 ـ وقال شِمر : الّذي سمعناه الُمْسأَبُ 



4540 

 

 الةراب َأْسَأب  ، وي ال للّزِق السائ  أيضا.للّزِق العيتيم ن ومله ي ال : سِ ْبه  من ري   لباء
 .َسئِيد فهو يَْسأَد َسأَدا ُجْرُحه َسئِد بالهمز : انتقاُض الُجْرح ، يقال : السَّأد وقال أبو عمرو :

 وأَنَشد :

را أَرِقريريريريريريريريريريريا ن ذاَك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريِ هُّ مريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ

  
َأدِ   ن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ي مريريريريريريريريِ اء الريريريريريريريرياّلقريريريريريريريريِ ى لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ

  
 .َمْسُؤود فهو ُسئِد وهو داٌء يأخذ الناَس ، واإلبَل والغَنَم على الماء المْلح ، وقد : ُسؤاد بعيٌر به»وقال غيُره : 

هري قال :: وسد  أخبََرني السائب بُن يزيَد : أّن ُشَريح بن  حّدثنا الُحسيُن عن ُسَويد عن ابن المبارك عن يونَس عن الزُّ

 .«القرآن يتَوّسد ذاك رجٌل ال» فقال : وسلمعليههللاصلىالَحْضَرمي ذُِكَر عند رسوِل هللا 

أحُدهما : َمْدح ، واآلَخُر : َذّم ؛ فالذي هو َمْدح أنّه ال  وجهان :« القرآن يتوسَّد ال»قال أبو العبّاس : قال ابن األعرابّي ، لقوله : 

ا ناَم لم يكن معه من القرآن شيء ، فإن كان يَنام عن القرآن ، ولكن يتهّجد به ، والّذي هو ذّم أنه ال يقرأ القرآن وال يَحفَظه ، فإذ

ه فالمعنَى هو اآلَخر.  َحِمَده فالمعنى هو األّول ، وإن كان ذمَّ

 قلت أنا : واألقرب أنّه أَثنَى عليه وَحِمَده.

كلُّ ما  : الِوسادو. سادة َوسائِدالوِ  : إذا وَضَع رأَسه عليها ، وجمعُ  تََوسََّد ِوَساَدةً و،  إَسادةً  فالٌن فالنا َوسَّدَ  وقال الليث : يقال :

 يُوَضع تحت الّرأس وإن كان من تراب أو ِحجارة.

 وقال عبُد بنِي الَحْسحاس :

ة   انريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ا ِوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَدااَن ِ   عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ

  
اِد َ و   اَداه  الريريريريريريريريريريريريريريّرِ    هتريريريريريريريريريريريريريريَ ف  هتريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : إِسادة ، كما يقال ِوشاح وإشاح. للِوسادة ويقال

بياُن إذا لَِعبوا بالَجْوز فَرمْوا  يَْسدو اإلبُل في َسْيرها بأيِديها ، وكما تَْسُدو : َمدُّ اليَِد نحَو الشيء كما السَّْدوُ  قال اللّيث :: سدا  الّصِ

د لغة ِصْبيانِيّة ، كما قالوا لألَْسد أَْزد ، وللسَّ  اد.بها في الُحْفرة. والزَّ اد َزرَّ  رَّ

 كذا وكذا ، أي : يَنُحو نحَوه. يسُدو َسْدو قال : ويقال : فالن

بياِن بالَجْوز. السَّْدوُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :  : ُركوُب الرأس في السَّير ، ومنه َزْدُو الّصِ

 وأَنَشد ابن األعرابي فيما أخبرني المنذري عن ثعلب عنه :

 َس  و   لَيِ    مائَِرأب  الّرِْجِل 
 ، وَستَاه يَْستِيه. يَْسِديه الثَّوبَ  َسِدي قال : ويقال

 وأَنشَد أيضا :

الأب  ألمريريريريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريِورِ  لريريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورِ  

َ
ح بريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَرق املريريريريريريريري  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريِ

  

فريريريريريريريريريريريورِ  عريريريريريريريريريريريْ ْ رأب الريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَ راَء مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريريري 

  
تي    يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول قريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريِر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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ورِي و  ل مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريْ

  
ِتي   يِت وهبريريريريريريريريريريريريريريريريذي نريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هبريريريريريريريريريريريريريريريريذه اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي أَيدَي اإلبلِ   لَسْدِوها بها ، ثم صار ذلك اسما لها. وقال ذو الرمة : السواِديَ  وقال غيُره : العرُب تسّمِ

  ْ َ اف   ذا  ريريريريريريريَ فريريريريريريريَ  كريريريريريريريأاّن عريريريلريريريى مسريريري  ريريريريريريريْ    ريريريِ

  
ِل   ا  لريريريريريريريريَوا ريريريريريريريريِ اِ  الريريريريريريريريّروامسريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ واديريريريريريريريريهريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد : إذا أَخَذْت أيِديهما وأرجلُهما.

 وال َستَاة ، يُضَرب لمْن ال يَُضّر وال يَنفَع. . ويقال :َسَداة ويقال : ما أنَت بلُْحَمة وال

 وأَنَشد شمر :

يريريريريريريريريال لريريريريريريريريا  ريريريريريريريريَ ن مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريري   فريريريريريريريريمريريريريريريريريا أَتْتريريريريريريريريوا يريريريريريريريريَ

  
ر مريريريريريريريريريرية  و   مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريْ ت وامريريريريريريريريريريا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  و لريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريري 

  
 يقول : إذا فعلتْم أَْمرا أَبَرْمتموه.

 : َسَدى الثّوب. األُْستيّ و األُْسِديّ  األصمعي :

 وقال الحطيئة : .أَْسَديتُهووقال ابن شميل : استَْيُت الثوَب بستاه 

ِ ّي قريريري  َجَعلريريريْه  تهلريريريك الوْرد كريريرياأل سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  م سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  بريريريريريريريريريريَ ة  ر كريريريريريريريريريري  يَّ بريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريَّ  ريريريريريريريريريريِ

َ
 أيريريريريريريريريريري ي املريريريريريريريريريري

  
 طريقا يُوَرد فيه الماُء.يصف 

 وقال اآلَخر :

مريريريريريريريريا أَّريريريريريريريريَْ ه  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اأَب فريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريْ   ذا َأاَن َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   مريريريريريريريَ مريريريريريريريا الريريريريريريري َّ يريريريريكريريريري  وَف َأكريريريريفريريريريِ َت فريريريريريريريإيّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريِ

  
 وقال الّشماخ :

ة   لريريريريريريريريَ الَل ِدمريريريريريريريريْ الء َأطريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أّن لريريريريريريريريلريريريريريريريريمريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريا وت لت هريريريريريريريا   أَبسريريريريريريريريريريريريريريريْ  َف ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الَحَسُن السيِر من اإلبل وأَنَشد :والزادي :  الّسادي َعمرو عن أبيه :

بريْعن َسْ َو َرْسَلة  تَب َّ       يريتريْ
 أي : تَُمّد َضْبعَيها.

 : الساِدُس في بعض اللّغات ، قاله ابن السكيت. الساديوقال : 

 لَيلتُنا : إذا َكثُر نَداها ، وأَنَشد : َسِديَتْ  الليث :

   َ ْس  ها الَ ْفر ولَْيٌل َسِ ي  
 : هو النََّدى القائم ، قال : الَسَدىوقال : 

يو،  أَْسَدى يُسِدي المعروف أيضا ، يقال : السََّدىوإنما يُوَصف به اللّيُل. قال :  َسدٍ  وقلَّما يقال : يومٌ   .َسدَّى يَُسّدِ

ي بينهم. والحائك َسدَّى وٍم قيل :ِخالف لُحمة الثّوب ، الواحدة َسدة ، وإذا نََسج إنساٌن كالما أو أْمرا بين ق السََّدىوقال :   يَُسّدِ

 فهي له ولغيره ، وكذلك ما أَشبَه َهذا ، وقال ُرؤبَة : التّْسِدية لنفِسه ، وأّما يَتَسدَّىوالثَّوَب 

ا َرقريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ كريريريريريريريريِة الريريريريريريريري ريريريريريريريرياِوي أَدار الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
ْزال   َل غريريريريريريريَ او أَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّى َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ
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 يَِصف السَّراب.

 إذا َماَت. أَْسَدىوإذا أَصلَح بين اثنين ،  أَْسَدىوَعْمرو عن أَبيه : أَْزَدى إذا اصطنََع معروفا ، 

 البَلَح. والسَّتَا : السََّدى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 أبو ُعبيد عن األصمعّي : إذا َوقَع البلحُ 
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ِ ية ، والوامس أب، ِم ل َعم   سريريريريَ    وق  اسريريريري  ْه َتفارِي  ه وَنِ َي قيل : بريَلحٌ  َ ى ، وق  سريريريريَ اللخل . والتريُّْفروق :  َأسريريريريْ
 ِقَمع الب ْسرأب.

 الذي يبيت حيث أمسى ؛ وأنشد : السادي قال : وقال أبو عمرو :

      على اَ لِّ وما  ته س َ ى 
 وقال :

لريريريريريريرياوَ أيمريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِديريريلريريريريريريريا و رمسريري   يريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْع   يريريريريريريريريريه املريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ   ذا أَُّل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادي وهريريريريريريريريريَ

  
 .َسداة والواحدةُ  السََّدى : هو قال : وقال أبو عمرو

 ممدوٌد البَلَح بلُغة أهل المدينة. السداءو السَدى وقال شِمر : هو

 وأنشد المازني لرؤبة :

يريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريرين  إلبريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريَ  انج يريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين ا   و    املريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

  ذا استَ ى نريّوهن  لّسيا 

 وهو النَدى. نَوهن : كأنهن يدعون به ليضربن. السَدى وهو من: إذا عرق ،  استدى قال : اإلبعاط واإلفراط واحد. إذا

 والمعنى : أنهن يكلّْفن من أصحابهن ذلك ، ألن هذا الفرس يسبقهن فيضرب أصحاب الخيل خيلهم لتلحقه.

ْنساُن َأْن ُيْتََك ُسدًى )أَ )وقول هللا تعالى :  َرك غيَر مأمور وال أن يُت ، قال المفسرون : [36القيامة : ] ((36َُيَْسُب اْْلِ

 َمنهي.

 : الُمهَمل. السَُّدى قلُت :

فالٌن األمَر : إذا َعاله وقََهره.  تَسدَّى ويقال : .السَُّدى : إذا أهَمْلتَها ، واالسم إسداءً  إِبِلي أَسَدْيت وَروى أبو ُعبيد عن أبي زيد :

 الرجُل جاريتَه : إذا َعالها ، وقال ابن ُمقبِل : تَسدَّىوفالٌن فالنا : أََخَذه من فَْوقه ،  تَسّدىو

ْيِه وهلا ذلك الِبيَلا     َأ َّ َتَس َّ
 يصُف جاريةً طرقَه خيالُها من بُْعد ، فقال لها : كيف َعلَْوت بعد َوْهن من اللَّيل ذلك البلد.

 .ُسَدى أن لهم الذّمة ، وعليهم الجزية بال َعداٍء ، النهاُر فقرَمَدى ، والليل في الحديث : أنه كتب ليهود تْيماءو

 : الغاية أراد أن لهم ذلك أبدا ما كان الليل والنهار. المّدىوالتّخليةُ.  : السَُّدىو

َدِسَي ونفسه. قال :  َدَسىواٍك ، ال زَ  داٍس  ، وهو نقيُض َزَكا يَزكو زكاةً ، َوهو يَْدسوه دسوةً  فالنٌ  َدسا قال الليث : يقال :: دسا 

 أَصوب. يَْدسوولغة ،  يَْدَسى

 : إذا استَخفَى. دسا وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 من قول هللا جلّ  َدَسا قلت : وهذا يَقُرب مّما قاله الليث ، وأحَسبُهما ذهبَا إلى قَْلب حرف التضعيف يَاًء ، واعتَبَر الليث ما قال في

 وقد بيّنُت في ُمضاعف الّسين أن [.10،  9الشمس : ] ((10َدسَّاها )( َوَقْد خاَب َمْن 9َقْد َأفْ َلَح َمْن زَكَّاها ))وعّز : 

يناِت توالت فقُلبَْت إحداُهن ياًء ، وأما َدّساها  غير َدَسا في األصل َدّسَسها ، وأن الّسِ
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ّول عن املضعَّف من  ب ال َّسِّ فال أعرفه ومل َأَ ْعه ، وهو مع ذلك غت  بعي  من الصواب.    
 وكّل شيء أخفيته وقلّلته فقد دسسته.هللا.  دّساها نفسه ، أي أخملها وخسََّس حّظها. وقيل : خابت نفس دسّ  والمعنى : خاب من

 أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده :

ا اإللريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريي   نريريريريريريريريريريريزور  امريريريريريريريريريريريرأ  أمريريريريريريريريريريريّ

  
ي و    أمريريريريريريريريا بريريريريريريريريفريريريريريريريريعريريريريريريريريل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريني فريريريريريريريرييريريريريريريريريأمتريريريريريريريريِ

  
 قال : أراد فيأتّم.

 فيُستَضاَف.فالن نفسه : إذا أخفاها وأحملها لؤما ، مخافة أن يُتنبّه له  دسّ  وقال أبو الهيثم :

 أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشد لرجل من طّي :

يريريريريَه عمرا فريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريبحريريريريه و   أنريريريريه الريريريريذي دسريريريريريريريريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريريا  يريريريريريريريريّ م أرامريريريريريريريريَل ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  م مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريري   نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريري 

  
 : أغويت وأفسدت. دّسْيت قال :

 : قبيلةٌ. َدْوسٌ  قال الليث :: دوس 

 .الدَّْوِسيّ  قلُت : منها أبو هريرةَ 

ياس : الدَّْوسو  .الدَّوائس الُكْدَس هي تَُدوسُ  ، والبقُر التي الّدِ

 في بَْيَدِرهم. الّدوائِسَ  يقال : قد ألقَوا

 : الذي يُداُس به الُكْدُس يَُجّر عليه َجّرا. الِمْدَوسُ و

ْيقَُل السيَف حتى يَجلَُوه ، وجمعُه يَُدوسُ  أيضا : َخشبةٌ يَُشد عليها ِمَسنٌ  الِمْدَوسُ و  ، ومنه قوُل أبي ذُؤيب : اِوسَمد بها الصَّ

ٌ  و  لريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ْ َوٌس مريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريريِ

  
ع    لريريريريريريريريريريَ ه هريريريريريريريريريريو َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فِّ  اّل أنريريريريريريريريريريّ  يف الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
 : ِشّدة َوْطئه الّشيَء باألقدام وقوائِم الّدواّب ، حتى يتفتّت كما يتفتُّت قََصب السنابل فيَصير تِْبنا ، ومن هذا يقال : َطِريق الدَّْوسُ و

 القَتْلى بحوافِِرها : إذا وطئَتْهم. وأنشد : تَُدوسُ  والَخْيلُ  .َمُدوسٌ 

   ف اس وه م َدْوس اََِّصيِ  فأ  ِْ  وا 
يَسة من ِديس وقال أبو زيد : فالنٌ   : الّدِ

قالوا : ريٌح وأصلُه  كلَّ َمْن ناَزلَه ، وأصلُه ِدْوس على فِْعل ، فقُِلبت الواُو ياًء لكسرةِ ما قَبلَها ، كما يَُدوس أي : شجاٌع شديد

 ِرْوح.

 الرجُل جاريتَه داسو: إذا قَتَلهم وتََخلَّل ِديَاَرهم وعاَث فيهم.  داَسهموويقال : نَزَل العدوُّ بِبنِي فالٍن في َخْيله فَحاَسهم وَجاَسهم 

 الُكْدس وِدَراُسه واحد. ِدياسو: إذا َعاَلها وبالَغ في ِجماعها ،  َدْوسا

 .بالدَّوس ولهم قد أخذناوقال أبو بكر : في ق

 السيف ، وهو صقله وِجالؤه ، وأنشد : دياس تسويةُ الحديقة وتزيينها ؛ مأخوذ من الدوس قال األصمعي :

ْ لريريريريريريه   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايف اَّريريريريريري يريريريريريري أب قريريريريريري  أضريريريريريريريريريريريريريريّر بصريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بريريريريريريريريري ريريريريريريريريرين  طريريريريريريريريريت  جريريريريريريريريريائريريريريريريريريريع  و طريريريريريريريريريول  الريريريريريريريريري ِّ س  
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 .ِمْدَوس ويقال للحجر الذي يُجلَى به السيف

قلة الواِحد : الدوسو: الذّل ،  الّدْوس األعرابي :ثعلب عن ابن   .دايس : الصَّ

ا يتَشعّب ُشعَبُه بعد ، إاّل أنّه في ذلك كثير ملتّف ، وقد الواِدس قال الليث :: ودس   من النَّبات : ما قد َغطَّى َوْجهَ األرض ولمَّ

 .ُموِدس األرُض ، ومكان أودَستِ 

 : إذا كثَُر نَباتُها. أْلَدَستْ واألرُض  أوَدَستِ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 من النّبات. الَواِدس : َرْعيُ  التَّوديس وقال الليث :

 : إذا َخرَج نَباتُها. َوَدَسها ، وما أحسنَ  أَْوَدَستْ واألرُض  تََودََّستِ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

 ن َذَهب.من بالد هللا : أي : أي َوَدس ابن السّكيت : ما أَدِري أين

،  لألََسد َمأَْسدة ، ويقال األََسد مأَْسدة له معنيان. يقال لموضع الَمأَْسدةو. أََساِودو أُْسد معروف ، وجمعه األَسدُ  قال الليث :: أسد 

باب ، ويقال :  إذا هاَرْشت بينَها. بين الِكالب : آسدتوبين القوم.  آَسْدتُ  كما يقال ، َمْسيَفة للسُّيوف ، وَمَجنَّة للِجّن ، وَمَضبّة للّضِ

 وقال رؤبة :

   ترِمي بلا ِ ل ف يُو اإليساد 
ْيد.: الَكاّلب الذي يُشِلي كلبَه ، يَْدُعوه ويُ  المؤِسدُ وبين الناس.  آَسْدتُ و  غِريه بالصَّ

 .األَسد : إذا تَحيَّر ؛ كأنه لَِقيَ  يأَسد أََسدا الرُجل أَِسدَ و: َدَعْوتَه.  أْشلَْيتهو: إذا َهيّجتَه وأغَرْيتَه  إيَسادا الكلبَ  آسْدتُ  أبو ُعبَيد :

 .كاألَسد فالٌن ، أي : صاَر في ُجْرأته اْستأَسدَ وقال الليث : 

 ، وأنشد قوَل أبي النّجم : استَأَْسد بلغ النَّباُت والتّف قيل : قدأبو ُعبَيد عن األصمعّي : إذا 

ل   يريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ه يف غريريريريريريريريريريَ نريريريريريريريريريري  ٌ  ِذ َّ ْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َه انريريريريريريريريريريريزِِل   بريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول الريريريريريريريريريريريرائريريريريريريريريريريري  َأعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .مأسدة له موضعان ، يقال لموضع األسد : المأسدةو. أُْسدو األسُد آسادا ويجمع

 أيضا. كما يقال : مشيخة لجمع الشيخ ، ومْسيفةٌ للسيوف ، وَمجنَّة للجن ، ومضبّة للضباب. مأسدة ويقال لجمع األسد :

 ابب السني والتاء
 [.مستعملة]تيس : ـ  توسـ  سأتـ  ستي (وا يء)س ت 

 وُسوِسه : إذا ُطبع عليه. توِسه الَكَرم من ابن السّكيت عن األصمعّي يقال :: توس 

 قال : وهو األصل أيضا ، وأنشد : وقال أبو زيد : هي الَخليقة.

ِلّما   اعَتَصْرن التُّوَسا 
 
   ِ ذا امل

 أي : أخرجن طبائَع الناس.

 : إذا كان قَْرناها تَْيساء : الذَّكر من الِمْعَزى. وَعْنزٌ  التّْيس وقال الليث ::  [تيس]
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 .التريَيس ، وهي بيلة التريْيس طويَلنْي كَ ْرن
 ، واألنثى َعْنز. تَْيس قال : إذا أَتَى على َولَد الِمْعَزى سنةٌ فالذَكرأبو ُعبَيد عن أبي زيد 

 التي يُشبِه قَْرناها قَْرنَيِ األوعال الَجبَلية في طولها. من الِمْعَزى : التّْيساء وقال ابن ُشَميل :

 بّما ال يَسبُّه َسبّا.يُضَرب للّرجل إذا تَكلّم بُحْمق ، ورُ « تِيسىوأَْحَمقى »وقال أبو زيد : من أمثالهم : 

ز :  وُجوسا. تُوساوويقال : بُوسا له  .فاْستَتْيََستْ  كانت َعْنزا ومن أمثالهم في الرجل الذَّليل يتَعزَّ

، كلمة تقال  تيسي َجعَاِر. قال وقوله : تِيِسي قل لها قاله ابن األعرابي. وقال القتيبي : في حديث أبي أيوب أنه ذكر القول وقال :

اإلبطال للشيء والتكذيب ؛ فكأنه قال لها كذبت يا جارية. قال : والعامة تغير هذا اللفظ ، تبدل من التاء طاء ، ومن في معنى 

السين زايا ، لتقارب ما بين هذه الحروف من المخارج قال : َوجعار : معدولة عن جاعرة ؛ كقولهم : قطام ورقاش على فَعَال ، 

 قال لها :وقال ابن السكيت : تشتم المرأة في

: موضع بالباديةَ ، كان به  تِياسوجعار. ويقال : اذهبي لكاع ، وذفار وبطار.  تيس قومي َجعار ، وتشبّه بالضبع. ويقال للضبع

 حرب حين قطعت رجل الحارث بن كعب ، فسّمَي األعرج.

 وفي بعض الشعر :

 قتَلى تِياس  عن صال  تعّرب  و   
 األعرابي ، يقال :أبو العبّاس عن ابن : ستي 

 : إذا أَسَرَع وأَنشد : َستَىوَسَدى البَعيُر 

 هبِذي ِنِتي و   هبِذه اْسيِت 
 وأَْسَدى ِضدُّ أَْلَحم. أْستَى ابن ُشَميل :

 : الثَّْوُب الُمَسدَّى. األْستِيُ  وقال أبو الهيثم :

والنِّيُر ،  األستِيّ  وهو الذي يُرفَع ثم تُدَخل الُخيُوط بين الخيوط ؛ فذلك،  السَّتَى : الِّذي يَُسّميه النسَّاجون اإلْستِيّ  وقال غيره :

 وهو قول الحطيئة :

   م ْستريْهِلك  الِوْرد كاألسيِت  ق  َجَعَلْه 
 وهذا مثل قول الّراعي :

   كأنّه م ْسح ٌل  للِِّت َمْلةور  
 في كتاب الهاء وبينت فيه ِعلَلها. اإلست وقد مضى تفسير

 إذا آذاه واستَخفَّ به. : تَاَساهو: إذا لَِعب معه الشفلقة ،  ساتَاهو لعبّاس عن ابن األعرابّي قال :أبو ا

ال تُفاِرقه وليس له  فاْستُه : إذا لم يكن له ثَروةٌ من مال ، وال َعَدٌد ِمن رجال ، يقال : استِك مع استٌ  وقال أبو َزيد : يقال ما لَك

 مال.معها أخرى من رجال وال 

 الّدهر : أَّوُل الّدهر وأَنَشد. اْستُ  وقال أبو مالك :

   ما ُّال م ْذ كاَن على اسِه الّ هِر 
 وباقي الباب في الهاء.
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 ويَْسأَبُه ؛ ونحو ذلك قال أبو زيد. يَْسأَتُه وَسأَبَه َسأَتَه أبو ُعبيد عن أبي عمرو : إذا َخنَق الرُجل الرجَل حتى يَقتلَه قيل :: سأت 

 بفتح الهمزة. َسأَت : جانِبَا الُحْلقوم حيث يَقَع فيها إصبَع الَخنّاق ، والواحد الّسأَتانِ  ل الفّراء :وقا

 س ث   س ذ   س ظ
 أهملت وجوهها.

 ابب السني والراء
 ، ورس ، أرس ، أسر ، يسر. [رأس]،  (ريسـ  روس)، رسا ،  [سور]سير ، سري ، سأر ،  (وا يء)س ر 

 ، وقال خالد : ِسرتُهوالبعيُر  سارَ  أبو عبيد عن أبي زيد ::  [سير]

ا ْرهتريريريريريريريَ ة  أنريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريّ نَبْ ِمْن سريريريريريريريريريريريريريري   فال َتغضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   ن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت هريريريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريّ  أّول  را.  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
القوُم أهلَهم ومواِشيَهم إلى  أسارَ وإلى الكأل.  أََسْرتُها الدَّابة : إذا ركبتَها ، فإذا أردَت بها المرَعى قلَت : ِسْرتُ  وقال ابن بُزرج :

ْعياَن ويُقيُموا ُهْم. والدَّابة ،  ُمساَرةٌ  لها ، والماِشيةُ  سائرٌ  إذا كان الرجُل راكبَها والرجل مسيَّرةٌ  الكأل وهو أن يُرِسلوا فيها الرُّ

 عندهم بالنَّهار والليل ، وأما السَُّرى فال يكون إاّل ليال. السيرُ و .ُمَسيَّرون والقومُ 

 : إذا كان مخطَّطا. ُمَسيَّر . وبُْردٌ ُسيوَرةو ُسيُور : ما قُدَّ من األَِديم ُطوال ، وجمعُه السَّْيرو

 ُل الشاعر :: اسُم رجل ؛ وقو َسيَّارٌ وفي النّاس.  سائِرةً  فالٌن أَمثاال َسيَّر ، وقد ساير ويقال : هذا َمثَل

ْت  و   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَة بريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وق  و   لريريريريريريريري  ْه بريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريَة الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
 للضرورة. َسْير ، فجعله َسيّار أراد ثعلبةَ بن

 إذا امتد بهم السَّْيُر في جهٍة توّجهوا إليها. : َمِسيراو يسيرون َسيرا القومُ  سار ويقال :

 وأما قولُه :

 سائر  اللاس َ ٌَج و   
 في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي. سائر أهل اللغة اتفقوا على أن معنىفإِن 

، أي :  سائر فهو َسئر يَْسأَر الباقي ؛ وكأنه من السائرو: إذا أبقْيتَها وأفضلتها ،  ُسْؤَرةً و أسأَْرُت ُسْؤرا يقال ::  [سورـ ] سأر

 فََضَل.

واقعين ، ثم قال  أسأرو سأر ، َجعَلَ  سائر : إذا أفضل ، فهو أْسأَرو َسأَر وقال ابن األعرابي فيما روى عنه أبو العباس : يقال :

القرآن جعلها بمعنى بقيٍّة من القرآن  ُسؤر من السؤرة فال أدري أراد بالسائر الُمَسيِّر أو الباقَي الفاضَل ، ومن َهَمزَ  سائر : وهو

 األخطل على وجهين :وقطعٍة ؛ وأكثر القُّراء على ترك الهمز فيها ، ويُرَوى بيُت 
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ح   لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياِس انَدمريريريريريريريريريريَ  و    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرب  مريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريريِ

  
وِر وال فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِ    ال  َّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اِر أي بُمعَْربد ، من سار يَُسور  ُسؤرا في اإلناء يُْسئِرُ  بوزن َسعّار بالهمز ، ومعناه : أنه ال ولكنه يشتَفّه كله. وُرِوَي وال فيها بَسوَّ

كأنه رّدهُ إلى  أسأَْرتُ  ، وهو الوجه وجائز أن يكون من َسأََرتْ  من سأر إذا وثب الُمعَْربُِد َعلَى من يَُشاِربه. وجائٌز أن يكون

اٌد من أَْدَرْكُت ، َوجبّار من   أْجبَْرُت.الثالثي ، كما قالوا ورَّ

 وقال ذو الّرمة :

ْ ِفر   َأْر   من مريريريريريريرياِء م  َ ْرَن  ريريريريريريريا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه غريريت مسريريريريريريريائريريريريريريريِل   ر ى لريرييريريس مريرين أعريري ريريريريريريريانريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ذو الرّمة في َحْوض سقَى فيه راحلته فشربت منه. أسأره يعني قطا وردت بقية ماء

 : وذلك إذا أبقى منه بقيّة. ُسؤرا فالٌن من طعاِمه وشرابه أسأر وقال الليث : يقال :

 قال : وبقية كّلِ شيء سورة.

 ، ومنه قول ُحَميد بن نوٍر يصف امرأة : لُسْؤرة ويقال للمرأة التي قد َخلّفت ُعْنفَُوان شبَابها وفيها بقية : إن فيها

لُّ  ُّارهريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريرياش  مريريريريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريريريري    ُّاَء مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْؤرأب   ِس فريريرييريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريْ  هريريريي قريريريريريريرياعريريريريريريريِ   و مريريرين الريريريكريريريَ

  
 قُعودها عن الحيض ألنها أسنّْت.« فهي قاعد»أراد بقوله : 

المال تُرك همزه  سؤرة من القرآن يجوز أن تكون من السورةو. ُسَؤر خياره ، وجمعه من المال : السؤرةُ ووقال ابن األنباري : 

 لما كثر في الكالم.

 .الَمْسورة قال أبو بكر : قد جلس على

ها وارتفاعها ؛ من قول العرب : المسورة قال أبو العباس : إنما سّميت  : إذا ارتفع وأنشد : يَُسور سورا الرجل سار ِمسورة لعلّوِ

   ِسر   ليه فيه أعا  السور 
 أراد : ارتفعت إليه.

يراء أبو ُعبَْيد :  : بُُرود يَُخالطها حرير. الّسِ

يراء سلمة عن الفّراء :  يضا.: الذهب الصافي أ السيراءو: ضرٌب من البُرود.  الّسِ

 .المساور : ُمتََّكأٌ من أدم وجمعَُها الِمْسورة وقال الليث :

 .َسار سْورا تناول الشراب للّرأس ؛ وقد السَّْورةوقال : 

 الخمر : ُحَميَّا دبيبها في شاربها. َسْوَرة وقال غيره :

 : أي : ذو بطش شديد. في الَحْرب سْورة إذا تناوَل رأسه وفالٌن ذو : يساوره فالن فالنا ساَور وقال الليث :

ارُ  وقال من الشَّرب :  السَّّوارومن القوم الذي يسور الشَّراب في رأسه سريعا.  السوارومن الكالب : الذي يأخذ بالرأس ،  الّسوَّ

 الذي يَُسور الشراب في رأسه سريعا.

 ، سْورا الحائطَ  ُسْرتُ و: الوثْبة ، وقد ُسْرُت إليه ، أي : وثَْبُت.  السورةُ و: الذي يواثُب نديمه إذا َشِرَب.  السَّّوار وقال غيره :
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 :  ذا َعَلْوَته . تسّورتهو 
 البِناء. سورة من القرآن فإن أبا ُعبَيدة زعم أنه مشتق من السُّورة وأما

 ، وكذلك الصُّورة تُْجَمُع صورا ، واحتج أبو ُعبَيدة بقول العجاج : ُسَورا : ِعْرٌق من أعراق الحائط ويجمع السُّورةوقال : 

   س ْر    ليه يف أعا  السُّوِر 
وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه رّد على أبي عبيدة قوله وقال : إنما تُجمع فُعلة َعلَى فعل بسكون العين إذا سبق الجمع 

 الواحد ، مثل ُصوفة وُصوف.

نَ ُهْم ِبُسوٍر َلُه ابب  )جمع سبق ُوحدانه في هذا الموضع َجمعُهُ قال هللا تعالى :  فالسُّور ، سورٌ والبناء  سورةو َفُضِرَب بَ ي ْ
 [.13الحديد : ] (ابِطُنُه ِفيِه الرَّْْحَةُ 

عند العرب : حائٌط المدينة وهو أَشرف الحيطان ، وشبّه هللا جل وعّز الحائَط الذي َحَجز بين أهل النار وأهِل  السُّوروقال : 

. كما تقول ُسور الجنة بأشرف حائط َعَرْفناه في الدنيا ، وهو اسٌم واحٌد لشيء واحد ، إال أنا إذا أردنا أن نعِرف الفرق منه قلنا

 ، مأخوذةٌ من سورة ، فإذا أردنا أن نعرف الواحدة من التّمر قُلنا تمرة ، وكل منزلة رفيعة فهي التَّمر وهو اسٌم جامٌع للجنس

 البِناء ، وقال النابغة : سورة

ورأب    أمْل تريريريريريريريريريريريريَر أن هللا أعريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريرياَك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َذب    ا يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَذبريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريك  دوَنريريريريريريريريريَ َرى كريريريريريريريريريلَّ مريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
 أي ِرفٌَع. ُسور معناه : أعطاك ِرفعة ومنزلة ، وجمعها

؛ مثل ُغْرفة وغرف ، وُرتْبة وُرتَب ، وُزْلفة وُزلَف ، فدلَّ على أنه لم يجعلها  ُسورا القرآن فإن هللا جّل وعّز جمعَها ةسور فأّما

اء مجمعون  [13هود : ] (ِبَعْشِر ُسَورٍ )، ولم يَقل  ُسورٍ  البناء لقال : فأْتوا بعْشرِ  ُسورِ  البِناء ، ألنها لو كانت من ُسور من والقُرَّ

نَ ُهْم ِبُسورٍ )في قولهم :  ُسورٍ  ، وكذلك اجتمعوا على قراءة ُسَورٍ  َعلَى فدلَّ ذلك  بسورٍ  ، ولم يقرأ [13 الحديد :] (َفُضِرَب بَ ي ْ

البناء ، وكأَن أبا ُعبيدة أراد أن يؤيَِّد قوله في الصُّور أنه جمع ُصورة ،  ُسَورِ  من ُسورة القرآن عن سور من سورة َعلَى تميُّز

ف كالم العرب عن صيغتِه ، وأدخل فيه ما ليس منه ؛ ِخْذالنا من هللا لتكذيبه بأن الصُّور قَْرن  السُّورِ وفأخطأَ في الصُّور  ، وَحرَّ

 األولى ، ثم يُحييهم بالنفخة الثانية ، وهللا حسيبُه.خلقه هللا للنَّفخ فيه حتى يُميت الخلق أجمعين بالنّفخة 

 القرآن عندنا : قِطعةٌ من القرآن َسبَق ُوْحدانُها َجْمعََها كما أّن الغُْرفة سابق للغَُرف. ُسَور من السُّورةوقال أبو الهيثم : 

منها بخاتِمتِها وباِدئتِها  ُسورة له مفصَّال ، وبيَّن كلَ شيئا بعد شيء ، وَجعَ  وسلمعليههللاصلىوأنزَل هللا جّل وعّز القرآَن على نبيّه 

 ، وميّزها من التي تليها.

 القرآن من أَْسأَْرُت ُسْؤرا : أي أَفَضْلُت فَْضال ؛ إاّل أنها لّما َكثُرْت في ُسور من السُّورة قلُت : وكأن أبا الَهْيثم َجعَل
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َلك وَأصريريل ه َمأَلك ، ويف الّلّا وأصريريل ه اهلمز. وكان أبو اهلَْي م الكالُ ويف كتاب هللا ت رك فيها اهلمز كما 
َ
ت رِك يف امل

ِ ه ، ورّ ا غّت   بعَض ألفاظه واملع   طّول الكالُ فيهما رّد على أيب عبي أب ، فا تصريريريريريريريريريرير   مله جماِمَع م اصريريريريريريريريريريِ
 معلاه.

 شيء : حّده. كل سورة وأخبرني المنذريُّ عن أبي العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 المجد عالمته وأثره وارتفاعه. سورةو

قال  وسلمعليههللاصلىحدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال : حدثنا سعيد بن مينا قال : حدثنا جابر بن عبد هللا األنصاري أن النبي 

تكلّم بالفارسية  وسلمعليههللاصلىقال أبو العباس : وإنما يراد من هذا أن النبي  ،«ُسورا قوموا لقد صنع جابر» ألصحابه :

 أي : طعاما دعا الناس إليه.« ُسورا صنع»

يتْ  السُّورة وأخبرني عن أبي العباس عن ابن األعرابي أنه قال : ْفعة : وبها ُسّمِ أي : ِرْفعة وَخْير ،  !من القرآن السُّورة : الّرِ

 فَوافَق قولُه قوَل أبي عبيدة.

، ولم يميّزوا بين ما سبَق ُوْحدانَه  ُسْورو ُسَورووالصُّورة وما أشبَهَها على ُصَور وُصْور ،  السُّورة قلُت : والبَْصريّون َجَمعوا

 الجمُع وسبق الجمَع الُوْحداُن ، والّذي حكاه أبو الهيثم هو قوُل الكوفيّين ، وهو يقول به إن شاء هللا.

 (َوُحلُّوا َأساِوَر ِمْن ِفضَّةٍ )، وقال تعالى في موضع آَخر :  [31ف : الكه] (َأساِوَر ِمْن َذَهبٍ )وأما قوُل هللا جّل وعّز : 

 ، فإن أبا إسحاق النحويَّ قال : [53الزخرف : ] (فَ َلْو ال أُْلِقَي َعَلْيِه َأْسِورَة  ِمْن َذَهبٍ )، وقال أيضا :  [21اإلنسان : ]

ْمي يُجَمع على األَْسوارو،  ِسوار جمعُ  أَْسِوَرةو، قال :  أَْسِوَرة جمعُ  األَساِورَ   أَساِورَ  : من أَساِوَرة الفُْرس ، وهو الحاِذُق بالرَّ

 أيضا ؛ وأنشد :

او  يريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِور  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِ  َوتريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  فريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريزع األَنريريريريريريريريريْ ِ يريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى أيضا نّة أَحلَّنا هللا تعالى فِيها ، وكالهما ِلباٌس ألهل الج ِسوار ، وإن كان من الذّهب فهو أيضا ُسوارا والقُْلُب من الفّضة يسمَّ

 بَرحمتِه.

 فارس ، وهو الفارس من فرسانهم المقاتل. أساورة من أسوار : ورجلٌ  ُسوارهاوالمرأة  ِسوار أبو عبيد عن الكسائي : هو

 : إذا أََمْرتَه بمعَالي األمور. ُسْرُسرْ  أبو العباس عن ابن األعرابّي : يقال للرجل

فعة إلجالل القرآن ، وقد قال ذلك جماعة من أهل اللّغة ، وهللا تعالى أعلم بما أراد. السُّورةوقال :   من القرآن : معناها : الّرِ

، وقال في موضع آخر :  [1 اإلسراء :] (ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدِه لَْيًَّل ِمَن اْلَمْسِجدِ )قال هللا جّل وعّز : : سري 

 ، فنزل القرآُن باللُّغتين. [4الفجر : ] ((4َواللَّْيِل ِإذا َيْسِر ))

 ، َوأنَشد هو أو غيره : أَسَرْيتُ وبالليل ،  َسَرْيتُ  وَرَوى أبو ُعبَيد عن أصحابه :
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   َأْسَرْ   ليَك ومل تكن َتسرِي  
 فجاء باللغتين.

 : إذا ِسْرَت ليال. َسَرْيتو أَسَرْيتُ  قال : معناه : سيَّر عبَده ، يقال : (ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدهِ )وقال أبو إسحاق في قوله : 

 : إذا مضى. َسَرى يَسِري يَمِضي ، يقال :« : يَسِري»معنى :  ((4َواللَّْيِل ِإذا َيْسِر ))وقال في قوله : 

 ألنّها رأُس آية. يَسِري  منقال : وُحذفت الياءُ 

فَِإذا َعَزَم )يُناُم فيه ؛ وقال :  فيه ؛ كما قالوا : لْيٌل نائم ، أي : يُسَرى إذا ((4َواللَّْيِل ِإذا َيْسِر ))وقال غيره في قوله : 
 ، أي : ُعِزم عليه. [21 محمد :] (اْْلَْمرُ 

 : َسْيُر الليل. السَُّرى وقال الليث :

 حاب : الذي يجيء ليال.من الس الساريةو

ُره. السَُّرى والعَرب تؤنِّثُ   وتذّكِ

 ، وقال النابغة : السَّواري : سحابةٌ تَسِري ليال ، وجمعُها الساريةُ و

ةٌ  ْوُّاء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريَ َرْ  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريه مريريريريريرين اجلريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ  الريريريريرَبَد  مريريريريريريريال  عريريريريلريريريرييريريريريريريريه جريريريريريريريامريريريريريريريِ ْزجريريريريي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريري 

  
 .الّسواري : أُْسُطوانةٌ من ِحجارة أو آُجّر وجمعُها الساريةُ و

 .َسْريا في األرض يَسري قال : وِعْرق الشَّجرِ 

 : السَّراةُ من الناس. السَُّرى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وأنشد :: إذا َشُرف ؛  َسِري يَْسَرىو،  يَسُرو ، َسَراو،  يَْسُرؤ الرُجل َسُرؤ وقال ابن السكيت وغيُره : يقال :

رَِي مريريرين الريريريّرجريريريريريريريال بريريريلريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ى السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريْ ريريريَ  تريريريريَ

  
او   رَا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَا ريريريريريريريريَ  رِِي  ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريرين  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، جاَء على غير قياس. َسِريّ  جمعُ  سَراة أي : أشَرفُهما. وقولُهم : قومٌ 

من الَجبَل : ما ارتفََع عن َمجَرى السَّْيل وانحَدَر عن  السْروُ و: الشرف.  السَّْروُ و .َسرَوات الفََرس : أَْعلى َمتْنه ، وتُْجَمع سَراةُ و

 ِحمير ، وهو النَّْعف والَخْيف. َسْرو ِغلَظ الجبل ، ومنه

 النَّهاِر. َسراةَ والضَُّحى  َسراةَ  النهار : وقت ارتفاعِ الشمس في السماء ، يقال : أتيتُه َسراةُ و

 سراة ، أي : ارتفع يرتفع فهو رفيع ، مأخوذ من يَسُرو الرجل َسُروَ  ، ومعنى: الرفع في كالم العرب  السِريّ  وقال أبو العباس :

 كل شيء : ما ارتفع منه وعال.

فَْهم  َسراة ثقيف ، ثم سراةُ  ، فأّولُه السراة وقال ابن السكيت : الطود : الجبل المشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء ، يقال له :

 آخر ذلك.وَعْدوان ، ثم األزِد ، ثم الَحّرةِ 

 .«عن فؤاد السَّقيم يَسُرووإنه يَْرتُو فؤاَد الَحزين »قال في الحساء :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أّن النبي و

 «يَْرتو»قال أبو ُعبَيد : قال األصمعّي : 
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 فمعلاه يكةف عن فؤاده األمل وي زيله.« َيسر و»يع  ية ُّه وي وِّيه ، وأما 
ْيتهو سَرْيتُهوالثوَب عنه ،  َسَرْوتُ  ولهذا قيل :  : إذا نََضْوتَه. َسرَّ

 وقال ابن َهْرَمة :

 تخاِيل  
َبا امل    َسَرى ثوبَه علك الصِّ

ليال في ُخْفيَة لئالَّ يَْنَذر بهم العَُدّو ،  تسري ألنها َسِريّةً  الُجيوش : فإنها فعيلةٌ بمعنى فاعلة ، ُسّميتْ  َسرايا من السَِّريَّة وأما

 فيَْحَذُروا أو يمتَنِعوا.

 [.24مريم : ] (َقْد َجَعَل رَبُِّك َُتَْتِك َسِرَّيًّ ) وأما قوُل هللا جّل وعّز في قّصة مريم :

 وهو قول جميع أهل اللغة ، وأنشد أبو عبيد قوَل لَبِيد : ،اْلَجْدَول : السَِّريّ  فُروي عن ابن عباس أنه قال :

ا  فريريريريريريريَ هريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريري  تريريريريِّ ٌق  ريريريريَ  حريريريري  رِ و سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريُّ

  
واعريريريريريريريريريريريريريم  بريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريّن كريريريريريريريريريريريريرير وُ    مُّ نريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريري 

  
، وهي من كبار الشجر تنبت في الجبال ، وربما اتخذ منها القسي  سراة : شجر ، الواحدة السراء أبو عبيد عن أبي عبيدة :

 العربية.

ْريةُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي : ُر الُمَدْملَك الذي ال َعْرض له. السُّْروةو الّسِ  من النَِّصال ، وهو الُمَدوَّ

 : نَِصاٌل ِرقاق. السَُّرى َشمر عن ابن األعرابّي :

 ويقال : قَِصاٌر يُرَمى بها الهَدف.

ْروة قال : وقال األَسدي : ْرِعيّة ، وذلك أنها تدخل الدروع ، ونَِصالُها ُمَسلّكةٌ كالِمْخيَط الّسِ  .تُْدَعى الّدِ

 وقال ابُن أبي الُحقَيق يَِصف الدُّروع :

َرى  ي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريفريريريريريِ ْ  كريريريريريريريه و تريريريريريَ ِل تريريريريريَ بريريريريريريريْ يريريريريريريرياَد الريريريريريلريريريريريريَّ  جريريريريريِ

  
ول    لريريريريري  فريريريريريْ را ومريريريريريَ ف  َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن بريريريريرينِي مريريريريري   مريريريريريِ

  
 ، هي النصال الصغار. السروةو الّسْرية ؛ يعني في ضبع الناقة هي في َضبعها بالسُّروة في الحديث : أنه طعنو

ي أبو عمرو يقال : هو  العََرق عن نفسه : إذا كان يَنَضُحه ، وأَنَشد : يَُسّرِ

َسّرِي  
 
   يَلَضحن ماَء الَبَ ن امل

 : أي : خياَره. سراتَه الشيَء : إذا اخترتَه ، وأخذتُ  اْستََرْيتُ  الطريق : َمتْنُه وُمْعَظمه ، ويقال : َسراةُ و

 وقال األعشى :

سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا
 
َ  امل  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  أ  ريريريريريريريريريريرِج الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريريارَاأَب   يريريريريريريريريريع  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ ْ رِهريريريريريريريريريا وأ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن  ريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريِ

  
ةٌ من  ، وهي ُدوَدة. الّسَرَوةِ  أبو ُعبَيد عن الفّراء : أرض َمْسُروَّ

 إبَل جاِره إذا َطَرقَها ليحتِلبَها دون صاِحبِها ، قال أبو َوْجزة : يَُساِري ويقال : فالنٌ 

َك ال أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِي   فريريريريريريريريريريريريريريريريِإيّنِ ال َوأ مريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ت  لريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياَ  اجلريريريريريريريريريرياِر مريريريريريريريريريريا   مريريريريريريريريريريِ َر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريََ

  
ى : ُحُمر الوحوش ، ألنّها تَرَعى لَْيال وتَنفَُّش ، ويقال : الّساِرياتُ و  إلى العَُدّو : إذا جّردها وبعثها لَْيال ؛ َسِريةً  قائُد الجيش َسرَّ
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  لّليل. السَُّرى : ك ت   َسرّاء . ورجلٌ التَّْسرِيّة   وهو
 من الحديث : أي : ذكرُت له َطَرفا منه. َرْسوا له َرَسْوتُ  قال اللّيث : يقال :: رسا 

سُّ   بمعنًى واحد. الُرُسوُّ ووقال ابن األعرابّي : الرَّ

ْسَوةوقال :   ؛ وقد قاله ابن السّكيت. َرَسَوات : الدَّْستِينَج ، والجميع الرَّ

وار وقال غيُرهما :  .َرَسَوة إذا كان من َخَرز فهو الّسِ

 : أي : تحّدثْت عنه. أَْرُسوه َرْسوا عنه حديثا رَسوتُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

 في نفسي ؛ أي : حّدثُْت به نَْفسي. أَُرسُّه الحديثَ  رَسْستُ وقال : 

ِسيُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال : ْوَم إذا نَواه قال :  َرَساوالثابُت في الَخْير والّشر ، قال :  : الرَّ إذا  فالٌن فالنا : راَسىوالصَّ

 إِذا فَاَخره. ساَراهوه ؛ سابَحَ 

ِسيُ وقال :   : العَُموُد الثابت في َوَسط الِخبَاء. الرَّ

إذا انتهى أسفَلُها إلى قَرار الماء فبَقيْت ال  : َرْسوا السفينةُ  َرَستو: إذا ثَبَت أصلُه في األرض ؛  يَْرسو الجبلُ  َرَسا وقال اللّيث :

حتى ال تسير ، وإذا ثَبَتت السحابةُ بمكان  يُرسيهاو: أْنَجُر َضْخٌم يَُشدُّ بالِحبال ويرسل في الماء فيمِسك بالسفينة  الِمْرساةوتَِسير ، 

ق عنه ُشوَّ  َمراِسيَها تُمِطر قيل : قد أَْلقَت  بِها ، قال رؤبة : َرَسا لُه فَهَدر بها وراَغْت إليه وَسَكنَْت قيل :، والفَحُل من اإلبل إذا تَفرَّ

ا ا هبريريريريريريريريِ لريريريريريريريريا َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريَ   ذا امشريريريريريريريريَْ

  
ا  ا هبريريريريريريريريريريريريَِ جريريريريريريريريريريريريَ نْي  َذا مسريريريريريريريريريريريريَ َرقريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريذاِ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
قََدماه ، أي : ثَبَتَتا ، وقال هللا جّل  َرَستْ  : انتََشرت. وقوله بذاِت َخْرقَْين ، يعني ِشقِشقةَ الفَْحل إذا َهَدر فيها ، ويقال : اشَمعلّت

اسيةُ و، قال الفّراء : ال تُنَزل عن مكانَها ِلعَظمها ،  [13سبأ : ] (َوُقُدوٍر راِسياتٍ )وعّز :   وهي القائمة. تَْرُسو : الَّتي الرَّ

واِسي والجبالُ  هود : ] (ِبْسِم هللِا ََمْراها َوُمْرساها) : هي الثّوابت ، وقال هللا جّل وعّز في قّصة نوح وسفينته : الّراسياتو الرَّ

وقرأ نافٌع وابن كثير  (ََمْراها)فقرأ الكوفيّون  (ُمجراها)، واختلفوا في  ُمْرساها ، القّراء كلُّهم اجتََمعوا على ضّم الميم من [41

 (.ُمْجراها) وأبو عمرو وابن عاِمٍر :

 .إْرساُؤهاوفالمعنى باسم هللِا إجراؤها  (ُمْرساهاوُمْجراها )وقال أبو إسحاق : من قرأ : 

 فمعناه : أن هللا تعالى يُجِريها ويُرِسيها.« ُمْرِسيهاوُمْجِريها »هللا ، ولو قُرئَْت :  أَْرساهاوالسفينةُ  َرَست وقد

 .مرساهاوها غير جاريٍة ، وجائز أن يكونا بمعنى ُمجراها َجْريُها وثباتُ  فمعناه : (َمْرساهاوَمْجراها )ومن قرأ : 

 : ِصبٌغ ؛ الَوْرسُ  قال الليث :: ورس 
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: أصريريريريريفر كأنّه لْ خ خَيرج على الّرِمث بني   ر الَ ْيظ وأّوِل الةريريريريريتاء  ذا أصريريريريرياب ال وب  الوْرس  و فعل ه.  التَّورِيسو 
 .م وِرسٌ  الّرِمث  فهو أورس لوَّنَه. وق 

ْمُث فهو حانِط ومحنِط : إذا ابيّض وأَْدَرك ، فإذا جاَوَز ذلك قيلوقال شمر :   مورس ، وال يقال وارس فهو أَْوَرس يقال أَحنََط الّرِ

 .الوارسو، وإنه لَحَسن الحانِط 

 من القداح النُّضار من أجودها. الوْرسيُ  وقال الليث :

 ن ليَّن االنقياد ، يوَصف به اإلنسان والفََرس ، وأنشد :: إذا كا يََسرٌ وخفيٌف  ليَْسرٌ  قال الليث : يقال إنه: يسر 

ْزرِي  يتريريريريريريريريريريريريريريي ونريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريُّ   يّنِ عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريََ

  
رِ   تريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ر   ن مريريريريريريريريرياَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َيْسٌر ملن أَراد ي ْسرِي و 

 وعسرة. يَسرة خفاٌف : إذا ُكّن طوَعه ، والواحدة ليََسراتٌ  ويقال : إن قوائَم هذا الفرس

 .أَيسر كان أَعسرَ روى عن عمر : أنه و

 ، وهو الذي يعمل بيدْيه جميعا ، وهو األضبط. يسرٌ  قال أبو عبيد : هكذا رِوي في الحديث ، وأما كالم العرب فإنه : أعسرُ 

 من هذا. يَسرةً  ويقال : فالن

 كانت يمينه أضعَف من بيَسرٍ  في القّوةِ مثُل يمينه قال فإذا كان أعسر وليس يساره الذي اليَسر وقال شمر : قال األصمعّي :

 .يساره

تكون  اليسرةوفي اليد ، وليس لهذا أصل ،  اليَسرة . قال : وأحَسبه مأخوذا منأَيسر ، وأعسرُ  يَسرٌ  وقال أبو زيد : رجٌل أعسرُ 

ليب. اليُسرىوفي اليُمنى  ع الخطوَط التي تكون في الراحة كأنّها الصَّ  ، وهو َخّط يكون في الراحة يُقّطِ

 ، وأنشد : يَسر شمر : ويقال في فالنقال 

   فَتم َّ اللريَّزَْع من َيَسرِْه  
 هكذا ُرِوي عن األصمعّي قال : وفّسره ِحياَل وجهه.

 : ما كان حذاَء وجِهك. اليَسرُ وأبو عبيد عن األصمعي قال : الشَّْزُر : ما طعَْنَت عن يمينك وِشمالك ، 

 .يُسِره فتَمنى النَّْزع من إلى أَسفَل ، ورواه ابن األعرابّي : اليَسرُ و،  : الفَتْل إلى فوق الشْزرُ  وقال غيُره :

 .يُسره ورواه أبو عبيدة في .يُسرى جمعُ 

 .يسار يريد : جمع

 : تعمل بيديها جميعا. يَسرةٌ  ، وامرأةٌ َعسراء يَسرُ  قال الليث : أعسرُ 

 : تعمل بيديها جميعا. يَسرةٌ  وقال ابن السّكيت : يقال فالن أعَسرُ 

 .أْيَسر ، وال تقُل أْعسر يَسرا : إذا كان يعمل بكْلتَا يدْيه. وكان عمُر أعسرَ  يسرٌ 

 .اليسرى : اليَدُ  اليساروُمْزجةُ ما بين األسّرة من أسراِر الراحة يُتَيَّمن بها ، وهي من عالمات السخاء.  اليسرة وقال الليث :

 كالَمْيَمنة. ةالَمْيسرَ وكالياِمن ،  الياسرو

 .اليُسرى : اليَدُ  اليسارو اليَسرو



4555 

 

 .يَسار من الِغنى والّسعة وال يقال الياسرو

َمن. التّْيُسور مصنوٌع سمين ، وإنه لَحسن َمْيسور فالن فَرَسه فهو يسر وقال أبو الدُّقيش :  إذا كان حسَن الّسِ

 قال المّرار يصُف فرسا :

اّلتريريريريريريريريريريريريريريه  ْوانه عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ  عريريريريريريريلريريريريريريريىو   مريريريريريريري  وِر مريريريريريريريلريريريريريريريه والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريتريريريريريريريريَّ

  
 ؛ وهو ِضّد ما تَعّسر واْلتََوى. اْستَْيَسرَ  وما تَيَسَّر ويقال : ُخْذ ما

د عليه  أَْيِسرْ  : إذا بََرَد. ويقال : تَيسُّرا النهارُ  تَيسَّر وقال أبو زيد : أخاك ، أي : نَفِّس عليه في الطَّلب وال تُْعِسره ، أي : ال تَُشّدِ

 ق.وال تضيِّ 

ُرُه ِلْلُيْسرى )) : عزوجلسلمة عن الفراء في قول هللا   سنهيّئُه للعْودة إلى العمل الصالح. ، قال : [7الليل : ] ((7َفَسنُ َيسِ 

ُرُه ِلْلُعْسرى )) الغنم : إذا ولدت وتهيأت للوالدة. قال : وقال : يّسرت والعرب تقول : قد يقول  [10الليل : ] ((10َفَسنُ َيسِ 

ِر الَِّذيَن َكَفُروا ):  عزوجلقال الفراء : وهذا كقول هللا  ؟تيسير وهل في العسرى ؟للعسرى تيّسره كيف كان القائل : َوَبشِ 
، فالبشارة في األصل المفِرح. فإذا جمعت في كالمين أحدهما خير ، واآلخر شر ، جاز التبشير  [3التوبة : ] (ِبَعذاٍب أَلِيمٍ 

 فيهما جميعا.

 في القوة مثل يمينه. يساره الذي : اليََسرُ  أبو عدنان عن األصمعي قال :

 .يساره ، كانت يمينه أضعف من بيَسر قال : ومثله األضبط. قال : وإذا كان أعسر ، وليس

 الَمْيِسر ، قال مجاهد : كلُّ شيء فيه قِمار فهو من [219البقرة : ] (َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسرِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 حتى ِلعُب الّصبيان بالَجْوز.

ْطَرْنجو  أنه الِقمار بالِقداح في كّل شيء. الَميسر ال عطاء فيق ؛ ونحو ذلك العََجم َميِسرُ  ُرِوَي عن علّي أنه قال : الّشِ

 ؛ وأَنَشد : اليَُسورو اليََسر : الّذي له قِْدح وهو الياِسر شمر عن ابن األعرابّي :

ريريريريريريريريريريريري    ْرىب قريريريريريريريريريريريَ ن مريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَّ

  
ورِ و   ر  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َن مريريريريريريريريرين َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ا أَتريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريَ

  
 : إذا جاء بِقْدحه ِللِقمار. يََسر يَْيِسر قال : وقد

 َجّزأَْت لَحَمها. الناقةَ : يََسْرتُ و: أي : نََحروا.  يََسروا : الَجّزار. وقد الياِسر وقال ابن ُشميل :

 الذين يَلُون قِسمةَ الَجُزور. : الياِسُرونووهم الذين يُقاِمرون ، قال :  : يَسرٌ  واحدهم األْيسار وقال أبو ُعبيد :

 األعشى : وقال في قول

 اجلاِعل و ال  وِ  على الياسِر و   
 يعني الَجّزار.

 قال : وقال أبو ُعبيدة في قول الشاعر :
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ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ونريريريري   عريريريريريريري   ذ يريريريريريَ ل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أقريريريريول  ألهريريريريريريريْ

  
َ ُِ أ  وا َأيّن ابريريريريريريريريرين  فريريريريريريريريريارِس َُّهريريريريريريريريريْ َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ  مل تريريريريريريريريريريَ

  
 فقال : َمْيِسرا أي تجتزرونني وتقتَِسُمونني وَجعل لَبيٌد الجزورَ  الَمْيسر إنه من

ْف عريريريريريريريريريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريرياراِ  واُو   اعريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِ َرك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َن مريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري   حنريريريريريريريريريريريَْ

  
ي الَميسر وقال القُتَْيبّي : أُ أَْجزاء ؛ فكأنه موضُع التّجزئة ، وكّل شيء جّزأتَه فقد َمْيِسرا : الَجُزور نفُسه ؛ سّمِ ،  يَسْرته ألنه يجزَّ

ىء لحَم الجزور. الياِسرو  : الجاِزر. ألنه يَُجّزِ

 .الياسر وهذا األصل في

 ألنهم جازرون : إذ كانوا سببا لذلك. ياسرون ثم يقال للضاربين بالقداح والمغامرين على الجزور :

 .أَْيَسار : َوْسٌم في الفَِخَذين. وجمعُها اليََسرة عمرو : أبو ُعبيد عن أَبي

 ومنه قول ابن مقبل :

 عريريريريلريريريريى ذا  أيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار كريريريريريريريأن ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريوعريريريريهريريريريريريريا

  
 أمسريريلريريريريريريرياءهريريريريريريريا الريريعريريلريرييريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريّ ريرييريريف املةريريريريريريريريريريريريريريريريبريريّح و  

  
 يعني الوسم في الفخذين. ويقال : أراد قوائم ابنه.

 البعيِر قوائُمه ، وقال ابن فَْسَوة : يََسراتُ  وقال غيره :

اهلريريريريريريريريريريا  اِء كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريريَ راٌ  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْبَدِ   الأب  ومريريريريريريريريريريريريريِ نْي  ذي عريريريريريريريريريريريريريَ ع  قريريريريريريريريريريريريريَ واقريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : شبَّه قوائَِمها بمَطارِق الَحّداد.

 الغَنَُم : إذا َكثُرت وَكثَُر ألبانُها ونَْسلُها ، وأَنَشد : يَسََّرت أبو ُعبيد :

ا مريريريريريريريريريريرياِن و منريريريريريريريريريريريّ ْزعريريريريريريريريريريري  َ اان يريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريِّ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريا أْن   ودانريريريريريريريِ اَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريا ريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ َرْ  غريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الغني. لليسار : َمْيُسرةو َمْيَسرة ُحكي ذلك عن الكسائي. ويقال :

رع الحصينة ؛ وأنشد : : األُسرة شمر :« : كتاب العين»في : أسر   الّدِ

ض  و  يريريريريريريريريريريريريْ َرأب اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اء  والريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَ  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل  والريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا     املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : شديٌد. َمأْطورو مأسورٌ  أََطَره هللا أْحسن األْطر ، ورُجلٌ ، و األْسرِ  هللا أْحسن أَسَره وقال الفّراء :

،  اإلسار قَتَبَهُ : أي : ما أْحسن ما َشدَّه بالِقّد ، والِقدُّ : الذي يُْؤَسُر به القَتَب يسمى أسر وقال األصمعّي : يقال : ما أَْحسن ما

 .مآسيرٌ  ، وأَْقتَاب َمأْسور . وقَتَبٌ أُُسرٌ  وجمعُه

 . وهو الِقد لئال يُفلت.باإلسار ، ألن آِخذه يستوثق منه أَسير من العَُدو : لألسير وقيل

 .األسير أسرى وقال أبو إسحاق : يجمع

 قال : وفَْعلَى جمٌع لكل ما أصيبوا به في أبدانهم أو عقولهم ، مثل : مريض ومرضى. وأحمق وحمقى ، وسكران وسكرى.

 فهو جمُع الجمع. [85بقرة : ال] (ُأسارى) و أسرى قال : ومن قرأ :
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 ، أي : شددنا َخْلقَهم ، وجاء في التفسير : مفاِصلَهم. [28اإلنسان : ] (َوَشَدْدَّن َأْسَرُهمْ )وقال هللا جّل وعّز : 

 ، يعني َمْصرفي البَْول. والغائِط إذا خرج األذى تَقبضتَا. (َوَشَدْدَّن َأْسَرُهمْ )وقال ابن األعرابي : 

 الخْلق : إذا كان معصوب الخْلِق غير ُمستَْرِخ. أْسرِ  ويقال : فالٌن شديد

 فأطلقا : مأسورين وقال العجاج يذكر رجلين كانا

 فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريحريريريريريريريا بريريريريريريريلريريريريريريريجريريريريريريريوأب بريريريريريريريعريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَررْ 

  
نْيِ يف  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار   مريريريريريريريريريريريَ رو مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فا بعد ضيق   كانا فيه.يعني : ُشّرِ

 ، فحّرك الحتياجه إليه ، وهو مصدر. أَْسرٍ وأراد : « أَسرٍ و إسار في»وقوله : 

، وكذلك قال األصمعي واليزيدي : وإذا احتَبََس الغائُط  األُسر أبو عبيد عن األحمر : إذا احتَبََس على الرجل بَْولُه قيل : أََخَده

 فهي الُحصر.

: تقطير البَْول وَحزٌّ  األُْسروويُْسر : وهو الذي يعالَج به اإلنساُن إذا احتَبَس بولُه ، قال :  ْسرأُ  شمر عن ابن األعرابّي : هذا ُعودُ 

 .أسرا في الَمثانة ، وإَضاٌض مثل إضاِض الماء ِخّضٍ ، يقال : أنالَه هللاُ 

 ، وال تقل ُعود اليُْسر. األْسر وقال الفّراء : قيل : هو ُعودُ 

باط ،  اإلسارو، قال :  أُِسر باإلسارو،  إسارا فالنٌ  ِسرأُ  وقال اللّيث : يقال :  .كاألَْسرِ  : الَمصَدر اإلسارو: الّرِ

 معناه : جاءوا بجميعهم وخلقهم. واألمر في كالم العرب : الخلق. قال أبو بكر : .بأسرهم وجاء القوم

 ، أي : أحسن الخلق. األسر فالن أحسن أُِسر قال الفراء :

 الّتي يُْؤَسر بها. الُسيُورُ  السَّْرج : تأسيرُ وقال : 

 الرجِل : َعشيرتُه األَْدنَون. أُْسَرة وقال أبو ُعبيد :

 : إذا اعتَلَّ وأَبطأَ. تأسُّرا فالٌن عليَ  تأسَّر أبو زيد :

اء.قلت : هكذا رواه ابن هانىء عنه. وأّما أبو ُعبيد فإنّه رواه   بالنون : تأسََّن وهو عندي وَهم ، والصواب بالرَّ

 : القَْيد ، ويكون َكْبَل الِكتاف. اإلَسار أبو نصر عن األصمعّي :

 به. يْسَرأ بَْيَضه َسَرأَ  أبو عبيد عن القَنانّي : إذا أَلقَى الجَراُد بَْيَضه قيل : قد: سرأ 

 : حان ذلك منها. أَْسَرأَتْ وْت بَيَضها. الَجرادةُ : إذا ألقَ  َسَرأتِ  قال : وقال األحمر :

زّ والجرادةُ : إذا أَلقَْت بَيَضها وَرّزتْه َرّزا ،  َسَرأَت أبو زيد :  : بَْيُضها. َسْرُؤهاو،  َسْرأَها : أن تُدِخل َذنبَها في األرض فتُلِقي الرَّ

 المرأةُ : إذا كثُر ولَُدها. َسَرأَت قال : وربما قيل .َسْرءٌ  السََّمكة وما أشبََهه من البَْيض فهو َسْرءُ  وقال الليُث : وكذلك
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 على فُعُل ، وهي الّتي بَيُضها في َجْوفها لم تُْلِقه. ُسُرؤٌ  على فعول ، وِضباب ُسُروءٌ  أبو زيد : يُقَاُل : َضبّةٌ 

ى البيضُ  نّبة : إذا  َسَرأَتِ وحتّى تُلِقيَه.  َسْرأَ  وقال غيُره : ال يسمَّ  باَضْت.الصَّ

: َضْرٌب من شجر الِقِسّي ،  السَّراءُ و وهو بَْيض ؛ فإذا خرَجْت ُسودا فهي َدبا. قال : َسْرأ وقال األصمعّي : الجراُد يكون

 .َسراَءة والواحدة

د.  راَس يَُروس َرْوسا ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [رأسـ ] ريسـ  روس بَْختَر في َرْيسا : إذا تَ  راَس يَريسو: إذا أََكل وَجوَّ

 ِمشيَته.

ْوسُ وقال :   : إذا زاَحَم عليها وأرادها. يَْرأَُس َرأَسةً  الرجلُ  رأَسَ  بالهمز فإّن ابن األعرابي قال : الّرأْس : األْكُل الكثير ، وأّما الرَّ

ياسةَ تَنِزل من السماء فيُعصَّب بها رأُس من ال يطلبها.  قال : وكان يقال : إن الّرِ

وا : هم رأس.أبو عبيد عن األص  معّي : يقال للقوم إذا َكثُروا وَعزُّ

 قال عمرو بن كلثوم :

ر   كريريريريريريريريريْ م بريريريريريريريريريِن بريريريريريريريريريَ ِ  ج ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريرْأس مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريَ

  
ز وانَ   َة واَّريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريَ  قُّ بريريريريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ْخم الّرأس ،  أَْرأَس كّلِ شيء : أعاله ، وثالثةُ أَرُؤس ، والجميُع الرؤوس. وفَْحل رأسُ  وقال اللّيث :  َرأْسا. َرِئس وقد: وهو الضَّ

 على أنفُِسهم. َرّوَسوهوعليهم ،  تَرأسَ  ، وفالٌن رأُس القوِم ورئيس القوم وقد أرأَسُهم القومَ  رأَْستُ وقال : 

ُسوه.  َؤاسيُ وقلت : هكذا رأيتُه في كتاب اللّيث ، والقياس : َرأُسوه ال َروَّ وهو  : َمْرُءوسو أريسٌ  العظيُم الرأس. ورجلٌ  : الرُّ

ْرسام فأصاَب رأَسه. َرأَسه الّذي  الّسِ

ْيد. َرُءوس وَكْلبة  : وهي الّتي تُساِور رأَس الصَّ

وائس : وهي الّتي تَقدَُّم السَّحاَب وهي رأسةٌ  وقال : وسحابةٌ   .الرَّ

 قال ذو الرمة :

   نَفْه َعْلها الغ  اَء الرَّوائس   
 الغُثاء ، وهو جمعُه إياه ثم يحتمله. يَْرأَس قال : وبعُض العرب يقول : أن الّسيل

 وقال الّطرماح :

 كريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  أجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
ر ع بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني ر س ومسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ي من النسك. الغري  : النُصب الذي ُدّمِ

ياسو: الذي حمي ظهره.  الحاميو  تُشق أنوفها عند الفَري فيكون لبنها للرجال دون النساء. : الّرِ

األَفعى وربّما َذنَبها ، وذلك أن األفعَى تأتي ُجَحر الّضب فتَحِرشه فيَخرج  َرأَس ثُوم والضَّبُّ ربّماويقال : أعِطني رأسا من 

 أحيانا برأسه فيستقبِلها.

 ، وربما احتَرَشه الرجُل فيجعَل ُعودا في فَِم ُجْحره فيحسبَه ُمَرئِّسا فيقال : َخَرج
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 فالان :  ذا ضربَه رأَسه. رَأْسه  و أَفَعى فيخرج م ْرئسا أو م َذنَّبا ، 
 وقال لبيد :

ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريَوى رئريريريريريريرييريريريريريريريس    كريريريريريريريأّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
اِذر مريريريريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراَ  واغريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياِل    حيريريريريريريريريريريريريري 

  
 ههنا الذي ُشج رأسه. الرئيس يقال :

ؤساء ، والعامة تقول : رأْستُك على القوم ، وقد ترأَْست الحراني عن ابن السكيت : يقال : قد  عليهم ، وهو رئيُسهم ، وهم الرُّ

 .ُريَساء

 ، بوزن َدعاسي. َرآسي : إذا أُصيَب رأُسها في َغنَمٍ  َرئيس ويقال : شاةٌ 

: للعظيم الرأس  أَْرأَسو رَؤاسيٌ  الِكالِب مثل راِعي ، أي : هو في الكالب بمنزلة الرئيس في القوم ، وَرجلٌ  رائسُ  ويقال : هو

 : وال تقل ُرؤاِسّي. أَرأَس ، وشاةٌ 

ؤوس. ـ رءَّاس ويقال : رُجلٌ   بَوْزن َرعَّاس للِّذي يَبيع الرُّ

ؤاسيّ  : حيٌّ من بني عامر بن صعصعة ، منهم أبو جعفر رؤاس وبنو كان يصبب من  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أنه و الرُّ

 الرأس وهو صائم.

 هذا كناية عن القبلة.

رة.، فإِن ابيضَّ  رأساء أبو ُعبيد عن أبي زيد : إذا اسَوّد َرأُس الشَّاة فهي   رأُسها من بين َجسدها فهي رخماء َوُمَخمَّ

 النهر والوادي أعاله ؛ مثل رائس الكالب. رائسوقال : 

 السيف قوائمه. رئاس وقال أبو عبيد :

 وقال ابن مقبل :

   اضريريريريريريريريريريريريريري غلريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريالمسي علريريريري  َمْغِرضريريريريريريريريريريريريريريهريريريريا

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريرياو    مريريريرفريريريق  كريريرير س السريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريف  ن  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال شمر : لم أسمع رئاسا إال ههنا.

 الوادي : أعاليه. روائسُ  ابن ُشميل :وقال 

ُءوسو الُمرائس أبو عبيد عن الفّراِء قال :  من اإلبل الذي لَم يَْبَق له ِطْرق إاّل في رأسه. الرَّ

: َشغلَني ، وأصله أخذٌ بالّرقبة وخفضها إلى األرض ، ومثلُه  اْكتأَسنىوفالٌن  اْرتأَسني يقال :« : نوادر األعراب»وفي 

 عتََكسني.ارتَكسني وا

وم يْدُعوه إلى اإلسالم ، وقال في آخره :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنه و: أرس  وإن أبَْيَت فإن »كتب إلى هرقل عظيم الرُّ

يسين عليك ِمثل إثم  .«اإلّرِ

َس يؤرِّ واألّكار. قال :  : األريسو،  أَِريسا : إذا صار أَرس يأِرس أَْرسا ثعلب عن ابن األعرابي : : إذا صار أَّكارا  س تأريساأرَّ

يُسون ، وجمع األَِريس أَِرْيُسون ، وجمعُ  يس إِّرِ ال ينَصرف. قال :  أَراِرسُ وينصرف ،  أَراِرسةوقال :  أَراِرسو،  أراِرسةو اإلّرِ

 : األْكل الّطيب. األْرسُ و

 : األصُل الطيّب. اإلرسُ و

يسَ و األَِريسَ  قلُت : أحِسبُ  األّكار من كالم أهِل الشام ، وكان أهُل الّسواد وما صاقَبَها أهَل فالحة وإثاَرة لألَرضين بمعنى  األَّرِ

 ، وهم َرِعيَّةُ ِكسَرى ، وكان أهلُ 
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َعة ، وي ولون للمجوسريريريريريّي : لريْ وهو األّكار ، وكانه العرب  األرِيس ، ي لسريريريريريَ     أَرِيسريريريريرييٌ  الرُُّو أهَل َأاثل وصريريريريريَ
يهم الفاّلمسني ، فَأعلَ  أَّنم و ن كانوا أهَل كتاب فإّن عليهم من اإل   ن مل  وسلمعليههللاصلىَمهم اللاُّ تسمِّ

جوس والفاّلمسني الريريذين ال ِكتريرياب هلم. وهللا أعلم. ومن اجملوس قُو ال يعبريري ون 
َ
يؤملوا  ريريا أ ْنزِل عليريريه م ريريل    امل

 وحيّرمون الز . اللار ويزعمون أَنم على دين  براهيم ، وأَنم يعب ون هللا تعا  ،
 وصناعهم الحراثة ، ويُخرجون العُشر مما يزرعون. غير أنهم يأكلون الموقوذة.

 .األِريسيين وأحِسبهم يسجدون للشمس ، وكانوا يُدَعون

 ابب السني والَّلم

 (وا يء)س ل 
 [.أسلـ ] ليسـ  لساـ  سالـ  لوسـ  ألسـ  ولسـ  وسلـ  سألـ  سولـ  سيل

يَْسَوُل  : إذا كان فيهما استرخاء. قال : واللََّخا ِمثْلُه ، وقد َسْوالء ، وامرأةٌ  أْسَول العبّاس عن ابن األعرابي : رجلأبو : سول 

ل : َسَوال  ، وقال المتنّخِ

ا ْوَنريريريريريريريريَ اَل لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِض جريريريريريريريريَ ِل الريريريريريريريريبريريريريريريريريِ حريريريريريريريري   كريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َوِل   ِل اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ اِء اَّريريريريريريريريريريريريَ ل  َنريريريريريريريريريريريريَِ  هريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ

  
، وقوُل  َسِوَل يَْسَوُل َسَوال من السحاب : الّذي في أسفله استرخاء ولَهدبه إِْسبال ، وقد األْسَولوأراد بالَحمل : السَّحاَب األسَود ، 

يل  )هللا جّل وعّز :  لولِده حين  السالمعليه، هذا قوُل يعقوَب  [18يوسف : ] (قاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم َأْمرًا َفَصَْب  مجَِ

ئب يوسف ، فقال لهم :  أخبَروه بأَكِل الذِّ

 التَّْسِويلَ  في شأنه ، أي : َزيَّنْت لكم أنفُسكم أمرا غيَر ما تَِصفون ، وكأنّ  (َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم َأْمراً )ما أَكلَه الذئب ، 

مهموٌز غير أنَّ العرب استثقلوا  السَُّؤال يَّتُه التي يتمنّاها فتُزيِّن لطالبها الباطَل والغُرور. وأصلُ اإلنسان وهو أمنِ  ُسِولَ  تفعيٌل من

 َضْغَطةَ الهمزة فيه فخفَّفوا الهمَزة قال الراعي في تخفيف همِزه :

هريريريريريريريْم  الئريريريريريريري ريريريريريريري  ه  ريريريريريريريَ َك الريريريريريريريلريريريريريريرياَس ِ ْذ َرثريريريريريريريَّ َ ْتريريريريريريري   ا ريريريريريريريْ

  
ول    ى عريريريلريريريريريريري ه السريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لَّ مريريرين كريريريريريريريان يريريري رجريريريَ  واعريريريتريريريريريريريَ

  
 طه :] (َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك َّي ُموسى)والّدليل على أّن األصَل فيه الهمز قراءة القّراء :  السُّولُ  والّدليل من كان يُرَجى عنده

 ، أي : أُعطيَت أمنيتََك التي سأَلتَها. [36

ُجالنِ  سْلُت أََسلُ وَ  َسأَْلُت أسأَل وقال الّزّجاج : يقال :  .يَتَساياَلنو يَتَساَءالن ، والرَّ

فإذا َوصلْت بالفاء والواو همزْت كقولك :  َسلْ  . قال : والعرُب قاطبةً تحِذف همزَ َمْسألَةً و َسأَل يَْسأَُل ُسَؤاال وقال اللّيث : يقال :

ى َمَسلَة ، فإذا حَذفوا الهمزة قالوا : الَمْسأَلَة َمَسائِل فاسأل ، واسأل : وجمعُ   .َسائِال ، والفقيُر يسمَّ

وقرأ سائر القّراء : ابن  .(ِبَعذاٍب واِقعٍ )واٍد  سال معناه : بغير همز : وقيل« سائِلٌ »مهموز غير  (َسالَ )وقرأ نافع وابُن عامر 

 مهموز بالهمز على معنى َدعا [1المعارج : ] (َسَأَل ساِئل  )كثير وأبو عمرو والكوفيون 
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. و ع  .س ؤَّال الف ِت : السَّاِئل داع 
 بغير همز. َمَسايِل الماء : َمِسيل وجمع

 : َمَسائِل بالهمز. الَمْسأَلة وجمع

ب به إليه ، وقال لَبيد : َوِسيلةً  فالٌن إلى َربِّه َوسَّلَ  قال الليث :: وسل   : إذا َعِمل َعَمال تَقَرَّ

   بَلى كلُّ ذي رَْأي     هللا َواِسل   
تَ ُغوَن ِإىل َرِبِ ُِم اْلَوِسيَلَة َأي ُُّهْم َأقْ َربُ )، قال هللا :  الَوَسائل : الُوْصلةُ والقُْربَى ، وجمعُها الَوِسيلةو  (ُأولِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ب ْ

 آِصرةٍ تَعِطفه عليه. فالٌن إلى فالن بَوسيلة ، أي : تََسبََّب إليه بَسبَب ، وتقّرَب إليه بُحرمةِ  تََوسَّلَ  ، ويقال : [57اإلسراء : ]

 .َسلَْوت بمعنى أْسلَى ُسلِّيا عنه َسِليتُ و،  أَْسلو ُسلُّوا فأنا َسلَْوتُ  األصمعّي :: سال 

 : إذا نسي ذكره وذهب عنه. سلوت وقال أبو زيد : معنى

 ُسلَُواناو أَسلو ُسلُّوا عنه سلوتُ  أبغضته وتركته. وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم : يقال : فالنا ، أي : سليت وقال ابن شميل :

 ، وقال ُرؤبة : َسِليُت أَسلَى ُسِليّاو، 

يريريريريريريريه   لريريريريِ واَن مريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريْ َرب  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْو َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريه   لريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريا يب غريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريك و ْن غريريريريريريريريريريَ

  
فأجَرى هذا البيَت فيما قال : وسمعُت محمَد بَن حيّان وإْن َغنِيت حَضر األصمعيَّ ونُصْيَر بَن أبي نَُصير يَعِرض عليه بالّرّي ، 

اسكْت ،  ، فقال : سْلَوةً  فقال : يقال : إنّها َخَرَزة تُسَحق ويُشَرب ماؤها فتوِرث شاِربَه ؟السُّلوان َعَرض عليه ، فقال لنَُصير : ما

 ُشْربا ما السُّلوَّ  ، أي : لوانالسُّ  ؛ فقال : لو أشَرب ُسلواناـ  َسلَْوُت أَسلُو مصدُر قوِلك : السُّْلوان ال يَسَخْر منك هؤالء ، إنّما

 .َسلْوتُ 

ْلَوانو السَّلوانو السَّلوانة « :نوادره»وقال اللّحياني في   : شيء يْسقى العاشُق ليْسلو عن المرأة. السَّ

 ؛ وأنَشد : فيْسلُو : َحصاةٌ يسقَى عليها العاشقُ  السُّلوانة قال : وقال بعضهم :

لريريريريوانريريريريريريرية  مريريريريريريرياَء  ه  عريريريريلريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِبريريريريريريريْ ْزنريريريريريريرية   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريري 

  
لريريو  يُّ مريريريريريريريا أسريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِش   مريريَ يريريْ  فريريال وجريريريريريريريَ يريريريريريريري  الريريعريريَ

  
شارُب ذلك الماء عن ُحّبِ من ابتلي  فيَْسلو : َخرَزةٌ تُسَحق ويُشَرب ماؤها السُّلوانة وقال أبو الَهْيثم : قال أبو عمرو الّسعدي :

 ُحبُّه ؛ وأنشَد : بحبّه. قال : وقال بعضهم : بل يؤَخذ تُراُب قبِر َميٍّت فيُجعَل في ماٍء فَيموتَ 

عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه   ا مريريريريريريريريريْن يريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَه َأّن لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ    لريريريريريريريريريَ

  
لواانَ    أو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقيريريريريريريريا فسريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريرياين علريريريريريريريِك سريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : َخرَزةٌ للبُغض بعد الَمحبّة. السُّلوانة أبو العبّاس عن ابن األعرابّي قال :

البقرة ] (َوَأنْ َزْلنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلوى) : طائر ؛ وهو في غير القرآن العََسل ، وجاَء في التفسير في قوِله : السَّلَوىوقال : 

 ، أنّه طائر كالسُّمانَي. [57: 

 ، وأَنَشد : َسلواة وقال اللّيث : الواحدة



4562 

 

   كما انتَفَض السَّلواأب  ِمن بلِل الَ ْ ِر 
 : العََسل ؛ وقال خالُد الُهَذلّي : السَّلَوى أبو عبيد :

م و  هريريريريريريريريريريريريْ ا ألنريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريا  هلل جريريريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ور هريريريريريريريَ لريريريريريَوى  ذا مريريريريريريريا نةريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ذُّ مريريريريريِ  ألريريريريريريريَ

  
 : السَُّمانَي. السَّلَوىوالتََّرنجبين ،  : الَمنُ  أي : تأُخذُها من َخِليّتها ؛ يَعني العََسل ، وقال أبو بكر : قال المفسرون :

 عند العرب العََسل ، وأنشد : الّسلوىوقال : 

عريريريريريمريريريريريوا املريريريريري م و نَّ لريريريريريو أطريريريريريْ لريريريريريوى مريريريريريكريريريريريريرياَنريريريريري   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا  عريريريريريريريَ م َنريريريَ عريريريمريريريريريريريا فريريرييريريريهريريري   مريريريريريريريا أبصريريريريريريريريريريريريريريريريرير الريريريلريريريريريريرياس طريريري 

  
 من العَْيش ، أي : في َرخاٍء وَغْفلة ، قال الراعي : َسْلوة ويقال : هو في

   أ و َسْلوأب  َمسَّى به اللَّيل  أَْمَلح  
 رخاء العيش. : السَّلوةو: السُّلُو.  السلوة ابن السكيت :

 حٌي من بني الَحارِث بِن كعب. ُمْسليَةَ  وبنو .َساّلنيوعنك كذا  أَْسالني ويقال :

أن أقولَه إاّل في  َسِليتُ  أن أقوَل ذاك ، أي : لم أَْنَس أن أقول ذاك ولكن تركتُه َعْمدا ، وال يقال : َسِليتُ  وقال أبو زيد : يقال : ما

 أن أقولَه. َسِليتُ  معنَى ما

 : لُفافةُ الَولَد من الّدواب واإلبِل ، وهو ِمن الناس َمِشيمة. السَّلَي أبو ُعبيد عن أبي زيد :

 الناقة ، أي : أخذُت سالها. َسِليتو

الشاةُ : تدلّى ذلك منها.  َسِليتو. سلياء شاةٌ  الشاة ، يكتب بالياء ؛ وإذا وصْفَت قلت : السَّلَى َسلَى الحّراني عن ابن السكيت :

 ، يُضرب مثال لألمر يفوت وينقطع. الّسلَى انقطعويقال لألمر إذا فات : قد 

 الناقةَ : أخذت سالها وأخرجته. سلَْيتَ و

 : َرخاُء العَيش. السَّْلوةو: السُّلُّو ،  السَّْلوة وقال ابن السّكيت :

َضَربه.  مائةَ َسْوط ، أي : َسألَه : : االسم ، وهو السَّْمن. ويقال السَّالءو. قال : أْسألُه َسألً  السَّْمَن وأنا َسألْتُ  األْصمعي :: سأل 

 مائةَ ِدْرهم ، أي : نقََده. َسألَهو

 : الجميع. السُّاّلءو: َشْوَكة النّخل ،  السُّاّلء وقال غيُره :

 وقال علقمةُ بن َعْبدة يصف فََرسا :

لَّ هلريريريريريريريا هريريريريريريريِ ّي غريريريريريريري  ا الريريريريريلريريريريريَّ اّلءأٌب كريريريريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريجريريريريريريريريوُ    رَّان مريريريريريريريريَ َوى قريريريريريريريريري  ة  مريريريريريريريرين نريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  ذ و فريريريريريريريريريَ

  
 .«والِكبر األَْلِس  اللهم إني أعوذُ بك من»أنه دعا فقال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي في حديِث النبّي : ألس 

، أي :  تَأَلَّسَ  َضَربه فما وقال األُموّي : يقال : قال : .َمأْلوس الرجُل فهو أُِلسَ  : اختالط العَْقل ، يقال منه : األَْلسُ  قال أبو عبيد :

ع.  ما تََوجَّ

 وقال غيره : فما تَحلَّس بمعناه.

 : الخيانة. األَْلسُ  وقال ابن األعرابي :

 : األَْصُل السُّْوء. األَْلسُ و
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يبة ، وتَغيُّر الُخلُق من ِريبة. أو تغيُّر الُخلُق من َمَرض ، يقال : ما األَْلسُ  وقال الَهواِزنّي :  .أَلََسك : الّرِ

 وأَنَشد :

    ّن بلا أو بك َما ألَْلَسا 
 : أن يكون يريد أن يُعِطَي وهو يمنع ، يقال : إنّه التألُّسوفما يُعِطي وما يَمنُع ،  ليَتَألَّسُ  وقال أبو عمرو : يقال للغَريم : إنّه

 عطيّتُه : إذا ُمنِعْت من غير إِياس منها. أُِلَستْ  العِطيّة ، وقد لَمأْلُوسُ 

 وأَنَشد :

 َصَرَمْه مَسبريَْلك  لَتأَلُِّس  و   
 .يؤالس : الخيانة والغش ، ومنه قولهم : فالن ال يدالس وال األلس قال القتيبي :

 : الخيانة. المؤالسةوأنه ال يعمي عليك الشيء فيخفيه ويستر ما فيه من عيب.  فالمدالسة من الدَّْلس وهو الظلمة ، يراد :

 وأنشد :

 هريريريم السريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريرين  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريو  ال ألريريريس فريريرييريريريهريريريم  

  
 هريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريون جريريريريريريريريريريارهريريريريريريريريريريم أن يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريرَّداو  

  
 َضرٌب من العَنَق.بعُضها بعضا وهو  يُوالسُ  ؛ واإلبِلُ  ولََسانا في َسْيرها تَِلسُ  : الناقَةُ الّتي الَولُوس قال اللّيث :: ولس 

 : ِشْبه الُمداَهنة في األمر. الُمَوالَسةو

 ما لي فيه ِخيانةٌ وال َذْنب. وال َدْلس ، أي : َوْلسٌ  وما لي في هذا األمرِ  .يُواِلس ويقال : فالٌن ما يُداِلُس وال

 : تَناَصروا عليه في ِخّب وخديعة. عليه وترافدوا عليه ، أي تَوالَسوا : الِخداع ، يقال : قد الُموالَسة وقال ابن ُشميل :

 : السَّريعة من اإلبل. الَولُوسو

 : أن يَتتبّع اإلنساُن الَحالواِت وغيرها فيأكل. اللَّْوس قال الليث ::  [لوس]

 .لَُؤوسو الئسٌ  وهو الَس يَلُوس لَْوسا يقال :

 .أَْليَس األِشّداء ، واحدهمْ :  اللُّوسو: األكُل القليل.  اللَّوس ثعلب عن ابن األعرابي :

 ، وهي ميَاهُ األمطار إذا سالَت. أَْمِسلةٌ  الماء وجمعُه َمِسيلو .ُسيول معروف ، وجمعُه السَّْيل قال الليث :: سيل 

أصليّة  الَمسيل م فيوُمُسال وُمْسالنا فهو على توهُّم أنَّ المي أَمِسلَةً  غيُر مهموز ، وَمن جَمعَه َمسايِل الماءِ  َمسيل قلت : القياُس في

 َمساالو ساَل يَسيُل َمِسيال : َمْفِعْل من الَمِسيلو، وأنّه على وزن فَِعيل ولم يَُرْد به َمفِعال ، كما َجمعوا مكانا أمِكنة ، ولهما نظائر. 

 فيه ماُء السَّْيل. يَِسيل أيضا : المكاُن الّذي الَمِسيل . ويكونَسياَلناو َسْيالو

 : شَجٌر َسْبط األَْغصان عليه َشْوك أبيُض. أصولُه أمثال ثَنَايا العَذاَرى. يَالالسَّ  وقال الليث :

 قال األعشى :

وُِ  ة الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ راب يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا األغريريريريريريريريْ َرهتريريريريريريريريْ   كريريريريريريريريَ

  
اِل   يريريريريريريريريَ ْوِك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ الل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريرِي  ريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريتريريريريريريريريَ
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ياَلنُ ويصف الخمر.  ين ، ونحو ذلك. الّسِ ّكِ  : ِسْنُخ قائِم السَّيِف والّسِ

: كلمةُ ُجحود ، قال : وقال الخليل : معناه : ال أَْيس ، فُطِرَحت الهمزة وأُلِزقْت الاّلم بالياء ، ومنه قولُهم  ليسَ  قال الليث :: ليس 

 ، ومعناه : من حيُث ُهَو وال ُهَو. لَْيسو: ائتِنِي من حيُث أَْيَس 

زيدا بمعنى ما َعَدا َزْيدا وال يكون  لَيسَ  قوِلك : ذهب القومُ يكون َجحدا ، ويكون استثناًء ، يُنَصب به ، ك ليس وقال الكسائيُّ :

 بمعنى اَل الّتي يُنسُق بها. قال لبيد : ليسَ  وربّما جاءت أبدا ، ويكون بمعنَى إاّل َزْيدا. قال :

    منا ََيْزِي الَفىَت ليس اجَلَمْل 
الَجمُل يجزي ،  لَْيسويَْجِزي الَجَمل  ليس أراد ة ، وقال سيبويه :الجمُل ، ألّن ليس ههنا بمعنى ال النََّسِقيَّ  ليس إذا أُعِرب قيل :

 بمعنى ال التّبرئة. ليس وربّما جاءت

 ليس من الَجْحد ، وتقع في ثالثة مواضع : تكون بمنزلة كان ، ترفع االسم وتنصب الخبر ، تقول :« ليس»قال ابن كيسان : 

 تقدم خبرها عليها ألنها ال تنصرف.قائما زيد ، وال يجوز أن  ليسوزيد قائما ، 

زيدا ، وفيها مضمر ال يظهر. وتكون  ليس استثناء فتنصب االسم بعدها كما تنصبه بعد إال ، تقول : جاءني القوم ليس وتكون

 زيد. ليس تقول : جاءني عمرو« ال»نسقا بمنزلة 

 وقال لبيد :

    منا ََيزي الفىت ليس اجلمل 
 ا.قال أبو منصور : وقد صّرفو

، ولم  لَْسنَ والمرأةُ  لَْيَستو،  لَْيُسواو لَْيَساو لَْيس تصريَف الفعل الماضي فثنْوا وَجَمعوا وأَنّثوا ، فقالوا : ليس وقد َصرفوا

فوها في المستقبل ، وقالوا :  نفعل. لَْسناوأفعَل ،  لَْستُ  يصّرِ

فعل واجٌب فإنما يُجاء به للغائب  ليس ِمثْلَك ، ألنّ  لستُ  والّصوابِمثلك ، قال :  ليس وقال أبو حاتم : من أسمج الخطأ : أنا

 ِمثلك. ليس المتراِخي ، تقول : عبُد هللا

بالنّون بمعنًى واحد.  لَْيَسنيوإياك  ليس ، أي : غيَر أبيك وغيرك. وجاءَك القومُ  لَْيَسكَ وأباَك  لَْيسَ  قال : ويقال جاءني القوم

 بمعنى وغيري. لَْيَسني وبعضهم يقول :

 ، وهو الشجاع الذي ال يَُروعه الَحْرب. األَْليَس وقال اللّيث : مصَدرُ 

 وأنَشد :

   أْلَيس  عن مَسْو ئِه َسِخيُّ 
 .ليسٌ  يقوله العجاج وجمعه

 وقال آخر :

يريريريريريريريريريرياء   ى مسريريريريريريريريريريَ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريَ ِ يريريريريريريريريريريَّ ال  نريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ

  
او   ْم غريريريريريريريريريريَ اأَب الريريريريريريريريريريرَّْوِع لريريريريريريريريريريْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريَ

  
 : الذي ال يَْبَرح بَْيتَه. األَْليَس صمعّي :أبو ُعبيد عن األ
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 ، وكان في األصل أَْهَوس أَْليَس على الَحوض : إذا أقامْت عليه فلْم تبرْحه ، ويقال للرجل الشُّجاع : أَْهيَس ِليسٌ  وقال غيره : إِبِلٌ 

الذي ال يُبارح قِْرنَه  : األْليَسوالذي يَُدقُّ كلَّ شيء ويَأُْكلُه.  : ساألْهوَ و، فلّما اْزَدَوج الكالُم قَلَبوا الواَو ياًء فقالوا : أَْهيَس.  أَْليس

وا بقولهم : الذي ال يَْبَرح بَْيتَه  باألْليسو، فإذا أرادوا الذّّم َعنَْوا باألْهيَس : األْهَوس ، وهو الكثير األكل ،  أْليس أهيَس ، وربّما َذمُّ

 ، وهذا َذّم.

أُ به ؛ فيقال : هو األْليَس وقال بعُض األعراب : يَدُخل في المعنيين : في  فاللّيَس بُوِرَك فيه. أَْليَسُ  : الدَّيُّوثي الذي ال يَغار ويُتَهزَّ

ِه به.  المدحِ والذَّّم. وكلٌّ ال يَخفَى على الُمتَفَّوِ

أي :  َدْهثَم : أَْليَسُ  أي : َغّمْضُت عنه ، وفالنٌ  :عن كذا وكذا  تاليَْستُ والرجُل : إذا كان َحُموال َحَسن الُخلُق ،  تاَليَسَ  ويقال :

 َحَسن الُخلق.

ّن والظُّْفرَ  ليس ُكلُّ ما أنهَر الّدم فُكلْ »في الحديث : و أخويك ،  ليسوأخاك ،  ليس فتقول : قام القوم بليس والعرب تستثني ،«الّسِ

 إيّاي. وأنشد : ليسو لْيَسنيو ليسي هندا. وقام القوم ليس وقام النسوة

   ق  ذه  ال ُو الكراُ ليسي  
 وقال اآلخر :

ة  و   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريح مريريريريريريريريا يف األر. مريريريريريريريري  تريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
َُ الريريريريريريريريعريريريريريريريريوالريريريريريريريرييريريريريريريريريا   لريريريريريريريريلريريريريريريريرياظريريريريريريريريره لريريريريريريريرييريريريريريريريريس الريريريريريريريريعريريريريريريريرييتريريريريريريريريا

  
 : الكثير األكل من الحيوان. اللََّسا ثعلب عن ابن األعرابّي :: لسا 

 األْكل.: إذا أََكَل أَْكال يَسيرا ، وكأّن أصلَه من اللَّّسِ وهو  لََسا وقال :

: نباٌت له أغصاٌن كثيرةٌ ِدقاق ، ال َوَرق له ، وَمنبِتُه الماُء الراكد ؛ يُتََّخذ منه الغرابيُل بالِعراق ،  األَسلُ  قال الليث :: أسل 

ي القَنَا أََسلة الواحدة  تشبيها بطوله واستوائه ، وقال الشاعر : أََسال ؛ وإنما سّمِ

عريريريريريريريْ  و املريريريريلريريريريريريريا  عريريريريلريريريريى أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريَة يف ا ريريريريِ   يتريريريريريَ
  

ْرفريريريريريريريريريريرياء    ل  و ِس عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ  األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 اللِّساِن : َطَرُف َشباتِه إِلى ُمستَدقِّه. أََسلَةُ و

 ، ألن مبدأها من أسلة اللسان ، وهو مستدق طرفه. أسِليّة ومنه قيل للصاد والزاي والسين :

راع : مستَدقُّ الساِعد مما يلي الكّف. أََسلَةُ و  الذِّ

 األصابع : وهي اللطيفة ، السَّْبطةُ األصابع. أَسيلةُ  وكفٌ 

 .أَُسل أَسالةً  : وهو السَّْهل اللَّيّن ، وقد أَسيل وَخدٌّ 

 الّدقيق األنف.، وهو السهل اللين الّدقيق المستوي ، والَمْسنُوُن اللَّطيُف ،  األسيل أبو زيد : من الُخدود

د من سيٍف  السالمعليهعند علي  فاألََسل، باألََسل  أنه قال : ال قََود إالّ  عنههللارضيُرِوي عن علّي و كّل ما أِرقَّ من الحديد وُحّدِ

 أَسَّْلتُ وأو سكين أو ِسنان ، 
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 اََّ يَ  :  ذا َرقريَّْفَته ، وقال م زامِسم الع َ ْيِلّي :
ِ يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريا  ذا ارِي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه  يري بريريريريريريَ  مريريريريريريا تَلمَّجريريريريريريَ

  
ِل   َؤسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

 
الِ  املريري ِزمِي السريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َل  بريريْ بريريريريريريريا مريريِ ريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ماح والنَّْبل. : األََسل : إياكم وَحْذَف األَْرنب بالعََصا ، وْليَُذّكِ لكم عنههللارضيقال عمر و  الّرِ

 د.الّرماَح ُدون غيرها من سائر السالح الّذي ُرقَِّق وُحدِّ  باألََسل قال أبو ُعبيدة : لم يُرد

ماُح خاّصة ، ألنه قد جعل النَّْبل مع الرماح أسال. وجمع الفرزدق األََسل قال : وقوله : الّرماح والنبل يرد قوَل من قال :  : الّرِ

 فقال : أسالتٍ  الرماحَ  األََسل

لريريريريريريريه  لريريريريريريريا أو َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريري  مريريريريريريرياَ  يف أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالتريريريريريِ

  
ل    لريريريريريريريريريوك  تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ  

ه املريريريريريريريريري ٌ  بريريريريريريريريريَرْونريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ  َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : اسم َجبٍَل بعَْينه. مأَْسلوأي : في ِرماِحنا. 

 : األَسلَةُ  شمر عن ابن األعرابّي قال :

ب فيها من أطراف األِسنَّة. أََسل َطرف اللِّسان ، وقيل للقَنَا  لما ُرّكِ

 ابب السني والنون

 (وا ىء)س ن 
 [.مستعملة]سان : ـ  نسأـ  أنس ـ أسنـ  نسيـ  نوسـ  وسنـ  سنا

روع والحيواُن من كبيٍر وَغيره. : السَّوانِي جمعُها الّسانِيَة قال الليث :: سنا   ما يُسقَى عليه الزُّ

 .ِسنَاَوةو ِسنايَةً و: إذا استَقَت  َسنَِت الّسانية تَْسنُو ُسنُّوا وقد

 اسنَتوا ألنفسهم ، قال رؤبة :: إذا  يَْستنون المطر والقومُ  يَْسنُو قال : والسَّحاب

   أبيِّ َغْرب   ذ عرفلا َنْسَتِ   
 : إذا جرْرتها من البئر. ِسناوة الدَّْلوَ  َسنَْوتُ و: إذا َمَطَرْت ،  تَْسنُوا ُسنُّوا السماءُ  َسنَت ابن هانىء عن أبي زيد :

 ، قال لبيد : ُسناةالساني  ، وجمع سنَا يَْسنُو : المستقي ، وقد الّساني أبو عبيد :

اأب   لريريريريريريريريريريريريريَ ْر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريَأّن دمريريريريريريريريريريريريريوعريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريال عريريريريريلريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريال   يريريريريريلريريريريريون السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  حيريريريريريِ 

  
جال الذين يَلُون السُّناة جعل  من اإلبل ، ويُقبلون بالغُُروِب فيُحيلونها ، أي : يَْدفُقون ماءها في الحوض. السَّواني الّرِ

شاء ال يُستقى منها إال َمْسنَوية ويقال : َركيّة تقع على الجمل والناقة ، بالهاء.  السانِيةومن اإلبل ،  بالّسانية : إذا كانت بعيدة الّرِ

مصدرا على فاعله بمعنى االستقاء ، ومنه قول الراجز ،  السَّانية : يقع على الجمل وعلى الّرُجل والبقر ، وربّما جعلوا السانيو

 وأنشد الفّراء :

ْه   مريريريريريريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياه   يريريريريريريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريار  انهريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه لريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْه   تريريريريريريريريريريريريري  رَّبريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا داَن قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 . وهذا كله مسموع من العرب.للسانية أراد : قرْبتُه

 : إذا فتحتَه. َسنَْوتَهُ والباب  َسنَْيتُ  ويقال :

 وقال ابن السكيت : قال الفراء : يقال :
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 ، يع  س اها. َمْسِليَّةو  َمْسلري وَّأب فهي َيْسل وها العيث   سلاها
 راضيتُه وأحسنُت معاَشَرتَه ، ومنه قول لبيد : الرجل : سانْيتُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

ه و  ة  وَرقريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريري  جريريريريريريريَ ن ِذي هبريريريريريريريَْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريرييريريريريريريريه  مريريريريريريريِ

  
   ِ مريريريريو  عريريريريريريريابريريريريس  مريريريريتريريريريَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  عريريريريلريريريرييريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 .سنة : الُمَسانََهة ، وهي األجل إلى الُمساناةو: الُمالينة في المطالبة.  الُمساناةوالليث قال : 

 : المصانَعة ، وهي الُمداراة ، وكذلك الُمصاداة والُمداجاة. الُمساناة وقال :

 َممُدود. سنَاءو َسنَُو يَْسنُو ُسنُّوا الحسب ، وقد لَسنِيُ  قال : ويقال : إن فالنا

عليك بَْيتك ، ووقع على األرض أو  سناهُ  البرُق : إذا دخل أَسنى : حدُّ منتهى ضوِء البدر والبرق ، وقدـ  مقصورـ  السَّناوقال : 

 طار في السحاب.

بالليل دون النهار ،  السَّنا البرق : َضْوُءه من غير أن تََرى البرق أو ترى َمخرجه في موضعه ، وإنما يكون سنَا وقال أبو زيد :

 وربما كان في غير سحاب.

، ولم  َسنَوان البَْرق وهو ضوؤه ، يكتب باألِلف ويثنَّى َسنَا : السَّنَاوف والمجد َمْمدود. من الشَّرَ  السناءُ  وقال ابن السكيت :

 يعرف له األصمعي فعال.

يح سمعَت له زجال ، والواحدة السَّنَا وقال الليث :  .سناة : نباٌت له َحْمل ، إذا يبس فحّركته الّرِ

 وقال ُحَمْيد :

ةٌ  ِويريريريريريريريّ لريريريريريْ ْه لريريريريريريريه عريريريريري  بريريريريريريريَّ لريريريريريريريا هريريريريريَ ْو   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   فريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ زَّْ  أعريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريَ

  
 وهو مقصور. «السَّنُّوتِ و بالسَّنَا عليكم»في الحديث : و: نبٌت ،  الّسنا وقال ابن السكيت :

 وِسنِين. السنة سنوات ال غيره : تُْجمعوق

ألن فيها مفاتيَح للماء بقدر ما يحتاج إليه مما ال يغلب ، مأخوذٌ  ُمَسنّاةً  : ضفيرةٌ تُبنى للسيل لتُرّد الماء ، ُسّميت الُمَسناةوقال : 

 األمر : إذا فتحَت وجهه ، ومنه قوله : سنَّيت من قولك :

 سَّرَا    ذا هللا سّ  ِعْل  أَمر  ترييَ 
َل في أموره ، وأنشد : الرجل : تََسنىوثعلب عن ابن األعرابّي :   إذا تََسهَّ

 ق  َتَسلريْيه  له كَل التََّس   و   
 البعير الناقةَ : إذا تسّداها وقعَا عليها ليضربها. تسنَّىوفالنا : إذا ترّضيته.  تََسنَّْيتُ  ويقال :

 النّْوم.: ثقل  الوَسن قال اللَّيث :: وسن 

 النُّعاس. سنةُ  فالٌن : إذا أخذته َوِسنَ و

 : إذا كانت فاتَِرة الطَّْرف. وْسنى ، وامرأة َوْسنانو َوِسن ورُجل

، أي : ال يأخذه نعاٌس وال نوم ، وتأويله : أنه ال يَْغفُل عن تدبير  [255البقرة : ] (ال ََتُْخُذُه ِسَنة  َوال نَ ْوم  ):  عزوجلوقال هللا 

قاع :  أمر الخلق ، قال ابن الّرِ
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ْه  َرنريريريريريَّ ريريريريريريريَ عريريريريريريرياس  فريريريريريَ لريريريريريريريان  أَقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ه الريريريريلريريريريُّ  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ٌة   لريريريريريريريريَ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريس بريريريريريريريريلريريريريريريريريائريريريريريريريريم و يف عريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
نَةِ  ففّرق بين  والنوم كما ترى. الّسِ

 فالمعنى أنها َكسلى من النَّعمة. : َوْسنى قلت : إذا قالت العرب امرأةٌ 

 : كوكٌب ، يكون بين المعَّرة والمجّرة. َميَسانُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 النجوم الزاهرة. وروي عن عمرو عن أبيه قال : الميَاسين :

 قال : والَميُسوُن من الِغلمان : الحسُن القَّد الّطِريُر الوجه.

 فَعالُن من ماس يميس : إذا تبختر ، وأما َميسون فهو فَْيعُول من َمَسَن أو فَْعلُوَن من ماَس.اسُم الكوكب فهو  َميسانُ  قلُت : أما

 : وهي الكسلَى. َمْوُسونةٌ  وقال ابن األعرابّي : امرأة

 : اسم َجبَل بالشام. ِسينينو : َجبَل. قال : ِسينا وقال الليث : ُطورُ : سان 

على َوْزن َصْحراء ، فإنّها ال تنصرف ،  َسْيناء  ، وهو وهللا أعلم اسُم المكان فمن قرأحجارةٌ  ِسيناء وقال الّزّجاج : قيل : إنّ 

 ، فهي هاهنا اسٌم للبُْقعة ، فال ينصرف ، وليس في كالم العرب فِْعالء بالكسر ممدودة. ِسيناءَ  ومن قرأ

ين قال الليث : ، فمن أنَّث فعلى توهُّم الكلمة ، ومن َذكَّر فعلى توهُّم  ِسينٌ  ، وهذا سينٌ  حرُف ِهجاٍء يذكَّر ويؤنَّث ، هذه الّسِ

 الحرف.

ن وقال ابن األعرابّي :  : استرخاُء البَْطن. التََّسوُّ

ل ، من َسِول يَْسَول : إِذا استرخى ، فأبَدَل من الالم نُونا.  قلُت : كأنّه ذهب به إلى التََّسوُّ

 ، أي : كثيُر النسيان. لَنِسيٌ  كان يذُكُره وإنهفالٌن شيئا  نسيَ  قال الليث :: نسي 

 : الشيُء الَمْنسيُّ الذي ال يُذَكر. النِّْسيُ و

 [.106البقرة : ] (ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسها)وقال هللا جّل وعّز : 

 قال الفّراء : عاّمة القُّراء يجعلونها من النِّْسيان.

ُهمْ )أحُدهما : على التَّْرك ، نتُْرُكها فال نَْنَسُخها ، كما قال هللا جّل وعّز :  ن :ها هنا على وجهي النِّْسيانوقال :   (َنُسوا هللَا فَ َنِسي َ

 ، يريد : تركوه فتَركهم. [67التوبة : ]

 [.24الكهف : ] (َواذُْكْر رَبََّك ِإذا َنِسيتَ )، كما قال جل شأنه :  يُْنَسى الذي النّْسيان والوجهُ اآلخر من

ّجاج : قُرىء :   قال : وقال أهُل اللغة في قوله : (.نَْنسأْها) ، وقرىء : (نَْنَسَها)وقرىء :  [106البقرة : ] (َأْو نُ ْنِسها)وقال الزَّ

 .(َأْو نُ ْنِسها)

 (( ِإالَّ ما شاَء هللاُ 6) َسنُ ْقرُِئَك َفَّل تَ ْنسى) من النِّْسيان وقال : دليلُنا على ذلك قوُل هللا تعالى : (َأْو نُ ْنِسها)قال بعضهم : 

 ، أنّه يشاُء أن يَنسى. [7،  6األعلى : ]
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َولَِئْن ِشْئنا لََنْذَهَبَّ اِبلَِّذي )في قوله تعالى :  السالمعليهقال أبو إسحاق : وهذا القوُل عندي ليس بجائز ؛ ألّن هللا قد أنبأ النبيَّ 
 .وسلمعليههللاصلىء أن يَذَهب بما أوَحى به إلى النبي ، أنه ال يشا [86اإلسراء : ] (َأْوَحْينا ِإَلْيكَ 

قوالن يُْبِطالن هذا القوَل الذي َحَكْيناه عن بعض أهل  [7،  6األعلى : ] (َفَّل تَ ْنسى ِإالَّ ما شاَء هللاُ )قال : وفي قوله تعالى : 

 اللغة :

 أي : فلسَت تَتْرك إال ما شاء هللا أن تَتُْرك. (َفَّل تَ ْنسى)أحُدهما : 

شيئا  السالمعليهمّما يلحق بالبََشريّة ، ثم تَذكَُّر بعُد ليَس أنه على طريق السَّْلب للنبّي  (ِإالَّ ما شاَء هللاُ )قال : ويجوز أن يكون : 

 أوتيَه من الحكمة.

 قول آخر ؛ وهو خطأ أيضا. (َأْو نُ ْنِسها)قال : وقيل في 

 [106 البقرة :] (َأْو نُ ْنِسها)تركت ، وإنما َمعنى :  أُْنسيتَ  إذا تركت ، ال يقال : نَِسيت قالوا : أو نَتركها ، وهذا إنما يقال فيه :

 أو نتركها ، أي : نأمركم بتَْرِكها.

ي قولَه ، ما أخبَرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده :  قلُت : ومّما يقّوِ

يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ّن عريريريريريريريريريريري ة  أَْقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريرييَّ عريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريهريريريريريريريا   يريريريريهريريريريريريرياو لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريلريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال مريريريري 

  
رها ، فوافَق قول ابن األعرابّي قَولَه في ُمنِسيها : بتاِركها ، وال بناِسيها قال : ؛ واختلف  المنسيّ  أنّه التارك ال النَّاسي : وال مؤّخِ

ْرتَه على  أَنَسأْت إلى ترك الهمز ، ِمن« ُمْنِسيهاوال »، وكان ابن األعرابي ذهَب في قوله :  الُمْنِسي قولهما في الدَّْيَن ، أي : أخَّ

 لغة َمن يخفِّف الهمزة.

، فمن قرأ بالكسر  (نِْسياو ) (َنْسياً )، فإنّه قرىء  [23مريم : ] (وَُكْنُت َنْسياً َمْنِسيًّا) وأّما قوُل هللا جّل وعّز حكايةً عن مريَم :

في كالِم العََرب : الشيُء المطروح  النِّْسيُ  ال أُعَرف ، وقال الّزّجاج : َمْنِسيا فمعناه شيئا (َنْسياً )ومن قرأ فمعناه َحْيضةً ُمْلقاةً ، 

 ال يُْؤبَه له ، وقاَل الشَّْنفَري :

ه  يريريريريريريريا تريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريأّن هلريريريريريريريا يف األر. ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِه   لريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ك تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ اطريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا و ّن  ريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أ مريريريريريريريريِّ

  
مصَدر النِّْسيان كان صوابا ،  بالنِّْسيِ  لغتان فيما تُْلِقيه المرأةُ من ِخَرق اعتالِلها. قال : ولو أَردتَ  ْسيُ النَّ و النِّْسيُ  وقال الفّراء :

 .نِْسياو نَِسيتُه نِْسيانا والعََرب تقول :

 أَنساَءكم ارتََحلوا من الّدار قالوا : اْنُظرواالعََرُب إذا  وأخبََرني الُمنِذريُّ عن ابن فَْهم ، عن محّمد بن ساّلم ، عن يونَس أنّه قال :

ظاظ.  : أي : الشيَء اليَسيَر نحو العََصا والقََدح والّشِ

 : ما أغِفل من شيء حقيٍر ونُِسَي. النِّْسيُ  وقال األخفش :

 وأخبََرني اإلياديُّ عن شمر عن ابن األعرابّي أنّه أَنَشَده :

 َسَ ْوين اللَّْسَي   تكلريَّف وين 
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 َ اأَب هللِا من َكِذب  وُّ ورِ ع  
 وهو اللَّبن الحليُب يَُصب عليه ماٌء. العَْقَل. قال : نَسَّى بغير همز ، وهو كلُّ ما

 بنَْصب النُّون بغير همز ، وأَنَشد : النَِّسيُ  قال شمر : وقال غيُره : هو

ن يريريريريريريريريريريريريريريوَُ و رود  مسريريريريريريريريريريريريريرياُِّرَا َربريريريريريريريريريريريريريريَ  ال َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رَاو   جريريريريريريريريريريريرييَء فريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريِ ا فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريّ  ال نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، إذا اشتََكى نََساه. نَِسَي يَْنَسى ، وقد نٍَس  : نَساه ُعبيد : يقال للّذي يشتكيأبو 

 .النَّسا ، إذا اشتََكيَا ِعْرقَ  نَْسيا ، وامرأةٌ  أَْنَسى وقال ابن شميل : رجلٌ 

 ، وأَنَشد غيُره قوَل لبيد : النَّسا لهذا الِعْرق ، وال تقل ِعْرق النَّسا وقال ابن السّكيت : هو

ه   وَّْرتريريريريريريريريريَ ِ   ذ ثريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ ْن َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
َ رِّ ِ  األ َوْل    أو َرئريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريِس األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : إذا أََصْبَت نساه. نَِسيتُه أَْنِسيه نَْسيا يقال :

لجماعة المرأة من ـ  بكسر النونـ  سوةُ النِّ و: التَّْرك للعََمل.  النَّسوةُ والُجْرعة من اللّبن.  : النَّْسَوة ثعلب عن ابن األعرابي قال :

 : إذا َكثُْرن. النساءوغير لفِظها ، 

 اللَّبَن الَمْحذُوق بالماء ، وأَنَشد بيت عروة بن الورد : بالهمز : النَّسءُ  أبو عبيد عن األَموّي :: نسأ 

وين  فريريريريريريريريريري  سَء   ّ تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ْوين الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
ِذب  وُّ ورِ   ْن كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ اأَب هللِا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رها ، فال  ننسأْها المعنى : ما نَْنسخ لك من اللّوح المحفوظ ، أو [106البقرة : ] (نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسها)وقرىَء :  : نؤّخِ

 نُْنِزلها.

 وقال أبو العبّاس : التأويل أنّه نَسخها بغيرها وأقرَّ َخّطها ، وهذا عندهم األكثر واألجَود.

َا النَِّسيُء ِزَّيَدة  يف اْلُكْفرِ إِ )وقوُل هللا جّل وعّز :  : ِمثل  الَمْنُسوء : الَمْصَدر ، ويكون النَِّسىءُ  ، قال الفّراء : [37التوبة : ] (َّنَّ

ْرَت الرجَل بَِدْينِه ، قلتَ   في نسأْتُ  ، فإذا زدَت في األَجل زيادةً يقع عليها تأخير قلت : قد أنسأْتُه قَتِيل وَمْقتول ، قال : وإذا أَخَّ

َ  في أََجلك : وكذلك تقول للرجل : نسأْتُ وأيّامك ،  ، لزيادة  النَّْسيء هللاُ في أَجلك ، ألن األَجل َمزيٌد فيه ، ولذلك قيل للَّبن : نسأ

، أي :  سأْتهان المرأةُ : إذا حملْت ، َجعَل زيادةُ الولد فيها كزيادة الماِء في اللَّبن ، يقال : والناقة : نُِسئَت الماء فيه ، وكذلك قيل :

 زجْرتُها ليزداد َسْيُرها.

َدَر عن ِمنًى قام َرُجل من بني كنانَة فيقول : أنا الّذي ال أُعاُب وال أُجاب ، ـ  وسّماهـ  وقال الفراء : كانت العرُب إذا أرادت الصَّ

م ،  أَْنسئْنا صدقَت : وال يَُرّد لي قضاء ، فيقولون : م واجعَْلها في َصفَر ، وأَِحلَّ المحرَّ ْر عنّا ُحْرَمة المحرَّ َشْهرا ، يريدون : أَّخِ

 .اإلنساء فيَفعل ذلك ، لئاّل يتوالَى عليهم ثالثةُ أشُهر ُحُرم ، فذلك

 ، اسٌم ُوِضع موضَع الَمْصَدر اإِلْنساء في قول هللا معناه النسيءُ وقلُت : 
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ن قال ع َمت بن  قيِس بِن ِجْذل  أَْنَسْأ    يف هذا املوضع  ع  َنَسْأ    ق  قال بعض هم :، و  أنَسْأ    اَّ ي ّي من
 ال ِّعان :

عريريريريريريريَ ِّ أ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريني عريريريريريريريلريريريريريريريى مريريريريريريريَ لريريريريريريريا الريريريريريريريلريريريريريريريّ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  رامريريريريريريريريريَ ا مسريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ لِّ َنريريريريريريريريريَْ وَر اَّريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ  أبو عبيد عن األصمعّي :  في أََجِله. نََسأَ وهللاُ فالنا أََجلَه ،  أَنسأ

 لكسائّي مثله.قال : وقال ا

ره فقد أَْخزاه. قال : وقد نََسأه الدَّيَن. قال : ويقال : ما لَه أنسأْتُهوقال :   نُِسئَت هللاُ ، أي : أْخَزاه هللا. ويقال : أََخَره هللا. وإذا أَخَّ

 .نَُسوءٌ  المرأةُ : إذا بََدا َحْملُها فهي

َمن.  النَّْسء وقد َجَرى  : إذا ُسْقتَها ؛ قال : وأنشَدنا أبو عمرو بُن العالء : أنَسأُها اإلبلَ  نََسأْتُ وفي الّدواِب : يعني الّسِ

اَليريريريريريريريريِة  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدن  و  ف   لريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ُُّ ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا أ

  
زَاهلريريريريريريريريريا  الِل غريريريريريريريريريَ ْرِد الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ ىء  يف بريريريريريريريريريريَ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  تريريريريريريريريريري 

  
َ وقال :   القوُم : إذا تباَعَدوا. انتَسأ

 أي : تبَاَعدوا ؛ وقال مالك بن ُزْغبة : ،«عن البيوت فانتِسئوا تنَاَضْلتمإذا »في الحديث : و

م   هريريريريريريري  ْوَ  الريريريريريريريّرِمريريريريريريريا  أتريريريريريريريتريريريريريريريريْ وا فريريريريريريريريَ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريري    ذا انريريريريريريريريْ

  
ل  كريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريراِد نريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريت هريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريْ ر  نريريريريريريريريريريريَ َوائريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريَ

  
ْرتها.  اإلبِِل عن الحوض : نَسأْتُ  وقال أبو زيد : المرأةُ في  نُِسئَتووكلُّ َسمين ناسىء. : إذا َسِمنَْت ؛  تَْنَسأ الماشيةُ  نََسأَتِ وإذا أخَّ

رتَهُ ؛ واسم ذلك الدَّين الدَّين : أَْنَسأْتُهوأّول َحْمِلها ،   .النِّسيئة إذا أخَّ

ً  اإلبَل في ِظْمئِها فأنا نسأتُ وقال :   : إذا زدتها في ظمئها يوما أو يومين. أنسؤها نْسأ

 العََصا الّضخمة الّتي تكون مع الراعي ، يُقال لها ، هي : [14سبأ : ] (ََتُْكُل ِمْنَسأََتهُ ) وقال الفَّراء في قول هللا جّل وعّز :

 البعير ، أي : َزَجْرتُه ليزداَد سيُره. نَسأْتُ  ، أُِخَذت من المْنسأة

 : إذا أْبعََده ، جاء به غيَر َمْهموز ، وأصله الهمُز. ناَساه ثعلب عن ابن األعرابّي :

 [.15محمد : ] (ِمْن ماٍء َغْْيِ آِسنٍ ) جّل وعّز : قال هللا: أسن 

اء : أي غيُر متغيِّر وال آِجن.  قال الفَرَّ

: إذا تغيّر ، غيَر أنّه  أََجَن يأِْجنُ و: وهو الّذي ال يَْشَربه أحٌد من نَتْنه. قال :  أُُسوناو يأِسُن أَْسنا الماءُ  أَسنَ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 َشُروب.

 فماَت. فأَِسنَ  ر : أن قَبيصةَ بن جابر أتاه فقال : إنِّي َرَمْيُت َظبيا وأنا ُمحِرم فأََصْبُت ُخَشَشاَءهفي حديث عمَ و

جل إذا َدَخل بئرا فاشتدَّت عليه ريُحها حتى يصيبَه ُدوار منه فيسقُط « أَسن»قال أبو ُعبيد : قوله :  يعني أِدير به ، ولهذا قيل للرَّ

 ، قال ُزهير : أَِسن يأَسن أَسنا : قد

ه  لريريريريريريريريريري  رّا أانمريريريريريريريريريريِ ْرَن مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ اِدر  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريري 

  
ِن   َ  املريريريريريريريائريريريريريح اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريْ ح مريريريريريَ يريريريريريريري   يف الريريريريريرُّمريريريريريْ   ريريريريريَ

  
 واليَسن أُسمعتُه من غيِر واحد بالياء ، كما قالوا ُرْمٌح بََزنى وأََزنّي ، األَِسن قلُت : هو
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 وما َأْ بريَهه.
 تَأَسَّنَ  وأَْعسان. ويقال : آسان والعُُسُن ، وجمعُه األُسنُ  إذا بَِقيَْت من َشحم الناقة ولحِمها بقيّةٌ فاسُمهاأبو ُعبيد عن الفَّراء قال : 

 من أبيه وآساٍل. آسانٍ  فالن أبَاه : إذا تَقيّله. وهو على

 َعْهُد فالن وُودُّه : إذا تغبّر ، وقال ُرْؤبة : تأَّسن وقال اللّيث :

 الّتأسُِّن     راَجَعه  َعْه ا عن
ة من قَُوى الَوتَر األَسينَةوقال :  ،  أَسائن ، والجميع أَسينَة : َسْيٌر واحد من ُسيوٍر تُْضفَر جميعا فتُجعَل نِْسعا أو ِعنانا ، وكلُّ قُوَّ

 أيضا. اآلَسانو األُسونو

 وقال الشاعر :

ة   بريريريريريريريَ َة مسريريريريريِ ريريريريريْ َوى الريريريريريلريريريريريريرياقريريريريريمريريريريرييريريريريريريريَّ  لريريريريري ريريريريريريري  كريريريريريلريريريريريريريه  َأهريريريريريْ

  
ع    نْي تريريريريريريريَ ريريريريريريَ ريريريريريريَّ ْه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  بريريريريريريَ  فريريريريريري ريريريريريريري  جريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريريَ

  
 قال ذلك الفَّراء.

 : أي : اعتَّل وأَبطأَ. تأسُّنا فالٌن عليَ  تَأَسَّنَ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 وَرواهُ ابن هانىء عنه : تأسَّر بالراء ، وهو الصواب.

 ِريح البئر.: إذا ُغِشَي عليه من  يَأَْسنُ  الرجلُ  أَِسنَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 إذا َكَسعَه برجله. : يأُسنهو يأِْسنُه الرجُل ألخيه أَسنَ وقال : 

ْبطة والَمّسة. األَْسنُ  قال أبو العبّاس : وقال أبو عمرو : ونها الضَّ  : لُْعبةٌ لهم يسمُّ

 الرجل : مذاِهبُه وأخالقه ، وقال ضابىء البُْرُجمّي : آسانُ  وقال غيُره :

عريريريريريريريريري   هللا  و  بريريريريريريريريريْ   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريائريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية  ال يريريريريريريريريريري 

  
ه و   َ ْن  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ ْه و ال تريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري   مشريريريريريريريريريريَ

  
 .أَِسن : وهو َغْشٌي يأخذه ، وبعضهم يَهِمز فيقول : وَسنا فيها اإلنسانُ  ُموِسنَةٌ يَْوَسنُ  وقال أَبو زيد : َرِكيّةٌ : وسن 

 يسن ييسن بمعنى األسن. وقدفطاح منها ،  اليََسنُ  قلت : وسمعت غير واحد من العرب يقول : ترّجل فالن في البئر فأصابه

 لغات معروفة عند العرب كلها.

 : إذا أتيتَه عند النَّوم ، قال الّطِرّماح : تََوسُّنا فالنا توسَّْنتُ  ويقال :

ه  لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَذاَك أُ ان ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  تريريريريريريريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رِد ْه   جريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريْ نَتُّ مريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريريارَِي رذاذ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 فَضَربها ، قال أبو ُداود :الفَحُل الناقةَ : إذا أتاها باركةً  تََوسَّنَ و

َن مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريّرِ و  يريريريريريريريريريريريريث  تريريريريريريريريريريريريوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  غريريريريريريريريريريريريَ

  
وان ثريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياال  وان ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارا وعريريريريريريريريريريري      جريريريريريريريريريريري 

  
ياح تُلقح السحاَب ، فَضرب الجوَن والعُون لها َمثاَل.  جعل الّرِ

 : جمُع العََوان. العُونُ و: جمُع الجونة ،  الجونو

: شيٌء  الَمْيسوسن أخِرجوه فإنّه ِرْجس ، قال شمر : قال البَْكراوّي :فقال :  الَمْيُسوسن وُروي عن ابن عَمر أنه كان في بيتِه

 تجعله النِّساء في الِغسلة لرؤوسهّن.
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 : إذا خاطبَت الرجل عن نفسه. إنسك أبو زيد : تقول العَرب للّرجل : كيَف ترى ابنَ : أنس 

 .أنيسهوفالٍن ، أي : صفيُّه  أُنِس  أبو ُعبيد عن األحمر : فالٌن ابن

 فقال : ـ؟ بكسر األلفـ  إِنسك أخبَرني المنذريُّ عن ثعلب عن سلمة عن الفّراء : قلت للدُّبَْيري : إيش قولُهم : كيف ترى ابنو

 عندهم فهو الغََزُل. األُنس ، فأما اإلنس عَزاه إلى

 انستُهّن ، رواه أبو حاتم عن أبي زيد.: حديُث النِّساء ومؤ األنس ، إنما أُنسا بالكسر وال يقال إنسا به أَنْستُ  وقال أبو حاتم :

 ، بمعنى واحد. آنُِس أُنسا به أَنَستُ و،  آنَسُ  به أَنستُ  وقال ابن السّكيت :

 ، وِجنِّيٌّ وِجّن ، وَعَربّي وعَرب. إْنسو إنِسيٌ  وقال أبو زيد :

 .أَناسيّ و إنسيّ  مثل أنَاسيّ و أنَاسيَةٌ و إنسانوكثير  آنَاسٌ و آنِسٌ  وقال :

 فِرْحُت به. بفالن ، أي : أَنْستُ  وقال ابُن األعرابّي :

 كثيرا ، أي : ناسا ، وأنَشد : أنسا ، تقول : رأيُت بمكاِن كذا وكذا األنَس : جماعةُ الناس ، وهم اإلْنس وقال اللّيث :

 ق  نَرى  لّ ار يوما أَنَسا و   
 كلُّ وحشّي ، واستَْوَحش كلُ  استأنَسَ  بفالٍن. وفي كالم العرب : إذا جاء الليلُ  أَنْستُ  ، وقد التّأنُّس هو االستِئناسو األُْنسُ وقال : 

إذا ما َجلَّى ونظر رافعا رأسه  يتأنّس : إذا أَحسْسَت ذلك أو وجدته في نفسك قال والبازي أَنستُهوفََزعا  آنْستُ  قال : .إنسيّ 

،  [29القصص : ] (آَنَس ِمْن جاِنِب الطُّوِر َّنراً )وقوله جّل وعّز :  .أُنُس وهو نقيُض العَقور ، وكالبٌ  : أنوسُ  وَطْرفَه. كْلبٌ 

 .اإليناس يعني : موسى أبَصر نارا ، وهو

 ، معناه : حتى تستأِذنوا. [27النور : ] (ال َتْدُخُلوا بُ ُيواتً َغْْيَ بُ ُيوِتُكْم َحَّتَّ َتْسَتْأِنُسوا)وقال الفراء في قوله : 

ر ، إنما هو : حتى تُسلِّموا وقال : هذا مقدَّم   ؟: السالُم عليكْم أَأَدخل تستأنسواوومؤخَّ

هل تََرى أحد ، فيكون معناه : انُظْر َمن تََرى في الدار ،  فاستأنسْ  النظر ، يقال : اذهبْ  في كالم العرب : االستئناسُ وقال : 

 وقال النابغة :

   بذي اجلَليِل على مستأنس  َومِسِ  
، أي : يتلفَّت ويتَبصَّر ، هل يرى أحدا. أراد : أنّه َمْذُعور فهو أََجدُّ لعْدِوه  يستأنس ثَْوٍر َوْحشّي أحسَّ بما رابَه ، فهوأراد على 

 وفراره وسرعته.

،  إْنِسيّ  لواحدُ : ِجَماٌع ، ا األَناسيُ  ، [49 الفرقان :] (َوَأَّنِسَي َكِثْياً )وقال الفّراء فيما روى عنه سلمة في قول هللا جّل وعّز : 

 ، فتكون الياُء ِعَوضا من النون. أُناِسيّ  ثم جَمْعتَه إنسانا وإن شئَت جعلتَه

 أصلُه ؛ ألّن العََرب تصغّره اإلنسانوقال : 
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 .أ نيِسياان
 فهو جمٌع بيٌّن ، ِمثْل بُْستان وبَساتِين. أَناِسينُ  وإذا قالوا :

 ء وأَسقَطوا الياء الّتي تكون ما بيَن َعْيِن الِفعل والِمه ؛ مثل قَراقِير وقَراقِر ، ويُبيِّن َجوازَ فخفّفوا اليا (كثيرا أَناِسيَ )وإذا قالوا : 

 إِن شئَت. إنسانو إِْنِسي كثيرة ، والواحد أناِسيَةٌ  بالتخفيف قوُل العََرب : أَناِسي

، ألن أصلَه أُناٌس ، فاأللف فيه أصليّة ، ثم  األُناس فقال : أصلُه ؟ما أصلُه النّاس وأخبَرني المنذريُّ عن أبي الهيثم أنّه سألَه عن

َهَها زيدْت عليه الاّلُم الّتي تُزاد مع األلف للتعريف ، وأصُل تلك الالِم سكون أبدا إاّل في أحرٍف قليلٍة ، ِمثل االسم واالبن وما أشب

سم األُنَاُس ، ثم كثرْت في الكالم فكانت الهمزةُ واسطةً ، فاستثْقلُوها من األِلفَات الَوْصليَّة ، فلما زاُدوُهما على أُناس صار اال

،  النّاس :فترُكوها ، وصاَر باقِى االسم أَلُنَاس بتحريك الاّلم في الضّمة ، فلّما تحّركت الاّلم والنّون أَدَغموا الاّلم في النّون فقالوا 

 : قال ناٌس من النّاس. فلّما َطَرحوا األلَف والاّلم ابتدأوا االسَم فقالوا

، واألَِلُف فيه فاُء الِفعل ،  اإلنس وهو فِْعلياٌن من إْنِسيَان في األصل : إنسانٌ وقلُت : وهذا الذي قاله أبو الَهْيثم تعليُل النحويِّين ، 

ي ِحْرِصيانا  ألنّه يُحَرص ، أي : يُقَشر ، ومنه وعلى ِمثاِله : ِحْرِصيان : وهو الِجْلد الّذي يلي الِجْلَد األعلى من الحيوان ، ُسّمِ

جاج ، ويقال : رجٌل ِحْذِريان إذا كان َحِذرا.  أُِخذت الحاِرَصةُ من الّشِ

، فَدلّت الياُء األخيرةُ على الياء في تكبيره ،  أنْيِسيَان ألّن العََرب قاطبةً قالوا في تَصِغيره إْنِسيَان : أصلُه اإلنسان وإنّما قيَل في

 وها لّما كثُر اإلنسان في كالِمهم.إاّل أنّهم حذف

 .أَناِسيُ  أيضا : إنساُن العَْين ، وجمعُه اإلْنسانُ  وقال أبو الَهْيثم :

ّمة :  وقال ذو الرُّ

ا اسريريريريريريريريريريريريريريتأَنسريريريريريريريريريريريريريريْه هلا ْه  ذاَن    ذا اسريريريريريريريريريريريريريريتْجَرسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ وامسريريريريريريريريِ حريريريريريريريريوٌد هلريريريريريريريريا يف اَّريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ي  مريريريريريريريريَ  َأانسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : األَنُملةُ. اإلْنسانوقال : 

 وأَنَشد :

هريريريريريريريا لريريريريريتريريريريريِ اَن مريريريريري  ريريريريريْ ا  نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِي أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرياَنريريريريريريريِ  متريريريريريَْ

  
ول   بريريريريري  يريريريريريريريل عريريريريري  ريريريريريْ واِد الريريريريريلريريريريريّ ٌة يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريَ

  
 وقال آَخر :

هريريريريريريريا فريريريريِّ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارْ  إلنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  إبنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن كريريريريَ

  
هريريريريريريريا  لريريريريريريِ يريريريريريريْ َل  نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياان إبنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن عريريريريريريَ تريريريريريريري   لريريريريريريتريريريريريريريَ ريريريريريريْ

  
 : أي : أَْبَصْرته. أَنِْستُهو أَنَْستُهُ  وهو اإلبصار ، يقال : اإليناس من : اإلنسانو األَنَسو اإلنس قلت : وأصلُ 

 وقال األعشى :

ه  َؤنِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ع املريريريريريرء  فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريريريا يريريريريريري   ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريَ

  
َوعريريريريريريريا  ُو والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريَم الريريريريريريريبريريريريريريري  ل  ال نريريريريريريريَ ريريريريريريريِ يريريريريريريريْ   لريريريريريريريلريريريريريريريَّ
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 .أُنس ، أي : يجعَلَه ذا يؤنِّسه وقيل معنى قوله : ما

 : أي : ال يَُرْون. يُؤنُسون ِجّن ألنهم اليُْبَصرون ، كما قيل للِجّن  : أي : يُْؤنَسون ألنّهم لإِلْنس إْنسٌ  وقيل

يَ  َي الِجنُّ ِجنّا ألنهم  يُْؤنسون ألنّهم اإلْنِسيُّون إْنسيِّين وقال محمد بن َعَرفة الملقب بنفطويه وكان عالما سّمِ ، أي : يَُرْون ، وسّمِ

 ُمتَواُرون. ُمْجتَنُّوَن عن رؤية الناس ، أي :

ْجَل األخرى.  اإلنسانِ  الدَّواّب كلها : ُهَو الجانُب األيَسر الذي منه يْرَكُب ويُحتَلَب ، وهو منمن  اإلْنِسيّ و : الجانب الّذي يلي الّرِ

 : الجانُب الذي يلي األرَض ، وقد مرَّ تفسيُرهما في كتاب الحاء. اإلنسان من الَوْحِشيّ و

 .األوانِسُ و اآلنََسات ْفس ، تُِحبُّ قُْربك وحديثَك ، وجمعُها: إذا كانت َطيّبة النَّ  آنَِسة وقال اللّيث : جاريةٌ 

: النار ؛ ويقال لها : السََّكن ، ألن اإلنسان إذا آنسها لَْيال أنَِس بها وسَكن إليها  المأنوسةو األنيسة أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

 ، وزالت عنه الوْحشة ، وإن كان بالبلد القَْفر.

 والبَْرنّي. األنيسويقال للديك : الشُّقَُر  َعْمرو عن أبيه :

رع والِمْغفَر والتِّجفَاف والتَّْسبِغَِة والتُّْرس وغيرها  .المْؤنَِسات سلمة عن الفّراء : يقال للسالح كلِّه من الّدِ

 .إيسانا وقال اللّحياني : لغةُ طّيء ما رأيُت ثَمَ 

 .أياِسين قال : ويَجمعونه

 بلُغة طيء. (َواْلُقْرآِن احْلَِكيمِ  َّي سني)قال : وفي كتاب هللا : 

 من الحروف المقطَّعة. (نيس)قلُت : وقوُل أكثِر أهِل العلم بالقرآن إن 

 .أياسين ، ويجمعونه إيَسان ، إال طيّئا فإنهم يجعلون مكاَن النون ياًء فيقولون : اإلنسان وقال الفّراء : العرب جميعا يقولون :

 يريد يا إنسان. (َواْلُقْرآِن احْلَِكيمِ  َّي سني)قد حّدث إسحاق عن َرْوح عن ِشْبل عن قَيس بن سعد أنَّ ابن عباس قرأ : وقلت : 

 : إذا تحرك متدلِّيا. نَْوساناو يَنوس نَْوسا الشيءُ  ناسَ  يقال :: نوس 

 ِه.على عاتِقَيْ  تَنُوسان ، لضفيرتين كانتا نَُواس وقيل لبعض ملوك ِحْميَر : ذو

 فيهما. تَنُوس من ُحِلّيِ أُذنَيَّ ، أرادت : أنه َحلّى أُذُنيها قِرطةً  أَناسَ  وفي حديث أّمِ زْرع ووصفها زوَجها :

ه : هو يح فتهزُّ سَ  ، وقد نََوسانا وينود وينُوع ينوس ويقال للغصن الدقيق : تهّب به الّرِ  وتنَّوَع بمعنى واحد. تَنَوَّ

 األعرابي أنهوروى أبو العباس عن ابن 
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 : املرأأب الكسالنة. املوسونة قال :

 ابب السني والفاء

 (وا يء)س ف 
 [.مستعملة]فسا : ـ  سيفـ  سأفـ  فأسـ  أسفـ  وسفـ  سفاـ  سوف

 : إذا َشمَّ. ساَف يَُسوف َسْوفا أبو العباس عن ابن األعرابّي :: سوف 

 قال : وأنشدنا المفضَّل الضبي :

 ذِّ املِْرَوِد   قاله وق  ساَفْه جِمَ 
: طرفه ، ومعناه : أن الَحسناء إذا كحلَْت عينْيَها َمَسحت طرَف الِميل بشفتيها ليَْزَداد ُحّمة ، أي :  ِمجذُّهو: الميل ،  الِمْرَود قال :

 سوادا.

فٌ  : الّصْبر ، وأنه السَّْوفُ وقال :   ، أي : صبوٌر ، وأنشد المفضل : لمسّوِ

ْم  هريريريريريريري  تريريريريريريريري  حريريريريريريريْ بريريريريريريريَ  هريريريريريريريذا ور َب مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِّفريريريريريريريني صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
أب لريريريريريريريريريريريلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرِب   ذَّ ِر  بريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريَْ

  
ْفتُ  أبو عبيد عن أبي زيد : ْمتُهُ. تَْسِويفا الرجَل أمري َسوَّ  ، أي : ملكته أَمري ، وكذلك َسوَّ

 .السُّوف ، وهي آُسف من البناِء وسافاٌت وثالثة سافٌ  وقال أبو زيد : يقال :

 : ما بين سافات البِناء ، أِلفُه واو في األصل. السافُ  وقال الليث :

ين في الجداِر :  وِمْدَماٌك. سافٌ  وقال غيره : كلُّ سْطر من اللبِن أو الّطِ

 : التأخير ، من قولك : َسْوَف أفعل. التسويف وقال الليث :

فة لعن وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أنَّ النبي و وهي التي تدافع زوجها إذا دعاها إلى فراشه ، وال تقضي :  من النساء المَسّوِ

 حاجتَه.

 الرجال : إذا هلك ماله. إساف فثا يقع في اإلبل ، يقال : السواف وقال الليث :

 : موضٌع بالمدينة معروف. األسوافوقال : 

 : إذا هلَك. يَسوفُ  نفسهُ  المالُ  سافَ  : إذا هلَك مالُه ، وقد ُمسيف الرجل فهو أَسافَ  الحّراني عن ابن السّكيت :

 ، هكذا أرواه عن أبي عمرو بفَتْح السين. بالسَّواف ويقال : رماهُ هللاُ 

، بالضم ، واألْدواء كلُّها جاءت بالّضّم. فقال أبو عمرو  السُّواف إن األصمعّي يقول : قال : وسمعُت هشاما يقول ألبي عمرو :

 .السََّواف : ال ، ُهو

ه. ُسوفُه َسْوفايَ  الشيءَ  سافوقال :   : إذا َشمَّ

 : بُعد المفاَزة والطريق. المسافةُ  وقال اللّيث :

 تُربتَها ، ومنه قول رؤبة : بَِسْوفِه ألّن الّدليَل يستدّل على الطريق في الفاَلة البعيدة الطََّرفين مسافةً  وقال غيُره : ُسّميَ 

ليَل استاَف َأ الق ال ُّر ْق      ن ال َّ
 س فيه أيضا :وقال امرؤ القي
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لريريريريريريريريريارِه  َ ى  ريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى المسريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريري 

  
را  ْرجريريريريريريريريَ ْود  الريريريريريريريريذِّ يفُّ جريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ افريريريريريريريريَ   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 الجمل تُربته َجْرَجر َجَزعا ِمن بُعِدِه وقلّة مائه. ساف يقول : ليس له َمناٌر يُهتََدى بها ، وإذا« ال يُهتََدى بَمناره»قوله : 

 ، أي : أَثْأى فانَخَرَمت ُخْرَزتان ، ومنه قوُل الّراعي : يُسيف إسافةً  الخاِرزُ  أَسافَ  أبو ُعبيد :

ة   ِن م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريفريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريْ ْرقريريريريريريريرياِء الريريريريريريريرييريريريريريريريريَ زائريريريريريريريري    ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
َ ا  لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياِن وأمسريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريْ  

 أ ريريريريريريريريريريَ َّ هبريريريريريريريريريرينَّ املريريريريريريريريريري

  
َمن واالكتناز ، ثم يَعُّم جسَده : تََشقٌُّق في اليد ، وفي فخِذ البَعير وَعُجزه أّوَل ما يبدأ عند  الَوسفُ  قال الليث :: وسف  الّسِ

 الجلد من داٍء أو قُوباء. توسف فيتَوسف ِجْلُده ، أي : يتقشر وربما

 .تََوسف أبو عبيد عن أبي عمرو : إذا سقََط الَوبر أو الشَّعَر من الجلد وتغيَّر قيل :

 ، أي : طاَرْت عنها. توسَّفَتْ ووقال اللّحياني : تَحسفَْت أوباُر اإلبل 

 مقشورة. ُموسفَةٌ  ولَتّْحتُه : إذا قََشْرتَه ، وتمرةٌ  وسَّفته لمة عن الفّراء :س

يح: سفا   .سفيا الورق اليبيس تسِفيو سْفيَا التّراب تَسِفي قال الليث : الّرِ

يح التي تَحِمل تُرابا كثيرا على َوجه األرض تَْهُجُمه على النَّاس. السافِياءُ وقال :   : هي الّرِ

 قال أبو ُدواد :

رَّ بريريريريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياءو  ْؤى َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريري 

  
ى   وِن مسريريريريريريريريريريرينَي ا ريريريريريريريريريريريََّ  كريريريريريريريريريريريَ ْرس  مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ

  
يُح من كّلِ ما ذكْرت. السَّفاوقال :   هو اسُم كّلِ ما َسفَِت الّرِ

يح ، قال الهذلي : السَّفَا وقال أبو عمرو :  : اسُم التُّراِب وإن لَم يَْسِفِه الّرِ

واو  لريريريريريريريري  رّاطريريريريريريريريهريريريريريريريريم فريريريريريريريريتريريريريريريريريأثريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريوا فريريريريريريريريري   قريريريريريريريري  أْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريرياهريريريريريريريا كريريريريريريرياإلمريريريريريريرياِء الريريريريري ريريريريريواعريريريريريريري   لريريريريرييريريريريريبريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريَ

  
 يصف القبر وُحفاره.

 ، وهي تُراب القَبر ، والبِئْر ، وأنشد : فَاةٍ سَ  جمعُ  السَّفا وقال ابن السّكيت :

ريريريريريريريريري هريريريريريريريرياو  س األ فريريريريريريريريعريريريريريريريريى يريريريريريريريري اَك تريريريريريريريري  لريريريريريريريريمريريريريريريريريِ  ال تريريريريريريريريَ

  
او   اهتريريريريريريري  بريريريريريريتريريريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ هريريريريريريريا  َذا مريريريريريريريا غريريريريريرييريريريريريريَّ  َدعريريريريريريْ

  
يح السَّفاو،  َسفَاةٌ  : َشوك البَهَمى : الواحدةُ  الّسفَاوقال :  ِخفَّة  : الّسفاو،  الّسفيُ  : ما سفت الريح َعلَيَك من التَُّراِب ، وفعل الّرِ

 الناِصية.

 خفيف النّاِصية ، وأنشد أبو عبيد : : أََسفَى ، وفََرسٌ  َسفا يقال : نَاصيةٌ فيها

فريريريريريريريريى  ل  و لريريريريريريريرييريريريريريريريريس أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريَ َ  وال تريريريريريريريريريَ  ال أَقريريريريريريريريْ

  
وب   ربريريريري  كريريريرين مريريريريَ ّي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريى دواء قريريريريفريريريريِ

  
 من البِغال السريعةُ ، وِمَن الَخْيل القليلة الناصية ، حكاه أبو ُعبَيد عن األصمعّي ، وأنشد في صفة بغلة : الّسْفَواءوقال : 

ِْدِه  را بريريريريريريريريريريريريريرب  جريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريرياَءْ  بريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريري 

  
ِ ِه   يريريريريريريريريج َومسريريريريريريريريْ ِ ي بريريريريريريريريَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ واء   ريريريريريريريريَْ فريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ياح : اللَّواتي يَسِفين التُّراب. السَّوافيو: تُراٌب يَذَهب مع الّريح ،  ياتالسافِ  وقال أبو َعْمرو :  من الّرِ
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 : تراب البئر. السفاوقال : 

جُل : إذا أََخذَ  أَْسفَى أبو العباس عن ابن األعرابي قال : ، وهو التُّراب.  السَّفَا : إذا نَقَل أَْسفَىو، وهو َشْوُك البُْهَمى ،  السَّفَى الرَّ

 َسِفيها. ، أي : َسِفيّا : إذا صار أَْسفَىو

 : الِخفَّة في كّل شيء ، وهو الَجْهل ، وأَنشد : السفاوممدود.  السَّفاءَ  بَيّن َسِفيٌ  وقال اللحياني : يقال للسَِّفيه

   َقالئ   يف أْلباَِنِْن َسَفاء  
 أي : في ُعقولِهن ِخفّة.

 وهو التراب وأَنَشَدنِي أعرابّي : السَّافي َمرحلٍة من باب الِمْربَد بالبَْصرة ، وبه ماٌء كثيرُ : ماٌء على قَْدر  َسفَوانُ و

فريريريريريريريريريريريريريريريريريريواَن دار هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ة بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ار هريريريريريريريريريريا  ال عريريريريريريريريريريِ َ  مريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ َويريريريريريريريريريريْ  مْتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي اهلريريريريريريريريريري 

  
 .سوافََسا يَْفُسو ف ، والِفْعل الفَُساء ، والجميع فَْسَوة : معروف ، الواحدة الفَْسوُ  قال الليث :: فسا 

واحدةً ، والعََرب تقول  فسا فَْسَوةً ولنَتْنِها.  الفَسَّاءة ، يُعَرفون بهذا ، ويقال للُخْنفساء : الفَْسوو الفُساةُ  قال : وعبُد القيس يقال لهم :

حتى تستخِرَجه ،  تَْفسو ِمن الظَِّربان ، وهي دابة تجيء إلى ُجحر الّضّب فتََضع قَبَّ اْستِها عند فَم الُجْحر ، فال تزال أَْفَسى :

 .الفَْسَوة فَُسيَّة وتصِغير

 وقال أبو ُعبَيد في قول الراجز :

   ِبْكرا َعَواساَء َتفاَسى م ْ رَِ  
 تَرفَع أَْليَتَها. : تَباَزىو: تُخِرج استَها ،  تَفاَسى قال :

َ  وحكى غيُره عن األصمعّي أنه قال : جَز غيَر مهموز.: إذـ  بالهمزـ  تَفاُسؤاً  الرُجل تفَاسأ  ا أَخَرج َظْهَره ، وأنشد هذا الرَّ

ُ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابّيِ : ْلب.  : الفَسأ ُ وُدخوُل الصُّ ْدر ، وفي َوِرَكْيه الفَقَأ ٌ  : ُخُروُج الصَّ  ، وأنشد : فََسأ

َهة َمْفس وء الَ َ ْن     بلاتىء اجْلَبريْ
َ  ِلَي قيل : قدأبو ُعبيد عن أبي عمرو : إذا تَقطَّع الثوُب وبَ   . وقال الكسائّي مثله.تَفسَّأ

 ثَْوبَك. تَْفسأ قال : ويقال مالك :

 : إذا ضربَت بها َظْهَره. وطأْتهوبالعَصا  فسأْتُه وقال أبو زيد :

 والشُّقاق.يُده وَسِعفَْت : وهو التََّشعُُّث َحوَل األظفار  َسئِفَتْ  أبو ُعبَيد عن الكسائي :(: سيفـ ) سأف

 أصابعُه وشئفت بمعنًى واحٍد. َسئِفَتْ  وروى أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي :

مل ، وجمعُها السائِفةُ وعلى تقدير الّسعَف َشعُر الذّنَب والُهْلب ،  السأَفُ  أبو ُعبيدة :  .السَّوائف : ما استَرقَّ من أَسافِل الرَّ

من  يُسأَفُ  ما كان ملتِزقا بأصول السَّعَف من ِخالِل اللَّيف ، وهو أَردُؤه وأخَشنُه ، ألنهاللِّيِف ، وهو  َسئِفُ  وقال الليث : يقال :

 النخلةُ. َسئِفَتِ  جوانب السَّعَف فيصير كأَنّه ِليف وليس به ، ولُيِّنَْت همزتُه ، وقد

 وقال الراجز يصف أذناَب اللِّقاح :
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ا اَلهبريريريريريريريريريريريِ ثَّ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريا اجريريريريريريريريريريريْ

  
ؤاثريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريِ   ا ريريريريريريريريريريل  جريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريرين أَْرطريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريريِ

  

يف  و     اللِّيف على ه  َّاهبا و السِّ

يفوقال :   : ساحُل البحر. الّسِ

يف قال ابن األعرابّي :  إذا كان له جوانُب نقيّةٌ من النّْقش. : ُمَسيَّف : الموضع النِّقيُّ من الماء ، ومنه قيل : درهمٌ  الّسِ

 .أَْسيافو ُسيوف معروف وجمعُه السَّْيف وقال الليث :

 : إذا تَضاَربوا بالسُّيوف. استَافُواوالقوُم  تَسايَفَ  ، وِمثْلُه َمشيَخة للشيوخ ، ويقال : َمْسيَفَة : السُّيوف وقال َشِمر : يقال لجماعة

 .أُِسيفُه الرجلَ  ِسْفتُ  وقد .سائف : المتقلِّد بالسَّْيف ، فإذا َضَرب به فهو الُمِسيف أبو ُعبيد عن الكسائّي :

اء :وق  وَرَمْحتُه. ِسْفتُه ال الفرَّ

 ، وال يُوَصف به الرُجل. َسْيف ، وهي الشطبَة ، كأنها نَْصلُ  َسْيفانةٌ  وقال الليث : جارية

اء قال الكسائي : رجل  : وهو الطويل الَمْمشوق. َسْيفَانةٌ  وامرأة َسْيفَانُ  َسلَمة عن الفرَّ

ُهمْ فَ َلمَّا )قال هللا تعالى : : أسف   : أغَضبونا ، وكذلك قولُه تعالى : آَسفُونا ، معنى : [55الزخرف : ] (آَسُفوَّن انْ تَ َقْمنا ِمن ْ

 : الغَْضبان. األِسفُ و األسيفُ و،  [150األعراف : ] (ِإىل قَ ْوِمِه َغْضباَن َأِسفاً )

 وقال األعشى :

يريريريريريريريريفريريريريريريريريا كريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريا ال مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريْم أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أرى َرجريريريريريريريري 

  
ا خم َ   فريريريريريريريّ ْه كريريريريَ يريريريريريريريَ حريريريريْ مُّ    كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريرياَيضريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 .أََسف أَْخَذةُ  يقول : كأَن يَده قُِطعت فاختََضبْت بَدِمها فيَغَضب لذلك ، ويُقَال لَمْوِت الفَْجأَة :

، فَمتى ما  أَِسيف حين أَمر أبا بكٍر بالصالة في َمرضِه : إن أبا بكٍر رجلٌ  وسلمعليههللاصلىفي حديِث عائشةَ أنها قالت للنبي و

 يَقُْم َمقاَمك يَْغِلْبهُ بُكاؤه.

 .األِسيفو األَُسوف : السَّريع الُحزن والكآبة في حديث عائشة. قال : وهو األَسيف قال أبو ُعبيد :

 .(َغْضباَن َأِسفاً )ء ، ومنه قول هللا جّل وعّز : : فهو الغَْضبان المتلّهِف على الشي األَِسف قال : وأَما

 .أسْفُت آسُف أَسفا قال : ويقال من هذا كله :

 : العَْبد ، ونحو ذلك. األِسيفووقال أبو عبيد : 

 األَِجير. : العَِسيف قال ابن السّكيت : وقاال معا :

 آَسفَك ، أي : َغْضبان ، وقد أَِسف ٌر مّمن هو ُدونَك فأنتَ في حال الُحْزن وفي حال الغََضب : إذا جاءك أم األََسف وقال الليث :

فو، أي : حزين  أَِسف ، وإذا جاءك أمٌر فَحِزْنَت له ولم تُِطْقه فأنتَ   أيضا. متأّسِ
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ونائلة كانَا رجال وامرأة َدَخال الكعبة فَوجدا َخْلوة فأَحَدثَا ، فمسَخهما هللا  إسافا : اسُم َصنَم كان لقَُريش ، ويقال : إن إِسافٌ وقال : 

 َحَجرين.

 : رقّة األرِض ، وأَنَشد : األسافَة وقال الفّراء :

 َ َْعر  و   َ فُّها َأساَفٌة 
 .أَِسيفة ويقال لألرض الّرقيقة :

:  َسفَاو: إذا تعَبَّد وتواَضع هلل ،  َسفَاو: إذا َخفَّ روُحهُ ،  سفاوَعْقلُه ،  : إذا َضعُف َسفَا وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابي :

 إذا َرقَّ َشعرهُ ، وَجِلَح لغةُ طّيء.

 ، أي : يَْفِلقُه. فأََسه يَْفأَُسه : الّذي يفلق به الَحَطب ، يقال : الفَأس قال الليث :: فأس 

ر القَمْحُدوَ  فأْسُ وقال :   ة.القَفَا : هو مؤخَّ

 اللّجام : الّذي في َوَسط الشَِّكيمة بين المْسَحلَين. فَأَسُ و

 .الفأس فُؤوسا : الَحديدةُ القائمة في الشَِّكيمة ، ويُجَمع الفَأْسُ  وقال ابن ُشميل :

 ابب السني والباء

 (وا ىء)س ب 
 [.مستعملة] سبأ :ـ  بأسـ  سأبـ  أبسـ  أسبـ  بيسـ  بسأـ  يبسـ  وسبـ  سبيـ  سيب

يبُ والعَطاء ،  : السَّْيب الحراني عن ابن السّكيت :: سيب  : إذا  يَِسيب الماءُ  سابَ  وقد .ُسيُوب : َمجَرى الماء ، وجمعُهُ  الّسِ

 َجَرى.

 : إذا َخَرج من َمكَمنِه. انسابَ واألَفعَى  سابَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 َمّرت مستمّرة.إذا  تَْنسابو تَِسيب وقال الليث : الحيّة

 حيث شاء. يَسيب الدابّة أو الشيَء : إذا ترْكتَهُ  َسيّْبتُ وقال : 

 .«الُخمس السُّيُوب وفي»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

كاز ، وال أُراه أُِخذ إاّل من السُّيوب قال أبو ُعبيد :  ه.هللا وَعطائ َسْيب هو من وهو العَِطيّة. يقال : السَّْيب : الّرِ

 وأَنَشد :

اءِ  لريريريريريريريريريون جبريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ َ
ِ  املريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا أان مريريريريريريريريرين َريريريريريريريريريريْ

  
ِس و   ِ  اإللريريريريريريريريريه آبيريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا أان مريريريريريريريريريِ

  
 النسيابها في األرض. ُسيوبا تَجِري فيه ؛ ُسّميتْ  في الَمعِدن ، أي : تَِسيب : ُعروٌق من الذَّهب والفّضة السُّيُوب وقال أبو َسعيد :

 اآلية. [103المائدة : ] (ما َجَعَل هللاُ ِمْن بَِْيٍَة َوال سائَِبةٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

، فكانت ال يُنتَفع  سائبة قال أبو إسحاق : كان الرجُل إذا نََذَر لقُدوٍم من َسفٍَر أو لبُْرٍء من َمَرض أو ما أَْشبَه ذلك قال : ناقتي

 بظهرها ، وال تخلَّى عن ماء وال تُمنَع من َمْرعى.

 ، فال َعْقَل بينهما وال ميراث. سائبة وكان الرجُل إذا أعتََق َعْبدا قال : هو

 ، فلّما سائبةً  وقال غيره : كان أبو العالية
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 ، وأىَب أن أي  َذه. سائبةٌ  هلك أ يتَ مواله  تاثه ف ال هو :
فماَت العبُد وَخلََّف ماال ، ولم يََدْع واِرثا غيَر مواله الّذي أَعتَقَه فميراثُه  سائبةً  : إذا أعتَق عبَده عنههللارضيالشافعّي وقال 

 .فكما أن لُْحمة النَّسب ال تَنقَطع ، كذلك الَوالء ،َجعَل الَواَلء لُْحمةً كلُْحمة النسب وسلمعليههللاصلىألّن النبي  لُمعتِقه ،

 .«الَوالء لمن أَعتَق»:  السالمعليهقد قال و

َدقة ليَْوِمهما السائبة ُرِوي عن ُعَمر أنّه قال :و وتَصدَّق بصدقته فيه. يقول  سائِبَتَه ؛ يريد : يوَم القيامة ، واليوِم الّذي أعتَقَ  والصَّ

 فال يَرجُع إلى اإلشفاعِ بشيء منها بعد ذلك في الدنيا. :

ُجل يُعتِق عبَدهقال : وذلك  فيموُت العبد ويَترك ماال وال وارَث له ، فال يَنبِغي لمعتِقه أن يَْرزأ ِمن ِميراثِه شيئا ، إاّل  سائبةً  كالرَّ

 أن يَجعَلَه في ِمثِْله.

 الرجُل في َمنطِقه : إذا َذَهب فيه كلَّ َمْذهب. سابَ  ويقال :

َي الرجلُ َسيَابة واحدتهُ ـ  مخفّفـ  السَّيَاب حتى يَصيَر بَلَحا فهو أبو عبيد عن األصمعّي قال : إذا تَعقَّد الطَّْلع  . قال : وبهذا ُسّمِ

 .َسيابة

 بلُغة وادي القَُرى. السَّيَابةُ  ممدوٌد بلُغِة أهل المدينة ، وهيـ  قال شمر : هو السََّدى والسََّداءُ 

 وأَنَشد قوَل لبيد :

   َسَيابٌة ما هبا َعْيٌ  وال أَثرير  
 .ُسيَّابةٌ و ُسيَّاب : ومن العََرب َمن يقول قلتُ 

 وقال األَعَشى :

    ال  نْكَهَتها  للَّيِل س يَّاَ  
 : ُمرِديُّ السفينة. السَّْيبُ  عمرو عن أبيه :

 إذا لَعَنه ، ونحو ذلك. : َسبَاه يْسبِيه ثعلب عن ابن األعرابّي :: سبي 

 قال أبو ُعبيد ، وأَنَشد :

 َسباَك هللا    ف اله 
 : إذا احتمله من بلد إلى بلد. وأنشد : سبي غربه. ويقال : جاء السيل بعودٍ  هللا ، أي : سباه ابن السكيت : يقال : ما له

   ف اله سباك هللا 
باء ذَ العوُد الّذي يَحمله السَّْيُل من بَلَد إلى بَلَد ، قال : ومنه أُخِ  : السَّباءُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :  ، يَُمّد ويُقَصر. الّسِ

. َسْبيٌ  : يَقَع على النِّساء خاّصة ، يقال : السَّْبيُ وقال :   طيّبة : إذا طاَب ِمْلُكه وَحلَّ

 ، وكذلك الخمر ، قال األعشى : سبي وكل شيء حمل من بلد إلى بلد فهو

جريريريريريريريا هريريريريريريريا الريريريريريريريتريريريريريريريِّ تريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ  فريريريريريريريمريريريريريريريا  ن َرمسريريريريريريرييريريريريريريريق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ر   ر  مريريريريريريريريريريريريريريْن أذرعريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريريوادي جريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال لَبيد :

 عريريتريرييريريق سريريريريريريريريريريريريريريريريالفريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريبريريتريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريفريرييريريلريريريريريريرية

  
يريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريل     تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريّر عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  ملريريريريريريريريريزاج الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ
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 الخمر بمعنى شربت. وقال الشاعر في السيل : سبأتوأي : حملتها. 

 تريريريريريريريريري ريريريريريريريريريضُّ الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريع والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ن قضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
او   ود السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ر مريريريريري ريريريريريتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريرييريريريريريريريّ  عريريريريري 

  
له ، وُجِزم على َمذَهب  كالسَّْبيِ  األعرابّي : معناه ليس لي َهمٌّ فأكونله. قال ابن  أُْسبَ  والعََرب تقول : إنَّ الليَل لطويٌل وال

 الدُّعاء.

 لباَلئه. َسْبيا له ، أي : ال أكون أُْسبَ  وقال اللحياني : وال

 ، بمعنى لعنك هللا. يَسبيك هللا سباك أبو عبيد :

 ، ويكون أخذك هللا. يسبيك قال شمر : معناه : سلّط هللا عليك من

 فالٌن لفالن : ففَعَل به كذا ، يعني التحبَُّب واالستمالة. تَسبَّى « :نوادر األعراب»وفي 

َسبَْيتُهم  كثير ، وقد َسْبيٌ  بعُضهم بعضا ، يقال : هو ال َسبَى القوُم : إذا تسابَىواالسم.  السَّبىومعروف ،  السَّْبي وقال الليث :

ْزق في »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و،  تَْستَبيهوقلَب الفَتَى  تَسبي . والجاريةسباءو َسْبيا تِسعةُ أعشراِء الّرِ

 .«الّسابِياء التِّجارة ، والجزء الباقي في

 هو الماء الّذي يَخُرج على رأس الَولَد إذا ُوِلد ، ونحو ذلك قال األحمر. : السابِياء قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 في الحديث : النِّتاج. الّسابِياء أبو عبيد : وقال ُهَشيم : معنى قال

 ما قال األصمعي ، والمعنى يَرِجع إلى ما قال ُهَشيم. الّسابِياء قال أبو عبيد : األصل في

 للماء الذي يَخُرج على رأس المولود إذا ُولد. الّسابِياء قلت : أراد أنّه قيل للنِّتاج

 على المال الكثِير ، والعَدِد الكثير ، وأنشَد في ذلك قوله : الّسابياء ، فيقع اسمُ  الّسابياءَ  نَسُل الغَنَم سّميَتوقال الليث : إذا كثُر 

يريريريريريريريريريريريريريرياءِ  ابريريريريريريريريريريريريريريِ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َر أّن بريريريريريريريريريريريريريريَ  أمَْل تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   هريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريريوا اجلريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ وا َنريريريريريريريريريريريريريَْ   ذا قريريريريريريريريريريريريرياَرعريريريريريريريريريريريريري 

  
 : وهي اإلبُل وكثرةُ المال والرجال. َسابِياء وقال أبو زيد : إنه لَذُو

 قال في تفسير هذا البيت : إنّه وَصفَهم بكثرة العََدد.و

 : إذا كانت للنِّتاج ال للعمل. سابياء ابن بزرج : إبل

 .الّسابِياء وقال المبّرد : القاصعاء من ِجحرة اليربوع يقال له

 ألنه ال يُنفذه فيُتبقى بينه وبين إنفاذه َهنةً من األرض رقيقة. سابياء وقال : سّمي

هو ماء السلَى ؛ ولكنه  السابياء الولد ، وهي الجلدة التي تخرج مع الولد من بطن أمه ، وهذا غلط ، ألن سابياء قال : وأخذ من

 الحبة ، وهو جلدهُ الَّذي يَسلخه. َسبِيّ  مأخوذ من

 رائُِق من الدَِّم ،: الطَّ  األسابيّ  أبو عبيد :
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 قال َسالمة بن  َجْلَ ل :
 الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياد ِ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايب  الريريريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريريرياِء هبريريريريريريريريريريرياو 

  
رجريريريريريريرييريريريريريريريِ    هريريريريريريريا أْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  تريريريريريريريَ  كريريريريريريريأّن أعريريريريريريريلريريريريريريرياقريريريريريريريَ

  
 .أُْسبيَّة وقال غيره : واحُدها

 : اسم َرْملة بالدَّهناء. السَّبِيَّةوقلُت : 

اص من البحر ، وقال ُمَزاحم السَّبِيّةُ و ةٌ يخرجها الغَوَّ  : : ُدرَّ

ة   بريرييريريريريريريريَّ ْ  أو سريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريَجريريريريريريريِ را مل  ريريَْ َ ْ  مس سريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريلريريريريريريريَ

  
يريريريريريريري هريريريريريريريا  فريريريِ ل  عريريريلريريريهريريريريريريريا مريريري  فريريريريريريريْ زَّ الريريري ريريري   مريريرين الريريريبريريريحريريرير بريريريريَ

  
 الحية : جْلُده الذي يسلُُخه. َسبِيُ و

 وقال الراعي :

ر  ال عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريه  ّرِر  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريريريريري َ

  
ه    ْع  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرانريريريريريريريِ ريريريريريريري  ا  هريريريريريريريالل  مل تريريريريريريريري  ريريريريريريريَ ريريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الطريق  أسابيُ وأيضا خيط من الشَّعر ممتّد ،  اإلسباءةُ و إِْسبَاَءةٌ  الدم أسابيّ  ِخْرشائه ، ويقال لواحدما انسلَخ من  بالشََّرانق أراد

 َشركه وطرائقه الملحوبة.

 بمعنى : لَعَنك هللا. يَْسبيك هللاُ  سبَاك أبو ُعبيد :

 ويكون أَخذك هللا. يَْسبِيك وقال شمر : معناه : َسلّط هللاُ عليك من

ةُ ، والّرطوبة فيه خلقةً فهو اليُْبس ليث :قال ال: يبس  طوبة ، ويقال لكّل شيء كانت النُُّدوَّ ، وما كان  يُْبسا فيه يَبِيسُ  : نقيُض الرُّ

 ذلك فيه عَرضا.

ة فيه وال بلل.  يَْبسٌ  قلت : َجفَّ يُِجف وطريقٌ  الُخضر  أَْيبََستواألرُض ،  أْيبََست وقد .اليابسُ  من الكأل : الكثيرُ  اليبيسو: ال نُُدوَّ

 أردؤه وال يُرى فيه َسْحج وال ُدْهن. اليابسُ  . والشَّعَرموبسة ، وأرضٌ 

 : قليُل الخير. يابس ووْجهٌ 

: عظما الوظيفين من اليِد  األْيبََسانو: ما كان ِمثل ُعْرقُوٍب وساٍق.  األيابسواْسُكْت ،  يا رجل ، أي : ايبسْ  ويقال للرجل :

جل.  والّرِ

 ، وُهما ما يَبس عليه اللحُم من الساقين ، وقال الراعي : أَْيبَسان قال أبو ُعبَيدة في ساقَيِ الفرسو

ق أبْيبس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِقهريريريريريريريا  ف لريريريريريريريه  لريريريريريريريه : أْلصريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رب  الريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  رب  الريريريريريريعريريريريريريرقريريريريريريوب ال  ريريريريريريَ  فريريريريريريريإن  ريريريريريريَْ

  
وسط ساقك آلمك ، وإذا ُكسر فقد ذهب الساق ، : هو العظم الذي يقال له الظنبوب ، الذي إذا غمزته من  األْيبسُ  قال أبو الهيثم :

 وهو اسم ليس بنعت.

 العَرق. الماء : يبيس أبو عبَيد عن األصمعي :

 وقال بشر يصف الخيل :

هريريريريريريريريبريريريريريريريريا يريريريريريريريريِس املريريريريريريريرياء  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريراهريريريريريريريريا مريريريريريريريرين يريريريريريريريريبريريريريريريريريِ

  
رار    َ  ِدرَّأب  مريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
. وأما اليَبيس وذكورها :من أْحراز البقول  يبس أبو ُعبَيدة عن األصمعّي : يقال لما البَْهمى فهو  يبيسُ  ، والجفيف ، والقَفُّ

فار.  العرب والصُّ

لِّيان والحلمة يَبس قلت : وال تقول العرب لما  ، إنما يَبيس من الَحِلّي والّصِ
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 أيضا ، ومله قوله : الَيِبيس  و  اليري ْبس ما يبس من الع ة  والب ول اليت تتلاثر  ذا يَبسْه ، وهو اليبيس
 َهِجت ها و   من الرُّْط   ال يري ْبس ها 

 .يبسٌ  : يَبَِست ، ولألرض إذا يَبِس ويقال للحطب :

 : هو السَّْوءةُ. يباِس  وقال ابن األعرابي :

 إذا َخنَْقتَه. : َسأْبا الرجل أَْسأَبُه َسأَْبتُ  أبو زيد :: سأب 

 إذا شربَت منه. : أسأَب َسأْبا من الشراب َسأَبتُ وقال : 

ّقِ العظيم :  ، وأنشد : السُؤوب وجمعُه .الّسأْب ويقال للّزِ

ٌس  َ مريريريريريريَّ لريريريريريريٌق مريريريريريريري  َه فريريريريريريرياهريريريريريريريا قريريريريريريلريريريريريريريَه عريريريريريريِ   ذا ذ قريريريريريريريْ

  
ٌل فريريريريريريريريغريريريريريريريريودر يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْأِب   يريريريريريريريريْ  أريريريريريريريريري  بريريريريريريريريه : قريريريريريريريريريَ

  
ّق :  أيضا. ِمْسأب ويقال للّزِ

 أيضا : وعاٌء يُجعل فيه العَسل. الِمسأب وقال شمر :

 تََر.: إذا تَبَخْ  باسَ  سلمة عن الفراء ::  [بيس]

 قلت : ماس يميس بهذا المعنى أكثر ، والباُء والميُم يتعاقبان.

 .(1)[: موضع فيه كروم من بالد الشام بَْيسانُ ]

 وقوله :

     ْر  بِبريْيَسان من األ ردنِّ 
 هو موضع.

 : شعُر الفَْرج. اإلْسبُ  قال الليث :: أسب 

 فقُِلبَْت الواو همزة ، كما قالوا : إْرث ، وأصلُه ِوْرٌث.وقال أبو َخْيرة : األصُل فيه ِوْسٌب ، 

 .ُمؤِسبة قال : وأصُل الِوْسب مأخوذٌ من وِسب العُشُب والنباُت َوسبا ، وقد أوَسبت األرض : إذا أعَشبْت فهي

ْعَرة   ، وأنشد : اإلْسبووقال أبو الهيثم : العانة منبت الشعر من قُبُل المرأة والرجل ، والشَّعر النابت عليه يقال له : الّشِ

لريريَّح  فريريَ رو الريريريريريريريذي جريريريريريريرياء  بريريكريريم مريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريْ  لريريعريريَ

  
ِ  أْهَلبريريريريا  َ ى نسريريريريريريريريريريريريريرييْيهريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِقِ  اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريَ

  
ً  الخمر َسبأْت أبو زيد :: سبأ   مثله. استَبَأْتها استباءً واشتََريتها. : إذا  ِسباءٍ و أسبأُها سبأ

 وقال مالك بن أبي كعب :

 بريريريريريريعريريريريريري ريريريريريريريه     مسريريريريريريريانريريريريريريوهتريريريريريريريا فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريبريريريريريريريأهتريريريريريريريا

  
َواُ وال َغصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     بريريريغريريريت مريريريكريريريريريريرياس  يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ً  بالنار سبأتُه قال : ويقال :  : إذا أْحَرْقتَهُ بها. سْبأ

يت ُسبأَةً  ثعلب عن ابن األعرابّي : إنك تريد الشمُس ولّوحته  سبأَتْه ألن اإلنسان إذا طال سفرهُ  ُسبأَة ، أي : تريد سفرا بعيدا ، ُسّمِ

 ، وإذا كان السفر قريبا قيل : تُريد

__________________ 
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 َسْربة .
ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَ َبٍإ يَِقنيٍ ) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : ، وإذا لم تُجر كان  سبأٍ  ، القُّراء على إجراءِ  [22النمل : ] (َوِجئ ْ

 صوابا.

 قال : ولم يُْجِره أبو عمرو بن العالء.

َ  وقال أبو إسحاق : من هي مدينةٌ تُعرف بمأِرَب من صنعاء على مسيرة ثالِث ليال ، فمن لم يصرف فألنه اسم مدينة ، و سبأ

ي به مذكَّر.  َصرف فألنه اسٌم للبلد فيكون مذّكرا ُسّمِ

قين ، ُشبهوا بأَهل سبا ، وأياِدي سبَا وقولهم : ذهب القوُم أْيِدي لما مّزقهم هللا في األرض كلَّ ممزق ، فأخذ كلُّ  سبأ ، أي : متفّرِ

 الطَِّريق. طائفٍة منهم طريقا على حدة. واليَُد :

، أي : فرقتهم طرقهم التي سلكوها ، كما  سبا ر ، فقيل للقوم إذا تفرقوا في جهات مختلفة : ذهبوا أيديويقال : أخذ القوم يد بحْ 

تفرق أهل سبأ في مواطن في جهات مختلفة أخذوها. والعرب ال تهمز سبأ في هذا الموضع ، ألنه كثُر في كالمهم فاستثقلوا 

 في األصل مهموزة. َسبأ ضغطة الهمز وإن كانت

 : اسُم رجٍل َولد عشرة بنين فُسميت القرية باسم أبيهم ، وهللا أعلم. سبأ وقيل :

 : الخمر. واللََّظأ : الشيء الثقيل. السبَأ وقال ابن األنباري : حكى الكسائي :

باء وحكاهما مهموزين مقصورين ، ولم يحكهما غيره. والمعروف في الخمر  د.بكسر السين والم الّسِ

 جلده إذا تقشر. انسبأ ويقال :

 .«الجلدُ  اْنسبأووقد نَصل األظفاُر »وقال : 

 الشوك جلده : إذا قشره. سبأ ويقال :

 : إذا َجلَْدتَهُ. َسْبأ الرجلَ  سبأتُ  وقال أبو زيد :

َ  ويقال : ُ  فالٌن على يمين كاذبةٍ  سبأ  إذا حلف يمينا كاذبةً. : يْسبأ

 وذلك إذا أخبت له قلبك. : إسباءً  ألمِر هللا أسبأتُ  قال : ويقال :

 : إذا استخفى. سبَاو: إذا تمتع بجاِريته شبابها كلِّه.  سباو: إذا ملك. ـ  غيُر مهموزـ  سبا ثعلب عن ابن األعرابي :

ُ وبالّرجل ،  بََسأْتُ  أبو زيد :: بسأ  ً  به بَِسئُْت أَْبَسأ  : وهو استئناسك به ، وكذلك بََهأُْت ؛ وقال زهير : بُُسوءاو بَْسأ

َه عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا َويريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا وجريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريِ ْأَ  بريريريريريريريريَ  َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريري ي لريريريريريريريريريريريريريريريو أردَ  هلريريريريريريريريريريريريريريريا َدواء  و  

  
 فالٌن بهذا األمر : إذا َمَرن عليه فلَم يكترث لقُْبحه وما يقال فيه. بََسأ وقال الليث :

 جها ، الَحسنة التبعُّل معه.: المرأةُ اآلنسة بَزوْ  البَسيّةُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : إذا صغّْرتَه وَحقَّْرتَه. أبسا به أَبَْستُ و،  تَأْبِيسا به أَبَْستُ  أبو عبيد عن األصمعّي :: أبس 
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ّق والغَْيلَم. األَْبسُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  : َذَكُر السَّالِحف ، قال : وهو الرَّ

 الخشن ؛ وأَنَشد :: المكان الغليظ  األَْبسُ  وقال ابن السكيت :

س  ن يف كريريريريريريريريريريريريريّل مريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريان  أَبريريريريريريريريريريريريريْ ْ  كريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرِس   ر  يف الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريَ ني  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريلَّ جريريريريريريريريريَ

  
ُجل بما يَسوُؤه ؛ يقال : األْبسو  ؛ وقال العّجاج : أَبْستُه آبُِسه أَْبسا : تتبّع الرَّ

 لَْيث غاب  مَل يري َرُْ أبَْبِس  و   
 أي : بَزْجر وإْذالل.

 : إذا كانت سيّئةَ الُخلُق ، وأَنشد : أُباسٌ  وامرأةٌ قال يعقوب : 

   لَْيسْه بَسْوداَء أ  س  َ ْهرَبأب 
 : إذا قابلته بالمكروه. أبَّْستُه تَأْبِيساو. تَأْبِيسا : األَْصل السُّوِء ، بِكسر الهمزة اإِلْبس ثعلب عن ابن األعرابي :

 يَْبأُس بُْؤسا الرُجل بَِئسَ  وهو الفَْقر البُْؤس ُشجاعا. ويقال : من البَأْس إذا كان شديدَ  : يَْبُؤس بَأْسا الرُجل بَُؤس أبو زيد :: بأس 

 ، ونحو ذلك قال الزجاج. بَئِسَ  فقير. والشجاع يقال منه : ، أي : بائس : إذا اْفتَقََر ، فهو بَئيساو بَأْساو

، ضد النُّعمى  البَأساءو البُْؤس ، قال ذلك ابن ُدَريد. وقال غيره : هي البُْؤس من البُْؤسُ و،  البُْؤس من البَأْساءُ  وقال غيره :

دة فيقال :  .البَأس والنُّْعماء ، وأّما في الّشجاعة والّشِ

 ه.: الرُجل الناِزُل به بَِليّة أو ُعْدٌم يُرَحم ِلَما ب البائِسُ و: اسٌم للَحْرب والَمشقّة والضَّْرب.  البأساءُ  وقال اللّيث :

َوَلَقْد َأْرَسْلنا ِإىل ُأَمٍم ِمْن )له وتُوسا وُجوسا بمعنى واحد. وقال الزجاج في قوله تعالى :  بُْؤسا ثعلب عن ابن األعرابي قال :
 واألنفس.: النقص في األموال  الضَّراءُ و: الجوُع  البأساءُ  ، قيل : [42األنعام : ] (قَ ْبِلَك فََأَخْذَّنُهْم اِبْلَبْأساِء َوالضَّرَّاءِ 

 [.42األنعام : ] (َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ ) ، كما قال تعالى : [43األنعام : ] (فَ َلْو ال ِإْذ جاَءُهْم أبَُْسنا َتَضرَُّعوا)وقال تعالى : 

، فإن أبا عمرو وعاصم والكسائّي وحمزة  [165األعراف : ] (ِبَعذاٍب بَِئيٍس ِبا كانُوا يَ ْفُسُقونَ )وأما قوُل هللا جّل وعّز : 

على فعيل ، وكسر الفاء وكذلك قرأها ِشبل وأْهل َمّكة. وقرأ ابن  (بئيٍس )، على فَِعيل. وقرأ ابُن كثيِر :  (ِبَعذاٍب بَِئيسٍ )قرؤوا 

 على فعل بغير همز. (بِْيٍس )على فِْعٍل بهمزة ، وقرأها نافع وأهل المدينة  (بِئٍْس )عاِمر 

 : العذاب الشديد.ـ  على فَِعلـ  البَيِسُ و البَئِسُ  بن األعرابي :وقال ا

 : إذا تكبَّر على الناس وآذاهم. يبيس بَْيسا الرجل باسوقال : 

 الرُجل : إذا بلَغه شيٌء يَكَرهه ، قال لَبيد : اْبتَأس وقال أبو زيد : يقال :

عريريريريريريريريريريريريريريريرياج صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َرب  كريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يف َربريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َن  ريريريريريريريريريريريريا   تريريريريريريريريريريريري سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريارأَب يريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ
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َتِئْس ِبا كانُوا يَ ْفَعُلونَ )وقال هللا جّل وعّز :   .ُمْبتَئِس فهو ابتَأس ، قيل معناه : ال تَحَزن وال تَْسُكن وقد [36هود : ] (َفَّل تَ ب ْ

 وأَنَشد أبو عبيد :

س   تريريريريريريَ ريريريريريريِ بريريريريريريريْ ْل غريريريريريريَت مريريريريريري  م  هللا  أَقريريريريريريبريريريريريريريَ  مريريريريريريريا يريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر ريريريريريريريريريا انعريريريريريريريريريَم الريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياِل   ْ  كريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه وأَقريريريريريريريريريريْ

  
 غيَر حزيٍن وال كاِره.أي : 

 : موضع فيه كروم من بالد الشام. بيسانو: منسوبة.  بيسانيةٌ  وخمر

هما حرفان ال يَعَمالن في اسم َعلَم ، إنّما يَعَمالن في اسم َمنُكور داّلٍ على جنس ، وإنّما  ونِْعَم : فإّن أبا إسحاق قال : بِئْسَ  وأّما

 مستوفية لجميع الذّم. بئسوالمدح ، كانتا كذلك ألّن نِْعَم مستوفيةٌ لجميع 

الرجُل ، دلَلَت على أنّه قد استوفى الذّم الذي يكون في سائر جنِسه ، فإذا كان معهما اسُم ِجْنس بغير ألف والم  بئْسَ  فإذا قلت :

 فهو نَْصب أبدا ، وإذا كانت فيه األلف والالم فهو َرْفٌع أبدا.

أن يَليَهما اسٌم َمْنكور أو اسُم ِجْنس  بئسَ والرجُل زيٌد. والقصُد في نِعم  بئسَ ورجال زيٌد ،  بئسَ  وذلك قولك : نِعَم رجال زيٌد ، أو

 ، وهذا قول الخليل.

 .«ما»ومن العرب من يَِصل بئس ب 

 [.102البقرة : ] (َولَِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ )قال هللا جّل وعّز : 

 .«ألحدكم أن يقول نَِسيُت آية َكْيَت وَكْيَت أَما إنّه ما نَِسي ولكنّه أُْنِسي بئَسما»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النّبّي و

لك أن تَهُجر أخاك ،  بئَسما أدخلَت بعدها أَْن مع الفعل ، بئس في« ما»لك أن تفعَل كذا وكذا إذا أدخلَت  بئَسما والعرب تَقول :

 تُم الناَس.لَك أن تَش بئَسماو

 تزويج وال َمْهر ؛ والمعنى فيه : بئَس شيئا تْزويٌج وال َمْهر. بئَسما وَرَوى جميُع النحويِّين :

معها بمنزلة اسم منكَّر ، ألّن بِئْس ونِْعم ال يَعَمالن في اسِم َعلَم ، إنما « ما»جِعلت « ما»إذا وقعْت على  بِئْسَ  وقال الّزّجاج :

 ر دال على جنس.يَعَمالن في اسٍم منكو

؛ أي : ال بأَس  لَبَاتِ  عليك ، فقد أّمنَه ، ألنه نفى البأس عنه ، وهو في لغة ِحمير : بأسَ  قال شمر : إذا قال الرجل لعدّوه : ال

 وقال شاعرهم :

الب  ربريريريريريريريلريريريريريريريا الريريريريريريريلريريريريريريريوَُ  ذ َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نْي    بريريريريريريريريريريريتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  وعريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريَ

  

ا   بريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياَدْوا عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريري رهريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريَ

  
نْيِ و   عريريريريريريريريريريريرياِذر  ذي ر عريريريريريريريريريريريريَ َرَد  مريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بلغتهم : ال بأس ، كذا وجدته في كتاب شمر. لَبَاتِ و

 ، وَوِكَب َوَكبا ، وَحِشَن َحَشنَا ، بمعنى واحد. َوِسب َوسبا الَوَسخ ، وقد : الَوَسبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: وسب 

 األعرابي : إنّك لتَُرّد السُّؤال الُمِحف باإلباِء واألَبأِْس.وقال ابن 
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 ابب السني وامليم

 (وا يء)س م 
 [.مستعملة]أمس : ـ  موسـ  مأسـ  مسيـ  ومسـ  وسمـ  سماـ  سوم

ْلعة على البَْيع. السَّْوم: سوم   : َعْرُض الّسِ

لعة ُسْمتُ  وقال أبو زيد فيما َرَوى أبو عبيد عنه :  بها. أسوم بِالّسِ

يمةِ  ويقال : فالن غالي  : إذا كان يُغِلي السَّْوم. الّسِ

عليه  استمت أو يقال سوما بِسْلعَتي ُسْمتُ  تأُخذها بكذا من الثّمن ، وِمثْل ذلكأإذا قلَت :  : َسْوما فالنا ِسْلعَتي ُسْمتُ  قال : ويقال :

الرجُل  ساَمنيوإذا كان هو العاِرض عليَك الثمَن ،  استياما مني بَسلعتي اْستام :إذا كنت أنت تذكر ثمنها. ويقال  استِياما بسلعتي

يمةو السُّومة . وذلك حيَن يذكر لك هو ثَمنها ، واالسم من جميع ذلكَسْوما بِسلعتِه أيضا من قول هللا جّل وعّز :  السَّْومُ و. الّسِ

 [.49البقرة : ] (َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعذابِ )

 قال أهل اللغة : معناه : يُولُونَكم ُسوَء العذاب ، أي : شديَد العَذاب.

َم إنسانا َمشقّةً أو سوءا أو ُظْلما. السُّْوم وقال الليث :  : أن تُجّشِ

 سوَء العذاب قال : أراُدوهم به. ساُموهم وقال شمر في قوله :

 َعالٍة. مَ َسوْ  َعرَض علّي فالنٌ  وقيل : َعرضوا عليهم ، والعرُب تقول :

 قال أَبو عبيد : قال الكسائّي : هو بمعنى قوِل العامة : َعْرٌض سابِرّي.

قال شمر : يُضَرب هذا َمثاَل لمن يَعِرض عليك ما أنت عنه َغنّي ، كالرجل يَعلم أنّك نزلَت داَر رجل َضْيفا فيَعِرض عليَك 

 الِقَرى.

 ، وأَنشَد بيَت الراعي : تَُسوم َسْوما الناقةُ  ساَمت : ُسرعةُ الَمّرِ ، يقال : السَّْوم وقال األصمعي :

نْيِ مريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريرأبٌ  ق اإلبريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ اء  مريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريّ

  
لريريريريريريريَ     هريريريريريريريا مسريريريريريريريارٌِك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ يريريريريريْ ْوُ انَ  يريريريريريريريَ   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : وسلمعليههللاصلىومنه قوُل عبد هللا ذي النِّجاَدين يخاطب ناقَةَ النبّي 

عريريريريريريريريريريريرَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريريَ ارِجريريريريريريريريريريريا  ي وَ تريريريريريريريريريريريَ ومريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
جريريريريريريريريريريريريريريريُو   ْوُّاِء لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريريريريريريريريرَُّ. اجلريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ير. السَّْوم وقال غيُره :  : سرعة الَمّرِ مع قَْصد الصَّواب في الّسِ

 َسْومهو: كل ما َرَعى ِمَن المال في الفَلَوات إذا ُخلَِّي  السَّوامُ و: إذا َرَعْت حيُث شاءت.  تَُسوُم َسْوما الراِعيةُ  ساَمت ويقال :

 الذاهب على وجِهه حيث شاء. : السائمويَرَعى حيُث شاء. 

 [.10النحل : ] (ِفيِه ُتِسيُمونَ ) : إذا َرَعْيتَها ، ومنه قوله تعالى : أََسْمتُها أُِسيُمها وأنا ساَمت السائمةُ  يقال :

 اإلبَل : إذا َخلّْيتَها تَرَعى. أَسْمتُ  وأخبََرني المنذرّي عن ثعلب أنّه قال :
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 : كلُّ إبٍل تُرَسل ترَعى وال تُعلَف في األصل. السائمةو السَّوام وقال األصمعّي :

 [.14آل عمران : ] (َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمةِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 .، أي : وما يريد َسْوَمهوإذا َخلْيته  فالنا : َسّوْمتُ  : الُمرَسلَة وعليها ُرْكبَانُها ، وهو من قولك : المسومة أبو زيد : الخيل

مة وقيل : الخيلُ  يما : هي الّتي عليها المسوَّ  ، وهي العَاَلمة. السُّومةو الّسِ

يَمُ  وقال ابن األعرابي :  : العالمات على ُصوف الغنم. الّسِ

مين)، قرىء بفتح الواو وكسرها ، فمن قرأ :  [125آل عمران : ] (ِمَن اْلَمَّلِئَكِة ُمَسوِ ِمنيَ )وقال هللا جّل وعّز :  أراد  (مسوَّ

 ، أعلموا بالعمائم. الّسومة ُمعلَّمين. من

ِمينَ  ومن قرأ :  أراد معلِّمين. ُمَسّوِ

م وقال الليث :  فالٌن فَرَسه : إذا أعلَم عليه بحَريرٍة أو بشيء يُعَرف به. َسوَّ

يماوقال :   ياؤها في األصل واو ، وهي العالمة التي يُعرف بها الخيُر والشّر. الّسِ

يماء ، وفيه لغةٌ أخرى : [273البقرة : ] (تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيماُهمْ )قال هللا جّل وعّز :   بالمد ، ومنه قول الشاعر : الّسِ

عريريريريريريريريريريريا ِن َ فريريريريريريريريريريريِ الٌُ َرمريريريريريريريريريريرياه  هللا  َّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريري 

  
قُّ عريريلريريى الريريَبصريريريريريريريريريريريريريريريريَ   اء  ال َتةريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريمريرييريريريريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريِ  رْ لريريريريريريريَ

  
يمى وأَنَشد شمر في تأنيث  مقصورة : الّسِ

ْم و  ر هريريريريريريريريريريري  ْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا  ذا تريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريْم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َأْل   ْن كريريريريريريريريريريان سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْه رِيريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَة مريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريريَ

  
 فيها صلة.« ما»كذا ، فإن تفسيَره في لفيف الّسين ؛ ألنَّ  ِسيَّما وأما قولهم : وال

حَسنة ؛ معناه عالمة ، وهي مأخوذة من َوِسمت أَِسم. واألصُل في ِسيما َوْسَمى ، فُحّولت الواو  ِسيَما قال أبو بكر : قولهم عليه

 فصار سْوَمى ، وُجعلت الواُو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.ـ  من موضع الفاء إلى موضع العين ؛ كما قالوا : ما أْطيَبه وأيطبه

ْمتُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد : ْمتُ و: إذا َحّكْمتَه في مالك.  ويماتسْ  الرجلَ  َسوَّ  على القوم : إذا أَغْرَت عليهم فَِعثَْت فيهم. سوَّ

مووقال ابن األعرابّي : من أمثالهم عبٌد   في يده ، أي : وُخلَِّي وما يُريد. ُسّوِ

 : إذا طلب. سامَ و: إذا َرَعى.  سامَ وقال : 

 : إذا َعذَّب. سامَ و: إذا باَع.  سامو

.  ساَم يَُسوم النَّضر :وقال   أي وجُهها. َسْومها الناقةُ : إذا َمَضت ، وُخلَِّي لها ساَمتو: إذا َمرَّ

 : الّساقة. الّساَمةُ  ثعلب عنه أيضا :

ة. الّسامةو: السَّبِيكة من الذهب.  السامةو: الَمْوتَةُ ،  الّسامةو  : السَّبِيكة من الِفضَّ

 ، قال قيس بن الحطيم : سامة الذَّهب ، واحدتُه : ُعروقُ  الّسامُ  وقال أبو ُعبيد :

لريريريريريريريا ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريِ وَق بريريريريَ ال فريريريَ لريريرييتريريريَ ي مسريريريَ لريريري ريريريِ و أنريريريريريريريَك تريريري   لريريريَ

  
تريريريريريري ريريريريريريرياِرِب  

 
ِه املريريريريريري َ مسريريريريريريرََج عريريريريريرين ِذي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
 أي : البيض الّذي له ساٌم.

 : شجر ، وأَنَشد قولَ  الّسامُ  وقال شمر :
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 العجَّاج :
ْوَذيب  و  ٌل أجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَرد   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َدقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ   ٌل مريريريريريريريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريريريريريريْ  ر ّ ين  و صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْعل :  الدقيق الرأس ، يعني رأَس الدَّقَل. يقول : الدَّقَل ال قِْشر عليه ، والصَّ

حين. : شجر. يقول : الدَّقَل منه وُربَّانّي : الّسامُ و  رأس الَمالَّ

 : اسم جبل ، صخرة ملساء ، قال أبو وجزة : يَُسومُ 

 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريران  ريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريول مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريو لريريريريريريريرينّي و 

  
ومى أعصريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريا   حي     السريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريل الَيسريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .سام ، وبالعربية سيم قال أبو سعيد : يقال للفضة بالفارسية

 بمعنًى واحد. سامواووقال أبو تراب : قال ُشجاع : ساَر القوُم 

 .«السَّام في الحبَّة السَّْوداء ِشفَاٌء من كّلِ داٍء إالّ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

 .«الَمْوت»قال :  ؟السَّام قيل : وما

أي : وعليكم ِمثُل  ،«وعليكم» عليكم ، فكان يَردُّ عليهم : السامُ  قالوا : وسلمعليههللاصلىكان اليهوُد إذا سلَّموا على رسوِل هللا و

 ما دَعْوتُم.

 قبل طلوع الشمس. السَّْوم أنّه نََهى عن وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

 بِسْلعَتِه ، ونُِهي عن ذلك في ذلك الوقت ألنّه وقٌت يُذكر هللا تعالى فيه فال يُشغَل بغيِره. يُساِوم : أن السَّْوم قال أبو إسحاق :

ْعَي قبل ُشروق الشمِس عليه وهو نٍَد أصابَها منه داٌء ربّما  السَّْوم قال : ويجوز أن يكون من َرْعي اإلبل ، ألنها إذا َرَعت الّرِ

 قتلها ، وذلك معروٌف عند أهِل الماِل من العََرب.

 : شجرةٌ وَرقُها ِخضاب. الَوْسمةُ و الَوْسم قال الليث :: وسم 

 ه النَّحويون.بكسر السين قال الَوِسمة قلُت : كالُم العرب

يُعَرف بها ، إما كيّةٌ أو قَْطٌع في أذُنه ، أو قَْرَمةٌ  ُوِسم بِسَمةٍ  : أي قد َمْوسوم أيضا : أَثَر َكيٍَّة ، تقول : بعيرٌ  الَوْسم وقال اللَّيث :

َسَنِسُمُه َعَلى ) ، وقال هللا تعالى : الَمواِسم به الدَّواب ، والجميع يُوَسم : الِمكواة أو الشيُء الّذي الميَسموتكوُن عالمةً له. 
،  ِميَسم بالخير وبالّشّرِ : أي : عليه عالمةُ الخير أو الشّر ، وإّن فالنة لَذات لموسومٌ  ، فإّن فالنا [16القلم : ] ((16اخْلُْرُطوِم )

 : أَثَر الجَمال والِعتْق. ِميَسُمَهاو

 قَِسيمة. لَوِسيمة وإنها

 الُحْسن. : الِميَسمو الَوَسامة :وقال أبو عبيد 

 وقال ابن كلثوم :

    لْ َن  ِيَسم مسسبا وِديلا 
ي  َمْوسومة األرض بالنبات ، فيَُصيِّر فيها أثرا في أّول السنَة. وأرضٌ  يَِسم ألنَّه َوْسِميّا من المطر الَوْسِميُ  وقال الليث : إنما ُسّمِ

 الَخَرفِّي في البَْرد ، ثم يَتْبَعُه، وهو مطٌر يكون بعد  الَوْسِميّ  : أصابَها
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تاء ،   يَتَبعه الرِّْبعي.  الَوِ ُّ يف صميم الةِّ
 يِليهأبو عبيد عن األصمعّي : أّول ما يَبدأ المطُر في إقباِل الشتاِء فاسُمه الَخِريف ، وهو الّذي يأتي عند ِصراِم النَّخل ، ثم الّذي 

بيع في الصَّيف ، ثم الَحميم.، وهو أّول الربيع ،  الَوْسِميّ  تاء ، ثم يليه الرَّ  وهذا عند ُدخول الّشِ

ر ثم الُحوت ، ثم الشََّرطان ثم  الَوْسميِ  وأخبََرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي أنه قال : نُجومُ  أّولها فُُروُع الدَّْلو المؤخَّ

ْرفة ، ثم ب الَوسِميّ  البَُطْين ، ثم النَّْجم ؛ وهو آخر نجوم بيع ، وهو َمَطر الشتاء أول أنجمه الَهِقعَة وآِخُرها الصَّ عد ذلك نُجوُم الرَّ

 تَسقُط في آِخر الّشتاء.

 .ُوِسم : الثابُت الُحْسن : كأنّه قد الَوِسيموقال ابن األعرابي : 

ْبه في أسفلها. َموُسوَمةٌ  قال شمر : ِدْرعٌ   : وهي الُمزيّنة بالّشِ

ي َمْوِسم وقال الليث :  تَوّسمتُ  أسواِق العََرب في الجاهليّة ، ويقال : مواسمُ  ألنّه َمْعلٌم يُجتََمع إليه ، وكذلك كانت َمْوِسما الَحج ُسّمِ

ْسُت. توسَّْمتورأيُت فيه أَثَرا منه ،  في فالن خيرا ، أي :  فيه الخير ، أي : تفرَّ

؛ أي : شهدناه ، وكذلك َعَرفنا ، أي :  وَسْمنا موِسمنا ى. ويقال :ِمنً  موسم ؛ ومنه َمْوِسم يعقوب : كل مجمع من الناس كثيٌر فهو

 شهدنا عرفة. وعيَّد القوُم : شهدوا عيَدهم.

نَي ))وقوله جّل وعّز :  سين. ، أي : [75الحجر : ] ((75ِإنَّ يف ذِلَك آَلَّيٍت ِلْلُمتَ َوَسِ ِ  للمتفّرِ

 ،غيَر زينَب ، فعََصمها هللا تُساِميها اإلْفك : وإنه لم يكن في نساء النبّي امرأةٌ في حديِث عائشة الّذي ذكرت فيه أَْهَل : سما 

 : تُباِريها وتُعَاِرُضها. تُساِميها ومعنى

 : المفاَخرة. الُمساماةُ  وقال أبو عمرو :

 ، وإذا رفَعَت بََصرك إلى الشيء قلتَ  َسَما وهو ارتفاُعه ، ويقال للَحِسيب والّشريف ، قد : يَْسمو ُسُمّوا الشيءُ  سما وقال الليث :

ِلي شيء قال : وإذا خرج القوُم للّصيد في قِفار األرض  سَما إليه بََصري ، وإذا ُرفع لك شيٌء من بَعيد فاستَبَْنتَه قلَت : سَما

يّاُدون. السُّماة ، وهم َسَمْوا وَصَحاِريها قلت :  ، أي : الصَّ

 يطلبُها. الوحَش أي : ييَْستَمِ  أبو عبيد : خرج فالن

باَء نصَف النَّهار. قال : الِمْسماةُ  وقال ابن األعرابّي : ْمضاء إذا أراد أن يتربَّص الّظِ ويقال  : َجْوَرُب الّصياد يَلبَسها لتَِقيه َحرَّ الرَّ

 ، أي : صوتُه في الَخْير ال في الشّر. ُسَماهو: ذهب ِصيتُه في الناس 

 أي : شخصه ، وأنَشد : ُسماَوتُهوذا تَطاَوَل على َشْوِله ، الفحُل : إ َسَما الليث :

ْه  بريريريريريريرياجريريريريريهريريريريريريريا مسريريريريرينَي  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريأن عريريريريريلريريريريريى أَثريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريريا  ِت و قريريريريريريريريريريَّ ا مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريّ ه قريريريريريريريريريريريَ اَوتريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريَ

  
 الِهالل : شخُصه إذا ارتَفَع عن َسماَوةُ و
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 األ فق  ي ا ، وأنةَ  :
ا فريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريز لريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريرياِ  ُّ لريريريريريريريريريريريريَ يَّ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريريريريريَ

  
اَوأَب   ا ريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ وقريريريريريريريريريريريريَ الِل مسريريريريريريريريريريريىّت امسريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  اهلريريريريريريريريريريريِ

  
 فسّمتْها العرُب ماَء الّسماء. السَّماَوة : ماٌء بالبادية ، وكانت أمُّ النُّعمان ُسميْت بها ، فكان اسُمها ماءَ  السَّماوةوقال : 

 كل شيء : شخص أغاله. قال : َسماوةو

ربَّ  ْرد  ريريريريريريريريريريريريريريريريري َ   ريريريريريريريريريريريريريريريريرياوتريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريال  بريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  و   يّ  مريريريريريريري  مريريريريريريريِ وتريريريريريريريه  مريريريريريريرين َأ ريريريريريريريَْ هريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الفرس من لدن َعْجب الذَّنب إلى الصُّطرة. سماءُ  أبو عبيدة :

 أيضا : اسم الَمْطرة الجديدة. السَّماءوالَمَطر.  : السَّماءو: السحاب.  السَّماءُ و: َسْقُف كّلِ شيء وكّل بيت.  السَّماءُ وقال : 

 .ُسِميّ  والجمُع الكثيرُ  األَْسِميةُ  ، والجميع ُسِميّ  َكثيرةٌ ، وثالثُ  ُسِمىو،  َسماءٌ  يقال : أصابتْهم

 .َسمواتو َسماء السَّبع : أطباق األََرضين ، وتُجَمع السَّمواتوقال : 

ا ذّكرت أصلها َسمآَوة فاعلم. وإذ السماءةو، وسبق الَجمُع الُوحداَن فيها.  َسماَءة عند العرب مؤنَّثة ، ألنّها جمعُ  السماء قلُت :

 َعنَْوا بها السَّْقف. السَّماء العرب

َفِطر  ِبهِ )ومنه قوُل هللا :   ، ولم يقل ُمنفَطرة. [18المزمل : ] (السَّماُء ُمن ْ

 ، ومن هذا قيل للسحاب : َسماء ، وكلُّ َسْقف فهو َسَما يَسُمو في اللّغة : يقال لكّل ما ارتفََع وَعال قد السماءُ  وقال الزّجاج :

،  اسمٌ  ، والعرب تقول : هذا ُسَميّ  ، ألنها عاليَة. واالسم أِلفُه ألُف َوْصل ، والّدليل على ذلك أنّك إذا َصغَّرَت االسَم قلَت : ءُ السَّما

 وأَنَشد : ُسمٌ  وهذا

   ِ سم الِذي يف كلِّ س ورأب     ْه  
 َرَوى ذلك أبُو َزْيد وغيره من النحويِّين. ُسَمهو

ْفعة ، واألصل فيه ِسْمٌو بالواو ، وجمعه السُُّمو هو مشتقٌّ من اسمٌ  ومعنى قولنا :قال أبو إسحاق :  ، مثل قِْنو  أَْسماء ، وهو الّرِ

 وأَْقناء ، وإنما ُجِعل االسم تَْنويها على الّداللة على المعنى ، ألّن المعنى تحَت االسم.

لكان تصغيُره ُوَسْيما مثل تصغير ِعَدة  ِسْمتهُ  من اسمٌ  ألنّه لو كانمأخوذٌ من َوَسْمُت ، فهو غلط ؛  اسما قال : ومن قال : إنّ 

 وِصلَة ، وما أشبههما.

 َرْسٌم َوِسَمةٌ يُوَضع على الشيِء يُعَرف به. االسمُ  وقال أبو العبّاس :

ىأ االسم وُسئل عن ى أو غيُر المسمَّ  ؟.هو المسمَّ

ى. االسم فقال : قال أبو ُعبيدة :  هو المسمَّ

ى ، قيل له : فما قولُك االسمُ  يبويه :وقال س  فقال : ليس لي فيه قول. ؟غيُر المسمَّ

 غاِديا ، وهو اسم لألب ، وهو َمعِرفة. ساَمةُ  وقال ابُن السّكيت : يقال هذا
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 قال ُزَهير يَمَدح رجال :

 ألنريريريريريريريريريريريريَه أجريريريريريريريريريريريريرأ  مريريريريريريريريريريريرين أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريَة  ذْ و 

  
رِ   عريريريريريريريريريريريريريريْ زاِل و  َّ يف الريريريريريريريريريريريريريريذُّ ْه نريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريَ  د عريريريريريريريريريريريريريريِ

  
آَخر ، فإذا  أَْمسٌ و،  أَْمٍس  يا هذا. وتقول في النّكرة : أعَجبَني أَْمس ، وأَعَجبَني أَْمِس  الكسائّي : العََرب تقول : كلّمتُكقال : أمس 

 الُمباَرك. أَمَسنا َطيّبا ، ورأيتُ  أَْمُسنا كان أضفتَه أو نّكرته أو أدخلَت عليه األلف والاّلم للتعريف أجريتَه باإلعراب ، تقول :

 بما فيه. األْمسُ  ول : َمضىوتق

 وإن أدخل عليه األلَف والاّلم. األَْمِس  قال الفّراء : ومن العرب َمن يَخِفض

 وأَنَشد :

َله و  يّنِ قريَعْ    اليوَُ و     األْمِس قريبريْ
 غير قياس.؛ على  أْمِسيٌ  ، فإذا نََسْبَت شيئا إليه كسرَت الهمزة فقلت : أَْمِس  وقال أبو َسعيد : تقول : جاءني

 قال العّجاج :

 َجفَّ َعْله  الَعَرق اإلْمِسّي  و   
 .األموس من أمسٌ  مضى فلن يعود ، ومَضى أمس ، وكل أمساك : يقولون إذا نكروه : كلُّ يوم يصير أمس قال ابن كيسان في

 في اإلعراب ألنه ضارع الفعل الماضي وليس بمعَرب. أمس وقال البصريون : إنما لم يتمّكن

 الفراء : إنما كسرت ألن السين طبعها الكسر.وقال 

 بخير ، ثم ُسّمي به. أمِس  وقال الكسائي : أصلُه الفعل ، أخذ من قولك :

وقال أبو الهيثم : السين ال يُلفظ بها إال من َكْسر الفَم ما بين الثّنية إلى الضرس ، وكسرت إذ كان مخرجها مكسورا في قول 

 الفراء ، وأنشد :

  ال لية والضرس قاِفية بنيو   
، فسّمى  اإلمساء وترك على حاله في الكسر ، ألن أصل أمس عندنا من أمس وقال ابن األنباري : أدخل األلف والالم على

 الوقت باألمر ولم يغيَّر لفظه.

 ومن ذلك قول الفرزدق :

ى مسريريريريكريريريريومريريريريتريريريريريريريه   مريريريريريريريا أنريريريريريريريه  َّريريريريكريريريريم الريريريري  ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ال األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريل وال ذي الريريريريريريريريرأي واجلريريريريريريريري ل و  

  
 فأدخل األلف والالم على ترضى وهو فعل مستقبل على جهة االختصاص بالحكاية.

 وأنشد :

ن أطريريريريريريريلريريريريريريرياين  ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريرييريريريريريريريه و نريريريريريريري   فريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريَ

  
ع   بريريريريريّ تريريريريريريَ تريريريريريريَ ي الريريريريرييريريريريريريَ لريريريريريِ ل عريريريريرين َذمسريريريريريْ غريريريريريريري   لريريريريريفريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وهو فعل مستقبل كما وصفنا.« يتتبع»فأدخل األلف والالم على 

َل من،  أَمِس  وقال ابن السكيت : تقول : ما رأيتُه ُمذْ  ، فإن لم تََره مذ يومين  أمِس  فإن لم تََره يوما قَْبَل ذلك قلَت : ما رأيتُه ُمْذ أوَّ

 .أَمِس  قبل ذلك قلَت : ما رأيتُه مْذ أّوَل ِمن أّوَل ِمن

 وقال العجاج :
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ا بريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريرين أمريريريريريريريريريريريريس   كريريريريريريريريريريريريأن أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ

  
س اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريرار الريريريريريريريَوْرس   بريريريريريريريْ رُّ لريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريري   يصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
 األحدث. أمس ه مذقال ابن بزرج : قال عّرام : ما رأيت

 األحدث. أمس وكذلك قال نجاد قال : وقال اآلخرون بالخفض مذ

 األحدث. أمس األحدث ، وأتاني أمس وقال نجاد : عهدي به

 ، وما رأيته قبل البارحة بليلة. أمس بيوم ، تريد : أول من أمس قال : وتقول : ما رأيته قبل

َمكة يَْمُسُط ماء الفَحل من رحمها : لغةٌ في  الَمْوسُ  قال الليث :: موس  الَمْسي ، وهو أن يُدخل الراعي يَده في َرِحم الناقة أو الرَّ

 استِالما للفَْحل كراهيةَ أن تحِمل له.

 قلُت : لم أسمْع الَمْوس بمعنى الَمْسيِ لغير الليث.

 .ُموًسى نالذي يُحلَق به ، وبعُضهم ينوِّ  الموَسى تأسيُس اسم الَمْوس وقال اللّيث أيضا :

 ، وَجعل الميَم أصليّة ، وال يجوز تنوينُه على قياسه. الَمْوس فُْعلَى من ُموَسى قلت : جعََل الليثُ 

 ألن فُعلَى ال ينصرف.

 َحِديدة وهي فُْعلى عن الكسائّي. ُموَسى وقال ابن السكيت : يقال : هذه

 رأَسه : إذا حلقته بالُموَسى. أْوَسْيتُ  وهو ُمفعٌَل منكما ترى ،  موسى قال : وقال األموّي : هو مذّكر ال غير ، هذا

 : الُموَسى قال يعقوب : وأنشدنا الفّراء في تأنيث

رِهريريريريريريريا َر  فريريوَق بريريَيتريريْ ى جريريَ وسريريريريريريريريريريريريريريريريَ
 
ن املريري  فريريريريريريريإن تريريَكريري 

  
ان  قريريريريريريرياعريريريريريريريِ     ْه  اّل ومصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريَ  فريريريريريمريريريريريريريا و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َشَجر ِلحاِل « : ساء»و ماء  « :المو»الماء والّساج ، ف إن اشتقاقَه من  فيقال : وسلمعليههللاصلىالنبي  ُموَسى وقال الليث : أما

 التابوِت في الماء.

 : إذا َمَجن. ماَس يَميس َمْيسا يقال : أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال :

بَِهْوَدِجه في َمْشيِه فهو  اسَ م : َضْرٌب من الَميَسان في تَبَْختُر وتََهاٍد ؛ كما تَِميُس العَروُس والَجمُل وربَّما الَمْيسُ  وقال اللّيث :

 .َميَسانا يَميسُ 

 : إذا كانا يَْختاالن في ِمْشيَتِهما. َميّاسة وجاريةٌ  َميّاسٌ  قلت : وهذا الّذي قاله الليث صحيح ، يقال : رجلٌ 

 ، وقال العّجاج يصف ثورا َوْحشيّا : َمْيَسنَانِيّ و َمْيَسانيّ  والنِّْسبَة إليهاـ  اسُم ُكورةٍ من ُكَوِر ِدْجلَة َمْيسان وقال الليث :

َيََّسا و     َمْيَسلانِّيا هلا مم 
 وقبله :

   َ ْوٌد  ال رَي ها املْ َم ا 
 : ُمَذيَّل ، أي : له ذيل. ُمَميَّس يعني : ثيابا تنسج بميسان.

 : النُّجوم الَميَاِسين عمرو عن أبيه :
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َْيس ونو الزَّاهرأب. 
 اَََّسن  الَ ّ  والوجِه من الِغْلَمان.:  امل
: شجٌر من أجَود الّشَجر وأَْصلَِبه وأصلَِحه لضعفه للّرحال ؛ ومنه تُتَّخذ ِرحاُل الشام ، فلما َكثُر ذلك قالت  الَمْيسُ  وقال الليث :

ْحل. الَمْيسُ  العرب :  : الرَّ

 ببلخ فيها البعوض. شجرة مزورة تكون عندنا الَمْيس وقال النضر : يسّمى الدُّْشتُ 

 أي : َكثَّر فيهم. ، وبَسَّه وثَنّهُ : يُِميسه فيهم أماَسهو،  يَِميُسه هللاُ فيهم الَمَرض ماسَ  « :النّوادر»وفي 

 أَْمسىو َمَسى يمسي مسياو: إذا ساَء ُخلُقُه بعد ُحْسن. قال :  َمَسى يَْمِسي َمْسيا أبو العبّاس عن ابن األعرابّي : يقال :: مسي 

 كلُّه : إذا وَعَدك بأمٍر ثم أَْبَطأَ عنك. َمسَّىو

 ماسٌ  خفيٌف غيُر مهموز ، وهو الّذي ال يلتِفت إلى موعظِة أحد وال يَقبَل قوله ، يقال : رجل اْلَماسُ  أبي ُعبيد عن األصمعي :

 .أَْمساهُ  وما

الح.قلت : كأنّه مقلوٌب كما قالوا هاٍر وهاٌر وهائٌر ومثله َرُجٌل شاِكي  الح ، وشاُك الّسِ  الّسِ

 قلت : ويجوز أن يكون ماٌس كان في األصل ماسئا بالهمز فخفّفت همُزه ثم قُِلب.

 : إذا َمَجن. َمسأ : الماِجُن ، وقد الماسئ قال أبو زيد :

 .َمَسْوتُهاو َمَسْيتُها لُغَةٌ في الَمْسِو ؛ إذا َمَسَط الناقةَ ، قال : الَمْسيُ  وقال الليث :

حم ،  َمَسْيتُ  بيد عن أبي زيد :أبو عُ   : استخراُج الَولَد. الَمْسيُ والنَّاقةَ : إذا َسَطْوَت عليها ، وهو إدخاُل اليد في الرَّ

باح ، قال :  المساء من اْلُمْسيُ  وقال الليث : بح من الصَّ بعد الظُّهر إلى َصالةِ  الَمساءوكالُمْصبح ، قال :  الُمْمسىوكالصُّ

 المغرب.

 فاُلنا قلت له كيفَ  مسيتُ و. اْلَمساء ، أي : كيف أنت في وقت أَْمسْيت ضهم : إلى نصِف الليل. وقول الناس : كيفوقال بع

 نحن صرنا في وقت المساء. أمسيناو أمسيت

 ، أي : الدَّواهي ، ال يُعَرف لها واحد ، وأَنَشد ِلِمْرداس : التَّماِسي وقال أبو عمرو : لَِقيُت من فالنٍ 

ِ  أ رَاِود   نَي و نريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريا  مريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ  مريريلريريهريريريريريريريا الريريتريريّ لريريَى الريريعريريِالَّ  ألَلريريْ ريريى عريريَ

  
 : إذا اْنتََزْعتَه ، وقال ذو الّرمة : َمْسيا الشيءَ  َمَسْيتُ  ويقال :

هريريريريريريريا روضريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي غريري  ْرب  َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريِ اد  املريرِيرا   الريريعريريَ  يريريكريريريريريريريَ

  
وارِِك و  

َ
ْور  املريريريريريريريريريري رََّد األكريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرياَف مريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريَ

  
 إذا أعانه بشيء. فالٌن فالنا : أَْمَسى وقال ابن األعرابّي :

َ  وقال أبو زيد : َرِكب فالنٌ   إذا ركب وَسَطه. الطَِّريق : َمْسأ

 فالنٌ  ماَسى ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 :  ذا فاَ ره. ساَماهو فالان :  ذا َسِخر مله ، 
 الفََواِجُر ُمجاَهَرةً. : الُموِمسات الفاجرة. وقال اللّيث : : الموِمَسة ُعبَيد عن أبي زيد :أبو : ومس 

مة : الَوْمسُ  وقال ابُن ُدَرْيد :  : احتِكاُك الشَّيء بالشيء حتَّى يَْنَجِرد ؛ وأنشد قوَل ذي الرُّ

 ق  مَسرََّد األْكتاَف َوْمس  اََّوارِِك و   
 لغيره ، ورواه غيُره : َمْوَر الَمَواِرك ، والَمَواِرك : جمع الِميَرَكة والَمْوِرك. الَوْمسَ  قلت : ولم أَْسَمع

 بينهم ، أي : أَفَسْدُت. مأْستُ  : وقد الِمْمآسُ و الَمُؤوسو المائِسُ  قال اللِّحيانّي : يقال للنَّمام: مأس 

ْشَت ، وأ مأَْستَ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد : ثَْت بمعنًى واحد.بين القوم ، وأَرَّ  رَّ
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 ابب اللفيف من حرف السني
 ومن حروفه المستعَملة : السَّيء. والسَّّي.

 وِسَوى. وَسواء. وساَوى. واستَوى.

 والسويّة. والّسِوّي. والسُّوء. والسَّوء.

 والسَّيِّىء. والسَّْوء. وأْسَوى. والسَّأُْو.

 والّسوس. والّسيساء. والوْسواس.

 واآلس. واألس. وأالس.وأَوس. 

 واألْيس. واألُّس. واألسى. واألسية.

 واألْسَو. والّسيَة. واألسيس. والسواس.

 والساسا. والواسىء. وويس. والساية.

ّرة ، قال ُزهير : السَّْيء الحراني عن ابن الّسكيت ::  [سيأ]  لبٌن يكون في أَْطَراِف األَخالف قبل نُزول الّدِ

يء  فريريريريَ  ة  كريريريمريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريغريريريريريريرياَل بسريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ يريريريْ ريريريَ  زُّ غريريريَ

  
ك    ر بريريريريريريريه اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريرييتريريريَ يريريريوَن ومل يريريري    ريريريريريريرياَف الريريريعريريري 

  
يّ و:  [سيي]  .سيّ  أي هما ِمثاْلن. والواحد ِسيّانِ  هما أرٌض في بالد العرب معروف. ويقال : غيُر مهموز مكسور السين : الّسِ

 .السَّْيءُ  الناقةُ إذا أَرسلْت لَبنَها من غير َحلَب ، وهو تََسيَّأَتِ  أبو عبيد :

 لي بشيء ، أي بشيء قليل ، وأصله من الّسْيىء وهو اللبن قبل الدّرةِ ونزولها. ليتسيَّأ ويقال : إن فالنا

 ، أي مستوية. سيّ  ويقال : أرض

 قال ذو الرمة :

   ُّهاء َبسا  األر. سّي خموفة 
 وقال آخر :

   أبر. ودعان بساٌ  سّي  
رأِسه وَسواء رأِسه ، أي : هو مغموٌر في النِّعمة ، حكاه ثعلب عن َسلَمة عن الفّراء. وأّما قوُل  ِسيِ  ويقال : وقع فالن في

 امرىء القيس :

 أال ر بَّ يريريريريريريريريوُ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياحل  لريريريريريريريريَك مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا

  
ِل و   جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ َ ارأِب جريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريوٌُ بريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريِّ  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 صلة.« ام»و أراد وال ِمثُْل يَْوٍم « وال سيما يوم»ويُروى وال سيّما يوم ، فمن رواه : 

 أراَد وال ِسيَّ الذي هو يوٌم.« يومٌ »وَمن رواه 

زائدة ، كأنّك قلَت : « ما»و صلة ، ونصُب ِسيَّما بال الَجْحد « ما»و أبو زيد عن العََرب : إن فالنا عالٌم وال ِسيّما أُخوه قال : 

 وال ِسيَّ يَْوٍم.

يُ  وقال الليث :  : المكاُن المستِوي ، وأنشد : الّسِ

 أبَْرِ. َوْدعاَن َبساٌ  ِسي     
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 أي : سواٌء مستقيم.

 في الّشر : استَوْوا ويقال للقوم إذا:  [سوي]

 كأْسنان الِحمار ، وهذا ِمثُْل قولهم : ال َسواِسيّة . ومن أمثاِلهم :َسواِسية هم
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اللاس   اسريريَتوى َهَلكوا ، وأصريريل  هذا أن ا َت يف اللادر من الّلاس ، فإذا َتسريرياَوْوا يزال اللاس   ت ما تَبايَلوا ، فإذا
 يف الةّر ومل يكن فيهم ذ و َ ْت كانوا من اهلْلكى.

 في الشّر ، وال أقول في الخير ، وليس له واحد. يَستُوون : َسواِسيَة وقال الفراء : يقال هم :

، وُروي عن أبي عمرو بن العاَلء أنه قال : ما أشدَّ ما هجا القائُل  ِسيَة ، ثم قال اءَسو ، أراد َسواِسيه وُحكي عن أبي القَْمقام :

 وهو الفرزدق :

 َسواِسّيه كَأْسلان اَِّمار
 .مستويَة وذلك أن أْسنَاَن الِحمار

يعاً ُثَُ اْسَتوى ِإىَل السَّماءِ )وقوُل هللا جّل وعّز :   [.29رة : البق] (َخَلَق َلُكْم ما يف اْْلَْرِض مجَِ

تُه ، أو يَستِويَ  في كالم العرب على جهتين : إحداهما أن االستواء قال الفراء : من اعوجاج ،  يستوي الرجُل ويَنتهي َشبابُه وقوَّ

ّي ، أقبَل إليَّ وَعل عليَّ وإلّي يُشاتُمني ، على معنى : استَوى فهذان وجهان ، ووجهٌ ثالث أن تقول : كان فالٌن ُمقِبال على فالن ثم

 ، وهللا أعلم. (ُثَُ اْسَتوى ِإىَل السَّماءِ ) فهذا معنى قوله تعالى :

 قاِعدا ، وكان قاعدا فاستَوى : َصِعد ، وهذا َكقوِلك للرجل : كان قائما (ُثَُ اْسَتوى ِإىَل السَّماءِ )قال الفراء : وقال ابن عباس : 

 قائما وُكلٌّ في كالم العََرب جائز. فاستَوى

 ، قال : [5طه : ] ((5اْسَتوى )الرَّْْحُن َعَلى اْلَعْرِش )وأخبََرني المنذريُّ عن أحمد بن يحيى أنه قال في قول هللا تعالى : 

 : اإلقبال على الشيء. االستواء

 فوَق الّدابة ، وعلى ظهر الدَّابة ، أي : َعلَْوته. استَوْيتُ  أي عال ، ويقول : استَوى وقال األخفش :

اج : قال قوٌم في قوله وقَال  جَّ َعَمد وقََصد إلى الّسماء ، كما تقول : فََرغ األميُر ِمن بلِد  (ُثَُ اْسَتوى ِإىَل السَّماءِ ):  عزوجلالزَّ

 إلى بلِد كذا وكذا ، معناه : قََصد باالستواء إليه. استَوى كذا وكذا ، ثم

أي : َصِعد ، معنى قول ابن عباس ، أي : َصعد أمُره إلى السَّماء.  (ماءِ ُثَُ اْسَتوى ِإىَل السَّ )قال : وقول ابن عبَّاس في قوله : 

ُه َواْسَتوى)وقوُل هللا جلَّ وعزَّ :   هُهنا بلَغ األربعين. (اْسَتوى)، قيل : إّن معنى  [14القصص : ] (َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ

هو الذي تّم َشبابُه ، وذلك إذا تّمت له ثمان وعشرون َسنة فيكون حينئذ  المستِويَ وقلت : وكالُم العََرب أن المجتِمع من الرجال 

 االستواء إلى أن تتّم له ثالٌث وثالثُون َسنَةً ، ثم يَدُخل في َحّدِ الُكهولة ، ويَحتمل أن يكون بُلوُغ األربعين غايةَ  مستِوياومجتِمعا 

 وكمال العقل والُحْنكة ، وهللا أعلم.

ْيتُه فاستََوى فِْعٌل الزٌم ، من قولك : اءاالستو وقال الليث :  .سوَّ
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 ويقال : قال : .استَوى الشيُء مع كذا وكذا أو بكذا ، إاّل قولهم للغالم إذا تمَّ َشبابُه : قد استََوى وقال أبو الهيثم : العََرب تقول :

 الماُء والَخَشبَة ، أي : مع الَخَشبِة ، الواو ههنا بمعنَى مع. استَوى

 أي ال يكون هذا مع هذا الثَّمن ِسيَّْين. : يُساِوي لليث : يقال في البَْيع الوقال ا

الكهف : ] (َحَّتَّ ِإذا ساوى َبنْيَ الصََّدَفنْيِ ) هذا بذاَك : إذا رفعتَه حتى بلَغ قدَره َومبلَغه ، وقال هللا جّل وعّز : ساويت ويقال :

ى ، أي : [96  بينها حين رفع الّسّدِ بينهما. سوَّ

 .يَْسِوي الثوُب وغيُره كذا وكذا ، ولم يَعِرف يُساِوي أبو ُعبيد عن الفّراء : يقال : ال

ويقولون  كما أّن نكراء جاءت نادرةً ، وال يقال لَذكِرها أَْنُكر. قال : َسَوى ، وال َسِوي نادرةٌ ، وال يقال منه يَسَوى وقال الليث :

 : نَِكَر وال يقولون : يَنَكُر.

ليس  يُْسَوى ليس من كالم العرب ، وهو من كالم المولَّدين ، وكذلك ال يَسَوى وقول الفّراء صحيح ، وقولُهم : القلت : 

 بصحيح.

 .َسّويتَ وبين الشيئين : إذا َعَدْلَت بينهما ،  ساَوْيتُ والشيُء الشيَء : إذا عاَدلَه ،  ساَوى ويقال :

فَ َقْد َضَل َسواَء )بمعنًى واحد ، وأما قوُل هللا جّل وعّز :  استََوياولشيئان ا تساَوىو،  استوتْ واألموُر  تَساَوت ويقال :
 [.108البقرة : ] (السَِّبيلِ 

 كقولك : أتيتُ « غير»في مذهب « سواءٌ »قْصد السبيل ، وقد يكون  (َسواَء السَِّبيلِ ) فإّن سلمة َرَوى عن الفّراء أنّه قال :

 ، فتمّد. ِسواءك

 ممدود بمعنى َوَسط. َسواء ّسكيت قال :الحّراني عن ابن ال

 .ُسًوى بمعنى غير وكذلك َسَوىو ِسواءٌ و أي َوَسطي ، قال : َسوائي قال : وَحَكى األصمعّي عن عيسى بن عمَر : انقطع

 بمعنَى العَْدل والنََّصفة. َسواءوقال : 

َننا )قال هللا جّل وعّز :  َنُكمْ َتعاَلْوا ِإىل َكِلَمٍة َسواٍء بَ ي ْ  َعْدٍل. ، أي : [64آل عمران : ] (َوبَ ي ْ

 وقال ُزَهْير :

يريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا ة  ال عريريريريريريريريريريريريَ  أَر وين  ريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريّ

  
واء    لريريريريريريريريا فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِّي بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
 وقول ابن مقبل :

 أرّدا وقريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريان املريريريريريريريريريريريريزار سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريا

  
 عريريريريريريريريلريريريريريريريريى د بريريريريريريريرير مريريريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادر قريريريريريريريري  تريريريريريريريريبريريريريريريريريّ دا 

  
أخطأهما. يصف مزادتين ، وإذا تنحى المزار  سواهما ، أي : وقع المزار على سواهما قال يعقوب في قوله : وقد كان المزار

 عنهما استرختا ولو كان عليهما لرقعهما ، وقلَّ اضطرابهما.

 ألنّه مصدر ال يثنى وال يُجَمع. َسواء ، وقومٌ  متساويان فالن وفالن سواعد ، أي : وقال أبو الهيثم نحوه ، وزاد فقال : يقال :
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 ، أي : ليسوا ُمستَِوين. [113 آل عمران :] (لَْيُسوا َسواءً )قال هللا تعالى : 

َحَرْمتَني أم  سواءٌ وسألتَني أو سَكّت عني ،  سواءٌ  علّي احتجَت أن تُترِجم عنه بشيئين ، كقولك : سواءٌ  قال : وإذا قلَت :

 أْعطْيتَني.

 ثل عزب عنك عقلك.؛ م سواك عقلك أبو العباس عن ابن األعرابّي ، يقال :

 وقال الحطيئة :

 ال يبيه سواهم مِسْلم هم عز  و   
 الشيء : نفُسه ، قاله ابن األعرابي أيضا ، ذكره ابن األنباري عنه. ِسوىو

 الشيء : هو نفُسه. سواءُ والشيء ، أي : غيره ، كقولك : رأيت سواءك. قال :  سواء أبو عبيد :

 قال األعشى :

ل الريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريامريريريريريريريرية ان  قريريريريريريريرييت  ريريريريريريريريانريريريريريريريريف عريريريريريريريرين جريريريريريريريري 

  
او   كريريريريريريريَ  مريريريريريريريا عريريريريريريري لريريريريريريريه عريريريرين أهريريريريلريريريريهريريريريريريريا لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريوائريريريريِ

  
 وبسوائك يريد بك نفسك.

 بالقصر تكون بالمعنيين ، تكون بمعنى غير ، وتكون بمعنى نفس الشيء. سوىوقلت : 

 وروى أبو عبيد ما رواه عن أبي عبيدة.

، وال  َسواء ، أي : مستٍو طولُه وَعْرُضه وصفاته وال يقال : َجَمل سواء ، وثوبٌ  َسواء ثعلب عن ابن األعرابي ، يقال : دارٌ 

 .سواء ، وال َرُجل َسواء ِحمارٌ 

 أَْرِضك. ِسَوى وأَنا بأْرٍض  ليأتينّك ِمنّي ما تَكَره ، يريد : ِسواكَ  وقال ابن بُُزْرج : يقال : لئن فعلَت ذاَك وأنا

في هذا  فسواءٌ  إذا لم يكن لها أَخمص ، القََدم : َسواءُ  ويا مع الصَّدر. ورجلٌ البَْطن : إذا كان بطنه مست سواءُ  ويقال : رجلٌ 

 المعنى : المستِوي.

 رأسه ، أي : فيما ساَوى رأسه من النَّعمة. َسواء وقال الفّراء : يقال : وقع فالٌن في

 : مستِوية. سواء وأرضٌ 

 إذا َحُسن. وسَّىو: إذا اْستََوى ،  َسّوى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 في معنى غير. سًوىو: االستواء.  الوْسيُ وقال : 

 : إذا حلقه. أوساهورأَسه  وسى : الحْلق ، يقال : الوْسيوقال : 

 ، أي : استواء. سواء من األمر ، أي : على َسِويّةٍ  وقال الليث : يقال ُهما على

 .واياالسَّ  : قَتٌَب عجميٌّ للبعير ، والجميع السَِّويّةوقال : 

كساٌء محُشوٌّ بثُمام أو ليٍف أو نحوه ، ثُمَّ يُجعل على ظهر البعير ، وإنما هو من مراكب اإلماء  السَِّويّةِ  أبو ُعبيد عن األَْصَمِعّي :

 وأَهل الحاجة.

 : كساء يَُحّوي حوَل سنام البعير ثم يُرَكب. الحِويّةوقال : 

 [.10مريم : ] (َثَّلَث لَياٍل َسِوَّيًّ )وقال :  ، [17مريم : ] (َبَشرًا َسِوَّيًّ )وقول هللا : 
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رُت به قال :  [10مريم : ] (اْجَعْل ِل آيَةً )قال الزجاج : لّما قال زكريا لربّه :  آيَ ُتَك َأالَّ )أي : عالمةً أعلم بها وقوَع ما بُّشِ
ال خرَس بك فتعلم بذلك أّن هللا قد وهَب لك  َسِويٌ  ، أي : تمنع الكالَم وأنتَ  [10 مريم :] (ُتَكلِ َم النَّاَس َثَّلَث لَياٍل َسِوَّيًّ 

 منصوب على الحال. َسِويّاوالولد. 

، يعني جبريَل تمثََّل لمريم وهَي في غرفة ُمْغلق بابُها  [17مريم : ] (فََأْرَسْلنا ِإلَْيها ُروَحنا فَ َتَمثََّل هَلا َبَشرًا َسِوَّيًّ )وأما قوله : 

 (ِإِن ِ َأُعوُذ اِبلرَّْْحِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا)، فقالت له :  سويٍ  يها محجوبةٌ عن الخْلق ، فتمثل لها في صورة َخْلِق بشرٍ عل

 [.18 مريم :]

 : فَعيل في معنى ُمْفتَِعل ، أي : مستٍو. الّسِويّ  وقال أبو الهيثم :

 العََرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتماِم خلقه وَعْقِله.: التامُّ في كالم  المستويوقال : 

فالن وفالن إال في معنى بلوغ الرجل  استوى بنفسه حتى يَُضمَّ إلى غيره ، فيقال : استَوى قال : وال يقال في شيٍء من األشياء :

 .استوى الغاية ، فيقال :

 قال : واجتمع مثله.

 .(ِسوىً و )،  [58 طه :] (َمكاَّنً ُسوىً )وقول هللا جّل وعّز : 

 قال الفراء : أكثر كالِم العرب بالفَتْح إذا كان في معنى نََصف وَعْدل فتُحوه ومدُّوه.

 قال : والكسر والضم مع القصر عربيّان ، وقد قرىء بهما.

 .ُسَويّ  الممدود : سواءٍ  وقال الليث : تصغير

 نصفا ، أي : مكانا في النصف فيما بيننا وبينك. وقد جاء في اللغةويقرأ بالضم ، ومعناه م (سوي مكانا)وقال أبو إسحاق : 

 .ِسًوىو ُسوىً  أي : متوسط بين المكانين ، ولكن لم يقرأ إال بالقصر : سواء هذا مكان بالفتح فهذا المعنى. تقول : سواء

 ، وُخلُقه أيضا. سويّا الرجُل : إذا كان َخْلق ولَِده أْسوى أبو ُعبيد عن الفراء :

 صالحة. َسوية صالحون ، يريدون : أّن أوالدنا ومواشينَا ُمْسوون فيقولون : ؟قال : كيف أَْمَسْيتُموي

بَْرَزخا ، ثّم  فأَْسَوى َرَوى أبو عبيد بإسناده عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي أنه قال : ما رأيُت أحدا أَقرأَ من علّي ، َصلَّينا َخْلفَهو

 ى الموضع الّذي كان انتهى إليه.َرَجع إليه فقرأه ، ثم عاد إل

 الشيَء : إذا تَركتَه وأْغفَْلتَهُ. أََسَوْيتُ  يَْعنِي أْسقَط وأَغفَل ؛ يقال : : أْسَوى قال أبو عبيد : قال الكسائي :

 القمر. يَستَِوي ممدود : ليلةُ ثالَث عشرة ، وفيها السَّواءُ  وقال األصمعّي :

 : أي : كثيرا واسعا. ِسيّا وأَْنبََط ماءً ،  َسيٍ  ويقال نَزلنَا في كاَلءٍ 
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 رأسه ، وهي النعمة. سواءورأسه ،  سيّ  أبو عبيد عن الفراء : هو في

 رأسه. ساوى رأسه ، وقال غيره : معناه : فيما سواءورأسه  سيّ  قال شمر : ال أعرف في

 .التّسوية سلَمة عن الفّراء قال : السَّاية فَْعلَةٌ من

اها ، أي : َهيّأَ لي كلمةً  سايَةً   ليوقوُل الناس : َضربَ   َعلَّي ليَخَدَعني. َسوَّ

 : إذا ُعوفَِي بعد ِعلّة. أَسَوىو: إذا بَِرَص ؛  أَْسَوىوإذا أَحَدث من أم ُسويد ،  الرجُل : أَسَوى وقال أبو عمرو : يقال :

 ُمْسِوين صاِلحين. فقالوا : ؟قال : وقيل لقوم : كيف أصبحتمْ 

إذا أحدث ؛ وأصلُه من السَّْوَءة ، وهي  أَْسَوى بَْرَزخا ، بمعنى أَسقَط ، أَصلُه من أْسَوى أبي عبد الرحمن السُّلَميّ  قلت : أَرى قول

 الدُّبُر ، فتُِرك الهمُز في فِعلها ؛ وهللا أعلم.

: االسم الجامُع  السُّوءو: إذا قَبُح.  َسّيءٌ  فهو يَُسوء الشيءُ  ساء : فِعٌل الزم وُمجاوٌز ، يقال : ساَء يَُسوء قال الليث :: سوأ 

 لآلفات والّداء.

،  َمسايَتَكو َمَساَءتَك ، تقول : أردتُ  الَمساَءة لغةٌ في الَمسايَةُ و، قال :  َمسائِيَةو أَسوءه َمساَءةً  وجهَ فالٍن ، وأنا ُسْؤتُ  ويقال :

نيع ،  أسأتُ  ويقال : نيع استاءوإليه في الصَّ  فالٌن الِخياطةَ والعمَل. أََساءَ  ، من السّوِ بمنزلة اهتّم ، من الَهّم ، أو فالٌن في الصَّ

أْتُ و،  إساَءة الرجلُ  أَساءَ  أبو زيد :  على الرجِل فعلَه. َسوَّ

 : إذا ِعْبَت ما َصنَع. تَْسويئاو تَْسِوئةً  وما َصنَع

 ، أي : قَبُح صنيعُه َصنِيعا. يَُسوء ما فَعَل َصنِيعا ساءَ  وقال الليث : يقال :

 (يَ ْعُفوا َعِن السَّيِ ئاتِ )لألُنثى ، وهللا  السَّيئةونَْعتا للذََّكر من األعمال ،  السَّيءْ  : َعَمالن قبيحان ؛ يصير السَّيئةو السَّّيءوقال : 

 : اْسٌم كالَخطيئة. السَّيئةو

يئة ، بمنزلة الُحْسنى للَحَسنة محمولةٌ على جهة النعت في َحّد أَْفعَل وفُْعلَى: اسٌم للفَْعلَة اـ  بَوْزن فُْعلَىـ  السُّوَءىوقال :   لّسِ

 .السُّْوَءىو كاألَْسَوإ

ي وقال ابن السَّكيت : يقال : إن أخطأُت فََخِطيئتي وإن  .إساءتي قَبِّح عليَ  عليَّ ، أي : أسأت فَسّوِ

 .«َولُوٌد َخْيٌر من َحْسنَاء َعِقيم َسْوءٌ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

 ، مهموٌز َمْقصور. وقال األصمعي ِمثْله. أسوأ القبيحة ؛ ويقال للرجل من ذلك : السَّْوء قال أبو عبيد : قال األموّي :

 ؛ وأْنَشَد ألبي ُزبَيد : َسْوء قال أبو عبيد : وكذلك كلُّ كلمة أو فَعلة قبيحة فهي

ا م أل ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ وكريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ لَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريَ

  
واءِ   ة  َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ راب  ونريريريريريريريريريريريريريريَ  يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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ْه  ة الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ مي َومسريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَّ ْرمريريريريريريريريريَ ْ  مسريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريَ  ملَْ يريريريريريريريريريريَ

  
ْو ءِ   ْوءأِب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ي لريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْومريريريريريريريريريريريِ  َ  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
ُجل والمرأة ، قال هللا تعالى :  السَّْوء وقال الليث : ُماَبَدْت هَلُما سَ ): فرج الرَّ َُ كلُّ  : السَّْوءةو، قال :  [22األعراف : ] (ْوآ

 لفالن ؛ نَْصٌب ألنَّه َشتٌْم وُدعاء. َسْوَءةً  عمٍل وأَمٍر شائن ؛ تقول :

 : هي المرأة المخاِلفة. السَّْوءة السَّْوءاءوقال : 

جلُ  َسْوء قال : وتقول في النَِّكرة : رُجل ْفَت قلَت هذا الرَّ  ، ولَْم تقُل َعَمل َسْوء ، ولَْم تُِضف. وتقول : هذا َعملُ  السَّْوءُ  ، وإذا َعرَّ

ْدِق ،  السَّْوء يكون نَْعتا ِللعََمل ، ألنَّ الِفْعل من الرجل وليَس الفْعُل من السَّْوء ؛ ألن السَّْوء ، كما تقول : قَْوُل ِصْدق ، وقوُل الّصِ

ْدق. وَرُجل ِصْدق ، وال تقول : ْدق ألنَّ الرجَل ليس من الّصِ  َرُجُل الّصِ

فاسم الفعل ؛ قال  السَّْوء ، فأما سؤته أسوءه سوءا مصدر السَّوء . وقال :السوء ، واسم الفعل السَّْوء وقال ابن هانىء : المصدر

ُتْم قَ ْوماً بُوراً وَ )هللا تعالى :  ُتْم َظَن السَّْوِء وَُكن ْ . َسْوَءاء ، واألنثى أَْسَوأ من الذََّكر السَّْوء وقيل من ، قال : [12الفتح : ] (ظَنَ ن ْ

 .السَّْوءة السَّْوءاء يقال : هي

 أي : هي جهنم. [10الروم : ] (كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى)وقيل : في قوله تعالى : 

داِئَرُة ) . قال : والّسْوء ، ِمثُْل قولك : َرُجلُ  [6الفتح : ] (َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّْوءِ ) سلمة عن الفّراء في قول هللا جّل وعّز :
 بالضم. السُّوء بالفَتْح أفَشى في القراءة وأكثر ؛ وقَلَّما. تقول العرب : دائرة السَّْوءُ والعذاب.  : (السَّْوءِ 

الرَُّسوُل )، كانوا ظنّوا أن لن يعوَد  [6الفتح : ] (الظَّانِ نَي اِبلِل َظَن السَّْوِء َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّْوءِ )وقال الزّجاج في قوله : 
، فهو جائز ؛ وال  (السُّوء ظن)عليهم قال : ومن قرأ  السُّوء ، وزين ذلك في قلوبهم ، فجعل هللاُ دائرةَ  (َواْلُمْؤِمُنوَن ِإىل َأْهِليِهمْ 

 أعلم أحدا قََرأَ بها ، إال أنَّها قد ُرِويَت.

سول وَمْن َمعَه ال  السُّْوء وَزَعم الخليُل وسيبويه أنَّ معنى ههنا : الفساُد ، المعنى الظانِّين باهلل ظنَّ الفساد ، وهو ما َظنُّوا أن الرَّ

 أي : الفساُد والهالُك يقع بهم. (َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّْوءِ )يَْرِجعون ، قال هللا : 

بضم  (السُّوء دائرة)بضّم السين ممدود وَهم ، وقد قرأ ابُن كثير وأبو عمرو :  (السُّوءِ  َظنّ )قلُت : قوُل الّزجاج ال أعلم أحدا قرأ 

بي من أن يَذهَب  بفتح السين في السُّورتين السَّْوء السين ممدودة في سورة براءة ، وسورة الفتح ، وقرأ سائُر القُّراء ، وكثُر تعجُّ

 على ِمثل الزجاج قراءةُ هذين القارئَين الجليلَين مع جاللِة قَْدِرهما.

 [.98التوبة : ] (َوَيَتَبَُّص ِبُكُم الدَّواِئَر َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّْوءِ ) وقال الفّراء في سورة براءة في قوله :
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 ، فهي َمصادر. َسوائِيةو َمسائيةو َمساَءةً و ُسؤتُه َسْوءا المصدر من بالسَّْوء قال قراءة الفّراء : بنصب السين ، وأراد

 عليهم دائرةُ البالء والعذاب. وَمْن رفع السين جعله اسما ، كقولك :

ُتْم َظَن السَّْوءِ )، وال في قوله تعالى :  [28مريم : ] (ما كاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوءٍ )قال : وال يجوز ضمُّ السين في قوله :   (َوظَنَ ن ْ

 [.12 الفتح :]

ههنا معنى في بالٍء  للّسوءْ  ، ألنه ضّد لقوله : هذا رجُل ِصْدٍق وثوُب ِصْدق ، فليس (ُسوء امرأ)، وال  (الُسوء ظنَ )ال يجوز فيه 

 وال عذاب فيُضم.

 رأيته بك ، إنّما هو لقلّة الَمعِرفة. سوءٍ  ي : لم يكن إنكاِري إيّاك من، أ سوء قال ابن السّكيت : وقولهم : ال أُنِكُرك من

 ، أي : من غير برص. [22طه : ] (بَ ْيضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوءٍ )كنايةٌ عن اسم البََرص ، لقول هللا تعالى :  السوء ويقال : أنّ 

في حديِث النبي و،  سوءا وإذا َضَمْمَت فمعناه ال تَقُل ، فإذا فتحَت السين فهو على ما وصْفنا ، السوء ويقال : ال خيَر في قولِ 

 .المساَءة لها ، افتَعَل من ساَءته فاستاء قال أبو ُعبيد : أراد أن الرؤيا ،لها فاستاءَ  أن رجال قَصَّ عليه ُرْؤيا وسلمعليههللاصلى

ْدر سواءَ  أنه كان وسلمعليههللاصلىفي صفة النبي و أراد الواصف أن بطنَه كان غيَر ُمستفيض ، وأنه كان مساويا  ،البَطن والصَّ

 لَصْدره ، وأن صدَره عريض فهو مساٍو لبطنِه.

 ، أي : بعيُد الهّمة ؛ وقال ذو الرّمة : السأْوِ  ، قال أبو عمرو : فالن بعيد سأو وقال أبو عبيد ::  [سأي]

 ُ    داِمي األظلِّ بعي   السأِو َمْهي و 
 : الوَطن في قول ذي الرمة. السأو قال أبو ُعبيد : وقيل

.  َسأيته سأياو،  سأوا الثوبَ  سأْوتُ  أبو زيد :  ، أي : أْفسْدت. سأوا بين القوم سأْوتُ و: إذا َمَدْدتَه فانشقَّ

 لغتان ، وهما العُثّة الّتي تقع في الثياب والطعام. الّساسو السُّوس قال اللّيث :: سوس 

س يَُسّوِسو،  أَساس يُِسيسو،  يَساس الطعام ساسَ  يد عن الكسائي :أبو عب  إذا َوقََع فيه السُّوس : : َسوَّ

   م َسوِّسا م َ وِّدا مَسْجرِ  
 غيُر مهموز وال ثقيل : القاِدُح في السَّّن. الساسُ  وقال أبو زيد :

ياسةو: َحشيشةٌ تُشبه القَّت.  السُّوس وقال الليُث :  الدَّواّب : إذا قام عليها وراَضها. يَُسوسُ  هو : فعل السائس ، يقال : الّسِ

 َرعيّته. يَُسوسُ  والوالي

 وقول العجاج :

م  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
 
ود اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريل املريريريريريريريري لريريريريريريريريو بريريريريريريريريعريريريريريريريري   َيريريريريريريريريَ

  
روَب ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياس    م و غريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَّ  ال مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الذي قد الّساسو: المكّسر.  المفّصم
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 ، م ل : هار وهائر ، وصاف وصائف. وقال العجاج  أيضا : سائس وأصلهائتكل ، 
َ رْ  ْ   لريريريريكريريريريريريريَ و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريرياس مل يريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايف الريريريريلريريريريُّ

  
رْ و    مل خيريريريريريريريريريالريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريوَده سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياس  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَ

  
الدابة بين ، وهو داٌء يكون في َعْجز  األُْسَوس : مصَدر السََّوسوالنخر : أي : أكل النخر ، يقال : نِخر يَنخر نخرا.  ساس قوله :

ْجل.  الَوِرَكين والفَِخذ يُوِرثه َضعَف الّرِ

 : داء يأخذ الَخْيَل في أعناقها فيُيَبِّسها حتى تموت. السُّواسُ  وقال ابن ُشميل :

ِرّماح : السََّواس وقال الليث :  : َشَجر وهو من أَفضل ما اتُّخذ منه َزْند ، ألنه قَلَّ ما يَْصِلد ، وقال الّطِ

ى َأ ريريريريريريريريريريرََج أ مريريريريريريريريريريُّ و  مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ واِس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ه ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نِي   لريريريريريريريريريريِ زُِ اجلريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريَ وِر الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ َ

 ملريريريريريريريريريري

  
 .َسواَسة والواحدة

ْندة أنها قُِطعَْت من  َسلَمى ، وقولُه : َسواِس  وقال غيُره : أراد باألَخَرج الّرماَد ، وأراد بأّمه الزَّ

   ِلمعفور الّضلا َضِرُ  اجلَِلني 
نُد  ندةَ إذا فُتِل الزَّ فيها أَخرجْت شيئا أسوَد فيتعَفّر في التّراب وال يُْؤبه له ، ألنّه ال ناَر فيه ، فهو الولد المعفور ، أراد أن الزَّ

ِرم ، وَذكر معفور  ْنؤ ، وهو الولَد فخفّف همزهُ ، ثم تخرج بعد الّسواد المعفور النار ، فذلك الَجنِين الضَّ والضنأ في األصل الّضِ

نا ألنه نسبَه إلى أبيه ، و ند األعلَى.الضَّ  هو الزَّ

 : ُكنيةُ ِكْسَرى ، وهو أَعَجمي ، وكان الُحَصين بُن المنِذر يُكنى بهذه الُكْنية أيضا. ساسان وقال اللّيث : أبو

سَ  أبو زيد : َل له وَزيََّن له. َسوَّ  فالٌن لفالن أمرا فرِكبَه كما تقول : َسوَّ

س وقال غيره : ضه  َسوَّ .له أمرا : أي : روَّ  وَذِّلَّ

سَ  ويقال :  .ِسياَستَهم ُكلِّف فالٌن أمَر بني فالن ، أي : ُسّوِ

 ، وهو أن يَكثُر قَْملُها. ساَسْت تُساس َسْوساو،  ُمِسيس الشاةُ فهي أَساَست أبو عبيد عن أبي زيد :

 [.4الناس : ] ((4ِمْن َشرِ  اْلَوْسواِس اخْلَنَّاِس ))قال هللا جّل وعّز : : * وسس 

 [.5الناس : ] ((5الَِّذي يُ َوْسِوُس يف ُصُدوِر النَّاِس ))، وهو الّشيطان  الَوْسواس : ذو الَوْسواس قال أبو إسحاق :

 لى القلبقيل في التفسير : إن له رأسا كَرأْس الحيّة يَجثِم على القَْلب ، فإذا َذَكر هللاَ العبُد َخنَس ؛ فإذا تََرك ِذْكَر هللا رَجَع إو

 .ِوسيَُوسْ 

 بالكسر الَمصَدر. الِوْسواس وقال الفّراء :

 إليك ؛ فهو اسٌم. َوْسَوس : الشيطاُن ؛ وكلُّ ما َحدَّثك أو الَوْسواسو

 : النَّفس. الَوسوَسة وقال اللّيث :

ي صوُت الُحلى الَهْمسو  .َوْسواسا : الصوت الَخِفّي ِمن ِريٍح تَُهّز قََصبا أو ِسبّا ، وبه ُسّمِ
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 الّرّمة :قال ذو 

 اهِلَض   و الَوْسواس  و   تذأ ب  الريح 
 َهْمَس الّصيّاد وكالَمه. بالَوسواس يعني

 .ُموسَوس وال يقال : َموْسِوس ثعلب عن ابن األعرابّي : رجلٌ 

ث نفَسه بما في ضميره. موْسوسٌ  وإنما قيل :  ألنّه يحّدِ

 وقال رؤبة يصف الصيّاد : ، [16 ق :] (َونَ ْعَلُم ما تُ َوْسِوُس ِبِه نَ ْفُسهُ )قال : 

   َوْسَوَس َيْ عو خملصا َربَّ الَفَلْق 
 في نفسه بالدعاء َحَذر الخيبَة واإلبراق. َوْسَوس يقول : لّما أََحّس بالّصيد وأراد َرْميَه

 : إذا َعيََّره. ساَساه أبو العباس عن ابن األعرابّي :: سيس 

 .سياسي من الفََرس : الحارك ، ومن الحمار الظَّْهر ، وجمعه السيساءُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

 .السياسي : المقادة من األرض المستدقة ، والجمع السيساءو: الظهر ،  السيساء قال : وقال األصمعي :

ْيَساءُ  ابن السكيت عن األصمعّي :  قُْردودة الظَّْهر. : الّسِ

 الِمْنسج. وقال الليث : هو من الحمار والبغل :

 : زْجُر الحمار. الشَّأشاءُ و الّسأَساءُ  عمرو عن أبيه ::  [سأسأ]

 .سأسأ بالحمار : إذا زجرته ليمضَي قلت سأْسأْتُ  من قولك : السَّأسأَة وقال الليث :

 بالحمار. سأسأت أبو ُعبَيد عن األحمر :

 للسُّؤال. ساسا وقال ابن ُشميل : يقال : هؤالء بنُو

 ، وهو العَوض. اإلياس واالسم آس يَئوُس أَْوسا : قبيلةٌ من اليمن ، واشتقاقه من أَْوسٌ  الليث :قال : أسا ـ  أوس

 : أي : َعّوضته. أُْستُه يقال :

 .استآَسني فأُْستهو

 أَعْضتُه أَُعوُضه َعْوضا. : أُْسته أَءوُسه أَْوسا : الِعَوض ، وقد األْوسُ  أبو عبيد عن الكسائي واألصمعي :

 الجعدي :وقال 

ْست َسا و   
 
 كان اإلله هو امل

 أي : المستعاَض.

 .أَْوس أْوس : زجُر العرب للعَْنز والبقَر ، تقول : أْوس وقال الليث :

 عاديا ، وأنشد : أَْوسٌ  أبو ُعبَيد : يقال للذئب : هذا

ُُّ عريريريريريريريامريرير    كريريريمريريريريريريريا  ريريريريريريريامريريريَرْ  يف مِسضريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريهريريريريريريريا أ

  
ل مسريريريريريريريىت غريريريريريريرياَل َأْوٌس عريريريريريريرييريريريريريريرياهلريريريريريريريا   لريريريريريريري ى اَّريريريريريريريبريريريريريريريْ

  
 ، وأنشد ابن األعرابي : أُويس أكل جراَءها وتصغيرهُ ،يعني 
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َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َك ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ أَنريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريريريريأَلمْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َأْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أويريريريريريريريريريريريريريريس مريريريريريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريْه  

  
 قال : افترس الذئُب له شاةً.
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 من غنيمتك التي َغنِْمتَها من غنمي. أُوْيس فقال : ألضعّن في حشاَك مشقصا ِعَوضا يا

، وهي  األُْسَوة واشتقاقها قوالن : أحدهما أنّها من آسى يؤاسي ، من الُمواساة فيوأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال 

 القُْدَوة.

 : إذا عالجه وَداواه. أَساهُ يَأُسوه (1)[من]وقيل : إنها 

َر الهمزة وليَّنها ، ولكّلٍ مقال. آس يؤوس وقيل : إنها من  : إذا عاَض فأَخَّ

 المؤاساةوقال المفضل بن محمد : معناه : ما يُشارك فالن فالنا.  ثالثة أقوال :« فالنا فالن يؤاسي ما»قال أبو بكر في قولهم : 

 : المشاركة.

 وأنشد :

 فريريريريريريريإن يريريريريريريريك عريريريريريريريبريريريريريريري  هللا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى ابريريريريريريرين أمريريريريريريريه 

  
مريريريريريريريريريريّي املريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرياورو     َب أبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالب الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
ج : ما  ، ما يصيبه بخير. يواسيه وقال المؤّرِ

 أصْبه. فالنا بخير ، أي : آِس  من قول العرب :

 ، وهو العوض. األوس وقيل : ما يُعوضه من مودته ، وال قرابته شيئا ، مأخوذ من

؛ فلما لم  يواُسوا ، فقدموا السين وهو الم الفعل ، وأخروا الواو وهي عين الفعل ، فصار يُؤاوسه قالوا : وكان في األصل ما

 هذا من المقلوب.تحتمل الواو الحركة سكنوها وقلبوها يا ، النكسار ما قبلها ، و

 قال : ويجوز أن يكون غير مقلوب ، فيكون تفاعل من أَسْوت الجرح.

 : بقيّة الّرماد بين األثافّيِ ، وأنشد : اآلسُ  أبو ُعبيد عن أبي ُعبَيدة :

م  مريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    َق  اّل  ل   ريريريريريريريرييريريريريريريريريْ بريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريم يريريريريريريريريريَ

  
ٌع عريريريريريريلريريريريريريى  س  و   فريريريريريريْ لريريريريريريريريَ   و سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريَ ريريريريريريريْ ْؤٌي مريريريريريري   نريريريريريريري 

  
 .(2) (يُمرَّ النّحل فيسقط منها نقط من العسل على الحجارة فيُْستدل بذلك عليها: أن  اآلسُ  وقال أبو عمرو :)

 : شجرةٌ ورقها َعَطر. اآلسُ  وقال الليث :

 : القَْبر. اآلسُ و: العسُل.  اآلسُ وقال : 

 : الصاحب. اآلسُ و

 أحسبه مصنوعا :بهذه المعاني من جهٍة تصّح ، وقد احتّج الليُث لها بشعٍر  اآلسَ  قلُت : ال أعرف

  نْه س َلْيَمى فالفؤاد  سى
__________________ 

 .«أسا) (اللسان)( ُّ دأب من 1)
 .«263/  1ري  أوس) (اللسان)ووضعلاه هلا كما يف  .«ويس)( ما بني اهلاللني جاء يف امل بوعة ضمن مادأب 2)
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ّن  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  ومريريريريريريريريا مريريريريريريريريا هلريريريريريريريريَ   َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريو كريريريريريريريريلريريريريريريريري 

  
ن ا س   ْوراء كريريريريريريريريريريغ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريرين أجريريريريريريريريريريِل مسريريريريريريريريريريَ

  

م ا ِس  عريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل طريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري   رِيريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  
ه  بريريريريريعريريريريريريري هريريريريريريريا مريريريريرين  س و    مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريَأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 ويلي فإين المسٌق   س 

 برمة بيضاء ، طيبة الريح وثمرة تسوّد إذا أينعت ، وتسمى القطنية. لآلسى وقال الدينوري :

 عظاما ، وأنشد :قال : وينبت في السهل والجبل ، وتسمو حتى تكون شجرا 

ان  يريريريريريريريريريريَّ رِّ بريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريَّ خريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريري   ا س  و   ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرّنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى و  

  
 ، أي : َحِزين. أَْسَوانُ و أَْسيَانُ  مقصوٌر : إذا َحِزن ، ورجلٌ  أِسَي يأَْسى أَسى وقال األصمعي : يقال :: أسا 

قد  أْسَوتُك وفالنٌ  !وهو أن تقول له : ما لََك تَحَزن،  األَُسى فالنا بمصيبته : إذا عزيته ، وذلك إذا ضربت له آَسْيتُ  ويقال :

به ، أي : اْقتَِد به وكْن  ائْتَِس  ، أي : أنَت ِمثله وهو ِمثلك ، ويقال : أْسَوتُك ، وهو األسا أْسَوة أَصابَه ِمثل ما أصابك ، وواحد

 ِمثلَه.

 ِمْن َكفَاف ، من هذا ، ويقال : َواسىويُساِوي ، ويقال : َرحم هللا رجال أَعَطى من فَْضل ،  في ماِله ، أي : يَُؤاِسي ويقال : هو

 : آُسوه أَْسوا الُجرَح فأنا أََسْوتُ 

 : الدَّواء ؛ وأّما قوُل األعشى : اإلساءو: المتطبِّب ،  اآلسيوإذا داويتَه وأصلحتَه ، 

ْق  لريريريريريريريَ ه الريريريريريريربُّ والريريريريريريتريريريريريريُّ ريريريريريريى وأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريِ

  
ع األثريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياِل   لريريريريريريريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ٌل مل  ِق ومحريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 فإنه أراد وعنده أَْسُو الشَّّق ، فجعل الواو ألفا مقصورةً.

 بمعنى الدواء : اإلساء وقال الُحطيئةُ في

 اإلساء  و   تريَواَكَلها األِطّبة  
 األسو ، وهو الُمعالج ، كما تقول ، راع وِرعاء ، قاله شمر. قال : وِمثل لآلسي : الّداء بعَْينه ، وإن شئت كان جمعا اإلساءو

 : اللَّْفو واللَّفا ، وهو السيء الَخسيس. األساو

 اسُم امرأةِ فرعوَن. آسيةوقال :  .أَسيياتو أسيانون ، وإن شئت قلت : أسايا ، والجمع أَسيا وامرأةٌ  أَسيانُ  وقال الليث : رجلٌ 

 بوزن فاِعلة : ما أُسَس من بُنياٍن فأُحكم أصلُه من ساريٍة وغيِرها ، وقال النابغة :ـ  اآلسيةو

م   َه غريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريذمريريريريريريريريريِّ ك  قريريريريريريريريري  وّدعريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريإن تريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا األوائريريريريريريريريريريل    ك  َذممريريريريريريريريريريََّ لريريريريريريريريريريْ  َأَواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَي مريريريريريريريريريري 

  
ج : كان َجزُء بن الحارث من ُحكماء العرب ، وكان يقال له ي وقال المؤّرِ بين الناس ، أي : يصِلح  يؤسي ، ألنه كان المَؤّسِ

 بينهم ويعدل.

في هذا األمر ،  أْسَوة يرضى لنفسه ما َرضيه ويقتَدى به ، وكان في ِمثِل حاله. والقومُ  بفالٍن ، أي : يتأسى وقال الليث : فالن

 أي : حالُهم فيه واحدة. قال :
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ؤاساأب يف األمور من األسوأب ، وكذلك التأسيو 
 
 .امل

 . يعني َدواًء يأسو به ُجرَحه.أسوا ابن السكيت : جاء فالٌن يلتمُس ِلجراحه

 : المصَدر. األسوو

الُكْظر وهو الفَْرض الذي فيه الَوتَر ، وكان  السيَة ما ُعطف من طرفيها ، وفي القَْوس : ِسيَةُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :: سيا 

 القوس. سيةَ  رؤبةُ ابن العّجاج يهمز

اقُون إذا رقُوا الحيّة ليأخذوها ففَزع أحُدهم من ُرْقيَتِه قال لها  فإنها تخَضع له وتلين. أسْ  وقال الليث : الرَّ

 مهموٌز بالكسر : اسم أرض.ـ  الِسيء ثعلب عن ابن األعرابي :

 يُره ال يهمز ، وقال ُزهير :قلُت : وغ

ِي تلوُُّ و ء      له  لسِّ
 ، أي : أبقيُت له ، وهذا في اللّحم خاصة. أسيا له من اللّحم أَسْيتُ  أبو عبيد عن األموي : إذ كانت البقية من لحم قيل :

 .أسس : األساس ألصل البِناء ، وجمع األساسو األُسّ  يقال : هو: أسس 

 اْستِ  أي : على قديم الدَّْهر. ويقال : َعلى الدَّهر : ِإسَ والدَّهر ،  أَِس والدهر ،  أُسّ  : كان ذلك على أبو عبيد عن أبي عبيدة

 الدَّْهر.

 : أصُل كّل شيء. األَِسيس أصلُه ، قال : : األَسّ و: الشَّّر ،  الَحسّ  ، قال : باألُسّ  ثعلب عن ابن األعرابي : أَْلِزق الَحسَ 

 الِعَوض.:  األَِسيسو

ُسوه ، إذا رأسوُهْم قيل : ساسوهم َسْوسا الرياسة ؛ يقال : : السَّوسو: األْصل.  السُّوسوقال : )  .(1) (أَساسوهو َسوَّ

عر : أَِلٌف تَْلزَ  التأسيسوَحَسن. قال :  تأْسيسٌ  دارا : إذا بَنَْيَت ُحدوَدها وَرفَْعَت من قواعدها ؛ وهذا أَسستُ  وقال الليث : م في الّشِ

ِوّي حرف يجوُز رفعُه وكسُره ونصبُه ؛ نحو : مفاعلن ، ويجوُز إبدال هذا الحرف بغيِره ، فأّما  القَافِيَة ؛ وبينها وبين أحُرف الرَّ

 .تأسيس حتى يكون نحو مجاهد ، فاألَلف تأسيس ِمثْل محّمد لو َجاء في قافية لم يكن فيه

ِوّي حرف القافية نفسها ،   ؛ وأَنَشَد : التأسيس ومنهاأبو عبيد : الرَّ

   َأال طَاَل هذا اللَّيل  واْ َضلَّ َجانِب ْه 
لَةُ. التأسيس فالقافية هي الباء واألِلُف قبلَها هي  ، والهاء هي الّصِ

عر ، غير أنَّه ربَّما اضُطّر إليه الشاعر المؤسَّس فهو تأْسيس وقال اللَّيث : وإن جاء شيٌء من غير ، وأحسن  ، وهو عيٌب في الّشِ

 ما يكون ذلك إذا كان الحرف الَّذي بعد األلف مفتوحا ؛ ألن فَتَْحتَه

__________________ 
 (.سوس)ضمن مادأب « اللسان»( ما بني اهلاللني جاء يف 1)
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ا تري زَال ِمن الَوْهم ، قال العجَّاج :  تغِل  على فتحة األلف ، كَأَنَّ
اَرٌك لريريريريريريريريريريريريريريريريألنريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريرياء  ريريريريريريريريريريريريريريريرياَو   بريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م    لريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريَ َ ى مريريريريريريريريريريريريريري  ٌم  َي اهلريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ولو قال : خاتِم بكسر التاء لَم يَحُسن.

 بالهمز ، ولذلك أجازه مع السأسم ، وهو شجر جاء في قصيدة الميسم والساسم.« خأتم»وقيل : إن لغة العجاج 

 ، مثل : َحِسَب يَحِسب ويَحَسب. يَْيأُسُ و يَئِس يَْيئِس أبو عبيد عن األصمعّي :: يأس 

 ، وُسْفالها بالفَتْح. يَْيئسويَحِسب  قال : وقال أبو زيد : َعْلياء ُمَضر تقول :

 [.31الرعد : ] (فَ َلْم يَ ْيَأِس الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيشاُء هللاُ أَ )وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

رون :  فلم يَعلم. قال : وهو في المعنى على تفسيِرهم ألن هللا تبارك وتعالى قد أَوقَع إلى أ:  (فَ َلْم يَ ْيَأسِ أَ )قال الفراء : قال المفّسِ

يعاً )المؤمنين أنّه لو شاء  را ، كما العلم ، فكان فيه العلم مضمَ  يُؤيُِسهم علما ، يقول : يَْيأسوا فلمأ، فقال :  (هَلََدى النَّاَس مجَِ

 منك أاّل تُْفلح ، كأنك قلت : علمت علما. يئْستُ  تقول في الكالم : قد

 ولم نجْدها في العربيّة إاّل على ما فّسرت. ،بمعنى يَعلَم لغة للنََّخع ييأس ُرِوي عن ابن عبّاس أنه قال :و قال :

 وأنشد أبو ُعبَيدة :

ر ونريريريريري   ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريِ   ذا يريريريريريريَ  أقريريريريريول  هلريريريريريْم  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريريْ أَ   َ ُِ مَل تريريريريريريريريريريَ وا أيّن ابريريريريريريريريرين  فريريريريريريريريرياِرس َُّهريريريريريريريريريْ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 لم تَعلَموا.أيقول : 

الّذين آمنوا  يَْيأَس اآلية : أفلم (فَ َلْم يَ ْيَأِس الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيشاُء هللاُ أَ )وقال أبو إسحاق : القول عندي في قوله تعالى : 

يعاً )من إيمان هؤالء الّذين َوصفهم هللاُ بأنهم ال يؤمنون ألنّه قال :   .(َلْو َيشاُء هللاُ هَلََدى النَّاَس مجَِ

 ، وكان في األصل اإلييَاس بوزن اإليعَاس. اإلياسو اليَأْس ، وهو أيأَْستُه ، أي : آيَْستُهو،  أَيَس يَأيَسُ  ولغةٌ أخرى :

َ  ويقال :  .يَئس ، والقرآن نَزل بلُغة من قرأ يَئِس بمعنى ساستْيأ

 ، بال همز. (تايَُسوا)وال  وقد َرَوى بعُضهم عن ابن َكثير أنّه قرأ :

 بغير همز ، قال : أَيِس يَايَسُ  وأخبََرني المنذريُّ عن ثعلب عن َسلَمة عن الفّراء قال الكسائي : سمعُت غيَر قبيلة يقولون :

 الُمْنتَِفق وهم من عقيل يقول : ال تْيس منه بغير همز.وسمعُت رجال من بني 

 ولَْيَس ، لم يُستعَمل أَْيسَ  كلمةٌ قد أُِميتْت ، إاّل أن الخليَل َذَكر أّن العرب تقول : جيء به من حيث أَْيس وقال الليث ::  [أيس]

 لُوْجِد.إاّل في هذه الكلمة ، وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال الَكْينونة وا أَْيسَ 

 ، أي : ال أَْيسَ  : ال أْيسَ  وقال : إن معنى
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لا : االسريريريت الل ، ي ال : ما التْأييسو وْج . قال :  فالان َ ْتا : أي : ما اسريريريت َلْللا مله  تا ، أي : أردت ه  أيسريريريْ
 .أَيَّس يري َؤيِّس أَتْييسا ألستخرَِج مله  ي ا فما قَ ر   عليه ن وق 

 أثيُر في الشيء.: الت التأييس وقال غيُره :

 وقال الشّماخ :

ه و  َؤيِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وُ  مريريريريريريريريا يريريريريريريريريري  ن َأطريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريِ

  
ز ول    هريريريريريريريْ يريريريريريريريْ اِء مريريريريريريريَ ٌح بريريريريريريريلريريريريريريريامسريريريريريريرييريريريريريريرية الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ  طريريريريريريريِ

  
 ، أي : ِلْنُت. إْسُت آيَُس أَيسا الشيَء : ليَّنته ، والفعل منه أَيْستُ  وقال ابن بُزرج :

 ما أَْملَحه. َويَسه واستِمالح ؛ كقولك للصبّي :: كلمةٌ في موضع رأفة  َويسٌ  قال الليث :: ويس 

 ، أي : لقَي ما يريد ، وأَنَشد : َويسا ثعلب عن ابن األعرابّي : لقَي فالنٌ 

َب ريريريريريريريا وَقيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا اِ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريَ  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياَ  َويسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ

  
 بمنزلة الَويل في المعنى. الَوْيسُ ووقال اليزيدّي : الوْيُح 

 سمعُت أبا السََّمْيَدع ، يقول في هذه الثالثة : إن معناها واحد.وقال أبو تراب : 

 له ، أي : فَْقٌر له. َوْيسٌ  إن َصحَّ له يقال : « :كتاب األلفاظ»وقال ابن السكيت في 

 : الفْقر. الوْيسوقال : 

 ، أي : شّد فَْقَرهُ. أُْسهُ أوسا ويقال :

 : الِعَوض. الوسُ  وقال ابن األعرابي :

 : الهّمة. الّسوُّ و

وقال أبو عمر : سأل َمْبُرمان أبا العبَّاس عن موسى وصرفه فقال : إن جعلته فُْعلى لم تصرفه ، وإِن جعلته ُمْفعاَل من أَْوسْيته 

 َصَرْفته.

ا وْيلك فكالٌم فيه ِغلٌَظ وَشتْم. ويسك وقال أبو حاتم في كتابه أّما  فإنه ال يقال إاّل للصبيان ، وأمَّ

 ، وأّما وْيح فكالٌم ليّن َحَسن. [61طه : ] (َويْ َلُكْم ال تَ ْفَتُوا َعَلى هللِا َكِذابً ) للكفار : قال هللا

 يُرَوى أنَّ وْيحا ألهل الجنّة ، وَوْيال ألهِل النار.وقال : 

 .«وْيَح ابن ُسميّة تقتلُه الفئة الباغية»ما يدّل على صّحة ما قال لعّمار :  وسلمعليههللاصلىجاء عن النبي وقلُت : 

 .َسأْ  وَرَوى ابن هانىء عن زيد بن َكثْوة أنه قال : من أمثال العََرب إذا َجعَلَت الحماَر إلى جانب الّرْدهة فال تقل له: *  [سأسأ)]

 نشد في صفة امرأة :قال : يقال عند االستمكان من الحاجة آخذا أو تاركا ، وأ

ْأ لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرياِر َومل  ْ ِر مريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مل تريريريريريريريريريريَ

  
م   لريريريريريريريريَ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ابريريريريريريريريِ ِرْب بريريريريريريريريكريريريريريريريريفِّ خمريريريريريريريري   َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 للحمار عند الشُّرب يُْبتار به ِريُّه ، فإن َرِوَي انطلَق وإاّل لم يبَرح. سأْ  يقال :

 ، أي : اشَرْب ، فإني أريد أن أَذَهب بك. سأ قال : ومعنى قوله :
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َزْجٌر وتحريٌك للُمِضّي ، كأنّه يَُحثّه على الشُّرب إن كانت له حاجةٌ إلى الماء مخافةَ أن يُْصِدَره وبه بقيّةٌ  سأْ  قلت : واألْصُل في

 ، وإذا لِحق الرجُل قِْرنَه في ِعلم أو َشجاعة قيل : ساواه. (1) (من َظَمأ

 : الكالم الخفّي في اختالط. الَوْسَوسة وقال خليفة الخفاجي :: *  [وسس]

__________________ 
 (.133/  6ري  سأسأ)« اللسان»الساب ة ، كما يف  (سأسأ)( ما بني اهلاللني اتبع ملادأب 1)



4618 

 

 أبواب رابعي السني

 [ابب السني والطاء]

 س ط
 : الطويل من اإلبل ، وأَنشد : الّسَرْوَمط قال الليث ::  [سرمط]

   بكّل سارُِ َسْرَطم َسَرْوَمِ  
ْرِطمُ و: الواسُع الَحْلِق الّسريع البَْلع مع ِجسم وَخْلق.  الّسْرَطموقال :   من الرجال : البَيِّن القول في كالمه ، وأنشد : الّسِ

ْرِطما       تريَرى ِفيلا اَ  يَ  السِّ
 وقال لَبيد :

َزف  جريريريريريريريريريريريريريَ و  تريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريرياءه جمريريريريريريريريريريريريري ْ  ْون  كريريريريريريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ َرْومريريريريريريريَ   ريريريريريريري ْ ريريريريريريريَ ي   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرى مسريريريريريريريَ  قريريريريريريريريَ

  
 له. َسَرْوَمط ههنا : َحبل. وقيل : هو ِجلد َظْبية لُّف فيه ِزقُّ الخمر ، وكّل ِخفاء لُّف فيه شيٌء فهو السََّرْوَمط

ْرِفسان أبو عبيد عن أبي عمرو ::  [طرفس]  : الِقطعةُ من الرمل. الّطِ

 ُمْقبِل :وقال ابن 

 َوسَّْ    رأسي ِطْرِفساان م َلخَّال و   
ْرفِساء شمر عن ابن ُشميل قال :  الظَّْلماء ليست من الغَْيم في شيء ، وال تكون َظْلماَء إاّل بغَْيم. : الّطِ

قيق من السحاب. : الِطِلمساءُ وقال : :  [طرمس[ ـ ]طلمس]  الرَّ

ْرِمساء وقال أبو َخْيرة : هو  بالراء. الّطِ

 وقال بعُضهم : األرُض التي ليس بها َمناٌر وال َعلَم ، قال الَمّرار :

ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريْ الأَب الريريريري ريريريريِّ ه  الريريريريفريريريريَ فريريريريريريريْ  لريريريري ريريريريريريري  تريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريت  فريريرييريريريهريريريريريريريا الريريري ريريريوُ  ِعْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أمريريريْ

  
ْرِمساءُ  وقال الليث : ْلِمساءو الّطِ  الظُّْلمة الشديدة. : الّطِ

ْرَمسةُ وقال : )  .(1) (اض والنُّكوص: االنِقب الّطِ

 .(2) (وطْلسم َطْلَمس الرجُل : إذا قّطب وجهه ، وكذلك َطْرَمسَ )و

ْمِرسُ وقال : :  [طمرس]  : اللّئيُم الدنيء. الّطِ

 .الطُّْرُموسة : ُخْبُز الَملّة ، وهي الظُّلمة ، وهي الطُّْمُروسةو: الَخروف.  الطُّْمُروسو

بَْطرُ  شمر ::  [سبطر]  من الرجال : السَّْبط الطَِّويل. الّسِ

__________________ 
 (.159/  8ري  طرمس)« اللسان»ووضعلاه هلا كما يف  (.طمرس)( ما بني اهلاللني جاء يف امل بوعة بع  مادأب 1)
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 (.طرمس)« اللسان»وامل به كما يف  (.سرطل)( أدرج يف امل بوع بع  مادأب 2)
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بَْطر وقال الليث :  : الماضي ، وأنشد : الّسِ

   كِمْةيِة  اِدر  لَْيث  ِسَبْ ِر 
بَْطرى والِمْشية  ، قال العّجاج : الّسِ

َبْ َرى ِمْةيَة التريََّبْخ  ِ     َ ةي السِّ
 : مشية فيها تبختر. الّسبطرىو ورواه شمر : مشية التََّجْيبُر. قال :

 ت.له البِالد : استَقام اْسبَطّرت سلمة عن الفراء ، قال :

 لَْيلَتُها مستقيمة. اْسبَطرت وقال :

 أْسَرَعْت وامتّدت. في سْيرها : اْسبَّطرت وقال اللَّيث :

ت و فهي لها ، وإن قَّرت  اسبََطّرتوحاَكمت امرأةٌ صاحبتَها إلى ُشَريح في ِهّرة بيدها فقال : اْدنوَها من هذه ، فإن هي قَرَّ

ْت فليسْت لها  واْزبأَرَّ

 .ُمسبَِطر الذَّبيحة : إذا امتدت للموت بعد الذَّبح ، وكلُّ ممتدّ  اسبََطّرتوامتّدت واستقامت لها ،  :« اسبََطّرت»معنى 

 والّدْرَدبيس واحد وهي : العَجوز المسترِخية. الطَّْرَطبِيسو: الماُء الكثير ،  الطَّْرَطبيس الليث ::  [طرطس]

 الحلب.: إذا كانت َخّوارة في  َطْرَطبيس ويقال : ناقة

 فِعلُه إذا َمدَّ ُخرطوَمه. الفَْرطسةو،  الِفْرِطيسة الِخْنِزير : َخْطُمه ، وهي فِْنطيسة وقال ::  [فرطس[ ـ ]فنطس]

 هو َمنيع الحْوَزة َحِميُّ األنف. وهي األْرنبة ، أي : الفْرطيسةو الِفْنطيسة وَرَوى أبو تراب لألصمعي : إنه لَمنيعُ )

ئب  فنطيسة وقال أبو سعيد :  .(1) (: أنفُه فْرطيستهوالذِّ

 : من أسماء الذََّكر. الِفْنِطيسو

 .(2)( الفَناِطيس السفينة : َحْوُضها الذي يجتمع فيه نُشافة مائها ، والجميع فِْنطاسُ )و

 رأس الَكمرة إذا كان عريضا ، وأنشَد يصف إبال : : الفُْلطوسو الِفْلطاس أبو عمرو ::  [فلطس]

َن  بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريْ َ رْ خيريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريرياان ذا غريريريريريريريريري    أليريريريريريريريريري ي مريريريريريريريريريَ

  
رْ   مريريريريريريَ يريريريريريريس  الريريريريريريكريريريريريريَ يريريريريريريبريريريريريريرياِ  فريريريريريريالطريريريريريريِ غريريريريريريِ

 
َ  املريريريريريري بريريريريريريْ   ريريريريريريَ

  
 أيضا. فِْلِطيسٌ  ويقال لَخْطم الِخْنزير :

 : من أسماء الَخمر. اإلسفَْنطو:  [سفنط]

 قال األصمعي : هي بالروميّة.

َساطون وقال الليث ::  [رسطن]  سل.: َشراٌب يَتَِّخذُه أهُل الشام من الَخمر والعَ  الرَّ

وم ، وليس بعََربّي. الّرساطون قلُت :  بلسان الرُّ

ومية النُّسطوِريَّةوقال : :  [نسطر]  .نَسُطوِرس أُّمةٌ من النّصارى مخالفون بقيّتهم ، وهو بالرُّ

__________________ 
 (.فل س ، فرطس)« اللسان»ووضع هلا كما يف  (.سرم )( أدرج يف امل بوع بع  مادأب 1)
 (.فل س)« اللسان»، ووضعلاه هلا كما يف  (فل س)( ما بني اهلاللني جاء يف امل بوعة بع  مادأب 2)
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 .فلسُطون ، وهذه بِِفلَسِطين : ُكورةٌ بالشام ، نُونُها زائدة ، تقول : مررنا فِلَسطينو:  [فلسط]

 ، وقال األعشى : فِلَسِطيّ  ، قالوا : فلسطين قلُت : وإذا نََسبوا إلى

 تري  ْله ِفَلْس ّيا  ذا ذ قه طعمه   
 الرجل : إذا مشى مطأطئا. سْنطل ثعلب عن ابن األعرابي :: *  [سنطل]

 قلت : ورأيت بظاهر الصمان جبيال صغيرا له أنف تقّدمه يسمى سنطال.

 الرجُل إذا ضيّع ماله ، وأنشد : َدْفَطسَ  أبو العباس عن ابن األعرابي ::  [دفطس]

او قريريريريريريريريري  انَُ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريابريريريريريريريريريٌر  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َدفريريريريريريريريريْ

  
ا  ه والريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ تريريريريَ يريريريريَ روق   صريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريو عريريري 

  
 قال : وكذا أحفَُظه بالدال غير معجمة ، ولكن ال نُغيِّره وأَُعلُِّم عليه. َدفطسا قال أبو الفضل : قال أبو العباس : أراه

 لصواب عندي.بالدال ، وهو ا َدْفطس قلت : وروى أبو ُعَمر الّزاهد هذا الحرف في كتابه

 الرجُل : إذا َحدَّد النظر ، هكذا رواه الليث بالسين. َطْرفَسَ وقال : :  [طنفسـ ] * [طرفس]

 بالشين ، إذا نَظَر وَكسر َعْينَيه. َطْرفَش ورواه أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

 : إذا ساء ُخلُقه بعد ُحسن. َطْنفَس وقال ابن األعرابي :

 ُمَطْرفِس : إذا استَْغمدْت في السحاب الكثير ، وكذلك اإلنسان إذا لَبِس الثياَب الكثيرة : مطنفسةو ُمَطْرفِسة ويقال للّسماء

 .ُمَطْنِفسو

 : وويٌل ُمضطرب الَخْلق. َسْرَطلٌ  غيُره ::  [سرطل]

 : إذا أطرق وسَكت. بَْلسَم بَْلسمةً و،  طْرسمةً  الرجلُ  َطْرسمَ  وقال شمر : قال األصمعّي ::  [طرسم]

 : إذا محاه. طرمسة الكتاب طرمسوويُقال : بَْلَدم تلد مثله. واْسبََكّر واسبطّر مثله ، قال ذلك اللحياني. 

 .َطْرَمسَ و َطْرسم ويقال للّرُجل إذا نكص هاربا :

 .ُسراِمط : الطويل وجمعُه السُّراِمطو:  [سرمط]

 .(1) (ويقال للفُسطاط فُسطاط وفساط)

أس. : (السُّْنطالة)ابن األعرابي : : *  [سنطل]  المشيَة بالسكون وُمطأطأَة الرَّ

نطابُ و:  [سنطب]  .(2)[وهللا تعالى أعلم]: ِمطرقة الحّداد  الّسِ

__________________ 
  ب السريريريريريني السريريريريرياب ة يف (فسريريريريري )والكالُ اتبع ملادأب  (.148/  12)« التهذي »( كذا ورد  العبارأب يف هذا املوضريريريريريع من م بوع 1)

 (.339/  12)وال اء مع الالُ 
 (.سل  )« اللسان»( ُّ دأب من 2)
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نفسة أبو عبيد عن أصحابه هي: *  [طنفس]  .الَطنَافس وجمعها الّطِ

 [ابب السني والدال]

 س د
َرْفسُ  أبو عبيد عن األصمعي ::  [درفس]  .ِدَرْفسةٌ  : البعيُر العظيم ، وناقةٌ  الّدِ

رفسُ  وقال شمر أيضا : قيات : الّدِ  : العلم الكبير ، وأنشد قوَل ابن قيس الرُّ

ه  ريريريريريريريريريْرقريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريذِّرفريريريريريريريريريس مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريشَّ   تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
ا  فريريريريريريريريريريريريريرِّج األ ريريريريريريريريريريريريريََ ث  يريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريْ س كريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الَجِريء المتََشبِّع. السَّْنَدرُ وقال : :  [سندر]

 : عنههللارضيقول أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب  وقال أحمُد بن يحيى في

َ َرْه  يريريريريريريريريريريريريْ ي مسريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريري  أمريريريريريريريريريريريريِّ ذي  ريريريريريريريريريريريريََّ  أان الريريريريريريريريريريريريَّ

  
َرْه   لريريريريريريريرييريريريريريريريريِظ الريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِث غريريريريريريريريا    غريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  

   َأكيل ك ْم  لسيف َكيَل السل َرْه  

أقتلكم قَتال واسعا  ، فقال ابن األعرابي : هو ِمكياٌل كبير مثُل القَْنقَل ، واسع كثيرا ، أي : السندرة قال أبو العباس : واختلفوا في

 كثيرا.

 : امرأةٌ كانت تَبيع القمح وتُوفِي الكيَل ، أي : أكيلُكم كيال وافيا. السندرة وقال غيره :

جال في أموره جاّدا ، أي : أقاتلكم بالعََجلة وأبادُركم قبل : إذا كان مستع َسْنَدريّ  : العََجلَة ، يقال : السندرة قال : وقال آخر

 الفرار.

: إذا كان أزرق حديدا  سندِريّ  الموتلّة وسنان بالسندرى حبوت لهمـ  . وقال : إذا أدركت أدناهم أخرياتهمسندرية ويقال : قوس

 قال رؤبة :

َلَّق و     أواتر غتي سل رى خمتلق خم 
 ال أعرابي :أي : غير نصل أزرق حديد. وق

   تعاَلْوا نصي ها ُّري اء سل رية 
 يريد طائرا خالص الزرقة.

 : الجريء ، وفي لغة هذيل : الطويل. السبَْنَدىو: الشديُد ،  السَرْنَدى أبو ُعبيد عن األصمعي ::  [سرند]

 : الفَراغ وأصحاُب اللهو والتبطُّل. السباُدنةُ و السناِدَرةُ  « :نوادر األعراب»وفي 

: ماٍض في  َسَرنَدى إذا َجِهل عليه. وسيف وآغرنداه : اسرنداه : الجريء على أَْمِره ال يفرق من شيء. وقد السََّرْنَدى الليث :

 الضريبة ال يَْنبو.

 وقال ابن أحَمر يصف رجال ُصِرع فخرَّ قتيال :

يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  ر  ذا   ريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ  
رَّ وجريريريريريريريريريرياَل املريريريريريريريريريري خريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
ِل   َرنريريَ ى الَ  يف كفِّ صريريريريريريريريريريريريريرييريْ ريريَ  كسريريريريريريريريريريريريريرييف  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فَعَْنلاَل صرفه ، ومن جعلَه فعنلى لَم يصرفه. َسَرندى من جعل

 : إذا َعاله وغلبه ، وأنشد : اغرنداهو اسرنداه وقال أبو عبيد :
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ِ يريريريريريريريريريِ   َرنريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريرياس الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريِ

  
   ّ ه عريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريري  ِ يريريريريريريريريريريريريريريري  و أَْدفريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرنريريريريريريريريريريريريريريريْ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وسبنتى. َسبَْنَدى : النَّمر ، وكلُّ جريٍ. السَّبَْنتَىو،  السَّبَْنَدىو:  (1)[سبنت[ ـ ]سبند]

 : النَِّمر. السبنتاة وقال أبو الهيثم :

، يقال هي : سبَنتاه في جلد  سبَنتاه ويقال للمرأة السِليطة : .َسباتَى ، ومن العرب من يجمعها سبانِت ويُوصف بها السَّبُع ويُجمع

 َحبَْنداه.

 [.11المؤمنون : ] ((11) الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيها خاِلُدونَ )وقال الّزّجاج في قول هللا جل وعز : :  [سفرد]

رِوي أن هللا جل وعز جعل لكّل امرىء في الجنّة بيتا ، وفي النار بيتا فمن َعِمل َعَمل أهِل النار وِرث بيتَه ، ومن َعِمل عمَل 

 وِرث بيته.أهِل الجنة 

 أصلُه ُروميُّ أعِرب ، وهو البُستان ، كذلك جاء في التفسير. الِفردوسوقال : 

ى الموضُع الّذي فيه َكْرم : اْلِفردوس وقد قيل :  .فْردوسا تعرفه العرب ، ويسمَّ

ألنه عنى به  ((11ُهْم ِفيها خاِلُدوَن )الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس )ُمَذكَّر وإنما أُنِّث في قوله :  الِفْردوس وقال أهل اللغة :

 الجنة.

 .«األعلى الفردوس نسألك»في الحديث : و

 .الفَراديس وأهُل الشام يقولون للبساتين والُكروم :

ش ، قال العجاج : ُمفَْردس وقال الليث : َكْرم  ، أي : ُمعَرَّ

 َكْلَكال َوِمْلكبا م َفْردسا وَ   
 .فُْرِدست : أي : محشّوا ُمْكتَنِزا ؛ ويقال للجلة إذا ُحشيتْ  مفردسا قال أبو عمرو :

 : إذا ضرَب به األرض. ففَْرَدسه أَخَذه : الصَّْرع القبيح ، يقال : الفرَدسةوقال : 

 : األودية التي تنبت ضروبا من النبت وقيل : هو بالرومية ، منقول إلى لفظ العربية. الفردوس قال الزجاج : وقيل

 قال : ولم نجده في أشعار العرب ، إال في شعر حسان. فردوسٌ  أيضا بالسريانية كذا لفظه فردوسالوقال : 

 قال : وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البستان ، ألنه عند أهل كل لغة كذلك.

 بالعربية قول حسان : الفردوس وقال ابن األنباري : ومما يدلُّ أن

   ن ثريريريريريريريريريريريريريريريريواب هللا كريريريريريريريريريريريريريريريريّل مريريريريريريريريريريريريريريريريومسريريريريريريريريريريريريريريريريِّ و 
  

لريريريريريريريرياٌن مريريريريريريريرين الريريريريريريريريفريريريريريريريريردوس فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا خيريريريريريريريريلريريريريريريريري      جريريريريريريريريِ

  
 وقال عبد هللا بن َرواحة :

  َنريريريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري  رهبريريريريريريريريريريريريريريم يف جريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريان 

  
 يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريربريريريريريريون الريريريريريريرمسريريريريريرييريريريريريريق والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريرييريريريريريريال 

  
 الرحيق : الخمر. والسلسبيل : السهل

__________________ 
 : يف  ب ر عي السني والتاء. (341/  7)« العني»( أدرجه هذه املادأب يف 1)
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 امل  ل يف اَّلق. ي ال : أثراٌب سلسل وسلسال وسلسبيل.
 : البستان بلغة الروم. الفردوس وقال الفراء : قال الكلبي بإسناده :

 .الفردوسَ  وقال الفراء : هو عربي أيضا ، والعرب تسمي البستان الذي في الكرُم :

ي :  نبطية فرداسا.أصله بال الفردوس وقال الّسّدِ

 األعناب. : الفردوس وقال عبد هللا بن الحارث :

 الرجُل : إذا لَبِس الَجْوَربَْين ليَْصطاَد الوحَش في َصكَّة ُعَمّي. َسْنَدل أبو العباس عن ابن األعرابّي ::  [سندل]

 شعَره : إذا َحلَقه. َسْبَرد :؛ ويقال  الُمَسْبَرد قال : والناقة إذا أَْلقَت َولََدها ال َشْعر عليه فهو:  [سبرد]

 بالقاف : إذا تاَب بعد َمْعصية. قَْنَدسوالرجُل : إذا َعَدا ،  فَْندسوقال : :  [فندس]

 .اسَمَدرّ  : َضْعُف البََصر ، وقد السَّماِديرُ  أبو عبيد عن أبي عمرو ::  [سمدر]

 السُّْكر من الشراب أو غيره.ويقال : هو الشيُء الذي يَتراءى لإلنسان من َضْعف بصِره عند 

ْرباس أبو العبّاس عن ابن األعرابي ::  [دربس]  : الكْلب العَقُور ، وأنشد : الّدِ

   أْعَ ْد  ِدْرواسا ِل ْر ِس اَّ م ْه 
 : الّضخم الشديُد من اإلبل ومن الّرجال ، وأَنشد : الدُّرابِسُ  وقالوا :)

 لريريو كريريلريريريريريريريَه أمسريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَه طريريلريرييريريحريريريريريريريا انِعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
ف  لريريريريريريريريريريريريْ ا(  مل تريريريريريريريريريريريريري  (1)ذا راويريريريريريريريريريريريرية د راِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 

  
ْفنَاسو: دفنس   : البَِخيل ، وأنشد المفضل : الّدِ

ه  امسريريريريريريريَ وَّى لريريريِ ريريريريريريريَ لريريريريريريرياس  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِرُ  الريريريريريريري ِّفريريريْ   ذا الريريريريريريري ِّعريريريْ

  
   ِ َُ احملريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريإّن لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا َذْودا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : سمن لقاحه.

 وحَدها.: الّراعي الَكسالن الذي يَنام ويَتُرك اإلبل ترَعى  الدْفنَاسوقال : 

ْفنِس أبو عبيد عن األصمعي :  : المرأةُ الَحمقاء. الّدِ

 : دواُم الّزمان من لَيٍل ونَهار. الّسرْمد الليث ::  [سرمد]

 : الدائم في اللّغة. السَّرَمد وقال الّزجاج :

 ، وأنَشد : َدْرَدبيس : الشيُخ الكبير. والعجوُز أيضا يقال لها : الدَّْرَدبيسُ  وقال الليث ::  (2)[مرمريسـ  دردبس]

__________________ 
 (.سل س)( أدرجه هذه الف رأب يف امل بوعة  ه مادأب 1)
 ( هذه املواد من :  ب ا ماسي من السني.2)
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وس   عريريريريريريريريريريريريريري  ٌة نريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريال  فريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ُُّ عريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريخ  َدْرَدبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس     قريريريريريريريريريري  َدْرَدمريريريريريريريريريريَ

  
 : الداهية. وهذا صحيح. الدَّْرَدبيس وقال شمر :

 : األملس. الَمرمريسو [أبو عبيد]

 ذكره أبو عبيد في باب فَعفعيل ؛ أخذ المرمريس من المرمر ، وهو الرخام األملس ، وكسعه بالسين تأكيدا.]

 : األرض التي ال تنبت. المرمريسو

 .(1)[، وهو فعفعيل ، بتكرير الفاء والعين الدَّردبيسو: الداهية  المرمريسو

 أبو عمرو : القحُر والقَْهُب : الشيخ ، ومثلُه لداهية. وقرأت في نسخة اإليادي المسموعة من شمر :: ا المرمريس وقال شمر :

رِدبيس  هكذا كتبه أبو عمرو اإليادي.ـ  بكسر الدالينـ  الّدِ

رون في تفسير:  [سندس] يباج ، وفي تفسير اإلْستَْبرق : إنّه  السُّْنُدس وقال المفّسِ يباج ، لم يَختلفوا فيه.: أنه َرقيق الّدِ  غليُظ الّدِ

ى ، ولم يختلفوا فيهما أَنهما معّربان. السُّْنُدس وقال اللَّيث :  : َضرٌب من البِْزيُوِن يُتّخذ من الِمْرِعزَّ

سٌ  الليُل : إذ اشتّدت ُظلمتَهُ ، وهو ليل ادلَّمسَ :  [دلمس]  .ُمْدلَّمِ

 ابب السني والتاء]
 [س ت

ُ  األعرابّي :ثعلب عن ابن :  [سنتأ]  مهموٌز مقصور : الرجُل يكوُن رأُسه طويال كالُكوخ. الُمَسْنتأ

 .ُسْبُروت : األََرضون الّتي ال شيَء فيها ، واحدها الّسباِريتُ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي ::  [سبرت]

 قال شمر : والشُّبروت أيضا المفلس.

 : إذا كانا فقيرين. سبروتةو،  ِسبريتة وامرأة،  سبريتو سبروت وقال المؤّرج نحَوه. أبو زيد : رجل

 : الشيء التافه القليل. السُّبروتوالفقير.  : السُّبروت أبو نصر عن األصمعي :

 : األرض الصَّفصف. السبروتو

 .سبروت : الفلوات التي ال شيء بها ، واحدها السَّباريت وقال أبو ُعبَيد :

ياشّي عن األصمعّي :  .ُسْبروتا األرُض التي ال يَنبُت فيها شيء. وبها ُسّمي الرجُل الُمعِدم : روتُ السُّبْ  وَرَوى الّرِ

 والسني والَّلم   ابب السني والراء]
 [س ل   س ر

 .يَتَبَْربَس : َمْشُي الَكْلب ، وإذا َمَشى اإلنسان كذلك قيل : هو التَّبَْربُس الليث ::  [بربس]

__________________ 
يف  (.أبو عبي  املرمريس : األملس)وكرر  عبارأب :  .«التهذي »، مما روي عن  (79/  13ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مرمريس)« اللسريريريريان»( ُّ دأب من 1)

 (.ترمس)امل بوع وأدرجه  ه مادأب 
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 وقال :

   َفَصَبَحْته سلق َترببس 
 أي تمر مرا سريعا.

 البئر العَِميقة. : البِْربَاسُ  ثعلب عن عمرو عن أبيه قال :

ْربالُ  وقال غيُره ::  [بلسر] ، إنها القُُمص تَِقي  [81النحل : ] (َسرابِيَل َتِقيُكُم احْلَرَّ ): القَِميص ، وقيل في قول هللا تعالى :  الّسِ

 الَحّر والبَْرد ، فاكتَفَى بذكر الحّر ، ألّن ما َوقَى الحرَّ َوقَى البرد.

 فهي الدُّروع. [81النحل : ] (َوَسرابِيَل َتِقيُكْم أبََْسُكمْ )وأما قوله تعالى : 

يَْت َدَسما. السَّْربَلة وقال أبو عمرو :  : ثَِريَدةٌ قد ُرّوِ

 : ُصلٌب شديد. ِسْنَدابٌ  َخبيٌث ُمنَكر وَجمل بِْرِديس : َرُجلٌ  ابن ُدَريد:  [بردس]

 .البَْرَطسة : الذي يَكتِري للنَّاس اإلبَل والَحميَر ويأخذُ ُجْعال ، واالسم الُمبَْرِطسُ وقال : :  [برطس]

 أبو ُعبيد عن األصمعي قال في قول النابغة ::  [سفسر]

رب و ع هلريريريريريريريريريرياو   فريريريريريريريريريريارقريريريريريريريريريريْه وهريريريريريريريريريريي مل  ريريريريريريريريريريَ

  
ّي سريريريريريريريريريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريتمريريرين   مريريريِ  الريريريَفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريري   لريريريلريريريّ

  
 : يعني الّسمسار. سفسيروقال : باع لها : اشترى. 

 . القهرمان.السفسير قال ابن األنباري :

 وعباقرة. ويقال للحاذق بأمر الحديد : سفاسرة : العبقري ، وهو الحاذق بصناعته ، من قولهم : السفسير وقال المؤّرج :

 .ِسفسير

 قال حميد بن ثور :

ه   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت  اَّريريريريريريري يريريريريريريري  فريريريريريجريريريريريّرد  بريريريريريَرتريريريريريريريْ

  
 قيَع األعريريريريريريريا  كريريريريريريريان يف الصريريريريريريريريريريريريريريريو  مكرمريريريريريريرياو  

  
 : الرجل الطويل. السَّمروت « :األلفاظ»ابن السكيت في :  [سمرت]

 وَشمق. شمقمق قال : وقال الفراء : يقال للطويل :

 التّجار. وسلمعليههللاصلىبالمدينة ، فسّمانا النبي  السماسرة في الحديث : كنا قوما نسّمىو:  [سمسر]

 : المقيّم باألمر ، الحافظ له. قال األعشى : السمسار وقيل :

 فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريحريريريريريريريه  ال أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريري ريريريريرييريريريريريع الريريريريريكريريريريريالُ 

  
 سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوى أن أراجريريريريريريريريريريريريريَع  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارهريريريريريريريريريريريريريا 

  
 بالهمز. السََّمْوأَل وقال ابن األعرابّي : أبو بَراء ُكنيةُ الطائر الذي يقال له:  [سمأل]

ْرتافُ  وقال أبو َعمرو ::  [سرتف]  الطويل. : الّسِ

 : األسد الضَّاري. الِفْرناسُ و:  [فرنس]

 .ُمفَْرنِسة : ُحْسن تدبير المرأةِ لبَْيتِها ، يقال : إنها امرأة الفَْرنَسةُ  وقال الليث :

 مؤنَّثة.البَعير ، وهي  فِْرِسنُ  : الِفْرِسنُ و:  [فرسن]
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 : كلُّ ثوب رأسه منه البُْرنُسو:  [برنس]* 
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 م لَتزِق به ، د رّاعة  كان أو ج ّبة  أو ممَْ را.
نان ::  [نبرس]  .النباريس ، وجمعه نِبراس يقال للّسِ

 قال ابن مقبل :

  ذ رّدهريريريريريريريا ا يريريريريريريريل تعريريريريريريري و وهي  ريريريريريريريافضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية

  
 مسريريريريريريريريّ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريريارس مريريريريريريريري ريريريريريريريريرودا نريريريريريريريريوامسريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا 

  
 أي : خافضة الرماح.

راج ، وقد رواه أبو ُعبَيد عن أصحابه. راسالنِّبْ و  : الّسِ

 : العََدُس ، قاله ابن األعرابي. البُْلُسنُ و:  [بلسن]

 .بُْلُسنا قال : وهل كانت األعراب تعرف

ْنبِتُ  وقال ابن األعرابي ::  [سنبت]  الّسّيء الُخلُق. : الّسِ

 : الغول. ( 1)السََّمْرَملةُ و:  [سمرمل]

 : الرجُل العاِلم بالشيء المتِقن له. السَّْنبَرُ  أبو عمرو :وقال :  [سنبر]

 ، وأنشد : بَْسَملةً  الرجُل : إذا َكتَب باسم هللا بَْسَملَ  الليث ::  [بسمل]

هريريريريريريريا ْه هريريريلريريريريريريريٌ  غريريريريريريري اأَب لريريري ريريرييريريريتريريري  مريريريلريريريريريريريَ  لريريري ريريريريريريري  َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل    مريريريريريريريريِ َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ذا ذاَك الريريريريريريريري َّالل  املريريريريريريريري بريريريريريريريريّ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريا مسريريريريريريريريَ

  
 نحوه. البَْسملة سلَمة عن الفراء في

: إذا أكثر من قول ال إِله إال هللا. وقد  الهيللة : إذا أكثر من قول باسم هللا. وقد أكثر من البسملة السكيت يقال : قد أكثرت منابن 

 : إِذا أكثر من قول ال حول وال قوة إال باهلل. الحولقة أكثر من

نِّمار وقال أبو عمرو : يقال للقمر ::  [سنمر]  والطَّْوس. الّسِ

 .ِسنِّمار لعرب في الذي يُجاِزي الَحَسَن بالسوأَىء قولُهم : َجزاهُ َجزاءَ ومن أمثال ا

بَنّاًء ُمِجيدا ، فبَنَى الَخَوْرنَق للنُّعمان بن المنِذر ، فلما نظر إليه النعماُن َكِره أن يَعمل ِمثله لغيره  سنِّمار قال أبو ُعبَيد : وكان

 فيه يقول القائل :فأَلقاهُ من أَعلى الَخَوْرنَق فخّر ميتا ، و

لريريريريريريريريا لريريريريريريريا بريريريريلريريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريْ   حب سريريريريريريريريريريريريريريريريريرين بريريريريالئريريريريِ َزتريريريريْ  جريريريريَ

  
لريريريريريريريريمريريريريريريريريار    زَاء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ  و جريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا كريريريريريريريريان ذا َذنريريريريريريريريْ

  
نمار وقال يونس :  ِلقلَّة نَْومه. سنِّمارا من الّرجال : الذي ال ينام باللَّيل ، وهو اللِّص في كالم ُهَذيل ؛ ويسّمى اللّص الّسِ

ز ، ولذلك قيل للُجمان : التُّْرُمس وقال الليث : َحبُ :  [ترمس]  .تَراِمس حبٌّ ُمضلَّع محزَّ

 َحْرٍب ، أو َشغَِب.إذا تَغيَّب عن  الرجُل : تَرَمس ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .(2) (أبو ُعبَيد : الَمْرَمِريس : األَملَسُ )

 ثعلب عن ابن األعرابّي : لم:  [سلسل]

__________________ 
 .«التهذي »مما روي عن  ( رمل)« اللسان»، وامل به من « السََّمْرَمَرأب : الغول»( يف امل بوع : 1)
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 (.106ص : )الساب ة  (مرمريس)( ما بني اهلاللني تكرار يل رج  ه مادأب 2)
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  ال يف ال ر ن. سْلَسبيل أَ ع
 : اسُم العين ؛ وهو في اللغة صفةٌ لما كان في غاية السَّالسة ، فكأّن العَيَن ُسّميْت بِصفَتها. سْلَسبيل وقال الزّجاج :

 وأنشد :،  يتَبَْرنس أبو عمرو : يقال للّرجل إذا مّر مرا سريعا : مرَّ ): *  [برنس]

   فصبَّحته سَلٌق َترَبَْنس   
 .(1) (هو ، معناه : ما أَدري أي الناس هو بََرنساءَ  هو وأيُ  بَْرنَساء غير واحد : ما أَْدِري أيُ 

 كأَنه معرب. البِْرسام : ويقال لهذه الِعلة : (2)[: الُمومُ  البرسام]:  [برسم]

ْدر ، َوساٌم : هو من أسماء   الموت.وبِْر : هَو الصَّ

ْرسام ، وِسْر : هو الرأس.  وقيل : بِْر معناه االبن ، واألّول أصّح ، ألن العلّة إذا كانت في الرأس فهي الّسِ

 : بئٌر قديمة َحفََرتْها بنو ُجَمح بمّكة ، وفيها يقول قائلُهم : السُّْنبُلة ، السَّنابِل معروف ، وجمعه السُّْنبُلو:  [سنبل]

بري َله    حنن    مَسَفْران لِْلَحِجيِج س لريْ
 : َشراٌب ، وهو معّرب اذربطوس : دواء رومّي أعرب. الَمْيُسوَسنُ )و

ْنتَبَةُ  أبو َعمرو :  : الِغيبَةُ الُمْحَكمة. السَّ

 تحَت األرض. تُْرُمَسةً  وقال اللّيث : َحفَر فالنٌ 

ْنِفَسة. ْرداب ، وهي الّطِ  أبو ُعبيد عن األحمر : هي الّسِ

 .(3) (ارتفعُت إلى الشيِء أَْنُظر إليه : أي : اْسلَْنَطأتُ و: أي : تحّوْلُت من منزٍل إلى منزل. قال :  اْطلَْنسأْتُ  بزرج : ابنُ 

 .ُسْنباُلنيّ  في حديث َسلماَن الفارسّي أنّه ُرئَِي بالُكوفة َعلَى حماٍر َعَربّيٍ وعليه قميصٌ و

 من الثياب : السابُغ الطويل الذي قد أُْسبِل. نيالسنباُل قال شمر : قال عبد الوهاب الغنوي :

؛ فهؤالء الثالثة من أصحاب  السالمعليهوكذا روي عن علّي  .السُّنبالني أنه كان يلبس القميص عنههللارضيروي عن عمر و

، هم ُزهَّاد وما كانوا البسين القمص الطوال  السالمعليهوعليّا  عنهماهللارضي، أعني سلمان وعمر  وسلمعليههللاصلىالنبّي 

 منسوبا إلى موضع ، وهو من غليظ ثيابهم القالصة عن الكعبين. السنبالني التي يجرون ذيولها. واألقرب عندي أن يكون

 روي ذلك في حديث أنه اشترى قميصا فلبسه وانتهى إلى نصف ساقه ؛ فقال : هذا قدر حسن.و

 الّرُجل ثوبَه. َسْنبَلَ  وقال خالد بن َجْنبَةَ :

 .السَّْنبَلة إذا َجرَّ لَه َذْنبا ِمْن َخْلِفه ؛ فتلك

__________________ 
 الساب ة. (برنس)( الف رأب اتبعة ملادأب 1)
 (.376/  1ري  برسم)« اللسان»( ُّ دأب من 2)
 ( كذا أثبه ما بني اهلاللني يف امل بوع ، وهو تكملة  ر  لع أب مواد ساب ة.3)
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 .السنبالني فهذا القميص .َسْنبَله خوه : ما طاَل من َخْلفه أو أَمامه فقدوقال أ

رع من البُّر والّشعير والذُّرة ، الواحدةُ  السَّنابلُ وَمْنُسوبا إلى موضع.  السُّْنباُلني وقال شمر : يجوز أن يكون  .ُسْنبُلَة : َسنابُل الزَّ

 ا.والكماني اسما عربيّ  الرئباس وقال شمر : ال أعرف)

 .(1) (قلت : والّطرموس ليس بالرئباس الذي عندنا

 : وقال العجاج يصف شاعرا غالبه فأْفَحَمه : (2)[، البرسام البلسام]و: برسم ـ  بلسم

ِم   فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريريزل  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول والريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريُّ

  
م   حريريريريريريريَ فريريريريريريريْ  

 مسريريريريريريريىت الريريريريريريريتريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا وهريريريريريريريو مريريريريريريري ريريريريريريريل املريريريريريريري

  

بريْلَسم  و   
 
 اصفّر مسىت  َ. كامل

 وتميم تقول ُمبَْرَسم. .ُمبَْلَسمٌ  : والُمبَْرَسم واحد : قال أبو عمرو ابُن العالء : قيٌس تقول للمريض (3) [الُمبلسم]

، وقََصبها ثم  الِفْرِسن السُّالَمى ، وهي ِعَظامُ  الفراِسنِ  ، وفي فَراسن لِفِرْسِن البعيِر ، وجمعُها الِفْرِسنُ  أبو زيد : هي:  [فرسن]

ْسُغ فوق ذلك ، ثم راع العَُضد ، ثم فوق العَُضد الَكتِف ، وفي  الرُّ الَوظيف ، ثم فوق الوظيف من يِد البعيِر الذّراع ثُم فَْوَق الذِّ

 من الخيل : الِفْرِسن رجِله بعد

ْسغ.  الحافر ، ثم الرُّ

، أي : تحول من  (اطلنسىو )بالحمل ، أي : نهض به.  اعلنبىو؛ أي : َحُمق.  (اسرنطى) قرأت بخط الهيثم البن بُُزْرج :

 منزل إلى منزل. قال :

 ، أي : َوقعت. تهْطألْتو، أي : ارتفع إلى الشيء يَنظر إليه. قال :  (اسلنطىو )

 ]لباب السني[ ومن مُخاسي ه :
 ضخمة. ، أي : فَْنَجِليسو (فَْنَطِليس)يقال : َكَمَرةٌ 

 يحةً تُْنِشد َوْقَت السََّحر والكواكُب قد بَدأَت تَْطلُع :وسمعُت جاريةً نَُمْيِريّةً فص

يريريريريريريريريريس   لريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ راء  فريريريريريريريريريريَ ْه محريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريس    عريريريريريريريريريْ َ هريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ رَكريريريريريريريريريْ   بريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريِ

  
 : طائٌِر إذا انقََطع نَْسلُه وَهِرم أَْلقَى نفَسه في الَجْمر فيعود إلى َشبابه. (السََّمْنَدل)أبو َسعيد : 

 بّة يَدخل النار فال تُحِرقه.وقال غيُره : هو دا

 : موضع. (َسَمْنَدرو )

 : بَلٌد مْن بالِد الهْند. (َسَرْنِديبو )

__________________ 
 ( كذا أثبه يف امل بوعة.1)
 (.بلسم)« اللسان»( ُّ دأب من 2)
 (.بلسم)« اللسان»( ُّ دأب من 2)
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 َذيب اللغةمن  كتاب الزاي

 أبواب املضاعف من حرف الزاي

 ابب الزاي والطاء

 ز ط
طُّ  قال اللّيث :: زط  ّطية أعراُب َجتَّ بالِهْنِديّة ، وهم ِجيل من أهل الهند ، إليهم تْنَسُب الثيابُ  الزُّ  .الزُّ

ُطط وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :  : الَكواِسج. الثُُّططو الزُّ

 : المعَوجُّ الفَّك. األََذطّ و: المستِوي الوجه.  األَزطّ  وقال في موضع آخر :

 مهمل. زد :

 [ابب الزاي والتاء]

 ز ت  
 وأْنَشَدنا أبو زيد : المرأةَ : إذا َزيَّْنتَها. قال : َزتَتْتُ  أهَملَهُ الليث. وَرَوى أبو ُعبَيد عن أبي زيد :: زت 

مْ  كريريريريريريريريريري  اتريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ وا فريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِ   بريريريريريريريريريريري  متريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم  َُّهريريريريريريريريريريريْ
  

ِه   َزتريريريريريريريريريريريريريريريُّ ِي  لريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اأَب اَّريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ   نَّ فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فأّما ما يكون الّزاي مفصوال من التاء فكثير. .زتَت قال شمر : ال أَعِرف الزاي مع التاء موصولَين إالّ 

تَّةُ  عمرو عن أبيه قال : فاف. الزَّ  : تَْزيِيُن العَروِس ليلةَ الزَّ

 مهمالت. ز ظ ، ز ذ ، ز ث :

 والراءابب الزاي 
 ز ر زّر. رز : مستعمالن.

رُ  ابن شميل :: زر   : العُْرَوة الّتي تُجعَل الَحبّة فيها. الّزِ

ير. قال : ومن العََرب من يَقِلب أحَد الحرفين المدَغمين فيقول :  لَزرّ  يقال وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابي : القميص : الّزِ

 ِزير ، وهو الدَُّجة. قال : ويقال لعُْرَوته : الَوْعلة. ِزرّ  في َمّز َمْيز وفي

رّ  وقال اللّيث :  : الُجَوْيَزة التي تُجعَل الّزِ
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 .اأَلُّْرار يف ع ْروأب اجلَْي  ، واجلميع
ر فيقلت : القول  ما قال النضر أنه العُروة والَحبَّة تجعل فيها. ويقال للحديدة التي تجعل فيها الحلقة التي تُضم على وجه  الّزِ

ة الباب الصقا به : رَّ  ، قاله عمرو بن بحر. الّزِ

جز العذاُب ،  جز والرُّ روقال يعقوب في باب فِْعل وفُْعل باتفاق معنى : ِجلب الرجل وُجلبه ، والّرِ رو الّزِ أراد زّر القميص.  الزُّ

 البخل. وِعْضٌو وُعضو. والشَُّح والشُّح :

الحجلة َجوزةً تضم  بزرّ  : أراد الَحَجلة ِزرّ  في كتفه مثل وسلمعليههللاصلىفي حديث السائب بن يزيد أنه رأى خاتم رسول هللا و

 العروة.

 عليه ، حكاه عن اليزيدّي. أزراَره : إذا شددتَ  َزَرْرتُهو،  أَْزرارا القَميَص : إذا جعلَت له أْزَرْرتُ  أبو عبيد :

 َخَشباٌت يُْحَرْزن في أعلى ُشقَِق الخباء وأُصوُل تلك الَخَشبات في األرض. : األزرار أبو عبيد عن األصمعّي :

رّ  ثعلب عن ابن األعرابي : رّ و: َحدُّ السَّيف.  الّزِ . قال :  الزَّ رّ و: العَضُّ رأى علّي أَبا َذّر و قِواُم القلب. قال : : الّزِ

ين. ِزرُّ  ، فقال : أبو َذّر له : هذا عنهماهللارضي  الّدِ

رّ  قال أبو العبّاس معناه : أنّه قِواُم الّدين  ، وهو العَُظْيم الذي تحت القلب ، وهو قِوامه. كالّزِ

ّرةوقال :  ة ، وهي الِجراحة بِزّر السيف أيضا.  الّزِ  : إذا زاد َعْقلُه وتَجاِربُه. َزرَّ يَزرّ  : العَْقل أيضا ، يقال : الّزّرةو: العَضَّ

. قال :  َزرَّ يَزرّ و  : إذا َعْقل بعد ُحْمق. َزِررَ و: إذا تَعدَّى على َخْصمه.  َزِررَ و: إذا َعضَّ

ا وقال ابن ُدريد : يهووقال ِهْجِرس بُن ُكلَيب في كالم له : أََما َوَسْيفي  قال : السَّيف َحّداه. ِزرَّ وُرْمِحي ونَْصلَْيه ، ال يََدع  .ِزرَّ

 الرجُل قاتَل أبيه وهو يَنُظر إليه ، ثم قَتََل َجساسا ، وهو الذي كان قَتَل أباه.

 ، أي : َوقّاٌد تَبُرق َعْيناه. ُزراِزرٌ  األصمعي : فالن كيّسٌ 

 : أي : َخِفيف َذِكّي ، وأنشد شمر : َزِرير في رأسه إذا تََوقََّدتا ، ورجلٌ  تَِزّران أبو عبيد عن الفراء : عيناه

ِه  يريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ ركريريريريريريريري   أجريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ   يريريريريريريريريَ يريريريريريريريريه الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريَ

  
ٌ  َُّرِيريريريريريريريريريريريريريريريرير    عريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه كريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّر كريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريّ  خيريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 ، وأَنشَد : َزراِزر لٌ ، إذا كان خفيفا ، وِرجا ُزراِزرُ  وقال : رُجلٌ 

حريريريريريريريريريريريريرياِورِ و 
َ

رِي عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريريري َرى  ريريريريريريريريريريريريريَ  وَكريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريِه امريريريريريريريريريريرىِء ُّ راُِّرِ     ريريريريريريريريريريَ

  
رُّ  وقال أبو ُعبيد : ه يَُزّره َزّرا : العَضُّ ؛ يقال : الّزِ . قال : وقال األصمعي : سأل أبو األسود الدُّْؤلَي رجال فقال : ما فعلِت َزرَّ

ه امرأةُ فالن الّتي كانت ه. تُزارُّ ه وتُهارُّ  وتُشارُّ
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رُّ  وقال الليث :  : الشَّلُّ والّطرد ، وأَنَشد : الزَّ

   يريز ّر الكتائَ   لسَّيف َُّرَّا 
ِريروقال :   وهو نَبات له نَْوٌر أصفَر.ـ  من كالم العجمـ  : الَّذي يُصبَُغ به الزَّ

ْرُزوروقال :  راِزير ، والجميع الزُّ  شديدة. َزْرَزرة بأصواتها تَزْرِزرُ  : َهناةٌ كالقَنابِر ُمْلُس الرؤوس ، الزَّ

راِزر الرجُل إذا دام على أكل زرَزرَ  وقال ابن األعرابي :  : إذا ثبت بالمكان. زرزرو. الزَّ

 : إذا ثَبَت بالمكان. َرزَّ َرّزاوقال : : رز 

 فليتوّضأ. ِرّزا من َوَجد في بطنه أنه قال : عنههللارضيروي عن علّي و

 : الصوَت في البطن من القَْرقَرة ونحِوها. بالّرزّ  قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي : أراد

 .رزّ  قال أبو ُعبيد : وكذلك كلُّ صوت ليس بالشديد فهو

ْقِشقة :  وقال ذو الّرمة يصف بعيرا يَهِدُر في الّشِ

غريريريريريريريريرياُ املريريريريريريريريريْزبريريريريريريريريريِ ا لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريا   الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ  َرْقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريَ

  
َُ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا رِ   َ او َُّّأب َدوَّ  أَْرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو النّجم :

بريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ  ه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأن يف َرَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ار  َن يف ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ار  جريريريريريريريريريريريري   رَُّّ ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
أنه  في الحديث : إنّه الصوت يَحُدث عند الحاجة إلى الغائط ، وهذا كما جاءَ :  «في بطنه ِرزا َمن َوَجد»قوله :  وقيل : إن معنى

 يُدافِع األخبَثَين.يُكَره للرجل الصالة وهو 

: َغْمُز الَحَدث وحركتُه في البطن حتى يحتاج صاحبه إلى دخول الخالء ، كان بقَرقرة أو بغيره قرقرة. قال  الّرزُّ  وقال القتيبي :

ز وهذا كقوله : ال يصلّي الرجل وهو يدافع الحدَث. وأصل : ي بطنه ، ف ِرّزا : الوجُع يجده الرجل في بطنه ، يقال : إنه ليجد الّرِ

 أي : وجعا وغمزا للَحدث. قال أبو النجم يذكر إبال ِعطاشا :

ِل  فريريريريريريريِ ّر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريهريريريريريريريا مل  ريريريريريريريَْ  لريريريريريريريو جريريريريريريري 

  
ل و مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريوأب املريريريريريريريريرياء   ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  رُّّ  مريريريريريريريريري 

  
 يقول : لو ُجّرت قربة يابسة وسط هذه اإلبل لم تَنِغر من شدة عطشها وذبولها.

 .ِرّزا بالوجع فسّماهوشبّه ما يجده في أجوافها من حرارة العطش 

زّ  قال شمر : قال بعضهم : : الطويل  األريزوالرعد وأريز الرعد :  ِرزّ  : الصوت تسمعه ال يُدرى ما هو ، يقال : سمعت الّرِ

زوالصوت.   : أن يسكت من ساعته. الّرِ

  مثله.اإلبل : الصوت تَسمعه وال تراه ، يكون شديدا أو ضعيفا ، والجرسُ  رزةواألسد ،  ِرزّ وقال : 

 .َرزَّ يَُرّز َرّزا أبو عبيد عن األصمعّي : يقال للَجراد إذا ثَبََّت أذنابَه في األرض ليَبيض : قد

ت وقال اللّيث : يقال :  إْرزازا الجرادةُ  أَرزَّ
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 فيه. ير ُّّه فَتْتريزُّ  السّكنَي يف اَّائ  َرَُّّ  كلِّ  يء ت بِّته يف  يء ، م ل :  َرُُّّ  : الرَُُّّّ و هبذا املع . 
 وقال يونس النحوّي : كنّا مع ُرْؤبة في بيت َسلَمة بن َعْلقمةَ الّسعدّي فدعا جاريةً له ، فجعلْت تَباطأُ عليه.

 فأنشأَ يقول :

زَّه  عريريريريريريريريريريريريريرياء كريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريريٌة عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريري ُّ

  
رِِي َرُّّه   ْزبريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريو َرَُّّهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  

 مهتزّه   جاء   ليه َرْقصا 

ياشي أنه قال :  : الطَّعن الثابت ؛ وأنشَد قوَل الُهذلّي : اإلْرِزيز وأخبََرني المنذريُّ عن الشيخي عن الّرِ

ه  تريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريّ ه ولريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريريريريني َّريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريّ

  
اٌر وارُّيريريريريريريريريريز    يريريريريريريريريريَّ وع جريريريريريريريريريَ ِة اجلريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين جريريريريريريريريري 

  
 .أُْرز للّذي يؤكل ، وال تقل : ُرزٌّ  وقال الفّراء : تقوُل :

 ، قاله ابن السّكيت. أَُرزّ و، وُرْنز ،  ُرزّ  وقال غيُره : يقال :

 ابب الزاي والَّلم
 ز ل زل. لّز : مستعمالن.

رع َزليال ، وكذلك اإلنساُن عن الصَّخرة َزلَ  قال الليث : يقال :: زل   ، وإذا َزلَ  قََدُمه قيل : َزلّت ، فإذا يَِزَل َزليال السَّهم عن الّدِ

 ، وفي الَخطيئة ونحِوها ، وأَنَشد : َزَل َزلَّة في َمقاٍل أو نحِوه قيل : َزلَ 

ه  َه الريريريريريريريريريزَّلريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ ْتي جريريريريريريريريريَ الَّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى غريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريَّ وا  َّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُِ الريريريريريريريري ريريريريريريريري  لريريريريريريريري   فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَف َأعريريريريريريريريْ

  
 ي : َصنِيعا للنّاس.، أ َزلّة من كالم الناس عند الّطعام ، تقول : اتََّخذ فالنٌ  الّزلةُ وقال : 

لولو: إذا نقصت في وزنها.  تِزل ُزلوال الدراهم زلّتو  فيه القَدم. وقال : تِزل : المكان الذي الزَّ

  ريريريريريريريريريريريريريريريرياء ُّ الل يف ُّلريريريريريريريريريريريريريريريريول  ريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريزل 

  
ريريريريريريريريريري    ّر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريرياٌب فريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريه وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريَِ

  
 ، أي : نقصان. َزلَلٌ  وفي ميزانه

 .الَمَزلّة في َزلَ  ، وكذلك ُزلُوالو يَِزّل زلال في دينِه َزلَ  وقال أبو زيد :

 : إذا َمرَّ َمّرا سريعا. َزلوالو َزَل يَِزل َزِليال وقال النّضر :

لَل أيضا : الَمَزلّةو: المكاُن الدَّْحض ،  الَمَزلَّةُ و لَلوفي الدَّْحض ، قال :  الزَّ لّة ِمثْل الزَّ لَلوفي الخطأ.  الزَّ من  األََزلّ  : مصدر الزَّ

 .أََزلّ  ِرها ، يقال : ِسْمعٌ الذئاب وغي

لُ  ، ال َعجيزة لها ، والجميع َزاّلء وامرأةٌ  َُما الشَّْيطاُن )؛ وأَزالَه ، وقرىء :  إزالال فالٌن فالنا عن مكانه أََزلَ و .الزُّ فََأَزهلَّ
 فنّحاهما. ، أي :« فأزالهما»، وقرىء :  [36البقرة : ] (َعْنها

 الشيطان ، أي : كسبهما الزلة. أزلهما وقيل :

لَّةُ  وقال الليث :  عراقيّة : اسٌم لما يُحَمل من المائدة لقريٍب أو َصديق ، وإنَّما الزَّ
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 ا ت قَّ ذلك من الصَّليع    اللاس.
 إليه نعمة فليَْشكْرها. أُِزلّت في الحديث : منو

إلى فالن  أزلَلتُ  معناه : َمن أُسديت إليه واصُطنِعَْت عنده ، يقال منه : قد إليه نِعمةٌ ، أُِزلَّت قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : من

 ، وقال ُكثَيّر يذُكر امرأةً : أُِزلُّها إْزالال نِعمةً ، فأنا

ن  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدٌق و    ريريريريريريريريريْ
  يّنِ و ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّْ  ملريريريريريريريريري

  
ِه    عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا  ريريريريريريريريا كريريريريريريريريانريريريريريريريريه  لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا أََُّلريريريريريريريريَّ

  
 .َزلَْلت ، وال يقال لَّةً زَ  له أزلَلت ابن السّكيت عن أبي عمرو ، يقال :

ليلُ  وقال اللّيث :  ، وأَنَشد : َزَل يَِزّل َزِليال : َمشٌي خفيف ، الزَّ

هريريريريريريريريريرياو  تريريريريريريريريريري  راِد وَُّعريريريريريريريريريريْ وَُ اجلريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريرية  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَا  يريريريريريريري ا أََُّل م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ تريريريريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريْ لريريريريريريريَّ  فريريريريريريريكريريريريريريريَ

  
خفيفا ، قال ذلك ابن األعرابّي فيما روى ثَْعلَب  يِزّل َزِليال األْرَسح ، وال هو من صفة الفََرس ، ولكنّه أراد باألَزلّ  قال : لَم يَْعنِ 

 عنه.

ئب ، جعله  ألنه أَخفَّ له ؛ َشبَّه به الفََرس ثم نَعَته. أََزلَ  وقال غيُره : بل هو نعٌت للذِّ

: الكثير الحيلة  الُمسلِّلوا والمعروف. : الكثيُر الَهداي المزلِّلو: إذا أَخطأَ. قال :  َزلَ و: إذا ُدقَّق ،  ُزلَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ، اللطيف الّسرق.

 : الِحجاَرة الُمْلس. الّزلّة وقال الفّراء :

لُزلو ْلُصلو: الطَّبَّال الحاذق ،  الزُّ  الراعي الحاذق. : الصُّ

 في ُعْرِسه. فالٍن ، أي : َزلّة وقال ابن ُشميل : كنّا في

لَِزلُ  أبو ُعبيد عن أبي ُعبيدة :  : الَمتاُع واألَثاث. الزَّ

لَزُ  وقال شمر : هو  .بَِزلَِزهم أيضا ، يقال : احتمل القومُ  الزَّ

وُعْلعُول ، أي : في  ُزْلُزول تركُت القوَم في أي : قَِلق وَعِلَز قال : وقال األصمعّي : الرجُل : َزِلزَ  وقال ابن األعرابّي : يقال

 قتال.

 وقال شمر : ولم يَعِرفه أبو سعيد.

كْت حركةً شديدة. [1 : الزلزلة] ((1ِإذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلزاهَلا )) وقاَل أبو إسحاَق في قول هللا جلَّ وعزَّ :  ، المعنى : إذا ُحّرِ

ي المضاعف إالَّ فـ  بفتح الفاءـ  . قال : وليس في الكالم فَْعاللَزْلزالها ويجوز في الكالمـ  بَكسر الزايـ  ِزْلزالَها قال : والقراءة

ْلزالونحو الصَّْلصال   .الزَّ

اء : ْلزالُ  وقال الفرَّ ْلزالوبالكسر : المصدر ، ـ  الزَّ االسم ، وكذلك اْلِوسواس الَمصَدر ، والَوْسواس االسم ، وهو ـ  بالفتح الزَّ

 الشَّيطان ، وكلُّ ما حّدثك وَوْسَوَس إليك فهو اسم.

 َوزُْلزُِلوا): التخويف والتحذير ؛ من ذلك قوله تعالى :  الزلزلة ؛ قال : زلزلَةٌ  القومَ وقال ابن األنباري في قولهم : أصابت 
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ِديداً  وُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ )،  [11األمسزاب : ] (زِْلزااًل ش    َ ، أي :  [214 الب رأب :] (َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ يَ ُقوَل الرَّس    ُ
 األهوال ، قال عمران بن مس ّان : : الّزالُِّل  و   وِّفوا ومس ذِّروا. 

ٌس  ْ تريريريريريريريريريريريك أ ُ لريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  أظريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ

  
ل     فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريّزالُِّل واألهريريريريريريريريريريوال  والريريريريريريريريريريَوهريريريريريريريريريريَ

  
لزلة وقال بعضهم : لل مأخوذة من الزَّ في قلوبهم  القوم ، فمعناه : ُصِرفوا عن االستقامة ، وأوقع ُزلزل في الرأي ؛ فإذا قيل : الزَّ

ع .َزلّ  الرجل في رأيه حتى أُزلّ والخوف والحَذر.   أثاثك ومتاعك ، أي : َزِلَزك وأزيل عن موضعه حتى زال. وقال شمر : َجّمِ

 وهو الصحيح.ـ  بنصب الزائين وكسر الالمـ 

لَِزلوالمحاش : المتاُع واألثاُث. قال :  أبو عبيد :« : كتاب اإلبياري»وفي   ، والصواُب : الزلزلة مثل المحاش ، ولم يذكر الزَّ

لَِزل قال الفراُء :« : الياقوتة»: المحاش. وفي كتاب  الّزلَزل  : قماش البيت. الُخْنثُرووالقُثُْرد  الزَّ

 ؛ انزعاٌج. َزلزلة وقال ثعلب : أخذته

 .َزِليال في الَحْلق يَِزلّ  ألنّه ُزالال ٌد ُسّمي: صاٍف َعْذب بارِ  ُزاللٌ  وماءٌ 

 : صاٍف خالص ، قال ذو الرّمة : زاللٌ  وَذهبٌ 

وهريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ   ّن ممريريريريريريريريريريريريريريريريَ   كريريريريريريريريريريريريريريريريأن جريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريوَدهريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى أبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارهريريريريريريريريريريريريريا ذهريريريريريريريريريريريريريٌ  ُّالل   

  
 : يَِزل في الحلق من عذوبته وصفائه. زاللٌ  وماءٌ 

قّدْمته ،  فالنا إلى القوم ، أي : أَْزلَْلتُ ونُْقصان ،  ، أي : َزلَل « :ميزانِه»اللّحياني في قُْلقُل : إذا كان َخفيفا. وقال  َزْلُزلٌ  وغالمٌ 

 .َزلُولْ  ومكانٌ 

 أي : ما َشِرْبُت.ـ  بفتح الثاءِ ـ  ماًء قَّط أبَرَد من ماء الثَّغُوب َزْلَزْلتُ  ابن األعرابّي عن أبي َشْنبَل أنه قال : ما

 أبَرَد من ماِء الثَّْغب ، فجعله ثَغُوبا. َزلُوال فيه يَِزلُ  ْلقي ماءً قلت : أراَد ما جعلُت في حَ 

 بها الباُب. يُلَزّ  البيت ، وهي الخشبةُ الَّتي ِلزازِ  : لُُزوُم الشيء بالشيء ، بمنزلة اللَّزُّ  قال اللّيث :: لز 

الذي يُتَْرس به الباب ،  اللِّزاز ر عليها. قال : وأصلُخصومات : إذا كان موكَّال بها ، يَقدِ  ِلزازُ  وقال ابن السّكيت : يقال فالنٌ 

 : شديُد اللُّزوم ، وأَنَشد : ِملَزٌّ  ورجل

 ال امرِىء ذي َجَل   ِمَلّز و   
زُ  قال : ورجلٌ  ا الَخْلق ، أي : شديُد الَخْلق ، ُمْنَضّم بعُضه إلى بعض. ويقال للبعيَرْين إذا قُِرنا في قََرن واحد : قد ُملَزَّ ،  لُزَّ

ان وكذلك َوِظيفا البعير  في القَْيد إذا ُضيِّق ، وقال جِرير : يُلَزَّ

َرن  و  زَّ يف قريريريريريريريريريريَ ون  ذا مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريري  بريريريريريريريريري   ابريريريريريريريريرين  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
ْزلِ   بريريري  َة الريريْ ْولريريريريريريريَ ْع صريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريَ ريريِ يريريِس  مْل َيسريريريريريريريريريريريريريريريريْ اعريريِ لريريريريريريريَ  الريري ريريَ

  
 الَحقَِّة : ُزْرفينها. وقال ابن لَزُّ  ويقال :
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 م بل :
يريريريريريريريريق هلريريريريريريريرياتريريريريريريريريه  هريريريريريريريريِ ق الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريْ   أْن فريريريريريريريريتريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريريَ

  
رو   مريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريْ زَّ املريريريريريريريريريريريِ  رأيريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريارمسريريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني أزفرين المجمر إذا فتحته.

ْور مّما يلي الِمالَط ؛ وأْنَشد : اللَِّزيَزةُ و: إذا كان ممسكا.  لَزٌّ  وقال أبو زيد : إنَّهُ لَكزٌّ   : ُمْجتََمُع اللَّحم من البعير فوق الزَّ

   ذي ِمْرَفق  انء  عن اللَّزائِز 
جعلتُهُ َضْيَزنا له ، أي : بُْندارا عليه ،  ال يََدعه يُخالف وال يُعانِد. وكذلك يقال : لفالن : ِلَزازا وقال اللّحياني : جعلُت فالنا

 ضاغطا عليه.

 : الَمتَْرس. اللََّزز و عن أبيه :َعمر

 ، وَكيٌِّس لَيِّس. لَُزوز ابن األعرابّي : َعُجوزٌ 

. ِلَزازُ وَشّر ،  لَِزيزوَشّر ،  ِلزُّ  ويقال : فالنٌ   َشّر ، ونزُّ َشّر ، ونزاُز َشّرٍ ، ونَِزيُز شّرٍ

 [ابب الزاي والنون]

 زن
 [.مستعمالن]ن ز 

ن الدواُم على أكل : التَّْزنِينُ  األعرابي :أبو العباس عن ابن : زن   : الماُش. الُخلَّرُ ووهو الُخلَُّر ،  الّزِ

في الخبر ، وال  اإلزنان بكذا وكذا ، ويُؤبَن بكذا وكذا ، أي : يُتَّهم به ، وقد أزنَتْهُ بكذا من الشّر ، وال يكون يَُزنّ  ويقال : فالن

 بكذا بغير ألف. زنَْنتُه يقال :

 ، وقال الشاعر : َزنَن ، أي : ضيق قليل ؛ ومياهٌ  زنَن ويقال : ماءٌ 

اء لريريريريريريريريه  وا  ريريريريريريريرياء  ال رِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اثريريريريريريريري     اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  
ن    ٌح وال َُّنريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَة ال مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريرياء لريريريريريريريريريِ

  
ناءو الزنيءو الزنَن فيه ماٌء أم ال.أ: الظَّنُون الذي ال يُدرى  الّزنَن وقيل : الماء  : الضيق. الزَّ

 َعَصبُه : إذا يبَِس ، وأنشد : َزنَ  قال األصمعي :وقال ابن دريد : 

مريريريريريريريريريريريريريوان هلريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريَأانَّ  ه  مريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
بريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريري  َُّانَّ (1)]يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريو[   َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ُكنية القْرد. َزنة وقال الليث : أبو

 أجود. النِّزُّ و،  نِزٌّ و نَزٌّ  الحراني عن ابن السكيت ، قال الكسائي : يقال :: نز 

 األرُض : إذا تحلَّب منها نزتو،  نزٍّ  األرُض : إذا صارت ذات نَّزت األرض من الماء ، وقد وقال الليث : هو ما تحلّب من

 .النّز وصارت منابع النزّ 

 الذَّكي. من الرجال : النّز أبو ُعبَيد عن األصمعي :

 : الرجُل الخفيف ، وأنشد : النَّز وأخبرني المنذريُّ عن أبي الهيثم قال :

زّاو  وا مريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريري   أبريريريريريريريريريريريريريَ ا مسريريريريريريريريريريريريري 

  
زّا  فريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريِ  يف مسريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوُِ  ريريريريريريريريريريري 
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 وأنشد بيَت جرير يهُجو البعيث فقال :

__________________ 
 (.200/  13)« اللسان»( من 1)
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ه أمريريريريريريريريه وهريريريريريريريريي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريفريريريريريريريريةٌ  تريريريريريريريريْ ى محريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
زَالريريريريريريريريريرية أَْرمشريريريريريريريريريريا  نْت  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
 .بنزٍّ  فجاءتويُْرَوى 

 ههنا : خفةَ الّطْيِش ، ال خفةَ الروح والعقل. بالنُّزّ  قال : وأراد

 : الماء الذي أنزله المجامع ألمه. بالنزالة قال : وأراد

 : مهُد الصبي. المنَزُّ  وقال الليث :

 : إذا عدا. ينّز نزيزا الظبي نزَّ  أبو ُعبيد :

 : إذا صوت. نزَّ ينز نزيزاووروي عن أبي الجراح والكسائي : نزب الظبي نزيبا. 

مة :  قال ذو الرُّ

راهتريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريالأٌب يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريزُّ الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريا يف مسريريريريريريريريريريَ

  
ل    بريريريريريريريْ ْوس حيريريريريريريري  ى هبريريريريريريريا الريريريريلريريريريريَّ  نريريريريزيريريريريَز  ريريريريِ ريريريريريريرياُ الريريريري ريريريريَ

  
َهه. نّززه وروى أبو تراب لبعضهم :  عن كذا ، أي : نزَّ

 ، أي : الشهوة. النزة َشْهَوان ، وقد قتلتْه أي :،  نزيزٌ  فالن« : نوادر األعراب»وفي 

 [ابب الزاي والفاء]

 ز ف
 [.مستعمالن]زف. فز 

 [.94الصافات : ] ((94فََأقْ بَ ُلوا ِإَلْيِه َيزِفُّوَن ))قال هللا تعالى : : زف 

 بنصب الياء أي : يسرعون. يَِزفُّونَ  قال الفّراء : قرأ الناس :

 .يزف ، يُقال للرجل : جاء زففت ولم نسمعها إال أََزفَّت ، كأنه من يَُزفُّون قال : وقرأ األعمش :

 على هذه الحال. المزفوفة ، بمنزلة الزفيف ، أي : يجيئون على هيئة يزفون قال : ويكون

، وقال ابن ِحلَِّزة  َزفُوف االنّعامة ، وهو ابتداء َعْدِوها ، والنَّعامة يقال له زفيف : يسرعون ، وأصله من يَِزفُّونَ  وقال الزجاج :

: 

ٌة أ ُْ  لريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريزفريريريريريريريريريريريريريريوف  كريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اء    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ُ  رِ ل  َدوِّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ف أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :  .أَزفُ  : ريش النعام ، ويقال : َهْيقٌ  الّزِ

 : وهو هبوٌب ليس بالشديد ، ولكنه في ذلك ماٍض. تِزّف زفوفا والريح زفّا العروس إلى زْوجها زفت وقال الليث :

 : إذا ترامى بنفسه ، وأنشد : زفيفا الطائُر في طيرانه زفّ  ويقال :

   ُّفيَف الزُّ ين  لعجاج ال واِصِف 
 تحريك الشيء يَبََس الحشيش ، وأنشد : الّزفزفةوقال : 

   ُّفزفة الرِّيح اَّصاد الَيبسا 
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ك جناحيه إذا َعَدا. يُزفزف الذي: النعام  الّزفزافوقال :   في طيرانه يحّرِ

 فيها العروس. تُزفّ  : المحفة التي الِمَزفّةو

 فقال : زفزفا ، وهي الصوت ، وجعلها األْخطل َزْفزفة من الرياح : الشديدة التي لها الزفزافةُ  أبو عبيد عن األصمعي :

   َأعاصت  ريح  ُّفزف  ُّفريَيان 
 : من سير اإلبل فوق الجنب. الزْفَزفَةو
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 وقال امرؤ القيس :

ة   َزفريريريريريريريريريريَ َن ُّفريريريريريريريريريريريْ ا هريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ا رفريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريا ركريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  
ه   ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامريريريريريريريريا   أَر بريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريىت امسريريريريريريريريتريريريريريريريريويريريريريريريريريريْ

  
 ، وقال زهير : أَفزاز : ولُد البَقَرة ، وجمعه الفزُّ  أبو عبيد عن األصمعي :: فز 

ْيء فريريريزُّ غريريرييريريري ريريريلريريريريريريرية  كريريريمريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريغريريريريريريرياَل بسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْر بريريريريريريريه اَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك    لريريريرييتريريريريَ   ريريريريريريريان الريريريريعريريريرييريريريريون ومل يريريريري 

  
 ، وفَصَّ يَِفصُّ فَِصيصا : إذا ساَل بما فيه. يَِفزُّ فَِزيزا الُجرحُ  فَزَّ  قال : وقال األصمعي :

ُهْم ِبَصْوِتكَ ) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعز : ، أي : استخف بدعائك  [64اإلسراء : ] (َواْستَ ْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ْ

يستخفونك. وقال أبو إسحاق في قوله  ، أي : [76اإلسراء : ] (َوِإْن كاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْْلَْرضِ )وصوتك ، وكذلك قولُه : 

ونَكَ  معناه : استدعه استدعاء : تستخفه به إلى جانبك. وقال في قوله تعالى : (َواْستَ ْفِززْ )تعالى :  ه ليقتلونك ، روا أي : لَيَْستَِفزُّ

 ألهل التفسير. وقال أهل السنة : كادوا ليستخفونك : أفزاعا بحملك على خفة الهرب.

 القَوم أفَزْعتُهم سواء ، وأَنَشد : أفززتُ  قال أبو ُعبيد :

   َ َبٌ  أَفريزَّْته  الِكالب  م َروِّع  
 : إذا َطَرَد إنسانا أو غيره. فَزفَزَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 : إذا َمشى ِمشيةً َحَسنَةً. َزْفَزفوقال : 

 واْبتََزْزُت ، واْبتََذْذُت ، وقد تَباَذْذنا وتَباَزْزنا ، وقد بََذْذتُه : إذا َعَزْزتَه غلَْبتَه. افتََزْزتُ  « :النوادر»وفي 

 [ابب الزاي والباء]

 زب
 [.مستعمالن]زب. بز 

 الرُجل : إذا امتأل َغْيظا. بَ تََزبَّ  شمر :: زب 

 : إذا َدنّْت للغُروب. أََزبَّتْ والشَّمُس  َزبَّت أبو عبيد عن األحمر :

بُ  وقال اللّيث :  .َزبَْبتُها فاْزَدبَّتْ  : َمْلُؤَك الِقْربَةَ إلى َرأْسها ، يقال : الزَّ

 انهَزَم في الحرب.أيضا إذا  َزْبَزبو: إذا َغِضب ،  َزْبَزبووقال غيره أبو عمرو : 

بابة ثعلب عن ابن األعرابي : من أسماِء الفَأْر  .الزَّ

  ، وقال ابن حلِّزة : َزباباتو َزبَابا قلُت : فيها َطَرش ، وتُجَمع

رٌ و  م  َُّ ٌب مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ ا  ع ا ذان  َرعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي : ال تَسَمع آذانُهم صوَت الّرعد ألنّهم ُصمٌّ ُطُرش.

باب الليث :وقال   : َضْرٌب من الِجْرذان ِعظام ، وأَنَشد : الزَّ
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   َوثْبَة س ْرعوب  رََأى َُّ َ  
بيب وقال ابن األعرابّي :  : َزبَُد الماء ، ومنه قولُه : الزَّ
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   مسىت  ذا َتَكةََّف الزَّبي    
بيبوقال :  ماَغين. الزَّ يق في الّصِ  اجتماُع الّرِ

بيبو  ِم الحيَّة.: الّسّم في فَ  الزَّ

بيب وقال الليث : بيبةُ ومعروف ،  الزَّ بيبةُ والواحدة. قال :  الزَّ ى العَْرفَة. الزَّ  : قُْرَحةٌ تخَرج باليَد تُسمَّ

ط  األقَرعوالحيّة ،  : الشُّجاعُ  «ِزبِيبَتان يَجيُء َكْنُز أحِدهم يوَم القيامة ُشجاعا أَقَرَع له»في الحديث : و  ِجْلُد رأِسه.: الذي تمرَّ

 قال أبو عبيد : هما النُّْكتَتَان : السَّْوداوان فوق َعْينَيه ، وهو أَْوَجش ما يكون من الحيّات وأخبَثُه. .«ِزبيبتان»وقولُه : 

بيبَتَين قال : ويقال : إن بََدتان هما الزَّ  تكونان ِشْدقَيِ اإلنسان إذا َغِضب وأَْكثَر الكالَم حتى يُْزبِد. الزَّ

 ِشْدقَاَي. يتَزبَّبَ  عن أّمِ َعيالَن بنِت َجرير أنها قالت : ربّما أَنَشْدُت أَبِي حتّى ورِوي

 وقال الراجز : 

َ  اأَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اق     يّنِ ِ ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريا َُّبريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
جريريريريريريريريريريريرياج  والريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريالق  و   ر الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريري 

  

   ثريْبه  اجلَلان ِمْرَجٌم َوّداق  

بَب وقال اللّيث : بُ  كثرة شعر الذّراعين والحاجبين والعين ، والجميع، وهو  األَزبّ  َمصَدر الزَّ  .الزُّ

 الصبّيِ ، وهو َذَكُره بلُغة أهِل اليَمن. ُزبُ  أيضا : الزبّ وقال : 

بّ و  أيضا : اللحية. وأنشد : الزُّ

 فريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه دمريريريريريريريوع اجلريريريريريريريحريريريريريريريمريريريريريريريتريريريريريريريني بريريريريريريريعريريريريريريريربأب

  
 عريريريريلريريريريى الريريريريزُّب مسريريريريىت الريريريريزُّب يف املريريريريريريرياء غريريريريريريريامريريريريس  

  
 بلغة أهل اليمن.األنف  الّزب وقال شمر : وقيل :

إذا  : اْزَدبَّهُ والحْمَل وَزأَبه  َزبَ  اسٌم ، فمن جعَلَه فَعّاال من َزبََن َصَرفَه ، ومن َجعَلَه فَْعالَن ِمن َزبَّ لم يَصِرفه ، يقال : َزبّانو

 نَفُور. أَزبّ  ، وكلّ  أَزبّ  ، وللَجَمل : َزبَّاء ذاُت َوبَر ، ويُقال للناقة الكثيرة الَوبَر : َزبَّاءُ  َحَمله ، ويقال للّداهية المنَكرة :

أراد أنها ُمشِكلة ، َشبّهها بالناقة  ،ذاُت وبر لو َوَرَدْت على أهل بَْدٍر ألعَضلَت بهم َزباءُ  سئل الشعبيُّ عن مسألة غامضة فقال :و

 الّشرود لغموضها.

ةُ و البَزُّ  أبو عبيد :: بز  الح. البِزَّ  : الّسِ

 : َضْرٌب من الثياب. البَزُّ  وقال الليث :

 ، معناه من َغلَب َسلَب. واالسمُ  بَزَّ  : السَّْلب ، ومنه قولُهم : َمْن َعزَّ  البَزُّ ومن الَمتَاع.  البَزُّ  ، وكذلك البَّزاز : ِحْرفَة البِزاَزةو

يَزى  .البِّزِ

 وقول الهذلي :

ل على اَّصريريريريريريريريريريريريريريريى  عريريريريريريريْ  فويريريريريريريريل  اُِ بزّ  َجّر  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر بريريريريريريريريريزُّ مريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريع  فريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريّ

  
 : لقب تأبط شرا. َشْعلٌ و، أي : ُصدع وقُلِّل وصارت فيه وقرأت.  بَزُّ  الوقر : الصدع. وقِّر
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كان أسر قيس بن العيزارة حين أسرته فَهم ، فأخذ ثابت بن عامر سالحه فلبس سيفه يجره على الحصى فوقره ، ألنه كان 

 قصيرا.

دها ، ومنه قوُل امرىء القيس :الرجُل جاِريتَه من ثِياب ابتَزَّ  ويقال :  ها : إذا َجرَّ

ا ن ثريريرييريريريريريريرياهبريريريريريريريِ جريريريرييريريريريع ابريريريتريريريريزَّهريريريريريريريا مريريريِ   ذا مريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
فريريريريريريريرياِل   تريريريريريريريريْ ْونريريريريريريريرية  غريريريريريريريريَت مريريريريريريريريِ يريريريريريريريريل عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه هريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريِ

  
 : الرجل الشديُد القوّي وإن لم يكن شجاعا. البُزابزُ و

 .بُزابِزو بَْزبَزٌ  وقال أبو عمرو : رجل

 : ِشّدة السَّْوق ، وأنشد : البَْزبَزةُ و

زا َزمسريريريريريريريريريريريريريريريا واْرهتريريريريريريريريريريريريريريريََ الهريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ    اعريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
زاو   ْزبريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا  َّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريَ

  
 ، وأَنَشد : بَْزبَْزتُه : معالَجة الشيء وإصالحه ، يقال للشيء الّذي أجيد صنعتُه : قد البَْزبزةوقال : 

ٌج و  لريريريريريريريفريريريريريريريِّ ٌة مريريريريريريريتريريريريريريريَ اجريريريريريريريَ بريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  مريريريريريريريا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريِوي هريريريريريريريِ

  
زتريريريريريريريريهو   ْزبريريريريريريريريَ زابريريريريريريريريز   ذو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ   قريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ

  
يقول : ما يستِوي رجٌل ثقيٌل َضْخم كأنه لَبٌن خاثٌر ورجٌل خفيٌف ماٍض في األمور ، كأنه َسْيف ذو ُشطب قد َسّواه الصانُع 

 وَصقَله.

 : قََصبة من حديٍد على فَِم الِكير تنفُخ الناَر. البَْزباز وقال أبو عمرو :

 وأَنشَد :

ْز َُّا م  مسريريريريريريريريريريريريّرك الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ   يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريرياُّا    ّن لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا جمريريريريريريريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وح. قال :  البَْزبَز ثعلب عن ابن األعرابّي : يَزىو: الغالُم الخفيف الرُّ الح ،  البِّزِ  الرجُل وَعبََّد : إذا انهَزم وفَّر. بَْزبَزوالّسِ

الُح التامُّ. البََزز ل أبو عمرو :وقا  : الّسِ

 [ابب الزاي وامليم]

 ز م
 [.مستعمالن]زم. مز : 

مام : فِْعٌل من َزمَ  قال الليث :: زم   .أزّمها َزما الناقَة َزَمْمتُ  ، تقول : الّزِ

نابير يَْفعلن ذلك. تزمُ  قال : والعُْصفورُ   بَصْوٍت له ضعيف ، والِعظاُم من الزَّ

ئب يأخذ السَّْخلَة فيَحِملها ويَذَهب بهاقال :   َسْخلةً فَذَهب بها. ازَدمَ  ، أي : رافعا بها رأَسه ، تقول : قد زاما والذِّ

مُ  وقال أبو ُعبيد :  : إذا تقدَّم. َزَم يِزمّ  : التقدُّم ، وقد الزَّ

 وأَنَشد :

   َأن ا َضرَّ أو َأْن ََُُّ  ألْنف  ُِّل ْه 
 .َزامٌ  بأَْنفه : إذا َشَمخ ، فهوالرجُل  َزمَ و

 الِعْلُج إذا تَكلَّف الكالَم عند األكل وهو مطبٌق فََمه. َزمَزم وقال اللّيث :
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لِّيَان ْمزمة ومن أمثالهم : َحْوَل الّصِ لِّياُن من أْفضل الَمرَعى ، يُضَرب َمثاَل للرجل يَُحوم َحْوَل الشيء وال يُظِهُر  الزَّ ؛ والّصِ

ْمَزمة َمراَمه. وأَصلُ   : صوُت الَمجوسيُ  الزَّ
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 وَُّْهَزَُ ن وقال األعةى : َُّْمَزَُ  وق  مَسجا ن ي ال :
   له َُّهَزٌُ كالَغّن 

 َجلَب لطلب ما يُؤَكل ويتمتّع به.فالمعنى في الَمثَل : أن ما تسمع من األصوات وال

 كله : إذا تكبر. ازدمو زامو مزمّ  : إذا تعتع إنسانا. قال : مزمزو: إذا حفظ الشيء.  َزمزم ثعلب عن ابن األعرابّي :

 من الناس : الخمسون ونحوها. الزمِزمة أبو عبيد عن أبي زيد :

مُ و َزْمَزمُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : هي الّتي عند  زمَزم ، وهي الشُّباعةُ ، وَهْزَمةُ الَمِلِك ، وَرْكَضةُ جبريَل لبئر مٌ ُزَمزِ و َزمَّ

 الكعبة.

 ثم يَُهْدِهد ؛ وقال الراجز : يُزمِزم والّرعدُ 

الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم  ر والريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريْ  هتريريريريريريريريريَِ ُّ بريريريريريريريريريني السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ّ ا كريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريَ ِّ الريريريريريريريريريريريرَّعريريريريريريريريريريريِ  ذي الريريريريريريريريريريريزَّمريريريريريريريريريريرياُُِِّ    هريريريريريريريريريريريَ

  
مّ  ابن السّكيت : مام إذا َعلّقَت عليه البعيَر : َزَمْمتُ  َمصَدرُ  الزَّ  .الزَّ

 بَْيتِه ما كان كذا وكذا ، أي : قُبالتَه. َزَمم قال : وَحَكى ابُن األعرابّي عن بعض األعراب : ال والّذي َوْجِهي

 ُمقارب. وأََمٌم وَصَدٌر ، أي : َزَمم وقال غيُره : أمرٌ 

مة : : الِهالل إذا َدّق في آِخر الشهر اإِلْزِميمو  واستَْقَوس ، قال ذو الرُّ

يريريريريريريريريرية   ْرقريريريريريريريريرياِء الهريريريريريريريريريِ ْرَق   ريريريريريريريريريَ ع ا ريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  أَقريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريم    ا يف ا ِل  ُّْمريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريريريريريريريري 

  
، ِمثل الُجْرجور ، وقال  ُزْمُزوم َشبَّه شخَصها فيما َشَخص من اآلل بهالٍل دّق كالعُْرجون لُضْمِرها. ويقال : مائة من اإلبل

 الراجز :

 ها ا ِيار    ُّ ْمزوم ها ِجلَّت  
 في صوتِه : إذا اضطرب فيه. ُمَزْمِزم أبو عبيدة : فرس

 النار : أصواُت لََهبِها ؛ وقال أبو صخر الُهَذلّي : َزماِزمُ و

   َُّماُُِّ  فريّوار  من الّلار  اِص  
 والعَرب تَحِكي َعِزيف الِجّن باللّيل في الفَلَوات بِزيِزيم ، قال رؤبة :

 ُِّيزِ َا   َتسَمع للِجّن به 
 الشيَء إليه : إذا َمّده إليه. ازَدمّ  ويقال :

 ، وهو الّذي يقع َموقِعا في بالغته وكثرته وَجْودته. َمزَّ يََمزّ  ، والفعل الَمِزيز : اسُم الشيءِ  الِمزُّ  قال الليث :: مز 

 : َمِزيز من هذا ، أي : أَفَضل. وَشيءٌ  أََمزُّ  على هذا أي فَْضل. وهذا ِمزٌّ  هذا شيٌء له : الفَْضل ، يقال : الِمزُّ  قال ابن األعرابي :

 فاِضٌل.

ّمان : ما كان طعُمه بين ُحموضٍة وَحالوة. الُمزُّ  وقال اللّيث :  من الرُّ

اء : الَخْمرة اللَّذيذة الطْعم ، وهي الُمّزةوقال :  ى ، ُجِعل ذلك اسما لها ، ولو كان نعتا لقلتَ  الُمزَّ  .ُمزَّ
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ي :  وقال ابُن ُعْرس في ُجنَيد بِن عبد الرحمن الُمّزِ

ى  حريريريريريريريريَ ْوَُ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ نَب اَّريريريريريريريريرَب نريريريريريريريريريَ  ال َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زّاَء  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريرياردِ و  

 
َك املريريريريريريريريريريريريريريريريريري ْربريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وهللِا ما شربتُها قّط. !فلّما بلغه ذلك قال : كَذب عليّ 

 : من أسماء الخمر ؛ تكون فُعّاال من المزية وهو المفضلة تكون من أمزيت فالنا على فالن ؛ أي : فضلته. الُمّزاءوقال : 

 : َضْرٌب من الّشراب يُسِكر. الُمّزاءُ  أبو عبيد :

 وقال األخطل :

ْرب   ريريريريريريريريريريريريريريْرهب  م  حريريريريريريرياأب  وب َس الةريريريريريريريريريريريريريريُّ  ب س الصريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
زّاء     

م املريريريريريريريريري رى فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريري  ر  و  ذا جريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؛ وهي َطعٌم بين الحاَلوة والحموضة ؛ وأَنشَد : َمزازة : الخمُر الّتي فيها الُمّزة قال بعُضهم :وقال شمر : 

هريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريإذا مريريريريريريريريريريريريا ْزجريريريريريريريريريريريريِ زأب قريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريري 

  
ذ وق    هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريَ ذَّ طريريريريريريريريريعريريريريريريريريريمريريريريريريريريري  ْه لريريريريريريريريريَ زِجريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
 وذلك إذا اشتدت ُحموضته. ، الُمزوزةو المَزازة َشرابُكم أقبحَ  َمزَّ  وقد ُمزٌّ  شرابكم قال : وَحكى أبو زيد عن الكالبيّين :

 الخمُر ؛ وأنشد قوَل األعشى : :ـ  بفتح الميمـ  الَمّزة وقال أبو سعيد :

 َقهوأب  م زأب  رَاو وق ها َ ِضل  و   
 وأنشد قوَل حّسان :

زأب َوأٌب مريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريأنَّ فريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُ   تريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريري يريريريريريريريريري ريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريهريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريفريريريريريريريريريضِّ ا ريريريريريريريريريِ

  
ز أبو ُعبيد عن أبي عمرو : ز : شرُب الشراب قليال قليال ، وهو أقلُّ من التمزُّ ة. المّزةو،  التمزُّ  من الرضاع مثل المصَّ

م ،  المزة قال طاوس :  والبزبزةُ : التحريُك الشديد. المْزَمزةوالواحدة تُحّرِ

 .الَمْزَمَزة فالٌن فالنا : إذا َحّركه وهي َمْزَمز وقال األصمعّي :

 ه وفيه الماُء ليغِسلَه.إناءه : إذا حّرك َمْصَمصوقال : 
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 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف الزاي

 أبواب الزاي والطاء
 مهمالت. ز ط د ، ز ط ت ، ز ط ظ ، ز ط ذ ز ط ث :

 ز ط ر
 [.مستعمالت]طرز. رطز. زرط. طزر : 

راز قال الليث :: طرز   معروف ، وهو الموضُع الذي تُنسج فيه الثياب الجياد. الّطِ

َراز وقال غيُره : عر العربّي ، قال حّسان  الّطِ ب ، وأصلُه التقدير المستِوي بالفارسية ، ُجعلت التّاء طاًء ، وقد جاَء في الّشِ ُمعَرَّ

 يَمَدح قوما :

   بِيض  الوجوِه من ال ِّراُِّ األّوِل 
 رابّي قال :ورَوى ثعلٌب عن ابن األع

 هذا ، أي : َشكله. ِطْرزُ  : الشَّكل ، يقال : هذا الطَّْرز

 ، أي من استنباِطه. طرازه قال : ويقال للّرجل إذا تكلّم بشيٍء هذا من

ْيفي. الطََّزرُ  قال الليث :: طزر   : هو النَّْبُت الصَّ

 قلُت : هذا معّرب وأصله تََزر.

 الدَّفع باللَّْكز. الطَّْزرُ  قال :روى أبو العباس عن ابن األعرابي أنّه 

 : إذا دفعه. طَزره َطْزرا يقال :

 أهملَه الليث.: رطز 

ْطزُ  « :الياقوتة»وقال أبو عمرو في كتاب   : الضعيف. الرَّ

 ، أي : ضعيف. َرَطزٌ  قال : وَشْعرٌ 

ّراط وزَرَده ، وهو َزَرطهويقال : َسَرَط الماء : زرط  اط. الزَّ  والسَّرَّ

َراطَ  ورَوى أبو حاتم عن األصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ : بالّزاي خالصة ، ونحو ذلك رَوى ُعبيد بن عقيل عن أبي  الزَّ

 عمرو.

َراطَ  وروى الكسائي عن حمَزة : واة روْوا عن أبي  الّزِ بالزاي ، خالصةً وكذلك روى بن أبي ُمجالد عن عاصم ، وسائر الرُّ

 بالصاد. (طَ الصِ را)عمرو 

بالصاد ، واختلف عنه. وقرأ بالصاد نافع وأبو عمٍرو وابن عامر وعاصم  (الصِ راطَ )قال ابن مجاهد : قرأ ابن كثير : 

 والكسائي.

 بالسين. (السراط) قال غيره : وقرأ يعقوب الحضرمي :

 ز ط ل
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ْلط :  أهمل ، إاّل ما قال ابن ُدريد : الزَّ
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 املْةي السَّريع.

 ز ط ن
 زنَط.ـ  استعمل من وجوهه : طنَزَ 

 السُّخرية.: الَطنز 

 : إذا كانوا ال خير فيهم ، هيّنةً أنفُسهم عليهم. َمْطنََزةوهؤالء قوٌم َمْدنَقَةٌ وُدنّاق « : نوادر األعراب»وفي 

 القوُم : إذا تزاَحموا. تزانَط قال ابن دريد :: زنط 

 ز ط ف
 أهمل ، إال ما قاله ابن ُدريد.

 إذا مات ، مثل : فََطس.: فطَز 

 ز ط ب
 زبط : مستعمالن.ـ  طبز

ْبزُ  أهمله الليث ، وَرَوى عمرو عن أبيه قال :: طبز  ْبزُ و: ُرْكُن الجبل.  الّطِ  الَجمل : ذو السَّناَمين الهائج. : الّطِ

 : إذا جامعَها. طْبزا فالٌن جاريته طبز وقال غيره :

ْبطُ  اس عن ابن األعرابي :أهمله الليث وروى أبو العب: زبط   : صياُح البطة. الزَّ

بِيط ورَوى سلمة عن الفّراء :  ِصياح البطة. الزَّ

 ز ط م
 النِّكاح. : الَمْطز أهمله الليث وقال ابن دريد :: مطز 

 أبواب الزاي والدال
 أهملت وجوهها. زدت. زدظ. زدذ. زدث :

 ز د ر
 زرد. درز. دزر. زدر : مستعملة.

رد الليث :قال : زرد  رع والِمْغفر. الزَّ  : ِحلَُق الّدِ

ْردةُ  سلمة عن الفراء : رع ،  الزَّ  : ثقبها. السَّْردو: حلقة الّدِ

 .ازدرده ازدراداو أْزُرده َزردا .ازدردتهو،  زردتهوالطعام  سرطت أبو عبيد عن الكسائي :

َردان وقال غيره : يقال لفَْلهم المرأة :  األْيَر إذا أولجه أي يخنُقُه ، ويقال : يَْزُرد ما أنه ِضيق الخاتم ،، وله معنيان : أحده الزَّ

 : إذا خنقه. يَْزُرُده زْردا فالٌن فالنا زَرد

ي ً  والمعنى الثاني : أنه ُسّمِ  الزدراده الذَّكر إذا أُولج فيه. َزَردانا
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 ُمعتدل. لزَردان وقالت َخِلعَةٌ من نساء العرب إنَّ َهني

 الذَكر ، أي : يخنقه لضيقه. يزدرد ألنه زردانا سّمَي الفْلهموقال بعضهم : 

 . كأنك خنقت ُمْزَدَرَده ، وهو َحلقهُ.مزرود : إذا خنقته فهو أزدرده فالنا َزَردت يقال :

 .الدُّروز الثّوب ونحوه ، وهو معرب ، والجميعُ  َدْرزُ  : الدَّْرزُ  قال الليث :: درز 
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 .َدْرز : نعيُم الّدنيا ولذاتُها ، ويقال للدنيا : أمُ  الدَّْرز األعرابّي أنّه قال :َرَوى أبو العبّاس عن ابن 

 إذا تمكََّن من نعيم الدنيا.ـ  بالدال والذالـ  َذِرزَ والرجُل  َدِرزَ وقال : 

به من الُمساعاة ، وال يُعَرف له وابُن تُْرنى ، وذلك إذا كان ابن أََمٍة تُساِعي فجاءت  َدْرزة قال : والعرُب تقول للدَِّعّي : هو ابن

 أب.

 . وأوالُد فَْرتَنَى للسِفلة والسُّقاط ، قاله المبرد.َدْرزة ويقال : هؤالء أوالدُ 

 أهَملَه الليث.: دزر 

 وَدَسَره وَدفَعه بمعنًى واحد. َدَزره : الدفع ، يقال : الدَّْزرُ  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 وهو الحّق. (يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدرُ )، وسائُر القراء قرأوا : « الناُس أشتاتا يَْزُدرُ  يومئذٍ »بعُضهم : قرأ : زدر 

 وأْسَدَرْيه ، إذا جاء فارغا. أَْزَدَريه وقال ابن األعرابّي : يقال : جاَء فالٌن بَضِرب

 مهمل. ز د ل :

 ز د ن
 استُعِمل من وجوهه : زند.

ْندُ  قال اللّيث :: زند  ْندةو الزَّ ْندانو،  َزْندة : َخَشبتان يُستقَدح بهما ، فالسُّفلى الزَّ َعْظما الساِعد ، أحُدهما أرقُّ من اآلَخر ،  : الزَّ

ند الّذي يِلي اإلبهاَم هو الُكوع ، وَطرف الزندِ  فَطرفُ  ْسُغ مجتمعَ  الزَّ ْنَدين الّذي يلي الخْنِصَر الُكْرُسوع ، والرُّ ِدهما ، وِمن عن الزَّ

 : إذا كان بخيال ُمْمسكا. ُمَزند تُقَطَع يَُد السارق. ورجلٌ 

 .ُمَزنَّد وقال اللّيث : يقال للدَِّعّي :

 : إذا عاقَب فوق ما لَه. َزنَدو: إذا بَخل ،  َزنَدوالرجُل : إذا َكَذب ،  َزنَدَ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

وال يُحبك وال يحزك وال  يَُزنِّدك وال يَْزنُدك أحٌد على فَْضل َزبد ، وال يُْزنُدك يقال : ما قال : وأخبََرني عمرو عن أبيه أنه قال :

 يَشفك ، أي : ال يَِزيُدك.

ْندُ  وقال أبو عبيدة : يقال للدُّْرجة التي تَدّس في حياء الناقة إذا ظئرْت على َولِد غيرها :  والنُّْدأةُ. الزَّ

قةُ : إذا كان في حيائها قََرٌن ، فثَقَبوا حياَءها من كّل ناحية ثم َجعلوا في تلك الثّقب ُسيُورا وَعقَُدوها النا ُزنِّدتووقال ابن ُشميل : 

 .الزنيد َعْقدا شديدا ، فذلك

 وقال أَوُس بن َحَجر :

م  أَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ   ّن أ مريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  لريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريزَّنريريريريريريريريريريْ     فريريريريريريريريريريْ رق ثريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريَ ْه فريريريريريريريريريريَ  َدمسريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
 الرجُل : إذا ضاق صدره ؛ قال عدّي : تَزنَّد ويقال :

ه الريريريريريريرجريريريريريريريال فريريريريريريال تريريريريريريلريريريريريري   هريريريريريريريْ   ذا أنريريريريريريريه فريريريريريريرياكريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريل مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوا وال تريريريريريريريريريتريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريّ و  

  
 : سريع الغضب. مزنّد ورجل
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 ز د ف
 فزد. زفد. زدف : مستعملة.

لَهُ ،  فُْزدَ  نهايَتها : لَم يْحَرْم َمنْ أبو عبيد عن األصمعّي : تقول العََرب لمن يَِصل إلى َطَرٍف ِمن حاَجتِه وهو يطلب : فزد 

اقنَْع بما ُرِزْقَت منها ، فإنّك غيُر محروم ؛ وأصُل  وبعُضهم يقول : َمْن فُْصَد له ؛ وهو األصل ، فقُِلبت الصاد زايا ، فيقال له :

نت الصاد فقيل : فُْصَد ؛ أل له ، أو فُْصَد له : فُْزدَ  قولهم : َمنْ  نّه أخّف ، وأصلُه من الفَصد ، وهو أَن يؤخذ فُِصَد له ، ثم ُسّكِ

َمِصيٌر فيُلقَم ِعرقا مفصودا في يد البعير حتّى يمتلىء َدما ، ثم يُشَوى ويُؤكَل ، وكان هذا من مآكل العرب في الجاهليّة ، فلّما 

 نزل تحريم الّدم تََركوه.

مُت الفرَس الشعيَر فانصَ « : نوادر األعراب»في : زفد  إِيّاه ، وَزَكتُّه إِيّاه ، ومعناه  َزفَْدتُهوّم سمنا ، وَحَشْوتُه إيّاه ، يقال : َصمَّ

 كلّه الِملء.

تر ، : زدف  تْر. أَْزَدفَ ويقال : أَْسَدَف عليه الّسِ  عليه الّسِ

 ز د ب
 استُعِمل من وجوهه : زبد.

 .ُمْزبِد فهو إْزبادا البحرُ  أَْزبَدَ  اللّيث :: زبد 

ْبدُ واإلنسان : إذا َغِضب فَظهر على ِصماَغْيه َزبََدتان ،  تََزبَّدَ و ، وهو ما َخلَص  ُزْبدة : ُزْبد السَّمن ، قَبَل يُْسأل ، والِقْطعة منه الزُّ

بَد ، ومن أمثالهم : قد َصّرح الَمْحُض عن تََزبّده من اللّبن إذا ُمِخض ، وإذا أَخَذ الرجُل صفَو الشيء قيل : قد بَد ن، يَعنُو الزَّ  بالزَّ

دق الّذي تتبين حقيقتُه بعد الّشك فيه.  رْغَوةَ اللّبن ، والصَّريُح : اللبُن الَمْحض الّذي تحت الّرغوة ، يُضَرب َمثال للّصِ

بدةُ  ويقال : ارتجنَتِ  بدة إذا اختلََطت باللّبن فلم تخلَص منه ، وإذا َخلَصت الزُّ فقد ذهب االرتجال ، يُضرب هذا َمثاَل لألمر  الزُّ

 الذي يَلتبِس فال يُهتَدى لوجه الصواب فيه.

بدُ و اللّبن :  َزبدُ وْوُجه. : إذا ثاَر مَ  َزبدٌ  : زبُد الجَمل الهائج ، وهو لُغاُمه األبيُض الذي يجتِمع على َمشافره إذا هاج. وللبحرِ  الزَّ

 رْغَوته.

 .«المشركين َزْبدَ  إنا ال نقبَل»هديّة فَردَّها وقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أّن رجال من المشركين أهَدى النبّي و

 .أَْزبُده منـ  بضم الباءـ  َزْبدا أَزبُُدهُ  : إذا أعطيتَه ، فإِن أطعمته ُزْبدا قلَت : أْزبُِده فالنا َزبْدتُ  أبو عبيد عن األصمعّي : يقال :

 : إذا َحلف بها ؛ وأَنشد : متزبِّد فالٌن يَمينا فهو تزبّدَ  أبو عمرو :

ه  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريم  أنريريريريريريريريريريريريريّ ّذاَء يريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريَزبريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريارِ َ    هريريريريريريريريو الريريريريريريريريكريريريريريريريرياذب  ا يت األمريريريريريريريريوَر الريريريريريريريريبريريريريريريريري 

  
بدة ابتَلَعها ابتالعَ  : تََزبَّدهاو: األُمور المنَكرة.  الَحذّاء قال :  ونحٌو منه قولهم :،  الزُّ
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لِّيانة.  َجذَّها َجذَّ الَعْت الصِّ
بّادو بّادو: نبٌت معروف ،  الزُّ بد ، ومنه قولهم : اختَلَط الخاثِرُ  الزُّ بّاد : الزُّ ، وذلك إذا ارتََجن ، يُضَرب َمثال الختالط الحّق  بالزُّ

 بالباطل.

لنَْعمة كانت في بََدنها ، وهي  ُزبَيدة : لقُب امرأة ، قيل لها : ُزبَْيدةومدينةٌ من ُمُدن اليََمن.  : َزبِيدو: قبيلةٌ من قبائل اليَمن.  ُزبَيدو

 نَتَفَته وجّوَدتّه لَتغِزلَه. المرأةُ قُْطنَها : إذا َزبَّدتِ  أّم األمين محمد. ويقال :

 ز د م
 ، أي : لم نَِجد لها بَْردا. َمْزَدة يقال : ما َوَجْدنا لها العاَم َمْصَدةً وال: مزد 

 ابب الزاي والتاء
 أهملت وجوهها. ز ت ث :ـ  ز ت ذـ  ز ت ظ

 ز ت ر
 استعمل من وجوهها : ترز. زرت.

 : اليابس بال ُروح. التّاِرزُ والرجُل : إذا مات ويَبِس ،  تَرز قال الليث :: ترز 

 وقال أبو ذَُؤْيب :

يريريريريريريريريٌق اترٌُّ  لريريريريريريريريِ و فريريريريريريريريَ بريريريريريريريري  كريريريريريريريريْ ا كريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ كريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
رَع    ه هريريريريريريريريريريريريريريريو أَبريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِه ِ ال أنريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريريريريْ    ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الماُء : إذا َجَمد. تَِرزَ والرجل : إذا ماَت ، بكسر الراء.  تَِرز ثعلب عن ابن األعرابّي :

 إذا َهلَك.ـ  بالفتحـ  تََرز زقلُت : وغيُره يجي

 أهَملَه الليث.: زرت 

 : إذا َخنَقَهُ. َزَرتَهووقال غيُره : َزَرَده 

 [ز ت ل]
 : إذا َدفَعه. لَتََزه لَتْزا الدَّْفع ، وقد : اللَّتْز أهمله الليث. وقال ابن دريد :: لتز 

 ز ت ن
ْيتون: زتن  ْيتون وِمثلُه قَْيعُون أصلُه القَْيع ، وكذلك: معروف ، والنون فيه زائدة ،  الزَّ يت وهو الّدهن. الزَّ  : َشجرةُ الزَّ

 ز ت ف
 استُعمل من وجوهه : زفت.

ْفتُ  قال الليث :: زفت  فت ، وهو المقيَّر المَزفَّت : الِقير. ويقال لبعض أوعيِة الَخْمر : الّزِ  وسلمعليههللاصلىونََهى النبيُّ  .بالّزِ

فتُ و،  المزفَّت في الِوَعاءعن االنتباذ  قاق للَخْمر والَخّل.  الّزِ غيُر الِقيِر الذي تُقَيَُّر به السُّفُن ، وهو شيٌء لَِزج أسَوُد يَُمتَّن به الّزِ

قاق ال يْيبَس. ِزْفتُ ووقِيُر السُّفِن. يُيَبّس عليها ،   الّزِ

 ، وَكتَّه في أُذُنه َكتّا بمعنًى. َزْفتا فالٌن في أُذُن فالٍن الحديث َزفَتَ  « :النَّوادر»وفي 
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 مهمل. ز ت ب :

 ز ت م
 متز.ـ  استعمل من وجوهه : زمت

ِميت قال الليث :: زمت   : السَّاكت. الزَّ

ت ورجل يتو متزّمِ  .َزماتَةٌ  ، وفيه ِزّمِ

تُ  وقال ابن بُُزرج : مَّ ْجلين ُدوَن الغُداف شيئا. ويقال :: طائر أسَود يتلّون في الشمس ألوانا ، أحمُر الِمنقار  الزُّ  والّرِ

ن ألوانا متغايرة. ُمزمئت : فهو اْزَمأََت يَْزَمئُِت ازِمئْتاتا  : إذا تلوَّ

يتو َزِميت وقال ابن األعرابي : رجلٌ   إذا تََوقَّر في َمجِلسه. : ِزّمِ

يت : من أَْرَزنِِهْم وأَْوقَِرهم ، وأنشد غيره فيأي  ،في الَمْجلس أَْزَمتِهم أنه كان ِمن وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و ّمِ  الّزِ

 بمعنى الساكت :

يريريريريريريريريه  و  ٌن ُِّمريريريريريريريريِّ ٌر ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريرب  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريريربريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه   مريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس ملريريريريريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أهَمله الليث.: متز 

 فالٌن بَسْلِحه : إذا َرَمى به ، وَمتَس بَسْلِحه ِمثْله ولم أسمعهما لغيره. َمتزَ  وقال ابن ُدَريد :

 والزاي قد أهملت مع الظاء ومع الذال ومع الثاء إلى آخر الحروف.

 ابب الزاي والراء

 مهمل. ز ر ل :

 ز ر ن
 [.مستعملة] (1)نزر. رزن. زنر. رنز. نرز 

 اإِلْلحاح في السؤال. : رُ النَّزْ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي :: نزر 

في َسفَر فسأله عن شيء فلم يُِجبه ، ثم عاد فسأَله فَلم  وسلمعليههللاصلىكان يساير النبي  عنههللارضيفي الحديث : أّن ُعَمر و

ك يا بَن الَخطَّاب. ت لها : ثَِكلَتْك أمُّ  يُجيبُك.برسول هللا مرارا ال  نََزْرتَ  يُِجبه ، فقال لنفسه كالمبّكِ

 قلت : ومعناه أنّك أَلحْحَت عليه في المسألة إلحاحا أدَّبك بسكوته عنك ، وقال كثيّر :

لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَل  ذا ائريريريريريريريريريريريريَل ا ريريريريريريريريريريريريَ ز ر الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  اَل أَنريريريريريريريريريريريريريْ

  
رُِ   ور مَل تريريريريريريريريريريَ ْزر  الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ ريريريريريريريريريري  َل نريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا اعريريريريريريريريريريْ

  
 : إذا أَلحَ  َمْنزورا ، وعطاءً  نَْزرا أعطاه عطاءً  أراد لم تَْرأم ، فحذف الهجرة ويقال :

__________________ 
اللَّرُّ  : ِفعٌل مماٌ  وهو االسريريريريريتخفاء من فزع ، وبه  ي الرجل نرَذأَب »: (نرُّ)« اللسريريريريريان»( سريريريريري    ريريريريرير  هذه املادأب يف امل بوعة. ويف 1)

 وانرُّأب ، ومل َيئ يف كالُ العرب نون بع ها راء  ال هذا ، وليس بصحيح.
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 ا. ه.« اللَّريزِيُّ اَّاس  فال أدري    َأي  يء نس ابن األعرايب : نريْرٌُّ موضع ، قال : وأما 
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 :  ذا مل ي ِلّح عليه فيه ، بل أع اه َعْفوا ن ومله قول ه : َمْلزور عليه فيه. وع اء  َغت
ه  ز َرنريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريْ َو مريريريريريريريريريا  اتك ال تريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريْذ عريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
اِرِب   لريريريريريريوِغ الريريريريريريكريريريريريريريْ ِر َرنريريريريريريق  املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريريَ  بريريريريريري 

  
 : قليل. َمْنزور ، وَعطاءٌ  نَْزر وهو نزراو ر نَزارةً يَنزُ  الشيءُ  نَُزر وقال اللّيث :

 .نُُزر : قليلة الَولَد ، ونِْسوة نَُزرٌ  وامرأةٌ 

 .مْنزور هللا ، وهو رجل أَنَزرهو. إذا كان قَليل الخير ، نزيُر نَزُر نَزارةً و نِزرو نَْزر وقال أبو زيد : َرُجل

 ؛ ومنه قول زيد بِن َعِدّي : نَُزور ويقال لكّل شيء يقّل :

اُ   وِد بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  َ ريريريريريريريريريريْ
مريريريريريريريريريرياِء املريريريريريريريريريري  أو كريريريريريريريريريريَ

  
ز ورَا  ِع ال يريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريوب نريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريْ  َرِذُِ الريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
 ، فَعوٌل بمعنى مفعول. الَمْنزور بمعنى النَُّزور وجائز أن يكون

 أيضا : القليلة اللبن ؛ وقد النَّزورو. النزار بينة نزور من اإلبل التي ال تكاد تلقح إال وهي كارهة. ناقة النزور وجائز أن يكون

 النزور إذا وجدت َمسَّ الفحل لَقحت. وقد نتقت تنتق : إذا حملت. قال شمر : قال عدة من الكالبيين : الناتقو. قال : نزرت نزرا

 إذا أعجله. رهنز : االستعجال واالستحثاث ؛ يقال :

 ، أي : بطيئا. نزرا ويقال : ما جئت إال

 : الناقة التي مات ولدها وهي ترأم ولد غيرها فال يجيء لبنها إالّ  النزورو .تنزره : القليل الكالم ال يتكلم حتى النزور النضر :

 فالن فالنا : إذا استخرج ما عنده قليال قليال. نزر . قال األصمعي :نزرا

 بن معد. نزار : إذا انتسب إلى تنّزرو

زون شمر : قال األصمعّي :: رزن  ْزن ، قال : ويقال : َرْزن : أماكُن مرتِفعةٌ يكون فيها الماء ، واحدها الرُّ ْلب  الرَّ : المكاُن الصُّ

ُزون فيفيه ُطَمأنينة يُمِسك الماء ؛ وقال أبو ذَُؤيب   : الرُّ

ه  يريريريريريريريريريريريريرياه  ر ُّ ونريريريريريريريريريريريريريِ َزَرْ  مريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريىت  ذا جريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع  و  الَوأب  يريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ زِّ مريريريريريريريريريريريريريري   أبيِّ مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْزن وقال ابن شميل : : مكاٌن ُمشِرف غليظ إلى َجْنبِه ، ويكون منفِردا وحَده ، ويَقُوُد على َوْجه األرض للدعوة حجارةً ليس  الرَّ

ين شيء ال ينبت وظهُره ُمْستٍو ؛  : إذا كانت ذات  َرزانٌ  بيَِدي : إذا ثَقَْلته. وامرأةٌ  َرَزْنتُه وقَدْ  رزينٌ  ويقال : شيءٌ فيها من الّطِ

نَ  ؛ وقد َرِزين وقاٍر وَعفاف. ورجلٌ   الرجُل في مجِلسه : إذا توقَّر فيه. تَرزَّ

ة النافذة : ْوَزن ويقال للكوَّ واِزن ، وأحسبه معّربا وهي الرَّ  ، تكلّمت بها العرب. الرَّ

زن أَْرزانا وتجَمع  ، وأَنَشد لساعدة : ِرْزن جمع األَْرزان . قال األصمعّي فيما َرَوى عنه ابُن السّكيت :الّرِ

   ظَلَّْه ص واِفَن  ألْرُّاِن صاِديَة  
 : شجر تتخذ منه ِعِصيٌّ صلبة ؛ وأنشد : األرزن الليث :

 نبعة  َتْكِسر  ص ْلَ  اأَلْرَُِّن  و   
نانِيرُ  أبو عمرو :: زنر  غار. الزَّ  : الَحَصى الّصِ
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 وقال أبو زبيد :

ا قريريريريريريريريريريري  أملَّ هبريريريريريريريريريريريا ْمِء ممريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريِّ نُّ لريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريَِ

  
تِ   ِل مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا  الريريريريريريريزاننريريريريريريريِ جريريريريريريريْ   هلريريريريريريريَ

  
نّارو. ُزنّاَرةو ُزنَّْيرة الَحصى : َزنانير وقال الليث : واحدُ  يُّ يَُشده على َوَسطه. الزُّ ّمِ  : ما يَلبَُسه الذِّ

 إذا مألتَها ، وَزَمْرتها ِمثله. الِقْربَةَ : َزنَْرتُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : طويلةٌ عظيمةُ الجسم. ُمَزنََّرة قال : وامرأةٌ 

 فالٌن عينَه إلّي : إذا َشدَّ إليه النََّظر. َزنَّرَ  « :النوادر»وفي 

 : شجٌر تُتََّخذ منه ِعِصيٌّ ُصْلبَة ؛ وأَْنَشد : ألَْرَزنا وقال اللّيث :)

َعة  َتْكِسر  ص ْلَ  اأَلْرَُّنِ و       (1) نريبريْ
ر)و:  [رنز] ْنزو .(2) (: االنتساُب إلى نِزاِر بِن َمعد التَّنَزُّ ّز. الرُّ  لغةٌ في الرُّ

 ز ر ف
 زفر. زرف. فرز. فزر. رزف. رفز.

: معزول ؛  مفروزو ُمْفرزٌ  : النصيب. قال شمر : سهمٌ  الفريزو أَْفَرْزته الشيَء : قَسْمتُه ، وكذلك فَرزتُ  قال أبو ُعبيد :: فرز 

 ؛ هذا ذكره الليث. «فهو له فِرزا من أخذ شفعا فهو له ، ومن أخذ»في الحديث : و: الفرد.  الِفرزِ وكتبتُه من نسخة األيادي. 

 لصاحبه ، واحدا كان أو اثنين. الَمْفروز من النَّصيب فُِرزَ  ما الِفْرز إنّمابمعنى الفَْرد ؛  الِفرز قلت : ال أعرف

 : فُْرَجة بين َجبَلين. الفَْرز وقال أبو عمرو :

 وقال غيُره : هو موضع مطمئّن من َرْبَوتَْين ؛ وقال رؤبة :

 فريْرُِّ و   كم جاَوَُّْ  ِمْن مَسَ ب  
أْن : ما بين العََشَرة إلى األربعين. الِفْزرُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: فزر   من الضَّ

 قال شمر : الّصبة ما بين العشر إلى األربعين من المعزى.

 ، والبَْبُر يقال له : اْلَهَدبَّس. قال أبو عمر : الفَزارة . قال : أُْنثَاهُ الِفْزَرة : ابن البَْبر ، وبْنتُه الِفْزرُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 ا المبّرد :وأَنشدن

َ بَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا و  زارأب  و لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريريريه  هريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
َوِن و   يريريريريريريريريريريْ ْزَره  كريريريريريريريريريالضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ع  فريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ ْزر  يريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
 قال أبو عمرو : سألُت أبا العبّاس عن البيِت فلم يَْعِرفه ، وهذه الحروف َذَكرها اللّيث في كتابه ، وهي كلُّها صحيحة.

،  الِفْزر َعلَى ابن الهيثم ، قال ابن الكلبّي : من أمثالهم في ترك الشيء : ال أفعل ذلك ِمْعَزىأَْقَرأَنا المنذريُّ ألبي ُعبَيد فيما قَرأ 

 هو سعُد بُن زيد مناةَ  الِفْزروقال : 

__________________ 
 (.رُّن)( تكرار ، ت  ُ يف مادأب 1)
 (.نزر)( تكرار ، ت  ُ يف مادأب 2)
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أن ي ولوا  اْلِفْزرِ  ى فأَنَبريَها هلاك ، فتفّرقْه يف البالد ، فمعلاهم يف ِمْعَزىابن متيم. قال : وكان َواىَف املوسريريَم ِ عزَ 
 : مسىت َ تمَع تلك ، وهي ال َ تِمع ال َّهَر كلَّه.

يَ   وهو االثنان. فِْزر ألنّه قال : من أََخَذ منها واحدةً فهي له ، ال يُؤخذ منها الِفْزرُ  قال ابُن الكلبّي : إنَّما ُسّمِ

 هو الَجْدي نفُسه. الِفْزر و ُعبيد : وقال أبو ُعبيدة نحَو هذا الحديث ، وإاّل أنّه قال :قال أب

 وقال المنذرّي : قال أبو الهيثم : ال أعِرُف قوَل ابن الكلبّي هذا.

 قلُت أَنا : وما رأيُت أحدا يَْعِرفه.

رتَهاو أَْفَزْرتهاوالُجلَّة  فََزْرتُ  : ريح الَحَدبة. ويقال : الفََزرو: الفَْسخ  الفَْزرُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : َّتَّها. فَزَّ  : إذا فَت

 : هو الّذي في َظْهِره ُعْجرة عظيمة. أَْفَزر أبو ُعبَيد عن أبي َعْمرو : رجلٌ 

 : الَكْسر. الفَْزرُ  شمر :

هللاُ ظهوَرهم. فقلت : ما  فَزارة فََزرَ  لبني فقال : ؟الِقبابقال : وكنت بالبادية فرأيُت قِبابا مضروبة فقلت ألعرابّي : ِلَمْن هذه 

 فقال : َكَسَر هللا. ؟تَعني به

 : الشُّقوق والصُّدوع. الفُُزور وقال اللّيث :

رَ و روالثوُب  تَفزَّ  الحاِئُط : إذا تََشقَّق. تَفَزَّ

 : َهنَةٌ كنَْبَخٍة تَْخُرج في َمْعِرز الفَِخذ ُدَوْيَن ُمنتَهى العانة كغُدَّةٍ من قرحٍة تخرج باليد أو ِجراحة. الِفْزرُ وقال ؛ 

، وأَخذنا  الفاِزرَ  : الطريُق تَعلُو النَِّجاَف والقُوَر فتَْفِرُزها كأنّها تَُخدُّ في رؤوِسها ُخُدودا ، تقول : أَخْذنا الفاِزر وقال ابن ُشَميل :

، أي : ضربته بشيء فشققته ،  فزرا أنَف فالنٍ  فََزْرتُ  ، وهو طريٌق أَثََّر في رؤوس الجبال وفَقَرها. ويقال : فاِزر في طريقٍ 

 األْنف. َمْفُزورُ  فهو

 األْنف. َمْفُزورَ  في الحديث : كان َسْعدٌ و

، أي :  فاِرزٍ  الشْيَء من الشْيء ، أي : فصلته. وتكلََّم فالٌن بكالمٍ  فََرْزتُ  ، تقول : الفَْزرِ  قريٌب من الفَْرزُ  وقال بعُض أهِل اللُّغة :

 : بيٌِّن فاصل ، وأنَشد : فاِرزٌ  فََصَل به بين أمرين. قال : ولسانٌ 

ر   ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ
 

َر املريريريريريريريريريريريري   يّنِ  ذا مريريريريريريريريريريريريا َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اٌن فريريريريريريريريريارُّ    ي ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريرََّج عريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريِ

  
 ان جيدتان جاء بهما أبو ُعبيد في باب فعلت وأفعلت بمعنى واحد.لغت أفرزتهوالشيَء من الشيء ،  فرزت ويقال :

 ، وهي النَّْوبَة. فِْرَزة وقال أبو زيد : قال القَُشْيِرّي : يُقال للقُْرَصِة :

معروف ،  رزانُ الفِ و: طريقةٌ تأخذ في َرْملة في َدكاِدَك ليِّنة ، كأنّها َصْدع من األرض ُمنقاد طويٌل ِخْلقَة ؛  الفاِرزة وقال اللّيث :

 .فرازين فرزان الّشطرنج ، وجمعه

 إذا دناه منه ، وقال لَبيد : : َزَرف يَزِرف َزِريفاو،  َزَرف يَزِرف ُزُروفا ثعلب عن ابن األعرابّي :: رزف ـ  زرف
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ا َزرّافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ را ِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْل   بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريزِيريريريريريريريريريريريرير  فريريريريريريريريريريريريأطريريريريريريريريريريريريراِف مسريريريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : ما دنا منها.

رافة إذا اشتََرى : أَْزَرفووأَزلَف : إذا تَقدَّم.  أْزَرفَ وقال :  رافة . قال : وهيالزَّ رافةو الزُّ  ، والفتُح والتخفيف أفَصُحها. الزَّ

 : اْشتُرقا وبَلَْنق. الزرافة وقال اللّيث :

 يعني بَجماعتهم. : بَزّرافتهم أبو عبيد عن القَنانّي : أتَوني

 ، والتّخفيف أجَود ، وال أحفَُظ التشديد عن غيره. الزرافة فوقال : وغيُره القَنانّي مخفّ 

 : إذا تقدم. أْرَزفو أَْزَرف وقال ابن األعرابّي :

 وروى عنه : َرَزَف.

 : إذا تقّدمت إليه ، وأنَشد : أْزَرْفتُ وإليه  َزَرفتُ  أبو العبّاس :

ِسي َُّرِيَفا  ي ر َوْي ا ومت     ت َضحِّ
 أَْخبَْيتُها في السَّير. ورواه الصّرام عن شمر : أنا : أْزَرْفتهاوالناقةُ : أسَرعْت.  َزَرفَتِ  أقرأني اإليادّي له :وقال أبو عبيد فيما 

 ، الزاي قبل الراء. أزَرْفتُهاو َزَرفَت

جلين واسعةُ الَخْطو. قال :  َزُروف وقال اللّيث : ناقةٌ   لوا في هزيمة أو نحوها.: إذا أُعج إْزرافا القومُ  أَْزَرفو: طويلةُ الّرِ

 : إذا انتَقَض ونُِكس. يَزَرُف َزَرفانا الُجرحُ  َزِرف أبو عبيد عن األصمعّي :

ف وقال غيُره : ِخْمسٌ   : ُمتِْعٌب ، وقال ُملَْيح : ُمَزّرِ

   َيست  هبا للَ وُِ ِعٌْس م َزرِّف  
ْفر قال اللّيث :: زفر  فيرو الزَّ  َمدُّ النَّفَس ثم يَْرِمي به. : الشَِّهيقوبه.  يَْزِفرُ  : أن يَمأل الرجُل َصدَره َغّما ثم الزَّ

فير ، [106هود : ] (هَلُْم ِفيها َزِفْي  َوَشِهيق  )وقال الفّراء في قول هللا تعالى :   آخُره. الشَِّهيقُ و: أّول نَِهيق الحمار وشبِهه ،  الزَّ

فِير وقال الّزجاج :  : األنيُن الشديُد المرتفع جّدا. الشَِّهيقومن َشديد األَنين وقَبيِحه.  الزَّ

 هذا البعير ، أي : هو َمْزفُور الَحلق. َزْفَرةَ  الشديُد تالحم المفَاِصل. وتقول : ما أَشدّ  من الّدواُب : المزفورُ  وقال اللّيث :

فْ  وقال أبو ُعبيدة : يقال للفَرِس : إنه لعظيمُ   ، أي : عظيُم الجوف ، وقال الَجْعِدّي : رةالزُّ

مَّ َوملَْ  َرأب  فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى َُّفريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريِ

  
ِم   ة  وال َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع    ِدقريريريريريريريريريريريريريريريّ ْرجريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فَِخيَط على ذلك. َزفَرَ  أبدا من عظم َجْوفه ، فكأنَّه زافِرٌ  يقول : كأنَّه

 وقال ابن السّكيت في قول الّراعي يصف إبال :

ْه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى  ِويريريريريريريريريريريريَ وُّيريريريريريريريريريريريٌة طريريريريريريريريريريري  راهتريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريري   َُّفريريريريريريريريريريريَ

  
ز وال  َن نريريريريريريريريريري  َزلريريريريريريريريريْ ِر قريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريَ اطريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ يَّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريَ

  
ْفَرة ثم َخِلقْت على ذلك ، والقول اآلَخر : َزفََرتْ  فيه قوالن : أحُدهما : كأنّها  الَوَسط ، والقَناِطُر األَزج. : الزَّ

فَر شمر : جال : القَِويُّ على الزُّ  من الّرِ
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 :  ذا محل. اَُّْدَفرو  َُّفر اَّماالِ  ، ي ال :
 وقال الُكَميت :

ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو
َ
يريريريريريريريريريريريال  امل  رِ ب  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ وع غريريريريريريريريريريريِ

  
ل    ْوفريريريريريريريريريريريريريَ ر  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ َك الريريريريريريريريريريريريريزُّفريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريري   ِع ألمريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : تَحِمل الِقرب المملوَءة ماًء. ،الِقَرب يوَم َخْيبر تسقي الناسَ  تَْزفِر في الحديث : أّن امرأةً كانتو

ْفر وقال الليث :  الّذي يُِعين على َحْمل الِقْربة ، وأَنَشد : : الّزافرو: الِقْربة.  الّزِ

ْم  عريريريريريريريريَ يت كريريريريريريريريانريريريريريريريريه ُّمريريريريريريريرياان يف الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ    بريريريريريريريريِن الريريريريريريريريّ

  
را   ل َُّفريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريِ ْم و  ريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ ؤ ول   لريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

هريريريريريريريريْم  ا رأَيريريريريريريريريتريريريريريريريريَ لريريريريريريريريّ َزبريريريريريريريريوا يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء عريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريريَ

  
ِق   واتريريريريريريريريريِ َل الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَج  ألُّْفريريريريريريريريرياِر مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
واِفرو  الِقَرب. يَْزفِْرن : اإلماء اللّواتي الزَّ

 القوِم أنصاُرهم. زافرةُ  أبو عبيد عن أبي عمرو قال :

 ، يعني َرْهَطه وقوَمه. زافَِرتُه سلََمة عن الفّراء : جاءنا فالن ومعه

يش من السَّهم فهوأبو عبيد عن األصمعّي قال : ما ُدوَن   ، وما ُدون ذلك إلى َوَسطه فهو الَمتْن. الّزافرة الّرِ

 السهم أَسفُل من النِّصف بقليل إلى النَّصل. زافرةُ  وقال ابن ُشَميل :

 : إذا استقى فحمل. زفر يزفروالكاهل وما يليه.  الزافرة أبو الهيثم :

ْفر وقال أبو عمرو : قاء الّذي يَحِمل ال الّزِ ْخم :: الّسِ ، وللّرجل الَجواد  ُزفَر ، ولألَسَد : َزفَر راعي فيه ماَءه ، ويقال : للَجَمل الضَّ

 .ُزفَر :

 ، وهو الموضع الّذي يَْزِفر منه ، وأَنَشد : الُمْزَدفَر وقال أبو ُعبيدة في ُجْؤُجؤ الفََرس :

ة  و  نْيِ يف بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرْكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْو   ِذرَاعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِن   ؤجريريريريريريريريريريريريريريؤ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رْ    جريريريريريريريريريريريريريري  ْزَدفريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 املريريريريريريريريريريريريريري

  
 أهَملَه الليث.: رفز 

 وقرأت في بعض الُكتب شعرا ال أَدِري ما صّحته :

رو   بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري أب لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ اء  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ

  
ز    ْرق الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريرييريريريريريريح  الريريريريريريرّافريريريريريريِ ٌه هبريريريريريريريا الريريريريريريعريريريريريريِ يريريريريريريريْ  مريريريريريريَ

  
 ، أي : نَبَّاض. لَرفّاز الِعْرق إذا َضَرب. وإن ِعْرقه َرفَزَ  هكذا قيّده كاتبُه ، وفّسره :

فّاز أعرفقلت : ال   بمعنى النَّبّاض ؛ ولعلّه راِقٌز بالقاف بمعنى راقِص. الرَّ

 ز ر ب
 مستعمالت. رزب :ـ  بزرـ  ربزـ  برزـ  زبرـ  زرب

 وبََذرتُه. بَزْرتُه : كلُّ َحب يُنثَر للنَّبات ، تقول : البَْزر قال الليث :: بزر 

 َضربتَه بها.إذا  : بَْزرا بالعََصا بَزْرتهُ  أبو عبيد عن األموّي :

 والقَصيدةُ. البَْيزارةُ  ابن نجدة عن أبي زيد : يقال للعََصا :
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 : ِمثُل َخَشبة القَّصاِرين المْبَزرُ  وقال اللّيث :
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 به ال ّياب يف املاء. ت بَزر
 : الّذي يَحِمل البازّي. البَْيزارُ وقال : 

 الُحبُوب الّتي فيها ِصغَر ، مثل ُحبُوب البَْقل وما أَشبَهها. : البُُزورو، وكالُهَما دخيل.  الباِزيار قلُت : وغيُره يقول :

ةٌ  ، أي : بَْزَره : الرجُل الكثيُر الَولَِد ، يقال : ما أكثَر المْبزورُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : : ذاُت َعَدد كثير  بََزَرى َولَده. وعزَّ

 وأنشَد :

َزَرى بريريريريريريريريريريريريريريريريزو   زأٌّب بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه   عريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَبريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريريِ    ز  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  و    ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريا رامريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 عدٌد كثير ، وأَنَشد : بََزَرى قال :

ى  عريريريريريريريريا َذا هلريريريريريريريري   ْ َرأب   ريريريريريريريريَْ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
َزَرى و   زّا بريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريا وعريريريريريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريريريريريْ َ دا فريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رولَقب لبني أبي بكر بن كالب ،  البََزرىوقال :   الرجُل : إذا انتمى إليهم. تبزَّ

 وقال القَتّال الِكالبّي :

لريريريريريريريريريا ذا مريريريريريريريريريا  رو ْ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريََ

  
بريريريريريريريريريريّزر    تريريريريريريريريريريَ زأب  تريريريريريريريريريريريَ َزَرى مريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريِ و الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريَ

  
 : المرأةُ الكثيرةُ الَولَد. البَْزراءوقال : 

ْبراءُ و ْلبة على السَّير. الزَّ  : الصُّ

 : األَْوالد. البَْزرُ و: الُمخاط.  البَْزرو

ْبر قال الليث :: زبر   َزبَْرتُها ، أي : َطَويتُها. : طيُّ البِئْر ، تقول : الزَّ

 وُجوٌل. َزْبر أبو ُعبيد عن األصمعّي : إذا لم يكن للرجل رأٌي قيل : ما لَه

ْبرُ  ثعلب عن ابن األعرابي : ْبر ، يقال : ما لَه َصْبٌر وال الزَّ  .َزْبر : الصَّ

 له وال ُجول. زْبرَ  وُجول وال َزْبر للرجل الّذي ال َعقَل له وال َرأْي لهوأخبََرني الُمنِذرّي عن أبي الَهْيثَم يقال 

ْبر قال : وأصلُ   َطيُّ البئر إذا ُطِويت تماسكْت واستَحكمْت. الزَّ

ْبروقال :  ْجر ، ألّن من الزَّ  البِئْر بالطَّي. كَزْبر عن الغَّي فقد أحَكْمتَه ، َزبَْرتَه : الزَّ

 : إذا كتَْبتَه. َذبَْرتُهوالكتاَب  َزبَْرتُ  ني عن ابن السّكيت قال أبو عبيدة :قال : وأخبََرني الَحّرا

 : قَرأْتُه. َذبَْرتُهوكتبتُه ،  الكتاَب : َزبَْرتُ  قال : وقال األصمعي :

 كتابتي. ، أي : تَْزِبَرتي وقال أعرابّي : إني ألعِرف

بُور وقال اللّيث :  األنبياء :] (َوَلَقْد َكتَ ْبنا يف الزَّبُوِر ِمْن بَ ْعِد الذ ِْكرِ )، وقال هللا َجلَّ وعّز :  َزبُور : الكتاب ، وكلُّ كتابِ  الزَّ

105.] 

بور ُرِوي عن أبي ُهَريرة أنّه قال :و  من بَْعَد التوراة. (ِمْن بَ ْعِد الذ ِْكرِ ): ما أُنِزل على داود  الزَّ

بور ولقد كتبنا في)وقرأ َسِعيد بُن ُجبَير :   بضم الزاي. (الزُّ

 : التّوراة واإلنجيل والقرآن. الُزبُور وقال :
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كر : الّذي في السماء.  قال : والذِّ

بور وقيل :  ، أي : ُكتِب. ُزبِر فَعوٌل بمعنى مفعول ، كأنه الزَّ
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األسد ، وهي  ُزْبرةُ  كتفا األسد ، وهماالخراتاِن ، وهما كوكبان بينهما قَْدُر َسْوط ، وهما  وقال ابن كناسة : من كواكب األَسد :

برة كلُّها يمانية ، وأصلُ   الشَّعر الذي بين كتفَي األسد. : الزُّ

ْبرة وقال الليث :  .ُزْبره : شْعٌر مجتمٌع على موضع الكاهل من األسد ، وفي ِمْرفَقَْيِه ، وكلُّ شعر يكون كذلك مجتمعا فهو الزُّ

 مةٌ منه.الحديد : قطعةٌ ضخ ُزْبَرةوقال : 

نَ ُهْم زُبُراً )وقال الفّراء في قوله :  آُتوِن )، من قرأ بفتح الباء أراد قِطعا ، مثل قوله :  [53المؤمنون : ] (فَ تَ َقطَُّعوا َأْمَرُهْم بَ ي ْ
 [.96الكهف : ] (زُبَ َر احْلَِديدِ 

 واحد ، وهللا أعلم. ُزبَرو ُزبُر قال : والمعنى في

قوا في دينهم. ُزْبرة ، أراد قَِطعا ، جمع ُزبَرا ومن قرأ زبور أراد ُكتُبا ، جمع ُزبُراً  وقال الّزّجاج : ومن قرأ  ، وإنما أراد تفرَّ

ى َزْبَراء الكاهل ، واألنثى ُزْبرة : الضخمُ  األْزبَرُ  وقال الليث : ، فكانت إذا غِضبْت قال  َزْبَراء ، وكان لألحنف خادٌم تسمَّ

 .َزْبَراُؤه فذهبَْت مثال حتى قيل لكل من هاج غضبُه : هاجت،  َزْبَراء األحنف : هاجتْ 

 .ُمَزأْبَر الثّوُب فهو زأْبَرَ  وقد ِزئْبَر بضم الباء ، وال يقال ِزئْبُرُ  الثَّوب. وقد قيل : ِزئْبِر وقال ابن السكيت : هو

ئبُرُ  وقال الليث : الِهّرِ : إذا وفَى َشعُره وَكثَُر ، وقال  ازبِئَْرار ومنه اشتُقالخّزِ والقَطيفة والثوب ونحوه ؛  ِزئْبُرـ  بضم الباءـ  الّزِ

ار :  المرَّ

رَارِه  ون يف اُّْبريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ َو َوْرد  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريْ

  
رّ و   ْزبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ ْوِن مريريريريريريريريريريا مل يريريريريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريري 

  
 الوبَر والنبات : إذا نَبََت. ازبأَرَّ  أبو زيد :

بِرُّ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  من الرجال : الشديد. الّزِ

 وقال أبو محمد الفَْقعَِسّي :

   أكون َ ّ أس ا ُِِّبرّا 
 األَسد : منزٌل من منازل القَمر ، وقد َمرَّ تفسيره. ُزْبرةو

بير َسلمة عن الفّراء :  : الّداهية. الزَّ

 : الحمأَة. وأَنشد : الّزبيرو

   ت القي من  ِل الزُّبْتِ الزَِّبتَا 
 : إذا َشُجع. اْزبَروالرجُل : إذا َعظَم جسُمه ،  اْزبَرَّ  األعرابّي :وقال ابن 

 .بزأبرهو بَزْوبَِره أبو ُعبَيد عن أبي زيد : أَخذ الشيء بَزْغبَِره : إذا أخذه كله ، فلم يدْع منه شيئا ، وكذلك أخَذه

ْوبر وقال ابن حبيب :  : الداهية في قول الفََرْزَدق : الزَّ

عريريريريريريريريَ ّ  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري أب    ذا قريريريريريريريريال غريريريريريريريرياو  مريريريريريريريرين  مريريريريريريريريَ

  
رَا  َرٌب قريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَي بريريريريريريريريريريَزْوبريريريريريريريريريريريَ  هبريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريَ

  
 أي : قامت عليَّ بداهيَة.

 وقال غيره : معناه : أَنها تُنَسب إليَّ كلُّها ولم أَقُْلها.
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 إلى داري فوضْعنا له قطيفةً  وسلمعليههللاصلىرَوى َشمر في كتابه حديثا لعبد هللا بن بُْسر أنه قال : جاَء رسوُل هللا : ربز 

 .َربيَزةً 

 أَْربَْزته ، أي : َضْخم. وقد ربازةً  َكْبُشكَ  َربُزَ  ، أي : ضخم ، وقد ربيز قال شمر : حدثني أبو محمد عن المظفّر أنه قال : َكْبشٌ 

 .إْربازا أنا

بيز قال شمر : وقال أبو َعْدنان :  الرجُل الظريف الكيس. : الرَّ

بيز وقال أبو زيد : ميز من الرجال : الرَّ  ، وَرُمز رمازةً بمعنى واحد. َربَُز رباَزة العاقل الثّخين. وقد والزَّ

 وُمْرتمز. ُمْرتَبزٌ  وَرِميز : إذا كان كثيرا في فنِّه ، وهو َربيز وقال غيره : فالنٌ 

ِريبةُ  أبو ُعبَيد عن الكسائي :: رزب ـ  زرب  .َزَرْبتُها أَْزُربُها َزْربا قال منه :: حظيرةٌ من َخشب تُعمل للغنم ، ي الزُّ

ْربُ  قال : وقال أبو عمرو :  الغَنَم. َزْربُ  : الَمْدَخل ، ومنه الزَّ

ْرب اْنِزرابا في اْنَزَرب وقال غيره :  : إذا َدَخل فيه. الزَّ

ْرب وقال ابن األعرابي : ْربُ و: َمِسيل الماء.  الّزِ  : الَحِظيرة. الزَّ

 الماُء وَسِرب : إذا ساَل. َزِربوقال : 

 السَّبع : موضعهُ الّذي يَكتنُّ فيه. َزِريبةُ  وقال ابن السّكيت :

ِربُ  وقال اللْيث : ى الزَّ  .َزِريبةو َزْربا : موضُع الغَنَم ، يسمَّ

ْربُ وقال :   : قُتْرة الّرامي ، قال ُرؤبةُ : الزَّ

   يف الزَّْرب لو َ َض   َ ْر  ما َبَصْق 
ُثوثَة  ))ّجاج في قوله جّل وعّز : وقال الزّ  رابيّ  ، [16الغاشية : ] ((16َوَزراِبُ َمب ْ  .َزْربِيَّة البُُسُط واحدتُها : الزَّ

 وقال الفّراء : هي الطَّنافِس لها َخْمل َرقيق.

ُثوثَة  )َوَزراِبُ )وأخبََرني ابن رزين عن محّمد بِن عمرو َعن الشاه المؤّرج أنه قال في قول هللا جّل وعّز :   قال : ((16 َمب ْ

النَّْبت ،  بَزرابيِ  ، فلّما رأَوا األْلوان في البُُسط والفُُرش والقُُطف َشبَّهوها اْزَربَ  النَّبت إذا اصفَرَّ واحَمرَّ وفيه ُخْضرة وقد َزرابيّ 

 وكذلك العَْبقَِرّي من الثِّياب والفُُرش.

ْربيّة ويل للعرب من شر اقترب. ويل أنه قال : عنههللارضيعن أبي هريرة و  .للزَّ

 قال : الذين يدخلون على األمراء ، فإذا قالوا شرا أو قالوا شيئا قالوا َصَدَق. ؟الزربيّة قيل : وما

ْريابُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  الذَّهب. : الّزِ

ريابُ و  .الِمْرزابُ و رابُ الِمزْ  ويقال للِميزاِب : : األصفَر من كل شيء. قال : الّزِ

 لغة الِميزاُب. الِمْرزابُ  وقال اللّيث :

 ونحو ذلك قال الفّراء وأبو حاتم. الِمْزَراب وقال ابن السّكيت : هو الِميَزاُب ، وجمعُه الَمآِزيب وال يقال

 : ِشبه ُعَصيٍَّة من الِمْرَزابَة وقال اللّيث :
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 يم  ّففوا الباء ، وأَنَةَ  :مَس ي  ، واإلْرَُّبَّة لغٌة فيها  ذا قالوها  مل
   َضْربك  ملِْرَُّبَة الع وَد اللَِّخْر 

 قلُت : ونحو ذلك َروى أبو عبيد عن الفّراء.

 : إذا كان قصيرا غليظا. أْرَزبٌ  وكذلك قال ابُن السّكيت مثله في المرزبة واإلرزبة. أبو عبيد عن األصمعّي : رجلٌ 

 : كبير ، ورجٌل قِْرَشبٌّ : َسّيُء الحال. أْرَزبٌ  رجلٌ أبو العبّاس عن ابن األعرابي : 

 : العظيُم الِجسم األحمُق ، وأَنَشد األصمعّي : اإلْرَزبُ  وقال أيضا :

 َحيَّا أ نٌَّح أْرَُّبُّ 
   َكزُّ امل

 تَختبىء بفناء قُبتها. برزة في حديث أّم َمعبد الُخزاعية : أنها كانت امرأة: برز 

 من النِّساء : الجليلةُ التي تظَهر للناس ويجلس إليها القوُم. بَْرَزةُ ال قال أبو ُعبيد :

بَْيِرّي : قة  البرزةُ  وأخبَرني المنذريُّ عن أبي العباس عن ابن األعرابي قال : قال الزُّ من النساء التي ليسْت بالُمتزايلة وال الُمْحَزّمِ

قَة]  [.الُمْخَرّمِ

 هها تستُره عنك وتنَكبُّ إلى األرض.: التي تُزايلك بوج المتزايلةوقال : 

قة قَة]قال : والمْحَزّمِ  : التي ال تتكلم إذا ُكلِّمت. [الُمْخَرّمِ

 طاهُر الُخلُق عفيف. بَْرز الليث : رجلٌ 

 : موثوٌق برأيها وعفاِفها ، وقال العجاج : بْرزة وامرأةٌ 

 ذ و العفافة الرَبُِّْي   و   بريْرٌُّ 
 ، أي : هو منكشف الشأن ظاهره. برزٌ  ويقال :

. وإذا تسابقت بَرز : المكاُن الفضاء من األرض البعيُد الواسع ، وإذا خرج اإلنساُن إلى ذلك الموضع قيل : قد البَرازُ وقال : 

ز الخيُل قيل لسابقها : قد ط : برَّ زتَ  عليها ، وإذا قيل مخفَّف فمعناه ظهَر بعَد الخفاء ، وإنما قيل في التَغوُّ فالٌن كنايةً أي خرج  برَّ

 إلى بَراٍز من األرض.

 الِقْرنان. تبارزَ  : أُخذ من هذا ، البِرازُ و: الحرب.  المبارزةو

 الرجُل : إذا عزم على السَّفر. أبرز ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وهو الغائط. البِراز : إذا خرج إلى برزو: إذ ظهر بعد خموله.  برزَ و

 ، أي : ظاهرة بال جبل وال تّل وال رمل. [47الكهف : ] (َوتَ َرى اْْلَْرَض ابِرزَةً ):  وقال في قول هللا تعالى

 ، قال لبيد : أبَرْزت من المْبُروز أبو عبيد عن أبي عمرو :

َ ٌد عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ألريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريريريريه  ٌ  جريريريريريريريريريريَ ْذهريريريريريريريريريريَ  أو مريريريريريريريريريري 

  
ربوُّ    َ

 املريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريوُ  و الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريريريق  املريريريريريريريريريريريريريري

  
 .َمْبروز أخرجته ، فهو الكتاَب : أبرزتُ  وقال ابن هانىء :

 .برزته برزا ، وهو المْنشور ، وقد َمْبروزا وقد أعَطْوه كتابا
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 لفظه واحد من الفعلين. يَبُرز ألن أَبَرْزت وهو من الَمْبُروزَ  وقال الفّراء : إنّما أجازوا

 وقال أبو حاتم في بيت لَبيد إنما هو :

 رْبُّ  
   الّلاطق  امل

واة فِرارا من  حاف.ُمزاَحف ، فغيّره الرُّ  الّزِ

 .اإلْبِريزَ  إذا اتََّخذ أَبَرزَ والَحْلُي الصافي من الذهب ،  : اإلبِريزُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي :

إن هللا ليُجّرب أحَدكم بالبالَء كما يُجّرب أحُدكم ذهبَه »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىعن النبي  عنههللارضيعن أبي أمامة و

، فذلك الذي نجاه هللا من السيئات. ومنهم من يخرج من الذهب ُدون ذلك ، وهو الذي  ( 1)اإلبريز الذهبفمنه ما يخرج ك !بالنار

 .«يشك بعض الشك ، ومنهم من يخرج كالذهب األموه ، فذلك الذي أُْفتِن

 والِعقياُن والعسجُد. وقال النابغة : اإلبرزي من الذهب : الخالص ، وهو اإلبريز قال شمر :

لريريريريريريريريرية  إلبريريريريريريريريريرُّي وجريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريا أبرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع   مريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريّ
  

ِن   ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياِ  اَّريريريريريريريريريواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
 
 الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّ ي واملريريريريريريريريري

  

 ز ر م
 مستعمالت. مزر :ـ  مرزـ  رزمـ  زَمزـ  زرمـ  رمز

فُوضع في ِحْجره فبَال عليه ، فأُخذ فقال :  عنهماهللارضيأتِي بالَحَسن بن علي  وسلمعليههللاصلىأنَّ النبّي »في الحديث : : زرم 

 .«ابني ، ثم دعا بماٍء فَصبّه عليه تُْزِرموا ال

 غيُره ، أي : قطعه. أَزرمهوبَْولََك.  أزرْمتَ  القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد : اإلزرامُ  قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 َعِدّي بن زيد :البول نفسه إذا انقطع. وقال  َزِرمَ و

 أو كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرياء لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريوَد بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريرياُ 

  
وب نريريريريريريريريريريريريريريزورَا  مريريريريريريريريريريريريريريِع ال يريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريري   ُّرُِ الريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
ِرم قال :  القليل المنقطع. فالزَّ

رم قال الليث : نَّْوُر يسمى َزِرم ما يبقي َجْعُره في ُدبُِره ، والفعل منه من السَّنانير والكالب : الزَّ  .أْزرم ، وكذلك الّسِ

 البيُع : إذا انقطع. زرمَ  ويقال :

ْهط ، قال األخطل : زِرم ثعلب عن ابن األعرابي : رجلٌ   : وهو الذَّليل القليُل الرَّ

م يف غريريريريريريريريريريريريريِت وامسريريريريريريريريريريريريري أب    لريريريريريريريريريريريريريوال بريريريريريريريريريريريريريالء كريريريريريريريريريريريريري 

  
َُ ا ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريف الريريريريريريريريريزَّرُِ   ه  مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريْ   ذا لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
: الناقة التي يقع بولها قليال قليال ، يقال لها إذا فعلت ذلك : قد أوزغت وأوسغت وشلشلت وأنعصت  الزرمُ  أبو عمرو :

 .أزرمتو

رم أبو عبيد عن األصمعي :  : المضيق عليه. الزَّ

__________________ 
 (.ب ر ُّ) (311/  5)« اللسان»، وامل به من « عن أيب أسامة»وكذلك فيه اَّ يث : « كاإلبز»( يف امل بوع : 1)
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 المنقبض ، الزاُي قبَل الراء. : المْزَرئِمُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 : المقشِعرُّ المجتمع الراء قبل الزاي. المْرَزئِمُ وقال أبو عبيد : 

 أو مزدنم. مزرئم أنه« المقشعر المجتمع»الزاي قبل الراء : كذا رواه ابن جعلة. شك أبو بكر في « المزرئم»قلت : الصواب : 

 : إذا غضب. ُمْرَزئِمٌ  الرجُل فهو ارَزأَمَ  « :الهمز»وقال أبو زيد في كتاب 

 : الالزُم مكانَه ال يَبَرح. الُمْرَمئزُّ  وقال األصمعّي :

 . والرازُخ نحَوه.َرَزم يَْرُزم ُرزاما : البعيُر الّذي ال يتحّرك ُهزاال ، وقد الّرازمُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: رزم 

زمة : وهو صوٌت تُخِرجه من َحْلقها ، ال تَفتَح به فاها ، واالسم منه أْرزاما الناقةُ  أَْرَزَمت ويقال :قال :  ، وذلك على ولِدها  الرَّ

َزمة. الَحنينُ وحين تْرأَُمه ،   أشدُّ من الّرِ

 : صوُت الّرعد ، وأنَشد : اإلرزامووقال أبو عبيد : 

 َعِةّية  م تجاِوب   ْرُّام ها و   
 الناقة. برَزمة الّرعد َرَزمة هَشبّ 

ْزمةُ  اللّيث : ْمت من الثياب : ما ُشدَّ في ثوٍب واحد ، يقال : الّرِ  .تَْرزيما الثيابَ  َرزَّ

 .فراِزُموا ُرِوي َعْن عمَر أنّه قال : إذا أَكْلتمو

ا َعَسال ، ويوما لَبَنا ، وما أشبَه ذلك ال في الّطعام المعاقَبة ، يأكل يوما لَحما ، ويوم الُمراَزمة ُرِوي عن األصمعّي أنه قال :

 .رازَمتْ  يُداِوم على شيء واحد. وأصلُه في اإلبل إذا َرَعت مّرة َحْمضا ، وَمّرة ُخلّة فقد

 وقال الراعي يخاطب ناقتَه :

مريريريريريني  حريريريريريِ   ريريريريريْ
َُ املريريريريري َض عريريريريريريريا مريريريريريْ ي اَّريريريريريَ ي و كريريريريريلريريريريريِ  راُِّمريريريريريِ

  
ِل   ل    اعريريريريريريريريريريِذرِي بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريِ     قريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريِ

  
 اخِلطوا األكَل بالشُّْكر ، وقولوا بين اللُّقَم : ، فقال معناه : فراِزُموا العبّاس عن ابن األعرابّي أنّه سئل عن قوله : إذا أكلتمأبو 

 الحمد هلل.

غير : أن تأكل اللّين واليابس ، والحلَو والحامَض ، والَجَشب والمأدوم ، فكأنّه قال : كلوا سائغا مع َجِشب  الُمراَزمة وقيل :

 سائغ.

 القوُم داَرهْم : إذا أَطالوا الُمقاَم بها. راَزمَ  أبو عبيد عن الكسائّي :

ْزمة ابن األنباري :  معناها في كالم العرب : التي فيها ضروب من ثياب وأخالط. الّرِ

 في أكله : إذا خلط بعضا ببعض. رازم قولهم :

 وجعل غرائر عليهن ـ أنه أعطى رجال ثالث جزائر عنههللارضيفي حديث عمر و
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 من دقيق. رُُّ فيهن
زمة قال شمر :  : قدر ثلث الغرارة أو ربعها من تمر أو دقيق. الّرِ

زمة قال : وقال زيد بن َكثوة : القْوُس قدر ربع الُجلة من الثمر. قال : ومثلها  .الّرِ

ْعَريَْين ، فالذّراُع المقبوضة هي إْحَدىهما نَْجمان وهما مع  من النّجوم. قال ابن ُكناَسة : الِمْرَزمانو ونظم  الِمْرَزَمين الّشِ

راعان يكونان  ِمْرَزما ونظمهما كواكب معهما فهما اْلِمرَزَمين الَجْوزاء هي أحدُ  ْعَريان نَْجماُهما اللّذان معهما الذِّ ْعَريَْين ، والّشِ الّشِ

 معهما.

 إلى ولدها.ـ  جنينهاـ  لناقة وهوا رزمت ، مأخوذ ِمنْ  ِمرزم من أسماء الشمال : أم

 قال صخر الهذلي :

 كريريريريريريريريريريريريريريأين أراء  َّريريريريريريريريريريريريريريالءأب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريا

  
 تريريريريريريريريريريري ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير أعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى أنريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريه أُ مريريريريريريريريريريريرُُّ  

  
 : إذا برك على فريسته. َرَزم ويقال لألسد :

تاءُ  َرَزم وقال اللّحياني :  َشديدة. َرْزمةً  الّشِ

ي نَْوءُ  راِزمٌ  إذا برد ، فهو  .الِمْرَزم ، وبه ُسّمِ

مَ و، ألنّه يَرُزم على فَرسته. قال :  ُرَزما الرُجل على قِْرنه : إذا نََزل عليه. واألسُد يُدَعى َرَزموقال :  : إذا  تْرزيما القومُ  رزَّ

 ضربوا بأنفِسهم األْرَض ال يَبَرحون.

 وقال أبو المثلَّم الهذلي :

ٌم  يريريريريريريرياِج مريريريريريريَ ريريريريريريرياعريريريريريريِ يريريريريريريريه  يف يريريريريريريُو اهلريريريريريريِ الريريريريريريِ  َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرُُِِّّ  

 
ِ  الريريريريريريريريفريريريريريريريريِ ريريريريريريريرياُِ املريريريريريريريري لريريريريريريريريْ ني  يف جريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياعريريريريريريريريِ

  
 في األمور ال يثبت على أمر واحد ألنه َحِذر. يترّزم : الحِذر الذي قد جّرب األشياء المرّزموقال : 

َزمة ثعلب عن ابن األعرابي : ْزَمةو الرَّ  الصوُت الشديد. : الرَّ

ٍم ِإالَّ َرْمزاً ) جلَّ وعّز في قّصة زكرياء : قال هللا: رمز   [.41آل عمران : ] (َثَّلثََة َأَّيَّ

ْمز قال أبو إسحاق : معنى ْمز : تحريُك الشَّفَتين باللفظ من غير إبانة بَصْوت ، إنما هو إشارة بالشَّفَتَين. وقد قيل : إن الرَّ  الرَّ

 إشارةٌ بالعَْينين والحاجبَْين والفَم.

ْمزُ و  في اللّغة : كلُّ ما أَشْرَت إليه مما يُبان بلفظ بأّي شيء أشرَت إليه بيٍَد أو بعَْين. الرَّ

ْمزُ وقال :  زو الرَّ ك. الترمُّ  في اللّغة : الَحَركة والتحرُّ

بفيها وتغمز  ترمز ، أي : رّمازة . ويقال للجارية الغمازة بعينها :ترمز ، والفعل (1)من أسماء الفنفعة  الّرمازة وقال الليث :

 بعينها.

ّمازة وقال األخطل : في  من النِّساء ، وهي الفاجرة : الرَّ

ْ راء فريَْرقريريريريريريريَ  ّ اهريريريريريريريا ابن  مسريريريريريريريَ  أمسريريريريريريرياديريريريريريريريث  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريلريريريريريريريري  مريريريريريريريريِ ه ملريريريريريريريرين يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريَ اُّأب  مريريريريريريريريالريريريريريريريريَ  َرمريريريريريريريريّ

  
__________________ 

 .«من أ اء ال بر: »(366/  7)« العني»( كذا يف األصل ، ويف 1)



4673 

 

ّمازة وقال شمر :  ههنا : الفاجرة الّتي ال تَُرُد يََد الِمس. الرَّ

 : إذا كانت تَُموُج من نَواحيها. َرّمازة أبو ُعبيد عن األصمعّي : َكتِيبة

لَها إلى فالٌن َغنََمهُ : َرَمزَ  وأخبََرني المنذريُّ عن أبي العباس ، عن ابن األعرابّي أنه قال : راعٍ  إذا لم يَْرَض ِرْعيَةَ الراعي فحوَّ

 آَخر.

 : الشديد القوّي. التُّراِمزُ  وقال أبو عبيد :

 إذا اعتَلََف ، وأَنَشد : ترّمزُ  : إذا أََسنَّ ، فتُرى هاَمتُه تُراِمز وقال أبو عمرو : جملٌ 

فريريريريريريريريريريريريريريرياِوُِّ 
َ

َت يف املريريريريريريريريريريريريريريري   ذا أردَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
زِ   رامريريريريريريريريريريريريريِ ْ  هلريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرياُِّل  تريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريِ

  
 رأُسه : إذا تحّرك ، وقال أبو النّجم : ارتََمزَ وقال : 

    ّم الذَُّرى م ْرمِتزا   اهلاُِ 
أْي وَرِزيُن الّرأي ، أي : جيّد الرأي. َرِميزُ  وقال اللحياني : رجلٌ   الرَّ

ك. اْرمأَزّ  الحراني عن ابن السّكيت : ما  فالن من ذاك ، أي : ما تحرَّ

 زم مكانَه ال يَبَرح.: الال الُمْرَمِئزُّ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 وأنشد ابن األنباري :

 الريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريزو يريريريريريريريريريريريري    بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  اجلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريري  

  
فريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُّ    رامسريريريريريريريريريريريريريريريريريرية اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ابريريريريريريريريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الشاة إذا ُهزلت. َرمزت من الترميز قال :

 ثم ذكر قول ابن األعرابي.

ْمر بالِمْزمار قال الليث :: زمر   .َزَمر يَْزمر َزْمرا ، وفِْعلُه الزَّ

ّمارو الزامر األصمعّي : يقال للّذي يُغنِّيأبو حاتم عن  رَ  ؛ ويقال : الزَّ ، كما  َزّمارة إذا َغنَّى ، ويقال للقََصبة الّتي يُْزَمُر بها : َزمَّ

اعة.  يقال لألرض التي يُْزَرع فيها َزرَّ

ّمارة قال : وقال فالن لرجٍل : يا بنَ   ، يعني الُمغنِّية. الزَّ

ّمارة نََهى َعْن َكْسب وسلمعليههللاصلىَرَوى محمد بُن ِسيِريَن عن أبي ُهريرة أّن النبّي و  .الزَّ

مارة قال أبو ُعبيد : قال الحّجاج :  الزانية. : الزَّ

 قال : وقال غيُره : إنما هي الّرّمازة ، وهي الّتي توِمىُء بشفَتَيها أو بعَْينَيها.

 كما جاء في الحديث. ارةالّزمّ  قال أبو ُعبيد : وهي

الصواُب الرّمازة ، ألّن من َشأَن البَغّيِ أن ترمَز بعَْينَْيها وحاِجبَْيها ، وأنَشد في صفة  وقال القُتَْيبّي فيما يُرّد على أبي عبيد :

 البَغايَا :

واجريريريريريريريريريريريريريِ   ني  واَّريريريريريريريريريريريريريَ َن  ألعريريريريريريريريريريريريريْ وِمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
   ِ مريريريريريريريريريريرياء  انضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرق  يف عريريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريريرياَ. بريريريريريريريريريريريريَ

  
 يد عندي الّصواب.قلت : وقول أبي عب

ازة ، وقال : وَرّمازة  َزمارة فقال : الحرُف صحيح ، ،الّزّمارة الحديث : أنَّه نََهى عن َكْسب وسئل أبو العبّاس عن معنى ورمَّ

 ههنا خطأ.
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مارةوقال :  نا مع الِمالح ال مع الِقباح. قال : الزَّ  وأنَشَدنا ابن األعرابّي : : البَِغيُّ الَحْسناء ، وإنما كان الّزِ

اانِن بريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريريّ  َداّنن مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    لريريريريريريريريريريريريريريا  ه َُّمريريريريريريريريريريريريريريِ شُّ غريريريريريريريريريريريريريريِ ْوٌ  َأجريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : غناُؤه َحَسن.

 من مزمارا أنه أوتي» حين سمع قراءة أبي موسى : وسلمعليههللاصلىقول النبي  ؛ ومنه زّمارة ومنه قيل للمرأة المغنية :

 أوتي صوتا حسنا كأنه صوت داود. أي : «آل داود مزامير

ميرُ وقال : وقال أبو َعمرو :  ْوَمرُ و: الَحَسن من الّرجال ،  الزَّ  : الغالم الجميُل الوجه. الزَّ

مارة قلُت :  َهان : أحُدهما أن يكون النَّهُي عن َكْسب المغنِّية.في تفسير ما جاء في الحديث َوجْ  للزَّ

ِديثا كما َرَوى أبو حاتم عن األصمعّي ، أو يكون النَّهُي عن َكْسب البَِغّي كما قال أبو ُعبَيد وأحمد بن يحيى ، وإذا َرَوى الثِّقاُت حَ 

َو ، أاَل تَرى أّن أبا ُعبيد وأبا العبّاس لّما َوَجدا ِلما قال بلفٍظ له َمخَرج في العربيّة لم يَُجز َردُّه عليهم ، واختراُع لفظ لَم يُرْ 

ةٍ َرواها الحّجاج َمذهبا في اللّغة لَم يَْعُدواه ، وَعجل القُتيبيُّ فلم يثبت ففّسر لفظا لَم يَْرِوه الثِّقات ، وقد َعثرُت على حروف كثير

 له بها وهي صحيحة ، وهللا يوفِّقنا لقَْصد الّصواب. الثِّقات بألفاٍظ كثيرة حِفظوها ، فغَيَّرها َمْن ال ِعْلمَ 

ْمَرة وقال اللّيث :  : فَْوٌج من النّاس. الزُّ

َمارُ  وقال أبو ُعبَيد :  المروءة. َزِمرُ  : قليلةُ الصُّوف ، ورجلٌ  َزِمرةٌ  . وشاةٌ َزَمَرْت تَْزِمُر ِزمارا : َصوُت النَّعامة ، وقد الّزِ

ر سلمة عن الفّراء :  الرجُل قِْربتَه وَزنَرها : إذا َمألَها. َزمَّ

ّمارةُ  وقال أبو عمرو :  : الساُجور. الزَّ

عاو را َكتَب الَحّجاج إلى بعض ُعّماله أن ابعْث إلّي فالنا ُمسمَّ ع : ،ُمَزمَّ رُ والمقيَّد ،  فالمَسمَّ  : الُمَسْوَجر. الُمَزمَّ

 وأنشد :

عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِن و  ارأبٌ و   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ل  ظريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريو   ّق ظريريريريريريريريريريريريِ ٌن أمريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريل ومِسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْجن. الزّمارةو: القَْيد.  الُمسِمعو  : الغُّل. وأراد بالِحْصِن األَمّق : الّسِ

 : الّشديُد القَْلب ؛ حكاه عن األصمعّي. الَمِزيرُ  قال أبو عبيد :: مزر 

 : الظَِّريف ، قاله الفّراء ، وأَنَشد : الَمِزيرُ  وقال شمر :

ح   ْرمريريريريريَ يريريريريريلريريريريريريرياَك يف كريريريريريريريلِّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نب عريريريريريَ ْذهريريريريريَ  فريريريريريال تريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريَن أَمريريريريريريريريريريريرياُِّر ه    طريريريريريريريريريريريريوال  فريريريريريريريريريريريريإّن األْقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وُرِوي عن أبي العالية أنّه قال : اشَرِب النّبِيَذ وال األْمَزر ما ذكرنا ، وهم جمعُ  أماِزر أراد  .تَمّزِ

 قال أبو ُعبَيد : معناه : اشرْبه كما تَْشَرب
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 املاَء ، وال َتةربه َقَ مسا بع    ر ، وأَنَةَ ان األموّي :
ِو  َ  اََّْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريون  بريريريريريريريريريريريَ زُّرِ و تريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ

  
ه مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَل َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريرِ   مريريريريريريريريِ  يف فريريريريريريريريَ

  
رُ وقال :  ز وهو أقل من التََّمزُّ  .التمزر : ُشْرُب الماء قليال قليال ، بالراء ، ومثلُه التمزُّ

 : نَبِيذ الذَُّرة والشَّعير. المْزرُ  وقال أبو ُعبيد :

ر وقال ابن األعرابي :  : إذا َمألَها فلم يَتُرك فيها أَْمنا. وأنشد شمر : َمَزرها َمْزراو،  تْمِزيرا ِقْربَته َمزَّ

 ب الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريُو وأبريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريورافةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير 

  
 طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا متريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراو مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزروا و  

  
ُحَذيفَة ، كأنه أراد أن يَُكفّه عن الّصالة عليها ، ألن الميّت كان  فَمَرزه في حديث ُعَمر : أنّه أراد أن يَشَهد َجنازة رجل: مرز 

 عنده ُمنافِقا.

 أُْمُرزْ  : إذا قَرْصتَه قَْرصا رقيقا ليس باألظفار. ويقال : َمَرْزته أَْمُرزه : القَْرُص بأَْطراف األصابع ، وقد الَمْرزُ  قال أبو ُعبيد :

 ، أي : اقَطْع لي منه قِطعة ، حكاه عن الفراء. ِمْرزةً  لي من هذا العَِجين

 : العَْيب والشَّْين. الَمْرزُ وقال : 

 .َمْرزةً  منه امتَرْزتُ  منه ، أي : قد نِيَل منه. وإذا نِلَت من ماِله. قلَت : قد ُممتَرزٌ و،  َمِريز وقال ابن األعرابّي : ِعْرضٌ 

 ابب الزاي والَّلم

 ز ل ن
 نزل.ـ  استعمل من وجوهه : لزن

ّدة. اللّزن أبو ُعبَيد :: لزن   : الّشِ

 قال األعَشى :

   يف ليلة  هَي  مْسَ ى اللََّزْن  
 ، وهي السَّنة الشديدة. لَْزنة جمعُ  : اللَّْزنُ  األعرابّي قال :ثعلب عن ابن 

 ، أي : ضيّقة ، من ُجوع كان أو من خوٍف أو بَْرد. لَْزنةٌ  قال : وليلةٌ 

 وأَنَشد :؛  َمْلُزون : اجتماع القوِم على البئِر لالستسقاء حتّى ضاقت بهم وَعَجزْت عنهم. ويقال : ماءٌ  اللََّزنُ  وقال الليث :

   يف َمْةَرب  ال َكِ ر  وال َلزِْن  
 ، وأنَشد غيُره : يَْلَزنون لَْزنا القومُ  لََزنوقال : 

راو  هريريريريريريريريريريريا َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِذ  وَوجريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريرياِذرا كريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
َزِن و   ضَّ الريريريريريريريريريريزمريريريريريريريريريرياِن األَلريريريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَّ

  
ْيع. النََزلو النُّْزل أبو ُعبيد عن أبي عبيدة : َطعاٌم قليلُ : نزل   : قليُل الرَّ

 : سريُع السَّْيل. نَِزل وَمكانٌ  نِزلَة وأَرضٌ  نَِزل وقال اللّحياني : طعامٌ 

 : يُْنَزل فيه كثيرا. نَِزل وقال غيُره : مكانٌ 



4676 

 

لوالقوَم ، أي : أنَزْلتهم المناِزل ،  نَزْلتو، أي : الضيافة ،  النُُزلو النُّْزل ويقال : إّن فالنا لََحسنُ  فالٌن غيره ، أي : قَدَّر لها  نزَّ

 الَمناِزل.
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 الرحمةُ عليهم. تنزلت ويقال :

 ، أي : ذو َعطاء وفَْضل ، وقال لبيد : نَزل : المكان الصلب السريُع السَّْيل ، ورجٌل ذو النَِّزلُ  أبو عبيد :

يريريريريريريريري ريريريريريريريريا و  ْرب لريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ مريريريريريريريريوا يف اَّريريريريريريريريَ رَّ لريريريريريريريرين يريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريَ

  
ة  ِذاَل و    ذا نريريريريريريريريريريريريريريَزل عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريريرَُّّيريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 القوُم : إذا أتَوا ِمنًى ، وقال عامر بن الطُّفَيل : نَزل وقال ابن السّكيت :

ْه أ ُْ غريريريريريريريريريريريريريريريريت انُِّلريريريريريريريريريريريريريريريريِ  انُّلريريريريريريريريريريريريريريريرية أ ريريريريريريريريريريريريريريريرياء  أ

  
ه   لريريريريريريريَ َم مريريريريريريريا أنريريريريريريريِه فريريريريريريرياعريريريريِ يريريريري  لريريريريلريريريريريريريا   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَبريريريريِ

  
 وقال ابن أحمر :

ْه  ا نريريريريريريريريريريريريريَزلريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريه  ملريريريريريريريريريريريريريا َأاتين أَنريريريريريريريريريريريريريّ  وافريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريَ ع الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ ا َيريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرياُِّل ممريريريريريريريريريّ َ

  ن املريريريريريريريريري

  
 ، قال الزّجاج : يعني َمنِزال. [102الكهف : ] (ِإَّنَّ َأْعَتْدَّن َجَهنََّم ِلْلكاِفرِيَن نُ ُزالً )وقال هللا تعالى : 

 [.198آل عمران : ] (ِعْنِد هللاِ َجنَّات  ََتِْري ِمْن َُتِْتَها اْْلَِْناُر خاِلِديَن ِفيها نُ ُزاًل ِمْن )وقال في قوله تعالى : 

د لقوله : (نُ ُزالً )قال :   القْوم : أرزاقهم. أَنزالُ وفيها.  إنزالُهم ألن خلودهم فيها (خاِلِديَن ِفيها) : مصدر مؤّكِ

ة الواحدة  ةالنَّزلوذلك.  تستنزل الرجُل ماَءه : إذا جامع ، والمرأة أَنزلو .نََزل : ما يُهيأ للضيف إذا النُزول وقال الليث : : المرَّ

 .النّوازل بالقوم ، وجمعُها تنزل الشديدةُ  النازلةو،  النزول من

 وقال ابن السكيت في قوله :

   فجاءْ  بينت لللزالِة أَْرمَشا 
 ويروى : مرشما.

 قال : أراد الضيافةَ للناس ، يقول : هو ُمْخٍف لذلك.

 : واسٌع بعيد. نزلٌ  وقال أبو عمر : مكان

 وأَنشد :

ِل و    ْن هريريريريريريريريَ ى مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا انريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريال  الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريْ

  
ْزل   اك الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَ  نريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريَّ نت ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف مريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا كان ِمْحالال َمَربا. نِزلٌ  وقال ابن األعرابّي : مكانٌ 

 من األْوِدية : الّضيُِّق منها. النِزلُ  وقال غيره :

 [.62الصافات : ] ((62وِم )َشَجَرُة الزَّقُّ ذِلَك َخْْي  نُ ُزاًل َأْم أَ )وقال الزجاج في قوله تعالى : 

ُت بها ويمكن معها اإلقامة أمأيقول :   أَهِل النار. نُُزل ذلك خيٌر في باب اإلنزال التي يُتقوَّ

ْيع والفْضل ،  النُّْزلُ وعليه.  ينزلوا أقمُت لهم غذاءهم وما يَصلح معه أن ، أي : نُُزلهم قال : ومعنى أقمت لهم  وكذلك: الرَّ

 .النََّزلُ 

 ز ل ف
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 [.مستعملة]فزل : ـ  فلزـ  زفلـ  زلف

 : الجماعةُ ، وكذلك الزرافة.ـ  بفتح الهمزة والفاءـ  األْزفَلة أبو عبيد عن األصمعي :: زفل 
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 وقال الفّراء : جاءوا بأْزفَاتهم وبأْجِفلَتهم.

 .الجماعة من كل شيء : األْزفَلَىووقال غيره : جاءوا األْجفَلَى : 

فَيان :  قال الزَّ

 مسريريريريريريريريريريىت  ذا أظريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريْه 

  
ة  قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريْه   بريريريريريريريَ هريريريريريريَ يريريريريريريريْ  عريريريريريريَ ِّ وعريريريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 استأنفْه و   عاد  تري َباري األُّْفريَلى 

 : األْزفَلَة وقال أبو ُعبَيد : قال الفّراء :

 : اسُم رجل. َزنفلوالجماعة من اإلبل. 

لَف أبو عبيد :: زلف   : التقدُّم ، وأَنشد : الزَّ

 َداَن تريَزلَُّف ذي ِهْ َمنْيِ َمْ روِر   
 [.64الشعراء : ] ((64) َخرِينَ َوَأْزَلْفنا ُثَّ اآْل )وقول هللا تعالى : 

بنا اآلخرين من الغرق ، وهم أصحاُب فرعون.  قال الزجاج : أي : وقرَّ

يت .(ُثَّ اآْلَخرِينَ ): جمْعنا ،  (َأْزَلْفنا)قال : وقال أبو ُعبَْيدة :  جمعا ، قال : وكال القولين َحَسن  ُمْزَدلفةُ  قال : ومن ذلك ُسّمِ

 جميل ، ألن جمعهم تقريُب بعضهم من بعض.

ْلفى وأصلُ  ،  [114هود : ] (َوَأِقِم الصََّّلَة َطَريفَِ النَّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيلِ )في كالم العرب : القُْربى ، وقال جّل وعّز :  الزُّ

فطرفا النَهار : ُغْدَوةٌ وَعِشيّة ، وصالةُ طرفي النهار الصبُح في أحد الطرفين واألولى والعصُر في الّطرف األخير ، وهو 

 العَِشّي.

ر َعلَى الظرف ، كما تقول : جئُت طرفي النهار وأّوَل النها (َوزَُلفاً )قال الّزّجاج : نصب  .(َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيلِ )وقوله تعالى : 

لف الصالة القريبة من أول الليل. أراد :« ُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ » وأّوَل الليل. ومعنى : المغِرَب والعشاء األخير. ومن قرأ :  بالزُّ

 قريب وقَُرب. ، مثُل : َزليف فهو جمع (ُزلفا)و

 أي : رأوا العذاب قريبا. ، [27الملك : ] (فَ َلمَّا رََأْوُه زُْلَفًة ِسيَئتْ )وقال أبو إسحاق في قوله تعالى : 

 أي : يَقتربن. ،بأيَّتهّن يبدأ يَْزَدِلْفنَ  أن َهْديه طِفْقنَ  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

بَْت. [90الشعراء : ] (َوُأْزِلَفِت اجْلَنَّةُ )وقوله :   ، أي : قُّرِ

 وهي القرى التي بين البَّرِ والريف مثل القادسية واألْنبَار ونحوها. َمْزلفة واحدها الَمَزالفُ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :

لَفوقال :   ، قال لَبيد : َزلفة : المصانُع ، واحدتُها الزَّ

ا  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريريريريريريريتََّ  الريريريريريريريريريريريريريريريري ِّ ر  كريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ٌف   ا احملريريريريريريريريريريريز ُو و َُّلريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريْ َي قريريريريريريريريريريريِ  ألريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ

  
 أيضا. المزالف قال : وهي

لفة  مطرا فيْغِسُل األرَض حتى يتركهافي حديث يأجوَج ومأجوَج : يُرسل هللاُ و  .كالزُّ
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لَفُ  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : لف وجه المرأة ، يقال : البِْركة تطفح مثل الزَّ  .الزَّ

لفة وقال الليث :  : الصَّحفة وجمعَُها الزَّ
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 عبي أب يف قول الع َماين :، وروى ابن دري  عن األ  لان ايّنِ َعن ال ريَّْورِيِّ عن أيب  َُّلف
   من بع  ما كانه ِماَلء  كالزََّلْف  

 قال : هي األَجاِجين الُخْضر.

ُف ، أي : يزيد. يَُزلِّفُ  وقال ابن دريد : يقال : فالن  في حديثه ويَُزّرِ

لَفوقال :  لَفةو الزَّ  : الدرجة والمنزلة. الزَّ

لَف ، قال : [114هود : ] (َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيلِ )وقال أَبو العباس : قولُه :  ، وقال شمر في  ُزْلفَة : أوُل ساعات الليل ، واحدتَُها الزُّ

 قول العّجاج :

   طيَّ اللياِ  ُّ َلفا فز َلَفا 
قليال قليال حتى َدّق ـ  أي : شخصهـ  اَوة الهاللأي : قليال قليال ، يقول : طَوى اإلعياُء هذا البعيَر كما تَطِوي الليالي سمَ 

 واستْقَوَس.

 غليٌظ شديٌد. فِِلزٌّ  : نُحاس أبيَُض ، يُجعَل منه القُدور العظام الُمفَرغة والهاُوونات ، قال : وَرُجلٌ  الفُلُزُّ و الِفْلزُ  قال الليث :: فلز 

 : َجواهُر األرض من الذَّهب والِفّضة والنُّحاس ، وأشباِه ذلك. الِفلَزّ  وقال أبو عبيد :

 سريعةُ السَّْيل : إذا أصابها الغَيث. ْيَزلَةفَ  َرَوى ابن ُدرْيد عن أبي عبد الرحمن عن عّمه األصمعّي : أرضٌ : فزل 

 ز ل ب
 مستعمالت. بلز :ـ  بزلـ  لبزـ  لزبـ  زبلـ  زلب

 بمعنى آْستَلََب ، وهي لغةٌ رديئة. اْزَدلبَ  قال الليث: زلب 

 [.11الصافات : ] (ِمْن ِطنٍي الِزبٍ )قال هللا جّل وعّز : : لزب 

ِزب قال الفّراء : ، يُبِدلون الباَء ميما ، لتقارب  الِزبوصق واحد والعََرب تقول : ليس هذا بَضْربِة الِزم والاّلتِب والاّل  الالَّ

 ، وهي اللّغة الجيّدة ، وأَنَشد للنابغة : الِزب المخارج ، وقال ابن السّكيت : صار كذا وكذا ضربةَ 

َ ه و  عريريريريريريريْ رَّ بريريريريريريريريَ بريريريريريريريون ا ريريريريريريريَت ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال حَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة الُِِّب و   ربريريريريريريريَ رَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريون الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  ال حَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : الِزم لُغَيَّة.

 يعنِي ِشّدةَ السَّنَة ، وهي األْزمة واألزبَة ، كلُّها بمعنى واحد. لَْزبةٌ  وقال غيُره : أصابتْهم

 ، وهو مثٌل. الزب ، أي : ما هذا بالزم واجب ، أي : ما هو بضربة سيف الزب هذا بضربة (1)[ما هذا]قال أبو بكر : قولهم : 

يّق. اللِّْزبُ  سلمة عن الفّراء قال :  : الّطِريق الضَّ

 .لََزب أبو سعيد : َرُجل َعَزبٌ 

__________________ 
 .«ل ُّ ب: »(738/  1)« اللسان»( من 1)
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 .لََزبَة قال ابن بُُزرج : مثله. وامرأةٌ َعَزبَةٌ 

 .يَلبِز لَْبزا هو : األكُل الجيّد ، يقال : اللَّْبزُ  قال الليث :: لبز 

 .لَبَزه يَْلبُِزه : اللّْقُم ، وقد اللَّْبزُ  وقال ابن السّكيت :

 وقال رؤبة : لَبز في الّطعام : إذا َجعَل يَضِرب فيه ، وكلُّ َضرٍب شديٍد هو لَبَزَ  وقال غيُره :

   َ ْب ا أب فاف  ثِ اِل اللُّْبِز 
 وقال :

 مريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريزاأتكريريريريريريريريريريريريل يف 

  
م أمريريريريريريريريري ريريريريريريريريريال اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريبريريريريريريريريريوُّا  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
 : األكُل الشديد. اللَّْبزُ وبكسر الالم : ضدُّ الُجرح بالّدواء ، رواه مع حروف جاءْت على ِمثال فْعل قال :  اللِّبزُ  وقال أبو عمرو :

 : الّرجُل القصير. البِِلزُ و : َخِفيفة. قال : بِِلزٌ  أبو عمرو : وامرأةٌ : بلز 

اء من أسماء الشَّيطانسلمة  . البأَلَز عن الفرَّ  والَحألَز والجانُّ

 وَزأْبَل وَوزواز وَزَوْنَزى. بأَلَز وقال ابن السّكيت يقال للّرجل القصير

 : إذا أكل حتى شبع. بألَز بَألزة أبو عمر :

بالُ وأبو عبيد عن أبي عمرو : : زبل   مقبل :: ما َحَملَت النملةُ بِفيها ، وقال ابن  الّزِ

هريريريريريريريريريريريريريَره  ى ظريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريرياِر محريريريريريريريريريريريريريََ رمي الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريريريَ

  
َزْأ بريريريريريريريريريريريريريريرير كريريريريريريريريريريريريريريريوب  ُِّ ال  ْرتريريريريريريريريريريريريريريريريَ م يريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
قاء ، وفي البئر. وبه سميت ُزبالة ابن السّكيت : يقال : ما في اإلناء  ، منزل من مناهل طريق قلة. ُزبالة ، وكذلك في الّسِ

ْبلُ  الليث : ْرقِين وما أَْشبََهه ،  الّزِ بِيلُ وُملقَى ذلك.  الُمْزبَلَةو: الّسِ ْنبِيل : الِجراب ، وهو الزَّ  .َزنَابيل ، فإذا َجمعوا قالوا الّزِ

نبيل وقيل :  .ُزْبالنو ُزبُل ، وجمعه َزِبيل َخطأ ، وإنما هو الّزِ

 وكذلك زَمْلته وازَدَمْلته.: إذا احتملَته ،  ازَدبَْلتهوالشيَء  َزبَْلتُ  وقال غيُره :

ْبلة وقال ابن األعرابّي : بلةو: اللُّقمة ،  الزُّ  : النَّْيلة. الزُّ

 . ويقال : لَم يُعِطهمباِزلةَ  : أي : ليس عندهم شيء من ماِل ، وال تََرَك هللاُ عنَده باِزلة قال ابن السّكيت : يقال ما عندهم: بزل 

 ، أي : لم يُعِطهم شيئا. باِزلَةً 

 وكذلك النّاقة بازل بو عبيدة عن األصمعّي : يقال للبعير إذا استَْكَمَل السَّنة الثامنةَ وَطعََن في التاسعة وفََطَر نابُه : فهو حينئذ :أ

َطلَع يقال  وهو الشَّّق ، وذلك أنَّ نابَه إذا البَْزل من باِزال بغيرها ، والذََّكر واألنثى سواء ، وهو أقصى أسناِن البعير ، ُسّميَ  باِزل

 يَِصف ناقة : باِزال ، ِلَشقِّه اللَّحَم عن َمْنبَتِه َشقّا ، وقال النابغة في تسمية النّاب باِزل له

ا ض  ُّهلريريريريريريري  حريريريريريريريْ ذوفريريريريريريرية بريريريريريريريْ  ريريريريريريرييريريريريريريريِس الريريريريريريريلريريريريريريريَّ  مريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  

َ
و  مل عريريْ رِيريريَف الريري ريريَ  لريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريرِيريريٌف صريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الشيُء : إذا تَبّزلونابَها.  بباِزلها أراد
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 تةّ ق ، وقال ُّ هت :
 تَبزََّل ما بني الَعةتأِب  ل َُِّ   

 ، ألنّه يُفتَح به. ِمْبَزلو بِزالٌ  الدَّّن : ِمْبَزل ومن هذا يقال للحديدة التي يْفتَح بَِها

 : الرأُي الَجيّد. البَْزالءُ و

 يَعيش بها ، أي : ما له َصِريمةُ َرأْي. بَْزاَلءُ  وقال أبو عمرو : ما ِلفاُلنٍ 

 : إذا كان ذا رأي ، وأَنَشد : بَْزالء إنه لذو أبو عبيد عن أبي زيد :

   بريْزاَلء  يريْعَيا هبا اجْلَ َّامة اللَُّب   
 .بُزوال َرأْيُه بََزل ، أي : ذو رأْي وَعْقل ، وقد بَْزالء سلمة عن الفّراء : إنّه لذو

 ى به ، وأَنشد :: هو الذي يَُصفَّ  الِمْبَزلُ و: تَْصِفيةُ الشَّراب ونحِوه.  البَْزلُ  وقال الليث :

َر ِمْن نريَواِطَ  ِذي ابِتزال   َّ َ َ   
 بمعنى التّْصفية. البَْزل قلت : ال أعرف

 وتُبَْيِزلة. تَْبِزلّةو تْبِزلَةٌ  رجل« : النوادر»وفي 

 ز ل م
 ملز : مستعملة.ـ  لمزـ  لزمـ  زملـ  زلم

، أما االستقسام فقد َمرَّ تفسيرهُ في كتاب  [3المائدة : ] (َتْستَ ْقِسُموا اِبْْلَْزالِم ذِلُكْم ِفْسق  َوَأْن )قول هللا جّل وعّز : : زلم 

ا : فهي قِداٌح كانت لقُريش في الجاهليّة ، مكتوٌب على بعِضها األْمر ، وعلى بعضها النَّهي : افعَْل وال تَْفعَل  األَْزالم القاف ، وأمَّ

يتْ  ُزلَِّمتْ  ، قد  أَتَى الساِدَق فقال له : أخِرْج لي  وُوِضعْت في الكعبة يقوم لها َسَدنَةُ البيت ، فإذا أراد رجٌل َسفَرا أَو ِنكاحاوُسّوِ

ا أراده. َزلَما  ، فيُْخِرجه ويَنُظر إليه ، فإن َخَرج قِْدُح األْمر َمَضى على ما َعَزم ، وإن َخرَج قِْدح النَّهي قَعَد عمَّ

 وضعَهما في قَِرابه ، فإذا أراد االستقسام أخَرَج أَحَدهما. انَزلَم وربّما كان مع

 وقال الحطيئةُ يمَدح أبا موسى األشعرّي :

حريريريريريريريا لريريريري  ّر  بريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ت   ن مريريريريَ ر  الريريريري ريريريريَّ ْزجريريريري   ال يريريريريريَ

  
م  أبَُّْالُِ و   فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريض عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ِقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريري 

  
 وقال َطَرفة :

مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َذ اأَلُّْالَُ مريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا ُّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى َأغريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أَتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ويَحِذُم َحَذمانا. يَْزلم َزلَمانا يَْفعل أو ال يَْفعَل ، ويقال : َمرَّ بنا فالنأَ : أن يميَل بين شيئين  االستقسامُ و االقتسامُ و

 هللاُ أنفَه. َزلَموفالٌن رأس فالن ، أي : قََطعه ،  اْزَدلم وقال ابن ُشميل :

 ، أي : قَدُّه قَدُّ العَبد ، ويقال للرُجل إذا كان خفيف الهيئة ، وللمرأَة الّتي ليست بطويلة : ُزْلَمهو ُزلما العبدوقال ابن السّكيت : هو 

ٌ  ُمزلَّم رُجلٌ   : إذا ُطّر وأجيد صْنعَتُه. َزليم ، وِقْدح ُمَزلَّم . ويقال : قِْدحٌ مزلَّمة ، وامرأَة

ة :َسهْ  َزلَّمَ  . وما أَْحسَن مامَزلَّمة وَعصا مَّ  َمه ، وقال ذو الرُّ

َلاِقر  
َها امل    كَأْرمساِء َرْق   َُّلََّمتريْ
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تها.  أي : أخَذت الَمناقُر من ُحروفها وَسوَّ

 أَْزالم البَقَر : قوائُمها ، قيل لها أَزالمُ و
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 الِ  ا . أبُّالُ لَِل َافتها ،   بِّههْ 
 وأنشد :أخبرني بذلك المنذريُّ عن الحّراني عن الثورّي ، 

ه  زِلُّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين األر. أَُّْالمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   ُ  ا ُّمسريريريريريريريريريريريريريريَ  َ ِه الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا َُّلريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ، وهو الِقْدح الَمْبِرّي. َزلَم وقال ابن األعرابي : شبَّهها بأَزالم الِقداح ، واحدها

 وأَنَشد : َزلَمو األْزالم ُزلَم وقال األخفش : واحد

    َ  ي اِسيها غالٌُ كالزُّملَْ  
 : إذا مألته. مزلوم الحوض فهي زلمت ويقال

 .المزلوم وقال : حابية كالثَّغب

لَمةُ  وقال الليث :  وأْزنَم ، واألنثى أَْزلَم : تكون للِمعزى في ُحلوقها متعلقة كالقُْرِط ، وإذا كانت في األذُن فهي َزنَمة ، والنعت الزَّ

 وَزْنماء. َزْلماء

 ، وقال قحيف : َزلم واحدها: الِوبَار ،  األْزالم وقال أبو عمرو :

 يريريريريريريريريريبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريع األُّالُِ يف رأِس مسريريريريريريريريريالريريريريريريريريريق  

  
اوف  و   ْراَتد  مريريريريريريريريريريريريريا مل  ريريريريريريريريريريريريريَ ُّه املريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ُزْلَمةو َزْلمة أبو عبيد عن الكسائي : هو العبد َزْنمة وُزْنَمة ، أو

 : الرجل القصير. المزلَّم وقال األصمعي :

 الصغير الُجثة. والمزنَُّم : المزلَّمُ  وقال ابن األعرابّي :

الَجَذع ، أي : ال آتيه أبدا. ومعناه : أن الدَّهر باق  األْزلَمَ  الَجَذُع : هو الدَّهر ، يقال : ال آتيه : األزلَمُ  أبو عبيد عن أبي زيد قال :

 َعلَى حاله ال يتغيَّر على طول أيامه ، فهو أبدا َجَذع ال يُِسّن.

 : الجذع ، أي : أهلكه الدَّْهر. األْزنَمُ و، الجَذُع ،  األْزلَمُ  هوقال اللّحياني : أْوَدى ب

 ، وقال الشاعر : ُمَزلّم : إذا كان َسيء الِغَذاء ، ويقال للوعل مزلَّم أبو زيد : غالمٌ 

ي  انجريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريان مسريريريريريريريريريريريَ

  
ْم   َزملَّ  األْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  

ه املريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .ُمزلم فرارٌ وقال يعقوب في قوله : كأنها ربابيح تنزو أو 

 .الزلم : القصير المزلموقال : الربابيح والقرد العظام ، واحدها ُربَّاح. 

 : السيء الغذاء. المزلَّمُ  وقال أبو زيد :

 : إذا ارتَحلوا. وقال العجاج : اْزِلئْماما القوم اْزألَمَ  أبو زيد :

 امستملوا األمور فاُّْألمُّوا و   
 .مَ اْزألَ  يقال للرجل إذا نهض فانتصب :

 النهاُر : إذا ارتفع. ازألمّ و

: ُخَشْيبَتَان قد شدَّ أوساطهما  الِملَزمُ و .ملزوم ، والمفعوُل به الزم ، والفاعل لَِزم يَلزم معروف ، والِفعل اللُّزوم قال الليث :: لزم 

ياقلة واألبَّاِرين تُجعل في طرفه قُنَّاحة ،  شديدا. لزوما ما فيهما فيلزم بحديدةٍ تكون مع الصَّ
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جاء في التفسير عن الجماعة أنه عنى به يوَم بدر  : [77الفرقان : ] (َفَسْوَف َيُكوُن ِلزاماً ) قال أبو إسحاق في قول هللا تعالى :

به العقوبة  تلزمكمو، فال تُْعَطْوَن التَّوبة ،  لزاما يلزمكم ، قال : وتأويله : فسوف يكون تكذيبُكم لزاما بين القتلى لوزم ، جاء أنه

 من العذاب. يلزمهم ، فيدخل في هذا يوَم بَْدر وغيره مما

ً  وقال أبو ُعبَيدة :  فَْيَصال وهو قريب مما قلنا ، قال الُهَذلّي : ِلزاما

ِف أَْر.   تريريريريريريريريريريْ َوا مريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريِإمريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ

  
ا  زامريريريريريريريريريَ وفريريريريريريريريريهريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريري  ا مسريريريريريريريريري   فريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ

  
 .لزاما إن نجا من َحتِْف مكاٍن آخر ، الزم وتأويُل هذا : أن الحتْف إذا كان مقدَّرا فهو

 .لَِزم لَزاما فهو على مصدر (لَزاما)قال : ومن قرأ : 

: فَْصُل  اللَّْزمُ  يا هذا ، كما يقال : َدَراك ونَظاِر. أبو العباس عن ابن األعرابي. لَزام وقال الفّراء : يقال : ألضربنَّك ضربةً تكون

 أي : فَْيَصال. [129طه : ] (َلكاَن ِلزاماً )الشيِء من قوله : 

 .مالزمة جاريته : إذا عانقها الزمو: دائم.  الزمووَشرٌّ الِزب  اللُّزوم وقال غيُره : هو من

 بفيك بكالم َخِفي. تَلِمُزه ، كالغَْمز في الوجه اللَّْمزُ  قال الليث :: لمز 

ُهْم َمْن يَ ْلِمُزكَ وَ )قال : وقولُه تعالى :  ك شفَتَْيه : ورجلٌ  [58التوبة : ] (ِمن ْ : يَعيبك في َوْجهك. ورجٌل ُهمزةٌ  لَُمزةٌ  ، أي : يُحّرِ

 يَعيبك بالغَْيب.

ُهم ، وكذلك قال ابن السكيت ، ولم يفرق بينهما. وكذلك قال الفراء. اللَُّمزة وقال الّزّجاج : الُهَمزة  الذي يَغتاب الناَس ويغضُّ

 : الدَّْفُع. اللّْمزِ وقلُت : واألصُل في الَهْمز 

 : إذا دفعتَه. لََهْزتُهو لََمْزتُهو َهَمْزتُه قال الكسائّي : يقال :

اء :  : العَْيب. النَّْقسُ و اللَّْقسُ و الَمْرزُ و اللَّْمزُ و الَهْمزُ  سلمة عن الفرَّ

از وقال اللّحياني :  : النَّمام. الغَمازو اللَّمَّ

من فالن ، أي : ما ِكْدت أتَخلّص منه. وكذلك ما كدُت أتَفَصَّى  أتَملَّزُ  ابن السكيت : ما كدت أَتملّص من فالن وما ِكْدت: ملز 

 واحد.

 تَملُّسا من األمر : إِذا َخَرج منه. تَملَّسو،  تَملُّزا فالنٌ  تملَّز أبو زيد :

لَزَ  وقال أبو تُراب : لَسوِر ، من األَمْ  امَّ  : إذا فعلت به ذلك. َملَّْستُهو َملّْزتُه إذا انفَلَت ، وقد : امَّ

 : إذا رأيتَها تَتحامل على يََدْيها بَْغيا ونَشاطا ، وأَنَشد : ِزماال في ِمشيَتها وَعْدِوها تَْزُمل قال اللّيث : الدابةُ : زمل 

   َتراه  يف  مسَ ى الَيَ ْين ُّاِماَل 
 : من ُحُمر الوحش ، الذي كأنّه يَْطلَع من نَشاطه. الّزاملُ  أبو عبيد :
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 الذي يُحَمل عليه الطعاُم والمتاع. الّزاملةُ  وقال الليث :

ميلُ وقال :  ديف ع الزَّ ِديف على الدابة ، يتكلّم به العرب.: الرَّ  لى البعير ، والرَّ

 وقال طرفة :

 اترأب و   ف ْورا به  لف الزميل 
 : الرديف. بالزميل أراد

 .أَْزَملةً  أبو زيد : خرج فالٌن وَخلّف

 : إذا خرج بأهِله وإِبِله وغنِمه ولم يُخلِّف من مالِه شيئا. بأَْزَملَةٍ  وَخَرج

ْوَملةواللَِّطيمةُ ، والِعيُر ،  يقال لإلبل : ثعلب عن ابن األعرابي : ْوَملةو . قال :الزَّ واللَِّطيمة : ما كان عليها أحمالُها ، والِعيُر  الزَّ

 : ما كان عليه ِحمل أو لم يكن ؛ وأَنَشد :

ِق  الَب الريريريريريريريِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِك طريريريريريريريِ يريريريريريريريْ المريريريريريريريَ ى غريريريريريريري   َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ْرِق   بريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َُّْومريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة ذا  عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : احتماُل الشيء كلِّه بَمّرة واحدة. االزِدمالُ  وقال الليث :

 عند العرب الحمل. الّزملوفالن الحمل إذا حمله.  اْزَدمل وقال أبو بكر :

 افتعل منه ، أصله ازتمله ، فلما جاءت التاء بعد الزاي قلبت داال. ازدملو

ل ، أصلُه [2،  1 : المزمل] (ْيلَ ( ُقِم اللَّ 1َّي أَي َُّها اْلُمزَّمِ ُل ))وقال أبو إسحاق في قوله تعالى :  ، والتاء تُدَغم في  المتَزّمِ

ل الّزاء لقُربِها منها ، يقال : ل فالٌن : إذا تلفََّف بثيابِه ، وكلُّ شيء لُفِّف فقد تَزمَّ  .ُزّمِ

ْيلةو ُزّمالٌ  . ورجلٌ أَزِملة ، وثالثةُ  َزُمل ، وجمعُه ِزمال قلُت : ويقال ِللفافة الّراوية :  : إذا كان ضعيفا فَْسال ، وهو ِزْميَلٌ و ُزمَّ

ِمل  أيضا. الزَّ

 .األَزامل الصَّوت ، وجمعُه : األَزَملُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ت. األْزُمولَة قال : وقال أبو َعْمرو :  من األَوعال المصّوِ

 الدابة : إذا فَعْلت ذلك. وقال لبيد : َزَملَت من في أََحد ِشقّيه ، َزَمل الّذي إذا عدا من األْوَعال : األْزُمولة وقال أبو الهيثم :

   المِسق  اْلبْ ِن  ذا يريْع و ََُّمْل  
 : إذا تشمَر في عْدوه وأسرع.ـ  إْزَمولة أو قال :ـ  أُزمولة سلمة عن الفراء : فرشٌ 

 ، من سرعته ، وقال ابن مقبل : أزمولة ويقال للوعل أيضا :

را أُّمريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريرية   ّم الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ودا أمسريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريالو عريريريريريريريريريريريَ

  
ا  َذفريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى تريريريريريريريريرال أبريريريريريريريرييريريريريريريريريه يريريريريريريريريتريريريريريريريريبريريريريريريريريع الريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
 : القَُحم والمهالك. يريد المفاوز. وقيل : أراد قَُذف الجبال وهو أجود. القَُذفووقال : 

 وقرة من عيال ، ورعلة من عيال. زملةومن عيال  أَْزملة ثعلب عن ابن األعرابي : يقال : خلَّف فالن

 الشديد. : اإلزميلو، يعني أهله وماله. قال أبو عمرو :  أزملة فالن وخلفوخرج  ورأيت فيما قرىء على محمد بن حبيب :
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 شديُد األكل ، ُشبّه بالشَّْفرة ، وقال َطَرفة : : إْزِميل : َشْفرةُ الحذّاء ، وَرُجلٌ  اإِلْزِميلُ و

الأب كريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا واُّ الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريري  ُّ َأجريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َورا  يريريريريريريريريريريريريريريريل املريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريرينِي مسريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريري  َّ إِبُّْمريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : أديٌم أحَمر. الَحورو

 عاَدْلته. : زاَمْلتُهو: إذا أَْرَدْفتَه.  َمْزمولو َزِميل الرجَل على البعير فهو َزَمْلتُ  ابن دريد :

 : بعيٌر يَستَظِهر به الرجُل يَحِمل عليه متاَعه. الّزاملةو

 أيضا : ابن األَمة. َزْوَملَة وابنُ عاِلُمها ، قال :  ، أي : َزْوَملَتِها ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للرُجل العاِلم باألمر : هو ابن

ْملَةُ  وقال أبو زيد : ْفقة. وأَنَشد : الزُّ  : الرُّ

جريريريريريريريريْه  تريريريريريريريريِ رِهريريريريريريريريا مسريريريريريريريريالريريريريريريريريٌ  يريريريريريريريريومريريريريريريريريا وال نريريريريريريريري   مَل  ريريريريريريريريْ

  
 سريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريا وال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَقهريريريريريريريا يف ُّ ْملريريريريريريرية مسريريريريريريرياِدي  

  
فقة. الزوملة النضُر :  مثل الرُّ

 ابب الزاي والنون

 ز ن ف
 نفز.ـ  نزفـ  زفنـ  (1)زنف 

ْفنُ  الليث :قال : زفن  ْقص. قال : الزَّ ْفنو : الرَّ بلُغة ُعماَن : ظلَّةٌ يتّخذونها فوَق سُطوِحهم تَِقيهم َوَمَد البَْحِر ، أي : َحّره  الّزِ

 ونَداه.

فنُ  وقال ابن ُدَريد :  لغةٌ أَْزدية : وهي ُعُسب النّخل يَُضّم بْعُضها إلى بعض ، تَشبيها بالَحصير. الّزِ

 أراده اللّيث هو الذي فَّسره ابُن ُدَريد.قلت : والذي 

 وَزبَنَني. فَزفَنني وَزبَنَْت ، وأَتَيُت فالنا َزفَنَتْ  وَزبُون. وهي الّتي إذا َدنَا منها حالبُها زبَنَتْه بِرجلها ، وقد َزفُون وقال الليث : ناقةٌ 

 .َزفّان ويقال للّرقّاص :

 دا خفيفا ، وأَنَشد :: إذا كان شدي ِزْيفَنٌ  وقال أبو عمرو : رجلٌ 

لريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريا ُِّيريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريْ   ذا رأيريريريريريريريريريريريريريَه كريريريريريريريريريريريريريَ

  
   َ كريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريادْع  الريريريريريريريريذي مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم بريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريرو  يريريريريريريريري 

  
 مثل بيطر وحيفس. زيفنوعلى فَْيعل كأنه أصوب. « زيفنا»ورواه بعضهم : 

 : إذا َوثَب في َعْدِوه. يَنِفُز نَْفزا الظَّْبي نَفَز قال الليث : يقال :: نفز 

: أن تََضع َسْهما على ُظْفرك ، ثّم تُنَفُِّزه بيَِدك األخرى حتّى يدوَر على الظُّفر ليستبيَن لك اعِوجاُجه من استقامته  التَّْنِفيزُ وقال : 

 ابنَها كأنها تَُرقِّصه. تُنفِّزُ  والمرأةُ 

 : ُزبدةٌ تتفّرق في الِمْمَخض ال تجتَمع. النَِّفيزةوقال : 

__________________ 
َُِّنَف ، َكَفرَِ  ، ُّنفا ، أ له اجلوهري وصامس  »: (ُّنفري  405/  23)« اتج العروس»( س    ر  هذه املادأب يف امل بوعة ، ويف 1)
 .«، وقال ابن َعبَّاد  : أي غِض  كتلزَّف : أي تغّض َ « اللسان»
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 : إذا نََزا في َعْدِوه. أَبَز يَأْبِزُ و،  يَنِفز الظَّْبي نَفَز األصمعي :أبو ُعبَيد عن 

 أن يَجمَع قوائُمه ثم يَثب ؛ وأَنَشد : النَّْفز وقال أبو زيد :

    رامَسَة اجِل ايِة اللريَّف وُِّ 
 ، وأَنَشد : نافِزة ، واحدتها نَوافِز قال : والقوائُم يقال لها

 اللَّوافز      ذا رِيَع ملها أسَلَمْته
 يعني القوائم.

 : َعْدُو الظَّْبي من الفَزع. النَّْفَزةُ  وقال أبو عمرو :

 : انتشاُرها. النَّْفزو: انضماُم القوائِم في الَوثْب ،  القَْفزُ  وقال ابن ُدريد :

 بمعنًى واحد. أنَزْفتُهاوالبئَر  نَزْفتُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :: نزف 

فَت وقال أبو زيد :  : إذا رأت َدما على َحْملها ، وذلك يَزيد الَولَد ِصغَرا وَحْملَها ُطوال. تَْنزيفا المرأةُ  نزَّ

 الرجُل َدما : إذا َزَعف فخرج َدُمه كلّه. نُِزفو

 البئر ، أي : استقَْيُت ماَءها كلَّه. نََزفتُ  وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم :

 .ينزفُه نْزفا الدمُ  نزفهو: إذا استخرجه بحجامٍة أو فَْصد ،  ينِزفه نزفا فالٌن دَمه نزفو

 ، وأنشد : النُّْزف قال : وهذا من المقلوب الذي يُعرف معناه ، واالسم من ذلك كلّه

ْرَف وهريريريريريريريريريريريي الهريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريةٌ  َ ِف  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ْزف    فَّ وجريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .منزوف قلُت : أراد أنها رقيقة المحاسن حتى كأن دَمها

َزُفو )ما قوُل هللا جل وعز في صفة الخمر التي في الجنة : وأ ،  [47الصافات : ] ((47َن )ال ِفيها َغْول  َوال ُهْم َعْنها يُ ن ْ

 .(يُنِزفون)وقرئْت 

: إذا ذهَب َعْقلُه من السْكر ، فهذان وجهان في  أَنَزفوالرجُل : إذا فَنِيَْت خمُره.  أنزف قال الفّراء : وله معنَيان : يقال : قد

َزُفونَ ) ومن قرأ : .(يُْنِزفون)قراءة من قرأ :   الرجُل فهو نِزف ال يَْسكرون ، يقال : فمعناه : ال تذهب عقولُهم ، أي : (يُ ن ْ

 : أنزف أيضا ، وأنشد غيره في نزيفو منزوف

ْوو    حريريريريريريريَ م  أو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريري  َزفريريريريريريريريْ مريريريريريريريري لريريريريريريري ريريريريريريرين أَنريريريريريريريريْ عريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
رَالريريريريريريريريبريريريريريريريري ريريريريريريريريَس   ى كريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريم  َل َأجبريريريريريريريريَْ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ امريريريريريريريريَ

  
 ، ومنه قولُه : منزوفو نزيف ويقال للرجل الذي عطش حتى يبست ُعروقه وجف لسانُه :

   َ ْرب  اللَّزِيِف بربِْد ماِء اََّْةر ِج 
 : الّسكران. النزيفُ  وقال أبو عمرو :

 : الَمْحُموم. النزيفُ و

 النَّْقرة في الَجبل يجتمع فيها الماُء فيَصفو.:  الَحْشَرجُ  وقال أبو العباس :

 : القليُل من الماُء والشراب ، وقال ذو الرمة : النزفة أبو عبيد :
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   تريَ  ََّع ماِء املْزِن يف ن زِف ا مِر 
 وقال العجاج :

   فَةنَّ يف اإلبريق ملها ن زفَا 
 َضَرطا. فالمنزو أبو ُعبيد عن الفراء : تقول العرب : فالٌن أجبُن من

 َضَرطا : دابة تكون بالبادية إذا ِصيَح بها لم تَزْل تَضَرط حتى تموت. المنزوف وقال أبو الهيثم :

ض العود الذي في َطَرف الدَّلو على العود  الِمنَزفة وقال ابن ُدريد : : ُدلَيَّةٌ تَُشّد في رأس عوٍد طويل ، ثم يُنصب عوٌد ويعوَّ

 يُستقى به الماء.

، لم يبق  نََزاف نَزاف قالت بنُت الَجْلنَدى ملك ُعمان حين أَلبسِت السُّلَْحفاةَ ُحليها ودخلت البحَر فصاحت وهي تقول : وقال الليث

 الماَء فلم يبق غير َغرفة. اْنِزفن في البحر غير قَذاف ، أرادت :

 ز ن ب
 [.مستعملة] زنب :ـ  بزنـ  نزبـ  نبزـ  زبن

 الليث ، وقد جاء في ِشعر قديم ، وقال أبو داود اإليادّي يصف فََرسا ، ووصفه بانتفاخِ َجْنبيه :فقد أهمله  بزن أما: بزن 

ْوف فريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريو فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريواءٌ   أجريريريريريريريريريريَوف  اجلريريريريريريريريريريَ

  
ار    َزان َنريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريرياَف أَبريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : حوٌض من نحاس يَستنقع فيه الرجُل ، وهو معّرب ، وجعل صانعَه نّجارا لتجويده إياه. األَْبَزنُ 

 أصله أوزن فََجعله أبزن. جافَهُ : وسع جوفه.

 ، وقال أبو ُدواد أيضا في صفة الَخْيل : أَباِزين ، ويُجَمع إْبِزينويقال : إْبِزيم  وَروى أَبو تراب ألبي عمرو الشيباني :

هريريريريريريريا تريريريري  ْرداء قريريريريريريري  طريريريريريريرياَرْ  عريريريريَ ريريريرييريريريري ريريريريَ ن كريريريريريريريلِّ جريريريريَ  مريريريريِ

  
ي األ ُِّيريريريريريريريريريريريِن و   َرَد م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريلِّ َأجريريريريريريريريريريريْ

  
 وقبله : اإلْبِزين جمع

و مريريريريريريري  ا أتريريريريريريرييريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريري    ن يريريريريريريريك ظريريريريريريري  هبريريريريريريريْم مسريريريريريريريَ ريريريريريريريّ

  
نِي   رامسريريريريريريريِ عريريريريريريرياَوى كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريا تريريريريريريريَ مريريريريريريريْ وا وكريريريريريريري   مسريريريريريريري 

  
ْبنُ  اللّيث :: زبن   َولَدها عن َضْرعها بِرجلها. تَْزبِنُ  : َدْفُع الشيء عن الشيء كالناقة الزَّ

 من هذا الّطعام ، أي : حاجتي. ِزْبني ويقال : أخْذتُ  .َزبون الناَس إذا صدمتهم ، وَحْربٌ  تَْزبِن الحالب. والَحْربُ  تَْزبِنو

 .المزابنة أنه نَهى عن وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

: بَيُع التََّمر في ُرؤوس النَّخل بالتَّْمر ؛ فإنما نُِهي عنه ألّن التّمر  الُمزابَنةُ  قال أبو عبيد : سمعُت َغير واحد من أهل الِعلم يقول :

 [.18العلق : ] ((18ابنَِيَة )َسَندُْع الزَّ )يجوز إاّل مثاْل بِمثل ، وهذا مْجهول ال يُعلَم أيُّهما أكثر. وأّما قوُل هللا تعالى :  بالتّمر ال

 اقةوهم يَعَملون باأليدي واألرُجل ، فهم أَْقوى. والن ((18ْدُع الزَّابنَِيَة )َسنَ )فإّن سلمة َرَوى عن الفّراء أنه قال : يقول هللا : 

 الحالَب بِرْجلَْيها. تَْزبِن

بانِيَة ِزْبنيّ  قال : وقال الكسائّي : واحد  .الزَّ
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 : الشَُّرط في كالم العرب. الزبّانيةُ  وقال قتادة :

بانِيةَ  وقال الّزّجاج : داد ، واحدهم الزَّ  (َعَلْيها َمَّلِئَكة  ِغَّلظ  ِشداد  )، وهم هؤالء المالئكةُ الّذين قال هللا :  ِزْبنِيَّة الِغالظ الّشِ

بانية ، وهم [6التحريم : ]  .الزَّ

 ، أي : بعُنُقه. بَزبُّونَتهو بقْرَدنِه ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال : ُخذ

 وقال حّسان :

ْوَل أبريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريْم  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َُّ نريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريريْ و   َ

ْرِب يف املريريريريريريريريريري َ ى اَّريريريريريريريريريريَ وٌر لريريريريريريريريريريَ ْه  ريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي : ذو َدْفع. َزبُّونة ويقال : إن فالنا لذو

العَْقرب ، وهما كوكبان متفّرقان أمام اإلْكليل ، بينهما قيُد ُرْمح أكبر من قاَمِة  ُزبَانيا وقال ابن ُكناسة : من كواكب العَْقرب

 الرجل.

 قال : واإلْكِليل ثالثةُ كواكب معتِرضة غير مستطيلة.

 ألعرابي أنه أنشد :ثعلب عن ابن ا

ره   جريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِض مسريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريٌس ال يريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريِ اك نريريريريريريريريريريِ

  
ْ ريريريريريريريريريريريريره   ر. مسريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريري  ممريريريريريريريريريريريريِ ّرق الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ  خمريريريريريريريريريريريري ْ

  

 يف لريريريريريريريرييريريريريريريريريل كريريريريريريريريانريريريريريريريريون   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريري   مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ه 

  
ره   مريريريريريريريريريريريريريريريْ ضَّ أبطريريريريريريريريريريريريريريريرَاف الريريريريريريريريريريريريريريريزَُّ ين قريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .بالزباني قال : يقول : هو أقلف ليس بمجنون إال ما قلص منه القََمر. شبه قلفته

 والقمر في العقرب فهو نحس.قال : ويقال من ولد 

قال ثعلب : نقل هذا إلّي عنه أنه يقول ، فسألته عنه فأبى هذا القول ، وقال : ال ، ولكنه ال يطعم في الشتاء. قال : وإذا عض 

بانى بأطراف  القمر وكان أشد البرد ، وأنشد : الزُّ

رَُّ و   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  مسريريريريريريريريريري ى الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري 

  
 بريريريريريريريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريريريريريريريذراعريريريريريريريريريريريريريريريرينْي وبريريريريريريريريريريريريريريريريني املريريريريريريريريريريريريريريريريرُُّ  

  

 هت مُّ فيها الَعْلز  لّتكلُّم 

بونةُ  وقال النّضر : جال : الشديُد المانع لُما وراَء َظْهِره. الزَّ  من الّرِ

 .ُزبانَياتوقَْرناها ،  العقرب : ُزبانَياوللنّجم ،  ُزبانَياتو ُزبانَيانو ُزبانَى وقال أبو زيد : يقال :

بِّينُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  لألخبَثَين.: الدافُع  الّزِ

 ليس بها أحد. وقال : ، أي : َزبِّين وُرِوي عن ابن ُشبُرمة : ما بها

 فريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريى   عريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريري اك مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا

  
 مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ُّبريريريريريريريريريريريني  

  
 أي : ما بها أحد.

 دفعه.صاحبَه عّما َعقَد عليه ، أي :  َزبَنَ  ، ألن كّل واحد منها إذا نَِدم ُمزابَنة وقيل : لبَْيع الثَّمر بالثَّمر

 : إذا صاح. يَنِزب نَزيبا الظَّبيُ  نََزبَ  أبو عمرو وغيره :: نزب 

 : اللَّقب. النَّبَزُ و النََّزبُ و
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 النََزبُ و النَبَز : قشوُر الُجدام وهو السَّعَف. قال : وهو النِّْبز َعْمرو عن أبيه :: نبز 
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 : اللََّ  . اللَِّ ز  و  الِ ْزيو 
 [.11الحجرات : ] (بَ ُزوا اِبْْلَْلقابِ َوال تَنا)قال هللا جّل وعّز : 

وكََّده  قال الّزجاج : معناه : ال يقول الُمسِلم لمن كان نصرانيا أو يهوديّا فأَسلَم لقبا يُعيِّره فيه بأنّه كان نصرانيا أو يهوديّا ، ثم

ْيانِ )فقال :   ، أي : بئس االسم أن يقول له يا يهودّي وقد آمن. [11الحجرات : ] (بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اْْلِ

 قال : ويحتمل أن يكون في كّل لقب يَكَرهه اإلنسان ، ألنّه إنما يجب أن يُخاِطب المؤمن أخاه بأحّب األسماِء إليه.

 إذا َسِمن. : َزنََب يَْزنَب زنبا ، وقد زينب السَّمين ، وبه سّميِت المرأةُ  : األْزنَبُ  عمرو عن أبيه قال :: زنب 

ْينَبُ  وقال ابن األعرابّي : يت المرأة الزَّ  بهذه الشجرة. َزينب : شجٌر َحسن المنظر طيب الرائحة ، وبه ُسّمِ

نَبوقال :  من. وواحدُ  الزَّ ينبِ  : الّسِ  .زْينَبة للشجر : الزَّ

 ل : فََرس ورُجل ونحوه.أسماُء نَبز مثل : زيد وعمرو ، وأسماء عاّمِ مث وقال الخليل : األسماء على وجهين :

 : االسم وهو كاللَّقب. النّبزُ ووقال : 

نابَى قال أبو عبيد :  : ِشبه المخاط يقع من أُنوف اإلبل. الزُّ

 ز ن م
 [.مستعمالت]مَزن : ـ  زمنـ  زنم

نمتان قال الليث :: زنم   الفُوق. َزنََمتَا : الزَّ

 َحْرفيه.قلُت : وهما شرخا الفُوق ، وهما َما أَشرف من 

نمةوالعَنز من األُذن.  َزنمتَاوقال :   أيضا : اللَّحمة المتدلِّية في الحلق تسّمى ُمالزة. الزَّ

 .َزنمة والُمزلَّم الذي يُقطع أُذُنه ويُترك له الُمَزنّم أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

 الُمزلُّم للكريم ، وإنما يفعل ذلك بالكرام منها. الُمزنَّم ويقال :

نيمُ  الليث :  الدَّعي ، وأَنشد : : الُمَزنّمو: الدِعّي ،  الزَّ

َا  َزمنَّ
 
   يريْ تريل ون امل

 أي : يَستعبِدونه.

 : صغار اإلبل. المزنَّموقال : 

مةً عال زنمةٌ  من اإلبل الكريُم الذي ُجِعل له المزنّم إنّه الّدعّي ، وإنه صغار اإلبل. إنما المزنَّم قلُت : وهذا باطٌل أَعني ما قال في

 لَكرمه.

 فهو الّدعّي. الزنيمُ  وأما

الّدعّي الُملصق بالقوم وليس منهم. فقال  : الزنيم ، [13القلم : ] ((13ٍم )ُعُتلٍ  بَ ْعَد ذِلَك زَنِي)قال الفّراء في قول هللا تعالى : 

 الزجاج مثله.

 الذي يُعرف بالشر كما الزنيمُ  قال : وقيل :
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 املعلَّ تان عل  مسلوق املِعزى. : الزمنتانو . بزمنتها ت عرف الةاأب
نيمُ و: ولُد العْيَهرة.  الزنيمُ  ثعلب عن ابن األعرابي :  أيضا : الوكيل. الزَّ

ْعلَة ، وهو أن يشق من األُذُن شيء ثم يترك معلقا ، ومنها ، وهي  الزنمة أبو ُعبيد عن األحمر : من السمات في قَْطع الجلد الرَّ

 من األذن والُمْفَضاة مثلها. أن تبين تلك القطعةُ 

 : الجذع ، قال رؤبة يصف الدهر : األزنَمواللحياني : أَودى به األزلُم الجذع ، 

   أف  ال  رون وهو  ق  َُّمَنه   
 : العالمة. الّزنمة وأصُل :

 : اإلسراع في طلب الحاجة. المْزنُ  عمر عن أبيه قال :: مزن 

 : إذا مضى لوجهه. مزن يمُزن مزونا وقال الليث :

 : إذا كان يوم فرار من العدّو. ُمزنٍ  ثعلب عن ابن األعرابي : يقال : هذا يوم

 ، وهي السَّحابة البيضاء. ُمزنة تصغير ُمزينة وقال :

االسم مثل ، وهو  ُمْزنَتَه واحدة ، أي : سار ُعْقبة واحدة. وما أَحسن َمزنةً  في األرض َمَزن ، يقال : َمْزنة قال : ويكون تصغير

 ُحْسوة وَحْسوة.

 : بيُض النّْمل ، وأَنشد : الماِزنُ  أبو ُعبيد وغيره :

هريريريريريريريريم و  لريريريريريريريريِ َرى الريريريريريريريريّذنريريريريريريريريني عريريريريريريريريلريريريريريريريريى مريريريريريريريريراسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريَ

  
 يريريريريريريريريريريريريريُو اهلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياِج كريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريرياُِِّن اجلريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِل  

  
نُ  وقال قُطرُب : ف ، وأنشد : التمزُّ  : التَّطرُّ

 بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  ارقريريريريريريريريريريريري اِد الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَزب اجلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريو  

  
 الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريزُّن الريريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِح و يف اجلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريِل  

  
ن قلُت : في األرض : إذا ذهب فيها ، وهو كما يقال : فالن شاطٌر ، وفالٌن غيّار ، وقال  مَزن عندي ههنا تفعّل ، من التمزُّ

 رؤبة :

رَْ  و  ّن بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريريزُّن و كريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ

  
ِن   لَ ْعَن  لعريريريريريريريذاب مةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَش السريريريريريريريريريريريريريريريْلسريريريريريريريريريريريريريريريِ  َي

  
 ، وهو البُعد. المُزون هو من

ن ابن ُدريد : فالنٌ وقال   على أصحابه : كأنه يتفّضل عليهم ويظهر أكثَر مما عنده. يتمزَّ

 : إذا فَّرظته من ورائه عند خليفٍة أو واٍل. تمزينا الرجلَ  مزنتُ  وقال المبّرد :

 ، أي : تَرى لنفسك فضال على غيرك ، ولسَت هناك ، وقال َرّكاض الدُّبيري : التمزنُ  قال : وقيل :

روَ     ْن تريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريذب عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّي متريريريريريريريريريريريزُّان  عريريريريريريريريريريري 

  
  ريريريريريريريا مل يكن فريريريريريريرياكريريريريريريريِذْب فلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بكريريريريريريرياِذِب  

  
 اسم من أسماء ُعمان. مزون وقال المبرد :

 قال الكميت :

 فريريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريريريريا األُّْد  أُّْد  أيب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريري 

  
ز وان  َ

 فريريريريريريريريريريريريريريريأكريريريريريريريريريريريريريريريره أن أ  ريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريريري
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 وقال جرير :

ز وِن و  َ
هريريريريريريريريريريرياو أطريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريأ   نريريريريريريريريريريريتاَن املريريريريريريريريريريري  أهريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ

  
راقريريريريريريريري  مسريريريريريريريرياولريريريريريريريريوهريريريريريريريريا فريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريرية  أن و   عريريريريريريريريَّ  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِمنو:  الزمان من الزمن قال الليث :: زمن  الشيُء : طال  أَزمنَ و:  زْمنَى والقومُ  زمانةً و زِمن يْزمن زمنا والفعل الزمانة ذو الزَّ

 .الزمان عليه

 واحد. الزمانُ وَشمر : الدهُر 

شهرين إلى ستة أشهر  الزمان الحّر والبرد ، ويكون زمانُ والرطب والفاكهة ،  الزمان زمانُ  وقال أبو الهيثم : أخطأ شمر ، ألن

 ، قال : والدهر ال ينقطع.

، ويقع على مدَّة الدنيا كلَِّها ، سمعُت غيَر واحد من العرب يقول :  األزمنة من الزمان قلُت أنا : الدهُر عند العَرب يقع َعلَى قْدر

يقع على الفصل من فُصول السنة ، وَعلَى ُمدة والية  الزمانوا طويال ، أقمنَا بموضع كذا َدْهرا ، وإن هذا المكان ال يحملنا َدْهر

 واٍل ، وما أَشبهه.

 مهمل. ز ف ب :

 مهمل. ز ف م :

 [ابب الزاي والباء مع امليم]

 ب ز م
 استعمل منه : بزم.

 : شدة العَض بمقدَّم الفم ، وهو أخف من العَض ، وأَنشد : البْزمُ  قال الليث :: بزم 

ةٌ ال و  تريريريريريريريريريريريَك  ُّمريريريريريريريريريريريَ َك  ْن َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  َأظريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ

  
وين   ْ عريريريريريريريريري  ْوف تريريريريريريريريريَ واُُّ  اّل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ

  
ن :  .البزم وأهُل اليمن يسّمون الّسِ

باعيات ، أُخذ ذلك من بزْمت وقال أبو زيد : الرامي ، وهو أَخذُه الوتَر  بْزم الشيء : وهو العَض بالثّنايا دون األنياب والرَّ

 يُرسل الّسهم.باإلبهام والسَّبابة ، ثم 

 قال : والكْدم بالقَواِدم واألنياب.

 : الّذي في رأس الِمْنَطقَة وما أشبَهها. اإلْبِزيمُ  وقال الليث :

، وُهّن  إْبِزيم وقال ابن ُشَميل : الَحْلقة الّتي لها ِلساٌن يُْدَخل في الَخْرق في أسفل الِمحَمل ، ثم تَعّض عليها َحْلقَتها ، والَحْلقة جميعا

 جوامع تَجَمع الحوامل ، وهي األواِزم وقد أََزْمن عليه.ال

مة يصف فالة أجهضت الركاُب فيها أوالَدها :  وأراد بالِمحمل حّمالة الّسيف ؛ قال ذو الرُّ

ا َقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريفريريريريريريرية أكريريريريريريريفريريريريريريرياَنريريريريريريري   هبريريريريريريريامريريريريريريريى مريريريريريريريكريريريريريريريَ

  
ْه  ريريريريريريريريواتريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا األ ُّمي     فريريريريريريريريكريريريريريريريريّ

  
 األنساع. أبازيم ؛ وهي األبازيم أغراسها فّكت خواتيم رحمها عنهابها بهذه الفالة أوالد إبل أجهضتها فهي مكفّفة في 

 وهو الَوِزيم : ُحْزمة من البَْقل ؛ وأنشد : البَِزيم وقال الليث :
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   أببريل َمة  ت َة ُّ على َوُِّمي 
 : الَحْلب بالسبابة واإلبهام. الَمْصرُ و البَْزمُ  وقال الفّراء :
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 ، أي : ذو َصِريمه لألِمد. ُمباَزمةٍ  و: ضِريُمة األمر ، وهو ذ البَْزمو

 وزُن ِعشرين. : النَّشُ و: وزُن أربعين ،  األوقيّةُ و: َوْزُن ثالثين ،  البَْزمةُ  سلمة عن الفّراء قال :

 أبو ُعبيد عن الفّراء : هو يأكل َوْزَمة.

 : إذا كان يأكل َوْجبةً في اليوم والليلة. بَْزَمةو

 ، أي : ذو صريمة. بازمة أصابته شّدةٌ من شدائد. وفالن ذو الدهر ؛ أي : بوازم من بزمته بازمةٌ  ويقال :
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 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الزاي

 ابب الزاي والطاء

 (وا يء) ز ط
 أهملها الليث.: زيط 

ياطُ  األعرابّي أنه قال :وَرَوى أبو العبّاس عن ابن   : الُجْلُجل ؛ وأنشد : الّزِ

ِه  يريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريوِش جبريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ى ا ريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأّن َوغريريريريريريريريريريَ

  
َم َذِوي ُِّ  ِ   يريريريريريريريريريريريريريريريْ ى رَكريريريريريريريريريريريريريريريْ   أمريريريريريريريريريريريريريريريَ  َوغريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا عظَّموا اللَّقم وازَدَرُدوا. َدبَّلواو َغّوطواو أْزَوطوا عمرو عن أبيه : يقال :

 (وا يء) ز د
 [.مستعمالت] أزد :ـ  زأدـ  زيدـ  زدوـ  زود

ْودُ  قال الليث :: زود   ، وهو الطعام الّذي يُتّخذ للّسفر والَحَضر جميعا. الّزاد : تأسيسُ  الزَّ

د ، وكلُّ من انتقل َمعَه بخيٍر أو َشّرٍ ِمن عَمٍل أو كسٍب فقد الّزاد : وعاٌء يُجعَل فيه الِمْزَودُ و  .تََزوَّ

 بمنِزلة ِراويٍَة ال َعْزاَلَء لها. اْلَمزاَدةو :: اسُم امرأةٍ من الَمهاِلبة ، قال  ُزَوْيدةو

فهي َمجَمع المزادتَين اللَّتَين  الّراوية بغيرها هي الفَْردة الّتي يَحتِقبُها الراكب َخلف َرْحله وال َعْزالَء لها ؛ وأما الَمزادُ  قلُت :

واِء ، وكّل واحدةٍ منهما ى عليهما بالّرِ ،  َمزاد وربّما َحَذفوا الهاء فقالوا الَمزايد ، والجميع َمزادة تعكمان على َجْنبَي البعير ويَُروَّ

 أنشدني أعرابي :

زاِد 
َ
   مَتيمي  َرفيٌق  مل

 : جلدان مقابالن. السطيحة وقال النضر :

 .المزادتان ألنها تزيد على سطيحتين ، وهما مزادة تكون جلدين ونصفا وثالثة جلود. سميت المزادةوقال : 

 .أَِزيُده ِزيادةً  أنا ِزْدتُهو،  يَزيد الشيءُ  زادَ  أبو عبيد ::  [زيد]

؛ كأنه يقول : زاد األَْمُر  زادَ و زادَ و َحقَّق الَخبََر وقال له : سمعُت العرَب تقول للّرجل يُخبُِر عن أمٍر أو يَستْفهم َخبَرا ، فإذا أخبرَ 

 على ما َوَصْفَت وأخبَرت.

يايِد وقال الليث : يقال : هذه إبٌل كثيرة يادات ، أي : كثيرةُ  الزَّ  ؛ وأنَشد : الّزِ

أل  عريريريريريريريريريريرينَي اَّريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِ  مريريريريريريريريريريرية  متريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريْ  هبريريريريريريريريريريريَ

  
ة الريريريريريريريريريريريريريريريريزََّ يريريريريريريريريريريريريريريريريِ   رو    ريريريريريريريريريريريريريريريريََّ  ذاِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وهو الّذي َزوائد في قوائم الدَّابة. ويقال لألَسد : إنّه لذو الزوائد ، وإنَّما قالوا الزائدة : فإنها هي جماعةُ  الزوائد ومن قال :

 في َزئيره وصوته. يتزيّد
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 ة ما يَنبِغي ؛ وأَنَشد :في حِديثِه وكالِمه : إذا تَكلّف مجاَوزَ  يتزيّد في َسْيرها : إذا تكلّفَْت فوَق قَْدرها. واإلنسانُ  تتزيّد والناقةُ 

ْع  لريريريريريريَ َه الريريريريريريّرِجريريريريريريرياَل فريريريريريريال تريريريريريريريَ هريريريريريريريْ   ذا أنريريريريريريريَه فريريريريريريرياكريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريَزيريريريريريريريريريَّ ِ و   ْل مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريالريريريريريريريريريوا وال تريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري 

  
 .الّزيائد الَكبِد : قطعةٌ معلَّقةٌ منها ، والجميع زائدةوقال : 

د . قلت : الزادة مفعلة منالمزايد والجميع الّزيادة : َمْفعلة من المَزاَدةوقال :   فيها الماُء. الزاد يُتَزوَّ

د : شبه ِجراٍب من أََدم الِمْزَودُ و  .المَزاِود فيه الطعاُم للّسفر ، وجمعُه يُتزوَّ

دتُ و دا فالنا الزادَ  زوَّ  .تَْزِويدا فتزّوَد تزوُّ

 .استزاَده على ما أعطاه ، قيل : قد زيادةً  فالٌن فالنا : إذا َعتَب عليه أْمرا لم يَرَضه. وإذا أَعَطى رجٌل َرجال ماال وطلبَ  استَزادَ و

لعة : إذا  تَزايَدَ وعلى ما أعطْيتُك.  زيادةً  المعنى : هل تَطلُب ؟تزدادُ  هل ويقال للّرجل إذا أُعِطَي شيئا : أهُل السُّوق على الّسِ

 فيمن يزيد. بِيعَت

ْؤد : إذا ُزِعر ، وُسئَف سأُفا ِمثله ، وهو َمْزُءود فهو ُزءُددا الرجلُ  ُزِئدَ  أبو عبيد عن األصمعي :: زأد  ُؤدو الزُّ  وأَنَشد : الزُّ

تريريريهريريريريريريريا لريريريريريريريا نريريريكريريريريريريريايريريريَ يريريريس  أدرِكريريريْ ي  ذا الريريريعريريريِ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريِ

  
وفريريريريريريريريان    ْرقريريريريريريريرياء  يريريريريريريريريعريريريريريريريريتريريريريريريريرياد هريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريزُّ  د  و  ريريريريريريريريَ

  
ْدوُ  قال الليث :: زدو  اي ، يَْسُدونَه في الَحِفيرة.لغ الزَّ بيان بالَجْوز ، والغالب عليه الزَّ  ةٌ في السَّْدِو ، وهو من لعب الّصِ

: لغةٌ في األْصداء ، جمُع  األْزداءُ و: إذا أَصلَح بين اثنين.  أَْسَدىوَصنَع َمْعروفا ،  : أزَدى ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: أزد 

 : لغةٌ في األَْسد ، يجمع قبائَل وعمائَر كثيرةً من اليََمن. األْزدوَصًدى. 

 [ابب الزاي والتاء]

 (وا يء) ز ت
 [.مستعمالت]توز : ـ  تيزـ  زيت

يتون ، ويقال : الّزْيتُ  قال الليث :: زيت   َس فالٍن ، وأَنَشد :رأ ِزتُ و،  َمزيت الثَِّريد ، فهو ِزتُ  : ُعصارةُ الزَّ

زِيه عَِت ها و   
َ
 ال مِسْل ة الةَّأُِ امل

يت فالٌن : إذا ادََّهن ازَداتَ و التين ] ((1َوالتِ نِي َوالزَّيْ ُتوِن ))، وقال هللا تعالى :  ُمَزْيتيت ، وتصغيره بتماِمه ُمْزَداتٌ  ، وهو بالزَّ

: 1.] 

 هذا. َزْيتونكموقال ابن عبّاس : هو تِينُكْم هذا ، 

ويقال  ،: جباُل الّشام الّزْيتون هما َمسِجدان بالشَّام : أحُدهما الّذي كلّم هللا جلَّ وعزَّ عنَده موسى. وقيل : قال الفّراء : ويقال :و

 .َزْيتٌ  ْهن الذي يُستخَرج منه، والدَّ  الّزْيتون ، والجميعُ  َزيتونَة ، ولثمرها َزْيتونة للشَّجرة نفِسها :

 أَِزيتُه الطَّعامَ  ِزتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :
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 .َُّ َّ  :  ذا َعِمْلته  لزَّيه. وي ال للذي يَِبيعه ويريْعتِصره : َمْزيو و  َمزِيه ن فهو َُّيْتا
 .تَيَّاز أبو عبيدةَ عن األموّي : يقال للّرجل إذا كان فيه ِغلٌَظ وِشّدة :: تيز 

 وقال القُطامّي يصُف بَكَرةً َصْعبَةً اقتََضبَها :

الِ  قريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا اُّ  ذو الريريريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريّ   ذا الريريريريريريريريتريريريريريريريريريّ

  
ا    لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَك  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَق هبريريريريريريريريريا ِذراعريريريريريريريريريَ

  
 في ِمشيته كأَنه يتقلّع من األرض تقلُّعا ، وأنَشد : تَتَيَّزُ  : الرجُل الملزُز الَمفاِصل الَّذي التَّيَّازُ  وقال الليث :

 أٌب يف َمْةِيها قري َلاِ َرْه   تريّياَُّ 
 : القصيُر. التَّيَّاز وقال الفّراء :

 إذا غلَُظ. وأَْنَشد : : يَتيز تَْيزاوتَْوزا ،  تاَز يَتُوزوكثير العََضل وهو اللَّحم ،  تَيَّازٌ  وقال أبو الهيثم : رجل

   تَسوَّى على ع ش  فَتاَُّ َ ِصيل ها 
 تازَ » َجعَله فَْيعاال ، كالقيَّام والدَّيَّار ، ِمن قاَم وَداَر. وقوله : يَتُوز فَعَّاال ، ومن جعلَه من التَّيّاز جعل يَتيز ِمن تازَ  قال : فمن جعل

 ، أي : َغلُظ.« خصيلها

 : األْصل. التُّْوزُ  ابن األعرابي ::  [توز]

 والتوس لألصل. التوز : الكريم األَْصل هو األتَْوزُ و

 لت مع الذال ومع الثاءأمهلت الزاي مع الظاء ، وأمه

 ابب الزاي والراء

 (وا يء) ز ر
 [.رزأ : مستعمالتـ  زرأـ ] أزرـ  أرزـ  زأرـ  زريـ  زيرـ  وزرـ  روزـ  زور

ْورُ و. ِزيَاَرةً و يَزوُرني َزْورا فالنٌ  زاَرني قال الليث : يقال :: زأر ـ  زور ،  َزْورٌ  ، ِرَجالٌ  َزْورٌ  ، َرُجل يَُزورك : الَّذي الزَّ

 ٌ ْورُ و، أي : مال.  َزِور يزَوروعنه ، أي : مال عنه.  تزاور إليه : مال ، ومنه زار . وأَصلَزْورٌ  ، ونَِساءٌ  َزْورٌ  وامرأَة :  الزَّ

دُر.  الصَّ

ْورُ  عمرو عن أبيه : ْورُ و: العزيمة ،  الزَّ ْدر. : الزَّ  الصَّ

 ما لَه َرأٌْي. :، أي  َزْور أبو عبيد عن أبي زيد : ما له

ْدر. قال :  الّزْورُ  الحّراني عن ابن السّكيت : ورُ و: أْعلَى الصَّ  : الباطُل والَكِذب. الزُّ

، أي : رأي ـ  بضم الزايـ  وال َصيُّور ُزورٌ  . وقال : ويقال : ما لَهُزور قال : وقال أبو ُعبيدة : كلُّ ما ُعبد من دون هللا فهو

 يرجع إليه.

اي ، وهما لُغَتان. َزْورٌ  َزيد فإنّه قال : ما لهوأما أبو   بهذا المعنى ففتح الزَّ

ْرتُ  في حديث عمر أنّه قال : كنتو  في نفسي كالما يوَم َسقيفة بني ساعدة. َزوَّ

 : إصالُح الشيِء. التَّزويرُ  قال شمر :
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ر ومنه شاهدُ  . قال :تَْزِوير وسمعُت ابن األعرابّي يقول : كل إصالح من خيٍر أو شّر فهو ور يَُزّوِ  كالما. الزُّ

ر قال أبو بكر : في قولهم : قد فعُل الكذب أو الباطل أو الزور الكذب ، وقال  التزوير يكون عليه كذا وكذا فيه أربعة أقوال : زوَّ

 الكالم وتقديره.التزويق والتحسين. وقال األصمعي : تهيئة  : التزوير : التشبيه ، وقال أبو زيد : التزوير خالد بن كلثوم

ر ، أي : فَساد يَحتاج أن َزَورٌ  وفي َصْدره ر . قال : وقال الحجاج : رحم هللا امرأً يَُزوَّ  نفَسه على نفِسه ، أي : اتّهمَها عليها. زوَّ

ُرك وتقول : أنا  أتَِّهمك عليها ، وأنَشد ابن األعرابي : على نفِسك ، أي : أَُزّوِ

 َزوِّر    به ََُّوٌر مَل َيسَتِ ْعه امل
 أسفار ، أي : ُمَهيَّأة لألسفار ، ُمعَدة. ِزَوّرة وناقَة

 من نَشاِطها. ازوَرار ويقال : فيها

قاع : ِزيَارٌ وله  ِزَوارٌ  وكلُّ شيء كان َصالحا لشيء وِعصمةً له ، فهو  له ، وقال ابن الّرِ

مريريريريوا لريريريريِ وا ُِّوارا ألهريريريريريريريِل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ قريريريريريريري  عريريريَ  كريريريريريريريانريريري 

  
يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم    ا رأْوا فريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريرياانلريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريْ ْورا وطريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريَ

  
 عصمة كزيار الّدابة. ، أي : ِزيارو ِزوارٌ  وقال ابن األعرابّي :

 هو الشكال ، وهو حبل يكون بين الحقِب والتصدير. الزوار وقال األصمعي في

 رزدق :وقال أبو عمرو : وهو الَحْبل الذي يُْجعل بين الَحقَِب والتصدير كي ال يَْدنو الَحقَُب من الثِّيل ، وقال الف

لريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ ْ َن وقريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريَِ لريريريريريريريريريريِ  أبْرمسريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا َُِّ را   لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريل َنريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال القتال :

ة  و  عريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ ود  نريريريريريريريريريريريريَ ود اَن عريريريريريريريريريريري   حنريريريريريريريريريريرين  أانٌس عريريريريريريريريريريري 

  
َزوَّر    يريريريريريريريريٌ  وفريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوأٌب ال تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو عدنان : أي : ال تغمز لقسَوتها وال تُستضعَف.

ْرتُ  قال : وقولُهم :  فالٍن راجٌع إلى هذا التفسير ، ألّن معناه : أنه استضِعف فغُِمز وُغمزت شهاَدتهُ فأُسِقطْت.َشهادة  َزوَّ

 : إصالح الكالم وتهيئَتُه. التْزِويرُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :

ُروا وقال أبو زيد :  فالنا ، أي : اذبَحوا له وأَْكِرموه. َزّوِ

ر من بطن أمه اعَوَج َصدُره فيغمزه ليُقيَمه ، فيبقى فيه ِمن َغمزه أثٌر يعلم  اْلمَزّورُ  وقال الليث : من اإلبل : الذي إذا َسلَّه الُمَزّمِ

ر أنّه ر . واإلنسانُمَزوَّ مه ويُتِقنَه قبل أن يتكلم به. يزّوِ  كالما ، وهو أن يقّوِ

ورُ وقال :  در. تَْزوير الكالم ، ولكنه اشتّق من ْزويرتَ  : شهادةُ الباطِل وقوُل الَكِذب ، ولم يشتق منه الزُّ  الصَّ

يارُ وقال :  ى الّزِ ْحل إلى َصْدر البعير بمنزلة اللَّبَب للّدابة ، ويسمَّ  : ِسناٌف يَُشّد به الرَّ
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 ُِّ را ، وحنو ذلك. هذا الذي َية ّ  به البريْي ار  َجْحفلة ال ابة :
ورُ  قال ابن ُشميل عن أبي عبيد : ونُ  الزُّ   كلُّ شيء يتّخذ َربّا يُعبَد.والزُّ

 قال األغلب :

 ِجْ لا  ألَصم و   جاءوا بز وَرْيِهْم 
 قال : وكانوا جاُءوا ببَعيَرين فعَقَلوهما وقالوا : ال نَفّر حتى يَفرَّ هذان.

وَرانِ  وقال شمر :  رئيسان ؛ وأَنَشد : الزُّ

رِن الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزُّورَاِن ُّ وٌر راٌُِّ     ذا قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريو ُّاٌر   ح  ُّ وٌر نريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الفريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ه  طريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الَمْهزول. الطُّالفحُ  قال :

ورُ  وقال بعضهم :  القوِم ، أي : رئيُسهم. ُزوْير هذا : َصْخرة ، ويقال : الزُّ

َوْيرُ  وقال ابن األعرابّي :  : صاحب أمِر القوم. الزُّ

 وقال :

 أبيريريريريريريريريريري ي رجريريريريريريريريريريال ال هريريريريريريريريريريوادأب بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم 

  
َ َدى   لريريريريريريريْ لريريريريريَ ر الريريريريريبريريريريريريَ  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريون لريريريريريلريريريريريمريريريريريزن الريريريريريزَُّويريريريريريْ

  
 ثعلب عن ابن األعرابي أنه أنشده للمرار :

ه  رق   أال لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  مل أدر مريريريريريريريريريريا أ ريريريريريريريريريريْ

  
   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه ُّ َويريريريريريريريريريريرا أانُّلريريريريريريريريريريه و  

  

 فريريريريريريريريريريريأدرك  ري أو يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريال أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريريه 

  
  ريرييريريع السريريريريريريريريريريريريريريريريال  عريريلريريبريريس الريريوجريريريريريريريه  سريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريه  

  
 : األسد. الّزوير قال :

نَم وهو بالفارسيّة زْون ، بشّم الزاي والّسين. الزون وقال أبو سعيد :  : الصَّ

 قال حميد :

َج وِس َعَكْفه للزُّوِن 
   ذا  امل

، قرأ  [17الكهف : ] (َوتَ َرى الشَّْمَس ِإذا طََلَعْت تَ َتزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذاَت اْلَيِمنيِ )قال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

 بعضهم :

في هذا الموضوع أنها كانت تطلُع على كهِفهم  اْزِوراُرهاو، قال :  (تْزَوارُّ و ) (تَْزَورُّ ) ، يريد تتزاور ، وقرأ بعضهم : (تَ َتزاَورُ )

 ذات الشمال فال تصيبهم.

 تَميل ، وأنشد : ، أي : (تَ َتزاَوُر َعْن َكْهِفِهمْ )وقال األخفش : 

َ ر  و  هريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريٌ   ريريريريريريريريريريريريريََ ى بريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ  د ون لريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريَ َّى عريريريريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريريريريواان أََُّْور  جريريريريريريريريريريريريَ ْ    

 ب  املريريريريريريريريريريريري

  

َزر    يري ْلِضي امل َا  ِعْصه الَعَةلريْ

َورُ  وقال الليث :  : َميٌَل في َوَسط الصدر. الزَّ
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وخرج َكْلَكلُه كأنه قد ُعِصر جانباه ، وهو في َغْير الكالب َميٌَل ال يكون معتدَل  زْوِرهِ  : الذي استدّق َجْوَشنُ  األزَورُ  والكلبُ 

ْبدة.  التربيع نحو الِكْرِكرة واللِّ

 : األجمة. الّزأَرةُ  أبو عبيد :

 : األجمة ذاُت الَحْلفاِء والقصب. الّزأَْرةُ  قال الليث :

 منها ، وله حديث معروف. الّزارة قريةٌ كبيرةٌ بها ، وكان َمْرُزبانُ  الزارةوبالبحرين معروفة ،  الّزأَرة وعين

ْوراء ومدينةُ   الزِوراٍر في زْوراءَ  ببغداَد في الجانب الشرقي ، سميتْ  الزَّ
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َلِتها.  ِقبريْ
 : القَْوس المْعطوفة. الزوراءو

 : داٌر بناها النعماُن بالِحيَرة ، وفيها يقول النابغة : الزوراءو

   بَزْوراء يف َأكلافها املْسك  كارع  
 بالِحيَرة في أيامه. الزوراء ويقال : إن أبا جعفر هدم

 ههنا َمكُّوٌك من فضة فيه طول مثل التَّْلتَلَة. زوراءُ  وقال أبو عمرو :

َورُّ  وقال أبو ُعبيد :  : السَّْير الشديد ، وقال القُطامّي : الّزِ

اِّ َُِّورَّا    انق   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رَبّاو   غريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ك املريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريريريريريريريريْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : قوية غليظة. زْورةٌ  وناقة

 .ازِورار  فيهاوفالةٌ : بعيدةٌ 

ر وقال أبو زيد :  : إذا ارتفعْت َحْوَصلَتُهُ. تْزويرا الطائرُ  زوَّ

 .الّزاورةُ و الزاُوورةو الّزارةُ  ابن نجدة عن أبي زيد : يقال للحْوصلة

 : أن يُكرم المُزوُر زائَره ويعرف له حقَّ زيارته. التزِويرُ وقال : 

 : إذا أَْحسنوا إليه. تْزويرا القوُم صاحبهم زّورَ  وقد

 ، أي : ليس له قّوة وال رأي. زور وقال أبو عبيدة في قولهم : ليس له

 ، أي : قوة ، قال : وهذا وفاٌق وقع بين العربية والفارسية. زْور وَحْبل له

ار إنه وفي كتاب الليث في هذا الباب : يقال للرجل إذا كان غليظا إلى الِقَصر ما هو : .... قلت : وقرأت . وهذا زَواِريةو لَُزوَّ

 وأبو عمرو وغيُرهما.تصحيف ُمنَكر والصواب : إنه لَُزواٌز وُزَوازية بزاءين ، قال ذلك ابن األعرابي 

 . وقال أبو عمرو في قول َصْخر الغَّي :أْزَور وسمعُت العرب تقول للبعير المائل السَّنام ، هذا بعيرٌ 

 مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  َوَرْد   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َُّْورأب  و 

  
يريريريريفريريريريريريريا  لريريريريىَت يريريريريرا  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريِ بريريريريَ  كريريريريَمةريريريريريريريريريريريريريريريريريِي السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : ناقة شديدة. َزوَرةٍ  قال : على

 ، أي : على بعد.ـ  بالضمـ  زورة ويروى

 ، أي : وردت على انحراف مني. زوراء ، أي : البعيدة ، فالة الزوراء وهي اسم من

 وَحْدر. ازِورار ويقال : على ناقة فيها

 وقيل : إنه أراد على فالةٍ غير قاصدة.

الجبَُل الذي  في كالم العرب : الَوزرُ  ، [11القيامة : ] ((11َوَزَر ) َكَّلَّ ال)قال أبو إسحاَق في قول هللا جل وعز : : وزر 

 .َوزرٌ  يُلتجأ إليه ، هذا أصلُه ، وكلُّ ما التجأَت إليه وتحّصْنَت به فهو

،  الوزر في اللغة اشتقاقهُ من الوزير ، قال : [29طه : ] ((29ِلي )َواْجَعْل ِل َوزِيرًا ِمْن َأهْ )وقال في قول هللا جل وعز : 

 الخليفة معناه الذي يَعتِمد على رأيه في أموِره ، ويلتَجىء إليه. وزيرُ  ة ، وكذلكالَجبل الذي يُعتَصم به ليُنجي من الهلك : الوزرو
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 ، معناه : ال شيَء يُعتَصم به من أمِر هللا. [11القيامة : ] ((11) رَ َكَّلَّ ال َوزَ )وقوله : 
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 عن الّسلطان أَْعباَء تدبير المملكة ، أي : يَْحمل ذلك. يَِزر ، ألنّه وزيرُ  السلطان لَوِزير وقال غيُره : قيل

 حملتَه. ، أي : أَِزره َوْزرا الشيءَ  َوَزْرتُ  وقد

، أي : ال تَحِمل نفٌس آثِمةٌ ِوْزَر نفٍس أخرى ، ولكن  [164األنعام : ] (َوال َتِزُر واِزرَة  ِوْزَر ُأْخرى)ومنه قوُل هللا جّل وعّز : 

ى  .ِوْزر ، ألنّها أحماٌل مثقِلة ، واحُدها أوزارا كّل يُجَزى بما َكَسب ؛ واآلثاُم تسمَّ

 .ُوِزر يُوَزرُ  غير مأجور ، وقد َمْوزورٌ  وقال اللّيث : رجلٌ 

 قلَبوا الواَو همزةً ليأتلَف اللّفظان ويزَدِوَجا.بالمأجور  الَمْوزور غير مأجور ؛ لّما قابَلوا مأزور وقال :

 ، فبنَْوه على لفظ َمأْجور. َمْوُزورا في األصل مأَزور وقال غيُره : كأنّ 

 .«غيَر مأجورات َمأُْزورات اْرِجْعن»في الحديث : و

 [.4محمد : ] (َحَّتَّ َتَضَع احْلَْرُب َأْوزاَرها)وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز : 

 قال : يريُد آثاَمها وِشْرَكها حتى ال يبقَى إاّل ُمسِلم أو ُمَسالم.

 للحرب ، وأتت بمعنى أوزار أهلها. أَْوزاَرها قال : والهاء في

 ههنا الّسالح وآلةُ الَحْرب. وقال األعشى : األْوزارُ  وقال غيُره :

ْرِب أوُّاَرهريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   أعريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْد  لريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال ذكريريريريريريريريريريريريريورا  يريريريريريريريريريريريريريْ َواال و ريريريريريريريريريريريريريَ  رِمريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريا طريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ه أبو عبيد.قال

يرُ  قال ابن السّكيت وغيُره :: زير   نِساء : إذا كان يِحب ِزياَرتُهن ومحاَدثتَهن. ِزيرُ  الَكتّان. ويقال : فالن : الّزِ

 وقال رؤبة :

   ق له  ِلزير  مل َتِصْله َمْر  ْه 
ير ِزيَرة وقال أبو عبيد : قال الكسائي : جمعُ   .أَْزيارو الّزِ

 أيضا ، ولَم أسَمْعه لغيره. ِزيرٌ  وامرأةٌ قال : 

 وقول األعشى :

 تريريريريريريريريرى الريريريريريريريريزيريريريريريريريرير تريريريريريريريريبريريريريريريريريكريريريريريريريريي هلريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريوه  

  
 خمريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريرية أن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوف يريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريى هلريريريريريريريريريريريا 

  
 لها للخمر ، وبها للخمر. الزير العود تبكي مخافة أن يطرب القوم إذا شربوا ، فيعملوا زير للخمر. يقول :« لها»

 وأنشد يونس :

 تريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريول اَّريريريريريريريريريريريريريارثريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرية أُ عريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريرو

  
 ُّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري و ُّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريره أبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ا  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذاأ 

  
 قال : معناه : فهذا دأبه أبدا ودأبي.

يرُ  أبو العبّاس عن ابن األعرابّي : جال : الغَْضباُن الُمقاِطع لصاِحبِه. الّزِ  من الّرِ

يرُ وقال :  . قال : وِمن العََرب من يَْقِلب أحَد الحرفين المدَغمين ياء ، فيقول في مز ميز ، وفي ِزّر : الّزِ رُّ ، وهو  ِزيرِ  : الّزِ

 الُدَجْه ،



4707 

 

 .يْزأَر   اأَلَس َ  ُّأَر الَغْضبان  هلَْمز ، من الزِّير ويف رُّ رِيٌز ، وأصل  
 وقال عنترة : .الزائرون ، وهم زائر ويقال للعَُدّوِ :

ْه  حريريريريريريريَ ريريريريريريرين فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريَ ْه أبَْرِ. الريريريريريريزائريريريريريريِ لريريريريريريريَّ  مسريريريريريريَ

  
َرُِ   ِك ابريريريريريريريريلريريريريريريريريَة خمريريريريريريريريَْ البريريريريريريريري  ّي طريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ را عريريريريريريريريَ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : إذا أَْوعد. َزأْرا في َهِديره يَْزئرُ  قال بعضهم : أراد أنّها حلّت بأرض األعداء. والفَْحل أيضا

 قال رؤبة :

 َهِ يرا َ ْضا و   ََيَمْعَن َُّْأرا 
 : الَحبيب. الزايرو: الغَْضبان بالهمز.  الّزائر : وقال ابن األعرابي

 وبيُت عنترةَ يُْرَوى بالوجهين ؛ فَمن َهَمز أراد األعداَء ، ومن لَم يَهِمز أراَد األْحباب.

ْوزُ  قال اللّيث :: روز   ما عنده. ُرزْ وفالنا ،  ُرزْ  : التّجربة ؛ يقال : الرَّ

 عند فالن ، أي : طلبته وأردته.ما  ُرزت قال أبو بكر : معنى قولهم : قد

 وقال أبو النجم يصف البقر وطلبها الكنس من الحر :

س    قريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريورهريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريْ   ذ راُّ  الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريري 

  
رورهريريريريريريريريريريرياو    اتريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريريريريالفريريريريريريريريريريريريح مريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني : طلبت الظل في قعور الكنس.

يازة ، وِحْرفَته الّراَزة : رأُس البنائين ، والجميع الّرازُ وقال :   .الّرِ

 : إذا امتحن َعَمله فَحَذقه وعاَوَد فيه. راَز يَُروز وهو البَنّاء ِمن الّرازَ  أََرى الليَث َجعَلقلُت : 

 سفينة نوح جبريُل ، والعامُل نوح. َرازَ  في الحديث : كانو

جُل َصْنعته : إذا قام عليها وأَصلَحها ؛ وقال في قول األعشى : رازَ  وقال أبو ُعبَيدة : يقال :  الرَّ

ّن و ّن فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَد هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    رَاَُّا هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
مريريريريريريريريريريريريرياراو   ال وائريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َكريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يريد : قاما لهّن.

 : الثَّْديان ، وهما النَّْجدان ؛ وأَنَشد ابن األعرابّي : الَمراَزانِ  سلمة عن الفّراء قال :

   فَروَُِّّا األمَر الذي ترير وَُّان  
 وقال ذو الرمة :

ه و  زِّي جريريريريريريريريريبريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريّرَويريريريريريريريريريْ

  
 أبَربريريريريريريريعريريريريريريرية والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريري  يف الريريريريريريريعريريريريريريريني وامسريريريريريريري  

  

  مسريريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريريال يّف وأبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريض صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارٌُ 

  
 أعريريريريريريريرييريريريريريريريريس مريريريريريريريريهريريريريريريريريرّي وَأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريري  مريريريريريريريرياجريريريريريريريري و  

  
 : كساء نسج بالبري. بالروْيِزي أراد

 : إذا عْبَت عليه. َزَرياناو َمْزِريةٌ  عليه َزَرْيتُ  قال أبو زيد :: زرى 

ْيت وقال ابن السّكيت :  عليه : إذا ِعبته ، وأنشَد : َزرَّ
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مريريريريريريريريريريريرير   هريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريزّارِي عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريريري     أيريريريريريريريريريريريريّ

  
ْم   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَه فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريَ

  
 : إذا إْزراءً ـ  باأللفـ  به أَزَرْيتوقال : 
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 َقصَّْرَ  به.
 به. ُمْزرى به وهو أَزَرى عليه عَمله : إذا َعاب وَعنّفَه. قال : وإذا أَدَخل على أخيه َعْيبا فقد َزَرى وقال اللّيث :

 إليه ، أي : استَنَْدت. أَْرَزْيتُ  فإن أبا ُعبَيد روى عن األموّي :ـ  الراء قبل الرازيـ  وأما أْرَزْيُت به

 يَلجأُ إليها ؛ وأَنَشد قوَل رؤبة : إلى قّوةٍ ، أي : ليُْرِزي وقال شمر : إنه

   يري ْرُِّي    أَْي   َ  ي   َ د 
 صار إليه ، والصحيح ترُك الهمز. فالٌن إلى كذا ، أي : أَْرَزا وقال الليث :

رُ  قال ابن بُزرج : يقول الرجل ِمنا لصاحبه في الشَِّركة بينهما : إنّك ال: وزر  الشيَء : ذهَب به  أَْوَزر ُحظوَظةَ القوم. وقد تََوزَّ

 أيضا. َوَزرتُ ووما اتََّجْرت ،  اتَّزْرتُ  ؛ يقال : ْزرالوِ  فهو من االتِّزار قال : وأما .استَْوَزره واغتَبَاه ، ويقال : قد

َجعلُت له َوَزرا  ُموَزرٌ  الرجل فهو أَْوَزرتُ  ، واأللف أفصح. وقال : آزرنيوفالن على األمر  وازرني قال : ويقال :: أزر 

ْرتُ و،  أََزْرُت أَْزرا من الُمَواَزرة ، وفَعَْلُت منها آزرتُ والرجَل من الِوْزر ،  أَْوَزْرتويأِوي إليه.   .تأَزَّ

 : عاَوْنته. آَزْرتهُ وقّويته ،  : آُزُره أَْزرا فالنا أََزْرت سلمة عن الفّراء :

اء : [29الفتح : ] (فاستغلظ فأََزَره)وقرأ ابن عامر وحَده :   .فَآَزَرهُ  ، على فِعِله ، وقرأ سائُر القُرُّ

 ذا أعْنتَه عليه وقّوْيتَه.إ الرجَل على فالٍن : آزرتُ  وقال الّزّجاج :

 الصغاُر الكباَر حتّى استَوى بعُضه مع بعض. فآَزرَ  ، أي : (َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلظَ )قال : وقولُه : 

 قال األصمعّي في قول الشاعر :

هريريريريريريريا تريريريريريريري  بريريريريريريريريْ اَل نريريريريريريريريَ يريريريريريريرية  قريريريريريريري   ََُّر الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريحريريريريريريريلريريريريريريريِ

  
   ِ يريريريريريريريريريريريريَّ ني و ريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريوش  غريريريريريريريريريريريريامنريريريريريريريريريريريريِ ّر جريريريريريريريريريريريري   جمريريريريريريريريريريريريََ

  
واَل ، فاستوى طولها. فآزره وهو السدر البَّرّي ، أرادأي : ساوى نَْبتُها الضال ،   هللا جّل وعّز فساوى الِفراخ الّطِ

 [.31طه : ] ((31ي )اْشُدْد ِبِه َأْزرِ )ثعلب عن ابن األعرابي في قول هللا جل وعز : 

 : الظَّْهر. األزرُ و: القوة.  األزرُ  قال :

 : الضَّْعف. األزرُ و

 ، أي : [31طه : ] ((31 َأْزِري )اْشُدْد ِبهِ ) القوة قال في قوله : األزرَ  ر الهمزة ، قال : فمن جعل: األصُل بكسْ  اإلزرُ وقال : 

ُشدَّ به ظهري ، أي : قّوِ به ظهري ، ومن جعله الضَّعف قال : ُشدَّ به ضْعفي وقّوِ به  اشُدد به قوتي ، ومن جعله الظهر ، قال :

 ضعفي.

أيضا ، فيمن يدغم  اتَّزَر بالمئَْزر ، وجائٌز أن تقول : اإلزار : لبس تأزروحسنة ،  إْزَرةً  فالنٌ  ائتََزر ؛ وقد ِمئزر : لإلزار ويقال

 الهمزةَ في التاء ، كما يقال اتَّمْنتُه ، واألصل ائتََمْنته.
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عن النفس  باإلزار ليه من النساء. ويُكنىإذا ُوصف بالِعفّة عما يحُرم ع اإلزار ، وعفيفُ  المئَْزر قال أبو عبيد : يقال فالٌن عفيفُ 

 ، كقوله :

   ِف ى لك من أ ي ثَِ ة   ُّاري  
ْرتُ و: وهو األبيُض الفخذين ، ولوُن مقاِديمه أسَود ، أو أيُّ لون كان.  آَزرُ  . أبو عبيدة : فرسٌ أُزر : اإلزار وجمعُ  فالنا : إذا  أَزَّ

ر أَْلبستَه  .تأّزرا به إزارا فتأَزَّ

 ، ويقرأ بالضم : آَزرَ  ، يُقرأ بالنصب : [74األنعام : ] (َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم ِْلَبِيِه آَزرَ ) إسحاق في قول هللا جل وعز : وقال أبو

 بالضم فهو على النِّداء. (آَزرُ )، ومن قرأ : « أبيه»خفٌض بدال من  آَزرَ  ، فمن نصب فموضع (آَزرُ )

 اختالٌف أن اسم أبيه كان تاَرَخ.قال : وليس بين النّّسابين 

 عندهم َذٌم في لغتهم ، كأنه قال : وإذ قال إبرهيم ألبيه الخاطىء. آزر . وقيل :آَزرَ  قال : والذي في القرآن يدّل على أن اسمه

 [.74األنعام : ] (تَ تَِّخُذ َأْصناماً أَ آَزَر )َرَوى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : و

تتخذ أصناما أإلها ، أي :  آزرَ  اسُم َصنَم فموضعُه نصب كأنه قال : وإذ قال إبراهيم ألبيه : أتتَّخذ آزرَ  يكن بأبيه ، ولكنّ قال : لم 

 آِلهة.

 فالٌن فالنا : إذا قَبل بِّره. وأصله الهمز فخفّفه. رَزأَ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: رزأ 

 : إذا أصبَت منه خيرا َما كان. َمْرِزئَةً و أَْرزأُه ُرْزءا لَ الرج َرَزأْتُ  وقال أبو زيد : يقال : قد

 ، وقال الفرزدق : ُرِزْيتُه : إذا أخذ ِمْنك ، وال يقال : ُرِزئْته وقال أبو مالك : يقال :

ا غريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريا وأ ه  كريريريريريريريريريريريريريريريرياانَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر ُِّئريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ك  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريت  هريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ ْي كريريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريري  اكريريريريريريريريريريريَ َ   ريريريريريريريريريريريِ

  
 فالٌن فالنا شيئا ، أي : ما أصاب من ماله شيئا ، وال انتقََص منه. َرزأَ  وقال الليث : يقال : ما

ْزءوقال :  ِزيئة : المصيبةُ ، واالسم الرُّ ْزء . وفالٌن قليلُ المْرزئةو الرَّ  .أَْرزاء عظيم ، وجمعُه ُرْزءٌ  للطعام ، وقد أصابَه الرَّ

أٌ  ورُجل  : وُهم الذين تصيبهم َرزايَا في ِخيَارهم. ونُمَرزءُ  : وهو الذي يُصيب الناس من ماِله. وقومٌ  ُمَرزَّ

 .«الحيّة إلى ُجْحرها تأْرزُ  إلى المدينة كما ليأِْرز إنَّ اإلسالم»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : أرز 

 بعض فيها ، قال ُرؤبة :، أي : ينضّم إليه ويجتمع بعضه إلى « يأْرزُ » السالمعليهوقال أبو عبيد : قال األصمعّي : قوله 

   فذاَك َ َّاٌل أَر وُّ  األْرُِّ 
 يعني أنه ال ينبسط للمعروف ، ولكنه ينضّم بعُضه إلى بعض.
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 ، وإذا ُدعَي اهتّز. أَرز وقال األصمعّي : أخبرني عيسى بُن عمر عن أبي األسود الدؤلّي أن فالنا إذا ُسئِل

 ُدِعي إلى طعاٍم أسَرع إليه.يقول : إذا ُسئل المعروَف تَضاّم ، وإذ 

 وقال زهيٌر يصف ناقة :

ا لريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريَ  آبرُّأب الريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريارأب مَل خيريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلء    اٌف يف الريريريريريريريريريريريريرِّكريريريريريريريريريريريرياب وال  ريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الشديدة المجتمع بعضها إلى بعض. اآلِرزة وقال :

 قلت : أراد أنَّها ُمْدَمجة الفَقار متداِخلَته ، وذلك أشّد لظهرها.

 .«المجِدبة على األرض حتى يكون انجعافها مّرة واحدةٌ  األْرزة مثل الكافر كمثل»قال :  السالميهعلفي حديٍث آخر : أن النبي و

 من الشجر األْرزِن ، ونحو ذلك قال أبو عبيدة.ـ  بفتح الراءـ  األََرزة قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : وهي

نَْوبََر ، ـ  سكون الراءبـ  األْرَزة قال أبو سعيد : والقول عندي غيُر ما قاال ، إنما هو وهي شجرةٌ معروفةٌ بالشام تسمى عندنا الصَّ

 من أْجِل ثمره.

ى نَْوبر ثمرُ  أَْرزة واحدتَُها األْرز وقد رأيُت هذا الشجر يسمَّ نَْوبر ، وإنما الصَّ ي الشجُر  األْرز ، وتسمى بالعراق الصَّ فسّمِ

 صنوبرا من أجل ثمره.

ٍء في نفسه وماِله وأهِله وولِده حتى يموت ، فشبّه موته بانجعاف هذه الشجرة أ وسلمعليههللاصلىأراد النبي  ن الكافر غير ُمَرزَّ

 من أصِلها حتى يلقى هللا بذنوبه حاّمة.

 أيضا : أن تتدخل الحيةُ ُجحرها على َذنبها ؛ فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعُد. األْرز وقال أبو سعيد :

الحية على  تأِرز قال : وكذلك اإلسالم خرج من المدينة فهو يْنكص إليها حتى يكون آخره نكوصا كما كان أوله خروجا. وإنما

 له ، وهذا هو االنمحار.هذه الصفة ، إذا كانت خائفة ، وإذا كانت آمنة فتبدأ بَِرأسها فتدخ

 .أََرزْت تأرزُ  الباردة ، وقد : اآلِرزة أبو عبيد عن أبي زيد : الليلةُ 

 لبْستُهما. األِريزَ  وأخبرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه ُسئل أعرابيٌّ عن ثوبين له فقال : إذا وجدتُ 

 : إذا اشتّد بَْرُده. أَِريزٌ  قال ابن األعرابّي : يومٌ 

 والَحْليت شبهُ الثلج يقع باألرض. األِريزُ وقال : 

 الرجل : نفُسه. أَريزةوتَْرُعد.  أََرائَِزهو أَِريزته يقال : رأيتُ « نوادر األعراب»وفي 

 القوِم : عميُدهم. أَريزةو

 إذا قَبِل بِّره. َراَزاهوإذا اختبَره  رازهُ وفالٌن فالنا إذا عايَبَه ،  َرازَ  وقال ابن األعرابّي :

 : إذا اختَبَره مقلوٌب ، َرازاه قلُت : قوله :
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 أصل ه راَوَُّه ، فَأّ ر الواَو وجَعَلها ألفا ساكلة واللسبة    الرَّّي رَاُِّي ، ومله قول ذو الرّمة :
ت ه و     لَْيل  كأَثلاِء الرَُّوْيزِيِّ ج بريْ

َوْيِزيّ  أراد  ثيابهم ، َشبّهَ سواَد اللّيل به.ثوبا أخضَر من  بالرُّ

 [ابب الزاي والَّلم]

 (وا يء) ز ل
 [.مستعملة]زول : ـ  ألزـ  لزأـ  لوز]

ز ، ورجل لَْوَزة : معروف من الثّمار ، اسُم للِجنس ، الواحدة اللَّوزُ : لوز   : إذا كان لطيَف الّصورة. ُملوَّ

 بُدهن اللَّْوز. من الَحْلواِء أشبه بالقطايف تُؤَدم اللَّْوِزينَجُ و

 .اللَّْوز : القُْمُروص وقال أبو عمرو :

 : البُْنُدق. الِجلَّْوزُ وقال : 

 الرجَل : إذا أعطيتَه. لََزأْتُ وإذا أحَسْنَت ِرْعيتها.  اإلبَل : لَزأْتُ  أبو عبيد عن األصمعي :: لزأ 

 الِقربة : إذا مألتَها. لزأْتُ وِريّا : إذا امتألت ِريّا ، وكذلك توّزأَْت ِريّا.  تلّزأتْ وقال : 

 .يأِلُز أَْلزا اللُّزوم للشيء ، وقد أَلَزته : األْلز أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :: ألز 

ْول ثعلب عن ابن األعرابّي :: زول  ْولوالغالُم الّظريف.  : الزَّ ْقر. الزَّ  : الصَّ

ْولو: فَْرُج الرجل.  ْولالزَّ و  : العُْجب. الزَّ

ْولُ و ْولو: الّشجاع.  الزَّ  : الَجواد. الزَّ

ْولةو ْولو: المرأة البَْرَزة.  الزَّ َوالن. : الزَّ  الزَّ

ْول أبو عبيد : ْولو، قال :  َزْولة ، والمرأة أْزوال من الرجال الخفيُف الظريُف ، وجمعُه الزَّ  وأَنَشد للكميت :: العُْجب ،  الزَّ

   َُّْوال ل يها هو األَُّْول   
 حاجةً له. يُزاِول : معالجةُ الّرجل الشيَء ومحاَولتُه ، يقال : فالنٌ  الُمزاَولةو

 .َزَوالناو َزاَل يَزول َزْوال قلُت : وهذا كلُّه من

ك. ، أي : زال : الحركة ، يقال : رأيُت َشبَحا ، ثم الّزْول ثعلب عن ابن األعرابّي :  تَحرَّ

ف. زاَل يَُزول َزْوالوقال :   : إذا تََظرَّ

القوُم عن  َزالو. َزواال الشمسُ  زالت عن حاله ؛ وقد يَُزول الُمْلك ونحو ذلك مما زوالوالّشمس ،  َزوالُ  : الّزوال وقال الليُث :

وا.  مكانِهم : إذا حاُصوا عنه وتَنَحَّ

 : إذا عالَجته. زاَوْلتُه ُمَزاَولةً و. إزالةً  عن مكانه أََزْلتُهو،  َزَواالأَُزول  من مكاني ُزْلت وقال األصمعّي :

، أي : يفارق موضعه.  يَُزول ، أي : انظْر هل يَُحول ، أي : يتحّرك أو استِزلَّهووقال أبو الهيثم : يقال : استَِحّل هذا الشخَص 

 الّزِويلوويقال : أَخَذه العَِويل 



4713 

 

 لب كاء  والَ َلق واََّرَكة.ألمر  ما ، أي : أ َذه ا
في الحديث أّن رجال من المشركين َرَمى رجال من المسلمين كان يُرايغ العدّو في قُلَّة َجبل ، فرماه رجٌل من المشركين و

 بسهَمين ، ولم يتحّرك.

 شركون فيُجِهزوا عليه.لتحّرك ولم يتحّرك المسلم لئاّل يَشعُر به الم زايلهُ  فقال الرامي : قد خالََطه سهماَي ، ولو كان

 : كلُّ ذي ُروح من الحيوان يَُزول عن موضعه وال يقَّر في مكانه ، يقع على اإلنسان وغيِره وقال الشاعر : الزائلةُ و

رأب  و  ي الريريريريريريريريريريزَّوائريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  امريريريريريريريريريريرأ  أَرمريريريريريريريريريريِ

  
ه َرْمَي الزَّوائريريريريريريريِل   بحريريريريريريريه  قريريريريريريري  وّدعريريريريريريريْ  فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريري

  

ه  قريريوَس اجلريريهريريريريريريريِل عريرين و  اعريريَ ريريَّلريريريريريريريْ َرعريريريريريريرياهتريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل و   هريريريريريريريامريريريي بريريرينَي َرلّ  وانصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريرياَدْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وهذا رجٌل كان يَختِل النساَء في شبيبَته بُحْسنه ، فلّما شاب وأَسنَّ لَْم تَْصُب إليه امرأة.

وائل ويقال : فالن يَرِمي  : إذا كان َطبّا بإْصباء النّساء إليه. الزَّ

 .ِزيَل َزِويلهُ  ويقال للرجل إذا فَزع ، من شيء وَحِذر :

 بلغ مكنون نفسه. ، أي : زيل زويله يقال :« : النوادر»وفي 

 من الذعر والفََرق ؛ أي : جانبه. زوالهو زيل زويله وقال اللحياني يقال : لما رآني

 وأنشد قول ذي الرمة :

    ذا ما رأتلا ُّيل ملا ُّويلها 
 : تحويال. قال الراعي :وال حويال ، أي  زويال ويقال : فالن ال يستطيع من منزلة

   ال يست يع َعِن ال  ر مسويال 
 ويروى : زويال.

النجوم ، إذا وصف بالطول ؛ أي : تلوح نجومه وال  زائل الشيء : إذا ترك عن مكانه ولم يبرحه ؛ ومنه قيل : ليلٌ  زال ويقال :

 تغيب. وقال الشاعر :

   مريريريريريريريريلريريريريريريريريك أ ُ  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريري  الريريريريريريريريلريريريريريريريريوى و 

  
 طريريريريريريريريريريريريوال ولريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريالأب نريريريريريريريريريريريريزول َنريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا 

  
 أي : تلمع وال تغيب. وقول الشاعر :

  رمي و ال مال  ال ُّائل و   
 : القوس يصيد بها. الشريمو: الوحش.  بالزائل أراد

 ويقال فالن عْوز لوز ؛ اتباع له.

، وال يُتكلّم به  يَزال كقولك : ما بَرح وما فَتِىء وما انفَّك ، ومضاِرُعه اليَفعَل كذا ،  يزال يَفعل كذا وكذا ، وال زالَ  ويقال : ما

 إال بحرِف نفيٍ.

من مكانه ، ولكن يراد  َزالوإذا انصرف من حال إلى حال ،  زال يزول الفعل من يزال وال زال قال ابن كيسان : ليس يراد بما

 بهما مالزمة الشيء والحاُل الدائمة.

نَ ُهمْ )فإن سلمة روى عن الفّراء أنه قال في قوله تعالى :  زاَل يَزيل وأما ،  ُزْلتُ  قال : ليست من [28يونس : ] (فَ َزي َّْلنا بَ ي ْ

 : إذا فَّرْقتَ  أَِزيله الشيَء فأنا ِزْلتُ  وإنما هي من
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 ذا ِمن ذا.
 وأبنت ذا من ذا ، كقولك : ِمْز ذا من ذا.

نَ ُهمْ فَ َزي َّْلنا )وقرأ بعُضهم :   أنا. أَزْلتُهو،  زاَل يَُزول ، أي : فّرقنا ، وهو ِمن [28يونس : ] (بَ ي ْ

 ، كما َميّز بينهما الفّراء. زاَل يَِزيلو َزاَل يَُزول قلت : وهذا غلط منه ، ولم يُميز بين

 ومقايِسهما ؛ وأما قوُل ذي الّرمة :وكان القُتَيبّي ذا بَيان َعْذب ، إاّل أنه منحوُس الحّظ من النّحو والّصرف 

هريريريريريريرياوَ  ا وأ مريريريريريريريُّ لريريريريريريريّ حريريريريريريرياش  مريريريريريريريِ لريريريريريريريْ اَء ال تريريريريريريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريا  ا َُِّويريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريا ُِّيريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريا رأتريريريريريريريريريْ

  
، أي : ال تَنِفر منّا ، ألّن البيضة ال َحراَك لها ، وأمُّ البيضِة : النّعامةُ الّتي « ال تَنحاُش منّا»فإنه أراد بالبيضاء بيضةَ النعامة : 

 تْها إذا رأَتْنا ذُِعَرْت منّا وَجفَلَْت نافرةً ، وذلك معنى قوله :باضَ 

   ُِّيَل مّلا َُِّويل ها 
 وأما قول األعشى :

هريريريريريريريريريا ا مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريَِّ  هريريريريريريريريريذا الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريار  بريريريريريريريريريَ ا هلريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريريل ُّاَل َُّواهلريريريريريريريريريريريريريَ ا  لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريريريريريري 

  
، بالضم ؛ وتقول : هذا إقواء ،  َزاَل َزوالُها بالُها باللّيلقال أبو عبيد : قال أبو ُعبيدة : قال أبو َعْمرو بُن العَالء : إنما هو ما 

 عنها َطْيفُها باللّيل كَزواِلها هي بالنّهار. َزالَ  ورواه غيُره بالنَّْصب على معنى

 ؛ أزال هللا زوالَها. زال زوالها وقال أبو بكر :

في  زوالَها َخيالُها ؛ أي : زال خيالها حين تَُزوُل فَنَصب زالَ  تقديُره :« زاَل َزوالَها»وقال أبو العبّاس أحمُد بن يحيى في قوله : 

 قوله على الوقت. ومذهب المحّل.

ويقال : ركوبي ركوَب األمير ، أي : وقت ركوب األمير ، والمصادر المؤقتة تجري مجرى األوقات. ويقال : ألقى عبد هللا 

 خروَجه من منزله ، أي : وقت خروجه من منزله.

 : إذا دعى عليه بالهالك. زاَل َزوالَهو،  زوالَه هللا أزال السكيت : يقال :قال ابن 

قلت : وهذا يحقق ما قاله أبو بكر في  يزل فلم ِزلتهو: إذا مازه.  يَزيله زيال الشيء من الشيء زال ويقال : زيل زوالُه وحكى

 ، هكذا رواه في األمثلة. أزلتهوالشيء  زلت يدة :، أنه بمعنى أزال هللا زوالها. أبو عبيد عن أبي عب زال زوالها قوله :

الفخذين  ُمتزايِل أراد أنّه ،الفَِخذين أْزيَلَ  روي عن علّي كرم هللا وجَهه أنه َذَكر المهديَّ من َولد الُحَسين فقال : وأنه يكون :و

ْيل وهو  بمعنى التََّزيُّل. الزَّ

 ابب الزاي والنون

 (وا يء) ز ن
 [.مستعملة]نوز : ـ  نزأـ  نزاـ  وزنـ  زنأـ  زنيـ  زونـ  زين

ْين: زين   ووجُهك َشْين ، أراد أنه َصبيح َزْين : نقيُض الشَّين ، وسمعُت صبيّا من بني ُعقَيل يقول لصبّي آَخر : وجِهي الزَّ
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نْي ، فلعتهما  َُّْين وجِهي ذو الوجه ، وأن ا  ر قبيح ه ، والت  ير : َ ر ، كما ي ال : ، ووجه ك ذو  ريريريريَ َصريريريريْ
 مل

 رجٌل َصْوُ وَعْ ل ، أي : ذو َعْ ل.
 .يَِزينه زينا الُحُسن زانَه وقال اللّيث :

يّنَتْ و،  ازِديانا األرُض بنباتها ازدانتو  ، أي : َحُسنت وبَُهَجْت. تََزيّنَتْ و ازَّ

ينةوقال :   به. يُتَزيَّن اسٌم جامٌع لكّل شيء الّزِ

ونوقال : :  [زون]  موضٌع تُجَمع فيه األصنام وتُنَصب ، وقال رؤبة : الزُّ

   َوْهلانة كالزُّون َي ْلى َصَلم ْه 
إذا  تَزونُنا وُزور. نقلت عن محمد بن حبيب قالت أعرابية البن األعرابي : إنك ُزون وقال غيره : كلُّ ما ُعبِد من دون هللا فهو

 واحد. تَزينُناو تَزوننا طلعت كأنك هالل في قثمان. قال :

 إذا كانا قَِصيرين وقد قاله غيره. ِزونّةٌ  وامرأة َزَون وقال الليث : رجلٌ 

َوْنزى وأخبََرني المنذريُّ عن ثعلب عن ابن األعرابي قال : َونَّكُ و: الرجُل ذو األبّهة والِكْبر ؛  الزَّ : الُمْختاُل في ِمْشيَته ،  الزَّ

 ه خيرا وليس عنده ذاك.النّاظُر في ِعْطفَيه ، يُرى أن عندَ 

َونُ  ، واألْصل فيه َزَونّكٌ  قلُت : وقد شّدده بعُضهم فقال : رجلٌ   فزيدت الكاف وترك التشديد. الزَّ

َونَةُ  وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابي أنه قال : َونّةو: المرأةُ العاقلة ،  الزُّ  المرأة القصيرة. : الّزِ

 : وهو الزريُّ منه الّذي يُرَمى به. ِزوانو ُزؤانو ُزَوان مثعلب عن ابن األعرابّي : في الطعا

َوان وقال اللّيث : يه أهُل الشام الشَّْيلَم ، الواحدة الزُّ  .ُزَوانةٌ  : َحبُّ يكون في الِحْنَطة يسّمِ

 الشَّْيلَم. : األزناء وَرَوى سلمة عن الفّراء أنه قال :

 قلت : وال أدري لم جمعه أزناء.

 [.105الكهف : ] (َفَّل نُِقيُم هَلُْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة َوْزَّنً )قال هللا جّل وعّز : : وزن 

 قَْدٌر لِخّسته. ، أي : َوْزن العََرب تقول : ما ِلفالن عندنا قال أبو العبّاس : قال ابن األعرابّي :

 من الَحسنات. مواِزينهم وقال غيُره : معناه : ِخفّة

 أيضا. َوَزنه ، وإذا كاَل فقد َوْزنا بالِميزان الدراهمَ فالٌن  َوَزن ويقال :

 ثمَر النّخل إذا َخَرصه. َوَزنوالشيَء إذا قَدَّره ،  وزنَ  ويقال :

أخبََرني ابن منيع عن علّي بن الجعد عن ُشعبَة عن عمرو بن مّرة عن أبي البَْختَرّي قال : سألت ابَن عبّاس عن السلَف في و

فقال رجٌل عنَده :  ؟يُوَزن ماو قلُت : .يُوَزن عن بيع النَّْخل حتى يُؤكل منه وحتّى وآلهعليههللاصلىى رسوُل هللا النَّْخل فقال : نَهَ 

 حتّى يَْحَزر.
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 ، ألنّه َخْرٌص وتقدير. َوْزنا قلُت : َجعَل الَحْزرَ 

ْزن.الّدراهم ،  كأوزان ثَْقُل شيٍء بشيء ِمثله ، الَوْزن وقال الليث :  وِمثلُه الرَّ

ون ،  الموازين بها التّمر وغيره الّتي ُسّوْيت من الحجارة كاألْمناء وما أشبََهها : يُوَزن الّتي األوزانَ  قلُت : ورأيُت العََرب يسمُّ

 .لموازينا أيضا ، وجمعُه ِميزان بها األشياء : يُوَزن ، وهو الَمثاقيل واحدها ِمثْقال ، ويقال لآللهة الّتي ميزان واحدها

 (َوَنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقياَمةِ )؛ قال هللا جّل وعّز :  الَموازين وجميعِ آلَتِِه : بأوزانِه الواحد للميزان وجائٌز أن يقال

 ، يريد : نََضع الميزاَن ذا الِقْسِط. [47األنبياء : ]

 [.8األعراف : ] ((8) ونَ َمْن ثَ ُقَلْت َموازِيُنُه فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ َواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ احْلَقُّ فَ )وقال جّل وعّز : 

 أراد ، وهللا أعلم : فمن ثَقلْت أعمالُه الَّتي هي َحسناتُه.

أُنِزل في  الميزان يوَم القيامة ، فجاء في بعض التّفسير أنّه ميزان له ِكفّتان ، وأنّ  الميزان وقال الزّجاج : اختَلفت الناُس في ذكر

 الّدنيا ليتَعاَمل الناس بالعَْدل وتُؤَزَن به األعمال.

هذا ، وإن لم يكن مما يوزن ، وتأويله أنه قد قام في النفس  وزن : العدُل ، وذهب إلى قولهم ، هذا في الِميزان وقال بعُضهم :

الكتاُب الّذي فيه أعماُل الَخْلق. هذا كلُّه في باب اللغة ،  : الميزان في مرآة العين. قال بعضهم : الوزن مساويا لغيره ؛ كما يقوم

حاح ، فإن جاء في الَخبَر أنّه َّبَع ما جاء باألسانيد الّصِ له ِكفَّتان من حيث  ِميزانٌ  واالحتجاُج سائٌغ ، إاّل أَن األْولى من هذا أن يُت

 يَنقُل أهُل الثّقة ، فينبغي أن يُقبَل ذلك.

 وهللا أعلم ، بحقيقِة ذلك. ،العَْدلُ  الميزان بِر عن الضَّحاك أنّ قد ُرِوي عن ُجَويْ و

 : المرأةُ القصيرة. الَوْزنةوقصيرةٌ عاقلةٌ. قال :  : َمْوُزونة ثعلب عن ابن األعرابّي : امرأةٌ 

 : فيها قَِصر. َمْوزونة وقال الليث : جارية

ونه : الَحنَظل المطحون ، وكانت العََرب تتَّخذ الَوِزينوقال :  ؛  الَوِزين طعاما من ِهِبيد الَحنَظل يَبلُونه ، باللبن فيأكلونه ، يسمُّ

 وأَنَشد :

ان  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر يريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريا لَّ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ   ذا قريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريرييريريريريريري ريريريريريريريَة بريريريريريرييريريريريريريريِه ذي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِف الريريريريريريَوُِّيريريريريريرين     ريريريريريريَ

  
 أي : صار الوزين يوما خبيئة ببيت ذي الشرف.

 : إذا كان متثبِّتا. َوُزَن َوزانةً  الرأيِ ، وقد َوِزينُ  ورجلٌ 

 : إِذا وّطن نفَسه عليه. أَْوَزَمهاوفالٌن نفَسه على األمر  أَْوَزنَ  وقال أبو َسعيد :

 ، أي : َوْجبةً ؛ وقاله أبو عمرو. َوْزنَةً ووقال أبو زيد : أكَل فالٌن َوْزمة 

 له شيئا َوَزْنتُ وَ فالنا شيئا ،  َوَزْنتُ  ويقال :
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رُ ) ع   وامس  ، قال هللا :  ، املع  :  ذا كال وا هلم أو  [3امل ففني : ] ((3) ونَ َوِإذا كاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم َُيْس           ِ
 َوَُّنوا هلم.

فاد. نَْزوَ  : الَوثَبان ، ومنه النَّْزوُ  قال الليث :: نزا   التّْيس وال يقال إاّل للّشاة والّدواب والبقر في معنى الّسِ

غاد ، رواه سلمة عنه. اإلنزاء وقال الفّراء :  : َحَركات التّيُوس عند الّسِ

ان بضم قال : والُهَذاء من الهذيـ  بالكسرـ  النِّزاء . وقال : وحكى الكسائي :النزو ، أي : النزاء أبو بكر : يقال للفحل : إنه لكبير

 الهاء.

ي إلى الشّر ، وهي النَّاِزيةُ  وقال الليث :  إلى كذا ، أي : ينزع إليه. ليَْنُزو ويقال : إن قلبَه .النَّواِزي : ِحدَّةُ الرجل المتَنَّزِ

 في الَوثْب. النَزوان : هو النَزاءُ وأي قَعيرة.  نَِزيةٌ  القَْعِر ، أي : قَعيرة ، وإذا لم تَُسّمِ قعَرها قلَت : هي ناِزية قال : وقَْصعةٌ 

 منه وتَنقُُز حتّى تموت. فتَْنُزو ونُقاٌز وهما معا داٌء يأخذها نُزاء أبو ُعبَيد عن األصمعّي : وقَع في الغَنَم

 : إذا َغاَل ِسْعُره. يَْنُزو الطعامُ  نزا ويقال :

معناهُ : أنَّه نِزف منه بِكثرةِ ما  ،منه فمات فنُزيَ  كبتيهفي حديث أبي عامر األشعرّي أنه كان في وقعة َهَواَزَن ُرِمَي بَْهٌم في رُ و

 ساَل من َدِمه.

 منها ومات. فنُِزيَ  ونِزف ، وأصابتهُ جراحةٌ  نِزيَ  ويقال :

 عليه ، َعَملت عليه. نَزأْتوأبو عبيد عن أبي عمرو : : نزأ 

 أفَسْدَت بينهم ، وكذلك نََزغُت بينهم.إذا  : أْنَزأ نَْزأً  بين القوم نََزأْتُ  وقال أبو زيد :

؛ أي : تطرأ على صاحبها وهو عاقل ،  تنزأ ، فعلة مفتوحة الفاء خفيفة ، وهي الحاجة النزآت نَزأة ابن بُُزرج قال : الواحد من

 وهو مهموز.

 ممدود. ِزناءً و، مقصوٌر ،  َزنَي الّزاني يَزنِي ِزنا يقال ::  [زنأ]زني 

 ، وهو لغَْيِر َرْشدة ، كلُّه بالفتح. ِلَزْنيَةٍ وهو لغَيٍّة « : كتاب المصادر»وقال الفّراء في 

 ال ِحْصنُها ِحْصٌن وال»قال : وقال الكسائّي : ويجوُز َرْشدة وِرْشدة بالكسر والفتح ، فأما َغيَّة فهو بالفتح ال غير. ومن أمثالهم : 

نا ِزنا  .«الّزِ

ط فيه ، أو الّذي يَُكّف عن الشر ثم يفّرط فيه وال يَدوم على طريقٍة قال أبو زيد : يضرب  مثال للذي يَُكّف عن الخير ثم يُفرَّ

 واحدة.

ْنءُ  وقال زيد بن ُكثوة : نُّو في الَجبَل. الّزِ  : الزُّ

نَاءُ وعليه : إذا َضيََّق عليه ؛ مثقّلة مهموزة.  َزنَأ وقال ابن السّكيت : يقال  الضيِّق. : الزَّ

 وأنَشَدني ابن األعرابي :

ةَ  لريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ مَّ  نَّ اَّريريريريريريريريريريرياِرَل بريريريريريريريريريريريَن جريريريريريريريريريريريَ  ال هريريريريريريريريريريري 

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريه   قريريريريريريريريريريريريريريَ  َُّ َّ عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى أَبريريريريريريريريريريريريريِ
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 َحجَّلَة و   
 رَِكَ  الةاِد َة امل

 قََذفه. ، أي : التَّْزِنيَة من َزنَّاه قال : وكان أصلُه َزنَّأَ على أبيه بالهمز ، للضَّرورة. وقد

َ  قال : ويقال : ً  في الَجبَل َزنَأ  : إذا َصِعد فيه. يَْزنَأُ َزْنأ

 وقالت امرأةٌ من العرب :

َك أو أ بْه مَحَْل وأرَق    ا تا  َُّْ   يف اجلََبلْ   أْ ِبه أ  أمِّ
ناء أبو ُعبيد عن أبي عمرو :  القَِصير ، وقال ابن مقبل : ، ممدود : الزَّ

ل الريريريريريريريريّزانء و  ج  يف الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِّ هريريريريريريريرياتريريريريريريريريولريريريريريريريريِ  ر   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريائريريريريريح  و   ّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريمريريريريريريريا وهريريريريري    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريهريريريريريريريا هريريريريريِ

  
 .َزنَاء أنّه نََهى أن يصلَِّي الرُجل وهو وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

نَاءُ  قال أبو ُعبيد : قال الكسائّي : َ  هو الحاقِن بَْولَه ، يقال منه قد الزَّ َ وإذا احتَقَن.  يَْزنَأُ ُزنُوءا بَْولَه َزنَأ ُجل بَْولَه أَْزنَأ إذا  : إْزنَاءً  الرَّ

 َحقَنَه.

نَاء قال أبو ُعبيد : هو  ، وقال األخطُل يذكر القَبر : َزنَاء ممدود ، وأصلُه الضيّق ، وكلُّ شيء َضيِّق فهو الزَّ

ر هريريريريريريريريريريريريرياو  عريريريريريريريريريريريريريْ ه     َُّاَنء  قريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا قريريريريريريريريريريريريريِذفريريريريريريريريريريريريريْ

  
فريريريريريريريريريريريارِ   ن اأَلمسريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريريْ رباَء مريريريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريريريَ

  
يوقال : وكأّن الحاِقَن س  ألّن البوَل يَحتِقن فيُضيِّق عليه. َزنَاءً  ّمِ

 َدنَْوت. إلى الشيء : َزنَأْتُ  قال : وقال أبو عمرو :

َ  وقال الفّراء :  فالٌن للخمسين إذا َدنَا لها. َزنَأ

َ  وقال أبو زيد :  : ألجأتُه. أَْزنَأْتُهو: إذا لََجأَ إليه ،  يَْزنَأ إليه َزنَأ

 إلى الشَّيء : َدنَْوت منه. زنأتُ  األصمعّي :أبو عبيد عن 

قَاء : الّذي ليس بضخمٍ   مهموز. نَِزيء ، فإذا كان صغيرا فهو أَِديّ  وقال ابن األعرابّي : يقال للّسِ

 بغير همز : ما فاَجأَك من َمَطر أو سوٍق أو أَْمٍر ، وأنشد : النَِّزيّةُ  وقال :

ةٌ و  زِيريريريريريريريّ عريريريريريريريِ يريريريريريريرين نريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
 
ني امل  يف الريريريريريريريعريريريريريريرياِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ع    لريريريريريريري   َأ ريريريَْ وٌب بريريريريريريريه الريريري ريريريَ تريريري  ْوِق جمريريريَْ  مريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
انُ  سلمة : قالت الدُّبَْيِريّة :  : التُخمة ، وأنشدت : الزَّ

ه  َلتريريريريريريري  كو الزَّاَن َ ةريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌح ليس َيةريريريريريريريريريريريريريريريْ حَّ  م صريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرب  ال خيريريريريريريريريري  و    اف  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أمريريريريريريريريريعريريريريريريريريريائريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 ، َمنسوٌب إلى ذي يََزن ، أحد ملوك األَزواِء من اليمن. أََزنيّ و يََزنيّ  ويقال : رمح

 ، ذكره ابن السّكيت. أَْزأَنِيّ و يَْزأَنِيّ  وبعضهم يَهِمُز فيقول : ُرْمح

مادة من ُمزينة فشكا إليه سوَء َشمر عن القَْعنَبّي عن ِحزام بن هشام عن أبيه قال : رأيُت عمَر أتاه : نوز  رجٌل بالمصلَّى عاَم الرَّ

 الحال ، وإشراف عياِله على الهالك ، فأعطاه ثالثة أْنبَاٍب جزائر ، وجعل عليهن
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ْر ، فإذا ق ْمَه فاحنْر اَنقة  فأطعمهم بَودِكها ودقي ها ، وال ت ك ر  َغرائر فيهّن رٌَُُِّ من دقيق ،   قال له : سريريريريريريريريريريريريريريِ
 َز َّ فسأَله ، ف ال : فعله  ما أَمرت  به ،  نريوُِّّْ و ِ طعامهم يف أوَّل ما ت  عمهم 

  لَِبَث مسيلا ، فإذا هو  لةيخ امل
 لغلم ، فهي ترو  عليهم.وأَتى هللا   ََّيا ، فبْعه  اللاقتني ، وا  يه  للعيال ص ّبة  من ا

زْ  قال شمر : قال القَْعنَبِيُّ : قوله :  قَلْل. ، أي : نَّوِ

 قال شمر : ولم أسمْع هذه الكلمة إالَّ له.

 ابب الزاي والفاء

 (وا يء) ز ف
 [.زأفـ ] أفزـ  وفزـ  أزفـ  فوزـ  زفيـ  زيفـ  وزفـ  زوف

ْوف قال الليث :: زوف   ، وهو أن يجيَء أحُدهم إلى ُركن الدكان فيضع يده على حرفه ثم تزاَوفوني ، يقال : إن الِغلمان الزَّ

فيستقّل من موضعه ويدور حوالْي ذلك الدّكان في الهواء حتى يعوَد إلى مكانه ، وإنما يتعلمون بذلك الخفّة  يُزوف َزْوفَةً 

 للفُروسية.

وفُ  وقال ابن دريد :  نََشَرْت جناحيها وذنبها َعلَى األرض.إذا  الحمامة : َزْوفُ  : الزَّ

 اإلنسان إذا مشى مسترِخَي األعضاء. َزْوف وكذلك

 : إذا استعَجْلتَه. َوَزْفتُه َوزفا قال ::  [زيف]وزف 

.: إذا أسرع ، مثل : َزّف يَزِ  َوَزَف يَِزف ، بتخفيف الفاء ، من [94الصافات : ] (يَِزفُون فأقبلوا إليه)وقال الليث : قرىء :   فُّ

 في كالم العرب ، وقد قرىء به. َوَزف قال الفّراء : ال أعرف

 وزعم الكسائيُّ أنه ال يعرفها.

 بالتخفيف بمعنى يُْسِرعون ، وقال : هي صحيحة. (يَزفُون)وقال الزجاج : عرف غيُر الفّراء : 

فَ و أَْوَزفَ و وَزفَ  وروى أبو العبّاس عن ابن األعرابي يقال :  : إذا أَسرع. َوزَّ

 بينهم ، وأنشد : تواَزفوا : الُمنَاَهدة في النّفقات ، يقال : التّواُزف وقال غيره :

حريريريريريريريا ة والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريّ فريريريريريريرياِن  لريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ُ  اجلريريريريِ ا يتريريريريريريريَ  عريريريريِ

  
َواُّف   َ اِن عريريريريريريريلريريريريريريري  الريريريريريريريتريريريريريريريريَّ  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريايريريريريريريرييريريريريريريري   لريريريريريريريألبريريريريريريريْ

  
 وهي ُسْرعةٌ في تََمايل ؛ وأَنشد : زيفافا في مشيَتِه يَِزيف ، فإنه يقال للَجمل هو زاَف يَِزيف وأما: زيف 

 ما فيه نَكْ  و   أَْنَك   َُّ ٌف 
 في ِمْشيتها كأنّها تَستِدير. تَِزيف والمرأة

يفَ وعند الَحماِم الذََّكر إذا تمّشت بين يديه ُمدِلة.  تَِزيف والحمامةُ   عليه َدَراِهُمه ، وهي زافَتْ  من حنقه الدراهم ، ويقال : الزَّ

 : إذا ُرّدت. ُزيِّفَتْ  صارْت مردودة الِغّشِ فيها ، وقد ، أي : تَِزيف

 عليه زافَتْ  ُرِوي عن ُعَمر أنه قال : منو
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اِلف اللاَس عليها أَّنا جياد.  درا ه  فليأِ  هبا السُّوق وليةِ  هبا َسْحَق ثوب ، وال حي 
رهُم والقَْولُ  َزافَ  وقال اللّحياني : يقال :  .َزيّْفتهوأنا  ِزْفتُهو،  زأيفو َزْيف ، وهو يَِزيف الّدِ

 الحائَط : إذا قفزته. زفتُ وقال : 

 وقول عدي بن زيد :

 تريريريريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريريريريريوين لريريريريريريريريريريريريريري ى قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور وأعريريريريريريريريريريريريريريرا

  
 . لريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور لريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريراقريريريريريريريريريريي  

  
 عليها من شرفة إلى شرفة. يزيف سميت بذلك ألن الحمام : زيفة : ُشَرف القصور واحدتها الزيف

 بالراء : العَْدو ، يقال : أَفََر يأْفُِر واألْبُز ِمثْل األْفر. األْفرُ وبالزاي : الَوثْبة بالعََجلة.  األْفزُ  َعْمرو عن أبيه ::  [أفز]

، قد استقّل على ِرْجليه ، ولما يستِو قائما ، وقد تهيأ لألْفز والُوثُوب  مستوفِزا : أن تََرى اإلنسان الَوفَزةَ  قال الليث ::  [وفز]

 .مستوفِزا ه : اطمئِّن فإنّي أراكَ والُمِضّيِ يقال ل

 ، أي : على َحّدِ َعَجلة. َوْفزٍ  وعلى أْوفازٍ  قلُت : والعََرب تقول : فالٌن على

 [.28الجاثية : ] (َوَترى ُكلَّ ُأمٍَّة جاثَِيةً ) : الّذي قد َرفَع أليَتَه وَوضع ُركبتيه ، قاله في تفسيِر قوله : المستوفِز وقال أبو ُمعَاذ :

َكبقال م  .مستَْوِفزين جاهد : على الرُّ

 ، وأَنشد : ِوفازومن األرض ،  أوفاز : أال يطمئن في قعوده ؛ يقال : قعد على الَوْفز قال أبو بكر :

هريريريريريريريريريريريريرياُّ وق عريريريريريريريريريريريريريْتا مريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريَل اجلريريريريريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى أوفريريريريريريريريريرياُّ  بريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 من العذاب. فازوبالَخْير ،  فازَ  : الظَّفَر بالَخْير ، والنَّجاة من الشّر ، يقال : الفَْوز قال الليث ::  [فوز]

 [.188آل عمران : ] (َفَّل َُتَْسبَ ن َُّهْم ِبَفازٍَة ِمَن اْلَعذابِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 قال الفراء : معناه ببعيد من العذاب.

 هلَكة فتفاَءلوا.مَ  المفَازة وقال أبو إسحاق : بَمنجاة ، قال : وأصلُ 

 التباُعد من المْكروه. إذا لَِقي ما يَغتبِط به ، وتأويلُه : فازَ  وقال :

زَ  أبو العباس عن ابن األعرابي : زو. الَمفَاَزة الرجُل : إذا َرِكب فَوَّ  : إذا مات ، وأَنَشد : فَوَّ

َوى  ر     سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  راقريريريريريريريريريريريريريِ ن قريريريريريريريريريريريريري  وََُّّ مريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َش بريريريريريريريريكريريريريريريريريى   يريريريريريريريريْ  َعْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ذا مريريريريريريريريا ركريريريريريريريري  اجلريريريريريريريريَ

  
يت الفاَلةُ   .فاز ألنَّ َمن َخَرج منها وقَطعَها مفَازةً  وقال ابن األعرابّي : ُسّمِ

 بيَن القوِم وفاَرْضُت بمعنَى واحد. فاَوْزتُ  ويقال :

ز من المفازة ثعلب عن األعرابي : سميت ز الرجل إذا مات ، يقال : فوَّ  إذا مضى. فوَّ
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، وما زاد على ذلك كذلك ، وأما  َمفَازة  ماَء فيها ، وإذا كانت ليلتين ال ماَء فيها فهي: الفاَلة التي ال المفَازة وقال ابن شميل :

 .مفَازة الليلة واليوم فال تُعَدُّ 

والفاَلةُ : إذا كان بين الماءين ِرْيع من ِوْرِد اإلبل وِغبٌّ ِمن ِوْرِد سائِر الماشية وهي الفَْيفَاةُ ولم يعرف  المفَازةُ  وقال أبو زيد :

 الفَْيف.

ز وَمضى فيها. ويقال للّرجل إذا مات : قد المفَازةَ  : إذا َرِكب تفويزا الرجلُ  فَّوزَ  وقال الليث : ما بين  َمفازةٍ  ، أي : صار في فَوَّ

 الدنيا واآلخرة من البَْرزخ الممدود.

ِرّماح : فاز فَْوزا قال : وإذا تََساَهم القوُم على الَمْيسر فُكّل ما َخَرج قِْدُح رجٍل قيل : قد  ، وقال الّطِ

الو  ه  أ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريري  َريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريل  قريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  ابريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريري  ْه   ْ    مريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوبريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريري  ْوُِّ قريريريريريريريريريِ ْن فريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
 من أبنية الِحَزق وغيِرها تُبنى في العساكر. الفَازةُ وقال : 

 عليه وأزأْمتُه على الشيء : إذا أكرهتَه.عليه ، أي : أجَهْزُت  أَزأَْفتُ  وزؤام. وقد ُزؤافٌ  أبو ُعبيد عن الكسائي : مْوتٌ : زأف 

 األمواُج السفينةَ. تَزفِي الغُبار والّسحاَب وكلَّ شيء : إذا َرفَعَتْه وطَرَدتْه على َوْجِه األرض ، كما تَْزفِي قال الليث : الريحُ : زفي 

 وقال العّجاج :

ْزفريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ْزيف  و يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ
زّع  املريريريريريريريريريريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 املريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
ي   

لريريريريريريريريريريريريِ ٌن َرمريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ وِب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريريريَ

  
فَيان وقال أبو العباس :  ميزانُه فعَيال فينصِرف في حالَيه ، ِمن َزفَن : إذا نََزا. الزَّ

ْفيِ  قال : وإذا أخَذتَه من ْرَف في المعرفة ، وهو فَعاَلُن  الزَّ يح للقصب والتّراب فاصِرْفه في النَّكرة وامنْعه الصَّ وهو تحريك الّرِ

 حينئٍذ.

  ، وَزَهاه وَحَزاه : إذا رفَعَه ، وأنَشد :السَّراُب اآللَ  َزفَى ويقال :

َلع  و      َه َرمْسلي َُّفَياٌن َميريْ
 يجود بنفسه. بنفسه ، أي : يزفي قال أبو سعيد : هو

أبَوْيها إلى بيِت العَروَس : إذا نقَْلتََها من بيِت  أزفَْيتُ  : إذا نَقَل شيئاً من مكاٍن إلى مكان ، ومنه : أَزفَى ثعلب عن ابن األعرابيّ 

 .أَِزف أَزفا قال الليث وغيُره : كّل شيء اقترَب فقد: أزف  زوجها

 ، أي : دنَت القيامة. [57النجم : ] (57 َأزَِفِت اآْلزَِفةُ ) وقال هللا تعالى :

 : المكان الضيّق. المتآزفُ وقال : 

 : الَخْطُو المتقاِرُب. المتآزفْ و

 : القصيُر من الّرجال ، وأَنَشد : المتآزف أبو ُعبيد عن األصمعّي :

تريريريريريريريري ٌُّف  ِف ال مريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ ىت  قريريريريريريريري  َّ قريريريريريريريريَ َّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريَ

  
ه و   ه وآبِدلريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اتريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ٌل لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال َرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 ابب الزاي والباء

 (وايء) زب
 أزيب.ـ  أبزـ  أزبـ  بوزـ  بزيـ  زوبـ  زبي

 : الرجُل القصير. اإلزبُ  سلمة عن الفراء قال ::  [أزيبـ ] أزب

: الذي تَِدق َمفاِصله يكون ضئيال فال تكون زيادتُه في ألواحه وعظاِمه ، ولكن تكون زيادتُه في بطنِه  اإلزبُ  وقال الليث :

 وَسِفلَتِه كأنه ضاِويٌّ ُمْحتٌَل ، وأنشدني أبو بكر اإليادّي بيت األعشى :

َه فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريحريريريريريريريْه و  زاب  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريْ عريريريْ وِن مريريريِ بريريري   لريريريَ

  
ى   ْرثريريريريريريريريريريَ او غريريريريريريريريريريَ   ُّبريريريريريريريريريرية  َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَه عريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريَ

  
 بالباء.« آزبة»جمع غريث هكذا رواه لي « َغْرثَى»

 وقال : هي التي تعَاف الماَء وتَرفَع رأَسها.

 ، أي : ضاِمَزة بجّرتها ال تَجتّر. آزبة وقال المفضل : إبل

 َمَصبُّ الدَّْلو. بالياء ، وقال هي : العَيُوُف والقَذُور كأنها تَشَرب من اإلزاء وهو« وآزية» ورواه أبو العباس عن ابن األعرابي :

 وأزمة بمعنى واحد. أزبة ويقال للسنة الشديدة :

 : الدَِّعي. وأنشد قول األعشى : األزيب أبو ُعبيد :

 ما كله ق ال  قبل ذلك أُّيبا و   
ميم مثله.  قال : والزَّ

بن العالء عن سفيان عن عمرو  حدثنا حاتُم بن َمْحبوب قال : حدثنا عبد الجبّار بن دينار ، عن يزيد بن ُجعل عن عبد الرحمنو

إن هللا َخلَق »قال :  وسلمعليههللاصلىبن مخراق ، عن أبي َذّر أّن النبي  (1)[عن يزيد بن جعدبة ، عن عبد الرحمن]بن دينار 

يح بسبعِ ِسنيَن من ُدونها باٌب ُمْغلَق فالذي يأتيكم من الريح مما يخرج من ِخالل ذلك  الباب ، ولو أن ذلك في الجنّة ِريحا بعد الّرِ

 .«، وهو فيكم الَجنُوب األزيب الباب فُتِح ألذرت ما بيَن السماِء واألرض من شيء اسُمها عند هللا

ال يعرفون لها اسما غيره. وذلك أنها  األزيب قال َشِمر : أهل اليمن ومن يركب البحر فيما بين ُجدة وَعدن يُسّمون الجنوب

 تسوده وتقلب أسفله فتجعله أعاله.تعصف الرياح وتثير البحر حتى 

 ، أْزيب قال النضر : كل ريح شديدة ذاتُ 

__________________ 
ال »، قال البزار :  (70/  1)للحمي ي « املسل »و  (خمتصرريريريريريريريريريري  262/  2)للبزار « املسل »( س   من امل بوع ، واست رك من 1)

رواه  سريريريريريريحاق ، وأبو يعلى ، والبزار ، بسريريريريريريل  م اره على » ، وقال البوصريريريريريريتي :« نعلم أمس ا  رواه  ال أبو ذر ، وليس له  ال هذا ال ريق
 (.264/  3)« امل ال  العالية« »يزي  بن عيا. بن جع بة
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 و منا ُّيريب ها   هتا.
يُح الجنوب. األزيَبومن أسماء الشيطان.  األزيبو: القنفذُ  األْزيَب ل :وروى أحمد بن يحيى عن ابن األعرابي أنه قا  : الّرِ

 : النَّشاط. يقال : أخذه األْزيب. األزيبُ و

 : البُْهثَة ، وهو َولَد الُمساعاة. األزيب : الّداهية. قال : وقال أبو المكارم : األزيبوقال : 

 وقال األعشى :

 أُّيَبا ما كله  َقال  قبل ذلك و   
 : النَّشيط. األزيب عمرو عن أبيه :

 .أَزيب وقال الليث : يقال للرجل القصير المتقاِرب الَخطو :

 : الجنوُب ، بلُغة ُهَذيل. األزيبوقال : 

 : إذا كان َجْلدا. أزبٌ  وقومٌ  أزبَةٌ  رُجل« : نوادر األعراب»وفي 

 إذا تكتََّل واجتمع زيَما زيَماً. : تََزيَّمَ ولحُمه  تَزيَّبَ  أيضا. ويقال : َزيبٌ  ورجلٌ 

 كذا وكذا ، أي : ِعْدَل ذلك ونحو ذلك. بْزوَ  قال الليث : يقال : أخذُت منه: بزي 

 في تطاوله وتأنسه. البازي يْبزووقال : 

 بزخ كالعجوزأ أبَزى وهو الرجل الذي في ظهره انحناء عند العَُجز في أصل القََطن ، وربما قيل : هو البَْزواءو البازيوقال : 

 ، وأنشد : بِزيَْت بزىً  والبزخاء التي إذا َمشت كأنها راكعة ، وقد البزواء

لريريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريريز ريريريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريريريرأب   بريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريْزواء  مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريريريا ُّق  بريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريريار    تريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريأن فريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
 من النساء : التي تُخرج عجيَزتَها ليراها الناس. البْزواء أبو العباس عن ابن األعرابي :

 : الذي قد خرج صدُره ودخل ظهُره ، وقال ُكثَيِّر : األْبَزى وقال أبو ُعبيد : قال الفراء

   من ال ْوُ أبزى م ْلحن  م َتباِطن 
ي وقال أبو الهيثم :  ، وأنشد : بَْزَواء ، وامرأةٌ  أْبَزى : أن يستأخر العَُجز ويستقدم الصدر ، رُجل التَّبّزِ

ه  هلريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياُّْ  فريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياُّ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ي الريريريريريريوتريريريريريريرْ   جريريريريريريِ لريريريريريريْ تريريريريريريريَ  جريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  اجلريريريريريريرياُّر َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، أي : رفعْت مؤّخرها. تبازتْ 

بِيُّ : الغَْضبان. البزي وقال ابن األعرابي : لَف ، والزَّ  : الصَّ

 بفالن إذا بطشَت به وقهْرتَه ، وأنشد : أبزيت وقال الليث :

ل الريريريريريريريريرَّ  لريريريريريريريرياَك َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ ْه لريريريريريريريريو كريريريريريريريريان عريريريريريريريريَ  اِويريريريريريريريريَ

  
ْه   يريريريريريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريريريريريريرين أَبريريريريريريريريريريريريريَزى بريريريريريريريريريريريريريِ   ذا ألبريريريريريريريريريريريريريَزيريريريريريريريريريريريريريْ

  
ره ، يقال : اإلبزاء أبو ُعبيد : جل مؤّخِ  .أبزى يُْبِزي : أن يرفَع الرَّ

 : وسلمعليههللاصلىقول أبي طالب يمَدح رسول هللا  وأما

بريريريريريريريريريَزى  ريريريريريريريريريمريريريريريريريريري ٌ  ْم وبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِه هللا يريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريذبريريريريريريريريريتريريريريريريريريري 

  
ه ونريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريِل و    ملريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريْن د ونريريريريريريريريريريريريَ
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 فإن شمر قال : معناه : يُقَهر ويُستَذُل.

ي البْزوو  : الغَلبةُ والقَْهر ، ومنه سّمِ
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 ، قاله املؤر . الباُّي
 وقال الجعدّي :

ة   رِيريريريريريريريَّ ة  عريريريريريريريامريريريريريريريِ زِيريريريريريريريْه مريريريريريريرين ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريَ  فريريريريريريريمريريريريريريريا بريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريْ ان هلريريريريريريريا مسريريريريريريريىت تريريريريريريريفريريريريريريريوَُّ وتريريريريريريريغريريريريريريريلريريريريريريريِ

  
 أي : َغلَبَْت.

 مثله ، وأنشد : زْبتهو: إذا حملته  أَْزبَْيتُهوالشيء  َزبْيتُ  أصحابه :أبو ُعبيد عن : زبي 

ْم أَ  كريريريريريريري  يريريريريريريريوتريريريريريريريَ ْح بريريريريريريري  ال ال ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريِّ هريريريريريريريْ   ريريريريريريريَ ان  مريريريريريريريَ

  
م ومريريريريريريريريا تريريريريريريريريْزىب   يريريريريريريريريْ هريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريري ُّ ْ رمريريريريريريريريكريريريريريريريريم محريريريريريريريريِ  جبريريريريريريريري 

  
 َمثال للداهية العظيمة إذا تفاقمت. تزبي يضرب الّدهيم وما

 السَّْير والنشاط ، وأنشد :: العجب من  األُزبيُ  ابن األعرابي :

  ِ ا األنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَع قريريريريريريبريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريْ هريريريريريريريَ تريريريريريريري   أَْرأَمريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريا  ألْدِب    مسريريريريريريريريريريريريريريريريىت أتريريريريريريريريريريريريريريريريى أ ُّبريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 .أُزبي : ضروٌب مختلفةٌ من السير. واحُدها األزابيُ  أبو ُعبيد عن األصمعي :

 : السُّرعة والنشاط في السير. األزبي وقال األُموّي :

بَى أما بعد ، فقد بلغ السَّْيلُ »لما ُحوصر :  اعنهمهللارضيكتب عثماُن إلى علّي و ْبيَْين ، فإذا أتاك كتابي  الزُّ ، وجاَوز الِحزاُم الطُّ

 .«هذا فأَقبْل إلّي َعلَّي كنَت أم لي

ْبيَةُ  قال أبو ُعبيد : بية : الّرابية ال يعلوها الماُء. الزُّ  ال تفعل ذلك إاّل في أيضا بئٌر تُحفَر لألسد ، وهي أيضا ُحفَر النمل والنملُ  الزَّ

 موضع مرتفع.

بية وقال الليث :  : ُحفرةٌ يتزبى فيها الرجُل للصيد ، وتحتفر للذئب فيُصطاد فيها. الزُّ

با بلغ السيلُ »وقوله :   يُضَرب مثال لألمر يَتفاقَم ويُجاِوز الَحدَّ حتى ال يُتالفَى.« الزُّ

َوابي الفُرات ، وربما سّمْوهما مع ما َحَولْيهما من األنهار: نهران في سافِلة  الّزبيان وقال الليث : تُهم يحذفون منه  الزَّ ، وعامَّ

 ، كما يقولون للبازي باز. الّزاب الياء ويقولون :

 الرتفاعها عن الَمسيل. زْبيَةً  األسد زبيَة وقال الفراء : ُسّميت

 وقال ابن األعرابي : أنشدني المفّضل :

ْه  يريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ ه فريريريريريريريريريريريريَ ي مريريريريريريريريريريريا َذامريريريريريريريريريريري     ِ بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ

  
ه   يريريريريريريريريريريريريريريريْ ْولريريريريريريريريريريريريريريريَ ي  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريرياٌء َرواٌء وَتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ْه  يريريريريريريريريريريريريريريْ ك مسريريريريريريريريريريريريريريىت أتْبريريريريريريريريريريريريريريريَ واهريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريريذا أبَفريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 مسىت ت رومسي أ ص ال تزابريْيْه تزايب العانِة فوَق الزّاُّْيه  

  
 ترفَّعي عنه تكبُّرا فال تُريِدينه وال تَعِرضين له ألنك قد َسِمنت.« : تزابيه»قال : 

 أيضا : ِمْشيةٌ فيها تَمدٌُّد َوبُطء ، قال ُرؤبة : يالتزابو

    ذا تزاىَب ِمةية أُّابَيا 
 أَزَمتْه أزَمة ، أي : سنة. أَزبتْه أْزبَة وهو النشاط. ويقال : األزابيّ  أراد

 : إذا انسّل َهَرباً. زاب يزوب سلمة عن الفراء :: زوب 
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 : إذا جرى. زابَ  وقال ابن األعرابي :

 : إذا ساَل. يزب وُزوبا الشيءُ  َوزبَ و: إذا انسل في َخفاء.  (1)وساَب 

 : الزَوالن من موضع إلى موضع. البَْوز عمرو عن أبيه :: أبز ـ  بوز

 .أَبُوز فهو أَبَز يأبُِز أَْبزاً  : القَفّاز من كّل الحيوان ، وقد األبُوز وقال ابن األعرابّي :

 وأَنَشد :

ِر صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َْع  فريريريريريريريريريريريْ    رَب َأّ ُّ مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريْع   َض الريريريريريريريريذئريريريريريريريري    لريريريريريريريرييريريريريريريريريه فريريريريريريريرياجريريريريريريريريتريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
 : القَفّاز. األبّاز قال :

 : إذا زاَل من مكان إلى مكاٍن آِمنا. يَبُوز الرجلُ  بَاز قال ابن األعرابي :

أْب قال اللّيث :: زأب   : االحتمال. االزدئابو. ازدئابا : إذا احتََمله الشيءَ  ازَدأَبَ وشيئا فتحتِمله بمّرة واحدة.  تَْزأَب : أن الزَّ

 القربةَ وَزعبتُها : وهو َحْملُكها محتِضنا. زأَْبتُ و

 وقَأَْبُت ، أي : َشِرْبُت. زأَْبتُ  أبو تراب : قال األصمعي :

بازاة وقال ابن دريد :  : القصيرة ، وقاله غيره. الزَّ

 ابب الزاي وامليم

 (وايء) ز م
 [.مستعملة]أزم : ـ  زأمـ  موزـ  ميزـ  مزيـ  زيمـ  وزم

 البَِزيم أيضا. ، ويقال : َوزيَمة : َدْستَجةٌ من بَْقل ، وبعُضهم يقول الَوزيمو الَوزم قال الليث :: وزم 

 بِفيه : إذا َعّضه َعّضةً خفيفة. وزمه وقال ابن دريد :

 : األْكلة في اليوِم إلى ِمثِلها من الغد ، وكذلك البَزمة. الَوزمةوقال : 

 . قال : وقال الفراء : وكذلك البَْزمة.َوزَمةوأبو ُعبيد عن الكسائي : فالٌن يأكل َوْجبة 

 : إذا تَعّضل لحُمه واشتّد ، وقال الراجز : وِزيم : لَحُم العََضل ، يقال : رجٌل ذُو الَوِزيم ابن األعرابي :

يريريريريريريريريريريريريريريِم  ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   رَّك الريريريريريريريريريريريريريريّرِيُّ أ ريريريريريريريريريريريريريريا متريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن َذَوْي وُِّمِي   َ يريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريْ ْل بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريَ

  

   بفارِسّي وأ   للرُّوُِ 

 يقول : إذا اختَلَف لساناهما لم يَفَهم أحُدهما كالَم صاحبه ، فلم يَْشتِغال عن َعمِلهما.

 .الَوِزيمة ثعلب عن ابن األعرابي قال : الجَراد إذا ُجفِّف وهو مطبوٌخ فهو

باب : الَوِزيمة وقال ابن السّكيت :  أيضا. َوِزيمةٌ  أن يُطبَخ لحُمها ثم يُيَبَّس ثم يَُدّق فيؤكل ، وهو من الَجراد من الّضِ

 أبو العبّاس عن ابن األعرابّي قال :

__________________ 
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 (.ُّ وب) (453/  1)« اللسان»، وانيتر « سأب»( قبلها يف امل بوع : 1)
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 : ا  وصة. الَوُِّ ةو : الباقة  من البريْ ل.  الَوُِّميو : اللحم  امل  َّع.  الَوُِّمي
: ما تَجَمعُه  الَوِزيمُ و: ما يَبقَى من الَمَرق ونحِوه في الِقْدر.  الَوِزيمُ و: جْمعُك الشيَء القليَل إلى ِمثِله.  الَوْزم وقال ابن ُدريد :

 العُقاب في َوْكرها من اللحم.

 ، وهو شّدة اكتناِزه وانضماُم بعضه إلى بعض. ِزيما ِزيما : إذا صارَ  يتزيَّبُ و يتَزيّم قال الليث : يقال : اللَّْحمُ : زيم 

 وقال سالمة بن جنَدل يصف فرسا :

َذُ  ْريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَ ِرٌُ وجريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َرقريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريريريوب  و َّريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ُِّمٌي و    الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرين  مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
 وقال أبو الهيثم في قوله :

 الةَّ ِّ فا َت ِّي ُِّمْي    هذا أوان  
يمُ واسُم فََرس. قال :  ِزْيم قال : يمُ والغارة ، كأنّه يخاطبها.  : الّزِ قة. الّزِ  : المتفّرِ

ق. ِزيم سلمة عن الفّراء : لحُمه ل المتفّرِ  : وهو المتعَّضِ

قة. ِزيَم ومررُت بمنازلَ   : متفّرِ

 .ِزيمة جمعُ  ِزيما قلُت : كأنّ 

ويمو: إذا ماَت.  زامَ والرجُل : إذا انتَقَل من مكان إلى مكان.  َماز العباس عن ابن األعرابّي قال :أبو : موز ـ  ميز المجتِمع  : الزَّ

 من كل شيء.

بعُضه من بعض.  انمازَ  ، وقد أَِميُزه َمْيزا بعَضه من بعض فأنا ِمْزتُ  بين األشياء ، تقول : التمييزُ  : الَمْيزُ  وقال الليث وغيُره :

ى ِعصابةٌ منهم ناحيةً ، وكذلك امتاز ال :ويق  .استمازوا القوُم : إذا تنحَّ

 وقال األخطل :

 فريريريريريريريريإن ال تريريريريريريريريغريريريريريريريريتهريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريريش  ريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريهريريريريريريريريا

  
مريريريريريريرياٌُّ   تريريريريَ َريريريريريش  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْن عريريريرين قريريريريري  كريريريري  ل  و يريريريريَ ْزمسريريريريريريريَ  مريريريريَ

  
 .ماز يِميز ، من [179آل عمران : ] (َحَّتَّ َْيِيَز اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ بِ )وقرىء قول هللا : 

 .َميَّز يَُميِّز فهو من «يُميِّز حتى»قرأ : ومن 

 .تميَّزوا ، أي : [59يس : ] ((59ْجرُِموَن )َواْمتاُزوا اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلمُ )وقولُه جّل وعّز : 

،  مازَ  رأَسك ، أو يقول : مازِ  وقال اللّيث : إذا أراد الرجُل أن يَضِرب ُعنَُق آَخَر فيقول : أَْخِرج رأَسك ، فقد أخطأ حتّى يقول :

 َويَسُكت ، معناه : ُمدَّ رأَسك.

 وَسقَطت الياُء في األمر. مازِ  رأَسَك بهذا المعنى ، إال أن يكون بمعنى مايِْز ، فأّخر اليَاء ، فقال : مازِ  قلت : ال أعِرفُك

 .َمْوزة : معروف ، والواحدة الَمْوزو

م قال الليث : ورُجلٌ   الَوطء.: شديُد  متوّزِ

ؤاِميُ  َسلَمة عن الفّراء :: زأم  ؤام : الرجُل القَتَّال ، من الزُّ  وهو الموت. الزُّ

 ُمْجهز. ُزؤامٌ  وقال أبو ُعبيد : موتٌ 

 الفََزع.، وهو غايةُ الذُّعر و ُمْزَدئم فَزع ، ورجل َزئِمٌ  : إذا فََزع ، ورجلٌ  اْزَدأمو َزئِمَ  الرُجَل : َذَعرته. وقد زأْمتُ  وقال اللّيث :
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 وال َزجمة ، أي : صوتا. َزأْمة األصمعّي : ما سمعُت له
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ً  الطعامَ  َزئْمتُ  وقال ابن شميل :  .زأْما

أْمُ وقال :  ّي ، وقد اشتََرى بنو فالنٍ  زأَْمتَه أن يَمأل بطنَه. وقد أَخذَ  الزَّ بَع والّرِ من الّطعام ، أي : ما  زأَْمتَهم ، أي : حاَجتَه من الّشِ

أْمُ و، أي : أََكْلُت أكلَةً.  زأْمة اليوم َزئْمتُ وتهم. يكفيهم َسنَ  الُجرَح بَدِمه ، أي : َغمْزته حتْى لَِزقْت ِجلدتُه  أْزأَْمتُ و: ِشّدة األكل  الزَّ

 .ُمْزأَم بَدِمه ويَبِس الدُم عليه ، وُجْرح

 الجرَح بالّزاي. أزأَْمتُ  قلُت : هكذا قال ابن شميل :

ً  الُجرح : إذا داوْيتَه حتى يَبَرأَ  أْزأْمتُ  « :كتاب الهمز»وقال أبو زيد في  بالراء ، والّذي قاله ابن شميل بمعناه الّذي ذهَب  إِرآما

 إليه صحيح.

 : إذا أكَرْهتَه عليه. إزءاما الرجل على أمٍر لم يكن من شأنه أزأْمتُ  وقال أبو زيد :

 ذا أخذ.الُجرَح في قول ابن شميل ِمن ه أزأَمَ  قلُت : وكأنّ 

: سريع مجهز. وما  زؤام القُّر ، وهو أن يمأل جوفه حتى يرُعد منه ويأخذه لذلك قِلٌّ وقِفة أي : رعدة. وموت زأَمه قال النضر :

 وال َوْشمةً. زأْمةً  عصيتُه

 على األمر ، أي : أكرهته عليه. وأظأرته بمعناه. أزأمته يعقوب :

ً آزِ  يَد الرجلِ  أَزْمتُ  قال الليث :: أزم   : وهو أَشدُّ العَّض. ُمها أَزما

ً  علينا الدهرُ  أَزم ويقول :  : إذا ما اشتّد وقّل خيره. يأزم أَزما

ً  علينا عيشنا أزمو  : اشتد. يأزم أزماً إزاما

ً  الحبلَ  أَزْمتُ وقال :  ْفر ، وهو الفَتْل. األَزمُ و: إذا فَتَْلتَه ،  آزُمه أَْزما  : ضرٌب من الضَّ

 .أَزومو أزمة َسنةٌ وقال اللّيث : 

ً  الِعنان أزْمتُ  وقال :  .مأزوم : إذا أحكْمَت َضْفَرهُ ، وهو أَزما

 : الَجْدُب والَمْحل. األزمُ و .األوازم : ِشّدة العَّض باألْنياب ، واألْنياب هي األزمُ و

 : إغالُق الباِب. األزمُ و

 الناُس أنّه اْلَحميَة واإلمساُك عن االستكثار من الطعام.وفّسره  ،األَْزم  هو ُسئِل الحارُث بن َكْلدة عن الطّب فقال :و

 بكسر الميم. أَزامِ و أَُزومو أَْزمة ، أي : تَعَّض ، ومنه قيل للّسنة تأِزم كانت لنا بَّطةٌ  وقال األصمعّي : قال عيسى بن ُعمر :

ً  أبو عبيد عن الكسائي : أصابتهم سنة ، أي : استأصلتهم. وقال شمر : إنما هو أرمتهم بالراء. وكذلك قال أبو  أزمتهم أزما

 الهيثم.

يعة ، األُُزم وقال أبو زيد : ْيعة : إذا حافََظ عليها. أََزم : المحافَظة على الضَّ  على الضَّ

 : إذا كانت له َمنِزلة ليسْت لغيره. َمِزيّةٌ وعندي قَِفيّةٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال له :: مزي 

 ويقال : أقفْيتُه ، وال يقال : أَْمَزْيته.
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 في كّل شيء : تماٌم وكمال. الَمِزيّةُ و الَمْزيُ  وقال اللّيث :

يِزيمُ  وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّيِ : ِري عليها اإلعراب ، : صوُت الِجّن باللّيل. قال : وِميُم ِزيِزيم ِمثاُل داِل َزْيد يَج الّزِ

 وأنَشد غيره لرؤبة :

   َتسَمع للِجنِّ هلا ُِّيزِ َا 
 وأَْسَجم ، وهو الّذي ال يَْرُغو. أْزيَمُ  أبو عبيد عن األحمر : بعير

 وقال شمر : الذي سمعُت : بعير أَْزَجم بالزاي والجيم.

 ، وهي لغةٌ في تميم معروفة. وقال أبو الهيثم : ليس بين األْزيَم واألْزجم إال تحويلة الجيم ياءً 

 وقال شمر : أنشدنا أبو جعفر الُهَذيمي :

ه  يريريريريريريريريريابريريريريريريريريري  َم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِك أَنريريريريريريريريريْ ن كريريريريريريريريريلِّ أُّْجريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
ول  و   ْ ِر كريريريريريريريرييريريريريريريريريف َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ف   هلريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
م على َمواقِعها التي نهضت  ، أي : مزاياها يقال : هذا ِسْرُب َخْيل غارةٍ ، قد َوقَعْت على« : نوادر األعراب»وفي  عليها متقّدِ

ر.  ومتأّخِ

ً  العاَم ، وقاِصيةٌ وكاِلية وراِكيةً. وقَعََد فالٌن عنّي ماِزيةً  فَْضل ، وكان فالٌن َعنِّي ، أي : ماِزية ويقال لفالٍن على فالنٍ   مازيا

ً وونازياً   مخالفاً بعيداً. ، وناصياً ، أي : ُمتمازيا
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 (ابب لفيف الزاي)
. وقرئ قول هللا جّل وعّز : ُزيَيَّة والزاء لغتان ، وألفها يرجع في التصريف إلى الياء ، وتصغيرها الزاي قال الليث :: الزاي 

 .الّزايو، بالراَء  [74مريم : ] (ُهْم َأْحَسُن َأاثاثً َورِْءَّيً )

يّ ( زيَّا)و قال الفّراء : من قرأ ::  [زوي[ ـ ]زيي] الجاريةَ ، أي : زيّنتُها  َزيّْيتُ  تقول : قد: الهيئةُ والَمنَظر ، والعرب  فالّزِ

 وهيّأتَُها.

، افتعلت ، وتزينت تفعَلت  الزي ازدييت قالوا من . وقال ابن بزرج :َزيّْيتُه تَِزيّةً  َحَسن ، وقد بزيّ  فالن تََزيَّا وقال الليث : يقال :

 على فَِعلت ، قيل : رضيت. َزييتو

يُ وشاذة. الليث :  قال : والعرب ال تقول فيها فِعلت إال ً  الشيءَ  َزَوْيتُ  َمصَدر الّزِ  وسلمعليههللاصلىروي عن النبّي و. أَْزِويه َزيّا

 .«ِلي األرَض فأراني مشاِرقَها ومغَاربَها َزَوى إن هللا تعالى» أنّه قال :

 ُجِمعَْت. ، أي :« لي األرضُ  ُزِويَتْ »قال أبو عبيد : سمعُت أبا ُعبيدة يقول في قوله : 

وا.  القوُم بعضهم إلى بعض : انَزَوىوقال :   الِجْلدة في النار : إذا تقبّضْت واجتمعْت. انَزَوتوإذا تدانَْوا وتضامُّ

 .«الِجْلدة في النار تَنَزِوي من النُّخامة كما ليَْنَزِوي إن المسجدَ »في حديٍث آَخَر : و

 وقال األعشى :

ْرَف د وين كريريريريريريريريريأ ضُّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريري  ايريريريريريريريريريزيريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريَ  منريريريريريريريريريَّ

  
م    حريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ

َ
ه عريريريريريريريريلريريريريريريريرييَّ املريريريريريريريري يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  ََُّوى بريريريريريريريريني عريريريريريريريريَ

  

ْ  من بنِي َعْيليريريريريريريريَك مريريريريريريريا انريَْزَوى  َبسريريريريريريريريريريريريريريريِ  فال يريلريْ

  
م  و   ك راغريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ   اّل وأَنريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريري   ال تريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

ه   فريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريا ر ين ُّوى وجريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قريريريريريريريريريريريريّرب مريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياو  

  

 فريريريريريريريريريريريريريال بريريريريريريريريريريريريرير  الريريريريريريريريريريريريريّزِي مريريريريريريريريريريريريرين وجريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريه 

  
 ال ُّال رَائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد و  

  
 الدهر ، أي : ذهب بهم. قال بشر : زواهم قال شمر :

 فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا وهلريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريىت 

  
 ُّوهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب  أ ٌُ قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار   

  
 الشيء عن فالن ، أي : زويتوصرف.  هللا عني الشر ، أي : زوىورّدوهم.  ، أي : زووهم زّدتها. وقد« : زوتها»قال : 

 نحيته عنه. وأنشد الباهلي لعنترة :

 مسريريريريريريريالريريريريريريريه رمريريريريريريريا   ابريريريريريريريْ  بريريريريريريريغريريريريريريرييريريريريريريريض دونريريريريريريريكريريريريريريريم 

  
ُر و    ُّو  جريريريريريريريريريريريواين اَّريريريريريريريريريريريرب مريريريريريريريريريريرين مل َيريريريريريريريريريريري 

  
 ، أي : نحت وباعدت ، أي : زوت قال :
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صريريريريريريتهتا يف راوية اَّرب وضريريريريريريمه األقاصريريريريريريي. وَجواين اَّرب : الذين جلوها. ومن مل َيُر : من ليس له جلاية 
 ن مل يكن له ذن .وذن  ، أي : مل ي  ر أمس  أن يلفرد عن عةتته خمافة أن ي  تل و 

 : إذا قَبََض. َزَوىوَعَدله وَصَرفه عنه :  عنه كذا وكذا ، أي : َزَوى إذا َعَدل ، كقولك : َزَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

يُ  : إذا َجَمع ، ومصَدُره كلّه َزَوىو  .الّزِ

ِويُ و  : العُدوُل من الشيء إلى شيٍء. الزُّ

 الطُّيوُر.:  الَوَزىو

 قلُت : كأنّه جمُع َوّزِ وهو َطيُر الماء.

اللهم أنت »كان إذا أراد سفراً مال براحلته وقّد أصبعه وقال :  وسلمعليههللاصلىأن النبي  عنههللارضيعن أبي هريرة و

األرض وهون علينا السفر. اللهم إني لنا  َزوِّ  الصاحب في السفر والخليفة في األهل. اللهم أصَحْبنا بنصح وأْقِلْبنَا بذمة. اللهم

 .«أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب

 .َزوّ  تَوٌّ ، ولكل َزْوج : الرجَل : إذا جاَء ومعه آَخُر ، والعََرب تقول لكل ُمْفَرد : أَْزَوى وقال ابن األعرابي :

يُ  الليث :  في حاِل التَّْنِحيَة وفي حاِل القَْبض. الزَّ

او وقال : ى في البيت اشتقاقُها من ذلك ؛ يقال : يةالزَّ  .زاِويَة فالٌن في تََزوَّ

 : موضٌع بالبَصرة. الزاويةوقال : 

رتُ  وقال أبو تراب : ْيتُهوالكالَم  َزوَّ  ، أي : هيّأتُه في نفسي. َزوَّ

هللاُ عنك  َزَوى عجبُت لما» : وسلمليهعهللاصلىُرِوي عن عَمر أنه قال للنبيَّ  وأخبَرني المنذريُّ عن إبراهيَم الحربّي أنه قال :

 .«من الّدنيا

َي عنك وباَعَده منك. وكذلك نّحاها ولم  أي : ،عنّي واحدة َزَوىوأعطانِي اثنتين » : السالمعليهقولُه  قال إبراهيم : معناه : لما نُّحِ

 ومنه قولُه : .«يُِجْبني إليها

   فيا ِل  َصيِّ ما ََُّوى هللا  علك م 
ى هللاُ عنكم.  المعنى : أيُّ شيء نَحَّ

 وقال أبو الهيثم : كل شيء تاّم فهو مربَّع كالبيت والّدار واألَْرض والبِساطة له حدود أربعة ، فإذا نقَصْت منه ناحيةٌ فهو أزَورُ 

ى  .ُمَزوًّ

أ فطوبى للغرباء إذا فسد الزمان. والذي إن اإليمان بدأ غريباً وسيعود كما بد»قال :  وسلمعليههللاصلىيروى أن النبي و:  [زوأ]

 .«اإليماُن بين هذين المسجدين كما تأِرز الحية في ُجحرها ليْزَوأنَ  نفُس أبي القاسم بيده

 بالهمز ، والصواب : ليْزَويَّن ، أي : ليُْجَمعن وليَُضّمّن ، من زَويُت الشيء إذا جمعته ، وكذلك زوأت قال شمر : لم أسمع

 َضمّن.أي ليَنْ  ليأِرزن

ْوءُ  وأّما  الَمنِيّة : ما يَحُدث من الَمنيّة. زْوءُ  بالهمز فإن أبا عبيد َرَوى عن األصمعّي أنّه قال : الزَّ

 وأخبََرني المنذريُّ عن الحّراني عن ابن السّكيت أنه قال : قال ابن األعرابّي :
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 : الَ َذر  ، وأَنَة  : الزَّوُّ 
يَّ بريريريريريريريريِه  عريريريريريريريريٌ  ّ  عريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين ابريريريريريريريرين مريريريريريريريريامريريريريريريريريَة كريريريريريريريريَ

  
َ ى   رأب  وقريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  اّل مسريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
 ُّ   املريريريريريريريريريريريريريريري

  
 ويروى َزوُّ الحوادِث ؛ َرَواه ابن األعرابّي بغير همٍز ، وَهمَزه األصمعّي.

 الدهُر بفالٍن ، أي : انقَلَب به. زاءَ  تقول قد وَرَوى أبو َسعيد عن أبي عمرو أنّه قال :

ْوء فعٌل ِمنَ  زاءَ  قلُت : قال أبو عمرو : فرحت بهذه الكلمة : ْوغ زاَغ. الّزِ  ، كما يقال من الزَّ

 : إذا َعَدا ، وَسأْ : زجُر الحماِر. َسأَىو: إذا تَكبَّر.  زأَى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي :

 الحماِر الِمَصّك الّشديد. : من أسماء الَوزي قال اليث :: وزي 

ُز الَخْلق المقتَِدر ؛ وقال األغلب : الَوزي وقال غيره :  : الرجُل القصيُر الملزَّ

 اتَ  هلا بعَ َك ِ لريْزَاٌب َوَُّى
ً  : المنتِصب ، يقال : ما لي أراكَ  المْستَوِزيو  ، أي : منتِصباً ، وقال ابن مقبل يصُف فرساً له : ُمستَْوزيا

تريريريريريريريريريريريريْوُّ    ْتَ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْر   هبريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ  َذعريريريريريريريريريريريريَ

  
نِتْ   ه قريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريِ ت  جريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في الجبل واستولَى ، أي : أَْسنَد فيه. استْوزى « :النوادر»وفي 

ْوزاةُ  قال الليث :: زيز ـ  زوزى  به. زْوزى ِشْبه الطَّْرد والشَّّل ، تقول : الزَّ

ْوزاةُ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي :  ، وأَنَشد : َزْوزى يُزْوزي َزْوَزاةً  : أن يَنِصب ظهَره ويقاِرَب الَخْطو ويُسرع ، يقال : الزَّ

 ً  يعني : نعامةً وِرثالها. زْوزتِ  لّما َرآها ُمَزْوزيا

يزاءةُ  وقال شمر فيما قرأُت بخّطه :  تقديُرها زيزاَعة : األرُض الغليظة. الّزِ

يزاءُ  وقال الفّراء : ْيزاءُ  األَرض ممدوٌد مكسوُر األّول. ومن العَرب من يَنِصب فيقول : من الزَّ  . قال : وبعُضهم يقول :الزَّ

ازاءُ   : كلُّه ما َغلُظ من األرض. الزَّ

يَزاة وقال ابن ُشَميل : يازي القُفُّ الغليظ المشِرف الَخِشن وجمعُها من األرض : الّزِ  ، وقال رؤبة : الزَّ

امسريريريريريريريريريريريريريريريىّت  ذا  زَّقريريريريريريريريريريريريريريريَ  َُّْوَُّى الريريريريريريريريريريريريريريريزَّ ُِّي هريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
زَّقريريريريريريريريريريريرياو   رِّي مسريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريَ ْ ر اهلريريريريريريريريريريريريَ فَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال :

 تزاُّي العانِة فوق الزاُّيه
 من فالن أمراً شاقّاً ، وصاحْيُت. والمرأةُ  زازيت يقال :« : النوادر». في الزازية من األرض ، الغليظة يقال الزيزاء أراد فوق

 إذا جمعته. وصعصعته تفسيره جمعته. وصاحيته :المال  زازيتوَصبيها.  تزازي

 المرأةُ : إذا اختبأْت. تَزأْزأَتو عنّي فالٌن : إذا هابََك وفَِرَق منك. قال : تََزأْزأ وقال الليث : يقال ::  [زأزأ]

 وقال جرير :
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رٌ  فريريريريريريريريريَ ه  ريريريريريريريريريَ اال  ُّانريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريِ ي  ريريريريريريريريريَ ْ نريريريريريريريريريو فريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريري     لريريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريريِ ود  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ َزْأُّأِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ذا تريريريريريريريريريريريَ

  
 شديداً : إذا تصاَغْرَت له وفَِرْقَت منه. تزأُْزؤاً  من الّرجل تزأزأْتُ  وقال أبو زيد :

 [.83مريم : ] (َأَّنَّ َأْرَسْلَنا الشَّياِطنَي َعَلى اْلكاِفرِيَن تَ ُؤزُُّهْم َأزًّا)قال هللا جّل وعّز : : أزز 

 قال الفّراء : أي : تُزِعجهم إلى المعاصي وتُغِريهم.

 د : تُْشِليِهم بها إْشالًء.وقال مجاه

 وقال الضّحاك : تُْغِريهم إغراًء.

 : الَحَركة ؛ قال رؤبة : األزّ  وأخبََرني المنذرّي عن إبراهيَم الحربّي أنه قال : قال ابن األعرابّي :

ّزِي  حريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريك  والريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ ْأفريريريريريريريريريريريِ ذ  الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَّ  ال أْي ريريريريريريريريريريري 

  
َ ا ذ و اأَلُِّّ و   يريريريريريريريريريريريريريريريريريخ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال طريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الكتائَب : إذا أضاَف بعَضها إلى بعضو قال األَخَطل : أَزَّ  عمرو عن أبيه : قد

هريريريريريريريريريريودْ و  ِر الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريود أبَثريريريريريريريريريريْ ض  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
ا  يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ؤ ُّّ الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريىّت محريريريريريريريريريريريَِ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
 الِمْرَجل أَِزيز كأَِزيز وهو يُصلي ولَجْوفه وسلمعليههللاصلىعن مطرف عن أبيه أنه قال : أتيت النّبّي و

 شمر : يعني أن جوفه تجيش وتغلي بالبكاء.؛ يعني أنه يبكي. قال 

 قال : وسمعُت ابن األعرابّي يقول في تفسيره : له َحنِين في الَجْوف إذا سمعَه كأنّه يَبِكي.

 : النَِّشيش. األزيزو: الصَّوت :  األّزةُ  قال : وأخبرني عمرو عن أبيه قال :

 قِْدَرك ، أي : أَْلِهب النّار تحتها. أُزَّ  ناِر في الحطب ؛ يقال :: االلتهاب والحركة كالتهاب ال األزيز وقال أبو ُعبيدة :

تِ و  الِقْدر : إذا اشتَّد َغلَيانُها. ائْتَزَّ

ى تََرى قال شمر : أقرأَنا ابُن األعرابي عن المفضَّل : أن لقماَن قال ِللُقَيم : اذهْب فَعّشِ اإلبَِل حتّى تَرى النجَم قِمَّ رأسي ، وحتّ و

ْعَرى ماًء وَغلِّه حتى تَرى الَكراِديَس كأنّها  فأُزَّ  اطبُْخ أنَت َجُزوركو كأنّها نار ، فإن ال تكن َعشَّْيَت فقدآنَْيَت فقال له لُقَيم : الّشِ

 رؤوُس ُشيوخ ُصْلع ، وحتّى تَرى اللحَم يدعو غطيفاً َغَطفان ، فإن ال تَُكْن أنَضْجَت فقد آنَْيَت.

 تُنضْج فقد أنَيت ، وأَبطأَت : إذا بلغَت بها هذا ولم تَنَضج.قال : يقول : إن لم 

 : إذا ضممَت بعَضه إلى بعض. أُؤّزهُ أّزاً  الشيء أََززتُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 .يَأْززُ  فانتهيُت إلى المسجد فإذا هو وسلمعليههللاصلىفي حديث َسُمرة بِن ُجنَدب : انكسفِت الشمُس على عهد رسول هللا و

 االمتالُء مَن الناس : األَزز قال المنذرّي : قال الحربي :

 : إذا لم يكن فيه متََّسع ، وال يُشتّق منه فعل. يأَزز وقال اللّيث : يقال : البيُت منهم

 ، أو وَجٌع في ُخراج. يأتَزُّ  : َضَرباُن ِعْرقِ  األزّ وقال : 

 : الَجمُع الكثير من األزز عمرو عن أبيه :
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 ملريَْغ    للاس. ، أي :« أيُُّّ املسج »اللاس. وقوله : 
ّمانة المحتَِشية. كأَزز قال : ؟األزز ، قيل : ما أَززا أتيُت السوَق فرأيُت النساءَ  وقال شمر : قال أبو الَجْزل األعرابّي :  الرُّ

 .، أي : ضيّق كثيُر الّزحام أَزز وقال األسدّي في كالمه : أتيُت الوالَي والمجلسُ 

 وقال أبو النجم :

زْ  جريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريم  ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّ اَّريريريريريريريريري   أان أبريريريريريريريريريو الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
ق اأَلُُّّو   يريريريريريريريريريْ ُ  يف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ع األقريريريريريريريريري ا مريريريريريريريريريَ  اجريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
ون الكفّار. األُزاز وقال ابن األعرابي :  : الّشياطين الّذين يَُؤزُّ

 : حساٌب من َمَجاِري القمر ، وهو فُضول ما يَدخل بين الشهور والسنين. األزز وقال اللّيث :

ً  له آزي لفالنٍ  أزْيتُ  قال الليث : يقال :: أزي   : إذا أتيتَه من َوْجه َمأَْمنِه لتَختِلَه. أْزيا

 : إذا ختلته ، فصحفه.ـ  بالدالـ  قلت أنا : أخال الليث ، أراد أديت له

لُ  أََزى األصمعّي :أبو ُعبيد عن  ً  الّظِ  : إذا قَلَص وَدنا بعُضه إلى بعض. يَأْزى أُزيا

لُّ يأزو  أزى وقال ابن بُُزْزج :  ، وأَنَشد : يَأَْزىو يَأْزيوالّظِ

   اليتِّلُّ  ُّ  والسُّ اأب تريْلتِحي 
 قال أبو النجم :

ه  لريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريا َأكريريريريريريريريريريريريريَ َّ بريريريريريريريريريريريريريرْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا خمريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ل  و   ْزمسريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرتريريريريريريريريريريريريريريريه أَيُّْي  ّ  ويريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أْبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : ينقبض إلّي وينضّم.

 ، أي : َجَهْدته فهو َمْجهود. ُمْؤزيو َمأزوّ  فهو آزْيتَهوالرجَل  أَزْوتُ وقال : 

ِرّماح :  قال الّطِ

   ق   َ  أْيُّوه  َن  ى وَصِ يع  
 أي : يَجَهده ويُْشئِزه.

ى الحّراني عن َعْمرو عن أبيه : ِميّة فاهتَّز فيها.  الِقْدح : تأَزَّ ىوإذا أصاَب الرَّ  فالٌن عن فالن : إذا هابَه. تَأَزَّ

 وقال ابن السّكيت : قال أبو حازم العُْكلي : جاء رجٌل إلى َحْلقة يونَس فأَنَشَدنا قصيدة مهموزة أّولها :

ِ ىء ِ ٌء يف الريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريريَ  أ ُّى م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َذ  ْه   بريريريريريريريريريريريريريريريريريْ أ  فريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريه وال يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َتْمريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُجِعل في مكاٍن.« : أزى»قال : 

 أي :« : فَيْرَمأُ فيه»في أّوِل َمن يجيء.  : المستعِطي. أراَد : أن الّذي جاء يَطلب َخْيري أجعله في البَِدىء ، أي : المستهنِىءو

 ، أي : ال يكَرُهه وال يذُّمه.« وال يَْبذَُؤه»يُِقيم فيه. 

 وفيها :

ةو   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ي ُّ َ اُّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة وأبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
أْ   َزْأُِّىء  يف الريريريريريريريريريريريريري َّ ؤه تريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريَ  ل مريريريريريريريريريريريريريا هتريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 ما تَْهَجؤه ، أي : ما تأكله. .الَوَدكواللّحم  : الدأثو: أي : تَُضّم.  تَُزأِزي : قِْدٌر ضخمة ، وكذلك الَوأبة. زؤازية قال :
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 والقَذُور.ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للنّاقة الّتي ال تَِرد النَِّضيَح حتى يخلَو لها األزية واآلِزيَة واألْزيَة 

 نحو اكتناز اللّحم وما انَضّم من نحوه ، قال رؤبة : يَأِْزي الشيُء بعضه إلى بعض أَزى وقال اللّيث :

فاِر فهَو  ُّ َُّ  ْه     َعضَّ السِّ
 يُصِلحون أمَرهم ، وأَنَشد : ِلقوِمهم ، أي : إزاءٌ  أبو ُعبَيد : هم

ْم  عريريريريريريريريريريريْ   أاّن هلريريريريريريريريريريريَ  م الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  و  ُّاٌء   ْم مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأاّن هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
 ، َمَصّب الماء في الحوض ، وأَنَشد : اإلزاء قال : وقال األصمعّي :

   ما َبنَي ص ْلبور     اإلُّاء 
 على فَِعلة. اإلزاء أَِزيَة قال : ويقال : للنّاقة التي تَشرُب من

 ، وهو أن يُوَضع على فَِمه َحجر أو ُجلّة أو نحو ذلك. إزاءً  : جعلت له أزيتهـ و على أفعلتُ ـ  الَحوضَ  أزيتُ  وقال أبو زيد :

 ، أي : أضعَْفت عليه. إيزاءً  على َصنِيع فالنٍ  آَزْيت أبو ُعبيد عن الكسائي :

 وأنشد لرؤبة :

 ت وُّي  و   تريْغِرف  من ذي َغيِّث 
 أي : تُفِضل عليه.

 فالن ، أي : بِحذائه ممدوَدان. بإزاء ويقال : هو

 ماٍل ، وهو القائُم به ، وأَنَشد : إزاءُ  ابن السّكيت عن األصمعّي : هو

لريريريريريريريريريريريريريريه   ُّاَء مريريريريريريريريريريريريريريال  و  عريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريّ  جريريريريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريريريري  ذلريريريريريريريريريريريك أْو أ نريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل    ع  بريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَأمريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال ُحَميد :

هريريريريريريريريريريريا زال  نريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريرياش  ال يريريريريريريريريريريريَ   ُّاء  مريريريريريريريريريريريَ

  
ْورأٌب وهريريي قريريريريريريرياعريريريريريريريِ     ا سريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري ا وفريرييريريهريريريريريريريَ

  
 يصف امرأة تقوم بمعاِشها.

 وقال زهير يصف قوما :

لريريريريريريريْه هريريريريريْم  ُّا هريريريريريريريا يريريريريريّ ْ هريريريريريْم عريريريريريلريريريريريى مريريريريريريريا  ريريريريريَ   ريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريرياعريريريريريريريريا   واألُّل  و   َ  املريريريريريريريرياَل اجلريريريريريريريريَ   ن أْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .إزاؤه أي : تجدهم الّذين يقومون بها ، وكلُّ َمن ُجِعل قيّما بأمٍر فهو

 ومنه قوُل قيِس بن الَخطيم :

م أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِ ّ  وا ريريريريريريريريَ ريريريريريريريرييريريريريريريريريَم فريريريريريريريريلريريريريريريريريَ  ْع  ُّْ   عريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريه  ُّاَءهريريريريريريريريا  عريريريريريريريريِ َة أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريا  جريريريريريريريري   وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريّ

  
 أي : ُجِعلت القَيَِّم بها.

 بني فالٍن : إذا كانوا لهم أَْقرانا. إزاءُ  وقال اللّيث : يقال بنو فالن

 الملوَك ، أي : آزت فرقة ،«اختلف من كان قَْبلَنا على اثنتين وسبعين فِرقةً ، نجا منها ثالث ، وهلك سائُرها»في الحديث : و

 : إذا جاَذْبته. آزْيته قاتَلَتْهم وقاَوَمتْهم ، ِمن



4738 

 

 فالن : إذا كان قِْرنا له يُقاِومه. إزاءُ  وفالنٌ 

أْتُ  أبو زيد :: وزأ   : إذا َشدْدَت َكْنَزه. تَْوزيئا الِوعاءَ  وزَّ

 الَخْلق ومتآِزف الَخْلق : إذا تَدانَى بعُضه إلى بَْعض. متآِزي قال : ورجل
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 إذا شويتَه فأْيبَْستَه. اللَّحَم : وزأْتُ  عمرو : أبو ُعبيد عن أبي

أَتِ و  الفََرُس والناقةُ براكبها : إذا َصَرَعتْه. وزَّ

 ، وهي التي تَُضّم الَجزور. ُزؤازيَةٌ  وقال األموّي : قِْدرٌ :  [زوز]

 إذا كان غليظا إلى الِقَصر ما هو. : ُزَواِزيةٌ ووقال ابن السكيت : رجل ُزَوأَُز ، 

 : َطيّاٌش خفيف. َوْزَوازٌ  لليث : رجلوقال ا

: خشبةٌ َعِريضةٌ يَُجّحر بها تُراُب األرض المرتفعة إلى األرض المنخفضة. وهو بالفارسية  الَوزَوزُ  النَّْضر عن الَجْعدّي قال :

 زوزم.

ولكن من العرب من يحذف  َمأَْوزةٌ  علة منهابوزن فِعَلَّة. قال : وينبغي أن يكون الَمفْ  إَِوّزة : طيُر الماء ، الواحدةُ  األَوزُّ :  [أوز]

ة الهمزةَ منها فيصيِّرها َوّزةً كأنها فَْعلة وَمْفعَلَة ، منها أرض  ، ويقال : هو البط. َمَوزَّ

ةٌ  وامرأةٌ  أََوزُّ  قال : ورجلٌ   ، أي : عظيم غليٌظ لَِحيم في غير طول. وأَنشد المفّضل : إَوزَّ

 مِعي ر ْمٌح َسِلْ  و   أَمةي األَوَُّّى 
 قال : وهو مشُي الرجل توقُّصا في جانبيه ، وَمْشُي الفََرس النشيط.

 : الذي يرى في نفسه ما ال يراه غيره ، وهو المتكبر ؛ وأنشد : الزونزي ثعلب عن ابن األعرابي ::  [زوز]

م ذا الريريريريريريريريريربديريريريريريريريريرين   ثريريريريريريريريريرى الريريريريريريريريريزونريريريريريريريريريزي مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريري 

  
 يريريريريريريريرمريريريريريريرييريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّوار الريريريريريريريكريريريريريريريرى يف الريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريني  

  

   بني اَّاجبني وبني امل قني 

 

 وقال :

 بعل ها ََُّونريَزٌك ََُّونريَزي  و   
ْيتُ  ويقال : ْيُت زايا ، أو زاًء ، كما يقال : بَيَّْبُت باًء ،  زيَّْيتُ  زايا في لغة من يقول الّزاي ، ومن قال : الزاء قال : َزوَّ ونظيُر َزوَّ

ْفُت َكافا. ْيُت زاًء : َكوَّ  نظير َزوَّ
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 أبواب الرابعي من حرف الزاي

 [ز ط]
 .طْنبَِزيُزها قال أبو عمرو الشيباني : يقال لجهاِز المرأة وهو فَْرُجَها ::  [طنبز]

 وقال ابُن السكيت ::  [طبرزل[ ـ ]طبرزن]

 لهذا الُمسِكر ، بالنون والالم. الطَّبْرَزلُ و الطَّبَْرزن هو

 ]ز د[
ْرَدمة وقال الليث ::  [زردم]  : االبتالع. الزَّ

 قلُت : والميم فيه زائدة.

 إذا خنقه. : َزْرَدَمهو .َزْرَدبَه وقال ابُن دريد : يقال :

 اللقمةَ : إذا بلعتها. إْزَدَرْدتُ  وقال :

 .الدُّالميزُ و الدُّلَِمزُ  األعرابّي : من أسماء الشيطان :ثعلب عن ابن :  [دلمز]

باص من الّرجال الفخم :  وُدوالِمص وُدلَِمص. ُدلَِمزو ُدالِمز وقال األصمعّي : يقال للرَّ

 .الّدوالِمزُ  : الماضي القويُّ وهو الدُّلمز وقال الليث :

 وقال غيُره : هو الشديد الضَّخم.

 .َدْلَمَز َدْلَمَزة في اللَّقم تضخيم اللُّقم الِكبار ، يقال : َزةالدَّْلمَ  وقال ابن شميل :

 [ز ل   ز ر]
ْرنَبُ و:  [زرنب] ْرنَب : َضْرٌب من الّطيب والِعْطر. وقيل : الزَّ يح. الزَّ  : نباٌت طيِّب الّرِ

 ، وقال الراجز : َزْرنَبٍ  وقالت امرأة في زوجها : َمسَّهُ َمسُّ أَْرنٍَب ، وريُحه ريحُ 

لريريريريريريريريريريريريريَ   و  وِك األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ا أبَِيب أنريريريريريريريريريريريريريِه وفريريريريريريريريريريريريري 

  
ا ذ ّر عريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريه َُّْرنريريريريريريريريريريريريريريريريَ      كريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرَدان لحمةٌ داخل : الَكْينَةُ  ثعلب عن ابن األعرابي ::  [زردن]  .الزَّ

ْرنَبَةُ وقال :   : خلفها لحمةٌ أُخرى. الزَّ

ْنبُور الليث ::  [زنبر]  : طائر يلسع. الزُّ

نبريّ والضخمة من الّسفن.  الّزْنبريةو  الثقيل من الرجال. وأَنشد : : الزَّ

   كالزَّْنربي ي  اد   ألجالِل 
 : الّسفين. بالزنبري أراد

 .ُزْنبورةو ِزْنبَاَرةو ِزْنبِيَرة واحدها الّزنابيرُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال : من َغريب شجِر البرّ 

 : خفيف. ُزْنبور الحَضر يُسّمونه الُحْلَوانّي. وغالمٌ قال : وهو َضْرب من التِّين ، وأهُل 
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ْنبورو  ، وقال ُجبَْيَهاُء : زنَابر من الفأر : العظيم وجمعه الزُّ

ْ َره  ه وَأجريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَح صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريأَقريريريريريريريريريلريريريريريريريريريع كريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَّ

  
رْع  كريريريريريريريريريريريريأثريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريرياج الريريريريريريريريريريريريزََّ ِب الريريريريريريريريريريريريزَّاَنبريريريريريريريريريريريرير   جبريريريريريريريريريريريريَ
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 وقال ابن السّكيت : قال أبو الجّراح :)

ْنبور : إذا كان خفيفا سريَع الجواب. قال : وسألُت رجال من بني كالب عن ُزنبرٌ و. ُزْنبورٌ  غالمٌ   فقال : هو الخفيف الظريف. الزُّ

 .(1) (علينا : إذا تكبر تََزْنبرَ  وقال ابن ُدَريد : يقال :

  ربيئةً فيه.: بيٌت صغير يُتَّخذ على رأِس خشبٍة طولها ستّون ذراعا يكون الرجلُ  فَنَزر وقال الليث ::  [فنزر]

 :ـ  لغتانـ  ُزْرفينو ِزْرفين وقال ::  [زرفن]

 حْلقة الباب.

 بالكسر على بناِء فِعلين ، وليس في كالمهم فُعليل. ِزْرفين قلت : الصَّواب

رافين وقال ابن ُشميل :  : الحلَق. الزَّ

 ، بالذّال : من الجواهر ، جوهٌر معروف. الّزُمّرذو:  [زمرذ]

 : كوٌز يُْحمل به الشَّراُب من الخابية. البرزْينِ  وقال النَّضر ::  [برزن]

 .برزينها وقال : لقحتنا خابية جونة يتبعها

 ويروى باطية.

 : قشر الطلعة يتخذ من نصفه تلتلة. والباطية : الناجود. البرزين وقال الدينوري :

فالن في ِمشيته : إذا تحّرك كأنه  َزْنفَل فالن : إذا َرقَص رْقَص النَّبَط. وقال غيره : َزْنفَل عن ابن األعرابّي : ثعلب:  [زنفل]

 : من أسماء العرب. َزْنفَلوُمثْقل من الِحْمل. 

ْنتََرةُ  وقال ابن ُدريد ::  [زنتر] : اسٌم  َزبَْنتَرَ  في ِضيق وُعْسر. وقال : من أمرهم ، أي : َزْنتََرةٍ  : الضيق ، يقال : وقَعُوا في الزَّ

 وهو القصير من الرجال. يَبِرز : موضع.

 ، وهو الضخم ، وليس بثَبَت. بُْرُزلٌ  ورجلٌ :  [برزل]

 خشبة الَحذّاء ، وقاله ابن السكيت بالفاء. : القُرزومُ  شمر عن ابن األعرابّي ::  [قرزم]

 الّسندان ، وهي العالة. ومنهم من يقول : : خشبة الحذاء. قال : والقصيرة :ـ  بالفاءـ  لفرزوما وفي كتاب محمد بن حبيب :

 وقد مر في كتابه.ـ  بالقافـ  قرزوم

 : الشَّطرنج معّرب ، وجمعه الفَرازين. ِفْرَزانُ و:  [فرزن]

ْنبِيلو:  [زنبل]  لغةٌ في الّزبيل. الّزِ

 ومن مُخاسي ه
 المْنكُر الدَّاهية ، إلى الِقَصر ما هو. من الرجال : (الّزبَْنتَر)قال ابن السكيت : 

 وأنشد :

رِ  جريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا متريريريريريريريريريريريريريريريريََ ر وا وأ ريريريريريريريريريريريريريريريريَُّ جريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريْ  متريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ِ َ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ  ِع الريريريريريريريريريزَّبريريريريريريريريريريَ ا واجلريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
__________________ 

 (.ُّنرب)« التاج»و « اللسان» ووضع هلا كما يف (برُّن)( ما بني اهلاللني أدرج يف امل بوعة بع  مادأب 1)
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ْنَدبِيلو )أبو العباس عن ابن األعرابي قال : هو الفيل والُكْلتوم   .(الزَّ

، قال  [50الكهف : ] (فَ تَ تَِّخُذونَُه َوُذر ِي ََّتُه َأْوِلياَء ِمْن ُدوِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ أَ )روي عن مجاهد في تفسير قوله جل وعز : و

 .(َزلَْنبُورو )داِسَم وأعور وِمْسَوط وثْبَر  : َولد إبليس خمسةً 

ُر الرجَل عيوَب أَهله. َزلَْنبُورٌ  قال سفيان : ق بين الرجل وأهله ، ويُبَّصِ  يُفّرِ

 تَّ كتاب الزاي
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 من َذيب اللغة كتاب الطاء

 أبواب املضاعف منه

 [ابب الطاء والطاء]

 ط ط
 .َططَّاء : الطويُل ، واألنثى األَططُ  أبو العباس عن ابن األعرابي أنه قال ::  [طط]

 ، وهو الطويل وكذلك القوف والقاف. الطُّوطو الطَّاط قلت : كأنه مأخوذ من

 ابب الطاء والدال

 ط د
 أهمله الليث.: طد 

 : المعَوجُّ الفَّك. األَدطُ  وقال ابن األعرابّي :

 ، وهما لغتان. األَدط ، فجعله األْدَوط قلت : المعروُف فيه

 مهمالت. ظ ذ :ـ  ط ظـ  ط ت

 [ابب الطاء والثاء]
ى الّطثُ  قال الليث :: طث  : [ثط : مستعمالتـ  طث]  .المطثّة : لعبةٌ للصبيان يَرمون بخشبٍة مستديرةٍ تسمَّ

 : اللعب بها. الِمَطثُ و: القُلَة.  الِمَطثّةُ  أنه قال : وروى أبو العباس عن ابن األعرابي

 : اللِّعب بها. الّطثُ  قلت : هكذا رواه أبو ُعَمر ، والصواب :

 .ثَّط يَثُطُّ ثََططا ، يقال : األثطّ  مصدرٌ  الثََّططُ وأكثر وأصوب. قال :  الثُّطُّ ووالنَّطُّ لغتان ،  الثّطُّ  قال الليث :: ثط 

 .ثُُطوطاو ثَّط يَثِّط ثّطا ، قال : ثَطٌّ  قال رجلٌ قال : ومن 

 ِمن النِّساء : الّتي ال إِْسَب لها ؛ يعني ِشْعرةَ َرَكبِها. الثَّّطاءوقال : 

َطُط : الثَُّططُ والّرقيق الحاِجبَين. قال :  األَثَطّ  أبو العبّاس عن ابن األعرابي :  الَكْوَسج. والزُّ

 : الثَّّطة قال :وَرَوى عمرو عن أبيه أنه 
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   َةْيبة الغال.
 ، وهو الَكْوَسج. الثُّطاطةو الثُّطوطة ، بيّن ثِطاطٍ و ِثططو ثُّطان من قَْوم ثَطٌّ  وقال أبو زيد : يقال : َرُجلٌ 

حاِجبَين ، ورجل الحاجبين ؛ ال يُستغنَى فيه عن ِذكر الحاجبين ، وكذلك َرُجٌل أَطَرط ال ثَّطة الحاِجبَين ، وامرأة ثَطُّ  قال : ورجلٌ 

 أَمَرط وامرأة َمْرطاء الحاجبين ، ال يُستغنَى عن ِذكر الحاجبين.

 ، يُستغنَى في األْنمص والنَّمصاء عن ِذكر الحاجبين. نَْمصاء : وهو الّذي ليس له حاجبان ، وامرأة أَْنَمص قال : ورجل

 [ابب الطاء والراء]

 ط ر
 طر ، رط ، طرط : مستعمالت.

 الحاِجبَين ، وأَمَرط الحاِجبَين : ليس له حاجبان ، وال يُستغنَى عن ِذكر الحاِجبين. أطَرط أبو زيد : رُجلٌ قال : طرط 

 : الحاجُب الخفيُف الّشعر. الّطاِرطو، أي : ِرقّة َشعر. قال :  َطَرط وقال ابن األعرابي : في حاِجبَيه

 أهَملَه الليث.: رط 

ِطيطُ  عن ابن األعرابي أنه قال : وأخبََرني المنذرّي عن أبي العبّاس ِطيُء : الرَّ  ؛ وأَنشد : َرطائِط األحَمُق ، وجمعُه والرَّ

ْم  كريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياتريريريريريريريريِ م  مسريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ وا فريريريريريريريري ريريريريريريريري  أقريريريريريريريريريْ  أَرِطريريريريريريريريُّ

  
وُّ وا ، أن تكريونوا َرطريريريريريريريائ ريريريريريريريا  ى أن تريَفري   عسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 تَفوُزون بَجْهِلكم وُحْمِقكم.يقول : قد اضَطَرَب أمُركم من جهة الِجّد والعَْقل ، فأحُمقُوا لعلّكم 

 : إذا أمرتَه أن يَتحاَمق مع الَحْمقَى ليكون له فيهم َجّد. ُرطْ  ، ُرطّ  وقال ابن األعرابي : تقول للّرجل

 : إذا استَْحَمْقتَه. استَْرَطأْتُهوالّرجَل  استَْرَططتُ  ويقال :

هم كالثَّّل ، الطَّرُّ  قال الليث :: طر   .طّرا بالّسيف يُطرُّ

ه إْطَرارا وقال األصمعّي : ه يُِطرُّ  : إذا َطَرَده ؛ قال أَوس : أََطرَّ

لريريريريريريريريريريريريَ     مسريريريريريريريريريريريريىّت أ تريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريَح لريريريريريريريريريريريريه أ ريريريريريريريريريريريريو قريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريا  وار  كريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ رُّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌم يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا كان فيه إْداَلل. يُِطر : إذا أََدلَّ ، ويقال : َغَضبٌ  أَطّر يُِطرُّ  وقال ابن الّسكيت : يقال :

 البِالد. أْطرارِ  : جاَء ِمن ُمِطرٌّ  وقال غيُره : َغَضبٌ 

مها. يَِطّرها اإلبلَ  َطرَّ  قال : ويقال :  : إذا َمَشى من أحد جانِبَْيها ثّم ِمن اآلَخر ليقّوِ

 ، أي : مستطيال ُمِدالًّ ؛ وأَنشد : ُمِطّرا أبو عبيد عن األموّي : جاء فالنٌ 

لريريريريريريريا  ريريريريريريريالريريريريريريري    لريريريريريْ تريريريريريريَ ا أن قريريريريريريَ م عريريريريريلريريريريرييريريريريريلريريريريريريريَ تريريريريري  بريريريريريريْ  َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رُّ   ٌ  مريريريريري  ريريريريريِ ِ  مريريريريريريريالريريريريريريريك  هريريريريريريريا  ّن ذا َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريَ

  
جل : ي قال : ومن أمثالهم في َجالدةِ الرَّ  فإنّك ناِعلِة ، أي : اركب األمرَ  أَِطّرِ
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هولة وَت ك اَّ   زونة ، قال : الةريري يَ  فِإّنَك قوي عليه ، وأصريريل  هذا أّن رجال قال لراعية له وكانه َترَعى يف السريريُّ
 : َأِطّرِيو 

 ُخذي ُطَرَر الوادي وهي نواحيه ، فإِنِّك ناعلَة ، فإِن عليك نَعلَين.

ي وقال أبو سعيد : ُحوطيها من قواصيها ، واحفَظيها من جميع نواحيها  اإلبل أي : نواحيها ، يقول : أطَرارَ  ، أي : ُخِذي أطّرِ

ي يقال : يو طّرِ  هانىء عن األخفش.، ونحو ذلك روى ابن  أَِطّرِ

ي وقال ابن السّكيت في قولهم :  فإنك ناِعلة ، أي : أدلِّي فإّن عليَك نَْعلَين. أطّرِ

 الرجُل : إذا ُطِرَد. ُطرَّ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

يوقال :   : األتان المطرودة. الطُّرَّ

ىو  : الحماُر النشيط. الطُّرَّ

 ، واألولى أفصح. ُطرَّ  شاِربُه ، بعضهم يقول : َطرّ  قال : ويقال :

 : إذا نبت ، وكذلك الشاِرب ، وكذلك شعر الوْحشي إذا أنَسلَه ثم نبت. يَُطّر ُطرورا النبات َطرَّ  أبو ُعبيد عن الكسائي :

 شاربه. َطرَّ  : إذا طارٌّ  وقال الليث : فتًى

ها ُطُررا الحديدةَ  طررتُ  وقال أبو ُعبيدة :  ذا أَحَددتها.: إ أطرَّ

ةٍ وهيئٍة حسنة. طريرٌ  محدَّد ، ورجلٌ  : َطِريرو َمْطرور وقال الليث : ِسنانٌ   : ذو طرَّ

ه ، وما طِريرٌ  وقال ابن شميل : رجل جميلٌ   ، أي : ما أجملَه. أطرَّ

 .طرَّ  ، ولقد طريرا وما كان

 .الطَّرارة بيِّنُو طرارٌ  جميال. وقومٌ  طريرا ويقال : رأيُت شيخا

س : وقال  المتلّمِ

لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه و  تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريرير  فريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ ك الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ بريريريريريريريري  عريريريريريريريريجريريريريريريريريِ  يريريريريريريريري 

  
ريريريريريريريريرير  ف  ظريريريريريريريريلريريريريريريريريك الريريريريريريريريرجريريريريريريريريل  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ خريريريريريريريريلريريريريريريريريِ  فريريريريريريريرييريريريريريريريري 

  
 أي : الحسن.

ة وقال الليث :  : الثوب ، وهي شبه َعلَمين يُخاطان بجانبي البُْرد على حاشيته. الطُّرَّ

ةو  تحت التاج. كالطُّرة : ُطرة الجارية ، وذلك أن يُقطع لها من مقدَّم ناصيتها ، الطُّرَّ

 : ُطّرة تُتَّخذ من راِمٍك. الطُُّرورووقال : 

 السهم الحسن القَُذذ. الطَِّرير وقال األعرابّي :

ةوقال :   : اإللقاُح من َضْربة واحدة. الطَّرَّ

 ، وتّرت تَتُّر. تطرّ  يده َطّرت وقال الكسائي :

هاوقال :  ها. أطرَّ  القاطع وأترَّ

 ، وهي قطعةٌ منها تبُدو من األُفق مستطيلة. ُطّرة من السحاب ، وهي تصغير طَرْيرةٌ  وفي حديث االستسقاء : ونشأتْ 

َرت ويقال :  .ُطّرة : اتخذت لنفسها تطريرا الجارية َطرَّ

 تهم من بعيد : إذا آنست بيوتهم.بني فالن : إذا نظرت إلى ِحلَّ  طّرة ويقال : رأيتُ 
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 وقال الفّراء وغيره : يقال للطبق الذي
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لِّيان ن وهو ِفْعِليان من ال َّّر. ال ِّّرِ ن ي ؤكل عليه ال عاُ :  ، بوُّن الصِّ
 إذا أمرته بالمجاورة لبيت هللا الحرام ، والدوام على ذلك. : ُطْرُطرْ  وقال ابن األعرابي : يقال للرجل

 ، وأنشد : الطَّراطير : الوْغد الضعيف من الرجال والجميع الطُّْرطورُ وقال : 

هريريريريريريريا المريريريريريري  ن غريريريريريري  ر  مريريريريريريَ كريريريريريري  لريريريريريريمريريريريريريريْه َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريري  عريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريا  راطريريريريريريريريريريت  اقةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرَّ هريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريري    ذا الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ

  
 .َطّرار : القطع ، ومنه قيل للذي يقطع الهمايين : الطَّرّ  وقال غيره :

 الحمار الوحشّي : َمَخطُّ الجنبين.من  الطُّّرتان أبو عبيد عن األصمعي :

 وقال أبو ذؤيٍب يصف راميا َرْمى َعْيرا وأُتُنا :

ن حنريريريريريريريريوص عريريريريريريريريائريريريريريريريري    ى فريريريريريريريريأنريريريريريريريريفريريريريريريريريَذ مريريريريريريريريِ َرمريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريزَع    رَّتريريريريريريريرييريريريريريريريريه املريريريريريريريريِ َذ طريريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريمريريريريريريريريا فريريريريريريريريأنريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
 : العادة ، بتشديد الراء. الَمَطرةو الِمطرة وقال أبو زيد :

 مخففة الراء. المطرة وقال الفراء : هي

 : إذا رأيتهم بأجمعهم. بِطرٍّ  رأيت بني فالن« : نوادر األعراب»وفي 

 جميعا. ، أي : ُطّرا قلت : ومنه قولهم : جاء القومُ 

 اسم للجماعة اسٌم. الطُّر قال المبرد : قال يونس :

 مررت بهم جميعا. القوم ، أي : َطَرْرت ، نصب على الحال. ويقال : ُطّرا قال : وقولهم : جاءني القوم

 : أقيم مقام الفاعل وهو َمصدر ، كقولك : جاءني القوُم جميعا. طرٌّ  قال غيره :و

 ، أي : طرأ يطرأ ، أي : أقبَل كأنه فِْعل منه. والقول ما قال يونس. ُطّرا وقد قال بعضهم :

ت هللا يَد فالن وأطنَّها ، أطرّ  وقال الفراء : يقال :  وَطنّت ، أي : سقطت. فطرَّ

 كّلِ شيء : ناحيتُه. طرةو،  ُطّرة نواحيه ، الواحدة البلد : أْطرارُ و

 ابب الطاء والَّلم

 [ط ل]
 [.مستعمالت]لط : ـ  طل

 : المطُر الصغاُر القطر الدائم وهو أرسُخ المطر نًدى. ويقال : الطَّلُ  قال الليث :: طل 

 .طلّتْ واألرُض ، ويقال : رُحبْت بالُدك  طلّت

 ، ثم الرذاذ ، ثُم البْغُش. الّطلُ  المطر وأضعفُه :أبو عبيد : األصمعي : أخفُّ 

 السماء. ُطلّت وقد

 من الطَّّل. َمْطلُولة وقال الكسائي : أرض

 .األطالل السفينة : ِجاللها ، والجميع َطللُ و: اإلشراف على الشيء.  اإلطاللُ  وقال الليث :

 ا.الدار : يقال : إنه موضعه من َصْحنها يُهيّأُ لمجلس أهله طللُ و



4749 

 

 .الطَّلل وقال أبو الدُّقَيش : كأن يكون بفناء كّلِ بيت ُدّكان عليه المأكل والمشرب ، فذلك

سُم ما كان الصقا باألرض. الطلل أبو عبيد عن األصمعي : يار ، والرَّ  : ما َشَخَص من الّدِ

 : الُحصر. الطَّلّةو: الخمرة السلسلة.  ةالطَّلَّ و: النعمة.  الطَّلَّةو: الشَّْربة من اللبن.  الطُّلّة سلمة عن الفّراء :

 : الضباب. المطللوالحصير. قال :  : الطليل ثعلب عن ابن األعرابي :

 : البُوِرياُء. الطليلة وُروي عن عمرو عن أبيه أنه قال :

 وقال األصمعي : الباري ال غير.

من السطوح ، أي :  يتطالَْلنَ  ويقال : رأيت نساءً ،  َطلٌ  وقال أبو زيد : للنّدى الذي تخرجه عروُق الشجر إلى ُغصونها :

 يتشوْفن.

 ، أي : ما شخص من جسدك. أطاللكو ُطلَلَك ويقال : حيّا هللا

 ، أي : لذيذة. طلّة وخمرةٌ 

 ، أي : َحَسن. طلّ  وحديثٌ 

 ، أي : ما بها لبن. َطلّ  ويقال : ما بالناقة

 ْلقه.: وهو ما ارتفََع من خَ  الّطاللة ويقال : فرٌس َحسن

 للشيء ، وتطاَوْلُت له بمعنًى واحد. تطالْلتُ  أبو العََميثل :

تر. التَّطالُ  وقال أبو عمرو :  : االطَّالع من فوق المكان ، أو من الّسِ

 هللاُ. َطلَّهوَدُمه  ُطلَ  قال : وقال أبو زيد : امرأتُه ، وكذلك ختنه : الرجل : َطلَّة أبو عبيد عن األصمعي :

 .أُِطلّ  يقال َطّل ، ولكن يقالقال : وال 

 الدُم نفُسه. َطلَ  وقال الكسائّي :

 أي : أهَدرها وأَْبَطلها. ،فَطلَّها في الحديث : أّن رجال َعضَّ يَد رجل فانتََزع يَده ِمن فيه فسقطْت ثَناياهو

 إياه وَحبَسوه منه.: إذا َمنَعوه  يَُطلُّونه بنو فالٍن فالنا َحقَّه َطلَ  شمر عن خالد بن َجْنبة :

 : تَُطلُّها ، ومنه قوُل يحيى بن يَعَمر لزْوج المرأةِ التي حاكمتْه إليه طالبةً َمَهرها : أنَشأتَ  َمَطله حقه ، أي : َطلَّه وقال غيره :

 ، أي : تْمُطلُها. تطلُّها وتَْضَهلُها.

لّ  عمرو عن أبيه :  ن.الشَّْربةُ من اللَّب : الطُّلَّىو: الحية.  الّطِ

:  الُطْلُطلو فالٌن على فالٍن باألَذى : إذا دام على إيذائه. قال : أَطلّ  للحيّة ، ويقال :ـ  بالفتحـ  الطَّلّ  وقال ابن األعرابي : هو

 الَمَرض الدائم.

 يَعِرف الُمعالج ، وهو الداُء العُضال الذي ال يُقَدر له على ِحيلة ، وال بالطُّالِطلة أبو ُعبيد عن األصمعي : يقال : رماه هللاُ 

 موضعَه.

 : من أسماء الداهية. الطُّاَلطلةوقال : 

 : الداهية. الّطلطلُ  وقال ابن األعرابي :

 ، بالطُّالطلة وقال أبو حاتم : رماه هللا
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 وهي الذِّحْبة اليت تري ْعِجله.
 : هي اللحمة السائلةُ على َطَرف المْستََرط. الّطالطلة قال : وسمعُت األصمعّي يقول :

 ، يعني لََهاتَه : إذا َسقطْت. طالِطلَته ويقال : وقعتْ 

 ، أي : َستَْرته وأَخفَْيتُه ؛ وأَنشد : أَلُّطه لَّطا الشيء لَطْطتُ  أبو عبيد :: لط 

ْه و   لريريريريريريري ريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَءهريريريريريريريا الريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريا.  فريريريريريريريلريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ

  
 حبريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياب  مريريريريريريريريريرين د ونريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وف  

  
 في الخبر : أن تكتُمه وتُْظَهر غيَره ، وهو من الّستر أيضا ، ومنه قوُل الشاعر : اللّطّ و

ْل و  لريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ   ذا َأاتين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريل مَل أعريريريريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريريريريايب   واُِ مسريريريريريريريريريريِ ْن د وِن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أللريريريريريريريريريري  َّ مريريريريريريريريريريِ

  
قَِدم على النبي وبَذنبِها : إذا ألَزقَتْه بفَْرِجها وأدَخلَتْه بين فَخَذيها ،  تَِلطُّ  فالٌن الَحّق بالباطل ، أي : َستَره ، والناقةُ  لطّ  وقال الليث :

 أعَشى بني ماِزن فَشَكا إليه َحليلَته ، وأنشده : وسلمعليههللاصلى

َن الريريريريريريريريريذَِّرْب  ة  مريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريو ِذْريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَك َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريْ   فريريريريريريريريه الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ْ  و َ  َأ ريريريريريريريريْ نريريريريريريريريَ ْه  لريريريريريريريريذَّ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ

  
 الناقة فرَجها بَذنبها إذا امتنعْت على الفحل أن يْضِربها. تَِلطّ  أراد أنها منعت موضَع حاجته منها كما

 .الطٌّ  ، وال يقال : ُمِلطٌّ  : إذا َمنع الَحّق ، وفالنٌ  أَلَطّ والغَريُم  لَطَّ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

كاةفي  تُْلِطط ال»في الحديث : و  أي : ال تَمنَْعها. ،«الزَّ

 .الاّلطّ  ، والَخْصم هو الُمِلطّ  وقال أبو سعيد : إذا اختََصم رجالن فكان ألحِدهما َرِفيد يَرفِده ويَُشّد على يِده فذلك الُمعين هو

 ، أي : تَمنَعُها َحقَّها من الَمْهَر. تَلُطُّها أنَشأْتَ  وَرَوى بعُضهم قوَل يحيى بن يَْعَمر :

 العَجوُز الكبيرة. : اللِّْطِلط أبو ُعبَيد : قال األصمعّي : وقال

 وقال أبو عمرو : هي من النُّوق الُمِسنَّة التي قد أُِكلَت أَسنانُها.

 البعيِر : َحرٌف في َوَسط رأسه. ِمْلطاطُ و: َحْرٌف من الَجبَل في أعاله.  الِمْلطاط وقال الليث :

 : طريق على ساحل البحر. الِمْلطاط وقال غيره :

 وقال رؤبة :

لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريا ِ  لريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَس  ملريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ ن   ريريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا ِ   ة  وأَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  يف َورطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الرأس : ُجْملَته. ِمْلطاط وقال ابن ُدَريد :

 والِمْرقاق. الِمْلطاط َسلَمة عن الفراء : يقال لُصَوْيج الَخبّاز :

 : السَّتْر. اللَّط ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : القالدة من َحّب الَحْنَظل. اللُّطو

 وأَنشد :
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    أمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراِق تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّ 

  
ْه يف لريريريريريريريريريريريَ ِّ   يريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريوُّ جريريريريريريريريريريري  ِه عريريريريريريريريريريريَ  َوجريريريريريريريريريريريْ

  

 َتضحك عن ِم ل الذي تري َغ ِّي 

 أراد أنها بَْخراُء الفَِم.

، وهو طريق في ُعرض الَجبَل. قال : والِقطاُط حافَةُ أَْعلَى الَكْهف ، وهي  أَِلّطة الَجبَل ، وثالثة ِلطاط وقال أبو زيد : يقال : هذا

 ثالثَةُ أقِّطة.

 ابب الطاء والنون

 [ط ن]
 [.مستعملةـ ] نطـ  طن

 : َضْرٌب من التَّمر. الطُّنّ  قال الليث :: طن 

 الذُّباب : إذا َمَرج فسِمعَت لَطيَرانه صوتا. طنَ وصوُت األُذُن ، والطَّْسِت ونحوه :  : الطَّنِينو: الُحْزمةُ من القََصب ،  الطُّنُ و

 تَْحِكي بذلك صوتَها حين َسقَطْت. َطنّتْ  به ِذراَعه ، وقد فأَْطنَْنتُ  ضربتُه بالسيف : ُسرعةُ القَْطع ، يقال : اإلْطنانُ وقال : 

ه فأَطنَ  وقال غيُره : َضَرب ِرجلَه  ا ، وأَتَنَّها ، وأَتّرها ، بمعنًى واحد.ساقَه وأطرَّ

 اإلنسان إذا مات ، وكذلك لَِعق إصبَعَه. َطنَ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

فالن ال  ، ومنه قولُهم : طنانو (1) ِطنانو أَْطنَانٌ و ُطنٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال لبََدن اإلنسان وغيِره من سائر الحيوان :

 نَْفِسه ، فكيف بغيِره. بُطنّ  يَقوم

 : الِعالَوة بين الِعْدلَين ، وأَنَشد : الطُّنّ  أبو الهيثم :

ِن 
َ

ول  املريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريري ِّ طريريريريريريريريريريريريريريري  رَّ   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْت  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلِّ راكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أََدِن و    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 معِ .  ِم ِل اع اِ. ال ُّّن 

 العظيُم الجسم. من الرجال : الطُّنِّيّ  وقال ابن األعرابي :

 ، أي : ذو َصَخب ، وأَنَشد : َطْنطانٍ  السََّمْيدع : َرجٌل ذوشمر عن ابن 

لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريان   يريريريريريريريريريريريك َذوا طريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريريريريَ  ِ نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ورَِداِن   ِ ْر يريريريريريريريريريريريريوَُ يريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوْذ فريريريريريريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وَدْنَدَن َدْنَدنة بمعنَى واحد. َطْنَطن َطْنَطنَةً  الذُّباب صوتُه. ويقال : َطنينوقال : 

 أيضا : َضْرب العود ذي األوتار. الطَّْنَطنةو

 أهمله الليث.: نط 

 .نَطَّاء : السَّفَُر البعيد وَعقَبةٌ  األَنَطّ و ونَاَطه ، قال : نَطَّه : الشَّّد ، يقال : النَّطّ  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 : ِمْهذاٌر كثيُر الكالم. نَّطاطٌ  وقال األصمعي : رجلٌ 

 ر :وقال عمرو بُن أَحمَ 
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جاِهِل و   
َ
  ن ك ْله ن ّاطا ك ت امل

 : األسفار البعيدة. انتهى وهللا أعلم. النُُّططوإذا باَعَد َسفَره.  الرجُل : نَْطنَط ثعلب عن ابن األعرابّي :

__________________ 
 (.269/  13ري  طلن)« اللسان»مكرر وانيتر « وطلان»( بع ها يف امل بوع : 1)



4753 

 

 ابب الطاء والفاء

 [فط ]
 [.مستعملة]فط : ـ  طف

 أهمله الليث.: فط 

 وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : فَْطفَط الرجُل : إذا لم يُفَهم كالُمه.

 : األْفَطس. األَفَطّ وقال : 

 الفُراِت ، وهو الشاطىء. َطفُ  : الطَّفُ  قال الليث :: طف 

 الِمْكيال.: ما فَْوَق  الطُّفافوقال : 

 .َطفّاف وإناه .َطفّاف : أن يؤخذ أَْعاَله وال يُتم َكْيلَه ، فهو التَّطِفيفو

، يعني إنه إنما  مطفِّف : إذا قارب مأله ولما يمتلىء ، ولهذا قيل للذي يُسيء الكيَل وال يُوفِّيه : ِطفافُهوَ الِمْكيال  َطفُ  ويقال : هذا

فاف.  يبلغ الّطِ

 ، مثل َجمام الَمّكوِك وِجمامه ، في مثل باب فَعاٍل وفِعال. ِطفافُهوالَمّكوك  َطفاف دة : يقال :ابن السكيت عن أبي عبي

 وأْجَممتُه. أطفَْفته وَجّمان بلََغ ِجمامه ، وقد .طفافَه وهو الذي يبلغ الَكيلُ  َطفّافُ  أبو ُعبيد عن الكسائّي : إناءٌ 

 .َطفَفهو ِطفافَه وقال أبو زيد : في اإلناء

 .َطفافهوالَمكوِك  ِطفاف ثعلب عن ابن األعرابّي :

: الذين يَنقُصون المكياَل  المطفِّفون قال : [1المطففين : ] ((1ِلْلُمَطفِ ِفنَي )َوْيل  ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

 َطفّ  ، وإنما أُِخذ من الطفيفَ   الشيَء الخفيَ ألنّه ال يكاد يَسِرق في الِمكيال والِميزان إالّ  ُمَطفِّف والميزان ، وإنما قيل للفاعل

 ، أي : يَنقُصون. [3 : المطففين] ((3) نَ َوِإذا كاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم َُيِْسُرو )الشيِء وهو جانِبُه ، وقد فّسره بقوله تعالى : 

 لك ، أي : ما أَشَرف لك. أَطفَ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد : ُخذ ما

 .استََطفّ ولك ،  أََطفَ ولك ،  َطفّ  الكسائّي : خْذ ماوقال 

 قال أبو زيد : وِمثلُه ُخْذ ما َدقَّ لك واستََدّق ، أي : تهيّأ.

لك ،  استََطفَ  لك ، وَدْع ما َطفَ  أبو عبيد عن الكسائّي في باب قَناعة الرجل ببعض حاجته : كان الكسائيُّ يَحِكي عنهم ُخْذ ما

 نَك منه.أي : اْرَض بما أَمكَ 

 فالٌن لفالن : إذا َطبََن له وأراد َختْلَه ، وأَنَشد : أَطفَ  الليث :

   َأَطَف هلا َ ْ ن  الَبلان ج َلاِدف  
 لنا شيٌء ، أي : بََدا لنا شيء لنأخذه. استََطفَ وقال : 

 وقال َعْلقمة يصُف َظِليما :

ه  لريريريريريري ريريريريريريفريريريريريريري  بريريريريريريرياِن يريريريريريريَ ل ا ريريريريريري ريريريريريريْ لريريريريريرييتريريريريريريريَ لُّ يف اَّريريريريريريَْ يتريريريريريريريَ  يريريريريريريَ

  
ذ وُ  و   وُِ  ريريريريريريريَْ لريريريريريريريُّ َف مريريريريريريرين الريريريريريريريتريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
 : الشيُء الَخِسيس الدُّون. الطَّفيفُ وقال : 
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 ؛ وأَنَشد : َطفاِطف معروفة وجمعها الطَّْفطفةوقال : 
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 اَتَرأب  يريْلتِهس  ال َّفاِطَفا و   
 . وقال أبو ذؤيب :طْفَطفة قال : وبعُض العََرب يَجعل كلَّ لَحم مضطِرب

هريريريريريريريريريريريريريا  اّل بريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريٌل  مريريريريريريريريريريريريري   َّريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريِق   وص  َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريري  لريريريريريريريْ ِم مريريريريريريريَ ِف َّريريريريريريريَْ فريريريريريريرياطريريريريريريريِ  طريريريريريريريَ

  
 َسبََّق بيَن الخيِل فطفََّف بي الفََرُس مسَجد بني ُزَريق. وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن عمر : أن النبّي و

، وهو الّذي قَُرب أن يَمتلىَء ويُساِوي  َطفّان قال أبو ُعبيد : يعني أّن الفرس َوثَب حتّى كاد يُساِوي المسجد ، ومن هذا قيل : إناءٌ 

 في الَكْيل. التَّطفيف أَعلَى الِمْكيال ، ومنه

الّصاع قريٌب من  َطفَ  أي : كلُّكم قريٌب بعُضكم من بعض ، ألنّ  ،«الّصاع لصاع َطفُ  كلُّكم قريُب بنو آدمَ »في حديث آخر : و

 مْلئِه ،

ق هذا قولَه : ،«بالتقوىفليس ألحد فضٌل على أحٍد إاّل »  .«المسلمون تتكافَأُ دماؤهم» ويُصّدِ

 .ِطفافُهوالِمْكيال  َطفُ  أن يَقُرب اإلناُء من االمتالء. يقال : هذا في الِمْكيال : التّطفيفو

 عليه ، معناه : أنّه اشتََمل عليه فََذهب به. أََطفَ وأبو زيد : أََطلَّ على ماِله 

ْفِطفةو َطفةالطَّفْ  وقال أبو عمرو : هو ْقل والسوال واألفَقَة : كلُّه الخاصرة. الّطِ  ، واْلَخوُش والصُّ

 ، أي : ما َدنَا وقَُرب. وهللا أعلم انتهى. استََطفّ  لك وما َطفَ  ابن هانىء عن أبي زيد : خذ ما

 ابب الطاء والباء

 [ط ب]
 [.مستعملة]بط : ـ  طب

 قال أبو عبيد: طب 

 .«ُطبَ  أنّه احتََجَم بقَْرن حينَ » : وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي 

بّ  ألنّه ُكنِيَ  َمْطبوب ونرى أنّه إنّما قيل له : .َمْطبوب ، أي : ُسِحر ، يقال منه : رجلٌ  ُطبَ  قال أبو عبيد : ْحر ، كما  بالّطِ عن الّسِ

 ي َمْهلَكة فقالوا : َمفاَزة ، تَفاؤال بالفَْوز والسالمة.َكنَْوا عن اللَّديغ فقالوا : َسِليم ، وعن الفاَلةِ وه

إذا كان كذلك ، وإن كان في غير عالج  : َطبيبو َطبٌ  : الِحْذُق باألْشياء والَمهارةُ بها ، يقال : رُجل الطَّبِ  قال : وأصلُ 

 الَمَرض ، قال عنترة يخاطب امرأة :

  ِ لريريريريريريريريريرياَع فريريريريريريريريريريِإنريريريريريريريريريريّ ِ  يف َدوين الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ   ْن تريريريريريريريريريريري 

  
م طريريريريريريريريريَ ٌ   تريريريريريريريريريلريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ذ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريرياِرِس امل   أَب ريريريريريريريريريْ

  
 وقال َعلقمة بن َعبَدة :

 فريريريريريريريريريريإن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَلريريريريريريريريريريوين  لريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء فريريريريريريريريريريإين 

  
بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري      بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌت أبْدواِء الريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء طريريريريريريريريريريَ

  
 بالنساء ، أي : عن النساء.

راب ، قال :  َطبٌ  بكذا وكذا ، أي : عالٌم به وفَْحلٌ  َطبٌ  ابن السّكيت : فالن بُ و: إذا كان حاِذقا بالّضِ ْحر ، ويقال : ما  الّطِ : الّسِ

 ، أي : بَدْهِري ، وأَنَشد : بَِطبِّي ذاك

  ْن َيك ن ِطبُِّك الزََّواَل فإن الْ 
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 َبنْيَ أن َتعِ في ص  وَر اجِلمالِ 
 : وهو الّذي يتعاهُد موضَع ُخفّه أيَن يََضعه. َطبّ  وقال الليث : بَعيرٌ 

بّة شمر : قال األصمعي :وقال   ، كلُّ هذا طرائق من َرْمل وَسَحاب. الطَّبابةووالِخبّةُ والَخبِيبة  الّطِ

بّة وقال اللّيث :  ُشعاعِ الّشمس. ِطبَبُ  : ُشقّةٌ مستطيلة من الثَّْوب ، وكذلك الّطِ

بَابة أبو ُعبيد عن األصمعي : قاء واإلداوة.التي تجعَل على ُملتقَى َطَرفَي الِجْلد إذا خُ  الّطِ  ِرز في أسفل الِقْربة والّسِ

َي ثم ُخِرز غيَر َمثْنِّيٍ فهو  .ِطبَاب أبو زيد : فإذا كان الِجلد في أسافِل هذه األشياء َمثْنِيّا ثم ُخِرز عليه فهو ِعراٌق ، وإذا ُسّوِ

 قال : وقال أبو زياد الكالبي نحو قول األصمعي وأبي زيد ، وقال األموي مثله.

قاء : َرفَْعتُه. وقال الليث : َطبِْبتُ  وقال : بَابَة الّسِ قاء من  التَّْطبيبومن الُخَرز : السَّْير بين الُخْرَزتين. قال :  الّطِ : أن يعلِّق الّسِ

 َعُمود البَْيت ثم تَمَخُضهُ.

 بهذا المعنى لغير الليث وأَْحِسبه التّطنيب كما يُطنَّب البَْيت. التطبيبَ  قلُت : لم أَسَمع

 وأراد به القَْين : الطبيب وقال المّرار في .طبيب يقال لكل حاذٍق بعمِله :و

ة   لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ِ  مسريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ْزر ور     جريريريريريريريريريَ َ
ِ يريريريريريريريريريَن ملريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  رفريريريق  طريريريبريريرييريريريبريريري  وَّاهريريريريريريريا بريريريِ ِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريْ  مريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
، فقال النبي  طبيب فرأى بين كتِفَْيه خاتََم النبوة ، فقال : إن أذنَت لي عالجتُها ، فإني وسلمعليههللاصلىجاء رجٌل إلى النبي و

 الّذي َخلَقَها َطبيبُها ، وسلمعليههللاصلى

 معناه : العاِلُم بها خاِلقُها الّذي َخلَقها ال أَْنت.

ق في الحاجة وتحِسينها  لمن َحّب ، أي : َصنعةَ حاِذق لمن  َطبّ  : اْصنَْعه صْنعَة َمنأبو ُعبَيد عن األحمر : من أمثالهم في التَّنَوُّ

 يُحبُّه.

لنفسك ، أي : ابدأ أوال بإصالح نفسك ، ويقال :  طبّ وَ لنفسك ،  ِطبَ وَ لنَْفِسك  ِطّب فِطبَ  وقال ابن السكيت : يقال : إن كنت ذا

 يستَْوِصُف. لَوَجعه ، أي : يَستِطيب جاَء فالنٌ 

، كقولك نعَم رجال وهذا َمثٌَل يقال للرجل يَسأَل عن األمر الّذي قد قَُرب منه ،  ِطبّا ، قَُربَ  ِطبٌ  : قَُربَ  وقال ابن هانىء يقال

بابُ و:  ِطبٌ  فقالت قُربَ  ؟بِْكٌر أم ثيّبأوذلك أن رجال قَعَد بين ِرْجلَي امرأٍة فقال لها :  ة. وقال  الّطِ من السَّماء : طريقةٌ ، وُطرَّ

 الهذلي :أُسامة 

ر   يتريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ْر ِء يف كريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريَ ه  مريريريريريريريريريرين اجلريريريريريريريريريريَ  أََرتريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريري ريريريريريريريريريواه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياَر املريريريريريريريريريرَاكريريريريريريريريريِ      طريريريريريريريريريِ

  
 وذلك أن األُتُن ألجأَت الِمْسَحل إلى َمضيٍق في الَجبَل ال يَرى فيه إال ُطرةً من السماء.

بابُ  وقيل : يباجَ  َطبَّْبتُ  : طراِئُق الشمس إذا َطلَعْت ، ويقال : الّطِ  : إذا أدخلَت بِنيقَة تُوِسعُه بها ، وقال أبو عمرو : تطبيبا الّدِ

 : السيُر الذي يكون أسفََل الِقْربة ، الطُّبّة
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:  ذا سريريريريريريريريريريريريريرياَل  طَْب َبةَ  الوادي طَْبَ   املاَء :  ذا مسركه. وقال الليث : طَبَ   وهو َت ارب  ا  َرُّ قال : وي ال :
 ، وأَنَة  : طَباِط َ   ملاء فسمعَه لصوتِه

   طَْب َبَة املِيِث    َجوائها 
 : َخَشبةٌ عريضةٌ يَلعَب الفارُس بها بالُكَرة. الطَّْبطابةُ و: شيٌء َعريض يُضَرب بعُضه ببعض  الطَّبَطبةُ وقال : 

ه بَّجا : إذا َشقّه.  بَّطا الُجرحَ  بَطَّ  قال الليث :: بََط  معروف.  البَطّ وبلُغة أهِل مّكة : الّدبة.  البَّطةو : الِمْبَضع. قال : الِمبَّطةو، وبَجَّ

 .بَّطة والواحدة

 َذَكر. بَّطةٌ وأنثى  بّطةٌ  يقال :

 ؛ أي : َعَجب ، وأَنَشد غيُره : بَطيطٍ  أبو ُعبيد عن أبي زيد : جاَءنا بأْمرٍ 

يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياأَ  َرْى بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ ِا وتريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريَّ  ملَْ تريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
ِ  املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوِّنريريريريريريريريريريِة ا  ن اَّريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ وانَ مريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري 

  
 .البَطّ  : صوتُ  البَِطيطةوقال : 

 : الَحْمقَى. البُُططوالَكِذب.  : البُُططو: األْجواُع.  البُُططُ واألعاِجيب.  : البُُططُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 انتهى ، وهللا أعلم.

 ابب الطاء وامليم

 [ط م]
 [.مستعملة]مط : ـ  طم

 البئِر بالتّراب ، وهو الَكْيس.: َطمُّ  الطَّمّ  قال الليث :: طم 

يَها. فََطمَ  األصمعي : جاء السَّيل  َركيّةَ آِل فالن : إذا َدفَنها حتّى يُسّوِ

 على كّل شيء ، أي : َعاَله ، ومن ثَم قيل : فَطَّم . وجاء السَّيليَطُم َطّما ، وهو َطمَ  ويقال للشيء الّذي يَكثُر حتى يَْعلُو قَد

ة طاّمةٌ  فوَق كلِ   .طامَّ

 .تَِطمّ  على كّل شيء ، ويقال : تَُطمُ  ، قال : هي القيامةُ  [34النازعات : ] (فَِإذا جاَءِت الطَّامَّةُ )وقال الفّراء في قوله تعالى : 

ةُ  وقال الّزّجاج : ْيحة الّتي الطَّامَّ  على كّل شيء. تَِطمُ  : هي الصَّ

 َمّر يَْعُدو َعْدوا َسْهال.إذا  : يَُطُم طميما البعيرُ  َطمَ  وقال األصمعّي :

 وقال عمر بُن لََجأَ :

يريريريريريريريريريريريريِم  مريريريريريريريريريريريريِ َرق الريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريَ ن بريريريريريريريريريريريريري  وَُّّهريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
ق   ْوُّ والريريريريريريريريريريريريريريّرِفريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريِم و  َّريريريريريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َم تَطِميما ويقال للطائر إذا َوقَع على ُغْصن : قد  رأُسه يَطمُ و، وهو َمضاؤه وِخفّتُه ،  طميما في َسْيره يَُطمّ  . األموّي : الرجلَطمَّ

 .َطّما

مّ  ابن السّكيت : جاء فالنٌ  ّم. بالّطِ  والّرِ

مّ  قال أبو ُعبيد : ّم : الّطِ ْطُب ، والّرِ  اليابس. : الرَّ
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م وقيل : ّم : الثََّرى. الّطِ  : البَْحر. والّرِ

م ،  الطَّمو ْمِطِميُ وبالفتح هو البَْحر ، فُكِسرت الطاء ليَْزَدِوج مع الّرِ  : هو األعَجم الّذي ال يُفِصح وفي لسانه الطُّْمُطَمانيو الّطِ

 .َطْمطانِية
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 : الفرُس الُمسِرع. الَطِميم ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .ِطمٌ  لجواد :القوم : جماعتُهم وَوَسُطهم. ويقال للفََرس ا طمةُ  « :النوادر»وفي 

 وقال أبو النَّجم يصف فرسا :

ِه  رائريريريريريريريريريريِ ْن رِيريريريريريريريريريريش  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى غريريريريريريريريريريِ ق  مريريريريريريريريريريِ  أَْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
امريريريريريريريريريي    اْرتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريه و   م  كريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ

  

   يريْ َرع ه  لزَّْجر أو  ْ الئِه 

ِلَطميم َعْدِوه ، ويجوز أن يكون شبَّهه بالبَحر ، كما يقال للفََرس : بَْحر وَغْرب وَسْلب ، ويقال :  ِطّما قالوا : يجوز أن يكون َسّماه

 القوم ، أي : في مجتَِمعهم. ُطمة لقيتُه في

 سألُت رجال ِمن أَعلَم الناس عن قول عنترة : وقال الفّراء : سمعُت المفّضل يقول :

عريريريريريريريرياُ كريريريريريريريريمريريريريريريريريا َأَو ْ  لريريريريريريريري   الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ   أَتِْوي    قريريريريريريريريري 
  

م   مريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ َم طريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريٌة ألعريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريِ َزٌق  ريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريِ

  
 فقال : يكون باليََمن من الّسحاب ما ال يكون لغيره من البُْلدان في الّسماء.

قال : وربّما نشأْت سحابةٌ في َوَسط الّسماء فيسمع صوُت الّرعد فيها كأنّه من جميع السماء ، فيَجتمع إليه الّسحاُب من كّل جانب 

عد. الِطمِطمُ  فالِحَزُق اليمانيّة تلك الّسحائب ، واألَعَجُم :؛   صوُت الرَّ

 وقال أبو عمرو في قول ابن ُمقبِل يصف ناقة :

ز ه  راكريريريريريريريريريريريِ ن  ألُ  مريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريِ   تريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى ثريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريم    ّ اٌ  َأطريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ اىَف بريريريريريريريريريه م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريَ

  
 : نَشيطة ال واحَد لها. أَطاميمُ  بالمستِعدات القوائَم ، وقال :ثَِفٍن ألٍَم : ُمْستَِوياٌت ، َمراكُزه : َمفاِصلُه ، وأراد 

 تُسرع. في السَّْير ، أي : تَِطمّ  : أطاميمُ  وقال غيُره :

ه وَكالِمه. : َمْطَمطو، وهو َوَسُط البَْحر.  الطَّْمطام : إذا َسبَح في َطمَطم ثعلب عن ابن األعرابّي :  إذا تَوانَى في َخّطِ

 قيل له : هل نَفَع أبا طالٍب قرابَتُه منك ونضحه عنك. وسلمعليههللاصلىلنبّي في الحديث أّن او

 البَحِر : َوَسُطه. َطْمَطامُ وأي : في َوَسط النَّار.  ،الّطْمطام  بَلى وإنّه لَِفي َضْحضاح من ناٍر ، ولوالَي لكاَن في»فقال : 

 ، ويُبِدع في َخرئِه. ُطّمته ادا برأْيه : َدْعه يتَرّمُع فيوقال أبو زيد : يقال : إذا نَصحَت الرجَل فأبى إال استبد

 َمدَّهما. حاِجبَيه ، أي : فَمطَّ  . وتَكلّمَمّط يُمطّ  : َسعَةُ الَخْطو ، وقد المطُّ  قال اللّيث :: مط 

 ، أي : يتبختر ألن الظَّْهر هو الَمَطا فيُلَّوي ظهَرهُ تَبخترا. [33القيامة : ] (َذَهَب ِإىل َأْهِلِه يَ َتَمطَّى)وقال الفراء في قوله : 

 قال : ونزلْت في أبي جهل.

وم كان بأُسهم بينَهم الُمَطْيطاء إذا َمَشت أّمتي»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و  «، وَخَدَمتْهم فارُس والرُّ

. 
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 َْي اء قال أبو عبي  : قال األصمعّي وغت ه :
 
ْةي. : امل

َ
 الّتبخ   وَم ُّ الي ين يف امل

أنه التبختُر. ويقال للماء الخانز في  [33القيامة : ] ((33ُثَّ َذَهَب ِإىل َأْهِلِه يَ َتَمطَّى ))قال : ويُرَوى في تفسير قوله تعالى : 

 .مطائط يتمّدد ، وجمعُه ، أي : يتمطَّط ، ألنه الَمِطيطة أسفَل الحوض :

 األرقط :قال ُحَميد 

 اِئ  
َ
   َ ْب  الِلهاِل َ ََل امل

يْت من التقضُّض ، وكذلك الَمِطيطة إلى بالتمّطي قال أبو ُعبيد : من َذَهبَ   فإنّه يَذهب به َمذَهب تََظنَّيُت من الظّن ، وتقضَّ

ي  .التمطُّط يريد التمّطِ

 والَمْطو والَمّد واحد. الَمطُّ  قلُت أنا :

ين طةالَمِطي وقال األصمعّي :  ، أي : يتلّزج ويمتّد. يتمّطط : الماُء فيه الّطِ

داغ وأَنَشد : الَمطائِطُ  وقال اللّيث :  : مواضُع َحفِر قَوائم الّدواّب في األرض تجتمع فيها الّرِ

ة يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريٌة يف مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَق نريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ م يريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
ِل   ت هريريريريريريريا  جَلحريريريريريريريافريريريريريريريِ َفيريْ  ِمن األر. فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريَتصريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 من جميع الحيوان. الُمُطط ثعلب عن ابن األعرابّي :
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 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف الطاء

 ابب الطاء والدال
 مهمالت. ط د ذ ط د ث :ـ  ط د ظـ  ط د ت

 ط د ر
 استعمل من وجوهه : طرد ، دطر.

 : فإن ابن المظفَّر أهَملَه ، ووجدُت ألبي عمرو الشَّيباني فيه َحْرفا. َدطر أما: دطر 

 َكوثُل السفينة. الدَّْوطيَرة رواه أبو عمرو عن ثعلب ، عن عمرو عن أبيه في باب السَّفينة قال :

ْيتَه. قال :  : أطُرده َطْردا الرجلَ  َطَردتُ  أبو عبيد :: طرد   .َطِريدا تَه وجعلتَهالرجَل إذا نَفَيْ  أطردتُ وإذا نحَّ

 : نّحيتُه ثُّم يَأْمن. َطرْدتُهوال يأَمُن.  َطِريدا الرجَل جعلته أطرْدتُ  وقال ابن شميل :

باق ما لَم  .يُْطِرُدكو تُْطِرْده قال : وقولُه ال بأس بالّسِ

 أن تقول : إن سبقتَني فلك علّي كذا ، وإن سبقتُك فلي عليك كذا. اإلطراد قال :

 أََخاك في َسبَق أو قِماٍر أو ِصراع ، فإن َظِفر كان قد قََضى ما عليه ، وإاّل لَِزمه األّول واآلِخر. اْطِرد وقال ابن بُُزرج : يقال :

 ، أي : أرسْلنا التُّيوَس في الغَنَم. ْدتمأَْطروالغَنَم  أْطَرْدنا وقال شمر : سمعُت ابَن األعرابّي يقول :

 : القََصبة الّتي فيها ُحّزةٌ فتُوضع على المغَاِزل والعُود فتَنحُت عليها. الطَِّريدةُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 قال الشّماخ :

َُ الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريرياف   رِيريريريريريريريريريريَ أب  َدْرَءهريريريريريريريريريرياو أقريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ

  
َهريريريريرياِمز   

موِس امل ْغَن الةريريريريريريريريريريريريريريَّ  كمريريريريريا أ رجريريريريريْه ضريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : المطرود من النّاس. الطَِّريدُ و: ما َطَرْدَت من َصيٍد أو غيره.  الطَّريدةُ وقال : 

 يَستطرد في الِقتال أن يَطُرد بعُضهم بعضا. والفاِرسُ  الُمطاَردةو: الرجُل الّذي يولَد بعد أخيه ، فالثاني طريُد األّول.  الطَِّريدُ و

 إلى فئتِه ، وهو ينتهز الفرصةَ لمطاردتَه. استطراده ه يتحيّز فيليَحِمل عليه قِرنه ثم يَُكّر عليه ، وذلك أنّ 

رة ، فإن كانت طويلةً فهي الُجبَّةُ  أبو عمرو :  الِمْطَرَدة . ويقال ِللخْرقة الّتي تُبَّل ويُمَسح بها التَّنُّورالطَِّريدة : الِخْرقةُ المدوَّ

 الكالُم : إذا تَتَابع. اّطردواألشياُء : إذا تَبِع بعُضها بعضا.  طَرَدتو. الطَِّريدةو

 الماُء : إذا تَتابَع َسياَلنهُ. اّطَردو

 وقال قيُس بُن الَخطيم :

ذاِهِ  أ  
َ
 تعِرف َرْ ا كاطِّراد امل
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 أراد بالَمذاهب ُجلودا ُمْذَهبة بُخُطوط يَُرى بعُضها إثْر بعض ، فكأنها متتابِعة.

 عي يصف اإلبل واتباَعها مواضَع القَْطر :وقال الّرا

مريريريريريريريرياٌ   لريريريريريريريريَ فريريريريريريريرييريريريريريريريريك اإللريريريريريريريريه  وم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الال  رِد  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ نْبَ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ َ ِل لريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ

  
 أي : تتبع مواقَع القَْطر.

 : لُعبةٌ لصبياِن األَْعراب. الطَِّريدة وقال شمر :

غار واأل رّماح يصف َجوارَي أَْدركن فترفَّْعن عن لَِعب الّصِ  حداث فقال :وقال الّطِ

اف  ْه ِمْن َعيريريريريريريريَ  ال َّريريريريريريريري أِب مسريريريريريريرياجريريريريريريرية  و َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِو اَّريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريِث   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوع     فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريّن    هلريريريريريريريريريَْ

  
: ُرْمح قصيٌر يُطعَن  الِمْطَردُ وهو أن يَحمل بعُضهم على بعض في الَحْرب وغيرها.  : ِطراُدهموالفُْرسان  ُمطاَردة وقال اللّيث :

 به ُحُمر الَوْحش.

 الَحَصا والَجْوالَن على َوْجه األرض ، وهو َعْصفُها وَذهابُها بها. تطرد حمَر الوحش والريح يَطردُ  وخرج فالنٌ 

 .َطْردا السَّراب تَطُرد واألرُض ذاُت اآللِ 

 وقال ذو الّرمة :

ر ده   ْو   يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ
َ

ه والريريريريريريريريريريريريرَّهريريريريريريريريريريريرياء  املريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريّ

  
راس    لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريوج َأغريريريريريريريريريْ َر  ريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريح مريريريريريريريريريَ  أَُّْهريريريريريريريريريَ

  
 : مستقيم على ِجهته. ُمّطِردٌ  : سريُع الجْرية. وأمرٌ  مطَِّرد وَجدَولٌ 

 فاطََّرَد. فالنا فَذَهب ، وال يقال : طردتُ  ويقال :

 : نَِحيَزة من األرض قليلةُ العَْرض إنّما هي َطِريقة. الّطريدةُ  وقال ابن ُشَميل :

 : ُشقةٌ من الثّوب ُشقت ُطوال. الَطِريدةو

 .فيَْطُردونها : الَوسيقة من اإلبل يُغير عليها قومٌ  الطَِّريدةو

 منهما َطِريُد صاحبِه.، كل واحد  َطِريدان َطِويٌل. واللّيُل والنَّهارُ  ، أي : طّرادو َطِريد ويقال : مّر بنا يومٌ 

 قال الشاعر :

عريريريريريريريا ا مريريريريريريريَ ا و ريريريريريريري  يريريريريريريريَ يريريريريريريريَ اِن   مريريريريريريريا أَْمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريِ  يريريريريريريري 

  
رارِي   اِن قريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريري اِن ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريَ

  
 مهمالت. ط د ب ط د م :ـ  ط د فـ  ط د نـ  ط د ل

 [.مهمَّلت أبواب الطاء والتاء والطاء والظاء :]

 ابب الطاء والذال
 خر الحروف حرف واحد قد أهَمله الليث.استعمل من باب الطاء والذال إلى آ

 وَزِرٌد ، أي : ليٌّن سريع االنحدار. ِذِمطٌ  طعامٌ « : نوادر األعراب»ووجدُت في : ذمط 

 انتهى وهللا أعلم.
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 ابب الطاء والثاء

 ط ث ر
 طرث. طثر. ثرط. رثط : مستعملة.
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َدقيٌق يَضِرب إلى الُحمرة يَيبُس وهو ِدباغ للمعدة منه ُمّر ، ومنه ُحلو ، : نَباٌت كالقُْطر مستطيٌل  الطُّْرثُوثُ  قال الليث :: طرث 

 يُجعَل في األدوية.

الحامض الذي يكون في  بالطُّْرثوث الذي َوَصفه الليث في البادية وأََكْلت منه ، وهو كما َوَصفه ، وليس الطْرثُوث قلُت : رأيتُ 

البادية ال َوَرق له وال ثَمَر ، وَمنبِتة  ُطْرثوثوَوَرق عريٌض ، َمنبِتة الجبال ،  الذي عندنا له الُطْرثوث جبال ُخراساَن ، ألن

ُجل. مال وسهولةُ األرض ، وفيه َحالوةٌ ُمشَربة ُعفوَصة ، وهو أحمُر مستديُر الرأس كأنه ثُوَمة َذَكر الرَّ  الّرِ

نهما ال يَْنبُتاِن إال معهما ، يُضَربان َمثاَل للذي يُستأَصل فال تَبقَى ال أَْرطى لها وذآنِيُن ال رْمَث لها ، أل َطراثِيثُ  والعََرب تقول :

 له بقيّة بعد ما كان له أصٌل وقَْدٌر ومال.

 وأَنَشد األصمعّي :

 الضََّرب و   فاأَلطيَبان هبا ال ُّْرثول 
 ِسقائك. َطثْرةَ  ُخذْ  ، ينال : مطثَّر أبو عبيد عن األصمعّي : إذا َعاَل اللبَن َدَسُمه ، وُخثورتهُ رأَسه فهو: طثر 

 ال يُباِلي على ما أَغاَر. َطْيثارٌ  وقال الليث : لبٌن خاثٌر. قال : وأَسدٌ 

 : الحمأَة تَبقَى أسفَل الَحْوض. الطثْرة وقال أبو عمرو :

 َعْيٍش : إذا كان َخيُرهم كثيرا. طثرة وقال أبو ُعبيد : قال أبو زيد : يقال : إنهم لفي

 ، أي : في َكثرةٍ من اللبن والسَّْمن واألَرقط ، وأَنَشد : طثْرة هم لفيوقال مرة : إن

نَي طريريريريريريريري ريريريريريريريريرتريريريريريريريريه  ْرجريريريريريريريريِ الَء الريريريريريريريريذي تريريريريريريريريريَ   ّن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
غريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِل   بريريريريريريريريريْ ه أبَمريريريريريريريريريور  ذاِ  تريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريْ

  
 .الطَّثِْريّة : الخيُر الكثير ، وبه ُسّمي ابنُ  الّطثْرو

 .طثرة : البَقُّ ، واحُدها الطثَارُ  وقال أبو َعْمرو :

ُجل الثقيل.ـ  بالهمز بعد الطاءـ  الثَّرطئةُ  أهَملَه الليث ، وَرَوى أبو ُعبيد عن أبي َعمرو الشَّْيباني أنه قال :: ثرط   : الرَّ

 قلُت : إن كانت الهمزة أصليةً فالكلمة ُرباعية ، وإن لم تكن أصليةً فهي ثالثية ، والِعْزقيُء مثلُه ونظيره.

 أهمله الليث.: رثط 

 الرجُل في قُعوده. أَرثَط « :النوادر»وفي 

 وَرطم ورَضم وأَرطم. كله بمعنى واحد. َرثَطو

 ط ث ل
 لثط : مستعملة.ـ  طلثـ  لطثـ  ثلط

 : هو َسْلُخ الِفيل ونحِوه ومن كّل شيء إذا كان رقيقا. الثْلطُ  قال الليث :: ثلط 

 : إذا ألقاه َسْهال رقيقا. يثِلط ثَْلطا البعيرُ  ثَلَط أبو عبيد عن األصمعّي :

 .يَثِلط ثَْلطا قلُت : ويقال لإلنسان إذا َرقَّ نَجُوه وهو
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 .«تثِلطون ثْلطا كان من قبلكم يَْبعَُرون بعرا وأَنتم»في الحديث : و

 : إذا رَميتَه بالثْلط ولطْختَه به. أثَْلطته ثَلطا ويقال :

 قال َجرير :

ع مريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريرياَ   ربريريريريريَ َ  مسريريريريريريرياِمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  تريريريريريَ لريريريريريْ  ثريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريا  الَّ ع  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  ربريريريريريريريريريريريَّ ْن واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وتريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريِ

  
 أهمله الليث.: لطث 

 إذا َرماه. ولطستُه : لطثته الفَساد. وقال أبو عمرو : : اللطثُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وقال رؤبة :

هريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريث  
 
َرق املريريريريريريريريريري ع  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريا َُّال بريريريريريريريريريريريَ

  
ث    الطريريريريريريريِ

 
َر املريريريريري   لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريف مسريريريريريىت اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريوقريريريريريريَ

  
 يَعني به البائع. المالطث قال أبو عمرو :

 ، وهي المواضع الّتي لُِطثَْت بالحْمل حتّى لُِهَدْت. الَمالِطث قال : ويروى

 أهَملَه الليث.: لثط 

 : َضْرُب الَكّف للظَّْهر قليال قليال. اللَّثْطُ و وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابي قال :

 قال : والثَّْلُط : رْمُي العاذر سهال.

 الّضرُب الَخفيف. كالهما : اللثْطو اللَّْطثُ  وقال غيره :

 أهمله الليث.: طلث 

الرجُل  َطلَّثَ  : الرجُل الضعيُف العقل ، الضعيُف البدن الجاهُل. قال : ويقال : الُطْلثَةُ  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

َث عليها : إذا زاد عليها ، هكذا أَخبرني به.  على الَخمسين وَرمَّ

 : إذا َسال. ووَزب. يَِزب ُوُزوبا مثله. يَْطلُُث ُطلُوثا الماءُ  َطلَثَ  المنذرّي عن أبي العباس. ورَوى أبو عمرو عنه :

 ط ث ن
 ثنط : مستعمالت.ـ  نثط

كانت  في الحديث :و: خروُج الكْمأَةِ من األرض. والنباُت إذا َصَدع األرَض فظهر. قال :  النَّثْطُ  قال الليث ::  [ثنطـ ] نثط

 هللا تبارك وتعالى بالجبال ، فصارت لها أوتادا. فنثطَها األرض تميُد فوَق الماء

ا مّد األرض ماَدتْ  التثقيل ، ومنه : النَّثْط ثعلب عن ابن األعرابّي قال : أي :  ،بالجبال فنَثَطها خبُر كعب : أنَّ هللا جلَّ وعّز لمَّ

 باآلكام فصارت كالُمثِْقالت لها. نَثَطهاوشقَّها فصارت كاألوتاد لها ، 

عربيَّان أم أ ، وهما َحْرفان غريبان وال أدري إثقاال النثط شقّا ، وجعَل الثنط ، فجعل النَّثطوقلت : فّرق ابن األعرابّي بين الثَّْنط 

 َدخيالن ، وما جاءا إال في حديث كعب.

 ط ث ف
 أهمَل الليُث وجوهها.: ثطف 

 واستَعمل ابن األعرابي من وجوهها
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 : اللريَّْعمة يف امل عم واملةَرب واملَلاُ. ال ََّ ف   وقال : ال ََّ ف

 ط ث ب
 استعمل من وجوهه : ثبط.

 إذا شغله عنه. : تَثْبِيطا هللا عن األمر ثَبَّطه ليث :قال ال: ثبط 

 [.46التوبة : ] (َولِكْن َكرَِه هللاُ انِْبعاثَ ُهْم فَ ثَ بََّطُهمْ )وقال هللا جّل وعّز : 

 : َردُّك اإلنسان عن الشيء يفعله ، أي : َكِره هللاُ أن يخرجوا معكم فرّدهم عن الخروج. التَّثبيط قال أبو إسحاق :

 ط ث م
 استُعمل من وجوهه : طمث.

 في لغتهم الحائض. الطَّامثواْلجارية : إذا افترْعتَها. قال :  َطَمثْتُ و: إذا َعقَْلتَه ،  َطْمثا البعيَر أَْطِمثُه َطَمثْتُ  قال الليث :: طمث 

َلُهْم َوال َجانٌّ )قال هللا جّل وعّز : و ، أخبرني المنذرّي عن ابن فهم ، عن محمد بن  [56الرحمن : ] (ََلْ َيْطِمثْ ُهَن ِإْنس  قَ ب ْ

 يَمسَّه.َحبل قَّط ، أي : لم  طمثه فقال : تقول العََرب : هذا َجمٌل ما (ََلْ َيْطِمثْ ُهنَ )ساّلم ، عن يونَس أنه سأَله عن قوله : 

 : لم يمَسْسهّن. (ََلْ َيْطِمثْ ُهنَ ) قلت : ونحو ذلك قال أبو ُعبيدة. قال :

:  يْطِمثُ و َطَمث : هو الدم ، وهما لُغتان : الطَّْمثو االفتضاض وهو النِّكاح بالتَّْدمية. قال : : الطَّْمثُ  سلمة عن الفّراء قال :

 لميم.بكسر ا (ََلْ َيْطِمثْ ُهنَ )والقُراء أكثرهم على 

إذا حاضت أول ما تحيض  تَطمثُ  على فَِعلَتْ  َطِمثَتْ و، أي : أُْدِميَت باالفتضاض ،  ُطِمثَْت تُطَمثُ  وقال أبو الهيثم : يقال للمرأة

 .طامث ، فهي

 وقال في قول الفََرزدق :

ي  لريريريريريريريريريريِ  دفريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَن   َّ مل يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَن قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريرياُِ   ض الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ يريريريريريريريريْ حُّ مريريريريريريريرين بريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريهريريريريريريريرينَّ أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : ُهنَّ عذارى غير ُمْفتَرَعات. انتهى وهللا أعلم.

 ابب الطاء والراء

 ط ر ل
 استُعمل من وجوهه : رطل.

ْطلو، قال :  ِرْطل سمعُت المنذريَّ يقول : سمعُت إبراهيَم الحربيَّ يقُول : السُّنةُ في النِّكاح: رطل   أوقيَّة.اثنتا عشرةَ  الرَّ

 : أربعون ِدْرهما ، فتلك أربعمائٍة وثمانون ِدرهما. األوقيةوقال : 

 : عشرون فذلك خمسمائة درهم. النَّشُ وقال األزهري : السنة في النكاح ثنتا عشرة أوقية ونشٌّ ، 
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طل وأخبرني المنذريُّ عن الحّراني عن ابن السكيت قال : هو : ِمْكياٌل أيضا. قال  األوقيّةو. الِمْكيال بكسر الراء ، هكذا قال الّرِ

ْطلو:  جال ، كالهما بكسر الراء. الّرِ  أيضا المسترخي من الّرِ
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طل وقال أبو حاتم عن األصمعّي قال :  بكسر الراء الّذي يُوزن أو يُكاُل به ، وأنشد بيَت ابن أحَمر الباهلي قال : الّرِ

ٌل : تريريريريريريريريريكريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريزَّيريريريريريريريريريَه فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه   هلريريريريريريريريريا رِطريريريريريريريريريْ

  
اّلٌ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوقو    هبريريريريريريريريريريريريريريريريريا محريريريريريريريريريريريريريريريريريارا فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
طل وأما ْخُو اللّيّن. قال : ومما تخطىء العاّمةُ فيه قولهم :ـ  بالفتحـ  الرَّ جل الّرِ ا َرطَّلتُ  فالرَّ ْلته ، وإمَّ  الترطيل شْعِري : إذا َرجَّ

 ، أي : رخو. رطل فهو أن يليِّن شعره بالدهن والمْسح حتى يلين ويبُرق. وهو من قولهم : رجل

ْنته لتعلم كم َوزنُه. َرْطال الشيء َرطْلتُ وقال :   بالتخفيف : إذا ثقلته بيدك ، أي : َرزَّ

طل وقال الليث : ْطلُ ومقداُر َمّنٍ ، وتكسر الراء فيه.  الرَّ جال : الّذي فيه قََضافة. الرَّ  من الّرِ

 نشد :، وهو الضعيف الخفيف ، وأ رطال ، والجمع َرْطلة ، واألنثى َرْطل أبو عبيدة : فرسٌ 

   تراه  كالذِّئ   فيفا َرطال 

 ط ر ن
 [.مستعملة]نطر : ـ  طرنـ  رطن

طانة قال الليث :: رطن   ، وهو كالٌم ال تفهُمه العرب ، وأنشد : يتراطنان : تكلُّم األعجمية ، تقول : رأيت َعْجِميَّْينِ  الّرِ

   كما تريرَاَطَن يف مسافاهتا الّروُ  
طانة الكسائّي : هيأبو ُعبَيد عن  طانةو الرَّ هذه ،  ُرطَّْيناك العََجمّي لفالٍن إذا كلّمه بالعجمية ؛ يقال : ما َرَطن ، لغتان ، وقد الّرِ

 بالتخفيف أيضا. ُرَطْيناك أي : ما كالُمك ، وما

طانة أبو عبيد عن األصمعّي : إذا كانت اإلبِل كثيرة ِرفاقا ومعها أهلُها فهي  والطَّّحانة والّطُحون.،  الّرطونو الرَّ

ْرع ، ليست بعربيَّة َمْحضة ، وأنشد الباهلّي : النَّاطر قال الليث :: نطر   من كالم أهِل الّسود وهو الّذي يحفظ لهم الزَّ

اَرات أَب َ.  انّ   أال   جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْتا مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِك جريريريريريريريريريريارَا  ْ ان الريريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريريَح  ريريريريريريريريريريَ  وجريريريريريريريريريريَ

  

يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريَ ِّيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  ذا هريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريري 

  
أل وجريريريريريريريريريريريريريريريَه و   بريريريريريريريريريريريريريريريارَامتريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم غريريريريريريريريريريريريريريري  رِكريريريريريريريريريريريريريريري   انطريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : الحافظ. الناطر قال :

يْت لمن  قلُت : وال أدري أخَذه الشاعُر من كالم السَّواديين أو هو عربّي. ورأيُت بالبَْيضاء من بالد بني َجذْيمة ، َعراِزيل ُسّوِ

رام ، فسألُت َرُجال عنها ، فقال : تعي َمظالُ   .الناُطور كأنه جمعُ  النَّواطير يَحفَظ تمر النّخيل وقَت الّصِ

، هكذا رواه أبو عمرو  النّاُطور : اْلِحفظ بالعَْينَين ، بالطاء ، ومنه أُِخذ النَّْطرة وَرَوى أبو العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 عنه.

 « :النوادر»: َضْرٌب منه. وفي  الّطاُرنيّ و: الَخّز ،  الطَّْرنُ  قال اللّيث :: طرن 
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 :  ذا ا تل وا من السكر. َطْرَ واو الةَّْرب   نَ َطْريَ 

 ط ر ف
 مستعمالت. : (1)رفط ـ  فطرـ  فرطـ  طفرـ  طرف

 : الناحية من النواحي. الطََّرفو: َطْرُف العين ،  الطَّْرفُ  الَحّرانيُّ عن ابن السّكيت قال :: طرف 

 : إطباُق الَجفن على الجفِن. الطَّْرفو: اللّطم.  الطَّْرف أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 .يَْطِرف : تحريك الجفون في النظر ، يقال : َشَخص بصُره فما الطَّْرفُ  وقال الليث :

 : يقول : الطُّْرفة : إصابتك عْينا بثوب أو غيره ، االسم الطَّْرفُ و: اسٌم جامع للبصر ، ال يُثنَّى وال يُجمع.  الَطْرفُ وقال : 

 الحزُن بالبكاء. َطَرفهاو. ُطْرفَةٌ  عينُه ، وأصابتها فتْ ُطرِ 

: يعني  الطَّوارف هي بمكان ال تراه إذا َحّركت جفونها بالنظر ، ويقال : تُْطَرف َطْرفا عينهُ فهي ُطِرفت وقال األصمعّي :

 الرجال.إذا كانت ال خيَر فيها ، تَطمح عينُها إلى  بالرجال : مطروفةٌ  العيون. ويقال : امرأةٌ 

 الرجال ال تثبت على واحد. تَْطِرفُ  من النساء : التي المطروفةُ  وقال أبو عبيد :

جال ، أي : أصاب َطرفها من النساء التي قد المطروفَةوقلت : وهذا التفسير مخالف ألصل الكلمة ،  ، فهي  َطْرفها حبُّ الّرِ

 .مطروفة أو عوٌد ، ولذلك ُسّميت َطرفَها ُطرفةٌ  ، كأنما أصاب طرفها تَطمح وتُشِرف لكل من أشرف لها وال تغُضّ 

 أعينكم ، أي : أصابتها فَطَمحت بأبصاركم إلى ُزخرفها وزينتها ، وأنشد األصمعّي : َطَرفتْ  وقال زياد في خطبته : إن الدنيا قد

اقريريريريريريرية او   َّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريري ريريريريريروفريريريريريريرية الريريريريريعريريريريرييريريريريريلريريريريريني  ريريريريريفريريريريريريريّ

  
ِه   لريريريريريريريريّ مريريريريريريريرية كريريريريريريريريالريريريريريريريريرِّمي طريريريريريريريريابريريريريريريريريه فريريريريريريريريَ ريريريريريريريري   مريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريريّ

  
 وقال َطَرفة يذكر جاريةً مغنية :

  ذا حنريريريريريريرين قريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريا أ ريريريريريريريعريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا انريريريريريريريرب  لريريريريريريريلريريريريريريريا

  
ِد   هريريريريريريريا مريري ريريروفريريريريريريرية  مل ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ (2)عريريلريريى رِسريريريريريريريريريريريريريريريريلريريِ

 

  
 فأراد أنها كأن في عينيها قذى من استرخائهما. مطروفة : التي أصابتها طرفة فهي المطروفةوقال أبو َعْمرو : 

كيت : يقال : مطروفةٌ  وقال ابن األعرابّي :  فالنا طرفتُ  : منكسرةُ العين كأنها ُطرفت عن كل شيء تنظر إليه. وقال ابن الّسِ

 : إذا صرفته عن شيء ، وأنشد : أطرفه

__________________ 
 ُ. ومل يرد  ر  هلذه املادأب يف امل بوعة وال يف أيِّ من املعاجم اليت بني أي يلا.( جاء يف مسا ية امل بوعة أَنا ساق ة من 1)
 .(44)ص « ديوان طرفة»والتصوي  من « رسافها»( يف امل بوع : 2)
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لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية ك وهللِا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذو مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
عريريريريريريريريريريريريريَ ِ   رِقريريريريريريريريريريريريريك األد  عريريريريريريريريريريريريرين األَبريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي : يصرفك.

عن زوجها إلى غيره من الرجال ؛ أي : ُصرف فهي  طرف طْرفها من النّساء ، التي المطروفةَ  قلت : وعلى هذا المعنى كأن

 طّماحة إلى غيره.

إْصبَعها ؛ وأنشد  بَطرف : اسم األصابع ، وال يفردون إال باإلضافة إلى األصبع ؛ كقولك : أشارتْ  األطرافُ  وقال الليث :

 الفراء :

   يري ْبِ ين أطرافا ِل افا َعَلم ه 
، ومنه قول هللا  َطَرف األرض : نواحيها ، الواحد أطرافُ والواحد ولذلك قال عنَُمه. قال :  الطرف بمعنى األطراف جعلقلت : 

ُقُصها ِمْن َأْطراِفهاأَ )جل وعز :  ، أي : من نواحيها ناحيةً ناحيةً ، وهذا على من  [41الرعد : ] (َوََلْ يَ َرْوا َأَّنَّ ََنِْت اْْلَْرَض نَ ن ْ

موَت علمائها فهو من غير هذا ، والتفسير على  أطرافها فتوح األرضين. وأما من جعل نقَصها من أطرافها فّسر نقَصها من

 القول األول.

 الرجال : أشرافَهم ، ولهذا ذهب بالتفسير اآلخر ، قال ابن أحمر : أطرافُ و

 الريريريريريري ريريريريريريُو مل يريريريريريريكريريريريريرين عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريهريريريريريرين أطريريريريريريراٌف مريريريريريرين 

  
ة أغريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرا  بريريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريريريَزغريريريريريريريريريْ م مسريريريريريريريريريبريريريريريريريريريّ  طريريريريريريريريريعريريريريريريريريريامريريريريريريريريريهريريريريريريريريري 

  
 وقال الفََرْزدق :

 اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريْل بريريريريريريريريلريريريريريريريريا وبريريريريريريريريكريريريريريريريريم  ذا وردْ  مريريريريريريريريِ   و 

  
لريريريريريريريريريريع    ن  ريريريريريريريريريري   أطريريريريريريريريريريراَف كريريريريريريريريريريلِّ قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريَ

  
 يريد : أشراَف كّلِ قبيلة.

 أيضا ، ومنه قول األعشى : الّطَرف بمعنى األشراف جمعُ  األطرافُ وقلت : 

و الريريريريريريريريعريريريريريريريري اكريريريريريريريري  َرف  الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ م هريريريريريريريريم الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ    وِّ وأنريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
اِئصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   بريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريوى ثريريريريالل أتكريريريريلريريريريون الريريريريَوقريريريريريريريَ

  
، وهو المنحِدر في  َطريف في بيت األعشى جمع الطُُّرف أخبرني المنذري عن ابن أبي العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 النَّسب ، وهو عندهم أشرُف من القُْعُدد.

 فيه بيّنة : وذلك إذا كان كثيَر اآلباء إلى الجد األكبر. الطَّرافةوالنسب ،  طريفُ  وقال األصمعّي : يقال : فالن

 من الشيء. َطَرفا : الّطائفةُ من الشيء ، يقول : أصبتُ  الّطَرفُ  وقال اللّيث :

 ، أي : طائفة. [127آل عمران : ] (ِليَ ْقَطَع َطَرفاً ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا)قلت : ومنه قوُل هللا جّل وعّز : 

، وقياُسه قََصبة وقََصب وقَْصباَء  َطَرفة وقّل ما يُستعمل في الكالم إاّل في الّشعر ، والواحدة الطَّرفاء أيضا : اسٌم يَجمع الطََّرفُ و

 ، وَشَجرةٌ وَشَجر وَشْجراء.

ْرفُ  أبو ُعبَيدة عن أبي زيد قال :  نعت للذُّكور خاّصةً. ، وهو ُطُروف العَتِيُق الكريم ، من َخْيل : الّطِ

 بالهاء لألنثى ، وِصْلِدمةٌ : وهي الشديدة. ِطْرفةٌ  قال : وقال الكسائي : فرسٌ 
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ْرفُ  وقال اللّيث :  ، يعني اآلباء واألمهات. األطراف : الفرس الكريمُ  الّطِ

 ، وأنشد : ِطْرفة ليس من نِتاج صاحبه ، واألنثى الُمْستَْطِرف ويقال : هو

 ْ  ِد اال م ْ جَما ِطْرفة    ّ و   
 نََسُب أبيه أفضل أم نسب أمه.أأطول ، ومعناه : ال يدري  َطَرفْيه والعرب تقول : ال يُْدَرى أَيُ 

 : إذا كان كريم األبوين ، وأنشد أبو زيد فقال : الطََّرفين وقال : فالن كريمُ 

مريريريريريريريتريريريريريريريَ   تريريريريريريريَ  فريريريريريريريكريريريريريريرييريريريريريريريف أَبطريريريريريريريرايف  ذا مريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريو   و   ِم الريريريريوالريريريريريريريِ يريريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريْ  مريريريريريريريا بريريريريعريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ألنه أراد أبويه ومن اتصل بهما من ذِويهما. أطرافا جمعهما

 أبواه وإخوته وأعمامه ، وكلُّ قريب له َمْحَرم. أطرافه قال :« بأطرافي فكيف»وقال أبو زيد في قوله : 

 ساعاته. ، قال : [130طه : ] (َفَسبِ ْح َوَأْطراَف النَّهارِ ) وقال ابن األعرابّي في قوله تعالى :

 فجمع. َطَرفيه وقال أبو العباس : أراد

الّدابِّة ُمقّدَمها ومؤّخَرها ؛ قال ُحميد  طَرفا إذا كان َخبيَث اللسان والفرج. وقد يكون : الّطَرفين ويقال في غير هذا : فالن فاسد

 بن ثَور يصف ذئبا وُسرعتَه :

الن كريريريريريريريريريال ريريريريريريريريريا ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريريَ رفريريريريريريريريريَ رى طريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
ع    اسريريريريريريريريريريريريريريريريريِم املريريريتريريريتريريريريريريريابريريريِ ود  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  كريريريمريريريريريريريا اهريريريتريريريّز عريريري 

  
ْرف ب؛ يَْعنون استَه وفَمه : إذا َشِرب دواًء وخمرا فقاء وَسلَح. وجعل أبو ذَُؤيْ  َطَرفيه أبو عبيد : يقال فالن ال يَملك الكريم  الّطِ

 من الناس فقال :

يريريريريريريريريل يف عريريريريريريريريهريريريريريريريري  كريريريريريريريرياهريريريريريريريريل  و    نَّ غريريريريريريريريالمريريريريريريريريا نريريريريريريريريِ

  
ريريريريح    رِيِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريَ مريريريْ ل السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْرٌف كريريريَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريَ ريريريِ

  
 : حيّةٌ له إبرتان ، إحداهما في أنفه ، واألخرى في ذنبه ، يقال : إنه يضرب بهما فال يُْطنِي. الطََّرفين واألسوُد ذو

ا ، وقد الّطريفةُ و،  الّطِريفة : كثيرة ُمطرفة ابن السكيت : أرض ا وتمَّ لِّيَان إذا اْعتمَّ  األرض. أطرفت من النَِّصي والّصِ

ياَض روضةً بعد روضة ، وأنشد فقال : تُْطِرف : إذا كانت َطِرفة األصمعّي : ناقةٌ   الّرِ

ا رَاهتريريريريريريريريريريري  ع بريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريريَ ْه يف مريريريريريريريريريريريَ رِفريريريريريريريريريريريَ   ذا طريريريريريريريريريريريَ

  
اِعس     أو اسريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريأ ر  علهريريريريريريريا ال ِّ ريريريريريريريال  الَ لريريريريريريريَ

  
 : إذا كانا ال يثبتان على عهد ، وكلُّ واحد منهما يُِحبُّ أن َطِرفة ، وامرأة َطِرفٌ  وقال غيره : رجلٌ  .أطرفت ويروى : إذا

 ، قد اشتري حديثا ، قال ذو الّرمة : ُمْطَرفْ  آَخر غيَر صاحب ، فيطرف غير ما في يده ، أي : يَستحدث. وبعير يَستطرف

رٌف  ْرقريريريريريريريرياء مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريأنريريريريريريريري  مريريريريريريريرين هريريريريريريريريَوى  ريريريريريريريريَ

  
وُ    يريريريريريري  هريريريريريريْ ْأِو مريريريريريريَ عريريريريريرييريريريريريريري   السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ّل بريريريريريريَ ي األظريريريريريريريَ  دامريريريريريريِ

  
 أراد : أنه من هواها كالبعير الّذي اشتُِرَي حديثا فهو ال يزال يَِحّن إلى أاُّلفه.

 دثت من المال: ما استح الطِريفو فالطاِرف وال تَِليد. َطِريف وال تاِلد ، وال طاِرفٌ  والعرب تقول : فالٌن ما له
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 واست رفته ، والتَّال   والتَّلي   : ما ورِثريَته عن ا  ء ق  ا.
؛ يعني خبرا جديدا قد َحدث. ومثله : هل من  تُْطرفنا َخبر َطريفَةُ  وسمعت أعرابيا يقول آلَخَر وقد قَِدم من سفر : هل وراك

 ُمغربة َخبٍر.

فالنا شيئا ، أي : أعطيتُه  أطرفتو .َطُرف يَْطُرف ولقد طريفا وما كان الطَِّريفُ  : كلُّ شيء استحدثْتَهُ فأعجبك ، وهو الطُّْرفَةُ و

 شيئا لم يملك مثله فأعَجبَه.

َي الّرجلُ  الرجُل َحْوَل العَْسكر َطّرفَ  وقال األصمعّي : فا : إذا قاتل على أقصاهم وناحيتهم ، وبه ُسّمِ  .ُمَطّرِ

فُ  وقيل :  الناس ، وقال ساعدة الُهَذِلّي : أطراف : الّذي يأتي أوائل الخيل فَيروُدها على آخرها ، وقيل : هو الّذي يقاتل الُمَطّرِ

ر   كريريريريريريِ تريريريريريريَ عريريريريريريْ َ  أ وَ  ا ريريريريرييريريريريريريريل مريريريريري  رِّف  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريري  ريريريريريريَ

  
ِم   ة الريري ريريَ ريريِ مريريريريريريريَ ْرقريرير وسريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اهلريرَيجريريْ ل قريريريَ حريريريريريريريْ  كريريريريريريريالريريفريريَ

  
ف أن يرد الرجُل الرجَل عن أخريات أصحابه ، يقال : التَّطريف وقال المفّضل :  عنا هذا الفارُس. وقال متمم : َطرَّ

ْه أ وَ  املريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريتأب أنريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياو  مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ

  
َوابريريريِ ريريريريريريريا  اِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ف املريريري رِّف  ريريريلريريريْ  نريريري  ريريريَ

  
 علمان. قالوا : َطَرفيه ما ُجعل في من الثياب : الِمْطَرفُ  : إذا طرده. ابن السّكيت عن الفراء : هَطْرفَ  وقال َشِمر : أْعِرفُ 

، فكسروا الميم لتكون أخّف : كما قالوا : ِمْغَزل ، وأصله ُمْغَزل من أُْغِزل ، أي : أدير. وكذلك الِمْصَحف  ُمْطَرف واألصلُ 

 والِمْجَسد.

فةٌ مُ  أبو عبيد عن أبي زيد : نعجة أذنيها  أطراف أذنيها وسائرها أبيض ، وكذلك إن ابيض أطراف : وهي التي اسوّدت َطرَّ

 وسائرها أسود.

ف وقال أبو ُعبيدة : من الخيل أبلقُ  ف وهو الّذي رأسه أبيُض ، وكذلك إن كان َذنبُه ورأُسه أبيَض فهو أيلقُ  : ُمَطرَّ  .ُمَطرَّ

 دقةُ أطرافهما.األذنين تأِْليهما وهو  تطريف وقيل :

َرافُ  أبو عبيد عن األصمعّي : من الِخبَاء : ما رفعَت من نواحيه لتنُظَر إلى  الّطوارفُ  : بْيٌت من أََدم ، قال : وقال األمِوّي : الّطِ

فو َطَرفةو َطِريف ، قتلُوا بصفِّيَن ، أسماؤهم : الطََّرفاتُ  خارج. وكان يقال لبني َعِدّيِ بن حاتم الطائي ، في الحديث : و،  ُمَطّرِ

 «عليكم بالتَّْلبينَة»قال :  وسلمعليههللاصلىأن النبيَّ 

، معناه : حتى يُفيق من ِعلَّته أو يموت. وإنما ُجعل  َطَرفيه : كان إذا اشتكى أحدهم من بطنه لم تُْنَزل البُْرَمة حتى يأتي على أحد

 هذان طرفيه ألنهما منتهى أمر العليل في ِعلّته.

 أطول. يريد : لسانَه وفرَجه ، ال يُدرى أيُّهما أعف. َطَرفيه ال يُْدَرى أيّ  بو العباس عن ابن األعرابّي في قولهم :أ

 قال أبو العباس : والقول قول ابن زيد وقد مّر في أول هذا الباب. ويقال :
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 .فةم َ رّ  اجلارية  بَلاََنا :  ذا َ َضبه أطراَف أصاِبعها  َّّلاء وهي َطّرفهِ 
: شيء قليٌل من اللبن يُحلب ساعتئذ ، تقول : ما  الفُْطرُ و. قال : فُْطرة : ضرٌب من الَكْمأة ، والواحدة الفُْطرُ  قال اللّيث :: فطر 

ار :فُْطرا َحلينا إالّ   . وقال المرَّ

َتل  ملها ف   ْر     عاِقٌز مل َي 
، هكذا رواه أبو عبيدة بالفتح. وأما ابن  الفَْطرُ  : اللَّبُن ساعة يُحلب. وسئل عمر عن الَمْذي فقال : ذاك الفَِطيرُ  عمرو عن أبيه :

 بضم الفاء. الفُْطرُ  شميل فإن رواه ذاك

ْلب بأطراف األصابع : وهو الحَ  أَْفطُرها فَْطرا النّاقةَ  فََطْرتُ  في الحلب ، يقال : بالفَْطر ألنه ُشبّه فَْطرا وقال أبو عبيد : إنما سمي

 ، فال يخرج اللبن إال قليال ، وكذلك الَمْذي يخرج قليال قليال.

 ناُب البعير : إذا طلع. فََطروقََدماه دما ، أي : سالتا. قال :  تَفطَّرتْ  مأخوذٌ من الفَْطرُ  وقال ابن شميل :

، أي : انشقت.  [1االنفطار : ] ((1ماُء انْ َفَطَرْت )ِإَذا السَّ )الشّق ، ومنه قول هللا جّل وعّز :  الفَْطر وقال غيره : أصلُ 

 : ما يَفطر عنه. الفَُطوروالصائم ألنه يفتح فاه.  فِْطرُ  قدماه ، أي : انشقتَا ، ومنه أُِخذ تفّطرتو

 ، ومثلُه في الكالم بشَّرته فأْبَشر. فأَْفَطرَ  الصائمَ  فطَّرت ويقال :

 .«الحاجم والمحُجوم أفطر»في الحديث : و

 [.1فاطر : ] (احْلَْمُد ّلِِلَِّ فاِطِر السَّماواِت َواْْلَْرضِ ):  عزوجلوقال هللا 

 فََطْرتها حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر ، فقال أحدهما : أنا (فاِطُر السَّماواِت َواْْلَْرضِ )قال ابن عبَّاس : كنُت ما أدري ما 

 ، أي : أنا ابتدأت حْفرها.

 هذا ، أي : ابتدأه. فََطرَ  برني المنذرّي عن أبي العباس أنه َسمع ابن األعرابّي يقول : أنا أّول منوأخ

 به : إذا بزل. وأنشدنا : فطرنَاوقال : 

رِّه  ه عريريريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريريريريَ ى رائضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريىت َنريريريريريريريريريريريريريََ

  
ره   ىء  عريريريريريريريرين فريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  أَنريريريريريريريرييريريريريريريريرياب  عريريريريريريريرياس   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريِ

  
 الّدباغ.جلدك : إذا لم تروه من  أَْفطرتَ  ويقال : قد

 بغير ألف. فََطْرتُهوأبو ُعبَيد عن الكسائي : خمرت العجين 

، قال : نصبه  [30الروم : ] (ِفْطَرَت هللِا الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال تَ ْبِديَل خِلَْلِق هللاِ ) وقال الفّراء في قول هللا جّل وعّز :

 على الفعل.

: الِخلقة التي يُخلق عليها المولود في بطن أمه. قال : وقوله جل وعز حكايةً  الِفْطَرة : وأخبرني الُمنِذري عن أبي الهيثم أنه قال

، أي : خلقني. وكذلك قوله  [27 الزخرف :] ((27ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِن فَِإنَُّه َسيَ ْهِديِن ))عن إبراهيم عليه الصالة والسالم : 

 تعالى :
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 [.22يس : ] (َرِن َوما ِلَ ال َأْعُبُد الَِّذي َفطَ )
ِحم من سعادة أو  ،«الِفطرة كلُّ مولوٍد يُولَد على»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبي وقال :  يعني الِخْلقة التي فُِطَر عليها في الرَّ

اه في الُحكم ، وكان ُحكمه شقاوةٍ ، فإذا َولََد يَهوِديَّان هّوَداه في ُحكم الدنيا ، أو نصرانِيّان نّصراه في الحكم ، أو مجوِسيان َمَجسَّ 

 المولود. فِطرةُ  التي فُطَر عليها ، فهذه الِفطرة حكَم أبويه حتّى يُعَبّر عنه لسانه ، فإن مات قبل بلوغه مات على ما َسبق له من

ثانية : وهي الكلمةُ التي يصيُر بها العبُد مسلما ، وهي شهادة أن ال إله إال هللا ، وأن محمدا رسولُه جاء بالحّق من  فِْطَرةٌ وقال : 

يُن. : الِفْطرةُ  ، فتلك عزوجلعند هللا   الّدِ

 م.أنه علّم رجال أن يقول إذا نا وسلمعليههللاصلىحديُث البَراء بن عاِزب عن النّبّي  والدليل على ذلك :

 .«الِفْطرة فإنّك إن ُمتَّ من ليلتك ُمتَّ على»قال : و

يِن َحِنيفاً ِفْطَرَت هللِا الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها)قال : وقوله :  فُطَر عليها  فِطرة فهذه [30 الروم :] (فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِ 

 المؤمن.

 كّلِ شيء وخالقه ، وهللا أعلم. كلُّ إنسان على معرفته بأن هللا ربُّ  فُِطرَ  قال : وقيل :

َوِإْذ ) التي فََطَر هللا عليها بني آدم حين أخرَجهم من ُصلب آدم كما قال تعالى : الِفطرة قال : وقد يقال : كلُّ مولود يُولَد على
 ، اآلية. [172األعراف : ] (َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذر ِي َّتَ ُهمْ 

 وسلمعليههللاصلىالحديُث اآلخُر : أن النبي  ُعبيد : بلغني عن ابن المباَرك أنه سئل عن تأويل هذا الحديث فقال : تأويلهوقال أبو 

يذهُب إلى أنهم إنما يُولدون على ما يَِصيرون إليه من إسالٍم  «هللاُ أعلُم بما كانوا عاملين»ُسئل عن أطفال المشركين فقال : 

 وكفر.

 د : وسألت محمد بَن الحَسن عن تفسير هذا الحديث فقال : كان هذا في أّول اإلسالم قبل نزول الفرائض.قال أبو ُعبَي

ده أبَواه ما َوِرثهما وال َوِرثاه ؛ ألنه ُمسلم وهما كافران. الِفطرة يذهب إلى أنه لو كان يُولد على  ثم مات قبل أن يهّوِ

 كل مولود يولد على»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  الحديث ، فذهب إلى أن معنىقلُت : َغبا على محمد بن الحسن معنى 

 .«الفطرة

كل » قوله : قبل نزول الفرائض ثم نسخ ذلك الحكم من بعُد ، وليس األمر على ما ذهب إليه ، ألن معنى السالمعليهُحكٌم منه 

عن قضاٍء َسبق من هللا للمولود ، وكتاٍب كتبه الَملَك بأمر هللا  وسلمعليههللاصلىخبٌر أخبر به النبّي  «الفطرة مولود يولد على

 جّل وعّز له من سعادة أو شقاوة ، والنّسُخ ال يكون في األخبار ، إنما النسخ في األحكام.

 وقرأت بخط َشِمر في تفسير هذين الحديثين : أن إسحاق بن إبراهيم الَحْنَظِليّ 
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 اَّ يث.« الف رأب كل مولود ي ول  على» : وسلمعليههللاصلىرَوى مس يَث أيب هريرأب عن اللا 
 [.30الروم : ] (ِفْطَرَت هللِا الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال تَ ْبِديَل خِلَْلِق هللاِ )ثم قرأ أبو هريرة بعد ما حّدث بهذا الحديث : 

ال تَ ْبِديَل )، وقوله :  (ِفْطَرَت هللاِ )ى هللا عليه وسلّم على ما فَّسر أبو هريرة حين قرأ : قال إسحاق : ومعنى قوِل النبّي َصلَ 
 يقول لتِْلَك الِخلقِة الَّتي خلَقَهم عليها إّما لجنٍّة أو ناٍر حين أخَرج من ُصلب آدَم كلَّ ذريٍة هو خالقُها إلى يوم القيامة ، (خِلَْلِق هللاِ 

 ، أال تَرى غالَم الَخِضر. الِفطرة فقال : هؤالء للجنة ، وهؤالء للنار ، فيقول كّل مولود يُولد على تلك

َطبَعه هللا يوَم َطبَعه كافرا وهو بين أبوْين مؤمنين ، فأعلم هللا الخضَر بِخلقته التي خلقه »:  سلموعليههللاصلىقال رسول هللا 

 .«عليها ولم يعلم موسى ذلك ، فأراه هللا تلك اآلية ليزداد ِعلما إلى ِعلمه

 أحكامكم من المواريث وغيرها. يقول : باألبوْين يُبيَّن لكم ما تحتاجون إليه في «فأبواه يهودانه وينصرانه»قوله : وقال : 

يقول : إذا كان األبوان مؤمنين فاحكموا لولدهما بحكم األبوْين في الصالة والمواريث واألحكام ، وإن كانا كافرين فاحكموا 

 لولدهما بحكم الكافر أنتم في المواريث والصالة ، وأّما ِخْلقته التي ُخلق لها فال ِعلم لكم بذلك.

إن َعلمَت من صبيانهم ما َعِلم الَخِضُر من  باس حين َكتب إليه نَْجدةُ في قتْل ِصْبيَان المشركين كتب إليه :أّن ابن ع أال تَرى

 الّصبّي الذي قَتَله فاقتلهم.

ه بأمر السَّفينة والِجدار ، وكان ُمْنَكرا في ا لظاهر ، أراد أنه ال يَعلم َعلم الَخِضر أََحٌد في ذلك ، لَما َخّصه هللا به ، كما خصَّ

 فعلّمه هللا ِعلم الباطن فَحكم بإرادة هللا في ذلك.

قلت : وكذلك القول في أطفال قوم نوح الذين َدَعا على آبائهم وعلْيهم بالغَرق ، إنما استجاز الّدعاء عليهم بذلك وهم أطفال ، 

، فأعلمه  [36هود : ] (قَ ْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمنَ  أَنَُّه َلْن يُ ْؤِمَن ِمنْ )ألن هللا جّل وعّز أعلمه أنهم ال يؤمنون حيث قال له : 

 على الكفر. فُِطروا أنهم

 قلت : والّذي قاله إسحاق هو القول الصحيح الّذي دّل عليه الكتاب ثم السُّنة.

وٌب بمعنى اتّبع فِطرةَ هللا ؛ منص [30 الروم :] (ِفْطَرَت هللِا الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

ين القَيِّم ، اتّبع [30الروم : ] (فََأِقْم َوْجَهكَ )ألن معنى قوله :   ِخلقة هللا التي خلَق عليها البََشر. هللا ، أي : فطرةَ  ، اتّبع الّدِ

 فََطر الخلق على اإليمان به ؛ على ما جاءمعناه : أن هللا  «الفطرة كلُّ مولوٍد يُولد على»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبي وقال : 

وهو قول هللا جّل وعّز :  ،«بأنه خاِلقُهم (َوَأْشَهَدُهْم َعلى أَنْ ُفِسِهمْ )أن هللا أخرج من ُصلب آدم ذُريّةً كالذَّّرِ »في الحديث : 

 اآلية إلى قوله (َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِن آَدمَ )
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 [.172 األعراف :] (قاُلوا بَلى َشِهْدَّن)تعا  : 
 .(الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها)أي : دين هللا « فِْطَرَت هللاِ » قال : فكلُّ مولود هو من تلك الذُّرية التي َشِهَدت أن هللا خالقُها ؛ فمعنى

 قلت : والقوُل ما قال إسحاق بن إبراهيم في تفسير اآلية ومعنى الحديث ، وهللا أعلم.

ين : وهو أن تَْعِجنَه ثم تخبزه من ساعته. وإذا ترْكتَه ليَختِمر فقد خّمرته ، واسُمه طْرتُ فَ  وقال الليث :  .الفَِطير العَِجين والّطِ

 ضربتَها أصبع فالن ، أي : فَطرتُ واألرُض بالنبات : إذا انصدعت.  تَفَطَّرتو. تفّطر الثَّوب : إذا انشّق ، وكذلك انفطروقال : 

 دما. فانفطرت

 : فيه شقوق ؛ وقال عنترة : فَُطار من السياط : الُمَحّرم الّذي لم يَُجد دباغه. وسيف الفَِطير غيره :وقال 

ي و  عريريريريريِ مريريريريريْ يريريريريري ريريريريريريرية وهريريريريريي كريريريريريِ فريريريريريي كريريريريريريريالريريريريريعريريريريريَ ريريريريريِ يريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لَّ وال فريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريارَا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمسريريريريريريريريريريريريي ال أفريريريريريريريريريريريريَ

  
 الّذي ال يقطع. الفَُطار مأخوذٌ من السيفمن الرجال : الفَْدُم الّذي ال خير عنده وال شر ؛  الفَُطاِريُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

، يقال :  الُمْفِطرون : القومُ  الِفْطرُ و. اإلفطار : االسم من الِفطَّرُ و. فُُطور : الشق ، وجمعه الفَْطرُ  الحرانيُّ عن ابن السكيت :

 .فِْطرٌ  هؤالء قوم

 : ُطَوْيئر صغير. َطْيفُورٌ واإلنسان حائطا ، أي : يَثِبُه إلى ما وراءه. قال :  يَْطِفرُ  : وثبةٌ في ارتفاع كما الّطْفرُ  قال اللّيث :: طفر 

 ، وذلك إذا عدا البعير.ـ  وهو عْيٌب للراكبـ  إذا أدخل قدمْيه في رْفغَْيَها : إذا ركبها : إطفارا الراكب بَعيره أطفر وقال غيره :

كيت :الحرانيُّ عن اب: فرط   يوٍم أو يومين ، أي : بعد يوم أو يومين ، وأنشد أبو ُعبيد للَبِيد : فَْرطَ  : أن يقال : آتيك الفَْرطُ  ن الّسِ

تريريريريريريعريريريريريريريٌة مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريعريريريريريريريارأبٌ  فريريريريريريس   اّل مريريريريريري   هريريريريريريريل الريريريريريريلريريريريريريّ

  
رِ   هريريريريريريريريري  ْرَ  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا فريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريار  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريأيت رهبريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريري 

  
 .الفَْرط : أن يَلقَى الرجل بعد أيام ، يقال : إنما ألقاه في الفَْرطُ  وقال أبو ُعبَيد :

شاء ، ويَْمُدُر الحْوَض ويَسقي فيه. الفَْرطُ  وقال ابن السكيت : الء والّرِ  : الّذي يتقدَّم الواردةَ فيهِىء الّدِ

 : أجرا يتقّدُمنا حتى نَِرد عليه.، أي  فََرطا . ومنه قيل للّطفل الميت : اللُهّم اجعله لنافََرط ، وقومٌ  فََرط يقال : رجل

 .«على الحوض فََرُطكم أنا»:  وسلمعليههللاصلىحديث النبي  ومنه

 .فُّراط وقومٌ  فارطٌ  ويقال : رجل

ُم في طلب الماء ، يقال : الفََرطُ و الفاِرطُ  وقال أبو ُعبيد : قال األصمعّي : : إذا  أْفُرطهم فُروطا القوم ، وأنا فََرطت : المتقّدِ

 تقدَمتهم ، وأنشد :
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مريريريريريريريريريا اطريريريريريريريريريا جريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريأاثر فريريريريريريريريريارِطريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم غريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  
ْرس   ِن الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريري   أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواهتريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريري اطريريريريريريريريريريريريريري 

  
قاء : مألته. وأنشدني : أَفرطتُ وغيري : قّدْمتُه.  فَّرْطتُ وقال :   الّسِ

ه  ّرِطريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّزِي فريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرين أ فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ذلريريريريريريريريريريريريريريريريك بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ذي َوعريريريريريريريريريري  وا  زوا الريريريريريريريريريريّ جريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريرياف  أن يريريريريريريريريريريري 

  
 ال أَُخلِّفه فأتقّدم عنه.قال : يقول : 

ْطت قال أبو ُعبَيد : وقال غيره :  في القول ، أي : أكثرُت. أْفَرْطتوفي الشيء : َضيّعته.  فرَّ

 [.56 الزمر :] (َأْن تَ ُقوَل نَ ْفس  َّي َحْسَرتى َعلى ما فَ رَّْطُت يف َجْنِب هللاِ )وقال هللا جّل وعّز : 

ُْم ُمْفَرُطونَ ) تعالى :قال : وقال الكسائي : في قوله   في القوم واحدا ، أي : ما تركت. أفرطت ، يقال : ما [62النحل : ] (َوَأِنَّ

ُْم ُمْفَرُطونَ )وقال الفراء :   منسيون في النار. قال : (َوَأِنَّ

على أنفسهم في  ُمفِرطين ايقول : كانو (ُمْفِرطون)َخلّْفتُهم ونَِسيتُهم. قال : ويقرأ :  منهم ناسا ، أي : أفرطت والعرب تقول :

ُطون)الذنوب ويقرأ :  طين يقول : كانوا (ُمفَّرِ يقول :  [56الزمر : ] (َّي َحْسَرتى َعلى ما فَ رَّْطُت يف َجْنِب هللاِ )كقوله :  ُمفَّرِ

 فيما تركُت وضيَّعت.

 ، أي : ُمسابقة. فَُراطة شمر عن ابن األعرابّي : الماُء بينهم

 ابنين. افترطتُ  وسمعُت أعرابيّةً فصيحةً تقول :قال شمر : 

 ، له ، أي : أوالدا لم يبلغوا الحلم. فََرطا فالنٌ  افترطوقال : 

 .فََرط يَْفُرط : العجلة ، يقال : الفََرطُ  وقال ابن األعرابّي :

ُْم ُمْفَرُطونَ )ُرِوَى عن سعيد بن ُجبير في قوله : و  قال : منسيُّون مضيَّعون. (َوَأِنَّ

 يَْعَجل إلى عقوبتنا. ، قال : [45طه : ] (ِإنَّنا ََناُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلْينا)وقال الفراء في قول هللا جل وعّز : 

 : تَوانى ونَِسَي. فََرطومنه أمٌر ، أي : بََدَر وَسبَق : إذا أسرف.  فرط والعرُب تقول :

 ، أي : متروكا ترك فيه الطاعة وَغفَل عنها. [28الكهف : ] (وَكاَن َأْمُرُه فُ ُرطاً )وقال في قوله تعالى : 

 ، أي : ُمتهاَوٌن به مضيٌَّع. فُُرطٌ  وقال أبو الهْيثم : أمرهُ 

 ، وهو تقديم العجز. التَّفريطَ  كان أمره ، أي : (وَكاَن َأْمُرُه فُ ُرطاً )وقال الزجاج : 

 ويقال : سرفا.نََدما ،  ، أي : (وَكاَن َأْمُرُه فُ ُرطاً )وقال غيره : 

 : الفرُس السريعة ، وقال لبيد : الفُُرطُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

يِت و  كريريريريريريّ ّي  ريريريريريريمريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه  اَّريريريريريريَ يريريريريريريريْ  لريريريريريري ريريريريريريري  محريريريريريريََ

  
هريريريريريريريا  امريريريريريريري  ي  ْذ غريريريريريريريَ ْو   جلريريريريريريريَ ر ٌ  ِو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ  فريريريريريريريري 

  
 أيضا : الجبُل الصغير ، وقال َوْعلَةُ الَجْرِمّي : الفَْرطُ وقال : 
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ٌ  و  رّار لريريريريريريريريريريريريريه جلريريريريريريريريريريريريريََ ْو   جبريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   هريريريريريريريْ واهريريريريريريريل بريريريني السريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مِّ الصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر  و جريريريَ  الريريريفريريري 
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البئر : إذا تركتَها حتى يَثُوب  فََرطتوالرجل : إذا أمهلتَه.  فرطت ، وهي آكاٌم َشبيهاٌت بالجبال. ويقال : الفُُرِط أفراط وجمع

 ، قال ذلك شمر ، وأنشد في صفة بئر : ماؤها

ُْ و  َ  الريريريريريريريريريَوَذ رِطريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ َي  ذا مريريريريريريريريريا فريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريْ

  
ّم   ش  وذا   طريريريريريريريريريريريريريَ اب   ريريريريريريريريريريريريريَ  ذا   عريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ت هذه البئر قدَر ما يُْعقد وذُم الدَّلو ثابٌت بماء كثير ،  : ما يثوب لها من الماء ، جمُع َعقَب. وأما قول  الِعقَابُ ويقول : إذا أُِجمَّ

 عمرو بن َمْعدي َكرب :

م مسريريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريري  راطريريريريريريريريريريريَ ه فريريريريريريريريريريريِ  َأطريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْ

  
م كريريريريريريريريانريريريريريريريريه قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا ِ   راهتريريريريريريريريَ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
 أن قتلتُهم.أي : أطلُت إمهالهم والتأنّي بهم إلى 

بّاح : أّوُل تباشيره ، الواحد أفراطُ  وقال الليث :  ؛ وأنشد لُرؤبة : فُْرط الصَّ

غريريريريريريريريريَّ ِ    كريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريه  قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ

  
رَّ ِ و   بريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَل أفريريريريريريريريريريرا  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ط : األمُر الّذي الفََرطُ وفالن في أمره ، أي : َعِجل فيه.  أَفرط : إعجال الشيء في األمر قبل التثبُّت ؛ يقال : اإلفراطوقال :   يُفّرِ

الهموم ، أي :  تَفَاَرَطتْه وفالنٌ  ُمْفِرط ، وِقَصرٌ  ُمْفِرط ؛ يقال : طولٌ  ُمْفِرط فيه صاحبُه ، أي : يضيّع. وكلُّ شيء جاوز قْدَره فهو

ه : أيّهم َسبق إليه َسقَى ولم بين بني فالن وبني فالن ، ومعنا فُراطة ال تصيبه الهموُم إاّل في الفَْرط. وقال غيره : هذا ماء

 يزاحمه اآلخرون.

 قّدمهم. فالٌن أوالدا ، أي : افترط ابن السكيت :

َجال في العاُلء ، أي : له فيه قُْدمة ، وأنشد : ُمفتِرط وقال أبو َسِعيد : فالن  الّسِ

ال جريريريريريريريال    الريريريريعريريريري   مريريريريريريريا ُّلريريريريريريريه  مريريريريفريريريريِ َ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْو. أبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريج متريريريريريريريريريريَْ  ر   ايف مسريريريريريريريريريريَ وقريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريّ نريريريريريريريريريري 

  
 البلد : أطرافه. وقال أبو زبَْيد : َمفارطُ و

ِل الريريريريريريريريريريريريري ُّ و  بريريريريريريريريريريريريريَّ يِّ والريريريريريريريريريريريريريذُّ  ريريريريريريريريريريريريريِ
َ

ْوا  ملريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريََ

  
يريريريريريريريريريريري ِ   فريريريريريريريريريريرياِر  بريريريريريريريريريريريِ اء يف مريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ ُِّ لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

 

  
 في البالد : إذا كان صاحَب أسفار كثيرة. فُْرطة وفالن ذو

اليوُم بين اليومين.  الفَْرطُ وفطه ، كله بمعنى واحد. قال : وفالطه وال فاَرَطهوثعلب عن ابن األعرابّي : يقال : ألفَاه وَصاَدفَهُ 

 : الزيادة على ما أمرت. اإلفراطُ و. فََرط يَْفُرط : العجلة ، يقال : الفََرطو

 : أن تبعث رسوال مجّردا خاّصا في حوائجك. اإلفراطُ و

هُ ، أي : ال يُْفتَرص و يُْفتَرط وقال بعض األعراب : فالٌن ال  ال يخاف فْوته.إحسانه وبِرُّ

 ط ر ب
 مستعمالت. بطر :ـ  برطـ  ربطـ  رطبـ  طبرـ  طرب

 : الشوق. الطَّربُ  قال الليث :: طرب 

 : ذهاب الحزن وحلول الفرح. الطَّربُ و
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 : خفّةٌ يجدها الرجُل لشوٍق أو فرح أو َهّم ، وقال النابغة الَجْعِدّي في الَهّم : الطَّربُ  وقال األصمعّي :

 أراين طريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِ  يف أثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم و 

  
ْل   بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريْ

 
رَب الريريريريريريريريريريريوالريريريريريريريريريريريه أو كريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا َرّجع صوتَه وزيّنه ، وقال امرؤ القيس : تطريبا فالٌن في عنائه َطّربَ  ويقال :

ْسَتحر 
 
   كما طّرب ال ائر  امل

 إذا رّجع صوته وقت السحر.

 : نقاوة الرياحين وأذكاؤها. األطرابُ  وقال الليث :

ِرّماح : استطربو: وقال غيره   الحدأة اإلبَل : إذا خفت في سيرها من أجل حدأتهم ، وقال الّطِ

َزأّل هبريريريريْم و  ا امسريريريريْ م ملريريريريريريريّ لريريريريهريريريري  عريريريريْ َربريريريريريريريه ظريريريري   اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريري ريريريريْ

  
حى ان ريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريا من داِعيريريريريريريريا  َددِ     ل  الضريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َرب يقول : حملهم على  شوٌق نازع. الّطِ

 وقيل : أراد بالناشط غناء الحادي.

 ؛ وقال أبو ذؤيب : َمْطَربة : طرٌق ضيّقة واحدتها الَمطاِربُ  أبو ُعبَيد :

ه و  لريريريريريريري  جريريريريريريريِ ْرق الريريريريريريريرأس  ريريريريريريريَْ ف  مريريريريريريري ريريريريريريريِل فريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ  مريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريح    ا فريريريريريريريريريريريِ اهلريريريريريريريريريريري  ٌ  أمريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرياِرٌب َُّقريريريريريريريريريريريَ

  
ْرُطبُ  وقال الليث :  ُطْرُطبّة قول. قال : ومنهم من يُطْرُطبَّْيها الثَّْدُي الضخُم المسترِخي ؛ يقال : أخزى هللا :ـ  الباء مثقلةـ  الّطِ

 للواحدة فيمن يؤنث الثدي.

 بالشفتين ؛ قال ابن َحْبناء : الطرطبةو: إذا دعوتَها.  َطْرَطبة بالغنم َطْرَطْبتُ  أبو ُعبَيد عن أبي زيد :

ٌ  وعريريريريورأبٌ  يريريريريريريريْ ْومريريريريريريرياء عريريريريَ ك الريريريريكريريريريَ  فريريريريريريريإن اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريَ

  
ْرطريريريريريريري   فريريريرييريريريريهريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغريريريري ريريريريريريرياِن وانكريريريريريريريث     يريريريري  ريريريريَ

  
 لُحداتها. َطِربتْ  : إذا ِطَرابٌ  وإبلٌ 

 والَمْقَرب : الطريق الواضح. الَمْطَربُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : إذا اختَبَأ. َطبروالرجُل : إذا قَفَز.  َطبَرَ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: طبر 

 وَطمار : إذا وقع في داهية. َطبَارٍ  أبو الَحسن اللَّحياني : َوقَع فالٌن في بنات

 وهو على صورة التين إال أنه أَرّق. الطبّارُ  من غريب شجر الضَِّرفابن األعرابّي قال : 

 [.58القصص : ] (وََكْم َأْهَلْكنا ِمْن قَ ْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشَتها):  عزوجلقال هللا : بطر 

 : الطُّغيان في النعمة. البََطرُ و قال : .(َمِعيَشَتها)قال أبو إسحاق : نصب 

 عْيَشك ، وَغنْيَت رأْيك. بَِطْرتَ وَرِشْدَت أمَرك ،  قال : يقال : وروى الفراء عن الكسائي أنه

 بَِطرت قال : أوقعت العرب هذه األفعال على هذه المعارف التي خرجت مفّسرةٌ لتحويل الفعل عنها وهو لها ، وإنما المعنى :

 معيشتُها وكذلك أخواتها.

 الّرجُل وبَِهت بمعنًى واحد. بَِطر أبو ُعبيد عن األصمعّي :
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 كالَحْيرة والدََّهش. البََطرُ  وقال الليث :

 : كاألَشر وَغْمط النعمة. البََطرُ و

 ، وأكثُر ما يقال للمرأة. بطريرة ، وامرأة بطريرٌ  جْهُل فالٍن حْلمَك ، أي : ال يُْدهشك. قال : ورجلٌ  يُْبِطرنّ  ويقال : ال

 وتماَدت في الغَّي. رتبَطِ  وقال أبو الُدقَْيش : إذا

َذرَعه ، أي : حّمله على أكثر من  أبطره ويقال للبعير القَُطوف إذا جاَرى بعيرا وَساَع اْلَخْطو فقُصرت ُخطاه عن مباراته قد

بَعَ   َذْرَعه فَهبع ، أي : استعان بعُنُقه ليَْلَحقه. أبطَره َطْوقه. والُهبََع إذا ماشى الرُّ

 َذْرَعه. أَبطره ا فحّمله ما ال يطيقه : قدويقال لكّل من أرهق إنسان

 .بِيَطرو ُمبَْيِطر َشمر : يقال للبَْيطار :

 وقال الطرماح :

   كبريزْغ البريْي ِر ال ْ ِف َرْهَ  الَكوادن 
 الَخياط في قول الراجز : : البِيَْطرُ  قال : وقال سلمة بن عاصم :

الُ  ج الريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريريريري   أْدعريريريريريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريريريريريريريْه  ريريريريريريريريريريريريريَِ

  
اُِ   مريريريريريريريريريريَ ْ رََع اهلريريريريريريريريريري  ِر مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ َ  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريَ

  
 خيّاطا كما َصيّروا الرجَل الحاِذَق إسكافا. البيطار قال َشِمر : صيَّرَ 

 .البَْيطار بَْيطارا : الشقُّ وبه ُسّميَ  البَْطرُ  وقال غيُره :

 يعالجها. الدوابَّ ، أي : يُبيطر وقال الليث : هو

 ، أي : هدَرا. بِْطرا أبو عبيد عن الكسائي : ذهب دمه َخِضرا َمضرا ، وذهب

 فيحرموا إدراك الثّأر. بََطرووقال أبو سعيد : أصله أن يكون ُطاّلبه ُحّراصا باقتدار 

الحّقِ : أال يراه حقّا ، ويتكبّر عن قبوله ،  بَِطرُ و ،«الحّق وغمُض الناس بطرُ  الِكْبرُ »قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

الحق : أن  بطرُ  : الطغيان عند النعمة ؛ وعلى هذا البََطرُ وفالٌن ِهْديَة أمِره : إذا لم يهتد له ، وجهله ولم يقبله.  بَِطر من قولهم :

 يطغى عند الحق ؛ أي : يتكبر عند قبوله.

 الحّقِ أن يراه باطال. بطرُ  ب باطال ، وعلى هذا المعنى :: إذا ذه بطرا وقال الكسائي : ذهب دُمه

 فالن : إذا تحيّر وَدِهش ، وعلى هذا المعنى : أن يتحيّر في الحق فال يراه حقّا. بطر ويقال :

حدثنا عبُد هللا بُن محمد بن هاجك قال : حدثنا علي بن محمد بن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال : أنبأنا العالء بن عبد : ربط 

أال أدلُّكم على ما يْمُحو هللاُ به الخطايا وترفع به »قال :  وسلمعليههللاصلىالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أّن رسول هللا 

إسباُغ الوضوء على المكاره وكثرةُ الُخَطا إلى المساجد وانتظاُر الصالة بعَد »ول هللا ، قال : قالوا : بلى يا رس« الدرجات

باط الصالة فذلكم  .«الّرِ

 فذلكم»بقوله :  وسلمعليههللاصلىقلُت : أراد النبّي 
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 [.200 ل عمران : ] (َوصاِبُروا َوراِبُطواَّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصَِبُوا )قوَل هللا جل وعز : « الر  
كم.  (َوصاِبُروا)على ِدينكم ،  (اْصَِبُوا) ، و رابطت رباطا جاء في تفسير اآلية : ومصدر ، أي : أقيموا على  (َوراِبُطوا)عدوَّ

 جهاده بالحرب.

باط قلت : وأَصلُ   ر.الخيل ، أي : ارتباطها بإزاء العدّو في بعض الثغو ُمرابطة من الّرِ

ي الخيَل إذا ُربطت باألفنِية وُعِلفت :  ، وهو جمع الجمع. الّربُُط ِرباطا ، وتجمع َربيط ، واحدها ُربُطا والعرُب تسّمِ

 [.60 األنفال :] (َوِمْن ِرابِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ هللِا َوَعُدوَُّكمْ )قال هللا تعالى : 

 قال : يريد اإلناَث من الخيل. .(َوِمْن ِرابِط اخْلَْيلِ ) وعز :وقال الفَّراء في قول هللا جل 

باطُ  وقال الليث :  .ُمرابطِ  : مرابطةُ العدو ، ومالزمةُ الثْغر ، والرجل الّرِ

 .رابُطوا : جماعاُت الخيول الذين الُمَرابطاتُ وقال : 

 الفرار ، يكفُّها لجرأته وشجاعته.نفَسه عن  يَربُط الجأِش : الّذي الرابطُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي قال :

 هللا على قلبه بالّصبر. َربط ويقال :

 : الراهب. الرابط أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :

طُب اليُْبس فُوضع في الِجرار وُصبَّ عليه الماُء فذلك بيط أبو ُعبيد عن أبي عمرو : إذا بلغ الرُّ بس فهو  الرَّ ؛ فإن ُصّب عليه الّدِ

 فَّر.الُمص

طبُ  قال الليُث :: رطب  القوُم : أرطب  أرَطبوالنخلةُ ،  أرطبتِ  ، وهو النَّضيج من البُْسر قبل إثماره. وقد ُرطبة الواحدة الرُّ

طب. َرطبتُ و .ُمرَطبون نخلُهم ، فهم  القوَم ، أي : أطعمتُهم الرُّ

ْطبُ و ْعُي األخضر من بقول الّربيع ، اسٌم جامع.  الرُّ  : الرطبوُمعشبة ؛ ذاُت رطب وعشب.  ، أي : مْرطبة وأرضٌ : الّرِ

ْطبُ والمبتلُّ بالماِء.   : َرْخصةٌ ناعمةٌ. َرطبةٌ  : الناعم. وجاريةٌ  الرَّ

ْطبةُ و طاب : َرْوضةُ الِفْسِفسة ما دامت خضراء ، والجميع الرَّ  .الّرِ

 .َرطابةً و يَْرُطب ُرطوبةً  الشيء َرُطب ويقال :

ُطبو .لََرْطبٌ  فيه لين النساء وَرخاوتُهن : إنه ويقال للغالم الّذي  .َرْطب : كلُّ عود َرْطب ، هو جمعُ  الرُّ

 ومنه قول ذي الرمة :

 الرُّْط   و   أبجة  نشَّ علها املاء  
ْطبُ وأيام الربيع ،  َرْطب أراد َهْيَج كل عودٍ  طب جمعُ  الرُّ فالن ثوبه : إذا  َرطَّبَ  أراد : َذَوى كلُّ عود َرْطب فهاج. ويقال : .الرَّ

 بلّه.



4783 

 

 الرجُل : إذا اشتغل عن الحّق باللْهو. بَرط أبو العباس عن ابن األعرابّي :: برط 

 قلت : هذا حرٌف لم أسمعه لغيره.

 ط ر م
 رمط مستعمل.ـ  رطمـ  مطرـ  مرطـ  طمرـ  طرم

ْرمُ  قال اللّيث :: طرم   في قول : الشَّْهُد. الّطِ

بد ، وأنشد :  وفي قول : الزُّ

ْرُِ  و     ملهنَّ م ل  الّةْه  ق  ِ يَ   ل ِّ
 قلت : الصواُب :

 ملهّن م ل  الزُّب  ق  ِ يَ   ل ُِّر  و   
ْريمُ  وقال الليث :  : اسٌم للسحاب الكثيف ، قال ُرؤبة : الّطِ

 ال َّرنبث   يف م ْكَفِهّر ال ّْرمي 
ى عليه قيل : ،  َطِرم قد وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : يقال للنَّحل إذا مأل أبنيته من العسل : قد َختَم ، فإذا َسوَّ

 .َطِرم ولذلك قيل للشَّْهد :

ْرم : َسياَلنُ  الطََّرموقال :   من الخِليّة ، وهو الشهد. الّطِ

 الكانون. : اسم الطُّْرمُ ووقال الليث : 

 .الطُّْرمة قلت : وغيره يقول : هي

 على التُّْرفة. الطُّْرُمة لتغلب ُطْرَمتْين : نُتوء في وسط الشَّفة العليا ، والتُّْرفَةُ في السفلى ، فإذا جمعوا قالوا : الطْرَمة قال الليث :

 : بيت كالقُبّة من خشب ، وهي أعجمية. الّطاِرمةُ وقال : 

 فالٌن في أْمٍر ال مخرَج له منه إاّل بغّمة لزمته. ارتَطم فيه ، وكذلك فارتطم في الَوحل َرطما الشيء َرَطمتُ  قال الليُث :: رطم 

ُطومُ وقال :   من نعت النساء : الواسعة. الرَّ

ُطومُ  قلت : هذا غلط. روى أبو العباس عن عمرو عن أبيه ، قال : : الضيِّقةُ الَحياء من النوق ، وهي من لنساء الّرتقاء ،  الرَّ

طومووِمَن الدََّجاج البيضاء. قلت :   كما قال أبو عمرو. الرَّ

 الرجل وطْرسم واشتبا واْضلََخّم واْخَرْنبّق وَضمر. أْرَطم وقال َشِمر مما قرأت بخطه :

ً  ريتَهالّرجُل جا َرطم وأَّض وأْخَذم ، كلُّه إذا سكت. وقال غيره :  : إذا جامعها فأدخل َذكره كلَّه فيها. َرطما

 : مطيرٌ  الواحدة. ويومٌ  الَمْطَرةُ وفعلُه وهو في الشعر أحسن.  الَمْطرُ و: الماء المنسكُب ِمَن السحاب.  الَمْطرُ  قال الليث :: مطر 

 ا.، وهو أقبحهم أَمطرتناوالسماء ،  َمَطَرتنا . وقدممطور ، أي : مطيرٌ  . ووادٍ ماِطرٌ 

 .َمْمُطورا بغير ياء : إذا كان َمِطرٌ  وادٍ  أو عَذابا. وقال غيره : َمْطراً  هللا أمطرهمو

 ومنه قوله :

   فواد  ِ  اٌء وواد  َمِ ْر 
َواك ، طيُّب النّْكهة. : َمْمُطورٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : رجلٌ   إذا كان كثيَر الّسِ
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 ٌ َواك َعِطَرةٌ ، طيّبَةُ اْلِجْرم وإن لَْم تَتََطيّب. َمِطرةٌ  وامرأَة  : كثيرةُ الّسِ

 : إذا َمَطَرهاوقال : ويقال : َمَزَر فالن ِقْربَته 
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 مأَلها ن رواه أبو تري رَاب عله.
 ، أي : ساِكتا. ُمْستَْمِطراً  : إذا أَطرَق ؛ يقال : ما لَك استْمَطرَ و فأَْمَطرَ  وحكي عن مبتكر الكالبي : كلّمُت فالنا

 : إذا كان ُمِخيال للخير ، وأنشد : ُمْستَْمَطرٌ  : طالُب خيٍر من إنسان ورجلٌ  ُمْستَْمِطر وقال الليث : رجل

 صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياحل  و 

  
ر    مريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   نريريريريريريريريريريريك لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريت لريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وقال ُخفَاف بن نُْدبة : يُْمَطر وإن لم الَمَطر : قد احتاج إلى ُمْستَْمِطر قال : ومكانٌ 

   مل َيْكس  من وَرق م ْسَتْمِ ر  عودا 
 مسرعةً يسابق بعُضها بعضا ، وقال ُرؤبة : ، أي : ُمتََمطََّرة وقال غيره : جاءت الخيل

 ال َّْت  هتِوي يف السَّماء م  َّرا و   
بهذا  تََمطَّر ، وقََطَر قُُطورا : إذا ذهَب في األرض. وقال غيره : ُمُطورا الرجل في األرض َمَطر أَبُو ُعبيد عن الكسائي قال :

 المعنى ، وأنشد :

َرق   ْن عريريريريريريريريريريَ ْرَن مريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريرين وقريريريريريريريريريري  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ

  
لريريريريريريول    بريريريريريريْ ل مريريريريريريَ يريريريريريريريْ َح الريريريريريريلريريريريريريَّ لريريريريريريْ ر جريريريريريري  يريريريريريريريٌ  متريريريريريريََ ريريريريريريَّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، أي : بََرَز للمطر وبَْرده. تََمطَّر ، أي : تسرع في َعْدِوِه. وقيل : تََمطَّر

 .ُمطَّْيَرى : للمطر َشِمر : قال ابن ُشميل : ِمْن ُدعاء صبيان العرب إذا رأوا خاال

 ، أي : في بَراز من األرض ُمْنَكشف. وقال الشاعر : بالُمْستَْمِطر ويقال : نزل فالن

اٌء َورَ وَ  يريريريريريريريريريريريريريَ ّل َأمسريريريريريريريريريريريريريْ وتريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياحيريريريريريريريريريريريريريَِ يريريريريريريريريريريريريري   اء بريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر  مريريريريريريْ ريريريريريريَ تريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ن   مل ا  َوحنريريريريريريَْ بريريريريريريريَ َذَر الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريَ

  
للخيل ، أي : ال تَْعِرض لها. سلمة عن الفراء : إن تلك  تَْستَْمطر : َمْهَوى الغارات وُمْختَرقَها. ويقال : ال بالمستمَطر وقيل : أراد

 ، أي : عاَدة بكسر الطاء. َمِطَرة الفَعلة من فالن

ةوواحدة ،  َمْطَرةٍ  وقال ابن األعرابّي : يقال : ما زال على  واحدة وقََطٍر واحد إذا كان على رأي واحد ال يفارقه. قال : ِمِطرَّ

 : الِقْربَةُ ، مسموٌع من العرب. الَمَطَرةُ و

 : موضٌع بين الّدهنا والسَّمان. َمطارو

 موضع آخر ومنه قوله : الماِطرونو

ر ون  ذاو   هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريريا  ذي قريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريََ مريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريّ  أكريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
: ُحفرةٌ أَْو مكاٌن تحت األرض قد ُهيِّىَء  اْلَمْطُموَرةُ و إذا َخبَأَه حيث ال يُْدَرى. قال :  نفسه أو شيئا :فالنٌ  َطَمرَ  قال الليث :: طمر 

 فيه طعاٌم أو ماٌل. يُْطَمرُ  َخِفيّا ،

 : شبهُ الُوثُوب في السَّماء ، وقال الهذلي : الطُُّمورُ وقال : 

   َفزِعا ِلَوقريَعِتَها ط م وَر اأَلْ يل 
: إذا تغيَّب واْستخفى. وسِمْعُت ُعقَْيِليّا يقول ِلفَْحل  َطمرو: إذا َسفََل. قال :  َطَمرَ و: إذا َعال.  َطَمرَ  عباس عن ابن األعرابّي :أبو ال

 . وقالالطُُّمورِ  . وكذلك الرجل إذا ُوِصَف بكثرة الجماع. يقال : إنه لكثيرُ الطُُّمور ، وإنه لكثيرُ  َطَمَرها ضرب ناقة : قد
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َْ م ور ابن األعرايّب :
 : العا . امل

رُ و: األَْسفَُل. قال :  الَمْطُمورُ و ْورُ وَ  الطُّمَّ مَّ البراغبُث  : الطََّوامرُ و، أي : إلى أَصله. قال :  ُطمره : األصُل ، يقال ألَُرّدنّه إلى الّطِ

إذا جاء يُْشبهه في َخلِقه وأْخالقه ، وقال أبو َوْجَزة يمدح  أبيه : طمارمِ  للبَرغوث. وجاء فالٌن على طامر بن َطامرُ  ، يقال : هو

 رجال :

ْه  لريريَفريريريريريريريَ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ َي   ء  لريريريريريريريَ اعريريِ عريريَى َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر وا  مريريريريريَ ْم طريريريريريَ مريريريريريريريارِهريريريريريِ ى مريريريريريِ ريريريريريْ لريريريريريَ نْي عريريريريريَ ْن  ِل قريريريريريَ  مريريريريريِ

  
 ، وهو المكاُن العالي ، وأنشد : َطَمارِ  أبو ُعبيد عن الكسائي : اْنَصبَّ عليهم فالٌن من

انيت رِي  ا اْلمْو   فريريريريريريَ ْ رِيَن مريريريريريريَ ه ال تريريريريريريَ إن ك لريريريريريريْ  فريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريِل   ِن عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ وِق َوابريريريريريريريريْ   َ  هريريريريريريريريا ء يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  

ه  هريريريريريريريَ ف  َوجريريريريريْ يريريريريريْ َر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريَّ ل  قريريريريريريري  عريريريريريَ  ِ   بريريريريريَ ريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِل و   مريريريريريريريريرياِر قريريريريريريريريريَ ْن طريريريريريريريريريَ ِوي مريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْ ر يريريريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريَ

  
 ُمْجَرى وغير ُمْجَرى. َطمارِ  ومن َطَمار قال أبو عبيد : يُْنَشد : من

ْقراق. : الطْمُرورُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  الّشِ

 : نعُت الفرس الَجواد. الطُّْمُرورُ  وقال الليث :

 من الخيل : الُمشمر اْلَخْلق. ويقال : المْستَِعدُّ ِلْلعَْدِو. الطْمرُ  أبو ُعبيد عن أبي ُعبيدة :

يريد :  ،«ال يُْؤبَهُ له لو أْقَسَم على هللا ألَبَّره ِطْمَرْين ُربَّ ِذي»في الحديث : و. أطمار : الثوُب الَخلُق ، وجمعه الِطْمرُ  أبو عبيد :

 ُربَّ فَقير ذي َخلَقين أطاَع هللا حتى لو سأل هللا ودعاه أجابه.

ُر به البَنّ  الِمْطَمرُ  قال أبو ُعبيد وعن األصمعّي :  اء يقال له بالفارسية التِسْرفال وقال أبو ُعبيدة مثلُه.هو الخيط الّذي يُقّدِ

م الحديث ونَِقح ألفاَظه. ويقال : وقع فالن في بَنات الِمْطَمرَ  وقال نافع بن أبي نُعيم : كنت أقول البن َدأب إذا حدَّث أقم  ، أي : قَّوِ

 : إذا وقع في بَِليّة وِشّدة. َطَمارِ 

 رض يُوَسع أَسافلُها يُخبأ فيها الحبوُب.: ُحفٌَر تُْحفر في األ المطاميرُ و

ْمطُ  قال الليث :: رمط   َمجمع العُْرفُِط ونحوه من الشجر كالغَْيَضة. الرَّ

ْدر : َغْيُض ِسْدر ، وَرْهُط ِسْدر. أخبرني األيادي عن شمر  قلت : هذا تصحيف ، سمعت العرب تقول للَحْرجِة المْلتَفَّة من الّسِ

األعرابّي قال : يقال : فَرٌش من ُعْرفُط ، أَْيَكةٌ من آثل ، وَرْهٌط من ُعَشر ، وَجْفَجٌف من ِرْمث ؛ وهو بالهاء ال غير ، عن ابن 

 ومن رواه بالميم فقد صّحف.

يَش والّشعَر والصُّوَف عن الَجسد ، تقول : الَمْرطُ  قال اللَّْيُث :: مرط  إذا  الذّئُب : تمّرط وقد. فانمرط شعَره َمَرْطتُ  : نَتفُك الّرِ

: ال شعَر على َجَسده وصدره إال قليل ، فإذا ذهب كلُّه فهو أَْملَُط.  أْمَرطُ  . ورجلأَمرط سقط شعُره وبقي عليه شعٌر قليٌل ، فهو

 : قد سقط عنه. أمرطُ  قال : وَسهم



4787 

 

قال ألبي َمْحذُورةَ حين سمع أذانَه : لقد  في حديث عمر : أنهو،  أمراط : ال ريش عليه ، والجميع مرطٌ  قَُذذه. قال : وَسهم

 .ُمْربَطاؤكَ  خشيُت أن تَنَشقَ 

ممدودة ، وهي ما بين السُّرة إلى العانَة ، وكان األحمر يقول : هي مقصورة ، وكان  الُمْربطاء قال أبو عبيد : قال األصمعّي :

 أبو عمرو يقول : تُمد وتُقصر.

 ناقة ذا إال قوَل األصمعّي ، وهي كلمة ال يتكلَّم بها إال بالتصغير قال : وقال أبو عبيدة :قال أبو عبيد : وال أرى المحفُوظ من ه

 .َمَرَطى . وفرسٌ يمُرْطَن ُمُروطا : ُسْرعةُ الَمْشيِ والعَْدو. ويقال للخيل : هن الُمُروطُ  : وهي السَّريعة. وقال الليث : َمَرَطى

في الحديث : أن النبي و. ِمْرط أكِسيَةٌ من ُصوف أو َخّز كان يؤتَزر بها ، واحُدها : الُمُروطُ  أبو عبيد عن أبي زيد : يقال :

 ما يُعَرْفن من الغَلَس. بُمروطهن كان يُغَلّس بالفجر فينصرف النساء ُمتَلَفّعَات وسلمعليههللاصلى

 أذاه.: إذا  َهَرَدهوفالن فاُلنا :  َمَرط وروى أبو تراب عن ُمْدِرك الجعفري :

جل اللتان ال شعَر عليها ، ومنه قيل : الُمَرْيطاوان وقال َشِمر : : إذا لم يكن عليها وَرق قال :  َمْرطاء شجرة : جانبا َعانة الرَّ

ْسغ. الَمِريطُ  وقال أبو عبيدة :  من الفرس ما بين الثُّنَّة وأّمِ الِقْردان من باطن الرُّ

 وهللا أعلم.

 ابب الطاء والَّلم

 ط ل ن
 [.نطل]تعمل من وجوهه : اس

بِيَب فأوُل ما يُْرفَع ِمن ُعصارته  .النَّواطل : مكياٌل يُكال به اللّبن ونحوه وجمعه الناِطلُ  قال الليث :: نطل  قال : وإذا أْنقَْعَت الزَّ

 وقال ابن مقبل يصف الخمر : .النَّْطل هو السُّالف ، فإذا ُصبَّ عليه الماء ثانيةً فهو

ق يف تريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريريريري ِّانن كريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريرياممريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريري 

  
زَال   يريريريريريريريريريريريح  غريريريريريريريريريريريَ ه َذبريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرياه انطريريريريريريريريريريريِ

  
 يُْهمز وال يُهمز : القَدح الصغير الّذي يََرى الخماُر فيه النُُّموَذج. وأنشد قول أبي ذُؤيب : النَّأَْطلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

َرأب عريريريريريريلريريريريريريري هريريريريريريريا  فريريريريريريلريريريريريريو أن مريريريريريريريا عريريريريريريلريريريريريريريَ  ابريريريريريريِن جبريريريريريري ْ

  
ل   اطريريريريريريريِ ايت بريريريريريريريلريريريريريريريَ ل  هلريريريريريريريَ لريريريريريريري  بريريريريريريريريْ ر مل تريريريريريريريريَ مريريريريريريريْ  مريريريريريريرين ا ريريريريريريريَ

  
، بكسر الطاء غير مهموز واألول  ناِطل وبعضهم يقول .نَأَْطل : َمكاييُل الخمر ، واحدها النَّياِطلُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 : الدلو ما كان ؛ فأنشد : النَّْيَطل مهموز. قال أبو عبيد : وقال األموي :

 َصر وف    انَهْبتهم بِلريْيَ ل  
 .النَّْيَطل وقال الفَّراء : إذا كانت الدَّْلو كبيرة فهي

ئبِل : وهي الداهية. بالنِّئِْطل أبو عبيد عن األصمعّي يقول : جاء فالن  والّضِ

 وامتَطَل مطلة : إذا اْصَطبَّ منه نَطلةً  فالٌن من الِزقِ  انتَطل وقال أبو تراب يقال :
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 :  ذا ص َّ عليه مله  ي ا بع   يء يريَتعاَ  به. َنْ ال نفَسه  ملاء فالنٌ  َنَ ل  ي ا يستا. وي ال :
 : اللّيّن القليل. النَّْطل ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ط ل ف
 [.مستعملة]طفل : ـ  طلفـ  فلطـ  لطف

 : اسم من أسماء هللا العظيم ، ومعناه ، وهللا أعلم : الرفيق بعباده. (اللَِّطيفُ ): لطف 

 : الّذي يُوصل إليك أََربك في ِرْفق. (اللَِّطيفُ )عمرو عن أبيه أنه قال : 

 .لُْطفا : إذا َرفَق يَْلُطف فالن لفالن لَطف أبو العباس عن ابن األعرابّي يقال :

 ك ما تُِحب بِرْفق.هللا لك ، أي : أْوصل إلي لََطف ويقال :

 : إذا َصغُر. يَْلُطف الشيء لَُطفوقال : 

 الَخْصر : إذا كانت ضاَمرة البَْطن. لَِطيفةُ  قال : وجاريةٌ 

به أخاك  أْلَطْفتَ  أيضا : من ُطَرف التَُّحف ما اللََّطفُ و. تُْلطف إلطافا بولدها لطيفة : البِرُّ والتَّْكِرمة. وأم اللََّطفُ  وقال الليث :

ك. وفالنٌ   من الكالم : ما َغُمض معناه وَخِفي. اللَّطيفوبهذا األمر ، أي : َرفِيٌق. قال :  لَِطيفٌ  ليَْعرف به بِرَّ

اعي قَِضْيبَهُ في َحيائها قد أَْخلَطه إْخالطا ،   ألطفه إلطافاوأبو عبيد عن أبي زيد : يقال للجمل إذا لم يَْستَْرِشد لَطُروقته فأدخل الرَّ

 : إذا فعل ذلك من تلقاء نفسه. اْستَْلَطفووقد استْخلط الجمل  .يُْلطفهوطه وهو يُْخل

: إذا ألصقته ، وهو ضد جافيته عني ،  استلطفتهوالشيء بجنبي ،  ألطفتُ  وحكى ابن األعرابّي عن أبي صاعدة الكالبي : يقال :

 وأنشد :

ه  هبريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريلريري ريريفريريريريريريريا دوَن َريريريْ ريريَيِت   سريريريريريريريريريريريريريريريريَويريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريا د وَن رِدائريريي اجلريريْردِ و    ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريَ   َعضريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْخُص ، يقال : جاريةُ  : الطَّْفلُ  الَحّراني عن ابن السّكيت :: طفل   الصَّغيران. : الِطْفلةو الِطْفلُ وإذا كانت َرْخصةً.  َطْفلَة البَناُن الرَّ

بِيُّ يُْدَعى ،  [67غافر : ] (ُثَّ َُيْرُِجُكْم ِطْفَّلً )حين يسقُط من أّمِه إلى أن يَْحتلم ، قال هللا جّل وعّز :  ِطْفال وقال أبو الَهْيثم : الصَّ

. ِطْفلَةٌ و ِطْفلٌ  ، قال : والعرب تقول : جاريةٌ  [31النور : ] (َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن ََلْ َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِ ساءِ )وقال : 

 في القياس. ِطْفالتٌ و،  ِطفلتَانو،  أطفالُ و،  ِطْفالنٌ و،  ِطْفلَةٌ و،  ِطْفلٌ  ويقال : ِطْفلٌ  وغالمٌ  ِطْفلٌ  ارٍ ، وَجوَ  ِطْفلٌ  وجاريتان

َطفَُل  . وقدالطفولة البَنان رخَصتَها في بياض ، بيِّنةُ  طفلة : إذا كان َرْخَص القدمين واليدين. وامرأة َطْفلٌ  وقال الليث : ُغالمٌ 

 أيضا. طفالة

فلُ وقال :   المرأةُ والظَّْبيَةُ والنَّعُم : إذا كان معها ولد ِطْفل ؛ وقال لَبيد : أَطفلتو: الصغيُر من األوالد ، للنّاس والدواب.  الّطِ

  



4789 

 

اِن  هريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ روَع األيريريريريريريريريريْ  أطريريريريريريريريريفريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْه و فريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياَل فريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريا  نِي ظريريريريريريريريريبريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريا ونريريريريريريريريريعريريريريريريريريريامريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ   جلريريريريريريريريريَْ

  
 : معها أوالُدها. َمطافيلو مطافلُ  ، ونوقٌ  ُمطفلٌ  أبو ُعبيد : ناقةٌ 

 : التي معها أوالدها. المطافيلوفالعُوذ : اإلبل التي وضعت أوالدها حديثا.  ،«الَمطافيل ساَرْت قريٌش بالعُوذ»في الحديث : و

 وقال أبو ذُؤيب :

هريريريريريريريا  مريريريريري ريريريريريريريافريريريريرييريريريريريريريل أبريريريريريكريريريريريريريار  مسريريريريريريري يريريريريريريريث  نريريريريريتريريريريريريرياجريريريريري 

  
اب   ريريريريريريرياء مريريريري ريريريريريريريل مريريريريريريرياء املريريريريفريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل    ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 العشّي من لَُدن أن تهّم الشمس بالذُّرور إلى أن يستمكن الّصْبُح من األرض ؛ يقال : َطفَلُ والغداة  َطفلُ  : الطَّفَلُ  وقال الليث :

 .تطفَل طْفال الشمُس ، وهي َطفَلت

 في الهواء وعلى األرض ، وذلك بالعَشّي ، وأنشد : الَطفَلُ  : إذا وقع طفّلت تطفيال وقد يقال :

َل الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريري اأب بريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريارأب   ا طريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ   كريريريريريريريريريريريرهتريريريريريريريريريريريَ 

  
ون  ريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياَر ذاك قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  و   غريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ  

 املريريريريريريريريريري

  
 وقال لبيد :

 على األر. َغياَ    ال ََّفل  و   
 ُمْمِسيا وذلك بعد ما تدنو الشمس للغروب. ، أي : َطفاَل وقال ابن بُُزرج : يقال : أتيته

 الصغير ، وأنشد : الطْفل : وذلك بعد طلوع الشمس ؛ أُِخذ من َطفال وأَتيته

تريريريريريريريريريالفريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريس  و  فريريريريريريريريريٌل  ال مريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريِ

  
وال   بريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريض نريريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريواِدي محريريريريريريريريريري 

  
 : إذا كانت رقيقةَ البشرة ناعمةً. َطفلةٌ  : إذا كانت صغيرة. وجاريةٌ  ِطفلةٌ  قال : وقالوا جارية

 .طفلةٌ و ِطفلٌ  ويقال للنار ساعةَ تُْقَدح :

خصة الناعمة ؛ وكذلك البَنان الطَّفلَةُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  .الطَّْفلُ  : الجاريةُ الرَّ

فلةُ و ّن ، والذََّكرُ  الّطِ  .ِطْفلٌ  : الحديثة الّسِ

: يعني اإلبل. وذلك إذا كان معها أوالدها فََرفَْقَت بها ليَْلَحقها أوالُدها.  طفّلتَُها تطفيال : السَّْيُر الرويد ، يقال : التّطفيلُ  أبو عبيد :

 ، وقال ُزهير : ِطْفل الحوائج : صغاُرها ، واحدها أطفالُ و

ْن  ر   ألدأَبريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريريْ ْن  لريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ  ألر ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    فريريريريريريريريريْ ِ  طريريريريريريريريريِ ّرِجريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ     الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  اّل أن يريريريريريريريريريري 

  
 لبوٍل ، وما أشبهه. يعني حاجةً يسيرةً ، مثل قَْدح ناٍر ، أو نزولٍ 

، رجل من بني عبد هللا ابن  ُطفيل للذي يدخل المآدَب ولم يُْدع إليها هو منسوٌب إلى ُطفَيِليّ  وقال ابن السّكيت : في قولهم فالنٌ 

يقول :  األعراس أو العرائس ، وكان ُطفيل َغطفَان من أهل الكوفة ، وكان يأتي الوالئَم دون أن يُْدَعى إليها ، وكان يقال له :

 وِدْدُت أنَّ الكوفة بِْرَكةٌ ُمَصْهَرجة فال يخفى علّي منها شيء.

 : الّراِشَن والواِرش. الطُّفَيِليَ  قال : والعرب تسمي

 في األعراس. يتطفّل من كالم أهل العراق ، ويقال : هو التّطفيلُ  وقال الليث :
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، وهو  الطَّفَل الّذي يدخل على القوم من غير أن يدعوه ، مأخوذٌ منهو  الطفيليُ  وأخبرني المنذري عن أبي طالب في قولهم :

 إقبال الليل على النهار بظلمته.

 : الظلمة بعينها ، وأنشد البن َهرمة : الطَّفَلُ  قال : وقال أبو عمرو :

 ق  عراين من فوق ال ُّجى َطَفل  و   
 كيف دخل عليهم. يريد أنه يُظلم َعلَى القوم أمره ، فال يدرون من دعاه ، وال

 بن َزاّلل ، رجل من أهل الكوفة. ُطفَيل وقال أبو عبيدة : نُسب إلى

 ، أي : ناعم. َطْفلٌ و: لم يَُطْل.  ِطْفل : إذا كانت ليّنة الهبوب. وُعْشبٌ  ِطْفلٌ  وقال غيره : ريحٌ 

 كلُّه بمعنًى واحد.، والوطه  فَالََطهُ وصادفه ، وفارطه ،  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال :: فلط 

ُرفع إلى عمر بن عبد العزيز رجٌل قال آلخر في وفالٌن لغة تميمية في أفلتني.  أَْفلََطني وقال أبو زيد فيما روى ابن هانىء عنه :

ً  فأضربأيتيمة كفلها : إنك تبوكها ، فأمر بحده ، فقال :   .فِالطا

 .فِالطا قولون: الفَْجأَة ، وهي لغة هذيل ، ي الِفالط قال أبو عبيد :

 وقال الُمتَنَّخل الُهَذلّي :

سْ  لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريت  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ  أفريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريِ   املريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريِ ِل   تريريريريريريريريريريريريَ ا جمريريريريريريريريريريريري ْ ى ثريريريريريريريريريريريريوهبريريريريريريريريريريريري َ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  أبو ُعبيد عن أبي عمرو : ذهب َدُمه: طلف   الطَّلفووَظلفاً ، أي : هدرا ، سمعه بالطاء والظاء. وقال غيره : اللطيف  َطلفا

ان.  المجَّ

ً  ال تذهْب بما صنعتَ  صمعّي أنه قال :وروى أبو تراب عن األ  وال ظلفا ، أي : باطال. َطلفا

 كذا ، أي : وهبته. أطلْفتُهوأقرضتُه.  أسلفتُه كذا ، أي :« : نوادر األعراب»وفي 

 ط ل ب
 مستعملة. بطل :ـ  بلطـ  لبطـ  طبلـ  طلب

ْلبَةُ و: محاولةُ ِوجداِن الشيء وأخِذه.  الطلَبُ  قال الليث :: طلب   : أن الُمَطالَبَةُ وبه.  تطالبه : ما كان لك عند آخر من حقّ  الّطِ

البُ  وتتقاضاه بذلك. والغالُب في باب الهوى : تطالبُه إنسانا بحق لك عنده ، وال تزال تُطالب : طلب في مهلة من  التَّطلُّبُ و .الّطِ

 مواضع.

مة : أَْطلَْبتُهوأعطيتُه ما طلَب.  الرجل : أَطلَبتُ  : أبو عبيد عن أبي عبيدة  : ألجأته إلى أن يطلب إلّي قال ذو الرُّ

َ رَا ة  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريِ ه رَاعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
لريريريريريريريريَ   قريريريريريريريرياِرب  و رّاد ه ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     عريريريريريريريرين مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ

  
 يقول : بَعُد الماء عنهم حتى ألجأهم إلى طلبه.

 .المْطلَب بعيد ُمْطِلبٌ  وقال الليث : كألٌ 
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 الكألُ : تباَعد وطلبه القوم. أَْطلَبَ  وقد

 : السَّْفرة البعيدة. الطُّْلبَةو: الجماعة من الناس.  الطَّلَبَة ثعلب عن ابن األعرابّي :

 : إذا تباعد. َطِلبو: إذا اتّبع  َطِلبو

 ، فأُدغمت التّاء في الطاء وشّددت فقيل : ُمتَطلب صله: اسٌم أ المطلِّبُ و:  ُطلُب : بعيدة الماء ، وآبارٌ  ُطلُوب وقال غيره : بئْرٌ 

 .مطَّلب

 كلؤه بعيد. ُمْطِلبٌ  قريب. وماء وقال ابن األعرابّي : ماٌء قاصٌد كلؤه :

 وقال أبو وجزة :

   عاجلت ها ط لبا هلاك نزامَسا 
 ، كما يقال : خاِدم وَخَدم. َطلَبو طاِلبٌ  : اسم بلد. ويقال : مطلُوبو

 ، أي : نازلناهم باألرض ، وقال ُرؤبة : بالطناهم : األرُض ، ومنه يقال : الباََلطُ  َشِمَر :: بلط 

ْه مسريريريريريريريالئريريريريريريري   الريريريريريريريف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريا   لريريريريريريريو أمسريريريريريريريلريريريريريريريبريريريريريريريَ

  
اَل   ّن  لريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه ألريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريري 

  
 بآُجّر أو حجارة. ُمبَلّطةٌ  : الحجارة المفروشة ، يقال : دارٌ  البالطُ  وقال أبو ُعبَيد :

 : إذا فرشتها بآُجّر أو حجارة. مبلوطةٌ  الّدار فهي بلََطنا وقال الليث : يقال :

 : ثمُر شجٍر يؤكل ويُدبغ بقشره. البَلُّوطوقال : 

 . قال :تبليطا أذنه بلّطتُ  : وهو أن يضرب فَْرع أُذن اإلنسان بطرف َسبّابته ضربا يوجعه ، تقول :ـ  عراقيَّةـ  التّبليطوقال : 

 المطُر األرض : إذا أصاب بالطها ، وهو أن ال ترى َعلَى مشيها ترابا وال غبارا ، وقال رؤبة : أبلَطو

   أَيوي    َبالِ  َجْوف  م بريَْل  
 األرض. بالطَ  األرض : منتهى الصُّلب من غير َجمع ، يقال : لَزم فالن بالطوقال : 

 .ُمْبلَط الّرجل فهو أُبلط أبو ُعبيد عن الكسائي :

 : إذا قل مالُه. ُمْبلط فهو أْبلط أبو زيد : وقال

 : إذا أفلس. فلَِزق بالباََلط. أبلَط وقال أبو الهيثم :

 وقال امرؤ القيس :

اَء بريريريريريلريريريريري ريريريريريريرية   رو بريريريريرين َدْرمريريريريريريريَ مريريريريريْ  نريريريريريزلريريريريريريريه  عريريريريريلريريريريريى عريريريريريَ

  
ّل   ْرَُ مريريريريريريريريا  ريريريريريريريريََ ار و  كريريريريريريريري  ْرُ مريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ  فريريريريريريريرييريريريريريريريريا كريريريريريريريري 

  
،  بُلطةً  يريد به حللت على عمرو بن درماء فقال بعضهم :« بلطة»قال : أراد فيا أكرَم جار ، على التعجب واختلف الناس في 

 أي : بُْرهةً ودهرا.

 مفروشة بالحجارة ، ويقال لها البالط. ُمبَلَّطةٌ  أراد أّن داره بُْلَطة وقال آخرون :

 ، أي : ُمْفلسا. بُْلَطة وقال بعضهم :

 نب.: قرية في َجبَلي طيء كثيرة التين والعِ  بُْلَطة وقال بعضهم :

 .إبالطا فالن أَْبلََطني وقال الفراء :

 وأحجاني إحجاًء : إذا ألح عليك حتى
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ِلِّك.  ي رْبَِمك و  
 : إذا لم يََدْع له شيئا. إبالطا اللِّصُ  أبلطه وقال اللَّحياني :

 : المجاهدةُ. الُمبالَطة وقال األصمعّي :

 لك ، أي : مجتهد في صالح شأنك ، وأنشد : مباِلطٌ  ، أي : جاهده وفالن فبالََطه نزلَ 

ابريريريريريريريريريريريريريريريٌل وفريريريريريريريريريريريريريريريار    نَّ مسريريريريريريريريريريريريريريريَ و هلريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أن َوَرَدْ  ومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدٌر واَلئريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    

  

 َّوضها وماتح م باِل   

 إذا كانوا ُركبانا. تبالطوا بالسيوف : إذا تجالدوا بها على أرجلهم ، وال يقال : تبالَُطوا ويقال :

ون من العسكر ،  البُلُطُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : فون من الصوفية ، قال :  البُْلطُ و: الفارُّ ان ، والُمتَخّرِ تطبيُن  : البَْلطُ و: الُمجَّ

 الطاية ، وهي الّسطح إذا كان لها ُسميط ، وهي الحائط الصغيرة.

ى.  لُبِطَ و: إذا َصَرَعهُ َصْرعا عنيفا.  لَْبطا فالن بفالن األرضَ  لَبَط قال الليث :: لبط  في وبفالن : إذا ُصرع من عْين أو ُحمَّ

به حتى ما يَعقل ؛ وكان قال حيَن رآه : ما رأيت  فلُبِطَ  الحديث : أن عامر بن أبي ربيعة رأى َسْهل بن ُحنيف يغتسل فعانه

امر بن أبي ربيعة العائن حتى َغَسل له أعضاءه ، وَجمع الماَء ثم َصّب ع وسلمعليههللاصلىكاليوم وال ِجْلَد ُمَخبَّأةٍ ، فأمر النبّي 

كب.  على رأس سهل فراح مع الرَّ

:  وسلمعليههللاصلىحديث النبّي  : إذا َسقط ، ومنه يُْلبَط لَْبطا بالرجل لُبِطَ  به : يعني ُصرع ، يقال : لُبِطَ  قوله : قال أبو عبيد :

ُسئل النبّي وَسواء.  لُبِط مثل :ـ  بالجيمـ  يعني أنهم ُسقوط بين يديه ، وكذلك لُبَِج به ،«همب َمْلبُوطٌ  أنه خرج وقريشٌ »

 أي : يتمّرغون ويَْضَطجعون. ،«في الغَُرف العُلَل من الجنة في النّعيم يَتلبُّطون أولئك»عن الشهداء فقال :  وسلمعليههللاصلى

 النعيم ، أي : يتمرغ فيه.في  يتَلبّط ويقال : يتصّرعون. ويقال : فالن

في و: أن يَضرب البعيُر بيديه ،  اللَّبَطةُ  َعْدُو األَْقَزل : ثعلب عن الفراء قال : والَكلَطةُ : اللَّبَطةُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

يَْلتبط  البعيرُ  اْلتَبَطَ وأي : يَتصرُع ُمسبِطا على األرض ، أي : ممتدا.  ،يَتَلَبّط الحديث : أن عائشة كانت تضرب اليتيم حتى

 : إذا عدا في َوثْب. وقال الّراجز : التباطا

 أَْلَتِبْ  و   ما ُّله  أسَعى معهم 
ُرجم ، أي : يتمّرغ في رياض الجنة بعد ما  ليتلبَّط في حديث ماعز : أنهو: التَّقلُّب في الرياض ،  اللَّْبطُ  وقال ابن األعرابّي :

 فيه بعد ما رجم. السالمعليهفيها. قال النبي 

 .البَِطالة بيِّنُ  بّطالٌ و. البُطولةو البَطالة بَيِّنُ  بََطلٌ  أبو عبيد عن األحمر :: بطل 

 .يبطل بطالة الشيءُ  بَطل أيضا : الباطل . وفييَْبُطل بَِطالة األِجيرُ  بََطلو. بَُطَل البَطالةو. البِطالةو البَطالة بينَ  بَّطالٌ  َشِمر :
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 العظائَم بسْيفه فيُبَْهِرجها. يُْبِطلُ  ألنه البََطُل بََطالً  قال : وقال أبو َخْيَرة : إنّما ُسّميَ 

َي : ماءُ  يَْبطلون ألن األشداء بََطالً  وقال غيره : ُسّمِ السََّحرة ،  : البََطلَة درك عنده ثأر. وقال :عنده ، فال يُ  تَْبُطل عنده. ويقال : الّدِ

 .«البََطلة وال تستطيعه»في الحديث :  وجاء

 الشَّيَء جعلتُه باطال. أبطلتُ  الليث :

 فالن : جاء بكذب واْدَعى باطال. أْبَطلو

 البَاِطل بََواِطل وجمعُ  البَطل أَْبَطال وجمع ، بَاِطل فهو بُْطالً  الشيءُ  بََطلو، وهو اتباع اللْهو والجهالة.  البَطالة : فعلُ  التَّبَطُّلُ و

 .أُْبُطولة جمع أَبَاِطيلو

بَالة ، وِحْرفتُه التَّطبيل معروٌف ، وفعلُه الطَّْبلُ  قال الليث :: طبل   ، وهو ذو الوجه الواحد والوجهين. َطبَل يَْطبُل . ويجوز :الّطِ

يب.  الطَّْبلُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي. قال : ْبعة للّطِ ى الطَّْبل : ثياٌب عليها ُصورةُ  الطَّْبلُ و: َسلّةُ الطعام  الطَّبلُ و: الرَّ  تسمَّ

 ، تُحمل من مصر ، وقال أَبو النَّجم : الطَّْبل . ويقال لها : أِريَهالطَّْبليَّة

ي  ن ِذكريريريريريريريريريرير أ ُ  وَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريِ

  
ف الريريريريريريريريريريريّرِ ِ    لريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريل يف خمريريريريريريريريريريري ْ  كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ

  
 يُحّب دراهَم الَخراج بال تَعٍب. ، أي : الطَّْبليَّة : الَخراُج ، ومنه قولهم : فالٌن يُِحب الطَّْبلُ  ابن األعرابّي : وقال

 وقال الراجز : !معناه : ما أدري أيُّ الناس هو ؟وأيُّ الطَّْبِن هو ؟هو الطَّْبل أبو عبيد عن أصحابه : ما أدري أيُ 

  يار  ال َّْبل    َستريْعَلم وَن َمن 
 : النعجة ، وأنشد لطرفة : الطُّوبالة سلمة عن الفَّراء :

و لريريريريريريريريريريريريريريريرية   انريريريريريريريريريريريريريريريرية طريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريَ اين مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِق   ف يريريريريريريريريبريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريرين الريريريريريريريريِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .طوبالة على الذَّم له كأنه قال : أعني طوبالة نصب

 ط ل م
 مستعمالت. لمط :ـ  لطمـ  ملطـ  مطلـ  طملـ  طلم

ال »وقد َعرق من َحّر النار ، فقال عليه الصالة والسالم :  طْلَمةً  لَّما َمّر برجل يعالج وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي : طلم 

 .«تَطعمه النار بعدها

ْلَمةُ  قال َشِمر :  َخْرط قَتاد َهْوبَر. الطُّْلمة : الخْبَزةُ. قال : ومثل للعرب : أن ُدونَ  الطُّ

 ان. وأنشد شمر :قال : وَهْوبَر : مك

م   لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْف مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريري ا لريريريريريريريريريك غريريريريريريريريريت طريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريريادِ   ْر   الريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ه  ريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا د ونريريريريريريريريريريريَ

  
 .الطُّْلمة : جمعُ  الطُّْلمُ و

 : ضربُك الُخبزة. التَّْطليمُ و مثلُه. قال : الطُّْلَمة وقال الليث في

 وقال حسان :

   ي  لِّم هَن    م ِر اللِّساء 
 : الطَّلَمُ و: التَنُّوُم ، وهو حب الشاْهدانج ، قال :  مُ الطَّاَل  ثعلب عن ابن األعرابّي :
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واك.  وَسخ األسلان من ترك السِّ
 أهمله الليث.: لمط 

 االضطراُب. : اللَّْمطُ  ورَوى ثعلب عن ابن األعرابّي :

ً  فالٌن بحقِّي اْلتََمط أبو ُعبيد عن أبي زيد :  : إذا ذهب به. اْلتَِماطا

ً  : َضرُب الخّدِ وصفحاِت الَجسد ببَْسط اليَد ، والِفعلُ  اللْطمُ  الليُث :: لطم  من الخيل ـ  بال فِْعلـ  اللَِّطيمُ و. قال : لََطم يَْلطم لْطما

 الّذي يأخذ َخّديه بياض.

 .لَِطيم وقال أبو ُعبيدة : إذا رجعت َغّرةُ الفَرس في أحد ِشقّي وجهه إلى أحد اْلخّدين فهو

  : أنه أنشده ِلعاهان بن كعب بن َعْمرو بن سْعد :ثعلب عن ابن األعرابيّ 

راتهريريريريريريريا جريريريريريريْ ق مسريريريريريري  يريريريريريريْ ه بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريّ   ذا اصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريريرية    جريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم و تريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريِ

  
 : إبٌل منسوبةٌ إلى فَْحل كريم يقال له َعْسَجِد. العَْسَجِديةُ  قال :

 : إبٌل منسوبة إلى ُسوٍق يكون فيها العَْسَجد وهو الذهب. العَْسَجِديةُ  وقال أبو العباس : قال األصمعّي :

 .اللطيمة ، وهو جمعُ  اللَِّطيم منسوٌب إلى سوٍق يكون أكثُر بَزها اللَِّطيمُ وقال : 

كوب : اللطيمُ  قال : وقال ابن األعرابّي :  خدُّه عند عين الشمس. لُِطمَ  الفصيُل إذا قوي على الرُّ

ىثم يقال : أْغُرْب فيصير ذ ً  لك الفِصيل مؤدَّبا ، ويَُسمَّ  .لَِطيما

ْوَملة : الِعيُر عليها أحمالها. اللَِّطيمةُ وقال :   والزَّ

ى اللَِّطيمةُ  قال : ويقال لإلبل : وال َزْوملةً ، حتى يكون  لَِطيمةً  والِعيُر والّزْوملة وهي الِعير كان عليها ِحمل أو لم يكن ، وال تُسمَّ

 عليها أحمالها.

 : سوٌق فيها أْوعيَةٌ من الِعْطر ونحوه من البياعات. اللَِّطيمةُ  وقال الليث :

 وأنشد :

   ي وف هبا وْسَ  اللَِّ يمة  ئع  
 مة :وقال في قول ذي الرُّ 

   َل َائم املِْسك حيِويها وتلته  
 يعني أوعية الِمْسك.

 من ُحّر البياعات غير ما يؤكل والميرةُ لما يؤكل.ـ  اللَِّطيمة قال : وكلُّ سوٍق يُحمل إليها غيُر الميرة فهي

 .اللَّطِميَّة ها وهيبالمسك فَفُتقت به حتى نَِشبت رائحتُ  لُِطَمت : العَْنبرةُ التي اللَِّطيمةُ  وقال أبو سعيد :

 ومنه قوُل أبي ذُؤيب :

ة    كريريريريريريريريريريأّن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ

  
أْيريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرينْي أريريريريريريريريريريريريج     هلريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريالل الريريريريريريريريريريري َّ

  
قاع  وقال : أراد بالبال الرائحةَ والشّمة ، مأخوذة ، من بلوته ، أي : شممتَه ، وأصلها بَلوة ، فقدم الواو وصيّرها ألفا ، كقولهم :

 وقعا.
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 لتصافق األيدي فيها. لَِطيمةً  في قول النابغة : السُّوق ، ُسّميت اللَِّطيمةُ وقال : 

 حتى تكون مخلوطة بغيرها. لَِطيمة المسك في قول ذي الرمة : فهي الغوالي الُمعنبرة ، وال تُسمى لََطائم قال : وأما

 الوجه. لطمُ  هالشيء بالشيء : إذا ألزقته. ومن لََطْمت : اإللصاق ، يقال : اللْطمُ  وقيل :

 وقال ابن مقبل :

 كريريريريريريريريأن مريريريريريريريريا بريريريريريريريريني جريريريريريريريريلريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه ومريريريريريريريريلريريريريريريريريكريريريريريريريريبريريريريريريريريه 

  
ُو   لريريريريريريريْ ريريريريريريري  لريريريريريريري  مريريريريريريريَ  مريريريريريريرين جريريريريريريريوُّه ومريريريريريريريَ ريريريريريريري  الريريريريريريري ريريريريريريري 

  

ر مريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريبريريريريريريريريريه  م مل تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريخريريريريريريريريريَ س أعريريريريريريريريريجريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريري  

  
 ممريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريتَّ  يف أوطريريريريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريرُو  

  
 أي : ألصق به ترس هذه صفته.

 ما ، وكذلك يقولون : اضجع والتطجع.، يجعلون الضاد ال اْلَطُموا وقال أبو زيد : من العرب من يقول في اضَطموا :

 : عيٌر فيها طيب. اللَِّطيمةُ  وقال ابن السكيت :

يب ،  اللَِّطيمة قال : وقال أبو عبيدة : ق ،  العَْسَجِديةوالتي تحمل بزَّ التجار والّطِ : الكثيُر  الدقُ و: ِركاُب الملوك التي تحمل الّدِ

 الثمن ، وليس بجاٍف.

 ُسوق فيها بٌَز وِطيب.وقال أبو َعمرو : 

 ومسك. لَِطيمة ويقال : أعظم

 : الخدود. الَمالطمُ  قال ابن حبيب :

 .ِمْلطم واحدها

 وأنشد :

الطم  
َ
   َ ِصمون نَفاعون بِيض  امل

 : إنضاُج الخبزة. اللْطمُ  وقال ابن األعرابّي :

يب. اللَِّطيمةُ و: سوُق العطارين ،  اللَِّطيمة َسلمة عن الفراء :  : العيِر تحمل البَّز والّطِ

جُل الّذي ال َشعر على جسده كلّه إاّل الرأس واللّحية ؛ والفعلُ  األَْملطُ  قال اللّيث :: ملط  ً  : الرَّ . وكان األحنُف بن ُمْلطةً و َمِلَط َملَطا

جُل الذي ال يُرفع له شيء إال أْلَمأ عليه فذهَب به َسِرقةً واستحالال ؛ والجميع الِمْلطُ والسَّْخلة. قال :  : الَمِلطُ و. أَْملَط قيس  : الرَّ

 .َملََط ُملوطا . والِفْعلُ الُملوط من ِمْلطٌ  ؛ يقال : هذا األمالطُ و الُملُوطُ 

 ريش الطائر : إذا سقط عنه. لَطأَمْ  الّذي ال يُعرف له نَسٌب وال أٌب ، من قولك : : الِمْلطُ  ، ِمْلطٌ  قال األصمعّي : قولهم فالن

الناقة  أْملََطت وأنزط : ال ريش عليه. ويقال : أَْملط : الَجْدي أّول ما تضعه العنز ، وكذلك من الضأن. وَسْهمٌ  الَمليطوقال : 

 ومميص. َمِليط وممالص ، والولدُ  ِمْماَلط : إذا ألقت ولدها ، فهي أْملَصتو

 .َملَطت َملَطا ، يقال : الطين يَملُط : الّذي الَماّلطُ و

 هو الطين الّذي يُجعل بين سافَي البِناء. الِماَلط أبو ُعبيد عن األصمعّي :
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اللّحم  ُمِلطَ  الجنبان ، ُسّميَا بذلك ألنهما كأنهما قد : الِماَلطان : جانِبَا السَّنام مما يلي ُمقَّدمه. وقال غيره : الِماَلطان وقال الليث :

ً  عنهما  . وقال القَِطراُن السَّعِدّي :الِمالط ُملُط : العَُضدان ، ألنهما يَليان الجنبْين ، وجمعُ  ِمالط ، أي : نُزع. واْبنَا َمْلطا

رأب  و  لريريريريريريريريريوع بريريريريريريريريريَزفريريريريريريريريريْ ْون أعريريريريريريريريريانريريريريريريريريريتريريريريريريريريريه الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  جريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  يريريريريريريريريلريريريريريريريري  لريريريريريريريري     نريريريريريريريريه و ن َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ     مريريريريريريريري 

  
 ، ألنه ُسّمَي باسم الَجْنب. ِمالط وال ناكت. وقيل للعَُضديقول : بان ِمرفقاها عن جنبِها فليس بها حازٌّ 

 العَُضدان ، وقال الّراجز يصف بعيرا : : ِمالط ثعلب عن ابن األعرابّي : اْبنَا

ا فريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريّ ه  ذا تريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ الطريريريريريريريريريريريريَ اَل مريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريِ

  
َوفريريريريريريريريريريريريريا    ان فريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا راعريريريريريريريريريريريريريى بريريريريريريريريريريريريريرَاع َأجريريريريريريريريريريريريريْ

  
 :ههنا العَُضدان ألنهما المايران ، كما قال الراجز  فالِمالطان

َردْ  ل غريريريريريريريريريت  مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ ْوجريريريريريريريريرياء فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريري  ْ   يريريريريريريريريَس  ذا طريريريريريريريريال الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ ع الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ

  

 ِكاَل ِمالطْيها عن الزَّْور أََب ْ 

 هما العَُضدان. البَعير : ِمالَطي ما عن يمين الِكرِكرة وشمالها. وابنا الِمالطان وقال النَّضر :

 بالهاء : الِقشَرة الرقيقة التي بين َعْظم الرأس ولحمه. الِمْلَطاة مقصور ، ويقال الِمْلطى أبو عبيد عن الواقدي قال :

 مقصور. الِمْلطى ، وَشّجةُ  الِمْلَطى وقال شمر : يقال : َشّجه حتى رأيت

 أنه ممدود مذكَّر وهو بوزن الحْرباء. الَمْلَطاء وقال الليث : تقديرُ 

 الباضعة قال : ثم الُمْلطئة وهي التي تخرق اللحم حتى تَْدنُو من العظم.وشمر عن ابن األعرابّي أنه ذكر الّشجاج ، فلما َذكر 

 .الملَطى قال : وغيره يقول :

ميُم ِمْفعل ، وأنها ليست بأصلية كأنها من لََطْيُت بالشيء : إذا لَِصقت  الملطى قلت : وقول ابن األعرابّي يدل على أن الميم من

 : هذا نصف بيت ، وأتّمه اآلخر بيتا. فالٌن فالنا إذا قال مالَط به. ويقال :

ً  له َملّط يقال :  .تَمِليطا

 ، وهو البَْيع بال ُعهدة. الَملََطىوبِعتُه الَملََسى  وروى إسحاق بن الفرج عن األصمعّي :

ْملُ  قال الليث :: طمل   .ُطمول ، والجميع طملٌ  : الرجل الفاحُش البذيء ، الّذي ال يُبالي ما أتى وما قيل له : وأنه لَِمْلطٌ  الّطِ

 وقال لبيد :

ل  مريريريريريريريريريريْ وايريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريل  طريريريريريريريريريريِ وا يف الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ  أطريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريري 

  
زِ   وال يريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريا    خريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ّر املريريريريريريريريريريريريريريريري  َيريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ْمل عمرو عن أبيه قال :  : اللص. الّطِ

ْملُ  وقال ابن األعرابّي :  : الذئب. الّطِ

 : النَّصيب. الطملُ و: الثوب الّذي أُشبع َصبغه.  الطملُ و: الماء الَكِدر.  الطملُ و

 فالٌن : إذا شارك اللصوص. اْنطملو

 ثعلب عن ابن األعرابّي قال : السهمُ 
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 َل َّخ   ل ُ. امل مولو  ال َِّميل  
 : امل

 : الملطوخ بقيح أو َدِم أو غير ذلك ، وقال : الُمْطَمل وقال :

 فريريريريريكريريريريرييريريريريريف أبريريريريرييريريريريريريريه  الريريريريريلريريريريرييريريريريريريريَل وابريريريريريلريريريريريريرية  مريريريريريريريالريريريريريريريك  

  
هريريريريريريريريابريريريريريريريريزيريريريريريريريريلريريريريريريريري  يريريريريريريريريلريريريريريريريري  مريريريريريريريريِ ْع طريريريريريريريريَ ا يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريهريريريريريريريريا ملريريريريريريريريّ

  
يقول أبوها مالك ثأري ، أي : قتل لي حميما وأنا أطلبه بدمه فيقول : كيف يأخذني النوم ولم تُْسَب هي ولم يؤخذ أبوها ، ولم 

 .طميلها يُقّطع قِالدتها وهي

يب ، أي : تُلّطخ. تُطمل ألنها َطِميال وإنما ُسّميت الِقالدة  بالّطِ

 اإلبل َطَملت : السَّْيُر العنيف ، يقال : الطملُ و وتُْرُمطة ، كلُّه الطيُن الرقيق قال : طملةولفراء : صار المارد َكلَّة أبو عبيد عن ا

 ، وكذلك القروح. أطُملها َطْمال

ماللُ  سلمة عن الفّراء :  : اللص. الّطِ

 : الذؤب. الطماللُ و

 .مّطالو مُطول بحقي ، وهو َمَطلَنِيوبحقي  ماَطلَنِي الدَّين ، يقال :: مدافعتُك  الَمْطلُ  قال الليُث :: مطل 

حديدةَ البَْيضة التي تُذاب للسيوف ، ثم تحمى وتُضرب ،  المطال أيضا َمدُّ  المطلو قال : «الغَنِّيِ ُظلم َمْطلُ »في الحديث : و

 حة.فيجعلها صفي المطل ثم طبَعها بعد مطلها المطال وتمد وتُربَّع ، يقال :

ندة. المطيلةُ و  : اسُم الحديدة التي تُمَطل من البَْيضة ومن الزَّ

 الطُّول. : المطلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 المضروب طوال. : الممُطول أبو عبيد عن الفراء :

في الحق مأخوذٌ منه ، وهو تطويل الِعَدة التي يضربها  المْطلُ وقلت : أراد الحديد أو السيف الّذي ُضرب طوال كما ذكره الليث. 

 الغريم للطالب.

 : إبٌل منسوبةٌ إلى فَْحل ، وقال أبو َوْجزة السَّعديُّ : الماِطِليّةُ و

َرّفِل 
 
   كَفحل اهلَجان املاطِلِي امل

 : ِميقَعةُ الحداد. الممطلواللص.  : الِمْمَطلُ  عرابّي قال :ثعلب عن ابن األ

 : مكتب ثياب العرائس بالذهب ، انتهى. المطملو: الذئب  المطمل

 ابب الطاء والنون

 ط ن ف
 مستعمالت. فطن :ـ  نفطـ  نطفـ  طفنـ  طنف

نّة ، أي : قارف لها ، يقال : طنّف ابن شميل : يقال :: طنف   لألمر فاعلوه. طنَّف فالن للّظِ

نفُ  وقال الليث :  بهذه السرقة. يطنّف ، أي : اتهمته. وفالنٌ  طنّفتهو، أي : ُمتهم.  ُمطنَّف : نفس التهمة ، يقال : رجل الّطِ

 بهذا األمر ، أي ُمتهم. لَطنفٌ  وإنه

 : الطُّنُفُ  أبو عبيد عن األصمعّي :
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 وأنشد قول األفوه األودي : (1)[السيور]

 رافها ملا اجتلى ال َّلف     كأن أط
 : شاخٌص يخرج من الجبل فيتقدم كأنه َجناح. الطُّنفُ  وقال األصمعّي :

فالٌن َجدار جاره وِجدار داره : إذا فوقه شجرا أو شوكا يَصُف تسلّقه لمجاوزة أطراف العيدان  طنَّف قلت : ومن هذا يقال :

كة رأسه.  المشّوِ

 أيضا ، شبّه بطنف الجبل. طنف يُْشرع فوق باب الدار.قال ابن األعرابّي : يقال للجناح 

 الجبل : ُطنف وقال أبو ذُؤيب يصف َخِليّة َعَسل في

هريريريريريريريا َرٌب بريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  أيوي مريريريلريريرييريريريكريريري   فريريريمريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
راق  وانُِّل   ا بريريريريريريريريريريريريريريِ ف أعريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريري      طريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وهي الُكنّة وجمعها الكنَّات.جميعا : السَّقيفة تُشَرع فوق باب الدار ،  الطُّنُفو الطَّنَف أبو ُعبيد عن األصمعّي :

 .الَمْطفُون الحبس ، يقال : َخّلِ عن ذلك : الطَّْفنُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: طفن 

 : الَحْبُس والتََّخلُّف. الطَّفَانينُ وقال : 

 إذا مات ، وأنشد : َطفَن : الموُت : يقال : الطَّْفنُ  وقال الُمفَضَّل :

ى الريريريريريريريريزَّْور عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ْن ألريريريريريريريريْ ريريريريريريريريى ر مسريريريريريريريريَ حريريريريريريريريَ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
َن   فريريريريريريريريريريَ ه مسريريريريريريريريريريىت طريريريريريريريريريريَ راث  ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ ْذفريريريريريريريريريريا وفريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
 : نَعُت سوء في الرجل والمرأة. الطَّفَانِيَةُ  اللّيث :

 : إذا صّوت. نفَط يَْنِفُظ نفيطاونزب الظبي نزيبا ،  أبو عبيد عن أبي الجراح والكسائي :: نفط 

 من أنفها. : النافطةو: من ُدبُرها ،  فالعافطة ، نافِطة أبو عبيد من أمثالهم : ما لَه عافِطة وال

 الماعزة. : النافطةو: الضائنة ،  فالعافطة ، نافطة ابن السكيت عن األصمعّي : ما له عافطة وال

 الماعزة إذا َعِطَست. : العافطة وقال : وقال غيره من األعراب :

 : العنز. النّافطةُ والنعجةُ ،  : العافطةُ  وقال الليث عن أبي الدُّقيش :

 الشاة. : النافطةو: األَمة ،  العافطةُ  وقال غيره :

 : ُعطاُسها. النّْفطُ والُحَصاص للشاة  : العَْفطُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .نَِفيطاو نَِفطت تَْنفَط نَفَطا أبو ُعبيد عن أبي زيد : إذا كان بين الجلد واللحم ماٌء قيل :

 ، وأنشد : نَفّاطاتٍ  : ذاتُ  نافِطةٌ  وقال أبو عمرو : َرْغَوةٌ 

 مَسَلٌ  فيه ر غا َنواِف   و   
 : بَثْرةٌ تخرج في اليَِد من العمل مألى ماء. النَّْفَطةُ  وقال الليث :

__________________ 
 (.  ن ف) (224/  9)« اللسان»( من 1)
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 لغتان : حالبة جبل في قعر بئر توقد به النار. النِّْفطو النَّْفطوقال : 

 : َضْرٌب من السَُّرج يُستصبَح بها. النَّفاطاتو

 .النفط أيضا : الموضع الّذي يُستخرج منه النّفاطةُ ووالنار.  بالنّفط : أَدَواٌت تعمل من النحاس يُرمى فيها النّفاطاتوقال : 

 ِفْطنة فذُو الفَِطنُ  له. فأما فاطنٌ  ، فهو يَْفُطن فِطنةً  لهذا فََطن وقد الفََطنو،  الِفطنة بيِّنُ  فَِطنٌ  قال الليث : يقال : رجل: فطن 

 إاّل القليل. فَِطنا ، أي : صار فَُطنولألشياء ، وال يمتنع كلُّ فعٍل من النُّعوت من أن يقال : قد فَعُل 

 .تفِطينا لهذا األمر فّطْنتُهوقال : 

 .فَطينو فَطونةو فَُطونو فَُطنو فَِطن اللحياني : رجلٌ وقال 

 ، أي : ِفْطنَة. فُْطنٌ  ؛ ويقال : ليس له فِطانةو فَطانةً و فِْطنَةً  له وبه وإليه فَِطْنتُ  قال : ويقال :

 : الّرُجل الُمريب. النَّْطفُ  أبو زيد :: نطف 

 العَْيب. والَوْحُر : النَّْطف سلمة عن الفراء :

 َوِحُرون نجسون كفّار. نَِطفون ابن األعرابّي : مرَّ بنا قومٌ ثعلب عن 

 : التَّلَطُّخ بالعَيب ، وقال الكميت : النّْطفُ  الليث :

َه مريريريريريلريريريريريريريه   فريريريريريريري ع مريريريريريريريا لريريريريرييريريريريريس مريريريريريلريريريريريريريك ولسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ف قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     ني مريريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريا رِْدفريريريريريريريريريريريَ

  
بفجور ،  يُْنطف وء أي يلطخ. وفالنٌ بس يُنطف على أنهما اجتمعا عليه مترادفين فنَصبهما على الحال. وفالن« ردفين»قال : 

 أي : يُقذف به.

 الجرح. أنَطف : َعْقُر الُجرح ، يقال : النَّْطفوقال : 

، وكذلك الّذي أشرفت  نَطف نَطفا : الّذي قد أشرفَْت َدبَرتُه على الَجْوف ، يقال : النَّْطفُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي قال : البَِعيُر :

 َشّجته على الدماغ.

 .نَطفة الفُْرطة ، الواحدة : النََّطفُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو قال :

 ، وهي الصافية اللّون. نَطفة : اللؤلؤ ، الواحدة النُّطف وقال الليث :

 ، ُشبّهت بقطرة الماء. نَُطف وجمعها نُطفة قال : وقال بعضهم : يقال للواحدة

طة بتُوَمتَى قُْرط. ُمنَطَّفة وَوِصيفة  ، أي : ُمقَرَّ

باح. نَُطوف وليلة  : تمطر حتى الصَّ

 وقال العجاج :

   كأّن ذا َفّ امة  م لَ فَّا 
 وقال األعشى :

ٌف  عريريريريى هبريريريريريريريا ذو ُّجريريريريريريرياجريريريريريريريا  لريريريريريريريه نريريريري  ريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل   مريريريريريريريِ تريريريريريَ عريريريريريْ ر ل مريريريريري   مريريريريري  ريريريريريلريريريريريَّ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريَل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 .للنُّطفة  الُجْرعة. قال : وال فعلمن ماء مثلُ  نُطفةٌ  أبو ُعبيد عن أبي زيد : يقال في الِقربة
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. ورأيت أعرابيّا َشرب من َرِكيّة يقال لها : َشِفيّة ، وكانت نُطفة ، وللماء الكثير نُطفة قلت : والعرب تقول للمويهة القليلة :

 باردة. لنطفة غزيرةَ الماء فقال : وهللا إنها

مة فجعل الخمر  : نُطفةً  وقال ذو الرُّ

 
 
 ْزن يف ن  ِف ا مِر   َت  ع ماِء امل

 [.37 القيامة :] ((37) ىنََلْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍ  ْيُْ أَ ) فقال : نطفةً  وَسّمى هللا جّل وعّز الَمنِيَ 

ال يخشى إال  النُّطفتْين ال يزاُل اإلسالم يزيد وأهلُه حتّى يسيَر الراكب بين»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبّي و

 .«جورا

: بحَر الَمْشِرق وبحَر المغرب ؛ فأّما بحر المشرق فإنه ينقطع عند نواحي البصرة ، وأّما بحر المغرب فمنقطعه  بالنطفتين أراد

 عند القُْلزم.

أراد أن الرجل يسير  وسلمعليههللاصلىاَء الفُرات وماء البحر الّذي يلي ُجّدة وما واالها ؛ فكأنه م بالنطفتين وقال بعضهم : أراد

 في أرض العرب بين ماء الفرات وماء البحر ال يخاف في طريقه غير الضالل والَجْور عن الطريق.

: إذا قَطر ، ومن  نَطفاناو يَْنطُف نَطفا الماءُ  نَطف ل :: القَطز ، يقا النّطفُ وإذا بَِشم.  : يَنطف نَطفا فالن نَطف وقال أبو زيد :

 فقال : ناطفا قبل استضرابه ، أي : يَقطر قبل ُخثورته ، وجعل الَجْعِديُّ الخمر يَْنطف ؛ ألنه ناطف هذا قيل للقُبَْيط

ون كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريرياو      فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق يريريريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريري 

  
ال  فريريريريريَ لريريريريريْ فريريريريريَ وا انطريريريريريفريريريريريريريا مريريريريرين أذرِعريريريريريريريا   مريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريري 

  
 البحر وماه. أي : ،النُّطفة قََطعنا إليهمفي الحديث : و

ز. التَّنطُّف وقال الليث :  : التعَزُّ

 نَِضفُون صقارون ، أي : نجسون كفار. نَِطفون وقال ابن األعرابّي : َمرَّ بنا قومٌ 

 ط ن ب
 مستعمالت. بنط :ـ  بطنـ  نبطـ  نطبـ  طبنـ  طنب

، وعلى وزنه  البِيَنطُ  لنون بياٍء كان مستعمال ، يقول أهُل اليَمن للنساج :فهو مهمل ، فإذا فُصل بين الباء وا بنط أما: بنط 

 البِيَْطر ، وقد مرَّ تفسيره.

الجسد :  أطنابُ وعروٌق تتَشعّب من أُرومتها.  الشجر : أطنابُ و: َحبُل الِخباء والسُّرادق ونحوهما.  الطُّْنبُ  قال الليث :: طنب 

 وتشّدها.َعصب تصل المفاصل والعظام 

 ، أي : ُطْنُب بيته إلى ُطْنب بيتي. مطانِِبي وقال شمر : يقال : هو جاِري

 ، واحدتها أَِخيّة. األطناب األواِخيُّ : أبو ُعبيد عن أبي زياد والكالبي :

 : المبالغة في مدح أو َذّمِ ، واإلكثار فيه. األطنابُ و

 : السَّيُر الّذي على رأس الَوتَر من القَوس. اإلطنابةُ  وقال األصمعّي :
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 .ُمَطنَّبةٌ  وقال الليث : هو َسير يوصل بوتر القَوس العربيّة ، ثم يُدار على ُكْظرها. وقَْوسٌ 

 وقال النَِّمر بن تَْولب :

ه   كريريريريريريريأّن امريريريريريريريرأ يف الريريريريريريريلريريريريريريرياس كريريريريريريريلريريريريريريريَه ابريريريريريريريَن أ مريريريريريريريَّ

  
   ِ لريريريريريريريِ ج  مريريريريرين بريريريريري ريريريريرين َدجريريريريريلريريريريريريرية مريريريريري  ريريريريريْ لريريريريريَ  عريريريريريلريريريريريى فريريريريريريَ

  
في كالمه : إذا أبعد ، يقول : من كنت أخاه  أطنب : بعيد الذهاب ، يعني هذا النهر ، ومنه : ُمْطنِب على نَْهر على فَلَج ، أي :

 فإنما هو على بحر من البحور من الخصب والسَّعة.

 : الِمصفاة. الِمْطنَبُ والمّداُح لكل أحد.  : الُمْطنِبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .األطانيب : َسيُر الِحزام المعقود إلى اإلبزيم ، وجمعه اإلطنابةُ  وقال غيره :

 وقال سالمة :

ة   يريريريريريريريَ  مسريريريىت اسريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريغريريري ريريرين  ريريريريريريرياء املريريريلريريريح ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريِ

  
ْه عريريَ ريريريريريريريْ   األطريريريريريريريانريرييريريريريريريريِ    َن قريريريريريريري  قريريلريريِ ريريريريريريريَ  يريريرْك ضريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الفََرزدق :: يتبَُع بعُضها بعضا ، ومنه قول  أطانيبُ  : األلباُب والُحُزم إذا استرخت ، وحيلٌ  األطانيب وقيل : عقدُ 

ِب   و  ٌ  يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياطع  سريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريَ  قريريريريري  رأى م صريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ق  غريريريريريريريريارا   أطريريريريريريريريانريريريريريريريرييريريريريريريريريِ     مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريِ

  
 : إذا كان طويَل القََرى ، وهو عيب ، ومنه قول النابغة : أطنبُ  من خيل وطير. وفرسٌ  إْطنابةً  يقال : رأيت

لريريريريريريريري    مريريريريريريريريِ ه  أبوَ  ا ريريريريريريريرييريريريريريريريريل حيريريريريريريريريَْ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  َّريريريريريريريريَِ ريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريَ     ٌج فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا وال طريريريريريريَ لريريريريريريَ  كريريريريريريبريريريريريريريْ اء  ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : بعيُد ما بين الطََّرفين ، ال يكاد ينقطع ، قال الطَِّرّماح : ِمْطنَابٌ  وجيشٌ 

ْ َوأب   الئريريريريريريريَ  غريريريريريريري  ح اَّريريريريريَ بريريريريريَ ذي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريّ مريريريريريِّ  عريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريرياِب   ل مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ َروان جبريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين َنريريريريريريريريريريَْ

  
 البيت ثم تَمَخضه.: أن تُعلِّق السقاَء من عمود  التَّطنيبُ  وقال أبو عمرو :

 .َمطانِب : حبُل العاتق ، وجمعه الَمْطنَبُ و

 وقال امرؤ القيس :

حريريريريريريريرييريريريريريريريريم و  وداء  مريريريريريريريري ريريريريريريريريل  الريريريريريريريريفريريريريريريريريَ   ذ هريريريريريريريريي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   َ  ريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريِ

َ
ي املريريريريريريريريريري َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريرياو تريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َ

 املريريريريريريريريريري

  
بَْت عند طلوعها :  ، وهي أشعَّةٌ تمتّد كأنها القُُضب. أطناب لها ويقال للشمس إذا تَقَضَّ

 يعني رّدها إلى مهر مثلها من نسائِها. ،بيتها أطناب ث تزّوج امرأةً على حكمها ، فرّدها إلىفي حديث عمر : أن األْشعو

 : الِقصاُر ، واحُدها إصار. األُُصرُ و: الطوال من ِحبَال األْخبية ،  األطنابو

 : ما َشدُّوا به البيت من الحبال بين األرض والطرائق. األطنابُ  وقال أبو زيد :

 الكسر.واألصر إلى 

 .َطبِن : إذا فَِطَن له فهو َطبَناو يَْطبَن َطبانةً  فالٌن لفالن َطبِنَ  قال الليث :: طبن 

 ، أطبَُن َطبَنا به َطبِنتُ  شمر : قال أبو زيد :
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 ، وهو اَ  ْع. طََبله  َأْطنَب طبانة  و 
 والتَّبانة واحٌد ، وهما شدة الِفْطنة. الطَّبانة قال : وقال أبو ُعبيدة :

، والتّبانة والتَّبانية ، واللّقانة واللَّقانية ، واللَّحانةُ واللَّحانية ، معنى هذه الحروف واحد.  الطبانيةو الّطبانة وقال اللحياني : هي

 تَبٌِن لَِقٌن لَِحٌن. َطبِنٌ  ورجلٌ 

ج روميّةً و  لها غالم رومي فجاءت بولد كأنه وزغة. فَطبِنَ  في الحديث : أن حبشيّا ُزّوِ

 لها غالم ، أي : خيّبها وَخَدعها ، وأنشد : َطِبنَ  قال شمر :

ل   وقريريريريريريريَ ة  مسريريريريريريريَ لريريريريريريريّ  فريريريريريريري ريريريريريريريلريريريريريريريه هلريريريريريريريا بريريريريريريريل أنريريريريريريريه مسريريريريريريريَ

  
ن    َرى بريريريريريريرييريريريريريريري  وبريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريِك طريريريريريريريابريريريريريريريِ َرى  لريريريريريريريفريريريريريريريِ  جريريريريريريريَ

  
 أي : رفيٌق بذلك ، داٍه ِخبٌّ عالم به.

 أي الناس هو. هو ، كقولك : ما أدري الطبن أبو ُعبيد : ما أدري أيُ 

 لعبة يقال لها السُّدَّر ، وأنشد : الطبَن وقال أبو العباس : قال ابن األعرابّي :

   يَبنْتَ يلَعنْبَ مسَواَ  ال َّنَبْ  
 : خّطةٌ يخطها الصبيان يلعبون بها مستديرةٌ يسمونها الرحا. الّطبنُ  وقال الليث :

ْبر ، وأنشد :  ويقال : الّطِ

ي  م  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ  مريريريريريريريرين ذكريريريريريريريرير أطريريريريريريريريالل  وَرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِف الريريريريريريريريريريريريّرِ     نب يف خمريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِّ

  
 ورواه بعضهم كالطَّْبل.

 .الُطبَأنينةو، وهي الطُّمأنينة  طابَنَهو، وطاَمن له ظهره ،  اطبأنَ واللحياني : اطمأّن قلبُه ، 

 .ُطْبنٌ  نبور :: صوُت الطُّنبور ، ويقال للط الطُّْبنَةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 وأنشد :

غريريريريريريريريريريتأب   ا بريريريريريريريريريرينْي  ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريري  ك مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريَّ   و   غريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ نْب ال يريريريريريريريريَ وِر الريريريريريريري ريريريريريريريُّ  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم كريريريريريريريعريريريريريريري 

  
 : حبُل العاتِق ، وأنشد : النََّطابُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: نطب 

ربريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريه   حنريريريريريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا بريريريريريريريريريه   لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ا بريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريري 

  
 ، وأنشد : النَّواطب : الِمْصفاةُ ، وُخُروق الِمصفاة تُْدَعى الِمْنَطبُ و الِمْنَطبَةُ وقلنا به ، أي : قتلناه ، قال : 

 ابتزاِل و   ِذي َنواِطَ  
 أُذُنه بمعنًى واحد. أُذنَه ، وأنقر ، وبَلّط أْنطب : نَْقُر األُذن ؛ يقال : النَّْطبُ  عمرو عن أبيه :

 الماء ، أي : أنبطناو نُبوطاو يَْنبِط نَْبطا ماؤها نَبَط من قَعر البئر إذا ُحفرت ؛ وقد يَْنبُطُ  : الماء الّذي النَّبَطُ  قال اللّيث :: نبط 

 .النَّبَط يقال لذلك الماء :استنبطناه وانتهينا إليه. قال : وكذلك ما يتحلّب من الجبل كأنه َعَرٌق يخرج من أعراض الصخر ؛ 

 ، أنبط أبو ُعبيد عن أبي عمرو : َحفَر فأثلَج إذا بلغ الطين ، فإذا بلغ الماء قيل :
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 فإذا َك  ر املاء  قيل : أماَه وأْمَهى ، فإذا بل  الّرمَل قيل : أْسه .
 .النَّبَط ْنِجُز : فالٌن قريُب الثَّرى ، بعيدُ وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للرجل : إذا كان يَِعُد وال يُ 

، إذا ُوصف بالِعّز والَمنَعة حتى ال يجد عدّوه سبيال إلى أن يَتَهّضمه فيما تحت يده ، وقال  نَبَُطه وقال غيره : يقال فالٌن ال يُنالُ 

 الشاعر :

راه مريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريال  عريريريريريريريريريريريريَ  وُّه   قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  ثريريريريريريريريريريريريَ

  
وب    واِن قريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريا  يب اهلريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريريَ

  
 : البيضاُء الجنبْين. وقال أبو ُعبيدة : إذا كان الفرس أبيَض البطن فهو النَّبطاءُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد في شيات المعزى قال :

مة يَِصف الصبح : أنبط  ، وقال ذو الرُّ

 كِم ريريريريريريريل اَِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان األْنبِ  الَبْ ن قريريريريريريريائمريريريريريريريا

  
لُّ فريريريريريريريالريريريريريريري  ْون  أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريرير  متريريريريريريريايريريريريريريريل عريريريريريريريلريريريريريريريه اجلريريريريريريري   لريريريريريريريّ

  
ُمَوّشحةٌ  : نَبطاءُ  : بياٌض تحت إبط الفرس ، وُربّما َعُرض حتى يَْغَشى البطن والصدر. قال : وشاةٌ  النُّْبطةُ و النَّبَطُ  وقال الليث :

كالَحبَش  النَّبِيطُ و النَّبَطُ وببياض. قال :  نَبطاء بسواٍد ، وإن كانت سوداء فهي نَبطاء ُمْحَوّرة ، فإذا كانت بيضاء فهي نَبطاء ، أو

: هو الكامان  األْنباط . قالوا : وِعلَلُ األنباط ، وهو اسم ِجيل ينزلون السَّواد ، والجميع نَبَِطيّ  والنِّسبة والَحبِيش في التقدير. قال :

 الُمذاب يُجعل لَزوقا للجرح.

 نَِطّي.وبِنَاطي ، وال تقل بَ  نُبَاِطي ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال رجل

 الفقيه : إذا استخرج الِفقَه الباطَن باجتهاده وفَْهِمه. وقال هللا تعالى : اْستنبطو. النبط فالن : إذا انتمى إلى تَنَبّط وقال غيره :

ُهمْ ) جاج : معنى [83 النساء :] (َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبُطونَُه ِمن ْ  ستخرجونه ، وأصله منفي اللغة : ي يَْستَْنبُِطونَهُ  ، وقال الزَّ

 في َغْضراء ، أي : استنبط الماء من طين ُحّر قال : أنبط ، وهو الماء الّذي يخرج من البئر أّوَل ما تُحفر ، يقال من ذلك : النَّبَط

وا النَّبَطُ و  وفة بالدَّْهناء.ويقال : النُِّمْيط َرْملةٌ معر النُّبيط الستنباطهم ما يخرج من األرضين. ووْعَساءُ  نَبطا إنما ُسمُّ

 .بَُطْين : البَْطن كثيرة لما فوق العشر ، وتصغيرُ  بطونٌ وإلى العشر ،  أْبُطن : بَْطُن اإلنسان معروف ، وهي ثالثة البَْطنُ : بطن 

الَحَمُل والشرَطان بُرج  بطن : نجٌم من منازل القمر بين الَشرَطْين والثَُّريا وأكثُر ما جاء مصغّرا عن العرب وهو البَُطْينُ و

 قرناه.

 بِطانة : إذا كان خاصا به ، داخال في أمره. ويقال : إن فالنا لذو بُطونا به يْبُطن فالن بفالن بََطن أبو حاتم عن األصمعّي :

 بفالن ، أي : ذو علم بداخلة أمره.

أدخله في أمره وُخّص به دون غيره ، وصار من : إذا  ُمْبَطن فالنا دوني ، أي جعلتَه أَخصَّ بك مني ، وهو أْبطنتَ  ويقال : أنت

 أهل َدْخلَتِه وقال هللا جّل وعّز :
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 [.118 ل عمران : ] (َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا ِبطانًَة ِمْن ُدوِنُكمْ )
 لفالن ، أي : ُمداِخٌل له مؤانس. بِطانةٌ  ، يقال : فالن يُستبطنونو: الدُّخالء الذين يُنبسط إليهم  البَِطانةُ  قال الزجاج :

 والمعنى : أن المؤمنين نُهوا أن يَتّخذوا المنافقين خاّصتهم ، ويُفضوا إليهم بأسرارهم.

 فالن الّسيَف َكّشه : إذا جعله تحت َخْصره. أبطن وقال األصمعّي : يقال :

هارة ، قال هللا تعالى :  البَِطانة وهي تَْبطينا فالن ثَْوبه بّطن ويقال :  [.54الرحمن : ] (َبطائُِنها ِمْن ِإْسَتَْبَقٍ )والّظِ

هارة البِطانة قد تكون [54الرحمن : ] (ُمتَِّكِئنَي َعلى فُ ُرٍش َبطائُِنها ِمْن ِإْسَتَْبَقٍ )قال الفراء في قوله :  ،  بطانة ِظهارة ، والّظِ

 العرب : هذا َظْهُر السماء لظاهرها الّذي تراه. وذلك أن كل واحد فيها قد يكون وجها. وقد تقول

 : ما بََطن من الثوب وكان من َشأْن الناس إخفاؤه. البَِطانةُ  وقال غير الفراء :

هارةُ و : ما ظهر وكان من شأن الناس إبداؤه وإنما يجوز ما قاله الفراء في ذي الوجهين المتساويين ، إذ َولى كّل واحد منهما  الّظِ

ْفُح اآلَخُر قوما آخرين ، فكلُّ وجه من الحائط ظهٌر لمن يَليه ، وكلُّ واحٍد من الوجهين  قوما لحائط يَِلي أحُد َصْفحيه قوما ، والصَّ

، ويجوز أن  بِطانة ظهارة ، وظهارتهُ  بِطانتهُ  ، وكذلك َوْجها الجبل وما شاكله. فأما الثّوُب فال يجوز أن تكون بَْطنٌ وَظْهٌر 

 ، وكذلك ما يَلينا من ُسقوِف البيت. بَطناون وجه السماء والكواكب ظهرا يُجعل ما يلينا م

 ، وأنشد : البَْطن له : إذا ضربه تحت فَبَطن وقال األصمعّي : يقال : َضرب فالن البعيرَ 

ْن لريريريريريريريريريه  را فريريريريريريريريريابريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري  وقريريريريريريريريريَ ربريريريريريريريريريه مريريريريريريريريري    ذا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريريريريّ ْتَاه ودوَن اجلريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريه ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بَطين ويقال : شأوٌ  .البُْطنان من األرض : الغامض الداخل ، والجميع البَْطنُ و. بُطونا : إذا َدخله يَْبُطنه الداء ، وهو بََطنه ويقال :

 ، أي : بعيد.

 وأنشد :

ى و  بريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريني أَداين الريريريريريريريريريريريَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
او   ْأوا بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريزأَب  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريري 

  
 : ما كان فوق العَِسيب. ُظْهرانُهوالريش : ما كان تحت العَِسيب ،  بَُطانُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

يش أَْوفَى وأتم ،  ببُْطنان ويقال : َرأََس سهمه بُظهران. ولم يَِرْشه  البُْطنان بَْطن الريش قصاٌر ، وواحد بطنانُ و، ألن ُظهراَن الّرِ

 قضيُب الريش في َوَسطه. : العَِسيبُ و، وواحد الظُّهران ظهر. 

 : إذا َعُظم بَْطنُه. بِْطنةً و يَْبَطن بَطنا الرجلُ  بَِطنَ  وقال غيره عن األصمعّي :

 وقال القاُلخ :

ْن و  ع أوالَدهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  مل َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ْن و   ٌة عريريريريريريريريلريريريريريريريريى غريريريريريريريريَ ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريه نريريريريريريريريريَ  مل ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 : وهي الِكظة. البِْطنة ويقال : ثَقُلت عليه

 أراد بالَخمصة : الجْوعة.خيٌر من َخمصة تتبعها ،  للبِْطنة ويقال : ليس

 ، أي : دخل بطنَه. فتبّطنه وأتى فالن الواِديَ  .بالبََطن ويقال : مات فالن

 : الِحزاُم الّذي يلي البَْطن. البَِطانُ و

 فمعناه أنه خميص البَطن. ُمبطَّنٌ  ، فإذا قالوا : رجلٌ  ِمبطان ويقال للذي ال يزال َضخم البَْطن :

 قال ُمتَّمم بن نُوْيرة :

   فىت  غَت ِمب ان العةيا  أْرَوعا 
يت : رجلٌ   .ُمبَطَّنة خميُص البطن. وامرأة : ُمبَطَّن الحرانيُّ عن ابن السّكِ

مة :  وقال ذو الرُّ

لريريريريريريريريريرياٌ   بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا   الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريالُِ مريريريريريريريريريري   َر ريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريِ اال  ى َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريواعريريريريريريريريريل يف الريريريريريريريريريرب 

  
 : يشتكي بطنَه. مبطونٌ  : عظيم البطن. ورجلٌ  بَطين ورجلٌ 

 : ال يهمه إال بَطنُه. بَطن إذا مات بالبطن. ورجلٌ :  «شهيدٌ  المبطون»الحديث : في و

 : إذا كان ال يزال ضخم البطن من كثرة األكل. ِمبطانٌ  ورجل

 : لهاتأوي« الظَّاِهُر َواْلباِطنُ »جّل وعّز : ومن صفات هللا  .البِطان ومن أمثال العرب التي تُضرب لألمر إذا اشتد : التَقَْت َحْلقتا

فليس ُدونَك  الباطنُ  اللهم أنت الّظاهُر فليس فوقك شيء ، وأنت» في تمجيد الّرب : وسلمعليههللاصلىروي عن النبي  ما

 .«شيء

 وقيل معناه : أنه علم السرائر والخفيات.

 كما علم كلَّ ما هو ظاهر للخلق.

 مجتَمع الدُّور واألسواق في قصبتها. من البَصرة والكوفة : الباِطنةُ  وقال الليث :

ى عن المساكن وكان بارزا. الضاحيةُ و  : ما تنَحَّ

 الراحة ، وَظهر الكف. بَْطنُ  ويقال :

ْجل. باطنُ واإلبط.  بطنُ  اإلبط ، وال يقال باطنُ  ويقال :  الخف : الّذي يليه الّرِ

 : الَّتي قد َخّصت. الباطنةُ  والنِّعمةُ 

 والظاهرةُ : التي قد َعّمت.

 : امتالُء البَْطن وهي األََشر من كثرة المال أيضا. البِْطنةُ و

ن ُروَي عن إبراهيم النََّخِعّي أنه كانو  لحيته ويأخذ من جوانبها. يُبَّطِ

نُ  قال شمر : معنى  لحيته ، أي : يأخذ من تحت الحنك والذّقَن الشعَر. يُبَّطِ

 األرض : ما تَواَطأ في بطون األرض سهِلها وَحْزنِها ورياِضها ، وهي قرار الماء وُمستْنقعُه ، وهو بُْطنانُ  وقال ابن شميل :

 .البطونو البواطن

الُكْرز : إذا كان يخبأ زاده في الّسفر ويأكل  بِطين من األرض ، وهي : أبطأ ُجفوفا من غيرها. ورجلٌ  باطنا يقال : أخذ فالنٌ 

 زاد صاحبه.
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  رجال :وقال ُرؤبة يَذمّ 

   أو ك ّرُّ  ْ ةي َب نَي الكرَُّّْ 
 ، أي : بَطنِها ويقال : أْلقت المرأة ذا
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 :  ذا  ضه. َب ِلها َول  . وأْل ه ال َّجاجة  ذا
 .ُمبَطنو َمْبطون وقال الليث : لحافٌ 

الوادَي ، أي : َدخْلت بطنَه  تبطْنتُ واألمر ، أي : َعِلمت باطنَه.  تبطْنتُ و .بباطنه بهذا األمر ، أي : أْخبرُ  أْبَطنُ  ويقال : أنت

 وجوْلُت فيه.

 والِحزاُم للّسرج. أبطنة للقَتَب خاّصةً ، وجمعُه البَِطانُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 .بِطانه البعير : إذا َشددت أبطنتُ  قال : وقال أبو زيد والكسائي :

 وقال ذو الرمة في بيت له :

ه أو مريريري  ريريريحريريري ادجريريريريريريري   ٌم أضريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريَف اإلبريريري ريريريريريريرياَن  ريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريَ     ْ الن والريري ريريَ س فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريأ ريرير الريريعريريريريريريريِ   ألمريريْ

  
 عليه فاسترخى ، فشبّه استرخاء ِعْكَميه عليه باسترخاء جناحيِ الظليم. بطانه شبّه الظليم بحمل أدعج أضعف َحادُجه َشدَّ 

 .بِطانة : َشددتَ  أبطنه البعيرَ  بََطنت أبو عبيد عن األصمعّي :

مة ، قلت :  أبطنت وقال : ال يجوز إال بََطنت وقد أنكر أبو الهيثم هذا الحرف على األصمعّي :قلت :  ؛ واحتج ببيت ذي الرُّ

 لغةٌ أيضا. بََطنتو

 ويتمكن الحمُل منه. ويقال : بطنه َحمُل البعيِر وواَضعَه حتى يَتضع ، أي : حتى يسترخي على بُِطن ابن ُشميل : يقال :

 تَه : إذا باشرها ولََمسها.الرجل جاري تبّطن

 وقال امرؤ القيس :

 مل أتب ن كاعبا ذاَ  َ ْلخال و   
 في قوله : بطنُه بطنَها : إذا باشر تبطنها وقال شمر :

    ذا َأ  و لّذأب ال نيا تب لها 
 الَوظيف. ، وهما ِعرقان استبطنا الذراع حتى انغمسا في َعَصب أَبَطنان وظيفَي الفرس باطن وقال أبو عبيدة : في

 الفَْحُل الشَّْوَل : إذا ضربها كلَّها فلُقحت ، كأنه أودع نُطفَته بطونها. استبطن ويقال :

 ومنه قول الكميت :

فريريريا و  ْه و  ريريريَ َّ السريريريريريريريريريريريريريريَّ ل  والتري ريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريتب َن الَفحريريريْ

  
كريريريريريريريريْل   ْرتريريريريريريريريَ ع  اجلريريريريريريريريلريريريريريريريريادِب تريريريريريريريريريَ زهريريريريريريريريا بريريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  أبمريريريريريريريريْ

  

 ط ن م
 نطم : مستعملة.ـ  نمطـ  طنمـ  طمن

ا نطم   وطنم فإن الليث أهملهما.أمَّ

يل وغيره ، وهي النْطبَة بالباء أيضا. النْطمةُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال ::  [نطم]  : النّْقرة من الّدِ

 : فصوت العُود الُمطِرب. الَطنمة وأما:  [طنم]

 قلبه : إذا سَكن. اطمأن قال اللَّيث ::  [طمن]

 نفُسه. اطمأنتو
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، هي التي قد اطمأنت باإليمان وأخبتت  [27الفجر : ] ((27)َّي أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )ير قوله تعالى : وقيل في تفس

 لربّها.

 ، أي : ليسكن إلى المعاينة [260البقرة : ] (َولِكْن لَِيْطَمِئَن قَ ْلِب )وقوله تعالى : 
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 .ال ُّمأنيلة بع  اإل ان  لغي . واالسم  :
 إنما حلَّت فيها ِحذاَر الجمع بين الساكنين. اطمأن َظهره : إذا حناه ، بغير همز ؛ ألن الهمزة التي حلت في طامن ويقال :

 .اطمأن ، بالهمزة التي لزمت طأمن ومنهم من يقول :

 األْوسط ، يَلحق بهم التالي ويَرجع إليهم الغالي. النَّمطُ  خيُر هذه األمة أنه قال : عنههللارضيُرِوَي عن علّي : نمط 

 : هو الطريقة. النَّمط قال أبو عبيدة في

 .النَّمط يقال : الزم هذا

 أيضا : الضَّرب من الضُّروب والنَّْوُع من األنواع. النمطوقال : 

 ، أي : من ذاك النوع. النمط يقال : ليس هذا من ذلك

 وغير ذلك.يقال هذا في المتاع والعلم 

 والمعنى الّذي أراَده عليُّ أنه َكِره الغُلُو والتَّقصير كما جاء في األحاديث األُخر.

ْوج : النمطوقلت :  وال َزْوٌج إال لما كان ذا لْوٍن من  نمط ضروُب الثّياب الُمَصبَّغة ، وال يكادون يقولون : عند العرب والزَّ

 .أنماطا ، ويُجمع نمط ال يقال لهُحمرة أو ُخضرة أو ُصفرة ، فأما البياُض ف

 : ِطهارةُ الفراش. النمط وقال الليث :

 والنُّبيط معروفةٌ ، تُنبِت ُضروبا من النبات. النُّميط وَوْعَساءُ 

مة فقال :  ذكرها ذو الرُّ

حريريريريريريريْه بَوْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء الَلمي  كريريريريريريريأَنريريريريريريريا  فريريريريريريريأضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريا  َرى و ريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريري   ذ رَا األَثريريريريريريريل مريريريريريريرين وادي الريريريريريريري ريريريريريريري 

  

 [ابب الطاء والفاء]

 مهمل. ب : ط ف

 ط ف م
 استعمل من وجوهه : فطم.

ه فطمتْهوالّصبيَّ ،  فَطْمتُ  قال الليث :: فطم   : إذا فصلته عن َرضاعها. تَْفِطمه أمُّ

 فالنا عن عادته. فََطمتو .مْفُطومو فَِطيم وغالمٌ 

ى المرأةالّصبّي فصله عن ثَْدي أّمه وَرضاِعها ،  فَْطمُ والقطُع  الفَْطم وقال غيره : أصل  .فطيمةو فَطامو فاطمة وتَُسمَّ

 .«الفواطم اقطعه ُخُمرا واقسمه بين»قال لعلّي في بُرد ِسيََراء :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و

بنُت أسد ابن هاشم ، أمُّ علي بن أبي طالب ،  فاطمة . والثانيةوسلمعليههللاصلىبنُت رسول هللا  فاطمة قال القُتيبي : إحداهنّ 

 وكانت أسلمت ، وهي أول هاشمية َولدت لهاشمي.

 قال : وال أعرف الثالثة.

 .وسلمعليههللاصلىبنُت عتبة بن ربيعة ، وكانت هاجرت وبايعت النبي  فاطمة قلت : والثالثة
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، ولعلها الثالثة ، ألنها من أهل البيت  عنههللارضيبنُت حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ،  فاطمة : الفواطم ومن

 .السالمعليهم
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 [مع امليم ابب الطاء والباء]

 ط ب م
 ، ويقال بالتشديد. بُْطمة : شجُر الحبة الخْضراء ، والواحدة البُُطم الليث :: بطم 

ْرو : البُطم ثعلب عن ابن األعرابّي :  َحبةُ الخضراء. والضَّ

 الحبة الخضراء. :ـ  ُمثقلـ  البُطَّم األصمعّي :أبو عبيد عن 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة
 يتَّبع مخارج الحروف. وتأليفها :ـ  1

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

 هللا المعافري في قوله :وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد 

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

اد  و  نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ااجلريريريرييريريريريْ هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ  يريريريريريَ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريري َّال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاءٌ   َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   وُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  
 أبواب الكتاب على الوجه التالي :يجري نظام ـ  2

 أوال : المضاعف.

 ثانيا : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثا : أبواب الثالثي المعتل.

 رابعا : أبواب اللفيف.

 خامسا : الرباعي مرتبا على أبوابه.

 سادسا : الخماسي بدون أبواب.



4814 

 



4815 

 

 فهرس اْلبواب اللغوية للجزء الثالث عشر من َذيب اللغة
 5 السني واللون أبواب

 5  ب السني واللون مع الفاء
 11  ب السني واللون مع الباء
 13  ب السني واللون مع امليم

 18  ب السني والباء وامليم معهما
 19 هذه أبواب ال الثي املعتل من مسرف السني

 19 أ له السني مع الزاي قلم أتتلفا
 19  ب السني مع ال اء

 23 السني وال ال ب 
 32  ب السني والتاء
 34  ب السني والراء
 47  ب السني والالُ
 53  ب السني واللون
 63  ب السني والفاء
 67  ب السني والباء
 75  ب السني وامليم

 84  ب اللفيف من مسرف الّسني
 100 أبواب ر عي السني
 100  ب السني وال اء
 103  ب السني وال ال

 106 السني وال اء ب 
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 106 والسني والالُري  ب السني والراء 
 111 كتاب الزاي

 111 أبواب املضاعف من مسرف الزاي
 111  ب الزاي وال اء
 111  ب الزاي والتاء
 111  ب الزاي والراء
 114  ب الزاي والالُ
 117  ب الزاي واللون
 118  ب الزاي والفاء
 119  ب الزاي والباء

 121 ي وامليم ب الزا
 124 أبواب ال الثي الصحيح من مسرف الزاي

 124 أبواب الزاي وال اء
 125  ب الزاي وال ال
 128  ب الزاي والتاء

 129 والزاي ق  أ له مع اليتاء ومع الذال ومع ال اء      ر اَّروف
 129 أبواب الزاي والراء
 144 أبواب الزاي والالُ
 153 أبواب الزاي واللون

 159 اي والباء مع امليم ب الز 
 161 أبواب ال الثي املعتل من مسرف الزاي

 161  ب الزاي وال اء
 162  ب الزاي والتاء

 163 أ  له الزاي مع اليتاء، وأ  له مع الذال ومع ال اء
 163  ب الزاي والراء



4817 

 

 172  ب الزاي والالُ
 174  ب الزاي واللون
 179  ب الزاي والفاء

 182 والباء ب الزاي 
 185  ب الزاي وامليم
 189  ب لفيف الزاي

 196 أبواب الر عي من مسرف الزاي
اسّية  197 ومن ع 

 198 و كتاب الزاي
 كتاب ال اء

 199 أبواب املضاعف مله
 199  ب ال اء وال اء
 199  ب ال اء والذال
 199  ب ال اء وال اء
 200  ب ال اء والراء
 202  ب ال اء والالُ
 205  ب ال اء واللون
 206  ب ال اء والفاء
 207  ب ال اء والباء
 209  ب ال اء وامليم

 212 أبواب ال الثي الصحيح من مسرف ال اء
 212 أبواب ال اء وال ال
 213 أبواب ال اء والتاء
 213 أبواب ال اء والذال
 213 أبواب ال اء وال اء
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 216 أبواب ال اء والراء
 234 ال اء والالُأبواب 

 244 أبواب ال اء واللون
 255 يم ب ال اء والباء مع امل
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الطاء

 [ابب الطاء والدال]

 )وايء(ط د 
 ، وطد ، تطا ، طدي ، طود. [أطد]

إلى األرض ، وكان رجال مجبوال ، فقال عبد هللا :  فََوَطده زياَد بَن َعِدي أتاهأن  في حديث ابن مسعود :: أطد ـ  طديـ  وطد

 قال : إذا كان عليه إماٌم إن أطاعه أكفَره ، وإن عصاه قَتَله. ؟اْعُل َعنِّي ، فقال : ال حتى يخبرني متى يَهِلُك الرجُل وهو يعلم

إذا َوِطئْتَه  وَطْدتُه أَِطُده وطدا لى األرض ، وإثباتُك إيّاه ، يُقال منه :َغْمُزك الشيَء إ الوْطد قال أبو عبيدة : قال أبو عمرو :

اخ : َمْوطود وَغَمْزتَه ، وأَثْبَتّه ، فهو  ، وقال الشَّمَّ

ن مريريريريعريريريريهريريريريم  هريريريريم وكريريريري  بريريريريْ ة اَنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَ جريريريريْ بريريريريِ ق بريريريريِ  فريريريريريريرياَّريريريريَْ

  
ْوطريريريريريريريريريريودِ   عريريريريريريريريريريتوك جمريريريريريريريريريريَ ا غريريريريريريريريريريَت مريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريري 

  
 بها المكاُن فيُصلَُب األََساُس بناًء أو غيره. يُوّطدُ  َخشبةٌ  الِميَطَدةُ  الليث :

 : الثابُت. الّطاِدي عمرو عن أبيه :

 وقال أبو عبيد في قول القطامي :

 ال تريَ ّضى بواِقي َديْلها ال ادي  و   
ر الواو وقَلبَها ألفا ، ويقال : الواِطدُ  قَاَل : يراد به  ا ثَبَّته.إذ أَّطَدهوهللاُ ِللسلطان ُملَكه  َوّطدَ  ، فأَخَّ

 إذا ساَر. َوَطدوَ إذا َحُمق ،  َطادَ وإذا ثَبَت ،  طادَ  سلمة عن الفراِء :

دَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: طود  ف في البالد ِلطلب المعاش. َطوَّ  إذا طوَّ

د ، وقال غيره : أَطوادٌ  الجبُل العظيم ، وجمعه الّطْودُ  وقال أبو عبيد : َح به تَطويحا ،  تَْطويدا فالٌن بفالن طوَّ دووَطوَّ بنْفسه  َطوَّ

ح بها في المطاِوح ، وهي المذاهب. المطاودِ  في  ، وطوَّ

ّمة :  وقال ذو الرُّ

ه  ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريَ اب الريريريريبريريريريالَد بريريريريِ ة  جريريريريريريريَ  أ ريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريّ

  
اِود    ه املريريريريريريريري ريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ وَّمسريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى اهلريريريريريريريريول مسريريريريريريريريىت طريريريريريريريريَ
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 .الّطْود الُجلموُد الذي يَتََدْهَدى ِمن الطَّودِ  وابنُ 

 وقال الشاعر :

ا َوأب  فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريْ ا َدعريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  دعريريريريريريريريريريريو    ريريريريريريريريريريري 

  
رع    ود أْو هريريريريريو َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْو   بريريريريريريريه ابريريريريرين الريريريريري ريريريريريّ  َدعريريريريريَ

  

 [ابب الطاء والتاء]

 (وا يء)ط ت 
 أهمله الليث.

 إذا َهَرب. رواه أبو العباس عنه. تََطاوإذا َظلَم ،  تََطا وقال ابن األعرابي ::  [تطا]

 [ابب الطاء والظاء]
 أهملت وجوهها. (1)ط ظ 

 (2)ابب الطاء والذال 

 ([وا يء)ط ذ ]
 أن يَطوَل الَحنَك األعلى ويَْقُصَر األسفُل. الذََّوطُ  قال عمرو الشيباني ::  [ذوط]

 وقال أبو زيد نَْحَوه.

 أيضا ِصغَُر الذَّقَِن. الذََّوطُ وُسقَّاُط الناس ، قال :  الذََّوطُ  وقال أبو عبيد :

 ، وهو الَخْنُق حتى يَْدلََع ِلسانهُ. َذاَطه يَذُوطه َذْوطا وقال أبو زيد :

َعْنكبوٌت لها قوائِم ، وذنبُها مثُل الحبَّة من الِعنَب األَْسَود ، َصْفراء الظهر صغيرة  : أْذواط وجمعها الذَّْوطةُ  وقال أبو عمرو :

 .َذْوَطةُ ذُوِطيه أن يَْخَدَر َمراٍت ، ومن كالمهم : يا َذْوطهُ و،  يَذُوطَ  الرأس ، تََكُع بَِذنبِها فتُجِهُد من تََكعُه ، حتى

 انتهى وهللا أعلم.

 (3) (وا يء)ط ث 
 [.مستعملة]ثطا ، ثاط ، وطث ، طثا : 

شباُت الخ الثَُّطىوالعناكب ،  الثُّطىو إذا َخطا ، وثَطا إذا لَِعَب بالقُلّة ، قال : ثََطا أبو العباس عن ابن األعرابي :: ثطأ ـ  ثطا

غار.  الّصِ

 العَْنكبوُت. الثَُّطاةُ  وروى عمُرو عن أبيه :

ُ  وقال الليث : مّر بامرأة سوداء تَُرقُِّص َصبِيّا لها  وسلمعليههللاصلىجاء في الحديث أن النبي و،  الثَُّطاةُ  ُدويبة ، يقال لها : الثَّْطأَة

 وهي تقول :

ْرُِ   ذ َ الريريريريريريريريريريريريريريرية  ذ َ اَل   بريريريريريريريريريريريريريريريِن الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا   عريريريريريريريْه و َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي الريريريريريريري ريريريريريريريّ ريريريريريريريَ لريريريريريريري ريريريريريريريَ بريريريريريريريَ س  اهلريريريريريريريَ لريريريريريريريِ  َيريريريريريريريَْ
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 بَيُِّن الثََّطا ، وأرادت أنه يَمشي مشي الَحمقَى ، كما يقال : فالن يمشي ثَطٌّ  رجل إفراُط الُحمق ، يقال : الثَّطا وقال الليث :

__________________ 
 وهو مستعمل. .«  ذ : مهمل»( بع ه يف املب وعة : 1)
 .«الذأ   : االمتالء  »مستعمل ف   ، وقال :  ( أذ )،  ( ب ال اء والذال)( ذكر الليث يف 2)
 ووضعلاه هلا وف ا مللهاج األُّهري يف ترتي  األبواب. ( ب ال اء والذال)( أثبه يف امل بوع  قبل 3)
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ابة ، ال يعرف ق  َاته من َل َاتِِه ، قال : ال ث اته  َّمق ، ومله قوهلم : فالن من   اأب  موضريريريريريريريريع الرديف من ال َّ
 والّل اأب غ رَّأب الفرس ، أراد أنه ال يريْعِرف من مح ْ ه م َ  َُّ الفرِس من م ْؤ ره.

 ُمدَّْت بَماٍء وكأنه مقلوب. ثَأَْطةٌ  وهي الَحمأَة ، وقيل للذي يُفِرُط في الحمق : الثَّأَْطةِ  قال ويقال : إن أصل الثَّطا من: ثأط 

 : الَحمأَةُ. الطَّاءةُ و الدََّكلَةُ و الثَّأَْطةُ  أبو عبيد عن األحمر : أنه قال :

 . وأنشد شمر لتبع :الثَّأْطِ  وقال أبو عبيدة نحوه في

ا روهبريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  غريريري  غريريرييريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريِس عريريريِ  فريريريريريريريأتريريريى مريريريَ

  
لريريريريريريريريريريْ     ْرمريريريريريريريريريريِ ِ ويف عريريريريريريريريريرينِي ذي  ريريريريريريريريريري   َ ْ   مسريريريريريريريريريريَ

  
 الخشبات الصغار. الطثاوإذا لِعَب بالقلة ، قال :  طثا بن األعرابي :أبو العباس عن ا: طثا 

 .(3) إذا تََوطَّأَه حتى يَْكسره َمْوطوس فهو َوَطَسهو،  َمْوطوث فهو َوَطثَه يَِطثُه َوْطثا الَكْسر ، يقال : الَوْطسُ و الَوْطثُ : وطث 

 ابب الطاء والراء

 (وا يء)ط ر 
 ، طرأ ، طير ، رطى ، ريط ، ورط ، وطر ، أطر ، أّرط ، وطر ، طور. (طري ، طرو)طرا ، 

اني عن ابن األعرابّي : لحمٌ : طرأ ـ  طرا  .طراءةو َطُرَو يَْطُرو َطراوة غير مهموز ، وقد طريٌ  الحرَّ

 ، وقلما يُستَْعمل ألنه ليس بحادٍث. َطَراَءةو َطِري يَْطري طراوة وقال الليث :

اةُ وقال :  يب ، قلت :ض المطرَّ ة : رب من الّطِ يتْ  إذا ُمَطراةٌ  يقال ِلأللُوَّ  بِطيب ، أو َعْنبَر أو غيره. ُطّرِ

 والثَّرى. الّطَرى يَُكثّر به َعَدَد الشَّيء يقاُل : هم أكثر من الطََّرى وقال الليث :

وأصنافه ، وفي أحد القولين : كل شيٍء على وجه كلُّ شيء من الَخْلق ال يُحصى عدده  في هذه الكلمة : الّطَرى وقال بعُضهم :

 .الّطَرى األرض مما ليس من ِجبِلّة األرض من التراب والَحْصباِء ونحوه ، فهو

 َطْرأً وُطروءا ، إذا أتَيتهم من غير أن يعلموا. أَْطرأَ  على القوم طرأتُ  أبو زيد في كتاب الهمز :

 من مكان بعيد فَْجأَة ، قال : ومنه اْشتَق الُطْرآني. فالٌن علينا إذا خرج عليك َطَرأ وقال الليث :

 .الطُّرآني جبل فيه حمام كثير إليه يْنسب الحمام َطَرآنُ  وقال بعضهم :

، وهو خطأ ،  ُطورانيٌ  والعامة تقول : حمام ، من َطَرأَ علينا فالٌن أي َطلَع ولم نعرفه ، قال : ُطْرآني وقال أبو حاتم : حمام

 ي الرمة :وُسئل عن قول ذ
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ل قريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   ون عريريريريريريريريرين كريريريريريريريريري  ورِيريريريريريريريريريُّ  َأعريريريريريريريريرياريريريريريريريريريري   طريريريريريريريريري 

  
َذار املريريريريريريريري ريريريريريريريرياِدر  ن مسريريريريريريريريِ يريريريريريريريري وَن عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريَ

  
فقال : أراد أنهم من بِالد  ؟فقال : ال يكون هذا من َطَرأَ ، ولو كان منه لقال : َطْرئيَّون ، الهمزة بعد الراء ، فقيل له : فما معناه

 كما قال العجاج :« طوريون»الطَّور يعني الشام فقال : 

   َداَ  َجَلامَسْيِه ِمن ال ُّور َفمْر 
 فالٌن فالنا إذا َمَدَحه بما ليس فيه. أَْطَرى أراد أنه جاَء من الشام ، يقال :

 أَْطَرتْ  كما تُطروني ال» : وسلمعليههللاصلىقول النبي  ومنه فالٌن فالنا إذا مدحه بما ليس فيه ، أطرى وقال ابن األعرابي :

 النصارى عيسى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد هللا.

وذلك أنهم مدحوه بما ليس فيه فقالوا : هو ثالث ثالثة وإنه ابن هللا وما أشبهه من ِشْركهم  ، «لكن قولوا : عبد هللا ورسولهو

 وكفرهم.

ى إذا زاد في الثناء ، وفالن ىأْطرَ  عمرو عن أبيه :  من نفسه أي ُمتََحيِّر. ُمَطرًّ

دْت فيها الياء مثل الباِرّي والسََّراِرّي. الِطِريّان قال ابن السكيت : هو  للذي يؤكل عليه ، جاء به في باب حروٍف شّدِ

إذا تََجدَّد ،  َطَرىوإذا َمَضى ،  َطَرىوا أتى ، إذ َطرىوَ الغريب ،  الطَِّريُ والطَّبُق  الِطِريَّانُ  أبو العباس عن ابن األعرابي :

 إذا َزاَد في الثناء. أَْطَرىو

. َطِرَي يَطَرىوإذا أقبل ،  َطِرَي يَْطرى وقال في موضع آخر :  إذا مرَّ

 أي َغِريٌب. ُطْحُرورو ُطْمُرورو ُطخرورو طوِريٌ و ُطَورانِيٌ و طاِريٌ  عمرو عن أبيه : يقال : رجلٌ 

 : يعني الشباَب. أُْطُرَوانِيَّةٌ  لكّلِ شيءٍ ويقال : 

 شيء يُعمل مثُل النَّشاستج المتَلَبِّقَة. اإلْطِريَّةُ  بكسر الهمزة ، وقال َشِمر : اإِلطرية أبو عبيد عن األحمر : هي

، مثل  إطرية ْكِسر األلف فيقول :، وهو طعام يَتَِّخذُه أهُل الشام ليس له واحد ، قال : وبعضهم يَ  األُْطِريةُ  وقال الليث : يُقال له :

اء بالكسر ، وفتحها لَْحٌن عندهم ، ويقال ِللغرباء : إِطرية زْبنِيَة ، قلت : والصواب ، وهم الذين يأتون من مكان بعيد ، قلت  الطُّرَّ

 : وأصله الهمزة من طرأ يطرأ.

 سواء. أْخثَرتُهو أْعقَدتُهو إطراءً  العََسلَ  أَْطَرْيتُ  أبو زيد :

ال والذي نفسي »أنه ذكر المظالم التي وقعت فيها بنو إسرائيل ، والمعاصي فقال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي :  أطر

 .«أَْطراً  على الحق تَأِْطروه بيده حتى يأخذوا على يَِدَي الظَّالم

 وكليقول : تَْعِطفوه عليه ،  تَأِْطروه قوله : قال أبو عبيد : قال أبو عمرو وغيره :
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 .َأَطْرَته أتِطر ه َأْطرا    يء َعَ ْفَته على  يء  ف  
 قال طرفةُ يذكر ناقةً وضلوَعها :

ا اَنريريريريريريريِ فريريريريريريريَ لريريريري  كريريريْ ة  يريريريَ الريريريريريريريَ ْي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  كريريريريريريريَأن كريريريِ

  
َؤيريريريريريريريَّ   و   لريريريريريريريْ   مريريريريريريري  َه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يِّ  ريريريريريريريَ َر ِقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأطريريريريريريريْ

  
 شبَّه اْنِحنَاَء األضالع بما ُحنَِي ِمن َطَرفَْي القَْوس.

 َحْبنَاَء التميمي :وقال المغيرةُ بن 

لريريريريريريرياو  ن الريريريريريريري ريريريريريريريَ  أنريريريريريريريتريريريريريريريم أانٌس تريريريريريريري ريريريريريريريِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَن مريريريريريريريِ

  
كريريريريريريريريريريريريريم   تريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريِ راو ذا مريريريريريريريريريريريريرياَريف َأكريريريريريريريريريريريريريْ  أَتَطريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي إذا اْنثَنَى.

 .أُْطَرةٌ  إذا لَفَْفَت على مجمع الفُوِق َعقبةً ، واسم تلك العَقَبةِ  أَْطراً  السهم أََطْرتُ  وقال أبو زيد : يقال :

 .أَْطراً  السهمَ  أََطْرتُ  وقال أبو زيد : يقال :

 أَْن يُؤخذ َرماٌد وَدٌم فيُلَطَخ به َكْسُر الِقْدر ، وأنشد : األَْطَرةُ  وقال أبو عبيد : قال أبو عمرو :

 أِب ْطَرأْب   َقْ  َأْصَلَحْه ِقْ را  هلا 
 إذا قامت في بيتها ، وأنشد : تَأَطُّراً  المرأة تَأَطَّرتِ  وقال أبو زيد :

وارمسريريريريريريريريريا َن بريريريريريريريريريَ ىت قريريريريريريريريريلريريريريريريريريرين َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْرَن مسريريريريريريريريريَ  أَتَطريريريريريريريريريَّ

  
ْرهريريريريريريريَ   و   ِ يريريف  املسريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريا َذاَب السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ذ بريريَن كريريَ

  
 .اإلطار يَْبُدوَ ُسئل عمر بن عبد العزيز عن السُّنّة في قّص الشارب ، فقال : أْن تَقُصَّه حتى و

له ،  إطار الَحْيُد الشَّاِخُص ما بين َمقَّصِ الشَّاِرِب والّشفَة المحيط بالفم ، وكذلك كّل شيء أحاط بشيء فهو اإلطار قال أبو عبيد :

 قال بشر بن أبي حازم :

ع  وَ  يريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ يُّ بريريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يُّ مسريريريريريريريريريريَ لَّ اَّريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
م   طريريريريريريريريريريريريريريار    ة وحنريريريريريريريريريريريريريرين هلريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريرَاضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 م.أي ونحن محدقون به

 اْنئِطارا الشيءُ  انأََطرَ والبيت ، كالِمْنطقة حول البيت ،  إطاروالشَّفة ،  إطاروالُمْنُخل ،  إطاروالدُّف  اإلطار إطار وقال الليث :

 أي َعَطْفته ، فاْنعَطف كالعُود تراه ُمستديرا إذا جمعَت بين طرفيه.

اء قال :  َغْيري أي بَذْنب غيري. بأَِطيرِ  لمثل : أََخَذنيالذّْنُب ، ويقال في ا األِطيرُ  أبو عبيد عن الفرَّ

ْرتَنِيأَ وقال مسكين الدَّارمي :  جال وَكلّْفتَنِي ما يقوُل البََشْر. بِأَِطيرِ  بَصَّ  الّرِ

 .آِطرةٌ ورحم ، وَعَواِطَف رحم بمعنى واحد ، الواحدةُ آِصرةٌ  أََواِطرَ ووقال األصمعي : إنَّ بينهم ألََواِصَر َرحم 

 َطْفَطفَةٌ َغليظةٌ كأنها َعَصبة ُمَرّكبةٌ في رأس الَحَجبَِة وِضلَع اْلَخلف. األُْطَرةُ  أبو عبيدة : في كتاب الخيل :

ج.أَْن تَْبقَى الجاريةُ زمانا في بيت أَبََوْيها ال تَ  التّأْطيرُ  وقال ابن األعرابي :  تََزوَّ

 كل حاجٍة كان الَوَطر قال الليث :: وطر 
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يه  ِمن أمر كذا وكذا َوَطر ه لصريريريريريريريريريريريريريريامسبها فيها ِ َّة ، فهي أي  َوَطرِي ، ومل أ ع له ِفعال أك ر من قوهلم : َقضريريريريريريريريريريريريريريَ
 . طار ي ور.الَوَطر َأْوطار مساجيت ، و ع

في كالم العرب الَجبُل وقيل : إن سيناء  الطُّورُ [ 20المؤمنون : ] (ُطوِر َسْيناءَ َوَشَجَرًة ََتُْرُج ِمْن )قال هللا جل وعز : : طور 

. ُطوِريٌ  ما بالدار حجارةٌ ، وقيل : إنه اسم المكان ؛ والعرب تقول :  وال ُدوِريٌّ

 مثله ، وقال بعض أهل اللغة في قول ذي الرمة : ُطوَرانِيٌ  قال الليث : وال

ارِيريريريريريريريريري    ْريريريريريريريريريرية  َأعريريريريريريريريريَ لِّ قريريريريريريريريريريَ ن كريريريريريريريريري  ون عريريريريريريريريريَ وريريريريريريريريريريُّ  طريريريريريريريريري 

  
َذاَر املريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريرياِدرِ   َذاَر املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  َأو مسريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وهو َجبَل بالشام. الطُّور : أي َوْحِشيُّون يَِحيدون عن القَُرى ِحَذار الَوباء والتَّلف ، كأنهم نُسبوا إلى ُطوِريُّون وقال

 اء من بَلَد بعيد.إذا ج ُطوِريٌ  أي َغريٌب ، وحمام ُطوِريٌ  وقال أبو عمرو : رجلٌ 

قال : نُطفةً ثم َعلَقةً ثم ُمْضغة ثم عظما ، وقال  [14نوح : ] ((14َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطوارًا ))وقال الفراء في قول هللا جل وعّز : 

 أراد جّل وعّز اختالف المناظر واألخالق. غيره :

 أي أَصناٌف على حاالت شتى وأنشد : أطوارٌ  ة بعد تارةٍ ، والناسأي تار َطْورٍ  بعد َطْورا التّارةُ يقول : الطَّْورُ  وقال الليث :

 املْرء  خي َْلق َطْورا بع  َأْطَواِر و   
 أي كأنه يحوم َحَواليه ويدنو منه. بفالن : يَُطور َحَرانَا وفالن تَُطرْ  ويقال : ال

 األَتْيَة. الطَّْورةوفِناء الدار  الطَّْوَرةُ وأي حدَّه ،  َطْوَره الَحدُّ ، يقال : قد تعدَّى فالن الطَّْور أبو العباس عن ابن األعرابي :

هذه الدار ، أي حائُطها ُمتصٌل بحائطها  َطوارِ  ما كان َحْذِو الشيِء وما كان بِِحذائه ، يقال : هذه الدار على الطَّوارُ  وقال الليث :

 .طار يطور أيضا مصدر الَطواروهذا الحائط ، أي بِطوله ،  بَِطَوار يت َمعه َحْبالعلى نََسٍق واحد ، وتقول : رأ

 بكسر الراء أي أقصاه. أطَوِريهو أَطوَرْيه أبو عبيد عن أبي زيد : في أمثالهم في بلوغ الرجل النهاية في العلم : بلغ فالن

لألنثى ، وقال أحمد بن  طائرةٌ  ، وقلما يقولون : طائر لواحدمعروٌف ، وهو إسم جامع ُمَؤنٌث ، وا الطَّْيرُ  قال الليث :: طير 

،  ُطيور للواحد ، وَجَمعَه على َطْير ، وأبو عبيدة معهم ، ثم انفرد فأجاز أن يقال : َطائِر يحيى : الناس كلهم يقولون للواحد :

 وقال وهو ثقة.

في عنقه َعَملُه إْن  طائِره قال : [13اإلسراء : ] (َأْلَزْمناُه طاِئَرُه يف ُعُنِقهِ وَُكلَّ ِإنساٍن ) وقال الفَراء في قول هللا جّل وعّز :

 خيرا فخيرا ، وإْن شرا فشرا.

 ، َطْيَرهوَ  طائِره وقال أبو زيد : شقاؤه ، أفادني المنذري عن ابن اليزيدّي قال : قُِرىءَ 
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   ه وسعاَدت ه.واملع  فيهما : قيل : عمل ه ، و ت ه و ر ه ، وقيل : َ  ا
قلت : واألصل في هذا كلِّه أن هللا تبارك وتعالى لما َخلََق آدم َعِلم قبل َخْلِقه ذريتَه أنه يأمرهم بتوحيده وطاعته وينهاهم عن 

بسعادة َمن  َمْعصيته ، وعلم المطيَع منهم ِمن العاِصين ، والظاِلم ِلنَْفِسِه من الناظر لها ، فكتَب ما َعِلَمه منهم أجمعين ، وقََضى

وَُكلَّ ِإنساٍن َأْلَزْمناُه )َعِلمه ُمِطيعا ، وشقاَوة من علمه عاصيا ، فصار لكل َمن َعِلَمه ما هو َصائٌِر إليه عند إنشائِه. فذلك قوله : 
ِعْلَم الغيِب ، والحجة له بَْدءا في ِعْلم هللا من الشّر والخير ، وِعْلم الشهادة عند كونهم ، يوافق  طار أي ما (طاِئَرُه يف ُعُنِقهِ 

 أَطرتُ  تَْلَزُمهم بالذي يَْعَملُون ، وهو غير ُمخالف لما َعِلمه هللا منهم قبل َكْونهم ، والعرب تقول : أي صار له وخرج لََديه سْهُمه

ثته وحيازة كل ذي سهم منهم لكل منهم َسْهُمه ، ومنه قول لبيد يَذُكر ميراَث أخيه أْربِد بين ور فََطارَ  بَيَن القوم َطيَّرتَهوالماَل 

 َسْهَمه. فقال :

عريريريريريريريريا َ ائريريريريريريريريِ   األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريْ ت  عريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
الُ وَ   لريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريري  را والريريريريريريريريريريريريريريريزعريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريريريريريريِ  ِوتريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
، وَخلََصْت الرياسةُ  (ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اْْلُنْ ثَ َينْيِ )أي قُِسَم لهم  ِوتْراوَ  شْفعا ، وقوله : ِشْركٌ  : األْنِصباُء ، وأحدهما األْشراكو

الُح للذكور من أوالده.  والّسِ

َّن ِبَك َوِبَْن َمَعَك قاَل ):  السالمعليهوقال هللا جّل وعّز في قّصة ثمود وتشاؤمهم بنبيِّهم المبعوث إليهم ، صالح  قاُلوا اطَّْيَّ
يَّْرنا ومعنى قولهم ، [47النمل : ] (طاِئرُُكْم ِعْنَد هللاِ   : عزوجل، فأجابهم فقال هللا  تََطيَّرنا ، وهي في األصل تَشاَءْمنا اطَّ

، ألن العرب كان من شأنها  ِطيَرةو َطْيرو طائر أي شْؤمكم معكم ، وهو كفرهم وقيل للشُّؤم : [19يس : ] (طاِئرُُكْم َمَعُكمْ )

ْوا الشؤمَ  التََّطيُّرو، وزجُرها ،  الطَّير ِعيَافَةُ   ِطيََرةً و طائِراو َطْيرا ببارحها وبِنَِعيق ِغْربانها ، وأخذها ذاَت اليسار إذا أثاروها فََسمَّ

وال  ِطيََرةَ  قال : الوبها باطلة  ِطيَرتَهم أن وسلمعليههللاصلىِلتشاُؤِمهم بها وبأفعالها ، فأْعلَم هللا جّل ثناُؤه على لسان رسول هللا 

 هامة.

الكلمة الحسنة يَْسَمعُها عليل فتُوِهُمه بسالمته من ِعلَّته ،  التفاُؤلِ  وأصل ، يَتََطيَّر ّي عليه الصالة والسالم يتفاءل والكان النبو

يَرةووكذلك المِضلُّ يسمع رجال يقول يا واِجُد فيجد ضالَّته  ُمضادةٌ للفال ، على ما جاء في هذا الخبر ، وكانت العرُب  الّطِ

يَرةول مذهبها في الفا يَرة الفاَل واستحسنه ، وأَْبَطل وسلمعليههللاصلىواحٌد ، فأثبت النبي  الّطِ  ونهى عنها. الّطِ

ق والذهاب ،  التَّطايُرُ و، قال :  طاَر الطائِر يَطير طيَرانا وقال الليث : يقال يَرةوالتَّفرُّ  ، ومثل تََطيَّرتو اطَّيرتُ  اسٌم من الّطِ

يَرة  الِخيَرةُ. الّطِ
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، وهو الصبح الصادق  ُمْستَِطيرٌ  الفَْجُر إذا انتشر في األفُق َضْوُؤه ، فهو استطاروالغُبَاُر إذا انتشر في الهواء ،  استطارَ  يقال :و

م على الصائم األكل والشرَب والجماَع ، وبه تحل صالةُ الفجر ، وهو  الذي ذكره هللا تعالى  (اخْلَْيُط اْْلَبْ َيضُ )البيّن الذي يَُحّرِ

رحان ، وهو الخيُط األسوُد ، و م على الصائم في كتابه ، وأما الفجر المستطيل بالالم فهو المستَدقُّ الذي يَُشبّه بَذنَِب الّسِ ال يُحّرِ

 شيئا ، وهو الصبح الكاذب عند العرب.

 .ُمْستَطير هائٌج ، وللكلب وقال الليث : يقال للفَْحل من اإلبِل :

اني عن التَّْوزّي وثابُت بن أبي ثابت  استطارتْ ووقال غيره : أَْجعَلْت الكلبةُ  إذا أرادت الفحَل ، أخبرني بذلك المنذري عن الَحرَّ

 لفروق.في كتاب ا

 فالٌن سيفَه إذا انتزعه من ِغمده ُمسِرعا. استطار روى ابن السكيت عن أبي صاعد الكالبي : يقال :

 وأنشد في صفة سيوف ذكرها رؤبة :

فريريريريريريون األغريريريريريريمريريريريريريريادْ    ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريري  ريريريريريريتْ  مريريريريريرين جريريريريريري 

  
ادْ   رابريريريريريريريرييريريريريريريريريَع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ع يريريريريريريريريَ أَن  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
ْدع في الحائط إذا انتشر فيه ،  استطارو  استطارةً  فالٌن يُستطارُ  استُِطيرَ  البَْرق إذا انتشر في أُفُِق السماء ، ويقال : استطاروالصَّ

 إذا ذُِعَر. ُمْستَطارٌ  فهو

 وقال عنترة :

ْف  ِن تريريريريريريريريريْرجريريريريريريريريري  ْرَديريريريريريريريريريْ ِ  فريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
َك   يريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ ف  أَلريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريارَاو َرَوانريريريريريريريريريريريِ  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ال تقع إال على شيء ساكن من الَمَوات ،  الطيرَ  ، وأصله أنَ  الطَّير كأنما على رؤوسهم كانوا هادئين ساكنين :ويقال للقوم إذا 

 َمطارة ، وأرضٌ  فار فائرهو،  طار طائرهو،  ثار ثَائِرهُ  فَُضِرَب مثال لإلنسان ووقاِره وسكونِه. ويقال للرجل إذا ثار َغَضبُه :

 .الطَّْير كثيرة

 هللا. َطْير ، وال يقال طائِرك هللا ال طائِر وقال ابن السكيت : يقال

 العبّاس عن ابن األعرابّي أنه قال في قوله :وَرَوى أبو 

 َ تَّ  
َْلَ ِ   امل

   ذَِكيُّ الةَذى وامل
ى فَقَلَب ، وقال غيره : الُمَطيَّرُ والعُود الِهْنَديُّ ،  المْنَدِليُ  قال :  المشقُّق الُمَكسَُّر. المطيَّرُ  الُمَطرَّ

 أي الُجْهَد والغاية في أمره. أْطَوَريهْ  وقال ابن ُشَميل : بَلَْغُت من فالن

 بمعنى واحد. األقوِرينو األطوِرينو األَمّرينَ  وقال األصمعي : لقيُت منه

 أي َطَرفَْيه. أَْطَوَرْيهوركب فالن الدهر  وقال ابن الفََرج : سمعت الكالبي يقول :

 العرب : وقع فالنأخبرني المنذري عن المفضل بن َسلَمة أنه قال في قول : ورط 
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 .َوْرطة   يف
 قال أبو عمرو : هي الَهلََكةُ.

 وأنشد :

ة   ْن أْتِ  يريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَل هريريريريريريريريريِذي ا ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَّ

  
ْت  وْرطريريريريريريريريريريريريْه   ْرِب متريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريالق مريريريريريريريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َدَعةُ تقَُع فيها الغنم فال تقدر على التَّخلُّص منها يقال : الوْرطةُ  قال : وقال غيره : َطتِ  الَوَحُل والرَّ  وْرطة م إذا وقعْت فيالغن تَورَّ

 ، ثم صارت َمثال ِلكل شدَّة وقع فيها اإلنسان.

بةٌ تكون في الجبل تَُشقُّ على من وقع فيها. الَوْرَطةُ  وقال األصمعي :  أُْهِويَّةٌ ُمتصّوِ

 وقال ُطفَيل يصف اإلبل :

ه  ل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   أنريريريريريريريّ هريريريريريريريْ  هتريريريريريريرياب  طريريريريريريريريريَق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ور  ِورا     ع  و وعريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ اء يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريريَ

  
ط وقال شمر : يقال : في حديث وائل بن ُحْجر وفيه إذا ارتبك فيه فلم يَْسُهْل له الَمخرج منه ،  استَْوَرطَ وفالٌن في األمر ،  تََورَّ

قال : ويقال : إن معناه  .الِغشُ والَخديعةُ  الِوراطُ  قال أبو عبيد : «ِوَراطَ  ال ِخالَط وال»له :  وسلمعليههللاصلىوكتاب النبي 

ق بين ُمجتِمع ، وقال شمر ق وال يُفرَّ : أن يُوِرط إِبِلَه في إبٍل أخرى ، أو في مكان ال تُرى  الِوراط كقوله : ال يُجَمع بين ُمتفّرِ

 َطَرفة في َحْلقَتِه ، ثم جذْبتَه حتى الَجِرير في ُعنُق البعير إذا َجعَْلتَ  إيراطِ  مأخوذٌ من الِوراط بِعَْينها فيه ، قال وقال ابن هاني :

 تَْخنَُق البَعيَر ، وأنشد لبعض العرب :

وَر ِ 
 

ريريريريريريريريريريريريرير املريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريراهريريريريريريريريريريريريا يف اجلريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريبريريريريريريريريُّ   َة الريريريريريريريريتريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريَ يريريريريريريريرياِد  ريريريريريريريريَْ رَْ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
قها. يقال : قد الِوراط قال شمر ، وقال ابن األعرابي :  .أي َستَرها أَْوَرَطهاو َوَرَطها أن يَْخبَأها ويُفَّرِ

 أن يُغَيِّب مالَه ويجحد مكانها. الِوَراط قال ابن األعرابي :

ْيَطةُ  قال الليث وغيره :: ريط  ْيَطةُ  ، قلت : وال تكون ِرياطٌ  َمالَءةٌ لَْيَسْت بِِلْفقَين كلها نَْسٌج واحد وجمعها الرَّ إال بَْيضاَء ،  الرَّ

 .َرائَِطةُ  اسم المرأة وال يقال َرْيَطةُ و

 : العَاقِر من الرجال وأنشد : األِريطُ  ورطى ابن السكيت عن أبي عمرو :: أرط 

ني مريريريريريريريريريريريريريريريريرين األرِيريريريريريريريريريريريريريريريريري  رجريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريريريريرياذا تريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريري ِ   يريريريريريريريريريريريريِك  لريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ ل  أَيْتريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريَ َزنريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  

 ليَس ِبِذي مَسْزُ وال َسِفي ِ 

 ِمثْله. األريط قال الليُث في

 إذا ُدبغ باألْرَطى ، قلت : ُمَؤْرِطيٌ و َمأُْروطٌ  األعرابي : إهاب؛ ثعلب عن ابن  باألَْرَطى من الجلود المدبوغُ  المأروطُ  أبو عبيد :

، منبِتها الرمال لها عروق ُحمر يُْدبُغ بورقها أَساقِي اللّبن ، فيطيُب طعُم  األراَطى شجرةٌ ورقُها َعْبٌل مفتوٌل وجمعُها األْرَطاةُ و

 قَى ، إالَّ أن األلف في آخرهاعلى بناء فَْعلى مثل َعلْ  أَْرَطى اللَّبن فيها ، وقال المبرد :
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 وَعْلَ اأٌب ، قال : واأللف األو  أصلية. أرطاأبٌ  ليسه للتأنيث ألن الوامس أب
 لَْحٌن وإنما هو أْرَطتْ  ، وقال أبو الهيثم : األَْرَطى األرض إذا أخرجت أَْرَطت وقال أبو عبيد فيما أقرأني اإليادي عن شمر :

 أصلية. األرطى بألفين ألن ألف آَرَطتْ 

 قلت : الصواب ما قال أبو الهيثم.

. قال األصمعي : وُحبَِط مثلهُ اْطَرْوَرى اْطِريراءً  أبو عبيد عن أبي عمرو : إذا انتفخ بطُن الرجل قيل :): اطرورى [ ـ طرا]

 ؟بالطاء ال أدري ما هو أطروَرى سواء ، وأخبرني األيادّي عن َشِمر قال :

َظِري بطُن الرجِل يَْظَرى إذا لم يتمالك ِلينا ،  ، قلت : وقد َرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :قال : وهو عندي بالظاء 

 قلت : والصواب اْظَرْوَرى بالظَّاء كما قال َشِمر.

 .(1) (أن يُغَيَِّب مالَه ويَْجَحُد مكانها. انتهى وهللا أعلم الِوَراط ثعلب عن ابن األعرابّي :

 والَّلمابب الطاء 
 طول ، طلي ، أطل ، ألط ، لطأ ، لوط ، ليط. (وا يء)ط ل 

 ، وأنشد : الطُّول فالٌن فالنا إذا فاقَه في طال الليث :: طول 

رِيريريريريريريريريريريريَر أَراكريريريريريريريريريريرية   هريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ ْرنريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ  ُّ بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ

  
ن  طريريريريريريرياهلريريريريريريرياو   هريريريريريريريا  ذا الريريريغ صريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريْ فريريريَ لريريريْ يتريريريِ و بريريريِ عريريريْ ريريري   تريريريريَ

  
 فَلم تَنَْله. طاَولََها أي :

 ، وجمعُها األطَول الطُّولى نقيُض األقَصر ، وتأنيثُ  األطَولو، قال :  َطِويل ُطوال فهو طال يَُطول : الطويل قال : ويقال للشيء

جل إذا كان أهَوجَ  .الطَُّول الٌ و ُطَوالٌ  : رجلٌ  الطُّولِ  قال : ويُقَال ِللرَّ َولو. قال : ُطّوالةو َطوالةٌ  ، وامرأةُ  ُطوَّ  هو الَحْبلُ  الّطِ

 . وقال َطَرفة :جّدا الطويلُ 

ىَت  عريريريريريريريمريريريريريريرير َك  ّن املريريريريريريريوَ  مريريريريريريريا أ ريريريريريريري ريريريريريريريأ الريريريريريريريفريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريرياْه  لريريريريريريريرييريريريريريريريريَ ِ   لريريريريريريريريْ ى وثريريريريريريريريري  ْر ريريريريريريريريَ  

َوِل املريريريريريريريري  لريريريريريريريريكريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ

  
تماِديه في أمٍر أو تَراِخيه عنه ،  طال يا فالن ، إذا طاَل ِطَولُك ، وهما لُغتان ، ويقال : قد ِطيَالو ِطوال : الطَّويل وجمعُ 

 .طال ِطيَلُه وبعُضهم يقول : قد

 ُمدَّتُهُ. طالتْ  : أي ِطيَلُكو طال ِطَولُك وقال أبو إسحاق الّزجاج يقال :

َولو قال : .َطوالُكو ُطولُكو ِطيَلُكو طال ِطَولُك الحراني عن ابن السّكيت ، يقال : قد ل : الَحْبل الذي الّطِ للدابَّة فتَرَعى فيه  يُطّوِ

 باليد. المرخى وثنياه لكالطول ، وقال َطَرفة

__________________ 
 ، الساب ة. (طرا)( كذا أثبه يف امل بوعة ، والكالُ اتبع ملادأب 1)
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 للضرورة فقال : الِطَولَ  ثم قال : وقد َشّدَد الراجز

ل  ِ   تريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريّرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه مَل أَتْل  عريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريَ

  
َوِل   َرأِب يف الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريِّ هريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
عريريريريريريريريريريريريريريريرَُّ. املريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال القََطامّي :

ل   لريريريريريريريَ هريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريَّ م أيريريريريريريريُّ لريريريريريريريْ وَك فريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريُّ  ِ اّن  ريريريريريريري َ

  
ل  و   يريريريريريريريَ ْه بريريريريريريريَك الريريريريري ريريريريريِّ يريريريريريريريَه و ن طريريريريريريريالريريريريريريريَ لريريريريريِ   ْن بريريريريريَ

  
اآلية ، معناه من لم يَقِدر منكم على َمْهِر  [25النساء : ] (َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوالً )وقال الّزجاج في قوله جّل وعّز : 

 الُحّرة.

ِذي الطَّْوِل ال )، وقوُل هللا جّل ثناؤه  أََطْلتُه إَطالةً والشيُء ُطوال ،  طالَ  هنا القُْدرة على الَمْهر ، وقد الطولوقال أبو إسحاق : 
 ، أي فَْضل. َطْول الفَضل ، يقال : ِلفالن على فالنٍ  الطَّْولُ وى : الِغنَ  الطَّْولُ  أي ذي القُْدرة ، وقيل : [3غافر : ] (ِإلَه ِإالَّ ُهوَ 

لُ  وقال الليث : يقال إنّه  ، ويقال للشيء الخسيس الدُّون : الطُّولِ  من الطائل على الناس بفضِله وخيِره. قال : واشتقاق لَيتطوَّ

 ، والتذكير والتأنيث فيه سواء ، وأنشد : طائِل هذا غيرُ 

 كّلفوين    َّة  غَت طاِئل    ل    
 َجَمل في الِمْشفَر األعلى على األْسفَل. يقال : ُطولٌ  : الطََّولوالدَّْهر ، قال :  َطَوالَ  : َمَدى الدَّهر ، يقال : ال آتَيك الطََّوالوقال : 

على النّاس إذ هو َرفَع رأَسه ورأَى  لةُ االستطا هو في َمْعنًى : التطاُولو،  التطويل في األمر هي الُمطاولةو،  َطَول ، وبه أطَول

 أّن له عليهم فَْضال في القَْدر. قال :

 في قِيامه ، ثم يَرفََع رأَسه ، ويَُمدَّ قَواَمه للنَّظر إلى الشيء. يَتطاَول وهو في َمْعنًى آخر : أن يقوم قائما ، ثمّ 

لُ وقلت :   .يتطاول وال يتطول ويمتدح منه فيقال : فالن عند العََرب محمود ، يُوضع َمْوضَع المحاسن. التََّطوُّ

 مذموم ، وكذلك االستطالة يُوَضعان موضع التكبُّر. التّطاُولو

ل : اسُم َحْبل تُشدُّ به قائمةُ الدَّابِة ، ثم تُرَسل في الَمرَعى ، وكانت العرُب تتكلَّم به ، يقال : الّطويلةُ  وقال الليث : ِلفرِسك يا  َطّوِ

 فالن ، أي أَْرخِ له َحْبلَه في َمْرعاه.

 .الطَِّويل بهذا المعنى ، من العرب ، ورأَْيتهم يسمونه هذا الَحْبل الطَّويلة قلت : ولم أسمع

 الفََرس ، وثَلَِّة البِئر ، وَحْلقَِة القوم. ِطَولِ  «ال ِحًمى إاّل في ثالث»يث : في الحدو

اِن َرْوضةً واسعةً يقال لها مَّ ثالثِة أَْميال ، وفيها َمَساٌك لماِء السماء إذا  طولِ  ، وكان َعْرُضها قَْدَر ِميٍل في الّطويلة ورأيُت بالصَّ

 امتأل َشربوا منه الشهَر والشهرين.

 سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، وسورة من ُسَور القرآن َسْبُع ُسَور ، وهي : الطَُّولُ  الَخيل أَْرسانُها ، والسْبعُ  طاِولُ مَ و
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 اللساء ، وسورأب املائ أب ، وسورأب األنعاُ ، وسورأب األعراف ، فهذه سهُّ س َور متواليٌة.
هي األنفال وبراءة ، وعدَّهما سورةً واحدة ، وعلى هذا قوُل األْكثرين ، ومنهم من َجعل  واختلفوا في السابعة ، فمنهم من قال :

األْوتاُر والذُُّحول ،  الطوائلو،  الطَُّول ، وُهنَ  الطَُّولى ، يقال : هي السورةَ  الطُّولَى جمعُ  : الطَُّولوالسابعةَ سورةَ يونس ، 

 أي بوتٍْر ، كأَنَّ له فيهم ثَأْرا فهو يَطلبُه بَِدِم قتيٍل له. بَِطائلةٍ  ، يقال : فالٌن يَطلب بَني فالنٍ  طائلة واحدتُها

 فَْيعَل. واأللُف أصليّة. أْيطلٌ و،  األْيَطل أياطل وجمع اإلْطل آطال : الخاصرة ، وجمع األْيَطلو اإلْطل أبو ُعبيد :: أطل 

 ِجَماُعه. األطالءو،  بالّطال الولد الصغير من كّلِ شيء ، وحتى قد ُشبّه َرماُد الَمْوقِد بْين األثافيّ قال الليث : الطَّال : هو : طلي 

ليانو الطُّْليانوقال :   ِجماُعه. الّطِ

اء :  مقصور يعني َربَْطتُه بِرْجله. الطَّلَى وهو َطلَْوتُهو َطلَْيُت الطلَى أبو ُعبيد عن الفرَّ

اح قال : وغيره يقول : الطُّْليانُ  والجميع َطِليَّكَ  اْطلُ  سلمة عن الفّراء : ، وقال  أَْطِل َطِليَّك أي اْرِبْطه بِرجِله. حكاه عن ابن الجرَّ

 العّجاج :

ئَِم ال َِّلي      طََلي الرََّماِد اْس  
ُعِطْفَن عليه ، يقول : كأنّما الّرماُد َولٌَد صغيٌر ُعِطْفَت قال أبو الهْيثم : هذا مثٌَل َجعل الّرماَد كالَولَِد لثالثة أَْينُق ، وهي األثافِّي 

 عليه ثالثة أينُق.

بَاُء فهو ل ما يُولَُد الّظِ  .ِخشف ثم َطال . قال : وقال غيُر واحد من األعراب : وهوَطال أبو ُعبيد عن األصمعّي : أوَّ

 إَذا َشتََم َشتْما قبيحا. َطلَّى ثعلب عن ابن األعرابّي :

يق الخاِثر. الطَّلَوانُ  ِمر :وقال شَ   : الّرِ

 : ُدَوايةُ اللبَن. الطُّالَوةوقال : 

 مقصوٌر وهو القَلَُح. يَْطلَى َطلًى فُوهُ فهو َطِليَ  وقد ِطْليَانو َطِليٌ  أبو ُعبيد عن األحمر : بأسنانه

يق الذي يِجّف على األسنان من الجوع ، وهو  .انُ الطَّلَوَ  وقال اللّيث : الطُّالوة الّرِ

 .ُطلًى هي العُنق والجمع الطُّالةُ وقال : 

 .ُطلّىو ُطْلَوةً  . ِمثل : تقاةٍ وتقى ، وقال الليث : وبعضهم يقول :طليةو الطلى طالة ثعلب عن ابن األعرابّي : واحدة

، وقال  ُطاَلةٌ  وقال أبو َعمرو والفّراء : واحدتُها ، وهي َصْفَحةُ العُنُق. قال : الطُّْليَة جمعُ  : الطُّلَي الحراني عن ابن السّكيت قال :

 األعشى :

ة   عريريريريريريريَ جريريريْ عريريريريريريريْ  هريريريَ ا بريريريريَ اهبريريريريريريريِ يريريريريريريريَ َق مريريرين أَنريريريريْ ىَت ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريَ

  
ا  ه طريري الهتريريريريريريري  ْر  مسريرينَي مريريريريريريريالريريريريريريريَ يريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريرين الريريلريريّ

  
 .ُطلًىو ُطْليَة األصمعّي يقول :

 : البَهَجة الُطالَوة أبو ُعبيد عن األصمعّي :
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 ، وكذلك غت ه. ط الَوأب واَّ ْسن ، ي ال : مس يٌث عليه
 ، والّضُم اللّغةُ الجيّدة. َطاَلوة ، يقال : ما على َوْجِهه َحالوة وال َطالَوة قلُت : وأجاز غيُره.

 معنى المغنِّي.هو المغنِّي ، وهو الُمِربِّي َواْلُمَهنِّي والنَّاِخُم كلُّه ب الُمَطلِّي َعمرو عن أبيه قال :

 : أي حبسته. َطِليٌ و َمْطِليٌ  فهو َطلَْيتُه أبو ُعبيد عن أبي زيد :

ْضتَه وقمَت عليه في َمَرضه. تَْطِليَةً  فالنا َطلَْيتَ  الحّراني عن ابن السّكيت :  إذا َمرَّ

 ، وذلك إذا مالْت عنقُه لموٍت أو غيِره ، وأنشد : ُمْطلٍ  فهو إْطالءً  الرجلُ  أطلَى وقد

ي  ه  َأ ِك قريريريريريريريريريري  أطريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ رَكريريريريريريريريريريْ ْه و تريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريَ

  
ورِ   اِن مريريريريريرين الريريريريريريلُّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريَ عريريريريريريَ  عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْلوُ  أبو سعيد ، ئب ،  الّطِ ْلووالذِّ اح : : الّطِ ِرمَّ  القانِص اللّطيف الِجسم ، ُشبِّه بالذئب ؛ وقال الّطِ

َرا ِويريريريريريريريريريريَل الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ وا طريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ه طريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَدفريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريَل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ُ   لريريريريريريريريريريِ نْي قريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريَظ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
 الشُُّخوَص فَغطَّاها ، وقال ابن ُمْقبِل : َطلَى أي ُمظِلم ، كأنَّه طالٍ  وقال أبو عمرو : ليلٌ 

ى  لريريريريريَ ا  ملريريريريريريري يريريريريريلريريريريريريريِة بريريريريريعريريريريريريريَ  مريريريريريريريا طريريريريريَ لريريريريريريريَ تريريريريريريْ َرقريريريريريريَ  َأال طريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريرياِد فريريريريريريريريريَأظريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  أذانَب الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ

  
 البَعيُر بالقَِطران. يُْطلَى أي َغشَّاها كما

ْبَذة أيضا. يُْطلَى ، وهي الصُّوفة التي ُطْليَةً  قال : فالٌن ما يُساِويوي  بها الَجْريَى ، وهي الّرِ

الءُ وقاله ابن األعرابّي : قال :   اإلبل ، وهو الِهناء. بِِطالءِ  الشََّراُب ، شبه : الّطِ

الءوقال :  الءوأي َشتَْمتُه. قال :  طلَّْيتُه : الشَّتْم ، وقد الّطِ الء : الَخيط ، وقد الّطِ ءو : أي شَدْدتُه. قال : َطلَْيُت الّطِ : الدُم ،  الطُّالَّ

ط في  ، أي يضطرب في دِمه مقتوال. ُطاّلئه يقال : تركته يتََشحَّ

، وذلك عند ُخروج النَّْفس من الذَّبيحِ وهو الدَّم : شيٌء يَخرج بعَد ُشْؤبُوب الدَِّم الذي يَُخالف لَْوَن الدَِّم  الطُّاّلء وقال أبو سعيد :

 .يُطلَى الذي

 الرجُل إذا ماَل إلى هًوى. أََطلى ابن نجدة عن أبي زيد قال :

، إنّه الخيط الّذي يَُشد في ِرْجل  ِطْليَة وقال غيُره في قولهم : ما يساِوي ، نَبِيٌّ قّط أي ما مال إلى هواه أََطلى في الحديث : ماو

 ِخْرقَةُ العَاِرك ، وقيل : هي الثََّملَة الّتي يُْهنأ بها الَجَرُب. الطُّْلية ْدي ما دام صغيرا ، وقال :الجَ 

 بما لَبَّسه ، وأنشد ابن السّكيت : ُطِلي أي ُمشِكل ُمظِلم ، كأنَّهُ قد َمْطِليٌ  وقال أبو سعيد : أمرٌ 

رْ 
 
سَّ عريريريريريريريلريريريريريريريى املريريريريريريري بريريريريريريريِ

 
ي املريريريريريريري تريريريريريريريَّ ريريريريريريريِ ذا تريريريريريريريريَ امريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِة    اّلءيريريريريريريريريريَ رِف ذي الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُّ ْرهريريريريريريريريريا  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريَ
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وهؤالء قوٌم يريدون تسكيَن َحْرب ، وهي تَْستعِصي عليهم وتَْزبِنُُهم ِلما ُهِريق فيها من  الدَُّم في هذا البيت ، قال : الطُّاّلء قال :

ْرف ، الدََّم الخالص. ماء. وأراد بالّصِ  الّدِ

 على ِمْفعال. ِمْطالءٌ  السَّْهلَةُ اللّيّنة تُْنبِت الغََضا واِحدتها: األرُض  الَمطاِلي أبو عبيد :

 ِمن حاجته أي هواه. َطالهُ  فالن إذا لَِزَم اللهَو والطرب ، ويقال : قََضى فالنٌ  تََطلّى عن أبي عمرو وابن األعرابّي :

 الرجلَ  ألَطتُ  مٍر فألَّح عليه ، وتَقَّضاه فألَّح عليه. ويقال :، إذا أَمْرته بأ ألْطا فالنا ألَْطتُ  قال أبو زيد في كتاب الَهْمزة :: ألط 

 إذا تتبعتَه بِبََصِرك فلم تَْعِرفه عنه حتى يَتواَرى. ألْطا

ً  فالٌن باألرض لَِطىءَ  قال أبو زيد :: لطأ  َ  إذا لَِزق بها ، وأجاز غيره : يَْلَطأُ لَْطأ ر همز إذا بغي لََطا يَْلَطا ، وقال َشِمر : لََطأَ يَْلَطأ

 لَزق باألرض ولم يَكد يَْبرح ، وهما لغَتان.

 وقال ابن أحمر :

ه  اتريريريريريريريِ ي مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا ِب لريريريريريَ ريريريريريريريَ امريريريريريِ هريريريريريريريَ ى الريريريريريتريريريريريِّ  فريريريريريريريأَلريريريريريْ ريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريرياو   ود  َورَائريريريريريريريريريريريريِ َذا ال َأعريريريريريريريريريريريري  َ  هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريريريريْ

  
إذا أقام فلم  لَطاتَه ألقَىقال أبو عبيد في قوله بلََطاته : أرضه وموضعه ، وقال شِمر : لم يجد أبو عبيد في لَطاته قال : ويقال : 

متاُعه  لطاتُه َطَرَح نفَسه ، وقال أبو عمرو : لَطاتَه ألقَى يَبَرح ، كما تقول : أْلقَى أَْرواقَه وَجَراميزه. قال : وقال ابن األعرابّي :

 وما معه.

، ويقال : فالن من  لُطاةٌ  اللُّصوص ، قومٌ  أيضا اللُّطاةُ و، أي َجبَهتك. قال :  لََطاتَك أبو العبّاس عن ابن األعرابي : بيَّض هللا

ِره ، وقال اللْيث : لَطاتِه ثطاته ال يَعرف قَطاتَه من لُزوُق الّشيء بالشيء ، يقال : رأيت  اللَّْطءُ  ، أي ال يَعِرف مقدََّمه من ُمَؤخَّ

ُخَراج يَْخرج باإلنسان فال يكاد يَبرأ منه  لالطئةاو ، قال : الطئة للسَِّرقة ، وهذه أََكمة الطئا باألرض. ورأيُت الذئبَ  الِطئا فالنا

 ويَزعمون أنّها من لَْسعة الثُّْطأَةِ.

 أي لَِزْقُت ، وقال الشّماخ فتَرَك الهمزة : لَِطئْتُ وباألرض  لََطأْتُ  ابن السكيت عن األحمر :

رٌِي  س  عريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريِ نَّ أطريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريري  وافريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ اِ    فريريريريريريريريريائريريريريريريريريريح  مريريريريريريريريري  ا بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ

  
ً  أراد  ، يعني الصيّاد أي لَِزَق باألرض فتَِرَك الهمز. لطأ

. ثم قال : في حديث أبي بكر أنه قال ::  [ليطـ  لوط]  .أَْلَوطُ  اللهّم أََعزُّ ، والَولَدُ  إّن عَمر ألَحبُّ الناس إليَّ

حديث ابن  . قال : ومنهيَلُوُط لَْوطا به الطَ  أي أَْلَصق بالقَْلب ، وكذلك كلُّ شيء لَِصق بشيء فقد ألَوط قال أبو عبيد : قولُه والَولَد

 ؟يُصيُب من لَبَن إبِِلهأَ عبّاس في الّذي سأَلَه عن ماِل يتيم وهو َواليِه : 

 َحْوضها ، وتَْهنَأْ  تَلُوطُ  فقال : إن كنتَ 
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ِلَها ْ  من رِسريريْ ها أراد تَلو    قال : قوله : ، َجْر ها ، فَأصريريِ . ، و صريريالمَسه ، وهو من تْ ِيني اََّوْ   للَّْو َ  مَسْوضريريَ
ق بَ ْلا ، وهو  يريْلتا    اللصريريريريريريوق ، ومله قيل للةريريريريريرييء  ذا مل يكن ي واِفق صريريريريريريامسَبه : ما َفرِي أي ال يَلصريريريريريريَ هذا ِبصريريريريريريَ

سريريريريريريريَتال  أنه ال يَِرل ، قال : ومله اللَّْو  م ْفَتِعل من
 
ْن يف امل ق  لرج ل يف  ، مس يث  علّي بن اََّسريريريريريريريَ لصريريريريريريريَ

 
يع  امل

 ِل  لغت رِْ َ أب.اللََّس  الذي و  
  وأنشد : استاَلطهوفالٌن ولَدا  اْلتاطَ  وقال الليث : يقال :

هريريريريريريريا ة  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريالطريريريريريريَ لريريريريريريريَه  اّل هبريريريريريري ْ ريريريريريريريَ ْل كريريريريريري  هريريريريريريريَ  فريريريريريريريَ

  
ق    حريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريي  مريريريريريريريرين األقريريريريريريريريواُ َوغريريريريريريريريٌ  ومريريريريريريريري 

  
 أي لَِصق. يَِليطو يَلُوط ُحبَّه الطَ  بالكسر ، وقد ِليطاو لَْوطا أبو ُعبيد عن الكسائي : إنّي ألجد له

ي اللِّياط وقال أبو عبيد : : أنه َكتَب  وسلمعليههللاصلىحديُث النبّي  ألنّه شيٌء ال يَِحّل ، أُْلِصق بشيء ، ومنه ِلياطا الريَا ُسّمِ

أٌ من هللا ِلياط وما كان لهم ِمن َدْين إلى أَجٍل فبلغ أجلَه فإنّه»لثَِقيَف حين أَسلَموا ِكتابا فيه :  با الّذي كانوا  اللِّياطف،  «ُمبرَّ ههنا الّرِ

 يُْربُونه في الجاهليّة ، َردَّهم هللاُ إلى أن يأخذوا رؤوس أموالهم ، ويََدُعوا الفَْضَل عليها.

با ، اللّياط أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : جمعُ   .لُوطٌ  وأصله ليطٌ  وهو الّرِ

 فكذّبوه وأحَدثوا ما أَحَدثوا ، فاشتَّق الناُس من اسمه فِعال لمن فَعَل فِْعَل قوِمه. كان نبيّا بَعَثه هللا إلى قومه لُوطٌ  وقال الليث :

 .ِليطةٌ  القَناة ، وكلُّ قِطعة منه ِليطُ  قِْشُر القََصب الاّلزق به ، وكذلك اللِّيطُ وقال : 

 ، وأنشَد : اللِّيط قال : ويُقال لإلنسان اللَّيِّن المَجسَّة : إنّه لَلَيِّنُ 

ا هريريريريريريريريارِجريريريريريريريريَ ة  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريْه جريريريريريريريريابريريريريريريريرييريريريريريريريريَ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريَّ

  
ا  َ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريرياِء  ريريريريريريريارِجريريريريريريريَ يريريريريريريْ هريريريريريريريا لريريريريريريَ بريريريريريري   َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريج بِجلد السماء ، وكذلك ن حتّى تَْصفَرَّ ويصير لها لون  ِليطُ  َشبَّه ُخضرة الماء في الّصِ  .ِليطوالقَْوس العربيّة تُمَسح وتُمرَّ

 العُوِد : الِقْشر التي تحت الِقْشر األعلى ، وقال أَْوس بن َحَجر يصف قوسا : ِليطُ وقلُت : 

رِهريريريريريريريا  َفَمن لريريريريريريريك  للِّيِ  الريريريريريريريذي  ريريريريريريريَه ِقةريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل   ض  مريريريرين عريريريريريريريَ يريريريريْ ه الريريريري ريريريريَ لريريريريريريريَّ ض  كريريريريَ يريريريريْ ىء بريريريريريَ رقريريريريِ غريريريريِ  كريريريريَ

  
 أيضا. اللّياط اللَّْون وهو اللِّيط يد :وقال أبو عب

 ومنه قوُل الشاعر يصف قوسا :

   عاتكة  اللِّيا  
 أي تََشظَّيتها من قشر القصب. تَلَيَّْطُت ِليطةً  وقال الليث :

داء ، يقال : انتُقْ  اللَّْوط ثعلب عن ابن األعرابي :  قُه بسطه. قال : ويقال :ِرداُءه ونت لَْوُطهوفي الغزالة حتى يَِجف ،  لَْوَطك الّرِ

 القوُم وأطلوا إذا أَْذنبوا ذُنوبا استالطَ 
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 َتكون ِلَمْن عاقريَبهم عذرا ، وكذلك َأعَذروا.
قال : أَْقَسَم منّا َخْمسون أّن صاحبنا قُِتَل  ؟دَم هذا الرجل استَلْطتُم في الحديث : أّن األقرع بَن حابس قال ِلعُيَينة بن ِحْصن : بمَ و

فَسألكم رُسوُل هللا أن تَْقبَلُوا الّديَْه وتَْعفُوا فلم تَْقبَلُوا ، وليُْقِسَمنَّ مائةٌ من بني تميم أنّه قُتِل وهو كافر ،  وهو مؤمن ، فقال األقرع :

 ؟استلَطتم قوله : بمَ 

 واستَحقَْقتُم ، وذلك أنّهم لّما استحقّوا الذََّم وصار لهم ألَصقُوه بأنفسهم.أي استوَجْبتم 

القَْوُم واستََحقوا وأَْوَجبُوا وأَْعَذروا وَدنُّوا إذا أَْذنبوا ذُنوبا تكوُن لمن يُعاقِبُهم عْذرا في  استالط ثعلب عن ابن األعرابي ، يقال :

 ذلك الستحقاقهم.

 به النَّعيم وال يَليق به ، معناه واحد ، انتهى وهللا أعلم. يَليطُ  أبو زيد : يقال : فالن ما

 ابب الطاء والنون

 (وا يء)ط ن 
 [.نأط]طين ، طنى ، وطن ، نوط ، نيط ، نطا ، طون ، 

ين قال الليث :: طين  َأْسُجُد أَ قاَل )ألْختِمه به ، وقال هللا جّل وعّز :  ِطينا َجعَْلُت عليه َطْينا الكتابَ  ِطْنتُ  معروف ، يقال : الّطِ
 [.61اإلسراء : ] (ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً 

ً  قال أبو إسحاق : نََصب  .ِطينيَّتِهِ  على الحال ، أي خلْقتهُ في حال ِطينا

يانَةوالبيَت والسَّطح ،  َطيَّْنتُ  قال الليث : ويقال من الَطَوى ، وهو الجوع فليس من هذا ،  الطيّان ، وأما الطَّيَّان ِحْرفَة الّطِ

ينةُ و ين ، قِطعة من الّطِ ّك ونحُوه. الّطِ  يُختَم بها الصَّ

 ، وأَنشَد : يِطينُه هللاُ على الَخْير وطاَمه يَعني َجبَلَه ، وهو طانَه أبو عبيد عن األحمر :

   َأال تِلَك نفٌس ِطنَي ِمْلها مَسيا  ها 
 .ِطينتك ى غيرهللاُ عل طانَنِي ويقال : لقد

 .ِطين ذو طانٌ  اللّحياني : يَْوم .َطانهوإذا َحُسَن َعملُه. يقال : ما أحسَن ما َطاَمه  َطاموفالٌن  طانَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ئة باألضالع حتى ربما َعِفنْت واسوّدت وأكثُر ما يُصيُب اإلبل ، وبعيٌر َطٍن ،  الطنَى قال الليث :: طنى   وقال رؤبة :لُزوق الّرِ

لريريريريريريرييريريريريريريريه   ي بريريريريريريريعريريريريريريري  مريريريريريريريا طريريريريريريريَ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن داِء نريريريريريريريريَ  مريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريه    لريريريريريريريريريِ َ  اإلبريريريريريريريريريِل ومريريريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَل طريريريريريريريريريَ

  
 لُزوق الِطَحال بالَجْنب. الطنَى أي بَْعَد ما َضنِيت ، أبو عبيد :

 وقال الحارث بن ُمصرف :
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ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريْ يَّ مريريريريريريريري  ا أَراَد الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ ويريريريريريريريريه  مريريريريريريريريَّ  َأكريريريريريريريريْ

  
ِر   حريريريريْ   ريريريريَ ِّ مريريريرين الريريريريلريريريريَّ

اَل كريريريرييَّ املريريريري حريريريريِ َ  الريريريري ريريريريَّ  الريريريري ريريريريَّ

  
 .َطنَى البعيَر إذا يَُطنِّي : الّذي الُمطنِّي قال :

حال كما قال أبو عبيد وَرواه عن األصمعي. الطنَى قلت :  يكون في الّطِ

 .َطِنَي َطنى وقال اللحيانّي : رُجٌل َطٍن ، وهو الّذي يَُحّم ِغبّا فيعُظُم ِطَحالُه ، وقد

ً  فيقول :قال : وبعضُهم يهِمز   .َطنيءٌ  فهو َطنِىء يطنأ َطنَأ

يبَةُ والتُّْهَمةُ ، الطَّنَى الرجُل إذا مال إلى أْطنَى ثعلب عن ابن األعرابّي : وهو البِساط فنام عليه  الّطنّى إذا مال إلى أَْطنَى وهو الّرِ

 أَْطنَىوفَشِربه وهو الماء يَْبقَى أسفَل الَحوض ،  الطَّنَى إذا مال إلى أَْطنَىو، وهو المنزل ،  الطَّنَى إذا مال إلى أَْطنَى َكَسال. قال :

نَى إذا أََخَذه  وهو لُزوق الّرئة بالَجْنب. الّطِ

يبة  الَطْنءُ  وقال ابن األعرابي أيضا : ْنءُ والّرِ نءُ و: األرض البَْيضاء ،  الّطِ  الروضة ، وهي بقيّة الماء في الَحْوض. الّطِ

نءُ ال أبو ُعبيد عن األَُموّي :  : المنِزل. ّطِ

ْنءُ  وقال ِشمر : يبة والتهمة. وأنشد الفّراء : الّطِ  الّرِ

   كان على ذي ال ِّْنِء َعْيلا َبِصتأب 
ْنءُ  وفي النوادر : ْبية. الّطِ باع مثل الزُّ  شيٌء يُتََّخذ لَصيد الّسِ

ْنءوفي بعض الشْعر اسٌم للّرماد الهامد ،  الّطْنء وقال الليث : ُزناةٌ. وأخبَرني المنذريُّ  ُطنَاةٌ  ويقال : قوم : الفُجور ، قال : الّطِ

 ِمثل اإلشواء. اإلطناءوأي ال تُخِطىء.  تُْطنِىءُ  إذا لم تَقتُله ، وهي حيَّةٌ ال فأطنَتْهُ  عن أبي الهْيثم أنّه يُقال : لَدَغتْهُ حيّة

 : العَطيَّات. األطناءواألهواُء ،  األطناءُ  اء :سلمة عن الفرّ 

ُرِمَي  وَزنَأُْت إذا استْحيَْيُت. قال : وقاله األصمعّي ، ولم يَْعِرفه أبو سعيد. أبو زيد ، يقال : َطنَأُْت ُطنُوءا أبو تراب عن شِمر :

 .وفي نَْيِطه ، وذلك إذا ُرِمَي في َجناَزِته ومعناه إذا مات ِطْنئهِ  فالٌن في

فالٌن أرَض كذا  أَْوَطن الغَنَم َمرابُِضها التي تأِْوي إليها. ويقال : أَْوطانُ واإلنسان وَمَحلُّه قال :  الَوطُن َمْوِطن قال الليث :: وطن 

 وكذا ، أي اتََّخَذها َمَحالًّ وَمْسكنا يقيم فيها ، قال رؤبة :

 مسريريريريريريريريريريريريريريىت رأى أهريريريريريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريراِق أنريريريريريريريريريريريريريريَّ  

  
ه  أرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مل تريريريريريريريريكريريريريريريريرين مريريريريريريريرين    َوطريريريريريريريريَ  أوطريريريريريريريريلريريريريريريريريْ

  
فاْدُع هللاَ لي وإلخواني ،  المواطنِ  له ، كقولك : إذا أتيَت فوقفَت في تلك َمْوطن فكّل مكان قام به اإلنسان ألمٍر فهوَ  الَوَطن وأّما

 َوطَّْنتُ  ، وتقول : َواَطأْته وافَْقتَهُ قلَت :فالنا على هذا األمر إذا جعْلتُما في أَْنفُِسُكما أن تَْفعاَله ، فإذا أردَت معنَى  َواَطْنتُ  وتقول :

 نفسي على أمرٍ 
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 ، أي مَحْلت ها فَذلَّْه ، وقال ك َ ّت : فتوطََّلهْ 
ة  و  زُّ كريريريريريريريريلُّ مصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريلريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريا   عريريريريريريريريَ

  
ِه   لريريريريريريريْه يريريريريريريريومريريريريريريريا هلريريريريريريريا الريريريريريريريلريريريريريريريفريريريريريريريس  َذلريريريريريريريّ   ذا و طريريريريريريريِّ

  
ل وكسِرها من الثاني : وَرَوى َعمرو عن أبيه أنه قال : الِميطانوأبو نصر عن األصمعّي : هو الَمْيَدان   هي بفتح الميم من األَوَّ

 والَمياِدين. الَمياِطين

 .بنِياطها نَْوطا الِقْربةَ  نُْطتُ  ، تقول : ناط يَنُوط نَْوطا مصدرُ  النَّْوط قال الليث :: نيط ـ  نوط

غار المكنوزة  النَّْوطُ  أبو ُعبيد : ون الِجالَل الّصِ : الُجلّةُ الصغيرة فيها التَّمر ، ورواه عن أبي َعمرو ، وسمعُت البَْحرانِيِّيَن يُسمُّ

 .نَْوط ، واحُدها نِياطا بالتمر التي تُعلَّق بعُراها من أَْقتاب الَحمولة

أي أْهَدوا له  ، «من تَْعُضوِض َهَجرَ  نَْوطا فأَهَدوا له وسلمعليههللاصلىالقيس قَِدموا على رسول هللا أّن َوْفَد عبد »في الحديث : و

 النِّياط :ُجلَّةً صغيرة من تَْمر التَّْعُضوض ، وهو من أسَرى تُْمَران َهَجَر أَْسود َجْعَد لَحيم َعْذب الطَّعم شديد الحالوة. وقال الليث 

 النِّيَاط ألّن الياء التي في نوطٌ  فإذا لم تُِرد العََدَد جاز أن تقول : للجمع : أَْنِوَطة ُعلِّق به القَْلب من الَوتِين وجمعُه ِعْرٌق َغِليٌظ قد

 بفاَلةٍ أخرى تَتَِّصل بها. َمنُوطةٌ  ألنّها نِيَاط واٌو في األصل ، وإنما قيل لبُْعِد الفاَلة :

 وقال رؤبة :

 اِ  بل أب  بَعي أِب اللِّيو   
 جائٌز على اْلقَْلِب. قال رؤبة : اْنتََطتْ و،  النَّوط المغازي أي بَعَُدْت ، من انتاَطتْ  ويقال :

 نِياط ها َنِ ي   و   
 بل أب 

 فقلب ، كما قالوا : في جمع قَْوٍس ِقِسّي. نَيِّطٌ  أراد

الوقوف : أْفعَِلىْء وأَْفعأََلْ وأَْفعَلْؤ فَهَمزوا األلَف بالهمز ، ولذلك قال بعُض العرب في  َمنُوطات وقال الخليل : المّداُت الثالثُ 

 والياء والواو ِحيَن َوقفوا.

طُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : طة َطيٌر واحدتُها التَّنَوُّ ط ، ويقال : تَنَوُّ طةٌ  ، واحدتها تُنَّوِ  .تُنَّوِ

يَ   رةٍ ثم يُفرُخ فيها.ألنَّه يَُدلِّي ُخيوطا من شج تنَّوطا قال األصمعّي : وإنَّما ُسّمِ

 وقال أبو زيد : نحو ذلك.

إذا ُحِفَرْت فأتَى الماَء من جانٍب منها فسال إلى قَْعِرها ، ولم تَِعْن من قعرها بشيء ، وأنشد  نَيِّط َشِمر عن ابَن األعرابي : بئر

 فقال :

يريريريريريريريريريريِّ ِ  ي ِدال  هريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ  ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر هريريريريريريريريريريريريريريا و   عريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريريريَ َروِّ ِ ال بريريريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 العَْين في البئر قبل أن تصَل إلى القَْعر. : النَّيِّطو: الَمْوت ،  النَّيِّط وقال أبو الَهْيثَم :

 إذا كان في َحْلِقه َوَرم ، ورجل نَْوطةٌ  لونه : ِنيطَ  ، وقد َمنُوطٌ  وقال أبو عبيد : بعيرٌ 
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  ل ُو : ليس من م صاِصِهْم وقال مسّسان : َمل و ٌ 
يريريريريريريَ  مريريريريريرين  ِل هريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  و  و  نريريريريريريِ لريريريريريري   أنريريريريريريريه مريريريريريريَ

  
ْرد    َ   الريريفريريَ َف الريريراكريريريريريريريِ  الريري ريريريريريريريَ لريريْ  كريريمريريريريريريريا نريرييريريَ   ريريَ

  
،  نَْوطةٌ  : له نِيطَ  الموت ، قال : وقال األصمعّي : يقال للبعير إذا َوِرَم نَْحُره وأرفاُغه قد النَّْيط أبو عبيد عن أبي زيد واألموّي :

 ال ابن أحمر :ق

ةٌ و  ٌة م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريكريريريريريريريلريريريريريريريَّ ْوطريريريريريريريَ َم   مريريريريريريريا نريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  ال عريريريريريريريِ

  
ِ ي سريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريائيريريريريريريرياو    ال أيُّ َمن فريريريريريريريارقريريريريريريريه َأسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وهو الموت. بالنَّْيط قال : ويقال : َرماه هللا

ُرِوي عن علّي أنه قال لمعاوية : إنه ما بَِقَي من بني هاشم نافُخ َضْرَمٍة وقلت : إذا ُخفِّف فهو ِمثَل الَهْين والَهيِّن واللَّْين واللَّيِّن ، 

 معناه ما بقَي منهم أحد وأنهم ماتوا كلهم. ، نَْيطه إال ُطِعَن في

 وال بتَْلعٍة هي بينهما.ليست بواٍد َضْخم  النَّْوطةُ  َشِمر عن ابن ُشَميل :

 : المكان فيه شجٌر في وسطه وَطَرفَاهُ ال شجَر فيها ، وهو ُمرتِفع عن السَّْيل. النَّْوطةُ  وقال ابن األعرابي :

بُع. لَبِنَْوَطةٍ  وقال أعرابي وصف غيثا : أصابنا َمطُر َجْود ، وإنَّا  فجاء بَجاّرِ الضَّ

 في اإلعطاء. لغةٌ  اإلنطاء قال الليث وغيُره :: نطا 

 أي ُمْعًطى. ، ُمْنًطىوفي الحديث : إنَّ ماَل هللِا َمْسُؤوٌل و

 العَِطيَّات. : األنَطاء وَرَوى َسلمة عن الفّراء :

 أي أَْعِطه. ، كذا وكذا أنِطه قال لرجل : وسلمعليههللاصلىثعلب عن ابن األعرابي قال : َرَوى الشَّْعبُِي أن النبّي 

وهو يُملي عليَّ ِكتابا ، وأنا أستَْفِهمه ، فاستأذن رجٌل عليه ، فقال لي  وسلمعليههللاصلىقال : وقال زيد بن ثابت : كنُت مع النّبّي 

ف النبيُّ  ْنطُ  :  هذه اللُّغة وهي حميريَّة. وسلمعليههللاصلىأي اسكُت. قال ابن األعرابّي : فقد َشرَّ

 ، فيسُكن. أْنطُ  ْجٌر للعََرب تَقُوُل للبعير تسكينا له إذا نَفَر :قال : وقال المفضَّل : وزَ 

 قال : وهو أيضا إْشالء الَكْلب.

ى تأخذ أَْهَل َخْيبَر. النَّطاةُ  وقال الليث :  ُحمَّ

َرها الشاعر فقال يذكر َعْيُن ماء بَخْيبَر تَسِقي نَِخيَل بعِض قُراها وهي فيما زعموا َوبِيئَةٌ ، وقد ذكَ  نَطاةُ وقلُت : هذا َغلَط ، 

 محموما :

ه   يريريريريريريريريريريريريريريريرَب َُّوَّدتريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريأَن نريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريرياأَب  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وع   لريريريريريريريريريريريري  َة الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  وَر الريريريريريريريريريريريريِوْرِد َريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريَ

  
ى ، وإنما  اسُم َعْين بخيبر. ومنه قول كثير : نَطاةُ  فظّن الليث ، أنّها اسم للحمَّ
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َ ى  يريريريريريريريريريريريريَ أب   ريريريريريريريريريريريري ْ ْزُ فريريريريريريريريريريريريَ ْه   حبريريريريريريريريريريريريَ زِيريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريري 

  
 كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريودي مريريريريريريريريريرين نريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياأَب الريريريريريريريريريريّرِقريريريريريريريريريرياِل  

  
جال وال تَناَطْيتُ  أبو عبيد عن الكسائي : هم. تُناطِ  الّرِ س بهم وال تُشارَّ جال ، أي ال تَمرَّ  الّرِ

 ومنه قوُل لبيد يَمَدح قوَمه :

 ه م العةتأب   ْن تَلاَطى مساِسٌ  و   
 التي أفتخر بهم إن تمّرَس بي عدّو يَحُسدني.أي هْم َعشيرتي 

 : الشْفرة البعيدة. النَّْطَوة َعمرو عن أبيه :

ي. النّاِطيو، أَي ُمَسدًّى ،  نَِطيٌ و َمْنُطوٌ  ، والغَْزلُ  ناطيَةٌ  ، وهي تَْنُطوه نَْطوا المرأةُ َغْزلَها أي َشدَّتْه نََطتِ  ويقال :  : اْلُمَسّدِ

 قال الراجز :

ْر    ا ذَكريريريريريريريريَّ َ ه  َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَّقريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ ى عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريمريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياو   مريريريريريريريريْ َن الريريريريريريريريّرقريريريريريريريرياَق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْذَرعريريريريريريريريْ نَّ يريريريريريريريريَ  هريريريريريريريري 

  

   َذرَْع اللريََّواِطي السُّح ل املَ قَّ ا 

 كثرة الماء. الطَّونةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :: طون 

 انتهى وهللا أعلم.. نَئِيطاوإذا َزفَر به ،  نأْطا بالِحْمل نأَطَ  وقال ابن بُُزْرَج :: نأط 

 ابب الطاء والفاء

 (وا يء)ط ف 
 طفا ، طفأ ، طوف ، طيف ، وطف ، فطأ ، فوط.

اَل فقال : كأن عينَه ِعنَبَةٌ  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبّي :  [طفا]  .طافِيَة أنّه ذَكر الدَّجَّ

بَّة التي قد َخرجْت عن َحّدِ نِْبتَِة أَخواتِها من الَحّب فنتأْت من الِعنَب : الحَ  الطافِية قال أبو العبَّاس : وُسئل عن تفسيره فقال :

 من السََّمك ألنه يعلو ، ويَظهُر على رأس الماء. الّطافي وظهرْت. قال : ومنه

 فَْوقها. َطفَا ، وقد يقال للثور الوحشّي إذا َعاَل َرْملَةً : يطفو َطْفوا الشيُء فوَق الماءِ  َطفَا وقال الليث :

 قال العّجاج :

َرفريريريريريريريريريريا ه الريريريريريريريريريري ِّهريريريريريريريريريرياس   ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَّ   ذا تريريريريريريريريريريريَ

  
او   فريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريل طريريريريريريريريريَ ه الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ   ن تريريريريريريريريريَ

  
 واألبتَر. الطفيَتين اْقتلُوا الجاّن ذا أنه قال : وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر عن النبي و

قال : وأراهُ َشبَّه الَخطَّين اللَذين على ظهِره بُخوصتَين من  .ُطفًى ُخوصة الُمْقل وجمعها : الطْفيَةُ  قال أبو عبيد : قال األصمعّي :

 ُخوص الُمْقل ، وأنشد بيَت أبي ذؤيب :

ه  يريريريريريلريريريريريريري  بريريريريريِ ْؤِي الريريريريريريري اِر مريريريريريريريا  ن تريريريريري  ْه غريريريريريَت نريريريريريري  فريريريريريريريَ  عريريريريريَ

  
ِل و   اقريريريريريريريِ عريريريريريريريَ َ

فريريريريريريريْه يف املريريريري ي  قريريريريريريري  عريريريريَ فريريريريْ  أَقريريريريْ ريريريريريريرياِع طريريريري 

  
 وأنشد ابن األعرابّي :

   َعْبٌ   ذا َما َرَسَ  ال وُ  َطَفا 
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َن الَحليم. فَاطَ  قال :  أي نَزا بَجهِله إذا تََرزَّ

 ، وهي الدارة حوَل الشمس. الطُّفاَوة مأخوذٌ من الطُّفاِويُ  سلَمةُ عن الفّراء :
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 عليها من الّدَسم. طفَا الِقْدر ما ُطفَاَوةُ  الدَّارة التي َحْول القمر ، وكذلك الطفَاَوة وقال أبو حاتم :

 قال العّجاج :

 ط َفاَوأب  األ ْثِر َكَحمِّ اجل مَِّل   
 الذين يُذيبُون الّشْحَم. الُجّملو

َطِفئَْت تطفَأ  أي أَهَمَدها حتى تْبُرَد ، وقد [64المائدة : ] (ُكلَّما َأْوَقُدوا َّنرًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها هللاُ )قال هللا جّل وعّز : : طفأ 

 .هامدة طافئة يتَّقد فهي خامدة ، فإذا َسَكن لهبُها وبَرَد جمُرها فهي، والنار َسَكن لهبُها وَجْمُرها  ُطفُوًءا

 [.133األعراف : ] (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الطُّوفاَن َواجْلَرادَ )قال هللا جّل وعّز : : طيف ـ  طوف

فضاقَْت بهم األرُض ، فسألوا ُموسى أن يُْرفع عنهم ، فُرفع ، قال الفّراء : أَرسل هللاُ عليهم السماَء َسْبتا فلَم تُقِلع لَْيال وال نهارا ، 

 فلم يتوبوا.

أخبرني المنذرّي عن أبي بكر الخّطابي ، عن محمد بن يزيد ، عن يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة ، عن الحّجاج ، عن و

 الَمْوت. انالطوف : وسلمعليههللاصلىالحكم بن َحْبناء عن عائشة قالت : قال رسوُل هللا 

،  ُطوفَانَةٌ  قال : واحدتُه في القياس (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الطُّوفانَ )وأخبرني عن أبي العباس أنه قال : قال األخفش في قوله : 

 وأنشد فقال :

ا أَب مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين   هتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتََّ اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َّ

  
ر ق  الريريريريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريريريريح   رْ و  ريريريريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريريريريوفريريريريريريريريريريريريان  املريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَ

  
 .طاَف يطوف قال : وهو من

جحان والنُّقصان ، فال حاجة إلى أن نطلَب له واحدا. الطوفان العباس :وقال أبو   مصدٌر مثُل الرُّ

 .ُطوفان وقال غيره : يقال ِلشّدة سواِد الليل

 وقال الّراجز :

 َعَم طوفان اليتَّالُِ األَ َ  و   
 لغََرق الذي يَشمل المُدن الكثيَرة ، يقال له :بالجماعة كلها كا ُمطيفا من كّل شيء ، ما كان كثيرا ُمحيطا الطوفان وقال الزّجاج :

 .طوفان ، والموت الجارفُ  ُطوفان ، وكذلك القَتْل الذَّريع ُطوفَانٌ 

هذا كقولك في الكالم : إنما ُهْم  [58النور : ] (َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم بَ ْعُضُكْم َعلى بَ ْعضٍ )وقال الفّراء في قوله جّل وعّز : 

افونوَخَدُمكم ،   عليكم ، قال : ولو كان نَصبا كان صوابا تُْخِرجه ِمن عليهم. طوَّ

قول النبّي و،  الطّوافون هو الخادم الذي يَخدُمك برفِق وعناية ، وجمعه الطائف وأخبَرني المنذريُّ عن أبي الهْيثم قال :

 أراد وهللا أعلم أنها من َخَدم البيت. ، في البيت الطّوافات : إنما هي منفي الهّرة  وسلمعليههللاصلى

 ِإذا)وقال الفراء في قول هللا جلَّ وعزَّ : 
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ْيطانِ  ُهْم طاِئف  ِمَن الش    َّ هم [201األعراف : ] (َمس    َّ سريريريريريواء ، وهو ما  ال ْيفو  طّيف ال ائف وقرىء  ذا مسريريريريريّ
 كان كا َيال ، والةيء  ي لّم بك.

 وقال الهَذلي :

   فإذا هبَا وأَبِيَك طَْيف  ج لوِن 
 قال : الغََضب. (ِإذا َمسَُّهْم طاِئف  ِمَن الشَّْيطانِ )وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد ، 

في  الطَّْيفُ  : قلُت : الغََضبُ  الطْيفُ  من الشيطان تذكروا ، قال ابن عباس : َطْيفٌ  َرَوى الحكُم عن عكرمةَ في قوله : إذا َمسَّهم

ألن َعْقَل من استفّزه الغََضُب يَعُزُب حتى يَصيَر في  طيفٌ  الغَضبُ  كالم العََرب الُجنون ، رواه أبو عبيد عن األحمر ، وقيل :

 صورة المجنون الذي زال عقلُه ، وينبغي للعاقل إذا أحسَّ من نفسه إفراطا في الغََضب أن يَذُكر َغَضب هللا على الُمْسِرفين ، فال

 يُقدم على ما يوبِقُه ، ونسأُل هللا توفيقَنا للقَْصد في جميع األحوال إنه الموفق له.

 وال حول وال قوة إال به.

 .يَطيف َطْيفا الخيالُ  طافو،  َطَوافاو ُطْفت أطوُف َطْوفا وقال غيره :

 الطائفوفالٌن باألمر إذا أََحاَط به ،  أَطافَ  قال؛ قال : وي َطْيف وقال اللّيث : كلُّ شيٍء يَغشى البَصر ِمن َوْسواِس الشيطان فهو

يت الطائفُ و: العاسُّ باللّيل ، قال :  من كل شيء قِْطعةٌ ،  الطائفةولحائِطها المبنّيِ حولَها المحدق بها ،  طائفا الّتي بالغَْوِر ُسّمِ

ّوافاو،  َطَوافا بالبيت طاف من اللّيل ، ويقال : طائفةُ ومن الناس ،  طائفةٌ  يقال : ف اّطِ فا ، واألصل اطَّوَّ طاَف و،  تََطّوَف تََطوُّ

 .ِطوافاو َطْوفا

 .طاَف يَطوُف َطْوفا ، فإذا رِضَع فما كان بعد ذلك قيل : ِعْقيٌ  أبو عبيد عن األحمر : يقال ألّول ما يَخُرج من بطن الصبي :

يافاأطَّاف يَطَّاف ا وقال ابن األعرابي ِمثلَه ، وزاد فقال :  ، إذا أَلقَى ما في َجوفِه ، وأنشد : ّطِ

ه  تريريريريري َّ َمْغِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  جريريريريرياَ َن مسىت ا ريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريْ  َعةريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
او   افريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ ُّ  ال أنريريريريريريريريريريريريه  أطريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريريرياَد يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 حوَل الكعبة. الطواف ، موضعُ  المطافو: اسم جَمل ،  جابان

 الماء يُحمل عليها الميرة ، ويُعبَر عليها.قَِرٌب ينفخ فيها ثم يشد بعضها إلى بعض كهيئة سطح فوَق  الطوف وقال الليث :

ُط بالقُمط حتّى  الطَّْوف قلُت : ى من القََصب والِعيدان يَُشّد بعُضها فوَق بعض ، ثم تُقَمَّ الّذي يُعبَر عليه في األْنهار الكبار تَُسوَّ

ى يُؤَمَن انحاللها ، ثم تُرَكُب ويُْعبَُر عليها ، وربّما ُحِمل عليها الَجَمل على قَ  ْمُث أيضا ، وتَسمَّ ْدر قُّوته ، وثَخانته ، وهو الّرِ

 العَاَمة بتخفيف الميم.
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إال لَْيال ، وال يكون  الطائف ال يكون [19القلم : ] (َفطاَف َعَلْيها طاِئف  ِمْن رَبِ كَ )وقال الفّراء : في قول هللا جّل وعّز : 

نهارا ، وليس موضعُه بالنهار ، ولكنه بمنزلة قوِلك : لو تُِرك القََطا لَْيال لَنَام ، به  أطْفتُ  نهارا ، وقد تتكلّم به العرب فيقولون :

 ألنَّ القطا ال يَْسِري لَْيال ، أنشدني أبو الجّراح :

ل   يريريريريريريريريريريريريْ ارا غريريريريريريريريريريريريَت لريريريريريريريريريريريريَ ه  هبريريريريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريريريريَ  أطريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريريريريرياِل و   ا طريريريريريريريريريريريريريريَ ى َرهبريريريريريريريريريريريريريريَّ  أهلريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 : سواُد اللّيل ، وأنشد : الطَّيَاف وقال الليث :

 ِعْ َبان َدْجن   َدَرْ  ِطيافَا   
ً  الرَجل فَطأْتُ  أبو زيد في كتاب الهمز :: فطأ   إذا ضَرْبتَه بعَصا ، أو بظهِر ِرجِلك. أْفَطُؤهُ فَْطأ

َ وقال :   ، وذلك إذا انَكَسر عنهم وَرَجع. تَفاُطؤا فالٌن عن القوم بعد ما َحَمل عليهم تَفاَطأ

 في معناها. تَباُزخا عنهم تَباَزخ قال : ويقال :

ُ  وقال الليث : ُ  في َسناِم البعير ، بعيرٌ  الفََطأ  .فَِطَئ يَْفَطأ فََطاءً  الظَّْهر ، والفعل أفطأ

ُ  أبو عبيد عن األحمر وأبي عمرو :  مهموز : األفَطس. األْفطأ

 إذا ساَء ُخلُقُهُ بعد ُحْسن. أَفَطأوإذا اتّسعْت حالُه ،  أَْفَطأوالرجُل إذا جاَمَع جماعا كثيرا ،  أفََطأ ثعلب عن ابن األعرابّي :

 كثرةُ َشعَِر الحاَجبين واألشفار واسترخاؤه. الَوَطفُ  قال الليث :: وطف 

 .أوَطفُ  ، كأنما بوجهها ِحْمٌل كثير ، ويقال في الليل : ظالمٌ  َوْطفَاء ويقال : سحابة

 المعنى أنّه كان في ُهْدب أشفاِر َعْينيه طوٌل ، يقال : رجلٌ  ، َوَطف أنّه كان بأْشفاِره وسلمعليههللاصلىصفة َرسوِل هللا من و

 ، إذا كانا كثيَرْي شعِر أْهداب العَْين. َوْطفاء ، وامرأة أوَطف

 أي طويلَها. في حديث آخر أنّه كان أهَدَب األشفارو

يمة السَّحُّ الَحثِيثةُ طال مطُرها أو قَُصر إذا تََدلَّْت ذُيولُها ، وقال امرؤ القيس : الَوْطفاء أبو زيد :  الّدِ

   ِد ٌَة َهْ الء  فيها َوَطْف  
ند ، الواحدة الفَُوطُ  قال الليث :: فوط   ، وهي ِغالٌظ قصاٌر تكون مآِزَر. فُوَطة : ثياٌب تُجلَب من الّسِ

، ورأيُت بالكوفة أُُزرا مخّططةً يشتريها الَجّمالون والَخَدم فيتَّزرون بها  الفَُوطَ  م العرب العاربةقلت : لم أسمْع في شيء من كال

 عربّي أم ال. انتهى وهللا تعالى أعلم.أ، قال : فال أدري  فوطة ، الواحدة
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 ابب الطاء والباء

 (وا يء)ط ب 
 طيب ، طوب ، طاب ، طبي ، وطب ، وبط ، أبط ، بوط ، بطأ.

 .َوبََط يَبِط َوْبطا الضَّعيُف ، وقد الوابِطُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: وبط 

 ، إذا َضعُف. ُوبُوطا رأُي فالٍن في هذا األمر َوبَط وقال الليث :

 بمعنًى واحد. َهبََطهوهللا  أَبََطهوهللا :  َوبَطه أبو عمرو الشْيباني :: أبط 

 بمعنًى واحد. َهبَطهوهللا  أبََطه ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وأنشد أبو عمرو :

هريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِ   أَ   ذاَك  ريريريريريريريريريريريريريريٌت أيريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
نَّ وابريريريريريريريريِ     هريريريريريريريري  الٌ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريري  بريريريريريريريريَ  أُ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .اآلباطِ  الرُجل والّدواب ، وجمعُه اإلْبُط إْبطُ وأي واِضُع الشَرف. 

ْمل وَمْسقَُطه. اإلْبط وقال ابن شميل :  أسفَُل َحْبِل الرَّ

 .التأبُّط ُرِوي عن أبي ُهريرة : أنّه كانت ِرْديَتُهو

 وقال األصمعّي : هو أن يُدِخَل الثوَب تحَت يدِه اليُْمنَى ، فيلِقيَه على منكبِه األيَسر ، حكاه أبو عبيد عنه.

 َشّرا. تأبَّط ، ولذلك قيل لثابت بن العََميثل الشاعر إْبِطه تَ فاُلٌن َسْيفا أو شيئا ، إذا أخَذه تح تَأَبَّطَ  وقال الليث :

نَّاع. البُوطة قال الليث :: بوط  اغةُ ونحوهم من الصُّ  الّتي يُِذيب فيها الصَّ

 إذا افتَقَر بعد ِغنًى وَذّل بعد ِعّز. يَبُوط الرجلُ  باطَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

َّط وقال أبو زيد ::  [بطأ] طا الرجلُ  تَبَأ  إذا أَْمَسى َرِخيَّ البال غير مهموم صالحا. تَبَؤُّ

 .التَّباُطؤُ و اإلْبطاء ، ومنه بَِطيءٌ  ، فهو يَْبُطُؤ بُْطءا في َمشيه بَُطؤَ  ، يقال : اإلبطاء : البُْطؤُ  قال الليث :

َ  ويقال : ما َ وبك يا فالن عنّا ،  أْبطأ  أمٍر َعَزم عليه. فالٌن بفاُلن إذا ثَبَّطه عن بطَّأ

 : اسٌم مجهوٌل أصلهُ. بَاطيَةُ  قال الليث :

 ، وقد جاء في أشعاِرهم. البَواِطي النَّاجوُد الذي يُجعَل فيه الشراب وجمعه الباطيَة قلت :

من اللّبن ،  َوْطبا تَحِمل إذا كانت ضخَمة الثَّْديَين ، كأنّها َوْطباء ، وامرأَة أَْوطابو ِوطاب : ِسقاُء اللّبن ، وجمعُه الَوْطبُ : وطب 

 ، أي فَرَغْت وَخلَْت. ِوطابه ويقال للّرجل إذا ماَت أو قُتِل : َصِفَرتْ 

 وقيل : إنهم يَْعنون بذلك ُخروَج َدِمه من َجَسِده ، قال امرؤ القيس :

ريضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  بريريريريريريريريريريرياٌء جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريرينَّ عريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريريريريْ

  
َر الريريريريريريريريريريريِوطريريريريريريريريريريرياب  و   فريريريريريريريريريريريِ ه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريو أْدرَكريريريريريريريريريريريْ

  
 ويقال ذلك للّرجل يُغار على نَعَِمه وماِله.
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ْيبُ  قال الليث :: طوب ـ  طيب  .طاَب يَطيب ِطيبا نَْعت ، والِفعلُ  الطيبوعلى بِناِء فِْعل :  الّطِ

 : الَخْمر. الطابَةوقال : 

سول ، وكذلك ا َطْيبة ، واألْصل َطيّبة قلُت : كأنَّها بَِمْعنى  ، ومنه قوله : َطْيبةو طابَه : وسلمعليههللاصلىسُم مدينِة الرَّ

َبَة راِضيا     فَأْصَبَح َمْيموان ب َيريْ
 به كلَّه جائز. أْيِطبْ وبه  أَطيبْ و أَيَطبَهو أطيَبَه ويقال : ما

 [.29الرعد : ] (ُطوىب هَلُْم َوُحْسُن َمآبٍ )وقال هللا جلَّ وعزَّ : 

 .الطَّيبِ  فُْعلَى من ُطوبَى إسحاق :قال أبو 

ُحسنَى لهم  [29الرعد : ] (ُطوىب هَلُمْ )اسُم شجرةٍ في الجنَّة ، وقيل :  ُطوبَى وقيل : إن لهم ، قال : الطيّب قال : والمعنَى العيشُ 

د  (وىب هَلُمْ طُ ) اسْم الَجنَّة بالِهْنِديَّة. وقيل : ُطوبَى َخْيٌر لُهْم ، وقيل : (ُطوىب هَلُمْ )، وقيل :  ِخيَرةٌ لهم. قال : وهذا التفسير كلّه يَُسّدِ

يب قول النحويِّين أنها فُعلى من  .الّطِ

وهذا قوُل أكثر النحويِّين إال األخفش فإنه قال : من العرب من يُضيفُها  .طوبَاك لك ، وال تقول طوبى وقال غيُره العََرب : تقول

 .طوبَاك فيقول

 اسُم الجنّة بالحبشية. ُطوبَى ُرِوي عن سعيد بن ُجبَير أنه قال :و

 كانت في األصل ُطْيبَى فقُِلبت الياء واوا النضمام الطاء. ُطوبَىوقلت : 

 يَِحّل َسْبيُه ، ولم يُْسبَْوا ولهم َعهٌد وِذّمةٌ ، وهو بَوْزن ِخيَرة وتَِولَة. َطيّبٌ  أي َسْبيٌ  ، ِطيَبة أبو حاتم عن األصمعّي : َسْبيٌ 

 الرجُل بِيِمينه. يَستَِطيبَ  أنه نََهى أن وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

ي  استطابَ  مّما عليه من الَخبَث باالستنجاء فيقال منه :َجَسده  يُطيّبُ  ألنّه استطابةً  قال أبو عبيدة : االستطابةُ االستنجاء. ُسّمِ

 قال األعشى : .ُمِطيب نفَسه فهو أَطابو،  ُمستِطيب الرجُل فهو

اَظ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوِب  ا قريريريريريريريريريريريَ    َرعريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريِ     ريريريريريريريريريريِ

 
ل  كريريريريريريريريريريفَّ ا ريريريريريريريريريريارِىء املريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريري 

  
 قَدَّم َطعاما أطابَ و،  طيّب إذا تَكلّم بكالم أَطابَ وإذا استَْنجى وأَزال األَذى ،  استطابَ والرجُل  أطابَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ج َحالال ، وأنشَد : أطابَ و،  طيّبين : َولََد بنينَ  أطابَ و،  َطيِّبا  : تَزوَّ

لريريريريريريريَك عريَالقريريريريريريريةٌ  َن األمسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  مريِ مريِّ  لريمريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريري   و   لريريريريريريريريريريريريا  الَّ وأنريريريريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريِ  ال ُّ رتريريريريريريريريريريريريَ

  
 قالتْه امرأةٌ ِلخْدنها.أي متزّوج ، وهذا 

 ولذلك قالت : أطيَب قال : والحَرام عند العشَّاق

 ال ُّرتلا  ال وأنه م ي   و   
 .َمَطابةو َمطابٌ  اللَّْحم ، وكّل شيء ال يُْفرد فإْن أُفِرد فواحُده َمطايِبُ  قال الليث :

 .أطيبه وهو
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واذكر َمنَاتِنَها وأَناتِنَها ، وامرأةٌ َحسنة الَمعاِري ، والخيُل  أطايِبهاو َمطايبها أَطِعْمنانيقال :  وَرَوى اللّحياني عن األصمعّي قال :

 تَجِري على َمساويها ، والَمحاسُن ، والمقاليُد ال يُعرف لهذه واحدة.

 .، وواحد المعاِري َمْعًرى وواحد الَمساِوي َمْسًوى المَطايِب َمْطيَبٌ  قال : وقال الكسائي : واحد

المضرب  طابَ  في حديث أبي ُهَرْيَرة :والقتاُل أي َحّل ،  طابَ  من الكالِم أفَضلُه وأحَسنُه ، ويقال : الطيِّبَاتُ  وقال الليث :

ْرُب والقتُل أي َحّل ، وقال هللا جّل وعّز :  طابَ  يريد ، والقتل  (ولِئَك ُمََبَُّؤنَ َوالطَّيِ باُت ِللطَّيِ ِبنَي َوالطَّيِ ُبوَن ِللطَّيِ باِت أُ )الضَّ

 [.26النور : ]

يِّبِينَ  من الكالم الطَّيِّباتُ  قال الفّراء : أي  من الرجال. ِللطَّ

يِّبِينَ  من النساء الطَّيِّباتُ  وقال غيره :  من الرجال. ِللطَّ

 [.4المائدة : ] (َيْسئَ ُلوَنَك ما ذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ باتُ )وأّما قولُه جّل وعز : 

أشياء تأكلها  تستطيبو، والمراد به العََرب ، وكانت العرُب تستقِذر أشياَء كثيرةً فال تأُْكلها ،  وسلمعليههللاصلىالخطاب للنَّبّي 

ا لم يَنِزل بتحريمه تِالوةٌ ِمثل لُحوِم األنعام وألبانِها ، ومثل ا استطابوه فأَحلَّ هللاُ جلَّ وعزَّ لهم ما لدَّواّب الّتي كانوا يأكلونها ، ممَّ

باب واليرابيع واألرانب والظباء وغيرها.  من الّضِ

 الفَُم والفَْرج. األطيَبان أبو عبيد عن أبي عبيدة قال :

 أكلهُ ونِكاُحه. أطيَبَاه ثعلب عن ابن األعرابّي : ذهب

ةُ َذكَ  . الطوبُ و َرها الشافعّي ، قال :وقال ابن السّكيت : هما النَّْوم والنِّكاح ، والطُّوبة : اآلُجرَّ  اآلُجرُّ

ة له وال ُطوبَة. قال : . الطُّوب وَرَوى شمر عن ابن شميل قال : فالن ال آُجرَّ  اآلجرُّ

 اإلزار ، إن كاَن َعفيفا. طيّب ويقال : فالن

 وقال النابغة :

ْم  زاهتريريريريريريريريري   جريريريريريريريريري  ٌ  مسريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريال طريريريريريريريريريَ  رِقريريريريريريريريرياق  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ

  
   ِ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريَ ون  لريريريريريريرحيريريريريريريريان يريريريريريريُو السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريَّ  حيريريريريريري 

  
 قال الراجز : .ُطيّابٌ و طيّبٌ  أراد أنَّهم أعفّاء الفروج عن المحاِرم ، وماء

    ان َوَج ان ماَءها ط يَّا  
ال ِسباَخ فيه ،  طيبٌ  األْخالق إذا كان َسْهَل المعاشرة. وبَلد طيِّب إذا كان سائغا في الَحْلق ، وفالنٌ  طيّب إذا كان َعذبا ، وطعام

يب فالٌن فالنا طيَّبَ  : أي طاهر ؛ ويقال : طيب : شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ؛ وماء الطيّبة والكلمة ،  بالّطِ

 ، وقال : طيّب ؛ أي طيَّاب َصبيَّهُ إذا قاَربَه وناَغاه بكالم يوافقه. وماءٌ  طيَّبو

     ان َوجْ ان ماَءَها ط ّيا 
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باع كلِّها :: طبي  ْلف ِخْلف وأَْخالف. أْطباءو ُطْبيٌ  أبو عبيد عن األصمعّي ، يقال للّسِ  ، وذواُت الحافر كلُّها ِمثلُها ، وللُخّف والّظِ

وأَمِره. وكل عن رأيه  يَْطبِيه فالٌن فالنا َطبى إذا َدعاك ، وقال الليث : يَطبُونيو يَْطبيني الشيء َطبَاني أبو عبيد عن الفّراء :

 عنه ، وأنشَد : َطبَاه شيء َصَرف شيئا عن شيء ، فقد

َ ذِّي 
 
   ال َي َّبي  الَعَمل  امل

 .أَْطباء الضَّْرع وكل شيء ال ضرع له مثل الكلبة فَلها أَْطباء : الواحُد من الُطبيْ وأي ال يستميلُني. قال : 

 .واستئعاه دعاًء لطيفا أَْطباهُ و َطبَاهُ  وقال َشِمر :

 انتهى وهللا أعلم.

 ابب الطاء وامليم.

 (وا يء)ط م 
 طيم ، طما ، أطم ، مطى ، ميط ، ومط.

 .يَِطينه طْيناو يَطيُمهُ َطْيما ، أي َجبَلَه ، طانَهوهللا  طاَمه يقال : ما أحسَن ما: طيم 

 ، أي َجبَله. طامهوهللا على الَخْير  طانَه أبو ُعبيد عن األحمر :

 ، وذلك إذا امتأل البحُر أو النهر أو البئر. طامٍ  فهو يَْطُموا ُطُمّواو يَطِمي ُطِميّا الماءُ  َطَمى الليث : يقالقال : طما 

 المرأةُ بَزوجها أي ارتَفَعت به. َطَمتْ  إذا ارتفع ، ومنه يقال : يَطِمي ُطِميّاو يَْطُمو طمّوا الماءُ  َطَما ابن السّكيت عن أبي ُعبيدة :

 أي صاحبي. ِمْطِوي إذا صاَحَب َصِديقا ، وهو َمَطى عن ابن األعرابّي :ثعلب : مطا 

ى فذلك تَمّطى ، وإذا تََمطَّى إذا َمَطاوالمدُّ في هذا ،  المطو إذا فَتَح عينيه ، وأَصلُ  َمطىوَ قال :  ، وقد َمرَّ  الُمَطَواء على الُحمَّ

 .عزوجلالتَّبختُر ، وقوله في باب المضاَعف ، وهو اْلُخياََلء و الَمِطيطاء تفسيرُ 

 ، وهما المّد. الَمْطوِ وأي يتبختر ، يكون من الَمّط  [33القيامة : ] ((33) َأْهِلِه يَ َتَمطَّىُثَّ َذَهَب ِإىل )

؛  َمَطْوتَه َمَدْدتَه فقدأي ُمدَّ ، وكّل شيء  ُمِطيَ  معنَى ، في الّشمس ، فاشتراه وأَعتَقه ُمِطيَ  في حديث أبي بكر أنه َمرَّ ببالل وقدو

 في السَّْير. الَمْطو ومنه

 إذا ساَر َسْيرا َحَسنا ، وقال رؤبة : يَْمطو الرُجل َمَطا وقال ابن األعرابّي :

ة ْوَل كريريريريريريريريريلِّ َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ْه غريريريريريريريريريَ ِه متريريريريريريريريريََ ريريريريريريريريريّ  بريريريريريريريريريِ

  
ِه   فريريريريريريريريريريّ ِي الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  ريريريريريريريريريريِ

َ
راجريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريح  املريريريريريريريريريري ا جريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  
 وقال اآلخر :بنا ، أي سارت بنا َسْيرا طويال ممدودا ،  تمّطت

فريريريريريريريريريريريرياِس  ه يف الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ ه بريريريريريريريريريريريريه أ مريريريريريريريريريريريريُّ  متريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريّ

  
وأَُِ   نْت  وال تريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريس بريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ت َحْملَه ، وقال اآلخر :  أي نَّضَجْت به وَجرَّ
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ةٌ  يريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريه بريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  فريريريريريريريريرٌع َنريريريريريريريريَِ  متريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ

  
   ُ را جريريريريريريريريريريرياٌن وبريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريض  الريريريريريريريريريريريَوالريريريريريريريريريريريِ اِ  غريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريَ

  
 .َمطاها . الناقةُ الّتي يُرَكبَ الَمّطيةو

ْمراخ بلُغة بَْلحارث بِن َكْعٍب ، وجْمعه الَمْطوُ  األسوى :أبو عبد عن   ، وهي الِكناب والعَاسي. ِمطاء الّشِ

َ  وقال ابن األعرابي : َطب من الُكبَاَسة ، قال :  َمَطأ  الّذي يُعَمل منه الِعْلُك. األُْمِطيُ والرجُل إذا أَكل الرُّ

 َظْهُره ، وجمعه يُْمتََطى : البعيرُ  المطيّةومقصوٌر.  : الَمَطاوَسبَُل الذَُّرة.  اْلِمطوُ  :، وقال النضر  األُْمِطيّ  قال : واللُّبَايةُ : شجر

 بالهمز أي َوِطئَها. َمطأَهاوالرجُل المرأةَ  َمَطا يقع على الذكر واألنثى ؛ وقال ابْن بزرج : سمعُت الباهليِّين يقولون : الَمطايا

 بالشين بهذا المعنى لُغةٌ. َشَطأَهاوقلت : 

 .الزاِلخةو،  الَمِلَصة : سمكةٌ في البحر يقال لها األُطوم عمرو عن أبيه ،: أطم 

 َسَمكةٌ من البحر وأنشد : األُطوم وقال أبو عبيد :

ه و  وُِ مريريريريريريريريا يريريريريريريريريؤيِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريا مريريريريريريريرين َأطريريريريريريريري   جريريريريريريريريِ

  
ز ول    هريريريريريريريْ يريريريريريريريْ اء مريريريريريريريَ ة الريريريريريريريبريريريريريريريريَ يريريريريريريريَ ٌح بضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ لريريريريريريريْ  طريريريريريريريِ

  
 : السُّلَْحفَاة. األُطوموالقُصور ؛  : األُُطوم : ثعلب عن ابن األعرابّي قال

 ، وقال األْفَوه األْوِديُّ : أطائِم َمْوقُِد النّار ، وجمعها األطيمةُ  أبو عبيد :

كريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريا ا فريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَ ن  َذِرب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْوطريريريريريريريريريِ  يف مريريريريريريريريريَ

  
م   يتريريريريريى و فريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريرجريريريريريريريال  عريريريريريلريريريريريى األطريريريريريريريائريريريريريِ  الريريريريريلريريريريريُّ

  
 الدَّاْستورن. األطيمةُ و األتُّون توثق الحمام بالفارسيّة. وقال ابن شميل : األِطيمةُ  وقال َشِمر :

إذا َغِضَب ،  تأطُّما فالٌن عليَ  تأّطموإذا َسَكتَّ ،  أََطْمُت أُُطوماوأي أَْرَخْيُت ُستُوَره ،  أَْطما على البيت أََطْمتُ  ابن بُُزْرَج :

 .أُتِطَم ائْتِطاماو أُِطم أَْطما إذا َضيَّْقَت فَاها. ويقال للّرجل إذا عُسَر عليه بُروُز غائِطه : قد أَْطًما البئرَ  أََطْمتُ و

 .أُْجمٌ و أْطمٌ  للحصون ، واحدها اآلجامو اآلطام أبو عبيد عن األصمعي : هي

 السَّْيُل : إذا ارتفَعْت في َوْجِهه َطَحماٌت كاألمواج ، قال رؤبة : تأّطم الليث :

  ذا ارمَتَى يف َوْأِده أَتطُّم ْه    
 : َصْوتُه. َوأُْدهُ 

 إذا احتَبَس بطنُه. إطامو أُطام ويقال : أصابه

 تَأِْطيماأَطَّْمتُه  في الَهْودج : أن يَُستََّر بثياب ، يقال : التَّأِْطيمُ وإذا لم يَبُل من داٍء يكون به ،  أُِطم ، وقد َمأْطوم وقال أبو زيد : بعيرٌ 

 ، وأنشد :

   َت   ل َجْوَُّ اهلَْوَدِج املؤطَِّم  
 اللّيِل ُظْلَمتُه ، تَأَطُّمُ وُسُكوُت الرجُل على ما في نفِسه ،  التَّأَطُّمُ  وقال أبو عمرو :
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  ذا َعضَّ عليها. َأَطمَ و وقال  ليفة : أََُُّ بَي ه 
ْيَت عنه ، وكذلكإذ أََمْطتُ وعنه  ِمْطتُ  أبو ُعبيد عن الكسائّي :: ميط  ْيتُه. أََمْطتُهوغيري  ِمْطتُ  ا تَنَحَّ  أي نَحَّ

 غيري ، ومن قال بخالفه فهو باطٌل ، وأنشد : أََمْطتُ وأنا ،  ِمْطت وقال األصمعّي :

ؤادِ  ِ  الريريريريريريفريريريريريري  لريريريريريريريْ يريريريريريري ريريريريريريي بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريري ريريريريريريي متريريريريريريَِ مريريريريريريِ  فريريريريريريَ

  
اِدهريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَ   ِرمي  وكريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِل كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 َوأَِسط عنِّي بمعنًى ، َوَرَوى بيَت األعشى : أَِمطْ  َعنِّي ِمطْ  َشِمر عن ابن األعرابّي :

   أَِمي ي مَتِي ي  
 إذا تباعدوا وفََسد ما بينهم. تَمايَطوا تمايُطاوأبو عبيد عن الفّراء : تَهايَط القوُم تَهايُطا إذا اجتََمعوا وأَصلَحوا أمَرهم ، 

أشدُّ السَّْوق في  الهياطُ  ، قال الفّراء : الِميَاطِ وقولهم ما ِزلنا بالهياِط وأخبََرني المنذرّي عن أبي طالب النَّحوي ، عن مسلمة قال : 

َدِر ، قال : وَمْعنى ذلك بالمجيء والذَّهاب. الِمياطوالِورد ،   أشدُّ السَّوق في الصَّ

 : اإلدبار. الِمياطو: اإلقبال ،  الِهياط وقال اللَّحياني :

لح ، : اجتماُع الناس ل الِهياط وقال غيره : ق عن ذلك. الِمياطولصُّ  التفرُّ

اه. ويقال : أرادوا أَماطَ  الَمْيل ، ويقال : الِمياطوالُمَزاَولة ،  الِهياط وقال الليث : الَجلَبة والصََّخب ،  بالِهياط هللاُ عنك األَذى أي نَحَّ

 التباُعد والتنّحي والَمْيل. الِمياطو

 .إماطةً  الرجلُ  أماطَ  ي واعِدل. وقدعنّي أي اذَهْب عنّ  أَِمطْ  أبو زيد : يقال :

 . ال يكون غيُره.إماطةً  عنّي األذى أَِمطْ و ِمطْ و َمْيطا عنّي ماطَ  وقال أبو الصَّقر :

 الصَّرعةُ من التَّعب. الَوْمطةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: ومط 

 انتهى وهللا أعلم.
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 ابب اللفيف من حرف الطاء
 طاط ، وطوط ، طوط ، أطأ ، طأطأ ، أطط ، طيا.طاء ، طوي ، وطأ ، 

ْيتَه جزْمتَه ولم تُْعِرْبهُ كما  الطاءُ  قال الخليل بن أحمد :: طوي ـ  طاء حْرف من حروف العربية ألفُها ترجع إلى الياء ، إذا َهجَّ

يعرب االسم فيقال : هذه طاء طويلة ، لما  تقول : َط. َد. مْرَسلَة اللّْفظ بال إعراب ، فإذا وَصْفتَه وصيّْرتَه اسما أعربتَه ، كما

 واحدة ، أي َمّرة واحدة ، َوإِنَّه لَحَسن طَوْيتُها َطيَّةوالمصدُر ،  أطِويها طيّا فالطيُ  الصحيفة طويتُ  وصفته أعربته. وتقول :

يّة  ، ِمثل الِجْلسة والِمْشية ، وقال ذو الرّمة : الطَّيّ  بكسر الطاء يريدون َضْربا من الّطِ

ّيِة الكت        كما تري ْلَةر بع  ال ِّ
ية فَكَسر الطاء ألنّه لم يُِرْد به  على ُمْنفَِعل. منطوٍ  ، فهو اْنَطَوى يَْنَطِوي انِطواء الواحدة ويقال للحيَّة وَما يُْشبِهها الّطِ

َواءً  قال : ويقال يّةوُمْفتَِعل. قال :  ُمطَّوٍ  ، إذا أردَت به اْفتَعَل فأَْدِغْم التاء في الطاء ، فتقول : اطََّوى يَطَِّوي اّطِ تكون َمنِزال ،  الّطِ

هللاُ لنا  َطَوى ، وهو الَمْوضع الّذي اْنتواه ، ويقال : ِطيَّتُه أي ِلنيَّته التي اْنتواها ، وبعَُدْت عنّا لطيَّته وتكون ُمْنتًَوى ، يقال : َمَضى

به ، وفالنٌ ا  ، وقال الشاعر : ِطيَةٌ و ِطيَّةٌ  البالَد أي يَْقطعُها بَلَدا عن بلد ، ويقال : يَطِوي لبُْعَد ، أي قَرَّ

   أَصّم الَ ْل  مس وِ َي ال َِّياِ   
 فالٌن َكشَحه إذا َمَضى لوجهه ، وأنشد : طَوى وقال :

ه  لريريريريه و   صريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريري   قريريريري  َطَوى َكةريريريريريريريريريريريريريريحريريريريا ف  لريريريريْ

  
 عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِويريريريريريريريريري    ّن انريريريريريريريريري ريريريريريريريريريواَءَك هريريريريريريريريريذا 

  
ها في فؤاده ،  َطَوى وأخبََرني المنذرّي عن أبي الهيثم ، يقال : فالٌن َكشَحه على  طَوىوفالٌن فؤاده على عزيمة أمٍر إذا أَسرَّ

 عداوة إذا لم يُظِهرها.

هُ في نفسه ، فجاَزه إلى آَخر  َطَوى ويقال : المسافر منزال إلى منزل فال  يَطِوي كمافالٌن حديثا إلى حديٍث ، أي لم يُْخبر به أَسرَّ

 هذا الحديَث أي اكتُْمه. اْطوِ  يَنِزُل ، ويقال :

 َكشَحه على أمٍر إذا أَْخفاه وقال ُزهير : َطَوىوفالن عنّي َكشحه أي أَعَرض عنّي ُمهاِجرا.  طَوى ويقال :

ة  و   كريريريريريريريان طريريَوى َكةريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريا عريريلريريى م سريريريريريريريريريريريريريريريريتريريَكريريلريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ َُِّ    فريريريريريريريريريريريريال هريريريريريريريريريريريريَو أبريريريريريريريريريريريريْ اهريريريريريريريريريريريريا ومل يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد بالمستِكنّة َعداوةً أَكنّها في ضميره.
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 إذا جاَز. َطَوىوإذا أَبَى ،  َطَوى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 أي جاَزنا. فََطَوانا أي َجلَس عندنا ، ومرَّ بنا فََطوانَا الجواز يقال : َمر بنا الطيُ واإلتيان ،  الطَّيُ  وقال في موضع آخر :

األَمعاَء والشحِم والبَطن  َمطاِويوالحيّة  َمطاِويو،  طي فوق طيٌ  قة : َطرائُِق شحم َجْنبَْيها وسنَاِمَهاالنا أْطواءُ  وقال الليث :

 الدَّْرع إذا ُضّمت ُغُضونُها ، وأنشد : مطاوي وكذلك َمْطًوى ، والواحد أطواُؤها والثَّوب

روَدأبٌ و  ِ ي مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اء  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رْبَد    هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأّن مريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِويريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي بمذكَّر  ُطَوى قال أبو إسحاق : [12طه : ] (ِإنََّك اِبْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً )وقوله جّل وعّز :  اسُم الوادي وهو مذكَّر ، سمَّ

نه ترك صرفه من جهتين إحداهما أن يكون معدوال عن ، فيصير مثل ُعَمر  طاوٍ  على فعل نحو حطم وُصرد ومن لم يُنّوِ

يف اْلبُ ْقَعِة )ْنَصرف ، كما ال ينصرف ُعَمر ، والجهة األخرى أن يكون اسما للبُْقعة ، كما قال : المعدول عن عامر ، فال يَ 
ن [30القصص : ] (اْلُمبارََكِة ِمَن الشََّجَرةِ  فهو ِمثل ِمعًى وِضلَع معروف ، ومن لم ينون جعله اسما  ِطًوى ، وإذا كِسر فنُّوِ

 للبقعة.

قال : نعم ، ألن إحدى العلتين قد انَخَرَمْت عنه. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو  ؟نصِرفهأَ  ُطًوى وسئل المبرد عن واٍد يقال له :

نا في  ُطوىً  اْذَهْب غيَر ُمْجًرى. وقرأ الكسائي وعاصم وحمزة وابن عامر : طوىووأنا  ُطَوى عمرو ويعقوب الحضرمي منوَّ

 السُّورتين.

د ذلك ، قيل : َطِوَي يَْطَوى َطوىً  يأكل شيئا. وقدلم  َطيّانٌ  أبو عبيد عن الكسائي : رجلٌ   .َطَوى يَْطِوي ، فإذا تعمَّ

 َطَيءٌ  . قال :طاٍو َطوٍ  فهو يَطِوي َطوىً  نَهاَره جائعا َطَوى . وقال :طاِويَةو َطيَّا البَطين ، والمرأة الطَّيَّان الطَّاوي وقال الليث :

 قبيلةٌ بوزن فَْيِعل والهمزة فيها أصليّة.

ألنه نُِسب إلى فَِعل فصارت الياء ألفا ، وكذلك نََسبوا إلى الحيرة حاِرّي ، ألن النسبة إلى فَِعل فَعَِلّي ،  طائيٌ  ل : والنسبة إليهاقا

 .نََمِريٌ  كما قالوا في َرُجل من النَِّمر :

 ، وهو ميُّت التصريف. َطَوْيت من همزة وطاء وياء ، وليست من طيِء قال : وتأليف

يتوقال بع  المنَاِهل ، أي جاَز َمْنَهال إلى َمنَهٍل آَخر ولم يَنِزل. َطَوى ألنه أّول من َطيٌِء َطيِّئا ض النّسابين : ُسّمِ

 بَوْزن ُطوِعّيٍ وُطْؤِويٌّ بوزن ُطْعِوّي ، وقال العّجاج : ُطوئيٌ  ابن السّكيت. ما بالدار

 بل أب ليس هبا ط وئٌي  و   
 .أَْطواء بالِحجارة ، وجمعها الَمْطِويّة : البئرُ  الطَِّويُ وأي ليس بها أحد. 
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وكلُّ شيء يكون الفعُل منه على فَِعل يَفعَل فالِفْعل منه مفتوح العين إاّل ما كان  : الَمْوضع. قال : الموِطىء قال الليث :: وطأ 

ً  من بَنات الواو على بناء  .َوِطىَء يََطأُ َوْطأ

ُ  إنّما َذَهبت الواُو منقال : و ُ  فلم تَثْبُت كما تَثْبُُت في َوِجل يْوَجل ، ألن يَطأ َمْبنِيٌّ على تََوهُّم فَِعَل يَفِعل ِمثَل َوِرم يَِرُم  َوِطىَء يََطأ

عند العرب  غيَر أنَّ الحرف الذي يكون في موضع الالم ِمن يَفعَل من هذا الحّد إذا كان من حروف الحلق الستة ، فإنَّ أكثَر ذلك

 مفتوح ، ومنه ما يُقَرُّ على أصِل تأسيسه ِمثل َوِرَم يَِرم ، وأّما َوِسع يََسع فُتَِحت يََسَع ِلتِلك العلّة.

 بقدمي إذا أردَت به الكثرة. وطَّأْتُه بالقَدم والقَوائم ، تقول : الوْطءُ  وقال الليث :

ً  ، وقدلك الِفراَش  وطأْتُ ولك األمَر إذا هيأتَه.  وطَّأْتُ و شديدةً.  َوطاةً  العُدوَّ  َوِطئْنا بالَخْيل أيضا. ويقال : الوْطءُ و َوطَؤ يَْوطُؤ َوْطأ

 : األْخَذةُ. الَوطأَةُ و

نِين ،  ، «على ُمَضر وطأَتَك اللهم اْشُددْ »جاء في الحديث : و هم أبناُء السَّبيل  الَوَطأَةُ وأي ُخْذهم أْخذا شديدا ، فأَخَذهم هللا بالّسِ

وا  األرَض. يِطئون ألنّهم َوَطأَةً  من الناس ، ُسمُّ

 .َوِطئَتْهُ  فالٌن دابّتي حتى أوطأْتُ  ويقال :

ع اإليطاء أبو عبيد عن أبي عبيدة ، قال أبو عمرو بُن العالء : تين وقدليس بعَْيب في الّشِ  ر عند العرب وهو إعادة القافية مرَّ

 َ  الشاعر. أوطأ

َ والشاعُر  واطأ ، وهي الُموافقة على شيء واحد ، يقال : الُمواطأَة قال الليث : إنما أُِخذ من إذا اتّفقْت له قافيتان على كلمة  أَْوطأ

 .بإيطاء واحدة معناهما واحد. قال : فإذا اختَلََف المعنى واتّفق اللفظ فليس

في قصيدة َمّراٍت فهو َعْيٌب  اإليطاء وأخبرني أبو محمد الُمَزني عن أبي خليفة ، عن محمد بن ساّلم الُجمحي أنه قال : إذا كثُرَ 

 عندهم.

شيء الجاريَة ، أي جاَمْعتُها ، قال : والواطيُء من كل  َوطئْتُ و، أي اتَّفقنا على أمٍر.  تواطأْناوفالنا  واطأْتُ  وقال الليث : تقول.

 .وطأَتَه ، ويقال : ثَبَّت هللاُ  الَوطاءةِ  ، بيّنة وطيئة ، ودابّته وطيءٌ  ما َسُهل والَن حتى إنّهم يقولون : رجلٌ 

ِ بوّجٍ  وطأَةٍ  وأن آِخرَ »في الحديث عن النبي َصلَى هللا عليه وسلم : و هي الطائف ، وكانت  َوجّ وكاألخذة الَوْقعَة ،  الَوطأَةو ، «ِِّلَّ

 .وسلمعليههللاصلىلطائف آخَر َغزاةٍ َغزاها النبي َغْزوةُ ا

 .«على ُمَضر َوْطأَتَك اللهّم اْشُددْ »:  وسلمعليههللاصلىقال النبّي و

ً  وقد  ال َصعوَد فيها وال انخفاض. : ِوطاء هذه أرٌض مستويةٌ ال ِرباَء فيها وال ثقيال. ويقال : وِطئْتهم َوْطأ

 .توطئَةً  المجلسَ له  وطَّأْتُ وقال : 

 طعاٌم للعََرب تُتّخذ من التّمر. الَوطيئةو
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التّمر ويُجعَل في بُْرمة ويَُصبُّ عليه الماُء والسَّمن إن كان ، وال يُخلَط به أَقِط ، ثم يُشَرب كما  لوطيئة وقال َشِمر : قال أبو أْسلَم

 تُْشَرب الَحِسيّةُ.

ُ  الِغَرارةُ أيضا ، ورجل الوطيئة ٌر وأَِقٌط يُْعجناِن بالسَّمن. قال :تَم الحْيس ِمثلُ  الوطيئةووقال ابن شميل :  األكناف إذا كاَن  ُمَوّطأ

 َسْهال َدِمثا كريما يَنزل به األضياُف فيَْقِريهم.

 [.6لمزمل : ا] (ِإنَّ َّنِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً )الَحْيسة ، وقال هللا جّل وعّز :  الَوطيئة وقال ابن األعرابّي :

 والموافَقة. الُمواطأَة بكسر الواو وفتح الطاء والمّد والهمزة ، من (ِوطاءً )قرأ أبو عمرو وابن عامر : 

 بفتح الواو ساكنة الطاء مهموزةً مقصورة. (َوْطأَى)وقرأ ابُن َكثير ونافع وحمزة وعاصم والكسائي : 

أي هي أشدُّ على المصلِّي  (َأَشدُّ َوْطئاً )هي أثبُت قِياما. قال : وقال بعضهم :  ، يقول : (ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً )وقال الفّراء : معنى 

 .(َأقْ َوُم ِقيَّلً )فَِهَي  (َأَشدُّ َوْطئاً )من صالة النهار ، ألنَّ اللّيل للنّوم ، فقال : هي وإن كانت 

 .ُمواطأَةً وعلى فِعال يريدون أشدَّ ِعالجا  ِوطاءً  قال : وقرأ بعُضهم هي أَشدُّ 

 بكسر الواو والمّد. ِوطاء واختار أبو حاتم فيما أخبََرني أبو بكر بُن عثمان عنه أشدُّ 

 قلبَهوأخبََرني المنذرّي عن أبي الهيثم : أنه اختار هذه القراءة. وقال : معناه أنَّ سمعَه يُواطىُء قلبَه وبََصَره ، وِلسانه يواِطىُء 

فالٌن على  واطأَنِي إذا وافَقَك عليه ال يَشتغل القلُب بغير ما اشتَغَل به السَّمع ، يقال : ى األمر :فالن عل واَطأَني ، يقال : وطاء

َ  األمر وهذا  ذاك يريد قياَم الليل ، والقراءةَ فيه. واطأ

 ل.فمعناه هي أبلغ في القيام وأبيُن في القو (َوْطئاً )لقلَّة السَّْمع ، وَمن قرأ  ِوطاءً  وقال الّزجاج : أشد

 أبو زيد : اْبتََطأَ الشَّْهر وذلك قبَل النِّصف بيَوم وبعَده بيوم ، بَوزن ايَتََطَع.

 يَصيُده الُمْحِرم : ثُلُثا ِدْرهم. الَوْطَواط رِوي عن عطاء أنّه قال في: وطوط  *

الُخفّاش. قال أبو عبيد يقال : إنّه الُخّطاف ، وهذا أْشبَهُ القَْولَين عندي بالصَّواب ، وقد  الَوْطَواط قال أبو عبيد عن األصمعّي :

ى بذلك إاّل تشبيها بالطَّائر ، وجمعُ  الَوطواطُ  يقال للرجل الضَّعيف :  .الَوطواط َوطاوط وال أراه يسمَّ

يّاح  .َوطواط وقال اللِّحياني : يقال للّرجل الصَّ

 .َوْطواطة نَّه الذي يُقاِرب كالَمه كأنَّ صوتَه صوُت الَخطاطيف ، ويقال للمرأةقال : وزعموا : أ

 الفَْحل الطَّاط قال الليث :(: طاطـ ) طوط
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 .طاطَةٌ  اهلائج  يوَصف به الرجل  الّةجاع واجلميع ال ّاطوَن ، وف حولٌ 
عر فُحولٌ   .أَْطواطٌ و طاطاتٌ  قال : ويجوز في الّشِ

مة : الطاطِ  وقال ابن األعرابّي في  مثله ، قال ذو الرُّ

ح    فريريريريريريريربَّ امريريريريريريريرىء طريريريريريريريا   عريريريريريريرين اَّريريريريريريريّق طريريريريريريريامريريريريريريريِ

  
ْه   ه أقريريريريريريريريريارِبريريريريريريريريري  ا عريريريريريريريريريوََّدتريريريريريريريريريْ ه عريريريريريريريريريمريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
، وقال ابن  طائطٌ  يَْرفَُع َعْينَهُ عن الحّق ال يكاد يُبِصره ، كذلك البعيُر الهائُج الّذي يَرفَع أنفَه مّما به ؛ ويقال : طاطٍ  قال :

طَ و طويل ، قال : طاطٌ  األعرابّي : رجلٌ  وال. بالَطاطةِ  الّرُجل إذا أَتَى َطوَّ  من الِغْلَمان ، وهم الّطِ

 .ُطيُوطاو طاَط يَِطيط ُطووطا ، وقد طاطٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : فَْحلٌ 

ُر في اإلبل. يََطاط وقال غيُره :  ، وهو الّذي يَُهّدِ

 وقال ابن األعرابي : جمع الَوْطواط ، اْلُوُطُط الضعيُف العقل واألبدان ، من الّرجال ، والواِحد َوْطواط.

 د الُخصومة.: الشدي الطَّاطوإذا كان طويال ،  طوطٌ و طاطٌ  شِمر عن الفّراء : رجل

 . الحيَّة وأنشد :الطُّوطُ  قال الليث :

هريريريريريريريريا وِّمريريريريريريريري  ْأٌو يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ زال  هلريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا  ْن يريريريريريريريريَ

  
و  املريريريريريريريريريرياَء جمريريريريريريريريريريَ ول     مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريوٌُِّ مريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريل  طريريريريريريريريريري 

  
 يعني الزمام شبَّهه بالحيّة.

 : القُْطُن. الطُّوطُ  : الحيّة. أبو عبيد عن األصمعّي : الُطوط عمرو عن أبيه قال :

يطانُ   :ثعلب عن ابن األعرابيّ  اُث. : الّطِ  الُكرَّ

 .َططَّاءُ  الطويل ، واألُنثى األَططُ  ابن األعرابي أيضا :: أطط 

ْكبان. األَِطيطو األَطُّ  وقال الليث : حال إذا أَثقََل عليها الرُّ  تَقَبُُّض صوت المحامل والّرِ

 اإلبل. أََطت اإلبِل صوتُها. يقال : ال أفعَل ذلك ما أَِطيطو

 البَْطن صوٌت يُسَمع عند الجوع ، وأنشَد : أَِطيطُ  وقال ابن األعرابي :

يريريريريريريريريريريري ِ  وِب اَّريريريريريريريريريريريرأب املريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريل يف َدجريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريري ِ وَ   ي مريريريريريريريريريريرين اأَلطريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريِ ٌة َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  ِذبريريريريريريريريريريريريْ

  
: الَجَمل الَخْربَِصيص ، وهو  الّطأْطاءوالمكان المطمئّن الضيق ، ويقال له : الّصاُع والِمعَى.  الطأطاء عمرو عن أبيه :: طأطأ 

ْبر.  القصير الّشِ

َ  ، وقد َطأَْطأَةً  فالٌن رأَسه طأطأ َمصَدرُ  الطأطأةُ  قال الليث : إذا َخفَض رأَسه ، والفاِرُس إذا نََهَز دابّته بفَِخَذيه ثم حّركه  تََطأْطأ

َ  للُحْضر يقال  فَرَسه. َطأَْطأ

 وقال الَمّرار :

َ ف  مريريريريريريريريريريا َورَّعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريْ  ٌف أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رُّ و   مريريريريريريريريريريريريريريِ اٌر طريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريَّ ىَء طريريريريريريريريريريريريريريَ ْؤطريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا طريريريريريريريريريريريريريري 
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َ والفََرس نحوه ،  َطأَْطأَةِ  وقال أبو ُعبَيدة في  من قَْدِره.فالٌن من فالن َوَضع  طأَطأ

السَّْطح الّذي يُنام عليه وبَِوْزنه التَّايَة ، وهو أن يُجَمع بين ُرؤوِس ثاَلِث َشَجرات أو  : الطايَة ثعلب عن ابن األعرابي :: طيا 

 شجرتين ، ثم يُْلِقي عليها ثوٌب فيُستظلُّ بها.

، أي قُْطعانا ،  طاياتٍ  فيها ، وقال غيُره : جاءت اإلبلصخرةٌ عظيمةٌ في َرْملة ، وأَْرٌض ال ِحَجاَرة  الطَّايَة وقال الليث :

 واحدتها طايَة.

 وقال َعمرو بُن لَجأ يصُف إِبِال :

 مَتِةي َ ْسا و   َترِيع  طا    
يطَوىو  : َضْرٌب من الطيِر معروف ، وعلى وزنه نِينََوى ، وكالُهما َدِخيالن. الّطِ

 وقال بعض المحدثين :

تا مريريريريريريريريكريريريريريريريريانريريريريريريريريه  بريريريريريريريريِ ا والريريريريريريريريذي أرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى ثريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريَ

  
َوى و   تريريريريريريريريوان عريريريريريريريريلريريريريريريريريى َنريريريريريريريريِر نريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ َه َُّيريريريريريريريريْ  أنريريريريريريريريبريريريريريريريريَ

  

ْم  ْوهلريريريريريريريريريِ ٌُ مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرياِ  بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريرين عريريريريريريريريرياَب أقريريريريريريريريريوا

  
ر طريرييريري ريريَوى   لريريْ ْو  مريريريريريريري ى فريريِ ه  عريرين قريريريَ ا ُِّغريريريريريريريْ َ

 ملريريريريريريري

  
يَطوى وذُِكر عن بعضهم أنّه قال :  َضْرٌب من القََطا ِطوال األَْرُجل. الّطِ

 القول. وال نظيَر لهذا في كالم العرب.قلت : وال أصَل لهذا 

، فإذا زادْت قليال فهي  النَّفيتَةُ  الَوِطيُء والَوِطيئةُ العَصيدةُ الناعمةُ ، فإذا ثَُخنَْت فهي ثعلب عن ابن األعرابّي عن المفّضل قال :

 ، فإذا تعلََّكت فهي العَِصيدةُ. اللَِّفيتةُ  النّفيثة بالثاء ، فإذا زاَدْت فهي

 أي بحاَجتك. بيّتكو بطيّتك اب عن الحصين يقال : الَحقْ أبو تر

 ِمثلها. بِبَيتِكَ و بِِطيتكَ  وقال الفّراء وابن األعرابي : الَحقْ 

 أي َضعفوا. َوطَوُطوا الضعيف ، ويقال : الكثير الكالم وقد الوطواط شمر قال ::  [وطوط]*

 ويقال إذا كثر كالُمهم. وقال الفرزدق :

اق  عريريريريريريريْ   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريَ و َ وَ  ذا كريريريريريره الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َوطريريريريريَ

  
زاُِّ   َر بريريريريريريريريريَ زُّ أمريريريريريريريريريْ  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياف وكريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ

  
أْي. قال :  الوطواط وقال ابن شميل : الُخفّاش. وأهُل اليَمن يسّمونه السَّْرَوع ، وهي  الَوطواطو: الرجُل الضَّعيف العَقل والرَّ

 البحرية ، ويقال لها : الخفاش. وهللا أعلم.

 الرابعي من حرف الطاء (أبواب)

 [ط ث ابب الطاء والثاء]
غيف. الطُّْرُموث قال الليث ::  [طرمث]  الرَّ

 .الّظلمة الطُّْرُموَسةوقال : 

 نٌ أبو ُعبيد عن الفّراء : َوقَع فال:  [ثرمط]
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 أي يف ِطني  رْط . ثري ْرم  َة   يف
قاء إذا انتفَخ ، وأنشَدني ابن األعرابّي : اثَْرْنَمطَ وقال َشِمر :   الّسِ

بريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا َل الريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريف مسريريريريريريريريىّت  ريريريريريريريريَْ  أتكريريريريريريريريل  بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
ا  َرمنريريريريريريريَْ ريريريريريريريَ ِ  مسريريريريريريريني اثريريريريريريريريْ هريريريريريريريا كريريريريريريريالريريريريريريريَوطريريريريريريريْ لريريريريريريري   فريريريريريريريبريريريريريريري ريريريريريريريْ

  
قاء إذا راَب ورَغا وَكْرثأَ. االثِْرْنَماطُ  وقال َشِمر :  اْطِمْحرار الّسِ

َ وقال :  بَإ الَخثِِر ، حكاه عن أبي العَطَّاف الغَنَِوّي. َكْرثَأَة إذا ثَُخَن اللبَُن َعلَتْهُ  َكْرثَأ  مثَل اللِّ

 ِمْجَواُب القَفَّاِص. الثُّْنُطبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [ثنطب]

 [ط ل   ط ر َّلموالطاء وال   ابب الطاء والراء]
 .بِْرطيل الَمعَاِول ، واحدها : البَراِطيلوشمر ، قال أبو عمرو : :  [برطل]

 : الدُّّب الُمِسّن. الفَلَحسو: َخْطُم الفَْلَحس ، وهو الَكْلب ،  البِْرطيلوالبَْيَرم ،  البِْرطيل ثعلب عن ابن األعرابّي :

قيق وهو النَِّصيل ، قال : البِْرطيل وقال َشِمر : قال ابن شميل : َحى  الَحَجر الطويل الرَّ وهما ُظَرَواِن َمْمطوالِن تُنقَر بهما الرَّ

 وهما من أَْصلَب الِحجارة مسلكة محّددة ، وقال كعب بن زهير :

هريريريريريريريا ْذحبريريريريريريَ هريريريريريريريا ومريريريريريريريَ يريريريريريريْ لريريريريريريريَ يريريريريريريريْ  كريريريريريريريأّن مريريريريريريريا فريريريريريريريا  عريريريريريريَ

  
يريريريريريريريل    ْرطريريريريريِ نْيِ بريريريريريِ يريريريريريَ حريريريريريْ ن الريريريريريلريريريريريَّ هريريريريريريريا ومريريريريريِ مريريريريريِ ن  ريريريريريَ ريريريريريْ  مريريريريريِ

  
ْيفيّة.ه البُْرُطلَة الليث :  ي الِمَظلّة الصَّ

 وقال غيُره : إنما هو ابُن الظُّلَّة.

 .«مائٍل فليُسرع المشيَ  بِطْربَالٍ  إذا َمرَّ أحُدكم»:  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النبّي و: *  [طربل]

 الصَّوَمعة والبناء المرتِفع ، قال جرير :قال أبو عبيد : كان أبو ُعبيدة يقول : هو َشبيهٌ بالمنَظَرة من مناِظر العََجم كهْيئَة 

روق م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذٌَّب  ذب  الريريريريعريريريري  َوى هبريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَلريريريريْ

  
ْر ِل   ْه عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى طريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ ا وَكريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريَّ

  
مال فيتظلَّل بها نََواِطيُرهم أي ام الصرام ورأيُت أهل النَّْخل في بَْيَضاَء بَني َجِذيمة يَْبنون ِخياما من َسعَف النخل فوق نُْقيان الّرِ

 والعَرازيل. الطَّرابيل هاويسمون

ْربال وقال الليث :  َعلَم يُبنى. الّطِ

 .ِطربال األَْميال ، واحدها الطرابيل وقال شمر : قال أبو عمرو :

ْربال وقال ابن شميل :  بناٌء يُْبنى َعلما للَخيل يُْستَبق إليه ، ومنه ما هو ِمثُل المنَارة وبالمْنَجشانية واحد منها وأنشد بموضع الّطِ

 قريب من البصرة قال ُدَكْين :

ْر ْل  َن الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريريريريريريىت  ذا كريريريريريريريريريريريريريان د َويريريريريريريريريريريريريريْ

  
اْل   ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريل  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريِ لريريريريريريريه بصريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْر مريريريِ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  

   م َ هَِّم الصُّورأب ِم ل التِّْم ال 

ْربال سلَمة عن الفّراء قال : ْومعَة. الّطِ  الصَّ
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 وقال ابن األعرابّي : هو الَهَدف المشِرف.

خاَم أََهشُّ منه وأْرَخى ، وأنشد بيت عمرو بن ُكْلثوم : البَلَْنط قال الليث :: بلنط  خام ، إاّل أَنَّ الرُّ  شيٌء يُشبه الرُّ

لريريريريريريريريريريريريريْ و  لريريريريريريريريريريريريريَ يَتْ ر  ريريريريريريريريريريريريرياُ أو بريريريريريريريريريريريريريريَ ارِيريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  ا َرنريريريريريريريريِ هريريريريريريريريمريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ رِنُّ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياش  مسريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريَ

  
َوْيه قال : سمعُت أبا تراب يقول : كتب :  [طربل]* ة وْلتكن وأخبََرني المنذريُّ عن ابن َحمُّ أبو محّكم إلى رجل : اشتِر لنا َجرَّ

ويه : فسألُت ِشمرا عن ُمَطْربَلة غيَر قَْعراء وال َدنّاء وال  المطربلةوفقال : القصيرة ، قال :  الدَّنّاء الجوانب ، قال : ابُن َحمُّ

 الطويلة.

 ، وأنشد : الرجُل ثوبَه بالطين إذا لََطَخه َمْرَطلَ  أبو ُعبيد عن األصمعّي ::  [مرطل]

َْرطََلة     مَمْع وثٌة أعراض ه ْم مم 
 الالطُئ باألرض. الُمْطلَْنِفئُ وقال : :  [طلنف]

 وقال اللحيانّي : هو المستلِقي على ظهِره.

 إذا لزقت باألرض. اطلنفَأت اطلنفاء قال أبو زيد :

 الذي يُلعَب به معّرب. وقد استعمل في لفظ العربيّة. الطُّنبورُ  وقال الليث ::  [طنبر]

 .ُطْنبُور دخيل وإنّما شبِّه بأْليَة الَحَمل ، وهو بالفارسية ذُْنبَِه بََره فقيل : الطُّنبور وقال أبو حاتم عن األصمعّي :

ْخُم الشفِة. : البِْرطام أبو عبيد عن األموّي ::  [برطم]  الرجُل الضَّ

 .بَْرَطَمهُ  ، وال أدري ما الّذي ُمبَْرِطما ُعبوٌس في انتفاخ َوَغْيظ ، تقول : رأيتُه َطمةالبر وقال الليث :

 الليُل إذا اسوّد. بَْرَطمَ و،  اْخَرنَطم إذا َغِضَب. وِمثلُه بَْرَطم بَْرَطمةً  وقال األصمعّي : يقال للّرجل قد

  محدَّد الّرأس.ِمنقار الُخّف إذا كان طويال الفُرطومة وقال الليث ::  [فرطم]

 .ُمفَْرَطَمة في الحديث : إنَّ شيعَةَ الدَّجال شواِربُهم طويلة ، وِخفافُُهمو

 ُمقَْرَطَمْين قلُت : وقد َرَوى أبو عمَر عن أحمَد بِن يحيى ، عن ابن األعرابّي أنه قال : قال أعرابّي : جاءنا فالن في نِخافَْينِ 

 الُخفُّ رواه بالقاف ، وهو عندي أصّح مّما رواه الليث بالفاء. : النِّخافُ وبالقاف ، أي لهما منقاران ، 

 إذا جاء متغّضبا. ُمْبَرْنِطما عمرو عن أبيه ، جاء فالن:  [برطم]*

 البَثْر ، قال وأنشدني المفّضل : : التفاطير ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [تفطر]

ى  مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ِه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َوجريريريريريريريريْ اَل  بريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريفريريريريريريريرياطريريريريريريريريت  املريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريريريريريريريرياِ    فريريريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريريريريت  الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريِ اان ال تريريريريريريريريريريريريريريَ  َُّمريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقرأُت بخّط أبي الَهْيثَم بيتا ِلْلُحَطْيئة في صفة إبٍل نََزَعت إلى نبت بلد ذكره فقال :

 طَباه ّن مسىت أطَفَل الليل  دوََنا
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 تفاطت  َو ِْيّ  رَِواء  ج ذور ها
 أّول النبت. التَّفاِطير نَْبذٌ من النبت يقع في مواقَع من األرض مختلفة قال : ويقال : التفاطيروقال :  َوْسِمّي. تفاطير أي َرعاهنّ 

 الليل ، أي أظلَم. أطفَلوالبَثْر.  تَفاطير قلُت : من هذا أخذ

 من ُعْشب بالتاء أي نَْبذٌ متفّرق ، وليس له واحد. وقال بعضهم : تَفاطير في األرض وقرأت في نوادر اللِّحياني عن اإليادي :

 بالتاء النْور. التفاطيرومن النبات ، وهو رواية األصمعّي والناس ،  التفاطير

 أي طويل. ُطْرطبٌ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ثَْديٌ : طرطب 

 مسترخيَة الثَّْديَين وأنشَد : طْرُطبّة وقال أبو عمر : امرأةٌ 

ةْ أ   ْرَدبريريريريريريريريريريريريَّ ِم اهلريريريريريريريريريريريريِ  فّ  لريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريري ِّلريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   بريريريريريريريريريَّ ْرطريريريريريريريريري  ح الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ت اجلريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ

  
 ُدعاء الحمار وأنشَد : الطَّْرطبَهوقال : 

 َطْرطَبا و َجاَل يف ِجحاِ ه وَ   
 إذا دعاها. طْرَطبَةً  بالنَّْعَجةِ  طْرطبَ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

 العُْجم ، وأنشد لألَْفَوه األْودي : الطَّماطمُ و الطَّواطم أبو تراب ::  [طمطم]

ه  عريريريريريريري  بريريريريَ تريريريريْ ِش يريريريريَ مريريريْ ّي اَّريريريَْ َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريرياألسريريريريريريريريريريريريريريريريريَود اَّريريريَ

  
ف    وٌد طريريريريريريريمريريريريريريرياطريريريريريريريم  يف  ذاَنريريريريريريريا الريريريريريريريلريريريريريريريُّ ريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْدر بالفارسيّة بَتْر فِقيَل : البَْربَطُ  الليث ::  [بربط] ب ، وهو من َمالِهي العََجم ، شبيه بَصْدر البَّط والصَّ  الِبْربيطيَّاءُ و،  بََربَط معرَّ

 موضٌع يُْنَسُب إليه الَوشُي ، ذَكَره ابُن ُمقبِل في شعره ، فقال :

هريريريريريريريا عريريريريريريريْ اٌن كريريريريريريريَأنَّ رِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زَامريريريريريريريَ   ريريريريريريري 

  
اِء املريريريريريريريريهريريريريريريريريذَِّب   ْ َن بريريريريريريريريذي الريريريريريريريريربْبريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِ  مريريريريريريريري 

  
 : ثياٌب. البِْربيطياء وقال أبو عمرو :

 َهَمةُ كَهْيئَِة التََّخاُوِص.والبَرْ  اْلبَْرَطَمةُ  وُروي عن الكسائي أنه قال ::  [برطم]

 وقال أبو سعيد نحوا منه ، وهللا تعالى أعلم. انتهى.

 آخر كتاب الطاء والحمد هلل على نعمه.
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 كتاب حرف الدال

 أبواب املضاعف من حرف الدال

 مهمل. د ت :

 [ابب الدال والظاء]

 د ظ
 .نَُدظُّهْم دّظا في الحرب ، ونحن َدَظْظناهم هو الشَّّل بلُغَة أهِل اليَمن ، يقال : الدَّظّ  قال الليث :: دظ  [

 لغير اللّيث. الّدظّ  قلت : ال أحفَظُ 

 مهمل. د ذ :

 ابب الدال والثاء]

 [د ث
 أهَملَهُ الليث ، وهو مستعمل عند الثِّقات.: دث 

 .تَِدّث َدثّا السماء َدثَّتْ  الضعيف ، وقدوهو  الّدثّ  رَوى أبو عبيد عن األصمعّي قال : من األمطار

 للمطر الضعيف. الَهْدنةُ و الّدثّة أبو العباس عن ابن األعرابّي :

ْمُي المتقاِرُب من وراِء الثِّياِب. َدثَثْتُه أَُدثُّه دثّا ، قال : ويقال : ُدثّْت دثّا وقد َمدثُوثةٌ  وقال أبو زيد : أرض  وهو الرَّ

ثَّةُ  عمرو عن أبيه قال : كام القليل. الدُّ  الزُّ

 َصيَّاُدو الطَّْير بالِمْخَذفَة. الدُّثَّاثُ وقال : 

كام  الّدثوارة ، : الرْمُي بالِحجَ  الّدثّ و: الضْرب المؤلم ،  الّدثّ ووالدَّّف اْلَجنب ،  الّدثّ  وَرَوى ثعلب عن ابن األعرابي قال : الزُّ

 وهو التواٌء في بعض جسِده. دثّا فالنٌ  ُدثّ و، 

 انتهى وهللا أعلم.

 ابب الدال والراء

 [د ر]
 [.مستعملة]د ر ، ر د : 

وإذا اجتمع في  َدّرتْ  ، وكذلك الناقة إذا ُحِلبَْت فأَقبَل منها على الحالب شيء ، كثير ، قيل : يَِدرُّ َدّرا اللبنُ  َدرّ  قال الليث :: در 

 العُُروِق إذا امتألْت َدما. دّرتواللبُن  درَّ  الضَّْرع من العُُروِق وسائر الَجَسد قيل :

 .َدُرورٌ  وناقةٌ  ِمْدرار السماُء إذا كثَُر مطُرها ، وسحابةٌ  َدّرتو
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اله حين بعثهم فقال في وصيَّته لهم :ُروي و وا عن عمر بن الخّطاب أنه أَوَصى ُعمَّ  ِلقحة المسلمين. أُِدرُّ

 قال الليث : أراد بذلك فَْيئَهم وخراجهم ،
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 .ال َّرأب قال : واالسم من ذلك
ت وقال غيره : يقال ماِريها ُدون الفصيل ، إذا َمَسح َضْرعها ،  هاأََدرَّ وفصيلُها  أَدّرهاوإذا امتألت لبنا ،  تَُدرّ و تَِدر الناقةُ  َدرَّ

ي ويقال للسماء إذا أخالْت :  .َدرَّ يُدرّ  ُدبَْس بضّم الدال ، َرَوى ذلك عن العرب ابُن األعرابي وهذا من ُدّرِ

راُج وسراج درَّ وأيضا ، قال :  تُدرّ و،  دّراو تَِدر ُدُرورا الناقةُ  َدّرتْ  وقال أبو الهيثم :  فهو ِدّرة الفََرسُ  َدرَّ و،  َدِريرو دّرارٌ  الّسِ

ك هلل في كالم العرب اللّبَن. قال : ويقال : الّدرّ  إذا أْسَرَع في َعْدوه ، قال : وأصلُ  َدِرير  .َدرُّ

هُ  وا قالوا : المعناه هلل خْيُرك وفِعالَُك ، يقال هذا لمن يُمدح ويتعجب من عمله ، وإذا شتَم َدّرك وقال الليث : هلل أي ال كثُر  دّر درُّ

 من الخْيل السَّريع المكتَنز الخْلق المقتِدر. الدَِّريروخْيُره. قال : 

ك وقال ابن شميل في قولهم : هلل  ، أي هلل ما خرج منك من خير. َدرُّ

ك العمل من خير أو شّر ، ومنه قولُهم : هلل الدَّرّ  ثعلب عن ابن األعرابي قال : مدحا ، ويكون ذّما كقولهم : قاتَله هللا ما يكون  درُّ

 أكفره ، وما أشعََره.

الشيء إذا  درَّ وإذا كثُر ،  يدرّ  الَخراج درَّ وإذا َحُسَن وجُهه بعد الِعلة ،  يَِدرّ  وجهُ الرجل َدرَّ واللبن ،  الدَّرّ والنّْفس.  الدَّرُّ وقال : 

 إذا ُعِمل. درّ وُجِمع ، 

ة وقال أبو زيد : رَّ  .ِدَررٌ  في األمطار أن يَتبَع بعُضها بعضا ، وجمعُها الّدِ

اء قال : ى سلمة عن الفرَّ  الذي يذهب ويجيء في غير حاجة. الدَّرَدرَّ

 في الخيل أن يُقلَّ الفرُس يَده حيَن يْعتَق فيرفعها وقد يضعُها في اْلَخبِب. اإلدرار وقال أبو عبيدة :

اج في قول هللا جل و ا َكوَْكب  ُدرِ ي  ) عّز :وقال الزجَّ في صفائِه  الدُّر ، من قرأ بغير همز ، نسبَه إلى [35النور : ] (َكَأِنَّ

ىٌ )وُحْسنه. قال : وقرئت   بالكسر. (ِدّرِ

يءٌ  ، كما قالوا : بَْحٌر لُّجّي وِلّجّي ، وقرئتْ  الدُّر ينسبُه إلى ِدّريّ  وقال الفّراء : من العرب من يقول : كوكب مز باله ِدّرِ

 وسنذكره في موضعه إن شاء هللا تعالى.

 .دراريّ  الثاقُب المضيء وجمع الكواكب : الدُّّريّ  ، قال : والكوكب ُدّرة الِعظام من اللؤلؤ ، الواحدة الدُّر وقال الليث :

ايةُ وقالوا :   : من أسماء النَِّساء. َدرَّ

ُجوا فوقعوا في الدُّْرُدورُ و  الرُجل فهو َدِردَ  ، ويقال : الدُّْرُدور : موضٌع من البحر يجيُش ماؤه وقلَّما تسلم السفينة منه ، يقال : لجَّ

 .بُدْرُدرٍ  . ومن أمثال العرب السائرة : أَعيَْيتني بأُُشٍر ، فكيَف أرجوكِ الدُّْردُ  وجمعُه َدراِدُرها إذا َسقطْت أسنانُه وظهَرتْ  أَْدَردُ 
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ِت قال أبو عبيد : قال أبو زيد : هذا يُخاطب امرأتَه يقول : لم تقبَلي األدَب وأنت َشابَّةٌ ذات أُشٍر في ثغرك ، فكيف اآلن وقد أسنَنْ 

دووهي َمغاِرُز األسنان ،  َدَرادُرك حتى بدتْ   الرجل إذا سقطت أسنانه وظهرت درادره. درَّ

ّرةو، أي من لدن شبَبَت إلى أن َدبْبَت ،  ُدبَ  إلى ُشبَ  قال : ومثلُه : أعتيتني من ة : الّدِ  السلطان التي يضرب بها. درَّ

 أي قُبالتك. َدَرَركَ  األصمعي ، يقال : فالن

 وقال ابن أحمر :

هريريريريريريريا انريريبريري  لريريريريريريريا وجريريريريريريريَ هريريْ هريريريريريريريا الريريريريريريري َّ لريريريريريريرياجريريعريريَ  كريريريريريريريانريريريريريريريه مريريَ

  
ه  َدَررَاو   ا تريريريريريريريريريريريريريراه فريريريريريريريريريريريريريْوقريريريريريريريريريريريريريَ فُّ ممريريريريريريريريريريريريريّ  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري 

  
 الطريق ، أي على َمْدَرجته. َدرر وقال أبو سعيد : يقال هو على

 دارك أي بحذائها إذا تقابلَتا. بَِدَررِ  الطريق ، وَداِري درر وقال أبو زيد : يقال : فالن على

ه حتى تركتُه مثل و في حديث َعمرو بن العاص أنه قال لمعاوية : أتيتُك وأَمُرك أشدُّ انِفضاحا من ُحّقِ الكهول ، فما زلُت أَُرمُّ

 .الُمِدرِّ  فلكة

 فهو الغّزال : الُمِدرُّ  وذكر القُتيبّي هذا الحديث فأخطأَ في لفظه ومعناه : وُحقُّ الكهول بَيُت العْنكبوت وقد مرَّ تفسيُره ، وأما

ت ، وقد الدَّّراَرة ويقال للمغَزل نفسها الة أدرَّ ة ما تغزله من قطن أو ُصوف ، وض دّراَرتها الغزَّ ب رَ ، إذا أدارتْها لتستحكم قوَّ

ال يُبالغ في إحكام فلكة ِمغَزله وتقويمها  الُمدرّ  فلكةَ  مثال الستحكام أمِره بعد استرخائه ، واتساقه بعد اضطرابه ، وذلك أن الغزَّ

 .أَدرَّ الّدّراَرة لئال تقلَق إذا

 استْوبلْت استِبياال.، وللضأن قد  استدّرت استدِرارا أبو عبيد : سمعُت األموّي يقول : يقال للِمعَزى إذا أرادت الفحَل قد

 أي تمْرَمُر وترجَرج. تَدْرَدرُ  في حديث ذي الثُّديّة المقتول بالنْهروان ، كانت له ثَُديَّةٌ مثل البَْضعةو

 . وأنشد فقال :تََدْرَدرُ  وقال أبو عمرو : يقال للمرأة إذا كانت عظيَمة األْليَتين ، فإذا مشْت َرجفَتا هي

َ ْردَ    ر  أ قسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم  ن مل أتْتريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريَ
  

 لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرينَّ مريريريريريريريريريريرين لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  د ْرد ر   

  
 هو أصُل اللسان ، وهو َمغرز السّن في أكثر الكالم. ههنا طرف اللسان ، ويقال : الدُّرُدرُ وقال 

 وأنشد أبو الهيثم :

 ملريريريريريريريريريريريريا رأْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريا َدْودرَّى 

  
رَّى   عريريريريريريريريريَ  

ن املريريريريريريريريري  يف مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريهريريريريريريريريريْ

  
 ، والدليُل عليه قولُه : درير من قولهم فرس الدْودّرى قال :

عرى 
 
   يف م ل  ْي  الِعهن امل
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 ضرب من الشجر معروف. الدَّْردارُ ويريد به الخذُروف ، والُمعّرى : ُجعلْت له ُعرَوة ، 

 على ناقِِده بعَد ما أُخَذ منه. فُردَّ  ، وهو ما ُزيَِّف ، َردُّ  الدَّراِهم واحُدها ُرُدودُ والشيَء ،  رددتُ  مصدرُ  الردُّ  قال الليث :: رد 

دّ وقال :   .يَرّدهوما صار ِعمادا للشيء يَدفَعه  الرَّ

ّدةُ وقال :   : تَقاُعس في الذّقَن. الرَّ

 وَخْيلة. َردَّةوثعلب عن ابن األعرابي : يقال لإلنسان إذا كان فيه عيب : فيه نَْظرة 

 البََصر عنه من قُبِحه. يَرتدّ  أي َردَّة وقال أبو الهيثم : قال أبو ليلى : في فالن

 قال : وفيه نَْظرة أي قُبح.

دَّة هي جميلة ، ولكن في وجِهها بعض وقال الليث : يقال للمرأة إذا اعتراها شيء من جماٍل وفي وجِهها شيء من قَباحة : . الرَّ

 .َردَّادٌ  يقال له : : اسم رجل كان ُمَجبِّرا يُنسب إليه الُمَجبِّرون ، وكلُّ مجبِّر َرّدادٌ و

بير في دار له وقَفَها فيكتب : و من  المرُدودة قال أبو عبيد : قال األصمعي : ، من بناتي أن تسُكنَها للَمْرُدودةوفي حديث الزُّ

 النساء المطلَّقة.

عليك ال كاسَب  َمْرُدوَدةٌ  ة ابنتُكَ أال أُدلُّك على أفضل الّصَدق»ُرِوي عن النّبّي َصلَى هللا عليه وسلم أنه قال لُسراقَة بن مالك : و

 أراد أنّها مطلَّقة من َزوِجها ، فأَنِفق عليها. ، «لها َغيُرك

دَّى وقال أبو عمرو :  المطلّقة. المردودة : المرأة الرُّ

 لبن.مثال ُمِقل إذا أشرق َضْرعها وَوقَع فيه ال ُمِردٌّ وأبو عبيد عن الكسائي : ناقة ُمْرِمٌد على مثاِل ُمكِرم ، 

 قال أبو عبيد : وأَنشد غيُره :

   مَتِةي من الّرِّدأب َمْةَي اَّ فَِّل 
، وكذلك الِجمال إذا أَْكثرْت  َمرادٌّ  نُوقٌ  إذا َشربت الماَء فَوِرم َضرُعها وحياؤها من كثْرة الشرب ، يقال : ُمِردّ  وقال غيره : ناقةٌ 

 من الّشرب فثَقُلْت.

 الماُء في ظهره. فَتََرادَّ  تُهإذا طالت ُعْزبَ  ُمِردّ  وَرُجلٌ 

 أي كثيُر الماء ، وأَنشَد : ُمِردّ  ويقال : بَْحر

 رَكريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريرير     الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريِر    

  
رِدّ  

 
ْوِج املريريريريريريريريريريريري

َ
راِ  املريريريريريريريريريريريريو  ِذي املريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريَ

  
َدقة. ِردِّ  ال ُرِوي عن عمَر بن عبد العزيز أنّه قال :و  يَدي في الصَّ

 .تُردُّ  يقول : ال

يَدى وقال أبو عبيد : ّدِ دّ  من الّرِ  في الشيء. الرَّ

دّ و، أي َصَرفه عنه برفق ، قال :  لَدَّهوعن األمر  َردَّه أبو تراب عن زائدة : يقال :  الظَّْهر والَحُمولة من اإلبل. الّرِ

 ِمن َمرتَعها إلى الدار إذا احتََمَل أهلُها ، قال ُزهير : تَُردّ  ألنّها ِرّدا قلُت : سّميتْ 
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مريريريريريريريلريريريريريريريواَردَّ الريريريريريريري ريريريريريريريِ  تريريريريريريريَ يِّ فريريريريريريريامسريريريريريريريْ اَل اَّريريريريريريريَ َ  يريريريريريريريان   ريريريريريريريِ

  
ك    بريريريريريريريريِ لريريريريريريريريهريريريريريريريريم لريريريريريريريريَ ٌر بريريريريريريريرييريريريريريريريريْ هريريريريريريريريتأب وأَمريريريريريريريريْ     الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ

  
ُددُ  ابن األعرابّي : إذا َكفَر بعد إسالمه ،  ِرّدة الرُجل عن ِدينه ارتَدَّ و،  َرادٌّ  وهو َردَّة : الِقباُح من النَّاس ، يقال : في وجهه الرُّ

 له. انتهى وهللا أعلم. َمَردّ  وأَمُر هللا ال

 ابب الدال والَّلم

 [د ل]
 دلَّ ، لدَّ : مستعمل.

 َدلِّهِ وفي الحديث : أن أصحاَب عبد هللا بِن مسعود كانوا يَرَحلُون إلى عمَر بن الخطاب فينظُرون إلى َسْمتِه وَهْديه : دل  

 فَيَتَشبَّهون به.

ين وهيئة أهِل الخير ، والمعنى الثاني أن السَّْمت قال أبو عبيد : أما  السَّْمتَ  فيكون بمعنيين : أحُدهما ُحْسُن الهيئِة والَمنَظر في الّدِ

ا أرادوا َهْيئَةَ اإلسالم أو طريقة أْهِل اإلسالم.  الطريق ، يقال : الَزْم هذا السَّْمَت ، وكالهما له معنًى ، إمَّ

 فإّن أحَدهما قريب من اآلخر ، وهما من السكينة والَوقار في الهيئة والَمنَظر والشمائل وغيِر ذلك. َدلِّهِ ووقولُه : إلى َهْديِه 

 فقال : الدَّلّ   بن َزْيد يمدح امرأةً بُحسنوقال عِديّ 

ا بريريريريريريريَّ ْ رِهريريريريريريريا تريريريريريريبريريريريريريتريريريريريريغريريريريريريي  ريريريريريريِ ْع مريريريريريرين  ريريريريريريريِ لريريريريريريَّ  مَل تريريريريريريَ ريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريرياِق و   ا يف الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريِ اَء َدهلريريريريريريريريريريريريريُّ  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، فأردُت أن أَسأَل عنها ، فِخفُت أن تكون مشغولةً  َدلُّها ُرِوي عن سعد أنَّه قال : بينا أنا أطوف بالبيت إْذ رأْيُت امرأةً أعجبَنيو

َك َجماُل امرأة ال تَعِرفها.  وال يَغُرَّ

 ُحْسن الحديث وُحْسن الَمْزح والهيئة ، وأنشد فقال : الدَّلُ وللمرأة ،  الدَّاَللُ  وقال شمر :

ي  حريريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريريإن كريريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريريري َّاَلل  فريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِ

  
الُِ و     ن كريريريريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريريريريريَوداع  فريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
أك عليَّ ، وأَنشَد : َدلَّك عليه ، أي تجترىُء عليه ، يقال : ما تَِدلّ  قال هيقال : وي  عليَّ أي ما َجرَّ

ْ لريريريريريريريريريريوال عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّي فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريري   ك  مريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريإن تريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريرياين   ٌر ولسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريِ مريريريريريريريريْ ِ َك ال غريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريِ

  
أََك َعلَيَّ ِحْلِمي فإنّي ال أُقِرُّ بالظُّْلم.  أراد ، فإن َجرَّ

 وقال قيس بُن زهير :

ي  َم َدَل عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييَّ قريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ نُّ اَّريريريريريريريريريريريِ  أظريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريرييريريريريريريريريم  و   ل  الريريريريريريريريرجريريريريريريريريل  اَّريريريريريريريريَ جريريريريريريريريهريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
أَهم ، وفيها يقول : َدلَ  قال محمد بُن حبيب :  عليَّ قومي ، أي َجرَّ

ألي  و  ْرقريريريريريريريريريريريريوب لريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريَك عريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريم    َك الريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَف اَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريْ ريريريريريريريِ   ذا مل يريريريريريريريري 

  
 بالشجاعة : الَجريء. الُمِدلُ ووقوله : ُعْرقوب ِلألْي ، يقول : إذا لم يُْنِصفك َخْصُمك فأَدِخل عليه ُعْرقوبا يَْفَسُخ حّجته ، 
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. قال :  الُمَدلِّل ثعلب عن ابن األعرابي :  إذا افتخَر. َدلَ وفالن إذا َهَدى ،  َدلَ والّذي يتجنَّى في غيِر موضعِ تََجّنٍ

لَّةُ اإلْداللو: الِمنَّةُ ،  الدَّلّ  فّراء ،َسلَمة عن ال  .الدَّ

 الَمنّان بعََمله. األَدلُ وإذا َمنَّ بعَطائه ،  َدَل يَِدلّ وإذا َهَدى ،  َدَل يَُدلُ  وقال ابن األعرابي أيضا :

 تَغَنُّجِ وَشْكٍل كأنّها تُخاِلفه ، وليس بها خالَف.المرأةُ على َزْوِجها ، وذلك أن تُِريَه َجراءةً عليه في  تدلَّلَتِ  وقال الليث : يقال

لّةُ وعلى صيده.  يُِدلّ  قال : والباِزيُ   على من له عنده َمنِزلة ِشبهُ َجراءة منه. يُِدلّ  ِمّمن الّدِ

اللة من َدليلٌ  ابن السّكيت عن الفّراء :  والدَّاللة بالكسر والفتح. الّدِ

لِّيلَى وقال أبو عبيد :  اللة.من الدَّ  الّدِ

 .إدالال بالّطريق أَْدلَْلتُ  ، وقال أبو زيد : أَُدّل َداللة به دلَْلتُ و، أي عرفتُه ،  َداللةً  بهذا الطريق َدلَْلتُ  وقال شمر :

 على الّطريق ، وأَنشَد ابن األعرابي : تَنَدلّ  قال : وقلُت : وسمعُت أعرابيا يقول آلَخر : أما

َ ل   لريريريريريريريريريريريريريْ َك   أمحريريريريريريريريريريريريريق  ال تريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريَ

  
َول  و   لريريريريريريريريريريريريريَ ل  امريريريريريريريريريريريريريرٌ  عريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريف يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 كالتَّهدُّل. التّدلُدلوشيٌء عظيم أعظُم من القُْنفُذ ذو شوك.  الدُّْلُدل وقال الليث :

 والشَّْيهَم واألَْزيُب. الدُّْلُدل ثعلب عن ابن األعرابّي : من أسماء القنفذ ،

بين أمرين فلم يستقيموا ، وقال أوس  تََدْلَدلُوا إذا َدْلدال وبَْلباٍل إذا اضَطَرب أمُرهم وتَذبَذب ، وقومٌ  دالَدل اللّحياني : وقع القوُم في

: 

م  يّ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريوا بريريريريريريعريريريريريريَض أمريريريريريريرِهريريريريريري  ْن َّريريريريريريَِ ُْ مريريريريريريَ  أ

  
 بريريريريريريريريني الريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِ  وبريريريريريريريريني الريريريريريريريري ِّيريريريريريريريرين َدلريريريريريريريريْ ال  

  
 ، وقال أبو َمْعدان الباهلّي : (ال ِإىل هُؤالِء َوال ِإىل هُؤالءِ )إذا كانوا ُمَذبَذبين  ُدْلُدال وقال ابن السّكيت : جاء القومُ 

زَائريريريريريريريريريريريريريم  والريريريريريريريريريريريريريزَّ ئريريريريريريريريريريريريرين  د لريريريريريريريريريريريريريْ  ال  جريريريريريريريريريريريريرياء اَّريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِن   َع الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَّ ني وال مريريريريريريريريريريَ  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريِ

  

فريريريريريريريْه  لريريريريريريِّ مريريريريريريرو ومريريريريريريرياذا كريريريريريري  ن عريريريريريريَ بريريريريريريريه  مريريريريريريِ جريريريريريريِ  فريريريريريريعريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريرياِن و   َر الريريريريريريريريريريريريريرُّكريريريريريريريريريريريريريْ ْوٌف   ريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريرييَء عريريريريريريريريريريريريريَ

  
بينَتاِن من باهلة ، وهما َحزيمة وَزبينة ، فجمعهما ،  ك. تََدْرَدرَ وَ الشيُء  تََدْلَدلَ وَ قال : والَحزيَمتان والزَّ  إذا تحرَّ

 ذهَب فيها. قَْلقَلو بَْلبَلوفي األرض  دلَدل وقال الكسائيَّ :

 .«والِحجامةُ والَمِشيُّ  اللَُّدود خير ما تداويتُم به»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي : لد 

 : ما ُسِقَي اإلنساُن في أحد ِشقَّي الفَِم ، وإنما اللَُّدود قال أبو ُعبَْيد : قال األصمعي :
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 َلَ ْد   و  ذا تلفَّه  يلا ومِشاال ،  يتل َّد الوادي و ا جاِنباه ، ومله قيل للرجل : هو َلِ يَ يِ  من اللَّ  ود   أ ذ
 .اللَّ ود أَِل َّأب  ذا س يَته ، كذلك و ع   أل  ُّه َلّ ا   الرُّجلَ 

 وقال ابن أحَمر :

ى  كريريريريريريرياعريريريَ ربريريريريريريريه  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َ ْد   أَلريريريريريريريِ َّأب  و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريَ  الريريريْ

  
اِو َ و   روِق املريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ واَه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  ه  أَفريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ  أقريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ

  
 والَوُجور في َوَسط الفَم.

اء :  : أن يُْؤَخذ بلسان الصبّي فيَُمدَّ إلى أَحِد ِشقَّيه ويُوَجر في اآلخر الدواُء في الصََّدف ، بين اللسان وبين الشَّْدق. اللَّدّ  وقال الفرَّ

 َصْفحتا العُنُق ، وأَنشَد : اللَِّديَدانوقال : 

يريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريَل لريريريريريريريريريريَ ِّ  م  الريريريريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ ْدهتريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريَ

  
ْوا فريريريريريريريري ريريريريريريريرياء وا  لريريريريريريريريريَ َح   ثريريريريريريريريريَ وا الريريريريريريريريلُّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريُّ مريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
 وقال رؤبة :

   على َلِ ي ْي م ْصَمِ ل ِصْلخاْد 
هراء. اللَّديد وقال ابن األعرابي : ْوضة الزَّ  الرَّ

الشديُد الخصومِة ،  األلَدُّ  معنى الخصم في اللغة [204البقرة : ] (َوُهَو أََلدُّ اخلِْصامِ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

 ألَدُّ  العُنُق ، وهما َصْفحتاه ، وتأويلُه أّن خصَمه أّي وجٍه أَخذ من وجوه الخصومة َغلَبَهُ في ذلك ، يقال رُجلٌ  لَِديَديِ  واشتقاقُه من

 ته فغلْبتَه.إذا جاَدلْ  ألُّده لَّدا ، ولََدْدُت فالنا تَلَد لَّدا يا هذا لَِدْدتَ  وقد لدٌّ  ، وقومٌ  لَداء ، وامرأةٌ 

 وهو الشديد الُخصومة ، وقال الشاعر يذكر ناقةً : يَلَْنَددو أَلَْنَدد وقال ابن السكيت : رجل

 املتل َِّد و   بعي أٌب َبنَي الَعْجِ  
 أراد أنها بعيدة ما بين الذنَب والعُنُق.

 عن كذا وكذا أي َحبَسه. لَّدهُ  وقال اللَّيث : ُهَذيل تقول :

ع بِه. بَدَّدَ وبه  لَدَّدَ  ابي :ثعلب عن ابن األعر  به إذا َسمَّ

ِليلة وقال أبو عمرو :  : المحجة البَْيضاء وهي الدُّلى. الدَّ

 ابب الدال والنون

 [د ن]
 [.مستعملة]ددن :  (دوان)دن ، ند ، 

 : اللْهو واللَّعب. الدََّدن

 كلُّها لغات صحيحة. َدَدنٌ و َديَدانٌ و َدْيدٌ و َدَداو َددٌ  ، وهو الدْيَديونووَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : هو اللْهو ، : ددن 

 ِمني. الدَّدُ  وال َددٍ  في الحديث : ما أنا ِمنو

 ِمثل َحَزن ، وأَنشد : َدَدنٌ ومثل قَفَّا وَعصا ،  َدداومثل يٍَد  َددٌ  قال أبو عبيد : قال األحمر : فيه لُغات ، يقال : اللْهو
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َ َدْن  ْق بريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريَ  أيريريريريريريريريريريريّ

  
اع  َوأََذْن   ي يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِّ
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 وقال األعشى :

 كلَه َكَمْن َقَضى اللَُّبانََة من ِدِد و   
 أي َكهام. َدَدانٌ  وقال : َسْيفٌ 

نان الّرواقيد ، والجميعما َعُظم من  الدَّنّ  وقال الليث ::  [دن  ] ْنعَة ، في أسفله  الّدِ ، وهو كهيئة الُجّبِ ، إاّل أنَّه طويل ُمستِوي الصَّ

 كهيئة قَْونَس البَْيضة.

 الُمنحنِي الظَّهر. من النّاس : األََدنّ  أبو عبيد عن األحمر :

 ن األرض ، وأَنشد :من الدواّب الّذي يداه قصيَرتان وُعْنقُه قريبة م األَدنُ  وقال أبو الهْيثم :

ّن 
َ

ول املريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريريّ  طريريريريريريريريريريريريريريري  رََّ   لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْت  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلِّ راكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَّدِن و    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   معِ .  م ل اع اِ. ال ُّّن 

 وقال الراجز :

 ال َدَنٌن فيِه وال  ْ  اف و   
 واإلخطاف ِصغَر الَجوف ، وهو َشّر عيوب الخيل.

 ، وأَنشد : َدنّ  ُصْلبهالّذي كأّن  األََدنّ  ثعلب عن ابن األعرابي :

م أِبََدْن  أ  أ ُُّ  ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
ْن   وء الريريريريريري ريريريريريريَ ريريريريريريَ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ىء اجلريريريريريريبريريريريريريهريريريريريريرية مريريريريريريَ  بريريريريريريلريريريريريريرياتريريريريريريِ

  
ُ وقال :  ْلب ،  الفََسأ ُ و: ُدُخول الصُّ ْدر. : الفَقَأ  ُخروج الصَّ

 .ِدنَنَةٌ و ِدنَّانٌ و أَْدنَنٌ و َدنٌ  ويقال :

 اسُم بلٍد بعَينِه ، ومنه قول ابن مقبل : : الدَّنَنوالبعير المائل قُُدما ، وفي يَدْيه قَِصر ، وهو الدَّثَُم ،  األَدنّ  وقال أبو زيد :

نَي هبريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرياق أ ْدُ  خيريريريريريريريريريَ نَي َأعريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
ْن   ن َدنريريريريريَ ال مريريريريريِ  مسريريريريريريريَ َّ اأَلراك ومسريريريريريريريَ َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا»في الحديث : و  .«ُمعاذ فال تُْحِسنها َدْنَدنَةُ و َدْنَدنَتُكَ  فأمَّ

 نحٌو منها. الَهْينََمةُ وأن يتكلّم الرجُل بالكالم تَسَمع نَْغَمته وال تفهمه عنه ألنّه يُخفيه.  الدَّْنَدنة قال أبو عبيد :

 بمعنًى واحد ، وأَنشد : َدْنَدن َدْنَدنةً ووقال شمر : َطْنَطن َطْنَطنة 

   ت َ ْنِ ن ِم َل َدْنَ نَة الذُّ ِب 
ْنَدنةو الدَّنين ل الليث :وقا نَابير ، وأَنشد : الدَّ  أصواُت النَّْحل والزَّ

   َكَ ْنَ نَِة اللَّْحِل يف اَ ْةَرُِ 
ْنِدن أبو عبيد عن األصمعي قال : إذا اسود اليَبِيُس من الِقَدم فهو  ، وأَنشَد. الّدِ

ْنِدن ِمثل ْنِدن وقال الليث : البَاِلي : الّدِ  .أصوُل الشجر الّدِ

ْنِدن قلت :  ما فَسََّرهُ األصمعّي وهو الدَِّرين. الّدِ

ا يعاقِب فيه الدال والباء ، أَبََن إْبناناو إْدنانا الّرُجل بالَمكان أََدنّ  أبو تراب :  بمعنًى واحد. اْنَدَرىو اْنبََرى إذا أقام ، وِمثلُه ممَّ
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 َضْرٌب من النَّدُّ  قال ابن المظفَّر :: ند 
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ْ َلِة.  ال ُّ
 ورَوى أبو يْعلَى عن األصمعّي عن أبي عمرو بن العاَلء.

 .العتيقُ  وِلْلِمسك : العَْنَدمُ  ، وللبَقَّم : النَّدّ  ويقال للعْنبِر :

 إذا َشَرد. يَنِّد نُدودا البعيرُ  نَدَّ  ويقال :

اء على تخفيف الدال من [33،  32غافر : ] (* يَ ْوَم تُ َولُّوَن ُمْدِبرِينَ  يَ ْوَم التَّنادِ )وقال هللا جّل وعّز :  ؛ وقرأَ  التَّنادِ  القُرَّ

 بتشديد الدال. (التَّنادِّ  يوم)الّضحاك وحَده : 

فليَّنوا  نَدَّ  بتخفيف الدال من التَّنادِ  وقد يكون أي َشَرد. قال : نِدادا البعير نَدَّ  هو من وأخبََرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :

وقِّراط تشديد الدال وَجعلوا إحدى الدالين ياًء ، ثم َحَذفوا الياء ، كما قالوا : ِديوان وِديباج وِدينار وقِيراط. واألصل ِدّوان وِدبّاج 

 (التَّنادّ )ة من قرأ وِدنّار. والدليُل على ذلك جمعُهم إيّاها على َدَواِوين وقََراِريط وَدبابِيج وَدنانير ، قال : والدليل على صّحة قراء

 .(يَ ْوَم تُ َولُّوَن ُمْدِبرِينَ ) بتشديد الدال قولُه :

ْعتُ و،  تَْنِديدا بالرجلِ  نَدَّْدتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  إذا أسمعتَه القبيَح وشتمتَه. تسميعا به سمَّ

ْبه. قال : النِّدّ  قال : [.165 البقرة :] (َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن هللِا أَْنداداً ) شِمر عن األخفش في قول هللا جّل وعّز : ّد والّشِ  الّضِ

 أي ِمثْلُه وِشبُهه ، وأنشَد للَبيد : نَِديَدتُهو نَِديدهُ وفالن ،  نِدّ  أي أضدادا وأَْشبَاها ، وفالنٌ  [8الزمر : ] (َوَجَعَل ّلِِلَِّ أَْنداداً )وقوله : 

ِ يريريريريريريريريَ يت  َ رِّي نريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  كريريريريريريريرييريريريريريريريريال يريريريريريريريريكريريريريريريريريون  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
مريريريريريريرياو   اعريريريريريريريِ مريريريريريريريَ ومريريريريريريريا عريريريريريريريَ مريريريريريريري  وامريريريريريريريا عريريريريريريري  ل أَقريريريريريريريْ عريريريريريريريَ  أجريريريريريريريْ

  
ه : فالنٌ  ي وقال أبو الهيثم : يقال للرجل إذا خالفََك فأََرْدَت َوْجها تذَهُب فيه ونازعك في ضّدِ للّذي يريد خالف الوجه  نَِديِديو نِّدِ

 لُّ به.الذي تريد وهو يستِقّل من ذلك بِمثل ما تَْستَقِ 

 وقال حّسان :

لريريريريريريريريريريريريريريِ ّ   وه ولسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه لريريريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريري   أهتريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
رُّكريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريتِكريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ اء     َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي لسَت له بِمثٍْل في شيء من معانيه.

 : رْفُع الصَّوِت ، وقال طرفة : التَّْنِديدُ وفالنا أي خالَْفتُه ،  ناَدْدتُ  ويقال :

   هِلْجس  َ ِفيِّ أو لَصوِ  مل د 
 الُمبَاِلُغ في النداء. المندَّد والصَّوتُ 

 إذا تفرقوا في كّل وجه. أَناِديدَ و يناِديدَ  ويقال : ذهب القوم

 فالن ، فَتَُشبُِّهها به. َختَنُ  فاُلٍن وال نِدُّ  ، وال يقال : فالنةُ  تِْربُهاوفالنةَ  َختَنُ وفالنة ،  نِدُّ  وقال ابن ُشميل : يقال : فالنة

 قال : وأما قولُه :

َ اَد لريريريريريريريه  ى عريريريريلريريريريى الريريريريلريريريريريريرياس أمريريريريرا ال نريريريريريريريِ  َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ا  تريريريريريريريَ ريريريريريريريَ َذ املريريريريريرييريريريريريري ريريريريريريرياَق واعريريريريريريْ  عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريم وقريريريريريريري  َأ ريريريريريريريَ
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 عنهم وال يَذهب. يَندُّ  فمعناه أنه ال

 ابب الدال والفاء

 [د ف]
 [.مستعملة]دف ، فد : 

 : الدَّفّة : الَجْنب لكّل شيء ، وأنشد في الدَّفّةو الدَّفّ  قال الليث ::  [دف]

اهريريريريريريريريريريريرياو  ْر   عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى َوجريريريريريريريريريريريريَ ة  َُّجريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ  َوانريريريريريريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريريريريريني مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريرياِن   فريريريريريريريريريريريّ رِيريريريريريريريريريريريح الريريريريريريريريريريري َّ  قريريريريريريريريريريريَ

  
 الُمْصَحِف ِضَماَمتاه من جانبيه. َدفّتَاوالطَّْبل. اللّتان على رأسه ،  َدفّتاوقال : 

 وقد أََمْرنَا لهم بَِرْضخ فاقِسمه فيهم. دافَّةٌ  قومكعلينا من  دفّت في حديث عمَر أنه قال لمالك بن أْوس : أنه قدو

 .يَِدفُّون َدفيفا القوُم يسيرون جماعةً سيرا ليس بالشَّديد ، يقال : هم : الدَّافّة قال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو :

وقال  قال : ، «بُِرْكبانها تَِدفّ  ا النَّجائبنعم إنَّ فيه»فقال :  ؟الحديث اآلَخر أّن أعرابيا قال : يا رسول هللا هل في الجنَّة إِبل ومنه

 ، أي ما تََهيَّأ. اْستََدفّ ولك  َدفَ  أبو زيد : ُخْذ ما

بمعنًى واحد ، وناَدى مناِدي خالد بن الوليد في بعض َغَزَواته : أاَل َمن  َزفَ وعلى وجه األرض  دفَ  ثعلب عن ابن األعرابي :

 ِدفافا الرجلَ  دافَْفتُ  ، يعني ليُْجِهز عليه ، يقال : فليُدافِّه : قال أبو عمرو واألموّي قوله : قال أبو عبيد .فليُدافِّه كان معه أسيرٌ 

 ، وهو إجهازك عليه ، قال ُرؤبة : ُمدافَّةً و

رَايف  ا ر ين أ ْرِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه َأطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِ  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ِّفريريريريريريريريرياِف   يريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريع الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 بعُضهم بعضا.القوُم إذا ركَب  تَدافَ  وكان األصمعّي يقول :

 قال أبو عبيد : وهو من هذا. قال : وفيه لغة أخرى فليَدافِِه بتخفيف الفاء من دافَْيتُه ، وهي لغةٌ لجهينَة.

ْفَء من البَْرِد ، فَقَتَلُوه فََواداه رسوُل هللا « أَْدفُوه»الحديث المرفوع : أنه أُتِي بأسير فقال :  ومنه ؛  وسلمعليههللاصلى، يريد الّدِ

 حديُث َعِلّي : ال يَُذفَُّف على جريح إذا أجهزَت عليه ، ومنه تَْذفيفا عليه ذفَّْفتُ  قال أبو عبيد : وفيه لغةٌ ثالثة بالذال فليذافِّه ، يقال :

 .ُدفُوف بمعنى الَجْنب فهو بالفَتْح ال غير ، وجمعه الدَّف أيضا ، وأما َدفٌ  : الّذي يُضَرُب به ، يقال له : الدُّفّ و ،

ك جناحيه ، وِرجاله باألَْرض وهو يطير ، ثم يستقلُّ ، وقال رؤبة : يَُدفّ  أن الدَّفيف وقال الليث :  الطائُر على وجه األرض يحّرِ

 اللسر  ق  يَرك ض وهو داِف و   
 ، وَحَذف إحدى الفاءين. دافِفٍ  فخفّف وكَسَر على َكسرةِ 

 َدفَ وَ ،  َدْفَدفة ، الواحدة َدفاِدفُها األرض أسناُدها ، وهي ُدفوف وقال ابن شميل :
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 : الَعْ و أيضا. ال َّفيفو :  ذا َدان من األر. يف َطَتانه ،  َي  ف الع  اب
 .«الفدَّاِدين إنَّ الجفاَء والقسوةَ من»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النّبّي : فد 

 ة ، وهي البقر الّتي يُحَرث بها.مشّدد فَدَّان قال أبو عبيد : قال أبو عمرو : هي مخفّفة واحدها

وم وأهِل الشام ، وإنما افتُتحت الشام  الفَداِدين وقال أبو عبيد : ليس من هذا في شيء ، وال كانت العرب تعرفها ، إنَّما هذه للرُّ

 .فَدَّاد بتشديد الدال واحُدهم الفَدَّادونَ  ، ولكنهم وسلمعليههللاصلىبعد النبّي 

 األصمعّي : وهم الذين تَْعلُو أصواتُهم في حروِثهم وأمواِلهم وَمواشيهم وما يعالجون بها. وكذلك قال األحمر.وقال 

 . إذا اشتَدَّ صوتُه. وأنشد :يَِفدُّ فَِديدا الرجلُ  فَدَّ  يقال منه :

زيريريريريريريريريريريريريري    َوا  بريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ ه  َأ ريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريْ  أ نريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ يريريريريريريريريريريري     لريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريم  فريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريري 

  
 المكثِرون من اإلبل الذين يملك أحدهم المئتين من اإلبل إلى األلف يقال له : الفدادون ير ذلك كأنه قال :وكان أبو عبيدة يقول غ

 ُجفاةٌ أهُل ُخياَلء. إذا بلغ ذلك. وهم مع هذا : فَدَّاد

َمَشْيَت على  ت له :الحديث اآلخر إنَّ األرض إذا ُدفن فيها اإلنساُن قال قال أبو عبيد : وقول أبي عبيدة هو الصواب عندي. ومنه

إذا  فَدَّدَ وَ الرجُل : َمَشى على وجه األرض ِكبَرا وبََطرا.  فَدَّدَ  ثعلب عن ابن األعرابّي : ، ذا ماٍل كثير وَذا ُخياَلء فَدَّادا َظهِري

 صاَح في بَْيعه وشرائه.

ْعيان والبَقّارون والَحّمارون. هم الجَ  ، «الفَّدادين الَجفاء والقْسوة في» : السالمعليهقوله وقال أبو العباس :  الُوَن والرُّ :  فَْدفَدَ ومَّ

 إذا َعَدا َهاِربا من َعُدّو أو َسبُع.

 .الفَْدفَد ، ومنه فَدَّ يَِفّد فَديدا صوٌت كالخفيف ، وقد الفديدُ  قال الليث :

 وقال النابغة :

الُ  ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرَّ    أَوابريريريريريريريريريِ   كريريريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
يتريريريريريريريريريَ ِّ   ا الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ َ هريريريريريريريريريَ ْ فريريريريريريريريريَ ر دُّ فريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريَ

  
 ال شيَء فيها. فَْدفَد وفاَلةٌ 

 المكان المرتفع فيه َصالبةٌ ، ونحو ذلك قال ابن شميل. الفَْدفَد أبو عبيد عن األصمعّي :

 .فَُدفِدٌ  وقال ابن األعرابي : يقال ِللَّبن الثَّخين

 ابب الدال والباء

 [د ب]
 [.مستعملة]، بد :  (ديدبون)دب 

ْيَدبون ثعلب عن ابن األعرابي :: ديدبون ـ  دب ْيَدبانو: اللْهو ،  الدَّ يِّفَةُ قلُت : أصله الدَّ  ، فَغَيَُّروا ديَذبان : الطَّليِعة وهو الشَّ
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 وجعلوا الذال داال. َدْيَ  ن اَّركَة وقالوا
 لّما أُعرب.

 القوم إلى العدو دبّ و؛  دبيبا الشراب في شاربه دبّ وأي َمَشى على ِهينتيه ، ولم يُْسرع  َدبيبايَدب  النَّْمل َدبّ  قال ابن المظفَّر :

ْبَدبَةو، أي َمَشْوا على ِهينتهم لم يسرعوا قال :  دبيبا آلة  الدَّبّابةوالعُْجُروُف من النَّْمل ، وذلك أنَّهُ أَْوَسع َخْطوا وأَعَجل نَْقال ،  الدَّ

 .الّدبّابة ب يَدُخل فيها الرجال ثم تْدفَع في أصِل حْصن فينقبونَهُ وهم في َجْوفتُتََّخذ في الُحرو

 الَكثيب بفتح الدال. الدَّبَّة وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي :

 الرجِل طريقتُه من خيٍر أو شّر بالضّم. ُدبَّةُ وقال : 

 الدَّبَّةوالجماعة ،  قريش وال تُفارقوا ُدبّة قال ابن عبّاس : اتَّبِعواو

َدبَْبُت أَِدُب ومن الّرمل ، ألن الجمَل إذا وقع فيه تَِعب ،  َدبَّةٍ  : الموضع الكثيُر الّرمل يُضَرُب َمثال لألمر الشديد ، َوقََع فالٌن في

 الّزغب على الوجه وأنشد : الدَّببُ وَخِفيَّة  ِدبَّةً 

   َقْةر اللساء َدَبَ  العروس 
حف على الوجه. وأنشد : الدَّبيبو  : الزَّ

ْه  لريريريريريريريَ عريريريريريريِ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة جريريريريريري  ٌة يف َدُ  أو بريريريريريريريَ يريريريريريريبريريريريريريريَ ْرعريريريريريريِ  تريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريرييريريريريريريريريريار  ة  مريريريريريريريريرين ِد ِب الريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريِ  يف َدبريريريريريريريريريَّ

  
ض َمَشى ، وَدَرج ماَت واْنقَرَ  فََدبّ  وَدَرَج ، َدبّ  إذا َمَشى من قولهم : أْكَذُب َمنْ  َدبّ وإذا اختبأ ،  َدبّ  وقال ابن األعرابّي : يقال :

 َعِقبُه وقال رؤبة :

بريريريريريريريريريريريريريريريريا ة  أَُّائريريريريريريريريريريريريريريريريِ زَاىَب ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا دَ ِد     ريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريريريريرين َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواهتريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وهو حكايةُ الّصوت. وقال ابن األعرابّي أيضا : ُدْب ُدبْ  صوت كأَنَّهُ  الدَّباِدبو قال : تََزابَى َمَشى مشيَةً فيها بُْطٌء. قال :

ياح و الدُّباِدب  الَجلَبَة ، وأنشَد :والُجباِجب الكثيُر الّصِ

ا فريريريريريريريريريريَ رَِد الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ   قريريريريريريريريريريَ   ّ ِك َأْن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريَ اان جريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَّ ة  َوهريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ زَابريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
 وَدَرج ، أَي أكَذُب األحياء واألموات. َدبَ  ومعنى قولهم : فالٌن أََكَذب َمنْ 

ال »كقوله َصلى هللاُ عليِه وسلّم : وبالنمية بين القوم ، وه يَِدب الذي الدَّْيبُوب،  وال قاَّلع َدْيبُوبٌ  في الحديث : ال يَدُخل الجنَّةو

 .«يَدُخل الجنة قتاتٌ 

ي َدْيبُوبو دبُوب ويقال : َرَجل  بينهم ويَستخِفي. يَِدبُ  ألنَّهُ  َدْيبُوبا الذي يجمع بين الرجال والنساِء ، ُسّمِ

  بالطَّبل.إذا َضَربَ  َدْرَدبوالرجُل إذا َجلّب ،  َدبَدبَ  قال أبو عمرو :

بَبَةِ  كثيرة َمَدبة أبو عبيد : أرض  .ُدبَّة واألنثى ُدبّ  ، واحدها الّدِ

قالوا :  «تنبَحها ِكالُب الَحْوأَبِ  األْدبَبِ  لَْيَت ِشْعري أيَّتُكن صاحبةُ الجمل قال لنسائه : وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبّي و

 أراد
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 التضعيف ، وهو الك ت  الَوبَر.فأظهر   ألْدب  األَدبِ 
 : الشَّْعر الّذي على وجه المرأة. الدَّبَبُ و ، قال : َدَب يَِدّب َدبَبا ، وقد الدَّبَبِ  كثير أَدبّ  قال ابن األعرابّي : جملٌ 

 ، وبحِذائه ُدْحالُن كثيرة ، ومنه قوُل الشاعر يذكره : الدَّبَّابُ  قلُت : والَخْلصاء : َرْمٌل يقال له

هريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريأ تريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريا وهبريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريْ ا ثريريريريريريريريريَ  ن هريريريريريريريريريِ

  
ِب   اِل َد َّ ا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أَْدمسريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ا الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريّ

  
اسٌم لكّل حيوان مميِّز وغيِره ، فلّما  الدَّابةُ [ 45النور : ] (َوهللاُ َخَلَق ُكَل َدابٍَّة ِمْن ماءٍ ) وقال الّزّجاج في قول هللا جّل وعّز :

، الياء ساكنة ، وفيها  ُدويبَة هم ، ولو كان ِلما ال يعِقل قِيَل فمنها أو فمنهّن ، وتَْصِغيُر الدابةكان ِلما يَعقل وِلما ال يَعقل قال : فِمنْ 

 النّمل وغيِره. َدبِيب : موضعُ  الِمَدبُ وإشماٌم من الكسر ، وكذلك كلُّ ياء التصغير إذا جاء بعَدها حرٌف ُمثقٌَّل في كل شيء ، 

 َمْشيُها. الدُّبابو،  ُدبُبٌ  الناقة السَّمينة ، وجمعُها : الدَّبُوبو،  َدبَاِدب الَجَمل الّذي يمشي الِمْدبَبُ  ثعلب عن ابن األعرابي قال :

بُع : بن ُمرة بن ذُْهل بن  ُدبّ  في بني شْيباب ، ُدبّ وَ كما يقال : نَزاِل وَحَذاِر ،  ِدبِّي ، يريدون َدبابِ  وقال سيبويه : يقال للضَّ

 شيبان.

نَم نفسه ، وهو إعراب : بُْت بالفارسية وأنشد : البُدُّ  : بيٌت فيه َصنٌَم وتصاويُر. ويقال : البُدُّ  قال الليث :: بد   هو الصَّ

ِتي  كريريريريريريريرياكريريريريريريريريرأب ابريريريريريريريرين تريريريريريريريريِ ْه تريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
رْبُِِّي     غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اأَب الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِّ أيّنِ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي ال محالة. بُدٌّ  ويقال : ليَس لهذا األمر

أي  اليوم ِمْن قضاء حاجتي : أي ال فِراق ، ومنه قول أم سلمة : أيِّديهم تَْمَرةً تَمرة : بُدَّ  : الِفراق ، يقال : ال البُدُّ  عمرو عن أبيه :

قي فيهم.  فَّرِ

العََطاء إذا لم تجمْع بين اثنين ، وقال أبو ذؤيب يصف صيّادا ، فّرق سهاَمه في  أَْبَددتُهم وقال أبو عبيد : قال األصمعي : يقال :

 ُحمر الَوحش :

هريريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريارٌب  وفريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  ن مسريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريأَبريريريريريريريريريريريَ َّ

  
ع    جريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ه أو  رك مريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريِذمريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِ

  
 في الِهبة أن يُعطي واحدا واحدا ، والِقراُن أن تُعِطَي اثنين اثنين ، وقال رجل من العرب : إن لي ِصْرمة اإلْبَدادُ  وقال أبو عبيد :

 منها وأَْقُرُن. أُبِدُّ 

 بَدَّدَ و : الُمناَهَدةُ قال : الِعَدادُ و البَدادُ  أي ِمثلُه ، قال وقال ابن األعرابّي : بَِديداهُ و بِدُّه التَّعُب ، وهو البَدُّ  ثعلب عن عمرو عن أبيه :

 المثاْلن. البِدَّانولي فتكلمني ،  بِبَِديدٍ  التَّْطِهيُر يقال : ما أنت البَديدُ وإذا أخرج نَْهَده ،  بَدَّدوإذا تَِعب ، 
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 أي نَِصيبَه. بُدَّتَهُ  هذا الَجزوز في الحّي فأعِط كلَّ إنسان أَبِدَّ  م عن األصمعّي يقال :أبو حات

 : الِقْسم. البُدَّة وقال ابن األعرابّي :

 وأنشد :

ا ا رفريريريريريريريرييريريريريريريريري ريريريريريريريريا جريريريريريريريريا ريريريريريريريريِ ّ هتريريريريريريريريَ حريريريريريريريريه  بريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريَ

  
ه  أب وارِهريريريريريريريريريريرياو   هريريريريريريريريريريريَ ح  َوجريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريار  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 البُّدةُ  المال والطعام ، واالسم أَْبَدْدتهم الماَل القوَم فتَْقِسمه بينهم ، وقد تبِدّ  أن البَِدادُ و قال :أْي أَطعمتْه بعَضها : أْي قِطعة منها ، 

دة إذا جاءت بََداِد بدادِ  ؛ وقال : جاءت الخيل البِدادِ  جمع البُُددُ و،  البُدَّةِ  جمع البَُددُ و،  البِدادُ و  ، وقال ذلك أبو زيد وأنشد : ُمتَبَّدِ

ا  لريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريالكريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرية  وكريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريوا جريريريريريريريريريريَ

  
َ ادِ   و  لريريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريُّ  جلريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريا فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .متبددين أي

: البِراُز تقول : لَْو باَرُزونا رجل لرجٍل. قال : فإذا  البََدادولما أطاقونا. قال :  البََداد وقال األصمعّي : العرُب تقول : لو كان

 القوُم إذا أخذوا أقرانَهم. تبادَّ  مرتين أي ، ِليأْخذ كلُّ رجٍل َرُجال ، وقد بََدادِ بََداِد  طرحوا األلف والالم َخفَُضوا ، فقالوا : يا قوم

 ، أي أعداُدهم لكل رجٍل رجٌل. أَْبَداُدهم ، ولَِقيَهم قومٌ  أبداَدهم ويقال : لَقُوا قَْوما

 يبتدَّان الرجَل ، والرضيعان التَّْوأَمان يَْبتَدَّان ناحيَتَْيه ، والسَّبُعَانِ بالضرب ، أي أَخذاه مِن  فابتدَّاه ويقال : لقَي فالٌن وفالٌن فالنا

هما ، يرضع هذا من ثَْديٍ وهذا من ثَْديٍ ، ويقال : لو أنَُّهما لَِقياه بَخالءٍ   لما أطاقه أحُدهما ، وهي لما أطاقاهُ ، ويقال : فابتدَّاه أمَّ

تلك النَّْعجةَ االخرى ، فيقال  فأَبِدَّهما اْبناها ، ويقال : إن َرَضاَعها ال يقع منهما موقعا ابتدها ولكنابنها  ابتدَّها . وال يقال :الُمبادَّة

 .أَبَدْدتهما : قد

َد فالن برأيه إ استَبَدّ وأي واحدا واحدا ،  بََداِد بََدادِ  ، وجاءت الخيل بََداِد بََدادِ  القوم : إذا تفرقوا ، وذهب القوم تَبَدَّدَ  غيره : ذا تفرَّ

 به.

ْحِل. البَِدادان أبو عبيد عن أبي زيد :  في القَتَب بمنزلة الكّرِ في الرَّ

بَِطانَةٌ تُْحَشى وتُْجعَل تحت القَتَِب ِوقايةً للعبير أاَلَّ يصيَب ظهَره القَتَُب ، ومن الشق اآلخر مثله ، وهما  البَِدادُ  وقال أبو مالك :

حل ِشْبهُ اْلَصَدَغِة يُبطَّن به أعالي الظَِّلفاِت إلى َوَسط الِحْنِو.ُمحيطان مع القتب ، والَجَدياُت   من الرَّ

،  بِدٌّ  واحدها األبِدَّة في القتب ِشْبهُ ِمْخالتَْيِن تُحشيان وتُشدَّان بالخيوط إلى َظِلفات القَتَب وأَْحنَائه. ويقال لها : البَِدادان قلت :

 القَتَب فَهي مع القتب ِحداَجةٌ حينئذ.فإذا ُشدَّْت إلى  بِدَّان ولالثنين

 عن َدبَِرها أي بُدَّ  على الدَّابة الدَّبَِرة ، تقول : َمْبُدودا لبٌد يُشدُّ  البِدادُ  وقال الليث :
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   قَّ.
 ال أََحد فيها. بَْدبَدٌ  قال : وفاَلةٌ 

 عظيمة الَخْلق وأنشد : بَدَّاء وامرأةٌ  أبدّ  أبو عبيد : رجل

   َب َّاء مَتةي ِمةَيَة األَب ِّ 
 ، قال : البدد ، وهو الذي في يديه تباعد عن جنبيه ، وهو أبدّ  ويقال : هو العريض ما بين المنكبين ، وقال الليث : برذون

 الواِسُع الصَّدر. األَبدُّ  : وهو الذي في يديه فَتَل. وقال أبو مالك أبدّ  ، وقال أبو زيد في بعير أبّد أبّدا والحائِل

يت : بََدد ثعلب عن ابن األعرابّي : في فَْخَذيه ّكِ تباعُد ما بين الفَِخذين في الناس من َكثْرة  البََدد أي طول ُمفِرط. وقال ابن الّسِ

فالٌن يَده إذا  أَبَدَّ  جود ، ويقال :تفريُجهما في السُّ  إبداُدهماوَضْبعَْيك ،  أَبِدَّ  لحمها ، وفي ذوات األربع في اليدين ، ويقال للمصلي

 مدَّها.

من َكثرة ُركوب  بادَّاهُ  وأخبرني المنذرّي ، عن ثعلب عن ابن األعرابّي : قال : قال ابن الكلبي : كان ُدَرْيُد بن الّصمة قد بَِرص

 َما يَِلي السَّْرج مِن فَِخذيه. بادَّاهوالَخيِل إِْعَراء ، 

 المرأةُ كثيرة لَْحم الفَِخذين. البَدَّاءو،  بادٌّ  ذلك الموضع من الفََرس :وقال القُتَْيبي : يقال ل

ةَ  وَرَوى أبو حاتم عن األصمعي : أنه قال : فقالت : كَذَب وهللا إني  ؟قيل المرأةِ من العرب : َعاَلم تْمنَِعين زوَجك الِقضَّ

 ، تريد أنها ال تضّم فخذيها ، وقال الراجز : اْلبَادَّ  ألطأِْطىُء له الوساَد ، وأُْرخي له

هريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  جريريريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريا  ِويريريريريريريريريريريق أ مريريريريريريريريريريُّ هريريريريريريريريريريا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريَّ

  
 بََصُره. أَبَدَّهُ  والرجل إذا رأى ما يَْستَْنِكره فأَدم النظَر إليه يُقال :

 ، أي ما لك به طاقةٌ وال يََدان. بِدَّةٌ  ، وما لك به بُدٌّ  أبو عبيد عن أبي زيد : ما لك بهذا

 الكسائي : ذهب القوم َعباديَد إذا تفرقوا.

 إذا تفرقوا وأنشد : يَبَاِديدَ  وقال الفراء :

   يريَروَنِ   ارجا طٌت يريَباِدي   
 يدي إلى األرض فأَخذُت منها شيئا ، أي َمَدْدتُها. أبددتُ وبصري  أبددتُهوه ، فالٌن نظره إذا َمدّ  أَبَدَّ  ويقال :

ُق. البديدة عمرو عن أَبيه :  التَّفَرُّ

 ابب الدال وامليم

 [د م]
مامِ  الِفْعل من الدَّمُ  قال الليث :: دم   وهو كل َدَواٍء يُْلَطخ على ظاهر العَْين. وأَنشد : الّدِ

لريريريريريريريريريريو  ة   ريريريريريريريريريريَْ كريريريريريريريريريريَ يْت محريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريِة أَيريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريادمريريريريريريريريريريَ

  
  َُ َ مريريريريريريريريريريريريريا ه  بريريريريريريريريريريريريريَ لُّ لريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريَ َردا تريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني النَُّؤور قد ُطِليَت به َحتّى َرَسَخ.
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 ، وقال َعْلقََمةُ : َدّما بالشحم : ُدمَ  ويقال للشيء السمين كأنما

   كأنَّه  من َدُِ اأَلْجَواِف َمْ م ُو  
 الشيُء إذا ُطِلَي. ُدمَ والرجُل فالنا إذا َعذَّبه عذابا ما ،  َدمَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ُْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَّاها)سلمة عن الفراء في قوله جل وعّز  أَْرَجَف ، وقال أبو  َدْمَدم ، قال : [14الشمس : ] (َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرِبُّ

ُمْ )بكر بن األنباري في قوله :  الكالم الذي يُْزعج الرجَل إال أن أكثر  الدَّْمَدمةُ  أي غضب ، قال : وتكون (َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرِبُّ

عليه القَْبَر  َدْمَدْمتُ  ذلكعلى الشيء أي أطبقُت عليه ، وك َدْمَدمتُ  عليهم أي أْطبَق عليهم العذاَب ، يقال : َدْمَدم المفسرين قالوا في

ْرتَ  َمدُمومة وما أشبهه ، لذلك يقول : ناقةٌ   عليه. َدْمَدمت اإلطباَق ، أي قد أُْلبِسها الشحُم فإِذا َكرَّ

ْنِدنُ  ما يبس من الكأل قلت : هو الدمدم وأخبرني المنذري عن إبراهيم الحربي عن عمرو عن أبيه قال :  هو الدُّماِدمُ و، قال :  الّدِ

 وهو َحْيَضةُ أُّمِ أَْسلََم يَْعني شجرةً. ُدَمِدمٌ  شيء يشبه القَِطران يسيل من الَسلَم والسَُّمِر أحمُر الواحد

ْيُت عليه. َدْمَدْمتُ  قال : وقال أبو الخرقاء : تقول للشيء يُدفن : قد  عليه أي َسوَّ

ة وهو الَحَذال ، يقال : قد َحاَضْت السَُّمرة إذا خرج ذلك منها ، وقال أبو يخرج من السَُّمر الدَّم ِشْبهُ  الدَُّوِدمُ  أبو عبيد عن الفراء :

ْنِدُن. الِدْمِدم تراب : قال أبو عمرو : لِّبان الُمِحيل ، في لغة بني أسد ، وهو في لغة بني تميم الّدِ  أصول الّصِ

 .يَِدُم َدمامة وهو دمَ  ولقد دميما ، وما كان ِدمامو دمائِم من نسوة َدِميمة وامرأة ِدمام وقوم َدميم اللحياني : وَرُجلٌ 

 .َدَم يَِدُم َدمامةً  أبو عبيد عن أبي زيد :

 .تَِدم َدمامة بَْعدي َدَمْمتَ  قال : وقال الكسائي :

هم َدّما وقال اللحياني : يقال للرجل إذا َطَحن القوَم فأهلكهم : قد هم يَُدمُّ  .َدمَّ

ه َدّما ِره بِنبيثَتِِه : قدويقال لليربوع إذا َسدَّفَا ُحجْ  ه يَُدمُّ اءُ  ، واسم الُجْحر َدمَّ اءُ وممدود  الدَّمَّ ةُ و الدُّمَّ  .الدَُّمَمةُ و الدُّمَّ

تْ  ويقال للمرأة إذا َطلَْت ما حول عينها بَِصْبٍر أو زعفران : قد ها َدّما عينها َدمَّ  إذا َكثُر شحُمه ولَحُمه حتى َدّما البعيرُ  ُدمَ و،  تَُدمُّ

مس َمسَّ حْجم َعْظٍم فيه.  ال يجِد الالَّ

حال بعد الَجْبر : قد بالّدم ويقال ِلْلِقدر إذا ُطِليتْ  ت َدّما أو بالّطِ َظْهره  َدَمْمتُ  ، ويقال : َدِميمةٌ و َدِميمٌ و،  َمْدُمومة ، وهي بُْرمةٌ  ُدمَّ

ة ه َدّما بآُجرَّ ه َدّما البيت َدَمْمتُ و، أي ضربُت َظْهره ،  أَُدمُّ ْصتَه ،  أَُدمُّ  رأَسه إذا َضربتَه فََشَججتَه. َدَمْمتُ وأي َطيّْنتَه ، َجصَّ
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َي الرجل وأُْدِمَي. الدَّمَ  قال : وقال الكسائي : لم أسمع أحدا يُثَقِّل  ، ويقال منه : قد ُدّمِ

ه ، والذّميم في أخالقه. الّدميمُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  بالدال في قَّدِ

 وليس في المضاعف مثله. تَُدمّ  يا فالن َدَمْمتَ  وقد قيل : َدّم يَِدمُ  أي أقبح ، الِفْعل الالزم أََدمّ وفالن  أساء وقال الليث : يقال :

موالقُدوُر المْطِليَِّة  الدُّمُ ونبات  الّدمّ  ابن األعرابّي :  إذا َهَرب. دَ َمْدمَ وإذا َعذَّب عذابا تاما ،  َدْمَدم القُوليِّة. وقال : الّدِ

 الحبُل ، وهكذا تقول العرب. اْمتَدّ والنهُر ،  َمدّ  ، يقال : الُمُدودِ  كثرةُ الماِء أيام الَمدُّ  قال الليث :: مد 

 الرجُل الرجَل في َغيِّه. يَُمدّ  أن الَمدّ والَحْبُل ،  الَمدُّ والنهِر ،  الَمدُّ َمدُّ  أبو حاتم عن األصمعّي :

 وأنشد : تَُمّدها مّدا َرِكيّةٌ أُْخَرى ، فهي فَمّدتْها في نهر كذا ، أي يزيد فيه ، ويقال ِمْنه : قَّل ماء َرِكيّتِنا يَُمد ويقال : َواِدي كذا

   َسْيٌل أيتٌ َمّ ه  َأيتُّ 
 .اْمتَدَّ والحبَل  مددتُ ونهٌر آخر ،  َمّدهوإذا اْمتأل ،  َمدَّ والنهُر ،  اْمتَد وقال األصمعّي :

 فالنا بجيٍش. أَْمَدْدنا ، يقال : بَمَددٍ  : أن يُْرِسَل الرجُل للرجل اإلْمدادوقال : 

 [.125آل عمران : ] (هذا ُْيِْددُْكْم رَبُُّكْم ِبَْمَسِة آالفٍ )قال جل وعّز : 

ا أَ )وقال في المال :  ُهْم ِبِه مِ َُيَْسُبوَن َأَّنَّ  بضم النون. نُِمدُُّهمْ  هكذا روي [.55المؤمنون : ] ((55ْن ماٍل َوبَِننَي )َّنُِدُّ

الشيَء فكان  َمد الذي يُكتب به ، والشيُء إذا ِمدادا كالِمَدادِ  قال : يكون [.6 اإلسراء :] (َوَأْمَدْدَّنُكْم أبَِْمواٍل َوبَِننيَ )وقال : 

. وال يُقاُس على هذا كلُّ ما فَُمدّ  بألف أَْمَددتُك قد بها ، وتقول : يَُمدُّنا بِئَاَرنا وأنهاَرنا ، وهللا تَُمدُّ  ل : ِدْجلةُ ، يقو يَُمدُّه زيادةً فيه فهو

 َوَرَد.

 .إْمدادا الدََّواة أَْمَدْدتُ و يَُمدُّ إْمدادا الُجْرحُ  أََمدَّ  األصمعّي :

مسم. الَمِديدُ  ، واالسم َمّداأَُمدها  اإلبل َمَدْدتُ  وقال أبو زيد :  ، وهو أن يَسقيها الماَء بالبَْزر أو الدقيق أو الّسِ

 جعلُت فيها ماًء. أْمَددتُهاوالدواة ،  َمَددت أبو عبيد عن الكسائي :

 ُمدةً  الرجلَ  أَْمَدْدتُ وَ ْرُح ، الجُ  أَمدو، بغيرنا ؛  أَْمَدْدناهموَ ،  َمَددا القوَم ِصرنا لهم َمَدْدناوالنهُر جرى فيه ،  َمد وقال أبو عبيد :

 .ِمدادا الدَواة إذا جعلت فيها أَْمَدْدتوَ 

 ـ مداداـ  كلُّ شيء يكون المادةُ وبه قوَمك في حرب أو غير ذلك من طعام أو أعوان ،  أْمددتُ  ما الَمَددُ  وقال الليث :
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رع اِعية  ، وما اجتمع  ليه فهو الّلنب ، فامل وك  يف الضريريريريريريريريريريريريريريرع مادَّأبَ  لغته ، وي ال : دَْع يف الضريريريريريريريريريريريريريريَّ ،  املاّدأب هو ال َّ
من ال َّواأب ، و ن قله  َمّ أب   غالُ  أي أع   م  َّين ما ي كت   به ، ي ال : املَِ اد  و اإلسريريريريريريالُ ،  مادأب   واألعراب  

َ د كان جائزا ، و  رِّج على جمرى  اْم  دين م  أب :
َ
 املّ أبو  عت َي َشُّ   ي بلُّ فيضفر  البعَت  امل ي   و هبا والز دأب ،  امل

أبٌ  الغاية ، ي ال هلذه األمة طويلة  م  أب   هللا يف عمرك ، أي جعل لعمرك أم َّ  أي غاية من ب ائها ، وي  ال : م  َّ
 ُّ و ، 

 
 قْيس. م اد مكيال معلوٌُ وهو ربع الصاِع ، ول عبة للصبيان تسمى امل

قاء ، وكذلك كل شيء تبقى فيه َسعةُ  التَّمدُّدُ وكثيرة ،  مدادٌ و ِمددٌ و أَمداد ثالثةُ و ُمدٌّ  وقال أبو زيد : يقال : ِد الّسِ  ، ويقال : المدِّ  كتهدُّ

 بهم السْير أي طال. امتدّ 

 الِمساُك في حافتي الثوب إذا ابتدىء في َعمله. األمدَّةوأي َعَدَدها وكثرتها ،  كلماته مداد قوله سبحان هللا :و

 مدادٍ  العَساكر التي تلحق بالمغازي في سبيل هللا ، ويُقال : جاء هذا على المددُ وأي هرَب ، قال :  مْدمد ابن األعرابي :وقال 

 واحد أي على مثال واحد.

 وقال َجندل :

و فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريّن ومل أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريري   مل أقريريريريريريريريريريريريريْ

  
 َرِوي  وامسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري و عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اد   

  
باخ. اإلمّدانو  مياهُ الّسِ

 وقال أبو الطمَحان :

 فريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريبريريحريرين قريريريريريريري  أقريريْهريرينْي عريري ِّ كريريمريريريريريريريا أَبريريريريريريريْه 

  
بريريريريريريريرياء  الريريريريريريريري ريريريريريريريريوامريريريريريريريريح    يريريريريريريريريا. اإلمريريريريريريريري َّان الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِّ  مسريريريريريريريريِ

  
إذا ِزْدت  مّدا األرض مددتُ  فالنا ، أي يُماطله ويجاذبُه ويقال : يُمادُّ  الماء الملح الشديد الملوحة ، وفالن األمدان وقال أبو زيد :

 فيها ترابا أو سمادا من غيرها ، ليكون أعمر لها وأكثر ريعا لزرعها.

 النهاُر : إذا ارتفع. مدّ وأنا ،  أمددتُهو مدّ  وقال شمر : كل شيء امتأل وارتفع فقد

 النهُر النهر إذا جرى فيه. مدَّ و،  مددتُهُ  ، وما كان من الشر ، فهو أَمددتُه وقال يونس : ما كان من الخير فإنك تقول :

 بغيرنا. أمددناهمو مددا القوم صرنا لهم مددناو

 الماُء المالح الشديُد الملوحة. اإلمدَّانُ  وقال أبو زيد :

 انتهى وهللا أعلم.
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 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف الدال

 [أبواب الدال والتاء]
 مهمالت الوجوه. د ت ر :ـ  د ت ثـ  د ت ذـ  د ت ظ

 مهمالت. د ق رـ  د ت ثـ  د ب دـ  د ر ط

 د ت ل
 [.تلد ، لتد]استعمل منه : 

 .الُمتلدُ و التَّليدُ و التّاِلدُ  كل مال قديم يرثه الرجُل عن آبائه وهو التِّالدُ  قال الليث :: تلد 

 الرجُل ، إذا جمع ومنع. تلّد ثعلب عن ابن األعرابي :

 إذا َوِرثها الرجُل ، فإذا ُولدْت عنده فهي وليدةٌ. تليدة وقال غيره : جاريةٌ 

 ، أي اتََّخَذ المال. أتلدو: أي أقام به ، رواه أبو عبيد عنه ؛  تُلودا بالمكان تَلد األصمعّي :

 أنا. أتْلْدتُهو يتلُدو يتِلد المالُ  تَلَد وقال أبو زيد :

 فردها ُشريح. تليدةً  وجدهاُروي عن ُشريح أن رجال اشترى جارية وشرط أنها ُمولَّدة فو

 هي التي ُولْدت ببالد العجم ، وحملت فنشأت ببالد العرب. التليدةُ  قال القتيبي :

ما ُولد عند غيرك ؛ ثم اشتريتَه  التليدُ  التي ُولدت في بالد اإلسالم ، قال : وذكر الزيادي عن األصمعي أنه قال : المولدةُ و

 لدَت أنَت.ما و التِّالدوصغيرا فََشبَّ عندك ، 

 بمكة : أي ميالدي. تالدي قلت : وسمعُت رجال من أهل مكة يقول :

واحد عندنا ؛ رواه أبو  التليدووالمَولَّد والمولَّدةُ  الذي ُولد عندك وهو المولد ؛ واألُنثى المولّدةُ ؛ قال : التليدُ  وقال ابن شميل :

 داود المصاحفي عنه.

 .(2) (واألتالُد بطوٌن من بني عبد القيس)،  التد فهو (بيده مثل وكزه لَتََده أبو مالك :):  (1)قال : لتد 

__________________ 
 بع  قوله : فهي ولي أب. (تل )، وما بني اهلاللني كرر ضمن مادأب  (...  ب ال ال والتاء واللون)( أثبه يف امل بوعة بع  1)
 ، ووضعلاه هلا ال ستكمال املادأب.ري  «فهي ولي أب»بع  قوله : ( ري تل )( أثبه يف امل بوعة ضمن مادأب 2)
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 أمهلت وجوهها. د ت ن :   د ت ف   د ت ن

 د ت م
 إذا أقام به. ماتدٌ  فهو يمتُدُ  بالمكان متد قال ابن دريد ::  [متد]

 قلت : وال أحفظه لغيره.

 (1)[د ظ أبواب الدال والظاء]
أي  ِمْدلَظٌ  إذا َوكزه ولََهَزهُ ، وَرجلٌ  يْدلُُظه دلظاو َدلََظه يدِلُظه يُقال : َدلظ حرف واحد وهو:  [دلظ] أهملت الدال مع الظاء غير

 ِمْدفٌع.

 [د ذ أبواب الدال والذال]
 أهمال في الثالثي الصحيح إلى آخر الحروف انتهى.

 الدال والثاء (أبواب)
 الصحيحيف الثَّلثي 

 [د ث ر]
 دثر ، ثرد ، رثد : مستعملة.

 .«باألجور الدُّثور ذهب أهل»ُروي عن النبي َصلَى هللا عليِه وسلّم أنه قال : : دثر 

 .ُدثورو دثر ؛ وهو الماُل الكثير ، يُقال : هم أهل الدُّثُور َدثْر قال أبو عبيد : واحد

 َدْبر أيضا بمعناه. ، ومال دثر ؛ ومال دثر وقال الليث : يقال : هم أهل

 .الدثور ُرِوَي عن الحسن أنه قال : حادثوا هذه القلوب بذكر هللا فإنها سريعةو

 .َدثَر ُدثورا ، يعني ُدروَس ِذكِر هللا ، يُقال للمنزل إذا عفا ودرس : قد الدُّثُور قال أبو عبيد : قوله سريعةُ 

 قال ذو الّرمة :

 الرُّسوُِ ال واثِِر   َأ اقريْتَك َأْ الق  
ْكر منها وُدروُسها قال :  ُدثُور وقال شمر : حاُء الذِّ الرجُل إذا َعلَتْه َكْبرةٌ  َدثَروالنفوس ُسرعةُ نْسيانها ،  ُدثُورُ والقُلوب اّمِ

 واْستِْسناٌن.

 السَّيُف إذا َصِدىَء. َدثروإذا اتََّسَخ ،  َدثر دثورا الَوَسُخ ، وقد الدثَرُ  وقال ابن شميل :

 وهو البعيُد العهد بالصقال. َداثِرٌ  وقال أبو زيد : سيفٌ 

ْين والطَّبَع بذكر هللا كما يُحاَدُث  قلت : وهذا هو الصواب ، يدل عليه قوله : حادثوا هذه القلوب أي اجلوها واْغسلوا عنها الرَّ

 السيُف إذا ُصِقل وُجِلَي ومنه قول لَبيد :

 سَّْيِف مس وِدَل  لصِّ اِل   َكِمْ ِل ال
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__________________ 
 .«د   ذ : مهمال ري  د   ظ»( يف امل بوعة : 1)
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ثاروأي ُجِلَي وُصِقَل ،  عار ، يقال : الّدِ ثار تََدثُّرا فالن تََدثَّرَ  الثوُب الذي يُستَْدفَأ به من فوق الّشِ ثاراو بالّدِ  واألصل ُمدَّثِّرٌ  فهو اّدِ

دْت.فأْدغِ  ُمتََدثِّر  َمْت التاُء في الدال وُشّدِ

 بثيابه إذا نام. الُمتََدثِّر يَْعني [1 : المدثر] ((1ثِ ُر )َّي أَي َُّها اْلُمدَّ )وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز : 

 .الِمثْفارُ و الِمثْفَرو الُمتََدهَّمْ و،  الُمتَدأَّم المأْبُوُن ، قال : وهو من الرجال : الُمتََدثِّر عمرو عن أبيه قال :

 .ثريدٌ  الَهْشم ، ومنه قيل لما يُْهَشُم ِمن الُخْبِز ويُبَلُّ بماء الِقْدر وغيره : الثَّْرد أصل : معروٌف ، قلت : الثَِّريدُ  قال الليث :: ثرد 

 .دُمثرِّ  سئل ابن عباس عن الذبيحة بالعُود فقال : ُكّل ما أَْفَرى األَْوداَج غيرو

دُ  قال أبو عبيد : قال أبو زياد الكالبي : دتَ  الذي يَْقتُل بغير َذكاةٍ يقال : الُمثّرِ  َذبيحتَك. تَثَرَّ

دُ  أن تَذبَح الذبيَحة بشيٍء ال يُْنِهُر الّدَم وال يُسيله ، فهذا التَّثريدُ  وقال غيره : ، وما أفرى األوداَج من حديٍد أو ِليَطٍة أو ُظَرٍر  الُمثَّرِ

دٍ  وٍد له َحدٌّ ، فهو َذِكٌي غيرُ أو عُ   .ُمثَرَّ

 الرجُل ُحِمل من المعركة ُمْرتثّا. ثَِرد ثعلب عن ابن األعرابّي :

ْبغ ، ويقال : أكلنا َمثْرودٌ  وقال ابن شميل : ثوب  .الثريد َدِسَمة بالهاء على معنى االسم أو القطعة من ثَِريدة أي َمْغموس في الصَّ

ثْدُ  ال ابن السكيت :أهمله الليث ، وق: رثد  ،  َرثيدٌ و َمْرثُودٌ  المتاَع إذا نََضْدَت بعَضه فوق بعض ، وهو طعام َرثَْدتُ  َمصدرُ  الرَّ

ل بعد : أي نَاِضدا َمتَاَعه ومنه اشتُق ُمْرتثِدا ويُقال : تركُت فالنا  ، وقال ثعلبةُ بُن ُصعَْيٍر : َمْرثَدٌ  ما تَحمَّ

ال رثريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ا  را ثريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ ذَكريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريَ َ  مريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريَ

  
رِ   افريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا يف كريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ اء   ريريريريريريريريريَ ْه ذ كريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
ثَدُ وقال :   متاُع البيت المنُضود بَْعُضه فوق بعض. الرَّ

ثَْدةُ  وقال غيره : ثَْدةُ الجماعةُ من الناس الكثيرة ، وهم المقيمون وسائرهم يَْظعَنُون. الّرِ  واللِّ

 د ث ل
 [.مستعملة]دلث ، لثد : 

الثُ  قال الليث ::  [دلث]  من اإلبل السريُع ، قال ُكثيِّر : الّدِ

ه  عريريريريريريريه ُِّمريريريريريريريامريريريريريريريَ يريريريريريِق مريريريريريريريا َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريِ  ِدالل  الريريريريريعريريريريريَ

  
ل    َث َذامريريريريريريريِ ِه اهلريريريريريريريادي  ذا امسريريريريريريريتريريريريريريريَ يريريريريريريريٌف بريريريريريريريِ لريريريريريريريِ  مريريريريريريري 

  
الثِ  عبيد عن األصمعّي فيأبو   : التقدم. االْنِدالثُ  مثله ، قال : وقال الفراء : الّدِ

إذا قارب  َدِليثا دليفا يَْدِلثوويقال : هو يَْدِلف  إذا َرِكب رأسه فلم يُنَْهنِْهه شيٌء في قتال : اْندالثا فالن اْنَدلَثَ  وقال األصمعّي :

ما.  َخْطَوه ُمتَقَّدِ
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يتَه ، فهو َرثَْدتُ  القَْصعَةَ بالثَّريد مثل لَثَْدت يقال :: لثد  ثدةُ و اللِّثدةُ و،  َرثِيدٌ و لَثِيدٌ  إذا جمعَت بعضه على بَْعٍض وسوَّ الجماعةُ  الّرِ

 يُِقيمون وال يَْظعَنون.

 د ث ن
 ثدن ، ثند ، دثن : مستعملة.

 اللحم الذي حول الثدي للمرأة. الثَّْنُدَوةُ  لحُم الثََّدي. وقال ابن السكيت : هي ثُّْنُدَوةُ ال قال الليث :: ثند 

 للمرأة. الثَّديوللرجل  الثندوة . وقال غيرهثنُدؤة غير مهموز. قال : ومن همزها ضم أولها فقال :

َن تَثِْدينا إذا كان َكثِير اللحم على الصدر وقد ُمثَدَّنٌ  يقال : رجل: ثدن   وقال : ثُّدِ

   رِْ و  الِعيتاُ م َ  ٌَّن َعْبل  الةَوى 
 أي تُْشبِهُ يُده ثدَي المرأةِ. اليد ُمثَدَّنُ  اليَِد ورواه بعضهم : َمثُْدون في حديِث عليٍ : أنهُ َذكَر الخوارج فقال : فيهم َرجلٌ و

 يم ، وقال :منزٌل لبني ُسلَ  الّدفِينَةُ و الّدثينَةُ  قال الفراء :: دثن 

راو  لريريريريريريريريا  لريريريريريريريري ثريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريِة مسريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَكريريريريريريريريْ  حنريريريريريريريرين  تريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريم هريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريرية  غريريريريريريريريريريريت انئريريريريريريريريريريريِم   لريريريريريريريريريريريَ   ِل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 إذا َطاَر وأسرع السُّقوط في مواضَع ُمتقاِربة. تَْدثِينا الطائرُ  َدثّن وقال ابُن دريٍد :

 د ث ف
 أهمله الليث.

بطائُِن كّلِ شيٍء من الثياب  الثفافيدُ وسحائُب بيٌض بعُضها فوق بعض ،  الثفافيد وروى أبو العباس عن ابن األعرابي ::  [ثفد]

 ِدْرَعه بالحديد أي بطنه. ثَفَّدَ  وغيرها ، وقد

 قال أبو العباس وغيره تقول : فَثَافِيُد.

 أمهل. د ث ب :

 د ث م
 [.مستعملة]دمث ، ثمد ، مثد ، ثدم : 

 بمعنى واحد. فَْدٌم ثَْدمٌ  : ورجلٌ  (1) ثدم أهمل الليث.: ثدم 

بيئة. المختَبِئُ و الالبدُ  الّدْيَدبَان وهو الماثِد أهمله الليث. وروى عمرو عن أبيه :: مثد  يِّفَةُ والرَّ  الّشِ

ماثُ  شمر عن ابن شميل :: دمث   السهل. ويكونُ  الدَِّمث ، والوادي َدِمثْ  ، كلُّ َسْهل َدِمثَةٌ  السهول من األرض الواحدة الّدِ

ماث مائثُ  في الرمال وغير الرمال ، وقال غيره : الّدِ  ما سُهل والن واحدها الّدِ

__________________ 
َمائث ما سريريريريريهل والن»( بع ه يف امل بوعة : 1) /  2ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ث ُ)« اللسريريريريريان»التالية. ويف  (دمث)، والعبارأب اتبعة ملادأب « وقال غته : ال َّ

رير األمحق اجلايف واجلمع ِث اُ : »(88 ٌُ : َعِييُّ اَّجَِّة والكالُ مع ثَِ ل  ور اوأب  وِقلَِّة فهم ، وهو أيضريريريريريريريريا الَغليظ الةريريريريريريريريِّ ألن ى ، وارج ل َثْ 
 .«.. َث مة وهي الضخمة الّرِ وأب
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ْهل ال َّلق الكرمي :َدِميَ ةٌ  بَِّههْ  َدِمي ةٌ  وامرأأب َدميثٌ  . ومله قيل للرجل السريريريريَّ األر. ألَنا أكُر األر.  ِبِ مالِ   ريريريري 
ْلت ه له ، وي ال : دمَّْ ه   ، وي ال : ِه أي َدمِّث له املكاَن. أي سريريهَّ اذْك ر    ذلك اَّ يث مسىت أطَعن يف مسْوصريريِ

َ َجعا ، أي  ذ أْهبريَته واسريريريريريريريريريريريريَتِع َّ له  َدمِّثْ    َأوَّله مسىت َأعِرَف وجِهه ، وَمَ ٌل للعرب : جِلَْلِبَك قريْبَل اللَّْيِل م ضريريريريريريريريريريريريْ
ُْ فيه قبل و قوعه.  وتريَ  َّ

 َضرٌب من الُكْحل. اإلثمدوالماُء القليُل ،  الثَّْمدُ  قال الليث :: ثمد 

، أَن تْعِمد إلى َموضعٍ يَلزُم ماَء السماء تجعلُه َصنَعا ، وهو المكان يجتمع فيه الماء وله َمَسايُل من الماِء  الثَّْمدُ  وقال أبو مالك :

قَى وتحفر فيه من نواحيه ركايا فتملؤها من ذلك الماء ، فيشرُب الناُس الماَء الظَّاِهَر حتى يِجف إذا أصابَهُ بَوارُح القَْيظ ، وتَبْ 

 وأنشد : الثِّماد ايا ، فَِهيَ تلك الرك

ى  مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ الَب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  وطريريريريريريريريريِ ر ك  نريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريَ

  
وان  لريريريريريريريريريري  َ  الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريَ رَبِّ. الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريَ  

كريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ

  
النساُء  ثََمَدتْه إذا أُِلحَّ عليه في السؤال حتى فَنَِي ما عنده ، وكذلك إذا َمثْمودا أصبَح فالن والظَّنُون الذي ال يُوثَق بمائه ، ويقال :

 في ُصْلبه ماٌء. فلم يَْبقَ 

قَْلٌت يَْجتَِمُع فيه ماُء السماء ، فَيشرب به الناس شهرين من الصَّيف ، فإذا َدخل أوُل القيظ انقطع ،  الثَّْمدُ  شمر عن ابن األعرابّي :

 .ثِمادٌ  وجمعه ثََمدٌ  فهو

 كاإلثْمد أي يسهُر ، فجعَل َسواَد الليل بِعَْينَْيه : ِمداإثْ  وقال أبو عمرو : يُقال للرجل يَسهر لَْيلَهُ ساريا أو عامال : فالٌن يجعل الليلَ 

 ، ألنه يَْسَهر الليَل كلّه في طلب المعالي ، وأنشد أبو عمرو :

ل  الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريَل   ريريريريريريريريِْ ا عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريش  اإلُّار َيريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريَ

  
م و   رِقريريريريريريريا غريريريريَت َواجريريريريِ غريريريريريريريْ  و : عريريريريلريريريرييريريريريلريريريريريريريا م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريَ

  
، وهو نبّي َعَربّي ، واْختَلََف القُراء في إجرائه في  صالحا َحٌي من العَرب األَُول ، يقال : إنهم من بقيَّة عاٍد ، بعث هللا إليهم ثَمودُ 

ي بمذكر ، ومن  كتاب هللا فمنهم من َصَرفه ، ومنهم من لم يَْصِرفه ، فمن َصرفَه ذهب به إلى الحّيِ ، ألنه اسم عربّي ُمذكر ُسّمِ

 رفه ذهب به إلى القبيلة وهي مؤنثة.لم يص

 انتهى وهللا تعالى أعلم.

 الدال والراء (أبواب)
 من الثَّلثي الصحيح

 د ر ل
 أهملت وجوهه.

 . اسم بلد فيَدروليةوَ  (1)[ ِدَرْوليَّة]:  [درل]

__________________ 
 (.د ر ل)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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.  أر. الرُو
 [.مستعملة] دنر ، ردن ، رند ، ندر ، نرد : ، د ر ن

 أي وسخ. أْدَرنُ و َدِرنٌ  تَلَطُّخ الَوَسخ ، وثوب الدََّرنُ  قال الليث ::  [درن]

 قال رؤبة يمدح رجال :

ْوَن األْدَرِن  َر لريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريَ   ن امريريريريريريريريريريريريريريرير ٌ  َدغريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِن   ْ كريريريريريريَ ه مل يريريريريريريريَ ْوبريريريريريريري  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ثريريريريريريريَ َه عريريريريريريِ مريريريريريريريْ لريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إذا قَُدم. الدَّرين ُحطام َشجر أو َحْمٍض أو أَحرار بَْقل ، فهوأبو عبيد عن األصمعّي : كلُّ 

 .الدَّرين وقال الليث : اليَبيُس الَحْوليُّ هو

 .ُدَرْينَة . قال : وناس من أهل الكوفة يسمون األحمقالدَُّرانَةُ  ويقال : ما في األرض من اليَبيِس إال

انةُ  وقال الليث : انة فُْعالنه. قلت : النون فياسم من أسماء الجواري وهو  ُدرَّ ، فإن  الدََّرنِ  إن كانت أَْصلية فهي فُْعاللَة من درَّ

ان من القُّرِ أو من القَِرين.  كانت غير أصلية فهي فُْعالنَة من الدُّر أو الدَّر ، كما قالوا : قُرَّ

 الشَّر. َشّرٍ إذا كان نهاية في ِطِمرُّ وَشّرِ  إْدَرْونُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : فالن

 األصُل ، وقال القاُّلُخ : اإلْدَرْونُ ووقال شمر : 

اِب َرَدْدانه  َ  و  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ل  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِه   ِه عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريى و  ْدَرْونريريريريريريريريريريريريريريريِ ْؤُِ أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريريريريريريريري 

  

   الرَّغم َمْوط وء اَّصى م َذلَّاَل 

 ُرباعية ، مثل فِْرَعون وبِْرَذْون.فاَء المثال فهي  إْدَرْون الدَّابة آِريُه. قلت : ومن جعل الهمز في إْدَرْونُ وقال : 

اللون أَْشَهُب على َمتْنَْيِه  ُمَدنَّر أي َمضروٌب ، وبِْرَذْونٌ  دينار ُمَدنَّرووجهُ الرجل إذا تأَلأْلَ وأْشَرَق ،  َدنَّرَ  قال الليث : يقال :: دنر 

 وَعُجِزِه َسَواٌد ُمْستَِديٌر يَُخاِلُطهُ ُشْبَهة.

 من الخيل الذي به نَُكٌت فوق البََرِش. رالمَدنَّ  وقال أبو عبيد :

 مثل قِيراط أصله قّراُط وديباج أصله ِدبّاج. دنانير ِدنّاٌر فقلبت إحدى النونين ياًء ولذلك ُجمع على دينار وقال أبو الهيثم : أصل

 .دنانيره ، إذا كثرت ُمَدنّر الرجُل فهو ُدنِّر ويقال :

ْدنُ  الليث :: ردن    القميص.مقَدَّم كمِّ  الرُّ

ْدن عمرو عن أبيه :  الكّم. الرُّ

َدنُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  الَخّز. الرَّ

 وقال في قوله :

   َكَةقِّ الَ رَايِّ ثريْوَب الرََّدْن  
 الخّز األصفر. الرَدنُ  قال :

 أرض بالشام. األُْرُدنّ  وقال الليث :

 النُّعاسُ  األُْرُدنّ  وقال ابن السكيت :
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 وأنة  :الغال   
   ق  أ َذْتِ  نريْعَسٌة أ ْرد ن   

 البَلَُد. األُْرُدنُ  قال : وبه سميت

 ِمن اإلبل ما َجعَُد َوبَُره ، وهو منها كريم جميل يَْضِرُب إلى السَّواد قليال. الراِدنِيُ  وقال الليث :

 .َراِدنِيَّةٌ  وناقة راِدنِيٌ  كاْلَوْرِس قيل : َجَملٌ أبو عبيد عن األصمعّي : إذا خالََط ُحْمَرةَ البعير ُصْفَرةٌ 

 ، أي ُمْظِلٌم. ُمْرِدنٌ  وقال الليث : ليلٌ 

ا قول أبي ُدَواد اإليادي : َمْردونٌ  وَعَرق َس الَجَسد كلَّه ، وأمَّ  قد نَمَّ

َأَدْ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  ويريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرد وِن   خ  مريريريريريريريريريريريريريَ ْربريريريريريريريريريريريريريَ ْه يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ  َد ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الموصول. الَمْرُدومَ  المردوم فأبدل من الميم نونا. والمَسْربَُخ الواسُع ، وقال بعضهم : بالمرُدون دفإن بعضم قال : أرا

َدنُ و المْنُسوُج. قال : المْرُدون وقال شمر : َدنُ  األرَض التي فيها السَّراب. وقيل : َمْردون الغَْزُل أراد بقوله : في ُمسربخٍ  الرَّ  الرَّ

 بمستقيم.الغَْزل الذي ليس 

ْند أبو عبيد عن أبي عبيدة ::  [نردـ ] رند ر به الرَّ  َرْندا َشَجٌر َطيٌِّب من شجر البادية ، قال : وربما سّموا عوَد الطيب الذي يُتَبَخَّ

 اآلس. الّرْندُ  ، وأنكر أن يكون

ْند وروى أبو عمرو عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال : لغة ، إال أن عمرو الشيباني وابن اآلُس عند جماعة أهل ال الرَّ

ندَ  األعرابي فإنهما قاال : عند أهل البحرين شبه ُجواِلٍق واسع األسفل مخروط  الرندواْلَحنَوة وهو طيب الرائحة. قلت :  الرَّ

قائما ، ويُعَرى بِعًُرى وثيقٍة  األْعلَى يَُسفُّ من َخوِص النَّخل ، ثم يَُخيَّط ويُْضرب بالشُّْرِط المفتولة من الليف حتى يَتََمتَّن فيقوم

طب أيّام اْلِخراف ، يُحمل منه على الجمل القوّي ، وَرأَيت َهَجريا يقول له : النَّْرد وكأنه مقلوب ، ويقال له :  َرْندان ينقل فيه الرُّ

 القَْرنة أيضا ، وأما النّرد الذي يتقامر به فليس بعربّيٍ وهو ُمعرب.

 نوادرُ  الشيء إذا سقَط ؛ وإنما يقال ذلك لشيٍء يَْسقُط من بين شيٍء أو ِمن جوف شيء ؛ وكذلك َدرنَ  قال الليث : يقال :: ندر 

 .يَْنِدرُ  الكالم

 في مجلِس عمَر فأمر القوَم بالتَّطهُّر لئال يخجل نََدر في الحديث : أن رجالوالَخْصفَةُ بالعََجلَة  النَّْدَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .النادرُ 

 عن َشَزٍن ُمْدِحِض. سيْنُدر كالنا وإْن طاَل أياُمه الرجُل : إذا مات ، وقال ساعدة الُهَذلّي : نََدر ويقال

 القطعة من النَّْدرةُ و: سيموت ،  سيْنُدرُ 
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 الذه  أو الِفضة توج  يف املع ن.
 الذين يجتمعون من مواضع شتى وأنشد :، يقال : ُهْم الفتيان  األندرين ويجمع األْنِدِريّ  وقال الليث :

 ال ت ب ي ع َور األْنَ رِيلا و   
 : الحْبُل الغليظ وقال لبيد : األْنَدِريُ  عمرو عن أبيه :

َر  َكَكرِّ األْنَ رِِي َ ِتيم     مم 
قرية بالشام فيها كروم ؛ وكأنه على  درُ األنْ  بها ، وقيل : نََدر للرجل إذا َخَضَف : : البَْيَدر َشاميَّة ، ويقال : األنَدر وقال الليث :

 النَّْدَرة بَْعد النَّْدرة خفِّفَْت ياُء النَّسبة كما تقول األشعِرين بمعنى األشعِريِّيَن إنما يكون ذلك في األْندريِّينَ  هذا المعنى أراد خمور

 إذا كان في األحايين مرة ، وكذلك الخطيئةُ بعد الخطيئِة.

 [د ر ف]
 مستعمالت. فدر ، فرد ، دفر : ر د ف ، رفد ،

ْدفُ  قال الليث :: ردف  دافَى ، والجميع التَّراُدف ، وإذا تَتابَع شيٌء خْلَف شيء فهو ِرْدفُه ما تَبع شيئا فهو الّرِ  ، وقال لبيد : الرُّ

مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    لريريريريريريريريريريريريريريريريرُّداىَف  َذافريريريريريريريريريريريريريريريريرأٌب تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا    زو  واْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ وََّنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
 ، أي بعضهم يَتْبَُع بعضا. ُرَدافَى ويقال : جاء القوم

دافَى ويقال : لْلُحداةِ   ، وأنشد أبو عبيد قول الراعي : الرُّ

ى وَ  حريريريَ عريريريَن  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ود  مريريرين الريريريالئريريريي يسريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريِّ   ريريري 

  
وِّدِ   هريريريريريريريريريريَ  

رِيريريريريريريريريريريَض الريريريريريريريريريريرُّداىَف  لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياء املريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريَ

  
دافَى وقيل : ديفُ  : الرُّ  .(َرِدَف َلُكمْ )ن يونس في قول هللا تعالى : ؛ َوأَخبرني المنذرّي عن ابن فهم عن محمد بن سالم ع الرَّ

 قال : قَُرب لكم.

َدنا لكم فكأن الالم دخلت إْذ كان دنا  جاء في التفسير : [72النمل : ] (ُقْل َعسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكمْ )وقال الفّراء في قوله : 

 معنى لكم.

 تقولون نَقَْدُت لها مائةً أي نَقَْدتها مائة.كما  َرِدفَكم قال : وقد تكون الالم داخلة ، والمعنى

 .ِرْدفا لفالٍن أي صرت له َرِدْفتُ  وقال أبو الهيثم : يقال :

قال : وتزيُد العرب الالَم مع الفعل الواقع في االسم المنصوب فتقول : سِمع له ، وشكر له ، َونََصح له أي سِمعه ونصحه 

 وشَكره.

 فُِعل بهم ذلك. ُمرَدفينوقال :  [9األنفال : ] (أِبَْلٍف ِمَن اْلَمَّلِئَكِة ُمْرِدِفنيَ ) عّز :وقال الّزّجاج في قول هللا جّل و

 بمعنى واحد. أَْرَدْفتُهو َرِدْفتُه ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال :
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 إذا ركبَت خلفه وأنشد : أَْرَدْفتهوالرجَل  َرِدْفتُ  أبو عبيد عن أبي زيد يقال :

ْوَُّاء  أَ  ر  ذا اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ْرَدفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
لريريريريريريريريريريوان  ه  آبِل فريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريريَ

  
 ال غير. فأَْرَدْفتَ  إذا فعلَت بنفسك ، فإذا فعلَت بغيرك أَْردفتو َرِدفتُ  وقال شمر :

 تُرِدف ال وال يقال :،  تُرادف أَركبته خلفي ؛ ويقال : هذه دابةٌ ال أَْرَدْفتُهوالرجَل إذا ركبَت َخْلفه ،  َرِدْفتُ  وقال الزّجاج : يقال :

 الرجَل إذا ِجئَْت بعده. أَْرَدْفتُ  ، ويقال :

دافُ ولهم أعظُم منه ، قال :  َرِدفَ  وقال الليث : يقال : نزل بهم أمٌر قد  ، وأنشد : الرديف هو موضع مرَكبُ  الّرِ

   ِ َ التَّْصِ ير  فاتريَبْع يف الّرِداِف  
 أي أخذناه أخذا. فاْرتََدْفنَاهُ  أبو عبيد عن األصمعّي : أَتَْينا فالنا

 ، وأما ال يُراِدف يَْرَكبُه ، قلت : كالم العرب : ال َرديفا أي ال يََدع يُراِدفُ  ، وال يُْرِدفُ  وقال الليث : يقال : هذا البِْرَذوُن ال

 فهو ُمولَّد من كالم أَهل الحضر. يُْرِدفُ 

ديف وقال الليث : في قول أصحاب النجوم ، هو النجم الناظر إلى النّجم الطالع ،  الرديفوكوكٌب قريب من النَّسر الَواِقع ،  الرَّ

 وقال رؤبة :

َ اِر و  مريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريريريريّرديريريريريريريريريريريريريريريريف  و راكريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريوف    لريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ وفريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  َ   ريريريريريريريريريري   أَفريريريريريريريريريريْ

  
ديفوفراكب المقدار هو الطَّالع ،   هو الناِظُر إليه. الرَّ

 السكيت في قول جرير :وقال ابن 

   على ِعلَّة  فيهن َرمْسٌل م راِدف  
حُل َرْحَل بعير وقَْد ُخلَِّف ، وقال أوس : أُْرِدفَ  أي قد  الرَّ

   أَم ون  وم ْل  ى للزَّميل م راِدِف  
ْدفُ  وقال الليث : الذين يَْخلُفونهم في القيام بأمر الملوك في الجاهلية  أردافُ  النجوم توابعها ، وقال غيره : أَْردافُ والكفُل ،  الّرِ

دافةُ  المملكة بمنزلة الوزراء في اإلسالم ، وهي رون ، يقال : هم الرواِدفو،  الّرِ ،  بأردافِ  وليسوا َرَواِدف أَتباُع القوم المَؤخَّ

ْدفانِ و  ِلَصاحبه. َرْدفٌ  الليُل والنهاُر ، ألن ُكلَّ واحد ِمْنُهما الّرِ

 الشيباني أنه قال في بيت لبيد :شمر عن أبي عمرو 

ِة عريريريريريريريريالريريريريريريريرييريريريريريريريرياو  ة األفريريريريريريريرياقريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِ    َأَنريريريريريريريريِْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِا   عريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريود  و كريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريوِك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

 
 أَْرداف  املريريريريريريريريريريري

  
ه النبي وَخْلفه رجال َشريفا ، وكانوا يَركبون اإلبل ،  يَْرِدفُ  كان الملكُ  ُمعَاويةَ مع وائل بن ُحْجر رسوال  وسلمعليههللاصلىَوجَّ

 .اْرُدفني على نَجيب له ، فقال معاوية : في حاَجة له ، ووائلٌ 

 الملوك. أْردافِ  فقال : لسَت من
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 قال شمر : وأنشدني ابن األعرابّي :

لريريريريريريريريريريه  ل  ألريريريريريريريريريريوا  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِر و ريريريريريريريريريريَْ ْم َأهريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريري 

  
اهلريريريريريريريريريريريريريريريا  رابريريريريريريريريريريريريريريرينَي أَْردافريريريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريريريريا ومشريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لَهم آِخُرهم في الشرف يقول : يتبع  األردافُ  قال الفراء :  البنوَن اآلباَء في الشرف.ههنا يَتْبَع أوَّ

نوا ، وأما قول هللا جّل وعّز :  فُرادٌ  وهم فراًدى أبو زيد عن الكالبيّين : جئتمونا: فرد  ُتُموَّن ُفرادى)وأزواج نَوَّ  (َوَلَقْد ِجئ ْ

 [.94 األنعام :]

 فَُراَدىو هذا فال يَْجرونها ُشبِّهُت بثالَث ورباع ، قال : فَراُدياو فُراَدى والعرب تقول : قومٌ  جمع ، قال : فُرادى فإنَّ الفراء قال :

 في هذا المعنى ، قال وأنشدني بعضهم : فَْرد ، وال يجوز فَْردانُ و فَِردٌ و فَريدو فََردٌ  واحدها

ه  بريريريريريريريريانريريريريريريريريِ َه لريريريريريريريريَ راِ  الريريريريريريريريزُّْرَق  ريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ  تريريريريريريريريريَ

  
راَد   ه و فريريريريري  لريريريريريريري  واهريريريريريِ هريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريْ فريريريريريَ عريريريريريَ  مريريريريريَ ريريريريريْ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وَعَددُت الجْوز والدراهم فَُرادا جاء القوم جعلتُه واحدا ، ويقال : أَْفَردتُهو فََرد يَْفُرد ما كان وحده ؛ يقال : الفَْرد وقال الليث :

د قد الفَْردُ  ، أي واحدا واحدا ، وهللا هو أَْفرادا  باألمر دون َخْلِقه. تَفَرَّ

بلسان  الجاَوْرَسقُ  ويقال لها فَِريدة الشَّْذُر ، الواحدة الفَِريدُ ورَّ عليه فَجدَّ له رجال كَ  استَْفَردَ  ويقال : قد استَْطَرَد فالٌن لهم ، فكلما

ادُ  العجم ، وبَيَّاُعهُ   .الفرَّ

ة كاللّؤلؤة. الفريدة جمعُ  الفريدُ  وأخبرني المنذرّي عن إبراهيم الحربي قال :  ، وهي الشَّْذُر من فِضَّ

يَتْ الَمحالة الت الفريدةُ  وقال أبو عبيدة : ْهَوة التي تلي الَمعاقِم ، وقد تَْنتأُ من بعض الخيل ، ُسّمِ ألنها َوقَعَْت  فريدةً  ي تخرج من الصَّ

 ُملتقى أطراف الِعظام. المعاقمُ وبين الفَقَاِر وبين َمحاِل الظَّهر وَمعاِقم العَجز ، 

دفَ  كواكُب زاهرةٌ حول الثريَّا ، وقال : الفُرودُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : الرجُل إذا تفَقهَ ، واعتزَل الناَس وَخال بمراعاِة األمر  رَّ

دين طوبى»جاء في الخبر : ووالنهي ،   .«للُمفَّرِ

دون وذكر القتيبي هذا الحديث وقال : الذين قد َهلَك لداتُهم من الناس ، وذهب القَْرُن الذين كانوا فيه وبَقُوا ، فهم يذكرون  المفّرِ

 عندي أصوب ، ِمن قول القُتَْيبِي. التَّْفِريد ابن األعرابّي فيهللا ، قلت : وقول 

دتَ  إذا فرودا به أَْفُردُ  بهذا األمر فََرْدتُ  أبو زيد :  ال ثَانَي له وال ِمثَل. فَْردا الشيَء إذا أخذتَه استَْفَردتُ  به ، ويقال : تَفَرَّ

رماح يذكر قِْدحا من قِداح الميسر :   وقال الّطِ

ة   ذا  اِل  رمسريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَ ْه  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  انريريريريريريريريريريريريْ

  
رحيريريريريريريريريريريا   اَل بريريريريريريريريريريَ ه يريريريريريريريريريريَ  ه و جريريريريريريريريريريَ رَدتريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 الثَّْور. الفََردُ و الفَاِردُ  به ، وقال الليث : اْنفََردَ  فالٌن فالنا أي استفردَ  وقال ابن السكيت :

 وقَاَل ابن السكيت في قوله :

صِت َكَسْيِف الصَّ يِل الَفَرِد 
َ
   طَاِوي امل

 بالفتح والضم ، أي هو منقطع القرين ال ِمثَْل له في َجْوَدتِِه. الفُُردو،  الفَرد قال :

في صفات هللا فهو الواحد األحد الّذي ال نظيَر له وال ِمثَل وال ثاني وال  الفَْردُ  إال في هذا البيت ، وأما بالفََرد قال : ولم أسمع

 شريك وال وزير.

 السَّرج. ِرفادة ، قلت : هي مثل ِرفَادة ، إذا جعلَت له َرْفدا عليه أَْرفِد ير ،على البع َرفَْدتُ  أبو زيد :: رفد 

 .«بِرْفدٍ  وتغدو بِرْفدٍ  تروح»جاء في الحديث : و

ْفد ، بِرْفد وتغدو بِرْفد تروح روي عن ابن المبارك أنه قال في قوله : : القََدُح تُْحتَلُب الناقةُ في قََدح ، قال : وليس من  الّرِ

 عونة.الم

ج : هو فد قال شمر : وقال المؤرَّ  اإلناء الّذي يُْحلَُب فيه. الّرِ

فد وقال ابن األعرابّي : هو فد ، أبو عبيد عن األصمعّي : الّرِ  بالفتح. الرَّ

 للقََدح ، قال والَكْسُر أَْعَرب. َرْفدٌ و ِرْفدٌ  وقال شمر :

ْفدُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  تدوُم على إنائها في ِشتائها ألنها تُجالَُح الشجَر. َرفودٌ  أكبُر من العُّسِ ، وقال : وناقَةٌ َرفُسودٌ  الّرِ

ْفد وقال الكسائي :  الّذي يُْحلُب فيه. المْرفَدو الرَّ

فد وقال الليث :  المْعونةُ بالعطاء ، وَسْقي اللّبن ، والقول وُكلُّ شيٍء. الّرِ

مجاُزه  [99هود : ] (بِْئَس الر ِْفُد اْلَمْرُفودُ ) اني عن سلمة عن أبي عبيدة في قول هللا جّل وعّز :وأخبرني المنذرّي عن الغسّ 

لَه فهو َرفَْدتُه َمجاُز العَْون المعان يقال : ل فإذا فتحَت أوَّ ْفد عند األمير ، أي أََعْنتُه. قال : وهو مكسور األوَّ  .الرَّ

بمعنى واحد ،  َرفَْدتَهوَعَمْدُت الحائَط وأَْسنَْدتُه  ، يقال : َرفَْدتَه ا ِلشيء وأسندَت به شيئا فقدوقال الزجاج : كل شيٍء جعلتَه َعْون

 القََدُح العظيُم. الِمْرفَدوقال : 

 السَّرج من تحته حتى يرتفع. ِرفَاَدةُ  ومن هذا أُِخَذت ، وقال : َمْرفدا فالنا َرفَْدتُ  وقال الليث :

وافِد األعرابّي : يقال لَخَشِب السَّْقف :ثعلب عن ابن   .الرَّ

 ماال إذا أََصْبتَه من َكْسٍب. اْرتفَْدت ، وتقول : ِمْرفدها تمأل َرفود وقال الليث : ناقةٌ 

 وقال الطرماح :
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ع املريريريريريريريال  ن جريريريريريريريامريريريريِ ه  مريريريريِ بريريريريريريريْ جريريريريَ بريريريريريريريا مريريريريريريريا عريريريريَ جريريريريَ  عريريريريَ

  
ِه   فريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ه و يريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ال أَُميّةُ ابن أبي عائذ الهذلي :نَْحٌو من الهْملََجة ، وق التّرفيدو

َ ْ  و  ا َرفريريريريريريريريريريريريريّ ْرهبريريريريريريريريريريريريريِ ن غريريريريريريريريريريريريريَ ضَّ مريريريريريريريريريريريريريِ   ن غريريريريريريريريريريريريري 

  
وال   س  طريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ َوْ  جبريريريريريريريريريريِِ يريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريا وأَلريريريريريريريريريريْ  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وأراد بالجْلس أَصَل َذنبها.

فادةُ  وقال أبو عبيدة : به في الجاهليَّة ، فيُخرُج كلُّ إنساٍن على قدر طاقته فيجمعون ماال عظيما أيام  تَتََرافَدُ  شيء كانت قريش الّرِ

ل من قام  الموِسم ، ويشترون به الُجُزر والطعاَم والزبيَب للنبيذ ، فال يزالون يُطعمون الناَس حتى ينقضَي الموسم ، وكان أوَّ

 لِهْشِمِه الثريَد. هاِشما بذلك هاشم بن عبد مناف ، ويسمى

 : ِدجلةُ والفرات. الرافدان ال ابن السكيت :وق

 وقال الفرزدق :

راق  َه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ ِه وَ بريريريريريريريريريريريَ َ يريريريريريريريريريريْ  رافريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريِ    مريريريريريريريريريريريريريِ ِ  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ زَارِ  َأمسريريريريريريريريريريريريريذَّ يريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أراد أنه َخفيُف اليد بالِخيانة.

أي صالت ال  ِرفدا أي يكون الخراُج الّذي لجماعة أهل الفَْيء ، «ِرفدا من اقتراب الساعة أن يكون الفيءُ »في الحديث : و

فدوَ يُوضع َمْوِضعَه ، ولكن يَُخصُّ به قوٌم دون قوٍم على قدر الهوى ، ال باالستحقاق ،  لة يقال : الّرِ  واالسم َرفَْدتُه َرْفدا الّصِ

ْفدُ   .الّرِ

هُ ؛ وقال أبو عبيدة َدْفراهُ  وا قول ُعَمر : ي َدفَْعتُه ، قَالوا ومنهأ َدْفرا في قفاه َدفَْرتُهُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: دفر  يُريد : وا ذاُلَّ

 معناه َوا نَتْناهُ. :

 بالذال وتحريك الفاء فهو ِحدَّةُ  الذَّفَرُ  أي يا ُمْنتِنةُ ؛ وأما َدفارِ  ، ويقال ِلألََمة : يا َدْفر النَّتُْن ، ومنه قيل للدنيا : أمَ  الدَّفَرُ وفال 

ُجِل إذا قَبَّحَت أْمَره :  .َدْفرا َدافِرا رائحِة الشيء الخبيث ، أو الطيب ؛ ومنه قيل : ِمْسك أَْذفَُر ، ويُقال للرَّ

في أَْقِفيتهم أي  َدْفرا قال : [13الطور : ] ((13) َدعًّا يَ ْوَم يَُدعُّوَن ِإىل َّنِر َجَهنَّمَ ) روي عن مجاهد في قول هللا جّل وعّز :و

 َدْفعا.

راب :: فدر   وأصله في اإلبل. أَْفَدرَ و فَدَّرو فََدرَ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال ِللفَْحل إذا انقطع عن الّضِ

راب ؛ قال :  فُُدورا الفحلُ  فََدر وقال الليث : ْخمةُ ، الصَّ  الفاِدرةُ والَوِعل العَاقُِل في الِجبال ،  الفَُدوروإذا فَتَر عن الّضِ ْخَرةُ الضَّ

 ، وقال الراعي في شعره : فُْدرٌ  وجمعه فَاِدرٌ  وهي التي تراها في رأس الجبل ، ُشبِّهْت بالوِعل ، ويقال للوِعل :

هريريريريريريرياو  بريريريريريريرياجريريريريريريِ ْه عريريريريريريلريريريريريريى أثريريريريريريْ حريريريريريريريَ بريريريريريريَ ريريريريريريَ ا انريريريريريريريْ  كريريريريريريريَأمنريريريريريريريََّ

  
وال  َن و عريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريْ ْ   ريريريريريريريريريريََ ة قريريريريريريريريريريَ ْ ٌر بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريري 
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الغِ من البقر والغنم. الفَاِدر وقال األصمعّي :  من الُوعول الّذي قد أََسنَّ بمنزلة القاِرح من الَخيل ، والباِزل من اإلبل ، والصَّ

 قِطعة من اللَّحم المطبوخ الباردة. الِفْدَرةوقِطعة من الخيل ،  الِعْذَرةُ  قال الليث :

 أَْدفَر ، وقال ابن األعرابّي : فَِدرٌ  قِطعةً مجتمعة وجمعهامن اللحم وَهْبَرةً إذا أعطاه  فِْدرةً  أبو عبيد عن األصمعّي : أعطيته

 الرجُل إذا فاح ريح ُصنانِه.

 [د ر ب]
 مستعمالت. درب ، دبر ، ربد ، َردب ، برد ، بدر :

كِة الواسعِة ،  الدَّْربُ  قال الليث :: درب   ُدوربِها.من  َدْربٌ  كلُّ َمدخل من مداخل الروم الدَّْربوباُب الّسِ

بر في الَحرب وقَت الِفرار يقال : التَّْدِريبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  فالن َوَعِرَد َعْمرو. َدِربَ  الصَّ

ْبَر. ، َوقَفَْت الحربُ  التَّْدِريبِ  في الحديث عن أبي بكر : ال تزالون تَهِزمون الروَم فإذا صاروا إلىو  أراَد الصَّ

 .َدِرَب يَْدَرب الضَّراَوة ؛ وقد الدُّْربَةُ  أبو عبيد عن األحمر :

 ، إذا اعتاد الشيَء وأُوِلَع به. َضِرَي َضًرىو،  لَِهَج لََهجاو،  َدِرَب َدَربا وقال أبو زيٍد ِمثْلَه ، يقال :

 الطَّبَالَةُ. أيضا الدَّاِربةُ والعاقِلة ،  الدَّاِربَةُ والحاِذق بصناعته ؛ قال :  الدَّاِربُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

بٌ  َعادةٌ وُجْرأَةٌ على َحْرٍب وكّلِ أمٍر ؛ َوَرُجلٌ  الدُّْربةُ  وقال الليث : بَته قد ُمَدرَّ الشَّدائِد حتى َمَرن عليها ، ويقال : ما زال فالٌن  َدرَّ

 .ُدْربة يعفو عن فالن حتى اتَّخذها

 وقال كعب بن زهير :

ةٌ و  ِو د ْربريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  يف اَّريريريريريريريريلريريريريريريريريم ِ ْدهريريريريريريريرياٌن ويف الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ

  
 يف الصريريريريريريريريريريريريريريري ق َملجاأٌب ِمن الةريريريريريريريريريريريريريرير فاصريريريريريريريريريريريريريريريْ  َق و  

  
ب البازّيِ على الصْيد أي تَْضِريَتُه ، وشيخ تَْدِريبو ب. ُمَدرَّ  أي ُمَجرَّ

َت بِالطَّْبل. أَْدَربَ  ابن األعرابّي :  إذا َصوَّ

ه الثِّقَاُف ، وفي كتاب  َدْرَدبَ  الخضوع ، ومنه المثل : الدَّْرَدبَةُ وصوُت الطَّْبل ،  الدَّْروابُ  أبو عبيدة عن أبي عمر : ا َعضَّ لَمَّ

 الليث : داٌء في المعدة.

 داٌء في المعدة وقد ذكرته في كتاب الذال. الذّربُ  قلت : هذا عندي غلط وصوابه :

 فذ.الطريق الّذي ين الدربُ والطريق الّذي ال يَْنفُذُ ،  الّرْدب ثعلب عن ابن األعرابّي :: ردب 

 ِمْكيال معروفٌ  اإلْرَدبُ  ؛ «وُعْدتُْم من حيث بََدأْتُمْ  إِْرَدبَّها َمنَعِت الِعراُق ِدرَهمها وقَِفيَزها ، وَمنعْت مصرُ »في الحديث : و
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ن والَ لريَْ ل   وسلمعليههللاصلىألهل مصريريَر ، وقيل :  نه  أي ذ  أربعة  وعةريريرين صريرياعا من ال عاُ بصريرياع اللّا 
 أربعٌة وستون َمّلا ِ َنِّ بل ان. اإلْرَدبو ،  بِ اإلْردَ  ِنصف  

 .اإلردُب أراِدب المكيال ؛ ويجمع باإلردب ُشبّهت إِْرَدبَّةٌ  ويقال للبالوعة من الَخَزِف الواسعة :

 إذا ألقاه وأنشد : يَُدْربِيهِ  فالٌن فالنا َدْربَى وقال ابن األعرابّي :

اه   يريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريِ ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ را لريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريريريريَ وَّطريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  اعريريريريريريريريريريريْ

  
اه    يريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ْربريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يف كريريريريريريريريريريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوء  ويريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يُْشبِيَاهُ ويَُدْربِيَاهُ أي يُْلِقياِن بِِه فيما يكره.

 .«البََرَدةَ  أصُل كّلِ داءٍ »في الحديث : : برد 

ان. البَْرَدةُ  سلمة عن الفراء قالت : الدُّبَْيِريَة :  التُّْخَمة وكذلك الطَّنَى والرَّ

 الثِّْقلَةُ على المِعَدة. البََردةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

بغير هاء فإن الليث  البََردُ  المعدة فال تَْستَمِرىء الطعاَم ، وال تُْنِضُجه ؛ وأما تُْبِردُ  ألن التُّْخَمة بََرَدة وقال غيره : سميت التُّْخَمةُ 

 .البََرد القوُم إذا أَصابهم بُِردَ  ؛ وقد بََردٍ وَ و قُّرٍ ، ذ بَِردٌ  زعَم : أنه َمَطر جاِمٌد وَسحابٌ 

 [.43النور : ] (َويُ نَ زِ ُل ِمَن السَّماِء ِمْن ِجباٍل ِفيها ِمْن بَ َرٍد فَ ُيِصيُب ِبِه َمْن َيشاءُ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

 .بََردٌ  ، والثاني وينزل من السماء من جبال فيها بََردٍ  ففيه قوالن : أحدهما وينزل من السماء من أَمثال جبال فيها من

 وِمن ِصلَة.

 [.24النبأ : ] ((24ال َشراابً )ال َيُذوُقوَن ِفيها بَ ْردًا وَ )وقوله جّل وعّز : 

 الشراب وال الشراب. بَْردَ  قال الفراء رواية عن الكلبي عن ابن عباس قال : ال يذوقون فيها

د يريد نوما ، وإن النوم (َن ِفيها بَ ْرداً ال َيُذوُقو )قال : وقال بعضهم :   بالنون. فَيَْبُردُ  صاحبَه وإن العطشان لينام لَيُبّرِ

 .بََردَ  وقال أبو طالب في قولهم : ُضِرب حتى

 النوم. البَْردوقال : قال األصمعّي : معناه حتى َمات ؛ 

 قال أبو ُزبَْيٍد :

َرَد املريريريريريريريريريريريريريريريريو َذاه  قريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   رٌُِّ انجريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر ود  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى   اله أَي بريريريريريريريريريريريري   م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ

  
ا قولهم : لم  بيدي منه شيء ، فالمعنى : لم يَْستَِقرَّ ولم يَثْبُْت وأنشد : يَْبُرد قال : وأمَّ

   اليوُ  يوٌُ  رٌِد َ  وم ه 
 أي نام وأنشد : بَرد قال : وأصله من النوِم والقَراِر ، يقال :
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َواكم   فريريريريريإْن  ريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريه  مسّرمريريريريريه  اللِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْرداو   ا ريريريريريريريا وال بريريريريَ م نريريريري  ريريريريريريريَ عريريريَ   ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريه  مل أطريريريْ

  
 النَّوم وأنشد ابن األعرابّي : البَْردُ والماُء العَْذب ،  فالنُّقَاخ

الريريريريريريريريريريريريريريريريري ا الريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   و ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ُّ أ

  
ا  رِدا  بريريريريريريريريريريريّ ا ريريريريريريريريريريرينَي َومسريريريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريريريَ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريري 

  
 يَْسكن إليه قلبي. باردا وُحبّاُحبٌّ يُْؤِذيني ،  سخاخينَ  قال :

 لي عليه كذا كذا درهما : أي ثَبََت. بََردَ  ويقال :

 النَّْحُت. البَْردُ  قال ابن األعرابّي :

 إذا نَحتَّها. بالِمْبَرِد أبرُدها بْردا الخشبَةَ  بََرْدتُ  يقال :

د ُكْحل البَُرودُ والعين ،  البَْرُد تَْبِريدُ وقال :  دُ  من الشراب ما البرودوالعَين ،  يُبَّرِ  الغُلّة وأنشد : يُبَّرِ

 ال ي رَبِّد  الَغِليَل املاء  و   
؛ ويقال :  الَمْبُرودو البَُرود الُخْبَز بالماِء إذا َصبَْبَت عليه الماء فبللتَه ، واسم ذلك الخبز المْبلُول : بََرْدتُ  وقال الليث : يقال :

د اسقني َسويقا دتُ ودي ، به َكبِ  أُبّرِ  .باردا َجعَْلتَه تبريدا الماءَ  برَّ

 .«بالظُّْهِر فإن ِشدَّة الحر من فَيحِ جهنم أَْبِردوا»في الحديث : و

. ُمْبِرِدين وقال الليث : يقال : جئناك  ، إذا جاءوا وقد باَخ الحرُّ

فَُروحوا ، وقال  أَْبردتم ون : إذا زاغت الشمس قدأن تَِزيَغ الشمُس ، قال : والرْكُب في السفر يقول اإلْبرادُ  وقال محمد بن كعب :

 ابن أحمد :

   يف َموْك   َُّمْسِل اهلواِجر م رْبد 
قلت : ال أعرف محمد بن كعب هذا ، غير أن الّذي قاله صحيح من كالم العرب ، وذلك أنهم يَْنزلُون للتَّْغِوير في شدة الحر ، 

 فاركبوا. أَْبَرْدتُمْ  ابهم ، فَغَيَُّروا عليها أقتابها ورحالها ، ونادى ُمناديهم : أال قدويَِقيلون ، فإِذا زالت الشمُس ثاروا إلى ِرك

دُ  ُكحلٌ  البَُرودوالقوُم إذا صاروا في وقِت القُّرِ آِخر القيِظ ، قال :  أَْبَردَ  وقال الليث : يقال دُ  به العيُن من الحر ، واإلنسانُ  يبرَّ  يَتَبَرَّ

 .باِردا إذا سقيتَه إْبرادا له فأَْبَرْدتُ  بالماء : يغتَسُل به ، ويقال : سقيته

 .«فاجعلوه حسَن الوجه حسَن االسم بريدا إليّ  أَْبَرْدتم إذا» أنه قال : وسلمعليههللاصلىيُروى عن النبي و

 إرسالُه ، وقال الراجز : إبراُدهو: الرسوُل  البَريدُ و

 ي ا م رْبََدا   رأَيه  للموِ  بَرِ 
اثنا عشَر ميال ،  بريد ُكلُّ ِسكَّة منها البَريدِ  الموت ، أراد أنها رسوُل الموت تُْنِذر به. وسكك بَريدُ  وقال بعض العرب : الُحمَّى

 والسَّفَر الّذي يجوز فيه قَْصر الصالة أَْربعةُ 
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 ، وهي  انية وأربعون ميال  ألميال اهلامشية اليت يف طريق مكة. بري ر د  
 وقال الشاعر : البَريد لَسْيره في بَِريدٌ  : البَِريدُ  وقيل لدابَّة

  ِ يريريريريريريريريريريَس مسريريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريَّ   ين أَنريريريريريريريريريري  ُّ الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ

  
الأب بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري     َواُِّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا أَبجريريريريريريريريريريْ

  
 يَميني إذا كان لك َمْعلوما. بَْرَدةُ  نَْفِسها ، أي خالصا ، وهو لي بَْرَدةُ  أبو عبيد عن الفراء : هي لك

 على الفُؤاِد. بَْرَداه على الفؤاد إذا أصاب شيئا هينا ، وكذلك وا بَْرَدهُ  قال ابن شميل : إذا قال : وا

عن الحراني عن ابن السكيت : أنه  فإن المنذري أخبرني [44الواقعة : ] ((44َوال َكِرٍي )ال ابِرٍد )فأما قول هللا جّل وعّز : 

 أي َطيِّب وأنشده : باردٌ  َعيشٌ  قال :

هريريريريريريريريا زِيريريريريريريريريلريريريريريريريري  ن يريريريريريريريريَ َريريريريريريريريريْ م الريريريريريريريريلريريريريريريريرياظريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرية َّريريريريريريريريَ

  
ن الريريريريريريعريريريريريرييريريريريريريش  رِد    فريريريريريريوٌ. مريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريرياٌب وخمريريريريريريَْ

  
 أي طيبَها ونَِعيمها. بَْرَدهاونسألك اْلَجنّة  أي طاب لها عيشها ، ومثله قولهم :

 َضْعُف القوائم من جوع أو إعياء. البُرادُ  وقال ابن بُُزْرج :

 فالن إذا َضعفْت قوائمه. بََرد وقد بُراد ويقال : به

 فَلُوٌت. بُْرَدةٌ  في حديث ابن عمر : أنه كان عليه يوم الفتحو

 بَُردٌ  ، قُْلُت : وجمعها بُْردةٌ  فقال : ؟ما نَُسميه قال شمر : رأيت أعرابيا بحَزْيِميَّة وعليه ِشْبهُ ِمنديل من صوف قد اتََّزر به فقلت :

 وهي الشَّملة الُمخطَّطةُ.

 فَِكساٌء ُمَربٌَّع فيه ُصْفرة ونحو ذلك. البُْرَدةُ  العَْصب ، والَوْشيِ ، وأما بُُرودِ  َمعروٌف من البُْردُ  وقال الليث :

 ليس له ِزئْبٌِر. بَُرودٌ  قال ابُن عمر ، وقال ابن شميل : ثوب

 بََرَدة . قال : وسحابةالبَُرود بها فؤاده وكالهما من بََرْدتُ  ، وسقَْيتُه َشْربةً  أَْبرُدها بَْردا عينَه بالُكْحل بََردتُ  قالوقال أبو ُعبيد : ي

 .بَْرد إذا كانت ذات

دْ  ويقال : ال دوا ماعن فالن بِقَول : أي إن ظلمك فال تَْشتُمه فَتُنِقص من إثمه ، ويقال : إن أصحابَك ال يُبالون  تُبَّرِ عليك أي  بَرَّ

 أَثْبَتُوا عليك.

 بََرَدىووهو تَْقِطيُر البول وال يَْنبَِسط إلى النساء ،  بِْردةٌ  إذا لم يكن دفِيئا وال لَيِّنا من الثياب ، ورجل به بَُرودٌ  وقال شمر : ثوبٌ 

 اسم نهر بدمشق قال حسان :

م   رَبِيريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريِ ن َوَرَد الريريريريريريريْ ون مريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريري 

  
ِل   ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ق  لريريريريرَّمسريريريرييريريريريق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريِّ َرَدى ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريَ

  
 الَجراد جناحاه. بُْرَداو

 وقال ذو الرمة :

    ذا َ َاَوَب ِمن بري ْرَدْيِه تريْرنِيم  
 وقال الُكَمْيُت يَْهُجو باِرقا فقال :
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رْ  ْوف ومل يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ ْرَدى أُِّ عريريريريريريريريريَ ض  بريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري 

  
 لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  رق بريريريريريريريريريخ لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوعريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  والريريريريريريريريريرهريريريريريريريريري   

  
 وأمُّ َعْوٍف ُكْنيَةُ الجراد.

تان ، ابن األعرابّي : البْرَدان ابن السكيت : دفان ، والصَّرعان ، والقَرَّ باحة في  الباِرَدةُ  واألْبَرادن الغََداةُ والعَِشيُّ وهما الّرِ الرَّ

 الصوم في الشتاء الغنيمة»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  تعب ، ومنه الغنيمةُ الحاصلةُ بغير الباِردةُ والتجارة ساعة يشتريها ، 

 لتحصيله األجر بال ظمأ في الَهَواجر. «الباردة

َدهو بََرَدهوَ طعاَمه  أَْبردَ  قال ابن األعرابّي : ويقال : والَخنَْيثَمةُ ،  أَْبَردُ  ، يقال للنِّمر األُْنثى : أَْبَردُ  : النُّمور واحدها األباِردُ و،  برَّ

 ضرب من تَْمِر الحجاز َجيٌِّد معروف. البُْرِديو

ادةُ  وقال الليث : اَرةٌ  البَرَّ دُ  َكوَّ  هي من كالم العرب أو من كالم المولدين.أعليها الماء. قلت : وال أدري  يُبرَّ

بَدُ  أبو عبيد :: ربد   قال صخر الغَّي :فِِرْنُد السيف. و الرُّ

   أَبريَيَض َمْهو  يف َمْتِلِه ر َبْ  
ْبَدةُ وِللَْونه ،  األْربَدُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : يقال للظَِّليم : ْمَدة ِشبهُ الُوْرقة تَْضِرب إلى السواد. الرُّ  : الرُّ

ه كأنه يسوّد منه مواضع. قال : َوإذا أَْضَرَعت َوجهُ  تََربّد َضرٌب من الحيَّات خبيث. وإذا َغِضَب اإلنسان األْربَد وقال الليث :

 َضْرُعها إذا رأيَت فيه لَُمعا من َسواد بِبَياض َخِفّي. تََربَّدَ وَ  َربََدتْ  الشاةُ قيل :

اُء المنقَّطة من الَمْعَزى السَّود الّرْبداءُ و الشاةُ تَْربيدا إذا أَْضَرَعْت قاله أبو زيد ، قال : ربََّدتِ  وقال أبو زيد : تقول العرب :

 الموسومة َموِضَع النِّطاق منها بُحْمرة.

 وَرْمداء أي سوداء. َرْبداء اللحياني : في نعامة

 وقال بعضهم : هي التي في سوادها نُقٌَط بِيض أو حمر.

 وجههُ وأَْرَمدَّ إذا تَغَيََّر. اْربَدَّ  األصمعّي :

 الضَّرع فقال في بيت له : تََربُّد وأنشد الليث : في

هريريريريريريريريا رعريريريريريريريري  َربريريريريريريريريَّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا والريريريريريريريري  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا تريريريريريريريريريَ

  
الئريريريريريريريِ ِ    جريريعريريلريريريريريريريه  هلريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريكريريني  مسريريريريريريري ى الريري ريريَ

  
ِليَتيمين في ِحجر معوذ بن َعْفراء فاشتراه منهما معاذ بن عفراء  ِمْربدا إن َمسجده كان»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 .«َمْسجدا وسلمعليههللاصلىفجعله للمسلمين ، فبناه رسول هللا 

البصرة ،  ِمْربَدَ  النَّعَم الّذي بالمدينة وبه سمي ِمْربَدُ  كلُّ شيء ُحبِسْت به اإلبل ولهذا قيل : الِمْربَد قال أبو عبيد : قال األصمعّي :

 إنما كان موضع ُسوق اإلبل ، وكذلك كل ما كان من غير هذه المواضع أيضا إذا ُحبِسْت به اإلبل.

 األصمعّي فقال في شعره : وأنشدنا
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ه  وراءهريريريريريريريريا لريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ َي  ال مريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ َواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريَ

  
ورا وأَْذر عريريريريريريريا  ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى حنريريريريريري   ْربريريريريريريريَ   تريريريريريريريَ ا مريريريريريريِ  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، لهذا. ِمْربدا ههنا َعصا جعلها ُمْعتَرضةً على الباب تمنع اإلبل من الخروج سماها بالِمْربَد قال : يعني

، ليس أن  الِمْربد ، فأضاف العصا المعترضة إلى الِمربد َعصا ُمْعترضةً على بابقلت : وقد أنكر غيره ما قال ، وقال : أراد 

 .ِمْربَدٌ  العصا

ألهل الشام ،  األْنَدرُ ولهم أيضا ،  الجرينُ وبلغة أهل الحجاز ،  فالِمربد أيضا موضع التمر مثل الَجِرين ، الِمْربدوقال أبو عبيد : 

 ألهل العراق. البَْيَدرُ و

 الحْبس. الرْبدُ  غيره :وقال 

ابِدُ  وقال ابن األعرابّي :  الخازنة. الّرابدةُ والخازن ،  الرَّ

بَائِد الرجُل إذا كنز التمَر في َربَد وروى عمرو عن أبيه :  وهي الُكراخات. الرَّ

را ،  ِدبارا ةَ أنه قال : ثالثةٌ ال تُقبل لهم صالةٌ ، رجٌل أَتى الصال»:  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : دبر  ، ورجل اْعتَبََد ُمَحرَّ

 .«ورجل أمَّ قوما هم له كارهون

 بعد ما يفوت الوقت. ِدبارا قال األفريقيُّ وهو الّذي روى هذا الحديث : معنى قوله

وال يأتي »:  الحديث اآلخر : وهو آخر أوقاِت الشيء ، الصالةِ وغيِرها. ومنه َدبَرو َدْبر جمع ِدبارا وقال ابن األعرابّي قوله :

 .«َدبَِريّا الصالة إال

 .بالدَّبَِريِ  قال والعرب تقول : العلم قَْبِليُّ وليس

 قال أبو العباس : معناه أن العاِلم الُمتِْقَن يُِجيبُك َسريعا ، والُمتََخلَِّف يقول : لي فيها نظر.

أْي كل شيء ِخالف قُبُله في كل شيء ، ما خال  ُدبُرواألمر وفاَت ، قال :  أَدبَر أي شّره إذا الدَّبَِريُ  وقال الليث : يقال : شرُّ الرَّ

 أُذنِه أي َخْلَف أذنه. َدْبر قولَك َدْبر قولهم : َجعَل فالٌن قولَك

بُ َر )َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن ) وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :  الدُّبُر ، وقال : كان هذا يوَم بدر [45 القمر :] ((45الدُّ

د ولم يقل ، وكل جائٌز صواٌب ، يقال : ضربنا منهم الرؤوس وضربنا منهم الرأْس ، كما تقول : فالن كثيُر الدينار  األدبار فوحَّ

 والدرهم.

 وقال ابن مقبل :

ب ِر     الكاسريَن الَ َلا يف َعْورأِب ال ُّ
هما الركعتان بعد و ، أدبارو دبُرٍ  ، ومن قرأ بِفتح األلف َجمع على [40ق : ] (َوَأْدابَر السُُّجودِ ):  عزوجلوقال في قوله 

 المغرب.

 في سورة الطور فهما الركعتان قبل الفجر [49الطور : ] (َوِإْدابَر النُُّجومِ )قال وأما قوله :  روي ذلك عن علّي بن أبي طالبو
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 قال : وتكسران  يعا وتلصبان جائزان.
َواللَّْيِل ِإْذ )، وقرأها كثير من الناس :  (َدبَر والليل إذا)قرأها ابن عباس ومجاهد  [33المدثر : ] (ِإْذ َأْدبَ رَ )وقول هللا جّل وعّز 

 .(َأْدبَ رَ 

، لم يقولوا  أَدبَر لراكُب أَو، وكذلك قَبََل وأَْقبَل ، فإذا قالوا : أَْقبَل ا أدبَروالصيُف  دبَرو أَدبروالنهاُر  دبَر قال الفراء : وهما لغتان

جال ما أتى في األزمنة.  إاّل باأللف ، وإنهما عندي في المعنى لواحٌد ال أُْبعد أن يأتي في الّرِ

أي جاء بعدي  َدبَرنيو، جاء بعد النهار كما تقول َخلََف ، يقال : َخلَفني فالن ، « َدبَر والليل إذا»وقال غير الفراء بَمعنى قوله : 

 فمعناه َولَّى ليذهب. [33المدثر : ] ((33َأْدبَ َر ) َواللَّْيِل ِإذْ )، ومن قرأ : 

 [.45األنعام : ] (فَ ُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموا)وقول هللا جّل وعّز : 

 [.66 الحجر :] (ُطوع  َوَقَضْينا ِإَلْيِه ذِلَك اْْلَْمَر َأَن داِبَر هُؤالِء َمقْ )وقال في موضع آخر : 

 .داِبَره أخبرني المنذرّي عن أبي طالب ابن سلمة قال : قولهم : قََطَع هللا

 األصل أي أذهب هللا أصله. الدابِرُ  قال األصمعّي وغيره :

 وأنشد :

يت  الريريريريريريريريَ ي و ريريريريريريريريَ يَّ أ مريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريِ  ى لريريريريريريريريكريريريريريريريريمريريريريريريريريا رِجريريريريريريريريْ

  
ر    زُّ الريريريريريريريريريريري َّوابريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريَ اأَب الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريالِب  ْذ  ريريريريريريريريريريري َ

  
 القوُم فتذهب أصولُهم وال يبقى لهم أَثٌر.أي يُقتل 

 األمر آخره ، وهو على هذا كأنه يدعو عليه باْنقطاع العَِقب حتى ال يبقى له أحد يَخلُفه ، وَعِقُب الرجل دابرُ  وقال ابن بزرج :

 .دابُره

يك. قال :  الدَّابِرةُ والهزيمة ،  الدَّابِرةُ واْلمْشؤومةُ ،  الدَّابِرةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي. قال : : الكثير المال ،  الَمْدبُوروصيصيّةُ الّدِ

 المجروح. المْدبورو

 . قال لبيد :ُدبُورٌ  النَّْحَل وَجْمعُه الدَّْبرُ  وقال ابن السكيت :

 أَْرَي دبور َ اَره  اللَّْحَل َعاِسل  و   
 ومثله مال َدثْر. َدْبرٌ  وأموال َدْبرٌ  نوماال َدْبر المال الكثير. يقال : مالٌ  الدَّْبروقال : 

ْبَرة : أي الهزيمة ، وجعل لهم الدَّبََرةَ  ويقال : جعل هللا عليهم َعلَى فالن أي الظَّفََرةَ والنُّْصَرةَ ، وقال أبو جهل البن مسعود  الدَّ

 .فقال : هلل ولرسوله يا عُدوَّ هللا ؟الدَّبَرةُ  يوم بدر وهو ُمثْبٌَت َجِريٌح : لمنْ 

بارُ وأبو عبيد عن أبي عمر :   .َدبَره ، الَمَشاَراُت واحدتها الّدِ

 .«وال تَقَاَطعُوا تَدابَُروا ال»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي وقال الليث : وهي الُكْرَدةُ من المْزَرعة ، 
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 ويُْعِرَض عنه بوجهه وأنشد : ُدبَره : المصارمة والِهجراُن ، مأخوذ من أن يُولِّي الرجُل صاحبَه التَّدابر وقال أبو عبيد :

واأَ  لريريريريريري  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريَ س أَبن تريريريريريريريَ يريريريريريريْ ى أَبريريريريريريو قريريريريريريريَ  َأْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ ابريريريريريريريريرواو   ْم أن تريريريريريريريريَ كريريريريريريريري  وكريريريريريريريريم َوحيريريريريريريريريْ ى أَبريريريريريريريري   َأْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لو علم في بَْدِء أمِره ما علمه في آخره السترشد أمره ، لَُهِدَي ِلوْجهة أمره ، أي  استدبره ويقال : إن فالنا لو استقبَل من أمره ما

 أعجاَز أُمور قد ولَّْت ُصدورها. تَتَدبُروا وقال أَْكثَُم بُن َصْيفّي لبنيه : يا بَنيَّ ال

ه : أنت حٌر بعد موتي أن يُْعتِق الرجُل عبَده بعد موتِه فيقول ل التْدبِيرُ ويقول : إذا فاتكم األْمر لم ينفعكم الرأُي وإن كان ُمْحَكما. 

التَّابع  نجٌم بين الثريّا والجوزاء ، ويقال له : الدَّبرانُ وأي ينظر في عواقبه ،  يَتََدبَّرهُ والرجُل أمَره  يَُدبِّرَ  أيضا أن التدبيرو، 

با  الدَّبُوروالثُّريا أي يَتْبَعُه ،  يْدبُرُ  ألنَّه َدبرانا والتُّوْيبُع ، وهو من منازل القمر ، ُسمي ريٌح تَُهّب من نحو المغرب ، والصَّ

 تقابلهما من ناحية المْشرق.

با وأُْهِلَكْت عادٌ »:  وسلمعليههللاصلىقال النبي و  .«بالدَّبور نُِصرُت بالصَّ

 .يَْدبُِر َدبَرا البَعيرُ  َدبِرَ وإذا صار من وراِء الَهَدِف ،  يَْدبُره َدْبرا السهُم الهدفَ  َدبَرَ  وقال األصمعّي :

ُمقابَل كريم الطرفين ، ويقال : ذهب فالن  ُمَدابَرُ  : أي كريمة الطرفين من قبل أبيها وأمها ، وغالم ُمدابَرة ويقال : ناقة ُمقَابلةٌ 

 ْلتِفْت إليه.أُذُنِي أَْي : أَْعَرضُت عنه ، ولم أَ  َدْبرَ  ، وهو الماضي ال يرجع أبدا ، ويقال : جعلت كالمه الدابر كما ذهب أمس

ر ، َذَهبا وأني آذيُت رجال من المسلمين َدْبرا في حديث النجاشي أنه قال : ما أِحّب أن ليو بالَجبَل في الحديث ؛ وال  الدَّْبر وفُّسِ

 ؟عربي هو أم الأَ أدري 

 الرجُل إذا مات. َدابَر : الموت يُقال : الدَّْبر وقال أبو الهيثم :

 وقال أمية :

ان   َم جريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مَُّعريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ابريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ ابريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  ْومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   رو أنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ُمَدابَرة أنه نهى أن يَُضّحى بمقَابَلٍة أو وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

أن يُقطَع من َطَرف أذنها شيٌء ثم يترَك ُمعَلَّقا ال يَبيُن كأنه َزنََمة ، ويقال لمثل ذلك من  المقَابلة وقال أبو عبيد : قال األصمعّي :

ُعل ، ويسمى ذلك المعَلقُ  المَزنَّمُ  اإلبل :  أن يُْفعَل ذلك بمَؤّخر األذن من الشاة. المدابرةُ و،  الرَّ

 ، بعد أْن كان قَْطٌع. ُمَدابَرةٌ و ُمقَابَلةٌ  قال األصمعّي : وكذلك إن بَاَن ذلك من األذن فهي

 إذا ُشّق ُمقَّدُم أُذُنها وُمَؤّخرها وفُتِلَْت كأنها زنمة. إْدبَارةٍ وقال ويقال : َشاةٌ ذات إْقبَالٍة 
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 الحديث أي َحدَّثُت به عن غيري. َدبَّرتُ  إذا كان َمْحضا من أبويه ، وقال ويقال : ُمَدابرو ُمقَابَلٌ  وفالنٌ 

عن رسول هللا َصلَى هللا  يَدبِّره جاء في الحديث : أما سمعته من معاذ الحديَث ليس بمعروف ، قلت : وقد َدبَّرتُ  شمر : قال

 عليه وسلّم.

ثه ، وقال : إنما هو يَُدبِّره قلت : وقد أنكر أحمد بن يحيى صحابه بالذال والباء أي يُتِْقنُه ، وأما أبو عبيد فإن أ يَْذبُُرهُ  بمعنى يُِحّدِ

 كما ترى. يَُدبِّره رووا عنه :

 .الّدوابر الحافِر ُمَؤّخرهُ وجمعها َدابِرةُ والهالك ،  الدَّبار وقال األصمعّي :

 .َدبَِريّا وقال أبو زيد : فالن ال يأتي الصالة إال

ثون يقولون :  يعني في آخر وقتها. ُدبُريّا قال أبو عبيد : والُمَحّدِ

 بفتح الدال وجزم الباء. اَدْبِري وقال أبو الهيثم :

 ، المعنى ما يدري شيئا. َدبير األصمعّي : فالن ما يَْدِري قَبيال من

 ما َخْلفَك. الّدبيرُ وفَتْل الكتَّان والصُّوف ، ويقال : القبيُل ما َولَيََك  الّدبيرُ ووقال الليث : القَبيُل فَتُْل القُْطن 

 من قَبيله. َدبيَره الرجُل إذا َعَرفَ  أَْدبر ثعلب عن ابن األعرابّي :

 به الفاتِل إلى رْكبتيه. أدبر ما الّدبيرُ وما أقبَل به الفَاتل إلى َحقوه ،  القبيلُ  قال ثعلب : قال األصمعّي :

 َخْيبَة الِقْدح. الدبيروَ فَْوُز الِقداح في الِقمار ،  القبيلُ  وقال المفضل :

 َمعصيتُه. الدَّبيرُ وَ لرب ، طاعةُ ا القَبِيلُ  وقَال الشيباني :

َمثَّل مجاهٌد عن يوم النحس فقال : هو أربعاء ال ووهو يوم األربعاء. قال :  دبار الرجُل إذا سافر في أْدبر وقَاَل ابن األعرابّي :

 يدور في شهر.

 ، وهو المال الكثير. َدْبر صار له رَ أَْدبوَ إذا تغافل عن حاجة صديقه ،  أَْدبَروَ الرجُل إذا مات ،  أْدبَر قَال ابن األعرابّي :وَ 

 وقال األصمعّي في قول الهذلي :

ِه  ِ ّ يف  ريريريريريريريَِّ فريريريريريريريْ ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريَ

  
وفريريريريريريريريريا  ْ مسريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  ِر قريريريريريريريريريِ  ابريريريريريريريريريِ

 
يريريريريريريريريرياَ. املريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريِ

  
 المولِّي المعِرض عن صاحبه. الُمدابِر قال :

 الّذي قُِمر مرةً بعد مرة فعاَود ِليَْقُمر. الُمدابِر الّذي يَضرب بالِقداح. َوقيَل : الُمَدابِر وقال أبو عبيد :

إذا اْنقَلَبْت فتلة أُذِن الناقة إذا نُحَرْت إلى ناحية القَفَا ، َوأَْقبَل إذا  أَْدبَرَ وَ تَأَّخر ، قال :  َدبَرو، رد ،  َدبَرَ  وقال ابن األعرابّي :

 ية الَوْجه.صارت هذه الفتلة إلى ناح

 ال يقبل قول أحد َوال يلوي على أُدابر أبو عبيد : سمعُت أبا عبيدة يقول : رجل
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 يب  رمحه فيْ َ ع ها. أ  تِرٌ   يء. وَرج لٌ 
 .أُجاِمرٌ  اسم موضع ، وكذلك أجاِردٌ ووهو المختال ،  أُخايِلٌ  ورجلٌ 

يالقمر ليلة أربََع َعْشَرة ، وإنم البَْدرُ  قال الليث :: بدر  بالغروب طلوَع الشَّمس ، ألنهما يتراقبان في اأْلفق  يُباِدر ألنه بَْدرا ا ُسّمِ

 .بَدراتٍ  ، وثاَلثُ  البُُدور ِكيٌس فيه َعشرةُ آالِف ِدرهِم أو ألٌف. والَجْمعُ  البَْدَرةُ وُصبحا ، قال : 

قَاءُ  ، فإذا أَْجَذَع فمْسُكه البَْدَرةُ  : فَمْسُكة ، فإذا فُِطمَ  الشَّْكوةُ  أبو عبيد عن أبي زيد : يقال ِلَمْسك السَّْخلَة ما دامْت تَْرَضع :  .الّسِ

 من اإلنسان وغيِره اللحمةُ التي بَين المنِكِب والعُنق وأنشدنا : الباِدرةوقال : وقال أبو عمرو : 

 جاَء  ا يل    ْمرا بوادر ها و   
 .باِدَرتَه الغَْضبةُ السريعة ، يقال : احذروا الباِدَرةُ والكلمةُ العَْوَراء ،  الباِدَرةوالقََمُر ،  الباِدرُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 جانبا الِكْرِكَرة ويقال : هما عرقان اكتنفاها وأنشد : الباِدرتان وقال الليث :

   مَتْرِي َبواِدَرها ملها فريَورَاق ها 
ِكْرِكَرتها  باِدَرةَ  لمخاُض فَفَِرقَْت نَادَّةً فكلما أَخذها َوَجٌع في بطنها َمَرْت ، أي َضَربَْت بخفّهايعني فَوارَق اإلبِل وهي التي أََخَذها ا

 وقد تَْفعَُل ذلك عند العطش.

مثله ،  بَدَّرَ وِكْبَرهُ  باَدرَ  الوِصيُّ في مال اليتيم بمعنى أَْبَدرَ و،  البْدر الرجُل إذا َسَرى في ليلةِ  أَْبَدرَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

فالٌن فالنا ُمولِّيا ذاهبا في  بادروبعُضهم بعضا إليه أيُّهم يَسبُِق إليه فَيَغِلُب عليه ،  بادر : أي تَبَاَدُروهوالقوُم أمرا  اْبتََدرَ  ويقال :

 فِراره.

بالنََّظِر ، وقال ابن  بَْدَرةُ تَْبُدرُ وْدَرة ُمْكتَنَِزةٌ ُصلبة ، : قال األصمعّي : حَ  بْدرة ، وَعْيٌن َحْدَرةٌ  الُمبَاِدر الغالمُ  البَْدرُ وقال : 

ةٌ ، وقيل : ليلةُ  بْدَرةٌ واألعرابّي : َحْدَرةٌ واسعةٌ ،   ِلتمام قَمِرها. البدرِ  تامَّ

 المتالئِه. بَْدرا وسمي البَْدرُ  إذا طلع لنا أَْبَدْرنَا إذا كان ُممتِلئا ، وقد بَْدرٌ  الَحّراني عن ابن السكيت يقال : غالم

 د ر م
 مستعمالت. : [درم ، ردم]دمر ، رمد ، مدر ، مرد ، 

 َدِرمٌ و ، قال : َدِرم فهو َدِرَم يَْدَرمُ  ، والفعل أَْدَرمُ  استَِواُء الَكْعب وَعظم الحاجب ونحوه إذا لم يَْنتَبِر فهو الَدَرم قال الليث :: درم 

 فقال :اسم رجل من بني شيبان ذكره األعشى 

ى لريريريريريريريريريه و  عريريريريريريريريريَ َه َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ ْن كريريريريريريريريري  وِد مريريريريريريريريريَ  مل يريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريَل يف اَّريريريريريريريريريريريرِب َأْوَدى َدِرُْ    كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريِ

  
 بن ُدّب بن ذُْهل بن شيباَن ، فُِقد كما فُِقد القارظَ  درم قال أبو َعمرو : هو
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َرف ها ، وقال غته : مسي  ِمْن ب  متيم فيه  َدارُِ الَعَلزِّي فصريريريريريريريار َمَ ال لكلِّ َمن ف ِ   ، وقال الليث : بلو بيت ها و ريريريريريريريَ
ِيه ، عمرو عن أبيه َيْ ِرُ   ألنه مَحََل    أبيه  ريريريريريريريريريريريريريريي ا دارما  ي من اللوق  ال َّر ُو به أي ي  اِرب     اه يف َمةريريريريريريريريريريريريريريْ

 اَََّسَلة  املِةية.
 الغاُلم الفُْرُهُد النَّاعُم. الدَِّريم ثعلب عن ابن األعرابّي :

امة الليث : ِمْشيَةُ األَرنب والفأرةِ والقُْنفُِذ  الدََّرَمانُ ومن نَْعِت المرأةِ القصيرة ، قال :  الدَّرامةولقُْنفُذ واألرانب ، من أسماء ا الدَّرَّ

 .َدَرَم يَْدِرم وما أشبهه ، والفْعلُ 

فراُء. الدَّْرماءُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  من نبات الّسهل ، وكذلك الطَّْحماء والَحْرَشاُء والصَّ

 لإلثْناء ثم هو ربَاٌع. أَْدَرمَ وَ ثعلب عن ابن األعرابّي قال : إذا أَثْنَى الفََرُس أَْلقَى َرَواِضعَهُ فيقال : أَثْنَى 

 ويقال : أَْهَضم لإِلرباع.

 أن يَْسقَُط ِسنُّ البعيِر لِسّنٍ نَبَتَْت. اإلدرام وقال ابن شميل :

 لإلسداس. أَْدَرمَ و لإلْرباع ، أَدرمولإلثْناء ،  أَْدَرمَ  يقال :

 مستٍو. أَْدَرمُ  ِلْلبُُزول ألن الباِزل ال ينبت إال في مكان لم تكن فيه سّن قبله ، ومكانٌ  أَْدَرمَ  وال يقال :

 إذا َدبَّْت َدبِيبا. تَْدِرُم َدْرما الّدابةُ  َدَرَمتْ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

َمةُ  شمر :  وأنشد فقال :من الدُّروع اللّينة المستَوية  الُمَدرَّ

يِت  كريريريريريريريَّ مريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريري   و ريريريريريريريَ مريريريريريريريِ يريريريريريريريَك  ريريريريريريريَْ اتريريريريريريريِ  هريريريريريريريَ

  
ْه و   َ رَّمريريريريريريريَ لريريريريريريريان  مريريريريريريري  ى الريريريريبريريريريَ ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة تريريريريريَ فريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريري 

  
ْدمُ  الليث :: ردم  ْدم واالسم َرَدمتُه َرْدما َسدُّك بابا ُكلَّه أو ثُْلَمةً أَْو َمْدخال ونحو ذلك يقال : الرَّ  ُمَردَّمٌ  وثوب ُرُدومٌ  وجمعه الرَّ

 إذا ُرقَِّع. وقال عنترة : ُملَدَّمو

   هل غادر الةُّعراء ِمْن م َ َدَُِّ  
 أي ُمَرقَّع ُمْستَْصلَح ، وقال غيره : هل ترك الشعراء مقاال لقائل.

 .ُرُدمٌ  َخْلٌق وثيابٌ  َرديمٌ  ، وقال غيره : ثوبٌ  المرقّعو الملَدَّمو المَردَّم أبو عبيد عن األصمعّي :

 ليُّ :وقال ساعدة الهذ

ِ را تريريريريريريريَ بريريريريْ اِر مريريري  فريريريريريريريَ عريريريريريريريا عريريريلريريريى اأَل ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْذرِيريريريَن َدمريريريْ  يريريريريريريري 

  
يريريريريريريرياِب ا ريريريريريريرياِل يف الريريريريريريريرُّد ُِ   َ  ثريريريريريريريِ عريريريريريريريْ َن بريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريري   يريريريريريريريريَ

  
ُح والجميع األْرَدمُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  وأنشد في صفة ناقة فقال : األْرَدُمونَ  المالَّ

ع  و  لريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريْ و هبريريريريريريريريريريريريريريرياد  هلريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريري   هتريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
اِدَس   حريريريريريريريريريريريَم الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  اأَلْرَدمريريريريريريريريريريريوانكريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا أَقريريريريريريريريريريريْ

  
 الَمْيلَُع المضطرب هكذا وهكذا ، والَمْيلَُع الخفيف.
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ى إذا لم تُفاِرْقه. أَْرَدَمتْ  أبو عبيد عن األصمعّي وسلمة عن الفراء :  عليه الُحمَّ

َدامُ  وقال أبو الهيثم :  إذا َضِرط. َرَدم يَْرَدمُ  ُضراط الِحمار وقد الرُّ

 الثَِّريُد. َمَردُ ال ثعلب عن ابن األعرابّي :: مرد 

 فالن الخبَز في الماء وَمَرثَهُ. َمَرد أبو عبيد عن األصمعّي :

 ، وقال النابغة : مريدٌ  ، وتَْمرٌ  َمرَده الطعام إذا ماثَه حتى يَليَن فقد َمَردَ  شمر يُقال :

ه   ْود  َّريريريريريريريريمريريريريريريريريَ زََع الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ا َأىب َأْن يريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريلريريريريريريريريَ

  
راو نريريريريريريريريزعريريريريريريريريلريريريريريريريريا املريريريريريريريريرِيريريريريريريريريذ   مريريريريريريريريَ َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريرِيريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريِ

  
الشيَء  َمَرْدتُ والتَّْمِليُس ،  الَمَردونَقَاُء الخدَّين من الشعر ، ونقاء الغُْصن من الورق ،  المَردُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

ْدتُهُ وَ   .أَْمردُ  ، وال يقال : ُغْصنٌ  َمْرداء ، ويقال : شجرة َمْرداء ، وال يقال : جارية أَْمردُ  لَيَّْنتُهُ وَصقْلتُه ، وغالم َمرَّ

حة ال يُْنبَُت فيها ، ومنها قيل للغالم : َمَراَدى وجمعها َمْرداءُ  أبو عبيد عن األصمعّي : أَْرضٌ  ، قال :  أمرد وهي رمال ُمتََسّطِ

 ال ورق عليها. أَْمَردُ  ، وغصن َمْرداءُ  ، والنَِّضيُج الَكباُث ، قال وقال الكسائي : شجرة الَمْردُ  والبَِريُر ثمر األراك ، فالغَضُّ منه

د أبو عبيد  [.44النمل : ] (َُمَرَّد  ِمْن َقوارِيرَ )بناء طويل ، قلت : ومنه قول هللا جّل وعّز :  الُمَمرَّ

دُ  وقيل :  [.101التوبة : ] (ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النِ فاقِ وَ ): الُمَملَُّس ، وأّما قول هللا جّل وعّز :  الُمَمرَّ

دوا كقولك : َجَرنواوَ عليه  َمَرنوا قال الفراء : يريد  .تمرَّ

 أي تطاولوا. (َمَرُدوا َعَلى النِ فاقِ )التَّطاُول بالكْبر والمعاصي ومنه قوله :  الَمْردُ  وقال ابن األعرابّي :

ُح ، والفعل الَمْردُ  وقال الليث :  .يَْمُردُ  َدْفعَُك السَّفينة بالُمْرِوّيِ ، وهي خشبةٌ يدفُع بها المالَّ

 حي ، هم اليوم في اليمن ، ويقال : إن نسبهم في األصل من نَِزار. ُمرادٌ وقال : 

دَ  من شياطين اإلنس والجن وقد الَمِريدُ و،  الماِردِ  َمصدر المراَدةُ  قال : أي  تََمّرد على الشَّرِّ  َمَردوَ تا واستعصى علينا أي ع تمرَّ

 عتا وطغى.

دها وقد التَّماريدُ  بيٌت صغير يجعل في بيت الحماِم ِلَمبيِضه ، فإذا ُجِعلْت نَسقا بعُضها فوق بعض فهي التِّمرادُ وقال :   مرَّ

 .تِْمراداو تْمِريدا صاحبها

ا تْبُد  األَْمَردُ وس والتطيين ، : التملي التمريدُ و االسم بكسر التاء قال : التِّْمرادُ و الشابُّ الّذي بلغ خروج لحيته ، وُطرَّ شاربه ولمَّ

دَ  لحيتُه ، وقد  لم يُخلَق لها إْسبٌ  َمْرَداءُ  ، قال : وامرأة أَْمَردُ  فالن زمانا ثم خرج وجهه ذلك أن يبقى تمرَّ
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ا.  وهي ِ ْعَرهت 
 .«ُمْردٌ  أهل الجنة ُجْردٌ »في الحديث : و

َد ماِردٌ  إذا قََطعَه َوَهَرَط ِعْرَضه َوَهَدَده ، ومن أمثالهم : َهَرَدهوَ  َمَرَده و تراب : سمعُت اْلُخَصْيبي يقول :وقال أب وَعزَّ األَْبلَُق  تمرَّ

بَّاء فامتنعا عليها فقالت هذه المقالة وصارت مثال ِلكل عزيز ُممتنع ،  يدو، وهما ِحْصنان في بالد العرب غزتهما الزَّ  الَمّرِ

 الخبيث.

دو المريدو المارد وكذلك التمرد  الشرير. الُمتََمّرِ

ْمدُ  الحراني عن ابن السكَّيت :: رمد  الغنُم إذا هلكْت من بَْرٍد أو صقيعٍ ، قال أبو َوْجرة الّسعدي في  َمَدترَ  الهالك ، يقال : الرَّ

 شعره :

م  كريريري  ا فريريريَ كريريريتريريري  بريريريريريريريه  عريريريلريريرييريريريكريريريم مسريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريّرمريريريريريريريْ     لريريريريريَّ رَاُِ عريريريريريريرياد  مسريريريريريني جريريريريريَ َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريَ

  
 .َرِمَدت تَْرَمد َرمدا في العين ، َوقَد الّرْمدُ وقال : 

َمادة وقال شمر في تفسيره عام  القوُم إذا ُجِهدوا. أَْرمد يقال : الرَّ

مادة قال : سميت عام ْمد عيشهم إذا هلكوا ، وهو َرَمد بذلك قال ويقال : الرَّ  .الرَّ

مد يقال : أصابهم ماَدةُ وإذا هلكوا  أَْرَمدوالقوُم  َرَمدَ  وقال : القاسم : إذا هلكوا ، قال : الرَّ الهلَكةُ ، قلت : وقد أخبرني ابن  الرَّ

،  َرَمُدوا بتشديد الدال والصحيح ما رواه شمر : اْرَمدُّواوالقوم بكسر الميم  َرِمد هاجك عن ابن َجبَلة عن أبي عبيد أنه قال :

 كذلك. أَْرمُدواو

اِمدووَهَمد وباد ،  َرَمدَ  قال ابن السكيت : قال شمر ، وقال ابن شميل : يقال للشيء الهالك من الثياب ُخلُوقةً : قد البالي الّذي  الرَّ

 .َرَمد يَرُمد ُرموَدةً  ليس فيه َمَهاةٌ : أي َخير وبِقيَّةٌ ، وقد

ْمد وأقرأني اإلياديُّ ألبي عبيد عن أبي زيد :  فجعله متعَديا. َرَمَدهم يَْرِمدهم الهالك وقد الرَّ

مادُ و،  أَْرمدتوعينُه  َرِمدتْ  د. وقأَْرمدُ  ورجل َرْمداءُ  وقال الليث : يقال َعْينٌ  ماُد  ُدقاُق الفحم من ُحراقَِة النار ، وصار الرَّ الرَّ

دو، إذا َهبا ، وصار أدقَّ ما يكون ،  ِرْمِددا دت من اللحم المشِويُّ الّذي ُملَّ في الَجْمر ، وقد الُمَرمَّ إذا أَْنَزلَْت  تَْرميدا الناقة َرمَّ

 تاج.شيئا قليال من اللبن عند النَّ 

 أبو عبيد عن أَبي زياد : إذا استبان حمُل الشاةِ من المعز والضأن ، َوعُظم ضرُعها.

دْت تَْرِميدا قيل :  وأضرعْت. َرمَّ

دتِ  وقال ابن األعرابّي : العرب تقول : والتربيق في المعزى فََرنِّْق َرنِّْق ، وقد مر تفسير التَّْرنيق  َرّمَدتوالضأن فََربِّْق َربِّْق  َرمَّ

 كتاب القاف.
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 إذا أَْضَرَعْت. ُمِردٌّ و ُمْرِمدٌ  وقال الكسائي : ناقة

ِمدِ  روي عن قتادة أنه قال : يتوضأ الرجُل بالماءو  الَكِدر. قلت : الّرِمدُ وفالطَِّرُد الّذي خاَضتْه الّدواُب ،  ، والماِء الطَِّردِ  الرَّ

ماَدةُ  وبالشَّواجين ماٌء يقال له :  وشِرْبُت من مائها فوجدتُه َعذبا فُراتا.،  الرَّ

 ، وهو شدة العَْدِو. اْرَمّد اْرِمداداوأبو عبيد عن أبي عمرو : اْرقَّد البعيُر اْرقِدادا ، 

ا ، ومن هذ الّرماد وهي الغُْبُر فيها ُكُدوَرةٌ مأخوذٌ من ُرْمدٌ  إذا مضى على وجهه وأسرع ، وثيابٌ  اْرَمدّ و اْرقدَّ  وقال األصمعّي :

 ، وقال أبو َوْجَرة : ُرْمدٌ  قيل ِلَضْرٍب من البعوض :

عريريريريريريريريى وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريرير ه  ه األفريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه  جريريريريريريريريارتريريريريريريريريَ

  
رِب   اِذٌر مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريرياجلريريريريريريريريريريَ ٌ  بريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريَ  ر مريريريريريريريريريريْ

  
 ، يُْضَرُب َمثاَل للرجل يَعُود بالفَساد على ما كان أَْصلََحهُ. َرّمدَ  يصف الصائد ، ومن أمثالهم : َشَوى أَُخوَك حتى إذا أَْنَضجَ 

ين الُحّرِ لئال يَْنَشَف ،  الَمْدرو،  َمَدرةٌ  قَِطُع الطين اليابِس ، الواحدةُ  الَمدر قال الليث :: مدر   الَمْمَدَرةُ وتطيينُك َوْجهَ الحوض بالّطِ

 .أَْمُدُره الحوضَ  َمَدرتُ  موضٌع فيه ِطين ُحرٌّ ، وقد

،  أَْمَدرَ  : أنه يَأْتيِه أبوه يوم القيامة فيسأَلُه أن يشفَع له فيَلتِفُت إليه فإذا هو بِِضبعَانٍ  وسلمعليههللاصلىفي حديث إبراهيم النبي و

 فيقول : ما أنت بأَبي.

 بْيِن العظيم البطن.المنتفُخ الَجنْ  األَْمَدرُ  قال أبو عبيد :

 قال الراعي يصف إبال لها قيم فقال :

رِق  و  خريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ نْيِ مريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ َ ِر اجلريريريريريريريريريريَ م  أَمريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريِّ  قريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريِل   ٌُ عريريريريريريريريلريريريريريريريريى اهلريريريريريريريريَ وَّا اَءأب  قريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ ه  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
، يذهب به إلى التراب أي أَصاب َجَسَدهُ  الَمَدرِ  الّذي قد تَتََربَّ َجْنباهُ من األْمَدرُ  ويقال : الَجْنبَين أي ِعَظِمهما. قال : أَْمَدرُ  قوله :

 التراب.

الكثيُر الترجيع الّذي ال يَْقِدر َعلَى َحْبِسه. قال : ويستقيم أن يَكون المْعنَيان جميعا في ذلك  األْمَدرُ  وقال بعضهم : قال أبو عبيد :

ْبعَاِن.  الّضِ

بَاع التي لَِصَق بها بَْولها ويَبَِس َخراؤها ، ويقال للرُجل : الِمْدَراء شمر عن ابن شميل : وهو الّذي ال يَْمتَِسُح بالماء  أَْمَدرُ  من الّضِ

بُُع إذا َسلََحْت. َمَدَرتْ وَ حجر ، وال بال  الضَّ

 وقال شمر : سمعت أحمد بن هانىء يقول : سمعت خالد بن كلثوم يرِوي بيَت عمرو بن كلثوم :

 ال تري ْبِ ي ع  وَر اأَلْمَ رِيَلا و   
 وكذلك المدينة الضخمة يقال لها :،  الَمَدَرةَ  األْقلَُف ، والعرُب تسمي القرية المبنية بالطين َواللَّبِن األْمَدرُ  بالميم قال :



4910 

 

ََ َرأب  
 .امل

 .َدَمر في الحديث : َمن نََظَر من ِصيِر باب فقد: دمر 

 .ُدُموقاو َدَمَق َدْمقاو،  َدَمَر يَْدُمر ُدمورا ، وقد الدُّمور أي َدَخل بغير إْذٍن ، َوهو َدَمر قال أبو عبيد وغيره :

. قال تَْدِميرا هللا َدّمرهموَمقَتَهم  َدَمَرهمو: أي هلكوا ،  يَْدُمرون َدمارا القومُ  َدَمر قال :استئصال الهالك ، ي الدَّمار وقال الليث :

ْرناُهْم تَْدِميراً  هللا جّل وعّز :  يعني به فرعون وقومه الذين ُمِسُخوا قَِرَدةً وَخنازير. [36الفرقان : ] فََدمَّ

ر أبو عبيد : ن في قُتَْرته للصيد بأَْوبَار اإلبل ، لَكْيال يجَد الوحُش ريَحه ، وقال أوُس بُن ُحْجر : الُمَدّمِ ائُد يَُدّخِ  بالدال الصَّ

را َ مريريريريريِّ بريريريريريريريا  مريريريريريريري  ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريالقريريريريريى عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا مريريريريريِ

  
ائريريف    فريرييريريِح سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ ن الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِه مريريِ وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريلريريريريريريريامريري 

  
 اسم مدينة بالشام. تَْدمرُ  وقال الليث :

 من اليرابيع ضرٌب لئيم الِخلقة َعْلُب اللحم. التُّْدُمِريوقال : 

ِصيَصة  يقال : هو من ِمْعزى اليرابيع وأما َضأْنها فهو ُشفَاِريُّها ، وعالمةُ الضأن فيها أن له في وسط ساقه ُظْفرا في َموضع

يك ، وُوصف الرجل اللئيم  .بالتَّْدِمري الّدِ

 وَدبارته. َدمارتهودبٌِر ، وما رأيت من خسارته  َدِمرٌ  دابٌِر ، وَخِسرٌ  داِمر وقال اللحياني : يقال : فالن خاسرٌ 

 بٌِّي وال ِدبٌِّي بمعنى واحد وهللا أعلم.وال تاُموِرٌي وال دُ  تَْدمِريٌ  الفراء عن الدُّبيريَّة يقال : ما في الدار َعْيٌن وال َعيٌِّن وال

 الدال والَّلم (أبواب)

 د ل ن
 استعمل من وجوهه : لدن ، ندل.

 لَيِّنة الَمَهزة. لَْدنَة ، وفَتَاةٌ  لُدَن لُُدونة ، وقد لَدن ِمن كل شيء ما اَلَن من ُعود أو َحْبل أو َخْلق فهو اللَّْدن قال الليث :: لدن 

 [.76الكهف : ] (َقْد بَ َلْغَت ِمْن َلُدِن ِ ُعْذراً )وقال هللا جّل وعّز : 

اإِلسكان  لَُدن بتسكين الدال وأجودها بتشديد النون ألن أصل (لَْدني)بتخفيف النون ويجوز من  (لَُدني)قال الزّجاج : وقُِرىء من 

ن النون ثم تُضيف إلى نفسك فتقول لُدنْ  ول : ِمنفإذا أَضْفتها إلى نفسك زدت نونا ليَْسلَم سكون النون األولى تق  لَُدنِّي زيد فتَُسّكِ

اسم غير ُمتمكن ، والدليل على أن األسماء يجوز فيها حذف النون قولهم  لَُدنْ  كما تقول عن زيد وَعنِّي ، وَمن َحذَف النون فأَلَنَ 

 ر متمكن.بحذف النون ألن قَْد اسم غي قَِدي في معنى َحْسبي ، ويجوز قَْدني :

 قال الشاعر :

   َقْ ين ِمن َنْصر اََّبيَبنْي َقِ ي 
 لَْدن فجاء باللغتين ، قال : وأما إْسكان دال
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 فهو ك وهلم : يف َعض   َعْض  فَيحذفون الضمة.
 لدن غدوٍة ، فمن رفع أراد لُدنوُغْدَوةً  لَُدنوُغْدَوةٌ  لَُدن وَحَكى أبو ُعَمر عن أَحمد بن يحيى والمبرد أنهما قاال : العرب تقول :

 كان الوقُت غدوةً ، ومن َخفََض أراد من عند غدوةٍ. لَُدن كانت غدوةٌ ، ومن نصب أراد

كذا إلى المسجد ونحو ذلك إذا اتصل ما بين الشيئين ، وكذلك  لَُدنْ  في َمْعنى ِمن ِعْند تقول : وقف له الناُس ِمن لَُدنْ  وقال الليث :

 ُطلوع الشَّمس إلى غروبها أي من حين. لَُدن ان ِمنفي الزم

وا الدال وفتحوا الالَم وَكسروا النُّون. لَُدنِه أبو زيد عن الكالبيِّين أجمعين : هذا من  َضمُّ

تَمكَّن تََمكُِّن ِعْنِد ألَنك والمعنى واحد ، قال : وهي ال  لََدنْ و،  لََدىو،  لَْدنو،  لَُدنو،  لَدُ  لُغاٌت يقال : لَُدن وقال أبو إسحاق : في

لما يليك  لَُدنْ وصواب ، وتقول : عندي مال عظيم ، والمال غائب عنك ،  لَُدني تقول : هذا القول عندي صواب وال تقول : ُهوَ 

 ال غيُر.

فقال : َشأْ لَعَنَك هللا ، فقال له رسول  لَدُّنالتَّ  عليه بعضَ  فَتَلَدَّنَ  في الحديث : أَنَّ رجال ِمن األنصار أناَخ ناِضحا له فََرِكبَه ثم بَعَثَهو

 عليه أي تَمكََّث َوتَلَبََّث ولم يَثُْر. تَلَدَّنَ  معنى قوله : ، «اَل تَصَحْبنَا بملعون»:  وسلمعليههللاصلىهللا 

 بمعنى واحد. تمكَّثو تَلَبَّث تلبثاو تَلَدَّْنُت تَلَدُّنا أبو عبيد عن أبي عمرو :

أي تَمسَّحُت به من أثر الَوُضوء أو  : تَنَدَّْلُت بالِمْنديلوَ َكأَنَّه الَوَسُخ من غير استعمال في العربية ،  النَّْدلُ  يث :قال الل: ندل 

 على تقدير ِمْفعيل إسٌم لما يُْمسُح به. الِمنديلُ والطَُّهور ، قال : 

 الكابوُس. النَّْيَدالنُ  عمرو عن أبيه : .تََمْنَدْلتُ  ويقال أيضا :

ر به. المنَدِليُ و المْنَدلُ و،  النَّْيَدالنُ و النَّْيُدالنُ  وقال ابن األعرابّي : هو  : العُود الّذي يُتَبخَّ

 وأنشد الفّراء :

اهبريريريريريريريريا يريريريريريريريريَ ا يف ثريريريريريريريريِ ْه انَدى  ريريريريريريريريِ ا َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريَ

  
َذى   يُّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ ِ   املريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريتَّ  و ذَكريريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ

  
 يعني العوَد.

. وقال المبرد : نقُل الشَّيء واْحتَِجانُه. وأنشد : المْندلُ  وقال ابن األعرابّي :  والمْنقَل الُخفُّ

   فريَلْذال ُّ َريق املاَل َنْ ل ال َّعاِلِ  
 أي اْحتََمْلتُه. اْنتبَْلتُهوالماَل  اْنتَدْلتُ  ويقال :

 َخَدُم الدَّعوة. النُُّدل ثعلب عن ابن األعرابّي :
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وا  نقلون الطعام إلى من حضر الدعوة.ألنهم ي نُُدال قلت : ُسمُّ

 ُخْصيَاهُ. ُمنَْوِدال جاء إذا استرختا يقال : نَْوَدلَةً  ُخْصيَاهُ  نَْوَدلَتْ  وقال أبو زيد في كتابه في النوادر يقال :

 وقال الراجز :

ْوَدال يريريريريريريريريريريريِه  ذا مريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَأنَّ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَل   ْرجريريريريريريريريريريريريريَ الن مريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريريِ  أ ثريريريريريريريريريريريريريْ

  
قَاء إذا تََمّخض : هوويقال   األول بالذّال والثاني بالدال. يُنَْوِدلُ و يَُهْوِذلُ  للّسِ

 د ل ف
 [.مستعملة]دلف ، دفل : 

ْلفُ  عمرو عن أبيه ::  [دلف]  التَّقّدم. الدَّْلفُ والشجاُع  الّدِ

ْلف التقّدم ، وقد الدَّْلف وقال أبو عبيد :  لهم أي تقّدمنا. َدلَْفنا الزَّ

 الكتيبةُ نحو الكتيبة في الحرب. تَْدِلفُ  ، وهو فوق الدَّبيِب كما َدِليفاو يَْدِلُف َدْلفا الشيخُ  َدلَفَ  وقال األصمعّي :

 وقال َطَرفة :

َرُ  ن هريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال كريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريٌت دالريريريريريريريريريريريريريريريٌف مريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رِّ   و ِلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريري   أْرهريريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياَس وال أكريريريريريريريريريريْ

  
 مثل ذُفَر وُعَمر. وأنشد ابن السكيت البن الخطيم فقال : دالفٍ  كأَنَّهُ مصروٌف من ُدلَفُ ومن أسماء الرجال ، فُعَُل ،  ُدلَفُ وقلت : 

لريريريريريريريريريريريا ْوَُّتريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريا ومسريريريريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريريريريريع  جريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ

  
ف     بريريريريريريريريريريريريريريريريريريني َذراهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا خمريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرٌف د لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْلِفينوه ، بحملها أي تَْنهُض ب تَْدِلفُ  التي الدُّلّفُ ونخالٍت يُْخترف منها ،  بالمخارف أراد  َسَمكةٌ بحرية. الدُّ

ْفلَى ثعلب عن ابن األعرابّي : ومن الشجر: دفل  ْفلَى وُكلُّه الَحْبنو اأْلاََلءُ و اآْلءُ  وهو الّدِ  .الّدِ

ة وهي من السُُّموم.  قلت : هي شجرة ُمرَّ

 د ل ب
 دلب ، دبل ، بدل ، بلد ، لبد : مستعملة.

نار أشبه ، والواحدةشجرة  الدُّْلبُ  قال الليث :: دلب  ناِر وهو بالّصِ  .ُدْلبَةٌ  العيثَام ، ويقال : شجر الّصِ

ْلبَةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : ْيبُل. الدُّْلبُ والّسواُد ،  الدُّ ند ، وهو مقلوب عن الدَّ  جْنٌس من ُسودان الّسِ

 وقال الشاعر :

وَل مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريأن الريريريريريريريريريريذراع املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري 

  
الِن   بريريريريريريريريري  ن رجريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريٌ  مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّقِ باألسود المشلَّح من رجال السند.  قال : َشبَّهَ سواَد الّزِ

 .الّرتُ  َذَكُر الخنازير وهو الّدْوبَلُ وتَعظيُم اللُّقمة وازدراُدها ،  : التَّْدبيلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: دبل 

ْبلَةُ  وقال الليث :  وكتلة من ناِطٍف أ الدُّ
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 أي جعلت ه دَبال. َتْ بيال اََّْيسَ  َدبريَّْله   ذلك ، وق مَسْيس  أو َ يء  َمْعجون أو حنو 
 موضٌع يتاِخم أعراَض اليمامة وأنشد فقال : الّدبيلُ و،  ُدْبلَةٌ  اللُّقُم من الثِريد الواحدة الدُّبلُ  وقال النضر :

يِت  ْه انقريريريريريريريريريريَ ْو ال َرجريريريريريريريريريريا  ك مريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريََ ريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريِل   ْرَ. الريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريِ ران و عريريريريريريريريريريري  رى َنريريريريريريريريريريريَْ  ال قريريريريريريريريريريري 

  
 . وقال العجاج :الُدبُ  ويُجمع

   َجاَدَله  ل ُّب ل الَو ِّْي 
ند ، غيره : َدْيبُلُ وَ قال :   األرَض َوَدَمْلتَُها أي أصلحتها. َدبَْلتُ  مدينة من مدائن الّسِ

ْرجيِن ونحوه حتى تجوَد ، وقد َمْدبُولة وقال الكسائي : أرض  .َدبلتَُها أدبلها ُدبوال إذا أصلحتها بالّسِ

 .َذبَْلته ذبوالو َدبَْلته ُدبُوال النُّفاياُت ، يقال : الذُّبالو الدُّبالُ  األعرابّي :ثعلب عن ابن 

 وقال الراجز : ِدْبلَةٌ  أي ثُْكٌل ثاكٌل ومنه سميت المرأة : ِدْبٌل َدبيلٌ  شمر عن ابن األعرابّي يقال :

هُّ بريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريِ ا ل  مريريريريريريريريا بريريريريريريريريِ    ِدبريريريريريريريريْ

  
َرْر   الريريريريريريريريريريرَّكريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريري او    ال  ريريريريريريريريريريَ

  
 بالذال ، وهو الهوان والخزي. ِذْبٌل َذابِلٌ  : أي هلكوا وصلَّتهم صالَّةٌ. وروى أبو عبيد عن األصمعّي : َدْبلتُهم ُدبَْيلَة قال : ويقال :

في الحديث وأي تُْصلَح وتُنَقَّى وتُْجَهر ،  تُْدبل ألنها َدْبلٌ  واحدها الدُّبُول بالدال ويقال : الجداول دبل دابل قال شمر وغيره يقول :

ْوَن منها فقطعها عنهم حتى أَْعطوا بأَيديهم. دبول لما غدا إلى النَطاةِ دلَّه هللا على وسلمعليههللاصلىأن النبي   كانوا يَتََروَّ

 بَْلَدة ، والطائفة منها بلد كل موضع ُمْستَحيٍز من األرض عاِمٍر أو غير عامر أو خاٍل أو مسكون فهو البَلدُ  قال الليث :: بلد 

يعني به التراب ، قال :  البَلدُ  المْقبََرة ، ويقال : هو نَْفُس القبر ، وربما جاء البَلَدُ واسم يقع على الُكَور  البُْلَدانووالجميُع البالد ، 

 النَّْحر وهي الثغرةُ وما حولها وأنشد : البَْلَدة بَْلَدةُ و

َ أب  فريريريريريريوَق بريريريريريريلريريريريريريري أب   لريريريريريريريْ ْه بريريريريريريريَ ْه فريريريريريريريأَلريريريريريريْ ريريريريريريريَ يريريريريريريخريريريريريريريَ  أ نريريريريريريِ

  
هريريريريريريرياقريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل   امريريريريريريري   هبريريريريريريريا األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا    ال بريريريريريريريغريريريريريريريَ

  
في السماِء موضٌع ال نجوم فيه بين النَّعَائم وَسْعِد الذَّابح ، ليسْت فيه كواكب عظام تكون َعلَما ، وهي من منازل القمر ،  البلدةُ و

 وهي من بُْرج القَْوس خالية إالَّ من كواكَب صغاٍر. بَْلَدةً  وهي آخر البروج ، ُسميت

الّذي يتردد ُمتحيرا  المتبلِّدُ  . وقال األحمر :البُْلَدةو البَْلَدة بمقروٍن وهي من الرجال الّذي ليس األَْبلَدُ وأبو عبيد عن أبي عمرو : 

 وأنشد للبيد فقال :

اِء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريائريريريريريريريِ    لريريريريريريريَّ   يف َنريريريريريريريَِ بريريريريريريريريَ ْه تريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ لريريريريريريريِ  عريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريا  ال أ مريريريريريريريريريري  وامريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 نقيض التجلد ، وهو استكانة وخضوع وأنشد : التَّبَلُّد وقال الليث :

ه الريريريريريريريريري مريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري  َ اأال ال تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريُو أن يريريريريريريريريريريَ

  
َ ا  لريريريريريريريريريَ  احملريريريريريريريريريزون أن يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريجريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  غريريريريريريريريري 

  
 إذا نكََّس في العمل وَضعَُف َحتَّى في الجود ، قال الشاعر : بلَّدَ وقال : 

ٌق  ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريِ لريريريريريريريْ َرى طريريريريريلريريريريريَ ريريريريريريريا مسريريريريريىت  ذا قريريريريريري   جريريريريريَ

  
َ ا  لريريريريريريريريريريريّ راق  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوء  فريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري اركريريريريريريريريريريريه َأعريريريريريريريريريريريْ

  
،  البَْلَدة ألنه ُشبِّه بالذي يتحير في فالةٍ من األرض ، ال يهتدي فيها وهي متَبَلِّد راحة الكف ، وقيل للُمتََحيِّر : البَْلَدة وقال غيره :

 وقال األعشى يذكر الفالة : بَْلدةٌ  واسع بَلَدٍ  وكل

ة  و  ِر الريريريريريري ُِّْس مريريريريريريومِسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ أب  مريريريريريري ريريريريريريريل ظريريريريريريهريريريريريريْ لريريريريريريريْ  بريريريريريريريَ

  
ٌل   عريريريريريريريَ نِّ  لريريريريلريريريرييريريريريريريريل يف مسريريريريريريريافريريريريريريرياهتريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريِ لريريريريْ  لريريريريِ

  
ر عن الخيل السوابق  بليد إذا لم يكن ذكيّا ، وفرسٌ  بليد نقيض النّفاِذ والمضاِء في األمور ، ورجل الباَلدة وقال الليث : ، إذا تأخَّ

 .بَلَُد بالدةً  وقد

 : اْشتُق من بِالِد األرض. كالمبالََطة بالسيوف والِعِصّيِ إذا تجالدوا بها ، ويقال المبالدةُ وقال : 

 ، وقال ابن الرقاع : أَْباَلدٌ  األثَُر بالجسد وجمعه البَلَدُ  أبو عبيد :

   من بريْعِ  ما مشَِل اْلِبَلى أَْبالدها 
 : أي أقمُت به ، وأنشد ابن األعرابّي فقال : آبُُد أبُودا به أَبَْدتُ و أَبلُُد بلودا بالمكان بَلَْدتُ  قال وقال أبو زيد :

اأب   ريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرية  و  ْومريريريريريريريريريريَ نْيَ مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ   بريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري 

  
اِن   يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ق عريريريريريريريريريريِ ه بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريالأِب ا ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريرياَوُّْتريريريريريريريريريري 

  
قول َعِلّيٍ لرجلين جاءا يسأاَلنِه : أَْلبدا باألرض  الحوُض القديم ههنا وأراد ُمْلبٍِد فقلب وهو الالصق باألرض ، ومنه المْبِلدُ  قال :

 .أَْبلد إبالدا تُرك ولم يُستعمل فَتََداعى وقد ُمْبِلدٌ  وقال غيره : حوضٌ  ، حتى تفهما

 وقال الفرزدق يصف إبال سقاها في حوض داثٍِر :

ه  ألَّريريريريريريري عريريريريريريريْ لريريريريريريريِ   قريريريريريريريَ ريريريريريريريَ بريريريريريريريْ نَّ َأعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَد مريريريريريريري   يريريريريريريريهريريريريريريريِ

  
ْه   بريريريريريريري  يريريريريريريريِل جريريريريريريوانريريريريريريِ حريريريريريريِ

 
ِو املريريريريريري لريريريريريريْ ِذي الريريريريريريري َّ لريريريريريريشُّ بريريريريريريريِ  يريريريريريريَ

  
 أراد بذي الدلو المحيل الماَء الّذي قد تَغيَّر في الدلو ألنه نُزع متغيرا.

 به إذا أقام به. ُمْلبِدٌ  بالمكان فهو أَْلبَدَ  أبو ُعبَيد عن أبي عمرو :: لبد 

 من الرجال الّذي ال يبرح منزله وهو األْليَُس. اللّبِيدُ  وقال أبو زيد :

في الحديث أن عائشة و. َمْلبُودٌ و ُمْلبَدٌ و ُملَبَّدٌ  إذا أقام بالمكان ، قال : وإذا ُرقَِع الثوُب فهو لَبَِد لُبوداو لَبَدَ  وقال ابن األعرابّي :

 [.6البلد : ] (َأْهَلْكُت مااًل لَُبداً )أي ُمَرقَّعا ، وقال هللا جّل وعّز :  ُملَبَّدا وسلمعليههللاصلىأخرجت ِكَساًء للنبّي 

 الكثير ، قال بعضهم : اللَّبَدُ  قال الفراء :
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ومس َ م  وامس ا ، وهو من الوجهني  يعا   اع ، قال : وجعله بعضريريريريريريريريريريريريريريهم على جهة قري َ م ل َب   و ،  ل ْبَ أبٌ  وامس ت ه  
،  ل بَّ ٌ  وأموال اَلِبَ انِ  ، وماالنِ  الب  م ةريريريريريريَ َّدا فكأَنه أراد مالَ  (ل بَّ ا ماال)الك ت. قال : وقرأ أبو جعفر امل يّن : 

 واألموال واملال ق  يكوانن يف مع  وامس .
َوأَنَُّه َلمَّا قاَم َعْبُد هللِا َيْدُعوُه كاُدوا َيُكونُوَن )وقوله جّل وعّز :  بعضه ببعض لَبَد : كثيٌر ، وقد لُبَدٌ  وقال الزجاج : مالٌ 

لما صلى الصبح ببطن نَْخلَةَ  وسلمعليههللاصلىأن النبي  والمعنى قال : (لُبَدا)قال وقرىء  [19الجن : ] ((19ًا )َعَلْيِه لَِبد

 كادت الجن لما سمعوا القرآن وتعجبوا منه أن يَسقطوا عليه.

التي  اللُّبُودِ  ، ومن هذا اشتقاق هذه لَبّدتَه يرَكُب بعضهم بعضا وكلُّ شيء أَلَصْقته بشيء إلصاقا شديدا فقد ِلبَداً  ومعنى قال :

 تُْفتََرش.

 .البد فهو جمع (لُبَّدا)ومن قرأ  لُبِدٌ و لْبَدةٍ  جمع ِلبَدٌ وقال : 

ال تَُرى ، فال تزال تقول ذلك وهي البدةٌ باألرض  لُبَاَدى اْلبُدى وقال الليث : تقول صبيان األعراب إذا رأوا السَُّمانَى : ُسَمانَى

 أي الصقةٌ وهو يُطيف بها حتى يَأُْخَذها.

على ُزْبَرتِِه قال : وقد يكون مثُل ذلك على َسنَام  تَلَبَّد ولألسد َشعٌَر كثير قد،  ِلْبدةو ِلْبدٌ  فهو يَتَلَبَّد وقال : كل َشعٍَر أو صوف

 البعير وأنشد :

   َكأَنَّه  ذ و لَِب   َدهَلْمِس 
من الرجال  كاللَّبِد فال يموت وال يذهب لَبِدَ  ألنه لُبَدا اسم آِخر نسور لُقَمان بن عاد سماه لُبَدٌ و؛ قال :  لُبُود ِلباٌس من اللُّبَاَدةُ وقال : 

 .لَبَدٌ  الالزم لِرْحلِه ال يفاِرقه. والعرب تقول : ما له َسبٌَد وال

من الصوف ، أي ما له  اللَّبَدومن الشَّعَر  السَّبَدُ  قال ابن السكيت : قال األصمعّي : معناه ما له قليٌل وال كثيٌر ، قال وقال غيره :

 ٍف َوَوبَر ، وكان ماَل العرب الخيل واإلبل والغنم والبقر فدخلت كلها في هذا المثل.ذُو َشعَر وال ذو ُصو

أيضا : الالصق  الُمْلبدوالفحُل من اإِلبل يضرب فخذيه بذنبه فَيَْلَصُق بهما ثَْلُطهُ وبَعَُره ؛ قال  الُمْلبِدُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 باألرض.

أَْلَصق العُلبة بالضَّْرع ، فََحلََب وال يكون ِلذلك الَحْلب  أَْلبِدْ  : أَأَْلبِْد أَْم أَْرغي فإن قالوا : في حديث أبي بكر أنه كان يحلب فيقولو

 َرْغَوة ، فإن أَباَن العُْلبَة رغا الشَّْخُب بشدَّة ُوقُوعه في العُْلبة.

شُّ ، وقد الُملَبِّدُ  وقال أبو زيد :  .تلبيدا األرضَ  لَبَّدَ  من المطر : الرَّ

يعني أن يجعَل في رأسه شيئا من  لَبَّد أو َعقََص أو ضفََر فعليه الَحْلق. قال أبو عبيد : قوله : لَبَّدَ  في حديث ُعمر أنه قال : منو

 َشْعره وال ليَتَلَبَّدَ  َصْمغ أو ِغْسلٍ 
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َيْةَعث يف اإلمسراُ ن ولذلك  بري ْ يا على الةََّعر ل ال التريَّْلبي    يريْ م ل ، هكذا قال حيىي بن سعي  ، وقال غته :  منا
َلة.  أوج  عليه اَّلق كالع  وبة له ، قال ذلك س ْفيان بن ع يرييريْ

 وهو الُجواِلق الصغير وأنشد : لَبِد الِقْربةَ أَي َصيَّْرتها في أَْلبَْدتُ  وقال شمر :

   قري ْله  َضِع األْدسم يف اللَّبي  
اإلبل إذا أَخرج الربيُع أَْلوانها وأوبارها وتهيَّأَْت  أَْلبََدت يُخاُط عليه ، وقال ابن السكيت : اللَّبيُد ِلْبدٌ وقال : يريد باألْدسم نِْحَي َسَمن 

َمِن ، وقال :  ، وقال الكسائي : ُمْلبَدٌ  فهو الفرسَ  أَْلبَدتُ  وهو الُجوالق الصغير ، ويقال : قد لَبيد الِقربة إذا صيرتَها في أَْلبَْدتُ  ِللّسِ

 .ِلْبدا السَّرج عملت له أَْلبَْدتُ 

لِّيان وهو اْلِتواٌء في َحيازيمها وفي َغالِصِمها إذا أكثرت منه فَتَغَصُّ  تَْلبد لَبَدا اإلبل لَبَِدتِ  وقال ابن السكيت : : إذا َدِغَصْت بالّصِ

قول  إذا أقام ، ومنه يَْلبُُد لُبودا الرجل بالمكان لَبَد ، شمر عن ابن األعرابّي : بَِدةٌ لَ  ونَاقَةٌ  لَبَاَدى به ال تمضي ، فيقال : هذه إبل

أي اثبتوا والزموا منازلكم كما يعتمد الراعي على  ، الراعي خلف غنمه فاْلبُدوا لُبُود حذيفة حين ذكر الفتنة قال : فإذا كان ذلك ،

 : إذا رِكَب بعُضه بعضا. يَْلبُد ءالشيُء بالشي لَبَدوعصاه ثابتا ال يَْبَرُح ، 

 وَمثٌَل وِمثٌْل وَشبَهٌ وِشْبهٌ. بِْدلٌ و بََدلٌ  أبو عبيد عن الفّراء :: بدل 

 .بََدلُهوهذا  بُِدلُ  يقال : هذا وأخبرني اإلياديُّ عن أبي الهيثم أنه قال :

بالشام  األبدال ابن شميل في حديث رواه بإسناد له عن علي أنه قال :قال و .بََدلٌ و بِْدلٌ  يريد العُبَّاد أيضا : األَبدال قال : َوَواِحد

: ُعْصبَةٌ وعصائب يجتمعون  العصائبومن خيار ،  بََدلٌ  : خيارٌ  األبدال قال ابن شميل : ، والنَُّجبَاء بمصر والعَصائُِب بالعراق

ْيَت هذا وجعلت هذا مكانه  أبَدْلتُ  فيكون بينهم َحْرب ، وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : قال الفراء يقال : الخاتم بالحْلقَة : إذا نَحَّ

يته َحلقَةً ،  بَدَّْلتُ و،   الحلقة بالخاتم إذا أََذْبتَها وجعلتها خاتما ، قال أبو العباس : وحقيقتُه أنَ  بدلتُ والخاتم بالحلقة : إذا أََذْبتَه وسوَّ

تَْنِحيَةُ الجوهرة واستئناُف جوهرة أخرى ومنه قول أبي  اإلبدالوةُ بعينها ، تغييُر الصورة إلى صورة أخرى ، والجوهر التَّبديلَ 

 النجم :

   َعْزل  اأَلمت لألمت املبَ ِل  
ى ِجْسما وجعل مكانه ِجسما غيَره ، قال أبو عمر : وعرضُت هذا على المبرد فاستحسنه ، وزاد فيه ، فقال : قد  أال ترى أنه نحَّ

ُل هللاُ َسيِ ئاَِِْم َحَسناتٍ )وهو قول هللا جّل وعّز :  أَبدلت بمعنى بدَّلتُ  َجعَلَِت العرب  أال ترى [70الفرقان : ] (فَُأْولِئَك يُ َبدِ 
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َر  أمح   بن  حيىي فهو مع  قول هللا :  ُكلَّما )أنه ق  أُّال السريريريريريي اِ  وجعل مكاَنا مسسريريريريريلا   قال : وأمَّا ما  ريريريريريَ
لْ   [.56اللساء : ] (ناُهْم ُجُلودًا َغْْيَهاَنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

: تغييُر صورتها إلى غيرها ألنها كانت ناعمةً فاسودَّْت بالعذاب ، فُردَّْت صورةُ جلودهم  تبديلهاوقال : فهذه هي الجوهرة ، 

 األولى لما نضجت تلك الصورة ، فالجوهرة واحدة والصورة تختلف.

 .المبادلة ٍب أو أخا مكان أخٍ ، ونَحو ذلكثوبا مكان ثو استبدل وقال الليث يقال :

 ، وهي ما بين العُنُق إلى التَّْرقُوة وأنشدنا : بَأَْدلَة واحدتها البَادل أبو عبيد عن الفراء :

تريريريريريريريريَ ٌُّف  يريريريريريريريريف ال مريريريريريريريري  ىت  قريريريريريريريري  َّ قريريريريريريريريَ َّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريَ

  
ه  و   اتريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ٌل لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  آَبدلريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وال َرهريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .بَأْدلٌ  قال وقال أبو عمرو مثله ، وقال : واحدها

 : لَْحم الّصْدر وهي البَاِدَرة والبَْهَدلَةُ وهي الفَْهَدةُ. البَأَْدلة أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :

 قال أبو الهيثم : والعامة تقول : بَقَّال. .بَّدال وقال غيره : العرب تقول للذي يبيع كل شيء من المأكوالت :

 د ل م
 مستعملة. لمد :دلم ، دمل ، لدم ، ملد ، مدل ، 

بكسر الِميم فيهما وهو الخِفيُّ الشَّْخص القليُل الجسم ، وقال أبو  ِمْذلٌ و ِمْدلٌ  أهمله الليث وروى أبو عبيد عن الفراء : رجل: مدل 

 بفتح الميم للخسيس من الرجال. الَمْدل عمرو : هو

 : التواضع بالذَّال. اللّمذ أهمله الليث وروى عمرو عن أبيه :: لمد 

 وهو الناعم وأَنشد فقال : األملد مصدر ؛ الشاب الَملد أهمله الليث(: أملود)ملد ، 

   بع  التَّصايب والةباب اأَلْمَلِ  
 .أُْملَدانيُ و أُملود وشابٌ  أُْملَُدانِيّةٌ و َمْلَداءُ  يقال : امرأَة

، وروى  تمليدا الّري َملََّده وقد أُملود من النساء الناعمةُ المستويةُ القامة ، وقال غيره : ُغْصنُ  األُْملودُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 إذا َكاَن تاما ُمْحتَلما َشْطبا. أُْفلوذٌ و أُْملودٌ  إسحاق بن الفرج عن َشبَابةَ األعرابّي أَنه قال : ُغالمٌ 

 ود ، ومن الخيل كذلك في ُملُوسة الصخر غير ِجّدِ شديِد السواد وقال رؤبة :من الرجال الطويُل األس األَْدلَمُ  قال الليث :: دلم 

   كأن َدخْما َذا اهِلَضاِب األْدَلَما 
، وقال  َدِلَم َدلَما ، وقد أَْدلَمُ  وجبل أَْدلَمُ  رجلٌ  من األَْلواِن هو األَْدَغم ؛ وقال شمر : األَْدلَمُ  يصف جبال. وقال ابن األعرابّي :

 عنترة :
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ه  بريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريارأب  يف لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  و  مريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريََ

  
ْون اأَلْدملَِ   لريريريريريريريريريريريَ ة  كريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْوَداء مسريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريِ

  
 .ُدْلمٌ  : أَْوالُد الحيَّاِت واحدها لألَْدالمِ  ، ويقال : أَْدلَمُ  ُهنا األََرْنَدُج ، ويقال للحية األْسود : األَدلَم قالوا :

ْيلَمُ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي أنه قال : ْيلَموالنمل ،  الدَّ ْيلَموالسُّوَدان ،  الدَّ ْيلَمو، األْعَداُء ،  الدَّ  ماء لبني َعْبس. الدَّ

ْيلَم وقال الليث : ِجيٌل من الناس ، وقال غيُره : من ولد َضبَّة بن أُّدٍ وكان بعض ُملوك العجم َوَضعَهم في تلك الجبال فربلوا  الدَّ

 بها ، وأما قول رؤبة :

 ي ق َ اَمى م ْرَجِحن َديريَلم ْه    يف ذِ 
ْيلَم فإن أبا عمرو قال : َكثْرتُه َكَكثْرةِ النَّمل ، وهو ، أراد في جيٍش ِذي قَُدامى والُمْرَجِحنُّ  َدْيلَم ، قال : ويقال للجيش الكثير : الدَّ

 القديم الثقيُل الكثير ، وأما قول عنترة :

يريلَ   ِم    َُّْورَاء  تريْلِفر  عن مِسيا. ال َّ
وا بالدَّيلم أرادَ  فإن بعضهم قال : عن حياض األَعداء ، وقيل : عن حياض َماٍء لبني عبس ، وقيل : لُدْغَمٍة في  َدْيلما بني َضبَّة ُسمُّ

يها ْيلَمَ  ألوانهم ، وقال ابن شميل : السَّالُم شجرة تَْنبُت في الجبال نَُسّمِ  .الدَّ

 النِّساء إذا َضرْبَن وجوههن في المآتم وأنشد األصمعّي : اْلتََدموضرُب المرأة َصْدَرها ،  اللَّْدمُ  قال الليث :: لدم 

رِِه و  َه َأهبريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريٌ   ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريؤ د َوجريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
  َُ  ْ جريريريريريريريريريرِ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ   َّريريريريريريريريريَ الُ وراَء الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري 

  
 النساء من هذا. اْلتَِدامُ والضرُب  اللَّْدم قال :

 ضربُك خْبَز الملَّة إذا أَْخرْجتَه منها. اللَّْدمُ  وقال الليث أيضا :

أن الحسن قال له في َمْخَرجه إلى العراق : إنَّه غير صواب ،  عنههللارضيُروي عن علّي وواحد ،  اللَّطمو اللَّدم وقال غيره :

بُع تسمعُ  بُُع فيأخذُها  ، فَتَُصادَ  اللَّدمَ  فقال : وهللا ال أكون مثل الضَّ ُت بحجٍر فتخرُج الضَّ ذلك أن الصياد يجيء إلى ُجْحرها فَيَُصّوِ

 وهي من أحمق الدواب.

الرجُل األحمُق  الِمْلدم ، قال أبو عمرو وقال الفراء : اللَِّديم من الثياب المرقع ، وهو دَّمُ الُمرَ و الُملَدَّم أبو عبيد عن األصمعّي :

ى : ِمْلَدمٍ  الضخم الثقيل ، وقال الليث : أمُ  ى ، والعرُب تقول : قالت الُحمَّ ، آكُل اللحم وأُمصُّ الدَم ، ويقال  ِمْلَدم أنا أُمُ  ُكْنيَةُ الحمَّ

أن األنصار لما أرادوا أن يبايعوه في ِشْعِب العَقَبة بمكة ، قال أبو »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي وّيِ ، لها : أمُّ الِهْبِرزِ 

ك وأظهرَك أَْن ترجعَ  إلى قومك  الهيثم بن التَّْيهان : يا رسول هللا : إنَّ بيننا وبين القوم ِحباال ونحن قاطعوها فَنَْخَشى إْن هللا أَعزَّ

 وقال : بل الدَُّم الدَُّم والَهَدُم الَهَدُم أحارب من حاربتم وسلمعليههللاصلىبي ، فتبسم الن
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ُ   ورواه بعضريريريريريريريريريريريهم .«أسريريريريريريريريريريريامل  َمن سريريريريريريريريريريرياملتمو  ُ  اللََّ  ُ   اللََّ  ُ  اهلََ  ُ  فإن  ، واهلََ  ُ  اهلََ  ُ  واهلََ  ُ  ال َّ فمن رواه : بل ال َّ
العرب ت ول : َدِمي َدم ك وَهَ ِمي َهَ م ك يف اللُّْصرأب أي  امللذرّي أ ربين عن ثعل  عن ابن األعرايّب أنه قال :

  ن ظ ِلْمَه ف   ظ ِلمه  ، قال وأنة ين الع َ ْيلّي :
   دما طَيِّبا   مَسبَّذا أْنَه من َدُِ 

فََأمَّا )لت : وقال الفراء : العرُب تُدخل األلف والالم اللتين للتعريف على االسم فيقومان مقام اإلضافة كقول هللا جّل وعّز : ق
نْيا )37َمْن َطغى ) أي الجحيم مأواه  [39ـ  37النازعات : ] ((39ى )( فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأو 38( َوآثَ َر احْلَياَة الدُّ

النازعات : ] ((41ْأوى )( فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلمَ 40َوَأمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِ ِه َوَِنَى الن َّْفَس َعِن اهْلَوى ))وكذلك قوله : 

ِل هذا فإن الجنة مأواه ، وقال الزجاج : معناه أن الجنة هي المأوى له ، وكذلك هذا في كل اسم يدل على ِمثْ  [.41،  40

والَهدُم الَهَدُم فإن أبا  اللََّدُم اللََّدمُ  أي دُمكم دِمي وَهَدُمكم َهَدِمي ، وأما من رواه : بل الدَُّم الدمُ  اإلضمار ، فعلى قول الفراء قوله :

كم ُحَرمي وأُْقبَر حيُث تُْقبَُرون ، القَْبر فالمعنى ُحَرمُ  الَهَدمُ والُحَرُم ، قال :  : اللََّدمُ  العباس روى عن ابن األعرابّي أيضا أنه قال :

مع وهذا كقوله : اْلَمحيا َمْحياكم والمماُت مماتُكم ال أفارقكم ، وذكر القتيبي : أن أبا ُعبيدة قال في معنى هذا الكالم : ُحْرَمتِي 

 ُحْرَمتكم وبَْيتي مع بيتِكم وأَنشد :

 َلَ ِمي  و     اَّ ي هِبَ مي 
ي منزُل الرجل َهَدَما النهدامه قال أي بأْصِلي ومْوِضِعي قا ل : وأصل الَهَدم ما اْنَهَدَم تقول : َهَدْمُت َهْدما واْلَمْهُدوُم َهَدٌم وبِِه ُسّمِ

ي نساء الرجل اَلِدم الُحَرُم جمع اللََّدمو: ويجوز أن الَهَدم القبُر سمي بذلك ألنه يُْحفَُر ثم يُْردم ترابه فيه ، فهو َهَدمهُ قال :   ُسّمِ

 عليه إذا مات. يَْلتَِدْمنَ  ألنهن لََدما وحرُمه :

 بمعنى واحد. فَْدٌم ثَدم لَْدم ابن هانىء عن ابن زيد يقال : فالن

ْرقيُن ونحوه ، وما َرمى بِِه البحُر من ُخَشاَرة ما فيه من الخلق ميتا ، نحو األصداف والمناقِيِف  الدََّمال قال الليث :: دمل  الّسِ

 وأنشد : َدمال والنَّبَّاح فهو

   َدمال  البح ور ومِسيتاَنا 
أرَضه ، أي يُْصِلحها  يَْدُمل قال أَبو عبيد قال األحمر في قوله : ، أرَضه بالعُرةِ  يَْدُمل في حديث َسْعد بِن أبي وقَّاص : أنه كانو

الرجَل إذا داريته لتُصلح ما بينك وبينه  َداَمْلتُ  ، ومنه قيل :إذا تَماثَل وَصلََح  اْنَدَمل ويُحِسن معالجتها ، ومنه قيل للُجرح : قد

 وأنشد :

ه  من اإل وان من لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  َُّاِئال ِل ريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
خريريريريريريريريريريرَِّق    

َل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريرياء املريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريه َدمريريريريريريريريريريْ  أ دامريريريريريريريريريريِ

  
رجين :  ألن الدَّمال قال : ويقال للّسِ



4920 

 

َلح به ، أبو عبي  عن األصريريريريريريمعّي : ي ال للتَّمِر  التماث ل   االنِ مال ، وقال الليث : ال َّمال الَعِفِن :األر. ت صريريريريريريْ
 وأنة  : َدَماِميل مستعمل  لعربية َيمع ال ُّمَّلو  ، قال : فان مل ال واء   َدَمَله من املر. واجلر  ، وق 

 اْمتريَهَ  الغاِرب  ِفْعَل ال ُّمَِّل  و   
لٌ  وقال غيره : قيل لهذه القُرَحِة :  َماِضيَة انتهى ، وهللا أعلم بذلك. االندمالوألنها إلى البرء ،  ُدمَّ

 الدال والنون (أبواب)

 د ن ف
 مستعمالت. دنف ، دفن ، نفد ، ندف ، فند ، فدن :

ِزُم ، وصاحبه الدَّنَفُ  قال الليث :: دنف  ،  َدنَفَةٌ  وامرأة ُمدنَفٌ  فُهو أْدنَفَ  وقد َدنَِف يَْدنف وقد ُمْدنِفٌ و َدنِفٌ  المرض المخاِمر الالَّ

 لم تُثّنِ ولم تجمع ولم تؤنِّْث قال العجاج : َدنَفٌ  فإذا قلت : رجل

 الةَّْمس  ق  كادْ  تكون َدنريَفا و   
ت.  أي حين اصفَرَّ

،  أْدنافٌ  وإخوتك َدنَفان ويجمع فيقال : أخواك الدنف ويجوز أن يُثَنَّى َضنًىوَ  َدنَفٌ  ، وقومٌ  َضنًىو َدنَفٌ  سلمة عن الفراء : رجل

 .َدنِفاتٌ  ونسوة َدنِفةٌ  وامرأة َدنِفان ورجالن َدنِفٌ  رجل بكسر النون ثَنَّْيَت وجمعت ال محالة ، فقلَت : َدنِفٌ  وإذا قلَت : رجلٌ 

، وهو سرعة رجع اليدين ،  نَْدفا وهو مسيرها تَْنِدفُ  ، والدابة يَْنِدف والِفعل : بالِمْنَدفِ  َطْرق القَطن النَّْدفُ  قال الليث :: ندف 

الضَّراب بالعُود وقال  النَّدَّاف ُشْرَب السباع الماَء بألسنتها ، وقال غيره : النَّدفُ والقُطن الّذي يباع في السوق َمْندوفا ،  النَِّديفُ و

 األعشى :

رْ و  هريريريريريريريريريا الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ جريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريِّ هريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  و    ذا يريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريريريْ  وف   ر  مريريريريريريريريريريريريَ ْزهريريريريريريريريريريريريَ ْه يف مريريريريريريريريريريريريِ َرقريريريريريريريريريريريريَّ  ب  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُدوح جاريةً تُغنّي ؛ وقال األصمعّي : رجل  األكل. النَّْدفُ وكثير األكل  نَدَّافٌ  أراد بالصَّ

 وهو َصْوُت العود في ِحْجر الَكِرينَِة. النَّدف الرجُل إذا مال إلى أَْنَدفَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 فَتُفَنَّد ألنها لم تكن في َشبِيبَتها ذات رأي ُمْفنَِدةٌ  وال يقال : عجوز ُمْفنِدٌ  إنكار العقل من الَهَرم يقال : شيخ الفَنَدُ  قال الليث :: فند 

 [.94يوسف : ] (َلْو ال َأْن تُ َفنِ ُدونِ )في ِكبَِرها ، وقال هللا جّل وعّز حكاية عن يعقوب : 

 فون.قال الفراء يقول : لو ال أن تكِذبون وتُعجزون وتضع

 رأيَهُ إذا فَنَّدَ  ، ثعلب عن ابن األعرابّي : المفنَّدُ  أو المْفنِدُ  أبو عبيد عن األصمعّي قال : إذا كثر كالم الرجل من َخَرف فهو
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عََّفه ،  ْمرا   العيتيم من اجلََبل ، وبه   ِّيَ  ِفْل    الرجل   ذا َجَلس على فريلَّ َ و ضريريريريريريريَ وا ه  اِفْل  الّزِمَّاين   الِفْل  وهو الةريريريريريريريِّ
َباَن وكان ي  ال له َعِ ي   األلف ،  يريْ ْهل  بن  ريريريريريَ ل  وسللللمعليههللاصللللىيف اَّ يث أن اللا و  ريريريريريَ ملا ت ويف غ سريريريريريِّ

قال أبو العباس ثعل  : أي ف راَدى فري رَاَدى بال  ماُ ، ومس زَِر املصريريلون ثالثني ألفا ومن  أَْفلادا وصريريلَّى عليه اللاس
 ؤمن َمَلكني.املالئكة ستني ألفا ألن مع كل م  

 فِْندا ويقال : لَِقينا بها الِفْنِديَّةُ  أَرٌض لم يُصْبها المطر ، وهي الِفْندُ والغُْصن ِمن الشجر ،  الِفْندُ والَجبل ،  الِفْند فِْندُ  وقال قُْطرب :

انِيُ  أَْفنَادُ ومن الناس ، أي قوما مجتمعين ،  مَّ ي الّزِ  .فِْندا الليل أركانُه وبأََحد هذه الوجوه ُسّمِ

من أَْغصان  الِفْندوالجبل ،  أَْفناد من الِفْند ، أي فُراَدى ال أعلمه إال من أَْفنادا قلت : وتفسير أبي العباس في قوله : صلوا عليه

 اريُخه.الَجبل ، وهي َشم أَْفناد من بِِفْندٍ  الشجر ، ُشبّه كلُّ رجل منهم

 على غير قياس. فَناِديدُ  الفأُس وجمعه الِفْنَدأْيةُ  وقال ابن األعرابّي :

 الضعيف الرأي والجسم معا. الِمفَنَّدوالضعيُف الرأي ، وإن كان قوَي الجسم ، وإن كان رأيهُ سديدا قال :  الُمفَنَّدُ  وقال الفراء :

أتزعمون أني من آخركم وفاةً أال » فقال : وسلمعليههللاصلىرسول هللا روى شمر في حديث وائلة بِن األْسقَع أنه قال : خرج و

لكم وفاة تَتْبعونَنِي  .«يهلك بعُضكم بعضا أفنادا إنِّي من أوَّ

حدثني الشعبي السعدي عن ابن أَبي َشْيبة عن جعفر بن َعْون عن عيسى بِن الُمَسيّب عن وقلت : معناه أنهم يَِصيرون ِفَرقا ، 

أَْسَرُع الناس بي لُحوقا قَْومي تَْستَْجلبُهم »قال :  وسلمعليههللاصلىيى عن يحيى بن حبَّان عن عائشة : أن النبي محمد بن يح

تُهم َويعيش الناس بعدهم  .«يَْقتُل بعُضهم بعضا أَْفنادا المنايا وتَتَنافَُس عليهم أُمَّ

 على ِحَدةٍ أي فِْرقةٌ على ِحَدة. فِْندٌ  ا. يقال : همقلت : معناه أنهم يصيرون ِفَرقا ُمختلفين ، يقتل بعُضهم بعض

فََرسا فقال : عليك به ُكَمْيتا أو أَْدَهَم أَْقَرَح أَْرثََم  أفَنِّد : إني أريد أن السالمعليهأن رجال قال للنبي »روى شمر في حديث آخر : و

ال َطْلَق اليُْمنَى  .«ُمَحجَّ

رواه ابن المبارك عن موسى بن علي بن و، أي أَْقتَنِي ،  أُفَنِّد ومنه كان ُسِمع هذا الحديث :قال شمر : قال هارون بن عبد هللا ، 

فرسا أي أتَِّخذُه وأَرتبطه كأنه  أُفَنِّد ثم ذكر الحديث ، قلت : قوله : ... وسلمعليههللاصلىرباح عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبي 

ْمراخ العظيم  فِْندِ  أي أقتني مأخوذ من أفند من الجبل ، وهذا أحسن من قوله دالِفنْ  ِحْصٌن أْلجأ إليه كما ألجأ إلى الَجبَل وهو الّشِ

 بمعنى أُفَنِّد منه ، ولست أَْعِرف
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 أقريَتِ .
 .أْنفَُدوهوالقوُم ما عندهم  استْنفَدَ و يَْنفَُد نَفَادا الشيء نَِفدَ وزاُدهم ،  نَِفدَ  القوم إذا أنفد قال الليث :: نفد 

 أي َحاججتَه حتى تَْقَطع ُحجته وأنشد فقال : ُمنافَدةً  الخصمَ  نَافَْدتَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

يريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريل مريريريريريريريريرين وافريريريريريريريريريِ   و   هريريريريريريريريريو  ذا مريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريِ

  
افريريريريريريريريريريِ ِ   لريريريريريريريريريريَ م مريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريري  ل  عريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِّ  أو َرجريريريريريريريريريري 

  

   يكون للغائ  ِم َل الةَّاِهِ  

 فيَْغِلبَه. يُْنِفَدها َجيُِّد االستفراغِ لحجج َخصمه حتى ُمنَافِدٌ  وقال ابن السكيت : رجل

 عن غيره كقولك َمْنُدوَحةٌ ، وقال األخطل في شعره : ُمْنتَفَدٌ  وقال أبو سعيد : في فالنٍ 

لريريريريريريريريريزلريريريريريريريريرية   زلريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  هللا مريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريرياأٌب   لريريريريْ ِ  مريريريريَ فريريريريريريريَ   و فريريريرييريريريريهريريريريريريريا عريريريرين الريريريريعريريريريَ ريريريريريريريْ تريريريريريَ لريريريريريْ  مريريريري 

  
 أي لَسعةً. لَُمْنتَفَدا أبو زيد يقال : إّن فِي ماله

يا. ُمْنتَفَدا ثعلب عن ابن األعرابّي : جلس فالن  وُمْعتنِزا ُمتَنَّحِ

 ، وأنشد : ادَّفَن بئر أو َحْوض ، أَو َمْنهل ، َسفَْت الريُح فيه التراَب حتى الدَّفينو،  َدفَنَه يَْدفِنُه َدْفنا قال الليث :: دفن 

 طَاُ  ما ه كاجِلْر ل وَ   ِدْفٌن 
قاء البَالي والمْنَهلُ  الِمْدفَانوقال :  أيضا ِمن الناس واإلبل هو الّذي  الِمْدفَانُ و، قال :  الَمْدفُون بمنزلة ِمْدفانٌ  أَيضا وهو الدَّفينُ  الّسِ

.الّذي ال يُعلم به حتى يَظهَر من الدَّفينُ  يَأْبَُق ويذهُب على وجهه من غير َحاَجٍة ، وإّن فيه لَدْفنا ، والداءُ   ه َشرٌّ وَعرٌّ

فان في حديث شريح : أنه كان ال يَُرّد العبَد منو  ، ويَرّده من اإلباق الباّت. االّدِ

فان قال أبو عبيد : قال أبو زيد :  إذا كان فَعوال ِلذلك. َدفُونٌ  أن يُزوَغ العبد من مواليه اليوَم واليومين ، يقال منه : عبد االّدِ

فان أن   ال يَغيب من المصر في َغْيبته.وقال أبو عبيدة : االّدِ

فَان قال أبو عبيد : وروى يزيد بن هارون هذا عن هشام بن محمد عن ُشريح : قال يزيد : أن يَأبَق العَبد قبل أن ينتهي به  االّدِ

رب فعلى ما قال أبو زيد إلى المصر الّذي يُباُع فيه ، فإن أبَق من الِمْصر فَهو اإلباق الّذي يَُردُّ به قال أبو عبيد : أما كالُم الع

دُّ منه ، وأبو عبيدة ، وأما الُحْكم فعلى ما قال يزيد ، أنه إذا ُسبَِي فأَبق قبل أن ينتهي به إلى المصر ، فَُوِجَد فليس ذلك بإِبَاٍق يُرَ 

قاله أبو زيد وأبو عبيدة ، فإذا صار إلى المصر فأَبق فهذا يَُرد منه في الحكم ، وإن لَْم يَِغْب عن المصر ، قلت : والقول على ما 

 والحكم على َما فَسََّراه أيضا ألنه
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 ذا غاب عن مواليه يف املصريريريريريريريرير اليوَُ واليومني فليس إِبَ ق    ّ  ، ولسريريريريريريريريه أدري ما اّلذي َأْومسَش َأَ  ع بي  من 
 ذا كانه َتغي   عن  َدف ونٌ  هذا ، وهو الصريريريريريريريريريريريريواب يف اللغة واَّكم عليه أقاويل الف هاء. وقال ابن مشيل : اَنقةٌ 

 انقت كم. ادَّفريَلهْ  اإلبل وترك   رأَسها ومْسَ ها ، وق 
 كذلك. َدفُونٌ  إذا لم يكن مشهورا ، ورجل َدفونٌ  وقال أبو زيد : َحَسبٌ 

 المروءة إذا لم تكن له ُمروَءة. دفينُ والمروءة  َدْفنُ  وقال األصمعّي : رجلٌ 

 قال لبيد :

ِا   َس جبريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريارِي الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَح لريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريم و   ه لريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريِ روءتريريريريريريريريريريريريريريريري  ن  مريريريريريريريريريريريريريريريري   ال َدفريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 والدَّثينةُ منزٌل لبني ُسليم. الدَّفينةُ وَضْرب من الثياب ،  الدَّفَنِيُ  أبو عبيد :

 .أَْفدانٌ  القَْصُر الَمِشيُد ، وجمعه الفََدنُ  قال الليث :: فدن 

 وأنشد :

 وُ    كما تريرَاَطَن يف أَْف اَِنا الرُّ 
 يَجمُع أََداةَ ثَْورين في الِقَران بتخفيف الدال. الفََدانُ وقال : 

 ، وهي البَقَر التي يُحرث بها. الفََداِدين واحد الفَّدان أبو عبيد عن أبي عمرو :

 وقال أبو تراب : أنشدني أبو َخليفة الُحصيني لرجل يصف الُجعَُل :

ِل  يريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَس  لريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ َود  كريريريريريريريريالريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل ولريريريريريريريريَ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْتِ   ان ولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريس  لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريَ ه جريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريَ

  

 لْيس  ل ريَّْورِ و ََي رُّ َف َّاان 

 .الفدَّان فََجمع بين الراء والالم في القَافِية وشدَّد

 بتخفيف الدال. الفََدانُ  قال : هو وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 بالتخفيف. الفََدانُ  ، والصواب الفَدَّانُ  العامةُ :وقال أبو حاتم : تقول 

 د ن ب
 دنب ، ندب ، بند ، بدن ، دبن : مستعملة.

ْبنَةُ  أهمله الليث وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي :: دبن   اللُّْقَمةُ الكبيرةُ وهي الدُّبلة أيضا. الدُّ

 وهو القصير. ِدنَّاَمةٌ و نّمةٌ دِ و دنَّابَةٌ و ِدنَّبَةٌ  أبو عبيد عن الفراء : رجل: دنب 

 وأنشد أبو الهْيثم :

 املرء  ِدنريََّبٌة يف أْنِفه َكزُ  و   
 : أي كثير الِحيَل. البُنُود : ِحيٌَل مستعملةٌ ، يقال : فالن كثير البَْندُ  قال الليث :: البند 

 عشرةُ آالف رجل ، أو أقّل أو أكثر. بَْندٍ  يكون مع كل بُنُود أيضا كلُّ َعلَم من األعالم يكون ِللقائد ، والَجْمع البَْندُ وقال : 

 َعلَُم الفُْرسان. البَْندُ  وقال شمر : قال : الُهَجْيِمي :
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 وأنشد المفضل :

   َجا  وا ََي رُّوَن البري ل ود َجرّا 
 األثر. النَّدبُ  أبو عبيد :: ندب 

 قال الليث : هو أثر ُجرح قد أْجلََب.و

 وقال ذو الرمة :

   ملساء ليس هبا  اٌل وال نَ ب  
أس الخفيُف الروح. النَّْدبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  الغالُم الحارُّ الرَّ

ا.أي ييَْنتَِدَب  إياكم وَرضاَع السَّْوِء فإنه ال بدَّ ِمن أن قول عمر : األثر ، ومنه النََّدبُ وقال :   ظهَر يوما مَّ

 في الحاجة ، إذا كان خفيفا فيها. نَْدبٌ  وقال ابن السكيت : هذا رجل

 الَخَطر أيضا. النَّدبُ و،  أَْنَدابٌ و نُدوبٌ  أثُر الُجرح إذا لم يْرتَِفع عن الِجلد ، والجميعُ  النَدبُ وقال : 

 وقال عروة بن الورد :

ْم أَ  م  َوَُّيريريريريريريريريريريريٌ  َومل أَقريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ك  مريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ر  س  خمريريريريريريري ْ ريريريريريريريِ فريريريريريريريْ  عريريريريريريريلريريريريريريريى نريريريريريريريَ ب  يريريريريريريريومريريريريريريريا و  نريريريريريريريريَ

  
 ُمْعتَمٌّ وَزيٌد : بَْطنَان ِمن بطوِن العرب.

ل فيه والقََرُع والَوْجب كلُّه الّذي يُوضع في النِّضال والرهان ، فمن َسبَق أَخَذه ، يقا النَّدبُ ووقال ابن األعرابّي : الّسبَُق والَخَطُر 

 كلُّه : فَعََّل ُمَشددا إذا أخذه.

بالميِت بُِحْسِن الثناء في قولها وا  النادبةُ  أن تدعو النَّْدبُ و نَُدَب نَدابَةً  الفرس الماضي نَِقيُض البَليد والِفْعل النَّْدبُ  وقال الليث :

له  فيَْنتدبون  قوما إلى أمر أو َحْرٍب أو َمعُونة أي يدعوهم إليه ،إنسانٌ  يَْنُدب أن النّْدبُ و،  النُّْدبَةُ  فاُلنَاه ، وا َهناه واسم ذلك الفعل

 .نَدبٍ  أي ذو نِديبٌ  له ، وُجْرحٌ  يُْنَدبوا القوم من ذات أنفسهم أيضا دوَن أن انتَدبوأي يُجيبون ويسارعون. 

 وقال ابن أم َخْزنَةَ يَصف َطعنَةً :

ْم  لريريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريريريَ ه  فريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريإن قريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريريري  و   رٌ  نريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ ج  مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ   ن يريريريريريريريريريريَ

  
 ودَمَع وَدَمَغ وأَْرَهَف وأَْرَخَف وتََسنَّى وفَصَّ وإن كاَن يسيرا. اْنتََدبَ وعمرو عن أبيه : ُخْذ ما اْستَبَضَّ واْستََضبَّ واْنتََدَم 

ِشْبهُ ِدْرع إال أنه قصير قَدر ما يكون على الَجَسد فقط  البَدنوالرأْس ، ِمن الجسد ما ِسَوى الّشَوى و البََدن قال الليث :: بدن 

ْين والجميعُ   .األبدان قَصير الُكمَّ

يَك بَِبَدِنكَ )وقال هللا جّل وعّز :   [.92يونس : ] (فَاْليَ ْوَم نُ َنجِ 

يك بِدْرِعك ، وذلك  بِبَدنِه فأمر هللا البحر أن يقذفه على َدكٍَّة في البحرأنهم شكُّوا في َغَرقِه  ثعلب عن ابن األعرابّي : قال : نُنَّجِ

 أي بدْرِعه ، فاستَْيقَنوا حينئذ أنه قد َغِرَق.

ال تُبَادروني بالركوع وال السجود فإنَّه مهما أسبْقكم به إذا ركعُت تْدركوني إذا »قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 َرفَْعُت ، وَمهما
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 .ب  ْنه   هكذا ر ِوَي هذا اَّ يث : «َب  ْنه أسبْ كم به  ذا َسَج    ت ركوين به  ذا رفعه  يّنِ ق 
. تَْبدينا الرجل بدَّن يعني كبْرُت َوأْسنَْنُت ، يقال : بَدَّْنتُ  قال أبو عبيد : قال األموي : إنما هو قد  إَذا أََسنَّ

 وأنشد :

َ  و  يريريريريريريريْ ه  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريْ ه   ريريريريريِ او كريريريريريلريريريريريريريْ ِ يريريريريريلريريريريريريريَ  الريريريريريتريريريريريبريريريريريريريْ

  
او   رِيريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ ل  الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ ْذهريريريريريريريريريريريريريِ ا يريريريريريريريريريريريريري  مَّ ممريريريريريريريريريريريريريَِّ  اهلريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا قوله : قد  فليس له معنى إال كثرةُ اللحم. بَُدْنتُ  قال َوأَمَّ

يت يقال :  إذا كان كبيرا. بََدنٌ  إذا ضُخم ، وهو رجل بَادنٌ  فهو بََدانَةو يَْبُدن بَْدنا الرجل نَ بَدَ  وقال ابن السّكِ

 قال األسود :

  ِ لريريريريريريريريَ ْل ِلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريرياب  فريريريريريريريرياَ  مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريَ

  
   ِ يريريريريريريريريريريَ  أُ مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ِن األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
. الُمبدَّنُ ووهما السمينان ،  ُمبدنةٌ  وامرأة ُمبَدنو بادنٌ  وقال الليث : َرجلٌ   الُمِسنُّ

 .«َخْمٍس فََطِفْقَن يْزَدِلْفَن بِأَيَّتِهنَّ يَْبدأُ  بِبَدنَاتٍ  أنه أُتِيَ »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير الذكر مما يجوز في الَهْديِ ، واألضاحي ، وال تقع على الشاة ،  البَدنةُ  قال الليث وغيره :

 .البَدنة البُْدن ِلِعَظمها ، وجمع َدنَةً بَ  سميت

جاج : [36الحج : ] (َواْلُبْدَن َجَعْلناها َلُكْم ِمْن َشعاِئِر هللاِ )قال هللا تعالى :   تَْبُدنُ  ألنها بََدنَةً  ، وإنما سميت بُْدنٌ و بَدنَةٌ  قال الزَّ

 أي تَْسَمن.

 على فَعالة أي َسِمنَْت. بَدانةو بُْدنا قلت : وغيره يقول : بَُدنَْت بَْدناوالمرأة  بََدنَتْ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 د ن م
 دنم ، دمن ، مدن ، ندم ، مند : مستعملة.

 إذا كان قصيرا ندم. ِدنَّاَمةٌ و ِدنَّمةٌ  أبو ُعبيد عن الفراء : رجل: دنم 

 األثر. النََّدمُ و النََّدبُ  وقال ابن األعرابّي ::  [ندم]

 أَي ُخْذ ما تَيَسَّر. أَْوَهفَ و اْنتََدبو اْنتََدمَ  َعمرو يقال : ُخْذ ما وقال أبو

،  نَِديٌم َسِديمٌ و،  نَداَمى َسداَمى ُمْهتَمٌّ ، والجميع ناِدمٌ  أي نَْدماُن َسْدمانُ  وهو ناِدٌم سادمٌ  فهو نَِدمَ  تقول : النََّدُم النَّدامةُ  وقال الليث :

. يقال : نََدما أَْن يُتْبَع اإلنساُن أمرا التَّنَدُّمُ و،  النَُّدماءو النََّداَمى أيضا ، والجميع نَْدمانُه ، وهو ينادمه الّذيَشِريُب الرجل  النديمو

 .التَّنَدُّم قبليروى عن أَْكثََم بِن َصْيِفّيٍ أنه قال : إن أردَت المحاَجَزة فَقَْبَل المناَجَزة والتَّقدُّم  ، وهذا التَّنَدُّم التَّقَدُُّم قْبل

 قال أبو ُعبيد : معناه اْنُج بنفسك قبل لقاء من ال قَِواَم لك به.
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 قال الّذي قتَل محمد بَن طلَحة بن عبيد هللا يوم الجمل :وقال : 

رٌ  ر ين مسريريريريريريريريامريريريريريريريرييريريريريريريريريَم والريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريح   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ ذَكريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريَم قريريريريريريريريبريريريريريريريريل الريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريري ُُّ   ال مسريريريريريريريريامريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريهريريريريريريريريالَّ تريريريريريريريريَ

  
فَِعيلَة تُْهَمز في الفعائل ألن الياء زائدة وال تهمز ياء المعايش ، ألن الياء أصلية ، ونحو ذلك قال  المدينةُ  قال الليث :: مدن 

 الفّراء وغيره.

ا الطَّير ونحوه فال يقال إال َمَدنِيٌ  خاّصة ، والنسبة لإلنسان السالمعليهالرسول  مدينة اسمُ  المدينةُ  وقال الليث :  َمِدينِىٌ  ، فأَمَّ

تِها فهي َمدينيَّة وجارية ِدينيَّةٌ مَ  وحمامةٌ  ، ويقال للرجل العالم  َمَدني ، والنسبة إليها مدينة وكلُّ أرٍض يُبنَى بها ِحْصٌن في أُْصُطمَّ

 ، وقال األخطل : َمدينتِها باألمر : هو ابن بَْجَدتها ، وابن

ِ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية   هريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريرين  مريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريريِ ْه َوَر  يف كريريريريريريريريريَ  َربريريريريريريريريريَ

  
ِه يريريريريريريريريريَ   اتريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ ى ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ لُّ عريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريَ ل  يريريريريريريريريَ وَكريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ

  
 .المدينة الرجُل إذا أتى َمَدنوأي مملوكة والميم ميم مفعول ،  َمدينةٌ  أي العالم بأمرها ، ويقال ِلألََمِة : مدينةٍ  ابن

ْمن قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي :: دمن  ُدوا من آثار البَقَر وغيره قال : الّدِ ْمنو ما َسوَّ در اسم للجنس  الّدِ اسم للجنس مثل الّسِ

َمنو  ِسْدَرةٍ وِسَدٍر. مثل : َدِمنو ِدْمنَة جمع الّدِ

َمنِ  إياكم وَخْضَراءُ »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  .«قال : المرأةُ الحسناُء في َمْنبِِت السَّْوءِ  ؟، قيل : وما ذاك الّدِ

َمن ف أن تكوَن لغيِر ِرْشَدةٍ ، وإنما جعلها َخْضراءوقال أَبُو ُعبيد : أراَد فساد النسب إذا ِخي  ِدْمنَة تشبيها بالبقلة الناضرة في الّدِ

ْمن البَعَر ، وأصلُ  نُه ما الّدِ ، يقول :  ِدْمنَةٍ  اإلبل والغنم من أبعارها وأبوالها ، فلما نبَت فيها النباُت الحسُن وأصله في تَُدّمِ

 فمنظرها أنيٌق حسٌن.

 لحارث :وقال ُزفر بن ا

َرى  ِن الريريريريري ريريريريريريَّ ى عريريريريريلريريريريريى ِدمريريريريريَ ْرعريريريريريَ َ
ه  املريريريريري بريريريريريريري  لريريريريريريْ ْ  يريريريريريريَ  قريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريَ زاُّا   الريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريوِس كريريريريريريمريريريريريريريا هريريريريريريِ ى مسريريريريريريَ بريريريريريريريْ ريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
ْمنَةُ  وقال الليث :  .ِدَمنٌ  أيضا ما اْنَدَمن من الِحقد في الصدر وجمعها الّدِ

ْمنَةُ  أبو ُعبيد عن الكسائي :  عليه. َدِمْنتُ  وقد ِدَمنٌ  الذَّْحُل وجمعها الّدِ

ْمنُ  وقال الليث : ين عند الَحْوض فَتَلَبَّد  الّدِ ْرقِين وصار ِكْرسا على وجه األرض وكذلك ما اختلَط من البَعَر والّطِ ما تَلَبََّد من الّسِ

 وقال لبيد :

اِده  ِن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى َأْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ خ  الريريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريريْ  راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل   بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريلُّ ريريريريريريريريريريريريريح َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْمنَة ِدَمنا قلت : وتَْجمعُ   قال لبيد : الّدِ

   ِدَمٌن  رََُّ بع  َعْه  أَنِيسها 
ناد : ه .الدَّمانُ  أبو عبيد عن األصمعّي : قال : إذا أْنَسغَْت النخلةُ عن َعفٍَن وَسَواٍد قيل : قد أصابها  وقال : وقال ابن أبي الّزِ
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 .األَدمان  
 وقال شمر : الصحيح إذا اْنَشقَِّت النخلةُ عن َعفََن ال أَْنَسغَْت.

 أَْن تُْقَطع الشََّجرةُ ثم تَْنبُُت بعد ذلك. اإلْنَساغُ وقال : 

نَ  ويقال :  إذا َغِشيَه ولَِزمه. تَْدِمينا فالٌن فِنَاَء فالن َدمَّ

 وقال كْعب بن زهير :

ى األمريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريَة ال َأ ريريريريريريريريريريريريون  وال أ َرى   أَْرعريريريريريريريريريريريريَ

  
َة اإل ريريريريريريريريريريريريريواِن   ْرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن  عريريريريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريريريري ا أ َدمريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 البَعَر. َدْمنِ  الخمر : الّذي ال يُْقِلع عن شربها واشتقاقه من ُمْدِمنُ والشُّْرَب والخمَر إذا لزم ُشْربها ،  يُْدِمنُ  ويقال : فالنٌ 

 اسم موضع ذكره تميم بُن أبي ُمْقبِل فقال : َمْنَددُ : مند 

اَء بريريريريريريريريعريريريريريريريري  ِ قريريريريريريريريامريريريريريريريرية   ن َد ريريريريريريريريَْ اَر مريريريريريريريريِ ا الريريريريريريريري َّ فريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريرياوِ     تريريريريريريريريريَ َ د  مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ْي مريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ َ اٌج  ريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريَ   عريريريريريريريريريَ

  
 َمْوِضع. َمْنددٌ وَخْلفَاَها نَاِحيتَاَها ، من قولهم : فَأٌْس لها َخْلفَاِن ، 

 بد ف 
 .فدم أهمل. د ف م.

ة والكالم ، والفعل الفَْدمُ  قال الليث : شيٌء تَُشده العَجُم على  الِفداموقال :  .فُدمٌ  والجميع فَُدم فَدامة من الناس العَيِيُّ عن الُحجَّ

 وأنشد : َمْفدومو ُمفَدَّم فإنَّه ِمْصفاةُ الكوز واإلبريق ونحوه ، إبريق الِفدام ، وأما فِدامة أَفواهها عند السَّْقيِ ، الواحدةُ 

   م َف مٌة قريزّا كَأنَّ رِقَاهَبا 
ون يوم القيامةو  .بِالِفدام أفواُهكم ُمفَدَّمةً  في الحديث : إنكم َمْدُعوُّ

 الّذي يُْجعل على فم اإلبرق. بالِفدام يعني أنهم ُمنِعوا الكالم حتى تَكلَم أفخاذُهم فََشبَّه ذلكقال أبو عبيد : 

 .الِفَدام ، ووجه الكالم الَجيّد : الفَدَّام قال أبو عبيد : وبعضهم يقول :

 تشبيها به. فَْدمٌ  : الدَُّم ومنه قيل للثقيل : الفَْدمُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 من الثياب : المْشبَعةُ ُحمرةً. الُمفَدََّمةُ  :وقال شمر 

 وقال أبو ِخَراش الُهَذِلّي :

لريريريريريريريريريريواو  َزيريريريريريريريريريريَّ اأب  تريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ ال  ذا الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري   ال بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
  ُِ ْ راِ  املريريريريريريوِ   َّريريريريريريريالريريريريريريريِك الريريريريريريفريريريريريريريَ مريريريريريريَ َ ى غريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
إذا أُشبع َصْبغُه ، وُسقَاةُ  ُمفَدَّم وثوبمأخوذ منه ،  المفَدَّموالثقيُل من الدَّم  الفَْدمُ ويقول : كأنما ترقنوا في الحرب بالدَّم الحالك 

 .ُمفَدَّم واإلبريق الّذي يسقى منه الشَّْربُ  ُمفّدم أفواههم ، فالساقي فَدَّموا األعاجم المجوس إذا َسقَْوا الشَّْربَ 

 انتهى وهللا أعلم.
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 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الدال

 [ابب الدال والتاء]

 (وا يء)د ت 
 ن وجوهه : وتد ، تيد ، تود ، تؤدة.استعمل م

 .الَوتُِد َمْوتودٌ و واتِدُ  يا تِِد الَوتِد ويقال : [7النبأ : ] ((7دًا )َواجْلِباَل َأْوات) . قال هللا جّل وعّز :الَوتُِد أوتادا يجمع: وتد 

 .وتَدو َوتِدٌ  ِلقرب مخرجيهما وفيه لغتانَوِدٌد فقَلبوا إحدى الدالين تاًء  : َودٌّ كأنهم أرادوا أن يقولوا : للَوتِد ويقال

 : أي رأٌس ُمْنتَِصٌب. وقال الراجز : َوتٌِد واتِدٌ  األذن هنَيَّةٌ ناِشَزةٌ في ُمقَدَِّمها. ويقال : َوتدُ  وقال األصمعّي :

   الَقْه على املاء ج َذيال َواِت ا  
 : فالن ِرْجلَه في األرض إذا ثبَّتها. وقال بشار َوتَّد ويقال :

َ  يف األرو   لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريريرينَي وتريريريريريريريريريريَّ

  
الِن   هريريريريريريريريريريريريريْ ٌت أَْرىَب عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى ثريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريِ  . ثريريريريريريريريريريريريريَ

  
، إذا  اتَّأَُد يتَّئُد اتآدا يا فتى وقد اتَّئِدْ  بمعنى التأنّي في األمر فأصلها ُوَؤدة فقُِلبْت الواو تاء ومنه يقال : التَُّؤدة وأما: تؤدة [ ـ تود]

 تَأَنَّى في األمر.

فق. يقال : : التَّيدُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي ::  [تيد] وهي الَخَشبَاُت  تَْوِديةٌ  فواحدتها التَّواِدي يا هذا أي اتَّئِِد. وأما تَْيَدكَ  الّرِ

ْت لئال يَْرَضعها الفصيُل ، ولم أسمع لها  ة بفعل ، والخيوُط التي تَُصرُّ بها هيالتي تَُشدُّ على أَْخالف النَّاقِة إذا ُصرَّ  األِصرَّ

 ، وليست التاء بأصلية في شيء من هذه الحروف. ِصرارٌ  واحُدها

 [ابب الدال والظاء]

 (وا يء)د ظ 
 أهمل الليث بن المظفر وجوهها.

 . وأنشد :َدأَظاأَْدأُظهُ  الِوعاَء وكل ما مألْتُه َدأَْظهُ  وقال أبو زيد في كتاب الهمز ::  [ظأد ]

هريريريريريريريريريريريرين احملريريريريريريريريريريريريض  و  لريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريَ ْ  فريريريريريريريريريريريريَ ى َأعريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
ْر. و    الريريريريريريريريريريريريري َّْأظ  مسريريريريريريريريريريريريريىت مريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريرينَّ غريريريريريريريريريريريريريَ

  
َمن واالمتالء يقول : ال يُنَحْرَن نَفَاَسةً بِهنَّ لسمنهن وُحْسنهن. الدَّأظ وقال ابن السكيت وأبو الهيثم :  الّسِ

ن َغْرض بالضاد قال : وهو ال يكون في جلودها نُقصان ، قلت : وروى الباهلي عن األصمعّي أنه رواه : والدَّأْض حتى ال يكو

 وقال أيضا يجوَز في الحرف الضاد والظاء معا.
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 وقال أبو زيد : الغْرض هو موضع َماٍء تََرَكتْه فلم تجعل فيه شيئا.

 [ابب الدال والذال]

 (وا يء)د ذ 
 استعمل من وجوهه.

 ال يكون إال إناثا ، وهو القَطيُع من اإلبل ما بين الثالث إلى العَْشر. الذْودُ  قال الليث :: ذود 

فأنَّثَها في  «من اإلبل صدقة ذود ليس مما دون خمس»:  وسلمعليههللاصلىقال النبي وقلت : ونحو ذلك حفظتُه عن العرب ، 

 .ذود قوله خمس

 من اإلبل بعد الثالثة إلى العشرة. الذود أبو عبيدة عن أبي زيد :

 : ما بين الثنتين إلى التِسع من اإلناث دون الذكور ، وأنشد : الذَّْود شِمر قال أبو عبيدة :

يريريريريريريريريريريريْ   هريريريريريريريريريريريا وبريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ اَ  بريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ  َذْود  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نْي   تريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ ع و   اثريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريرينَي ِتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 يري ْفِليلريَلا ِمْن َعْيلة  ودْين 

 إبل يَُدل على أنها في موضع اثنتين ألَنَّ الثِّْنتَْيِن إلى الثَّْنتَيِن جْمع. الذود إلى الذود قال : وقولهم :

 ثالث مرات. الذّْودِ  َوهي أكثر من َذْودِ  جمع األْذوادُ وقال : 

 الواحدة الناقة ، «من اإلبل صدقةٌ  َذْودٍ  ليس في أقل من خْمِس »قوله :  في وسلمعليههللاصلىوقال أبو عبيدة : قد جعل النبي 

 ال يكون أقل من ناقتين. الذودو، ثم قال :  ذودا

عشرا من النوق ، ولكن هذا ِمثُْل ثالثة فِئة يَْعنون به ثالثة ، وكان َحدُّ ثالثِة فئٍة أن يكون جمعا ، ألن  َذْودٍ  قال : وكان َحدُّ خمِس 

 الفئة جمع.

 ما أشبهه.قلت : هو ِمثُْل قولهم : رأيت ثالثةَ نَفٍَر وتسعةَ َرْهط و

 أْذوُده فالنا عن كذا وكذا ذُدتُ  ثالثة أَْبعرة إلى خمَس َعْشَرة. قال : والناس يقولون إلى العشرة ويقال : الذّْود وقال ابن شميل :

 الثور قَْرنُه. ِمْذَودو،  َمذودٌ  وهو ذائد إذا َطَرْدتَه فأنا

 وقال زهير يذكر بقرة :

 ِمْذَوِد َيذ هبا علها أَبْسَحم و   
 الرجِل ِلسانُه. وقال عنترة : ِمْذَودُ و

يريريريريريريريا م مريريريريريريريِ ِّ و ْن كريريريريريريريلريريريريريريريه  انئريريريريريريريِ يريريريريريريريْأتريريريريريريرييريريريريريريريكريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يت   يريريريريريريْ َ ى د ون بريريريريريريريَ لريريريريريريلريريريريريريريْ ذَوِدي و د  ريريريريريريريان  الريريريريريريعريريريريريريَ  مريريريريريريريِ

  
 .ِمْذَوُده قال األصمعّي : أراد بِمذوِده لسانَه ، وبَْيته شَرفَه. وَمْعلَُف الدابة

 : والمَراُد المرتَع. الَمَذاد وقال ابن األعرابّي :

 وأنشد فقال :

   ال َ ِْبَسا اََّْوساَء يف املَذاِد 
 . وهذا كقولك : أْطلَبُت الرجلَ تذود الُمعين لك على ما المذيدُ وإذا َطردتَها ، قال :  أَْذودها ذْودا اإلبلَ  ذُْدتُ  ويقال :
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َته على مَسْل  انقت َته َأَعلريْ  ه وقال الراجز : ذا أعلَته على طَِلبِته وَأمْسَلبريْ
   انديه  يف ال ُو َأاَل م ِذي ا 

 [ابب الدال والثاء]

 (وا يء)د ث 
 [.مستعملة]ديث ، داث ، ثدى ، ثأد : 

ئْثُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي ::  [دأث] ْعثُ  : الِحْقُد الّذي ال يَْنَحلُّ وكذلك الّدِ  .الّدِ

 إذا أكلته. َدأْثا الطعام َدأَثْتُ  أبو عبيد عن األموي :

 .َدأْث : األثقال واحدها األدآثووقال أبو عمرو : 

 وقال رؤبة :

ث  و  َك املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريِ ْومريريريريريريريريِ ْه يف قريريريريريريريريريَ   ْن َفةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ث   ر أْد ل هلريريريريريريريريريريريريريريا َد ئريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريرين  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا أَثْقَلَه ، واإلْصُر الثِّقل. َدَعثه بوزن َدَعاِعث من

اُد على أهله ، والّذي ال يغار على أهله الدَّْيبُوثُ و الدَّيُّوثُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: ديث  الِقيادة ،  التَّْدييثُ و،  َديُّوث القَوَّ

ق إذا ذُلِّل حتى َذَهبَْت ُصعُوبته ، وَطريق ُمَديَّثٌ  وَجَملٌ   إذا ُسِلَك حتى وضَح واستبان. ُمَديَّث وُمنَوَّ

ا حديث َعِلّيٍ في ذي الثَّديين ضخمة ياءثَدْ  المرأة ، وامرأة الثَّْدُي ثَْديُ : ثدي  المْقتول بالنَْهَروان ، فإن أبا عبيد حكى  الثَُّديَّة ، وأمَّ

، قد ذهب أكثره فَقلَّلها ،  ثَْدي ُمذكَّر ألنها بَقيَّة الثَّديُ و،  ثَْدي بالهاء ، وإنما هي تصغير الثَُّديَّة عن الفراء أنه قال : إنما قال : ذو

إذا َغدَّاهُ ،  ثَدَّاهُ وإذا بَلَّه ،  يَثِْديهو ثََداه يَثُْدوه إذا اْبتَلَّ ، وقد ثَِدَي يَثَْدىى َحْيَمة وُشَحْيَمة فأَنََّث على هذا التأويل ويقال :كما يقال : لُ 

َِّقُد بها النار الواحدة الثُدَّاءُ و اُخ وعلى أصله قشور كثيرة ، تَت  .ثُّدَّاَءةٌ  نَْبٌت في البادية. ويقال له : الُمَصاص والُمصَّ

 قلت : ويقال له بالفارسية : بهراة دليزاد.

. الثَّئِيدُ والنََّدى نفسه ،  الثَّأَدُ  أبو ُعبيد :: ثاد   المكان النَِّديُّ

 لنا َمْوضعا أي اطلبه. أَِصبْ  : قيل لبعض األعراب :وقال شمر : قال األصمعّي 

 .ثَئِدا َمئِدا فقال رائدهم : وجدت مكانا

 النََّدى والقََذر ، واألمُر القبيُح. الثَّأَدُ  وقال ابن األعرابّي :

 العُيوب ، وأصله البَلَُل. األثْآدُ  وقال غيره :

 َمأٌْد كأنَّه أَْسُوُق نِساِء بني َسْعٍد. ثَأْدٌ  دا فجاء وقال : ُعْشبٌ بَعَثوا َرائ وقال ابن السكيت : قال زيد بن ُكثَْوة :

 وقال رائد آخر : َسْيٌل وبَْقٌل وبُقَيل فوجدوا اآلخر أعقلهما.

 األَمة. الدَّأثاءُ و الثَّأََداءُ  أبو ُعبَيد عن الفراء :
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 . قال الكميت :َدأْثَاءُ و ثَأَْداءُ  قال أبو عبيد : ولم أسمع أحدا يقول هذين بالفتح غير الفراء ، والمعروف

او  ا بريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ َْداَء ملريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رِ   ِة كريريريريريريريريريريلُّ َوتريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَّ ا  أَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِمثال َسعَاَدةٍ. ثَآدةٌ  الَخْلق أي كثيرةُ اللَّحم ، وفيها لَثَأَْدةُ  شمر عن ابن شميل : يقال للمرأة إنها

 أي لم أكن عاجزا. ثأْداء وقال ابن زيد : ما كنُت فيها ابن

مادة : لقد اْنَكَشفْت وما كنَت فيها ابن وقال غيره : لم أكن بَخيال لَئيما ، وهذا المعنى أَراَدهُ   الّذي قال لعمر بن الخطاب عام الرَّ

 أي لم تَُكْن فيها كابن األمة لئيما ، فقال : ذاك لو كنُت أنفق عليهم من مال الخطاب. انتهى وهللا أعلم. ، ثأداء

 ابب الدال والراء

 (وا يء)د ر  مع حرف العلة
 [.مستعملة] دور ، دير ، درى ، أدر ، درأ ، ردى ، ورد ، ودر ، ردأ ، رود ، ريد ، رأد :

اِريُ  قال الليث ::  [ديرـ  دور] ارُ  : الدَّهر الَدوَّ  باإلنسان. الدَّوَّ

 .َدّواِريُ  قال العجاج : والدهُر باإلنسان

ة الواحدةُ  َدْوَرةً َداَر  ويقال :  َدْورِ  واحدا من َدْورا قد يكون َمصدرا في الشعر ، ويكون الدَّْورُ و،  يَُدورها واحدة ، وهي المرَّ

به ،  ِديَر ، تقول : الدََّوران أن يأخذ اإلنسان في رأسه كهيئة الدَُّوارُ والَخْيِل وغيره ، عاٌم في األشياء كلها ،  َدْورِ والعمامة. 

، ومنه قول امرؤ  الدََّوار به ، واسم ذلك الصنم والموضع يَدورون َصنَم كانت العرب تْنِصبُه ، يَجعلون موضعا حوله الدََّوارو

 القيس :

   َعَذاَرى دَوار  يف م الء م َذيَِّل 
ار ، وقد يثقّل فيقال : ُدَوارٌ  ويقال :  .ُدوَّ

 .الدوائُل تدولو الدَّوائُِر تدوروأي َدْولَة ،  [52المائدة : ] (ُتِصيَبنا داِئَرة  ََنْشى َأْن ) وقال أبو عبيدة في قول هللا جّل وعّز :

 َديَرٌ  على القلب. ويقال : آدرُ  ويقال : .ِديرانٌ و أْدُؤرو أَْدُور . وفي الجمع القليلُدورٌ و،  ِديَارٌ وَ ،  َدارٌ  سلمة عن الفراء يقال :

 .أَْدِوَرةٌ و،  ِدَوارٌ وَ ،  أَْدَوارٌ و،  ُدورانٌ و،  دورٌ و،  ِديَرةٌ وَ  َداَراتٌ وَ ،  ِدْيرانٌ و،  أَْديارٌ و،  ِديَرةٌ و

 في الرمل. الدَّْير الدارات ثعلب عن ابن األعرابّي :

 الدائرةوقال :  .َمداره الفَلك في َمدارِ  ، ويجعل اسما نحو كالدََّوران َمْفعٌَل يكون موضعا ، ويكون َمصدرا المدار وقال الليث :

 التي تُتََّخذ في الدارات ، نحو َدارةٌ  به شيٌء يَْحُجُره فاسمه يدارُ  القمر ، وكلُّ موضعُ  الدَّارةُ دارةُ و،  المستدير كالحْلقة أو الشيء
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 املباطح َوحنوها َيعل فيها اْ مر  وأنة  :
ا لريريريريريريريريريريريرياِف َداَرهتريريريريريريريريريريريريِ رى اإلَوُِّّيريريريريريريريريريريريريَن يف َأكريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا الريريريريريتريريريريريِّ   َ يريريريريريْ نْيَ يريريريريريريريَ ى وبريريريريريَ ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ور  فريريريريريريَ لريريريريريريْ ريريريريري   نْب  مريريريريريَ

  
ادا أَْلقَى ُسْنبُلَهُ بين يدي تلك اإِلَوّز فَقَلَعت َحبّا من سنابله فأكلت الَحبَّ واْفتََحصَ   ْت التِّبَن.وقال : وَمعنى البيت أنه رأى َحصَّ

ا  دارُ  الفناِء واآلخرةُ  دارُ  والدنيا .دارهم فاسم جامٌع للعَْرَصة َوالبِناء والَمحلَّة ، وكلُّ موضع َحلَّ به قوم فهو الدار قال : َوأَمَّ

ك قال  الدار همزت ألن األلف التي كانت في أَْدُؤرٍ  ثالث السالم الجنة ، وقلنا : داروالقَراِر ،  صارت في أْفعُل في موضع تحرُّ

 ، ويقال : ما َديَّاروَ  َدْيَرانِيٌ  ه ويعمرهالنصارى ، وصاحبه الّذي يَْسُكن الدَّْير َدْيرُ و: فأُلِقَي عليها الصَّرف ، ولم تُردَّ إلى أَصلها ، 

ارةُ وَ الشؤون ُمعالجتها ،  ُمَداَوَرةوَ ،  َداَر يَُدور ، أي ما بها أحٌد وهو فَْيعَال من بالدار َديَّارٌ  ِمن أَدوات النّقاش والنَّجار لها  الدَّوَّ

ان وتَْنفَِرَجان لتقدير  .الدَّارات ُشْعبتاِن فَتَْنَضمَّ

 .الدُّوَرةُ  وسطها فَْجوةٌ وهي ُمْستَِدير رملٌ  الدَّاَرةُ  األصمعّي :

 وربما قَعَدوا فيها وشربوا. الدَّيِّرةُ و الدَّواَرةُ و الدُّوَرةَ  وقال غيره : هي

 وقال ابن مقبل :

تريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ وهريريريريريريريريريَ رأب َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  و جريريريريريريريريري  ا بريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريِ  عريريريريريلريريريريريى فريريريريريتريريريريرييريريريريريريريل ذ ل   لريريريريريِ م  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َدسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َدارةٌ  : للّدارِ  ويقال

بَْعَرى :  وقال ابن الّزِ

   ر  فوَق دارِته ي لادي و   
 َوْشيٍ. َداراتُ  أُُزٌر فيها الُمَداراتُ و

 وقال الراجز :

 ذ و م  ارا   على   ْصِر و   
 وقال الجعدّي : .داِرينَ  العَطَّار. يقال : إنه نُسب إلى الدَّاِريُ و

ِك دا ن ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِن مريريريريِ جريريريريريريريَ لريريريريْ َي فريريريرييريريريريهريريريريريريريا فريريريريِ  أ لريريريريْ ريريريريِ

  
رُِِ   ل  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ ن فريريريريريريريريريري  ٌج مريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  ريريريريريريريريريرين وفريريريريريريريريريِ

  
 الّذي ال يَْبرح وال يطلب معاشا. وأنشد : الدَّاِريُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ون  ارِيريريريريريريريريريريريُّ ْ رك الريريريريريريريريريريري َّ ْث قريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريال يريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريريريريَ

  
ون   يريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريِ اَب الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري  َّن  املريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  َذوو  اجلريريريريريريريريريريِ

  
ارةٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال : ارةٌ لكل ما لم يتحرك ولم َدوَّ ارةٌ  ، فهو َدارَ و، فإذا تحرك  يَُدرْ  وقَوَّ  الدائِرةُ و،  نُوارةو ُدوَّ

اةٌ   .ِديَّرةٌ و َدائرةٌ والتي تحت األنف يقال لها َدوَّ

 به. أُديروبالرجل  ِديرَ  أبو عبيد عن الكسائي :

 .دائرة الخيل ثماني عشرة دوائر الرأس ، وقال أبو عبيدة : ُدوار من

 يُْكَرهُ منها الهقعَةُ وهي التي تكون في
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ِ  ،  دائرأبو ع ْر. َُّْورِه ،  اِ س هي اليت تكون  ريريه اجلريرياِعرتنْي     دائرأبو ال ريرياِلِع هي اليت تكون  ريريه اللِّبريريْ اللريريَّ
، قالوا :  دائراتن اللَّ اأِب يف وسريريريري  اجلبهة ، وليسريريريريه ت ْكَره  ذا كانه وامس أب  ، فإن كان هلاك دائرأبو الَفائَلَتنْي ، 

 يست ير رأس اإلنسان ، الةعر اّلذي دائرأبو غت مكروهة ،  ال وائر فرس ن يٌح وهي مكروهة ، وما سوى هذه
 ال ْرن.على 

ت  الحافر ما أحاط به من الثُّنَن. دائرةو،  دائِرتُه يقال : اقشعرَّ

 عن األمر ، إذا طلبَت منه تَْرَكه ، ومنه قوله : أََدْرتُهوفالنا على األمر ، وأْلَصتُه عليه إذا حاولََت إلزامهُ إياه ،  أدرتُ  ويقال :

 أ ديريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريم و يريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريرير ونريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامل  

  
ني الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ و   َ أب  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ِف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامل  جريريريريريريريريِ  نْي واألنريريريريريريريريْ

  
 ، «األنصار َخْيرٌ  دور بني عبد األشهل ، وفي كل دورِ  بني النجار ، ثم ُدورِ  األنصار : دورِ  أال أُنبئكم بخير»في الحديث : و

 .دارا ههنا قبائل اجتمعت كلُّ قبيلٍة في محلٍّة ، فسميت المحلَّة الدُّورو

 أي ما بقيت قبيلة. «إال بُنَِي فيها مسِجد دارٌ  ما بقيت»في حديث آخر : و

 .رُ آدَ  فهو أَِدَر يأَْدرُ  نَْعٌت ، وقد اآلَدرُ واسم تلك الُمْنتفَخة  األُْدرةُ ومصدران ،  األََدرُ و األَدَرةُ  قال الليث :: أدر 

 .ِدْرياو ِدَرايَةً و َدَرى يَْدِري َدْريا قال الليث : يقال :: دري 

،  أَْدِري في موضع ال أَْدرِ  ، أي من غير ِعلم ، والعرب ربما حذفوا الياَء من قولهم : ال ِدْريَةٍ  ويقال : أَتى فالٌن األْمَر من غير

 واألصل يَْسِري. [4الفجر : ] ((4) ا َيْسرِ َواللَّْيِل ِإذ) يكتفون بالكسرة فيها كقول هللا جّل وعّز :

 إذا َختَْلتَه وأنشد : أَْدريه َدْريا فاُلنا َدَرْيتُ  ابن السكيت :

  ِ تريريريريِ يريريريريْ ْ تريريري   ْذ َرمريريريَ ْ  أَْقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريإن كريريريلريريريريريريريِه قريريريريريريريَ

  
ْ رِي    بسريريريريريريريريريريريريريريهمريريريريريريريك فريريريريريريريالرامي يصريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريري   وال يريريريريريريريَ

  
 إذا َخاتَْلتَه. َداَريتُه أي ال يَْختُِل وقد

 وقال الشاعر :

اء فريريريريريريريريإنريريريريريريريري   بريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريإْن كريريريريريريريريلريريريريريريريريه  ال أَْدرِي الريريريريريريريرييتريريريريريريريريِّ

  
اب الريريريريريريريريريريري َّواهريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا   أَد سُّ هلريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريري ُّ

  
 وقال الراجز :

َف تريريريريريريريريريريريريريريريريريراين أَذَّرِي أو أَدَّرِي وَ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    رَّاِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ َرري و غريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ََّرى غريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ي تراَب المعِدن ، ويختل هذه  ْت أي َغفَلْت.اذََّرى اْفتَعَل من َذْريُت ، وكأَنَّهُ بُذّرِ  المرأة بالنظر إليها إذا اْغتَرَّ

 ، غير مهموز دابة يَْستَتُِر بها الّذي يَْرمي الصيد ليصيَده. الدَِّريَّةُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 .دَرْيتُ و الدَِّريَّة ادََّرْيتُ  يقال : من

 مهموزة الّدِريئَةُ  قال وقال األصمعّي :
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 الرامي عليها.اَّل ة اليت يريَتعلم 
 البعيُر يَْستَتُِر به من الوحش ، يُختل حتى إذا أمكن َرْميُه َرَمى. الَدِريَّةُ  وقال ابن السكيت :

 نحو الصيد ، وأنشد قول عمرو : تُْدَرأُ  قال : وقال أبو زيد : هي مهموزة ألنها

ةٌ  اِ  َدرِيريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ ه  كريريريريريريريريريريَأين لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريَ

  
رَّ ِ   ْرُ وفريريريريريريريريريريريريَ ل عريريريريريريريريريريرين أَبريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياء جريريريريريريريريريريريَ   أ قريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريِ

  
 وأَنشد غيره في همزه :

ه  تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ   ذا ادَّرَأ وا مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْرد  َرمريريريريريريريريريريَ

  
   ِ َُ اَّريريريريريريريريريَواجريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريا ي عريريريريريريريريريَ وهريريريريريريريريريِ ة  تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَ وهريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريِ 

  
 إذا اتَّقَْيتَه. ُمداَرأَة الرجلَ  داَرأْتُ  وقال أبو زيد في كتاب الهمز :

 وال يُماري. يَُداِرئُ  شريكي فكان خير شريك ، ال وسلمعليههللاصلىفي حديث قيس بن السائب قال : كان النبي و

 ، وهي المشاغبةُ والمخالفةُ على صاحبك ، ومنه قول هللا جّل وعّز : َداَرأْتُ  : ههنا مهموزة من المدارأةُ  قال أَبو عبيد :

 من قبلها فال بأس أن يأخذ منها الدَّْرءُ  حديث الشَّعبي في المختَلعة إذا كان يعني اختالفهم في القتيل ، ومن ذلك (فَادَّارَْأُتْ ِفيها)

 .درأته النشوَز واالعوجاج واالختالف ، وكل من دفعته عنك فقد بالدَّْرءِ  يعني

يِد ، يَْعني كان َدْفعُك.بعد هللا َشْغَب المْستَْصِعِب المِ  دْرُؤك وقال أبو زيد : كان َعنِّي يَُرد  ّرِ

 في ُحسن الُخلق والمعاشرة مع الناس فليس من هذا غير مهموز وذاك مهموز. المداراة قال أبو عبيد : وأما

ه كما قال أبو  من ُحسن الخلق مهموزا وغير مهموز ، قلت : المداراةُ  وقال أبو عبيد : قال األحمر : َمن َهَمزه فمعناه االتّقاء ِلشّرِ

 بمعنى َختَْلُت. َدَرْيتُ  الرجل إذا اتَّقَْيتَهُ ، ومن لم يهمزه َجعَله من دارأت : زيد

الناقةُ بَِضْرعها إذا أَنزلْت اللبَن فهي  أَدرأتِ و إذا أّخْرتَه عنه. قلت : أَدرؤه دْرأ عنه الحدَّ وغيره درأْتُ  وقال أبو زيد ::  [درأ]

 .إدراء ُمْدِرىءٌ 

 القَريُب. الدَّاِريُ والعُدوُّ المباِدىء  الدَّاِرىءُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 .ُدرآءُ  يقال : نحن فُقَراء

 .«الحدود بالشبهات إْدَرأوا»قوله :  إذا َدفَْعتَه ومنه أَْدَرؤه َدْرأً  عنّي َدَرأْتُه وقال ابن السكيت :

 [.72البقرة : ] (فَادَّارَْأُتْ ِفيهاَوِإْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفساً )وقال الزجاج في قوله : 

 أي تَدافعتم أي أَلقَى بعُضكم على بعض. فَادَّاَرأْتُْم فتدارأْتم معنى

 أي اليَْنتُه. َداَرْيتُهوفالنا ، أي دافعتُه ،  َدَرأْتُ  يقال :

 عليه اندرأَت وقال ابن السكيت يقال :
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 .ان ريه ، والعامة ت ول : ان راء
 بالفتح : العََوج في العَصا والقَناةِ وفي كل شيء يَْصعُُب إقامته وأنشد : الدَّْرءُ  وقال الليث :

ا لريريريريريريريريَ اِ  الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريبريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نَّ قريريريريريريريريلريريريريريريريريايت مريريريريريريريريِ

  
َ اأِب أن يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريوا َدْرَأانَ    عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري 

  
 ، إذا كان فيه ُكسوٌر وَحَدب ونحو ذلك. ُدُروءٍ  وطريق ذو

 ُدُروءا علينا فالن َدَرأَ  في الحرب ، أي ذو َسعَة وقوة على أَعدائه ، وهذا اسٌم ُوِضع للدَّفع ، ويقال : تُْدَراءٍ  ويقال : إن فالنا لذو

 إذا خرج ُمفاجأة.

ا َكوَْكب  ُدرِ ي  )وقال هللا جّل وعّز :  يءٌ )عن عاصم أنه قرأها  [35النور : ] (َكَأِنَّ بضم الدال والهمزة ، وأنكره النحويون  (ُدّرِ

يءٌ  وقالوا : أجمعون ، يٍل ، يكون من ِدّرِ  أي تَْنَحطُّ َوتسيُر. تَْدَرأُ  ، التي الدَّراِريء بالكسرة والهمز َجيَّد على بناء فِعِّ

يء وقال الفراء : ّرِ  الكوكُب كأنه ُرِجَم من الشيطان فََدفَعه. َدَرأَ  من الكواكب النَّاِصعةُ من قولك : الّدِ

يءُ وفالن أي َهَجم ، قال :  َدَرأَ  وقال شمر : قال ابن األعرابّي : ّرِ على الشيطان ، وأنشد ألَْوِس بن  يُْدَرأُ  الكوكُب المْنقضُ  الّدِ

 ُحْجر يصف ثورا َوْحشيّا :

ه   عريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ َض كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريري ِّّرِيِء يريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريري  ه  طريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريع يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريوب   ريريريريريريريريريريريريََ

  
 الناُر إذا أضاءْت. َدَرأتِ  : يريد تخالهُ فُسطاطا مضروبا. يقال : ُطنُبا قال وقوله : تخاله

، من ذلك ، قال  ُدروؤا الكوكبُ  َدَرأَ وإذا طلَع فَْجأَةً  َطَرأَ وَ علينا فالن  َدَرأَ  قال : ويقال : وأخبرني المنذرّي عن خالد بن يزيد :

 علينا. َدَرأَ  الكوكِب ُطلُوُعه ، يقال : ُدُرء وقال نَُصْيٌر الرازي :

 عليك من مكان ال يُْعلَم به. يدرأ وهو الّذي َدْرءا أبو عبيد عن األصمعّي : جاءنا السيلُ 

 : إذا طلع من حيث ال تَْدِري. َطَرأَ وفالٌن علينا ،  َدَرأَ ووَظْهرا ،  َدْرءا وأخبرني المنذرّي ، عن أبي العباس : جاء السيل

 .يَْدَرأُ دروءا البعيرُ  َدَرأَ  وقد َداِرىءٌ  أبو عبيد عن األصمعّي ، قال : إذا كان مع الغُدَّةِ وهي طاعون اإلبل َوَرٌم في َضْرعها فهو

إذا  َدَرأَ و تِه َرَجْوا أن يَْسلَم ، قال :البعير من ُغدَّ  درأ مثله ، شمر عن ابن األعرابّي : إذا الدَّاِرئِ  وقال أبو عمرو والكسائي في

 َوِرَم نَْحُره.

 مثله. َداِرئ وناقة دارئ وقال غيره : بعيرٌ 

وحجمها نُتوؤها ، والَمَراُق  َدْرءا إذا أخذتْها الغُدَّةُ في َمراقها واستبان َحْجُمها ويسمى الَحْجمُ  داِرئ وقال ابن السّكيت : ناقةٌ 

 بتخفيف القاف َمْجَرى الماِء من َحْلقها ،
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 وأنة  غته :
وِف  كريريريريريريريريريريريري     أيريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري َّارِ  كريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريْ

  
َة اجملريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريوِف و   لريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ ي مريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِّ

  
َوِضيَن البعير إذا بسطته  درأتُ و له وَساَدةً إذا بََسْطتَها له ، َدَرأْت والمْنكوف الّذي يَْشتكي نَكفَتَه ، وهي أصُل اللِّْهِزَمِة ويقال :

 ، ومنه قول المثَقَّب العَبِدي : داريتهوفالنا الوضين على البعير  َدَرأت على األرض ثم تركته عليه لتشده به وقد

يريريريريريريريريريريريري    تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريول   ذا َدرَأ   هلريريريريريريريريريريريريا َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه أبريريريريريريريريريريريريريريريريريري ا وِديريريريريريريريريريريريريريريريريريري     أهريريريريريريريريريريريريريريريريريريذا ِديريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه ، وقال الليث : أْدَرأُ  ويقال : اللهم إني ي ِلتَْكِفيَني شرَّ  َسرَخاَره. َحِديدة يَُحكُّ بها الرأُس ، يقال لها : الِمْدَراةُ  بك في نَْحر َعُدّوِ

 بغير هاٍء ويَُشبَّه به قَْرُن الثور ومنه قول النابغة : ِمْدرىً  ويقال :

َذهريريريريريريريا ْ َرى فريريريريريريريأَنريفريريريريريريريَ َة  ملريريريريريريريِ كَّ الَفرِيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِر  ذْ   يريريْ ريريِ  بريريريَ

َن املريري فريريي مريرين الريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ طريريعريريْ   َيةريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يَُحك به رأَْسه فَنظَر إليه رجٌل من َشّقِ بابِه فقال له : لو علمُت  ِمْدًرى أنه كان في يده»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

دْت حتى صارت، وربما قالوا ِلْلِمْدراة َمْدريةٌ وهي التي  الِمْدَرى َمَداَرى وجمع ، «أنك تنظُر لََطعَْنُت في َعْينك  .ِمْدَراةً  ُحّدِ

انيَّ أنه أنشده :  وأخبرني المنذرّي عن الَحرَّ

هريريريريريريريريرياو  جريريريريريريريريري  َ رَّاأب مريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َوار مريريريريريريريريري   ال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م   يتريريريريريْ ري مريريريريرين الريريريريريلريريريريريَّ ذي َيريريريريريَْ ل  الريريريريريفريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريّ  مريريريريريِ ريريريريريريريْ

  
اةٌ  قال : وقوله : ، وهي َشْذرة ِمن فِضة كاللؤلؤ ، َشبَّه  الفريدة جمع الفَريدُ ومن ُطول َشعرها قال :  الِمدَرى كأنها ُهيِّئَتْ  ُمدرَّ

 بياَض أجساِدها بها كأنها الفضة.

 .ُدرآءُ  العَدُو الُمباِدي القريب ونحن فقراءُ  الدَّارئ سلمة عن الفراء قال :

ْود قال الليث ::  [رأدـ  ريدـ  رود] ، والمعنى واحد ،  يرتادهولنا الكأل والمنزَل  رائدا يَُرود ، يقال : بَعَثْنا الرائِد مصدُر فِعل الرَّ

 أي يْنُظُر ويَْطلُُب ويختار أفضلَه.

 ال يَْكِذُب أهلَه ، يُضرُب َمثاَل ِللَّذي ال يَْكِذب إذا َحدَّث. الرائدُ  ، ومن أَمثالهم : رائدهم أي راَدهم قال : وجاء في الشعر : بعثوا

 .اْرتيادا لَُهمْ  اْرتادَ و،  ِريادا نزالَمْرًعى أو م يَُرودهم أهله َرادَ  ويقال :

 مكانا َدِمثا لَيِّنا ُمنَحِدرا ِلئال يَْرتَدَّ عليه بوله. يرتاد أي «لبوله فَْليَرتَدْ  إذا أراد أحدكم أن يَبُولَ »في الحديث : و

ائد أبو عبيد عن أبي زيد :  العُود الّذي يَْقبِض عليه الطَّاِحن. الرَّ

يدةُ وذي ال منزل له ، الّ  الرائدوقال الليث :   اسم يُوَضُع َموضع االْرتِياد واإلرادة. الّرِ

يَدانةُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  : الريحُ  الرَّ
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 ال َّيَِّبة .
 لَيِّنة الهبوب وأنشد : َرْيدةٌ  وقال غيره : ريح

   َجَرْ  عليها ك لُّ ريح َرْيَ أب  
 وأنشد الليث :

ْه لريريريريريريريه  حريريريريريريريَ فريريريريريَ ن مسريريريريرييريريريريريريريث  مريريريريريريريا نريريريريريريَ   ذا رِيريريريريريريريَ أٌب مريريريريريِ

  
ه   لريريريريريريريريريري  َواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريٌل يريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَ ر َّ  أاته  بريريريريريريريريريريِ

  
 أَْيضا. ُرود قال ويقال : ريح

اَدةُ  وقال األصمعّي : أدةو، قال :  َرادت ترود َرَوَدانا وتَُطوف ، وقد ترود من النساء غير مهموز التي الرَّ ُؤوَدةُ وبالهمزة  الرَّ  الرُّ

 وهو تَثَنِّيها من النَّْعمة. تََرؤدا الجاريةُ  تَرأََدتِ  كل هذا السِريعةُ الشباب في حسن ِغَذاء ، وقال غيره :على وزن فُعُولة 

أْدُ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :  ، والمرأة أْرآد : َرأُْد اللَّْحيِ وهو أصله النَّاتِىُء تحت األذن والجمع الرَّ

ْؤدُ   َراَدتْ وَ إذا تَفَيَّأ وتثنَّى ، قال :  تََرأَّدَ  ، وقد ُرْؤدٌ  في معنى َراَدةٌ  أيضا ، وامرأة أرآدٌ  ابة الحسنة الشباب ، وتُجمعوهي الش الرُّ

كا خفيفا. تَروُد َرَودانا الريحُ   إذا تحركْت وجالْت َونََسمْت تَْنِسُم نََسمانا إذا تحركْت تحرُّ

ْيدُ  الحراني عن ابن السكيت قال :  .ُريُود َحْرٌف من حروف الَجبَل وجمعه الرَّ

ئْدُ وقال :   .أْرآدٌ  أي تِْربها والجميع ِرئْدها التِّرب يقال : هو الّرِ

 وقال كثير فلم يُْهِمْز :

َؤصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   قريريريريريريريريري  درَّعريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريا و   وهريريريريريريريريريي ذا   مريريريريريريريريري 

  
ِس الريريريريريريريري ِّرع  رِيريريريريريريريري  هريريريريريريريريا  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ا يريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَّ وب  لريريريريريريريريَ  جمريريريريريريريريَ 

  
دا في قيامي تََرأَّْدتُ  وقال أبو زيد :  ، وذلك إذا قُمَت فأخذتك ِرْعدةٌ فِي قيامك حتى تَقوَم. تََرؤُّ

أْدُ  وقال الليث :  الضُّحى وهو ارتفاعها. َرأْدُ  : الرَّ

لَ  ْت في اْنسيابها وأنشد : تََرأََّدتِ وكذلك ،  تََرأَّدوَ الضحى  رأْدَ  يقال : تَرحَّ  الَحيَّةُ إذا اْهتَزَّ

جريريريريريريريريريريريريرياع  امريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا َأمٌي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريَأن ُِّمريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   غريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ َرأََّد يف غ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون  مريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، والواحدة دٌ ُرؤْ  في ِمْشيَتِها ، ويقال للغُصن الّذي نَبََت من َسنَته أَْرَطب ما يكون وأَْرخصه : تََرأَّدُ  قال : والجارية الممشوقة

يت الجاريةُ الشابةُ تشبيها به ، قال : ُرْؤَدةٌ  يدو ، وسّمِ  التِّرب مهموز. الّرئْدُ وبال همزة األمر الّذي تريده وتزاولُه ،  الّرِ

 وأنشد : َرْودٌ  : ُرَوْيدُ  أبو عبيد عن أصحابه : تكبيرُ 

ه  اَء ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريتريريريريريريري  حريريريريريريريَ م  الريريريبريريريَ ريريريْ لريريريِ كريريريْ ي وال تريريريَ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ى ر ودِ   لريريريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريرير َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 سمعنا من يقول : وهللا لو أردَت الدراهم ألعطيتك الشعر يَِغبُّ قال : ُرَوْيدَ  وأفادني المنذري لسيبويه من كتابه في تفسير قولهم :

 أْرِود ما الشعر ، يريد ُرَوْيد
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يف موضع الفعل وم َتَصّرفٌة  ر َوْي َ  ال راهم ألع يتك َف ْع الةعَر ، ف   تبني أن أََرْد  : لو الةعر ، ك ول ال ائل
 ُّي ا وأنة  : أَْرِودْ  َُّْي ا كأمنا ت ول : ر َوْي َ  ت ول :

هريريريريريريريريم  ْ ي  أ مريريريريريريريريَّ ا جريريريريريريريري  َّ مريريريريريريريريا ثريريريريريريريريَ يريريريريريريريريّ لريريريريريريريريِ َ  عريريريريريريريريَ  ر َويريريريريريريريريْ

  
ن    ايريريريريريريريريريريِ م مريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريْن و دُّهريريريريريريريريريري 

  
فتحذف السير وتجعله حاال به ، وصف  ُرويدا ، ويقولون أيضا : ساروا رويدا أيضا صفة لقولك ساروا سيرا ُرَويدا وتكون

ير ، ومن ذلك قول العرب : َضعه  .رويدا أي َوْضعا رويدا كالمه واجتزأ بما في صدر حديثه من قولك : سار عن ذكر الّسِ

فهذا على وجه الحال إال أَْن يَْظَهر الموصوُف به  رويدا إنما يريد أن تَقول ِعالجا ُرَويدا للرجل يُعالج الشيءَ  ُرَويدا قال : وتكون

 فيكون على الحال وعلى غير الحال.

زيدا ، فهذه الكاف التي أُْلِحقت  ويدكمرُ وزيدا ،  ُرَويدك يَْلَحقها الكاُف وهي في موضع اْفعَْل وذلك قولك : رَويدا قال : واعلم أن

قد يقع للواحد والجميع والمذكر واألنثى ؛ فإنما أدخل الكاف  رويدا ؛ إنما أُلحقت المخصوَص ألن ُرَويدا ِليَتَبَيََّن المخاَطُب في

 أنهُ ال يَْعني غيره ؛ وقد يقال : حيث ِخيَف التباُس َمن يُْعنَى ممن ال يُْعنَى ؛ وإنما ُحِذفْت من األول استغناء بعلم المخاطب ،

لمن ال يخاف أن يلتبس بمن سواه توكيدا ، وهذا كقولك : النَّجاَءك والَوَحاَك ، تكون هذه الكاف َعلَما ِللمأمورين  ُرَويدك

 والمنهيِّين.

 برويدا الوعيد نصبتها بال تنوين وأنشد : أردت وقال الليث : إذا

يريريريريريريريريرياد ْل  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريراق جريريريريريريريريريِ َ  ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريِ  انر َويريريريريريريريريريْ
  

ه   حريريريريريريريرياِك قريريريريريريريري  قريريريريريريريرياُ انِدبريريريريريريريري  َك  لضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ أَنريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريَ

  
ْن تقول : امِش  اإلروادَ والُمهلة  أَردَت برويدَ  وإذا  .ُرَويدا في الَمْشي فانصْب ونَّوِ

على  أَردتُه أي َراَوْدتُه أصلُها الواو ، أال ترى أنك تقول : اإلرادةُ والمنصوبة قال :  رويدا في معنى أْرِودْ  قال : وتقول العرب :

هي عن نفِسه إذا حاول كل واحد منهما من صاحبه الوطء  راوَدتْهوفالٌن جاريتَه عن نفسها  َراَودَ  أن يفعل كذا ؛ وتقول :

وائدُ وفجعل الِفعل لها ،  [30يوسف : ] (ُتراِوُد فَتاها َعْن نَ ْفِسهِ )والجماع ؛ ومنه قول هللا جّل وعّز :  من الدَّواب التي  الرَّ

 ترتع ومنه قول الشاعر :

ْهراِ  ِمْلها 
 
 َكَأَن َرَوائَ  امل

 الوساد وأنشد : رائدَ  الِوساد إذا لم يَْطَمئن عليه ، ِلَهّمٍ أَْقلَقَه ، وبات رائد ا جاَء وَذهب ، ولم يَطمئن ، ورجلٌ إذ َراَد يَرود ويقال :

ه  لريريريريريريريريريريِ َع َرمسريريريريريريريريريريْ ول  لريريريريريريريريريريه ملريريريريريريريريريريا رََأْ   ريريريريريريريريريريَْ  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري 

  
اد هريريريريريريريرياأَ    هريريريريريريريريريذا رئريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس  الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريُو رَاَد ِوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 دعا عليها بأالَّ تَنام فَيَْطمئن ِوساُدها.

ىالحُ »في الحديث : و ائِدِ  أي َرسوُل الموت «الموت َرائِدُ  مَّ  َمنِزال. ِليْرتادَ  الّذي يُْبعث كالرَّ

 اسم نَْور. الَوْردُ  قال الليث :: ورد 

َدت يقال له :  الشجَرةُ إذا َخرَج نَْوُرها. َورَّ

فرة الَحَسنة ، واألنثى الَوْردُ وقال :   ايَرادَّ يَْوَرادُّ  ، وقيل أيضا : َوُرد وْردة وقد َوْرَدة من أَْلوان الدَّواب ، لَوٌن يَْضِرُب إلى الصُّ

هانِ ) على قياس اْدَهامَّ ، وقال الزجاج في قوله :  ؛ وقيل : فكانت الَوْرد أي صارْت كلون [37الرحمن : ] (َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِ 

يَتَلون في الشتاء فيكون في الشتاء لَْونُه ِخالَف لونِه في الصيف ، وأراد أَنها تتلون  الَورد ، َوالُكميت : َوْردةٍ  كلون فََرٍس  ْردةوَ 

هاُن المختلفةُ. ُن الّدِ  من الفََزع األكبر ، كما تَتَلَوَّ

 يعني ُمشاةً ِعطاشا. [86مريم : ] ((86 )داً َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإىل َجَهنََّم ِورْ )وقال الفراء في قوله : 

 : اإلبلُ  الِوردو،  يُوَرد : الماُء الّذي الِوردُ والقوِم الماَء  الِوْرُد ِوْردُ  وأخبرني المنذرّي عن الحراني عن ابن السكيت قال :

 قال رؤبة : الواردةُ 

   َلْو َدَق ِوْرِدي مسوَضه  مل يريْلَ ِه 
 وقال اآلخر :

 َعْمر و َعْمَر املاِء ِوْرٌد َيْ َ  ه     
 وأنشد قول جرير :

َرَدى  رفريريريريريريريريوا بريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  ال ِوْرَد لريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريريُو  ن مل يريريريريريريريريريَ

  
َ ف    هريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َف عريرين أعريريلريريريريريريرياقريريِ   ذا تريريََكةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 بَرَدى نهُر ِدَمشق.

ى وقد الِوردُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  (َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ واِرُدها) : ، وقول هللا جّل وعزّ  َمورودٌ  الحّمى ، فهو وردتْهُ  يوُم الحمَّ

 اآلية. [71 مريم :]

الناَر فينجو المتِّقي ، ويُتَْرُك الظالم ،  يَِردون قال الزجاج : هذه آيةٌ َكثُر اختالف المفسرين فيها ؛ فقال جماعة : إن الخلق جميعا

ُدوَر ، ودليل من قال هذا قوله :  الُوُرودَ  قد َعِلمنا وكلهم يدخلُها ، وقال بعضهم : ُثَّ نُ َنجِ ي الَِّذيَن ات ََّقْوا َوَنَذُر )ولم نعلم الصُّ
 فتكون على المؤمن بَْردا وسالما. يَِردونها ، وقال قوم : إن الخلق [72 مريم :] ((72يًّا )الظَّاِلِمنَي ِفيها ِجثِ 

تُهم في ذلك قويَّة جدا ألن العرب تقول : لهاليس دخو وُروَدها قال ابن مسعود والحسن وقتاَدةُ : إنّ و ماَء كذا ولم  َوَرْدنا وُحجَّ

بَلََد كذا  وردتَ  ، ويقال إذا بلغَت إلى البلد ولم تدخله : قد [23القصص : ] (َوَلمَّا َوَرَد ماَء َمْدَينَ )يدخلوه ، قال هللا تعالى : 

ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقْت هَلُْم ِمنَّا احْلُْسىن ُأولِئَك َعْنها ) جّل وعّز : وكذا ، قال أبو إسحاق : والحجةُ عندي في هذا ما قال هللا
َعُدوَن )  (( ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسها101ُمب ْ
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 َوَرْد    فهذا وهللا أعلم دليل على أن أهل اَّسريريريريريري  ال ي  لون اللار ، ويف اللغة : [102،  101األنبياء : ]
 عليه د له ، أو مل ي  له قال ُّهت :بريَلَ  كذا وماَء كذا  ذا أ رَف 

ه   امريريريريريريريريريريري  ا َوَرْدن املريريريريريريريريريريرياء ُّ ْرقريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَّ

  
م   يريريريريِّ خريريريريَ  تريريريريَ

ر املريريريري يَّ اَّريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َن ِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريْ  َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بإجماع ليس بدخوٍل ، فهذه الروايات في هذه اآلية وهللا أعلم ، وقوله جّل وعّز :  فالُورودُ  المعنى لما بلغن الماء أَقَْمَن عليه ،

ِعْرٌق تحت اللسان ، وهو في الَعُضد فِليٌق ، وفي الذراع ، األْكَحُل ، وهما  [16ق : ] (َوََنُْن َأقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ )

ق من َظْهر الَكّفِ األََشاِجعُ  واِهُش ، ويقال : إنها أربعةُ ُعروق في الرأس ، فمنها اثنان يَْنَحِدران  فِيما تَفَرَّ ، وفي بطن الذراع الرَّ

بَِجْنِب الَوَدَجْين ، والَوَدَجاِن ِعْرقان َغِليظان عن يميِن ثُْغَرةِ  الَوِريدان في العُنق ، قال أبو الهيثم : الَوِريدانِ  قُدام األُذنين ، ومنها

التي فيها َمْجرى الحياةِ ،  األْوِردة يَْنبَِضان أبدا من اإلنسان ، وكل ِعْرق يَْنبِض فهو من الوريدانو، قال :  النَّحر ويَساِرها

افِن ، وهي  الَوِريدُ و من العروق ما جرى فيه النَّفَس ولم يَجِر فيه الدم ، والجداول التي فيها الدماء كاألكحل واألْبجل والصَّ

ى  الِوْردُ  قال الليث :العروق التي تُْفَصُد ، و ْمأَْيِن ، والمصدرُ  الِوْردِ  َوْقُت يومِ  الِوْردومن أسماء الُحمَّ  الِوْردو،  الورود بَْيَن الّظِ

 ِوْردا اإلبُل والطير هذا الماء َوَرَدتْ  ، تقول : ِوْردٌ  من جماعة الطير واإلبل ، وما كان فهو َوَردَ  ، وما الِورد يَْومِ  َوْردَ  اسٌم ِمنْ 

 وأنشد : َوَرَدتْه أَْوَراداوَ 

   َكَأْورَاِد ال  ا َسْهَل الِب اِ  
َي النصيب من قراءة القرآن  واِردُ  إذا كانت ُمْقبِلةً على السَّبَلَة ، وقال غيره : فالن َواردةٌ  من هذا ، ويقال : أَْرنَبَةٌ  ِوْردا وإنما ُسّمِ

، وَطويل واألصل في ذلك : أّن األنَف إذا طال يصل إلى الماء  واِردٌ  ، وَشعَرٌ  َواِردٌ  األَْرنَبَِة إذا كان طويَل األْنِف ، وكلُّ طويلٍ 

األغصان إذا تََدلَّْت أَْغصانُها ، وقال الراعي يصف نخال  واردةُ  َكفَلها ، وشجرة يَِردُ  إذا َشِرب بفيِه ِلطوله ، والشَّعَُر من المرأة

 أو َكْرما فقال :

تَه  يف كريريريريريريريريري واطريريريريريريريريريِ ي نريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ة  تريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريريريَ  لِّ مريريريريريريريريريَ

  
ر  َهصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ ون عريريريريريريرين وارِد األفريريريريريريريلريريريريريريريان مريريريريريريري  ْرمريريريريريريري   يريريريريريريريريَ

  
َدنِي المرأةُ َخدَّها إذا عالجتْه بِِصْبغ القْطنَِة المصبُوَغِة ، وقال أبو سعيد يقال : ما لك وّردت أي يرمون الطيَر عنه ، ويقال :  تََورَّ

 أي تَقَدَُّم علّي ، وفي قول طرفة :

تريَوّرَِد ري  ه  نريبريَّْهتَ ري    َكِسيِ  الَغَضى
 
 امل

م على ِقْرنه الّذي ال يَْدفَعه شيء.  هو الُمتَقَّدِ

 ، إذا احمر أُفُقُها ِعند غروب الشمس ، وكذلك عند طلوع الشمس ، َوَردةٌ  وَعِشيَّة
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 وذلك عالمة اجلْ ب.
البعير الَوَدَجان ؛ وفيه األَْوَداُج وهو ما أحاط وهما عرقان بين األوداج وبين اللَّبَّتَْين ، وهما من  الوريدان أبو زيد : في العُنق

 بالُحْلقُوم من العُروق.

 الطريُق إلى الماء. المْوردو،  َمْوِردٌ  المناهل ، واحدهما المواردوما قال الهيثم ،  الوريدين قلت : والقول في

 .َوْرداوَ  ورْدُت َمْوردا مصدر الوردوَ 

رسولي قِبََل بَْلخٍ إذا بَعَثْتَه ؛ وسمعُت غير واحد من العرب ، يقول للرجل إذا تجهَّم له وَرده َردا  َودَّْرتُ  ابن شميل تقول :: ودر 

رْ  قبيحا : ْده. َوّدِ ه وبَعِّ  وْجَهك عني أي نَّحِ

ط  وقال شمر : قال ابن األعرابّي : يقال : ل في األمر وتََورَّ  بمعنى مال. تََودَّرَ وتََهوَّ

إذا أَْغَويتَه حتى يَتََكلَّف ما يقع منه في َهلََكٍة ، وقد يكون التودُّر في الصدق والكذب ، وقيل :  تَْوديرا فالنا َودَّْرتُ  د :وقال أبو زي

 إنما هو إيرادك صاحبَك الَهلََكةُ.

 إذا َدَعْمتَه بخَشٍب أو َكْبٍس يَْدفَعُه أن يَْسقَط. أَْرَدُؤه الحائط َرَدأْتُ  ابن شميل :: ردأ 

 الحائط بهذا المعنى. أرَدأْتُ  وقال يونس :

 لنا ثقاال أي أَْعداال. أرداء وقد اْعتََكْمنَا ِرْدءٌ  األعداُل الثَّقيلةُ كل ِعْدل منها األَْرداءُ وقال : 

 ِلفالن أي يَْنُصُره ويشدُّ َظْهَره. ِرْدءٌ  وفالن

 بِِرْدٍء من بِناٍء تُْلِزقه به. تَْرَدُؤه قوةً له وِعمادا كالحائطِ فالنا بكذا أو كذا أي جعلته  َرَدأْتُ  وقال الليث : تقول :

دء أي ُمعينا ، ردًءا ، وصرت له َرَدأْتَهُ  فالنا أي أَْرَدأْتُ  وتقول :  أي تَعاَونوا. تََرادأُواوالُمعيُن  الرَّ

أي أهلكته ،  أرديته وقد [34القصص : ] (ي ِرْدءاً فََأْرِسْلُه َمعِ )الرجَل إذا أعنتَه قال هللا جّل وعّز :  أردأت وقال ابن السكيت :

داءة بَيِّن رديء قال : وهذا شيء داَوةِ  الرَّ دءُ و، وال تقْل الرَّ  المعين. الّرِ

 على الخمسين أي ِزْدُت عليها ، وقال أْوس بن حجر : أَْرديتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

ه  و  وبريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريان كريريريريريريريريريريريري  َر  ريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِّ  َأ ريريريريريريريريريريريريَْ

  
رِ نريَوى   ِ  َق  أَْرَدى ِذرَاعا على الَعةريريريريريريريريريريريريريريْ  الَ سريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 لغير الليث ، وهو غلط منه. أْردى على الخمسين إذا زاد ، قلُت : لم أسمع الهمز في أَْرَدأَ  وقال الليث : لغة للعرب :

 .َرديئا إذا فعل شيئاوكذلك  ُمْرِدئٌ  فهو َرديئا وإذا أصاب اإلنساُن شيئا يَْرُدؤ َرداَءةً  الشَّيءُ  َرُدأَ  قال الليث :

ِإذا َوما يُ ْغِِن َعْنُه مالُُه )معنا ، لتُْهِلُكنِي وقوله :  [56الصافات : ] (ِإْن ِكْدَت َلُتِْدينِ )وقال الزجاج في قول هللا جّل وعّز : 
 ((11تَ َردَّى )
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املائ أب ] (ْلُمَتَدِ يَُة َوالنَِّطيَحةُ َوا) يف اللار من قوله جّل وعّز : تريَردَّى  ذا قيل :  ذا ماَ  ، وقيل : [11الليل : ]
 وهي اليت تريَ ع ِمن جبل أو َت َيح  يف ب ر أو تس   من موضع م ْةِرف  فتمو . [3: 
ي وقال الليث ::  [ردي] ُر في َمْهواةٍ. التََّرّدِ  هو التََّهوُّ

يا من الجبل تََردَّىو يَْرَدى في الِقليب َرِديَ  وقال أبو زيد :  .تََرّدِ

 إذا َرَمْيتَه به. أَْرديتُه َرديا فالنا بحجر َردْيتُ  وقال غيره :

 وقال ابن ِحلَِّزة :

ا َأعْ و  لريريريريريريريريريريريريريَ ْردى بريريريريريريريريريريريريريِ وَن تريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريري 
َ

 كريريريريريريريريريريريريريأن املريريريريريريريريريريريريري

  
مريريريريريريريريريرياء    جريريريريريريريريريرياب عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َم يريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ِمْرداتُه ومنه قولهم : ِعْند ُجْحر كل ضبٍ  المراِدي الَحَجر الّذي يُْرَمى به ، وجمعها الِمْرداةُ و

عَلُه عالمة يْضَرُب َمثاَل للشيء العَتِيد ليس دونَه شيٌء وذلك أنَّ الضبَّ ليَس يَْنَدلُّ على ُجْحِرِه إذا خرج منه فعاد إليه إال بَحجر يَجْ 

 لُجْحِرِه.

ْخَرةُ يقال لها  وقال ابن مقبل : َرَديَاتٌ  وجمعها َرداةٌ  وقال الفراء : الصَّ

يريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريِل مسريريريريريريريريريريريريريري ِّ و  افريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريّرِداأبِ قريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اال  جريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 مل تريريريريريريريريريريريريريريريري ك ملريريريريريريريريريريريريريريريري

  
 وقال ُطفَيل :

   َرداأٌب َتَ لَّْه ِمْن ص خ ور يَلْملم 
 يَلملُم َجبٌَل.وَ 

 .َرْدياناو َرِدي يَْرِدي َرْديا أبو عبيد عن األصمعّي قال : إذا َعَدا الفرس فََرَجَم األرض َرْجما قيل :

إذا  يَْرِدي إذا َرفْعت إحداهن رْجلَها ومشْت على ِرْجٍل تَْلعُب ، والغرابُ  يَْردين واِريوالجَ  وقال أبو زيد : هو التَّْقريب. قال :

 َحَجَل.

عِكِه. الرديانُ  وقال المْنتَِجع بن نَْبهان :  َعْدُو الفرس بين آِريِّه وُمتَنمَّ

 الفيل. َمرادي صة وكذلكِلثَقِلِها وشدةِ َوْطأَتها ، نَْعٌت لها خا َمراِديَ  وقال الليث : تسمى قوائم اإلبل

 بمعنى واحد. فَانيتُهو َدالْيتُهو داَجيتُهوالرجَل  َراَدْيتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 .راَدْيتُهوَ على األمر  َراوْدتُه قال أبو عبيد. ويقال :

 وقال طفيل ينعت فرسه :

ا جريريريريريريريرياُِ كريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريَّ ْأِس الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ راَدى عريريريريريريريريلريريريريريريريريى فريريريريريريريريَ  يريريريريريريريري 

  
ذَِّب   ذْع  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرقريريريريريريريريرياأب  جريريريريريريريريريِ ِه مريريريريريريريريريِ راَدى بريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريري 

  
داءِ  يعني يَُراَوُد ، ابن السكيت : فالن َغْمرُ   صغيرا ، وقال كثير : ِرداؤه إذا كان كثير المعروف واِسعَهُ وإْن كان الّرِ

امسريريريريريريكريريريريريريريا َم ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر  الريريريريريريّرِداِء  ذا تريريريريريريريَ مريريريريريريْ  غريريريريريريَ

  
ه رِقريريريريريريريرياب  املريريريريريريريريال   تريريريريريريريريِ كريريريريريريريريَ ْه ِلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريْ لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريَ
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داء أنه قال : من أراد البَقَاء وال بقاَء فْليُباِكْر الغَداَء وليخفِّفروي عن علي و  .الّرِ

داء قالوا له : وما تخفيف  ؟في البقَاءِ  الّرِ

 فقال : قِلَّةُ الدَّْين.

ى الدَّْين داء ألن ِرداءً  قلت : ويَُسمَّ هذا لك  رب تقول في ضَمان الدَّْين :يَقَُع على الَمنِكبَْين وُمْجتمع العُنُق والدَّْين أَمانَةٌ ، والع الّرِ

داء ألنه لَِزم ُعنُق الّذي هو عليه ، ِرداءً  في ُعنِقي والزُم َرقَبَتِي ، فقيَل للدَّْيِن : يَ  الّذي يَْلَزُم الَمنِكبَْيُن إذا كالّرِ به ، ومنه قيل  تُُرّدِ

َدهُ بحمائِله ِرَداءٌ  للسيف :  به. ُمتَردٍّ  ألنَّ ُمتَقَلِّ

 وقالْت خنساء ترثي أخاها :

ارٌُ و  رَّهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َداهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ارا  َ َه رَِداءك فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي َعلَْوَت بِسْيِفك فيها رقاَب أعدائك كالخمار الّذي يَتََجلَُّل الرأَْس.

 الجارية إذا تََوشََّحْت. تََردَّتِ  ، وقد ِرَداء ويقال للِوشاحِ :

 وقال األعشى :

ْرَد رَِداء الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير وو  رْب د  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تَا  بريريريريريريريِ ه فريريريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريريريعريريريريريريريَ َرقريريريريريريريَ ِف َرقريريريريريريريريْ يريريريريريريريْ  ِس  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي َضاِمرة موِضعِ الِوشاحِ. الُمَردَّى يَْعني به ِوَشاحها الُمَخلَّق بالَخلُوِق ، وامرأة َهْيفَاء

 وأنشد : ِرَداؤك ، وكلُّ ما َزيَّنََك فهو ِرَداؤك اُركودَ  ِرداؤك ثعلب عن ابن األعرابّي يقال : أبوك

ه  رَِداء اجلريريريريريريريريهريريريريريريريريِل عريريريريريريريريَ ِّ ومل يريريريريريريريريكريريريريريريريرين  عريريريريريريريريْ  َرفريريريريريريريريريَ

  
َل ذاك رَِداء    بريريريريريريريريريريريريْ ر  عريريريريريريريريريريريريَ ِّ قريريريريريريريريريريريريريَ َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
 الشَّباب ُحْسنُهُ وَغَضارتُه ونَْعَمتُه وقال رؤبة : ِرَداءُ و

يريريريريريمريريريريريريريا جريريريريريريريَ َّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريرير  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريَ  مسريريريريريىت  ذا الريريريريريريري َّ

  
لريريريريريى   ن الريريريريريبريريريريريِ يريريريريريمريريريريريريريامريريريريريِ ْوهريريريريريريريِ   الريريريريريَوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 الِبْةَر واللعيما و   رِداَءه 

 ، وهو نَْعَمتُه ، واستََجدَّه ِسيما أي أَثرا من البِلى وكذلك قول طرفة : ِرَداَءه يستوهُب الدهُر الوسيَم أي الوْجهَ الَوسيمَ 

ْه رداءهريريريريريريرياوَ  لريريريريريريريَّ ه  كريريريريريريريَأنَّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريَس مسريريريريريَ  َوجريريريريريريريْ

  
ه  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ... عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َدىوأي أَْلقَْت ُحْسنَها ونُورها على هذا الوجه ، من التّحِليَِة فصار نورها زينةً له كالَحْليِ ؛   الزيادة. الرَّ

 قوِلك ، أي زيادةُ قولك ، قال ُكثير في بيت له : َرَدى َعطائِك أي زيادتُك في العَِطيّة ، ويُعِجبُني َرَدى يقال : ما بلغتْ 

كريريريريريريريريريريَ َّ  هريريريريريريريريريريْ   و د  مل يريريريريريريريريريري  ه لريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريَ زِيريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري   ر يريريريريريريريريريريَ

  
ِن   ْزمريريريريريريريريِ روف  مسريريريريريريريري يريريريريريريريريث  ومريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ  َرَدى قريريريريريريريريوِل مريريريريريريريريَ

  
ه زيادةُ قوِل معروٍف منه ؛ وقال آخر :  أي يَِزيُن عهَد ُوّدِ

لريريريريريريهريريريريريريم  ِل عريريريريريريَ حريريريريريريريْ ا   الريريريريريريفريريريريريريَ لريريريريريريريَ هريريريريريريريا بريريريريريريريَ لريريريريريريَ مريريريريريريَّ  َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
غريريريريريريريريريريوا َرَداهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريَ ْوهريريريريريريريريريريا وقريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريَ َأعريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
َدى ثعلب عن ابن األعرابّي :  الهالك الرَّ
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 املكروه.امللكر  الرََّدىو 
ابِط يَْرفَعُه بيديه ؛ الِمْرَداةُ  ابن شميل : بِِه الَحجُر ، والمكاُن الغليُظ يَْحِفروَن فَيَْضِربُونه بِه  يُْرَدى الحجر الّذي ال يكاُد الرجل الضَّ

ئها ،  يُْرَدىوفَيُلَيِّنُونَهُ  ْديُ الوبه ُجْحر الضَّب إذا كان في قَْلعٍَة فَيُليُِّن القَْلعَة ويَُهّدِ  إنما هو َرْفٌع بها وَرْمٌي بِها. رَّ

 انتهى وهللا تعالى أعلم.

 ابب الدال والَّلم

 (وا يء)د ل 
 دال ، دأل ، لدي ، ولد ، لود ، أدل ، دول.

بها  أَْدلُوو أَْدلُوها اوأن َدلَْوتها أي أرسلتُها في البئر ألستَِقَي بها ؛ ومنهم من يقول : أَْدلَْيتُها معروفةٌ ، وقد الدَّْلوُ  قال الليث :: دال 

اّلء ، والعََددُ   (فََأْدىل َدْلَوُه قاَل َّي ُبْشرى)، وقول هللا جّل وعّز في قصة يوسف :  َدالةٌ  ، ويقال للدَّْلو ُدِليٌ و أَْدلٍ  والجميع الّدِ

إذا أخرجتها وجذبتها من  دلوتها أدلوها دْلواو، قال :  أُدليها إدالء إذا أرسلتَها في البئر لتمألها أدليت الدَّْلو يقال : [19يوسف : ]

 البئر مألى. قال الراجز :

اْل      يريلريْزَع من َ َّاهتا َدْلو ال َّ
 أي نَْزَع النَّازع.

 [188البقرة : ] (َنُكْم اِبْلباِطِل َوُتْدُلوا ِِبا ِإىَل احْلُكَّامِ َوال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ ) وقال أبو إسحاق : في قول هللا جل ثناؤه :

فالٌن بحجته إذا أَْرَسلَها وأَتَى بها على  أَْدلَى ، إذا أرسلتَها ِلتمألَها ، قال : ومعنى أَْدلَْيُت الدَّْلوَ  في األصل ، من تُْدلُوا قال : معنى

لَِتْأُكُلوا )، أي تعملون على ما يُوِجبُهُ اإلدالء بالحجة وتَُخونُون في األمانة  (ىَل احْلُكَّامِ ُتْدُلوا ِِبا إِ )ِصحٍة ، قال : فمعنى قوله : 
ُثِْ   كأنه قال : تعملون على ما يُوِجبُه ظاهر الُحْكِم ، وتتركون ما قد علمتم أنّه الحُق. (َفرِيقاً ِمْن َأْمواِل النَّاِس اِبْْلِ

إذا أَْلقَْيَت  (َوُتْدُلوا ِِبا)بها إلى الحكام ، وإْن ِشئَت جعلَت نصَب  تُْدلوا موالَكم بينَكم بالباطل والوقال الفراء : معناه ال تأكلوا أ

ْرِف ، والمعنى ال تصانعوا بأموالكم الحكام ِليَْقتِطعوا لكم حقا ِلغيركم ،   أنه ال يحّل لكم. (َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ )منها ال على الصَّ

بها لألموال ، وهي على قول الزّجاج للحجة ، وال ذكر لها في أول  تدلواوصّح القولين ألن الهاء من قوله قلت : وهذا عندي أ

مُها ِبُغُرورٍ )الكالم ، وال في آخره وقول هللا جّل وعّز :   [.22األعراف : ] (َفَدالَّ

هما ، وقال غيره : ُهما قال أبو إسحاق : أي دالهما في المعصية ، بأن َغرَّ  فأطمعهما ومنه قول أبو جندب الهذلي : فََدالَّ

ْره   ن أ جريريريريريريريريريريريريريِ ت  َومريريريريريريريريريريريريريَ  َأمسريريريريريريريريريريريريري  ُّ فريريريريريريريريريريريريريال أ جريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر ورِ   َ  َّ  لريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريري  ن يريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَس كريريريريريريريريريريريَ
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ِليَْرَوى من في البئر  يَُدلَّى أي يُْطَمع قلت : وأصلُه الرجُل العطشانُ  يَُدلَّى أَُحصُّ أمنع ، وقيل : أَُحص أَْقَطُع ذلك ، وقوله : كمن

 موضَع اإلْطَماعِ فيما ال يُجِدي نَْفعا. وفيه قول ثالث : التَّْدليةُ  فيها بالغُُرور فَُوِضعتْ  ُمَدلَّى مائها فال يَِجد فيها ماًء فيكون

مُها ِبُغُرورٍ ) أَهما إبليُس على أكِل الشجرةِ بغَُرِرِه واألصل فيه َدلَّلَهما. (َفَدالَّ  أي جرَّ

 [.8النجم : ] ((8ُثَّ َدَّن فَ َتَدىلَّ ))الُجْرأَةُ ، وأما قوله :  الَّةُ الدَّ و الدَّالُ و

 فدنا ، وهذا جائز إذا كان المعنى في الفعلين واحدا. تدلى كأن المعنى ثم فَتََدلَّى جبريل من محمد (ُثَّ َدَّن)قال الفراء : 

 أي زاَد في القُْرب كما تقوُل : قد َدنَا فالٌن ِمنِّي وقَُرب. فَتََدلَّى واحد ، ألن المعنى أنه قَُربَ  (َدَّن فَ َتَدىلَّ )وقال الزجاج : معنى 

ومعه علّي بن أبي طالِب ناقةٌ قالت : ولنا َدواٍل  وسلمعليههللاصلىدَخل عليَّ رسول هللا  في حديث أّم المنذر العََدوية قالت :و

، « َمْهال فإنك نَاقِهٌ »:  وسلمعليههللاصلىفأَكل ، وقام علّي فأكَل ، فقال له النبي  وسلمعليههللاصلى ُمعَلَّقة قالت : فقاَم رسول هللا

من هذا أَِصْب »:  وسلمعليههللاصلى، ثم َجعَْلُت لهم ِسْلقا وَشِعيرا فقال له النبي  وسلمعليههللاصلىفجلس علّي وأكل منها النبي 

 : بُْسٌر يُعلَّق فإذا أَرَطَب أُِكَل. الدََّواليو ، «فإنه أَْوفَُق لك

 إذا ُسْقتَها سْوقا ُرَويدا وأنشد غيره : َدْلوا اإلبل َدلَْوتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

ْتِ  ال  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ اوَ ال تريريريريريريريريريريريريريَ َواهريريريريريريريريريريريريَ  اْدلريريريريريريريريريريريري 

  
اهريريريريريريريريريريا  ْرعريريريريريريريريريريَ ْ ٌء وال نريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريري  ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريَ

  
اِليَةُ  ونحو ذلك قال الفراء ، وقال الليث : شيء يُتَّخذ من خوص وَخَشب يُْستَقى به بحبال تَُشد في َرأس ِجْذعٍ طويل ، وقال :  الدَّ

تِه ، إذا هو اْحتَج بها وأحضرها ،  أْدلىوهو نفسه ،  يتدلَّىوشيئا في َمْهواةٍ  يُْدلي واإلنسان بمال فالن إلى  أَدلَىوفالٌن بِحقِّه وُحجَّ

 الحاكم : إذا َدفعه إليه.

 أي َداَرْيتُه. َدالَْيتُهوتواضع ،  تدلَّىوإذا قَُرب بعد ُعلُّوِ ،  تدلَّى إذا تََحيَّر ، وقال : َدِليَ وإذا ساق ،  َدِليَ  ابن األعرابّي : وقال

د يَْحُسن من أي ِمن ِعندك ، وق لََديك باِب األمير ، وجاءني أمٌر من لََدى معناها َمْعنى ِعْند يُقال : رأيتُه لََدى قال الليث :: لدي 

 فالنا كقولك عليك فالنا وأنشد : لََدْيكَ  لَُدْنك بهذا المعنى ، ويقال في اإلْغَراء :

 َلَ ْيك َلَ ْيك َضاَق هِبا ِذراعا
 ويروى إلَْيَك إِلَْيَك ، على اإلْغَراء.

يقوله الَملك يعني ما  [23ق : ] (هذا ما َلَدَي َعِتيد  )فالن إذا َكثَُرْت ِلَداتُه وقوله جّل وعّز :  أَْلَدى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ُكتَِب من َعَمل العبد حاضٌر عندي ، وقال تََدلَّى فالٌن علينا من أرض كذا وكذا : أي
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  وقال أسامة  اهل َذ  : ؟َأاَتاَن ي ال : من أَْيَن َتَ لَّْيَه عليلا
 َّ  َ ة  تريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريَ َو ُّ ْرق  محريريريريريريريريريريريََ ه وهريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ   عريريريريريريريريريريريَ

  
امريريريريريريريِ     ِض هريريريريريريريَ يريريْ ى الريري ريريَ هريريَ تريريريَ لريريريْ ٌ  يف مريري  لريريريريريريريِ حريريْ ه  طريريِ  لريريريريريريريَ

  
 وقال لبيد يصف فرسا :

ال افريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ َ لريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل وَ   فريريريريريريريريريريَ اَ    الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى اأَلْر. غريريريريريريريريريريَ

  
 لها أَْمتَن.أراد أنَّه تََدلَّى ِمن ِمْربائه وُهو َعلى فَرِسه َراِكٌب. إلى الحضيض وهو 

 َوَجُع اْلعُنق من تَعَادى الِوساِد. األْدلُ  ابن األعرابّي :: أدل 

 اللَّبَُن اْلَخاثُِر الحاِمُض من ألبان اإلبل. اإلْدلُ وِلَوَجع العُنُق ،  اإلدلوابن السكيت عن الفراء : هو اإلْجِل 

لُوني هكذا سمعتُه من المنذري. اإلْجلو اإلْدل وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي : هو  ِلَوَجع العنق ، يقال : بي إِْجٌل فَأَّجِ

 ما تُطاق َحَمضا. بإِْدلَةٍ  وقال األصمعّي : جاءنا

 .َدأَلُت أَْدأَل بالدَّال َمْشُي الّذي َكأَنَّهُ يَْبِغي في ِمْشيتِه من النشاط يقال : الدَّأالنُ  أبو ُعبَيد عن األصمعّي :: دأل 

 َعْدٌو مقارٌب. الدَّأالنُ  بن األعرابّي : قال :ثعلب عن ا

ئْبُ  الذأالن قال األصمعّي : وأما َي الذِّ  .ذُؤالة بالذال فهو ِمَن المْشيِ الخفيِف ، وبه سّمِ

 أي في شدة وأمر عظيم. ذَُولُولٍ  أبو عبيد عن أبي زيد : وقفوا من أمرهم في

ئبُ  َدأاَلناو أَْدأَُل َدأاَل للشيء َدأَْلتُ  :قلت : جاء به غير مهموز ، وقال أبو زيد في الهمز   وهو ِمشيةٌ شبيهةٌ بالَختْل ، يقال : الذِّ

 للغزال ليأكلَه ، يقول ِليْختِله. يَدأَلُ 

 ، وقد تكون في سرعة المشي. َدأَْلتُهوله  َدأَْلتُ  بوزن الَمداَعلَة الَختُْل ، وقد الُمَداَءلَةُ ووقال أبو عمرو : 

 في َحنِيفَةَ يُْنَسُب إليهم الدُّولُ ومن ِكنَانةَ  الدُّئِل مفتوحة الواو مهموز وهو منسوب إلى الدَؤِلي أبو األسود ابن السكيت : هو

يلوقال  الدُّوِليُ  يِليُ  : في عْبد القيس يُْنَسُب إليهم الّدِ : على وزن الُوِعل ُدويبةٌ شبيهٌ بابن ِعْرٍس وأنشد  الدُّئِلُ و، قال :  الّدِ

 األصمعّي :

ه  َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ش  لريريريريريريريو قريريريريريريرييريريريريريريريَس مريريريريريريري  يريريريريريريريْ  جريريريريريريرياءوا جبريريريريريريريَ

  
ل   ئريريريريريريريريريريريِ ِرِس الريريريريريريريريريريري ُّ عريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريان  ال كريريريريريريريريريريريَ

  
 النَّبت العَاِميُّ اليَابُِس ، قال الراعي في شعر له : الدَّويلُ وأبو عبيد عن أبي عمرو : : دول 

م  وَنريريريريريريريري  بريريريريريريريري  َرْي ربريريريريريريريرييريريريريريريريريع  ال تريريريريريريريريذوق لريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة    وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َوعريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َدِويريريريريريريريريريريريريريريريريالو  ال محريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 الّذي أتْت عليه سنتان فهو ال خير فيه. الدَّويلُ  الَكألُ أبو زيد : 
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إذا صار  َدْوالو َداَل يَُدول َدالةً  أي شهرةً ، وقد َدالةً  ، يقال : تركناهم الدَّالَ  الشهرةُ ويجمع الدالَةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

قرأها الناس برفع الدال  [.7الحشر : ] (َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْْلَْغِنياِء ِمْنُكمْ ) شهرةً. وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :

 بنصب. َدْولة إال السلمي فيما أعلم فإنه قرأ

 يُْهَزم الَهاِزُم. للجيشين يهزم هذا هذا ثم الدَّْولة بموضع ، إنما للدَّولة قال : وليس هذا

برفع الدال في الِمْلِك والسُّنَن التي تُغَيَّر وتُبَدَّل عن الدهر ،  الدُّولَةُ وعلى هؤالء كأنها المرة ، قال :  الدَّْولَة فَتقول : قد َرَجعَتْ 

 .الدَُّولو الدُّولَة فتلك

الحشر : ] (َكْي ال َيُكوَن ُدوَلةً )ِفعل واالنتقال من حال ، فمن قرأ ال الدَّْولَةُ و؛  يُتََداول اسم الشيء الّذي الدُّولَة وقال الّزجاج :

 أي ُمتداوال. ُدولةً  فعلى أن يكون على مذهب المال كأنه كي ال يكون الفَْيءُ  [7

كيت : أخبرني ابن سالم عن يونس في قول هللا جّل وعّز :  ن العالء بوفقال : قال أبو عمر (َكْي ال َيُكوَن ُدوَلةً )وقال ابن الّسِ

 في الَحْرب. الدَّْولةوفي المال  الدُّولة :

 قال : وقال عيسى بن عمر : كلتاهما في الحرب سواء ، وقال : وهللِا ما أدري ما بينهما.

 منها. أدلنا منا كما ستُدال قال الحجاج : إن األرضَ وقال :  اإلدالة لُغتان ، ومنه الدَّْولةو الدُّولَةُ  وقال الليث :

 معناه أنها ستأُكلَنا كما نَأُْكلها.قلت : 

وَهَذاَذْيَك. قال : وهذه حروف ِخْلقَتُها على هذا ال تُغَيَّر قال : وَحجازيك أََمَره  َدَوالَْيكَ وثعلب عن ابن األعرابّي : يقال : َحجاَزْيَك 

ا َهَذاَذْيك ،  تَداولوا من دواليكوفإنه يأمره أن يقطع أَْمَر القوم ،  أن يَْحُجَز بينهم ؛ ويَْحتمُل أن يكون معناه : ُكفَّ نَْفَسك ، وأمَّ

 وأنشد ابن بُُزْرَج : َدْولَة وهذا َدْولَة األمر بينهم ، يأخذ هذا

 َدَوالَْيك مسىت ما ِلذا ال َّوِب البس  
 وأنشد ابن األعرابّي :

ه  لريريريريريريريري  ِْد مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ قَّ  لريريريريريريريريرب  ْرٌد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  قَّ بريريريريريريريريري    ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ك مسريريريريريريريىت مريريريريريريريا لريريريريريريريَذا الريريريريريريري ريريريريريريريوب البريريريريريريريس    يريريريريريريريْ  َدَوالريريريريريريريَ

  
 قال : هذا رجٌل ُشقَّ ثِيَاَب امرأةٍ حتى يَْنُظَر َجَسدها فََشقْت هي أيضا عليه ثَْوبه.

 شد في ذلك :فُجِعَل كاالسم مع الكاف وأن َدَوالَْيك وقال ابن بُُزْرج : ربما أدخلوا األلف والالم على

ْه و  ْأَفكريريريريريريريَ ه ذي مريريريريريريريَ تريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامَسبريْ

  
يريريريريريريريك   َوالريريريريريريَ ْه و َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي الريريريريريريري َّ كريريريريريريريَ لريريريريريريَّ  يريريريريريريعريريريريريريري و الريريريريريريبريريريريريريري 

  
 أْن يَتََحفََّز في ِمْشيته إذا َحاَك والبُنََّكةُ يعني ثِْقلَه إذا َعدا. الدَّواليكوقال : 

 األمرَ  تََداَوْلنا ، وهما من الدواهي ، ويقال : التَُّولَةو بالدَُّولَة أبو عبيد عن الفراء : جاء
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 والَعمل بيللا  ع  َتعاَوْرانه فعمل هذا مرأب وهذا مرأب.
بيُّ  الَوليدُ  قال الليث :: ولد  ا الوليدةُ والصَّ في ِمْلك قوٍم وعندهم أبواها. وقال  تُولَدُ  من الجواري فهي التي التَِّليَدة األََمةُ. قال : وأمَّ

التي أبوها وأهُل بيتها وجميع من هو بسبيل منها  التَِّليدةُ وبأرٍض وليس بها إال أَبَواها أو أُمها ،  ُوِلدت التي المولَّدة يل :ابن ُشمَ 

،  تَلَد في باب التَِّليَدةو المولَّدة عندك وقد مّر ما قيل في ُولد الّذي التَّليد بأرض ، وهي بأرض أخرى. قال : والِقنُّ من العبيد

ٍد الثَّْعلَبي :وقو  ل ابن السكيت في قول ُمَزّرِ

ْوبريريريريريريريرية   تريريريريريريريريريَ ِم الريريريريريريريريرجريريريريريريريرياِل بريريريريريريريريِ تريريريريريريريريْ رَبَّْأ   مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريرياَدى َولريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريا      هللا مريريريريريريريريريريِ  ال يريريريريريريريريريري 

  
 في الشيء الّذي يُضرُب له فيه الَمثَل. الوليدُ  وقال : هذا مثٌل ضربَهُ : معناه إني ال أُراَجُع وال أَُكلَّم فيها كما ال يُكلَّم

، ولكن  الوليدُ  ، قال أحدهما : هو أمر جليل شديد ال يُنادى فيه وليُده وقال األصمعّي وأبو عبيد في قولهم : هو أمٌر ال يناَدى

 تُناَدى فيه الِجلَّةُ.

ه ولكنها تهُرب عنه.وقال آخر : أصلُه في الغارة : أَْن تَْذَهل األُم عن ابنها أن تناِديَه وتضُ   مَّ

في ماشية لم  الوليد : أي إذا كان َوليده ، وفي األرض ُعْشب ال ينادى َوليدهُ  قال ابن السكيت : ويقال : جاءوا بطعام ال يناَدى

طعاٌم أو لَبَن يَِضْرهُ أَْين َصَرفها ألنها في ُعْشب ، فال يقال له : اْصرفها إلى موضع كذا ألن األرَض كلَّها ُمْخَصبة ، وإن كان 

 ؟فمعناه ، أنه ال يُبالي كيف أَْفَسد فيه

 ؟وفي أّي نواحيه أَْهَوى ؟وال متى شربَ  ؟وال َمتَى أكل

وَرْهُطه في َمْعنى ،  َولَُدهوَ في معنى ،  ُوْلُدهُ والرجل  َولَدُ وَ اسم يجمع الواِحد والكثير والذكر واألُنثى. قال :  الَولَد وقال الليث :

جمُع  الِوْلَدةُ و، قال :  ُوْلُده أي َرْهُطه ، ويقال : ولُدهومالُه  [21نوح : ] (مالُُه َوَوَلُدُه ِإالَّ َخساراً )ر قوله : ويقال في تفسي

 األوالد قال رؤبة :

   مَشْ ا يري َريبِّ ِوْلَ أب  َُّعاِباَل 
 وهو اختيار أبي عمرو وكذلك قرأ ابن كثير وحمزة ، وروى خارجة عن نافع : (ُوْلُدهومالُه )وقال الفراء : قرأ إبراهيم : 

 .(َوَوَلُدهُ )أيضا وقرأ الباقون  (ُوْلُده)وَ 

 .ُولدهو،  ِولده ، قال : وهما لغتان : (ِولدهوماله )وقرأ ابن أبي إسحاق : 

 م ونحو ذلك. قال الفراء وأنشد :واحد مثل العََرب والعُْرب والعَجم والعُجْ  الُوْلدُ و الَولَد قال الزجاج :

راو   لريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
روا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياال    و لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اوَ قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََّ

  
ى ُوْلُدكِ  قال : ومن أمثال العرب :  َمن َدمَّ
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 َعِ بريْيِك وأنة  :
ه  ن أ مريريريريريريريريريِّ الان كريريريريريريريريريان يف بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَه فريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريَ

  
ارِ و   َ  محريريريريريريريريريريريريِ َه فريريريريريريريريريريريريالان كريريريريريريريريريريريرياَن و لريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
 واحدا. الَولدوجمعا  الُوْلد فهذا واحد ، قال : وقيس يَْجعل

 واحدا وجمعا. الُوْلدُ  قال ويكون الُوْلدُ و الِوْلدُ  : الَولَدِ  الحراني عن ابن السكيت : قال يقال في

 ُمولّدة تُولدُ  ، وجارية الوالدة ولَدها وإنها لَبَيِّنَة الِوالِد ، وأما الِوالدةُ فهو َوْضعُ  ُوْلدٌ  وهي الَحاِمل ، والجميع : َواِلدٌ  الليث : شاةٌ 

ِمن العَبيِد ،  المولَّدُ  ويُعَلِّمونها من األدب مثل ما يعلّمون أوالدهم ، وكذلك الَولَد بين العرب ، وتَْنشأُ مع أوالدهم ويَْغذونها ِغذاءَ 

ي  إذا استحدثوه ، ولم يكن من كالمهم فيما َمضى. ُمولَّدا الكالم من المولَّدُ  وإنما ُسّمِ

 .والدةٌ  أي حامل ويقال ألم الرجل هذه : واِلدٌ  ابن السكيت : شاةٌ 

بِيُّ حين الَوِليدُ  وقال أبو زيد قالوا :  .يُولد الصَّ

 .وليدا قال بعضهم : ندعو الصبية أيضا

 وقال بعضهم : بل هو الذكر دون األنثى.

ه ،  َولََدتْه أي حين َمولودة ، وجارية مولود وقال ابن شميل : يقال : ُغالمٌ  الغاُلم حين يُْستَوَصُف قبل أن يَْحتَلم ،  الوِليدُ وأُمُّ

أي  ُمَولَّدٍ  تاب، وليست بُمَحقَّقة ، وجاءنا بك ُمَولََّدةٍ  وإن كانت ُمِسنَّة ، قال : وجاء بِبَيِّنَةٍ  وليدةٌ  ، ويقال لألَمة : َوليدةٌ  وجاريةٌ 

 ُمْفتَعَل.

فَته النصاَرى أَنَّ في اإلنجيل يقول هللا مخاطبا لعيسى : أَْنت نبِيِّي وأنا أي  َولَّْدتُك وحكى أبو ُعَمر عن ثعلب قال : ومما َحرَّ

 وأنشد : َولَْدتُك َربَّْيتَُك ، فقالت النصارى : أَْنَت بُنَيِّي وأنا

  ذا مريريريريريريريريريريريريريا َولريريريريريريريريريريريريريَّ وا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  تريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريادْوا

  
الُ  أَ   ُْ غريريريريريريريريريريري  ك َأ ْ ٌي  ريريريريريريريريريريريَه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريَ

  
وهو يلي  َولَدْت ولدها والعرب تقول : نَتََج فالٌن ناقَتَه إذا شاةً رماهم بأنهم يَأْتون البهائم. قلت : ولَّدوا قال ابن األعرابّي : قوله :

 أي َوِلينا ِوالَدتها. ولَّدناها قال في الشاة :، ي َولََدتْ  ذلك منها فهي َمْنتُوَجةٌ ، والناتُج لإلبل بمنزلة القَابِلَة للمرأة إذا

ْجياَلء ممدود  َولَّْدتُها الغنُم بعُضها بعد بعض قيل : قد َولََدت أبو عبيد عن األموي : إذا الرجل  َمْوِلدُ وَطبقا وَطبَقَةً ،  َولَّْدتهاوالرُّ

 .المولد كل ذلك بكسر الالم يعني تَِلد موِلدا األمُ  َولََدتْهوَ فيه ،  ُولد الموضُع الّذي موِلُدهووْقُت ِوالِده ، 

، وهذه كلمة نادرة ،  أَْلَواد ، وقوم لَِوَد يَْلَوُد لََودا الّذي ال يكاد يَميل إلى َعْدل وال ينقاد ألمٍر ، وفِْعلُه األَْلَودُ  قال الليث :: لود 

 وقال رؤبة :

   أ ْمِسكه  َأْجراَس ال روُِ األَْلوِد 
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 وأنشد : أَْلَواد الشَّديُد الّذي ال يُعطى طاعةً وجمعه األَْلَود وقال أبو عمرو :

   َأْغَلَ  َغالَّ  أََل َّ أَْلَودا 
 انتهى وهللا أعلم.

 ابب الدال والنون

 (وا يء)د ن 
 [.مستعملة]دين ، دنأ ، دنا ، دنؤ ، ودن ، نود ، نأد ، ندا ، ندأ ، دون : 

 أي اقترْب ، قال لَبِيد : ادُن دونَك شمر قال ابن األعرابّي : يقال :: دون 

َ ا مريريريريريريريريَ ز و خمريريريريريريريري ْ غريريريريريريريريْ يريريريريريريريريِل يريريريريريريريريريَ ذي  لريريريريريريريريغريريريريريريريريِ ل  الريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
وعريريريريريريريريريريريريريريَ ا  ه أْن يريريريريريريريريريريريريريري  ر  دونريريريريريريريريريريريريريريَ ْزداد قريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْجَر ، وقال ُزَهير بن َخبَّاٍب :ُمْخَمٌد : ساكٌن قد وّطن نفسه على   األمر ، يقول : ال يَُرده الَوِعيُد فهو يَتَقَدَُّم أماَمهُ يَْغَشى الزَّ

ك  نريريريريريريريريريّ  و  َه هريريريريريريريريريذا فريريريريريريريريريادن  دونريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ   ْن عريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريارِي   رِيريريريريريريج   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رار والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريل  الريريريريريريغريريريريريريِ

  
 الِغراُر النَّوم ، والّشريُج القَْوس وأنشد :

ن دوَنريريريريريريريا  َذى مريريريريريريريِ رِيريريريريريريريك الريريريريريريري ريريريريريريريَ ه و تريريريريريريري   هريريريريريريريي د ونريريريريريريريَ

  
ق    مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريَ ن ذاقريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ   ذا ذاقريريريريريريريريريَ

  
لو كان  القََذى إليك ، وليس ثَمَّ قذًى ، وهذا تشبيه يقول : ُدون أي من ورائِها ، والخمر دونِها وفَسَّره فقال : تُريك هذه الَخْمُر من

 أسفلَها قَذًى لرأَيتَه.

تكون بِمعنى قْبُل ، وبمعنى أماَم ، وبمعنى َوَراَء ، وبمعنى تحَت ، وبمعنى فوَق ،  تسعةُ معاٍن : ِلُدونَ  النحويين :وقال بعض 

 وبمعنى السَّاقِط من الناس وغيِرهم ، وبمعنى الشريِف ، وتكون بمعنى األمر ، وبمعنى الَوعيد ، وبمعنى اإلغراء.

بمعنى وراء  دونوقَتِْل األسد أَْهَواٌل : أي قبل أن تصل إلى ذلك ،  ُدونولنَّهِر قِتَاٌل ، ا ُدونَ  بمعنى قبل ، فكقولك : دون فأما

 فَتَْمَرْس بِي ، وفي األمر : دونكوِصراعي  ُدونَك َجْيُحوَن أي على ما وراَءه ، والوعيُد كقولك : دون كقولك : هذا أمير على ما

رَهم أي خذه ، وفي اإلغراء : دونك َك أي  دون بمعنى تحت كقولك دونوزيدا أي اْلَزْم زيدا في حفظه ،  ُدونك الّدِ قََدِمَك َخدُّ َعُدّوِ

 ذلك أي فوق ذلك. دونَ وبمعنى فوق كقولك : إنَّ فالنا لََشِريٌف فيجيُب آخُر فيقوُل :  دونوتحت قدمك ، 

فة ويكون نعتا على هذا المعنى وال يُْشتَقُّ يكون ص الدون ، أي هو أحسن منك في الحَسب ، وكذلك دونك وقال الليث : يقال زيد

 ُدونك ذلك في التقريب والتحقير ، فالتحقيُر منه مرفوع ، والتقريب منصوب ألنه صفته ، ويقال : دون منه فعل ، ويقال هذا

 َزيٌد في المنزلة والقرب والبعد.

 ى عند ، وتكون إغراء ، ويكون بمعنى أقَلَّ من ذايكون بمعنى على ، وتكون بمعنى بعد ، وتكون بمعن ُدونَ  سلمة عن الفراء :
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 يكون  سيسا. د ونَ و وأن   من ذا ، 
 [.82األنبياء : ] (َويَ ْعَمُلوَن َعَمًَّل ُدوَن ذِلكَ )وقال في قوله : 

 ذلك الغَْوِص يريد سوى الغَْوِص ، من البِنَاء ، وقال أبو الهيثم في قوله : دونَ و

 ال َّْرَف د وين    يَزِي   يريغ ضُّ 
ُسه فِيما بيني وبينَه من المكان.  أي يُنَّكِ

 أي اْقتَِرب ، مني فيما بيني وبينك ، والطَّْرف تحريك جفون العينين بالنظر ، يقال : أَْسَرُع من الطَّْرف واللَّْمح. اْدُن ُدونك يُقال :

 هذا ألنه اسم. ُدونُ  أبو حاتم عن األصمعّي يقال : يكفيني

ْف فِْعلُه كما يقال : رجٌل  أَْدَونَه ما لم يتكلَّموا به ولم يقولوا فيه : ُدونٌ  رجلٌ  ، وال يقال : دونٍ  هذا رجل من ويقال : ولم يَُصرَّ

 نَْذٌل بَيِّن النََّذاِلة.

ُهْم ُدوَن ذِلكَ )وفي القرآن :  أن يكون  دون بالنصب ، والموضع َمْوضُع رفع ، وذلك أن العادة في [168األعراف : ] (َوِمن ْ

 ظرفا ، ولذِلك نصبوه.

نُ  وقال ابن األعرابّي :  الِغنَى التاُم. التََّدوُّ

ين أبو عبيد :: دين  ينِ ماِلِك يَ ْوِم ا)الحساب ومنه قوله تعالى :  الّدِ وقال غيره : ماِلك يوم الجزاء ،  [4الفاتحة : ] ((4) لدِ 

 تُْعَطى وتَُجاَزى ، وقال الشاعر :، المعنى كما تعمل  تَِديُن تُدان ومنه قولهم : كما

ٌل وَ  َك ُّائريريريريريريريريِ كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ْم يريريريريريريريريَ ريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا َأنَّ مريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  اعريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريم أَبنَّ كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريرين  تريريريريريريريريريريري  ان و    اعريريريريريريريريريريريْ

  
ينوأي تُْجَزى بما تفعل ،   أي عادتي. َدْيَدنِيو ِديني أيضا العادة ، تقول العرب : ما َزال ذلك الّدِ

 .«وَعِمَل لما بعد الموت ، واألحمُق من أَتْبََع نَْفَسه َهواها وتمنّى على هللانَْفَسه  َدانَ  اْلَكيُِّس من»في الحديث : و

 إذا فعلت ذلك بهم. أَِدينُهم القوم ِدْنتُ  نَْفَسه أي أََذلَّها واستعبدها ، يقال : َدانَ  قال أبو عبيد : قوله :

 قال األعشى يمدح رجال :

وا الريريريريريريريريريريري َّْى  رِهريريريريريريريريريريري  َو داَن الريريريريريريريريريريريرَّ ب  ْذ كريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريريرياِل   ْزَوأب  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريريريريريِ  َن ِدرَاكريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

عريريريريريريريريريريريْ   الريريريريريريريريريريرير ب  وكريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريْه     َ َدانريريريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريذاب  عريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريوبريريريريريريريريريريريريريريريرية  األقريريريريريريريريريريريريريريريريواِل  

  
ينوبعُد الرباُب أي َذلَّْت له وأطاَعتْه ،  دانت الرباَب يعني أَذلَّها ، ثمَّ قال : َدانَ  فقال : هو ِ  الّدِ من هذا إنما هو طاعتُه والتَّعَبُُّد ِِّلَّ

 له.

 أي حاسبَها. نَْفَسه َدان قوله : الَكيُِّس من وقد قيل في

يُن اْلَقيِ مُ )وقول هللا جّل وعّز :  فَ َلْو ال ِإْن )أي ذلك الحساب الصحيح والعَدُد اْلُمْستَِوي ، وقوله جّل وعّز :  [36التوبة : ] (الدِ 
ُتْم َغْْيَ َمِديِننَي )  الواقعة :] (( تَ ْرِجُعوَِنا86ُكن ْ
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86  ،87.] 
 غير َمْملوِكين. (َغْْيَ َمِديِننيَ )قال الفراء : 

 قال : وسِمْعُت َغيَر َمْجِزيِّيَن.

وَح إن كنتم غيَر َمْملُوكين ُمَدبَِّرين ، وقوله :  وقال أبو إسحاق : معناه : ُتْم صاِدِقنيَ )َهالَّ تَْرِجعُوَن الرُّ  [87الواقعة : ] (ِإْن ُكن ْ

ُتْم صاِدِقنيَ )أنَّ لكم في الحياة والموت قُدرة وهذا كقوله :   [.168آل عمران : ] (ُقْل فَاْدَرُؤا َعْن أَنْ ُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكن ْ

 وقال األخطل : .َمدين األََمةُ المملوكة والعَْبد الَمِدينَةُ  ليث :وقال ال

ن  مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية   هريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريريْ ْرمريريريريريريريريريِ ْه وَرَ  يف كريريريريريريريريريَ  َربريريريريريريريريريَ

  
ل    َ َكريريريريريريريريريَّ ِه يريريريريريريريريريَ اتريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريَ ى ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ لُّ عريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريَ

  
 عالم بها كقولهم : هو ابُن بَْجَدتِها. َمِدينة وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال في بيت األخطل : هذا ابنَ 

 استقرضُت منه وأنشد فقال : ِدْنتُهو ، قال : َمْديونو َمِدين الرجل أَْقَرْضتُهُ ، ومنه قالوا : رجلٌ  ِدنتُ  وقال أبو عبيد :

ِ ين   ي هللا  و نريريريريريريريَ  قريريريريريريريْ  نريَرى و  (1) [علريريريريريريريا]يريْ ضريريريريريريريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريا  يريريريريريريَّ ِ يريريريريريريلريريريريريريون ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارَِع قريريريريريريوُ  ال يريريريريريريريَ

  
 .َدْين إذا صار عليه ادَّانَ  الرجَل إذا أَْقرضتَه ، وقد أََدْنتُ وقال : أنشدنَاه األحمر ، قال : 

 وأنشد : الدَّْين الرجُل إذا َكثُر عليه ادَّان وقال ِشمر :

رَبِي لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريْ ان  أُ يريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ُْ نريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريَ َّان  َأ

  
ارِبريريه    ْيف ه زَّْ  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِل السريريريريريريريريريريريريريريَّ  َفىت  م ريريل  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال : نَْعتَاُن نَأُْخذ الِعينَة.

 وأنشد : َدْينا إذا أخذت أدين وأنا ِدْنتُ  قال وقال ابن األعرابّي :

َرُ و أَِديريريريريريريريريرين   غريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريا َديريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريكريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريَِ

  
راوِِ  و   الِد الريريريريريريري ريريريريريريريَ مِّ اجلريريريريريريريِ  لريريريريريريريكريريريريريريرين عريريريريريريريلريريريريريريريى الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
َماَن ، وكذلك من اإلبل ، قال : وهي التي ال َكَرب لها من النخيل.وقال ابن   األعرابّي : الِقْرَواُح من النخيل التي ال تُبالي الزَّ

إذا شئت جعلتَه الّذي يُْقِرُض كثيرا ، وإذا شئَت َجعَلتَه  الِمْديَانُ و، قال :  َدْين الّذي ال يزال عليه الُمدَّانُ  وقال َشِمر : قال غيره :

 .الدَّْينَ  الّذي يُْجِري الدائنو،  يَستدين الّذي الدائنُ و الّذي يَْستقِرض كثيرا ، قال :

يَنَة قال شمر : وقال أبو زيد : جئت ألطلب الرجَل َحَمْلتُه على ما  ِدْنتُ  ، وقال : َدْينَه أي ِدينَته وما أكثر الدَّين قال : هو اسم الّدِ

 يكره وأنشد :

 قَلبك من َسْلمى وق  ِديَلا     ِديَن 
 أي ُحِمل على ما يَْكره. ِدينَ  قلبك يا عادةَ قلبك وقد ِدين قال : يا

__________________ 
 (.دين)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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ذا اعتاَد َخْيرا أو شّرا ، إ َدانَ وإذا َعَصى ،  َدانَ وإذا أطاَع ،  َدانَ وإذا َذلَّ ،  دانوالرجُل إذا َعزَّ ،  َدانَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ينُ  إذا أصابَه َدانَ و  ومنه قوله : ، وهو َداء ، قال : الّدِ

     ِديَن قريْلِبك من َسْلمى 
 قال : قال المفضل : معناه يا داَء قلبك القديم.

 قال في قضاء الملك. [76يوسف : ] (ما كاَن لَِيْأُخَذ َأخاُه يف ِديِن اْلَمِلكِ )وقال قتادة في قوله جلَّ وعّز : 

 َملَْكتُه. قال الحطيئة : ِدْنتُه أبو عبيد عن األموي :

يريريريريريريريريريريك مسريريريريريريريريريريىت  لريريريريريريريريريريِ َر بريريريريريريريريريريَ ِه أَمريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ ْ  د يريريريريريريريريريريِّ  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
نِي   حريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريم أدقَّ مريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ رَكريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
ه. ْسِت يخاطب أُمَّ  يعني ُملِّْكِت ويُْرَوى ُشّوِ

 يَْملك.الرجل أَْمره من هذا أي  يَدَّيَنُ  قال شمر في قولهم :

 وأنشد فقال : بَِدْين الرجَل بِْعتَه أَْدنتُ  وقال أبو الهيثم :

بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأه  األوَّلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوْن و أَداَن   أَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يٌء َوىف   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  اَن مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 أبَن املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
 .بَِدْين يَبِيعُ فالذي  الُمِدينُ  ، فأما الُمدان ، وكذلك الدين كله الّذي عليه دائنٌ و َمْديونٌ وَ  ُمدانٌ و َمِدينٌ  وقال َشِمر : رجل

 على الناس. دْين الرجُل أي صار له أَدان وقال الشيباني :

 .ُمستَِدين أي ُمِدين الرجُل فهو أََدانَ  وقال ابن المظفر :

 .دْين أو صار له على الناس يَْدين معناه أنه باعَ  أََدانَ وقلت : وهذا خطأ عندي وقد حكاه شمر لبعضهم وأظنه أخذه عنده ، 

ينُ  :وقال الليث   ِمن األمطار ما تعاهد موضعا ال يزال يُِربُّ به ويُِصيبُه وأنشد : الّدِ

 دين   و   َمْعه وٌد 
 قلت : هذا خطأ والبيت للطرماح :

لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا َن مريريريريريريريريريريريِ ة  اَنَُّعريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ ل َرمريريريريريريريريريريريْ ائريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ

  
ود    هريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريْ اِ  مريريريريريريريريريريريريريَ  ِديريريريريريريريريريريريريريِن وَ د فريريريريريريريريريريريريريوف أَقريريريريريريريريريريريريريَ

  
َمْبلُول من  َمْودون أي ِدينٌ وأراد ُدفوَف َرْمل أَْو ُكثَُب أقاحٍ َمْعهود أي َمْمطور أصابه عهد من المطر بعد مطر تقدَّمه وقوله : 

ين إذا بَلَلتَه والواو فاء الفعل ، وهي أَْصِلية وليسْت بواو العطف ، وال يُْعرف َدْنتُه أَدنُه َوْدناوَ  تصحيف في باب األمطار وهذا  الّدِ

 الرجَل إذا أقرضتَه ومنه قول رؤبة : دايَْنتُ  قبيح من الليث أو ممن زاده في كتابه ، ويقال :

 ال ُّيون تري ْ َضى و   دايْله  أَْرَوى 
 من أسماء هللا جّل وعّز ، معناه الَحَكْم القاضي. الدَّيَّانُ و

 الدَّيانوأي كان قاِضيَها وَحاكمَها ،  ، ة بعد نَبِيِّهاهذه األم ديَّان سئل بعُض السَّلف عن علي بن أبي طالب فقال : كانو
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 ال هَّار ومله قوله :
  ِ َه يف مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريْ ك ال أ ْفضريريريريريريريريريريريريريريَ  اَله ابن َعمريريريريِّ

  
زوين   خريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ ين فريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريا وال أنريريريريريريريريريريريه د َّ

  
 وأنشد : استدان الرجل إذا تََديَّنوأي لسَت بِقاهٍر فتسوَس أمري ، 

يريريريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريي  ين  لريريريريريريريريريريريري َّ تِّ عريريريريريريريريريريريريَ  و منريريريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريريريري 

  
بريري هريريم محريريريريريريريَْ ا  ه  يف أ ريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريرياَء تريري ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ َ يريريريَّ  تريريريريريريريَ

  
 الرجَل في القضاء وفيما بينه وبين هللا أي َصدَّْقتُه. َديَّْنتُ  وقال اللحياني :

يتُه فيما حلف وهو الحالف : َديَّْنتُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  إذا رأى به َسبََب الموِت. َدينَةً  رأيُت بفالنٍ  ويقال : .التديين أي نَوَّ

 .َودْنتَه ، وكل شيَء بَلَْلته فقد َمْودون الِجلد إذا دفَْنته تحَت الثَّرى لَْيلَْين فهو َوَدْنتُ  سمعت العرب تقول :: ودن 

 إذا بَلَْلتَه وأنشد للكميت : أَِدنُه َوْدنا الثوبَ  ودْنتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 يَليلا   َكم تَِّ ن الصَّفا َكْيما 
 العَروِس إذا َعلَّلُوها بالسَّويق والتَُّرِف ، ِلتَْسمَن. ِودان ثعلب عن ابن األعرابّي : أخذوا في

 ُحسن القيام على العَُروس. الَوْدنُ  وقال الليث :

 وأنشد فقال : ِودانه وأََخذُوا في َودنُوه يقال :

روِس  ىَت الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَس الريريريريريريريريريريريِودان  لريريريريريريريريريريريِ

  
ؤ وس   لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياِر والريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريري  َك  ملريريريريريريريريريريريريِ ْربريريريريريريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 اليَِد. لَُموَدنُ  في حديث ذي الثَُّدية : إنهُ و

 الشيَء قَصَّرتُه. أَْودنتُ  اليَد. القَصيُر اليَد يقال : الموَدنُ  قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره :

 وقال حسَّان : .َمْودون فهو وَدْنتُه قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى

ةٌ و  ْودونريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوداء مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
لريريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريري      هريريريريريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريأن َأانمريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 وقال آخر في بيت له :

هريريريريريريريريريريا ْه لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  طريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ وَدان  ريريريريريريريريريَ اَءْ  بريريريريريريريريريه مريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
 أي لئيما.

 الشَّيَء أي َدقَْقتُه فهو وَدْنتُ وْيِن مع ِقصر األلواح واليدين ، قال : من الناس القَصيُر العُنق الضيُّق المْنِكبَ  الُموَدنُ  وقال الليث :

 أي َمْدقُوق. َمْوُدون

بالعَصا ، كأَن معناه :  وَدنوهُ وَ وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي : أن رجال من األعراب دخل أبياَت قوٍم فأخذوه 

 َدقُّوه بالعََصا.

 : العَْرَكةُ بِكالم أو َضْرٍب. الَوْدنَةُ وِليُن الجلد إذا ُدبغ ، قال :  التََّودُّنُ  وقال ابن األعرابّي :

لَةٌ ِمن الموُدونَةَ  وقال الليث :  ُدخَّ
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 ال ََّ اِ يل قصتأب  الع ل ق َدْ لاء َوْرقَاء.
 مهموزا وغير مهموز.(: دنؤو )دنأ ـ  دنا

ُ  أبو ُعبيد عن أبي عمرو : رجل ُ و أَْحنَأ  بمعنى واحد. أَْقعَسُ و أَْدنَأ

مصدره مهموز  َدنُْؤَت تَْدنُُؤ َدنَاَءةً  ولقد َدنِيّا ، ويقال : ما كنَت يا فالنُ  أْدنو ُدنُّوا ِمن فالن نَْوتُ دَ  الحراني عن ابن الّسكيت يقال :

كما  َدنُؤ َدنَاءةً  ، ومصدر َدنأَ َدنَاَوةً  فُجعل مصدر َدنُؤ وبين مصدر َدنَا ، فُِرَق بين َمْصدر َدنَاءةو، ويُقاُل : ما تَْزَداُد ِمنا إال قُْربا 

 ترى.

َ  قال ابن السكيت : ويقال : لقد  ، مهموز. أي َسفَْلت في فِْعِلك وَمُجْنُت. َدنَأَْت تَْدنأ

 [.61البقرة : ] (َتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدىن اِبلَِّذي ُهَو َخْْي  أَ )وقال هللا جّل وعّز : 

َّبُع َخِسيَسها وأصاِغَرها ، قال : لََدنٌِي يُدنِّي إنه، والعرب تقول :  الدنَاَءة قال الفراء : هو من وكان  في األمور غير مهموز يَت

 (.تستبدلون الّذي هو أَْدنأ بالذي هو خير)أزهير الفُْرقبّي يهمز 

وأنشدني بعُض بني  خبيٌث فهمزوه. لدانِىءٌ  إنَّهُ  قال الفراء : ولم نََر العرب تهمز أدنأ إذا كان ِمن الخسَّة ، وهم في ذلك يقولون :

 كالب :

هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  رَابريريريريريريريريريريِ ِع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريَوقريريريريريريريريريريْ

  
اهريريريريريريريريريريريرير   بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريٌض    دانريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ

  
 إذا كان ماِجنا. دناَءةو يَْدنُؤ دنُوءا الرجلُ  دنُؤَ  وقال في كتاب المصادر :

اج في معنى قوله :  غير مهموز أي أْقرب ، ومعنى أَْقَرُب أقلُّ قيمةً ، كما يقال :  (َتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدىنأَ )وقال الزجَّ

ا الخسيُس فاللغةُ فيه :  بالهمز وهو أَدنَأُ منه. َدنِيءٌ  وهو دنَُؤ دناَءةً  ثوٌب ُمقاِرٌب ، فأمَّ

 في باب الِخسَّة وإنما يهمزونه في باب المُجون والُخْبث. دنُوَ  قلت : أهل اللغة ال يهمزون

 أدنياء من قوم َدنِيٌ  ، وهو الخبيث البطن والفرج ، ورجل دنَُؤ دناءة ، وقد أدنِياء من قوم دنيء قال أبو زيد في النوادر : رجل

ر في كل ما أخَذ فيه ، وأنشد فقال :، وهو الضعيف الخسيس الّذي ال َغناء عند دنَُو يْدنُُو دنُّواو َدنَِي يَْدنَى وقد  ه ، الُمقَّصِ

ر   َوعريريريريريريريريريْ ي بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَك مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريري  اَل َوأَبريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَ

  
َ يِن و ال أان  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّينِ و  

 
 ال املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
ُر عما ينبغي أن يَْفعَلَه ، وأنشد : الُمَدنِّي وقال أبو الهيثم :  : المقَّصِ

     َمْن ِل وُ  رأْيري ه م َ ْلٌف م َ ّن  
 فَقَيَّد القافية. ُمَدنِّي أراد

    ن َيْسمعوا َعْوراَء أصَغوا يف أََذْن 
َ  وقال أبو زيد في كتاب الهمز :  ال َخْيَر فيه. دنِيئا إذا كان دنُؤ يَْدنُؤو يَْدنأُ دنَاَءةً  الرجل دنَأ

 ، دنِيءٌ  وقال أبو الحسن اللحياني : رجل
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 .دن ؤ َيْ ن ؤ داَنَءأبو  َدَ َ ي   دانءأب الالُ مهموُّأب ، وق  أدنياء هو ا بيث الب ن والفرج املاجن من َقوُ   َداينءٌ و 
 .دنَايَةً و َدنَِي يَْدنَى دنًى ولقد ِدنيّا بغير همز ، وما كان أِدنياء من قوم لََدنِيُ  قال : ويقال للخسيس : إنه

 .دنَّى يَُدنِّي تَْدنِيَةً  ويقال للرجل إذا طلب أمرا خسيسا : قد

 قلت : والّذي قاله أبو زيد واللحياني وابن السكيت هو الصحيح ، والّذي قاله الزجاج غير محفوظ.

يت دانٍ  فهو دنَا يَْدنو غير مهموز مصدر الدُّنُوّ  وقال الليث : َرت اآلخرةُ ، وكذلك السماء َدنَتْ  ألنها الدنيا وسّمِ هي  الدنيا وتأخَّ

 وكذلك النسبة إلى كل ياء ُمَؤنَّثة نحو ُحْبلَى ودْهنَا وأشباه ذلك. وأنشد : ُدْنيَاِويٌ  إلينا ، والنسبة إلى الدنيا القُْربى

ب طَيَِّ      ِبَوْعَساَء دْهلاِويُّة ال ُّ
 َمبِيتِه.في  دنَّى من الناس الضعيُف الّذي إذا آواه الليل لم يبرْح َضْعفا وقد الُمَدنِّيوقال : 

 وقال لبيد :

   فريي َ يّنِ يف َمِبيه  وَ ّل 
بُت بينهما. َدانَْيتُ و  بين الشيئين قرَّ

 وقال ذو الرمة :

ذ ف   ة  قريريريريريريريريري  ومريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ   يف د ريريريريريريريريريْ  داَ  لريريريريريريريريريه الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
َرْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريه األانعريريريريريريريرييريريريريريريريريم    ِه واحْنَسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  
 داْنيَال. نبٌي من بني إسرائيل يقال له : َدانِيَاوقال : 

هأبو عبي  منون وغير منون كل هذا إذا كان ابن عمه لَّحا. ِدْنياو ِدْنيَةً ومقصور  ُدْنيَا د عن الكسائي : هو ابن عّمِ

 ما قَُرَب من خير أو شر. الدُّنَى ثعلب عن ابن األعرابّي :

وا »في الحديث : و ا يليكم ، ويقال : دنُّوا معنى قوله «َدنُّواوإذا طعمتم فََسمُّ  : إذا قَُرَب ، قال : دنَّىو أَدنَىو َدنا أي كلوا ِممَّ

 : السَِّفَل. األْدنَىوإذا عاش َعْيشا َضيقا بعد َسعٍَة ،  أَدنَىو

 يقول : كلُّ قريب دونَهُ قريٌب وكل ُخْلَصاٍن دونَهُ ُخْلَصاٌن. دنِيٌ  ُدونَه َدنِيٍ  أبو زيد : من أمثالهم : كلّ 

 الشيَء إذا َكِرْهتَه. نََدأْتُ  عبيد عن األُموّي : أبو: ندأ 

االسم وهو الطَّبِيخ ؛ ويقال ِللُحْمَرةِ التي تكون  النِديءووذلك إذا َملَْلتَه في الملَّة والَجْمر ،  أَْنُدؤهُ نَْدءا اللحمَ  نََدأْتُ  وقال أبو زيد :

ُ  في الغَْيِم :  ِعها.إلى جانب َمْغِرب الشمس أو َمْطلَ  النَّْدأَة

ُ  وقال الليث : ُ ولُغَتَاِن وِهَي التي يُقال لها قَْوُس قَُزح ، قال :  النُّْدأَةُ و النَّْدأَة في لحم الجزور َطِريقَةٌ ُمخاِلفَةٌ ِللَوِن اللَّحم ،  النُّْدأَة

 اللَّحِم في الَملَّة إذا َدفَْنتَهُ حتى يَْنَضج. نََدأَتْ و
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الدُّْرَجةُ التي يُحِشي بها َخْوَراُن النَّاقَِة ثم تَُخلَّل إذا ُعِطفَْت على َولَد َغْيرها أو على بَّوٍ أُِعدَّ لها ،  ةالنَُّدأَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ى نَاِديا حتى يكون ف  يه أهلُه ،وقال ذلك أبو عبيدة في كتاب الخيل ، وقال الليث : النَّاِدي المجلُس يَْنُدو إليه َمْن َحَواليه ، وال يُسمَّ

قوا لم يكن ناديا ، وهو يت داَر  قال : األَْنِديةُ  والجميع النَِّديُ  وإذا تفرَّ ي ناديا ألن القوم يَْنُدوَن إليه نَْدوا ونَْدَوة ولذلك سّمِ وإنما ُسّمِ

 .النادي أُشاورك وأجاِلسك من إليها فاجتمعوا للتشاور ، قال : وأُناديك : نََدْوا النَّدوة بمكة ، كانوا إذا َحَزبَُهم أمر

أي عطاؤه ،  نََداه الرجل َكثُر أَْنَدىواألَكلة بين السَّْقيَتْين ،  النَّْدَوةُ والمشاورة ،  النَّْدوةوالسََّخاء  النَّْدَوةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

إذا  أَْنَدىوالمجالسة  النََّدىواألكلة بين الشَّربتين  النََّدىوبُْعُد َمَدى الصوت ، قال :  ْنداءاألو إذا َحُسن صوتُه ، قال : أَْنَدىو

ى وقال في قوله :  تََسخَّ

   كاْلَكْرُِ  ْذ اَنَدى ِمن الكافوِر 
 َعِلْمتُه ، قال : وهذا الطريق يناديك. نَاَدْيتُهوَظَهَر ، قال :  نَاَدى قال :

ُجل اإلبل الماَء حتى تَْشرَب قليال ثم يَِجيُء بها حتى ترعى َساعةً ثمَّ يردَّها إلى الماء أبو عبيدة عن األصمع ّي قال : إذا أَْوَرَد الرَّ

في اإلبل والخيل أيضا ، قال : واختصم حيَّان من العرب في موضع فقال أحُد الَحيَّْين : َمْرَكُز ِرَماِحنا وَمْخرُج  التَّْنديَة فذلك

 َخْيِلنا وأنشد فقال : ُمنَدَّىونِسائِنَا ، 

   َقرِيَبٌة َنْ َوت ه ِمن َ َْمِضْه 
 .نَاِدية فهي تَْنُدو اإلبل أَْنفها نََدتْ  مثله ، وَزاد : التَّْنِديَة قال : وقال أبو عمرو في

أن يُوِرَد الرجُل فََرَسه الماَء حتى يَشرَب ثم يَُردَّه إلى المرعى ساعة ثم يُعيَده  التَّْنِديةُ  قال أبو عبيدة : قال األصمعّي وأبو عمرو :

 ، إذا فعل ذلك. يَْندو الفرسُ  نََدا ، وقد

 وأنشد شمر :

ا  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريّ َن مَحْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  َأكريريريريريريريريريَ

  
َن َوارِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريريْ َ ْوَن فريريريريريريريريريريريريريريريَأكريريريريريريريريريريريريريريريَ    نريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يه فسََّر قوله ، خرجت بفرس لي ألندَّيه طلحة بن عبيد :ذكر أبو عبيد في حديث و أي َحْمًضا ُمثِْمرا قلت : على ما قاله  ألنّدِ

 األصمعّي فاعترض عليه القُتَْيبِي.

يه أَن قوله : تكون لإلبل دون الخيل ، وأن اإلبل تُنَدَّى  التَّْنِديَةَ  تصحيف ، وصوابه ألُبديه أي ألخرَجه إلى البَْدِو ، وزعم أنَ  ألنَّدِ

ا الخيل فإنها تُْسقَى في القيظ َشْربتين كلَّ يوم. لطول َظَمئِها ،  فأمَّ

ي وطلحة كان أْنبََل من أن  تكون للخيل ولإلبل ، سمعت العرب تقول التَّْنِديَةوفرسه ، وقد َغِلط القُتَيبِّي فِيما قَال ،  ينّدِ



4958 

 

 ذلك ، وق  قاله األصمعّي وأبو عمرو و ا  مامان ث تان.
كنت تبيعا ِلَطْلحة بن ُعبَْيد هللا أَْسِقي فرَسه وأَُحسُّه وأَْخُدُمه ، قال : وبعث رسول هللا  َسلََمة بن األْكَوع قال :في الحديث أن و

يه بَِظْهِره مع َرباحٍ مواله ، وَخَرْجُت بِفَرِس َطْلحة اح ، ثم َذَكر إغارة بَنِي فََزارة على َظْهر رسول هللا وأنه َدفَع فَرسه إلى رب أُنَّدِ

 ليبلغه طلحة.

ار عن إياس بن َسلَمة ابن األكوع عن أبيه معنى آخر وهو تضمير الخيل وإجراؤها البَْردين  ِللتَّْنِديةوقلت :  رواه ِعكرمة بن َعمَّ

 .النََّدى حتى تْعرق ويَْذَهَب َرَهلُها ؛ ويقال للعرق الّذي يسيل منها :

 ومنه قول ُطفَيل :

َتَحلِّ    َنَ ى املاء من َأْع َاِفه
 
 ا امل

ُكم ، قال األزهري : سمعت عريفا من ُعَرفاء القَراِمَطة يقول ألصحابه وقد نُِدبُوا للنهوض في َسِريَّة استُْنِهَضْت األََونَدُّوا َخْيلَ 

 المعنى ضمروها وُشدُّوا عليها السُّروج وأَْجُروها حتى تَْعَرق.

 وق كرام أي تْنزع إليها في النَّسِب وأنشد :وقال الليث : يقال : إن هذه الناقة تَْندو إلى نُ 

   تَل  و نؤاِديها    َصاَلِ  ا 
ْوِت ، ونَدى الُحْضرِ  نََدى على وجوه : النََّدىوقال :  ا !الماِء ، ونََدى الخير ، ونََدى الشَّر ، ونََدى الصَّ  نََدى ونََدى الدُّْخنَة ، فأمَّ

ةُ  ، وَمْصدره نَِديَّةٌ  وليلةٌ  نَِديٌ  ن َطّلٍ ، ويومٌ الماء فمنه المطر. يقال : أصابه نًَدى م  نََدىوما أصابك ِمن البلل ،  النََّدىو،  النُُّدوَّ

من فالن شيٌء أكرهه ،  نَِديَنِي بالمعروف ، ويقال : ما لَنَِديَّةٌ  كثيرا وإن يََده نًَدى فالٌن علينا أَْنَدى الخير هو المعروف ، يقال :

 بشيء تكرهه ، قال النابغة : نَِديتُ  َكفِّي بَِشٍر ، وما نَِديَتْ  أصابني وماوما بَلّني وال 

ه   َرهريريريريريريري  كريريريريْ ِ يريريريريريريريه  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  أنريريريريريريريَه تريريريريَ  مريريريريريريريا  ْن نريريريريريريريَ

  
ِ ي   ْوطريريريريريريريريي  ّ  يريريريريريريريريَ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ   َذْن فريريريريريريريريال َرفريريريريريريريريريَ

  
ممدوٌد والدُّعاُء  النِّداءوالصَّوت بُْعُد َمذَهبِه  نَدىو ، «من الدَّم الحرام بشيء َدَخل الجنة يَتَنَدَّ  َمْن لَِقَي هللاَ ولم»في الحديث : و

 الُخْحِر بَقَاُؤه. نََدىو،  نِداءً  أَْرفَعِ الّصْوِت وقد نادْيتُه

 وقال الجعدي أو غيره :

َرقريريريريريريريا ي فريريريريريريَ ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َل يريريريريريري  َرى الريريريريريكريريريريريريريامريريريريريريريِ َف تريريريريريريَ يريريريريريْ  كريريريريريَ

  
حريريريريْ ريريريريريريريا  ّ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ى الريريريريعريريريريَ ريريريريريريريْ     نريريريريريريريَ

  
 صْوتا من فالن ، أي أَْبعَُد َمْذهبا وأَْرفَُع صوتا. أَْندى وفالن

 الَوتَر إذا كان ضعيَف البدن. يُْنِدي ، وفالن ال تَنَدَّىو اْنتَدى على إخوانِه ، وكذلك نَداه الرجُل إذا كثُر أَْنَدى وقال ابن األعرابّي :

 على يَتَنَدَّى وقال ابن السكيت : فالنٌ 
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خَّى على أصريريريريريريريريريريحابه ، وال ي ال : فالنٌ  الكف  ذا كان  َنِ ي   ، وفالن يري َل ِّي أصريريريريريريريريريريحابه كما ت ول : هو يريَتسريريريريريريريريريريَ
 َسِخيا.

كالِمك ، أَْي ما يَْخرج ِمْنك َوْقتا بعد وقت ، قال َطَرفة  نَواِدي الُمْخِزيَاُت. ويقال : إنهُ لَيَأْتِيني الُمْنِديَاتُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

: 

رْ و  يِت بريريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريَ ود قريريريريريريريريريريري  َأاَثَرْ  خمريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريري   ك  هريريريريريريريريريريري 

  
ّردِ   َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   جمريريريريريريريريريري  ه أْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريريريِ واِديريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ

  
قة ، والهاُء في قوله النَّواِدي قال أبو عمرو : راجعةٌ على  نَواِديه النَّواِحي أراد أَثاَرْت مخافتي إبال في ناِحيٍَة ِمن اإلبل ُمتَفَّرِ

ى وقال : أَرادَ إذا  يَْنُدو نُُدّوا فالنٌ  نََداوالبَْرك قال :   قََواِصيَه. بِنَواِديَه اْعتََزَل وتَنَحَّ

 ِمن النخيل البعيدةُ ِمن الماء. النَّاِدياتُ  وقال أبو ُعبيد :

النَّْبت يَكون واحتّج ألنه عن نََدى  نًَدى ألنه َعْن نََدى المَطر نبَت ثم يقال للشَّْحم : نًَدى الَمَطُر. وقيل للنبت : النََّدى وقال القُتَْيبِّي :

 بقول الشاعر :

َ ى  رِبريريريريريريريه الريريريلريريريريريريريَّ ْرِد َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َ اِب الريريريفريريريَ ْوِر الريريريعريريريريريريريَ  كريريريَ ريريريريَ

  
ه َو ريريريريريريريريريََ َّرا  لريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ َ ي يف مريريريريريريريريريَ ى الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
 الثاني : الشْحَم ، وباألول الغَْيَث. بالنَدى أراد

نََدأْتُهُ  ، لم يَْبَق ِمنهم أحٌد ، ويقال : نَادٍ  ِمْنُهم يَْندَ  ويقال : لم .أَْنداه قَِرْبتُههذا األمَر وال َطنَّْفتُه أي ما  نَِديتُ  وفي النَّوادر يقال : ما

 إذا َذَعْرتَه. أَْنَدُؤه نَْدءا

دَ  مثل : نَاَس يَنُوُس ونَاَع يَنُوُع وقد نََوداناو يَنُوُد نَْودا اإلنسانُ  نَادَ  يقال :: نود  ع إذا تحرَّ  تَنَوَّ اليهوِد في  نََودانُ وَ َك الغُْصُن وتَنَوَّ

 مدارسهم مأخوذٌ من هذا.

 على فَعَالى. النَّآَدى أبو ُعبيد : يقال للداهية :: نأد 

 وأنشد قول الكميت :

ْم وداهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  َ َدى  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريإ َّ

  
يريريريريريريريريِل   خريريريريريريريريِ

 
عريريريريريريريرياِرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريا املريريريريريريريري ْم بريريريريريريريريِ كريريريريريريريري  تريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَّ  َأظريريريريريريريريَ

  
 الدَّواهي وأنشد : نَأََدتْه ، وقد النُّؤود ، النَُّؤودو النَّادُ  قال الليث : هي

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  َ دا  َأاَتين َأنَّ َداهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ون    يريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريَ  َأاتَك هبريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قلت : ورواها غير الليث : أن َداِهيةً ناَدى على فَعَالى كما رواه أبو عبيد للكميت.

 انتهى وهللا تعالى أعلم.

 ابب الدال والفاء

 (وا يء)د ف 
 ى ، ودف ، وفد ، أفد ، فود ، فيد ، فأد.دفأ ، دفى ، دوف ، ديف ، فد

ْفءُ  قال الفراء : [5النحل : ] (َلُكْم ِفيها ِدْفء  َوَمناِفعُ )قال هللا جّل وعز : : دفا ـ  دفأ ُكتِب في المصاحف بالدَّال والفَاء ،  الّدِ

 وإن كتبت بواو في الرفع وياء في
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 ا فض ، وألف يف اللص  كان صوا  ، وذلك على ترك اهلمز ونريْ ِل  عراب اهلمز    اَّرف اّلذي قبلها.
 ما انتفع به من أوبارها وأشعارها وأصوافها ، أراد ما يَْلبَسون منها ويْبتَنون. الّدِفءوقال : 

 ، وكذلك بيت دفيئة وليلة َدفِيءٌ  ويوم َدْفأَى وامرأة َدْفآنُ  وأخبرني المنذرّي عن الحراني عن ابن السكيت قال : يقال : هذا رجل

 على فَعيل وفعيلة. دِفيئةٌ  ، وغرفة َدفِيء

النحل : ] (َلُكْم ِفيها ِدْفء  ):  عزوجلعند العرِب نِتاُج اإلبل وأَلبانها واالنتفاع بها من قول هللا  الّدفء أبو عبيد عن األموي :

 : الكثيرة األوبار. المْدفآت ، قال وقال األصمعّي : اإلبل [5

 بهذا المعنى. ُمْدفَأَة وقال ابن السكيت : إبلٌ 

 .الُمْدفَأَةِ  َجْمعَ  الُمْدفَآتُ  قلت :

 الشماخ :قال 

امسريريريريريريريِ   مريريريريريريريْ فريريريريريريريَ    و  يريريريريع  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َف َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريْ  كريريريريَ

  
يريريريريريريريريِع   ن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريِ نَّ مريريريريريريريريِ هريريريريريريريريِ بريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أَثريريريريريريريريْ

  
ا اإلبل  بعضا بأنفاسها. يُْدفِئُ  فهي الكثيرة ، ألن بعَضها الُمْدفِئة فأمَّ

ُجلُ   .ؤَ َدفُ  ولقد َدفِئا ، وما كان البيتُ  َدِفىء َولَقَدْ  َدْفآنَ  وقال ابن السّكيت. يقال : ما كاَن الرَّ

يِف فهي الدَّثَئيُ و الدَّفَئيُ  ابن األعرابّي :  .َدفيئيَّةٌ  من األمطار : وقتُه إذا قاءت األرُض الَكْمأَةَ ، وكلُّ ِميَرةٍ ُحِملَْت في قُبُل الصَّ

 خونةَ ، ويقال :الس الّدفء ويكون َدفَاءةٌ  ، وال يقال : ما عليه ِدْفءٌ  ، ويقال : ما عليه دفاءة ، وذو ِدْفءٍ  األصمعّي : ثوب ذو

 هذا الحائط أي في ِكنِّه. ِدفءِ  اْقعُد في

 ، قال : وهذا على لغة من يترك الهمز. يُْدفِئُني أي لبست ما استدفيتو ادَّفَْيتُ  وقال الليث : يقال

ْفء مهموٌز َمْقصوٌر هو الدَّفَاءُ وقال :  ْفء نفسه إالَّ أن الّدِ ُ وكأنه اسٌم ِشْبهُ الظَّْمء  الّدِ ا ال الدَّفَأ همز فيه من هذا  ِشْبهُ الظََّمأ ، وِممَّ

 الباب.

 إذا كان في صلبه اْحِديَداٌب. أَْدفَى وهو الّذي يَْذهب قَْرنُه قِبَل َذنَبِه ، وَرجل أَْدفى قال األصمعّي : َكْبشٌ 

َره. الظَّْبُي إذا طال قَْرناه أَْدفَى وقال ابن األعرابّي :  حتى كادا يَْبلُغان ُمَؤخَّ

من الطَّير ما طاَل َجناحاهُ من أُصول قَواِدمه ، وَطَرُف َذنَبِه ، وطالْت قَاِدمة َذنبِه ، وقال الطرماح يصف  األْدفَى وقال الليث :

 الغراب فقال :

ه  ا  كريريريريريريريأنريريريريريريريَّ لريريريريريريريَ خ  الريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا أَْدىَف اجلريريريريريريَ يريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َر   يريريريريريريريريريَّ   يف الريريريريريريريريري ار  ثريريريريريريريريريريْ نَي مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ

  
 من النجائب الطويلةُ العُنُقِ  الدَّْفووقال : 
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  ذا سارْ  كاَدْ  تضع هاَمَتها على َظْهر َسَلاِمها وتكون مع ذلك َطويلَة اليتهر.
 من الِمعَزى التي اْنَصبَّ قَرناها إلى َطَرفّي ِعْلبَاوْيها. الدَّْفواءُ  أبو عبيد عن ابن زيد :

 تسمى َذاَت أَْنواٍط ألنه كان يُناُط بها السالُح وتُْعبَدُ  َدْفواء في بعض أسفاره أبصر شجرةً  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبي و

 العظيمة الظليلة وتكون المائلة. الدفواءو ،

ٌ  وفالن فيه ٌ  ِحنَاٌء ، والدجال فيهأي انْ  َدفَأ  .َدفَأ

ما ُشِوي  الفئيدوإذا َخْبزتَها في الَملَِّة ،  أَْفأَُدها فَأْدا الُخْبزةَ  فَأَدتُ و، قال :  فُؤاده إذا أصبتَ  أَْفأَُده فَأْدا الصيدَ  فَأَْدتُ  أبو زيد :: فأد 

 ما يخبَُز ويُْشَوى به. الِمْفأدُ ووُخبَِز على النار ، 

يتَه  تُ فأَدْ  أبو عبيد :  السَّفُّوُد وأنشد : الِمْفأَدُ واللحَم إذا سوَّ

نْيِ واقريريريريريريريريعريريريريريريريريا لُّ الريريريريريريريريغريريريريريريريريراب  األعريريريريريريريريور  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريَ

  
ان انري   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريْ َأِدي و مريريريع الريريريريريريريذئريريريريريريريِ  يريريريريَ فريريريريريريريْ  مريريريِ

  
 على ِمْفعاِل أيضا. الِمفآدُ  قلت : ويقال له :

 النار نفسها قال لبيد : الفَئيدُ والَجبان مثل : المْنُخوب ،  الفُؤاد الضعيفُ  اْلمْفُؤودُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ى  امريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ  َوجريريريريريريريريريريْ    أيب َربريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريري   و   َ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريفريريريريريريريريريان  ْذ مسريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
ِده وقال الليث : سمى  موضع الَوقود. الُمْفتَأَدُ والقوُم ، إذا أْوقدوا نَارا ،  اْفتَأدو،  الفُؤاد فؤادا ِلتَفَؤُّ

 قال النابغة :

 َسف ود  َ ْرب  َنس وه  ِعْلَ  م ْفَتَأِد   
 .فؤاده الرجُل أصابه داٌء في فئدو

 .الفوائِد وجمعها فائدة له من عندنا فادتْ  ويَْستحِدثُه ، وقد يستفيده هللاُ العبَد من خير أفاد ما الفائدةُ  قال الليث :: فيد 

 يفيدُ  العلَم أي يَتَفَاَودان كلُّ واحٍد منهما صاحبَه والناس يقولون : هما يُفيدُ  بالمال بينهما أي ليتفايدانِ  وقال ابن شميل يقال : إنهما

 كل منهما صاحبَه.

 ، وقال أبو زيد مثله ، وأنشد للقتال : أفدتُه استفدتهوالماَل أعطيتُه غيري  أفدتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

ل  يف الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريرياِل  رمريريريريريريريريريريريريريري  ه  تريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريري   اَنقريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريك  مريريريريريريريريريريريريال    هريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريرياو مريريريريريريريريريريريري   ِل مريريريريريريريريريريريري 

  
 .الفائدة إذا ثَبََت له ماٌل واالسم : يَفيد الماُل نفُسه فادوماٍل ،  مستفيدُ  أي

 .ُمتَفَيِّدو فَيَّادٌ  ، وهو رجل تفَيَّد : التَّبَْختُر ، وقد التَّفَيُّدووقال أبو زيد : 

 من الرجال هو الّذي يَلُفُّ ما قََدَر عليه من شيء وأنشد : الفَيّادُ  وقال الليث :

َ ْصِمل و   
 
 لَْيَس  لَفيَّاَدأب امل

 في ِمشيته ، يَفيدُ  الّذي الفَيَّاَدة وقال غيره :
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  ع  اإلهالل ف ال : اإلفادأب واهلاء د له يف نعه املذكر مبالغة يف الصفة. وقال عمرو بن  اس : يف
ْ ق  قريريريريريريري  و  تريريريريرييريريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ز ورهريريريريريم قريريريريريِ  أَفريريريريريريري    جريريريريريَ

  
ِل   بريريريريريريريريِ ِ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِش املريريريريريريريريلريريريريريريريرياقريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ِذي َأَود  جريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريِ

  
بِذي أََوٍد : قِْدحا ِمن قِداح المْيسر يقال له :  أنا ، وأراد بقوله : أفدتُهوالرجُل إذا ماَت ،  فَادَ  : نحرتها وأهلكتُها من قولك : أفدتها

 .ُمْسبٌِل ، جيش المناقِِد ، خفيف التََّوقَان إلى الفَْوزِ 

 ، ومنه قول لبيد : فاد يفيدُ  : الموت وقد الفَْودُ و أبو عبيد عن أبي عمرو ::  [فيدـ  فود]

ة   جريريريريريريريَّ َرَُّاِ  املريريريريريلريريريريريريريك عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريِ ى  ريريريريريَ  َرعريريريريريَ

  
ل  و ِعةريريريريريريريريريريريريريريريَن مسىت فريريريريرياَد و   امريريريريريِ يريريريريريْ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الةريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 إذا ماَت. فاَد يَفُود وقال ابن السكيت :

الّشعرات فوق َجْحفلة الفََرِس ؛ وأخبرني المنذري عن ابن األعرابّي عن  الفَيدوالموُت ،  الفَْود أبو العباس عن ابن األعرابّي :

َمنزٌل بطريق َمكة ،  الفيدُ  فقال : ؟للمَؤّرجِ لم اْكتَنَْيَت بأبي فَْيد ابن أحمد البَْربَرّي عن عبيد هللا بن محمد اليزيدي قال : قلت :

 َوْرُد الّزعفران. الفيدو

 الذكر من البُوم. لفَيَّادُ ا أبو عبيد :

 .الفَيَّاد الرجُل : إذا تََطيََّر من َصْوتِ  فَيَّدَ  وقال ابن األعرابّي :

 وقال األعشى :

ى الريريريريريريريفريريريريريريريالوَ  اَء  لريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريل عريريريريريريري ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريَ هريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
اِدهريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريّ  أِب يريريريريريريريريريريريْؤِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   فريريريريريريريريريريريريَ

  
 َجناَحْي العُقَاب. فود وكذلك ، قال : ، وهو ُمعظم شعر اللِّّمة مما يلي األُذَن فَْود واحدهما الفَْودان وقال الليث :

 وقال ُخفَاف :

   َمىَت تري ْلِق فريْوَدْيها على َظْهر انهض  
 والحْيُد ناحية الرأس. الفَْود أبو مالك :

 قال األغلب :

   فاْنَ ْح ِبَفْوَدْي رأسه األركاان 
أس وناِحيَتاه ،  الفَْودان قلت : ما باُل  قال : ألفان وخمسمائة ، فقال : ؟الِعْدالن ، وقال معاوية للبيد : كم عطاُؤك الفودانوقَْرنا الرَّ

 األَْوَعاُل فوق الجبال أي أَْشَرفَْت. تَفَّودت الِخباِء ناحيتاه ، ويقال : فَْودو ؟الفَْوَدْين الِعالوةِ بين

يبُ  َدائِفٌ  فهو يَُدوفه َدْوفا يَب في الماءالطَّ  َدافَ  يقال :: ديف ـ  دوف  .َمُدوف ، والّطِ

 يَفوُده مثله ، وقال كثير : فادهُ وقال األصمعّي : 

ْأَر املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك يف كريريريريريريريلِّ َمْهَجع   ْرَن فريريريريريريريَ  ي بريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريريريريريريودِ و   ن مريريريريريريريريريريريريريَ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرق جريريريريريريريريريريريريريادٌي هبريريريريريريريريريريريريريِ

  
 النجائب ، وقال امرؤ القيس :قريةٌ بالشام تنسب إليها  : ِديافُ وَ أي ُمدوف ، يصف الجواري ، 
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    ذا َساَقه الَعْود ال ِّ يف  َجْرَجرا 
 الّشْحمة إذا استقطرتها. استَْوَدْفتُ  إذا ساَل ، وقد يَِدفُ  الشَّحُم ونحوه َوَدفَ  أبو عبيد عن الفراء :: ودف 

 واحدة ِخْصبا. َوَدفَةٌ  ويقال لألرض كلها :

 بالدال والذال فَْرج الرجل ، وأنشد غيره : األُذافو األُدافُ و، قال :  َوِديفةوَ  َوَدفَةٌ  :ثعلب عن ابن األعرابي : يقال للروضة 

   َأْوَ َ يف َكْع َِبها األ دافا 
النضمامها كما منه ، أي يَْقُطر من الَمنِّيِ والَمْذيِ والبَْول وكان في األصل ُوَدافاً فَقُِلبَِت الواو همزةً  يَِدف لما أََدافٌ  قلت قيل : له

 وهو في األصل ُوقِّتَْت. [11المرسالت : ] ((11َتْت )َوِإَذا الرُُّسُل أُق ِ ) قال هللا تعالى :

 .الَوَزَرةُ و الَوَذفَةو الَوَدفَة : وقال ابن األعرابّي يقال ِلبَُظارة المرأة : [ودف]

 [.85مريم : ] (اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّْْحِن َوْفداً يَ ْوَم ََنُْشُر )قال هللا جّل وعّز : : وفد 

مون. الَوْفدُ  قيل :  الركباُن المَكرَّ

 .الَوافِد جمعُ  الَوْفدوإذا خرَج إلى َمِلِك أو أَمير ؛  يَِفُد ِوفادةً  فالنٌ  َوفَد وقال األصمعّي :

 إذا أشَرف. إيفادا فالنٌ  أْوفَدواألميُر إلى األمير الذي فوقه ،  َوفََّده ويقال :

 حاِركهُ أْي أْشرَف ، وأنشد في شعره فقال : أَْوفَدَ  ويقال للفرس : َما أَْحَسن ما

وفريريريريريريريريريريَ ا اَليفَّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري  َرى الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريَ

  
َ ا  يريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريا م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَأن بريريريريريريريريريريري 

  
أي على َسفٍَر ، قد  أْوفَادٍ  إذا قَعََد قُعودا ُمْنتَِصبا غيَر ُمطمئّن ، وأَْمَسْينا على ُمستَْوفَِزاوه في قِْعَدتِ  ُمْستَوفِداً  ويقال : رأيُت فالنا

 أَْشَخَصنا أي أَْقلَقَنَا.

لنا  أَفِدَ  العََجلةُ وقد األَفَدُ وإذا َدنَا وأَْسرع ،  يَأْفَُد أَفَدا األمرُ  أفِد يقال :: أفد   ِجل.أي َدنا وعَ  اْستَأْفدوتََرحُّ

 أي أَْبَطأْتُم. أَفِْدتم وقال النَّضر : أَْسِرعوا فَقَدْ 

 التَّأِْخيُر. األْفَدةُ و

 أي َعِجلةٌ. أَفَِدةٌ  ابن السكيت عن األصمعّي : امرأةٌ 

،  فِداء بمالي فديتُه أن تَْشتَِريه ، الِفداءِ وأْن تَْدفَع رُجال وتأخَذ َرُجال ،  الُمفَاداةُ  قال : أخبرني المنذرّي عن أبي العباس :: فدى 

 بنفسي. فديتُهو

 [.85 البقرة :] (َوِإْن َيَُْتوُكْم ُأسارى تُفاُدوُهمْ ) وقال هللا جّل وعّز :

 بغير أَِلٍف ، وقرأ نافع وعاصم والكسائي ويعقوب (تَْفُدوهم)بأَلٍف  (ُأسارى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر :
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بغت أَِلف  ، وأ ربين امللذري عن أيب  (تريْف وهم َأْسَرى)أبَِلف  فيهما ، وقريَرأَ محزأب  (ُأسارى تُفاُدوُهمْ )اََّْضرمي : 
 اهلي م عن نصت  لراُّي.

 األُسارى هكذا تقول العرب. فاَدْيتواألسيَر  فَاَدْيتُ  يقال :

 فاديتُه بمالي كأنّه اشتريتَه بِه وخلصته بِه إذا لم يكن أسيرا ؛ وإذا كان أسيرا مملوكا قلَت : فََدْيتُهوبأبي وأمي  فََدْيتُه ويقولون :

 ، كذا تقوله العرُب. ففاَدْيتُه وكان أخي أسيرا

 وقال نَُصْيٌب :

عريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرياوَ  ي بريريريريريريريريريريَ ه  أ مريريريريريريريريريِّ اَديريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريكريريريريريريريريريِ

  
هريريريريريريريريا كريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريْ اَل الريريريريريريريريرأَس مريريريريريريريريِ يريريريريريريريري   عريريريريريريريريَ  رْبأٌب وَمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أحسُن في هذا المعنى. فَادْيتُ ومما كان فيه أي خلَّصتُه منه ،  فََدْيتُه األسيَر فهو أيضا جائز بمعنى فَدْيتُ  قال وإذا قلت :

 له خلَّْصناهُ به من الذَّْبح. فِداء أي جعلنا الذبح [107الصافات : ] ((107يٍم )َوَفَديْناُه ِبِذْبٍح َعظِ )وقال هللا جّل وعّز : 

فيكون معناه تماكسون َمن هم في أيديهم في  تُفاُدوُهمْ  فمعناه تشتروهم من العدّو وتنقذوهم ، وأّما تفدوهم وقال أبو ُمعَاذ : َمن قرأ

 الثمن ويماِكُسونكم.

وقال في  فَداك تحوا الفاء ، إذا قََصُروا فقالوا :، وربما ف فِداكو فِداؤك وتمدُّه يقال : هذا الِفداء وقال الفراء : العرُب تَْقصر

لها وقصرها. فًَدى موضع آخر : من العرب من يقول :  لك : فيفتح الفاء ، وأكثر الكالم َكْسُر أَوَّ

 وقال النابغة :

   ِف  ى لك ِمن ربّ  َطرِيفي واتِل ي 
 ممدود جماعة الطعام من الشعير والتمر ونحوه وأنشد : الفَداءوأبو عبيد عن أبي عمرو : 

َأَن فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَءهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ْذ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَّدوه   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريم  و   تريريريريريريريريريريِ ٌك يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْولريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريوا مسريريريريريريريريريريَ

  
التَّْمر ما لم يُْكنَْز.  الفَداء واحٌد ، وهو َمْوِضُع التَّمِر الذي يُبَسَُّر فيه قال وقال بعض بني ُمجاِشع : الُجوخانو الفَداءُ  وقال شمر :

 وأنشد :

ث الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ اءِ  بريريريريريريريريريريَ ن َأ ريريريريريريريريريريْ ِ  مريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
حريريريريريريريريرياءِ   لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَة الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ وى قريريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريري 

  
 إذا َعُظم بَدنُه. أَْفَدىوالرجُل إذا باع التَّمر  أَْفَدى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ابب الد ال والباء

 ([وا يء)د ب ]
 دبا ، داب ، وبد ، أدب ، أبد ، بدا ، بيد.

بَّاءُ  قال الليث :: دبا   .ُدبّاَءةٌ  القَْرُع الواحدة الدُّ

بَّاء أنه نهى عن وسلمعليههللاصلىفي الحديث عن النبي و  النِّقيرو الحْنتَمو الدُّ

 وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضِريَْت فكان النبيذُ يغلى فيها سريعا ويُْسِكر فنهاهم عن االنتِبَاذِ 
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 ُ يف االنتَباذ فيها بةر  أن يةربوا ما فيها وهو غت  مسكر. وقال :فيها ،   َر ََّ  عليه الصالأب والسال
َه د  َءأبٌ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريْه قريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا أقريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ رْ   ٌة يف الريريريريريريغريريريريريريري  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريمريريريريريري  ر مريريريريريريَ  مريريريريريرين ا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 إذا َغّطيَت عليه وواريته. أَُدبِّي تدبيئا عليه دبّأْتُ والشيَء  دبَّأت أبو زيد قال :

ُل ما يكونأبو عبيد عن أبي عبيدة : الجراد  َك واْسَود فهو َسْروا أوَّ  ، قبَل أن تنبت أجنحته. َدبًى وهو أبيض فإذا تََحرَّ

 عمرو عن أبيه : جاءنا فالن بَدبى دبى إذا جاء بالمال كالّدبى.

جاءنا بمال  ل :موضع واسع فكأنه قا ُدبَيٌ وثعلب عن ابن األعرابي : إنما يقال في هذا : جاءنا دبّي ودبى ُدبَيَّْين فالدبَى معروف 

 كَدبى ذلك الموضع الواسع.

 الماُل الكثير. الدَّبَى قال أبو العباس : وهذا هو القول ، وقال في موضع آخر :

 بتشديد الباء. ُمدبِّيَةٌ  أرض كلتاهما من الدبَى ، قال وقال الكسائي : ُمدبِّيَةو ُمْدبِيَةٌ  أبو عبيد عن أبي زيد : أرض

 .تدأَُب دُؤوبا الناقةُ  دأَبَتِ  إذا أتعبها ، والفعل الالزم إدآبا الرجل الدابة أَْدأَبَ والمبالَغةُ في السير ،  وبُ الدُّؤ قال الليث :: دأب 

أي كشأن آل فرعون ، وكأمر آل فرعون ، كذا  [11آل عمران : ] (َكَدْأِب آِل ِفْرَعْونَ ) وقال الزجاج في قول هللا جّل وعّز :

 قال أهل اللغة.

كتظاهر آل فرعون  وسلمعليههللاصلىههنا اجتهادهم في كفرهم وتظاُهرهم على النبي  َدأْبَ  قال : والقول عندي فيه وهللا أعلم إنَ 

 لشيء.: إذا اجتهدَت في ا دؤوباو دأَباو دأبُت أدأُب دأْبا فقال : السالمعليهعلى موسى 

 كله في العادة. دْيَديُونَكو َدْيَدنَكَ و دأبَكوأبو عبيد يقال : ما زال ِدينك 

 .بََداءٌ  له في هذا األمر بداوإذا ظهر  يَبدو بُدّوا الشيءُ  بدا قال الليث :: بدا 

 بََداءٍ  بَِوْزن فَعالة تأنيث بداءة َعوارضتك على فَعَاالت واحدتها بََداءاتوَ قلت : ومن هذا أخذ ما يكتبه الكتاب في أعقاب الكتب : 

 من عوارضك وهذا ِمثل السماء : لما َسما وَعالك من َسْقٍف أو غيره. يبدو بُُدّوا أي ما

اسٌم لألرض التي ال َحَضر  الباديةُ  الحوائج كان جائزا ، وقال الليث : بََداءاتِ  في بَدَوات وبعضهم يقول : َسماَوةٌ ، ولو قيل :

 .البَْدوُ  ، واالسم : بََدْوا فيها وإذا خرج الناس من الحضر إلى المراعي في الصحارى قيل : قد

 ء القَيظ فإذا بََرد الزماُن َظعَنُواِخالف الحاضرة والحاضرةُ القوُم الذين يحضرون المياه وينزلون عليها في َحْمرا الباديةُ  قلت :
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بع  ما كانوا   د ونو ، بع  ما كانوا مساِضرأب    ديةٌ  طَلبا لِْل  ْرِب من الَكِ  فال ُو مسيل ذ   َبَ ْواو عن َأْعَ اِد املياه ، 
 ليها ،   َّىيريتريبَ  ، وهي امللاِجع  ضريريريريِ  احملاضريريريرير ، وي ال هلذه املواضريريريريع اليت َمْب  ى  ع َمباديهم وهي مساضريريريريرين :
 ، وي ال للرجل  ذا تريَغوََّ  وأمس َل : ق   دية   ،  ع بريَواد   وال ُو أيضريريريريريريريريريريريا البواِدي أيضريريريريريريريريريريريا وهي  ديةٌ  الَبادون :

 ألنه  ذا أمس ل بريَرَُّ من البيو  وهو م َترَبٌُِّّ أيضا. مب    ، وقيل له : م ْب    فهو أب ى
 والَحضارة بكسر الباء وفتح الحاء. البِداوة ابن السكيت عن األصمعّي : هي

 وأنشد :

ه  بريريريريريريريريتريريريريريريريريْ جريريريريريريريريَ اَرأب  َأعريريريريريريريريْ ْن اَّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْن تريريريريريريريريكريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
راان   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأيَّ رجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل  ديريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لحاء.والِحضارة بفتح الباء وكسر ا البَداوة قال وقال أبو زيد :

َعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأراِذلُنا ابِدَي الرَّْأيِ )وقال هللا جّل وعّز :  بادىَء )قرأ أبو عمرو وحده :  [27 هود :] (َوما َنراَك ات َّب َ

 بغير همز. (ابِديَ )بالهمز وسائر القراء قرُءوا  (الرأي

 ، وقال : ولو أراد اْبتَداء الرأي فََهَمز كان صوابا. يبدووألن المعنى : فيما يظهر لنا  (ابِدَي الرَّْأيِ )وقال الفراء : ال يهمز 

 وأنشد فقال :

   َأْضَحى ِ َاِ  َ َبهي َ دي َبِ ي  
 أراد بِه ظاهِري في الشَّبَِه لَخالي.

في ظاهِر الرأي وباطنهم على خالف ذلك ، ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر  (ات َّبَ َعكَ )، على  باِديَ  وقال الزجاج : نصب

ية : غيري ، وكلُّ  أْبَدْيتُ وأنا ،  بََدْوتُ  ألنها ظاهرةٌ بارزةٌ ، وقد باديَةٌ  الرأي ولم يتدبّروا ما قلَت ، ولم يفكروا فيه ، وقيل للبَّرِ

بادىء الرأي فمعناه أّوَل الرأي ، أي اتَّبعوك ابتداَء الرأي حيَن ابتدأوا ، وأما قِراءةُ أبي عمرو :  أْبَديتَه شيء أظهرتَه فقد

 ينظرون ، وإذا فَكَّروا لم يتَّبعوك.

 إذا ابتدأ. بََدأَ  وقال ابن األنباري : بادىَء من

 أ.قال : وانتصاُب َمن َهمز ومن لم يهمز باالتباع على مذهب المصدر ، أي اتبعوك اتباعا ظاهرا واتباعا ُمبتدَ 

قال : ويجوز أن يكون المعنى ، ما نراك اتَّبَعَك إال الذين هم أراِذلنا في َظاِهر ما ترى منهم ، وَطِويّاتُهم على ِخالفِك وعلى 

 إذا ظهر. بَدا يَْبُدو ُموافَقَتِنَا وهو ِمن

 وقال في تفسير قوله :

ي  دي بريريريريريريريَ ي  هريريريريِ بريريريريَ ا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى  ريريريريريريريَ حريريريريَ  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِ يو   اَر الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريحريريريريريريريريريل  ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياين َويريريريريريريريريريَ   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا قال : معناه : خرجُت عن َشْرخ الشباب إلى َحّدِ الكهولة التي معها الرأُي والِحَجى ، فِصرُت كالفُحولة التي بها يقع األخيَاُر وله

 بالفضل تْكثُر األوصاف.
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 غير مهموز. بادي بَِديٍ ووقال أبو عبيد : يقال : أفعل ذلك بادىَء بَْدٍء مثل فاعَل فَْعٍل وبَادىَء بَِدىٍء على فعيل 

 بَْدٍء كقولك : أوُل شيء وكذلك بَْدأة ِذي بَْدٍء كقولك أول شيء. باديَ  وقال الفراء : يقال : أْفعَل هذا

 بهذا المعنى إال أنه ال يهمز. بادي بَِديٍ  قال : ومن كالم العرب ،

يُِّد. البَْدءُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  السَّ

 وأنشد :

ْ   هريريريريريريريريريم  يريريريريريريريريرياان  ذ مريريريريريريريريريا جريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريرى ثريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ

  
اانَ و   يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ ْم  ن َأاَتاَن كريريريريريريريريريريريريان ثريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريَ َأهريريريريريريريريريريريري 

  
 .أَبدأَهموهللاُ الخلق  بََدأَ و

 [.27الروم : ] (َوُهَو الَِّذي يَ ْبَدُؤا اخْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدهُ )قال هللا جّل وعّز : 

 جليلة. عزوجلفاألول ِمن اْلَمبَاِدئ والثاني من الُمْبِدئ وكالهما صفةٌ هلل  [13 البروج :] ((13) يُِعيدُ ِإنَُّه ُهَو يُ ْبِدُئ وَ )وقال : 

 من بدأنَهُ. بديءٍ وأبو عبيد عن األموي : جاء بأمر بديٍء على فَعيل أي َعجيب ، قال : 

 وء على وزن بُُدوعٍ.مقصور وهو أيضا بدٌء مهموز تقديره بْدٌع وجمعه بد بًَدى المفاصل واحدها األَْبداءُ  قال وقال أبو عمرو :

 : البئُْر البديء التي ابتُدئ َحْفُرها فحِفرْت حديثةً وليست بِعاديٍَّة وتُرك فيها الهمز في أكثر كالمهم. البدءُ  وقال غيره :

 .بدَءاوويقال : فعلُت ذلك َعْودا 

ْبَع ، وفي الرَّ  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و أراد بالبدأة ابتداء سفر الغَْزو ، إذا نَهضْت  ، جعة الثُّلُثَ نَفََّل في البدأَة الرُّ

َغنِموا ، َسِريَّةٌ من ُجملة العسكر فَأَْوقَعْت بطائفة من العدّو فما غنموا كان لهم الّربع ، ويَْشَرُكهم سائُر العسكر في ثالثة أرباع ما 

ما غنموا الثُّلُُث ، ألن نهوَضهم َسِريةً بعد القَْفل أشقُّ والخطُر فيه فإن قَفَلوا من الغَزاةِ ، ثم نهضْت َسِريَّة كان لهم من جميع 

 أعظم.

 خير نصيب في الجزور وجمعه أَبداٍء ، ومنه قول طرفة : البدءُ وإذا ُجدَر فهو َمْجدور ،  َمبدوءٌ  الرجُل فهو بُِدئَ  األصمعي :

ْم أَْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  لريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريرياَن  ذاو   هريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِه   لريريريريريريريريريريريريَ ز رْ َأغريريريريريريريريريريريريْ َوأب  أَبريريريريريريريريريريريري اء اجلريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريْ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الجُزوِر أي َخْيَر األْنِصبَاِء. بدأَةَ  ويقال : أَْهَداهُ 

 وأنشد ابن السكيت :

   على َأيِّ َبْ ء  َمْ سم  اللَّْحِم َي َْعل  
إذا أخذه الُجَدِريُّ  َمبدوء فالٌن فهو بدئومن أرٍض إلى أرٍض أخرى ، إذا خرجَت منها إلى غيرها إِبداء ،  أبدأتُ  وقال أبو زيد :

 باألمر بَْدءا. بدأتُ وأو الَحْصبةُ ، 

 َخْمسٌ  البديءِ  َحِريُم البئر»في الحديث : و
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 .«ِعةرون ذراعاو 
ِكيَِّة : فَْرتَها أَْنَت ، فإن أََصْبتَها قد ُحِفرت قَْبلك فهي َخِفيَّةٌ ، قال : َوَزْمَزم َخِفيَّةٌ ألنها وبَديٌع إذا حَ  بَِديءٌ  قال أبو عبيدة : يقال للرَّ

 كانت إلسَماعيَل فاْنَدفَنَْت وأنشد :

اْن  ْرقريريريريريريريريريَ ْه قريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَل أََذاِن الريريريريريريريريريفريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وداْن   ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   َأعريريريريريريريريْ ريريريريريريريرياَر مسريريريريريريريرييريريريريريريريرياِ. الريريريريريريريريبريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
 الفُْرقَانُ وقلت : هذا َمْقلوٌب ، واألصل البُْديَاُن فَقَدََّم الياء وجعلها َواوا ،  بَِديءٌ  الّركايا واحدهاالقُْلباُن ، وهي  البُودانُ  قال :

ْبُح.  الصُّ

 .البَْيداء مفازةٌ ال شيَء فيها ، وبين المسجدين أَرٌض َمْلساُء اسُمها البَْيَداءُ وهللا ،  أبادهو،  بَاَد يَبِيُد بَْيدا قال الليث : يقال :: بيد 

 بَْيَدانَةُ  وأتانٌ  ، «فَتُخسف بهم بَْيَداُء أَبِيِديهم بعَث هللاُ ِجبريَل فيقول : يَا بالبيداء أنَّ قوما يَْغزوَن البيَت فإذا نزلوا»في الحديث : و

 .البَْيداء تَْسُكنُ 

 .البَْيدانَات ، والجميع البَْيداء األتَاُن الَوْحِشيَّة أُِضيفَْت إلى البَْيدانَة وقال شمر :

 .«أَنِّي من قَُريش ، ونشأت في بني َسْعد بن بكر بَْيدَ  أنا أَْفصُح العرب»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النَّبي و

 .«أنهم أُوتوا الكتاب من قَْبِلنا وأُِوتيناهُ من بَْعدهم بَْيد نحن اآلِخرون السابِقون يوم القيامة»في الحديث اآلخر : و

 معناه َغْيَر. بَْيدَ  أبو عبيد : قال الكسائي : قوله قال

 معناها َعلَى ، وأنشدنا ِلرجل يُخاِطُب امرأة فقال : بَْيدَ  وقال األَُمِوّي :

يريريريريريريريريريريريْ  َأيّنِ  ه  ذاِك بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ ا فريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ِريّنِ   لريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريه  مل تريريريريريريريريريريريريريري     ريريريريريريريريريريريريريريال   ْن هريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : على أني أخاُك ذاِك.

ده.قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى مَ  ى واْغبَطت وَسبَّد رأَْسه وَسمَّ  ْيد بالميم كما قالوا أْغَمَطْت عليه الُحمَّ

وهي  للبيداء جمع البِيدُ وأَنَّه بخيٌل معناه غيَر أنَّهُ بخيل قال :  بَْيد رجل كثير المال بمعنى غير يقال : بَْيد وقال ابن السكيت :

 الفالة.

المكاُن الُمْستَِوي الُمْشِرُف ، قليلة الشجر َجْرَداٌء تَقوُد اليوَم ونِْصَف يوم فأقلَّ ، وأشرافها شيء قليل ال تراها  البيداءُ  ابن شميل :

 هللا. أبادهم إذا هلك. وقد بَاد يَبِيد بَْيداوإال َغِليظةً ُصْلبةً ال تكون إال في أرض طين ، 

 وأنشد : تَْوبَد َوبَدا حالُه َوبَِدتْ  ُسوء الحاِل ، يقال : الَوبَد قال الليث :: وبد 

 َلْو عاجلََْن ِمن َوَب   ِكباال وَ   
 أمواَل الناس أي يُِصيبُها بِعَْينِه فيُسقطها. لَيَتََوبَّد الشديُد العَْيِن وإنه الَوبِدُ  وقال اللحياني :
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، قال : وأنشدني أبو عبيد لعمرو بن  أْوباد وقوم َوبِدٌ  الفَْقُر والبُْؤُس ، ورجل الَوبَد وأخبرني ابن هاَجك عن ابن َجبَلة أنه قال :

 العَدَّاء الكلبي :

َح اَّريريريريريريريريريريريريي  َأْو دا  بريريريريريريريريريريريريَ  مل َيريريريريريريريريريريريريَِ  واو ألصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نْي   الريريريريريريريريَ َ فريريريريريريريريرُّق يف اهلريريريريريريريرييريريريريريريريريجريريريريريريريريا  ريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريري  الريريريريريريريريتريريريريريريريريَّ

  
 ، إذا أقمَت به ولم تبَرْحهُ. أَبُودا بِهِ  آبُدُ  بالمكان أَْبَدتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :: أبد 

 أََوابد كأََوابِد إن لهذه البهائم»أنه ُسئَِل عن بَِعيٍر َشَرَد فَرماه رجٌل بسهم فأصابه فقال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

 .«الَوْحش ، فما َغلَبَكم منها فاْصنَعُوا به هكذا

شْت ونَفَرت من اإلْنس يقال : قد األوابِد قال أبو عبيد : قال األصمعّي وأبو عمرو : تَأَبََّدْت و تَأْبِد أُبُوداو أَبََدت تَأْبُد التي قد تََوحَّ

 .تَأَبُّدا

 وقال لَبيد : .تَأَبََّدت ومنه قيل ِللدَّار إِذا َخال منها أهلُها َخلَفَتْهم الَوْحُش بها : قد

   ِ ِ   أَتَبَّ  َغْوهل ا َفرِجام ها 
 .أََوابِد ، ويقال للطير المقيمة بأرٍض شتاَءها وَصْيفَها : األَوابِدُ  ، وجمعه آبِدةٌ  شية :ويقال للكلمة الوح

اء يقال : َعبِد عليه   .َعبَداو َوَمَداو َوبداو أَبِدا إذا َغِضَب عليه َوِمدوَ  َوبِدوَ  أَِمدَ و أَبِدَ وأبو عبيد عن الفرَّ

 في كل عام تلد. إبِدٌ  وقال الليث : أتانٌ 

وإِبٌِل ونِِكٌح وِخِطٌب إال أن يَتََكلَّف ُمتََكلٌِّف فَيَْبنَِي على هذه األحرف ما لم يُْسمع عن  إِبِدٌ  قال : وليس في كالم العرب فِِعٌل إال

 العرب.

فمسموعان وأما نِِكٌح وِخِطٌب فما حفظتها عن ثقة ولكن يقال نِْكٌح  إبِدٌ واألتَاُن تَِلُد كلَّ عاٍم ، قلت : أما إبٌل  األبِدُ  وقال ابن شميل :

 وِخْطٌب.

 الدهر ، ويََد الُمْسنَِد أي ال آتيه طوَل الدهر. أَبَدَ  وال آتيه أَبَداً اآلبادو أبداً األيبد ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال : ال أفعله

إذا َجعَلها َحبِيسا ال  ُمؤبَّدا الدهر ، ويقال : وقف فالن أرَضه وقفا أَبَدَ  أي أبد األبَِديَّةِ و أَبََد اآلبدْين وقال اللحياني : ال أَْفعَُل ذلك

 .تأبيدا وْقفَها أبّد تُباع وال تُوَرُث. وقد

 الّدال أي بأمر َعِجيٍب وأنشد :مجزوم  أَْدبٍ  أبو عبيد عن األصمعّي : جاء فالٌن بأمرٍ : أدب 

كريريريريريريرياِل  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِه مريريرين صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريْ   ريريريِ

  
واِ    اهتريريريريريريريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أَْد  عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريى لريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .مأُدبته هللا فتعلموا من مأُدبة في حديث ابن مسعود : إن هذا القرآنو

 أََدْبتُ  فيدعو إليه الناَس ، يقال منه : أراد به الصنيَع يَصنعُه الرجلُ  مأُْدبته ، فمن قال : مأَدبتهو مأُدبته قال أبو عبيد : يقال :

 ، وقال آِدبٌ  ورجل آِدُب أَْدبا على القوم
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 طرفة :
ى  لريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ و اجلريريريريريريريريَ ْ عريريريريريريريري  اأِب نريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 حنريريريريريريريرين  يف امل

  
رْ   تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ َرى ا ِدَب فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال عدّي بُن زيد :

اِوبريريريريريريريريريريريريريريريريه دفريريريريريريريريريريريريريريريريأٌ  ه َيريريريريريريريريريريريريريريريري  ل وبريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريري   َُّجريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ة    ُّمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأدوبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نِيع. فالمأُْدوبَة  التي قد ُصنِع لها الصَّ

 ل :قال أبو عبيد : وتأويل الحديث أَنه شبَّه القرآن بَِصنِيعٍ َصنَعه هللاُ للناس لهم فيه خيٌر ومنافُع ثم دعاهم إليه ، قال : ومن قا

 بمعنى واحد. مأَدبةو مأُدبة وكان األحمر يجعلها لُغَتَْين : األَدب َجعَله َمْفعَلَةً من مأَْدبَةً 

 قال أبو عبيد : ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره ، والتفسيُر األّول أعجُب إلّي.

 .أََدْبُت آدُب أَْدباو،  آَدْبُت أُودُب إيدابا قال : وقال أبو زيد : يقال :

 ين يتعلمونه إلى المحاِمد وينهاهم عن المقابحالناَس الذ يأِْدب ألنه أََدبا من الناس ، سمي األديبُ  به يَتَأَدَّبُ  الّذي األَدبُ وقلت : 

نيع يُْدَعى إليه الناس : األْدب أي يدعوهم ، وأصل يَأْدبهم أديٌب  ، يقال للبعير إذا ِريض وذُلَِّل : مأَْدبةوَمدعاةٌ  الّدعاء ، وقيل للصَّ

 وقال مزاحم العقيلي : .ُمَؤدب

ج  و  َوى بريريريريريريريريني عريريريريريريريريالريريريريريريريريِ ن الريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ّرِفريريريريريريريريْ نَّ ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريري 

  
رَ و   ِل َنريريريريريريريريريَْ َذلريريريريريريريريريَّ

 
رِيريريريريريريريريريَف األِديريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريري  اَن َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 البحر ، وهو كثرة مائه وأنشد : أََدبُ  وقال أبو عمرو يقال : َجاشَ 

يش  أََدب ه      عن ثريَبِج البحر َيَِ
 أَِريٌب.، وأَُرَب يَأُْرُب إِْربةً وأََربا في العَْقِل فهو  أَِدبٌ و أَديب فهو يَأُْدُب أََدبا الرجل أَُدبَ  وقال أبو زيد :

 انتهى وهللا تعالى أعلم.

 ابب الد ال وامليم

 (وا يء)د م 
 أدم ، دوم ، ديم ، دمى ، أمد ، ومد ، مأد ، دأم.

يمةُ و،  يَُدوم َدْوما الشيءُ  َدامَ  قال الليث :: ديم ـ  دوم  يوما وليلةً أو أكثر. يَُدوم َمَطرٌ  الّدِ

ُل بعض األيام على بعض فقالت : كان َعَملهُ  وسلمعليههللاصلىفي حديث عائشة : أنها ُسئِلْت هل كان رسول هللا و  .ِديَمةً  يُفَّضِ

يَمةِ  أصل قال أبو عبيد : قال األصمعّي وغيره :  مع سكون. الدَّائمُ  المطرُ  الّدِ

 المطر. بِِديمةِ  قتصادمع اال دواِمه قال أبو عبيُد : فََشبََّهْت عائشةُ عملَه في

 َديما ديما يُْرَوى عن ُحذيفة أنه ذكر الِفتَن فقال : إنها لَتَأْتِيَنَُّكموقال : 

 وأنشد : دَوام يْعنِي أنها تَمأل األرض مع

ف  اَلء  فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا َوطريريريريريريريريريريريريريَ  د ريريريريريريريريريريريريريٌة هريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
رَّى وتريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر  ق األرَ.  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  طريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يمة ِديَم وجمع  .الّدِ
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 .مٌ ديْ و ديمةٌ  وقال شمر يقال :

 وقال األغلب :

ٌف كريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريري ِّميِْ  ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َواِرٌس َومسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وُِ   لريريريريريريريريريريريريريريري  ذَر الريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريري  َأ َّ مسريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يمة بمعنى ديُومٌ  وجمعها دْيَمةٌ  وروي عن أَبي العََمْيثَل أنه قال :  .الّدِ

يمةُ  وقال خالد بن َجْنبَة :  يوَمها. تَدومومن المطر الّذي ال َرْعد فيه وال بَْرَق  الّدِ

 .الُمَداَمةُ و الُمدام وقال أبو ُعبيد : من أسماء الخمر

 ُشْربِه غيَرها. إداَمةُ  ألنه ليس شيء من الشراب يُستطاع ُمدامة قال الليث : سميت

ّنِ زمانا حتى َسكَ  ُمدامة وقال غيره : سّميَتْ  ، ومنه قيل للماء  دام نَْت بعد ما فاَرْت ، وكل شيء يسكن فقدألنها أُديَمْت في الّدِ

 .دائمٌ  الّذي َسَكَن فال يجري :

،  أَدْمتَه وهو الماء الراكد الساكن ، وكل شيٍء َسكَّْنتَه فقد ، ثم يُتوضأ منه الدَّائم : أَْن يُبَاَل في الماء وسلمعليههللاصلىنهى النبيُّ و

 وقال الشاعر :

يريريريريريريريريش  عريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريا ريريريريريريريريَِ ِ  ريريريريريريريري  لريريريريريريريري  م فريريريريريريريريريَ ْ ر هريريريريريريريري  لريريريريريريريريا قريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ

  
اَل و   هريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري  ا  ذا محريريريريريريريريريَْ ا عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ؤ هريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ

  
نُها ،  نُديمها قوله :  نَْكِسُرها بالماِء. نَْفثَؤهاونَُسّكِ

خم : قد مَ  ويقال للطائر إذا َصفَّ جناحيه في الهواء وسكنَّهما ولم يحركهما كما تفعل الِحدأ والرَّ ِلسكونه وترِكِه  تَْدويما الطائر َدوَّ

 الَخفَقَاَن بجناحين.

ة : تدويمٌ  تحِليُق الطائِر في الهواء وَدَوَرانُه ، والشمس لها التَّْدِويمُ  وقال الليث : مَّ  كأنها تَُدور بدورانها وقال ذو الرُّ

 الةَّْمس  مَسْتَى هلا يف اجلوِّ َتْ ومي   و   
َرى : تَِقُف الشمُس بالهاِجَرةِ عن المسير ِمْقَداَر ما تسير ستين فرسخا تدور على مكانها ، وقال أبو الهيثم في قوله : والشمس َحيْ 

 الدََّوَران يقال : التَّدويموكأنها ُمتََحيَِّرةٌ لدورانها قال :  ويقال : تََحيََّر الماُء في الروضة إذا لم تكن له جهة يَْمِضي فيها فيقول :

َمتْ   الشمُس إذا دارْت. دوَّ

امةُ وفي رأسه مثل الدَُّوار ،  ُدَوامٌ  بو عبيد عن األصمعّي : أخذهأ ْمتُ والغاُلم بِرفع الدال وتشديد الواو ،  ُدوَّ إذا  أََدْمتَُهاوالِقْدَر  َدوَّ

موَكَسْرَت َغلَيانها قال :  ى في األرض وهو ِمثْل دوَّ ، قال وقول ذي في السماء  التَّدويم الطائُر في السماء إذا َجعل يَُدور ، ودوَّ

 الرمة :

ْه يف األر. راجريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريه    مسريريريريريريريريريريىت  ذا دّومريريريريريريريريريريَ

  
ه اهلريريريريريرب   ى نريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رْبٌ ولريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء َنريريريريريََّ  كريريريريريِ

  
 استكراه.

ة قولَه ، وقد التَّدويمَ  وقال أبو الهيثم : ذكر األصمعّي أَن مَّ  ال يكون إال من الطائر في السماء ، وعاب على ذي الرُّ
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 قال ر بة :
و هبريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريرياء ال يريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ْن دوَّمريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
ا  َذمريريريريريريريريريريَ ا.  أجريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريريريريالهريريريريريريريريريريا ذو انريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ

  
 أي أسرع.

اَمةُ  وقال شمر :  الصبي بالفارسية دَوابَْه وهي التي يَْلعَُب بها الصبيان ، تُلَُف بَِسْيٍر أو َخْيط ثم تُْرَمى على األرض فتدور. دوَّ

ْمتُ  وقال أبو الهيثم :  الشيَء بَلَْلتَه ، قال ابن أحمر : دوَّ

ُ  ريَق ال اِمِع األمل  قو       ي َ وِّ
 أي يَبُلُّه.

 إذا تَِعَب. دامَ وإذا وقف ،  َدامَ وَ الشيُء إذا داَر ،  دامَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 الزعفران : دْوفُه وإداَرتُه في دْوفِه وأنشد : تَْدِويمُ  وقال الليث :

 َ وَّفَا و   
ْفَن الزَّعَفرَاَن امل  ه نَّ َي  

 ، وقرأت بخط َشِمر. دْوَمةٌ  َشَجر اْلُمْقل الواحدة الدَّْومُ و

 الجندل في غائط من األرض ، خمسة فراسخ. دْوَمةُ  وقال أبو سعيد : الضرير :

حصنها ماِرٌد ، ضاحيةٌ بين َغائطها ، هذا واسُم  دْوَمةُ وقال : ومن قِبَِل َمْغِربِِه َعْيٌن تَثُجُّ فتَْسِقي ما بِه من النَِّخيل والزرع قال : 

 الجندل. دْوَمةَ  وسميت

 في حديث رواه أبو عبيد ألنَّ ِحْصنَها مبنيٌّ بالجندل.

اِحيَةُ من الضَّْحل ما كان بارزا من هذا الغَْوط ، والعين التي فيه ، وهذه العين ال تسقي الضاحية.  قال : والضَّ

الجندل في حديث رواه أبو عبيد قلت : ورأيت أعرابيا بالكوفة سئل عن  َدوَمة بضم الدال ، وسمعت ُدوَمة قال وغيره يقول :

 الجندل. دْوَمة بَلَِده فقال :

يت الخمرُ   .ُمدامو ُمدامة إذ كانت ال تَْنَزُف ِمْن كثرتها فهي ُمدامة وقال شمر : سّمِ

 ِلِعتِْقَها. مدامة وقال أبو عبيدة : يقال لها :

 الرجل َغِريَمه واْستَدماه إذا َرفَِق به. استَدامَ  يد عن الفراء :أبو عب

 األمر األناةُ فيه ، وأنشد : استدامةُ  وقال الليث :

رَك  ْل أبَمريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ه و فريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريَ مِي   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ى َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياك كريريريريريَ لريريريريريَّ  فريريريريريمريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 التأنِي فيها ، أي ما أْحَكَم أَْمَرها كالتَّأَنِّي. استدامتُهاوتَْصِليةُ العَصا إدارتُها على النار لتستقيم ، وَ 

 ما عند فالن : أي اْنتِظْرهُ واْرقُْبه. اْستَِدمْ والُمبَاِلُغ في األمر  المستديمُ  وقال َشِمر :

 قال : ومعنى البيت : ما قام بحاجتك مثُل َمن يُْعنَى بها ويُحبُّ قَضاَءها.

 األرُض الُمْستَِويَةُ التي ال أَعالَم بها وال طريَق وال ماَء وال أنيَس ، وإن كانتْ  ُموَمةالدَّي وقال َشِمر : فيما قرأت بخطه :
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 م لكرأب . َد  ومة   بعي أب الَغْور ، وعلوان أرضا َد  ومة   ي ال : َعَلْوان .ال َّ ِميم   م ْكِلَ ة . وه نَ 
 : الصحارى. الدَّياِميمُ  وقال أبو عمرو :

 الصحارى الُمْلُس المتباعدةُ األطراف.وقال المؤرج : هي 

من  اإليَدامةُ  ، قال ويقال : أُِخذتْ  األَياِديمُ  أرض مستوية صلبة ليسْت بالغليظة وجمعها اإليَدامةُ  قال َشِمر وقال األصمعّي :

 األَديم ، قال ذو الرمة :

ْ ي  ريريريريريريريريريوَّبريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريرين ذ َرى هريريريريريريريريريَ

  
َض األ ِدمي   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ الل  ذا ابريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يضاض األياديم ِللسَّراِب.واب

لبة من َغْيِر ِحجارة ويقال : اإليداَمةُ  وقال أبو عبيد : قال األصمعّي : تَْنِقيُر السَّْهم على  اإلداَمةُ وإذا أََخذه ُدَوار ،  أُديمو ِديمَ  الصُّ

 اإلبهام. وأنشد أبو الهيثم :

ه   لريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريَ اان يريريريريريريريريريري  زََع مسريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ لَّ َأهريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِرب    َو الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ ْرنريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  اإلدامريريريريريريريريريِة مسريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريَ

  
َمتْ و  إذا داَرت َحَدقَتُها. تدويما عيناه دوَّ

من األرض السَّنَد الّذي ليس بَشديد اإلشراِف ، وال يكون إال في ُسهوِل األرض ، وهي تَْنبُُت ولكن  اإليَدامةُ  وقال ابن شميل :

 ها َزَمٌر ِلِغلَِظ َمكانها وقِلَّة استقراِر الماء فيها.في نبت

 .«بينكما يُْؤَدم لو نظرَت إليها فإنه أَْجَدى أن»قال للمغيرة بن شعبة ، وَخطَب امرأة :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي : أدم 

 .يَأِْدم أَْدما هللا بينهما أَدمَ  فاق يقال منه :يعني أن تكون بينهما المحبة واإلت يُْؤدم قال أبو عبيد : قال الكسائي : قوله :

، ولذلك  باإلدام الطَّعاِم ألن صالَحه وطيبه إنما يكون أَْدمِ  وقال أبو الجراح مثله. قال أبو عبيد : وال أدري األصل فيه إال من

وأبثَثْتَُك  َمأُْدومي فالن أَتَُطلِّقُني فو هللا لقد أَْطعَمتُكَ  ، وقَالْت امرأة ُدَريد بن الصمة لَه وأَراد أَْن يَُطلّقها : أبا َمأُدومٌ  يقال : طعام

 َمْكتُومي وأتيتك باِهال غيَر ذات ِصرار.

 أيضا ، وأنشد فقال : يُْؤِدُم إيداما هللا بينهما آدم قال أبو عبيد : ويقال :

 الِبيض  ال يري ْؤِدمن  ال م ْؤَدما و   
 َمْوِضعا لذلك.أي ال يحببن إال ُمَحبَّبا 

 إليك أي َوِسيلَتِي. أُْدَمتِي الَوِسيلةُ إلى الشيء ، يُقال : فاُلنٌ  : األُْدَمةُ  أبو ُعبَيد عن الفراء أنه قال :

قال في الناس شربةٌ من سواد ، وفي اإلبل والظباء ، بياض ، ي األُْدَمةُ  وُمْلحة أي ُخْلطةٌ ، قالوا : أُْدَمةٌ  وقال الليث : يقال : بينهما

 وإن كان قياسا. آدم ، ولم أسمع أحدا يقول للذكر من الظباء : أَدَماءُ  ظبيةٌ  :

 من اإلبل األبيض فإن َخالَتْه ُحمرةٌ فهو أْصَهُب فإن اآلدمُ  أبو عبيد عن األصمعّي :
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غاه  فهو م  مَّى ، قال : ُ  و   اَلْ ه اَّمرأب  صريريريريريريريريريريريريريريَ َ ٌد فيهن غ ربأٌب ، األ د فإن كانه  من اليتباء بيٌض تعلوهن ج 
. ُ   الصَة البيا. فهَي ا رَا

وأخبرني المنذري عن القاسم بن محمد األنباري عن أحمد بن عبيد بن ناصح قال : كنا نَأْلَُف َمْجلَس أبي أيوب ابن أخت أبي 

يِت حاضرا : ما تقوُل في ّكِ لبُطوِن السُّْمر الظُُّهور فقال : هي البيُض ا ؟من الظبا األُدمِ  الوزير ، فقال لنا يوما ، وكان ابن الّسِ

على َضْربين ،  األُْدمُ  فقلت : ؟يَْفِصُل بين لَْون ظهورها وبُطونها ُجدَّتان ِمْسكيَّتان ، قال : فالتَفََت إلّي فقال : ما تقول يا أبا جعفر

ا التي َمساكنُها  مُل في بالد تَميم فهي الخواِلص البَيَاِض ، أما التي َمساِكنُها الجباُل في بالد قيٍس فهي على ما َوَصف ، وأَمَّ الرَّ

 فأنكر يعقوُب ، واستأذن ابُن األعرابّي على تَفيئَة ذلك ، فقال أبو أيوب : قد جاءكم من يَفِصُل بينكم ، فدخل فقال له أبو أيوب :

باء األُدم يا أبا عبد هللا ما تقول في يت ؛ فقلت : يا أبا عبد هللا ما تقول في ذي فتكلم كأنما يَْنِطق عن لسان ابن السِّ  ؟من الّظِ ّكِ

مة  قال : هو بها أعرف ِمنها فأنشدته : ؟قال : شاعر ، قلُت : ما تقول في قَصيدته َصْيَدح ؟الرُّ

رَّأبٌ  فريريريريريريريريرياِ  الريريريريريريريريريرمريريريريريريريريريَل أدمريريريريريريريريرياء  مسريريريريريريريريري  ْؤلريريريريريريريريريِ
 
ن املريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ

  
ح    َحى يف َمْتِلهريريريريريريريا يريتريََوضريريريريريريريريريريريريريريريَّ اع  الضريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ي العرب تقول ما َشاَءْت.فََسَكَت ابن األعرابّي ، وقال : ه

إنما هي ُمَشبَّهة بلون  األُْدَمةُ  األرض ألنه ُخِلق من تُراب ، وكذلك أَِديم اشتقاقه من : آَدم وقال الزجاج : يقول أهل اللغة :

 اإلدامواألرِض وجُهها  َمةُ أَدَ وكّلِ شيٍء ظاهُر ِجْلِده  أَِديمُ و، قال :  األَِديم جمع األََدمُ والتُّراب ، ونحو ذلك قال الليث ، قال : 

 به مع الخبز. يُْؤتَدم ما األَْدمو

 .«مأُْدومٌ  الَخلُّ وَطعَامٌ  اإلدامُ  نعم»في الحديث : و

واألفُق فمذكر ، إال أن يقصد قصد  األَديمُ  فأما أبو حاتم عن األصمعّي : يقال للجلد إهاب والجمع أُُهب وأََهٌب مؤنثة. قال :

 .آدمةٍ  وأربعةُ  آدمةٌ  في الجمع األقل على أفعله يقال : ثالثة آدمةو أديم واألفق ، يقال : األدم . فتقول : هياألدمةوالجلود ، 

الجلد  أَدمةِ  وأصلهُ من ُمْبَشٌر وهو الّذي قد َجَمع لينا وِشدَّة مع المعرفة باألمور. قال : ُمْؤَدمٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : رجلٌ 

 األَدَمةِ  باِطنُهُ وهو الّذي يَِلي اللحم ، قال : فالذي يُراد منه أنه قد جمع ِلينَ  األَدمةُ ووبََشَرتِه فالبََشرة ظاِهرهُ وهي َمْنِبت الشَّْعر 

َب األمور ونحو ذلك. قال أبو زيد.  وُخشونَة البََشرة وَجرَّ
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باغ ، ومعناه إنما يُعاتَُب َمن يُرجى ، ومن به ُمْسَكةٌ وقوةٌ. مُ األَدي وقد يقال : إنما يُعَاتَبُ   ذو البََشرة أي يُعاد في الّدِ

ُمْبَشٌر أي هو جامٌع  َمأُْدوٌم ُمْؤَدمٌ  يقال : فالنٌ  أن أبا عدنان أخبره عن األصمعّي قال : وأخبرني المنذري عن إبراهيم الحربي :

خاء. وفالنٌ  فهم الناس. أََدَمُهم يَأُْدُمهم بني فالن ، وقد أََدَمةُ  يصلح للشدة والرَّ  ، وهو الّذي َعرَّ

 .مأدومكم أي في أَِديمكم ُمْبَشٌر كريُم الجلد غليظه َجيِّده ، ومن أمثالهم : َسْمنُكم ُهريق في ُمْؤَدمٌ  قال : وقال ابن األعرابّي : فالن

 عند ارتفاع الضحى.الضَُّحى أي  أَِديمَ  ويقال : في ِسقائكم ، وأَتَْيتُه

ْلبةُ مأخوذ من اإليَداَمةُ و،  آَدُم أََواِدم وَمَشْنتُه أي قََشرتُه ويجمع أََدْمتُهوسلمة عن الفراء : يقال : بََشْرتُه  األرض  أَِديمِ  األرض الصُّ

 وهو َوْجُهها.

 يُده. َدِميَتْ  ألنك تقول َدَميٌ  واحدةٌ ، وكأَنَّ أصله َدَمةٌ  معروٌف والقطعة منها الدَّمُ  قال الليث :: دمى 

 .دما وقال غيره : األصل :

ماء وفي جمعه الَدَميَان اسم على َحْرفين فقال بعضهم في تثنيته الدَّمُ  وأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم أنه قال :  .الّدِ

 وأنشد : .الدَّمان وقال بعضهم :

لريريريريريريريريريريريا ْ ر  ذ حبريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريَ ْو َأانَّ عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
نِي   رب الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ اِن   ريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ َرى الريريريريريريريريريري َّ  جريريريريريريريريريريَ

  
 .َدمٍ  الياء ، واأللف اللتين لم يجدوهما في تَْدمىو َدِميَتْ  فَيُْظِهُرون في تَْدمى َدما يَِدي َدِميَتْ  فَثَنَّاه بالياء ، ويقال في تصريفه :

 قال : وِمثله يٌَد أصلُها يَْدٌي.

َجاجِ هي التي الدَّاِميَةُ  وقال أبو ُعبيد :  ، ومنها الدَّاِمعةُ وهي التي يسيُل منها َدمٌ  ومنها َدمٌ  ِمن غير أن يسيَل منها تَْدَمى من الّشِ

 .الدم

 الَصنَم والصورة المنَقَّشة. الدُّْميَةُ  وقال الليث :

 يْكنى عن المرأة بها. الدُّْميةُ  وقال ابن األعرابّي : يقال للمرأة

 الِغزالن. ُدْمية لها زهرة يقال لها :وقال الليث : وبَْقلَةٌ 

ى أبو ُعبيد عن أبي عمرو :  من الثياب : األَْحَمُر. الُمَدمَّ

ى وقال الليث :  .ُمدًمى من الخيل : األَْشقَُر الشديُد الُحمرة. ِشبه لون الدَّم ، وكل شيء في لونه سواد وحمرة فهو المَدمَّ

ى كانت سراتُه شديدة الُحْمرة إلى َمَراقِّه ، واألَشقرإذا  ُمدًمى وقال أبو ُعبيد : ُكَمْيتٌ  الّذي لون أعلى َشْعَرتِه تعلوها ُصفرة  المَدمَّ

 كلون الُكَميت األصفر.

 وقال ُطفَْيٌل :
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او  وَنريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  اأب  كريريريريريريريريريريريَأنَّ مريريريريريريريريريريري  َ مريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريري 

  
ْذهريريريريريَ    َعرْ  َلْوَن مريريريريريَ َتةريريريريريريريريريريريريريريْ  َجَرى فريْوَقهريريريريريا واسريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ُكلفَِة ليست بشديدة الُحمرة.يقول : تَْضرُب حْمرتها إلى ال

 ثالث مرات فَقَتََل به رجال من الكفّار. ُمَدًمى في حديث َسْعٍد أنه َرَمى بسهمٍ و

ى وقال شمر : َي بالدم الّذي يَْرِميه الرجُل العدَو ثم يَْرِميه العَُدوُّ بذلك السهم بِعَْينِه كأنه الُمَدمَّ  حتى َوقَع بالمْرِمّيِ. دّمِ

يويقال :  ى ُسّمِ ى ، وَسْهمٌ  الدَّم ألنه أْحَمر من ُمَدمًّ يَ  قد ُمدمَّ  .الدُّْمية ُدًمى به مرة ، وقد جاَء في بعض األحاديث ، وجمع دّمِ

 .َوِمَدْت تَْوَمد َومدا وقد َوِمَدةٌ  ليلة . يقال :الَوَمدُ  أبو ُعبيد عن الكسائّي : إذا َسَكنَْت الريُح مع ِشّدة الحر فذلك: ومد 

 تجيء في صميم الحّر من قِبل البحر ، حتى تَقَع على الناس ليال. الَوَمَدة وقال الليث :

 بغير هاء ومنه قول الراعي يصف امرأة : َوِمدٌ  أيام الخريف أيضا ويقال : ليلة الَوَمد قلت : وقد يَقع

هريريريريريريريريا فريريريريريريريريريِ المسريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَض نريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياُ  يف مريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريَأنَّ بريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريالهريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ   يتريريريريريريريريا لريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريٌة َومريريريريريريريريِ ٌ  ذا اجريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريْ

  
با ، فيقع على البالد المتاخمة له مثل نََدى  الَوَمدوقلت :  يُح الصَّ لَثٌَق ونًَدى يجيء من جهة البحر إذا ثار بخاُره ، وَهبَّْت به الّرِ

با بَْحِريةً لم نَْنفَك ِمن أََذىالسَّماِء وهو مؤٍذ للناس ِجدا ِلنَتْن رائحتِه ، وُكنا بناحية البحرين إذا َحلَلنا باألسياف ، وَهبَّت ا  الَوَمد لصَّ

 .الَوَمدُ  ، فإذا أَْصعَْدنا في بِالد الدَّهناء لم يُِصبنَا

 الشَّباب نَْعمتُه. َمأْد أبو عبيد عن الكسائّي ::  [مأد]

 ، إذا غضب عليه. وبََد وْمداوعليه  وَمدَ  أبو عبيد عن األصمعّي عن الكسائي :

ّيِ في أول ما يجري الماء في العُود فال يزال يَْمأَُد َمأْدا العود َمأَد وقال ابن شميل :  ما كاَن َرْطبا. مائدا إذا اْمتأَل من الّرِ

يُّ والربيُع ونحوه وذلك ، إذا  َمأْد فهو َمأََد يَمأَدُ  وقد َمأْدٌ  من النبات ما قد ارتوى ، يقال : نباتٌ  المأدُ  وقال الليث : ، وأَْمأََد الّرِ

ة : إنها  .يَْمُؤودةٌ و تَْمؤوَدةٌ  الشَّباِب وهي لَمأَدةُ  خرج فيه الماء أيام الربيع ، ويقال للجارية التارَّ

 في لغة أهل الشام : النَّزُّ الّذي يظهر باألرض قبل أن ينبع. المأدوقال : 

 وأنشد أبو عبيد :

خْرَفَجا   َماد  الةبابِ 
 
  َعْيَةها امل

 ماء َغْير مهموٍز.

المائدة في المعنى مفعوله ولفظها فاعله ،  [114المائدة : ] (أَْنِزْل َعَلْينا ماِئَدًة ِمَن السَّماءِ )قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 

 قال :

 ، وقال : إن المائدة من العطاء والممتاد المطلوب منه العطاء (ِعيَشٍة راِضَيةٍ )وهي مثل 
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 مفتعل وأنة  :
      أمت املؤملني املمتاد 

 زيد إذا أعطاه. مادوقال : 

 إذا تحرك وكأنها تميد بما عليها. ماد يميد وقال أبو إسحاق : األصل عندي في مائدة ، أنها فاعلة من

 إذا زادهم وأنشد : مادهم يميدهم ال :وأخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى ق

      أمت املؤملني املمتاد 
 قال : وإنما سميت المائدة مائدة ألنه يزاد عليها.

 بها صاحبها أي أعطيها وتفضل عليه بها. ميد قال أبو بكر : قال أبو عبيدة : سميت المائدة مائدة ألنها

 إلي. قال : وقوله إلى أمير المؤمنين الممتاد.إذا أحسن  يميدني فالن مادني والعرب تقول :

 أي المتفضل على الناس.

 ، وأنشد : َمْيَدةو مائدة وقال الجرمي : يقال :

َ أب كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب األلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوان و  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريع لريريريريريريريريريريريريريريريريال ريريريريريريريريريريريريريريريريوان واجلريريريريريريريريريريريريريريريريتان  

  
به  ماد الذي يركب البحر فتغثى نفسه من نتن ماء البحر حتى يدار به ، ويكاد يغشى عليه فيقال : المائد قال : وقال أبو الهيثم :

 .ميدى ، وقوم مائد ، ورجل ميدا به يميد البحر

َك بكم وتََزْلَزَل ،  [15 النحل :] (َأْن ََتِيَد ِبُكمْ )قال : وسمعت أبا العباس وسئل عن قول هللا جل وعز :   َماد يَِميدُ وفقال : تََحرَّ

 إذا تَثَنَّى وتَبَْختَر.

 أهلَه إذا َغاَرهم ومادهم. َماد من الدَُّوار ، قال ويقال : الَمْيدُ  الذين أَصابَهم المْيَدى وقال الفراء : سمعت العرب تقول :

 َضَل.إِذا أَفْ  مادوإذا تَِجَر  َماد قال ويقال : ابن األعرابّي :

ةٍ واحدة على شيء في َوْهَدةٍ تقول : فََدأَْمتَه إذا رفعَت حائِطا الدَّأْمُ  قال الليث :: دام  عليه  تََدأََّمتْ وعليه ، قال :  َدأَمته بَمرَّ

 األمواج واألهواُل والهموم وأنشد :

   َ َه ِظالل املْوج  ذ َتَ أََّما 
 إذا تراَكَم عليه َوتَكسَّر بعُضه فوق بعض. تََداَعَمه مثل األمرُ  تََداَءمه أبو ُعبَيد قال األصمعّي :

ما الرجلَ  تََدأَّْمتُ  وقال أبو زيد :  إذا َوثَْبَت عليه فركبتَه. تََدوُّ

 البحُر. الدَّأْماءُ وقال أبو عبيد : 

 وقال األفوه األْودّي :

رٌ و  عريريريريريريريريِ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْأمريريريريريريريرياِء م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريل  كريريريريريريريريالريريريريريريريري َّ

  
وِن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  وس   لريريريريريريريريريَ ْوان كريريريريريريريريريَ ه لريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرين دونريريريريريريريريريِ

  
. أَْمَدى أبو العباس عن ابن األعرابّي :: مدى   الرجُل إذا أََسنَّ
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 األَجل منتهاه. مَدىوالغاية ،  َمَدى قلت : هو من

 الرجل إذا ُسِقي لَبَنا فأَْكثر. أمدى وقال ابن األعرابّي :

 وقال رؤبة :

يريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا  ه  ٌة تريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريريٌه مريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريّ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريَ ا  ه   ْ َر مريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَ َ ى مل يريريريريريريريريريريريري 

َ
  ذا املريريريريريريريريريريريري

  
أرض  بِميداءِ  يَْعنِي قَْدَرهُ وغايَتَه ، وهو ؟هذا األمر ِميداءُ  ، وهو الغاية والقَْدر يقال : ما أدري ما الَمَدى ِمْفعاٌل من الِميداءُ  قال :

َغلَط ألن الِميَم  الَمَدى ِمفعال في الِميَداءُ  قوله : قلت : ؟َما َمَضى أكثَُر أْم ما بَِقيَ أَ كذا إذا كان بِِحَذائِها يقول : إذا سار لم يَْدِر 

 فاعلُت فِْيعاال. على لغة من يقول : مادى ِميَداءً  كأَنه مصدر الَمَدى أصليةٌ وهو فِْيعاٌل من

مةَ وعليهم الِجْزيَة بال َعَداٍء ، النهارُ  وسلمعليههللاصلىلنَّبي في الحديث : أن او  والليُل ُسًدى. َمَدى َكتَب ليهود تَْيَماء أنَّ لهم الذِّ

لى الغايةُ أي ذلك لهم أبدا ، ما كان النهاُر ، والليُل ُسًدى أي ُمَخلَّى ، أراد ما تُرك اللَّيُل والنهاُر ع الَمَدى كتب خالد بن سعيد :و

 حالهما ، وذلك أَبَدا إلى يوم القيامة.

 الَحْوُض الَِّذي لَْيَسْت له نََصائُِب ، وأنشد غيره قول الراعي يْذكر ماًء َوَردهُ : الَمِديُ وأبو عبيد عن أبي عمرو : 

ه   ِ يريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْر   مريريريريريريريريريريريريريريريَ ْر   عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريه و أَثريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَثريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَّْأَن اَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوانَ   بريريريريريريريريريريريَ ْ  تريريريريريريريريريريريَ َن قريريريريريريريريريريَ َواكريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أُْخذ َجِرييا.ِمْكياٌل ي اْلُمْديُ و

 الجريبان ، والقسطان قِسطاِن من َزْيٍت كان يَْرُزقُها الناَس. فالُمْديانِ ،  والِقْسَطْين الُمْديَْينِ  في الحديث : أن عليا أجرى للناسو

 َغيِّه أي غايته. َمَدى فالن في َغيِّه إذا أَلَحَّ فيه وأَطال تَماَدى ويقال :

 أنشد ابن األعرابّي :

ْه  ْ يريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريَ  أَْرمريريريريريريريريريي وِ مسريريريريريريريريري ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
لريرييريريريريريريرية    ن مل تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  قريريلريريبريريريريريريريا أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريه كريري 

  
 وهي َكبُِد القوس وأنشد هذا البيت. المدية قال : سمعت أبا عرعرة الكلبي يقول : هي

الحديد : ] (ُد فَ َقَسْت قُ ُلوُِبُمْ َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبُل َفطاَل َعَلْيِهُم اْْلَمَ )قال هللا جلَّ وعزَّ : : أمد 

إياه َعنَى الحجاُج حين وأحدهما ابتداُء َخْلِقه الّذي يظهر ِعْنَد مولده  أَمَدان منتهى األجل ، قال : ولإلنسان األَمدُ  قال َشِمر : [16

الثاني الموَت  األَمدُ ويَتَا من ِخالفة عمر ، أراد أنه ُوِلد لسنتين بَقِ  ، فقال : سنتان من خالفة َعمر ؟أََمدكَ  َسأَل الحسَن فقال له : ما

هان َمَداِفعُها في السباق ، ومنتهى غايتها التي تستبق إليه ، ومنه قول النابغة : أََمدُ و، قال :   الخيِل في الّرِ
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   َسْبَق اجلواِد  ذا استو  على األَمِ  
 أي َغلََب على ُمنتهاه حين َسبَق َرسيله إليه.

المملوء من خيٍر أو  اآلِمدُ والعاقُِل ،  السَّاِمدُ  وقال : آِمَدةٌ و عاِمدةٌ و آِمدٌ و عامدٌ  أبيه : يقال للسفينة إذا كانت مشحونة :عمرو عن 

 بلد معروف. آِمدُ وشّرٍ ، 

 إذا َغَضَب. أَبِدَ وعليه  أمدَ  أبو عبيد عن الفراء :

 وهللا أعلم انتهى.
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 ابب اللفيف من حرف الدال
دود ، دو ، دوى ، دا ، داى ، آد ، أدا ، واد ، ودا ، أيد ، أيادى ، أديى ، أداه ، ودى ، دوى ، تودية ، وادي ، ود ، دودي  دد ،

 ، أد ، يدي ، در.

اللهو  الدَّد وقد مرَّ تفسيره ، وقال أبو عبيد : ، «منّي الدَّدُّ  وال َددٍ  َما أَنَا ِمن»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : دد  

 على مثال قفا وَعصا ، وهذا ددا على مثالي يٍَد ودٍم ، وهذا َددٌ  هذا ثالُث لُغاٍت ، يقال : الدَّد واللَّعب : قال وقال األحمر : في

 على ِمثال حزٍن. ثعلب عن ابن األعرابّي : يقال : َدَدنٌ 

ِمنِّيَْه ، يريد ما أنا من  ددي وال ددي اللهو ، الحراني عن ابن السكيت : ما أنا من : َدْيَدبونو َدَدنٌ وَ  ديدانٌ و ديدٌ و،  َدداو،  َددٌ 

حكاية االستنان  َددٌ  الباطل وال الباطُل مني ، قال : ومن العرب من يَحِذُف الياء فيقول : ما أنا من َدٍد وال َدٌد مني ، وقال الليث :

اح : : َددٌ  ابع في ذلك ، وإن لم تضرب بعد الجري في بِطالٍة فهوللطَّرب ، وَضْرِب األص ِرمَّ  وقال الّطِ

َزَأل هبريريريريم و  ا امسريريريريْ هريريريريْم ملريريريريريريريَّ لريريريري  عريريريريْ َربريريريريريريريه ظريريريري  تريريريريَ ريريريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
حى ان ريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريا من داِعبريريريريريريريا  َددِ     ل الضريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 أراد بالنَّاشط : َشْوقا ناِزعا.

 قال الليث : وأنشده بعضهم : من َداعٍب َدِدِد.

ا جعله نَ   ْعتا للدَّاعِب َكَسعةُ بدال ثالثة ألن النَّعَت ال يتمكَّن حتى يتم ثالثة أحرف فما فوق ذلك فصار َدِدٍد نَْعتا للداعب.قال : لمَّ

دِر بهمزة فيقولون : ، وإنما  َدأَْددةً َدأَد يَُدأِْدُد  قال : فإذا أرادوا اشتقاق الفعل منه لم ينقَْد لكثرةِ الدَّاالِت ، فيفصلون بين حرفي الصَّ

 اختاروا الهمزة ألنها أقوى الحروف ونحو ذلك كذلك.

 .أََداَد يُِديدُ و يََدادُ  الطعامَ  َدادَ  أبو عبيد عن الكسائّي :: ديد ـ  دود

د وقال غيره : د يَُدّوِ  وأنشد : الدُّود مثله إذا صار فيه َدوَّ

ْولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا ال مسريريريريريريريريريريريَ ِ  َدقريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ ْ  َأطريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريَ

  
ر   جريريريريريريريريريريريريريريريَ َ وَّدا مسريريريريريريريريريريريريريريريَ وَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريري   م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بهذا المعنى. َمُدود فهو ديد وروى أبو زيد :

اِدي ثعلب عن ابن األعرابّي : اد مأخوذ من الدُّوَّ  وهو الَخْضُف يخرج من اإلنسان. الدُّوَّ
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 قبيلةٌ من بني أََسٍد. دودانُ وجمع الجمع ،  ديدان كثيٌر ثم دودوواحدةٌ  دودةٌ  وقال غيره :

 .الدَّوّ  المستوية من األرض المنسوبة إلى الدَّوُّ  قال شمر فيما قرأت بخطه : قال األصمعّي :: دوا 

ة :  وقال ذو الرمَّ

 دّو كريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريف املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ي غريريريريريريريريريريريَت أنريريريريريريريريريريريه و 

  
 ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ  ألعريريريريريريرياِس املريريريريريراسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريِل واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع   

  
 أي هي ُمستوية ككف الّذي يصافِق عند َصْفقَِة البيع.

يّة وقال غيره :  ذا كانت بعيدة األطراف ُمستوية واسعة.إ داِويَّةو َدّوِ

اج :  وقال العَجَّ

ا َدِوٌي  ْوهلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌة هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  َدوِّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ِوي    راهبريريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح يف أَقريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يت يت َدِويَّةً ِلَدِويّ  ويقال : إنما ُسّمِ ي ألنها َدِويَّة الّصوِت الّذي يُسمع فيها ، وقيل : سّمِ بَِمن صار فيها ، أي تذهب بهم ،  تَُدّوِ

ى ويقال : قد  في األرض وهو ذهابُه ، وقال رؤبة : َدوَّ

الئريريريريريريريريريريريريال ذر الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ  َدّوى هبريريريريريريريريريريريريا ال يريريريريريريريريريريريريريَ

  
الو   ائريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريو ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزَّان مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
ى أرٌض َمسيرةُ أربعِ لياٍل ِشْبه تُْرٍس َخاِويَةٌ يُسار فيها بالنجوم  الدَّو وقال بعض العلماء : بها َمرَّ بها يعني العَْير وأنثه ، قال : َدوَّ

يت ، ألنَّ الفُرس كانت  الدَّوَّ  ، ويُخاف فيها الضَّالُل ، وهي على طريق البَصرة ُمتَياِسرةً إذا أَْصعدت إلى مكة ، وإنما سّمِ

مع الِقراِمطة أبادهم  الدَّوَّ  ، قلت : وقد قطعتُ  َدْوَدوْ  لوا بالفارسية :لََطائمهم تجوز فيها فكانوا إذا سلكوها تََحاضُّوا فيها بالِجّد فقا

ُزوا في  الدَّوِّ  هللا وكانت َمْطَرقَهم قافلين ِمن الهبير فََسقَْوا ظهرهم ، واستقوا بَحفَر أبي موسى الّذي على طريق البصرة وفَوَّ

 ا بُْخٌت كثيرة من إبِل الحاّج لبلوغ العطش منها والكالل وأنشد شمر :َوَوَرُدوا صبيحة خامسٍة ماًء يقاُل له ثبرة ، وَعَطبت فيه

    ل َّوِّ َأْو َصْحرائِه الَ م وِص 
 بالتخفيف وأنشد لكثير : داَويةٌ و داويَّة قال : ويقال :

هريريريريريريريريريريريريريا الل ِدمريريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريريريِ ة   ريريريريريريريريريريريريريِ واُّ داويريريريريريريريريريريريريريَ  َأجريريريريريريريريريريريريريْ

  
ز وُ    َ ٌد صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  بريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريهريريريريريرين هريريريريريري   جريريريريريريري 

  
ىو،  َدويّا الفَْحل إذا سمعَت لهديره دّوى أبو عبيد عن األصمعّي :  .دَواية اللبُن والَمَرُق إذا صارت عليه َدوَّ

ى وقال الليث : ي تَدِويَةً  الصوتُ  دوَّ  .يَُدّوِ

 .أدواء أي ذات دِويَةٌ  على فالن َمقصور ، ومثله أَرض دوٍ  األصمعّي : َصْدر فالن

 ، وجمع الدواء أدوية ، وجمع أدواءالداِء  أي مريض. وجمع دوٍ و َدًوى قال : ورجل
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 .ال َّواأب د ِويٌ 
 مصدر يكتب بالياء وأنشد : الّدَوى الداءومقصور يكتب بالياء ،  َدَواةٍ  جمع الدََّوى قال األزهري :

    الَّ امل يَم على الّ َوى املتأفِِّن 
نَى َمقصور يكتب بالياء وقال : الّدَوىو  الضَّ

 الزَِّمنِي    ي غِضي كإغَضاِء ال ََّوى
 الرجل األحمق تكتب بالياء. الدَّوىو

 بِِه َممُدود ، وأنشد : يُتَداوى الّذي الدَّواءُ و

َر أَبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريري واء  و  هريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريري   َأهريريريريريريريريريريريريْ

  
ْن طريريريريريريريريعريريريريريريريرياُ  نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريْ     فريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريس لريريريريريريريريه مريريريريريريريريِ

  
 .الدواء أي أهلكه ترك

 إذا كان ُمغَّطى ، وأنشد ابن األعرابّي : ُمَدوٍّ  وأَْمرٌ 

َ وِّي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادراوَ 
 

َر املريريريريريريريريريريري  اَل أَرْكريريريريريريريريريريريَ   األمريريريريريريريريريريريْ

  
نَي وأ بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  بريريريريريريريِ تريريريريريريريَ يريريريريريريرياء مسريريريريريريريىت َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريْ عريريريريريريريَ  بريريريريريريريِ

  
 األْرُض الَوافَِرةُ الكأل التي لم يُْؤكل منها شيء. الدَّويّة ابن شميل عن أبي َخْيرة قال :

ى إذا َعلَتْه قَُشيرةٌ ، وكذلك داوٍ و ُمَدوٍّ  وقال األصمعّي : ماءٌ  بتشديد  ُمدَّوٍ  اللَّبن إذا َعلَتْه قَُشْيرة ، ويقال للذي يأخذ تلك القَُشْيَرة : دوَّ

ل.  الدال وهو مفتعل واألول ُمفَعِّ

 .أَْدَوى وإذا الداء على ِمثال شاء يشاء إذا صار في َجْوفِه يََداءُ  الرجُل فهو داء أبو عبيد عن الكسائي :

 .أدواء ورجالن داءان ورجال داءٌ  وقال شمر : رجلٌ 

 بمعناه. أَْدَوىوإذا اتهمته ،  أداء يُِديُء إداءةً والرجل إذا أصابه الداء ،  َداءَ  مقصور مثل َضنًى قال : دًوى قال : ورجلٌ 

 الدََّويو: إذا كان ال يَْحِقد على من يسيء إليه ،  الّداء ويقال : فالن َميِّتُ  داء إذا صار ذا أداَء يُديءو،  داء يََداء وقال أبو زيد :

 الرجل األحمق مقصوٌر وأنشد شمر :

ِل و  ود  لريريريريريريريريريريريريريريريريّ َوي املريريريريريريريريريريريريريريريريَزمريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريريريريريريريريريري  أَقريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
اق املريريريريريريريريريلريريريريريريريريريزِل   ِر بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ رَس يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأ ريريريريريريريريريْ

  
ْعد إذا سمعَت صوتهما من  دِويَ  لمسامعي ، وسمعت دِويّا وقال األصمعّي : َخاَل بَطني من الطعام حتى سِمْعت المطر والرَّ

 بعيد.

 الصدر وأنشد : لََدِوي داٌء باطٌن في الصَّدر وإنه الدََّوى وقال الليث :

 َرك ِ  دِوي  َعيريْل ك تري ْبِ ي أن ص وَ   
واءُ وقال :  فَاء ، يقال : الّدِ فَتُظهر  يُداَوى فالنٌ  ُدوِويَ  كان جائزا ، ويقال : ِدواء ، ولو قلَت : َداَويته ُمداواةً  ممدود هو الّشِ

في الواو ، فيلتبس فكِرهوا أن يُْدغموا المدَّةَ  َداَواه الواوين وال تدغم إحداهما في األخرى ، ألن األولى هي َمدَّة األلف التي في

ل.  فَُوَعِل يفُعِّ

 اسم جامٌع لكل َمرض وَعيبٍ  الدَّاءُ وقال : 
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ِح أ ريريريريريريريريريريريريريري ّ  داء   ظاهر  و طن مسىت ي ال : ، أَرادْ  كلَّ َعْي   يف  داءٌ  له داء   ومله قول املرأأَِب : كل   األدواء الةريريريريريريريريريريريريريريُّ
َعل  وفريْيِعَلة ، وق  ديِّ ة وامرأأبٌ  َديِّيءٌ  رجلٌ  ، ويف لغة أ رى : داءأب وامرأأب داءٌ  الرجال فهو فيه ، َورجلٌ   على فرييريْ

 أصوب ألنه حي َْمل على املص ر. َدْوءاو  كل ذلك ي ال ، قال :  داَء َيَ اء  دْوءا
 ، سمعتُها من العرب. أََدأَت إداَءةً وَ  أَْدوأَت إْدواءً  ه : قدوقال أبو زيد : يقال للرجل إذا اتهمتَ 

نه وَعلَفه َعلَفا ناِجعا فيه ، وقال الشاعر : ِدواء فالن فرَسه داَوى ويقال :  بكسر الدال إذا سمَّ

ة  وَ  يريريريريريريريَّ َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه مسريريريريريريَ تريريريريريريريَ هريريريريريريريا مسريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريري   َداَويريريريريريريريْ

  
لريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   كريريريريريَأن عليهريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريري 

  
ئْبُ  َدأْيا له َدأَْيتُ  قال أبو زيد :: دأي   ِللغََزال َويَدأَُل ، وهي ِمْشيَةٌ َشبيهةٌ بالختْل. يَْدأى إذا َختَْلتَه ، والذِّ

 إذا َختَل. دأواو دأى يَْدأَى َدأْيا وقال الليث :

 ، إذا َختَلتَه وأنشد : أْدُؤو ، َدأَوت أبو زيد وغيره :: دأو 

 ا   َدَأو   له    ذه فهيها  الَفىَت مَسِذرَ 
ئب سواء بمعناه ويقال : دأى يَْدأَى وهو مثل  للغزال أي يختل. يْدأَى الذِّ

قال أهل التفسير وأهل اللغة معا : معناه ال يَْكِرثُهُ وال  [255البقرة : ] (َوال يَ ُؤُدُه ِحْفظُُهما)قال هللا جّل وعّز : : أيد ـ  أود

 ، وأنشد : يَُؤوُدهُ أَْوداآَدهُ  يُثِْقلُه وال يَُشقُّ عليه ، من

    ذا ما تريل وء  به  دها 
انّي أن ابن السكيت أنشده :  وأخبرني المنذرّي عن الحرَّ

ه   فريريريريريريريَ يريريريْ ح  الريريكريريلريريريريريريري   ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريَ لريريريْ َ  ال يريريريَ     مريريريريريريرياجريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريريريريريريَ داه  امسريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريال املريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريرياُر و    ال يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فَقَلَبَه. يتآَوده ، ال يُثِقلُه أراد ، يتآداه قال : ال

 بوزن ُمْعيِد األْمُر العظيم ، وقال َطَرفَة : الُمْؤيِد أبو عبيد :

 َلْسَه تريَرى َأْن َقْ  أَتريْيَه   ْؤِي  أَ   
دَ وإذا أَثْقَلَهُ ،  آدهُ يَُؤوده أَْودا َجعَله من مآِود وَجَمعه غيُره على  إذا تَثَنَّى ، وقال الشاعر : تَأَوَّ

   أَتَوَّد ع ْسل وج  على َ  ِّ َجْعَفر  
،  ُمْنآد فهو يَنآد انئيادا العود انآد إذا َحناه ، وقد يَُؤوده أَْودا العود آد إذا اشتد وقَِوَي ؛ وقال األصمعّي : تأيََّد أَْيدا ل أبو زيد :وقا

.  إذا تَثَنَّى واْعَوجَّ

اج :لم يَُك يَْنآد فأَمسى انآدا  .وقال العَجَّ

 إذا َرَجع في العَِشّيِ ، وأنشد ابُن السكيت : يَُؤود أَودا النهاُر فهو آدَ  ويقال :

ه   وش   ذا  َد الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريار  لريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري     يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   تريريريريريريريريْ مّ  ومريريريريريريريرين كريريريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريرين هريريريريريريريريَ قريريريريريريريريُّ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريري َّ
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 العشُي إذا َمال وأنشد أيضا : آدَ  وقال ابن السكيت :

ف مسريريريريريريريريريىت  يريريريريريريريريريْ اَر الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريَه هبريريريريريريريريريا َنريريريريريريريريريََ  أَقريريريريريريريريريَ

  
رِه   الَل  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ؤ ودرأيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه ظريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخُر يَْنعَُت امرأةً َمالْت عليها الميَرةُ بالتَّْمر :

ْري  َوأٌب الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريْ ٌة  دْ  هلريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ َذامريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريَّ ا  و  مسريريريريريريريريْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا جمريريريريريريريري َ  فريريريريريريريريتريريريريريريريريأكريريريريريريريريل ِ ملريريريريريريريريأقريريريريريريريري 

  
 َمْوِضٌع. أَُددُ وقبيلةٌ  أْودُ و،  أَِود إذا اْعوج فهو يأَود أََودا الشيءُ  أَِودَ  ويقال :

يتُه ، قال هللا جّل وعّز :  أيَّْدتُه مصدر التأييدوِللقُوة  اآلدُ و األْيدُ  ّي : هوأبو عبيد عن األصمع ِإْذ َأيَّْدُتَك ِبُروِح )، أي قَوَّ
يتك. آيَْدتُك وقرىء : إذا [110المائدة : ] (اْلُقُدسِ   أي قَوَّ

 [.47الذاريات : ] ((47َلُموِسُعوَن )َوالسَّماَء بَ نَ ْيناها أِبَْيٍد َوِإَّنَّ )وقال هللا جّل وعّز : 

 أي قَِويُت. إدُت أَْيدا وقد تَأَيّدَ  إذا صار ذا أْيٍد ، وقد آيَد يُْؤيُِد إياداوإذا قوي ،  آد يئيدُ  وقال أبو الهيثم :

ى به من جانبيه ، وهما إياداه ، قال :  إيادووقال الليث :   ة ، وقال العّجاج :العسكر الميمنة والميسر إيادوكّلِ شيء ما يُقوَّ

َاُ  لو َدَسْر     عن ذي   دْيِن هل 
 .إياده َهَدفا وكل شيء كان واقيا لشيء فهو إيادا وقال يصف الثور : ُمتِخذا ِمنها

 التراُب يُجعل حول الحوض أو اْلِخباِء. قال ذو الرمة يصف الظليم : اإلياد أبو عبيد عن األصمعّي :

رَع  يريريريريريريض  مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان أبجريريريريريريْ ن بريريريريريريَ لريريريريريريرياه عريريريريريريَ عريريريريريريْ  دفريريريريريريريَ

  
ن تريريريريريريريريريريريريرهبريريريريريريريريريريريريا إِب د  ْوهلريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريِ َوى مسريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 يَْعني َطَرْدناهُ َعن بَْيِضه.

: اللِّحاء والستر والَكنَف وكلُّ شيء كنفك  اإلياد هللا ، قال : أيَّدهم الجبُل المنيُع ، ومنه قولُهم : اإلياد ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ، وقال امرؤ القيس يصف نخال : إياد ، وكلُّ ما يُحَرُز به فهو أياد وَستَرك فهو

الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  ْه َأعريريريريريريريريريريَ   َدْ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريه و فريريريريريريريريريريأَثريريريريريريريريريريَّ

  
راو   لريريريريريريريرييريريريريريريريريان مريريريريريريريرين الريريريريريريريريب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير َأمحريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريال بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريِ

  
أي  المآودو الموائد يقال : رماه هللا بإحدى ن ابن األعرابّي :، وأخبرني المنذري عن ثعلب ع تَئِيد أَْيدا أصوله قَِويت آدتو

 الدواهي.

قاء أََدى أبو عبيد عن األصمعّي :: أدى  وهو  يأُدو ُمثقٌل ، أُُدّوا اللَّبنُ  أََدا إذا أمكن أن يُمخض ، وقال ابن بُُزْرج : يأِدي أُِديّا الّسِ

إذا  أْدوا اللَّبن أََدْوتُ ووهو اليُنوع والنُّْضج ، قال :  تأدو أُُدّواً  التمرة أَدتْ  وقداللبُن بين اللَّبَنين ليس بالحامِض وال بالحلو ، 

 أَْدوا إذا اختَْلَت. أََدْوتُ ووهو َمشٌي بين المشيين ، ليس بالسريع وال بالبطيء ،  أَْدًوا في مشيي أَْدوتُ وَمَخضتَه ، 

ْيتَه إلى فالن ِمن حقِّه إذا تَأَدَّْيتُ  ويقال :  أَدَّ
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 ليَك  َأأَتَدَّى عبٌ     هللا من مس وقه كما َي  ، وي ول الرجل : ما أَدرِي كيف يَتَأدى وَقضريريريريريريريرييَته ، وت ول : ال
 ذا كان  اكَّ السال  ، وهو من األداأب.  م ْؤد الرجَل فهو  دى من مَسق ما أوليت  ، أبو ع بي  عن األصمعّي :

 وقال األسود بن يعفر :
ّرقريريريريريريريريريريوا َ  ُّيريريريريريريريريريريْ   يف فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرياأب  فريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريَ

  
ن  دي   عريريريريريريري  مس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريرييريريريريريريريا بريريريريريريَ ال َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريْ  قريريريريريريريَ

  
يقولون القوم إذا أخذوا العُدة التي تُقّويهم على الدَّهر ، وغيره ، وأهل الحجاز  تآدى من العُدة ، وقد أَداتَه أي بعد قوةٍ وأخٍذ للدهر

إذا  تَعَاَدْوا تعاِدياو تآِديا القوم تآَدى عليه أي أَْعداني وأعاننِي ، ويقال : فآداني الّسلطان على فالن ، أي استَْعَدْيتُ  استَأَديتُ  :

 أي قليلة. أَِديّةٌ  تتابعوا َموتا ، وَغنَمٌ 

 تقدير ِعدَّةٍ من اإلبل القليلة العدد. األديّة أبو عبيد عن األصمعّي :

 ؟أي هل تأهبتم له ؟لذلك األمر تآديتم ابن بزرج : هل

 قلت : مأخوذ من األداة.

 .تأِْديةً و أَداءً  فالٌن ما عليه أدَّى وقال الليث : يقال

 لألمانة ، وهو لَْحن غير جائز. أدَّى لألمانة من فالن ، والعامةُ قد لَِهُجوا بالخطأ فقالوا : فالن آَدى قال وتقول : فالن

 آَدى ألّن أَْفعََل في باب التعجب ال يكون إال في الثالثّي ، وال يقال : آدى قلت أنا : وما علمت أحدا من النحويين أجازوا

 .أَداء بالتشديد ، ووجه الكالم أن يقال : فالٌن أحسنُ  أدَّى بالتخفيف بمعنى

فهو من قول موسى لذوي  [18الدخان : ] ((18وا ِإَِلَّ ِعباَد هللِا ِإِن ِ َلُكْم َرُسول  َأِمني  )َأْن َأدُّ )وأما قول هللا جّل وعّز : 

 فرعون ، معناه :

ِعباَد )أي أطِلقهم من عذابك ، وقيل نُِصَب  [105األعراف : ] (فََأْرِسْل َمِعَي َبِِن ِإْسرائِيلَ )سلِّموا إلّي بني إسرائيل كما قال : 
 إلى ما أمركم هللا به يا عباد هللا فإني نذير لكم. أدوا ، ألنه نِداء مضاف ، ومعناه (هللاِ 

إليَّ سمعكم أبلغكم رسالة ربكم ، يدل  أدوا بمعنى استمعوا إلّى كأنه يقول : (َأدُّوا ِإَِلَ ) قلت : وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون :

 لى هذا المعنى من كالم العرب قول أبي الُمثَلَّم العَُذلي يفاجىء رجال :ع

هريريريريريريريريريم  َه رِجريريريريريريريريرياال فريريريريريريريريريأهريريريريريريريريريلريريريريريريريريريكريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِرِ.   ْم واقريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريِ ْعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريَأدِّ    بريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أدِّ  إلى بعضهم أي استمع إلى بعض من َسبَْعَت لتسمَع منه كأنه قال : آّدِ َسْمعَك إليه لتسمع منه ، كأنه قال : أدِّ  أراد بقوله :

 َسْمعََك إليه.

 الحرب أداةووهي آلته التي تُقيم حرفته ،  أداةٌ  ، ولكل ذي حرفة أَدوات واو ، ألن جمعها األداة وقال الليث : ألف
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 مل أداأِب السال .كا  م ْؤد   سالمسها ، وَرجل
 .أَداَوى للماء وجمعها اإلداَوةُ و

 له إذا كنت متهيأً له. ُمْؤدٍ  للسفر فأنا آدْيتُ  وقال ابن السكيت :

 بوزن َوَدع يََدُع إذا أَْدلَى. َوَدأ يََدأُ  إذا أْدلَى ، قال وقال الكسائّي : َوْديا الفرسُ  َوَدى أبو عبيد عن األصمعّي :: ودى 

 الفرس إذا أدلى همز. َودى هذا وْهٌم ليس في وأخبرني اإليادّي عن أبي الهيثم أنه قال :

 الفرُس إذا أَْخرج ُجْردانَه. َوَدى قال وقال شمر :

 إذا اْنتََشَر. َوَدى يَِدي ويقال :

 ِرب.الفرُس ليبوَل وأدلى ليَضْ  َودى وروى أبو عبيد عن اليزيدي :

 مشدودات. الوِديُ وقال : وقال األموي : هو الَمِذيُّ والَمنِيُّ 

 قال : وغيره يخفف.

 قال : وقال أبو عبيد : الَمنِيُّ وحده ُمَشّدد ، واآلخران ُمَخفَّفَان ، وال أَْعلَُمني َسِمْعُت التخفيف في المني :

 .َوديَّة ِلصغار النَّْخِل واحدتها الَوديُ  هو قال أَبو عبيد وسمعت األصمعّي يقول :

 .الَوديَّة َودايا وقال غيره : تجمع

 ، قال : يُريد أن يَْنتَِشَر ما ِعْندك قال : يريد به َذَكَره ، قال : يَِدي قال َشِمر قال ابن شميل : سمعت أعرابيا يقول : إني أخاف أن

 سمعُت من أحمد بن الحريش.

 .الَوادي فيما أََرى لخروجه وَسيَالنِه ، ومنه الَوديُ  ومنه :أي سال ، قال  َودى قال شمر :

َودى  وأَْمَذى وَمَذى وأدلَى الحمار ، وقال : أَْودىووأخبرني المنذرّي عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء : قال : أَْمنى الرجل 

فالن بِحقِّي  استْوَدى ورأيُت ِلبَْعضهم .أْودى أكثر من َدىوَ  الحماُر في معنى أْدلَى ، وقال : أَْودى ، ويقال : الَوديِ َوْديا ِمن يَِدي

 أي أَقَرَّ به وَعَرفَه.

 وقال أبو َخْيَرة :

ه  و  تريريريريريريريريريريريريري  َ مسريريريريريريريريريريريريريْ  ممريريريريريريريريريريريريريَ  َّ    ملريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريريريرياِ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
زَّ   تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريرياين و فريريريريريريريرياهريريريريريريريريْ ْوَدى هبريريريريريريريريا فريريريريريريريريحريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يَةَ  وال أَْعِرفُه إال أن يَكوَن من  الَوديُ  لها ، قال أبو ُعبيد : وسمعت األصمعّي يقول : هو ِديَةً  كأنه َجعََل ِحبَاَءه له على َمْدِحه الّدِ

 .َوِديَّة لصغار النحل واحدتها

 .الَوِديَّةُ َودايا وقال غيره : يُجمعُ 

 إذا أَْنعَظ. َوادٍ  الِحمار فهو َودى وقال الليث :

 ماُء عند اإلنعاظ.بمعنى قََطَر منه ال َوَدى قال : ويقال :

 وقال األغلب :

رِه  ذا َودى  ْرَق أَيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأّن عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َوى   ع قريريريريري  بريريريريْ رْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريَ وُّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريري  ل  عريريريريَ بريريريريريريريْ  مسريريريريَ
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ية إلى َوليِّه وأصل أدَّى ديتَه فالنا إذا َوَدى الماُء الّذي يخرج أبيَض َرقيقا على أَثِر البول من اإلنسان ، وقال : الَوْديُ وقال :   الّدِ

 ِوْديَة فحذفْت الواُو كما قالوا : ِشيَةٌ من الَوْشي.

 الرجُل إذا َهلََك. أْودى أبو عبيد عن األصمعّي :

،  اإليَداءُ  وقلّما يستعمل ؛ والمصدر الحقيقي قال : الَوَدى به الَمنُوُن أي أَْهلَكه ، قال : واسم الهالك من ذلك أَْودى وقال الليث :

أي َصَرْرُت أخالفَها بهما ،  بِتَْوِديتَْينِ  الناقَة َوَدْيتُ  الخشبات التي تَُصرُّ بِها أَْطبَاُء الناقة لئال يَْرَضعَها الفَِصيُل وقد التَّواديو

 ة للمجلس.، وِمثْلُه ناٍد وأَندي األودية كل َمْفَرجٍ بَْين ِجبال وآكاٍم ، وتِالل يكون َمْسلَكا للسَّْيل أو َمْنفَذا والجميع الَواديو

 ثعلب عن ابن األعرابّي : الوادي تجمع أوداء على أفعال مثل صاحب وأصحاب.: دأي 

هو الموضع الّذي يَقَع  الدَّأيةُ والبعير فَيَنقُرها ،  َدأْيَة فهو الغُراب ، سمي بذلك ألنه يقع على دأيَة أبو عبيد عن األصمعّي : ابنُ 

 عليه َظِلفَة البعير فَتَْعِقُره.

وهي  الدَّأَيَاتُ  ، وهي فَقَاُر الكاهل في ُمجتمع ما بين الَكتِفَْين ِمن كاهل البَعير خاصَّة والجميع الدَّأْيَة جمع الدَّأْيُ  ليث :وقال ال

 .َدأْيَة ِعظاُم ما ُهنالك ، كّل َعْظٍم منها

 َخَرُز اْلعُنُِق ، ويُقاُل َخَرُز القَفَا. الدَّأَيَاتُ  وقال أبو ُعبيدة :

لعين اللَّتين تَِليَان الواهنتين : وقال ابن أْيَتَانِ  ُشَميل : يقال للّضِ في الشََّراِسيِف ِهي الثوانِي الحواني المستأِخرات  الدَّئِيُ و، قال :  الدَّ

لُوع كلِّها وأَتَ  ها ، وإليها يَْنتَِفُخ األوساُط من الضلوع ، وهي أْربٌَع وأَْربٌَع ، وُهنَّ اْلعُوُج ، وهن المَسقّفَاُت ، وُهنَّ أطوُل الضُّ مُّ

 الَجوف.

في العنق ، وعرفوهن في األْضالع وهي ِستٌّ يَِليَن الَمْنَحر من كل جانب  الدَّأَيَاتِ  وقال أبو زيد : لم يَْعِرفُوا ، يَْعنِي اْلعَرَب ،

 منه قول طرفة :ثالث ، ويقال لمقاديمهن جوانح ، ويقال للَّتين تليان المنحر : ناحرتان ، قلت : وهذا صواب ، و

ا ِع يف َدَأَ هتريريريريريريريريريريريريِ رَّ الريريريريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريَأنَّ جمريريريريريريريريريريريريََ

  
ْرَددِ   ِر قريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ اِء يف ظريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ن  ريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريوارد  مريريريريريريريريِ

  
يتَها عليه. تَْوديئا عليه األرض َودَّأْتُ  وقال أبو زيد :: ودأ   إذا َسوَّ

 الُمْهلَكةُ ، وهي في لفظ المفعول به ، وأنشد شمر للراعي : الُمَودَّأَة أبو ُعبيد عن أبي عمرو : األرضُ 

َودَّأأب   ن مريريريريريريري  كريريريريريريريم مريريريريريريريِ لريريريريريريريا  لريريريريريريرييريريريريريريريْ عريريريريريريريْ ن قريريريريريريريَ ريريريريريريريَ  كريريريريريريريائريريريريريريريِ

  
زَع    ا الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا يف  هلريريريريريريريريريريريِ اَلمريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَأنَّ َأعريريريريريريريريريريريْ

  
ُ  قال وقال ابن األعرابّي : أَة  الدَّْفُن وأنشد : التَّْوِدئَةُ وُحْفَرةُ الميت ،  الُمودَّ
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َودَّ  َه مريريريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريريريْ ْ  ثريريريريريريريريريريريَ ْو قريريريريريريريريريريَ ة  لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ َرهريريريريريريريريريريِ  أ لريريريريريريريريريريِ

  
ارِ   جريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  اأَلمسريريريريريريريريريريريريريريْ ِ  راكريريريريريريريريريريريريريريِ وانريريريريريريريريريريريريريريِ  ُّ  ِْ اجلريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عليه  تََوّدأَتْ  على فالن األرُض وهو ذهاب الرجل في أباِعد األرض حتى ال يُْدَرى ما َصنَع ، وقد تودَّأَتْ  وقال ابن شميل يقال :

 إذا ماَت أَيضا ، وإن َماَت في أهله ، وأنشد :

َودََّأْ   ْن قريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا َأاَن  الَّ مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريْ     ْه بريريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه الريريريريريريريبريريريريريريريالد  غريريريريريريريَت َأْن ملَْ أَمريريريريريريري 

  
 عليه األخبار أي اْنقََطعَْت دونه ، وأنشد : تََودَّأَتْ وعليه األرُض ، أي اْستََوْت عليه مثل ما تستوي على الميت ،  تََودَّأَتْ  ويقال :

َودََّأْ  و  ْ  تريريريريريريريَ احل  قريريريريريريريَ ْن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْم مريريريريريريِ  لريريريريريريأَلْرِ. كريريريريريريَ

  
رِ   فريريريريريريريريريْ ة  قريريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ه  بريريريريريريريريريِ َواَرتريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الكميت :

َي َودََّأْ   لريريريريريريريريريريريريا األر.   ْن هريريريريريريريريريريريريِ   ذا َودَّأَتريريريريريريريريريريريريْ

  
اوَ   وهبريريريريريريريريري  وِر مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري  ِض األ مريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ْن بريريريريريريريريريريَ رََ  مريريريريريريريريريِ  أَفريريريريريريريريريريْ

  
أَتْنا أَةٌ  عليه األرض فهي تََودَّأَتْ  األَْرض َغيَّبَتْنا ، وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم يقال : َودَّ ، قال : وهذا كما قيل : أَْحَصَن  ُمَودَّ

 فهو ُمْحَصٌن وأَْسَهَب فَُهو ُمْسَهٌب وأَْلفَج فهو ُمْلفٌَج ، وليس في الكالم مثلها.

 َخْذتُه وأَْحَرْزتُه.على مالي أي أَ  تََودَّأْتُ  وقال أبو مالك :

 َوديُدكوَ  ِودُّكَ  وهو ِمن األُْمنِيَّة ، وفالنٌ  َوِدْدُت أََودُّ  مصدر الوَدادةوقال :  الِوداد ، وكذلك للمودة َمصدر الُودّ  قال الليث :: ودد 

 كما تقول ِحبُّك وَحبِيبُك.

 ، هذا أفضل الكالم. َوِدْدُت أََود وقال الفراء يقال :

يَ َودُّ )، ذكر هذا في قولهم :  الَودادةو،  الِودادو،  الِودو،  الَود ال غيُر والمصدر يَودُّ  ، ويَْفعَل منه : َوَدْدتُ  وقال بعضهم :
 أي يتمنى. [96البقرة : ] (َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَّرُ 

 وأنشد : اْلَمودَدةُ و ةالَمَودَّ و الَودو الُود قال الفراء : ويقال : في الُحب :

َ أب ٌُ َُّهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   نَّ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوِددْه   ْن مريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريا ِ  يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ورهريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريِ

  
 وأنشد في التمنّي :

ي  يتريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َوِدد   َودادأب  لريريريريريريريريريريريريريريريريريو َأنَّ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وين   رِمريريريريريريريريريريريريريريريري  ِن أاّل َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الَّ  مريريريريريريريريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 المستقبَل منهما َوَددتُ  أو َوددت وسواء قلت : قليلة ، قال :بالفتح وهي  َوِددتُ  ، وسمعت َوِددتُ  قال : وأختاُر في َمْعنَى التمني :

 وهو لحن عندهم. َوَددتُ  ال غيُر قلت : وأنكر البصريون نََودو أََود يََود

 إال وقد سمعه ، ولكنه سمعه مّمن ال يكون قوله حجة. َوَددتُ  وقال الزجاج : قد علمنا أن الكسائّي لم يَْحكِ 

 أي بالُكتُِب. [1الممتحنة : ] (تُ ْلُقوَن ِإلَْيِهْم اِبْلَمَودَّةِ )الِكتاب ، قال هللا جّل وعّز :  : الَمَودَّةُ  بّي :أبو العباس عن ابن األعرا

 بلغة تميم الَوتِد ، فإذا زادوا الَودّ  الليث :



4989 

 

وملهم من يهمز في ول  ، و دا َصَلم كان ل ُو نو  ، وكان ِل ريش صلم َي عونَه   الَودُّ و الياء قالوا : َوتِيٌ  ، قال : 
 َج ُّ َمْع  بن ع انن. أ َدد  و ، ومله  ي أ دُّ بن طا ة ،  و د   : أ دُّ ، ومله   ِّي َعْب   

 بفتح الواو. (َودًّا)برفع الواو ، وقرأ عاصم  [23نوح : ] ُوّدا قال الفراء : قرأ أهُل المدينة : َواَل تََذُرنَ 

منهم أبو َعمرو بن كثير ، وابن عامر ، وحمزة والكسائي ، وعاصم ، ويعقوب الحضرمي ،  (َودًّا)قلت : أكثر القراء قرءوا 

 بضم الواو. (ُودا)وقرأ نافع 

 في صدور المؤمنين. قاله بعض المفسرين. [96مريم : ] (َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّْْحُن ُودًّا)وقال الفراء في قوله : 

 ، قال : ِوَداداو،  أََودُّه ِودَّا الرجل وِددتُ  من أسماء هللا تعالى جّل وعز المحّب لعباده من قولك : اْلَوُدودُ  ن األنباري :وقال اب

نم وأنشد : الَودَّ و  بالفتح الصَّ

ْم  هريريريريريريِ تريريريريريريِ ركريريريريريريْ َودِِّك مريريريريريريريا قريريريريريريْومريريريريريريي عريريريريريريلريريريريريريى مريريريريريريريا تريريريريريريَ  بريريريريريريِ

  
هريريريريريريريا  اٌل َورحيريريريريريري  ْه مشريريريريريريريَ بريريريريريريريَّ ى  ذا هريريريريريريَ مريريريريريريَ يريريريريريريْ لريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
كِ  ويروى كِ  لَمْن َرَواه بُِوّدِ أّي شيٍء وَجْدِت  أَراَد بحِق َصنَِمِك َعلَْيِك ، ومن َضمَّ أََراَد بِالَمَودَّة بيني وبينِك ، ومعنى البيت : بَِوّدِ

.من قَْوِمي يا َسْلَمى على تَْرِكِك إيَّاُهْم. إنِّي قَْد َرضيُت بقْولِك وإْن ُكْنِت تاِرَكةً لَُهْم فاْصُدقِي وقُول  ي الحقَّ

 قال النابغة :

َه   ربَّ مريريريريريريريريريريريرياَن  ريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ  ِ يّنِ كريريريريريريريريريريريريَأيّنِ أََرى الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ذ وِب   كريريريريريريريريْ ض  األَودِّ مسريريريريريريريري يريريريريريريريري ريريريريريريريريا غريريريريريريريريَت مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  
ين ، وأرادَ  ُودَّا بفتح الواو يُريُد الّذي هو أََشدُّ  األَودُّ  قال :  : الجماعة. األَوّدِ

ُتْم َشْيئاً ِإد اً )قال هللا جّل وعّز : : أدد   [.89مريم : ] ((89 )َلَقْد ِجئ ْ

لقد  ، قال ومن العرب من يقول : (أَدَّا)بكسر األِلف إاّل ما ُرِوَي عن أبي عبد الرحمن أنه قرأ  (ِإد اً )قال الفراء : قراءةُ القُراء 

 مثل ماد ، وهو من الوجوه كلها : بشيٍء عظيم. آدٍ  جئت بشيءٍ 

 .أدَّا تؤدُّهفالنا داهيةٌ  أَدَّتْ  وقال الليث : يقال :

 قال رؤبة :

 الَعَضاِئال و اإلَداَد و اإلَدَد و   
 .األداد أدٌّ و اإلَددِ  ، وواحد اإلَدد إدَّة قال : وَواحدُ 

 الشدَّة بكسر الهمزة. اإلدَّةوأي َمَددتُه ، قال :  إدَّاو أَدَّا وقال ابن بُُزْرَج : أََدْدُت الحْبل

 صوت الَوْطء وأنشد : األَدُّ  وقال غيره :

وِّل  هريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريُّ ع أَْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ل  و أَد    مريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريٌم هريريريريريريريريريريريريَ ٌع وَنريريريريريريريريريريريريَِ جريريريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وهو ترجيع الحنين. إّداو،  يؤدُّ أَدًّا البعيرُ  أَدَّ و

د إذا تََشدَّد فهو تَأَدَّد يتأدَّد ويقال :  .ُمتَأَّدِ
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 َعَجلَة َجواِب األحمق. الدَّأْداءوالنَّخُّ من السير ، وهو السريع ، قال :  الدَّأَْداءُ  عمرو عن أبيه ،: دأدأ 

أَْدأةُ  وقال الليث :  َصْوُت وْقعِ الحجارة في الَمِسيِل. الدَّ

ئْداء وهو العَْدو الشديد وهو دأَْدأُْت دأَْدأَةً  وقال أبو زيد :  ممدود ، وقال الشاعر : الّدِ

ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ و  لريريريريَ  الريريريريعريريريري  َرْوَرِ  الريريريريعريريريري  ه اعريريريريْ رْك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يَّ تريريريريريَ

  
واِرِس  لريريريريريريريريريريري ِّئريريريريريريريريريريريْ اِء   ةو أ ُُّ الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريريَ

  
 العُلُُط البعير الّذي ال ِخَطاَم عليه.

 ويقال : بعير ُعلُُط ُملُط إذا لم يكن عليه وْسٌم.

َح ، وتقول : تََدأْدأَ  وقال الليث :  .تََدأَْدأَ يَتَدأَْدأُ َدأَْدأَةً  الرجل إذا َماَل عن شيٍء فترجَّ

ين الدَّأْداء وقال أبو الهيثم : إلى الغُيُوِب  يَُدأِْدئُ  ، ألن القمر فيها دآدىء آخر أيام الشهر قال : والليالي الثالث التي بَْعد الُمحاق ُسّمِ

 البعير. دأدأَةِ  ، أي يُْسِرُع من

،  دآدئُ  له : وثالث ُمحاق ، وثاَلثٌ حدثني الرياشي عن األصمعّي في ليالي الشهر إلى قو وأخبرني المنذرّي عن المبرد ، قال :

 األواخُر ، وأنشد : الدَّآدئوقال : 

ه   ِدي  رَّأَب وجريريريريريريريريريريريريريريْ َ ى لريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريري   أَبريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وُِ يف الريريريريريريريريريريريريري َّ ِدي   جريريريريريريريريريريريريري  َرأِب الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريُّ ز هريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريَ

  
الثالُث التي قبل وأخبرني عن أبي الهيثم بنحو منه ، وأما أبو عبيد فإنه روى عن غير واحد من أصحابه في الدَّآدىء : أنها 

 الُمحاق ، وجعل الُمحاَق آِخَرها ، وكذلك قال ابن األعرابّي ، وأما قول األعشى :

عريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريا ِل ا ل بريريريريريريريريريريَ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه  يف مريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ ارَكريريريريريريريريريَ

  
ْتَ دْأداء    عريريريريريْ ريريريريريريريَ   و مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى غريريريريريَ  قريريريريريريري  كريريريريريريرياد يريريريريريريَ

  
 األصمعّي ، ومن قال بقوله ، عمرو عن أبيه :فإنه أراد أنه تداركه في آخر ليلة من ليالي رجب ، وهذا يدل على أن القول قول 

 المولَع باللهو الّذي ال يكاد يبرحه. الدَّاديُ 

 من اليوم ، أي جلبة. دودأة أي جلبة ، وإني ألسمع له ُدْوَدأةً  أخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء ، يقال : سمعت

 تُقَلِّبُني. دْوداةٍ  ، وقال : كأنني فوق دْوداةٌ  ح الصبيان واحدتهاأثار أراجي الدََّواِديُ  أبو عبيد عن األصمعّي :: دودى 

 إذا عدا. َكْوَدأةً  ، َكْوَدأو،  تَْودأة ، تَْودأو،  دْودأةً  فالن دْودأ وفي النوادر :

 اسٌم على حرفين. اليَدُ  أخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال :: يدى 

َحْرفين فقد ُحِذَف ِمنه حرٌف فال يُردُّ إال في التصغير والتثنية والجمع ، وربما لم يَُردَّ في التثنية قال : وما كان من األسامي على 

 وثُنِّي على لَفِظ الواحد ، فقال
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 ، كما ترى م ل َعصا وَرمس ى وَملا ،   ثلريْوا ف الوا : األي ي ي  ى بعضهم : وامس 
 وَرحيان وَمنَوان ، وأنشد : يديانِ 

م يريريريريريريريريريريريَ َ ن بريريريريريريريريريريريي لريريريريريريريريريريريِّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياواِن عريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريري َ

  
ا  مريريريريريريريَ َك بريريريريريرييريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريم أن هت ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ انريريريريريريريِ عريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  قريريريريريريري  متريريريريريريَْ

  
 وقال :

َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا    ربَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَر مريريريريريريريريا تريريريريريريريريريَ

  
َ ا  َف الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ ِس َأْو كريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ   ال ِذراع  الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
ً  قال أبو الهيثم : وتجمع  وأنشد : األَيدي أَيَاِديَ  ثم تجمع أَْيِدينَ  على األَْيِدي ثم تجمع أَْيِديَا مثل َعْبٍد وَعبيٍد قال : وتجمع اليَُد يَِديّا

ِل  َن  أَلْرجريريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريْ ِ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياو يريريريريريريريريريريريريريَ  األَيريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ ا يريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ الَّ  لريريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
َث امل  حبريريريريريريريريريْ

  
 أي أولي القوة والعقول. [45ص : ] (ُأوِل اْْلَْيِدي َواْْلَْبصارِ )وقال في قوله جّل وعّز : 

ة وما لي به يَدٌ  قال : والعرب تقول : ما لي ة ، ولهم أْيدٍ  وما لهم بذلك يدان أي ما لي به قوَّ  األيدي وأبصار وهم أولو أيدٍ  أي قوَّ

 واألبصار ، أي أولو القوة والعقول.

المجاعة ،  اليدوعةُ ، الطا اليَدُ والسلطان ،  اليَدُ والِمْلك ،  اليدُ والقُدرة ،  اليدوالقُّوة ،  اليَدُ والنِّْعَمة ،  اليَدُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 اليَدوَمْنُع الظُّْلم ،  اليَدُ والِغياُث ،  اليَدُ وإذا نَِدَم ،  يده النََّدم ، ويقال منه : ُسِقط في اليدُ وأي ُكْل ،  يََدك األكل ، يقال : ضع اليدو

 لك. يَِدي االستِْسالُم ، ويقال للُمعاتِب : هذه

َما أََخَذْت ، المعنى من أََخَذ  ليدٍ  ، بالقَْوِد فَُهَو َذلول ، إذا اْنقَاَد واستسلم ، ومن أمثالهم : يَدا وقال ابن هانىء : من أمثالهم : أطاع

 شيئا فهو له.

 لك رْهٌن بكذا أي َضمنت لك وَكفَْلُت به. يدي وقولهم :

 وأنشد : يَدٌ  ال يقولون له عندي يَدٌ  وقال ابن شميل : له عليّ 

ه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَي َأ د  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أكريريريريريريريريريريْ  رهريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريري 

  
م  و   عريريريريريريريريَ كريريريريريريريريَر الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ ر َأالَّ ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريْ   منريريريريريريريريا الريريريريريريريريكريريريريريريريري 

  
ُد القوافي ، وإن كانت من غير المضاعف ، ما كاَن ِمن الياِء وغيره وأنشد :  وقال ابن بُُزْرَج : العَرب تَُشّدِ

ْم  كريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوا  لريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياُّوهريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّ   َ ا بريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر ُو يريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَُّاأَب الريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريري   جمريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  

م   يريريريريريريريريريريْ ِ  جلريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَف بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِ ْوا   مسريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
لَّ مسريريريريريريريريريريريريريَ َّكريريريريريريريريريريريريريم َومسريريريريريريريريريريريريريَ ِّي   ن فريريريريريريريريريريريريريَ     مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا قول هللا جّل وعّز :   [.29التوبة : ] (َحَّتَّ يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم صاِغُرونَ )وأمَّ

ي في قوله   ليس بِنَِسيئٍَة. يَدٍ  قال : نَْقدا عن َظْهر (َعْن َيدٍ )روى يَحيى بُن أدَم عن عثماَن البّزِ

 وَرَوى أبو عبيد عن أبي ُعبيدة أنه قال :
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 .ي    كل من أطاَع ملن َقهره فأع اها عن غت طيبة نفس ف   أع اها عن
 بها. : قال يَْمُشون (َعْن َيدٍ )قال الكلبّي في قوله : و

 وقال أبو عبيد : ال يجيئون بها ُرْكبَانا وال يُْرسلُون بها.

 .أيديهم فوق أيديهم ، أي عن ذُل وعن اعتراٍف للمسلمين بأن (َعْن َيدٍ )وقال أبو إسحاق : قيل معنى 

أي عن إنعاٍم عليهم  (َعْن َيدٍ )في هذا ِلفالن أي األمر النافذ لفالن ، وقيل  اليدُ  أي عن قَْهر وذُّل كما تقول : (َعْن َيدٍ )وقيل : 

 من المعروف جزيلة. يَدوبذلك ، ألن قبول الِجْزيَة منهم وترك أنفسهم عليهم إنعام عليهم ، 

الريح  يدوالدهر َمدُّ َزمانِه ،  يدُ والقوس ِسيَتُها ،  يدُ والفأِس ونحِوها َمْقبُِضها ،  يدُ والنعمة : النعمةُ السَّابِغَة ،  يَدُ  وقال الليث :

 ُسلطانُها.

 وقال لبيد :

مريريريريريريريريريريال  ِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريَ ر هريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريرياٌف أمريريريريريريريريريريْ

  
حريريريريريرياِب   رِيَف السريريريريريريريريريريريريريريَّ ه الريح  َتصريريريريريريريريريريريريريريْ ا م لِّكريريريريريريَ  َلمريريريريريريَّ

  
ْيعَةُ في كذا ، لكّل شيء  يَدْيك فالن ويقال : بْين يََديْ  في ِملكه ، وال يقال : فالٍن أي يدِ  ُجِعل لها سلطاٌن عليه ، ويقال : هذه الضَّ

َهُج بَْين ، ويقال : [17األعراف : ] (ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهمْ )أمامك. قال هللا :  باُب بين يََدي يثُوُر الرَّ  المطر ويَِهيُج الّسِ

 الِقتال. يََديِ 

َوَجُع اليَِد ،  اليُداءوأي َضربُت يََده ،  يََدْيُت يَده أي َمقطوع اليَِد من أصلها ، َمْيِديٌ  إذا َشلَّْت ، ورجل يَده فالٌن من يَِديَ  ويقال :

 ِعْنده يَدا ، أْي أْنعَْمُت عليه. أَيديتُ و

قين في كل وجٍه ، وذهبواسبا  أيِدي وباعه ، وذهب القوم يََده به ويبوُع أي يَْبُسط بِهِ  يَْيِدي ويقال : إن فالنا لذو مالٍ   أي ُمتَفَّرِ

 سبا. أيَادي

بحر إذا أخذ طريق البحر ، وأهُل َسبأ لما ُمّزقوا في األرض كلَّ ممّزق ،  يَدَ  الطريق ، ههنا يقال : أخذ فالنٌ  اليَدُ  وقال غيره :

قون آخذين ُطُرقا مختلفة.  أخذُوا ُطُرقا شتى فصاروا أَْمثاال لمن يَتَفَرَّ

 على النقصان. يٍَد يَِديّ  : النسبةُ إلىوقال الليث 

 واسع وأنشد : يِديٌ  ، وثَْوبٌ  األيِدي التي في الَجسد اليَدُ  ، وتُْجَمعُ  يِديّاو أيَاِديَ  النعمة يَدُ  وقال : وتجمع

با َيِ ي    اِر  ذ ثْوب  الصِّ     ل َّ
أي ِمن جميع  [12الممتحنة : ] (بِبُ ْهتاٍن يَ ْفَتِيَنُه َبنْيَ َأْيِديِهَن َوَأْرُجِلِهنَ َوال َيَِْتنَي )وقال ابن َعَرفة في قوله جّل وعّز : 

يت َجوارَح ألنها تَْكتَِسُب.  الجهات ، قال : واألَفعاُل تنَسب إلى الجوارح ، وُسّمِ
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 أَْوَكتا وفُوَك نَفََخ. يَداك والعرب تقول لمن عمل شيئا يَُوبَُّخ به :

 لم تجنيا َشْيئا ال يقال : لكل َمن َعِمل عمال َكَسبَتْ  اليَدان ، وإن كانتْ  يَداك الّزّجاج : يقال للرجل إذا ُوبَِّخ : َذلك بما َكَسبَتْ وقال 

ف. اليدين ، ألن يََداه  األصُل في التصرُّ

 (َوما َكَسبَ )إلى قوله :  ( َيدا َأِب هَلَبٍ تَ بَّتْ )، ولذلك قال :  [30الشورى : ] (فَِبما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ )قال هللا تعالى : 

 [.2،  1المسد : ]

: َولَدا تْحِمله ِمن غير َزْوجها فتقوُل : ُهو ِمن زوجها ،  بالبُهتَان اآلية : أراد (َوال َيَِْتنَي بِبُ ْهتاٍن يَ ْفَتِيَنهُ )قال األزهري : قوله 

ْجلَين ، وبَطنَها الّذي تحمل فيه بينورجليها َعن الولد ألن فرجها بَ  يديها وَكنى بما بين  .اليدين ْيَن الّرِ

 .«على َمن ِسواهم يدٌ  المسلمونَ »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و

م قال أبو عبيد : معناه أَنَّ كلمتَهم ونُْصَرتَهم واحدةٌ على جميع الِملَِل المحاربة لهم يتعاَونُون على جميعهم ، وال يَْخذل بعُضه

 بعضا.

ين ،  اليَدين إذا كان يَْقُصر َعن أن يُْلتَحَف به ، وقميٌص قصيرُ  اليَدِ  أبو عبيد عن األصمعّي : يقال : ثوٌب قصير أي قَصير الُكمَّ

ِمثله ،  يََده َعن الطَّاعة ، ونََزع يََده يعني تَفَضُّال ليس ِمن قَْرض وال ُمكافأة ويقال : َخلَع فالن يَدٍ  ويقال : أعطاه َماال َعن َظْهر

 وأنشد :

 ال اَنٌُّع ِمن كلِّ ما راَبِ  َب ا و   
 لَك أي انقَْدُت لك فاْحتَِكْم عليَّ بما شئَت. يَِدي ويقال : هذه

 يَِديٌ و أَياِدي من اإلحسان اليد ، قال : وجمع يده إذا ضربت َمْيِديُ  فهو يَديتهوِمن اإلحسان  يَدا عنه أْيَدْيتُ  قال : وقال اليزيدي :

 .اليَِد يَُديَّةٌ  ، وتصغيرُ 

 ترُكوا ما أُِمُروا به ولم يُْسِلموا. ، قال : [9إبراهيم : ] (فَ َردُّوا َأْيِديَ ُهْم يف َأْفواِهِهمْ )وقال أبو ُعبيدة في قول هللا : 

 مجاهد.إلى أفواه الرسل ، وهذا يُْروى عن  بأيديهم وقال الفّراء : كانوا يُكذبونهم ويَُردَّون القولَ 

 َعضُّوا أطراف أصابعهم. (فَ َردُّوا َأْيِديَ ُهْم يف َأْفواِهِهمْ ) وروي عن ابن مسعود أنه قال في قوله :

 حنَقا وَغْيظا ، وهذا كما قال الشاعر : أيديَهم قلت : وهذا من أحسن ما قيل فيه ، أراد أنهم َعّضوا

   يرير دُّون يف ِفيِه َعْةَر اََّس ود 
 ون الحسوَد حتى يَعَّض على أصابِعه ، ونحو ذلك قول الهذلي :يعني أنهم يَغيظُ 

ه  ه أَُّْمريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  أانمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  يريريريريريريريريفريريريريريريريريَ ضُّ عريريريريريريريريلريريريريريريريرييَّ الريريريريريريريريَوظريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ ى يريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَأْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 يقول : أكل أصابعَه حتى أَْفنَاها بالعَّضِ فصار يَعَض وَظْيَف الذراع.

 [.119آل عمران : ] (َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اْْلََّنِمَل ِمَن اْلَغْيظِ َوِإذا ) قلت : واعتبار هذا بقول هللا جّل وعّز :

 وفَِمه. يََدْيه وِللفم أي يَْسقُُط على لْليََدْين يقال للرجل يدعى عليه بالسوء :

 . وأنشد :يَدا اتََّخْذُت عنده يََدْيتُ  َشِمر :

   َيٌ  َما َقْ  َيَ ْيه  على س َكني  
 .يَدا اتَّخْذُت ِعنده يَديتُ  قال :

وا بقوٍم من أصحاب علّي ، وهم يَْدُعوَن َعلَْيهم ، فقالوا : ِبكم  أي َحاق بُكم ما تَْدُعون به. اليَدان ويقال : إن قوما من الشُّراة َمرُّ

 الطَِّوّيِ وأَحاَق هللاُ به َمْكَره. أي فَعَل هللاُ بِه ما يَقُولُهُ ِلي ، وكذلك قوله : َرَماني ِمْن جول اليَدان والعرب تقول : كانَْت بِه

 أي بثمنين ، بعَضها بثمن ، وبعَضها بثمن آخر. اليدين ابن السكيت : اْبتَعُت الغَْنم

 .بيد ويأخَذ ثمنها بِيَدٍ  ، وهو أن يُْسِلمها اليدين وقال الفراء : باع فالن غنمه

 فاق ، وهو الَخْيبَةُ.، عند تأكيد اإلخْ  يدٍ  إلى يدٌ  ويقال : جاء فالن بما أَدَّتْ 

 جميعا الصوُت الشِديُد. الَوئِيدُ و الَوأْدُ  أبو عبيد عن األصمعّي :: وأد 

قال المفسرون : كان الرجُل ِمن أهل الجاهلية : إذا ُوِلَدْت له  [8التكوير : ] ((8َوِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلْت ))وقال هللا جّل وعّز : 

َوال تَ ْقتُ ُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَّلٍق ََنُْن )بِْنٌت َدفنها حين تضعُها والدتُها َحيّةً َمَخافَةَ العَار والَحاَجِة ، فأنزل هللا جّل وعّز : 
ُكمْ  َر َأَحُدُهْم اِبْْلُنْثى)ة. وقال في موضع آخر : اآلي [31اإلسراء : ] (نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإَّيَّ ُْيِْسُكُه َعلى أَ ) إلى قوله : (َوِإذا ُبشِ 

ابِ   .َوئيدوَ  َمْوءودة ، وهي َوائِدٌ  فهو وأدها الوائد يئدها َوأُداً  اآلية. ويقال : [59،  58النحل : ] (ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه يف التُّ

 وقال الفرزدق :

ع الريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريِ اْ  وَ  لريريريريريريريريريريريَ ذي مريريريريريريريريريريريَ ي الريريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ؤأَدِ و    أمسريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريَوئريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريريريري 

  
 كما ترى لئال يجمع بين ساكنين. َمْودةٌ  قال : الموءودة وقال أبو العباس : َمن َخفََّف همزة

عَْت إذا َغيَّبَتْهُ ، وذهبْت به. تََوأَدتْ  ويقال : أَت وتَلَمَّ  عليه األرض وتََكمَّ

 على القلب. تََوأَّدتْ وعليه  تودَّأَتْ  قلت : هما لغتان

ُل وأصلها التَُّؤَدةُ وللدواهي وهو أيضا على القلب ،  المآودو الموائد وقال ابن األعرابّي :  أصلها التُّكأة مثل ُوؤدة التَّأنِّي والتََّمهُّ

 .ُوَكأَة

َّئُِد اتِّئَادا ويقال :  بمعنى َوأََد يئدُ  : ، وثاُلثِيُّه غير مستعمل ، ال يقولون اتَّأََد يَت
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د  .اأتَّ
، وهو  األْود إال أن يكوَن َمقلوبا من الَوأْد على تَفَعََّل ، واألصل فيهما : تََوأَّدَ وعلى افتَعَْل  تََواَّد فاتَّأدو اتَّأد وقال الليث : يقال

 اإلثقال.

دوأي أثقلني  آدني يَُؤودني فيقال : دت منه ، ويقال : التَّأَوُّ ن  اتَّأَدَ و تََوأَّد في قيامها إذا تَثَنَّْت لتثاقلها ، ثم قالوا : المرأةُ  تأوَّ ، إذا تََرزَّ

َل ، والمقلوبات في كالم العرب كثيرة ونحن ننتهي إلى ما ثَبََت لنا ِعندهم وال نُْحِدُث في كالمهم ما لم ينطقوا به وال نَ  ِقيُس وتََمهَّ

 على كلمة نادرةٍ جاءت مقلوبة.

نََواةٌ وثالُث نََويَات ، وإذا َجَمْعَت ِمن غير  كما يقال : َدَويَات معروفة إذا َعددَت قلَت : ثالثُ  الدَّواةُ  ث وغيره :وقال اللي: دوى 

 .ُدِويَّا كما يقال نواةٌ ونََوى ، قال : ويجوز أن يجمع الدََّوى َعدد فهي

 قال أبو ذؤيب :

خريريريريريريريريريريريريَ ِّ الريريريريريريريريريريريري ُّوِي  ه  الريريريريريريريريريريريري ِّ ر كريريريريريريريريريريريريَ رفريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
َتِّي   مريريريريريريريريريريريريريريْ ر ه  الريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريريِ   اَّريريريريريريريريريريريريريريِ ْذبريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا يَِسيُل تَْصنيُع الدََّوابَِّة وتسمينهُ وَصْقله بَِسْقي اللَّبن والمواَظبَة على اإلحسان إليه ، وإْجرائِه مع ذلك البَْردين ، قَْدَر مَ  الّدوىو

إذا عالجته ـ  بفتح الدالـ  َدًوى داَويُت العَِليلَ  ، ويقال : ةُمداواو ِدَواء داَوْيُت الفرس َعَرقُه ويَْشتَدَّ لحمه ويذهب َرَهله ، ويقال :

 باألَْشِفيَِة التي تُوافِقه. وأنشد األصمعّي فقال :

َر أَبريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريريريري َّوى و  هريريريريريريريريريريريريْ َك مريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ  َأهريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريْ  و   َس لريريريريريريريريريه مريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياُ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  

مريريريريريريريريريريريريريريريريريا َأْوَرد وا لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م كريريريريريريريريريريريريريريريريري  ال َأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وْب   ِه َذنريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ح  قريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِّ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فََرِسه وال يُؤثُره بِلَبَنِه كما يَْفعَُل الفُْرسان. ِدواء قال معناه : أنه يُْسقى قَْعيا ِمن لَبَن عليه دلٌو ِمن ماٍء ، وصفهُ بأَنَّه ال يُْحِسن

 :، وأنشد  األداَوى الَمْطَهَرةُ وجمعها اإلَداَوة أبو عبيد عن الفراء قال :

َُ اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َن قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  حيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
ر  اهريريريريريريريريريريريريريريريِ  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
ىء يف أَداَوى كريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يَِصُف القَطا واستقاءها ِلِفراِخها في َحواِصلها.
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 ابب الرابعي من حرف الدال
قِطعةٌ ضخمةٌ من تَْمٍر ُمْكتَنٍِز ، أو َصْخرةٍ تَْنقَِلع ِمن ُعْرِض الَجبل ، وأنشد في  فَناديرُ  وجمعها الِفْنديرةُ  قال الليث ::  [فندر]

 صفة اإلبل :

   كَأَنا ِمن ذ َرى َهْض   فريَلاِدير  
 ِهَي أُمُّ ِعْزم وأمُّ ُسَوْيد يعني السَّوأَةَ. الفَْنُدوَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ب ، اسم ثوب ،  فِِرْند وقال الليث ::  [فرند]*  السَّيف َجْوَهُره وماُؤه الّذي يَْجري  فرْند السيف َوْشيُه ، قلت : فِِرْندُ وَ دِخيٌل ُمعرَّ

 وهي َسفاِسقه. الِفِرْندُ  فيه ، وطرائِقُه يقال لها :

 .الفََرانِدُ  األْبَزاُر وجمعه الِفْرِند ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 .بُْنَدارٌ  َدخيٌل وهم التُّجار الذين يلزمون المدائن واحدهم بَنَادَرةُ ال وقال الليث ::  [بندر]

جل الثَِّقيُل في الَمْنَظر البَِليُد في المْخبِر ، قال : وُمقَدَُّم الصدر البَلَْندمُ  قلت : وقرأُت في هذا الباب البن المظفر ::  [بلدام]*   الرَّ

 لثقات بالذال.، قلت : وهذان الحرفان عند األئمة ا بَْلَدمٌ 

 ، ونحو ذلك. بَلذم الَمرىُء والُحلقوم واألْوداج يقال لها : البَْلَذمُ  وقال ابن شميل :

َمْجرى الطعام والشراب ،  المريء من الفرس ما اضطرب من ُحْلقُومه وَمِريئِِه ، وَجرانِِه ، قال : البَْلَذمُ  قال األصمعّي : قال

 الَحْلِق ُمتَِّصل بالعُنُق ، والُحْلقُوم مخرج النَّْفس والصوت.الِجْلُد الّذي في باطن  الجرانو

جال. البَْلَذم وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :  البَِليُد من الّرِ

ْلَظم الليث ::  [دلظم]  شديد قوّي. مِدْلظَ  الجمل القوّي ، ورجلٌ  الدَّْلَظم الناقة الهِرمة الفانية ، قلت : وقال غيره : الدَّْلَظمو الّدِ

 السمين من كل شيء. الدَّلَْنَظى أبو عبيد عن األصمعّي ::  [دلنظ]

 إذا كان َضْخما غليظ المنِكبَْين ، وأصله من الدَّْلِظ وهو الدَّْفُع. بَلَْنَزىو َدلَْنَظى وقال شمر :

 إذا َسِمن وَغلَُظ. ادلَْنَظىوإذا َكبُر لحم َجْنبَْيه وَعُظما ،  ابلندىوالرجُل إذا َكبُر لحم َصْدره ،  اثَْرْنَدى وقال اللحياني ::  [ثرند]
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ِص  م  ريْرَن  رجل)  (1) (خم 
 إذا ضرب الطَّبل. دربل ثعلب عن ابن األعرابّي :: دربل 

ْرُب بالُكوبة. : الدَّْرَدبِيُ  َسلَمة عن الفراء ::  [دردب]  الضَّ

 َصْوت الطَّبل. الدَّْردابُ  عبيد عن أبي عمرو :أبو 

هُ الثِّقاف أي َذلَّ وَخَضع. دْردبَ  الُخضوع ، يقال : الّدْرَدبةُ  أبو عمرو :  لما َعضَّ

 وقال ذو الرمة : .الِفِرنَدادانِ  ، َجبٌَل بناحية الّدْهناء وبِِحَذائِه َجبٌل آخر ويقال لهما معا : فِِرنَدادُ :  [فرند]

 ٌع ِمن ِفرِنَ ادْين َمْلم وُ  َ فِ وَ   
 إذا كان دِمثا. دَماثرُ  أرضٌ :  [دمثر]

 وأنشد األصمعّي في صفة إبل :

   َضارِبة ِبَعَ ن  د َماثِِر 
 إذا كان َكثِير اللحم. ُدَماثِرٌ و ُدَمثِرٌ  الدَّماثة ، وبَِعيرٌ  الدَّْمثََرةُ وَدِمٌث ،  َدْمثَرٌ وأي َشِربَْت فََضربَْت بعطن ، 

 .أََرمَ و أَْسبَطو َطْرَسمو بَْلَدمَ وَ  بَْلَسمَ  اللحياني : يقال للرجل إذا فُرق فََسكت :: بلدم  *

 محاِضُن الَحَمام في بُْرج الَحَماِم ، التَّماريد وقيل : التَّماريدُ  وجمعه التِّمرادُ  ثعلب عن ابن األعرابّي يقال ِلبُْرج الحمام ::  [تمرد]

 وهي بيوٌت ِصغار يُْبنَى بعضها فوق بعض.

ك الثَّْدي الطَّْرُطّبِ وهو الطَّويُل. الدَّْرَدبة عمرو عن أبيه ::  [دردب]  تحرُّ

 أَْنَدْرَوْردوقالت أمُّ الّدْرداء : زارنا َسْلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساٌء و

رة ، قلت :  وهو الكثير المال. ُمتَبَْنِدرٌ و ُمبَْنِدرٌ و بَْنَدِريٌ  وهي كلمة َعَجميَّة وليست بعربيَّة ، وفي النوادر رجل يعني سراويل ُمَشمَّ

 وهو مثل الصَّوبَة. ُصولٌ  من ِحْنطة ، وجمعها ُصولَةٌ وِحنَطٍة من  بَْيَدرٌ  ويقال ::  [بيدر]

 إذا ألقاه وأنشد : يَُدْربيه فالٌن فالنا َدْربَى ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [دربى]

بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياه   را لريريريريريريريريريريريي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريْ ّوطريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريَ  ]اعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
َ ْربريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريرياهَ    (2)[يف كريريريريريريريريريريريريريريلِّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوء  ويريريريريريريريريريريريريريري 

  

   مَسْوَجل ة ا  بريْعَ ِن ال َِّمْ را 

 .(3) (إذا كان كثير اللَّحم وثيرا ُدَماثِرٌ و ِدَمثْر العجاج : بعيروقول 

__________________ 
 (.94/  2ري  ثرن )« اللسان»ا تية ، ووضعلاه هلا كما يف  (درنف)( أثبه يف امل بوعة ضمن مادأب 1)
ه أي ي لِ يانه. ذكرها األُّهري يف ال الثي ي ةريريريريريبياه  وي َ ربيا»وقال ابن مليتور بع ه :  (.318/  4ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  درب)« اللسريريريريريان»( ُّ دأب من 2)
 .«(درىب)، ويف الر عي يف :  (درب)
 (.دم ر)( كذا أثبه يف امل بوعة ، والكالُ اتبع ملادأب 3)
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 : (1)[الشاعر]وقال :  [درنف]

   َأْكَلَف د ْرن وفا هجاان َهْيَكال 
 اإلبل.هو العظيُم من  وقال : الدُّْرنُوفَ  قال األزهري : ال أعرف

 ( :3) [المثقب العبدي]وقال :  [دربن]

   ك  كَّان ال َّرابَِلِة املِ ني 
 .الدَّْربان التجار ، وقيل : جمع الَدرابِنَةُ  قيل :

 من الَحْمِض وكذلك القاُّلم والباقِالء. الثّْرَمدُ  وقال ابن دريد : القاقُلي:  [ثرمد]

في الحديث : وورأيت َحواليه القاقلِّي وهو من الحمض معروف  ثرمداء ل لهقال أبو منصور : ورأَْيُت في ماء لبني سعد يقا

 أْنَدُروْرديَّة كان أبي يْلبس

 يعني التُّبان.

ب.  قال األزهري : وليس بعربي ولكنه ُمعَرَّ

 .(َونِْعَم اْلوَِكيلُ )تم كتاب الدال والحمد هلل على نعمه 

 آخر كتاب الدال
__________________ 

 ، ن ال عن األُّهري. (درنف)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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 «َذيب اللغة»من  كتاب حرف التاء

 أبواب املضاعف من حرف التاء
 .(1)[مهمل ت ذ :ـ  ت ظ]

 [ابب التاء والثاء]

 ت ث
 [.ثتّ ]استعمل منه : 

 قال : ثُتوتٌ  الصَّخرة وجمعهالشَّق في  الثَّتُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: ثت 

ِلق. اْلَوْخَواخُ و الذَّوَذخو الثَُّموتُ  ، وهو الِعْذيَْوطُ  أيضا الثَّتُ و مَّ  والنَّْعَجة الزُّ

 .ِشْريانو ِشيقٌ و لَقٌ و َخقٌ و شْرنو َشْرمٌ و فَتٌ و ثَتٌ  عمرو عن أبيه : في الصخرة

 من املضاعف ابب التاء والراء

 [ت ر]
 [.مستعمالن]تر ، رت : 

ةٌ  َوقََصَرةٌ  تَارٌّ  امتالُء الِجسم من اللَّْحم َوِريُّ العَْظِم ، رجل التََّراَرةُ  قال الليث :: تر  َوثْبَةُ النََّواةِ  التُُّرورُ وقال :  تَرَّ يَتِرُّ  والِفْعل تَارَّ

ْت تَتِرُّ تُُرورا من الَحْيس ، يقال : ها بالسيفضرب فالن يََد فالن  ، يقال : تَرَّ هاو فأَتَرَّ  القُلة بمقالته. يُتِرُّ  ، والغالم أََطنَّهاو أََطرَّ

 وقال َطَرفة يصف بعيرا عقره :

هريريريريريريريا يريريريريريف  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريري  رَّ الريريريريريوظريريريريريِ ول وقريريريريريريري  تريريريريريري   تريريريريريريَ ريريريريري 

  
ْؤيريريريريريريريريِ ِ أَ   َه  ريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريْ ْ  أَتريريريريريريريريريَ َرى َأْن قريريريريريريريريَ َه تريريريريريريريريريَ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الَوِظيُف ، أي اْنقََطع فَبان وَسقَط. ترَّ 

هُ وُجُل عن بلده ، الرَّ  تُرَّ  وقال أبو زيد :  إذا أَْبعََده. إتْرارا القضاءُ  أَتَرَّ

 أي تحّركه. تُتَْرتُِرهُ  أن تَْقبَِض َعلَى يََدْي َرُجل التْرتََرةُ  وقال الليث :

 .َمْزِمُزوهوَ ،  تَْرتُِروه في حديث ابن مسعود : أنَّه أُتَِي بسكران فقال :و

يح ِليُْعلََم ما شرب ، وهيقال أبو عبيد : قال أبو عمرو : وهو أن  ك ويَُزْعَزع ويُْستَْنَكه حتى يُوَجَد منه الّرِ  التَّْلتَلَةُ و الترترة يَُحرَّ

 .الَمْزَمَزةُ و

 وقال ذو الرمة يصف جمال :

ْرَدٌل  ْوٌج مشريريريريريريََ ِو غريريريريريريَ يريريريريريريري   َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِف ا ريريريريريريَ ريريريريريريْ عريريريريريريِ  بريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريريري  اَلتريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريارِي تريريريريريريريريريَ َ

فريريريريريريريريرياَس املريريريريريريريريري ع أَنريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِّ

  
ى ثعلب عن ابن األعرابّي : ةُ واليَُد المقطوعةُ ،  التُّرَّ ْعناء. الترَّ  الجاِريةُ الَحْسنَاُء الرَّ

__________________ 
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 (.أبواب ال الثي الصحيح من مسرف التاء)( أ لهما الليث. وسيأيت ذكر   اهلما أيضا يف : 1)
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نََّك إلى رُّ التُّ وقال :  كَ  األصُل ، يقال : ألَْضَطرَّ  وقَحاِحك. تُّرِ

 .التُّرِّ  كلمة تَتَكلم بها العرب إذا غضب أحدهم على اآلخر ، قال : وهللا ألقَيمنَّك على التُّرُّ  وقال الليث :

 .التُّر ة :هو الخيط الّذي يُقَدَّر به البناء ، يقال له بالفارسيَّ  الِمْطَمرُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ْكض ، وقال : ُدقاقٌ و قََزعٌ و َغْربٌ و ُمْنتَرٌّ و،  تَرٌّ  بِْرَذْونٌ « : النوادر»وفي  من الَخيِل المعتَِدُل األعضاء  التَّرُّ  إذا كان سريَع الرَّ

 الخفيُف الدَِّرير ، وأنشد :

يريريريريريريريريريريريريريريرياو  تريريريريريريريريريريريريريريريْ َع الريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريِ ذ و مريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأعريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِد الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ِّ   جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ن  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ابريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِذي و  ِة كريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريربكريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِّ   َزُ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    َواملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

 مريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريي قريريريريريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريريريريريريل

  
   يف يف مريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريريذرّ  

  
وه إتْرارا عنهم إذا انفرد ، وقد تَرَّ  المنفرد عن قومه ، التارُّ  وقال األصمعّي :  .أَتَرُّ

 به إذا رَمى به. َهرَّ وبه ،  َهدَّ وحه بسل تَرّ وَ ، إذا استَْرَخى في بدنه وكالمه قال :  تَْرتَرَ  وقال ابن األعرابّي :

 إذا قذف به. يَتُرّ و يتِرّ  بَسْلِحِه ، ترَّ  وقال أبو عمرو :

 .يَتُرُّ و تَرَّ يَتِرُّ والمسترِخي من جوع أو غيره  التَّارُّ  وقال أبو العباس :

 وأنشد :

رَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  و  ح   لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ اأِب أَتريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يِّ و   ي  لريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ امن ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريريريلريريريريريريريفريريريريريريريَ  طريريريريريريريَ

  
 يا رجل. تِرَّ  شيٍء أَْرَخى شيٍء من التعب ، يقال : أَتَرَّ  قال :

 .تَرَّ يتِرُّ  وقد تَارٌّ  ويقال للغالم الّشاّب الممتلئ :

ْعُن. التّراتِيرُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  الجواري الرُّ

 الغالُم الصغير. األتُرورُ  وقال ابن شميل :

. األُتُْرورُ  وقال الليث :  : الشَُّرِطيُّ

 وأنشد :

 أعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوذ   هلل و ألمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت

  
ْرطريريريريريريريرية   ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  األ تريريريريريريريرير ورِ و مريريريريريريريريِ

  
تَّة قال الليث :: رت   .أَرتُ  َعَجلَةٌ في الكالم ، ورجلٌ  الرُّ

م ، وقال محمد بن يزيد المبّرد : الغَْمغَمة أن تََسمَع الصوَت وال يَبيُن لك تَقطيُع الكالِم ، وأن يكوَن الكالم ُمْشِبها لكالم العج

تَّةو تَّةوكالريح تمنع منه أوَل الكالم ، فإذا جاء منه شيء اتصل به ، قال :  الرُّ  غريزة وهي تَكثر في األشراف. الرُّ

تَّاءُ  عمرو عن أبيه :  : المرأةُ اللَّثْغَاُء. الرَّ

 الرجُل إذا َرتَْرتَ  وقال ابن األعرابّي :
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رف والع اء و عه : الرَّ   و َتعتع يف التاء وغتِها قال :  أيضريريريريريريريا  الّر   و قال :  ر ت و ٌ  الرئيس  من الرجال يف الةريريريريريريريَّ
 َجلِّح  و عه

 ، وحنو ذلك. رِتريَتةٌ  ا ِلزير امل
 قاله الليث.

 اء والَّلمابب التَّ 

 [ت ل]
 [.مستعمالن]تل ، لت : 

بَّةُ ،  التَّلّةُ وإذا َصّب ،  تَلّ  سلمة عن الفراء :: تل  ْجعةُ والكسل ، قال : التَّلّةُ والصَّ  بقيّة الدَّْين. التَّلّةو الضَّ

 إذا سقط. تَّل يَتِلّ وإذا َصّب ،  تَّل يَتُلُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :

حدثنا عبد هللا بن َهاَجك ، قال : حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي و

عب وأُوتِيُت جوامَع الكلم ، وبينا أنا نائِم أُتِيُت بمفاتيح خزائن األرض»قال :  وسلمعليههللاصلىهريرة : أن النبي   نُِصْرُت بالرُّ

 .«في يِدي فَتُلَّتُ 

 ت : معناه فُصبَّْت في يدي.قل

 الّصِريُع وهو المَشْغَزُب. الُمتَلَّلُ  وقال ابن األعرابّي :

تِه بعد وفاته من خزائن ملوك  فتُلَّتْ  قلت : وتأويل قوله : وأُتِيُت بمفاتيح خزائن األرض في يدي : ما فَتَحهُ هللا جّل ثناؤه ألُمَّ

مسلمون من البالد ، حقّق هللا تعالى رؤياه التي رآها بعد وفاته من لَُدْن ِخالفة عمَر الفُْرس ، وملوك الشام ، وما استولى عليه ال

 بن الخطاب إلى يومنا هذا.

 الرابيةُ من التراب َمْكبُوسا ليس ِخْلقَة. التَّلُ وفي يديه أي دفَْعُت إليه َسْلما ، قال :  تَلَْلتُ  وقال الليث يقال :

وابي المخلوقة. التِّالل قلت : هذا َغلٌَط ،  عند العرب الرَّ

طولُه في السماء مثُل البيت َعْرُض ظهرِه نحو َعشرة  التَّلومن أَصاغر اآلكام ،  التَّل وروى شمر عن ابن شميل أنه قال :

ضٌّ بعُضها ببعض مثُل َعا التَّل خيرا ، وِحجارةُ  التل أَْذرع ، وهو أصغر من األََكمة ، وأقلُّ حجارةً من األكمة ، وال يُْنبِتُ 

 ِحجارة األَكمة سواء.

 َصَرعه. تَلَّهُ  ، معنى [103 الصافات :] ((103فَ َلمَّا َأْسَلما َوتَ لَُّه ِلْلَجِبنِي )) وقال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :

 قول لبيد :: الّصريع ، وقال في  المتْلُولو التِّليلُ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

   َأْعِ ف  اجلَْوَن  َْريوع ِمَتِل  
 أي يصرَع به.

 فرسه. الجونوشديٌد  ِمتلٌ  وروى شمر عن ابن األعرابّي :

 اْلمربوعوَجمله  بالجون وقال شمر : أراد
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 َجرير ض ِفَر على أربع قوى.
 ، قال : َكبَّه لفيه وأََخَذ الشَّْفرة. (َوتَ لَُّه ِلْلَجِبنيِ ) وروى سعيد عن قتادة في قوله تعالى :

 إذا كان غليظا شديدا. ِمتلٌ  رجل وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن الفراء :

 غليظ شديد وهو العُُردُّ أيضا. ِمتلٌ  به ، ورمح يُتَل الّذي الِمتلُ  قال :

 : العُنُق قال لَبيد : التَِّليلُ  وقال الليث وغيره :

 َصل   يريتَّ ي  بتليل  ِذي    
قِْشُر الّطْلعة يُْشَرُب فيه  التّْلتَلَةُ  اإلقالُق والَحَركةُ ، ثعلب عن ابن األعرابّي : التّليلةُ  أي بِعُنُق ذي ُخَصل من الشعر ، وقال الليث :

 أي ُمنتصٌب في الّصالة وأنشد : ِمتَلٌ  : إذا ُصِرَع ، وكذلك قال الفراء : رجل تُلَ  النبيذ ، وقال :

 وَن الصالأب قياُ   رجال يريتري لُّ 
 : إذا أتبع الصالةَ الصالة. تَلَّى يُتَلِّي الصالة قيام ، من يُتَلُّونَ  قلت : هذا خطأ ، وإنما هو رجال

 فالن صالتَه المكتوبة بالتطّوع أي أتْبع ، قال البعيث : تَلَّى قال شمر :

ه  اِديّ  كريريريريريريريريريريَأنَّ أ ر ومريريريريريريريريريريَ ِر عريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ظريريريريريريريريريريَ

  
   ُ وَن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالأَب قريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريُّ تريريريريريريريريريريريريَ  رجريريريريريريريريريريرياٌل يريريريريريريريريريريريري 

  
 الشدائد. التاّلتلو البالبل ؛ وقال أبو تراب : األاللةو التَّاللةووجاء بالضَّاللة ،  تَاٌل آلٌ  أبو عبيد عن الكسائي : هو ضالٌ 

 التّلَلُ  بفيك أي البِلّة ، قال : وسألُت عن ذلك أبا السميدع فقال : التَّلة ، وما هذه التَّل أََشدَّ  لَيَتِلُ  وقال أبو الحسن : يقال : إن َجبينه

، ألنه يُصب ما فيها  تَْلتَلَة أي َصّب ، ومنه قيل ِلْلمْشربة : تَلّ  والبِلَّة شيء واحد ، قلت : وهذا عندي من قولهم : التِّلَّةووالبَلَُل 

 في الَحْلق.

 به َسويٌق أو غيره نحو السمن وما إليه. يُلَتُ  ، وكل شيء اللُّتات الِفعل من اللّتُ  الليث :قال : لت 

فرأيتم أالسويق لهم ، وقرأها :  يَلُتُ  وقال الفراء : حدثني القاسم بن معن عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : كان رجل

 بالتشديد. [19النجم : ]( 19)الالّت والعّزى 

تَ ): القراءة  قال الفراء ي باسم الاّلت الّذي كان (الَّلَّ عند هذه  يَلُتَ  ، بتخفيف التاء األصل الالّت بالتشديد ألن الصنم إنما سّمِ

 األصنام لها السويَق ، فخفف وُجعل اسما للصنم.

المصحِف ، والوقوف عليها  بالهاء ويقول : الاله ، قال أبو إسحاق : وهذا قياس ، واألجود اتِّباعُ  الالت وكان الكسائي يقف على

؛ وكأنَّ المشركين الذين عبدوها عارضوا  اللَّتِ  بالتاء ، قلت : وقول الكسائي يوقف عليها بالهاِء ، يَُدل على أنه لم يجعَْلهما من

 باسمها اسَم هللا ،
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 ال ابن السريريريريكيه :تعا  هللا علوا كبتا عن  فكهم ومعارضريريريريتهم و َّادهم ، لعلهم هللا يف اسريريريريم هللا العيتيم ، وق
 .اللَّه َبلُّ السِويق واْلَبسُّ أ  ُّ من اللَّه

. اللّتّ  أبو العباس ، عن ابن األعرابّي :  الفَتُّ

الشجر  بِلُتَاتِ  قلت : وهذا حرف صحيح أخبرنا عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال في باب التيمم : وال يجوز التيمم

 اليابس األعلى.وهو ما فُّت من ِقْشره 

 .لُتاتا في بعض الحديث : فما أبقى المرض مني إالو،  ِلتات أم لُتات قال األزهري : ال أدري

 بمعنى الفّت : اللَّت ما فُتَّ من قِشر الشجر كأنه يقول : ما أبقى مني إال ِجلدا يابسا. قال امرؤ القيس في اللُّتات قال :

ر  رُّيريريريريريلريريريريريريرية مريريريريريْ ا بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريّ ه  اَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى لريريريريريَ لريريريريريريري   تريريريريريريَ

  
راِ    عريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْزُ  وال مريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريوارِد ال كريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يصف الخمر وكسرها الحصى.

 ابب الت اء والنون

 [ت ت]
 [.مستعمالن]:  (نتن)تتن ، نت 

 .أتْنَانٌ  التِّْرُب ، يقال : ِصْبَوة التِّنُ  قال الليث ::  [تن]

 ِسنُّهم واحدا.إذا كان  أتنانٌ ووِحنته ، وهم أسناٌن  تِنهوثعلب عن ابن األعرابّي : هو ِسنه 

بيُّ الّذي يْقصعه المرض ، يَِشبُّ ، وقد التِّنُ  وقال الليث :  المرض إذا قََصعَه فلم يلحق أتَنّه المرُض ، وقال أبو زيد : أَتَنَّه الصَّ

 الشَّْخُص والِمثاُل. التِّنُ وأي بأقرانه ، قال :  بأتنانه

ا وربما بعث هللا سحابة فاحتملته ، وذلك فيما يقال وهللا أعلم : أن َدَوابَّ : ضرٌب من الحيّات من أعظمه التِّنِّينُ  وقال الليث :

البحر تشكو إلى هللا تعالى فيرفعه عنها ، قلت : وأخبرني شيخ من ثِقَاِت الغزاة أنه كان نازال على سيِف بْحِر الشام ، فنظر هو 

يضطرب في َهْيدب السحابة ، وهبَّت بها  التِّنِّين نا إلى َذنَبِ وجماعة أهل العسكر إلى سحابة اْنقََسمت في البحر ثم ارتفعت ونظر

إلى بالد يأجوج  التنين الريُح ونحن ننظر إليها إلى أن غابت الّسحابة عن أبصارنا ، وجاء في بعض األخبار أن السحابة تحمل

 ومأجوج فتَطرُحه بها ، وإنهم يجتمعون على لحمه فيأكلونه.

أيضا نَْجٌم من نجوم السماِء وليس بكوكب ولكنه بياٌض َخِفيٌّ يكون َجَسدهُ في ِستَّة بروج من السماِء وَذنَبُه  التِّنِّين وقال الليث :

جوم َدقيٌق أسود فيه التواٌء يكون في البرج السَّابع ، وهو يَتنقُّل كتنقل الكواكب الجواري ، واسمه بالفارسية ُهْشتُْنبُر في حساب الن

 وهو من النحوس ، ثعلب
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 الّرجل :  ذا تَرَك أص قاَءه  وَصامسَ  غتهم. تريْلنَتَ  عن ابن األعرايّب :
ام : َظلَّ ِلبطنه: نت   بمعنى واحد. نَفيتو نَتيتٌ  أبو تراب عن َعرَّ

 الرجُل إذا تَقَذََّر بعد نَظافة. نَتْنَتَ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 أَنتن ، ومن قال : ِمْنتِنٌ  قال نَتَنَ  ، فمن قال : أَْنتََن يُْنتِنُ و يَْنتِنُ  اللحُم وغيره نَتَنَ  يقال : أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني :: نتن 

 نَتَنَ  فحذفوا المد ، ومثله ِمْنِخٌر أصله ِمْنِخيٌر والقياس أن يقال ِمْنتِينٌ  كان في األصل ِمْنتِنٌ  بضم الميم ، وقال غيره : ُمْنتِنٌ  قال

أي كليل  ُمْنتنٌ وكوا طريق الفاعل وبنَْوا منه نعتا على ِمفعيل ثم حذفوا المدة ، وقال أبو الهيثم : سيف كهام ، وداٌن فتر نَاتِنٌ  فهو

 مذموم. ُمْنتِنٌ  ، سيف كهيم مثله وكل

 ابب التَّاء والَفاء

 [ت ف]
 [.مستعمالن]تف ، فت : 

. التُّفِ  من التَّتْفيفُ  َوَسُخ األذن ، قال : األُفُ و: َوَسُخ األظفار ،  التُّفُ  قال الليث ::  [تف]  كالتأفيف من األُّفِ

وسخ األظفار  التّفّ وَوَسخ األُذن ،  األُفّ  ، قال األصمعّي : تفَّةو تُفٌ ووأخبرني المنذرّي عن أبي طالب أنه قال قولهم أُفٌّ وأُفَّةٌ 

له : معناه  أُفّ  وقال غيره : ثم كثر حتى صاروا يستعملونه عند كل ما يتأذون به ، قال :، فكان ذلك يقال عند الشيِء يستقذر 

الرجُل إذا تَقَذََّر بعد  تَْفتَفَ  اتباع مأخوذ من األَفف وهو الشيُء القليل ؛ أبو العباس عن ابن األعرابّي : أنه يقال : تُفٌ وقِلَّة له ، 

 تَنظٍف.

في َعُضِد فالن ،  يَفُتّ  : الشَّقُّ في الصخرة ، وهي الفُنُوت والثُّتُوُت ، قال ويقال : فالن الثَّتُ و الفَتُ  األعرابّي :قال ابن : فت 

نه إياهم. َعُضُدهو  أهُل بيته إذا َراَم إِْضَرارهُ بتَخوُّ

 الُكتْلَة من التَّْمر. الفُتَّة عمرو عن أبيه :

 ، إذا كانوا ُمْنتشرين غيَر مجتمعين. فَتٍ و فَتٍ و تٍ فَ  سلمة عن الفراء : أولئك أهل بيتٍ 

اَرَها وهو فَتْفَتَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  .التَّفَهُّرُ  الراعي إبله إذا ردَّها عن الماء ولم يَْقَصْع َصوَّ

 إال أنهم خصوا الخبزَ  َمْفتوتٍ  شيءٍ كلُّ  الفَتِتُ و أي ُدقاقا ، قال : فتَاتا أن تأخَذ الشيَء بأصبعك فتَُصيِّرهُ  اْلفَتُ  وقال الليث :

ْنَدة. َمْفتوتة بَْعرة أو َرْوثَة الفُتَّةو ، قال : فَيَتَفَتَّت أيضا الشيُء الّذي يقع الفَتِيتُ وقال :  المفتوَت بالفتيت  تُوضع تحَت الزَّ

 الِعهن والصوف ما تساقط منه ، وقال زهير في شعر له : فُتَاتُ وقلت : 
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زِل   لريريريريريريريريْ هريريريريريريريرين يف كريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريَ اَ  الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَأَن فريريريريريريريريري 

  
ِم   لريريريريريريريريريا مل حيريريريريريريريريري َ ريريريريريريريريريَّ َن بريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريَ ُّ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ َزلريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريَ

  
 انتهى وهللا أعلم.

 ابب التَّاء والباء

 [ت ب]
 [.مستعمالن]تب ، بت : 

فالنا أي  تَبَّبتُ وِلفالن على الدُّعاء ، نُِصب ألنه َمصدٌر محمول على فِعله ؛ قال :  تَبّا الَخسار ؛ يقال : التَّبُ  قال الليث ::  [تب]

 (َوما زاُدوُهْم َغْْيَ تَ ْتِبيبٍ )ضعيف والجميع اإلتْباُب وقول هللا جّل وعّز :  تابٌ  الهالُك ؛ ورجل التَّبَابُ و. قال : تَبّا قلُت له :

أي  [1المسد : ] (تَ بَّْت َيدا َأِب هَلَبٍ )قال أهل التفسير : ما زادوهم غير تْخسير ؛ ومنه قول هللا جّل وعّز :  [101هود : ]

 أي ما كيده إالَّ في ُخسران. [37غافر : ] (َوما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ يف تَبابٍ )َخِسرْت ، قال : 

 تابٌ  الظَّهر إذا َدبَِر ، وَجَملٌ  تَابُ  أي كبير ، وقال غيره : ِحمارِ  تَابٌ  بيرة ، ورجلوقال أبو زيد : إن من النساء التَّابَّةُ وهي الك

، وهو الّذي َخدَّ فيه السيارةُ ُخدودا  المْستَتِبِ  أمُر فالن إذا اطََّرد واستقام وتَبَيَّن ؛ وأصُل هذا من الطريق استَتَبَ  كذلك ، ويقال :

، كأَنَّهُ ثُبَِّت بكثرة الوطء وقُِشَر وجُهه فصار َمْلُحونا بَيِّنا من جماعة ما َحَوالَْيه من األرضين ،  وَشَركا فوضَح واستباَن لمن َسلَكه

 فَُشبِّه األمُر الواضُح البيِّن المستقيُم به ، وأنشد المازنيُّ في الَمعانِي :

ه و  تريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ الُ بريريريريريريريريريريَ َث الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ ة  مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
ى اأَلظريريريريريريريْ   ِل َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريو الريريريريريريريكريريريريريريريالَل   َّ دامريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  

ه ومريريريريريريريريريريرامسريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ َرى بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  َأْوَدى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ِل   مريريريريريريريَ عريريريريْ تريريريريريريريِ   مريريريري  تريريريريَ َي م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ را نريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريْ

  
 .ُمْستَتِبٍ  نصب نواِصَي ألنه جعله ظرفا ، أراد في نواِصي طريقٍ 

ه   ْونريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ ر َل الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ َأْن مسريريريريريريريري  ِج كريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريَْ

  
ِل   ْرمريريريريريريريَ  

ِت املريريريريريريري َوارِِد كريريريريريريرياََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ
ي املريريريريريريري امسريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ن ، وهو الحديد الّذي يُحَرُث به األرُض ، وقال آخر في مثله : المستتبّ  شبه ما في هذا الطريق  من الشََّرِك والطُُّرقاِت بآثار الّسِ

يَِّتهريريريريريريا حريريريريريرياهريريريريريريا َأْو َعةريريريريريريريريريريريريريريِ ت هريريريريريريا ِمن ضريريريريريريريريريريريريريري  يريْ  أَْنضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريا  يريريريريريريريَ  واألكريريري  ّق الريريريبريريريِ تريريريريريريريِ   َيةريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريَ  يف م سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ضرٌب من تمر البحرين رديٌء يأكله ُسقَّاُط الناس. التَّبِّيُ وأي في طريق ذي ُخدوٍد أي ُشقوٍق َمْوطوٍء بَيِّن ، 

 وقال الجعدي :

ه و  الريريريريريريريريريري  َه ِدرْع   ريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَْ َم بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريْ

  
ا  تَّ ا مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريَ َ ُِّقريريريريريريريريريريريريّ اِّ َي الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَّ   ذا مس ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
، يَقول : لم يكن له ِملٌك فلما ملك  تَبّا إذا خسر ، ومن أمثالهم : َملَك عبٌد عبدا فأَْواله تَبَ وإذا قََطع  تَبَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 إذا تَْبتَبَ وَهاَن عليه ما َملك ، 
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  اَ .
 .البُتُوتُ  َضرٌب من الطَّيالسة يسمى السَّاَج ُمربَّع غليظ لونُه أَخضر ، والجميع البَتُ  قال الليث :: بت 

 .بُتوت ثوٌب من صوف غليظ ِشْبهُ الطَّْيلَسان وجمعه البَتُ  أبو ُعبَْيد عن األصمعّي :

 .البُتُوت في الحديث : أدركُت الناَس وما بالُكوفَِة أحٌد يَْلبَُس َطْيلَسانا إال َشْهَر بَن َحْوَشَب ، َما النَّاُس إال فيو

 إال ِمن َوبَِر اإلبل وأنشد : البَتُ  : ال يكونقال علي بن َخْشرم : وسمعَت وِكيعا يقول 

يتِّ  َذا بريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريَ ه  فريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريان َذا بريريريريريريريريريريريريَ

  
يتِّ   ٌف م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريِّ ٌظ م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ما قاله األصمعّي. البَتِ  وهذا الرجز يَُدل على أن القَْوَل في

َّةُ وبَتاْل ،  بَتّا : أعطيتُه هذه القطعة، ويقال  فاْنبَتَ  القَْطع المستَأِْصُل يقال : بَتَتُْت الحبلَ  البَتُ  وقال الليث : اشتقاقُها من القطع  البَت

قلت  اإِلْبتاتُ  ، والمجاوز منه باتا فاُلٌن طالَق امرأته أي طلَّقها أَبَتَ وغير أنه يُْستَعمُل في أمر يمضي ال َرْجعَة فيه وال التواء ، 

. البَتَ  مجاوزا وجعل اإلبتاتَ  ألنه جعل البَتو اإلبتات : َوَهَم اللَّيث في  الزما وكالهما متعّدٍ

َّةَ  باأللف ، وقد طلَّقها أَبَتَّهُ وفالن طالق امرأته بغير ألف  بَتّ  يقال : أي تَْقطع ِعْصمة  تَبِتو تَبُتَ  الطلقةُ الواحدةُ  ، ويقال : البَت

 النِّكاح إذا اْنقََضْت الِعدَّةُ.

ق  بَتَّةٌ  كالما ، أي ما يُبَيِّنه ، وصدقةٌ  يَبِتُ  ، وما يَبُتُ  ، وسكران ما باتٌ  أبو عبيد عن الكسائي : سكرانُ  بَتْلَةٌ إذا قََطعَها المتصّدِ

 بها ِمن َماله وأَدَّاها.

 .يُبِتُ  أي ما يقطع أمرا وكان ينكر يَبُتُ  وكان األصمعّي يقول : سكراُن ما

 عليه ، أي قََطْعتُه عليه. أَْبتَتْهُ وعليه القََضاَء  بَتَتُ  وقال الفراء : هما لُغتان ، يقال :

 .بتةً  وقال األصمعّي : ويقال : طلقها ثالثا

 شديُد الُحْمق. بَاتٌ  وقال الليث : أحمقُ 

 أحمُق َخاِسٌر َدابٌِر َداِمٌر. كما يقال : الَخسارُ  ، وهو التَّبابِ  من تابٌ  قلت : والّذي حفظناه عن الثِّقات أحمق

 حبلُه عنه أي انقطع ِوَصاِله وانقبض وأنشد : اْنبَتَ ووقال الليث : يقال انقطع فالن عن فالن 

م   ّل يف ج ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريَ ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو فريريريريَ لريريريريريْ ريريريريَ َه مريريريري  بريريريريريريريَ  انريريريريريْ

  
ن َذِوي الريريريريريريريعريريريريريريريّز الريريريريريريريغريريريريريريري ريريريريريريريارِيريريريريريريريِف   لريريريريريريريه مريريريريريريريِ بريريريريريريريْ َ  حبريريريريريريريِ

  
اِمنة من َكتََب لحارثة بن قََطٍن ومن بُِدوَمِة الَجْندل ِمن َكْلٍب :  السالمعليهفي الحديث أنه و إنَّ لَنا الضاحية من البَْعل ولكم الضَّ

 يَْعنِي المتاع ليس عليه زكاة مال. البَتَاتِ  النَّْخل ، وال يُْؤَخُد منكم ُعْشر

 متاع البيت. البَتَاتُ وقال : 
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 أي ما له زاد وأنشد : بتاتٌ  الزاُد ، ويقال : ما له البَتَاتُ  وقال األصمعّي :

بريريريريريريريريرياِء و يريريريريريريريريريَك  ألَنريريريريريريريريريْ ْع لريريريريريريريريريه أَيْتريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريِ ن مل تريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
ْوعريريريريريريريريِ ِ و بريريريريريريريريتريريريريريريريرياات   َه مريريريريريريريريَ ِرْب لريريريريريريريريه َوقريريريريريريريريْ  مل َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وهو كقوله :

 أيتيَك  ألنريَباِء من مل تري َزوِِّد و  
َحى َشْزرا وهو الّذي يَْذَهب بالرَحى عن يمينه ،   عن يساره وأنشدنا : بتًّاوأبو عبيد عن أبي زيد يقال : طحنُت بالرَّ

ْزرا و  ن   لريريريريريريريريريرمسريريريريريريريريريى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ او نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريّ  بريريريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِ ى املريريريريريريريريغريريريريريريريرياَُِّل مريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريو نريريريريريريريريري 

  
 منه قول مطرف :، و ُمْنبَتّا ويقال للرجل إذا اْنقُِطع به في سفره وَعِطبْت راحلتُه : صار

َبَه ال أَْرضا َقَ ع وال َظْهرا أَبريَ ى      َن امللريْ
 إذا انقطع ماُء ظهره ، وأنشد : اْنبِتاتا الرجلُ  اْنبَتَ  وقال الكسائي :

رَبْ  ة  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ ْ    َرثريريريريريريريريريريريْ ْ  َوجريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريرياُ   رْ و عريريريريريريلريريريريريريريَ  الريريريريريري ريريريريريريِ حريريريريريريَ اات يف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريَ بريريريريريريِ  انريريريريريريْ

  
معناه ال صيام لمن لم يَْنِوه قَْبل الفجر ، فَيَْقطْعه من الوقت الّذي ال َصوَم فيه ،  ، «صومال يُبِتَ  ال صيام لمن لم»في الحديث : و

يت النيةُ  بَتَ  وهو القطُع ، ويقال : البَتِ  وأصله من ، ألنها تَْفِصل بين  بَتّا الحاكُم القَضاء على فالن إذا قََطعَه وفََصلَه ، وُسّمِ

 الِفطر والصوم وبين النفل والفرض.

َّةَ  وقال ابن شميل : سمعُت الخليل بن أحمد يقول : األمور على ثالثة أنحاء ، يعني على ثالثة أوجٍه ، شيٌء يكونُ  ، وشيٌء  البَت

فالقيامة تقوم ال  اْلبَتَّة ، وشيٌء قد يكون وقد ال يكون ، فأما ما ال يكون فما مضى من الدهر ال يرجع ، وما يكون اْلبَتَّة ال يكون

.  محالة ، وأّما شيٌء قد يكون وقد ال يكون فِمثُل قد يَْمرُض وقد يَِصحُّ

 انتهى وهللا تعالى أعلم.

 ابب التَّاء وامليم

 [ت م]
 [.مستعمالن]تم ، مت : 

َمهُ و يَتُِم تَماما الشيء تَمَ  قال الليث ::  [تم] ةً و تَتِْميما هللا تَمَّ ةُ وقال :  تَتِمَّ  غايته كقولك : هذه الدراهم تَمام كّلِ شيء ما يكون تَتِمَّ

ةوهذه المائة ،  تَمامُ  ا يقال : جعلتُه لكِ  التَّام الشيءُ  التِّموهذه المائة ،  تَتِمَّ قِالدة من سيور ، وربما  التَِّميمةُ وقال :  بتماِمه أي : تِمَّ

 جعلت العُوَذة التي تُعَلَّق في أعناق الصبيان.

قى والتَِّولةَ من الشرك. التَّمائمَ  في حديث ابن مسعود : إنَ و  والرُّ

والعَْين بزعمهم ، وهو باطل وهي َخَرَزات كانت األعراب يُعلقونها على أوالدهم يَتَّقون بها النَّْفس  تميمةٌ  واحدتها التَّمائم قلت :

 ، وإياها أراد أبو ذؤيب الهذلّي بقوله :
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ارهريريريريريريريريرياو  فريريريريريريريريريَ ْه َأظريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ   ذا املريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية  أَْنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َه كريريريريريريريريريَل متريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريرية  ال تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريع    يريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَ  أَلريريريريريريريريريْ

  
 وقال آخر :

ة  بريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ه  لريريريريريريريريَ َزيريريريريريريريريريْ ْح مريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ فريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريرياَ  مل تريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريائريريريريريريمريريريريريريريا  زيريريريريريرين  الريريريريريريتريريريريريريَّ وطريريريريريريى عريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريريه   مريريريريريري  تريريريريريري   فريريريريريريريَ

  
ِ شريكا فيما قَدَّر وكتب من آجال  وجعلها ابن مسعود : من الشرك ألنهم جعلوها َواقية من المقادير والموت ، فكأنهم جعلوا ِِّلَّ

سيورا فغَْيُر  التمائم فيما قَدََّر ، قلُت : ومن َجعل عزوجلالعباد واألعراض التي تصيبهم ، وال َدافع لما قَضى ، وال شريك له 

 قول الفرزدق : ُمصيٍب ، وأما

رَبِيُّ بريريريريريريريريريبريريريريريريريريريلريريريريريريريريري أب  و  َف يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلُّ الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريائريريريريريم   ور  الريريريريريتريريريريريَّ يريريريريري  ْه عريريريريريلريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريَ  هبريريريريريريريا قريريريريري  ريريريريريِ

  
 َخَرٌز يُثْقَُب ويُجعل فيها سيوٌر وخيوٌط تُعلَّق بها ، ولم أَر بين األعراب خالفا ، أنّ  التمائم ألن التمائم فإنه أضاف السيور إلى

 إذا بَلََّغ. تَمَ وإذا ُكِسَر  تمَ  هي الخرزةُ نفُسها ، وعلى هذا قول األئمة ، ثعلب عن ابن األعرابّي : التميمة

 وقال رؤبة :

   يف بْ ِلِه َغا يٌة تري َتّمم ه   
 َوَرٌم في البَطِن. الغاشيةُ  قال شمر :

 أي تُهلُكه وتُبَلِّغُهُ أََجلَه. تُتَّمُمهُ  وقال

 وقال ذو الرمة :

ه  ذا ان بريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَض قريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريهريريريريريريريريا نريريريريريريريرييتريريريريريريريريرأب  هريريريريريريريريِ  ل مريريريريريريريريِ

  
ِم   مريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريَ  

ِه املريريريريريريريريري لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ  
يريريريريريريريريريا. املريريريريريريريريري  هبريريريريريريريريريا كريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريِْ

  
َما يقال : ظلَع فالٌن ثُمَ  َم تَتَمُّ  إذا ُكسر. تُمَ  َعَرُجه َكْسرا من قوله تمَ  أي تَتَمَّ

من الكالم أالَّ يُبَيِّن اللساُن ، يُخطىء َموضع الحرِف فيرِجع إلى لفٍظ كأنه التاء أو الميم وإن لم يكن بَيَّنا ،  التَّْمتََمةُ  وقال الليث :

 .تَمتامٌ  ورجل

 الترديد في الفاء. الفأفأةوالتّرِديُد في التاء  التَّْمتََمةُ  وأخبرني المنذري عن محمد بن يزيد أنه قال :

 هو الّذي يَْعَجُل في الكالم وال يكاد يُْفِهُمك. التّمتامُ  وقال أبو زيد :

 الّذي يَْعُسر عليه خروُج الكالم. الفأفاءُ وقال : 

ْلب وأَنشد : التَِّميمُ  وقال أبو عبيد : ْبد َجْوُرهو الصُّ  .ُصلِب تميم يبهر اللِّ

 بالكسر ال غير. التَّمام وليلُ  تِمامٍ و،  لتَمامٍ  أبو عبيد : ولد فالن .لتمامه أي يضيق منه اللبد

 أطول ما يكون. تِمام وأخبرني المنذرّي عن الَصْيداوّي عن الرياشي قال : نهاٌر نْحٌب ِمثُْل ليلٍ 

 في الشتاء أطوُل ما يكون من الليل. التِّمام وقال األصمعّي : ليلُ 
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ُمها وتقوم فيها. السالمعليهعيسى  حين تَطلُع فيه النجوم كلُّها ، وهي ليلةُ ميالدِ  التِّمام قال : ويطول ليلُ   ، والنصارى تُعَّظِ

 إذا كان الليُل ثالث عشرة ساعة إلى خمَس عشرةَ ساعة. تِمام وحكى ثابت بن أبي ثابت عن أبي عمرو الشيباني أنه قال : ليلُ 

 أطوُل ليلٍة في السنة. التِّمام وقال الليُث : ليلُ 

 ها نُْقصانها ِمن زيادتها.ويقال : هي ثالُث لياٍل ال يُْستَبان في

 بفتح التاء. التَّمام ليلةُ  فيها القمُر : يَتم قال وقال بعُضهم : يقال : ِلليلة أربع عشرةَ ، وهي الليلة التي

وسورة فيقرأ سورة البقرة وآل عمران ،  التِّمام يقوم اللَّيلَةَ  وسلمعليههللاصلىروي عن عائشة أنها قالت : كان رسول هللا و

 النساء وال يمر بآية إال دعا هللا فيها.

تاء أطوُل ما يكون الليُل ، ويكون لكل نجٍم َهِويٌّ من الليل يَْطلُع فيه حتى تَْطلَُع  التِّمام وقال شمر : قال ابن شميل : ليلُ  في الّشِ

 .التِّمام كلها فيه فهذا ليل

ُسه. التِّمام ويقال : سافرنا شهَرنا ليلَ   ال نُعَّرِ

 أي شهرا في ذلك الزمان. التِّمامِ  وهذه ليالي

 ستةُ أشهر ، ثالثةُ أشهر حين تزيد على ثِْنتَْي عشرةَ ساعة ، وثالثَةُ أشهر حين تْرجع. التِّمام قال وقال أبو عمرو : ليلُ 

 .التِّمامِ  كليلةِ أو هي  التِّمامِ  قال : وسمعت ابن األعرابّي يقول : كلُّ ليلٍة طالت عليك فلم تَْنم فهي ليلةُ 

 أيضا. تِماِميٌ  وليلٌ  التِّمام ويقال : ليلُ 

 قال الفرزدق :

يريريريريريريريريريريريريريريا    ا كريريريريريريريريريريريريريريأَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريريِ امريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريّ  متريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ؤ ورِ   ن الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري  ه مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ َن جبريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريْ  َرجريريريريريريريريريريَ

  
القمر هذا  تَمامِ  وليلةُ  التِّمام وقال ابن شميل : يعني نحوها شآمية. ليلةُ السَّواِء ليلةُ ثالَث عشرةَ ، وفيها يستوي القمر وهي ليلةُ 

 بفتح التاء واألول بالكسر.

ا وقال أبو خيرةَ : أبى قائلها إالَّ   .تُمَّ

 الشهر. ِلتِمِ  وقال : رئي الهاللُ 

 [.154األنعام : ] (ُثَّ آتَ ْينا ُموَسى اْلِكتاَب ََتاماً َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ )وقوله تعالى : 

 قال الزجاج :

على الّذي أَْحَسنَه ُموسى من طاعِة هللا  تَماما من هللا على المحسنين ، ويكون تَماما الُمحسن ، أراد على تماما يجوز أنه يعني

 (َوَتَّْت َكِلَمُت رَبِ كَ )منصوب مفعول به ، وكذلك :  تماماوعلى الّذي هو أحسن األشياء ،  تََماما واتِّباع أمره ، ويجوزُ 

 ، [154األنعام : ] (ْفِصيًَّل ِلُكلِ  َشْيءٍ َوت َ )أي َحقّت َوَوجبت  [115األنعام : ]
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 والتريَّْفِصيِل. للتَّماُ املع   تيلاه هلذه العلة أي
بفتح النون ، ويجوز أحسُن ، على إضمار على الّذي هو أحسُن وأَجاز الفراء : أن تكون  (َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ )قال : َوالِقراءة 

أحسُن في َموِضع َخْفٍض وأن يكون ِمن صفة الّذي ، وهو َخَطأ عند البصريين ألنهم ال يَْعِرفُون الَّذي إالَّ موصولة ، وال توصف 

 ِصلتها. تمام إال بعد

، قلت : أراد الخرَز التي  تميمة العُوذُ واحدتها التَِّميمُ والطويُل ،  التميمُ وقال :  تَِمَمة الناُس وجمعه التِّمُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 تُتَّخذُ ُعَوذا.

ما وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : إذا فاز قَْدح الرجِل مرة بعد مرة فأَْطعََم لحَمه المساكيَن ، سمي ،  ُمتَّمِ

 ومنه قول النابغة :

ْم  هريريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ م أَْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِي وأمريريريريريريريريريريريريْ   ين أ متريريريريريريريريريريريريَِّ

  
ة األ د مريريريريريريريا  لريريريريريريريَ و اجلريريريريريفريريريريريْ  مريريريريريَ ريريريريريْ  اأَلَ ِدي وَأْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
مَ  في األيسار أن ينقص األْيَساُر في الجزور ، فيأخذ رجٌل ما بقي حتى التَِّميمُ  وقال غيره :  األَنصباء ، وهو قول اللحياني. يُتَّمِ

مَ  وقال الليث : أْي والَهَوى والَمَحلَِّة قلت : وقياس ما جاء في هذا الباب : تَِميِميَ  الرُجل إذا صار تَمَّ مَ  الرَّ بتاءين كما يقال  تَتَمَّ

ر وكأنهم حذفوا إحدى التاءين استثقاال للجمع بينهما.  تََمضَّر وتَنزَّ

 اسم أعجمي. َمتّ  قال الليث :: مت 

 بها. وأنشد فقال : يَُمتُ  توصُّل بقرابة وَدالَّةٍ  الَمتَ  كالَمّدِ إال أن الَمتُ وقال : 

ة   ؤولريريريريريريريريريَ ه   ريريريريريريريريري  َه يف بريريريريريريريريريكريريريريريريريريرير  ريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريْ   ْن كريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريريريرياُِ   ل  يف ذ َرى األعريريريريريريريريريريريْ  ريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريِ

 
 فريريريريريريريريريريريأان املريريريريريريريريريريري

  
ى َمتَّى قال : ويُونُس بن د فَتْحة على على فَْعلَى فُعِل ذلك أنهم لَّما لم يكن لهم في كالمهم في آخر االسم بع َمتّى نَبِيٌّ كان أبوه يُسمَّ

 ةحملوا الياء على الفتحة التي قبلها فجعلوها ألفا كما يَقولون : ِمن َغنّْيُت َغنّى ومن تَفَنَّْيُت تَفَنَّى ، وهي بِلغة السرياني َمتّى بناءِ 

 .َمتّى

 وأنشد أبو حاتم قول ُمَزاِحٍم العُقَْيِلي :

هريريريريريريريريريود هريريريريريريريرياأَ  ىّت عريريريريريريريريري  اَلَل مريريريريريريريريريَ َأِل األطريريريريريريريريريْ  ملَْ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريري  هريريريريريريرياهريريريريريريريل و   عريريريِ ٌر صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريْ َ اء  قريريريريَ يريريريريريريريْ ْن بريريريريَ لريريريْ ريريريِ ريريريَ  تريريريريَ

  
 في هذا البيت فقال : ال أدري. َمتَّى قال أبو حاتم : سألت األصمعّي عن

 َخِفيفَةً فَثَقَّلَها. َمتَى وقال أبو حاتم : ثَقَّلَها كما تُثَقُّل رّب وتَُخفَُّف وهي

 أي طويال أو بَعيدا عهوُدها بالناس فال أدري. َمتَُت َمتّا قال أبو حاتم : وإن كان يريُد مصدرَ 

 الرجُل إذا تقّرب بمودَّة أو قَرابة. َمتَْمتَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :



5012 

 

 بمعنى واحد. َشبَحَ و َمغَطَ و َمَطلَ و َمطَّ و َمتَ  َمدُّ الحبل وغيره ، يقال : الَمتُ وقال : 

بُت إليه ، قال : وبَْينَنَا رحمإليه بَِرحٍم أي َمَددت إليه وتَقَ  َمتَتُ  وقال النضر :  أي قريبةٌ. ماتَّة رَّ
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 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف التاء
 أهملتا مع سائر الحروف إلى آخرها وكذلك التاء مع الذال. ت ظ :

 [أبواب التاء والثاء]

 ت ث ر
 الَجاَلِوَزةُ. التَّواثِيرُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ت ث ل
 [.ثتل]استعمل من وجوهها : 

 الذََّكُر من األْرَوى. الثَّْيتَل قال شمر : الثَّْيتَلُ :  [ثتل]

 تكون ِصغار القرون. الثَّياتِلُ  وقال ابن شميل :

 من الوعول ال يَْبَرُح الَجبل ولقرنيه ُشعٌَب. الثَّْيتَلُ  وقال أبو َخْيَرة :

َق بينهما القروُن ،  الثَّياتِلوقال : والُوُعول على ِحَدةٍ ، والوعوُل ُكْدُر األلوان في أسافِلها بياٌض ،  مثلُها في ألوانها وإنما فَرَّ

 والَوِعُل قرناه طويالن َعدا قَراهُ حتى يُتجاِوَزا َصلََوْيِه يلتقيان ِمن َحْول َذنَبِِه ِمن أعاله.

 أبي الصلت :وأنشد َشِمر ألَُمية بن 

مريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريح  و  ل و الريريريريريريريريتريريريريريريريريّ يريريريريريريريرياتريريريريريريريريِ ل  و الريريريريريريريري ريريريريريريريريَّ  اإليريريريريريريريريّ

  
ور  فريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ىتَّ والريريريريريريريريريريريريريريريريرِّمي والريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال ابن السكيت : أنشدني ابن األعرابّي لخداش :

 فريريريريريريريريريريريريريريإين امريريريريريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريرير  

  
  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِك َدارِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِل و  

  
 وليس فيه خير.الضخم من الرجال الّذي يَُظن فيه خير  الثْيتل قال : وسمعت أبا عمرو يقول :

 ورواه األصمعّي : تِْنيل.

 قصير. تَْنبُلٌ و تِْنتَلٌ  وقال الفراء : رجل

 ت ث ن
 [.ثنت]استعمل من وجوهها : 

 .ثَنِت ثَنَتا : الُمْنتُِن وقد الثنيت أبو عبيد عن األموي :: ثنت 

 إذا أنتن. ثَتِن ثَتَنا وقال غيره :

 وأنشد :

 تِ َباية َثنِتٌ لِ َات ه  و   

 ت ث ف
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 [.تفث]استعمل من وجوهه : 

 [.29الحج : ] (ُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهمْ )قال هللا جّل وعّز : : تفث 
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ْندي قال :و ُثَّ ) حدثنا َعِلي بن َخْشَرم عن عيسى عن عبد الملك عن َعطاِء عن ابن عباس في قوله : حدَّثنا محمد بن إسحاق الّسِ
 [.29الحج : ] (ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ 

 الَحْلق والتّقصير واألخذُ من اللّحية والّشارب واإلبط ، والّذْبح والرمي. التَّفَثُ  قال :

 نَْحُر البُْدِن وغيرها من البقر والغنم وَحْلق الرأس ، وتَْقليم األْظفار وأشباهه. التّفَثُ  وقال الفراء :

 هل اللغة ال يعرفونه إال من التفسير.أ التفَث وقال الزجاج :

األْخذُ من الّشاِرب وتَقليُم األظفار ، ونَتُْف اإلبط وَحْلُق العَانَة واألخذُ من الشعر كأنه الُخروُج من اإِلحرام إلى  التّفَثُ  قال :

 وأْدَرنَك. أَتْفَثَكَ  اإِلحالل ، وقال أعرابّي آلخر : ما

 أي ُمْغبٌَر َشِعٌث لم يَدَِّهْن َولم يستحّد. تَِفثٌ  ُك ِمن مناسك الحج ، رجلالنُّسُ  التّفَثُ  وقال ابن شميل :

التَّشعَُّث ، وجعل قََضاَءه إْذَهاَب الّشعَِث بالَحْلِق والتَّْقليم  التفَثَ  كما فَسَّره ابن شميل : جعل التَّفَثَ  قلت : لم يفسر أحد من اللغويين

 وما أشبهه.

قال : قضاء حوائجهم من الَحْلق والتّْنِظيف وما أشبهه ، وقال ابن  .(ُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ ):  وقال ابن األعرابّي في قوله

 األعرابّي.

 ت ث ب
 [.ثبت]استعمل من وجوهه : 

 .تَثَبَّتَ و أَثْبَتَ و ثَبَتَ  ثعلب عن ابن األعرابّي يقال للجراد إذا َرزَّ أَْذنَابَه ِليبيَض :: ثبت 

في رأيه وأَْمِره إذا لم يَْعَجل وتَأَنَّى فيه ،  تَثَبَّتوإذا أقام به ،  ثَابِتٌ  فهو يَثْبُُت ثُبُوتا فالٌن بالمكان ثَبَتَ  يقال :وقال الليث : 

ْك ، ورجلِجراُحه فلم يَ  أَثْبَتَتْهُ وإذا اشتَدَّْت به ِعلَّتُهُ  ُمثْبَتٌ  فالٌن فهو أُثْبِتَ وفي أمره إذا شاَوَر وفحص عنه ،  اْستَثْبَتَ و  ثَْبتٌ  تََحرَّ

إذا أردَت به نَْعَت  الثابِتُ  ، وأما ثُبَيتا من األسماء ثابِتٌ  اسم موضع ، أو جبل ، ويَُصغّر أُثْبِيتٌ وإذا كان شجاعا َوقُورا ،  ثَبِيتٌ و

 .ثَُوْيبِيتٌ  شيء فتصغيره

 [.265البقرة : ] (َأْمواهَلُُم اْبِتغاَء َمْرضاِت هللِا َوتَ ْثِبيتاً ِمْن َأنْ ُفِسِهمْ َوَمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن )وقول هللا تعالى : 

ين بأنها مما يُثيُب هللاُ عليها.  قال الزجاُج : أي يُنفقونها ُمِقّرِ

الفؤاد  تَثبيتُ  قال : مْعنى [120هود : ] (ُفؤاَدكَ وَُكَّلًّ نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْباِء الرُُّسِل ما نُ ثَ بِ ُت ِبِه )وقال في قوله تعالى : 

 أبدا. أثبتَ وتسكين القلب ، ههنا لْيَس ِللشّك ، ولكن كلّما كان الداللةُ والبرهاُن أكثَر كان القلُب أَْسكن 
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 ثبيتٌ وفي الحرب  ثابت قال : رجلي [.250 البقرة :] (َوثَ بِ ْت َأْقداَمنا)وقوله :  [260 البقرة :] (ِلَيْطَمِئنَّ قَ ْلِب )قال إبراهيم : 

 أي الثِّقات. األثبات ، وهم لَثبتٌ  ، ويقال للراوي : إنه ثبتٌ و

 أي ليحبسوك. [30األنفال : ] (َوِإْذ َْيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُ ْثِبُتوكَ )وقوله : 

 أي ال َحراك به. ُمثبَتا إذا حبَسه مكانه وأصبح المريض فأَثْبَته َرماهُ 

 ت ث م
 أهمله الليث.

 الِعْذيَْوُط وهو الّذي إذا َغِشَي المرأة أَحَدَث وهو الثّتُّ أيضا. الثُّموت وروى ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال ::  [ثمت]

 انتهى ، وهللا أعلم.

 التَّاء والراء (أبواب)

 ت ر ل
 [.رتل]استعمل من وجوهه : 

إال  الترتِيلَ  ما أعلمُ  [4المزمل : ] (َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيَّلً ):  عزوجلأبي العباس أنه قال في قوله أخبرني المنذرّي عن : رتل 

 التَّْحِقيَق والتمكيَن أَراد في قراءة القرآن.

لُت فيه وأَْحسْنُت تأليفَه ، وهوالكالَم ترتيال أي  رتّْلتُ وَحَسُن التّنضيِد ،  َرتِلٌ  تْنِسيُق الشيء ، وثَْغر الّرتَلُ  وقال الليث :  يترتّل تمهَّ

 في كالمه ويَترّسل.

 الترسُُّل. الترتيل ُروي عن مجاهد أنه قال :و

 [.4المزمل : ] (َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيَّلً )قال ابن عباس في قوله : و

 قال : بَيِّْنهُ تَْبيِينا.

 قال الضحاك : انبْذهُ َحْرفا َحْرفا.و

 .(َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيَّلً )ن منصور عن مجاهد في قوله : روى سفيان عو

 قال : بعضه على أثِر بَْعض.

 إذا كان َحَسن التَّْنضيد. َرتَلٌ  قلت : ذهب به إلى قولهم : ثَْغرٌ 

اءة ، وإنما يتم التبيين بأن تُبَيِّن جميع بَيِّنه تبيينا ، والتبيين ال يتم بأن تَْعجل في القر (َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيَّلً )وقال أبو إسحاق : 

إذا كان  رتَلَ و،  َرتِل أي أنزلناه تنزيال ، وهو ضد المعجل ويقال : ثَغر (َورَت َّْلناُه تَ ْرتِيَّلً )الحروف وتُوفِّيها حقها من اإلشباعِ ، 

 ُمفَلّجا ال لََصَص فيه.

 ت ر ن
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 رتن ، تنر ، نتر ، ترن.

تْم  الُمَرتَّنَة قال الليث ::  [رتن] َمةُ والرَّ تنُ والُخْبَزةُ المَشحَّ  َخلُط الّشْحم بالعجين. الرَّ

وهي  الّرثَان بالثاء ِمن الُمَرثّنةُ  قلت : َحَرْصُت على أن أجد هذا الحرف لغير الليث فلم أجد له أصال وال آمن أن يكون الصواب

 ترويتُها تَْرثينَها األمطاُر الَخِفيفَةُ فَكأَن
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  ل سم.
 [.40هود : ] (ِإذا جاَء َأْمُرَّن َوفاَر الت َّنُّورُ )قال هللا جّل وعّز : : تنر 

 .التَّنُّور قال أبو إسحاق : أَْعلََم هللاُ جّل وعّز أن وقت هالككم فَْورُ 

 التَّنُّور الكوفة ، وقيل : أيضا أن وجهُ األرض ، ويقال : أراد أن الماء إذا فار من ناحية َمْسِجدِ  التَّنُّورُ  أقوال قيل التنور قيل فيو

 تَْنِوير الصبح.

 وهللاُ أعلم بما أراد. الّذي بالجزيرة وهي َعْيُن اْلَوْردِ  التَّنُّور قال : (فاَر الت َّنُّورُ )ُروَي عن ابن عباس أنه قال : و

ْبح. التَّنُّورُ  : عنههللارضيعن علي و  تَْنِويُر الصُّ

 .يقال : أراد أن الماَء إذا فار من ناحية َمْسِجد الكوفةو ، وْجهُ األرض التَّنُّورُ  عن ِعْكِرَمة :و

 َحْيُث يَْنبَِجُس الماء فيه ، أمر نوح أن يركب ومن معه السفينة. التنور عن مجاهد :و

ْت بكل لسان وَصاِحبُه التنُّورُ  وقال الليث :  .تنَّارٌ  َعمَّ

بَتْها العََرُب فصار عربيا على بناء فَعُّول ، عمت بكل ل التنّور قول من قال : إن سان يدل على أن األصل في االسم عجمّي فعَرَّ

وهو نظيُر ما دخل في كالم العرب من كالم ـ  ألنَّه ُمْهَملٌ ـ  ، وال يُْعَرُف في كالم العرب تَنَرَ  والدليل على ذلك أن أصل بنائه

ينار والسُّْنُدس وا  إلستبرق وما أَْشبَهها. ولما تكلَّمت بها العرب صارت عربيَّة.العجم مثل الّديباج والّدِ

 َعقَبَةٌ بِِحَذاِء ُزبالَة مما يلي الَمْغِرب ِمنها. التَّنانِير قلت : َذاتُ 

 كأنه ينجذُب َجْذبا. نَتْرا في َمشيِه يَْنتُر َجْذٌب فيه َجْفَوة ، واإلنسانُ  النَّتْرُ  قال اللّيث :: نتر 

 ، قال : وهو مثل الَخْلس يختلسها الطاعن اختالسا. نَتْرٌ  ابن السكيت : يقال : َرْمٌي َسْعٌر وَضْرٌب َهْبٌر َوَطْعنٌ 

 الطَّْعنَةُ النافذة. النَّتَْرةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 مرة بعد أخرى كأنه يجتذبه اجتذابا. تْرايَْنتَُرهُ نَ  وقال الشافعي في الرجل يَْستَبِرىُء َذكَره إذا بال أن

 .«عند بوله يستَنتِر إن أحدهم لَيُعَذَُّب في قبره فيقال : إنه لم يكن»في الحديث : و

 : االجتذاب مرة بعد مرة يعني االستبراء. االستنتار

 أي الخْلس ، وهو من فعل الحذّاق. النَّتر في حديث علّي : اطعنواو

 .فَْرتَنَى وابن تُْرنى ابن ، وتقول ِلَولد البَِغّي : فَْرتَنَىو تُْرنَى رابّي : العرب تقول لألَمة :ثعلب عن ابن األع: ترن 
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 وقال صخر الغّي :

كريريريريريريريريريريريريم  تريريريريريريريريريريريري  ْرَ   ذا جريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريإنَّ ابريريريريريريريريريريريريَن تريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريِ ْوال عريريريريريريريريريريريريريريَ ع  قريريريريريريريريريريريريريريريَ َ افريريريريريريريريريريريريريريِ  أَراه يريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أديم النظر إليها.إذا  تُْرنَى مأخوذةً من ُرنِيَتْ  تُْرنَى قلت : ويحتمل أن يكون

 [ت ر ف]
 [.مستعملة] ترف ، تفر ، رفت ، فتر ، فرت :

 .أَتَْرفُ  والطُّْرَمةُ من َوسط الشفة ِخْلقَةً وصاحبها التُّْرفَةُ  قال الليث ::  [ترف]

ف النَّْعَمةُ ، وصبيٌ  التُّرفةُ  وقال غيره :  لّذي أَْبَطَرتْهُ النّْعمة ، وَسعَةُ العَْيِش.ا الُمتَْرفُ وإذا كان ُمنَعََّم البََدِن ُمَدلَّال ،  َمتَرَّ

م : المترف وقال ابن عرفة :  ألنه ُمطلق له ال يمنع من تنعم ، أََمْرنَا ُمترف المتروك يصنع ما يشاء ال يمنع منه ، وقيل للمتنعِّ

 ، قال قتادة جبابرتها. ُمتْرفيها

 من اإلنسان الدائرة التي عند األنف وسط الشفة العليا. التِّْفَرةُ  أبو ُعبيد عن األصمعّي :: تفر 

 .تِْفَرةو تُفََرةو تُْفَرةو تَِفَرة وقال ابن األعرابّي : يقال لهذه الدائرة :

رّماح :  وقال الّطِ

ارهريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريا وق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَاٌ   ريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ

  
ِن   ْق  حملريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ َرأب  مل تريريريريريريريريريريَ     َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِعيةُ ِلِصغَِرها وأرضمن  التَِّفَراتُ  وقال أبو عمرو :  .تَِفَراتٌ  فيها ُمتِْفَرةٌ  النبات ما ال تَْستَْمِكُن منه الرَّ

 .تَْفَرانُ و تَِفرٌ  الَوِسُخ من الناس ، ورجل التَّافِرُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ُجُل إذا َخَرج َشْعر أَْنِفه إلى أَتْفَرَ وقال :   وهو عيب. تِْفَرتِه الرَّ

فاتُ والشيَء وحَطمتُه وَكْسرتهُ ،  َرفَتُ  يقال :: رفت  إذا  َرْفتا ِعظاَم الَجُزور َرفَتَ  الحطاُم من كل شيء تَكسَّر ، يقال : الرُّ

 َكَسَرها ليَطبُخها ويستخرَج إهالَتها.

فَتُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :  التِّْبُن. الرُّ

َعنَاُق األرض وهو ذو ناٍب ال يَْرزأُ التِّْبَن والَكألَ والتُّفَهُ تكتب  التُّفَهُ و،  فَتِ الرُّ  ويقال : في َمثٍَل : أَنا أَْغنَى عنك من التُّفَِه عن

فَتُ وبالهاء   بالتاء. الرُّ

 الماءُ  فَُرتَ  وقد [53الفرقان : ] (هذا َعْذب  ُفرات  َوهذا ِمْلح  ُأجاج  ): أعَذُب الِمياه قال هللا جّل وعّز :  الفَُراتُ : فرت 

 .فَُراتٌ  إذا َعذَُب فهو ةً يَْفُرُت فُروتَ 

 الرجُل بكسر الراء إذا َضعَُف عقله بعد ُمْسَكٍة. فَِرتَ  وقال ابن األعرابّي :

 وُسُجوٌّ ليس بِحاّدِ النظر. فُتورٌ  فيه فاِترٌ  إذا سكن عن ِحدَّتِه والَن بَْعَد ِشدَّتِه ، وَطْرفٌ  يَْفتُُر فُتورا فالن فَتَرَ  قال الليث :: فتر 

ْعفَِة ، ويقال للشيخ قد َعلَتْهُ َكْبَرةٌ  فَتَْرةً  ويقال : أَِجُد في نفسي  وهي كالضَّ
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بَِّحة ، وق  الِف   و ،  َفْ أبٌ  وَعَرْته   ْرَته   َفَ ْ    َقْ ر  ما بني َطَرِف اإلهباُ وَطَرِف اْلم سريريريريريريريريريريريريَ ، كما  ِبِفْ ِك الةريريريريريريريريريريريرييَء  ذا َق َّ
 َ رَبْت ه  ِبِةرْبِي.ت ول : 

 الرُجُل إذا َضعُفَْت ُجفُونه فانكسر َطْرفُه. أَْفتَرَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

الجسَد إذا  يُفَتِّرُ  الّذي اْلُمفَتِّرو؛ فالمْسكر الّذي يُزيل العقل إذا ُشِرَب  ُمفَتِّرو: نَهى عن كل ُمْسِكٍر  السالمعليهفي الحديث أنه و

 بْين الحاّر والبارد. تِرٌ فا ُشِرَب ، وماءٌ 

 وقال ابن ُمقبل يصف َغْيثا :

ْوَء  رق   َرى ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْل تريريريريريريَ ي هريريريريريريريَ يريريريريريلريريريريريِ لريريريريريِ ْل  ريريريريريَ  أَتَمريريريريريريريَّ

  
ّ َا  فريريريريريريريريريريريريَ ه رِيريريريريريريريريريريريريح  َنريريريريريريريريريريريريَْ   فريريريريريريريريريريريريريَ َرتريريريريريريريريريريريريْ ان  مريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي أقاَم وَسَكن. فتَّرَ  قال حّماد الرواية :

َغ ماَءه وَكفَّ وتَحيَّر. فتَّرَ  وقال األصمعّي :  َمَطَر فَرَّ

 النَّبِيةُ وهو الّذي يُْعَمُل من ُخوٍص يُْنَخل عليه الدقيُق كالسُّْفرة. الفُتْرُ  أبو زيد :

 ت ر ب
 مستعمالت. ترب ، تبر ، برت ، بتر ، رتب ، ربت :

 األمُر الثَّابُت. التُّْرتُبُ  أبو عبيد عن األصمعّي :: ترب 

 أيضا. التُّْرتُُب التُّرابو بضم التاَءين العَْبُد السوء ، وقال : التُّْرتُبُ  بن األعرابّي أنه قال :أبو العباس عن ا

 .التَّْورابو التَّْرباءو التِّْريَبُ و التَّْيَربُ  وقال غيره يقال : بِفيهِ  التَّْيَرُب التراب أبو عبيد عن أبي عمرو :

كذلك ، فهذه الحروف التي  تَْربُوتٌ  إذا كان َذلُوال ، وناقةَ  تََربُوتٌ  ويقال : بَِعيرٌ  .التِّْريَبُ و التَّْيَربُ  شمر عن ابن األعرابّي : بفيه

 جاءت في هذا الباب مع زيادة التاء والياء والواو.

ينتُنَكُح المرأة ِلِميَسِمَها وِلماِلها ولَحسبِها ، علي»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و  .«يَداك تَِربَتْ  ك بذاِت الّدِ

 .بالتُّراب أي اْفتَقَر حتى لَِصقَ  تَِربَ  يداك ، يقال للرجل إذا قّل ماله : قد تربَتْ  قال أبو عبيد قوله :

د  سلموعليههللاصلى، قال : ويروى وهللا أعلم أن النبي  [16البلد : ] ((16َأْو ِمْسِكيناً ذا َمْتَبٍَة ))قال هللا جّل وعّز :  لم يَتَعَمَّ

الدعاَء عليه بالفَْقِر ولكنها كلمةٌ جارية على أَْلِسنة العرب يقولونها وهم ال يريدون وقوع األمر ، قال وقال بعض الناس : إنَّ 

 أَتَْربَ  ل :يداك ، يقا أتَْربَتْ  يداك يريدون استْغنت يداك ، وهذا خطأ ال يجوز في الكالم ، ولو كان كما قال لقال : تَِربَتْ  قوله :

 .تَِرَب يَتَْربُ  إذا َكثَُر ماله ، فإذا أرادوا الفقر قالوا ُمتِْربٌ  الرجُل فهو

 إن لم تَْفعَل ما أمرتُك به. ، يداك تَِربَتْ  بقوله : وقال ابن عرفة : أراد
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ك إذا استعملَت ما أمرتُك به ، واتَّعظت بِعظتي. ِ َدرُّ  قال أبو بكر : معناه : ِِّلَّ

 بعض أهل الِعْلم إلى أنه دعاء على الحقيقة.وذهب 

يدّل على أَنه ليس بدعاء عليه ، بل هو دعاء له وتْرغيٌب في استعمال  ، «يداك تَِربتْ  أَنَِعْم صباحا»قوله في حديث ُخَزْيَمةَ : و

: ال أمَّ لك وال أَب لك ، يريدون ِِّلَّ يداك ، والعرُب تقوُل  تربَتْ  ما تقدمت الَوصاةُ به ، أال تراهُ قال : أنعم صباحا ثم َعقبَه ،

ك ، قال :  َدرُّ

ث  الصريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريح  غريريريريريريرياِد  عريريريريريريريَ بريريريْ ه مريريريريريريريا يريريريَ َوْ  أ مريريريريريريريُّ  هريريَ

  
ؤ وب  و   نَي يريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريرياذا يريريريريريريريريريَؤدِّي الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  مسريريريريريريريريريِ

  
 فظاهره : أَْهلَكه هللا ، وباِطنه : ِِّلَّ دّره ، قال : وهذا المعنى أراده جميل بقوله :

َذى  ة ِ لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ َ ْ بريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ى هللا  يف عريريريريريريريريَ  َرمريريريريريريريريَ

  
واِدِ  و   هريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ّر مريريريريريريريريريرين أبريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريري 

  
ال أُمَّ لك وال أَْرَض لك ، َذٌم وال  وقال بعضهم : أراد ِِّلَّ دّرها ما أحسن َعْينَْيها ، وأراد بالغُر من أبنائها ساداِت أهل بيتها ، قال :

ه ، في موضع المدح. ، أال ترى أن الفصيح من الشعراء قال :أَب لك وال أبا لك ، مدح وهذا خطأ   وَهَوْت أمُّ

 من الحاّجة ليس بينه وبين األرض شيء. بالتراب الِزقٌ  تَِربٌ  فقير ، ورجل تَِرب وَرَوى شمر عن ابن األعرابّي : رجل

اٍت. أَتَْربَ و قلة المال أيضا ، قال : التَّتِْريبُ وَكثَْرةُ المال ، قال :  التَّتِْرْيبُ  وقال أبو العباس :  الرجُل إذا َملَك َعْبدا ُمِلَك ثالَث مرَّ

، فإذا َعنَْيَت طاقةً  ترابها ، أي ِخْلقَةُ  التربة ، يقال : أرض طيّبة التُّْربةُ  واحد إال أنهم أَنَّثوا قالوا : التُّرابُ و التُّْربُ  وقال الليث :

ث تَِربٌ  ، وتلك ال تدرك بالبصر ِدقَّةً إال بالتوّهم ، وطعامٌ  تَُرابَةٌ  ت :قل التراب واحدةً من حديث علي :  ومنه .بالتُّراب إذا تَلَوَّ

اِب الِوَزامَ »  .«التَِّربَةَ  لئن َوِليُت بَني أَُميَّةَ الْنفَُضنَّهم نَْفَض القَصَّ

بَ  وقال غيره : با فاُلنا تَتَرَّ ث في تَتَرُّ بَ و،  رابالتُّ  إذا تَلَوَّ  .تُرابا قد َحَملَت تَِربَةٌ و تَِربٌ  ، وِريحٌ  تتريبا الكتاب تَرَّ

 قال ذو الرمة :

   مرَّا َسَحاٌب وَمرَّ  رٌِ  َتِرب   
 .التراب أي كثير تَِربٌ  وقيل :

 .بالتَّْرباءِ  ، ألضربنه حتى يَعَضَ  التُّرباءو ، يقال : التُّراب نَْفسُ  التَّْربَاءُ  وقال الليث :

َدةُ  التِّْربُ ويوم السبت ، وخلق فيها الجباَل يوم األحد ، والشجَر يوَم االثنين ،  التُّْربَةَ  َخلََق هللا»في الحديث : و  ويقال : هذه ، اللِّ

 .بانتِرْ  أي أَْمثَاال وهما [37الواقعة : ] ((37ُعُرابً أَْتراابً ))هذه ، وقوله :  تِْرب
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 واد من أودية اليمن. تَُربَةُ  وقال ابن السكيت :

قاء وكل ما يصلح فهو تََربتوفالن اإلهاب لتصلحه ،  تََربتو أتُْربة تَْربا القرطاس ، فأنا تََربتُ  ابن بزرج : قالوا ،  متروب الّسِ

ب وكل ما يفسد فهو  مشدد. مترَّ

اِئِب )* ََيُْرُج ِمْن َبنْيِ الصُّْلِب وَ  ِمْن ماٍء داِفقٍ )قال الفراء في قول هللا جّل ثناؤه :   [.7،  6الطارق : ] ((7التَّ

المرأة يقال  تَرائبَ ويعني ُصْلَب الرجِل  الترائبوما اكتنف لَبّاِت المرأة مما يقع عليه الِقالدة ، وقوله من الصلب  الترائب قال :

 ليخرجن من بَني هذين خيٌر كثير ومن هذين خيٌر كثير. للشيئين

 أربع أضالع من َمْيَمنَِة الصَّدر وأربع أضالع من يَْسَرةِ الصدر. الترائب وقال الزجاج : جاء في التفسير : أن

 اليدان والرجالن والعْينَان. الترائب وجاء أيضا في التفسير : أن

 ضع الِقالدة من الصَّدر وأنشدوا فقالوا :مو التَّرائِب وقال أهل اللغة أجمعون :

ة   فريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة بريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  غريريريريريت  مريريريريري  فريريريريريريريَ هريريريريريَ فريريريريريْ هريريريريريَ  مريريريريري 

  
ِل   جريريريريريريريَ لريريريريْ جريريريريَ ولريريريريريريرية كريريريريريريريالسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريا َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريري  رائريريريريبريريريري   تريريريريَ

  
لعان اللَّتان تَِليَان التَّْرقَُوتَْين ، وأنشد : التَِّريبَتانِ  قال المنذري : أخبرني أبو الحسن الشيخي عن الرياشي قال :  الّضِ

 َذَه   يريل و  على َترِي   ِمْن و 
 َكَلْوِن الَعاِج لَْيَس له غ ض ون  

ثُْغَرة النَّْحر ، وهي الَهْزَمةُ بين التَّْرقَُوتَْين ،  الثُّْغرةُ وموِضُع النَّْحر ،  اللَّبّةُ وأبو عبيد : الصدر فيه النحر ، وهو موضع الِقالدة ، 

 وقال :

بريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريرياو  رائريريريريريريريريريريريريِ رَان  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى تريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريزَّعريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    حريريريريريريريريريريريْ ا   والريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريّ رِق  بريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ذي يهوي العَْظَمان الُمْشِرفان في أعلى الصَّدر من رأَْس الَمنِكبَْين إلى َطَرِف ثُْغَرةِ النَّْحر ، وباِطن التَّرقَُوتَين الهواُء الّ  التَّْرقَُوتَانو

اقِنَةُ الوفي الجوف لو ُخِرق ، ويقال له القَْلتَاُن. وهما الحافِنَتَاِن أيضا ،   َطرُف الُحْلقُوم. زَّ

ة قبل أن يُصاغا. التِّْبر قال الليث :: تبر   الذَّهُب والِفضَّ

ْفر ، وأنشد : تِْبرٌ  قال : وبعضهم يقول : كلُّ جوهٍر قبل أن يستعملَ   ، من النحاس والصُّ

ْم  رْبِهريريريريريريريريريريِ ن تريريريريريريريريريريِ ٌة مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريلُّ قريريريريريريريريريريوُ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْ  و   لريريريريريريريريريرياف  مريريريريريريريريريرين َذهريريريريريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ و عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريَ

  
ة قبل أن يُصاغا ، قلت : التِّْبرُ  بن األعرابّي :ثعلب عن ا  يقع على جميع جواهر األرض قلت : التبر الفُتَاُت من الذَّهب والِفضَّ

َوال َتِزِد )أن تُصاغ ، منها النحاس والصُّفر والشَّبة والزجاج وغيره ، فإذا صيغَا فهما ذهب وفّضة ، وقول هللا جّل وعّز : 
 [.28نوح : ] (الظَّاِلِمنَي ِإالَّ تَباراً 

 قال الزجاج : معناه إال هالكا ولذلك
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ر َّن) ، وقال يف قوله : ِترْبا  ي كل م َكسريريريريريريريريريريريريريريَّ التَّْ مت  ، وكل  التريَّْتِبت  و ، قال :  [39الفرقان : ] (تَ ْتِبْياً  وَُكَّلًّ َتَبَّ
َْته    يء َكَسرته وفتريتَّه  ف    الذه . ِترْب   وكذلك التِّرْب   ، ومن هذا قيل ِلم َكسَّر الزجاج : َتربَّ

 .يَتْبُِر تَبارا الشيءُ  تَبِرَ  وقال الليث :

 الحسنةُ اللَّوِن من النُّوق. التَّْبراءوالناقص ، قال :  المتبورُ و ، الهالكُ  الَمتْبُورُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 قَْطُع الذَّنَِب ونحوِه إذا استأصْلتَه. البَتْرُ  قال الليث :: بتر 

 .أَبتَرُ  وَذنَبٌ  أبتر ، وصاِحبُه أبتَْرته فَبُتِرو،  بَتَْرتُه فاْنبَتَر وقال غيره : يقال :

 [.3الكوثر : ] ((3ِإنَّ شانَِئَك ُهَو اْْلَْبَتُ ))قال هللا جّل وعّز : 

أي هذا الّذي  األبترُ  وهو جالس ، فقال : هذا وسلمعليههللاصلىقال أبو إسحاق : نََزْلت في العاصي ابن وائل ، دخل على النبي 

فجائز أن يكون هذا المْنقَِطَع العَِقِب وجائز أن تكون هو  ، ((3َتُ )ِإنَّ شانَِئَك ُهَو اْْلَبْ )ال َعِقَب له ، فقال هللا جّل وعّز : 

 المنقطع عنه كل خير.

 استئصاُل القَْطع. البَتْرُ وقال : 

ُب أي  أَْبتَروالرجُل إذا أعطى ومنع ،  أبتر ثعلب عن ابن األعرابّي : ُب الشمس ، ويقال : تُقَّضِ إذا َصلَّى الضَُّحى حين تُقَّضِ

 عاعها كالقُضباِن.يَْخرج شُ 

 األرَض. البُتَْيراءُ  في حديث علّي : أنه سئل عن صالة الضحى ، فقال : حين تَْبَهرُ و

 قَطَّاع. بَتَّارٌ و باترٌ  الشمُس ، وسيف البُتَْيَراءُ  عمرو عن أبيه :

 وهي األَتَان. البَتَْرة تصغيرُ  البُتَْيَرةُ  وقال ابن األعرابّي :

 .أَْبراتٌ  الرجُل الدَّليُل وجمعه : البُْرتُ  األصمعّي : قالأبو عبيد عن : برت 

 بالكسر وال بأس. البِرت قال شمر : رواه المسدى :

 ، وقاله ابن األعرابّي رواه عنهما أبو العباس. البِرتُ و البُرتُ  أبو نصر عن األصمعّي : يقال للدَّليل الحاذق :

يتُ  وقال شمر : هو يتُ و البِّرِ  الفأس أيضا. البُرتُ وال : أيضا ق الِخّرِ

 بلغتهم السُّكر الطَّبَْرَزد. البُرتُ وبلغة أهل اليمن قال :  البُرت وقال الليث : هو

تو ِمْبَرتٌ  وقال شمر : يقال للسكر الطَّبَْرَزد :  .ِمبَرَّ

يتُ  وقال أبو عبيد :  المستِوي من األرض. البّرِ

يتُ  وقال ابن األعرابّي عن أبي عون :  ٌن معروف كثير الرمل.مكا البِّرِ

يتُ ووقال شمر يقال : الَحْزُن   الَجْدبَةُ  البريتُ  أرضان بناحية البصرة ، ويقال : البِّرِ
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 املْسَتِويَِة وأنة  :
   ِبرِّيه  أَْر.  بريْع ها ِبرِّيه   

يت وقال الليث : ية اسم اشتق من البِّرِ : كأنما َسَكنت الياء فصارت الهاُء ياء الزمة كأنها أصلية كما قالوا : ِعْفريٌت واألصل  البّرِ

 ِعْفِريَةٌ.

الحذاقَةُ باألمر ،  البُْرتَةُ وبالتاء إذا تَنَعََّم تَنعُّما واسعا ، قال :  بََرتَ والرجُل إذا تحيَّر  بَِرتَ  ثعلب عن ابن أبي عمرو عن أبيه :

 ِصناعةً ما.إذا َحِذق  أَْبَرتَ و

 .تَْربِيَةو َربَّيتُه تَْربِيتاوالصبيَّ  َربَّتُ  قال :: ربت 

 وقال الراجز :

َله  تريْربِيه       لَْيس ملن ض مِّ
 َرتَبَ والرجُل إذا َدعا النقري إلى طعامه ، قال :  أْرتَبَ والرجُل إذا سأل بعد ِغنًى ،  أْرتَبَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: رتب 

 وأنشد : راتبٌ  إذا انتصب فإنما هو ُرتوبا الشيءُ 

ه و  ن املريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرياُ رأيريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريِ   ذا يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   اق لريريريريرييريريريريريس بريريريريريز مريريريريريريريَّ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريْ وِب كريريريريريَ ر تريريريريري   كريريريريريَ

  
تَبَةُ وقال :  إرتابا الَكْعبَ  يُْرتِبُ  وقال الليث : الصبي المنزلةُ عند الملوك ونحوها ،  المْرتَبَةُ والدََّرج ،  َرتَبَاتِ  الواحدةُ من الرَّ

قَباء ، ويقال : ما في عيشة يَُرتَّبُ  في الجبال والصحارى من األعالم التي المراتبو  ، وما في هذا األمر َرتَبٌ  فيها العيون والرُّ

 وال َعتٌَب أي هو سهل ُمستقيم ، قلت : هو بمعنى النََّصب والتَّعب. َرتَبٌ 

تْب وقال ابن األعرابّي :  الناقةُ الُمنَدفِعَةُ. الّرْقبَاءُ والنَّاقَةُ المْنتَِصبةُ في سيرها ،  اءُ الرَّ

 ت ر م
 رتم ، متر ، تمر ، مرت ، ترم : مستعملة.

 ، وقال أَْوُس بُن حجر : َرتْما أَنفَهُ  َرتَمَ  الدَُّق والَكْسُر يقال : قد الّرتْمُ  الحراني عن ابن السكيت قال :: رتم 

ى  اق اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا د قريريريريريريريريريريريَ َح َرمتريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ  أَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ اثريريريريريريريريريريريريِ ن الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ اِّ مريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريريَ

  
تْمُ و ثْمُ و الرَّ  أَْنفَه وَرثمه ، وُرِوي البيت بالتّاء والثَّاء ، ومعناهما واحد. َرتَمَ  بالتّاء والثَّاء واحٌد ، وقد الرَّ

تْمُ  فالٌن بكلمة وما نَبَس بها بمعنى واحد ، والمصدر َرتم ثعلب عن ابن األعرابّي يقال : ما  أيضا. الرَّ

تَمُ  وقال ابن السكيت :  بفتح التّاء َشَجٌر. الرَّ

 وقال الراجز :

ْم  هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريِ نْي  مريريريريريريريريري  ر   والريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريَ

  
ود هريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريرََّوْ   ا اَنر  َوقريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ     سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
تمُ  وقال ابن األعرابّي : تَْماءوالَمَزادةُ المملُوَءة ماًء ، قال :  الرَّ تَمُ و،  الّرتَمَ  النّاقة التي تحمل الرَّ ة ،  الرَّ الكالُم  الّرتَمُ والمحجَّ

.  الَخِفيُّ
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تَمُ والَحيَاُء التّام ،  الّرتَمُ وقال :   َضْرٌب ِمن النبات. الرَّ

 بالّرتَم نباٌت من ِدّقِ الشجر كأَنه من ِدقَّته يَُشبَّه الّرتَمةُ و الّرتيمةُ و: َخيط يُْعقد على اإلصبع أو الَخاتَم للعالمة ،  الّرتَمُ  وقال الليث :

 .أَْرتََم إرتاما ، والِفْعل

 الّرتيمةُ و الّرتَمةَ  سم ذلك الخيطإذا َعقَْدَت في إصبَعه خيطا يَْستَذِكُر به َحاَجته ، وا إْرتَاما الرجلَ  أْرتَْمتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 ، وأنشدنا :

ْم  ه هبريريريريريريِِ ْوَُ  ْن  ريريريريريريريَّ يريريريريريريريَ لريريريريريريريَك الريريريريريريْ عريريريريريريَ فريريريريريريَ لريريريريريريريْ ْل يريريريريريريريَ  هريريريريريريريَ

  
اد الريريريريريريريريّرَوْ   ي وتريريريريريريريريعريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ رأب  مريريريريريريريريا تريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
و كان الرجل يَْخُرج في َسْفرةٍ فَيَْعِمُد إلى ُغصنين ، أ الّرتم وقال شمر : قال َسلَمة عن عاصم قال األصمعّي في قوله : تَْعقَاد

العهد ونحو  شجرتين فَيْعِقُد ُغصنا إلى ُغْصن ، ويقول : إن كانت المْرأَةُ على العَْهد بَِقَي هذا على َحاله َمْعقُودا ، وإالَّ فقد نَقََضتِ 

 ذلك.

 أي ُمقيما. َراتباوعلى هذا األمر  َراتِما ويقال : ما زلتُ  قال ابن السكيت : في تفسير هذا البيت :

 .الّرتيمة األعرابّي : الّرتِيُم خيُط التْذِكرة ، وَغْيره يقُوُل :وقال ابن 

 األرض التي ال نَباَت فيها. المْرتُ  شمر قال األصمعّي وغيره :: مرت 

 قال : فإن ُمِطرْت في الّشتاء فإنها ال يقال .َمُروتٌ و َمْرتٌ  الّذي ليس به شيٌء قليٌل وال كثيٌر ، وأرض المْرتُ  وقال ابن شميل :

جاُء لها كما تُرَجى الحاملَة ، ويقال : أرض َمْرتٌ  لها َصُد الرَّ وهي التي قد ُمِطرْت ، وهي  ُمْرِصدةٌ  ألن بها حينئٍذ َرَصدا ، والرَّ

 تُْرَجى ألن تُْنبَِت.

 وقال رؤبة :

   َمرٌ  يري َلاِصي َ ْرَقها َمر و    
 وقال ذو الرمة :

فريريريريريريريريريريريريريال  َن  ملريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريارِِق األغريريريريريريريريريريريريريْ َرمسريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْر ِل   ِق السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ني  لريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريلَّ جريريريريريريريريريريريريريَ

  

ِه األْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل  يريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريِق مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريِ يِّ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريَ

  
ن اإِلعريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريرياِل   نْيِ مريريريريريريريريريريِ اجريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ ْرِ  اَّريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 يصف إبال أَْجَهَضت أوالَدها قبل نَباِت الَوبَر عليها ، يقول : لم يَْنبُْت َشْعر َحجاَجْيه.

 .المرتِ  ُمْبَدلةٌ من الطاء فيقلت : كأن التاء 

 : السَّْلُح إذا ُرِمَي به. الَمتَرُ  قال الليث :: متر 

 .تَتَماتَرُ  قال : والنَّاُر إذا قُِدَحْت رأيتها

 قلت : هذا حرف لم أسمع به لغير الليث.

ث بالمعايِب  التَِّريمُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: ترم   والدََّرن.ِمن الرجال الُملَوَّ

ِ ،  التَِّريمُ وقال :   َوَجُع الَخْوَراِن. التََّرمُ والمتواِضع ِِّلَّ

 : َحْمل النَّْخِل وأَثَْمَرتْ  التَّْمرُ  الليث :: تمر 
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ورٌ  اللَّخل  وأَْ ََر الرَُّط  ، و ع أان  مَتْرت هو ،  مَتْرا َأْطَعَمِ  فالٌن ، أي  مَتَرينو ،  مَتْر   ذو اَتِمرٌ  ، ورجل مَتْرانٌ و  التمر مت 
 .أمَْتَرت هو 

رةُ  وقال األصمعّي : َرةُ  طائٌر أَْصغَُر من العُصفور ويقال لها التُّمَّ  ، ونحو ذلك قال الليث. التُّمَّ

 الدم والخمر والزعفران. التامور شمر عن أبي نصير عن األصمعّي :

 اإلبريق ، وقال األعشى : التاُمورةُ  أبو ُعبيد عن أبي زيد :

وَرأبٌ و  ا اَتمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    َذا هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  راهبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ٌة ِلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 خيٌر ِمن َعشرٍة في ِوَعائِك. تامورك الرجل قَْلبُه ، يقال : َحْرٌف في تَاُمورُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ، وِمْحَرابه وِغيلِه وِعْرَزاِله. تَاُمورتِه ويقال : احذر األسد في

 ، أي ليس بها أحد. تُوُمور : ما بالدارقال : ويقال 

 أحسن منه. تُوُمِريا أَْحَسن منها ، للمرأة الجميلة ، أي َخْلقا ، وما رأيت تُوُمِريٌ  ، وما بها تُوُمِريِ  وقال ابن السكيت : ما بها

ئُْب الشاة فما ترك منها  أي شيئا. تاُمورا ، وأكلنا َجَزَرةً فما تركنا منها تاُمورا قال : ويقال : أََكَل الذِّ

 وقال أوس بن حجر :

وا م  َأْوجلريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريَ ه  َأنَّ بريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ  أ نريريريريريريريريريْ

  
ِذرِ   لريريريريريريريريريريريْ  

ِس املريريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريريْ وَر نريريريريريريريريريريريريَ م اَتمريريريريريريريريريريري  اهتريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال األصمعّي : أي ُمهجةَ نَْفِسه وكانوا قَتَلُوهُ.

 ، مهموز ، أي ما بها أحد. تأُمورٌ  أبو عبيد عن أبي زيد : ما بها

 ، يعني الماَء ، وهو قياس على األول. تأُمورٌ  قال : ويقال : ما في الّرِكيَّة

 ذاك أي قَْد َعِلمَت نفسك ذاك. تاُموُركَ  وقال أبو زيد : يقال : لقد

 .تاُموَرتِه سأل عمر بن الخطاب َعْمرو بَن َمعدي َكِرَب عن َسْعٍد ، فقال : أَسٌد فيو

 أيضا : َصْوَمعَةُ الراهب. التَّاُمورُ و

بيُّ :  وقال ربيعة بن َمْقروٍم الضَّ

ِ يريريريريري ريريريريريهريريريريريريريا ِن مسريريريريريريريَ ا ومس سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريَ تريريريريريِ هريريريريريجريريريريريَ بريريريريريَ ران لريريريريريِ  لريريريريريَ

  
زَّل  وَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريَ ورِِه يريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن اَتمريريريريريريريريريريريريريريري  مَّ مريريريريريريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريريريريريريََ

  
ْرتُ  : التَّْقِديُد ، يقال : التَّتِْميرُ و رٌ  القَديد فهو تَمَّ  .ُمتَمَّ

 : وأنشد اللحياني فقال

ر ه   مريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريَ م  تريريريريريريريريريريري  ن َّريريريريريريريريريريَْ اريريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ ن أَرَانريريريريريريريريريِ ٌر مريريريريريريريريريِ اِ  َوَو ريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ ن الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريِ

  
 أي ُمقَّدَدةً.

 ، إذا كان َغليظا ُمْستقيما ، وهللا تعالى أعلم. ُمتَْمئِرٌ  فهو اتِمئرارا الّرمحُ  اتَْمأَرَّ  أبو زيد :
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 التَّاء والَّلم (أبواب)

 [ت ل ن]
 [.مستعملة]تلن ، نتل ، تنبل ، تنتل : 

، وهو القصيُر ، َرَوى هذا أبو تراب في باب الباء  تِْنتَالةو تِْنبَالةو،  تْنتَلو تِْنبَلٌ  رجل : روي عن األصمعّي أنه قال : (1) [تنبل]

 والتاء من االعتقاب.

 ، أي حاجةٌ. تَلُونَةٌ  أبو عبيد : لنا فيه: تلن 

 على فَعُولَة ، أي ُمْكٌث. تَلُونَةٌ و تَلُنَّةٌ و تُلُنَّةٌ  م فيهشمر قال الفّراء : له

 وأنشد ابن األعرابّي :

ة لريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريري  َ ار تريريريريريريريريريريري  م بريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِس وَ   امريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ  األمسريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريتريريريريريريريريريم هبريريريريريريريريريِِ لريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريَ

  
 ، وأنشد : التَّلُونو التَّلُونةُ  الحاجةُ وهي : التَّالنَةُ  ابن بُُزْرَج : قال أبو حيان :

ي  نَّ مسريريريريريريريرياجريريريريريريريرييت  َزعريريريريريريريريِ لريريريريريريريريه  هلريريريريريريريريا ال  ريريريريريريريريَْ  فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري 

  
ا  ى تريل وَنريريريريريريري  ى قريريريريريريري  كريريريريريريريان يري ْ ضريريريريريريريريريريريريريريَ زْغ الَغضريريريريريريريريريريريريريريَ  جِبِ

  
 .التُّلُنَّةُ  قال : وقال أبو الرغيبة : هي

 في معنى اآلَن وأنشد : تاَلنَ  أبو عبيد عن األحمر :

 صليه كما ََُّعْمِه َتالاَن و   
 ونحوه قال األموي.

 النَّْبُت إذا صار بعضه أطوَل من بعض. تَنَاتَل ي عمرو :أبو عبيد عن أب:  (2)[تنتلـ ] نتل

 هو التََّهيُُّؤ في القدوم. النَّتْلُ والقوُم على الماء إذا تَقَدَّموا ، قال :  اْستَْنتَلَ  شمر :

ُ  فاستَْنتَل روي عن أبي بكر الصديق : أنه ُسِقَي لبنا ارتاب به أنه لم يَِحلَّ له ُشْربُهو  أي تَقَدَّم. يَتَقَيَّأ

 كل هذا إذا استعددت له. ابرنذعت ابرنذاعاو اْبرْنتَْيُت ابِرْنتاءو استنتاال لألمر استَْنتلت أبو عبيد عن أبي زيد :

ن مالك ابن عمرو ابنةُ َخبَّاب بِن كلَيب ب نُتَْيلةُ  ، وأّم العباس بن عبد المطلب هي الدَّْوَمَصةُ  البَْيَضة وهي النَّتْلة عمرو عن أبيه :

ْحياُن بن النَِّمر بن قاِسِط بن َربيعة.  بن عامر بن زيد مناة بن عامر ، وهو الضَّ

 وقال الليث في قول األعشى :

هريريريريريريريا بريريريريريريِ ريريريريريري  هريريريريريريْ ظ يريريريريريريريَ يريريريريريريْ مريريريريريريَ َّ هلريريريريريريريا يف الريريريريريري ريريريريريريَ تريريريريريريَ  ال يريريريريريريريَ

  
ل    تريريريريريريريريريَ ْوا نريريريريريريريريريريَ   ال الريريريريريريريريريذيريريريريريريريريرين هلريريريريريريريريريم فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا أَتريريريريريريريريريريَ

  
__________________ 

تلبل : ر عي على مذه  سيبويه ألن التاء ال تزاد أوَّال  ال ب به ، وكذلك : »(56/  2ريريريريريريريريريريريريريري  تلبل)« اللسان»( قال ابن مليتور يف 1)
وذكره الليث يف  .«اللون ال تزاد اثنية  الَّ بذلك ، وعل  ثعل  ثالثي ، وذه     ُّ دأب التاء ، ويةريريريريريريريريريريريت ه من اللبل اّلذي هو الصريريريريريريريريريريريغر

 ص. ( ب الر عي)، وسيأيت ذكره أيضا يف  (147/  8)« العني»انيتر  (الر عي من التاء ب )
 ( سيأيت ذكره يف  ب الر عي.2)
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ي قال : زعموا أن العرب كانوا يمألون بَْيَض النَّعام ماًء في الشتاء ، ويَْدفِنونها في الفَلَوات البعيدة من الماء ، فإذا سلكوها ف

 .النَّتَلُ  البيَض ، وشربوا ما فيها من الماء فذلك القيظ اْستَثاُروا

 التَّقَدُّم والتَّهيؤ للقدوم ، فلما تَقَدَّموا في أمر الماء بأن جعلوه في البَْيِض وَدفَنوه سّمْوا البيَض نَتاَل. النَّتْلِ  قلت : أصل

 بق.إذا سَ  اْنتَتَلوالتَّقدم في الخير والشر  النَّتْلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

أي تقدم ، قال أبو بكر :  ، أمام القوم وسلمعليههللاصلى فاستنتل في الحديث : أنه رأى الحسين يلعب ومعه صبية في السكة ،و

ي الرجلُ   .ناتال وبه ُسّمِ

 ت ل ف
 مستعملة. تلف ، تفل ، لفت ، فلت ، فتل :

 .تَِلَف يَتْلَُف تَلَفا والِفعلَعَطٌب وَهالك في كل شيء  التَّلَفُ  قال الليث :: تلف 

فالن  أتلَفَ والَمهاِلك ،  المتَاِلفُ و،  تَلَفٍ  َمْهَواةٌ ُمْشِرفة على الَمتْلَفَةُ  والقََرُف مَداناةُ الَوباء ، التَّلَفُ  والعرب تقول : إن من القََرفِ 

 إذا أَْفنَاه إسرافا. إتاْلفا مالَه

 وقال الفرزدق :

 قريريريريريريريريريوُ  كريريريريريريريريريراُ  قريريريريريريريريري  نريريريريريريريريري ريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم  و 

  
لريريريريريريريريا املريريريريريريريريلريريريريريريريريا    فريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ راهريريريريريريريريم فريريريريريريريريأَتريريريريريريريريريْ واو قريريريريريريريريِ فريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  أَتريريريريريريريريريْ

  
 أي ذات إتالف ووجدوها كذلك. تَلَفٍ  المنايا َوَجْدناها ذاتَ  أتلفنا

 تُتِْلفُنا فناهاقال : ويقال : معناه صاد تلفا لهم وصيروها لنا تلفا أي َصيَّرنا المنايا أتلفواوالمنايا  أتلفنا وقال ابن السكيت في قوله :

 وصادفوها تُتِْلفُُهم.

 .«تَِفاَلتٍ  ِلتَْخُرجِ النساُء إلى المساجدِ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي : تفل 

يح. التَِّفلَةُ  وقال أبو عبيد :  التي ليست بُِمتََطيِّبٍَة ، وهي الُمْنتِنَةُ الّرِ

 ، وقال امرؤ القيس : ِمتفالٌ و تَِفلَةٌ  يقال لها :

اهبريريريريريريريا يريريريريريريريَ ن ثريريريِ زَّهريريريريريريريا مريريريِ تريريريريَ يريريريع  ابريريريريْ جريريريِ   ذا مريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
اِل   فريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ َت مريريريريريريريريِ ْونريريريريريريريرية  غريريريريريريريريَ  متريريريريريريريرييريريريريريريريريل عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه هريريريريريريريريَ

  
يق ، فإذا كان ن التَّْفلوقال :   فخا بال ريق فهو النَّْفُث.بالفَِم ال يكون إال ومعه شيء ِمن الّرِ

على فُعَّل  تُفَّل ، قلت : َوسمعُت غيَر واحد من األعراب يقولون : تِتِْفلُ و تُتِفلِ و تَتْفُلُ  قال أبو عبيد وقال اليزيدي يقال للثعلب :

 للثعلب ، َوأَنشدوني بيت امرىء القيس :

 ِ ْر اء  ِسْرمَسان  َوتريْ رِي   تري فَّل   وَ   
 طفيفا أي قليال. تِْفال شميل يقال : ما أصاب فالن من فالن إالوقَال ابن 

 أي تُْنتِنُها. الريحَ  تُتِْفلُ  في بعض الحديث : قم من الشمس فإنهاو
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 وقال أبو النجر :

   مسىت  ذا ما ابيض جرو التريُّتريْف ِل  
الِقتَّاء َوهي آخر ما يَْيبَس من اْلعُشب ، فإذا جاَء الصيُف شجيرة يسميها أهل الحجاز شط الذئب لها ِجراء مثل جراء  التُّْنفُل قيل :

.  ابيضَّ

ْلِفَتنا َعمَّا َوَجْدَّن َعَلْيِه آابَءَّنأَ ) قال الفراء في قول هللا جّل وعّز :: لفت  َتنا لِت َ  الصَّرُف. اللَّْفتُ  ، قال : [78يونس : ] (ِجئ ْ

 عن فالن أي ما َصَرفَك عنه. لَفَتَكَ  يقال : ما

 ، وأنشد : فَتَْلِفتَه لَيُّ الشيِء عن جهته كما تَْقبِض على ُعنق إنسان اللَّْفتُ  ل الليث :وقا

 َلْفنَت َلْفتا   هَل ن َ َضاد  و   
في وِشقَّاه ،  ِلْفتاهُ وفالٍن مع فالن ، كقولك َصْغِوهُ َمعه ،  ِلْفتُ  فالنا عن رأيه أي َصَرْفته عنه ، ومنه االلتفات ويقال : لَفَتُ و

اللَّيُّ ،  اللَّْفت،  البَقَرةُ الَخاَل بلسانها تَْلِفتُ  بِِلسانه كما يَْلفتُه حديث ُحَذيفَةَ : ِمن أَقرأ الناس للقرآن منافق ال يََدُع منه واوا وال ألفا ،

 َعَربٌِي هو أم ال.أَ ، وال أدري  اللِّْفتُ  وهذا َمْقلُوب ، والسَّْلَجم يقال لهالشيَء وفَتَله إذا لَواه  لَفَتَ  يقال :

 في كالم تميم األْعَسُر. األْلفَتُ وفي كالم قيس األحمق ،  األْلفَتُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

ي األْلفَتُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : هو  نبه األْميَل.ألنه يَْعَمل بجا أَْلفَتَ  واألْلفَُك لألعسر ، ُسّمِ

يقول كان ال يَْلوي ُعنقه يمنةً وال يسرةً ناظرا إلى الشيء وإنما يفعل ذلك  ، جميعا التفت التفت إذا وسلمعليههللاصلىفي صفته و

 الخفيُف الطائش ، ولكن كان يُْقبِل جميعا ويُدبُِر جميعا.

 العَِسر الخلق. اللَّفوتوقال : من التُّيُوس الّذي اعوجَّ قرناه واْلتَويا ،  األْلفَتُ  الليث :

 إلى ولدها. تَلَفَّتُ  من النساء التي لها زوج ولها ولد ِمن غيره ، فهي اللَّفُوتُ  أبو عبيد عن الكسائي :

العَطوَف وأَْرُجُز وأَُضمُّ العَنوَد وألِحَق  اللَّفُوت في حديث عمَر حيَن َوَصَف نْفَسه بالسياسة فقال : إني ألُرتُع وأُشبع وأَْنَهزُ و

 العَروَض.

ه فَيَْنهُزَها بيده فَتَُدّر ، تْفتَِدي  تَْلتَفت الناقةُ الضَّجور عند الَحْلب اللّفُوتُ  قال شمر : قال أبو جميل الكالبي : إلى الحالب فَتَعَضُّ

 باللبن من النَّهِز.

قوَب الغَُضوَب اللَّفتوَت.وأخبرني المنذريُّ عن ثعلٍب عن ابن األعرابّي قال : قال رجل البنه :   إياك الرَّ

ها أن تَْغفَُل عنها اللَّفوتُ وقال :   التي َعْينُها ال تَثبُت في موضعٍ واحد ، وإنما َهمُّ
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 اليت تراقبه أن  و  َف ثَه. الرَّق وب  و فتْغِمَز غتَك ، 
يت :  : العَِصيدةُ الُمغَلََّظة. اللَِّفيتةُ  ابن السّكِ

ه في الجاهلية واتخاَذها له وألُخٍت له في حديث عمر : أنهو  من الَهبيد. لَِفيتَةً  ذكَر أمَّ

ه وقال : أراه الَحَساَء ونحوه. اللَّفيتَةُ  قال أبو عبيدة :  : َضرٌب من الطبيخ ال أَقُِف على َحّدِ

 هي العَصيدةُ المغلَّظة. اللَّفيتةُ  وقال ابن السكيت :

 فالن. تَْلتَِفْت ِلفتْ  قال ويقال : ال

نَْفُسها فماتْت ولم تُوِص  اْفتُِلتَتْ  أن رجال أتاه فقال : يا رسول هللا إن أمي وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي  قلت :: فلت 

 ؟أَفَأَتصدَُّق عنها

 فقال : نعم.

، وكل أَْمٍر فُعل على غير تََمكٍُّث  فَْلتَةً  فتُوِصَي ، ولكنها أُِخَذتْ نَْفُسها يَْعني ماتَْت فَْجأَة لم تْمرْض  افتُِلتَتْ  قال أبو عبيد قوله :

 .الفْلتةُ  ، واالسم اْفتُِلتَ  وتَلَبٍُّث فقد

ها فلتَةً  قول عمر في بَْيعَة أبي بكر أنها كانت ومنه إنما معناه البَْغتةُ ، وإنما ُعوِجل بها ُمباَدرةً النتشار األمر  ، ، فََوقَى هللا َشرَّ

 ى ال يَْطَمع فيها من ليس لها بموضع.حت

 وقال ُحَصيب الهذلي :

هريريريريريم  تريريريريريَّ لريريريريريِ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي فريريريريريريريافريريريريريتريريريريري   كريريريريريريريانريريريريريوا  ريريريريريبريريريريرييريريريريري ريريريريريريرية نريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريَ   و   ر ه الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ اء  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريلُّ ُّاد   ريريريريريريريريريريريَ

  
 ، زاٌد َخبيٌء يَُضنُّ به. فلتَة : أَخذوا منِّي افتلتهم قال :

يُغيرون فيها ، وِهي آخُر ساعٍة من آخر  الفَْلتةُ  الجاهلية ساعةٌ يقال لها :كان ِللعَرب في  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم. قال :

يوم من أيام ُجمادى اآلخرة ، فإذا رأى الشُّجعاُن والفُرساُن هالَل رجٍب قد طلَع فجأة في آخر ساعة من أيام جمادى اآلخرة ، 

كان هالُل رجل قد طلع تلك الساعة ألن تلك الساعة من  أغاروا تلك الساعة ، وإن كان هالُل رجب قد َطلََع تلك الساعة ، وإن

 آخر نهار جمادى اآلخرة ما لم تغب الشمس وأنشد :

ة  الريريريريريريريريريريريريريريريوجريريريريريريريريريريريريريريريوه و  يريريريريريريريريريريريريريريريل  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريِ  ا ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريريَن مريريريريريريريريريريريريريِ ْ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا يريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريَّ

  

ة   َل ألريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َن مريريريريريريريريريريريريريريريريري  اَدفريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ْرمسريريريريريريريريريريريَ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َويريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريريَ  يف فريريريريريريريريريريريَ

  
حدثنا عبد هللا بن عروة قال : حدثنا يحيى بن حكيم عن سعيد القداح عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم عن إسحاق عن أبي 

إني أكره »تحت ِجداٍر مائٍل فأسرع المشي. فقيل لرسول هللا : أسرعَت المشي فقال :  وسلمعليههللاصلىهريرة قال : مر النبي 

 ة.يعني موت الفُجاء «الفَوات موت

فِتو الجارفوثعلب عن ابن األعرابّي : يقال للموِت الفَُجاءةِ : الموُت األبيض   اْفتلتهو فَتَلَهُ والموُت  لَفَته ، يقال : الفَاتِلو الالَّ

 الفُواتُ و الفَواتُ  وهو الموت
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.، واملو  األمحر : الَ ْتل   لسيف ، واملو    الَومِسي   هو َأْ َذأب األَسِف ، وهي  األسود ، هو الَغَرق  والةََّرق 
لَتَان من الفَلَتَانوفالٌن الكالَم واقتََرَحه إذا ارتجله قال :  اْفتَْلتَ  أبو عبيد عن الفراء : واالْنِصالت ، يقال ذلك للرجل  التفلُّتِ  والصَّ

 الشَّديد الصلِب.

 يُْفِلتُ  بُِجَريعَِة الذَّقَن ، يُْضرُب مثال للرجل يُْشِرُف على َهلَكة ثمفالٌن  أفلتَ  نشيٌط حديُد الفؤاد ، ويقال : فلتَانُ  وقال الليث : رجل

ِمن الَهلََكِة أي  أفلته منه ، واإلفالُت يكون بمعنى االنِفالت الِزما وقد يكون واقعا ، يقال : أَفلتَ  َكأَنَّه َجَرَع الموَت َجْرعا ثم

 َخلَّصتُه.

 وأنشد ابن السكيت فقال :

تريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريو  لريريريريريريريريريريَ يت أَفريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريّ اري وجريريريريريريريريريري   ا محريريريريريريريريريريِ

  
ار   بريريريريريريريريريريريريرييت ومحريريريريريريريريريريريريريِ َزى هللا   ريريريريريريريريريريريريريتا جريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريريَ

  
حدثنا السعدي ، قال : حدثنا الرمادي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال 

وََكذِلَك َأْخُذ رَبِ َك ِإذا َأَخَذ اْلُقرى َوِهَي )، ثم قرأ :  يفلته إن هللا يُملي للظالم فإِذا أخذه لم»:  وسلمعليههللاصلىرسول هللا 
 [.102هود : ] (ة  ظاِلمَ 

 أحد أي لم يخلصه شيء. يفلته منه ، ويكون بمعنى لم ينفلت أي لم يفلته قوله : لم

 ُجَريعة الذّقن ، إذا كان قريبا كقرب الجرعة من الذّقن ثم أفلتني وروى أبو عبيدة عن أبي زيد من أمثالهم في إْفالت الجبان :

 مني. أفلتني انفلت ، قلت : معنى أفلته

 .فلوت حديث ابن عمر : أنه شهد فتح مكة ومعه جمل َجُزور وبُْردةفي و

 من يده إذا اشتمل بها. تُْفِلتُ  أراد أنها َصغيرةٌ ال يَْنضم طرفاها فهي فَلوتٌ  قال أبو عبيد قوله : بُردةٌ 

 الثوب الّذي ال يثبت على صاحبه ِللينه أو ُخشونته. الفَلُوتُ  شمر عن ابن األعرابّي :

وال  ُمْنفَِلتٌ  ، ومّر بنا بَعيرٌ  اْنفَلَتَ وفالٌن  أَفلَتَ  منه ، وقد تَْنفَِلتُ  أي ال فلتٌ  ابُن شميل : يقال لَيس ذلك من هذا األمرقال وقال 

 .فَلَتانة أي جريٌء وامرأة فَلَتانٌ  ، ورجل ُمْفِلتٌ  يقال :

ته ، والمعنى أنه لم يكن في َمْجلسه «فَلَتَاتُه وال تُْنثَى»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث مجلس النبي و تُْفَشى أي تُذكر  فَلتات أي َزالَّ

 ، ألنَّ َمْجلسه كان َمصونا عن السقطات واللَّغو ، إنما كان َمجلَس ِذكٍر َحَسن وِحَكم بالغٍة ال فضوَل فيه.

وبُيُون عن الجنب ،  .فَتَل ، إذا كان في ِذراعها فتالء ل : وناقةقا الفَتيلة لَيُّ الشيء كليِّك الَحْبل َوكفتل الفتْلُ  قال الليث :: فتل 

 وأنشد غيره بيت لَبيد :

    رج من ِمرف ْيها كالَفَتل  
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َوال يُْظَلُموَن )إذا َصَرفه ولَواهُ ، وقول هللا جّل وعّز :  فتلهوفالنا عن رأيه  لفتوفالن عن صالته أي انصرف ،  انفتل ويقال :
 الفتيلُ والِقْشَرة الّرقيقة على النواة ،  الِقْطِميرُ »أنه قال :  أخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت : [.49النساء : ] (فَِتيَّلً 

يت« ما كان في َشّقِ النّواة  النُّْكتَةُ في َظْهِر النواة. النقيروالسراج  فَتيلةُ  وبه ُسّمِ

 بين اإلصبعين إذا فتلهما.ما يخرج من  الفتيل يروى عن ابن عباس أنه قال :و

 قلت : وهذه األشياء تضرب كلها أمثاال للشيء التافه الحقيِر القليِل ، أي ال يُظلمون قَدَرها.

إِذا أملس ِجلد إِبِِطها  فتاْل الناقة فَتِلَتِ  فهو مصدر الفَتَلُ  ، وأما الفَتْل البُلبل ويقال لصياحه الفتَّالُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : قال :

 لم يكن فيه َعَرك وال حاٌز وال خالٌع ، وهذا إذا استَْرَخى ِجْلد إبطها وتَبَْخبخ.ف

 ت ل ب
 تلب ، تبل ، بتل ، بلت ، لبت : مستعملة.

 بالتاء والهمزة ، وأنشد شمر المرىء القيس : التَّألَبُ و الشَّْوَحطُ  أبو عبيد عن األصمعّي : من أشجاِر الِجبال: تلب 

ْه لريريريريريريريريريريريريريريريه وَ  ْن أَْرُِّ أَتْلريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريرية  حنريريريريريريريريريريريريريريريََ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   حريريريريريريريريريريريريْ ل  طريريريريريريريريريريريري  ابريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريَ راَغ مريريريريريريريريريريريريَ ق  فريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريِ

  
النِّصاُل الِعراُض الواحد فَْرٌغ ،  الِفراغُ وشجرة يُتََّخذ منها الِقسّي ،  التألبةُ وههنا القَْوُس بعينها ،  األَْرزُ  قال شمر : قال بعضهم :

فَْت له بِعَْينها فأصا  بت فؤاَده.وقوله نََحْت له يعني ، امرأةً تََحرَّ

 قال العجاج يصف َعْيرا َوأُتُنَه :

ا واان أَتْلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أبََدمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اع  قريريريريريريريريريريريريريريريريريّر َ   اَل رأس يريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى منه  بالتَّأْلب الغليُظ المجتِمُع الَخْلِق ، ُشبِّه التَّأْلبُ وأَدَماٌت أرٌض بعَْينها ، والقََطواُن الّذي يقارُب ُخطاه ،  الِقِسيُّ وهو َشَجٌر تَُسوَّ

 العربية.

 َولَُد الحمار إذا استْكَمَل َسنَةً. التَّْولَبُ و

 يُتبعونَهُ التَُّب. تَْلبا وقال الليث يقال : تَبّا ِلفاُلنٍ 

العباس  إذا امتد ، أبو اتألبّ  من التُّألْبِيَةُ  مثله ، قال وقال الفراء : الُمْسلَِحبُ والمستقيم قال :  المتْلَئِبُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 شيئا. وسلمعليههللاصلىاسم رجل من بني تميم وقد َرَوى عن النبي  التِِّلبُ والمقَاتُِل ،  المتَاِلبُ  عن ابن األعرابّي :

 .َمتبولٌ  أن يُسِقم الهوى اإلنساَن ، رجلٌ  التَّْبلُ  أبو عبيد :: تبل 

 وقال األعشى :

 دهر م تِبٌل َ ِبٌل و   
 تَْبلي التِّرة يقالُ  التَّْبلِ  أي ُمْسِقٌم ، وأصل



5033 

 

 عل  فالن.
الدهُر إذا رماهم بصروفه ،  تَبَلهمو،  التُّبول والجميع تَْبل فالٌن ولي عنده تَبَلَني َعَداوةٌ يُطلَُب بها يقال : قد التْبلُ  وقال الليث :

 لَتْحِرَم األضياَف ، وهو بلٌد ُمْخِصٌب ُمربٌع ، ومنه قول لبيد : تَبالَة اسم بلد بعينه ، ومنه المثل السائر : ما َحلَلتَ  تَبالةُ و

هريريريريريريريا بريريريريريريريا َأْهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريري   هريريريريبريريريري ريريريريريريريا تريريريريبريريريريريريريالريريريريريريرية  خْمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
حريريريريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريريريرياو   ْ ر أفريريريريريريريريريريريريريريريْ ل  الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريِ َوابريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يتُها بمعنى واحد ،  توبلتو، قال :  تَابَل ، وقال أبو عبيد : الواحد تَْوبل قال ابن األعرابّي : واحدها حتها وفَحَّ قال الِقْدر وقَزَّ

 الِقْدر. تَبَّْلتُ  الليث : يجوز

 كل امرأة تَْنقَبض عن الرجال ال شهوةَ لها وال حاجة فيهم ، ومنه البَتُولوتمييُز الشيء من الشيء ،  البَتْل قال الليث :: بتل 

 وهو تَْرُك النِّكاح والزهُد فيه ، قال ربيعةُ بُن َمْقُروم الضبي : التَّبَتل

َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه ألمشريريريريريريريريري ا عريريريريريريريريريَ  َ  راهريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريو َأَنريريريريريريريريريَّ

  
ِل   تريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريِّ  عريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريري  االلريريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرورأب  مريريريريريريريريريريري 

  
على عثماَن  وسلمعليههللاصلىأنه سمع سعد بن أبي وقَّاص يقول : لقد َردَّ رسول هللا  قال الزهري : أخبرنا سعيد بن المسيب :و

 القَْطع. البتْل بنحو مّما ذكرناه ، وأصل التبتل وفسَّر أبو عبيد ، ، ولو أََحلَّه له ، أذن له الْختََصينا التّبتُّل بن مظعون

 وأنشد : البتول النخلة تكون لها فسيلة قد انفردت واستغنت عن أمها فيقال لتلك الفسيلة المبتل أبو عبيدة عن األصمعّي :

بريريريريريريريريريريريريْه  لريريريريريريريريريريريريِّ  ذلريريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريريا ديريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريك  ْذ جريريريريريريريريريريريري 

  
كريريريريريريريريريريريريرير املريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريِل    أ ريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريري 

  
النقطاعها عن نساء أهل زمانها  فقال : ؟البتول : لم قيل لها وسلمعليههللاصلىسئل أحمد بن يحيى عن فاطمة بنت رسول هللا و

 ونساء األمة عفافا وفْضال ودينا وُحْسنا.

ج. البتول قال أبو عبيدة : سميت مريم  لتركها التزوُّ

لألم  هي الفسيلة التي بانَْت عن أّمها ، ويقال : الَوِديَّة ، قال وقال األصمعّي : من النخل البَتِيلةُ  وقال ابن السكيت : قال الهذلي :

يقول : أَْخِلْص له إخالصا ، يقال للعابد إذا  [8المزمل : ] (َوتَ بَ تَّْل ِإلَْيِه تَ ْبِتيَّلً )، وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :  ُمْبتِلٌ  :

 (َوتَ بَ تَّْل ِإَلْيهِ ) أي قََطع كلَّ شيء إالَّ أمَر هللا وطاعتَه ، وقال أبو إسحاق في قوله : تَبَتَّل تَرك كلَّ شيء وأقبل على العبادة : قد

ِق بها خارجةٌ إلى سبيل هللا ، واألصل فيأي ُمْنقَِطعَةٌ  بَتْلَةٌ  أي : اْنقَِطْع إليه في العبادة ، وكذلك َصَدقَةٌ  أن  تَبَتَّلَ  ِمن مال المتََصّدِ

َّْلُت تَْبتِيالوتَبَتُّال ،  تَبَتَّْلتُ  تَقُوَل : َّلَةُ  إليه تَْبتِيال. أبو عبيد عن األصمعّي قال : بَتَّلَ  ، فَتَْبتِيال محمول على معنى بَت من النساء  الُمبَت

 التي لم يَْرَكبْ 
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 ا َْلِق َعِن اللساء هلا عليهن فضل ، ذلك قول األعةى : م بريتَّلة   امرأأب عض ه بريْعضا. وقال أبو سعي  :َّم ها ب
ق مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريل  املريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريْ ة  ا ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريري 

  
رِيريريريريريريريريريريريريرا  هريريريريريريريريريريريريَ َر مَشْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا وال َُّمريريريريريريريريريريريريْ  أب مل تريريريريريريريريريريريريريَ

  
َّلَةُ  وقال غيره :  التّامةُ الَخْلق وأنشد ألبي النجم : الُمبَت

 ا يف َمَكْر   طَاَلْه    تريْبِتيِله
قال  خْلقها انفراُد كل شيء منها بحسنه ال يَتِّكُل بعضه على بعض. وقال شمر : تْبتِيلُ  أي طالت في تََماِم َخْلقها ، وقال بعضهم :

َّلة ابن األعرابّي :  من النساء الحسنة الخلق ال يقصر شيء عن شيء. المبَت

 األنف سمجة الفم ولكن تكون تامة.أاَلَّ تكون حسنة العين سمجة األنف ، وال حسنة 

د كل شيء منها بالحسن على ِحدته ، ورجل  .بَتَِل يَْبتِل بَتاْل إذا كان بَعيَد ما بين الَمنِكبَْين وقد أَْبتَلُ  وقال غيره : هي التي تفرَّ

 كل عضو بلحمه ُمْكتَنٌِز من أعضاء اللحم على ِحياله وأنشد : البَتِيلَةُ  وقال الليث :

 ملتون َم َّْ  الَبتاِئال    ذا ا
 القطع ، ومنه َصَدقة البتل نبات ، قال شمر : العُْمرىوأي األحب ،  ، العُْمرى ، وسلمعليههللاصلىفي الحديث قَبَِل رسول هللا و

ذا ضد األول ، ، وه تبتلت ، وإذا تركت النكاح فقد تتبتل ، أي قطعها من ماله ، ويقال للمرأة إذا تزينت وتحسنت : إنَّها بَتْلة

َّلةِ  واألول مأخوذ من  التي تمَّ ُحسُن كل عضو منها. الُمبَت

ْك وَسَكَت وأنشد غيره : بَِلَت يَْبلَتُ  إذا اْنقََطع من الكالم وقال أبو عمرو : بَلََت يَْبِلتُ  أبو عبيد عن األصمعّي :: بلت   إذا لم يَتََحرَّ

ه  يريريريريريريريا تريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريَأنَّ هلريريريريريريريا يف األرِ. ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِه   لريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ ك تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ اطريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا و ن  ريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أ مريريريريريريريريِّ

  
 بلغة حمير َمْضمون المهر وأنشد : الُمبَلَّتُ  ههنا تَْفِصُل الكالم ، وقال الليث : تَْبِلتُ  وقال بعضهم : معنى

 ما ُّ وَِّجْه  ال  هر  م بريلِِّه  و   
 أي مضمون.

 إذا قطعتَه وأنشد : بَلَتُّهوالشيَء  بَتَْلتُ  :أبو عبيد عن األصمعّي 

  ن  اطبك تريْبِلِه  و   
 أي ينقطع كالمها من َخفَِرها ، قاله المبّرد.

يت ، وقال أيضا : هو الرجل اللَّبِيُب األريب وأنشد : البِلِّيتُ  وقال أبو عمرو : ّمِ  الرجُل الّزِ

ِة  فريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ اَأاَل أََرى َذا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ  اهلريريريريريريريريريريَ

  
واتَ   حريريريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ه امل بريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياَر قريريريريريريريريريريريَ

  

ا يريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِّ َل الريريريريريريريريبريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ ل  الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريِ

  
ا  يريريريريريريريريتريريريريريريريريَ ِم الريريريريريريريريّزِمريريريريريريريريِّ كريريريريريريريرييريريريريريريريريك اهلَةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 السَّيدُ  العََمْيثَلُ واألَحمق ،  الَهبِيتُ  قال :
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حو   و الكرمي ،  َبع   املسريريريريريريريريريريْ م  و اّلذي ال َيةريريريريريريريريريريْ ِخيُّ ،  اهلَةريريريريريريريريريريِ َحك وك   الّزِمِّيه  و السريريريريريريريريريريَّ َمك وك  ]اَّليم ، والصريريريريريريريريريريَّ  [الصريريريريريريريريريريَّ
 ، الصََّمَيان  من الرجال وهو األْهَوج الةَِّ ي  . [الصََّمِكيك  ]والصََّحِكيك  

 ما بيني وبَْينََك إذا أَْوعده بالهجران. بَْلتَةَ  ويقال : ولَئن فَعَْلَت كذا وكذا ليكونَنَ 

وأصبرته ، أي أحلفته وقد َصبَر  بلََت بلَتا يمينا أي أْحلَفتُه والِفعل : أْبلَتُّه ال :ما بيني وبينك بمعناه ، أبو عمرو يق بَْلتَةَ  وكذلك

 أنا يمينا أي حلفُت له. أبلَتُّهويمينا ، قال : 

 قال الشنفري :

  ن   َ ِّْثك تريْبِلِه  و   
 أي تُوِجز.

تِبُ و الالزب وقال : [11الصافات : ] (ِمْن ِطنٍي الِزبٍ )َسلَمة عن الفراء في قول هللا جّل وعّز : : لبت  ِصقُ و الالَّ واحد ،  الالَّ

 وأنشد فقال : اَلتِبٌ  قال وقيس يَقُوُل : ِطينٌ 

ْ أبٌ  ْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريٌم وفريريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اٌع وتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌي مع اإل ريريريريريريريريريريريريريريريراق يف اجلْوف التريريريريريريريٌ  و    َغةريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 عليه ثِيابه وَرتّبَها إذا َشدَّها عليه ، ولَبََّب على الفرس ُجلَّه إذا َشدَّه عليه ، وقال مالُك بن نَُوْيرة : لَتَبَ  أبو زيد يقال :

ْؤَره  ْول  الَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِيريريريريريريري   الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ع  و   لريريريريريريريريريريريَ ٌ  ال خيريريريريريريريريريريري ْ بريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَ لُّ فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريري   اجلريريريريريريريريريريري 

  
 أَْلتَبَ  عليه ثَْوبَه ، واْلتَتََب ، َوُهَو لُْبٌس كأَنَّه ال يريد أن يَْخلَعُه ، وقال غيره : لَبت اللُّْبُس يقال : اللَّبتُ  يعني فرسه ، وقال الليث :

الالزم لبيته فرارا  الِمْلتَبُ والطريق الممتّد ،  الْملتَبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي : قال : .ُمْلتِبٌ  أي أَْوَجبَه فهو ِإْلتابا فالٌن عليه األمر

 الِجباُب الُخْلقَاُن. الَماَلتِبُ ومن الفتن ، 

 ت ل م
 [.مستعملة] تلم ، تمل ، لتم ، ملت ، متل :

 ومتََل فإني ال أحفظ ألحٍد من األئمة فيهما شيئا. َملَتَ  أما:  [متلـ  ملت]

ته. َمتَْلتُه َمتاْلو َمْلتا الشيءَ  َملَتَ  وقد قال ابن دريد في كتابه : ْكتَه وال أدري ما ِصحَّ  ، إذا َزْعَزْعتَه وحرَّ

َمَشقُّ الِكراِب في األرض بلغة أهل اليمن ،  التَّلَمُ  باٌب من المنارات ، وقال الليث : التَّلَمُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :: تلم 

 .األتاْلمُ  وأهل الغَْوِر ، والجميع

 ، واللَُّؤمةُ التي يُْحَرُث بها. التُّلُم أَثَُر اللَؤَمِة في األرض وجمعها المالتِّ  وقال غيره :

اَغةُ والواحد التاِّلمُ  وقال الليث :  ، قال وقال بعضهم : التَّالِميذُ الحَماليج التي يُنفخ فيها وأنشد : تِْلمٌ  هم الصَّ

   كالتَّالِميِذ أبَْيِ ي التِّالُِ  
اقال : يريد   بالتّْلُموِذ الُحْملُوَج : قلت أمَّ
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 الرُّواأب ف   َرَوْوا هذا البيه لل ِّرمَّا  يصف ب رأب :
ة   ْ رِيريريريريريريريريريريريريريريَّ َس  ريريريريريريريريريريريريريريَِ مريريريريريريريريريريريريريريْ ي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي   اَلمريريريريريريريريريريِ ِ ي الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريج أِبَيريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريَ

  
اغةَ ، هكذا رواه بفتح التآء وإثبات الياء أراد  التَّاَلمي فمن رواه ، . بأيدي التِّالمِ .. ورواه بعضهم : التالميذَ ، يعني تاَلميَذ الصَّ

 أبو عمرو ، وقد َحَذَف الذال من آخرها كقول األخير :

ر ه   مريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريريَ م  تريريريريريريريريريريري  اريريريريريريريريريريرير  مريريريريريريريريريرين َّريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريهريريريريريريريريريَ ٌز مريريريريريريريريرين أَرانريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريرياِ  َوَو ريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ

  
تلميذا  تِْلمٌ  الغاُلُم. قال : وكل غالمٍ  التِّْلمُ  فإن أبا سعيد قال : بكسر التاء التِّاَلم أراَد ِمَن الثَّعاِلِب ، ومن أََرانِيَها ، ومن رواه بأيدي

اغةُ  التاِّلمُ  ، وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال : التِّالمُ  كان أو غيَر تِلِميٍذ ، والجميع األَكَرةُ قلت : وأما  التِّالمُ والصَّ

اغِة  الَحماِليجُ والتي يُْنفَُخ فيها ، فهو باطل ما قاله أحد ،  قول الليث : إن بعَضهم قال التَّالِميذُ الحماليجُ  قال َشمر : هي َمنَافُِخ الصَّ

وال واحدها  َشبَّه قرن البقرة الوْحِشيَّة بها. ُحْملوج الحِديِديَّة الّطِ

ة وجمعها التَُّمْيلَةُ  الليث :: تمل  وَرَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : هي التُّفَّةُ  .التَُّمْيالتُ  َدابَّةُ تكون بالحجاز مثل الِهرَّ

 عرابّي :، وقال ابن األ الغُْملُولُ  بَْقلَةٌ وهو اْلبَْرَغْشتُ  هو التُّْملُولُ  ، وقال الليث : الفُْنُجلُ  لعنَاِق األرض ، ويقال : ِلَذَكِرها التُّمْيلَةُ و

 القُنَّابََرى بتشديد النون هكذا قاله. التُّْملُولُ 

 فالٌن بَشْفَرتِه في لَبِّة بَِعيِره إذا َطعَن فيها بها. لَتَم سمعت غير واحد من األعراب يقول :: لتم 

بالشَّْفرة  لَتَبَ وفي لَبّتَها  لَتَمَ  ها بِمعنى واحد ، وقدب اْلتُمْ وبها في لَبَّة الَجُزور ،  فاْلتُبْ  وقال أبو تُراٍب : قال ابن ُشَميل : ُخِذ الشَّْفَرة

 إذا َطعَن فيها بها انتهى وهللا أعلم.

 التَّاء والنون (أبواب)

 من الثَّلثي الصحيح

 ت ن ف
 [.مستعملة] تنف ، نفت ، فتن ، نتف ، تفن :

 اإلحراق بالنار ، وما أشبهها. الفَتْنُ والَوَسُخ ،  التَّْفنُ  روى أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال ::  [تفن]

 من ذلك. اْنتَتَفَ  ما النُّتَافةونزع الشعر والريش وما أشبهها ،  النتف الليث :: نتف 

َحِفَظ أراد أنه لم يَْستَْقِص كالَم العرب ، إنما  قلت : نُتَفٍ  أبو عبيد عن أبي عبيدة : أنه كان إذا ذُكر األصمعّي : قال ذاَك َرُجلُ 

 الَوْخَز والَخِطيئة منه ، وسمعت
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ى ، والبعت  ذا كان كذلك كان غَت  ِملتافٌ  العرَب ت ول : هذا  لٌ  اع ي  اِرب  َ  وه  ذا َمةريريريَ  ذا كان َغت َوسريريريَ
 وطيء.

الِفّضةَ والذََّهَب إذا أذبتهما بالنار  فَتَْنتُ  في كالم العرب االْبتاَلُء واالْمتَِحاُن وأصلها مأخوذٌ من قولك : الِفتْنَةِ  ِجَماُع َمْعنى: فتن 

أي  [.13الذاريات : ] ((133يَ ْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يُ ْفتَ ُنوَن ))ليتميز الرديء من الَجيِّد ، ومن هذا قول هللا جّل وعّز : 

 .الفَتينُ  ن هذا قيل للحجارة السُّوِد التي كأنها أَحِرقْت بالنار :يَُحرقون بالنار ، وم

معناها في كالمهم المميلة عن الحق  الفتينةوفالنةُ فالنا ، قال بعضهم : أمالته عن القصد ،  فَتَنَتْ  ابن األنباري : قولهم :

 والقضاِء.

 الفتنةو الرفيق في النار قال : فتنةواإلحراق  الفَتْنُ ويميلونك : قال :  أي [73اإلسراء : ] (َوِإْن كاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنكَ )قال تعالى : 

المحيا  فتنةوالصدر الوساِوس ،  فتنةُ  االختبار ، وقال النضر : الفتنةوالرغيف في النار إذا أحرقتَه ، قال :  فتْنتُ واإلحراق ، 

 الممات أن يسأل في القبر. فتنةُ وأن يعدل عن الطريق ، 

أي أحرقوهم بالنار الموقدة في  [10البروج : ] (ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمناِت ُثَّ ََلْ يَ ُتوبُوا)عّز : وقوله جّل و

و ، أاألخدود يُْلقون المؤمنين فيها ِليصدُّوهم عن اإليمان ، وقد جعل هللا جّل وعّز امتحان عبيده المؤمنين ِليْبلَُو صبرَهم فيُثيبَهم 

َحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال أَ ( 1اَل ))قال جّل وعّز :  فتنةً  جزَعهم على ما ابتالهم فيجزيَهم جزائهم
 [.2ـ  1العنكبوت : ] ((2يُ ْفتَ ُنوَن )

َوُهْم ال )جاء في التفسير : وهم ال يبتلون في أموالهم وأنفُسهم فيُعلم بالصبر على البالء الصادُق اإليمان من غيرهم وقيل : 
ي ، أ [3العنكبوت : ] (َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ )وهم ال يُْمتَحنُون بما يبين به حقيقةُ إيمانهم وكذلك قوله :  .(يُ ْفتَ ُنونَ 

ا قوله جّل وعّز : َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ ) اْختَبرنا واْبتَلَْينا ، وأمَّ ههنا الكفر كذلك قال أهل  الفتنة فمعنى [191البقرة : ] (َواْلِفت ْ

 التفسير.

ُْم يُ ْفتَ ُنوَن يف ُكلِ  عامٍ أَ )وقوله :  اإلثم في قوله :  الِفتْنَةولى الجهاِد ، ، أي يُْختَبُرون بالدُّعاء إ [126التوبة : ] (َوال يَ َرْوَن َأِنَّ

َنِة َسَقُطوا) ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن ِل َوال تَ ْفِتِنِ  َأال يف اْلِفت ْ ِببَنَاِت  (َوال تَ ْفِتِنِ  )في التََّخلُِّف  (اْئَذْن ِل )أي  [49التوبة : ] (َوِمن ْ

وميّاِت ، قال ذلك على سبيل الُهْزء.  األْصفَر ، يعني الرُّ

 أي ليزيلونك. [73اإلسراء : ] (َوِإْن كاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنكَ )

 الرجَل عن رأيه أْي أزلتُه عما كان فَتَْنتُ 
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نَ تُ ُهْم ِإالَّ َأْن قاُلوا)عليه   أي مل ييتهر اال تبار ملهم  الَّ هذا ال ول. [23األنعاُ : ] (ُثَّ ََلْ َتُكْن ِفت ْ
َنة  َفَّل َتْكُفرْ )وقوله جّل وَعّز ُمخبرا عن الملكين هاروت وماروت  ا ََنُْن ِفت ْ معناها إنما نحن ابتالء  [102البقرة : ] (ِإَّنَّ

َنًة ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ )واختبار لكم ، وقوله :  ال تظهْرهم علينا فيُْعَجبوا ويظنوا أنهم  يقول : [85يونس : ] (رَبَّنا ال ََتَْعْلنا ِفت ْ

 (ِإْن ِخْفُتْم َأْن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا)القَتُل ومنه قول هللا جلَّ وعّز :  الفتنةُ وههنا إعجاُب الكفار بكفرهم ،  فالفتنةُ  خيٌر منا ،

أي  يفتنهم [.83يونس : ] (ِفْرَعْوَن َوَمََّلِئِهْم َأْن يَ ْفِتنَ ُهمْ َعلى َخْوٍف ِمْن )، وكذلك قوله في سورة يونس :  [101النساء : ]

فإنه يكون القتَل والحروَب واالختالَف الّذي يكون  «ِخالَل بيوتكم الِفتن إني أرى»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي  يقتلهم ، وأما

بَوا ويكون ما يُْبلَْوَن به من   بذلك عن اآلخرة ، والعمل لها. فيُْفتنونَ  زينة الدنيا وشهواتهابين فرق المسلمين إذا تََحزَّ

 .«أضرَّ على الرجال من النساء فِتنةً  ما تركتُ »قوله عليه الصالة والسالم : و

 يقول : أخاف أن يُْعَجبُوا بهن فيشتغلوا عن اآلخرة والعمِل لها.

 .اْفتَتَنَ والرجُل بالمرأة  فُتِنَ  وأخبرني المنذرّي عن إبراهيم الَحْربي أنه قال : يقال :

 .أْفتَنَتْهُ  المرأةُ وأهل نجد يقولون : فَتَنَتْه قال : وأهل الحجاز يقُولون :

 وقال الشاعر فجاء باللُّغَتَين :

ْه  لريريريريريريريَ تريريريريريريريَ س أَفريريريريريريريْ َي  ألمريريريريريريْ ِ  هلريريريريريريَْ تريريريريريريْ لريريريريريريريَ تريريريريريريريَ ْن فريريريريريريريَ  لريريريريريريَ ريريريريريريِ

  
ِلِم   ْ  َقال كريريريريريل م سريريريريريريريريريريريريريريْ عيريريريريري ا فريريريريريَأْمسريريريريريريريريريريريريريريى قريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وذُِكر له هذا البيت فلم يَْعبأْ به ؛ وأكثُر أهِل اللغِة أجازوا اللُّغَتَْين. أَْفتَنَتْ  وكان األصمعّي يُنكر

ُتمْ )وَرَوى الزجاج عن المفسرين في قول هللا جّل وعّز :  ُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ َربَّْصُتْم َواْرتَ ب ْ أي استعملتموها  [.14الحديد : ] (فَ تَ ن ْ

( ِإالَّ َمْن ُهَو صاِل اجلَِْحيِم 162ما أَنْ ُتْم َعَلْيِه ِبفاتِِننَي ))اإلضالُل في قوله :  الِفتْنَةُ و، وقيل : أنَْمتموها ، قال :  الفتنة في
يقول : ما أنتم بِمضلِّين إال من أَضلَّه هللا أي لَْستُم تُِضلُّون إال من أضله هللا أي لستم  [163،  162الصافات : ] ((163)

َوِإنََّك ) ، ومنه قول هللا جّل وعّز : الفُتون الجنوُن ، وكذلك الِفتنَةُ وون إال أهل النار الذين سبق علمه بهم في ضاللتهم ، تضل
 [.5،  4القلم : ] ((5( َفَستُ ْبِصُر َويُ ْبِصُروَن )4َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم )

 بالجنون. فُتِن الّذي المفتون قال أبو إسحاق : َمْعنى

 .المفتون ل أبو عبيدة : معنى البَاء الطرح كأنه قال أيُّكمقال وقا

 قال أبو إسحاق : وال يجوز أن تكون الباُء لَْغوا وال ذلك جائز في العربية ، وفيه
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َْفت ون قوالن لللحويني : أمس  ا أن
َمصريريريريريريريريريريريْ ر على املفعول كما قالوا : ما له  َمْع  وٌل وما له َمْع  ود  رْأي  وليس  امل

َْيسريريريريريريريريريريريريريور  ، كأَنّه قال : أبيكمله جمَْ 
ُر ) ، وهو اجل لون ، وال ول ال اين : الف ت ون لوٌد أي َجَل  وم له امل تُ ْبص          ِ َفس          َ

َلة  و  أقاُ الباء م اُ يف ؟يف أي الفري ني اجمللون : َأْي يف فرقِة اإلسالُ أو يف فرقِة الك فر (َويُ ْبِصُرونَ  العذاب   الِفتريْ
ْعَفي املؤملني يف أوَّل اإلسريريريريريريريالُ لَِيصريريريريريريري ُّوهم عن اإل ان كما م ِ َي بالل على الرمضريريريريريريرياء  حنو تريْعذي  الكفار ضريريريريريريريَ

ه الصريريريريريريريريريريريريريريريِّ يق أبو بكر فأعت ه ، وأ ربين امللذري عن ثعل  عن ابن األعرايّب أنه قال :  الِفتلة   ي عذَّب مسىت افريَتكَّ
ا تالف اللريرياس   راء ،  الِفتلريريةو الكفر  ،  الِفتلريريةو األوالد  ،  الِفتلريريةو املريريال  ،  الفتلريريةو املِْحلريريَة  ،  الفتلريرية  و اال تبريريار  ، 

ي ل  ال نيا أي ق  غال  مفتون فالن الغ لو يف التأويل امليتلم ، ي ال : الفتلة اإلمسراق  للار ، وقيل : الِفتلة  و 
 االبتالء واالمتحان. يف كالُ العرب : الفتلة يف طلبها ، و اع  

 أي أخلصناك إخالصا. [40طه : ] (َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتوَّنً )قوله : و

ا كان عليه. ومنه قول هللا جّل وعّز :  فَتَْنتُ  ويقال : ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْينا ِإلَْيكَ )الرجَل إذا أََزْلتَه عمَّ  (َوِإْن كاُدوا لَي َ

 أي ليزيلونك. [73اإلسراء : ]

إذا وقع  يَْفتَن فُتُونا الرجل فَتِنَ  جعله الزما ومتعديا ، أبو زيد : اْفتُتِنَ و اْفتَتَنو فُتِنَ  وقد فَاتِنٌ  فهو فَتَنَه يَْفتِنُه فُتُونا وقال الليث يقال :

ل من حال حسنة إلى حال سيئة ،  الِفتْنَة في  .فُتُوناو فَتَْنتُه فِتْنَةً  إذا أراد الفجور ، وقد فُتُونا إلى النساء فَتَنو، أو تحوَّ

 .ُمْفتَنْ  فهو أَْفتَْنتُه إْفتَانا وقال أبو السَّْفر :

 جاء في الحديث :و، فهي لغة ضعيفة  فَتَْنتهُ فَفَتَن لُغتان ، وهذا صحيح ، وأما اْفتُتِنَ والرجُل  اْفتَتَنَ  وقال ابن شميل يقال :

 .«الفتَّان المسلم أخو المسلم يتعاونان على»

الناَس بُخدِعه وُغروره وتزيينه المعاصي ، فإذا  يَْفتِن الشيطان الّذي الفَتَّان ي فيما أخبرني عنه المنذري :قال أبو إسحاق الَحْرب

 نَهى الرجُل أخاه عن ذلك فقد أَعانه على الشيطان.

ْفقِة في طريقهم ، فينبغي لهم أن يتعاونوا على  الفَتَّانُ وقال :   .الفَتَّان فُتَّان اللّص ، وجمعُ أيضا اللِّص الّذي يَْعِرض للرُّ

 وروى أبو عمرو الشيباني قول عمرو ابن أحمر الباهلي :

ا ا هلريريريريريريريريريريريََ ي و مريريريريريريريريريريريَّ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى نريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ا عريريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريريَّ

  
رُّ و   ٌو ومريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريرياِن مسريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريش فريريريريريريريريريريريِ

  
 أي َحاالنـ  بفتح الفاءـ  فَتْنَان الناحية ورواه غيره : الِفتْنُ  وقال أبو عمرو :
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 .فريتَّانِ و 
 أي َضْربان. فَنَّانِ  أبو سعيد ، ورواه بعضهم :قال ذلك 

ْحل من أََدٍم. الِفتَّانُ  أبو عبيد عن األصمعّي :  ِغَشاٌء يكون للرَّ

ُرون  [13الذاريات : ] ((13يَ ْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يُ ْفتَ ُنوَن ))روى بُْندار عن عبد الرحمن عن قرة عن الحسن : و قال : يُقَرَّ

 بذنوبهم.

ة وجمعه الفَتِينُ  :وقال شمر  ألنها  َمْفتونة ، ويقال لألََمة السوداء : َمْفتُونٌ  ، وقال كل ما غيَّرته الناُر عن حاله فهو فُتُنٌ  ِمثل الَحرَّ

ةِ في السواد كأنها ُمْحتَِرقة.  كالَحرَّ

 وقال أبو قَْيٍس بن األْسلَت :

رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌ   عريريريريريريريريريْ ن مريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ راٌس كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريِ

  
ون    ى   رِهريريريريريريريريريريريريريريريا أبريريريريريريريريريريريريريريري ا عريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الفَتائِن فَتِينَةٌ  وكأنَّ واحدة

 .فَتِينٌ  وجمعها فَتِينَة وقال بعضهم : الواحدة

 وقال الُكِميت :

ِف أَتِْوي  الَّ ن بريريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريري  ن  مريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَ َق كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريْ َواطريريريريريريريريريريِ ْرس  نريريريريريريريريريريريَ      ريريريريريريريريريري 

  
 فِتَةٌ نحو : ِعَزةٍ وعِزين. الفتِين واحدة ويقال : كالفَتِينا الفَتِينَةَ فحذَف الهاء ، وترك النون منصوبة ، رواه بعضهمأراد 

 إذا َغلَْت. تَْنِفُت نَفيتا الِقْدرُ  نَفَتَتِ  يقال :: نفت 

؛ حتى تَُهمَّ  النفتان وانضمامه النَّْفت إذا غال المرق فيها فلِزق بجوانب القدر منه ما يبس عليه فذلك نُفاتا الِقْدرُ  نَفَتت وقال الليث :

 الِقدر بالغَليان.

 عليه َغَضبا كقولك : يَْغِلي عليه َغَضبا. لَيَْنِفتُ  وقال األصمعّي : إنه

 .َحَساٌء بين الغَِليَظِة والّرقِيقَةِ  النَِّفيتَةُ  وقال أبو الهيثم :

، وهي أَْغلَُظ من  نَْفتِها ويُتََحسَّى من يَْنِفتَ  والحريقةُ أن يَُذرَّ الدَّقِيُق على ماٍء أو لَبٍن َحِليٍب ، حتى النَِّفيتةُ  وقال ابن السكيت :

خيةَ في ِشّدة الّدهر وغالِء السعر وَعَجِف والسَّ  النَِّفيتة السَِّخينَِة ، يَتََوسَُّع بها صاحُب الِعيال لِعياِلِه إذا َغلَبهُ الدَّْهُر ، وإنما يأكلون

 المال.

 وجمعها التنَائُف وهي المفَاَزةُ. التَّنَفُ  أصل بنائها التّنُوفَةُ : تنف 

ج بن عمرو :  األرض المتباعدة ما بين األطراف. التَّنُوفةُ  شمر : قال المؤّرِ

 أَنيَس وإْن كانت ُمْعِشبَةً ونحو ذلك. التي ال ماَء بها من الفَلَواِت ، وال التنوفَة وقال ابن شميل :

 وهللا تعالى أعلم. التّنائِف البَِعيدةُ وفيها ُمْجتََمُع َكأٍل ولكن ال يُْقَدُر على َرْعيِها ِلبُْعِدها ، وجمعها التنوفةُ  قال أبو َخْيَرة قال :



5041 

 

 ابب التاء والن ون مع الباء

 [ت ن ب]
 [.مستعملة]تبن ، نبت ، بنت : 

 قال أبو عبيدة :: تبن 

 فيها ، يَْهِوي بها في النار. يُتَبِّن ُرِوَي في حديث مرفوع إن الرجَل ليتكلُم بالكلمة

ين ، ومنه  .«إياَك وُمغَّمَضاِت األمور»حديث ُمعاذ :  قال أبو عبيد : هو عندي إغماُض الكالم والَجدُل والُخصومات في الّدِ

 أنه قال : كنا نقول في الحاِمِل المتوفَّى عنها زوُجها : إنه ينفق عليها من جميع المال ُروي عن سالم بِن عبد هللاوقال أبو عبيد : 

 .تَبَّنتُم ما تَبَّْنتُم حتى

ان طبٌِن إذا ك تَبِنٌ  والطَّبانة ، معناهما ِشدَّةُ الِفْطنة وِدقَّةُ النظر يقال : رجل التَّبانَةِ  هذا من قال أبو عبيد قال أبو عبيدة وأبو عمر :

 أي أَْوقَْعتُم النظر فقُلتم إنه يُْنفق عليها من نَصيبها. تَبَّْنتُم فِطنا َدقيَق النظر في األمور ، ومعنى قول سالم بن عبد هللا :

 في الخير. التَّبانَةوله في الخير فَجعَل الطَّبانَة في الخديعة واالغتِيال ،  تَبِنَ ووقال الليُث : َطبَِن له بالطاء في الشر 

َمطَّ وَمّت إذا َمّد ، وطّر وتَرَّ إذا َسقَط ، ومثلُه  ت : هما عند األئمة واحد ، والعرب تُْبِدل التاَء طاًء لقرب َمخرجيهما قالوا :قل

 كثير في الكالم.

 .التِّبن لغة في التَّبنو تِْبنةٌ  معروف والواحدة التِّْبن وقال الليث :

قة ، والّطبَن الِعلُم باألمور والدهاُء والِفْقه.إنما هو في  التَّبَنُ  وقال ابن شميل :  اللُّْؤم والّدِ

 قلت : وهذا ِضدُّ ما قال الليث.

 الشعراء ، قال : وهو فِْطنَتُهم ِلما ال يُفَطن له. إتْبانَ  وروى شمر عن الهوازني قال : اللهم اْشغل عنا

ره ا التُّبّان وقال الليث :  .التّبابِينُ  لعرب وجمعهُ ِشْبهُ الّسراويل الصغير ، تَُذّكِ

 القََدح الكبير ، ونحو ذلك. التِّْبن أبو عبيد عن أبي زيد :

 أكبُر األقداح. التِّْبن قال ابن األعرابّي :

ْحنُ  يُْرِوي العشرين ، وهو أَْعظُم األقداحِ ، ثم التِّْبن وقال الليث :  واألربعةَ.يُْرِوي الثالثةَ  العُسُ  ُمقارٌب له ، ثم الصَّ

، ونحو  نباتاو النَّباَت إنباتا هللاُ  أنبتَ  فِْعله ويجري َمجرى اسمه تقول : النَّباتُ و نَْبتٌ  األرُض فهو أَْنبَتَت قال الليث : كلُّ ما: نبت 

 ذلك.

 اسم يقوم َمقام المصدر. النباتَ  قال الفراء : إن

َتها نَبااتً )قال هللا جّل وعّز :  ،  نَبت ِلمعنى أنبتَ  ، وأجاز بعضهم نباتاو نَبَت النَّبُت يَْنبُُت نُبتاو [37آل عمران : ] (َحَسناً َوأَنْ ب َ

 وأنكره األصمعّي ، وأجازه أبو زيد واحتجَ 
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 ب ول ُّهت :
   مسىت  ذا أنبَه البريْ ل  

 .نبتَ  أي :

ُبتُ )وقال هللا جّل وعّز :  قرأ ابن كثير وأبو عمرو  [20المؤمنون : ] ( اِبلدُّْهنِ َوَشَجَرًة ََتُْرُج ِمْن ُطوِر َسْيناَء تَ ن ْ

ُبُت اِبلدُّْهنِ )بضم التاء وكْسِر الباء ، وقرأ نافع ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وابن عامر :  (تُنبِتُ ) والحضرمي :  (تَ ن ْ

 بفتح التاء.

 .أَنبتَ و نَبتَ  وقال الفراء : هما لُغتان

 وأنشد لزهير فقال :

م  وهتريريريريريريريريِِ يريريريريريريريري  ْوَل بريريريريريريريريري  ه  َذِوي اَّريريريريريريريرياجريريريريريريريرياِ  مسريريريريريريريريَ  رَأَيريريريريريريريريْ

  
َه الريريريريريريبريريريريريري ريريريريريريريل    بريريريريريريريَ يريريريريريريلريريريريريريريا هلريريريريريريم مسريريريريريريىت  ذا أَنريريريريريريريْ  قريريريريريريَ ريريريريريريِ

  
بيَ  أَنبَتَ  أيضا ، وهو كقولك : َمَطَرت السماُء ، وأَْمَطَرت ، وكلهم يقول : نَبَتَ و  .إْنبَاتا هللاُ البْقَل ، والصَّ

َتها نَبااتً )قال هللا جّل وعّز :   [.37آل عمران : ] (َحَسناً َوأَنْ ب َ

ُبُت اِبلدُّْهنِ )وقال ابن عرفة :   ما يكون فيه الدهن ويصطبغ به. تنبت ، أي [20المؤمنون : ] (تَ ن ْ

 أي جعل نَْشَوَها نَْشوا َحَسنا. (أَنْ بَ َتها نَبااتً َحَسناً )وقال الزجاج : معنى 

الجارية يَْغذُوها ويُحسُن القياَم عليها َرَجاةَ  يُنَبِّتُ  َغَرَسه وَزَرعه ، والرجل إذا تنبيتا فالٌن الحّب والشجرَ  نَبَّتَ  وقال الليث يقال :

 من ِدّق الشجر وِكباِره ، وأنشد : يْنبُتُ  اسٌم لما التِّْنبِيتُ و التَّْنبِيتُ وفَْضِل ِربِحَها. قال : 

ب ْه هبا تريْلِبيه       َصْحرَاء  مل يريلريْ
وبةٌ و يَْنبُوتةٌ  الَخْشَخاِش الواحدةشَجُر  اليَْنبُوتُ وقال :   .َخْشَخاَشةو َخرُّ

ى اليَْنبُوتُ  قال الدينوري : وبَ  َضَربان : أحدهما هذا الشوُك الِقَصاُر الّذي يَُسمَّ النبطّي ، له ثمرة كأنها نُفَّاَخة فيها َحبٌّ  الَخرُّ

 أحمُر ، هو َعقُوٌل ِلْلبَْطن ، يُتََداَوى به.

ْعُروِر أَْسَوُد شديد الحالوة مثل شجر التُّفَّاحِ في ِعَظِمه.والضرب اآلخر شَجٌر   ِعظاٌم ولها ثَمٌر ِمثُْل الزُّ

 فيه الشيء. يَنبُتُ  األصل والموضع الّذي الَمْنبِتُ و،  النَّْبتَة لكل شيء تقول إنه لحسن النَّبَات َضْرٌب من فِْعلِ  النِّْبتَةُ و

 أي الحالة التي النِّْبتَةِ  ويقال : إنَّه لَحسنُ  نَبيثٌ  إذا كان َخِسيسا حقيرا ، وكذلك شيٌء َخبيثٌ  تٌ نَبِي وقال اللحياني يقال : رجٌل خبِيتٌ 

 .نَبََت يَْنبُتُ  ، ألنه ِمن َمْنبَتٌ  ِصْدق ، أي في أصل ِصْدق ، جاء عن العرب بكسر الباء ، والقياس َمْنبِتِ  عليها. وإنه لفي يَنبُتُ 

 نَْبتٌ و: اسم رجٍل ،  نُباتةُ ووِمثْلُه أحرف معدودة جاءت بالكسر منها المسِجُد والمطِلُع والمشِرُق والمغِرُب والمسِكُن والمنِسُك ؛ 

 .النَّْبُت نُبُوتا من األسماء ، ويُْجَمع
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، ناسا ولدوا فلحقوا ،  بالنابتة لحقت ، يعني اتةً إنبووقال األحنف لمعاوية : لوال َعْزمةُ أمير المؤمنين ألخبرتُه أنَّ دافَّةً دفَّْت ، 

 وصاروا زيادة في الحساب.

 إذا اْستَْخبََر عنه فهو ُمنَبٌِّت إذا أْكثََر السؤاَل عنه وأنشد : تَْبنِيتا فالٌن عن فالن بَنَّتَ  عمرو عن أبيه :: بنت 

ِش  بريريريريريريريريُّ غريريريريريريريريَ ي  وذا تريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريْ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريحريريريريريريريريَه ذا بريريريريريريريريريَ

  
ْربريريريريريريريريريِ   بريريريريريريريريرياِ  اَّريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريا عريريريريريريريريرين َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريَ  ِش مريريريريريريريريري 

  

 عن م ال الكاذِب اْلم َرقَِّش و 

 ت ن م
 [.مستعملة]متن ، تنم ، نتم : 

 أهمل الليث : نتم.:  [نتم]

فالٌن على فالٍن بِقَْوِل َسْوٍء أي اْنفََجَر بالقوِل القَبِيح. َكأَنَّه  اْنتَتَمَ  قال أبو عمرو :« : األلفاظ»وروي عن ابن السكيت في كتاب 

 نَتََم كما يقال : من نَتََل اْنتَتَل ، وَمن نَتََق اْنتَتََق.اْفتَعَل من 

 وأنشد أبو عمرو :

وء   ْوِل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يَّ بريريريريريريريِ ريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ْه عريريريريريريريَ مريريريريريريريَ تريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  قريريريريريريري  انريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريريريم    ٌه َدمريريريريريريريريريريريريريِ ة هلريريريريريريريريريريريريريا َوجريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ ْيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هبريريريريريريريريريريريريري َ

  
 بالصواب وال أعرف واحدا منهما.بتاَءين ، واألقرب أنه من نَثََم يَْنثُِم ألنه أشبه  انتتمت قلت : ال أدري : انتثمت بالثاء ، أو

 وبعد هذا البيت :

يريريريريريريريريريريريل  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريش  وْأن  بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريم   ٌ  لريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ ٌة هلريريريريريريريريريريريريا مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزْوُِّكريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريري 

  
تاِن يَُذكَّر ويَُؤنّث ، وهما َمتنان لَْحمتان َمْعُصوبتان بينهما ُصْلُب الظَّهر ، َمْعلُوَّ  المتنُ ولُغتان قال  اْلَمتْنَةُ و الَمتْنُ  قال الليث :: متن 

 .المتون بِعقٍَب والجميعُ 

 : َمتْنَةٌ  وقال امرؤ القيس في لغة من قال

اات كريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا يتريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    مريريريريريريريريريِ ِه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ َ يريريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريريِ ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  َأكريريريريريريريريريَ َّ عريريريريريريريريريَ

  
 بالسَّوط. َمتْنَهُ  ، إذا َضَربتَ  َمتْنا الرجلَ  َمتَْنتُ  قال الليث : ويقال :

 ، إذا مَضى به يَْوَمه أْجَمع ، وهو َمتْنا به َمتَنَ وإذا َمدَّه ،  َمتَنَهُ َمتْناو، إذا ضَربه ،  َمتْنا ِمائةَ َسْوطٍ  َمتَنَهُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

 به. يَمتُنُ 

 أبو عبيد عن األموّي : َمثْنتُه باألمر َمثْنا بالثاء أي َغتَتُّهُ َغتَّا.

 .وقال شمر : لم أسمع َمثَْنتُه بهذا المعنى لغير األمويّ 

فالٌن  ماتَنَ  في السير. ويقال : الُمماتَنَةُ و، وهو القوّي الشديد ،  المتِين بالتاء ال بالثاء مأخوذ من الشيء َمتَْنتُه َمتْنا قلت : أْحَسبُه

 فالنا إذا عارَضه في َجَدل أو ُخُصومة.

اح : ِرمَّ  وقال الّطِ
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ي  عريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريم  الَّ ابريريريريريريريريريْ ْوا ِلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ  أَبريريريريريريريريريريَ

  
ي ذو الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  و   لريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريرياِن و اللريريريريريريريريريريريِة مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريريِ

  
من األرض ما ارتفع وصلُب ،  المتْنُ و أي بعيدا ، قال : ُمَماتِنا المباَعدةُ في الغاية ، يقال : سار سيرا الُمماتَنةُ  وقال الليث :

 الَمِتينُ واْلَمزاَدة َوْجُهَها البارُز ،  َمتْنُ والقائُم في وسطه ،  الّسيف َعْيُره َمتْنُ وكل شيء ما َظَهر منه ،  َمتْنُ و،  الِمتان والجميع :

 .َمتَُن َمتانةً  من كل شيء القويُّ ، وقد

ْفَن وهو ِجلدة الُخْصيَتَْين وأخرجتَهما بعروقهما فذلك  ، فهو متَْنتُُهما أَْمتُنُُهَما ، يقال : المتْنُ  أبو عبيد عن أبي زيد : إذا َشقَقَت الصَّ

 .َمْمتُونٌ 

ْفن ر فَن.رواه شمر : الصَّ  واه َجبَلة الصَّ

ِة اْلَمِتنُي ))وقال هللا جّل وعّز :  ُذو )صفة لقوله  اْلَمتِينُ  القراءة بالرفع ، [58الذاريات : ] ((58ِإنَّ هللَا ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
ةِ   ، وهو هللا. (اْلُقوَّ

ِة اْلَمِتنيُ )ومعنى  . اْلَمتِينُ و: ذو االقتدار الشديد ،  (ُذو اْلُقوَّ  في صفة هللا تعالى القَِويُّ

 .َمتِّْنها تَْمتِينا تَْضِريُب الَمظاّلِ والفَساِطيِط بالُخيوِط. ويقال : التَّْمتِينُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 أي : أَِجْد َمدَّ أَْطنابِِه ، وهذا غيُر المعنى األول. تَْمتِينا ِخباَءك َمتِّن ويقال :

 .التَّمتِين أن تقُوَل لمن سابقََك : تَقَدَّْمنِي إلى موضع كذا وكذا ، ثم أَْلَحقُك ، فذلك التَّْمتِينُ  قال الِحْرماِزيُّ :

 فالٌن ِلفالن كذا وكذا ِذراعا ثمَّ لَِحقَه. َمتِّنَ  يقال :

 أن يَُرضَّ ُخْصيَا الَكْبش حتى تَْستَْرِخيا. تْنُ اْلمَ  عمرو عن أبيه :

 األرض جلُدها. َمتْنُ  َجوانُب األرض في إِْشَراٍف ، ويقال : الُمتُونُ  شمر عن ابن األعرابّي عن أبي عمرو :

قُوا وقال أبو زيد :  .ِمتانٌ  من َشعَر واِحُدها ُمتُنا طرائقأن يَْجعَلوا بَين ال التَّْمتينُ و،  تمتينا بَْيتهم متَّنُواو،  تَْطِريقا بيتهم َطرَّ

 .تَنُّوَمةٌ  أَن الشمس ُكِسفَْت على عهده فاسودَّت ، وآَضْت َكأَنَّها وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي : تنم 

 .تَنُّومُ  هي من نبات األرض فيه سوادُّ ، وفيه ثََمٌر يأكلُه النّعاُم وجمعها التَّنُّوَمةُ  قال أبو عبيد :

 وقال زهير :

  َ ني أجريريريريريريريريريريريْ م  األ ْذنريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ كَّ م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وٌُ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يء تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ء  و لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
هدانج ، ورأيُت نِساء البادية يَْدقُْقَن َحبَّهُ شجرةٌ رأيتُها بالبادية يَْضِرُب لوُن ورِقها إلى السواد ، ولها َحبٌّ َكَحّبِ الشا التَّنُّومةُ  قلت :

 ويَْعتَِصرن منه ُدهنا أزرَق فيه لُزوجةٌ ، ويَدَِّهنَّ به ُشعوَرهن إذا اْمتََشْطَن.
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 َحبَّةٌ َدِسَمة َغْبراء. التَّنُّومُ  شمر عن أبي عمرو :

 تََمهةُ الطعم ال يَْحِمُدها الماُل. التَّنُومة وقال ابن شميل :

 أهملت وجوهها. ت ف م :ـ  ت ف ب

 [ابب التاء والباء وامليم معهما]

 ت ب م
 ِجيٌل يكونون بناحية فَْرَغانَة. البتِّمُ و البُتَّمُ  وقال الليث :: بتم 

 انتهى آخر الثَّلثي الصحيح.
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 أبواب الثَّلثي املعتل من التاء

 : أمهلت وجوهها. (وا يء)ت ذ (   وا يء) ت ظ

 (وا يء) ت ث
 [.مستعملة]:  (توث)ثتى ، توت 

 رِديء الثمر ونحوه. الَحتَى َسِويُق المْقل ، الحتَىو الثَّتَى وقال أبو العباس عن ابن نَْجدة عن أبي زيد ::  [ثتى]

 قشور التمر ورديئه. ثَتاةٍ  وهو جمع الثَّتَى ، وكذلك َحتاة قُُشوُر التمر ، جمع الَحتَى وقال ابن األنباري :

ا َدقَّ فهو الثَّتَى قال شمر : قال الفراء :  والحتى. الثَّتَى ُدقاق التِّْبن وُحسافة التمر قال : وكل شيء َحَشْوَت به ِغرارةً ِممَّ

 قال : وهما من ذوات الياء يكتبان بالياء.

 بتاءين. التَّوتُ   والعرب تقول :َكأَنَّهُ فارِسيٌّ  (1) التُّوثُ و: توت [ ـ توث]

 .األَُساَماتِ و الُحَمْيَداتِ و التَُّوْيتَاتِ  في حديث ابن عباس : إن ابن الزبير آثَر علَيَ و

ى بن قُصّيِ ، وتَُوْيُت بن حبيب بن  قال شمر : أَْحيَاُء ِمن بني أسد ، ُحميُد بن أُسامة بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العُزَّ

 ن عبد العزى بن قَُصّيٍ.أََسد ب

 وأسامة بن زهير بن الحارث بن عبد العُزى بن قصي.

 ابب التاء والراء مع حروف العلة

 (وا يء) ت ر
 (.ترته)ترى ، تور ، تير ، رتا ، وتر ، تترى ، أرت ، 

 شيء.يَتِْري إذا تَراَخى في العمل فَعِمل شيئا بعد  تََرى أبو العباس عن ابن األعرابّي :: ترى 

ْفرة والُكْدَرةِ وأَْخفَى ، تراها المرأة عند ُطْهِرها فَتَْعلَُم أنها قد َطُهَرْت  التَِّريّةُ  أبو عبيدة : ِمن في بَِقيَِّة َحْيِض المرأة أَقَلُّ من الصُّ

 َحْيضها.

 إاّل بعد االغتسال ، فأّما ما كان في أَيّام الحيض فليس بِتَِريٍَّة. التَِّريَّةُ  قال شمر : وال تكون

__________________ 
قال ابن بري : »، وجاء فيه : ريريريريريريريري  «التهذي »ن ال عن ( ريريريريريريريري 62/  2ريريريريريريريري  تو )« اللسان»، وامل به من « والتو »( يف امل بوعة : 1)

التول  : الفرصريريريرياد ، »: (تول)وقال ابن مليتور يف مادأب  .«ومسكي عن األصريريريريمعّي أنه  ل اء يف اللغة الفارسريريريريية ، و لتاء يف اللغة العربية
 .«وامس ته ت وثة
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أيضا ، وأخبرني المنذرّي عن الطوسّي عن الخراز عن  تارات ، وتجمع تِيَرٌ  ألفها واو وجمعها تارة قال الليث :: تير ـ  تور

مهموزة ، ومنه يقال  تأْرةٍ تِئَر وقال غيره : جمع مهموزة فلّما كثُر استعمالهم لها تركوا همزها ، قلت : تَأرةٌ  ابن األعرابّي قال :

 أَدمتُه تارةً بعد تارةٍ. إتآرا إليه النظر أَتْأَْرتُ  :

بصري أيضا ومنه  أَتْأَرتُه إليه النَّظر بهمز في األلفين غير َمْمدود ، إذا أَْحَدْدتَه ، قلت : ويقال : أتأَْرتُ  أبو عبيد عن الفراء :

 قول الشاعر :

مْ  هريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريري  ْرفريريريريريريريريريريريَ رِي وا ل  يريريريريريريريريريريريَ م َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   َأأتَرهتريريريريريريريريريري 
  

نْيِ  ْ رِي   ْرِف الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ َ ّر بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريىت ا ريريريريريريريريريريَْ

  
ْمَي والنظر أَتَْرتُ  ومن ترك الهمز قال : ، ومنه  ُمتارٌ  ، فهو تارة بعد تارة إليه الرميَّ ، إذا َرَمْيتَه أَتَْرتُ و أُتِيُره إتارةً  إليه الرَّ

 قول الشاعر :

   َييَتلُّ كأَنَّه  فريَرأٌ م تار  
 َعْيرا يُديُم صوته ونهيقه :وقال لبيد يصف 

ه  يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريِ ت  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه و َيريريريريريريريريريريريِ ُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري 

  
اِل و   لريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريا يف ُِّمريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريري 

  
ره العَرُب. التَّْورُ و  إنَاٌء معروف تَُذّكِ

 وأنشد ابن السكيت :

يريريريريريريريريريريريريريريريريرية األمريريريريريريريريريريريريريريريريريتِ   اتهلل لريريريريريريريريريريريريريريريريريوال َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِي و   َرطريريريريريريريريريريريِ ْؤرورِ و  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : أتباع الشَّرط. التُّؤروروقال : 

 الجارية التي ترسل بَْيَن العُشَّاق. التَّْوَرةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي أنه قال :

 ، وأنشد أبو العباس : تَْورٌ  وقال أبو عمرو : يقال للرسول :

ٌل و  مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ا مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ْور  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ

  
ل    ِه املريريريريريريريريريريريأيت  واملريريريريريريريريريريريْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى بريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 البَْحِر ، وهو آِذيُّه وَمْوُجه وِمْنه : التَّيَّاُر تيارُ و

   كالبحر يريْ ِذف ِ لتَّياِر ترييَّارا 
 ِمثل القَيَّام ِمن قام يقوم غير أن فِْعلَه ُمماٌت. تَار يَتُور فَْيعاٌل من التيارُ و

ٍة. قال العجاج : تارة َجْمع التِّيَرُ والمداوم على العمل بعد فُتُوٍر ،  التائر قال ابن األعرابّي :  مرةً بَْعَد َمرَّ

رْ  ل  املريريريريريريريريريو  أَفريريريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريريَ ْر   ذا مريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َتْ   ْوه  الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريريَ ْوه  وَأ ريريريريريريريريريريريْ ِي َأمحريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ

  
 ى رأس الِحْربَاِء.: الشَّعَُر الّذي عل األُْرتَةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي ، وعمرو عن أبيه :: أرت 

 َردَّةٌ قبيحة في اللسان من العَْيب. التُّرتَةُ  وقال أبو عمرو :

 [.44المؤمنون : ] (ُثَّ َأْرَسْلنا ُرُسَلنا َتْتا)قال هللا جّل وعّز : : تتر 

نةً ، ووقَفَا باألَلف ، وقرأ سائر القراء  (تَتًرى)وقرأ أَبو عمرو وابن كثير :   ُمنونة.غير  (َتْتا)ُمنوَّ

 وقال الفراء : أكثُر العرب على تَْرِك تنوين
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 ، ألَنا ِ لزَِلِة تريْ َوى ، وملهم َمن نريوَّن فيها ، وجعلها أِلفا كأَِلف اإلعراب. َتْ َى
 (َتْتا)فهو مثل َشَكْوُت َشْكوا ، واألصل َوتَرُت قُلبت الواو تاء فقيل : تَترُت تَتْرا. ومن قرأ  (تَترا)وقال أبو العباس : من قرأ 

ن ونحَو ذلك.  فهو مثل َشكْوُت شْكَوى غير منونة ألنها فَْعلَى ، وفَْعلَى ال تُنوَّ

جاج : قال ومن قرأ بالتّنوين فمعناه َوتْرا فأْبَدَل التاَء من الواو ، و  تَْولََج من َولََج وأصله َوْولٌَج. كما قالوا :قال الزَّ

 وكما قال العجاج :

   فإن َيك ْن أَْمَسى الِبَلى ترييريْ  وري 
 من المَواترةِ. تَتَْرىو فهي ألف التأنيث قال : (َتْتا)أراد : َوْيقُوِري وهو فَْيعُوٌل من الَوقَار ، ومن قرأ 

 تْبَْعُت بعَضه بعضا ، وبين الخبرين ُهنيَهةٌ.الَخبَر أَ  واتَْرتُ  قال األصمعّي ::  [وتر]

 ، وهو الفَْرد ، وهو أنَّى َجعَْلُت كلَّ واحٍد بعد صاحبه فردا فردا. الِوتْرِ  المتابَعةُ ، وأصل هذا كله من المواتَرة وقال غيره :

م قال : سألت يونس عن قوله :  عَةً ُمتَفاِوتَةَ  (ْرَسْلنا ُرُسَلنا َتْتاُثَّ أَ )وأَخبرني المنذِريُّ عن ابن فهم عن محمد بن سالَّ قال : ُمتقَّطِ

عة ، وكذلك األنبياء بين كل نبيين َدهٌر طويل. تَتَْرى األوقات ، وجاَءْت الخيل  إذا جاءْت ُمتَقَّطِ

 أي ُمتَقَطعا.تَتَْرى  قال أبو هريرة : ال بأس بقضاء رمضانَ و

 .يواتر قال :في حديث آخر ألبي هريرة في قضاء رمضان و

 قال أبو الدقيش : يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يومين ويفطر يومين.

 ُمواصلة حتى يكون بينَهما شيء. المواتَرة قال األصمعّي : ال تكون

إذا من النوق هي التي ال ترفع يَدا حتى تَستمِكَن من األخرى وإذا بَرْكت َوَضْعت إحدى يديها ، ف الَمواتِرة وقال األصمعّي :

تَُزجُّ بنْفِسها زجا فَيَُشق  تُواتِر اطمأَنَّت َوَضعْت األخرى ، فإذا اطمأنَّت َوَضعَتْهما جميعا ، ثم تضع َوِرَكها قليال قليال ، والتي ال

 على راكبها عند البروك.

اله : أن اْختَْر لي ناقةً و قال :  َواتَر أراد هذا المعنى ، ويقال : ، رةُمواتِ  كتَب ِهشاُم بُن عبد الملك وكان به فَتْق إلى بعض ُعمَّ

اإلبل والقَطا وغيُرها إذا جاء بعُضها في إثْر بعٍض ، ولم يِجئْن  تَواترتْ وفالن ُكتُبَه إذا أتبعها وبيَن كّلِ ِكتابين فَترةٌ قليلة ، 

 ُمْصَطفَّاٍت.

 وقال ُحَميد :

رأب   رَن مريريريريريريريريريريَ واتريريريريريريريريريريَ ع   ْن تريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ ة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريَ

  
ْه أ  فريريريريريريريريَّ َن َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِبريريريريريريريريْ وب  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريري   ر  ٌس وجريريريريريريريري 

  
 قال : كان عمر بن الخطاب لي جارا ، يصوُم النهاَر ويقوُم الليَل فلما َوِلَي ، في حديث العباس بن عبد المطلب :و
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 وامس أب    أن ما . َوِتتأب   قله : ألنيتَرنَّ ا ن    َعَمله ، فلم يزْل على
في غير هذا : الفَتَْرةُ عن  الَوتِيَرةُ ووالتَّتابُع ، قال :  التَّواتُر المداَومةُ على الشيء ، وهو مأخوذ من الَوتِيرةُ  قال أبو عبيدة :

 الشَّْيء والعََمل.

 وقال زهير يصف بقرة :

ٌ  ليس فيريريريريريريريه َوِتتأب اٌء جمريريريريريريريِ  رهريريريريريريريا َنريريريريريريريََ  يف مس ضريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْذَودِ و   َم مريريريريريريريِ حريريريريريريَ هريريريريريريريا عريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا أَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريذبريريريريريرييريريريريريريبريريريريريري 

  
ةُ الفرس إذا كانت ُمستديرة فإذا طالْت فهي الشاِدخةُ ، قلت : الَوتيرةوقال :  ةُ الفرس إذا كانت ُمستديرة  أيضا ُغرَّ ُشبِّهْت ُغرَّ

 .الَوتيرةُ  بالَحْلقَِة التي يُتَعَلَّم عليها الطعن ، يقال لها

 وقال الشاعر يصف فرسا :

ْرمسريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريَل ال ارِي قريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ ا  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  وتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأِب مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُد النَّتُْف ، يقول : هذه القُْرَحةُ ِخْلقةٌ لم تُْنتَف فَتَْبيَضَّ وقوله :والمغْ 

ر   بريريريريريريريريريريريريريريريَ َّْ   ْه  لريريريريريريريريريريريريريريريَواَتئريريريريريريريريريريريريريريريِ َذامسريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريل    ه هتريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريِ انريريريريريريريريريريريِ َ  جريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ

  
 ذاَحْت يَعني : َضبُعا نَبََشْت عن قَْبِر قَتيٍل.

بُع. الوتائِر وقال أبو عمر :  ههنا ما بين أصابع الضَّ

 من األرض ولم يَُحدُّها. الَوتِيرةُ  وقال األصمعّي :

 الوردة الصغيرة. الوتيرةوالوردة البيضاء ،  الوتيرة قال أبو مالك :

بالكسر في العدد  ِوتْرٌ  في الذَّْحل ، قال : وتميٌم تقول : الَوتْرُ وفي العدد  الِوتْرُ  ابن السكيت : قال يُونُس : أهل العالية يقولون :

 وفي الذَّْحل سواًء.

بالكسر ، وقرأ عاصم ونافع وابن كثير  (الِوتر)وقرأ حمزة والكسائي  [3الفجر : ] ((3َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر ))وقال هللا جّل وعّز : 

 في العََدد. َوتْرٌ وَ  ِوتْر بفتح الواو ، وهما لُغتان َمْعروفتان : (َواْلَوْترِ )وأبو عمرو وابن عامر ، 

يوُم َعَرفَة ، وقيل : األعداُد  الِوترُ و: يوُم النحر ،  الشفع ُشِفَع بزوجته ، وقيل الشَّْفعُ وآدُم ،  الِوتر ُرِوي عن ابن عباس أنه قال :و

 و قول عطاء.جميُع الخلق ُخِلقوا أزواجا وه الشَّفعو: هللا الواحد ،  الِوتْر كثرْت أو قَلَّْت ، وقيل ِوتْروَ  َشْفعٌ  كلها

 .فوترتُهم فشفعتُهم ، وكانوا شفعا ِوترا ابن السكيت : كان القوم

أي استَْنجِ بثالثِة أحجار أو خمسٍة أو سْبعٍة وال تَْستَْنجِ  «فأْوتِرْ  إذا استجمرتَ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

له ما قد  تُوتر اإلنسان صالةَ الليل فيُصلي َمثْنَى َمثْنَى ويَُسلِّم بين كل ركعتين ، ثم يُصلِّي في آخرها َرْكعةً  يُوتِر بالشَّْفع ؛ وكذلك

 يا أهل القرآن. فأوتروا صلى
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 َرْكعةٌ واحدة. الِوتر وقد قال : الِوتر يُِحب ِوتر : إن هللا السالمعليهفي حديث النبي و

 .«أهلَه وماله ُوتِر من فاتته صالة العَْصر فكأنما»قال عليه الصالة والسالم : و

 َوتَر ، وهو أن يجني الرجل جناية ، يقتل له قتيال أو يذهب بماله وأهله فيقال : الِوتر قال أبو عبيدة ، قال الكسائي : هو من

 لَه ومالَه وبَِقَي فَْردا ، وذهب إلى قوله :أهله وماله أي نُِقَص أه وتر فالٌن فالنا أهلَه ومالَه ، وقال أبو عبيد وقال غيره في قوله :

 َحقَّه إذا أَنقَصه ، وأحد القولين قريٌب من اآلخر. َوتَرهُ  ، يقول لن يُْنِقَصكم ، يقال : قد [35محمد : ] (َوَلْن َيِتَُكْم َأْعماَلُكمْ )

 الرجَل إذا قتلَت له قتيال ، أو أخذَت له ماال. َوتَرتُ  وقال الفراء يقال :

، والِفْعل  يَتُِرهُ َوتْرا وترةً  في الذَّْحل َوتََرهُ  لن يُْنِقَصكم من ثوابكم شيئا ، ويقال : (َوَلْن َيِتَُكْم َأْعماَلُكمْ )ل الزجاج في قوله : وقا

 باأللف. أَْوتَر يُوتِر الفرد الِوتر ، ومن َوتَر يَتر الذَّْحل : الَوتْر من

 .«األوتار قَلُِّدوا الخيل وال تُقَلِّدوها»والسالم أنه قال : روي عن النبي عليه الصالة و

 بها في الجاهلية. ُوتِْرتُم والذُُّحوُل التي األوتار قال أبو عبيد : بلغني عن النضر بن شميل أنه كان يقول : معناه ال تَطلُبوا عليها

الِقِسّيِ ،  أَْوتار ههنا األوتار ن الحسن يقول : معنىقال أبو عبيد : وغير هذا الوجه أَْشبَهُ عندي بالصواب ، سمعُت محمد ب

 الِقِسّيِ فتختنق ، فقال : ال تقلِّدوها بها. أَْوتارَ  وكانوا يقلِّدونها

 من أعناق اإلبل. األوتار أمر بقطع السالمعليهروي عن جابر أن النبي و

 القسي ، لئال يصيبها العيُن فأمرهم بِقَْطعها ، يُعَلِّمهم أن أوتار قال أبو عبيدة : بلغني عن مالك بن أنس ، أنه قال : كانوا يقلِّدونها

 وهذا أشبه بما ُكِرهَ من التَّماتِم. ، ال تَُردُّ من أمر هللا شيئا األوتارَ 

 لة ما بين المْنَخَرْين.في األنف ِص  الَوتََرةُ وَعَصُب فرسه ،  تََوتَّرَ  ُجلَْيَدة بين اإلبهام والسَّبابة ، ويقال : الَوتََرةُ  وقال الليث :

 .َوتَُرهُ  وقال األصمعّي : ِحتَاُر كّلِ شيء

ماخ ، قبل القَْرعِ ، قال :  الَوتِيرة أبو زيد : الحاجز بين المْنَخَرْين من  الَوتيرةُ وُغَرْيِضيٌف في جوف األذن يأخذ ِمن أَْعلَى الّصِ

أن  المتواتر لمنخرين ُغَرُضوٌف ، والِمْنَخران َخْرقا األنف ، والخبرُمقَدَّم األنف دون الغُْرُضوِف ، ويقال للحاجز الّذي بين ا

ثه واحد عن واحد ، وكذلك خبر الواحد ِمثلُ   .التَّواترُ  يَُحّدِ

 فؤاد الحزين ويسُرو عن فؤاد يَْرتُو أنه أنه قال في الَحساِء : وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : رتا 
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 السَّ يم.
 فَُؤاد الحزين يُشدُّه ويقّويه. يرتو قال األصمعّي : قولهقال أبو عبيد : 

 وقال لبيد يصف درعا :

َرى  ى  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريريريَ رَاء  تريريريريريريريريريريريري  ٌة َدفريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   رْكريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا وتريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريّ ْرد مريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريري 

  
تْوُ  ِلتَْنَشِمَر عن البِسها ، فذلك الشَّدُّ هويعني الدروَع أنَّ لها ُعًرى في أَْوساطها فيَُضمُّ ذيلُها إلى تلك العُرى وتَُشدُّ   .الرَّ

 َمَددُت َمّدا رفيقا. أَْرتو َرتْوا بالدلو َرتَْوتُ  قال أبو عبيد : وقال األموي :

 ، وهو ِمثُل اإليماء. يرتُو َرتْوا برأسه َرتا وقال بعضهم :

تْوُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :   يكون شّدا ويكون إرخاًء ، وأنشد فقال : الرَّ

هريريريريريريريريريريرّا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى اَّريريريريريريريريريريواِدل ال يريريريريريريريريريرير فريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري 

  
اء    مريريريريريريريريريريريَّ ٌ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْؤيريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريري  وه  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري َّ  تريريريريريريريريريريري 

  
 أي ال تُْرِخيه.

تْوِ  ال تَْرِميه ، وأصلُ  تَْرتُوهُ  وقال أبو عبيد : معنى ال ية ال إذا َخَطوَت ، أراد أن الداه َرتَْوُت أْرتُو َرتْوا الَخْطُو ، يقال : الرَّ

 تََخطَّاه وال تَْرِميه فتُغَيِّرهُ عن حاله ، ولكنه باٍق على الدهر.

 .بَِرتْوةٍ  روي عن ُمعاذ أنه قال : يَتَقَدَُّم العلماُء يوَم القيامةو

تَْوةُ  قال أبو عبيد : تَْوةُ  الَخْطَوةُ ههنا. قال وقال بعضهم : الرَّ  يٍل.نَْحٌو ِمن مِ  الرتوة البَْسَطةُ ، ويقال : الرَّ

تَْوةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي : تْوةُ والَخْطَوةُ ،  الرَّ توةوالدَّعوةُ ،  الرَّ تْوةُ والدَّرجةُ والمنِزلةُ ِعند السلطان ،  الرَّ يادةُ في  الرَّ الّزِ

تْوةُ والشرف ، وغيره ،  تْوةُ والعُْقَدةُ الشديدةُ ،  الرَّ  العقدةُ المْستَْرِخيةُ. الرَّ

اتِيوابّي : التَّائر المداِوُم على العمل بعد فُتُور ، وقال ابن األعر ائُِد على غيره في العلم ،  الرَّ اتيوالزَّ بَّانِيُّ ، وهو العاِلُم  الرَّ الرَّ

.  العاِمل الُمعَلِّم ، فإن ُحِرَم َخْصلَة لَْم يُقْل له : ربَّانيٌّ

َ  َكبَِده اليوم بطعام أي ما أكل شيئا يْهجأُ ُجوَعه وال يقال : َرتَأ وقال ابن شميل يقال : ما  إال في الَكبِِد ، يقال : َرتَأَها يَْرتُؤها َرتَأ

 ً  بالهمز. انتهى وهللا أعلم. َرتْأ

 ابب التاء والَّلم

 ([وا يء) ت ل]
 ، لتا ، ولت ، أَلت ، أَتل ، وتل. (لتى)تال ، تول ، ليت ، 

األْوالد  تالها األُمهاُت إذا الَمتَاِليوأي تابٌع ،  تالٍ  إذا تَبع فهو تاََل ويعني قَرأَ قِراءة ،  تاَل يَتْلُو تاِلوة قال الليث : يقال ::  [تال]

 .تِْلية ومُ  ُمتْلٍ  الواحدةُ 

 م يُنتَْج بعٌض وأنشد :اإلبُل التي نُتَج بعُضها ول المتالي وقال الباهلي :
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ه  و  َأنَّ َرَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ارَكريريريريريريريريريريريريريريريريرييّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ لُّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريري  َأْوَرَدا  يريريريريريريري   مريريريرين بريريريري  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ هريريريريِ اِ  مريريريري  تريريريريريريريَ  مريريريريَ

  
عد بحنين هذا  .المتاِلي قال : نَعَُم بني السيد سود فشبَّه َسَواَد السحاب بها ، وشبَّه صوَت الرَّ

 ومثله قول أبي ذؤيب :

 د ْ ا ِ اَلَجا   فَبهُّ  َ ال ه  
 أي اْختُِلَجْت عنها أوالُدها فهي تِحنُّ إليها.

ُلوا ُكلُّ نَ ْفٍس ما َأْسَلَفتْ )وقوله تعالى :   [.30يونس : ] (ُهناِلَك تَ ب ْ

 قال الفراء : تَْقَرأُ وقال غيره : تَتْبَُع.

، هم المالئكة يأتون بالوحي فَيتلُونه على  [3 الصافات :] ((3فَالتَّاِلياِت ِذْكرًا ))التَّابع ،  التَّاليوألنه يَتْبَُع ما يَْقَرأُ  تالٍ  والقارئ

 أنبياء هللا.

 تَتَلَّىوبَقَّى بقيّةً من َدْينِه  تَتلَّىووهو َولُد البَْغل ، قال :  تِْلوا ثعلب عن ابن األعرابّي : تاََل اتَّبَع ، وتاَل إذا تََخلَّف ، وتال إذا اشترى

 جمع ماال كثيرا.إذا 

 َخَذْلتُه وترْكتُه. أَتْلوه تَْلوا الرجلَ  تَلَْوتُ  أبو عبيد :

 الرجُل إذا كان بآِخِر َرَمق. تَلَّى حكاه عن أبي زيد ، قال : التُّالوةُ بَِقيَّةُ الشيِء ، وقد

 يَّةً ، وتَتَلَّيُت حقِّي تَتَبَّْعتُه حتى يستوفيَه.قال : وقال الكسائي : هي التُّالوةُ أيضا ، وقد تَتَلَّْيُت َحقِّي عنده أي تركت منه بق

 أنا عنده أَْبقيتها. أَتْلَْيتُهاوأي بَقيَّة ،  تَِليّةٌ  لي عنده تَِليَتْ  أيضا ، وقد التَِّليَّةُ  األصمعّي : هي

 ، أي أخرته. أتليته حتى أتلوه تأخر ، يقال : ما زلت تال قال شمر : قال األصمعّي :

 وأنشد :

 املذاكى وتال اَّْو ُّ    ركض
 أي تأخر.

 البقية. التُّالوةوأي بقية ،  تاُلوة عليك من حقي أتليت وقال غيره :

ر. التَّواليّ وبقيَّة الحاجة قال : َوتاَل إذا تأخر ،  التُّالوةُ  الحراني عن ابن السكيت قال :  ما تأَخَّ

 إذا تََرَكَك وتَخلََّف عنك ، وكذلك َخَذل يَخذل ُخذُوال. يَتلُو تَْلوا عني تاَل قال : وقال أبو زيد :

 وقال األصمعّي في قول ذي الرّمة :

ا مريريريريريريريريريوَل و منريريريريريريريريريَّ ا اَّريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ا فريريريريريريريريريراجريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريَِ ريريريريريريريريريْ

  
ى ِد ب الريريريريريريريريريريوادعريريريريريريريريريريا  املريريريريريريريريريريراجريريريريريريريريريريع   لريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 : يَتتبَُّع. تَتَلَّى قال

 أَتبَعَها.فالن َصالتَه المكتوبة بالتطوع أي  تَلَّى وقال شمر : يقال :

 وقال البَِعيث :
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ه   اِديِّ كريريريريريريريريريريَأن أ ر ومريريريريريريريريريريَ ِر عريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ ى ظريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريَ

  
   ُ يريريريريريريريريريريريا ون الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالأَب قريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  رجريريريريريريريريريريرياٌل يريريريريريريريريريريري 

  
 بمعنى تَبع. تَلَّىوقال : ويكون تال 

ُلوا الشَّياِطنيُ ) قال : وقال عطاء في قول هللا جّل وعّز : فالنا أي يَْحِكيه  يَتْلُو قال : وفالن [102البقرة : ] (َوات َّبَ ُعوا ما تَ ت ْ

ُدها. يُتَلِّي ويَتْبع فِْعلَه ، وهو  بِقيَّةَ حاجتِه أي يَْقتَِضيها َويَتَعَهَّ

 .تِلوٌ  من أوالد الِمْعَزى والضأن التي قد استَكَرَشْت وَشَدنَْت ، والذكرُ  التِّْلوة وقال النضر :

 .تِْلوٌ  وقال ابن األعرابّي : يقال ِلَولَِد البَْغل :

مة ، وقد التَّالءُ  أبو عبيد عن أبي عمرو : ة وأنشد : أَتْلَْيتُه : الذِّ مَّ  أي أعطيته الذِّ

 التَّالء  و سيَّاَن الكَفالة  و   
 فالنا إذا أعطيته شيئا يأمن به ، مثل سهم أو نقل. أتليتُ  الضمان ، يقال : التَّالء األنباري : قال ابن

 فالنا على فالٍن أي أََحْلتُه عليه ، وأنشد الباهليُّ هذا البيت : أَتْلَْيتُ  : الحَوالَةُ وقد التَّالء وقال األصمعّي :

يريريريريريريريريهريريريريريريريريا مَّ َرمريريريريريريريرييريريريريريريريريه  فريريريريريريريريِ ر  األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريريريريريريل    تريريريريريريريريريريريريَ ني  ِغ  ِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى األْدنريريريريريريريريريريريريَ

  
من التُّالة وهو الَحوالة أي يجنِي عليك ويُحيل عليك فتؤخذ  الُمْستَتِليوقال : المراد بُخْضِر األصم : دآدي ليالي َشْهر َرَجب ، 

 بجنايته والباغي هو الجاِرم الَجانِي على األدنَيِن من قرابته.

 .يَتلوني فاُلنا أي انتظرتُه ، واستتليته جعلتهعليه  استَتلَْيتُ  وقال ابن األعرابّي :

 تواليواإلبل مآخرها  تََواِليومآخُرها رجالها وَذنبُها ،  تواليهاوالَخْيل كالتَوالي ، فهواِديها أَْعناقُها ،  َهواِدي العرب تقول : ليس

 النجوم أواخرها. تالياتوكل شيء آخره ، 

 كالهوادي ، وال ُغْفُر اللَّيالي كالدَّآِدي ، وغْفرها بِيُضها.الخيل  تَواِلي وقال بعضهم : ليس

ُلونَُه َحقَّ ِتَّلَوتِهِ )وقال أبو زيد في قوله جّل وعّز :   ، قال : يتَّبعونه حقَّ اتِّباعه. [121البقرة : ] (يَ ت ْ

 قال مجاهد : يعملون به حقَّ َعَمله.و

 ّق عمله.قال ابن عباس : يتبعونه حّق اتباعه فيعملون به حو

ُلوا الشَّياِطنيُ )وقال أبو عبيدة في قوله :  فالن كتاَب هللا أي  يتلو ، قال : ما تَتكلم به كقولك : [102البقرة : ] (َوات َّبَ ُعوا ما تَ ت ْ

 يقرؤه َويَتكلَّم به.

ُلوا الشَّياِطنيُ )قال عطاء : و . (ما تَ ت ْ ث وما تَقُصُّ  ما تُحّدِ

وما جاء به فيقول : ال أدري فيقال له : ال  وسلمعليههللاصلىِضع في قبره ُسئِل عن محمد إن المنافق إذا وُ »في الحديث : و

 َدَرْيَت وال
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 .«وال اْهَتَ يهَ  تريَليه
،  يتلو ، أي ال قََرأَْت وال َدَرْسَت من تال تَلَْوت وال تَلَيت وأخبرني المنذري عن أبي طالب في تفسيره : قال بعضهم : معنى وال

 بالتاء ليعاقب بها الياء في َدَريت. تَلَْيتَ  فقال :

ال : وكان يونس كما قالوا : إني آلتية بالغََدايا والعََشايَا وتجمع الغَداةُ َغَدَوات ، وقيل : َغدايَا من أجل العََشايا ليْزَدِوَج الكالُم ، ق

، وقال غيره : إنما هو ال َدَرْيَت  تَتْلُوها إبلَه ، أي ال يكوُن لها أوالد ِليَ يُتْ  في كالم العرب : معناه أاَل أَتْلَْيتَ  يقول : إنما هو : وال

 على اْفتَعَْلَت من أَلَْوَت أي أََطقَت واْستََطْعَت كأنه قال : ال َدَرْيَت وال استََطْعَت. اتَّلَْيتَ  وال

 الكثير المال. التَِّليُ والكثير اإليمان ،  التَِّليُ و قال : الُمتالي ثعلب عن ابن األعرابّي : العرب تسمي المراسل في البناء والعمل :

ْحر ، قال : وأما التِّولَةَ  إذا عالج يَتوُل تَْوال : تَالَ  قال ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [تول] بالضم والهمزة ، فإنها  التُّولَةَ  وهي الّسِ

بكسر التاء هو الّذي يَُحبُِّب  التَِّولَةُ  وهما السحر ، قال وقال األصمعّي : التَُّؤلةو بالدَُّؤلَةَ  الداهية. أبو عبيد عن الفراء : جاء فالن

 المرأة إلى زوجها ، قال ومثله في الكالم َسْبٌي ِطيَبةٌ.

يت. شرك التِّولةوروى أبو عبيدة في حديث ابن مسعود أنه قال : والتمائم والرقى و ّكِ  ؛ ابن الّسِ

 من الناس ، أي جماعة جاءت من بيوٍت وصبيان ومال. تَُولَةٌ  د :قال أبو صاع

 .تالة ِصغاُر النَّْخل وفَِسيلهُ ، والواحدة : التَّالُ  وقال غيره :

لغة أخرى ، النَّْقُص ، وفيه  األْلتُ  قال الفراء : [21الطور : ] (َوما َأَلْتناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيءٍ )قال هللا جّل وعّز : : ألت 

  : األلت وما ِلتْناهم بكسر الالم ، وأنشد في

ة   لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريل  عريريريريريريريريري ِّ مريريريريريريريريري  ْ  بريريريريريريريريري  ثريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ  أَبريريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريريا   ِة ال أَلريريريريريريريريْ الريريريريريريريريَ َ  الريريريريريريريريّرِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ ِذ َ و جريريريريريريريريَ  ال كريريريريريريريريَ

  
 يقول : ال نقصاَن وال زيادة وأنشد قول الراجز :

ه  و  َريريريريريريريريريريريريريريْ َ ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرية  ذاِ  نريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريه  و   راهريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريَ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِ  عريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريريَ

  
اتِق هللا يا أمير المؤمنين فسمعها رجل فقال :  أي لم يَثْنِنِي عنها نَْقٌص بي وال عجز عنها ، ُرِوي عن عمر : أن رجال قال له :

 على أمير المؤمنين ، فقال عمر : َدْعه فلن يزالوا بخير ما قالوها لنا. تأِلتُ أَ 

قلت : وفيه وجه آخر ، هو أشبه بما أراد  ؟تُْنِقُصهأَ تضُع منه أتحطهُ بذلك ، أ،  تأِْلتُهُ أَ قال شمر : قال ابن األعرابّي : معنى قوله : 

 إذا يَأِلتُه أَْلتا يمينا أَلَتَه الرجل. روى أبو عبيد عن األصمعّي أنه قال :
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ْ تك  أَلَتُّكَ  َ ه هللا ، ت ول العرب :َأمْسَلفه ، كأنه ملا قال له : اتَِّق هللا ف   َنةريريريريَ   هلِل َلَما َفعلَه كذا ، معلاه َنةريريريريَ
  هلل.

، وقال أبو عمرو  باألَلت القََسُم ، يقال : إذا لم يُْعطك حقّك فقيِّده األلتوالنَّْقص ،  األَْلتُ  وروى ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال :

 العَطيّةُ الشَّْقنةُ. وهي القليلة. األُلتةواليمين الغموس ،  األُْلتَة :

 أعمالكم. فتُوِلتُوا في حديث عبد الرحمن : وال تغمدوا سيوفكم على أعدائكمو

 فإذا هم تركوها واختلفوا ، وسلمعليههللاصلىقال القتيبي : أي ال تُنِقصوها ، يريد أنه كانت لهم أعمال في الجهاد مع رسول هللا 

 إال في هذا الحديث. أَْولَت يُوِلتُ  ، ولم أسمع أَلََت يأِْلتُ ونقصوها ، يقال : الَت يَِليت ، 

معناه ال يُْنقصكم وال يظلمكم  قال الفّراء : [14الحجرات : ] (ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعماِلُكْم َشْيئاً )قال هللا جّل وعّز : : الت وولت 

لُغتان في معنى  أَلََت يَأِْلتُ و الَت يَِليتُ و قال : والقراء مجتمعون عليها ، قال : ت يليتال من أعمالكم شيئا. قال : وهو من

، وقال شمر : قال ابن األعرابّي : سمعت بعَضهم  التَه يِليته لَْيتاو أَلته يأِلته أَْلتاو َولَتَه يِلته َوْلتا النقص ، وقال أبو زيد : يقال

أي ال يأخذ فيه قوَل قائل ، أي ال يُطيع أحدا ،  ياُلت ، قال : وقال خالد بن عتبة : ال ياُلتُ   واليقول : الحمد هلل الّذي ال يُفاتُ 

اإلنساُن شيئا قد َعِلمه ، أي يَْكتُُمه ويَأْتِي بَخبٍر ِسواه ، أبو عبيد عن  يَِليتَ  فقالت : أن ؟قال : وقيل لألَسِدية : ما المدَحلَةُ 

ى عليه الَخبَر ، قيل : قداألصمعّي ، قال : إذا   .اَلتَهُ يَليته لَْيتا َعمَّ

الطور : ] (َوما أََلْتناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيءٍ )إذا نَقَصه ، قال : وقوله :  أَلَتَه يَأِْلتهو،  أالته يُليتهُ و اَلتَه يَليته وقال الزجاج :

 إذا صرفه عن الشيء ، وقال عروة بن الورد : ته يَليتهالَ  ، يجوز أن يكون من أَلََت ومن أاََلت ، قال : ويكون [21

تَهريريريريريريريرياو  ة  مريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريري ريريريريريريريريَأ اَّريريريريريريريريقُّ غريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ    ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وى   هريريريريريريريا فريريهريريي كريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريري  يريريريْ َس عريريلريريهريريريريريريريا مسريريَ فريريَّ لريريريَ  تريريريَ

  

هريريريريريريريريا لريريريريريريريريامريريريريريريريري  هريريريريريريريريا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريأعريريريريريريريريجريريريريريريريريبريريريريريريريري   قريريريريريريريري امريريريريريريريري 

  
ه  أ لريريريريريريريرييريريريريريريريريه  اَّريريريريريريريريق واَّريريريريريريريريقُّ مريريريريريريريريبريريريريريريريريتريريريريريريريريلريريريريريريريريى    فريريريريريريريريبريريريريريريريريِ

  
كلمة  لَْيتَ و،  اللِّيتَةِ  على اللِّيتُ  َصْفَحتَا العنق ، ويجمع اللَّيتَانِ  األصمعّي :الحق أُِحيله وأْصِرفه ، وقال  أُليتُ  أنشده شمر وقال :

 .ليتني في معنى ليتِيوفَعَلُت كذا وكذا وهي من الحروف الناصبة.  ليتني تمٍن ،

 ، إذا قارَب الرجُل َخْطَوهُ في َغَضب وأنشد : أَتَن يأتُِن أُتوناو،  يأتُِل أُتُوال الرجلُ  أَتَلَ  أبو عبيد عن الفراء :: أتل 

 أَراين ال  تريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريك  ال كريريريريريريريريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريريريريريريريريا

  
ل    بريريريريريريريريان  أتتريريريريريريريريِ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأ   و ال أنريريريريريريريريَه َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 .األَتَنَانو األَتالن وقد يقال في مصدره

بالنون ،  النّأاَلن هوهذا تصحيف فاضح ، وإنما  الّذي كأنه يَنهض برأسه إذا مشى يُحركه إلى فوق ، قلت : التَّأاََلنُ  وقال الليث :

وذكر الليُث هذا الحرف في أبواب التاء فلزمني التنبيه على صوابه لئال يَغتر به من ال يعرفه ، وقال : وقد أوضحت الحرف 

 في باب الالم والنون.

 إذا نقص. لَتا ثعلب عن ابن األعرابّي :: لتا 

 قلت : كأنه مقلوب من اَلَت أْو من أَلََت.

 الُمالِزُم للموضع. اللَّتيُ  األعرابّي :وقال ابن 

ا الرجَل بالحجر إذا َرَميتَه به ،  لَتَأتُ  به أي َرَمْت به ، قال وقال شمر : لَكأَتْ وبه ،  لَتأَتْ  أبو تراب ، قال األصمعّي : لَعََن هللاُ أُمًّ

ً  بِعيني لَتَأتُهو  إذا أَْحَدْدَت إليه النظر وأنشد ابن السكيت : لَتْأ

َ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراه   ه الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا أجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريؤ ه   ذي يريريريريريريريريريريريريَ يِتء الريريريريريريريريريريريريّ وء  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريَ

  
. اللّتِيُء الَمْلتِيُ و: فعيٌل من لَتأتُه إذا أصبته ،  اللّتِيءُ  قال  المْرِميُّ

 قال العجاج :

يِت  ْوتريريريريريريريريريريريَ  دافريريريريريريريريريريريَع عريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا   تريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا و بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ يت و الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريريَّ

  
 : الداهية الكبيرة. الَّتيوأراد اللُّتيا تصغير التي ، وهي الداهية الصغيرة ، 

الماِلئوها  [الُكتَّام]، واللُّتَّام  أَْوتَلُ  من الرجال الذين مألوا بطونهم ِمن الشراب ، الواحد الُوتُلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: وتل 

 من الطعام.

 املعتَّلتابب التَّاء والنون من 

 ([وا يء) ت ن]
 وتن ، تين ، تون ، يتن ، أتن ، تنأ ، نتأ ، أنت ، نأت.

 [.1التين : ] ((1ُتوِن )َوالتِ نِي َوالزَّي ْ )قال هللا جّل وعّز : : تين 

اء : وسمعُت رج تينكم قال الفراء : قال ابن عباس : هو ال من أهل هذا وَزيتُونكم ، ويقال : إنهما َمسجدان بالشام ، قال الفرَّ

 جبال الشام. الزيتونوجباٌل ما بين ُحلوان إلى َهمذان ،  التينُ  الشام ، وكان صاحب تَْفسير قال :

ْمَث وليست به. الزيتون روى المنذري عن الحراني عن ثابت بن أبي ثابت أنه قال : قال األصمعّي :  شجرةٌ تشبه الّرِ

ة عن يَمينه ، ومرة عن ِشماله وأنشد : يَتتاَونُ  اْحتياٌل وَخِديعةٌ ، والرجل التَّتاُون وقال أبو عمرو ::  [تون] ْيَد إذا جاءه َمرَّ  الصَّ

اَوَن ِ  يف األمريريريريريريريرير مريريريريريريريرين كريريريريريريريريل جريريريريريريريريانريريريريريريريري     تريريريريريريريريتريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريوَدا  ا أرِيريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريري  ِ  عريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريرييصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرِفريريريريريريريريريريَ

  
ة ولم أر هذا  التُّونُ  وقال ابن األعرابّي :  الحرفالخزفة التي يُْلعَُب عليها بالُكجَّ
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 لغته ، وأان واقف فيه أَنه  للون َأو  لزاي.
 أَن تَْخرَج ِرجال المولود قبل يديه. اليَتْنُ  أبو عبيد عن اليزيدي :: يتن 

ه ، وقالت أم تأبَّط شرا : وهللِا ما َحمْلتُه َغْيال وال َوَضعتُ  أَْيتَنَتْ  وقال غيره : تُْكَره الِوالدةُ إذا كانت كذلك ، وقد ، وفيه  يَتْنا هبه أمُّ

ه  وأَتْنا وَوتْنَا. يَتْنا لُغات يقال : وضعته أمُّ

مث وليست به. اليَتْنُون روى المنذريُّ عن الحراني عن ثابت بن أبي ثابت أنه قال : قال األصمعّي :و  شجر يشبه الّرِ

لم  الوتينُ  نِياط القلب ، وإذا انقطع الَوتين[ 46الحاقة : ] (اْلَوِتنيَ َلَقَطْعنا ِمْنُه ) قال أبو إسحاق في قول هللا جّل وعّز :: وتن 

 يكن بعده حياة.

ْلَب يجتمُع إليه البطُن أجمع ، وإليه تَْضِرُب العُُروق ، وهي الَوتِينُ  وقال أبو زيد :  .أَْوتِنة ، وثاَلثَةُ  الُوتُن ِعْرٌق يَْستَْبِطُن الصُّ

 .يَتُِن وتُونا بالمكان َوتَنَ  وقال أبو عمرو :

 .التَّانِئ تُنَّاء ، وجمع تَاِنئٌ و َواتِنٌ  ، إذا أقام به ، فهو تَنَأَ يَتْنَأَ تُنُوءا: نتأ ـ  تنأ

أراد أنَّ ابن السبيل إذا َمّر بَِرِكيٍَّة عليها قوٌم يَْسقون منها نَعمهم ،  ، عليه التَّانِئ في حديث عمر : ابُن السبيل أحّق بالماء ِمنو

 وهم ُمقيمون عليها ، فابن السبيل مارا أحق بالماِء منهم يُْبدأ به فيُْسقَى َوَظهره ألن سائرهم مقيمون ، وال يَفوتُهم السَّْقي وال

 يُْعِجلُهم السَّفَر والمسير.

 األْوَراُم. األْنتَاءُ واألَقران ،  نَاءُ األتْ  َسلَمة عن الفراء :

 ُعْضٌو من أعضائه نَتَا ومن العرب من يقول : ، قلت : نَاتِئٌ  إذا ارتفعَت ، وكلُّ ما ارتفع فهو أْنتَأُ نُتُوًءا فأنا نَتَأْتُ  وقال أبو زيد :

َ وإذا َوِرم بغير همز ،  ناتٍ  فهو يَْنتُو نتُّوا  د أبو حازم :إذا ارتفع أيضا ، وأنش اْنتَتَأ

ْأ   لريريريريريريريريريريريريِ رِّيريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم  تريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا انريريريريريريريريريريريريريْ

  
َزْأ   عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريريوَأي أهريريريريريريريريريريريريريريَذ  ه    نريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يئهم أي أَْقَطعُه ، وفي بعض الحديث كان ُحميد  أْهَذُؤه وهو السيف الَوأَى عليه أي َهيَّْجُت عليه ونََزْعُت ، نََزأْتُ  أي ِلعَِريفهم ِلِدّرِ

أْي أنه تَرَك المذاكرة ، وكان ينزل قرية على طريق  التِّنَاَوةُ  ، قال األصمعّي : إنما هي التِّنَايَةُ  بن هالل من العلماء فأخرْت به

 األهواز.

 خروج الشيء من موضعه من غير بينونة. النُّتُوءُ  وقال الليث :

ر ،  أْنتَى وقال ابن األعرابّي : َمه ،  أنتَىوأَنتَا إذا تأخَّ إذا وافق شكلَه في الَخْلق والُخلُق مأخوذ من  أَْنتَىوإذا َكَسر أَْنف إنسان فََورَّ

.  التِّّنِ
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 أي أنك تَْزَدِريه لسكوته وهو يُحاِديُك. يَْنتأ أبو عبيد عن األحمر في باب من يستَْحَضر وهو َذو تِْكراٍه يحِقُر ، وهو

أْجهُرها  النئيتَ  بمعنى واحد غير أن أَنََت يَأْنُِت أَنيتاو أََن يَئُِن أَنِيناو يَْنئُِت نَئِتا وهو الرجلُ  نَأَتَ  وقال أبو زيد يقال ::  [نأت]

 صوتا.

إذا كانت أديبةً ، وإن لم  َمْوتُونَةٌ  امرأة ؛ أبو العباس عن ابن األعرابّي : النُّوتيُّونو النَّواتِيّ  الماّلح والجميع النُّوتيُ  أبو عبيد :

 تكن حسنة.

 المخالفة. الَوتْنَةُ وُمالزمةُ الغَريم ،  الَوتْنَةُ وقال : :  [أتنـ  وتن]

 كثيرةٌ. أتُنٌ و؛  آتُنٍ  وثالثُ  أتانٌ وإذا أقام به ،  أَِتَن أُتوناو ُوتُونا بالمكان َوتَنَ  وقال الليث :

ام والجصَّاصة ونحوه. األتُون أَتُون قال :  الحمَّ

بتاءين ، قال : وهذا كما جمعوا قَّسا قََساوسة أرادوا أن يجمعوه على مثال َمهاِلبة  األَتُّون أَتَاتين وقال الفراء : َجَمعت العرب

دوا واحده مثل  .أَتَاتِينو أُتُون فكثُرت السينات فأبدلوا إحداهن واوا ، قالوا : وربما شدَّدوا الجمع ولم يشّدِ

  الّذي ال يذهُب.من المياه الدائم الَمِعينُ  الَواتِنُ  وقال أبو زيد :

الواحدة حمارة  األُتُنو، قال : وقال لي أبو موهب : الحمائر هي القَواِعد  األُتُن قاِعدة الفَْوَدج ، والجميع األتَانُ  وقال ابن شميل :

 .أَتانٌ و

ْخرةُ العظيمة تكون  أَتَانُ والمرتفعة من األرض ،  األُتنووقال أبو الدُّقيش : القواعد  ْحل الصَّ  نابتَةً في الماء وأنشد :الضَّ

   َعْتَانٌَة كَأاتِن الضَّْحِل ع ْلكوُ  
 الصخرةُ تكون في الماء ، وقيل : هي الصخرةُ التي هي في أسفل َطّيِ البئِر ، فهي تَنِي الماء. األتان وقال أبو عمرو :

 وقال األصمعّي :

يريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريريِ ة  كريريريريريريريريريريريريريَأاتن الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريِ

  
   َ عريريريريريريريريريْ َرى بريريريريريريريريريريَ تاتريريريريريريريريريوىف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ن  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَيريريريريريريريريريْ

  
 أي تُْصبُِح َعاِسرا بَِذنبها تَْخِطُر به َمراحا ونََشاطا.

كها وال يأُْخذُ فيها ، ُطولُها قَاَمةٌ في َعْرض ِمثِْله ،  أَتَانُ  وقال ابن شميل : ْخرةُ التي ال يَْرفَعُها شيء وال يَُحّرِ  أتانُ والثَِّميِل الصَّ

 الرمل دوْيبةٌ دقيقة الساقَْين.

 .أَنِيتٌ و مأنوتٌ  إذا َحسدوه فهو يَأْنِتونَهُ  الناس أَنَتَه ، وقد َمأْنوتٌ  أبو عمرو : رجل:  [أنت]

 انتهى وهللا تعالى أعلم.
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 ابب التَّاء والفاء من املعتل

 ([وا يء) ت ف]
 تفى ، توف ، فتا ، فوت ، أفت.

 ذاك أي على حين ذاك. أفّايةوذاك  تَئِفَةوذاك  تَِفئَةِ  يقال : رأيته على: تفى 

 أَْصِليّة. تَئفَّةٍ و تَِفئَةٍ  قلت : وليست التَّاء في

 أي ما فيه َعيٌب. تافَةٌ  وال تُوفَةٌ  وفي نوادر األعراب : ما فيه: توف 

 إذا َشِرَب به. أفتى قَدُح الشَُّطار ، وقد الفُتَيُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: فتا 

 ِمكيال ِهشام بن ُهبَْيرة ، واْلعَُمريُّ هو مكيال اللَّبن. الُمْفتِيُ   :شمر عن أبي حاتم عن األصمعيّ 

 قال : والُمدُّ الِهَشاِمي هو الّذي كان يتوضأ به سعيد بن المسيب.

ت  حدثنا السعدي عن أبي سعيد عن يحيى الحماني عن ابن فضيل عن ُحَصين عن يزيد الرقاشي ، عن امرأة من قومه َحجَّ

ت على أمّ  أ فيه رسوُل هللا  فمرَّ  فأخرجته ، فقالت : هذا َمكُّوكُ  وسلمعليههللاصلىَسلَمة ، فسألتها أن تُِريَها اإلناَء الّذي كان يَتََوضَّ

 .الُمْفتِيِ 

 .الُمْفتِيَ  قلت : أريني اإلناء الّذي كان يَغتسل فيه فأخرجته فَقْلُت : هذا قَِفيزُ 

َرْت وُمنعْت من اللَّعب مع الصبيان ، وقد تَفَتَّتْ  وقال ابن السكيت يقال : ِّيَْت تَْفتيةً  الجارية إذا راَهقَت فُخّدِ  .فُت

 .الفَتى فُتَيُ  ، وتصغير الفتاةِ فُتيَّةٌ  وتَْصغيرُ  فتًى ، وللغالم فتاةٌ  ويقال للجارية الَحَدثة :

من الناس  فَتِيٌ وممدود ،  الفَتَاء ، بيِّن فَتِيُ  ، ويقال : بَْكرٌ  فَتًى ، وللغالم اةٌ فت كما يقال للجارية فَتِيُ  وبَْكرٌ  فَتِيَّةٌ  للبكرة من اإلبل :

ة بيِّن  .الفُتوَّ

 وقال ابن ِعمران بن حصين :

ة   رِمريريريريريريريريريريريريَ ن هريريريريريريريريريريريريَ َذعريريريريريريريريريريريريٌة َأمسريريريريريريريريريريريريَ ُّ  ّ  مريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريَ

  
َرُِ   اِء َوالريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ قُّ  لريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريَ  هللا  َأمسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في السن وأنشد : الفَتِيِ  ممدود ، َمْصَدرُ  الفَتاء قال أبو عبيد :

ىت مريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريا   ذا عريريريريريريريريريرياَش الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
َذاَذأب    اء  و فريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  َأْوَدى الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ

  
 الفتى فِتيانا من الحيوان ، ويُجمع الفَتِيِ  في أّول البيت ومدَّه في آخره ، واستعاَره في الناس ، وهو من مصادر الفتى فقصرَ 

 .أَْفتاءٌ  في السنّ  الفتِيُ  ، ويجمع فُتُواو

 .فَتَُو يَْفتُو فتَاءً  الشَّابُّ والشابّةُ والِفعل الفَتِيَّةو الفَتِيّ  وقال الليث :

 .الفتاةِ فَتياتٌ  وجمع األَفتاء وقد يُجمع على فِتيانو الفتى فِتيةٌ  ويقال : فعل ذلك في فَتائِه ، وجماعة

 الشاّبِ والَحدِث ، إنَّما هو بمعنى الكامل الجْزل من الرجال تَدلُّك على ذلك :بمعنى  الفتى قال القُتيبي : ليس
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 قول الةاعر :
ة   مريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريِ ال  كريريريريريريريريريريريريلِّ مريريريريريريريريريريريري    ن الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريىت محريريريريريريريريريريريريََّ

  
بريريريريريريريريريرياِن   م الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَّ س الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريْ

  
 وقال ابن َهْرمة :

َرَف الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريىت  ْ رك  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  ردا ه و قريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريري 

  
وع    ْرقريريريريريريريري  ه مريريريريريريريريَ مريريريريريريريرييصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ   قريريريريريريريريَ ٌق وجريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريَ

  
 وقال األسود بن جعفر :

ّرِقريريريريريريريريريريوا عريريريريريريريريريريَ  ُّيريريريريريريريريريري   يف فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرياأب  فريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري   طريريريريريريريريريوِل  ِدي   بريريريريريريريريريْ ال وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريتريريريريريريريريريْ

  
 وقبله :

ى  يريريريريريريريَه   اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريَ ْوف  لريريريريريريو بريريريريريريريَ  يف  ِل عريريريريريريَ

  
وَّاد  َوأَب الريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  وجريريريريريريريريري    مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريَ

  

ّزهريريريريريريريريم  عريريريريريريريريِ وا األرَ. الريريريريريريريريفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء لريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريتريريريريريريريريخريريريريريريريريتَّ

  
ادو    يريريريريريريريريريريريزيريريريريريريريريريريري   رافريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريرُّفريريريريريريريريريريريَّ

  
 .اإلفتاء توضعان موضع أَفتَى اسمان من فَتَْوىو فُتْياو،  اْستفتيتَه فأفتاني إفتاءً والرجُل في المسألة  أفتى ويقال :

 مسألته إذا أََجْبتُه عنها.في  أفتيتُهوفالنا في رْؤيا رآها ، إذا َعبَْرتَها له ،  أَفتيتُ  ويقال :

 معناه تحاكموا. ، إليه تَفاتوا في الحديث : أن قوماو

 قال الطرماح :

ِ ي   َ َق مريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريَ ْخ بريريريريريريريريريفريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياء أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أنريريريريريريريريريِ

  
فريريريريريريريريريريايت و    مريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريُر ، وهريريريريريريريريريريم أهريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ

  
، وهو الشاب الحدث الّذي شب وقَِوَي فكأنه  الفتيِ  تبيين المشكل من األحكام ، أصله من الفُتْياو اإلفتاء أي التحاكم ، وأصل

ي ما أشكل ببيانه ، فيشب ويصير  إذا أحدث حكما. أفتى المفتيوقويا ،  فَتِيا يُقّوِ

جوه فغََزاهم وأجالهم قال ابن الكلبي : هؤالء قوٌم من بني َحنَظلَةَ. َخطَب إليهم بعُض الملوك جاريةً يقال لها : أّم َكهْ  ف فلم يَُزّوِ

 َعْن بالدهم.

 وقال أبوها :

كريريريريريريريريريريرياَ  املريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريوك  ه  نريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريه  أَبريريريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ن متريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريري   أليّنِ امريريريريريريريريريريريريرٌ  مريريريريريريريريريريريريِ

  

م   لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريِ َُ وأَقريريريريريريريريريريريريريْ  أَبريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريا

  
رْ و   لريريريريريريريريكريريريريريريريريح  الريريريريريريريريعريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريرُّ بريريريريريريريرين مسريريريريريريريري   هريريريريريريريريل يريريريريريريريري 

  
 َسْلُهْم.أي [ ـ 11الصافات : ] (فَاْستَ ْفِتِهمْ ) وقوله تعالى :

 .فتاةٌ  ولألمة فتًى ويقال للعبد

 (.ِلفتيته)وقُِرىء ـ  : أي لممالكيه (َوقاَل ِلِفْتيانِهِ )

 .«فَتاتِيو فتايَ  ال يَقولَنَّ أحدكم عْبدي وأَمتِي ، ولكن ِليَقُلْ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبي و

ى هللا جّل وعّز صاحب موسى الّذي صحبه في   ألنه كان يخُدمه في سفره. فَتاهُ  البحر ،وسمَّ

 وقال أبو إسحاق في قوله تعالى :
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تَ ْفِتِهْم ) دُّ َخْلقاً أَ فَاس  ْ  ؟أي فاسريريريأهلم سريريريؤال ت رير أهم أ ريريري   ل ا من األمم السريريريالفة [11الصريريريافا  : ] (ُهْم َأش  َ
.أي يسألونك  [176اللساء : ] (َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل هللاُ يُ ْفِتيُكمْ )وقوله :   سؤاَل َتعلُّم 

 [.85 يوسف :] (اَتلِل تَ ْفتَ ُؤا َتْذُكُر يُوُسفَ ) ومن مهموز هذا الباب قول هللا جّل وعّز :

أفعلُه ، وما بَِرْحُت أفعلُه ، قال : وال يُتكلَّم بهّن إال مع الَجْحد ، قلت : وربما  فَتئتُ  قال ابن السكيت يقول : ما زلُت أْفعَلُهُ وما

 .(اَتلِل تَ ْفتَ ُؤا َتْذُكُر يُوُسفَ ) العرب َحْرف الجحد من هذه األلفاظ ، وهو َمْنِوٌي كقول هللا جّل وعّز :َحَذفت 

 .فَتأْتُ  وما فَتئتُ  أذكره أي ما ِزلت ، وهما لغتان ما فَتأتُ  وقال أبو زيد : ما

ُ  من األمر فَتِئْتُ  « :نوادر األعراب»بالواو ، وفي  ةِ الفتُوَّ  وأجمعوا على فتَُو يَْفتُوُ و فَتِئ يَْفتِئ وقال الفراء : يقال : إذا نَِسيتَه  أَْفتَأ

 أْفتأتُ  ، يقولون : ما فَتِئْتُ  ، وقيٌس وغيرهم يقولون : أَْفتَأْتُ  واْنقََدْعَت عنه ، وَرَوى ابن هانىء عن أبي زيد قال : تميُم تقول :

ً  أذكُره ، فَتِئتُ  ، وذلك إذا كنت ال تَزاُل تذكره وما إْفتَاءً  أذكره  .أَفتأُ فَتْأ

 ، ويقال : فَائِتٌ  ، وهو َمفُوتٌ  فأَنا فاتني ، وهو من قولك : َمفوتٌ  والمفعول به فَائتُ  فهو فاَت يفوُت فَْوتا قال الليث :: فوت 

 .تَفَّوتٌ و تَفَاوتٌ  ، كما يقال : بَْوٌن بائٌِن ، وبينهم فَْوٌت فَائِتٌ  بينهم

تٍ )من  وقُِرئ : [.3الملك : ] (ما َترى يف َخْلِق الرَّْْحِن ِمْن َتفاُوتٍ )قال هللا جّل وعّز :  ، واألول قراءة أبي عمرو ،  (تَفَوُّ

يُّ : ِمنْ  تٍ  وقال قتادة : المعنى من اختالف. وقال السُّّدِ : هما ِمْن َعْيٍب ، يقول الناظر : لو كان كذا كان أحسن ، وقال الفراء  تَفَوُّ

 بمعنى واحد.

 [51سبأ : ] (َوَلْو َترى ِإْذ َفزُِعوا َفَّل فَ ْوتَ )التباعد وقوله تعالى :  التفاوتومن اختالف واضطراب ،  (ِمْن َتفاُوتٍ )وقيل : 

 ؟عليه في بناتِه يُفاتُ  مثليأعليه في رأيه أي سبقه ومثله قوله :  افتات قال ابن عرفة : أي لم يسبقوا ما أريد به ، وقد

ت في الحديث أن رجالو اْرُدد على ابنك فإنما هو »فذكر ذلك له فقال :  وسلمعليههللاصلىعلى أبيه في ماله فأَتَى أبوه النبيَّ  تَفَوَّ

 .«سهم من كنانتك

تَ  قال أبو عبيد قوله : أباه بمال نفسه فوَهبَه وبَذَّره فأمر النبي األب  فات ، وتَفَعَّل منه ، ومعناه أن االبن الفَْوت مأخوذٌ من تَفَوَّ

 على أبيِه بِماله ، وقال أبو عبيد : وكلُّ من أحدَث دونك شيئا فقد يَفتاتَ  بارتجاع المال ورده إلى ابنه ، وأعمله أنه ليس لالبن أن

 عليك فيه ، افتاتو فاتك
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 ت  امرأأب :وقال معن بن أوس يَعا
ريريريريريريريريريريٌ   ٌر قريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريإن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَح مريريريريريريريريري 

  
فريريريريريريريريريريريريريريايت و   ْن تريريريريريريريريريريريريريري  ِك  ملريريريريريريريريريريريريريريالمريريريريريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 َمالمي إذا أصبحت فََدعيني ونَْومي إلى أن تُصبحي. يَفُوتُك وال أَفوتك أي ال

بير ، و َجْت عائشة رحمها هللا تعالى ، ابنةَ أخيها عبِد الرحمن وهو َغائٌِب من المنذر بن الزُّ ا رجع من غيبته قال : أمثِليزوَّ  فلمَّ

 نَِقَم عليها نكاَحها اْبنَتَه ُدونَه. ؟عليه في بناته يُفتَاتُ 

  وَرَوى األصمعّي بيت ابن مقبل :

رِي  يريريْه   ريريريريريريريريريريريريريرييخريريا قريري  َوَهى َبصريريريريريريريريريريريريريريَ    م رُّ أْمسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ري و   ِث مريرين عريري مريري  عريريريريريريريْ  افريريتريرييريريريريريريريَه مريريريريريريريا د وَن يريريوُِ الريريبريريريَ

  
بأمره أي مضى عليه ولم يَْستَِشْر أحدا ، لم يَْهِمْزه  اْفتاتَ  ، الفراُغ يقال : االفتياتُ و ، قال : الفَْوتِ  قال األصمعّي : هو ِمن

 وذلك إذا قال عليك الباطل. تِئتٌ ُمفْ  : وهو رجل افتئاتا الرجُل َعليّ  اْفتأَتَ  األصمعّي. وروى ابن هانىء عن أبي زيد :

 : أي استبّد علينا برأيه ، جاء به في باب الهمز. يَْفتَئِتُ  فالٌن علينا اْفتَأَتَ  « :المنطق»وقال ابن شميل في كتاب 

ذا الحرف وقال ابن السكيت في باب الهمز : اْفتأَت بأمره إذا استبدَّ به ، قلت : وقد صحَّ الهمز عن ابن شميل وابن السكيت في ه

الحمد هلل  أنا ، وقال األعرابّي : فُتُّهوكذا أي سبقني ،  فاتنيوَمْوُت الفَُجاءة ،  الفَواتِ  ، وما علمت الهمز فيه أصليا ، وَمْوتُ 

 ، ذكره في الالم والتاء. ياُلت وال يُفَاتُ  الّذي ال

 قال رؤبة :: أفت 

    ذا بلا   األْرمَسِاِ األ ْفِه  
 التي عندها من الصبر والبقاء ما ليس عند غيرها كما قال ابن األحمر : األُْفتُ  األعرابّي :قال ابن 

   كَأيّنِ مل أقْل عاج  ألَْفه   
بكسر الهمزة فال  اإلفت الكريم من اإلبل انتهى. رأيته في نسخة قُِرئت على شمر إذا بنات األرَحبِيِ  اإلْفتُ  وقال أبو عمرو :

 طأ.هو لغة أَو خأأدري 

 ابب التَّاء والباء

 ([وا يء) ت ب]
 توب ، تبا ، بيت ، أبت ، أتب ، تأب.

 إذا َغزا وَغنَِم وَسبَى. تبا ثعلب عن ابن األعرابّي ::  [تبا]

اُب يتوبُ  ، وهللا َمتاباو يَتوُب تَْوبَةً  الرجُل إلى هللا تابَ  قال الليث :: توب  إلى هللا ، وقال هللا جّل  تَائِبٌ  على عبده ، والعبد التَّوَّ

هللا عليه ، أي عاد عليه  تَابَ وعاد إلى هللا ورجع وأناَب  تَابَ  ، قلت : أصل التَّْوبةَ  أراد [3غافر : ] (َوقاِبِل الت َّْوبِ )وعّز : 

يعاً )بالمغفرة ، وقال جّل وعّز :   أي عودوا إلى [31النور : ] (َوُتوبُوا ِإىَل هللِا مجَِ
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ه  عليه اسريريريريريتتْبه  و  ليه من ذنبه ،  اتب على عب ه بفضريريريريريله  ذا التّواب يتوب هللاطاعته وأنيبوا و  فالان أي َعَرضريريريريريْ
فاألصريريريريريريريريريريريل و َ بة ، وليس من هذا  اإلت اب  و  التريَُّؤبة   ممَّا اق ف ، أي الرجوع واللَّ ُ على ما فريَر  مله ، وأمَّا التوبةَ 

 الباب وسأفسره يف موضعه.
َعِلَم هللاُ )أي رجع بكم إلى التخفيف ، وقوله تعالى :  [20المزمل : ] (َأْن َلْن ُُتُْصوُه فَتاَب َعَلْيُكمْ َعِلَم )وقوله تعالى : 

ُتْم ََتْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم َفتاَب َعَلْيُكمْ  أي  (فَ ُتوبُوا ِإىل ابرِِئُكمْ )أي أباح لكم ما كان ُحِظر عليكم  [.187البقرة : ] (أَنَُّكْم ُكن ْ

 إلى ربه. يتوب من الناس هو الّذي التوابوعلى عباده ،  يتوب من صفات هللا تعالى هو الّذي (الت َّوَّابُ ) ى خالقكم. وارجعوا إل

 رأسا الضرع من الناقة. التَّْوأبانيان عمرو عن أبيه ::  [تأب]

 قَاِدَمتا الّضرع ، وقال ابن ُمقبل : التَّْوأبانيَّان أبو عبيد عن أبي عمرو :

ة  فريريريريريريريريمريريريريريريريريرَّْ  عريريريريريريريري يريريريريريريريريَّ رّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريى أطريريريريريريريريراِف هريريريريريريريريِ

  
ال  لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريوَأ نريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريان مل يريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي لم يَظهرا طهورا بَيِّنا ومنه قول اآلخر : يتَفْلفال قال : لم

   َطَوى أ مَّهاِ  ال َّرِّ مسىت كَأَنا َفالِفل 
 ليست أصلية. التوأبانيين أي لصقت األْخالُف بالضرة ، فصارت كأَنها فاَلفُِل ، قلت : والتاء في

كل هذا في ِشدَّة الحّرِ ، وقال شمر :  َمْحتةٌ و َمْحتٌ و،  َحْمتةٌ و َحْمتٌ  ، وكذلك ، أَْبتَةٌ  وليلة أْبتٌ  أبو عبيد عن الكسائي : يومٌ : أبت 

 وأنشد : أَبَت يَأْبُِت أَْبتا يقال :

   ِمن ساِفعا   وهجت  أبِه  
البَقيَرةُ ، وهو أن يُؤخذ بُرٌد فيَُشقَّ ثم تلقيه المرأة في ُعنُقها من غير كمين ، وال جيب  إلتْبُ ا أبو عبيد عن األصمعّي :: أتب 

داُر والشَّْوَذُر. اإلتبُ  وقال أحمد بُن يحيى : هو  والِعْلقَةُ والّصِ

ْعتها ِدرعا ، واالسمُ  تأْتِيبا الجارية أتَّْبتُ  أبو زيد :  اإلتْب إذا لَبَِستْ  ُمْؤتَتِبَةٌ  الجاريةُ فهي ائتتبتوَ ،  اآلتابُ  والجميع اإلتبُ  : إذا َدرَّ

 الِمْشَمل. الِمئتَبُ  ، وقال ابن األعرابّي :

 الرجُل إذا َسِهَر الليَل كله في طاعة أو َمْعصية. باتَ  سلمة عن الفراء :: بيت 

فالٌن إذا نام فقد أخطأ ، أال ترى أنك  بات أصنُع كذا وكذا ، قال ومن قال : بِتُ  ُدُخولُك في الليل ، تقول : وتَةُ البَْيتُ  وقال الليث :

 ؟أنظر إليها فكيف نام وهو ينظر إليها بِتُ  أُراِعي النجوَم ، معناه بِتُ  تقول :

 ، أي أتاهم في َجْوِف الليل. بَيَاتا صالحةً وأتاهم األمر باَت بَْيتُوتَةً و إباتَةً  هللاُ  أَباتَكَ  ويقال :

 يَجوز أن يَْجِرَي ، َمجرى نام ، وأن يَْجِري َمْجرى كان ، قاله بَاتَ  قال ابن كيسان :
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 يف  ب كان وَأ واهتا ، ما ُّال وما انفك وما فىتء وما بر .
ُهْم َغْْيَ الَِّذي )وقال الفراء في قوله تعالى :   معناه غيَّروا ما قالوا وخالفوا. [81النساء : ] (تَ ُقولُ بَ يََّت طائَِفة  ِمن ْ

 (.غير الّذي تقول بَيََّت ُمبَيِّتٌ )وفي قراءة عبد هللا : 

ر فيه أو ِخيَض فيه بِلَْيل  [108النساء : ] (ِإْذ يُ بَ يِ ُتوَن ما ال يَ ْرضى ِمَن اْلَقْولِ )وقال الزجاج في قول هللا جّل وعّز :  كل ما فُّكِ

 بليل بمعنى واحد. بُيِّتَ و، ويقال : هذا أمٌر ُدبِّر بليل  تَ بُيِّ  فقد

 العُدوُّ إذا جاءهم ليال. بَيَّتهموفيه ،  يُبَات ألنه بيتا سمي البيتوأي ليال ،  [4األعراف : ] (َفجاَءها أبَُْسنا بَيااتً )وقوله تعالى : 

 أي ليال. بَيَاتا أي ليُعوقِعَنَّ به لَيُبَيِّتُنَّه وقوله :

 أي ما يَُدبِّرون بالليل. (ما يُ بَ يِ ُتونَ )وقوله : 

 ؟بالَوِصيفِ  البيتُ  في الحديث أنه قال ألبي َذّرِ : كيف نَْصنَُع إذا ماَت الناس حتى يكونو

 ، وذلك أن مواضع القبور القَْبرَ  بالبيت مساكَن الناس ، ألنها عنَد فُُشّوِ الموِت تَْرُخص ، وإنما أراد بالبيت قال القتيبي : لم يُِردْ 

 تَِضيُق عليهم فَيَْبتاعون كل قبٍر بوصيٍف ولهذا ذهب حماد في تأويله.

يِ ُتونَ )لَْيلٍة أي ما ِعنده قُوُت ليلٍة ،  بِيتَةُ ولْيلٍَة  بِيتُ  ويقال : ما عند فالن رون  [81النساء : ] (َوهللاُ َيْكُتُب ما يُ ب َ أي يَُدبِّرون ويُقَّدِ

 من السوء.

 لَْيلٍَة من القُوِت. بِيتُ  ليلةً أي ليس له يستبيت ، وفالٌن ال المْستَبِيتُ  لب عن ابن األعرابّي : يقال للفقير :ثع

 قَْصُرهُ. بَْيتُهوالرجِل داُرهُ  بَْيتُ و،  بيٌت لبيتٍ و،  بيتا لبيتٍ و يَْبَت بَْيتَ  سلمة عن الفراء : هو جاري

ْر خديجةقول جبريل للنبي عليهما  ومنه فٍة ، وسمعت  ، من قََصبٍ  بِبَْيتٍ  الصالة والسالم : بَّشِ أراد بّشرها بِقَْصٍر ِمن لُْؤلَُؤة ُمَجوَّ

د في  بَيُّوتِ  أعرابيا يقول : اسقني من قاء حتى بََرَد فيه ليال ، وكذلك الماُء إذا بُّرِ قاِء ، أي من لَبَن ُحِلَب لَْيال وُحِقَن في الّسِ الّسِ

 .بَيُّوتٌ  يال :المزادةِ ل

وَن. بَيَاتا فالٌن بني فالٍن أي أَتاهم بَيَّتَ  ويقال :  فََكبََسهم وهم غارُّ

 وقاله األصمعّي ، وأنشد : بالبيتِ  ثعلب عن ابن األعرابّي : العرب تَْكنِي عن المرأة

ُْ بريْيه       َأِكرَبٌ َغتََّين َأ
 ثم ِمَظلَّة إذا َكبَُرت عن البيت ، وهي تسمى بَْيتٌ  َشعَر ، فإذا كان أكبر من الِخباء فهوَصغير من ُصوف أو  بَْيتٌ  قال : والِخبَاءُ 

قا. بيتا  أيضا إذا كان ضخما ُمَروَّ

 ، أَبَاتُ و أَبيتُ  أَخبرني المنذرّي عن أبي العباس عن ابن األعرابّي : العرب تقول :



5065 

 

ُ  ، وَأعيف  وَأعاف  وَأِ يل  الَغْيَث بَِلامِسَيِتكم ، وَأ ال  لغة ، وأُّيل  وَأِصي   وَأَصاد  ، وَ و   وَ ا   ، وَي  وُ  وَي َ  ا
.  أَقول ذلك يري ون : أَُّال 

 قال : ومن كالم بني أسد : ما يَِليُق بكم الَخْيُر وال يَِعيُق إتْباع.

ج ،  يَبيُت بيتا الرجلُ  بات وقال ابن األعرابّي : جمع الجمع ،  بُيُوتات ثم يُجمعُ  البيوتُ  والجميعالعرب َشرفُها ،  بَْيتُ وإذا تزوَّ

 تميم في بني َحْنَظلة أي شرفُها. بَْيتُ  ويقال :

 : وسلمعليههللاصلىقال العباس يمدح النبي و

ن  ن  مريريريريريريِ مريريريريريريِ يريريريريريريْ ك املريريريريريريهريريريريريريَ تريريريريريريري  يريريريريريريريْ َوى بريريريريريريريَ تريريريريريريريَ  مسريريريريريريىت امسريريريريريريْ

  
ق    هريريريريريريريريا الريريريريريريريريلريريريريريريريريُّ ريريريريريريريري  اَء  ريريريريريريريريتريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ِ َف عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريِ

  
ي أبيات من البَْيتو،  بيتا أعلى خندفَشَرفَه العالي جعل في  ببيته أراد ْعِر ُسّمِ ُجِمع  َكبيتٍ  ألنه كالم ُجِمَع َمْنظوما فصار بيتا الّشِ

 .(اْلَكْعَبَة : اْلبَ ْيَت احْلَرامَ )من ُشقٍَق وِكفَاٍء وِرَواٍق وُعُمٍد ، وَسّمى هللا جّل وعّز 

فسمى َسِفينَتَه التي ركبها أيام  [28نوح : ] (َمْن َدَخَل بَ ْيِِتَ ُمْؤِمناً َربِ  اْغِفْر ِل َوِلواِلَديَّ َولِ )وقال نوح حين دعا ربه : 

َمضروبا ، وقد نَقَل إليه ما يحتاجان إليه من آلٍة  بْيتا إذا أَْعَرَس بها وأدخلها بَْيتا ؛ ويقال : بنى فالن على امرأته بيتا الطوفان :

 وفِراش وغيره.

 ابب التَّاء وامليم

 ([وا يء) ت م]
 ، توم ، أتام ، يتم ، أتم ، أمت ، موت ، متى ، وتم. (أتام)تيم 

ي التَّْيمُ  قال أبو عبيد :: تيم   .ُمتَيَّم العَْقل من الهوى ، وهو رجلٌ هللا ، وهو َذهاُب  تَْيمُ  أن يَْستَْعبُِده الهوى ، ومنه ُسّمِ

 ذهاب العقل وفساده. التَّْيمُ  وقال ابن السكيت :

 بهّن وأنشد : َمتِيمٌ وبالنساء ،  ُمتَيَّمٌ  ، فهو تَاَمتْه تتِيُمهُ تَْيماو تُتَيِّمه فالنةُ فاُلنا تَيَّمتْ  وقال األصمعّي :

ْه  عريريريريريريريَ لريَ ْه ف ؤاَدك لن حَيْز نريريريريريريريَك مريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَتمريريريريريريريَ

  
اانَ   بريريريريريريريَ يريْ ِل بِن  ريريريريريريريريريريريريريريَ َ ى نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِء ب  ذ هريريريريريريريْ  ِ مسريريريريريريريْ

  
 ألنه يَُضلُّ فيها. تَْيماء المَضلَُّل ، ومنه قيل للفالة : المتَيَّم وقال غيره :

 : فالةٌ واسعةٌ. التَّْيَماءُ  شمر عن ابن األعرابّي :

 َماَء بها من األَرِضين ، ونحو ذلك. التي ال التَّْيَماءُ  وقال األصمعّي :

 .«لصاحبها التِّيَمةُ وشاةٌ ،  التِّيعَةِ  في»ِلوائِل بن ُحْجر كتابا أَْملَى فيه :  وسلمعليههللاصلىقال أبو َخْيرة : َوَكتََب رسول هللا 

 رى ، ويقال : إنها الشاة تكونيقال : إنها الشاة الزائدة عن األربعين حتى تبلغ الفريضة األخ التِّيمةُ  قال أبو عبيد :
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 لصامسبها يف ملزلِه حَيَْتِلبها وليسْه ِبساِئمة  ، وهي من الغلم الرَّ ئ .
 المرأةُ. اتَّامتوالرجُل  اتَّام قال أبو عبيد : وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها ؛ فيقال عند ذلك : قد

 وقال الحطيئة :

ُ  جريريريريريريريريريريريريريريريارأب   ِل ألي   ا تريريريريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   راهريريريريريريريريريريَ ا قريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريون هلريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .تِيمتَها يقول : ال تحتاج إلى أَْن تَْذبح

 تُْذبح من غير َغَرٍض ، يقول : التِّيمةُ  أن يْشتَِهَي القوُم اللَّحَم فيذبحوا شاة من الغنم فتلك يقال لها : االتِّيامُ  وقال أبو الهيثم :

 ألن اللحم عندها من عندهم فتْكتَفي وال تحتاج إلى أن تذبح شاتها. تَتَّام فجارتهم ال

 أن تُذبَح اإلبُل والغَنَُم لغير ِعلَّة. االتّيام وقال ابن األعرابّي :

 وقال العََماني :

ا امريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريارأِب أن تريريريريريريريريريريريريريريريَ ف  لريريريريريريريريريريريريريريِ  َ ْنريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريْ و   َوُ ونريريريريريريريريريري  ر  الريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ ي مسريريريريريريريريريامريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريِ

  
 أي نُطِعُم السوداَن من آل حاٍم.

 الشاةُ يذبحها القوُم في المجاعة حيَن يُصيُب الناَس الجوُع. التِّيمةُ  أبو زيد :

 إذا تََخلَّى من الناس. تاموإذا َعِشَق ،  تَامَ  وقال ابن األعرابّي :

 ، وهذا تَْوأَمان قال ويقال : هما .ِمتْامٌ  فإذا كان ذلك من عادتها قيلالمرأة إذا ولدت اثنين في بطن ،  أَتْأََمتِ  وقال ابن السكيت :

 .توآمٌ و تَوائمٌ  ، والجميع توأَمةٌ  ، وهذه توأمٌ 

 وأنشد قول الراجز :

  ُ هريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريو  عريريريريريريريريريريريري  ْه لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا وَدمريريريريريريريريريريريريْ الريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريَ

  
   ُ ا يتريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريرية  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري ُّر  ذ َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

 على الذين ار لوا السالُ 

 وقال :

عْ  ريريريريريريريريريالٌ  مريريريريريريريريرين  ان أيريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِل نريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَْ

  
   ُ ؤا ن تريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري   َن  ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريا ونريريريريريريريريريريريريريَ

  
 في الجمع َغنَم ُربَاٌب وإبٌل ُظَؤاٌر. تُؤآم قال : ومثل

من َمراكب  التَّوأََماتُ وِمن قداح الميسر هو الثاني ، وله نَِصيباِن إن فاز وعليه ُغْرُم نَصيبين إن لم يَفُْز ،  التَّْوأَمُ  وقال اللحياني :

 .تَْوأَمة النساء كالمشاِجَر ال أظالَل لها واحدتها

 وقال أبو قِالبة الهذلي يذكر الظَّعُن :

اِ  كريريريريريمريريريريريريريا ْوأَمريريريريريريريَ َح بريريريريريني الريريريريريتريريريريريريَّ وانريريريريريِ ا جريريريريريَ فريريريريريريريّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وَع   فَّ الريريريريو قريريريري  َرِب اَّريريريريريريرياين صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُ  املةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  محريريريريريريريََ

  
من الوئام  توأم في جميع ما ذكرُت األصل فيه َوْوأٌَم فقلبت الواو تاًء ، كما قالوا : تَْولج ِلِكناس ، وأصله َوْولَج وأصله التَّوأَمو

 وهي المقاربة والموافقة.

ماكان والفَرقَدانَ  تَوائمو  النجوم الّسِ
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 واللسراِن وما أ بهها.
  قول الفرزدق :وقيل في 

ني قريريريريريريريْ  َمضريريريريريريريريريريريريريريريريى  فريريَ ل  ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا والريريلريريَّيريريريريريريريْ  َأاتين هبريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريه    َوائريريريِ ْه تريريريريَ َولريريريريريريريَّ ْ  تريريريريَ ف  قريريريريريريريَ ر  يف ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ امريريريِ  أ قريريريريريريريَ

  
 النجوم كلها ، سميت بذلك ِلتشابهها ، أي كواكب النِّْصف الماضي من الليل ، ويقال للمفازة إذا كانت بعيدة : بالتوائم قيل : أراد

 .ِمتْآم

 األعرابّي : معناها أنها تهلك سالكها جماعة جماعة.قال ابن 

 ، ألنها تُِري الشخَص شخصين. ِمتْآمٌ  وهي

 .تُوَمةٌ  : اللؤلؤ ، والواحدة التُّومُ  أبو عبيد :: توم 

 واللَِّطيَمةُ. التَّؤاِميَّةُ و التُّومةُ ووقال أبو عمرو : هي الدُّرة 

ي بَْيَض النعام  تشبيها بتُوم اللؤلؤ ومنه قوله : التُّوم قلت : والعرب تَُسّمِ

   به التُُّو يف أ فحوصة يَتَصيَّح  
ة يصف نباتا وقع عليه الطَّلُّ متعلَّق من أغصانه كأنه الدُّرُّ فقال :  وقال ذو الّرمَّ

ٌف كريريريريريريريأن الريريلريريريريريريري ى والةريريريريريريريريريريريريريريريريمريريس  مريريريريريريرياتريريعريريريريريريريةٌ   ومسريريْ

  
وُ    ه الريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريُّ َ  يف أفريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريِ   ذا تريريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ر  تومة الواحدة التُّوموأفنانه : أغصانه الواحد فنن تَوقد أنار لطلوع الشمس عليه ،  ة تعمل من الفضة ، هكذا فُّسِ وهي مثل الدُّرَّ

 في شعر ذي الرمة.

 : القُْرُط. التُّومة وقال الليث :

يت : قال أيّوب وِمْسَحُل اْبنا َربداء ابنة جرير : ي قصيدتيه اللتين مدح فيهما عبد العزيز بن كان جرير يَُسمِّ  وقال ابن السّكِ

 َمْروان وهجا الشعراء ، إحداهما :

لريريريريريريريريري ئريريريريريريريريريي  ْربريريريريريريريريرية  وتريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريغريريريريريريريريري  ن ا ريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريريَ

  
زائريريريريريريريريي و   تريريريريريريريرينْي عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريه  بريريريريريريريريرامريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 واألخرى :

     َصامِساَّ َداَن الرَّوا   فِستَا 
 .التُّوَمتْين كان يسميهما

ِخهما بِعَنبر» أنه قال للنساء : وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  .«تعِجز إحداكن أَْن تتِخذ َحْلقَتين أو توأَمتين ِمن فضة ثم تلَّطِ

نسبها  تَُؤامية شبَّهها بما يَُسّوى من الفضة كاللؤلؤة المستديرة تجعلُها الجاريةُ في أذُنيها ، ومن قال : تومةً  قلت : من قال ِللدُّرة :

تان لألذنين إحداهما تَْوأَِميَّةٌ  وهي قََصبةُ ُعَمان ، ومن قال : امتُؤَ  إلى  األخرى. تَْوأَمةٌ  ، فهما ُدرَّ

 من قبل األب في بني آدم ، وقد اليَتيمُ و،  اليَتيم حتى يَْبلَُغ ، فإذا بَلََغ زال عنه اسم يتيمٌ  الّذي مات أبوه فهو اليَتيمُ  قال الليث :: يتم 

 هللا. أَْيتَمه وقد يَتِم يَْيتَُم يُتْما

 ، ولقد يتيما هللا ، وُحكيت لي : ما كان أَْيتمه وقد يَتِم يَْيتَم يُتما قال الفراء : يقال :
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َتم    .أيتاٌُ و  الَيتيم يَتاَمى و ع يريت م يرييريْ
 إيَّاهم. اليُتْمِ  بعد بلوغهم وإيناِس ُرشِدهم للزوم يتامى سماهم [2 النساء :] (َوآُتوا اْلَيتامى َأْمواهَلُمْ )وقوله تعالى : 

 أبي طالب ألنه ربَّاه. يتيمُ  بَْعَد ِكبَره : وسلمعليههللاصلىكما قالوا للنبي 

ْملة المنفردة قال : وكل ُمنفرد وُمنفردة عند العرب اليَتيمةُ  وقال األصمعّي :  .يَتيمةو يَتيمٌ  : الرَّ

 ، ألنَّه يُتغَافُل عن بّره. اليتيم يتيما وبه يُسمى : الغفلة قال : اليتْمِ  وقال المفّضل : أصل

 ألن البّر يْبِطىء عنه. اليَتيمُ  اإلبطاء ، ومنه أُخذ اليُتْمُ  وقال أبو عمرو :

 في البهائم من قِبَل األّم ، وفي الناس من قِبِل األِب. اليُتْم وقال األصمعّي :

 األعرابّي :وقال شمر : أنشدني ابن 

يريريريريريريريريريريريريَّ   اطريريريريريريريريريريريريَم  يّنِ هريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريٌك فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريرييريريريريريريريريريم  و   ي كريريريريريريريريريلُّ الريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء يريريريريريريريريريَ َزعريريريريريريريريريِ  ال  ريريريريريريريريريَ

  
ُف من الصَّْعب إلى الَهيِّن ال من الهيّن إلى  يَتيمٌ  قال ابن األعرابّي : أراَد كلَّ ُمْنفَِردٍ  ْفُت وإنما يَُصحَّ ، قال ويقوُل الناس : إني َصحَّ

 الصعب.

لهذا ـ  يتيم ، وكان المفضل ينشد : كل النساء اليُتْم ما لم تتزوج ، فإذا تزوجْت زال عنها اسم يتيما المرأة تُْدَعىوقال أبو عبيدة : 

 المعنى.

 أبدا ، وأنشد : اليُتْم ال يزول عنها اسمُ  يتيمة وقال أبو سعيد : يقال للمرأة

 يريْلِكح  األرامَل اليتامى  وَ   
 َمْشيَخة للشيوخ ، وَمْسيَفة للسيوف. ، وهذا جمع على َمْفعَلة كما يقال : يَتاَمى أي في َمْيتَمةٍ  وقال ابن شميل : هو من

إذا التقى مسلكاها ،  أَتومٌ  من الُخَرز أن يَْنفَتِق ُخْرَزتاِن فتَصيرا واحدة ، ويقال : امرأةٌ  األَتْمُ  الحراني عن ابن السكيت قال :: أتم 

 أي إبطاء. يَتَمٌ  وال أَتَمٌ  قال ويقال : ما في َسْيِره

 المأتم إذا جمع بين شيئين ، قال : ومنه سمي أَتََم يَأْتِم من النساء الُمْفَضاةُ ، قال : وأصله من األَتُومُ  وقال خالد بُن يزيد :

 .أَتَِم يَأْتَمُ وَ  أَتََم يَأْتِم الجتماع الناس فيه. يقال :

 النساُء يَْجتَِمْعَن في فرح أو حزن ، وأنشد : : الَمأتَمُ و، قال :  أَتَِم يأتَم ِمنْ  َمأْتَمٌ وقال : 

   يف َمأوَ  م َهجَِّر الرَّوا  
 وقال ابُن ُمْقبل في الفَرج :

هريريريريريريريريرياو  عريريريريريريريريري  ور  مريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريِ ى مسريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ أوَ  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريري ُّ  مريريريريريريريريريَ

  
وان  َش أبريريريريريريريريكريريريريريريريريارا وال عريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ َأس الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  مل تريريريريريريريريريَ

  
 : النَّْوَح والنِّياحةَ. المآتم تغلط فتظّن أَنَ أراد نساء كالدُّمى ، قال أبو بكر : العامة 

 : النَِّساء المجتمعاُت في فرح أو ُحزن. المآتمو
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 وأنشد أبو عطاء السندي وكان فصيحا :

ْه  ائريريريحريريريريريريريا   و ريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريِّ ريريريريريريريَ يريريريريريريريَة قريريريريريريرياُ الريريريلريريريريريريريَّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِ ي مريريريريريريريريريريريريريريأوَ    وٌب أِبَيريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريري ود  وَ جريريريريريريريريريريريريريري 

  
 النِّياحةَ ، ثم َذَكر بيت ابن مقبل.النساَء ولم يَْجعَْلهُ  المأتم فجعل

 وقال ابن أحمر :

هريريريريريريرياو  ع  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريري  يريريريريِّ و مريريريريريريريا ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريري  اَء  ريريريريَْ ْومريريريريريريريَ  كريريريريَ

  
شَّ   ار  َأجريريريريريريريريريريَ ْزهريريريريريريريريريرير ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ى مريريريريريريريريريريِ ْأوَِ وَ لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 ثعلب عن ابن األعرابّي قال : اليتيم المفرد من كل شيء ، قال : والَوتَْمةُ السَّيُر الشَّديُد.

 [.107طه : ] ((107تاً ) َترى ِفيها ِعَوجاً َوال َأمْ ال)قال هللا جّل وعّز : : أمت 

 من األَرض ما ارتفع منها ، ويقال : َمَسايِل األْوِديَِة ما تسفل.ـ  النَّبَكُ ـ  األَْمتُ  قال الفّراء :

 أَْمتَ  ِشدَّةِ اْمتالئِها ، ويقال : ِسْرنا َسْيرا الفيه ، أي ليس فيه استِْرخاٌء ِمْن  أَْمتَ  وقد سمعُت العرب تقول : قد َمألَ الِقْربَة َمألً ال

 فيه ، أي ال َضْعَف فيه وال َوْهن.

أي  ؟ما بينك وبين الكوفة أَْمتُ  َوْهَدةٌ بين نُُشوٍز ، وقال : يقال : َكمْ  األْمتُ  وأخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 قَْدُر.

 إذا قدَّرَت ما بينك وبينه ، قال رؤبة : أَْمتا الماءَ  أََمتَ وإذا َحَرْزتَُهْم ،  آِمتُهم أَْمتا القوم أََمتُ  وقال أبو زيد :

   أَيريَهاَ  ملها ما  ها املْأم و    
 .أََمتُّهُ آمتُهُ أْمتَا وقد ؟وهو المحزور ، ويقال : إيمْت هذا لي كم هو ، أي اْحِزْرهُ كم هو

 تََخْلُخل الِقْربَِة إذا لم يُْحَكْم إْفراُطها. األْمتُ وريقةُ الحسنَة ، الط األْمتُ  وقال ابن األعرابّي :

َم الخمَر فال»قال :  وسلمعليههللاصلىروى شمر بإسناد له حديثا عن أبي سعيد الُخْدِرّي : أنَّ النبي و فيها ، وأنا  أَْمتَ  إنَّ هللاَ َحرَّ

 .«أَْنَهى عن السُّْكر واْلُمْسِكر

 شدني ابُن جابر :وقال شمر : أن

ْه و  فريريريريريريريَ ل  لريريريريرييريريريريريريرياَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريَ َه يف  ريريريريريريري ْ  ال أَمريريريريريريريْ

  
ِل   ال     ريريريريريريريريريريري ْ ار   ال َأنَّ  ريريريريريريريريريريري ْ  هبريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريري َّ

  
 فيها أي ال َعْيَب فيها. أَْمتَ  قال : ال

مها تحريما معناه غيُر معنى ما في البيت ، أراد أنَّه  فيه أَْمتَ  قول أبي سعيد عن النبي : أن هللا حرم الخمر فال قلت : معنى حرَّ

فيه أي ال َوْهن فيه وال ضعف ، وجائز أن  أَْمتَ  ال هوادة فيه وال لين ، لكنه شدََّد في تحريمها ، وهو من قولك : ِسرُت سْيرا ال

مها تحريما ال شّك فيه. وأصله من  بَِمْعنَى الَحْزِر والتقدير ألن الشك يدخلها. األَْمتِ  يكون المعنى أنهُ حرَّ

 :قال العجاج 

   ما يف ان الِق رَْكِبه من أْمِه  
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 أي من فتور واسترخاء.

 .يموت َمْوتا فالٌن وهو مات َخْلٌق من َخْلِق هللا ، يقال : المْوتُ  قال الليث :: موت 

وقيل : إن كان كما كان تصحيحه َمْيِوٌت على فَْيِعٍل ، ثم أدغموا الواو في الياء ، قال فَُردَّ عليهم ،  َميِّت وقال أهل التصريف :

على فَْيعَل ، فقالوا : قد علمنا أن قياسه هذا ، ولكن تَرْكنا فيه القياَس َمخافَةَ االشتباه ، فَرَدْدناه إلى لفظ  َميَّت قُلتم فينبغي أَْن يكون

ل من ذلك اللفظ ، ألن ل من ذلك اللفظ. َميِّت فَعِّ  على لفظ فَعِّ

 .َمْيت ثم ُخفِّف فقيل َميَّت األصل َمْويٌِت مثل َسيِّد َسْيِود ، فأدغمنا الياَء في الواو وثَقَّلناه فقلنافي  َميِّت وقال آخرون : إنما كان

 ألن أبنية ذوات الِعلة تخالف أبنية السالم. َميَّت ، ولم يقولوا : َمْيت وقال بعضهم : قيل :

 ، والمعنى واحد. َميِّتو َمْيت قال :بالتشديد إال أنه يُخفَّف في الميِّت أصله المْيت وقال الزجاج :

 .سيموت ولما مات يصلح لما قد َميِّتٌ  ، وهذا خطأ إنما مات ما قد المْيتو؛  َميِّت : يمت قال : وقال بعضهم : يقال لما لم

ُْم َميِ تُ )قال هللا جّل وعّز :   [.30الزمر : ] ((30وَن )ِإنََّك َميِ ت  َوِإِنَّ

 واحد : الميِّتو المْيت تصديق أنوقال الشاعر في 

ه   يريريريريريريريريِّ ن مريريريريريريريرياَ  فريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اَ   ريريريريريريريريَ َس مريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريَ

  
ه  األمسريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريرياء  يريريريريريريريريريريريريريْ ه  مريريريريريريريريريريريريريَ   منريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .اْلميت كالميِّت فجعل

 .المْوت وهو ُمَواتٌ و ُموتَانٌ  أبو عبيد عن الفراء : وقع في المال

، وهو أن يبيع المتاَع ، وكل شيء غير  الَموتَان فَِهٍم ، ورجل يبيعالفؤاِد ، إذا كان غير ذكّيٍ ، وال  َمْوتانُ  قال : ويقال : رجل

 ذي ُروحٍ ، ومن كان ذا روح فهو الحيوان.

ِ ورسوله فمن أحيا ِمْنه منهم شيئا فهو له َمَوتانُ »في الحديث : و  .«األرض ِِّلَّ

 .ِميَتٌ  ، وجمعها الموت الحال من أحوال الِميتَةُ و،  الَموتَان من األرضين مثل المَواتُ  وقال غيره :

ذ باهلل من الشيطان : من َهْمزه ونَْفثه ونَْفِخه ، فقيل له : ما هْمُزه وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و  قال : ؟كان يتعوَّ

 .الُموتَةَ 

ي الُموتَةُ  قال أبو عبيد :  وكل شيء دفَْعتَه فقد َهَمْزتَه. الغَْمزو، ألنه َجعَله من النَّْخس والَهْمز  َهْمزا الجنوُن ، ُسّمِ

 الّذي يُْصرُع من الُجنون أو غيره ثم يُفيُق. الُموتَةُ  وقال ابن شميل :

 وقُتل َجْعفر بن أبي طالب بموضع يقال ِشْبهَ الغَْشيَِة. قال : الُموتَةُ  وقال اللحياني :
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 الريح   ذا سكلْه. ماته السكون ، ي ال :    املوْ و ،  م ْؤَتة   له :
 الّذي يقاتل على المستميتو،  بالموت الرجل إذا طاَب نَْفسا استماتوالرجُل إذا خضع للحق ،  ماتَ  وقال ابن األعرابّي :

يُْطِعُمه ، ولهذا حتى يَْكسوه ، فإذا الّذي يتجان وليس بمجنون ، قال : هو الّذي يتخاَشُع ويَتََواَضع لهذا حتى  المستميتو،  الموت

 شبع كفر النعمة.

بهمز الواو ،  ُمْؤتَة بمعنى الجنون غير مهموز ، وأما البلد الّذي قتل به جعفر فهو ُموتة وقال أحمد بن يحيى في كتاب الفصيح :

. َميِّت إذا أََرى أنه فتماوت ويقال : ضربته  وهو حيٌّ

 : المراءون. المتماوتون يقول : سمعت ابن المبارك يقول :وقال عثمان : سمعت نعيم بن حماد 

 وذلك إذا أُصيَب فَُشكَّ في موته. ؟َصْيَدُكُم ، أي انظروا مات أم ال استميتوا ويقال :

 الثَّوُب ونَاَم إذا بَِلَي. مات الّذي يُِري ِمن نفسه الكوَن والخيَر وليس كذلك ، ويقال : المستَِميتُ  وقال ابن المبارك :

مو َهمدَ والرجل  مات عمرو عن أبيه :  إذا نَام. َهوَّ

إذا َمَشى َمشيةً قبيحةً ،  أَْمتَىوإذا طال عمره ،  أَْمتَىوَ الرجُل إذا اْمتَّد ِرْزقه وَكثُر ، قال :  أَْمتى ثعلب عن ابن األعرابّي :: متى 

ولها وجوه شتى أحدها أنه سؤال عن َوْقِت ِفْعٍل ، فُِعَل أو يُْفعل من حروف المعاني  متَىوويقال : َمتَْوُت الشيَء إذا َمَددتَه ، 

تأتني آتك ،  متى والعرب تُجاِزي بها كما تجازي بأَّيٍ فتجزم الفعلين ، تقول : ؟أي في أي وقت ؟تفعل متىو ؟فعلتَ  متى كقولك

معنى االستنكار ، تقول للرجل إذا حَكى عنك ب َمتَى ما يأتني أخوك أرِضه ، وتجيء متى وكذلك إذا أدخلت عليها ما ، كقولك :

 على معنى اإلنكار والنفي أي ما كان هذا ، قال جرير : ؟كان هذا متى فعال تُْنِكره :

   َمىَت كان مس ْكم  هللِا يف َكَرِب اللَّْخِل 
 في موضع وسط ومنه قوله : متى أبو عبيد عن الكسائي : وتجيء

عريريريريريريريريْه  َن  ريريريريريريريرياء الريريريريريريريريبريريريريريريريريحريريريريريريريرير   تريريريريريريريريرفريريريريريريريريَّ رِبريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريج    نَّ نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ ر  هلريريريريريريريريريريَ ج    ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريىت جلريريريريريريريريريريَ 

  
ي ، أبو عبيد عن الفراء : َمتأتُه بالعصا  َمتى قال وقال معاذ الهراء : سمعُت ابن َجْونَةَ يقول : وضعته ي يريد َوَسط ُكّمِ كّمِ

 وخطأتُه : وبََدحتُه.

طاِلٌق ، معناه أّي وقت دخلِت الدار ، وكلَّما تَقَُع على الِفْعل ، دخلِت الدار فأَنِت  متى تقع على الوقت إذا قلت : متى قال الفراء :

 إذا قلت : كلما َدَخْلِت ، فمعناه كلُّ َدْخلٍَة َدَخْلتِها ، هذا في كتاب
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 تريَ ع  للوقه املبهم. َمىَت و اجلزاء لِلَفرَّاء ، وهو صحيح ، 
 حرف استفهام تكتب بالياء. متى قال ابن األنباري :

 بمعنى ِمن ، وأنشد : َمتَىووقال الفراء : ويجوز أن تُكتََب باأللف ألنها ال تُعَرف فيها فعال. قال : 

يريريريريريريريريَح لريريريريريريريريه  ا أ تريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ ول صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريا قريريريريريريريريريَ   ذا أَقريريريريريريريري 

  
َوأب  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَرْ     الريريريريرَّاِس   هريريريريْ ىَت قريريريريريَ ٌر مريريريريَ كريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أي من قَْهَوةٍ ، وقول امرىء القيس :

رِْه  ن َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زَْع مريريريريريريريريريريريريريِ ىتَّ الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َه   تريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ ه يف األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريريريَ أَنريريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
 بمعنى مدَّ. َمتَ  فَقُِلبَْت إحدى التاءات ياء ، واألصل فيه

 وقول امرىء القيس أيضا :

ا مريريريريريريريريريريَ اِن الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ  ان بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريِ ىَت عريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
ْوَددِ   ِ  والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ مريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِ  واَّريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أِب واجملريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 كذا ، يقول : تََرْوَن أَنَّنا ال نُْحِسُن َطْعَن الُكَماةِ وعهُدنا به قريٌب.لم يَُكْن  متى يقول :

 ثم قال :

وِقِ  و   
 
 ملء اجِلفان واللَّاِر واَََّ ِ  امل
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 ابب اللفيف من حرف التَّاء
 ، توى ، تيتا ، تأى. (وتى)تاء ، توو ، تأتأ ، أتى ، وّت ، 

 حرف من حروف المعجم ال يُْعَرُب. تا قال الليث :: التاء 

 وقال غيره : إذا جعلتَه اسما أعربَت.

َؤاسّي يقول :تَاِويَّةٌ  ، ويقال : تائية حسنةً. وهذه قصيدة تَاءً  وقال اللحياني : تيَّتُ   .تَيَِويّةو يَتَِويّة . وكان أبو جعفر الرُّ

فالنةُ في موضع هذه ، قال  تا فالنةُ في موضع هذه ، وفي لغة ، اهات ، لُغَتَان في َموضع ذه ، تقول : ِذيو تَا وقال الليث :

 النابغة :

عريريريريريريريريريريْه  فريريريريريريريريريريَ ْذَرأٌب  الَّ تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريْن نريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريا  نَّ عريريريريريريريريريريِ

  
لريريريريريريريَ ِ   هريريريريريريريا قريريريريريريري  اتَه يف الريريريريريريريبريريريريريريريريَ  فريريريريريريريإنَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريبريريريريريريريَ

  
، في الجّر  تَْينِكو،  تَْينِ و،  تَانِكو،  تانِ  ، وهي أقبح اللغات ، فإذا ثَنَّْيَت لم تَقُْل إالَّ  تَاِلكَ و تِْلكَ و تِيكَ  اللغتين قالوا : هاتين وعلى

 .تَيَّا والنصب في اللغات كلها ، وإذا َصغَّْرَت لم تَقُْل إالَّ 

، ال يقولونها في المعّرفة إاّل على هذه اللغة ، وجعلوا إحدى الاّلَمْيِن تَْقِويةً  تَا ، قال : والَّتي هي معروفةُ  تَيَّا ومن ذلك اشتّق اسمُ 

فَة ، والجميع الاّلتي وجميع الجميعلألخرى  ، وقد تَْخُرُج  اللََّواتِي استقباحا أن يقولوا أَْلتِي وإنما أرادوا بها األلف والالم الُمعَّرِ

ليء ممدودة ، وقد تخرج الياء فيقال الالِء بكسرةٍ تدّل على الياء ، وبهذه اللغة كان أبو عمرو بن  الياء من الجميع فيقال : الالَّ

 ء يقرأ.العال

 وأنشد غيره :

بريريريريريريرية   غريريريرينَي مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريْ َن يريريريريريَ جريريريريْ جريريريري   مريريريرين الريريريريالء مل حيريريريريَْ

  
الو   فريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريَ  

ن الريريريريريريريريرَبيَء املريريريريريريريري لريريريريريريريريْ تريريريريريريريريري  يريريريريريريريري ريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريكريريريريريريريرين لريريريريريريريريِ

  
 .اللَّتَيات قلت اللَّتَيَّا ، وإذا أردَت أن تجمعَ  اللَّتَيَّا وإذا َصغَّرَت التي قلتَ 

، ألن التَّاء والذَّال من ِذِه ، وتِِه ، كلُّ واحدةٍ هي نَْفٌس وما  تَيَّا ، وما فيهما من اللغات ِذهِ و تِهِ  قال الليث : وإنما صار تَْصِغيُر ،

رْت لم تَِجْد ياُء التصغير حرفين من أَصِل البناء  ا ُصغِّ تَجيُء بعدها كما لحقها من بعدها فإنَّهُ ِعَماٌد للتاِء ِلَكي يَْنطِلق به اللساُن فلمَّ

 التاءُ  عْت بعد فَتْحٍة ، والحرُف الّذي قْبَل ياء التصغير بَِجْنبِها ال يَكون إال َمْفتوحا ، َووقَعَتْ جاءت في ُسعَْيٍد وُعَمْيٍر ، ولكنها َوق

 إلى جنبها فاْنتََصبْت ، وصار ما بعدها قُوةً لها ، ولم يَْنَضمَّ قَْبلها شيٌء ألنه ليس قبلها َحْرفان ،
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و يع  التصغت َص ر ه مْضموٌُ ، واَّرف  ال اين َمْلصوٌب ،   بع  ا  ء التصغت ، وَمَلعهم أن يريْرفعوا الياء اليت 
ا للَّسريريريريريريريريريريان يف   ر الكلمة ، فصريريريريريريريريريريار  الياء  اليت قبلها يف غْت يف التصريريريريريريريريريريغت ، ألن هذه األمسرف د له ِعماد

ِو مل تكن ِعمادا ، وهي يف بلاء األلف اليت كانه  موضريريريريعها ، ألَنا ب ِلَيْه للسريريريريان عمادا ، فإذا وقعه يف اََّةريريريريْ
َهمريرية  خمريريالفريريٌة لغتهريريا يف معلريرياهريريا ، وك ت  من لفيتهريريا فمن خمريريالف تهريريا يف املع  ، يف ذا ، وقريريال املربد : اأَل ريرياء املبريْ

و قوع ها يف كل ما أومأ   ليه ، وأما خمالفتها يف اللفظ فإَنا يكون ملها االسريريريريريريريريريريريم على مَسْرفني : أمس  ا مسرف 
غِّر  هذه األ اء ،   وِلَف هبا ِجهَة التصريريريريريريريريريريريريريريغت ، َف  َِكه أوائلها على مساهلا ،  اتءو ِلني  حنو ذا ،  ا صريريريريريريريريريريريريريري  ، فلمَّ

لُّ على ما كانه َت لُّ عليه الضمَّة ، يف غت املبهمة ، أال ترى أن كل اسم ت َصغِّره وأ ََِّ ْه ألٌف يف أوا رها َت 
، فإن قال قائل : ما  ترييَّا : ات ، ويف َذ ّ  ذا : من غت املبهمة ي ضم أوَّله حنو فري َلْيس ود َرْيِهم ، وت ول يف تصغت :

اثل ة  ، قيل له :  َنا َََِّ ْه اثل ة  ، ولكلك مسذفَه  ء   ل  ء التصريريريريريريريريريريريريريريغِت ََِّ ه اثنية  و منا مَس ُّها أن تريْلحق 
َذيرييَّا ألَنك  ذا قلَه َذا فاأللف َب ٌل من  ء  ،  الْجتماع الياءا  فصريريريريار   ء  التَّصريريريريغت اثنية  ، وكان األصريريريريل :

غَّر  ِذه أو ِذي قلهَ  ، و منا  اترييَّ  وال يكون اسريريريريريريريريريم على مسرفني يف األصريريريريريريريريريل ، ف   ذهبْه  ء أ رى ، فإن صريريريريريريريريريَ
ويف تصريريريريريغت  اللََّذ َّ  ، قال وت ول يف تصريريريريريغت اّلذي : ترييَّا َمَلعك أن ت ول َذ َّ كراهيَة االلتباس  ملذكر ، ف له :

 كما قال :  اللَّترييَّا اليت :
ا  يريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريَ ا و بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريَ يِت و الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريريَّ

  
ردَِّ    ٌس تريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريريريريريريريَ

  
تي لَقُْلَت في قول سيبويه : كتصغير التي ، وكان األخفش يقول َوْحَدهُ : اللّوتَيَّا ، ألنه ليس جمع  اللَّتَيَّاتِ  قال : ولو َحقَّرَت الالَّ

 التي على لفظها ، فإنما هو اسم الجمع ، قال المبرد : وهذا هو القياس.

 الحبُل يُْفتل طاقا واحدا ال يُْجعَل له قًُوى ُمْبَرمة والجميع األتواه. التَّوُّ  قال الليث :: توو 

 أي بفَْرد وِوتٍْر من الحجارة والماء ال بشفع. «بِتوٍّ  االستْجمارِ »في الحديث : و

ه فالٌن ِمن َخيله بألفٍ  تَوا ويقال : جاء فالن  أْلٌف من الخيل. التُّوُّ و،  تَوٍّ  أي َوْحَده ، وقال أبو زيد نحوه ، قال : ويقال : َوجَّ

 أي وتر ، ألنه سبعة أشواٍط. «تَوٌّ  ، والطواف تَوّ  االستجمار»في الحديث : و

ة واحدة تقول : َعقَْدتُه باط َمرَّ  واحٍد وأنشد : تَوٍّ بِ  وإَِذا َعقَْدَت َعْقدا بإَدارةِ الّرِ

ْن  ن الريريريريريريريريريَوْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريٌة لريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه مريريريريريريريريريِ

  
ْن   لريريريريريريريريريريريَ َق  ملريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ   املريريريريريريريريريريريِ  ال تريريريريريريريريريريريريَ

  

  ال بتريوّ  وامس   َأو َتْن 

 

. 
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خفيفة مثل لَْو جاز ، غير أن االسم  تَوْ  فإن قلت على أصلها تَوٍّ  زائدةٌ ، واألصُل فيها تا َخفَّفَها من تَنْ  ، والنون في تَوًّ  أْي نِْصفَ 

إذا جاءْت في آخره واو بعد فتحة ُحِملت على األلف ، وإنما تَحُسُن في لَْو ، ألنها حرف أداةٍ ، وليست باسٍم ، فلو َحذفَت من يوم 

ين ، وغير التنوين في لغة من الميم وحدها ، وتَرْكَت الواو والياء وأَْنَت تُريُد إسكاَن الواو ، ثم تَجعل ذلك اسما تُجريه بالتنو

َسْت هكذا ، و لم تُجعل يقول : هذا َحاحا مرفوعا لَقُْلَت في محذوف يوم يَْو ، وكذلك لَْوم ولْوح وحقُّهم أن يقولوا في لَْو ال ، لَْو أُّسِ

ا ثم اسما كاللوح ، وإذا أردَت به نِداًء قُْلَت : يا لَْو أْقبْل فيمن يَقُوُل : يا حاُر ألنَّ نَعتَهُ   باللِّو بالتشديد تقويةً ِللَْو ، ولو كان اسمه َحوَّ

أَْقبِْل ، بَِقيَْت الواو ألفا بعد الفَتْحة ، وليس في جميع األسماء واٌو معلقةٌ بعد فَتحٍة إال  َحا يا أردَت حذَف إحدى الواوين منه قلت :

 أن يُْجعَل اسما.

جه َشْيٌء ، فإن أقام ببعض الطريق فليسإذا جاء  تَّوا أبو عبيد عن أبي زيد : جاء فالنٌ   ، عمرو عن أبيه : بتوٍّ  قاصدا ال يُعّرِ

ةُ والفارُغ من ُشْغِل الدنيا وُشْغل اآلخرة ،  التَّوُّ   الساعة من الزمان. التَّوَّ

ةٌ  ثعلب عن ابن األعرابّي : ما َمَضى إال البِنَاء الَمنُصوب ، وقال األخطل يصف تََسنَُّم  التَّوُّ وحتى كان كذا وكذا أي ساعة ،  تَوَّ

 القبر ولَْحَده :

ري و  افريريريريِ  قريريريريريريري  كريريريريلريريريريريريريه  فريريريرييريريريريمريريريريريريريا قريريريريريريريْ  بريريريري  َ  مسريريريريريريريَ

  
ه  تريريريريريريريريريريريّوا   لريريريريريريريريريريريه َّريريريريريريريريريريريَْ او أعريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وهو بمعنى لحدا ، فرواه ابن األعرابّي بالمعنى. َدْحال هو في أصل الشعر

 ، أي َذَهَب به. فَتََوى فالٌن مالَه أَتْوىو، أي ذهب ،  تَِوَي يَتَْوى تًَوى يُْرَجى ، والِفعُل منهذهاُب ماٍل ال  التََّوى قال الليث :: توى 

ا في العنق فإنَّه يُْبدأ به من اللِّْهزَمِة ويُْحَدر َعَدا العُنُق ، َخّطا من هذا الجانب التِّواء وقال النضر : ،  ِسَمةٌ في الفَِخِذ والعُنُِق ، فأَمَّ

 من هذا الجانب ، ثم يُجمُع بْين َطرفيهما من أَْسفَل ال ِمن فَْوق ، وإن كان في الفَخِذ فهو َخطٌّ في َعْرضها.وَخّطا 

اةٌ  وإبلٌ  تََوْيتُه تَيّا وقد َمتِْويٌ  يقال ِمنه : بعير  .أَتِْوية ، وثالثةُ  تَِواءانو،  تِواء ، وبعيٌر به َمتَوَّ

يكون في موضع اللِّحاظ إال أنه منخفض يُْعطف إلى ناحية الخّدِ قليال ، ويكون في باِطِن الخد  التِّواء قال ابن األعرابّي :

 في باطن الخّدِ ، المنذري عن ثعلب. التُّؤثورو األثَرةوكالتُّؤثور ، قال : 

فاد ثأثأتُ  حكاية من الصوت ، تقول : ثأثأ الثأثأة قال الليث :: ثأثأ ـ  تأتأ ُ  ، عمرو عن أبيه قال : ثَأْثُِئ ثَأْثأةً أُ  بالتيِس عند الّسِ  الثَّأْثَأَة

 التبخترُ  الثَّأْثَاءُ وَمْشُي الصَّبي الصغيِر ، 
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 .التَّْأاَتء أيضا  ل َّاء م ل ال َّأاَثء   دعاء اَِّ َّان    الَعْسِ  واَِّ َّان  التريَّْيس  ، وهو ال َّْأَ أب  و يف اَّرب  جاعة ، 
 .الِعْذيَْوطُ  الرجُل الّذي إذا أَتَى المرأة أَْحَدَث وهو اءُ التَّيتَ  وقال أبو عمرو :

اء.  وقال ابن األعرابّي : الثِّيتاُء الرجل الّذي يُنِزل قبل أن يُولج ونحَو ذلك قال الفرَّ

 .يَتْأى بوزن تَعَى إذا َسبَق ، تَأَى ثعلب عن ابن األعرابّي :: تأى 

 سبق.قلت : هو بمنزلة َشأَى يَْشأَى إذا 

واحدة إالَّ في اضطرار ِشْعٍر قبيحٍ ؛ ألن  إتْيانَةً  وال تقول : إتْيَاناوواحدةً ،  أتْيَةً و،  أَتْيا فالنٌ  أتاني قال الليث : يقال :: أتى 

خلت في الِفعل زياداٍت المصادر كلَّها إذا ُجِعلَْت واحدة ُردَّت إلى بناء فَْعلَة ؛ وذلك إذا كان الِفعل منها على فَعََل أو فَِعَل ، فإذا أدْ 

ء الّذي فوَق ذلك أَدخلَت فيها زياداتِها في الواحدة ، كقولك : إقبالةً واحدة ، ومثل تَفَعَّل تَفَعُّلةً واحدة وأشباه ذلك ، وذلك في الشي

 يَْحُسن أن تقول فَْعلةً واحدة وإالَّ فال وقال :

ِ  و  يّنِ  رِيريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ ق  لريريريريريريريريريريريريِ الَّ  َأيْتَ ابريريريريريريريريريريريريَن غريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ نريريريريريريريَ اِبِ  الكلريريريريريريريِ  يريْبِغي ال ِّْرَق يف الريريريريريريريذَّ  َكغريريريريريريريَ

  
 [.1النحل : ] (أَتى َأْمُر هللِا َفَّل َتْستَ ْعِجُلوهُ )وقوله تعالى : 

 ُوقوعا. (َفَّل َتْستَ ْعِجُلوهُ )َوْعدا  (َأتى َأْمُر هللاِ )األمُر ، وهو ُمتَوقَّع بعيد ، أي  أَتاكَ  قال ابن عرفَة : العرب تقول :

 [.26النحل : ] (فَأََتى هللاُ بُ ْنياَِنُْم ِمَن اْلَقواِعدِ )وقوله تعالى : 

هللا مكرهم من أَْصِله ، أْي َعاَد َضرُر المْكِر عليهم ، وذَكر األساَس َمثاَل ؛ وكذلك السقف ، وال  أتى قال ابن األنباري : الَمْعنَى

 سقَف ، وقيَل : أراد بالبُْنياِن صرَح ثَموٍد.أساَس ثَمَّ ال 

 الهالُك من جهة َمأَْمنِه. أتاه فالٌن من َمأَْمنِه أي أُتِي ويقال :

تُه  ِميتاءُ و،  اإلتْيان َمْسلُوٌك ، ِمْفعَاٌل من ِميتَاءٌ  وطريقٌ  أي أعطت ، والمعنى  (آتت ُأُكَلها ِضْعَفنْيِ )الطريق ، وِميَداؤه َمَحجَّ

 ِمثْلَْي ما يُثِْمُر غيُرها من الِجنان. أَثَْمرتْ 

 وقال الراجز : أَتِيٌ  وقال األصمعّي : كلُّ َجْدول ماءٍ 

ك  لريريريريريريريريريريريري ُِّ ّ  ْوفريريريريريريريريريريريري  ْن جريريريريريريريريريريريريَ َخضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريَ

  
ع األيِت   عريريريريريريريريريريريريريريريريودي أَقريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِكيَّة أو البِئر ، ولكنه  األتِي وكاَن ينبغي أن يكون قَْطعا قَْطعاءَ  ، وكان يَْستَِقي  األتيِ  أراَد حتى تَعودي ماًء أْقَطع، ألنَّه يخاطب الرَّ

 ويَْرتَِجُز بهذا الرجز على رأس البئر.

 لهذا الماء فَيُهيىء له طريقَه. أَتِ  ويقال :

هل تعلمون له »أنه َسأَل َعاصم بن َعِدّي األنصارّي عن ثابت بن الدَّْحَداح ، وتُوفِّي ، فقال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي و

 نسبا
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 .« تاثه البن أ ْ ته وسلمعليههللاصلىفريَ َضى رسول  هللا  فيلا قال : َأيتٌ  ف ال : ال ،  منا هو ؟فيكم
الرجُل يكون في القوم ليس منهم ، ولهذا قيل : المسيل  األتِيَ  فينا ، فإنَ  أَتِيٌ  إنما هو قال أبو عبيد : قال األصمعّي في قوله :

 .أَتِيٌ  من بَلٍَد قَْد ُمِطَر فيه إلى بلد لم يُْمَطر فيه : يأتي الّذي

 .أَتِيُ  َمدُّه أَتِيٌ  وقال العجاج : َسْيلٌ 

ْلَت َسبيلَه من موضع أَُوتِّيه السَّْيَل فأَنا أَتَّْيتُ  ويقال :  إلى موضع ليخرَج إليه ، وأصل هذا من الغُْربَة ، ولهذا قيل : رجل إذا سهَّ

 إذا كان غريبا في غير بالده. أَتَاِويٌ 

فَتَنَكََّرا له وقوال : إنا  ائْتِيَاهُ  حديث عثمان حين أرسَل َسليَط بن سليٍط وعبَد الرحمن بن َعتّاب إلى عبد هللا بن سالم فقال : ومنه

، ولكنكما فالن وفالن وأرسلكما أميُر  بأَتاِويَّْين لَْستُما فقاال له ذلك ، فقال : ؟، وقَد صنع هللا ما ترى فما تَأُْمر أَتَاِويَّان رجالن

 المؤمنين.

 بالفتح الغريُب الّذي هو في غير وطنه. األتاِويُ  قال أبو عبيد : قال الكسائي :

 وأنشدنا ُهو وأبو الجراح ، لحميد األرقط :

ر َأاَتِوّ ِ   فريريريريريريريريريريريريريْ َن  لريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريِ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِ    يريريريريريريريريريريَّ ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْتِ عريريريريريريريريريري  ا   غريريريريريريريريريريَ َ ِضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريري 

  
 ِمن وجهها. أتاهاوفالن لحاَجتِه إذا تََرفََّق لها  تَأَتّي وقال األصمعّي : يقال

 التهيُّؤ للقيام. التأتِّيوللقيام ،  تأتّى أبو عبيد :

 وقال األعشى :

ى تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياُ    ذا هريريريريريريريريريريريريَي أَتَتريريريريريريريريريريريريَّ

  
اَدى كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريَه الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريتا   هتريريريريريريريريريريََ

  
 واحدةً. أَتَْوتُهُ أَتَْوةً و أَتَْيتُهُ أَتْيَةً  يديها ، يعني َرْجَع يديها ، ويقال : أَتْيَ ويََديها  أَتْوَ  ويقال : ما أحسنَ 

 وقال الهذلي :

   كله   ذا أَتريْوت ه من غي  
على فاِعْل ، فدخلت الهاء على األلف ،  آتِ  معناه : هات ، قال وتقول : آتى يُؤاتي إيتاء اإلتِيَاء اإلعطاء ،وقال الليث : 

َّاه ِلفالن أمُره ، وقد تَأَتَّى ُحسن المطاَوَعة ، الُمَؤاتَاةُ و  ، وأنشد : تَأتِيَةً  هللا أَت

   أَتتَّى له ال َّْهر  مَسىتَّ اَْنَرَبْ 
 .اإلتاواتو،  األتاَوى وجمعهاالَخراُج  اإلتاوةو

 وأنشد األصمعّي فقال :

 َأيف كريريريريريريريريريريريريريل أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواِق الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريراق  اتوأبٌ 

  
ِم وَ   س  ِدْرهريريريريريريريريَ كريريريريريريريريْ ر ٌ  مريريريريريريريريَ  يف كريريريريريريريريل مريريريريريريريريا  َع امريريريريريريريريْ

  
 ؛ وهي الرشوة. إتاَوة إذا رشوتَه ، أَتَْوةً  ، أتوته أبو عبيدة ، عن أبي زيد :

 وأنشد البيت :

   أيف كل أسواق العراق  اتوأب 
 وال ُمَؤاتاةً  فالنا على أمرٍ  آتَْيتُ  ويقال :
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ت ه   ت ول :   ال يف لغة ألهل اليمن. واترييريْ
 ومثله : آَسْيُت ، َوآَكْلُت َوآَمْرُت ، وإنما جعلوها واوا ، على تخفيف الهمز في يَُواِكل ويوامر ، ونحو ذلك.

النَّْخلة  إتاءُ و،  أَتاِويّ و أَتِيٌ  قلت : واللغة الجيّدة : رجل ، أي غريب. أَِتيّ و،  إتاِويّ و أَتاِويّ و،  أُتَاِويِ  عمرو عن أبيه : رجل

 .إتاءةً و آتت إيتاءً والنخلةُ  أَتَتْ  الزرع َرْيعه ، وقد إتاءُ  َرْيعُها وزكاؤها وكثرة ثمارها ، وَكذلك

 وقال عبد هللا بن َرَواَحة :

ل   عريريريريريريريريريريريريريْ َل بريريريريريريريريريريريريريريَ َك ال أ َ ِ   ريريريريريريريريريريريريريَْ الريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريري 

  
َم اإلو   يتريريريريريريريريريريريريريري  ي  و ن عريريريريريريريريريريريريريريَ  اتء  ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ما خرج من األرض والتَّمر وغيره. اإلتاءُ  قال األصمعّي :

المرض  األتْوُ وفغالمي ُحرٌّ أي إن ِمتُّ ،  أَتْوٌ  عليَ  أَتى أَي َمْوٌت أو باَلٌء أصابه ، يقال : إن أَتْوٌ  على فالن أَتَى ابن شميل :

 على يَِد فالن إذا َهلك له مال. أُتِيَ  الشديد أو َكْسُر يٍَد أو رجٍل أَْو موت ؛ ويقال :

 وقال الُحَطْيئة :

ى  تريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريَ ى د ونريريريريريريريريريه   َّ يريريريريريريريريريري  ْؤتريريريريريريريريريَ و املريريريريريريريريريرِء يريريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريري 

  
ح   ى كريريريريريريرياجلريريريمريريريريريريريامريريريِ ْرِد ا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى جريريري  حريريريَ  بريريريِز بِّ الريريريلريريريِّ

  
ُدونه أي يُْقتََل ، ثم يُتَّقَى بتُيُوس ُزّبِ  يُْؤتى ِة أَخيه بِتُبُوٍس ، أي ال خير فيماقوله : أخو المرء أي أخو المقتول الّذي يَْرَضى من ِديَ 

 دونه أي يُْذَهَب به ويُْغلَُب عليه. يُْؤتَى اللَِّحى أي طويلة اللِّحى. ويقال :

 وقَال :

رَّه  ِش مسريريريريريريريريىت أَمريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ ِو الريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  أتريريريريريريريريى دوَن مسريريريريريريريري 

  
كريريريريريريريريريريريوب    نَّ نريريريريريريريريريريري  ى  اثرِهريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ وٌب عريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريري 

  
 يا فاَُلن إذا أُْنِذر َعُدّوا أَشرف عليه. أُتِيتَ  فالن إذا أََطلَّ عليه العَدوُّ ، وقد أُتِيَ  ي ذهب بُِحْلِو العْيِش ، ويقالأ

 [.26النحل : ] (فَأََتى هللاُ بُ ْنياَِنُْم ِمَن اْلَقواِعدِ )وقال هللا تعالى : 

 ِصياح الَوَرَشاِن ، وأَْوتَى إذا صاَح ِصياَح الَوَرَشاِن ، قاله ابُن األعرابّي. الُوتَّةُ و الَوتُ  عمرو عن أبيه :: وتت 

فه  ميتاءٍ  ما َوَجدَت في طريقٍ » في اللُّقََطة ؛ فقال : وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي ثعلبة الُخَشْينِيِ ، أنه اْستُْفتَِي رسوُل هللا و فَعَّرِ

 .«سنة

تهو ِميداؤهوالطريق  ِميتَاءُ  وقال شمر :  واحٌد ، وهو ظاهُرهُ المسلوك. تَلَُمهو َمَحجَّ

ا َحِزنا وسلمعليههللاصلىقال النبي و أراد أنه طريق  ، البنه إبراهيم وهو يَسوق نَْفَسه : لوال أنَّه طريٌق ِميتاٌء لَحِزنّا عليك أكثر ِممَّ

 فهو مفعول ، من أَتَْيتُه. َمأْتِيٌ  َمْسلُوٌك ، وهو ِمْفعاٌل من اإلتيان ، وإن قلَت طريقٌ 

أَتى َأْمُر هللِا َفَّل )كأنه قال : آتيا ، ألَن ما أتيتَه فقد أتاك وقوله :  [61م : مري] (ِإنَُّه كاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّا)قال هللا جّل وعّز : 
 أي قَُرب وَدنا [1النحل : ] (َتْستَ ْعِجُلوهُ 
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  تيانه. ومن أم اهلم : َمْأيت  أنَه أيها السَّواد أو السَُّوْي  ، أي ال ب  لك من هذا األمر.
 أُتيَت أيها الرُجل.ويقال للرجل إذا دنا من عدوه : 

أي قَلَعه من قََواعده وأَساسه فهَدمه عليهم حتى أَْهلكهم ،  [26النحل : ] (فَأََتى هللاُ بُ ْنياَِنُْم ِمَن اْلَقواِعدِ )وقال هللا جّل وعّز : 

 اقة اْستِئْتاًء.النَّ  اْستَأْتَتْ  ، وُمْستَأٍْت ، َوُمْستَْوٍت بغير هاء إذا أَْرَدفَْت ، وقد أَتِيٌ  ويقال : فََرسٌ 

الَجواري والُوتَى الِجيَّاُت ، قال : َوأَتَوى الرجُل إذا جاء تَّوا َوْحَده ، وأَْزَوى ، إذا جاَء معه  التُّوى ثعلب عن ابن األعرابّي :

 آخر.

 .زوٌّ  والعرب تقول ِلكل مفرد : تَوٌّ ولكل زوج

 ابن السكيت : هو التَّْوُت للفرصاد وال تقل : التُّوَت.

 خبرني المنذري عن المبرد عن المازني قال : سمعت أبا زيد يقول : أهل الشام يقولون التُّوَت لهذا الثمرة ، والعرب تقول :وأ

 على كالم العامة. التَّوثَ 
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 ابب الرابعي
 ، وأنشد َشِمر ِلَكْعِب بن زهير : التَّنَابِيلُ  : الرجل القصير ، وجمعه التَّْنبالُ  أبو عبيد عن األصمعّي : (1):  [تنبل]

رِ  اِل الريريريريريريريريريريزُّهريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ َي اجلريريريريريريريريريريِ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ود  التَّلابِيل    ْرٌب  ذا َعرََّد السريريريريريريريريريريريريريُّ مه م ضريريريريريريريريريريريريريَ  يريْعصريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .التَّنَتَلةُ  : عمرو عن أبيه : إذا َمَذَرت البَْيضةُ فهي (2) [تنتل]

جل : إذا تَقَذَّر بَعد تَْنظيٍف ،  ثَْنتَلَ  وقال ابن األعرابّي :  إذا تَبْختَر ِكْبرا وَزْهوا. تَْرفَلَ وإذا تَحاَمق بعد تعاقل ،  تَْنتَلَ والرَّ

 القَْوُس ، وهي أُنثى ال تَذكَّر. التَّْرنَموت وقال أبو عمرو ::  [ترنم]

 األمر الثابت. التُّرتُبُ  أبو عبيد ::  [ترتب]

 العَْبد السوء. التُّرتُبُ  قال ابن األعرابّي :

 أي اْندَرأَ علينا. [يَْبَرْنتِي]علينا فالن يَتْرنِتي  [اْبَرْنتَى]اللحياني : اتَْرْنتَى :  [ترنت]

 إذا استعَددَت له. [اْبِرْنتَاء]له اتِْرنتاًء  [اْبَرْنتَْيتُ ]وقال أبو زيد : اتَْرْنتَْيُت 

 .يُفَْرتِن فرتَنةً  فالن تشقيق الكالم ، واالهتماش فيه ، يقال :عند العرب  الفرتَنَةُ  أبو سعيد ::  [فرتن]

، وهي  يَْنبُوتَةٌ و اليَنبوتُ  ومن الِعِض  هو ابن األمة البغّيِ ؛ أبو زيد : فَرتَنَى وابنُ  فرتْنَى وقال ابن األعرابّي : يقال لألمة :

ْذر الكعابير التي تكون في ُرؤوس الِعيدان ، وال يكون في غير شجرةٌ شاكةٌ ذاُت ِغَصنة َوَورق ، وثمرتها َجْرٌو والجْرو ِوعاُء بَ 

ْرس والعُّضِ وليس من الِعضاِه.  الرؤوس إالَّ في ُمَحقَّرات الشجر ، وإنما سمى َجْروا ألنه ُمَدحرج ، وهو من الّشِ

 وأنشد : الثُّْرتُمُ  أبو عبيد عن أبي زيد قال : ما فضَل في اإلناء من طعام أو أََدم يقال له ::  [ثرتم]

ا لريريريريريريريريَ س   لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ عريريريريريريريريان قريريريريريريريريريَ نَبَّ طريريريريريريريريِ  ال َ ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْروِ  و   َو الريريريريريريري ريريريريريريريريُّ يريريريريريريريض مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ راهبريريريريريريريم  لريريريريريريريبريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 إذا كان قصيرا. تِْنتَلٌ و تِْنبَلٌ  وقال أبو تراب : قال األصمعّي : رجل:  [تنبلـ  تنتل]

َواحْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  )حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وال  (َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ ) والحمد هلل ذي الحول والقوة و
 .(اْلعاَلِمنيَ 

__________________ 
 (.201ص : )من ال الثي الصحيح  ( ب التاء والالُ مع اللون)( مّر ذكره يف 1)
 (.201ص : )من ال الثي الصحيح  ( ب التاء والالُ مع اللون)( مّر ذكره يف 1)
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 من َذيب اللغة الظاءكتاب 

 املضاعف منه

 مهمَّلت. ظ ث :   ظ ذ

 [ابب الظاء والراء]

 ظ ر
 [.ظرّ ]استعمل منه : 

ي به إالّ » : أن َعدّي بن حاتم سأله فقال : وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و: ظر  رارَ  إنا نَِصيُد الصيَد وال نجُد ما نُذَّكِ  الّظِ

 .«لدََّم بما ِشئتَ وِشقّة العَصا ، فقال : أَْمِر ا

رارُ  قال أبو عبيد ، قال األصمعّي :  .ِظّرانٌ و ِظرارٌ  ، وهو َحجر ُمحدٌَّد ُصلٌب وجمعه ُظَررٌ  واحدها الّظِ

 وقال لبيد :

راَن اَنجريريريريريريريريرييريريريريريريريريرية   ل  الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ َرأب  تريريريريريريريريريريَ  جَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َرر    َ  يف الريريريريريريريريريريري َّ ريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريُّ َوقريريريريريريريريريريريَّ   ذا تريريريريريريريريريريريريَ

  
ة وقال شمر : رانِ  فِلقةٌ من المَظرَّ ةو َظِريرٌ  يُقطُع بها ، ويُقال : الّظِ  واحدةٌ. ظَررة ، ويقال : أَِظرَّ

رُّ  قال وقال ابن شميل : وهو قبل أن  الظَُّررُ  حجر أملس عريض يَكِسره الرجل فيجزر به الَجُزور ، وعلى كل حال يكون الّظِ

 : الحجُر العريض وأنشد : ليلُ السوأيضا ، وهي في األرض َسِليٌل وصفائُح مثُل السيوف ،  ُظَررٌ  يُكسر

عريريريريريريريالريريريريريريريه  ن فريريريريريِ َوى مريريريريريِ يتريريريريريريرياريريريريريرير  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  تريريريريريَ ريريريريرييريريريريريريريِه مريريريريريَ

  
   ِ ى َكلريَوى ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريه اَّصريريريريريريريريريريريريريريَ ور تَلحِّ  َبسريريريريريريريريريريريريريري 

  
ةٌ  وأرض ان ذاتُ  َمظرَّ  .ِظرَّ

ة وقال الليث : يقال ِحم فيَِضيُق ، فيأخذ َظَرْرُت َمَظرَّ  َمَظّرةً  الراعي وذلك أن الناقة إذا أْبلََمْت وهو داٌء يأخذُها في َحلقة الرَّ

 ويُدخل يده في بطنها من َظْبيَتها ثم يَقَطُع من ذلك الموضع كالثُّْؤلُول.

ةوقال :  َحى. انتهى ، وهللا تعالى أعلم. األَِظرَّ ة ومنها ما يكون َمْمطوال ُصلبا يتخذ منه الرَّ  من األعالم التي يُهتََدى بها مثل األِمرَّ

 ابب الظاء والَّلم

 [ظ ل]
 [.مستعملة]ظّل ، لظ : 

 إالّ  باَت يَبِيت إال لكل عمٍل بالنهار ، كما ال يقولون : ظّل يََظلُ  فالٌن نهاَره صائما وال تقول العرُب : َظلَ  قال الليث ::  [ظل]
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رون اليتاء على  ظَِلْله    لليل ن ومن العرب من حيذف الُ وحنوها مسيث ييتهران ن فَأما أهل اَّجاُّ فيكسريريريريريريريريريريريريريريِ
، وقال هللا جّل  اْظَللْ و  َظلَ  ، واألمر مله اليتلول واملصريريريريريريريريريريري ر ِظلت مو  ِظْللا َكسريريريريريريريريريريريرأب الالُ اليت أ ْلِ َيْه ، في ولون :

عليه ، ولكن  ظَِلْلهَ  عليه ، فمن فتح فاألصريريريل فيه (ِظْلهَ )وقرىء :  [97طه : ] (ظَْلَت َعَلْيِه عاِكفاً )وعّز : 
 لكسر مَسوََّل َكْسرأب الالُ  (ِظْلهَ )الالُ مس ذفه لِِ َ ل التَّْضعيف والَكْسر ، وبَِ يِه اليتَّاء  على فتحها ومن قرأ 

ه  و بذاك أي َ َْمه  ،  َ ْه   على اليتاء ، وق  َيوُّ يف غت املكسريريور حنو ه   َأمَسسريريْ سريريْ يف ب   مَسْله  و تري  َأمْسسريريَ
 وليس ب ياس  منا هي أمسرف قليلة مع ودأب.فالن ،  ع  مَسَلْله  

، أخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه  [48 النحل :] (يَ تَ َفي َُّؤا ِظَّللُُه َعِن اْلَيِمنيِ ):  عزوجلوهذا قول ُحذَّاق النحويين ، وقوله 

من لَُدن اإلسفار إلى ُطلوع الشمس ، وإذا أْسفَر الفجر ف ِظلّ  ، قال : والليل كله ِظلٌ  قال : محل ما لم تطلع عليه الشمس ، فهو

ال يسمى فَْيئا إال بعد الزوال إذا فاءت الشمس ، أي إذا رجعت إلى الجانب الغربي ، فما فاَءْت منه  الفَْيءُ و، قال :  ِظلٌ  ُكلُّه

لّ و، والفَّيُء َشْرقي  فَْيءٌ  الشمس وبقي ِظال فهو لَ  َغْربي ، وإنما يُْدَعى الّظِ أول النهار إلى الزوال ، ثم يُْدَعى فيئا ظاّل من  الّظِ

 بعد الزوال إلى الليل وأنشد :

ه  َت يعريريريريريريري  َحى َتسريريريريريريريريريريريريريريْ َل من بريْرِد الضريريريريريريريريريريريريريريُّ  فال اليتريريريريريريريِّ

  
يِّ تريريريريريريريذ وق  و   ْرِد الريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْيَء مريريريريريريرين بريريريريريريريريَ  ال الريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
، والعرب تقول : ليس  ُمِظلّ  يَْوُمنا هذا إذا كان ذا سحاب أو غيره ، فهو أََظلَ  ، وقال غيره يقال : ِظلٌ  قال : وسواد الليل كله

، وكلما كان أرفََع سمكا كان مسقط الشمس أبعد ، وكلما كان  ظل من َحَجر ، وال أَدفأَ من شجر ، وال أشدَّ سوادا من أظل شيء

 كرةِ األرض ، ِظل ، وإنما اسود جدا ، ألنه ِظلٌ  ، ويزعم المنجمون أن الليل ظله أكثر عرضا وأشد اكتنازا كان أشد لسواد

 .ظله ، ويقال للميت : قد ضحا ظلها وبقدر ما زاد بَدنُها في الِعَظم ازداد سواد

، وذلك إذا نَفََر ، واألصل في ذلك أن الظَّْبَي يَكنُِس في ِشّدة الحّر فيأتيه السَّامي فيُثيره فال  ِظلَّه ومن أمثال العرب : تَرك الظبيُ 

ر مثال لكل نافٍر من شيء ال يعود إليه ، ويقاُل : انتَعَلْت المطايا ِظاللََها إذا انتصَف ، ثم صا ِظلّه يعُوُد إلى ِكناِسه فيقال : ترك

 ، وقال الراجز : ِظلّ  النهار في القيظ ، فلم يَكن لها

ا اَلهلريريريريريريريريريريِ ي عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ظريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري  َوَرَدْ  مَتْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
او   اَلهلريريريريريريريريريريِ ْه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريس  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى قريريريريريريريريريريِ  َذابريريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر في مثله :

 فكان َجْوَرَ  انريتريَعَل اليتَِّل و   
 أنه ذكر فِتَنا كأنها وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و
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 ، وهي اجلبال ، وهي السحاب أيضا. ظ لَّة وامس هاليتَُّلل 
 وقال الكميت :

 كريريريريريرييريريريريريريف تريريريريريري ريريريريريريول الريريريريريريعريريريريريريلريريريريريريكريريريريريريبريريريريريريو  وبريريريريريرييريريريريريريتريريريريريريهريريريريريريرياو 

  
  ذا مريريريريريريريا علريريريريريريريْه موجريريريريريريريا من البحر كريريريريريريرياليتُّلريريريريريريريل  

  
 : السحاب. الظُّلل قال أبو عمرو :

 ِظلٌ  ؛ ويقال : ُظلَّة فهو أظلك ، أي هي في السحاب ؛ وكل شيء ُمستِظلَّة يوُمنا إذا كان ذا سحاب والشمس أظل الفراء :وقال 

 ، مثل قُلة وقُلَل. ُظلَلٌ و ُظلّةو ِظاللو

 حين يْنُشد الظَّبيوذلك إذا كنس نصف النهار ، فال يبرُح مكنسه ويقال : أتيته  ِظله ومن أمثال العرب : أتيته حين شدَّ الظَّبي

 ، أي حين يشتد الحر فيطلب ِكنَاسا ، يْكتَن فيه من شدة الحر. ِظلَّه

تاء ، وفعلُت ذلك في ِظل وقال أبو زيد : يقال : كان ذلك في ل ما جاء الّشِ القَْيظ ، أي في شدَّة الحر  ِظل الشتاِء ، أي في أوَّ

 وأنشد األصمعّي :

ه  رَّطريريريريريريريريريِ ا وفريريريريريريريريريري  َل الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ ه قريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريَ

  
ه   بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريظ مريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريِ

َ
اج املريريريريريريريريري ِل َأجريريريريريريريريريَّ  يف ظريريريريريريريريريِ

  
ل الرجُل إذا اْكتَنَ  اْستََظلَ و ِللَْحٍم  فالن أي في َذَراه وفي َكنَِفه ، وسمعُت أعرابيا من َطيّىء يقول : ِظلّ  فالن في ، ويقال : بالّظِ

ُت ، وليس في لَْحِم البعير ُمْضغَةٌ أرُق وال أَْنعَُم منها ، غير أنهُ ال َدَسَم فيها رقيق الصٍق بباطن المنسم من البعير : هي  الُمْستَِظالَّ

 .اْستََظلَ  أيضا ومنه قوله : ِمن َعلَِق الجوِف الّذي كان ُمْستَِظلٌ  ، ويُقال ِللدَّم الّذي في الجوف

 العيُن إذا َغارْت وقال ذو الرمة : اْستََظلَّتْ  ويقال :

م   عريريريريريلريريريريريى َواهريريريريريِ وِن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريري  ِ  الريريريريريعريريريريري  الَّ يتريريريريريَ تريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريا  امريريريري  غريريريريريريريَ راهريريريريريريريا لريريريري  و بريريريري  ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ة  يريريريريَ يريريريريريريريَ كريريريريِ َويريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقول الراجز :

ا َوْجه ك ِظٌل من مَسَجر     كَأمنَّ
 الشتاء ، أي في أول ما جاء ، ِظلِ  قال بعضهم : أراَد الَوقَاحة ، وقال : أراد أنه أَْسوُد الَوْجه ، وقال أبو زيد يقال : كان ذلك في

ْيحةُ ،  الظُّلَّةُ وما ستَرك ِمن فوق ،  الظَّلَّة وقال الفراء : اللُ والصَّ اللُ و،  الظُّلَّةُ الّظِ ِظالُل الجنَّة ، قال عباس بن عبد المطلب  الّظِ

: 

الل ويف  َه يف الريريريريريريرييتريريريريريريريِّ بريريريريريريريْ هريريريريريريريا طريريريريريريريِ لريريريريريريريِ بريريريريريريريْ  مريريريريريريرين قريريريريريريريريَ

  
ف  الريريريريريريريريَورق    ث  خي ْصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ودَع  مسريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الِجنان التي ال َشْمَس فيها. ِظالل أراد

 السفينة ومن فيها. فتُِظلُ  البْحر أَْمواُجه ألنها ترتفع ِظاللُ وأراد أنه كان طيبا في صلب آدم في الجنة 

ل دائم ظليلٌ  وقال الليث : مكانٌ  فّة ، قال : الظُّلَّةوقد َدامْت ِظاللُهُ ،  الّظِ يقال وهللا أعلم :  (َعذاُب يَ ْوِم الظُّلَّةِ ) و َكهيئة الصُّ

فَة ،   (َعذاُب يَ ْومِ )قال غيره : قيل وعذاب يوم الصُّ
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 .اليتُّلَّةِ 
ةً فأَْطبَقَْت عليهم وَهلَكوا تحتها ، وقول  أََظلَّكَ  ، وكذلك كلُّ ما ُظلّة وكلُّ ما أطبق عليك فهو ، ألن هللا جّل وعّز بعَث َغمامةً حارَّ

 [.16الزمر : ] (هَلُْم ِمْن فَ ْوِقِهْم ظَُلل  ِمَن النَّاِر َوِمْن َُتِْتِهْم ظَُلل  )هللا جّل وعّز في صفة أهل النار : 

لمن  ُظلَّةٌ  وذلك أن جهنم أَْدَراٌك وأْطباٌق فبِساُط هذهلمن تَْحتَهم وهي أَْرٌض لهم ،  ُظلَلٌ  روى أبو العباس عن ابن األَعرابّي : هي

ا حتى ينتهوا إلى القَْعر.  تحتهم ثم َهلُمَّ جرَّ

 الروضةُ الكثيرة الَحرجاِت. الظَِّليلَةُ  وقال أبو عمرو :

 .َمَظلَّة ن الشمس ويقال :به م يُْستََظل سواء وهما ما الِمَظلَّةُ و الظُّلَّةو البُْرُطلَّةُ قال : الِمَظلَّةُ ووقال الليث : 

فمن ثياٍب ، رواه  الَمَظلَّة ثعلب عن ابن األعرابّي قال : الَخْيمة تكون من أَْعَواٍد تَُسقَُّف بالثُّماِم وال تكون الَخْيمةُ من نباٍت ، وأما

 بِفتْح الميم.

شهُر رمضاَن أي دنا منك ، ويقال :  أََظلَ ومن قُْربِه ،  ِظلَّهُ  عليكفالٌن ، أي كأنه ألقى  أََظلَّكَ  : الدُّنُوُّ يقال : اإلظاللُ  وقال الليث :

هذا في لغة ، فإذا جعلتَه  ِظلِّهن ومالعباتُ  ظلِّهما طائٌر يسمى بذلك ، وهما ُمالِعبا ِظلِّه وُمالِعبُ  ، قال : ِظلِّي ظلَّك ال يجاوزُ 

 هن.على الِعدَّة فقلت : ُهنَّ مالعباُت أظالل الظل نَكرة أخرجتَ 

 قال ذو الرمة :

   َداِمي األَظِل بعيِ  الةَّْأِو َمْهي وُِ 
لو  ِشْبه الخيال من الجّن. الّظِ

وهي شبه ُحْفرةٍ في بَْطن َمسيِل ماٍء ، فينقطع السيل  الّظالئِلُ  ُمْستَْنقُع ماٍء قليٍل من سيٍل أو نحوه ، والجميعُ  الظَّليلةُ  وقال الليث :

 ويبقى ذلك الماء فيها.

 ل رؤبة :وقا

   َغاَدَره نَّ السَّْيل  يف َظاَلِئاَل 
 .الَمَظلَّة : السُّفُن وهو الظُّْلُظلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ثم الِخباء ، وهو  الِمظلة وهي أعظم ما يكون من بيوت الشَّعَر ثم الَوُسوُط بَْعد الِمَظلَّةُ  وقال أبو زيد : من بيوت األعراب :

 أصغر بيوت الشَّعَر.

 والِخباء يكون َصغيرا وكبيرا. الِمَظلَّةُ  قال أبو مالك :و

ة وَمْطِحيَّة وَطاِحيَةٌ وهو الّضْخُم ،  ِمظلة قال : ويقال للبيت العظيم :  َدْوَحة. ِمَظلَّةُ وَمْطَحوَّ

َجْت فأَْبطأَ بها أَْهلُها  ُظلَّة ، أَْبِرُزوا ِلِصْهركم الِمَظلَّةُ  ومن أمثال العرب : ِعلةٌ ما ِعلَّة ، أَْوتَاٌر وأَِخلَّه ، وَعَمدُ  ، قالَتْه َجاِريةٌ ُزّوِ

 على َزْوجها ، وجعلوا يَْعتَلَّون له بَِجْمعِ أََدَواِت البَْيت فقالت ذلك اْستِحثاثا لهم.
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أراد المشكو إليه أنه في نحٍو مما فيه  قال أبو عبيدة في باُب ُسوِء المشاَركة في اهتمام الرجل بشأن صاحبه. قال أبو عبيد : إذا

 فَقَْد نَِقَب ُخفِّي ؛ يقول : إني في مثل حالك. أَظلُّك صاحبه الشاكي قال له : إن يَْدمَ 

 وقال لبيد :

   بَِلِكي   َمِعر  داِمي اأَلَظِل  
 والَمْنِسُم للبعير كالظُّْفر لإلنسان. األَظلُ و

هَلُْم ِمْن )، ومنه قوله :  الظلِ  فهو جمع ِظالٍل( قرأ )فِي، ومن  ُظلّة فهو جمع [56يس : ] (على األرائك ظلل في)من قرأ 
 [.16الزمر : ] (فَ ْوِقِهْم ظَُلل  ِمَن النَّارِ 

 من الريح والحّر. يُظل أي [57النساء : ] (ِظَّلًّ ظَِليَّلً )وقال تعالى : 

 ، أي طيِّب. َظليلٍ  أي دائما َطيِّبا ، يقال إنه لفي َعْيش .(ِظَّلًّ ظَِليَّلً )وقال ابن عرفة : 

 قال جرير :

ْيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريرياو  لريريريريريريريا الريريريريريريري ِّ ر  وعريريريريَ فريريريري  اعريريريريِ  لريريريري ريريريريريريري  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريل    َُ ذاك كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريري    ظريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ و َدا  لريريريريريريريريريريَ

  
 [.15:  الرعد] (َوِظَّلهُلُْم اِبْلُغُدوِ  َواآْلصالِ ) [.31المرسالت : ] ((31ال ظَِليٍل َوال يُ ْغِِن ِمَن اللَهِب ))ومنه : 

 ويقال : هو ُشُخوصهم. الظل ، يقال : هو جمع ظلُّهم أي ُمْستَِمرٌ 

 .ظل يقال هو الدائم الّذي ال تنسخه الشمس ، والجنة كلها [30الواقعة : ] ((30َوِظٍل ََمُْدوٍد ))

 .«في الدعاء بيا ذا الجالل واإلكرام أِلظُّوا»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : لظ 

 لُزوُم الشيِء والمثابرة عليه. اإلْلَظاظُ ويعني اْلَزُموا ،  أَِلظُّوا قال أبو عبيد :

 بفالٍن أي مالزٌم له وال يُفارقه. ُمِلظٌّ  ، وفالن أُِلظُّ إْلظاظا به أَْلَظْظتُ  يقال :

 شديُد اإلْباَلغِ بالشيء يُلحُّ عليه ، وقال الراجز : ِملَظُّ و ِمْلَظاظٌ  القتال ورجلفي الحرب المواظبة ولزوم  الُماَلظَّةُ  وقال الليث :

   َعِجْبه  وال َّْهر  َله َليِتيظ  
ن ِشدَّة ، وهو تحريُكها رأَْسها مِ  تَتَلَْظلَظُ  من قولك : َحيَّةٌ  اللَّْظلََظةُ و التَّلَْظلُظُ وَكظٌّ ، أي َعِسٌر ُمَشدٌَّد عليه ،  لَظٌّ  ويقال : رجل

فكأنه يَتَلَهَّب كالنار من  يَتَلَظَّى ، وأما قولهم في الحّر : تَتَلَظَّظُ  من ِشدة تَوقُِّدها وُخْبثها ، كان األصلُ  تَتَلظى اْغتِيَاِظها ؛ وحيةٌ 

 اللظى.

 ألبي وجزة : ؛ وأنشد : «بِيا َذا الجالل واإلكرام أَِلظُّوا» قوله : إذا ألّح ومنه أَلَظَّ  عمرو عن أبيه :

ة لريريريرييتريريريريريريريَّ  فريريريريريريريأبريريريريلريريريري  بريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريري  بريريريرين بريريريريكريريريرير مريريريريِ

  
 رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَل امريريريريريريريريرىء   دي املريريريريريريريريودأب انصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريح  

  
 الرسالة ، وقوله : رسول امرىء أي رسالة امرىء. بالِملظة قيل : أراد
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 ابب الظَّاء والنون

 [ظ ن]
 يَقيٌن وَشكٌّ وأنشد : الظَّن أبو عبيد عن أبي ُعبيدة : قال :: ظن 

ة   وفريريريريريريريريَ لريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ ى وهريريريريريريريريم بريريريريريريريريِ َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ظريريريريريريريريَ ِّ هبريريريريريريريريم كريريريريريريريريَ

  
اِل   َز اأَلمريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريَ َوائريريريريريريريريريريريريِ ون جريريريريريريريريريريريريَ اَُّعريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
.  يقول : اليَِقيُن منهم َكعسى ، وعسى َشكٌّ

 بهم ِمن الَخْيِر فهو واجٌب ، َوَعَسى من هللا واجٌب. يَُظنُ  وقال شمر : قال أبو عمرو : معناه ما

أي َعِلْمُت ، وكذلك قوله :  [20 الحاقة :] ((20ِإِن ِ ظَنَ ْنُت َأِن ِ ُمَّلٍق ِحسابَِيْه )) وعّز حكاية عن اإلنسان :وقال هللا جّل 

قونهم ، وهي قراءة ابن عامر وابن  [110يوسف : ]أنّهم قد كذّبوا  ظنّواو سَل ، أن قوَمهم قد َكذَّبوهم فال يصّدِ أي َعِلموا يَْعنِي الرُّ

 بي عمرو ، بالتشديد وبه قَرأَْت عائشة ، وفسَّرته على ما ذكرناه.كثير ونافع وأ

نَّة به التهمة ومصدُره تَُظن المتَّهم الّذي الظَّنِينُ والمعاِدي ،  الظَّنِينُ  وقال الليث :  الظَّنِ  الرجُل السيِّىءُ  الظَّنونوبالتشديد ،  الّظِ

 الرجُل القليل الخيِر. الظَّنونوبكل أحد ، 

كل ما ال يُوثق به من ماء وغيره ويقال : ِعْلُمه  الظنونوالمتهم في عقله ،  الظنون وأخبرني المنذري عن أبي طالب قال :

 إذا لم يُوثق به. وأنشد أبو الهيثم : َظنُونٌ  بالشيء

رَا    ل  يف مريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريِ  كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريرأب  ْذ ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وٌن و   لريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا ظريريريريريريريريريريريَ ْزُ  وعريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريَ  يف مسريريريريريريريريريريريَ

  
معناه ما هو على ما يُْنبِىُء عن هللا من علم الغيب بُمتَّهٍم ، وهذا يُروى عن  (بظنين وما هو على الغيبوقول هللا جّل وعّز : 

 .عليٍ 

 ما هو بضعيف ، يقول : هو ُمحتَمل له. (بظنين ما هو على الغيب)وقال الفراء ويقال : 

 .َظنُون والعَرُب تقول للرجل الضعيف أو القليل الحيلة : هو

ضعيف  َظنِين ، يريد الضعيَف من الرجال ، فإِن يكن معنى الظَّنُون ْعض قُضاعة يقول : ربما َدلَّك على الرأْيقال : وسمعت بَ 

 فهو كما قيل ماء َشُرٌب وَشِريٌب ، وقَرونِي وقَريني وقَُرونَتِي وقَِرينَتي ، وهي النَّْفُس والعَزيمةُ.

 في قَتْله غيره. يَُظنُ  َن ، وكان الّذيفي قَتْل عثما يَُظنُ  قال ابن سيرين ما كان َعِليٌ و

، إنما هم يُْفتَعَل منه وكان في األصل : يُْظتَنُّ فَثَقُلَْت الظَّاُء مع التاء  الظَّن يَْعنِي يُتَّهم ، وأصله من يُظَّنُ  وقال أبو عبيد : قوله

 فَقُِلبْت ظاًء ُمشدَّدةً حين أُْدِغمت ، وأنشد :

لريريريريريريريريُّ  أانو  يتريريريريريريريريَ ن تريريريريريريريريِ لُّ مريريريريريريريريَ ٌ   مريريريريريريريريا كريريريريريريريري  تريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري 

  
ول  و   ْرَوى عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييَّ أَقريريريريريريريريريريري  لَّ مريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريري   ال كريريريريريريريريريريري 

  
 ومثله :
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ه   لريريريريريريريريَ عريريريريريريريري ريريريريريريريرييريريريريريريريريك انئريريريريريريريريِ ذي يريريريريريريريري   هريريريريريريريريو اجلريريريريريريريريواد  الريريريريريريريريّ

  
م    لريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريم أمسريريريريريريريريرييريريريريريريريريرياان فريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريْ وا ويريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريَ

  
دْت.  كان في األصل : فيظتلم فقُِلبت التاُء ظاًء وأُْدغمْت في الظاء فَُشّدِ

يُت أظفاري  تَظنَّنتُ  ، وأصله َظنَْنتُ  من تَظنَّْيتُ  أبو عبيد عن أبي عبيدة : فكثُرْت النوناُت فَقُلبْت إحداهما ياًء ، كما قال : قصَّ

 واألصل قصَّْصُت.

 ظننتوبزيد  ظننت الّذي يتعدى إلى مفعول واحد تقول : ظننت وهو من المظنون المتهم وأصله الظنين قال أبو العباس المبرد :

 حمن بن حسان :زيدا ، أي اتهمت ، وأنشد لعبد الر

ْن جريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريرية   نِي هللِا مريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريال َو ريريريريريريريريريريَ

  
ني ظريريريريريريريريريلريريريريريريريريريني     هريريريريريريريريريجريريريريريريريريريْر   ولريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَن الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 أي متهم. (بظنين وما هو على الغيب)ومنه قول هللا تعالى : 

يه لما مضى ، إذا قَبََضه. ، الظُّنُونِ  من حديث علّي أَنه قال : في الدَّْينو  قال : يَُزّكِ

يقضيه الّذي عليه الدَّْين أَم ال ، كأَنَّه الّذي ال يَْرجوه ، قال : وكذلك كل أَمر تُطالبُه أَ الّذي ال يَْدِري صاحبُه  الظَّنُون قال أَبو عبيد :

 .ُظنون وال تْدري على أَي شيء أَنت منه فهو

 : ؟وهي البئر التي ال يُْدَرى أفيها ماء أم ال الظَّنون وقال األعشى في

ِذي  ون  الريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريري  َل اجلريريريريريريريريريري  ُّ الريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريري 

  
رِ   ِ  املريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريِ ْوَب الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ َ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريِّ  جريريريريريريريريري 

  
 من كذا وَمئِنَّة أي َمْعلٌَم. َمِظنَّةٌ  أبو الحسن اللِّحياني : فالن

 وأنشد أبو عبيد :

ة   لريريريريريريريَّ يتريريريريريِ ْي يريريريريريكريريريريريون مريريريريريَ كريريريريريَ يريريريريريوَ  لريريريريريِ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   الريريريريريبريريريريري 

  
َ ْفريريريريريريريِ ِ   ة  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ فريريريْ ع  جريريريَ ن مسريريرييريريريريريريريث  تريريري وضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريِ

  
يت الظَّنَونُ  ابن السكيت : قال الفراء :وقال  ُج ، وإنما سّمِ ألن الَولَد يُْرتََجى منها انتهى  ظنونا ِمن النساء التي لها شرف تُتََزوَّ

 وهللا تعالى أعلم.

 ابب الظاء والفاء

 [ظ ف]
 [.مستعملة]ظف ، فظ : 

 إذا َشَدْدتَها كلَّها وجمعتَها. أَُظفَّها َظفّا قوائَم البعيِر وغيِره َظفَْفتُ  أبو عبيد عن الكسائي :: ظف 

 الغَِليُظ ، وأنشدنا : الفَظُّ  الَخِشُن الكالم. قال وقال لنا أبو نصر : الفَظُّ  أخبرني المنذري عن إبراهيم الحربي أنه قال :: فظ 

ا تريريريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريْ م  مريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ ا رأيريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريِ  ملريريريريريريريريريريريَّ

  
ْؤَُ   َرف  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريريْ او تريريريريريريريريريريَ اظريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ

  
 ُخشونةٌ في الكالم. الفََظظُ و، وهو الّذي فيه ِغلٌَظ في َمْنِطِقه ،  فََظاَظةٍ  ذو فَظٌّ  الليث : رجلوقال 

 ماُء الِكْرش يُْعتََصر الفَظُّ  وقال غير واحد :
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 ِلِغَليِتِه. الَفظَّ  فريي ْةَرب  عل  َعوُِّ املاء يف الَفلوا  وبه   بَِّه الرجل  
َر به. رجلٌ  اْفتَظَّ  وقال الشافعي : إنْ  هُ فاْعتََصَر ماَءه وَصفَّاه لم يُجْز له أن يَتََطهَّ  َكِرَش بَِعيٍر َغرَّ

 ماُء الفَْحل في َرِحِم الناقِة ، وأنشد : الفَِظيظُ  وروى سلمة عن الفراء :

ا مريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريا يف األَداَوى  َن هلريريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريريْ  محريريريريريريريريريريريريََ

  
ا  يريريريريريرييتريريريريريريريَ يتريريريريريريِ ظ  الريريريريريريفريريريريريريَ يريريريريريريْ ل  الريريريريريريبريريريريريريريَ مريريريريريريريِ  كريريريريريريمريريريريريريريا قريريريريريريري  حيريريريريريريَْ

  
 انتهى وهللا أعلم.

 الظاء والباءابب 

 [ظ ب]
 [.مستعملة]ظب ، بظ : 

را. َظبَ  أّما [َظبَ ]  فإنه لم يُستعمل إال ُمَكرَّ

أيضا كالُم الُموِعِد بَِشّرٍ ،  الظَّْبَظابُ والبَثَْرةُ التي تخرج في ُوجوه المالح ،  الظَّْبَظابُ  وروى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

 وأنشد :

 ظَْبيتَاب     م واِغٌ  َجاء َله  
ُد.  قال والمواِغد بالغَْين المباِدُر المتََهّدِ

 ، أي َجلَبةٌ ، وأنشد : َظْبَظابٌ  إذا صاَح ، وله َظبَظبَ وَ إذا ُحمَّ ،  َظْبَظبَ  عمرو عن أبيه ، قال :

اظريريريريريريريِ    بريريريريريريريَ ح هلريريريريريريريا ظريريريريريريريَ بريريريريريريريْ  جريريريريريريرياءْ  مريريريريريريريع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
اَرأَب مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريِ     َي الريريريريريريريريريري َّ َغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي ما به شيٌء من الَوَجع. َظْبَظابٌ  ما به أبو عبيد عن أبي عمرو وأبي زيد يقال :

 وقال رؤبة :

   كَأنَّ يب س الَّ وما يب ظَْبيتَاْب  
 هو بَثٌْر يخرج بالعين. داٌء يُصيب اإلبل وقيل : الظَّبظابُ وقال : 

 السَِّميُن الناِعم. البَِظيظ بّي قال :ثعلب عن ابن األعرا: بظ 

 بمعنى واحد. لَفَظٌّ بَظٌّ  الرجُل إذا َسِمَن وقال اللحياني : أنهُ  أَبَظَّ  عمرو عن أبيه :

 .فَِظيٌظ بَِظيظٌ  وقال غيره :

اُد جائز فيه. بَظَّ يَبُظُّ بَظًّا وقال الليث : يها ، والضَّ  وهو تحريك الضَّارب أوتاَره ليُهيِّئها ويَُسّوِ

 عليه إذا ألّح. أَلَظَّ  على كذا أي ألَحَّ عليه ، وهو تصحيف ، والصواب : فظَّ  وفي بعض النسخ :

 ابب الظاء وامليم

 [ظ م]
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جاَرك فإنه يَْبقَى ، ويَذهُب  تَُماظِّ  له ، فقال له أبو بكر : الَجارا  يَُماظُّ  في حديث أبي بكر : أنه مّر بابنِه عبِد الرحمن وهو: مظ 

 الناُس.

ة والُمشاقَّةُ ، وِشدَّةُ الُمنَاَزعِة مع ُطول اللزوم. الُمماظَّة قال أبو عبيد :  الُمَشارَّ
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 .ُمماظَّةً و ماَظْظتُه أَُماظُّهُ ِمظاظا يقال :

اُن البَرِّ  الَمظُّ  أبو عبيد عن األصمعّي :   ، وأنشد أبو الهيثم لبعض َطيّىء :ُرمَّ

ٌُ و  يتريريريريريريريريريريريا ْه عريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريّ ْ   ذا مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  ال تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ

  
ا  يتريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريَك مريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريوادل َأْن ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ْول  و  ذاِ  لريريريريريريريريريريَ مَّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَك بريريريريريريريريريريِ لِّ اهلريريريريريريريريريريَْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  نْيِ  ذا أَلريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريَ وص اَّريريريريريريريريريريريريريرياِديريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

هريريريريريريريريريريا َريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ ا و ِِةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رِهريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَأنَّ بريريريريريريريريريريِ

  
ا راء  و   هريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريِج أَنريريريريريريريريريريريريريريْ اوَ خمريريريريريريريريريريريريريريَْ يتريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ن  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا ْسٌء عريريريريريريريلريريريريريريريى َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرى نريريريريريريريَ  جريريريريريريريَ

  
ى   يتريريريريريريريَّ ىتَّ َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريا مسريريريريريريريَ يريريريريريريريلريريريريريريري  مريريريريريريريار َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريَ

  
اءُ و ، أي ألَحَّ عليها الحادي ، قال : أَلظَّ  قال : َدُم األخوين ، وهو َدُم الغََزال ، وُعصارةُ ُعروق األْرَطى  الَمظُّ وَزبَُد البحر ،  الرَّ

ْت َمشاِفُرها.وهي ُحْمٌر ،   واألْرطأةُ َخْضراء فإذا أكلتها اإلبل اْحَمرَّ

 وقال الهذلي يذكر الُحمول :

ْأبريريريريريريريريريِ   و ِل  ظَّ مريريريريريريريريريَ اهلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ ٌة َأمسريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَ انريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريََ

  
ل    حريريريريريريريريريْ ة  كريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريَ ْوب  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ راس  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريَ

  
 إذا َسِمن. أَبَظَّ وَ إذا َشتَم  أََمظَّ  عمرو عن أبيه :

      



5091 

 

 حرف الظاءابب الثَّلثي الصحيح من 
 أهملت الظاء مع الذال والثاء إلى آخر الحروف.

 أبواب الظاء والراء

 مهمل. ظ ر ل :

 ظ ر ن
 [.نظر]استعمل من وجوهه : 

ِة من المصادر ، قال  نََظَر يَنُظُر نََظرا قال الليث : تقول العرب : نظر ، قال : ويجوز تخفيف المصدر ، تَْحِملُه على لفِظ العَامَّ

 القلب. نََظرِ والعين ،  نََظرِ  إلى كذا وكذا من نََظرتُ  وتقول :

ل يرجوه : إنما  إلى هللا ثم إليك ، أي إنما أتوقع فَْضَل هللا ثم فضلك. أَْنُظر ويقول القائل للُمَؤمَّ

 اللَّْمَحةُ بالعََجلة. النظرةُ والرحمةُ  النَّْظَرةُ  بّي :ثعلب عن ابن األعرا

قال :  ، «، فإن لك األولى ولَْيَسْت لك اآلخرة النظرةَ النظرةَ  ال تُتْبِعُ »قال لعلّي :  وسلمعليههللاصلىالحديث أن النبي  ومنه

 الَهْيبَةُ. النَّْظَرةُ و

إذا َخرجْت بإنكار القلِب عِملْت في القلب وإن  النَّْظرةَ  ومعناه : أنَ  ، َمل ِلسانُهلم يَعْ  نََظرهُ  قال بعض الحكماء : من لم يَْعَمل

إليه بالَكراهة عند ذنب أذنبه لم  نظرك خرجْت بإنكار العَْين دوَن القلب ، لم تَْعمل ، ويجوز أن يكون معناه : إن لم يعمل فيه

 يفعل قولك أيضا.

 أي ُشُحوٌب. نَْظَرةٌ  أبو عبيد عن الفراء : رجل فيه

 وأنشد شمر :

   ل وٌع و يف اهلاُ ِمْلها َنيْتَرأٌب و   
 إذا كانت قبيحةً. لَنَْظرةً  : الشُّْنعَةُ والقبُح ، يقال : إن في هذه الجارية النَّْظَرة وقال أبو عمرو :

 وَردَّةٌ وَجْبلةٌ ، إذا كان فيه َعْيٌب. نَْظرةٌ  أبو العباس عن ابن األعرابّي يقال : فيه

أي قُْبٌح ،  نَْظرةٌ  وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم : أنَّ أبا ليلى األعرابّي قال : فيه َردَّة أي يَْرتَدُّ البََصُر عنه ِمن قُْبحه ، وفيه

 وأنشد الرياشي :

َ أَب  ِدٌن  عريريريريريريريريريريْ ْ  رَابريريريريريريريريريريَ  َأنَّ ابريريريريريريريريريريَن جريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريَ و   يريريريريريريْ ِم لريريريريريَ َرأٌب يف ِجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يتريريريريريْ وب  و ى نريريريريريَ حريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .«فاْستَْرقُوا لها نَْظَرة إن بها»رأى جارية فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أن النبي و

 نظر قيل : معناه أن بها إصابةَ عيٍن من
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 [.53األمسزاب : ] (َّنِظرِيَن ِإَّنهُ )اجِلنِّ  ليها وكذلك هبا َسْفَعة ، وقول هللا جّل وعّز : 
 بمعنى واحد. انتظرتهوفالنا  نظرت بلوَغه وإدراَكه ، يقال : ُمْنتَِظرين للغة : معناه غيرقال أهل ا

 فلم يَُجاِوزك فِْعلك فمعناه : وقفَت وتمهلَت. انتظرت قال الليث : فإذا قلت :

 اْنُظُرونا بقطع األلف ، فمن قرأ (أنظروناو ) (اْنظُُروَّن)قرىء  [13الحديد : ] (اْنظُُروَّن نَ ْقَتِبْس ِمْن نُورُِكمْ )وقوله تعالى : 

ُرونا. أَنِظرونا ، ومن قرأ اْنتِظرونا بضم األلف فمعناه  فمعناه أَّخِ

 اْنتظرونا أيضا. أَْنظرونا وقال الزجاج : قيل : إن معنى

 ومنه قول عمرو بن كلثوم :

ْل عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ال تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ   فريريريريريريريريريَ  َأَ  هريريريريريريريريريِ

  
ْران و   يتريريريريريريريريريريريريريريِ اأَنريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ َْك الريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريِ ربِّ   ريريريريريريريريريريريريريري َ

  
 قليال. اْنتَِظْرني : أي أَْنِظْرني وقال الفراء : تقول العرب :

 .النَِّظرةُ  ، أي أَْمهلتُه ، واالسم منه فأَْنَظْرتُه أْبتَلْع ريقي أي أَْمِهْلني ، ويقال : بِْعُت فاُلنا شيئا أَْنِظْرني ويقول المتكلم لمن يُْعِجلُه :

 .بإِْنظارو بِنَِظرة يقال : اشترْيتُه منهوقال الليث 

تَوقُُّع الشيء ،  التَّنَظُّرو،  النَِّظَرة فاُلٌن فاُلنا من استنظرو،  إنظار أي [280البقرة : ] (فَ َنِظَرة  ِإىل َمْيَسَرةٍ )وقال هللا جّل وعّز : 

إليه فأعجبك أو ساءك  نظرت الرجل إذا َظَرة َمْنَظرُ الَمنْ و ؟فيه معا كيف تأتيانه نظرتما أخاك في أمر إذا تُناِظر أن المناظرةو

 بال َمْخبَرة. َمْنَظرةٍ  وتقول : إنه لذو

 الشيُء الّذي يُعِجبُ  المْنظرُ و،  نََظر مصدرُ  المْنَظروالعَدوَّ ويحُرُسه ،  يَْنُظر َمْوضٌع في رأس َجبل فيه َرقيبٌ  المْنَظرةوقال 

هُ. نظر إذا الناظر  إليه فََسرَّ

 إليه واالستماع. النظر وُمْستَمٍع وفي ِرّيٍ َوَمْشبَعٍ أي فيما أَحبّ  َمْنَظرٍ  وتقول : إن فالنا لفي

 أي بَمْعِزٍل فيما أحببت. بَِمْنظرٍ  ويقال : لقد كنُت عن هذا المقام

 وقال أبو ُزبْيد يخاطب غالما له قد أَبَق فَقُتَِل :

ر   يتريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ع  م  و لريريريريريريري ريريريريريريري  كريريريريريريريلريريريريريريريَه يف مريريريريريريريَ مريريريريريريريَ تريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َرس   راَء غريريريريريريريريريريَت ذي فريريريريريريريريريريريَ ِر هبريريريريريريريريريريَْ  عريريريريريريريريريرين َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بملء عينيه ، وشديد الكاهل أي منيع الجانب. ينظر إذا كان بريئا من التهمة ، الناظر وتقول العرب : إنَّ فالنا لشديد

افية التي في وسط سواد العين ، وبها  نَاِظرُ و، اسم ُوضع َموضع األْمِر ،  اْنتَِظرْ  كقْوِلكَ  نَظارِ وقال :  العين النُّقطةُ السوداء الصَّ

 ما يََرى. الناظر يََرى

 في العين كالِمْرآة إذا استَْقبلتَها أبصرَت فيها َشْخَصك. الناِظرُ  وقال غيره :
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 ِعرقان ُمْكتَنِفا األْنِف وأنشد : النَّاِظران الحراني عن ابن السكيت قال :

ن  ريريريريريريريريريريََ و  ي مريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريِ ن  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ِج كريريريريريريريريريريلِّ جريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريُّ

  
اِن و   لريريريريريريريريريريَ ن ا ريريريريريريريريريري  ن مريريريريريريريريريريِ َريريريريريريريريريريريْ اظريريريريريريريريريريِ ِوي الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  َأكريريريريريريريريريريْ

  
 وقال اآلخر :

را و  واظريريريريريِ ه  نريريريريريَ عريريريريريريريْ هريريريريريريرياو لريريريريري ريريريريريريري  قريريريريريَ ريريريريريَ تريريريريري  مريريريريريْ  مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
راءِ   عريريريريريريريريريريريَ رَّ. ِ  مريريريريريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ عريريريريريريريريريريريَ ن تريريريريريريريريريريريريَ  ممريريريريريريريريريريريِّ

  
 وقال أبو زيد : هما ِعرقان في َمْجرى الدَّمع على األَنف من َجانِبَْيِه.

في  النََّظائِر ، والجميع النَِّظيرةُ  والتَّأْنِيثُ  رآهما سواًء ، قال : الناظرُ  إليهما نََظرَ  ِمثْلُك ألنه إذاأي  نظيُرك وقال الليث : فالن

 الكالم واألشياء كلها.

 الّذي يُْرَجى خيره. المنظورواسم رجل ،  َمْنُظورٌ وقال : 

،  نَْظرةٌ  أيضا الّذي أََصابَتْه المْنظورُ وبه وما كان َخِطيرا ، ولقد أَْخَطَر به ،  أَْنَظرَ  لهذا ، ولقد نظيرا ويقال : ما كان هذا

 .تُناِظرهُ و يُناِظرك أيضا الّذي نظيُركو

يعني ُسَور المفصَّل ،  التي كان رسول هللا يقوم بها ، عشرين سورةً من المفصَّل النظائر في حديث ابن مسعود : لقد عرفتُ و

 ، أي فِراستي. نِظارتي الشِتباه بعِضها ببعض في الطول ، وقول َعِدي : لم تُخِطىء نظائر سميت

ا َّنِظَرة  )22ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ َّنِضَرة  ))وقول هللا جّل وعّز :  ، األولى بالضاد واألخيرة  [23،  22القيامة : ] ((23( ِإىل َرِبِ 

 بالظاء.

 إلى ربّها. ظرالنَّ ووقال أبو إسحاق : نَِضرْت بنعيم الجنة 

 [.24المطففين : ] ((24تَ ْعِرُف يف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم ))قال هللا جّل وعّز : 

ا َّنِظَرة  )قلت : ومن قال : إنَّ َمْعنى قوله :   إلى الشيء بمعنى نظرتُ  ، فقد أخطأ ألن العرَب ال تقول : ُمْنتِظرة بمعنى (ِإىل َرِبِ 

 ومنه قول الحطيئة : انتظرته فالنا أي نظرتُ  :، إنما تقول  اْنتظرتُه

اِدرأب  و  اَء صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ م  أَبريريريريريريريريريريريْ رتريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريري  يتريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريريَ

  
ي   ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْوُِّي وتريريريريَ ِوْرِد طريريريريريريريال هبريريريريريريريا مسريريريَ لريريريْ  لريريريِ

  
 في األمر احتمل أن يكون تفكُّرا ، وتََدبُّرا بالقلب. نظرتُ  إليه لم يكن إال بالعين ، وإذا قلت : نظرتُ  فإذا قلت :

إليه قومه يتَمثَّلون ما امتثله ، وكذلك هو طِريقتُهم  يَْنُظر قومه ، وهو الّذي نَِظيرةُ وقومه  نَُظوَرةُ  يقال : فالنٌ سلمة عن الفراء 

 بهذا المعنى.

 إذا كان َشْهما طامَح الطَّْرف َحديَد القلب. نظارٌ  القوِم وَشيِّفتُهم : أي َطِليعَتُهم ، وفَرسٌ  نَِظيرةُ  ويقال :

 وقال الراجز :

 ْ ي  املع َّين وَأّي َنيتَار   
 قال أبو نخيلة :

   يتبعن َنيتَّارَّية  مل هت َْجِم 
 ووه النظَّار : ناقةٌ نجيبةٌ من نِتاج نظَّاريَّةٌ 
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 فحل م ْلجٌ  من فحول العرب.
 وقال جرير :

 األرمَسِاُّ وَج ُّها اللَّيتَّار  و   
 لم تُهَجْم : لَم تُحلَْب.

 بكتاب هللا وال بكالم رسوِل هللا. تُناِظرْ  وقال الزهري : ال

 ال تتبِّع قوَل قائٍل َمْن كان وتدعهما له. ِلكتاب هللا وال لكالم رسول هللا ، يقول : نَظيرا قال أبو عبيد : أراد ال تجعل شيئا

نخعي : كانوا يكرهون أن قال أبو عبيد : ويجوز أيضا ِمن وجٍه آخر ، أن تجعلهما َمثال ِللشيء يُعرُض مثل قول إبراهيم ال

 يذكروا اآلية عند الشيء يَْعِرض من أمر الدنيا.

 كقول القائل للرجل إذا جاء في الوقت الّذي يريد صاحبه : جئَت على قََدٍر يا موسى ، هذا وما أشبهه من الكالم.

وال تَُمرَّ بي على بنَاٍت نَقَِري ، أّي ُمرَّ بي  نََظِري وحكى ابُن السكيت عن امرأة من العرب أنها قالت لزوجها : ُمرَّ بي على بَنِي

. نظروا على الرجال الذين  إليَّ لم يَعيبُوني من َورائي ، وال تَمرَّ بي على النساء اللواتي يُنقِّْرن عن ُعيوب َمن َمرَّ بهنَّ

ويقال للسلطان إذا بَعََث أَمينا يَْستَْبِرىء أْمَر ، إذا كانت ُمتحاِذيةً ،  تَناَظرُ  إلى دار فالن ، وُدوُرنا تَْنُظر والعرب تقول : داري

 .ناظرا جماعِة قريٍة : بعث

 إلى جماعتها. تنظرُ  أي َمثْنى َمثْنى ، وعددتُها َجمارا إذا َعَدْدتَها وأنتَ  نََظائِر وقال األَصمعّي : عددُت إبل فالن

أي يرى ما يكون منكم فيجازيكم على ما يشاء ، هذه مما قد  [129األعراف : ] (فَ يَ ْنظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ )وقلت : قوله تعالى : 

 (فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّت اْْلَوَِّلنيَ )وأنتم بَُصَراء وال ِعلّةَ بكم ؛ وقوله :  تنظرون علم غيبه قبل وقوعه ، فقد رأيتموه وأنتم

 ما يكون منا. انتِظرْ وأي اْرقُبنا  [104 البقرة :] (ْنظُْرَّنا)إال نزول العذاب بهم ؛ وقَوله :  ينتظرون ، أي هل [43فاطر : ]

 ظ ر ف
 استعمل من وجوهه : ظفر ، ظرف.

دعاؤه  الظرف ، قال : الظَّرف أخبرني المنذرّي عن ثعلب عن ابن األعرابّي قال : يقال إنك لغضيض الطَّرِف نقي:  [ظرف]

 لست بخائن. يقول :

، وهذا في الشعر يحُسن  ظرفاء أي ظروف وتقول : فِتْيَةٌ  الظرفاء وهم َظُرَف يَْظُرف وقد الظريف َمْصدر الظْرفُ  قال الليث :

وُهَو البراعةُ وذكاُء القلب ، وال يوصف به السيد وال الشيخ إنما يوصف به الِفتْياُن األَْزَواُل والفَتَيَات  .َظرائفو ِظراف ، ونِْسوة

ْوالُت ويجوز في الشعر في مصد  .الظَّرافَة رهالزَّ

 أبو بكر : قال األصمعّي وابن األعرابّي :
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معناه ، إذا كان بليغا  لم يُْقَطعْ  ظريفا بقول عمر : إذا كان اللص في اللسان واحتجا الظرف البليغ الجيد الكالم ، وقاال : الظريف

 وجه والهيئة.الحسن ال الظريف جيد الكالم احتجَّ عن نفسه بما يُسقط عنه الحد ، وقال غيرهما :

أم  أظرفُ  ِلسانُه ، أْظرف ، وأجاز ما ظريف ووجه ظريف يكون في الوجه واللسان يقال : لسان الظرف وقال الكسائي :

 في االستفهام. ؟وْجُههُ 

 لما فيه ، والصفاُت في الكالم التي تكون مواضع لغيرها تسمى ظرف ِوعاُء كل شيء حتى إن األبريق الظرفوقال الليث : 

لما فيه ، وهو موضع لغيره وقال َغْيُره من  َظْرف من نحو أماَم وقُدَّاُم ، وأشباه ذلك تقول : َخْلفك زيٌد ، إنما اْنتََصَب ألنه ظروفا

يها فات والمعنى واحد ، َوروى أبو العباس  ُظروفا النحويين : الخليل يُسّمِ يها الَمَحالَّ ، والفراُء يسميها الّصِ عن ، والكسائي يُسّمِ

 في اللِّسان والَحالوة في العَْينَين والَماَلَحةُ في الفَم ، والجماُل في األَْنف ، وقال ُمحمد بن يزيد : الّظْرفُ  ابن األعرابّي قال :

ف فالن وعاء لألدب وَمكاِرم األخالق ويقال : الظريفَ  وهو الِوعاء كأنه َجعَل الّظْرف ُمْشتٌَق من الظريفُ   .يفٍ ِبَظرِ  وليس يَتََظرَّ

 بوزن إِعصار ، تقول : أظفار ألن األظفار أظافير وجمع األْظفار الطاِئر والجميع ُظْفرواإلصبع  الظُّْفر ُظْفر قال الليث :: ظفر 

 وأعاصيُر قال : وإن جاَء ذلك في الشعر جاز كقوله : أظافيرُ 

   مَسىتَّ تريَغاَمَز َر َّ   اأَل اِديِر 
واألخدار جماعة الِخْدر ، وال يُتكلّم به بالقياس في كّلِ ذلك سواء ، غير أن السمع آنس فإذا ورد على أراد جماعة األخدار ، 

 الظُّْفر اإلنسان شيٌء لم يَسمعه ُمستعمال في الكالم استْوَحَش منه فنفََر ، وهو في األشعار َجيِّد جائٌِز ، ويقال للرجل : إنه لَمْقلُوم

 ال يَْنِكي َعُدّوا ، وقال َطَرفة : الظُّفرُ  إنه لََكِليلُ  يَل األَِذيَّة لهم ، ويقال للَمِهيِن الّضعيِف :عن أذى الناس ، إذا كان قَل

   لْسه   لَفاين وال َكِل اليتُّف ر 
ي ُظْفره فالٌن في وجه فالن إذا َغَرزَ  َظفَرَ  ويقال :  األَظفارُ وخ واألشياِء كلها ، في لَْحمه فَعَقَره ، وكذلك التَّْطِفيُر في الِقثَّاء والبِّطِ

واحدةٌ ،  أَْظفَارةٌ  ُمقتَلٍَف من أصله يُْجعل في الدُّْخنَة وال يُْفَرُد منه الواحُد ، وربما قال بعضهم : بُظْفرٍ  شيء من الِعْطر أسوُد شبيه

يِب وإذا أُْفِرَد شيٌء من ن أََظافِير وليس بجائٍز في القياس ويجمعونها على وفُوها وهم  ُظْفرا حوها ينبغي أن يُكون، وهذا في الّطِ

ي العيَن تنبُُت من تِلقاء المأِْق ، الظَّفَرةُ ووأفواهٌ وأَفاويهُ لهذين الِعطرين ،  أظافيرٌ و أَظفارٌ  يقولون :  ُجلَْيدة تُغّشِ
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َيْه بصريريريريريريريريريَر العني مسىت َيِكلَّ وي ال :  وق  َظِفرأبٌ  ، وعني َميْتفور فالٌن فهو ظ ِفرَ  ور ا ق ِ َعْه ، و ْن ت ركْه َغةريريريريريريريريريِ
 عيل ه. ظِفر ْ 

 .ُظْفرٌ و َظفََرةٌ  ، وهي التي يقال لها : َظفََرة العيُن إذا كان بها َظِفرت أبو عبيد عن الكسائي :

 سواء وهي الظَّفَاَرةُ ، وأنشد أبو الهيثم : َظفَرتْ وعينُه  َظِفَرتْ  ابن بُُزْرَج :

مريريريريريريريريريَرأب ز  كريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريِّ جريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول  يف عريريريريريريريريري 

  
َرأب  فريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريرياء ظريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  

ْجِن َوْس  الَكَفَرأب     مَسلَّ أبريل ها يف السِّ

 لَْحَمةٌ تَْنبُُت في الَحَدقة. الظَّفََرةُ  شمر عن الفراء :

 لحم ينبت في بياض العين ، وربما جلّل الحدقة. الّظفرة وقال غيره :

 َظِفْرتُ وهللاُ  أَْظفََره هللاُ فاُلنا على فالٍن ، وكذلك َظفَّرَ  الفْوُز بما طلبَت والفَلَُج على من خاصمَت ، وتقول : الظَّفَرُ  وقال الليث :

 به. َمْظفور به وهو ظافِرٌ  به فأنا

 ُمَظفَّرا هللاُ فالنا أي َجعَله َظفَّرَ  إن قيل :فَثُقَِّل نَْعتُه لَلكثرة والمباِلغة و بالظَّفَر ال يَُؤوب إال ُمَظفَّر هللا به ، وفالن أْظفَرني وتقول :

 .َظفَّرهُ  فأَْخبََر عن واحٍد َغلََب اآلخَر فقد أَْظفَرُ  عليه أي َغلَّبَه عليه وذلك إذا ُسئِل أيُّهما َظفََّرهُ  جاز وحسن أيضا ، وتقول :

 وكذلك ما أََخَذتْك عيني ُمْنذُ حين.َعْينِي منذُ حين أي ما رأَتَْك منذ حين ،  َظفََرتْك يقال : ما أبو زيد :

 .األظفار ، قلت : وهو مأخوذ من َظفَّر تَْظفيرا أبو عبيد عن الكسائّي : إذا طلع النَّبُت قِيل : قد

َر أي تَعَلَّم ا َظفَارِ  ، اسم مدينة باليمن ، ومنه قولهم : من َدَخل َظفَار منسوب إلى َظفَاِريٌ  ابن السكيت يقال : َجْزعٌ   لِحْميَِريَّة.َحمَّ

يَةِ   وهو ما َوَراَء َمْعِقِد الَوتَر إلى َطَرف القَْوس. الظُّْفرُ  أبو عبيد عن األصمعّي : في الّسِ

 وأنشد فقال : أَظافيرُ  وجمعه أُْظفُورٌ  : للظُّْفرِ  وقال غيره يقال

مريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريا األ و   ذا اَُّْدَرَدْ   نْي لريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ ا بريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريَس أ ظريريريريريريريريْ و   لريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا قريريريريريريريريِ َرى تريريريريريريريريَ نْيَ أ ريريريريريريريريْ ورِ بريريريريريريريريَ  فريريريريريريريري 

  
َوَعَلى الَِّذيَن هاُدوا َحرَّْمنا )وتظاهروا بمعنى واحد ، وقول هللا جّل وعّز :  تظافرواوالقوُم عليه ،  تظافر وقال ابن بُُزْرَج :
 لها. كاألظفار ذواُت المناِسم من اإلبل والنَّعَم ألنها كلها الظُّْفر دخل في ذي [146األنعام : ] (ُكلَّ ِذي ظُُفرٍ 

 ظ ر ب
 [.مستعملة]ظرب ، بظر : 

 اللهم على»في حديث االستسقاء : :  [ظرب]
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 .«وب ون األودية والتِّالل اليتِّرَابِ و ا كاُ 
رابُ  أبو عبيد قال : غار ، واحدها الّظِ  .َظِرب الروابي الّصِ

الحجارة ما كان أصله نَاتِئا في جبل أو أرض َحْزنة ، وكان َطَرفُه النَّاتِىُء محدَّدا ، وإذا كان ِخْلقَةُ  من الظَِّرب وقال الليث :

 وقال رؤبة : َظِربا الَجبل كذلك سمي

 يَترََّ  
   َ ّ ا ي َةيتِّي اجلَْلَ َل امل

 وقال اآلخر :

راش لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياب   ِا عريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ   نَّ جريريريريريريريريريريريَ

  
راِب   وَق الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ رِّ فريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريتريريريريريريريريريجريريريريريريريريريايف األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ى. الظَِّرب وكان عامر بن ان بن عبد العزَّ  ِمن فُرسان بني ِحمَّ

ب وقال المفضل : حته الُمَظرَّ راب الّذي قد لَوَّ  .الّظِ

بَتْ  وقال غيره : بة فهي تَْظِريبا حوافُر الدابة ُظّرِ  إذا َصلُبَْت واشتدْت. ُمَظرَّ

 لبيد يصف فرسا :وقال أبو مالك في قول 

ح  وَ  الريريريريريريريريِة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريِ َق الريريريريريريريريّرمسريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ع  مسريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِّ

  
َراِب   ذ ه عريريريريريريريريريريريريريريريريرين األظريريريريريريريريريريريريريريريريريْ واجريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   د  نريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
حالة بوثُوبِه وتبدو نََواجذه إذا َوِطىَء على ع َحلََق الّرِ  أي َكلَح ، يقول : هو َهَكذا وهذه قّوتُه. الظراب قال : يُقّطِ

 األكام وأَحدُّه َحَجرا ، ال يكون َحَجُره إال ُظَررا أبيُضه وأسوُده ، وكلُّ لون ، وجمعهأصغر  الظَِّربُ  شمر عن ابن ُشَميل :

 .أَْظرابٌ 

 ممدود على فَِعالء دابة ِشْبهُ الِقْرد. الظَِّربَاءُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 بالنون ، وهو على قَْدِر الِهّرِ ونحوه. الظَِّربَانُ  قال : وقال أبو عمرو : هو

 ممدود لَْحن ، وأنشد قول الفرزدق : الظَِّرباءومقصور  الظَِّربَى أبو الهيثم : هيوقال 

هريريريريريريريريا يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ِرىَب عريريريريريريريريَ م  الريريريريريريريرييتريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريِّ كريريريريريريريريَ َف تريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ا َ   ْؤُِ أَْر   ِغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راء  الريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 جمٌع في غير معنى التَّْوحيد. الظَِّربَى قال :

ِربَى قلت : وقال الليث : هي  الهيثم ، وهي الصواُب. مقصوٌر كما قال أبو الّظِ

ْربَى بغير نون وهي الظَّراِبيُ  وهي الظَِّربانُ  وَرَوى شمر عن أبي زيد : هو اُء َجْزٌم والبَاُء َمْفتُوحةٌ  الّظِ ، الظاُء مكسورةٌ والرَّ

 وكالهما ِجَماٌع وهي دابَّةٌ َشبِيَهةٌ بالِقْرد ، وأنشد :

ْه  حريريريريريريريَ بريريريريَ يريريريريم  أَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريِ  لريريريريو كريريريريلريريريريريريريه يف انِر جريريريريَ

  
را  ت هريريريريريريريريرياظريريريريريريريريريَ ىتَّ تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريِ ان  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ  يب  مريريريريريريريريرين محريريريريريريريريريِ

  
 .َظِربَانَةٌ  قال أبو زيد : واألُْنثى

 وقال البعيث :

م  َأَنريريريريريريَّ ود  الريريريريريريو جريريريريريريوِه كريريريريريريريَ ٌة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريَ َواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل   ر وَدأب   ريريريريريريريريريريريريريريريَْ ْرَ ن   ريريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريريريْ رَايب  غريريريريريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي الظَِّربان هما يَتََماَشنَاِن ِجْلد ثعلب عن ابن األعرابّي : من أمثالهم :
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َْةن  و يتةامتان ، 
 َمْسح  اْلَيَ ْين  لةيء اَ ِةن. امل

، وذلك أنها تَْفُسو على باب ُجْحر الضَِّب حتى يخرَج  الظَِّربانِ  يقال : هو أَْفَسى من وقال المنذري : سمعت أبا الهيثم يقول :

 فيصاَد.

راب في الحديث : إذا َغَسَق الليُل علىو ِلِقَصرها ، فأراد  الظراب غار الجبال ، وإنما خصّ ، وهو من ِص  َظِرب واحدها ، الّظِ

 أَنَّ ُظلمته تقرب من األرض.

َحْلقَةُ الخاتَم بال ـ  بسكون الظاءـ  البَْظرةو ، قال : بَُظْيرةٌ  نُتُوٌء في الشَّفَِة ، وتصغيرها البُْظَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: بظر 

وهي الفليلةُ من الشَّعَر في اإلْبط يَتَوانى الرجل عن نَتْفها ،  البَْظَرةِ  تصغير البَُظْيرةو :أيضا. قال  بَظْيرةٌ  ُكْرِسّيٍ ، وتْصغيُرها

 نَْوُف الجارية قبل أن تُْخفَض.ـ  بالضادـ  البَْضرُ وقال :  بَُظْيرةٌ  فيقال : تحت إبطه

ْهري ، ومنهم َمن يُبدل الضاَد ظاًء فيقول : وقال المفضل : ِمن العرِب َمن يُبِدُل الظاء ضادا فيقول قد اشتكى َضْهري بمعنى ظَ 

 قد َعظَّت الحرُب بني تميم.

ابة الطويلةُ اللسان ، وروى بعضهم : بِْظِريرٌ  الليث عن أبي الدقيش : امرأةٌ   ألنها قد بَِطَرْت وأِشَرت. بطرير وهي الصَّخَّ

 .بالبَْظرِ  : ُشبِّه لسانُها بِْظِريرٌ  قال : وقال أبو خيرة : امرأة

 وقال الليث : قول أبي الدقيش :

 َبيْتر ها معروف و   َأمَس ُّ  ليلا 
ُرهووقال : يقال : فالن يُِمصُّ فالنا  ، ألنه  بَِظَرْت تَْبَظرُ  المصدر من غير أن يقال : البََظرو بُْظرٌ  والجميع بَْظراء وامرأة يُبّظِ

 في َشفَته العُليا طوٌل مع نُتُوء وسطها. أَْبَظرُ  ليس بحادث ولكنه الزم ، ورجل

 ؟األْبَظرُ  روي عن علّي أنه أُتَِي في فريضة وعنده ُشَرْيٌح فقال له َعِليٌّ : ما تقول فيها أيُّها العبدو

رةٌ  ويقال ِللَّتي تخفض الجواري :  .ُمبَّظِ

ْفَرُف والنَّْوُف. البُْنُظرُ و البَْيَظرُ و البَُظاَرةُ  : بَْظرِ ِللْ  وقال اللحياني : يُقالُ   والَكْيُن والرَّ

 أيضا. البُظارة قال : ويقال للناتىء في أسفل َحيَاِء الناقة

 مهمل. ظ ر م :

 أبواب الظَّاء والَّلم

 مهمل. ظ ل ن :

 ظ ل ف
 [.مستعملة]ظلف ، لفظ : 

ْلفُ  قال الليث ::  [ظلف] ا يَْجتَرُّ وهو ُظْفرها. ِظْلفُ  : الّظِ  البقرة وما أشبهها ممَّ

 البقرةِ والشاةِ. ِظْلفُ ووقال ابن السكيت : يقال : ِرْجُل اإلنسان وقَدُمه وحافُر الفرس وُخفُّ البَعير والنَّعامِة 
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ْلفُ  وقال الليث : يُستعارُ   للخيل وأنشد قول عمرو بن معديكرب : الّظِ

 الِفها َ ْيل  َت ْأكم أَبظْ و   
، يُضرب َمثاَل للذي يَجُد ما يُوافِقه وتكوُن  ِظْلفَها وأخبرني المنذري عن أبي طالب عن الفراء : قال تقول العرب : َوَجَدْت الدابةُ 

 فيه إرادتُه ، من الناس والدواّب.

 ال يَْستَبِيُن المشُي عليها من ِليِنها. َظِلفَةٌ  من األرض تَْستَِحبُّ الخيُل العَْدَو عليها ، وأرض الظَّلَفُ  قال الفراء :

 ما َغلَُظ من األرض وأنشد البن األْحَوص : الظَّلَفُ  وأخبرني المنذريُّ عن الطُّوِسي عن الخراز عن ابن األعرابّي : قال :

ي  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريراء عريريريريريريريِ ن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْف عريريريريريريريَ لريريريريريريريِ  أملَْ َأظريريريريريريريْ

  
راِع   ة   لريريريريريريريكريريريريريريري  يريريريريريريري ريريريريريريريَ َف الريريريريريريريَوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريِ  كريريريريريريريمريريريريريريريا ظريريريريريريري 

  
اءُ قال :  َّبَع ، قلت : َجعَل الفرَّ ما الن من األرض  الظَّلَفَ  هذا رجٌل َسلَّ إبال فأخذ بها في ُكَراعِ من األرض لئال تَْستَبِيَن آثاُرها فَتُت

ال من األرض ما َصلُب فلم يَُؤّدِ أثرا ، و الظَّلَفُ  ، وَجعَلها ابن األعرابّي ما َغلَُظ من األرض ، والقول قول ابن األعرابّي ،

 التُّربة ال ُوعوثَةَ فيها فيشتدُّ على الماشي المشُي فيها ، وال َرْمَل فَتَْرَمُض فيها النَّعَم ، وال حجارةَ فتْحفَى فيها ، ولكنها ُصْلبَةُ 

ي أثرا.  تَُؤّدِ

ِلفَةُ  وروي عن شمر البن شميل فيما قرأت بخطه :  .الظَّلَفُ  ليُظ ، وهياألرض التي ال تَتَبَيَُّن فيها أثرا ، هي قُفٌّ غ الظَّ

 وقال يزيد بن الحكم يصف جارية :

ها ْه  ل ِّْعِ  َأْعَصريريريريريريريريريريريريريريَ  تةريريريريريريريريريريريريريريكو  ذا ما َمةريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ف    لريريريريريريريريَ ه  ظريريريريريريريريَ ف  لريريريريريريريريَ َر الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريا قريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريَأنَّ ظريريريريريريريريَ

  
 الرجُل إذا َوقع في موضعٍ ُصْلٍب ، وأنشد بيَت عوف بن األحوص : أَْظلَفَ  قال : وقال ابن األعرابّي :

 َأْظِلْف َعْن الةُّعراء ِعْرِضي   أمل 
ة ما استطال.  قال : وسارُق اإلبل يْحِملُها على أرض ُصْلبة لئال يُرى أَثَُرها ، والُكَراُع من الحرَّ

ي أثرا ، كأنها تمنع من ذلك. َظِلفَةٌ و َظِلفٌ  قال : وقال الفراء : أرض  إذا كانت ال تَُؤّدِ

 ِشينُها إذا َمنَعها.الرجُل نفَسه عما يَ  َظلَفَ  ومنه يقال :

َصفَاةٌ  الظَّْلفَاءُ وَحْزٌن َخِشٌن ، قال :  َظِليفٌ  ، ومكان األَظاليفُ  من األرض الِقْطعَةُ الحْزنَةُ الَخِشنَةُ ، وهي األُْظلُوفَة وقال غيره :

يق.، أي على  الظَّلَفَاتِ  ويقال : أقامه هللا على قد استوت من األرِض َمْمدودةً ، قال : دَّةِ والّضِ  الّشِ

 وقال ُطفَْيل الغَنَوّي :

ْم  يريريريريريفريريريريريي ومل أ قريريريريريِ عريريريريريِ ْرويريريريريريهريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ك يريريريريريريَ لريريريريريريريالريريريريريريريِ  هريريريريري 

  
ل   لَّ األاَنمريريريريريريريِ عريريريريريريريِ فريريريريريريريَ اِ  مريريريريريريري  ريريريريريريريْ فريريريريريريريَ لريريريريريريريَ  عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريرييتريريريريريريريَّ

  
 ُروي عن عمر بن الخطاب أنه قالو



5100 

 

ها اليتََّلفَ  لراعي غلمه : عليكَ  ال ِ  األ ، من األر. ال تري َرمِّضريريريريريريريريريريريريريريْ ر. ل ال قله : أََمره أبن يريْرعاها يف صريريريريريريريريريريريريريريَ
يَّاد  يف  ْتها ، والصريريريريريريَّ يْه الةريريريريريريمس  عليها أَْرَمضريريريريريريَ اَء  ذا ر عيْه يف ال ِّهاِس ومحَِ تريْرَمَض فريتريتريَْلف  أْظالف ها ، ألن الةريريريريريريَّ
ْه يف الرَّْمضريريريريريريريريرياِء  ها ، فإذا َمةريريريريريريريريريَ َماتريْيِه و ا َجْوَر ه يف اهلاِجرأب اَّارَّأب فَي ت  الومسَش عن ك ل سريريريريريريريريريِ الباديَة يْلبس ِمسريريريريريريريريريْ

.تساقَ   ْسَتِمي وي ال هلم : السَُّماأب  وامس  هم َساُ 
 َ ْه أظالف ها ، وأ ذها امل

الذَّليُل السَّيِّيُء  الظَِّليفُ وَطَرُف ِحْنو القَتَِب وِحنِو اإلكاِف ، وأشباه ذلك مما يلي األرض من جوانبها ، قال :  الظَِّلفَةُ  وقال الليث :

انا الحال في معيشته ، وقال :  إذا أََخَذه بِغَْير ثمٍن ، وأنشد : َظليفاو ذهب به َمجَّ

يريريريريريريريريريف  أَ  لريريريريريريريريريِ َة يف ظريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا ابريريريريريريريريرين  َوعريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري   أَيْكريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريريريريرياِن و  ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ ٌم وابريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ن  هريريريريريريريريريريريَ  أَيْمريريريريريريريريريريريَ

  
ْلفُ  عمرو عن أبيه ، قال : ْلفُ والحاجة ،  الّظِ واحد ، قال :  ِظْلفٍ  المتابَعَةُ في الَمشي. وغيره ، ويقال : جاَءْت اإلبل على الّظِ

ْلفُ و ْلفُ والباطُل ،  الّظِ  الُمبَاُح. الّظِ

 بالظَّاء والطَّاء معناه َهْدرا. َظلَفاو َظْلفا أبو عبيد عن أبي عمرو : ذهب َدُمه

 إذا لم يََدْع منه شيئا. بَظِليفتِه قال : وقال أبو زيد : أخذُت الشيءَ 

 إذا ولدْت ُكلَّها. َظلَفٍ  د ، وقال مرة : علىواح ِظْلفٍ  ثعلب عن ابن األعرابّي : َغنَُم فالٍن على

ْحل  ، وهي الَخَشبَاُت األربع اللواتي يَُكنَّ على َجْنبَْي البَعير. الّظِلفَاتُ  أبو عبيد عن أبي زيد قال : وفي الرَّ

 وقال األصمعّي : ِمثْلُه.

، وهما ما َسفَل من الِحْنَوْيِن الواسط  الظَِّلفَتَان وأسفلهما مما يَلي العََراقَِي العَُضَدان الظَِّلفَتَْين قال أبو زيد : ويقال ألعلى

 والُمْؤِخرة.

ْفُت على الستين  ْدُت  َظلَّْفتُ وثعلب عن ابن األعرابّي : َذرَّ ثُْت ، كل هذا إذا ِزْدَت عليها. َطلَّْفتُ ووَرمَّ  وَرمَّ

 تُهُ وأَْشَذْيتُهُ إذا أَْبعَْدتَه عنه.وَشذَّيْ  َظلَّْفتُهوفالنا عن كذا وكذا  أَْظلَْفتُ  « :النوادر»وفي 

الميَت إذا لم تَْقبَْله ، وَرَمْت به ،  تَْلِفظُ  ، واألرض لَفََظ يَْلِفظ لَْفظا أَْن تَرِمَي بشيٍء كان في فيك ، والفعل اللفظ قال الليث :: لفظ 

،  الفَِظة ترمي بمْن فيها إلى اآلخرة ، وكل طائر يَُزنُّ أنثاه ، فهو الفَِظةٌ  الشيء ، يرمي به إلى الساحل ، والدنيا يَْلِفظُ  والبحرُ 

يَك. الفَِظةٍ  ومن أمثالهم : أْسَخى من  يعنون الّدِ

يت بذلك ألنه الفَظةٍ  أبو عبيد عن أبي زيد يقال : فالٌن أَْسَخى من َحى ُسّمِ  ا تَْلِفُظ ما تَْطَحنُه ، ويقال : أنها، ويقال : أنها الرَّ
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الَعلريْز  ، َوج ود ها أَنا ت ْ عى للَحَل  وهي تريْعَتِلف فريت لِ ي ما يف ِفيها وتري ْ بل    اَّال  لت ْحَلَ  وهذا التفسريريريريريريريريريريريريريريت 
 ليس عن أيب ُّي .

فالٌن  لَفَظَ  ويقال : [18ق : ] ((18ِتيد  )َلَدْيِه َرِقيب  عَ  ما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإالَّ )الكالم. قال هللا جلَّ وعزَّ :  اللَّْفُظ لفظوقلت : 

 َعْصبَه إذا ماَت ، وَعْصبُه ريقُه الّذي َعَصَب بفيه أي َغِرَي به فَيَبَِس.

 .الِفظةٍ  وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : اختلفوا في قولهم : أَْسَمُح من

يك.  فقال المفضل : هو الّدِ

 العَْنُز.وقال غيره : 

 وقال آخرون : هي الرَحى ، ويقال : هو البحر ألنه يقذف كل ما فيه.

لْت وجوهها. ظ ل ب :  أمهِْ

 ظ ل م
 [.مستعملة]ظلم ، لمظ : 

 بغير ألف. .َظِلمو .أَْظلَمَ  فيه لغتان : [20البقرة : ] (َوِإذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قاُموا)سلمة عن الفراء في قول هللا جلَّ وعزَّ : :  [ظلم]

 .َظْلماءوَدْرعاء  الظُّلَمِ و، قال : والواحدةُ من الدَُّرع ،  ُظلَمٌ  وقال أبو عبيد : في ليالي الشهر بعد الثالِث البيِض ثاَلٌث ُدَرٌع وثاَلثُ 

، قلت : وهذا الّذي  ُظْلمةوَ ةٌ ُدْرعَ  الظُّلمِ ووأخبرني المنذرّي عن أبي الهيثم وعن أبي العباس المبّرد أنهما قاال : واحدةُ الدَُّرعِ 

 .ُظلُماتو ُظْلماتو الظُّلَمةُ ُظلَمٌ  قااله هو الِقياُس الصحيُح ، ويجمع

، قال : والظُّالُم اسم لذلك ، وال يُجمع ، يَْجِري َمجرى المصدر كما ال يجمع  الظلَم َذهاُب النور ، وجمعه الظُّْلمةُ  وقال الليث :

فالن علينا البيَت : إذا أسمعك ما تكره ، قلت  أَظلموشديُد الشر ،  ُمظلم ، ويوم َظلماءُ  وليلة والبياض. قال :نظائرهُ نحو السواد 

يكون الِزما وواقعا ، وكذلك أيضا يكون بالمعنيين أَضاء السراُج بنفسه بمعنى ضاء ، وأَضاء السراُج الناَس ، وأَضأُْت  أَظلم :

االسم يَقوم مقام المصدر ، ومن أمثال  الظُّلمُ ومصدٌر حقيقي ،  ُظلما فالظَّْلمو ظلمه يظلمه َظلما السراَج فأَضاء وضاء ، ويقال :

 .َظلَم من أَْشبَهَ أباه فما العرب في الشَّبِه :

 َوضُع الشيء في غير موضعه. الظُّلم أي ما َوَضع الشَّبَه في غير موضعه ، قال : وأصل َظلَم قال األصمعّي : ما

قال ما نَقَُصونا شيئا بما  [118النحل : ] (َوما ظََلْمناُهْم َولِكْن كانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ )اء في قول هللا جّل وعّز : وقال الفر

 فالٌن ِسقَاءه إذا سقاه قبل أن يُْخَرَج ُزْبُدهُ. َظلَمَ  والعرب تقول فعلوا ولكن نَقَُصوا أنفسهم ، قال :
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ؤوَب فهو وقال أبو عبيد : إذا ُشِربَ  قاء قبل أن يَْبلُغ الرُّ القوَم إذا َسقَاهم اللَّبن قبل  َظلَْمتُ  ، يقال : الظَّليمةُ و المظلومُ  لَبَُن الّسِ

 إْدراِكه.

 القوَم ، وهو َوْهٌم. َظلَْمتُ  قلت : هكذا ُرِوَي لنا هذا الحرف عن أبي عبيد :

قاَء  َظلَْمتُ  الهيثم أنهما قاال : يقال :أخبرني المنذرّي عن أبي العباس أحمد بن يحيى وعن أبي  اللبَن إذا َشِربته أو  َظلمتوالّسِ

 َسقيتَه قبل إدراِكِه وإخراج ُزبدته.

 َوْطبِي القوَم أي سقَْيته قبل ُرؤوبه وأنشد شمر : َظلْمت وقال ابن السكيت :

لريريريريريريريمريريريريريريريه  لريريريريريريريكريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريائريريريريريريريي و   قريريريريريريريائريريريريريريريلريريريريريريرية  ظريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريِ  الريريريريريرييتريريريريريريلريريريريريرييريريريريريريم  و   ى عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريريعريريريريريريَ فريريريريريريَ  هريريريريريريريل خيريريريريريريَْ

  
الوادي إذا بَلغ الماُء منه َمْوضعا لم يكن ناله فيما َخال واَل بَلَغه قبَل ذلك ، وأنشدني بعضهم يصف َسْيال  ظلَم وقال الفراء يقال :

: 

ه  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريع  ظريريريريريريريريري  كريريريريريريريريرياد  يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريَ

  
رِق    ق فريريريريريريريالريريريريريريوادي بريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ واهريريريريريريِ  عريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 واألرضُ  أَْن تفعل ، قال : َظلمك ْحَر لم تَْحفْره فتسكنه ، قال ويقولون : مامن َحيٍَّة ، ألنها تَأتِي الجُ  أظلم قال ويقال : لَهو

اح : أَكْلُت طعاما فاتََّخْمتُه فقال أبو الجراح : ما المظلومةُ  أن تَِقيَء قال  ظلمك التي لم ينْلها المطُر ، قال : وقال رجل ألبي الجرَّ

 : وأنشدني بعضهم :

مْ  لريريريريريريريريَ ي  أَبعريريريريريريريريلريريريريريريريريى ذي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   قريريريريريريريريالريريريريريريريريْه لريريريريريريريريه مريريريريريريريريَ
  

عريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   أمََلّ   ز ور ان  ن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أال تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   قال بَلى َ َميُّ واليوُ  ظََلْم  

 قال الفراء : هم يقولون : معناه َحقّا وهو َمثٌَل.

 قال : ورأيُت أنهُ ال يَمنعني يَْوٌم فيه ِعلَّةٌ تمنُع.

لُ أي لَقيته  َظلَمٍ  أبو عبيد عن أبي زيد يقول : لَِقيتُه أَْدنَى َل شيء ، قال : وإنه ألَوَّ َل شيء َسدَّ بَصَرك بِليل  َظلَم أَوَّ لقيته إذا كان أَوَّ

َل َصْوٍك ، وبَْوٍك. َل َوْهلٍَة ، وأَوَّ  أو نهار ، ومثله لقيته أوَّ

 أي القريب. َظلَمٍ  قاَل : َوقاَل األَموي : أْدنى

، أي حقا يقينا ، وأُراه قوَل المفَضَّل وهو شبيهٌ بقول  َظلَم بَلَى يا َميُّ واليومقلت : وكان ابن األعرابّي يقول : في قوله : قال : 

ْيِر ال من قال في : ال َجَرم ، أْي حقّا ، يُقيمه ُمقاَم اليمين ، وللعرب ألفاٌظ في األيمان ال تُْشبهها كقولهم َعْوُض ال أفعُل ذلك ، وجَ 

 أفعُل ذلك.

 ة :وقال ابن السكيت في قول النابغ

لريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريريِّ   الَّ َأوارِيَّ أل  مريريريريريريريريريريريريريريريا أ بريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ة اجلريريريريريريلريريريريريريريَ ِ و   ْؤي  كريريريريريريرياَّريريريريريريو.  ملريريريريريرييتريريريريريريلريريريريريريومريريريريريريريَ  الريريريريريريلريريريريريريريُّ

  
ضوا بالمظلومة قال النُّْؤُي الحاجُز حول البيت من تراب فََشبَّه داخل الحاجز بالحوض ، يّة فتحوَّ وا بها في بَّرِ  يَعني أَْرضا َمرُّ
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ْ وا فيه املِهاَر ، وليسريريريريْه  وضريريريريع  ويض  اَّوَ.  ذا عِملَته يف موضريريريريِع ال ت عمل فيه  ظلمه ي ال :مسوضريريريريا سريريريريَ
أي واليوَُ وضريريع الةريريأن  ظ ْلم َوضريريع الةريرييء يف غت َموضريريعه ، ومله قوله : واليوَُ  اليتُّلمِ  وأصريريل اَّيا.  ، قال :

 يف غت موضعه ، ومله قول ابن م  بل :
مون للج َزر     ه ْر   الةَّ اِ ق َظالَّ

 السَّيُل األرض إذا َخدَّد فيها من غير ُمْوضعِ تَخديد وأنشد للُحَويِدَرة : َظلموأي وضعوا النَّحر في غير َموضعه ، 

الل  مسريريريريريريرِيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   م الريريريريريريبريريريريريري ريريريريريريرياَ  هبريريريريريريريا اَنريريريريريريِْ لريريريريريريَ  ظريريريريريريَ

  
َع   لريريريريَ   ريريريريْ

َ  املريريريري يريريريريريريريْ عريريريريَ فريريريريريريريا الريريريريلريريريري ريريريريريريرياف  هبريريريريريريريا بريريريريري   َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِسقائي أي سقيتهم إياه قبل أن يروب وأنشد : َظلمتُ وقال : 

ه و  لريريريريريريلريريريريريري  أذاتريريريريريريري  ْ ق مل تريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر  و   مريريريريريريريريريريريي لريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريري ا أجريريريريريريريريريريريْ  يف ظريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريْ

  
 بنصب الظاء. َظْلمي قال : هكذا سمعت العرب تنشده : وفي

 بالفتحِ العمُل ، وقال األصمعّي في قول زهير : الظَّلمواالسم  الظُّْلمُ وقال : 

 ي يتلم َأمْسياان فريَييتَّلم  و   
 أي يُطلُب منه في غير موضع الطلب.

 يقال هو الثَّْلُج ويقال هو الماء الّذي يَجِري على األسنان من اللون ال من الريق ، قال كعب بن زهير : الظَّْلم ال الليث :وق

ْه  مريريريريريريريَ م  ذا ابريريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريْ واِرَ. ذي ظريريريريَ لريريريريو عريريريريَ   ريريريريَْ

  
لريريريريريريريريريريول    عريريريريريريريريريريْ ٌل  لريريريريريريريريريريرّا  مريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريَ

  
 وقال اآلخر :

لريريريريريريريريريا  ِة الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ َربريريريريريريريريريَ اَء م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريرُّضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِب   م طريريريريريريريريرييريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريرياِء الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ

  
 قال : يحتمل أن يكون المعنى بماِء الثَّلج.

 بياض األسنان كأنه يعلوه سواد ، والغُروب ماء األسنان ، وقال الكميت : ثم أنشد البيت. الظَّْلم قال شمر :

 [.82األنعام : ] (ْلمٍ الَِّذيَن آَمُنوا َوََلْ يَ ْلِبُسوا ِإْياَِنُْم ِبظُ )وقول هللا جّل ثناؤه : 

لوا فيه قول هللا  ، قال ابُن عبَّاس وجماعةُ أهل التفسير : لم يُغَطُّوا إيمانهم بشرك ، َروى ذلك ُحذيفة وابن مسعود وسلمان وتأَوَّ

ْرَك َلظُْلم  َعِظيم  )جّل وعّز حكاية عن لُقمان :  اْلَزْم  عُت العرب تقول :المْيل عن القَصد ، وسم الظُّْلمُ و [13لقمان : ] (ِإنَّ الشِ 

 منه شيئا ، أي ال تَُجْر عنه. تَْظِلم هذا الصوَب وال

ى تراُب لَْحِد القبرِ  مظلومة وقال الباهلي في كتابه : أرض  لهذا المعنى وأنشد : َظِليما إذا لم تُْمَطْر ، ويَُسمَّ

َ    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريرية   عريريريريريريريْ رْبَاَء بريريريريريريريَ بريريريريريريَح يف غريريريريريريَ  فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْردود  عريريريريلريريريرييريريريريهريريريريريريريا ظريريريريَ   ش مريريريريَ يريريريريْ هريريريريريريرياعريريريريلريريريريى الريريريريعريريريريَ يريريريريمريريريري   لريريريريِ

  
 .أَْظِلَمةٍ  والعَدُد ثالثةُ  الظُّْلَمانُ  الذَّكر من النَّعام وجمعه الظَِّليمُ ويَْعني ُحْفَرة القَْبر ، يَُردُّ تُرابُها عليه بعد َدْفِن الميِت فيها ، 
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 ، ويقال : ظالمٌ  إذا نَبَّأْتَه أنه َظلَّْمتُه تَْظليما ُظالَمة ،، يقال : أخذها منه  الظالم التي تَطلبها ِعند َمْظِلَمتك اسم الظُّالَمة قال الليث :

بِطيِب نَْفٍس ، وهو قادر على االمتناع منه ، وهو افتعال ، وأصله اْظتَلََم فَقُِلبَِت التاء  الظُّْلمَ  ، معناه أنه اْحتمل فاظَّلَمَ  فالن ُظِلمَ 

 ، وهو قوله : قد ُمظَّلمٌ  أو ُسِئل ما ال يُْسأَل ِمثله فاْحتمله فهو َمْظلُومٌ  َف ما ال يَِجُدهظاء ثم أُدِغَمْت الظاء فيها ، والسَِّخيُّ إذا ُكلِّ 

، وأنشد أبو عمرو الشاعر يصف  يَْظِلمها َظْلما الِحماُر األتاَن إذا َكاَمها ، وقد َحَملَْت ، وهو َظلَمَ  وقال غيره : .فَيَظَِّلمُ  أحيانا يُظلم

 أُتُنا :

ا نَّ عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ ة  ابريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َن ظريريريريريريريريريريَ ْر ريريريريريريريريريريَْ  قريريريريريريريريريريا َ  يريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريل    ٌة وَذمريريريريريريريريريريريريريِ ْولريريريريريريريريريريريريريَ    ء  وفريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بع. تََظالمُ  وقال ابن األعرابّي : َوَجْدنا أرضا  ِمْعزاها ، أي تَتَنَاَطُح من النَّشاِط والّشِ

 الثَّْغُر إذا تألأل عليه كالماء الرقيق من شدة َرفيفه ومنه قول الشاعر : أَْظلَمَ  ويقال :

ه  ْرفريريريريريريريِ هريريريريريريريا بريريريريريريِ ريريريريريريَ لريريريريريريى الريريريريريريراين  لريريريريريرييريريريريريريْ تريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريا اجريريريريريريْ

  
اَء   لريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريا َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر وَب ثريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريرياو غريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريَ  َأظريريريريريريريريريْ

  
 ومنه قول الشاعر : الظالم أيضا المتَظلِّمو،  َظلَمه الّذي يشكو َرُجال المتََظلِّمو،  َظْلما أصاب أَْظلَمَ وأضاَء أي أَصاب َضْوءا ، 

   نَِ رُّ و ىَب َ َْوأَب املتيتَلِِّم  
 وأعانَهُ عليه. َظاِلِمه أي أْنَصفَه من فََظلَّمهُ تَظليما فاُلن إلى الحاكم ِمن فالن تَظلَّم ، ويقال : الظالم أْبَى ِكْبرأي نَ 

 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّي :

ه  لريريريريريريريريرينَي مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَ   ذا نريريريريريريريريريفريريريريريريريريريحريريريريريريريريريا  اجلريريريريريريريريريود أفريريريريريريريريريْ

  
م    َذل املريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ م مسريريريريريريريريريريريىت خيريريريريريريريريريريري ْ لريريريريريريريريريريريُّ يتريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
وأنشد لجابر  ، قال : َظلمهم ، ألنه إذا أغار على الناس فقد التظلم ُظلما الناس حتى يَكثَُر مالُه. قلت : جعلقال : أي أغار على 

 الثعلبي :

ه و   عريريريريريمريريريريرير و بريريريريرين   ريريريريريريرياُ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريعريريريريريلريريريريريريريا جريريريريريبريريريريرييريريريريريلريريريريريريريَ

  
م   وأَب املريريريريريريريريتريريريريريريريرييتريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ ى  ريريريريريريريريْ هريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريعريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريَ

  
 .الظالم قلت : يريد به نخوة

لَمُ  َغريب الشََّجرأبو العباس عن ابن األعرابّي : وِمن  مُ  وهو َظْلَمةٌ  واحدها الّظِ الَّ  .الظَّالمُ و الَظاَلمو الّظِ

يت  .ِظاَلما وقال األصمعّي : هو َشَجٌر له َعساليُج طوال وتَْنبَِسط حتى تَجوَز َحدَّ أصِل َشَجرها فمنها سمَّ

 المانعون أهَل الحقوق حقوقَهم. الظَّلَمةُ  وقال ابن األعرابّي :

 عن كذا أي ما َمنَعَك. َظلَمك يقال : ما

ْلُم الظَّلَمةُ  وقال غيره :  في المعاملة. الظُّ

َكاِب. المْظلُوم قلت : «فأِغذُّوا السير َمْظلُومٍ  إذا أتيتم على»في الحديث : و  البَلَُد الّذي لم يُِصْبه َغْيٌث وال ِرْعَي فيه للّرِ

 ، أَْظلََمكو أَْظلَِمي شميل عن المؤرج : سمعت أعرابيا يقول لصاحبه :وقال ابن 
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 ِم ِّ وِمْلك. األظََلم   فريَعَل هللا به ، أيّ 
وباطال ، كقول  ُظلما إال أن يقولوا [150البقرة : ] (لَِئَّلَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا)وقوله تعالى : 

 الرجل : ما لي ِعْنَدك حٌق إال أن تقول الباطل.

 .ُظْلمهم أي تتوفاهم في خالل [97النساء : ] (ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَمَّلِئَكُة ظاِلِمي أَنْ ُفِسِهمْ )وقوله : 

 على الشرك. الظلم ، ويقع ظلموا ا كفروا بها فقد، أي باآليات التي جاءتهم ؛ ألنهم لمَّ  [103األعراف : ] (َفظََلُموا ِِبا)وقوله : 

 أي بشرٍك. [82األنعام : ] (َوََلْ يَ ْلِبُسوا ِإْياَِنُْم ِبظُْلمٍ )قال هللا : 

ْرَك َلظُْلم  َعِظيم  )ومنه قول لقمان :  ُْم خاِويًَة ِبا ظََلُموا)[13لقمان : ] (ِإنَّ الشِ  أي بكفرهم  [52النمل : ] (فَِتْلَك بُ ُيوَُ

 لهذا الشأن. ظالم وعصيانهم ، ومن َجعَل مع هللا شريكا فقد َعَدل عن الحق إلى الباطل ، فالكافر

 أي لم يَْعِدلوا عنه.يَْظِلُموه  حديث ابن ِزْمل : لِزُموا الطريَق فَلم ومنه

 أي لم يعدال عنه. ، حديَث أم سلمة : أن أبا بكر وعمر ثََكما األمَر فلم يظلما عنهو

يه األمور المفترضة عليه. ظالمٌ  يمينا وال ِشماال ، أي ما عدل ، والمْسِلمُ  َظلَمَ  يقال : أخذ في طريٍق فما  لنفسه ِلتَعَّدِ

 بمعنى النقصان ، وهو راجع إلى المعنى األول. الظلم ويكون [23 األعراف :] (رَبَّنا ظََلْمنا أَنْ ُفَسنا)ومنه قوله : 

أي ما نَقَُصونا بفعلهم من ِمْلكنا شيئا ولكن نَقَُصوا أنفسهم وبََخُسوها حقَّها قال :  [57البقرة : ] (َلُموَّنَوما ظَ )قال هللا تعالى : 

ُق مأخوذ من الَمظَّلمُ ـ  فانصرَف ولم يَْدخل ُمظلَّم في الحديث : إنَّه ُدِعَي إلى َطعَام وإذا البيتُ و وهو الماء الّذي  الظَّْلمِ  المزوَّ

 ْغر.يجري على الثَّ 

 ُموَهةُ الذهب والفضة ، قلت : ال أعرفه. الظَّْلم وقال بعضهم :

ظُ و التََّمطقُ  أبو عبيد :: لمظ  قُ و التَّلَمُّ : إنه تحريُك اللساِن في الفم بعد األكل كأنه يَتَتَبَُّع بقيةً من  التَّلمظ ، وقد يقال في التََّذوُّ

 بالشفَتين أي تضم إحداهما باألخرى مع صوٍت يكون منهما. التََّمطُّقُ والطعام بين أسنانه ، 

ظُ  أي طعام لَماظٌ  أبو زيد : ما عندنا  .يُتَلَمَّ

 .اللُّماظة قبل حلول الوقت ويُسمى ذلك يتلمظونه أي أعطيناهم شيئا هملَمْظنا ومنه ما يستعمله الكتبة في كتبهم وفي الديوان : قد

ظْ  ويقال : ُظهُ  أي شيئا لُماَظةً  فالنا لَّمِ  .يَتَلَمَّ

 .اللُّْمظةُ  في القلب ، كلما ازداد اإليمان ازدادت لُْمَظةً  : اإليمان يبدو عنههللارضيفي حديث علي و

 قال أبو عبيد : وقال األصمعّي : قوله :
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َظ   هي م ل اللُّْكتة أو حنوها من البيا. ، ومله ِقيَل : فرسٌ  ل ْميتَة
  ذا كان جَبْحَفلته  يٌء من البيا.. أمل
 وقال غيره : فإذا ارتفع البياض إلى األنف فهي ُرثَْمةٌ والفرس أَْرثَُم انتهى.

 أبواب الظاء والنون

 ظ ن ف
 [.نظف]استعمل منه : 

ف تنظيفا ، والمجاوز نَُظف والفعل الالزم منه : النظيف مصدرُ  النََّظافةُ  قال الليث :: نظف  الوالي ما عليه  اْستَْنَظف ، نظَّف ينّظِ

 في هذا المعنى. التَّنظيفُ  من الخراج أي استوفى ، وال يستعمل

زِ و التَّنَطُِّس  عند العرب ِشْبهُ  التَّنَظُّف قلت : َغَمٍر أو نَْفي ُزُهوَمٍة ، وما أشبهها ، وكذلك َغْسُل ، وطلِب النظافة من رائحة  التَّقَزُّ

ِلتنِظيِفه اليََد والثوب من َغَمِر اللَّْحِم والَمَرِق َوَوَضِر الَوَدِك وما  نظيفٌ  الَوَسخ والدََّرِن والدَّنَس ، ويقال ِلألُْشناِن وما أشبهه :

 أشبهها.

 أنه عفيف الفرج كما يُقال هو َعفيُف الِمئَْزر ، واإلَزاِر.السراويل ، معناه  نظيف قال أبو بكر في قولهم : فالن

ُم ابُن نَُوْيَرة يَْرثِي أخاه :  قال ُمتَّمِ

َزِر     مس ْلٌو مَشائِل ه  َعِفيف  املِ ريْ
بالثِّياب عن النَّْفس والقَْلب ، وهم يَْكنُون  أي عفيُف الفْرج ، قال : وفالٌن نَِجُس السَّراويل إذا كان َغيَر عفيِف الفْرجِ ، قال :

 وباإلزاِر عن العَفَاِف.

 قال عنترة :

   َفَةَكْكه   لرُّْمح األَصمِّ ثيابَه 
 أي قْلبَه ، وقال في قوله :

   َفس لِّي ثيايب ِمن ثيابك تريْلس ِل 
 في الثياب ثالثة أقوال :

ِكنايةٌ عن القَْلب ، والَمْعنَى ُسلِّي قَلبي  الثِّيابُ  ي أَْمري من أَْمِرك ، وقيَل :قال قوم : الثِّياُب ههنا كناية عن األمر المْعنَى ، اْقَطعِ 

 من قلبك.

 وقال قوٌم : هذا الكالم ِكنايةٌ عن الصَّريمة ، يقوُل الرجُل الْمَرأَته : ثيابي مْن ثِيابك َحراٌم ، ومعنى البيت :

    ن كله  يف   ل ق  ال ترَضْيله فاْصرِِمي  
نُّ إذا بانَْت ، ونََسَل ريُش الطائر إذا َسقََط. وقوله  : تَْنُسِل : تَبِيُن وتَْقَطُع ، نََسلَْت الّسِ

 ظ ن ب
ْنبُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي ::  [ظنب]  أصُل الشََّجَرة. الّظِ

 وأنشد لُجبَْيَهاء األسلمّي :

ِم  جريريريريريريريَّ عريريريريريريريَ لريريريريريريريْ   مريريريريريريري  يتريريريريريريريِ ا طريريريريريريريافريريريريريريريْه بريريريريريريريِ لريريريريريريريْو َأَنريريريريريريريَّ  فريريريريريريريَ

  
ح    ه فريريريريريريهريريريريريريو كريريريريريريريالريريريريريريِ ْ بريريريريريريري  لريريريريريريريه جريريريريريريريَ ى الريريريريريريّرِق عريريريريريريَ فريريريريريريَ  نريريريريريريريَ
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ا هريريريريريريريريَ ْوَن جبريريريريريريريريََّ َأنَّ الريريريريريريريريْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَوَر اجلريريريريريريريريَ اءْ  كريريريريريريريريَ  جلريريريريريريريريَ

  
اوِ     تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  

ر  املريريريريريريريريري امريريريريريريريريريِ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريرييريريريريريريريريريجريريريريريريريريريه والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريّ
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ق ، ورُق  م الّذي قد أُكل حتى لم يبق منه إال القليل ، والّرِ الشََّجر ، والكالُح يصف ِمْعًزى بُِحْسن القَبول وقلَِّة األَكل ، والُمعَجَّ

 المْقشِعرُّ من الَجْدِب ، والقَْسَوُر َضْرٌب من الشََّجر.

 : َعْظم السَّاق ، وقال َساَلَمةُ بُن َجْندل : الظَّْنبُوبُ  أبو عبيد عن األصمعّي :

زِع    اّن  ذا مريريريريريريريريريريريريريريا َأاتان صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارٌ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريِ    ابريريريريريريِ لريريريريريريريَ رَْع الريريريريريرييتريريريريريريَّ را   لريريريريريريريه قريريريريريريريَ  كريريريريريريريان الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
مح. الظُّْنبُوبُ  قال الليُث : نان حيث يَُركَُّب في عاِليَِة الرُّ  َههنا ِمْسَماٌر يَكون في ُجبَّة الّسِ

راحلتِه بعصاه ، إذا أَناَخها ليركبَها ركوَب المْسِرع إلى الشيء ، وقيل :  ُظْنبُوبَ  : يَْقَرُع الرجلُ  الظُّْنبُوب وقال غيره : قَْرعُ 

 ليُْنِزفَه إذا أََراد ُركوبه.دابَّته بَِسْوِطه  ُظْنبُوبَ  يَْضِرب

 إذا َجّد فيه. ُظْنبُوبَه ومن أمثالهم : قََرَع فالن ألَْمِره

 .ُظْنبُوبٌ  وقال أبو زيد : ال يقال ِلَذواِت األَْوِظفَة

 ظ ن م
 [.نظم ، ظنم]استعمل من وجوهه : 

أَصلها  الشَّْربةُ من اللّبن الّذي لم تَْخُرج ُزْبَدتُه قلت : الظَّنََمةُ  فالناس أهملوه إال ما روى ثعلب عن ابن األعرابّي : َظنَمَ  أما: ظنم 

 َظلََمة.

،  نِظامٌ  واحد ، كذلك هو في كل شيء حتى يقال : ليس ألمر نظامٍ  ، نَْظُمك الَخَرَز بَْعَضه إلى بعٍض في النَّْظمُ  قال الليث :: نظم 

 ساقَْيه أو َجْنبَْيه. فاْنتََظم رمحَطعَنَه بال أي ال تَستقيُم َطريقَتُه حتى يقال :

، ثم  اْنتظاما لك فَيَْنتَِظمه قال الحسن في بعض مواعظه : يا ابن آدم عليك بِنَصيبك في اآلخرة فإنه يأتي على نَِصيبك من الدنياو

 يزوُل معك حيثما ُزْلَت.

 وقال : .نُُظمٌ  وجمعه نِظامٌ  فيه لُْؤلؤ أو غيره فهو يُْنَظم وكل َخْيطٍ 

 م ل الَفري  الَّذي ََيْرِي َعَلى اللُّيت م    
ِب ُكْشيَتَاِن ِمن الجانبين َمنظومتان بَْيضا ، من أَْصِل الذَّنب إلى َدْبر األُذن ، وكذلك النَِّظاَمانِ و؛  التَّنِظيمُ و النَّْظمُ  وفِْعلُك  ِمن الضَّ

 .اإلنظاَمانِ 

، ذلك حين  ناِظمٌ  فهي نََظمتْ و،  منظَّم السمكة فهي نَظَّمتْ  السمكة ؛ وقد إنظاما من بَْيٍض ، وكذلك إْنظامان يقال : في بطنها

 يمتلىء من أصل أذنها إلى ذنبها بيضا.

،  نََظمتها نَْظماوفي بَْطنها  تَنظيما الضبَّةُ بيَضها نَظَّمت أي استقامة ، ويقال : نِظام ، ويقال : ما لهذا األمر تَْنِظم وكذلك الدَّجاجة

 َمْكِن الضبَِّة. أناِظيمُ  َخَرزا ، وكذلك نُِظمَ  من الَخَرِز َخْيٌط قد نظامُ اإلو

 من نَِظام وقال الكسائي : يقال : جاءنا
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 جراد  وهو الَك ت .
عُب حينئذ النَّظيمُ  وقال ابن شميل : ذلك الماَء ،  نََظمَ  ألنهُ  نَظيمٌ  ِشْعٌب فيه ُغُدٌر أَو قِالٌت ُمتواصلةٌ بعُضها قريب من بعض ، فالّشِ

 .النُُّظمُ  والجماعةُ 

ِكّيِ ما تَناَسق فُقُُرهُ على نََسٍق َواِحٍد. النَِّظيمُ  وقال غيره :  من الرُّ

 َكَواِكُب الثريَّا. النَّْظمةُ  ثْعلب عن ابن األعرابّي :

 وقال أبو ذؤيب :

َ  رَاىبء الريريريريريريريريضَّ  عريريريريريريريريَ وق  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ يريريريريريريريريُّ وَرْدَن والريريريريريريريريعريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَ

  
ع    لريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ م ال يريريريريريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريريريريْ  َرَ ء فريريريريريريريريريريريوَق الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ

  
 ورواه بعضهم : فوق النَّْجم وهما الثريا معا.

 مهمالت كلها. ظ ب م :ـ  ظ ف مـ  ظ ف ب

 انتهى.
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 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الظَّاء

 ظ ث   ظ ذ
 أهملت وجوهها.

 ابب الظَّاء والرَّاء

 ظ ر
 [.مستعملة]ظرى ، ظأر :  (وا يء)

الَكيُِّس ،  الظََّرْوَرىوإذا كاس يَْظَرى ،  َظِريَ وإذا َجرى  َظَرى يَظريوالعَاضُّ ،  : الظَّاِري ثعلب عن ابن األعرابّي :: ظرى 

 إذا لم يَتَمالَك ِلينا. يَْظِري بَْطنُهُ  َظَرىو

 إذا َكاَس. ظَرىوإذا الَن  َظَرىووقال أبو عمرو : 

 بَْطنُه : إذا انتفخ. اْظَرْوَرى وقال َشِمُر :

 .الُمْحبَنِظيو الُمْحبَْنِطي وكذلك ُمْظَرْوٍر ُمْطَرْورٍ  البِْطنَةُ وهو االْطِريَراءو االْظِريَراءُ  « :نوادر األعراب»وقرأت في 

 وقال أبو عبيد : اْطَرْوَرى بطنُه بالطاء.

كالناقة ،  َضبِعة البقر : قال الطَّائِفيُّون : إذا أرادت البقرةُ الفَْحَل فهيقال أبو الهيثم فيما قرأت بَِخّطه ألبي حاتم في باب : ظأر 

 .للظُّْؤَرى وال فِْعلَ  ُظْؤَرى وهي

 الُمْرِضعةُ. الظُّْؤَرةُ والدابة  الظُّْؤَرةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 أَْجعَلَْت واْستَْحَرَمْت.الَكْلبَةُ بالظَّاِء : أي  اْستَظأرتْ  قلت : قرأت في بعض الكتب :

بِعةُ. الظُّْؤَرى وقرأُت ألبي الهيثم في كتاب البَقَر :  من البَقَر وهي الضَّ

 ، وأَنا واقف في هذا. ُمستظئرة الَكْلبَةُ بالظاء إذا َهاجت فهي اْستَظأرتْ  ،« الفروق»وروى لنا المنذِريُّ في كتاب 

ئْر وقال الليث :  .ِظئِْري ، تقول هذا الظُُّؤوَرة والجميع الّظِ

ئْرُ وقال :   سواء للذكر واألنثى من الناس. الّظِ

لتلك المرأة ، ويقال  ُمظائرٌ  ، ويقال ألب الولد لُصْلبه : وهو ُمظاءرة فاُلنةُ بَِوْزِن فَاَعلْت إذا أََخَذْت َولدا تُرِضعُه َظاَءَرتْ  ويقال :

تَعْلت فأدغمت الّظاء في التَّاء ، تَاِء االفتعال فُحولَْت ظاًء ألن الظاء من فَِخام حروف أي اتََّخْذُت ، وهو افْ  ِظئرا ِلَولَِدي اظأَْرتُ  :

وا إليها َحْرفا فَْخما ِمثْلَها ليكون أَْيَسَر على اللسان ِلتَبَايُن َمْدرَ  َجة الحروف الِفخام من الشَّْجر التي قَُربَْت مخارُجها من التَّاء فََضمُّ

اد طاء ألنهما من الحروف الِفخام.َمدارج الحروف الُخْفتِ  اد والضَّ لْت تلك التاء من الصَّ   ، وكذلك تحوَّ
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،  َظُؤورٌ  بالظاء ، فهى ِظئِرت فأَظأرت من النوق التي تعِطف على ولد غيرها أو على بَّوٍ تقول : الظَُّؤور وقال الليث :

 .أَْظُؤرٌ و أَْظآرٌ  ، الظُُّؤور َوجمع َمْظُؤِورو

 متّمم :وقال 

 فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا َوجريريريريريريريريريريريريْ   َأظريريريريريريريريريريريري ر  ثريريريريريريريريريريريريالل  رَوائريريريريريريريريريريريريم  

  
ا  رعريريريريريريريريريريَ وار  وَمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن مسريريريريريريريريريري  رّا مريريريريريريريريريريِ َن جمريريريريريريريريريريََ  رَأَيريريريريريريريريريريْ

  
 : الظَُّؤار وقال اآلخر في

م  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َ أب  مريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ ن جريريريريريريريريَ هريريريريريريريري  لريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريري 

  
َؤارِ   ْوِد الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريَّ ل  الريريريريريريريريريريريذَّ عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِّ َس مريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ

  
 فَاَعلَني أي َعَطفَني.على  ظاءرنيو أَظأََرنيوفالن على أمِر كذا  َظأََرنِي وقال الليث :

يقول : إذا خافك أْن تَطعَنَه فَتقتلَه َعَطفَه ذلك عليك  يَظأَرُ  وقال أبو عبيد : من أمثالهم في اإلعطاء من الخوِف قولهم : الطَّْعنُ 

 فجاَد بماله حينئذ للخوف.

ئَارِ  روي عن ابن عمر أنه اشترى ناقةً فرأى بها تَْشِريمو ئَارُ ويُم التشقيق ، والتَّْشر ، فَردها الّظِ أَْن تُْعَطَف الناقةُ على غيِر  الّظِ

ها ، ثم تُنَزَع ولدها ، وذلك أن تَُدسَّ ُدْرَجةٌ من الِخَرق مجموعةً في َرِحمها ، وتَُجلََّل بِغََماَمٍة تَْستُر َرأْسها ، وتترك كذلك حتى تَغُ  مَّ

حم ، فَتُظنُّ أنها َولََدتْه إذا سافته الدُّْرَجةُ ويُْدنَى ُحواُر ناقٍة أخرى منها ، وقد لُوِّ  َث رأُْسه وِجْلُده بما َخَرج مع الدُّرجة من أََذى الرَّ

َق من ُشْفَرْيها.فَتَِدرُّ عليه وترأَُمه ، وإذا ُدسَّْت الدُّرجة في َرحِمها ، ُضمَّ ما بين ُشْفَرْي َحيائها بَِسْبٍر ، فأراد بالتَّْشريم ما تَ   َخرَّ

 .َظأْرٌ  إذا كان َمعَه ِمثلُه ، قال : وكلُّ شيٍء مع شيٍء ِمثِله فهو َظأْرٌ  األصمعّي : َعْدوٌ وقال 

 وقال األرقط يصف ُحُمرا :

ر   ٌل وأَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن نريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَتْنريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْأر  و    الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ُّ اترا   وعريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌو ظريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لَْم تَْبذُْله كلَّه.: َطلَُب أُنُِف الَكأل ، أراد : ِعندها َصْوٌن من العَْدو  التأنِيفُ 

 أي عطفه. ، اإلسالمُ  َظأَرهُ  في الحديث : ومنو

َدقَة : أنْ و بَع الواحد ، و ، قال : ظاِورْ  في حديث عمر : أنه كتب إلى ُهنَّيِ ، وهو في نَعَم الصَّ كنا نَجمع الناقتين والثالَث على الرُّ

 ثم نَْحِدُرها إليه.

، وهو أن تُْعَطَف الناقةُ إذا مات ولدها أو ذُبح على َولَد  المظاءرة بالهمز وهي رظاءَ  قال شمر : المعروف في كالم العرب

 أخرى.

ومن  وذلك أنهم يُبقُون اللَّبَن ليُْسقُوه الخيَل ، قال :ـ  بِتَقدير فاعلتْ  ظاَءرتْ  وقال األصمعّي : كانت العرب إذا أرادْت أن تُِغيرَ 

 على الّصلح ، وهذا أحسُن من قول أبي عبيد الّذي ذكرته قبل هذا.أي يَعِطُف  يَْظأَرُ  أمثالهم : الطَّعنُ 
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 إذا َعَطْفتَها على ولد غيرها. َمْظؤوَرةٌ  فهي أظأُرها ظأرا النَّاقَةَ  َظأَرتُ  وقال أبو الهيثم :

 قال الكميت :

َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َو َ  م بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأْرهتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  

  
مريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريؤور    بريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريريريَ رْ وَ عريريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ئرُ وقال :   مصدٌر كالثِّْنيِ والثَّني فالثِّْنُي اسم ِلْلَمثْنِّيِ. الظَّأْرُ وفِْعٌل بمعنى مفعوٌل ،  الّظِ

 والثَّْنُي فعُل الثاني ، وكذلك الِقْطُف والقَْطُف والِحْمُل والَحْمُل.

كِن من أركاِن القصر : عامةُ تُْبنَى إلى جنب َحائٍِط ليُْدَعَم  ِظئْرٌ  قال : ويقال ِللرُّ فَعُول  َظُؤورٌ  : للّظئر ، ويقال ِظئْرٌ  عليها، والّدِ

 بمعنى مفعول.

 انتهى وهللا تعالى أعلم.

 ابب الظَّاء والَّلم

 ([وا يء) ظ ل]
ا َلظى ))قال هللا جّل وعّز : : لظى   [.16،  15المعارج : ] ((16وى )( نَ زَّاَعًة ِللشَّ 15َكَّلَّ ِإِنَّ

ن ألنها ال تَْنَصِرُف وقدمن أسماِء النار نَعُوذ باهلل ، وهي  لظى يا النار تَلَظَّتْ  َمْعِرفَةً ال تُنَوَّ  إذا اْلتََهبْت. تَلَّظِ

 أي تتوهُج وتتوقُّد. [14الليل : ] ((14) فَأَْنَذْرُتُكْم َّنرًا تَ َلظَّى)قال هللا جّل وعّز : 

 .ىتَْلَظى لَظً  النار لَِظيَتْ  اللَهُب الخاِلص ، ويقال : اللََّظى وقال الليث :

يا على فالن يَتَلَظَّى وقال غيره : فالن  إذا تَوقَد عليه من شدة الغضب. تَلَّظِ

 شدة الحّر ، فقال : اللََّظى وجعل ذو الرمة

ى و  يتريريريريريريريريَ ى يريريريريريريريريوٌُ يريريريريريريريريكريريريريريريريرياد  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريىتَّ أَتريريريريريريريريَ

  
ح   يريريريريريَّ َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِه يريريريريريريَ ُو يف أ فريريريريريحريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرى الريريريريريتريريريريريُّ  تريريريريريريَ

  
مات ياًء كما قالوا : فالٌن أي لزم  تََظلَّى ثعلب عن ابن األعرابّي : الل والدَّعة. قلت : وكان في األصل تظلل فَقُِلبَْت إحدى الالَّ الّظِ

 ، وأصله التظنن. انتهى وهللا أعلم. التَّظنِّي تََظنَّْيَت من الّظن ، وليس في باب الظاء والنون غير

 ابب الظَّاء والفاء

 ([وا يء) ظ ف]
 [.مستعملة]وظف ، فاظ ، فظا ، ظاف : 

 .الوظيف إذا تَبِعَه مأخوذٌ من يَِظفُهُ َوْظفا فالٌن فالنا َوَظفَ  يقال ::  [وظف]

ْسغ إلى َمْفِصل الساق وجمعه الَوظيفُ و،  وظيفه إذا أصبتَ  أِظفه َوْظفا البَعيرَ  وَظْفتُ و  .أْوِظفَة من كل ذي أربعٍ : ما فَْوق الرُّ

 ، وقد الُوُظفُ وَ  الوظائفُ  من كل شيء ما يُقَدَُّر له كل يوم من ِرْزٍق أو طعَاٍم أو َعلٍَف أو شراٍب ، َوجمعُها الَوظيفةُ  وقال الليث :

بِّيِ كل يوم ِحْفَظ آياٍت من كتاب هللا َوّظفتُ و،  توظيفا له وّظْفتُ   ، وأنشد : توظيفا على الصَّ
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ة   ر مريريريريريريريَ كريريريريريريْ ِر مريريريريريَ هريريريريريْ ا   الريريريريريريري َّ عريريريريريريريَ ْه لريريريريريلريريريريريريريا َوقريريريريريريَ  أَبريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
ف  مريريريريريريريا   نريريريريريرييريريريريريريريا هلريريريريريريريا و ظريريريريريري  ه الريريريريريريريريريريريريريح  والريريريريريريري ُّ بريريريريريريريَّ  هريريريريريريَ

  
 .الَوِظيفَةِ  قال : هي ِشْبهُ الدُّوِل مرةً لهؤالء ومرة ِلهؤالء ، جمعُ 

قَطَع الُحلقوم والمريِء والَوَدَجْين ، أي اْستْوَعب ذلك. هكذا قال الشافعي في كتاب الصيد  فاستْوِظفْ  ويقال : إذا َذبحَت الذبيحةَ 

 والذبائح.

 هللاُ نفَسه. أفاظهُ ونَفُسه  فَاظتْ  نفسه وقد يَفيظُ  أبو عبيد عن الكسائّي : هو: فيظ 

 ، كذا رواها األصمعّي وأنشد لرؤبة : يَفُوظ فَْوظاو يَِفيُظ فْيظا الميّتُ  فاظَ  وقال ابن السكيت : يقالُ 

   ال َيْ ِفل ون ِملهم َمْن فَاظَا 
 ، وحكاها غيره. فاَظتْ  قال : وال يقال : فاضت نَْفُسه وال

 الميت ، وال يقال : فاظت نفسه وال فاضت. فاظ يقال : وروي عن األصمعّي عن أبي عمرو :

 نفُسه. فاضتْ ونفُسه ،  فاظتْ  قال الكسائي :

 فاضت نفسه ، وقضاعة وتميم وقيس يقولون : فاظت أَهل الحجاز َوطيّىء يقولون : وروى ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :

 دمعتُه. فاضت ه مثلنفس

نفسه  فاظتْ  ، وزعم أبو عبيدة أنها لغةٌ لبعض تميم ، يعني فائِظٌ  إذا َخَرَجْت ، والفاعل فَْيُظوظةً و فَْيظا نَفسه فَاَظتْ  وقال الليث :

 وأنشد : فَاَضتْ و، 

   فريف ِ َ ْه َعنْيٌ وفَاضْه نريْفس  
ْرُس.فأنشده األصمعّي فقال : إنما هو َوَطنَّ   الّضِ

حم يُكتُب بالياء والتثنية الفََظى قال الفراء :: فظا   .فَْظوانِ  : َمقصوٌر ماُء الرَّ

 وقال غيره : أصله الفَظُّ ، فقلبت الظاء ياًء وهو ماء الَكِرش.

 .َرقَبَتِه وبقَاِف رقبته وبُصوف رقبته إذا أخذه كلَّه بظافِ وَرقَبَتَِه  بُِظوفِ  الفراء يقال : أخذ: ظوف 

 أبو زيد يقال : أخذه بقوِف رقبته وبطوفها وبُصوفِها وكلُّه واحٌد.

 ابب الظَّاء والباء

 ([وا يء) ظ ب]
 ظأب ، ظبي ، بظا ، بيظ ، وظب.

َج ،  ظأبوإذا َجلَّب ،  ظأبَ  أبو العبَّاس عن ابن األعرابّي ::  [ظأب] أيضا إذا َظلَم ، وقال اللحياني : َظاَء بني  َظأَبوإذا تََزوَّ

فالٍن ، أي ِسلفه ،  َظأْبُ  ِسْلُف الرجِل ، وقال أبو زيد : فالن الظَّأْمو الظأْبُ وفالٌن وظاء َمنِي إذا تزوجَت أنَت وهو أُْختين ، 

 صمعّي : يقال سمعت، وقال األ ُظؤوبٌ  ، وُحِكي عن ابن الدُّقَْيش في جمعه أَْظُؤبٍ  والظَّأُْم مثله ، وثالثة



5115 

 

 تريْيِس فالن  وظْأُ تريْيِسه وهو ِصيامس ه يف ِهباِبه ، وأنة  ألوس بن مَسَجر : ظَْأبَ 
يريريريريريريريريريريٌم  َوى َُّنريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا َأمسريريريريريريريريريريْ وقريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  وع  عريريريريريريريريريري   َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِرمي    َ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ خريريريريريريريريِ ْأٌب كريريريريريريريريمريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريه ظريريريريريريريريَ

  
 أبو عبيد عن األصمعّي : الظأُْم الكالُم والَجلَبَةُ.

 جمع َعناق لألنثى من ولد المعز ، والزنيم الّذي له زنمتان في حلقه.يصوع : يسوق ويجمع ، وعنوق 

، وِلكل ذاِت  الَحيَاءُ  ، أبو عبيد عن األصمعّي : يقال لكل َذاِت ُخّف أَو ِظْلف : َظْبيٌ  ، والذكر الظَّبَاء َظْبية األنثى من: ظبي 

اء : يقال ِللكلبة، قال : وقا الثَّْفرُ  ، قال : وللسباع كلها : الظْبيَةُ  حافٍر : في و،  ظْبيَةٌ  ، وَشْقَحةٌ ، وِلذوات الحافر َظْبيَةٌ  ل الفرَّ

ِشْبهُ اْلَخِريَطِة والِكيس ،  الظْبيَةُ و ، فيها َخَرٌز فأَْعَطى األهل منها والعََربَ  ظبيَةٌ  وسلمعليههللاصلىالحديث أنه أُْهِدَي للنبي 

 ، وقال َعدّي : ِظبَاء ، وجمعها ُظبَيَّةٌ  وتُصغَّر فيقال :

ه   لريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريريريريريريريريريِّ   ظريريريريريريريريريريريريِ وف  طريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريري  ِه جريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريرياٌء   يريريريريريريريريريريريريِه ظريريريريريريريريريريريريِ وص و فريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريريري   َدوا ريريريريريريريريريريريريِ

  
َسْيِفه طائفةً من  ُظبَةُ  فأصابتْ  لت :في حديث قَْيلَة : أنها لّما خرجْت إلى النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلم ، أَْدَرَكها َعمُّ بناتِها ، قاو

 وهو طرف السيف ، ومثله ذُبَابُه ، وقال الكميت : ُظبُونو ُظبَاتٌ  السَّيف َحدُّهُ وجمعها ُظبَةُ  قال أبو عبيد : ، قرون َرأِْسه

راِ  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريرى الريريريريريريريريريريرا ون  لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ا  يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريِ َ  والريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريِ وَد أيب مسريريريريريريريريريري   َوقريريريريريريريريريري 

  
ِشبهُ الِعْجلة والَمَزاَدة ، قال : وإذا َخَرَج ، تَْخُرُج امرأة قُداَمه  الظْبيَةُ وَجَهاز المرأة والنَّاقة ، يعنِي َحيَاءها ،  الظَّْبيَةُ  وقال الليث :

 ، وهي تُْنِذُر المسلمين. َظْبيَةَ  تُسمى

 اسم َرْملٍَة في قوله : َظْبيٌ ووالقُْرنةُ ، ولجانبها اآلخر الّذي ال يقطع الَكلُّ ،  الظُّبَةُ ووقال األصمعّي : يقال لحّد السكين الِغراُر 

   َأساريع  َظْا  أو َمساِويك   ْسِحِل 
 اسم كثيب بعينه ، قال : وأَساريعه دوابُّ فيه تشبه العََظاَءةَ وأنشد : َظبيٌ  ابن األنباري :

واذ الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريا ال يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتهريريريريريريريرياو  ف  كريريريريريريريريعريريريريريريريري   كريريريريريريريريَ

  
 َُّْ  أالَّ يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريوَن ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب   ذا أ بريريريريريريريريريريريريرِ  

  
قال أبو عمرو : معناه أنهُ ال َداَء  َظْبيٍ  بفالٍن داء وُعواذ النقا دوابُّ تشبه العظاءة واحدتها عائذة تلزم الرمَل وال تبرحه ، ويقال :

 ال َداَء بِه وأنشد األموّي : الظبيَ  به كما أنَ 

ا رو  فريريريريريريريريريإمنريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريْ َُّ عريريريريريريريريريَ ا أ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريَ اَل  ريريريريريريريريريَْ  فريريريريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريريريري  َوامريريريريريريريريريريِ ه عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريا َداء  ظريريريريريريريريريريْا  ملَْ  ريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  
في الحديث : أن النبي َصلَى هللا عليه وسلم وأنهُ إذا أراد أن يَثَِب َمَكَث ساعةً ثم َوثَب ،  الظَّْبيِ  قال أبو عبيد : قال األموي : داءُ 

 وتأويله ، أنه بعثه «َظْبيا إذا أتيتَهم فاْربِْض في دارهم»أَمر الضّحاَك بَن قيس أن يأتَي قَوَمه ، فقال : 
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ر مريريا هم عليريريه ، ويرجع  ليريريه ِ ربهم ، وأمره أن يكون ملهم ، حبيريريث يريَتبيريَّل هم وال     قُو م ةريريريريريريريريريريريريريريركني ليتبصريريريريريريريريريريريريريريَّ
ٌش  لبل  الَ ْفر  اليتْا  يستمكلوَن مله ، فإن رَابَه ملهم َرْيٌ  تريَفلََّه ملهم ، فيكون م لَ  ال يريْرِبض   ال وهو م تريَومسِّ

بهْ ، ومَ  على التفسريريريريريريريريت ألن الرُّبو. له ، فلما مس وَِّل ِفْعل ه    املخاط  َ رَج  ظَبيا ىَت َأمَسسَّ بفزع  نريَفر ، ون صريريريريريريريريِ
را ، قال ال  تريْيا : قال ابن األعرايّب : أراد أِقْم يف دارهم  ملا ال ترب  كأنك ظبيا قول ه يف كلاسريريريريريريرية ق   َظاٌ  م َفسريريريريريريريِّ

ها أراد عل أب يف  اليتْا  و ،  اليتِّباء أَِمن مسيه ال يرى  ْنسريريريريريريريريريريريريا ، وي ال : أرٌ. َميتَبأأٌب ك تأب ِ ٌَة لبعض الَعرِب و  َّ
 قوله :

َرو بريريريريريريريريريريريَن أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَد  مريريريريريريريريريريريْ َء قريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريرية  عريريريريريريريريريريريَ َّ َُّ 

  
اق    لريريريريريريريَ عريريريريريْ الِب عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا الريريريريرييتريريريريريْا  مريريريريريِ اء  الريريريريريكريريريريري   مريريريريريريريَ

  
إذا تَرَك ِكناَسه لم يعُد إليه ، يقال ذلك عند تأكيد َرْفِض الشيء أيَّ  الظبي ِظلَّه ، وذلك أن الظبي ومن أمثالهم : ألَتُْرَكنَّه تََركَ 

 شيٍء كان.

 المتراكباُت. اللََّحماتُ  البُظاء ثعلب عن ابن األعرابّي :: بظا 

 .يَْبظو بَْظوا لحمه بَظا ، شمر يقال : يَْكظوو يَْبظوو يَْخُظو بغير همز إذا اكتنز ، َكظاو بَظاولَْحُمه  خظا أبو عبيد عن الفراء :

 وأنشد غيره لألغلب :

   َ اِظي الَبضيِع ََّْم ه   يتا َبيتا 
 ِصلةً لخظا كقولهم : تَبّا تَْلبا قال : وهو توكيد لما قبله. بَظا قال : َجعلَ 

ُجل باظَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: باظ  َر أرون أبي ُعمير في الَمْهبل. باظ يَبُوظ بَْوظاو،  يَبِيُظ بَْيظا الرَّ  إذا قرَّ

 ماُء الرجل. البَْيظ وقال الليث :

 ، وأبي ُعَمْيٍر الذََّكَر وبالَمْهبِل قَراَر الّرِحم. الَمنِيَّ  باألُُرون قلت : أراد ابن األعرابيّ 

 الرجُل إذا َسِمن ِجْسُمه بعد ُهزال أيضا. باظ وقال ابن األعرابّي :

ْعي : المواظبة وهو يَِظُب ُوظوبا فالن َوظبَ  قال الليث :: وظب   على الشيء والمداَومةُ ، ويقال للروضة إذا أُِلحَّ عليها في الرَّ

 .َمْوظوبٌ  ، ووادٍ  َمْوظوبَةٌ  فهي ُوِظبَتْ  قد

 بمعنى ُمثَابِر. َواِكبٌ و ُمواِكبٌ و َواِظبٌ و ُمواِظبٌ ووقال اللحياني : يُقال فالٌن ُمَواِكٌظ على كذا وكذا وواِكٌظ 

 وقال سالمة بن َجْندل يصف واديا :

ه  عريريريريريريريري  ْ ر وس  مريريريريريريريريَ افريريريريريريريريِ يريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريبريريريريريريريريارِِك مريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
وِب   ْوظريريريريريريريري  ايب املريريريريريريريريراِغ قريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريِل الريريريريريريريريَوْدق مريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريَ

  
عليه حتى أُِكَل ما فيه ، وقوله : َهابِي الَمراغِ  ُوِظبَ  : قد َموُظوبٌ  أراد ِشيٍب َمباِركه وِلَذلك َجَمع ، وقال ابن السكيت في قوله

ُغ به بعيٌر ، قد تُِرَك ِلَخْوفِه ، وقوله : َمد  روٍس مدافعه أي قَدْ أي ُمْنتَِفخِ التُّراِب ال يَتََمرَّ
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ْه من اجل   وبَة ، وي ال : فالنٌ  ي   املَبارِك ق  ابريَيضريريريريريريريريريريَّ ت ه ، وَمَ اِفع ه أْوِديريت ه ،  ريريريريريريريريريريِ  َييِت    د قَّ َوو ِطىَء ، وأ ِكل نريبريْ
 عليه. يواِظ   و على الةيِء 

 بفتح الظاء اسُم موِضع ، وقال خداش : َمْوَظبٌ  وقال ابن السكيت :

ْم أ لريريريريريريرييريريريريريريريكريريريريريريري  ه  عريريريريريريريَ َذبريريريريريريريْ واكريريريريريريريَ لريريريريريريري   ْوعريريريريريريريِ  وين َوعريريريريريريريلريريريريريريريِّ

  
ا  بريريريريريريريريريريريَ ْوظريريريريريريريريريريريَ ْرَداَن مريريريريريريريريريريريَ َُ قريريريريريريريريريريريِ  يبَ األرَ. واألقريريريريريريريريريريريوا

  
 .َمْوِظبٌ  ، وهذا نادر وقياسه َمْوَظبا أراد يا قِْرَدانَ 

 انتهى وهللا أعلم.

 ابب الظَّاء وامليم

 ([وا يء) ظ م]
 ، وظم. (ظام)ظمأ ، 

ً  فالنٌ  َظِمئَ  فإنه يقال : َظِمئَ  لتعاقبهما ، قال : وأماأما الظام فقد مر تفسيره مع تفسير الظاب :  [ظامـ  ظمأ] إذا اشتدَّ  يَْظَمأُ َظَمأ

 عطُشه.

ال يَْنصِرفان نكرةً وال َمْعِرفةً  َظمأَى وامرأة ظمآنُ  ، ورجل [120التوبة : ] (ال ُيِصيبُ ُهْم َظَمأ  َوال َنَصب  )قال هللا جّل وعّز : 

ْمءُ و،  الِغبُّ ، وذلك أن تَِرَد اإلبُِل الماَء يَْوما وتَْصُدَر ،  األظَماءِ  ، وأَْقَصرُ  أظماءٌ  ِوْرِد اإلبِل وجمعه ، ما بين الَشْربَتَين في الّظِ

ْمءِ  ، وهذا في صميم الَحّرِ ، فإذا َطلََع ُسهْيٌل ِزيَد في ِظْمءٌ  فتكون في الَمْرَعى يَْوما وتَِرُد اليوَم الثالث ، وما بين َشْربَتَيها فَتَِرُد  الّظِ

ْدس إلى الِعشْ  ر ، وما بين الماَء وتَصُدُر ، فتمكُث في المرَعى يَْومين ثم تَِرُد اليوم الرابع ، فيقال : َوَردْت ِرْبعا ، ثم الِخْمس والّسِ

ق الشََّوى : إنه ِظْمءٌ  شربتيها ، إذا لم يكْن فيها  لَِظماءٌ  الشََّوى ، وإنَّ فُصوَصه ألَْظَمى طاَل أو قَُصر ، ويقال للفرس إذا كان ُمعَرَّ

 َرَهٌل ، وكانت ُمتََوتِّرةً ويُْحَمد ذلك فيها ، واألصُل فيها الَهْمُز ، ومنه قول الراجز يصف فرسا ، أنشده ابن السكيت :

اَلْل  اُ اأَلغريريريريريريريريْ ل محريريريريريريريريََ ن مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ يريريريريريريريريِه مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريجريريريريريريريريِ  يريريريريريريريري 

  
اَلْل   ْ ِل مشريريريريريريريريريريِ ى ورِجريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريْ ع  يريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريَ  َوقريريريريريريريريريريْ

  
 تَْحِت َريَّا من َعاْل.النََّسا مْن  ظمأى

 وَسَراتَه َريّا أي ُمْمتَِلئة من اللحم. ِظماءً  فجعل قوائمه

ر : قد أُْظِمىء َئ تَْظِمئَةً و إْظَماءً  ويقال للفرس إذا ُضّمِ  .ُظّمِ

َر :  وقال أبو النجم يصف فرسا ُضّمِ

ه  لريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريق  َيريريريريريريريريريَْ   يُّ الريريريريريريريريريرَّقريريريريريريريريريِ ِويريريريريريريريريريِه والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ  نريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريا   حريريريريريريريريَم وَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ئ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريِّ يتريريريريريريريريَ ه نريريريريريريريري  زِلريريريريريريري   َنريريريريريريريريَْ

  
ِحماٍر ، وذلك أنهُ أقلُّ  ِظْمءِ  أي نَْعتَِصُر َماَء بََدنِه بالتَّْعِريِق حتى يَْذَهَب َرَهلُه َويَْكتَنَِز لَحُمه ، ويُقال : َما بَِقَي من عمره إال قَْدرُ 

 الدَّواّبِ َصْبرا على العَطش ، يَِرُد الماء في القيظ كلَّ يوم مرتين.

 إذا كانت َظْمأَى يحٌ وقال األصمعّي : ر
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 مسارَّأب  ليس فيها َن  ى ، وقال ذ و الرمة يصف السَّراَب :
ر د ه  يريريريريريريريريريريريرياان وتريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ ْرقريريريريريريريريريريريري   َأمسريريريريريريريريريريريريْ رِي َويريريريريريريريريريريريريريَ  َيريريريريريريريريريريريريَْ

  
وِج   ِة اهلريريريريري  يريريريريريريريَّ يتريريريريريِ يريريريريريْ َأى مريريريريرين الريريريريري ريريريريريَ اء  ظريريريريريمريريريريريريريْ بريريريريريريريَ كريريريريريْ  نريريريريريَ

  
يَب  َظَماَءةُ  وقال ابن شميل : ُجل على فَعَاله ُسوء ُخلُِقه ، ولُؤُم َضِريبته ، وقِلَّةُ إْنصافه لمخاِلِطه ، واألصل في ذلك أن الشَّّرِ الرَّ

ا  فهو مهموز مقصور. َظِمَئ يْظمأ َمْصدرُ  الظَّمأ إذا ساء ُخلُقه ، لم يُْنِصْف شركاءه ، فأَمَّ

 ، َومن أمثالهم : الظََّماءُ  ، ومن العرب من يَمدُّ فيقول : [120التوبة : ] (َنَصب  ال ُيِصيبُ ُهْم َظَمأ  َوال )قال هللا جّل وعّز : 

ّيِ الفَاِضْح. الظََّماءُ   الفاِدُح خيٌر من الّرِ

ليست  َظْمياءُ  بَيِّنَةُ الظََّمى منقوص ، وَشفَةٌ  َظْمياءُ  أبو عبيد عن األصمعّي : من الرماح األَْظَمى غيُر مهموٍز وهو األسمر ، وقَناةٌ 

 .َظَماها بوارمة كثيرة الدَّم ويُْحَمدُ 

ٌ  أظَمى قِلَّةُ َدم اللِّثَة ويَْعتِريه الُحْسُن ، وَرُجلٌ  الظََّمى وقال الليث :  .َظْمياءُ  وامرأَة

بال همز ، ذُبول الشفة من  ىالظَّمَ وقليُل اللحم ، قال :  ظمآنُ  ُمْعتَِرقَةُ اللّحم ، ووجهٌ  َظْمياءُ  َرقيقةُ الجْفِن وساقٌ  َظْمياء قال : وعينٌ 

 العََطش قلت : هو قِلَّةُ لَحمه وَدمه ، وليس من ذبول العَطش ، ولكنهُ ِخْلقةٌ محمودة.

 إذا كان في لونها َسَواٌد. ُظْميٌ  وإبل َظْمياءُ  وقال أبو عمرو : ناقةٌ 

 ين.السوداء الشفت الظْمياءُ  األْسوُد ، والمرأة األَْظَمى أبو عبيد عن أبي عمرو :

مانَةُ البرية. الَوْمظةُ والتُّْهَمةُ ،  الَوْظَمةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: وظم   الرُّ

 انتهى وهللا أعلم.
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 ابب لفيف الظَّاء
حرف َعربٌي ُخصَّ به لساُن  الظاءُ  روى سلمة عن الفضل بن العباس بن حمزة الخزاعي عن الليث أن الخليل قال ::  [ظيي]

 العرب ، ال يَْشرُكهم فيه أحٌد من سائر األمم.

الرجُل األحمُق ، أبو عبيد عن األصمعّي : من أشجار  الظَّيَّاءُ والرجل إذا َحُمق ، قال :  أَظَوى أبو العباس عن ابن األعرابّي :

شيٌء من العَسل ، ويجيء في  الظَّيَّانويَاَسِميُن البَّرِ ، وقال الليث :  الظَّيَّانو، قال :  النََّشمُ و النَّْبعُ و الظَّيَّانُ و العَْرَعرُ  الجبال

ره يُّ بال نون ، قال : وال يُْشتقُّ منه فِْعٌل فَتُْعَرَف يَاُؤه ، وبعضهم يَُصغِّ يُّ ، والّظِ ، قلت  ُظَويَّانا وبعضهم ُظيَيَّانا بعض الشعر الّظِ

 ما فَسَّرهُ األصمعّي ، وقال مالك بُن خالد الخزاِعي : الظَّيَّان شيء إنما من العسل في الظَّيَّانُ  : ليس

كريريريريريريريريةٌ  بريريريريريريريرياَع األر. هريريريريريريريريالريريريريريريريريِ يُّ  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    مريريريريريريريريَ

  
اس    ُ  والريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ ُ  وا را ر  واأل ْد فريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريري 

  

َز األ َُ ذ وو  جريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ ْن يريريريريريريريريريريريري  ش  مريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريريريريريريريَ

  
ان   يريريريريريريريَّ ر  بريريريريريريريه الريريريريرييتريريريريريَّ خريريريريريِ مريريريريريَ يريريريريريريريَ   ِ  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ا س و مسريريريريريِ

  
 العََسُل أيضا. اآلسوههنا َشَجٌر ،  اآلسُ والجبل الطويل ،  الُمْشَمِخرُّ وأراد بذي ِحيٍَد َوِعال في قَْرنِه ِحيٌد ، وهي أنَابِيبُهُ ، 

. الظَّأْظاءُ وعمرو عن أبيه : :  [ظأظأ]  َصْوُت التَّيِس إذا نَبَّ

 .«تهذيب اللغة»لظاء من انتهى آخر كتاب ا
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 الذكتاب حرف ال  هذا

 أبواب املضاعف منه

 مهمَّلت ذ ث :

 [ابب الذال والراء]

 ذ ر
 ذ ر ، ر ذ : مستعمالت.

أخبرني أبو العباس محمد بن أبي جعفر المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى عن ابن األعرابّي أنه قال : يقال :  [ذر  ]

البَْقُل من َمطر قَْدِر َوَضحِ الَكّفِ ، وال  يَذُرُّ  من أدنى َمَطٍر ، وإنما يَذُرُّ  ، إذا طلَع وظَهَر ، وذلك أنه يَذُرُّ وبَْقلَه ،  َذرَّ  أصابنا مطرٌ 

راعِ. ُح البقُل إال من قَْدِر الذِّ  يُقَّرِ

ت وقال ابن بُُزْرَج : توالبقُل ،  َذرَّ و تَذُر ذُُروا الشمس َذرَّ ا  النَّْبتَ األرضُ  َذرَّ إذا َشاَب  يَذُرُّ  الرجلُ  َذرَّ  ، وقال ابن األعرابّي : َذرَّ

هُ  الشيءُ  َذرَّ وُمقَدَُّم رأِسه ، قال :   إذا َطلَعْت. تَذُرُّ  الشمسُ  َذرتوإذا تََجدََّد ،  َذرَّ يذُرُّ وإذا بَدََّده ،  يَذرُّ

ةٌ  الواحدة الَذرُّ  وقال الليث : ه َذرَّ  ، وهو أَْخَذَك الشيَء بأطراف أصابعك َذَرْرتُ  َمْصَدرُ  الذَّرُّ ووهو ِصغار النّمل ،  َذرَّ الملح  تذرُّ

فُتَاٌت من قََصِب الطيِب الّذي يُجاُء  الذِريَرةُ وفي العين أو على القَْرحِ من َدَواء يَابٍِس ،  يَُذرّ  ما الذَُّرورُ والمسحوق على الطعام ، 

ه ما تَناثَر من الشيء الّذي الذَُّراَرةُ ود ، يُشبه قََصَب النُّشَّاِب ، به من بالد الهن تْ و،  تَذرُّ وهو أوُل طلوعها  تَذُرُّ ذُُرورا الشمس َذرَّ

يع  َعِلي)، وُشروقُها أول ما يسقط ضوُؤها على األرض والشجر ، وقال هللا جّل وعّز :  م  ُذر ِيًَّة بَ ْعُضها ِمْن بَ ْعٍض َوهللاُ َسَِ
 [.34آل عمران : ] ((34)

يَّة أجمع القراء على ترك الهمز في ، وقال ابن السكيت : قال أبو عبيدة : قال يونس : أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب  الذُّّرِ

يَّةوفيهمزون النبيَّ والبريَّةَ ،  يَة هللا الخلق أي َخلقهم ، وقال أبو إسحاق النحوي : َذَرأَ  من الذُّّرِ غيُر مهموز ، قال : وفيها  الذُّّرِ

َلْسُت أَ )حين أشهدهم على أنفسهم :  كالذَّر ألن هللا تعالى أخرج الخلَق من ُصْلب آدم الذَّر قوالن ، قال بعضهم : هي فُْعِلية من
 [.172األعراف : ] (ِبَربِ ُكْم قاُلوا بَلى

وَرةٌ  قال : وقال بعض النحويين : أصلها  ذُرُّ
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ْعل ولة ، ولكن التَّضريريريريريريريريريعيَف ملا َك  ر أ بِ ل من الراء األ تأب  ء  ، فصريريريريريريريريريار  ذ رُّوبٌَة   أدغمه الواو يف على وُّن فري  
 ن قال : وال ول األول أقيس وأجود عل  اللحويني. ذ رِّيَّة الياء فصار 

يَّةٌ  وقال الليث : ر وهو النِّ  ذُّرِ يَّةٌ ، واألصل ، من الّسِ  كاح.فُْعِليَّةٌ كما قالوا ُسّرِ

يُ  وقال أبو سعيد :  الّسيِف ِفِرْنُده. َذّرِ

يَ  يقال : ما أَْبيَنَ   وأنشد : الذر َسْيِفه ، نُسب إلى َذّرِ

َ قريريريريريريرياو  رَّأب  الريريريريريرييريريريريريريوُِ َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِج  مريريريريريريِ   ريريريريريري ْ

  
لريريريريريريريَّ ِ   هريريريريريريَ َرى َذّرَِي َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريري  ول  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  طريريريريريري 

  
يُ  را وتَهلََّل َوْجُههُ كأنهيقول : إْن أََضرَّ به ِشدَّةُ اليوم أَْخرج ِمنه َمْصَدقا وَصبْ   سيٍف. َذّرِ

َذاذُ  ثم الطَّل أبو عبيد عن األصمعّي : أََخفُّ المطر وأضعفُه :: رذ    .الرَّ

 عليها. ُمَرذٌ  ولكن يقال َمْرذوَذةٌ  وال ُمَرذةٌ  َعلَْيها ، وال يقال ُمَرذٌّ  قال : وأرض

 وَمْطلُولَةٌ. َمَرذةٌ  وقال الكسائي : أرضٌ 

إذا سال ما  إْرذاذا الِسقاء أََرذَّ والعيُن بمائها ،  أََرذَّتْ  ، وقال غيره : تُِرذُّ إْرذاذا السماُء فهي أََرذَّتْ  والِفْعل ُمِرذ وقال الليث : يوم

ةُ إذا سالْت ، وكل سائل أََرذَّتْ وفيه ،   . انتهى وهللا تعالى أعلم.ُمِرذٌّ  الشَّجَّ

 الَّلمابب الذَّال و 

 [ذ ل]
 [.مستعمالن]لذ ، ذل : 

لَّة بَيِّنُ  ذلُول ، ورجل الذُّل ِمن َذلُولٌ  أبو عبيد عن الكسائي : فَرسٌ :  [ذل  ]  .الذُّلو الذِّ

 وقال هللا جّل وعّز في صفة المؤمنين :

 [.54المائدة : ] (َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِينَ )

َأِعزٍَّة َعَلى )ُرحماء َرفيقين بالمؤمنين ،  (َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ )قال ابن األعرابّي فيما روى عنه أبو العباس معنى قوله : 
 ِغالظ ِشداد على الكافرين. (اْلكاِفرِينَ 

 ُمهانُون. أذالء ، ليس أنهمأي جانِبُهم لَيٌِّن على المؤمنين  (َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ )وقال الزجاج : معنى 

 (َوُذلِ َلْت ُقُطوُفها َتْذلِيَّلً )أي جانبهم غليظ على الكافرين ، وقوله جّل وَعّز :  (َأِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِينَ )وقوله جّل وعّز : 

 [.14اإلنسان : ]

 ذلك لهم فََدنا منهم قُعودا كانوا أو مضطجعين أو قِياما. ذلِّلَ  كلما أرادوا أن يَْقطفوا منها ، (ُقُطوُفها دانَِية  )وقال هذا كقوله : 

رها حتى  تَْذليلُ وقال األزهري :  يها يَْعِمُد اآلبُر إليها فيسحبها ويُيَّسِ العُذُوق في الدنيا أنها إذا اْنَشقّْت عنها َكوافِيُرها التي تُغَّطِ

ء فيسُهل قِطافُها ِعْنَد يَْنِعها. يَُدلِّيَها خارجةً من  بين َظْهَرانَْي الجريد والسُّالَّ
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 وقال األصمعّي في قول امرىء القيس :

 ساق  كأنريب وب السَِّ ِي املَذلَِّل  و   
على النَّْخل بالسَّْقي فهو حينئٍذ َسقٌي ، ، قال : وإذا كان أيام الثَّْمر أَلحَّ الناُس  الُمَذلَّل قال : أراد ساقا كأْنبُوِب بَْرِدّيِ بَْين هذا النَّْخل

 قال : وذلك أَْنعَُم للنَِّخيل ، وأجوُد ِللثَّمرة ، رواه شمر عن األصمعّي.

 لَ ذُلِّ  فقال : المَذلّل وسألت ابن األعرابّي عن قال : وقال أبو عبيدة : السَِّقيُّ الّذي يَْسِقيه الماُء من غير أن يُتَكلََّف له السَّْقي ، قال :

 طريُق الماِء إليه.

ْخِص األبيض وهو كأصل القََصب.  قال األزهري : وقيل : أراد بالسَِّقّيِ العُْنقُر وهو أصُل البَْرِدّيِ الرَّ

 وقال العجاج :

ور كريريريريريريريريري  َ ى َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ممريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ ى  ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريَ

  
راِ  اَّريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِر املريريريريريريريريريريكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريور  لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريَ

  
ناو أَِذلَّة من الناس الذليل قصير ، ويجمع ذليلٌ  قصيٌر السَّْمِك من األرض ، وُرمحٌ  ذليلٌ  أي قصيٌر ، وبيتٌ  ذليلٌ  ويقال : حائط  ذاُلَّ

 نْعٌت ِللسُّبل ، يقال : [69النحل : ] (فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِ ِك ُذُلَّلً )، وقال الفراء في قول هللا جّل وعّز :  الذَّلول ذُلاُل ، ويجمع

 ِلتُخرَج الشراَب ِمن بُطونها ؛ ويقال : أْجِر األمور على ذُلِّلَتْ  من صفات النَّْحل أي الذُّلُلَ  : إن ، ويقال ذُلُلٌ  وُسبُل ذلولٌ  َسبيلٌ 

 ومنه قول خنساء : ِذلٍ  أي على أَحوالها التي تَْصلُح عليها وتَتَيَسَّر وتَْسُهل ، واحدها أَذاللها

ِر اَّريريريريريريريريريوادل  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريىت ال جريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريِ

  
ِف أَذْ   عريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَدِر  لريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الهلريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 القَوافي للشاعر إذا تََسهَّلت. ذلَّتوإذا كان َمْوطوءا سهال ،  ُمذلَّل أراد لتجر على أَْذالِلها ، وطريق

 الِخسَّةُ. الذُّل ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 .ذُْلذُلٌ  أسافُل القميص الطويل واحدها الذَّالذلُ  أبو عبيد عن أبي زيد :

 .ذُْنذُنٌ  أيضا واحدها الذَّنَاذنُ  ، وهي ِذْلِذلَةٌ  ، وقال أيضا : واحدها الذَّالذل ذُْلذُلٌ  واحدوقال ابن األعرابّي : 

 أي على َوْجِهه.أَْذالله  في حديث زياد في خطبته : إذا رأيتموني أُْنِفذُ قبلكم األمر فأْنِفذُوه علىو

 .ذليل جمع [123آل عمران : ] (ة  َوَلَقْد َنَصرَُكُم هللاُ بَِبْدٍر َوَأنْ ُتْم َأِذلَّ )وقوله : 

يٌم قلت : هذا َجْمٌع مطَِّرٌد في المضاعف وإذا كان فَعيٌل صفة ال تَْضِعيَف فيه ُجِمَع على فُعَالء ، كقولك : كريُم وُكَرماء ، ولَئِ 

َأِذلٍَّة ) أيضا ومعنى قوله : الذليل َجْمع نُ الذُّالّ وولَُؤَماء ، وإذا كان اسما ُجِمع على أَْفِعلَة ، يقال : َجِريٌب وأَْجِربة وقفيز وأقفزة 
 أي جانبهم ليِّن على المؤمنين لم يُرد الهوان ؛ [54المائدة : ] (َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 
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 أي جانبهم غليظ عليهم. [54املائ أب : ] (َأِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِينَ )وقوله : 
ل)وقرىء  [.24اإلسراء : ] (الرَّْْحَةِ َواْخِفْض هَلُما َجناَح الذُِّل ِمَن )وقوله :  لوِضدُّ الِعّزِ  فالذُّل (الذِّ  ضدُّ الصُّعوبة. الذِّ

أي لم يتخذ وليا يحالفه ويعاونه ِلذُلِّه ، وكانْت العرب يَُحاِلُف بعُضها  [111اإلسراء : ] (َوََلْ َيُكْن َلُه َوِلٌّ ِمَن الذُّلِ )وقوله : 

 بعضا يلتمسون بذلك الِعزَّ والَمنَعَةَ.

 فنفى ذلك عن نفسه جّل وعّز.

جَل إذا أصابته ُخّطةُ َضْيٍم فْليَْصبر لها فإّن ذ ، أَبقَى لألهل والمالِ  الذُّلُ  في حديث ابن الزبير :و لك أَْبقَى ألهله تأويله أن الرَّ

 وماِله فإنه إن اضطرب فيها لم يَأْمن أن يُستأَصل ويَْهِلك.

تُه وَسمْت إلى طلب المعالي ُعودَي ونُوزَع وقُوتل ، فَربما أتى القتُل على نفسه ، وإن َصبَرَ   ووجه آخر : أن الرجل إذا َعلَت ِهمَّ

 وَحَمى أهله وماله.وأطاع الُمَسلَّط عليه َحقن َدَمه  الذُّل على

 النَّْوُم. اللَّذُّ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: لذ  

 وأنشد :

ه وَ  تريريريريريريريري  ر ريريريريريريريري يِّ تريريريريريريريريركريريريريريريريريْ م الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريذ  كريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
َ اثن   يريريريريريريريرية اَّريريريريريريريريَ َ ى مريريريريريريريرين  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أبر. الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ

  
ا َدخل دياَر أعدائِه لم يَنم حذارا لهم.  أراد أنه لمَّ

 كلهُ األكل والشُّْرب بنْعمٍة وكفاية. اللَّْذَوىو لَِّذيدالو اللََّذاذةُ و اللَّذَّةُ  وقال ابن األعرابّي :

 .لِذيذٌ و لذُّ  يجريَاِن مجًرى واحدا في النعت ، يقال : شرابٌ  اللَِّذيذُ و اللَّذُّ  وقال الليُث :

ٍة ِللشَّارِِبنيَ ):  عزوجلوقال هللا   .لذةٍ  أي َذات لَذَّةٍ  وقيل : لذيذةٍ  أي [15محمد : ] (ِمْن مَخٍْر َلذَّ

 سواء. لَِذذتُهو لَذاذةً  به أَلذُّ  بذلك الشيء وأنا لَِذذتُ  ، وكذلك استْلَذذتَه إذا أَلذُّه الشيء لَِذْذتُ  وقال ابن شميل :

 وأنشد ابن السكيت :

اك بريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريْ   وامسريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريّذه  و تريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ل    ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ زَّ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريفِّ يريريريريريريريريريَ َ اَك  ذا مريريريريريريريريا هريريريريريريريري   يريريريريريريريريَ

  
 .لذيذا إذا كان يَلذَّ  الشيءُ  لذَّ و

 : لََذْذته أَلذه وقال ُرؤبةُ في

ْب ِع 
 
   َلّذْ  أمساديَث الَغِويِّ امل

 المناوعة شبه المغازلة. اللذيذ لذاذا بها. ويجمع اْستلذَّ  أي

 وبَقَي بَلواها. لَْذواها َمضىفي حديث عائشة أنها ذكرت الدنيا فقالْت : قد و

كله األكل والشرُب بِنَْعمٍة وِكفايٍة ، كأنها أرادْت بذهاب لَْذواها َحياةَ النبي  اللََّذاَذةُ و اللَّذَّةُ و اللَّْذَوى قال ابن األعرابّي :

 ، وبالبْلوى ما اْمتُحن الناس به وسلمعليههللاصلى
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 من الِعلاد وا الف.

 نابب الذَّال والنو 

 [ذ ن]
 .الذَّنِينُ  الّذي يسيل ُمْنَخراه ، ويقال للذي يَسيُل منه : األَذنُ  أبو عبيد عن األحمر :: ذن 

 .َذنَْنُت أَِذُن َذنَنا قال أبو عبيد :

 قال الشماخ :

ه   تريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ كّ  أَْنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريريريرين ِمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وائريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريري 

  
نريريريريريريريريريريريرينِي   ِه  لريريريريريريريريريريريريذَّ َريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريوالريريريريريريريريريريريري   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يصف َعْيرا وأُتُنَه.

 إذا سال. يَِذُن ذنينا أنفُه َذنَ  الليث : يقالوقال 

 إذا كان يمشي ِمْشيةً ضعيفةً. َذنِينا في َمْشيهِ  يَِذنُ  وقال األصمعّي : يقال هو

 وقال ابن أحمر الباهلي :

  نَّ املريريريريريريريريريريريريريريريوَ  أَْدَ  مريريريريريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريال  و 

  
يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياو   َوادا َذنريريريريريريريريريريريريريِ ِش هتريريريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريريريْ  د وَن الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ْنذُنٌ ذُ  القميص أسافِلُه واحدها ِذنُ  وَذنَا

 .الذَّنِينِ  َسياَلن التَّْذنِينُ  عن ابن عمرو قال ابن األعرابي :

 ال ينقطع َحْيُضها. َذنَّاءُ  شمر : امرأةٌ 

 ، عرابّي :أ، وأنشد  يَتََذأْنَنُون : نَْبٌت ، قال : وخرج الناس ذْؤنُونٌ  واحدها الذآنين أبو عبيد عن الكسائي :

وانَ كريريريريريريريريريريلَّ الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياُِ أَيْكريريريريريريريريريريل   ائريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ

  
   َ يريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريرَّطريريريريريريريريْ َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريذَّ نريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريرياو اَّريريريريريريريريَ

  
 انتهى وهللا تعالى أعلم. .ذوانينُ  وجمعه ذونُونٍ  ومنهم من ال يهمز فيقول :

 ابب الذَّال والفاء

 [ذ ف]
 ذف ، فذ.

، أي خذ  استََدفَ و،  َذفَ استَ  لك وَدفَّ ، وما َذفَ  على وجه األرض وَدفَّ ، ويقال : خذ ما َذفَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :: ذف 

 ما تَيَسَّر لك.

 .ذُفافة وبه سمي الّرجُل : ذفافٌ  وُخفَافٌ  ذفيفٌ  ويقال : رجل َخفيفٌ 

 على الجريح إذا أْجَهْزَت عليه. َذفَْفتُ  ويقال :

فَافُ  وقال أبو عبيد :  البَلَُل. الذِّ
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 وقال أبو ذؤيب :

 ليَس هبا أَْد  ذ فاف ِلَوارِِد و   
 ، أي قليل. أَذفَّةو ذفُفٌ  ، وجمعه ذُفافٌ  الليث : ماءٌ وقال 

 ألنه يُْجِهُز على من َشِربه. ِذفافٌ  وقال أبو عمرو : يقال ِللسُّم القاتل :

 إذا أَْجهَز عليه ، ويقال : كان مع الشَّّيِ من ذافّهوله ،  َذافَ وبالسيف ،  ذفَّفَهُ  حدثنا المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّي يقال :

فافِ   .الذِّ
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 هو السم القاتل. الذّفاف وقال أبو عبيد :

 إذا أْجهَز عليه. ُمذافّةً  عليه بالتشديد ذافَ  إذا تَقَاَصَر ليَْختَِل وهو يَثُِب ، ويقال : فَْذفَذَ وإذا تَبَْختََر  َذْفَذفَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

الِقْدُح الّذي ليس عليه ِريٌش ، والَمِريُش الّذي  األَفذُّ ووال َمِريشا ، قال :  أَفَذّ  قال ابن هاني عن أبي مالك قال : ما أصبُت منه: فذ 

 قد ِريَش.

 الفْرد. الفَذُّ و قال : وال يجوز غير هذا اْلبَتَّة ، قال :

ْرش ، وقد مر تفسيره في السهم الّذي لم يُ  األَقَذُّ وقال األزهري وقد قال غيره : يقال : ما أصبُت منه أَقَذّ وال َمِريشا بالقاف ، 

 كتاب القاف.

ل قِداح الميسر ، وفيه فَْرٌض واحد له ُغْنُم نَصيٍب واحٍد إن فاز ، وعليه ُغْرُم نصيٍب واحٍد إن َخاَب فلم  الفذُّ  وقال اللحياني : أَوَّ

 يَفُْز ، والثاني التَّْوأَُم ، وقد مّر تفسيره في كتاب التاء.

 .فاذة فذَّة ، وكلمة شاذةالفْرد  الفَذُّ  وقال غيره :

 ، فإن َولَدْت اثنين فهي ُمتْئٌم. أَفذَّْت إفذاذا وقد ُمِفذُّ  أبو عبيد عن األحمر : إذا َولََدْت الشاةُ ولدا واحدا فهي

 .ِمْفَذاذٌ  وقال غيره : إذا كان من عادتها أن تَِلَد واحدا فهي

 تُْنتَج إال واحدا. ألن الناقة ال ُمِفذُّ  وقال ابن السكيت : ال يقال ناقةٌ 

 الرجُل إذا تقاَصر ليثَِب َخاتِال. فَْذفَذَ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 ابب الذَّال والباء

 [ذ ب]
 ذب ، بذ.

ى من ُهْلِب الفَرس الذَّبُ و، أي يَْدفع عنهم ،  ذبّا عن َحريمه يَذُبُ  يقال : فالن: ذب  بَّان بها يَُذبُ  الّطْرُد والِمذيّة َهنَةٌ تُسوَّ  .الذِّ

 إذا يَبَِسْت. تَِذُب ذبُوبا شفتهُ  ذبَّتْ  وقال الليث وغيره :

 إذا َجفَّ في آخر الحّرِ ، وأنشد : يَِذبُ  الغَِدير َذبَ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :

ن َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريى   مريريريريريريريَ اريريريريرين   ن جريريريريريريرياعريريريريوا وأَْذعريريريرير  مريريريريَ

  
ِ يريريريريرير هريريريريريريريا    ذ الريريريريريرَّْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  ا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراء  َذَب غريريريريريريريَ

  
 الدَّرن ؛ وهو الَوسخ.مدارين من 

 بَقيةُ الشيء وكذلك قال األصمعّي ، وقال ذو الرمة : الذُّبابة أبو عبيد عن أبي زيد :

لريريريريريريريريريا اَّريريريريريريريريريمريريريريريريريريريوَل و منريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريْ راجريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريَِ ريريريريريريريريريْ

  
ع    راجريريريريريريريريريريريريِ

 
ى ذ   ِ  الريريريريريريريريريريريريَوَداع املريريريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريري 

  
الجنون ،  الذبابوالطاعون ،  الذبابوأيضا : البقية من مياه اآلبار ،  الذُّبابةويقول : إنما يُدِرك بقايا الحوائج َمن راجع فيها ، 

 الرجل إذا ُجنَّ وأنشد شمر : ذُبَ  وقد
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 يف الريريريريريريريريريريريريريريّلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ أمسريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريرياان  ريريريريريريريريريريريريريرياٌ  و 

  
 يف الريريريريريريريريريريريريريريريلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ أمسريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريرياان ذ  ب  و  

  
 الذع أي شر. ذباب األعرابّي : أصاَب فالنا من فالنثعلب عن ابن 

أي هو ُشْؤٌم ، قال  ، ذُباب : أنه رأى رجال طويل الشَّعَر فقال : وسلمعليههللاصلىسلمة عن الفراء : أنه َرَوى حديثا عن النبي 

 وهو الشؤم. الذُّباب مأخوذ من ذُبابيٌ  ورجل

ار ، قال : حدثنا السعدي قال : حدثنا الرمادي قال : حدثنا سفيان عن عاصم عن كليب عن أبيه عن  حدثنا معاوية بن هشام القَصَّ

فظننُت إنه يَْعنيني فرجعت فأخذت من َشعَِري  ذبابٌ  ولي َشعَر طويل فقال : وسلمعليههللاصلىوائل بن حجر قال : أتيت النبي 

 : إني لم أَْعنَِك وهذا حسن. وسلمعليههللاصلىفقال النبي 

 إذا َشُحَب لَْونهُ. يَِذُب ذبّا الرجلُ  َذبَ  قال ابن هانىء :و

، والعَْيُر الناتئ في َوسطه من باطن وظاهر ؛  ُظبتاه السَّيف َحدُّ طرفه الّذي بَين َشْفَرتَيه ؛ وما َحوله من َحدَّيه ذبابُ  أبو زيد :

هِر السيف وما قُبالَةَ ذلك من باطن ؛ وكل واحد من وله ِغراران لكل واحد منهما ما بين العَير وبين إْحدى الظبتين من ظا

 الِغرارين من باطِن السيِف وظاهره.

ه الّذي يَْخِرُق به  ذبابُ  وقال أبو عبيد :  مثله. قال : َوَحدُّ كل شيء حسامهوحدُّه الّذي يضرب به  ِغراُرهوالسيف : َطَرف َحّدِ

 .ذُبابُهُ 

 َحدُّه الّذي يضرب به. ِغرارهوي يخرق به ، السيف َطَرفه الّذ ذبابُ  وقال ابن شميل :

دين  [143النساء : ] (ُمَذْبَذِبنَي َبنْيَ ذِلَك ال ِإىل هُؤالِء َوال ِإىل هُؤالءِ )وقال هللا جّل وعزَّ في صفة المنافقين :  المعنى ُمَطرَّ

 ُمَدفَّعين عن هؤالء وعن هؤالء.

 أشياء تُعَلَّق بهودج أو رأس بَعير للزينة. الذَّباِذبُ وي الهواء ، تردُُّد شيء ُمعلٍَّق ف الذَّْبذَبةُ  وقال الليث :

ُد بين أَمرين ، أو بيَن َرُجلين ، ال تَثْبُُت َصَحابتُه لواحٍد منهما ،  الُمَذْبَذبُ  والرجل ذُبذبٌ  والواحد َذَكُر الرجِل ،  الذَّباِذبُ والمترّدِ

 أي يَتردَُّد. يَتذَبَذبُ  ألنه

 وقال أبو عبيد : في أُذُنَي الفرس ذباباها وهما ما حدَّ من أطراف األذنين.

ياِد ، جاء في شعر ابن ُمقبل وغيره. َذبُ  قال للثور الوحشي :العين إنسانها ، وي ذبابُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  الّرِ

يادِ  وقال أبو سعيد : إنما قيل له : يادَ  ألن ِرياَده أتَانُهُ التي تَروُد معه ، وإن ِشئَت جعلتَ  َذُب الّرِ  َرْعيَه الكأل ، وقال غيره : الّرِ

ياِد ألنه ال يَثبُت في َرْعيه في مكا َذبُ  يقال له  ن واحد ، وال يُوِطُن َمرًعى واحدا.الّرِ

 الرياِد إذا كانَ  َذبُ  وقال أبو عمرو : رجل
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 َُّوَّارا لللساء ، وقال بعض الةعراء :
ِ    عيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  قريريريريريريري  َجعلريريريريريريريْه   مريريريريريريريا لِْلكواعريريريريريريريِ

  
ر    جريريريريريريريريريريري  َ  د وين اَّريريريريريريريريريريري  ْزَورُّ عريريريريريريريريريريري  وتريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريري 

  

غريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ريريريريريريريرية   واب  مريريريريريريريري  اَ  أَبريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريري  كريريريريريريريريلريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريَ

  
ر  َذَب الريريريريريريريريريّرِ د  ذا مريريريريريريريريريا   يتريريريريريريريريريَ َس الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ ولريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريري 

  
ى مزاحُم العُقيلي الثور الوحشيّ   فقال : األذبَ  وَسمَّ

أَنريريريريريريريريريريريه  ى األَذَب كريريريريريريريريريريريَ الدا هبريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريِ

  
ق    ري  الَ  مريريريريريريريريلريريريريريريريريه الريريريريريريريريبريريريريريريريريلريريريريريريريريائريريريريريريريريِ  هبريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريريريريريريريِ

  
 ، قاله األصمعّي ، قال أبو وجزة يصف َعْيرا : األَذبَ  فقال الذَّبَ  أَراد تلقى

َو بريريريريريريريريريه و  هريريريريريريريريريْ َرد  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريرياان  فريريريريريريريريريريَ ه طريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريّ

  
ِ  و لريريو مسريريريريريريريان مريرين ظريريَمريريريريريريريِإ َذب     مريرين َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 نَابُهُ ، وقال الراجز : البعيِر : أذبُ واليابِس ؛  الذَّبِ  أراد بالظمأ

ِه األَذِب  ْوَ  اَنبريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأنَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ و  قريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ اف  بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريف   ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُل بالسير  ُمَذبِّبٌ  الُمْنفَِرُد ، وِظْمءٌ وهو العَِجُل  ُمَذبِّبٌ  وقال ابن السكيت : يقال َجاءنَا َراِكبٌ  طويل يَُسار فيه إلى الماء ِمْن بُْعٍد فَيُعَجَّ

 : ال فتور فيه. ُمذبِّب ، وخمس

 أيضا إذا آذى. َذْبَذبَ والرجُل إذا َمنَع الِجواَر واألهَل وَحماهم ،  َذْبَذبَ  عمرو عن أبيه :

 .«فرُجه ، وقبقبه بطنُه ذبذبه وقَْبقَبِهِ  ذْبَذبِهِ  َمن ُوقَِي َشرَّ »في الحديث : و

بَّان ذُبابٌ  الِجْلَواُز ، وواحد الذَّبِّيُ وإذا َمنَع ، قال :  ذبَ  ثعلب عن ابن األعرابّي : ،  أَِذبَّةٌ  والعددُ  ذُبَانَةٌ  بِغَْير هاء ، وال يقال : الذِّ

 وقال زياد :

   َضرَّابٌَة  ملِْةَفِر األذبَّْه 
 .«من اإليمان البََذاَذةُ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : بذ 

ال َرثَّ الَهْيئِة ، يقال :  قال أبو عبيد : قال الكسائي : هو أن يكون الرجُل ُمتَقَّهِ

 .بَذٌ و،  بَذَّةٌ و بََذاَذة الَهْيئِة ، وفي َهْيئته باذُّ  منه رجلٌ 

ُل الفقيُر ، قال :  البَذُّ  وقال ابن األعرابّي : أن يكون يوما ُمتََزيِّنا ويوما َشِعثا ، ويقال : هو تَرُك ُمداوِمة  البََذاذةوالرجُل الَمتَقَّهِ

 الزينة.

 : التَّقَُشُف. البَْذبَذةُ  عمرو عن أبيه ، قال :

 َغلَبَه. بَذَّهُ وإذا ما عاله َوفَاقَه في ُحْسٍن أو عمٍل كائنا ما كان ،  يَبُذُّهُ  فالن فالنا بَذَّ  والعرب تقول :

 ابب الذال وامليم

 [ذ م]
 ذم ، مذ.

ا قال الليث : تقول العرب :: ذم  م وهو اللَّْوُم في اإلساءة ومنه ذَم يَذُُم ذمًّ م ، فيقال : ِمن التََّذمُّ ة قد قََضْيتُ  التََّذمُّ صاحبي ، أي  َمَذمَّ

مامُ و،  أُذمُ  ْنُت أالَّ أَْحسَ   الذِّ
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، وهم الذين يري َؤدُّون اجِلزيََة من املةركني  الذِّمة ، وِمن ذلك ي َسمَّى أهل   املذمَّة   كل مس ْرمة تريْلزم ك  ذا َضيَّعتها :
ُ  املْذموُ  و كلهم ،   .الذَّميم : الذَّ

ا في حديث يونس أَنَّ الحوَت قاَءهُ ، َزِريّاو ، أي خالَك لَْوٌم ،  ذمٌ  اْفعْل كذا وكذا وَخالك يُْشبِه الهاِلَك ، ويقال : َمْذُموما أي ، َذمًّ

 بَثٌْر أمثاُل بَْيِض النَّمل تَْخرج على األنف ِمن َحّرٍ ، وأنشد : الذَّميموقال : 

يريريريريريريريريريَم عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريْم و  مريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريرى الريريريريريريريريريذَّ

  
ِل   مريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريرياج كريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرياُِِّن الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريريوَُ اهلريريريريريريريريريريريريِ

  
 .ذِميمة والواحدة

 والذَّنِيُن ما يسيل من األنف ، وأنشد : الذَّميم عن ابن األعرابّي :ثعلب 

   ِم َل الذَّميِم على قري ْزُِ اليريَعاِمِت 
 صغاُرها. قُْزُمهاو،  يَْعُمور : الِجَداء واحُدها اليعاميرُ و

كاليوم قّط ، يدخل عليهم مثُل هذا لم أَر  قال شمر : بلغني عن األصمعّي عن أبي عمرو بن العالء : سمعت أعرابيا يقول :

َطب ال ون الرُّ  حتى يُْهُدوا لجيرانهم. ذمامةٌ  وال تأخذهم يتذممون أي ال يُِذمُّ

 جميعا العَْيُب. الذَّامُ و الذَّامُ ووقال أبو نصر عن األصمعّي : 

العيُب ،  خفيف : الذَّامُ وُمشّدد  الذّامُ وإذا نُِقَص ، قال :  ذُمَ والرجل إذا ُهِجَي ،  ذُمَ وإذا قَلَّل عِطيَّتَه ،  َذْمَذمَ  وقال ابن األعرابّي :

ةُ وقال :  ةو،  ذُمٌ  البِئُْر القليلةُ الماِء والجميعُ  الذَّمَّ مَّ  .ِذمامٌ و ِذَممٌ  العَهد وجمعها الذِّ

ةٍ  فأتينا على بِئْرِ »في الحديث : و  .«َذمَّ

ةُ  قال أبو عبيد : قال األصمعّي : ةٌ  الماِء ، يقال : بِئرٌ القليلةُ  : الذَّمَّ ّمة يصف إبال غارْت عيُونها  ِذمام وجمعها ذمَّ ، وقال ذو الرُّ

 من ِشدَّةِ السير والَكالل فقال :

ا يريريريريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريريريريَ َتِ َّ   كريريريريريريريريريريريريَأنَّ عريريريريريريريريريريريري  ْ ى محريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
ح    ا املريريريريريريريريريريريواتريريريريريريريريريريريِ َزهتريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريَ ُ  الريريريريريريريريريريريركريريريريريريريريريريرياَ  أَنريريريريريريريريريريريْ  ذمريريريريريريريريريريريا

  
ة عما يُْذِهب عنه وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أَن الحجاَج سأل النبي و ضاع ، فقال : َمَذمَّ ةٌ ، َعْبٌد أْو أَمةٌ » الرَّ  .«ُغرَّ

 الُمْرِضعة برَضاعها. ِذَمامَ  الرضاع : بمَذمة قال القتيبي : أراد

ةٌ  أخَذتْنِي منه وقال ابن السكيت : قال يونس يقال : ةَ  ، ويقال : أَْذِهْب عنك ةٌ َمَذمَّ و َمِذمَّ ضاع ،  َمَذمَّ ةَ وَ الرَّ ضاع بِشيٍء  ِمَذمَّ الرَّ

مامُ  تُْعِطيه الظئَر ، وهو  الّذي لَِزَمك لها بإرضاِعها َولََدك. الذِّ

ة وقال أبو زيد : يقال للرجل إذا كان َكالًّ على الناس : إنهُ لذو ة ، وإنه لطويل َمَذمَّ ا المذمَّ ة السم منهفا الذَّمُ  ، فأمَّ  .الَمَذمَّ

تهمِ  ويقال : أَْذِهْب عنك تُهمو ، قال : ِذماما بِشيٍء ، أي أُعِطيهْم شيئا ، فإن لهم َمَذمَّ  لُغةٌ. َمَذمَّ

يٌ  ابن األَنباري : رجل مةُ وله عهد ،  ِذّمِ  الذِّ
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 .الذِّمَّة العه   ملسوٌب   
مُ  وقال أبو عبيدة : مة التَّذمُّ ن ال عهَد له ،  الذِّ مةوِممَّ ة العَهُد منسوب إلى الذِّ مَّ  .الذِّ

تهم ويسعَى»في الحديث : و  .«أدناهم بِذمَّ

مة قال أبو عبيد : إذا أَْعَطى الرجُل العَُدوَّ أمانا ، جاز ذلك على جميع المسلمين ، وليس لهم أْن يُْخِفروه  األَماُن ههنا ، يقول : الذِّ

 بٍد على أهل العَْسَكر.، كما أجاَز عمُر أماَن ع

ّمة المسلمين واحدةٌ  ِذّمة قول َسْلمان : ومنه َي المعاِهدُ  فالذِّ يا مع األمان ، ولهذا ُسّمِ ة ، ألنه أُعِطَي األماَن على ِذّمِ الِجْزية التي  ِذمَّ

 تؤخذ منه.

 أي وال أمانا. [10 التوبة :] (ِإالًّ َوال ِذمَّةً )وقوله جّل وعّز : 

 الِحلُف. اإِللُ والعَْهد  الذمة قال : (ِإالًّ َوال ِذمَّةً )ابن هاَجك عن حمزة عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 

مة قال أبو عبيدة : م منه. الذِّ  : ما يُتََذمَّ

 ي ضمان المسلمين.ألنهم ف الذمة أي في َضماني ، وبه سمي أهل .ِذمتي هو في : الضمان ، يقال : الذمة وقال ابن عرفة :

ةٌ و،  ِذمامٌ  يقال : له عليَ  ةٌ و،  ِذمَّ ةٌ و َمَذمَّ  ، وأنشد : الذَّم ، وهي َمِذمَّ

   كما ان   الذَُّ الكفيل  املعاه   
ةو ِذمام شمر قال ابن شميل : أخذتني منه ةُ و، أي ِحْشمة أي حّق ،  ِذمام ، وعلى الرفيق من الرفيق َمَذمَّ ةُ  الَمَذمَّ : الَماَلمَّ

. الذََّمامةُ و  الَحقُّ

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

لريريريريريريريْ هريريريريريريريا مريريريريريريريا هللا  عريريريريريريِ زيريريريريريريكريريريريريري  ة  َيريريريريريريْ ْوجريريريريريريريَ ْن عريريريريريريَ كريريريريريري   تريريريريريريَ

  
ى ِذمريريريريامريريريرية  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريِ     هبريريريريا األجَر أو تري ْ ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
. ِذمة ُحَرمةٌ وَحٌق ، وفالن له ِذمامةٌ  قال :  أي حقٌّ

تْ  ويقال : َرْت عن اإلبل ولم تَلحْق بها فهي إْذَماما ِركاُب القوم أََذمَّ ةٌ  إذا تَأَخَّ  .ُمِذمَّ

 .تَُذمُ  في الحديث : أُِري عبد المطلب في منامه اْحِفْر َزْمَزَم ، ال تُْنِزُف والو

 إذا ِعبتَهُ. َذمْمتَه قال أبو بكر : فيه ثالثة أقوال : أَحُدها ال تُعاُب من قولك

 .َمْذموما إذا َوَجْدتَه أَْذَمْمتُه ، يقال : َمْذُموَمةً  والثاني ال تُلغَى

ةٌ  والثالث : ال يُوجد ماُؤها نَاقِصا من قولك بِئْرٌ   إذا كانت قليلة الماِء. َذمَّ

 الَكذَّاُب. الِمذيذُ و الَمذيذُ و إذا َكَذب ، قال : َمْذَمذَ والرجُل إذا قَلََّل عِطيَّته ،  َذْمَذم ثعلب عن ابن األعرابّي :: مذ 

 .الَمْذَماذ ، وهو الظَّريُف المختال وهو َمذَمِذيٌ  زيد : رجلٌ وقال أبو 

 .بَْربَاٌر فَْجفاٌج بَْجباٌج َعّجاجٌ  إذا كان َصيَّاحا ، وكذلك َمذماذٌ َوْطَواطٌ  وقال اللحياني : قال أبو طْيبة : رجل
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 عاِم األوِل وقاله قطري. مذ ابن بزرج يقال : ما رأيته

 .عاِم أّولَ  مذ وقال العوام :

 عاما أوَل. ُمذْ  وقال أبو هالل :

 عاُم األول. مذوعاٌم أوُل  ُمذْ  وقال اآلخر :

 عاٌم أوُل وكذلك ، قال حبناء. مذ وقال نّجاد :

 وتخِفض بِمنذ ، وقد أشبعته في باب منذ. بُمذْ  يومان ، ولم أره منذ يومين ترفع ُمذْ  وقال غيره : لْم أََره
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 الصحيحأبواب الثَّلثي 
 مهمل مع سائر الحروف. ذث :

 [أبواب الذال والراء]

 [ذ ر ل]
 [.رذل]استعمل منه : 

ذلُ  قال الليث :: رذل  ْذلون ، وهم َرذَُل يَْرذُل َرذالَةً  الثياِب والنْعِل ، َرْذلُ  الدُّوُن من الناس في َمنظِره وحاالتِه ، ورجل الرَّ  الرَّ

 .األْرذالو

 ، قال : أَراذلنا ، قَاَل قوُم نوحٍ لنوح : اتّبعكَ  [111الشعراء : ] (َوات َّبَ َعَك اْْلَْرَذُلونَ )  جّل وعّز :وقال الّزّجاج في قول هللا

ناعاُت ال تَُضرُّ في باب الديانات.  نسبوهم إلى الِحياَكِة ، قال : والّصِ

 أْرَذلَ وفالٌن دراهمي أي فَسَّلَها ،  أَْرَذلَ  رديٌء ، ويقال : َرذيلٌ  َوِسٌخ ، وثوب َرْذلٌ  كل شيء أَْرَدُؤه ، وثوبٌ  ُرذالَةُ  وقال الليث :

 .ُرَذالُهموالناس  ُرذالَةُ  من رحاِلِه كذا وكذا رجال ، وهم أَْرَذلَ وَ غنَمي ، 

بَر حتى ال يَْعِقل شيئا ، ، قيل : هو الّذي يَْخَرُف من الكِ  [70النحل : ] (َوِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىل َأْرَذِل اْلُعُمرِ ):  عزوجلوقوله 

 .الرذل أرذاال ويجمع [70 النحل :] (ِلَكْي ال يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيئاً )وبَيَّنَهُ بقوله : 

 ذ ر ن
 [.نذر]استعمل من وجوهه : 

الشافعيُّ في كتاب ِجراح العْمد ما يجب في اإلنساُن فيجعَلُه على نَفسه نَْحبا واجبا ، وَجعَل  يَْنِذره ما النَّْذرُ  قال الليث :: نذر 

يات  األْرَش. ، وهي لُغَةُ أهِل الحجاز ، كذلك أخبرني عبد الملك عن الشافعي ؛ وأهُل العراق يسمونه : نَْذرا الجراحات من الّدِ

 الجراح. ال تكون إال في الجراحِ صغاِرها وكباِرها وهي معاقل تِلك النُّذُورُ  وقال شمر : قال أبو نَْهَشل :

 إذا كان ُجْرحا واحدا له َعْقٌل. نَْذرٌ  يقال : لي قِبََل فالنٍ 

 على نفسي أي أَْوَجبُت. نَذْرتُ  فيه أي أُوِجَب ، من قولك : نُِذرَ  ، ألنه نَذرٌ  قال شمر : وقال أبو سعيد الّضرير : إنما قِيَل له

 [.37فاطر : ] (َوجاءَُكُم النَِّذيرُ )وقال هللا جّل وعّز : 

 .وسلمعليههللاصلىال أهل التفسير : يعني النبي ق

 ِإَّنَّ َأْرَسْلناَك شاِهدًا َوُمَبشِ راً )كما قال : 
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 [.8الفتح : ] (َوَنِذيراً 
 ههنا الّشْيُب ، واألول أَْشبهُ وأَْوَضُح. النّذيرُ  وقال بعضهم :

 ، إال أنَّ فِعلَه الثُّالثي ُمَماٌت. نََذرَ  وكان األصلُ  الُمْنِذر يكون بمعنى النَِّذيرُ وقال األزهري : 

 ومثله السميع بمعنى الُمْسِمع ، والبديع بمعنى المبِدع.

فا فصعَّد عليه ثم  [214الشعراء : ] ((214َوأَْنِذْر َعِشْيََتَك اْْلَقْ َرِبنَي ))عن ابن عباس قال : لما أُْنِزل :  أتي رسوُل هللا الصَّ

يا بَني عبد »:  وسلمعليههللاصلىاحاه ، فاْجتََمع إليه الناُس بين َرجل يجيُء ورجٍل يَْبعَُث رسولَه ، فقال رسول هللا ناَدى : يا صبَ 

َنِذير  ) المطلب يا بَني فالن : لو أخبرتكم أن َخيال بَِسْفح هذا الجبل تُريُد أن تُِغيَر عليكم َصدَّْقتُموني قالوا : نعم ، قال : فإِنِّي
 .«(ْم َبنْيَ َيَدْي َعذاٍب َشِديدٍ َلكُ 

 ؟فقال أبو لَهٍب : تَبّا لكم سائَر القوم أََما آَذْنتُُمونا إال لهذا

 [.1المسد : ] ((1تَ بَّْت َيدا َأِب هَلٍَب َوَتبَّ ))فأنزل هللا : 

قَُسْيط عن ابن المسيَّب : أن عمر َحدَّث أحمد بن أحمد عن عبد هللا ابن الحارث المخزومي عن مالك عن يزيد بن عبد هللا بن و

 الُموِضَحِة. نَْذر وعثمان قََضيا في المنَطاة بنصف

 رَواه عنه محمد بن نصر الفّراء.

 .اإلنذار اسٌم من النذيرُ و؛  إنذاري معناه : كيف كان [18الملك : ] (َفَكْيَف كاَن َنِكْيِ )وقوله جّل وعّز : 

َبْت )وقوله جّل وعّز :   [.23القمر : ] ((23ََثُوُد اِبلنُُّذِر )َكذَّ

، قال :  نُذُرا وقرئت ُعذُرا أو [6المرسالت : ]( 6) (ُعْذرًا َأْو نُْذراً )وقوله جّل وعّز :  ، قال : نَِذيرٍ  جمع النُّذر قال الّزجاج :

 أَنَذْرتُه إنذارا ، ويقال : اإلنذار ْعذار أولإلِ  (فَاْلُمْلِقياِت ِذْكراً )معناهما المصدر قال : وانتصابهما على المفعول له ، المعنى 

 .اإلنذار وهو االسم من النَّذير جمع النُّذرُ و،  نُذُراو

زوا ،  فنَِذروا أي أْعلَمتُهم ذلك فَنَِذُروا القوَم َمِسيَر عدوهم إليهم أَْنَذْرتُ  يقال : القوُم بعُضهم  يُنِذرَ  أن التَّناذُروأي َعِلُموا فَتََحرَّ

 بعضا ، شّرا مخوفا.

 قال النابغة يذكر حيَّة :

هريريريريريريريا وِء  ريريريريريريريَِّ وَن مريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  اذَرهريريريريريريريا الريريريريريريريرَّاقريريريريريريري  لريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ

  
ع    راجريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريريا تريريريريريريريري  يريريريريريريريريلريريريريريريريريا ومسريريريريريريريريِ ه  مسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريِّ ريريريريريريريري   تريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ

  
 .النَّذائر اسٌم للولد يُْجعَُل خادما للكنيسة ، أو للُمتَعَبَّد من ذكٍر أو أنثى ، وجمعُها النَّذيَرةُ  قال الليث :

 [.35آل عمران : ] (ِإِن ِ َنَذْرُت َلَك ما يف َبْطِِن َُمَرَّراً )ل هللا جّل وعّز : وقا

 أي نذرت قالته امرأةُ ِعْمراَن أمُّ َمْريَم ،
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 أوجبه.
هم أي يُْعِلُمهم. يُْنِذُرهم الجيش َطليعتُهم الّذي نَِذيَرةُ  وقال غيُره :  أْمَر عُدّوِ

، أي من أعلمَك أْن يُعاقبََك على المكروه منك فيما يستقبله ، ثم أتَْيَت المكروهَ فعَاقبك فقد  أَنَذرَ  أْعَذَر َمنْ من أمثال العرب : قَْد وَ 

 الشاعر. َمناِذر اسم قرية ، وُمحمد بن ُمناِذرُ وَجعَل لنفسه عذرا يَُكفُّ به الئمةَ الناس عنه ، 

 مثل المهالبة. اْلُمْنِذر ُهْم بَنو المناِذرةوبفتح الميم ،  َمنَاذر ومحمد بنَ 

 العُْرياُن. النَّذيرُ  : أنا اإلنذار ومن أمثال العرب في

قومه  إنذار العُريَّان ألن الرجَل إذا رأى الغارةَ قد فَِجئتهم وأراد النذيرُ  إنما قالوا : أنا عن أبي طالب أنه قال : المنذريّ  أخبرني

َد من ثيابه ، وأشار ب  ها ليُْعِلَم أْن قد فَِجئَتُْهم الغارةُ ، ثم صار َمثاَل لكّلِ شيء يُخاُف ُمفاجأَته.تجرَّ

 ومنه قول ُخفاٍف يصف فرسا :

ه   أَنريريريريريريريريريَّ ُ  كريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريا ر الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ فريريريريريريريريريَ ٌل  ذا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَِ

  
يريريريريريريريريري     لريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريّوِ    لريريريريريريريريرييريريريريريريريريري يريريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َرجريريريريريريريريريٌل يريريريريريريريريري 

  
 امر البهراني الهراني فيه طول.العريان حديثا ألبي داود اإليادي ورقبة بن ع النذير وَذكر ابن الكلبي في

 ، ومنه قوله : ُمْنِذرا ُمْعِلم وليس كل ُمْعِلمٍ  ُمْنِذرٍ  اإلعالم بالشيء الّذي يُحَذر منه ، وكل اإلنذار قوما لينذر وقال ابُن عرفة :

ْرهم ، أنذرهم ُْم ): لقوله  اإلنذار النَّذير أي َعِلم واالسُم من أَْنَذْرتُهُ فَنِذر يوم الحشر أي َحذِّ ا تُ ْنِذُر الَِّذيَن ََيَْشْوَن َرِبَّ ِإَّنَّ
 الذين يخشون ربهم الغيب. إنذارك تأويله إنما يَْنفَعُ  [18فاطر : ] (اِبْلَغْيبِ 

ع ، يقال : نََذر من نذرتُم أو  .أَْنَذرُ و نََذرُت أُنِذر أي أوجبتم على أنفسكم شيئا من التطوُّ

 ، ولو قال : ناذرا عليَّ أْن أتصدََّق بدينار لم يكنقال ابن عرفة : فلو قال قائٌل : 

َواِعٌد  نَاِذرٍ  ما كان َوْعدا على شرٍط ، وكلُ  فالنَّْذرُ  ، ناذرا على أْن َشفَى هللا َمرِضي ، أو َردَّ َعليَّ غائبي صدقةُ ديناٍر ، كان

 .ناِذرا وليس كل واِعد

 ذ ر ف
 ذرف ، ذفر.

 َذَرفَ  ، وقد يُوَصُف به الدمُع نفسه ، يقال : َذَرفَاناو َذْرفا َعْينُهُ دمعَها َذَرفَتْ  َصبُّ الدَّْمع ، يقال : الذَّْرفُ  قال الليث :: ذرف 

 وأنشد : َذَرفَاناو يَْذِرُف ذُروفا الدمعُ 

َواِرِف      َعْيَ َّ ج وِدي  ل ُّموع الذَّ
فَتْ وقال :   العَْين َمَداِمعُها. َمَذاِرفُ و،  تَْذِرفَةً و تَْذَرافاو تَْذِريفا ُدموعي ذرَّ

ْفتُ  قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه :و  على الستين. ذرَّ

ْفتُ  أبو عبيد عن أبي زيد :  على ذرَّ
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رفريت ه به املو  ذرَّفريت هو  ا مسريريريريريريريريني وَذممَّْه  عليها أي ُِّد   عليها ، وحنو ذلك قال ابن األعرايّب وي ال : َ  أي َأ ريريريريريريريريْ
 عليه وأنة  :

هريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ َة َوالريريريريريريريريريِ يَّ كريريريريريريريريريِ  َأعريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَك ِذمريريريريريريريريريَّ

  
ر َب   ك املريريريريريريريريريريريريريريوَ   ْن مل هتريريريريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريريريريْ  ألذرَّفريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ناِن : أَْذفَرُ  كلُّ ريح َذِكيةً من ِطيب أو نَتٍْن ، يقال : ِمْسكٌ  الذَّفَرُ  قال ابن السكيت :: ذفر  وهذا  َذفَرٌ  أي َذكيُّ الريح ، ويقال للصُّ

 أَي له ُصناٌن ، وُخْبُث ريح ، وقال لبيد : َذفِرٌ  رجل

َرى  ى  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  رتريريريريريريريريريريريَ رَاء تريريريريريريريريريريري  ة َذفريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   رْكريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريا ونريريريريريريريريريريريريَ ْرد مريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريريري 

  
 روائح َصَدئِها وقال آخر : َذفِْرت يصف كتيبةً ذاَت ُدروع

َة رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه و  يريريريريريريريريَّ ه  كريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ ق  أَْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َؤْولريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  
را كريريريريريريريريريريريريرِيريريريريريريريريريريريريح اجلريريريريريريريريريريريريْوَرِب   ه َذفريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريري  َ كريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
ئحةُ وقال الراعي وذكر إبال َرَعْت العُْشَب وأزاهيَره فلما َصَدَرْت عن الماء نَِديَْت جلوُدها ففاَحْت منها رائحة طيبةٌ ، فتِلك الرا

 فأرةَ اإلبل فقال الراعي :

رَاء  كريريريريريريريريريريريريلَّ  ة هلريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريأَرأب ذفريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   اتريريريِ ريريريريريريري  تريريريَق الريريريكريريريريريريريافريريريوَر  ملسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك فريريريريريريريَ  كريريريمريريريريريريريا فريريريَ

  
 وقال ابن أَْحمر :

ى  َذامريريريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريريرين قسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َذفريريريريريريريريريِر ا ريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريْ  هبريريريريريريريريريَِ

  
لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  اء  بريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريَ ربريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ ى اجلريريريريريريريريريريِْ  تريريريريريريريريريريَ اعريريريريريريريريريريَ

  
ْفَرى وقال األصمعّي : قلت ألبي عمرو بن العالء : أي ذكيُّ ريح اْلُخذامى طيِّبُها ، وقال :  ؟الذَّفَر من الذِّ

 ُعْشبةٌ خبيثة الريح ال يكاد الماُل يأكلُها. الذَّْفَراءوقال : نعم ، 

ْفَرى وقال الليث :  من كل شيء ، قال : ومن العرب من يقول : ذْفَريانِ  من القفا الموضُع الّذي يَْعَرُق من البَعير ، وهما الذِّ

 .ذفَاَرىال فيصرفها ، يْجعلون األلَف فيها أصليةً وكذلك يجمعونها على ِذفًرى

 والِمقذَّان ، وهما أصول األُذنَْين ، وأوُل ما يَْعرُق من البَعير. الذفريان وقال القتيبي : هما

ْفَرى قال شمر :  : عظم في أعلى العنق من اإلنسان عن يمين النّقرة وِشمالها. الذِّ

 تة ُمنتِنَةٌ.نب الذفراءَ ونبتةٌ طيبةُ الرائحة ،  الذَّفراءُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي :

ةٌ  وناقة ذفرٌّ  بعير وقال أبو عبيد : سمعت أبا زيد يقول : فرى وهو العظيم ِذفرَّ  .الذِّ

 الناقةُ النَّجيبةُ الغليظة الرقبة. الذفرة وقال الليث :

فرُّ  أبو عبيد عن أبي عمرو :  العظيم من اإلبل. الذِّ

 ذ ب ر
 ذبر ، ذرب ، بذر ، ربذ.

 َكتَبتُه. َذبْرتُه أَذبُِرهو أَذبُره الكتابَ  َذبَْرتُ  أبو عبيد :: ذبر 
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 وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّي ، وسئل عن

 أي ال لسان له يتكلم به. «له ِذْبر من أهل الجنة َخْمسةُ أصناف : منهم الّذي ال»:  وسلمعليههللاصلىقول النبي 

 َذبرو َذبر ففرق بين أي كتبته ذبرتهوالكتاب أي قرأته قال  َذبْرت من ضعفه من قولك في حديث ُحَذْيفَة أنه قال : يا رسول هللاو

عن رسول هللا  يذبُُره الخبر كان معاد ، ومنه ذبره يذبره المتقُن للعلم ، يقال الذابرُ  ، ثعلب عن ابن األعرابّي أنه قال :

بَار ، وقال األصمعّي : ذبَارته َصنيقال : ما أَرْ  ذباَرةً و ذْبرا أي يتقنه ، وسلمعليههللاصلى ، وقال ذو  ذْبرٌ  الكتب واحدها الذِّ

مة يَصف وقوفه على دار :  الرُّ

ِرف   لريريريريريريري  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريا عريريريريِ ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريي َواقريريريريِ لريريريريريَ ول  لريريريريِ  أَقريريريري 

  
ِق   َواطريريريريريريِ َرصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   كريريريريريريريالريريريريريريريذِّ ِر الريريريريريريلريريريريريريريَّ  عريريريريريريلريريريريريريى عريريريريريريَ

  
َزبََر  بِلُغة أهل ُهذيل كلُّ قِراَءة َخِفيَّة ، قال وبعٌض يقول : الذَّْبر َغِضَب ، وقال الليث : َذبِرَ وأي أَتْقََن  َذبَرَ  وقال ابن األعرابّي :

بُورُ  َكتََب ، وبعض يقول :  الِفْقه بالشيء والعلم. الزَّ

 قال صخر الغَي :

َ ِىء ٌر ملريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريرياٌب َذبريريريريريريريريريريريريريْ

  
ن مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وا  ْم ومريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريري  ه أَلريريريريريريريريريريْ رِفريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
 بنو فالن أْلٌب واحُد حشدوه جمعوه. إذا نظر فأحسن النظر ، أَْلبُهْم َمن كان هواه معهم يقال : ذبَر يْذبُر ل :بَيٌِّن ، يقا ذْبر

 َمِعَدتُه َذِربَتْ  أبو عبيد عن أبي زيد : ، «الذََّربِ  أبواُل اإلبل فيها ِشفاء من»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : ذرب 

فأنشده أبياتا يشكو  وسلمعليههللاصلىإنَّ أعشى بني مازن قدم على النبي  في حديث آخر :وإذا فَِسَدْت ،  َذِربَةٌ  فهي تَْذَرُب َذَربا

 فيها امرأتَه :

َرْب  ن الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياِس َوَد َّ

  
ة مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريذَِّرْب     لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريك أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريو ِذْربريريريريريريريريريَ

  

  ْ َُ يف َرجريريريريريريريَ يريريريريريريهريريريريريريريا الريريريريريري ريريريريريريعريريريريريريريا غريريريريريريِ ه  أَبريريريريريريْ َرجريريريريريريريْ   ريريريريريريَ

  
َرْب   لريريريريريريريريريريريريريريزَاع  ومسريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  بريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريَ خريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  

  ْ نريريريريريريريريَ ْه ِ لريريريريريريريريذَّ َ  وبريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريْ ْه الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  َأ ريريريريريريريريْ

  
ْ  و   َ  عريريريريريرييريريريريريري   ِذي أ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريركريريريريريريتريريريريريري  َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْربَةُ  قال عمر : ْربَةِ  : الداهية أراد الذِّ  َذَربِ  وأصله من ذربٌ  وجمعُها امرأتَه ، َكنَى بَِها عن فَسادها وِخيانتها في فرجها بالذِّ

 المعدة وهو فَساُدها.

 طويلةُ اللسان فاحشةٌ. َذِربةٌ  وقال شمر : امرأةٌ 

 اللسان ِحدَّتُه. َذَربُ و،  ِذْربَةٌ و َذِربةٌ  ، ويقال للمرأة السليطة اللسان : ِذَربٌ  وتجمع ِذْربٌ  وقال أبو زيد : يقال ِللغُدَّةِ 

 إذا أْحَدْدتَها. َمْذُروبَة فهي أذُربُها َذْربا الَحديدةَ  ذََرْبتُ  وقال أبو ُعبَيد :

. َذَرابَةو ذِرَب يَْذَرُب َذَربا ، وفِْعلُه َمْذروبٌ و،  ذِربٌ  ، وسنان َمْذروبٌ و ذِربٌ  الحادُّ من كل شيء ، ِلسانٌ  الذَِّربُ  وقال الليث :

 السيف تَْذِريبُ وقال :  ذُْربٌ  وقوم
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 أ ْنِعَم َسْ ي ه ، أ ْ رَِج فة ِحَذ.أن يري لريَْ ع يف السُّم فإذا 
 قال عبيدة : َمْذُروبٌ  فهو َذَرْبتُه ويجوز

َ قريريريريريريرياو  يريريريريريريرياِن أكريريريريريريرَُ َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َن الريريريريريريفريريريريريريتريريريريريريْ   ريريريريريريْرق  مريريريريريريِ

  
ه  َلْيَس  ريريريريريريريْذر وِب   ْيف قريريريريريريريَ   َ يريريريريريريريْ  ِمن السريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 قال شمر : ليس بفاحش.

الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد في حديث حذيفة قال : حدثنا ابن هاجك ، قال : حدثنا حمزة عن عبد و

اللسان على أَْهلي فقلت : يا رسول هللا إني ألخشى أن يدخلني لساني الناَر فقال  َذِرب بن مغيرة قال : سمعت حذيفة يقول : كنت

قال  ، قال : فذكرته ألبي بردة فقال : وأتوب إليه .«فأين أنت من االستغفار إني ألستغفر هللا في اليوم مائة مرة» رسول هللا :

 اللسان. ذرب اللسان : سمعت أبا العباس أنه قال : يا رسول هللا إني رجل َذرب أبو بكر في قولهم :

 سمعت أبا العباس يقول : معناه فاسد اللسان قال : وهو عيب وذم.

 َمِعَدتُه فسدْت وأنشد : َذِربَتْ  ذاإذا فََسَد ، ومن ه يْذَربُ  ِلسان الرُجل َذِربَ  يقال : قد

رِي   أملَْ َأك   ذال ِودِّي وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
كريريريريريريريريريريريم َذَريب و   لريريريريريريريريريريريْ ِرف  عريريريريريريريريريريريَ ِا و َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريْ

  
ِديء من الكالم وأنشد : اللَّْغبُ وقال :   الرَّ

 عرفه ما فيكم ِمْن األْذرَاِب  و   
 معناه من الفساد ، قال : وهو قول األصمعّي.

ة ذلك على أهلي ، قال :  َذِربُ  اللساُن الحاُد اللسان ، وهو يرجع إلى معنى الفساد. إنِّي رجلٌ  الذَِّربُ  قال غيرهما : اللِّسان وعامَّ

 فاستغفر هللا.

 اللساُن الشتَّاُم الفاحُش. الذَِّربُ  قال شمر : قال أسيد بن موسى بن َحْيدة :

 الفَاِحُش الشتَّاُم البَِذيُء الّذي ال يُبالي ما قال.اللسان  الذَِّربُ  وقال ابن شميل :

وهو  الذََّربُ  َحْمُل المرأة ولَدها الصغيَر حتى يَْقِضَي حاجتَه ، ويقال : ألقَى بينهم التَّْذِريبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :

 مثله. بالذربين االْختِالُف والشرُّ ورماهم

 ِمثال فَعَلَيَّا الداهية.على  الذََّربَيَّا وقال أبو عبيد :

 وقال الكميت :

انريريريريريريريريريريِ    ن كريريريريريريريريريريلِّ جريريريريريريريريريريَ اينَ   فريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريِ  َرمريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريرياو   يريريريريريريريريبريريريريريريريري  ر  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريْ ْرد  فريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريري  يريريريريريريريريَّ َربريريريريريريريريريَ   لريريريريريريريريذَّ

  
 هو الشّر واالختالف. الذََّربَيّا وقال غيره :

رع وِللّزراعة من الحبوب كلّها ، والجميع البَذرُ  قال الليث :: بذر  وهو على  بََذْرتُ  أيضا َمصدر البَْذرُ و ، البُذُورُ  ما عِزل للزَّ

 َسْوٍء. لَبَْذرُ  ، يقال : إن هؤالء البْذرُ  معنى قولك نَثَْرُت الَحبَّ ، ويقال ِللنَّْسل أيضا :
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 من الناس الّذي ال يستطيع أن يُْمسك ِسرَّ نَْفِسه. البَِذيرُ وقال : 

 .بَذَُر بََذارةً  ، وقد بُذُرٌ  ، وقوم بَذُورٌ و بَِذيرٌ  يقال : رجل

ْر تَ ْبِذيراً )إفساد المال وإنفاقُه في السَّرف ؛ قال هللا جّل وعّز :  التَّْبِذيرُ و ، «البُذُرِ  لَْيسوا بالمَسايِيح»في الحديث : و  (َوال تُ َبذِ 

 [.26اإلسراء : ]

قه حتى ال يُْبِقي منه ما يَْقتَاتُه ؛ واعتباره بقوله إْنفَاُق المال في المعاصي ، وقيل : هو أن يَْبُسَط يده في إنفا التّْبِذيرُ  وقيل :

 [.29اإلسراء : ] (َوال تَ ْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوماً ََمُْسوراً ):  عزوجل

 أي نََزٌل ، وقال الشاعر : بَِذرٌ  أي كثيُر النََّزِل وهو طعامٌ  البَُذاَرةِ  ويقال طعاٌم كثيرُ 

ة مريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريوَ  يريريريريريريريريريريريريريريريَّ َن الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريِ  رى مريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
َذاَرأب  ا بريريريريريريريريريريريريريريري  اَء لريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريس هلريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذمريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 بالنوِن والبَاُء تفريُق المال في غير َحقِّه. النَّْبَذرةو التّْبِذيرُ و البَْيَذَرةُ  عمرو عن أبيه :

 الماُء إذا تَغَيَّر واْصفَرَّ ، وأنشد البن ُمْقبٍِل : تَبَذَّر وقال األصمعّي :

هريريريريريريريريا ْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َز عريريريريريريريريَ ة  جريريريريريريريريوائريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريا مريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  
ذِّرِ   بريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ ن  مريريريريريريريريريريري  ي الريريريريريريريريريريري ِّالء آبجريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
مُ  اسم ماٍء بعينه ، ومثلُه بَذَّرُ والمتَغَيِّر األصفُر ؛  المتَبَذرُ  قال :  ، ويَقَُّم شجرة ، وليس لها نظائر. َعثَّرُ و َخضَّ

بَذُ  قال الليث :: ربذ   .لَربِذٌ  إنه ِخفَّةُ القَوائم في المْشي ، وِخفّة األصابع في العََمل تقول : الرَّ

بَذُ  أبو عبيد عن الفراء :  .َربََذةٌ  العُهون التي تُعَلَُّق في أعناق اإلبل واحدتها الرَّ

بََذةُ  وثعلب عن ابن األعرابّي قال :  والَوفِيعَةُ صوٌف يُْطلَى به الِجْربَى. الرَّ

بََذةُ وقال :   والثُّْملَةُ واْلَوقِيعَةُ ِصَمام القَاُرورة. الرَّ

بََذةُ  أبو عبدة عن الكسائي يقال للخرقة التي تُهنَأَ بها الجربى :  .الرَّ

بََذةُ  قال الليث :  التي تُْلقيها الحائض. الرَّ

بََذةِ  األعرابّي عنوقال أحمد بن يحيى : سألت ابن  ْبَذةُ  فقال : ؟اسم القرية الرَّ دةُ والشَّرُّ الّذي يَقَُع بين القوم ، يقال : كنا في الّرِ  الّشِ

 ما تجلَّت عنَّا. ِرْبَذةٍ 

بَاِذيةُ  وقال ابن السكيت :  الشرُّ الّذي يقع بين القوم ، وأنشد لزياد الطماحي قال : الرَّ

ْه بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني  ل أيب ُّ دو   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ٌة وَأطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ُِّ د  َُّ    َ ِذيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قليلةُ اللحم وأنشد قول األعشى : َربَِذةٌ  أبو سعيد : ِلثَةٌ 

ه  مريريريريريريريَ عريريريريريريْ َه طريريريريريريَ ا  ذا ذ قريريريريريريريْ يريريريريريريريَّ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريِ ه  فريريريريريريِ لريريريريريريريْ   ريريريريريريََ

  
ا  اهتريريريريريريريريري  ٌس لريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ َذاِ  الريريريريريريريريري ِِّّ عريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َربريريريريريريريريريِ

  
 قال : النِّّيِ اللّْحُم ، وقال األزهري :
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، وهي السريريريريريريريواد ، قال ابن األنباري  الرْبَذأب الّ  من ربذا  األعرايّب : علىورواه امللذري للا عن ثعل  عن ابن 
 الةحم من نريْوف اللاقة  ذا  َِلْه. : ال ِّ   :

 بِكْسِر النون والهمز : اللحم الّذي لم ينضج وهذا هو الصحيح. النَّْيءُ وقال : 

بَذُ  وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن األعرابّي : الرجُل إذا اتََّخَذ  أَْربَذَ وأي سريع ،  َربِذٌ  العُهون تُعَلَّق على الناقة ، وفرس الرَّ

ياط بَِذيَّة الّسِ  وهي معروفة. الرَّ

 ، وهي سيور عند ُمقَّدم ِجْلد السوط. ُربَذٍ  وقال ابن شميل : َسْوط ذو

 الرجُل إذا فَسَد عليه َعيُشه. أَْذَربَ وٍن ، الرجُل إذا فَُصح ِلسانُه بعد َحَصٍر ولَحْ  أَذَربَ  وقال ابن األعرابّي :

 [ذ ر م]
 رذم ، ذمر ، مذر ، مرذ.

، وقلّما يستعمل إال  َرَذمْت تْرَذمُ  وهي التي قد امتألْت حتى إن َجوانبها لتَْنَدى وتَصبَُّب والفْعل َرَذومٌ  قال الليث : قْصعةٌ : رذم 

 .أَْرَذمتْ  بفعل مجاوز نحو

 إذا سال. َرَذم يَْرِذمُ  القَُطوُر من الدَّسم وقد ذُومُ الرَّ  قال أبو الهيثم :

 وأنشد :

ْه بريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريومريريريريريريريريري   و  اِذلريريريريريريريريرية  هريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريَ

  
ج  َرذ وُ  و   ٌر أَبريريريريريريريريريريريريريريَ  يف يريريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريريريريا ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال : واألبَجُّ العَظيُم المْمتَلىِء ِمن الُمّخِ.

، قال : ويقال صار بعد الخّزِ والَوشيِ في ُرَدٍم وهي الُخْلقان  ُرذُمٌ  وِجفانٌ ،  َرَذومٌ  قال : والَجْفنةُ إذا ُمِلئت َشْحما ولَْحما فهي َجفنةٌ 

 الدال غير معجمة.

ذُمِ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : ذُمُ والِجفان المألَى  الرُّ ةُ. الرُّ  األعضاُء المِمخَّ

 وأنشد غيره :

 ُْ بريريريريريريريريريريا    الريريريريريريريريريريَوَذ َو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال  ريريريريريريريريريريأل الريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريْ

  
ٌُ عريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريرياٌل َرَذ ُْ اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريريريريريريريى َرَذ

  
 المصدر. الّرْذمُ واالسم  الّرْذموههنا االمتالء ،  الّرَذمُ  قال الليث :

بالذال مع الثاء وغيره  َمُرذه إذا ماثَه ، رواه لنا اإليادي ، مرَذهوفالٌن الخبز في الماء ،  َمرثَ  أبو عبيد عن األصمعّي :: مرذ 

 بالدَّال. مَرده يقول :

 ويروى بيت النابغة :

مريريريريريريريه  َ  الريريريريريريري ريريريريريريريْود  َّريريريريريريريَْ لريريريريريريريريْ ريريريريريريري  ا َأىب َأْن يريريريريريريريريَ  فريريريريريريريلريريريريريريريمريريريريريريريّ

  
رَا  مريريريريريريريري  لريريريريريريريريا املريريريريريريريريزيريريريريريريريري  واملريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َزعريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريَ

  
 الثَِّريَد فَتَفُتَّه ثم تَُصبُّ عليه اللَّبن ثمَّ تََميتُهُ وتحّساه. اْمُرذْ  ويقال :

 : وهو الُمْنَكُر الشديُد. ِذِمرٌّ و َذِميرٌ و ِذْمرٌ و َذِمرٌ  أبو عبيد عن الفراء : رجل: ذمر 

 أصحابَه إذا الَمهم وأسَمعهم يَذُمر اللُّْؤم والَحضُّ معا ، والقائدُ  الذَّْمرُ  قال غيره :
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ِتَ اقه ، وهو أن يفعل الرجل فعال ال ي بال  يف  التََّذمُّرو ما كرهوا ، ليكون أَج َّ هلم يف ال تال ،  من ذلك ا ريريريريريريريريريريريريريريْ
يف اَّرب أي حي ضُّ  يَتذاَمر ون أي يريل وُ  نفسه  وي عاتبها ، لكي َيَِ َّ يف األمر ، وال وُ   يتذمَّر نكايِة الع  وِّ ، فهو

 بعض هم بعضا على اجِلّ  يف ال تال ، ومله قول عل أب :
   يتَذاَمر ون كَرْر   غت م َذمَِّم 

مارو  الرجل ، وهو كل شيء يلزُمه ِحمايتُه ، والدفُع عنه وإن ضيّعه لزمه اللَّوُم. ِذمار ، الذِّ

ْمر أبو عبيد عن الفراء :  .أَْذمارٍ  الرجُل الشجاُع من قوم الذِّ

مار وقال أبو عمرو : مارُ والحَرم واألهل ،  الذِّ ماروالَحْوزةُ ،  الذِّ مارُ والَحشم ،  الذِّ  موضَع الَحفيظة رُ التَّذمُّ  األَرُب ، ويوضع الذِّ

مار  ، إذا اْستُبِيَح. للذِّ

ره قال ابن مسعود : انتَهْيُت يوم بدٍر إلى أبي جْهل ، وهو َصِريٌع فوضْعُت رْجلي علىو فقال لي : يا ُرَوْيعَي الغنم لقد  ُمَذمَّ

 اْرتَقَيَت ُمْرتقًى صعبا ، قال : فاحتزْرُت رأَسه.

ْفَرى ، ومنه قيل للرجل الّذي يُدخُل يَده في حياء  رُ الُمذمَّ  وقال أبو عبيد قال األصمعّي : هو الكاِهُل والعُنُق وما حوله إلى الذِّ

رٌ  ذَكٌر جنينُها أم أنثى :أالناقِة لينظَر   ألنه يضع يَده ذلك الموضع فيْعرفُه. ُمَذّمِ

 قال الكميت :

ا ريريريريريريريريريريريريريريريرينْيِ و  ر لريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريّ ذمريريريريريريريريريريريريريريريريِّ
 

 قريريريريريريريريريريريريريريريريال املريريريريريريريريريريريريريريريري

  
ل    لريريريريريريريريريريريريريريَي األرجريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريْ رْ  قريريريريريريريريريريريريريريريَ ىَت ذمريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 إنما هو في األعناق ال في األرجل. التّذميرَ  يقول : إن

 وقال ذو الرّمة :

هريريريريريريريريا تريريريريريريريرياجريريريريريريريريِ رْ  يف نريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريرَاجريريريريريريريرييريريريريريريريريج  قريريريريريريريريوٌد ذ مريريريريريريريريِّ

  
ِم   ْ قريريريريَ َريريريريريِر و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِر الريريريريغريريريري  حريريريريْ  بريريريريلريريريريريريريامسريريريرييريريريريريريريِة الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
رونها يعني أنها من إبل هؤالء فهم  .يَُذّمِ

 الدَّجاجةُ. أْمذرتْها إِذا َغْرقلَْت وقد َمَذرا البْيضةُ  َمَذَرتْ  قال الليث :: مذر 

 البيضةُ فهي الثِّعطةُ. مذَرتْ  وقال أبو عمرو : إذا

 ُخبث النَّْفس. التََّمذُّرُ  وقال الليث :

 وأنشد :

ي لريريريريريريريريريذاك َومَل أُّْل  ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ذَرْ  نريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ه مسريريريريريريريريريريىت األ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِذال َنريريريريريريريريريريارِي كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريَ

  
 .فَيَتََمذَّرُ  الُمْمِذقِرُّ من اللبن الّذي يَُمسُّه الماءُ  قال شيٌخ من بني ضبّة :وقال شمر : 

 ؟يَتََمذَّر قال : فكيف

ق. يُمذُرهُ  قال :  الماُء فيتفرَّ

ق ، ومنه قولهم : يتَمذَّروَ قال :   .مذروتفرقوا شَذَر  : يتفرَّ
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 الذَّال والَّلم (أبواب)

 [ذ ل ن]
 .نَذَُل نََذالةً  ، وقد األنذالُ  من الرجال الّذي تْزَدريه في ِخلقتِه وعقله ، وُهم النَّْذلُ و النَّذيلُ  قال الليث :: نذل 

 ذ ل ف
 ذلف ، فلذ.

 َكبِدها. أَْفالذَ  في الحديث : وتُْلِقي األرضُ : فلذ 

الَكبِِد َمثاَل للكنوز المدفونة تحت  ذَ أفال ، وهي القطعة من اللحم تُقطُع طوال ، وضربَ  الِفْلذةِ  جمعُ  األفالذُ  قال األصمعّي :

 ، ومنه قيل لألعشى : الِفْلذةُ فِلَذا األرض ، وقد تُْجَمعُ 

   تكفيه مس رَّأب  ِفْلذ   ن أملَّ هبا 
 من المال أي اقتطعته. فِْلذةً  له اْفتَلذتُ ومن المال أي قطعت ،  فِْلذةً  له فَلَْذتُ وَ إذا قّطعته ؛  تفليذا اللحم فَلَْذتُ  ويقال :

 وهي القطع المْقُطوعة. أفالذاو فِلَذا واحدةٌ ثم يجمع فِْلَذةٌ  ال يكون إال للبعير ، َوهو قطعةٌ من كبده ، يقال : الِفْلذ قال ابن السكيت :

 أَْكبَاِدها. أَْفالذَ  قوله : تُْلِقي األرضُ و

َوَأْخَرَجِت )ي تْخِرُج الكنوَز المدفونة فيها ، وهو ِمثل قوله تعالى : أ ، َكبِِدها أَْفالذَ  في بعض الحديث : وتَِقيُء األرضُ و
 [.2الزلزلة : ] ((2اْْلَْرُض أَْثقاهَلا )

ى ما في األرض َكبِدا تشبيها بالكبد الّذي في بَْطن البَعير ، وقَْيُء األرض إخراُجها إيَّاها ، وَخصَّ الَكبِد ألنه من أَط ايِِب وَسمَّ

 إذا اْقتََطْعتَه. افتِالذا منه قطعة من المال لَْذتُ افتَ والجذور ، 

ب وهو ُمصاُص الحديد اْلُمنَقَّى َخبَثُه ، وكذلك الفُوالذُ  وأما ى من لُّبِ الِحنطة وهو  الفَالُوذُ  من الحديد فهو ُمعَرَّ الّذي يؤكل يَُسوَّ

ٌب أيضا.  ُمعَرَّ

اْستِواُء قََصبَِة األنف في غير نُتُوٍء ، وقَِصٌر في األْرنبة ، قال : وأما الفََطُس فهو  الذَّلَفُ  ثعلب عن ابن األعرابّي قال :: ذلف 

 لُُصوُق القََصبَة بالوجه مع ِضَخم األَْرنَبَة.

 وقال أَبو النجم :

ةٌ  زِيريريريريريريريريريريريَّ ٌة ومريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريَ ِ َي هبريريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريريريْ م عريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريِ

  
اءِ و   لريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ المسريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريذَّ  أ مسريريريريريريريريريريِ ُّ بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَض مريريريريريريريريريريَ

  

 ذ ل ب
 بذل ، ذبل.

 .َذابل فهو يَْذبُل ذُبوال الغُصنُ  َذبَل يقال ::  [ذبل]

 َظْهُر السُّلَْحفَاةِ البَْحِريَّة يجعل منه األمشاط. الذَّْبلُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

ى منه الَمَسُك أيضا :  قال جرير يصف امرأة راعية : وقال غيره : يَُسوَّ
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 تريَرى الَعَبَس اََّْوِ َّ َجْوان ِبك وِعها
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 َمَسكا من غِت عاج  وال َذْبلهلا 
ى منه الَمَسك. الذَّْبلُ  وقال ابن شميل :  القُروُن يَُسوَّ

 وهو الهوان والِخْزُي. ِذْبٌل ذابلٌ  أبو عبيد عن األصمعّي : يقال :

 بالذال ، وغيره يقول : ِدْبٌل دابٌِل بالدَّال. ِذْبلٌ  وقال شمر : رواه أصحاب أبي عبيد :

يَت المرأةُ  ِذْبٌل ذبِيلٌ   يقول :وقال ابُن األعرابيّ   ، أي َهلكوا. َذبَلَتُْهْم ذُبَْيلَةٌ  ، قال ويقال : ِذْبلَةً  أي ثُْكٌل ثاِكٌل ، ومنه ُسّمِ

النَّقَاباُت وكذلك الدُّبال بالدال والنَّقَاباُت قُروح تخرج بالجْنب فتنقب  الذُّبَال قال األزهري : وروى أبو ُعمر عن أبي العباس قال :

ْبلو، قال :  َدبَلَتْهُ ُدبُولٌ و َذبَلَتْهُ ذبولٌ وإلى الجوف. قال :   الثُّْكُل. الذِّ

 إذا َجفَّ ويَبَِس ريقُه. َذَب ذُبُوباو،  يَْذبُل ذُبوال فُوهُ  َذبُلَ  اسم َجبٍَل بعينه ، ويقال : يَْذبُلُ وقال األزهري : فهما لُغَتان ؛ 

راج :ويقال للفتيلة التي يُْصبَُح بها   .ذُبَّالٌ و ذُبالٌ  وجمعهُ  ذُبَّالةٌ و ذُبالةٌ  الّسِ

 قال امرؤ القيس :

ِل      كِمْصباِ  َُّْيه  يف قلاِديل ذ  َّ
جاجة التي تُْسَرُج بها. الذُّبَال وهو  الّذي يُوَضع في ِمْشكاةِ الزُّ

من الثِّياب ما يُْلبَُس فال يُصان ،  البَْذلَةُ و،  باذلٌ  بإعطاِء شيٍء فهوِضدُّ المْنعِ ، وكل من طابْت نفُسه  البَْذلُ  قال الليث :: بذل 

ل ورجلٌ  ه من عمله ، ورجلٌ  اْبتََذل في عمِل كذا ، وقد تَبَذل إذا كان يَلي العمَل بِنَْفسه ، يقال : ُمتَبَذِّ  بَذُولو،  بذَّال نفَسه فيما توالَّ

الرُجل ِميَدعته ، وِمْعَوُزه الثوب الّذي يَْبتَِذلُه  ِمْبذلُ ونَْفَسه ،  ابتِذاِله ، إِذا ُوِجد ُصْلبا عند ُمْبتََذلال للمال ، وفالٌن َصْدقُ  بَْذلُه إذا َكثُر

 ويلبَسه.

الحاجة إليه ، إذا كان له ُحْضٌر قد صانه لوقِت  ابتَِذالٍ ووفرٌس ذو صْوٍن  .فَبَذله لكَ  يَْبذُلَه فالنا شيئا إذا سألتَه أن استبذْلتُ  ويقال :

 .ابتَذلُه ، وَعْدٌو دونَه قد

 ذ ل م
 ، ذمل. (1)ذلم ، ملذ ، مذل ، لذم ، لمذ 

 .تَذِمُل ذِميال اللَّيِّن من السَّْير وقد َذَملَْت الناقةُ  : الذَّميلُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :: ذمل 

 .الذَواِملُ  قمن النو الذاِملة الُمْعيِيَةُ وجمع الذَِّميلةُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

 وقال أبو طالب :

   َ   ُّ  ليه اليريْعَمال   الذواِمل   
 َوأنشد : لََذما به لَِذمَ  الُمولَع بالشيِء ، وقال اللَِّذمُ  قال الليث :: لذم 

   ثريْبَه اللِّ اء يف اَّروب ِمْلَذَما 
__________________ 

 ، أَنا لغة يف ملج. (326/  12ري  ملذ)« اللسان»( جاء يف 1)
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، وَضِريُت به َضًرى إذا لَِهْجَت به ، َوأَْلَزْمُت فالنا بفالن إْلزاما إذا أْلَهْجتَه به ؛ وقال  لََذما به لَِذْمتُ  أبو عبيد ، عن أبي زيد :

 الالِزُم للشيِء ال يُفارقُه. اللَُّزَمةُ وِلفالٍن كرامتَك أي أَِدْمها له ،  أَلِذمْ  غيُره :

إذا عدت  ُحَذَمةٌ وأي الِزمةٌ للعَْدو  لُزمةٌ  تَْسبُِق الجمَع باألكمةُ ، وقوله لَُذَمةٌ  لسكيت عن األصمعّي : يقال لألرنب : ُحذَمةٌ ابن ا

 أَْسَرَعْت.

 بالمّد. الِمَذاء من النِّفاق وُرِوي الِمذالُ  أنه قال : وسلمعليههللاصلىروي عن النبي : مذل 

ه حتى يُذيعه  َمَذَل يَْمذُلو َمِذل يَْمَذل الرجل بِسِره أي يَْقلَق ، وفيه لُغتان يَْمذُل أصله أن الِمذالُ  قال أبو عبيد : ، وُكلُّ َمن قَِلق بِِسّرِ

ل عنه ، أو بماله حتى يُنِفقَه فقد  به. َمذلَ  ، أو بَِمْضَجِعه حتى يَتَحوَّ

 وقال األسود بن يَْعفُر :

ى و  لريريريريريريريريَ اللريريريريريريريري ريريريريريريريري  أَر و   عريريريريريريريريَ َرجريريريريريريريريَّ جريريريريريريريرياِر مريريريريريريريري   الريريريريريريريريتريريريريريريريريِّ

  
يريريريريريريريريريريريريرياِدي   لريريريريريريريريريريريريريا َأجريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريِّ ِذال  ريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الراعي :

ذيريريريريريريريريريريريال راِش مريريريريريريريريريريريَ َك  لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريا  ل  َدفريريريريريريريريريريريِّ

  
يريريريريريريريريريرياَل   ُْ أََرْدَ  َرمسريريريريريريريريريريِ َك َأ لريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ ذ ى بريريريريريريريريريريِ  أَقريريريريريريريريريريَ

  
 وقال قيس بن الخطيم :

رِّ  ذ ْل ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِك كريريريريريريريريريريريريلُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ال متريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريَ

  
ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى   اَوَُّ االثريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريني فريريريريريريريريريريريَ ا جريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريَ

  
أَْن يَْقلَق بِفراشه الّذي يُضاِجع عليه امرأتَه ويتحول عنه حتى يَْفتِرَشها غيُره ، وأما المذاء بالمد فإني قد  الِمذالُ و قال األزهري :

 فسرته في موضعه.

ْجل ،  : الِمْمَذلُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي : اُد على أهله ،  الِمْمذلُ والكثير َخَدِر الّرِ  لَُق بسّره ، ويقال :الّذي يَقْ  الِممذلُ والقَوَّ

 .اْمَذالْت اْمِذالالو، إذا َخِدَرْت  تَْمذُُل َمْذال ِرْجلي َمَذلتْ 

 ِرجلُه إذا َخِدرت : َمَذلَتْ  وأنشد أبو زيد في

ي و  فريريريريِ تريريريريَ ْوتريريريريريريريِك َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريي َدعريريريريَ ْه رِجريريريريْ َذلريريريريريريريَ   ن مريريريريريريريَ

  
ون    هريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ ْذل  هبريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريري عريريريريريريريريريواِك مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريَ

  
 بمعنى واحد. َمِضْضتُ ومن كالمك  َمِذْلتُ  وقال الكسائي :

ه ، ولَْيَس مع ذلك فِْعٌل ، ورجل يَْملُذ َمْلَذا فالنٌ  َملَذَ  قال الليث :: ملذ   ، وهو أن يُرِضَي صاحبَه بكالم لَطيٍف ويُْسِمعه ما يَُسرُّ

ذٌ   وأنشد فقال : َملََذانٌ و مالَّ

عريريريريريريريريرياذِ  مريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى مريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريه  َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
ى مريريريريريريريريريريريريالَّ   لريريريريريريريريريريريريَ ذ  عريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَم مريريريريريريريريريريريريالَّ لريريريريريريريريريريريريِ  ذِ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 واحد ، وقال الراجز وأنشده ابن األعرابّي : الَمْلذُ و الَمْلثُ وقال األزهري : 

ح   يريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريْ نُّ مريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ مريريريريريريريريريريريريريريِ   ين ِ ذا عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
     َ لريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريَ ِ ل  بريريريريريريريريريريريريريريريَ وأب  أو جريريريريريريريريريريريريريريَ  ذ و  ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  

 َأْو َكْيذ  ٌن َمَلَذاٌن ممَْسح  

 الكذاب. الِمْمَسحو
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 لُزوُم الخير أو الشر. اللُّذومُ وَمِغيُض َمَصّبِ الوادي ،  الذَّلَمُ  األعرابّي قال :أبو العباس عن ابن : ذلم 

 الذَّال والنون (أبواب)

 [ذ ن ف]
 نفذ ، فنذ.

ميَّة نَفَذَ  قال الليث :: نفذ   نَفذ يَْنفُذ نَفَاذا في أَْمِره وهو الماضي فيه ، وقد نَافِذ ، ورجل فأَْنفذتُه ، ورَمْيتُه يَنفُذ نَفَاذا السهُم من الرَّ

 األمر. إنفاذ فإنه يستعمل في موضع النَّفَذ قال : وأما

 ما فيه. بإْنفاذ الكتاب ، أي بِنَفَذ يقال : قال المسلمون

 وقال قيس بن الحطيم في شعره :

ر   ة اثئريريريريِ لريريريريريريريَ عريريريريْ ِس طريريريريَ يريريريريْ ِ  الريريريري ريريريريَ بريريريريريريريْ ه  ابريريريريَن عريريريريَ لريريريريريريريْ عريريريريَ  طريريريريَ

  
عريريريريريريرياع  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءهريريريريريريريا  ٌذ لريريريو ال الةريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريَ  هلريريريريريريريا نريريريريَ

  
 .المنفَذ : بالنَفَذ أراد

َخْرقَها ولو ال انتشاُر الدِم الفائِر ألْبَصَر طاِعنُها َما وَراءها  نفذُها الطعنة : أي جاوزت الجانب اآلخر حتى يُضيء نفذت يقول :

 إلى الجانب اآلخر. نُفُوذُها : نَفَذُهاوأضاءها لو ال ُشعاع دمها ،  نَفَذا ، أراد أن لها

 ، أي ُجزُت. نفذتُ  : الَجواز والُخلوص من الشيء ، تقول : النَّفاذ قال الليث :

ِة إيَّاه. النافِذ قال : والطريقُ  ٍة ، ُدون ُسلُوِك العامَّ  الّذي يُْسلك وليس بَمْسُدوٍد بَْيَن َخاصَّ

 للقوم ، أي َمجاٌز. َمْنفَذٌ  إلى مكان كذا وكذا ، وفيه يَنفذُ  ويقال : هذا الطريقُ 

قَّْين جميعا ، وإذا كانْت في ِشّقٍ واحد فهي َهْقعَةٌ. نافِذةٌ  َدوائر الفََرِس دائرةٌ  وقال أبو عبيدة : من  وذلك إذا كانت الَهْقعَةُ في الّشِ

قال أي  «ما بِنَفَذٍ  أيُّما رجل أََشاَد على رجٍل ُمسلٍم بما هو بريٌء منه كان حقا على هللا أن يُعذبَه ، أو يَأتيَ »في الحديث : و

 ما قلَت : أي بالَمخَرج منه. بِنَفَذِ  ، يقال : ائتني بالمخرج منه

 البََصُر. يَنفُذكم في حديث ابن مسعود : إنكم َمجُموُعون في َصعيٍد واحدو

 .يَنفُذهم قال األصمعّي : سِمْعُت ابَن عوٍف يقول :

 .نَفَذتُهم أَنفُذهم تَْخلُفَهم ، قُلَت :القوَم إذا َخَرْقتَهم ومشيَت في وسطهم ، فإن ُجْزتَهم حتى  أنفَذتُ  يقال منه :

 بصُر الرحمن ، حتى يأتي عليهم كلّهم. يَْنفُذهم وقال أبو عبيد : المعنى أنه

 إذا بَلَغَنِي وجاَوزني. يَنفُذني بصُره نَفََذنِي وقال الكسائي يقال :

 إليه بالذَّال ، أي َخلَصوا إليه ، فإذا أَْدلَى كلُّ واحد منهم تَنَافَذُوا وقال أبو سعيد : يقال للُخُصوم إذا تَرافَعُوا إلى الحاكم : قد
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  ل ال أي أَنريَف  وا مسجتهم. تريَلاَف  وا حب جَّته قيل : ق 
 عنك وال معنى ِلعَْنك. أَْنِفذْ ووالعرب تقول : ِسْر َعْنَك 

ها النَّوافِذُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال : قال أبو المكارم :  ؟كلُّ َسّمٍ يُوِصل إلى الْنفس فََرحا أو تََرحا ، قلت له : سّمِ

بِّيجةو الفَمُ و الِخنَّابَتَانِ و األْصَرانِ  فقال : ا األْنف. الِخنَّابَتَانِ وثَْقبا األُذُنَْين  األْصَرانو، قال :  الّطِ  َسمَّ

 الّذي يؤكل وهو ُحْلٌو ، معرب. الفَانِيذُ :  [فنذ]

 ذ ن ب
 بذن ، ذنب ، ذبن ، نبذ : مستعملة.

 َمصدر. الُمبَأَْذنَةُ  ، وهي بَأَْذنَةً  فالٌن من الشر بَأَْذنَ  قال ابن شميل في المنطق :: بذن 

 االسم. يريد بالمعَتْرسِة الِفْعَل ، مثل الُمجاهدة تقوم مقام ُمعَتَْرسةً  نائال تُريد أمأومثله قوله : 

 ذبول الشفتين من العََطِش. الذُّْبنَةُ  أبو العباس عن ابن األعرابّي قال :: ذبن 

 .الذُّْبلَة قال األزهري : النون ُمْبَدلةٌ من الالم أصلها

 ما بَين التَّْلعَتَْيِن :، ويقال للمسيل  أَْذناب معروف وجمعه الذَّنَبو،  الذُّنوب اإلثُْم والَمْعِصيةُ والجميع الذَّْنبُ  قال الليث :: ذنب 

ال يفارُق أثَره ، وأنشد  الذنَبَ  الّذي يَتْلُو الَمْستَذنِبوأي يتبعُه ،  يَْذنِبُهُ  التَّابُع للشيء على أَثَِرِه ، يقال : هو الذَّانِبُ والتَّْلعة ،  َذنَبُ 

 فقال :

   م ل األجِت اْسَتذَنَ  الرَّوامِساَل 
ُجِل أتْباُعه ،  َذنَبُ وقال األزهري :  ؤساء. أذنابُ والرَّ  القوم أتباُع الرُّ

 أي بأتباعه. بَِذنبه يقال : جاء فالن

 وقال الحطيئةُ يمدح قوما فقال :

 األذانب  غريريريريريريريريريريريت هريريريريريريريريريريريم و قريريريريريريريريريريريوٌُ هريريريريريريريريريريريم األنريريريريريريريريريريريف  

  
او   بريريريريريريريَ  مريريريريريرين ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِّي أبنريريريريريريِف الريريريريريريلريريريريريريرياقريريريريريريريِة الريريريريريريريذنريريريريريريريَ

  
 الناقة لقول الحطيئة هذا ، وهم يَْفتَِخرون به إلى اليوم.وهؤالء قوم من بني سعِد بن زيِد مناةَ ، يُعرفون ببني أنَف 

ينو فتجتمع  بَِذْنبه روي عن أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب كرم هللا وجهه أنه ذكر فِتنة فقال :إذا كان َضَرَب يَْعُسوُب الّدِ

ج على الفتنة ، أراد أنه يَْضِرُب في األرض ُمسرعا بأتباعه الذين يََرون رأيَه ولم  ، الناس إليه في كالم العرب  الذَّنُوبويُعّرِ

 [.59الذاريات : ] (فَِإنَّ ِللَِّذيَن ظََلُموا َذنُوابً ِمْثَل َذنُوِب َأْصحاِِبِمْ ) على وجوه ، من ذلك قول هللا جّل وعّز :

من كالم العرب الدَّْلو العظيمةُ ، ولكن العرب تَْذهب به إلى النَّصيب واْلَحّظِ ، وبذلك  الذَّنُوبُ  روى سلمة عن الفراء أنه قال :

 ، (فَِإنَّ ِللَِّذيَن ظََلُموا)جاء في التفسير 
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 أي أ ركوا مَسيتَّا من العذاب كما نزل  لذين من قبلهم ، وأنة  الفراء :
 لريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريم َذنريريريريريريريريريريريريريريريريريوب  و هلريريريريريريريريريريريريريريريريريا َذنريريريريريريريريريريريريريريريريريوٌب 

  
يريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريِ م فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريْ     فريريريريريريريريريريإْن أَبريريريريريريريريريريريَ

  
 بمعنى الدَّْلو يُذكَّر ويُؤنَّث. الذَّنوبُ وقال : 

 فيها ماء قريب من الَمْلِء. الذَّنوب وقال ابن السكيت :

 لحم الَمتِْن. الذَّنُوبُ  أبو عبيد عن أبي عمرو :

 موضٌع بعينه. الذَّنُوبُ و،  الذَّنَبِ  الفرُس الطويل الذَّنُوبُ  وقال غيره :

 األبرص :وقال َعبِيد بن 

وب   حريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ ه مريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ َر مريريريريريريريريريريريرين َأهريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريريريريْ

  
نريريريريريريريريريريريريريوب    ا   فريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريذ  يريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الذَّنائِب الوادي ذُنَابَة الِقْدر ، وجميع ِمذنبُ والنهر ،  ِمَذنبُ والوادي ،  ذُنابةُ والطائر  ذُنَابَىوالفرس  َذنب سلمة عن الفراء يقال :

 جمُع الجمع. ِجماالت مثل َجَمٍل وِجماٍل وِجمالٍَة ثم نابَةٌ ذِ و ِذنَابٌ والوادي ،  َذنبِ  جمع الذُّنابةَ  ، كأن

 ومنه قول الشاعر : ِذنَابٌ  كّلِ شيء آخره وجمعه َذنَبو [33المرسالت : ] (َكأَنَُّه مِجاَلت  ُصْفر  ):  عزوجلقال هللا 

ش  و يريريريريريريريريريريريريريْ ِذاَنِب عريريريريريريريريريريريريريَ ذ بريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري ه بريريريريريريريريريريريريريِ  َ  ريريريريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريرياُ    َأجريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريرييتريريريريريريريريهريريريريريريريرير لريريريريريريريرييريريريريريريريريَس لريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لَْو قال الشاعر : بذنابِ  وقال ابن بزرج : قال الكالبي في طلبه َجمله : اللهم ال يهديني لذُنانته غيرك ، قال : ويقال : َمن لك

ِذاَنِب لريريريريريريريريريريريو   ِ ي أ ريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريَ

  
وه  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريإنَّ هللا جريريريريريريريريريريريريريريريريريريار     فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأْر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد : الذَّنَبُ الذُّنابَى  وقال أبو عبيدة :

   َ  وُ  الةَّ ِّ  ائَِلة  الذُّاَنىِب  
 .ذنَبَانَةٌ  : نَْبٌت معروف الواحدة الذنَبَانُ و

فاَد. التَّذنيبُ والثعلب ، قال :  َذنَبَ  وقال الليث : وبعض العرب تسميه : باِب والفَراِش ونحو ذلك ، إذا أرادْت التَّعاُظَل والّسِ  ِللّضِ

 وأنشد :

َباِب  ذ َ ّْه بتذني     م ل ال  ضِّ
 ، إذا فعل ذلك ، وَضبٌ  َذنََّب تذنيبا َمن يريُده من ُمحتِرٍش أو َحيٍَّة ، وقد بَِذنبه إذا َضَربَ  ُمَذنِّبٌ  قال األزهري : إنما يقال للضَّب

 .الذنب طويلُ  أْذنبُ 

 وأنشد أبو الهيثم :

عريريريريريريرِفريريريريريريريه  اروق نريريريريريريَ ة الريريريريريريفريريريريريريريَ لريريريريريريريّ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريق مريريريريريريِ  مل يريريريريريريَ

  
ِا   يريريريريريريريريريريريريْ نريريريريريريريريريريريريريَ ق  و  ال الريريريريريريريريريريريريذُّ لريريريريريريريريريريريريَ   ال الريريريريريريريريريريريري َّرأب  ا ريريريريريريريريريريريريَ

  
 َضْرب ِمن البُرود. الذُّنَْيبِيُ  قال :

 قال : تََرك ياَء النسبة كقوله :

   َمىت ك لَّا ألمك م ْ لِويلا 
َطبُ  ُمَذنِّبةٌ  فهي َذنَّبتْ  قيل : قد ِذنبها قِبَلأبو عبيد عن األصمعّي : إذا بدت نُكٌت من اإلرطاب ، في البُْسر من   ، والرُّ



5148 

 

 .التَّْذنوب
 .تَْذنُوبةٌ  والواحدة التَّْذنوب ، وهي لغة بني أسد ، والتميمي يقول : بتَْذنوبٍ  سلمة عن الفراء : جاءنا

ه. الذَّنَب طويل َذنوبٌ  وقال ابن األعرابّي : يَْومٌ   ال يَْنقَِضي طوُل َشّرِ

 ِمْذنَبٌ  كهيئة الجدول يَسيل عن الروضة ماؤها إلى غيرها فيتفرق ماؤها فيها ، والتي يسيل عليها الماء الِمْذنَبُ  شميل :ابن 

 القالع مآخيرها. أَذنابُ وأيضا ؛ 

عةٌ ، وَمسيُل ما بين َمسيُل ماٍء بحضيض األرض وليس بُِجّدٍ طويٌل واسٌع ، فإذا كان في َسْفح أو َسند فهو تَلْ  الِمْذنَبُ  وقال الليث :

 التْلعة. َذنَبُ  التَّْلعتين

 . وقال أبو ذؤيب :ِمْذنبة المغَاِرف واحدها المَذانِبُ  أبو عبيد عن األموي :

 سود  ِمن الصي ان فيها َمذاِن   و   
ْقي وارتفع  َذانبتْ  ، وقد ُمذانِبٌ  أبو عبيد : فََرس  ، وَعِلق به فلم يَْحِدروه. ذنبها َعْجبُ إذا وقع ولَُدها في القُْحقُح ، ودنا خروُج الّسِ

أمٍر  َذنَبَ  البعير ، واتَّبع َذنَب الريح إذا سبق فلم يُْدَرْك ، وإذا َرِضَي بحٍظ ناقٍص قيل : ركب َذنَبَ  والعرب تقول : ركب فالن

 ُمْدبٍر يَتََحسَّر على ما فاته.

السوائل أسافل األودية  أَذنابوالِمْغَرفة ،  الِمْذنَبِ و الِمْذنبةوالضب ،  لُمَذنِّباوالطويل ،  الُمَذنَُّب الذَّنَبُ  ثعلب عن ابن األعرابّي :

عف والِخسَّة. َذنَبَ  وفي الحديث : ال تمنع فالنا  تَْلعٍة ، إذا ُوصف بالذُّل والّضِ

الحرب  نابذناهم الفريقين للحق ، يقول : الُمنابذة انتباذو: طرُحك الشيَء من يدك أمامك أو خلفك ، قال :  النَّْبذُ  قال الليث :: نبذ 

 إليهم الحرب على سواء. نَبْذناو

به كلُّ فريق منهما إلى صاح فينبذ أن تكون بين فئتين ، عهٌد وهدنةٌ بعد القتال ، ثم أرادا نقض ذلك العهد الُمنَابََذة قال األزهري :

 [58األنفال : ] (َوِإمَّا ََتاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعلى َسواءٍ ):  عزوجلالعهَد الّذي تواَدعا عليه ، ومنه قول هللا 

إليهم أنك قد نقَْضَت ما المعنى : إذا كان بينك وبين قوم ُهْدنَةٌ فِخفَت منهم نَْقضا للعهد ، فال تُبَاِدْر إلى النْقض والقتل ، حتى تُلِقَي 

فالن  انتبذوأي ناحية ،  نُبَذةو نَْبَذة بَْينَك وبينهم فيكونوا معك في ِعْلم النْقض والعَْود إلى الحرب ُمستَِوين ، ويقال : جلس فالن

في الحديث و [.16مريم : ] (اانْ تَ َبَذْت ِمْن َأْهِلها َمكاَّنً َشْرِقيًّ )في قصة مريم :  عزوجلناحيةً : إذا اْنتحى ناحيةً ، وقال هللا 

 .الُمالمسةو الُمنابذة نََهى عن وسلمعليههللاصلىأن النبي 

إليَك ، وقد َوَجَب البيُع بكذا  أَْنبذُه إليَّ الثوَب أو غيره من المتاع ، أَو اْنبِْذهُ  : أن يقول الرجل لصاحبه : الُمنَابََذةُ  قال أبو عبيدة :

 وكذا ، قال ويقال : إنما
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 اَّ يث ا  ر أنه ََنى عن بيع اَّصاأب. اَّصاأب  ليك ف   َوَجَ  البيع  ، ومما حيّ  ه نَبذ    هي أن ت ول :  ذا
نى الذين يُطرحون. قال األزهري : المْنبوذون الِوسادة ، الِمْنبَذة ثعلب عن ابن األعرابّي :  تَْنبِذُه الولد الذي المْنبوذ هم أوالد الّزِ

فَيْلتَِقُطه الرجل ، أو جماعة من المسلمين ويقومون بأمره ومؤونته وَرضاعه ، وسواء حملته أمه من نِكاح أو والدتُه ِحين تلده 

ي النَّبيذوِسفاح ، وال يجوز أن يقال له : َولَُد ِزنى لما أْمكن في نََسبه من الثبات ،  ألن الّذي يَتخذه يأخذ  نبيذا معروف ؛ وإنما ُسّمِ

الطرُح  النَّْبذُ و، أي يُْلقيه في ِوعاء أو ِسقاٍء ، ويَُصبُّ عليه الماء ويتركه حتى يفوَر ويَْهِدر فيصير ُمسكرا ،  فيَنبذه تمرا أو زبيبا

 ، وما لم يَِصْر ُمْسكرا حالل فإذا أسكر فهو حرام.

دَّ على َميِّت فوق ثالث إال على زوجٍ ال يَِحلُّ المرأةٍ تُْؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تَحُ »قال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أنه و

رها ، فإنها تَُحدُّ عليه أربعة أشهر وَعْشرا ، وال تْكتَِحل وال تَْلبَس ثوبا مصبوغا إال ثوب َعْصب وال تََمسُّ طيبا إال عند أَدنَى طه

 .«إذا اغتسلت من َمحيضها

 قُْسٍط وأْظفاٍر ، يَْعني قِطعةً منه. نُْبَذة

؛  النبائذُ و النَّبَائِث ، وجمعها نبيَذةو،  نبيثَةٌ  ؛ ويقال : لما يُْنبَُث من تُراب الحْفرة : نَبِيذةٌ  لة التي يُهملها أهلها :ويقال للشاةِ المهزو

َطب ، وَوْخٌز قليل ، وهو أن يُْرطب منه الَخِطيئة بعد الَخِطيئة. نَْبذٌ  ويقال : في هذا الِعْذق  قليٌل من الرُّ

:  المْنبََذةو ، ، وقال : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه بِِمْنبََذةٍ  أمر له وسلمعليههللاصلىفي حديث عدّي بن حاتم أنه لما أتَى النبي و

 أي تطرح للجلوس عليها. باألرض تُْنبَذُ  ألنها ِمْنبََذةً  الوسادة سميت

 ذ ن م
مأخوذٌ من قولك ِمن إْذ ، وكذلك معناها من الزمان إذا  ُمْنذ ، النُّون والذَّال فيها أصِليّتان ، وقيل : إن بِناء ُمْنذُ  قال الليث :: منذ 

 كان ، معناه : ِمن إْذ كان ذلك ، فلما َكثُر في الكالم ُطِرَحت همزتُها ، وُجِعلتا كلمة واحدة وُرفِعت على توهم الغاية. منذ قلت :

ا من حروف المعاني : ُمذْ و ُمْنذُ  وقال غيره : فإن أكثر العرب تْخِفُض بِها ما مضى وما لم يمض وهو المجمع عليه ،  ُمْنذُ  فأَمَّ

فإِن العرب تخِفُض بها ما لم  ُمذْ  اليوِم ؛ وأما ُمْنذُ ويوٍم  ُمْنذُ  لذال فيها عند الساكن والمتحرك كقولك : لم أرهواجتمعوا على ضم ا

 يومان ولم أَرهُ  ُمذْ  يْمِض وترفَُع ما مضى قال : ويسكنون الذال إذا َوِليَها ُمتحرك ويضمونها إذا َوِليها ساكن ، يقولون : لم أَرهُ 

 اليوِم ، وهذا ُمذُ 
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مسياء العرب فال يري ْعَبأ هبا فِإن  هور لغا   ريريريريريريريرياذأب ، تريَتَكلَّم  هبا ا ِ يَ ة  من أ م ذْ و  م ْلذ   قول أك ر اللحويني. ويف
وا ِ َل بعض اللحويني : مل َ َفضريريريريريريريري  كانه يف   م ْلذ   ف ال : ألن ؟ِ  ذْ  ، ورفعوا ِ  ْلذ   العرب على ما بيلته لك ، وسريريريريريريريري 

مة  امليم ، وَ َفضريريريريريريوا هبا  األصريريريريريريل ِمْن  ْذ كان كذا وكذا ، َفَك  ر اسريريريريريريتعماهلم هلا يف الكالُ ، فحِذَفْه اهلمزأب وضريريريريريريَ
ة وضريريريريريريريريريريمُّوا امليم فيها ،  م ذْ  على ِعلَِّة األصريريريريريريريريريريل ن وأما فلما مَسَذفوا ملها اللوَن َذَهبْه ِملها عالمة  ا لة ا اِفضريريريريريريريريريريَ

 ليكون أمنت هلا ، ورفعوا هبا ما َمضى مع س كون الذَّال ، ليري َفّرِقوا بني ما مضى ، وبني ما مل  ِض.
ان ِمْن ِمْن ، وِمْن ذو ، التي بمعنى الّذي في لغة طيىء. فإِذا ُخِفَض بهما أجريتا ُمجرى ِمْن : هما َمْبنِيَّت ُمْنذُ و ُمذْ  قال الفراء : في

 ؟، وإذا ُرفَِع بهما ما بعدهما أُْجِريتا ُمجرى ، إضمار ما كان في الصلة كأنه قال : من الّذي هو يومان

 ذ ف م : أهملت وجوهها كلها.ـ  ذ ف ب

 [مع امليم ابب الذال والباء]

 ب مذ 
 ، وأنشد فقال : بَذَُم بََذامةً  وهو العَاقُِل الغََضِب من الرجل ، يَْعلَم ما يُْغَضُب له ، يقال : البَِذيم مصدر البَْذمُ  قال الليث :: بذم 

رٌ  هريريريريريريريريريَّ نْي مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ روِق الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ ِرمي  عريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريَ

  
ْذُ يريْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   و   ا فيريريريريريريه ذ و البريريريريريريَ  يريْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ممريريريريريَِّ

  
ل. البُْذمُ  أبو ُعبيد :  االحتماُل ِلما ُحّمِ

 : النَّْفس. البُْذم وقال األموي :

ةُ والطَّاقَةُ ، وأنشد : البُْذم وقال شمر : قال أبو ُعبيدة وأبو زيد :  : القُوَّ

هريريريريريريريريريريريريريريا ْذمريريريريريريريريريريريريريري  رِجريريريريريريريريريريريريريريل  هبريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريري  وَء بريريريريريريريريريريريريريريِ  أَنريريريريريريريريريريريريريري 

  
َرْه و   هريريريريريريريريريريريريا ا  ريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريري  ْه هبريريريريريريريريريريريريا أ  ريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريريريْ

  
 من األفواه المتَغَيُِّر الرائحة. وأنشد : البَذيمُ  ثعلب عن ابن األعرابي :

ِذمِي  هريريريريريريريريريريريريريريريا ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارب  بريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريْ  مشريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
وُِ   مريريريريريريريريريريريري  مَّ   ريريريريريريريريريريريري  مَّ أو قريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريَ

  
بَعَةِ  أَْبلََمتْ والناقة  أْبَذمت وقال غيره :  ، وإنما يكون ذلك في بََكرات اإلبل. إذا َوِرَم َحياؤها من ِشدَّةِ الضَّ

 وقال الراجز :

 ُْ تريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريْ و   مريريريريريريريريريريريريِ ْوق  ريريريريريريريريريريريريَ  ا فريريريريريريريريريريريريريَ   ذا  ريريريريريريريريريريريريَ

  
  ُْ َذا اء ذاَ  اإلبريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ِه اإِلثريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريَ

  
بَِذنَبِها وهي القٌِح كأَنها تَْكتُم يَِصُف فيها فَْحل إبٍل أُرسل فيها ، أراَد أنه يَْحتَِقُر اإِلثْنَاَء ذاِت البَلَمة فَيَْعلُو الناقة التي ال تَُشول 

 لَقاحها.

 الّذي يَْغَضُب في غير موضع الغضب. البَِذيمةُ  ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :

 المرسلة َمَع الِقالدة. البَِزيَمةُ و

 انتهى وهللا أعلم.
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 رج احلروف. وَتليفها :يتَّبع خما   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ا هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ ر وِف الريريعريريَ ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  اء  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ  اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
اِء َذاٌل واَثٌء   ا رَاء  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريريريريَ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :   2
 أوال : المضاعف.

 ثانيا : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثا : أبواب الثالثي المعتل.

 اللفيف.رابعا : أبواب 

 خامسا : الرباعي مرتبا على أبوابه.

 سادسا : الخماسي بدون أبواب.
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 فهرس االبواب اللغوية للجزء الرابع عش من َذيب اللغة
 5 ال الثي املعتل من مسرف ال اءأبواب 

 5 ال ال ب ال اء و 
 6  ب ال اء والتاء
 6  ب ال اء وال ال
 7  ب ال اء والراء

 14 ال اء والالُ  ب
 20  ب ال اء واللون
 24  ب ال اء والفاء
 28  ب ال اء والباء
 31  ب ال اء وامليم

 34  ب الفيف من مسرف ال اء
 39  ب ال اء وال اء

 40  ب ال اء والراء ري وال اء ري الالُ
 كتاب مسرف ال ال
 43  ب ال ال واليتاء
 43  ب ال ال وال اء

 43 والراء ب ال ال 
 47  ب ال ال والالُ
 49  ب ال ال واللون
 52 ب ال ال والفاء
 53  ب ال ال والباء
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 57  ب ال ال وامليم
 61 أبواب ال الثي الصحيح من مسرف ال ال

 61 أبواب ال ال والتاء
 62 أبواب ال ال واليتاء
 62 أبواب ال ال والذال
 62 أبواب ال ال وال اء
 62 يف ال الثي الصحيح
 65 أبواب ال ال والراء

 65 من ال الثي الصحيح
 87 أبواب ال ال والالُ
 97 أبواب ال ال واللون

 105 أبواب ال الثي املعتل من مسرف ال ال
 105  ب ال ال والتاء
 106  ب ال ال والذال
 107  ب ال ال وال اء
 108  ب ال ال والراء
 108 مع مسرف العلة

 121  ب ال ال والالُ
 127 ل واللون ب ال ا

 136 ب ال ال والفاء
 141  ب ال ال والباء
 147  ب ال ال وامليم

 157  ب الفيف من مسرف الّ ال
 173  ب الر عي من مسرف ال ال
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 «هتذي  اللغة»كتاب مسرف التاء من 
 176 أبواب املضاعف من مسرف التاء

 176  ب التاء وال اء
 176  ب التاء والراء من املضاعف

 178 التاء والالُ ب 
 180  ب التاء واللون
 181  ب التاء والفاء
 182  ب التاء والباء
 184  ب التاء وامليم

 189 أبواب ال الثي الصحيح من مسرف التاء
 189 أبواب التاء وال اء
 191 أبواب التاء والراء
 201 أبواب التاء والالُ
 210 أبواب التاء واللون

 210 من ال الثي الصحيح
 215  ب التاء واللون مع الباء

 219  ب التاء والباء وامليم معهما
 220 أبواب ال الثي املعتل من التاء

 220  ب التاء والراء مع مسروف العلة
 225  ب التاء والالُ

 230  ب التاء واللون مع املعتال 
 233  ب التاء والفاء من املعتل

 236  ب التاء والباء
 239  ب التاء وامليم

 247  ب اللفيف من مسرف التاء
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 254  ب الر عي
 كتاب اليتاء من هتذي  اللغة

 255  ب اليتاء والراء
 255  ب اليتاء والالُ
 260  ب اليتاء واللون
 261  ب اليتاء والفاء
 262  ب اليتاء والباء
 262  ب اليتاء وامليم

 264  ب ال الثي الصحيح من مسرف اليتاء
 264 والراءأبواب اليتاء 

 271 أبواب اليتاء والالُ
 279 أبواب اليتاء واللون

 282 أبواب ال الثي املعتل من مسرف اليتاء
 282  ب اليتاء والراء
 284  ب اليتاء والالُ
 284  ب اليتاء والفاء
 285  ب اليتاء والباء
 288  ب اليتاء وامليم
 290  ب لفيف اليتاء
 كتاب مسرف الذال
 291  ب الذال والراء

 292 ب الذال والالُ 
 295  ب الذال واللون
 295 ب الذال والفاء
 296  ب الذال والباء
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 298  ب الذال وامليم
 302 أبواب ال الثي الصحيح

 302 أبواب الذال والراء
 311 أبواب الذال والالُ
 314 أبواب الذال واللون

 319 يم ب الذال والباء مع امل
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 (1)ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيِم 

 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الذال

 [ابب الذال والراء]

 (وايء)ذ ر 
 رذي.ـ  روذـ  ذيرـ  وذرـ  ذأرـ  ذراـ  ذرأ

 .يَْذَرُؤهم َذْرءاً  هللاُ الَخْلق َذرأَ  قال اللَّْيُث : يُقال :: ذرأ 

 الخلق ، أي َخلَقهم ، وكذلك الباِرىُء. ذرأ ، وهو الذي الذَّاِرىءُ  وِمن ِصفات هللا :

ْنسِ )وقال هللا تعالَى :   أي َخلَْقنا. [178األعراف : ] (َوَلَقْد َذرَْأَّن جِلََهنََّم َكِثْيًا ِمَن اجلِْنِ  َواْْلِ

 [.11 الشورى :] (ْم ِفيهِ َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزواجاً َوِمَن اْْلَْنعاِم َأْزواجاً َيْذَرؤُكُ ):  عزوجلوقال 

؛ وأَْنشد  (ِفيهِ )به ، أي يَُكثّركم ، يَْجعله منكم ومن األَْنعام أَْزَواجاً ، ولذلَك ذكر الهاء في  يَْذَرؤكم قال أبو إْسَحاق : الَمْعنَى :

 بَمْعنى الباء :« في»الفَّراء فيمن َجعََل 

ه و  يريريريريريريريري   وَرهريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ ن لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ  أَْرغريريريريريريريريَ   فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريريَ

  
س  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أْرغريريريريريريريَ   و   بريريريِ لريريريْ  لريريريكريريريلريريريَّ  عريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي أَْرغب بها.

اج ، وهو َصِحيح.  قلُت : وقال الفَّراُء في تَفسير اآليِة نحواً مما قال الزجَّ

 فالٌن وأَْشَكعني ، أي أَْغَضبني. أَْذرأَنِي أبو ُعبَيد ، عن األَْحمر :

ُجل بَصاِحبه أَْذَرأْتُ  وقال أبو َزْيد : ْشتَه عليه وأَْولَْعتَه به. إْذَراءً  الرَّ  ، إذا َحرَّ

__________________ 
 قامة الل  اللغوي »، وق   ثر يف عمله  هللارحمه( مس ق هذا اجلزء من ال بعة ال   ة لل ار املصريريريريريريريريريريريرية األسريريريريريريريريريريريتاذ  براهيم اإلبياري 1)

فلم يك ر من التخاريج ومل ي  ل هوامش الكتاب ، وكان له تعلي ا  على مواضريريريرييع مله « أويلعلى السريريريريالمة اليت ال  تمل التخريج والت
 (. بياري)ارأتيلا  ثبا  املهم ملها يف طبعتلا هذه أل يتها ورمزان يف   ر تعلي اته ب 
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 األَْرَض ، أي بََذْرتها. َذَرأْتُ  وقال اللَّْيُث :

 .َذِريءٌ  وَزْرعٌ 

يّة دُ : َعدَ  الذَّْرءُ وقال :  يّتَك أَْنَمى هللا َذْرَءك وَذْرَوَك ، أي ، تقول : الذُّّرِ  .ذُّرِ

يَةو  تَقَع على اآلبَاء واألْبناء واألْوالد والنِّساء. الذُّّرِ

أََراد آبَاَءهم الذين ُحِملوا مع  [41يس : ] ((41َوآيَة  هَلُْم َأَّنَّ َْحَْلنا ُذر ِي َّتَ ُهْم يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن ))قال هللا َجّل وعّز : 

 نُوح في السَِّفينة.

واو يَّة قال ُعمر : ُحجُّ  ال تَأُْكلوا أْرَزاقها وتََذُروا أَْربَاقها في أَْعناقِها. بالذُّّرِ

في َغزاة فرأى اْمرأة  وسلمعليههللاصلىبحديث َمْرفوع : ُكنّا مع رسول هللا  هاهنا النِّساء ، واْستَدلّ  بالذّريةَ  قال أبو ُعبَيد : أَراد

يةً  الَحْق خالداً فقُل له : ال تَْقتُلنّ »ثم قال لَرُجٍل :  .«ما كانت هذه لتُقاتِلَ »َمْقتولةً ، فقال :  ً  ذُّرِ  .«وال َعِسيفا

و ُعبَْيدة ويونُس أَْصلها الَهمز. َروى ذلك أبُو ُعبَيد عن أَْصحابه ، منهم : أب« ذُّرية»وَذهب جماعة ِمن أهل العَربيّة إلى أّن 

 وغيرهما من البَْصِريِّين.

ل كتاب الذال.« الذُّّرية»وَذهب غيُرهم إلى أن أصل   فُْعِليّة ، من الذَّّر ، وقد َمرَّ تَْفِسيُرها في أَوَّ

ُذر ِيًَّة بَ ْعُضها )ثم قال :  ((33ِإنَّ هللَا اْصَطفى آَدَم َونُوحاً َوآَل ِإْبراِهيَم َوآَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلِمنَي ))وقال هللا تعالى : 
 [.34آل عمران : ] (ِمْن بَ ْعضٍ 

يَّةً  قال أبو إْسحاق : نََصب ية على البََدل. الَمْعنَى : أّن هللا اْصَطفى ذُّرِ  بعُضها ِمن بَْعض. ذُّرِ

 قلُت : فقد َدخل فيها اآلبَاء واألْبنَاء.

يَّةً  قال أبو إْسحاق : وجائٌز أْن تُْنَصب  لى الحال ، الَمْعنى : اْصطفاهم في حال كون بَْعضهم ِمن بَْعض.ع ذُّرِ

ُهمْ ):  عزوجلوقولُه  غار. [21الطور : ] (َأحْلَْقنا ِِبِْم ُذر ِي َّت َ  يُريد : أَْواَلَدهم الّصِ

 الَوِضيَن ، إذا بََسطتَه على األْرض. ذََراتُ  وقال اللَّْيُث في هذا الباب : يقال :

ْحل عليه ، وقد َمرَّ تَْفسيره في كتاب  ذَرأْتُ  تَْصحيف ُمنكر ، والصَّواب :قلُت : هذا  وِضيَن البَِعير : إذا بََسْطتَه ثم أَنَْخته لتَُشّد الرَّ

 .«الذال»

ف.« ذرأت»ومن قال :   بهذا الَمعنى فقد أَخطأ وَصحَّ

ٌ  ؛ وقد َعلَتْه، إذا اْبيَّض  يَْذَرأ َذَرءاً  َرأُس فالٍن ، فهو َذِرىء األْصمعّي :  ، أي َشْيٌب ؛ وأَنشد : ذُرأَة

ِ ي و  تريريريريريريريريريريريريريْ  ذ رأأٌَب َ ِدي بريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
ض  يف َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُِّدي و   هريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ ٌة تريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ  َرئريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، وَعنَاقٌ  أَْذَرأُ  قال : ومنه يُقَال : َجْديٌ 
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 ،  ذا كان يف رَْأِسها بريَياٌ.. َذْر ء
 والتَّثِْقيل أَْجود ، أي َشِديد البَياض.: ُمَخفَّفاً ،  َذَرآنيٌ و َذْرآنِيٌ  وِمْلحٌ 

يه : ْرع أّول ما تَْزرعه تَُسّمِ  .الذَِّريء وقال النَّْضر : الزَّ

 أَْرضاً ، أي بََذْرناها. َذَرأْنَا وقد

 ِمن قَْول ، إذا بَلَغك َطَرٌف منه ولم يَتَكاَمْل. َذْرءٌ  وبَلَغني عن فاُلنٍ 

 ير ِمن القَْول.وقال أبو ُعبَيدة : هو الشَّيء اليَسِ 

 وقال َصْخر بن َحْبنَاء :

ْول   تأَب َذْرء  قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َأاتين عريريريريريريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ى فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه  لريريريريريريريريه كريريريريريريريريذاكريريريريريريريرياو   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريرين عريريريريريريريريِ

  
 ، إذا َحَملَتْه فأَثَاَرتْه. تَْذُروه َذْرواً  الّريح التُّرابَ  َذَرت قال اللَّْيُث : يُقال :: ذرا 

 .َذْرواً و تَْذِريةً  ، َذَرْوتهوالطَّعام ،  َذْريتَ  ويُقال :

ي والَخَشبة التي  .الِمْذَراة بها الطَّعَاَم يُقال لها : تَُذّرِ

 ، ِمثَل النَّفَض ، اْسٌم لما تَْنفُضه. تَْذُروه : اسم لما الذَّرىوقال : 

 قال ُرْؤبة :

   كال ِّْحِن أو أَْذَر  َذر ى مل ي ْ َحِن 
يح : ُدقَاق التَُّراب. َذْروَ  يَْعني :  الّرِ

 .بَذّرى ِمن الشَّمال تََذرَّ  : ما َكنّك من الّريح الباردة ، ِمن حائط أو َشجر ، يُقال : الذََّرىوقال : 

وا للشَّْول َهّب الشَّمال ، ِمن البَْرد ، وهو أن يُْقلَع الشََّجُر ِمن العَْرفج وغيره فيُوَضع بعُضه فوق بَْعض مما يلي مَ  َذًرى ويُقال : َسوُّ

 يُْحَظر به على اإلبل في َمأَْواها.

 .َذًرىو تُْذِريه إْذَراءً  العَْيُن الدَّْمع ، أَْذرت : ما اْنَصّب ِمن الدَّمع ، وقد الذََّرىو

 .أَْذَرتْهوالّريُح التَُّراَب ،  َذَرت َشِمٌر ، عن ابن األْعرابّي وابن ُشَميل :

 قَلَعَته وَرَمْت به.: « أَْذَرته»قال َشِمٌر : وَمعنى 

 .تَْذِريهو تَْذُروه الّريُح التُّرابَ  َذَرت قال : وهما لُغتان :

 ، بَمْعنَى : َطيَّرته.« أْذَرته»َطيَّرته ، وأَنكر  الّريح التُّراب : َذَرت وقال أبُو الَهْيثم :

 اْمُرُؤ القَْيس :الشيء عن الشيء : إذا ألقَيته ، قال  أْذَرْيت وقال : إنما يُقال :

   فت ْذرِيك من أ ْ رى الَ  َاأب فتريْزَلِق 
 وقال : وَمْعناه : تْسقط وتَْطرح.

 قال : والُمْنُخل ال يَرفع َشْيئاً إنما يُْسِقط ما َدّق ويُْمسك ما َجّل.

اِرَّيِت َذْروًا ))قال : والقُرآن وكالُم العَرب على هذا ، قال هللا تَعالى :  ياح. [1 : الذاريات] ((1َوالذَّ  يَْعني : الّرِ

 [.46الكهف : ] (َتْذُروُه الرِ َّيحُ )وقال في موضع آخر : 
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ت َعبَّاس ، عن ابن األعرابي : قال : (1)قلُت : وأَْخبرني الُمنذرّي عن أبي   التُّراب. َذَرت ، إذا أَْذرتولّريح ا َذرَّ

 .أَْذُروها َذْرواً  الِحْنَطة َذَرْوتُ  قال : ويُقال :

 قلت : وهذا يُوافق ما َرواه َشِمٌر عن اْبِن األْعرابّي.

عن فَرسه ، أي  فأَْذَرْيتُه َرأَْسه ، وَطعَْنتُه فأَْذَرْيتُ  : َضْربُك الشيَء تَْرِمي به ، تقول : َضَرْبتُه بالسَّيف اإلْذَراءُ  وقال اللَّْيُث :

 َصَرْعتُه.

 َضِريبَته ، أي يَْرِمي بها. يُْذِري والسَّْيفُ 

 ، أي َمرَّ َمّراً َسِريعاً. يَْذُرو فاُلنٌ  َذرا وقال األْصَمعّي :

اج :  قال العَجَّ

ه  ا َذرَا مسريريريريريريريريريريريريَ ُّ انبريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريّ َرٌُ مريريريريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ

  
َرُِ   َر مريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا انب    ريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريََ

  
 النَّاِس الِحْنطة. تَْذِرية التَُّراَب ، وِمن هذا : تَْذُرو : ذاِريةٌ  قال : وريحٌ 

ْرع. أَْذَرْيتُ وقال :   الشيَء : إذا ما أَْلقيته ، ِمثل إْلقائك الحّب للزَّ

ى :قال : ويُقال للذي تُ   .الِمْذَرى حمل به الِحْنطة لتَُذرَّ

ى وفالنٌ   فالناً ، وهو أن يَرفع من أَمره ويَْمدَحه ، وأَْنشد : يَذّرِ

مريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ ا  أ َذّرِي مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِا أن ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ّج الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَ ار   ريريريريريريريريريريريريَ   هبريريريريريريريريريريريري ر هريريريريريريريريريريريريَ َّ

  
 فاُلٍن ، أي في ِظلّه. َذَرى ويُقال : فالٌن في

 بهذه الشَّجرة ، أي ُكن في ِدْفئها. استَْذر ويُقال :

انِفَةُ : ناِصيَتُها ، وأَْنشد : الِمْذَرى أبو ُعبَيد :  : َطَرُف األْليَة ؛ والرَّ

هريريريريريريريا ْذَرَويريريريريريريريْ ك مريريريريريريريِ تريريريريريريري  ض   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريري  لريريريريريريريريْ ْو  تريريريريريريريريَ  أمسريريريريريريريَ

  
ارَا  مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريريريريذا عريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريِ

  
وهذا أجود القَْولين ؛ ألنه لو كان لهما واِحٌد  وليس لهما واِحٌد. قال :َطَرف األَْليَتين ؛  : الِمْذَروان قال أبو ُعبَيد : وقال غيُره :

 .ِمْذَريان لِقيل في التثْنية :« ِمذَّرى»فِقيل : 

 من القَْوس أَيضاً : الَمْوِضعان اللَّذان يَقَع عليهما اْلَوتُر من أَْسفل وأَْعلَى ، وأَنشد بيَت الُهذلّي : الِمْذَروان وقال األَْصَمعّي :

ْذَرَويْ  افريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَّ ِس هريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريَ

  
اِل   مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريِة يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ جريريريريريريريريريَ  ن َُّْوراء م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 يقول : هأنذا فَاْعِرفُوني. ؟ِمْذَرَوْيه قال اْلَحسُن البَْصرّي : ما نشاء أَْن تَرى أََحدهم يَْنفُضُ و

 َعْنترة.كأنهما فَْرَعا األَْليَتَين ، وأنشد بيت  الِمْذَروان قال أبو ُعبَيد :

__________________ 
 تصحيف.« ابن»( يف امل بوع : 1)
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 : َطَرُف كّلِ شيء. الِمْذَروان وقال غيُره :

ُجل إذا جاء باغياً يتهّدد. هكذا قال أبو َعْمرو.  وأراد الحسن بهما فَْرَعي الَمْنِكبَين ، يُقال ذلك للرَّ

ْيتُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي َزْيد : جت منهم فيبني فالٍن  تََذرَّ ْيتُهم ، إذا تََزوَّ ْرَوة وتَنَصَّ  والنَّاِصية ، أْي في أهل الشَّرف والعاَُل. الذِّ

اةٌ  يُقال : نَْعَجةٌ  ى ، وَكْبشٌ  ُمَذرَّ ر بين الَكتِفين فيهما ُصوفة لم تَُجزَّ ، وقال ساعدة الُهذلّي : ُمَذرًّ  ، إذ أُّخِ

هريريريريريريريريرياو  جريريريريريريريريري  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ َذرَّاأٌب مريريريريريريريريريَ واٌر مريريريريريريريريري   ال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل    ِم  مريريريريريِ ريريريريريريريْ يتريريريريري  ن الريريريريريلريريريريريُّ رِي مريريريريريِ رِيريريريريريريري  الريريريريريريريذي َيريريريريريَْ  الريريريريريفريريريريريَ

  
 .الذَُّرى كّلِ شيٍء : أَْعاله ؛ والجمع : ِذْرَوةُ و

 : اسم أَْرٍض بالبادية. ِذْرَوةو

 : اسم َرُجٍل. َذروةو

ان : َعاِليَتُها. ِذْرَوةُ و مَّ  الصُّ

 ، أي َكِريم الطَّبيعة. الذََّرى أبو َزيد : إّن فالناً لكريمُ 

 ؛ ويُقال له : أَْرَزن. ذَُرةٌ  : َحبٌّ يقال للواحدة : الذَّرة غيُره :وقال 

 كما يألم أحُدكم النَّْوَم على َحَسك السَّْعدان. األْذِريّ  في َحديث أبي بكر : ولَتألَُمنَّ النَّْوَم على الصُّوفو

 ال الشَّّماخ :، َمْنسوب إلى أَْذَربيجان. وكذلك تَقُول العرُب ، ق األْذِري قال الُمبّرد :

ا لريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريال د وَنريريريريريريريريريَ ا َوهريريريريريريريريريْ رهتريريريريريريريريريَ  ذَكريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ

  
ال    ح  واجلريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريِ

َ
يريريريريريريريريجريريريريريريريريان امل َرى أَْذَربريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريري 

  
،  ِمْذَرَوْيه : الجانبان ِمن ُكّل َشيء ، تقول العرُب : جاء فالٌن يَْضِرُب أَْصَدَرْيه ، ويَُهّز ِعْطفَْيه ، ويَْنفُضُ  الِمْذَرَوان قال العُتبي :

 باه.وهَما َمْنكِ 

يا ِمْذَرَوْيه ويُقال : قَنَّع الشَّْيبُ  ، هو  الذَرىو، أي يَِشيبَاِن.  يَْذِريان ، ألنهما ِمْذَرَوْين ، يُريد جانبي َرأِْسه ، وهما فَْوداه ، ُسّمِ

 ِلْحيَتُه ، ثم اْستُعير للمْنِكبين واألَْليَتين والطََّرفين ؛ قال الُهْذلّي : َذِريت الشَّْيُب. وقد

ْذَرَويْ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريريَ  افريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريّ ِس هريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريْ

  
اِل   مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريرية يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ جريريريريريريريريريَ  ن َُّْوراء م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 على أَْزواجهّن. َذئِْرن لّما نَهى عن َضْرب النِّساء وسلمعليههللاصلىُروي في الَحديث أنّه قِيل : إّن النبّي : ذأر 

 ، على مثال فَِعل ، وقال عبِيُد بن األْبرص : َذئِر واْجتََرأن ، يُقال منه : اْمرأةٌ قال أبو ُعبَيد : قال األصَمِعّي : أي نَفَْرَن ونََشْزَن 

م  يريريريريريريريريريريريريريريريريم أَنريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ا أاتين عريريريريريريريريريريريريريريريرين متريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  ملريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
وا  بريريريريريريريري  غضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر  َوتريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريامريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ ر وا لريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ  َذئريريريريريريريريِ

  
 أَنِفُوا ِمن ذلك. يَعني : نَفَروا ِمن ذلك وأَْنكروه. ويُقال :

 : الذّائِر ثَعلب ، عن ابن األْعرابّي :
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ائرو الَغْضبان.  ائِر  و : اللريَّف ور.  الذَّ  األِنف. : الذَّ
« بأَْنفها ذاَرت»، إذا ساء ُخلُقها ، وكذلك المرأة إذا نََشَزت ، قال الُحَطْيئة :  ُمَذائِر الناقةُ ، على فاعلت ، فهي ذاَءَرت أبو ُعبَيد :

 من هذا ُمَخفَّفة.

 التي تَرأَم بأَْنفها وال يَْصُدق ُحبُّها. ، وهي ُمَذائِر قال : وقال األصمعّي : ناقةٌ 

 ، إذا اْغتاظ على َعدّوه واْستَعَّد لُمواثَبته. َذئِر وقال اللَّْيُث :

 ، أَي أَْلجأتُه. أَذأَْرتُهوقال : 

شته وأَْولَْعتَه به ، أَذأَرتُ  وقال غيُره :  به. فَذئِر الرجل بفالن ، إذا حرَّ

يَارُ وقلت : : ذير  ها لئاّل يَؤثِّر فيها الذِّ ُد به أَْخاَلُف الناقة ذاِت اللَّبن ، إذا أَراُدوا َصرَّ ْطب الذي تُضمَّ  ، َغير َمْهموز ، هو البَعَر الرَّ

رار.  الّصِ

يار الراعي أَْخالفها ، إذا لَطَّخها َذيَّرَ  وقد  .بالذِّ

 وَميّادة كانت أُّمه :وقال أَبو َصْفوان األَسدّي يَْهُجو ابن َميّادة ، 

يت  اَدأب الريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريّ ن مريريريريريريريريريَ َك  بريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ي عريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريَْ

  
ا  اهبريريريريريريريريريريري  ّه ِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريون  ِذ را  ال حيريريريريريريريريريريري َ

  

هريريريريريريريا لريريريريِ لريريريريريريريْه عريريريريلريريريريهريريريريريريريا الريريريريَفصريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريَل بريريريريرِجريريريريْ   ذا َُّبريريريريَ

  
ا  اهبريريريريريريري  لريريريريريريريَ تريريريريريرينْي عريريريريريري  لريريريريريريَ مريريريريريريْ روج الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َ ا مريريريريريرين فريريريريريري   بريريريريريريريَ

  
 أَراد بعُنَابها : بَْظَرها.

رقين الذي يُْخلَط بالتُّ  ى قَبل الَخْلِط ُخثّةً ، فإذا ُخِلط فهووقال اللَّْيُث : الّسِ ، فإذا ُطِلي على أَطباء الناقِة ِلَكْيال  ِذيَرةٌ  راب يُسمَّ

 ، وأَنشد : ِذيَار يَْرَضعَها الفَصيُل فهو

ٌل  وكريريريريريريريريريريريٌة مسريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريِ َ ْ  وهريريريريريريريريريريريي َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   غريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريمريريريريريريريريَ خريريريريريريريريِ رَاَ  الريريريريريريريريذَِّ ر عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
 ، فَحدَّه. الَوْذرِ  ُرفع إليه َرُجل قال آلَخر : يا ْبَن شاّمةفي َحديث ُعثمان َرحمه هللا أَنّه : وذر 

 قال أَبو ُعبَيد : هي كلمةٌ َمْعناها القَْذف.

 تَُساّب بها. : الِقْطعَةُ من اللَّحم ، مثل الِفْدرة. وإنّما أَراد : يا بن شاّمة الَمَذاكير ، فَكنّى عنه ، وكانت العربُ  الَوْذَرةوقال : 

ْكبَان. اية ، ويا بن ُمْلقَى أَْرُحل الرُّ  وكذلك إذا قال له : يا بن ذات الرَّ

 ا القُلَف.، أَرادوا به الَوْذر وقال أَبو َزيد : في قولهم : يا بن شاّمة

 : بَْضع اللَّْحم. الَوْذرُ وقال : 

 ، إذا بََضعتها بَْضعاً. َوَذْرُت الَوْذَرةَ أَِذُرها َوْذراً  وقد

 : بَُظارة الَمْرأَة. الَوَذرةوأَبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي : الَوَذفة 

، وال َوَدْعتَه. وأَّما في  وَذْرتُه َذا ، وَدْع ذا ، وال يُقال : َذرْ  وأَْخبرني الُمنذرّي ، عن الَحَراني ، عن ابن الّسكيت : قال : يُقال :

 ويََدُعه. وال يُقال : يََذُره الحاضر فيُقال :
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 ، وال َواِدٌع ، ولكن يُقال : تََرْكتُه فأَنا تَاِرٌك. َواذرٌ 

ه في الحاضر واألْمر ، فإذا أََراُدوا الَمْصدر قالوا والِفْعل الماضي ، واْستَْعملت« يَذر»وقال اللَّْيُث : العرُب قد أَماتت الَمْصدر من 

 تَْركاً. َذْره :

 ، أَي َكثيرة ِقطع اللَّحم. الَوْذرِ  وثَريدة كثيرة

 أَي ِكْله إليَّ فإنِّي أَُجاِزيه وأَكفيك أَْمره. [11المدثر : ] ((11َذْرِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيدًا ))وقوله : 

 .أََذره ي أَخاف أَْن الوفي َحديث أُّمِ َزْرع : إنّ 

ّكيت : معناه :  ِصفَته وال أَْقَطعها من ُطولها. أََذر إنّي أَخاف أَن ال قال أَبو بكر : قال ابن الّسِ

 قال أَحمد بن ُعبَيد : َمْعناه : أَخاف أاَّل أَْقدر على فِراقه ألنَّ أَْوالدي منه واألْسباب التي بَينِي وبَْينه.

ْوَذةُ  العبَّاس ، عن ابن األْعرابّي :أَبو : روذ   : الذََّهاُب والَمجيء. الرَّ

 قلت : هكذا قْيد الحرف في نسخة مقيّدة بالذال. وأنا فيها واقف. ولعلّها : َرْوَدة ، من : َراَد ، يَُرود.

ِذيّ  قال اللَّْيُث :: رذي  ً  الرَّ  ، وقد َرِذَي يَْرَذى َرَذاَوةً  ، والِفْعلُ  َرِذيّة ؛ واألُْنثَى : الَمتُروك الهاِلُك من اإلبِل الذي ال يَْستطيع بََراحا

 .أَْرَذْيتُه

 .َرِذيَّا في َحديث يُونُس : فَقَاءه الُحوتُ و

ِذيّ  ثَْعلب ، عن ابن األَعرابِّي : ِعيُف ِمن ُكّل َشيٍء ؛ قال لَبِيد : : الرَّ  الضَّ

ة   ل  َرِذيريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريرياب كريريريريريريريريريريريريريري   أَيْوي    اأَلطريريريريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريريا  َ امريريريريريريريري  ة قريريريريريريريرياِلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َأهريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريِ ل  الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
ض سائِلةً.  أَْرذاها أَراد : ُكلَّ امرأَة  ، فعيلة بمعنى مفعولة. َرِذيةوالُجوع تَتَعرَّ

 : التي قد َهَزلها الُجوع والسُّالل. الُمْرَذاةُ و

 والسُّاَلُل : داٌء باِطٌن ُمالِزٌم للَجسد ال يََزال يَُسلّه فيُِذيبُه.

 [الذال والَّلمابب ]

 (وايء)ذ ل 
 ، ذال ، ذأل ، وذل ، الذ. (اذلولى)ذال 

 ، إذا أَْسرع مخافَة أَن يَفُوتَه َشيٌء. اَذلَْولَى أَبو العبّاس ، عن ابِن األعرابّي :(: اذلولىـ ) ذال

 ، أَي اْنَكسر قَْلبِي. اْذلَْولَْيتو

 ، وتََذْعلَْبُت تََذْعلُباً ، وهما اْنِطالٌق في اْستِْخفَاء. اذلَْولَْيت اْذِلياَلءً  أَبو ُعبَيد ، عن أَبي َزيد : يُقال :

 َذَكُره ، إذا قَام ُمْستَْرخياً. اْذلَْولَى وقال أَبو مالٍك َعْمرو بُن ِكْركَرة :

 فََذهب : إذا َولَّى ُمتقَاِذفاً. اْذلَْولَىو
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 ، إذا كاَن يَْضَطِرب. ُمْذلُول وِرَشاءٌ 

 فالٌن ، إذا تََواَضع. تََذلَّى ل ابن األَْعرابّي :وقا

مات ، فقُلبت أْخراهن ياًء ، كما قالُوا : تََظنَّى ، وأصله تََظنَّن.  قلُت : وأَْصله : تَذَلّل ، فكثُرت الالَّ

 أَخبرني الُمنذِرّي عن ابن األعرابّي أَنه أَنشده لُشْقران السُّالِمّي ، من قُضاعة :

ن األ ْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ رَاِديريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه ارْكريريريريريريريريريريريريريريريريَ ر قريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِع   انريريريريريريريريريريريريريريريِ وَّأِب َأو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْزُِ والريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريري    َّريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

يريريريريريريريريريريريريا   ْولريريريريريريريريريريريريِ ْذلريريريريريريريريريريريريَ رى األ ريريريريريريريريريريريريْ ََع مريريريريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريَ

  
َل    ا ريريريريريريريريريريادِِع   س الريريريريريريريريريريَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : قَراديُد األرض : ِغلَُظها.

ْعَب.اْخَدْعه بالحّقِ حتى يَِذّل ، اْرَكب به  : الذي قد ذّل واْنقاد. يقول : الُمْذلَولىو  األْمَر الصَّ

ت تَِذيُل َذْيالً  الجاِريةُ في ِمْشيَتها ذالت يُقال :: ذيل   على األْرض. أَْذيالها ، إذا ماَسْت وَجرَّ

 النَّاقةُ بَذنَبِها ، إذا نََشَرتْه على فَِخَذْيها ؛ وقال َطَرفةُ يَِصُف ناقَةً : َذالَتو

س   بريريريريريريريريِ يريريريريريريريري أب   ريريريريريريريريَْ ه َولريريريريريريريريِ ه كريريريريريريريريمريريريريريريريريا َذالريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريَذالريريريريريريريريَ

  
َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ل  مريريريريريريريري  حريريريريريريريريْ ا أَْذَ َل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِي َرهبريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريري 

  
له. تَْذيِيالً  فاُلٌن ثَْوبَه َذيَّلو  ، إذا َطوَّ

 ؛ وأَنَشد : ُمَذيَّلٌ  وثَْوبٌ 

   َعَذاَرى َدَوار  يف م اَلء  م َذيَِّل  
 ؛ قال ُكثَيِّر : َذْيلَه أََطالفالٌن ثَْوبَه أَيضاً ، إذا  أََذال ويقال :

ةٌ  يلريريريريريريَ  على ابن َأيب العريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريي ِدالٌص مَسصريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْرَدهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَأَذاهلريريريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
اَد امل  َأجريريريريريريريريريَ

  
 : الُمهان. الُمَذال أَبو ُعبَيد :

 فالٌن فََرسه ، إِذا أََهانه. أَذال وقد

 .ُمَذالة ويُقال لألَمة الُمهانة :

 .َذائِلة ، واألُنثى : ذائِل كان َطِويالً َطِويَل الذَّنَب ، فإن كان الفََرُس قَِصيراً َوَذنَبه طويالً قالوا :، إذا  َذيَّالٌ  أَبو ُعبَيد : فرسٌ 

 الذَّنب ، فيذُكرون الذَّنَب. َذيَّال وقالوا :

 اإلَزاِر ِمن الرَداء ، وهو ما أُْسبِل منه فأََصاب األْرَض. َذْيلُ  : الذَّْيل وقال اللَّْيُث :

 الَمْرأَة ، لُكّل ثَْوٍب تَْلبَسه إذا َجّرتْه على األْرض ِمن َخْلفها. َذْيلو

يح : ما َجّرته على َوْجه األْرض من التَُّراب والقَتَام. َذْيلُ و  الّرِ

 .أَْذيَال ، وربَّما قالوا : ذُيُول والَجْمُع في ذلك ُكلِّه :

 أَيضاً. َذْيلٌ  ويُقال لَذنب الفََرس إذا طال :

 الَمْرأَة : ما َوقع على األرض ِمن ثَْوبها ِمن نَواِحيه ُكلِّها. َذْيلُ  وَشِمٌر ، عن خالد بن َجْنبَة ، قال :

ُجل  ، فإْن كان طويَل الثَّوب ، فذلك اإلْرقَال في القَِميص َذْيالً  قال : وال نَْدُعو للرَّ
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ْرأأب َأو ِقَلاعها ،  ذا الذَّيلو واجل بَّة ، 
َ
 أَْرَ ْته. يف ِدرْع امل

ئُْب : الذأاََلن أَبو ُعبَيد ، عن األْصَمعّي :: ذأَل  ي الذِّ  .ذَُؤالة ِمن المشي : الَخِفيُف ، وبه ُسّمِ

 .أَْذأَل ، فأَنا َذأَْلت ويُقال منه :

 : السُّْرَعة. الذَّأاَلنو: َعْدٌو ُمتَقَاِرٌب.  الذَّأاََلن ثَْعلَب ، عن اْبن األْعرابّي :

ياِدّي أَنه قال :وَرَوى أَبو   : السَِّريُع من ُكّل َشيء. الذَُّؤول العبَّاس الثُّماِلّي عن الّزِ

 : َمْشي الذي كأَنَّه يَْبغي في َمْشيِه ، ِمن النََّشاط. الذَّأاَلن وقال األصمعّي :

ئُْب ، ال يَْنَصِرف. ذَُؤالة وقال اللَّْيُث :  ، اسٌم َمْعِرفة : الذِّ

َجال والنَِّساء. بَاع بأَسماء معاِرَف ، يُْجُرونها ُمْجرى أسَماء الّرِ ة الّسِ ت العََرُب عامَّ  قال : وقد َسمَّ

 ، بهمزة واحدة ، يُقال هو اْبن آَوى. الَذأاَْلنوقال : 

 .نذُْؤالَ  ويُقال : .ِذئاَْلن : ذَُؤالة قال : وَجْمع

ْلُت ذاالً  . وقدذَُوْيلة : َحْرف ِهَجاء ، وتَْصغيرها : الذَّالوقال :   .َذوَّ

 .َوَذلَةٌ  خاِدمٌ  الَخِفيفَةُ من النَّاس واإلبل وَغْيرها ؛ يُقال : : الَوَذلَة أَبو الَهْيثم : قال اْبن بُُزْرَج :: وذل 

ِشيقة.ِمن النَِّساء : النَِّشيطةُ ا الَوَذلَةُ  قال أَبو َزْيد :  لرَّ

ة ، وَجْمعُها : الَوِذيلة أَبو ُعبَْيد :  .َوذيل : قِْطعَةٌ ِمن الِفضَّ

 : قِْطعةٌ ِمن شحم السَّنَام واألَْلية ، وأَنشد : الَوِذيلة ثَْعلَب ، عن ابن األْعرابّي :

يريريريريريريريريريريري ِ  خريريريريريريريريريريريِ
َ

رَّأب املريريريريريريريريريريري وب اَّريريريريريريريريريريري  ْل يف َدجريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريري ِ   ن األطريريريريريريريريريريريِ ي مريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريٌة َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َوِذيريريريريريريريريريريريْ

  
ِة ، عن أَبي َعْمرو. والدُجوب : الُجواِلق. الَوِذيلةوقال :   : السَّبِيكِة ِمن الِفضَّ

 ، وأَصله بَوَصائِله. بَِوَذائِله وقي َحديث َعْمرو : فما ِزْلت أَُرّم أَْمَرك

ة. بالَوَذائل يَْعني  : َسبائك الِفضَّ

 ، في لُغة َطيِّىء. الَوِذيلَةُ  وقال أَبو َزيد : يُقال ِللمْرآة :

 .ليَاذاً و يَلُوذ لَْوذاً  به اَلذ وقال اللَّْيُث : يُقال :: لوذ 

 .ُماَلِوذ ، فهو« اَلَوذَ »فهو َمْصدر  اللَِّواذ قال : وأَّما

اء في قول هللا   الحديُث : هذا بذا ، ويَْستَتر ذا بَذا ، ومنه يَلُوذ : [63النور : ] (يَ َتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلواذاً ) : عزوجلوقال الفَرَّ

 أي يَْستَتِر به الهاِلكون. ، «به الُهاّلك يَلُوذ»

 ، كما تقول : قُمت ِليَاذاً  بهِ  لذتُ  لقُلت :« لُْذت»ولو كانت مصدراً ل  .«الَوْذت»ألنَّها مصدر  ِلواذاً  وإنما قال تعالى :
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 يال . ليه ِقَياما  ، وقاوْمت ك ِقَواما  َطوِ 
 الِخاَلف ، أَي يُخالفون ِخاَلفاً.« : اللِّواذ»وقال الّزّجاج : َمْعنى 

يت : َخْيُر بَني فاَُلنٍ  ّكِ  ، أَي ال يَجيء إاّل بَعد َكّد ، وأَْنَشد للقَُطاِمّي : ُماَلِوذٌ  وقال اْبن الّسِ

ى و  مريريريَ ِه اَّريريريِ ْن َرعريريريريريريريَ رَّهريريريريريريريا َأْن مل تريريريَكريريري   مريريريريريريريا ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريري   و   رِ مل تريريريريريريريَ ريريريريريريريْ اَلِوَذ مريريريريريريرين ِبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ْتَ املريريريريريريري  ا ريريريريريريريَ

  
اح : ِرمَّ  وقال الّطِ

رّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريَأّن أ َوارَه  ن مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ اَلِوذ  مريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِذيريريريريريريريري   ِدمريريريريريريريرياَغ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِّ وهريريريريريريريريو جريريريريريريريريَ  وع     يريريريريريريريري 

  
 ، يَْعني بَقَر الَوْحش ، أَي تَلجأَ إلى ُكنَِّسها. ياُلوذ

 . يُريد : أَو قَُرابَتُها.ِلَواذُها أَبو َزْيد : يُقال : لي ِعْشرون ِمن اإلبِل أَو

يار أاََلذ ويُقال :  بالدَّار ، إذا أََحاط بها. يُِليذ ، والطَِّريُق : إاَلَذةً  الطَِّريُق بالّدِ

 الّداُر بالطَّريق ، إذا أَحاَطْت به. أاَلذتو

 بهم ، وهي ، الُمَداورة من َحْيثما كان. أَلَْذتُ وبالقَْوِم ،  لُْذتُ و

 ، وهو ِحْضن الَجبَل وما يُِطيف به. لَْوذٌ  ، واحُدها : األلَواذُ  يد ، عن األْصَمعّي :أَبو ُعبَ 

ذو،  الالذة وقال اللَّْيُث : يه العرُب والعََجُم : الالَّ ين ، تَُسّمِ َذة : ثِياٌب من َحِريٍر يُْنَسج بالّصِ  .الالَّ

 كذا.كذا ، أَي بِناِحية  بِلَْوذانِ وكذا ،  بِلَْوذ ويُقال : هو

 قال اْبُن أَْحَمر :

هريريريريريريريريريريا ْرفريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريِ ْوَذاَن مريريريريريريريريريريِ ه لريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريَأّن َوقريريريريريريريريريريريْ

  
َت    ه تريريريريريريريريِ عريريريريريريريري  ا أبَِدمي  َوقريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ ق  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 [ابب الذال والنون]

 (وايء)ذ ن 
 [.مستعملة]أذن ، ذان ، ذأن : 

اء وَغْيُره :: أَذن   .آَذان ، ُمثقّلة ُمَؤنَّثة ، وَجْمعُها : األُذُن قال الفَرَّ

يت : َرُجلٌ وقال  ّكِ  .األُذُنَين : َعِظيم أَُذانِيّ  ابن الّسِ

 .آَذنُ  ، َمْمُدود ، وَكْبشٌ  أَْذناء ويُقال : نَْعجة

ً  أََذْنتُ و ً  فالنا  .أُذُنَه ، إذا َضَرْبت َمأذُون ، فهو أَْذنا

 : اسم َمِلك من ُملُوك اليَمن. أَُذْينَةو

ّجاج في قوله تعالى :  اء يَْقَرُؤون :  [62 التوبة :] (َويَ ُقوُلوَن ُهَو ُأُذن  ُقْل ُأُذُن َخْْيٍ َلُكمْ )وقال الزَّ ُقْل ُأُذُن َخْْيٍ ): أْكثَُر القُرَّ
 ألنّه ويقول : َمتى بَلغه َشيٌء َحلَْفُت له فيَْقبَل منِّي ، وسلمعليههللاصلىأّن ِمن الُمنَافِقين َمن كان يَِعيُب النبيَّ  وتفسيُره : .(َلُكمْ 

 .أَذُنٌ 
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أَي ما يَسمع يُنّزله هللا  [62التوبة : ] (يُ ْؤِمُن اِبلِل َويُ ْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِننيَ )َشّرٍ ، ثم بَيَّن فقال :  أُذُن َخْيٍر ال أُذُن فأَْعلَم هللا تعالى أنّه

 عليه
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ربونه به.و   ي َص ِّق به وي ص ِّق املؤملني فيما خي 
 .«ِلنَبِّيٍ يَتَغَنَّى بالقُْرآن كأََذنهِ   ِلشْيءٍ هللاُ  أَِذنَ  ما»في الَحِديث : و

 قال أَبو ُعبَيد : يَْعني : ما اْستمع هللا لشيء َكاْستماعه لنبّيٍ يَتَغَنَّى بالقُرآن.

 له ، إذا اْستََمْعَت له ؛ قال َعِدّي : آَذنُ  للّشيء أَِذْنتُ  يقال :

َ َدْن  َل بريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ  أَيريريريريريريريريريريريُّ

  
اع   ي يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ  أََذْن و  نَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِّ

  
ً  لفالٍن في أَْمر كذا وكذا أَِذْنتُ  ويقال :  ، بكسر الَهْمَزة وَجْزم الذال. إْذنا

ً  استأْذْنتُ و ً  فالنا  .اْستِئَْذانا

 (.فآِذنوا)وقُرىء  [.279البقرة : ] (َوَرُسوِلهِ فَْأَذنُوا ِبَْرٍب ِمَن هللِا )وأَما قولُه تعالى : 

با أَنّه َحْرٌب. (فآِذنوا)فمن قرأَ   كان َمعناه : فَأَْعِلُموا كلَّ َمْن لم يَتُْرك الّرِ

ً  بكذا وكذا ، آَذْنتُه يُقال : قد  ، إذا َعِلم. يَأَْذن به أَِذنَ  ، إذا أَْعلَْمته ؛ وقد أُوِذنه إيذانا

 فَالَمْعنَى : فَأَْنِصتُوا. فَأَْذنُوا وَمن قرأَ 

 أَي إْعالٌم. [3التوبة : ] (َوَأذان  ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه ِإىَل النَّاسِ )وقولُه َعّز وَجّل 

ً  يُقال : ً و آَذْنتُه أُوِذنه إيذانا  ، وهو الَمْصدر الحقيقّي. اإليذان اْسٌم يَقوم ُمقام : فاألذان .أَذانا

 وإذ َعِلَم َربُُّكْم. معناه : [.7إبراهيم : ] ( َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُتْ َْلَزِيَدنَُّكمْ َوِإذْ ):  عزوجلوقال 

 للصَّالةِ : إْعاَلٌم بها وبَِوْقتِها. األذانُ و

 أَيضاً. األذان : مثل األَِذينو

هاهنا ال يكون إال من هللا َعزَّ  اإلْذنُ وَمعناه : بِِعلم هللا ،  [102رة : البق] (َوما ُهْم ِبضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِِْذِن هللاِ )وقوله : 

حر وما شاكلَه.  وَجلَّ ، ألن هللا ال يَأْمر بالفحشاء ِمن الّسِ

 .أُذُن الِكيَزان : ُعَراها ؛ واحدها : آذانُ و

 أَي بأَْمِره.،  بإذنه ، أَي فعْلتُه بِعْلمه. ويكون بإِْذنه ويُقال : فَعَْلُت كذا وكذا

ً  أَذَّْنتُ  وأَخبرني الُمْنذرّي : عن أَبي العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال : ً  فالنا  ، أَي َرَدْدتُه. تأَذينا

 قال : وهذا َحرف َغريب.

 .أََذنَةٌ  : التِّْبُن ، واحدته : األََذنُ وقال : 

 ِديَدةً ، أَي َشْهَوةً َشِديَدةً.شَ  أََذنَةً  وقال ابن ُشَمْيل : يقال : هذه بَقلة تَجد بها اإلبِلُ 

 بِإِرسال إبِله ، أَي تََكلََّم به. أَذَّنَ و

نُواو لَها. أَذِّ لَها : أَي أَْرِسلُوا أَوَّ  عنِّي أَوَّ

 عليه للّصالة. يُؤذَّن : المْوِضُع الذي اْلِمئَْذنةُ و

 ِفْعل.ألْفعَلَّن َكذا وكذا ، يُراُد به إيجاب ال تأَذَّْنتُ  وقال اللَّْيُث :
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 .اْلُمْؤَذنَةو،  اْلِمئَْذنة وقال أَبو َزيد : يُقال للمنَارة :

 ، أَي طامعاً. أُذُنَْيهِ  ثَعلب ، عن ابن األعرابّي ، يُقال : جاء فالٌن ناشراً 

 ً  ، أَي ُمتَغَافِالً. أُذُنَْيهِ  ووجدُت فالناً البِسا

 : ِصغار اإلبل والغَنَم. األَذنَةُ  وقال ابن ُشَمْيل :

 ، لصغَره. أََذنَة وَورق الشَّجر ، يقال له :

 ِلحديث فالٍن ، أَي اْشتََهْيتُه. أَِذْنتُ  قال ابن ُشَميل :

 لرائحة الطَّعام ، أَي اْشتََهْيتُه. أَِذْنتُ و

 له ، أَي ال َشْهَوةَ ِلِريِحه. أََذنَةٌ  وهذا طعاٌم ال

 ، إذا َعِلم. أَِذَن يَأْذن ، أَي فَاْعلَُموا : [279 البقرة :] (فَْأَذنُوا ِبَْرٍب ِمَن هللاِ )وقوله : 

 أَراد : أَْعِلموا َمْن َوراَءكم بالَحرب. (فآِذنُوا)ومن قَرأَ : 

َك ما ِمنَّا ِمْن َشِهيدٍ )ومنه قوله تعالى :   ، أَي أَْعلَْمنَاك. [47السجدة : ] (قاُلوا آَذَّنَّ

 ، أَي أَْعلْمتُُكم ما يَْنِزُل َعلَّي من الَوْحي. [109 األنبياء :] (فَ ُقْل آَذنْ ُتُكْم َعلى َسواءٍ )

 .اإليذان ، أَي إْعاَلم ، وهو [3التوبة : ] (َوَأذان  ِمَن هللِا َوَرُسوِلهِ )

 ؛ قال َجرير : األِذين : اإليذانو

را  هريريريريريريريل  عريريريريَ اعريريريرير َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
َ
ن امل كريريريريون مريريريريِ لريريريريِ  متريريريريَْ

  
َ ى األذان أَِذيريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريري  ون لريريريريريريريريريريَ  َأو َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
نُ   : اْلُمْعِلم بأَْوقات الّصالة. اْلُمَؤذِّ

 ، أَي بِعْلمه. [102البقرة : ] (َوما ُهْم ِبضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِِْذِن هللاِ )

 ، أَي بِعْلمه. [100يونس : ] (ْذِن هللاِ َوما كاَن لِنَ ْفٍس َأْن تُ ْؤِمَن ِإالَّ ِبِِ )

 ويُقال : بتوفيق هللِا.

، كما « تأَذن»من قولك « تَفَعّلْ »، أَي أَْعلَم ، وهو واقع مثل تََوّعد. ويجوز أَن يكون  [166األعراف : ] (َوِإْذ َتََذََّن رَبُّكَ )

 يُقال : تعلّم ، بَمْعنى اْعلَْم.

 أَي ناَدى ُمنَاٍد. [70يوسف : ] (ُمَؤذِ ن  ُثَُ َأذََّن )

 لما يُقال له ، أَي يَْستَمع فيَْقبَل. يَأَْذن أَي [62التوبة : ] (ُهَو ُأُذن  )وقوله : 

 .أُذُن أََرادوا أَنه َمتَى بَلَغه عنّا أَنا تناولناهُ بُسوء أَْنَكْرنا ذلك وَحلَفنا عليه ، فَيْقبل ذلك ألنّه (ُهَو ُأُذن  )قلُت : قوله 

 .أُذُن ويُقال : السُّْلطان



5176 

 

ا) ي [2اإلنشقاق : ] (َوَأِذَنْت ِلَرِبِ  ً  ، أَي َسِمعت َسْمع طاعٍة وقَبُول ، وبه ُسّمِ  .اإلْذُن إْذنا

 وَذابَه ، أَي عابَه. َذانَهون األعرابّي : َذاَمه ثَعلب ، عن اب: ذين 
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يت : َسِمْعُت أَبَا َعْمٍرو يقول : هو الذَّْيم والذَّام  ّكِ  والذَّاُب ، بَمْعنًى واحد. الذَّانووقال ابُن الّسِ

 قال : وقال قيُس بن الخَطيم األْنصارّي :

ولريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريَة مريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريِ  َرَدْداَن الريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريا وهبريريريريريريريريريريريريريريريريريا ذَ   لريريريريريريريريريريريريريريريريري  اهبريريريريريريريريريريريريريريريريريا أَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اَنريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال ِكنَاٌز الَجْرِمّي :

ا     هبا أَفريل ها وهبا ذاهب 
أَسمر اللَّون ُمَدْملٌَك ، له َوَرق الِزق به ، وهو طويٌل مثل الطُّْرثُوث ، تَِمهٌ ال َطْعَم  : الذُّْؤنُون ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: ذأَن 

 الغنم ، يَْنبُت في ُسهول األْرض.له ، ليس بُحْلٍو وال ُمّر ، ال يَأُْكله إال 

 ال ِرْمَث له ، وُطْرثُوث ال أَْرَطاة. ذُْؤنُون والعرُب تقول :

ال ِرْمَث لها ، وَطراثيث ال أَْرَطى ، أَي قد  َذآنِين يُقال هذا للقوم إذا كانت لهم نَْجدة وفَْضل فهلكوا وتغيَّرت حالُهم ، فيُقال :

 بَِقيّة.اْستُْؤِصلوا فلم تَْبَق لهم 

 ؟.يقول : اتَّبِْعني وال أَتَّبِعك الذُّْؤنُون في َحديث ُحَذيفة ، قيل له : كيف تَْصنع إذا أَتاك من الناس ِمثْل الَوتِد أَو ِمثْلو

ر ، ربّما تأْكله األعراب. َشبَّهه الذُّْؤنُون ، وهو يَْدُعو المشايخ  ِلِصغَره وَحَداثة سنه بالذُّْؤنُون : نَْبٌت طويٌل َضِعيٌف له رأْس ُمَدوَّ

 إلى اتِّباعه.

 [ابب الذال والفاء]

 (وايء)ذ ف 
 [.مستعمالن]ذأف ، وذف : 

ئْفَانُ  قال اللَّْيُث :: ذاف  ً  : السمُّ الذي الذِّ  .يَْذأَف َذأْفا

 : ُسْرعةُ الموت ، األلف َهمزة ساكنة. الذَّأْفُ و

 ، كلّه الّسّم. الذَُّؤافو، بكسر الذال وفتحها ،  الذّْيفان أَبو ُعبَيد :

يت : يُقال : ّكِ جٍ ؛ وأَْنشد : َذاَف يَذُوف ابن الّسِ  ، وهي ِمْشيَةٌ في تقاُرٍب وتَفَحُّ

 ذاف وا كما كان وا يذوف ون من قريْبل و   
 ، إذا كان ُمْجِهزاً بُسْرعة. ذَُؤافٌ  ويُقال : َمْوتٌ 

 ، والَوَذَرةُ : بَُظاَرةُ الَمْرأَة. الَوَذفَةُ  بّي :ثَعلب ، عن ابن األَْعرا: وذف 

بَْير حتى َدخل على أَْسماء. يَتََوذَّفُ  ُرِوي أَن الحّجاج قامو  بمّكة في ِسْبتَْين له بعد قَتْله اْبَن الزُّ

 التَّبْختُر. : التََّوذُّف قال أَبو ُعبَيدة : قال أَبو َعْمرو :

 : اإلسراع ؛ وقال بِْشُر بُن أَبي خازم : التّوذّف وكان أَبو ُعبَيدة يقول :

ا َ   لريريريريريريريّرمسريريريريريريرياِل كريريريريريريريَأَنريريريريريريريّ جريريريريريريريائريريريريريريريِ ي الريريريريريريريلريريريريريريريَّ عريريريريريريريْ ريريريريريريريِ  يريريريريريريريري 

  
َوّذف    يريريريريريريريريريرياَد تريريريريريريريريريريريَ م واجلريريريريريريريريريريِ رائريريريريريريريريريريِ ر  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
 أَراد : يُْعِطي الِجيَاَد.
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 [ابب الذال والباء]

 (وايء)ذ ب 
 باذ.ـ  بذأـ  ذيبـ  ذأَبـ  ذابـ  ذبي

 .ذُْبيان َعِلْمتُنِي َسِمْعت فيه شيئاً من ثِقٍَة غير هذه القَبِيلة التي يُقال لها :فما « َذبى»أَّما : ذبى 

 ، بالكسر. ِذْبيَان قال أَبو ُعبَيدة : قال اْبُن الَكْلبِّي : كان أَبي يَقُول :

 .ذُْبيان قال : وغيُره يقول :

 ، وال أَدري ما ِصّحته. َذبَّتوَشفَتُه ،  َذبَتْ و؛  َذبَىووذكر لي بعُض الَمشايخ أَنه يُقال : َذبَّ الغَِديُر ، 

 : العََسُل الذي خلِّص ِمن َشْمعه. الذَّْوبُ  قال اللَّْيُث :: ذوب 

 .َذاَب يَذُوب : َمْصدر : الذََّوبَانو

 أَي َحَصل.عليه الماُل ،  ذابَ  َسلمة ، عن الفَّراء :

ُجُل ، إذا َحُمق بعد َعقل. ذابو  الرَّ

 ، أَي َحْمقَةٌ. َذْوبَةٌ  وَظَهرت فيه

 ، وهو العََسل. الذَّْوب : إذا دام على أَْكل ذابَ و

 وقال أَبو الَهْيثم في قول بِْشر بِن أَبي خازم :

ْه و  لريريريريريريريَ ْ ِر  ذ غريريريَ ْ ِر مل تريريريريريريريَ لريريريتريريريم كريريريريريريريذاِ  الريريري ريريريريريريريِ  كريريري 

  
هريريريريريريريريريرياأَ   ِذيريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريري  ومريريريريريريريريريرية  أَُ تريريريريريريريريريري  ْذمريريريريريريريريريري  ا مريريريريريريريريريريَ زهلريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريري 

  
 في يَِدي ، أَي ما بَِقي. ذاب ، أَي تُْبقيها ، من قولك : ما تُِذيبها قال :

 : تُْنِهبُها. تُِذيبها وقال غيُره :

ها ؛ وقال الراجز : ذابَتو  الشَّْمُس ، إذا اْشتَدَّ َحرُّ

 ذاَب للّةْمس ل َعاٌب فريَلزْل و   
 وقال :

ا رَاهتريريريريريريريِ ى صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريَ س اتريريريريَّ ريريريَ مريريريْ ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ذا ذابريريريريريريريَ

  
ِل   بريريريريريريريريِ عريريريريريريريريْ ر ريريريريريريريرية مريريريريريريريري  وِع الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْربريريريريريريريري  لريريريريريريريريان مريريريريريريريريَ  أبَفريريريريريريريريْ

  
ْبُد حين يُجعل في البُْرمة ِليُْطبَخ َسْمناً فهو الثُّْفل ، فإذا َخلص اللَّبن من  اإلْذَوابةو اإلْذَوابُ  أَبو ُعبَيد : عن أَبي َزيد ، قال : الزَّ

 فذلك اللَّبن اإلثْر. والثفل : الذي يكون أَْسفََل اللبن هو الُخلُوص. وإن اْختلط اللَّبَُن قِيل : اْرتََجن.

 َحَدقَةُ فالٍن ، إذا َسالَْت. ذابَت ويُقال :

ابَةٌ  ويُقال : هاِجَرةٌ   : َشِديَدةُ الَحّرِ ؛ وقال الّشاعر : َذوَّ

رَّى و  ْن جريريريريريريَ مريريريريريريرياَء مريريريريريريِ لريريريريريريْ هريريريريريريرياظريريريريريريَ تريريريريريري  َريريريريريريريريْ َوار  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريَ

  
او   هريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  ة  ال أَقريريريريريريريريريريريريريِ َرأب  َذوَّابريريريريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريَ

  
َمن. َذُؤوبٌ  وناقَةٌ   : َسِمينَةٌ ولَْيست في غاية الّسِ

 ، إذا َسال ؛ وبَاذ ، إذا تََواَضع. ذابَ  أَبو َعمرو ، عن أَبيه :
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 : بَِقيَّةُ الَوبَر. الذّئْبَانُ  أَبو ُعبَيد ، عن الفَّراء ، قال :
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ئبَانُ  أَبو َعْمرو :قال   : الشَّعَر على ُعنُق البَِعير وِمْشفَره. الذِّ

ئْبَانَ  قال َشِمٌر : ال أَعِرف  إال في بَْيٍت لُكثَيِّر : الذِّ

ة َتِيريريريريريريريريريريَّ ْ اَل محريريريريريريريريريريِ واُّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ وٌف أَبجريريريريريريريريريريْ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريا  يريريريريريلريريريريري  لريريريريريِ لريريريريرييريريريريريريريل تريريريريريَ اِن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رِيريريريريريش بريريريريريريريِذيريريريريريبريريريريريريريَ  مريريريريريَ

  
 ويُْروى : السَّبيب.

 واحد.قال أَبُو ُعبَْيد : هو 

 وقال أَبو َوْجَزة :

اِء مسريريريريريريريريريريريريريريىّت  َي الريريريريريريريريريريريريريريرَّنريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ ع َأَنريريريريريريريريريريريريريريِْ َربريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اءِ   تريريريريريريريريريريَ اِن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريَ نْيَ ِذئريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ ى َونريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريَ

  
ئْب: ذأَب   .ذُْؤبَانو،  ِذئَابو،  أَْذُؤب ، َمْهموز في األصل ؛ والجمع الذِّ

ُجُل ، فهو أَْذأَب أَبو ُعبَيد ، عن أَبي َعْمرو :  فَِزع.، إذا  ُمْذئِبٌ  الرَّ

ً  َذأَْبتُ  وقال َغْيُره : ً  فاُلنا  [.18األعراف : ] (َمْذُؤماً َمْدُحوراً ) : عزوجل، وَذأَْمتُه َذأْماً ، إذا َحقَّْرتَه ؛ ومنه قوُل هللا  َذأْبا

يت ، قال : َذأَْمتُه  ّكِ  قَّْرتَه.، إذا َطَرْدتَه وحَ  َذأَْبتُهووأَْخبرني اْلُمْنِذرّي ، عن الَحّرانّي ، عن ابن الّسِ

 .«َذَمْمته»ِعْبتُه ، وهو أَكثر من  قال : وَسِمْعُت أَبا العَباس يَقُول : َذأَْمتُه :

ب ، على مثال فَْعل ، وال أُراه أُخذ إال من َذأْبٌ  أَبو ُعبَيد ، عن األصمِعّي ، يُقال : َغْربٌ  يح ، وهو اْختالفها ، فَشبَّه  تََذؤُّ الّرِ

 َحاةِ بها.اْختِالف البَِعير في الَمنْ 

ةً ؛ قال ذو  الُمتََذائِبةو،  الُمتَذئِّبة أَبو ُعبَيد : ةً ومن ها هنا َمرَّ ياح : التي تَِجيء من ها هنَا َمرَّ لة وُمتَفاعلة ، من الّرِ ، بوزن ُمتَفَعِّ

ّمة يَْذُكر ثَْوراً َوْحِشيّاً :  الرُّ

ر ه  هريريريريريريريريريريريِ ز ه َ ٌْد وي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ

  
َذ ب  الريريريريريرِّيريريريريريح والريريريريريوَ   َواس  واهِلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
لها ، وهو أَن يَْستَْخِفَي لها إذا َعَطفَها على غير َولدها ، ُمتََشبِّهاً لها بالسَّبُع  تََذاَّبو، النَّاقةَ ،  تََذأب أَبو ُعبَيد ، عن أَبي َزيد :

 لتَكون أَرأََم عليه ِمن ولَده الذي تَْعطف عليه.

ئْبَة قال : وقال األصمعّي : ْحل والسَّْرج والغَِبيط ، أَّي ذلك كان. الذِّ  : فْرجةُ ما بين َدفَّتَي الرَّ

 ، إذا ُجِعل له فُْرَجةٌ ؛ قال امرؤ القَيس : ُمَذأَّبٌ  ، وَغبِيطٌ  ُمَذأَّبٌ  وقَتَبٌ 

َ ى  َ ه  الريريريريريريريريلريريريريريريريريّ بريريريريريريريريَّ ِ  لريريريريريريريريَ ٌل كريريريريريريريريالريريريريريريريري ِّعريريريريريريريريْ فريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريه كريريريريريريريريَ

  
َذأَِّب  

 
يريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريري بريريريريريريريريريِ ارِك  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ     مسريريريريريريريريريَ

  
ئْبَةُ  وقال غيُره : من أَْدَواِء الخيل :  .الذِّ

، إذا أَصابه هذا الّداء ، ويُْنقَُب عنه بَحديدة في أَْصل أُذُنه فيُْستَْخَرج منه ُغَدٌد ِصغاٌر بِيٌض أَْصغر  َمْذُءوبٌ  الفََرُس ، فهو ذُئِبَ  وقد

 من لُّبِ الَجاَوْرس.

أْس ، هي الت ذَُؤابةُ  وقال أَبو َزْيد : ارة من الشَّعَر.الرَّ  ي أَحاطت بالّدوَّ
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 .ذَؤابةٌ  : له ُمَذأَّبٌ  وُغاَلمٌ 

 العَرب : الذي يَتََصْعلَكون ويَتلصَُّصون. ذُْؤبانُ وقال : 

 قوِمهم ، أَي أْشَرافُهم. ذَُؤابةُ  ويقال : هم

 النَّعل : الُمتعلِّق من القَبال. ذُؤابةُ و

 الّسيف : ِعالقةُ قائمه. ذُؤابةُ و

ُجلُ  َذُؤبو ً  : إذا َخبُث ، كأَنّه صار يَْذُؤب الرَّ  .ِذئْبا

ئْب النَّقَُد : صار اْستَْذأَبو ن ، إذا َعلَوا األَِعّزةَ. كالذِّ  ، يُْضرب مثالً للذُّالَّ

ئاب : َكثِيرةُ  َمْذأَبَةٌ  وأَْرض  أَْرض َمأَْسَدةٌ ، من األََسد. ، كقولهم : الذِّ

ئْبة : أََخَذتْه ْذُءوبٌ مَ  وقال اللَّْيُث : بِْرَذْونٌ   .الذِّ

ُجل الذي َوقَع الَمْذُءوب قال : ئْبُ  : الرَّ  في َغنمه. الذِّ

 : الفَزع. الَمْذُءوبو

ي َمْرَكبها : ما أَْحَسن ما  .َذأَْبتَه ويقال للَمْرأَة التي تَُسّوِ

ِرّماح :  وقال الّطِ

ت ه  كريريريريريريريريريريريريريريوك  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريريريريِ لُّ َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريريري 

  
ذَ   ن جريريريريريريريريريريريريريريريري  َوأٌب مريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه ِنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريريريريْ ُْ َذأَبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ا

  
 ، وتََذعَّبَتْه. تََذأَّبَتْه ويُقال للذي أَْفَزَعتْه الِجّن :

أْس. الذَُّؤابة اللَّْيُث :  : الشَّعَر الَمْضفُور ، من َشعر الرَّ

 الِعز والشَّرف. ذُؤابة ُكّلِ شيء : أَْعاله ، وكذلك ذَُؤابةو

ُدعابة وَدعائب ، ولكنّه لّما التقت َهْمَزتان بينهما أَلف ليّنة لَيَّنوا الهمزة األولى ، ِمثل  الذَّآئِب والقياس : .الذَّوائب وَجْمعها :

 فقَلبوها واواً استثقاالً اللتقاء َهمزتين في كلمة واحدة.

ُجل ، إذا أََصابه ذُئِب اْبُن بُُزْرَج : ئْبُ  الرَّ  .الذِّ

 الشيَء : َجَمْعتُه. َذأَْبتُ و

 ثِير.: الماُء الكَ  األْذيبو: ذيب 

اي : .أَْذيَبُ  أَبو ُعبَيد ، عن األْصمعي : َمرَّ فالٌن وله  أَْزيب ، يَْعني النََّشاط. قال : وأَْحِسبه يُقال بالزَّ

 األْرَض : َذمَّ َمْرَعاَها. بََذأَ  أَبو ُعبَيدة ، عن أَبي عمرو :: بذأ 

 ، مثال فعيلة ، ال َمْرَعى فيها. بَِذيئةٌ  وهي أَْرضٌ 

ُجلَ  بََذأْتُ  أَبو َزْيد :  ، إذا َذَمْمتَه. أَْبَذُؤه بَْذءاً  الرَّ

ُجَل ، إذا خاَصْمتَه. باذأَتُ و  الرَّ

 .«ُمْغِرقٌ  لَبَِذيءٌ  إنك ما َعِلْمت»قوله :  وقال َشِمٌر في تَْفسير

 الفاِحش السَّيِّىء القول. : البَِذيء قال :

 .أَْبِذيَاء ، من قَْوم بَِذيءٌ  وَرُجلٌ 
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 .بَِذىء يَْبَذأ بَْذءاً  . وبعُضهم يقول :بَذُؤ يَْبذُؤ بََذاءً  وقد
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 وقال أَبُو النَّْجم :

 َبَذاء و   فاليريْوُ  يريْوُ  تفاض ل  
ُجل ، إذا اْزُدِري. بُِذىء وقال اللَّْيُث :  الرَّ

 ؛ وأَنشد : البََذاءة : بَيِّن بَِذيٌ  ، وَرُجل بَذيئة واْمرأَة

َلها مل هَتَْجع   َهْذَر   الَبذي ِة لَيريْ
ً  بََذأَتْ  ويُقال :  ، إذا لم تَْقبَله ورأَت منه حاالً َكِرَهتْها. تَْبذُؤه بَذاءة َعْيني فالنا

 ونَِجاء. بَِذاء وقال الشَّْعبِي : إذا َعُظمت الَحْلقَةُ فإنّما هي

 ، وهي الُمفَاحشة. الُمبَاذاة : البَِذاء وقيل :

 الُمنَاجاة. . والنَِّجاء :ُمباذأَةو باَذأْتُه بَِذاءً  يقال :

 العَْين. تَْبَذُؤه ، إذا أُطِرَي لك وِعندك الّشيء ثم لم تره كذلك ، فإذا رأَْيتَه كما ُوصف لك ، قُْلَت : ما بَْذءاً  َعْيني بََذأْتُه أَبو َزيد :

ُجُل ، إذا اْفتَقَر ، باذ َسلمة ، عن الفَّراء :: بوذ   وبَذُؤ ، إذا ساء ُخلُقه. الرَّ

 ، إذا تَعَدَّى على الناس. باذ يَبُوذ بَْوذاً  ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :

 [ابب الذال وامليم]

 (وايء)ذ م 
 ذام ، ذأَم ، ذمى ، وذم ، مذي ، ومذ ، موذ ، ميذ.

ً  أَبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :: ذيم   ، إذا عابَه. ذاَمه يَِذيمه ذَْيما

 الّرُجَل : َجَزْيتُه. َذأَْمت قال أَبو ُعبَيد :: ذأم 

 ، أَكثر من َذممته. َذأَْمتهو: ِعْبتُه ،  َذأَْمته وقال ثَعلب :

 ، ودأَمته ، إذا َحقّرته وَخَزيته. َذأَْمته األْصمِعي :

 ، إذا َحقّرتَه وَذَمْمته. أَْذأَمه ، َذأَمتُه أَبو َزْيد :

 قال : َمْنِفيّاً. [17األعراف : ] (اْخُرْج ِمْنها َمْذُؤماً َمْدُحوراً )ته ، إذا َطَردتَه ؛ قال هللا تعالى : وَذأَيْ  َذأَمتُه اللِّحياني :

 : َمْطُروداً. (َمْدُحوراً ) و

 : بَِقيَّة النّْفس ؛ وقال أَبو ذَُؤيب : الذََّماء أَبو ُعبَيد :: ذمى 

ّن فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريارٌب  هريريريريريريريريريريري  وفريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريري  نَّ مسريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريأَبريريريريريريريريريريريَ َّ

  
ع    جريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريه َأو  رٌِك مريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريَذمريريريريريريريريريريريَ

  
ك. َذِمي يَْذَمى : قد الذَّماء قال : ويُقال ِمن  ، إذا تََحرَّ

 : الَحركة. الذََّماءو

 .َذَماءً  وقال َشِمٌر : يُقال : الضَّبُّ أَْطَوُل َشْيءٍ 
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ً  العَِليلُ  َذَمى أَبو نَْضر ، عن األْصمعّي :  .َذَماَءه ، إذا أَخذه النَّْزُع فطال عليه َعلَُز الَمْوت ، فيُقال : ما أَْطَولَ  يَْذِمي َذْميا

ُجل بُصنَانِه َذَمىوقال :  ً  الَحبَِشيُّ في أَْنف الرَّ  ، إذا آَذاه بذلك ؛ وأَنشد أَبو زيد : يَْذِمي ذَْميا
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يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ْذمريريريريريريريريريريريِ َة ال تريريريريريريريريريريريَ ونريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ    رِيريريريريريريريريريريريَح بريريريريريريريريريريريريَ

  
هِ   اجريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
  أبَْرَواِ  امل

  
يحُ  َذَمتْه قال أَبُو َزيد : ً  الّرِ  ، إذا قَتَلَتْه. تَْذِميه َذْميا

يُح ، إذا طارت إلى رأِْسه ، وأَنكر قوَل أَبي َزْيٍد. َذَمت وقال أَبُو مالك :  في أَْنِفه الّرِ

 وتَركه بَرَمِقه.، إذا أَْوقَذه  فَأَْذماه قال : ويُقال : َضَربه َضْربةً 

َل قَتْلَه ؛ وقال أُسامةُ الُهَذلّي : أَْذِمي ويُقال :  الّراِمي َرِميَّته ، إذا لم يُِصب الَمْقتََل فَيُعَّجِ

لريريريريريريريه  بريريريريريريْ اِء قريريريريريريريَ َ
ى عريريريريريريلريريريريريريى املريريريريريريري  َأانَب وقريريريريريريري  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َة راصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريَّ ي الريريريريريريريريّرمريريريريريريريريِ ْذمريريريريريريريريِ ِ ر  ال يريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ  أ قريريريريريريريريريَ

  
 أَناَب ، يَعني الِحمار أَتى الماَء.

 : وقال آَخرُ 

لريريريريريريريرية  و  عريريريريريريريريْ ا بريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريّ َه ُّيريريريريريريريري   ا ريريريريريريريرييريريريريريريريريِل مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريْ

  
عريريريريريريريريريْ  دِ و   ىت غريريريريريريريريريت  قريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريان أَْذمريريريريريريريريرياه فريريريريريريريريريَ

  
 .َذَمى يَْذِميوَ ، والقََديَان : اإلسراُع ؛ يقال : قََدى يَْقِدي ،  الذَّميَان أَبو ُعبَيد ، عن الفَّراء ، قال :

يُح الُمْنتِنَة ، َمقْ  الذََّمى وقال اْبُن األْنبَارّي :  ُصوٌر يُْكتَُب بالياء.: الّرِ

ً  ريُح الِجيفَِة ، َذَمتْهُ وَ   .تَْذِميه َذْميا

 : َضْرٌب من المْشيِ ، أَو الّسْيِر. الذََّماءُ وقال : 

 ، َمْمُدود. َذَمى يَْذِمي َذماءً  يُقال :

 قال ِخَداش بُن ُزَهير :

م  تريريريريريريريري  مريريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ ن كريريريريريريريريَ رب  َأهريريريريريريريريل  َوجّ  مريريريريريريريريَ خريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري 

  
ور  و   بريريريريريريريريريريريري  ن أملَّ هبريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  ي مريريريريريريريريريريريريَ ْذمريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِريح الِجيفة ، إذا أََخَذت بِنَفَسه. َذَماء هذا ِمن

 وقال البَِعيُث :

وَنريريريريريريريا ى يف أ نريريريريري  ه َذمريريريريريَ تريريريريريريريْ   ذا الريريريريريبريريريريرييريريريريريض  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريَ

  
ِم   اَوأب خم ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اٌن ورِيريريريريريريريريٌح مريريريريريريريرين ر غريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، أَي بَقي في أُنُوفها. َذَمى قوله :

 وُمْخِشم : ُمْنتِن.

اَلء والعََراقِّي :: وذم   .َوَذم أَبو ُعبَْيد ، عن األْصمعّي : يُقال للسُّيُور التي بَين آذان الّدِ

ْلَو ، إذا َشَدْدتَ  َوَذْمتُ  قال : وقال الِكَسائّي :  .َذَمهاوَ  الدَّ

 .َوَذم : ذاتُ  َمْوذُوَمةٌ  ابن بُُزْرَج : َدْلوٌ 

 .أَْوَذْمتُها ؛ فإذا َشدُّوها إليها قالوا : تَْوَذم الدَّْلو َوِذَمت وَسِمْعُت العَرب تقول للدَّْلو إذا اْنقَطَع ُسيور آذانها : قد

 التَّربَة. الِوَذامَ  : لئن َوِليت بني أَُميَّة ألْنفََضنَّهم نَْفَض القَّصاب السالمعليهفي َحديث علّي و

ة ِمن الَكِرِش أَو الَكبِد. َوَذَمة ، واحدتها الِوَذاموقال :   ، وهي الُحزَّ

الء :  ؛ ألَنها ُمقَدَّدة ِطَوال. َوَذم قال : ومن هذا قِيل لُسيور الّدِ
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5187 

 

 ، وهي الَكِرش ، ألنها ُمعَلَّقة. َوَذمة : الِوَذام واحدة قال : وقال أَبو ُعبَيدة نحو ذلك ، قال :

 ويُقال : هي َغْيُر الَكِرش أَيضاً ِمن البُطون.

 .َوذّْمتُها ئها لَْحٌم ِمثْل الثآِليل فَيُقطع ذاك منها ، فيقال :من النُّوق : التي يَخرج في َحيا المَوذّمة وقال األصمعّي :

، فَيْعمد َرُجٌل  الَوَذم قُلت : وَسِمْعُت العَرب تقول ألشيَاء ِمثل الثآليل تَْخُرج في َحياء النَّاقة فال تَْلقَح َمعَها إذا َضربها الفَْحل :

م . والذي يفعل ذلكَوذّمها ، فيقال : قد الَوَذم َحيَائها فيَْقطعرفيٌق ويأَخذ ِمْبَضعاً لَِطيفاً ويُْدِخل يََده في   ، ثم يَضربها الفَْحل بعد ُمَوذِّ

 فتَْلقَح. التّْوذيمِ 

 ؛ وأَْنشد : َوَذُمها ، إذا انقطع َوِذَمتْ  وقال َشِمٌر : يُقال للدَّْلو : قد

ْه أَُ مريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريريرياأَ  ُْ َوِذمريريريريريريريريريريريريريَ ْه َأ ِذمريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا يف   اأَُ غريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريَ رهريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ

  
 ٌ  ، وهي العاِقر. وَذْماء ، وفََرسٌ  َوْذماء قال : واْمرأَة

 : قُْرنة الَكِرش ، وهي زاويةُ الَكِرش ِشْبه الَخريطة. الَوَذمة وقال أَبُو َزْيد ، وأَبُو ُعبَيدة :

ِحم.  قال : وقُْرنَةُ الّرِحم : الَمكان الذي يَْنتهي إليه الماُء في الرَّ

 إنَّ أَْصل التُّراب ِذراع الشاة.:  «نَْفض القَّصاب التُّراب»قَوله :  يُقال فيقال : و

 وأَراد بالقَّصاب السَّبُع. والّسبُع إذا أَخذ شاة قَبض على ذلك المكان فَنَفض الشاة.

 في َحيَاء الناقة : زيادةٌ في اللَّحم تَْنبُت في أَعلى اْلَحيَاء عند قَْرء الناقة ، فال تَْلقح إذا َضَربها الفَْحل. الَوَذَمةوقال : 

 .َوَذم ويقال للَمِصير أَيضاً :

ى تَِربة. ألنها يَْحُصُل فيها التُّراب ِمن الَمْرتع.  قال : وقال أَبو سعيد : الُكروش ُكلُّها تَُسمَّ

رنَّهم من الدَّنَس وال  .الَوَذم ألنها ُمْخَملة. ويُقال ِلَخْمِلها : َوَذمةٌ  : التي أُخمل باطنُها ، والُكروش الَوَذمةو فيقول : لَئن وِليتُُهم ألطّهِ

 َطيِّبنَّهم بعد اْلَخبَث.

اِجُز : يَِميناً ، أَو أَْبَدْعتُها ، أي أَْوَجْبتُها ؛ وقال أَْوَذْمتُ  ثَعلب ، عن ابن األَْعَرابّي :  الرَّ

ِم  هريريريريريريريريريريريريْ َر بريريريريريريريريريريريريَن جريريريريريريريريريريريريَ ّم  ْن عريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريِ  ال هريريريريريريريريريريريري 

  
ِم   اب  د سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَ ا  يف ثريريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريريّ َُ مسريريريريريريريريريريريريَ  َأْوَذ

  
 يَْعنِي أنه أَحرم بالحّج وهو ُمَدنٌَّس بالذُّنُوب.

 .وَذاِئم : الَهْدي ؛ وَجْمعُها : الَوذيمة عمٌرو ، عن أبيِه :

 شيئاً يُْعِلمه به فَيُْعلَم أنّه َهْدٌي فال يُْعَرض له.الَهْدَي ، إذا َعلَّق عليه َسْيراً أو  أَْوَذم وقد

 أَْرَسْلتَه وَذَكْرت َوذَّْمتَه ُرِوي عن أَبي ُهَريرة أنّه ُسئل عن َصْيد الَكْلب فقال : إذاو
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 اْسم هللا عليه فك ْل ما أَْمسك عليك.
 ؤدَّب.الَكْلب أن يَُشّد في ُعنُقه َسْيٌر يُْعلَم به أنّه معلَّم مُ  تَْوِذيمو

ْيَد بغير إرسال وال تَْسِمية ، وهو َمأُْخوذ من بتَْوِذيمه وقيل : أراد  ، وهي السُّيُور التي تُقَّد ُطوالً. الَوَذم أْن ال يَْطلب الصَّ

 عليها ، إذا ِزْدَت عليها. أْوَذَمتوعلى الَخمسين ،  َوذَّْمتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 .«من النِّفَاق الِمَذاءوالغَْيرةُ من اإليمان »أَنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النَّبّي : مذي 

جاَل على أَهله ، وهو َمأُخوذ من الِمَذاء قال أبو ُعبَْيدة : ُجُل الّرِ  .الَمْذي : أن يُْدِخل الرَّ

ً  يُماِذي يعني يَْجمع بين الرجال والنِّساء ثم يَخلِّيهم  .ِمَذاءً  بعُضهم بعضا

 .َمَذْيتُه فرِسي ، إذا أَْرَسْلتَه يَْرَعى ، ويقال : أْمَذْيتُ  قال : وقال بعُضهم :

ُجل ، إذا قاد على أَْهِله. أَْمذى ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :  الرَّ

 ، إذا أَْشهد. أْمَذىو

 ، مثل العََمى. الَمَذىو،  الَمْذي وهو

فاستََحْيُت أن أسأل النبيَّ  َمذَّاءً  ُكنت َرُجالً  : عنههللارضيحديُث علّي  واألول أَْفصحها ؛ ومنه،  مذَّىو،  أمَذىو،  َمَذى يقال :

 .«فيِه الُوُضوء» ، فأمرُت الِمقداَد فسأله. فقال : وسلمعليههللاصلى

 .َمْذيُه ، وهو الذي يَْكثُر أَمَذى ، ال من َمَذى يَْمِذي ، فَعَّال ، من الَمذَّاءو

يَاثة. الَمَذاءوبفتح الميم. قال  الَمَذاء بو َسِعيد فيما جاء في الحديث : هوقال أ  : الّدِ

. الَمَذاء بَيّن والدَّيُّوث : الذي يَُديِّث نَفسه على أَهله فال يُبالي ما يُنال منهم ؛ يقال : داث يَِديث ، إذا فَعل ذلك ، يقال : إنه لَديُّوث

 يَْخُرج من الذََّكر عند الشَّهوة.الذي  الَمْذي قال : وليس من

 ، إذا أَْرسلته يَْرَعى. أَْمَذيتهوفرسي ،  َمَذْيت قلت : كأنه من :

 ، مشّدد ، َوَغيره يَُخفِّف. الَمِذيّ  ، وهو أمذيتُ و َمذيت أبو ُعبَيد ، عن األموي :

 فان.والَوْدي ، ُمَخفَّ  الَمْذيووقال أبو ُعبَيدة : الَمنّيِ ، َوْحَده ُمشدَّد ؛ 

 وقال ابن األَْعرابّي : هو الَوِذّي والَوِدّي ، وقد َوذى وأَْوَذى وَوذَّى ، وهو الَمنَّي والَمْني.

ً  ؛ وتُْجَمع : َمْذيَةٌ  : الَمَرايَا ؛ واحدتُها الِمَذىوقال :   .ِمَذاءو،  ِمذًىو،  َمَذياتو،  َمْذيا

 ى فَِعيلة :، فَجعلها عل« الَمِذيّة»وقال أبو َكبِير الُهذلّي في 

رَار ه و  ْل َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ك مل  ريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريا.  َوجريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريَ

  
رِ   ِف األْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ة أو كةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِذيريريريريريريريّ َ

ل  املريريريريريريري  مريريريريريريريِ ريريريريريريريْ

  
 : الِمْرآة. الَمِذيّة وقال في تَفسيره :



5189 

 

 ويُْرَوى : ِمثل الَوِذيلة.

يت الَخْمُر ُسَخاميَّة ، ِلِلينها  ماِذيّ  من الدُُّروع : البَْيضاء ؛ ومنه قيل : َعَسلٌ  الماذيّة َشِمٌر : قال أبو َعْمرو : ، إذا كان ليِّناً ، وُسّمِ

 أيضاً.

 ويقال : َشعٌَر ُسَخاٌم ، إذا كان ليِّناً.

الح أَجْ  : الماِذيّ  وقال ابن ُشَميل وأبو َخْيرة : ْرع والِمْغفَر والّسِ  (ماِذيَّة ِدْرعٌ )؛  ماذيّ  َمع ، ما كان ِمن َحديد فهوالَحِديُد ُكلُّه : الّدِ
(1). 

 وقال َعْنتََرة :

ون  هريريريريريريريريريم و َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْوق ر   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريرياِذّي فريريريريريريريريريريَ

  
ِم   جريريريريريريريريريريريريريريْ َوقريريريريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ َوقريريريريريريريريريريريريريريَّ ون تريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : خالُص الَحِديد وَجيِّده. الماِذيّ  ويُقال :

 النُّْطفَة.: أََرقُّ ما يَكون من  الَمْذيُ  وقال اللَّْيُث :

 البَياُض النَِّقّي. : الَوْمَذة ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: ومذ 

 ، إذا َكَذب. ماذو: موذ 

 : الَكذَّاب. المائذُ و

 : الَحسُن الُخلُِق الفَِكه النّْفس الطَّيّب الَكاَلم. الماذُ وقال : 

 قال : والماُد ، بالدال : الذَّاهب والجائي في ِخفّة.

 : ِجيٌل من الِهْنِد ، بمنزلة التُّْرِك يَْغُزون الُمْسِلمين في البَْحر. الِميذُ  وقال اللَّْيُث :: ميذ 

__________________ 
 .«درٌع ماذية : سهلة ليلة ، وقيل : بيضاء»وفيه :  (مذى)« اللسان»( ما بني ال وسني مت  ُ على قول ابن مشيل وأيب  تأب يف 1)
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 ابب لفيف حرف الذال
 [.أذى ، ذيا ، وذأ ، ذأذأ ، أذي]، وذذ ،  (ذيةو )، ذأي ، وذا ، ذوى ، ذيت ،  ذا

َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع )، يكون بَمْعنى : هذا ؛ ومنه قوله تعالَى :  ذا قال أبو العبّاس أحمد بن يَحيى ، ومحمد بن يَزيد :: ذا 
 [.255البقرة : ] (ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِِْذنِهِ 

 .«الّذي»بمْعنى ويكون 

 َصالح ؛ وَمْعناه كلّه : صاحب َصاَلح. ذي صالح ، وَمَرْرت بهذا ذا َصالح ، وَرأيُت هذا ذو قاال : ويُقَال : هذا

 ، اسم ُكّلِ ُمشاٍر إليه ُمعَايٍَن يَراه الُمتكلِّم والُمخاَطب. ذا وأَْخبرني الُمْنِذرّي عن أبي الَهْيثَِم أنه قال :

 َوْحَدها ، َمْفتوحة.« الذال»قال : واالسم ِمنها 

ُجل ، ذا وقالوا : الذال وحدها هو االسم الُمشار إليه ، وهو اسم ُمْبهم ال يُْعرف ما هو حتى يُفَسَّر بما بَعده ؛ كقولك :  ذا الرَّ

 ونَْصبه وَرْفعه وَخْفضه َسَواء. .«ذا»ير الفَرس ، فهذا تْفس

 أخوك. ذا قال : وجعلوا فتحة الذال فَْرقاً بين التَّذكير والتأنيث ، كما قالوا :

أختك ، فكسروا الذال في األنثى. وزاُدوا مع فتحة الذاِل في المذكَّر ألفاً ، ومع َكسرتها لألنثى ياًء ، كما قالوا  ذي وقالوا لألنثى :

 أنِت.: أنَت و

 ذا السنة. وال يُقال : في هذي السَّنة ، وفي ذي وأفادني غيُره عن أبي حاتم عن األصمعّي أنه قال : العرُب تقول : ال أُكلِّمك في

 السَّنة. ذي السنة ، وفي هذي السَّنة ، وفي هذه السَّنَة ، وهو خطأ ، إنما يقال : في

 الُجبّة. ذي الدَّار ، وأَلبس ِذي الُجبة ، إنما الصواب : أدخل ذا الدار ، وال ألبس ذا وكذلك ال يُقال : أْدُخل

 المرأة. ذيوالدار ،  هذه إال لمذكَّر ؛ يقال :« ذا»وال يكون 

 الدار. ذيك ويقال : َدَخْلت تلك الدار ، وتيك الدار ؛ وال يقال :

 ألبتّة.« ذيك»وليس في كالم العرب 

د : ؟مرأةال ذيك والعامة تُخطىء فيه فتقول : كيف  والصواب : كيف تيك المرأة ؛ وأَْنشد الُمبّرِ

ار  أ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ذي الريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ن َُّيريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
و  بريريريريريريريريريريريري  ح مريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ بريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريري 

  

ى  لريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ   يريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
َ ل  الريريريريريريريريريريريريريريّرطريريريريريريريريريريريريريريْ     لريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريريري

  
 



5191 

 

 هللا ، وته أََمة هللا ؛ وتا أََمة هللا.أََمة  ذهوأََمة هللا ،  ذيوعبد هللا ،  ذا ؛ يُقال : ذه ، معناه : ذي قال أبو العبّاس :

 التَّنبيه.« ها»ِهْند ، وهاته هند ، وهاتا هند ، على زيادة  هذي قال : ويقال :

قلت « ذا»على لفظها ، ألنك إذا َصغّرت « ذه»؛ وال تَُصغر « تا»أو « ته»قلت : تيّا ، تَْصغير « ذه»قال : وإذا َصغّرت 

 ، فاْلتَبس المذّكر ، فصغروا ما يخالف فيه المؤنَُّث المذكََّر.« ذيّا»لقلت « ذه»ولو صغَّرت « ذيّا»

 قال : والمبهمات يُخالف تصغيرها تصغيَر سائر األْسماء.

 ذلكو تفسْي ذاك ، 
ليه ، زادوا كافاً إذا بَعد الُمشار إليه من الُمخاطب ، وكان الُمخاطب بعيداً مّمن يُشير إ قال أبو الَهْيثم فيما أَْخبرني عنه الُمْنذرّي :

فتوّهم « عصاك»و « أخاك»أخوك. وهذه الكاف ليست في موضع َخْفض وال نَْصب ، إنما أشبهت كاف قولك  ذاك ، فقالوا :

، إنما تلك كاف  ذلك كذلك وليس .«أخاك»أخوك ، كأنّها في َموضع َخْفض إلْشباهها كاف  ذاك السامعون أن قَول القائل :

أخوك ؛ وفي الجماعة :  ذلك من الُمخاطب ، فلّما دخل فيها هذا اللَّبس زادوا فيها الماً ، فقالوا :« ذا»لبُعد « ذا»ُضّمت إلى 

 أولئك إخوتك. فإن الالم إذا دخلت ذهبت بَمْعنى اإلضافة.

 لك أخ ، فإذا أُدخلت الالم فال إضافة. هذاوأخ لك ،  هذاوأخوك ،  هذا ويُقال :

، فال  ذا ، وقام ذا سواء ، تقول : مررت بذا ، ورأيت« ذا»أن الرفع والنَّصب والخفض في قوله :  قال أبو الَهْيثم : وقد أعلمتك

ن ، فلما ثَنَّوا زادوا في التَّثْنية نوناً فأبقوا األلف ،   فقالوا ،يكون فيها عالمة َرْفع اإلعراب وال َخفضه وال نَصبه ، ألنه غير متمّكِ

 [.173النساء : ] (َفذاِنَك بُ ْرهاَّنِن ِمْن رَبِ كَ )أخواك ؛ قال هللا تعالى :  ذانكوأخواك ،  ذان

د ، فجعلوا هذه التشديدة  ذلك فيقولون :« ذاك»أخواك. وهم الّذين يَزيدون الالم في  ذانِّك هذه النون فيقول : ومن العرب من يَُشّدِ

 بدل الالم.

قال :  [173النساء : ] (َفذاِنَك بُ ْرهاَّنِن ِمْن رَبِ كَ ) وأَْخبرني الُمْنذرّي ، عن أبي العبّاس ، قال : قال األْخفَش في قوله تعالى :

 .«ذلك»، أدخلوا التثقيل للتأكيد ، كما أدخلوا الالم في  ذلك ، قال : وهم الذين قالوا :« برهانان فذانِّك»وقرأ بعضهم 

ال « هاتان»و « هذان»قال أبو العبّاس : وقال الفَّراء : وشّددوا هذه النّون ليُْفرق بينها وبين النُّون التي تَْسقط لإلضافة ، ألّن 

 تُضاف.

 هذا من لغة من قال :وقال الِكسائّي : هي 
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 ، فزادوا على األلف ألفا  ، كما ُّادوا على اللون نوان  ، ليفصل بيلها وبني األ اء املتمكِّلة. ذلك أقال
قائمان ، واللَّذان  هذانوقائمان ،  فذانك ، وكثير من العرب يقول :« ذانك»وقال الفّراء : اجتمع القُّراء على تخفيف النون من 

 قاال ذلك.

 .«ذانك»، تثنية ذلك ، يكون بدل الالم في ذلك تشديد النون في  ذانَّكو، « ذاك»، تثنية  فذانك وقال أبو إسحاق :

 زيد للمخاطبة ، فال حّظ لها في اإلعراب.« الكاف»و ،  ذا « :ذلك»وقال أبو إسحاق : االسم من 

 خطأ. هذاو، نَْفسك زيد  ذلك قال سيبويه : لو كان لها حظٌّ في اإلعراب لقلت :

، يشهد أن الكاف ال موضع لها ، ولو كان لها موضع لكان جّراً باإلضافة ،  ذانك نفسه زيد ، وكذلك ذلك وال يجوز إال :

الحق. ويقبح : هذالك الحق ؛ ألن  هذاكوالحق ،  ذلك للتوكيد ، تقول : ذلك والنون ال تدخل مع اإلضافة ، والالم زيدت مع

، والالم التي بعدها كان ينبغي أن تكون الالم « ذا»رة وُكسرت اللتقاء الساكنين ، أعني األلف من الالم قد أكدت مع اإلشا

 ساكنة ، ولكنها ُكسرت لما قلنا.

 تفسْي هذا
هما ، أخبرني الُمنذرّي ، عن أبي الَهْيثم أنه َسِمعه يقُول : ها ، أال ، حرفان يُفتتح بهما الكالم ال َمعنى لهما إال افتتاح الكالم ب

 ، اسم المشار إليه ، وأخوك هو الخبر. ذاوأخوك ، فها ، تنبيه ،  هذا تقول :

 أخوك. ذا أخوك ، وأال إن ذا ، تنبيه تفتح العرب الكالم به ، بال َمعنى سوى االفتتاح ، ها إن« ها»قال : وقال بعُضهم : 

 .«تا»أختاك ، فرجعوا إلى قال : وإذا ثَنّوا االسم المبهم قالوا : تان أختاك ، وهاتان 

 فلما جمعوا قالوا : أوالء إخوتك ، وأوالء أخواتك ، ولم يفرقوا بين األنثى والذكر بعالمة.

 مع أوالء ، فقالوا : هؤالء إخوتك.« ها»، وذه ، ثم زادوا  ذا قال : وأوالء ، ممدودة مقصورة : اسم لجماعه :

 بهذا : العَرُب إذا جاءت إلى اسم َمكنّي قد ُوصف [119آل عمران : ] (ُأوالِء ُتُِبُّوَِنُمْ ها أَنْ ُتْم )وقال الفَّراء في قوله تعالى : 

وجعلوا المكنّي بينهما ، وذلك في جهة التَّْقريب ال في غيرها ، ويقُولون : أين « ذا»، وبين « ها»وهؤالء ، فَّرقوا بين  هذانو

 : ها أنا ، وكذلك التَّْنبيه في الجمع. . فال يكادون يقولونذا فيقول القائل : ها أنا ؟أنت

 (ها أَنْ ُتْم ُأوالِء ُتُِبُّوَِنُمْ )ومنه قوله عّز وَجّل : 
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قائما ، وها  ذا ، وهؤالء ، في ولون : ها أنه هذاو ،  ذا ، ور ا أعادوها فوصلوها ب : [119 ل عمران : ]
 أنتم هؤالء.

نْياها أَنْ ُتْم )قال هللا تعالى في سورة النِّساء :  ُهْم يف احْلَياِة الدُّ  .[108] (هُؤالِء جاَدْلُتْم َعن ْ

هما ،  هذانو، فيقولون : ها هو ، « ذا»قال : فإذا كان الكالم على غير التَّقريب ، أو كان مع اسم ظاهر ، َجعلوها َمْوصولةً ب 

بين  بذلك والتَّْقريب ال بُّد منه من فِعل لنُْقصانه ، وأََحبّوا أن يُفّرقواإذا كان على خبر يَْكتفي ُكلُّ واحد منهما بصاحبه بال فِعل ، 

 التَّقريب وبين َمْعنى االسم الصَّحيح.

ن َمْهموزـ  وقال أبو زيد : بنو ُعقيل يقولون : هؤالء  قومك ، وذهب أمٍس بما فيه ، بتنوين.ـ  ممدود ُمنوَّ

 وتميم تقول : هؤالء قوُمك ، ساِكن.

 جاز يقولون : هؤالء قومك ، َممدود َمْهموز َمْخفوض.وأهل الح

 قال : وقالوا : ِكْلتَاتَْين ، وهاتَين ، بَمعنى واحد.

 ، ُمنطلقة ، فَيصلون ياء بالهاء. هذه «هذا»يُقال في تأنيث  فإّن أبا الهيثم قال :« هذا»وأما تأنيث 

 طلقة.، ُمنطلقة ، وِتي ، ُمْنطلقة ، وتا ، ُمنْ  هذي وقال بعُضهم :

 وقال َكعب الغَنَِوّي :

َرى و  ا املريريريريريريريريريريريو    لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  اين أمنريريريريريريريريريريريّ ْأمتريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ  أنريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريٌ     فريريريريريريريريريكريريريريريريريريرييريريريريريريريريريف وهريريريريريريريريريااَت َرْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌة وكريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ

  
 ؟هذهويُريد : فكيف 

ة في  ذو وقال مَّ  « :هذه»و « هذا»الرُّ

ِذي  عريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريَ واهريريريريريريريريا بريريريريريريريريري   هريريريريريريريريذه و فريريريريريريريريهريريريريريريريريذي طريريريريريريريريَ

  
ا  اَلهلريريريريريريريري  ِذي َو ريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريا واْنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ واهريريريريريريريريا هلريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريَ

  
 ، ُمنطلقة ، وهي شاذّة َمْرغوب عنها.« هذاتُ »بعُضهم : قال : وقال 

 قال : وقالوا : تيك ، وتلك ، وتالك ، ُمنطلقة ؛ وقال القُطامّي :

ّي ر  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا   م أّن بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
اعريريريريريريريريرياو   ِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَر انريريريريريريريريريْ  أّن لريريريريريريريريريتريريريريريريريريريالريريريريريريريريريك الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري 

  
 ، وهي مقُولة.« تالك»فصيّرها 

 ، بالتَّشديد. ذاك وتانِّك فَعَلتا ، ذلك ، قلت : تانِك فَعَلَتا« تا»وإذا ثَنّيت 

 اللّذاِن واللّذاّن ، واللّتاِن واللتاّن.« : الذي»وقالوا في تَثنية 

 ، بالمّد ، وأوالك ، بالقَْصر ، والواو ساكنة فيهما. ذلك وأما الجمع فيقال : أولئك فَعلوا

 َتْصغْي ذا ، وات ، ومجعهما
ون :  ، وهؤالء ، والّذي والذين ، والتي ، والالتي : ُحروَف الُمثُل. هذهو،  هذاو،  ذلكو، وتا ، وتلك  ذا أَْهل الكوفة يُسمُّ

 وأَْهُل البَصرة : يُسّمونها ُحروَف اإِلشارة ،
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ْبهمة.
 
 واأَلْ اء امل

 تُشير إليه.إشارة وصفةٌ وِمثاٌل السم َمن « ذا»و تَنبيه ، « ها»، ألن « ذا»، مثل تصغير  َذيّا « :هذا»فقالوا في تَْصغير 

،  ذاك« : ذلك»زعم أن الالم ليست بأصلية ، ألن معنى « ذيّا»فمن قال :  .ذيّالك ، وإن شئت : ذيّا « :ذلك»فقالوا : وتصغير 

 ، َصغَّر على اللفظ. ذيّالك والكاف كاف الُمخاطب. ومن قال :

 تيّا ، وتَيّالك.« : تلك»وتَصغير 

 تَيّا.« : هذه»وتصغير 

 أُوليّا.: « أولئك»وتصغير 

 هؤليّا.« : هؤالء»وتصغير 

 ، وهي : اللّتَيَّا.« التي»مثل تصغير « الالتي»قال : وتصغير 

 اللَّويّا.« : الالتي»وتصغير 

 اللَّذيُّون. « :الذين»و اللَّذيّا ؛ « : الذي»وتصغير 

الالئي  والالئي ، والجماعة التي واحدها مذّكر :وقال أبو العبّاس أحمُد بُن يحيى : يُقال للجماعة التي واحدتها مؤنّثة : الالتي ، 

؛ وهم الرجال الاّلئي  كذا ، والاّلئي فعلن كذاو كذا إال للتي واحدتها مؤنثة ؛ يقال : ُهّن الاّلتي فَعَْلن« الاّلتي»، وال يُقال : 

 ، وأَنشد الفَّراء : كذاو كذا والاّلُءون فَعَلوا

لَّ عريريريريريريريريريريري ِّ  وا الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريَّ الء ون فريريريريريريريريريريريَ   هريريريريريريريريريريريم  الريريريريريريريريريريريّ
  

ي   امسريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ ْم جريريريريريريريريَ جريريريريريريريرياِن وهريريريريريريريري  اهريريريريريريريريِ ْرو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريَِ

  
ِت َيَِْتنَي اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئُكمْ )وقال هللا تعالى :   [.15النساء : ] (َوالَّلَّ

ِئي ََلْ ُيَِْضنَ )وقال في َموضع آخر :   [.4الطالق : ] (َوالَّلَّ

 ومنه قوُل الشاعر :

ني  غريريريِ بريريريْ َن يريريريريَ جريريريْ جريريري  الئريريريي مل حيريريريَْ ة  مريريرين الريريريّ بريريريريريريريَ  مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَل و   فريريريريريريريَّ غريريريريريريريَ مريريريريريريري  َن الريريريريريريريرَبِيء الريريريريريريريْ لريريريريريريريْ تريريريريريريريري   لريريريريريريريكريريريريريريريْن لريريريريريريرييريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ

  
اج :  وقال العجَّ

يت  ا والريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريريّ ا والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ َ  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريَ

  
َردَِّ    ٌس تريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريري  ا أَنريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا عريريريريريريريريريريريريريَ

  
دة. أراد :  النفس تردَّت ، أي َهلكت.بعد َعقَبة من ِعقاب الموت ُمْنكرة ، إذا أَْشَرفت عليها  يُقال : إذا لَِقَي منه الَجهد والّشِ

 وقَْبله :

اِر مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َّيت  ار  وأَمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     أَمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوتريريريريريريريريريريريريريرييِت   ع عريريريريريريريريريريريريريري ِّ بريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريريريريريريَ  دافريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ا والريريريريريريريريريرييت  يريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريريّ ا والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ  بريريريريريريريريريريَ

  
ردَِّ    ٌس تريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ   ذا عريريريريريريريريريريريريريَ

  

يت   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارات  ريبِّ وأراد َرمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِه و   هريريريريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريرية  أمتريريريريريريريريريريريريريريريّ  نريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 فلما قُصَرت قَّووا الاّلم بالٍم أُخرى.« ِلَذى»و « لذْ »تعريف « الذي»وقال اللَّْيُث : 

 ومن العَرب َمن يحذف الياء فيقول : هذا اللَّْذ فَعل كذا ، بتسكين الذال ؛ وأَنشد :
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   كاللَّْذ تريَزىبَّ ُّ بريَية  فاْصِ ي ا 
 الذين.اللذان ، وللجميع : هؤالء  هذان واالثنين :

 اللّذا. هذان قال : ومنهم من يقُول :

كنت فأما الذين أَسكنوا الذال وحذفوا الياء التي بعدها فإنّهم لما أَدخلوا في االسم الم الَمعرفة َطرحوا الّزيادة التي بعد الذال وأُس

 ، وكذلك الجميع.« الذال»واحد بإسكان الذال ، فلما ثَنَّْوا حذفوا النون فأدخلوا على االثنين لحذف النُّون ما أَدخلوا على ال

بالياء « الذي»فقُل : الصواب في القياس ذلك ؛ ولكن العرب اجتمعت على  ؟فإن قال قائٌل : أال قالوا : اللَّذُو ، في الجمع بالواو

 ، والجر والنصب والرفع سواء.

 وأنشد :

ج  ِدمريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريْ   ّن الريريريريريريريريريذي مسريريريريريريريريريانريريريريريريريريريْه بريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ

  
َُّ  ريريريريريريريريالريريريريريريريري ِ هريريريريريريريريم  الريريريريريريريري ريريريريريريريريوُ  كريريريريريريريريلُّ الريريريريريريريري ريريريريريريريريُو      أ

  
 وقال األْخطل :

ذاأَ  يَّ الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريْ    ن عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ِ  كريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريَ

  
اَلال  ا األغريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريَ ال املريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريوَك وفريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ

  
 وكذلك يقولون : اللّتا ، والتي. وأنشد :

ا      ا الّلتا أَْقَص ين َسْهما  
ال يَظهر فيها اإلعراب ، تقول في النَّصب والرفع « الذين»وقال الخليُل وِسيبَويه ، فيما رواه أبو إسحاق لهما : إنهما قاال : 

 والجر : أتاني الذين في الدار ، ورأيت الذين في الدار ، ومررت بالذين في الدار ، وكذلك : الذي في الدار.

يَتِّمان إال بِصالتهما ،  ُمبهمان ال« الذين»و « الذي»و قاال : وإنّما ُمنِعا اإلعراب ألّن اإلعراب إنما يكون في أواخر األسماء ، 

 .«عم»على وزن ـ  فاعلمـ  «لذ» « :الذي»فلذلك ُمنِعا اإلعراب. وأصل 

حو فإن قال قائل : فما بالك تقول : أتاني اللذان في الدار ، ورأيت الذين في الدار ؛ فتُعرب ما ال يُْعرب في الواحد في تَثْنِيَته ، ن

 ؟«ال هؤالء»و « هذا»؛ وأنت ال تُعرُب  هذينو،  هذان :

اء فالجواب في ذلك أن جميع ما ال يُْعرب في الواحد ُمَشبَّه بالحرف الذي جاء لمعنًى ، فإن ثَنَّْيته فقد بََطل َشبَهُ الَحْرف الذي ج

 لمعنى ، ألّن حروف المعاني ال تُثَنّى.

 ؟.فإن قال قائٌل : فِلَم َمنَعتْه اإلعراب في الجمع

هؤالء يا فتى ، فجعلته اسماً للجمع ، « : هذا»يس على حّد التَّثْنية كالواحد ، أال تَرى أنّك تَقُول في َجْمع قلُت : ألّن الَجْمع ل

 فَتْبنيه كما بَنَْيَت الواحد.

 الَجمع جاءني الَّذُون في الدار ، ورأيُت الّذين في الّدار. وهذا ال يَنبغي أن يقع ؛ ألنّ  على حد التَّثْنية قال :« الذين»وَمن َجمع 

 يُْستَثنى فيه عن حّد التَّثْنية ، والتَّثْنية
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 ليس هلا  ال َضْرٌب وامس .
 ؛ وأَنشد :« الذين»ثَعلب ، عن ابن األْعرابّي : األُلَى : في معنى 

   فإن األ َ   ل َّّف ِمن  ِل هاِ ِم 
ْوَقَد َّنراً َمثَ ُلُهْم كَ )قال ابُن األنبارّي : قال ابن قُتَْيبة في قوله َعّز وجّل :  َمْعناه : َكمثل الّذين  [17البقرة : ] (َمَثِل الَِّذي اْست َ

ياً عن اْلَجميع في بعض المواضع ؛ واْحتَّج بقوله :« الذي»اْستَْوقَُدوا ناراً ؛ ف   قد يأتي ُمؤّدِ

    ّن الذي مساَنْه بَفْلج ِدما هم 
و اسٌم واحد ربما أَدَّى عن الَجمع فال واحَد له ،  في القُرآن« الَِّذي»ألن البيت َغلٌَط ؛ قال أبو بَكر : اْحتجاُجه على اآلية بهذا 

 .«الذي»وجمعه « اللذا»وتَثْنيته « اللَّذ»في البيت َجْمٌع واحُده « الذي»

 والعرب تقول : جاءني الّذي تكلَّموا.

 اللَّذ ؛ وأَْنشد :« : الذي»وواحد 

بريريريريريريريريريريارِْك يف َأمسريريريريريريريريريريَ ْ  س ال تريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريْ    رّب عريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريَ ْ    يف قريريريريريريريريائريريريريريريريريم  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم وال فريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ

  

َس ْ 
َ
  اّل الذي قام وا أَبْطراف امل

 أراد : الّذين.

 في البيت َجمٌع له واحد ؛ وأنشد الفَراء :« الذي»و في القرآن واحد ليس له واحد :  «الَِّذي»و قال أبو بكر : 

يريريريريريريريريريَ ا ذي قريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريِ ر الريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  واألمريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريرية    َزىبَّ ُّ بريريريريريريريريْ ْذ تريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريالريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ

  
 وقال األْخطل :

ذا ّي الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريري   ّن عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريري 

  
اَلال  ا اأَلغريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريَّ وَك وفريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   

اَل املريريريريريريريريريري تريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريَ

  
ياً عن الجمع.« الذي»و قال :   يكون مؤّدِ

 وهو واحد ال واحد له في مثل قَْول الناس : أُوصي بمالي للذي َغَزا وَحّج.

 معناه : للغازين والحّجاج.

 [.154األنعام : ] (ُثَّ آتَ ْينا ُموَسى اْلِكتاَب ََتاماً َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ )وقال هللا تعالى : 

َم كتُبَهم بكتابه.  قال الفَّراء : َمْعناه : تماماً للُمْحسنين ، أي تماماً للّذين أَْحسنوا. يَْعني أنّه تمَّ

 تماماً للذي أَْحَسنه ِمن الِعْلم وُكتُب هللا القديمة. ويجوز أْن يكون الَمعنى : تماماً على ما أَْحسن ، أي

ْوَقَد َّنراً )قال : وَمْعنى قوله تعالَى :  أي َمثَُل هؤالء الُمنافقين َكمثل َرُجٍل كان في ُظْلمة ال  [17البقرة : ] (َكَمَثِل الَِّذي اْست َ

قد ناراً فأَْبصر بها ما َحوله من قذًى وأذًى ، فبينا هو كذلك َطِفئت يُْبصر من أَجلها ما عن يَمينه وِشماله وورائه وبَين يََديه ، وأَوْ 

ْرك ثم أَْسلموا فعَرفوا الَخْير والشَّرَّ باإلسالم ،  كما َعرف ناُره فرَجع إلى ُظْلمته األُولى ، فكذلك الُمنافقون كانُوا في ُظلمة الّشِ

 الُمستوقد لما طِفئت ناُره وَرجع إلى أَْمره األَّول.
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 ذاتو تفسْي ذو ، 
، والجمع  َذَوان مال ، أي صاحب مال ، والتَّثْنية : ذو صاحب ذلك ، كقولك : فالنٌ  اْسم ناقص : وتَفسيره :« ذُو»قال : اللَّْيُث : 

 .َذُوون :

حمو ، ، وفو ، وأخو ، وأبو ، و ذو قال : وليس في كالم العرب شيٌء يكون إعرابُه على َحْرفين غير َسبع كلمات ، وهّن :

 وامرؤ ، وابنم.

 فُو َزْيٍد. هذاوفإنك تقول : رأيت فَا َزْيٍد ، « فو»فأما 

 في ُكّل َوْجه ، قال العّجاَج يَصف الَخمر :« الفا»ومنهم َمن يَْنصب 

    اَل  ِمن َسْلَمى َ ياِ يَم وفَا 
ة : أرأيت قَْولَه : مَّ  وقال األصمعّي : قال بِْشر بن ُعمر : قلُت لذي الرُّ

  اَل  ِمن َسْلَمى  ياِ يَم وفَا   
 قال : إنّا لنقولها في كالمنا : قبح هللا ذافَا قال أبو َمْنصور : وكالُم العرب هو األّول ، وذا ناِدٌر.

ماٍل ؛ فإذا وقفت فمنهم َمن يَدع التاء على حالها ظاهَرة في  ذات ، تقول : هي ذات « :ذو»قال اللَّْيُث : وتقول في تأنيث 

 ف ، لكثرة ما َجَرت على اللِّسان ؛ ومنهم من يَُرّد الفاء إلى هاء التأنيث ، وهو القياس.الوقُو

عر : ذواتا ماٍل ، وهما ذاتُ  وتقول : هي َذواات َأْفناٍن )ماٍل ، والتَّمام أحسن ؛ قال هللا تعالى :  ذاتا ماٍل ، ويجوز في الّشِ
 الذُّوون. وتقول في الجمع : [.48الرحمن : ] ((48)

 قال اللَّْيُث : وهم األْدنَون واألْولَْون ؛ وأنشد للُكَميت :

 ق  َعَرفه َمواليها الّذِويَلا و   
ين ، وإنما جاءت النُّون ِلذهاب اإلضافة.  أي األَخّصِ

 ت ماٍل.مال ، ومثله : أُولو مال ، وهن أاُلَ  ذوات ماٍل ، وُهنّ  َذُوو ُهم« : ذو»وتقول في جمع 

يُراد بهما َوقت « ذات»و « ذا»يوٍم ، لََحُسن ، ألنَّ  ذاتَ  َصباح ، ِمثَْل : ذاتَ  صباحٍ ؛ ولو قيل : ذا وتقول العرُب : لقيتُه

باح.  ُمضاف إلى اليوم والصَّ

عبّاس أحمد بن يحيى قال : أراد الحالة ، فإّن أبا ال [1األنفال : ] (فَات َُّقوا هللَا َوَأْصِلُحوا ذاَت بَ ْيِنُكمْ )وأما قوُل هللا تعالى : 

 الِعشاء ، أراد الساعة التي فيها الِعشاء. ذاتَ  التي للبَْين ، وكذلك أتيتُك

 : حقيقة َوْصلكم ، أي اتّقوا هللا وكونُوا مجتمعين على أمر هللا ورسوله. (ذاَت بَ ْيِنُكمْ )وقال أبو إسحاق : َمْعنى : 

 البَين ، أي أَصلح الحال التي يَْجتمع بها الُمسلمون. ذاتَ  معنى : اللهم أصلح كذلكو
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َمْين ، ولقيتُه ذاتوالعَُوْيم ،  ذاتولَْيلة ،  ذاتَ ويَْوم ،  ذاتَ  أبو ُعبَيد ، عن الفَّراء : يقال : لَِقيتُه  ذاوَغبُوق ، بغير تاء ،  ذا الزُّ

 َصبُوح.

بُوح ، ال ذات ثَعلب ، عن اْبن األْعرابّي : تقول : أتيتُه  َمساء. ذاوصباح  ذا الغَبُوق ، إذا أَتَيته ُغْدَوةً وَعِشيَّة ، وأتيته ذاتَ وصَّ

َمْين ،  ذات قال : وأتيتُهم  العَُويم ، أي مذ ثالثة أزمان وأَْعوام. ذاتوالزُّ

 الشيء : حقيقتُه وخاصته. ذاتو

 يِده. ذاتُ  وقال اللَّْيُث : يُقال : قلّت

 اسٌم لما َملَكت يداه ، كأنّها تَقع على األَموال.هاهنا : « ذات»و قال : 

 نَْفسه : كأنه يَْعني َسِريرتَه الُمْضَمرة. ذات وكذلك : َعَرفه من

وا فقالوا : ذواتٌ  ناقصةٌ ، تماُمها :« ذات»و قال :  ، كقولك : نواتان ،  ذواتان ، مثل : نَواة ، فحذفوا منها الواو ، فإذا ثَنَّوا أَتَمُّ

 .ذَُويّة َذَويَات ، كقولك : نََويات ، وتصغيرها : ، ولو َجمعوا على التّمام لقالوا : َذَوات فقالوا :« ذات»ثلّثوا َرَجعوا إلى وإذا 

 َمْعناه : بَحقيقة القُلوب من الُمْضمرات ، [8المائدة : ] (ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الصُُّدورِ ) وقال ابن األَنبارّي في قوله َعّز وَجّل :

فأنَّث على َمْعنى  [7األنفال : ] (َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغْْيَ ذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكمْ ) لهذا الَمْعنى ، كما قال :« ذات»فتَأنيث 

ةً في يوم. ذاتَ  كما يُقال :« الطائفة»  يوم ، فيُؤنِّثون ألّن َمْقصدهم : لقيته َمرَّ

 (َعْت تَ َتزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذاَت اْلَيِمنِي َوِإذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم ذاَت الشِ مالِ َوتَ َرى الشَّْمَس ِإذا طَلَ )وقوله تعالى : 

 ِشماله. ذاتويمين الَكْهف  ذات ِجهة الجهة ، فلذلك أنّثها ؛ أَراد :« : بذات»، أُريد  [17الكهف : ]

 ذوى مضافني إىل اْلفعالو ابب : ذو 
لكم هللا ، والَكرامة ذو سمعُت أعرابيّاً يقول : بالفَْضلقال َشِمٌر : قال الفَّراء :  « الذي»أكرمكم هللا بها. فيَْجعلون مكان  ذاتُ  فَضَّ

 ، ويرفعون التاء على ُكّل حال. ذات « :التي»، ومكان  ذو :

تَْعرف ؛ وأَنشد  َهذان ذواوْعِرف ، يَ  ذَوا هاتان يَْعِرُف ، وفي التثنية : ذو قال : ويَْخلطون في االثنين والجمع ، وربما قالوا : هذا

 الفّراء :

  ّن املريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء مريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء  َأيب وجريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّي و 

  
ْر  و   فريريريريريريريريريريَ رِي ذ و مسريريريريريريريريريريَ ه  و بريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ  ذو طريريريريريريريريريريَويريريريريريريريريريريْ

  
قالت ؛ وأَنشد  هذه ذاتو،  ذلك قالوا ذُوو قاال ذلك ، وهؤالء هذان َذوا قال الفَّراء : ومنهم من يُثنِّي ويَجمع ويؤنّث ، فيقول :

 الفَّراء :

ِق  وابريريريريريريريريريريِ ق سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريرين أَيريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريََ

  
ِق   ْتِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ َن بريريريريريريريريريغريريريريريريريريريَ َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ  ذوا   يريريريريريريريريريريَ
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يت : العرب تقوُل : ال ّكِ انّي ، عن ابن الّسِ تَْسلمان  بذي ، ولالثنين : ال كذاو كذا تَْسلَُم ما كان بِِذي وأَخبرني الُمْنذرّي ، عن الَحرَّ

 كذا تَْسلَْمَن. والتأويل : ال وهللا يَُسلِّمك ما كان بذي تَْسلَمين ، وللجماعة : ال بذي تَْسلمون ، وللمؤنث ال بذي ، وللجماعة : ال

 .كذاو كذا ، ال َوَسالمتك ما كان كذاو

ا يُضاف إلى الفعل  د : ممَّ  تَْسلمان. بذي تَْسلَم ؛ واْفعاََله كذا بذي في قولك : اْفعَل« ذو»وقال أبو العبَّاس الُمبَّرِ

 يُسلِّمك. معناه : بالذي

 تَْسلَم. بذي وَرَوى أبو حاتم ، عن األصمعي : تقول العَرب : وهللا ما أَْحَسْنت

 قال : معناه : وهللا الذي يُسلِّمك من الَمْرهوب.

 قال : وال يَقُول أحد : بالذي تَسلم.

ا قَْول الشاعر :  قال : وأمَّ

ْعَه به     فإّن بريْيه مَتِيم ذو  َِ
فة التي تُعرب ، نحو ها هنا بم« ذو»فإنَّ  فع والنَّصب والجّر إال على لَْفٍظ واحد. وليست بالّصِ عنى : الذي ، وال تكون في الرَّ

 مال. ذا مال ، ورأيت رجالً  ذو مال ، وهو ذي قولك : مررت بَرُجل

 ِجئْنك ، بلفظ واحد للمذكَّر والمؤنّث. ذووجاءتْك ،  ذووجاُءوك ،  ذووجاآك ،  ذووجاءك ،  ذو قال : وتقول : رأيت

 أَتَى على النَّاس ، أي الذي أَتَى. ذو قال : َوَمثٌَل للعرب : أتَى عليه

 الذي. بمعنى :« ذو»و قلُت : وهي لُغة طيِّىء ، 

 عزوجلخيٌر ، وخيراً ، الرفع على معنى : الذي َصنَْعَت َخْيٌر ، وكذلك َرفع قول هللا  فيقول : ؟وقال اللَّْيُث : تقول : ماذا َصنَْعتَ 

، أي الّذي تُْنِفقُون هو العَفو من أَْموالكم ، فإيّاه فأَْنِفقوا ؛ والنَّْصب  [217البقرة : ] (َوَيْسئَ ُلوَنَك ما ذا يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ ): 

 للِفْعل.

 «يُْنِفقُونَ »، ويكون « الذي»في معنى « ذا» على َضْربين : أحدهما أن يكون (ما ذا يُ ْنِفُقونَ )عنى قوله : وقال أَبو إْسحاق : مَ 
 كأنه بَيَّن َوْجه الذي يُْنِفقون ، ألنَّهم يَعلمون ما الُمْنفَق ، ولكنَّهم أرادوا ِعْلم َوْجهه. ؟من صفته. المعنى : يسألون أي شيء يُْنِفقون

 قوُل الشاعر :« الذي»في معنى « ذا»ومثل َجْعلهم 

ِك  مريريريريريريريريريارأبٌ  يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ اد عريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريَ َ ْس مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريَ

  
ْو    لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريق  و َنريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريني طريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريذا  ريريريريريريريريريريريَْ

  
 خبرها.« ذا»َرْفعاً باالبتداء ، ويكون « ما»المعنى : والذي تحملين َطِليق ، فيكون 

 شيء المعنى : يسألونك أي .«يُْنِفقُونَ »نصباً ب بمنزلة اسٍم واحد ، ويكون الموضع « ذا»مع « ما»أن يكون قال : وجائز 
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 ؟.ي لف ون
ل إجماٌع أيضاً.  قال : وهذا إجماع النَّحويين ، وكذلك األوَّ

 بمنزلة اسم واحد ، قوُل الشاعر :« ذا»و « ما»ومثل : َجْعلهم 

ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأتريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ ي مريريريريريريريريرياذا عريريريريريريريريريَ  َدعريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريِ  و   بريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريِ َ  نريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريريريريَ

 
 لريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريْن  ملريريريريريريريريريريريري

  
 بمعنى : َدِعي الذي َعِلمت.كأنّه 

 نفسها ، إذا جاَءا طائعَْين. ذات نَْفسها ، ومن ذي أَنفُسهم ؛ وجاءت المرأةُ من ذات أَْنفُسهم ، ومن ذي أبو َزيد : جاء القوم من

 المعنى. بهذا وقال غيُره : جاء فالٌن من أيّة نفسه ،

، بغير ألف في القسم. والعامة تقول : ال هللا إذا. وإنما المعنى : ال وهللا هذا ما أُقسم به ، فأَدخل اسم  ذا والعرُب تقول : الها هللا

 .«ذا»و « ها»هللا بين 

بَْطنه ، إذا  ذا بَْطنه : أي بَِجْعِوه ؛ وأَْلقى الّرُجلُ  بذي بَطنها ، إذا ولدت ؛ والذّئْب َمْغبوط ذات وتقول العرب : وضعِت المرأةُ 

 ْحَدث.أَ 

 يَمن ، أي أَتينا اليََمن. ذا ويقال : أتينا

ان ، أي كنّا مع عمرو ،  ذو َعْمٍرو ، وكان ذي مع كذاو كذا وَسِمْعُت غيَر واحٍد من العرب يقول : ُكنّا بموضع مَّ َعْمٍرو بالصَّ

 .«ذوى»كالّصلة عندهم ، وكذلك « ذو»و ومعنا عمرو. 

 جاَوَرهم.قال : وهو َكثير في كالم قَْيس وَمن 

 يُوصل به الكالم ؛ وقال :« ذا»و 

ْه بريريريريريريريه  لريريريريريريريَ فريريريريريَ ة  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريتريريريريريريريَ يريريريريريريريٌ  مريريريريريِ بريريريريريِ  متريريريريريََ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه وائريريريريريريريريريريريريل  و   فريريريريريريريريريريريريَّ رِيِّ لريريريريريريريريريريريريَ  ذا قريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 صلة.« ذا»و يُريد : قطريّاً. 

 وقال الُكميت :

عريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريَّ   لريريريريريريريرييريريريريريريريريكريريريريريريريريم َذِوي  ل الريريريريريريريريلريريريريريريريريّا تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريري      اٌء وأَلريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريَ ا ظريريريريريريريريريريِ  نريريريريريريريريريريواُّع  مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريْ

  
 أراد : بنات القلب وُهمومه.

 وقال آخر :

ف   َويريريريريريريريريريْ َل ذوي عريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريا كريريريريريريريريري 

  
ي و   ّي انعريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ  ِديريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريار  فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرياُ عريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ً  فٍَم ، أي لم أُكلّمه كلمةً. ذات َشفة ، وال ذاتَ  وقال أبو زيد : يُقال : ما كلّمت فالنا

 ، أي ال أَفعل ذلك. ذا ها هنا ، كقولهم : الها هللا ذاك َجرَم ، أي ال أعلم ذا َجَرَم ، وال عن ذا ويقال : ال

 وتقول : ال والّذي ال إله إال هو ، فإنها تمأل الفََم وتَقطع الدم ألفعلّن ذلك.

 وتقول : ال َوَعهد هللا وَعْقده ال أَفعل ذلك.

 تفسْي إذ وإذا وإذن
 لما« إذ»لعرُب : قال اللَّْيُث : تقول ا
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 ملا يست بل الَوْقتني من الزمان.«  ذا»و َمضى ، 
 جواب تَأكيد للشرط ، ينّون في االتصال ، ويُسكن في الوقف.« إذا»و قال : 

 للماضي.« إذا»و للُمستقبل ، « إذ»وقال غيره : العرب تَضع 

 ، معناه : ولو تََرى إذ يَْفزعون يوَم القيامة. [51سبأ : ] (َوَلْو َترى ِإْذ َفزُِعوا)قال هللا َعّز وَجّل : 

ِإَذا السَّماُء ) ، كما قال َعّز وجل :« إذا»وقال الفَّراء : إنما جاز ذلك ألنّه كالواجب ، إذ كان ال يُشك في َمجيئه ، والوجه فيه 
 [.1التكوير : ] ((1ِإَذا الشَّْمُس ُكوِ َرْت ))[1االنشقاق : ] ((1اْنَشقَّْت )

 الشرطية ، كقولك : أُْكرمك إذا أَْكَرمتني ، معناه : إن أَْكرمتني.« إن»بمعنى : « إذا»وتأتي 

الَمْوصولة باألَوقات ، فإن العرب تصلها في الكتابة بها في أوقات َمْعدودة ، في : حينئذ ، ويَومئذ ، ولَيلَتئذ ، « إذا»وأما 

 وَغَداتئذ ، وَعِشيَّتَئذ ، وساَعتئذ ، وعاَمئذ.

أْقرب ما يكون في الحال ، فلما لم يتحّول هذا االسم عن َوقت الحال ، ولم يتباعد عن ساَعتِك « اآلن»ولم يقُولوا : اآلنئِذ ، ألّن 

 التي أنت فيها لم يتمّكن ، ولذلك نُصَب في ُكّل وجه.

لُوا اآلنئذ ، َعكسوا ليُْعَرف بها وقُت ما تَبَاعد من ولّما أرادوا أن يُباعدوها ويُحولّوها من حال إلى حال ولم تَْنقْد ، كقولك : أن تقو

ل بمنزلتها الساعةُ ، وساعتئذ ، وصار  اآلَن ، لساعتك في التقريب ؛ وفي البعد : الحال ، فقالُوا : حينئذ ، وقالوا : حينئذ ، ونُّزِ

 في حّدهما : اليوم ، ويومئذ.

قيت لم يَُخّص به سائر أزمان األزمنة ، نحو : لَقيته سنةَ َخرج َزْيٌد ، والُحروف التي َوصفناها على ميزان ذلك َمْخصوصةٌ بتو

 ورأيته َشْهَر تَقَدَّم الَحّجاُج ، وكقوله :

   يف َ ْهر َيْص َاد  الغ الُ  ال ُّ َّاَل 
 فإنه يجعل اإلضافة إلى هذا الكالم أجمع ، كما قالوا : زَمَن الحجاج أَِميٌر.« شهراً »فمن نَصب 

بكالم يكون صلة أَْخرجتها ِمن َحّد اإلضافة ، وصارت اإلضافة إلى قولك : إذ تقول ، وال تكون « إذا»ْيُث : فإن َوَصلت قال اللَّ 

 خبراً كقوله :

   َعِةّية  ذ تري  ول يري لريوِّل وين 
 ُجملة.« إذ تقول»صلةً أَْخرجتها ِمن َحّد اإلضافة وصارت اإلضافة « تقول»كما كانت في األصل ، حيث َجعَْلَت 

 قال الفَّراء : ومن العَرب من يقول : كان كذا وكذا وهو إذ َصبِيٌّ ، أي هو إذ ذاك َصبِّي.

 وقال أبو ذَُؤْيب :
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ر و مريريريريريريريريريْ اَلبريريريريريريريريريك أ َُّ عريريريريريريريريريَ ن طريريريريريريريريريِ ك عريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  َنريريريريريريريريريََ

  
يريريريريريريريريريريريح    حريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريرية  وأنريريريريريريريريريريريه  ذ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : وقد جاء : أََوانئذ ، في كالم ُهَذيل ؛ وأَنشد :

م  هريريريريريريريريريريريريْ ذ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  هلريريريريريريريريريريريريا َأَوانريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريْ  دلريريريريريريريريريريريريَ

  
ر وج    ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ وِّنريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريريض  مل  ريريريريريريريريريريريريريريري َ  حنريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
إنما جاز للماضي أن يكون بمعنى الُمستقبل إذا وقَع الماضي ِصلَةً لُمْبهم غير ُمَؤقت ، « : إذا»و « إذ»قال ابن األَْنبَارّي في 

معناه : إّن الذين يْكفُرون ويَُصّدون عن َسبِيل  [25الحج : ] (ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل هللاِ )فجَرى َمْجَرى قَْوله : 

 معناه : إاّل الذين يَتُوبون. [34المائدة : ] ( الَِّذيَن اتبُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهمْ ِإالَّ )هللا ؛ وكذلك قوله : 

اْضرب  غير ُمؤقَّت ، فلو َوقّتَه فقال :« الذي»، ألن « إذا»قال : ويُقال : ال تَْضرب إال الذي َضَربك إذا َسلّمت عليه ، فتَجيء 

 أَبطل أن يكون الماضي في َمْعنى الُمستقبل.« الذي»عليه ، لم يجز في هذا اللفظ ؛ ألّن توقيت هذا الذي َضَربك إذا َسلّمت 

قالوا : ما هلك امرٌؤ إذا َعَرف قَْدَره ؛ ألّن الِفعل َحَدٌث عن « إذا»وتقول العرُب : ما َهلك اْمرٌؤ َعَرف قَْدَره ، فإذا جاُءوا ب 

 يُريد : ال يَهلك ُكلُّ اْمرىء إذا َعرف قَْدَره ، ومتى َعَرف قدره ؛ ولو قال : إذا َعَرف قدره َمنكور يُراد به الِجْنس ؛ كأّن المتكلمِ 

قد كنُت صابراً إذا ضرْبت ، وقد كنت  ، لََوجب تَْوقيت الخبر عنه ، وأن يُقال : ما َهلك اْمرٌؤ إذا َعرف قدره ؛ ولذلك يُقال :

لفعل ، تُريد : قد كنت صابراً ُكلّما َضَربت. والذي يقول : إذ ضربت ، يذهب إلى ترديد ا« إذا»صابراً إذ ضربت ، تذهب ب 

 إلى وقت واحد وإلى َضْرب َمْعلوم َمْعروف.

كاً فالذال منها ساكنة ، فإذا « إذ»وقال غيره :  إذا ولي فِْعالً أو اْسماً ليس فيه ألف والم ، إن كان الِفعل ماضياً أو حرفاً ُمتحّرِ

.وليت اسماً   باأللف والالم ُجّرت الذال ، كقولك : إذ القوُم كانوا ناِزلين بكاِظَمة ، وإذ النَّاس َمن َعزَّ بَزَّ

ف باأللف والالم ، فإن ذالها تُْفتح إذا كان ُمْستَْقبالً ، كقول هللا َعزَّ وَجّل : « إذا»وأما  ِإَذا الشَّْمُس )فإنها إذا اتَّصلت باسم ُمعَرَّ
 ألن َمْعناها : إذا. [2،  1التكوير : ] ((2ِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت )( وَ 1ُكوِ َرْت )

بفتح الذال وما أَْشبَهها ، أي تنشق ، وكذلك ما أَْشبَهها ، وإذا  [1االنشقاق : ] ((1ِإَذا السَّماُء اْنَشقَّْت ))قال ابن األَْنباري : 

 .«إذ»موقع « إذا»و « إذا»تُوقع َمْوقع « إذ»التي للماضي ؛ غير أن « إذ»انكسرت الذال فََمْعناها : 

 َوَلْو َترى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف )قال هللا تعالى : 
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«   ذا»معلاه :  ذا اليتاملون ، ألن هذا األمر م ْلتيتر مل يريَ ع ن وقال َأْوٌس يف  [93األنعاُ : ] (َغَمراِت اْلَمْوتِ 
 « : ذ» ع  

وَ   ذا ون الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياِس يف  ريريريريريريريريريريريَ   اَّريريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريريريا  َه عريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريذ  ر بريريريريريريريريريريَ وا  ريريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريري  رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مل يريريريريريريريريريري 

  
 أي إذ لم يُْرِسلوا ؛ وقال على إثره :

يريريريريريريريريريريل  و ذْ وَ  لريريريريريريريريريريِ ه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريل  الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريريْ   تريريريريريريريريرياأب مريريريريريريريريري  مريريريريريريريريرييريريريريريريريريريع  الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ ا َ  كريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريَ

  
 وقال آخر :

َزى  ا  ذ جريريريريريريريريريريريريريريريَ زاه هللا عريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريّ    جريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   الِ ّ الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  ْ ن  والريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ اِ  عريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريريريريَ

  
 أَراد : إذا جَزى.

نة ، إذا خلت بالفعل الذي في أوله أَحد حروف االستقبال نََصبَتْه ، تقول ِمن « إذاً » وَروى الفَّراء عن الِكسائّي أنّه إذا قال : ُمنوَّ

أُْكِرَمك ، فإذا ُحْلَت بينها وبينه بحرف َرفَْعت ونََصبت ، فقُْلت : فإذاً ال أُْكِرُمك ، وال أْكِرَمك ؛ فمن رفع فيها لحائل ، ذلك : إذاً 

 ومن نَصب فعلَى تَْقدير أن يكون ُمقدَّماً ، كأنك قلت : فال إذاً أْكِرَمك ، وقد َخلت بالفعل بال مانع.

فع والنَّْصب. [52النساء : ] (فَِإذًا ال يُ ْؤُتوَن النَّاَس نَِقْياً )وهكذا يَُجوز أن يُقرأ :  قال أبو العبّاس أَحمد بن يحيى :  بالرَّ

إذاً  :قال : وإذا ُحْلت بينها وبين الفعل باسٍم فاْرفَعه : تقول : إذاً أخوك يُْكِرُمك ، فإن َجعلت مكان االسم قََسماً نََصْبَت ، فقلت 

 الالم على الِفعل مع القَسم َرفَْعت ، فقلت : إذاً وهللا لتَْنَدُم. وهللا تناَم ، فإن أَدخلت

لما يُْستقبل ال َغير في حال النَّْصب ، « إذاً »نَْفسها الناصبة ، وذلك ألن « إذاً »وقال ِسيبويه : والّذي نَذهب إليه ونَحكيه عنه أنَّ 

 العَمل في األَْسماء. في« أنّ »نظيرة « لكن»في العمل كما ُجعلت « أنْ »فجعلها بمنزلة 

 قال : وِكاَل القَْولَْين حَسٌن َجميل.

 ، إّما أن تقع ظاهرةً أو ُمْضَمرة.« أنْ »وقال الّزّجاج : العامل ِعندي النَّْصب في سائر األفعال 

 ، بالياء ، مثل. َزَكى وَخسى. كَذىو َكَذى قال أبو العبّاس : يُكتب ،

 .كذاك ، يكتب باأللف ؛ ألنه إذا أُضيف قيل : كذاو كذا وقال الُمبَّرد :

 فأُْخبر ثعلٌب بقوله ، فقال : فتًى ، يكتب بالياء ، ويضاف فيُقال : فَتَاك.

 ؛ لم يُِميلُوا َشْيئاً من ذلك. كذلكو،  كذاو،  ذلكو،  ذاكو،  هذهو،  ذا وأَجمع القُّراء على تَْفِخيم :

 به. تَأَذَّْيتَ  ا: ُكلُّ م األَذى قال اللَّْيُث :: أذى 

ي ، إذا كان َشديدَ  أَِذيٌ  وَرُجلٌ   ، فِْعٌل له الِزٌم. التأَذِّ

 ، هو ما تَْسمعه من األذَى[ 264البقرة : ] (ال تُ ْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم اِبْلَمنِ  َواْْلَذى)وقولُه : 
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كروه.
َ
 امل

 الُمنافِِقين ال تُجاِزِهم عليه إلى أَْن تُْؤَمر فيهم بأَْمر. أََذى أي َدع [48األحزاب : ] (َودَْع َأذاُهمْ )ومنه 

 يَْعني الشَّعَر الذي يَكون على رأس الَمولود حين يُولَد. ، «األَذى أَميطوا عنه»في الحديث : و

 وجع ولكْن ِخْلقةً.، إذا كانا ال يَقَّران في مكان واحد ، عن َغير  أَِذيةٌ  ، وناقةٌ  أَذِ  أبو ُعبَيدة ، عن األموّي : بَِعيرٌ 

 .أَِذيَّةو آَذْيتُه إيذاءً  ويُقال :

ً  به تأَذَّيت وقد يا  .تأَذِّ

 .أَِذيت آَذى أذًىو

ً  ويَْذُءو ، ذأَى يَذأَى قال اللَّْيُث : يقال :: ذأى   وَذأْواً ، وهو َضْرٌب من َعْدو اإلبل. َذأْيا

 ، َمْقصور بَهْمزة. ِمْذأًى وحمار

ً  ، يَْذُؤوهاو يَْذآها اإلبلَ  َذأى : َسْيٌر َعنِيف ؛ يُقال : الَذأْوُ  الفَّراء :أبو ُعبَيد ، عن   .َذأْواً و َذأْيا

اٌد ألتُنه ؛ وقال أَْوُس بُن َحَجر : ِمْذأًى وقال غيُره : ِحَمارٌ   : َطرَّ

نَّ لريريريريريريريريريريريريريريريه  َرفريريريريريريريريريريريريريريريا  وكريريريريريريريريريريريريريريري  ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َذأْونريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ يريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ َل بريريريريريريريريَ اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريىّت تريريريريريريريريريَ

  
ً  ، َذآها يَْذآها وقد  ، إذا َطَردها. َذأْواً و َذأْيا

 اللَّْحَم ، إذا أَْنَضْجتَه حتى يَْسقُط عن َعْظمه. َذيَّأتُ  قال أبُو َزْيٍد :: ذيا 

 ، إذا اْنفَصل عن العَْظِم بِفََساٍد أو َطْبخٍ. تََذيُّؤاً  اللَّْحمُ  تََذيّأ وقد

 ، وتََهذأَت تََهذُّؤاً ؛ وأنشد َشِمٌر : تََذيأَت تََذيُّؤاً  وتَقَطَّعت ، قيل : قدأبو ُعبَيد ، عن األصَمعّي : إذا فََسَدت القُْرَحةُ 

ه  َذأيَّ مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريَرْأس  مسريريريريريريريريريريىّت كريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريا  يريريريريريريريريلريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ ضُّ مريريريريريريريريَ بريريريريريريريريِ رِّ يف اَنر  يريريريريريريريريَ ن اَّريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريِ

  
. فقال له َرُجٌل : ال فاتَّذأ اْبُن َساَلم فََوَذأه ،في َحديث ُعثْمان ، َرحمه هللا : أنّه بينما هو يَْخُطب ذاَت يَْوٍم فقام َرُجٌل فناَل منه : وذأ 

 يَْمنَعنك مكاُن ابن َساَلم أْن تَُسبّه فإنّه ِمن ِشيعَته.

جَل ، إذا َزَجْرتَه ، َوَذأْتُ  قال أبو ُعبيد : قال األَمِوّي : يُقال :  ، أي اْنَزجر. فاتََّذأ الرَّ

جل أذُؤه َوَذأت وقال أبو َزيد :  إذا أَْنت َحقَْرته. ، َوْذءاً  الرُّ

 وال َظْبَظاٌب ، أي ال ِعلّة به ، بالَهْمز. َوْذأةٌ  وقال أبو مالك : ما به

 .َوْذيَة َروى أَبُو ُعبَيد ، عن األصَمعّي : ما به: وذا 

 ، وهو مثل َحّزة. َوْذيَة وَروى أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي : ما به

 ةٌ.، أي ما به ِعلّ  َوْذيَةٌ  وقيل : ما به

 : هي اْلُخُدوش. الُوِذيُ  وقال :

ّكيت : قالت العاِمِريّة : ما به  ، أي ليس به ِجَراح. َوْذيَةٌ  ابن الّسِ



5205 

 

 ، وما به ِعلّة. َوْذيَةٌ  وقال الِكالبّي : يُقال للّرُجل إذا برأ ِمن َمرضه : ما به

 ؟.َوِذيّة ِمن أجل ُدنيا َدنيّة وشهوةأ في الحديث : أوحى هللا إلى موسى :و

 ، أي َحِقيرة. َوِذيّة قوله :

ً  العُودُ  ذََوى يقال :: ذوى   ، وهو أاّل يُِصيبَه ِريُّه ، أو يَْضِربه الَحّر ، فَيَْذبَُل ويَْضعُف. يَْذِوي َذيّا

 العُوُد. َذأى وقال اللَّْيُث : لُغة أهل بيشة :

 ، وهي لُغة رديئة. ْذوىيَ  العُودُ  َذِوي وقال أبُو ُعبَْيدة : قال بَْعُض العَرب :

كيت والفَّراء :  .يَْذِوي العودُ  َذَوى وقال ابن الّسِ

 قُُشور الِعنَب. : الذََّوى وَروى ثعلٌب ، عن ابن األعرابّي :

َوىو عَاُف. الذِّ  : النِّعَاج الّضِ

يخة. الذََّواة وقال أبو عمرو :  : قِْشرة الِحْنطة والِعنَبة والبِّطِ

ُجُل لصاحبه :: ذيا  . فيقُول اآلَخُر : وهللا ما أَْصبََحْت بِها قال الكالبّي : يَقول الرَّ  ، أي ال قُرَّ بها. ِذيَّةٌ  هذا يوُم قُّرِ

، كذلك  َذْيتَ و َذْيتَ وَت ، بغير تَْنوين ، اللُّغة الكثِيرةُ : كان من األمر َكْيَت وَكيْ  أبو حاتم ، عن األصَمعّي :(: ذيةو )ذيت 

 بالتَّْخفيف.

 ، بالهاء. َذيَّه ، فإذا وقفوا قالوا : َذيَّتَ و َذيَّتَ  وقد ثَقَّل قوٌم فقالوا :

 ، وَعمل َكْيَت وَكْيَت ، ال يُقال غيره. َذْيتَ و َذْيتَ  العرُب تقول : قال فالن : وروى ابن نَْجدة ، عن أبي زيد ، قال :

 .ذيتِ و ذيتِ و،  ذيتَ و ذيتَ وال أبو ُعبيدة : يقال كان من األمر كيَت وكيَت ، وكيِت وكيِت ، وق

 ُمشدَّدة َمْرفوعة. وكيّةُ : ذيَّةُ  وروى ابن ُشَميل ، عن يُونس :

 : َزْجر الَحليم السَِّفيهَ. الَذأَْذاءُ  عمٌرو ، عن أبيه :: ذأذأ 

ً  يُقال :  : َزَجْرتُه. َذأَْذأْتُه ذَأْذأَة

 بُظاَرتُها إذا طالَْت ؛ وقال الشاعُر : الَمْرأة : َوْذَوذُ  َعمرو ، عن أبيه ، قال :: وذذ 

ِي  و ق صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريري  فريريريريريريرياد بريريريريريريريَ تريريريريريريَ ي اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ الئريريريريريريِ  مريريريريريرين الريريريريريريّ

  
وس وَ فريريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريرياء هبريريريريريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريريريريري   َوْذَوذ هريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يُح ُدون الَمْوج.الماِء : األَْطبَاُق التي تراها تَْرفعها من  آِذيُ  قال ابن ُشَمْيل :: أذي   َمتْنِه الّرِ

 : الَمْوُج ؛ وقال المغُيرة بن َحْبناء : اآلِذيّ  وقال غيُره :

ِم  ه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ذا َرمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  ذيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ِم   اَل مسريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريه كريريريريريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ رى الريريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  

   ِمن م ْ رِق  وم ِلْصه  م رُِِّ 
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 ابب الرابعي من الذال
 .البَْرَذنَة ، َمْعُروف ؛ وَسْيَرتُه : البِْرَذْونُ  قال اللَّْيُث :: برذن 

 .بِْرَذْونَة واألُنثى :

 الفََرُس. بَْرَذن قيل : البِْرَذْون وإذا َمشى الفََرُس َمْشيَ 

ج أنّه قال : سألُت فالناً عن كذا وكذا  لي ، أي أَْعيا ولم يُِجب. فَبْرَذن وُحكي عن الُمَؤّرِ

 .ينبََراذِ  « :البِْرَذْون»وجمع 

 ِمن الَخْيل : ما كان ِمن غير نِتَاج الِعَراب. البَراِذينو

 .بِْرَذْونة واألُْنثى :

ْيف. َذْرَملَ  أبو العبَّاس ، عن ابن األَْعرابّي :: ذرمل  لها على الضَّ دةً ليُعَّجِ ُجُل ، إذا أَْخَرج ُخْبَزته ُمَرمَّ  الرَّ

كيِّت :  لَح ؛ وأَْنشد :، إذا سَ  َذْرَمل َذْرَملةً  وقال ابن الّسِ

ال هريريريريريريريريريريريريريَّ ه تريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ ىت رأَيريريريريريريريريريريريريريريْ وا  مريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل و   يريريريريريريريريريريريريه َذْرمريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريِ ْأ  كريريريريريريريريريريريريَ   ن مسريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 ت كتاب الذال واملن ة لل وحده
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 «َذيب اللغة»من  كتاب الثاء

 أبواب املضاعف منه

 [والراء ثاءابب ال]

 ث ر
 رث : مستعمالن.ـ  ثر

ةٌ  َعْينٌ  ِلْلعَْين الغَزيرة الماء :قال اللَّْيُث : يُقال : ثر   .ثَرَّ

ت تَثُّر ثََراَرة وقد  .ثَرَّ

ةٌ  وَطْعنَةٌ   ، أي واِسعة. ثَرَّ

 وكذلك َعْيُن السََّحاب.

 .يثِرّ  ، نحو : َطّب يِطّب ، وثَرّ « يَْفِعل»فأَْكثره على تقدير « فَعَل»وُكلُّ نعت في َحّد الُمْدَغم إذا كان على تَْقدير 

.وقد   يَختلف في نحو : خبَّ يَُخّب ، فهو َخبٌّ

مكسور في ُكّل شيء ، نحو ، َشّح يَِشّح ، وَضنَّ « فَِعيل»َمْفتوح : فهو في « يفعل»قال : وكّل شيء في باب التَّْضِعيف فِْعله من 

 يَِضّن ، فهو َشِحيح وَضنين.

 ومن العرب من يقول : َشّح يَُشّح ، وَضّن يُضّن.

 مفتوح ، نحو : أصّم وصّماء.« يفعل»و منه مكسور العين « فَِعْلت»وما كان من أفعل وفَْعالء من ذوات التضعيف ، فإّن 

 وأشم وشّماء ؛ تقول : َصِمْمت يا رجل تَصّم. وَجِمْمت يا كْبُش تََجٌم.

 لعين ، نحو : َعفَّ يَِعّف ، وَخفَّ يَِخّف.منه مكسور ا« يْفِعل»من ذوات التَّْضعيف غير واقع ، فإّن « فَعَْلت»وما كان على 

منه مضموم ، إال أَْحُرفاً جاءت نادرة ، وهي : شدَّه يَُشّده. ويَِشّده ، « يَْفعُل»وما كان منه واقعاً نحو : َردَّ يُرّد ، وَمدَّ يَُمّد ، فإّن 

ه ، وَهرَّ الشيءَ  ه ويَنِمَّ  يَُهره ويَِهّره.ـ  إذا كرههـ  وَعلّه يَعُلّه ويِعلُّه ، ونَّم الحديث يَنُمَّ

اِء وغيِره من النَّْحويين.  قال : هذا ُكله قوُل الفَرَّ

ةٌ  وقال اللَّْيُث : تقول ناقة  ، إذا كانت كثيرة اللّبن إذا ُحِلبت. ثَُرورو ثَرَّ

 .ثَْرثَاُرون ، وقومٌ  ثَْرثارة ، وامرأةٌ  ثَْرثَارٌ  اإلكثار في تَْخليط ، تقول : َرُجلٌ  في الكالم : الَكثْرة ؛ وفي األكل : الثَّْرثَرةو

 .«الُمتَفَْيِهقون الثّْرثارون إْن أَْبغضكم إليّ »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و

 وبناحية الجزيرة عيٌن َغِزيرة الماء يقال
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 .ال ريْراثر   هلا :
 : كثيرةُ الماء. ثَّرة وسحابة

 ، إذا بَّل َسويقاً أو َغْيَره. ثَّر يَثُرّ و. إذا اتَّسَع ؛ ثَّر يَثِرُّ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ةُ  في حديث ُخَزيمة : ونَقصت لهاو  هي الَكثْرة. ، الثّرَّ

 ، إذا كان كثيراً. ثَرٌّ  يقال : مالٌ 

ّكيت : فإذا كانت َضيِّقة اإلْحليل فَهي َحُصور ، وقد : الواِسعة ، اإلْحِليل ، وهي الفَتُوح ، وقد فَتَحت وأَْفتََحت.  الثُّرورُ  قال ابن الّسِ

 َحَصرت وأَْحَصرت. فإذا كان أحد ِخْلفيها أَعظم فهي َحُضون ، وإذا َذَهب أَحُد ِخْلفَْيها فهي َشُطور.

ثُ  قال اللَّْيُث :: رث   : الَخلَُق البالي. الرَّ

 .رثٌ  ، وثَْوبٌ  َرثُ  يقال : َحْبلٌ 

 ه.الَهْيئة في لُْبس َرثُ  وَرُجلٌ 

 .ُرثُوثَةً و َرثَاثةً  ، يَُرثّ وَ ،  َرَث يَِرثّ  والِفْعل :

ثّة أبو ُعبيد : ثّ و الّرِ  ، جميعاً : َرِديء الَمتَاع. الرَّ

 القوم ، إذا َجَمْعناها. اْرتثَثْنا ِرثّة وقد

ثّة»وقال غيره : تُْجَمع   .ِرثَاث« : الّرِ

فالٌن ، ومنه قوُل الخنساء حين َخَطبها ُدَرْيُد بُن  اْرتُثّ  َرَمٌق ثم مات : قدويُقال للّرجل إذا ضرب في الحرب فأُثْخن وُحِمل وبه 

ماح أَ الّصّمة على ِكبَر ِسنّه :  ي كأنهم َعوالي الّرِ  َشْيَخ بني ُجَشم. ُمرتَثّةوتََرْونني تاركةً بَني َعّمِ

 كة وقد أَثْبتته الجراُح ِلَضْعفه.أرادت أنه أَسّن وقَُرب من الموت وَضعُف ، فهو بمنزلة َمن ُحِمل من الَمعر

ثّةو  : ُخشارة الناس وُضعَفاؤهم ، ُشبِّهوا بالَمتاع الرديء. قال ذلك أبو َزيد. الّرِ

ن يوم نََهاَوْند : ومنه  وأَْخَطرتُم لهم اإلْساَلم. ِرثّةً  إن هؤالء قد أَْخَطُروا لكم حديث النّعمان بن ُمقَّرِ

ثاث فََجَمْعتُ »في الحديث : و  يعني : القماش وَرِديء الَمتاع. ، «إلى السائب الّرِ

 حّدثنا أبو يزيد ، قال : حّدثنا عبد الجبار.

ف عليٌ  فكان آِخر  أَْهل النَّْهر ، قال : ِرثّة عن ُسفيان ، قال : سِمعُت أبا إسحاق الشَّْيبانّي يُخبر عن َعْرفجة ، عن أبيه ، قال : َعرَّ

حبة وما يَْغتَِرفُها أَحٌد.ما بَقي قِْدرٌ   . قال : فلقد رأيتُها في الرَّ

ثةوقال :   : الَمتاع وُخْلقان الثِّياب. الّرِ

 ]ابب الثاء والَّلم[

 ث ل
 [.مستعمالن]لث ، ثلث : 

 اإلقاَمةُ. : اللَّثّ  أبو العبّاس ، عن ابن األْعرابّي :: لث 

ً  بالمكان أَْلثَثْت أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد :  ، وأَْربَْبُت إْربَاباً ، إذا أَقَْمَت به ولم إْلثَاثا
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 َترْبمَْسه.
ً  الَمَطرُ  أَلَثّ  قال : وقال األْصمعّي :  ، إذا ذام أيَّاماً ال يُْقلع. إْلثَاثا

غت. تَلَثْلَثْتُ  وقال أبو ُعبيد :  : تََردَّْدُت في األْمر وتََمرَّ

 وقال الُكَمْيت :

ْه  لريريريريريريَ ريريريريريريريَ مريريريريريريريا لريريريريريري ريريريريريريريْ ه لريريريريريري ريريريريريريريالريريريريريريَ تريريريريريريري  يريريريريريريريَّ لريريريريريريي مريريريريريري ريريريريريريِ  َرمسريريريريريريْ

  
َ ار  وا  أَبكريريريريريريريريْ فريريريريريريريريْ َرْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريرية  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يف ِدمريريريريريريريريْ

  
 : َمّرغت ؛ وقال : لَثْلَثْت قال :

   تريَل ريَلْ ه  فيها َأمْسَس  اجلَْوَر أَْقَصَ ا 
 السَّحاُب إذا تَردَّد في مكاٍن ، ُكلّما َظنَْنت أنّه َذهب جاء. لَثْلَث وقال اللَّْيُث :

ُجل  : البَِطيء في ُكّل أَْمر ، ُكلَّما َظنَْنت أنه قد أََجابك إلى القيام في حاَجتك تقاَعس ؛ وأنشد لُرؤبة : اللَّثاَْلثَةُ  والرَّ

   ال َ ْت يف و دِّ اْمرِىء م َلْ ِلِث  
 ، من العََدد. الثَّالثةُ وقال اللَّْيُث : : ثلث 

ً  القَْومَ  ثلَثْتُ  تقول :  أموالهم ؛ وأنشد ابن األْعرابّي : ثُلث أََخذت، إذا  أَثِْلثُهم ثَْلثا

ٌس  ك   ريريريريريريريامريريريريريِ ْع و ن يريريريريريريريَ ْربريريريريريَ وا فريريريريريلريريريريريريَ لريريريريريِ ريريريريري   فريريريريريريريإْن تريريريريريريَ ريريريريريْ

  
ل    تريريريريريريريْ م  الريريريريريري ريريريريريريَ تَكريريريريريري  بريريريريريريِ ْن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادٌس مسريريريريريريىت يريريريريريري  كريريريريريري   يريريريريريريَ

  
ً  ، أي تَْقتُلوا تَثِْلثُوا أراد بقوله :  .ثالثا

 [.76المائدة : ] (َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ هللَا اثِلُث َثَّلثَةٍ )ثالثة ، مضاف ؛ قال هللا تعالَى :  ثالثُ  ويقال : فالنٌ 

اء : ال يُكون إال ُمضافاً ، وال يجوز التَّْنوين في   [41التوبة : ] (اثِنَ اثْ َننْيِ )وكذلك قوله : « الثالثة»فتنصب « ثالث»قال الفَرَّ

ال يكون إاّل مضافاً ، ألنه في َمْذهب االسم ، كأنك قلت : واحد من اثْنين ، وواحد من ثالثة ، أال ترى أنه ال يكون ثانياً لنفسه 

ً  وال اثْنين ، باإلضافة والتنوين ونَْصب االثنين ، وكذلك لو قلت :  ثالثُ  اثْنين ، جاز أن يقال : ثالثُ  أنت لنفسه ، ولو قلت : ثالثا

 . جاز ذلك ، ألنه فِْعل واقع.ثالثةً  ، ورابعٌ  ثالثة ابعُ أنت ر

، وهذا مما كان النّحويُّون  فَثَلثتُهما وأَخبرني الُمْنذري ، عن أبي العبّاس ، عن َسلَمة ، عن الفَّراء ، قال : قالوا : كانوا اثْنَين

 يَختارونه.

ْدهن ِليَْه ،  ، هذا فيما بين اثْني عشر إلى العشرين. اثِْلثُْهنوواثْنيهّن ،  وكانوا أحد عشر فَثَنَْيتُهم ، ومعي عشرة فأَّحِ

معناه : اثْنتين  [3النساء : ] (فَاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِ ساِء َمْثىن َوُثَّلَث َوُرابعَ ) : عزوجلوقال الّزجاج في قول هللا 

ً واثنتين ،  ،  ثاَلث ثاَلثواْجتمع ِعلّتان : إحداهما أنه َمْعدول عن اثنين اثنين ، ، إال أنه لم ينصرف لجهتين ، وذلك أنه  ثاَلثاً ثالثا

 والثانية أنه ُعدل عن تَأنيث.

كيت : هو  ؛ فيَْغلب ثالث ثالثة ، فإذا كان فيه ُمَذّكر ، قلت : هي ثالثةُ ثاَلث ثالثة ، وهي ثالثُ  الحّراني ، عن ابن الّسِ
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 املذكَّر  املؤنَّث.
فع في األول. ثالُث ثالثَ  عشَر ، تَعني هو أحدهم. وفي المؤنّث : هو ثالُث ثالثةَ  وتقول : هو  عشرةَ ، ال َغير الرَّ

ْفع والنَّْصب إلى تِْسعة عَشر. ثالثَ وَعَشَر ،  ثالثُ  وتقول : هو  عَشَر ، بالرَّ

ً »وتركَت « الثالثة»َعشر ، فحذفَت  ثالٌث ثالثةَ  فمن َرفَع قال : أََرْدُت :  على إعرابه.« ثالثا

 َعشر ، فلما أَْسقطت منها الثالثة أَْلزمت إعرابها األول ليعلم أن ها هنا شيئاً محذوفاً. ثالٌث ثالثةَ  ومن نَصب قال : أردت :

 ؟الُمثِْلث روى َشِمر ، عن البَْكراوّي ، عن أبي َعوانة ، عن عاصم ، عن زياد بن قيس ، عن َكعب أنه قال ِلعُمر : أَْنبِئْني ماو

جل يَْمَحل بأَِخيه إلى إمامه فيبدأ بنفسه فيُعنتها ثم بأخيه ثم بإمامه ، فذلك ؟ال أَبَا لك الُمثِْلث فقال عمر : وما  الُمثْلث فقال : هو الرَّ

 ، وهو َشرُّ الناس.

 الشيء. تَثْليث من« ثَلِّثمُ »وإعرابه بالتَّشديد « ُمثِْلث»قال َشِمٌر : هكذا َرواه البَْكراِوّي ، عن أبي عوانة ، بالتَّخفيف 

 آِدَمة. ثالثة ، من َمثْلُوثَةٌ  وَمَزاَدةٌ 

 .ثَلُوث آنِية ، فهي ثالثة وقال ابن األعرابّي : إذا مألت الناقةُ 

 أيضاً ؛ وأَْنشد الُهذلّي : ثَلُوث أَْخالف : ثالثة ويُقال للناقة التي ُصّر ِخْلف من أَخالفها وتُْحتلب من

واَل  ل  ّن الريريريريريريريريريري ْ أاَل قريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريِ

  
ول    لريريريريريريري  هريريريريريريريا الريريريريريريري ريريريريريريريريَّ بريريريريريريري  حريريريريريريرييريريريريريريريحريريريريريريريَة ال  ريريريريريريريالريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أَخالف ؛ وأَنشد : ثالثة : لها ُمثَلَّثَةٌ  وناقةٌ 

لريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا   راه غريريريريريريريريري  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريَ ع  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
وب  وَ   ة  الريريريريريريريريريريرَّغريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

يريريريريريريريريريريك املريريريريريريريريريري فريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريْ

  
 : : َمْنسوٌج من ُصوف وَوبَر وَشعَر ؛ وأَنشد َمثْلُوثٌ  الفَّراء : ِكَساءٌ 

   َمْ َرعٌة ِكسا  ها َم ريل ول  
 .ثَلُوث أَْخاَلٍف منها ، فهي ثالثةُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي َزيد ، قال : الناقةُ إذا يَبس

 ، ولم يَْعرفه أبو زيد ؛ وأنشد َشِمٌر : الثّلُث ، بمعنى الثّليث أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

لريريريريريرييريريريريريريريث  ذا مريريريريريريريا كريريريريريريريان يف َرجريريريريريريريَ    ويف الريريريريريري ريريريريريريّ  تريريريريريري 

  
 يف  ريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريرير مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا و يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرياِع  اَّريريريريريريريريريريقُّ و  

  
 .ثاَُلَث ثاَُلثَ  ، وَمْوحَد َمْوحَد ، وَمثْنَى َمثْنَى ، مثل َمثْلََث َمثْلَثَ  ويقال :

 : ما كان من األشياء على ثالثة أَثناء. الُمثَلَّث وقال اللَّْيُث :

 يُْضفَر.قًُوى ، وكذلك ما يُْنسج أو  ثالث من الحبال : ما فُتل على الَمثْلُوثو

، لّما ُجعل اسماً ُجعلت الهاء التي كانت في العَدَد َمدَّة ، فرقاً بين الحالين ، وكذلك األْربعاء من األْربعة ، فهذه  الثُّالثاءوقال : 

 األسماء ُجعلت بالمّد توكيداً لالسم ،
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ْجراء وال َّرفاء ، كما قالوا : مَسَسَلة ومَسْسلاء ، وقَصَبة وَقْصباء ، مسيث ألزموا اللريَّْعه  لزاُ  االسم ، وكذلك الةَّ
 .«فريْعَلة»والوامس  من كل ذلك بوُّن 

 : اسم مؤنث ممدود ، وعالمة التأنيث المّدة المجهولة. الثالثاءو

 .(1) الثُّاَلثَاوان والتَّثْنية :

 ، في الكثير. األَثالثو،  الثُّالثَاواث والجمع :

ً  ثالثاءال بما فيها ، ومضى الثُّالثاء ويقال : مضت بما فيهن ، مرةً تَرجع إلى اللفظ ومرة إلى  الثالثاء بما فيه ، وَمَضت أيضا

 الَمعنى.

 .الثالثاء . وإن شئت : هذه أيامالثالثاء ، وهؤالء أيّام الثالثاء ، وهذان يوما الثالثاء ، واليوم يوم الثالثاء ويقال : اليوم

كن وعلى  ثالثةُ واألثافي ، إذا ُرمي القَْوُم بأَْمر َعظيم.  بثالثة ويُقاُل : َرَميناهم األَثافي : ُرْكن اْلَجبل تُركَّب الِقْدر على ذلك الرُّ

 إثفيّتين.

 ، قال : ثاَُلثٍ  ويقال ِلَوِضين البَعير : ذو

ر  مسريريريىت انريريريْ ريريريَوى ذو ثريريري اَلثريريريِهريريريريريريرياو  مريريريِّ  قريريريريريريري  ضريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِن   لريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريِ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريْ اِء  ريريريريريريريريريريريريريريَ     َأهْبََرْي َدْرمريريريريريريَ

  
 : بَْطنها والِجلدتان ، العُْليا والِجلدة التي تُْقَشر بعد السَّْلخ. ثاُلثها ويقال : ذو

التي لَها أربعة أَخالف ، « : الصَّحيحة» وأخبََرني الُمنذرّي ، عن أبي العباس ، عن ابن األعرابّي أنه أَْنشد بيت الهذلي وقال :

 أخالف. ثالثة التي لها« : الثَّلوث»و 

ّكيت ، قال : ناقةقال : وأخ  ، إذا أصاب أحُد أَخالفها شيء فَيَبِس ، وأَنشد البيت. ثَلُوث برني الحّراني ، عن ابن الّسِ

 : اسم َمْوِضع. يَثْلَثو

 : اسم َمْوِضع آخر. تثليثو

 القائم. المثلّث الحاّد ، ومنها المثلَّث أطراف ، فمنها ثالثة : لها ُمثلَّثة وأرض

هان فاألول السابق ، والثاني الُمَصلّي ، ثم يقال بعد ذلك :وإذا أَْرسلت الخيل ف  وَربّع وَخّمس. ثَلّثَ  ي الّرِ

 ُعمر وخبََطتْنا فِتنةٌ مّما شاء هللا. ثَلَّثووثَنَّى أبو بكر  وسلمعليههللاصلىَسبَق رسول هللا  قال علّي بن أبي طالب كرم هللا وجهه :و

« المصلِّي»َسوابق الَخْيل مّمن يوثَق بِعْلمه اسماً لشيء منها إال الثَّاني والعاشر ، فإن الثاني اسمه قال أبو ُعبَيد : ولم أَسمع في 

يت ، وما سوى َذْينك ، إنما يُقال : ّكِ  والرابع ، وكذا إلى التاسع. الثالث والعاشر ، الّسِ

 وقال غيرهُ : أسماء السُّبَّق من الَخْيل :

__________________ 
 .«و»ا يف امل بوع : ( قبله1)
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ّكيه. ْرات  ، والعاِطف ، والّلِ يم ، والسِّ
 
ؤمِّل ، وامل

 
 َسلِّي ، والتَّا  ، واََّْيِتّي ، وامل

صلِّي ، وامل
 
جلِّي ، وامل

 
 امل

 ؟.قلت : ولم أحفظها عن ثِقة ، وقد ذكرها ابن األَْنباري ولم يَْنُسبها إلى أحد ، فال أدري أََحفظها ِلثقة أم ال

 وُربَاعّي. ثاَُلثيّ  أذرع ؛ ثوبٌ  ثالثة أشياء ، أو كان طولُه ثالثة ، ما يُنسب إلى لثُّالثيّ او

ت له َخْمٌس صاَر َرُجالً.  وكذلك الغاُلم ، يُقال : غالم ُخماسّي ، وال يقال : ُسداسي ، ألنه إذا تمَّ

 أَْحُرف. ثالثة ، التي اجتمع فيها الثُّالثيّة والحروف

ُجل ، إذا زال ِقَواُم أَْمره.  ثُلّ  اللَّْيُث : يقال :قال : ثل   هللا. أَثَلّهوَعْرُش الرَّ

 : الَهاَلُك. الثّلَلُ  أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي :

ُجل ثَلَْلتُ  يُقال منه :  .ثَلاَلً و أَثُلّه ثاَلًّ  الرَّ

 .«البِئْر ، وِطَول الفََرس ، وَحْلقة القَْوم ثَلّة ال ِحَمى إاّل في ثالث :»قال :  وسلمعليههللاصلىفي الحِديث أّن رسول هللا و

ُجُل بِئْراً في َمْوضع ليس بِمْلك ألحد فيكون له من حوالَي البِئر من األرض ما يكون  بثَلَّة قال أبو ُعبَيد : أراد البِئر أن يَْحتَِفر الرَّ

 من تُرابها ال يَْدخل فيها أحد عليه حريماً للبئر.البئر ، وهو َما يخرج  ِلثلّة ُمْلقًى

 : التُّراب الذي يَْخُرج من البِئْر. الثّلّة وقال األصمعّي :

 أَيضاً : جماعةُ الغَنم وأَْصوافها. الثّلّةوقال أبو ُعبَيد : 

أي من ُصوفها  ، وِرْسلها ثَلّتها يُصيب من حديث اْلَحسن : إذا كانت لليتيم ماشيةٌ فِلْلَوِصّي أن ؛ ومنه ثَلّة وكذلك الَوبر أيضاً :

 ولَبَنها.

يت : يُقال للضأن الَكثيرة : ّكِ ، ولكن َحْيلة. فإذا اجتمعت الضأُن والِمْعَزى فَكثُرتا قِيل  ثَلّة ، وال يقال للِمْعَزى الَكثيرة : ثَلّة ابن الّسِ

 .ثَلّة لهما :

 : الصُّوف. الثّلّةوقال : 

 ، أي الصُّوف. الثَّلّة َجيِّديُقال : ِكساٌء 

 َكثيرة. ثَلّة ، فإذا اجتمع الصُّوف والَوبر قيل : عند فالنٍ  ثَلّة : وال للوبر : ثَلّة وال يُقال للشَّعر :

 .ثِلَل من الغنم : الثّلّة أبو ُعبَيد : َجْمع

الواقعة ] ((40( َوثُ لَّة  ِمَن اآْلِخرِيَن )13َن اْْلَوَِّلنَي )ثُ لَّة  مِ ): بضم الثاء ، فالجماعةُ من الناس ، قال هللا تعالى :  الثُّلة فأّما

 [.40و 39: 

فَشّق عليهم  [14و 13 الواقعة :] ((14( َوَقِليل  ِمَن اآْلِخرِيَن )13ثُ لَّة  ِمَن اْْلَوَِّلنَي ))قال الفراء نزل في أول السورة : 

 من هؤالء ثُلّة : ثلّتان فأنزل هللا في أصحاب اليمين أنّهم [14 الواقعة :] ((14َوَقِليل  ِمَن اآْلِخرِيَن ))قولُه : 
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 ِفْرقٌة من هؤالء وفرقٌة ِمن هؤالء. من هؤالء ، واملع  : هم فرقتان : ثري ّلةو 
كيت ، قال :  الّشيء ، إذا أََمرَت بإِْصالحه. أَثْلَْلتَ  الحّراني ، عن ابن الّسِ

 وَكَسْرته.، إذا َهَدمته  ثَلَْلتُه وقد

 َعْرُشهم. ثُلّ  ويقال للقوم إذا ذهب ِعّزهم : قد

 َعْرِشي. يُثَلّ  في حديث ُعمر : ُرئي في المنام فُسئِل عن حاله ، فقال : كادو

 يُْضرب للّرُجل إذا ذلَّ وَهلَك. مثلٌ  هذا

 الّشيَء ، إذا َهَدمتَه وَكَسْرتَه. ثلَْلت يُقال :

 الحه.، إذا أََمرَت بإِصْ  أَثْلَْلتُهو

ه ؛ والثاني : البيت  قال القُتَيبّي : وللعَْرش َمْعنَيان ، أحدهما : السَّرير ، واألِسّرة للُملوك ، فإذا ُهِدم َعْرُش الَمِلك فقد َذهب ِعزُّ

ُجل فقد َهلَك وَذّل.  يُْنصب بالِعيدان ويَُظلَّل ، فإذا ُكِسر َعْرُش الرَّ

 : الِفئة. الثُّلَّة قال الفَّراء :

 : الجماعة. الثُّلَّة وقال خالد بن َجْنبة :

 .ثُلّ  وقال اللَّْيُث : يُقال للعَِريش الذي يُتَّخذ ِشْبه مظلّة إذا انهدم : قد

 وُروي ِللَبِيد :

 ص َ اء  َأََّْْ لهم  ل َِّلل  و   
 َمعنى : بثِاَلل ، أي أَْغنام يَرَعونها ، فقََصر.

 ، فمْعناه : الهالك. بالثَّلَل ومن َرَواه

 ثاَلًّ ، إذا أََعْدتَه فيه بعدما تَْحِفره. أَثُلّه التُّراَب في القبر والبئر ، ثَلْلت ويُقال :

 ، إذا َصبَّها كذلك. يثُلُّها ثاَلًّ  فالُن الدََّراِهمَ  ثَلَ و

 ، إذا اْستَْغنى. ثُلّ و، إذا َهلَك ؛  ثُلّ  قال ابن األَْعرابّي : وقد

 : الَهْدم ، بضم الثاَءْين. الثُّْلثُلول : قا

 أْيضاً : ِمْكيَاٌل َصِغير. الثّلثُلو

 [ابب الثاء والنون]

 ث ن
 [.مستعمالن]ثن ، نث : 

م فهو ، فإذا اْسَوّد من الِقدَ  الثِّنّ  أبو ُعبَيد ، عن األَْصمعي : إذا اْنَكسر اليَبَس فهو ُحَطام ، فإذا اْرتكب بَْعُضه على بَْعض فهو: ثن 

ْنِدُن ؛ وأَْنشد الباهلّي :  الّدِ

   َتْكِفي اللَّ  وَ  َأْكَلٌة من ِثّن  
ْسغ. الثُّنّةُ  أبو ُعبيدة ، عن أبي الَجّراح : ُر الرُّ  ِمن الفَرس : ُمَؤخَّ
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 : الشَّعَر النابت في ذلك الَمْوضع ، فقال : الثُّنَن قلُت : وَجعل اْمرؤ القَيس

ٌن   لريريريريريريريريريريريريريَ اهلريريريريريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريريريريريري  َوايف الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريريريَ

  
رّ   ْزبريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريريني  ذا تريريريريريريريريريريريريريَ وٌد يريريريريريريريريريريريريَ  ِب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْسغ ، فإن لم يكن ثَمَّ َشعَر فهو : أَْمرد ،  ثُنَّتان وقال أبو ُعبَيدة : في َوِظيفَي الفَرس ر الرُّ ، وهو الَشعَُر الذي يكون على ُمَؤخَّ

 وأَْمَرط.

 من الثُّنَّة َشِمٌر ، عن ابن األَْعرابي ، قال :
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 اإلنسان : ما د ون السُّرأب فوق العانَة َأْسَفَل الب ن.
 وقال ابن األعرابّي : هو َشعَُر العانَة.

 ، وما وجدتُه إاّل على َظهر َكبِدي. ثُنّة : ما وجدتُه في قََطن وال وسلمعليههللاصلىفي الَحديث : إن آِمنة قالْت لما َحملت النبيَّ و

 أْسفَل البَْطن. ثُّنّةالوالقََطن : أَْسفل الَظهر ؛ 

 فما أَْخطأتُها. لثُنَّته في َحديث َحمزة َسيِّد الشُّهداء أّن َوْحِشياً قال : َسدَّْدُت َحْربتي يوم أُُحدو

يان قول اللَّْيث في   .«الثُّنَّة»وهذان الحديثان يقّوِ

 : النَّبَاُت الَكثِير الملتف. الثِّنَانُ  وقال ابن األَْعرابّي :

 الَحِميت. تَنِّث نَثيثَ  حديث ُعمر : أّن َرُجالً أتاه يَسأَله فقال : َهلَْكُت. فقال ُعَمُر : اْسُكْت ، أََهلَْكَت وأَْنتفي : نث 

 : أن يَْعَرق ويَْرَشح ِمن ِعَظِمه وَكثْرة لَْحمه. النَّثِيث قال أبو ُعبيد :

ُجلُ  نَثّ  يُقال منه : ً  الرَّ  .يَنِّث نَثِيثا

من. نَثَ  وقال غيُره :  الَحِميُت وَمّث ، بالنون والميم ، إذا َرَشح بما فيه من الّسِ

ً  ويَِمّث ، يَنِثّ  ً و نَثّا  ، وَمثّاً وَمثِيثاً. نَثِيثا

 ويَِمّث ، إذا َعِرق ِمن ِسَمنِِه. يَنثّ  واإلنسان

ً  فالٌن الَحِديثَ  نَثّ  وأّما قولُك :  ، فهو بضم النّون ال َغير ، وذلك إذا أَذاَعه. يَنُثّه نَثّا

 : الُمْغتابون للُمْسِلمين. النُّثَّاث َعمرو ، عن أَبيه :

.  ثَْعلب ، عن ابن األْعرابّي : ثَْنثن ، إذا َرَعى الثِّنَّ

 ؛ إذا َعِرق َعَرقاً َكثِيراً. نَثْنَثَ و

 [ابب الثاء والفاء]

 ث ف
 [.مستعمالن]فث ، ثف : 

 َحبٌّ يُْشبه الجاَوْرَس يُختَبَز ويُْؤكل. : الفَثّ  أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :: فث 

يٌّ يَأْخذه األعراُب في الَمجاعات فيُدقّونه ويَْختبزونه ، وهو ِغَذاٌء َرِديء ، وربما تبلّغوا به أيّاماً  ؛ قال قلُت : هو َحبٌّ بَّرِ

رّماح :  الّطِ

َث  ل الريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ اعَ و مل أَتكريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريَ  ومل  الريريريريريريريريريريريريري ُّ

  
ْه   بريريريريريريريريريِ   تريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريه مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريري ا  َيريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريِ ِن هريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَْ

  
ق الذي ال يَْلزق بعُضه بِبَْعض. فَثٌ  اللِّحياني : تَْمرٌ   ، وفَذٌّ ، وبَذٌّ ، وهو الُمتَفّرِ

 وقال األعرابّي : تَْمٌر فَضٌّ ، مثلُه.

ً  ُجلَّته فَثَ  وقال األصمعّي :  ، إذا نَثََر تَْمَرها. فَثّا

َّةً  وما رأينَا ُجلَّةً أكثر  منها ، أي أكثر نََزالً. َمفَث

َّةٌ  ويُقال : ُوجد ِلبَنِي فالنٍ   ، إذا ُعدُّوا َمفَث
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 فو ِج  هلم َكْ رأب.
ً  الّرُجُل من َهّمِ أََصابه اْنفَثّ  ويُقال :  ، أي انكسر ؛ وأَْنَشد : اْنِفثَاثا

ْث و  لريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ر  إللريريريريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريريريريريَ ذَكريريريريريريريريريريريريَّ   ْن يريريريريريريريريريريريري 

  
ْث و   فريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ ه فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَ ْرَوتريريريريريريريريري  م مريريريريريريريريريَ َهةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
 أي تَْنكسر.

 [ابب الثاء والباء]

 ث ب
 [.مستعمالن]بث ، ثب : 

ً  قال اللَّْيُث :: بث   ، وهو تَْفِريقُك األَْشياء. بََث يَبُُث بَثّا

 ِكاَلبَه.الّصيّاد  بَثّ والَخْيَل في الغارة ،  بَثُّوا وكذلك :

ََّهم َخلَق هللا الَخْلقوَ   في األْرض. فبَث

ُثوثَة  )) البُُسط ، إذا بُسطت ؛ قال هللا تعالى : بُثّتِ و  [.16الغاشية : ] ((16َوَزراِبُ َمب ْ

 : َكثِيرة. َمْبثُوثَةٌ  قال الفَّراء :

قة في َمجاِلسهم. َمْبثُوثَةٌ  وقيل :  ، أي ُمفَرَّ

ق. [164البقرة : ] (َوَبَث ِفيها ِمْن ُكلِ  َدابَّةٍ )  ، أي فَرَّ

بَ ثًّا )):  عزوجلوقولُه   أي ُغباراً ُمْنتَِشراً. [6الواقعة : ] ((6َفكاَنْت َهباًء ُمن ْ

 : الُحْزن الذي تُْفِضي به إلى صاحبك. البثّ و

ي ، أَْبثَثْت يُقال : ً  باأللف ، فالناً ِسّرِ  ، أي أَْطلَْعتُه عليه. إْبثَاثا

قتَه. أَبُثّه الشيءَ  بثَثْتُ و  : إذا فَرَّ

ُهما رِجااًل َكِثْيًا َوِنساءً )وقال هللا تعالى :   أي نََشر وَكثّر. [1النساء : ] (َوَبَث ِمن ْ

 األْمر ، إذا فَتَّْشَت عنه ، وتخبَّرته. بَثْبَثْتُ و

فوه. وهو من ، بَثْبِثُوه َحضر اليَُهوِديَّ الموُت قال :في بَعض الحديث : فلما و األمر ، إذا أَْظَهرته ، واألصل فيه  بثثت أي َكّشِ

 َحثَْحثْت.« : َحثَّثْت»فأبدلوا من الثاء الُوْسطى باًء اْستثقاالً الجتماع ثالث ثاءات ، كما قالوا في « بثثوه»

 .البَثَ  موفي َحديث أم َزْرع : ال يُولج الَكّف ِليَْعلَ 

 قال أبو ُعبَيد : أرى أنه كان بَجسدها َعْيٌب : أي ال يُْدخل يََده ليمّس ذلك العَْيب. تصفه بالَكرم.

 وقال غيُره وهو ابن األعرابّي : هذا ذمٌّ لَزْوجها ، إنما أرادت إذا َرقد التفَّ في ناحية ولم يُضاجعني فيَْعلم ما عندي من محبّتي

 لقُْربه.

ت ذلك (1) ثّ بَ  قال : وال ً  هناك إال محبّتها الدُّنُّو من زوجها ، فسمَّ  ِمن جهته يكون. البَثّ  ، ألن بَثّا
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 وقال أحمد بن ُعبيد : أرادت أنه ال يتَفقَّد

__________________ 
 .«يث»( يف امل بوع : 1)
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 أَتف َّ ه.ما أ ْد ل َيِ ي يف هذا األمر ، أي ال  أ موري ومصاحل َأْسبايب ، وهو ك وهلم :
 : الجلُوس. الثِّبَابُ  أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :: ثب 

ناً. ثَبّ و  ، إذا جلس ُجلوساً متمّكِ

ناً. ثَْبثَب وقال أبو عمرو :  ، إذا َجلَس ُمتمّكِ

 [ابب الثاء وامليم]

 ث م
 ثم ، مث.

 أُْصِلح.: إذا  ثُمَ و: إذا ُحِشي ؛  ثُمّ  أبو العبّاس ، عن ابن األْعرابّي :: ثم 

ْيد. الثَّْمثمُ وقال :   : َكْلُب الصَّ

بير أنه ذكر أَُحْيحة بن الُجالح وقَْوَل أخواله فيه : ُكنَّا أَْهلو ةٍ  َروى ُعْروة بن الزُّ ة حتى اْستَوى على ُعَممه وَعَممه. ثُمَّ  وُرمَّ

م ، وَوْجُهه عندي  ثون هكذا يَْرُوونه بالضَّ  بالفتح.قال أبو ُعبيد : الُمحّدِ

 : إصالح الّشيء وإحكاُمه. الثَّمُ وقال : 

ً  يُقال منه :  ؛ وقال ِهْميَاُن ابن قُحافة يَْذُكر اإلبل وأَْلبانها : ثََمْمت أَثُّم ثَّما

جريريريريريريريريريريا وائريريريريريريريريريريِ ه اَّريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريا َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   اَلَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ا ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هبريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الَّ أَل  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َ ُّوا األْوط   اللَّواِ َجا و   ملها 

 

 والنَّواِشُج : المْمتلئة. أراد أنّهم َشّدوها وأَْحكموها. قال :قال : 

قاء ، إذا  ثََمْمت وَظلَّلوها به. هكذا َسِمْعُت العرَب تقول : الثُّمام أي فََرشوا لها« األْوُطب النواشج ثَّموا»قلُت : َمْعنَى قوله :  الّسِ

 تَقَطَّع لَبَنُه.وجعلته فوقه لئاّل تُصيبه الشَّمُس في الثَُّمام فَرشت له

 : نَْبٌت َمْعروف ، وال تْجهَده النّعَُم إال في الُجُدوبة. الثَُّمامو

ة وهو ة أيضاً ، وربما ُخفف ، فقيل : الثُّمَّ ةو،  الثُّمَّ  .الثَُّمام : الثُّمَّ

مُّ ، َصِحيٌح من كالم العَرب. الثُّمّ وقلُت :   والرُّ

انّي ، عن ابن  يت أنّه قال :َروى اْلَحرَّ ّكِ ً  وال ُرمٌّ ، وما يملك ثُمٌ  يقال : ما له الّسِ  وال ُرماً. ثُما

ة البَْيت. الثُّمّ وقال :  مُّ : َمَرمَّ  : قُماش الناس : أساقيهم وآنِيتهم. والرُّ

 التي تَْقلَع الشيَء بِفيها. ِمن الغَنم : الثَُّموم أبو ُعبيد ، عن األمِوّي :

 .ثََمْمُت أَثُمّ  يُقال منه :

 ال يَُطول فَيَُشّق تناولُه. الثَُّمام ، وذلك أن الثَُّمام والعرُب تقول للشيء الذي ال يَْعُسر تناولُه : هو على َطَرف

ّم ؛ وأَْنشد : الثُّمُ  وقال أبو عمرو :  : الرُّ
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را   مريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريي َوَوَذْأ   عريريريريريريريريريريَ ه مسريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريََ

  
ابِ   غريريريريريريريريَ ِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ رَّس  الريريريريريريريريرَّكريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ س مريريريريريريريري    فريريريريريريريريبريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ

  
 ما َعجز عنه الحيُّ من أَمرهم. يَثُمّ و: الذي يَْرَعى على من ال َراِعَي له ، ويُْفِقر َمن ال َظْهَر له ،  الِمثَمَ  وقال ابن ُشميل :

كاب ، قيل له : اغية ، ويَْحِمل الزيادة ويَُرّد الّرِ ُجل شِديداً يأتي ِمن وراء الصَّ  ألسافل األشياء. لِمثَمٌ  وإنه .ِمثَمٌ  وإذا كان الرَّ

ً  أبو ُعبيد ، عن األموي : يُقال للشَّيخ إذا َكبِر وَهِرم :  .اْنثََم اْنثِماما

  نَْصلُه ، أي ال يُثْنَى إذا ُضِرب به ، وال يَْرتَّد ؛ قال ساِعدةُ : يُثَْمثَم ويُقال : هذا َسْيٌف ال

م  لريريريريريريريَ اُ األسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريَ َ ِْدفريريريريريريريا  مريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِم مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  طريريريريريريريريويريريريريريريريريَل ا  مريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ رْع مل يريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
 أن يَْنشدخ السَّناُم فَيَْنغمز. ولم يُِصْبه َعَمٌد فَيَْنَهشم. العََمُد :ـ  يعني َسنَامهـ  أي لم يُْكسر ولم يُْشدخ بالِحْمل

 قِْرنَه ، إذا قََهره ؛ قال : ثْمثَمو

  ُْ    فريه َو َّوالِن الِ اَلص َ ْ َا
 من ُحروف النّسق ال يَُشّرك بعدها بما قبلها ، إال أنها تبيِّن اآلخر من األول.، َحرف  ثُمَ  وقال اللَّْيُث :

ا قول هللا  فإن الفراء قال : يقول القائل : كيف  [6الزمر : ] (َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس واِحَدٍة ُثَُ َجَعَل ِمْنها َزْوَجها):  عزوجلوأمَّ

 ؟.والزوج مخلوٌق قبل الولد (َجَعَل ِمْنها َزْوَجهاُثَُ )قال :  ثم لبني آدم (َخَلَقُكمْ ) قال :

 َجعل منها زوجها ، أي خلق منها زوجها قَْبلكم. ثم فالمعنى : أن يُجعل َخْلقُه الزوج َمْرُدوداً على واحدةٍ ؛ المعنى : خلَقها واحدةً 

َوِإذا )نه إشارةٌ إلى المكان ؛ قال تعالَى : بفتح الثاء ، فإ« ثَمّ »ال تكون في العطوف إال لشيء بعد شيء. وأما « ثَمّ »و قال : 
 [.20اإلنسان : ] (رَأَْيَت ُثََ رََأْيَت نَِعيماً 

جاج :  .ثَمّ  المعنى وإذا َرَمْيت ببصرك .«َرأَْيتَ »معنى « ثَمَ »في ، ُعني به الجنَّة. والعامل  ثَمَ  قال الزَّ

 رأيت نَِعيماً. ثمّ  وقال الفََراء : المعنى : إذا رأيت ما

اج : وهذا َغلَط ، ألّن ق  على هذا التقدير.« ثَمّ »موصولة بقوله : « ما»ال الزجَّ

لة ، ولكن وال يجوز إسقاط الموصول وتَْرك   .«ثَمَ »ُمتَعَّدٍ في المعنى إلى « َرأَْيتَ »الّصِ

، َمْوِضعُه َمْوضع نَْصب ،  ثمّ  فإّن الزّجاج قال أيضاً : [115البقرة : ] (فَأَيْ َنما تُ َولُّوا فَ َثَم َوْجُه هللاِ )وأما قول هللا عّز وَجّل : 

 في المكان ، إشارة إلى مكان ُمْنَزاحٍ عنك.« ثم»و ولكنه بُنِي على الفتح الْلتقاء الساكنين. 

 من اإلعراب إلبهامها.« ثَمّ »وإنما ُمنعت 

 هذا الشَّْرح.« ثَمّ »قال : وال أعلم أحداً يَشرح 
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 للتقريب.« هنا»بمعنى : هناك ، وهو للتبعيد بمنزلة « ثُمّ »و إلى المكان القريب منك ،  فهو إشارة« هنا»وأما 

ت تاءاً ، تَقُول : فعلت كذا وكذا« ثُمّ »والعرب تزيد في   فعلت كذا ؛ وقال الشاعر : ثُمَّ

َباع  اْنبَياَع الّةَجاْع       َّه يريلريْ
 : التاُمورة الَمْشدودة على الرأس ، وهي الثِّفَاُل ، وهو اإلْبِريق. الثِّميمة الفَّراء :

بَابّيِ يقول :: مث   الُجْرح وُمشَّه ، أي أْنِف عنه َغثِيثَته. ُمثَ  قال أبو تَُراب : َسِمْعُت أبا ِمْحَجن الضَّ

 ْمرؤ القَْيس :يَدي بالِمْنديل وَمَشْشتُها ، أي َمَسْحتُها ؛ وقال ا َمثَثْتُ  وقال اللَّْيُث :

ا لريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريَّ اِد أكريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريَ راف اجلريريريريريريريريريريريريِ ّث أَبعريريريريريريريريريريريريْ  منريريريريريريريريريريريريَ 

  
   ِ هريريريريريريريَّ َواء  م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريا عريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريْ   ذا حنريريريرين قريريريري 

  
 ورواه غيره : نَُمّش.

ً  فالٌن شاِربَه َمثّ  وقال أبو َزيد :  ، إذا أَصابه َدَسٌم فََمسحه بيده ، ويَُرى أثَُر الدََّسم عليه. يَُمثّه َمثّا

 ، إذا َرَشَح. يَُمثّ  الَحِميتُ  َمثّ  ويُقال :

ُجل ، إذا َغطَّى رأس إناثه ؛  ثَْمثَم ثعلب ، عن ابن األَعرابي :  ، إذا أْشبَع الفَتِيلَةَ من الدُّْهن. َمثَْمثوالرَّ

 الُجْرَح ونَثَّه ، إذا َدَهنه. َمثَ  ول :قال أبو تُراب : وسمعُت واقعاً يق

 وقال ذلك َعرام.

ُحوا بنا قليالً. ثَْمثُِمواوبنا ساعةً :  َمثِْمثُوا ويُقال :  بنا ساعةً ، ولَثِْلثُوا بنا ساعةً ، وَجْفِجفُوا بنا ساعةً ، أي َرّوِ
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 الثَّلثي الصحيح من حرف الثاء (أبواب)

 [أبواب الثاء والراء]

 ث ر ل
 أُهملت وجوهه.

 ث ر ن
 [.مستعملة]رثن ، ثرن ، نثر : 

 المرأةُ ، إذا َطلَت َوْجهَها بغُْمَرة. تََرثَّنَت قال بعُض من ال أَْعتَِمده :: رثن 

ثَانُ  وقال أبو زيد : فيما َرَوى عنه ابُن هانىء :  ساعة ، من األمطار : الِقطار الُمتَتابعة يَْفصل بينهّن ساعات ، أقّل ما بينهنّ  الرَّ

ً  . وقدُمَرثَّنَة وأكثر ما بينهّن يوٌم وليلة. وأَْرضٌ   .ُرثِّنَت تَْرثينا

 ، أي َمْرُكوكة. َرثْنةٌ  أَصابَتْها : َمْرثُونَةٌ  أَرضٌ « : نَوادر األْعراب»وفي 

 ، وِرثَاٌم. َرثانٌ  وأَصابها

َدة ، ُكّل ذلك أصابها َمَطٌر ضَ  ُمَرثَّنة وأرض  ِعيف.، وُمَرثَّمة ، وُمثَرَّ

ُجل ، إذا آَذى َصِديقَه أو جاَره. ثَِرن أبو العبّاس : عن ابن األْعرابّي :: ثرن   الرَّ

 : َطَرف األْنف ؛ ومنه النَّثَْرةُ  أبو العبّاس : عن ابْن األْعرابّي أنه قال :: نثر 

 .اْستَْنثِرْ  في الطَّهارة : وسلمعليههللاصلىقوُل النبّي 

كقال : ومعناه :   في الطََّهارة. النّثرة اْستَْنِشق وَحّرِ

 ، فأَْنثِر : إذا توّضأت وسلمعليههللاصلىُروي لنا هذا الحرف عن ابن َجبلة عن أبي ُعبيدة أنّه قال في حديث النبّي ووقلُت : 

ره.  بألف مقطوعة ، ولم يُفَّسِ

 .اْستَْنثَر يَْستَْنثرو،  اْنتَثر يَْنتَثرو،  نَثَر يَْنثِر إنما يُقال : .«راإلنثا»من « أَْنثر»أبو ُعبيد : قلت : وأهل اللُّغة ال يُجيزون ، 

ناِد : عن األْعرج : عن أبي ُهريرة : عن النبّي و إذا توضأ أحُدكم فَْليَجعل الماء في »، أنه قال :  وسلمعليههللاصلىَروى أبُو الّزِ

 .«هكذا ِليْنثِر أَنفه ثم

 الحديث ، وهو الصَّحيح عندي.َرواه أهُل الّضبط أللفاظ 

 ، على غير ما فَسَّره الفّراء وابن األْعرابّي. ليَْستَنثِرو،  لينثِر وقد فَسَّر الفّراء قوله :

 : أن يَْستنشق الماء ثم يَستخرج ما فيه من أَذًى أو ُمخاط. النثرو،  االْستِْنثار قال بعُض أهل الِعْلم : َمْعنى

غير  االْستِْنثار فجعل ، يَْستَْنثر كاَن يَْستَْنشق ثالثاً ، في ُكّل مرة وسلمعليههللاصلىث اآلَخر أّن النبّي الحدي ومّما يَُدل على هذا

 االْستِْنشاق.
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 ، بكسر الثاء. نَثَر يَْنثِر يُقال منه :

 ، بالضم ال غير. يَْنثُره السُّكَّرَ  نَثَرو

 : َطَرف األنف ، فهو َصحيح. النَّثْرة وأما قول ابن األعرابّي :

ي النَّْجم الذي يُقال له :  األسد ، كأنها ُجعلت طَرف أَْنفه. نَثْرة وبه ُسّمِ

قاً ، مثل نَثْرك : النَّثْر وقال اللَّْيُث :  الحّب إذا بُِذر. نَثْر الَجوز واللّوز والسُّّكر ، وكذلك نَثْر الشَّيء بيدك تَْرمي به ُمتَفَّرِ

 فاُلن. نِثَارَ  ؛ يُقال : َشِهْدت النِّثَار وهو

 من النِّساء : الكثيرةُ الَولَد. النَّثُوروقال : 

 بَْطنها. نَثَرت ذا بَْطنها ، وقد نَثَرت وقد

 حوالَي الِخوان من الُخبز ونحو ذلك من ُكّل شيء. يَتَناثر : فُتات ما النُّثَّارُ وقال : 

 بكسر الثاء. ، «فَْليَْنثِر من توضأ» في الحديث :و

 ، بضم الثاء. يَْنثُره نَثْراً  الدُّّر ، والَجْوز ، نَثَرَ  ويُقال :

 ، بكسر الثاء ال غير. يَْنثِر نَثِيراً  من أَْنفه نَثَرو

 .يَْنثِر نَثِيراً  الِحَماُر ، وهو نَثَر الدََّواّب : شبه العُطاس للنَّاس ، إال أَنه ليس بغالب له ، ولكنّه شيء يَْفعله هو بأَنفه ، يقال : نَثِيرو

 بنَفَس األْنف. نَثِيَره : إذا استنشق الماء ثم اْستَخرج يَستنثر واإلنسان

 شاربَين ِحيال َوتَرة األنف.أيضاً : الفُْرجة التي بْين ال النَّثْرةوقال : 

 وكذلك هي من األَسد.

يه العرُب : النَّثرةوقال :  األسد ، وهي من منازل  نَثَْرة : َكوكٌب في السماء كأنه لَْطُخ َسَحاب ِحيال كوكبين صغيرين ، تَُسّمِ

 القمر.

 قال : وهو في ِعْلم النُّجوم من بُرج السََّرطان.

: هي أنف األسد وِمنَخراه ، وهي ثالثة كواكب خفيّة متقاربة ، والطَّرف َعينا  النثرة يثم قال :أخبرني اْلمنذرّي ، عن أبي اله

 األسد كوكبان ، الجبهة أمامها وهي أربعة كواكب.

الح»وقال شمر في كتابه في   من الدُّروع الّسابغة. النّثْرة « :الّسِ

 عليه فمألَت بَدنه. نثَرها وقد

 والنَّثْلةُ : اسٌم من أسمائها.،  النّثرةُ  وقال غيُره :

 وقال : هي الَمْنثُولة ، وأَنشد :

هريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرأب  و   ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريَف مريريريريريريريريريرين فريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريِ

  
واَل   لريريريريريريريريري  َ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريري  واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر دُّ الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريَ

  
راع.  وقال ابن ُشميل : النّثْل : االّدِ

 يقال : نَثَلَها عليه ، ونثَلَها عنه ، أي َخلَعها.

 ونَثَلها عليه : إذا لبِسها.
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 أي َعْطَستُه. ، «الُحوت نَثْرةُ  إّن الَجراد»الحديث : في و

 ث ر ف
 ثفر ، رفث ، فرث ، فثر.

باع كلِّها :: ثفر   ، بسكون الفاء. الثَّْفرُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : يقال ِلَحياِء الّسِ

 قال : ومنه قوُل األخطل :

المريريريريريريريريرية   َزى هللا  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا األعريريريريريريريريريوَريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
َر الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ و   فريريريريريريريريريْ ْرَوأَب ثريريريريريريريريريريَ ِم فريريريريريريريريريريَ اجريريريريريريريريريِ تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 ْوَرأِب املريريريريريريريريري

  
 قال : إنّما هو شيٌء استعاره فأَدخله في غير َموضعه ، كقولهم : َمشافر الَحبَش ، وإنما الِمْشفَر لإِلبل.

 البعير والِحمار والدابّة : ُمثَقَّل ؛ قال امرؤ القَيس : ثَفَرو

َ ٌس  َتِي  َوَ  وال عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  ال محريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر ْه و   فريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريُّ ت  حيريريريريريريريريريري  ه  عريريريريريريريريريريَ  ال اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وتُْلِجَم إذا غلَبها سياَلن الدَّم. تَْستَثِْفرَ  أََمر الُمْستَحاضةَ أَن وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إن النبيَّ و

َعلَى َوسطها فتمنع الّدم ،  وهو أن تَُشدَّ فرجها بخرقة أو قُطنٍة تَحتَشي بها ثم تَربِط بعد ذلك رباطاً تشدُّ طرفَيه إلى َحقَب تشدُّه

 وذلك بعد أن تَطهر حين تريد الصالة.

 تحت َذنب الدابة. الثّفَر الدابّة ، أي تشدُّه كما يَُشدُّ  ثَفَر مأخوذاً من االستِثْفَارُ  ويُحتمل أن يكون

باع. الثّْفر ويُحتمل أن يكون مأخوذاً ِمن  ، أريَد به فَْرجها ، وإن كان في األصل للّسِ

باع. ْلف ، وإن كان في األصل للّسِ  فاْستُعير للمرأة كما استعاره األَخطل للّظِ

 وقال اللَّْيُث : الِمْشفاُر من الدواّبِ التي تَرمي بَسْرجها إلى ُمَؤّخرها.

 تى يُلزقَه ببطنه ؛ وقال النابغةُ :للكْلب إدخاله َذنَبه بين فَِخَذيه ح االْستِثَْفارُ وقال : 

اَلَب لريريريريريريريه  ن ال كريريريريِ ى مريريريريَ لريريريريَ عريريريريريريريْ  و الريريريريريريريذِّ ب عريريريريَ  تريريريريريَ

  
ي و   تريريريريريريَ ريريريريريريفريريريريريرير اَّريريريريريريريامريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
َض امل ْربريريريريريريِ ي مريريريريريريَ تريريريريريريّ ريريريريريريِ  تريريريريريريريَ

  
راع ، إذا هو لََواه على فخَذيه ثم أَخرجه بين فَِخَذيه فَشدَّ طرفَيه في ُحْجَزتِه. يَْستَثِفر والّرُجل  بإِزاره عند الّصِ

 ، وِمتْفَاٌر ، وهو نَْعُت َسوٍء. ِمثْفَرٌ  ن ابن األعرابّي : رُجلٌ أبو العبّاس : ع

ة : هو الّطْسُت َخان. الفاثُورُ  قال اللَّْيُث :: فثر   ، عند العامَّ

ونه  ، وأنشد : الفَاثُور قال : وأَهل الشام يتّخذُون ِصواناً ِمن ُرخاٍم يسمُّ

 األْكل  يف الفاث وِر  ليّتَهائر و   
 .«َعلَى»ُمقام « في»: فأقاَم  الفاثُورِ  علىأراد : 

 : اسم َمْوِضع في قَْوِل لَبِيد : فاثُورو

   بني فاث ور أ فَاق  فال َّمَسْل 
 وأما قول لَبيد في قصيدة أُْخرى :

ٌك  يريريريريريريريريريٌق وَدْرمريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريم رَاٌ  عريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريري ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريبريريريريريريريريري 

  
ٌ  و   ٌة و َريريريريريريريريريريريريريْ وريريريريريريريريريريريريريَّ ل  و فريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريري  اَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 ، ها هنا : أَْخونةٌ وَجاَماٌت. فالفاثُوِريّة

 : الِمْصحاةُ ، وهي النّاُجود والباِطيَةُ. الفاثُور وُروي عن َعمرو : عن أبيه : قال :

 واحٍد ، كأنه َعنَى : على بَساٍط واحٍد. فاثُور وقال اللَّْيُث في َكاَلٍم َذكره ِلبَْعضهم : وأَهل الشام والجزيرة على

 الِفّضة. كفاثُور وَم القيامةفي الحديث : تكون األرض يو

 قيل : إنه ِخواٌن من فِّضة. وقيل : جاٌم ِمْن فِّضة.

فَثُ  قال اللَّْيُث :: رفث   [.197البقرة : ] (َفَّل َرَفَث َوال ُفُسوقَ ) : الِجَماع ، وأَْصلُه ، قَْوُل الفُْحش ، قال هللا تعالَى : الرَّ

اج : أي ال ِجَماَع وال   َكلمةً ِمن أَسباب الِجماع ؛ وأنشد :وقال الزجَّ

 َرَفث التَّكلُّم و   عن اللََّغا 
فَثُ وقال :   : َكلمةٌ جامعة لُكّل ما يُريده الرُجُل ِمن أَْهِله. الرَّ

َكاب وهو يقول :و  ُروي عن ابن َعبّاس أنَّه كان ُمْحِرماً فأَخذ بَذنب ناقٍة من الّرِ

او  يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ني بريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريَِ ّن َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريري 

  
ا ن   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريِ ك لريريريريريريَ لريريريريريريريِ ْت  نريريريريريريَ  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ق الريريريريريري ريريريريريريَّ

  
فَث تقولأفقيل له : يا أبا العبّاس ،  فَثُ  فقال : إنما ؟وأنت ُمْحِرمٌ  الرَّ  ما ُروِجع به النّساء. الرَّ

فَثَ »فرأى ابن عبَّاس  ، فغَْيُر  َرفَثَه في كالمه وال تَسمع امرأة يَرفُثَ  الذي نَهى هللا عنه ما ُخوطبت به الَمرأة ، فأما أن« الرَّ

 [.197 البقرة :] (َفَّل َرَفثَ )داخٍل في قوله تعالى : 

 ، إذا أفحش في شأْن النَِّساء. أَْرفَث يُرفِثو،  َرفََث يَرفُث يقال :

ّكيت ، عن أَبي َعْمرو : يُقال للمرأة : إنها: فرث  ثَةٌ  ابن الّسِ ، وذلك في أَّول َحْملها ، وهو أن تَْخبَُث نَْفسها في أَّول َحْملها  ُمتَفَّرِ

 فيَْكثُر نَْفثُها للَخَراِشّي التي على رأس َمِعَدتها.

ثة ، أو ُمْنفَِرثة قلُت : ال أَْدِري :  ؟ُمتَفَّرِ

ً  الُجلَّة فََرثْتُ  أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد : قتها ونَثَرت  أْفِرثها فَْرثا  جميع ما فيها.، إذا َمزَّ

 َكبُِده. تَْنفَِرثَ  َكبَِده ، إذا َضَرْبته حتى فََرثتو

ُجلَ  أَْفَرثْتُ و ً  الرَّ  ، إذا َوقَْعَت فيه. إْفَراثا

 الَكِرَش ، إذا َشقَْقتَها ونَثَرت ما فيها. أَْفَرثْتُ و

ْرجين. الفَْرثُ  وقال غيُره :  : الّسِ

ُجُل أْصَحابَه أْفرث وَروى غيُره : عن أبي َزيد : ً  الرَّ ضهم للسُّْلطان ، أو ِلالئَمة النّاس. إْفَراثا  ، إذا َعرَّ
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 : َغثَياُن الحْبلَى. الفَْرثُ  ثَعلب ، عن ابن األْعرابّي :

ِغيرة. الفَْرثُ وقال :  ْكوةُ الصَّ  : الرَّ

 ث ر ب
 ثرب ، ثبر ، بثر ، ربث ، برث.

 [.102اإلسراء : ] (تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْومَ ال ):  عزوجلقال هللا : ثرب 

 قال الّزّجاج : َمْعناه : ال إْفَساد َعليكم.

 وقيل : ال تَْعَداد للذُّنوب عليكم وال تَْوبِيخ.

ب  فالٌن على فالٍن : إذا بَكَّته وَعدَّد عليه ذُنُوبَه. ثَرَّ

 الُمَوبُِّخ. : الثاِربُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

بو،  ثََرب :يقال   ، إذا َوبّخ. أَثَْربو،  ثَرَّ

 .«تَثْريبَ  إذا َزنت أََمةُ أحدكم فليَْضرْبها الَحدَّ وال»في الحديث : و

عها بعد الضَّْرب. تها وال يُقَّرِ  قلت : معناه : أنه ال يُبّكِ

 : اإلْفساد والتَّْخِليط. التَّثِْريب قال َشِمٌر :

بو،  ثََرَب يَثِْرب يُقال : ب يُثَّرِ  ؛ قال نَُصيب : أَثْرب يُثربو،  ثَرَّ

ِذي  ن الريريريريريريريريريريّ ه مريريريريريريريريريريِ رِهريريريريريريريريريريْ ره مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريَ   يّن ألكريريريريريريريريريريْ

  
ِرِب   لريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِه مل يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ وَء ثريريريريريريريريريَ ْؤِذيريريريريريريريريريَك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريري 

  
 « :أثرب»وقال في 

الَده أ ن تريريريريريريريريريريريريِ رءا  مريريريريريريريريريريريريِ ّرّن امريريريريريريريريريريريريْ غريريريريريريريريريريريري   ال ال يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِرِب   يريريريريريريري ريريريريريريرية مريريريريريريري  ريريريريريريريْ ُ  َأ  داين الريريريريريريريَوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َوا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 العَطاء ، وهو الذي يَُمّن بما أَْعطى.: قليُل  ُمثْرب قال :

 .الثَّْرب كأنه َكِره ِذكر ، ، وسّماها : ِطيبة« يَثرب»أنه نَهى أن يُقال للَمِدينة  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و

ي الَكِرَش واألَْمعاء ؛ وَجْمعُه : الثَّْربُ  وقال اللَّْيُث :  .ثُُروب : َشْحم َرقيٌق يُغَّشِ

ة إاّل أنها بِيض. الثّْبرة قال اللَّْيُث :: ثبر   : أرٌض حجارتُها كحجارة الَحرَّ

 : ُحْفرة. الثّْبرة أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 ، وكانت واسعةً كثيرةَ الماء. ثَْبرة قلت : ورأيُت في البادية َركيّة غيَر َمْطِويّة يقال لها :

 قال : َمْغلوباً َمْمنوعاً ِمن الخير. [102اإلسراء : ] ( َْلَظُنَُّك َّي ِفْرَعْوُن َمثْ ُبوراً َوِإِن ِ )وقال الفَّراء في قول هللا َعّز وَجّل : 

 ؟.أي ما َمنَعك منه وما َصَرفك عنه ؟عن هذا ثَبَرك والعرب تقول : ما

 هاِلك. قال : َمثْبُوراً  عن ُمجاهد في قوله :و

 قال : ويالً وَهاَلكاً. [13الفرقان : ] (وراً َدَعْوا ُهناِلَك ثُ بُ )قال قَتادة في قوله تعالى : و
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 ، أي َمن أُهِلك. ثُبِر وقال َشِمٌر : َوَمثٌَل للعَرب : إلى أُّمه يأوي َمن
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 : الَهاَلك. الثُّبُورو

: قعدت قُعوداً طويالً  ، ألن المصادر ال تُجمع ، أال تَرى أنّك تقول (ثُ ُبورًا َكِثْياً ): المصدر ، ولذلك قالوا :  الثُّبُور وقال الفَّراء :

 ، وَضَربت ضرباً كثيراً.

 !قال : وكأنهم َدَعوا بما فعلوا ، كما يقول الرجل : وا نََدَمتَاه

ً »بمعنى  [13الفرقان : ] (َدَعْوا ُهناِلَك ثُ ُبوراً )وقال الّزجاج في قوله تعالى :   ، ونَصبه على المصدر ، كأنهم قالُوا :« هالكا

، أي هالككم أكثر  [14الفرقان : ] ((14ال َتْدُعوا اْليَ ْوَم ثُ ُبورًا ، واِحدًا َواْدُعوا ثُ ُبورًا َكِثْيًا ))، ثم قيل لهم :  ثَبرنا ثُبُورا

 على لفظ واحد.مصدر ، فهو للقليل والكثير  «ثُبُوراً » من أن تدعوا مرة واحدة ، ألن

 .ثَبَِرت دخلُت عليه حين أصابته قُرحة فقال : َهلُّم يا بن أخي فانظر ، فتحّولت فإذا هي قد في حديث ُمعاوية أن أبا بُردة قال :و

 فقلت : ليس عليك بأٌس يا أمير الُمؤمنين.

 ، أي انفتحت. ثَبَِرت قال القُتيبي :

 .ثَْبرة  ، ومنه قيل للنُّْقرة في الَجبل يكون فيها الماُء :: النُّْقرة في الشيء والَهْزَمةُ  الثّْبرةُ و

 أْمٍر ، بمعنى واحد. ثِبَارووقال غيُره : هو على ِصيِر أْمٍر ، 

 : َرَدْدتُه عنه. أثْبُره فالناً عن الشيء ثَبَْرت أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد :

 ؟أي ما َمنَعك ؟عن كذا ثَبَرك ثعلب ، عن ابن األعرابّي : ما

 الَموضع الذي تلد فيه المرأةُ من األرض ، وكذلك حيث تَضع فيه الناقةُ. : الَمثْبِرُ  أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

 الناقة أيضاً : َحْيُث تُعَضَّى وتُْنَحر. َمثْبِرُ  وقال نَُصير :

 قلت : وهذا صحيح ، ومن العرب َمْسُموع.

 َض ُمَحارَضةً ، إذا واَظب عليه.، وحارَ  ُمثَابَرة فالٌن على األْمر ثابرَ  غيُره :

 وأّما قولُه :

رَباِل الريريريريريريريريريريريريريريرِّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا جَّ هبريريريريريريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ رْ   ق  الريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريَ َل َرنريريريريريريريريريريريريريْ َزيريريريريريريريريريريريريريَّ  ِف مسريريريريريريريريريريريريريىّت تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ثَبَرة : نِقَاراً يَْجتمع فيها ماء السَّماء ويَصفو فيها ؛ واحدها : بالثَّبَراتِ  فهو قول أبي ذُؤْيب ، أراد

 : اسُم َجبَل بمّكة. ثَبِيرو

 الَمْلعُون الَمْطرود الُمعذَّب. : الَمثْبُور عن ابن األعرابي : قال :

 : الممنوع من الخير. المثبورو

 .بَثْراً  : الكثير ؛ أَعطاه عطاءً  البَثْرُ والقليل ؛  أبو ُعبَيد ، عن أبي ُعبَْيدة : البَثُْر :: بثر 

 وأنشد غيُره بيت أبي ذُؤيب :
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َواء ومريريريريريريريريريريا  ه  ّن مريريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريريريْ

  
ٌر   ع  و بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريٌق مريريريريريريريريريريريَ َ ه طريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريَ

  
 بَِذيٌر ، وبَِحيٌر أيضاً. بَثيرٌ  وقال الكسائّي : هذا شيء كثيرٌ 

ه في الغَِدير إذا َذهب وبقي على َوجه األرض منه شيء قليٌل ثم نَّش وَغشَّى وجه األرض منه ِشبْ  البَثْر وقال اللَّْيُث : الماء

 .بَثْراً  ِعْرِمض ، يُقال : صار ماء الغَِدير

 .بَثُر يَْبثُر بُثُوراً و،  بَثَر يَْبثُر بَثْراً و. البَثَر ، من بَثِر . وهو َوْجهيَْبثَر بَثَراً  َوْجُهه بَثِرَ  أبو ُعبَيد ، عن الكسائّي :

 .بَثْرٌ  : ِمثل الُجَدِرّي على الَوْجه وغيره ِمن بََدن اإلنسان ؛ واحدها : البُثُور قلت :

 . وهي النِّعمةُ التاّمة.البُثَيِّرة ، تَْصغيرها : البَثْرة ثعلب ، عن ابن األعرابّي : قال :

 ، إذا كان بادياً من غير َحْفر. وكذلك ماء نابٌع ونَبٌَع. باثِرٌ  ويُقال : ماءٌ 

 : الغَنِّي التاّم الِغنَى. الَمبثُوروالَمْحُسود.  : الَمْبثُورو البَثْرُ و: الَحُسود.  الباثِرُ وقال : 

ْبثُ  قال اللَّْيُث :: ربث   : َحْبُسك اإلنساَن عن حاَجته وأَْمره بِِعلٍَل. الرَّ

 عن أَْمره. َربثَه تقول :

بِيثة واالسم من ذلك :  .الرَّ

بائثَ  الجمعة بعث إبليُس شياطينه إلى الناس فأَخذُوا عليهمفي بعض األخبار : إذا كان يوم و  أي ذكَّروهم بالحَوائج ، الرَّ

 بها عن الُجمعة. ويقال : ليَُربِّثوهم

   َجْرَي َكرِيث  أَْمر ه َربِيث   
 الَكِريُث : المْكُروث.

بِيثَى أبو ُعبَيد ، عن الكسائّي : ُجلَ  َربثْتُ  ، من قولك : الّرِ ُ  الرَّ ً أْربُث  ، وهو أن تُثَبِّطه وتُْبطىء به ؛ وأنشد غيُره : ه َرْبثا

يريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ ْرَء يف بريريريريريريريريريريري  َ
َرى املريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريه    ذارِه أمريريريريريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريِ ْربريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : إذا أبطأ ؛ وأنشد لنُمْير بن َجّراح : رابِثٌ  ؛ وهو فََربِثَ  عن حاجته ، أي َحبَسه ، َربثه قال َشِمٌر :

رّي مريريريريريريريريا َ  ال أَرى  كريريريريريريريريْ  تريريريريريريريري ريريريريريريريريول ابريريريريريريريريلريريريريريريريرية  الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريري ريريريريريريريريك  اّل رابريريريريريريريري ريريريريريريريريا  عريريريريريريريريلريريريريريريريريك وافريريريريريريريريِ  ْه    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي بَطيئاً.

 .اْربأْثثْتُ و، أي اْحتَبس ؛  اْربأَثَ  ويقال : دنا فالٌن ثم

قُوا. أْربثو  القوُم : تَفرَّ

ً  أْمُر بني فالنٍ  أْربثَ  أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو : ق  إْربَاثا  ولم يْلتئم ؛ قال أبو ذَُؤيب :، إذا اْنتشر وتفرَّ

ر هريريريريريريريريريْم  م مسريريريريريريريريريىت  ذا اْربريريريريريريريريريّث أمريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرياهريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ  َرمريريريريريريريريريَ

  
ل و   ة  لريريريريريلريريريريريمريريريريري  ريريريريريريرياتريريريريريريريِ بريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار الريريريريريرَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريع  َنريريريريري ْ

  
ِصيع : َسْيٌر يُْرَصع ويُضفر.  قال األصمعّي : َمعناه : َدِهُشوا فقَلَبُوا قِِسيَّهم. والرَّ

ُصوع : الَمْصدر.  والرُّ

ّكيت : إنما قُلُت ذلك  َربِيثةً  وقال ابن الّسِ
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 منِّي ، أي َخِديعة.

ً  وقد  .َربَثْتُه أَْربُثه َرْبثا

ُجُل الدَّليُل الحاذق. جاء في باء التاء. : البُْرث ثَعلب ، عن ابن األْعرابّي :: برث   الرَّ

 األْرُض السَّْهلة. : البَْرثُ ووقال َشِمٌر : قال أبو عمرو : 

ْمَل فِصْرَت إلى تلكقال : وَسِمْعُت ابن   كأَنها السَّنام الُمَشقَّق. البَِراثِ  الفَْقعَِسّي يقول وسألته عن نَْجد ، فقال : إذا جاَوْزت الرَّ

 : األرض اللَّيّنة الُمستوية تُْنبُِت الشَّعَر ؛ قال ُرْؤبة : البَْرثُ  قال : وقال األصمعّي وابن األعرابّي :

َق  الربََ   اِرل    ِمن َأْهلها فالرب 
 .بََراِرث ، فقال :« بَِراث»كان يَْنبغي أن يقول 

 ث ر م
 مستعمالت. ثمر ، ثرم ، رثم ، مرث ، رمث :

 .(1)[مهمل] مثر :

 : َحْمل الشََّجِر. الثََّمرُ  قال اللَّْيُث :: ثمر 

 : أْنواع الَماِل. الثََّمروالقَْلِب.  ثََمَرةُ  والَوالُد :

ْبُد : اْجتَمع. أَثْمرو .ثََمُره َخرج الشََّجُر : أَثْمر أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد :  الزُّ

ُجُل : َكثُر مالُه. أَثَْمرو  الرَّ

ثََمر الثََّمُر  : ما نََضج. وقد الثاِمرُ و. ُمثِْمر قبل أن يَْنَضج ؛ فهو ثََمُره الشََّجُر ، إذا َطلَع أَثْمر أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :

 .رثامِ  ، فهو يَثُْمر

 [.34،  33الكهف : ] (َوَفجَّْرَّن ِخَّلهَلُما َِنَرًا وَكاَن َلُه ََثَر  )وقال هللا تعالى : 

« ثََمر»فهو مال : وما كان من « ثُُمرٍ »قال الفَّراء : َحدَّثني يَْعلَى ، عن ابن نَُجيح ، عن ُمجاهد ، قال : ما كان في القُرآن من 

 .الثَِّمار فهو

 (وَكاَن َلُه ََثَر  )عن الُحسين بن فَهم ، عن محمد بن سالم. قال : قال سالم أبو الُمْنِذر القارىء في قوله  وأَخبرني الُمْنذِرّي ،

قال : من ُكل المال. فأخبرت بذلك يونَُس فلم يَْقبله ، كأنهما كانا عنده « ثُُمر»، ومن قرأ  ثَمَرة مفتوح : جمع : [35الكهف : ]

 سواء.

 ، َجْمع الجمع. ثُُمر ، ثم ثَمرَ  ، ثم ثَمَرة الهيثم يقول :قال : وسمعت أبا 

 .ثُُمر ، ثم ثَِمار ، ثم ثَمرَ  ، ثم ثََمَرة وقال : وبعُضهم يقول :

 : َعْقل الُمْسلم ؛ والعَْقل العَِقيم : َعْقل الكافر. الُمثْمر وقال اللَّْيُث : العَقل

__________________ 
 ور.( أ له الليث وكذا ابن مليت1)
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 هللا مالَك. ثَّمر ويقال :

 : نَْور الُحّماِض ، وهو أَْحمر ؛ وقال الّراجز : الثَّاِمرُ و

   ِمن َعَلق  ك اِمِر اَّ مَّاِ. 
 وَحْمله. ِلثَمِره ويُقال : هو اْسمٌ 

 عند إيناِعه ؛ كما قال : ثمره قلت : أراد به ُحْمَرةَ 

َق  أَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اِن  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ا عريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
واِن   ا.  وأ ْرجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع  محريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
 .الُمثِْمر أبو ُعبيد ، عن األصمعي : إذا أَْدرك اللَّبن ِليُْمَخض فظَهر عليه تََحبٌُّب وُزْبٌد ، فهو

، وذلك إذا ُمخض فُرئي على أمثال الَحَصف في الِجْلد ، ثم يجتمع فيصير زْبداً. وما دامت ِصغاراً  الثَّمير وقال ابن ُشَميل : هو

ر . وقدثَِمير ، فهو قاء ،  ثمَّ  ِمَخاُضك. أَثَْمر ، وقد الثَّمر ، وإّن لَبَنك لََحسن أَثْمروالّسِ

 اللَّبن أيضاً. ثَميرة قلت : وهي

 ِلسانه وقال : قُل َخْيراً تَْغنَم ، أو أَْمسك عن ُسوء تَْسلَم. ةبِثَمر ُروي عن ابن عبّاس أنه أَخذو

 قال َشِمٌر : يُريد أنه أَخذ بِطرف ِلَسانه.

 السَّْوط : َطَرفه. ثمرة وكذلك

 السَّْوط حتى آضت له ِمْخفَقةً. ثمرة في حديث ُعمر أنه َدقّ و

 ؛ وقال أبو ذُؤيب يصف النّْخل :« الّشجرة»، مثل : الشجراء ، جمع « الثَّمرة»: َجمع  الثَّمراءو

وارٌس  مريريريريريريراء مريريريريريريلريريريريريريهريريريريريريريا جريريريريريريَ لُّ عريريريريريريلريريريريريريى الريريريريريري ريريريريريريَّ يتريريريريريريريَ  تريريريريريريَ

  
ا  اهبريريريريريري  ٌ  رقريريريريريريَ هريريريريريريْ   الرِّيش ُّ غريريريريريريْ يع  صريريريريريريريريريريريريريري   َمراضريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .ثَمُره الشجر ؛ إذا َطلع أَثَْمرو، إذا نَضَج.  ثمَر الثَّمرُ  في بيت أبي ذَُؤيب : اسم َجبَل. وقيل : َشَجرة بعَْينها« الثمراء»وقيل : 

ر قال ابن َعرفة : أي ما [43 الكهف :] (َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ )في قوله تعالى :   (وَكاَن َلُه ََثَر  )من ماٍل ؛ ومنه قوله تعالى :  ثُّمِ

 [.35الكهف : ]

 : ما أَْخرجه الشجُر. فالثََّمر

 : الماُل. الثُُّمرُ و

ُجلَ  أَثْرْمت أبو َزْيد :: ثرم  ً  الرَّ  ، إذا كسرت بَعض ثَنِيَّتِه. ثَِرمَ  ، حتى إثَْراما

 ومثله : أَْنثَرُت الَكْبَش إنثاراً حتى نَثِر ، وأَْعَوْرُت َعْينه ؛ وأَْعَضبت الَكْبش حتى َعضب ، إذا كَسْرت قَْرنَه.

 .«األثرم»: َمصدر  الثّْرم وقال اللَّْيُث :

ُجل ثََرْمت وقد  .فَثرم الرَّ

ْمتُ  وقد  .َمتْ فاْنثَرَ  ثَنِيَّته ، ثَرَّ

ً  فاه َرثَْمت قال اللَّْيُث : تقول العََرُب :: رثم   ، إذا َكسره حتى تَقَطَّر منه الدَُّم. َرثْما

ثْمَ و  .َرثِمَ  ، وقد أَْرثَم : بياٌض على أْنف الفََرس ، وهو الرَّ
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ثْمُ وقال :   : تَْخديٌش وَشقٌّ من طَرف األَنف حتى يَْخرج الدم فيَْقطر. الرَّ

ثْمُ  قال ّمة يَصف اْمرأة : َرثِم : َكْسٌر من َطرف َمْنِسم البَعير ؛ يقال : الرَّ  َمْنِسُمه ، إذا َدمى وسال منه الدَّم ؛ وقال ذو الرُّ

بريريريريريريرية ْرنريريريريريريريني أَْرنريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  الريريريريريريريلريريريريريريريِّ ريريريريريريرياَب عريريريريريريريلريريريريريريريى عريريريريريريريِ

  
ُو   ْرثريريريريريريريريريريريري  ك مريريريريريريريريريريريريَ ا  ملِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَء مريريريريريريريريريريريريارَنريريريريريريريريريريريري   مشريريريريريريريريريريريريََّ

  
ثْم وقال األصمعّي : خ بالدَّم.، أصله : الَكسر ، فَشبّ  الرَّ يب بأنٍف َمْكسور ُمتَلّطِ  ه أَْنفها ُملَغَّماً بالّطِ

 وقال لَبِيد في الَمْنِسم :

   ِبَرثِيم َمِعر  داِمي األَظّل 
ِرّماح : َرثمٌ و َرثِيم : أَْدَمتْه الحجارة. وحًصى َرثِيم َمْنِسم  ، إذا انكسر ؛ قال الّطِ

ح   َرثيم اَََّصى ِمن َمْلِكها  تريَوضِّ
 
 امل
 ، وإن كان بالسُّفلى بياض فهو أْلمظ ، وهي أْرثَم وقال أبو ُعبيد ، في ِشيَاِت الفَرس : إذا َكان بَجْحفلة الفَرس العُْليا بَيَاٌض فهو

ثْمة  ، واللُّْمظة. الرُّ

 ، وَرتٌْم ؛ وقال : َرثْمٌ ووقلُت : وُكل َكْسر : ثَْرٌم ، 

اق اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ا  د قريريريريريريريريريريريَ ح َر ريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ  ى أَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ  مريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّا مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريِ

  
ق فيه. الَمْرثُ  قال اللَّْيُث :: مرث   : َمْرُسك الشَّيء ثَمرتُه في ماٍء وَغيره حتى يَتَفَرَّ

. : الَمْرثُ  ثَعلب ، عن ابن األعرابي :  الَمصُّ

ةً واِحدة. الَمْرثةُ وقال :  ه َمصَّ بّي ثدي أُّمِ ة الصَّ  : َمصَّ

ً  وقد :  ، إذا َمّص. َمَرث يَْمُرث َمْرثا

بَير : فكأنهم ِصْبيانٌ  وقيل بّي إذا َعضَّ بُدْرُدِره. َمْرث ُسُخبَهم ، يَْمُرثون في حديث الزُّ  الصَّ

قاية فقال : اْسقوني ؛ فقال العبّاس : وسلمعليههللاصلىفي حديٍث يُروى عن النبّي و ثوه إنهم قد أنه أَتى الّسِ  وأْفَسُدوه. َمرَّ

ثوه»قال َشِمٌر : معنى :   أي َوضَّروه بأَيديهم الَوِضرة.« َمرَّ

ثهوقال :   ، ووضَّره ، واحد. َمرَّ

ره بلَْطخ يدك ،  تَْمرثه قال : وقال لي ابن ُجعَيل الَكْلبّي : يقال للصبّي إذا أخذ ولد الشاة : ال ه. أي ال توّضِ بيدك فال تُْرِضعَه أُمُّ

ت رائحة الَوَضر نَفَرت منه.  وذلك أن أُّمه إذا َشمَّ

بِّي : يُقال : أَْدِرك َعنَاقَك ال ثُوها وقال الُمفَضَّل الضَّ  .يَُمّرِ

 ن ِريح الغََمر.: أن يَْمسحها القوُم بأَيديهم وفيها َغَمٌر فال تَرأَمها أُمها م التَّْمريثوقال : 

ً و ثْتُه تَْمِريثا َّتَّه ؛ وأَْنشد : مرَّ  ، إذا فَت

َرَِّل      قريرَاِطف  الي ْمَلة مل مت 
 : الَمْرث ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :
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 اَِّْلم .
 : َحِليم َوقور. ِمْمَرثٌ  وَرُجل

 َمَرَذه.فالٌن الخبز في الماء ، وَ  َمَرث أبو ُعبيد ، عن األصمعي ، في باب الُمبدل :

 وهكذا رواه لنا أبو بكر عن َشِمر ، بالتاء والذّال.

ْمثُ : رمث  ض بها إذا َشبِعت ِمن الَخلّة  ِرْمثَة ، واحدتها : الّرِ ، َشَجرةٌ ِمن الَحْمض يَْنبَسِط َوَرقُها مثل األُشنان ، واإلبُل تَُحّمِ

 وَملَّتْها.

ً  اإلبلُ  َرِمثَت أبو ُعبَيد ، عن أبي َزيد : ْمث ، إذا أكلت تَْرَمُث َرَمثا  فاْشتكت بُُطونَها. الّرِ

 .َرماثَى ، وإبلٌ  َرِمثة وقال الِكسائّي : يُقال : ناقة

ْمثَة والعَرب تَقُول : ما شجرةٌ أَعلََم لَجبٍَل ، وال أَضْيَع ِلَسابلة ، وال أَبدَن وال أَرتَع ِمن  .الّرِ

ْغل  ْمثوقلت : وذلك أّن اإلبل إذا َملّت الَخلّة اْشتهت الَحْمَض ، فإن أصابت َطيِّب الَمْرَعى ، مثل الرُّ ، َمَشقت منها حاَجتها ،  الّرِ

 لى الَخلّة فََحُسن َرتعها واستَمرأَت َرْعيها ، وإن فَقدت الَحْمض ساء َرعيُها وُهِزلت.ثم عادت إ

ً  فقال : إنّا نَركب وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن رجالً أتَى النبيَّ و  ؟فَنَتوّضأ بماء البحرألنا في البحر وال ماَء معنا ،  أَرماثا

 .«تُههو الّطُهور ماُؤه الِحلُّ َمْيتَ » فقال :

؛ وأَنشد  َرَمث َخَشٌب يَُضم بعضه إلى بَْعض ويَُشّد ثم يُركب عليه ؛ يقال واحدها : : األْرماث قال أبو ُعبَيد : قال األْصمِعّي :

 ألبي َصخر الُهذلّي :

لريريريريريريريريريا ة أَنريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريَ اِّ عريريريريريريريريري  ه  مريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَّ  متريريريريريريريريريَ

  
ر  يريريريريس لريريريريلريريريريريريريا َوفريريريريْ ْرُِ لريريريريَ ث  يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريلريريريريى َرمريريريريريريريَ

  
َمثُ  الُمنذرّي ، عن أبي الَحسن الطُّوسّي ، عن الَخّراز ، عن ابن األعرابّي ، قال :أخبرني   : الَحْبل الُمْنتَِكُث. الرَّ

َمثُ و  : الَحلَُب. الرَّ

ثَ  يُقال :  ناقَتك ، أي أَْبِق في َضْرعها َشْيئاً. َرّمِ

َمثو  : الطَّْوف ، وهو هذا الخشب. الرَّ

ْمثُ  : وَروى َسلمة عن الفَّراء ، قال  السَِّرقَة. : الرَّ

ً و:  َرَمث يَْرِمثُ  يُقال :  ، فيهما ، إذا َسَرق. َرَمث يَْرُمث َرْمثا

َمثوقال :   : الّطْوف. الرَّ

َمثُ و  : ما يَْبقى في الضَّْرع من اللّبن. الرَّ

 ْهلةٌ ، ونَفٌَل.، أي َمِزيّة ؛ وكذلك : له عليه فَْوٌر ، ومُ  َرَمثٌ  لفالن على فالنٍ « : نوادر األعراب»وفي 

ث ويُقال :  فالٌن على األَْربعين ، أي زاد. َرمَّ
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 ابب الثاء والَّلم

 ث ل ن
 نثل ، لثن.

ْرع السَّابغة :: نثل   ، ونَثْرة. نَثْلة قال اللَّْيُث : يُقال للّدِ

 عليه ، أي َصبَّها. نَثلها وقد

 وأَْنشد :؛  نَثَلوثَلَّ ،  أبو ُعبَيد ، عن األحمر : يُقال للحافر :

َ ل       ِمَ ل  على  رِيِّه الرَّْوَل ِملريْ
 يَصف بِْرَذوناً.

 قلت : أراد بِالحافِر ُكلَّ دابّة ذات حافٍر ِمن الَخيل والِبغال والَحِمير.

 ، أي راَث. نَثلووقوله : ثَّل ، 

 َت تُرابَها.، إذا أَْخَرجْ  أَْنثِلُها نَثاْلً  البِئر نَثَْلت وقال أبو ُعبيد : قال أبو َزيد :

 أيضاً. النُّثالةو،  النَّثِيلة واسم ذلك التّراب :

 قال أبو الَجّراح : هي ثَلّة البِئر ونَبِيثُها.

 وقال األصمعّي في قول ابن ُمْقبل يَصف ناقةً :

يريريريريريريريلريريريريريريريرية   اَء ذا  نريريريريريريريَ ريريريريريريريِ ْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريرية   ريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريِ

  
َوَدا  رأب أَقريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريريَ

َ
ُ  املريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريْ ا   ذا كريريريريريريريريريريريريان قريريريريريريريريريريريريريَ

  
، أي ذات بَقيّة من ِشدَّة. وقَْيدام الَمجّرة : أّولُها وما تقّدم منها.  نَثيلة تُسامي خطاَمها الطَِّريَق تنظُر إليه. وذاتُ قال : ُمسامية : 

 واألقود : الُمْستَطيل.

 : نَثْرك الشيء بمّرة واحدة. النَّثْل ؟«ما فِيها فيُْنتَثَل يُحب أحدكم أن تُْؤتى َمْشُربَتُهأ»في الحديث : و

 ما في ِكنَانته ، إذا َصبَّها ونَثَرها. نَثَل ل :يُقا

 ، أي ُحْلو ، بلغة أهل اليمن. لَثِنٌ  أخبرني محّمد بن إسحاق الّسْعدّي ، عن علّي بن َحْرب الَمْوِصِلّي أنه قال :: لثن 

 وقد جاء في الَمْبعَث في ِشْعر :

ه  تريريريريريريريريري  َذاقريريريريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري ان مريريريريريريريريري  م  عريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريري  ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريري 

  
لريريريريريريريْ كريريريريريريم  و   لريريريريريريريا عريريريريريريِ ْغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ن   بريريريريريريري  ْومريريريريريريلريريريريريريريا لريريريريريريَ ريريريريريريِ  قريريريريريريريَ

  
 ، أي ُحْلو ، بلغة أهل اليمن. لَثِنٌ  قال علّي بن َحرب ، وكان ُمْعِرباً :

 قلُت : ولم أْسمعه ِلغَيره ، وهو ثَْبت.

 ث ل ف
 اْستُعمل من وجوهه : ثفل.

 : نَثَْرك الشيء ُكلّه بَمّرة. الثَّْفل قال اللَّْيُث :: ثفل 

 ُخثارته وَعال َصْفوه من األْشياء ُكلّها.: ما َرَسب  الثُّْفلُ و
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 اْلَحّب ، ونحوه. ثُْفلوالِقْدر ؛  ثُْفل

ا قلت : وأهل البَدو إذا أصابوا من اللَّبن ما يَْكفيهم لقُوتهم فهم ُمْخصبون ال يختارون عليه ِغَذاء ِمن تَمر وَزبيب أو َحّب ؛ فإذ

 ويُسمون ُكلَ  .ُمثافلون والتَّمر ما يَتَبَلّغون به فهمأَعوزهم اللّبَُن وأصابوا من الَحّب 
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 .ثري ْفال   ما يري ؤْكل من ََّم أو   بز أو متر
 ، وذلك أَشّد ما تكون حاُل البدوّي. ُمثافلون ويُقال : بَنُو فالن

 راب ؛ ومنه قوُل ُزهير يَصف اْلَحرب :: الِجْلد الذي يُْبسط تحت َرَحا اليَد ِليَقَي الطَِّحيَن من التُّ  الثِّفَال أبو ُعبَيد : وغيره :

ا اهلريريريريريريريريِ فريريريريريريريريَ ا بريريريريريريريري ريريريريريريريريِ ْرَك الريريريريريريريريرَّمسريريريريريريريريَ ركريريريريريريريريكريريريريريريريريم عريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريَ

  
م و   تريريريريريريْ ريريريريريريِ تريريريريريريري  ْج فريريريريريريريَ تريريريريريريَ لريريريريريريريْ افريريريريريريريا    تريريريريريريري  ح ِكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريْ ريريريريريريَ  تريريريريريريريَ

  
 : أي بَِطيء. ثَفَالٌ  أبو ُعبيد : َسِمْعُت الِكسائي يقول : بعير

 الذي ال يَْنبَعث إال َكْرهاً. الثَّفَال الَجملفي َحديث ُحذيفة أنه ذكر فتنةً فقال : تكون فيها ِمثل وقلت : 

 .بالثِّفَال في حديث ابن ُعمر : أنه أَكل الدَّْجَر ، وهو اللُّوبِياء. ثم َغَسل يدهو

 : اإلْبريق. الثِّفَال قال ابن األعرابّي :

 بقيَّة منه.من تَْمر ، وثُْملة ِمن تَْمر ، أي  ثُْفلة أبو تُراب ، عن بعض بني ُسليم : في الِغرارة

 ث ل ب
 ، لبث. [بثل]ثلب ، ثبل ، 

 البَعيُر الَهِرم. الثِّْلب قال اللَّْيُث :: ثلب 

 : الشَّيخ ، بلغة ُهَذيل. الثِّْلبو

 : اْلَحجر. األَثْلب أبو ُعبيد :

 الحجر ؛ وبلُغة بني تميم : التّراب. ، بلغة أهل الحجاز : األَثْلبُ  وقال َشِمٌر :

اء : يُقال : بِفيهوقال   .اإلثْلبُ  الفرَّ

 ، وهو التراب والحجارة ؛ قال ُرؤبة : األَثْلب والكالُم الكثير :

بريريريريريريريريريريرياو  هريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ ْ ه مريريريريريريريريريريريِ اهريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ   ن تريريريريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريا  لريريريريريريَ ه األثريريريريريريريْ يريريريريريريريْ بريريريريريريريَ روَف مسريريريريريريرياجريريريريريريِ و مسريريريريريري  ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريَ

  
 وهو التُّراب تَْرمي به قوائُمها على حاجبَْيه.

ً  أبو ُعبيد ، عن الفَّراء :  ، إذا ِعْبتَه وقُلَت فيه. ثَلَْبتُه أَثِْلبه ثَْلبا

 ، منه. المثَاِلبُ  وقال غيره :

 األِمير والقاضي : معايِبُه. َمثاِلبُ  ويُقال :

ُجل ، أي َطَرْدتُه. ثَلَْبت ويُقال :  الرَّ

 : ِشدَّة اللّْوم واألْخذ باللِّسان. الثّْلب وقال اللَّْيُث :

 يَْجري في العُقُوبات ونحوها. الِمثْلَب وهو

اء : ً  ِجْلُده ثَِلب َسلَمة ، عن الفَرَّ  ، وَرِدن يَْرَدن َرَدناً ، إذا تَقَبَّض والَن ؛ وقَفَل يَْقفُل ، إذا يَبِس. ثَلَبا

ْمح الُمتَثلِّم ؛ وقال أبو الِعيَال : الثَِّلبُ  أبو ُعبَيد :  : الرُّ

ن ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّ و  رٌِد مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ّي ال عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار     وال ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 أهملهما اللَّْيُث.: بثل ـ  ثبل

 : الشُّْهرة. البُثْلةو: البَِقيَّة ؛  الثُّْبلَة وَروى أبو العبّاس ، عن ابن األْعرابي أنه قال :
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 .«الثُّملة»بمنزلة  الثَّبلة قلت : وهما َحرفان عربيَّان ، جعل

 : الُمكث. اللَّْبثُ  قال اللَّْيُث :: لبث 

 [.23النبأ : ] ((23البِِثنَي ِفيها َأْحقاابً ))، قال هللا تعالى :  لَبِث والِفعل :

اء : والناُس يَْقَرؤون   .(البِِثنيَ )َسلَمة ، عن الفَرَّ

 .«لَبِثين»وُروي عن َعْلقمة أنه قرأها 

 كانت باأللف ، مثل : الطامع والباِخل.إذا كانت في َموِضع تقع فتَْنصب  (البِِثنيَ )ألن  (البِِثنيَ )قال : وأجود الَوْجهين 

 : البَطيء. اللَّبِثوقال : 

 وهو جائز ، كما يقال : رُجٌل طاِمٌع وَطِمع ، بمعنًى واحد ؛ ولو قلت : هو َطِمع فيما قَبلَك ، كان جائزاً.

ً  قلت : يُقال : ً و لَبث لُْبثا ً و لَْبثا ً تَلَبَّث و، كل ذلك جائز ،  لُبَاثا  .ُمتَلَبِّث ، فهو تَلَبُّثا

 ث ل م
 ثلم ، ثمل ، مثل ، ملث ، لثم.

يت : في اإلناء: ثلم  ّكِ  ، إذا اْنكسر ِمن َشفَته َشيٌء. ثَْلمٌ  الحّراني ، عن ابن الّسِ

 .ثَْلمٌ  وفي السَّْيف

 ُجْرفُه. يَْنثَلم الواِدي ، وهو أن ثَْلم : الثَّلَمُ وقال : 

ان موضعاً يقال له :قلُت : ورأَيُت بناحية الصّ   ؛ وأَنشدني أَْعرابيٌّ : الثّلَم مَّ

   تريَربريََّعْه جوَّ   َوي  فال ريََّلم  
 .تَثَلَّموالحائط ،  اْنثَلم وقد .ثُلَم ؛ وَجْمعها : اْنثَلَم : الموضُع الذي قد الثَّْلَمةُ و

 وقال َعْنترة :

تري ريلَّم  
 
    ََّْزن فالصَّمَّان فامل

ً  الحائط ثَلَْمتُ  ويُقال :  .َمثْلُوم ، فهو أَثِْلمه ثَْلما

ة يَِصف َعْيراً وأُتُنَه : الثَّميلةُ  أبو ُعبيد ، عن أَصحابه :: ثمل  مَّ  : البَِقيَّة من الطَّعام أو الشَّراب تَْبقَى في البَْطن ؛ وقال ذو الرُّ

يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريه و  ى مريريريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريَِ بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريَ  
 أَْدَرك املريريريريريريريريريريري

  
لريريريريهريريريريريريريا و   ائريريريريِ ىو مريريريرين  ريريريريريريريََ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريري  َرب  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َء الريريريريغريريريريَ

  
ْطب والعَلَف.  يعني : ما بَقي في أَْمعَائها وأَْعضائها من الرُّ

 ؛ قال األَْعشى : ثَِميلو،  ثَِميلة وكذلك يُقال ِلبَقيَّة الماء في الِغْدران والَحِفير :

يريريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريريريِ ْتانريريريريريريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريريريريريريريَأاَتن الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
تَا  ن  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رى بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري  أَيريريريريريريريريريْ وايف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  تريريريريريريريريري 

  
 السَُّرى : أي تُوفِّيها.تُوافي 

 : الَحبُّ والسَِّويق والتَّْمر في الوعاء ، يكون نِْصفَه فما ُدونَه. الثُّْملَةُ  أبو ُعبيد :
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ين. الثُّْملَةوقال :   : أيضاً : ما أَْخرجت ِمن أسفَل الّرِكيّة من الّطِ

 قالهما أبو َزيد.

 َمْضمومة.والِميم في هذين الَحْرفَين ساكنة والثاء 
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 ، بتحريك الميم ، فهي الصُّوفة التي يُْهنأ بها الَجَرب ؛ وأنشد : الثََّملَة وأما

لريريريريريريريريريريه  ْرطريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريم ممريريريريريريريريريريَ  راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ة َأعريريريريريريريريريريْ وثريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريري   ممريريريريريريريريريريَْ

  
ْه   لريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريّ الل  هلريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريري 

  
 : بقيَّة الماء وَغْيره. الثُّمالة أبو ُعبَيد :

بِيَّ قبل العَتَمة ، وأَُكبّ وقال ابن األَعرابي : تقول العَرُب في   فوق األَكَمة. الثُّمالَ  كالمها : قالت اليَنَمة : أنا اليَنَمة ، أَْغبُق الصَّ

غوة. الثَُّمالة : جمع بالثَُّمال أراد  ، وهي الرَّ

 واليَنَمة : بَْقلَةٌ َطيِّبة.

 .الُمثَّمل : السُّّم الُمْنقَع ، وهو الثََّمالُ  وقال أبو ُعبيد :

 .أَثُْملهمو،  أَثِْملُهم القَْوَم ، وأنا ثََمْلت بن بُُزْرَج :وقال ا

 لهم ، أي ِغيَاثاً يَْفَزعون إِليه. ثَِماالً  قلت : َمْعناه أن يكون

ّكيت ، عن يُونس ، يقال : ما  َشرابي بشيٍء من َطعام. ثََمْلتُ  ابن الّسِ

 ومعناه : ما أََكْلت قبل أْن أَْشَرَب طعاماً.

ى :وذلك   .الثَِّميلة يَُسمَّ

 .ثَِملٌ  ، إذا َسِكر. فهو : يَثَْمل ثََمالً  الّرُجلُ  ثَِمل األْصمعي :

لَ  ويُقال : َسقَاه  ، أي َسقاه السُّّم. الُمثَمَّ

 ونَُرى أنه الذي أُْنِقع فَبَِقي وثَبََت.

 : الُمقَام والَخْفُض. الثَّملوقال : 

 فالٌن فما يَْبرح. ثَملَ  يقال :

 ، أي دار الَخْفض والُمقَام. الثََّمل فالٌن دارَ واختار 

 لبني فالٍن ، إذا كان لهم غياثاً وقواماً يَقُوم بأْمرهم. ثِمالٌ  ويقال : فالنٌ 

 .يَثِْملُهم يقال : هو

 : وسلمعليههللاصلىقال أبو طالب يَمدح النبيَّ و

   ِ َال اليَتامى ِعْصمة لألرَامل 
 ما في أَجوافها من الماء ، أي يكون سواًء لما َشِربَت من الماء. يَثْمل ماشية من الكأل ماال [أكلت]ويقال : أَثلَمت 

 َطعامي بشيء من شراب ، أي ما شِربت بعد الطعام َشراباً. ثََمْلت ويقال : ما

 وقول ابن ُمْقبِل :

ل  امسريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َرفريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   ملريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريّ  ر  عريريريريريريريريريَ

  
ِل و   ف   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ ا ألريريريريريريريريريوا   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريّ

  
قال ، كأنه بَِقي في أَيدي أصحابه زماناً ؛ من قولهم : اْرتحل بنو فالن. الثامل قال األصمعّي :  : القديم العَهد بالّصِ

 فالٌن في داِرهم ، أَي بِقي. ثَملَ و

 : الُمْكُث. الثَّْملُ و
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لُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي : قال : . السُّمّ  : الُمثمَّ ى بالسَّلَع ، وهو شجٌر ُمرٌّ  الُمقَوَّ

 : أَْفضل العشيرة. الَمثَْملُ و

لُ  َشِمٌر : ُن المجموع ، وكل شيء جمعته ، فقد الُمثَمَّ ْلته من السُّّم : الُمثَمَّ  ثمَّ
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َُ : َأْصَلْحت ه.  َْله  و و َّْلته.   ال عا
 : َسترتُه وَغيَّْبته. ثَمْلتهو

 : بَطن من األزد ، وإليهم يُنَسب المبَّرد. ثُمالةو

 َخفيف الَخصيلة. الثميلة في حديث عبد الملك أَنه كتب إلى الحجاج : أّما بعد : فقد َولّيتُك الِعراقَْين َصْدَمةً فِسْر إليها ُمنطويو

 ، أصلُها : ما يَبقى من العَلف في بَطن الدابة. أراد : ِسْر إليها ُمِخفّا. الثميلة

 َخصيلة : لَحمة الساق. أراد : ِسْر إليها نجيب الّساق.وال

 .ِمثْلَه فيُْجعل َمثالً  : الّشْيُء الذي يُضرب المثَلُ  قال اللَّْيُث :: مثل 

 : الحديُث نَْفُسه. المثَلُ و

 [.37الرعد : ] (َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ )وقال هللا تعالى : 

 ، هو الخبَُر عنها. َمثَلُها قال :

 ، وَشبَه وِشبه ، بمعنًى واحد. ِمثْلو َمثَلٌ  أبو ُعبيد ، عن الفّراء : يقال :

أخبرني الُمنذِرّي عن ابن فَهم ، عن ابن سالم ، قال : أخبرني ُعمر ابن أبي خليفة ، قال : سمعت ُمقاتل صاحب التفسير يسأل و

ِفيها َأِْنار  ِمْن )قال :  ؟َمثلها : ما [35 الرعد :] (َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ ) لى :أبا عمرو بن العَالء عن قول هللا تعا
 ِصفَتُها. َمثَلُها فسَكت أبو عمرو. قال : فسألت يونس عنها ، فقال : ؟مثَلها قال : ما .(ماٍء َغْْيِ آِسنٍ 

َْنِيلِ )ذلك قولُه تعالى :  مثلوقال محّمد بن سالم :   أي ِصفتهم. [29الفتح : ] (ذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت َّْوراِة َوَمثَ ُلُهْم يف اْْلِ

 قلت : ونَحو ذلك ُروي عن ابن عبّاس.

كوت أبي عمرو وسُ  ؟َمثَلُها ثم تَكريره السُّؤال : ما .(ِفيها َأِْنار  )فقال :  ؟مثلها ما وأما َجواب أبي عمٍرو لُمقاتل حين سأَله :

وذلك عنه. فإّن أبا عمرو أجابه جواباً ُمْقنِعاً ، ولما رأى نَْبوة فَهم ُمقاتِل عما أجابه َسكت عنه ، لما وقف عليه من ِغلَظ فَْهمه ، 

هللَا يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ):  عزوجلتَْفِسير لقوله  [37الرعد : ] (َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ ):  عزوجلأّن قول هللا 
َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت )ففّسر جّل وعّز تلك األنهار فقال :  [14الحج : ] (َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن َُتِْتَها اْْلَِْنارُ 

 وأنهار من كذا. (يها َأِْنار  ِمْن ماٍء َغْْيِ آِسنٍ فِ )مما قد عرفتموه في الدُّنيا ِمن َجنّاتها وأَنهارها َجنَة  (ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ 

 [14الحج : ] (ِإنَّ هللَا يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن َُتِْتَها اْْلَِْنارُ )ولما قال هللا تعالى : 

 أي صفتَها. [37الرعد : ] (َمَثُل اجْلَنَّةِ )وَصف تلك الجنات فقال : 

 ذِلَك َمثَ ُلُهْم يف )وكذلك قوله تعالى : 
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َْنِيِل )يف التوراأب.   َأْعلم أّن ِصفتهم  وسلمعليههللاصلىأي ذلك ِصفة  ّم   [29الفتح : ] (الت َّْوراةِ  يف اْْلِ
 .(َكَزرْعٍ 

قوٌل آخر قاله محّمد بن يَزيد الثُّمالّي في  [37الرعد : ] (ونَ َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َّقُ )قلُت وللنّْحوييّن في قوله تعالى : 

 الَجنة ، ثم فيها وفيها. َمثَلُ  ، قال : التقدير : فيما يُتْلى عليكم« الُمقتضب»كتاب 

 قال : ومن قال : إّن َمعناه : ِصفة الَجنّة.

 المثَلُ  فالٍن : َمثَلُ  َزيد أنّه ظريف ، وأنّه عاقل ، ويُقال :ال يُوضع في موضع ِصفَة ، إنما يُقال : ِصفة « َمثَل»فقد أَخطأَ ، ألن 

 والحذو ، والصفة تَْحِليةٌ ونَْعٌت. المثال مأخوذ من :

وذلك أنهم َعبَُدوا ِمن ُدون هللا ما ال يَْسمع وال  [73الحج : ] (َّي أَي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثل  فَاْسَتِمُعوا َلهُ )وقال هللا تعالى : 

ة ، فأَعلمهم هللا الجواَب مما َجعلوه هلل ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللِا َلْن ) ونِّداً ، فقال : َمثاَلً  يُْبصر وما لم تَْنزل به ُحجَّ
 [.73الحج : ] (ََيُْلُقوا ُذابابً 

هلل ، وهي ال تَْخلق أَْضعف شيء مّما خلق هللا. ولو اْجتمعوا ُكلّهم له ، وإن يَْسلُبهم  أمثاالً وأَْنَداداً يقول : كيف تكون هذه األصنام 

 الذباب الضعيُف شيئاً لم يُخلِّصوا الَمْسلُوب منه.

 [.73الحج : ] (َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ )ثم قال : 

 [56الزخرف : ] ((56َفَجَعْلناُهْم َسَلفاً َوَمَثًَّل ِلْْلِخرِيَن ))وُل هللا تعالى : بمعنى : الِعْبرة : ومنه ق« الَمثَل»وقد يكون 

َِّعُظ بهم الغابُرون. ومعنى قوله تعالى : « السلف»فمعنى  مين يَت رون. (َوَمَثَّلً )أنّا جعلناهم ُمتَقَّدِ  ، أي ِعْبرة يَْعتبر بهم الُمتأَّخِ

أي آية  [59الزخرف : ] (َوَجَعْلناُه َمَثًَّل ِلَبِِن ِإْسرائِيلَ ) تعالى في صفة ِعيسى : بمعنى : اآلية ، قال هللا« المثل»ويكون 

 تدلُّهم على نُبُّوته.

جاء في التّفسير : أّن  [57الزخرف : ] ((57َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَ َمَثًَّل ِإذا قَ ْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن ))وأّما قوله تعالى : 

ِإنَُّكْم َوما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا َحَصُب َجَهنََّم أَنْ ُتْم هَلا ) ، فلما قيل لهم : وسلمعليههللاصلىكفَّار قريش خاصمت النبيَّ 
 ة الذين ُعبِدوا ِمن ُدون هللا.قالوا : قد َرِضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى ابِن مريم والمالئك [98األنبياء : ] ((98واِرُدوَن )

 بعيسى. الَمثل فهذا معنى َضرب

 .َمثاَلً  فالن ، إذا َضَرب تمثَّل ويُقال :

 .ِمثْلُه ما جعل الِمثَالُ و

َحّدثنا عبُد الرحمن بن علي ، قال : حّدثنا محمد بن ُحميد ، قال : حدثنا جرير ، عن ُمغيرة ، عن أُّم ُموسى أُّم ولد الُحسين بن 

 ، قالت : َزّوج عليُّ بن أبي طالبعلي 
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 .ِم َاَلنْي  َرضي هللا عله  اّبني واب  ملهم ، فا  ى لك ّل وامس  ملهما
 ؟ِمثاالن قال جريٌر : قلُت للُمغيرة : ما

 قال : نَمَطان.

نة.  والنمط : ما يُفترش ِمن َمفاِرش الصُّوف الملوَّ

 .ُمثُلٌ  َمِلك قال ِلَرُجل : ائتِني بقومك ؛ فقال : إنَّ قوميوقال اإليادّي : ُسئِل أبُو الَهْيثم عن 

 قال أبو الَهْيثم : يُريد أنّهم ساداٌت ليس فوقهم أََحد.

 َرثٌّ ، أي فَِراٌش َخلَق ؛ وقال األْعشى : ِمثَالٌ  ؛ ومنه قوله : وفي البَيت ُمثُل : الِفراش ، وَجْمعها : الِمثالو

َواِل  ّل طريريريريريريريريري  ابريريريريريريريريريكريريريريريريريريري  ِن كريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريَّ َ يريريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريريِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َ ا  هريريريريريريريّ مريريريريريَ  

اَل املريريريريري ل املريريريريريِ ريريريريريريريَ يريريريريريريريْ َرى الريريريريريلريريريريريَّ رى بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريَ

  
 .التّماثِيل : اسم للشيء الَمْصنوع ُمَشبَّهاً بَِخْلٍق ِمن َخْلق هللا ؛ وجمعه : التّمثالو

 الشيَء بالشيء ، إذا قَدَّْرتَه على قَْدره. َمثَّلت وأصله من :

 بِيهاً له.الشيء بالشَّيء تَشْ  تَمثيل ويكون

 .تِْمثَال : الُممثَّل واسم ذلك

 .تَْمثَاالً وَ ،  َمثَّْلت تَْمثِيالً  ، بفتح التاء : فهو َمْصدر : التَّْمثَال وأّما

 من فالن ، أي أَْفَضل ِمن فاُلٍن. أْمثل ويُقال : فالن

 [.63طه : ] (ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمْثلىَوَيْذَهبا )وقال هللا تعالى حكايةً عن فِْرعون إنه قال : 

 .األْمثل ، تَأْنيث : الُمثْلَى قال األْخفش :

 قومه. أَْمثَلُ  ذو الفَضل الذي يَْستحق أن يُقال له ، هو« : األمثل»وقال أبو إسحاق : معنى 

للطَّريقة ، وهم الّرجال األشراف : ُجعلت ، في هذه اآلية ، بمنزلة : األسماء الُحْسنى ، وهو نَعت  الُمثْلى وقال الفَّراء :

 .«الطريقة»مؤنثة لتأنيث « المثلى»

؛ ألنّك تقول : أخوك الذي رأيته باألمس ، وال يكون  ِمثْلك ، وهذا َرُجلٌ  ِمثْلك وقال ابن ُشميل : قال الَخِليل : يُقال : هذا عبد هللا

 .«َمثَل»ذلك في 

 ذيت َحْذَوه وَسلَْكت َطِريقته.فالن ، أي احت اْمتثلت ِمثَال ويُقال :

يقول :  [6الرعد : ] (َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبلسَّيِ َئِة قَ ْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِهُم اْلَمُثَّلتُ )وقول هللا تعالى : 

 ية ، فلم يعتبروا بهم.يَْستَْعجلونك بالعَذاب الذي لم أُعاِجْلهم به ، وقد َعِلموا ما نَزل من عقوبتنا باألمم الخال

 .ُمثْلَةو،  َمثُلة والعَرب تقول للعُقوبة :

 ، بإِسكان الثاء. ُمثاْلتو:  ُمثاَلتو،  ُمثاُلت جمعَها على :« ُمثْلَة»، ومن قال  َمثاُلت جمعَها على :« َمثُلة»فمن قال : 

 ، أي يطلبون (َيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبْلَعذابِ )يقول : 
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ماءِ )الَعذاب يف قوهلم :   م ْ لة وق  ت ّ ُ ِمن العذاب ما هو [.32األنفال : ] (َفَأْمِطْر َعَلْينا ِحجارًَة ِمَن الس           َّ
 وما فيه َنَكال هلم ، لو اتَّعيتوا.

 .يَْمثُل َمثاْلً  به َمثَل ويقال :

 ، االْسم. الُمثْلَةو

 ، أي َعلَماً. َمثاَلً  ع في ُعقوبته جعله، ألنه إذا َشنَّ « الَمثَل»مأخوذ من « الَمثْلَ »وكأّن 

 ، إذا اختار فاِضلَهم. أماثِلَهم فالٌن من قوم اْمتثل ويقال :

 .أَْمثل والواحد :

 .«األْمثل»، ويكون جمع « أمثال»، يكون جمع  أَماثلهموالقوم.  ُمثل القوم ، وَهؤالء أَْمثل يقال : هو

 وهو أن تُْنصب فتُْرَمى. ، بها الَمْمثُول بالّدواّب وأن تُْؤكل يُمثَّل أن وسلمعليههللاصلىفي الحديث : نَهى رسول هللا و

ّمة : اْمتثاالً  ِمن فالن اْمتثلتُ  ويُقال :  ، أي اْقتََصْصت منه ، ومنه قوُل ذي الرُّ

ود  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ه  ْذ َأْوَرق الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   َرَ ع  هلريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريري 

  
ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   ذَ   اعريريريريريريري َ تريريريريريِ ريريريريريريرياهلريريريريريريري  راد امريريريريريْ ل  مريريريريريريريا يريريريريري   مسريريريريريريريْ

  
 أي ما إن يُْقتّص منها ، هي أذّل من ذلك ، أو ِهي أَعّز عليه من ذلك.

 من فالٍن ، أي أَقِصَّني منه. أَْمثِْلني ويقول الّرُجل للحاكم :

 الحاكم منه. أَْمثله وقد

 : الِقَصاص. الِمثَالُ وقال أبو َزيد : 

 : الالطىء باألْرض. الماثلوالقائم.  : الماثِلُ وأبو ُعبَيد ، عن أبي َعمرو : 

 ، أي َذَهب. َمثَل قال : وسمعتُه يقول : كان فالٌن عندنا ثم

 بمعنى القائم الُمنتصب :« الماثل»وقال لَبِيد في 

َ ْران ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا يف وارِد      َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْل   َ ريريريريريريريريريريريَ

َواه كريريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريريري م  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدر  َوهريريريريريريريريريريريْ

  
 أي اْنتَصب.

 .َمثَل ُمثُوالً  : الّداِرس. وقد الماثِلو

 واالنتصاب ، كأنه َهّم بالنُّهوض واالنتصاب. الُمثُول الَمريض ، من : تماثَل وقيل : إن قولَهم :

 لإلْقبال. وانتصاباً. ثم ُجعل صفةً  ُمثوالً  ، أي أَْحسن أَْمثَلُ  ويقال : المريُض اليومَ 

قَْومه ، أي أَْفَضل  أَْمثل أي أَْفضل حاالً من حالٍة كانت قَبلها ، وهو من قولهم : هو : أَْمثل قلُت : معنى قولهم : المريُض اليوم

 قومه.

يت األْمثالو  ، وهي من البَصرة على لَْيلتين. أْمثاالً  : أََرضون ذاُت ِجبَال يُْشبه بعُضها بعضاً ، ولذلك ُسّمِ

 [.42يس : ] ((42َوَخَلْقنا هَلُْم ِمْن ِمْثِلِه ما يَ رَْكُبوَن ))وقوله تعالى : 

 قال قَتادة : السُّفن.

 فكأنّهم قالوا ، قال الَحسن : هي اإلبلو
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 لِ بل س ف ن الرَبّ ، من هاه لا.
 شيء ، والكاف مؤّكدة. ِمثْله أي ليس [11 الشورى :] (لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  )وقوله تعالى : 

ُجَل ِعَدةً ال يُريد أن يَِفَي بها. الَمْلثُ  ابن السكيت :: ملث  ُجُل الرَّ  : أن يَِعد الرَّ

ً  وقد  ، وَملََذه يَْملُذه َمْلذاً ، مثله ، إذا َطيَّبه بَكاَلٍم ال َوفَاَء له. َملَثه يَْملُثه َمْلثا

 الظَّالم ، وَملََس الظالم ، وهو اْختِاَلُطه. َملَثَ  أبو عمرو : أتَْيتُه

ْوء بالظُّْلمة ، وهو عند الِعشاء ، وعند طلوع الفجر. َمْلث وقال أبو عمرو الَجْرمّي ، عن أبي َزيد :  الظالم : اْختِالط الضَّ

 أّول َسواد اللَّيل. : الَمْلثو،  الَمْلثَة وقال ابن األعرابّي :

 الِعشاء اآلخرة.: وقت  الَمْلثو

 قال : فقولهم : اْختلط الَملس بالَملث.

في  الَملث فالَملث : أّول َسواِد الَمغرب. فإِذا اشتّد حتى يأتي وقت العشاء األخيرة فهو الَملَس فال يُميّز هذا من هذا ، ألنه قد َدخل

 الَملس.

بَاد بالخائِر.  ومثله : اْختلط الزُّ

 تَلَفَّْمُت. على الفَم ؛ وغيرهم يقول : تَلَثَّْمتُ  د ، قال : تَميم تَقُول :أبو ُعبَيد ، عن أبي َزيْ : لثم 

 ، وإذا كان على األنف فهو اللِّفَام. اللِّثام وقال الفَّراء : إذا كان على الفَم فهو

 .لَثَْمت أَْلثِمُ  : اللِّثام قال : ويُقال من

 .لَثِْمت أَْلثَمُ  فإذا أردت التَّْقبِيل قلت :

 د غيُره :وأَنش

ا روَنريريريريريريريريريِ ذا  بريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  ا   ريريريريريريريريريِ ه  فريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريَ

  
ِم و   لريريريري ريريريريَ َ  مريريريريَ يريريريريريريريَ ه َأطريريريريْ يريريريريريريريْ تريريريريريَ فريريريريَ ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  مريريريريِ مريريريريريريريْ  لريريريريَ ريريريريِ

  

 ابب الثاء والنون

 ث ن ف
 ثفن ، نفث.

 من البَعير : ما َوِلي األْرَض منه عند بُُروكه. الثَِّفنَاتُ : ثفن 

 يَصف ناقةً :، وهي َخْمٌس بها ، وقال الشاعر  الثَّفنات والِكركرة : إِحدى

ركريريريريريريريريه  بريريريريريريريرياذ  عريريريريريريريرين اَّريريريريريريريرياِدي  ذا بريريريريريريريريَ  ذا  انريريريريريريريريتريريريريريريريريِ

  
اّلِ    زئريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريا    ريريريريريريريريريري ْ فريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريوَّ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى ثريريريريريريريريريريَ

  
 وقال ُعمر بن أبي َربيعة يَصف أَْربع َرواِحَل وبُُروَكها :

م   اهبريريريريريريريريريريِ ن رِكريريريريريريريريريريَ نْي مريريريريريريريريريريِ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى قريريريريريريريريريريريَ

  
ع  و   جريريريريريريريريريَ نْي فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ِيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريَ
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ا هريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريري  اَلكريريريريريريريريريريريريريريِ ا غريريريريريريريريريريريريريريادر  كريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
واو   عريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريرياف   ذ َوقريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا   ا ريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ

  

ر   ن قريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريا  ُّ مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَن مريريريريريريريريريِ َع ِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْوقريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ

  
ع    بريريريريَ َن عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  عسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريعريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريْ  َوقريريريريريَ

  
يت : ّكِ  : َمْوِصل الفَِخذ في الّساق ِمن باِطن ، وموصُل الَوظيف في الثِّفنة قال اْبُن الّسِ
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  َجا  الَ  َا ، و منا أراد ِ ّفة بر وكهّن. ثَِفلاهتاو الذِّراع ، فةّبه  اثَر كراكرها 
 وقال العّجاج :

ِس  و    عريريريريريريريريريريريَْ تريريريريريريريريريريريَ َوى عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريَ

  
رْكريريريريريريريريريريريريريريريرأب    ِس و كريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريْ ا   مريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريريريِ  ثريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الثَّفنَات وقال ذو الّرّمة ، فجعل الِكْرِكرة من

ّواهريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى  اكريريريريريريريريريريريأّن خمريريريريريريريريريريري َ اهتريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريِ  ثريريريريريريريريريريريَ

  
اور  جريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ ن قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا  مريريريريريريريري  س  مريريريريريريريريِ ّرس  عريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريَ  مريريريريريريريري 

  

نْي وفريريريريريريريريريريْرَدأب   تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ نْي واثريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ن اثريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريْ  َوقريريريريريريريريريريريَ

  
لريريرييريريريس مسريريريريريريريائريريرير  غريريريْ  جريريريريريريريريريريري ا  هريريريي الريريريو سريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريى لريريريتريريريريَ

  
ً  ثافنتُ  ويقال :  ، إذا جاثَْيتَه تُحادثه وتاُلزمه وتكلِّمه. أُثافنه ُمثافَنة فالنا

 والُمثَابر ، والُمواِظب ، واِحٌد. الُمثَافِن وقال أبو ُعبيد :

 : الثِّقَل. الثَّفَنُ  ثعلب ، عن ابن األَعرابّي :

 : الّدْفع. الثَّْفن وقال غيره :

ً  وقد  ، إذا َدفَعه. ثَفَنه ثَْفنا

ُجل ثَفَْنت وقال أبو َسعيد :  ، إذا أَتَْيته من َخْلفه. أَثْفُنه الرَّ

ُجل ثافَْنت وقال أبو زيد :  ، أي صاَحْبتُه حتى ال يَْخفَى علّي شيٌء من أَْمره ، وذلك أن تَْصحبه حتى تَعلَم أَْمره. ُمثافنة الرَّ

إّن نَْفساً لن تَُموت حتى تَْستَْوفي »وقال : « في ُروعي نَفَث إّن ُروح القُدس»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النَّبّي : نفث 

 .«ِرْزقها ، فاتقُوا هللا وأَْجِملوا في الطَّلَب

 بالفم ، شبيهٌ بالنّْفخ. كالنَّْفث قال أبو ُعبيد : هو

يق.  وأما التَّْفل ، فال يكون إاّل وَمعه شيٌء من الّرِ

جيم من َهْمزه  اللهم إنّي أُعوذ» الحديث اآلخر في افتتاح الصَّالة : وأّما  .«ونَْفخه نَْفثهوبك من الشَّْيطان الرَّ

 فقد َمرَّ تَْفِسير الَهْمز والنّْفخ في َمْوضعهما من الكتاب.

ْعر.« النّْفث»وأّما   فتفسيُره في الحديث : أنه الّشِ

ْعر ي الّشِ ً  قال أبو ُعبيد : وإنما ُسّمِ َوِمْن َشرِ  الن َّفَّااثِت ):  عزوجلاإلنسان من فِيه مثل الرقية. وقوله  يَْنفُثه ، ألنه كالشَّيء نَْفثا
 هن السواحر. [4الفلق : ] ((4يف اْلُعَقِد )

واك : ما يَتََشظَّى منه فَيَْبقَى في األْسنان نُفاثةُ و  صاحبُه. فيَْنفُثه الّسِ

 ، أي أَْوَحى إلّي.« في ُروعي نَفَث»وقيل : َمْعنَى قوله : 

 ث ن ب
 ثبن ، بنث ، بثن.

َِّخذْ : ثبن  ً  في حديث ُعمر : أنه قال : إذا َمّر أحُدكم بحائط فَْليَأُْكل منه وال يَت  .ثُبَانا

 : الثُّبَانوقال أبو ُعبَيد : قال أبو َعْمرو : 
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 .ثريبريْله ثري َباان   وق  .ثري َبانٌ  الِوَعاء  الذي حي َْمل فيه الةَّْيء  ، فِإن مَحَْلته بني َيَ يك ، فهو
 فإِن َجعَْلته في ِحْضنك ، فهو ُخْبنَة.

 يَعني بالَحديث : الُمْضَطّر الجائع يَُمّر بحائط َرُجٍل فيأُكل من ثمر نَْخله ما يَُرّد َجْوَعته.

 ، وهي الُحْجزة تُْحمل فيها الفاكهةُ وغيُرها ؛ وقال الفََرْزدق : ثُْبنَة : واحُدها : الثُّبَان وقال َشِمٌر : قال ابن األَْعرابي وأبُو َزيد :

بريريريريريريريريريرياان  أمريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو  ر اجلريريريريريريريريريرياين ثريريريريريريريريريري   ال نريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ

  
ِ  و   ْذنريريريريريريريَ ل  مريريريريريريريِ يريريريريريريريْ ِة سريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه ِمن َرْهبريريريريريريريَ َ لريريريريريريريَ  ال انتريَ

  
، وقد يَْحمل  ثُبان بالوعاء ، ولكن ما ُجعل فيه من التمر فاحتُمل في وعاٍء أو غيره ، فهو الثُّبَان قال : وقال أبو سعيد : ليس

ه فيكون  .ثُبانَه الرجل في ُكّمِ

 في ثوبه. بثُبَانٍ  ويقال : قدم فالنٌ 

 ؟وما أَْدري ما هو

 في ثَوبه. ثَبَنهو

 .الثُّبان إال ما َحَمل قُدَّامه وكان قليالً. فإذا َعُظم فقد َخرج ِمن حدِّ  ثُْبنة وال تكون

 : ضرٌب من َسَمك البحر. نِيثالبَيْ  ثعلَب : عن ابن األعرابي ، قال :: بنث 

ً  ، وهي ما يُْستَخَرج من تُراب البئر إذا ُحِفرت ؛ وقد نَبِيثهاوأبو ُعبَيد : هي ثَلّة البئر : نبث   .نُبِثَت نَْبثا

ً  وقال غيره : يقال : ما رأيُت له عْيناً وال  ، كقولك : ما رأيُت له َعيناً وال أثَراً ؛ وقال الراجز : نَْبثا

بريريريريريريريريريريريريريااث   لريريريريريريريريريريريريريا  وال أَنريريريريريريريريريريريريريْ رى عريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريال تريريريريريريريريريريريريريَ

  
ال الريريريريريريريريريريريذِّئريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريني عريريريريريريريريريريريااث  عريريريريريريريريريريريَ   ال مريريريريريريريريريريريَ

  
 .اْستْنبِثو: وهو ما أُثِير وُحِفَر  نَبَث : جمع فاألْنباث

 وقال ُزهير يَصف َعْيراً وأُتُنَه :

هريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريرين جريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ رُّ نريريريريريريريريريريَ  خيريريريريريريريريريريَِ

  
هريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ِوقريريريريريريريريريرياء     فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريريْ

  
 بأَيديها ، أي َحفرت من التراب. نُبِث : ما نَبِيثها وقال ابن األعرابي :

 ، والنَّبيذ ، والنَّحيُت ، كلُّه واحد. النَّبيثُ  قال : وهو

اْستَعملَنِي َعلَى الشام وهو له ُمِهمٌّ ، فلما أَْلقَى الشاُم بَوانِيَه وصار في حديث خالد بن الوليد : أنّه َخطب فقال : إنَّ ُعَمَر : بثن 

 بَثَنِيَّةً وَعَسالً َعزلني واستَعمل غيري.

َمشق : ِحْنطةٌ مْنُسوبة إلى بلدة معروفة بالشام ، من أَرض دِ  البَثِنيّةُ  يقال : قال أبو ُعبَيد : قولُه : صار بَثَنِيَّةً وَعسالً ، فيه قوالن :

 .البَثَنِيَّة يقال لها

 .بُثَْينَة ، وتصغيُرها : بَثْنَة : الّرْملة اللَّيِّنة ، وذلك أّن الّرْملة اللّيّنة يقال لها : البَثنيّة والقول اآلخر : أنّ 
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 والعََسل َعَزلني.وأراد خالد أنَّ الّشام لّما َسكن وذَهبت َشْوكته وصار ليِّناً ال َمْكُروه فيه ِخْصباً كالِحنطة 

ْبدة ،  البَثْنَة أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي ، قال : ْملة اللَّيِّنة ،  البَثْنةو: النَّْعَمة في النِّعمة ،  البَثْنةو: الزُّ : المرأة  البَثْنةو: الرَّ

ة الناعمة.  الَحْسناء البَضَّ

 قال : ومعنى قول خالد : أنها صارت كأنّها ُزْبدة ناعمة.

 .بُثُن ، بكسر الباء : األَرض اللَّيّنة ، وجمعها : البِثْنة رأت بخط َشِمر وتَقييده ، قال :وق

يِّبة.  ويُقال : هي األَْرض الطَّ

يَاُض ؛ وأَنشد قوَل الُكَمْيت : البُثُن وقيل :  : الّرِ

مريريريريريريريريريريريا اعريريريريريريريريريريريِ ن الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريا  َك يف الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريَ

  
ل    ْؤصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

 
لريريريريريريريريريريريريريا   ذا َروََّ  املريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريْ  ِ  عريريريريريريريريريريريريريَ

  
اعي نَعمه أِصيالً.يقول : رِ   ياُضَك تَْنعَم أَْعيَن الناس ، أي تُِقّر ُعيونهم إذا أَراح الرَّ

 والَمبَاُء ، والَمباءة : الَمْنِزل.

 ِحْنَطةٌ أو َحبَّة ُمَدْحَرَجة. الشام : بَثَنِيّة قال َشِمٌر : قال الغَنَِوّي :

 ثَّقَِفّي :قال : ولم أجد َحبَّةً أَفضل منها ، وقال ابُن ُرَوْيشد ال

ة   يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ ة  بريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا ال مسريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريأْد ريريريريريريريريريَ

  
ْرفريريريريريريريريا  وِ  وال مسريريريريريريريري  يريريريريريريريري  رَاَف الريريريريريريريريبريريريريريريريريري  ل  َأطريريريريريريريريْ ابريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريري  ريريريريريريريريَ

  
 : َمْنُسوبة إلى قرية بالشام بين ِدَمشق وأَْذِرعات. بَثَنِيَّة وقال :

 ث ن م
 ثمن ، مثن ، نثم.

 واألَفانِي : نَْبٌت ، واحدته : أَفَانِيَة.نَْبٌت ،  : الثّمانِي أبو ُعبَيد ، عن األَْصمِعّي :: ثمن 

ُجَل متاَعه ،  أَثَْمْنت وقال الكسائّي :  له ، بمعنًى واحد. أَثََمْنتوالرَّ

 : واحد ؛ وأَْنَشد أبو الَجّراح : الثَِّمينُ و الثُّْمنُ  أبو ُعبَيد :

واو  َ هم مسني َأْوَ ةريريريريريريريريريريريريريري  ْهِمي َوسريريريريريريريريريريريريريريْ  أْلَ ْيه  سريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم    يريريلريري هريريريريريريريافريريمريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار ِ  يف الريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ال  ريريَِ

  
 ُكّلِ شيٍء : قِيَمتُه. ثَمنُ  وقال اللّْيث :

: كّل ما كان في القُرآن من هذا الذي قد  [41البقرة : ] (َوال َتْشَتُوا ِِبَّيِت ََثَناً َقِليَّلً ):  عزوجلوقال الفَراء في قول هللا 

ً  الُمْشتَرى ، فإّن ذلك أكثر ما يأتي في الشَّْيئين ال يكونانوأُْدخلت الباء في الَمبيع أو « الثمن»نُِصب فيه  َمْعلوماً ، مثل  ثََمنا

ً  الّدنانير والدَّراهم ؛ فمن ذلك : اشتَرْيت ثوباً بكساء ، أيّهما ِشئْت تَجعله  وما كان ليس من .األثمان لصاحبه ، ألنه ليس من ثمنا

قيق والدُّور وَجميع العُروض ، األثمان ، كما  الثمن فهو على هذا ، فإذا ِجئت إلى الّدراهم ، والدنانير َوَضْعت الباء في مثل الرَّ

 قال في ُسورة يُوسف :
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 .اأَل ان أب ا  ، والباء  منا َتْ  ل يف  نٌ  ، ألّن الّ راهم [20 يوسف :] (َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َِبٍْس َدراِهمَ )
، فأَْدخل  (َواْلَعذاَب اِبْلَمْغِفَرةِ )أي اْشتَروا الحياة الّدنيا باآلخرة  [10التوبة : ] (ََثَناً َقِليَّلً اْشَتَْوا ِِبَّيِت هللِا )وكذلك قوله : 

الباء ، في أي هذين ِشئَْت حتى تصير إلى الدَّراهم والدنانير ، فإِنك تُْدخل الباء فيهن مع العُروض ، فإذا اشتريت أَحد هذين ، 

، فإن أْحبَبَت  ثَمنواحبه أَدخلت الباء في أيّهما ِشئْت ، ألن كل واحد منهما في هذا الموضع َمبيع يعني الدنانير والدراهم ، بص

ن أن تعرف فَْرق ما بين العُروض والدراهم ، فإنك تعلم أّن من اشترى عبداً بألف ِدْرهم َمْعلُومة ، ثم َوجد به َعْيباً فرّده ، لم يك

بعينها ولكن ألفاً ، ولو اْشترى عبداً بجارية ثم َوَجد بها عيباً لم يَْرجع بجارية أُخرى ِمثلها ، فذلك على الُمْشتري أن يأخذ أْلفَه 

 .بأثَْمانٍ  دليٌل على أّن العروض ليست

 ؛ وأنشد األصمعيُّ : ثمانُ  نِسوة ، وال يقال : ثمانيورجال ،  ثمانية أبو حاتم ، عن األْصمعي ، يقال :

 ان  هلريريريريريريريريريريريريريريريريا ثريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريا  أَْربريريريريريريريريريريريريريريريريٌع مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
ر هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان  و   غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌع فريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال : هذا خطأ.

 َعْشرة امرأةً ، مفتوحة الياء ، ُهما اسمان ُجعال اسماً واحداً ففُتحت أواخرها. ثمانيَ  وقال : هنَ 

 َعْشرة امرأةً. بثمانيَ  عْشرة امرأةً ، ومررتُ  ثمانيَ  وكذلك : رأيت

 قلت : وقولُه :

ه   ريريريريريريريريانريريريريريريريرييريريريريريريريريا   رِبريريريريريريريريْ يريريريريريريريريا  و فريريريريريريريريلريريريريريريريري ريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريانريريريريريريريريِ

  
عريريريريريريريريريرياو   تريريريريريريريريريريني وأَْربريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ رأَب واثريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريرياين َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
عشرة ، بكسر النون لتُدّل الكسرةُ على الياء وتدل فتحة الياء على لُغة من يقول : رأيت القاضي ، كما قال  ثمانِ  فوجهُ الكالم :

 الشاعر :

   كأّن أَي يهنَّ  ل اع الَ رِق 
ْنبِيل. : اْلِمثْمنَة ثعلب ، عن ابن األعرابّي :  الِمْخالة ؛ والِمثْملة : ِخْرقة يهنأ بها البَعير ؛ والِمْنثَلة : الزَّ

نت وقال شمر : ن الشيَء : إذا جمعتَه ، فهو ثمَّ  .ُمثَمَّ

  ِجَزاٍت ؛ وقال الشاعر : ثماني : ُعِمَل من ثمانٍ  وِكساء ذو

ل  ذو  ريريريريريريريريريريان   َرمسريريريريريريريريريريَّ  
فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريِك املريريريريريريريريريري كريريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
اال  فريريريريريريريريريريريَ رْبِمريريريريريريريريريريريني لريريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريٌف تريريريريريريريريريريري   َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ته : أنشَدني أبو َعمٍرو لمْنُظور األسدي : (1)نثم   : قال أبو َزيد ، فيما ُعزي إلى ابن السكيت ، وال أدري ما صحَّ

__________________ 
 .«نتم»( ت  ُ ذكر هذه املادأب  لتاء 1)
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ْوء   يَّ بريريريريريريري ريريريريريريريول سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريَ مريريريريريريريه عريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ  قريريريريريريري  انريريريريريريريريْ

  
ٌة هلريريريريريريريريريريريريريا َوجريريريريريريريريريريريريريٌه َدمريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريم    لريريريريريريريريريريريريريَ ْيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هبريريريريريريريريريريريريري َ

  

ش  وان  لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريم   َزْوُِّكريريريريريريريريريريريريريٌة هلريريريريريريريريريريريريريا مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  َذمريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
 : انفرَجت بالقول القَبيح. انتَثَمت قال :

 .«اْفتَعَل»انتَثر ، على « : نثر»، كما يقال من « نثم»قلت : كأنّه اْفتعل من 

 ، معروفةٌ. الَمثَانةُ  قال الليث :: مثن 

 .مثانتِه ، الذي ال يَْستَْمسك بَْولُه في األمثَن أبو ُعبيد ، عن أبي زيد ، قال :

 ، َمْمُدود. َمثْنَاء والمرأةُ :

 .َممثُون في حديث عّمار بن ياِسر أنه صلَّى في تُبّان ، وقال : إنيو

 .انَتهَمثَ  الذي يَْشتَِكي : الَمْمثُون قال أبو ُعبَيد : قال الِكَسائّي :

 وَمْمنُون. َمثِنٌ  يقال منه : َرُجلٌ 

ً و َمثَْنته أَْمثُنه قُْلت : َمثَانته قال أبو ُعبَيد : وكذلك إذا َضَرْبته على  .َمْمثُون ، فهو أَْمثِنه َمثْنا

ً  باألَمر َمثَْنتُه أبو ُعبَيد ، عن األُموّي :  ، إذا َغتَتَّه به َغتّاً. َمثْنا

 ، بهذا الَمْعنى إاّل ُهنا. َمثَْنته َشِمر أنه قال : لم أَْسمع ،وأَخبرني اإليادّي عن 

 الُمَماتنة في األْمِر. قلت : أَْحسبه : َمتَْنته ، بالتاء ، من :

ُجلُ  َمثِنَ  وَروى ابن هانىء ، عن أبي َزيد : ً  الرَّ  .َمثْناء واْمرأة؛  مثانته ، إذا اْستَمسك بولُه في أَْمثن ، وهو َرُجل يَْمثَن َمثَنا

 قلُت : وهذا خالُف ما َرواه أبو ُعبَيد َعنه.

 أيضاً ؛ وأَنشد : المثانة يُقال لِمْهبِل المرأة : الَمْحمل والُمْستَْودع ، وهو وَروى أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :

ة  و  لريريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ ولريريريريريريريريرية  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريامريريريريريريريريريلريريريريريريريريرية   ريريريريريريريريريَْ

  
ِل   لُّ مسريريريريريريريريريرياف  يف الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريالِد وانعريريريريريريريريريريِ  هلريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريري 

  
 ، التي هي الُمْستَوَدع. المثانة ي :يَعن

 هذا لَْفظه.

 عند َعَواّم الناس موضُع البَْول ، وهي عنده َمْوضع الَولد من األُْنثى. الَمثَانةوقلت : 

 .َمثَانته الذي يَْشتَكي : الَمْمثُونو،  الَمثِن أبو بكر ، عن َشِمر :

 قال : ومثله : َطِحل وَمطُحول.

 : الذي يَْحبِس بَْولَه. الَمثِن وقال بعُضهم :

 َخبِيث. لَِمثنٌ  وقالت امرأة ِلَزْوجها من العَرب : إنّك

 .َمثانته قالت : الذي يُجامع عند السََّحر عند اجتماع البَول في ؟الَمثِن قيل لها : وما

 في َحْبس البَْول.« الَمثن»، مثل  األَْمثنوقال : 

 ث ف ب
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 مهمل.

 ث ف م
 مهمل.
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 الثَّلثي املعتل من الثاءأبواب 

 [ابب الثاء والراء]

 (وايء)ث ر 
 ثرى ، وثر ، ورث ، أرث ، رثأ ، راث ، رثى ، أثر ، ثأر ، ثار.

 : الغَْضبان. الثائِر أبو العبّاس ، عن ابن األَْعرابّي :: ثير ـ  ثور

 ، وفار فائُره ، إذا َغِضَب. ثَار ثائُره يقال :

ً األْصمعّي : رأيُت  ق. ثائرَ  فالنا  الَرأْس ، إذا رأيتَه قد اْشعَاّن َشعَُره ، أي اْنتَشر وتَفَرَّ

 نَْفُسه ، إذا َجَشأت ، أي اْرتَفَعت وجاَشت ، أي فاَرْت. ثارت ويُقال :

 .فأَثَْرتُها ويقال : َمَرْرُت بأََرانِب

 العاََلء :، إذا بَحثَه بقَوائِمه ؛ وأَنشد أبو َعْمرو بن  إثارةً  التُّراب أثارو

ه و يريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريت  يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريِ ا ويريريريريريريريريريريري  ْرهبريريريريريريريريريريريَ ْذرِي تريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريريريريريريريس   ر خمريريريريريريريريريريريريري ْ واجريريريريريريريريريريريريريِ ال اهلريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَّ   اثَرأَب نريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُجل الذي إذا اشتّد عليه الحرُّ « نباث الهواجر»قال األْصمعي : أراد بقوله :   التُّراب ِليَصل إلى بَْرده ، وكذلك يَفعل يُثِير يَْعني الرَّ

 الَوْحِشّي في شّدة الحر. الثَّْورُ 

لين واآلِخرين. أَثِيُروا في حديث عبد هللا :و  القُْرآن فإِّن فيه َخبَر األوَّ

ر في حديث آخر : َمن أراد الِعْلمو  القُْرآن. فَْليُثَّوِ

 العُلَماء به في تَْفسيره وَمعَانيه. القْرآن : قِراءته وُمفاتشة تَثِْوير قال َشِمٌر :

 العَربيّة ؛ ومنه قولُه : أَثَرت وقال أبو َعْدنان : قال لي محارٌب صاحَب الخليل : ال تَْقَطعنا فإِنّك إذا ِجئْت

   يري  ريوِّرها الَعْيلان َُّْيٌ  وَدْغَفل  
 .الثْور ، لجماعة بِثَيََرةٍ  ويُقال : َمَرْرتُ 

 األَْرض. تُثير ، أي ثِيََرة ُمثِيرة ويُقال : هذه

 [.71البقرة : ] (تُِثُْي اْْلَْرَض َوال َتْسِقي احْلَْرثَ )وقال هللا تعالى في صفَة بقرة بني إسرائيل : 

 بالّسّن ، وهي الَحديدةُ التي تَْحُرث بها األَْرض. أُثيرت ، إذا ُمثارة أَْرض

 ْطحل : َجبٌَل بناحية الِحَجاز.أَ  ثَْورٌ  ابن نَْجدة ، عن أبي َزْيد ، قال :

 : الِقْطعة من األَقِط. الثَّْورُ وقال : 

 الَحْصبة. ثََوَرانُ  : الثَّْورو

ً و ثار يَثُور ثَْوراً  وكل ما َظهر ، فقد :  .ثََوَرانا

ر ويُقال :  فالٌن عليهم َشّراً ، أي َهيَّجه. ثَوَّ
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 فالٌن فالناً ، إذا ساَوره وَواثَبه. ثاَورو

 وناقٌِر. ثائِرٌ  فيُقال : ؟كيف الدَّبَى ويُقال :

 : ساَعة ما يَْخُرج من التَُّراب. فالثائِر

 والناقر ، حين يَْنقُر ، أي يَثِب من األَرض.

 .«ثَْور»من األقط ، َجمع  ثَْورةً  ويُقال : أَعطاه

 : األَْحمق. الثَّْور وقال أبو َزيد :

 : الطُّْحلُب وما أَْشبهه على رأس الماء ؛ وفَسَّر قوَل األْعشى : الثَّْورو

ْور  َره و لريريريريريريريريكريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريْ ِرب  ظريريريريريريريريَ ُّ َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  اجلريريريريريريريريِ ِّ

  
ر و   ه أن عريريريريريريريريافريريريريريريريريِه املريريريريريريريرياَء َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريري   مريريريريريريريريا َذنريريريريريريريريريْ

  
 لماُء ِلْلبَقر.ها هنا : ما عاَل الماَء من القَُماش يَْضربه الّراعي ِليَْصفُو ا« الثور»اْسَم راعٍ ، وأَراد ب « الجني»أراد ب 

 البَقر أَْجرأ فيُقدَّم للشُّرِب ِلتَتْبَعه إناُث البَقر ؛ وأَْنشد : ثَْورُ  قلُت : وغيُره يقول :

اْل أَ  ِت الريريريريريريريريريريريريريريريريريّرِجريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  أَبطريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرتريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رْ و   ول الريريريريريريريريريريَبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريريَ

  

اْن  يريريريريريريريريريَ ه الريريريريريريريريريرَّاعريريريريريريريريريِ رِبريريريريريريريريري  ْور َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ

  
ه أن و   بريريريريريريريريريريري  رْ مريريريريريريريريريريريا َذنريريريريريريريريريريريريْ اَف الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ثَْور : السَّيد ، وبه ُكنَِّي َعْمرو بن َمْعديكرب : أَبَا الثَّْور وقال أبو َزيد :

 أي َحَرثوها وَزَرُعوها واْستَْخرجوا منها بََركاتِها وأَْنَزاَل َزْرعها. [9الروم : ] (َوَأاثُروا اْْلَْرضَ ):  عزوجلوقال هللا 

راً و. فثار يَثُور ، أُثيره إثارةً  البَعير أَثَْرتو ر تَثَوُّ  ، إذا كان باركاً وبَعَثه فاْنبَعث. تَثَوَّ

 : بُْرٌج من بُُروج السَّماء. الثَّْورُ  وقال اللَّْيث :

 .ثَْورٌ  ليل الفَْهم : ما هو إالويُقال للرجل البَِليد القَ 

بَاب. وإليهم نُِسب ُسْفيان ثَْورو  .الثَّْوِريّ  : أبُو َحّيٍ من أحياء العرب ، وهم ِمن الرَّ

 الدُّخان. ثاروالقََطا ِمن َمْجثَمه ،  ثَاروبه الدَُّم ،  ثَاروالغُبَاُر ،  ثارو

أوا مّما غيرت النَّار ولو ِمن»في الحديث : و  .«أَقِط رثَوْ  تََوضَّ

 قلُت : وكان هذا في أّول اإلسالم ثم نُسخ بترك الُوضوء مّما َمسَّت الناُر.

 .أَثْوار : الِقْطعة من األقِط ؛ وَجْمعُه : الثَّْور وقال أبو ُعبَيد :

 : ُحْمَرتُه. ثََورانُهووهو اْنتشار الشَّفَق.  .«الشَّفَق ثَْورُ  صالةُ الِعشاء اآلخرة إذا سقط»في الحديث : ووقال : 

ً و ثار يَثُور ثَْوراً  يُقال : قد  ، إذا اْنتَشر في األُفق واْرتفع ، فإذا غاب َحلّت صالةُ العشاء اآلخرة. ثََوَرانا

 : جبٌل بمّكة. ثَْوروقال : 

 وقَْوٍس وَكْعب. بثَْورٍ  أَتَْيت بني فالٍن فأَتَْوني ُروي عن َعْمرو بن معديكرب أنه قال :و

 : الِقطعة من األقِط. والقَْوس : ْورفالثّ 
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 الَب ّية من التَّْمر تريْب ى يف َأسفل اجل ّلة.
 والَكْعب : الُكتْلة من السَّمن الحاِمس.

ْرتُ  ويقال :  .فثَار ُكُدورةَ الماء ، ثَوَّ

ْيَد ، إذا ِهْجتَهُ. أَثَْرتو  السَّبَُع والصَّ

 فالناً : إذا َهيَّجته ألْمٍر. أَثَْرتو

ْيَد ، إذا اْستَثَْرتو  أيضاً. أَثَْرته الصَّ

 البَِعيَر ، إذا كان باركاً فَبَعَثَتْه. أَثَْرتو

يت : يُقال :  من ماٍل ، للكثير. ثورةٌ وِمن ِرجال ،  ثَْورةٌ  وقال ابن السّكِ

 ويقال : ثرَوةٌ ِمن ِرجاٍل ، وثرَوةٌ من مال ، بهذا المعنى ؛ قال ابُن مقُْبل :

م  و  هريريريريريريريريريريري  ن رِجريريريريريريريريريريريال  لريريريريريريريريريريريْو رأَيريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريريريريورأب  مريريريريريريريريريريريِ

  
رِ   ن أ قريريريريريريريري  رِّ مريريريريريريريريِ راِج اجلريريريريريريريريَ َ ى مسريريريريريريريريِ َه ِ مسريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
 من رجاٍل ، وثرَوةٌ ، يَعني عدداً كثيراً ، وثْرَوةٌ من ماٍل ، ال غير. ثورةٌ  ثعلب ، عن ابن األعرابّيِ : يقال :

 ومن مهموزه
 .ثَأَْره أْدَرَك َمن يطلُب، إذا  ثَْورتَه قال األَصمعي : أَْدَرك فالنٌ : ثأر 

 به ، إذا َطلَْبت قاتِلَه. ثأَْرتوفالناً ،  ثأَْرت ويُقال :

 ، الَمْصَدر. الثُّْؤَرةو: الَمْطلوُب ، ويَْجَمُع : اآلثْآر ،  الثَّائرُ و: الطَّالُب ،  الثَّائرُ و

 .بِثَأرهم القَْوَم ، إذا َطلَْبت ثأَْرتُ  وقال أبو َزيد :

يت : يُقال :وقال اْبن  ّكِ  بفاُلن ، إذا قَتَْلت قاتِلَه. ثأَْرتوفاَُلناً ،  ثأَْرت الّسِ

ُجُل الّذي أصاب َحِميَمك. ثَأُركو  : الرَّ

 ؛ وأَنشد : الثُّْؤَرة والَمصدر ،

ر   ة اَثئريريريريِ لريريريريريريريَ عريريريريْ س طريريريريَ يريريريريْ بريريريريريريريْ  الريريريري ريريريريَ َن عريريريريَ ه  ابريريريريْ لريريريريريريريْ عريريريريَ  طريريريريَ

  
اَءهريريريريريريريا  اع  َأضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريَ ْو اَل الةريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ٌ  لريريريَ فريريريريريريريَ  هلريريريريريريريا نريريريريَ

  
 :وأَنشد أيضاً 

 أَْدرَْكه  ثري ْؤِريت  و   قريتريْله به َ ْرِي 
 وقال آخر :

يريريريريريريريريريريِ  أَل ََرْن  ه  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم أَتْ   ريريريريريريريريريريَِ فريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريَ

  
ا  مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَ ل  وأَيريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ مريريريريريريريرياَن بريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ ِ  ّ  ونريريريريريريريريري   عريريريريريريريريَ

  
 .بثأرهم وهؤالء قوٌم ِمن بني يَْربوع قَتلهم بَنُو َشيبان يوم ُملَيحة ، فحلف أن يَْطلُب

 : الَمْقتُول. المثُْؤورو

 فالٍن ، أي يا قَتَلَة فالٍن ؛ وقال حّسان : ثَاَراتِ  وتقول : يا
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م   يريريريريريريريريكريريريريريريريريا  يف ِد رهريريريريريريريري  عريريريريريريريرين َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريَتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريريريريريريريريريرياانَ   رَب   اثراِ  عريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريْ  هللا أكريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 منه ، وكذلك إذا قَتل قاتَِل َوليّه ، وقال لَبِيد : ثأره فالٌن من فالٍن ، إذا أَْدرك أثأر ويُقال :

لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا  و  ة   ريريريريريريريريَ ر  مريريريريريريريريِ ِّ رِمريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريْ يريريريريريريريري    ن تريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ

  
ر    ه  أثريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريِ اِ  فريريريريريريريريريإيّنِ كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريَ َ

عريريريريريريريريري  املريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريَ

  
يفان ، فقد أدركُت منها في حياتي مجازاة لتَقضُّمها ِعظاِمي النَِّخرة بعد َمماتي ، وذلك أّن اإلبل إذا لم  ثأري أي كنت أنحرها للّضِ

ت ِعَظام  تَِجْد َحْمضاً اْرتمَّ
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 وِعيتَاُ اإلِبل   ِْمض هبا.املوتى 
 .«ثأر»فأُدغمت التاء في الثاء وُشّددت ، وهو افتعال من « اتْثأر»، كان في األصل  اثَّأرو

 ، إذا اْستغاث. ُمْستثئر فالٌن ، فهو اْستَثأر وقال أبو زيد :

 .ثَأْره قلت : كأنّه ُمْستغيث بمن يُنجده على

ً  الثَأْرُ و  ِلَدم وِليّك. الُمنِيم : الذي يكون ُكْفئا

 ، إذا َكثروا َونَمْوا. يَثُْرون ثََراءً  القَْومُ  ثَرا أبو ُعبَيد ، عن األَْصمعي :: ثرى 

 ، إذا َكثرت أَْموالُهم. أَثَْروا يثُرونو

 ، إذا َكثر. يَثُْرو الماُل نَفسهُ ، ثََراوَ 

 القَْوَم ، أي كنّا أْكثر ِمْنُهم. ثََرْوناو

 وقال أبو َعْمرو ، وأَبو زيد ِمثلَه.

 بَْيني وبَْينه. الثََّرى ، أي إنّه لم يَْنقَطع. وأَْصل ذلك أن يقول : لم يَْيبَس ُمثرٍ  وقال األصمعّي يقال : ما بَْيني وبين فالنٍ 

 الكثير. ، مثل : َعٍم ، خفيف : الثَِّري والمالُ 

 .ثَْروان الّرُجل : ومنه ُسّمي

 .ثَْرَوى ، وهو تصغير : ثَُريّا والَمْرأة

ْيتو  التُّْربَةَ ، أي بَلَْلتها. ثَرَّ

 اإلقِط : َصبَْبت عليه ماًء ثم لَثَثْتُه به. ثَّريتو

 الماء من الفَرس ، وهو حيَن يَْنَدى بعَرقه ؛ قال ُطفَْيل الغَنَِوّي : ثََرى وقد بَدا

ذ ْدن َذ َد اَّريريريريريريريريريريامِ  َ ايريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريَ

  
   ِ حريريريريريريلريريريريريريريِّ تريريريريريريَ  

هريريريريريريريا املريريريريريري َرى املريريريريريريرياِء مريريريريريرين أعريريريريريري ريريريريريريريافريريريريريريِ  ثريريريريريريريَ

  
 ، وذلك أن يَجيء الَمَطُر فَيرشح في األَرض حتى يَْلتقي هو ونََدى األَرض. الثَّريَان ويقال : اْلتقى

 ، أي ذات نًَدى. ثَْريا ويُقال : أرضٌ 

 به ، أي َغنِّي عن النَّاس. ثَرٍ  بفاُلن ، فأنا ثَِريت وَروى الكسائّي :

 هللا القوم ، أي َكثَّرهم. ثَّرىوأبو َعمرو : 

ُجلُ  ثَِريَ  وقال :  ، إذا َكثُر مالُه. ثَِريّ  ، ممدود ، وهو ثَراءً و يَثَْرى ثَراً  الرَّ

 .ُمثْرٍ  ، فهو أَثْرى وكذلك ،

جر مخافةَ أن يَْستَْفرغني.   وإنِّي ألراه كآثار الخيل في اليوم التِّرّي.وُروي عن َجرير أَنه قال : إني أََدع الزَّ

ّكيت : يُقال إنه لذو  ، يُراد أنه لذو َعدد وَكثْرة مال. ثَْروةو ثَراء ابن الّسِ

ُجل ، وهو فوق االْستِغنَاء. أَثْرى وقال :  الرَّ

 : ُكلُّ تُراب ال يَصير ِطيناً الِزباً إذا بُّل. الثَّرى وقال اللّيث :

 يَِعيد النَّبط ، ِللَّذي يَِعد وال َوفاء له. الثَّرى ابن األعرابّي : إن فالناً لقَِريبُ  أبو العبَّاس ، عن
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 ؛ الثََّرى ، على فَْعالء : الثُّريَاء أبو ُعبيد :
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 وأنة  :
ه و  ْر ئريريريريريريريريريِ ر  مريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ ِق هريريريريريريريريريذا الريريريريريريريريري َّ بريريريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريريريري 

  
ه   َ ائريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه وأَْرمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْتَ َأاثفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الغَضب في َوجه فالن ، أي أَثره ؛ وقال الشاعر : ثَرى يقال : إنِّي ألرى

يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية قريريريريريريريريريري  أََرى و  غريريريريريريريريريريِ   يّن لريريريريريريريريريريَ َّاك الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريت هريريريريريريريريا  ْو  وال َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ن املريريريريريريريريري راهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ  ثريريريريريريريريريَ

  
يوحديث ابن ُعمر أنه كان يُْقِعي  وأما فمعناه : أنه كان يضع يده باألرض بين السَّْجَدتين فال يُفارقان األرض  ، في الصالة يُثّرِ

 عيد السُّجود الثاني. وهكذا يَفعل من أَْقعى.حتى يُ 

 قلت : وكان ابن عمر يَفعل هذا حين َكبِرت ِسنُّه في تطّوعه. والسُّنة َرْفع اليََدين عن األرض بين السَّْجدتين.

 بك ، أي فَِرحُت بك. ثَِريتُ  ويقال :

 بك ، أي َكثُرت بك ؛ وقال ُكثَيِّر : ثَِريتو

عريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريري  و  ي الريريريريريريريريلريريريريريريريرياَس مريريريريريريريريا تريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ   يّن ألكريريريريريريريريْ

  
ح    َرى بريريريريريريريذلريريريريريريريك كريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِل أن يريريريَ ريريريْ  مريرين الريريبريري خريريريريريريريْ

  
 أي يَفرح بذلك ويْشمت.

ى وقال األصمعي :  فالُن التَُّراب والسَّويق ، إذا بَلَّه. ثَرَّ

 هذا المكان ثم قِْف عليه ، أي بُلَّه. ثَرِّ  ويقال :

 .ثََراها ، إذا لم يَِجفّ  ُمثِْرية وأَْرضٌ 

 : الِفراش الَوِطيء. الَوثِير اللّْيث :: وثر 

 .َوثِير وُكلَّ شيء َجلست عليه أو نِمت عليه ، فوجدتَه َوِطيئاً ، فهو

 .َوثُر وثاَرةً  وقد

 .لَوثِيرة إنّها ويُقال للمرأة السَّمينة الُموافقة للُمضاَجعة :

 العَُجز. يرةالَوث فإذا كانت َضْخمة العَجز ، فهي

: نُْقبَةٌ من أدم تُقَّد ُسيُوراً ، َعْرض السير أربع أَصابع أو ِشْبر ، تلبسها الجارية الصَّغيرة قبل  الَوثْرُ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 أن تُْدرك ، وتَْلبسها وهي حائِض ؛ وأنشد أبو زياد لبعض األعراب :

رْ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا َوثريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريريريَ

  
ْ رمسريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريا   لريريريريريريريريريريه يف ا ريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريري 

  

 أَتريَلعه   ل ِجيِ  الَوْبر و   

ْيط أيضاً.  قال : وهو الرَّ

ْحل يُوطَّآن بها. ِميثرة : الِميثرة وقال غيره :  السَّرج والرَّ

 .َمَواِثر وَجمعها :

ُجل اليََد في رحم الناقة بعد ِضَراب  ، وهو ماء  َوثَْرها الفَْحل إيّاها فيَْستخرجأبو ُعبيد ، عن أبي زيد : الَمْسُط : أن يُْدخل الرَّ

 الفحل يَجتمع في َرِحمها ثم ال تَْلقح منه.

 ، إذا أكثر ِضرابَها ولم تَْلقَح. يثرها َوثْراً  الفحل َوثرها يقال منه :
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 : أن يَْضِربها على غير َضْبعة. الَوثْر وقال النّْضر :

 : تُْضرب في اليوم الواحد ِمَراراً فال تَْلقَح. الَمْوثُورةوقال : 

 َوطيء. َوثِير ، أي نكاٌح على فِراش ِوثْر على َوثْر وقال بعُض العرب : أَْعجب األشياء

 ة.الشَُّرط ، وهم العَتَلة ، والفََرعة ، واألََملة ؛ واحدهم : آِمل ، مثل : كافِر وَكفَر : التّواثِير ثَْعلب ، عن ابن األعرابي :

 : واحد. التّراثو،  الِوَراثو،  اإلراثو،  اإِلْرثو،  الَوْرثو،  الِوْرث أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي ، قال :: ورث 

ً و يَِرثه ِوَراثةً  فالٌن أَباه ، فهو َوِرث قال أبو زيد :  .ِميَراثا

ُجُل َولده ماالً  أَْوَرثو ً  الرَّ  َحَسناً. إيَراثا

ثوَ  ُجل بَني فالن مالَه ورَّ ً  الرَّ  في ماله وَمن ليس منهم يَْجعل له نصيباً. َوَرثتهو، وذلك إذا أَْدخل على َولده  تَْوِريثا

 ، وهو الباِقي الّدائم. عزوجل: صفة ِمن صفات هللا  الوارثو

ً  فالناً ماالً ، َوِرثْت ويقال : ً و أَِرثه ِوْرثا ثك فصار َوْرثا  لك. هميراثُ  ، إذا مات ُمَوّرِ

فَ َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َيرُِثِِن َوَيِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِ  َرِضيًّا )قال هللا تعالى إخباراً عن زكريّا ودعائه إيّاه : 
ويَْفنى َمن سواه فيرجع  أي يَبقى .(َخْْيُ اْلوارِِثنيَ )، وهو  عزوجلوهللا  .ميراثي أي يَبقى بَعدي فيَصير له [6،  5مريم : ] ((6)

 ما كان ملك العباد إليه َوْحده ال شريك له.

ثت ويُقال :  له. ميراثه فالناً من فالن ، أي َجعْلت َورَّ

 مالَه ، أي تَركه له. واِرثَه الَمْيتُ  أَْوَرثو

 .«منّي الوارثَ  اللهم أَْمتِْعني بَسْمعي وبَصري واْجعلهما»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىفي دعاء النبّي و

 قال ابن ُشَميل : أي أَبْقهما معي حتى أَُموت.

 وقال غيُره : أراد بالسَّمع َوْعي ما يَْسمع والعََمل به ؛ وبالبََصر : االْعتبار بما يرى ونُور القلب الذي يُْخرج به من الَحْيرة

 لُهَدى.والظُّْلمة إلى ا

اثْبُتوا على َمشاعركم هذه  بَعَث ابُن ِمْربع األنصارّي إلى أهل َعرفة فقال :»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي : أرث 

 .«إبراهيم إْرث من إْرث فإنكم على

كسرة الواو ؛ كما قالوا للِوسادة : فقُلبت الواو ألفاً مكسورة ، ل« ِوْرثٌ »إنما هو « الميراث»، أصلُه من  اإلْرث قال أبو ُعبيد :

 إسادة ؛ وللِوكاف : إكاف.

 فكان معنى الحديث : إنكم على بقيَّة من ِوْرث إبراهيم الذي تَرك الناس عليه بعد
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 ن وأنة  : اإلرل موته ، وهو
م  زّ  مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريث  فريريريريريريريريريإَنريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريإن تريريريريريريريريريك  ذا عريريريريريريريريريِ

  
ر ه   ه  ََُّوافريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريريم  ْرل  جمريريريريريريريريريريريريريَْ   مل  ريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ً  فالٌن بينهم الشرَّ والَحربَ  أَّرث ويقال : ج تَأْريجاً ، إذا أَْغَرى بعَضهم ببعض. وأصله من : تَأْريثا النار ، وهو  تَأريث ، وأَرَّ

 إيقاُدها ؛ وأنشد أبو ُعبَْيد لعدّي بن زيد :

َؤرِّثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  ٌا يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ظريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريري  اراعريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريريريريٌ  يف اجلريريريريريريريريريريريريريريِ ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    تريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، وهي الّرقطاء فيها سواٌد وبَياض. أْرثاء أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد : نعجةٌ 

 وأُْرفَة. أُْرثَة واألَُرُف : الحدوُد بين األَرضين ؛ واحدتُها : األَُرثُ  وقال اللِّحياني :

 : النار ، وقال الشاعر : اإلَراثو

ن  ق الريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ ل رِجريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريني طريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريريري َ

  
وِء اإلراِل   رَّأٌب مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريل  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريه غريريريريريريريريريريريريري 

  
 : األَكمةُ الحمراء. األُْرثة َعمرو ، عن أبيه :

ماد ليَكون ثَقُوباً للنّار إذا اْحتِيج إليها. األُْرثةو  : ُعوٌد أو ِسْرجين يُْدفن في الرَّ

 : اسُم موضع ؛ قال الّراعي : َوْرثَانو

هريريريريريريريرياغريريريريريريريريَ ا مريريريريريريريرين األو  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر. الريريريريريريريرييت مل يريريريريريريريريريَ

  
زالو   لريريريريريريريريريريريْ اَر َوْراثان  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريَ  ا ريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  
ُتْم صاِدِقنيَ ):  عزوجلوقال هللا : أثر   [.4األحقاف : ] (َأْو َأاثرٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكن ْ

 .(َأْو َأاثرَةٍ )َرَوى َسلمة عن الفّراء ، قال : قرأها الفّراء 

 َخفيفة.« أَثْرة أو»وقرأ بعُضهم : 

 .«ِمن ِعْلم أثَرة أو»ذُكر عن بعض القُّراء : وقد 

 بقيَّة من ِعلم.« أثَرة»أو  «أَثاَرةٍ »والمعنى في قال الفّراء : 

 من ُكتب األولين. مأثور ويقال : أو شيء

 : قتََرة. كما قيل« األثر»فإنَّه بناه على « أَثَرة»والشَّجاعة. ومن قرأَ  السَّماحة فهو الَمصدر ، مثل :« أَثاَرةٍ »فمن قرأ 

ْجعة»و « الخْطفَة»فكأنه أراد مثل  (أَثْرة)ومن قرأ   .«الرَّ

اج : من قرأ   َعالمة. فمعناه : (َأاثرَةٍ )وقال الزجَّ

 قال : ويكون على َمْعنى : بقيَّة من ِعلم.

 ، أي على َعتيق َشْحم كان قَبل ذلك. أَثارة ويُقال : َسِمنَت الناقةُ على

 َحكى ذلك أبو ُعبَيد عن أبي َزْيد.

من هذا ؛ ألنّها َسِمنت على بَقيّة من شحم كانت  [4األحقاف : ] (َأْو َأاثرٍَة ِمْن ِعْلمٍ )قلُت : فيحتمل أن يكون قول هللا تَعالى 

 َعليها ، فكأنها َحملت شحماً على بقيّة َشْحمها.
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 إنه ِعْلم الَخّط الذي كان أُوتِي بعَض األنبياء. (َأْو َأاثرٍَة ِمْن ِعْلمٍ )س : قال ابُن عباو

 قد كان»عن الَخط فقال :  وسلمعليههللاصلىُسئِل النبّي و
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 َعِلم ِعْلَمه. السالمعليهأي من وافق   ّه من ا  ّاطني   َّ ذلك اللّا  ، «نِاّ خَي   فَمن واَفق َ  ّه َعِلم
بو الفَضل بن َجعفر ، قال : حّدثنا أبو َجعفر محمد بن غالب ، عن أبي نُعَيم ، قال : حْدثنا ُسفيان ، عن َصفوان بن ُسلَيم ، حّدثنا أ

 قال : هو الَخّط. [4 األحقاف :] (َأْو َأاثرٍَة ِمْن ِعْلمٍ )عن أبي َسلَمة ، عن ابن عبّاس في قول هللا : 

 .الرّزاق ، عن اْبن ُعيَْينة ، عن صفوان بن ُسليم ، عن أبي سلمة ، عن ابن عبّاس : نَْحَوهحّدثنا َحْمزة ، عن َعبد و

 .آثِراً  في حديث ُعمر أنّه َحلف بأبيه فنَهاه النبّي عليه الصالةُ والسالم عن ذلك. قال ُعَمر : فما حلفُت به ذاكراً والو

كر بعد النِّْسيان ، إنما أراد : متكلِّماً به ، كقولك : ذكَر فالٌن حديث كذا وكذا ؛ فليس من الذِّ « ذاكراً »قال أبو ُعبَيد : أّما قولُه : 

يُريد : ُمْخبِراً عن غيري أنّه َحلَف. يقول : ال أقول : إّن فالناً قال : وأَبِي ال أفعل كذا وكذا ؛ وِمن هذا قيل « آثراً  وال»وقوله : 

 بعضاً. ، أي يُخبر الناُس به بعُضهم مأثُورٌ  : حديثٌ 

 ؛ قال األعشى : آثِر : وأنا مأْثُور ، فهو يأثُِره أَثْراً  الحديثَ  أَثَْرت يُقال منه :

تريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا   ّن الريريريريريريريريريريريريريريذي فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه متريريريريريريريريريريريريريرياَريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ع   امريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ نيِّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رو بريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ا ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ْرن ، أي يَتَحّدثون بها.قَْرٌن عن قَ  يأثُرها . َمْفعلة من هذا ، يعني : الَمْكُرمة ، وإنما أُخذت من هذا ألنّهاالَمأْثَُرة ويُقال : إن

 ، وهي الِقَدم في الَحَسب. َمأْثَرةو َمأْثُرة وقال أبو َزيد : يُقال :

َمال يَُشّد على َضْرعِ العَْنز ، ِشْبه كيس ، لئاّل تُعَان. اإلثَارو  : ِشْبه الّشِ

 اَلص.: ُخالصة السَّْمن إذا ُسلىء ، وهو الَخاَلص والخِ  األَثْر أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 ، بكسر الهمزة : ُخالصة السَّمن. اإلثر وأخبرني اإليادّي ، عن أبي الَهْيثم ، أنه كان يقول :

كيت ، أنه قال :  ُخالصة السَّمن. : اإلثر وهكذا أْخبرني الُمنذرّي ، عن الحّراني ، عن ابن الّسِ

 .أَثْر وأما فِِرْند السَّْيف ، فكلُّهم يَقول :

 األْصمعّي : أَنشدني عيسى بن ُعَمر لِحفَاف بن نُْدبة :وقال 

وهريريريريريريريا َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ون فريريريريريريريَأ ريريريريريْ لريريريريري  يريريريريريريْ ريريريريريَ اَلهريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريَ

  
ي أبَثريريريريريريريريريريريرِ   تريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ فريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريِ

  
 أي ُكل َسْيف منها يَْستَْقبلك بِفرْنده.

 .أَثَِريو إثْري ابن بُُزْرَج : جاء فالٌن على

 السَّيف ، مضموم : ُجْرُحه. أُثْر وقالوا :

 ، مفتوح : َرْونقه الذي فيه. أَثُْرهوقال : 
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 البعير في َظْهره ، َمضموم. أُثرو

 َما. أَثِراً وما ،  آثِراً  واْفعل ذلك

يت : يُقال َخرجت في ّكِ  .إِثْرهو أَثَره وقال ابن الّسِ

 ه.السَّيف : َضْربت أَثَر وَروى أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :

 .أَثْرو أُثْر وفي َوْجهه

 .إِثْرهو أَثَره وجاء في

 السَّْيف : تََسْلُسله ، أو ديباَجتُه. أَثْرُ  وقال أبو َزيد :

 .أَثَره ، بضم الهمزة ، من الُجرح وغيره في الجسد ، يَْبرأُ ويَْبقى األُثْر وقال األصمعّي :

 .آثار ؛ والجمع : أُثْرٌ و أَثْرٌ  وقال شمٌر : يُقال في هذا

 ، بكسر األلف. إِثار وبوجهه

 ، كنت ُمِصيباً. أُثُوراً  ولو قلت :

 .األُثُور السيف : فِرْنُده ؛ وجمعه : أَثْروقال : 

 ، على فُعُل ؛ وهو واحد ليس بجمع ؛ وأَْنشد : أُثُرو،  أُثْر قال : ويُقال في السَّيف

ةٌ  يريريريريريريريريريَ ٌف بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريٌض  ريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريم َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر    ا  ق  هبريريريريريريريريا األ ثريريريريريريريريري  ٌ  مضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارهبريريريريريريريري   َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 البَِعير ، فهو أثَْرت في األَرض ، يقال منه : أَثَُره بها ُخّف البَِعير ِليُْعرف يُْؤثَر : حديدة الِمئْثرة أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

 .َمأثُور

 .ثُْؤثُوَرهو أُثْرته ورأيت

 : الِفِرْند. األثْر ، وهو الذي يُقال إنه يَعمله الجّن ، وليس من مأثُور قال : وَسْيف

 .أُثْرٌ  : الذي في َمتْنه المأثور وقال في موضع آخر :

 ، أي اْبدأ به أوَل ُكّل شيء ؛ قال : وأَْنشدونا : أَثير ذي أَثِيرو،  أَثِير ذي آثِروما ،  آثِراً  َسلمة ، عن الفراء : ابدأ بهذا

ر و  وقريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريوا مريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه  َأهلريريريريريريريريريريْ

  
ت  بريريريريريريريريريريريريريريا   ثريريريريريريريريريريريريريرير ذي أَثريريريريريريريريريريريريريريِ     اإلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ما ، قال : كأَنّه يريد أن يأخذ منه واحداً وهو يُسام على آخر  آثراً  في قولهم : ُخذ هذا وأخبرني الُمنذرّي ، عن المبّرد ، أنه قال :

 فيه حشو ، ثم َسْل آخر.« ما»و به.  آثرتُك ، أي قد آثراً  ، فيقول : ُخذ هذا الواحد

 .«ما»، بال  آثراً وما ،  آثراً  أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي : افعل هذا

فالٌن يقول كذا ، وَطبِن ، وَطِبق ، وَدبِق ، ولَِفق ، وفَِطن ، وذلك إذا أبصر الشيء وَضِرَي  أَثِر يُقال :« : نوادر العرب»وفي 

 بمعرفته وَحِذقه.

 .أَُؤاثِر أَثْراً  أن أقول ذاك ، آثرت أبو حاتم ، عن أبي َزيد ، يُقال : قد
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 أن تَأْتِينَا فَأْتِنَا يوم كذا. آثَرت وقال ابن ُشَميل : إن

 أَن يَْفعل ذلك األمر ، أي فرغ له وَعزم عليه. ثِرأَ  ويُقال : قد

 بأن أفعل كذا وكذا ، وهو َهمٌّ في َعزم. أثِْرت قال اللَّيث : قد

 ما ، أي إن اْخترت ذلك الِفْعل فافعل هذا إّما ال. آثراً  قال : ويُقال : افعل هذا يا فالن

 في األرض بُخفّها ، أو حافِرها. ثراأل من الدواّب العَظيمة األثِيرة أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 على أصحابه ، ُمَخفّف. يَْستأثر ، مثال فَْعل ، وهو الذي أَثْرٌ  وَرُجل

لتك. آثرتك إيثاراً  األصمعّي :  ، أي فضَّ

 ، إذا كان خاصاً به. أُثْرة عند فالن ، وذو أثِيرُ  وفالن

على غيره ولم يأخذ األجود ؛ وقال الحطيئة يَمدح ُعمَر  يستأثر ، أي لم اراْستِئْث ، وبال إِثَْرةٍ  ، وبال أَثََرة ويقال : قد أخذه بال

 : عنههللارضي

وك هلريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريري  ر وك هبريريريريريريريريريريريا  ذ قريريريريريريريريريريري َّ  مريريريريريريريريريريريا  ثريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    ف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريم كريريريريريريريانريريريريريريريه هبريريريريريريريا اإِلثريريريريريريريَ  لريريريريريريكريريريريريريْن ألنريريريريريريريْ

  
 .األَثََرة ، وهي اإلثَْرة جمع« اإلثَرَ »؛ كأَن  اإليثاروأي الِخيرة 

ْربة. أَثروبَوْجهه وبَجبِينه السُّجوُد ،  أَثّر ويُقال :  فيه السَّْيُف والضَّ

 كذا وكذا بكذا وكذا ، أي أَتْبَعه إيّاه ؛ ومنه قول ُمتّمم به نَُويرة يَِصف الغَْيث : آثرَ  ويقال :

ني بريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريرية   ل الريريريريريريريريريريواَديريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريري ثريريريريريريريريريرير سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ْروعريريريريريريريَ ه  ريريريريريريِ بريريريريريريريْ ا  مريريريريريرين الريريريريريريلريريريريريريريّ ح  و ريريريريريرييريريريريريريريّ  تريريريريريرير ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 َمٍة بَْعدها.أي أَتبع َمطراً تقّدم بدي

 وقال األَْعَرُج الّطائّي :

ه  تريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ راين  ذا أَمريريريريريريريريريريريٌر أَتريريريريريريريريريريريى فريريريريريريريريريريريريَ

  
ت  ه     أمريريريريريريريريريريريريرير  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّي أَثريريريريريريريريريريريريريِ زِعريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الذي أَخذ فيه. المأثور قال : يُريد :

 َما. آثراً  قال المازنّي : وهو قَولهم : ُخذ هذا

لك. آثَرك  هللا علينا ، أي فَضَّ

 فَْضل.، أي  أَثْرٌ  يُقال : له َعليّ 

ل غيركم نَفسه عليكم في الفيء. يُستأثر أي ، «أَثََرةً  إنكم َستَْلقون بَْعدي»في الحديث : و  عليكم فيفّضِ

 هللا بالبَقاء ، أي اْنفرد بالبَقاء. اْستَأثرَ  وقوله :

 أي يَرويه واحد عن واحد. [24المدثر : ] (ِإْن هذا ِإالَّ ِسْحر  يُ ْؤثَ رُ )

 َعْدٌل عن َعْدل. يَأْثُره : مأثور وحديثٌ 

 أي في أَجله. ، «فَْليصل رحمه أَثَره من َسّره أن يبسط هللا في ِرْزقه ويَْنسأ في»في الحديث : و
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 ، ألنه يتْبع العُْمر ؛ قال ُزهير : أَثَراً  وُسمي األجل

ٌل و   املريريريريريريريريريريريرء  مريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريرياش ممريريريريريريريريريريريَْ  وٌد لريريريريريريريريريريريه أَمريريريريريريريريريريريَ

  
ي األثريريريريرير   ال  هريريريريريِ لريريريريريتريريريريريَ مريريريريرير  مسريريريريريىتَّ يريريريريريَ ي الريريريريريعريريريريري  هريريريريريِ لريريريريريتريريريريريَ  يريريريريريَ

  
 أي األجل.

 [.12يس : ] (َوَنْكُتُب ما َقدَُّموا َوآاثَرُهمْ )وقوله : 

 أي ما قّدموه من األعمال وَسنّوه من ُسنن يُْعَمل بها.

 وتَرثُوه. تَْرثِيه المرأةُ َزوجها َرثَت أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي :: رثى 

 .َرثت ِرثَاية زيد والكسائي :وقال أبو 

ً  َرثى وقال اللَّيث : ً  فالٌن فالنا  .َرثَّاهُ يَُرثِّيه تَْرثِيَةً  ، إذا بكاه بَعد َمْوته ، فإن َمدحه بعد موته ، قيل : َمْرثِيةً و يَرثيه َرثْيا

ع وال يُباِلي. يَرثي ويقال : ما  فالٌن لي ، أي َما يتوجَّ

ً رَ وَ  َمْرثاةً  له ألَرثي وإنِّي  .ثْيا

 ، إذا كانت تَنُوُح نوحاً ونياحةً. َرثَّايةو،  رثَّاءة وامرأة

 ، أي َحِفْظتُهُ. َرثَْيتُهوعنه حديثاً ،  َرثَوتُ  اللحياني :

ً  َرثَْيتُ  وقال أبو عمرو :  ، إذا ذَكرتَه عنه. أَْرثِي ِرثايةً  عنه حديثا

 ، وتنَاثَْيناه ، ِمثْله. َرثَْينَاهوبيننا حديثاً ،  َرثونا وُحكي عن العُقيلي :

 ومن مهموزه
ثيئة أبو ُعبَيد ، عن األصمعّي :: رثأ   ، َمْهموز : أن يَُصّب لَبٌَن َحليب على حامض. الرَّ

س يقول لخاِدم له :  لي لُبَْينَةً أَْشَربُها. اْرثَأْ  قلت : وَسِمْعت أعرابيّاً من بني ُمَضّرِ

 ، إذا َشِرْبتَها. َرثيئة أنا اْرتَثَأْتُ  وقد

 .َرثَْيته َزْوجي بأَْبيات ، أَرادت : َرثَأْتُ  َسلَمة ، عن الفَّراء ، عن امرأة من العرب ، أنّها قالت :

 منها. الَمْرثِية ت أناللَّبن فََظنَّ  رثأت قال الفَّراء : وهذا منها على التَّوهُّم ألنها رأتهم يقُولون :

 عليهم أَْمُرهم ، أي اْختَلط. اْرتَثأ أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد :

 أَْمرهم. يَْرتَثئون وهم

 ، وهي اللَّبن الُمْختَلط.« الّرثيئة»أُخذ من 

 َرثَيَات ؛ وأْنَشد َشِمٌر : فهو داٌء يَْعترض في الَمفاصل ، وال همز فيها ، وجمعها :« الّرثْية»وأّما 

ع  لريريريريريريريريريريريريريريريريِ و  اٌ  أَْربريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريت َرثريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا واأَل ريريريريريريريريريريريريْ َع   ان والريريريريريريريريريريريريلَّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريرُّكريريريريريريريريريريريريْ

  

ه َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َّع  و  زال رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ع  و   جريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريري  ذاك يريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريّل  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْيء بريريريريريريريريريريَ

  
ْيثُ  قال اللَّْيث :: روث ـ  ريث  : اإِلْبَطاء. الرَّ

ً  َعلينا فالنٌ  راث يُقال :  َراثو. يَِريُث َرْيثا



5269 

 

 عليلا َ رَب ه.
 فالناً ، أي اْستَْبطأتُه. اْستََرثْتو

 فاُلن علينا ، أي أَْبطأ. تَريّثو

 ، أي بَِطيء. لَريِّثٌ  ويُقال : إنه

 أْن َحدَّثنا بحديٍث ثم َمّر ، أي ما قَعد إاّل قَْدر ذلك ؛ قال الشاعر يُعاتب فِْعَل نَْفسه : َرْيثَ  ويُقال : ما قَعد فالٌن عندنا إالّ 

وي  رعريريريريريريريَ َث أ نريريريريريريريكريريريريريريريرهريريريريريريرياال تريريريريريريريَ  الريريريريريريري هريريريريريريريَر  ال ريريريريريريريريْ

  
و بريريريريريريريذاك عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا ال أ مسريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا   أَنريريريريريريْ ريريريريري 

  
ً  أبو ُعبيد ، عن األصمعي : يقال لُكل ذي حافٍِر : األْنف : َطَرفُه. قال ذلك  َرْوثةو .َمَراثُه . وَخْوراُن الفََرس :راث يَُروث َرْوثا

 أبو َعْمرو.

ْوثة : طرُف األْنف حيث  عاف ؛ وقال أبو كبير الُهذلّي يذُكر ُعقاباً :وقال اللَّيث : الرَّ  يَْقطر الرُّ

ريريريريريريريريريريرأب   راش غريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريىت انريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه     فريريريريريريريريريِ

  
ِف   ْخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريرياملريريريريريريِ ة  أَنريريريريريريْ ْوداَء َرْوثريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : اسُم َمْنَهلة ِمن الَمناهل التي بين الَمْسجَدْين. ُرَوْيثةو

 [ابب الثاء والَّلم]

 (وايء)ث ل 
 ث ، لوث ، ثال.ثول ، ولث ، وثل ، لثى ، أثل ، لي

، والّدْبر ؛ وال واحد لشيء من هذا ، وكذلك  الثَّْولُ  الجماعةُ من النّْحل يُقال لها : أبو ُعبَيد : َسِمْعُت األصمعّي يقول :: ثول 

 الَخْشرم.

الةُ  قال :  : الكثير من الجراد. الثَّوَّ

 النَّْخل. : الثَّْول ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال :

 : الُجنون. الثَّْولو

 : الجماعةُ من النّاس والَجَراد. الثّوالةو

 .ثَِوَل يَثَْول ثََوالً  . إذا بَدا فيه الُجنون ولم يَْستحكم ، فإذا اْستَحكم قيل :يَثول ثَْوالً  فالنٌ  ثال قال : ويُقال :

 وهكذا هو في جميع الحيوان.

 النّحل.: الذَّكر من  الثَّْول وقال اللَّيُث :

 ما قال األصمعّي.« الثَّْول»قلُت : والصَّواب في 

 : ِشْبه ُجنون في الّشاء. الثََّول وقال اللَّيث :

 .ثَوالء ؛ ولألُنثى : أَثْول يقال للذّكر :

 : ُخَراج. الثُّْؤلُولوقال : 

ُجُل. ثُْؤِلل يقال :  الرَّ

 َجَسُده بالثَّآِليل. تَثَأْلَلَ  وقد



5270 

 

ُجل :ثَعلب ، عن ابن األ  ثْل ، إذا أمرته أن يَْحَمق وال يَْجهل. عرابّي : يُقال للرَّ

 : ِجراُب قُْنب البَِعير. الثَّْيل وقال الليث :

 ويُقال : بل هو قَِضيبه.

 وال يُقال : قُْنٌب إال للفَرس.
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 : نبات يَشتبك في األْرض. الثِّيلوقال : 

 كأنّها أول بَْذر الحّب حين تَْخُرج ِصغاراً.: ُشَجْيَرة َخْضراء  الثِّيل وقال َشِمر :

 : ضرٌب ِمن النّبات يُقال إنه ِلْحية التَّْيس. الثِّيل ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 : الَجمل العظيم الثّيل ، وهو ِوعاء قَِضيبه. األثْيل أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 الذي يُْلقى منه. وهو ، الَحمُّ ، والتِّْحِلىء.َوسخ األَديم  : الَوثل ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: وثل 

 : اللِّيف نَفُسه. الَوثَل قال أبو ُعبيد :

 .الَوثِيل والَحبل من اللّيف يقال له :

 .«الوثيل»، من األسماء ، َمأُْخوذ من  واثلة وقال غيُره :

 .ِليثُ  الشَُّجاع ، وجمعه : : األْليثُ  ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: ليث 

 .لُيُوث : األَسُد ؛ وجمعه : اللَّيثُ و

 : حّي من ِكنانة. لَْيث وبنو

 الهَوى. لَْيثِيّ  فالٌن ، إذا صار تَليَّثوَ 

 قاله ابُن الُمَظفَّر ؛ وأنشد قول ُرْؤبة : .لَْيث وكذلك :

ِث  يريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريَ ن أ   مريريريريريريريريريريري  ْ مسريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريِ  د ونريريريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريريريَ

  
ِث   يريريريريريريريريريريريريريه يف أتَنريريريريريريريريريريريريريُّ  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريك  ريريريريريريريريريريريريريا َأْولريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؛ وأَْنشد : اللَّيث فالناً ، إذا زاَوْلته ُمزاولة اَليَثْتُ  قال : ويُقال :

   َ ِكٌس  ذا ال يري ريَته لَي ّي  
 هو الذي يأخذ الذّباب ، وهو أصغر من العَْنَكبُوت. اللَّيث أبو ُعبيد ، عن العََدوّي :

ين لَيث»وأّما   تَفِسيُره. فقد َمرّ « ِعِفّرِ

 َمْسيفة وَمشيخة ؛ وقال الُهَذلّي : ، ِمثل : َمْليَثة« : اللَّيثَ »ويُقال : يجمع 

يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريةٌ و  لريريريريريريريريريْ م َ َ مريريريريريريريريريَ  أْدرَكريريريريريريريريريْه مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريري  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريَ     ود عريريريلريريريريى أكريريريتريريريريريريريافريريريهريريريريريريريا الريريريلريريريريِّ  مريريريِ ريريريريريريريل  األ سريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، في لغة هذيل : اللَِّسُن الَجِدل. اللَّيث وقيل :

 َضرٌب ِمن العَناكب.:  الليثُ  وقال َعمرو بن بحر :

نَاق قال : وليس شيٌء من الدواّب مثله في الِحذْق والَختْل وَصواب الَوثْبة والتَّْسديد وُسرعة الَخْطف والُمَداراة ، ال الَكلب وال عَ 

ر األَْرض وال الفَْهد وال َشيء من ذوات األَْربع ، وإذا عاين الذُّباَب ساقطاً لََطأ باألرض وَسّكن جواَرحه ثم  َجمع نفسه وأَخَّ

ْيد.  الَوثْب إلى وقت الِغّرة ، وترى منه شيئاً لم تَره في فَْهد ، وإن كان موصوفاً بالَختل للصَّ

 : اللَّْوثو: الِجراَحات ،  اللَّْوثُ و: الشَّّر ،  اللَّْوثو: اللّي ،  اللْوثوالطَّيُّ ،  : اللَّْوثُ  ثَعلب ، عن ابن األعرابي :: لوث 

 : تَْمريغ اللُّقمة في اإلَهالة. اللَّْوثو باألْحقَاد ، الُمَطالباتُ 

 : الدَّقيق الذي يَُذّر على الِخوان لئاّل يَْلَصق به اللَُّواثُ  َسلمة ، عن الفَّراء ، قال :
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 الَعِجني .
 ، عند الشافعي : شبه الدَّاللة ، وال يكون بَيَّنة تاّمة. اللَّْوثوقلت : 

 ، وهو األَْحمق الَجبان. األَْلوث : جمع اللَّوث األعرابي :ثعلب ، عن ابن 

 الَحْمقة. : اللَّْوثَة أبو نصر ، عن األَْصمعّيِ :

 : العْزمة بالعَْقل. اللّْوثةو

 ْزم وقُّوة.، أي حَ  لَْوثٌ  بمعنى الَحمقة ، فإذا أَردت َعزيمة العَْقل قلت : في فاُلن : اللّْوثَةو،  اللَّْوثة وقال ابن األَْعرابّي :

 ، وهي الّضخمة ، وال يَْمنَعها ذلك من السُّْرعة. لَْوث : ناقةٌ ذات اللّيث

 : فيها بُْطء. لَْوثَاء وقال غيره : َسحابةٌ 

 .أَْلوث : أي استرخاء وُحْمق ؛ وهو َرُجلٌ  لُوثة وَرُجٌل فيه

 وإذا كان الّسحاب بَِطيئاً كان أَدَوم ِلَمَطره ؛ وأَْنشد :

 سارية  َلْواَثء هَتْميم    من َلْفح
ث : التي اللَّْوثاء : اللّيث وقال  باألَمر. التّلّوث التِّبن بالقَّت ؛ وكذلك يلّوث النبات بَعضه على بعض ، كما تُلّوِ

 : البطيئة. اللَّْوثاء قلت : والسَّحابة

 ليس بَِصحيح.« اللّْوثاء»في  اللّيث والذي قاله

 أنشد المازنّي :

ني  زول عريريريريريريريريامريريريريريريريريَ ن بريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريريبريريريريريريريري  ال مريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريالريريريريريريريريْ

  
نْي   ابريريريريريريريريريريريَ ْت الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ّ  ان ه وغريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وهو القُّوة.« اللوث»افتعل ، من « التاث»قال : 

 ، أي ذو قُّوة. لَْوثٍ  َرُجٌل ذو

 ، إذا كان فيه اْسترخاء ؛ وقال العَّجاج يَصف شاعراً غالَبه فَغَلَبه : لُوثة وَرُجَل فيه

مريريريريريريريريريريريريريي قريريريريريريريريريريريريريري  أرى د وينَ مريريريريريريريريريريريريريريو  هريريريريريريريريريريريريريُّ  ن  ريريريريريريريريريريريريريريََ

  
ْز َِ  

 
ِق املريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريريريريِق واألَريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أ ُّ الريريريريريريريريريريريريريريريريريرُّبريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   فلم ي لث َ ْي انه  تريلريهُِّمي 

شيطانُه ، أي لم يلبث تنهّمي إياه ، أي  يُلث يقول : رأى من تجّهمي دونه ما ال يستطيع أن يصل إلّي ، أي رأى دوني داهية فلم

 اْنتهاري.

 من النّاس ، وُهَواشة ، أي َجماعة. لَِويثَةو لُواثة رأيت« : النّوادر»وفي 

 فالٌن في َعَمله ، أي أَْبطأ. التاث وقال اللّيث : يُقال :

ئثوقال :   من الشجر والنبات : ما قد اْلتَبس بعُضه على بَعض. الالَّ

 ، والٍث ؛ على القلب ؛ وقال العّجاج : الئث يَقول العرب : نَبات

   الل به اأَل اء  والع رْبّي 
 به ، في باب المقلوب ؛ وقال عدّي : الئث أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : مثل : الٍث به ،
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ث و لريريريريريريريريريِ ن مريريريريريريريريريا َأغريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريو ُّ ومل يريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  أَيْكريريريريريريريريري 

  
ا  زارِعريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريرياِء مريريريريريريريريريريريَ افريريريريريريريريريريرياِ  الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريريأن حبريريريريريريريريريريريَ

  
 .الئثا أي لم يَجعله

 .«الليّ »وهو « اللوث»بَعضه على بعض ، من  يُلث ، أي لم يُلث ويقال : لم

 : لم يُبطىء ؛ وقال ثمامة بن المخبر السَّدوسّي : يلتث وقال التّوزّي : لم

اَءه  ّر ِكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريال  َيريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريْ  أال ر ّب مريريريريريريريريريريريري 

  
ا  مريريريريريريريَ رَائريريريريريريِ ني الريريريريريري ريريريريريريَ َ اَن الريريريريريريرَّقريريريريريريِ ه و جريريريريريريريْ لريريريريريريريْ فريريريريريريى عريريريريريريَ  نريريريريريريَ

  
ق ، أراد أنه أحمق قد َزيّنه ماله وَجعله عند عواّم   الناس عاقالً.يقول : ُرّب أَحمق نَفى كثرةُ ماله أن يَُحمَّ

 : األَحمق. األَْلوث وقال ابن األعرابي :

 ، وهو الذي بَعضه فوق بَعض. الئِث ، بمعنى : الثِ  أبو ُعبيد :

 بي ، أي يَلُوذ بي. يَلوث وقال أبو عمرو : فال

ً  جاء رجل إلى أبي بَْكر الّصّديق فوقف عليه والثو  به فَزنى باْبنَته.من كالم. فسأله ُعمر ، فذكر أن َضْيفاً نزل  لَْوثا

 ، أي لَوى َكالمه ولم يُبيِّنه. الث ومعنى :

 ، إذا طاف به. يَلُوث ويقال : الث بالشيء

 والث فالٌن عن حاجتي ، أي أْبطأ عنها.

 ؛ وأنشد : َماَلوث ؛ وجمعه : َمْلَوثٌ و،  َماَلثٌ  أبو ُعبيد ، عن األصمعي : يُقال للسيد الشريف :

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَه  اَلِواث  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياّل بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِف   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين  ل عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بقيّة العَِجين في الدَِّسيعة ، وبَِقيّة الماء في الُمَشقّر ؛ والفَْضلة من النَّبِيذ تَْبقى في  : الَوْلث ثَعلب ، عن ابن األَعرابّي :: ولث 

 اإلناء ؛ وهو البَسيل أيضاً.

 .«َعْهٍد لهم لفعلُت بهم كذا َوْلث لو ال» في الحديث :و: بقيّة العَْهد ؛  الَوْلثُ و

 من الّضرب ، الذي لَيس فيه ِجَراحة ، فوق الثّياب. الَوْلث َشِمٌر فيما قرأت بخّطه قال : قال أبو ُمّرة القُشيري :

 ثم أُْفِلت.،  فَولثوه قال : وَطرق َرُجٌل قَوماً يَْطلُب اْمرأةً َوَعَدتْه فوقع على َرُجل ، فَصاح به ، فاْجتمع الحيُّ عليه

 له ِعتْقاً في حياتك. َولَثْتَ  قال : وقال ابن ُشميل : يُقال َدبَّْرُت َمْملُوكي ، إذا قُلَت هو ُحرٌّ بعد َمْوتِي ، إذا

 .الَوْلث : التَّْوجيه ، إذا قُلت : هو ُحرٌّ بَْعدي ، فهو الَوْلثوقال : 

ً  فالٌن لنا من أَْمرنا َولَث وقد ه ؛ و َوْلثا  قال ُرؤبة :، أي َوجَّ

 قله   ذا َأْغَب  َدْيٌن واِلث   و   
 بالضَّْرب. يَِلثُونه قال ابن األعرابي : أي دائم ، كما

 ، أي َضربه َضْرباً قليالً. َولَثه وقال أبو عمرو واألصمعّي :

 : القِليُل ِمن الَوْلث وقال أبو نَصر :
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 امل ر.
 قَِليل.ِمن َعْهد ، أي َشيٌء  َوْلثٌ  يُقال :

ِعيف. الَوْلثو  : عقد ليس بُمْحكم ، وهو الضَّ

ً  لك َولَثْتُ  ويقال :  ، أي َوَعْدتك ِعَدةً َضِعيفة. أَِلَث َوْلثا

 « :المْحَكم الوْلث»َضِعيف ؛ وقال الُمَسيّب بن َعلَس في  َوْلثٌ  ويقال : لهم

م   كريريريريريري  لريريريريريريْ َُ مريريريريريريِ عريريريريريريريه أوالد  يريريريريريريريَ ريريريريريريريْ   لريريريريريريَ تريريريريريريريَ  كريريريريريريمريريريريريريريا امريريريريريريْ

  
ٌث مريريريريريريريرين الريريريريريريريريو   م  كريريريريريريريريان هلريريريريريريريريا َولريريريريريريريريْ كريريريريريريريريَ ِ   ريريريريريريريري ْ  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
 وقال األصمعّي في قوله :

    ذا أغب  َدْيٌن واِلث   
 أساء ُرؤبة في هذا ، ألنه كان ينبغي أن يَُؤكد أَْمر الدَّين.

 ، أي يتقلّده كما يتقلّد العَهد. والثٌ  وقال غيره : يُقال : َدْين

 األََراك.َمْنبت  : األُثَْيل ثعلب ، عن ابن األَعرابي :: أثل 

 .«ماالً  ُمتأثِّل إنه يأكل ِمن ماله َغير»أنه قال في وصّي اليَتيم :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

 : الجامع. المتأثّل قال :

 ؛ قال لَبيد : ُمَؤثَّل وكل َشيء له أصل قديم ، أو ُجمع حتى يَصير له أصل ، فهو

 هلل انفريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرية األجريريريريريريريريريريريريريريريريّل األْفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل 

  
ل و   َؤثريريريريريريريريريريَّ ّل مريريريريريريريريريري  ال وأَثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث كريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري 

  
 الّشيء : أْصلُه ؛ وأنشد لألعشى : أَثْلةوقال : 

اأَ  تريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريِ ه أَثريريريريْ يريريريريريريريا  عريريريرين حنريريريريريريريَْ هريريريريريِ تريريريريريَ لريريريريريْ َه مريريريري   َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل  و   ِه اإلبريريريريريريريِ َه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائَِرهريريريريريريريا مريريريريريريريا َأطريريريريريريريَّ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الدَّائِم. : الُمؤثَّل شمر ، عن ابن األَعرابّي :

 لشيَء : أََدْمتُه.ا أَثَّْلتو

 : ُمَهيَّأ. ُمَؤثَّل وقال أبو عمرو :

 المجد : بناُؤه. تَأْثيلوقال : 

ره. تأثّلو  فالٌن ماالً ، أي اتّخذه وثَمَّ

ل صديقاً غيرَ » : وسلمعليههللاصلىقول النبّي  وقال ابن ُشميل في ِّل ولمن َوِليها أن يَأُْكل ويَُؤّكِ  .«ماالً  ُمتأَث

 : المال. األَثالوالناس ، أي يَأْخذون منهم أَثاالً.  يَتأثّلون ويقولون : همقال : 

 فالٌن بِئْراً ، إذا اْحتفَرها لنفسه ؛ ومنه قول أبي ذُؤيب يصف قوماً َحفَروا قَْبراً َشبّهه بالبِئر : تأثّل ويقال :

واو  لريريريريريريريري  هريريريريريريريريم فريريريريريريريريتريريريريريريريريأثريريريريريريريريريّ رَّاطريريريريريريريريَ وا فريريريريريريريريري  لريريريريريريريري   قريريريريريريريري  أَْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اهريريريريريريريا  كريريريريريريرياإلمريريريريريريرياء الريريريريري  فريريريريريريريَ يريريريريريبريريريريريريريا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريِ   ريريريريريواعريريريريريريريِ ِ قريريريريريَ

  
 أراد أنّهم َحفروا له قبراً يُْدفَن فيه ، فسّماه قَِليباً على التّْشبيه.

ً  أَثّل ويقال :  ، أي ثَبّته ؛ وقال ُرؤبة : آثِالً  هللا ُمْلكا
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   أّثل م ْلكا  ِ ْلِ فا  ف َعَما 
 وقال أيضاً :
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   رَِ بَة  ر بَّْه وم ْلكا   ِثاَل 
 .أَثْلة أي ُملكاً ذا

ْفر الِجياد ، ومنه اتُّخذ ِمنبَر النبّي  األَثْلو ى منه األَْقداح الصُّ  .وسلمعليههللاصلى: َشجر يُشبه الّطْرفاء إاّل أنه أكرم منها ، تُسوَّ

ى منها األبواب وغيرها ، َوَوَرقُه َعْبٌل كورق الّطرفاء.  ولألَثل أُصول غليظة تَُسوَّ

ُجل. : األَثالوأبو عبيد ، عن أبي عمرو :  ي الرَّ  الَمْجُد ، وبه ُسّمِ

 : اْسم َجبَل. أُثالو

 : ما َسال من الّشجر من ساقها خاثِراً. اللّثَى قال اللّيث :: لثي 

يت : ّكِ فإِذا : شيٌء يَْنَضحه الثَُّماُم ُحلٌو ، فما َسقَط منه على األَرض أُخذ وُجعل في ثوٍب وُصّب عليه الماُء ،  اللَّثَى وقال ابن الّسِ

 سال من الثوب ُشرب ُحْلواً وربّما أَْعقَد.

ُحْلٌو يُداوى به الَمْصدور ، وهو َجيّد  لَثىً  وله« ِسير»: يَسيل من الثُّمام وغيره ، وفي جبال َهراة َشجر يقال له :  اللثَى قلت :

 للسُّعال اليابس.

 ُحْلٌو يقال له : المغَافِير. لَثىً  وللعُْرفُط

 ، بالهمز : ِلَما يَسيل من الشََّجر. اللّثأ ، عن أبي طالب ، عن َسلمة ، عن الفّراء ، أنه قال : وأَخبرني الُمنذريّ 

 .لَثًىو،  ِلثًىو،  ِلثِينو،  ِلثات : تُجمع : اللَّثةوقال : 

 : َشبِيه بالنَّدى. اللَّثَى وقال أبو بكر :

 نَدَّتْه.شديداً :  لَثًى الشجرة ما حولها أَْلثتِ  يقال : قد

ْمغ. اللَّثَىوقال :   : الصَّ

يت : هذا ثوبٌ  ّكِ  ، إذا اْبتَلَّ من العََرق والوَسخ. لثٍ  اْبُن الّسِ

ين لَثِيَتْ  ويقال :  ، إذا تلطََّخت به. تَْلثَى لثًى ِرْجِلي من الّطِ

 ، إذا كانت رْطبَة المكان. لَثِيَةٌ  وامرأةٌ 

 ونساء العرب يتسابَْبَن بذلك.

 ابسة المكان فهي الّرُشوف ، ويُْحمد ذلك منها.وإذا كانت ي

 ، إذا َشِرَب الماَء قَليالً. لَثَا وَرَوى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :

 أيضاً : إذا لَِحَس الِقْدَر. لَثَاو

 : الُمولع بأَْكل الصَّمغ. اللّثِيُ  وقال :

 .اللّثى منها، إذا سال  تُْلثِي الشَّجرة أْلثَت وقال غيُره :

 الَكْلب ، ولَجَذ ، ولََجن ، واْحتَفَى ، إذا َولغ في اإلناء. لثا وَحكى َسلمة ، عن الفّراء ، عن الدُّبَْيِرية ، قالت :

 : َمراكز األَْسنان. اللِّثة وقال أبو زيد :

 .اللِّثة بين األْسنان من: الدُّْرُدُر ، وهو َمخارج األَْسنان ، وفيها العُمور ، وهو ما تََصعَّد  اللَّثة وفي
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ثْيَة : اللّثة قلت : وأصل  ، فنُقص. اللِّ

 .اللّثة ، ألن مبدأها من لثويّة والظاء والذال والثاء

 ، إذا سافر. ثاََل  قال ابن األعرابي :: ثال 

 : الَكثير المال. الثَِّليّ وقال : 

 [ابب الثاء والنون]

 (وايء)ث ن 
 ثأن.ثنى ، نثا ، أنث ، أثن ، وثن ، 

ُْم يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرُهمْ ):  عزوجلقال هللا : ثنى   [.5هود : ] (َأال ِإِنَّ

 قال الفّراء : نَزلت في بعض َمن جاء يَْلقَى النبيَّ صلى هللا عليه وسلم بما يُحب ويَنطوي له على العداوة والبُغض ، فذلك هو

 اإلخفاء. : الثَّْنيُ 

 ، أي يُِجتون ويَطوون ما فيها ويسترونه استخفاء بذلك من هللا. (مْ يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرهُ )وقال الّزّجاج : 

 [.5هود : ] (أال إِنم يثنَ ْوِن صدورهم)ُروي عن ابن عباس أنه قرأ : و

 وهو من الِفعل : اْفعَْوعلت.« تَْنثَنِي»قال الفَّراء : وهو في العربيّة : بمنزلة 

 ته وَعَطفته وَطَوْيته.الشَّيء ، إذا َحنَيْ  ثَنَْيت قلت : وأصله من :

 َصْدُره على البَغضاء ، أي اْنحنَى وانطوى. اثْنَْونىو

 .ثَنَْيته وُكّل شيء َعَطْفته ، فقد

ُوُجوَهها عن الماء ثم أَْرِسل منها ِرْسالً ِرْسالً ، أي قطيعاً  اثْنِ ووَسمعت أَعرابيّاً يقول لراعي إبل أَْوردها الماَء ُجْملةً : أاَل 

 وجوهها ، أي اصرف وُجوهها عن الماء لئال تَْزَدحم َعلَى الحوض فتَْهِدمه. اثن قطيعاً. أراد بقوله :

 الِعنان. ثَانِيَ  ُعنَُق دابّته عند ُحْضِره : جاء ثَنَى ويُقال للفارس إذا

 ً ً  ويُقال للفرس نَفسه : جاَء سابقا ْعيا مّد ُعنُقه ؛ وإذا لم يَجىء ولم يَْجَهد وجاء ُعنُقه نشاطاً ، ألنه إذا أَ  ثَنَى ، إذا جاء وقد ثانيا

 ُعنُقه ؛ ومنه قوله : ثَنى سيُره َعْفواً غير مجهود

ْر  ريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل َأيب َوجريريريريريريريريريريَ ِّي و  خريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ ن يريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
وابريريريريريريريريريريق وهريريريريريريريريريريو اثين   بريريريريريريريريريريل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ىْء قريريريريريريريريريريَ  َيريريريريريريريريريريَِ

  
 ُعنُقه. ثَنى أي يجىء كالفرس الّسابق الذي قد

 من ُعنُقه. ثَنى فرُسه الَخْيَل ، وهو مع ذلك قدويجوز أن يجعله كالفارس الذي َسبق 

غير مهموز ؛ وذلك أن يَْعقل يَدْيه  ، َمثْنِيّة بِثنَايَْين في حديث َعمرو بن ِدينار ، قال : رأيُت ابن ُعمر يَْنحر بََدنته وهي باركةٌ و

 جميعاً بعقالَْين.

 .الثِّنَاية ويُسمى ذلك الَحْبل :

 .بِثِنَايْين وقال اللّيث : عقلت البَعير
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 يُظهرون الياء بعد األلف ، وهي الَمّدة التي كانت فيها. وإن َمّد مادٌّ لكان صواباً ، كقولك : كساء ، وكساوان ، وكساآن.

 ِكساء ، ممدود. ، مثل : ثِناء« : الثنايَْين»قال : وواحد 

 النّْحويون.وأجاز ما لم يُجزه « الثنَايَْين»قلت : أغفل اللَّيث العلَّة في 

 ؟، ِلَم لَْم يَْهمز بِثنايَْين َعقله وقال سيبويه : سألت الخليَل عن قولهم :

 فقال : تَركوا ذلك حين لم يُْفِرُدوا الواحد.

 .ثِناء« : الثِّنَايَْين»قلت : وهذا ِخالف ما ذكره اللّْيث في كتابه ، ألنه أجاز أن يُقال لواحد 

 ألنهم ال يُفردون الواحد منهما.« ايَْينثن»والَخْليل يقول : لم يَهمزوا 

 َروى هذا َشمر عن ِسيبويه.

 ، إذا َعقلت يَدْيه بَطرفي َحْبل. بثنايَْين وقال شمر : قال أبو زيد : يُقال : عقلت البعير

 ، إذا َعقَْلت يداً واحدة بعُقَدتَْين. بثِْنيَْين قال : وعقلته

 ألّن واحده ال يُفرد.« يينثنا»قال َشمر : وقال الفَّراء : لم يهمزوا 

 وعلى أاّل يُْفرد الواحد.« الثنايين»قلت : والبَْصريون والُكوفيّون اتّفقوا على ترك الهمزة في 

 .الثِّناية قلت : والَحبل يقال له :

 رف اآلخر اليَد األخرى ، فيقال :، ألنه حبل واحد تُشّد بأحد طرفيه يَُد البعير ، وبالطَّ  ثنايَتَين ، ولم يقولوا : ثِنَايَين وإنما قالوا :

، وال يُفرد له واحد ؛ ومثله : الِمْذروان : َطرفا األْليَتين ،  اثنين كالواحد ، وإن جاء بلفظ« الثنايَين»، كأّن  بثنايَين البَعير ثَنَْيت

الحبُل الطويل ؛ ومنه « : الثناية»، إنما  ايةثن لقيل : ِمْذريان. وأّما الِعقال الواحد فإنّه ال يُقاَل له : اثنين جعل واحداً ، ولو كانا

 قوُل ُزهير يَصف الّسانية وَشّد قِتْبها عليها :

تريريريريريريهريريريريريريريا ايريريريريريريَ لريريريريريريريَ ري يف ثريريريريريريِ و الريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء و ريريريريريريَْ  متريريريريريريَْ ريريريريريري 

  
ا  لريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريَ ا  ُّائريريريريريريريريري ا  قريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريّ حريريريريريريريريريالريريريريريريريريرية قريريريريريريريريريريَ َ

ن املريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ

  
شاء في فالثِّناية  ، وكذلك الحبل إذا ُعقل بَطرفيه يُد البعير : َمثْنَاته ، هاهنا : حبل يُشد طرفاه في قِتْب السَّانية ويُشد َطرف الّرِ

 أيضاً. ثِنايةٌ 

 ، أي هو أحدهما ، ُمضاف. ثاني اثنين ويقال : فالنٌ 

 ، بالتَّنوين. ثاٍن اثنين وال يقال : هو

 .«الثاّلث»ب وقد َمّر تَفسيره ُمْشبعاً في با

 ؛ وقال َطَرفة : ثْنيٌ  الَحْبل : َطرفاه ؛ واحدهما : ثِْنيَاو

ىَت  أ الريريريريريريريفريريريريريريريَ رك  ّن املريريريريريريريوَ  مريريريريريريريا َأ ريريريريريريريْ ريريريريريريريَ مريريريريريريريْ عريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
ى   َوِل املريريريريريريريريْر ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ ِ و لريريريريريريريريكريريريريريريريريالريريريريريريريري ريريريريريريريريِّ اه  لريريريريريريريريْ يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  ثريريريريريريريريِ

  
 يَقُول : إّن الموت وإن أخطأ الفتى فإِنَ 
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 صامسب ه ،  ذ َطَرفه بَِيِ ه. يريْ ليه فإنَّ َمصته    أنَمصته  ليه ، كما أّن الفرس و ن أ ْر ي له ِطَول ه 
 الَحْبل ، إذا َجعل َوَسطه أَْرباقاً ، أي نَُشقاً للشاء يُْنَشق في أَْعناق البَْهم. أَثناء ويقال : َربَّق فالنٌ 

ت. أَثناءو  الَحيّة : َمطاِويها إذا تَحوَّ

 قوله :منه ؛ ومنه  اْنثَنى الِوَشاح : ما أَثناءو

َفصَّل 
 
   تريَعرُّ. أَثلاء الِوَ ا  امل

ً  أبو ُعبيد : يقال للذي يجيء ، كل ذلك يقال : قال أَْوس ابن  ثِْنيو،  ثُْنيَانو، َمقصور ،  ثِنًى في السُّؤدد وال يجيء أوالً : ثانيا

 َمْغراء :

ااَن  ذا مريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريريريريَ َأهريريريريريريريريريريم   لريريريريريريريريريريَ رى ثريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريَ

  
اانَ و   يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ ْ   هريريريريريريريريريريريريم  ن أاتان كريريريريريريريريريريريريان ثريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريَ

  
في الّسؤدد عندنا ، لفَْضلنا  ثِني منّا في الّرياسة يكون في غيرنا سابقاً في السُّؤدد ، والكامل في السُّؤدد من غيرنا الثاني يقول :

 على غيرنا.

 َمقصوٌر. ، «في الّصدقة ثِنًى ال»أنّه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

دقة في الّسنة مّرتين.قال أبو ُعبَيد : يعني أنه ال   تؤخذ الصَّ

 قاله األصمعي والكسائّي ؛ وأنشد أحدهما :

ة  أ اَلمريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ ر  قريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَّ ِ  بريريريريريريريريكريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  يف جريريريريريريريريَ

  
   َ هريريريريريريريا ثريريريريريريِ اَلمريريريريريريتريريريريريري  رِي لريريريريريري ريريريريريريري  كريريريريريريريانريريريريريريريه مريريريريريريَ مريريريريريريْ عريريريريريريَ  لريريريريريريَ

  
 بعده. ثِنًى أي ليس هذا بأول لومها ، قد فَعَلَتْهُ قبل هذا ، وهذا

إعادة الشيء مّرةً بعد مّرة ، ولكنه ليس وجه الكالم وال معنى الحديث ، ومعناه : أَن « الثِّنى»قال أبو َسعيد : لسنا نُنكر أنَّ 

دقة ، أي ال ُرُجوع فيها ، فيقول  ثِنًى يتصّدق الّرجل على آخر بصَدقة ثم يَبدو له فيُريد أَن يستِردَّها ، فيقال : ال في الصَّ

 د ، أي ليس لك ُرجوع كرجوع الوالد فيما يُْعطي ولده.المتصدَّق عليه : ليس لك عليَّ ُعْصَرةُ الوال

 ، إذا َولََدت بطناً واحداً. ثِْنيٌ  أبو ُعبَيد ، عن األصمعي : ناقةٌ 

 ويقال فيه أيضاً : إذا َولدت بَطنين ؛ قال لَبيد :

يريريريريريريريريفريريريريريريريرية ْ   م صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ ر ثريريريريريريريريِ  لريريريريريريريرييريريريريريريريريا   ريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريِ

  
ال  وابريريريريريريريريِ ر وَج الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ ْراَتد  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريرين األ ْدُِ تريريريريريريريريريَ

  
 .ثِْنيُها : الثاني ولُدهماقال : 

 الثاني قلت : والذي سمعتُه من العرب : يقولون للناقة إذا َولَدت أّول َولد تَلده ، فهي بِْكر ؛ وولدها أيضاً بِكرها. فإذا َولدت الولد

 .الثاني ثِْنيُها ؛ وَولُدها ثِْنيٌ  ، فهو

 وهذا هو الّصحيح.

 وأخبَرني المنذرّي ، عن أبي الهيثم ، قال :
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 صيفة : اليت تَل  َول ا  وق  َأَسلَّه ن والّرجل كذلك م صيف ، وول  ه َصْيِفّي ن وأَْربع الّرج ل ، وول  ه رِْبِعيُّون.
 امل

 من الجبل والوادي : ُمْنقَطعه. الثِّْني وقال األصمعي :

 األيادي أن يُعيد َمْعروفَه مّرتين أو ثالثاً. َمثْنَىوقال : 

األيادي : هي األنصباء التي كانت تُْفَصل من َجُزور الَمْيسر ، فكان الرجُل الجواد يَْشِريها فيُطِعُمها  َمثنى وقال أبو ُعبَيدة :

 األَْبرام.

ة. َمثنى وقال أبو عمرو : ة بعد َمرَّ  األيادي : أن يأخذ الِقْسَم َمرَّ

ر فيه  [23الزمر : ] (احْلَِديِث ِكتاابً ُمَتشاِِباً َمثاِنَ هللاُ نَ زََّل َأْحَسَن ):  عزوجلوقال الفَراء في قول هللا  أي مكرراً ، ُكّرِ

 الثواب والعقاب.

قيل : إن السَّبع  [87الحجر : ] ((87َوَلَقْد آتَ ْيناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمثاِن َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم ))وقال الّزجاج : في قوله تعالى : 

 بها في ُكل َركعة من ركعات الصَّالة. يُثْنَى ، ألنه مثاني وهي َسبع آيات ، قيل لها :فاتحة الكتاب ،  : المثاني من

ين. أُثْني : أي مما المثاني منـ  وهللا أعلمـ  قال : ويجوز أن يكون  به على هللا ، ألن فيها َحْمد هللا وتوحيده وذكر ما لَه يوم الّدِ

 بها على هللا ، وأتيناك القرآن العظيم. يُثّنَى ت التيالمعنى : ولقد آتيناك سبع آيات من ُجملة اآليا

 : يعني : فاتحة الكتاب ، وهي سبع آيات. [87الحجر : ] (َوَلَقْد آتَ ْيناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمثاِن )وقال الفّراء في قوله : 

 ألنها تُعاد في كّل ُركعة.« المثاني»قال : وُسّميت 

 في ُكّل ركعة. تثنى ، وهي َسبع آيات ، ألنها َمثناة ، واحدتها : مثاني الحمد :وقال أبو الهيثم : ُسّميت آيات 

نَ زََّل َأْحَسَن )في قوله تعالى : « مثاني»القرآن ُكلَّه  عزوجلثالثة أشياء ، َسّمى هللا  من كتاب هللا :« المثاني»وقال أبو ُعبيد : 
 (َوَلَقْد آتَ ْيناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمثاِن ) في قوله :« مثاني»، وَسّمى فاتحة الكتاب  [23الزمر : ] (احْلَِديِث ِكتاابً ُمَتشاِِباً َمثاِنَ 

 فيه. ثُنِّيت ألن األنباء والقصص« مثاني»، وَسّمى القرآن  [87 الحجر :]

ورة ، وهي ِسّت وعشرون س« المثاني»أن  قرأت بخط َشِمر ، قال : َروى محمد بن طلحة بن ُمَصّرف عن أصحاب عبد هللا :و

 سورة الحج ، والقََصص ، والنَّْمل ، والنُّور ، واألنفال ، ومريم ، والعنكبوت ، ويس ، والفرقان ، والحجر ، والرعد ، :
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، واملؤمن ، والز رف ، والسريريريريريريريريريريريريريج أب ،  (1)سريريريريريريريريريريريريريبأ ، واملالئكة ، و براهيم ، وص ، و م  ، ول مان ، والغ رف و 
 واألمس اف ، واجلاثية ، وال  ان.

 عند أصحاب عبد هللا. المثاني فهذه هي

قلت : وهكذا وجدتها في النُّسخ التي نَقَْلت منها خمسة وعشرين ، والظاهر أن السادسة والعشرين ، هي سورة الفاتحة ؛ فإما أن 

 نِي عن ذكرها بما قدمه من ذلك ؛ وإما أن يكون غير ذلك.يكون أسقطها النُّساخ ؛ وإما أن يكون غَ 

 من ُسور القرآن ، كل ُسورة ُدون الطَُّول ودون المئين ، وفوق المفصَّل. المثاني قال أبو الَهيثم :و

ما  المثانيو،  الَمثاني المفصَّل يليو ابن عباس ، قال :و ، ، ثم عن ابن مسعود ، وعثمان وسلمعليههللاصلىُروي ذلك عن النبّي 

 ُدون المئين.

 على رؤوس الناس ليس أحٌد يُغيِّرها. بالَمثْناة قول عبد هللا بن عمرو : من أشراط الساعة أن يُقرأ فيها وأما

 قال : ما استُكتب من َغير كتاب هللا. ؟الَمثناة قيل : وما

هبان ِمن « الَمثْناة»ها وقرأها ، عن قال أبو ُعبيد : وسألت رجالً من أهل الِعْلم بالكتُب األولى ، قد َعرفو فقال : إن األحبار والرُّ

 .الَمثْناة بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب هللا ، فهو

هم ، فأظنه قال هذا قال أبو ُعبيد : وإنما كره عبُد هللا األخذ عن أهل الكتاب ، وقد كانت عنده ُكتب وقعت إليه يوم اليَْرموك من

وُسنته ، وكيف ينهى عن ذلك وهو من أكبر الصحابة  وسلمعليههللاصلىلمعرفته بما فيها ، ولم يُرد النّهي عن حديث رسول هللا 

 حديثاً عنه.

 .مثانٍ  ، ألن المئين كأنها مبادئ وهذه مثان وقيل ِلَما َوِلي الِمئين من السُّور :

 وَمَحانِيه : معاِطفُه.الواِدي  َمثَانيو

 الدابّة : ُركبتاه وِمْرفَقاه ؛ قال امرؤ القَيس : َمثَانيو

س  و  اَلطريريريِ اَلب  مريريريَ مِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِ ي عريريريلريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريري   خيريريريريريريريَْ

  
اين   لريريريريريريريرياِ  مريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريِّ ِ يريريريريريريريري اِ  عريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي ليست بجاِسيٍَة.

 من أَْسفل. ِثْنتانومن فَْوق ،  ثِْنتان اإلنسان في فَِمه : األَْربَُع التي في ُمقّدٍم فيه : ثنَاياو

 ، وهو أَدنى ما يَجوز من ِسّن اإلبل في ثَنِيّة ، واألُنثى : ثَنِيُ  البعير إذا استكمل الخامسة وَطعن في السادسة فهو

__________________ 
 (.232/  15)« ال رطاتفست »( هي سورأب الزمر ، انيتر 1)
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 األضامسي ، وكذلك من الب ر واملِْعَزى ن فأما الضأن فيجوُّ ملها اجَلذَع يف اأَلَضامِسي.
ً  وإنما ُسمي البعير  .ثَنِيَّته ، ألنّه أَْلقى ثَنِيّا

 .لإلثْناء وأَْدرم أَثْنى أَْلقى َرَواِضعه ، فيقال : أَثْنى ، فإذا ثَنِيّ  وقال ابن األَعرابّي في الفرس إذا اْستَتَم الثالثةَ وَدخل في الرابعة :

ن هو أَثنى قال : وإذا  ، ثم تسقط التي تَليها عند إرباعه. اإلثناء َسقَطت رواضعُه وثَبتت مكانها ِسنٌّ : فنبَاُت تلك الّسِ

 ودخل في الثالثة. الثانيةَ  من الغنم : الذي استكمل الثّنِيّ و

 .ثَنِيّة : األُثنىو

 َسواء.« الشاة»، مثل  الثانية وَولد البقرة أول سنَة : تَبيع ، ثم هو َجذع في السنة

 ، هي الِعقاب. الثّنايا أبو عبيدة ، عن أبي عمرو :

 قلت : والِعقاب : ِجبال ِطوال بِعَْرض الطريق ، فالطريق تَأْخذ فيها.

 لَمدارج أيضاً.، وهي ا ثَنَايا ؛ وجمعُها : ثَنِيَّة وكل َعقَبة َمْسلُوكة :

 ومنه قول عبد هللا ذُو البجاَدْين الُمَزني :

ي  ومريريريريريريريريريريِ َ ارِجريريريريريريريريريريريا  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريّرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي مريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ

  
ُو   جريريريريريريريريريريريريريريري  ْوُّاء لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريُّ رَُّ. اجلريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ض فيها أن يَتَياَمن الّسانُد فيها مّرةً ويَتياسر أُخرى  وسلمعليههللاصلىيُخاِطب ناقة رسول هللا  ، وكان دليلَه بُركوبه ، والتعرُّ

 ون أَْيَسَر عليه.ليك

، كله واحد. وأصل هذا كلِّه من  اْستِثْنَاء ، وال َمثنَِويّة ، وال ثَنِيَّة ، وال ثَْنَوى ، وال ثُْنيا ويقال : َحلََف فالٌن يميناً ليس فيها

َغْيَره ، فقد َرّد ما قاله ، بَمشيئة هللا وهو الَكّف والرّد ؛ ألن الحالف إذا قال : وهللا ال أفعل كذا وكذا إال أن يشاء هللا « الثَّْنى»

 غيره.

 هللا في األرض. ثَنِيَّة ُروي عن كعب أنه قال : الشُّهداءو

 [.68الزمر : ] (َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السَّماواِت َوَمْن يف اْْلَْرِض ِإالَّ َمْن شاَء هللاُ )تأّول قول هللا تعالى : 

، فإذا  (يُ ْرَزُقوَن َفرِِحنَي ِبا آاتُهُم هللاُ ِمْن َفْضِلهِ )عند َكعب من الصَّعق الشُّهداء ، ألنهم عند ربّهم أحياء  استثناهم فالذين

 ُصعق الخلق عند النّفخة األولى لم يُْصعقوا. وهذا معنى كالم َكعب.

رأسه  اْستثنىوالبيع ؛ وكذلك إذا باَع جزوراً بثمن معلوم منه شيء َمجهول فيَْفسد  يُْستَثنى ، الَمنهّي عنها في البيع : أن الثُّْنياو

 وأطرافه ، فإّن البيع فاسد.

يت الثُّْنياو يت لالستثناء : يَْستثنيها ، ألن البائع في الجاهلّية كان ثُْنيا من الَجزور : الرأس والقوائم ، وُسّمِ  إذا باع الجزور ، فُسّمِ

 ؛ وقال الشاعر : الثُّْنيا
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َرى  يريريريريريريريا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريَ أب الريريريريريريري ريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ة الريريريريريريري ريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريالريريريريريريرييريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريريريريريريري     لريريريريريريريريريريريريريريِ ّ    تريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريَ ذافريريريريريريريريريريريريريريرأب  ريريريريريريريريريريريريريريَْ  غريريريريريريريريريريريريريري 

  
 يَصف الناقة أنها غليظة القوائم كأنها قوائم الجمل ِلِغلَظها. ..«.. ُمذكَّرة الثّْنيا» ورواه بعضهم

أّولها »فقال : « اإلمارة»عن  وسلمعليههللاصلىَروى َشمر في كتابه حديثاً بإسناد له يبلغ به عوَف بن مالك أنه سأل النبّي و

 .«نََداَمة ، وثِاَلثُها عذاٌب يوَم القيامة ، إاّل َمن َعدل ثِناؤهاوَمالمة ، 

 ؛ وثِالثها : ثالثُها. ثانيها ، أي ثناؤها قال شمر : قوله :

 ؛ وأنشد : َمثْنىو؛ وكذلك ُرباع  اثنينو اثنينوثالثة ثالثة ،  وثاُلث ، فمصروفان عن : ثُناء ل : وأّما :قا

لريريريريريريريريرياء  و  كريريريريريريريريريم ثريريريريريريريريري  ْومسريريريريريريريريريَ ا  و لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريتريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريَ

  
ابريريريريريريريريريرِ و   س  الريريريريريريريريري َّ رَّأَب مريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَل أَمريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريركريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريري 

  
 وقال آَخر :

 َمْ   َأْضعفْتها َصواِهل ه و   أ مساد 
ً  الرجل َوجهاً فصرْفته عن وجهه ، قلت :وقال الليث : إذا أراد   .ثَنيته ثَْنيا

 عن قِرنه ، وال عن َوْجهه. يُثْنَى ويقال. فالن ال

جُل أمراً ثم ضّم إليه أمراً آخر ؛ قيل :  .الثاني يُثَنّي تَثْنِيةً  باألمر ثَنّى قال : وإذا فَعل الرَّ

ُجل إذا نزل ِمن دابّته :  ل.َوِركه فنزَ  ثَنَى ويُقال للرَّ

ُجل الذي يُبدأ بذكره في َمسعاة أو َمْحمدة أو ِعلم : فالن به  الخناصر ، أي تُْحنى في أول من يُعّد ويذكر. تُثْنَى ويُقال للرَّ

 أسماء مقترنة ال تُفرق.« الثالثة»، كما أّن  اثنٌ  : اسمان قَرينان ال يُْفَردان ، ال يُقال ألحدهما : االثنان وقال الليث :

 ، وال تُْفردان. اثنتان تأنيث :ويقال في ال

 ألف وصل ، ال تظهر في اللفظ.« اثنتين»و « اثنين»واأللف في 

 .ثَنَيٌ  واألصل فيهما :

 ألف وصل أيضاً.« االبنة»هي ابنة فالن ، وهي بنته ، واأللف في  ، كما قالوا : الثّنتان : لالثنين وربما قالوا

 الّشعر فهو شاذ ؛ كما قال قَيس بن الَخطيم :فإن جاءت هذه األلف مقطوعة في 

ه  ر  فريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ذا جريريريريريريريريريريرياوُّ اإِلثريريريريريريريريريريريْ

  
ت الريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب قريريريريريريريريريمريريريريريريريريريني    كريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ ثِّ وتريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
 ، االسم. الثِّْنيو: َضمُّ واحٍد إلى واحد.  الثَّْني وقال الليث :

 الثوب : لما ُكّف من أَْطرافه. ثِْني ويقال ،

 الَكّف.« : الثَّني»وأَصل 

يت في قول زهير يَصف السانية : ّكِ  وقال ابن الّسِ

تريريريريريريهريريريريريريريا ايريريريريريريَ لريريريريريريريَ ري يف ثريريريريريريِ و الريريريريريريّرِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء و ريريريريريريَْ  متريريريريريريَْ ريريريريريري 

  
ا  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ا  ُّائريريريريريريريريريِ ا  قريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريّ الريريريريريريريريرية قريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ َ

ن املريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريِ
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 .ثِنَايتها وعليها ، أي في صلبها ؛ معناه : ثنايتها قال : في

 لَمحالة ، وِمن تَحتها أُخرى مثلها.: ُعود يُجمع به طرفا الِميلَْين من فَوق ا الثّناية وقال أبو سعيد :

 .الثّنايَتْين قال : والمحالة والبكرة تَُدور بين

 .نَثَْيتهوالحديث :  نَثَوت ابن الّسكيت ، عن أبي ُعبيدة :: نثا 

 ، مقصور : ما أَخبرت عن الرجل من صالح فِْعله أو ُسوء فِعله. النَّثا وقال الليث :

 .النّثا ، وقَبيح النّثا يُقال : فالن َحسن

 فِعل.« النّثا»قال : وال يُشتق من 

 فِعل ، فإنه لم يَْعرفه.« النثا»قلت : الذي قال إنه ال يُشتق من 

 فَلَتاتُه. تُنثَى : وال وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي هالة في صفة مجلس النبّي و

 قال أبو ُعبيد : معناه : ال يُتَحدَّث بتلك الفَلَتات.

 .نَثَْوت أَْنثُو نَثْواً  يُقال منه :

 .النَّثَا واالسم منه :

 .فتُْنثَى يكن لمجلسه فَلَتات وقال أحمد بن َجبَلة ، فيما أخبر عنه ابن َهاَجك : معناه : أنّه لم

اّلت.  قال : والفَلَتات : السَّقطات والزَّ

دك ِلتُثْني على إنسان بَحَسن أو قَبيح. وقال ابن الُمظفّر : الثَّناء ، ممدود :)  تَعمُّ

 وقد طار ثَناء فالٍن ، أي َذهب في الناس.

كر في الَمخلوقين والِفعل : أَثْنى فالن على هللا تعالى ، ثم على المخلوق ، يُثْ  نى إثْناًء ، أو ثَناء ، يُستعمل في القَبِيح من الذِّ

 وضّده.

 وَروى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي أنه قال : أَثْنى ، إذا قال خيراً أو َشّراً.

 .(2) (؛ إذا اْغتاب (1) أَْنثىوقال : 

 .إْنثَاءً  الرجل ، إذا أَنِف من الشيء ، أَْنثىوقال : 

 : يكون للَخير والّشر. النَّثَا األَنبارّي : سمعُت أبا العبّاس يقول :قال ابن 

 عليه ذُنُوبَه. ويُكتب باأللف ؛ وأَنشد : يَْنثو يُقال : هو

يريريريريريريريريريريريٌل نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرياه  ٌل  ريريريريريريريريريريريِ ٌل كريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ور    لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ذٌَّب مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي  مريريريريريريريريريريريريريريريريري   أَْرحيريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
 !نثاه وما أَْحَسن !في النَّاس نثاه قال شِمر : يُقال : ما أَقبح

 وقال ذلك ابن األعرابّي.

 األخبار ، أي يُشيعونها يَتناثَْون ويُقال : هم

__________________ 
 .«ثلا« »اللسان»، وامل به من « أن ى»( يف امل بوع : 1)
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 .«ثلا» ادأب « اللسان»( ما بني ال وسني أورده يف 2)
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 وَيْذكروَنا.
 : الوقيعة في الناس. النُّثّوةو

 أيّامهم الماضية ، أي يذكرونها. يَتَناثون ويُقال : القوم

 القوُم قَبائحهم : تَذاكُروها ؛ وقال الفرزدق : تناثىو

يريريريريريريمريريريريريريريةٌ  ى مريريريريريري  ريريريريريريِ لريريريريريريَ يريريريريريريريْ ى ولريريريريريريَ لريريريريريريَ يريريريريريريريْ   ريريريريريريريا قريريريريريريري  أرى لريريريريريريَ

  
ر ْه   رائريريريريريريريريريِ ى جريريريريريريريريريَ اثريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريع  ال تريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريه يف  ريريريريريريريريريَِ

  
 : الُمْغتَاب. الناثي وقال ابن األعرابّي :

 .يَْنثو ، نثَا وقد :

 [.117 النساء :] (ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ ِإَّناثً )قال هللا جّل وعّز : : وثن ـ  اثن

 قال الفَراء : يَقول العرُب : الالت والعزى وأشباهها من اآللهة ، مؤنّثة.

ً  إن يدعون من دونه إال)قرأ ابن عبّاس : وقال :   [.117النساء : ] (أُثُنا

 [.11المرسالت : ] ((11َوِإَذا الرُُّسُل ُأقِ َتْت ))، فضم الواو وهمزها ، كما قال : « الَوثن»و جمع قال الفراء : ه

 [.117النساء : ] (إن يدعون من دونه إال أُنُثاً )وقُرئت : 

 ثِمار. قال الفراء : وهو جمع : إناث ، مثل :

ُكّل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس ونحوها ، عند العرب :  األوثان وقال َشمر فيما قرأت بخّطه : أصل

 وكانت العرب تَْنصبها وتَْعبدها.

ِليب ، وهو كالتمثال ، تعظمه وتعبده ، ولذلك سّماه األعشى ً  وكانت النصارى تَنصب الصَّ  ، فقال : َوثَنا

وابريريريريريريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريريريريريرياأب أبَبريريريريريريريريريريريريريريريْ وف الريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ن   ه الريريريريريريريَوثريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ارى بريريريريريريريبريريريريريريريريَ ْوِف الريريريريريريريلَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريري ريريريريريريريَ

  
ليب.« : الوثن»راد ب أ  الصَّ

 عنك. الَوثن وفي ُعنقي َصِليب من َذهب ، فقال لي : أَْلِق هذا وسلمعليههللاصلىقال َعِدّي بن حاتم : قدمُت على النبّي وقال : 

ليب ، كما َسّماه األعشى ً  أراد به الصَّ  .َوثَنا

 يُقال : ِعيٌص من ِسْدر ، وأُثْنةٌ من َطْلح ، وَسِليل من َسُمر.وأخبرني اإليادّي ، عن َشِمر ، عن ابن األعرابّي أنه قال : 

 .أَثِين ويقال للشيء األصيل :

اكد في مكانه ؛ قال ُرؤبة : الَواثِن وقال اللّيث :  والواتن ، لغتاِن ، وهو الشيُء الُمقيم الرَّ

   على أِ اّلء الصَّفاء الو تَِّن 
 ومعناهما : الدَّوم على العَْهد. قال اللَّْيُث : يُروى بالثاء والتاء ،

 ووتن ، بمعنى واحد. َوثن وقد

 قلت : المعروف : َوتَن يَتِن ُوتوناً ، بالتاء.

 قال ابن األعرابي واللِّحياني : والَوتين ، منه مأخوذ.
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 : الُمالزمة. الُمواتنةو

 ؟البهذا المعنى لغير اللَّيث ، وال أدري أَحِفظه عن العرب أم « وثن»ولم أسمع 

 مالزمة الغَِريم ، هاتان بالتاء. وَروى أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي أنه قال : الَوتنة ، بالتاء : الُمخالفة. والَوتْنة :

 ، بالثاء : الَكْفرة. الَوثْنةوقال : 

 ، بالثاء : المرأة الذَّليلة. الَموثونةوقال : 

 إن لم تكن َحْسناء.، بالثاء ، إذا كانت أديبة ، و موثونة قال : وامرأة

، بالثاء ،  ُوثِنتوَمْمطورة ؛ وقد ُضِبطت  وأَخبرني الُمنذرّي ، عن أبي العباس ، عن ابن األعرابي ، قال : أرض َمْضبُوطة :

 ونُصرت ، أي ُمِطرت.

 : خالف الذَّكر من ُكّل شيء. األُْنثى قال اللّيث :: أنث 

 : الُخْصيتَان. األُْنثيانو

 .األْنثى : َذَكٌر في َخْلق الُمَؤنّثو

ْعر : األُْنثى : جماعة اإلناثو  .أَنَاثَى ؛ ويجيء في الّشِ

 فالنَّعت بالهاء ، مثل المرأة. تُؤنّثه وإذا قلت للشيء

 .مؤنّثو مؤنّثة ، فالنعت مثل الرجل بغير هاء ، كقولك : يُؤنث فإذا قلت

ً  في أَمرك أَنَّثت وقال غيره : يقال للرجل :  ، أي ِلْنت له ولم تتشّدد. تَأنيثا

 في أَْمره وتََخنَّث. تأنّث وبعضهم يقول :

 : وهو الذي ليس بقّطاع. أنِيث وسيف

 وقال َصخر الغّي :

ل عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريري ي  خريريريريريريريريريريريربه أبن الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريث    راٌُّ ال أفريريريريريريريريريريريريريريريريريلُّ وال أَنريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ية.  أي ال أُعطيه إاّل الّسيف القاطع وال أُعطيه الّدِ

 يقول الناس : إنّها من َعمل الِجّن. : أَنيث (1)أبو ُعبيد ، عن األَْصمعي : المذكَّر من السُّيوف َشفرته حديد َذكر وَمتْنه 

 [.117النساء : ] (ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ ِإَّناثً )وقال اللّحياني : 

 جر.قيل في التَّْفسير : أراد َمواتاً مثل الَحجر والَخشب والشَّ 

ً » «األوثان»وقال الفراء : وإنما سّموا   ، لقولهم : الالتي والعُّزى وَمناة. «إِناثا

 وأَشباهها.

 بني فالن. أُنثى قال الحسن : كانوا يقولون للّصنم :و

 ، إذا ُمدحت بأنها كاملة من النِّساء ؛ كما يقال : رجل َذَكر ، إذا ُوصف بالَكمال. أُنثى ويقال : هذه امرأة

 ، إذا أسرع نباتُه وكثُر ؛ قال أنيث ومكان

__________________ 
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 .«متلاه»: (أنث)« اللسان»( يف 1)
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 امر  ال يس :
ة   يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ث  أَنريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريث  يف رَِ .  َدمريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريهريريريريريريريا  ريريريريريريرياء َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريض   وافريريريريريريريِ يريريريريريريريل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  حيريريريريريريري 

  
 : األذُنان ؛ وقال ذو الرّمة : األُنثيان وقال األصمعي :

ود ه و  تريريريريريريريريري  ّ  عريريريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّي نريريريريريريريريريَ ا  ذا الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
ْردِ   لريريريريريريرياه فريريريريريوق األ نريريريريري ريريريريرييريريريريريني عريريريريريلريريريريريى الريريريريريكريريريريريَ َربريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، من أحياء العرب : بَِجيلة وقُضاعة. األُْنثيَانو

 وقال الُكميت :

اَدات  فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريأل نريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريني هتريريريريريريريريريريَ

  
ْرب   راَق الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريرياَ     الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أَذايتَ  بريريريريريريريريريريْ

  
 ِمن الطيب وال يََرْون بذُكورته بَأْساً. المَؤنّث يكرهونُروي عن إبراهيم ، أنه قال : كانوا و

 : ِطيَب النِّساء. بالمؤنّث قال َشمر : أراد

يب فما ال لوَن له ، مثل : ن الثِّيَاَب ؛ وأّما ذُكورة الّطِ عفران وما يُلَّوِ الغالية والكافور والِمسك والعود والعَنبر ،  مثل الَخلوق والزَّ

 تي ال تؤثِّر.ونحوها من األدهان ال

 : سهلة خليقة بالنبات ليست بغَِليظة. ِمئْناث وقال ابن ُشميل : أرض

 ، أي سهلة. أَنيثة شمر ، عن ابن األعرابي : أرض

 : الذي يُْنبت النَّبت. األَنيث وقال أبو عمرو :

 من الّرجال : المخنَّث ، شبه المرأة. األنيث قال :

 : األَنيث وقال الكميت في الرجل

اَدأب  و  تريريريريريريريَ لِّ قريريريريَ وك كريريريريريريري  ه عريريريلريريريهريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ذَّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ز    مريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريَ  

 بريريريريريريريريريفريريريريريريريريريارَس خَيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه األنريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  املريريريريريريريريري

  
كيت : يقال : هذا طائر   .أُنثاتُهو؛ وال يقال :  أنثاهوقال ابن الّسِ

 ، اللّين السَّهل. األَنيث ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 ، ألنها أَْلين من الّرُجل. أنثى وُسميت المرأة :

 ، إذا لم يكن حديده جيداً ولم يقطع. أنيث قال : وسيف

 ، ِللينِها. أُنثى ، سميت األنثىوقال : 

 وأنشد أبو الَهْيثم :

رأب   ني مسريريريريريريري  هريريريريريريريا الريريريريريريريتريريريريريريريِّ اان  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريأن مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريرياء مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريت هريريريريريريريا  ى  لريريفريريِ ْ مريريَ  عريريلريريى مسريرييريريريريريريريث تريريريريريريريَ

  
بالحصان من النساء التي لم تَُمّس. والشيء الذي يُستخرج الدُّرة التي لم تُثقب ، ُشبّهت  يقول الّشماخ. قال : والحصان ، هاهنا :

 من الدُّرة من البحر من َصدفتها يُدعى : التّين. والَحصير : موضع الَحِصير الذي يجلس عليه. َشبّه الجارية بالدُّرة.

 : االحتيال والَخِديعة. التَّثاؤن: ثأن 

ْيد تثاَءن يُقال : ً  للصَّ  عن يَمينه َمّرة وعن ِشماله َمّرة. ، إذا خادعه وجاءه تَثاُؤنا



5291 

 

 ألَصرفه عن َرأْيه ، أي خادعتُه واحتلت له ؛ وأَنشد : تثاَءْنتُ  ويُقال :

ّل جريريريريريريريريانريريريريريريريِ    ر مريريريريريريريرين كريريريريريريريري   تريريريريريريريريَ ريريريريريريريرياءن ِ  يف اأَلمريريريريريريريريْ

  
ود    لريريريريريريريريريريري  ا أ ريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريَ رفريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريّ َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريِ

  

 [ابب الثاء والفاء]

 (وايء)ث ف 
 ثفا ، فثأ ، أثف ، يفث.

 : الَمرأةُ التي يَُموت لها األزواج كثيراً. الُمثَفّاة ُعبيد :أبو : ثفا أثف 

ُجل  .الُمثفَّى وكذلك الرَّ

 من النّساء : التي َدْفنت ثالثةَ أَْزواج. الُمثفَّاة أبو العبّاس : عن ابن األعرابّي ، قال :

 الِقْدر. بأَثافيّ  تهما ؛ ُشبِّهتمن النِّساء : التي ِلَزْوِجها امرأتان سواها ، وهي ثالث الُمثفَّاة وقال غيره :

ُجل صاِحبَه بالُمْعضالت : َرماه بثالثة  .األثَافِي أبو ُعبيد ، عن األصمعي : من أمثالهم في َرمي الرَّ

 بة :: الِقْطعة من الَجبل يُجعل إلى جنبها اثنتان فتكون القطعة ُمتَّصلة بالجبل ؛ وقال ُخفاف بن نُدْ  األثافي قال أبو ُعبيدة : وثالثة

عريريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريريري ِّ و  لريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريري أب   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ّن قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر  كريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرية األاثيف     ذا مَسضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، حتى إذا رماه بالثالثة لم  أُثِْفية بعد أثِْفية معناه : أنه َرماه بالّشر ُكلّه ، فجعله« األثافي َرماه بثالثة»وقال أبو َسعيد : في قولهم : 

 يَتْرك منها غاية ؛ والدليل على ذلك قوُل َعْلقمة :

ر مريريريريريريريريريوا زُّوا و ن كريريريريريريريريريَ ْوُ  و ن عريريريريريريريريريَ ّل قريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريل كريريريريريريريريري 

  
وُ    ْرجريريريريريريريريريري  ّر مريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريم أباثيف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رِيريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريَ

  
 أال تراه قد َجمعها له.

 ، عند العرب : َحَجر مثل رأس اإلنسان. األثْفيةوقلت : 

 ، بالتشديد ، ويجوز التخفيف. أثافيّ  وجمعها :

 وتُنصب القُدور عليها.

ى :وما كان من حديد ذي قوائم  ى : الِمْنَصب ، وال يُسمَّ  .أُثفية ثالث فإنه يُسمَّ

 .األَثافيّ  ، إذا َوَضْعتها على ثَفَّيتهاوالِقدر  أَثْفيت ويقال :

 .«دحْيت»أدحية ، لَمبِيض النَّعام ، من  ، كما يقال :« ثَفيت»، أفعولة ، من  األُثفيةو

 .«تأثَّف»، فُعلوية ، من  األثفية وقال اللَّْيُث : يقال :

 ؛ وقال النابغة : ُمَؤثَّفة الِقْدر ، فهي أَثَّفت قال : وَمن جعلها كذلك ، قال :

اء لريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريَ ِذفريريريريريريريريريريَ ِّ بريريريريريريريريريرير كريريريريريريريريريرين  ال كريريريريريريريريريريِ  ال تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
فريريريريريريريريريريريريريك اأَلعريريريريريريريريريريريريريْ اء  لريريريريريريريريريريريريريّرِفريريريريريريريريريريريريريَ ِ و    لريريريريريريريريريريريريريو أتَثريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 األَعداُء ، أي ترافدوا حولك ُمتضافرين علّي وأنت النار بينهم. تأثفك وقوله : ولو
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 .«أثفيت» ، من : ُمثْفاة النَّحويون : قِْدرُ وقال 

 وقال ُحطام الُمجاشعّي :

نْي  لريريريريريريريريريريريريَّ َق مريريريريريريريريريريريرين  ي  هبريريريريريريريريريريريريا حيريريريريريريريريريريريري َ بريريريريريريريريريريريريْ  مل يريريريريريريريريريريريريريَ

  
نْي   فريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ اد  كريريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريريَت  ريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريرياُ وَرمريريريريريريريريريريريريريَ

  

 َصالِيا   ككما يري َؤثريَفنْي  و   

، « يُؤفعل»يُْفعل ، علمت أنه كان في األَصل ، ألنك إذا قلت : أَفعل  يؤثفين فلما اضطره بناء الشعر رّده إلى األَصل ، فقال :

وكذلك من : يرى ، وترى ، ونرأى  .«أرأى»، وكان في األَصل « أرى»من « رأيت»فحذفت الهمزة لثقلها ، كما حذفوا ألف 

لطرح أولى بجواز ا« يؤفعل»، إذ األَصل فيها : يرأى ، وترأى ، ونرأى ، فإذا جاز طرح همزتها ، وهي أصلية ، كانت همزة 

 ؛ ألنها ليست من بناء الكلمة في األَصل ؛ ومثله قوله :

   ك رَا  غ الُ  من كساء  م َؤْرَنِ  
 ووجه الكالم : ُمرنب ، فرّده إلى األَصل ، وقالوا : رجل ُمَؤنمل ، إذا كان َغِليظ األَنامل.

في ضمة الياء بيانا وفَضالً بين غابر فِْعل استثقاال للهمزة ، ألنها كالتقيؤ ؛ ألن « يؤفعل»وإنما أجمعوا على حذف همزة 

مضمومة ، فأَِمنوا اللَّبس. واستحسنوا ترك الهمز « أفعل»مفتوحة. وهي من غابر « فَعَل»فالياء من غابر « أفعل»و ، « فَعَل»

 إال في ضرورة ِشعر أو كالم نادر.

 قلت : وأما قول النابغة :

 لو أتَثَّفك اأَلع اء  لّرِف  و   
ُجلَ  أثَْفت في شيء ، وإنما هو من قولك :« األثفية»دي ليس من فإنه عن ً  الرَّ  ، إذا تَبِْعتَه. آثِفُه أَثَفا

 : التابع. اآلثِفو

 .«باب النوادر»حكى ذلك أبو ُعبيد ، عن الكسائي ، في 

َّفنا وقال أبو زيد : ً  المكان تأَث َّفا  ، أِلْفناه فلم نَْبرحه. تأَث

 األَعداء ، أي اتبعوك وألحوا عليك ولم يَزالوا بك يُْغرونك. تأَثفك ومعنى قوله : ولو

ً  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : خامر الّرُجل بالمكان ، إذا لم يَْبرحه ، وكذلك :  .تأثّفه تأثُّفا

فا »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و ين من الّشِ  .«الثُّفاءوماذا في األَمرَّ

 ، هو الُحْرف. الثُّفَّاء د : يقال : إنقال أبو ُعبي

 : الخردل ، بلغة أهل الغَور. الثُّفاء وقال اللَّْيُث :

 .ثُفَّاءة الواحد :

باغ.  قال : ويقال : هو الَخْردل الُمعالج بالّصِ
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 والمدة فيه َهمزة أصليّة.

 ، أي كنت معه على أَثره. ثَفَوتُه أبو ُعبَيد ، عن الفَّراء :

 ، وهو الذي يُْغلَى حتى يَْرتفع له ُزْبد ويَتَقطَّع من التغيُّر. الفاثئ حاتم : من اللبنأبو : فثأ 

ً  وقد  .فَثأَ يَْفثَأ فَثْئا

ً  الماء فَثَأْت أبو زيد : نته. فَثْئا نته ، وكذلك كّل ما َسخَّ  ، إذا ما َسخَّ

ً  فثأت ويقال : ً  عنِّي فالنا  ، إذا َكَسْرته عنك بقَْول وَغيره. فَثْئا

ً  الِقْدر فثأت قلت : ويقال :  ، وذلك إذا َكسرت َغلَيانها بماء بارد أَْو قَْدحٍ بالِمْقدحة ؛ وقال الُكَميت : فَثْئا

ِ  ريريريريريريريريهريريريريريريريريا ْ رهريريريريريريريريم فريريريريريريريريلريريريريريريريري  ور عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا قريريريريريريريريِ فريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
اَل و   هريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريري  ا  ذا محريريريريريريريريريَْ لريريريريريريريريريَّ ؤهريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريَ

  
 .السالمعليه، : هو اسم أحد بني نُوح  يافِث: يفث 

 وقيل : ِمن نَسله التُّرك ، ويأجوج ، ومأجوج ، وهم إْخوة بني سام وحام ، فيما َزعم النسَّابون.

 [ابب الثاء والباء]

 (وايء)ث ب 
 ، باث ، بثا ، وثب ، أبث. (ثبى)ثاب ، 

 [.125البقرة : ] (ِللنَّاِس َوَأْمناً َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثابًَة ):  عزوجلقال هللا : ثيب ـ  ثوب

 إليه. يَثُوبون : مثابة قال أبو إسحاق :

 ، واحد. الَمثَابو الَمثابةوقال : 

 ونحو ذلك قال الفّراء. وأنشد الشافعي بيت أبي طالب :

هريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريائريريريريريريريريريل كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريا   ألَفريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ

  
ل    ال   الريريريريريريريريريذَّوامريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريَ  ُّ  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ

  
 ، ولكن حركة الواو نُقلت إلى الثاء وتَبعت الواُو الحركةَ فانقلبت ألفاً. َمثْوبة « :مثابة»قال أبو إسحاق : واألَصل في 

كها وانفتاح ما قبلها ، ال  .ثََوب «ثاب»وأصل  .«ثاب»باب « مثابة»قال : وهذا إعالل بإتباع ، تبع  ولكن الواو قُلبت ألفاً لتحّرِ

 اختالف بين النحويين في ذلك.

 .«َمثابةٌ  البيتُ »قال ثعلب : 

 ، ولم يُقرأ بها.« َمثُوبة»وقال بعضهم : 

 وَغيِّب ، إذا استُقي منها عاد مكانَه ماٌء آخر. ثَيِّب وبئر ذات

 .«ثَيوب»كان في األَصل « ثَيِّب»و 

 وال يكون الثَُّؤب أَول شيء حتى يعود مرةً بعد أُخرى.قال : 

 : مقام الساقي فوق ُعروش البئر. المثاب وقال أبو ُعبيد :

 وقال القُطامّي يَصف البِئر :
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ةو  روش بريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا   الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريِ

  
ائم   عريريريريريريريَ لَّ من  ريريريريريريريه الع روش الريريريريريريري َّ تريريريريريريري    ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريْ
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 البَحر. ثائب مثلوسمعت العَرب تقول : الَكأل بموضع كذا وكذا 

 يَْعنون أنه َغّض َرْطب كأنه ماء البحر إذا فاض بعد ما َجَذر.

 ؛ أي عاد ورجع إلى موضعه الذي كان أَفضى إليه. ثابو

تها. ثاب ويُقال :  ماُء البئر ، إذا عادت ُجمَّ

 !ثابتَها وما أَْسَرع

 َشْيئاً. َمثَابَاتِهم لنَّاس إلىُروي عن ُعمر أنه قال : ال أَْعِرفَّن أَحداً اْنتَقص من ُسبُل او

 .َمثَابَة ، أي إلى َمنازلهم ؛ الواحدة : َمثاباتهم قال َشِمٌر : قال ابُن َشميل : إلى

 : الَمْرِجع. الَمثابةوقال : 

 : المْجتَمع. الَمثابةو

 بَعض ِمن أَْعاله إلى أَْسفَله.بعُضها على  يَثُوب َطّي الِحَجارة : الَمثَابُ  وقال َشِمٌر : قال ابن األَْعرابّي :

 منه الماُء. يَثُوب : الموضُع الذي الَمثاب وقال أبو نصر :

 .ثائِبٌ  ومنه : بئٌر ما لها

جت وفارقت َزْوَجها بأي وجه كان بعد أن َمسَّها. الثَّيِّبُ  وقال اللَّْيُث :  ِمن النِّساء : التي قد تََزوَّ

ُجُل ، إال أن يقال  ، وولد البِكَرين. الثَّيِّبَْين : َولد وال يُوصف به الرَّ

بان الثّيِّبان»جاء في الَخْبر : و  .«يُْرَجمان ، والبِْكران يُجلَدان ويُغَرَّ

ً  ويقال : ثُبِّبَت المرأة تَثْبِيباً ، إذا صارت  .ثَيِّبا

 [.5التحريم : ] (َوَأْبكاراً ثَ يِ باٍت )؛ قال هللا تعالى :  الثَّيِّبات من النِّساء :« الثَّيِّب»وجمع 

ً  الدَّاِعي ثَّوب ويقال : ة بعد أُخرى. تَثْويبا  ، إذا َدعا َمرَّ

ُن ، إذا نادى باألَذان الناس إلى الصالة ثم نادى بعد التّأْذين ، فقال : الصالة َرحمكم هللا ، الصالة ؛ يدعو  تَثْويب ومنه : الُمؤذِّ

 إليها َعْوداً بعد بَْدء.

ن بعد قوله :  التّثْويبو  الصَّالة خيٌر من النّوم.« : حي على الصالة َحّي على الفاَلح»في أَذان الفجر : أن يقول المؤذِّ

تين كما ب يقولها َمرَّ  الصالة رحمكم هللا ، الصالةَ. بين األَذان : يُثَّوِ

 الّدعاء مرة بعد أُخرى. تَثْويب وأصل هذا ُكله من :

 ٌر عن ابن األَْعرابّي.ونحَو ذلك َروى َشمِ 

 الصالةُ بعد الفَريضة. : التَّثْويب وُحكي عن يُونس وغيره : قالوا :

ْبت يقال : عت بعد الَمْكتُوبة. تَثَوَّ  ، أي تََطوَّ

 إال بعد الَمْكتُوبة ، وهو العَْود للّصالة بعد الّصالة. التّثْويب وال يكون

ين ال في َحديث أُّم َسلَمة أنّها قالت لعائشة حينو  بالنِّساء إن ماَل. يُثَابُ  أَرادت الُخروج إلى البَْصرة : إّن َعمود الّدِ
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 أي ال يُعاد إلى استوائه.

 ماالً ، أي استرجع ماالً ؛ قال الكَميت : فاْستَثاب ويُقال ذهب ماُل فالن

تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريالريريريريريريريريريه    ّن الريريريريريريريريريعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتأب َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  ر أمريريريريريريريريريريريريواهلريريريريريريريريريريريريَ َوفريريريريريريريريريريريريِّ ت وهريريريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريري 

  
 فالن إلى هللا ، وتاب ، بالثاء والتاء ، أي عاد وَرجع إلى طاعته. ثاب ويقال :

 ، بمعناه. أثاب وكذلك :

ابُ وَ  اٌب أَوَّ ابٌ  َرُجٌل تَوَّ  ُمنِيب ، بمعنًى واحد. ثَوَّ

ابٌ  وقال أبو زيد : َرُجلٌ   .الثِّيَابِ  : للذي يَبِيع ثَوَّ

تُه. إلى العَِليل ِجْسُمه ، إذا َحُسنت حالُه بعد ثاب ويقال : له وَرَجعت إليه ِصحَّ  تََحوُّ

ْر ))وقول هللا َجلَّ وَعزَّ :   [.4المدثر : ] ((4َوثِياَبَك َفَطهِ 

 على َمْعِصيٍة وال على فُجوِر ُكْفر ؛ واحتجَّ بقول الشاعر : ثِيَابَك قال اْبُن عبَّاس : يقول : ال تَْلبس

ْوَب غريريريريريريريريريريريريرياِدر مريريريريريريريريريريريريري  هللا ال ثريريريريريريريريريريريريريريَ   ين حبريريريريريريريريريريريريريِ

  
ه  وال مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريَ   ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ع  لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَّ ة  أَتريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ  ْزيريريريريريريريريريَ

  
 : اللِّباس. الثِّياب وقال أبو العباس :

 ويُقال : القَْلب.

ْر ))وقال الفراء : في قوله :   .الثِّيَاب ، فإّن الغاِدر َدنِسُ  ثِيابَك أي ال تكن غادراً فتَُدنِّس ((4َوثِياَبَك َفَطهِ 

ْر ))قال : ويُقال في قوله :   يقول : َعملَك فأَْصلح. ((4َوثِياَبَك َفَطهِ 

ْر ))وقال بعضهم :  ر ، فإن تَْقِصيرها ُطْهٌر. ((4َوثِياَبَك َفَطهِ   أي قَّصِ

ر : والعرب تَكني  عن النّفس ؛ وقال : بالثِّياب وقيل : نَْفَسك فََطّهِ

   فس لِّي ثِيايب من ثِيابك تريْلَسل 
 والَمْذهب خبيث الِعْرض.، إذا كان َخبيث الِفْعل  الثِّياب وفالٌن َدنِس

 وقال اْمرؤ القَْيس :

ة يريريريريريريريريَّ اَرى نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ هريريريريريريريريَ ْوف طريريريريريريريريَ اب  بريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ  ثريريريريريريريريِ

  
رَّان  و   َسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريريريريرير غريريريريريريريري 

يريريريريريريريريض  امل هريريريريريريريريهريريريريريريريريم بريريريريريريريريِ  َأْوجريريريريريريريري 

  
اخ :  وقال الشَّمَّ

َرى  َواب   ريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريرياف  وال تريريريريريريريريريريريَ ا أبثريريريريريريريريريريريْ ْوهريريريريريريريريريريَ  َرمريريريريريريريريريريَ

  
را  فريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريَ  

َُ املريريريريريريريري عريريريريريريريريا هريريريريريريريريا   الَّ الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الّرَكاب بأَْبدانهم.َرَموها ، يعني : 

 ومثله قوُل الّراعي :
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المسريريريريريريريريريه  َ ٌ بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ َُ  لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مسريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا

  
ىَت و   ا فريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريْ   أ ريريريريريريريريريريريريريريريريّ ْو   مسريريريريريريريريريريريريريريريريَ  هلل ثريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  يُريد : ما اشتمل عليه  َحْبتر من بَدنه. ثوبا

 : الَجزاء. الثَّوابو

ً  هللا أثابه قد ً و،  ثَوابا به تَثْويبا  ، ِمثله. ثَوَّ

 [.36المطففين : ] ((36َهْل ثُ وِ َب اْلُكفَّاُر ما كانُوا يَ ْفَعُلوَن ))وقال هللا تعالى : 

 ؛ وقال الَمثوبةو،  الثّواب واالسم :
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 [.103الب رأب : ] (َلَمُثوبَة  ِمْن ِعْنِد هللِا َخْْي  َلْو كانُوا يَ ْعَلُمونَ )هللا تعا  : 
 ، بفتح الواو. الَمثَْوبة وقال أبو زيد : قال التّميمّي : هي

 َحسنة ، فأَظهر الواو على األَصل. َمثْوبة هللا أثْوبه وقد

: ما ُجوزي به اإلنسان على فِعله من َخْير  الثوابو،  الَمثوبة وقيل : « :الَمثابة»ولكن « الَمثَوبة»وقال الكالبيّون : ال نَْعرف 

 أو َشّر.

 ، إذا َرجع. ثاب يثوب يقال :

 ما يرجع على المْحسن من إحسانه ، وعلى الُمسيء من إساءته. : هو الثوابو

 إليه. يثُوبونوأي معاذاً يَْصُدرون عنه  [125 البقرة :] (َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثابًَة ِللنَّاسِ )ومنه : 

 ً  ، أي يأتيه الناس للّرغبة ويَرجعون إليه مرة بعد أخرى. لَمثَابة وإن فالنا

ً »يت ، ُسمِّ  الثّيِّبِ و  ؛ ألنها تُوطأ َوْطئاً بعد َوْطء.« ثَيِّبا

 .ثُبينو ثُبىً وَ ،  ثُبات ، فهي الجماعة من الناس ، وتُجمع : الثُّبَة وأما

فلما ُضّمت الثاء حذفت « ثَُوبة»، أي عاد وَرجع ، وكان أصلها « ثاب»هي مأخوذة من  وقد اختلف أهل اللّغة ، فقال بعضهم :

 .ثَُوْيبة وتَصغيرها :الواو ؛ 

 إليه بَِقيَّة الماء. يَثُوب الَحوض ، وهو َوسطه الذي ثُبة ومن هذا أُخذ :

يعاً )وقال هللا تعالى :  فانفروا ُعَصباً ، إذا ُدعيتم إلى السَّرايا  قال الفراء : معناه : [.71النساء : ] (فَاْنِفُروا ثُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ

 عاً.أو دعيتم لتنفروا جمي

يعاً )أخبرني المنذري ، عن الحسين ، عن محمد بن سالم ، أنه سأل يونس عن قوله : و النساء : ] (فَاْنِفُروا ثُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ

 أي فرقة وفَِرق ؛ قال ُزهير : ، ثُباتو ثُبَة فقال : [71

راُ  و  ة  كريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريَ ى ثريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريري  َأغريريريريريريريريريريريري وا عريريريريريريريريريريريريَ

  
ِ يريريريريريريريريريريريريَن ملريريريريريريريريريريريريا   اَوى َواجريريريريريريريريريريريريِ اء  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ثُبَة : جماعاٌت في تَْفِرقة : وكلَّ فِرقة : الثباتُ وقلت : 

 .«ثاب»فهذا من 

 .ثُبَة أي اْنفروا في الّسرايا فَِرقاً ؛ الواحد : [71النساء : ] (فَاْنِفُروا ثُباتٍ )وقيل : 

 .ثُبةً ثبةً  الجيش ، إذا َجعَلته ثَبَّْيتُ  وقد

فالساقط هو الم الفعل في هذا القول ، وأما في القول األَول « ثُبَيَةٌ »: من األَسماء الناقصة ، وفي األَصل :  الثُّبَة وقال آخرون :

 فالسَّاقط َعْين الِفْعل.

 وَمن َجعل األَصل ثُبَيَة ، فهو من ثَبَّْيَت على الّرُجل ، إذا أَثْنَْيَت عليه في حياته ؛ وتأويلُه : َجمع محاسنه.



5299 

 

 الجماعة.« : بةالثُّ »وإنما 

 وقال لَبيد :

ه  ِرمي  وقريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريري  اِّ ثريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياء  مريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ

  
َرِب   ِة َوا ريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريَّ ِن الريريتريريَّحريريِ لريريى مس سريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأال انريريعريريْم عريريَ

  
يادة عليه. التَّثْبِيَة وقال َشِمٌر :  : إصالح الشيء والّزِ

 وقال الَجعدّي :

فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوَنريريريريريريريريريا وَن أَْرمسريريريريريريريريريامريريريريريريريريريا  ومريريريريريريريريريا َيريريريريريريريريريَْ بريريريريريريريريريُّ  يريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريذاهريريريريريريريريريريريِ   و   تريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريَ اَلَق و دِّ َذهريريريريريريريريريريريَّ  َأ ريريريريريريريريريريريْ

  
مون ، يجعلونها ثُبَّةً. يُثبُّونَ  قال :  : يُعّظِ

ه وِزْد عليه.  يقال : ثّبِ َمْعروفك ، أي أَتِمَّ

 : لُزومك طريق أبيَك ؛ وأنشد قول لَبِيد : التَّثْبية وقال ابن األَْعرابّي : في

س   ر قريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريْ اِّ يف الريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريالِد بريريريريريريريريريريريريذِكريريريريريريريريريريريريْ  أ ثريريريريريريريريريريريريَ

  
الد  َودُّ و   و  بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ  وا لريريريريريريريريريريريو َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رايةُ على الشيء. التّثْبيَةُ  وقال األَصمعيُّ :  : الّدِ

 وقال غيُره : أنا أَْعِرفه تَثْبِية ، أي أَْعرفه معرفة أُعجمها وال أَْستَْيقنها.

يَْت  الثُّبة وقال أبو َخْيَرة :  إليها. يثُوبُ  ألنَّ الماءَ « ثُبة»: ما اْجتَمع إليه الماُء في الواِدي أو في الغائط ؛ وإنَّما ُسّمِ

ً  الَحْوضُ  ثابَ  وقال أبو خْيَرة : ً و يَثُوُب ثَْوبا  ، إذا امتألَ ، أو كاد يمتلىء. ثُُؤبا

 .َمثابات ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي : يُقاُل ألَساِس البيت :

 ويقال لتراب األَساس : النَّثيل. قال :

 ، إذا اْنتبه ؛ وآَب ، إذا رَجع ؛ وتاَب ، إذا أَْقلََع. ثابَ وقال : 

 ، إذا َكفَْفَت َمَخايَِطه ؛ وَملَلتُه : ِخْطتُه الِخياَطة األُولى بغير َكّف. أَثَْبُت الثَّْوَب إثابةً  « :النََّواِدر»وفي 

ي»؛ مثل : الُمَطواء ، من  التَّثاُؤب من : ( 1)«الثُّؤباء»أبو ُعبيد ، عن األَصمعي :   .«التَّمّطِ

ي والفَتَْرة ؛ وأنشد في ِصفَِة ُمْهر : ، بالهمز ، التَّثَاُؤبُ  ، بالهمزة : اسٌم اْشتُقَّ منه : الثَُّؤباء وقال اللَّْيُث :  عنَد التََّمّطِ

   فاْفَ َّ َعْن قَارمِِسه تري َا  ب ه  
 : أَْن يَأكَل اإلنساُن شيئاً أو يَْشَرَب َشْيئاً تَْغشاه له فتَْرةٌ َكثْقلة النُّعَاس من غير َغْشيٍ عليه. التّثاُؤبو

 فالٌن. ثُئِبَ  يقال :

َّ  وقال أبو َزيٍد : ً تَثَأ با َُّب تَثَؤُّ  في كتاب الهمز.« الثَُّؤباء» ، من : َب يَتَثَأ

 َشَجرة. : أَثأَبَة ، واحَدتُها : األَثأَب أبو ُعبيد :

يها العَجُم :  وقال اللَّْيُث : هي شجرةٌ تَْنبُت في أَْوِدية البادية ، َشبيهةٌ بَشَجرة تَُسّمِ

__________________ 
 (. ب) ادأب « اللسان»( أورد هذا يف 1)



5300 

 

 اللَّْةك ن وأنة  :
 َغْرَق  و   يف َسَلم أو َأْ َب  

 : أَثَْواب ، وثِيَاب ، وثالثة أَثُْوب ، بغير همز. الثَّْوب وقال اللَّْيُث : وجمع

ُحمل الصَّرف « األَثُْوب»و  .«ساق»ى عل« أَْسُؤقٍ »؛ وكذلك « دار»على « أْدُؤر»وأّما : األَْسُؤق واألْدُؤر ، فمهموزان ؛ ألن 

 نفسها ، والواو تحتمل الصَّرف من غير اْنِهماز.« الثَّوب»فيها على الواو التي في 

لجاز على أن تَُرد تلك األَلف إلى أصلها ، وكان أصلها الواو ، كما قالوا في « أسؤق»و « أدؤر»قال : ولو ُطرح الَهمز من 

 ياء.« الناب»أَْنيُب ؛ همزوا ألن ؛ أصل األَلف في  اإلنسان :من « النّاب»جماعة 

 وتَْصغير : ناب : نُيَْيب ؛ ويُجمع : أَْنيَاباً.

يت : يقال : ّكِ  تَثَاَوْبت. ، وال يقال : تَثَاَءْبت ابن الّسِ

ً  قال اللَّْيُث : يُقال :: وثب  ً و،  َوثَب َوثْبا ً و،  َوثَبَانا ً و،  ُوثُوبا ً َوثِ و،  ِوثَابا  .يبا

 واحدة. َوثَب َوثْبَةو

 ، معناه : اْقعُد. ثِبْ  وفي لُغة حمير :

 : الِفَراش ، بلُغتهم. الِوثَابو

ً  ويُقاُل :  ، أي فََرْشت له فَِراشاً. َوثّْبتُه ِوثَابا

 ، بلغتهم : الَمِلك الذي اَل يَْغُزو. الُموثَبَانُ و

 له ِوَساَدةً ، أي أَْقعَده عليها وأَْلقاها له. فَوثَّب وسلمعليههللاصلىقَدم عاُمر بن الطُّفيل على النبّي و

 : األَْرض السَّْهلة ؛ ومنه قوُل الشاعر يَصف نَعامة : الِميثبو

مريريريريريريهريريريريريريريا ه  ريريريريريريَ ريريريريريريْ نْي مسريريريريريريني َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ رِيريريريريريريرأب  عريريريريريريَ  قريريريريريريَ

  
ْوُّ    ض  بريريريريريريريني قريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ رَا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييَّ قريريريريريريريريَ ِ  و  ريريريريريريريَ يريريريريريريري ريريريريريريريَ  مريريريريريريريِ

  
 : الَجْدَول. الِميَثبو: الجاِلُس ؛  الِميثَب عن ابن األَْعرابّي : ويُقال : ثَعلب ،

 : ما ارتفع من األَْرض. الِميثَب « :نوادر األَْعراب»وفي 

ً  التُّرابَ  باثَ  يقال :: بوث  قه. يَبُوثُه بَْوثا  ، إذا فَرَّ

قُوا.، إذا  باثِ  ثَعلب ، عن ابن األَْعرابّي : يقال : تركتُهم حاثِ   تَفَرَّ

 اْستخراج النَّبِيثة من البِئْر ؛ وأَْنشد للُهذلّي : : االْستِبَاثة أبو ُعبيد ، عن أبي الجّراح :

وا ولريريريريريريريريريري  اَرأَب أْن يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ ِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ قُّ بريريريريريريريريريريَ  َّريريريريريريريريريريََ

  
يريريريريريريريث    بريريريريريريريِ تريريريريريريريَ يِّ مريريريريريريرياذا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ر الريريريريريريريغريريريريريريريَ خريريريريريريريْ  ِلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، ونَبَث ، بمعنًى واحد. اْستَباثو،  أَباثو،  باث وقال غيُره :

ً  َمتَاَعه بَاث ن األَْعرابّي :وقال اب  ، إذا بَدََّد متَاَعه ومالَه. يَبُوثُه بَْوثا

 : الَكثِير الَحَشم. البَثِيّ وقال ابن األَْعرابّي : : بثا 
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 : الَكثِير الَمْدح للنَّاِس. البَثِيّ و

 : إذا َعِرق ، الباء قبل الثاء. بَثَا وروى أبو العبّاس ، عن َسلَمة ، عن الفراء ، قال :

تَاَرْين َعْين ماٍء تَْسِقي نخالً َرْيناً يُقال له : ي بهذا االسم ، ألنه قَِليل  بَثَاء قلت : ورأيت في ِديار بني َسْعد بالّسِ ، فتوّهمت أنه ُسّمِ

 َرْشح ، فكأنه َعَرق يَِسيل.

 ؛ وأَْنشد : اءةبَثَ  : أْرٌض َسهلة ؛ واحدتها : البَثَاء قال أبو بكر :

ه  لريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَّ اء  تريريريريريريريريريريريريريَ ث  بريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريِ

  
ل    هريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ ث  واَّريريريريريريريريريريريَْ يريريريريريريريريريريريث  بريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريريريْ  َدمريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : والَحيهل ، َجْمع : َحْيهلة ، وهو نَْبت.

 الماء الذي في ِديار بني َسْعد أُخذ من هذا ، وهو عيٌن تَْسقي نخالً َرْيناً في بلد َسهل طيٍِّب َغَذاةٍ. بَثَاء قلت : أُرى

 ، مثل : ِعَزة وِعًزى. بِثَة ، بكسر الباء : الّرماد ؛ واحدتها : البِثَى قال َشِمٌر :

رّماح :  وقال الّطِ

رَيريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا خريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ اَل أّن كريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريَ

  
ْوَل بريريريريريريريريِ ريريريريريريريري    َق مسريريريريريريريريَ فريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ى جريريريريريريريرياحنريريريريريريريريَِ

  
 أراد : حول َرَماد.« بثًى َحول» أراد بالُكْلف : األَثافي المسّودة ، وتَْخريجها ، اختالُف ألوانها. وقوله :

ْمدد.  وَروى َسلمة ، عن الفراء ، أنه قال : هو الرَّ

بح ، واألُّس : بقيّته « البِثَى»و  نَاء ، والّضِ نَى ، والّصِ  وأثَُره.يكتب بالياء. والّصِ

 : الفَْقر. األْبث أبو العبّاس : عن ابن األَْعرابّي :: أبث 

ً  وقد  .أبََث يأبَِث أَْبثا

 [ابب الثاء وامليم]

 (وايء)ث م 
 أثم ، ثمأ ، ميث ، وثم ، ثوم ، ثمة.

ً  فالنٌ  أَثِم قال اللَّْيُث : يقال :: أثم   .اإِلثم ، أي َوقَع في يأثَم إثْما

ج من، أي  تأثَّمو  وَكّف عنه. اإِلثم تَحرَّ

 (َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك يَ ْلَق َأاثماً )أَخبرني الُمْنِذرّي ، عن ابن فَهم ، عن محمد بن سالم ، أنه سأل يُونس عن قوله َجّل وَعّز : و

 فقال : عقوبة ؛ وأَنشد قول بِْشر : [68الفرقان : ]

و عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم و  ْ عريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريان مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريامريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريَ

  
   ُ جريريريريريريريريريريريريريرياُّ لريريريريريريريريريريريريريريه أاث

َ
ح ذي املريريريريريريريريريريريريريري  أبَبريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الُمجاَزاة. « :األَثامُ »قال أبو إسحاق : تأويل 

 ذلك ، أي َجزاء ذلك. أَثام لَِقي فالنٌ  قال : وقال أبو عمرو الشَّيباني : يُقاُل :

 .األَثام قال : فالخليل وسيبويه يَذهبان إلى أن معناه : يْلق َجزاء
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ً  هللا أَثَمه وقال الفَراء : ً و يَأْثِمه إثما  .اإلثم ، أي جازاه َجَزاء أثاما

 .إِثمه ، أي َمْجِزّي َجزاء َمأثوم والعبد

 وأنشد الفراء :

او  ْرهتريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريريل أَيْ ريريريريريريريريريريريريريِ  هللا يف أن ذَكريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ و   فريريريريْ َة الريريريريلريريريريريَّ لريريريريريريريَ يريريريريريْ حريريريريريريريايب هبريريريريريريريا لريريريريَ ه  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريْ لريريريريَّ  عريريريريَ

  
 بأن ذكرُت هذه المرأة في ِغنائي. اإلثم ءمعناه : هل يَْجزيني هللا جزا

 وقول الشاعر :

ى  يريريريريريريريريث أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْروأب مسريريريريريريريريَ َن عريريريريريريريري  زى هللا ابريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريَ

  
   ُ وق لريريريريريريريريريريريريريريه َأاَث وقريريريريريريريريريريريريريريا  والريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِحم.  أي ُعقوبةَ ُمجازاِة العُقُوق ، وهي قَطيعَة الرَّ

 .اإلثْم ُعقوبة في ُجملة التَّْفسير : األَثام وقال اللَّْيُث :

 : الفاِجر. األَثِيم : [44و 43الدخان : ] ((44( َطعاُم اْْلَثِيِم )43ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم ))وقال الفَراء في قول هللا تعالى : 

 .اآلثم في هذه اآلية بمعنى : األَثيم قلُت :

 : من أسماء الخمر ، واْحتَّج بقول الشاعر : اإلثم قال أبو بكر :

ه  اإلْ  مسريريريريريريريىّت  رِبريريريريريريريْ ي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ ّل عريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِل   ْذهريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريذاك اإلْ   تريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : وأَنشدنا َرُجٌل في َمجلس أبي العبّاس :

هريريريريريريريريريريريريارا   َواِع جريريريريريريريريريريريريِ رب اإلْ َ  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ارَاو   عريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريلريريريريريريريريا م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ ك بريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ  

رى املريريريريريريريري  تريريريريريريريريَ

  
 الُمتْك : األُتُْرّج ، أي نتعاوره بأَيدينا نَشّمه.

ْرِجَهالة.قال : والصُّواع :   الّطِ

 ويقال : هو الَمكُّوك الفارسّي الذي يَْلتقي َطَرفاه.

 ويقال : هو إناٌء كان يشرب فيه الملك.

 في أسماء الخمر بمعروف ، ولم يَصّح فيه بيٌت َصحيح.« اإلثم»قال أبو بكر : وليس 

ة قال أبو الَهيثم : تقول العرُب في التَّْشبيه. هو أَبُوه على َطرف: ثمة   ، إذا كان يُْشبِهه. الثُّمَّ

ة»وبعُضهم يقول   مفتوحةً.« الثَّمَّ

ةو،  الثُّمةوقال :   إذ نُزع فُجعل تحت األَساقِي. الثَُّمامُ  : الثَّمَّ

قاء ثمْمت يقال :  .الثّّمة ، إذا َجعَْلت تحته أَثّمه الّسِ

 رفة :: الضَّْرب ، وأنشد قوَل طَ  الَوثْم أبو ُعبَيد ، عن الفراء :: وثم 

ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريا ْت مريريريريريريريري  الَدَك غريريريريريريريريَ  َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريى بريريريريريريريريِ

  
م    ٌة تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريع وِد ريريريريريريريريريريريريَ ْوب  الريريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي تَُؤثِّر في األَرض.
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 ً يت : قال الُمَزنّي : َوَجْدت َكألً َكثِيفا ّكِ  .َوثِيمةً  وقال ابن الّسِ
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 : جماعة من الَحِشيش أو الطَّعَام. الَوثيمة قال :

 لها ، أي اجمع لها. ثِمْ  يقال :

 .َوثُم يَْوثُم َوثاَمةً  : الُمْكتَنِِز لَْحماً ؛ والِفْعل : الَوثِيم وقال اللَّْيُث :

ً  الفََرُس الِحجاَرة بحافره َوثَمَ  ويُقال :  ، إذا َكَسرها. يَثُِمها َوثْما

 في العَْدو : الُمضابرة ، كأنه يَْرمي ِبنَْفسه ؛ وأَنشد : الُمَواثمةوقال. 

 يف ال ََّهاس ِمْضرَبٌ م َواِ    و   
 الِحْنَطة. : الثُّوموَسلمة ، عن الفراء : الفُوم : ثوم 

 : َطْرُحك الَكْمأة في السَّْمن ونحو ذلك. الثَّمء قال اللَّْيُث :: ثمأ 

ً أَثَْمُؤها ثَ  الَكْمأة ثََمأت يقال :  .ْمئا

جل بالحجر والعَصا ، فأنا ثََمأت وقال أبو زيد : ً  َرأس الرَّ  ، إذا ما َشَدْخته. أَثْمؤه ثَْمئا

ً  الخبز ثَمأْت ويقال :  ، إذا ما ثََرْدته. ثَْمئا

 القوم ، إذا ما أَطعَْمتهم الدََّسم. ثمأت أبو ُعبَيد ، عن الكسائي :

ً ماَث يَميث  قال اللَّْيُث :: ماث  ً  ، إذا أذاب الملح في الماء حتى َميثا يَاثا  .اّماث اّمِ

 .ِميثٌ  : الّرملة اللّيّنة ؛ وجمعها : الَميثاءوقال : 

 ؛ األَرض اللّيّنة ِمن غير َرمل ؛ وكذلك الّدِمثة. الَميثاء وقال أبو ُعبيد :

 .َميَّثنهو،  ِمثْنه قِط ، فقدوقال غيُره : كل شيء َمَرْسته في الماء فَذاب فيه من َزعفران وتمر وَزبيب وأَ 

 الرُجل لنَفسه أَقِطاً ، إذا َمَرسه في الماء وشربه ؛ وقال ُرؤبة : أَماثو

ث   تريريريريريريريرييريريريريريريريريااث  مريريريريريريريريائريريريريريريريريِ يريريريريريريريريا امريريريريريريريريْ ه  ذا َأعريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ  فريريريريريريريري ريريريريريريريري 

  
ائريريريريريريريريريريريث  و   بريريريريريريريريريريريان والريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريه األَلريريريريريريريريريريريْ

  
 ً  ماءه فَيَتبلّغ به لقلّة الشيء وَعَوز المأكول.ويشرب  يَْمتاثه يقول : لو أَعياه الَمريس من التَّمر واألَقط فلم يَِجد َشْيئا

كيت :  ، لغة ، إذا دافَه. يَِميثهو،  يَُموثه الشيءَ  ماث وقال ابن الّسِ

 .الُمْستميث َعمرو ، عن أبيه : يقال ِلقْرقىء البَيض :
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 ابب اللفيف من حرف الثاء
 ثأى ، وثأ ، أثأ ، أثث ، ثأثأ ، ثوى.

 الَخرَز ، إذا َخَرْمتَه. أَثأَْيت أبو ُعبيد :: ثأى 

 َخَرْمتُه. : إثْئَاءً  الَخرز أَثأَيتُ  وقال أبو زيد :

 َشديداً. يثأًى ثأَى الَخرز ثِئَىَ  وقد

 ، إذا َجَرْحت فيهم. إثْئَاءً  في القوم أَثأَْيتوقال : 

 .الثأَى وهو

 بَْينهم. الثأَى وقال اللَّْيُث : إذا َوْقع بين القوِم ِجَراحات قِيل : قد َعُظم

 حتى تَصير الهمزة بعد األَلف ، كقوله :« الثأَى»قال : ويَجوز للشاعر أن يَْقلب َمّد 

    ذا ما كاَن اثَء يف َمَع ّ  
 قال : ومثلُه : رأه َوراءه ، بوزن : رعاه وراعه ؛ ونأى وناء ؛ ومثلُه :

   نِعم أ  و اهلَْيجاء يف اليريْوُِ الَيِمي 
 اليَوِم ، فَقَلَب.أراد أن يقول : 

 : بقيةُ قليٍل من كثير. الثأَوةوقال : 

 : الَمْهزولة من الغَنم. الثَّأْوةوقال : 

 : األَمُر العَظيم يَقَع بين القوم. الثأَى ابن األَنباري :

 الَخرز ؛ وأَنشد : أَثأَْيت قال : وأصله من :

َواِطن و رَْأب ال َأى و   
َ
 الصَّرْب عل  امل

 : أن يَجمع بين ُرؤوس ثالث َشجرات ، أو شجرتين ، ثم يُْلقي عليها ثوب فيُْستَظّل به. الثّأية ابن األَْعرابّي :ثَعلب ، عن 

 ، غير مهموز : َمأْوى الغنم. الثاية وقال أبو زيد :

 ، مثلها. الثَِّويَّةوحكاه أبو ُعبيد عنه ؛ قال : 

 للراعي إذا َرَجع إلى الغَنم.أيضاً : حجارة ترفع فتكون َعلماً  الثَّايةوقاَل : 

 ، أي َجماعة.« أفعولة»من الناس ، بوزن  أُثْئِيّة وقال اللّحياني : رأيُت بها

 ، وهي الشاة الَمهزولة. الثّأوة وأنشد غيره في

ه  اهريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا يف َ َْوأب  مريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْذرِمريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريري 

  
ل    اَلئريريريريريريريِ يريريريريريريرياه الريريريري ريريريريَ ْه تريريريريلريريريريريريريك الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ وركريريريريريريريَ  فريريريريال بريريريري 

  
أي َحلف بها مجازفاً غير ُمْستَثْبت فيها. والغَُذاِرم : « تُغذرمها»لليمين التي كان أقسم بها ، ومعنى « تُغذرمها»الهاء في قوله 

 ما أََخْذت من المال ِجَزافاً.

ً  يََدا الّرُجل َوثَأْتُ  قال أبو زيد :: وثأ   .َوثْئا

 .َمْوثُوَءةٌ  يَدٌ وهي 
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 : ِشْبه الفَْسخ في الَمْفِصل ، الَوْثء قلت :
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 ويكون يف الّلحم كالَكْسر يف الَعيْتم.
 يََده. ثَأْ  وأخبرني الُمنذِرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي : من ُدعائهم : اللهم

 : َكْسر اللَّحم ال َكْسر العَْظم. الَوْثءوقال : 

 .َوثأَةٌ و َوْثءٌ  صاب العَْظم َوْصٌم ال يَبلُغ الَكْسر ، قيل : أَصابهوقال اللَّْيُث : إذا أَ 

كيت :: أثا   ، إذا َوَشْيت به إلى السُّلطان. إثايةً و إثَاوةً  ، أَثَيتُ وبفاُلٍن ،  أَثْوت الحّرانيُّ ، عن ابن الّسِ

 َرَمْيتُه ، وهو حرف َغِريب.بَسْهٍم ، أي  أثَيته َشِمٌر ، عن أبي َعْدنان ، عن أبي زيد ، يقال :

 [.74مريم : ] (َأْحَسُن َأاثاثً َورِْءَّيً ):  عزوجلقال هللا : أثث 

 .أَثاثة : المتَاع. وكذلك قال أبو َزيد. قال : واحدتها : األَثاث قال الفَّراء :

 : المال أَْجمع ، اإلبل والغَنَم والعَبِيد والمتَاع. األَثاثوقال : 

 ال واحَد له.« المتاع»، ال واحد لها ، كما أن  ثاثاألَ  وقال الفَراء :

 كثيرة. أثُثو،  أثةٍ  لقُلت : ثالثة« األَثاث»قال : ولو َجمعت 

 .أَثِيث ، فهو يَئِّث أَثاثة الثبات أثّ  وقال اللَّْيُث : يُقال :

 ويُوصف به الّشعَر الَكثِير ، والنَّبَات الُمْلتَّف ؛ وقال :

تريَعْ ِكل   أثيث كِ ْلو 
 
 اللَّخلة امل

 : أنواع الَمتاع ، من َمتاع البَيت ونحوه. األَثاث وقال :

 اإلبَل ، أي َسقَْيتُها حتى يَْذهب َعَطُشها ولم أُْرِوها. ثَأْثأَتُ  قال اللَّْيُث :: ثأثأ 

 َرَوْيتها ، وأَْنشد الُمفَّضل : اإلبَل : ثَأْثَأت أبو ُعبيد ، عن األُموّي :

ك لريريريريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريريريريري   اال نريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريريَ ىء الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ ْأثريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريَ

  
اال  جريريريريريريريريريريريريريريَ ِل أن تريريريريريريريريريريريريريري  ارَِك السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ُجَل ، أي اْحبِسه.  ويُقال : ثَأْثِىء عنِّي الرَّ

 : الَحْبس. الثَّأْثأةو

 ، إذا أَرْدَت َسفَراً ثم بَدا لك الُمقَاُم. تَثَأْثَأُْت تَثَأثُؤاً  وقال أبو زيد :

 : ُطول الُمقام. الثََّواء قال اللَّْيُث :: ثوى 

 .ثََوى يَثِْوي ثََواءً  والِفعل :

 .ثََوى ويقال ِللَمْقتُول : قد

 .ثاوٍ  والغَريُب إذا أقام ببلدة ، فهو

 .الَمثَاِوي : الموضع الذي يقاُم به ؛ وَجمعه : الَمثَْوىو

 َحَسناً. أَثْواني ثََواءً وويُقال : أَْنزلني فالٌن ، 

 .َمثْواه وَربُّ البَْيت : أبُو

 .َمثْواه وربة البَيت : أبُو



5308 

 

 : بَْيٌت في َجْوف بَْيت. الثَِّويّ وقال : 

ْيف. الثَِّويّ  وقال آخر :  : البيُت الُمَهيّأ للضَّ
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ْيف نَْفُسه. الثِّويّ و  : الضَّ

ْيف. : الثَِّويّ  ثَعلب ، عن ابن األَْعرابّي :  الضَّ

 الَحَرَمْين.: الُمجاورة في  الثَِّويّ و

ر ، وهو الَمْحبُوس. الثَِّويّ و بُور في المغَازي الُمَحجَّ  : الصَّ

 أبو ُعبيد ، عن أبي ُعبيدة أنه أنشده قوَل األَعشى :

َوى  َزّوَداو أَثريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريري  ه لريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ ر لريريريريريريريريريريريريَ  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َ ا  ْوعريريريريريريريِ لريريريريريريرية مريريريريَ يريريريريْ تريريريريريَ لريريريريَف مريريريرين قريريريريري   فريريريريَمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريى وَأ ريريريريْ

  
 وإنما يُريد الَخبر.، على غير استفهام ،  أَثَْوى قال َشِمٌر :

 ، على االستفهام. أَثََوى قال : ورواه ابن األَْعرابّي :

 معناهما : أقام.« أثوى»و « ثوى»قلت : والّروايتان تُداّلن على أن 

ة : قُماش البيت ؛ واحدتها : الثََّوى ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي : ة وُهًوى. ثُوَّ ة وُصًوى ، وُهوَّ  ، مثل : ُصوَّ

قاء إذا ُمِخض لئاّل يْنقطع :عمرو ،  ة عن أبيه : يُقال ِلْلِخرقة التي تبَّل ويُجعل عليها الّسِ  .الثُّوَّ

ُجل : َمْنزله ؛ وجمعه : َمثْوىو  .الَمثَاِوي الرَّ

 .َمثًْوىو ثَويت أَثِْوي ثََواءً  ، مصدر : الَمثْوىو
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 الرابعي من حرف الثاء
 ثرمل ، ثرمد ، البرثن ، البينيث.

 .ثُْرُملة أبو ُعبيد ، عن األَصمعي : األُْنثى من الثعالب :: ثرمل 

ُجل ، إذا لم يُْنِضج طعاَمه تَْعِجيالً للِقَرى. ثَْرمل ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي :  الرَّ

دة ليعّجلها على الّضيف. ثَرملوقال :   ، إذا أَْخرج ُخبزته ُمَرمَّ

 الطَّعام والشَّراب ما شاءوا ، أي أَكلُوا.القَْوُم من  ثَرمل وقال اللَّْيُث :

 في اإلناء ، أي بَقيّة من بُّر أو َشِعير أو تَْمر. ثُْرُملة وقال غيره : بَِقيت

كيت : ماد حيَن يَُملّه. ثَْرَمل ابن الّسِ  الطَّعَاَم ، إذا لم يُْنضجه صانعُه ولم يَْنفُْضه ِمن الرَّ

ق فيه ، ولم نَُطيِّبه لك ، ِلَمَكان العََجلة. ثَْرَمْلنا دقال : ويُْعتذر إلى الضَّيف فيُقال : ق  لك العمل ، أي لم نَتَنَوَّ

 اللَّْحم ، إذا أََساء َعَملَه. ثَْرَمد وقال في هذا الباب :: ثرمد 

َماد. ثَْرَمَده وأَتانا بِشَواٍء قد  بالرَّ

تَاَرْين ، ق ثَْرَمَداءوقلت :   د َوَرْدتُه ، يُْستَقى منه بالِعقال لقُْرب قَْعره.: ماٌء ِلبَني َسْعد في وادي الّسِ

 ، من الَحْمض : َضْرٌب منه. الثَّْرَمد وقيل :

 .البُْرثُن : مثل اإِلْصبع ؛ والِمْخلَُب : ُظفر البُْرثُن أبو َزيد :: برثن 

باع ُكلّها. البَراثنو  ، للّسِ

 األََشافِي. بَراثِنَه يقال : كأنّ : أظفار َمخالب األَسد ؛  البَراثن وقال اللَّْيُث :

 : َضْرٌب من َسمك البَْحر. البَينيث ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي ، قال :: بينث 

، « فيعال»و « فيعول»، فإن كان ياءاه زائَدتَْين فهو من الثالثّي ، وكالم العرب يَجيء على « فَْيعيل»، بوزن  البَْينِيث قلُت :

 ؟، وال أَدري أعربّي هو ، أْم َدِخيل« اليَنبيثُ » غير :« فَْيعيل»ولم أسمع حرفاً جاء على 
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 «َذيب اللغة»من  كتاب الراء

 أبواب املضاعف من حرف الراء
 : مهمل. رل

 [ابب الراء والنون]

 ر ن
 استُْعِمل منه : رّن.

نّةُ  قال اللَّْيُث :: رن  ْيحة الَحِزينة ؛ يُقال : َعْوٌد ذو الرَّ  .َرنّة : الصَّ

نينول : قا ياح عند البَُكاء. الرَّ  : الّصِ

 ، الشَِّديد. اإلْرنانو

 .ِمْرنَانٌ  النّساء في َمنَاحتها. وَسحابَةٌ  أََرنَّتوالقوُس في إْنبَاِضها ؛  أََرنَّتوالِحَماُر في نَِهيقه ؛  أََرنّ  ويُقال :

 ؛ وقال لَبيد : َرنَّت تَِرنّ و،  تُِرن المرأَة أََرنّتو

هريريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريريَ وا مسريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَ ْوُ  مريريريريريريريريريريريَ لَّ يريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريري 

  
ل و   راِّن   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري راُ متريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال العجاج يَِصف قَْوساً :

ا بريريريريريريريريريريريريريريريَ رِن  ْراَنان   ذا مريريريريريريريريريريريريريريريا أ ْنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وَّ َ   ز ون   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريََ   ْراَنَن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 أراد : أُْنبِض ، فقَلب.

نّة ثَعلب ، عن ابن األَْعرابّي ، قال :  .صوٌت في فََرحٍ أو ُحْزن : الرَّ

 .َرنَّات وَجمعها :

 : صوُت الّشِهيق مع البَُكاء. اإلْرنانوقال : 

نَّى َعمرو ، عن أبيه :  : َشهر ُجَماَدى. الرُّ

نَّىو نَّى : الَخْلُق ؛ يُقال : ما في الرُّ  ِمثْلُه. الرُّ

 كذا وكذا ، أي أَْلهاه. أَْرنَاهولكذا ،  اْستََرنّ وفالٌن لكذا ، وأََرّم له ، وَرّن لكذا ،  أََرنّ  ، يُقال :« نوادر األَْعراب»وفي 

 [ابب الراء والفاء]

 ر ف  
 رف ، فَّر.

فّ  قال اللَّْيُث :: رف   البَْيت. َرفّ  : الرَّ

فُوف والجميع :  .الرُّ
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ْفَرفةوقال :   فال يَْبرح مكانَه.: تَْحريك الّطائر َجنَاَحْيه وهو في الَهواء ،  الرَّ

فِيفوقال :   ، والَوِريف ، لُغتان. الرَّ

ً  يُقال للنَّبَات الذي يَْهتَّز ُخْضرةً وتأَلْلُؤاً : قد  .َرّف َرفِيفا
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ائم ، فقال : إنّيو  َشفَتَْيها وأنَا صائِم. ألَُرفّ  في حديث أبي ُهريرة أنّه ُسئل عن القُبلة للصَّ

فّ  ، «أَُرفّ »قال أبو ُعبيد : قوله :   ، مثل المّص والترشُّف ونحوه. الرَّ

ً  يقال منه :  .َرفَْفت أَُرّف َرفّا

 ، بالكسر ، فهو ِمن َغير هذا. َرَف يَِرف وأّما

ً  الشيءُ  َرفّ  يقال : ً و يَِرّف َرفّا  ، إذا بَرق لونُه وتأَلأْل ؛ وقال األَْعشى يذكر ثَْغر امرأة : َرفِيفا

ه و  ر وبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِرّف غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَاَره   َم ذا اَّريريريريريريريريريريريريريريَ ي املريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريَّ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، تَسمع له َحِفيفاً.« يَُحفه»: أي هو يَقوم له ويَْقعد ، ويَْنصح ويُْشفق ، أراد ب  يَُرفّ وأبو حاتم ، عن األَصمعّي : هو يَُحّف له 

 : إذا كان له كاالْهتزاز من النَّضارة. يَِرفّ  وَشَجرٌ 

 لُغتان بمعنًى واحد.ويقال : َوَرف يَِرف َوِريفاً ، 

 ، إذا كان يَُطوف بنا ويَُزيِّن أَْمرنَا. يَُرفّناوقال أبو علّي الحسن : هو يَُحفّنا 

 ، أي يُْؤوينا ويُْطِعمنا. يَُرفّناووقال ابن األَنباري : َذهب من كان يَُحفّنا 

 ، إذا أَكل. َرّف يَِرفّ  ثعلب ، عن ابن األَْعرابّي : يُقَاُل :

 ، إذا بََرق. يَِرفّ َرّف و

 وَوَرف يَِرف ، إذا اتّسع.

ْفراف وقال الليث :  بجناَحْيه ثم يَْعُدو. يَُرْفِرفُ  : الّظِليم الرَّ

ْفَرفو  : ِكْسر الِخبَاء ونحوه. الرَّ

 [.76من : الرح] (ُمتَِّكِئنَي َعلى َرفْ َرٍف ُخْضرٍ )وهو أيضاً ِخْرقة تُخاط في أَسفل الفُسطاط ؛ وقال هللا عّز وَجّل : 

 قال الفراء : ذكروا أنّها ِرياُض الجنَّة.

 وقال بعضهم : هي الَمجالس.

فرف قال أبو ُعبيدةَ :  : الفُرش والبُسط. الرَّ

 .َرفاِرف وَجْمعُه :

 : الَمجاِلس. الرفرف وقال قتادة :

 وقيل : هي فُضول الفُرش.

ْفَرف وقيل :  : الَوَسائِد. الرَّ

 فرأينا َوْجهه كأنّه َوَرقَة تَُخْشِخش. الّرْفَرفُ  فُرفِعَ  ، يَْرويه أَنس : وسلمعليههللاصلىفي حديث وفاة النبي و

فرف قال ابن األعرابي :  ، هنا : َطَرف الفُْسطاط. الرَّ

 البِساط. ، في حديث الِمعراج : الرفرفوقال : 

فرفو  يُْجعل عليه َطَرائُف البَْيت. الّرفُ  ، في غير هذا : الرَّ

ْفَرفوقال :  ْوَشن. الرَّ  : الرَّ
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فَّةوقال :   : األْكلة الُمْحَكمة. الرَّ
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 .َرّف يَِرفّ  وقد

فّةو  : االْختِالجة. الرَّ

 ؛ وأَْنشد : يَُرفو،  َرّف يَرفّ  يقال منه :

ائريريريريريريريريريريريِ   ّن الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ ّن ظريريريريريريريريريريريَ  مل أَْدر  اّل الريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريَّ

  
ِا   ِ  َرف  مسريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ ك أُ  لريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريريريريِ

  
فّةوقال :  ة.  الرَّ فَّةو: الَمصَّ  : البَْرقَة. الرَّ

 ِمن النَّاس. َرفٌ  قال الفَّراء : هذا

أن ، أَي جماعةٌ منها. َرفٌ  أبو ُعبيد ، عن الفراء : هذا  من الضَّ

ْرع : ما فََضل من َذْيلها. َرْفرفُ و  الّدِ

 :األيكة : ما تَهّدل من ُغُصونها ؛ وقال الُمعطَّل الُهذلي يَصف األََسَد  َرْفرفو

بريريريريريريريريهريريريريريريريريا يريريريريريريريريْ ن الريريريريريريريريلريريريريريريريرياس  غريريريريريريريريَ ٌة ال أَيْمريريريريريريريريَ كريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريه أَيريريريريريريريريْ

  
ا  ْرَوعريريريريريريريَ اطريريريريريريريا  و ريريريِ بريريريريريريريَ َرفريريريريريريريا  مريريريلريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ى َرفريريريريْ  محريريريََ

  
ْفَرفُ  وقال اللَّيث :  : َضْرٌب من السَّمك. الرَّ

ً  وقال األَصمعّي في قوله : َحَمى ْفرف قال : َرْفرفا  : َشَجٌر ُمْستَْرِسٌل يَْنبُت باليَمن. الرَّ

فيف عمرو ، عن أبيه : ْوَشن. الرَّ  : الرَّ

 الفُْسطاط. َرفِيف َشِمر : ذكر حديثاً ، قال : أتيُت عثمان وهو نازٌل باألبطح ، فإذا فُْسطاٌط َمْضروٌب ، وِإذا َسْيٌف ُمعَلَّق في

 : َسْقفُه. رفيفه وقال َشمر ،

فيف وقال في قول األَعشى : بالشام ذات  بنََضارتِها واهتزازها. تَِرفّ  ، أَراد : البساتين التي الرَّ

فيف قيل : ذات  : ُسفُن كان يُْعبَر عليها ، وهو أن تَُشّد َسِفينَتان أو ثالث ِلْلَملك. الرَّ

مل :  .َرفٌ  قال : وُكّل ُمْستَِرّق من الرَّ

وايات. َرفّ  وفي حديث أم َزْرع : َزْوجي إن أََكل  ، بالراء في بَعض الّرِ

فّ  د :قال أبو بكر : قال أحمد بن ُعبَي  اإلكثار من األْكل. : الرَّ

 ، إذا أََكل. َرّف يَِرفّ  وقال أبو العبّاس :

 ، إِذا بََرق. َرّف يَِرفّ و

 وَوَرف يَِرف ، إذا اتََّسع.

 ، إذا َهَرب. يَِفّر فَِراراً  فالنٌ  فَرّ  قال الفَّراء :: فر 

 منه. يَِفرّ  ، إذا َعملت ما أَْفَرْرتُه أُفِّره إِْفَراراً و

ارو،  فَُروَرةٌ و،  فَُرورٌ  وَرُجلٌ  ار. فَرَّ  ، َغيُر َكرَّ

ا به ، فقال : هذا وسلمعليههللاصلىفي حديث ُسراقة بن مالك حين نظر إلى النبّي و  فَرُّ  وإِلى أَبي بكر مهاِجَرْين إلى المدينة فمرَّ

ها قُريش ، أال أَُرد على قُريش  ؟فَرَّ

ين قريش ، يريد : فَرّ  قال أبو ُعبيد : قولُه :  من قَُريش. الفاّرِ
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 ، ال يُثَنّى وال يُْجمع ؛ قال أبو ذَُؤْيب : فَرٌّ  ، ورَجال فَرٌّ  ، وَرُجالن فَرٌّ  يُقال منه : َرُجلٌ 

َوى لريريريريريريريريه  هريريريريريريريريَ رَّهريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ َذ فريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ رمريريريريريريريريى لريريريريريريريرييريريريريريريريريري   فريريريريريريريريَ

  
زَع    لريريريريريريريريريريْ ه املريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ رَّتريريريريريريريريريريَ ٌم فريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريفريريريريريريريريريذ طريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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تَي َجْنبَْيه. ففَّرت بَه ، فحمل الثَّْوُر عليهايصف صائداً أَرسل على ثَْور َوْحشّي ِكاَل   منه ، فرماه الصائُد بَِسْهم فأَْنفَذ ُطرَّ

 ، إذا َكَشف عنها ِليَْنُظر إليها. فَّراً  عنها أفرّ  عن أَسنان الّدابة فََرْرتُ  ، بالضم ، فإن اللَّيث وغيره قالوا : فَّر يَفُرّ  وأّما :

 َر َضاحكاً.عن ثَْغره ، إذا َكشَ  اْفتَرّ و

أي يَْكِشر إذا تَبَّسم من غير قَْهقهة. وأراد بحب  ، عن ِمثل َحّبِ الغمام يَْفتَرّ و:  وسلمعليههللاصلىالحديُث في ِصفة النبّي  ومنه

 البََرَد ، َشبَّه بياض أَْسنانه به. الغمام :

 فالناً عّما في نَْفسه ، أي اْستَْنِطْقه ليُدّل بنُْطقه على ما في نَْفسه. فُرَّ  ويُقال :

 أَي أَْكشف ِستْرها عنك. ، عنها أَفُّرك قول ُعمر البن عبّاس : وقد كان يَْبلُغني عنك أشياء كرهُت أن ومنه

 عن اإلسالم إال أن يُقال : ال إله إاّل هللا. يُِفّرك قال له : ما وسلمعليههللاصلىفي حديث عدّي بن هاشم : أّن النبي و

ُجل أَْفَرْرت قال أبو ُعبيد : يقال :  منه. يَِفرّ  ، إذا فَعَلت به فِعالً  إْفَراراً  الرَّ

 قَومه ، أي ِخيَارهم. فُّرةً  ويقال : هو

 مالي ، أي ِخيَرتُه. فُّرة وهذا

 لسَّيّف ، وأَفريت ، إذا َشقَقته.َرأَْسه با أَْفَرْرت أبو ُعبيد ، عن اليزيدّي :

 َرأَْسه بالسيف ، إذا فَلَقته. أَْفَرْرت قاله أبو زيد ، وقال :

 : ولد البَقَرة. الفَِرير أبو ُعبيد :

 .فُرارٌ  ويقال له :

 .الفَُرارا اْستَْجهل الفُرار قال : ومن أمثالهم : نَْزوُ 

ج : هو َولَد البقرة ا  ، مثل : ُطوال وَطِويل. فَِريرو،  فُرار لوحشيّة ، يقال له :قال أبو ُعبَيد : قال المؤّرِ

بته فإذا َشّب وقوي أَخذ في النّزوان. فمتى ما رآه غيُره نََزى ِلنَْزوه. يُْضرب مثالً لمن تُتَّقَى ُمَصاَحبَتُه. يقول : إنك إذا صاحَ 

 فَعَلت ِمثْلَه.

 .فَُرار ، للواحد ؛ وجمعه : فَِرير وقال غيُره ،

،  فُْرفورو،  فُْرفُرو،  فُرارةو،  فَُرارو،  فَِرير قال : إذا فُِطم الجمل وَسِمن قيل له : وَروى أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي :

 .فُرافرو

 ، يكون للجماعة والواحد. الفُراروقال : 

 الرجل ، إذا اْستعجل بالَحَماقة. فَْرفروقال : 

 .بالفَْرفَار ، إذا أَْوقَد فَْرفرو

 وقال : هي َشجرة َصبُور على النّار.

عاء ، ِشْبه الِحَويّة والسَِّويّة. الفَْرفار ، إِذا َعِمل فَْرفَروقال :   ، وهو َمْركب من َمراكب النِّساء والّرِ
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قَاَق وغيرها. فَْرفروقال :   ، إِذا َشقَّق الّزِ

ْنيا يُفَْرفر داً في حديث َعون أنه قال : ما رأيت أحو قها بالذَّّم لها. هذا األعرج. فَْرفرة الدُّ  يَْعني أبا حازم ، أي يذّمها ويُمّزِ

ئب قها. يُفَْرفر والذِّ  الشاة ، أي يَُمّزِ

از ، أنه قال : قال ابن األعرابي :  ، وهي فُرارة ، جمع فَُرار وأَخبرني الُمنذري ، عن الطُّوسّي ، عن أحمد بن الحارث الَخرَّ

 الِخْرفان.

 : ولُد البَقرة. الفَِريروقال : 

 قال : وأنشدنا :

م  َوهتريريريريريري  ْزَ  و  ريريريريريريْ كريريريريريريم جريريريريريريَ لريريريريريريْ  َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريلريريريريريريو عريريريريريريَ

  
ور    ْرفريريريري  ْأن فريريريريري  ِل الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريْ ل فريريريريَ م  مريريريريِ ريريريريريريريْ  عريريريريلريريريريرييريريريريريكريريريريري 

  
 .فُرفُور ، فقال : فُرار قال : أَراد :

 .فُْرفُور : البَْهم الكبار ، واحدها : الفُرار ابن بُُزْرَج :

ون بَنِي فالن ، وهو َوْجههم وخيارهم الذي فُرّ  هذا َشِمر : قال أبو ِرْبعّي ، والِكاَلبّي : يقال :  عنه ؛ قال الُكَميت : يَْفتَرُّ

اِ  و  حريريريريريريريريريَ َ ّ مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك عريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريَواضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريَ

  
ل    عريريريريريريريريريريريريريريريَ ح  األَثريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريَ ْت ك الريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا غريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .فَُراُره الَجواد َعْينُهومن أمثالهم : إن 

 .فُراُره ويُقال : اْلَخبِيُث َعْينه

 ، وكذلك تَعرف الُخْبث في َعْينه إذا أَْبَصْرته. فررتها يقول : تَعرف الَجودة في َعْينه كما تعرف سن الدابة إذا

 : الطَّْيش والِخفّة. الفَْرفَرة وقال اللَّيث :

 .فَْرفَارة ، واْمرأة فَْرفَارٌ  وَرُجلٌ 

ةٍ  أبو ُعبيد ، عن األَصمعي ، يُقال : الناُس في  ، يعني االْختالط. أُفُرَّ

ة وقال الفراء : ْيف : أَّوله. أُفُرَّ  الصَّ

ة وقال اللَّيث : ما زال فالن في  َشّر ِمن فاُلن. أُفُرَّ

يت ، عن الفَّراء ، يقال : أتانا فالٌن في ّكِ  الَحّر ، أي أَّوله. ةأُفُرَّ  الحّرانّي ، عن ابن الّسِ

 ويُقال : بل في ِشدَّته.

 الَحّر. فُّرة ومنهم من يقول : في

 الَحّر ، بفتح األَلف. أُفُّرة ومنهم من يقول : في

 قال : وحكى الكسائي أن منهم من يجعل األلف َعْيناً فيقول : في َعفُّرة الَحّر ، وُعفُّرة الَحّر.

 الُخُضلّة. يَأفِر ، واأللف أصليّة ، على فُعلة ، مثل :عندي من باب : أَفَر  أُفُّرة قلت :

 العََجلة. : الفَْرفَرة ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 : الَحَمل. الفَِرير وقال أبو عمرو :

 : أصل َمْعرفة الفَرس. الفَِريرو
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ىو  : الَكتبية الُمْنَهزمة ؛ وكذا الفُلَّى. الفُرَّ

 ا َعقَل بعد اْستِرخاء.، إذ فر يَِفرّ  وقال ابن األَعرابّي :
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 .يَفُّره الدَّابة فَرّ و

ِغير ؛ وأَْنشد : الفُْرفُور وقال ابن ُشميل :  ، العُْصفُور الصَّ

ر   ْرفريريريريريريريري  م فريريريريريريريريري  عريريريريريريريريْ ْ ر مريريريريريريريريا طريريريريريريريريَ ة مل تريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريجريريريريريريريرياُّيريريريريريريريريّ

  
رِ و   ب ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ  مل أَتِ  يريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا  أهريريريريريريريريريْ

  
ْعَوة. ر : الصَّ  قال : التُّبُّشِ

 [ابب الراء والباء]

 ر ب
 بّر.رّب ، 

 على َجميع الَخْلق ال َشريك له. الّربُوبيّة ُكّل شيء ، أي مالكه ، وله َربُ  ، هو هللا تبارك وتَعالى ، هو الّربّ : رب 

 هذا الشيء ، أي ِمْلكه له. َربّ  ويقاُل : فالنٌ 

 باأللف والالم ، لغير هللا. الّرب وال يُقال

 ، ومالك الُملوك واألْمالك. َرّب األَْرباب وهو

 .َربُّه وُكل َمن َملك شيئاً فهو

 أي عند َمِلكك. [42يوسف : ] (اذُْكْرِن ِعْنَد رَبِ كَ )

 الّدار. َربُ والدابّة ،  َربّ  يقال : هو

 البيت. َربّة وفالنة

 الِحَجال. ربّات وُهن

ً  فالٌن نِْحيَه َربّ  وقال األصمعّي : يقال : بّ  ، إذا َجعل فيه يَُربّه َربّا  وَمتَّنه به. الرُّ

 .َمْربُوب وهو نِْخيٌ 

 فالن. يَُربّني فالٌن أََحّب إلّي من أن يَُربَّني قال : والعَرب تقول : ألن

ً  يعني : أن يَكون  فوقي وَسيِّداً يَْملكني. َربّا

ان : َغلَبت وهللا َهوازن. ُروي هذا عن َصفوان بن أُمية أنه قال يوم ُحنين ِعند الَجْولة التي كانت بين الُمسلمين ، فقال أبو ُسفيو

 رُجٌل ِمن َهَوازن. يَُربّني َرُجٌل من قَُرْيش أَحّب إلّي من أن يَُربّني فأََجابه َصْفوان وقال : بِِفيك الِكثِْكُث ، ألنْ 

بّ  ابن األَنبارّي : بُ  : يَْنقسم على ثالثة أَْقسام : يكون الرَّ بّ  : المالك ؛ ويكون الرَّ فَ َيْسِقي ) السيُِّد الُمطاع ، قال هللا تعالى ::  الرَّ
بُ  أي سيده ؛ ويكون [41يوسف : ] (رَبَُّه مَخْراً   : الُمْصلح. الرَّ

 الشيَء ، أي أَْصلحه ؛ وأَْنشد : َربَ 

ه  ْرف  نريريريريريريريريريريّ ر ّب الريريريريريريريريريريذي أييت مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريَ

  
ا  مريريريريريريريريريريَ ر وَف ُّاد ومتريريريريريريريريريريريََّ عريريريريريريريريريريريْ َ

ل املريريريريريريريريريريري   ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريِ

  
 وقوله :
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 أَِدمي  َغْت َمْرب وب    َساَلهلا يف 
 أي غير ُمْصلح.

 ، ُمَخفَّف ، وأَْنشد الُمفضَّل : َربٌ و، مشدَّد ،  َربَ  قال : ويُقال :

ْوقريريريريريريريريه و  يريريريريريريريريس فريريريريريريريريريَ ُ  أن لريريريريريريريريَ وا لريريريريريريريريم األَقريريريريريريريريْ  قريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
ْرُّ ق    يتريريريريريريريريريوظ ويريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري ريريريريريريريريريي اَّريريريريريريريريري  ْت ه  يريريريريريريريريري   َرٌب غريريريريريريريريريَ

  
نِيعةَ  َربّ  وقال األَصمعّي :  يَُربّها فالٌن الصَّ
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 ،  ذا أمََتّها وَأْصلحها. َر ّ  
 الناس ، أي يَْجَمعهم. يَُربّ  ، أي َمْجَمعٌ  َمَربٌ  ويقال : فالن

ّمة : َمَربٌ  ومكانٌ   ، أي يَْجمع الناس ؛ وقال ذو الرُّ

ةٌ  لريريريريريريريَ ْوَق ِدمريريْ ه لريريريريريريريَك الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ اجريريريريريريريَ  أبّول مريريريريريريريا هريريريريريريريَ

  
ِل   لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرب   ريريريريريريريريريريريريريريريري َ ْر ع  مريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَع مريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَبجريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بَابٌ  قال : وِمن ثمَّ قيل عوا. ِربَابٌ  : للّرِ  ، ألنهم تََجمَّ

وا ً  وقال أبو ُعبيد : ُسمَّ  فأََكلُوا منه وَغمسوا فيه أيديهم وتَحالَفوا عليه ، وهم : تَْيٌم ، وَعِدّي ، وُعْكل. بُربٍ  ، ألنهم جاُءوا ِربَابا

 .َربَّةٌ  : الَجماعاُت ؛ واحدتها : األَِربّةو

 [.146آل عمران : ] (ِمْن َنِبٍ  قاَتَل َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثْي  وََكأَيِ ْن ):  عزوجلوقال 

بِّيُُّون قال الفّراء :  : األُلوف. الّرِ

بيون وقال أبو العبّاس أحمد بن يَحيى : قال األَْخفش : بّ  : َمْنسوبون إلى الّرِ  .الرَّ

اء على قوله.  قال أبو العباس : يَْنبغي أن تُفتح الرَّ

بّةِ  راءة القُّراء منقال : وهو على قِ   ، وهي الجماعة. الرَّ

 ، بكسر الراء وضمها ، وهم الجماعةُ الَكثِيرة. ربِّيّون وقال الّزجاج :

بّة قال : وقال بعُضهم :  : َعشرة آالف. الرَّ

بِّيون قال : وقيل : بُر. الّرِ  : العُلماء األَتْقياء الصُّ

 قال : وكال القَْولين َحَسٌن َجميل.

بِّيون لُمنذرّي ، عن أبي طالب ، أنه قال :وأخبرني ا  .ِربِّيٌ  : الجماعات الكثيرة ؛ الواحد : الّرِ

بّانيوقال :   : العاِلم. الرَّ

 .الّربّانيون : العالم ؛ والجماعة : الّربّانيّ  وقال أبو العبّاس :

 : األُلُوف. الّربّانيّون وقال :

 : العُلَماء. الّربّانيّونو

دون  بالّربّ  دون َغْيره ، كأّن معناه : صاحُب الِعْلم الّربّ  إذا أرادوا تَْخصيصاً بِعْلم الّربّاني زادوا ألفاً ونُوناً فيوقال سيبويه : 

 َغيره من العُلوم.

 ّرقبة.قال : وهذا كما قالوا : َرُجل َشْعرانّي ، وِلْحيانّي ، وَرقَبانّي ، إذا ُخّص بَكثرة الّشعر ، وُطول اللِّْحية ، وِغلظ ال

 .(1)قالوا : َشْعري ، وإلى الّرقبة قالوا : َرقَبّي « الّشْعر»وإذا نََسبوا إلى 

بِّيو  .الّربّ  ، الَمْوصوف بِعْلم الّربّانيو،  الّربّ  ؛ َمْنسوب إلى الّرِ

 : العالم الُمعَلم الذي يَْغذُو الناس بصغار العُلوم الربّانيّ  وقال ابن األَعرابي :

__________________ 
 .«و   اللحية : َِِّْيي  »: (رب )« اللسان»( بع ه يف 1)
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 قبل ِكَبارها.
بّة قال َشِمر : قال خالد بن َجْنبة : بّ  الَخْير الاّلزم ، بمنزلة : الرُّ  الذي يَليق فال يكاد يَْذهب. الرُّ

 َعْيٍش ُمبَاَرٍك. ُربَّة وقال : اللهم إنِّي أسألك

 فقال : َطثَْرتُه وَكثرته. ؟َعْيٍش  ُربَّةُ  فِقيل له : وما

م. ُربيّون قال ابن األنباري : قرأ الَحسن  بالضَّ

 قال : وقرأ بها َغْيُره.

بيون وقال : بَّة نُسبوا إلى الرُّ بَّةو،  الرُّ  عشرة آالف. : الرُّ

 ، بفتح الراء. َربِّيون قال : وقرأ ابن عبّاس :

 هذه األُمة. َربّانيّ  قال محمد بن علّي بن الحنفية لّما مات عبُد هللا بن عبّاس : اليوَم ماتوقال : 

 ، ومتعلِّم على َسبيل النَّجاة ، وَهَمٌج َرعاع أتْباع كل ناِعق. َربّانيّ  عالم ُروي عن علّيٍ أنه قال : الناس ثالثة :و

 ْلم.: العاِلي الّدَرجة في العِ  الّربانيّ وقال : 

 : العُلَماء بالحالل والحرام ، واألَمر والنَّهي. الّربّانيّون قال أبو ُعبيد : سمعُت رجالً عالماً بالكتب يقول :

 قال : واألَْحباُر أهُل الَمْعرفة بأَنباء األُمم وبما كان ويكون ، هذا الكالم أو نحوه.

رانِيَّة أو ُسريانيَّة قال أبو ُعبيد : وأَْحسب الكلمة ليست بعربيَّة إنما هي عبْ 
(1). 

 .الّربّانيّين وذلك أن أبا ُعبيدة زعم أّن العرب ال تعرف

 قال أبو ُعبيد : وإنما َعرفها الفُقهاء وأهل الِعْلم.

 وكذلك قال َشمر.

ى ابن  ؟«تَُربُّها لََك نِْعَمةأَ »الحديث :  الِعلم ، أي يَقومون به ؛ ومنه يَُربُّون ، ألنهم ربانيون قال بعضهم : وإنما قيل للعُلماء ويُسمَّ

 ؛ ألنه يَقوم بأمره ويَْملك عليه تَْدبِيره. َربيب المرأة :

 ؛ وأَنشد : َربّاني قال َشمر : ويقال لرئيس الَماّلِحين :

 ر ّ ينّ  و   َصْعٌل من الّساُ 
نِيِ نيَ )عبد هللا في قوله تعالى :  (2)رَوى ُشعبة ، عن عاصم ، عن ِزّر عن و  قال : ُحَكماء ُعلَماء. [79آل عمران : ] (ُكونُوا َرابَّ

__________________ 
اللفيتة عربية ، ملسوبة    ر ن السفيلة الذي يلزهلا وي ُو ملصلحتها »وقال :  (63/  1)« جمموع الفتاوى»( رد هذا ابن تيمية يف 1)

مأ وذ من قول العرب : ربَّ أمَر اللاس يربُّه :  ذا أصريريريريريريريريريريريريلحه وقامبه فهو : »(429/  1)« معاين ال ر ن»وقال أبو جعفر اللحاس يف 
 .«راب  ور ين  على التك ت

«  التهذي »، وُِّّد هو ابن مسبيش الكويف أبو مرمي ، انيتر تر ته يف  (ري )« التاج»و « اللسريريريريريان»، وكذا يف « بن»( يف امل بوع : 2)
 (.335/  9)للمزي 
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باب أبو ُعبيد :  : العُُشور ؛ وقال أبو ذَُؤْيب يَْذكر ُحُمراً : الّرِ

ف الْ  ْؤلريريريريِ بريريريريريريريان مسريريريرييريريريريلريريريريريريريا  وتريريريريري  ل  لريريريريرُّكريريريري  َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  تريريريريريَ

  
ا  اَن رَِ هبريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا اأَلمريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريِ َوار ويريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريِ

  
 : العهد الذي يَأْخذه صاحبُها من الناس إلجارتها. الّربابوي تجاور في مكانَْين. أ« تؤلف الِجوار»قوله : 

باب وقال أبو عمرو : َجمع بّ  ؛ وجمع : أَِربَّة من العَْهد : الّرِ  .ِربَاب : الرَّ

باب وقال َشمر :  .َربّ  في بيت أبي ذَُؤيب جمع الّرِ

 الُحُمر أعطى صاحبها قِْدحاً ِليَْعلموا أنه قد أُِجيرت فال يُتعرض لها ، كأنه ذهبوقال غيره : يقول : إذا أَجاَر الُمجير هذه 

باب  ِسهام الَمْيسر ؛ وقال أبو ذُؤيب : ِربَابة إلى بالّرِ

ٌة  ن رَِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه و فريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َ ا  وَيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َع    يريريريض عريريريلريريريى الريريري ريريريريريريريِ فريريريِ ٌر يريريري   َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بابة قال أبو ُعبيد : هام. الّرِ  : جماعة الّسِ

هام.  ويُقال : هي الِجْلدة التي تُْجمع فيها الّسِ

بَابة أنه نظر في اللَّْيلة التي أُْسِري فيها إلى قَْصٍر ِمثْلِ  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و  البَْيضاء. الرَّ

بَابة قال أبو عبيد : بَاب ؛ وبه ُسّميت الَمرأة َرباب : السَّحابة التي قد َركب بَْعضها بعضاً ؛ وجمعها : الرَّ  ؛ وقال الشاعر : الرَّ

ه هبريريريريريا اللريََّوى   سريريريريريريريريريريريريريريَ ى دار ِهلريريريريريْ   مسيريريريريريث  مَسلريريريريريَّ

  
ني    خريريريريريريريريريِ فُّ الريريريريريريريريريذَُّرى داين الريريريريريريريريريرََّ ب ثريريريريريريريريريَ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بابةوقال :  هام. الّرِ  : بكسر الراء ، شبيهة بالِكنانة يكون فيها الّسِ

 .ُربَّى أبو ُعبيد ، عن األصمعي : إذا ولدت الشاة فهي

باب بَيِّنةُ  ُربَّى وإن ماَت ولدها أيضاً فهي  .الّرِ

 قال : وأَنشدنا ُمْنتَجع بن نَْبهان :

   مَسِلنَي أ ُّ البريوِّ يف رَِ هبا 
 : ما بينها وبين عشرين يوماً من ِوالدتها وقيل : َشْهَرْين. ربابها وقال األموّي :

بَّى وقال أبو زيد : ُغوث. الرُّ  : من الَمِعز ؛ ومثلها من الضأن : الرَّ

بّى وقال األصمعي : َجمع  ؛ وأَنشد : ِرباب : الرُّ

ه  ابريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريَ ّرهريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْود  غريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَ

  
ه   ربَْ  رَِ بريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا  ْذ كريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بّى ، قال : عمرو عن أبيه  : أَّول الشَّبَاب. الرُّ

 شبابه ، وفي ُجنون شبابه ، كلّه بمعنى : ُربّانوَشبابه ،  ِربّانوَشبابه ،  ِربَابوَشبابه ،  ُربَابوَشبابه ،  ُربّى يقال : أتَيته في

 ِحْدثان شبابه.

بان أبو ُعبيد ، عن األَْصمعي :  من ُكل الرُّ
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  يء : مِسْ اثن ه.
 الَكْوَكب : ُمْعَظُمه. ُربّانو

بّان وقال أبُو ُعبَْيد :  الجماعةُ. ، بفتح الراء : الرَّ

اء.  وقال األَْصمعّي : بَضم الرَّ

 اإلبل : أي َحْيث لَِزَمتْه. َمَربّ  ويُقال : هذا

 اإلبُل بالَمْوضع : إذا لَِزَمتْه. أََربَّتو

 : لَواِزم. َمَرابٌ  وإبلٌ 

 َمت.الَجنُوُب : إذا َدا أََربَّتو

ً  فالن بالمكان ، وأَلَبَّ : أَربّ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :  وإلباباً ، إذا أقام به فلم يَْبَرْحه. إْربابا

 ، كله بمعنًى واحد. أَْرتَبه فأنا اْرتَبَْبتهو،  أَُربِّيه فأنا َربَّبتُهو،  أَُربّه فأنا َربَْبتُه األصمعّي :

ُجل من غيره ؛ وقال َمْعُن بن أوس يَذكر اْمرأَته وَذكر أَْرضاً لها : : ابن الّربيب أبو عبيد ، عن أبي زيد :  امرأة الرَّ

ِ رَا هبريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريْ ن لريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريإّن هبريريريريريريريريريا جريريريريريريريريرياَريريريريريريريريريريْ

  
ف   الئريريريريريريريريريِ ْت ا ريريريريريريريريريَ ِاّ وابريريريريريريريريريَن  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ  َربريريريريريريريريريِ

  
، وعاصم بن عمر بن الخّطاب ، وأبوه أبو َسلَمة ،  وسلمعليههللاصلىيعني ُعمر بن أبي َسلمة ، وهو ابن أُم َسلَمة زوج النبّي 

 .وسلمعليههللاصلىالنبّي  َربيب وهو

. الرابّ وقال :   : َزْوج األُّمِ

 يعني : امرأة زوج أُّمه. ، َرابّة ُروي عن ُمجاهد أنه َكره أن يَتزّوج الّرجل امرأةو

جل : بنت اْمرأته ِمن غيره. ربيبة وقال الليث :  الرَّ

بيبوقال :   أيضاً : يُقال لَزْوج األُم لها ولٌد ِمن غيره. الرَّ

 .َربِيبة ويقال المرأة الرجل ، إذا كان له ولد من غيرها :

 .رابّ و،  رابّة وذلك معنى :

يب.الَحبُّ  ُربّب : إذا ُمَربَّب وُدْهنٌ    الذي اتّخذ منه بالّطِ

 : جماعة البقر ، وكذلك اإِلبل. الّرْبَرب أبو ُعبيد عن أبي عمرو :

بّة قال : وقال األصمعي : ّمة يَِصف الثَّْور الَوْحِشّي : ِربَبٌ  : بَقلة ناعَمة ؛ وجمعها : الّرِ  ؛ وقال ذو الرُّ

عريريريريريريريريه  ْرتريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ اُّا  لريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ نَي جمريريريريريريريري ْ بريريريريريريريريِ َوهريريريريريريريريْ ى بريريريريريريريريِ  أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريه الريريريريريرِّبريريريريريريريَ     و أَنريريريريريْ ْ عريريريريري  واِرس يريريريريريريريَ ن ذي الريريريريريفريريريريريَ  مريريريريريِ

  
بّة وقيل : َخاَمى ، والَمْكر ،  الّرِ : اسم لعّدة من النّبات ال تَهيج في الصَّيف تَْبقى ُخْضرتُها ِشتَاًء وَصْيفاً ، منها الُحلَّب ، والرُّ

 .ِربَّة : والعَلَّقى ، يقال لها ُكلها

ُجُل ، إذا َرْبَربَ  عمرو ، عن أَبيه :  يَتِيماً. َربَّى الرَّ

بُوب أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي ، قال : بِيبو،  الرَّ ُجل ِمن َغْيره. الرَّ  : ابن امرأة الرَّ
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جل نفسه :  .َرابّ  ويقال للرَّ

 َصِحيحاً.قلت : وهذا هو الصَّحيح ؛ وال أَعلم الذي قاله اللَّيث 

 النّبّي. أِربّاء : وسلمعليههللاصلىوقد قال أحمد بن يحيى للقوم الذين اْستُرضع فيهم النبّي 

 فعيل ، بمعنى فاعل. َربيب كأنه جمع

بَّى وقال أبو عمرو :  .ُربّى لي ِعْند فالنٍ  : الحاجة ، يقال : الرُّ

بّى قال : ابّة : الرُّ بّىو. الرَّ ْلت  ُربّى العُْقدة الُمْحَكمة. وفي َمثَل : إن ُكْنَت بي تَُشّد َظْهرك فأَْرِخ من:  الرُّ أَْزَرك. يقول : إن َعوَّ

 علّي فََدْعني أَتْعَب واْستَِرخ أنت واْستَِرْح.

بَّىو  : النِّعمة واإلْحسان. الرُّ

ُوضعت للتَّْكثير إَذا لم يَُرد « كم»و للتَّْقِليل « رب»ن أ« كم»: من ُحروف الَمعاني ، والفَرق بينها وبين  ُربّ  وقال النَّحويون :

 بها االستفهام. وكالهما يَقع على النّكرات فَيْخِفضها.

 يُعنى بها التكثير فهو ضّد ما تَعرفه العرب.« ربّ »وقال الّزجاج : َمن قال إن 

 ؟هاهنا ، وهي للتقليل [2الحجر : ] (الَِّذيَن َكَفُرواُرَِبا يَ َودُّ ):  عزوجلفي قول هللا « رب»قال : فإن قال قائل : فلم جازت 

جل يَتََهدَّد الرجل فيقول له : لعلّك َستندم على فعلك ، وهو ال يشك  فالجواب فيه : أن العرب خوطبت بما تعلمه من التهديد ، والرَّ

 في أنه يَْندم.

 سان يَْندم كثيراً.يندم اإلنسان من مثل ما َصنعت ، وهو يعلم أن اإلن ربّما ويقول له :

ولكّن مجازه أّن هذا لو كان مما يَُوّد في حاٍل واحدة من أحوال العذاب ، أو كان اإلنسان يخاف أن يَندم على الشيء لَوجب عليه 

 اْجتنابه.

 [.3الحجر : ] (َذْرُهْم َيَُْكُلوا َويَ َتَمت َُّعوا)والدَّليل على أنه على معنى التّهدد قوله تعالى : 

 ِليَِليها الفعل. تقول :« رب»مع « ما»فإنما زيدت « ربما»ال يليه غير االسم ، وأما « رب»أن « رب»و « ربما»والفرق بين 

 جاءني زيد. ربما رجل جاءني ، أو ُربّ 

 خمرة َشِرْبتها. ُربّ ويوم بكرت فيه ،  رب وتقول :

 حضرني زيد. ربماوجاءني زيد ،  ُربما وتقول :

 [.2الحجر : ] (ُرَِبا يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا)ماضي ، وال يليه من الغابر إال ما كان ُمْستَْيقناً ، كقوله تعالى : وأكثر ما يليه ال

 وَوْعد هللا حقٌّ ، كأنه قد كان ، فهو في َمعنى ما َمضى ، وإن كان لفظه ُمْستَقبالً.

 ابي :؛ وأنشد ابن األعر« ُربتما» األسماء ، وكذلك :« ربما»وقد يلي 
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تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأب    مريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوّي   ر بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
م   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذعريريريريريريريريريرية  ملريريريريريريريريريريِ واَء كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 هاء.« رب»قال أبو الهيثم : العرب تزيد في 

 فال يُْخفض بها ما بَعد الهاء.« ُربّ »وتَجعل الهاء اسماً َمجهوالً ال يُعرف ، ويَْبطل معها عمل 

 لشيء بَطل َعملها ؛ وأَْنشد :« رب»التي تعمل عمل « كم»قال : وإذا فَرْقت بين 

ه  مريريريريريريريِ يتريريريريري  ه  وهريريريريريريريا  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِْع َأعريريريريريْ ْن رأيريريريريريريريْ  كريريريريريريريائريريريريريِ

  
ِ  و   ْذ   ُِ الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريا  أَنريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ  ر بريريريريريريريريريَّ

  
 ونصب عطباً من أجل الهاء الَمْجهولة.

 إنما ُوضعت للتَّْقِليل.« ربما»و رأيتُه كثيراً ،  ربما أبو حاتم : من الخطأ قول العاّمة :

كيت ، يقال : اني ، عن ابن الّسِ رجل ، بفتح الراء  َربّتورجل  ُربّتورجٍل ، بفتح الراء ويُخفّف ،  َربّ ورجل ،  ُربّ  الَحرَّ

 ، بالتثقيل والتخفيف. َربَّتماو ُربَّتماوويخفف ، 

 : خالف البَْحر. البَرُّ  قال اللَّْيُث :: بر 

يّةو ْحراء.  البَّرِ  : نَِقيض الِكّن. البَرّ و: الصَّ

 .بَّراً  ، وَخَرْجتُ  بَّراً  جلستُ  قال : والعَرب تَْستعمله في النَّكرة. تَقُول :

 قلت : وهذا ِمن كالم المَولَّدين ، وما َسِمْعتُه من فُصحاء العَرب البادية.

هم ويُقال : أَْفَصح العَرب  .أَبَرُّ

 والبَْدو َداراً. البَرّ  معناه : أبعدهم في

 [.41الروم : ] (َظَهَر اْلَفساُد يف اْلََبِ  َواْلَبْحرِ ) تعالى : وقال هللا

 ، والقَْحُط في البَْحر ، أي في ُمُدن البَْحر التي على األَْنهار. البَرّ  قال الّزّجاج : َمْعناه : َظهر الَجْدُب في

يّة وقال َشِمر : يّة ، وهي البَرِّ  : األَْرض الَمْنسوبة إلى البَّرِ  أَْقَرب منها إلى الماء. البَرِّ  إذا كانت إلى،  بُّرِ

 [.59األَنعام : ] (َويَ ْعَلُم ما يف اْلََبِ  َواْلَبْحرِ )وقال ُمجاهد في قوله تعالى : 

 : الِقفَار. والبَْحر : ُكل قَْرية فيها ماء. البَرّ  قال :

دق فإنّه يَْهدي إلى»:  وسلمعليههللاصلىقوله  وقال شِمر في تَْفِسير  .«البِرّ  عليكم بالّصِ

 .البِرّ  اختلف العُلماء في تَفسير

 : الصَّاَلح. البِرّ  فقال بعضهم :

 : الَخْير. البِرّ  وقال بعُضهم :

 قال : وال أعلم تَْفِسيراً أْجمع منه ، ألنه يُحيط بَجميع ما قالوا.

 التُّقَى حيث يقول : البِرَّ  قال : وَجعل لَبِيدٌ 

 ما الربّ  ال م ْضَمراٌ  من التريَُّ ى و   
 قال : وأَّما قول الشاعر :
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زُّ ر   وسهم يف َغْت ِبّر       
 فمعناه : في غير طاعة وَخْير.

 : الذي ال الَمْبرور وقال شمر : الَحجّ 
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ال ه  يٌء من امل ِ .  خي 
 : الذي ال ُشبهة فيه وال َكِذب وال ِخيَانَة. الَمْبُرور والبَْيع

 .يَبَّر بِّراً  فاُلٌن َذا قَرابته ، بَرّ  قال : ويُقاُل :

ك بَرّ و .بََرْرتُه أَبَّره وقد  .يَبُّر بُُروراً  َحجُّ

هوهللا َحّجه ،  بَرّ و. يَبِّر بِّراً  الحجَ  بَرّ و  .أَبرَّ

 .تَبَرّ  يَِمينُه بَّرتو

ه ؛  بَرّ و. أَبََرْرتُهاو ه. بَرَّ وهللا حجَّ  َحجُّ

 [.92آل عمران : ] (َلْن تَناُلوا اْلَِبَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا َمَّا ُتُِبُّونَ )وقول هللا تعالى : 

 ِمن عمل َخير فهو إْنفاق. عزوجلقال الّزّجاج : قال بعُضهم : ُكّل ما تقّرب به إلى هللا 

واآلخرة ، فخير الدُّنيا : ما يُيَّسره هللا تبارك وتعالى ِلْلعَبد من الُهدى والنِّعمة والَخيرات ؛ وَخْير اآلخرة :  : َخير الدنيا البِرُّ  قلت :

 الفَْوز بالنَّعيم الّدائم في الجنة.

حيم اللَّطيف الَكريم. البَرُّ و  من ِصفات هللا : العَُطوف الرَّ

بن منصور الخراز ، قال : حّدثنا ُسفيان ، عن شمر ، عن أبي صالح ، عن أبي حّدثنا عبد هللا وُعْروة ، قاال : حّدثنا محمد 

 .«ليس له َجَزاء إاّل الَجنّة الَمْبُرور الَحجُ » : وسلمعليههللاصلىُهريرة ، قال : قال رسول هللا 

 : طيُب الَكالم وإْطعام الطَّعام. المبرور قال ُسفيان : تفسيرو

ال َمأْثَم فيه فَيَْستوجب بذلك الُخروَج  َمْبُروراً  العََمُل. أراد َعمَل الحّج. َدعا له أن يكون بُرّ  ِدم من الحّج :وقال أبو قِاَلبةَ ِلَرُجل قَ 

 من الذُّنوب التي التي اْقتَرفها.

ُسفيان بن ُحسين ، عن محمد حّدثنا عبد هللا ، قال حّدثنا عبّاد بن الوليد الغُبَرّي ، عن حبّان بن هالل ، عن أبي ُمَحيصن ، عن 

 ؟الحج ِبرّ  بن الُمْنكدر ، عن جابر بن عبد هللا ، قال : قالوا يا رسول هللا ، ما

 .«إْطعام الطَّعام وطيب الكالم»قال : 

ْرت ويُقال : قد  في أمرنا ، أي تََحّرجت ؛ وقال أبو ذُؤيب : تَبَرَّ

لريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ رَبَّْر  يف جريريريريريريريريريريريريَ ه تريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا و   َه فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ ربْ مريريريريريريريريريا كريريريريريريريريري  ِ يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريَ

  
 أي تََحّرجت في َسْبينا وقُْربنا.

 والِدي. بََرْرتُ وقََسِمي ؛  بََرْرت أبو ُعبيد ، عن األَحمر :

 قال : وغيره ال يَقول هذا.

 .بَِرْرتويُقال : َصَدْقت « الفصيح»وأَخبرني الُمنذري ، عن أبي العباس في كتاب 

 .أَبِّره والدي بََرْرت وكذلك :

 في قَسمي. بََرْرت وقال أبو زيد :

 هللا قََسمي ؛ وقال األَْعور الَكْلبّي : أبَرّ و

ْه  م فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريَ اَءهريريريريريريريري  لريريريريريريريرياهريريريريريريريريم ِدمريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريِ َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َرْران  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريأَبريريريريريريريريريريريريريْ
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 فالٌن قَسم فالٍن وأَْحنَثه. أبَرّ  وقال غيره :
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 فمعناه : أنه أجابه إلى ما أَْقَسم عليه. وأَْحنَثه ، إذا لم يُِجْبه. أبّره فأما

ه. بَرّ  أبو ُعبَيد ، عن الفراء :  َحجُّ

ه ، قالوا باألَلف. أَبرّ  فإذا قالوا :  هللا َحجَّ

 في اليمين ِمثْلُه. البِرّ و

ت وقال أبو ِسعيد :  ِسْلعَتُه ، إذا نَفَقَت. بَرَّ

لعة بما َحِفظها وقام عليها ، تُكافئه بالغاَلء في الثمن ؛ وهو ِمن قول األَْعشى يَصف َخمْ  راً قال : واألَصل في ذلك : أن تُكافئه الّسِ

: 

را   هريريريريريريريريريريريريْ و عريريريريريريريريريريريريااَنَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريريريري  تَّ   ريريريريريريريريريريريريََ

  
رَّهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريو   ى بريريريريريريريريريريريريِ  ا  فريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريا  َرجريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي : ِرْبَحها.

انيّه أصلح هللاوقال :  انِيّه من كالم ُسليمان ، َمن أَْصلح جوَّ  .بَرَّ

: الَمتْن الظَّاِهر ، فجاءت  البَرّ وكلُّ بَْطٍن غاِمض.  . والَجّو :البَرّ والمعنى : من أصلح َسِريرته أَصلح هللا عالنيته ، أُخذ من الَجّو 

 هاتان الكلمتان على النّسبة إليهما باألَلف والنُّون.

 .بِرّ  ومن كالم العرب : فالٌن ال يَْعرف ِهّراً من

 ، هاهنا : الفَأر. البِرّ  قال ابن األعرابي ،

 حكاه عنه أبو العبّاس.

نَّْور ،   الُجَرذ. : البِرُّ ووقال خالد : الِهّر : الّسِ

 .البَْربَرة قال : وقال أبو ُعبيد : معناه : ما يَْعرف الَهْرَهرة من

 صوت الِمْعَزى. : البَْربَرةوفالَهْرَهرة : صوُت الّضأن ؛ 

 العُقُوق. : اللُّْطف ؛ والِهرُّ : الِبرُّ  قال الفََزاِرّي :

 ُدعاء الغنم. : البِرّ ووقال يُونس : الِهّر : َسْوُق الغنم ؛ 

 فِْعل ُكّلِ َخْير من أّي َضْرٍب كان. : البِرُّ  العبّاس ، عن ابن األعرابي : أبو

 الفُؤاد. : البِرّ واإلْكرام. والِهرُّ : الُخصومة. قال :  : البِرّ و: ُدعاء الغَنَم إلى العَلف.  البِرّ و

 ؛ وأَْنشد ابن األَْعرابي : البِرّ  ويُقال : هو ُمْطمئِنّ 

كريريريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريريريربّ مريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه  ود ونريريريريريريريريريريريه  أكريريريريريريريريريريريون مريريريريريريريريريريريَ

  
ر ه و   ه وأ  امريريريريريريريريريريريريريريريِ ل مريريريريريريريريريريريريريريريا  د ونريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأجريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اعي إذا جاع إلى السُّْنبل فَيَْفُرك منه ما أَحّب ويَْنزعه من قُْنبُعه ، وهو قِْشره ، ثم  البََرابيرُ  قال ابن األعرابي : : أن يَأتي الرَّ

ده ، فيكون أطيَب من الّسِميذ نه ، أي يُبّرِ  .يَُصّب عليه اللبَن الَحليب ويُْغليه حتى يَْنَضج ثم يَْجعله في إناء واِسع ثم يَُسّمِ

 الغَديرة ؛ وقد اْغتَدْرنا.قال : وهي 

ه ؛ والَكبَاث : البَِريرُ  أبو ُعبيد ، عن األَصمعّي :  : ثَمر األَراك ؛ والَمْرُد : َغضُّ
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 َنضيج ه.
 : الِحْنطة. البُرّ  الليث :

 ، الواحدة. البُّرةو

 : الغَلبة ؛ وقال َطَرفة : اإلْبرارو

ّرهريريريريم  ّر عريريريرين ذي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ون الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ فريريريري  ْكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريَ

  
ربُّون عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   ربيريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

 
 ى ا يب املريريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
 أي : يَْغِلبون.

 عليه ، أي َغلَبه. أبَرّ  يُقال :

 : الغاِلب. الُمبِرُّ و

 أخبرني الُمْنِذرّي ، عن ثَعلب ، عن ابن األعرابي أنّه أَْنشد :

ِر َدارِهريريريريريريريريْم  عريريريريريريريريْ اَن يف قريريريريريريريريريَ ّ ْن محريريريريريريريريِ ه  مريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ   ذا كريريريريريريريري 

  
رَّ   ن أَبريريريريريريريريَ ه  أ َ ِ  مريريريريريريريَ َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رْ و فريريريريريريريريَ جريريريريريريريَ ْن فريريريريريريريَ  مريريريريريريريَ

  
 عليهم َشّراً. أَبَرّ  من قولهم :« أبر»قال : 

 ، وفَجر ، واحد ، ولكنّه َجمع بينهما. أَبَرَّ وقال : 

 من البطيء الُمْقِرف. الُمبِرّ  قال : أْعرف الجوادَ  ؟تَْعرف الفَرس الكريمأوقال ابن األعرابي : ُسئل َرُجٌل من بني أَسد : 

، الذي إذا أُنِّف يَأْتَنُِف السَّْير ، ولََهز لَْهَز العَْير ، الذي إذا َعدا اْسلََهّب ، وإذا قيد اْجلَعَّب ، وإذا اْنتَصب  الُمبِرّ  قال : والجواد

 اتأْلّب.

 ، إذا قََهره بفعال أو َغْيره. أَبَّره يُبِّره ويُقال :

 لَح.، إذا صَ  بَرَّ يَبَرُّ و

 إذا َصَدقه ولم يَْحنَْث. يَبَرّ  في يَِمينه بَرَّ و

 ، إذا َوَصله. يَبَرّ  َرِحَمه بَرَّ و

 ، إذا ُهِدي. بَّر يَبَرّ وقال : 

 ، الَكثير الَكالم بال َمْنفَعة. البَْربَريّ  َسلَمة ، عن الفراء ، قال :

 ، بهذا المعنى. بَْربَارٌ  وقال غيره : َرُجلٌ 

 ، إذا أَْكثر. بَْربَرةً  في كالمه بَْربَر وقد

اهم  حدثنا السَّعدي ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى ، عن الَوّضاحي ، عن ُمحارب بن دثار ، عن ابن عمر ، قال : إنما َسمَّ

وا ، ألنّهم أَْبَراراً  هللا  اآلباء واألَْبنَاء. بَرُّ

 يك َحّق.وقال : كما أّن لك على َولدك َحقّاً كذلك ِلولدك عل

حّدثني الحسين بن إدريس ، عن ُسويد ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، قال : كان يقال : َحّق الولد على والده أن يُحسن اْسمه و

جه إذا بلغ ، وأن يُِحّجه ، وأن يُحسن أََدبه.  ، وأن يَُزّوِ

 الصوت. : البَْربَرة أبو ُعبيد ، عن األَصمعي :

 باللِّسان وَكثْرة الكالم. وقال اللَّيث : هو الَجلبة
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 ، إذا كان كذلك. بَّربار وَرُجل

 : ِجيل من الناس ، يُقال : إنّهم من ولد قَْيس َعْيالن. بَْربَرو

 : البُْربُور أبو ُعبيد ، عن األصمعي :
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 .الرب ّ  اجَلةيش من
 َربَّه : أي يُطيعه ؛ ومنه قولُه : يَبَرّ  ويُقال : فالنٌ 

   َيرَبُّك اللاس  ويريْفج ر ونكا 
 بذي قَرابته. بَرٌّ  وَرُجلٌ 

 .أْبَرارو،  بََررة : من قوم بارٌّ و

 .الِبرّ  والَمْصدر ،

فيه  [.176البقرة : ] (َِبَّ َمْن آَمَن اِبللِ لَْيَس اْلَِبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولِكَن الْ )وقال هللا تعالى : 

 قوالن :

 من آَمن باهلل. البِرّ  أحدهما : ولكّن ذا

 َمن آمن باهلل ؛ كقوله : البِّر بِرّ  والقول اآلخر : ولكنّ 

حريريريريريريريه و  بريريريريريريريَ ل  مريريريريريريرين أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ واصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريرييريريريريريريريف نريريريريريريري 

  
ْرمسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    ه كريريريريريريريريريريريريريريريريريَأيب مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريريريري  اللريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أراد : كُخاللة أبي َمْرحب.

 [.44 البقرة :] (ََتُْمُروَن النَّاَس اِبْلَِب ِ أَ )وقال تعالى : 

 : االتَِّساع في اإلحسان والّزيادة فيه. البِرّ 

 على صاحبه في كذا ، أي زاد عليه. أَبَرّ  ويقال :

يت يّة وُسّمِ  التِّساعها. البَّرِ

 : اسٌم جامٌع للَخْيرات ُكلّها. البِرّ و

لَة. البِرّ و  : الّصِ

 .بَْربََرةوالحديث : ولهم تَغَْذُمٌر في بعض و

 .ِكْبر : الّصوت ؛ والتَّغَْذُمر : أن يتكلّم بكالم فيه البربرة

 [ابب الراء وامليم]

 ر م
 مر ، رم.

مُ  قال اللَّيث :: رم  ةً  َشأْنَها تَُرمّ  ، أو َدارٍ  فَترّمه : إْصالح الشيء الذي قد فَسد بَْعُضه ، من نحو َحْبل يَْبلَى الرَّ  .َمَرمَّ

 األمر : إْصالحه بعد اْنتِشاره. َرمُ و

 .«من ُكّل الشََّجر تَُرمّ  عليكم أَلباَن البَقر فإنها»في الحديث : و

مّ  قال ابن ُشَميل :  : األْكل. االْرتِمامو،  الرَّ
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َماموقال :  ه من البَقل حين الرُّ  .المال بأفواهها ال تنال منه إال َشْيئاً قَِليالً  ترمُّ

 أيضاً. ُرَمامٌ  ويقال لليَبيس حين يَْبقُل :

 َشفة البقرة وكل ذات ِظْلف ، ألن بها تأكل. ، بالكسر : الِمَرّمةوقال ابن األعرابّي : 

 : بالفتح ، لغة فيه. الَمَرّمةو

ْلف : ة ، ومن ذوات الُخّف :  الِمَرّمة وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي العبَّاس ، قال : الشَّفة من اإلنسان وِمن ذوات الّظِ والِمقَمَّ

 الَمْشفَر.

ْوث  وسلمعليههللاصلىفي حديث آخر عن النبّي و ّمةوأنه نهى عن االْستِْنجاء بالرَّ  .الّرِ

مة قال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو :  : الّرِ
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 الِعيتاُ البالية ن قال لَبي  :
لريريريريريريريريَ ريريريريريريريريا  و  ٌة  ريريريريريريريريَ َرمريريريريريريريريّ  رِمريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريه  ن تريريريريريريريريريَ

  
ر  بريريريريريريريريريعريريريريريريريريري    ا  فريريريريريريريريريإيّن كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  أَتريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريَ َ

 املريريريريريريريريري

  
ميموقال أبو ُعبيد :  ّمة ، مثل الرَّ  [.78يس : ] (قاَل َمْن ُُيِْي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميم  )؛ قال هللا تعالى :  الّرِ

 .َرميم ، وهو يَرّم ِرّمةً  العَْظُم ، وهو َرمّ  يُقال منه :

 ، إذا بَِليت. أََرمَّتوِعَظاُمه ،  َرّمت يقال : وأَخبرني المنذِرّي ، عن ثَعلب ، قال :

 ، وهو الُمّخ. ِرمٌ  ، وأَْنقى فهو ُمْنٍق ، إذا صار فيه ُمِرمّ  العَْظُم فهو أََرمّ  وقال غيره :

ّمةو ي َغْيالن العدوّي الشاعر : ذو ِرَمم من الَحبل ، بضم الراء : ما بَِقي منه بعد تَقَّطعه ؛ وَجْمعها : الرُّ ّمة ، وبهذا ُسّمِ ؛ ألنه  الرُّ

 قال في أُرجوزة له :

ْوتريريريريريريريود ا مريريريريريريريَ فريريريريريريريَ روب الريريريريريريري ريريريريريريريَ عريريريريريريريث َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريري ِ   لريريريريريريريريريريريِ ِة الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريا  ر مريريريريريريريريريريريَّ

  
 الطُّنب الَمْعقُود فيه. ُرّمة يَعني ما بَقي في رأس الَوتد من

 ، أي بجماعته. بُِرّمته ومن هذا يُقال : أعطيتُه الشيءَ 

 نه قول األَْعشى :وأَصلها : الَحبل يُقاد به البعير ؛ وم

 فريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريريريريه هريريريريريريريريريريريريريريريذه هريريريريريريريريريريريريريريرياهتريريريريريريريريريريريريريريريا

  
اِدهريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريريَ ل مريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريْ  أبَْدمريريريريريريريريريريريريرياء يف مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، قَْوالن : بُرّمته قال أبو بكر ، في قولهم : أخذ الشيء

ّمة أحُدهما : أن قوُل علّيٍ يَُدّل على هذا حين ُسئل عن َرُجل و: قِْطعَةُ َحْبل يَُشّد بها األَسير أو القاتل إذا قِيد إلى القَتْل ِلْلقَود ،  الرُّ

ته َذكر أنه رأى َرجالً مع امرأته فقتَله ، فقال : إن أقاَم بَيِّنةً على َدْعواه وجاء بأربعة يشهدون وإال فَْليُْعط  .بُرمَّ

 يُقم البيّنة قاده أهلُه بَحْبل في ُعنقه إلى أولياء القَتيل فيُْقتل به. يقول : إن لم

 والقول اآلخر : أخذُت الشيء تاّماً كامالً لم يُنقص منه شيء.

 ؛ قال الُكَميت : بُرّمته أَعطاه البعيرَ  وأصله : البعير يَُشّد في ُعنقه َحْبل ، فيقال :

    َوْصل َ ْرقَاء ر مٌَّة يف الّرَِماُ 
ته ويُقال : أخذُت الشَّيء  ، وبَزْغبره ، وبُجْملته ، أي أخذته ُكله لم أَْدع منه شيئاً. بُرمَّ

 القَْوُم. فأََرمّ  في حديث :و

ُجل أََرمّ  قال أبو ُعبيد : ً  الرَّ  .ُمِرمّ  ، إذا َسَكت. فهو إْرَماما

 : السُُّكوت. اإلْرَمامُ و

جُ  التَّرْمُرم وأّما ك الرَّ  ُل َشفَتَْيه بالكالم.، فهو أن يُحّرِ

 فالٌن بَحْرف ، أي ما نَطق ؛ وأَْنشد : تََرْمرم يُقال : ما

    ذا تريَرْمَرُ َأْغضى كلُّ َجبَّار 
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 ، َمْعناه : ما تحّرك ؛ قال الُكَميت : تََرْمرم وقال أبو بكر : في قولهم : ما

مريريريريريريريا لريريريريريريّ نَّ كريريريريريري  هريريريريريري  لريريريريريريريْ س  مريريريريريريِ لريريريريريريْ الأب  اجلريريريريريري   تريريريريريريكريريريريريريرياد الريريريريريريغريريريريريري 

  
ُر   َرمريريريريريريريْ اتريريريريريريريريَ َذاهلريريريريريريريَ يريريريريريريري  قريريريريريريريَ ي  لريريريريريريريَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريْ ريريريريريريريِ  تريريريريريريريري 

  
مبنيّاً من : رام يريم ، كما تقول : َخْضخضت اإلناء ، واألصل من : خاض يخوض ؛ ونَْخنَخت « ترمرم ما»ويجوز أن يكون 

 البعير ، واألصل : أناخ.

ْمَرامةو ْمرامو: ِحشيشةٌ َمْعروفة في البادية ؛  الرَّ  : الكثير منه. الرَّ

ان. َرمٌ  باب النَّْفي : ما له عن ذلك األَمر َحمٌّ والومن كالمهم في   ، أي بُدٌّ ، وقد يَُضمَّ

 قال الليث : أّما : حُم ، فمعناه : ليس يَحول دونه قََضاء.

 : صلة ، كقولهم : َحَسن بََسن. َرمّ وقال : 

 غيرك.ما له ُحمٌّ وال ُسمٌّ ، أي ما له َهمٌّ  وقال أبو عبيد : قال الفراء : في قولهم :

 ، أي ليس له شيء. ُرمٌ  وما له ُحمٌّ ، وال

مّ  وأّما يت قال : يُقاُل : ما له ثُمٌّ وال الرُّ ّكِ ً  ، وما يَْملك ثُّماً وال ُرمٌ  فإن ابن الّسِ  .ُرّما

مّ وقال : والثُّم : قُماش الناس : أَساقيهم وآنِيتهم.   البَيت. َمَرّمة : الرُّ

 له اللَّْيث.قلت : والكالُم هو هذا ، ال ما قا

ة  بَير حين ذكر أُحيحة بن الُجاَلح وقول أخواله فيه : ُكنّا أَْهل ثُمَّ ةووقرأت بخط َشمر في حديث ُعْروة بن الزُّ  .ُرمَّ

 ، بالفتح. َرّمهوقال : قال أبو ُعبيد : هكذا حّدثوه بضم الثاء والراء ؛ ووجهه عندي : أَهل ثَّمه 

مومه ، قال : والثَّم : إصالح الشيء وإحكا ً  ، يُقال :« الطعم»من  الرَّ  .َرَممت َرّما

مّ ووقال أبو عمرو : الثَّّم   : إصالح الشيء وإحكامه. الرَّ

قال َشمر : وكان هاشم بن َعبد مناف تزّوج َسْلمى بنت زيد النَّّجاريّة بعد أَُحْيحة بن الُجالح ، فولدت له َشيبة ، وتُوفي هاشم 

الُمّطلب بن عبد مناف فرأى الغاُلم فانتزعه من أُّمه ، وأَْردفه راِحلَته ، فلّما قَِدم مكة قال الناس : أَْرَدف وَشّب الغالم ، فقدم 

ي : َعْبد الُمطَّلب.  الُمطَّلب َعْبده ، فسّمِ

ه اْنتزعوه َعنوة من أُّمه ، وغلَب األَْخواَل ح َرّمهووقالت أُمه : كنّا ذوي ثَّمه  ه.حتى إذا قام على ثَّمِ  قُّ عّمِ

واة هكذا : ه  قلت : وهذا الحرف َرواه الرُّ هوذوي ثُّمِ وكذلك ُروي عن ُعروة ، وقد أَنكره أبو ُعبيد. والصَّحيح عندي ما جاء  .ُرّمِ

 في الَحديث.

يت : ما له ثُّم وال ّكِ  .ُرمّ  واألصل فيه ما قاله ابن الّسِ

مّ وفالثُّّم : قماش البيت ،   البيت ؛ َمَرّمة : الرُّ
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 كأَنا أراد  : ك لَّا ال ائمني أبَمره مسني ول ت ه    أن َ   وقوي. وهللا َأعلم.
م  مّ ووِمن كالمهم الّسائر : جاء فالٌن بالّطِ  .الّرِ

م : البَْحر ، واألصل فيه الطَّّم بفتح الطاء ، فُكسرت الطاء لمعاق  هبتمعناه : جاء بُكل شيء مّما يكون في البَّرِ والبحر. أراد بالّطِ

م مّ و،  الّرِ  : ما في البَّرِ من النَّبات وَغيره. الّرِ

 قَّشاش. رّمام فالنٌ  وَسِمْعُت العرب تقول للذي يَقُش ما َسقط من الطَّعام وأَْرَذله ليأُكله وال يتوقَّى قََذره :

 ، أي يَأُكله. ُرَمام ُكلَ  يَتََرّمم وهو

 الغََضارة : إذا أَكل ُكلَّ ما فيها.فالٌن ما في  َرمّ  وقال ابن األعرابي :

 بالدَّواِهي. َرماه ، إذا رماه بالُمِرّمات وقال أبو زيد : يُقال :

 وقال أبو مالك : هي الُمْسِكتات.

 : اسم اْمرأة. َرِميمو

 الَمَصاِرين ، يَْجتمع فيها الفَْرث ؛ وأَْنشد : : األََمرُّ  أبو ُعبيد ، عن أبي َزْيٍد ، قال :: مر 

رَّ  الو  ِ ي األمريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريه و هتريريريريريريريريريريريريري ْ لريريريريريريريريريريريريريِ ا يريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ و   يتريريريريريريريريريريريريريريَ ر وق الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريْ ِ ّن مريريريريريريريريريريريريريريَ  ال هتريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
ْين قال : وقال الِكَسائِّي : لَِقيُت منه . األََمرَّ  والبَُرَحْين واألَْقَوَرْين ، أي لَِقيُت منه الشَّرَّ

 َمَرقَْين.َمَرقَة  قلت : جاءت هذه الُحروف على لَفظ الَجماعة بالنُّون عن العرب ، كما قالوا :

ين ماذا في»:  وسلمعليههللاصلىقول النبّي  وأّما فَاء األََمرَّ بِر ،  ، «من الّشِ بر  الَمَرارةوفإنّه ُمثنًّى ، وهما الثُّفّاء والصَّ في الصَّ

 دون الثُّفّاء ، فغَلَّبه عليه.

يَان ؛ وتَثْنِيتها : الُمّرى« : األََمرّ »وتأنيث   .الُمرَّ

يان مسعود في الوصيّة : هماحديث ابن  ومنه  : اإلمساك في الحياة والتَّْبِذير عند المَمات. الُمرَّ

يان وقال أبو ُعبيد : قوله : هما تان : هما الَخْصلتان الُمرَّ ى ، الواحدة : الُمرَّ ْغَرى ، والُكْبَرى ، وتَثْنِيتهما : الُمرَّ  ، مثل الصُّ

 اإلثم. َمرارة ِلَما فيهما من ارةالمر الصُّغُريان والُكْبريان ، نسبهما إلى

 : الَحْبُل الذي أُِجيد فَتْلُه. الُمَمرّ وقال أبو ُعبيد : 

 ، وأنشد اْبن األَْعرابّي : الَمرو،  المَرار قلت : ويقال له :

رّ  ه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ْوقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ ْدان فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َورّ   ْي  ُّل  جريريريريريريريريريريريريريريَ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريني َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َشَدْدت فَتْله.، إذا  أُِمّره الَحْبلَ  أَْمَرْرتُ و

 ، أي ُمْحَكم قِوّي. [2القمر : ] (ِسْحر  ُمْسَتِمرٌّ )وقوله تعالى : 

 قال الفَّراء : معناه : َسيَْذهب ويَْبُطل ، من
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 ،  ذا َذَه . َمّر َ  رّ 
 ، أي دائم الشُّْؤم. [19القمر : ] (يف يَ ْوِم ََنٍْس ُمْسَتِمر ٍ )قال الّزّجاج في قوله تعالى : 

 هو القوّي في نُُحوَستِه.وقيل : 

 .ُمرّ  ، أي ُمْستَِمرّ  وقيل :

ر له. أُِمر : نافذٌ ماٍض فيما ُمْستَِمرّ  وقيل :  به وُسّخِ

 .الِمَرر : القُّوة ؛ وجمعها : الِمّرةو

 [.6النجم : ] ((6ُذو ِمرٍَّة فَاْسَتوى ))قال هللا تعالى : 

 [.6و 5النجم : ] (( ُذو ِمرَّةٍ 5َعلََّمُه َشِديُد اْلُقوى )): ِمن نَعت قوله تعالى :  (ُذو ِمرَّةٍ )قال الفَّراء : 

يت ، قال : ّكِ ة. الِمّرة وأَْخبرني الُمْنِذرّي ، عن الَحّراني ، عن ابن الّسِ  : القُوَّ

 : إْحكام الفَتْل. الِمّرة قال : أَْصل

 .إِْمراراً  الَحْبلَ  أََمرّ  يُقال :

ُجل َماَرْرتُ  با الَهْيثم يقول :قال : وسمعت أ ةً  الرَّ  ، إذا َعالْجتَه ِلتَْصَرعه ، وأَراد ذلك منك أيضاً. ِمَراراً و ُمَمارَّ

ْعبة الُمَمرّ وقال :  ائِِض. ليُمّرها : الذي يُْدعى للبَْكَرة الصَّ  قَْبل الرَّ

ْعبَة فَيَْستَْمكن  الُمَمرّ وقال :   من َذنَبها ثم يَُوتِّد قََدمْيه في األرض كي ال تَُجّره إذا أََرادت اإلْفالت منه.: الذي يَتَعَقَّل البَْكَرةَ الصَّ

ائض. باإِلْمرار بَذنبها : أي َصرفها ِشقّاً ِلِشّقٍ حتّى يَذلِّلها بذلك ، فإذا َذلّت أََمّرهاو  أَْرسلها إلى الرَّ

ة وُكّل قُّوة من قُوى الَحْبل :  .ِمَرر ؛ وَجمعها : ِمرَّ

 األصمعّي في قول األَْخطل :قال 

    ذا املِ  ون أِمّر  فوقه مَحَاَل 
يَات ، فيقوُل : إذا استُوثق منه بأن يَْحمل الِمئين من اإلبل ديات فوق ظهره ، أي  فأُِمّرت َوَصف َرُجالً يحتّمل الِحَماالت والّدِ

 ، َحَملها وأّداها.، وهو الَحْبل ، كما يَُشّد على َظهر البَعير ِحْملُه  بالِمرار ُشّدت

 ، أي َضِمن أََداء ما َحَمل وَكفَل.« َحَمال»ومعنى قوله : 

 ، إذا َسلَْكَت به عليه. أُِمّره إِْمَراراً  فاُلناً على الِجْسر أَْمَرْرتُ  وقال اللِّْحياني : يُقال :

  ُحْلوة.وال ُمّرةً  وما أَْحلَْيت ، أي ما قلت أَْمَرْرتُ  قال : ويُقال : َشتَمني فالٌن فما

 .ُمّراً  هذا الطعام في فَِمي ، أي صار َمرّ  ويقال :

 .ُمّراً  وكذلك ُكل شيء يَِصير

 : االسم. الَمَرارةو

رّماح : تََمرّ  يا َطعَام. وأنت َمِرْرت . ولقديَُمرّ  . وبعُضهم :يََمرُّ َمَرارةً  الطعّام َمرّ  قال : وقال بعُضهم :  ؛ قال الّطِ
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ّر يف   الريريريريريريريري ريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ ي لريريريريريريريرير ريريريريريريريريّ لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ ْرمريريريريريريريريان لريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريِ

  
ِح   يريريريريريريّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ل  فريريريريريريريامل ْي  بريريريريريريريِ اَل بريريريريريريني  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريّ  مسريريريريريريَ

  
 قال : وأَنشد الفَّراء ِلبَعض العَرب ، وذكر أّن الُمفّضل أَنشده :

مريريريريريريريريي  ّر َّريريريريريريريريَْ غريريريريريريريري  الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ ا فريريريريريريريريَأمريريريريريريريريَ ْمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريِ

  
ا  ذاري أو َأاَتعريريريريريريريريريريَ ق مريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 َسلَح. وأتاع ، أي قاء. ، ومعناهما :« فأفرق»قال : وأَْنشده بعُضهم 

 بغير ألف ؛ وأَنشد البيت الذي قَْبله :« اللحم َمرّ »قال : ولم يَْعرف الكسائّي 

عريريريريريريريريريالريريريريريريريريري   قريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريوالريريريريريريريريريَه   أال تريريريريريريريريريلريريريريريريريريريك الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ

  
ا  اعريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ ْرجريريريريريريريريا  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريه عريريريريريريريري   عريريريريريريريريلريريريريريريريريّي ومسريريريريريريريريالريريريريريريريريَ

  

مريريريريريريريريريريريي  ّر هلريريريريريريريريريريريّن َّريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريَ َأكريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريِ

  
ا  َذارِي أو أاَتعريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَأْذَرق مريريريريريريريريريريريريريرين مسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .يََمرّ  الّطعَامُ  َمرّ  رابّي :ثَعلب ، عن ابن األَعْ 

 .الُمُرور من َمرَّ يََمرّ و

 ، وهي االسم. ِمّرةً و أََمّر َمّراً  ، الِمّرة : من َمِرْرتُ  ويُقال : لقد

 الّرُجل ، إذا قويت شِكيمته. اْستََمّرت َمِريرة وقال غيره :

 معناه : َسيَْذهب ويَْبُطل. [2القمر : ] (ُمْسَتِمرٌّ َويَ ُقوُلوا ِسْحر  ):  عزوجلوقال الفراء في قوله 

 ، إذا ذهب.« َمّر يَُمرّ »قلت : جعله من 

 ، أي دائم. [19القمر : ] (ِسْحر  ُمْسَتِمرٌّ ) وقال الّزّجاج : يقال معنى قوله تعالى :

 : دائم الشُّْؤم. ُمْستَِمرّ وُشؤم.  قال : معنى نحس : [19القمر : ] (يف يَ ْوِم ََنٍْس ُمْسَتِمر ٍ )وقال في قوله تعالى : 

 (فَ َلمَّا أَثْ َقَلتْ )به ، قعدت وقامت لم يُثْقلها ؛  اْستَمّرت ، معناه : [189األعراف : ] (َفَمرَّْت ِبهِ )وقال في قوله تعالى : 

 أي َدنا ِوالُدها. [189األعراف : ]

. [2القمر : ] (ِسْحر  ُمْسَتِمرٌّ )وقال غيره :   ، أي قَِويٌّ

 .ُمرّ  ، أي ُمْستَِمرٌّ  وقيل :

 .الَمَرارة ، من اْستََمرّ و،  أََمرّ والشيء ،  َمرّ  يقال :

 .َمرارة أي أَشدّ  [46 القمر :] (َوالسَّاَعُة َأْدهى َوَأَمرُّ )وقوله تعالى : 

 البُقول. أَْمَرار ويقال : هذه البَْقلة من

 ، للواحد. الُمّرةو

 .ُمَرار ؛ وَجمعها : ُمّرة أَيضاً : بَقلة الُمَرارةو

 قَلصت عنه َمشافُِرها. الُمَرارَ  قال األصمعي : إذا أكلت اإلبل
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، ألّن بِنتاً له كان َسباها َمِلٌك من ُملوك َسِليح ، يقال له : ابن َهبُولة ، فقالت بِْنت ُحْجر : كأنّك  الُمرار وأنما قيل لُحْجر : آكل

 كاشراً عن أَْنيابه. . يعني :ُمَرار جاء كأنه َجمل آِكلُ بأَبِي قد 
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ي الرُجل. ُمرارة : الُمرار قال : وواحد  ؛ وبها ُسّمِ

 حكاه أبو ُعبيد ، عن األصمعّي.

ّمان الَكثير الماء الذي ال َشْحم له ؛ وقال الراجز : الَمْرَمارُ و  : الرُّ

َْرم ور 
   َمْرَماَرأب ِمْ ل اللريََّ ا امل

َخام ُصْلب ؛ وقال األْعَشى : الَمْرَمرو  : نوٌع من الرُّ

ا رَاهبريريريريريريريريريريريريريريريري  وِّر  ريريريريريريريريريريريريريريريريِْ يريريريريريريريريريريريريريريريرية  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رِ   ر  مريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرمريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذهريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذي مريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريِ 

  
 .اْستََمرّ  بعد فَساد : قد أْمُره اْستقاموقال ابن ُشميل : يُقال للرجل إذا 

 ؛ وأَْنشد األَْعرابّي يُخاطب امرأته : يَْستمرّ  قال : والعرب تقول : أَْرَجى الِغْلمان الذي يبدأ بُحْمٍق ثم

رّ  مريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ عريريريريريريريريلريريريريريريريريه  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْت   يّنِ قريريريريريريريري  جريريريريريريريريَ     ريريريريريريريريَ

  
رّ   لريريريريريريريريريريه  َأجريريريريريريريريريري  ْرَدّي مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريري  ن بريريريريريريريريريريري   أَْرفريريريريريريريريريريع مريريريريريريريريريريِ

  
 .ُمْستَِمرّ  ت ُطْرقَته ، فهووقال اللّيث : ُكل شيء قد انقاد

يت : يقال : فالٌن يَصنع ذلك ّكِ  .ِمَراراً  ويدعه ِمراراً  آونةً ، إذا كان يَصنعه األَْمر ابن الّسِ

 .الِمرار ويُقال : فالن يَصنع ذلك تاراٍت ، ويَصنع ذلك تِيَراً ، ويَصنع ذلك ذاتَ 

 .مراراً  ويدعه مراراً  معنى ذلك ُكله : يَْصنعه

 له. َمرارة : لُكّلِ حيوان إاّل للبعير ، فإنه ال الَمَرارة قال :

 : مزاج من أَْمزجة الَجسد. المّرةوقال : 

 : ِعّزة النَّفس. الَمِريرةو

 ، من األسماء. ُمرارةو

 : أبو قبيلة من قُريش. ُمّرةو

 : موضع. ُمرّ  وبَطن

 ، وُرَعْيداء ، وُكلّه مما يُْرَمى به ويُخرج منه. ُمَرْيَراءوأبو ُعبيد ، عن الفراء : في الطَّعام ُزَؤان ، 

 : مياه معروفة في ِديار بني فَزارة. األْمرارو

ة ، والذََّكر ، واألُْنثيين ، ، والَحياء ، والغُدَّ  الَمَراروَكره من الّشاء َسْبعاً : الدَّم ،  وسلمعليههللاصلىفي الحديث إّن النبي و

 والَمثانة.

 الَمصارين. : األََمرّ و،  الَمرار فقال :« األََمرّ » قال القُتيبي : أراد الُمحدّث أن يقول :

 ، إذا َغِضب. َمْرَمر ثَعلب ، عن ابن األعرابي :

 وَرْمَرم ، إذا أَْصلح شأنَه.

 ق مع الناس منه َشيء.: حروُف هجاء قَديم لم يَبْ  ُمَراِمَرات وقال غيره :

 ِمْروة ويَلُوكها. يَُمْرِمر َوَذٌل َوَذٌل ، قلت : سمعت أعرابيّاً يقول في كالم لهم :

ر : أصله : يَُمْرمر  ، أي يَْدُحو لها على َوْجه األرض. يَُمّرِ
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كيت :  ما لَُطف وطال واْشتَّد فَتْله. من الحبال : الَمِريرة وقال ابن الّسِ

 .الَمَرائر وهي :

 ، أي قَِوي بعد َضْعف. استمر مريرهو

يح. الُمريّان ويقال : َرَعى بنو فالن  ، وهما اآلالء والّشِ

بير ، قال : لما قُتل عثمان ، قُلت : ال أَستقبلها أبَداً ، فلما مات أبي انقطع بي ثمو  .اْستمّرت َمِريرتي في حديث ابن الزُّ

 عليه وقَِويت َشِكيمته فيه. أَْمُره ا ، إذا اْستَحكمفالن على كذ اْستمّرت مريرة يقال :

 وأصله من الفَتل أن يَْستَقيم للفاتل.

 .ُمْستَِمرّ  وكل شيء انقادت طريقتُه ، فهو

 وقوله : ال أستقبلها ، أي لم تُصْبني ُمصيبة مثلها قَّط.

ْلسلة على ال َمرار إذا نَزل َسِمعت المالئكة صوتَ »في حديث الوحي : و فاالّسِ  .«صَّ

 يُْفتَل. ، أي : يَُمرّ  ، أصله الَحْبل ، ألنه الَمرار

 فَحسن.« السلسلة إمرار»وإن ُرِوي 

 الشيء ، إذا َجَررته ؛ قال الحاِدَرةُ : أَمررت يقال :

ابريريريريريريريلريريريريريريرياو  احل مريريريريريريريالريريريريريريريلريريريريريريريا َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ي بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريَ ريريريريريريريِ

  
ي و   عريريريريريريريريريِ اَ  ونريريريريريريريريريَ َّ جريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ر يف اهلريريريريريريريريريَ  منريريريريريريريريري 
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 ابب الثَّلثي الصحيح من حرف الراء

 [أبواب الراء والَّلم]

 ر ل ن
 مهمل الوجوه.

 ر ل ف
 [.رفل]استعمل من وجوهه : 

ْفلُ  قال اللَّْيث :: رفل  ْجِل ؛ وأَْنشد : الرَّ  : َجُر الذَّْيل وَرْكُضه بالّرِ

زِّه  رِيريريريريريريريريريرير وقريريريريريريريريريريريَ َرق اَّريريريريريريريريريريَ ن يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ ْرفريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريَ

  
ه أَْذَ ال  ابريريريريريريريريريريريريريِ ن هريريريريريريريريريريريريري  َّ نْب مريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : تَُجّر َذْيلَها إذا َمشت وتَميس في ذلك. َرفِلةو،  َرافِلة قال : وامرأة

 : وهي التي ال تُْحِسن الَمْشي في الثّيَاب. َرْفاَلء وامرأة

 حكاه عن أبي الدُّقَيش.

 ، إذا كان طويل الذَّنَب. ِرفَلٌ  ، وثَْورٌ  ِرفَلٌ  قال : وفََرسٌ 

 ، يُوَصف به على َوْجهين : إذا كان َطويل الذَّنَب ، وإذا كان واسع الِجْلد ؛ وأَنشد : ِرفَلٌ  قال : وبَِعيرٌ 

   َجْع  ال َّرانِيك رَِفل  اأَلْجاَلد 
فُول : كثيرة ِمْرفالٌ  قال : وامرأة  في ثَْوبها. الرُّ

 : طويٌل ؛ وأَْنشد : َرفَال وَشعَرٌ 

   بفامِسم  م ْلَسِ ل  َرفَاِل  
ْفل ، فمعناه : تَْمشي كل َضْرب من تَرفل الَمرافال وأّما قوله :  .الرَّ

 فيه ، كان َحَسناً. تَْرفُلو: تَُطّول َذْيلها  َرفِلة قال : ولو قيل : امرأة

 : َسويق يَْنبُوت ُعَمان. َمرافلو

ُجل : إذا َعّظْمتَه وَملّكته ؛ وأَْنشد : فَّْلترَ  أبو ُعبيد :  الرَّ

ه  ْومريريريريريريريريَ رءا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد قريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريا امريريريريريريريريْ لريريريريريريريريْ ن َرفريريريريريريريريريَّ   ذا حنريريريريريريريريَ

  
ر  و   ْذكريريريريريريريريَ بريريريريريريريريل ذلريريريريريريريريك يريريريريريريريري  ن قريريريريريريريريَ   ن مل يريريريريريريريريكريريريريريريريرين مريريريريريريريريِ

  
 على األَْقوال. يَتََرفَّلوَ في حديث وائل بن ُحْجر : يَْسعَى و

د. التََّرفُّل قال َشِمر :  : التََّسوُّ

 التَّْسويد.:  التَّْرفيلو

د على قَْومه. ُرفِّلو  فالٌن ، إذا ُسّوِ

جُل ثِيابه ، إذا أَْرخاها. أَْرفلوقال :   الرَّ
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 : ُمْرًخى. ُمْرفَلٌ  وإزار

ِكيّةَ : َرفّْلت أبو ُعبيد ، عن الكسائّي :  أَْجَمْمتُها. الرَّ

ِكيّة : ُجّمعتها. َرفَلُ  وهذا  الرَّ

 لغير« ِكيّةالرَّ  َرفَّلت»قال َشِمر : ال أَْعرف : 
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 الِكسائّي.
 من أجزاء العَروض : ما ِزيد في آخر الجزء َسبَب آخر ، فيصير مستفعالن مكان مستفعلن. الُمَرفّل وقال الَخليل :

 وِرفَنٌّ ، إذا كاَن َطويل الذَّنَب. رفَلٌ  ابن الّسّكيت ، عن األصمعّي : فرسٌ 

 يوَم القيامة.في َغير أَهلها كالّظلمة  الّرافلة في حديث : مثلو

افلةو ينة. الرَّ جة بالّزِ  : الُمتَبَّرِ

 إزاَره ، وأَْسبَله ، وأَْغدفه ، وأَذاله ، وأَْرخاه. رفل يقال :

ْفلُ و ْيل. الّرِ  : الذِّ

 ر ل ب
 ربل ، برل ، بلر.

ْبلَة أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: ربل   : باِطُن الفَِخذ. الرَّ

بَاَلت وجمعها :  .الرَّ

 .َرْبلَتان إنسانولُكل 

باَلت : َضْخمة َربِلَةٌ  وقال اللّيث : امرأة  .الرَّ

 ، َرْفغاء ، أي َضيِّقة األَْرفاغ ؛ وأَنشد : َرْباَلء قال : ويُقال : امرأة

لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ال  مريريريريريريريريريريريِ ع الريريريريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريريريَ امريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريأّن جمريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ   هريريريريريريريريريريريريريريَ  ون    فريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ ٌُ يريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  فريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْبلُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : ْيُف تَفَطَّرت بَِوَرٍق أَْخَضر من غير : ُضروب من  الرَّ الشَّجر إذا بَرَد الّزماُن عليها وأَْدبر الصَّ

 َمطر.

 األَْرُض. تََربَّلت يُقال منه :

 وقال الليُث : نَْحَوه.

 .َرْبلٌ  األرض : ال يَزال بها أَْربلت وقد .ِمْربَال وأَْرض

 .الّريبال أبو ُعبيد : من أَسماء األسد :

 .رآبِلةَ  هكذا سمعتُه بغير همز ، ومن العرب من يَهمز ويَْجمعه :قلت : 

 .ِريبَالٌ  ويقال : ذئب

 .ِريبال ولصٌ 

 قال اللَّيث : وهو من الُجرأة واْرتصاد الشَّّر.

 وُخْبثه. َرأْبَلته وفعل ذلك من

 .َرأْبَل َرأْبَلةو،  تَرأبل تََرأْباُلً و

 ثُر َعَدُدهم.: كَ  يَْربُلون بنو فالن َربَل وقال غيره :

 الَمراِعي : كثُر ُعْشبها ؛ وأَْنشد األصمعّي : َربَلتو
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رْ و  جريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريلريريريريريريريريه اَّريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ  ذ و م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا.  َربريريريريريريريريريَ

  
رْ   ى واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌ  وذ و أَمريريريريريريريريريريَ القريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريث تريريريريريريريريريريَ

  
ْمل.  قال : الُحَجر : دارات في الرَّ

 والُمضاض : نَْبت.

بَالةو  : َكثْرة اللّحم. الرَّ

 : َكثير اللحم. َربِيل وَرُجلٌ 
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يبال َسلمة ؛ عن الفراء :  : النَّباُت الُمْلتَفُّ الطَّويل. الّرِ

بَال وقال ابن األعرابي :  : َكثْرة اللَّحم والشَّحم. الرَّ

بِيلةو  : الَمرأَةُ السَِّمينة. الرَّ

 وأَنشد : : الّذي يَْرتفع ِمن ريش الّطائر فَيَْستَدير في ُعنُقه ؛ البَُرائِل أبو ُعبَيد ، عن الفَّراء ،: برل 

ع  و  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َرٌب مريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَائريريريريريريريريريريريريريريرياَله   ع  و بريريريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريَ  اجلريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يك خاّصة. البَُرائل وقال اللّيث : البُْرُؤلة ؛ والجمُع :  ، للّدِ

يك. بُرائل ثَعلب ، عن ابن األعرابي : أبُو  ُكْنية الّدِ

 : الّرُجل الّضْخم الشَُّجاع. البِلّْور قلت :: بلر 

 ، المعروف ، فهو ُمخفَّف الالم. ْورالبِلَ  وأّما

 ر ل م
 [.رمل]اْستُعمل من ُوُجوهه : 

 ما يَْحملونه إاّل ما اْستَْفقَروا له ؛ يَْعني : العاِريَةَ. ألَْرَملة ابن بُُزْرَج : يُقال : إّن بَْيت بني فاُلٍن لَضْخٌم وإنهم: رمل 

 .أَْرَملة ، وال يُقال للمرأة التي ال َزْوج لها وهي ُموسرة : أَْرملة ويُقال للفقير الذي ال يَْقدر على شيء من َرُجل أو امرأة :

االْرتحال إاّل على إبل يَْستَفِقرونها ، أي يَْستعيرونها ، من : أَْفقَْرتُه َظْهر يعني : أنّهم قوٌم ال يَْملكون اإلبل وال يَْقدرون على 

 بَعيري ، إذا أََعْرتَه إيّاه.

كيت :  : الَمساكين ، من جماعة ِرَجاٍل ونِساء. األرامل وقال ابن الّسِ

 ، وإن لم يكن فيهم نِساء. األرامل ويقال لهم :

 إن لم يكن فيهم نساء.، و أَراملو أَْرَملة ويقال : جاءت

 .َرْماَلء : قليُل الَمطر. وسنة أَْرملُ  وعامٌ 

 .أَْرَملَة المرأةُ : صارت أَْرَملت وقال اليَزيدي :

لت قال َشِمر :  المرأةُ من َزْوجها. َرمَّ

 .أَْرَملة وهي

 ، إذا كان ال اْمرأة له. أَْرمل ويقال للذكر :

 .أَْرَملة َزوج لها :وقال القُتيبي : يقال للمرأة التي ال 

 .األَرامل وَجْمعها :

ُجل الذي ال امرأة له :  .أَْرَمل والعََرُب تقول للرَّ

 وكذلك : َرُجٌل أَيِّم واْمرأة أَيِّمة ؛ وقال الراجز :

بريريَاَل  حريريْ ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريّ اد ضريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أ مسريريريريريريريِ ُّ َأن َأصريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريَ

  
اَل   تريريريريريريريريريريرياء أَْرمريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَع والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ى الريريريريريريريريريريريرّبريريريريريريريريريريريِ  َرعريريريريريريريريريريريَ

  
يت األَْرَملة قال ابن األنباري :  لَذهاب زاِدها أرملة : التي مات عنها َزْوُجها : ُسّمِ
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 الرَّج ل  ،  ذا ذه  ُّاد ه. أَْرمل وفريْ  ها كاِسبها وَمن كان عية ها صاَّا  به ن من قول الَعرب :
ُجل إذا ماتت امرأته : ُجل ال يَْذهب زَ  أَْرمل قال : وال يُقال ِللرَّ اُده بموت امرأته : إذا لم تكن قَيِّمة عليه ؛ ، إالَّ في شذوذ ، ألّن الرَّ

ُجل قَيِّم عليها تَْلزمه َعْيلُولتها وُمْؤنتها ، وال يلزمها شيٌء من ذلك.  والرَّ

جال الذين ماتت أَْزَواُجهم ؛ ألنّهُ يُقال : َرُجلٌ  لألََرامل وُرّد على القُتَيبي قولُه فيمن أْوصى بماله ،  أَْرمل أنهُ يُعطى منه الّرِ

 .أَْرَملة واْمرأة

قال أبو بكر : وهذا ِمثل الوصيّة للجواري ، ال يُْعطى منه الِغْلمان. ووِصيّة الِغلمان ال يُْعطى منه الجواِري ، وإن كان يُقال 

 للجارية : غالمة.

َمال : معروف ؛ وجمعه : الّرْمل وقال اللّيث :  .الّرِ

 .َرْملة والِقطعة منه :

ِغير. الِمْرَملُ  األعرابي :ثعلب ، عن ابن   : القَْيُد الصَّ

 : قَِليُل الَخْيِر. أَْرَملُ  وعامٌ 

 : األْبلَق. األْرمل وقال أبو عمرو :

 ، إذا اْسَودَّت قوائُمها ُكلّها وسائرها أَْبيض. َرْمالء وقال أبو زيد : نعجةٌ 

 ؛ وقال الَجْعِدّي : لةَرمَ  ؛ واحدتها : َرَملٌ  ويُقال ِلَوْشي قوائم الثَّور الَوْحِشّي :

اء هبريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا جريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ا بريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريّ

  
اَل   ْه َرمريريريريريريَ ْرِولريريريريريريريَ اأٌب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  هريريريريريريريَ نْي مريريريريريريَ يريريريريريريِّ ريريريريريريَ   لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 ُمْسنِتين. ُمْرِملين في حديث أُّم معبد : وكان القومُ و

 وأَْنفَْضنا. فأَْرَمْلنا في َغزاة وسلمعليههللاصلىحديث أبي ُهَريرة : ُكنَّا مع النبّي  : الذي نفد زاُده ؛ ومنه الُمْرِمل قال أبو ُعبيد :

يش : إْرماالً  الّسهم أْرمل ويُقال : ةَ الّرِ  ، إذا أصابه الّدُم فبقي أثَُره ؛ وقال أبو النَّجم يَصف ِسهاماً ُمْحَمرَّ

اهلريريريريريريريريريريريا رَّأَب الريريريريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريريريريش عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى اْرمتريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريري ْ

  
ا  اهلريريريريريريريريريَِ كريريريريريريريريريَ ل يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ ق  أَقريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ن عريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريِ

  
 ؛ قال : أَراميل العَْرفج : ُجْذُموره ؛ وَجمعها : أُْرُمولةو

   قري يِّ  يف أَرَاِمل الَعرَاِفج 
 ، إذا نََسْجته. ُمْرَملو َمْرُمول فهو أَْرَمْلتهوالَحِصير ،  َرَمْلت ُعبَيد : أبو

 َحصير قد أَثَّر في َجْنبه؛ وقال الشاعر : ُرَمال كان ُمْضطجعاً على وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إّن النبّي و

رِيريريريريريريريريريريق  المسريريريريريريريريريريِ   زال عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى طريريريريريريريريريريَ   ذ ال يريريريريريريريريريريَ

  
ل  و   ْرمريريريريريريريريَ حريريريريريريريريتريريريريريريريريه مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌت مريريريريريريريري  فريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريأّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل ويُقال : خ به. ُرّمِ ج بالدم ، ُكلّه إذا لُّطِ خ بالدم ، وُضّرِ  فالٌن بالدَّم ، وُضّمِ

 بَِدمه. تََرّمل وقد
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َواِملو  : نَواِسج الَحِصير. الرَّ

 .راِملة الواحدة :

 ؛ وأنشد أبو ُعبَيد : أَْرَمْلته وقد

ْرَمل  
 
   كأّن َنْسج الَعلكب و  امل

 .«زاذه»، كقولك بالفارسيّة  أُرمولة وقال اللّيث : غالمٌ 

 عربيَّتها وال فارسيّتها.« األُرمولة»قلت : ال أعرف 

 ، إذا ُعِصد َعْصداً َشِديداً حتى صارت فيه َطراِئُق َمْدُخونة. ُمْرَمل ويقال : َخبيص

ل وَطعَامٌ  ْمل ، إذا أُلقي فيه ُمَرمَّ  .الرَّ

َملو  التن فاعالتن ؛ وقال الراجز :فاع : َضرٌب من َعُروض يجيء على : الرَّ

ل  لريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرياُّع مريريريريريريريريريا داُ الريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريري 

  
ل و    مريريريريريريريرين َأكريريريريريريريريَ َّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريتريريريريريريريريا  فريريريريريريريري ريريريريريريريري  محريريريريريريريريََ

  
ُجل َرَمل ويقال : ً  الرَّ  ، إذا أَْسرع في َمْشيه ، وهو في ذلك يَْنُزو. يَْرُمل َرَمالنا

ً  والطائف بالبَيت ِليَْعلَم أهُل مكة أّن بهم قوةً ؛ وأَْنشد  َرَملُوا وبأَْصحابه ، وذلك أنهم وسلمعليههللاصلىاقتداًء بالنبّي  يَْرُمل َرَماَلنا

د :  الُمبَّرِ

ال  ل يف الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريريَ ْرمريريريريريريريريريريريريريري  ه تريريريريريريريريريريريريريريريَ  انقريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريرياِل   فريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريف مريريريريريريريريريريريرياِل ومريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريري 

  
 قال : النِّقال : الُمناقلة ، وهو أن تَضع رجلَْيها مواقع يََدْيها.

َملُ  :ثعلب ، عن ابن األعرابي   : الَمطر الضَّعيف. الرَّ

 رواه أبو عمرو ، عن ثعلب.

 ِمن َمطر ، وهو القَِليل. َرَملٌ  أبو ُعبيد ، عن األموي : أصابهم

 .أَْرَمالُ  وجمعه :

ثَان ، أقوى منها.  والرَّ

 بهذا المعنى إال لألموّي.« الّرمل»قال شمر : لم أَسمع 

 الراء والنون (أبواب)

 ر ن ف
 نفر ، فرن.رنف ، رفن ، 

انفة أبو ُعبيد ، عن أبي ُعبيدة :: رنف   ناحيةُ األَْلية ؛ وأَْنشد : : الرَّ

ْف  ْرجريريريريريريريري  ِن تريريريريريريريريريَ ْرَديريريريريريريريريْ ي فريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ ىَت مريريريريريريريريا نريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
ارَا  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريَ ك وت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ ف  ألريريريريريريريريريريريْ  روانريريريريريريريريريريريِ

  
انف وقال اللّيث :  : ما اْستَْرَخى من األَْلية لإِلْنسان. الرَّ

 .رانِفٌ  قال : وأَْليَةٌ 
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ً  البعير أَْرنف يره :وقال غ ك َرأْسه فتقدَّمت هاَمتُه. إرنافا  ، إذا سار فَحرَّ

نَفُ  أبو ُعبيد :  : بَْهَراَمُج البَّر. الرَّ

 .أَْرنفوويقال : َرنَف ، 

يت ، عن األصمعي : فرٌس ِرفٌَل : رفن  ّكِ  ، إذا كان طويَل الذَّنَب ؛ وأنشد : ِرفَنٌ وابن الّسِ
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بريْعن َ ْ و   َسِب   رَِفلِّ   يريتريْ
 وقال النَّابِغة :

و مريريريريريريريريري  ِث َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ رِّب  كريريريريريريريريريالريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ لِّ جمريريريريريريريريري َ  بريريريريريريريريريكريريريريريريريريري 

  
ِن   ل  رِفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ال َذ َّ   َ  أْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْفن ثعلب ، عن ابن األعرابي :  النَّْبض. : الرَّ

افِنةو  : الُمتَبَْخترة في بََطر. الرَّ

 وأنشد :: الذي نَفَر ثم َسَكن ؛  الُمْرفَئِنّ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

ّن  عريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرثريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْتَ مريريريريريريريريريريريريريريريري  ْر   ِواَلء  غريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ّ ْرفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َرّ    تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .الفُْرنيّ  َخبَّازة : الفاِرنَةُ  ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: فرن 

 : َطعَام. الفُْرنيّ  وقال اللَّيث :

 ، وهي ُخْبزة ُمَسلَّكة ُمَصْعنَبة تُْشوى ثم تُْرَوى لَبَناً وَسْمناً وُسكَّراً. فُْرنِيّة الواحدة :

ى ذلك الُمْختَبَز : ً  ويُسمَّ  .فُْرنا

جال. النَّفَر أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد :: نفر  ْهط : ما ُدون العَشرة من الّرِ  ، والرَّ

َجال دون النِّساء. النَّفَر وقال أبو العبّاس : ْهط ، هؤالء معناهم : الجمع ، ال واحَد لهم من لفظهم ، للّرِ  ، والقوم ، والرَّ

 ، أي َعشرة ِرَجال. نَفَر اللّيث : يُقال ، َهؤالء عشرة

 ، وال ما فْوق العَشرة. نفراً  وال يقال : ِعْشرون

اء : يقال : ليلة  من القْوم. فَرالنَّ  ؛ وهم النَّفَرو النَّْفر وقال الفَرَّ

ُجل ،  نَفَرةوقال :   ؛ وأَْنشد : نَْفرهو،  نَْفرته : أُسرته ؛ تقول : جاء في نَْفرهوالرَّ

َرتريريريريريريريريلريريريريريريريريا فريريريريريريريريْ َه قريريريريريريريريالريريريريريريريريْه  ّن نريريريريريريريريريَ ك  ريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريَّ  مسريريريريريريريريَ

  
ل    غريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ ْرَو م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ م   عريريريريريريريري  هريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ  أَلريريريريريريريرييريريريريريريريريوَُ كريريريريريريريري 

  
 .نَِفيراً و يَْنِفرون نَْفراً  القومُ  نَفروقال : 

 .نفَاراً و تَْنفُر نُفُوراً و تَْنِفر الّدابةُ  نَفرتو

 .نُفُوراً  الُجْرُح ، إذا َوِرَم ، نفرو

 .النُّفُورة ويقال : لألُسرة أيضاً :

 .نُفُورتُنا نُفُوَرتَهم ، وَغلَبت نُفُوَرتُنا يقال : غابَت

ُجلَ  نافرتُ وقال :   ، إذا قاَضْيتَه. ُمنافرةً  الرَّ

ما بينهما رجالً ، كِفعل َعلقمة بن ُعالثة مع  الُمنافرة وقال أبو ُعبيد : ُجالن ُكّل واحد منهما على صاحبه ، ثم يحّكِ ، أن يَْفتخر الرَّ

 إلى َهِرم بن قُْطبة الفَزارّي ؛ وفيهما يقول األَْعشى : تنافر عامر بن الطُّفَيل َحيث

مريريريريريريريا ري فريريريمضريريريريريريريريريريريريريريريريريى فريريرييريريريكريريري  عريريريْ  قريريريريريريري  قريريريلريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رو   افريريريريريريريريريريريريريِ ور لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
َ ف املريريريريريريريريريريريريري  اعريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الغاِلب. النافِرو: الَمْغلوب.  ْنفُورالمَ و

 ، إذا َغلبه. يَْنفُره نَْفراً و نَفَره يَْنِفره وقد
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 .تَْنِفيراً  الحاكُم أحَدهما على صاحبه نَفّرو
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 : القاِمُر. النافر وقال ابن األعرابي :

 الثاني. النَّْفر األَول ، ثم يوم النَّْفر قال : هو يوم النّْحر ، ثم يوم القَر ، ثم يوم

 هكذا قال أبو ُعبيد.

 .النَِّفير ويقال : فالٌن ال في الِعير وال في

لّما هاجر إلى الَمِدينة ونَهض منها ِليَْلقى ِعيَر قُريش  وسلمعليههللاصلىأن النبّي  قيل : هذا الَمثل لقُريش من بين العَرب ، وذلك

نَهُضوا ولَقَْوه بِبَْدر ليأَمن عيُرهم الُمْقبُِل من الشام مع أبي ُسفيان ، فكان من أمرهم ما كان ، ولم يكن َسِمع ُمْشركو قَُريش بذلك ف

 .النَِّفير فكانوا يقولون لمن ال يَْستَصلحونه لمهّم : فالن ال في الِعير وال في ، تخلّف عن الِعير والقتال إاّل َزِمٌن أو َمن ال َخير فيه

 : من كان منهم مع ُعتْبة بن َربيعة قائِدهم يوم بَْدر. النَّفيروكان منهم مع أبي سفيان ؛ فالِعيُر : َمن 

:  وسلمعليههللاصلىقول النبّي  وَدعاهم إليه ، ومنه النّفير ، إذا َحثّهم على فنَفَروا يَْنفرون اإلماُم الناَس لجهاد العَدوّ  استنفرو

 .«اْستُْنِفرتم فاْنِفروا وإذا»

 ، بمعنًى واحد. نَفَّْرتُهاو،  أَْنفرتهاوالَوحش  اْستنفرت ويقال :

ُْم ُْحُر  ُمْستَ ْنِفَرة  ):  عزوجل، بمعنًى واحد ؛ ومنه قول هللا  اْستنفرت تَْستَنفرو،  فنَفرت تَْنِفر  (* فَ رَّْت ِمْن َقْسَورَةٍ  َكَأِنَّ

 [.51و 50 المدثر :]

 .نافِرة بكسر الفاء ؛ بمعنى : «ُمْستَْنِفَرةٌ » وقُرئت :

 ، وأَنشد ابن األَعرابّي : ُمنَفَّرة فمعناها : ُمْستَْنفَرة ومن قرأ :

ر فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريَ ه م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ اَرك  نريريريريريريريريريّ َ  اضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب محريريريريريريريريريِ

  
رَِّب   غريريريريريريريريريريريري  ْ ن لريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريَ رأب  عريريريريريريريريريريريريَ ر َأمحريريريريريريريريريريريريِْ  يف ِ ثريريريريريريريريريريريريْ

  
 .نافر أي :

 فُوهُ ، فنَهى عن التخلُّل بالقََصب. فَنَفَر َصبفي حديث ُعمر أّن رجالً في زمانه تَخلَّل بالقَ و

 فَُمه : أي َوِرم. نَفَر قال أبو ُعبيد ، عن األصمعي والِكسائي :

منه  نَفَر الشيء من الشيء ، إنما هو تَجافيه عنه وتَباعده منه ، فكأّن اللحم لما أنكر الداء نفار قال أبو ُعبيد : وأُراه مأخوذاً من :

 .نِفَاُره ، فََظهر ، فذلك

 ، إذا كان َخبِيثاً مارداً. نُفَاريَةٌ  ، وُعفَاِريَةٌ ، نِْفريتٌ  ، وِعْفريتٌ  نِْفِريَةٌ  ، وِعْفريَةٌ  نِْفرٌ  أبو ُعبيد : َرُجل ِعْفرٌ 

 العَصافِيُر. : النَّفَائر ن ابن األعرابي :ثعلب ، ع

 : مثل ، الَكِليب والعَبِيد. نَْفر ، جمع نَفير[ 6اإلسراء : ] (َوَجَعْلناُكْم َأْكثَ َر نَِفْياً )وقوله تعالى : 

 : َرْهطه الذين يَْنصرونه ، ومنه قوله نَافرتهو،  نَِفيرهو،  نَْفرتهو،  نَفَرهواإِلنسان ،  نَْفرو
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 أي قوما  يريْلص رونه. [35الكهف : ] (َوَأَعزُّ نَ َفراً )تعا  : 
 أي تباُعداً عن الحّق. [41اإلسراء : ] (َوما َيزِيُدُهْم ِإالَّ نُ ُفوراً )

 .نَفَر يَْنِفر نُفُوراً  يقال :

 ، مثل : شاهد وُشُهود. نافرين أي [46اإلسراء : ] (َولَّْوا َعلى َأْدابرِِهْم نُ ُفوراً )

 ر ن ب
 رنب ، نرب ، ربن ، برن ، نبر ، بنر.

 الُخَزز. : الذََّكر يقال له : األْرنبُ  قال اللّيث ،: رنب 

 .أْرنَب واألنثى :

 .األرانب ؛ وجمعه : أَْرنب وأجاز غيره أن يُقال للذّكر :

 : َطرف األْنف. األْرنبةو

 أيضاً. األرانب وجمعها :

 .أََرانبهم يقال : هم ُشّم األُنُوف واردةٌ 

 .األرانب : كثيرة ُمْرنِبَةٌ  وقال الليث : أرضٌ 

 .األرانب ، من ُمَؤْرنِبَةٌ  وقال أبو عبيد : أرض

 قلت : ومنه قول الشاعر :

   ك رَا   غ اَلُ ِمْن ِكَساء  م َؤْرَن   
 ، فُردَّ إلى األَْصل. ُمَرنَّب فكان في العربيّة

 زائدة.« أَرنب»وقال الليُث : أَلف 

 : وهي عند أكثر النَّْحِويِّين قَْطِعيَّة. قلت

 وقال : ال تجيء كلمة في أولها ألف فتكون أصلية ، إال أن تكون الكلمة ثالثة أحرف مثل : األَْرض ، واألمر ، واألَرش.

 : القَطيفة ذات الَخْمل. الَمْرنَبَة عمرو عن أبيه ، قال :

 .َؤْرنَبمُ و،  َمْرنَبَانِيّ  وقال اللّيث : يقال : كساءٌ 

ا  .األرنب : فالذي لونُه لون الَمْرنَباني فأمَّ

ا  .األْرنب : فالذي يُْخلط َغْزلُه بَوبَر الُمَؤْرنَب وأَمَّ

 : ُجَرذٌ في ِعَظِم اليَْربُوعِ قَِصيُر الذَّنَب. الَمْرنَب في هذا الباب :« كتاب اللّيث»وقرأُت في 

ف. َمْرنَب الِفْرنِب ، بالفاء َمكسورة. ومن قال :قلُت : هذا خطأ ، والصواُب :   ، فقد َصحَّ

 : النَِّميمة. النَّْيَربُ  قال اللّيُث :: نرب 

 ، أي نَِميَمة. نَْيَربٍ  : ذُو نَْيَربٌ  وَرُجلٌ 
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يُح التَُّراَب على األْرض فتَْنُسُجه ؛ و يُنَْيِرب فهو نَْيَربَ  وقد  أَْنَشد :، وهو َخلُط القول ، كما تُثيُر الّرِ

    ذا اللَّْتَب  ال ريَّْراَثر  قال فَأْهَجرا 
 وال تُْطرح الياء منه ألنها ُجعلت فصالً بين الّراء والنُّون.

ُجُل الَجلد. النّْيربوقال :   : الرَّ
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 : النَّميمة. اْلنَّْيَربة وَروى أبو العباس ، عن عمرو ، عن أبيه ، أنه قال :

ُجَل ، إذا أَْعَطْيتَهُ  تُ أَْربَنْ  قال اللّيُث :: ربن  ً  الرَّ  ، وهو َدخيل ، وهو نحو : َعْربُون. َربُونا

 : الُمْرتفع فَوق الَمكان. اْلُمْرتَبِنُ  أبو َعمرو :

 قال : والُمْرتَبِىء ، مثله ؛ وقال الشاعر :

َوأب  و  جريريريريريريريريريْ اِب لريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ ْوَق اهْلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نِب  فريريريريريريريريريريَ ْرتريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
اِن   لريريريريريريريريريريَ ْو   ِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َرا ريريريريريريريريريريََ أْدبريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
 كّل شيء : ُمعظمه وَجَماعته. ُربَانو

لُه ؛ ومنه قوله : ُربّان وقيل :  الشَّبَاب : أَوَّ

ه و  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ر  َّ ش  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   منريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ و   تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريْ ِه مريريريريريريريريريريري  انريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريَ ْن أَفريريريريريريريريريريريريْ  أَنريريريريريريريريريريريَه مريريريريريريريريريريريِ

  
 السَّفينة : الذي يُْجِريها. ُربّانو

 .َربَابِين ويُجمع :

 َدِخيالً.قلت : وأَُظنُّه 

بانِيّون ويُقال :  : األَْربَاب. الرَّ

 : َضْرٌب ِمن التَّْمر أَْحمر ُمْشرٌب ُصْفرة ، َكثِير اللِّحاء َعْذب الَحاَلوة. البَْرنِيّ : برن 

اجز : بَْرنِيّ  ، ونَْخلٌ  بَْرنِيّة ويقال : نَْخلةٌ   ؛ وقال الرَّ

   بريْريّن َعْيَ ان  قَليل ِقْةر ه 
يَكة. البََرانيّ  األعرابي :وقال ابن   ؛ الّدِ

 .بَْرنِيّة الواحد :

غار أَّوَل ما تُْدِرك. ، بلغة أهل العراق : البَرانِيّ  وقال اللَّيث : يَكة الّصِ  الّدِ

 .بَْرنِيّة الواحد :

ارة َضْخمة َخْضراء ِمن القَوارير الثِّخان الواسعة األَْفواه. البَْرنِيّةوقال :   : ِشْبه فَخَّ

يت :: نبر  ّكِ انيُّ ، عن ابن الّسِ  ، مصدر : النَّْبر الَحرَّ

 ، إذا َهَمْزتَه. أَْنبُره نَْبراً  الَحْرفَ  نَبَْرتُ 

 : ُدَوْيبّة أَْصغر من القُراد تَْلسع فَيَْحبط َمْوِضُع لَْسعتِه ، أي يَِرم. النِّْبروقال : 

 لت الشُّحوم :؛ وقال الّراجز وَذكر إبِالً َسِمنت وَحمَ  أَْنبار والجمع :

ارْ  يريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريِ ا مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريري   ن  واسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريّ

  
بريريريريريريريريريريريريارْ   ه عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا َذرَِ    األَنريريريريريريريريريريريريْ  َدبريريريريريريريريريريريريَّ

  
 فَوِرمت ُجلوُدها وَحبَِطت. األَْنبار يقول : كأنها لََسعَتْها

ُجل فيََظّل أثَُرها كأَثر َجْمٍر و وليس  ُمْنتَبِراً  َدْحَرْجتَه على ِرْجلك فنَِفط ، تَراهفي َحديث ُحذيفة أنه قال : تُْقبض األمانةُ ِمن قَْلب الرَّ

 فيه شيء.

 : الُمْنتَفَِط. الُمْنتَبِر قال أبو ُعبيد :
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 بالكالم : الَهْمز. النَّْبر وقال اللّيث :

 .نَبَره قال : وُكل شيء رفع شيئاً ، فقد

 الُجْرُح ، إذا َوِرم. اْنتَبروقال : 

 .الِمْنبر األميُر فوق اْنتبرو

 بالكالم : فصيٌح بَِليغ. نَبَّارٌ  وَرُجلٌ 
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 ارتفاع الصَّْوت. عند العرب : النَّْبر : األَنباريّ  قال ابن

ُجل نَبر يقال :  ، إذا تكلّم بكلمة فيها ُعلُوٌّ ؛ وأنشد : نَْبَرةً  الرَّ

ْوهلريريريريريريريريريريريريريريريا ن قريريريريريريريريريريريريريريريريَ رْبأب  مريريريريريريريريريريريريريريريِ ع نريريريريريريريريريريريريريريريَ   ين أَل ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ر ورَا  ى عريريريريريريريريلريريريريريريريريّي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريأكريريريريريريريرياد أن يريريريريريريريريري 

  
ي  ، الرتفاِعه وُعلُّوه. ِمْنبراً  : الِمْنبر وُسّمِ

باع : ليس بُدّبٍ وال ذئب. النِّبروقال اللَّيث :   ، من الّسِ

باع إنما هو دابّة أَْصغر من القُراد ، والذي أَراد اللَّْيث : النِّبر قلت : ليس باع ،  من ِجنس الّسِ الببر : بباءين ، وهو من الّسِ

 وأحسبه َدِخيالً ، وليس من كالم العرب ، والفُْرس تسميه : بَْبراً.

 : أَْهراء الطَّعام. األَْنبار

 واحدها : نِْيٌر.

 ، َجْمع الجمع. أنابير ويُجمع :

ي الُهْري :وسُ   ، أي اْرتفع. اْنتَبر ؛ ألن الّطعام إذا ُصّب في َمْوضعه نِْبراً  ّمِ

 الَمْهموز. : الَمْنبُور ثعلب ، عن ابن األَعرابي :

 : َصْيحة الفزع. النَّْبرةوقال : 

 : الَهْمزة. النَّبرةو

 الَحْرف ، إذا َهَمْزتَه. نبرت يُقال :

 .«نَْنبِر إنّا َمْعَشَر قَُرْيش ال»هللا. قال :  في الحديث أنه لما قيل له : يا نبىءو

 أي يَِرم ويَْنفَط. ، «في َرأس الَحْول يَْنتَبر إن الُجرح»في الحديث : و

 : الُمْختَبَر. الَمْبنور أبو العبّاس ، عن ابن األَعرابي ، قال :: بنر 

 ر ن م
 رنم ، مرن ، نمر ، رمن.

نَمةوأبو ُعبَيد ، عن األصمعّي : ِمن نَبات السهل : الُحْربُُث ، : رنم   ، والتَِّربَة. الرَّ

نَمة قال َشِمر : َرواه الِمْسِعرّي ، عن أبي ُعبيد :  .الرَّ

تَمة ، ِمن ِدّق النَّبَات معروف.  وهو ِعْندنا : الرَّ

نَمة :وأَخبرني الُمنذِرّي ، عن أبي العَبّاس ، عن ابن األعرابي ، قال   َضْرٌب من الشََّجر. ، بالنُّون : الرَّ

نمة قلت : لم يَعرف َشِمر تَمة : من األَشجار الِكبَار ذات الّساق ؛  الرَّ تَمة ، والرَّ ، من  الّرنَمةوفظّن أنه تَْصحيف ، وَصيَّره الرَّ

 ِدّق النَّبات.

 : تَْطريب الّصْوت. الّرنِيم وقال اللَّيث :

 .تَْرنِيم والُمّكاء ، في صوته .تَتََرنَّم مامة، منه. والح الترنُّمو

ّمة يَِصف الُجْنُدَب : تَْرنِيم والقوُس والعُود ما اْستَْلذذت َصْوته فله  ؛ وقال ذو الرُّ
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ل   جريريريريريريريِ ف  عريريريريريريَ اَل مريريريريريري  ريريريريريريْ ريريريريريريِ ه رِجريريريريريريْ يريريريريريريريْ لريريريريريريَ  كريريريريريريريأّن رِجريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريم    رنريريريريريريريريريريريِ ه تريريريريريريريريريريريَ ْرَديريريريريريريريريريريريْ اَوَب مريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريري    ذا  ريريريريريريريريريريريََ
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ً  َجناَحْيه. وله صريٌر يَقع فيها إذا َرِمض فَطار ، وَجعَله« : بُْرَدْيه»أراد ب   .تَرنِيما

نُم ثَعلب ، عن ابن األعرابي ، قال :  الُمغَنِّيات الُمِجيدات. : الرُّ

نُموقال :   : الَجَواِري الَكيِّسات. الرُّ

ان: رمن  مَّ الرحمن : ] ((68ما فاِكَهة  َوََنْل  َورُمَّان  )ِفيهِ )، معروف ، من الفَواكه ؛ قال هللا تعالى في ِصفة الِجنان :  الرُّ

68.] 

دّل بالواو أّن  (َوََنْل  َورُمَّان  )ثم قال :  (ِفيِهما فاِكَهة  )قال :  عزوجليقول القائل الذي ال يَعرف العربيَّة وُحدوَدها : إّن هللا 

ّمانوالنخل   غير الفاكهة ، ألن الواو تَْعطف ُجْملة على ُجملة. الرُّ

 قلت : وهذا َجهل بكالم العَرب ، والواو َدخلت لالختصاص ، وإن ُعِطف بها.

والعرب تَْذكر الشيَء ُجملةً ثم تَختَّص من الجملة شيئاً ، تَفِضيالً له وتَنبيهاً على ما فيه من الفضيلة ، وهو من الجملة ؛ ومنه 

لوات ُجملة ، ثم أَعاد  [238البقرة : ] (ْسطىحاِفُظوا َعَلى الصََّلواِت َوالصََّّلِة اْلوُ ):  عزوجلقول هللا  فقد أمرهم بالصَّ

مانوالُوسطى تَخصيصاً لها بالتَّشديد والتأكيد ، وكذلك أعاد النَّخل  َمْن ):  عزوجلترغيباً ألهل الَجنَّة فيهما ؛ ومن هذا قوله  الرُّ
، فقد ُعلم أنَّ ِجبريل وميكال َدَخال في الجملة ، وأُعيد  [98البقرة : ] (لَ كاَن َعُدوًّا ّلِِلَِّ َوَمَّلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجَْبِيَل َوِميكا

 ذكرهما داللةً على فَضلهما وقُربهما ِمن خالقهما.

 ، بفتح الراء : موضٌع. َرّمانو

ّمان ويُقال ِلَمنبت  ، إذا َكثُر فيه أُُصوله. َمرَمنة : الرُّ

ّمانةو  .ُرَميمينة ، تُصغّر : الرُّ

ً  الّشيءُ  َمَرن اللَّيُث :قال : مرن   ، إذا استََمّر وهو لَيِّن في َصاَلبة. يَمُرن ُمُرونا

 يَُد فالٍن على العَمل ، أي َصلُبت واستََمّرت. َمَرنَتو

ُجل على هذا األمر. َمَرنَ و  َوجهُ الرَّ

نُ  وإنه  الَوجه ؛ قال ُرؤبة : لَُمَمرَّ

َرَِّن      ِفرَار  َ صم  َمعل  مم 
 .الُمُرونة والَمصدر :

ً  الِجلدَ  َمَرنت وقال َشِمر : ً و،  أَمُرنه َمْرنا نتُه تَمرينا  .َمرَّ

 الِجلد ، أي الَن. َمَرن وقد

ُجَل بالقَْول ، حتى أَْمَرْنتو  ، أي الَن. َمَرن الرَّ

نُوه وقد  ، أي لَيَّنُوه. َمرَّ

 : َذلُوٌل َمْرُكوبَة. ُمَماِرنٌ  وناقة

  ِمن األَْنف.: ما النَ  الماِرنُ و

 ، إذا اْستَمّر فلم يَْنجع فيه. َمَرنووقال الفَّراء : يقال : َمَرد فالٌن على الكالم ، 
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ً  الناقة َمَرنت وقال أبو ُعبيد :  ، إذا َدهنت أَْسفل ُخفِّها بُدْهٍن من َحفًى بها. أَْمُرنها َمْرنا

 .ُمَماِرنٌ  م تَْلقَح :وقال األصمعّي : يقال للناقة إذا َضربها الفَحل ِمراراً فل

ً  وقد  .َماَرنَت ِمَرانا

 ونحو ذلك قال ابن ُشَميل.

 ، إذا كانت ال تَْلقَح. ِمْمرانٌ  قال : وناقةٌ 

: أن يَْحفى الدابّة فيرّق حافُره فتَْدَهنه بُدْهن ، أو تَْطليه بأَخثاء البَقَر وهي حاّرة ؛ وقال ابن ُمْقبل يَصف  التَّمرين قال أبو عمرو :

 باطن َمْنِسم البَعير :

لُّ أَيريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا َرى كريريريريريريريريريريري  ا بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريرير مسريريريريريريريريريريريْ

  
رون  

 
عريريريريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريريريري رحيريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريََ َُّ بريريريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نها : العمل بما الَمْرن وقال أبو الَهيثم :  ، وهو أن يَْدَهن ُخفَّها. يَُمّرِ

 وقال ابن ُمقبل أيضاً :

فريريريريريريريهريريريريريريريا لريريريريريريريِّ اَلء  ال أ كريريريريريريريَ مريريريريريريريى  ريريريريريريريَ لريريريريريريريْ    داَر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَانريريريريريريريريريرية مسريريريريريريريريريريىت  

َ
ِرف الريريريريريريريريريري ِّيريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ال املريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 َهْضبة من َهضبات بني َعجالن ، يُريد : ال أَُكلِّفها أن تَْبرح ذلك المكان وتَْذهب إلى موضع آخر. الَمرانة قال أبو عمرو :

 : اسم ناقة كانت هاديةً بالطَِّريق. الَمَرانة وقال األصمعي :

ين : العَهد واألَمر الذي كانت   تَْعهده.وقال : الّدِ

 عليه الدَّاُر. َمَرنت : السُّكوت الذي المرانة ويُقال :

 : َمْعرفتُها. الَمرانة وقيل :

 ، وَدْيَدنك ، أي عادتك. َمِرنَكوأبو ُعبيد : يقال ما زال ذلك ِدينك ، وَدأْبَك ، 

ّكيت : َراَعْين ؛ وأَنشد بيت  األَْمران وقال ابن الّسِ  الَجْعدّي :: َعَصُب الذِّ

تريريريريريريريريريريريريريريه  لريريريريريريريريريريريريريريْ ْت  مسريريريريريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريريريريريِ َأَدّل الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   كريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ  و يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ران يريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ  اأَلمريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريَ

  

ال   بريريريريريريريريريريريِ ِا  ْذ رََأْوه مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريال صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه  أَدّل   لريريريريريريريريريريريريْ ه قريريريريريريريريريريريريري  ْأنريريريريريريريريريريريريَ راه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : أدل ، من اإِلْدالل.

 وأنشد غيُره ِلَطْلق بن َعِدّي :

   ََنْ   الِتليل سامل اأَلْمران  
 ، إذا كان ذا ُكْسوة وِخلَع. َمْرنٍ  عن ابن األعرابي : يومُ ثعلب ، 

 ، إذا كان ذا فِرار من العدّو. َمْرنٍ  ويومُ 

 : َسبُع أَْخبث من األََسد. النَِّمرُ  قال اللَّْيُث :: نمر 

ُجل السَّيّىء الُخلق : قد رو نَِمر ويقال للرَّ  .تَنَمَّ

رو  َوْجَهه ، أي َغبَّره وَعبَّسه. نَمَّ

 من الماء : العَْذب. النَّميرو:  قال
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اِكي في الماشية النّاِمي. النَِّمير قال أبو ُعبيد :  : الماء الزَّ

 : الناِمي ، َعْذباً كان أو غير َعذب. النَّمير وقال األصمعيُّ :

 في الجبل والشَّجر ، ونََمل ، إذا َعاَل فيها. نََمر أبو تَُراب :

، وفي معافر : معاِفرّي ؛ فإذا كان الجمع غير  أَْنماري : أَْنمار وقال الفراء : إذا كان الجمع قد ُسمي به نَسبت إليه فقلت في

ى به نَسبت إلى واحده ، فقلت :  نقيبّي ، وَعِريفّي ، وَمْنِكبّي. ُمسمًّ

 : البَلَق. النَُّمرة وقال ابن األعرابي :

 : العَْصبَة. النَِّمرةو

 : بردة مخططة. النمرةو

 .النَِّمر : األُْنثى من النَِّمرةو

 ، بفتح الِميم. نََمِريّ  بن قاسطة : النَّمر والنِّسبة إلى

 : اسم قَبيلة. نَُماَرةو

 من ُصوٍف مخطَّطة.أي جاءه قوٌم البُِسو أُُزر  ، النِّمار في الحديث : فجاءه قوٌم ُمْجتَابِيو

 .نَمرة ُكل شملة ُمخطَّطة من مآزر األعراب ، فهي :

 .نَِمار وجمعها :

 يقال : اْجتاب فالٌن ثوباً ، إذا لَبِسه.

 [أبواب الراء والفاء]

 ر ف ت
 مهمل.

 ر ف م
 رفم ، فر.

فَمُ  أبو العبّاس ، عن ابن األَعرابّي ، قال :: رفم   التّاّم.: النَّعيُم  الرَّ

 للمرأة : ما تَتََضيَّق به. الفََرمُ وقال : : فرم 

بِيب. : التَّْفريمووقال في موضع آخر : التَّْفِريب ،   بالباء والميم ، تَْضييق الَمرأة فَْلَهمها بعََجم الزَّ

 .الِفَرام وقال اللَّيث وغيُره : هو

 ، إذا اْحتََشت. ُمْستَْفرمة المرأةُ ، فهي اْستَْفرمت وقد

 الَمْملوء ، بالفاء في لُغة ُهَذيل ؛ وأَْنشد : من الِحياض : الُمْفَرم وقال أبو ُعبيدة :

   مِسياض ها م ْفرمٌة م  َبَّعْه 
 الحوض ، وأَْفعمته ، وأَفأمته ، إذا َمألته. أَْفرمت ويقال :

 : الِخرقةُ التي تَْحملها المرأةُ في فَْرجها. الِفَرامة وقال أبو زيد :
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تها.  واللِّجام : الِخرقة التي تشدُّها من أْسفلها إلى ُسرَّ

 : أن تَِحيض المرأةُ وتَْحتَشي بالِخرقة. الِفَرام وقال غيره :
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 ؛ قال الشاعر : اْفترمت وقد

اَلُِ  ك فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريأ ُِّ الريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريري  ْ تريريريريريريريريريريري   َوجريريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريْ   ْ هريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريارِمريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريَ ىت مريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريِ  َ ُِ مريريريريريريريريريريريَ

  

 [مع امليم ابب الراء والباء]

 ر ب م
 برم ، ربم.

ً  . وُربما ُجِمعت :بُْرَمة : قُُدوٌر من ِحجارة. الواحدة : البَُرمُ : برم  ً و،  بَِراما  .بُرما

 ؛ وأَْنَشد : أَْبرام : الذي ال يَْدخل مع القَْوم في الَمْيِسر ؛ وَجْمعُه : البََرمُ  اللّيث :

ِ ْدَن مريريريريريريريريريريرياال   ذا عريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريَ     الريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري   ور عريريريريريريريريريريري 

  
ي   ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ راُِ عريريريريريريريريريريريِ َل األبريريريريريريريريريريريْ اَلئريريريريريريريريريريريِ ثُّ مسريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ 

  
 بكذا وكذا ، أي َضِجْرت. بَِرْمت ويقال :

ً  فالنٌ  أَْبَرمنيو  .إْبَراما

مت وقد ً  به تَبَرَّ ما  .تَبَرُّ

 بَكثرة فُضولك. تُْبِرْمنِي ويقال : ال

 المرأةُ على َحْقَوْيها. : َخْيٌط فيه أَْلواٌن تَُشدُّه البَِريمُ  أبو ُعبيٍد :

 : خْيٌط يُْنَظُم فيه َخَرٌز فتَُشدُّه المرأةُ على حْقَوْيها ؛ وأَنشَد : البَِريم وقال الليث :

 ْرِضع  الَعْرَجاء  جاَل بَرِ  ها 
    ذا امل

 : الجيشان ، َعرب وَعجم. البَِريمان وقال ابن األعرابّي :

يِّئُوا األخالق.: القَوُم  البُُرموقال :   السَّ

كيت ، عن أبي ُعبيدة ، يقال : اْشِو لنا من  ، أي من الكبد والسَّنام ، قالت ليلى األْخيِليّة : بَِريَمْيها ابن الّسِ

ه  وِّي رَْأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ  
ُ  املريريريريريريريريري  ِ هريريريريريريريريريا السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    أيريريريريريريريريريّ

  
ا  رِ ريريريريريريريريريَ اُِّ بريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ ِل اَّريريريريريريريريريِ ن َأهريريريريريريريريريْ وَد مريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريِ

  
 لَْونَْين.أرادت : جيشاً َذا 

 .بَِريم وكلُّ ذي لَْونين :

 : َخْيطان يَكونان من لَْونَين. البَِريم وقال ابن األعرابّي :

 : ضوُء الّشمس مع بَِقيَّة سواد اللَّْيل. البَِريمو

 : القَطيع من الغَنم من ضأْن وِمْعَزى. البَِريمو

 : ثوٌب فيه قَزٌّ وَكتَّان. البَِريمو

 تَُل على طاقَْين.: َخْيٌط يُفْ  البريمو

 .أَْبَرْمتهو،  بَرْمته يقال :
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ي الُمْبِرموقال :   ويَْنحتها ويَقطعها. البَِرام : الذي يَُسّوِ

 الُمْبرم : الثَِّقيل الذي كأنه يَْقتطع من الذين يُجالسهم شيئاً ، من اْستثقالهم إيَّاه ، بمنزلة الُمْبِرم : يُْبِرم قال أبو بكر في قولهم : فالنٌ 

 من َجبَلها. البَِرام : الذي يَقتطع حجارة

الذي  الُمْبِرم : الغَّث الَحِديث الذي يُحّدث الناَس باألحاديث التي ال فائدة فيها وال َمْعنى لها ، أذخذ من الُمْبِرم وقال أبو ُعبَيدة :

 ، وهو ثمر األراك ، ال البََرم يَْجنِي
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وضة وال مع  له.َطْعم له وال مسالوأب وال   مح 
الذي ال يَْدُخل مع القَوم في الَميسر  البََرم : الذي هو َكلٌّ على أْصحابه ال نَْفع عنده وال َخير ، بمنزلة الُمْبِرم وقال األصمعّي :

 ويأكل معهم ِمن لْحمه.

كيت في قوله :  قال ابن الّسِ

ََما و     البائِعا  بَة َّْي َ َْلَة الرب 
 .البَِرام ، يريد البَُرم قال :

 ؛ إذا ُكّن قَِليالً. بَُرمو بُْرمة يُقال :

 .بُْرم فإذا ُكّن َكثِيراً ، فهي

 مثل : ُحَرف ، وُحْرف ؛ وقال َطرفة :

لريريريريريريريريريريريريرية   ّل أَْرمريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريرياء وا  لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريك بريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريري 

  
  َُِ ع الريريريريريريريريريريرب  لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ ل مريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريِ اء  ريريريريريريريريريريَْ عريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ثََمُر األراك. البَُرمُ وقال : 

 َمْرٌد.فإذا أَْدرك ، فهو 

 وإذا اْسَوّد ، فهو َكبَاٌث ، وبَِرير.

 : القَُراد ، وهو الِقْرَشام. البَُرامو

 : الُكْحل الُمَذاب. البََرمُ و

 .البَْيَرمُ  قلت : وَرواه بعُضهم : ُصبَّ في أُذنه

 : البِْرِطيل. البَْيرم وقال ابن األعرابّي :

ار.عَ  البَْيَرم وقال أبو ُعبَْيدة ، قال أبو ُعبَيد :  تَلة النَّجَّ

 .البَْيرم أو قال : عتلة النّّجار :

حّدثني أبو سعيد الهمداني ، قال : حّدثنا الُمحاربّي ، قال : حّدثنا لَْيث ، عن َعْمرو مولَى الُمطَّلب ، عن ِعْكرمة ، عن ابن و

 البَْيرم ه كاِرهون مأل هللا َسمعه منمن اْستمع إلى حديث قَوم وهم ل»:  وسلمعليههللاصلىعبَّاس ، قال : قال رسول هللا 

 .«واآلنُك

 : ثمر الطَّلح. البََرم أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

 .بََرمة واحدته :

 ، وهو ِشْبه اللُّوبياء. البََرمة َشمر ، عن ابن األعرابي : العُْلقة من الطَّْلح : ما أَْخلف بعد

 األْمر ، إذا أَْحكْمته. أَْبَرْمتُ  وقال غيره :

 الفَتْل ، إذا كان ذا َطاقَْين. إبرام األصل فيه :و

 أَْهمله اللَّيث.: ربم 

بَم وقال ابن األعرابّي :  : الَكأل الُمتَّصل. الرَّ
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 أبواب الثَّلثي املعتل

 (وايء) ر ل
 ورل ، رول.

ّب إال أنّه أعظم منه ، يكون في  الَوَرلُ  قال اللَّيث :: ورل  َحاَرى. والجمع :: شيٌء على ِخْلقة الضَّ َمال والصَّ والعدد  .الِوْراَلن الّرِ

 .أَْوَرال :

 يُْربي ُطولُه على ذراعْين. َوَرلٍ  ، َسِبط الَخْلق َطِويل الذَّنَب ، كأّن َذنَبه ذَنَُب َحيَّة. وُربّ  الَوَرل قلت :

 وأّما َذنب الضَّب فهو ذو ُعقَد ، وأَْطول ما يكون قَْدر ِشْبر.

 وتَْستَْقذره فال تأكله. الَوَرل ْخبثوالعََرُب تَْستَ 

 وأما الضّب فإنهم يَْحِرصون على َصْيده وأَكله.

ّحمة ، وهي ُغبرة ُمْشَربة سواداً ، وإذا َسِمن اْصفر َصْدُره ، وال يأك ّب أَْحرش الذَّنب َخشنه ُمفَقّره ، ولونه إلى الصُّ ل إال والضَّ

 الَهوامَّ.الجنادب والدُّبّاء والعُْشب ، وال يَأْكل 

ن بلَْحمه. الَوَرل وأما  فإنه يأكل العَقارب والحيَّات والَحرابِي والَخنَافس ؛ ولحمه ِدْريَاٌق ؛ والنِّساء يَتََسمَّ

ْلتُ  أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :: رول   ، إَذا َدلَْكتَه به. تَْرويالً  الُخْبَر بالسَّمِن والَوَدك َروَّ

لوقال :   إذا أَْدلَى ِليَبُوَل.الفََرُس ،  َروَّ

عاً ُمضَطِرباً. التَّْرويل َشِمر :  : أن يَبُول بَْوالً ُمتَقَّطِ

ل قال : وقال ابن األعرابّي :  : الذي يَسترخي َذكره ؛ وأَْنشد : المَرّوِ

يريريريريريريريريريريرياَل  لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا ُِّئريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريا رأ  بريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريرياَل   لريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريَفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ال  ال  ريريريريريريريريريَْ ْلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريَ

  

ن د وَنريريريريريريريريريريريريريريريريريا  َروِّال  مريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرويريريريريريريريريريريريريريريريريرياَل مريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريرياَل   ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريْه لريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريريريَ

  

   لَْيتك ك له مَسْيضة مَتِْصياَل 

واويل وقال ابن األعرابي :  : أسنان ِصغاٌر تَنبُت في أصول األسنان الِكبَار حتى يَْسقُْطن. الرَّ

َوال وقال األصمعي : ُوولو الرُّ بيان ؛ وأنكر أن يكون  الرَّ  زيادة في األسنان.: لُعاب الّدواّبِ والّصِ

َوال وقال اللّيث :  : بُزاق الدابّة. الرُّ

ل يُقال : هو  في ِمخاَلته. يَُرّوِ

ائلوقال :  ائلةو،  الرَّ  : ِسنٌّ تَنبت للدابّة الرَّ
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 مَتلعه من الةَّراب والَ ضم ن وأَنة  :
   َييَتّل َيْكسوها الرَُّوال الرَّاِئاَل 

وال »قلُت : أراد ب  ائلّ الرُّ  اللُّعاب القاِطر من ِفيه.« : الرَّ

 هكذا قاله أبو َعمرو.

ئال. أُْل : فَرُخ النَّعَام. والجمع : الّرِ  والرَّ

ل ثعلب ، عن ابن األعرابي : قال : َوال ، الرُجل الَكثِير الُمَرّوِ  ، وهو اللُّعَاب. الرُّ

 : الناِعُم اإلَدام. الِمرولو

 َحصُّن.: الفَرس الكثِير التّ  الِمرَولو

 [ابب الراء والنون]

 (وايء) ر ن
 ران ، يرن ، رنا ، ورن ، نار ، أرن.

 [.14 المطففين :] ((14َكَّلَّ َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِْم ما كانُوا َيْكِسُبوَن )):  عزوجلقال هللا : رون ـ  رين

ْين بقلُوبهم ، فذلكقال الفَّراء : يقول : َكثُرت الَمعاصي منهم والذُّنوب فأحاطت   عليها. الرَّ

 به. ِرين جاء في الحديث أّن ُعمر قال في أَُسيفع ُجَهينة لّما َرِكبه الّدين : أصبح قدو

 يقول : قد أحاط بماله الدَّين ؛ وأَنشد ابن األعرابي :

 رِين يب و   َضّحيه مسىت َأظَهرْ  
 يقول : حتى ُغِلبت من اإِلْعياء.

 وَغلبة الذُّنُوب. وكذلك َغلَبة الدَّين ،

َكَّلَّ َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِْم ما كانُوا َيْكِسُبوَن )ُسئل عن هذه اآلية :  وسلمعليههللاصلىُروي عن أبي ُهَريرة أّن النبّي و
ُصِقل قَْلبُه وإن عاد نُِكتت هو العَبد يُْذنب الذَّْنب فتُْنَكت في قَْلبه نُْكتة َسْوداء ، فإن تاب منها  ، فقال : [14المطففين : ] ((14)

ْينُ  أُْخرى حتى يَْسَوّد القَْلُب ، فذلك  .الرَّ

ْينُ  وقال أبو ُمعاذ النَّحوي : ين : أن يَْسَوّد القَْلُب من الذُّنوب. والطَّْبُع : أن يُْطبع على القَلب ، وهو أشّد من الرَّ  ، وهو الَختْم. الرَّ

 الطَّبع ، وهو أن يُْقفل على القَْلب.قال : واإلْقفال أََشّد من 

ً  على قَْلبه الذَّْنبُ  ران يقال : [14المطففين : ] (َكَّلَّ َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِمْ )وقال الّزّجاج في قوله تعالى :  ، إذ ُغِشي  يَِرن َرْينا

 على قلبه.

ينوقال :  دأ يَْغَشى القَْلب. الرَّ  ، كالصَّ

 أن األَُسْيفع أَُسْيفع ُجَهْينة َرضي ِمن ِدينه وأَمانته بأن يُقال : َسبَق الحاّج فادَّان ُمْعرضاً وأَْصبَح قد في حديث ُعمر أنه قال : إالو

 به. ِرين
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ُجل ِرين قال أبو ُعبيد : قال أبو زيد : يقال : ً  بالرَّ  ، إذا َوقع فيما ال يَستطيع الُخروج منه وال قِبَل له به. َرْينا

 به : اْنقَطع به. ِرين ، عن ابن األعرابّي :قال : وقال العتّابي 
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 عليك ، وأْنشد ألبي ُزبَْيد : رانوبك ،  ران قال أبو ُعبيد : كل ما َغلبك وَعالك فقد

مْ  ْه بريريريريريريريريريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا ر ه رانريريريريريريريريريريريريريريريريَ     ملريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
اءِ   ه  تريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ر  وأن ال تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 به الخمر ، أي غلبت على قلبه وَعْقله. رانت قال :

 ، إذا َهلكت مواشيهم وُهِزلت. ُمِرينون القوُم فهم أَران األموّي : يُقال :وقال : قال 

 قال أبو ُعبيد : وهذا أيضاً من األمر الذي أَتاهم مّما يَْغلبهم فال يَستطيعون اْحتِماله.

ينة ثعلب ، عن ابن األعرابي : ونو .َرْينات الَخمرة. وَجمعها : : الرَّ ينو .ونُروُ  الّشّدة. وجمعها : : الرُّ : سواُد القَْلب.  الرَّ

 .ِريَان وجمعه :

 ، بضم الياء وهمز األلف والقَصر : الِحنّاء. اليَُرنَّأ أبو ُعبيد ، عن الفراء :: يرن 

 : ماُء الفَْحل. اليَُرون وقال غيره :

ْنوة ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: رنا   اللَّْمحة. : الرَّ

 .َرنَوات وجمعها :

نَْونَاةو  : الكأُس الدَّائمة على الشُّرب. الرَّ

 .َرنَْونِيَات وجمعها :

ناءوقال :   : الصَّوت. الرُّ

 .أَْرنِيَة وَجُمعه :

ناء أبو ُعبيد ، عن األموّي :  : الصَّوت ، َمْمدود. الرُّ

ياِشّي عن ناء وقال َشِمٌر : سألت الّرِ نَاء الصوت ، بضم الراء ، فلم يَْعرفه ، وقال : الرُّ  ، بالفتح : الَجمال ، عن أبي َزيد. الرَّ

نَاء وأَخبرني المْنذرّي أنه سأل أبا الَهْيثم عن نَاءو،  الرُّ  ، بالَمْعنَيين اللَّذين حكاها َشِمر ، فلم يَعرف واحداً منهما. الرَّ

ناءوقلت :   : بمعنى الصوت ، ممدود ، صحيح. الرُّ

 إلى حديثه ، أي لََهْوت به. فََرنَْوت وقال ُمبتكر األَعرابّي : حّدثني فالنٌ 

 إلى الّطاعة ، أي يَُصيِّركم إليها حتى تَسكتُوا وتَُدوموا عليها. يُْرنِيَكم وقال : أسأل هللا أن

 : دائمة ؛ وقال ابن أحمر : َرنَْوناة وكأس

ا لريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريَ َك َأطريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ  
 مريريريريريريريريريَ َّ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا املريريريريريريريريري

  
ْوانأٌب   رْ و كريريريريريريريريريريريريريريريأٌس َرنريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرف  طريريريريريريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 عليه أَْطناب الُملك ، فَذكر الملك ثم ذكر أَطنابه. َرنَْوناةٌ  كأسٌ أراد : مدت 

 ومثله قوله :

   فَوَرَدْ  َت َتَ  بريْرَد ماِئها 
 أراد : َوَرَدت بَْرَد ماء تَْقتَد.

 [.7السجدة : ] (الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقهُ ):  عزوجلومثلُه قول هللا 

ى هذا البََدل.أي أَْحَسن َخْلق ُكّلِ َشيءٍ   . ويُسمَّ
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 وأَخبرني الُمْنِذرّي ، عن أبي العبّاس : أنه أَخبره عن ابن األعرابّي ، أنه َسِمعه َروى بَيت ابن أَْحمر :

ا اهبريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ ك  َأطريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريْ  
ه عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريري لريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريريَ

  
ْوانأٌب   رْ و كريريريريريريريريريريريريريريريأٌس َرنريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرف طريريريريريريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .«بَنَّت»هي الكأُس. ورفع الملك ب  الُمْلكُ  أي

 فاُلنة ، إذا كان يُديم النََّظر إليها. َرنُوُّ  اللّيث : فالنوقال 

 األمانّي ، أي صاحب أمانّي يَتَوقّعها ؛ وأَنشد : َرنُوّ  وفالنٌ 

ّا  نريريريريريريريريريريريريريّ  أَْرنريريريريريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا    صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريِ

  
وكريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا  رمريريريريريريريريريريريريريرياين  نريريريريريريريريريريريريريريّ  أَْرجريريريريريريريريريريريريريري   ال  ريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 إليها ُمداومةً ؛ وأَْنشد :، َمْقصور ، إذا نظر  َرنَّىو،  يَْرنُو ُرنُّواً  إليها َرناوقال : 

لريريريريريريريريه  ِ يريريريريريريريريريث أَلهريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريَ   ذا هريريريريريريريريرين َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ف   انريريريريريريريري  هريريريريريريريريَ ه  لريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ  وجريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريريرََّ  َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 فالٌن : أدام النَّظر إلى َمن يُِحّب. تََرنَّى ابن األعرابي :

 .أَُرن الُجبن الّرْطب ، وجمعها : : األْرنة ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: أرن 

ْطب ، وجمعها : األَُرانَىوقال :   .أُُرن : الجنازة ، وجمعها : اإلَرانو .أُُرن : النّشاط ، وجمعه : اإلَرانو .أََرانيّ  : الُجْبن الرَّ

 .أُُرن : السُّمُّ ، وَجمعه : األَرونو

 : دماغ الِفيل ؛ وأَْنشد : األَُرون وقال الليث :

لريريريريريريريرييريريريريريريريريه و  فريريريريريريريريع مريريريريريريريريا يريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ث  يريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريْ

  
مُّ  ريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريه اأَلر ون  و    أَنريريريريريريريريريريريريريه السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : َخَشٌب يَُشّد بَْعُضه إلى بَعض يُحمل فيه الَمْوتَى ؛ وقال األَْعشى : اإلَران أبو ُعبيد :

ن  كريريريريريريريريريريريريريإرَان الْ  لريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريِ  أَثريريريريريريريريريريريريريَرْ  يف جريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِل   وج  رِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوق عريريريريريريريري  ني فريريريريريريريريريَ ولريريريريريريريريِ ه عريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريَ

  
 : تابُوت الَمْوتى. اإلَران وقيل :

 : النََّشاط. األََرن قال : وقال الفَّراء :

ً  وقد  .أَِرن يَأَرن أََرنا

ْطب. : األُْرنةُ  وأَخبرني الُمنذرّي ، عن ثَعلب ، عن ابن األعرابّي قال : قال أبو الَجّراح :  الُجْبن الرَّ

ى ذلك البَياض :ويُقال : حَ   ، وأَْنشد : أُْرنة بٌّ يُْلقى في اللَّبن فيَْنتَفخ ، ويُسمَّ

َ َْجرِِج 
 
   ِهَ اٌن َكَةْحم األ ْرنة امل

 : َحبُّ بَْقل يُْطرح في اللَّبن فَيَُجبِّنه. األَُرانىوقال : 

ر لحاجته ؛ وقد ِهَدانٌ  وقوله : اٌم ال يَُصلِّي وال يُبَّكِ  ؛ قال : َمْهُدونٌ  ، ويُقال : هو تََهدَّن : نَوَّ

َْه  ون  و   
 مل يري َعوَّد نريْوَمة امل

يت : ّكِ  : َجناة ثَمر الضَّعة ، نبت ، في باب فُعَالَى. األَُرانَى ابن الّسِ
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 : َشِديدة الَحّر والغَّم. أَْرونانَةٌ  ، وليلة أَْرَونَانٌ  أبُو ُعبَيد ، عن الكسائّي وأبي َزْيد : يَْومٌ 

 ، إذا كان ناعماً ؛ وأَنشد فيه بيتاً للنابغة الَجْعِدّي : أَْرَونانٌ  وأَخبرني اإليادي ، عن َشِمر ، قال : يومٌ 

تٌ  ْوٌُ لريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريا َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريريريريريريريريذا ويريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي أَْرَواَنن   

َ
مُّ املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال : وهذا من األضداد ، فهذا البيت في الفَرح.

 وقال اآلخر :

افريريريريريريريريريَ  ان مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ وأب الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ ِلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لَّ لريريريريريريريريريِ  يتريريريريريريريريريَ

  
واَن يريريريريريريريريريريريريريريوٌُ أَْرَواَنن    فريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، بتشديد ياء النِّسبة ، فخفَّف ياء النسبة ، كما قال اآلخر : أَْرونانيّ  قال : أراد : يوم

رفريريريريريريريه  عريريريريريريْ ة الريريريريريريفريريريريريريريار وق تريريريريريريريَ لريريريريريريريّ ق مريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريْ  مل يريريريريريريريَ

  
ق    لريريريريريريريريريريريريَ ِ  و ال الريريريريريريريريريريريري ِّرأب ا ريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ نريريريريريريريريريريريريريَ   اّل الريريريريريريريريريريريري ُّ

  
دة ، وأَنكر البَْيَت الذي احتج به َشمر. األْرونان وكان أبو الَهْيثم يُنكر أن يكون  في غير َمْعنى : الغَّم والّشِ

ون ، مأخوذ من أَْرونان وقال ابن اإلعرابّي : يومٌ  دة. الرُّ  وهو الّشِ

 .ُرُوون وجمعه :

 .أَْرَوان (1)وُدفن ِسْحُره في بئر ذي ـ  أي ُسِحرـ  ُطبّ  وسلمعليههللاصلىفي حديث عائشة أّن النبّي و

 .المآِرينو،  الَمياِرين : ِكنَاُس الثَّور الَوْحِشّي ، وجمعه : الِمئْرانو

ونة عمرو ، عن أبيه : ّدة  الرُّ  .(2): الّشِ

ي به  النَّْروةُ  وقال ابن األعرابي :  .(3): َحجر أَْبيض َرقيٌق ، وربما ذُّكِ

 .(4) ُرنَّيات ؛ وجمعها : ُرنَّى ؛ وشهر ُجَمادّى : َوْرنات ؛ وجمعها : َوْرنة قال : وكانت العَرب في الجاهلية تقول لذي القَْعدة :

 تأكلُها ِصغار األْرنَبة قرأت بخط َشمر في حديث استسقاء ُعمر : حتى رأيتُ و

__________________ 
 (.ور ن)وأورد هذه العبارأب يف « اللسان»وامل به من « ب روى»( يف امل بوع : 1)
 (. بياري)،  (ر ون)« اللسان»( هذه العبارأب مكاَنا يف 2)
 (. بياري)،  (نرا)« اللسان»( هذه العبارأب مكاَنا يف 3)
 (. بياري)،  (ورنو ) (رون) و (ران)، و منا ذكرها يف  (أرن)( مل يذكر ابن مليتور هذه العبارأب يف 4)
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 اإلبل.
 قال َشِمر : روى األصمعّي هذا الحديث عن َعبد هللا العمري عن أبي َوْجزة.

 فقال : نَْبت. (1) األرنبة قال شمر : قال بعضهم : سألت األصمعّي عن

 .، سمعت ذلك في الفَصيح من أعراب َسعد بن بكر ، ببطن ُمرّ  (2) األرينة قال شمر : وهو عندي

 قال : ورأيتُه نباتاً يُشبه الَخْطمّي َعِريض الَورق.

 .األِرين قال شمر : وسمعُت غيره من أعراب كنانة يقولون : هو

أس. األرينة وقالت أعرابيّة ِمن بَطن ُمّر : هي  ، وهي َخْطميّنا وَغُسول الرَّ

 ، غير َصحيح ، وَشِمٌر ُمتِْقن. األرانب ، من األرنبة قلت وهذا الذي َحكاه شمر َصِحيح ، والذي ُروي عن األصمعي أنه :

فُوا وَغيَّروا. واة ربّما َصحَّ  وقد ُعني بهذا الحرف فسأل عنه َغْيَر واحٍد من األعراب حتى أَْحكمه. والرُّ

عن األصمعّي  في باب النَّبات من أَحد وال رأيتُه في نُبُوت البادية ، وهو خطأ ِعندي ، وأَحسب القُتَيبي ذكر األرنبة ولم أَسمع

 أيضاً األرنبة وهو َغير َصِحيح.

ياء. النُّور ابن الُمَظفَّر :: نور ـ  نير  : الّضِ

 .أنَارو،  نار والفعل :

 .أَنَارها في الحديث : فَرض عمر بن الخطَّاب للّجّد ثمو

رها َزيُد بن ثابت : أي  وأَْوضحها. نَوَّ

راج. الَمنَارةوقال :   : الشَّمعة ذاُت الّسِ

َراج. المنارةو  أيضاً : التي يوضع عليها الّسِ

 وأَْنشد :

ََلاَرأب َأْصَلع  
   فيها ِسَلاٌن كامل

 .«األْرض َمنَارَ  لَعَن هللا َمن َغيَّرَ »:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

 : العَلَم والَحّد بين األَرضين. الَمنارُ 

على أَْقطار الحرم ونَواحيه ، وبها تُْعرف ُحدود الَحرم من ُحدود  وسلمعليههللاصلىالُمه التي َضربها إبراهيُم الَحرم : أعْ  منَارو

 الِحّل.

 الَحرم. َمنار أراد به : «األرض منار لعن هللا من غيّر»قوله :  ويَحتمل معنى

ل الحدَّ من مكانه.ويجوز أن يكون : لعن هللا من غيّر تُخوم األرض ، وهو أن   يَْقتطع طائفةً من أرض جاره ، أو يُحّوِ

 العَلَم يُجعل للطَّريق. : الَمنار وروى َشمر ، عن األصمعّي :

 أو الحّد لألَرضين من طين وتُراب.

 التي يُؤذّن عليها : الِمئَْذنة ؛ وأَْنشد : للمنارة ويُقال

كّ  يف مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريار عريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْ انن واضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرية  ال  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل    عريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
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__________________ 
 وانيتر التعليق ا يت..« .. األريلة أتكلها. ..»، وكذلك ورد  فيه العبارأب الساب ة : « األريلة« : »أرن« : »اللسان»( يف 1)
األريلة من والذي روي عن األصريريريريريريمعي أنه » لباء ، والصريريريريريريواب امل به ، ل ول املصريريريريريريلف ا يت : « األريلة»: (أرن)« اللسريريريريريريان»( يف 2)

 األرانية :  ريريجرأب تلبه نبتة ا افور على وجه األر.: »(163/  11)البن سريريي ه « املخصريري »ويف  .«.  ْل.. األران  غت صريريحيح
..». 
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 .نارٌ  وقال األصمعّي : ُكّل َرْسٍم بِمْكًوى ، فهو

 وما كان بغير ِمْكًوى ، فهو َحْرٌق ، وقَْرٌع ، وقَْرٌم ، وَحزٌّ ، وَزْنٌم.

مة ؛ وجمعها : النار ، عن ابن األعرابي :ثعلب   .نِيار : الّسِ

 .نِيران الُمحرقة : النّار وقال : وَجمع

 .نَِوَرة : ُحْسن النَّبات وُطوله ، وجمعه : النُّورو،  أَْنوار : النّور وجمع

 .أَْنيَار : العَلَم ، وجمعه : النِّيرو

 ؟هذه الناقة نارُ  قلت : والعرُب تقول : ما

يت ؟أي ما ِسَمتُها  تَُوسم ؛ قال الراجز : بالنَّار ألنَّها ناراً  ُسّمِ

ارِ  م  لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَّ ْوا  َ هلريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريىت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي مريريريريريريريريريريريريريريرين األ وارو   فريريريريريريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريار  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
مت على غيرها ِلَكرم صاحبها  َمة ، أي إذا نَظروا في ِسمة صاحبها ُعرف فُسِقيت وقُّدِ  عليهم.أي َسقَوا إبلهم بالّسِ

اجُز يَِصف إبالً ، ِسماتُها ُمْختَلفة : ناُرها ومن أمثالهم : نَِجاُرها  ، أي ِسمتُها تَُدّل على نَِجارها. يَْعني اإلبل ؛ قال الرَّ

ار هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا ل  َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ لِّ ِ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ار  كريريريريريريريريريريريريريريريريريري   َنريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
مريريريريريريريريريريريريريريني انر هريريريريريريريريريريريريريرياو   ل الريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريَ  انر   بريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِسماُت تلك  (1)أُِغير على َسْرحِ ُكّل قَبيلة واجتمعت عند من أَغار عليها يقول : اختلفت ِسماتُها ألّن أربابَها من قبائل شتَّى ، ف

 القبائل كلِّها.

 وأما قوله :

   مسىّت َسَ ْوا  َ هلم  للَّار 
 .النّار يقول : لما َعرف أصحاُب الماء ِسمتها َسقَْوها ِلَشرف أَْرباب تلك

ل : نارُ و لون بذلك تأكيداً للِحْلف. نارٌ  الُمَهّوِ  كانَت للعََرب في الجاِهليّة يُوقدونها عند التحالُف ويَْطرحون فيها ِمْلحاً يَْفقَُع ، يهّوِ

 إثَْره. ناراً  والعرب تَدُعو على العَُدّو فتقول : أَبعد هللا داره ، وأَْوقد

ه فتحّول عنا أَْوقَدنا خلفهوأخبرني الُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : قالت العُقَ  ُجل إذا ِخْفنا َشرَّ  ْيليّة : كان الرَّ

 .ناراً 

 ؟قال : فقلُت لها : وِلَم ذلك

 قالت : ليتحّول ضبعهم معهم ، أي َشّرهم.

 وأَنشدني بعُضهم :

ه ومل َأكريريريريريريريريريريريريريرين و  لريريريريريريريريريريريريريريْ ة أقريريريريريريريريريريريريريريواُ محريريريريريريريريريريريريريريََ   ريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريِ  انر   ثريريريريريريريريريريريرهريريريريريريريريريريريم لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ ُ  

  
لوا  يات ، قال : ولم أْندم حين الجّمة : قوٌم تحمَّ َحمالَة فطافُوا بالقبائل يسألون فيها ، فأْخبر أنه َحَمل من الجّمة ما تحّملوا من الّدِ

 ارتحلوا عنّي فأُوقد على إثرهم.

__________________ 
 (.نور)« اللسان»، وامل به من « علمها»( يف امل بوع : 1)
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 الحاء. الُحبَاحب : قد َمّر تَفسيره في كتاب نارو

 الُمْشركين. بنار قوله : ال تَْستَِضيئوا وقال أبو العبّاس : سألت ابن األعرابّي عن

 ها هنا : الرأي ، أي ال تُشاوروهم. النار فقال :

 .ناَراُهما حديثهم اآلخر : أنا بريء من ُكّل ُمسلم مع ُمْشرك. ثم قال : ال تَراَءى وأّما

، أي ال يَنزل الُمسلم  ناراهما الُمشركين ، ألنه ال َعهد لهم وال أمان ، ثم َوكَّده فقال : ال تراَءىفإنّه كره النُّزول في جوار 

بالموضع الذي تقابل ناُره إذا أوقدها ناَر ُمشرك ، لقُرب منزل بعضهم من بعض ، ولكنه ينزل مع المسلمين فإنهم يٌَد على َمن 

 ِسَواهم.

 .النِّير لم نَر بالعَلَم بَأْساً ، ولكنه نَهى عن النِّير ال أّن ُعمر نَهى عنُروي عن ابن عمر أنه قال : لو و

 .أَنِيُره نَْيراً  الثوب نِْرتُ  قال َشِمر : قال أبو زيد :

يت الُخيوطة : النِّيرة واالسم : ، وإن كانت  ُخيُوطةً ؛ والقََصبةُ : قََصبةً  ، وهي الُخيوطة والقَصبة إذا اْجتَمعتا ، فإذا اْفترقتا ُسّمِ

 َعَصا فعَصاً.

 .أَْنيَار ، والجمع : نِيرٌ  قال : وَعلم الثَّوب :

 .تَْنيِيراً  الثوبَ  نَيَّرتو

 .النِّير واالسم :

 ، إذا جعلَت له َعلَماً ؛ وأَْنشد : نيَّرتُهو،  أَنَْرتُهوالثَّْوَب ،  نِْرتُ  تقول :

   على أَثريَريْلا ِنت ِمْر   م َرجَّل 
 أيضاً : ِمن أََدوات النَّسَّاج يَْنسج بها ، وهي الَخشبة الُمْعترضة. يرةالنِّ وقال : 

 ؛ يُْضرب لمن ال يَُضر وال يَْنفع ؛ قال الُكَميت : نِيرة ويقال للرجل : ما أَنت بَِسداةٍ وال لُْحمة وال

يريريريريريريريريال   لريريريريريريريريا   ريريريريريريريريَِ ْن مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريري  وا يريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا أَتْتريريريريريريريري 

  
ت واو   لريريريريريريريريريريِ ر مريريريريريريريريريرية تريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريا َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  وا لريريريريريريريريريريَ

  
 يقول : إذا فَعلتم فعالً أَْبَرْمتموه.

ى : ً  النِّير قال : والطُّّرة ِمن الطَّريق تُسمَّ  الثَّوب ، وهو العَلَم في الحاشية ؛ وأَنشد بعُضهم في ِصفة طريق : بنِير ، تَْشبِيها

ه  لريريريريريريريابريريريريريريري  ا جريريريريريريريَ ن أمريريريريريريريّ تَيريريريريريريريْ هريريريريريريرير ذي نريريريريريريريِ  عريريريريريريريلريريريريريريريى ظريريريريريريريَ

  
س    َوعريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريري  ر ه فريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريْ ا ظريريريريريريريريريريَ ٌث وأمريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريَوعريريريريريريريريريريْ

  
 .وَجنابُه : ما قَرب منه ، فهو َوْعث يَْشتَّد فيه الَمشي ؛ وأّما َظْهر الطَّريق الَمْوطوء فهو ُمَمتَّن ال يَْشتد على الماشي فيه

 .نِيرٌ  وقال غيره : يقال للَخشبة الُمعترضة على ُعنق الثَّْورين الَمْقرونين للحراثة :

 ؛ وأَْنشد ابن األعرابّي : نِير ِللُْحمة الثَّوب :ويُقال 

يريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريريِّ غريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريريريريريريْ ل تريريريريريريريريريريريريريريريريري   أال هريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   فريريريريريريريريريريريريريريَّ ان والضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ يريريريريريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريِّ
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ن  تَيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالأب  ذا  نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َرنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْرو   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ

  

بريريريريريريريريريريريريريريريريريريه    ريريريريريريريريريريريريريريريريريريال هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  ذا َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريريريريّ ه كريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  فريريريريريريريريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َشْحماً على َشْحم كان قبل ذلك.، إذا َحملت  نِْيرْين يُقال : ناقة ذات

 ، إذا نُسج على َخْيطين ، وهو الذي يُقال له : ديَابُوذ ، وهو بالفارسيّة : ذويَاف. نِيَرين وأصل هذا من قولهم : ثوٌب ذو

 َخْيطان معاً ويُوضع على الَحفَّة َخْيطان. يُنار ويُقال له في النَّسج : الُمتَاءمة ، وهو أن

 َخْيطاً واحداً فهو السَّْحل. نِير وأّما ما

 فإِذا كان خيٌط أبيض وَخيط أسود ، فهو الُمقاناة.

ِرّماح : نِيَرين ويُقال للحرب الشَّديدة : ذات  ؛ وقال الّطِ

لَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارِق  مريريى أنريريَّ  كريريريريريريري  يريريْ لريريَ  عريريريريريريري ا عريرين سريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
تَ   ْرب  ذاِ  نريريريريريريريريريريريريريِ ّز َّريريريريريريريريريريريريريَ يِت َأهريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريرين ألريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 وأنشد ابن بُُزْرَج :

وا لريريريريريريري  بريريريريريريريَ َّ الف كريريريريريريرييريريريريريريريف تريريريريريريريريَ  أمل َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأل اأَلمسريريريريريريريْ

  
وا  مريريريريريريريريريريريريريري   أبَمريريريريريريريريريريريريريرير  أانر وه  ريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريا  وَأَّريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 .أَناُروهو ُمنِيرو؛  ناُروهو نائرٌ  قال : ويُقال :

 وال ُمْلِحم. بُمنير ويقال : لَْست في هذا األمر

ُجل :أبو العبّاس ، عن ابن األعرابّي : يُقال   ، إذا أََمْرته بعَمل َعلَم للِمْنديل. نِْرنِرْ  للرَّ

ى منه الِكْلس ويُْحلق به َشعر العانَة. النُّورةو  ِمن الحجر : الذي يُْحرق ويُسوَّ

ُجُل ،  اْنتََورَ  قال أبو العبّاس : يُقال :  .النُّورة ، من اْنتاروالرَّ

ر وال يُقال :  ، إاّل عند إْبصار النار. تَنَوَّ

 ، كما تقول : اْقتَول واْقتَل. اْنتَرْ ويا زيد ،  اْنتَِورْ  فتقول : النُّورة وتأُمر من

 النار : تَنَّور وأنشد غيُره في

عريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريري    ن بريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريوَّْر  انَرهريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريَ

  
اَلء    ك الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريرياَ  مريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ زَاَُّى هريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

  
 ومنه قوُل ابن ُمْقبل :

 مَسياأب  اللَّار للم َتلّوِِر   َكَرَبْه 
كيت :  : ِضّد الظُّْلمة. النُّور الَحّراني ، عن ابن الّسِ

باء والَوْحش. نََوار : َجمع النُّورو  ، وهي النُّفُّر من الّظِ

يبة. نُُورٌ  ، ونِساء نََوار وامرأة  ، إذا كانت تَْنِفر من الّرِ

اج :؛ وأنشد قول  نَِواراً و،  نارت تَنُور نَْوراً  وقد  العجَّ

   خَيِْلْ ن  لتأَنُّس اللريََّوارَا 
 وقال مالك بن ُزْغبة الباهلّي يُخاطب امرأةً :
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 أنريْورا  َسرَْع ماذا   فرير وق  
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َتِكٌث مَسِذيق  و   مَسْبل  الَوْصل م لريْ
 أراد : َسُرع ، فخفَّف.« َسْرع ماذا»وقوله : 

 [.35 : النور] (هللاُ نُوُر السَّماواِت َواْْلَْرضِ )؛ قال هللا تعالى :  عزوجل، من صفات هللا  النُّوروقلت : 

 قيل في تفسيره : هللا هادي أَهل السَّموات وأَهل األَرض.

 بحكمة بالغة. أنارها وقيل :

ر وقال ابن َعرفة : أي دي ؛ قال جرير السموات واألرض ، كما يقولون : فالن ِغياثُنا ، أي ُمِغيثنا ، وفالن زادي ، أ ُمنّوِ ي ُمزّوِ

: 

وٌر و  ةٌ و أنريريريريريريريريه لريريريريريريريريلريريريريريريريريا نريريريريريريريري  مريريريريريريريريَ ٌث وِعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريَ

  
َ اَك َورِيريريريريريريريريريريريق  و   ْرجريريريريريريريريريريريو نريريريريريريريريريريريَ ٌه ملريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريريَ

  
 ُهداه في قلب الُمْؤمن كمشكاة فيها ِمْصباح. نُور أي مثل [35 : النور] (َمَثُل نُورِِه َكِمْشكاٍة ِفيها ِمْصباح  )وقوله تعالى : 

 الِمْصباح. نُوروالّزجاجة  نُور أي [35 : النور] (نُور  َعلى نُورٍ )وقوله تعالى : 

 .وسلمعليههللاصلى، هاهنا : محّمد  النُّور قال : [15المائدة : ] (َقْد جاءَُكْم ِمَن هللِا نُور  )وقال أبو إسحاق في قوله تعالى : 

 : هو الذي يُبيِّن األشياء ويُري األبصار َحِقيقتها. النُّورو

 .النُّور في القلوب في بيانه وَكْشفه الظُّلمات ، كمثل وسلمعليههللاصلىقال : فمثل ما أُتي به النبّي 

 [.16مائدة : ال] (يَ ْهِدي ِبِه هللاُ َمِن ات ََّبَع ِرْضوانَُه ُسُبَل السََّّلمِ )ثم قال : 

 اإلْسالم. ُمنِيراتواألَحكام ،  نائرات في حديث علّي :و

 يريد : الواضحات البَيِّنات.

 ، إذا َوضح. استنارو،  أناروالشيُء ،  نار يقال :

 : الُمْلِقي بين الناس الشُّرور. النائِرُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 : الِحْقُد والعََداوة. النَّائرةو

 : ُدخان الشَّْحم. النَُّؤورو

 ؛ ومنه قول بِْشر : بالنَُّؤور وُكّن نَِساء الجاهلية يَتَِّشْحن

   كما و  م الرَّاواِهش   للريَّؤ ور 
 : ُدخان الفَتِيلة يُتَّخذ كحالً أو َوْشماً. النَُّؤور وقال اللّيث :

 ؛ أّما الَوْشم به فقد جاء في أَْشعارهم ؛ قال لَِبيد : بالنَُّؤور قلت : أّما الكحل فما َسِمعت أّن نساء العرب اْكتََحلن

ؤ ور هريريريريريريريريريريريا ّف نريريريريريريريريريريريريَ ع وامشريريريريريريريريريريرية أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أو َرجريريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريريا  ْوقريريريريريريهريريريريريريّن ِو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريري  عريريريريريريّر. فريريريريريريريَ فريريريريريريريا  تريريريريريريَ فريريريريريريَ  كريريريريريريِ

  
 : الكائنةُ تَقع بين القوم. النائرة وقال اللَّيث :

 ، أي عداوة. نائرةٌ  وقال غيره : بينهم
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 جر.الشَّ  نَْور : النَّور وقال اللّيث :
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 .التّْنِوير والِفعل :

ارٌ  : للنّْور ويُقال  أيضاً. نُوَّ

رت وقد  ، إذا أَْخَرجت أََزاهيرها. تَْنِويراً  األشجارُ  نَوَّ

 .أَْنوار : النَّور وجمع :

اَرة : النُّّوار وواحدة  .نُوَّ

ر وقال : يقال : فالن  على فالن ، إذا َشبَّه عليه أَمراً. يُنّوِ

 ، فهو نَّور ، وكانت ساحرةً ، فقيل لمن فعل فِْعلها : قد نُوَرة قال : وليست هذه الكلمة عربيّة ، وأصله أن امرأة كانت تُسمى :

ر  .ُمنَّوِ

د. أَْنور : وسلمعليههللاصلىفي ِصفة النبّي و  الُمتََجرَّ

َد من ثيابه كانأَنور الُمْشرق اللَّون :والعرب تقول للحسن  ، فوضع  النّيِّر : باألْنور ِمْلَء العَْين. وأراد أَْنور . معناه : إذا تََجرَّ

 وهو َهيِّن عليه. أي : [27الروم : ] (َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ ) أفعل موضع فعيل ، كما قال تعالى :

ْبح. التَّْنويرو  : وقُت إْسفار الصُّ

ر ديقال : ق ْبح نَوَّ  .تَْنويراً  الصُّ

رو،  أناروالشيء ،  نار ويقال :  ، بمعنًى واحد. اْستنارو،  نَوَّ

 كما يقال : بان الشيء ، وأبان ، وبَيَّن ، وتَبيَّن ، واْستبان ، بمعنًى واحد.

 : ُدخان الشحم الذي يَْلتزق بالطَّْست. النَُّؤور ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 وهو الِعنَاج أيضاً.

 باللَّيل. يَتَنَّورها ابن هانىء ، عن زيد بن ُكثْوة ، قال : َعِلق رجٌل اْمرأةً فكان

رو ؤ. التَّنَوُّ  ، مثل التََّضوُّ

 ً راً  ذلك َرفَعت ُمقَدَّم ثَْوبها ثم قابلته وقالت : يا ، ِلتَْحذره فال يَرى منها إاّل َحَسناً ، فلّما َسمعت يَتنّورك فقيل لها : إن فالنا هاه  ُمتنّوِ

 ؛ فلما َسِمع مقالتها وأَبصر ما فعلت قال : فبئسما أرى هاه ، واْنصرفت نَفُسه عنها. فُضربت مثالً لُكل َمن ال يَتّقي قَبِيحاً وال

 يَْرَعوي ِلَحَسن.

ي جمادى اآلخرة : ُرنيَّ ، وذا القَْعدة قال ابن األنبارّي : أخبرني أبي عن بعض ُشي: ورن   َوَرنَة: وخه قال : كانت العَرب تُسّمِ

 ؛ وذا اْلِحجة : بَُرك.

ن ثعلب ، عن ابن األعرابي :  : َكثرة التَّدهُّن والنِّعيم. التَّورُّ

 قلُت : التّودُّن ، بالدال ، أشبه بهذا الَمْعنى.

 [ابب الراء والفاء]

 (وايء) ر ف
 ورف ، وفر ، أرف ، فرا ، فرأ ، فار ، فأر ، رفأ ، أفر. ريف ، روف ،
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 [.2النور : ] (َوال ََتُْخْذُكْم ِِبِما رَْأَفة  يف ِديِن هللاِ ):  عزوجلقال هللا : رأف ـ  روف
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 : الرْحمة : مثل الكأبَة والَكآبة. الرآفةو،  الّرأفة قال الفراء :

 ، أي ال تَرحموهما فتُْسقطوا عنهما ما أَمر هللا به من الَحّد. (ا رَْأَفة  ال ََتُْخْذُكْم ِِبِم)وقال الّزجاج : معنى 

ُؤوف : عزوجلومن ِصفات هللا  حيم. الرَّ  ، وهو الرَّ

 : أَخّص من الّرحمة وأََرّق. الّرأفةو

 على فَعُل. َرُؤفو، على فعول ،  َرُؤوف وفيه لُغتان قُرىء بهما معاً :

 ، إذا َرِحم. َرأف يَْرأف وقد

 به ، ُكلٌّ من كالم العرب. َرأَْفت أَْرأفوبه ،  أَْرُؤف بالرجل َرُؤْفت وقال أبو زيد : يقال :

 ، فجعلها واواً. َرُوف قلت : وَمن لَيَّن الَهمزة قال :

 ، بسكون الَهمزة. َرأْفٌ  ومنهم من يقول :

ؤوفة وَروى أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي ، قال :  : الراحمة. الرَّ

 .َرُؤفو، بكسر الهمزة ،  َرئِف ابن األنباري : قال الكسائي والفّراء : ويُقال :وقال 

 ، بسكون الهمزة ؛ وأَْنشد : َرأْف قال أبو بكر : ويُقال :

وا بريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياّ  ال أ  لريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريم    فريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري 

  
ُو   تريريريريريريريري   ذي  ريريريريريريريرياَو صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغريريريريريريريريه الريريريريريريريريرمحريريريريريريريرين خمريريريريريريريريَْ

  

هريريريريريريريريريريم  ْرمحريريريريريريريريريريَ  رَْأٌف َرمسريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريم أبهريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريربّ يريريريريريريريريريريريَ

  
رٌَّب عريريريريريريلريريريريريريري  ذي الريريريريريري  ُو مريريريريريري  ريريريريريريَ ْرمسريريريريريري   كريريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييِّ مريريريريريريَ

  
يفُ  قال اللّيث :: ريف   : الِخْصب والسَّعة في الَمأكل والَمْطعم. الّرِ

يف قلت :  : حيُث يكون الحَضر والِميَاه. الّرِ

 .أْرياف وجمعه :

 ، أي َحضْرنا القَُرى وَمِعيَن الماء. تََريَّْفنا وقد

يفَ  أتى، إذا  يَِريف البَدِويّ  راف ومن العَرب من يَقول :  ؛ ومنه قوُل الّراجز : الّرِ

روف  يريريريريريريريريريريريريريْ اء هبريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريري  ّواب بريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريريف    ل وال يريريريريريريريريريريريريريَ  ال أيكريريريريريريريريريريريريريل الريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريْ

  

 ال ي رى يف بريْيته الَ ِليف و   

 وقال القُطامّي :

َع الَبْحر َمْزَجهريريريريريرياو  ْعةريريريريريريريريريريريريريريَ الف   ريريريريريريريريريريريريريريَ  راف  سريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرِب صريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدف     لَِتْحَمى ومريريريريريا ِفيلريريريريريا عن الةريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
 : اسم الخمر. تَْحَمى : تُْسِكر. رافٍ  قال :

ل ،  أَْوَرف أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي :: ورف  فوَ ،  َوَرفوالّظِ  ، إذا طال واْمتّد. َورَّ

 النّاقة :، أي واسع ؛ وأَنشد غيره يَصف زماَم  واِرف أبو ُعبيد ، عن الفراء : الظلّ 

َ  مريريريريريريرياو  عريريريريريريريْ َرق بريريريريَ اِل َأطريريريْ وى كريريريريريريريَأمْي الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأمسريريريْ

  
ّل واِرِف   ان  مريريريريريرين الريريريريريرييتريريريريريريريِّ لريريريريريريريَ يريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريه فريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  مسريريريريريريَ
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ً  الشجر وَرف وقال اللّيث :  يَِرف َوِريفا



5386 

 

 ،  ذا رأيه   ضرته هَبجة من رِيّه ونريْعمته. و ر وفا  و 
 .َوَرف يَِرفوقلت : هما لُغتان : َرّف يَرّف ، 

فيف ،   .الَوِريفووهو الرَّ

فََحَجبَه ، ثم أَِذن له ، فقال له : ما ِكْدَت تَأْذن لي حتى  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إن أبا ُسْفيان استأذن على النبّي : فرأ ـ  فرا

ْيد في جو  .الفَرأ فتأذن ِلحجارة الُجْلُهَمتَْين ، فقال : يا أبا سفيان ، أْنت كما قال القائل : ُكّل الصَّ

 ، مهموز َمْقصور : ِحَمار الَوْحش. الفرأ قال أبو ُعبيد ، قال األصمعي :

 ؛ وأَنشدنا : فراءو،  أفراء وجمعه :

ه  ولريريريريريريريريري  رَاء ف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْرب  كريريريريريريريريري َذان الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ  ِبضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   ور هريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري  خريريريريريريريريريا. تريريريريريريريريريريَ

َ
ن  كريريريريريريريريريإيريريريريريريريريريزاِغ املريريريريريريريريري عريريريريريريريريريْ  طريريريريريريريريريَ

  
على اإلسالم ، فقال : أنت في النّاس كحمار الَوْحش في  (1)بما قاله ألبي ُسفيان تَألُّفَه  وسلمعليههللاصلىقال : وإنما أراد النبّي 

ْيد ، يعني أنّها ُكلّها دونه.  الصَّ

ار وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي العبّاس ، أنه قال : معناه : إنِّي إذا َحَجْبتُك قَنَع ُكلُّ َمْحجوب ، ألّن ُكل َصْيٍد أقّل من الحم

جل تكون له حاجات ، منها واحدة كبيرة ، فإذا الوحش يد لصغره يدخل في َجوف الحمار. فيُضرب هذا الَمثل للرَّ ّي ، فكل الصَّ

 قُضيت تلك الكبيرة لم يُبال أن تُْقضى باقي حاجاته.

 فَسنَرى. الفرا وقال األصمعي : من أمثالهم : أَْنَكْحنا

ر بأَْمٍر فلم يَر  ُجل إذا ُغّرِ  فسنَرى ، أي َصنَْعنَا الَحزم فآَل بنا إلى عاقبة َسْوء. الفَرا ما يُحب تمثَّل فقال : أَنكحنايُضرب للرَّ

 وقال غيره : معناه أنها قد نظرنا في األمر فسننظر عّما يَنكشف.

 فَسنَرى. الفَرا وقال أبو عمرو الشَّيبانّي : قولهم : أَنكحنا

 ، أي يأتي بالعجب. ري الفَِريّ يَفْ  : العجب ، من قولهم : فالن الفَرا قال :

 وثَْروة. فَْروة وقال األصمعي : فالن ذو

 إذا كان َكثِيَر المال.

كيت : إنه ذو ثَروة في المال   ، بمعنًى واحد. فَْروةووقال ابن الّسِ

أنه قال على ِمْنبر الكوفة : اللهم إنِّي قد َمِلْلتُهم وَملُّوني ، وَسِئْمتُهم وَسئِموني ،  عنههللارضيُروي عن علّي بن أبي طالب و

 ويَأكل َخِضرتها. فَْروتها فسلِّط عليهم فتَى ثَِقيف الذَّيال الَمنَّان ، يَْلبَس

 قلت : أراد عليٌّ أّن فتَى ثقيف إذا َولي الِعراَق توسَّع في فيء الُمسلمين واستأثر

__________________ 
 (.مزأ)« اللسان»والتصوي  من « أتنفه»( يف امل بوع : 1)
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 به ، ومل يريْ تصر على مِسصَّته.
 وفتى ثَقيف ، هو الحّجاج بن يوُسف.

 ِمن بعده. وسلمعليههللاصلىوقيل : إنه ُولد في هذه السنة التي َدعا عليٌّ فيها بهذا الدُّعاء. وهذا من الكوائن التي أْنبأ بها النبّي 

 : األَرض البَْيضاء ليس فيها نباٌت وال فَرش. الفَروة عمرو ، عن أبيه ، قال :

 الرأس : ِجْلدته بَِشعَرها. فروة وقال اللَّيث :

 .فِراء ، معروف ، وَجمعه : الفَْروول : قا

 ؛ قال الُكَميت : فَروة فإذا كان ذا الُجبَّة ، فاْسُمها :

يريريريريريريريريريع   مريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريرياأب الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ   ذا الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريّف د ون الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ

  
ل  و   ْروأب اأَلْرمريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ   ذ و الريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َدمسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .فَْروة قلت : والِجْلَدة إذا لم يكن عليها َوبر أو ُصوف ، لم تَُسمَّ :

 لَبِْستُه ؛ قال العّجاج : : اْفتََريت فَْرواً  ألَصمعي :أبو ُعبيد ، عن ا

رِ  م اأَلْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ نَّ لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  َأوالهريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
َ ِي   فريريريريريريريريريريْ  

ْرَو املريريريريريريريريريري راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياينّ فريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ا ريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريَ

  
 [.27مريم : ] (َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفِرَّيًّ ):  عزوجلوقال هللا 

 : األْمر العَظيم. الفَِريّ  : الفَراء قال

 ، إذا َعِمل العَمل أو الّسْقي فأَجاد. يَْفِري الفَِريّ  تقول : تركتُهوالعرب 

ً »في ُعمر ، ورآه في َمنامه يَْنزع على قَليب بغَْرٍب :  وسلمعليههللاصلىقال النبّي و  .«يَْفِري فَِريَّه فلم أَر َعْبقَِريّا

 قال أبو عبيد : هو كقولك : يَْعمل َعَمله ، ويَقُول قَْولَه.

 : الفَّراء : وأنشدناقال 

ا يريريريريريريريريريريريّ ْولريريريريريريريريريريريِ ال  مسريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريْ  َدقريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريري  أطريريريريريريريريريريريْ

  
رِ ّ   رِيريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِه تريريريريريريريريريريريَ

  
مينه.  أي ُكنت تُكثرين فيه القوَل وتَعّظِ

د. أَْفَرى في حديث ابن عبّاس ، حين ُسئل عن الذّبِيحة بالعُود ، فقال : ُكلُّ ماو  األوداَج غيَر ُمثَّرِ

 فيها من الّدم.أي َشقَّقَها فأَخرج ما 

 الُحلة ، إذا َشقَقتها وأخرجت ما فيها. أفريتوالثوَب ،  أْفريت يقال :

ر الشيء وتُعالجه وتُصلحه ؛ مثل النَّعل تَْحذوها ، أو النَِّطع أو الِقربة أو نحو  فريت فإذا قلت : ، بغير ألف ؛ فإِن معناه أن تُقَّدِ

 ذلك.

ً  يقال منه :  نشد لُزهير :؛ وأ فََرْيت أْفِري فَْريا

عْ و  ه وبريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ رِي مريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  ألنريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريريَ

  
رِي   فريريريريريريريريريريريْ ق   ال يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري   .  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوُِ خيريريريريريريريريريريريَْ

  
 األرض ، إذا ِسْرتَها وقََطْعتها. فََريت وكذلك :

 ، فهو من أَفريت إفراءً  وأما األُولى :
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 التَّْة يق ، على َوجه الَفساد.
قه وَخَرقه وأَ  أَْفرى وقال األصمعي :  .يُْفريه إْفراءً  ْفسده ،الِجْلد ، إذا َمزَّ

ً  األديم فَرىو  .يَْفريه فريا

 ، إذا َخرزها وأَصلحها ؛ وأَنشد : يَْفِريها المزادة فرىو

   َ لَّه َيَ ا فارِيَة  فريَرهْتا 
 أي َعِملَتْها.

 : الَمَزادة الَمْعمولة الُمْصلَحة. الَمْفِريّةو

 ، إذا بَّطه. يُْفريه الَجْرحَ  أَْفرىو

ُجلُ  فَِري ُعبيد :وقال أبو   ، إذا بُهت وَدِهش ؛ وقال الُهذلّي : يَْفَرى فًَرى الرَّ

زَع  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريالو  ن جريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ْ ه  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريريِ ي وال َودَّعريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَْرمريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، إذا نَظر فلم يَْدِر ما يَْصنع. فَِرَي يَْفَرى وقال األصمعي : يُقال :

جل إذا كان جاّداً في األمر قويّاً : تركت  ويَقُّد. يَْفري الفَرا هويقال للرَّ

 ، إذا اْختَلقه. يِْفِريه فالٌن الَكذبَ  فَرى قال الليث : يُقال :

 ، من الَكِذب. الِفْريةو

 أي اْختلقه. [38 يونس :] (َأْم يَ ُقوُلوَن اْفَتاهُ )؛ ومنه قولُه تعالى :  يَْفتريه الكذبَ  افترى وقال غيُره :

 تََشقَّق.عن فالٍن ثَوبُه ، إذا  تَفَّرىو

ى وقال الليث :  َخْرُز الَمَزادة ، إذا تََشقَّق. تَفَرَّ

تو  األَرُض بالعُيون ، إذا اْنبََجست ؛ وقال ُزهير : تَفَرَّ

ال  وال َُّ     ِغمارا  تري َفرَّى  لسِّ
ً  البَْرقُ  فََرى أبو زيد :  ، وهو تأَللؤه ودواُمه في السَّماء. يَْفِري فَْريا

فَاء ، أنه نهى أن يُقال : وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي : رفأ   والبَنِين. بالّرِ

فاء قال أبو ُعبيد : قال األصمعي :  ، يكون بمعنَيَْين : الّرِ

 فَيُضم بعُضه إلى بعض وياُلءم بينه. يُرفأ الثوب ، ألنه« َرْفء»ومنه أُخذ  يكون من االتفاق وُحسن االجتماع ؛ قال :

فاء قال : ويكون  ، من الُهدوء والسُّكون ؛ وأَْنشد ألبي ِخراش الُهذلّي : الّرِ

رَْع  لريريريريريريريريريري  ال تريريريريريريريريريريري  َويريريريريريريريريريريْ وا    ريريريريريريريريريري  ْوين وقريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري   َرفريريريريريريريريريريريَ

  
م    م  هريريريريريريريري  ر  الريريريريريريريريو جريريريريريريريريوه هريريريريريريريري  كريريريريريريريريَ  فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه  وأَنريريريريريريريريْ

  
فاء قال : وقال أبو زيد :  ، بال َهْمز ؛ وأَْنَشد : الُمرافاة : الُمَوافقة ، وهي الّرِ

ا أن رأيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أ ر دمْي و   ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريريريريريري    رَافريريريريريريريريريريريريريِ او يريريريريريريريريريريريريريري  اَلمريريريريريريريريريريريريريَ ره أن يريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، فأَلقى الَهمزة. رفئوني يُريد :« َرفوني»وقال ابن هانىء في قول الُهذلي 
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عر ، وقد ألقاها في هذا البَْيت.  قال : والهمزة ال تُْلقى إال في الّشِ

 فَِزْعَت وطار قَلبيقال : ومعناه : إنِّي 
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 فَضمُّوا بريْعِضي    بريْعض.
فاء قال : ومنه :  والبَنِين. بالّرِ

 رجالً قال : بارك هللا عليك وبارك فيك وَجمع بينكما في خير. رفّأ في حديث بعضهم أنه كان إذاو

 : أي َزّوج. َرفّأ قال ابن هانىء :

 : االجتماع والتالزم. الرفء وأصل

ج :  والبَنِين. بالّرفاء ومنه قيل : للمتزّوِ

 الثَّوب. َرْفو ومنه :

فاء َرُجالً ؛ أَراد إذا أَحّب أن يَْدُعو له َرفّى في حديث بعضهم : كان إذاو  فترك الهمزة. ، والبَنِين بالّرِ

 في حديث : كان إذا رفّح َرُجالً.و

 والحاء تُبدل من الهمزة ، ألنّهما أُختان. ، َرفأ قال ابن األعرابي : أراد

 الثوب ، َمْهموز. رفأت ثعلب ، عن ابن األعرابي :

ً  الثوب رفأت وقال أبو زيد في كتاب الهمز : ً و تَْرفئةً  الملك َرفّأتو:  أرفؤه َرْفئا  ، إذا دعوت له. تَْرفيئا

ُجُل في البيع رافأنيو  ، إذا حابَاك فيه. ُمرافأة الرَّ

 ، إذا قَّربتها في الِجّد من األَرض. إرفاء السفينةَ  فأتأروقال : 

 ، نحو التَّمالؤ ، إذا كان َكْيُدهم وأَْمرهم واحداً. ترافؤاً  على األمر ترافأناوقال : 

 وقال في باب تحويل الهمزة من هذا الكتاب.

 ، تحّول الهمزة واواً كما تَرى. َرْفواً  الثوب َرفَْوت

كيت في باب ما ال يُهمز فيكون له معنًى ، فإذا ُهمز كان له معنًى آخر : ً  الثوب رفأت الحّرانّي ، عن ابن الّسِ  .أرفؤه َرْفئا

فاء قال : وقولهم :  والبنين أي بالتئام واجتماع ، وأصله الَهْمز. بالّرِ

 نة ، فيكون أصله غير الهمز.وإن شئت كان معناه بالسُّكون والطمأني

ُجَل ، إذا َسّكْنتَه. رفوتُ  يقال :  الرَّ

 إليه ، وأرفيت إليه ، لُغتان بمعنى : َجنَْحت إليه. أرفأت وقال الفَراء :

بت إلى الّشّط. أُْرفئت وقال اللّيث :  الّسفينة : قُّرِ

 .أرفأتُها إرفاءً  السَّفينة ، حيث تُقَرب من الشَّّط ؛ وقد َمْرفأو

 : اللَّين الخاِلص. األُْرفِيّ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 أيضاً : الماِسخ. األُْرفيّ و

 األَْمر العَظيم. األُْرفَىوقال : 

 : اللَّبن الَمْحض. األُرفيّ  وقال الليث :

 : راِعي الغَنَم. اليَْرفَئِيّ و

 والِجّدة : األْرض.السفينةَ ، إذا أدنيتَها إلى الِجّدة ؛  أرفأتُ  َشمر ، عن ابن ُشميل :
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 السَِّفينة ، وأَْرفَْيتها أنا ، بغير َهَمز. أْرفَت قال أبو الدُّقَْيش :

 قال : وكذلك أنبأنا يونس عن رؤبة.

ّمة :  السَِّفينةُ نَْفسها ، إذا ما َدنت للِجّدة. أرفأتو،  أَْرفأتُها قال : وقال أخو ذي الرُّ

 السَّفينة ، إذا أَلَصقتها باْلَجّد. أرفأت ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال :

 قال اللّيث : والَجّد : ما قَُرب من األَْرض.

 وقال أبو َسِعيد : الَجدُّ : شاطىء النّهر.

فَة الليث :  : َعناق األرض تَصيد كما يَصيد الفَْهد. الرُّ

فةوقال :   : التّْبن ، يَمانية. الرُّ

فة»قلت : َغِلط الليث في  فة أنا أُغني عنك من التُّفة عن فظه وتَفسيره ، وأَْحسبه رآه في بَعض الصُّحف :في لَ « الرُّ ، فلم  الرُّ

 يَْضبطه وَغيَّره فأَْفسده.

 فأّما َعناق األرض فهو : التُّفة ، مّخففة ، بالتاء والفاء والهاء ، وتُكتب بالهاء في اإلْدراج ، كهاء : الرحمة ، والنّعمة.

ياشي ؛ ثم أخبرني عن أبي الَهيثم بنَحوه.هكذا أخبرني الُمْنذريّ    ، عن الصيداوي ، عن الّرِ

فت»قال : وأّما   َرفَتُّه أَْرفِته ، إذا َدقَْقته. فهو بالتاء ، فِْعٌل من :« الرَّ

 .ُرفاتويقال للتِّْبن : َرفٌَت ، وَرْفٌت ، 

 ألُنبِّه على َموضع الغَلط ، فاْعلَْمه.وقد َمرَّ تفسير الَحْرفين فيما تقدَّم فأََعدت ِذكرهما 

 : الذي يأتي قَْرناه على أُذُنَْيه. اآلِرفُ  وقال األصمعي :: أرف 

 : الذي يُْقبل قَرناه على َوْجهه. األقبلو

 : الذي يَْذهب قَْرناه قِبل أُذنيه في تَباعد ما بينهما. األْرفَحو

 وكذا.: الذي اْجاَلّح وَذهب قرناه كذا  األْفَشغو

 : الُمنتصب أحدهما الُمْنخفض اآلخر. (1) األْخيصو

 : الذي تباعد ما بين قَرنيه. األْفَشقو

 تَْقطع الشُّْفعة. األَُرفُ وفي حديث عثمان : 

 الَمعالم. : األَُرف قال أبو ُعبيد : قال ابن إدريس :

 : الَمعالم والُحدود. األُرف وكذلك قال األصمعي :

 .وهذا كالم أهل الحجاز

فت يقال منه : ً  الدار واألرض أرَّ  ، إذا قَسْمتها وَحدَّدتها. تَأْريفا

 واألُرث : الُحدود بين األرضين. األُرف وقال اللِّحياني :

__________________ 
 .«األمح »: (أرف)« اللسان»( يف 1)
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َب ، فقال : َعّفِ َشْعرك ؛ ففَعلو  ، أي َسَكن ما به. فَأَنْ فارْ  في الحديث : إن رجالً شكا إليه التَّعَزُّ

 : الّساكن. الُمْرفَئِنّ و

 .أَفَر يَأْفِر : العَْدُو ؛ وقد األْفرُ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: أفر 

 ، إذا كان وثّاباً َجيِّد العَْدو. ِمئْفَرو،  أَفّار وقال غيُره : َرُجلٌ 

 ، إذا جاشت واْشتّد َغليانُها ؛ وأَنشد : تَأْفِر أَْفراً  الِقْدرُ  أَفَرت وقال الليث :

      وا وِقْ ر  اََّْرِب تريْغلي أَفريَرا 
ُجل ويَْخُدمه. الِمئْفروقال :  جال : الذي يَْسعَى بين يََدي الرَّ  من الّرِ

 بين يََديه. ليَأفِر وإنّه

 .ِمئْفَراً  وقد اتَّخذه

 ، إذا نَِشطت وَسِمنت. اْستَأفرت اْستئفاراً و،  أَْفراً  اإلبِلُ  أَفِرت وقال غيره :

 ، يعني االختالط. أُفُّرة أبو ُعبيد ، عن األصمعي : الناس في

 الّصْيف : أّولُه. أُفُّرة وقال الفَّراء :

جل إذا َغِضب :: فير ـ  فور  ، وثار ثائُِره. فار فائُِره األصمعّي : يقال للرُّ

ً و،  تَفُور فَْوراً  الِقْدر فارتو  ، إذا َغلَت. فَوَرانا

 النّهار ، أي في أَّوله. فَْوَرةَ  ابن ُشميل : أَتَْيته

 أي ِمن َوْجههم هذا. [125آل عمران : ] (َوَيَُْتوُكْم ِمْن فَ ْورِِهْم هذا) وقال الُمفّسرون في قول هللا جّل وعّز :

 بأَْذنابها ، أي ال أَفعله أبداً. الفُورُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي : ال أَفعل ذلك ما ألأْلَت

باء ، ال يُفرد لها واحٌد ِمن لَفظها. الفُورو  : الّظِ

 ، أي من َساعتي. فَْوري ويُقال : فعلت أَمر كذا وكذا ِمن

 الماُء من العَين ، إذا جاش ونَبع. فار ويُقال :

 ذي لَحم. ، وفي باطنهما ُغّدتان من ُكل فَّوارتان قال اللّيث : ِللَكِرش

 ، ثم في الُخْصية. وتلك الغُّدة ال تُْؤكل ، وهي لَحمة في َجوف لَحم آَخر. الفَّوارة ويَْزعمون أّن ماء الّرجل يَقع في الُكْلية ، ثم في

 أُلقيت في ِمْعصر فُصفِّيت ، ثم يُْلقى عليها تَمر ، ثم تتحّساها المرأةُ النُّفَساء. فََوَرانُها : ُحلبة تُطبخ حتى إذا قارب الِفيرةُ وقال : 

 ، والفَِريقة. الفَئِيرةو،  الِفئْرة قلت : هي

 .َمفأرة فأرة ، والجمع : فِئْران. وأرض وقال اللّيث : الفأر ، َمْهموز ، الواحد :
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 أر ، وَجِرذة من الُجرذ.، على فَِعلة من الف فَئِرة وقال أبو عبيد : أرضٌ 

 الِمْسك : نافَِجتُه ، وهي معروفة. فَأرةووقال اللّيث : 

 الفُْؤُرور ، والعََضل. وقال ابن األعرابي : يُقال لذكر الفَأر :

 الَمتْن ، ويَرابيع الَمتْن ؛ قال الراجز يصف رجالً : فأر ويُقال ِللَحم الَمتْن :

رْ  جريريريريريريريريريريَ ر     مسريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ َم مسريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريأّن مسريريريريريريريريريريَ

  
َؤرْ نريريريريريريريريِ   ه مريريريريريريريرين الريريريريريريريريفريريريريريريريريأر الريريريريريريريريفريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريري   ريريريريريريريريَ

  
 قال عمرو بن بَحر : سألت رجالً عّطاراً من الُمعتزلة عن فأرة الِمْسك فقال : ليس بالفَأرة ، وهو باْلِخْشف أْشبه.

الِمْسك ُدَوْيبة تكون بناحية تُبّت يَصيدها الصيّاد فَيَْعصب ُسّرتها بعصاب شديد ، وُسّرتها ُمَداّلة ، فيَجتمع فيها َدُمها  فأرة ثم قال :

ة الُمعَصَّرة. ثم َدفَنها في الشَّعير حتى يَستحيل الدَُّم الجامُد ِمْسكاً ذِكيّاً ، بعد  ماً ال يُرام ما كان دَ ، ثم تُْذبح فإذا َسكنت قَّور السُّرَّ

 نَتْناً.

 قد تََطيّب بالِمْسك ما تََطيّْبت به. وسلمعليههللاصلى: ولو ال أّن النبيَّ 

 اإلبل. فأرةوالِمْسك ،  فأرةوالبيت ،  فأرةوالتَّيس ،  فأرة قال : ويَقع اسم الفأر على :

 قال : وَعقيل تَهمز : الفأرة ، والُجؤنة.

 والُمْؤسى ، والُحْؤت.

 : الَوْقت. الفَْور عن أبيه ،عمرو ، 

 : الُكوفة. الفُورةو

 : أحُد جانبي حائط بَْيت ِلسان الِميزان. الِفيَاروقال : 

 .فِيَار ، يُقال ألحدهما : الِفيَاَران وقال أبو عبيد : ِلسان الميزان : الَحِديدة التي يَْكتنفها

 ُم.قال : والحديدة الُمْعترضة التي فيها اللِّسان : اْلِمْنجَ 

 قال : والِكظامة : الَحْلقة التي تجتمع فيها الُخيوط في َطرفي الَحديدة.

 قال َعوف بن الَخرع يَصف قَْوساً :

َرٌب  كريريريريريريريريريريريريْ  هلريريريريريريريريريريريريا ر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   أيريريريريريريريريريريريري   هبريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريري 

  
ْرق  فريريريريريريريريريريارَا  م  واه  وال الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ

  
 قال : الُمْكرب : الُممتلىء ، فكأنه أراد أنه ممتلىء العَصب.

 .فارا الِعرقوقوله : وال 

كيت : يُكره ِمن الفرس  الِعْرق ، وهو أن يَْظهر به نَْفٌخ أو َعْقد. فَْور قال ابن الّسِ

 .تَفُور فَْوراً  يقال : قد فارت ُعروقه

ارة ثعلب ، عن ابن األعرابي : يقال للموجة والبِركة :  .فَوَّ

ارة وكل ما كان غير الماء قيل له :  .الفَوَّ

ارة وقال في موضع آخر : يُ  ارةوقال : َدوَّ ك ولم يَُدر ، فإذا فَوَّ  ، لكل ما لم يَتحرَّ
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 ود ّوارأب. فري ّوارأب  ّرك ودار ، فهو
 .َوفَْرناه فَِرةً  ، وقد َمْوفُور : المال الَكثير الذي لم يُْنقص منه َشيء ، وهو الَوْفرُ  قال الليث :: وفر 

ي :  .تَْوفِيراً َوفَّرناه  قال : والُمْستعمل في التعّدِ

 .ِفَرةً و َوفَْرته أَفِره َوْفراً  من : [63اإلسراء : ] (َجزاًء َمْوُفوراً ):  عزوجلقلت : قوُل هللا 

.  وهذا ُمتعّدٍ

 .وافر ؛ فهو : يَفر ُوفُوراً  المالُ  َوفر والالزم قولك :

 ، وهو الذي لم يُنقص من أَِديمه شيء. أَْوفر وِسقاءٌ 

مة : َوْفراء وَمزادة  : تاّمة ؛ وقال ذو الرُّ

   َوْفراَء َغْرِفيَّة  َأْ ى َ وارُّ ها 
 تَوفَّرو: َضْرب من العَُروض.  الوافروالشعر.  ُمَوفَّر صاحبُها. وفالنٌ  َوفّرها : الُجّمة من الشَّعر إذا بلغت األُذنين. وقد الَوْفرةو

 فالٌن على فالٍن بِبّره.

 هللا َحّظه من كذا ، أي أَْسبَغه. َوفّرو

 وتُحَمد ، أي ال يُنقص من مالك شيء ، على الدُّعاء له. تُوفَر وإذا َعرض الرجُل على أحدهم َطعامه قال له اآلخر :

 وقوله : تُْحمد ، أي ال زلت َمْحُموداً.

 لك ِعْرَضك ، أي لم يُْنقص ِلعَْيب. َوفَْرتو

 [ابب الراء والباء]

 (وايء) ر ب
 راب ، ربا ، ربأ ، ورب ، وبر ، برأ ، بأر ، بار ، أرب ، أبر ، بري.

ْوبُ  قال اللَّيث :: رأب ـ  روب  .الّرائب : اللّبنُ  الرَّ

ً  والِفْعل :  ، وذلك إذا َكثُفت ُدوايَتُه وتَكبَّد لَبَنُه وأَنَى َمْخُضه. راب يَروب َرْوبا

ب : إناءٌ  الِمْرَوبُ و  فيه اللَّبُن. يُروَّ

ْوبَةُ و  .ِلَرْوبه كي إذا ُصّب عليه الَحِليُب كاَن أَْسرع الِمْرَوب : بَِقيَّةٌ من اللبن تُترك في الرَّ

 .َراب يَُروب وقد .ائِبر أبو ُعبيد ، عن الفراء : إذا َخثَر اللَّبُن ، فهو

 فال يزال ذلك اْسَمه حتى يُْنَزَع ُزبده.

 واسمه على حاله بمنزلة العَُشراء من اإلبل ، وهي الحامل ، ثم تضع ، وهو اسمها ؛ وأَنشد األصمعّي :

ز رائريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريا   و مريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريرياك أبريريريريريريريريريريريريري 

  
رِ و   ن لريريريريريريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريريريريريريرَّائريريريريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؟بالذي لم يُْمَخضيقول : إنّما َسقاك الَمْمخوض وَمن لك 

ْوبةو .َرابَ  قال : وإذا أدرك اللبُن ِليُْمخض ، قيل : قد  : َخِميرة اللَّبن. الرَّ
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ائب وَرَوى أبو حاتم ، عن األصمعي ، قال :  : اللَّبُن الذي قد ُمِخض وأُْخرجت الرَّ
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 ُّ ْبَ ت ه.
بو  تُْؤَخذ ُزْبَدتُه.: الذي لم يُْمَخض بعُد وهو في السقاء ، لم  الُمَروَّ

ب قال : وتقول العرُب : أَْهون َمْظلوم ِسقاءٌ   .ُمَروَّ

 والَمْظلوم : الذي يُْظلم فَيُْسقى أو يُشرب قبل أن تُخرج ُزْبَدته.

جل الذَّليل الُمْستَضعف : أَْهوُن َمْظلوم ِسقَاءٌ  بٌ  وَروى أبو ُعبيد ، عن أبي زيد في باب الرَّ  .ُمَروَّ

قا  ء ، إذا َسقَْيته قبل إْدراكه.وَظلَْمت الّسِ

قاء يُلَّف حتى يَْبلغ أََوان الَمْخض.  قال أبو زيد : الَمْظلوم : الّسِ

ُجل ، إذا اْختلط أَْمُره. راب وقال األصمعّي :  الرَّ

 ً ً  يقال : رأيت فالنا  ، أي ُمْختلطاً َخاثِراً. رائبا

 : ُخثَراء األَْنفس ُمختلطون ؛ قال بِْشر : َرْوبَى وقومٌ 

رِّ  يريريريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريريريرين  مريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريٌم متريريريريريريريريريريريريريَِ ا متريريريريريريريريريريريريريَِ  فريريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا  امريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ م الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريوُ  َرْوىَب نريريريريريريريريريريريِ اهريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا كان كذلك. َرْوبانُ  ورجلٌ 

 : اتََّهم. رابو: َسكن.  رابو، إذا أَْصلَح.  راب ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :

ْدع.بمعنى : أَصلح ، فأَْصله مهموز ، من : َرأَب  راب قلت : إذا كان  الصَّ

 .يَُروبوأبو ُعبيد ، عن األصمعّي : من أمثالهم في الذي يُخطىء ويُِصيب : هو يَُشوب 

 قال أبو سعيد : َمْعنى يشوب : يَْنضح ويَذُب.

ب عنه. جل إذا نَضح عن صاِحبِه : قد َشوَّ  يقال للرَّ

 ، أي يَْكسل. يُروبوقال : 

يه ، فهو بمعنى قوله : يَُشوب ، أي يُدافع مدافعةً ال يُبالغ فيها ، ومرةً يَْكسل فال يُدافع والتَّشويب : أن يَْنضح نَضحاً غير ُمبَالَغٍ ف

 بَتَّةً.

راء. َرْوب في الحديث : ال شوب والو وَروى أبو العبَّاس ، عن ابن األعرابي :  في البَيع والّشِ

ْلعة تَبيعها ، أي إنك بَريء من ُعيوبها.  تقول ذلك في الّسِ

 .َرْوب عنده َشْوب وال ويقال : ما

ْوبووالشَّْوب : العسل الَمُشوب ؛  ائب اللَّبن : الرَّ  .الرَّ

 ، إذا أَْصلَح. راب يُْصلح ، من قول األَعرابي : : يَُروبوقلت : وقيل في قولهم : هو يَُشوب ، أي يخلط الماء باللبن فيُفسده ؛ 

ْوبةوقال :   : إصالح الشَّأن واألَمر. الرَّ

ل الهمزة واواً. ذكرهما غير  َمهموزين ، على قول من يُحّوِ
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 ابن األَعرابي : شاب ، إذا َكذب.

 وشاب ، إذا َخدع في بَيع أو ِشراء.

ُجل فقد ً  َدُمه ، رابَ  أبو َزيد : َدعِ الرَّ  ، أي قد حان َهاَلُكه. يَُروب َرْوبا

يبة ُروي عن عمر ، أنه قال : َمْكسبةٌ فيها بعضُ و  َخْيٌر ِمن َمْسألة النّاس. الّرِ

يبة قال القُتَْيبي : ْيبو،  الّرِ َحاَلٌل هو أم َحرام ، خيٌر من ُسَؤال الناس ِلمن يَْقدر على أَ : الّشّك ، يقول : َكْسٌب يَُشّك فيه ،  الرَّ

 الَكْسب.

 قال : ونحو ذلك الُمْشتبهات.

 : ال َشّك فيه. معناه [2البقرة : ] (ال رَْيَب ِفيهِ ):  عزوجلوقول هللا 

يبةَ  فالٌن ، إذا َعِلْمَت منه َرابني يقال :  .الّرِ

يبة : أَْوهمني أَرابنيو  ؛ وأَنشد أبو َزيد : الّرِ

ا ه قريريريريريريريريريريال  منريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريَ  أ ريريريريريريريريريريوك الريريريريريريريريريريذي  ن رِبريريريريريريريريريريريْ

  
ه    ه و أََربريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريري  ه الن جريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ   ْن اليريريريريريريريريريريريَ

  
 وهذا قول أبي َزيد.

 وتَْكَرُهه. يَِريبك ، إذا َرأَْيَت منه ما يَِريبُني فالنٌ  رابني وفي األخبار عن األصمعّي :

 فالٌن. أرابني قال : وُهذيل تقول :

 ، إذا جاء بتُهمة. يُريب الّرُجل أََرابَ وقال : 

 قلت : قول أبي َزيد أَحسن.

ض لما يَْسِفك َدَمه. يَُروب دُم فالن راب ويقال :  ، إذا تَعَرَّ

 نَِجيعَه ويَفُوُر َدُمه.وهذا كقولهم : فالن يَْحبس 

بَتْ  ويقال : ً  َمِطيَّةُ فالنٍ  َروَّ  ، إذا أَْعيت. تَْرِويبا

 الدَّهر : ُصروفه وحوادثُه. َرْيب وقال الليث :

 األْمُر ، إذا صار ذا َرْيب. أرابوقال : 

ُجل : صار ُمريباً ذا ِريبة. أَرابو  الرَّ

 فالناً ، أي اتََّهْمته. أََرْبتُ و

 ُر َرْيباً ، أي نَابَنِي وأََصابنِي.األم َرابنيو

 ، أي أْدخل علّي شّكاً وَخْوفاً. يَريبني أمُره رابنيو

 هذا األْمُر. أرابني قال : ولُغة رديئة :

كيت ، قال : وبة الحّراني ، عن ابن الّسِ  ، على وجوه : الرُّ

ؤبة ، وهو ما تُسد به الثَّلمة في اإلناء.  فالَمهموز منها : الرُّ

ب اللَّبن : خميرته التي ُروبةوقال :   بها ، غير َمهموز. يَُروَّ
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 الفَحل : جمام مائه ، غير َمهموز. ُروبةو

 فَحلك ، إذا اْستَْطرقته إيّاه. ُروبة ويقال : أَِعْرني

 من اللّيل ، أَي ساعة. ُروبةٌ  وَمضت

 أهله ، أي بشأنهم وَصالحهم. بُروبة ويقال : ما يقوم فالنٌ 

 مهموز. ُكلّه غير
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 قال : ُرؤبة بن العّجاج ، مهموز.

وبةُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : َسِمْعت الُمفَضل وأَبا الَكالم األعرابي يقوالن : وبةُ و: الساعةُ من الليل ،  الرُّ : ماء  الرُّ

وبةوالفحل ،  وبةو: إصالح الشأن واألْمر ،  الرُّ وبةو: شجرة النِّْلك ،  الرُّ وبةور والكسل ِمن كثرة ُشرب اللَّبن ، : التحيُّ  الرُّ  : الرُّ

ى أيضاً : َرْوب خميرة اللَّبن الذي فيه ُزْبده ، وإذا أُخرج ُزْبده ، فهو ً  ، ويَسمَّ  ، بالَمعنيين. رائبا

ْؤبة : الَخْشبة التي يُْرأَب بها الُمَشقّر ، وهو القََدح الَكبير من الَخشب.  قاال : والرُّ

ائبومن األُمور وإيّاك  بالّرائب ُروي عن أبي بكر في وِصيّته ِلعُمر : عليك : وقال ابن األَعرابي  منها. الرَّ

افي الذي ليس فيه ُشبهة وَكدر. وإياك   ، أي األمر الذي فيه شبهة وَكدر. الرائبَ وقال ثعلب : هذا َمثٌَل ، أَراد عليك باألمر الصَّ

 أيضاً. رائبٌ  كان فيه ُزبده ، وإذا أخرج منه ُزبده ، فهو، وإن  رائبٌ  واللبن إذا أدرك وتخثَّر ، فهو

 .«يُريبك إلى ما ال يُريبك َدع ما»:  وسلمعليههللاصلىمن األُمور ، حديث النبّي  بالرائب وقال بعضهم : معنى قوله : عليك

يبة تَفَقّدها واْنفُْضها عن من األمور. يقول : بالرائب وقوله : عليك  لى الصَّالح.وَغيِّرها إ الّرِ

وبة َشمر ، عن ابن ُشميل ، عن أبي َخيرة :  : َمْكَرمةٌ من األرض َكثِيَرةُ النّبات والّشجر ، هي أَبقى األرض كأل. الرُّ

ي :  بن العّجاج. ُروبة قال : وبه ُسّمِ

 القدح ، ما يُوصل به. ُروبة وكذلك :

 .ُرَوب والجمع :

بة ابن األعرابي : (1)وقال   : العُْقدة ، وقاله في قوله : الرُّ

عريريريريريريريْ  الريريريرُّبريريريريريريريه  ْولريريريريريريرية يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ل لريريريريريريريك    ريريريَ  هريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريه   حريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ ه كريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريَ َ ُِ هريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريري 

  
 الصَّدع. َرأْبت أبو ُعبيد ، عن الكسائي :

ً  بينهم َرأَبتو  ، إذا أَصلحت ما بَْينهم. َرأْبا

 .َرأَْبته وكل َصْدع ألمته ، فقد

 .َمَرائيب ، إذا كان يَشعب ُصُدوع األْقداح ، ويُْصلح بين الناس ؛ وقومٌ  َرأَّبٌ و ِمْرأَبٌ  وقال غيره : َرُجلٌ 

ؤبةو رّماح يَْمدح قوماً : الرُّ  : القطعة من الحجر تُرأب بها البُْرمة ؛ وقال الّطِ

ْ وأب احلَ  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريل يف نريريريريريريريريريريريريَ ٌر لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريذَّ  ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريرياِ.   لريريريريريريريريريريْ  

َأى املريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ راثريريريريريريريريريريِ  ّي مريريريريريريريريريريَ

  
كيت   لُطفَيل الغَنوي :وأَنشد ابن الّسِ

 لعمري ل   َ ّلى ابن  ي ع ثريْلمة
__________________ 

 (. بياري)كما ذكره ابن مليتور وغته ،   (أربو ) (ر )( مكان هذا يف 1)
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 من أين  ْن مل يريْرأِب هللا  تري ْرَأب  و 
 قال يَعقوب : هو مثل : لَقد خلَّى ابن َخْيدع ثَْلمةً.

 وهي أُم بني يَْربوع.قال : وَخيدع : امرأة ، 

 يقول : ِمن أين تَُسد تلك الثَّْلمة إن لم يَُسّدها هللا.

ؤبةو  : قطعة من َخشب تَُسد بها ثَْلمة الَجْفنة والقََدح. الرُّ

 وهي قطعة من َحجر تُْصلح بها البُْرمة.

بت أبو ُعبيد ، عن األصمعي :: أرب  َشَدْدتُها. أبو َزيد ، ِمثْله. قال : وهي التي ال  العُْقدة : أَّربتوفي حاجتي : تشدَّدت.  تَأَرَّ

 تَْنَحّل حتى تُحّل.

 من ُكل ناحية ؛ وأَْنشد : بآرابه الذي قد أَحاط الدَّيُن ، أو غيُره من النوائب ، الُمستأرب قال الفراء :

ة َرهريريريريريريريريريق  و  ْرعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَّ َع مريريريريريريريريرين تريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ زوا الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ  انهريريريريريريريريريَ

  
ْ ي ون    ْل ريريريريريريان مريريريريريريَ ه السريريريريريريريريريريريريريريُّ تريريريريريريْأِرب  َعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِهق : الذي به ِخفّة و ِحّدة. أي أَخذه الدَّْين من ُكل ناحية. والمناهزة في البيع : انتهاز الفُرصة. وناهزوا البيع ، أي باَدُروه. والرَّ

 إزاَء ماٍل حَسن القيام به. وَعّضه السُّلطان ، أي أَْرهقه وأَعجله وَضيَّق عليه األمر. وفالٌن ِترعية مال ، أي

 في ذلك األمر ، أي بلغ فيه ُجهده وطاقته وفَِطن له. أَِرب وقال ابن ُشميل :

 في أمره ، سواء. تَأَّرب وقد

 ِصْرت فيه ماهراً بَِصيراً. بالشيء : أَِربت أبو ُعبيد ، عن األصمعي :

ُجلُ   الَخِطيم :، أي ذو َدْهي وبََصر ؛ وقال ابن  األَريب ومنه : الرَّ

هريريريريريريريريريريا ا رأيريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  ْرب ملريريريريريريريريريريّ ِع اَّريريريريريريريريريريَ  أَربريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ

  
ار ِب   َت تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ ع ال تريريريريريريريريْزَداد غريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريري َّ

  
 .األَْرب واالسم منه :

 .إْرب ويقال لُكل ُعضو :

 : الحاجةُ. اإلْربو

ب قال : وقال أبو ُعبيد : ُعْضو بة في حديث : إنه أُتِي بَِكتفو، أي ُمَوفّر ،  ُمَؤرَّ أ.فأكلها  ُمَؤرَّ  وَصلَّى ولم يَتََوضَّ

بة قال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو :  الموفَّرة التي لم يُْنقَص منها شيء. : الُمَؤرَّ

ً  وقد  ، إذا وفَّرته. أَّربته تأريبا

 وهو العُضو.« اإِلرب»َمأخوذ من 

ً  يقال : قَّطْعته  ، أي ُعْضواً ُعْضواً. إْرباً إْربا

 وقال أَبو ُزبَيد الطائي :

م و  هريريريري  قِّ مريريريريلريريريريريْ عريريريريف ذا اَّريريريريَ ي فريريريريوق الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  أ عريريريريْ ريريريريِ

  
ؤرَّ َ و   م بريريريريريريريريريعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  أو  ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريعريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريِ  َأظريريريريريريريريريْ

  
 وقال أبو ُزبَْيد :

وا يريريريريريريريريل  مريريريريريريريرين األعريريريريريريريري اء قريريريريريريريري  أَر بريريريريريريريري  تريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى قريريريريريريريريَ

  
تِ   ي األاَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أيّنِ هلريريريريريريريريريريريريم وامسريريريريريريريريريريريريٌ  انئريريريريريريريريريريريريِ
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 : َوثِقُوا أنّي لَهم واحد وأنَاصيري ناُؤون عنِّي ، جمع : األنصار. أُربُوا قال :
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 .األْرب العُْقدة ، أي من تَأْريب ، أي من األريب من« أُربوا»ويُروى : وقد َعِلموا. وكأّن 

 قال أبو الَهْيثَم : أي أَعجبهم ذاك فصار كأَنه حاجةٌ لهم في أن أبقى ُمْغترباً نائياً من أنصاري.

 على القوم ، مثال أفعلت ، إذا فُْزت عليهم وفَلَجت ؛ وقال لَبِيد : آَرْبتُ  بو ُعبيد :قال أ

َه مسريريريريريريرياجريريريريريريرية   يريريريريريريريْ لريريّ ااَن   وسريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريَ  َقضريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريه  لريري 

  
ْؤِرِب و   رأب مريريريريريريريري  مريريريريريريريريْ ٌن بريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريفريريريريريريريريس  الريريريريريريريريفريريريريريريريريىت َرهريريريريريريريريْ

  
ً  ويُقال : ما كان الرجل  .أِريبا

 .أَُرَب أََرابةً  ولقد

 .ءأَُربا ، من قَْومٍ  أَِريب أبو زيد : َرُجلٌ 

 ، في العَْقل. اإِلْرب أَْحَسنَ  أَُرب يَأُْرب وقد

ً و  ، في الحاجة. أَِرَب يَأَْرب أََربا

 .اإِلْربة واالسم :

ً  الّرجل أَُرب أبو نَصر ، عن األَصمعّي :  ، إذا صار ذا َدْهي. يَأُْرب إْربا

 .إِلْربه أملككم وسلمعليههللاصلىفي حديث عائشة : كان رسول هللا و

 أرادت : لحاجته ، أي أنه كان يملك نَْفسه وَهواه. وكان غالباً لهما.

 طه :] (َوِلَ ِفيها َمآِرُب ُأْخرى)؛ قال تعالى :  مآرب ، وجمعها : الَمأُْربة الحاجةُ ، وهي : اإِلْربو،  اإِلْربة وقال أبو ُعبيد :

18.] 

ْربَِة ِمَن الر ِجالِ )وقال تعالى :   [.31النور : ] (َغْْيِ ُأوِل اْْلِ

 عن ذي يََدْيك. أَِرْبت أنه نَقم على َرُجٍل قوالً قاله ، فقال له : عنههللارضيفي حديث ُعمر و

 عن ذي يََديك معناه : ذهب ما في يََدْيك حتى تَْحتاج. أَِرْبت قال َشمر : سمعُت ابن األَعرابّي يقول في قوله :

ُجل ، إذا احتاج إلى  أَِرب وقد ً  الشيء وَطلبه ،الرَّ   ؛ وقال ابن ُمْقبل : يَأَْرب أََربا

َه بريريريريريريريريه و  ومسريريريريريريريريا   ن أَرِبريريريريريريريريْ بريريريريريريريري    ّن فريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ ا  و الفريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريّ عريريريريريريريريريريريريا  هبريريريريريريريريريريريريَِ   ريريريريريريريريريريريريَْ

  
 به ، أي أََردته واحتجت إليه. أِربت

 قال : ومثله قولُه :

َ ْد   لريريريريريريريريريريريريريريريريه  ر  فريريريريريريريريريريريريريريريريَأعريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أِرَب الريريريريريريريريريريريريريريريري َّ

  
تريريريريريريريريريَ ْ   وك الريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريري  ِرَف اَّريريريريريريريريريارِك  ريريريريريريريريريَْ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي ، أراد ذلك منّا وَطلَبه.

 الدَّْهُر : اْشتَّد. أَِرب قال : ويقال :

 به : بَُصْرت به ؛ وقال قَْيس بن الَخطيم : أَِرْبتُ و

هريريريريريريريريريا ْرب مسريريريريريريريريريىت رأيريريريريريريريريريتريريريريريريريريري  ه بريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريع اَّريريريريريريريريريَ  أَرِبريريريريريريريريريْ

  
ار ِب   ْتَ تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ ْزداد غريريريريريريريريَ ع ال تريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى الريريريريريريريري َّ

  
 ، أي حاجة في َدْفع الَحْرب. إْربة أي كانت لي
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 بالشيء ، أَِرْبتُ  قال : وقال ابن األعرابّي :
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 أي َكِلْفه به ن وأنة  الْبن الّرِقاع :
يريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا المريريريريريريريريريريريريريريريريريريرىء  أَِرب   َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َرف    يريريريريريريريريريريريٌ  وال َمصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريَِ  أب عريريريريريريريريريريريَ

  
 أي َكِلف.

 وقال في قوله :

رأب  و  مريريريريريريريُو جَبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه  عريريريريريريريلريريريريريريريى اهلريريريريريريري   لريريريريريريري ريريريريريريري  أَرِبريريريريريريريْ

  
وِن   ْتانريريريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريريريريريّرِْدف غريريريريريريريريريريريريريريريِت جلريريريريريريريريريريريريريريريَ   عريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي َعِلْقتُها ولَِزْمتُها واْستَعَْنت بها على الُهموم.

حّدثنا السعدّي : قال حّدثنا حماد بن الحسن : قال حّدثنا أبو داوود : قال حّدثنا أبو عوانة ، عن يَْعلى بن عطاء ، عن الوليد بن 

قال : تَجعل  ؟تَنفر قبل أن تَُطوفأَ قفي ، قال : سألت ُعمر عن امرأة حاضت ، عبد الرحمن الّزجاج ، عن الحارث بن أوس الث

 آخر َعْهدها الّطواف.

سألتني عن شيء سألت  !عن ذي يََدْيك أِرْبتَ  حين سألتُه ؛ فقال ُعمر : وسلمعليههللاصلىقال : فقلت : هكذا حّدثني رسوُل هللا 

 !.خاِلفهكيما أ وسلمعليههللاصلىعنه رسوَل هللا 

عن  أربت وهي أعضاء الجسد ، فكأنّه أراد بقوله : اآلراب عن ذي يََديك ، هو عندي مأخوذ من أِرْبت قال أبو ُعبيد : قوله :

 ، من اليدين خاّصة. آرابُك ذي يََدْيك ، أي سقطت

 في حديث آخر : َسقطت عن ذي يَديك ، أال ُكنت حّدثتنا به.وقال : وه

 أي ذهب ما في يََدْيك حتى تحتاج. ، عن ذي يديك أِرْبت قول ُعمر : األنباري فيوقال ابن 

 الرجل ، إذا اجتاج ، قال ابن ُمقبل : أَِربو

  ّن فيلا َصب ومسا   ن أَرِْبه به و   
 أي إن احتجت إليه وأََرْدته.

 : األُْربة وقول ابن ُمقبل في

رمسريريريريريريريريريون  ذا مريريريريريريريريريا فريريريريريريريريرياُّ فريريريريريريريريريائريريريريريريريريريز هريريريريريريريريريم  فريريريريريريريريريْ  ال يريريريريريريريريريريَ

  
رِ ال و   ة  الريريريريريريريريريريَيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َرّد عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم أ ْربريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريري 

  
 العُْقدة. تَأْريب قال أبو عمرو : أراد إحكام الَخطر ، ِمن

 : تماُم النَّصيب ؛ وأَْنشد : التأريبو

 أَتْرِيٌ  على اَ َ ِر و  َضْرب الِ َ ا  
 الُمخاطرة. قال أبو عمرو : اليَسر ، هاهنا :

 الّداهية ؛ وقال ابن أْحمر :، من أسماء  األَُربيّ  أبو ُعبَيد :

ا ه  أَنريريريريريريريّ لريريريريريريى وأيريريريريريريْ ريريريريريريلريريريريريريريْ يريريريريريريْ ى لريريريريريريَ  فريريريريريريلريريريريريريمريريريريريريريا َغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِ   وْكريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريي األ َرىب جريريريريريريريريريريريرياء  أب ُّ مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َحْلقة اآلِخيّة تُوَرى في األْرض. األُْربةو

رّماح : أََرب وجمعها :  ؛ قال الّطِ

ر الريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّوار وال املريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِ  و   ال أَثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِن و   َرى أ َرب اَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريْن قريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريري 
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بَة قلُت : وقول ابن األْعرابّي :  فُحذفت الَهمزة ، وقيل : ُربَة. األُْربة العُْقَدة ؛ أظن األصل كان : الرُّ
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هْن »ذكر الحيّات فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث إن النبّي و  .«فليس منّا إْربَُهنّ وَمن َخِشي ُخْبثَهّن وَشرَّ

هن فليس ِمن ُسنَّتنا. : الّدهاء والنُّكر ، والمعنى : اإلْرب لأص  من توقَّى قَتْلهن َخْشية َشّرِ

 : التّْحريش. التَّأريب وقال الليث :

 التّأريث ، بالثاء. قلت : هذا تَْصحيف ، والصواب :

 ؟مالَه أِربٌ  فقال : ُدلّني على َعمل يُْدِخلُني الجنّة ؛ فقال : وسلمعليههللاصلىجاء َرجل إلى النبّي و

 وُخبرة وِعْلم ؛ وقال الُهذلي يَمدح َرُجالً : أَرب معناه : أنه ذو

ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َف الريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريري  ّف طريريريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم أَِرب    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِن وهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ُجلَ »:  السالمعليهليسألَه ، فصاح به الناُس ؛ فقال  وسلمعليههللاصلىفي خبر ابن َمسعود أّن رجالً اْعترض النبيَّ و  دعوا الرَّ

 .«مالَه أِرب

 قال شمر : قال ابن األعرابّي : أي احتاج فسأل ماله.

 َعُضُده ، إذا َسقَط. أَِربو

ناً. آرابه ، إذا َسجد على أَِربو  ُمتمّكِ

 مالَه ، أي َسقطت أعضاُؤه وأُِصيبت. أرب ال القُتيبي : في قولهق

 قال : وهي كلمةٌ يقولها العرب ال يُراد بها إذا قِيلت ُوقوع األمر ، كما يقال : َعْقَرى َحْلقَى ؛ وكقولهم : تَِربت يََداه.

بِِمنَى  وسلمعليههللاصلىأنّه أتى النبّي  يه :في حديث َرواه َمْعمر ، عن أبي إسحاق ، عن المغيرة ، عن ابن عبد هللا ، عن أبو

ي ، فقال النبي   فدنوُت منه. قال : .«مالُه فأَربٌ  دعوه»:  وسلمعليههللاصلىفدنا منه ، فنُّحِ

 ، ِصلة.« ما»و قلت : 

 جاء به فَدُعوه. اآلَراب من فأربٌ  ويجوز أن يكون أراد :

ب ُعْضوٌ  العُضو ؛ يُقال ::  الِوْربُ  قال اللَّيث :: ورب   ، أي ُمَوفَّر. ُمَورَّ

 لغة ، كما يقولون في الميراث : َوِرث ، وأَرث. الِوْرب العُضو ، وال أنكر أن يكون اإلْرب قلت : الَمعروف في كالمهم :

 : الُمداهاة والُمَخاتلة. الُمواربةوقال اللّيث : 

 ء ؛ ألن األريب ال يُْخدع عن َعْقله.األِريب َجهل وَعنا ُمواربة وقال بعُض الحكماء :

لَت الهمزة واواً. اإلْرب ، مأخوذة من الُمواربة قلت :  ، وهو الدَّهاء ، فحّوِ

 : الفَساد. الَوْربُ و

 ، أي فَاسد ؛ وقال أبو َذّرة الُهذلّي : َوِرب وقال أبو ُعبيد : يقال : إنه لذُو ِعْرق

ْرق  َوِرْب  ْ     عريريِ ْلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ  يريريري  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريْ   ن يريريريَ

  
   ْ خريريريريريريريِ اِج صريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريَّ ز ومريريريريريريريا   و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأهريريريريريريريِل  ريريريريَ
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 : واٍه ُمْسترٍخ ؛ وقال أبو َوْجزة : َوِرب ويقال : َسحابٌ 

   صاَبْه به َدَفعا   الاّلمع الَوِرب  
 صابت تَْصوب : َوقَعَْت.

َي عن الشيء بالُمعارضات  التّوريبوقال :   الُمباحات.، أن تَُوّرِ

 .«َمأْبُورة َخْير المال ُمْهَرةٌ َمأمورة وِسّكة»في الحديث : : أبر 

 : التي لُقِّحت. الَمأْبورة قال أبو ُعبيد :

 .آبُرها أَْبراً  النخلة ، فأنا أَبَرت يقال :

 .«يَْشترطها الُمْبتَاعفثمرتُها للبائع إال أن  أُبرت َمن باع نخالً قد»الحديث :  ؛ ومنه َمأْبُورة وهي نَخل

 إال بعد ُظهور ثمرتها وانشقاق َطلعها وَكوافِيرها عن َغِضيضها. تُؤبر قلت : وذاك ألنها ال

اع وشبّه الشافعّي ذلك بالوالدة في اإلماء إذا بيعت حامالً وتبعها ولُدها ، وإن ولدته قبل ذلك كان الولد للبائع إال أن يشترطه الُمبت

 مع األُم.

 ؛ وقال طرفة : أُبر نّخل إذاوكذلك ال

لريريريريريريريريريريريريه  ل  الريريريريريريريريريريريريذي يف مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ  وَ  األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ربْ   ْؤتريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ر  َُّرَْع املريريريريريريريريريريريريريريري ح ا بريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريِ  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : العامل. فاآلبر

ْرع. الُمؤتبرو  : ربُّ الزَّ

 : الّزرع والنّخل الُمْصلح. الَمأبورو

 النخَل ، إذا أْصلَْحتَه. أَبَْرتُ  َشمر ، عن ابن األعرابي :

، ثالث  أُبَِرتو، وُوبِرت ،  أُبِّرت نَخل قد َمعمر ، عن عبد الوارث ، عن أبي عمرو بن العالء ، قال : يقال :قال : وقال أبو 

 لغات :

 .ُمَؤبَّرة ، فهي أبِّرت فمن قال :

 ومن قال : ُوبِرت ، فهي َمْوبُورة.

 .َمأْبُورة ، فهي أبِرت ومن قال :

 أي ُملَقَّحة.

 .آبُِرها يقال لُكل ُمْصِلح َصنعة : هووقال أبو عبد الرحمن : 

 ، ألنه ُمْصِلح ؛ وأنشد : آبِر وإنما قيل للُملقّح :

ْعِيي فريريريريريريرياتركي  ْي ِبسريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريإن أنريريريريريريريِه مل تريْرضريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْره   ه  بريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريرياو ِ َ الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريِ وين مريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريري 

  
 أي : أُصلحه.

 لََدَغتْه.، إذا  تَأْبُِره العَْقربُ  أَبََرتْه أبو ُعبيد ، عن الكسائي :

 .آبرة وهي

 العَقرب ، للتي تَْلدغ بها. إبرةو
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 الذّراع : َطرُف العَْظم الذي من عنده يَْذَرع الذَّارع. إبرة وقال أبو الَهْيثم :

 قال : وَطرف َعْظم العَُضد الذي يَلي الِمْرفق يُقال له : القَبِيح.

 الذراع ؛ إبرة وُزّج الِمْرفق بين القَبِيح وبين
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 وأنة  :
   مسيث  تالقي اإلبرأب  الَ ِبيحا 

 .إْبرة ويقال ِلْلِمْخيَط :

 .إبَر وجمعها :

 .األبّار يقال له : اإلبر والذي يَسّوي

ياح :  أنشد شمر البن األحمر في صفة الّرِ

وأب هريريريريريْ لُّ هريريريريريوجريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه عريريريريريلريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا كريريريريريريري   أََربريريريريريريريّ

  
م   َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريَ  

بريريريريريريريريرية املريريريريريريريريري وا  َرمسريريريريريريريريريْ وف الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ  َُّفريريريريريريريريري 

  

ى  حريريريريريريريريَ ْوعريريريريريريريري هريريريريريريريريا الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ْوجريريريريريريريرياء مريريريريريريريريَ ة هريريريريريريريريَ    ريريريريريريريريريّ

  
م   ْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه جريريريريريريرياء  بريريريريريريِوْرد  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا أَْرَُّمريريريريريريريَ

  

ة رفريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريّ جريريريريريريريريريريريْ ْتَع  عريريريريريريريريريريريَ اف  هريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ وف  نريريريريريريريريريريريِ  َرفريريريريريريريريريريري 

  
لِبيريريريريريريريَ  من  ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافهريريريريريريريا اجَلْري تريَْرمتَِي    َترى ا

  

يريريريريريريريريريريال  و ن  ريريريريريريريريريريِ ْ  رأُ َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريّن ومل تريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري  ايفَ غريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريَ ْرأُِ فريريريريريريريريريريريريريَ  ان هتريريريريريريريريريريريريََ َّج وتريريريريريريريريريريريريريَ

  

م   ا  فريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريس بريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريِ ْه َر ريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ   ذا َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َة مريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريّ ٌ   ال  ريريريريريريريريريريريريريَِ  بريريريريريريريريريريريريريه َوتريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : أصلح. أبرو، إذا لَقّح النخل ،  أَبرو، إذا اغتاب ،  أبَرو، إذا آذى ؛  أبَر ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 : النّمائم. المآبر أبو عبيد :

 ؛ وأنشد َشمر : ِمئبرة واحدتها :

 من َدّس َأْع اِئي  ليَك امل ِبرَا و   
 ، وِمْذرب ، وِمْفصل ، وِمْقول. ِمئبر قال َشمر : ويقال ِلْللِّسان :

 الِمَحّش الذي تُلقَّح به النَّخلة. : الِمئْبَرو،  الَمأْبر وقال ابن األعرابي :

 َخْيراً. يَْبتَئر في الحديث : إّن رجالً أتاه هللا ماالً فلمو: بار 

م خيراً.  قال أبو عبيد : قال الكسائي : معناه ، لم يُقَّدِ

 وقال األموي : هو من الشيء يُْخبأ ، كأنّه لم يُقَّدم ِلنَْفسه خيراً َخبَأه لها.

 .بَئِيَرة قلت : ويُقال للذََّخيرة يَدَّخرها :

 تَه.، إذا ادَّخرتَه وَخبَأْ  اْبتأَرتهوالشيَء ،  بأرت ويُقال :

 .البُْؤَرة وقال األموي : ومنه قيل للُحْفرة :

 : لُغتان : االبتئار وقال أبو ُعبيد في

 ؛ وقال القُطامّي : ائتباراً و،  اْبتئاراً  ، ائْتَْبرتو،  اْبتَأَرت يقال :

ٌش  َريريريريريريريريريريريريريريْ ربْ َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  قريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريإن مل أَتتريريريريريريريريريريريريريَ

  
ار    تريريريريريريريريِ ريريريريريريريريَ اس ابريريريريريريريريْ ر الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريس لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريِ

  
 الخير والَمعروف وتَْقِديمه.يعني : اصطناع 

َّر ، وحافُرها : آبارو،  بِئار : معروفة ، وجمعها : البِئرو،  بَُؤر ، وجمعها : بُْؤَرة النَّار :« إَرة»ويقال ل   .أبَّار ؛ ويقال : بأ



5410 

 

 ، إذا َحفَْرتَها. بأرُت بِئْراً و

 .األْؤبار ها ، وجمعه :: ُصوف اإِلبل واألَْرنب وما أَْشبَه الَوبَرُ  قال اللَّيث :: وبر 

ور والثّعالب والفَنَك. َوبَرُ  قلت : وكذلك  الّسمُّ

تَّة لّما اجتمعوا تكلّموا فقال قائٌل منهم فيو  في حديث الشُّورى : إّن الّسِ
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  اثركم فت ولِت وا ِديَلكم. تري َوبِّروا ال    بته :
ياشي بإسناد له في حديث طويل أَخبرني به  ياشيهكذا َرواه الّرِ يداوي ، عن الّرِ  .الُمنذري ، عن الصَّ

ياشي :  : التَّْعِفية وَمْحو األَثر. التَّْوبِير قال : وقال الّرِ

 من الّدواب التُّفَهُ ، وهو َعناق األرض ، واألرنب. يَُوبِّر قال : وإنما

 أثَرها.األْرنُب في َعْدوها ، إذا َجمعت بََراثنها لتُعَفِّي  َوبَّرت يقال :

َذهب به إلى الَوتْر والثأر ،  ، آثاركم فتُولتوا أَْنفَُسكم تَُوبِّروا كان َشمر َرَوى هذا الحرف في حديث الشُّورى : الوقلت : 

ياشّي.  والصواب ما َرواه الّرِ

 أال ترى أنه يقال : َوتَْرت فالناً أَتِره ، من الَوتْر ، وال يقال : أَْوتَْرت.

 فالٌن على فالٍن األْمَر ، أي عّماه عليه ؛ وأَْنشد أبو مالك لَجِرير : َوبَّر عن أبي زيد ، يقال :وَروى ابن هانىء ، 

َ أب عريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريني   لريريريريريريريريريْ ك كريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريْ َرفريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ

  
ا َ و   عريريريريريريريريريريريَ ِا اْرتريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريَ ْر   يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريا َوبريريريريريريريريريريريريَّ

  
 يقول : ما أَْخفيت أمرك ارتعاباً ولكن اْضطراراً.

 من الدواّب األْرنب وشيٌء آخر. وبِّريُ  وروى أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : إنما

 قلت : هو التُّفَهُ.

: أن تَتْبع المكاَن الذي ال يَْستَبين فيه أثُرها ، وذلك أنها إذا ُطلبت نظرت إلى َصالبة من األرض فوثبت عليها  التَّْوبيروقال : 

 لئاّل يَستبين فيه أثُرها لَصالبته.

نَّور َحسنة العَْينين شديدة الَحياء تكون بالغَْور. رةَوبْ  ؛ واألُنثى : الَوْبر وقال الليث :  : دوْيبة َغبراء على قَدر الّسِ

ة  ، لسهولة مخرج ُمّخه. الَوْبر وأخبرني الُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي ، أنّه قال : فالن أَْسمج من ُمخَّ

 .الَوْبر ؛ جمع : الِوبارة فالٌن آدم من وروى سلَمة ، عن الفراء ، قال : يقال :

 ، َعُجٌز وَصْدر ، وسائرك َحْفٌر نَْفر. َوبَْر َوْبر : للَوْبر والعرُب تقول : قالت األرنبُ 

 : أَران أران ، َعُجٌز وَكتِفان ، وسائرك أُْكلَتان. الَوْبر فقال لها

 ، وهي الّصغار ؛ وأَنشد األَْحمر : أَْوبَر ، واحدتها : ابن أَْوبر أبو ُعبيد ، عن األصمعي : يُقال للُمْزغبة من الكمأَة : بنات

ال  و  ؤا وَعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريِ مريريريريريريري  ك أكريريريريريريريْ تريريريريريريري  يريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ  لريريريريريريري ريريريريريريري  بريريريريريريريريَ

  
رو   لريريريريريريريريا  اأَلْوبريريريريريريريريَ ك عريريريريريريريرين بريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  َنريريريريريريريريََ

  
 : أرض كانت من محاّل عاٍد بين اليَمن وِرمال يَْبِرين ، فلما َهلكت عاد وأَْورث هللا ديارهم الِجنَّ ، فال َوبَارِ  وقال الليث :

 يَتقاربها أََحٌد من الناس ؛ وأَنشد :

   ِمْ ل ما كان َبْ ء  أْهل َوَ ِر 
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 بلدة يَْسكنها النَّْسناس. وهللا أَْعلم. : َوبَارِ  وقال محّمد بُن إْسحاق بن يََسار :

ب. بار يَبُور بَوراً  قال األصمعي :: بور   ، إذا َجرَّ

مها لينُظر  يَبُوُرها بَْوراً  الفَْحل الناقةَ  بارو  القٌح هي أم ال.أ، إذا َجعل يَتََشمَّ

 قال : وقال ابن ُزْغبَة :

َخا. تريب ور ها و   
َ
 َطْعن  كإيزاِغ امل

قال أبو عبيد : قولُه : كإيزاغ المخاض ، يعني : قَذفها بأَبوالها ، وذلك إذا كانت حوامل. َشبّه ُخروج الدم برمي المَخاض 

 ؟القح هي أم الأأي تختبرها أنت حين تعرضها على الفحل لتنظر ،  تَبورها أَبوالها. وقوله :

 ، إذا عرف ذلك منها. ِمْبَورٌ  وقال الليث : فحلٌ 

؛  االْبتيار وقال أبو ُعبيد : يقال للرجل إذا قذف امرأة بنفسه : إنه فَجر بها ، فإن كان كاذباً فقد اْبتَهرها ، وإن كان صادقاً فهو

 ، إذا خبرته ؛ قال الُكميت : أَبُوره الشيء بُْرت افتعال من :

تريريريريريريريريريريا ه  الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ َي نريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريٌح  ريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريِ

  
تريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريارا    ا ابريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريارَاو أِب  مريريريريريريريريريريريّ تريريريريريريريريريريريِ ا ابريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريريريّ

  
 .تَبُور السُّوق بارت ويقال :

 البِيَاَعاُت ، إذا َكَسَدت. بارتو

 األيِّم ، وهو أن تَْبقَى المرأةُ في بَيتها ال يَْخُطبها خاطٌب. بََوارِ  ومن هذا قيل : نَعوذ باهلل من

 : الفََساد. البَوارو

 أي نختبر ونمتحن. ، السالمعليهأوالدنا بُحّب علّيٍ  نَبُور في حديث : كنّاو

ُتْم قَ ْوماً بُوراً )وقال الفراء في قوله َجّل وعز :   [.12الفتح : ] (وَُكن ْ

 ، مصدر ، يكون واحداً وَجْمعاً. البُور قال :

 ، أي ال شيء فيها. بُوراً  يقال : أصبحت منازلهم

 وكذلك أعمال الكفّار تَْبُطل.

كيت ، عن أبي ُعبيدة : َرُجلٌ  ، وكذلك األُنثى ،  بُور ، وقومٌ  بُور ، وَرُجالن بُورٌ  وأخبرني الُمنذرّي ، عن الحرانّي ، عن ابن الّسِ

 ومعناه : هالك.

 .بُور ، وقومٌ  بائر قال : رجلٌ وقد يُ 

 وأَْنشد :

لريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريك  ّن لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياين 
َ

   رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوَل املريريريريريريريريريريري

  
ور    تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريه  ذ أان بريريريريريريريريريريريري   راتريريريريريريريريريريريريٌق مريريريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريريريريَ

  
ب ،  : البائرو: الهالك ،  البائر وقال أبو الهيثم :  ، أي فاسدة. بائرة : الفاِسد ، وُسوق البائروالمجّرِ

 : الَهاَلك. البَوار وقال الليث :

 ، ال يتَّجه لشيء ، ضالٌّ تائه. بائر ورجٌل حائرٌ 
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 .«والَمعَامي وأَْغفال األرض البُور ولكم»ألَُكيدر ُدومة :  وسلمعليههللاصلىفي كتاب النبّي و

 : األرض التي لم تُْزرع. والَمعَامي : المجهولة. واألْغفال ، نحوها. البُور قال أبو ُعبيد :

 األسِدّي : (1)على الناس ، بكسر الراء ؛ وقال أبو ُمْكِعٍب  َوارِ بَ  قال : وقال األحمر : يقال : نَزلتْ 

مريريريريريريريا   يتريريريريريريريالريريريريريريري  يريريريريريريريا  وتريريريريريريريَ اغريريريريريريريِ بريريريريريريريَ لريريريريريريريه فريريريريريريريكريريريريريريريان تريريريريريريريريَ تريريريريريريريِ  قريريريريريريري 

  
َوار    ّن الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريامل  يف الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريق بريريريريريريريريريريريَ

  
 وكذلك : نزلت باََلِء على الناس.

ً  العُود بَرى قال اللَّيث : يُقال :: برى   .يَْبريه بَْريا

ً يَْبريه  القَلم بَرىو  .بَْريا

. يَْبُرو قال : وناٌس يَقُولون : هو  القَلم ، وهم الذين يقولون : البُرَّ

 ، أي َمْعمولة. بَُرةٌ َمْبُرّوةوقال : 

 ، وهي َحلقة من فِّضة أو ُصْفر تُْجعل في أَنفها إذا كانت دقيقةً َمعطوفة الطََّرفَْين. بَُرةُ  : في أَْنفها ُمْبَراةٌ  وناقة

 .الُمبَراة والناقة البَُرة صمعّي فيونحو ذلك قال األ

 .بُِرينو،  بًُرى : البُرة وتُْجمع

 ولم يَُرْش ولم يُْنَصل. بَْريُه الذي قد أُتمّ  الَمْبِريّ  : الّسهم البَريّ و

ى : ِقْطعاً.  والِقْدح أّول ما يُْقطع يُسمَّ

ى : يُْبَرى ثم ً  فيَُسمَّ  .بَِريّا

م وأَنَى له أن يَُراش ويُ   ْنَصل ، فهو الِقْدح.فإذا ُسّوِ

ب نَْصلُه كان َسْهماً.  فإذا ِريش وُرّكِ

ّكيت : ً  القلم بََرْيت ابن الّسِ  .أَْبريه بْريا

ً  باَرْيتو  ، إذا كنت تفعل ِمثل فِْعله. ُمباراة فالنا

 الّريح َسَخاًء. يُباري وفالنٌ 

ضَت له. تَبَّريت ويُقال :  لفالٍن : إذا تَعَرَّ

يتهمو  ، مثله ؛ وأَنشد : تَبَرَّ

م و  ه  و دَّهريريريريريريريريريريريريَ رَبَّيريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريرية و دّ  قريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريَ  َأهريريريريريريريريريريريريْ

  
ي و   لريريريريريِ هريريريريريريريْ ي وانئريريريريريِ مريريريريريريريْ  جريريريريري  هريريريريريم يف اَّريريريريريَ تريريريريري  يريريريريريريْ لريريريريريَ  أَبريريريريريريْ

  
 له ، إذا َعَرض. يَْبِري فالٌن لفالنٍ  بَرى ويقال :

ً  الناقة ، إذا َحَسرتها ، فأنا بََريت وقال األَْصمعّي :  القَلم. بَْري ؛ مثل أبريها بَْريا

ً و  ، إذا نَحت. بَرى يَْبري بَْريا

 .بَُراية وما وقع من نَْحت ، فهو

 ؛ وأنشد : بُراية إنه لذو ويُقال للبعير إذا كان ذا بقاء على السَّْير :
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__________________ 
 .«أبو م كِعه  األس ي ، وا ه مل ذ بن   ليس»: (بور)« اللسان»( يف 1)
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ِه  رّي الريريريريريريريريريريسَّ عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريَ َايريريريريريريريريريرية َُّخمريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريرب 

  
واِل   ري  طريريريريريريريريريريريريريريِ لَّ يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ  ظريريريريريريريريريريريريريريَ  واعريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يصف َظِليماً.

ً  له بَرىوقال :   إذا عاَرضه وَصنع مثل ما َصنع. ؟يَْبِري بَْريا

 له. اْنبرى ومثله :

 ، إذا َصنع ُكّل واحٍد ِمنهما َصنِيع صاِحبه. يَتباريان وهما

 الناقة ، جعَلت لها بَُرة. أبريتو

 مهموزهومن 
كيت :: برأ   .بَِرئْت أَْبرأ بُْرًءاو،  أَْبرأ بَْرًءا من المرض برأتُ  الُمزني ، عن ابن الّسِ

ه وتَباعد ،  بَرىءو، إذا تخلّص ،  بَرىء ثعلب ، عن ابن األعرابي :  عزوجل، إذا أَْعذر وأْنَذر ؛ ومنه قوُل هللا  بَرىءو، إذا تنزَّ

 أي إْعذار وإنذار. [1 التوبة :] (َبراَءة  ِمَن هللِا َوَرُسوِلهِ ): 

 .بَْرًءا من المرض برأت ، لغة تميم ، وأَْهل الحجاز يقولون : بُروءاً  من المرض برأت وقال األصمعي :

 .إْبَراءً  هللا من َمرضه أَبرأهو

 من المرض. بَِرئْت من المرض ، لُغة أهل الحجاز ، وسائر العرب يقولون : رأتُ ب وقال أبو زيد ،

 ، فليس فيها غير هذه اللُّغة. أَْبَرأَ بَراءةً  إليك من فالن بَِرئْتُ  ؛ وكذلك : أَْبرأَ بََراءةً  من الدَّين برئتُ  قال : وأما قولهم :

والَخالء ،  الَبَراء العرب تقول : نحن منك [.26الزخرف : ] (َبراء  َمَّا تَ ْعُبُدونَ ِإنَِِّن ):  عزوجلوقال الفَّراء في قول هللا 

،  بريئان ، لِقيل في االثنين : برىء ، ألنه َمْصدر ، ولو قال : بَراء والواحد واالثنان والجميع من المذّكر والمَؤنث ، يقال فيه :

 .بِراءو،  بريئون وفي الجميع :

 منكم. البَراء منكم ، ونحن ذو البَراء أي ذو البَراء إسحاق : المعنى فيوقال أبو 

 .أْبرياءو، على فِعَال ،  بِراءو، على فُعالء ،  بُرآء وقال األصمعي نحواً مما قال الفَراء ، وزاد فيه : نحن

 .بَراياو،  بريئات ؛ وفي الجميع : بريئتان ؛ وفي المثنى : بريئة وفي المؤنّث : إنني

 .يَْبرؤهم بَْرًءا هللا الخلق برأو

 الذّارىء. البارىء وهللا

 : الَخْلق ، بال َهمز. البريّةو

 هللا الَخلق ، أي َخلقهم. بَرأ قال الفَراء : هي من :

 قال : وإن أُخذت من البََرى وهو التراب ، فأصلُها غير الهمز ؛ وأَنشد :

     بِفيك ِمن َسار     الَ ْوُِ الرَبَى
 أي : التُّراب.

 وقال أبو عبيد : قال يُونس ، أهل مكة يُخالفون غيرهم من العَرب فيهمزون
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 ، والذَّري ة ، من ذرأ هللا ا لق ، وذلك قليل. الربي ةو اللْبء ، 
 وقال الفَراء : النبىء ، هو من أنبأ عن هللا ، فتُرك َهمُزه.

 تفاع عن األرض ، أي إنه أشرف على سائر الَخْلق ، فأصله غير الهمز.وإن أخذته من النَّْبوة ، والنّباوة ، وهي االر

ى :  فيها القََمُر من الشَّمس. يَْبَرأ ، بَراء قال القُتَيبي : آخر ليلة من الشهر تَُسمَّ

 .بََراءةً  من الّرجل والّدين بََرأت قال الّزجاج : يقال :

 .بََرأتومن المرض ،  بَرئْتو

 .بَْرًءابَرأت أَْبرأ و

 .بََرأت أَْبُرؤ بَْرًءاوقال : وقال : 

 قال : ولم نجد فيما المه َهمزة : فَعَلت أْفعُل ؛ وقد اْستَقصى العُلماء باللّغة هذا فلم يَجدوه إال في هذه الحروف.

 ثم ذكر : قرأت أقرؤ ، وَهنَأْت البَعيَر أْهنُُؤه.

قوالن : أحدهما : على خبر االبتداء ، المعنى :  بَراَءةٌ  : في رفع [1التوبة : ] (ُسوِلهِ َبراَءة  ِمَن هللِا َورَ )قال : وقول هللا تعالى : 

 [.1التوبة : ] (ِإىَل الَِّذيَن عاَهْدتُْ ) ، ابتداء ، والخبر : بَراَءةٌ  من هللا ورسوله. والثاني : براءة هذه اآليات

 وكال القولين َحَسن.

 التُّراب. : البََرى ، عن األموي : (1)أبو ُعبيد 

 وكذلك قال الفَّراء وابن األعرابّي.

 وقال األصمعّي : َمطر ذو بُراية : يَْبري األرض ويَْقشرها.

 : القُّوة. البُرايةوقال : 

 ، أي ذات قُّوة على السَّْير. بُراية ودابّة ذات

 الّسْير إيّاها. بَْري وقيل : هي قويّة عند

 ، إذا صالَْحتَهما على الِفراق. أُبارئهما ُمبارأةً  والَكِريَ المرأةَ  بارأْتُ  ويُقال :

 ، معناهما واحد ، يقال : هو َخير الَوَرى والبَرى ، أي َخير الَخلق. البَرىوأبو الَهْيثم : الَورى 

 : الَخْلق. البَِريّةو

 ل.قال : والواو تُبدل من الباء ، فيقال : باهلل ال أفعل ، ثم قالوا : وهللا ال أَفع

 ، يريد : أَحلف باهلل.« أحلف»إضمار « باهلل ما فَعَلت»قاله الفَّراء ، وقال : الجالب لهذه الباء في اليمين 

 قال : وإذا قلت : وهللا ال أفعل ذاك ، ثم كنّيت عن اسم هللا ، قلت : به ال أفعل ذلك ، فتركت الواو ورجعت إلى الباء.

 ن فيها.: فُتْرة الّصائد التي يَْكمُ  البُْرأةو

__________________ 
 (. بياري)كما ذكره ابن مليتور ،   (برى)( مكان هذا 1)
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 ؛ وقال األْعشى : بُرأ والجمع :

 َكمَِّم 
   هبا بري َرأ ِمْ ل  الَفِسيل امل

جل جاريةً فال يطؤها حتى تَِحيض عنده َحيضةً ثم تَْطُهر. االْستِبراءو  : أن يَْشتري الرَّ

 بَحْيضة. يَْستَبرئها يََطأها حتىوكذلك إذا سباها لم 

 من الَحمل. براءتها ومعناه : َطلب

 من بقيّة بَْول فيه بتَْحريكه ونَتْره وما أَشبه ذلك حتى يَْعلَم أنّه لم يَبق فيه شيء. بَراءته الذََّكَر : َطلب اْستبرأو

 : أّول يوم من الشَّْهر. البَراء عمرو ، عن أبيه :

 .البَراء ، إذا َدخل في أبرأ وقد

 : آخر لَيلة من الشَّهر. البَراء وقال األصمعي :

 من هذا الشَّهر. بَرىء ؛ ألنه قد البَراء وقال ابن األعرابي : ويقال آلخر يَْوٍم ِمن الشَّهر :

 : أول يوم من الشَّهر. البَراء وابن

 : أول ليلة من الشَّهر ؛ وأَنشد : البَراء وقال المازني :

   يوما   ذا كان الرَباء حَنَْسا 
 أي إذا لم يكن فيه مطر ، وهم يَستحبّون الَمطر في آخر الشهر.

ك بُكل ما يَحدث فيه ؛ وأنشد : البَراء وقال ابن األعرابي :  من األيّام : يوم َسعد يُتبرَّ

رَّقريريريريريريريريهريريريريريريريريم   كريريريريريريريريان الريريريريريريريريرَباء هلريريريريريريريريم حَنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريفريريريريريريريريَ

  
َرى الَ َمر  مل يك  و   ذ سريريريريريريريريريريريريريريريَ  ن ذاك حنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريري 

  
 وقال اآلخر :

ا يريريريريريريريريريريريري ا  ال يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريون ع سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريِ   ّن عريريريريريريريريريريريريَ

  
 كريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريرَباء ال يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريون حَنْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 

  
 ، وهو أّول الشَّهر. البَراء ، إذا َدخل في أبرأ وقال أبو عمرو الشيباني :

 ، وهو قَصب السُّكَّر. بَريَّا ، إذا صادف أبرأو

ً  ، إذا صادف أبرأ قلت : قولُه : ً  ، وهو قصب السكر : أَْحَسبه غير صحيح. والذي أعرفه : أَبَْرُت ، إذا صادفت بريّا ، وهو  بريّا

 ُسكر الطَّْبَرَزذ.

رك. البَريء قال ابن األعرابي : ي عن الباطل والكذب ، البعيد عن التُّهم ، النَِّقّي القلب من الّشِ ي القبائح ، الُمتَنّحِ  : الُمتَفَّصِ

ِحيح اْلِجْسم والعَْقل. لبَِريءاو  : الصَّ

 ، إذا زاَد. يَْربُو الشيءُ  َربا يُقال :: ربا 

بَا ومنه أُخذ ُتْم ِمْن ِرابً ِلَْيْبُ َوا يف َأْمواِل النَّاِس َفَّل يَ ْربُوا ِعْنَد هللاِ ) الحرام ؛ وقال هللا تعالى : الّرِ  [39الروم : ] (َوما آتَ ي ْ

 اآلية.

ض ما هو أكثر منه ، فذلك في أكثر التّفسير ليس بحرام ، ولكن ال ثواب لمن قال أبو إسحاق :  يَعني به َدْفع اإلنسان الشيَء ليعوَّ

 زاد على ما أَخذ.
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باوقال :   : َربَوان ؛ الّرِ

 فالحراُم ُكّل قَْرض يُْؤخذ به أكثر منه ، أو تجرُّ به َمْنفعة ، فحرام.

 ْستَدعي به ما هو أكثر ، أو يُهدي الَهِديَّة ِليُهَدى له ما هو أكثُر منها.والذي ليس بحرام أن يَهبه اإلنسان يَ 

 بالياء ، ونَْصب الواو. (ِلَْيْبُ َوا)وقال الفراء : قرىء هذا الحرف 

 قرأها عاصم واألعمش.

 بالتاء َمْرفوعة. (ِلتُْربُوا)وقرأ أهُل الحجاز 

 وُكلٌّ صواب.

 ، فالِفعل للقوم الذين ُخوطبوا ، دّل على نَصبها ُسقوط النُّون. (ِلتُربوا)فمن قرأ 

ُتْم )، وليس ذلك زاكياً عند هللا ،  ُربُّوه ما أعَطْيتم من شيء لتأخذوا أكثر منه ، فذلك ِليَربُو َمعناه : (ِلَْيْبُ َوا)ومن قرأ  َوما آتَ ي ْ
 يف.بالتَّضع تَربُو فتلك (ِمْن زَكاٍة ُترِيُدوَن َوْجَه هللاِ 

 .«رابية ما لي أراك َحْشيَا»قال لها :  وسلمعليههللاصلىفي حديث عائشة : إن النبّي و

ابية»أراد ب  بو التي أخذها« : الرَّ  ، وهو البُْهُر ، وكذلك الَحْشيَا. الرَّ

 [.265البقرة : ] (َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربْ َوةٍ )وقال هللا تعالى : 

 ، ألنها أكثر اللُّغات ، والفتح لُغة تَميم. ُرْبوة ؛ االختيار ُرْبوةو،  ِرْبوةو،  َرْبوة ثالث لُغات :قال أبو العبَّاس : فيها 

 ، كل ذلك ما اْرتفع من األرض. الّرباةو،  الّرابيةو،  الّرباوة قلُت : وهي

َها اْلماَء اْهتَ زَّْت َورََبتْ )وقال هللا تعالى :   [.5الحج : ] (فَِإذا أَنْ َزْلنا َعَلي ْ

 وقُرىء : وَربأت.

 ، إذا زاد على أي الجهات زاد. ربا يَْربو فهو من : (َورََبتْ )فمن قرأ 

 اْرتفعت. بالهمز ، فمعناه : (وربأت)ومن قرأ 

ابِية وقال َشِمر :  واْرتفع من األرض. َربا : ما الرَّ

ْبوة وجمع :  ؛ وأنشد : ُربِيّ و،  ُربًى : الرَّ

 ه الرُّيبّ  الَ   ذ َُّْوَُّى بو   
 وَزْوزى به ، أي انتَصب به.

 .الّرباوة وهي

وابي وقال ابن ُشميل : مل ، مثل الدَّْكَداكة ، غير أنها أشّد منها إشرافاً ، وهي أسهل من الدَّْكداكة ،  الرَّ : ما أَشرف من الرَّ

 والدَّكداكة أشّد اكتنازاً منها وأَْغلظ.

مال وأكثره ، يَْنزلُها النّاُس. الّرابيةو  فيها ُخؤورة وإشراف ، تُْنبِت أَجود البَقل الذي في الّرِ
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بَة ويقال : َجمٌل َصْعب  ، أي لَطيف الُجْفرة. قاله اْبن ُشميل. الرُّ

 ؛ وأَنشد ابن األْعرابي : ُرْبوة قلُت : وأصله
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ه  عريريريريريريريْ  الرُّبريريريريريريريَ ة يف صريريريريريريريريريريريريريريَ ْ لريريريريريريريَ  هريريريريريريريل لريريريريريريريِك    ريريريريريريريَ

  
تريريريريريريريريريريري    عريريريريريريريريريريريْ ُ  هريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريَ ْه مريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريْ  ه كريريريريريريريريريريرياَّريريريريريريريريريريريَْ

  
 وال َدٌم. ُربِّيّةٌ  في ُصْلح أهل نَْجران : أن ليس عليهم وسلمعليههللاصلىفي حديث ُروي عن النبّي و

 قال أبو ُعبيد : هكذا ُروي بتَشديد الباء والياء.

با ، مخفّف ، أراد بها ُرْبيَة وقال الفَراء : إنما هو ماء التي كانوا يُْطلبون بها. الّرِ  الذي كان عليهم في الجاهليّة ، والّدِ

ْبية وقال الفَراء : وِمثل با من الرُّ ، وُحْبية ، ولم  ُرْبيَة : ُحْبية من االْحتباء ، سماع من العرب ، يعني أنهم تكلّموا بها بالياء : الّرِ

 ، وُحْبوة ، وأصلهما الواو. ُرْبوة يقولوا :

 األُْربِيّة من قومه ، أي في أهل بَْيته وبني َعمه ، وال تكون أُْربية ، وفي أُْربِيّته ، عن أبي زيد ، يقال : جاء فالن فيأبو ُعبيد 

 من غيرهم.

 ، مشّددة : أصل الفَِخذ. األربيّة وقال الكسائي :

 وقال ابن ُشميل : هي ما بين الفَِخذ وأسفل البَْطن.

 : قريبةٌ من العَانة. األُْربيّة الفزارّي :قال شمر : قال 

فُغ تحتهما. أُْربِيّتَان ولإلنسان  ، وهما يكتنفان العانة ، والرُّ

ً  ، َربِيتوفي حجره ، وَربَْوُت ،  َربيتُ  يُقال الُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي :  ؛ وأَنشد : ربُّواً و أَْربَى ربا

ك  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريال  عريريريريريريريريريريري ِّ فريريريريريريريريريريريإيّنِ و  ن يريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريه    ز  وهبريريريريريريريريريريريريريريا َربريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريْ ة مريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْبوة قال أبو سعيد : جال. الرُّ  ، بضم الراء : عشرة آالف من الّرِ

بَا والجميع :  ؛ قال العّجاج : الرُّ

ى  َ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  
تريريريريريريريرييتريريريريريريريريرون املريريريريريريريري لريريريريريريريريْ  بريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريريا هريريريريريريريريم  يريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريريٌل ر ىَب   ّن أَراعريريريريريريريريريريريريريريريِ ا  ذا هريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْبية ثعلب ، عن ابن األعرابي :  : الفأر. الرُّ

 ؛ وأَنشد : ُربًى وجمعها :

ن يريريريريريريكريريريريريرين  ر و ومريريريريريريَ مريريريريريريْ لريريريريريريريا الريريريريريريرُّىب   أ ُّ عريريريريريريَ لريريريريريريْ  َأكريريريريريريَ

  
ل اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراِ     غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريا  أبَْر.  أَيكريريريريريريريريريريريري 

  
 : الجماعات ِمن النَّاس. األرباءوقال : 

 ، غير َمهموز. َرْبو واحدهم :

 ومن مهموزه
بيئة: ربأ   من األْرض. َمْربَأَةٍ  لهم فوق يَْربَأ ، وهو َعْين القَوم الذين الرَّ

 ، أي يَقُوم هنالك. يَْرتبىءو

 عليها ، وَخفّف الراجز َهْمزها فقال : يَْربأ الباِزي : منارةٌ  َمْربأةو

    َ  على َمْرَ تِه م َ يََّ ا 
 فيها وال ِوطاء ، َممدودان. ِرباء ويقال : أرض ال



5421 

 

 فالناً ، إذا حاَرستَه وحاَرَسك. رابأتُ و

ً  القوم ربأتُ  أبو زيد :  ، إذا أَْربَؤهم َرْبئا
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 كلَه طليعة  هلم فوق َ رف.
بيئة واسم الرجل :  .الرَّ

 ، وما َمأَْنت َمأْنه ، أي لم أُباِل به ولم أَْحتَفل له. َربَأُْت َرْبئَهُ  ويقال : ما

ً  رابأتُ و  ، إذا اتَّقَْيته ؛ وقال البَِعيُث : ُمرابأة فالنا

ال  و فريريريريراأب    بريريريريْ ه  مسريريريريَ مريريريريريريريْ مريريريريَ تريريريريْ تريريريريريَ ْ تريريريريريريريه اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريَ ريريريريريريريَ

  
م    كريريريريريريريَ عريريريريريريريهريريريريريريريا اجلريريريريريريرياَر  ريريريريريريري ْ لريريريريريريريْ مريريريريريريريا   مريريريريريريريَ يتريريريريريريريَ     عريريريريريريريَ

  
 ، إذا نَبَّت فيهم ونَشأت. أَْربُو في بني فالن َربَْوت : (1)األصمعّي 

ً  َربَّْيتوقال :   ، بمعنًى واحد. َربَّيتهو،  َربَْيتهو،  تََربَّْيتهو،  أَُربِّيه تَْربِيةً  فالنا

با الرجُل في أَْربىو  .يُْربِي ، الّرِ

 ً باب ، إذا زاد عليه. فأَْربى وساّب فالٌن فالنا  عليه في الّسِ

 بك عن ذلك األمر ، أي أَْرفَعك عنه. ألَْربأ ويقال : إني

 لي ، أي أَْشرف لي. أَْربأ ويقال : ما عرفت فالناً حتى

 [ابب الراء وامليم]

 (وايء) ر م
 أرم ، مرو ، ورم. ، مرأ ، (مور)أمر ، رمى ، رام ، ريم ، مري ، مار ، 

ً  اللَّيث :: رمى   [.17األنفال : ] (َوما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكنَّ هللَا َرمى)؛ وقال هللا تعالى :  رامٍ  ، فهو َرَمى يَْرِمي َرْميا

 ، ولكّن العرب ُخوطبت بما تَْعقل. وسلمعليههللاصلىالنبّي  َرْمي قال أبو إسحاق : ليس هذا نَْفي

ً  قال ألبي بكر : وسلمعليههللاصلىيُروى أّن النبّي و به ، فلم يَبق منهم أحٌد  فَرَمى ناِوْلني َكفّاً ِمن تُراِب بَْطحاء مّكة ، فناوله كفّا

به ُعيُون ذلك الجيش الكثير بََشٌر ، وأَنه ُسبحانه أن كفّاً من تراب أو حًصى ال يَمأل  عزوجلفأَعلم هللا  من العَُدّو إاّل ُشغل بعَْينيه.

ذلك ويَْبلغ ذلك  َرْميك أي لم يُصب [17األنفال : ] (َوما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيتَ )وتعالَى تولَّى إيصال ذلك إلى أبصارهم ، فقال : 

 [.17األنفال : ] (ْيَت َولِكنَّ هللَا َرمىَوما َرَمْيَت ِإْذ َرمَ )تولّى ذلك. فهذا مجاز قوله :  عزوجلالَمبلغ ، بل إنما هللا 

ْعب والفََزع في قُلوبهم  (َوما َرَمْيتَ )وَروى أبو عمرو ، عن أبي العبّاس أنه قال : معناه :   بالَحَصى. (ِإْذ َرَمْيتَ )الرُّ

د : معناه :   .َرَمْيت ولكن بقُّوة هللا (ِإْذ َرَمْيتَ )بقُّوتك  (ما َرَمْيتَ )وقال الُمبّرِ

ُجُل ، إذا سافَر. َرَمى ابن األعرابي :  الرَّ

 فقال : أريد بلَد كذا وكذا. أراد : ؟تَْرمي قلت : وسمعت أعرابيّاً يقول آلخر : أين

__________________ 
 (. بياري)غت مهموُّ ،  (ر )( مكان هذا يف 1)
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 ؟أّي ِجهة تريْلوي
معناه :  [4النور : ] (َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصناتِ ):  عزوجلفالن فالناً ، أي قَذفه. ومنه قوُل هللا  رمى ابن األعرابي :

 القَذف.

 ، إذا ظن ظنّاً غيَر ُمِصيب. يَْرمي فالنٌ  َرَمى ابن األعرابي :

 [.22الكهف : ] (َرمْجاً اِبْلَغْيبِ )قلت : هو مثل قوله تعالى : 

 يَصف الَخيل :وقال ُطفَيل 

هريريريريريريريا ا وقريريريريريريري  جريريريريريريريَ َّ جريريريريريريريِ ُّ هريريريريريريريَ هريريريريريريريْ لريريريريريريريِ يريريريريريريريل َنريريريريريريريَْ   ذا قريريريريريريريِ

  
ِف     ريريريريريريريريَ ريريريريريريريَّ

ْه كريريريريريريريخريريريريريريريْذر وف الريريريريريريريَولريريريريريريرييريريريريريريري  املريريريريريريري  تريريريريريريريرامريريريريريريريَ

  
 : تَتابعت وازدادت. َرامت

 بينهم ، أي يَتتابَع. يتراَمى يقال : ما زال الشَّرُّ 

 الُجْرح واْلَحُب إلى فَساٍد ، أي تَراَخى فصار َعِفناً فاِسداً. ترامىو

 فالن إلى الظَّفَر ، أو إلى الِخْذالن ، أي صار إليه. ترامى ويقال :

،  وسلمعليههللاصلىبه األْمُر إلى أن صار إلى َخديجة ، فََوَهبَتْه للنبّي  فتَراَمى في حديث زيد بن حارثة أنه ُسبي في الجاهليّة ،و

 فأَْعتقه.

 الفرُس براكبه ، إذا ألقاه. أَْرَمى ويقال :

 عنه ، أي طاَح وَسقط إلى األرض ؛ ومنه قوله : فاْرتمى الِحْمَل عن ظهر البَعير ، أرميتُ  ويقال :

 َسْوقا   أَلماِعز يريْرمَتِيلا و   
 أراد : يَْطِحن ويَْخِرْرن.

 بعُضهم بعضاً. َرمى ، إذا اْرتَمواوالقَوم بالّسهام ،  ترامى ويقال :

كيت : يُقَال : خرجت ى ابن الّسِ  في األَغراض وفي أُُصول الشَّجر. تَْرمي جعلت، إذا  أَتََرمَّ

 القَنََص ؛ وقال الشَّّماخ : رميت ، إذا أَرتمي وخرجت

ي  ْرمتريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريَ ْه غريريريريريريريريريَت  اثر اأَلراجريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  ع يف ا َ ِ  مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا ِوفريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريْ ريريريريريَ  تريريريريريريَ ريريريريريَ

  
يد واألَراجيل : رجالةٌ لُُصوص. تَْرمي ، أي ترتمي قال :  الصَّ

 للقوم ، وُمْرتَبًى ، أي َطِليعة. ىُمْرتَمً  ويقال : فالن

 : َسهم األهداف. الِمْرماة األصمعّي :

 ألجاب وهو ال يُجيب إلى الصالة. ِمْرَماتَْين : لو أّن أحدهم ُدعي إلى وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و

 : ما بَين ِظْلفَي الشاة. الِمْرَماتين قال أبو ُعبيد : ويقال : إن

 أو َعْرق أجابُوه. ِمْرماتين الحديث : لو أّن رجالً دَعا الناَس إلىفي و

 .َمْرماة قال : وفيها لُغة أخرى :

 إال أنه هكذا يُفَسَّر. وهللا أعلم. ؟قال : وهذا حرف ال أدري ما َوْجُهه
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 ه ، في هذا الحديث.ب يُرمى : السهم الذي الِمْرماة جبلة ، عن ابن األعرابي : (1)[ابن]وأخبرني ابن هاجك ، عن 

 : مثل الَمَساّل َدقيقة ، فيها شيء من طول ، ال ُحُروف لها. الَمرامي قال ابن شميل :

 .ِمْرَماةٌ  قال : والِقْدح بالحديدة :

 .ِمْرَماة والحديدة َوْحَدها :

يد ، ألنها أخّف وأََدّق.  قال : وهي للصَّ

 ْصل مثل اإلْصبَع.: ِقْدح عليه ريٌش وفي أَْسفله نَ  الِمرماةوقال : 

ُجُل فيُْحِرز َسبقَه فيقول : سابَق إلى إْحراز الدُّنيا وَسبَِقها ،  يَْرِمي َسهمان ، في الحديث : الِمْرَماتان وقال أبو سعيد : بهما الرَّ

 ويََدع َسبَق اآلخرة.

ِميّ  أبو ُعبيد ، عن األصمعي :  َسحابتان َعظيمتا القَْطر َشديدتا الَوْقع.، والسَِّقّي ، على مثال فعيل : هما  الرَّ

ِمي قلت : وجمع غيُره  .أَْرِمية من السحاب : الرَّ

 .أَْرماء وجمعه اللَّيث :

 وقال : هي قطع من السَّحاب ِصغار قَْدر الكّف وأعظم شيئاً.

 والقول ما قاله األصمعّي.

 .الرماء اء وهاء ، إنّي أخاف عليكمفي حديث عمر : ال تَبِيعوا الذَّهب بالِفضة إال يَداً بيٍد هو

ماء قال أبو ُعبيد : أراد با ، يقال ، هي زيادة على ما يَحّل. بالرَّ يادة ، يعني : الّرِ  : الّزِ

 .إْرَماءً  على الخمسين ، أي ِزدت عليها ، أْرَميتُ  ومنه قيل :

 لطائّي :فجاء بالَمْصدر ؛ وأنشد لحاتم ا ، اإلرماء رواه بعُضهم : إني أخاف عليكمو

وبريريريريريريريريريريريريه و  عريريريريريريريريريريريري  ا  كريريريريريريريريريريريريأّن كريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريّ  أ ريريريريريريريريريريريرير  ريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِّ

  
ر   نريَوى الَ سريريريريريريريريريريريريريريريْ  ق  أَْرَمى ِذراعا  على الَعةريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي : زاد.

 ، أي ِزْدت. َرَمْيتوعلى الخمسين ،  أْرَمْيت أبو زيد : قد

 وقال ابن األعرابّي مثلَه.

يّا ويقال : كان بين القوم يَزى ، أي كان بين القوم ِرّمِ بالحجارة ثم تَوسَّطهم من حجز بينهم وكّف  تَرامٍ  ثم َحجزُت بينهم ِحّجِ

 بعضهم عن بعض.

ين كما يَْمرُق السَّهُم من في الحديث الذي جاء في الخوارج :و  .الّرِميّة يَْمُرقون من الّدِ

 الصائد ، يَرميها ريدة التي: هي الطَّ  الرميّة قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي وغيره : قوله

__________________ 
 (.13/  1)« للتهذي »( س   من امل بوع ، وهو أمح  بن عب  هللا بن جبلة ، انيتر م  مة املصلف 1)
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 ، وأ نِّ ه ألَنا ج عله ا ا  ال نريْعتا  ، ي ال  هلاء للذكر واأل ن ى. َمرمّية وهي كل دابّة
 بمعنى السحاب : ميّ الرَّ  وقال ُمليح الُهذلّي في

وأب   لريريريريريْ ه بريريريريريعريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريرياين هريريريريريريرياجريريريريريريريَ ني الريريريريرييريريريريريَ لريريريريريِ  مسريريريريريَ

  
رِِق وَ   عريريريريريريريريْ ل مريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ ي    ريريريريريريريريَر الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريض  َرمريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريِ

  
 : أَْرميةٍ  وقال أبو ُجْندب الُهذلي ، وَجمعَه

هريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريْ ْو  أاَتك مريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريلريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَك لريريريريريريريريريو َدعريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريِم   مريريريريريريريريريريريريِ ل  أَْرمريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريِة اَّريريريريريريريريريريريريَ  رجريريريريريريريريريريريرياٌل مريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ

  
 القَْطر َشديد الَوْقع.والَحميم : َمطر الصَّيف يكون عظيَم 

ماء أبو ُعبيد : من أمثالهم في األمر يُتقّدم فيه قبل فْعله : قَبل  تُْمأل الَكنَائِن. الّرِ

ماءو  بالنَّْبل. الُمراماة : الّرِ

 به الّصبّي. يَْرمي : صوت الَحجر الذي الّرِميّ  ابن األعرابّي :

 أَْنشد ابن األعرابّي :بأَمر قبيح ، ونثَاه ، بَمعناه ؛ و رماه األصمعّي :

رْبَ     انو  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ره و   ي  يف الريريريريريريريريريريريريَوافريريريريريريريريريريريريِ ّ  لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريري 

  
ْميوقال :   بالقوم من بَلد إلى بَلد. يُْرَمى ، أن الرَّ

ميو  : زيادة في العُمر. الرَّ

ماء ، مثل التَّْرماءو  .الُمراماةو،  الّرِ

كيت :: ريم  ْيم الحّراني ، عن ابن الّسِ  على هذا ، أي فَضل ؛ وقال العّجاج : َرْيمٌ  الفضل ، يقال : لهذا : الرَّ

رِيريريريريريريريريريريريريريريريرير رأب الريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّرِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   غريريريريريريريريريريريريريريريريِ  جمريريريريريريريريريريريريريريريري َ

  
ر   ورِ و  لريريريريريريريريريريريريزَّجريريريريريريريريريريريريْ ْزجريريريريريريريريريريريري 

َ
 الريريريريريريريريريريريريرَّمْي عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريري

  
 أي َمن ُزجر فعليه الفَْضُل أبداً ، ألنه إنما يُْزَجر عن أَْمر قَصَّر فيه ، وأنشد :

وك عريريريريلريريريريى  ى أَبريريريري  عريريريريَ ِع كريريريريمريريريريريريريا أَقريريريريريْ تريريريريريريريه فريريريريريريريأَقريريريريْ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ه   عريريريريريريريريريرياِدلريريريريريريريريريري  ا  فريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريه ال يريريريريريريريريريري  رى أن َر ريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريَ

  
ْيمو  : َعْظم يَْبقَى بعد ما يُْقسم لَحم َجُزور الَمْيسر ؛ وقال الشاعر : الرَّ

ْ ِر جريريريريريريريرياُِّرو  ِم الريريريريريريريريرَّمْي مل يريريريريريريريريَ يتريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ لريريريريريريريريتريريريريريريريريم كريريريريريريريريَ  كريريريريريريريري 

  
ع    م الريلريَّحريم يري وضريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ سريريريريريريريريريريريريريريريِ ْ َأي مريَ  عريلريى أّي بريريريريريريريَ

  
ْيم قال : وَزعم ابن األعرابّي أنّ  ْيب : : الرَّ  القَبر ؛ وقال مالك بن الرَّ

مريريريريي  لريريريريِّ تريريريريريريريادي الريريريري ريريريريبريريريريور وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هُّ فريريريريريريرياعريريريريْ   ذا مريريريريريريريِ

  
واِد َ   َُ الريريغريريَ ا مريريريريريريريَ يريريريريريريريه الريريغريريَ  عريريلريريى الريريرَّمْي : أ سريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريِ

  
يموقال :   : الّظبي األبيض الخالص البياض. الّرِ

يم أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي : يموالدَّرجة ،  : الرَّ يمو: القَبر ،  الرَّ غار ،  : الرَّ راب ، وهي الِجبال الّصِ يموالّظِ الِعالوة  : الرَّ

 .يَريم : التباعد ، ما الّريموبين الفَْودين ، يقال له : البِْرواز ، 

 ، أي عليك نَهاٌر َطِويٌل. َرْيمٌ  وقال أبو زيد : يقال عليك نهار

 على هذا ، أي َريمٌ  وقال أبو مالك : له
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 َفْضل.
ْيمُ  ل اللّيث :وقا  : البََراح. الرَّ

 .َرام يَِريم والِفْعل :

 يَْفعل ذلك ، أي ما يَْبرح. يَِريم ويقال : ما

 .ِرْمتَ  ، بَلَى قد ِرْمتَ  وقال أبو العبّاس : كان ابن األعرابي يقول في قولهم : ما

 وغيره ال يَقوله إاّل بحرف الَجحد.

 وأَْنشدني :

يت  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريل رَامريريريريريريريريريري  أمسريريريريريريريريريريٌ  أَراد  ريريريريريريريريريريَ

  
ايب   لريريريريريريريريريَ يِت وجريريريريريريريريريَ َر سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريذَّ ل تريريريريريريريريريَ  أُ هريريريريريريريريريَ

  
 .راَمني قال : يريد : هل بَِرَحني. وغيره يُنشده : ما

 فالٌن على فالن ، أي زاد عليه. َريّم ويقال :

ً  وأّما :: روم  ً و رام يَُروم َرْوما  ، فهو من باب الطَّلَب. َمَراما

 : الَمْطلب. الَمرامو

ْومُ  علب ، عن ابن األعرابي :ث د الَمْغفَلة والَمْنشلة  الرَّ ْومَ و: َشحمة األُذن ؛ وفي الحديث : تَعَهَّ  ، وهو َشحمة األذن. الرَّ

ومة أبو ُعبيد ، عن ابن األعرابّي ، عن األصمعّي :  ، بال همزة : الِفراء الذي يُْلصق به ِريُش السَّْهم. الرُّ

 ا عثماُن بناحية الَمِدينة.: التي احتفره ُرومة وبِئر

 : ِشراع السَِّفينة الفارغة. الروميُ  وقال أبو عمرو :

 والُمْربع : ِشَراع الَمألْى.

ومو  .السالمعليه: ِجيٌل يَْنتمون إلى ِعيُصو بن إسحاق بن إبراهيم ،  الرُّ

باء اآلرام ، وهي البِيض الخالصة   البَياض.أبو ُعبيد ، عن األصمعي : من الّظِ

مال.  وقال أبو زيد ِمثلَه ، وقال : وهي تَْسُكن الّرِ

ؤاموقال :  ؤال : اللُّعاب. الرُّ  والرُّ

ً  الناقةُ ولدها ، َرئِمت ويُقال : ً و تَْرأَمه َرأْما  ، إذا أََحبَّتْه. َرأَْمانا

ً  الُجرح َرئِمو  َحَسناً ، إذا اْلتَحم. ِرئَْمانا

ً  الُجْرحَ  أَْرأَْمتو  ، إذا داَوْيتَه. إْرآما

أْم وقال ابن األعرابي :  : الولَد. الرَّ

أم وقال اللّيث :  : البَوُّ ، وولد ُظئرت عليه غير أُّمه ؛ وأْنشد : الرَّ

   كأ مها  الرَّأُْ أُ َم اِفاَل 
 .َرُؤومٌ و،  رائمٌ  ، فهي َرئَِمتْه وقد

كيت : َ  أَْرأَْمته قال ابن الّسِ  رته ، أي أَْكَرْهتُه.على األَمر ، وأَْظأ
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َوائم واألثافّي يُقال لها : َماد. لِرئْمانها ، الرَّ  الرَّ

ماُد كالولَد لها. َرئِمت وقد َماَد ، فالرَّ  الرَّ

 .َرأْمها ، أي َعَطْفنَاها على أَْرأَْمناهاو

ُؤم أبو ُعبيد ، عن األموّي :  التي تَْلحس ثِيَاب من َمّر بها. من الغَنم : الرَّ
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 ، مثل َرأَبته أَْرأَبه ، وألَْمته أأَلمه ، إذا أْصلَْحتَه. أَْرأَمه الِقدحَ  َرأَْمت وقال غيره :

 .راِئم أبو ُعبيد ، عن األصمعي : إذا عطفت الناقةُ على ولَد غيرها ، فهي

 ولكنها تَشّمه وال تَِدّر عليه ، فهي َعلُوق. تَْرأَمه فإن لم

 [.12النجم : ]( 12)على ما يرى  فتمرونهأ:  عزوجلقال هللا : مرو ـ  مري

 ؟فَتَْجحدونهأَ قال الفراء : معناه : 

 ؟فَتُجادلونهأَ  ، فمعناه : (فَ ُتماُرونَهُ أَ )ومن قرأ : 

 قال : وهي قراءة العوام.

 .تُمارونهو تُمرونه ونحَو ذلك قال الّزجاج في تَفسير

 ؟تَْدفعونه عّما يرىأأي  [12النجم : ] ((12فَ ُتماُرونَُه َعلى ما َيرى )أَ )وأخبرني الُمنذرّي ، عن المبّرد ، أنه قال في قوله : 

 .«عن»في موضع « على»و  قال :

 مائةَ ِدْرهم ، إذا نَقَده إيّاها. َمراهومائةَ َسْوط ،  َمَراه قال : ويقال

 الناقة لتَدّر.: َمْسح َضْرع  الَمْريُ وقال : 

 الفرُس والناقةُ ، إذا قام أحُدهما على ثالٍث ثم َمسَح األرض باليد األُخرى ، وأَْنشد : َمرى ويُقال :

ه بَرْأسريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريا ْل ريريريريريريريَ ل  َأ ّ  علهريريريريريريريا الرَّمسريريريريريريريْ   ذا مس 

  
َفلريريريريريريه مَتْرِي   َذِب الِعيريريريريريري ان أو صريريريريريريريريريريريريريريَ      ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 تَِدّر على َمن يَْمسح َضْرَعها.: الناقة التي  الَمِريّ  أبو ُعبيد ، عن الكسائّي :

 .َمَرايا وقد أَْمَرت. وجمعها :

ة ، مأخوذ من قولهم : ماَرى وقال ابن األنباري : في قولهم :  َمريت فالٌن فالناً : معناه : قد استخرج ما عنده من الَكالم والُحجَّ

 الناقة ، إذا َمَسحت َضْرعها لتَِدّر.

 زلت منه الَمَطر.الريُح السَّحاَب ، إذا أَنْ  َمرتو

يت عليه. ماريتوقال :   الرجَل ، وماَرْرتُه ، إذا خالَفته وتَلَوَّ

فَا ؛  ي َحلَقها إذا ُجّرت على الصَّ َسِمعت المالئكةُ مثَل ِمَرار »في الحديث : ووهو مأخوذ من ِمَراِر الفَتْل ، وِمَرار الّسلسلة ، تَلَّوِ

فا  .«الّسلسلة على الصَّ

 : رأس الَمِعَدة والِكرش الالزق بالُحلقوم ، ومنه يدُخل الطَّعام في البَطن. يءالمر قال الليث :

 ، ألبي ُعبيد ، فَهمزه بال تَْشديد. المريء قلت : وقد أَقرأَني أبو بكر اإليادّي :

 وأقرأنيه المنُذري ألبي الَهْيثم ، فلم يَْهمز وَشّدد الياء.

ً  على غير َولد ، وال تكون : الناقة تُْحلب الَمِريّ  وقال أَبو زيد :  .َمرايَا ، ومعَها ولُدها ، وجمعها : َمِريّا

 ، بوزن َمَراعٍ. َمَراءٍ  : الِمرآة وجمع
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 ، وهو خطأ. َمَرايَا : المرآة والعوام يقولون في جمع

 والَجدل. الُمماراة : الِمَراء أبو بكر :

 [.23الكهف : ] (َفَّل َُتاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمراًء ظاِهراً )أيضاً : من االفتراء والّشّك.  الِمَراءو

الشاة ، إذا  َمَريت قال : وأصله في اللّغة : الِجدال وأن يستخرج الرجُل من ُمناظره كالماً ومعاني الُخصومة وَغيرها ، من

 حلبتها واْستخرجت لَبَنها.

 .«فيه ُكْفرٌ  ِمَراءً  في القُرآن فإنّ  تَُمار ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُرِوي عن النبّي و

جَل ، وماَرْرتُه ؛ ومنه قول أبي األسود أنه سأل عن َرُجل فقال : ما فَعل الذي كانت ماريت يُقال : ه وتماِريه. امرأته الرَّ  تُشارُّ

، ولكنه عندنا على االختالف في اللفظ ، يقرؤه الرجُل على  قال أبو ُعبيد : ليس َوْجه الحديث عندنا على االختالف في التأويل

 : وسلمعليههللاصلىبحديث النبّي  َحرف فيقول له اآلخر ليس هو هكذا ، ولكنّه على خالفه ، وقد أَنزلهما هللا جميعاً ، يُعلم ذلك

 .«ْؤَمن أن يكون ذلك قد أخرجه إلى الُكفرنزل القُرآن على َسبعة أحرف ، فإذا َجحد ُكلُّ واحٍد منهما قراءة صاحبه ، لم يُ »

 في القُرآن. التماريواالْمتراء ،  : الشّك ؛ ومنه : الِمْرية قال اللّْيُث :

ً  يقال :  ، إذا َشّك. امترى اْمتراءو،  تماَرى يَتَماَرى تماِريا

ب [55النجم : ] ((55َفِبَأيِ  آالِء رَبِ َك تَ َتمارى )):  عزوجلوقال الفَراء في قوله  إنها ليست  ؟يقول : بأّي نعمة ربك تَُكذِّ

 منه.

 [.36القمر : ] (فَ َتماَرْوا اِبلنُُّذرِ )وكذلك قوله تعالى : 

 ؟وقال الّزجاج : المعنى أيها اإلنسان بأّي نِعَم ربّك التي تدلّك على أنه واحٌد تَتشكَّك

 : الشّك. الِمْريةو

 ارةٌ بِيض بَّراقة تكون فيها النار.: حج الَمْرو َشمر ، قال األصمعّي :

أبيض كأنه البََرد ، وال يكون أَسود وال  الَمرو : َحجر أبيُض َرقيق يُجعل منه المظاّر يُذبح بها ؛ يكون الَمْروُ  وقال ابن ُشميل :

ى  .َمْرواً  أحمر ، وقد يُقدح بالحجر األَحمر ، وال يُسمَّ

 أعظم وأَْصفر.مثل ُجْمع اإلنسان و الَمْروة قال : وتكون

 قال َشمر : وسألت عنها أعرابيّاً من بني أَسد ، فقال : هي هذه القَّداحات التي يخرج منها النار.

 ، َمعروف. الُمِريّ  وقال الليث :

 عربّي هو أَم َدخيل.أقلت : ال أَْدري 

 .َمرى يَْمِري أي َسيِّله واْستَخرجه ، من : ، «الدَم بما شئت أَْمرِ »في الحديث : و

 الدَم ، أي أَْجره. أَِمرِ  ورواه بعضهم :
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 يقال : مار الدم يَمور ، إذا َجرى وَسال ، وأََمْرتُه أنَا.

جوليّة. الُمروءة وقال الليث :: مرأ   : كمال الرُّ

أوالّرجل ،  َمرؤ وقد  .الُمروءة ، إذا تكلَّف تََمرَّ

 .الَمْرئيّ  در الشيء: َمصْ  الَمرآةو

ً  الطَّعام : اْستَمرأته ، وما كان َمرئتو  الطَّعَام. يُْمِرئ ، وهذا َمُرؤ ، ولقد َمِريئا

 لك َطعام. يَْمرأ وقَلَّما

ً  أبو الفضل ، عن ثَعلب ، عن ابن األعرابي : َما كان الطعام ً  ، وما كان الرجل َمَرأ ، ولقد َمريئا  .َمريئا

 .َمُرؤ ولقد

 لي هذا الطعام ، أي استمرأتُه. َمِرئ َشمر ، عن أصحابه : يقال :وقال 

 لك الطعام. يَْمرأ وقلّما

 .َمرأَ يَْمَرأو،  يَْمرأ .َمِرئو،  يَْمرؤ الطعام َمُرؤ وقد

 ؟أي ما لك ال تَْطعم ؟تَْمرأ ويقال : ما لك ال

 ، أي َطِعْمت. َمَرأت وقد

 : اإلطعاُم على بِنَاء داٍر ، أو تَْزويج. الَمْرءو

 ، وال يقال : أهنأَني. أمرأني ، فإِذا أَفردوه عن هنأَني قالوا : َمِرئنيو، وَهنِئني  َمَرأنيووقال الفَراء : َهنأني الطعام 

 هذا الطعام ، أي اْستَْمرأتُه. مرئت وقال ابن ُشميل :

 .يَمُرؤ ُمروءة الرجلُ  َمرؤ : وءةالمر ثعلب ، عن سلمة ، عن الفراء : يقال من

 .يَمرؤ َمراءة الطعامُ  َمرؤو

 وليس بينهما فرق إال اختالف الَمْصَدرين.

 .المُروءة ُخذ الناس بالعربيّة فإنه يزيد في العَقل ويُثبِّت كتب عمُر بن الخطاب إلى أبي ُموسى :و

 : قال الِعفّة والِحْرفة. الُمروءة قيل لألَحنف : ماو

 أاّل تفعل في الّسر أمراً وأنت تَْستَِحي أن تَْفعله َجْهراً. المروءة ، فقال : المروءة ُسئل آخر عنو

ً  وقال أبو زيد : ما كان الطعام  .َمِريئا

 .َمُرؤ َمراءةً  ولقد

 .إْمراءً  الطعامُ  أمرأني ويقال :

 .ُمْمِرئ وهو طعامٌ 

 .امرئ ، تأنيث امرأة الليث :

 .َمْرأة ويقال :

 ألف َوْصل. امرئو امرأة وقال أبو بكر بن األنباري : األلف في

 .َمرتُه ، وهي َمرأتُه ، وهي امرأته ثالث لغات ، يقال : هي المرأة قال : وللعرب في
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 ، امرؤ قال : وقال الكسائي والفَراء :
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مكريرياَنني ، واإلعراب الوامسريري  َيْكفي من اإلعرابني ، أن   ره َ زأب ، م ْعَرٌب من الرّاء واهلمزأب ، و منريريا َأعرب من 
، فتكون الراء  اْمَروْ  واهلمزأب قريريريريري  ت  ك يف ك ت يف الكالُ ، فكرهوا أن يَفتحوا الراء وي كوا اهلمزأب في ولون :
 ذا تركوا اهلمزأب  ِملني َمفتومسة والواو سريريريريريريريريريريريريريريرياكلة ، فال يكون يف الكلمة عالمة للرفع ، فعرَّبوه من الراء ، ليكونوا 

 من س و  اإلعراب.
 ، ومررت اْمَرأً  ، وضربت اْمَرؤٌ  قام قال الفّراء : ومن العرب من يُعربه من الهمز وحده ، ويدع الراء مفتوحة ، فيقول :

 ؛ وأَْنشد : باْمَرئٍ 

َرٌ   يريريريريريريريريريْ  وبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه و أبََيبَ امريريريريريريريريريْ  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياُ بريريريريريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريري  ْرد ه ورسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريِ َرى بريريريريريريريريري  ب ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريِ  أَتريريريريريريريريريَ

  
 وقال اآلخر :

وا لريريِمريري  ن  ريرييريريريريريريريار الريريلريريريريريريرياس قريريريريريريري  عريريَ َرٌ  مريريِ  أنريريريريريريريه امريريْ

  
ِن   مريريريَ َ   لريريري ريريريَّ هريريريريريريريْ عريريريْ ريريريي اجلريريريَ ي اجلريريريزيريريريريريريريَل ويريريريري  عريريريْ ريريريِ  يريريريري 

  
 .اْمَرؤٌ  هكذا أنشده : بأَْبَي ، بإسكان الباء الثانية وفتح الياء ، والبصريون يُْنشدونَه : بِبِْنيَ 

 أحدهما : التعريُب من مكانَْين. فإذا أَْسقطت العرُب من امرىء األلف ، فلها في تعِريبه َمْذهبان :قال أبو بكر : 

 واآلخر : التّعريب من مكان واحد.

بوه من مكانين قالوا : قام  .بِِمْرئٍ  ، وَمررتُ  َمْرًءا ، وضربت ُمْرؤٌ  فإذا َعرَّ

 .بَمْرء ، ومررت َمرًءا ، وضربت َمْرء ومنهم من يقول : قام

 ، على فتح الميم. [24األنفال : ] (َُيُوُل َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبهِ )قال : ونَزل القرآن بتَْعِريبه من مكان واحد ؛ قال هللا تعالى : 

 .ُمَرْيء : امرئ قال : وتَْصغير

 الطَّعاُم الَخِفيف. : الَمِريء ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

ُجُل الَمْقبول في َخْلقه وُخلقه. الَمِريءو  : الرَّ

ُجل. َمِريءُ  أبو زيد : يقال :  الرَّ

 ، مهمورة ، بوزن ُمُرع ، وهو الذي يجري فيه الطعاُم والشراب ويدخل فيه. ُمُرؤو،  أَْمِرئة وثالثة

 ، أي اْستَمرأته. َمراءة هذا الطعام َمرئَ  ابن شميل : يقال :

 ئْنَا منه ، أي َشبِعنا.وَهنيء هذا الطعاُم حتى َهنِ 

 .اْستَمرأتُهوالطعاَم ،  مرئتُ و

 قالها أبو الُهذيل.

 ، بالهمز غير ُمَشدََّدة. المريءوأبو ُعبيد ، عن أبي ُعبيدة : الشَّْجُر : ما لََصق بالُحْلقُوم 

 كذلك رواه األموّي عن َشمر.

 ، أي بَّراق ماريّ  من البقر ، التي لها ولد الُمْمريَة « :كتاب أبي الَهيثم»ورأيت في 
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 اللَّون.
 : البراقة اللّون ؛ قال ابن أحمر يَصف بقرة : الماريّةوقال : 

وِن َأْوَردهريريريريريريريريريريريريا ؤان  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ْؤلريريريريريريريريريريريري  ٌة لريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريارِيريريريريريريريريريريريريّ

  
ر    ٌ  َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرقريريريريريريريريَ س عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريّ ل  وبريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريَ

  
 وقال الَجعدي :

رَّأب   ش مسريريريريريريريري  ْرد  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريَومسريريريريريريريريْ ة  فريريريريريريريريريَ رِيريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريمريريريريريريريري 

  
ْؤَذرَا  ف جريريري  يريريريْ نريريريَّنْي  لصريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أاَنمريريريريريريريه بريريريريريريريذي الريريريريريريري َّ

  
 ثعلب ، عن ابن األَعرابي : الماريَة ، خفيفة الياء : القطاةُ اللؤلئية اللّون.

 : الثوب الَخلق ؛ وأَْنشد : الماريُ  وقال ابن بُُزْرج :

   ق وال لذا  ا ََلق املارِّي  
 ديد الياء ، هي المْلساء الكثيرة اللحم.، بتش الماريَّة أبو عبيد ، عن األصمعّي : القَطاة

 ، بالتخفيف : اللُّؤلئيّة اللّون. الَماِريَة وقال َشمر : قال أبو عمرو : القطاة

يت. : الَمْروراة وقال َشمر : قال أبو َخيرة :  األَرض التي ال يَْهتدي فيها إال الِخّرِ

 : قَْفر ُمْستٍَو. الَمَرْوراة قال : وقال األصمعي :

 .َمراِريّ و،  َمَرْوَريات يُجمع :

 وقيل : هي التي ال شيء فيها.

 ، معروف : نَِقيض النَّْهي. األَْمر قال الليث :: أمر 

 .األُمور ، واحد األَمرو

 [.132طه : ] (اِبلصََّّلةِ َوْأُمْر َأْهَلَك )يا هذا ، فيمن قال :  اْؤُمر قُْلت : األمر من أََمرت قال : وإذا

 أؤُمرْ  قال : ال يُقال : [132طه : ] (َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصََّّلةِ )وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي الَهْيثم أنه قال في قول هللا تعالى : 

تين ، فإذا تقّدم قبل  مرباأل ، وُخْذ ، وُكْل ، في االبتداء ُمرْ  فالناً ، وال أُْؤُخْذ منه َشيئاً ، وال أُْؤُكل ؛ إنما يُقال : مَّ ، اْستثقاالً للضَّ

، فأما ُكْل من : أَكل يأكل ،  [132طه : ] (َوْأُمْر َأْهَلكَ )؛ كما قال هللا تعالى :  فَأْمرو،  أْمروَ قلت : « فاء»أو « واو»الكالم 

 فال يكادون يُدخلون فيه الهمزة مع الفاء والواو ، ويقولون : ُكال ، وُخذا ، واْرفَعاه فُكاله ، وال يقولون : فَأُْكاله.

َر يَأْسر ، أن قال : وهذه أَْحرف جاءت عن العَرب نوادر ، وذلك أن أكثر كالمها في ُكل فعل أّوله همزة : مثل : أَبَل يَأْبل ، وأَس

، قيل :  األمر منه مكسوراً مردوداً إلى« يَْفعل»منه ، وكذلك : أَبق يَأبق ، فإذا كان الفعل الذي أوله همزة « يَْفِعل»يَْكسروا 

ا قبلها إيسر يا فالُن ، إيبْق يا ُغالم ؛ وكأّن أصله أسر ، بهمزتين ، فكرهوا جمعاً بين همَزتين ، فحّولوا إحداهما ياء ، إذا كان م

 مكسوراً.

 ، أْؤُخذ ، أْؤُكل ، بهمزتين ، فتركت الهمزة الثانية وحّولت واواً  أْؤُمرْ  أن يُقال : أََمر يَأُْمر من األمر قال : وكان َحقّ 
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َت  له العرب   عا  بني  مَّتان بيلهما واو ، والضريريريريريريريريّمة من جلس الواو ، فاسريريريريريريريريْ ّمة ، فاجتمع يف اَّرف ضريريريريريريريريَ للضريريريريريريريريَّ
فالان  بكذا وكذا ، و  ذ من فالن  م رْ  ف رمسوا َ زأب الواو ألنه ب ي بع  َطْرمسها مسرفان ، ف الوا :َضمَّتني وواو ، 

واو ، أو  أَْمره ،  ذا ت  َُّ قبل ألف أمر أيمر ، وال أ   ْذ ،  ال أَنم قالوا يف أ م رْ  ، وك ْل ، ومل ي ولوا : أ كل ، وال
، فرّدوه    أصله ، و منا فريَعلوا ذلك ألن  ْأم ْرهو اْلَق فالان   ، ف الوا : مرأََمر أيَْ  من األْمر فاء ، أو كالُ يريّتصل به

له بكالُ قبلها سريريريري  ه األلف يف اللفظ ، ومل يفعلوا ذلك يف ك ل و  ذ  ذا اتصريريريريل اأَلْمر ألف  األمر  ذا اتَّصريريريريَ
مع : وْأ  ذْ  ، وقال هللا تعا  :  ْأم رو كما  علا   هبما بكالُ  قبله ، ف الوا : اْلق فالان  و  ذ مله كذا ، ومل َنسريريريريريريريريريريريريريريْ

 ومل يري  ل وْأكال. [35الب رأب : ] (وَُكَّل ِمْنها َرَغداً )
 ؟إلى أَصلها ولم يَرّدوا وُكاَل وال وُخذا ُمرْ  قال : فإن قيل : لم َرّدوا

وربما َكتَبُوا الحرف مهموزاً ، وربّما َكتبوه قيل : ِلَسعة كالم العرب ربّما ردُّوا الشيء إلى أصله ، وربما بَنَوه على ما َسبَق ، 

 على ترك الهمزة ، وربّما َكتبوه على اإلدغام ، وربما َكتبوه على ترك اإلدغام ، وكل ذلك جائز واِسع.

 ية.اآل [16اإلسراء : ] (َوِإذا َأَرْدَّن َأْن ُِنِْلَك قَ ْريًَة َأَمْرَّن ُمْتَِفيها فَ َفَسُقوا ِفيها)وقال هللا تعالى : 

 .(َأَمْرَّن ُمْتَِفيها)قرأ أكثر القُراء : 

 بالَمّد. آَمْرنا وروى خارجةُ ، عن نافع

 وسائر أصحاب نافع َرَوْوه َمْقُصوراً.

 بالتَّشديد. أَّمرنا وَروى اللَّيث ، عن أبي عمرو :

 وسائر أصحابه َرَووه بالقصر وتَخفيف الميم.

رنا كثيروروى ُهْدبة ، عن حّماد بن َسلمة ، عن ابن   .أَمَّ

 وسائُر الناس َرَووه عنه ُمخفَّفاً.

، أي إن الُمترف  (فَ َفَسُقوا ِفيها)بالطاعة  (َأَمْرَّن ُمْتَِفيها)خفيفةً ، فَّسرها بعُضهم :  أََمْرنا وروى َسلمة ، عن الفَراء : من قرأ

 بالطاعة خالف إلى الِفْسق. أُمر إذا

 .أََمْرنا عنه : وُروي آَمْرنا قال الفراء : وقرأ الحسن

 قال وُروي عنه أنه بمعنى : أَْكثَرنا.

 أَْكثَرنا. بالمد : آَمْرنا قال : وال نَرى أنها ُحفظت عنه ألنّا ال نَعرف معناها هاهنا ، ومعنى

رنا قال : وقرأ أبو العالية :  .(فَ َفَسُقوا)َسلّطنا ُرؤساءها  أنه قال : ُمتَْرفيها وهو ُموافق لتفسير ابن عبّاس ، وذلك أمَّ

 وقال أبو إسحاق نَحواً مّما قال الفَّراء.

 بالطاعة ففسقُوا. أََمرناهم بالتخفيف ، فالمعنى : أََمْرنا قال : من قرأ :
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 أن يَْضرب َعْمراً فَضربه. أمرتَه والمعنى : أنكزيداً فضرب عمراً ،  أمرتُ  فإن قال القائل : ألست تقول :

ْرب.  فهذا اللّفظ ال يَُدل على غير الضَّ

 فعََصْيتني ، فقد ُعلم أّن الَمْعِصية مخالفة أَمرتُك من الكالم : [16اإلسراء : ] (َأَمْرَّن ُمْتَِفيها فَ َفَسُقوا ِفيها)ومثل قوله تعالى : 

 هللا. أْمر ، وذلك الِفْسق ُمخالفة األمر

 َكثّرنا ُمتْرفيها. : (َأَمْرَّن ُمْتَِفيها)قال : وقد قيل : إّن معنى 

 أي ُمَكثّرة. ، «َمأْمورة َخْيُر الماِل ِسّكة َمأْبُورة أو ُمْهرة» : وسلمعليههللاصلىقول النبّي  قال : والدَّليل على هذا

 بنو فالٌن ، أي َكثُروا ؛ وقال لَبِيد : أَِمر والعرُب تقول :

ر وا بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريوا و ن أَمريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريوا يريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ   ْن يريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريَ ِ   ك والريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ توا لريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريري   يريريريريريريريريومريريريريريريريريا  َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 إنها الكثيرة النِّتاج والنَّْسل. : مأمورة وقال أبو ُعبَيد : في قوله ُمهرة

 .ُمْؤَمرة  فهيهللا آَمرهاو،  َمأمورة هللا ، فهي أَمرها قال : وفيها لغتان : يقال :

على وزن « مأمورة»فلما اْزدوج اللّْفظان جاءوا ب « مأبورة»لالزدواج ، ألنهم أتْبعَوها  َمأمورة وقال غيره : إنما هو ُمهرة

يا على لفظ العشا« الغدايا»مأبورة ، كما قالت العرب : إنِّي آتِية بالغَدايا والعَشايا ، وإنما يُجمع الغداة ، َغدوات ، فجاءوا ب 

 تَْزويجاً للفظين ، ولها نظائر.

 هي التي َكثُر نَْسلُها. : مأمورة وقال أبو زيد : في قوله : ُمهرة

 هللاُ المْهرةَ ، أي َكثّر َولَدها. أمر يقولون :

ُجل أََمر وقال األصمعي :  .أَِميراً  ، إذا صار عليهم إَمارةً  الرَّ

ر أََمارةً و  ، إذا َصيََّر َعلَماً. أَمَّ

 َخْيٌر ، بالكسر. اإلمارةو اإلْمرة ويقال : ما لك في

رو  .أَِميراً  فالٌن ، إذا ُصيِّر أُّمِ

 ، إذا شاَورته. واَمرتُهوفالناً ،  آمرتو

 : الوقُت والعاَلمة ؛ قال العّجاج : األَمارُ و

 أَمار  م  َّيت و      أَمار  
روقال :  أن الصَّغير. اإلمَّ  : ولُد الضَّ

رةو  : األُنثى. اإلمَّ

رٌ  والعرب تقول للرجل إذا َوَصفوه باإلعدام : ما له رة وال إمَّ  .إمَّ

ُجُل الضَّعيف الذي ال َعقل له إال ما اإلّمرو  به لُحمقه ؛ وقال امرؤ القَيس : أَمرته أيضاً : الرَّ

ر  و   لريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريس بريريريريريريريريريريريريريريريريذي َريريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريرية   مريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
تريريريريريريريريكريريريريريريريريرهريريريريريريريريا  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ا ذا قريريريريريريريرييريريريريريريريري  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريَ  حريريريريريريريريَ

  
 ، أي زيادته ونماَءه. أَمرتَه أبو ُعبيد ، عن الفراء : تقول العرب : في َوْجه المال تَْعرف

 تَعرف َصاَلحه. األمر يقول : في إقبال
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 : الزيادة والنماء والبَركة. األَمرةو

 المال ، أي َكثُر. أَِمر ، أي بركة ، من قولك : أََمرة يقال : ال َجعل هللا فيه

 ، أّول ما تَراه. األمر قال : وَوجهُ 

 المال ، إذا كثر. أَِمر ، من : أَمرتَه وبعضهم يقول : تعرف

 ، أي نُقصانه. أَمرته تقول العَرُب : في َوجه المال تَعرف وَروى الُمنذرّي ، عن أبي الَهْيثم ، قال :

يادة. األَمرة قلت : والصواُب ما قال الفَّراء في  ، وأنه الّزِ

 ُمَطاعة ، بالفتح ال غير. أََمَرةٌ  ويُقال : لك عليَ 

ر اللّحيانّي : رجل  .أَمره ُكلَّ أَحد في يَْستأمر ، أي إّمَرةو،  إمَّ

 ، أي ُمبارك يُقبل عليه المال. أِمرٌ  وَرجل

روقال :   : الَخُروف. اإلمَّ

رةو ْخل. اإلمَّ  : الّرِ

ْخل ، أُنثى.والخروف : َذَكر ؛ وا  لّرِ

 ، أي يُْمنَه. أََمَرته ابن بُُزْرج ، قالوا : في َوجه مالك تَْعرف

 .أَْمَرتهومثله  أََمارتهو

 ، إذا كانا َمْيُمونَْين. امرأة أَِمرةو،  أَِمرٌ  ورُجلٌ 

: مثل الَمنارة فوق الجبل ، عريض مثل البيت وأعظم ، وطولُه في السماء أربعون قامة ،  األَمرة وقال َشمر : قال ابن ُشميل :

ُصنِعَت على عهد عاد وإرم. وربما كان أصل إْحداهن مثل الدار ، وإنما هي حجارة َمْرُكومة بَْعضها فوَق بَعض قد أُلزق ما 

 بينها بالطين ، وأنت تراها كأنها ِخْلقة.

 : الحجارة ؛ وقال أبو زبيد : األََمر وقال غيره :

رٌ    ن كريريريريريريريان عريريريريريري ريريريريريريمريريريريريريريان أَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى فريريريريريريوقريريريريريريريه أَمريريريريريريَ

  
ويف  

 
ة املريريريريريريريري بريريريريريريريريّ ون فريريريريريريريريوق الريريريريريريريري ريريريريريريريري   كريريريريريريريريراقريريريريريريريري  الريريريريريريريريعريريريريريريريري 

  
 بالفحل يَْرقُب ُعون أتُنه. األََمر شبّه

 ، أي َعلَم. أََمرٌ  وقال الفراء : ما بها

 .أََمرة : األْعالم ؛ واحدتها : األَمرات وقال أبو عمرو :

 ؛ وقال ُحَمْيد : أَمرة ، مثل أََمارةووقال غيره : 

مريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريرية كريريريريريريريريريريريريريأّن أَمريريريريريريريريريريريريريارأب   َواء جمريريريريريريريريريريريريريَْ  بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    يريريريريريريريريريريق خيريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريِ َرُّ  فريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  ذا بريريريريريريريريريريريَ

  
 .أمارة وُكل عالمة تُعّد ، فهي

 ما بيني وبينك ، أي عالمة ؛ وأَْنشد : أمارة وتقول : هي

لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريه مشريريريريريريريريريس الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريار فريريريريريريريريريِإَنريريريريريريريريريا   ذا طريريريريريريريريريَ

  
ي   مريريريريِ لريريريريِّ لريريريرييريريريريمريريريريي عريريريريلريريريرييريريريريريريريك َفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريارأب َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
رٌ  أبو ُعبيد ، عن األصمعي : َرُجلٌ   ، وهو األَْحمق. إّمرةو إمَّ
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رٌ  وقيل : َرُجلٌ   يَأْتَِمر : ال رأي له ، فهو إمَّ
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عرى َسفَراً فال تُرسل فيها (1)ويُطيعه ؛ أَْنشد  أَْمر لكل رة َشِمر : إذا طلَعت الّشِ َرا ، وال إمَّ  .إمَّ

 معناه : ال تُرسل في اإلبل رجالً ال عقل له يَُدبِّرها.قال : 

 : األَْحمق. اإلّمرُ و

 [.20القصص : ] (ِإنَّ اْلَمَلَ َيََْتَُِروَن ِبَك ِليَ ْقتُ ُلوكَ )وقول هللا جّل وعّز : 

 قال أبو ُعبيدة : أي يتشاورون فيك لَيْقتلوك ، واحتج بقول النَّمر بن تَولب :

رْ أمسريريريريريريريريريريريريريار  بريريريريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريرو    كريريريريريريريريريريريريريأيّنِ عريريريريريريريريريريريريريَِ

  
رْ و   رء مريريريريريريريريريريريريا أَيْمتريريريريريريريريريريريريَِ

َ
عريريريريريريريريريريريريْ  و عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى املريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 قال القُتيبي : هذا َغلط ، كيف يعدو على المرء ما شاور فيه ، والُمشاورة بركة.

 وإنما أراد يعدو على المرء ما يَُهم به من الشَّر.

 أي يَهّمون بك ؛ وأَْنشد : (ِإنَّ اْلَمَلَ َيََْتَُِروَن ِبكَ )قال : وقوله : 

ر ْؤمتريريريريريريريريريريريريريريريريَِ ّل مريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريرين أن كريريريريريريريريريريريريريريريري   اعريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اانَ   يريريريريريريريريريريريريريريريريَ  خمريريريريريريريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريريريريريريريىء يف الريريريريريريريريريريريريريريريريرّأي َأمسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 بغير َمُشورة أخطأ أْحياناً. أمراً  قال : يقول : َمن ركب

َنُكْم ِبَْعُروفٍ )قال : وقوله تعالى :   قال أبو ُعبيدة لقال :به أي ُهّموا واْعتَزموا عليه ، ولو كان كما  [6الطالق : ] (َوْأَتَُِروا بَ ي ْ

رون  بك. يتأمَّ

 بعُضهم بعضاً بقَتلك. يأمرُ  أي [20القصص : ] (َيََْتَُِروَن ِبكَ ) وقال الّزّجاج : معنى قوله جّل وعّز :

 بعُضهم بعضاً. أمر ، إذا تآمرواوالقوُم ،  ائتمر قلت : يُقال :

 وتخاصموا.كما يقال : اقتتل القوم وتقاتلوا ، واختصموا 

 بعضهم بعضاً ، كما يقال : اقتتل القوم وتقاتلوا ، واختصموا وتخاصموا. يؤامر أي (َيََْتَُِروَن ِبكَ )ومعنى 

 بعضهم بعضاً فيك ، أي في قتلك. يُؤامر ، أي (َيََْتَُِروَن ِبكَ )ومعنى 

 وهذا أحسن من قول القُتيبي إنه بمعنى يهّمون بك.

َنُكْم ِبَْعُروفٍ )وأما قوله تعالى :   بعُضكم بعضاً بَمعروف ؛ وقوله : ِليَأْمر فمعناه وهللا أعلم : [6الطالق : ] (َوْأَتَُِروا بَ ي ْ

   اْعلمن أن ك ل م ْؤمتر 
 رأيه في كل ما يَْنويه يخطىء أحياناً. ائتمر معناه : إن من

 اقع ما يُريد.قال شمر : معناه : ارتأى وشاور نفسه قبل أن يُو

 قال : وقوله :

   اعلمن أن ك ل مؤمتر 
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__________________ 
 (. بياري)( امللَة  سجع ال  عر ، 1)
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 أي ُكل من عمل برأيه فال بد أن يخطىء األحيان.

 لُمرشد ، إي ال يَشاوره. يأتمر قال : وقوله : وال

 .األمر فالناً في ذلك ائتمرت ويقال :

 القوُم ، إذا تشاوروا ؛ وقال األعشى : ائتمرو

ّن  ّن وُّادا هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَدا هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
ال  و   مريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريارَاو ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريَ  ائريريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال العّجاج :

   ملّا رأى تريْلبيس أْمر  م ْؤمتَِْر 
 .أَْمراً  ، أي اتخذ ُمؤتمر ؛ أمر ، أي تخليط أمر تَلبيس

 لنفسك. ائتمرت يقال : بئسما

اناً ، وربيعاً اآلخر : ُمؤتمر الكلبي : كانت عاد تسّمي الُمَحّرم :ابن السكيت ، قال ابن   ، وصفر : ناجزاً ، وربيعاً األّول : ُخوَّ

بُصاناً ، وجمادى األولى : ُربَّى ، وجمادى اآلخرة : حنِيناً ، وَرجب : األصم ، وشعبان : عاذالً ، ورمضان : فاتقاً ، وشواالً : 

 ة ، وذا الحجة : بَُرك.وِعالً ، وذا القعدة : َوْرن

 رأيَه. أَْمر ائتمر حديث ُعمر : الرجال ثالثة : رجل إذا نزل به وقال شمر في تفسير

 قال شمر : معناه : ارتأى وشاور نفسه قبل أن يُواقع ما يُريد.

 قال : ومنه قوله :

ْكذوب كيف أَيْمتر 
َ
   ال َي َّري امل

 يه.أي كيف يرتئي رأياً ويشاور نفسه ويَْعقد عل

 وقال أبو ُعبيد في قوله :

 يريْع و على املرء ما أْيمتر و   
 معناه : الرجل يعمل الشيء بغير روية وال تثبّت وال نظر في العاقبة فيَْندم عليه.

 أي جئت شيئاً عظيماً من الُمْنَكر. [72الكهف : ] (َلَقْد ِجْئَت َشْيئاً ِإْمراً ) وقال أبو إسحاق في قول هللا تعالى :

 ، ألن تَغريق َمن في السَّفينة أَنكر ِمن قَتْل نَْفٍس واحدة. إِْمراً  أقّل من قوله (ُنْكراً ) قال : و

ر وقال األصمعي : ِسنانُ   ، أي محدَّد ؛ وقال ابن ُمقبل : مؤمَّ

اران و  ِذمريريريريريريريريَ ن حيريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريلريريريريريريريريا مريريريريريريريريَ  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  كريريريريريريريريان فريريريريريريريريِ

  
ِذي وَ   رَاحيريريريريريريريريريريَْ َؤمريريريريريريريريريريَّ  

ِاّ املريريريريريريريريريري يَّ الريريريريريريريريريريزَّاعريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريِ  الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريَ

  
 وقال خالد : هو المَسلّط.

ر قال : وسمعت العرب تقول : ره يَْجري في  أّمِ اعبّي : الرمح الذي إذا ُهز تَدافع كله كأَنَّ مؤخَّ قَناتك ، أي اجعل فيها سناناً. والزَّ

 ُمقَدَّمه.

 يَزَعب بِحمله ، إذا كان يَتََدافع. َمرّ  ومنه قيل :

 قاله األَصمعّي.
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 : الَمْور عمرو ، عن أبيه :: مير ـ  مور
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 ال ََّوران.
 ، إذا نَتَْفتَه. َمْوراً  الصُّوف ُمْرت ، َمْصدر : الَمْورو

 : والُمَراطة. الُمَوارة وهي :

 : الطَِّريق ؛ ومنه قولُه : الَمْورُ و

   وظيفا  وظيفا  فوق َمْور  م َعبَِّ  
 : التُّراب. الَمْورو

 ، إذا كانت نَشيطةً في َسيرها فَتاْلَء في َعُضدها. مائرو،  مائرة ، جمع : ناقة الُمورو

 ، وهو ما َوقع من نَُساله. ُموارتُه وقال األصمعي : َوقَع عن الحمار

 ، إذا َجعل يَذهب ويَجيء ويَتردَّد. مار يَمور َمْوراً و

 [.10،  9الطور : ] ((10( َوَتِسُْي اجْلِباُل َسْْيًا )9وُر السَّماُء َمْورًا )يَ ْوَم َتَُ )قال : ومنه قول هللا تعالى : 

 قال مجاهد : تَدور َدْوراً.

 قال غيره : أي تَجيء وتَْذهب.و

 ، إذا َجرى على وجه األرض. يَُمور الدمُ  مار ويقال :

 ، ألنه يُْذَهب فيه ويُجاء. َمْوراً  وُسمي الطَّريق :

 أي دار وترّدد. ، في رأْسه فَعَطس مارَ  ُُ الروحُ السالمعليهفي حديث ِعْكرمة : لّما نفخ في آدم و

حدثنا الُحسين ، قال : حدثنا عيسى بن حماد المهدي ، قال : أخبرنا اللَّيث بن سعد ، عن محمد بن عجالن ، عن أبي الّزناد ، 

مثل الُمْنفق والبخيل كمثل َرُجلَين عليهما ُجبّتان »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىأبي هريرة ، عن رسول هللا عن ابن ُهْرمز ، عن 

عليه وَسبغت حتَّى تبلغ قَدميه وتَْعفو أثَره ، وأما البخيل فإذا أراد أن  مارت من لدن تَراقيهما إلى أَيديهما ، فأما الُمْنفق فإذا أَنفق

 .«َحْلقة موضعها ولزَمتْه ، فهو يُريد أَن يوّسعها وال تَتّسعيُْنفق أخذت ُكلُّ 

 ، أي سالت وترّددت عليه ، وَذهبت وجاَءت. يعني نَفَقته. مارت قلت :

 ابن هرمز هو : عبد الرحمن بن ُهرمز األَْعرج.

 ، الَمْوُج. الَمور قال اللّيث :

 َعُضداه ، إذا ترّدد في َعْرض َجْنبه. يَمور والبَعير

 ، إذا مالت يميناً وِشماالً. تمور طَّعنةُ وال

ماء  على وجه األَرض ، إذا انَصبَّت فتردَّدت. تَمور والّدِ

يح. الَمورو  : التراب تُثيره الّرِ

 .«الدَّم بما ِشئْت أَِمرِ »قال له :  وسلمعليههللاصلىفي حديث عدّي بن حاتم أّن النبي و

 يِّله وأَْجره.فمعناه : سَ  أَِمْره قال َشمر : من رواه ،

 ، إذا َجرى وسال. يَُمور َمْوراً  الدمُ  مار يقال :
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 أنا ، وأنشد : أََمْرتهو

لريريريريريريريْ ا بريريريَ يريريَس سريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ نريرييريريريريريريريك مريرين لريريَمريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريوف تريريريريريريري 

  
رَاِش   ْذل مريريريريريريريريريريرياَء الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريِ  أب  أَمريريريريريريريريريريريار   لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ

  
 السُّْرعة ؛ وأَنشد : : الَمْور قال : وقال ابن األعرابي :

 َمْةي هّن  ََِّبي  َمْور وَ   
 أي سيّله واستَْخرجه. ، «الدّم بما شئت أْمرِ »روى أبو عبيد : و

 من مريت الناقة ، إذا َمسحت َضْرعها ِلتَِدّر.

 وروى ثعلب ، عن ابن األعرابي : َمرى الدَم ، وأمراه ، إذا اْستَخرجه.

 شد :، وهو أن تفعل مثل ما يَفعل ؛ وأَنْ  ُممايرة وقال األصمعي : سايَْرته ُمسايرة ، وماريته

ايرها يف َجْريه  اير ه  و       مت 
 : من َدواّب البّر ، يَْجري على َمن قَتله في الَحرم أو اإلْحرام الُحْكُم. اليَاُمور : (1)وقال اللَّْيث 

 في باب األَوعال الجبليّة واألَياييل واألَْرَوى.« اليَاُمور»وَذكر َعمرو بن بَحر 

 .وهو اسٌم لجنس منها ، بوزن اليَْعمور

 : الَجْدي. اليَعمورو

 .اليَعَاِمير وجمعه :

 : َجْلب الطَّعام للبَْيع. الِميرةوقال الليث : 

 ألْنفُسهم. يَْمتارون وهم

 .َمْيراً  غيرهم يَميُرونو

 ، أي َطعام. بِميرة ، إذا أتاه ماَره يَميره َمْيراً  وقال األصمعّي : يُقال :

 .َمْيروومنه يُقال : ما ِعْنده َخْير 

ْفقة التي تَنهض من البادية إلى القُرى  .َميّارة : ِلتَمتار ويقال للرُّ

 : العداوةُ. الِمئْرة وقال الليث :

 .الِمئَر وَجمعها :

 ، أي عاَدْيت بينهم. ُمماءرةً  بين القوم ماَءْرتُ و

 قاله أبو زيد.

 : الذَّْحل. الِمئْرة أبو ُعبيد ، عن الكسائي :

 .ِمئَر وجمعها :

 ، على فاَعْلته. ماءْرتُه ُمماءرةً  قال : وقال أبو َزيد :

 فالٌن على فالن ، أي اْحتَقد عليه. امتأر وقال الليث :

 : الُمعارضة ؛ وأَنشد : الُمماءرة وقال غيره :
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ائرها يف َمةيه  َائره  و       مت 
 أي : يُباريها.

 الخّراز ، عن ابن األعرابي ، أنه أَْنشده :وروى 

__________________ 
 (. بياري)،  ( ر)( ذكره ابن مليتور يف 1)
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م   لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري  ّز مسريريريريريريريريريريىت هريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريرياَءْرو  يف الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ

  
راِئرَا   كمريريريريريريريا َأْهلريريريريريريريك الغريريريريريريريار  اللِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء الضريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 : تَشابَْهتم. تماءرتم قال :

 وقال غيره : تباريتم.

 أَْمٌر َمئِر ، بوزن َمِعر ، وهو الشَّديد.أبو زيد : جاءهم 

 القَْطع. : األَْرم ثعلب ، عن ابن األعرابي :: أرم 

 ، أي أََكلَتْهم. تَأْرمهم السَّنةُ  أََرَمتْهم وقال أبو الهيثم :

 األرُض النَّْبَت ، إذا أْهلكته. أَرَمتو

 السَّنة : استَأَصلَتهم. أََرَمتْهمو

 الُخوان ، إذا أََكله.ما على  أََرمو

م وإنّه لَيَْحُرق عليه  ، وهي األْضراس. األُرَّ

 األْضراس : أُصول َمنابتها. أَُروم وقال الليث :

 .أِرَمة ابن بُُزْرَج : يُقال تِلك أرضٌ 

أس. اآلرام وقال الليث :  : ُملتقى قبائل الرَّ

أس الضَّخم : ً  ولذلك ُسّمي الرَّ ما  .ُمَؤرَّ

مة وبَيضة  : واسعة األْعلى. ُمَؤرَّ

 ُكّل َشجرة : أْصلها. أُرومةو

 .األَُروم والجماعة :

 ، بضم الهمزة. أُرومة قال : وال يُقال :

موقال :   : الحجارة : وأَْنشد : األُرَّ

   يريل وك ِمن مَسْرد  علَي األ رََّما 
م ويقال : بل  : األَْضراس ؛ وقال الراجز : األُرَّ

اء  ه  أمحريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ اأ نريريريريريريريريريْ ى أمنريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  ون األ رَّمريريريريريريريريريَ رقريريريريريريريريري  ا   حيريريريريريريريريريَ وا ِغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريَ  أضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : الَحَصى. األُّرم وقال شمر :

 : األَعالم. اآلرام قال أبو عمرو الّشيباني

 ؛ وقال َعبِيد بن األَْبرص يصف ُعقاباً : إَرم واحدها :

ذ و    ْه عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى  َرُ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وب    خريريريريريريريريريريريريريريريريٌة َرقريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريَأَنريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ن كان بالّرّي رقى منارةً ليؤذّن فيها : وقال أبو الهي  ؟اإلَرم تَْرقى ُكلَّ يوم هذاأثم : قال أعرابي لمؤّذِ

اء ألنّها اسُم بَْلدة. [7الفجر : ] ((7ِإَرَم ذاِت اْلِعماِد )):  عزوجلقال الفراء : في قول هللا   : لم يُْجِرها القُرَّ
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 كان اسماً لرجل فإنما تُرك إجراؤه ألنَّه أْعجمي. : سام بن نوح ، فإن إَرم وذكر الكلبّي بإسناده أنّ 

 .«عاد»تابعة ل  إرمو

ةً ): أي رجال عاد الذين قالوا :  (ِإَرَم ذاتِ )وقال أبو الهيثم : في قوله   [.15فصلت : ] (َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُ وَّ

 أبو عبيد ، عن األصمعّي : ما بالدار َعِريب.
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 .أَِريمو أَِرمٌ  وقال أبو زيد : ما بها

 ، على فَِعل. أَِرمٌ  وقال األصمعي : ما بها

 ، مثال َعِرم. أَِرم ؛ يريد : ما بها َعلَم ؛ وما بها أَرِميّ  ، مثل ، عارم ، وما بها آِرم أبو ُعبيد ، عن الفَّراء : يُقال : ما بها

 ، مثله. أيرميّ  وقال أبو الهيثم : ما بها

 يّاً يُنشد جاريةً :قال أبو منصور : وسمعُت أعراب

مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَْع يريريريريريريريريريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا..    . يف الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريروا  أَيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .إَرِميّ  ، وال أْيَرِميّ  وسمعتهم يقولون : ما بها

 .أَْيرميّ  ويقولون للعلم فوق القارة :

 .أُُروم : العَلم ، وجمعه : اإلَرمو

ً  الباني أَرمه ، وقد َمأُروم وبناء  .أَْرما

جاً ؛ وأنشد : َمأُْروم وَجَملٌ   الَخْلق ، إذا كان ُمداخالً ُمدمَّ

والريريريريريريري ا ل  هلريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريع يف ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
َ ا  ْأر ومريريريريريريريريريريريريرية     ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريا  مسريريريريريريريريريريريريريَ ائريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  

   َضرْبَ بَراِطيَل    َجاَلم ا 

 ، إذا فُتل فَتاْلً َمْجُدوالً. َمأُْروم وِعنانٌ 

 الرأس : ُحروفه. أُروم وقال النضر :

 رأس الجمل.وقيل : هي ُشؤون 

 .األْرم الُمتقارب وقال أبو يوسف : الَحَصد من األَْوتَار :

مام  ، على يُفاعل ، أي يُداخل فَتْله. يُؤاَرم والّزِ

 وغيضة َحِصيدة : ُمْلتفة النَّبت.

ين هو ؟هو األُُروم أبو ُعبيد ، عن الكسائي : ما أَدري أي  ؟وما أَدري أّي الّطِ

 ؟هو معناه : ما أَْدري أّي الناس

 ، معروف. الَورم قال اللّيث :: ورم 

ً  وقد  .واِرم ، فهو َوِرَم يَِرُم َوَرما

 ، وتِعَاُر : َجباَلن في بالد قيس ، ُمتقابالن. (1) يََرْمَرمُ و

جال ومحاورتهم ، ومنه قول ُرْؤبة : (2) الَمْريمو  ، من النِّساء ، التي تُحب ُمحادثة الّرِ

   قله لزير مل َتِصْله َمْرَ  ْه  
مة   : واٍد َمعروف بعالية نَجد. (3)وبطن الرُّ
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 أَْنفُه على أن يكون األمُر له دونه. َوِرم في حديث أبي بكر : ولّيت أُموَركم َخيركم في نفسي فكلّكمو

 : امتأل من ذلك غضباً. وخص األنف بالذكر من سائر األعضاء ألنهيقول 

__________________ 
 (. بياري)،  (رمسم)( أورده ابن مليتور يف 1)
 (. بياري)، « ال اموس»كما يف   (رمي)( مكانه 2)
 (. بياري)،  (ُر)( مكانه 3)
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 موضع األنفة والِكرب ، كما ي ال : مشخ أبنفه ن وقال :
 ي هاج  ذا ما أَنريف ه َورَِما ال و   

 أي ال يَُكلَّم عند الغَضب.

 وقال عامر بن َسدوس الخناعّي :

جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريةو  اَلل  أ و  هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ ّي مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رُ    غريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ ْ   و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ن ذادهريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريريريَ  بةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
نْتِ واُّعريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا اأَلْوَرُ    لريريريريريريريريريريريريريريريريريري ى مريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 كثرتُها ؛ يََزع بعُضهم بعضاً. : الكثير من الناس : ووازعها : األَورم
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 ابب اللفيف من حرف الراء
 [.رأي ، رأرأ ، راء ، أرر ، أير ، يرر ، رير ، ورر]ورى ، أور ، روى ، 

 .«ِشْعراً َخْيٌر له من أن يَمتلىء  يَِريَه ألَن يَْمتلىء َجْوُف أَحدكم قَْيحاً حتى»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي : ورى 

ْمي. يَِريه قال أبو ُعبيد : قال األصمعي : قوله حتى  هو من الَوْري على مثال الرَّ

 ، غير َمْهموز ، وهو أَن يَْدَوى َجْوفُه ؛ وأَْنشد : َمْوِريٌ  يقال منه : َرُجلٌ 

   قاله له َوْر    ذا تريَلْحَلحا 
 .بالَوْرى تَدعو عليه

 الِجراحات :وأنشد األصمعي للعّجاج يصف 

   عن قري ل    ض ْجم  تري َوّرِي َمن َسرَبْ 
 من ِشّدتها. الَوْريُ  يقول : إْن َسبَرها إنساٌن أصابه منها

 ِمثْله ، إال أنه قال : هو أن يأُكل القَْيُح َجْوفَه. الَوْري قال : وقال أبو ُعبيدة في

 قال : وقال َعبد بني الَحْسحاس يَذكر النِّساء :

ّن َريبِّ  ِ  وراهريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ْ  َوَريريريريريريريريريريريريْ   مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريَ

  
او َ و   كريريريريريريريريريَ َ

ى عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى أكريريريريريريريريريبريريريريريريريريريادهريريريريريريريريريّن املريريريريريريريريري  َأمحريريريريريريريريريَْ

  
ي»وقال ابن َجبلة : وسمعُت ابن األعرابي يقول في قوله  ي قال : َمعنى« من َسبر تُوّرِ : تَْدفَع ؛ يقول : ال يرى فيه عالجاً  تَُوّرِ

 ِمن هولها فيمنعه ذلك من دوائها ؛ ومنه قوُل الفرزدق :

هَ  لريريريريريريريْ ة   فلو ك  لريريريريريريريْ  الع وِد أو ذا مَسِفييتريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريري 

  
م    لريريريريريريريِ يتريريريريريريريْ ل  مريريريريريريري  يريريريريريريريْ ْوالَك والريريريريريريريلريريريريريريريَّ َه عريريريريريريرين مريريريريريريريَ َورَّيريريريريريريريْ  لريريريريريريريَ

  
 يقول : نََصرته وَدفعت عنه.

 : الَخْلق ، تكتب بالياء. الَوَرى قال الفَّراء :

ُجل والبعير في أجواِفهما ، مقصور ، يُكتب بالياء. الَوَرىوقال :   : داٌء يُصيب الرَّ

ى َخْيبَرى ، وَشرٌّ ما الَوَرى يُقال : به  ، فإِنّه َخْيَسرى. يَرى ، وُحمَّ

 .الَوَرى بإسكان الراء ، فُصِرف إلى الَوْري من الداء ، بفتح الراء ، إنما هو الَوَرى وقال األصمعّي ، وأبو عمرو : ال يُعرف

 ، بفتح الراء ، االسم. الَوَرىو، المصدر ،  الَوْري وقال أبو العبّاس :

ى كان إذا أراد َسفَراً  وسلمعليههللاصلىالحديث إّن النبّي في و  بغَْيره. َورَّ

 السَّتْر. : التَّْورية قال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو :



5451 

 

يت يُقال منه : يه تَْوِرية اْلَخبر َورَّ  ، إذا َستَْرتَه وأَظهرَت غيره. أَُوّرِ

يته اإلنسان ، ألنه إذا قال : وراء قال أبو ُعبيد : وال أراه مأخوذاً إال من :  حيث ال يَظهر. َوراءه ، فكأنه إنّما جعله ورَّ

:  الوراء قال : [71هود : ] (َوِمْن َوراِء ِإْسحاَق يَ ْعُقوبَ )حّدثنا ابن ُعلية ، عن داوود ، عن الشَّعبي في قوله تعالى : وقال : 

 َولََد الَولد.

 ْلف ، وقُّدام.خَ  ، يكون بمعنى : وراء وقال أبو حاتم :

 وقاله أبو ُعبيد.

 [.79الكهف : ] (وَكاَن َوراَءُهْم َمِلك  َيَُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصباً )قال هللا تعالى : 

 قال ابن عبّاس : كان أمامهم َمِلك ؛ قال لَبِيد :

يت  يريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ را ريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريريرييريريريريريريريريريس ورائريريريريريريريريريي  ْن تريريريريريريريريريَ

  
َ  عريريلريرييريريهريريريريريريريا األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابريريِع     لريري ز وُ  الريريَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريري  ريريْ

  
 أي : من بعد ذلك. [17إبراهيم : ] (َوِمْن َورائِِه َعذاب  َغِليظ  )وقال الّزجاج في قول هللا تعالى : 

 وقال في قول النابغة :

 ليس وراء هللا للمرء َمْذه  و   
 أي ليس بعد هللا للمرء َمْذهب ، يعني في تأكيده التَّنَصُّل مما قُِرف به فيذهب إليه.

كيت ، قال :وأخبرني   : الَخلف. الَوراء الُمنذرّي ، عن الَحّراني ، عن ابن الّسِ

 ، وأمام ، وقُدام ، يُؤنَّثن ويَُذكَّرن. وراءوقال : 

 ويُصغّر أمام فيُقال : أُميِّم ذلك ، وأُميِّمة ذلك.

 الحائط. ُوريِّئَةوالحائط ،  ُوَريِّىء وهو

 ، ويكون : األمام. الَخْلف ، ممدود : الوراء وقال أبو الهيثم :

، إنما يجوز ذلك في  وراءك ؛ وهو بين يديك ، وال لَرُجل هو بين يَديك : هو وراءك وقال الفراء : ال يجوز أن يُقال للرجل :

 المواقيت واأليّام والليالي والدَّهر.

،  ورائك ، فكأنه إذا لَِحقك صار من ، فجاز ألنه شيء يأتي وراءه بَْرد شديد ، وبين يَديك برد شديد ، ألنك أنتَ  وراءك تقول :

 أي : [79الكهف : ] (وَكاَن َوراَءُهْم َمِلك  )وكأنك إذا بلغته كان بين يديك ، فلذلك جاز الوجهان ، من ذلك قول هللا تعالى :

 أي : إنها بين يَديه. [16إبراهيم : ] (ِمْن َورائِِه َجَهنَّمُ )أمامهم. وهو كقوله تعالى : 

 أي : بما سواه. [91 البقرة :] (ِبا َوراَءُه َوُهَو احْلَقُ )أبو العباس ، عن ابن األعرابي في قول هللا تعالى : 

 : ابن االبن. الوراءو: القُدَّام ،  الَوَراءو: الَخْلف ،  الوراءوقال : 

 أي : ِسوى ذلك. [7ؤمنون : الم] (َفَمِن ابْ َتغى َوراَء ذِلكَ )قال : وقوله تعالى : 
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 ؟هو الَوَرى ، مقصور : الَخْلق ؛ يقال : ما أدري أيّ  الَوَرىو

ية وقال الليث :  .َوَرى ، محذوفة من الّرِ

 ، يأخذ منه السُّعال فيقتل صاِحبَه. الّرئة : داء يأخذ في الواريةُ و

جل ، فهو ُوِري يُقال :  .َمْوُروٌّ  الرَّ

 .َمْوِريٌ  وبعضهم يقول :

 .رئته الَكْلب ، إذا َطعَنه في يَِري قال : والثَّْور

ئةوقال :   .ِرئين ؛ ويُْجمع : رئات ، يُهمز وال يُهمز ، وهي موضع الّريح والنَّفَس ، وجمعها : الّرِ

 .رؤيّة وتصغيرها :

 ؛ وقال الُكميت : ُرَويّة ويقال :

   ي لاُِّْعن الَعجاِهَلة الرِّئيلا 
ئة من َوَرْيته ْرَج : يقال :وقال ابن بُزُ  وَشواتَه  رئته ، وَوتَْنته ، فهو َمْوتُون ، وَشَوْيته ، فهو َمْشِوّي ، إذا أصبت َمْوِريّ  فهو الّرِ

 ووتِينَه.

كيت : يُقال من ئة وقال ابن الّسِ  .رئته ، إذا أصبته في َمْرئيّ  ، فهو رأيته : الّرِ

ْنُد النار ، قيل :ثعلب ، عن ابن األعرابّي ، قال : إذا  ْند َوِري أَخرج الزَّ  .أوريته إيراء ، وأنا يَِري الزَّ

ية وقال أبو الهيثم : ً و، مثل : وعت تَِعي َوْعياً وِعيَةً ،  تَِري وْرياً وِريَةً  النار َورت ، من قولك : الّرِ  .ِريةً و ورْيته أَِريه َوْريا

 .َوِريت تَِريو،  يفََورت تَرِ  ، أُوريها إيراء النار أَوريتوقال : 

 ؛ وقال الطرّماح يصف أرضاً جدبة ال نَبات فيها : َوِريت تَْوَرى ويقال :

تريريريريريريغريريريريريريي رِيريريريريريريرية  هبريريريريريريريا بريريريريريريْ هريريريريريرير الريريريريريريأَلى لريريريريريريو تريريريريريريريَ  كريريريريريرييتريريريريريريَ

  
ِن   واجريريِ ه يف بريري  ريريون الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْه و ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَّ يريريريريريريريَّ عريريَ  لريريَ

  
 أي هذه الصحراء كَظهر بقرة وحشيّة ليس فيها أَكمة وال َوْهدة.

ية وقال ابن بُْزرج :  : ما تُثقب به النار. الّرِ

 قلت : جعلها ثقوباً من َخثًى ، أو َرْوث ، أو َضَرَمة ، أو َحشيشة يابسة.

يتها تَنميةً ، وذّكيتها تَْذكية ، إذا َرفَْعتها. تَأْرية النار أَّريت أبو ُعبيدة ، عن أبي زيد :  ، ونَمَّ

 ْكيَة.واسم الشيء الذي تُلقيه عليها من بَعر أو َحَطب : الذُّ 

ثت النار ،  فَقلب الواو همزة ، كما قالوا : وريتها النار من أّريت قلت : أحَسب أبا َزيد جعل : أكدت اليمين ، ووّكدتها ، وأَرَّ

ثتها.  وَورَّ

كيت ، قال : يقال : إنّه ناد ،  لواِري أخبرني الُمنذري ، عن الحّراني ، عن أبن الّسِ ند ،  َواِريوالّزِ ند ، إذا رام  وريُ والزَّ الزَّ

 أمراً أَْنجح فيه وأَدرك ما طلب.

ند َوِري قال : ويُقال :  َوِريو،  يَِري الزَّ
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 .يريْوَرى الزَّنة  
ند ، أَوريت قال : وسمعت أبا الهيثم يقول : ً  الزَّ  .ِريةً و فََوَرْت تَِري َوْريا

ً  وقد يُقال :  .ِريةً و َوِريت تَْوَرى َوْريا

 ؛ وأنشد : وارٍ  وَزْندٌ 

َلنْي من َُّْن   هلا وارِي      أ ُِّ اهل لرييريْ
 وأما قول لَبِيد :

وَر هبريريريريريريريريريريا َس مل يريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريِ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْل   لُّ عريريريريريريريَ ريريريريريريريَ بريريريريريريرية  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِق  ذا الريريريريريريرييتريريريريريريريِّ عريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 بها. يُوأَر بها ، ولم يُورأ بها ، ولم يُورَ  ُروي : لم

 َوَرى ، إذا أْعلَمته. وأصله من أَْورأتُهو،  َوَريتُه بها ، يُقال : يُورأ بها ، فمعناه : لم يَشعر بها ، وكذلك : لم يُورَ  فمن رواه لم

منها  الّزند ، إذا ظهرت ناُرها ؛ كأن ناقته لم تُضىء للظَّْبي الكانِس ولم تَبِْن له فَيَشعر بها لُسرعتها ، حتى انتهت إلى كناسه فندَّ 

 أنشدني بعضهم :جافالً ؛ و

ه  تريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريْ  َدعريريريريريريريريريريرياين فريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريم أ ورَأ بريريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريريَأجريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريا  ت أقريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريلريريريريريريريريلريريريريريريريريا غريريريريريريريريَ ْ ي بريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريري َّ بريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  
 الشمس ، وهو شّدة حّرها ، فقلبه ، وهو من التَّْنِفير. أُوار بها ، فهي من : يُوأر ومن رواه : لم

 ، إذا نَفَّرته. أوأرته فاستوأر يقال :: أور 

ناد ، ووّريتها ؛ فتكون تَْفعلة  التَّوراة « :المصادر»وقال الفَّراء في كتابه في  من الِفعل : التَّْفِعلة ؛ كأنها أُخذت من : أوريت الّزِ

 في لُغة طيىء ، ألَنهم يقولون في التوصية : تَْوصاة ، وللجارية : جاراة ، وللناصية : ناصاة.

فَْوَعلة ، وفَوعلة كثيرة في الكالم ، مثل : الحوَصلة ، والدوخلة. وقال أبو إسحاق في التوراة : قال البصريون : توراة أصلها 

َوْوراة. ولكن الواو األولى قُلبت تاء ، كما قُلبت في تَْولج وإنما هو  وُكل ما قلت فيه فوعلت فمصدره : فوعلة. فاألَصل عندهم :

 َولجت ؛ ومثله كثير. فَْول من :

 طلبت إليه أن ينظر في أمري فيستخرج رأياً أْمضى عليه.وقال غيره : واستوريت فالناً رأياً ، أي 

 : الضَّيف ؛ وقال األَعشى : الَوِريّ و

لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو  ّ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َورِيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ارَه   فريريريريريريريريريَ ر عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ َ  اَّريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
ي وريّاً ، ألّن بَْيته يُواريه.  قال : وُسّمِ

 يقال : واريته ، ووّريته ، بمعنى واحد.

ُهماما ):  عزوجلقال هللا   أي ُستِر ، على فُوِعل. [20األعراف : ] (ُووِرَي َعن ْ

 وقرىء : وُروي عنهما ، بمعناه.

 : السَِّمين من ُكل شيء. الواريو

 وأَْنشد شمٌر لبعض الشُّعراء يَصف قِْدراً :
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ْر. الريريريريريريريريريريرُّواق مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريرية  و  اء يف عريريريريريريريريريري   َد ريريريريريريريريريريَْ

  
   ِ لريريريريريريريريْ م واريريريريريريريريرية الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ حريريريريريريريريْ تأب َوْذِر الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ

  
َمن. وارٍ  قَْلبٌ يُقال :   ، إذا تَغَشَّى بالشَّحم والّسِ

 ، وهي الشَّديدة األوار ، وهو الَحّر. َوئِرة الكسائي : أرض

 قال : وهي َمقلوبة.

 .َمْوُءوَرة ، وهي إَرةً  وأَْرت إَرةً  وقال الليث : يُقال : من اإلَرة ،

 اْلِجَرار والَجصَّاصة.قال : وهي ُمستوقد النار تحت الحّمام وتحت أتُون 

 .إَرةً و َوأرتها أئِرها َوأراً  إذا َحفَْرت ُحْفرةً إِليقاد النار ، يقال :

 .اإلُرونو،  اإلَرات والجميع :

 وقال في قول لَبِيد :

   َتسل   الكاِنَس مل ي ؤأَْر هبا 
 من ذلك.

 أي لم يَْلصق بَصدره الفَزع.بها بوزن لم يُْعَر من األَْري ،  يُْؤرَ  قال : ويُْرَوى بيت لَبيد لم

 وقد قيل : إّن في صدرك علّي ألَرياً ، أي لَْطخاً من ِحْقد.

 وقد أََرى علّي َصْدُره.

 قال : وأَْري الِقدر : ما التصق بجوانبها من الَحرق.

 العَسل : ما التصق بجوانب العَّسالة ؛ وأنشد قول الّطرماح في صفة َدْبر العَسل : أْريو

ْه بريريريريريريريريريريريه  ذا مريريريريريريريريريريريا أتََ  بريريريريريريريريريريريَ ّي نريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ  ّر    ريريريريريريريريريريريَْ

  
ري   نْي ممريريريريريريريريريريريريا أَتْتريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريع  و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرَيريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريري 

  
 أي تَقيء العَسل.

 .ائتراُؤه قال : والتزاق األري بالعسَّالة :

ً  الِقْدر أَرت أبو ُعبيد ، عن األصمعي :  ، إذا احترقت ولَِصق بها الشيء. تَأْري أَْريا

 وقال أبو زيد والِكسائي ِمثْلَه.

 .أِري بُُزْرج : يقال للبن إذا لَِصق َوَضُره باإِلناء : قدوقال ابن 

ْمي. األَْري وهو  ، مثل الرَّ

غن. أِري وقال : ْدُر أَْرياً ، وهو ما يَثْبت في الصَّدر من الّضِ  الصَّ

ً  الِقدر أَِريتو  أيضاً. أََرت تأِري ، وهو ما يَْلَصق بها من الطَّعام ، وقد تأِْري أَْريا

 النحل تَأري أَْرياً. أَرت وهو العَسل : ْرياأل وقالوا في

 بَيِّنة اإِلْروة. إَِرة ، وهو الُحفرة التي تُوقد فيها النار : اإلَرة وقالوا من

 وقد أََرْوتُها آُروها.

 .أَّريت تأِْريةً  الدابّة : آريّ  ومن
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َكاسة.: ما ُحفر له وأُدخل في األرض ، وهي األُْربة ، بالباء ،  اآلريّ و  والرَّ

 أخبرني الُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن
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ا ، وأَْري ها.  األعرايب : قال : ق رارأب الِ ْ ِر ، وك َ ادهت 
يحُ  أََرتْه الّسماء : ما أَْريوقال :  ً  الّرِ  ، أي تَُصبَّه شيئاً َشيئاً. تأْرية أَْريا

 النَّحل : العََسُل تأِري به من أفواهها. أَْريو

 قال ُزهير : وقال اللّيث :

رّش أَْري الْ  هريريريريريريريريريريا َويريريريريريريريريريري  روقريريريريريريريريريريَ َن بريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريْ  َيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اء    مريريريريريريريريَ بريريريريريريريريهريريريريريريريريا الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ ى مسريريريريريريريريواجريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَ وب عريريريريريريريريَ لريريريريريريريري   جريريريريريريريريَ

  
 أي ما َوقع من النّدى على الشَّجر والعُْشب فلم يزل يَْلزق بعُضه ببعض ويكثُر.

ته الَجنوب من الغَمام إذا َمطرت. أَْريوَ قلت :   الَجنوب : ما اْستََدرَّ

آرّي ؛ قال : هذا مما يَضعه الناس في غير َمْوضعه ، وإنّما اآلري َمْحبس « : المْعلف»ل  قولهم :وقال ابن الّسكيت : في 

 الدابَّة.

 .اآلواِخيّ و،  األواريّ  وهي

 .آخية واحدتها :

 إنما هو من الفعل : فاُعول. آِريّ و

 بالمكان إذا تََحبّس. تأّرى

 شيٌء من االحتراق ؛ وأْنشد :الِقْدُر ، إذا لَِصق بأَسفلها  أََرت ومنه :

يريريريريريريريريريريريريريريق و ن  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ
 ال يريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريأرَّون يف امل

  
وا  َزلريريريريريريريريريري  وا نريريريريريريريريريريريَ زِلريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ  انَدى مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرياد  كريريريريريريريريريريي يريريريريريريريريريريريَ

  
اج :  وقال العجَّ

 اْعَتاد أْرَ ضا  هلا  رِي   و   
مكانس البَقر ال : جمع َربَض ، وهو الَمأْوى ، وقوله لها آرّي أي لها آِخية ِمن  األَرباضو: أتاها ورَجع إليها ،  اعتادها قال :

 تزول ولها أَصل ثابت.

يت أيضاً : ّكِ  وأنشد ابن الّسِ

ا تريريريريريريريريريريريَ ض مسريريريريريريريريريريريىت  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريْ
َ

ه  ملريريريريريريريريريريري  داويريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري 

  
ْرَودِ   تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذب ا رِّي  ملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  َيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
كاسة الَمْدفونة تحت األرض الُمثَبَّتة ، فيها تَُشّد الدابّة من ُعروقها  بآريّه أي : مع الِمْرود. يصف فرساً ؛ وأراد البارزة ، : الرَّ

 فال تَْقلَْعها لثَباتها في األرض.

 الَمْعلف. اآلري فأّما الليث فإنه َزعم أن

 والصواب ما قال ابن الّسكيت ، وهو قول األصمعي.

 : النار. اإلرةَ  ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

، وهو أن يُْغلى اللَّْحم والخّل إغالًء ، ثم يُْحمل في  (1): اْلَخْلعَء  اإلَرةو: اْستِعار النار وشّدتها ،  اإلرةَ و: اْلُحفرة للنار ،  اإلرةو

 األَْسفار.

 «؟اإلَرة معكم شيٌء منأَ »:  وسلمعليههللاصلىَخبر بِاَلل : قال لنا رسوُل هللا  : القَِديُد ، ومنه اإلرةو
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__________________ 
  بوع.( كذا يف امل1)
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 أي : الَ  ي .
ر ، والموهر ، والمقرند ، والَوشيق. ق ، والُمتَمَّ  وقال أبو عمرو : هو اإلرة ، والقَِديد والُمَشنَّق ، والُمَشرَّ

 : العداوة أيضاً ؛ وأَنشد : اإلرةو: الُحفرة ، وهي البُْؤرة ،  اإلرةو، النار. يقال : ائتنا بإَرة ، أي بنار.  اإلرة َشِمر :

 م عا  الةَّْحلاء ذي  َرأب    لِ 
 والُخبزة : هي الَمليل. : الموضع الذي تكون فيه اْلُخْبزة ، قال : وهي الَملّة ، قال : اإلرة وقال أبو عبيد :

 اإلبل ، إذا تتابعت على نِفَاٍر واِحد. استوأرت أبو ُعبيد ، عن األصمعي :

 .استَأْورت فإذا كان نفارها في السَّهل قيل :وقال أبو َزيد : ذاك إذا نفرت فَصعَّدت الجبل ، 

 قال : وهذا كالم بني عقيل.

 الفَاّر. : الُمستأور وقال أبو عمرو الشيباني :

 البعير ، إذا تهيّأ للُوثوب ، وهو بارك. استأورو

 ، وأُوقة ؛ قال الفَرزدق : أُورة وقال غيره : يقال للُحفرة التي يَجتمع فيها الماء :

   تريَربّع بني األ ورتني أَمت ها 
 : الفَِزع ؛ وأنشد : الُمْستأْور وقال الليث :

م   لريريريريريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريريريريريزوان  انَُ عريريريريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريريريريريّ

  
ْ ء وب   يريريريريريريريل مريريريريريريريَ واد الريريريريريلريريريريريَّ  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريأِوٌر يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الفَزع. الوائِر وقال ابن األعرابي :

 ر وَوهجها.: شّدة َحّر الشمس ، ولَفح النّا األُوارو

 ، أي ذو َسُموم وَحّر َشديد. أُوار ويوٌم ذو

ين الذي ياُلط به الِحياض ؛ قال :  الِوئار الُمَمدَّدة ، وهي مخاض الّطِ

ّل َوهريريريريريريريريريريريريريريْ    ّل بريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريريريذي َودَع  حيريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
م الريريريريريريريريريريريريريريريريريِو رَا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريِ يتريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َروا  املريريريريريريريريريريريريريريريريرياء يريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أَنشده :وأخبرني الُمنذري ، عن أبي العيال ، عن ابن األعرابي أنه 

يريريريريريريريريريريريريرية  ّن فريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا ّم    أ مريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريل   لريريريريريريريريريريِ ن الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريوار   مريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : األَْدواء. الواريات قالوا :

 وبه ريِّة ، بغير همز. قالها الباهلّي. .َمْوِريّ  : َشرق يقع في قَصبة الّرئَتَْين فَيَْقتُل البَِعيَر. وبَِعيرٌ  الَوَرى قال : ويُقال :

يعني الخيل في الَمَكّر ، أي تَقدح النار بحوافرها إذا  [2العاديات : ] ((2فَاْلُموِرَّيِت َقْدحاً ))وقال أبو َسعيد في قوله تعالى : 

 َركضت على الِحجارة.

هذا من احتراش الّضبَاب. فقال لها : لو  ُدوٌح ، وقالت :في حديث ُعَمر أنه جاءتْه امرأةٌ َجِليلةٌ فََحسرت عن ذراَعْيها فإذا كُ و

يته أَخذت الضَّبّ   ثم دعوت بِمْكتَفَةٍ  فَورَّ
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 فريَ َمْلَته كان َأْ َبع.

 أي َردغته في الدَّسم.

 ، أي َسمين. وارٍ  وقولهم : لَْحمٌ 

 ، أي َسمين. وارٍ  وَجُزور

 وقوله : فثملته ، أي أَْصلحته.

 .«بَْينَهما أَرِّ  اللهم»امرأتَه ، فقال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إن رجالً َشَكا إلى النبّي و

 قال أبو ُعبيد : أَي أَثْبت الُوّد بينهما ؛ وأَْنشد :

   ال يَتأّرى ِلما يف الِ ْ ر يريْرق به 
 أي ال يتلبّث وال يَتَحبَّس.

 .السالمعليهماأنه دعا بهذا الدعاء لعلّي وفاطمة ،  وسلمعليههللاصلىقال : وَروى بعُضهم هذا الحديَث عن النبّي 

يو ُجل الطَّعَام ِلبَْيته  التّأّرِ  .(1): َجْمع الرَّ

 : الّساقِي. الّرِويّ  أبو العبّاس ، عن ابن األَْعرابّي :: روى 

ِويّ و ِعيف ، والسَّوِ  الرَّ  ّي ، الصَّحيح البََدن والعَْقل.: الضَّ

 .راوٍ  ، فهو : يَْرِويه ِروايةً  فالٌن حديثاً وِشعراً ، َروى وقال غيره :

َواية ، الهاء للُمبالغة في صفة راِوية ، قيل : هو ِرَوايته فإذا َكثرت  .الّرِ

ى ويقال : واية عنه. َرَواه فالٌن فالناً ِشْعراً ، إذا َروَّ  له حتى َحِفظه للّرِ

ً  فالٌن من الماء ، َرِوي ويقال :  .يَْرَوى ِريّا

ً  ، واألُنثى : َريّان فهو :  ، ممدود َمْفتوح الّراء. َرَواءٌ  ، وماءٌ  ِرَواء ، والجميع : َريّا

 .ِريّ  ، َمقصور بالكسر ، إذا كان يَْصُدر َمن يَِرُده عن ِرًوى وماءٌ 

 تَْنزح وال يَنقطع ماؤها ؛ قال الراجز :وال يكون هذا إاّل ِصفة ألْعداد المياه التي ال 

ْه و مريريريريريريريريريريريريريريرياٌء َرَواٌء  يريريريريريريريريريريريريريريريْ ْولريريريريريريريريريريريريريريريَ ي  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه   يريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ ٌُ لريريريريريريريريريريِك مسريريريريريريريريريريىّت تريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريريذا مريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا

  
ي به ألن الُحّجاج التَّْروية ويوم ة ، سّمِ ْون : الثامن من ذي الِحجَّ  به من الماء ويَنهضون إلى ِمنًى وال ماء بها ، فيتزّودون يَتََروَّ

 الماء.من  ِريَّهم

اوية أبو ُعبيد :  ، هو البَعير الذي يُْستَقى عليه الماء. الرَّ

 .َراِوية والرُجل الُمْستِقي أيضاً :

 .أَْروى َريَّةً  على أَهله : َرَوْيت يقال :

يت :  ، لمكان البَعير الذي يَْحملها. راويةً  قال : والوعاء الذي يكون فيه الماء إنما هي الَمزادة ، ُسّمِ

يت : يُقال : وقال ابن ّكِ  ، إذا اْستَقيت لهم. أَْرويهم القوم َرَوْيت الّسِ

__________________ 
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و  (أورو ) (ورىو ) (أرى)وغته من كت  اللغة موُّعا  بني « اللسريريريريريريريريريريان»جاء يف  (ورى)( هذا الكالُ الذي سريريريريريريريريريريبق هلا  ه مادأب 1)
 (. بياري)،  (ورأو ) (وأر)
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 ؟الماءَ  تَْرتَوون أي من أين ؟َريَّتُكم ويُقال : من أين

واء وقال غيُره : اوية : الحبل الذي يُْرَوى به على الّرِ  إذا ُعِكمت الَمَزادتان. الرَّ

اوية ، َرَوْيت يقال : ً  على الرَّ واء ، إذا َشَدْدت عليهما َراوٍ  ، فأنا أَْروى َريّا  ؛ وأَْنَشَدني أعرابّي ، وهو يُعَاِكمني : الّرِ

زَاِي    رَ 
َ
  ّ  مَتِيمّيا  على امل

واء ويُجمع :  .أَْرِوية : الّرِ

 .َمَراَوى ، وجمعه : الِمْرَوى ويُقال له :

اءٌ  ورجلٌ  اِوية له ِصنَاعة. َروَّ  ، إذا كان االْستِقاء بالرَّ

اء يقال : جاء  القوم. َروَّ

 اْعتَدلَت وَغلُظت.مفاِصُل الّدابّة ، إذا  اْرتَوت وقال اللّيث : يُقال :

 النَّْخلةُ ، إذا ُغرست في قَْفر ثم ُسِقيت في أَْصلها. اْرتوتو

 الَحْبُل ، إذا َكثر قُواه وَغلَظ في ِشّدة فَتْل ؛ وقال ابُن أْحمر يذكُر قَطاةً وفَْرَخها : ارتوىو

ف  ْفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َي يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى أ لريريريريريريريْ ريريريريريريريِ ْرِوي لريريريريريريريَ ريريريريريريري   تريريريريريريريريَ

  
رْ   س  فريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريْلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريِ مريريريريريْ هريريريريريره الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، معناه : تَْستَقي. يتَْروِ 

اوية ، معناه : قد اْستَقى على َرَوى يقال : قد  .الرَّ

 الّظْهر ، إذا َسِمن َمتْناه. ريّان وفرسٌ 

ق القَوائم.  وفرُس ظمآن الشَّوى ، إذا كان ُمعَرَّ

 وإّن مفاِصله لِظماٌء ، إذا كان كذلك ؛ وأَْنشد :

   رَِواٌء َأَعاليه ِظماٌء َمفاِصل ه 
يَّا للمرأة : إنها لَطيّبة ويُقال  ، إذا كانت َعِطرة الِجْرم. الرَّ

 كّلِ شيء : طيُب رائحته ؛ ومنه قوله : ريّاو

   َنِسيم الّصبا جاء  بر َّ الَ َرنريف ل 
س يَصف جاريةً :  وقال المتَلَّمِ

فريريريريريريريريريا   ْ نريريريريريريريريريَ رَبَ مريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ َ ومريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريو أّن  ريريريريريريريريريَْ

  
ْه   بريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ َق َرّ هريريريريريريريريريا ألقريريريريريريريريريْ َلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريَ

  
واءـ  ِرواءً وعن ُعمر أنّه كان يأخذ مع ُكل فَريضة ِعقاالً  ُرويو فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم ـ  ، َمْمدود ، وهو َحْبل الّرِ

 .األْرويةوتصّدق بتلك العُقُل 

واء قال أبو ُعبيد :  : الَحبل الذي يُْقرن به البَعيران. الّرِ

واء :قلت   به على البَعير ، وأما الحبُل الذي يُْقرن به البَعيران ، فهو القََرن ، والِقَران. يُْروى : الَحبل الذي الّرِ

 : األُنثى من الُوُعول. األُْرِويّة أبو ُعبيد ، عن األحمر :

 ، إلى العَشر. أََراِويّ  وثالث
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 .األَْرَوى فإذا كثرت ، فهي

 ؛ أُْرِويّة ثى :وقال أبو زيد : يُقال لألُنْ 
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 .أ ْروية وللذَّكر :
 ويُقال لألُنثى : َعْنز ؛ وللذَّكر : َوِعل.

 وهي من الّشاء ال من البَقر.

 وأْشَكلَة ، وهما الحاجة. َرِويّة أبو ُعبيد : يُقال : لنا عند فالنٍ 

 ولنا قِبله صاّرة ، مثله.

 ، أي بقيّة ، مثل التَِّليَّة : وهي البَقيّة من الشيء. َرِويّة قال : وقال أبو زيد : بَقيت منه

َوايَا ثعلب ، عن ابن األعرابّي : يُقال لسادة القوم :  .الرَّ

يات عن الحّي بالبَِعيرراوية قلت : وهي جمع ل الّدِ اِوية . َشبّه السيّد الذي تَحمَّ  ؛ ومنه قول الراعي : الرَّ

ْومريريريريريريريريريريريا   ل يريريريريريريريريريريريريَ ِ بريريريريريريريريريريريه َرَوا  الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريريريريْ   ذا نريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريلريريريريريريريا  لريريريريريريريِ عريريريريريريريا  ملريريريريريريرين يريريريريريريريَ لريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
لريريريريريريريا امل يريريريريريريريْ فريريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
يات الُمْضلعة َحّمالوها كنّا « : الثِّقل روايا»أراد : ب  يات. والُمْضِلعات : التي تُثْقل َمن َحَملها. يقول : إذا نُِدب للّدِ حوامل ثِْقل الّدِ

 نحن الُمجيبين لَحْملها عّمن يَِلينا من ُدوننا.

وايا قوماً أغاروا عليهم : لقيناهم فقتلناوقال رجٌل من بني تَميم ، وذكر  وايا. أي قتلنا الّسادة وأبحنا البُيوت ،  الرَّ ، وأبْحنا الزَّ

وايا.  وهي الزَّ

كيت : يت ابن الّسِ  الثِّريد بالدََّسم. َرّوْيتورأسي بالدُّْهن ،  روَّ

أتو  في األمر ، َمْهموز. َروَّ

 في األُمور ، بغير َهمر. َرويّة وفالٌن ليس له

أت وقال األصمعي :  : فكَّرت ، بمعنًى واحد. ريَّأتوفي األَمر ،  َروَّ

 والنَّعام. األْرَوى في بَعض الحديث عن َعون أنه ذكر رجالً فقال : تكلَّم فََجمع بين

شاء الَوْحش ، والنَّعام يكون في الفَيافي يريد أنه َجمع بين َكلمتين ُمختلفتين ، ألن األْرَوى يكون بَِشعف الِجبال ، وهي 

 واْلَحِضيض.

 .والنَّعام األْروى يقال في الَمثل : ال تَجمع بين

أيُ  قال اللّيث :: رأى   القَْلب. َرأْي : الرَّ

 .اآلَراء والجمع :

 !َرأْيَهم وما أَضلَ  !آَراءهم ويقال : ما أَضلّ 

 .ُرْؤيةً  بعينيّ  رأيتُه ويقال :

 لعَْين ، أي َحيث يَقَع البََصُر عليه.ا رأيتُه َرأيو

 ؛ وأَنشد : ارتأَيت القَلب :« َرأْي»ويُقال من 

ورِ  ي يف األ مريريريريريريريريريريريريري  ْرتريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريِ
 

هريريريريريريريريريريريريريا املريريريريريريريريريريريريري  أال أيريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا  يريريريريريريرياَنريريريريريريري  بريريريريريريْ ك تريريريريريريِ لريريريريريريريْ ى عريريريريريريَ مريريريريريريَ لريريريريريريو الريريريريريريعريريريريريريَ جريريريريريريْ يريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُتْم ِللرُّْءَّي تَ ْعَُبُونَ ):  عزوجلوقال الفَّراء في قوله   : إذا تَركت [43يوسف : ] (ِإْن ُكن ْ
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ال »، طََلبا  للخّفة ، فإذا كان من  ريريريريريريريريريريريريريريريأَنم  ويل  الواو    الياء قالوا :  الرُّو َ  قالوا : الرُّْ   العرب  اهلمزأب من
 يف الَكالُ ، وأما يف ال  ر ن فال ََي وُّ ن وأنة  أبو اجلرّا  :« ر ّ ك تريْ ص  

ه  امريريريريريريري  ْرٌ. مريريريريريرين األعريريريريريريراِ.   ْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي محريريريريريريريَ عريريريريريريِ  لريريريريريريَ

  
ف  و   تريريريِ هريريريْ ه الريريريغريريريني يريريريريَ لريريريريريريريانريريريريريريريِ ي عريريريلريريريى أفريريريْ حريريريِ  ي ضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

ة   لريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريري ِّيريريريريريريريريريك ر يريريريريريريريريريَّ  أمسريريريريريريريريريّ     قريريريريريريريريريَ

  
ِرف  و   ِق َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريْ   ب   ذا مريريريريريريريا مريريريريريريريال لريريريريريريريلريريريريريريريغريريريريريريريَ

  
 فلما ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها ياء تَحّولت ياًء مشدَّدة ، كما قالوا : لََويته لَيّاً ، وَكَوْيته َكيّاً ، واألصل :« ُرْؤية»أراد 

 اً ، وَكْوياً.لَْوي

ً  قال : وإن أشرت فيها إلى الضمة فقلت : ، فرفَعت الراء ، فجائز ، وتكون هذه الضَّمة مثل قوله : ُصيِل ، وُسيِق ،  ُريّا

 باإلشارة.

يَّا كنتم (1)إن » وزعم الكسائي : أنه سمع أعرابيّاً يقرأ :  .«تَْعبُرون للرُّ

ً  وقال اللّيث :  َحسنة. رأيت ُريّا

ؤيا وال تْجمعقال :   .الرُّ

ؤيا وقال غيره : تجمع  ، كما يُقال : ُعْلياً ، وُعلًى. ُرًؤى : الرُّ

ً  قُِرئت [.74مريم : ] (ُهْم َأْحَسُن َأاثاثً َورِْءَّيً ):  عزوجلقوله  ً  بوزن ِرْعياً وقُرئت ِرْءيا  .ِريّا

 : الَمْنظر. الّرئْيُ  وقال الفّراء :

يّ  وقال األخفش :  .رأيت يه مّماما ظهر عل الّرِ

ً  وقال الفَراء : أهل المدينة يَْقرءونها  ، ألنه مع آيات لَْسَن َمْهموزات األواخر. رأيت بغير َهمز ، وهو وجه جيّد ، من ِريّا

ّي إلى  إذا لم يَْهمز. َرِويت وذكر بعضهم أنه ذهب بالّرِ

 ونحو ذلك قال الّزّجاج.

ً  قال : ومن قرأ  أحدهما : أّن َمْنظره ُمْرتٍَو من النِّعمة ، كأن النَّعيم بَيٌِّن فيهم. بغير َهْمز فله تَْفسيران : ِريّا

 .رأيت ويكون على تَرك الَهمزة من

ئِيّ  وقال الليث :  كهانةً وِطبّاً. يُريه : ِجنِّي يَْعرض للّرجل الرَّ

 .َرئِيّ  يُقال : مع فاُلن

َواءوقال :   في البَهاء والجمال. : ُحسن الَمْنظر الرُّ

 ، كقولك : الَمْنظرة ، والَمْنظر. الَمْرأَىو،  الَمْرآة ، إذا كانت حسنة ُرواء يقال : امرأة لها

 : التي يُْنظر فيها. الِمرآةو

 .الَمَرائي وجمعها :

__________________ 
 .«و ن»( يف امل بوع : 1)
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 .الَمَرايَا ومن َحّول الهمزة قال :

 َزيداً. كأنك قلت : اْدع زيداً. ارْ  قلت : رأيت زيد : إذا أمرت منقال أبو 

 زيداً. رَ  فإذا أردت التخفيف قلت :

 فَتُْسقط ألف الَوصل فتحّرك ما بعدها.

الرجل. فحركت األلف بغير إشباع همز ، ولم  رايت الرجل. فإذا أردت التخفيف قلت : رأيت قال : ومن تَحقيق الهمز قولك :

 ذاك ، على التَّخفيف. يََرى ة ألّن ما قبلها ُمتحرك ، فتقول : الّرُجلتسقط الهمز

 ، على التخفيف. أرىو،  نرىو،  ترىو،  يرى قال : وعاّمة كالم العرب في :

ً  زيد وقال بعضهم يخففه ، وهو قليل. فيقول :  َحسناً. كقولك : يَْرَعى َرْعياً َحسناً ؛ وأَنشد : يرأى رأيا

َ ّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْرَأ ه أ رى عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِ    ّهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ الان عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامٌل  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ُّ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 العين. رؤية وما كان من راءيتو ارتأيتو اْسترأيتو رأيت وقال اللِّحياني : اجتمعت العرُب على همز ما كان من

 وقال بعضهم بترك الهمزة ، وهو قليل.

 قال : وُكل ما جاء في كتاب هللا َمْهموز ، وأَْنشد فيمن َخفّف :

عريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريرَاع   ه أو  ريريريريريريريريريَِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريل َريريريريريريريريريريْ

  
اَلِب   َرى يف اَّريريريريريريريريريِ رْع مريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ  َرْد يف الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
والكالم العالي الهمز ، فإذا جئت إلى األفعال الُمستقبلة التي في أولها الياء والتاء والنون واأللف ، اجتمعت العرُب الذين 

باب فإنّها  نرىو،  أرىو،  رىتَ و،  يَرى يَْهمزون والذين ال يهمزون على ترك الهمزة ، كقولك : ، وبه نزل القُرآن ، إال تَيم الّرِ

 .أرأىو،  نرأىو،  ترأىو،  يرأى تَهمز فتقول : هو

 ؟نرآك قالوا : متى ؟نراك فإذا قالوا : متى

 مثل نَْرعاك.

 ؟نَراُؤك وبعٌض يقلب الهمزة ، فيقول : متى

 مثل : نََراُعك ؛ وأَْنشد :

ا لريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريَغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أال تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريك جريريريريريريريريريريريرياَرتريريريريريريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ه لريريريريريريريريريرين يضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ ْرأَيريريريريريريريريريريريْ ول أتريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد فيمن قَلَب :

ة   ي ثريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ ِ  يف أ ريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريْ را  ك تريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريرياذا نريريريريريريريريريريَ

  
ْأب الَوجريريريريريه ذي ل بريريريريري   ان جريريريريريَ  من أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َ فريريريريريّ

  
ذاك ؛  َروا ذاك ؛ وللجميع : َريَا ذاك ؛ ولالثنين : رَ  قال : فإن جئت إلى األمر ، فإِن أهل الحجاز يتركون الهمز فيقولون :

 .َرْين ذاك ، وللنِّسوة : َريْ  وللمرأة :

 .اْرأَْين ، ولجماعة النِّسوة : اْرأياوذاك ،  اْرأ وتَميم تهمز في األمر على األصل ، فيقولون :

هل الحجاز يهمزونها ، وإن لم يكن ِمن فالناً ، أفَريتكم فالناً ؛ فإِن أَ  أََرْيتكم فالناً ما كان من أمره ، أََرْيت قال : فإِذا قالوا :

 كالمهم الَهْمز.
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ب ، أريت فإذا َعدوت أهل الحجاز فإِنَّ عاّمة العرب على ترك الهمزة ، نحو : وبه قرأ الكسائي ، تََرك الهمز  .أََرْيتُكم الذي يَُكذِّ

 فيه في جميع القرآن ؛ وأَنشد ألبي األسود :

ه  لريريريريريريريريريريريريريري  ه  مل أَبريريريريريريريريريريريريريريريْ َرأ كريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريْ َه امريريريريريريريريريريريريريريْ  أَريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريريريريال    لريريريريريريريريريريريريريريِ ذين  ريريريريريريريريريريريريريريَ  أاتين فريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريال ا ريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 فترك الهمَزة.

 [.40األنعام : ] (رَأَيْ َتُكمْ أَ ُقْل ) : عزوجلوأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي طالب ، عن أبيه ، عن الفراء في قول هللا 

 فهذه َمهموزة. ؟َزيداً بعينك أرأيت أحدهما أن يسأل الرُجل الرجَل : لغتان وَمعنيان : أرأيت قال : العرب لها في

، نَْفسك على غير هذه الحال. ثم تُثنّي وتَجمع  رأيت يُريد هل ؟على غير هذه الحال أرأيتَك فإِذا أوقعتها على الّرجل منه قلت :

ُجلين :  ، بخفض التاء ، ال يجوز إال ذلك. أرأيِتك كّن ، وللمرأة : أرأتنّ  ، وللنِّْسوة : أرأيتُموكم ، وللقوم : أََرأْيتُماكما فتقول للرَّ

 .أرأْيتَك والمعنى اآلخر ، أن تقول :

العرب ، وتترك التاء موّحدة  وأنت تقول : أَْخبرني ، فتهمزها وتنصب التاء منها ، وتترك الهمز إن شئت ، وهو أكثر كالم

زيداً ما  أرأَيتكنّ  وللنِّسوة : ؟زيداً ، هل َخرج أرأيتَك َمفتوحة للواحد والواحدة والجميع ، في مؤنثه ومذكره ، فتقول للمرأة :

 ؟فعل

فاكتفوا بذكرها في الكاف ، ووّجهوا وإنما تركت العرُب التاء واحدةً ألنّهم لم يُريدوا أن يكون الِفعل منها واقعاً على نفسها ، 

 التاء إلى المذكر والتوحيد إذا لم يكن الِفعل واقعاً.

 ونحو ذلك قال الّزجاج في جميع ما قال.

 .(رَأَيْ َتُكمْ أَ )ثم قال : واْختلف النّحويّون في هذه الكاف التي في 

 فقال الفّراء والكسائّي : لفظها لَْفظ نَصب ، وتأويلها تَأويل َرْفع.

 قال : ومثلها الكاف التي في دونك زيداً ، ألن المعنى : ُخْذ َزيداً.

قد تعّدت  أرأيت يَُصيِّر ؟َزْيداً ما شأنُه أرأيتَك قال أبو إسحاق : وهذا القول لم يَقُله النّحويّون القُدماء ، وهو خطأ ، ألن قولك :

 ؟نَْفَسك َزيداً ما حاله أَرأيتَ  ْعنى :اْسَمْين ، فيَصير المَ  أرأَْيت إلى الكاف ، وإلى زيد ، فتَصير

 ؟زيد ما حاله أرأيت قال : وهذا ُمَحاٌل. والذي يَْذهب إليه النَّحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف ال موضع لها ، وإنما المعنى :

 أرأَْيتَك وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب ، وهي المعتمد عليها في الخطاب. فتقول للواحد المذكر :
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فتفتح التاء على أصريريريريريريريريريريل  ؟ُّي ا  ما مساله   َمرأأب أرأيتك بفتح التاء والكاف ، وت ول يف املؤنث : ؟ُّي ا  ما مساله
لمة وامللب ة عن ا  اب ، فإن َع َّيه   اب املذكر وتكسريريريريريريريريريريريريريرير الكاف ، ألَّنا ق  صريريريريريريريريريريريريريريريار    ر ما يف الك

َْفع ول يف الباب صار  الكاف مفعولة ، ت ول :
 عاملا  بف الن. رأَيْت  الفاعل    امل

جل ،  ؟عالماً بفالن أََرأَْيتَك فإذا سألت عن هذا الشَّرط قلت للرَّ

 ؟عاِلَمْين بفالن أرأَْيتماكما ولالثنين :

 ؟أْنفُسكم أَرأيتم ألن هذا في تأويل : ؟أرأْيتُموكم وللجميع :

 ؟عالمةً بفاُلن أرأيتِك وتقول للمرأة :

 بكسر التاء.

 وعلى هذا قياس هذين البابين.

ً  أَرأَْيتَك أَخبرني الُمنذرّي ، عن أبي العباس ثعلب ، قال :  إذا اْستخبر عن زيد تََرك الَهْمز ، ويجوز الَهْمز. ؟َزْيداً قائما

 ؟أي ما حالُك ، ما أَْمُرك ؟نَْفَسك أَرأَْيتَك استخبر عن حال المَخاطب كان الَهمز االختيار ، وجاز تَْركه ، كقولك : وإذا

 ؟نَْفسك أََرْيتَك ويجوز :

 الهالل بذات ِعْرق فسألنا ابن عبّاس ، فقال : إن رسول هللا تراَءْينَا ذكر َشمر حديثاً بإسناد له أن أبا البَْخترّي قال :و

 ، فإْن أُغِمي عليكم فَأْكِملوا الِعدَّة. ُرؤيته َمدَّه إلى وسلمعليههللاصلى

 ؟أم ال نَراه الهالل ، أي تكلَّفنا النَّظر إليه ، هل تراءينا قال َشِمر : قوله :

 ؟نَراهأقال : وقال ابن ُشميل : اْنطلْق بنا حتى يُهّل الِهالل ، أي نَْنظر 

 الِهالل : أي نَظرناه. تراءينا وقد

 .َرأَْيتو،  راَءيت وقال الفراء : العرب تقول :

 [.142 النساء :] (يُراُؤَن النَّاسَ )وقرأ ابن عبّاس : 

 ، مثل : َرعَّيت تَْرِعية. َرأَّْيُت تَْرئِية وقد

 .إْرَءاءةً و،  إرايةو،  إراءةً  الشيءَ  أََرْيتُه ال : وقال ابن األعرابي :ق

ً  في تراَءيت قال : وقال أبو زيد :  .الِمرآة تَرائِيا

ُجل َرأَّْيتُ و  ِليَْنُظر فيها. الِمرآة ، إذا أَْمسكَت له تَْرِئيَةً  الرَّ

 الرجل في الرأي ، أي اْستََشرتُه. اْستَْرأيتو

 ، أي يُشاوره ؛ وقال ِعمران بن َحّطان : يُرائيه وهو،  راءيتهو

َه لريريريلريريريريريريريا اَوْرانك قريريريلريريريريريريريْ ن مسريريريني  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريإْن تريريريكريريري 

  
ا  يريريريريكريريريريريريريَ رائريريريريِ   لريريريريلُّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريح مريريريريلريريريريريريريك لريريريريلريريريريريريريا فريريريرييريريريريمريريريريريريريا نريريريري 

  
 أي : نَْستَشيرك.

 [7و 6الماعون : ] ((7اْلماُعوَن )يُراُؤَن َوَْيْنَ ُعوَن )وقوله :  [142النساء : ] (يُراُؤَن النَّاسَ ):  عزوجلقُلت : وأّما قول هللا 
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ةاورأب ، ولكن َمعلاه ،  ذا أَْبصرهم الّلاس َصّلوا ، و ذا مل
 
 َتركوا الصَّالأب. يريَروهم فليس من امل

 [.47األنفال : ] (َبَطرًا َوِرائَء النَّاسِ ):  عزوجلومن هذا قول هللا 

 يفعل بالنيّة.أنه يَْفعل وال  يَراه الذي يُِري ، كأنّه الُمرائي وهو

 وأما قول الفَرزدق يهجو قوماً ويَرمي امرأَةً ِمنهم بغير الَجِميل :

َرْ  و  را هريريريريريريريريريا مسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياان  وقريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريَ  َ   يريريريريريريريريري 

  
اكريريريريريريريريريريره   ذي أان  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َراتهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريري 

  
 : يظن أنها كذا. وقوله : لنا بُرتاها ، معناه : أنها أَمكنته من ِرْجلَيها. يُراآها قوله :

هللا الناَس بفاَُلِن العذاَب والهالك ، وال يقال ذلك : إال في الشر ؛ وقال  أرى هللا بفالٍن ، أي أرى تقول :قال َشمر : العرب 

 األعشى :

مْ و  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه أّن هللا عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    أََرى هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو دا  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 هللا بها أعداءها ما يَُسرهم ؛ وأنشد : أرى قال ابن األعرابي :

َل َّى   أراان هللا 
 
  للريََّعم امل

 وقال أبو حاتم نحَوه.

 .«ناَراُهما تَراءى ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىعن النبّي  ُرويو

 ُكلُّ واحٍد منهم نار صاحبه. يَرى قال أبو ُعبيد : معناه : أّن الُمسلم ال يَحّل له أن يَْسكن بالد الُمشركين فيكون معهم بقَْدر ما

 .رآنيو فرأيتُه ، أي تالقينا تراءينا ويقال :

ناراهما ، أي ال يَتَّسم الُمسلم بِسمة الُمْشرك وال يَتََشبَّه به في َهْديه وَشكله ، وال يتخلّق  تراءى وقال : أبو الهيثم في قوله : ال

 ؟أي ما ِسَمته ؟بأخالقه ، من قولك : ما ناُر بَِعيرك

 ها ؛ وقال ابن ُمْقبِل :دار فالن ، أي تقابل تَرى ويقال : داري

ف   ت  فريريريريوامسريريريِ بريريريريِ َا مسريريريريَ لريريريريْ ن جريريريريَ ِل الريريريريريريريّ اَر مريريريريِ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
بَّح   َ  الَ ِليريريريريريريري  املصريريريريريريريريريريريريريريَ     مريريريريريريريا رَأى َهضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أراد : إلى ما قابَله.

 ، بوزن ُمْرًعى ، إذا كان طويل الَخطم فيه َشبيه بالتَّْصويب ، كهيئة اإلْبريق. ُمْرأى قال األصمعي : رأسٌ 

ّمة :وقال ذو   الرُّ

بريريريريريريريريريه و  رَاس َنريريريريريريريريريران ر كريريريريريريريريريِّ َى أَمريريريريريريريريريْ ْذب الريريريريريريريريريرب   جريريريريريريريريريَ

  
ف   ْرَأ   الريريريريريريريريريريريريريزَّوامسريريريريريريريريريريريريريِ

 
هريريريريريريريريريريريريريا  ملريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريُّ  أوا ريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يعني أواخّي األمراس ، وهذا َمثل.

 ، وأصلها الَهمز. رايات : العَلم ، ال تهمزها العرُب ، وتجمع : الّرايةو

 ، أي َرَكزتُها. رأيت رايتَه ويقال :

 ، وهما لُغتان. أَْرأَيتها وبعضهم يقول :

 األعالم. رايات ، من الراية وقال اللَّيث :
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 التي تجعل في العُنق. الراية وكذلك
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 وهما من تأليف ياءين وراء.

اية وتصغير  .ُريَيَّهْ  : الرَّ

ً  والفعل :  .َريَّْيت تَِريَّةً و،  َريَّْيت َريّا

 .ريِّهْ  ، والتشديد اْريهْ  واألمر بالتخفيف

 ، بالتخفيف. ِريّ مَ  وعلمٌ 

 ، بِبَيان الياءات. َمْرئِيٌ  وإن شئَت بَيَّنت الياءات فقُلت.

 به ما يَشِمت به عدّوه ؛ ومنه قول األعشى : أَْرأَى هللاُ بفالٍن ، أي أَرى والعرب تقول :

مْ و   عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه أّن هللا عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا    أََرى هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو دا  َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ها ما َشِمت به  أََرى يَعني قبيلةً ذكرها ، أي  .(1)هللا عدوَّ

 : انتكاب خطم البعير على َحْلقه. اإلرآء وقال النّضر :

 .ُمْرآة ، وِجمالٌ  ُمْرأى يقال : جمل

 ، تقديره أَْرَعت. أَْرأَت أبو ُعبَيد ، عن أبي زيد : إذا استبان حمل الشاة من المعز والضأن وَعُظم َضْرعها قيل :

 ورّمدت تَْرِميداً ، مثله.

 ، ولكن يُقال : أَثْقلت ، ألّن حياءها ال يَظهر. أَرأت العَْنُز خاّصة ، وال يُقال للنّعجة : أرأت ابن هانىء عنه : روىو

 فاُلناً أخاك. ِريتُ  وقال الليث : يقال من الظن :

 .ُرِؤيت ومن همز قال :

 وأخواتها ، لم تهمز. أرى فإذا قُلت :

 ، كقولك : نأى ، وناء. راء قال : رأى قال : وَمن قلب الهمزة من

 أنه لم يُسمع النِّساء فأتاهن ووَعظهن. فُرئِي أنه بدأ بالّصالة قبل الُخْطبة يوم العيد ثم َخطب وسلمعليههللاصلىروي عن النبّي و

 .تُرى فنصب الراء من [2الحج : ]النَّاَس ُسَكَرى  تََرىوَ وقال الفراء : قرأ بعض القُّراء : 

تحتاج  ترى قائماً ، فيجعل سكارى في موضع نَصب ، ألن ُرئِيتكوأنك قائم ،  ُرئيتُ  َوجه جيّد ، يُريد مثل قولك :قال : وهو 

 إلى شيئين ، تَْنصبهما ، كما تحتاج َظّن.

 ، وهو بَمعنى الّظّن. ُرئيت ، فأّخرت الهمزة ، وقيل : أُريت ، مقلوب ، األصل فيه : ُرئيت قلت :

 ويَميل إليه ويَْقتدي به. يَرى رأيه فالن ، إذا كان يتراءى برأي : فالنٌ وقال الليث : يقال 

 ، على تقدير ِرَعاء ، إذا كانت متحاذية ؛ وأَْنشد : رئاءٌ  ويقاُل : منازلهم

__________________ 
 (. بياري)( مع  حنو من هذا ، 1)
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لريريريريريريريا ْربريريريريريَ ا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْرب  َد ريريريريريريريْ ى سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريْ ريريريريريَ  لريريريريرييريريريريريريريا  يريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريريريريريريا و    جبريريريريريريريريريريريريريريريريريتان  وحنريريريريريريريريريريريريريريريريرين رَِ ء  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، بوزن التَّْرِعية : الرُجُل الُمْختال. التَّْرئية ابن بُُزْرج :

 ، بوزن التّراِعية. التّرائية وكذلك :

المرأة من  تراه ، بجزم الراء ، كلها لُغات ، وهي ما التَّْريةو، خفيفة الياء بكسر الراء ،  التَِّريَةو، مشّددة الياء ،  التَِّريّة الليث :

 بقيّة َحيضها من ُصفرة أو بَياض.

 .تَِريّة ، ثم أُدغمت الياء في الياء فقيل : تَْريِية فخفّفت الهمزة ، فقيل : رأيت ، وهي تفعلة من تَرئية قلت : كأّن األصل فيه

 القليل.، وهي الدُم  التَِّريّة وقال : ويقال للمرأة : ذاتُ 

 ، أي دماً قِليالً. رأت تَِريَّة وقد

يّين كما ليتراَءْون إّن أَهل الجنَّة»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و ي في َكبِِد السَّماء تََرْون أْهَل ِعلِّ  .«الكوكب الدُّّرِ

 الِهاَلل. تراَءْينا كقولك : رأيت : يتفاعلون ، من يَتراَءْون قال شمر :

 معناه : يَْنُظرون.وقال : 

 .تََرْون ، يُدل على ذلك قوله : كما يرون أي : يتراءون وقال غيره : معنى

ك : ساجٍ   .َراءٍ وَ  (1) َراهٍ وَ أبو ُعبيد ، عن األصمعّي : يُقال لكل ساكن ال يَتََحرَّ

 فجعل بدل الهاء ياء. راه بهذا المعنى إال أن يكون أراد راءٍ  قال شمر : ال أعرف

 من الِجّن ، بوزن ِرِعّي وهو الذي يَْعتاد اإلنسان من الِجّن. ِرئِيٌ  األنباري : وقال ابن

ئْيُ  قال : ْعي بهمزة ُمسكَّنة : الّرِ  ُحْسنه ؛ وأَْنشد : ليَُرى الثوُب الفاخر الذي يُْنشر ، بوزن الّرِ

   بذي الرِّْئي اجَلِميل من اأَلاثل 
جل ، إذا َكثرت أَْرأَى أبو العباس ، عن ابن األعرابي : ْؤيا ، بوزن ُرَعاه وهي أحالمه ، جمع ُرَؤاه الرَّ  .الرُّ

 الُحمق ، إذا َعرفت الُحمق فيه قبل أن تَْخبُره. َرأْوة اللَّحياني : على َوْجهه

 ، أي نَْظرةً وَدماَمة. لَرأَْوةً  ويُقال : إّن في َوجهه

أَْوةُ  ، إذا تَبَيَّنت أْرأَىوقال :   ْجهه ، وهي الَحماقة.في وَ  الرَّ

 .الِمرآة في تراءى ، إذا أَْرأَىو

 ِمن الِجّن. َرئيّ  ، إذا صار له أرأىو

ً  أَْرأَى ويقال : ُجل ، إذا أظهر َعمالً صالحا  وُسْمعة. ِريَاءً  الرَّ

 ؛ إذا اْسوّد َضْرُع شاتِه. أرأىو،  ِرئَته ، إذا اْشتكى أَْرأَىو

 بعَينَيه. يُرأِْري بعَينيه عند النظر تَْحريكاً كثيراً ، وهو: إذا َحّرك  أَْرأىو

__________________ 
 (.رأى)« اللسان»والتصوي  من « راء  »( يف امل بوع : 1)
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 َرْفٌع وَجْزم. ؟ما فالن تَرَ  ولو ؟ما فالن ترى أبو الحسن اللَّحياني : يقال : إنه لَخبيٌث ولو

 ؟ما فالن ترى وال ؟ما فالن تر وكذلك : ال

 فيها جميعاً وجهان : الجزم والرفع.

 ما فالن ، قالُوا بالجزم. تر فإِذا قالوا : إنه لخبيث ، ولم

 وفالن في ُكله رْفع.

 وتأويلها : وال سيما فالٌن.

 ُحكي ذلك ُكله عن الكسائي.

أرأة عمرو بن أبي عمرو ، عن أبيه :: رأرأ   البها.: تَْقليب الَهُجول َعْينَيها لط الرَّ

 ، وَجحظت ، وَمْرَمشت ، بعَْينَيها. رأرأت يقال :

 ورأيته جاحظاً ِمْرماشاً.

 ، إذا كان يُْكثر تَْقليب حدقَتَيه. َرأَْراءٌ و،  َرأْرأٌ  وقال اللّحياني : يقال :

 ، تقديره َرْعَرعت رعرعة ، وَطْرَطْبت بها َطْرَطبة ، إذا َدَعْوتها. َرأْرأة بالغنم َرأْرأت أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 وهذا في الضأن والَمعز.

 ، مثْلها : إْشاَلُؤكها إلى الماء. الّرأْرأةوقال : 

 قال : والّطرطبة ، بالشَّفَتين.

 ، بغير هاء ، ممدود ؛ وقال : َرأراء ؛ وامرأة َرأَراء ويقال : َرُجل

 الَعنْي  (1)ق رَْأراء   ِ ْليتتأب  األ ال
باُء بأَْذنابها ، وألألت ، إذا بَْصبَصت. رأرأتِ  ويُقال :  الّظِ

اء أبو ُعبيد ، عن األَْصمعي : من نبات السَّهل :: راء   .راَءة ، والواحدة : الرَّ

 : َزبَُد البَْحر. الّراء وقال أبو الَهيثم :

 روق األْرطى ، وهي ُحمر ؛ وأَنشد :والَمّظ : دم األخوين ، وهو دُم الغزال وُعصارة عُ 

هريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريَ رهريريريريريريريريريريا و ِِةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ حريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريأّن بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ

  
ج أَنريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا راء  و   لريريريريريريريريريريريريريريِ او خمريريريريريريريريريريريريريريَْ يتريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 والَمّظ : ُرّمان البَّر.

كيت :: أدر ـ  * أيرـ  أرر ُجل َحِليلته آر الحّراني ، عن ابن الّسِ  .يَُؤورها الرَّ

 ؛ إذا جاَمعها. آرها يَئِيرها أْيراً  وقال غيره :

ها أّراً  المرأة أََرْرتُ  وقال الفَراء ، فيما َروى عنه أبو ُعبيد :  ، إذا نكحتَها. أَُؤرُّ

 ، إذا كان كثير النِّكاح. ِمئَرٌّ  وفيما أقرأني اإليادي ، عن َشمر ألبي ُعبيد : َرُجلٌ 

 مأخوذ من األير. هكذا قرأت عليه.

__________________ 
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 (.رأرأ)، أورده ابن مليتور يف « جهراء العني»: ( ليتر)« اللسان»( يف 1)



5474 

 

 .آرها يئيرها أْيراً  ، بوزن ِميعر فيكون حينئذ ِمْفعالً من : ِميئر وهو عندي تصحيف ، والصواب : َرُجلٌ 

 ؛ وأَْنشد أبو بكر محمد بن ُدريد قوَل الّراجز : مئَرٌّ  قلت : رجلٌ  األرّ  وإن جعلته من

رَّا البريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريا  مريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريّ  بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَّا  م الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريراديريريريريريريريريريريريس وأى ُِّبريريريريريريريريريريريِ خريريريريريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُجل ، إذا َشْفتَن ؛ وأنشد : آر وروى أبو العباس عن ابن األعرابي :  الرَّ

 َمِ ت و ما الّلاس  ال  ئٌِر و   
 وآَر بمعنى واحد. أرّ  قلت : جعل

با : إير ، وِهير ؛ وأَْير ، وَهْير ؛ وأَيِّر ، وَهيِّر ، على مثال فَْيعل.  أبو عبيد ، عن األصمعي : من أسماء الصَّ

 ابن السكيت ، عن الفّراء في باب فِْعل وفَْعل ، يقال للشمأل : إير وأَير ، وِهير وَهْير.

با.  قال : وقال غيره : هي الصَّ

 : ِريُح الَجْنوب. اإليرُ  س ، عن ابن األعرابّي ، قال :أبو العبّا

 .إِيََرة وجمعه :

 : العاُر. اآلرُ وقال : 

 : اللُّوح ، وهو الهواء. اإليَارو

الِجْربِيَاء ، بوزن َرُجٌل نِْفِرَجاء وهو  أخبرني الُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن َسلمة ، عن الفَّراء أنه قال : يُقال لِريح الشَّمال :

 َجبان.ال

 ويقال للشَّمال : إيٌر ، وأَْير ، وأَيِّر ، وأَُوور.

 قال : وأَنَشَد في بعض بني ُعقَيل :

     مّية ج ْلَح اليتَّالُ َأو ور 
 وقال : األُوور ، على فعول.

با : إير ، وأَْير ، وِهير وَهْير ، وأَيِّر وَهيِّر ، على مثال   فَْيِعل.وقال األصمعّي : من أسماء الصَّ

 إير وِهير ، وأَير وَهير ، وأيِّر وَهيِّر. اللحياني عن أبي عمرو : ويقال للّصبا :

 وقال اللَّيث : إيٌر وِهيٌر : موضٌع بالبادية ؛ وقال الشماخ :

َ رِي    عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالب َأمسريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري  َأ ريريريريريريريريريْ

  
ن ِ يريريريريريريريريريرير    هريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريَّ ي َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ئريريريريريريريريريريِ ن الريريريريريريريريريريالَّ  مريريريريريريريريريريِ

  
 ْير.، إذا كان عظيم األَ  أُياِريٌ  ويقال : رجل

 : عظيم األنف. أُنافيّ  وَرُجلٌ 

معناه : أنه من َكثُرت ذُكور َولد  أَبيه يَْنتَِطق به. أَْيرُ  أنه تََمثَّل يوماً فقال : من يَُطلْ  عنههللارضيُروي عن علّي بن أبي طالب و

 أبِيه شدَّ بعُضهم بَعضاً.

 ومن هذا المعنى قوُل الشاعر :

  فريريريريريريريريلريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء ريبِّ كريريريريريريريريان أَيريريريريريريريرير أبريريريريريريريرييريريريريريريريريكريريريريريريريريم  
  

 طريريريريريريريريويريريريريريريريريال  كريريريريريريريريأَيريريريريريريريرير اَّريريريريريريريريارل بريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  وس  
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 بها يَُؤرّ  : ِشبه ُظْؤرة اإلَرار وقال اللَّيث :
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 الرّاعي َرمِسم اللاقة  ذا ما َرَنه فلم تريْلَ ح.
 بها الراعي هو أن يُدخل يَده في َرحمها فيَْقطع ما ُهناك ويُعَالجه. يَُؤرّ  وتفسير قوله :

ُجل ، وهو ُغصن من َشوك القتاد وغيره ، فيضربه باألْرض حتى تليَن أطراُف َشوكه ، ثم يبُلّه  إراراً  قال : واألْير : أن يأخذ الرَّ

 ها ، وذلك إذا ما َرنَت فلم تَحمل.به ثَْفر الناقة حتى يُْدِمي فيَؤرّ  ثم يَذُّر عليه ِمْلحاً َمدقوقا

 .أّر يأّر أِريراً  : حكايةُ صوت الماِجن عند الِقمار والغَلَبة ، يقال : األريروقال : 

 ، إذا استَْعجل. ائْتراراً  الرجل ائْتَرّ  أبو زيد :

 ؟بالزاي هو أم بالراءأقلت : ال أدري 

 .«األيَرّ »، مصدر  اليََررْ  وقال اللّيث :: يرر 

 .أَيَرّ  ، وَحجرٌ  يَّراء : َصخرةيقال 

 .يارٌّ  قال : وقال أبو الُدقَْيش : إنّه لحارٌّ 

 َعنى َرغيفاً أُْخرج من التَّنُّور.

 .يارٌّ  وكذلك إذا َحِميت الشمُس على َحجر أو شيء غيِره ُصْلب فلزَمتْه حرارةٌ شديدةٌ ، يُقال : إنّه حارٌّ 

 ب.وال يُقال لماٍء وال ِطين إاّل لشيٍء ُصلْ 

 .يَّر يَيَّر يََرراً  والِفْعل منه :

ً  يَّراء وال يُوصف به على نَْعت أفعل وفَْعالن إال الصَّخر والّصفا ، يقال : َصفاةٌ   .أَيَرُّ  ، وَصفا

 .ياّرة وال يُقال : إاّل َملَّةٌ حاّرة

 لم يذكروه إال وقَْبله حاّر. اليارّ  وكل شيء من نحو ذلك إذا ذكروا

 .«يارٌّ  إنه حارٌّ » أنه ذكر الشُّْبرَم فقال : وسلمعليههللاصلىُروي عن النبي و

 .يارٌّ  قال أبو ُعبيد : قال الكسائّي : حارٌّ 

 ، إتباع ، ولم يَُخّص شيئاً دون شيء. يَّران قال : وقال بعضهم حاّر جاّر ، وَحّران

اج يصف   الغَْيث :وقال العجَّ

َ رْ و  َ را  مريريريريريريريريريريريَ َّ الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ   ن أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب كريريريريريريريريريريريَ

  
رّ   ن األَيريريريريريريريريَ ل ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّعريريريريريريريْ يريريريريريريريْ ك  ا ريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريابريريريريريريريِ

  
فا الشَّديد الصَّالبة. األيَرّ  قال أبو عمرو ::  [أير]  : الصَّ

 وقال بعده :

َ رْ  ن الغريريريريَ ْ َهسريريريريريريريريريريريريريريْ ي ويريريريريَ فريريريريا ال ريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريِ  ِمن الصريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
رْ   مريريريريريريريريريريريريَ ْرن مريريريريريريريريريريريريا اَنريريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريْ زَاُّأب  ويريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريَ

  
 الغََدَر ، أي يََدْعن الِجْرفَةَ وما تعاَدى من األَرض َدهاساً.يَْدَهْسن 

 وقال بعده :

   من َسْهلة  ويريَتَأكَّْرن األ َكْر 
 يْعنِي ، الخيَل وَضْربها األرض العََزاز بحوافرها.
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ْلب. األيَرّ  أبو ُعبيد ، عن األموّي : الحجر  ، على مثال األََصّم : الصُّ
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 ، للذَّائِب. ِريرٌ و،  َرْيرٌ و،  رارٌ  أبو ُعبيد ، عن اليزيدي : ُمخّ : رير 

 وقال الفراُء ِمثلَه.

قِيق. َرْيرٌ و،  ِريرٌ  اللَّحياني ، عن أبي عمرو : ُمخٌ   ، للرَّ

 الضَّعيف البََصر. : الَوْرَوِري سلمة ، عن الفّراء :: ورر 

 اْبن األْعرابّي. وكذلك قال

 : الَوِرك. الَورّ وقال : 

 الَوِرك. ، بالهاء : الَوّرة وقال في موضع آخر :

 ومن رابعيه
 : وهو الفأر. قاله ابن األعرابّي. الِفْرنِب:  [فرنب]

 آخر كتاب الراء
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 «َذيب اللغة»من  كتاب الَّلم

 أبواب املضاعف منه

 [ابب الَّلم والنون]

 ل ن
 لن ، نل.

 أَهمله الليث.: نل 

ِعيف. النُّْلنُل ابن األعرابي :  : الشَّيخ الضَّ

 تَْنصب الُمْستقبل ، واختلفوا في علّة نَْصبها إيّاه.« لن»قال النّحويون : : لن 

 فقال أبو إسحاق : ُروي عن الخليل فيه قوالن :

، فيقّدم ما بعدها عليها « سيفعل»نَْفُي « تفعل لَن»بعدها بصلة ، ألّن « ما»، وليس « أن»نَصبت كما نصبت  (1)أحدهما : أنها 

 زيداً لم أَْضرب. أضرب ، كما تقول : لن ، نحو قولك : زيداً 

 ، ولكّن الَحذف َوقع اْستخفافاً.« ال أن« : »لن»وَروى سيبويه عن الخليل : األَصل في 

أَضرب ، وهو جائز على مذهب سيبويه عن الخليل  لن يه أّن هذا ليس بجيّد ، ولو كان كذلك لم يَجز : زيداً قال : وَزعم سيبو

 وجميع النحويين البَْصريين.

 وحكى ِهشام عن الكسائي ِمثَْل هذا القول الشاذّ عن الخليل ، ولم يأخذ به سيبويه وال أصحابُه.

ولكنها أَْوكد ، تقول « ال»فُوصلت لكثرتها في الكالم ، أال تَرى أنها تُشبه في الَمْعنى « ال أن»أنه « لن»الليث ، عن الخليل في 

 .«ال»فكانت أوجب من « لن»يُكرَمك زيٌد. معناه : كأنه كان يَطمع في إكرامه ، فَنَفَْيت ذاك ووكَّدت النَّْفي ب  لن :

 [ابب الَّلم والفاء]

 ل ف
 لف ، فل.

 ثرةُ لحم الَخدَّين والفَِخَذين.: ك اللَّفَف اللَّيث :: لف 

جال َعْيب.  وهو في النّساء نَعت ، وفي الّرِ

 : ثَقيل. ألفّ  تقول : َرُجلٌ 

 : ما اجتمع من الناس من قبائل اللَّفيفو

__________________ 
 .«أَنا»( يف امل بوع : 1)
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  ىتَّ ليس َأْصل هم وامس ا .
 .لَِفيفهمو بلَفّهم يقال : جاءوا

: الجمع العظيم من أَْخالط َشتّى ، فمنهم الشَّريف والدَّنيء ، والُمِطيع ، والعاصي ، والقوّي  اللَّفيف أبيه :عمرو ، عن 

 والضَّعيف.

 من الكالم : ُكل كلمة فيها ُمعتاّلن ، أو ُمعتّل وُمضاعف. اللَّفيف الليث :

ور.الرجُل شه يُلفّف من هاهنا وها هنا ، كما لفّفوا ما اللَّفَفوقال :   ادةَ الزُّ

 .لفّة واحدها : [16النبأ : ] ((16َوَجنَّاٍت أَْلفافاً ))أبو العباس ، عن األخفش ، في قوله جّل وعزَّ : 

 .أَْلفاف : لُفّ  ، وجمع لُفٌ  ، وجمعها : لَفَّاء ، ولكن واحدها : لَفَّة وقال أبو العبَّاس : لم نَسمع شجرة

ً » وقال أبو إسحاق  .ُمْلتَفّة وبساتينأي :  «أَْلفافا

ْنف من الناس ، من َخير أو َشر. : اللفّ  ابن األعرابي : عن المفضَّل :  الّصِ

 : األَْكل. اللَّفّ و

وال. اللَّفّ و َمان الّطِ  : الشَّوابل من الجواري ، وهن الّسِ

 .لَفَ  وفي حديث أُّم زرع : إن أكل

 التخليط من ُصنوفه ، ال يُبقي منها شيئاً.في الَمطعم : اإلكثار منه مع  اللَّف قال أبو ُعبيد :

له عن العَمل. اللَّفَف ابن األعرابي :  : أَن يَْلتوي ِعْرٌق في ساعد العامل فيُعَّطِ

 : ِعرٌق يكون بين َوظيف اليَد وبين العُجاية في باطن الَوظيف ؛ وأَنشد : األلفّ  غيره :

ي  فريريريريريريريريريريريريريريِّ هريريريريريريريريريريريريريريا  ْن مل  ريريريريريريريريريريريريريريَ  ِّ كريريريريريريريريريريريريريريَ    َريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريع   ّف أو يريريريريريريريريريريريريَ ْرٌق مريريريريريريريريريريرين األلريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريِ

  
ُجُل ، إذا اضطرب ساعُده من اْلتواء ِعْرق فيه. لَْفلَف ابن األعرابي :  الرَّ

 ؛ وأَنشد : اللَّفَف وهو

ْف  جريريريريريريريَ ِوي  ْن َنريريريريريريريه مريريريريريريرين الريريريريريريريلريريريريريريريَّ و َدلريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  الريريريريريريري َّ

  
ْف و   فريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا مريريريريريريريرين الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ   ن َنريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريبريريريريريريريري 

  
 : العَيِّي. األلَفّ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 األصمعّي : هو الثقيل اللِّسان.قال 

 : إدخال َحرف في َحرف. اللَّفيف المبّرد :

 الرجُل َرأَسه ، إذا َجعله تحت ثَوبه. ألَفّ  الليث :

 الطائر رأَسه ، إذا جعله تحت جناحه. ألَفّ و

ْلت :  وقال أُميّة بن أبي الصَّ

لريريريريريريريامسريريريريريريريه و  ه يف جريريريريريريريَ ٌف رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريِ  مريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريم مريريريريريريري 

  
َفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   تريريريريريريريريريريريَ ه يريريريريريريريريريريريَ َرى ربريريريريريريريريريريِّ     يريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرياد لريريريريريريريريريريذِكريريريريريريريريريريْ

  
ُجل ، إذا اْستَْقصى األكل والعَْلف. لَْفلَف ابن األعرابي :  الرَّ
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 : موضٌع. لَْفلَفوقال : 

ُجل بثَْوبه ،  تلفّف ويقال :  به. التَفَ والرَّ
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ُجل. ِلفافة ومنه :  الرَّ

 ساقَي الميت في َكفنه. لَفُ  : إنّه [29القيامة : ] ((29َواْلتَ فَِّت السَّاُق اِبلسَّاِق ))وقيل في قوله جّل وعّز : 

 وقيل : إنه اتصال شّدة الدُّنيا بشّدة اآلخرة.

ً  في كفنه يُلَفّ  والميت  ، إذا أُْدرج فيه إدراجاً. لفّا

 : لحم الَمتْن الذي تحته العَقب من البعير. اللَّفيفةو

 : الُمْنهزُمون. الفَلّ  الليث :: فل 

ل والجميع :  .الفاُلَّ

 في حّد الّسيف ، أو في ُغروب األَسنان ونحو ذلك. تفلُّل : فليلالتَّ وقال : 

 ؛ وقال النابغة يصف السُّيوف : فُلول وفي َسيفه

   هبن ف لوٌل من ِقرَاع الكتاِئِ  
 : ُمْنهزمون. فُلُول وقوم

 إال شيئاً يسيراً. يَْستَِفلّ  ِصلَة ، فال: أن يُصيب من الموضع العَِسر شيئاً قليالً من موضع َطلب َحّق أو  االْستفاللوقال : 

كيت :  : الثّْلم في الّسيف. الفَلّ  ابن الّسِ

 .فُلُول وجمعه :

 ِسنُّه ؛ وأَنشد : انفلّ و: القوم الُمْنهزمون ، وأَصله من الَكسر ،  الفَلّ و

   ع َجيِّز عارض ها م لريَْفل   
 : األْرُض التي لم يُِصْبها َمَطٌر. الِفلُ وقال : 

 .أَْفالل عه :وجم

ً  أَْفلَلنا وقد  ؛ وقال ابن َرواحة : فِالًّ  ، إذا َوطئنا أرضا

ْ    ومَل أكريريريريريريريريريريْذب أبّن  ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريري ا   هريريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    موا  من عريريريريريريريَ  رسريريريريريريريريريريريريريريول  الريريريريريريريذي فوق السريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

لريريريريريريريريريةو  زْع مريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريريَْ  أّن الريريريريريريريريرييت  جلريريريريريريريريريِ

  
زِل  و   عريريريريريريريريريْ َت مريريريريريريريريريَ ٌل مريريريريريريريريرين ا ريريريريريريريريريَ ا فريريريريريريريريريِ ن داَنريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
 وقال الراجز :

ِل  الد  فريريريريريريريريريريريريريريريِ ض  بريريريريريريريريريريريريريريريِ رَّقريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا محريريريريريريريريريريريريريريريَْ  مسريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّل و   تريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريِ م  غريريريريريريريريريريريريت  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ م َنريريريريريريريريريريريريَْ تريريريريريريريريريريريريْ  غريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ال شيَء بها. فِلٌ  ثعلب ، عن ابن األعرابي : أرضٌ 

 والفاَلة ، منه.

 : األرض التي لم يُصبها مطٌر عاَمها حتى يُصيبها المطُر من العام الُمقبل. فَِليّةٌ  ، واحدتها : الفاََلليّ  َشمر ، عن ابن ُشميل :

 ؛ وقال الراجز : أَْفالل ويُقال : أرض
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   َمْر  الصَّحارِي ذو س ه وب  أَْفاَلْل  
جُل : صار في أرض أَفَلّ  الفراء :  لم يُِصْبه مطٌر ؛ وقال الشاعر : فِلّ  الرَّ

ّل  وى فريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريو طريريريريريريريريريريرياو  كريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريرياو أَفريريريريريريريريريريريَ  أَقريريريريريريريريريريريْ

  
َوِل   عريريريْ ْوتريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريو   مريريريِ  َيريريريريريريرياوب أعريريريلريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، والفُّرى : الكتيبة الفُلّى عمرو ، عن أبيه :
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ْلهزمة.
 
 امل

 .فُلُول : ذو أفلّ  وسيفٌ 

 ، أي ُمَؤشَّر. ُمفَلّل وقَفر

 : الشَّعَر الُمجتمع ؛ قال الُكميت : الفَِليلة أبو ُعبيد ، عن عمرو :

ى و  لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ رِد الريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريرياء ومسريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث يريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَّ

  
يريريريريريريريل   لريريريريريريريِ ر كريريريريريريريالريريريريريريريفريريريريريريريَ فريريريريريريريّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ر امل عريريريريريريريَ  مريريريريريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 .«فِلّ  أرض»الرجل : َذهب ماله ، مأخوذ من  أفَلّ وقال : 

 ، أي يقارب بين َخطوه. يَتَفَْلفَل النضر : جاء فالن

واك. ُمتَفلفالً  ثعلب ، عن ابن األعرابي ، جاء  ، أي جاء يَُشوص فاه بالّسِ

 وِصغَره. الفُْلفل ، إذا كانت داراُت َوْشيه تحكي استدارة ْلفَلُمفَ  وثوبٌ 

 ، إذا اْستاك. فَْلفلو

 ، إذا تبختر. فَلفلو

 ، فهو يَْحذي اللِّسان. الفُْلفل : أُلقي فيه ُمفَْلفل وَخْمر

 : الخادم الَكيِّس. الفُْلفلو

 ، إذا اشتدت ُجعودتُه. ُمفَْلفل وَشعر

 [ابب الَّلم والباء]

 ل ب
 لب ، بل.

 .لَبَّْيك سمعُت الُمنذرّي يقول : ُعرض على أبي العبّاس ما سمعُت من أبي طالب في قولهم :: لب 

 قال : قال الفَرء : معناه : إجابةً لك بعد إجابة ، ونَْصبه على الَمْصدر.

 به ، إذا أقام ، وأنشد : ألَبَ وبالمكان ،  لبَ  وقال األحمر : هو مأخوذ من :

 . ما َ َ َّاها الَغَتْم   َلّ  أبَرْ 
 قال : ومنه قول ُطفيل :

ه  ِ يِّ وَرهريريريريريريريريْ ريريريريريريريريِ لريريريريريريريريا  مريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ  َرَدْدَن مس صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريري    و   روج و ريريريريريريريريريريَْ اِّ يف الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ٌم تريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريَ

  
 بك ، فاستثقلوا ثالث باآت ، فقلبوا إحداهن ياء ، كما قالوا : تَظنَّْيت ، من الظّن. لَبَّب بك : لَبّ  قال : كان أصل

 ، أي أنا ُمقيم عندك ، ثم َوّكد ذلك لَبَّيك بالمكان ، فإذا دعا الرُجل صاِحبَه ، أجابه : أَْلبَْبت ُعبيد ، عن الخليل : أصله منأبو 

 ، أي إقامةً بعد إقامة. بلبَّيك

 ، أي ُمقيمة عاطفة. لَبَّةٌ  أمُ  وُحكي عن الخليل أنه مأخوذ من قولهم :

 يك ، ومحبة لك ؛ وأَْنَشد :فإن كان كذلك فمعناه : إقباالً إل
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هريريريريريريريريرياو  عريريريريريريريريرين ابريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  ة  ظريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريتريريريريريريريريريم كريريريريريريريريريأ ُ  لريريريريريريريريريَ

  
اعريريريريريريريِ ِ     لريريريريريريرييريريريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريريمريريريريريريريا َدرَّ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 داَرك ، فيكون معناه : اتّجاهي إليك وإقبالي على أمرك. تَلُبّ  قال : ويُقال : إنه مأخوذ من قولهم : َداِري
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 به ، أي أقام. أَلبّ وبالمكان ،  لَبّ  ، من : لَبَّيك الُمنذري ، عن أبي العبّاس :

 : الطاعة ، وأصله من اإلقامة. اللَّبّ  قال : وقال ابن األَعرابي :

فع : اللَّب ، لَبَّيك وقولهم : ، أي  لَبَّينِك وكان في األصل .لَبَّْين ، وفي النّْصب والَخفض : لَبّان : واحد ، فإذا ثَنَّيت قلت في الرَّ

تين ، ثم   ُحذفت النُّون لإلضافة ، أي أطيعك طاعتين ُمقيماً عندك إقامة بعد إقامة.أطعتك َمرَّ

 الَجوز واللّوز. لُبّ  كل شيء من الثّمار : داخله الذي يُطرح خارجه ، نحو : لُبّ  الليث :

 الرجل : ما ُجعل في قلبه من العَقل. لُبو

 الفُْستق. لُبابوالقمح ،  لُبابوقال : 

 اإلبل : خياُرها. لُبابو

 الَحَسب : َمْحُضه. لُبابو

ّمةَ يصف فَْحالً ِمئْنَاثاً : اللُّبابو  : الخالص من ُكل شيء ؛ وقال ذو الرُّ

ه  لريريريريريريرياتريريريريريريريِ ا بريريريريَ يريريريريريريريَ نْي َأمسريريريريْ ْر ريريريريَ ال  أَ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ حريريريريْ بريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
بريريريريريريريائريريريريريس    بريريريريريريرياب  اَّريريريريريَ هريريريريريريريا فريريريريريهريريريريريي الريريريريريلريريريريريُّ  مريريريريريَ ريريريريريريريالريريريريرييريريريريريتريريريريري 

  
 النَّْحل. بلُباب القَْمح لُبابُ  وقال أبو الحسن في الفالوذج :

 .لَبُْبتُ  ، وقد اللَّبِيب ، َمصدر اللَّبَابة الليث :

 ؛ وقال َحّسان : باللَّبابة ، إذا ُوصف َمْلبوبٌ  ورُجلٌ 

وبريريريريريريريريريريريرية و  بريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ س  و جريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريري 

  
هريريريريريريريريريريريا مل ت ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِّدِ و   ْرقريريريريريريريريريريريِ  طريريريريريريريريريريريارقريريريريريريريريريريرية  يف طريريريريريريريريريريريَ

  
ِحم وَطْعنهم في وسلمعليههللاصلىقال النبّي و  اإلبل. أَلباب : إّن هللا َمنع ِمنّي بَني ُمْدلج لصلتهم الرَّ

 اإلبل. لَبّات ُروي : فيو

كل شيء : خالصه ، كأنه أراد  لُبّ و،  اللُّب أحدهما : أن يكون أراد : َجْمع اإلبل فله َمْعنيان : أَْلباب قال أبو ُعبيد : من رواه في

 خالص إبلهم وكرائمها. :

 وهو مواضع الَمْنحر من ُكّل شيء. اللّبَب معنى الثاني : أنه أراد جمعوال

ي به ، ولهذا قيل : لَبَب ونَرى أن  فالناً ، إذا جمعت ثيابَه عند َصدره ونَحره ثم َجَرْرته. لَبَّْبت الفرس ُسّمِ

 ، وهي موضع النَّحر. اللّبّة فهي جمع اللّبّات وإن كان المحفوظ

مل : ما كان قريباً من َحْبل الّرْمل. اللّبَبوقال :   من الرَّ

ً  صلّى في ثوب واحد وسلمعليههللاصلىفي الحديث أن النبّي و  أي تحّزم بثوبه عند َصْدره. ، به ُمتَلَبِّبا

 به ؛ وقال أبو ذؤيب : تلبَّب وُكل من َجمع ثوبه متحّزماً ، فقد
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تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِّ  و  يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريري   متريريريريريريريريريريَِ

  
ع    ش  وأَقريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ْشٌء َأجريريريريريريريريريريريَ ه جريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريّ  يف كريريريريريريريريريريريَ

  
ر للقتال : الح وتََشمَّ ل : ُمتَلَبِّب ومن هذا قيل للذي لَبِس الّسِ  ؛ ومنه قول الُمنَتَّخِ

وا و  تريريريريريريريريريريريريريريريريريألمريريريريريريريريريريريريريريريريري  واو اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
تْ   غريريريريريريريريريريريريريريريِ   ّن الريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريُّ  لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 عند َصْدره وقَبض عليه يَُجّره.فالٍن ، إِذا َجمع عليه ثوبَه الذي هو البُسه  بِتَْلبيب ويُقال : أخذ فالنٌ 

 نَْفسه ؛ وأَْنشد : تَْلبِيب ، وذلك أن يَجعل كنانَته وقوَسه في ُعنقه ثم يَْقبض على لبَّب الليث : الصَّريُخ إِذا أَنذر القوَم واستصرَخ :

 لَبريََّبا و    اّن ِ ذا ال َّاعي اْعَتزى 
 : تردُّده. تَْلبيبه ويقال :

 : الشَّفقة على اإلنسان ؛ وقال الُكميت : اللّْبلَبة أبو ُعبيد :

ك األ مريريريريريريريريريريريريريريورو  تريريريريريريريريريريريريريريْ َزبريريريريريريريريريريريريريريريَ ا  ذا مسريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
لريريريريريريريريريريريِ     بريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  

ل  و عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريك املريريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريريريِ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
 
 امل

  
 : فعل الشاة بولدها إذا لََحَستْه بَشفَتَْيها. اللّْبلبة اللّيث :

 : بَْقلة معروفة يُتداوى بها. اللَّْبالبو

 ، أي في َسعة وِخْصب وأَْمن. لَبَبٍ وّي قال : ويُقال : فالُن في باٍل َرخِ 

ُجل تَعطف عليه :  ، مثل َحذَاِم ، وقَطام. لَبَاِب لَبَاب وحكى يُونس : تقول العرب للرَّ

 يٍة :ويُقال للماء الكثير يَحمل منه الِمْفتَح ما يََسعه فَيضيق ُصْنبوره عنه من كثرته فَيَستدير الماء عند فمه ويصير كأنه بُْلبُل آنِ 

 .لَْولَب

ب ، غير أن أهل الِعراق أُولعوا باستعماله.أقلت : ال أدري   عربي أم معرَّ

ق. اللَّْبلَبة عمرو ، عن أبيه :  : التَّفرُّ

 : بََرأْت. أَبللتومن مرضي ،  بَلْلتُ  أبو ُعبيد ، عن الكسائي :: بل 

 ، إذا ُمنيت به وعِلْقته ؛ عنهما. بَلاَلً  بفالنٍ  بَِلْلتو

 به ، أي َظفرت به. قاله َشِمر وابن األعرابّي. بْللتُ و

 : َظِفرت به. بَِلْلت أَبَلّ  األصمعّي :

 هللا باْبٍن ، أي َرزقَك هللا اْبناً. بَلّك ويقال :

 ، إذا لزم إنساناً ودام على ُصْحبته ؛ ومنه قوُل ابن أحمر : يَبَلّ و،  بَّل يَبِلّ  عمرو ، عن أبيه :

لريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريِ ي  ن بريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريِّ بريريريريريريريريريريريريريريريَ ي  فريريريريريريريريريريريريريريريَ  ِه أبَْرحيريريريريريريريريريريريريريريَِ

  
يريريريريريريريري ريريريريريريريريا    ان ال َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي بريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ يريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريرين الريريريريريريريريفريريريريريريريريِ

  
 من فالٍن بأَْفوَق ناِصل ، أي ما ظفَرُت بَسهم انكسر فوقه وسقط نَْصلُه. بِلْلتُ  َشمر : من أمثالهم : ما

جل الُمجزىء الكافي ، أي َظِفرُت بَرُجٍل كاِمل غير ُمضيع وال ناقِص.  يُضرب مثاَلً للرَّ
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 وباََلِل ، أي ال يُصيبك منّي َخيٌر وال أْنفعك وال أَْصُدقك. بالّة عندي تَبُلّك األصمعي : يُقال ال

 ، أي نًَدى وَخْير ؛ ومنه قول الشاعر : بالّة ، مصروف عن باََللٍ و بالّة ِعْندي لفالنٍ  تُبَلّ  ويقال : ال

يريريريريريريريريريريريل   فريريريريريريريريريريريال وأَبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريك  بريريريريريريريريريريرين أيب عريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريِ

  
اَل   ك بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريري   ِل تريريريريريريريريريريريَ

  
 .«أْرَحامكم ولو بالسَّالم بُلُّوا»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

 ، إذا وَصْلتها ونَدَّيتها ؛ وقال األعشى : بِاَلالً و أبُلّها باَلًّ  َرحمي بَلَلتُ  أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو وغيره :

تريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريرية  متريريريريريريريريريََّ عريريريريريريريريريْ ا لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريالريريريريريريريريري  نريريريريريريريريريِ   مريريريريريريريريريّ

  
َرْد  و   م  قريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريَ اوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل َرمسريريريريريريريريريْ اَلهلريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريِ

  
 : الّريح الباردة مع نًَدى. البَِليلوقال : 

ِعيفة. البَِليلة أبو عمرو : يح الُمْمِغرة ، وهي التي تَْمُزجها الَمْغرة ، وهي الَمْطرةُ الضَّ  : الّرِ

 الَمْشجرة ، وهي الَهْودج للحرائِر. : البُْلبُلة ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 العَْندليب.:  البُْلبُلوقال : 

 ، أي بحاٍل صالحٍة وَخْير. بِبَلَلتهم أبو ُعبيد ، عن الكسائي : انصرف القومُ 

حم. بِاَلل ومنه :  الرَّ

 : أَعطيته. بَلَْلتُهو

 أن يُتابعك على ما تُريده ؛ وأنشد : (1): الذي يُعييك  الُمبِلُ  أبو ُعبَيد :

اقريريريريريريريريريريريريرية   زداد  اّل محريريريريريريريريريريريريريَ ّل فريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِجريريريريريريريريه نريريريريريريريريوْكريريريريريريريريا  و نريريريريريريريريه كريريريريريريريرياو    نريريريريريريريريه كريريريريريريريري ريريريريريريريريتا  خمريريريريريريريريَ

  
 : الرجل الشَّديد اْلُخصومة. األبلّ  قال : وقال األصمعيُّ :

ُجل الَمُطول الذي يَمنع بالَحِلف ما عنده من ُحقوق الناس ؛ وأَقرأَنا للَمّرار بن سعيد  األبَلُ  َشمر ، عن ابن األعرابي : : الرَّ

 األسدي :

تريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا اَدلريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريوَن فريريريريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريريريريَ ْران الريريريريريريريريريريريريري ُّ  ذَكريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  وفريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  ال  مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريَ ك يف الريريريريريريريريري َّ  جريريريريريريريريريِ الريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا اْمتَنَع وَغلب. أَبَلّ  األصمعي :

فاً قيل : ُجل َحالَّ  ؛ وقال الشاعر : أبَلّ  قال : وإذا كان الرَّ

ر   ون هللا    ل عريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريري   َأال تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م  و   مريريريريريريريريريِّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
ل  امل ي هللا األَبريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريَ

  
 ، أي ماء. بِاَلل ويقال : ما في سقائه

 .بِاَلل ما في الّركيَّةو

قاء على  ، أي اْطوه وهو نَدّي قبل أن يتَكسَّر. بُلُلَته ويقال : اْطِو الّسِ

قاء على َعْيبه ؛ وأَْنَشَد : بَلّتكو،  بُلُلَتك لم أَطوك علىأويقال :   ، أي على ما فيك من َعيب كما يُْطوى الّسِ

__________________ 
 وهو تصحيف.« يعيلك أن»: (بلل)« اللسان»ويف  (بلل)«  رمسه»و « ال اموس»و ( كذا يف امل بوع 1)
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تريريريريريريريريه و  ولريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ ريريريريريريريريي بريريريريريريريريلريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريس املريريريريريريريريرَء َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  أَلريريريريريريريريْ

  
رِِق   يَّ الريريريريريريريريريريّرِداء عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى أَثريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريه ا ريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريَ

  
 الثَّرى. بِلّة ، من البلُولة قال : وتميم تقول :

 .البَلَلَة وأسد تقول :

 ، الدُّون. البِلّةو،  البَلَل اللَّْيُث :

 .بِلَّته وما يَقَع لسانه إاّل على !لسانه بِلّة اللّسان : وقوعه على مواضع الُحروف واستمراُره على المْنطق ؛ تقول : ما أَْحسن بِلّةُ و

ْطب ؛ وأَنشد : بُلّة األصمعي : َذهبت  األَوابل ، إذا ما ذهب ابتالُل الرُّ

 َرْأَن  أَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريريريريريريىت  ذا أهريريريريريريريريريريريريريريريْ 

  
ِل و   ة  اأَلَوابريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريّ هريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريارقريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : بقيّة الَكأل. البُلّة سلمة ، عن الفراء :

 : الِغنَى بعد الفَقر. البَلّةو

 : العافِية. البِلّةو

 ، إذا برأ. اْستَبَلّ و،  أَبَلّ وفالٌن من َمرضه ،  بَلّ  الليث وغيره :

 .تَبَلّلو،  اْبتَلّ  الُهزال : قدويقال لإِلنسان إذا َحُسنت حالُه بعد 

 يَنصّب منه الماء. بُْلبل : َضرب من الِكيزان في َجنبه البُلبلةو

 : وسواس الُهموم في الصَّدر. البَْلبلةوقال : 

 .الباَلبل ، وجمعه : البَْلبال وهو :

 متاَعه ، إذا فَّرقه وبَدَّده. بَْلبل ابن األعرابي :

ّراخ.: الطاُوو الُمبَلِّلوقال :   س الصَّ

 : الُكعَْيت. البُلبُلوقال : 

 : تَفريق اآلراء. البَْلبلة سلمة ، عن الفراء :

 ، أي أنت ظريف َخِفيف. بُْلبُل أنت قُْلقل أبو الهيثم : قال لي أبو ليلى األعرابّي :

 َمِطيّتُه على َوْجهها ، إذا َهَمْت ضالّة ؛ وقال ُكثيِّر : بلَّت ويُقال :

   َ يريريريريريريريِّ زأَّب قريريريريريري  وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي عريريريريريلريريريريريريري  عريريريريريَ لريريريريري  ه قريريريريريريَ لريريريريرييريريريريريريريْ  فريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريَّ رَّ مريريريلريريريهريريريريريريريا فضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريف  غريريري  عريريريِ ل  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريْ  حبريريريَ

  

هريريريريريريريا لريريريري   ريريريرييريريريريمريريريريني َرمسريريريريْ
 
 فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريح يف الريريريري ريريريريُو املريريريري

  
ه و   لريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريان هلريريريريريريريريريريا  غ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواَي فريريريريريريريريريريريَ

  
 ، واحد. البُلَلوعن النَّضر : البَْذر 

 .بالبُلَل األرض ، إذا بذروها بَلّوا يقال :

كيت : له أَليل   ، وهو األنِين مع الصَّوت ؛ وقال الَمّرار : بَليلوابُن الّسِ

ه  لريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى األكريريريريريريريريريريوار أَلريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريريل    لريريريريريريريريريريريريريريِ ر َنريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا ألجريريريريريريريريريريريريريريْ  أَبَّريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
 أراد : إذا ِمْلنا عنها نازلين إلى األرض مّدت ُجُرنَها على األرض من التَّعب.
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كيت :  .أَبُلّه الشيء بَلَلت ، مصدر : البَلّ  ابن الّسِ

 : الُمبَاح. البِلّ و

 .بِلّ ولَْست أُحلها لُمغتسل وهي لشراب ِحلٌّ  قال عبّاس بن عبد المطلب في َزْمزم :و
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 ، هو ُمباح ، بلغة ِحْمير. بِلٌ  أبو ُعبيد ، عن األصمعي ، عن َمعمر :

 ، إذا برأ. أبلّ وفالن من مرضه ،  بَلّ  : ِشفاء ، من قولهم : بِلّ  قال : ويقال :

كيت ، وأبو ُعبيد : ال يكونابن   لمكان الواو.« ِحلّ »إِتباع ل  بِل الّسِ

 : وهو الذي ال يُْدرك ما عنده من اللُّْؤم. باَّلء ، وامرأة أَبلّ  أبو عبيد ، عن الكسائي : َرُجلٌ 

 : َخِفيُف اليَدين ال يَخفى عليه شيء. باَُلبِلٌ  وَرُجلٌ 

 اللة ، أي ما فيه بَِقيَّة.وال عُ  باُللة أبو تراب ، عن زائدة : ما فيه

 األلُسن. بَْلبلة : البَْلبَلة الليث :

: بابِل ، ألن هللا تعالى حين أراد أن يُخالف بين أَلسنة بني آدم بَعث ِريحاً فحشرتهم من كل أفق إلى  بابِل قيل : ُسّميت أرضو

قتْهم تلك الريُح في البالد. فبلبل بابل ،  هللا بها ألسنتهم ، ثم فرَّ

 والفَتْلة : نَْورةُ بََرمة السَُّمر. البَلّة و زيد :أب

َزَغب بِيٌض قال : وأول ما يخرج البََرمة ، ثم أول ما يخرج من بَْدو الُحْبلة ُكْعبوٌر نحو بَْدو البُْسرة ، فتيَك البََرمة ، ثم يَْنبت فيها 

يت سقطن عن َطرف العُود الذي يَْنبُتن فيه نَبَتت فيه الُخْلبة في َطرف  والفَتْلة ، فإذا البَلّة ، هو نَْورتها ، فإذا أَخرجت تِيَك ُسّمِ

 ُعودهن وَسقطن.

ء. وال تكون الُخْلبة إال للّسلَم والسَُّمر ، وفيها الحّب ، وهّن ِعراض كأنهن نِ  صال ثمر والُخْلبة : وعاُء اْلَحب ، كأنها وعاء الباقالَّ

 ِعَراض. الطلح ، فإن وعاء ثمرته للغُْلف ، وهي سنفة

 [ابب الَّلم وامليم]

 ل م
 لم ، مل.

 : اْلَجمع الكثيُر الشَِّديد. اللَّمّ  اللّيث :: لم 

 ؛ وقال أبو النَّْجم : َمْلُموم ، وِطين َمْلُموم ، وَحجر َمْلُمومة تقول : كتيبة

ب ِل     َمْلم ومة مل ا َكيَتْهر اجل لريْ
 وَصف هامة َجمل.

 الثّريد فيجعله لُقَماً. يَلُمّ  قال : واآلكل

اَث َأْكًَّل َلمًّا ))وقال هللا جّل وعّز :   أي أكالً َشِديداً. [19الفجر : ] ((19َوََتُْكُلوَن التُّ

ً  وقال الّزّجاج : أي تأكلون تراث اليتَاَمى  بجميعه. تُلّمون ، أَي لّما

ا قال الفراء :  ، أَي شديداً. لَمًّ

 : الَجمع. اللّم ، أي : َجْمعاً ؛ ألن معنى [111هود : ]ليوفّينّهم  لّّما وإّن كاّل وُروي عن الّزهري أنه قرأ : 

ً  الشيءَ  لَممت تقول :  ، إذا َجمعتَه. أَلُّمه لَّما

 هللا َشعثك ، فتأويله : جمع لمّ  فأما قولهم :
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 هللا لك ما ي ْذِه  َ َع ك.
نة ،« لّما»وأما   فلها معاٍن في كالم العرب : ُمرسلة األلف مشّددة الميم غير ُمنَوَّ

جاء  لما أحدها : أنَّها تكون بمعنى الحين إِذا ابتدىء بها ، أو كانت َمعطوفة بواو أو فاء ، وأُجيبت بفعل يكون جوابها ، كقولك :

 القوم قاتلناهم ، أي حين جاءوا.

 [.23القصص : ] (ةً َوَلمَّا َوَرَد ماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ ):  عزوجلومنه قول هللا 

 [.102الصافات : ] (فَ َلمَّا بَ َلَغ َمَعُه السَّْعَي قاَل َّي ُبَِنَ )وقوله تعالى : 

 معناه كله : حين.

 أحّسوا بهم ، أي حين أحّسوا بهم. لما وقد يُقّدم الجواب عليها ، فيُقال : استعّد القوم لقتال العدوّ 

 أي : لم يذوقوه. [.8 ص :] (َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعذابِ )الجازمة ؛ قال هللا تعالى : « لم»بمعنى « لما»وتكون 

 فَعلت ، بمعنى : إاّل فَعْلت. لَّما وتكون بمعنى إاّل ، تقول : سألتك

 نَ ْفٍس َلمَّا َعَلْيها حاِفظ  ِإْن ُكلُّ )التي هي للجحد ؛ كقول هللا تعالى : « إن»إذا أُجيب بها « إال»وهي في لُغة ُهذيل بمعنى 
 معناه : ما كل نفس إاّل عليها حافظ. [4الطارق : ] ((4)

يع  َلَدْينا َُمَْضُروَن ))ومثله قولُه تعالى :   [.32يس : ] ((32َوِإْن ُكل  َلمَّا مجَِ

 شّددها عاصم ، والمعنى : ما ُكلُّ إاّل جميٌع لَدينا.

التي تكون جحداً ، « إن»فصارا جميعاً بمعنى « ما»ُضّمت إليها « لَمْ »معنى إال فكأنها  إذا وضعت في« لما»وقال الفَّراء : 

 فصارا جميعاً حرفاً واحداً وخرجا من َحّد الجحد.« ال»فضّموا إليها 

 .«لّما»وكذلك 

، إذا ُجمعتا فصيِّرتا  من الجحد« ال»و من حّدها « لو»ُجمعتا فخرجت « ال»و « لو»قال : ومثل ذلك قولُهم : لو ال ، إنما هي 

 َحْرفاً.

 بالتّشديد.« لّما»قال : وكان الكسائي يقول : ال أَعرف وجه 

ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب ):  عزوجلالتي تكون َجحداً ، قوُل هللا « أن»مع « إال»يكون بمعنى « لما»قلت : ومّما يُدلك على أن 
 ، وهي قراءة قُّراء األْمصار. [14ص : ] (الرُُّسلَ 

 [.14ص : ]إن كّل إاّل كذّب الّرسل  وقال الفراء : وهي في قراءة عبد هللا :

 والمعنى واحد ، واألولَى قراءة الفَّراء.

 تكون انتظاراً لشيء ُمتَوقَّع.« لّما»وقال الخليُل : 

 وقد تكون انقطاعاً لشيء ، قد َمضى.
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 قُْمت. َغاب لّما قلت : وهو كقولك :

 في مكان.« إال»تكون جحداً في مكان ، وتكون انتظاراً لشيء متوقَّع في مكان ، وتكون بمعنى « لما»الكسائي : 

 قمت عنَّا ، بمعنى : إاّل قمت عنَّا. لّما تقول : باهلل

 فإنه قُرئت مخفّفة وُمشدَّدة. [.111هود : ] (َوِإنَّ ُكَّلًّ َلمَّا لَيُ َوفِ يَ ن َُّهمْ ):  عزوجلوأما قول هللا 

 صلةً ، المعنى : وإن ُكالًّ ليوفينّهم ربّك أعمالَهم.« ما»فمن َخففها َجعل 

 زائدة مؤكدة ، لم تُغَيِّر المعنى وال العَمل.« ما»و « أن»الم « لما»والالم في 

فَاْنِكُحوا ما طاَب )جاز في قوله تعالى : اسماً للناس ، كما « ما»ها هنا بالتخفيف قوالً آخر ، جعل « لما»وقال الفراء في 
 .(لَيُ َوفِ يَ ن َُّهمْ )، أي لمن  (َوِإنَّ ُكَّلًّ َلمَّا)والمعنى : من طاب لكم. والمعنى :  [.3النساء : ] (َلُكمْ 

 وبين صلتها ، كما تقول :« ما»فإنها الٌم َدَخلت على نِيَّة يَميٍن فيما بين  (لَيُ َوفِ يَ ن َُّهمْ )وأّما الالم التي في قوله : 

 هذا َمن لَيَْذَهبّن ، وعندي َمن لَغَْيُره َخْيٌر منه.

 [.72النساء : ] (َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيُ َبطِ َئنَ ):  عزوجلومثله قوله 

 [.111هود : ] (لَيُ َوفِ يَ ن َُّهمْ َوِإنَّ ُكَّلًّ َلمَّا )في قوله : « لّما»وأما من شّدد 

 .«إالّ »بمعنى « لّما»فإن الزجاج جعل 

وأما الفراء فإنه زعم أن معناه : لَمْن ما ، ثم قُلبت النون ميماً ، فاْجتمعت ثالث ميمات ، فَُحذفت إحداهن ، وهي الوسطى ، 

 .«لما»فبقيت 

 ها اسٌم على َحْرفين.ال يجوز حذفها ، ألن« من»قال : وهذا القول ليس بشيء ، ألن 

دت الميم.« لما»أصلها « لّما»قال : وزعم المازني أن   خفيفة ثم شّدِ

وما أَْشبهها يُخفّف ، وال يُثقَّل ما كان خفيفاً ، فهذا « ربّ »قال الزجاج : وهذا القول ليس بشيء أيضاً ، ألن الحروف نحو 

 منتقض.

 مشّددة.« لّما»قال : وهذا جميع ما قيل في 

 فإنه ال يليها إال الفعل الغابر ، وهي تجزمه ، كقولك : لم يَْسَمع.« لم»وأما 

ُجعل الِفعل معها على جهة الِفعل الغابر ُجزم ، وذلك قولك : لم يَْخرج زيٌد ، وإنما  فلما عزيمة فِْعل قد َمضى ،« لم»الليث : 

تين أو « ال»و « ال»عل على بناء الغابر ، فإذا أُعيدت معناه : ال َخرج زيٌد ، فاستقبحوا هذا اللّفظ في الكالم ، فحملوا الف َمرَّ

. أي : [31القيامة : ] ((31َفَّل َصدََّق َوال َصلَّى )) : عزوجلأكثر َحُسن حينئذ ، لقول هللا   لم يُصدق ولم يَُصّلِ
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 فهو في الَمنطق قبيح ، وقد جاء ؛ قال أَُميّة :« ال»قال : وإذا لم يُِعد 

ا ن  فريريريريريريريريرير  ريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريْ ر الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
او   مريريريريريريريريريريريريريريريريّ بريريريريريريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريريريريريريك ال أَلريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أّي عريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .ألم يُلم أي :

 أُدخل فيها ألف اْستفهام.« لم»فاألصل فيها « ألم»وأما 

 التي تكون استفهاماً ُوصلت بالم.« ما»فإنها « ِلمَ »وأما 

كيت :  وإصالحكه.الشيء ، وهو جمعك الشيء  لَممت ، مصدر : اللّمّ  ابن الّسِ

 .يَلُّمه هللا َشعَثك ، لَمَ  ومنه يقال :

 : الُجنون. اللَّمموقال : 

ُثِْ َواْلَفواِحَش ِإالَّ اللََّممَ ): دون الَكبِيرة من الذّنوب ؛ قال هللا تعالى :  اللَّممو  [.32النجم : ] (الَِّذيَن ََيَْتِنُبوَن َكباِئَر اْْلِ

 : نحو القُبلة ، والنَّظرة ، وما أَْشبه ذلك. اللَّمم وقال أبو إسحاق : قيل :

 بفاحشة ثم تاب. أَلَمّ  إال أن يكون العَبد:  «إِالَّ اللََّممَ » وقيل ،

 ا.بالَمْعصية ولم يُصّر عليه أَلَمّ  أن يكون اإلنسان قد اللَّمم على أن [32النجم : ] (ِإنَّ رَبََّك واِسُع اْلَمْغِفَرةِ )قال : ويدل قولُه : 

 .اللََّمم في اللغة يُوجب أنك تأتي في الوقت وال تُقيم على الشيء ، فهذا معنى اإللمام وإنما

ً  بفالن ألممت قلت : ويدل على صحة قوله قوُل العرب : ً  ، وما تَُزورنا إالّ  إلماما  .ِلَماما

 قال أبو ُعبيد ، معناه : األحياَن على غير ُمواظبة وال وقٍت َمْعلوم.

 إال الُمتقارب من الذُّنوب الصَّغيرة. يقول : (ِإالَّ اللََّممَ )ء : في قوله : وقال الفرا

 القَتل. يُريدون : ضربَا ُمتقارباً للقتل. لََممُ  قال : وسمعُت العرب تقول : ضربته ما

 يفعل كذا ، في معنى : كاَد يَفعل. ألمَ  قال : وسمعت آخر يقول :

د ، فهيقال : وذكر الكلبي : إنها   ، وهو َذنب. بلََمم ، وهي َمْغفورة ، فإن أعاد النظر فليس لََممٌ  النَّظرة على غير تَعمُّ

 من الذُّنوب : ما دون الفاحشة. اللََّمم أخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 .لََمِمهما ، ومنذ َشهرين أو لََمِمه أبو زيد : كان ذلك ُمنذ شهر أو

 وَمسٌّ من الُجنون. لََممٌ  وَمْمسوس ، أي به َمْلُموم عبيد ، عن الكسائي : َرُجلٌ أبو 

بيع ما يَقتل َحبَطاً أو»في الحديث : و  .«يُِلمّ  وإّن مما يُْنبت الرَّ

 قال : معناه : يَْقُرب.

 .«أَْن يَْذهب بََصُره ألَلمَ  فلو ال أنه شيٌء قضاه هللا»الحديث اآلخر :  ومنه
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 ما يرى فيها ، أي لَقَُرب أن يَْذهب بَصره.يعني ، لِ 

 كذا وكذا ، وهو الذي قارب أن يَْحمل. الُمِلمّ  أبو زيد : في أرض فالن من الشجر

 : كثيٌر ُمْجتمع. لَْملَمٌ  وَجْيشٌ 

 ، كذلك ؛ وقال ابن أَحمر : لَْملَمٌ  وَحيٌ 

را   تريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريََ ن دوَنريريريريريريريريريريريريم  ن جريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريِ

  
ٌم   لريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريْ اَلٌل لريريريريريريريريريريريَ ر  مسريريريريريريريريريريريي  مسريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريَ  َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : ِميقات أهل اليمن لإِلحرام بالحج ، موضٌع بعينه. أَلَْملَمو،  يَلَْملَمو

 ِمعَمٌّ ، إذا كان يُصلح الناس ويَعُّمهم معروفُه. ِملَمٌ  ورجلٌ 

 : الّزيارة ِغبّاً. اإلْلمام الليث :

 به ، وعليه. أَْلممت والِفعل :

 ئد الدَّهر.: النازلة الشديدة ، من شدا الُمِلّمةوقال : 

ة أنه َعّوذ اْبنَيه من ُكّل عين وسلمعليههللاصلىفي حديث النبي و  .اَلمَّ

يَُرد طريق الفعل ، ولكن يُراد  لم به ، ألنه تُلموبالشيء ، تأَتيه  ألممت ، وأصلها من : ُمِلمة ولم يقل الّمة قال أبو عبيد : قال :

 ؛ كما قال النابغة : الّمة ، فقيل على هذا : لََمم أنها ذات

   ِكلي  هلمِّ   أ َمْيمة انِص  
 أراد : لهّمٍ ذي نَصب ، ولو أراد الفعل لقال : ُمْنصب.

 قال الليث : هي العين التي تُصيب اإلنسان.

ته وال يقولون :  العين ، ولكن ُحمل على النَّسب بذي وذات. لَمَّ

 : ُمْستَدير. ُملَْملَمٌ  قال : وَحَجرٌ 

 : َشعر الرأس إذا كان فوق الَوْفرة. للِّّمةاوقال : 

ةوقال :   الَوتِد : ما تشعَّث من َرأسه الَمْوتُود بالِفْهر. ِلمَّ

 ، وهي الُمدارة الغليظة الكثيرة اللحم الُمعتدلة الَخلق. ُملَْملَمة شمر ، عن ابن شميل : ناقة

 : َمجموٌع بعُضه إلى بعض. ُملَْملَمٌ  األصمعي : رُجل

 .يَلُّمهم من الرجال : الذي َجمع بين أَهل بيته الِملَمُ  ن ابن األعرابي :شمر ، ع

 هللا َشعَثك ، أي قارب بين َشتيت أمرك ؛ قال رؤبة : لَمّ و

   فاْبس   عليلا َكلريَفي ِمَلِم  
ع لَشملنا ، أي  أَْمرنا. يَلُمّ  أي ُمجّمِ

 باإلنسان طرٌف منه ؛ وقال ُعجير السَّلُوِلّي : أَلَمّ  باإلنسان ، وهكذا ُكل ما ِلمّ يُ  : َطَرٌف من الُجنون اللََّممُ  قال : وقال أبو عدنان :

يريريريريريريريْ ه و  ّل قريريريريريريريَ تريريريريريريريَ م وامسريريريريريريْ حريريريريريريْ   ريريريريريريريالريريريريريريَ  مريريريريريريِ ريريريريريريريل الريريريريريريلريريريريريريَّ

  
ول    لريريريريريريريريري  ٌر وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ى عريريريريريريريريريامريريريريريريريريريِ القريريريريريريريريريَ  حبريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث تريريريريريريريريريَ

  
 ، فمعناه : أن الجن لَّمة وإِذا قيل : بفالنٍ 
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 به األمسياَن. تلمّ 
ً  وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إِن امرأة شكت إلى النبّي و  بابنتها. لََمما

 .لَّمة ، أي ُدنُوٌّ ، وكذا للَمِلك لَّمة قال : وقوله : للشيطان

ُجل : أصحابُه ، إذا أراد َسفَراً فأصاب من يصحبه فقد أصاب لُّمة ابن ُشميل :  .لّمة . والجماعة :لُّمة . والواحد :لُّمةً  الرَّ

 .لُّمة وكل من لقي في سفره ممن يُؤنسه أو يُْرفده :

ُجل : ِمثْلُه ، فهو ُمَخفّف. لَُمةُ  وأّما  الرَّ

 يَْفعل. لّما قد فعل فالٌن ، فجوابُه : جواٌب لقول القائل :« لما»وقال الّزجاج : 

 وإذا قال : لقد فعل ، فجوابُه : لم يَْفعل.

 وهللا ما فَعل. فعل ، كأنه قال : وهللا لقد فَعل ، فقال الُمجيب :وإذا قال : لقد فعل ، فجوابه : ما 

 وإِذا قال : هو يَفعل ، يريد ما يَْستقبل ، فجوابه : لن يَفعل ، وال يَْفعل.

 وهذا من كالم سيبويه.

 : الرَماد ، والَجْمر. الَملَّة قال اللّيث :: مل 

 .الَملَّة الُخْبَزةَ في َملَْلتُ  يقال :

 .لُولةَممْ  فهي

 من قَِريس وَغْيره. الَملَّة وكذلك : ُكّل َمْشوّي في

 : قد ُسِلك حتى صار ُمْعلَماً ؛ وقال أبو ُدَواد : ُمَملّ  وطريقٌ 

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  يف  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َذمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َرفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ ل  َّريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ل  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ممريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
 شيئاً وتُعِرض عنه. تََملّ  : الَمالل ، وهو أن الَملَلوقال : 

 ؛ وأَْنشد : َملُولة وَرُجلٌ 

 أ ْقسم ما يب من مَسفاء  وال َمَلل  و   
 .َمِلْلتُه َماَللةً  وقد يُقال :

 إخوانَه سريعاً. يَملّ  ، إذا كان َملَّة وَرُجلٌ 

 : اسُم موضع في طريق مكة ، بين الَحَرَمْين. َملَلو

 : الِمْكحال. الُمْلُمولو

 وتُْسبَر به الِجراح.الذي يُكحل به  الُمْلُمول أبو حاتم : هو

 : الِقطعة من األرض. الميل وال يقال : الِميل ، إنما

 [.120 البقرة :] (َحَّتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ )وقول هللا تعالى : 

 ، في اللُّغَة : ُسنّتهم وطريقتهم. الِملّةَ  قال أبو إسحاق :

 ؤثّر في مكانها كما يؤثَّر في الطَّريق.، أي الموضع الذي يُْختبز فيه ، ألنه ي« الَملَّة»ومن هذا أخذ 
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 قال : وكالم العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتقٌّ بعُضه من بعض.

 قلت : ومما يؤيد قولَه قولُهم : طريق
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لٌ  . ممَ   ، َمْسلوك َمعلُو
ية. الِملّة وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي الهيثم :  : الّدِ

يات ؛ وأَْنشد : الِملَلو  : الّدِ

ل  يريريريريريريريريريان يف يريريريريريريريريريُو الريريريريريريريريريَوهريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريْ م الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريلريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
ل و   لريريريريريريريريريَ ن عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريرَُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء يف املريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريِ

  
مهم ِملَل في حديث ُعمر : ليس على عربيّ و على آبائهم خمساً من  الِملَّة ، ولَْسنا بناِزعين من يَد َرُجٍل شيئاً أَْسلَم عليه ، ولكنّا نُقّوِ

 اإلبل.

يات ونََذر الجراح ، وجعل لكل رأس منهم خمساً من اإلبل تضمنها عشائرهم ، أو قلت : أراد نقّومهم كما تُقوم أَْرش الدّ 

 يضمنونها للذين َملَكوهم.

ية. الِملّة ، إذا أخذ َمَل يَِملّ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :  ، وهي الّدِ

 ، إذا َخبز ؛ وأَْنشد : َمّل يَُمّل الملَّةو

اّل  َرمريريريريريريريريريريريريريَّ ا  مريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريريريرياء  بريريريريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريريريريري 

  
 مَّ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريني َأ َّ مريريريريريريريريريريريريريريريريريا يفّ  ل   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  

  
 ، أي أنضج. ُملّ وتغيرت ريُحه. وأَلّى : أَبطأ.  صلة. واآلل : شخصه. وَخم :« ما»َجْحد. وما في ، ، « ما»،  ُمالَّ  قال : ما

 ، إذا َمّر َمّراً َسريعاً. يَْمتَّل امتِالالً  األصمعي : مّر فالن

 الكّف.، إذا خاطه الخياطة األولى قبل  يَُملّه ثوبَه َملّ و

 .َملّة ويقال : هذا ُخبز

ماد الحاّر. الَملّة ، إنما َملّة وال يُقال للُخبز :  : الرَّ

ى :  ؛ وأَْنشد أبو ُعبيد لجرير : الَمْملُولو،  الَمِليل والُخْبز يَُسمَّ

َْب  َرنريريريريريريريريْ ْزمسريريريريريريريريف كريريريريريريريريالريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ّي يريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ َرى الريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريل   لريريريريريريريريريريِ

َ
ا املريريريريريريريريريري َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة  كريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريْ     تريريريريريريريريريريريَ

  
 .الَملّة ، وذلك حرارة يجدها ، وأصله من ُماَللو يلةَملِ  ويُقال : به

 على فِراشه. يَتََمْلَمل ومنه قيل : فالنٌ 

 فالٌن على فالٍن ، إذا َشّق عليه وأَكثر في الطَّلب. أَملّ  أبو زيد :

 علّي ؛ وقال ابن ُمقبل اإليادّي : أَْملَلت يقال :

عريريريريريريريريريريريريريان  بريريريريريريريريريريريريري   َأال   ِدَ َر اَّريريريريريريريريريريريريريّي  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َواِن   لريريريريريريريريريريريَ َ

اَل املريريريريريريريريريريري  أمريريريريريريريريريريريّل عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريِ

  
 قال َشمر : أَْلقى عليها.

 وقال غيره : أَلَّح عليها حتى أثّر فيها.

 : أكثر ُرُكوبه حتى أَدبر ظهره ؛ وقال العّجاج : ُمَملٌ  وبَِعيرٌ 

ل  ل وَأظريريريريريريلريريريريريريريَ لريريريريريريريَ ى مريريريريريرين َأظريريريريريريْ كريريريريريريو الريريريريريريَوجريريريريريريَ  َتةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَلل   ول  مريريريريريريريريريريريْ ل و مريريريريريريريريريريرين طريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريَ ر ممريريريريريريريريريريري ْ هريريريريريريريريريريريْ  ظريريريريريريريريريريريَ

  
 الركوب ، أي أَدبره وَحسر َوبره. أََملّه ناقته َوَجى أََظلَّْيها ، وهما باِطنا َمْنِسَميها ، وتشكو ظهَرها الذيأراد : تَشكو 
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 عليه ، لغة أهل الحجاز وبني أََسد. أمللت وقال الفَّراء :

 ، لغة تميم وقَْيس. أَْملَْيتو

 [.282البقرة : ] (فَ ْلُيْمِلْل َوِليُّهُ )آن باللُّغتين ، قال هللا جّل وعّز : عليه ، ونزل القُر أََملىوعليه شيئاً يكتبه ،  أَملّ  ويُقال :

 [.5الفرقان : ] (َُتْلى َعَلْيهِ )وقال : 

 ، أي َسريع. ُمالِملٌ  وقال الليث : بعيرٌ 

 وقال في قوله :

   كأنه يف ِمّلة مَملول  
 الُمْشركين. ِملَل أراد كأنه مثال ُمَمثَّل مما يعبد في الِملة : من الَمملول

 ، على فَْعلَلى ، إذا كانت سريعة ؛ وأَْنشد : َمْلَملى غيره : ناقة

يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا ْ أَلريريريريريريريريريريريريَ ِك تريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريَ    انقريريريريريريريريريريريريَ

  
وانَ   ى َدفريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ  أمل تريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريوين مريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َملُولةو،  لمالُولة ابن بُُزْرَج : إنه

 اَللة.من المَ  َملُولة أبو ُعبيد : رجل

 وقول الشاعر :

َرمريريريريريريرياهريريريريريريريا ْرمريريريريريريرياء فريريريريريرييريريريريريريهريريريريريريريا َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  عريريريريريريلريريريريريريى صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريل  و   لريريريريريريريريريريريريِ الأب هبريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريَ رِّيريريريريريريريريريريريريه  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريِ

  
 .الَملّة في َمْملول أي نضجته الشَّمس ولَّوحته فكأنه

 ، َمْر َمّراً سريعاً. َمّل يَُمّل َمالًّ  األصمعي :

 بمعنًى واحد.واْستّل ، واْنَمّل واْنَسّل ،  اْمتَلّ  أبو تُراب ، عن مصعب :

ُجل َمضجعه من َغّمٍ أو َوصب ، فقد  ، وهو تقلبه على فراشه. تََمْلَمل َشمر : إذا نبا بالرَّ

ّق ، ومرة على ذا ، ويجثو على ُرْكبَتيه. تململُهوقال :  ة على ذا الّشِ  وهو جالس ، أن يتوكأ َمرَّ

 .فَمْلَملَه وأتاه َخبَرٌ 

 د رأس الشَّجرة مرةً ، وتبطن فيها مرة. وتظهر فيها أُخرى.من الحّر ، تصع تَتََمْلَمل والِحرباء
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 أبواب الثَّلثي الصحيح من حرف الَّلم

 [أبواب الَّلم والنون]

 ل ن ف
 نفل ، فنل ، فلن.

 ، تقديره فُعَال.« فالن»قال اللَّيُث : قال الَخليل : : فلن 

 .فُلَْين وتَصغيره :

 فُعالن ، ُحذفت منه واو.قال : وبعٌض يقول : هو في األصل 

 إنسيان ، وتصغيره : أُنَْيسان. وكاإلنسان ُحذفت منه الياء ، أصله : فُلَيَّان قال : وتصغيره على هذا القول

 ، كقولهم : َهيُّ بن بّي ، وهيَّان بن بَيّان. فُل بن فُل قال : وحجتهم في قولهم :

 ، كناية عن أسماء اآلدميين. فالنةو فالنو

 قال : وإذا ُسّمي به اإلنسان لم تَْحسن فيه األلف والالم.

 آخر ، ألنه ال نكرة له. فالن يقال : هذا

وا به اإلبَل قالوا :  .الفاُلنة ، وهذه الفاُلن هذا ولكّن العرب إذا َسمُّ

لياء تلحقه تُصيِّره نكرة ، وباأللف والالم يصير معرفة في كل ، ألن كل اسم يُنسب إليه فإن ا فالٌن الفاُلنيّ  فإذا نَسبت قلت :

 شيء.

ً  ابن الّسكيت : تقول : لقيت ، إذا كنَّيت عن اآلدميّين قُلته بغير ألف والم ، وإذا َكنَّيت عن البهائم قُْلته باأللف والالم ، تقول  فالنا

 : فالن ؛ وأنشد في تَْرخيم الفاُلنة ، وركبت الفاُلنة : حلبتُ 

ل  و  هريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريو  ذا قريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريه َويريريريريريريريريريريريْ

  
ل    كريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ ج بريريريريريريريريريريريريريه أن يريريريريريريريريريريريريريريَ ه أمسريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريريّ

  

ل  و  هريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريو  ذا قريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريه َويريريريريريريريريريريريْ

  
ل    جريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريَ ٌك م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريِإنريريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريري 

  
 .فاُله ، ويا فل أبو تُراب ، عن األصمعي ، يُقال : قُم يا

 الُكَميت :؛ وقال  فُل فمضى فرفع بغير تنوين ، فقال : قم يا فُل فمن قال : يا

   ي  ال مل لي َوْيها  ف ل   
 قُْل ذلك ، فََطرح ونََصب. فاُل يا ، وإذا َمضى قال : فاُله فسكت أَثبت الهاء ، فقال : قُل ذلك يا فاله وَمن قال : يا

 ليس بتَرخيم ، ولكنّها على ِحدة. فُل وقال المبّرد : قولهم : يا

 : الغُْنم. النَّفَل قال اللَّيث :: نفل 

 .األَنفال وجمعه :
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 وُغْنماً. نَْفالً  فالناً : أَْعَطْيته نَفَّْلتُ و

 الُجْنَد ، إذا َجعل لهم ما َغنِموا. يُنَفِّل واإلمام

 اآلية. [1:  األنفال] (َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اْْلَْنفالِ )وقال هللا تعالى : 

 : الغَنائِم. األنفال قال :

 .نَفَل واحدها :

 عنها ألنها كانت حراماً على من كان قَْبلهم ، فأََحلّها هللا لَهم.وإنما سأَلوا 

 في السَّرايا ، فكرهوا ذلك. نَفِّل وسلمعليههللاصلىقيل أَْيضاً : إِنه و

َمن  تُنَفّل ، كذلك [5 : نفالاأل] ((5َكما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمْن بَ ْيِتَك اِبحْلَقِ  َوِإنَّ َفرِيقاً ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلكارُِهوَن ))وتأويله : 

 رأيَت وإن َكِرُهوا.

 َجعل لكل َمن أتى بأسير شيئاً ؛ فقال بعُض أَصحابه : يَْبقى آِخُر الناس بغير شيء. وسلمعليههللاصلىكان النّبي و

يت الغَنائم أَنفاالً ، ألنّ  النافلةو النَّفل قلت : وجماع َمعنى لُوا على سائر األُمم  : ما كان زيادةً على األَصل ، ُسّمِ المسلمين فُّضِ

 الذين لم تَِحّل لهم الغَنائم.

ع :  ، ألنها زيادة أَْجر لهم على ما ُكتب من ثَواب ما فُرض عليهم. نافلةً  وُسّميت صالة التطوُّ

بع ، وفي القَفَلة الثُّلث ، تَفضيالً ل وسلمعليههللاصلىالنبّي  نَفَّلو هم على َغيرهم من أهل العسكر بما عانَْوا السَّرايا في اْلبَدأة الرُّ

 من أَمر العدّو ، وقاَسْوه من الدُّؤوب والتّعب ، وباشروه من الِقتال والَخْوف.

 [.79اإلسراء : ]اآلية  (َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِه َّنِفَلًة َلكَ )ِلنَبِيّه :  عزوجلقال هللا 

، قد ُغفر له ما تَقّدم من َدنبه وما تأخر ،  وسلمعليههللاصلىإاّل للنبّي  نافلة : ليست ألحِدنا (َّنِفَلًة َلكَ )قال الفَّراء : معنى قوله : 

 .نافلة فعملُه

عبادته على ما أَمَر خاصةً ليست ألحد ؛ ألن هللا أمره أن يزداد في  وسلمعليههللاصلىزيادة للنبّي  نافلةٌ  وقال أبو إسحاق : هذه

له عليهم ، ثم وعده أن يَبعثه مقاماً محموداً ؛ وَصحَّ أنه الشفاعة.  به الخْلق أجمعين ، ألنّه فضَّ

ين : ُغَرراً ، ألن بَياضها قَليل كغُرة الفَرس ، وهي  والعرب تقول في ليالي الشَّهر : ثاَلث ُغَرر. وذلك أّول ما يَهل الهالل ُسّمِ

 ياض َوْجهه.أقل ما فيه من ب

 زيادةً على األصل. النُّفل ؛ ألن الغُرر كانت األصل ، وصارت زيادة نُفَل ويُقال لثالٍث بعد الغُرور :

 .نافِلة وكل عطيّة تَبّرَع بها ُمعطيها من َصدقة ، فهي

 : ولُد الولد ، ألن األصل كان الولد ، فصار ولََد الولد زيادةً على األصل. النافلةو
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كأنه قال : وهبنا  [.72األنبياء : ] (َوَوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َويَ ْعُقوَب َّنِفَلةً ):  السالمعليهّل وعّز في قصة إبراهيم وقال هللا ج

ليعقوب خاّصة ، ألنه َولد الولد ،  فالنافلة ، (َويَ ْعُقوَب َّنِفَلةً )إلبراهيم إسحاق ، فكان كالفَْرض له ، ألنه دعا هللا به ؛ ثم قال : 

 ناه له زيادةً على الفَْرض له ، وذلك أن إسحاق ُوهب له بدعائه ، وِزيد يَْعقُوب تَفضُّالً ، وهللا أعلم.أي وهب

ُجل الكثير  .نَْوفَل ، وهي العَطايا : النَّوافل ويُقال للرَّ

 قال : وقال َشمر مثلَه.

 ؛ وقال الُكَميت يمدح رجالً : نَْوفلون قال : وقومٌ 

وع  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
َ
يريريريريريريريريريريريال  امل  رِ ب  الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ وغريريريريريريريريريريريِ

  
ل    ْوفريريريريريريريريريريريريريَ ر  الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ ك الريريريريريريريريريريريريريزُّفريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريري   ِع أَلمريريريريريريريريريريريريريَ

  
جال. النَّْوفل الليث :  : السَّيد من الّرِ

باع :  .نَْوفَل ويُقال لبعض أوالد الّسِ

 : العَِطيّة ، تَُشبّه بالبَْحر ؛ وأنشد األْعشى باهلة : النَّوفل أبو ُعبيد

 الزُّفرير    أيىَب اليتُّاَلمة ِمله اللريَّْوَفل  
 ، والُمْهُرقان ، والدَّأْماء ، وُخَضارة ، واألَْخضر ، والعُلَيم ، والَخِسيف. النَّْوفلوعمرو ، عن أبيه ، هو : اليَّم ، والقَْلمس ، 

ُجل ، إذا  اْنتَفلووف ، : نَْبٌت َمْعر النَّفلو: التَّطّوع ،  النَّفلو: الِهبَة ،  النَّفلوالغَنائم ،  : النَّفل ثعلب ، عن ابن األعرابّي : الرَّ

 اْعتََذر.

 منه وأْنتَفيت منه ، بمعنًى واحد. اْنتَفَْلت أبو ُعبيد ، وابن شميل :

 منه ، أي أنكرت أَن أَكون فَعَْلته ؛ وأَنشد : فاْنتفلت الليث : قال لي فالٌن قوالً 

ة دائريريريريريريريريبريريريريريريريريا  أ ر هبريريريريريريريري َ ريريريريريريريريَ ن َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ال  مريريريريريريريريِ فريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريري 

  
ن  ِل و   فريريريريريريريلريريريريريريري   مريريريريريريريِ لريريريريريريريْ مريريريريريريرياتريريريريريريريريَ  َُّيريريريريريريريْ   فريريريريريريريبريريريريريريريِ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كيت :  فالٌن على أصحابه ، إذا أخذ أكثر مّما أخذوا عند الغَنيمة. تَنَفَّل ابن الّسِ

لته. نفّلتُ  أبو َسعيد :  فالناً على فالن ، أي فَضَّ

 ، إذا نََضْحت عنه وَدفَْعته. تَْنِفيالً  عن فالٍن ما قيل فيه نَفَّلتو

: شيء تَتَّخذه نساء األعراب من ُصوف يكون في ِغلٍَظ أقّل من الساعد ، ثم يُْحَشى ، ويُعطف فتضعه المرأة على  النَّوفليّةو

 رأسها ، ثم تَختمر عليه ؛ ومنه قوُل ِجيران العَود :

ة ْوفريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ غريريريريريريريريريريريريّرن امريريريريريريريريريريريريرءا  نريريريريريريريريريريريريريَ  أاّل ال تريريريريريريريريريريريري 

  
ح    ِ ي والريريريريريّ ائريريريريريريريِ   و ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريْ  عريريريريريلريريريريريى الريريريريريرأس بريريريريريريَ

  

ى الريريريريريريريري ِّ و  ٌم ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ ه ال فريريريريريريريريامسريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريان كريريريريريريريريأنريريريريريريريريَّ

  
ح    يريريريريريريريل أَبريريريريريريْ ريريريريريريَ ْزهريريريريريريرياهريريريريريريريا مريريريريريريع الريريريريريريلريريريريريريَّ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِود  يريريريريريريريَ

  
 : الَمْملحة. النَّوفلة الليث :

 وال أَعرفه.

 ثعلب ، عن ابن األعرابي : يُقال ِلرقبة: فنل 



5504 

 

 .الِفْلِ ل الِفيل :
 ، بالهمز : الَمرأة القَِصيرة. الِفْنئل َسلمة ، عن الفّراء ،

 ل ن ب
 لبن ، نبل.

 ، في الفضل ، والفَِضيلة. النُّْبل اللّيُث :: نبل 

 الَجسيم ؛ وأَْنشد : النَّبِيل ، وتكون مصدراً للشيء النُّبل ، فهي أَعّم ، تَْجري َمْجرى النَّبَالة وأّما

   َكْع ريبري َها نَِبيل   
 قال : وهو يَعيبها بهذا.

 األِديم.، كما أن األََدم جماعة  النَّبِيل ، في معنى جماعة النَّبَلُ و

 .نِبَال ، وقوم نَْبلة ، وامرأة نَْبلٌ  وفي بَعض القول : َرُجلٌ 

 .نُبالء وفي الَمعنى األّول : قوم

 : اسم للسهام العربيّة. النَّْبلوقال : 

 .نَبّال . وهو أيضاً :النِّبَالة وحرفته : .نابل وصاحبُها :

 وإذا َرجعوا إلى واحده قالوا : َسْهم.

 ، إذا ناولتَه شيئاً بعد شيء ؛ وأَنشد : أَْنبُله نَْبالً  فالناً بُكسوة أَو طعام ، نبلتوقال : 

 انريب الين ِبِكْسرأب و   ال َ ْف واين 
 .«النُّبَل اتَّقُوا المالعن وأَِعدُّوا»في الحديث : و

ُعْرفاً. لم يُعرف منه إال  نَبِّْلنيوْعِطنيها. أحجاراً لالستنجاء ، أي أَ  نَبِّْلني أبو عبيد ، عن األصمعي ، قال : أراها هكذا : يقال :

 هذا.

 : هي حجارة االْستِنجاء. النُّبَل قال : وسمعت محمد بن الحسن يقول :

ثون يقولون :  .النَّبَل قال أبو ُعبيد ، والمحّدِ

 لصغرها. نَباَلً  ونراها إنما ُسميت

 .نَبَل وللّصغار :،  نَبَل وهذا من األضداد في كالم العرب ، يُقال للِعظام :

قال : وحّدثني محمد بن إسحاق بن ِعيسى ، عن القاسم بن َمْعن : أّن رجالً من العرب تُوفِّي فَورثه أخوه ، فعيّره رجٌل بأنه 

 فَِرح بموت أخيه لّما َورثه ؛ فقال :

ِذ    تريريريريريريريريريريريري  هبريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريْ   ن كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريه أُّنريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   جريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ ْزء  فريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  

َُ وأْن  رَا رَ  أن أ ْرَُّأ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَل   بريريريريريريريريريريَ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِئصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريريريَ  أ وَرَل َذْودا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
غار األْجسام. النَّبَلوقال :   ، في هذا الموضع : الّصِ

يت  ِلِصغَرها. نَباَلً  فنرى أن حجارة االْستنجاء ُسّمِ
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 .نَبَل قال أبو سعيد : كل ما ناولت شيئاً وَرميته ، فهو

 ؟أي جزاُؤك وثوابُك منه ؟منه فيما َصنَْعتَ  نُْبلتك : أن تقول : ما كانت قال : وفي هذا طريٌق آخر
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 ، بضم النّون. نُباَل بفتح النون فخطأ ، إنما هو عندنا : نَباَلً  قال : وأّما ما َروى أبو عبيد

 ؟من فالن نُْبلتك ، ها هنا : عوٌض مّما أُِصْبت به ، وهو َمْرُدود إلى قوله : ما كانت النُّبَلو

ْخم. نَبَلٌ  أبو حاتم ، عن أبي ُعبيدة ، يقال : َضبٌ   ، وهو الضَّ

 : الَخِسيس ؛ وأَْنشد : النَّبَل وقالوا :

   َ صاِئصا  نريَبال  
 بفتح النّون.

 ، وهو ما تناولته من َمَدر أو َحجر. النُّْبلَة فهو بضم النون ، جمع : ، «النُّبَل وأعدوا»في الحديث :  قلت : أّما الذي

 الَجسيم ، وجاء بمعنى : الَخسيس. النَّبِيل فقد جاء بمعنى : النَّبَل وأّما

 ؛ وأنشد أَبو الهيثم قول َطَرفة : تِْنبالو،  تِْنبل ومنه قيل للرجل القصير :

ْعضال  نَِبيل   و   
 
 هو َبْسمِل امل

 .، أي عاقل نَبِيل فقال : وقال بعُضهم :

 وقيل : حاذق.

 الّرأي. أي َجيِّده. نَبِيل وهو

 : رفيق بإِصالح ِعظام األُمور. نَبِيل وقيل :

 ، وأيهما أَْصدق َعمالً. النُّْبل ، من أَْنبَل فالن ، إذا تنافَرا أيّهما فَنَبله أبو زيد : تقابل فالن وفالن

 ومنه قوله :

وَّمريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا رََّص أَفريريريريريريريريريريريريريريريواقريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريا وقريريريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ل    بريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريرياأَنريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريِّ ْ وان كريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريَ

  
 ، إذا مات ، أو قُتِل. اْنتَبل ثعلب ، عن ابن األعرابي ، وَسلَمة ، عن الفَّراء :

 : الِجيفة. النّبِيلةو

 البَِعير : مات. تَنَبّلو

 .«النُّبَل وأَِعدُّوا» قوله : : اللُّْقمة الّصغيرة ، وهي الَمَدَرة الصغيرة ، ومنه النُّْبلة ابن األعرابي :

كيت :  ، إذا ُسْقتها سوقاً َشِديداً. أَْنبُلها نَْبالً  اإلبَل ، نَبَْلت ابن الّسِ

 : السَّير الّسريع الشديد ؛ وأَنشد : النَّْبل أبو ُعبيد ، عن أبي الوليد األعرابي والفراء :

يريريريريريريريريريريريريريس ال  عريريريريريريريريريريريريريِ الهريريريريريريريريريريريريرياو أَتِْو  لريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريري   انريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  اهريريريريريريريريريريَ ْرعريريريريريريريريريريَ ْ ٌء وال تريريريريريريريريريريريَ ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريريَ

  
 : ُحسن السَّْوق. النَّْبل شمر ، عن ابن األعرابي :

كيت :  .بالنَّْبل ، إذا َرَميته نَبَْلته بالنَّبل أَْنبُلهوسهماً : أْعطيته ،  أْنبْلتُه ابن الّسِ

 ومنه قوُل أبي ذُؤيب : ، أي حاذق بما يُمارسه من عمل ؛ نابِلٌ  وفالن

َوثريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريا   بريريريريريريريريريال مريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ  َّ عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا  َّريريريريريريريريريِ

  
ٌل   ِل و  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريَ  الريريريريريريَوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب انبريريريريريريريِ  ابريريريريريرين انبريريريريريريريِ
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 ما عندي : ذهبُت بما ِعندي. تَنَبَّلت َشِمر :
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 : َحَمْلت. نَبَْلتوقال : 

 ما عندي ؛ وقال أوس بن َحجر : تَنَبَّلت أبو ُعبيد ، عن األصمعي : أصابتني ُخطوب

لريريريريريريريريريريريي  يريريريريريريريريريريريَّ  انئريريريريريريريريريريريِ َُ قريريريريريريريريريريريريَ  ْ ا رأيريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري   ملريريريريريريريريريريريّ

  
ل  و   بريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ لريريريريريريري ي  ريريريريريريري  ريريريريريريريوٌب تريريريريريريريريَ ق مريريريريريريريا عريريريريريريريِ لريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريْ

  
 .نَْبالً  ، أي كنت أَْجوَد منه فَنَبْلته فالنٌ  نابلني وقال :

 .بالنَّْبل الناس ، أي أَْعلمهم أْنبل وفالنٌ 

 بقومك ، أي اْرفُق ؛ وقال الُهذلّي : اْنبُل أبو زيد :

َرهم  ا كلريريريريريريريه مسريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريِ ل ب ومريريريريريريريك  مريريريريريريريّ  فريريريريريريريانريبريريريريريريري 

  
ل  و   بريريريريريريريريريريَ ور  لريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريَ لُّ جريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريِع َ ْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريري 

  
 ، في الِحْذق. النَّْبلوقال : 

جال. النُّْبلو النَّبالةو  ، في الّرِ

 .نَبِيلة ويقال : ثمرة

 .نَبِيل وقِدحٌ 

 .نِبَاالً  ، أي َهْب لي نَبِّْلني ويُقال :

كيت : يُقال : أتاني فالٌن فما  إاّل بأِخرة. نَبَالَهو نُْبلَهو اْنتَبَْلت نَْبله ابن الّسِ

 يقال ذلك للّرُجل يَْغفُل عن األْمر في وقته ثم يَْنتبه له بعد إْدباره.

 ؛ وأَْنشد : بالنَّْبل : الذي يَْرمي النابِل غيره :

لريريريريريريريريوجريريريريريريريرية   ى وخمريريريريريريريريَْ كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ لريريريريريريريريهريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
ِل   ك أَلمريريريريريريريريريريريريرينْيِ عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى اَنبريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي النابِل وقيل :  .النَّْبل : ها هنا : الذي يُسّوِ

كيت : رجلٌ   .نَْبلٌ  ، إذا كان َمعه نابِل ابن الّسِ

 ، مثله. نَبَّالو

 .نابل فإِذا كان يَعملها قُْلَت :

 .نَْبالً  ، أي أَْعَطيته فأَْنبَلته فالنٌ  اْستَْنبَلنيو

كيت : يُقال : هو أُخوه: لبن  الذي يُشرب من البهائم ؛ وأنشد  اللّبن أُمه ، إنما بلَبن م ؛ وال تَقل :أُمه ، بكسر الال بِلبان ابن الّسِ

 ألبي األسود :

ه  ه فريريريريريريريريإنريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ كريريريريريريريري  هريريريريريريريريا أو تريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ كريريريريريريريري   فريريريريريريريريِإْن ال يريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريِ ه بريريريريريريريريريريريِ ه أ مريريريريريريريريريريريَّ َذتريريريريريريريريريريريْ  أ ريريريريريريريريريريريوهريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريَ

  
 .لَبَنُهم ، إذا َكثُر ُمْلبِنون قال : ويُقال : هؤالء قومٌ 

 .اللَّبَن نَْسقيهمجيرانَنا ، أي  نَْلبُن ويقال : نحن

 اإلبل ما يُصيب أَصحاَب النَّبيذ. أَلبان ، إذا ظهر منهم َسفهٌ وَجهل وخيالء ، يُصيبهم من َمْلبونُون وقومٌ 

ً  ، أي يَطلب يَْستَلبن ويقال : جاء فالن  لِعياله ولِضيفانه. لَبَنا

 .ُمْلبِنو،  لَبُونو،  لَبِنة : شاة لَبن أبو ُعبيد ، عن اليزيدي : يُقال للشاة إذا صارت ذات
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 ؟لَبن أي كم منها ذاتُ  ؟شاتك لُْبنُ  قال : وقال الكسائي : يقال كم
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 ، غريرة كانت أو بَِكيئة. اللَّبن من الشاء ، ذاتُ  اللَّبُون أبو زيد :

 .لُْبنٌ و ِلبَانٌ  وجمعها :

 .لَبِنَة فإذا قَصدوا قَْصد الغزيرة قالوا :

 .ِلبَانو لَبِنٌ  وجمعها :

ً  وقد  .لَبِنَت لَْبنا

 ؟شائك لُْبن شمر : يُقال : كم

 .لُْبنٌ و ِلْبنٌ و،  ِلبانٌ  ؛ وَغنم لَبِنة قال ، وقال الفراء : شاة

 قال : وزعم يونس أنه َجمع.

 .ِلْبن قال : وقال الكسائّي : إنما سمعت

 ؛ وأَنشد : لُْبن ، بمنزلة ِلْبن وشاءٌ 

لريريريريريريريريهريريريريريريريريا بريريريريريريريريْ يريريريريريريريريال بريريريريريريريريلريريريريريريريري  تريريريريريريريرياع اَّريريريريريريريريِ بريريريريريريريريْ  رأيريريريريريريريريتريريريريريريريريك تريريريريريريريريريَ

  
ك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغريريريريريريريِ   و  مريريريريريريريّ يريريريريلريريريريريريريا  وابريريريرين عريريريريَ  أتوي بريريريريَ ريريريريِ

  
 .اللَّبُون : جمع اللُّْبنوقال : 

 خالص الَجسد ، وُمْستخلصه من بين الفَْرث والدَّم ، وهو كالعرق يَجِري في العُروق. اللبن اللّيث :

 .لَبَنَة ، قالوا : اللّبن وإذا أرادوا طائفة قليلةً من

ت فقالت : ؟: ما يُْبكيك وسلمعليههللاصلىإّن خديجة بكت ، فقال لها النبّي »جاء في الحديث : و القاسم ، فذكرتْهُ. فقال  لَبنة َدرَّ

ل : وَمّد إْصبَعه فقا وسلمعليههللاصلىفغَضب النبّي  ؟لَوِدْدُت أنّي علمُت ذلك قالت : ؟لها : أما تَْرَضين أن تَْكفُله ساّرة في الجنة

 .«إن شئت َدَعْوت هللا إن يُريك ذاك. فقالت : بلى أَصّدِق هللا ورسولَه

 .ُمْلبِنو،  لَبُون قال : وناقة

 في َضرعها. لَبنُها ، إذا نَزل أَْلبَْنت وقد

 .لَبُون في كل أحايينها ، فهي لَبن وإذا كانت ذات

 .لَبُون وولُدها في تلك الحال : ابن

 .لَبُون د الناقة إذا استكمل سنتين وطعَن في الثالثة : ابناألصمعي وغيره : يُقال لول

 .لَبُون واألُنثى : بِْنت

 .لُْبنَى كالعَسل ، يقال له : َعَسل لَبن ، شجرة لها اللّْبنى اللّيث :

 : الُكْنُدر. اللُّبانو

 : الحاجة ، ال ِمن فاقٍة بل من ِهّمة. اللّبانةو

 .لُبانته يقال : قَضى فالنٌ 

 : اسم ابنة إبليس. لُبَْينىوقال : 

ْدر. اللَّبانو  : الصَّ

 .اللَّبن : واحدة اللّبِنةو
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ين ُمَربَّعاً. اللْبنو  : لغة ، وهو الَمْضروب من الّطِ

 : الذي يُْضرب به. الِمْلبنو

 ونحوه. اللَّبِن الِمْحمل يُْنقل فيهأيضاً : ِشبه  الِمْلبنو

 : فِْعلك حين تضربه. التَّْلبينو
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 ؛ وأَْنشد َشِمر : لَبّنته وُكل شيء َربّعته ، فقد

ْلبون  
َ
   ال حيمل املِْلنب  ال امل

 الَجمل السَّمين الكثير اللَّحم. : الَمْلبونو: الِمْحَمل.  الِمْلبن قال :

 الِمحمل ، وهو ُمطّول ُمَربّع.:  الِمْلبن ثعلب :

 ، والسابل. الِمْلبَنووكانت العرب تُسّميها : الِمْحمل ،  ، كانت المحاِمل ُمربَّعة فغيَّرها الحّجاج لينام فيها َويتَّسعو

 ، أي عظيمة مثل ةلُْبنانيّ  قال : وقال ابن األعرابّي : قال رُجٌل من العرب آلخر : لي إليك ُحَويجة. فقال : ال أَْقضيها حتى تكون

 فُْعالٌل ، ينصرف. : لُْبنانو، وهو اسم َجبل ، قال :  لُبنان

 : تمّكث ؛ وقال ُرؤبة : تَلَبَّنو

   فهل ل بريْي  من َهَوى التريََّلنبُّ  
 عليها ، أي أتمّكث. لُبانة أتلَبّن ؛ يقال : لي« اللُّبانة»، من  التلبُّن قال أبو عمرو :

 ، وتلَّدنت ، بمعنى : تلبّثت ، وتمكثت. لَبّنت : أبو عبيد ، عن أبي عمرو

نوبر ، في قوله : اللُّبان ابن األعرابي :  : َشجر الصَّ

   هلا ع ل ق كَسح وق اللَُّبان  
يت التَّْلبينة األصمعّي :  بياضها ورقّتها.، ل باللّبن تَْشبيهاً لها تَْلبينة : ِحساء يُْعمل من َدقيق أو من نُخالة ، ويُجعل فيها َعسل ؛ ُسّمِ

ياشّي ، في حديث عائشة : عليكم بالَمْشنيئة النافعةو  .التَّْلبين قال الّرِ

 قال : تَْعني : الَحْسو.

 قال : وسألت األصمعّي عن الَمشنيئة فقال : تعني : البَِغيضة.

 كما ذكرناه. التَّْلبينة ثم فسر

 القَِميص : بَنيقتُه. لَبِنَة أبو ُعبيد :

 : الذي يَشتكي ُعنُقه ِمن ِوسادة. اللَّبِن أبو ُعبيد ، عن الفراء :

كيت ، نحَوه.  ابن الّسِ

ً  وقد  .لَبِن لَبَنا

 .اللّبن ، إذا سقيتَهم أَْلبِنُهم القَْوم لَبَْنت ، مصدر : اللَّْبن وقال :

ً  بالعَصا لَبنهو  ، إذا َضربه بها. يَْلبِنه لَْبنا

 .لَبَناتٍ  ثالث لَبَنه يقال :

 بَصْخرة. لَبنه وقد

 ، وتامٌر : ذو تَْمر. لَبن ، ذو البِنٌ  وقال : رجل

 ؛ وأَنشد : اللبن : ُسقي َمْلبون وفرس

   َمْلبونة َ  َّ املليك  َأْسَرها 
 : ِمعًى في البَْطن َمْعروفة. اللَّبن وبنات
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 الّراعي :، اسم َجبل ؛ قال  لُْبنو

اَلال     كَجْلَ ِل ل نْبَ َت َّرِد  الصِّ
 : األكل الكثير. اللَّْبن عمرو ، عن أبيه ،

 : الّضرب الشديد. اللّْبنو

 : الِمْلعَقة. الِمْلبنة ابن األعرابي ،
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 ل ن م
 : حاِذق. نَِمل ثوبَك ، والقُْطه ، أي ارفأه. وَرُجل نَّمل ثعلب ، عن ابن األعرابي :: نمل 

 ، أي َعبِث. نَِمل موغال

 ، إذا َصِعد فيها. يَْنَمل نََمالً  في الشَّجر نَِمل َسلمة ، عن الفراء :

جل ،  نَِمل شمر ، وأبو عبيد :  ، إذا نّم ؛ وأَْنشد : أَْنملوالرَّ

او  يتريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريريريْ
 

لريريريريريريريريريريريِم املريريريريريريريريريريري  ال أ ُّعريريريريريريريريريريريج الريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ

  
ل   ربريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني وال أ منريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِْ  ِ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألَقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .«النَّْملة َعلّمي َحْفَصة ُرْقيَة»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

 قال أبو عبيد : قال األصمعي : هي قُروح تَْخرج في الَجنب وغيره.

 ، فهي النَّميمة. النّملة قال : وأما

 ، إذا كان نّماماً. نَِمل ورجل

 .نَمل : قروح تخرج بالَجْنب. وجمعها : النّملة سلمة ، عن الفراء :

 .نَمل : النَّميمة. وجمعها : النَّملةوقال : 

 .نَمل : المشية المقاربة. وجمعها : النملةو

فخّط عليها ابنُه من أُخته أو بنته برأ ؛ وأَْنشد  النملة أبو نصر ، عن األصمعي : تقول المجوس : إن َولد الرجل إذا خرجت به

 لبعض العرب :

ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرو  مريريريريريَ ْرق لريريريريريِ ْت عريريريريريِ يريريريريريريري  فريريريريرييريريريريريلريريريريريريريا غريريريريريَ  ال عريريريريريَ

  
ل   مريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريراُ  وأاّن ال  ريريريريريريريريريريَ   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ

  
في الجدب ِلنحفر على ما َجمع  النمل قال أبو العباس : وأنشدناه ابن األعرابي ال نحط بالحاء ، وفَسره : إنا كرام وال نأتي بُيوت

 لنأكله.

 ، مكتوب ، هذليّة. ُمنَّمل الليث : كتاب

 َعِمله.: الرجل الذي ال ينظر إلى شيء إال  النَّملوقال ، 

 ؛ وقال األخطل : نمال : النّمل قال : وجمع

   َدبي   منال  يف نَ ا  يريَتهّيل 
 األصابع ، إذا كان كثير العَبَث. نَِمل وَرُجلٌ 

 أو كان خفيف األصابع في العَمل.

 القوائم ، ال يَكاَد يَستقّر. نَِمل وفرس

 : الَمْفصل األعلى الذي فيه الظفر من اإلصبع. األُْنُملةو

 األصابع ، أي َغليظ أطرافها في قِصر. ُمَؤْنَمل وَرُجلٌ 

 : َمْشي الُمقَيّد. النّأَْملةوقال : 

 : َمشّق في حافر الدابّة. النَّملةو
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 في الحافر من (1): شّق  النَّملة أبو ُعبيد :

__________________ 
 (.منل)« اللسان»، وامل به من « مةق»( يف امل بوع : 1)
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 .(1)األ عر    طرف السُّلبك 
 .النَّملةوعن قتل النَّحلة  وسلمعليههللاصلىنهى النبّي و

 : ما كان لها قوائم. النَّمل وأخبرني الُمنذري عن الَحْربّي :

 فأما الّصغار ، فهي الذَّّر.

 الخرابات وال يُْؤذي الناس ، والذّر يُْؤذي.يسكن البرارّي و النّملوقال : 

 فالناً ، أي أَقلقته وأَْعجلته ؛ وأنشد األصمعي : نَّملت ويقال

ران هلل  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريةٌ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريريإيّن وال كريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ل   مريريريريريريريَّ لريريريريَ ه  غريريريريت مريريريري  بريريريريريريريْ فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريي لريريريري ريريريريريريري  طريريريريريريريالريريريريَ لريريريريَ  لريريريريِ

  
 أي : غير ُمْرهق وال ُمْعجل عّما أُريد.

 [أبواب الَّلم والفاء]

 ل ف ب
 مهمل.

 ل ف م
 لفم. فلم ،

 .«ِهجان فَْيلم أَْقمر» الّدّجاَل فقال : وسلمعليههللاصلىُرِوي عن ِعكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : ذكر رسوُل هللا : فلم 

جال. الفَْيلم قال َشمر :  : العَظيم الُجثّة من الّرِ

ً  ورأيت  من األْمر ، أي عظيماً. فَْيلما

 : واسعةُ الفَم. ْيلمفَ  وَروى الَخّراز ، عن ابن األعرابي : بِئْر

 : الُمْشط. الفَْيلم وَروى أبو العباس عنه :

 : الَجبان. الفَيلمو

 : العظيم ، وقال البُريق الُهذلّي : الفَيلم أبو ُعبيد :

او  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف  ذا مريريريريريريريريريريريا َدعريريريريريريريريريريريَ
 
مريريريريريريريريريريريي امل  حيريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريريريم    يريريريريريريريريريريريريْ ة الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريّ ّر ذ و الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريِّ   ذا فريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأنشد غيُره في الُمشط :

 اللِّّمة الَفْيلم     كما فريرَّق 
 .تَلفَّمت تَلثَّمت على الفَم ؛ وغيرهم يقول : أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد : تَِميم تقُول :: لفم 

 .لَفَْمت أَْلفَم : اللِّفام قال : وقال الفَّراء : يُقال من

 .اللِّفام قال : وإذا كان على َطرف األنف ، فهو

 فإذا كان على الفَم ، فهو اللِّثام.
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 [مع امليم ب الَّلم والباءاب]

 ل ب م
 لبم ، بلم ، ملب.

 أْهَمله اللّيث.: لبم 

 : اْختِالج الَكتِف. اللَّْبمُ  ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :

__________________ 
 (.منل)« اللسان»، وامل به يف « السليك»( يف امل بوع : 1)
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ْعفران : الشَّعَر ، والفَْيد ، : ملب   ، والعَبِير ، والَمْرَدقُوش ، والِجَساد. الَماَلبوثَعلب ، عن ابن األعرابّي ، يُقاُل للزَّ

ْعفران. الَملَبَةوقال :   : الطَّاقة من َشعر الزَّ

ً  وتُجمع :  .َملَبا

 .(1): نوٌع من الِعطر  الَماَلب اللّيث :

 العَنبر ؛ وأَْنشد : : اإلْبليم ذيل :ابن ُشميل ، عن أبي الهُ : بلم 

ْو   هبريريريريريريريريريريرياو  فريريريريريريريريريريريال  هلريريريريريريريريريريريََ تريريريريريريريريريريريْ رَّأب غريريريريريريريريريريريِت مريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريِم   عريريريريريريِ لريريريريريريْ تريريريريريريريَ ى لريريريريريريِ مريريريريريريَ عريريريريريريْ لريريريريريريري   ذو نريريريريريريري   لريريريريريريو كريريريريريريريان خيريريريريريريَْ

  

َبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريا ا هريريريريريريريريا و ريريريريريريريريَْ  كريريريريريريريريأّن فريريريريريريريريوق مَسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريم   لريريريريريريِ وال  إببريريريريريريْ بريريريريريري  كريريريريريريْ ك مريريريريريريَ َر املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوائريريريريريريِ

  
 أي : َمْخلوطاً بالعَْنبر.

 أَْحفَظه.: العَسل. وال  اإِلبليم وقال بعُضهم :

 القُطن. : البَْيلَم ثَعلب ، عن ابن األَعرابي :

 : القُطن الذي في َجوف القََصبة. البَْيلم األصمعي :

بَعة قيل : قد  .أَْبلَمت أبو ُعبيد ، عنه : إذا َوِرم َحيَاُء الناقة من الضَّ

 أبو عمرو ، مثله.

 َشِديدة. بَلََمةٌ  ويقال : بها

بَعة.: الت الِمْبالم الفَّراء :  ي ال تَْرُغو من شّدة الضَّ

 البَكرات خاّصة دون َغْيرها. تُبلم وقال أبو الهيثم : إنما

 .أَْبلَمت قال : وسمعُت نَُصْيراً يقول : البَْكرة التي لم يَْضربها الفحُل قطُّ ، فإنها إذا َضبَعت

بَعة. ُمْبِلم فهي  ، وذلك أن يَِرم حياُؤها عند الضَّ

 : البَكرة التي لم تُْنتَج قّط ولم يَْضرْبها فَْحٌل. الُمْبِلم وكذلك قال أبو زيد :

 فذلك اإلبالم.

 .تُْبِلم فإذا َضربها الفحُل ثم نَتَُجوها فإنّها تَْضبع وال

 .البَلََمة واالسم :

كيت : يُقال : ال  عليه أَْمَره ، أي ال تُقَبِّح أَْمَره. تُبلِّم ابن الّسِ

 الناقة ، إذا َوِرم حياؤها من الّضبَعة. بَلَمة مأخوذٌ من

ُجل ، إذا َوِرمت َشفتاه. أَْبلَموقال :   الرَّ

 .ُمْبِلَمتَْين ورأيُت شفتَْيه

 ، وهي الُخوصة. األَْبلمة أبو ُعبيد ، عن الكسائي : األمر بيننا ِشقّ 

كيت :  .أَْبلَمةو،  إْبلمة ابن الّسِ

 ، وهي الخوصة. أُْبلُمة وُحكيت لي :
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__________________ 
 (.لوب)( ذكر هذا ابن مليتور يف 1)
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 أبواب الثَّلثي املعتل من حرف الَّلم

 [ابب الَّلم والنون]

 (وايء)ل ن 
 الن ، نال ، ولن.

ً  : اللَّيِّن اللّيث : يقال في فِْعل الشيء: الن ـ  لونـ  لين ً و،  الَن يَِلين لَْينا  .لَيَانا

 العَْيش ، وأَْنَشد :: نَْعمة  اللَّيَانُ  غيُره :

هريريريريريريريا عريريرييريريريم  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياغريريريَ رهريريريريريريريا الريريريلريريريَّ اء   كريريريَ ْيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريا وَأجريريريريريريريريريريريريَ ة فريريريريريريريريريريريريَأَدقريريريريريريريريريريريريَّ انريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : أَدّق َخْصرها وأََجّل َكفَلَها ، أي َوثّره.

 .لَيِّنٌ  ، وَهيِّنٌ  لَْين العرُب تقول : َهْين وأخبرني الُمنذري ، عن أبي الَهْيثم :

 الصباح ، عن عثمان بن زائد ، قال : قالت جدةُ ُسفياَن لُسْفيان :قال : وحّدثني عمي ُسويد بن 

نيِّ   يٌء هريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ   ن الريريريريريريريريريريريريريريريريربّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
نيِّ   رش  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريَ م  و الريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريُّ

  

 َمْلِ ٌق  ذا َن  ه َلنيِّ   و   

 قال : يأتون بالميم مع النون في القافية.

 وأَْنشده أبُو َزيد :

نْي   يٌء هريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ   ّن الريريريريريريريريريريريريريريريريربّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
نّي   رش الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
م  و املريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريُّ

  

 َمْل ق  ذا َنَ ْ ه َلنْي   و   

 وقال : قال الُكَميت :

يريريريريريريريريريريريوهتريريريريريريريريريريريم   ون يف بريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ ون لريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريَ

  
ى والريريريريريَفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريل الريريريريريرُّتريريريريريريريَ     خ  الريريريريريتريريريريريريُّ ريريريريريَ لريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .اللِّين : ُكل شيء من النَّخل ِسَوى العَْجوة ، فهو من [5الحشر : ] (ما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنةٍ )وقال الفَراء في قول هللا جّل وعّز : 

 .ِلينَة واحدته :

 .األَلوان وقال أبو إسحاق : هي

م. لينة ؛ فقيل : لُونة والواحدة :  ، بالياء ، النكسار الالَّ

 .لَْون الدَّقل ؛ واحدها : : األَْلوان أبو ُعبَيد ، عن األصمعي :

 وقال في قول ُحَميد األرقط :

وِن  ى الريريريريريريريريري ُّجريريريريريريريريري    مسريريريريريريريريريىت  ذا َأْغسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه د جريريريريريريريريريَ

  
ِويريريريريريريريريريريريريريِن و   لريريريريريريريريريريريريريْ وان  لريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريَّ ه األلريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريِّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 
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 الظَّالم بَعد المغرب ألوان وذلك من حين أَخذ شيئاً من لَونه الذي يَصير إليه. فَشبّه .لَّون فيُقال : حين ؟يقال : كيف تَركتم النَّخيل

 البُْسر يَْصفَّر ويحمّر ثم يَسوّد. بتَْلوينـ  يكون أوالً أصفر ، ثم يَْحمّر ، ثم يَْسَودّ ـ 
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 ره ُزهير فقال :: موضٌع في بالد نجد عن يَسار الُمْصعد في طريق مكَّة بِحَذاء الَهبِير ؛ ذك ِلينةو

   ِمن ماء ليلة ال َطْرقا  وال َرنَ ا 
 ركايا َعْذبة نُقرت في َحجٍر ِرْخٍو ، وماؤها َعْذب ُزالل. يلينهو

 [.120التوبة : ] (َوال يَناُلوَن ِمْن َعُدوٍ  نَ ْيَّلً )قال هللا تعالى : : نول ـ  نيل

 الواو ، ُصيِّر واُوها ياًء ، ألّن أصله نَْيِول فَأَْدغموا الواو في الياء ، فقالوا :، من ذوات  النَّْيل أخبرني الُمنذرّي ، عن بعضهم :

 ، ومثله : َميِّت ، وَمْيت. نَْيل ثم َخفَّفوا فقالوا : نَيِّل

 ، ما نِْلت من َمعروف إنسان. النَّيل الليث :

 .النََّوال وكذلك :

لهومعروفَه ،  أناله ويُقال :  أعطاه ؛ وقال طرفة :، إذا  نَوَّ

ه  عريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَ ه فريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري  متريريريريريريريريريريريريريريَْ وِّلريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريَ   ْن تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
رْ و   هريريريريريريريريريري  ري  لريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريُّ م َيريريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريريْ رِيريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريري 

  
 : اسم للقُْبلة. النَّْولةوقال : 

 .نِْلت أَنَال ، مصدر : الَمنَالو،  الَمنالةو،  النَّالوقال : 

 له بشيء ، أي ُجْدت. نُْلت ويقال :

 أَْعطيته.شيئاً ، أي ما  نُْلته وما

 .نَْيالً و نََواالً و،  يَنُولني نَْوالً  بالَخير نالني غيره : يقال :

 .إنالةً  بخير أنالَنيو

 ، ال من : نُْلت أَنُول. نِْلت أَنال من [121التوبة : ] نَْيالً  وقوله جّل وعّز :

 من ِعرض فالن ، إذا َسبّه. ينال وفالنٌ 

ه ،  يَنالوِمن ماله ،  يَنال وهو  إذا َوتره في ماٍل أو شيء.من عدّوِ

 ، أي أََصْبت. نِْلت أَنال كل ذلك من :

َلْن يَناَل هللَا حُلُوُمها َوال ِدماُؤها َولِكْن ) : عزوجل، أي وصل إلّي ؛ ومنه قول هللا  ينالني من فالٍن معروٌف ، نالني ويقال :
 [.37الحج : ] (يَنالُُه الت َّْقوى ِمْنُكمْ 

 به ثوباً غيُر التَّْقوى. يُنيلكم أي : لن يصل إليه ما

ً  ناولت ويقال :  ، إذا عاَطْيتَه. ُمناولة فالناً شيئا

 من يده شيئاً : تعاَطْيتُه. تناولتُ و

لتهومعروفاً ،  نِلتهو  .نَوَّ

ُجل : ما كان  ؟أن تَْفعل كذا نَْولك وأخبرني الُمنذري ، عن أبي العبّاس في قولهم للرَّ

 وال ، تقول : ما كان فِْعلك هذا حّظاً لك.من النَّ  النَّْولوقال : 

 لك ، لغات كلها. يَنِل لم يَأن لك ، وأَ لم يَئِن لك ، وأ لمأَسلمة ، عن الفَّراء : يُقال : 
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 [.16الحديد : ] (ََلْ َيَِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن ََتَْشَع قُ ُلوُِبُمْ أَ )أَْحسنهّن التي نزل بها القرآن : 

 أن تفعل كذا ، ونال لك ، وأَنَال لك ، وآن لك ، بمعنًى واحد. لك أنَى ويقال :

 الخشبة التي يَلُف الحائك عليها الثوب. : الِمنوال أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

 وهو النَّول.

 وجمعه : أنوال.

 : الحائك الذي يَْنُسج الوسائد ونحَوها. الِمْنوال الليث :

ى أيضاً :  ؛ وأَنشد : الِمْنوال وأداتُه الَمنصوبة تسمَّ

   ك َمْيتا  كأَنا هرواأب  ِمْلوال  
 وقال : أراد النَّسَّاج.

 مصر ، وهو نَْهُره. نيلُ  : النِّيلو

 ، يخترقُها خليج كبير يَتخلّج من الفُرات الَكبير ؛ وقال لَبيد يَذكره : النِّيل قلت : ورأيت في َسواد الكوفة قرية يُقال لها :

 يوما  أهل  ِ بْليال   ما جاور اللَّيل 
 بوزن مال أي َجواد. نالٌ  أبو عمرو : رجل

 .نائل وهو في األصل

 الِمْنوال : الحائك نفسه ، يذهب إلى أنه يَْنُسج بالنَّول ، وهو َمْنسج يُْنَسج به. قال َشمر : سمعُت ابن األعرابي يقول :

 ستوت أخالقُهم.واحد ، إذا ا ِمْنوال أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : يقال : هم على

 واحد ، إذا اْحتَتَنُوا في النِّضال ، أي اْستََوْوا. ِمْنَوالٍ  ويقال : َرَمْوا على

 ثَعلب ، عن ابن األعرابّي : باحة الدَّار ، ونالتُها وقاعتُها ، واحد ؛ وقال ابن مْقبل :

ال  َرغريريريريريريريريريَ ا   ى أَبجريريريريريريريريريْ اد عريريريريريريريريرياد   ريريريريريريريريري ْ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريَ

  
َرُِ   بريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريرييت يف انلريريريريريريريريرية اَّريريريريريريريريريَْ  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريل الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ

  
 األصمعي : أي : ساحتها وباحتُها.

لَ  الكسائّي : لقد  علينا فالٌن بشيٍء يسير ، أي أعطانا. تَنَوَّ

ل ، مثْلُه.  وتََطوَّ

ل أبو تُراب ، عن أبي ِمْحجن : ل ، قد يكون في الَخير والشَّر. التنوُّ  ، ال يكون إال في الخير ؛ والتَّطوُّ

ياح عند الَمصائب. : التولُّن ثَعلب ، عن ابن األعرابّي :: ولن   رفع الّصِ

 [ابب الَّلم والفاء]

 (وايء)ل ف 
 ليف ، فال ، فال ، لفا ، ألف ، ولف ، أفل.

 : الَمفَازة. الفاَلةُ  الليث :: فال 
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 .فَلَواتو،  فاَل وجمعها :

 : الَجحش والُمهر. الفَْلووقال : 

 عن أُمه : أي فََطْمناه. فَلَْوناه وقد

 ألَنفسنا ، أي اتخذناه ؛ وقال اْفتَليناهو
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 الةاعر :
ّن  يريريريريريريريريريرياَدهريريريريريريريريريري  ود جريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو نريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريريَ

  
اَداو   هريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريوَس وال الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِ ذ و الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريُّ غريريريريريريريريريْ  ال نريريريريريريريريريريَ

  
 وقال األَعشى :

حْ  ؤاد    جريريريريريريريريريريريَ ع  العريريريريريريريريريريريِة الريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريري 

  
اِ    اَله عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريبريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريس الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ  ش  فريريريريريريريريريَ

  
 وبين ولدها.أي حال بينها 

 .أَْفالء والجميع :

 الرأس. فَْلي ، من الِفاَليةوقال : 

 : التكلُّف. التَّفلّىو

ّمة : تتفالى قال : وإذا رأيت الُحمر كأنها تتحاّك َدفَقاً فإِنها  ؛ وقال ذو الرُّ

ه تريفريريريريريريريا   مريريريريريريريا  و ظريلريريريريريريريَّ  ظريريريريريريريلَّ اجلرَيْون  م صريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريخريريِ

  
وُ    جريريريريريريريريري  راِر اأَلر.  ريريريريريريريريريَْ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه عريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريّ

  
ً  الرجل في َعْقله فَلَْيت أبو زيد :  ، إذا نظرت ما َعْقلُه. أَْفليه فَْليا

 : قَطع. فَلَى ابن األعرابي :

 : اْنقَطع. فَِليو

 ، إذا َضربته ؛ وأَْنشد : فَلَْيتهورأَسه بالسيف ،  فلوت أبو ُعبيد :

ان  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ  اجلريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ راين رابريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أمريريريريريريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
الين   فريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ ف  ذا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ لريريريريريريريرييريريريريريريريريه  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أَفريريريريريريريريْ

  
 األفاعي. فاليةُ  ابن األعرابي : العرُب تقول : أَتتكم

 يُضرب مثالً ألّول الّشر يُْنتَظر.

 ، وهي هناةٌ كالخنافس ُرْقٌط تألف العَقارَب والحيّات. الفَوالي وجمعها :

 ، إذا بَحثت عن القَْمل والَخَطا. تَْفليه فِاليةً  فالنةُ َرأَْسه فَلت ويُقال :

 ؛ وقال َعمرو بن َمعدي َكِرب : الفَواليو،  الفاليات والنِّساء يُقال لهن :

كريريريريريريريريريريا   لُّ ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريرياُ يريريريريريريريريريريري  راه كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريريَ

  
   ِ يريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريَ وء الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريا   ذا فريريريريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، بنُونين ، فحَذف إحداهما اْستثقاالً للجمع بينهما. فَلَْينني أراد :

ْعر ، إذا تدبَّرته واستخرْجت معانيه. فَلَيتو  الّشِ

 األمر ، إذا تأّملت ُوجوهه ونَظرت إلى َعواقبه. فَليتو

 ، إذا تََخلَّلتهم. فَلَيتهموالقوَم ،  فلوتُ  ويقال :

كيت :  ، إذا فََصلته عنها وقَطعت َرضاعه منها. اْفتليتهو،  أَْفلوه الُمهر من أُمه فلوت ابن الّسِ

 َرأَْسه. ْيتفَلَ  وقد

 .فُلوّ  ويقال للُمهر :
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 ؛ ومنه قول أبي َكبير الُهذلي : أفالء والجميع :

   م ْستريّلة َسَلن الف ل وِّ م رّ ٌة 
ُجل ، إذا سافر ؛  فاََل  ابن األعرابي :  ، إذا َعقل بعد َجهل. فالوالرَّ
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 وفال ، إذا قَطع.

 أي قصبة وُشقّة قاطعة. ، فالية قاطعاً من ِليَطةفي الحديث عن ابن عباس : اْمر الدََّم بما كان و

كين يقال لها :  .الفالية قال : والّسِ

 وَمرى دم نَسيكته ، إذا استخرجه.

 : التي ال ماء فيها وال أنيس ، وإن كانت ُمْكلئة. الفالة شمر ، عن ابن شميل :

 من األَرض. فالةً  يقال : علونا

 قلّها لإِلبل ِرْبع ، وللغَنم والحمير ِغبٌّ ، وأكثرها ما بلغت مّما ال ماَء فيه.أبو َخيرة : هي التي ال ماء فيها ، فأ

 .الفاََلة القوُم : صاُروا إلى أَْفلَى ابن الّسكيت :

 من ناِحية كذا ، أي يَْرَعون َكأل البلد ويَِرُدون الماَء ِمن يَْفتلون الفالة وسمعت العرب تقول : نزل بنو فالن على ماء كذا ، وهم

 تلك الِجهة.

 الرأس. يُْفلى : َرْعيها وطلب ما فيها من لَُمع الكأل ، كما اْفتالؤهاو

يت : رجل: فول ـ  فيل ّكِ أي ،  فِيلُ  قال ابن الّسِ الرأي ، إذا كان ضعيفاً ؛  فائلوالرأي ،  فَْيلوالرأي ،  فَيِّلوالّرأي ،  فالُ والرَّ

 وقال الكميت :

ِ  َربِّ اجلريريريريريريريريريريريريَواد فريريريريريريريريريريريريال  يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريوابريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريِل   فريريريريريريريريريريِ م لريريريريريريريريريريِ ِذرَكريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريم فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
 ؛ وقال جرير : فِيَالةً  ويقال : ما كنت أحب أن أرى في رأيك

ا لريريريريريريريريريريَ َريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريل  ذا جريريريريريريريريريريَ ك   أ  ريريريريريريريريريريَ  رأيريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
االو   ه فريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ راسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  كريريريريريريريريري  رِّبريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريِ  جريريريريريريريريريِ

  
 : َحبٌّ يقال له : الباقلَّى. الفُول الليث :

 .فُولة الواحدة :

 : معروف. الِفيلو

 : زيادة الشباب وُمْهَكته ؛ وأَْنشد : التفيُّلو

   مسىت  ذا ما مَسان ِمن تريَفيُّله  
 اللَّحم : َكثِيُره. فَيِّل غيره : رجل

 وبعضهم يهمزه فيقول : فَْيئل.

 : عرقان يَْستبطنان الفَخذين. الفائالن أبو عبيد :

 وقال األصمعّي في قوله :

ِلجِ  َوى  ريريريريريريريريريريَ يتَا َعْبل الةريريريريريريريريريريَّ ليم الةريريريريريريريريريريَّ ا سريريريريريريريريريريَ  اللَّسريريريريريريريريريريَ

  
اِل   رِفريريريريريريرياٌ  عريريريلريريريى الريريريفريريريريريريريَ اٌ  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريَ جريريريَ  لريريريريريريريه مسريريريَ

  
ْجل ، وليس بين الخربة والجوف  الفائل قيل : أراد : على ، فقلب ، وهو ِعرق في الفخذ يكون في ُخْربة الَورك يَْنَحدر في الّرِ

 َعْظم إنما هو جلد وعظم ؛ وقال األَعشى :

   ق  َ ْض  الَعَت من َمكلون فائله  
 وذلك أن الفارس إذا َحَذق الطَّعن قَصد الُخربة ، ألنه ليس دون الجوف َعظم.
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 : َدُمه الذي قد ُكّن فيه. فائِله وَمْكنُون

 : لُعبة الِفيَال أبو عبيد ، عن أبي عمرو :
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بيان ن وأَنة  :  للصِّ
   كما َقسم ال ُّْب املفايل   لَيِ  

 .فَيَالو،  فِيَال الليث : يقال :

 تح الفاء جعله اسماً ، ومن كسرها جعله مصدراً.فمن ف

 فال فإن أخطأ ، قال له : ؟وهو أن يُخبأ شيء في التّراب ، ثم يُْقسم قِْسمين ، ثم يقول الخابىء لصاحبه : في أي الِقْسمين هو

 َرأْيُك.

 غيره : يقال لهذه اللّعبة : الطُّيَن ، والسُّدَّر ؛ وأَْنشد ابن األَعرابّي :

  يريْلَعنْب مسواَ ّ ال ُّنَبْ   فَِبنْت 
 : اللَّحم الذي على ُخْرب الَوِرك. الفائل أبو عبيد ، عن أبي عمرو :

 ِعْرقاً. الفائل وكان بعضهم يَجعل

كيت : يَرة. الفأل ابن الّسِ  : ِضّد الّطِ

 .تفاءلت وقد

طالَب ضالّة فيسمع آخر يقول : يا واجد ؛ : أن يكون الرجُل مريضاً فيسمع رجالً يقول : يا سالم ؛ أو يكون  الفألوقال : 

 فيتوّجه له في ظنّه ، ِلما سمعه ، أنه يبرأ من مرضه ، أو يجد ضالّته.

يَرة. الفأل أنه كان يُِحبّ  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و  ويكره الّطِ

يرة : ِضّد الفَأل.  والّطِ

 : فيما يُْستَحّب. الفألووالطيّرة : فما يُتشاءم به ؛ 

 فيما يُكره أيضاً. الفأل قلت : ومن العرب َمن يجعل

تفاؤالً ، وذلك أن تَسمع اإلنسان وأنت تُريد حاجة يدعو : يا سعيد ، يا أفلح ، أو يدعو باسم  تفاءلت قال أبو زيد األنصاري :

 قَبِيح.

 والفأل ، مهموز.

 عليك ، بَمْعنى : ال َضْير عليك ، وال َطْير عليك ، وال َشّر عليك. فَأْلَ  يُقال : ال« : درالنَّوا»وفي 

 .أُفُوالً و أَْفالً  ، تأفُلو تَأْفِل الشمسُ  أَفَلت يُقال :: أفل 

 .آفِلو آفِلة فهي

 غاب وَغَرب. أي : [76األنعام : ] (فَ َلمَّا َأَفلَ )، إذا غاب ؛ قال هللا تعالى :  يأفِل وكذلك القمر

حم ، قيل : قد  .أَفَل الليث : إذا اْستقّر اللّقاح في قَرار الرَّ

 .آفِل ثم يُقال للحامل :

 ، إذا َحَملت. آفلةو آفِل ويقولون : لَبُؤة

 .اإلفال : الفصيل ، والجميع األفيلو

 .أفِل الرجُل إذا نِشط ، فهو أفِلَ  « :النوادر»وفي 
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يَّلِف قُ َرْيٍش ))قال هللا تعالى : : ألف   اآلية. [2و 1قريش : ] (( ِإيَّلِفِهمْ 1ِْلِ
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يَّلِف قُ َرْيشٍ ) قال أبو إسحاق : فيها ثالثة أَْوجه :  قُريش. إلْلفو،  (إلالف قُريشو )،  (ِْلِ

لَين.  وقد قُرىء بالَوجهين األوَّ

 .مألوفو،  ُمْؤلَف بمعنى واحد ، أي لَِزْمتُه ، فهو .آلَْفتهوالشيَء ،  أَِلفتُ  أبو ُعبيد :

ْمَل ، إذا آلَفَتِ و باُء الرَّ ّمة : أَِلفَتْها الّظِ  ؛ وقال ذو الرُّ

رَّأبٌ  ِل أَْدمريريريريريريريريرياء  مسريريريريريريريريري  ْؤلريريريريريريريريريفريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريريْ
 
 مريريريريريريريريرين املريريريريريريريريري

  
ح    َحى يف َمْتلهريريريريريريريا يريَتوضريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريرياع  الضريريريريريريريريريريريريريريريُّ   ريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ْسَت به.فالناً ، إذا أَنِ  أَِلْفتُ والشيء :  أَِلْفت أبو زيد :

ً  بينهم أَلَّْفتو ق. تَأليفا  ، إذا َجمعت بينهم بعد تَفرُّ

 الُكتب. تَأليفُ  الشيَء : َوَصْلُت بعَضه ببعض ؛ ومنه : أَلَّْفتُ و

 الشيَء ، أي َوَصْلتُه. أَلَّْفتُ و

ً  فالناً الشيَء ، إذا ألزْمته إِياه ، آلَفتو  .أُوِلفه إيالفا

يَّلِف قُ َرْيٍش )):  عزوجلوقول هللا  تاِء َوالصَّْيِف )1ِْلِ قَُرْيٌش  ِلتُْؤلَفَ  المعنى : [2و 1 قريش :] ((2( ِإيَّلِفِهْم رِْحَلَة الشِ 

ْحلتين فيتَّصال وال يَْنقطعا.  الّرِ

 قُريش رْحلَتِيها آِمنين. ِلتُْؤلَفَ  وقيل : الالم ُمتّصلة بالسُّورة التي قبلها ، أي أهلك هللا أصحاب الِفيل

أربعة  اإليالف أخبرني الُمْنذري ، عن أبي الَحسن الطُّوِسّي ، عن أبي جعفر الَخّراز ، عن ابن األعرابي ، أنه قال : أصحابو

الِجَواَر يُتْبعون بعَضه بعضاً يُجيرون قريشاً  يَُؤلِّفون إخوة : هاشم ، وعبد شمس ، والمطَّلب ، ونوفل : بَنُو عبد مناف ؛ فكانوا

وم ، وأخذ نوفٌل حبالً من ِكسرى ، وأخذ عبد شمس بِميرهم ، وكا ون الُمِجيرين ، فأّما هاشم فإنه أَخذ َحْبالً من ملك الرُّ نوا يُسمَّ

حبالً من النجاشي ، وأخذ الُمّطلب َحْبالً من ُملوك ِحْمير ، فكان تّجار قُريش يَختلفون إلى هذه األَْمصار بحبال هؤالء اإلخوة ، 

ض لهم.  فال يُتَعَرَّ

 .أَِلف يَألف فهما من إلفهمو إلالفهم ابن األنبارّي : من قرأ

 .آلف يُؤلف فهو من إليالفهم ومن قرأ

زون. يَُؤلِّفون قال : ومعنى :  : يهيِّئون ويَُجّهِ

 : يُجيُرون ؛ وأنشد ابن األنبارّي : يؤلِّفون وقال ابن األعرابّي :

ريةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   م أّن   ريريريريريريريريريريوتريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريري   َُّعريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
ٌف   كريريريريريريريريريريريريم ِ اَلف  و هلريريريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريس لريريريريريريريريريريريريْ

  
 .يَُؤلِّفون فقد يكون من إْلفَهم وقال الفَّراء : من قرأ

 رحلة الشتاء والصَّيف. يألفون قال : وأجود من ذلك أن يُجعل من

زون. يُْؤِلفون من اإليالفوقال :   ، أَي يُهيِّئون ويَُجّهِ
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إلى الحبشة ،  يؤلِّف إلى الشام ، وعبد َشمس يَُؤلِّف األعرابّي : كان هاشمأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي العبّاس ، عن ابن و

 والمطلب إلى اليمن ، ونوفل إلى فارس.

 ، أي يَْستجيرون ؛ وأَنشد أبو ُعبيد ألبي ذَُؤْيب : يتألّفونوقال : 

يريريريريريلريريريريريريريا   بريريريريريريريان مسريريريريريِ ل  لريريريريريرُّكريريريريريْ وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ف  الو تريريريريري  ْؤلريريريريريِ  تريريريريريري 

  
هريريريريريريريا  يريريريريريريريهريريريريريريريا اأَلمريريريريريريرياَن ِذمريريريريريريريامريريريريريريري  ْغةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ واَر ويريريريريريريريري   جريريريريريريريِ

  
 يصُف ُحمراً أُجيرت حيال أَْقوام.

ل اإلسالم [60التوبة : ] (َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوُِبُمْ ):  عزوجلوقول هللا   هؤالء قوٌم من سادة العرب أَمر هللا جّل وعّز نبيَّه في أوَّ

بوا َمن وراءهم في اإلسالم ،  بتألُّفهم دقات ليُرّغِ ولئال تَْحملهم الحميَّة مع َضعف نيّاتهم على ، أي بُمقاربتهم وإعطائهم من الصَّ

ً  أن يكونوا إْلباً مع الُكفّار على المسلمين ، وقد نَفَّلهم هللا يوم ُحنَين بمئتين من اإلبل األَقرع بن حابس التميمّي ،  لهم ، منهم : تألُّفا

 َحرب ، وصفوان بن أُمية. والعبّاس بن ِمرداس السُّلمّي ، وُعيَينة بن ِحصْن الفزارّي ، وأبو ُسفيان بن

يف )في وقت بعَض السادة من العرب بماٍل أعطاهموه ، فلما َدخل الناُس  وسلمعليههللاصلىالنبّي  تألّف قال بعُض أهل العلم :و
وهلل الحمد وال شريك  عطاه.كافٌِر اليوَم بماٍل يُ  يُتألَّف أنـ  وله الحمدـ  وأظهر هللا دينَه على الِملَل كلها أغنى (ِديِن هللِا َأْفواجاً 

 له.

 ، من العدد ، معروف. األَلفو

 ، إلى العَشرة. اآلالف وثالثة

 [.243البقرة : ] (َوُهْم أُُلوف  َحَذَر اْلَمْوتِ ) جمع الجمع ؛ قال هللا تعالى : أُلوف ثم

ر ألفٌ  ويُقال :  .األلف أَقرع ، ألن العرب تذّكِ

 جائز.وإن أُنّث على أَنه جمع ، فهو 

 وأكثر كالم العرب على التَّذكير.

 ، ممدود. فآلَْفتُهم أبو ُعبيد : يقال : كان القوم تِسعمائة وتسعةً وتسعين

ً  هم ، إذا صاروا آلَفُوا وقد  .أَلْفا

 وكذلك أَْمأَيتهم ، فأَْمأَْوا ، إذا صاروا ِمئة.

 .إِْلفيو أَِليفي ويقال : فالن

 .أاُّلفِي وهم

مة : أاُّلفه البعير إلىوقد نََزع   ؛ وقال ذو الرُّ

ه  راعريريريريريريريريريريري  زَّ  كريريريريريريريريريريري  َل األ اّلف لريريريريريريريريريريري  ْن مريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريْ  أكريريريريريريريريريريري 

  
ه    بريريريريريريري      أ  ريريريريريريريتريريريريريريريهريريريريريريريا األ  ريريريريريريريرى وَوّ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوامسريريريريريريريِ

  
 .آِلف ، وهو جمع األاُّلف ويجوز

ً  القوم ائتلف وقد ً  ، ائتالفا  .فتآلفوا تآلُفا

ً  هللا بينهم ألّفو  .تَأِْليفا

 مّكة. أَِلفت الطَّير : التي قد أَوالفو
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 البُيوت ؛ وقال العّجاج : تألف الَحمام : دواجنُها التي أَوالفو

   َأَوالفا  مكَة من و ْرق اَِّمى 
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 أَراد : الَحمام.

 وقال ُرؤبة :

    هلل لو كله من األ اّلف  
 األمصار. يأْلَفون أراد : الذين

 .آلف واحدهم :

 .ِواَلفو َوِليف تتابع لََمعان البَْرق ، فهوالباهلّي ، عن األصمعّي ، إذا : ولف 

ً  وقد  .َولَف ، وهو ُمخيٌل للَمطو ال يكاد يُخلف إذا ولَف يَِلف َوِليفا

تين ؛ وقال َصخر الغَّي : الوليف وقال بعضهم : تين مرَّ  : أن يَلمع مرَّ

وى  ا  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اء بريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريّ  ِلةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ رقريريريريريريريريريا  َولريريريريريريريريريِ ه  بريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريَ هُّ َأ ريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريِ

  
 أي : رأيتُه َمِخيالً.

 َضرٌب من العَْدو ، وهو أن تقع القوائُم معاً ، وكذلك أن تجيء القوائم معاً. : الَوِليفو،  الِواَلفو،  الَوْلف الليث :

ً  الفَرسُ  َولَف والِفعل : ً و،  يَِلف َوْلفا  ؛ وقال ُرؤبة : وليفا

 يوَُ رَْكض الغارأب الواَِلِف  و   
 االعتزاء واالتّصال. « :الوالف»اد ب قال ابن األعرابّي : أر

 قلت : كأنه أراد اإلالف فصيَّر الهمزةَ واواً.

 له ؛ وقال العّجاج : ُموِلفُ  وكل شيء َغطَّى شيئاً وأَلبسه ، فهو

 صار َرْقراق الّسارب م وِلَفا و   
 ألنه غّطى األَرض.

 النَّْخل ، َمعروف. ِليف : اللِّيف: ليف 

ً  وقد. ِليفة والِقطعة :  .ليّفه الُملَيِّف تَْلييفا

كيت : فالن ً  الّطعام يأَلف ابن الّسِ  .(1)، إذا أَكله أَْكالً َجيِّداً  ألْفا

ً  اللّْحم عن العَْظم لَفَأْتُ  أبو زيد :: لفا   َجلَْفتُهُ عنه. : لَْفئا

 والَوْذرة. : البَْضعة التي ال َعْظم فيها ، نحو النَّْحضة ، والَهْبرة ، اللَِّفيئَةُ وقال : 

 من الوفاء ، أي ال يَرضى بُدون وفاء حقِّه. باللّفاء ويقال : فالن ال يَْرضى

ُجَل ، إذا نقصتَه َحقّه فأعَطيته دون الَوفاء. لفأت أبو الهيثم : يقال :  الرَّ

 .باللّفَاء يقال : َرِضي من الَوفاء

 ايَا.، مثل َخطيئة وَخطَ  لَفَايَا من اللحم : اللّفيئة قال : وَجمع

 بالعَصا ولََكأه ، إذا َضربه بها. لَفأه أبو عمرو :

 َحقَّه ، إذا أَعطاه كلَّه. لفأهو
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 حقّه ، إذا أَعطاه أَقلَّ من َحقِّه. لَفأهوقال : 

 قال أبو سعيد : قال أبو تُراب : أَْحسب

__________________ 
 (. بياري)وغته من كت  اللغة ، « اللسان»يف « ألف»( كالُ ابن السكيه هذا مكانه 1)
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 هذا اَّرف من اأَلض اد.

 [ابب الَّلم والباء]

 (وايء)ل ب 
 ، وبل ، ألب ، أبل ، بال ، بأل ، لبأ. (يلب)الب ، لبى ، ولب 

 العََطش. : اللَُّواب قال أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: لوب 

كيت :وقال  ً  ابن الّسِ  ، إذا حام حول الماء ِمن العَطش. الب يَلُوب لَْوبا

 ، إذا َعِطشت. لوائِبو لُوب ، وإبلٌ  لُوبٌ  الليث : نخل

 ثعلب ، عن ابن األعرابي : يقال : ما وجد لَبَاباً ، أي قَْدر لُْعقٍة من الطعام يَلُوكها.

 قال : واللَّباب : أقّل من ِملء الفَم.

بة عن األصمعي :أبو عبيد ،   : الَحّرة. الالَّ

 .لُوبٌ و،  البٌ  وجمعها :

 .«اَلبَتَْيها َحّرم ما بين» وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إّن النبي و

بة األصمعّي :  : هي األرض التي قد أَلبَستها حجارةٌ ُسود. الالَّ

 ، ما بين الثالث إلى العَشرة. البات وجمعها :

 : (1)؛ وقال بِشر بن أبي حاتم يصف َكتيبة  اللُّوبو،  بالالَّ  فإذا َكثُرت ، فهي

رٌ  جريريريريريريريريريريريريريِّ ّم  اّل  ريريريريريريريريريريريريري َ عريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريٌة ال هريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريري 

  
او   وهبريريريريريريري  لريريريريري  ل  مريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا فريريريريريريَ هريريريريريريريْ لريريريريريى السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريْ رأب لريريريريريَ  مسريريريريريَ

  
 ، ومثله : قارة وقُور ، وساحة وُسوح. البة يريد : جمع

 تكون َعقبة جواداً أطول ما يكون ، وربما كانت َدْعوةً. اللُّوبة َشمر ، عن ابن ُشميل :

 : ما اشتّد سواُده وَغلُظ واْنقاد على وجه األَرض ، وليس بالطويل في السماء ، وهو ظاهٌر على ما َحْوله. اللُّوبةوقال : 

 .اللَّوبة والَحّرة : أعظم من

ان اللوبة وال تكون مَّ ّمان ُحْمٌر. وبةلُ  إال حجارةً ُسوداً ، وليس في الصَّ  ، ألّن حجارة الصَّ

 إال في أنف الجبل ، أو ِسْقٍط ، أو ُعْرض من َجبل. اللُّوبة وال تكون

بتين وأراد بما بين  الَمدينة. ، في الحديث : الالَّ

 َحْلبة. عند الوالدة ، وأكثر ما يكون ثالث َحْلبات ، وأقلّه اللِّبأ ابن هانىء ، عن أبي زيد : أُولَى األلبان :: لبأ 

ً  الناقةُ  لَبّأت وقد  .تَْلبِيئا

ُ  : بوزن ُملَبِّع ، إذا وقع ُملَبِّىء وناقة بَأ  في اللِّ

__________________ 
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غل  ، ولكله يذكر امرأأب وصريريريريريريريريفها يف صريريريريريريريري ر هذه »وقال « التكملة»للجوهري ، وق    أه الصريريريريريريريريغاين يف « الصريريريريريريريريحا »( كذا يف 1)
 (. بياري)« ال صي أب
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 َضْرعها.
 .اللِّبأ ثم الِفْصح بعد

 ؛ يقال : قد أَْفصحت الناقةُ ، وأَْفصح لَبَنُها. اللِّبأ إذا جاء اللَّبن بعد اْنقطاع

ً  ويقال : بأَ أَْلبؤه لَْبئا ً  ، إذا َحلَبت الشاةَ  لَبَأُت اللِّ  .ِلبَأ

ً  القوم لَبأَتُ و بَأ ، إذا َصنَعت لهم أَْلبؤهم لَْبئا  .اللِّ

 .اللِّبأ الَجدي ، إذا َشَدْدته إلى رأس الِخْلف ليرَضعَ  أَْلبأت ويقال :

 الجدُي ، إذا َرضع من تِلقاء نَْفسه. اْستَلبأو

 ، أَْصلحتُه وَطبَْختُه. ت اللّبأألبأ ابن األعرابي :

 .اللِّبأ القوم : زّودتهم أَْلبأتو

 .اللِّبأ الَجْدَي : َسقَيته أَلبأَتو

 ، إذا أَْطعَمتَهم. اللِّبأ من لَبأتهم أبو ُعبيد ، عن الكسائي :

 .الُملَبِّىء ، مهموز مقصور : أول َحْلب عند َوضع اللِّبأ الليث :

 .ِلبَأَها ، إذا َرضع التبأها ؛ وقد اللِّبأ ولَدها : أَْرَضعَتْهالشاةُ  لَبَأتو

 ، إذا َشِرْبت. التبأتُ و

 ، أي هم ُمتفاوضون ال يَْكتُُم بَعضهم بعضاً. الُمْلتَبئة أبو عبيد ، عن األحمر ، يقال : بينهم

جون الغاُلم صغيراً وال الشيخ كبيراً طلباً  فتاهم ، وال يَتعيّرون َشْيخهم ، يَْلتَبِئون يقال : بنو فالن ال« النوادر»وفي  أي ال يُزّوِ

 للنّْسل.

 ، وهي األُنثى من األُسود. اللّْبَوةو،  اللَّباةو،  اللَّبَأةـ و وهي اللُّغة الفصيحةـ  اللَّبُؤة ابن السكيت : هي

 ابن األعرابي : اللُّبَابَة : شجر األُْمِطّي الذي يُْعَمل منه الِعْلك.

 .اللُّوبياجو،  اللُّوبيَاو،  اللُّوبياء ، مذكر ، يُمّد ويُقصر ، يقال : هو وباءاللُّ  وقال :

ً  فالٌن من هذا الطعام لَبَأ قوالً خالف فيه أَقَاِويَل َمن ذكرنا : لَبَّيك أبو داود ، عن ابن ُشميل ، قال في تفسير ، إِذا أْكثَر  يَْلبأ لَْبئا

 منه.

 اْستِْرزاق.، كأنه  لَبَّيكوقال : 

 : الطَّْرد. األَْلب أبو ُعبيد ، عن الفراء وأبي عمرو :: ألب 

ً  وقد  ، بوزن : َعلَْبتُها َعْلباً. أَلَْبتُها أَْلبا

 : الَجمع الكثير من الناس. األَلب عمرو ، عن أبيه :

 : نشاط الساقي ؛ وأَْنشد : األَْلبو

وِب  ح  أَلريريريريريريريريريريريريريريريريريري  رِي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وِ   رِّ   لريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ وِب مريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ه َغضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : َمْيل النّْفس إلى الَهوى. األَْلبو

ل. األَْلبو  : ابتداء بُْرء الدُّمَّ
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 : العََطش. األَْلبو
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 : التَّْدبير على العُدّوِ من حيُث ال يَعلم. األَْلبو

 : الذي يُْسرع. األَلُوب ابن األعرابّي :

 ، وأَْنشد : يَألُبو،  أَلب يَأِْلب وقد

 اأَلمسريريريريريريريريريريريريرياديريريريريريريريريريريريريريث يف غريريريريريريريريريريريريري   مل تريريريريريريريريريريريريرير  َأّن أ

  
رائريريريريريريريريريريِ ِ و   نْب أَلريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريري   أيْلريريريريريريريريريريِ

  
 : السَِّريع. الِمئْلَب ابن بُُزْرج :

 واحد ، وَوْعل واحد ، وَصْدع واحد ، وِضلٌَع واحد ، يعني اْجتماعهم عليه بالعََدواة. أَْلب أبو عبيد ، عن أبي زيد : هم عليه

ً  الليث : صار القوم عليه  واحداً في العداوة. ألبا

ً  عليه تألّبوا وقد  ، إذا تضافروا عليه. تألُّبا

 فالٍن معه ، أي َصْفوه معه. أَْلب ويقال :

 وُجْلبَة ، أي مجاعةٌ شديدة. أُْلبَةٌ  أبو زيد : أصابت القومَ 

 : البَْيض من ُجلود اإلبل. األَْلبوالليث : اليَلَب 

 أَْنشد لعمرو بن ُكْلثوم :وقال بعضهم : هو الفُوالذ من الحديد ؛ و

مريريريريريريرياين  لريريريريريريريَ  الريريريريريريرييريريريريريريريَ ض والريريريريريريرييريريريريريريريريَ يريريريريريريريْ  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريلريريريريريريريا الريريريريريريريبريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريريريلريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِ حريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ن ويريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريْ  أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريرياٌف يريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري 

  
كيت : سمعه بعُض األعراب فظن أن اليلب أجود الحديد ؛ فقال :  وقال ابن الّسِ

 ِ ْور  أ ْ ِل  من ماء اليريَل  و   
 قال : وهو خطأ ، إنما قاله على التََّوّهم.

 ُشميل : اليَلَب : خالص الَحديد.وقال ابن 

 أبو عبيد ، عن األصمعي : اليَلب : الدََّرق.

 وقيل : هي ُجلود تُلبس بمنزلة الدُُّروع.

 الواحدة : يَلبة.

ؤوس خاصةً ، وليست على األجساد.  وهي جلود يُخرز بعُضها إلى بَعض تُْلبَس على الرُّ

ً  يءُ إليه الشّ  َولَب أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: ولب   : َوصل إليه كائناً ما كان. يَِلب ُولُوبا

 : نَْسل اإلبل والغَنم والقَوم. الوالبة ابن األعرابي :

ْرعة األُولى ، تَْخرج الُوْسطى فهي األُّم ، وتَخرج الوالبة الليث : رعة التي تَْنبُت من ُعروق الزَّ  بعد ذلك فتَتاَلَحق. األوالب : الزَّ

 َطرف الَكتِف. : لوابِلةا ابن األعرابي :: وبل 

 وقال في موضع آخر : هي لَحمة الَكتِف.

ي َحَسناً لكثرة لَحمه ، وأَْنشد : الوابلة وقال أبو الهيثم :  : الَحَسُن ، وهي َطرف َعْظم العَُضد الذي يَِلي الَمْنِكب ، سّمِ

هريريريريريريريريا ْرفريريريريريريريرياء عريريريريريريريريارضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َأٌل عريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ه جريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريأنريريريريريريريريّ

  
   ٌ لريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريرياو كريريريريريريريريريريَ اء يف فريريريريريريريريريريِ  وابريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريٌة َد ريريريريريريريريريريْ

  
 َشمر : هي رأُس العَُضد في ُحّق الَكتف.
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 اْستَْوبلتُ  أبو عبيد ، عن الكسائي :
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 األْرَ. : اْستريْوَعْت ها.
 األرَض ، إذا لم تَْستمرىء بها الطعاَم ولم تُوافقه في َمْطعمه ، وإن كان ُمِحبّاً لها. استوبلتُ  أبو زيد :

 : الذي ال يُْستَْمرأ. الَوبيلوقال : 

 ، ووبيء ، وَوخيم ، إذا كان غير َمِريء. َوبِيل وماء

 هو الثَّقيل الغليظ جّداً. [16المزمل : ] (َأْخذًا َوبِيَّلً )وقال الزجاج في قوله جّل وعّز : 

 .الوابل ومن هذا قيل للَمطر الشَّديد الضَّخم القَطر ، الغليظ العظيم :

 .الوابل ، من َموبُولة قال : وقال الكسائّي : أرضٌ 

 .الَوابل ، مثل الَوْبلو

 .وابِلٌ  الليث : سحابٌ 

 .الَوْبل والمطر ، هو

 كما يُقال : وْدق ، وواِدق.

 من الَمْرعى : الَوخيم. الَوبيلوقال : 

 .َوبِيالً  يقال : َرَعْينا كألً 

 همزة.، فقُلبت الواو  َوبَلته أي : ، «أَبَلَتُه أيّما ماٍل أَّديت َزَكاتَه فقد َذهبت»الحديث :  (1)في و

ه وَمضّرته.  قال َشمر : معناه شرُّ

 .الَوِبيل : الفَساد ، واشتقاقه من الَوبالو

 : العاَهةُ. األَبَلة عمرو ، عن أبيه ،

 .«األَبَلَة ال تبع الثمر حتى تأمن عليه»في الحديث : و

ْخمة. الَمْوبِلو،  الَوبِيل أبو نصر ، عن األصمعي :  : العَصا الضَّ

 ضاً : الُحْزمة من الَحَطب ؛ وأَنشد :أي الَمْوبلوقال : 

بريريريريريريريريريريٌ  هلريريريريريريريريريريا ة أَنريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريَ َؤيريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريري   َُّعريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريهريريريريريريريا   ْوبريريريريريِ ى  ريريريريريَ عريريريريريَ لريريريريريريرياو َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريهريريريريريريريا ا ريريريريريَ  َأْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، أي ِزيادة على ِوْقر. إيبالة : اْلحْزمةُ من الَحطب ، وَمثٌَل يُْضرب : ِضْغٌث على اإليبالةو

 الثياب بعد الغَْسل.: خشبة القَّصار التي يَُدّق بها  الَوبيل الليث :

 ، أي في قَبيلته. إبَالَتهو،  أُبُلّته جاء فالٌن في« : نوادر األعراب»وفي :  [أبل]

ْطب عن الماء ؛ وقال لَبيد : تأبَل أَْبالً  الَوْحشُ  أَبَلت أبو ُعبيد ، عن الكسائي :  ، إذا َجزأت بالرُّ

رْ  و  ْرُِّي َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريَْ   ذا مسريريريريريريريريريريريريريريريريريرّكريريريريريريريريريريريريريريريريريه  غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْل   ْون  قريريريريريريريريريريريري  أَبريريريريريريريريريريريريَ ْ َو جريريريريريريريريريريريريَ رَايب عريريريريريريريريريريريريَ  أو قريريريريريريريريريريريريِ

  
ُجل أَبِل األصمعّي :  والشاء. اإلبل ، إذا َحِذق َمْصلحة يَأْبَل أَبَالةً  الرَّ

__________________ 
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 (. بياري)،  (أبل)« اللسان»مكانه يف  (وبل)( الكالُ من هلا      ر مادأب 1)
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 وال يُقيم عليها فيما يُصلحها. اإلبل ، أي ال يَثبت على ِرعية يَأتبل فالناً الوإن 

 : كثيرة. إبٌل ُمؤبلّةوقال : 

ْطب عن الماء. إبٌل أََوابِلو  : قد َجزأت بالرُّ

ُجل ، إذا َكثرت أبّل غيره :  ، بتَشديد الباء ، ومنه قَوُل ُطفَيل الغَنوي : إبلُه الرَّ

ل   ه اَ  ريريريريريريريْ  بعريريريريريريري  مريريريريريريريااسريريريريريريريريريريريريريريَ َْ ى بريريريريريريريو فريريريريريريريأَبريريريريريريريّ

  
ل   َؤبريريريريريريريِّ لريريريريريريريا مل يريريريريريريري  يريريريريريري  عريريريريريريْ  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياف ولريريريريريريو ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : ُمهملة. إِبٌل أُبّلٌ  َشمر :

 ، إذا كان حاذقاً بالِقيام عليها ؛ وقال الراجز : األبَلَة بَيِّن أَبٌِل باإلبِل ورجل

ر ّ    ّن هلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراعريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِو ّ   فريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ ا يريريريريريريريريريريريريريريريَ ال   ريريريريريريريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريريريريريريْ

  

رْع  امل يريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريّ ْرعريريريريريريريريريريريريريريريِ ْأُّ وال  وال مريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريَ اَل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريىت عريريريريريريريريريريَ

  
 وأخبرين ابن هاجك ، عن ابن َجبلة ، عن أبي ُعبيدة ، أنه أنشده :

زِّئريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا ٌل مريريريريريريريريريريا  ن َيريريريريريريريريريري َ هريريريريريريريريريريا أَبريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريّ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  َرعريريريريريريريَ ْرتريريريريوي كريريريريَ ْزءا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريري ا  ومريريريريريريريا  ن تريريريريريَ  جريريريريَ

  
 ْية ، مال ، وإَِزاء مال ، إذا كان قائماً عليها.ماٍل ، على فَِعل ، وتُْرعِ  ألَبِلُ  سلمة ، عن الفَراء : إنّه

ئيس ؛ وهم األبِيل ابن األعرابي :  .األبِيلُون : الّراهب الرَّ

 ؛ وقال األَْعَشى : األَْيبُليّ  وقال غيره : هو

كريريريريريريريريريريريل و  يريريريريريريريريريريريْ ّي عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى هريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريا أَيريريريريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارَا  لريريريريريريريريريريرياه وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريَ

  
سليمان ، قال : رأيت رجالً من أهل ُعمان ، ومعه أٌَب له َكبِير يمشي ، فقلت له : أبو نصر ، عن األصمعّي ، عن ُمعتمر بن 

 .اإلبِل ، أي ال يَثْبت على يَأتبل اْحِمله. فقال : ال

 ، إذا كانت للِقْنية. إبٌل ُمؤبَّلَة أبو نَصر :

 ، وتغنَّم َغنَماً ، إذا اتَّخذها. إباٌل  فالنٌ  تأبّل أبو زيد : سمعت َردَّاداً الِكالبي يقول :

 مع راعٍ آخَر. إبِلٌ ومع راعٍ  إبلٌ  ، إذا راحتْ  إباَلنِ  والعرب تقول : إنه ليروح على فالن

ْرمة ، وهي التي جاوزت الذَّْوَد إلى الثاّلثين. اإلبل وأقّل ما يقع عليه االسم  الّصِ

 ثم الَهْجمة ، أولها األربعون إلى ما زادت.

 .اإلبل : ِمئة من ثم ُهنَيدة

 .آبال : اإلبل وتجمع

ّف ، وهو السَّطر من الطَّْير. اإلبَّْولُ  ابن األعرابّي :  : طائٌر يَنفرد من الرَّ

 [.3الفيل : ] ((3َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْْيًا َأاببِيَل ))قال هللا جّل وعّز : 

 وقال أبو ُعبيد : ال واحَد لها.

 ، كأنّها جماعة. إبَالةو،  أبابِيلو،  إبّالة وقال غيُره :
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ْول وَعَجاِجيل. أَبَابِيلو،  إبَّْول وقيل :  ، مثل : ِعجَّ

 ال واحد لها ، مثل الشَّماطيط. أَبابِيلَ  وقال الفَراء في قوله :

ؤاسّي أّن واحدها  .إبّالة قال : وَزعم الرُّ

 ، غير ممدود ، ليس فيها ياء. إبّالة وسمعُت من العَرب : ِضْغٌث على

 كان صواباً ، كما قالوا : ِدينار وَدنانير. إيبالة ولو قال قائل : واحدها

 أي تَرك ِغْشيان حواء ُحْزناً على ولده. ، آدم تأبّلَ  ُروي عن ابن عباس أنه قال لما قَتل ابن آدم أخاه :و

 وأَنشد أبو عمرو :

هريريريريريريريريريا وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريري  وٌش نريريريريريريريريريري   أوابريريريريريريريريريل  كريريريريريريريريرياأَلْوُّان مسريريريريريريريريري 

  
ريريريريريريريريريريس    هريريريريريريريريريا ويريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريري ِّر فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريري 

  
 يصف نوقاً ، َشبَّهها بالقُصور ِسَمناً.

ْطب. أوابل  : جزأت بالرُّ

ْطب عن الماء. تأبّلو  الوحشّي ، إذا اجتزأ بالرُّ

 : جماعات من هاهنا وجماعات من هاهنا. [3الفيل : ] (َطْْيًا َأاببِيلَ )وقال الّزّجاج في قول هللا جّل وعّز : 

ً  (َطْْيًا َأاببِيلَ ) وقيل :  ، أي قَطيعاً َخْلف قَطيع. إبِّيال إبِّيال : يَتبع بعضها بعضا

 ، إذا أَثْنَيت عليه بعد وفاته. أَبَّلته تَأبيالً واللّحيانّي : أبَّْنت الميَت تَأْبيناً ، 

 : الِفْدرة من التَّمر ؛ وأَنشد قول الُهذلي : األُبُلّة ابن األعرابّي :

ن ُّادان  فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريأكريريريريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريريريريا ر ّ. مريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِض و  رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ة مل تريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أيىَب األ بريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
كيت : تقول : هي  : الِفْدرة من التَّمر. األُبُلّةوالبَْصرة ؛  ألبّلة ، األُبُلَّة وقال ابن الّسِ

 ، أي ال َعْيب عليك فيه. وال أُْبنَة أُْبلَة أبو مالك : إن ذلك األمر ما عليك فيه

 ، أي ِمن تَبِعته وَمَذّمته. أَبَلَته ويُقال : إن فعلت ذلك فقد َخَرْجت من

به. باَله يَْبلُوه بَْلواً  األصمعّي :: بال   ، إذا َجرَّ

 .بِباَلء هللا اْبتاَله ، إذا باَله يَْبلوه بَْلواً و

 إاّل بالّتي هي أَْحسن. تُْبلنا يُقال : اللهم ال

 َحَسناً ، إذا َصنع به َصنيعاً َجِميالً. يُبليه إبالءً  هللا أباله ويقال :

 ، االسم ؛ وقال ُزهير : الباَلءو

عريريريريريال بريريريريريكريريريريريم  َزى هللا  إلمسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريا فريريريريريَ  جريريريريريَ

  
وو   لريريريريريريريري  بريريريريريريريريريْ ذي يريريريريريريريريريَ الء الريريريريريريريريَّ ْتَ الريريريريريريريريبريريريريريريريريَ ال ريريريريريريريريا  ريريريريريريريريَ  أبريريريريريريريريْ

  
نيع الذي اأي : صنع بهم  به ِعبَاَده. يَْبلو خير الصَّ

 ؛ وقال العّجاج : باََلءً و بِلًى الثوبُ  بِلَى ويُقال :



5546 

 

ْر ل و     ال َّهر يري ْبليه بالَء السِّ
اَلء. لَى والصَّ  إذا فَتحت الباء مددت ، وإذا كسرت قََصرت ؛ ومثله : الِقَرى والقََراء ، والّصِ
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 ْفت له فَطيَّبت بها نَْفَسه ؛ وقال أَْوُس بن َحَجر :فالناً ، إذا َحلَ  أَْبليت ويُقال :

يريريريريريريريك عريريريريريلريريريريريريهريريريريريم   لريريريريريريِ بريريريريريريْ ِ يريريريريريريريَ  اأَلْر. يريريريريريري   كريريريريريريريأّن جريريريريريريريَ

  
ف    ِ ك مسريريريريريريريالريريريريريريِ هريريريريريريريْ ني بريريريريريريعريريريريريريري  عريريريريريريَ مريريريريريريِ يَّ الريريريريريرييريريريريريريَ  تريريريريريريَ ريريريريريريِ

  
حى من آثارها ، حاِلٌف تقّي اليمين يحلف لك  أنه يقول : كأّن جديد أرض هذه الدار ، وهو َوْجُهها ، لَما عفا من ُرسومها ، وامَّ

 ما َحّل بهذه الدار أحٌد لُدروس معاهدها ومعالمها.

 .الباََليا : الناقةُ تُْعقل عند قَبر صاحبها فال تُْعلف حتى تَموت ، وجمعها : البَِليّةو

 وكان أهل الجاهلية يَفعلون ذلك.

 فَيَنُحن إذا مات أو قُتل ؛ وقال أبو ُزبيد :فالن يَنُْحن عليه ، وهن النِّساء اللَّواتي يَقُْمن حول راحلته  ُمبلّيات ويُقال : قامت

ال  ر   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا يف الريريريريريريريريريريريَواَل َ   كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ

  
رَّ ا ريريريريريريريريريري  ود  ُو مسريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريري  اِ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريرياحنريريريريريريريريريريَِ

  
 السَّفَُر. أَْبالها َسفر ، إذا بَْلوُ  ويقال : ناقتك

 فالٌن إذا اجتهد في ِصفة َكرم أو َحْرب. أَْبلَى ابن األعرابي :

 َحَسناً. بالءً  اليومَ ذلك  أَبلى يُقال :

 ؛ وأَنشد : بالى يُبالي ُمباالة ومثله :

اِ   بريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريا   أراك قريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريريريريري 

  
زَاِل و   َه مريريريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريْ  أنريريريريريريريريريريريريَه قريريريريريريريريريريريري  قريريريريريريريريريريريري 

  
د المكارَم ، وهو في ذلك كاذب.  قال : َسِمعه وهو يقول : أكلنا وَشربنا وفَعلنا ، يُعَّدِ

 : حيٌّ من اليمين. بَِليّ  الليث :

 .بَلَِويّ  والنِّْسبة إليهم :

 ، إذا اْمتُحن. اْبتُليوفالٌن ،  بُلي قال : ويقال :

 ، في الخير والشر. البالءو

 سيِّئاً. يُبليه بالءوحسناً ،  بالءً  العبدَ  يُبلي وهللا

 فالناً ُعْذراً ، أي بَيّنت له وجهَ العُذر ألُزيل عنِّي اللَّْوم. أَْبليتو

 هللا. باَلء ، اسم من البَْلوىو

 لها إماماً أو لَتَُصلُّن ُوْحداناً. لَتَْبتَلُنّ  في حديث ُحَذيفة :و

به. ابتالهو،  باله يَبلوه َشِمر : يقول : لتختاُرّن. وأَْصله :  ، أي َجرَّ

 إاّل بالتي هي أحسن ، أي ال تَْمتحننا. تُْبلنا ويُقال : اللهم ال

 .الباَلء واالسم :

 فالٌن فالناً ، إذا فاَخره. بالَى األعرابي :ثَْعلب ، عن ابن : بال 

 ، إذا نَاقََصه. باالهو

 .(1)بالشيء ، إذا اْهتَّم به  بالىو
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__________________ 
 (. بياري)،  (بال)« اللسان»( مكانه هذا الكالُ من أول املادأب    هلا يف 1)
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 النَّفس ، وهو االكتراث. بالُ  : البالُ  غيره :

 اْشتُّق : بالَيت.ومنه 

 ذلك األمر ، أي لم يَْكِرثْني. ببالي ولم يَْخُطر

 .البالَة والمصدر :

 .بالَةً  هللا يُبَاِلهم ومن كالم الَحسن : لم

 ، على القَْصر. أُبَلْ  ، ولم أُبال ويُقال : لم

 أيضاً : رخاُء العَْيش. البالُ و

 .البال وناعمُ  البال إنه رخيّ 

 : القَْلب. البالُ  عمرو ، عن أبيه :

ْخم. البالة : جمع البالو  ، وهي الِجَراب الضَّ

 .البَال ابن نَجدة ، عن أبي زيد : من أسماء النَّفس :

ُجل بال ابن األعرابي ، عن المفضل :  بَْوالً شريفاً فاخراً ، إذا ُولد له ولٌد يُْشبهه. يَبُول الرَّ

 : القَْلب. البالو

 : الحاُل. البالو

 وهي َعصاً فيها ُزجٌّ يكون مع َصيّادي أَهل البَْصرة. البالة جمع:  البالو

 وهي الِجراب الصَّغير. البالة : جمع البالوقال : 

 : الحاُل والشَّأن ؛ وقال ُعبيد : البال َشِمر :

   فِبْتلا على ما َ يَّله انِعَمْي  ل  
 حالَهم في الدُّنيا. ، أي : [2محمد : ] (ابهَلُمْ َوَأْصَلَح ):  عزوجلُمجاهد ، عن ابن عباس في قول هللا 

 .البال : األََمل ؛ يقال : فالٌن كاِسف البالو

 : أن يَضيق عليه أملُه. باله وُكسوف

 ، إذا لم يَشتّد عليه األمر ولم يَْكتَرث. البَال وهو َرِخيّ 

ُمهّم ، فلما أَْلقى الشام بََوانِيَه وصار بَثَنيّةً َعزلني ُروي عن خالد بن الوليد أنه قال : إن عمر استَْعملني على الشام وهو له و

فقال خالد : أَما وابن الخّطاب حيٌّ فال ، ولكن ذاك إذا كان الناس بذي بَلَّى ، وذي  !واْستَْعمل َغْيري. فقال رجٌل : هذه وهللا الِفتنة

 بَلَّى.

 ألقى بَوانِيَه ، أي قَرَّ قَراُره واطمأن أَْمُره.

 وقوله : بذي بَلَّى ، وذي بَلَّى.

ق الناس وأن يكونوا طوائَف من غير إمام يَْجمعهم.  قال أبو ُعبيد : أراد تفرُّ

 .بلّى وكذلك ُكّل من بَعُد عنك حتى ال تعرف موضعه ، فهو بذي

 .بِِليّان وفيه لُغة أخرى : بذي
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 قال : وكان الكسائي يُنشد هذا البيت في رجل يُطيل النَّوم :

ُ  مسريريريريريريريريريريريريريىّت تريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري ْذهريريريريريريريريريريريريريَ  األقريريريريريريريريريريريريريوا ُ  ويريريريريريريريريريريريريريَ  ا

  
يريريريريريريريريريريرياِن   لريريريريريريريريريريريّ ْوا عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى ذي بريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريال أَتريريريريريريريريريريريريَ

  
 يعني : أنه أطال النوم وذهب أصحابه في
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 سفرهم مسىت صاروا    موضع ال يعرف مكاَنم من ط ول َنومه.
 ضائعاً بعيداً عن أَهله.، إذا كان  بِِليّان ، وذي بَلّى وأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي : فالٌن بذي

 .بَلَى فيقول : ؟لم تَفعل كذاأ، جواب استفهام فيه حرف نَفي ، كقولك :  بَلَى اللَّيث :

 وقال المبّرد : بل ُحكمها االستدراك ، أينما َوقعت ، في َجْحد أو إيجاب.

 تكون إيجاباً للنفي ال غير. بلىوقال : 

 كقولك ، له عندي دينار ، ال بل ديناران. ون إضراباً عن األول ، وإيجاباً للثاني :تك تأتي بمعنيين : بلى سلمة ، عن الفراء :

ى :  االستدراك ؛ ألنه أراده فنَسيه ثم اْستدركه. والمعنى اآلخر : أنها تُوجب ما قبلها وتُوجب ما بعدها ، وهذا يُسمَّ

 وهللا ال آتيك ، يجعلون الالم فيها نُوناً. بَنْ وقال الفراء : والعرُب تقول : بَْل وهللا ال آتيك ، 

 وقال : هي لغة بني سعد ولُغة َكْلب.

 ، بمعنى : ال بَْل. بنْ  قال : وسمعُت الباهليّين يقولون : ال

 بمعنى ، اليمين : اإلبالء وأنشد ابن األعرابي في

واءهريريريريريريريريريا ين أل بريريريريريريريريريلريريريريريريريريريي يف نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو   ء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي   لريريريريريريريريِ يريريريريريريريريلريريريريريريريريى فريريريريريريريريإيّن ال أ بريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريلريريريريريريريريى لريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريأمريريريريريريريريّ

  
 يقول : أحلف على غير ليلى إني ال أُحب غيرها ، وأما على لَيلى فإِني ال أَحلف.

 .أباليه بالة وقال بعضهم : ال

 .(1)، كالعافية ، هي اسم من عافاه هللا  البالء ، اسم على فاعلة من أباليه بالية هو في األصل : ال

ئِيل. البَئيل الليث :: بال   : الصَّغير النَِّحيف الضَّعيف ، مثل الضَّ

 .بَُؤل يَْبؤل بآلَة وقد

 .بَئيل اللحياني : هو َضئِيل

آلة   .البُُؤولةو، والّضؤولة  البآلةووهي الضَّ

 ، إذا َصغُر. بَئِيل ، فهو بَُؤل يَْبؤل أبو زيد :

 أبو ُعبيد ، عن األصمعي : أَْنشد قول أبي ذُؤيب :

ة   يريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريأّن عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريرية  لريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
نْي أَرِيريريريريريريريريريريج    تريريريريريريريريريريَ ن  ريريريريريريريريريريالل الريريريريريريريريريري أْيريريريريريريريريريريريَ  هلريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريِ

  
 التي فِيها الِمسك.« بيلة»، الجراب ، وهي بالفارسية  البالة وقال :

 : الرائحة والشَّمة. البالة أبو سعيد :

 َشَمْمته واختبرته.وهي من قولهم : بلوته ، أي 

 ووإنما كان أصلها بَلَوة ، ولكنه قّدم الوا

__________________ 
 (. بياري) (بال)مادأب « اللسان»يف « وروي عن  ال »( الكالُ من قوله : 1)
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 قاَع وقريَعا ، َأال ترى قول ذي الّرّمة : قبل الالُ ، فصّتها ألفا  ، وهو ك ولك :
فريريريريريريريريريريريرير َوْرد   ل مسريريريريريريريريريريريريىت كريريريريريريريريريريريريَأمنريريريريريريريريريريريريَّ   اأَبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْرَدِل   ارأب  ريريريريريريريَ وف بريريريريريريريه الريريريريريريريبريريريريريريريا  ع صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 .(1)أال تراه جعله : يَْبلُوه 

 [ابب الَّلم وامليم]

 (وايء)ل م 
 ، مال ، أملى ، لما ، ولم. (لوم)مال ، أمل ، ألم ، مال ، ألم 

جاء. األََمل الليث :: أمل   : الرَّ

 .أََمله يأُْملهو،  أََمْلته آُمله ويقال :

لو  : التَّثبُّت. التّأمُّ

ْمل ُمْعتَزل عن ُمْعَظمه ؛ على تقدير ِميل ؛ وأَْنشد : األَِميلو  : َحبل من الرَّ

   كالرَبْق ََيَْتاُّ أَِميال  َأْعَرفَا 
 .أُُمل وجمعه :

ْمل يكون َعْرضه نحواً من ِميل. األَِميل أبو ُعبيد ، عن األصمعي :  : َحْبل من الرَّ

 ، فُخفِّف ، بشيء ، وال نَعلم في كالمهم ما يشبه هذا. األْميل من الرمل : األَميل قوُل َمن زعم أنهم أرادوا بهقلت : وليس 

 .األَمل من !إْملته ويقال : ما أَطول

ُجل. األََملة ابن األعرابي :  : أعوان الرَّ

 .آِمل واحدهم :

 .أَْمَوال ، معروف ، وجمعه : المالُ  اللّيث :: ميل 

 أهل البادية : النّعَم. مالُ و

ل ، والِفعل : مال : ذو مالَةٌ  َرُجلٌ وَ   .تََموَّ

 ، معروف. الَميل أبو زيد :

 .المائل ، وهو األَْميَل ، مصدر الَميَلُ و

 .َميِل يَْميَل والِفعل :

ْمِل : ُعْقدة َضْخمة ُمْعتَزلة. الَمْيالء الليث :  من الرَّ

ّمة :، في ِص  الَمْيالء قلت : ال أعرف َمال ، وأْحسبه أَراد قول ذي الرُّ  فة الّرِ

ة   يريريريريريريريَ تان قريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريْ ِن الصريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ اَلَء مريريرين مريريريَ يريريريْ  مريريريَ

  
ّن عريريريريريريريريلريريريريريريريريى َأهريريريريريريريريْ افريريريريريريريريهريريريريريريريريا كريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ     ار هريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ  أَبريريريريريريريريريْ

  
 أرطاة ، ولها حينئذ َمْعنيان :« : الَمْيال»وإنما أراد ها هنا ب 
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 أحدهما : أَنه أَراد أّن فيها اْعوجاجاً.

 أنها ُمْنتَِحيةً ُمتباعدة من َمعدن بَقر الَوْحش.والثاني : أنه أراد 

 : َمناٌر يُْبنى للُمسافر في أْنشاز األرض وأَْشرافها. الِميلُ  الليث :

 ، في كالم العرب : قدر ُمنتهى مّدِ البَصر من األَرض. الِميلُ  قلُت :

 وقيل لألعالم الَمبنيّة في َطريق مكة :

__________________ 
 (. بياري)،  (بول)مادأب « اللسان»   هلا ، مكانه يف « أبو عبي  عن األصمعي»قوله : ( الكالُ من 1)
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 منها فَْرسخ. أميال ، وكّل ثالثة الميل إلى الميل ، ألنّها بُنيت على مقادير َمَدى البصر من أميال

 لُمْلُمول.لما تُكحل به العيُن ، خطأ ، إنما هو ا الِميل أبو حاتم ، عن األصمعي : قول العاّمة

 : الُمْلُمول. الِميل الليث :

جال : الجبّار. األَْميلوقال :   من الّرِ

 قال : وهو في تفسير األعراب : الذي ال تُرس معه في الَحرب.

 ؛ قال األْعشى : ِميل : الذي ال َسْيف له ، جمعه : األْميل أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 ال ع ز ل  و   ال ِميٌل 
 الصَّحيح.وهذا هو 

ل ماالً  غير»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبّي  ؛ ومنه المال ، إذا اتّخذ قِْنية من ماالً  فالنٌ  تََمّول ويقال :  .«ماالً  ، وغير ُمتأثِّل ُمتمّوِ

 والمعنيان ُمتَقاربان.

ُجل مال ويقال :  .مالُه : َكثُر يََمالُ  الرَّ

 !مالَه أي ما أكثر !أْمَولَه وما

 ، والشَّبَُت ، واْلِمنَنة. الُمولَةُ ون أبيه ، هي العَنكبوت ، عمرو ، ع

 : ِمْشطة معروفة ، وقد كرهها بعُضهم للنِّساء. الَمْيالء والِمْشطة

 .«مائالٌت ُمميالت» جاء في الحديث في ذكر النِّساء :و

جال. يَِمْلن يقول :  بالُخيالء ويُْصبِين قلوَب الّرِ

 الِخْمرة ؛ كما قال الراجز : مائالت وقيل :

   مائلة اِ ْمرأب والَكاَلُ 
جات. المائالت وقيل :  : الُمتبّرِ

جال. مائالت وقيل : ؤوس إلى الّرِ  الرُّ

ْنيا وُغيِّبت اآلخرة ، أما وهللا لو عاينوها ما عدلوا وال في حديث أبي ُموسى أنه قال ألنس :و لت الدُّ  .َميَّلوا ُعّجِ

 لم يترددوا.أي : لم يَشّكوا و

بينهما أيّهما  أُمايلو ألَُميِّل بينهما ، أيّهما أركب ، وأُمايط بينهما ، وإني أُمايلوبين َذْينك األَْمرين ،  ألُميِّل تقول العرب : إني

 وقال ِعْمران بن حّطان : ؟أفضل

ومريريريريريريريريهريريريريريريريريم  ر قريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ رجريريريريريريريريا  مريريريريريريريرين كريريريريريريريري   ملريريريريريريريريا رأْوا خمريريريريريريريريَْ

  
لريريريريريوا فريريريرييريريريريريريريه ومريريريريريريريا   يريريريريريَّ ْوا فريريريريمريريريريريريريا مريريريريَ واَمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َ لريريريري   عريريريريريريريَ

  
 أي لم يَشّكوا.

ُجل بين أَْمرين ، فهو شاّك. َميّل وإذا  الرَّ

 وقوله : ما عدلوا ، كما تقول : كما َعدلوا به أحداً.

 .َمياَلً  الحْوُض ، َميِلوسناُم البعير ؛  َميلوالحائُط ،  َميل أبو زيد :

 .يَِميل َمْيالً  الحائطُ  مالو
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كيت : في فالن  علينا. َميَلٌ  ابن الّسِ

 .َميَلٌ  وفي الحائط
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 .الَم يَلُوم ، وقد الَمالمة : اللّْوم الليث :: لوم ـ  ألم

 .اللَّومَ  : قد اْستََحقّ  َمِليمو َملُوم وَرُجلٌ 

 .الَمالمة : اللّْوماءوقال : 

 : الّشْهدة. اللّْوَمةُ و

س :: الَهْول ؛ قال  الاّلمُ و، بال همز ،  الاّلمةوقال :   الُمتَلَّمِ

 يكاد من الُ  َي ت فؤاد ها و   
 : القُْرب. الاّلم قال : وقال أبو الدُّقَْيق :

 ، كما يقول الصائُت : أيا أيا ، إذا سمعت الناقةُ ذلك طارت من حّدة قلبها. المٍ  ، من قول القائل : الاّلم وقال أبو خيرة :

 س في البيت ؛ ألنه قال :قال : وقول أبي الدُّقَْيش أْوفق لمْعنى المتنكِّ 

ؤاد هريريريريريريريريريريرياو  كريريريريريريريريريريرياد مريريريريريريريريريريرين الُ يريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريت فريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريَ

  
س    لريريريريريريريكريريريريريريريِّ تريريريريريريريَ  

ى املريريريريريريري حريريريريريريريَ اء  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ كريريريريريريريّ رَّ مريريريريريريري    ذ مريريريريريريريَ

  
س. الاّلمُ  ابن األعرابي :  : الشخص في بيت المتلّمِ

 ، أي شخصه. الَمه يقال : رأيت

 .اللّْوم : كثرة اللَّومُ  ثعلب ، عنه :

 .الَملُوم بمعنى : الَمِليم يقولوقال الفراء ، وأبو زيد : من العرب من 

 .ِليمَ  بناه على َمِليم ومن قال

ُجَل ،  لُْمت أبو ُعبيدة :  بمعنًى واحد ؛ ومنه قول َمْعقل بن ُخويلد الهذلي : .أَلَْمتُهوالرَّ

يريريريريريريريريريريريريريع  ْ    هللا أن أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َربريريريريريريريريريريريريريِ  محريريريريريريريريريريريريريَِ

  
ا  المريريريريريريريريريريريريَ ا  مريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريّ حريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريْ ون مريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريري ار اهلريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وهي الحاجات. لهم لُواماتٍ  ويُقال : قضى القومُ 

 .لَُوامة واحُدها :

ْرع. الألَمةُ  أبو عبيد ، عن أبي ُعبيدة :  : الّدِ

 ، مثال فُعَل. لَُؤم وجمعها :

 وقال : وهذا على غير قياس.

الح ُكلّه. الألمة َشمر ، عن ابن األعرابي :  : الّسِ

مح : ألَْمة يقال للسَّيف :  .ألَْمة ؛ وللرُّ

يت :  اْلَجَسد وتاُلزمه. تاُلئم ، ألنها ألْمة وإنما ُسّمِ

 الّرُجل ، إذا لبس ما عنده من عدَّة وِدْرع وِمْغفَر وَسْيف ونَْبل ؛ وقال َعنترة : اْستألم قال : ويُقال :

لريريريريريريريريريريرياَع فريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريّ   ِ يف د وين الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريريريْ   ن تريريريريريريريريريريريري 

  
م   لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

 
ذ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريارس امل  طريريريريريريريريريَ   أب ريريريريريريريريريْ

  
رع  الألمة قال : وقال بعضهم :  الحصينة.، الّدِ

 البَْيَض : الألْمة ، إلحكامها وَجودة حلقها ؛ وقال ابن أبي الُحقيق فجعل ألَْمة ُسّميت :
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هريريريريريريريا بريريريريريريرياَل ر  يريريريريريريتريريريريريري  ق  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريِ  األمسريريريريريريْ لريريريريريريَ يريريريريريريريْ فريريريريريريَ  بريريريريريريِ

  
ِبيريريريريريريريِل   را يريْض من فوق السريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريَ لب لريْ ريمريي ا ريَ ت  م سريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَلح ُكلّه : الألمة وقال األعشى ، فجعل  الّسِ
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وفريريريريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريريريريرين  ة  وقريريريريريريريريريريريريريري   أْلمريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْم و   جريريريريريريريريري  ن الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريري  ٌُ يريريريريريريريريريريريَ ا يريريريريريريريريريريَ ّن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  هريريريريريريريريريري 

  
رع وفُروجها بين يََديها ومن َخلفها : الألمة وقال غيُره ، فجعل  الّدِ

هريريريريريريريا كريريريريّ ْرد  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ روج الريريريريألمريريريريريريرية السريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  كريريريريريريريأّن فريريريري 

  
ِ ر    ل  الريريريريريريريذِّراعريريريريريني خمريريريريريريري ْ بريريريريريريريْ ه عريريريريريَ  عريريريريريلريريريريريى نريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
جل لَُؤم أبو زيد : ً  الرَّ  .لَئِيم ؛ فهو َمألََمةً و يَْلُؤم لُْؤما

ُجل ، إذا َصنَع ما يَْدعوه الناُس عليه أأَلم ويقال : قد ً  الرَّ  .ُمْلئِم ، فهو لَئِيما

 .اللِّئام ، وهو الذي يُْعِذر ِمألَمٌ  ويقال : هذا رجل

 .اللِّئامَ  : الذي يَلد الُمْلئِم ابن األعرابي :

 .َمألم ، ويا َمألَمان ، ويا لُْؤمان قال : ويُقال للرجل إذا ُسّب : يا

 .لَئِيم فالٌن األَب ، إذا كان له أُب َسْوءٍ  استألموقال : 

 هذا ، أي ِمثْله. ِلئْم ويقال : هذا

 ؛ وأَنشد : أآَلم والقوم

َُ ال  ريريريريريريريريَْ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى َأمسريريريريريريريري   أ  تريريريريريريريري ريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريريعريريريريريريريريا

  
لريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريرين وهريريريريريريريريريريريريريريذا الريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرياس  َأ ُ     جمريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : االتِّفاق. الألموقال : 

ُجل الُمْلئِمو  .اللَّئِيم : الرَّ

 الشيئان ، إذا اجتمعا واتََّصال. تاَلَءمو

ُجالن ، إذا تصالَحا واجتمعا ؛ ومنه قوُل األَْعشى : التأم ويُقال :  الفَِريقان والرَّ

يْ  كريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريِ
َ

ن الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرياس  ملريريريريريريريريريريريريريريريري يتريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  ن أَنريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  

أْلمريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريا ع بريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريإن َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  مريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َر قريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريريريريريإن اأَلمريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، إذا بَرأ واْلتحم. التئاما الُجْرُح : التأمو

 ، أي يوافقني. ياُلئمني وهذا طعام

 وال تَقُل : ياُلومني.

 بين الفريقين ، إذا أَْصلَْحَت بينهما. الَءْمتو

 الُجْرَح بالدَّواء. أألْمت الليث :

 القُْمقُم ، إذا َسَدْدت ُصُدوَعه. أألمتو

كيت : نّة التي تَْحرث بها األرض. اللُّْؤمة ابن الّسِ  : الّسِ

 فإذا كانت على الفَّدان ، فهي الِعيَان.

 وجمعها : ُعيُن.

 ؛ وقال امرؤ القَيس : لَُؤامٌ  : عليه ريشٌ  ألمٌ  أبو عبيد ، عن األصمعي : َسْهمٌ 
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وجريريريريريريريرية   لريريريريريريريري  ى وخمريريريريريريريريَْ كريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريْ

  
ِل   َك أْلمريريريريريريريريريريريريرينْي عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريى انبريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  السهم ، مثل فَعَْلت : َجعلُت له ألَْمتُ  الكسائّي :قال : وقال   .لَُؤاما

يش : ، وهو ما كان بَْطن القُذّة منه يَلي َظهر األُخرى ، وهو أجود ما يكون ، فإذا التقى  اللَُّؤام األصمعّي ، وأبو ُعبيدة : من الّرِ

 بَْطنان ، أو َظهران ، فهو لُغَاب ولَْغب ؛ وقال أَْوس بن َحَجر :
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لريريريريريريرياكريريريريريريريِ    مريريريريريريريا  را ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريَ هريريريريريريْ لريريريريريريريِّ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريري  ريريريريريريَ

  
ف    جريريريف   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ؤاُ  فريريريهريريريو َأعريريريْ هريريريريريريريار  لريريري   ظريريري 

  
 عليه ؛ وقال القُطامّي : ياُلم الرجل إلى َضْيفه ، إذا فعل ما استالم ويقال :

ِوي  و  تريريريريريريريريريريريالُ    ثريريريريريريريريريريريَ ن اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ كريريريريريريريريريريري  ن يريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اعريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ َ

ر املريريريريريريريريري  فريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه    ُّ فريريريريريريريريريَ

  
 من النِّساء ، أي ِمثْله. لَُمتَه تزّوج فالنٌ أبو عبيد ، عن الكسائي : : لمى 

ج جاريةً شابّة َزمن ُعمر بن الخطاب ، فَفَِرَكتْه َوقَتَلتْه ، فلما بلغ ُعَمَر الخبُر قال : يا أيها الناس ،و ِليتزوج  ُروي أن شيخاً تزوَّ

 عليها تََزّوجه.، أي امرأته على قَْدر ِسنّه ، وال يتزّوج الشيخ حدثةً يشّق  لَُمته ُكّل َرُجل

أي : في جماعة من  ، من نِسائها تتوّطأ َذْيلَها حتى َدَخلت على أبي بكر الّصديق لَُمة ُروي عن فاطمة البَتول أنها خرجت فيو

 نِسائها.

 من الّرجال : ما بين الثاّلثة إلى العَشرة. اللَُّمة وقيل :

 ، أي : أُْسوة ؛ وأَْنشد ابن األْعرابّي : لَُمة ويُقال : لك فيه

ِي  لَّ مسريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريْ  َقضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء هللا يريريريريريريريريريريريريَ

  
ورِ و   بريريريريريريريريريريريريريريري  ْزوع و لصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ زل  جلريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ا    مريريريريريريريريريريريَ رب  فريريريريريريريريريريريإّن لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريإن نريريريريريريريريريريريريَ

  
ذ ورِ و   رب  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى نريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريْ   ْن نريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : نََذرنا أنّا سنموت ال بُّد لنا من ذلك.

جال.:  اللَُّماتوقال :   الُمتوافقون من الّرِ

 .لُمة ، وأنا لك لَُمة يقال : أنت لي

 : األتراب. اللَُّمى وقال في َموضع آخر :

 .اللَُّمى واواً أو ياء ، فجمعها على اللَُّمة قلت : جعل النّاقِص من

فاه السُّود. اللّْميوقال :   : الّشِ

 به الثَّور يُثير به األرض. في المحراث : ما يَُجرّ  اللَُّمة « :نوادر األعراب»وفي 

 وهي : اللُّومة ، والنَّورج.

ؤاً  األرُض على فالنٍ  تَلَّمأت أبو زيد :  ، إذا هي استوت عليه فوارتْه ؛ وأَنشد في ذلك : تَلَمُّ

أ  و  مريريريريريريريَّ لريريَ ن صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريِح  قريريريريريريري  تريريريَ  لريريأَلْر. كريريم مريريِ

  
رِ   فريريريريريريريريريريْ اعريريريريريريريريريرية  قريريريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريريوارتريريريريريريريريريريْ

  
 إذا احتويَت عليه.على الشيء ،  ألمأتُ  ويُقال : قد

َ  غيره : يُقال : ما أَدري أين  أي َذَهب. ؟ِمن بالد هللا أَلمأ

ياح  ، أي تَركتها َصِعيداً. فأْلمأَتْها ويقال : كان في األرض َمرعى وَزرع فهاجت الّرِ

 فَُمه بكلمة ، وما يَْجأَى فَُمه ، بَمْعناه. يَْلَمأ ابن ُكثْوة : ما
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 فَُم فالن بكلمة ، معناه : ال يَْستعظم شيئاً تََكلَّم به ِمن قَبيح. يلمأ وما

 ، وهي اللَّطيفة القليلة الدَّم. اللّْمياء ، َمقصور ، من الشَّفة اللَّمى الليث :

 .لَْمياءو أَْلمى والنعت ،

 اللّحم.: قليلة  لَمياء وكذلك : لَثة

 مرةً ، فقال : هي ُسْمرة في الّشفَة. اللّمى وقال أبو نصر : سألت األصمعي عن

 ثم سألته ثانيةً ، فقال : هو َسواد يكون في الّشفتين ؛ وأَنشد :

لريريريريريريريوجريريريريريريرية األثريريريريريريريالج  حريريريريريريريكريريريريريريرين عريريريريريريرين مريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  َيضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِة األْدعريريريريريريريرياج   ْعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن لريريريريريريريري  ى مريريريريريريريريِ مريريريريريريريري   فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا لريريريريريريريريَ

  
 : كثيف أَْسود ؛ قال طرفة : أَْلمى وِظلٌ 

وَّرا  و  لريريريريريريريريريريَ ى كريريريريريريريريريأّن مريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ م عريريريريريريريريرين أَلريريريريريريريريريْ ْبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريَ

  
ِ ي   ٌ  لريريريريريريريريه نريريريريريريريريَ ِل ِدعريريريريريريريريْ رَّ الريريريريريريريريرَّمريريريريريريريريْ ل مسريريريريريريريري  لريريريريريريريريَّ   ريريريريريريريريََ

  
 اللِّثات ، فاكتفى بالنَّعت عن الَمْنعوت. أْلمى أراد : عن ثَْغر

ي وقال أبو الَجّراح : إّن فالنة  َشفَتَْيها. لَتُلَّمِ

يق. األَْلمى وقال بعضهم :  : البارد الّرِ

 باِرد.:  أْلمى وِظلٌ 

 َسواداً. اللَّمى وَجعل ابن األعرابّي :

كيت :: ألم   بَْطنَك ، وَرِشْدت أَْمَرك. أَِلْمتَ  أبو ُعبيد : عن ابن الّسِ

قال : وانتصاب بَْطنك وأَْمرك على التّفسير ، وهو َمعرفة ، والُمفَسرات نكرات ؛ كقولك : قَِرْرت به َعْيناً ، وِضْقت به َذْرعاً. 

 يُره.وقد َمّر تفس

 : الَوجع. األَلَمو

ُجل أَِلم وقد ً  ، يَأْلَم الرَّ  .أَِلم ، فهو أَلَما

ً  : األَلم ويُجمع  .آالما

 .ُمْؤلم ، فهو بمعنى أليم فإذا قلت : عذاب

 ومنه : َرُجٌل َوِجع ، وَضْرب َوِجع ، أي ُموجع.

ع. تألّمو  فالٌن من فالٍن ، إذا تشكَّى منه وتوجَّ

ً  وال أَْيلَمةً  أجدأبو زيد : يقال : ما   ، وهو الَوجع. ألما

 ، أي َصوتاً. أَْيلمةً  ابن األعرابي : ما سمعت له

ً  وال أَْيلمةً  شمر ، عنه : ما وجدت  ، أي وجعاً. أَلما

 : الَحركة ؛ وأَْنشد : األَْيلمة وقال أبو عمرو :

ْه  َأمريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريمريريريريريريريريا  ريريريريريريريريعريريريريريريريريه  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  تريريريريريريريريلريريريريريريريريك الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ

  
مريريريريريريريريريْه   لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرياك أَيريريريريريريريريريريْ ه هريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا وال مريريريريريريريريريِ

  
 : موضع ، وقال َصْخر الغَّي : أَلُوَمةو
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ومريريريريريريريريريريَة أوو  َل مريريريريريريريريريرين أَلريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريوا ا ريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   َيريريريريريريريريريريَْ

  
جريريريريريريريريري      ق  كريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريبريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريْ ن عريريريريريريريريريَ ن بريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريِ

  
 .ِماَلء ، وِحبَابٌ  َمألَى ، وقِْربة َمآلن أبو حاتم : ُحبٌ : أملى ـ  مال

 .َمالً  وإن ِشئت َخفّفت الهمزة فقلت :
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 : ما أَخذ اإلناُء من الماء. الِمْلءو

 اإلناء. امتأل وقد

 .َمآلن وإناء

 العين ، إذا كان فخماً َحَسناً ؛ قال الراجز : َماِلئُ  وشابٌ 

   هِبَْجمة مَتْأل َعنْي اَّاِسِ  
 فالٌن في قَْوسه ، إذا أَْغرق في النَّْزع. أَْمأل ويقال :

 فالٌن فُروج فَرسه ، إذا َحمله على أَشّد الُحْضر. َمألو

 .َمْملوء فالٌن ، فهو ُمِلئ أبو ُعبيد :

كام. الُمالءة واالسم :  ، وهو الزُّ

 هللا ، إذا أَْزَكمه. أْمأَلَه وقد

كام م الُمألَة الليث :  ن امتالء الَمِعدة.: ثِقٌَل يأخذ في الرأس كالزُّ

قاَل اْلَمَلُ ِمْن ) و [246البقرة : ] (ََلْ تَ َر ِإىَل اْلَمَْلِ أَ ):  عزوجل، مهموز مقصور : أشراف الناس وُوجوههم ؛ قال هللا  الَمأَل و
 [.59األعراف : ] (قَ ْوِمهِ 

أنه َسمع رجالً من األنصار َمْرِجعَه من َغزوة بَْدر يقول : ما قتلنا إال عجائَز ُصْلعاً. فقال  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و

 من قُريش لو َحضرت فِعالَهم الْحتَقرت فِْعلك. الَمأَل  أولئك : وسلمعليههللاصلىالنبّي 

 .كمأْمالءَ  أيها الرجل ، وأحسنوا َمألَك أيضاً : الُخلق : يقال : أْحِسنْ  الَمأَل و

 أَْمالءكم أَْحسنوا»لما تكابُّوا على الماء في تِلك الغَزاة ِلعَطٍش نالهم ، قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث أبي قتادة أن النبّي و

 .«فُكلّكم َسيَْرَوى

 أي : أَْحِسنُوا أَخالقكم.

 ومنه قوله :

لريريريريريريريريريريريريريريريريرياَدْوا  ل هبريريريريريريريريريريريريريريريريري ْ ريريريريريريريريريريريريريريريريرية  ذ رََأْوانَ   تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريَ   يريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريَ أل  جريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريا أمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  افريريريريريريريريري ريريريريريريريريري 

  
 أي : أحسني ُخلقاً يا ُجَهينة.

 فالناً ، أي عاونتُه وظاهرتُه. َماأَلتُ  ، أي معاونةً ، من قولك : ُمَماأَلة ويُقاُل : أراد : أحسني

 عليه أهل َصنعاء لقتلتُهم به. تََماأَلَ  في حديث عمر أنه قَتل سبعة نفر بصبّي قتلوه ِغيلةً ، وقال : لوو

 يقول : لو تضافَروا واجتمعوا عليه حتى قتلوه.

 بَيُِّن الَماَلء. ، مهموز : َمِليء وقال أبو إسحاق : رُجلٌ 

ؤساء ، ُسّموا بذلك ألنهم الَمألو  بما يُحتاج إليه. ِماَلءٌ  : الرُّ

 : الَخْلق. الَمألوقال : 

 قال : وهما َمهموزان َمْقُصوران.
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 : الُمتَّسع من األرض ، فهو غير مهموز ، يكتب باأللف وبالياء ، والبَصريون يكتبونه باأللف ؛ وأنشد : الَماَل  ماوأ
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اَل 
َ
وَ   ملريريريريريريريري عريريريريريريريريا الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريرياين واْرفريريريريريريريريَ لريريريريريريريريِّ  َأال غريريريريريريريريَ

  
َ ا  عريريريريريريريْ َ ى بريريريريريريري 

زيريريريريريريري  املريريريريريريري لريريريريريريريْ ي يريريريريريريَ اَل عريريريريريريِ َ
 فريريريريريريريإّن املريريريريريري

  
ُجلُ  َملُؤ أبو زيد :  .يَْملُُؤ َمالءة الرَّ

 .َملىء فهو :

ْيطة. الُماَلءة الليث :  : الرَّ

 .الُماَلء والجمع :

 .ِماَلء قال : وقوم

 قال : وَمن َخفّف قال : قوٌم ِملًى.

 : الّرَماد الحاّر. الُملَى ابن األعرابي :

ماُن ِمن الدَّْهر. الُملَىو  : الزَّ

كيت ، في قول الشاعر :  وقال ابن الّسِ

أل  و  ثريريريريريريريريريريوا مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريََ َّ بريريريريريريريريريريح أ مريريريريريريريريريريّ ت صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريِ

  
ود    ْولريريريريريريريريريريريريريري  ٌل وال مريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريْ ْذراء ال كريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 على ذلك ليقتُلونا أجمعين فتُصبح أّمنا كالعَذراء التي ال َولد لها. ُمتمالئين أي : تَشاوروا وتََحدَّثوا

 عليه. تََمالَئُوا أبو عبيد : يُقال للقوم إذا تتابعوا برأيهم على أَْمر : قد

كيت : ْ  وقال ابن الّسِ  .تََملُّؤاً  من الطعام تُ تََمألَّ

 ، كله من الطُّول. ُمالَوة ؛ وبعُض العرب يقول : َمالَوة ؛ وُهذيل تقول : َمالَوةو،  ِمْلَوةو،  ُمْلَوةومن الدهر ،  َمْلَوة

 ، أي حيٌن من الّدْهر. ِمالَوةو،  ُمالَوةومن الدهر ،  َمالَوة ابن األعرابي :

 من َعْيش ، أي قد أُْمِلَي له. َمالَوة الليث : إنه لفي

 من يشاء فيؤّجله في الَخفض والسَّعة واألَْمن ؛ قال العّجاج : يُْمِلي وهللا

هريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريريأيّنِ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ الَوأب  مريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
غريريريريريريريريريَ ِّ   وأب  مريريريريريريريريري  ج  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارب  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مُن ، أي طال عليه. أَْملَى األصمعي :  عليه الزَّ

 له ، أي طّول له وأَْمهله. أَْملَىو

 ، إذا سار َسْيراً شديداً ؛ وقال ُملَيح الُهذلّي : يَْملُو َمْلواً  البَعيرُ  َماَل و

ر   مريريريريَّ يريريريريريريريا  فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريأَلريريريريْ ريريريريوا عريريريريلريريريرييريريريريهريريريريّن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
وا   لريريري  س  متريريريَْ َيريريريْ

ِذف  و سريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريرياَ  عريريريلريريرييريريريهريريريريريريريا املريريري  تريريريريَ ريريريريريريريْ

  
 لعيني من فالن ، أي أتّم في كل شيء منظراً وُحْسناً. أَْمأل َشمر : يقال : فالن

 ين ، إذا أَعجبك ُحْسنه وبَْهجته.للعَ  َماِلئٌ  وهو رجل

 ، إذا عاونه ؛ والمأه ، إذا صحبه أشباُهه. َماأَلَه ابن األعرابي :

. َمئِلة ، وامرأة َمئِلٌ  ابن األعرابي : َرُجلٌ : مأل   ، أي َضْخٌم تارٌّ

 .تَْمُؤل ، َمُؤلتو،  َمئِلت تَْمأَل وقد
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 : تمام الشيء واْجتماعه. الَوْلمة وقال أبو العباس :: ولم 

ُجُل : اجتمع َخْلقُه وَعْقلُه. أَْولَمو  الرَّ

نَاف لئاّل يَْقلقا. الَولَمُ وقال :   : الَحْبُل الذي يُشّد من التَّْصدير إلى الّسِ
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 : القَْيد. الَوْلمو

ى الطَّعام الذي يُْصنع عند العُرس :  .الَوِليمة أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : يُسمَّ

 .«أَْوِلم»لعبد الرحمن بن عوف ، وقد جمع إِليه أهله :  وسلمعليههللاصلىلنبّي قال او

 .َوِليمةً  أي : اْصنع

 وأْصل هذا كله من االجتماع.

 داهيةٌ أّي داهية. : َوْيلُّمة ابن هانىء ، عن أبي زيد : رجلٌ 
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 ابب لفيف حرف الَّلم
 ولي ، ألى ، أال ، آل ، ةأل ، ليل ، لوى ، ولى ، أول ، أيلول ، إيليا ، ولول ، تلالم ، لو ، ال ، الت ، إماال ، أال ، إال ، إلى ، ]

 نَبدأ أوالً بالحروف التي جاءت لمعاٍن من باب الاّلم لحاجة الناس إلى معرفتها ، فمنها :

 التي توصل بها األسماء ، واألفعال ، ولها معاٍن شتّى ، فمنها : الالم: الم 

 الم امللك
 ذا الماُل ِلزيد ، وهذا الفرُس ِلعَمرو.كقولك : ه

يها  اإلضافة. الم ومن النحويين من يَُسّمِ

يت  الملك ألنّك إِذا قلت : هذا ِلَزْيد ، ُعلم أنه ِمْلُكه. الم ُسّمِ

 وإذا اتَّصلت هذه الالم بالمْكنِّي عنه نُصبت ، كقولك : هذا المال له ، ولَنا ، ولَك ، ولَها ، ولَهما ، ولَهم.

اإلضافة ،  الم القسم وبين الم نما فُتحت مع الِكنايات ألن هذه الالم في األصل مفتوحة ، وإِنما كسرت مع األسماء ِليُْفصل بينوإ

ليُفرق  أال ترى أنك لو قُلت : إن هذا المال ِلزيد ، ُعلم أنه ِمْلكه ، ولو قلت : إّن هذا لََزْيٌد ، ُعلم أن الُمشار إليه هو َزيد فُكسرت

 هما.بين

 وإذا قلت : الماُل لَك ، فتحت ؛ ألّن اللَّبس قد زال.

 وهذا قوُل الخليل والبَْصريّين.

 الم كي
 هي كقولك : جئُت ِلتَقُوَم يا هذا.

يت  كي ألّن معناها : جئُت لكي تَقُوَم. الم ُسّمِ

 اإلضافة ، ولذلك ُكسرت ؛ ألن المعنى : جئت ِلقيامك. الم ومعناها : معنى

 كي. الم : هي [88يونس : ] (رَبَّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلكَ )وقال الفَراء في قوله تعالى : 

 المعنى : يا رّب أَْعَطيتهم ما أعطيتهم ليضلّوا عن َسبيلك.

 آتَْيتهم لضاللهم.وما أشبهها بتأويل الَخْفض. المعنى : آتْيتهم ما  الالم االختيار أن تكون هذه وقال أبو العباس أحمد بن يحيى :

 معناه : ِلَكْونه ، ألنه قد آلت الحال إلى ذلك. [8القصص : ] (فَاْلتَ َقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّا)وكذلك قوله تعالى : 
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 كي لتقاُرب المعَنى. الم الخفض في معنى الموقال : والعرُب تجعل الم كي في َمعنى الم الخفض ، 

ُهمْ )ى : قال هللا تعال ُتْم ِإلَْيِهْم ِلتُ ْعِرُضوا َعن ْ  [.95التوبة : ] (َسَيْحِلُفوَن اِبلِل َلُكْم ِإَذا انْ َقَلب ْ

 المعنى : إلعراضكم عنهم ، وهم لم يحلفوا لكي تُعرضوا ، وإنما حلفوا إلعراضهم عنهم ؛ وأَْنشد :

و مريريريريريريريريري  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ْو  ومل تريريريريريريريريريكريريريريريريريريرين أهريريريريريريريريريال  لريريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريريََ

  
ع قريريريريريريريريريريري  ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب  و   يريريريريريريريريريريريَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
 لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريّن امل

  
 أراد : لم تكن أهالً للّسُمّو.

الم اليمين ، كأنه قال : ليجزينّهم ،  (لَِيْجزِيَ ُهمُ ): الالم في  [121التوبة : ] (لَِيْجزِيَ ُهُم هللاُ )وقال أبو حاتم في قوله تعالى : 

 .«الم كي»فحذف النون وكسر الالم ، وكانت مفتوحة ، فأشبهت في اللفظ الم كي ، فنَصبوا بها كما نصبوا ب 

 [.2و 1الفتح : ] (( لِيَ ْغِفَر َلَك هللاُ 1ِإَّنَّ فَ َتْحنا َلَك فَ ْتحاً ُمِبيناً ))قال : وكذلك قولُه تعالى : 

  هللا لك.المعنى ليغفرنّ 

ِلَيْجزِيَ ُهُم )القَسم ال تُكسر وال يُنصب بها ، ولو جاز أن يكون معنى  الم وقال ابن األنباري : هذا الذي قاله أبو حاتم َغلط ، ألن
 : ليجزينّهم ، لقُلنا : وهللا ليقوَم زيد ، بمعنى ليقومّن ، وهذا َمعدوم في كالم العرب. (هللاُ 

ب : أَْظِرْف بَزْيدواحتج أبو حاتم بأن  فيَْجزمونه لشبهه بلفظ األمر. وليس هذا بمنزلة ذلك ؛ ألن التعّجب  !العرب تقول في التعجُّ

 ُعدل إلى لفظ األمر ، والم اليمين لم تُوجد مكسورة قّط في حال ظهور اليمين ، وال في حال إضمارها.

ِإَّنَّ ) كي. معناه : الم ، فقال : هي [2الفتح : ] (لِيَ ْغِفَر َلَك هللاُ )قال أبو بكر : وسألت أبا العبّاس عن الالم في قوله تعالى : 
لكي يَجتمع لك مع المغفرة تماُم النّعمة في الفتح ، فلما انضّم إلى المغفرة شيء حادث واقع َحُسن  (فَ َتْحنا َلَك فَ ْتحاً ُمِبيناً 

 معنى كي.

ال يَ ْعُزُب )هي : الم كي ، تتصل بقوله تعالى :  [4سبأ : ] (َوَعِمُلوا الصَّاحِلاتِ لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا )وكذلك قولُه تعالى : 
أحصاه عليهم لكي يَْجِزي الُمحسن بإحسانه والُمسيء  [3سبأ : ] (يف ِكتاٍب ُمِبنيٍ )إلى قوله تعالى :  [3سبأ : ] (َعْنُه ِمْثقاُل َذرَّةٍ 

 بإساءته.

 الم اْلمر
 وهو كقولك : ِليْضرب زْيٌد عمراً.

الجر ال تقع  الم قال أبو إسحاق : أصلها نَْصب ، وإنما ُكسرت ليفّرق بينها وبين الم التوكيد ، وال يبالي بشبهها بالم الجر ؛ ألنّ 

 ِليضرب ، وأنت تأمر ، ألشبه الَم التوكيد ، في األفعال ، أال ترى أنك لو قلت :في األفعال ، وتقع الم التوكيد 
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  ذا قله :  نك لَتضرب  ُّي ا .
 وهذه الالم في األمر أكثر ما تُستعمل في غير الُمخاطب ، وهي تجزم الِفعل ، فإن جاءت للُمخاطب لم يُْنكر.

 .«ِلتأخذُوا َمَصافّكم»ال في بعض المشاهد : ق وسلمعليههللاصلىُروي أن النبّي  وقال الفراء :

 يريد : ُخذوا َمصافّكم.

 [.85 يونس :] (فَِبذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا)وقال هللا تعالى : 

 أكثر القُّراء قرءوا بالياء.

، أي  (ُهَو َخْْي  َمَّا ََيَْمُعونَ )،  وسلمعليههللاصلىيريد أصحاب النبّي  [.58يونس : ] (فَ ْليَ ْفَرُحوا)وُروي عن َزيد بن ثابت : 

 مّما يَجمع الُكفّار.

 وهو البِناء الذي ُخلق لألَمر إذا واَجْهت به.« فَاْفَرُحوا»وقّوى قراءةَ أُبّي 

 قال الفراء : وكان الكسائّي يَعيب قولهم فَْلتفرحوا ، ألنه َوجده قليالً فجعله َعْيباً.

 َحْضرمّي ، بالتاء ، وهي جائزة.وقرأ يعقوب ال

 الَّلم الِت هي للمر يف َتويل اجلزاء
 [.12العنكبوت : ] (اتَِّبُعوا َسِبيَلنا َوْلَنْحِمْل َخطاَّيُكمْ )من ذلك قول هللا تعالى : 

نَْهٌي في تأويل  [18النمل : ] (اْدُخُلوا َمساِكَنُكْم ال َُيِْطَمنَُّكمْ )قال الفراء : هو أمر فيه تأويل الجزاء ، كما أن قوله تعالى : 

 الَجزاء ، وهو كثير في كالم العرب ؛ وأنشد :

َ ى  ي وأَدْع  فريريريريريريريريريريريإّن أَنريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه اْدعريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريريريان   اِدي داعريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ ْو   أن يريريريريريريريريريريريريريري   ِلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : اْدِعي وألَدعُ ، فكأنه قال : إن دعوِت دعوُت.

 ونحَو ذلك قال الّزجاج.

 بسكون الاّلم وبكسرهما ، وهو أمٌر في تأويل الشَّرط. [12العنكبوت : ] (َوْلَنْحِمْل َخطاَّيُكمْ )وقال : يُقرأ قوله : 

 المعنى : إن تَتّبعوا َسبيلنا َحملنا خطاياكم.

 الم التوكيد
 وهي تَتصل باألسماء واألفعال التي هي جوابات القََسم وجواب إّن.

 زيداً لكريم.فاألسماء كقولك : إّن 

 واألفعال كقولك : إنّه ليذُّب عنك.

 وفي القسم : وهللا ألصلّين ، وَربّي ألُصوَمّن.

ىء عن الِقتال. [71النساء : ] (َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيُ َبطِ َئنَ )وقال هللا تعالى :   أي : مّمن أَظهر اإليمان لَمن يُبّطِ
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موصولة بالجالب للقسم ، كأّن هذا لو كان كالماً لقلت « من»و الم القسم ،  (لَيُ َبطِ َئنَ )قال الّزجاج : الالم األولى التي في قوله 

ئّن.  : إّن منكم لَمن أْحِلف باهلل وهللا ليبّطِ

 «ما»قال : والنَّحويون مجمعون على أن 



5572 

 

ْلن  ألمر والّلهي  ال  ا يضريريمر معها من ذكر ا رب ، وأن الُ ال « الذي»و « من»و  سريريم  ذا جاء  ال ي وصريريَ
 وملها : مع هذه اَّروف فلفظ ال سم وما َأ بهه لفيته مضمٌر معها

 الَّلمات الِت تؤك د ِبا ُحروف اجملازاة
 وتُجاب بالم أُخرى توكيداً ، كقولك : لئن فَعَْلت كذا لتندَمّن ، ولئن َصبَرت لَتَْربََحّن.

ُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َوِحْكَمٍة ُثَّ جاءَُكْم َرُسول  ُمَصدِ ق  ِلما َمَعُكْم َوِإْذ َأَخَذ هللاُ ِميثاَق النَِّبي ِ )ومنها قوله تعالى :  نَي َلما آتَ ي ْ
 [.81آل عمران : ] (لَتُ ْؤِمُننَّ ِبِه َوَلتَ ْنُصُرنَّهُ 

آتيتكم ، أي : أَّي كتاب آتيتكم  لَمهما« : لَما آتَْيتُُكمْ »قوله : أخبرني الُمنذرّي ، عن أبي طالب النَّحوي ، أنه قال : الَمعنى في 

 .(لَتُ ْؤِمُننَّ ِبِه َوَلتَ ْنُصُرنَّهُ )

ُتُكمْ )قال : وقال أحمد بن يحيى : قال األخفش : الالم التي في  اسم ، والذي بعدها صلة لها ، والالم التي في  (َلما آتَ ي ْ

 زائدة.« من»الم القَسم ، كأنه قال : وهللا لتؤمنّن ، فوّكد في أول الكالم وفي آخره. وتكون  (لَتُ ْؤِمُننَّ ِبِه َوَلتَ ْنُصُرنَّهُ )

 يمان ، تقول : لََمن قام آلتينّه.وقال أبو العبّاس : هذا كلّه غلط. الالم التي تدخل في أوائل الجزاءات تُجاب بجوابات األَ 

وليست كاألولى ، وهي  .«ما»و « ال»ُعلم أّن الالم ليست بتوكيد ، ألنك تَضع مكانها « ال»و « ما»فإذا وقع في جوابها 

 جواب لألُولى.

ألسماء ، وهذا خبر التي تدخل وتخرج ال تقع إال مواقع ا« من»فهذا غلط ، ألن « من»فأَْسقط  (ِمْن ِكتابٍ )قال : وأما قوله : 

بمنزلة : لَعَبد هللا وهللا لقائٌم ، ولم يجعله « لَما»، وال تقع في الخبر ، إنما تقع في الَجحد واالستفهام والجزاء ، وهو قد جعل 

 جزاًء.

 ومن الَّلمات الِت َتصحب إنْ 
 [.108اإلسراء : ] (َوْعُد رَب ِنا َلَمْفُعوالً ِإْن كاَن )، ومرة تكون صلة وتوكيداً ، كقول هللا تعالى : « إال»فمرةً تكون بمعنى 

 .«إالّ »جحداً َجعل الالم بمعنى « إن»فمن َجعل 

 المعنى : ما كان َوْعد ربِّنا إال َمْفعوالً.

 جعل الالم توكيداً.« قد»بمعنى « إن»ومن جعل 

 المعنى : قد كان َوْعد ربّنا مفعوالً.

 ، يجوز فيها الَمْعنيان. [56الصافات : ] (نِ ِإْن ِكْدَت َلُتِْدي)ومثله قوله تعالى : 

 الم االستغاثةو الم التعجب 
جال مفتوحة ، تقول : فالالم أخبرني المنذري ، عن المبّرد : إذا استُغيث بواحد وبجماعة ،  !يا لَْلقوم ، يا لَزيد !يا للّرِ
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 وكذلك  ذا كله َتْ عوهم.
 وأَْنشد : !ويا لَلّرجال ِللماء !يا للّرجال ِلْلعَجبالمدعو إليه فإنها تُكسر ، تقول : « الم»فأما 

ا يريريريريريريريريريريُو األربريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياء أمريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريّرجريريريريريريريريريريال لريريريريريريريريريريِ    لريريريريريريريريريريَ

  
َر َ   هريريريريريريي   طريريريريريريَ ِ ل بريريريريريريعريريريريريريري  الريريريريريريلريريريريريريَّ  يريريريريريريلريريريريريريفريريريريريريريّك حيريريريريريريري ْ

  
 وقال اآلخر :

فريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياأب  فريريريريريريريريريَأُّْعريريريريريريريريريجريريريريريريريريريوين   تريريريريريريريريريكريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ

  
اِع     ريريريريريريريريريَ

اس لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريوا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي املريريريريريريريريري لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ

  
 يا لَلنّاس ِللعجب.وتقول : يا ِلْلعجب ، إذا دعوت إليه ، كأنك قلت : 

 قال : وال يجوز أن تقول : يا لَزيد ، وهو مقبل عليك ، إنما تقول ذلك ِلْلبعيد.

 كما ال يجوز أن تقول : يا قَوماه ، وهم مقبلون عليك.

عّو والمدعّو فإن قلت : يا لَزيد ، وِلعَْمرو ، كسرت الالم في لعمرو ، وهو مدعّو ، ألنك إنما فتحت الالم في زيد للفَصل بين المد

 إليه ، فلما َعطفت على زيد استغنيت عن الفعل ، ألن المعطوف عليه في ِمثل حاله ؛ وأنشد :

     لَْلَكهول وللةّبان لِْلعج  
 والعرب تقول : يَا لَْلعَضيهة ، ويا لَْلألَفِيكة ، ويا لَْلبَِهيتَِة.

 التي في هذه الحروف وجهان : الالمات وفي

 تغاثة نََصبتها.فإن أردت بها االس

وإن أردت أن تدعو إليها بمعنى التّعجب كسرتها ، كأنَّك أردت : يا أيها الرجل اْعجب ِلْلعضيهة ، ويا أيّها الناس اعجبُوا 

 لألَفيكة.

 : الالمات ومن

 الم الت عقيب
ْؤيا ،  وعابٌر للرْؤيا ؛ وفالن راهُب ربّه ، وراهٌب لإلضافة ، وهي تدخل مع الفعل الذي معَناه االسم ، كقَولك : فالن عابُر الرُّ

 لربّه.

 [.154األعراف : ] (ِللَِّذيَن ُهْم ِلَرِبِ ِْم يَ ْرَهُبونَ )ومن ذلك قول هللا تعالى : 

ُتْم ِللرُّْءَّي تَ ْعَُبُونَ ):  عزوجلوقال   [.43يوسف : ] (ِإْن ُكن ْ

 لإلضافة.قال أحمد بن يحيى : إنما دخلت الالم تَْعقيباً 

 المعنى : الذين هم راهبون لَربّهم ، ورهبُوا ربَّهم ، ثم أدخلوا الالم على هذا المعنى ألنها َعقّبت اإلضافة.

 «أجل»وِبعىن « إىل»الَّلم الِت ِبعىن 
 .«أجل»وبمعنى « إلى»بمعنى  الالم وقد تجيء

 أي : أوحى إليها. [5 الزلزلة :] (َأْوحى هَلا)قال هللا جّل وعّز : 
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 ، أي : وهم إليها سابقون. [61المؤمنون : ] (َوُهْم هَلا ساِبُقونَ ):  عزوجلوقال 

داً ، كقولك : أْكَرمت فالناً لك ، أي : [100يوسف : ] (َوَخرُّوا َلُه ُسجَّداً )وقيل : في قوله تعالى :  وا من أجله ُسجَّ من  ، أي َخرُّ

 أَجلك.

 ، أي : إلى ذلك فاْدع. [15الشورى : ] (فَادْعُ َفِلذِلَك )وقال هللا تعالى : 

 الم التعريف
التعريف التي تصحبها األلف ، كقولك : القوُم خارجون ، والناس طاعنون الفرس والحمار ، وما  الم قال الّزجاج وغيره :

 أَشبههما.

 الَّلم الزائدة
ْلبَة.الزائدة في األسماء واألفعال ، كقولك : فَْعَمٌل للفَ  الالم ومنها :  ْعم ، وهو الُممتلىء ، وناقةٌ َعْنسل ِلْلعَنس الصُّ

 َكسره ، واألصل : قَصمه. وفي األفعال ، كقولك قَْصَملَه ، أي :

 .«أواللك»، فقالوا : ذلك ، وفي أوالك فقالوا : « ذاك»وقد ِزيدت في 

 «لقد»الَّلم الِت يف 
 فاتصلت بها كأنها منها. ،« قد»فإِنها دخلت تأكيداً ل « لقد»التي في  الالم وأما

 مخفّفة.« لََما»التي في  الالم وكذلك

 ، فهذا قد يُْكتفى به عن الَجواب. [167 البقرة :] (َلْو َأنَّ لَنا َكرَّةً )قَدم َزيد :  لو : حرف أُْمنيّة ، كقولك : لو قال الليث :: لو 

 .«ال»ُوصلت ب َمْوقوفة بين نَْفي وأُْمنِيَّة ، إذا « لو»قال : وقد تُكون 

 تُوجب الشيء من أجل ُوقوع غيره.« لو»وقال المبّرد : 

 ال : تمنع الشيء من أَجل ُوقوع غيره. لوو

ساكنة الواو ، إذا جعلتها أداة ، فإذا أَخرجتها إلى األسماء َشدَّدت واوها وأَعربتها ؛ ومنه قوله « لو»َسلمة ، عن الفراء : تكون 

: 

ّرِر ه  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْه لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّوا  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اانَ   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّوا  ذاك َأعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ّن لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
، لَْوٌم على ما َمَضى « َهاّل »ال ، إذا كانت مع األسماء فهي َشرط ، وإذا كانت مع األفعال ، فهي بمعنى  لو وقال الفراء :

 وتَْحضيض ِلما يأتي.

 تكون َجْحداً وتمنِّياً وَشْرطاً.« لو»و قال : 

 ً  كانت تخويفاً ، وتَْشويقاً ، وتَْمثيالً ، وَشرطاً ال يَتِّم. فإذا كانت شرطا

جاءني زيٌد لِجئته. والمعنى : أّن َمِجيئي امتنع المتناع مجيء  لو يَمتنع بها الشيء المتناع غيره ، تقول :« : لو»وقال الّزجاج : 

 َزيد.

ة ابن األعرابي :  : السَّْوأة. اللَّوَّ
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ةً  تقول :  نع ، أي َسْوأة.لفالن بما صَ  لَوَّ
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مان.  قال : والتَّوة : الساعة من الزَّ

 والَحّوة : كلمةُ الَحّق.

 : الباطل. اللَّوّ ووقال : اللَّّي ، 

 والَحّو ، والحّي : الحّق.

 ، أي ال يَعرف الكالم البَيِّن من الَخِفّي. اللَّوّ  يقال : فالٌن ال يَعرف الحوَّ من

 : حرٌف يُْنفَى به ويُْجَحد به. ال: ال 

 أُْقسم باهلل. ال وقد تجيء زائدةً مع اليمين ، كقولك :

ْوِم اْلِقياَمِة ))وقال أبو إسحاق في قول هللا تعالى :  وأَشَكاِلها في القرآن ، ال اختالف بين الناس  [1القيامة : ] ((1ال أُْقِسُم بِي َ

 أن معناها : أُْقسم بيوم القيامة.

 « :ال»واختلفوا في تَْفسير 

 لَْغٌو ، وإن كانت في أول السُّورة ؛ ألن القُرآن كلّه كالسُّورة الواحدة ، ألنه ُمتَّصل بعُضه ببعض.« ال»فقال بعضهم : 

 قدَّم ، كأنه قيل : ليس األمر كما ذُِكر.َردٌّ لكالٍم ت« ال»وقال الفَّراء : 

 ِصلَةٌ.« ال» ثم قال : وكان كثيٌر من النَّحويين يقولون :

كن قال : وال يُْبتدأ بَِجْحد ، ثم يُجعل صلة يُراد بها الطَّْرح ؛ ألن هذا لو جاز لم يُعرف َخبٌَر فيه َجْحد من خبر ال جحد فيه ، ول

روا البعث والجنة والنار ، فجاء اإلقسام بالّرد عليهم في كثير من الكالم الُمبتدأ منه وغير الُمبتدأ القرآن نزل بالّرد على الذين أَنك

 وإن رأيتها مبتدأةً ، َرّداً لكالم قد َمضى.« ال»، كقولك في الكالم : ال وهللا ال أفعل ذاك ، جعلوا 

 لتي تكون جواباً ، واليَمين التي تُستأنف ، فَْرٌق.مما يُنوى به الجواُب لم يكن بين اليَمين ، ا« ال»فلو أُْلِغيَت 

 وهي َمْنويّة ، كقولك : وهللا أضربُك ، تُريد : وهللا ال أضربك ؛ وأَنشد :« ال»وقال الليث : العرب تَْطرح 

ك  و  ى عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى هريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريِ ه   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ   لريريريريريريريريريريريَ

  
او    أسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأل انئريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريريا هلريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أسأل. الوآَسى ،  ال أي :

ُ هللاُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا):  عزوجلوأفادني الُمنذرّي ، عن اليزيدّي ، عن أبي زيد في قول هللا  مخافة  قال : [175النساء : ] (يُ َبنيِ 

 تَِضلّوا ، لكان َصواباً. أالّ  أن تضلّوا ، ولو كان : يُبَيِّن هللا لكم

 تضل ، وأن تَِضّل ، معناهما واحد. أالّ  قلت : وكذلك :

 أالّ  يُريد : [41فاطر : ] (ِإنَّ هللَا ُْيِْسُك السَّماواِت َواْْلَْرَض َأْن تَ ُزوال)ما جاء في القُرآن من هذا قولُه جّل وعّز : وم

 تَزوال.

 ، أي : أاّل تحبط. [2الحجرات : ] (َأْن َُتَْبَط َأْعماُلُكْم َوَأنْ ُتْم ال َتْشُعُرونَ )وكذلك : قولُه تعالى : 
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ا أُْنِزَل اْلِكتاُب َعلى طائَِفَتنْيِ )وقوله تعالى :   تقولوا. أالّ  معناه : [156األنعام : ] (َأْن تَ ُقوُلوا ِإَّنَّ

 قال : وقولك : أسألك باهلل أاّل تقوله ، وأن تقوله.

 ألنك لم تُرد أن يَقُوله.« ال»تقوله : فجاءت  أالّ  فأما :

 هذا ، في َمْعنى النَّْهي.وقوله : أسألك باهلل أن تقوله : سألتك 

 أقول ذاك أبداً. ال أال ترى أنك تقول في الكالم : وهللا أقول ذاك أبداً ، وهللا

ها هنا َطْرُحها وإدخالُها سواء ، وذلك أن الكالم له إباء وإنعام ، فإذا كان من الكالم ما يجيء من باب اإلنعام موافقاً « ال»

 يكن ، أال ترى أنك تقول : آتيك غداً ، وأقول معك ، فال يكون إال على َمعنى اإلنعام. لإلباء ، كان سواء ، وما لم يكن لم

 وهللا ال أقول ذاك ، َصلَح. فإذا قلت : وهللا أقول ذاك ، على معنى :

 تَْفعل.وذلك ألن اإلنعام : وهللا ألقولنّه ، وهللا ألذهبّن معك ، وال يكون : وهللا أذهب معك ، وأنت تُريد أن 

 ال تكون صلة إاّل في معنى اإلباء ، وال تكون في معنى اإلْنعام.« ال»قال : واعلم أن 

 .«ال أُْقِسمُ » قلت : وافق قوُل أبي إسحاق قوَل الفَّراء في تَفسير

 صلة إذا اتّصلت بَجْحد قبلها ؛ قال الشاعر :« ال»وقال الفّراء : العرُب تَجعل 

ى رسريريريريريريريريريريريريريريريريريريول  هللا  ْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ م مريريريريريريريا كريريريريريريريان يريريريريريَ هريريريري   ِديريريريريلريريريريريَ

  
ر  و   مريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريرير وال عريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريان أبريريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريريَ  اأَلطريريريريريريريريريريْ

  
 أبو بكر وُعمر. (1)[والطيبان]أراد : 

 [.29الحديد : ] (لَِئَّلَّ يَ ْعَلَم َأْهُل اْلِكتاِب َأالَّ يَ ْقِدُروَن َعلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل هللاِ )وقال في قوله تعالى : 

أوله َجحد ، أو في آخره َجْحد غيُر ُمصّرح ، فهذا مّما دخل آِخَره الجحُد ، صلة في ُكل كالم َدخل في « ال»العرُب : تَجعل 

 في أّوله صلة.« ال»فجعلت 

ا ِإذا جاَءْت ال )قال : وأّما الجحُد السابق الذي لم يُصّرح به ، فقولك : ما َمنعك أن ال تَْسجد ، وقوله تعالى :  َوما ُيْشِعرُُكْم َأِنَّ
ُْم ال يَ ْرِجُعوَن )) ، وقوله تعالى : [109األنعام : ] (يُ ْؤِمُنونَ   [.95األنبياء : ] ((95َوَحرام  َعلى قَ ْريٍَة َأْهَلْكناها َأِنَّ

 مثله. (َوما ُيْشِعرُُكمْ )معنى َجْحد وَمْنع ، وفي قوله : « الحرام»وفي 

 السُّقُوط من الكالم. بعده ِصلة ، معناها :« ال»فلذلك ُجعلت 

 َمن ال يعرفقال : وقد قال بعض 

__________________ 
 (.ال)« اللسان»( ُّ دأب يف 1)
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وِب َعَلْيِهمْ ) ، يف قوله تعا  :« غت»الَعربّية :  ّن مع   ِوي»مع   [7الفا ة : ] (َغْْيِ اْلَمْغض        ُ ، وأن « سريريريريريريريريريريريَ
 [.7الفا ة : ] (َواَل الضَّالِ نيَ ) صلة يف قوله تعا  :« ال»

 واحتّج بقول العّجاج :

رْ  يف عريريريريريريَ َرى ومريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ور  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريِ ريريريريريرير ال مسريريريريريري 

  
رْ   َح َجةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريْ كريريريريريريريريه مسريريريريريريريريىت رََأى الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  إِبفريريريريريريريريْ

  
أنك قال : وهذا جائز ، ألن المعنى َوقع فيما ال يتبين فيه َعَملُه ، فهو َجْحد َمْحض ، ألنه أراد : في بئر ما ال يُحير عليه شيئاً ، ك

ه ، وما يَْدري.  قلت : إلى غير ُرْشد توجَّ

« ال»، ولذلك ِزْدت عليها « ال»معنى  [7الفاتحة : ] (َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ ) في قوله تعالى :« غير»الفَراء : معنى وقال 

 ، كما تقول : فالن غير ُمْحِسٍن وال ُمْجِمٍل.

 ال ترى أنه ال يجوز أن تقول : عندي ِسوى عبد هللا وال َزْيٍد.أ، « ال»لم يَْجز أن تَُكّر عليها « سوى»بمعنى « غير»فإذا كانت 

 أراد : ُحُؤور ، أي ُرُجوع. « :في بئر ال ُحور»وأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي في قوله 

 ُرجوَع فيها ، وما َشعر بذلك ، كقولك : َوقع في َهلَكة وما َشعر بذلك.والمعنى : أنه وقع في بئٍر َهلَكة ال 

 قال أبو ُعبيد : أَْنشد األصمعّي لساعدةَ الُهذلّي :

ْرٌق كريريريريريريريريريأّن َومريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  ك ال بريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريريَ

  
ٌُ مريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ     رَا مريريريريريريريريه ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريَّ  غريريريريريريريرياٌب َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 صلةٌ.« ال»و قال : يريد : أمنك بَْرٌق ، 

 ال تكون صلةً إال مع حرف نَْفي تقّدمه ؛ وأَنشد الباهلي للشَّماخ :« ال»اء : إّن وهذا يُخالف ما قاله الفَر

ْه يريريريريريريريريريريَ اهريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريَ ه َوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريا أَْدجلريريريريريريريريريريَ

  
وع   جريريريريريريريريريريريري   هلريريريريريريريريريريريريا اإلْدالج  لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَة ال هريريريريريريريريريريريري 

  
وترك الهجوع مجروراً ، « ال»الُهجوع ، ولم يُْعِمل « ال»أي : عملت يداها َعمل اللَّيلة ال يُهجع فيها. يَعني : الناقةَ ، ونَفَى ب 

 على ما كان عليه من اإلضافة ؛ ومثله قوُل ُرؤبة :

   ل   َعَرْفه مسني ال اْعِ اف 
 وتركه َمْجروراً.« ال»نَفَى ب 

 ومثله :

   أَْمَسى ببريْلَ أب  ال َعمّ  وال  اِل 
َواَل )في قوله « ال»: إنما جاز أن تَقع  [7 الفاتحة :] (َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِ نيَ ):  عزوجلوقال الُمبرد في قوله 

 ُمتضّمن معنى النَّْفي.« غير»، ألّن معنى  (الضَّالِ نيَ 

 والنَّحويون يُجيزون : أنت زيداً غيُر ضارب ، ألنه بمعنى : أنت زيداً ال ضارٌب.

 يتقدَّم عليه.وال يُجيزون : أنت زيداً ِمثْل ضارب ، ألن زيداً من صلة ضارب فال 
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د من هذا النَّفي الذي تضّمنه « ال»قال : فجاءت   ألنها تُقارب الدَّاخلة.« غير»تُشّدِ

 أال ترى أنك تقول : جاءني زيٌد وعمرو ، فيقول السامُع : ما جاءك زيد وعمرو ؛ فجائز أن يكون جاء أحُدهما.

 واحٌد منهما.فإذا قال : ما جاءني زيٌد وال عمرو ، فقد تبيّن أنه لم يأته 

 يُقارب ما ذكرنا وإْن لم يَُكْنه. [34فصلت : ] (َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيِ َئةُ )قال : وقوله تعالى : 

ن. ال ، التي تكون للتبرئة ن وما ال يُنَوَّ ر ، وتَْنوين ما يُنَوَّ  النَّْحويّون يَجعلون لها ُوجوهاً في نَصب الُمفرد والُمَكرَّ

 [.2و 1البقرة : ] (اَل ذِلَك اْلِكتاُب ال رَْيَب ِفيهِ )ياُر عند جميعهم أن يُنصب بها ما ال تُعاد فيه ، كقول هللا تعالى : واالخت

 أَْجمع القُّراء على نَْصبه بال تَْنوين.

ت بالخيار ، إن شئت نَصبت بال تَنوين فأَن [254البقرة : ] (ال بَ ْيع  ِفيِه َوال ُخلَّة  َوال َشفاَعة  )كقوله تعالى : « ال»فإذا أََعْدت 

نت.  ، وإن شئت َرفَْعت ونَوَّ

ن ، ورفع بعض منوناً ، وكل ذلك جائز.  وفيها لغاٌت كثيرة سوى ما ذكرُت من نصب بعض المكّرر منوناً وغير ُمنوَّ

 وقال الليث : هذه اَلٌء مكتوبة ، فَتَُمّدها ِلتُتِّم الكلمةُ اْسماً.

 هذه لَُويّةٌ مكتوبة ، إذا كانت صغيرة الِكتْبة َغْيَر َجِليلة.ولو صغّرت لِقيل : 

 فلم يقتحم العَقبة. ، كأنه قال :« فَلم»بمعنى « فال» [11البلد : ] ((11َفََّل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة ))وأما قوله تعالى : 

ر « ال»، إال أن  [31القيامة : ] ((31َفَّل َصدََّق َوال َصلَّى ))قال : ومثله :  رت أْفَصح منها إذا لم تَُكرَّ بهذا المعنى ، إذا ُكّرِ

 ؛ وقد قال أُمية :

 أّي َعْب   لك ال أََلمَّا و   
 : معناها : فما ، وقيل : فهاّل. [11البلد : ] ((11َفََّل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبَة ))وقال بعضهم في قوله تعالى : 

 [.31القيامة : ] ((31َفَّل َصدََّق َوال َصلَّى ))ْقتحم العَقبة ؛ كما قال تعالى : وقال أبو إسحاق : الَمعنى : فلم يَ 

تين أو أكثر ؛ ال تكاد تقول : « بال»ها هنا إال مرة واحدة ، وقلّما تتكلم العرُب في مثل هذا المكان إاّل « ال»قال : ولم تذكر  مرَّ

 ُزْرتني ، َصلُح. ال جئتني ، تريد : ما جئتني ، فإن قلت : ال جئتني وال

 [17البلد : ] (ُثَّ كاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا) ثابتة ، فإنها في الكالم ، ألن قوله :« ال»موجود ؛ ألن  (َفََّل اقْ َتَحمَ )والمعنى في 

 وال آَمن. (َفََّل اقْ َتَحمَ )يَدل على معنى 

 ونحو ذلك قال الفراء.

 أفادني الُمْنذرّي ، عن اليزيدي ، عن: الت 
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ل هذه التاء  [3ص : ] (َوالَت ِحنَي َمناصٍ )أيب ُّي  : يف قوله َتعا  :  ، قال : التاء فيها صريريريلة ، والعرب َتصريريريِ
 يف كالمها وتَلزعها ن وأَْنَة  :

حريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريوا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   الَ  َأوان  و طريريريريريريريريريريريَ

  
اء  س مسريريريريريريريريريني بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ا أن لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريَأجريريريريريريريريريَ

  
 .«ليس»، والمعنى فيها « ال»قال : واألصل فيها 

 والعرب تقول : ما أستطيع ، وما أْسطيع.

 .«يا ويلتا»و ، « يا ويلتنا»و ، « رب»في موضع « ربت»و ، « ثم»في موضع « ثمت»ويقولون : 

فقيل : الةَ ، ثم « ال»َهنَّا ، أي : ليس حيَن ذلك ، وإنما هو : ال َهنَّا ، فأَنَّث  الت أبو الهيثم ، عن نصر الّرازي : في قولهم :

 ثُّمة.« : ثُم»و ربّة ، « : رب»تحّولت الهاء تاًء ، كما أنَّثوا أُضيف ف

 قال : وهذا قوُل الكسائْي.

 ، أي ليس بحين فِرار. (َوالَت ِحنَي َمناصٍ )وقال الفراء : َمعنى : 

 ؛ وأَْنشد :« ليس»قال : وتَْنصب بها ألنها في َمعنى 

 ال  َأَوان و   طََلبوا ص ْلحلا 
لغير معنى « الة»فقالوا : « ال»هاء ، ُوصلت ب « الت»ماء النَّحويين على أّن أصل هذه التاء في وقال َشمر : اجتمع عل

 ، ولزمت ، فلما وصلوها جعلوها تاًء.« ثمة»و « ثم»حادث ، كما زادوها في 

 ال فاْفعل كذا ، إنما هي على َمعنى : إن ال تفعل ذاك فاْفعل ذا. إّما قال اللَّيث : قولهم: إما ال 

في آخرها كأنه َعُجز كلمة فيها ضمير ما « ال»ولكنهم لّما جمعوا هؤالء األحرف فيصْرن في َمجرى اللَّفظ ُمثقّلةً ، فصار 

 ال فاْفعل ذا. إّما ذكرت لك في كالم َطلبت فيه شيئاً ، فُرّد عليك أمُرك ، فقلت :

 قال : وتقول : اْلَق زيداً وإاّل فال.

 معناه : إن لم تَْلق زيداً فَدْع ؛ وأَنشد :

فء   ه هلريريريريريريريريا بريريريريريريريريكريريريريريريريري   فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريهريريريريريريريريا فريريريريريريريريَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ُ  و   ا ك اَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رِقريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريْ ل  مريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريْ   اّل يريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فأَضمر فيه : وإال تَُطلِّْقها يَْعل ، وغير البيان أَْحسن.

بير ، عن جابر بن عبد هللا : أّن النبّي  فإذا فِتْيةٌ من األنصار  ؟رأى َجَمالً ناّداً فقال : لمن هذا الجمل وسلمعليههللاصلىأبو الزُّ

 ؟اْستَقَينا عليه عشرين سنةً وبه َسِخيمةٌ فأََرْدنا أن نَْنَحره فاْنفَلت منّا ؛ فقال : أَتَبِيعونه قالوا :

 ال فأَْحِسنوا إليه حتى يأتي أََجلُه. إّما لك ؛ فقال : قالوا : ال بَْل هو

 قلت : أراد : إاّل تبيعوه فأَْحسنوا إليه.

 ال : افعل ذاك بارى ، وهو فارسّي َمْرُدود. إّما وقال أبو حاتم : العامة ُربما قالوا في موضع : افعل ذاك
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ون األلف ويُميلو ا ِلي ، فيَُضمُّ  ن ، وهو خطأ أيضاً.والعامة تقول أيضاً : أُمَّ

ا والصواب :  ال ، غير ُمماٍل ؛ ألن األَدوات ال تُمال. إمَّ

ا ويُقال : ُخذ هذا  ال ؛ والمعنى : إذا لم تأخذ ذاك فُخذ هذا. إمَّ

 وهو ِمثْل الَمثَل.

 ؛ ومن ذلك قوُل لَبِيد :« ليس»بمعنى « ال»و ، « ال»بمعنى « ليس»وقد يجيء 

 لَيس اجلََْمْل    منا َي ْزى الَفىت 
 أَراد : ال الَجمل.

 .«ال عليكم ، أاّل تَْفعلوه ، فإنّما هو القََدر»عن العَْزل ، فقال :  وسلمعليههللاصلىُسئل النبّي و

إن قّدر  معناه : ليس عليكم أاّل تفعلوه ، يَعني العَْزل ، كأنه أَراد : ليس عليكم اإلمساك عنه ِمن جهة التَّحريم ، وإنما هو القََدر ،

 هللا أن يكون ولٌد كان.

قُم ،  أاَلَ  ، تكون تَْنبيهاً ويكون بعدها أَْمٌر ، أَو نَْهي ، أو إْخبار ، تقول من ذلك ،« أاَلَ » َسلمة ، عن الفراء ، عن الكسائي :: أال 

 أال ال تَقم ، أال إن زيداً قد قام.

 َجْزماً وَرْفعاً.وتكون َعْرضاً أيضاً ، ويكون الِفعل بعدها 

 كل ذلك جاء عن العَرب.

 ؟تقول من ذلك : أال تَنزل تأكل

 وتكون أيضاً تقريباً وتَْوبيخاً ، ويكون الفعل بعدها َمرفوعاً ال َغْير.

 ؟أال تخاف ربّك ؟تستحي من جيرانك أاَلَ ؟ تقول من ذلك : أال تَندم على فعالك

 ال ؛ وأَْنشد : أاَل ، فيقال : أُْخرى« ال»ب « أال»قال الليث : وقد تُْرَدف 

فريريريريريريريه  يريريريريريْ ذ ود الريريريريريلريريريريريريرياَس عريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريري ريريريريريريرياُ يريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريْ ِ و   بريريريريريريريرييريريريريريريريريل    هريريريريريريريريِ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريال أال ال مريريريريريريريريِ

  
ُجل : هل كان كذا وكذا  ؟ويُقال للرَّ

 نِْفياً.« ال»و تَْنبيهاً ، « أال»فيقول : أال ال ، َجعل 

 وأّما :

 تكون استثناء ، وتكون َحرف َجزاء.: إال 

ال ، وهما معاً ال يماالن ؛ ألنهما من األدوات ، واألدوات ال تُمال ، مثل : حتى ، وأّما ، وإاّل ، وإذا ، ال يجوز في أصلها : إن 

 شيء منها اإلمالة ، ألنها ليست بأسماء ، وكذلك : إلى ، وعلى ، ولدى ، اإلمالة فيها غير جائزة.

 اّلن والمحاّل أَْسماء.وأّما : متى ، وأنَّي ، فيجوز فيهما اإلمالة ألنهما مح

 .«بل»زيدت في « ياءٌ »يجوز فيها اإلمالة ، ألنها « بلى»و 

َنة  يف )التي أصلُها : إن ال ، فإنَّها تَلي األفعاَل الُمْستَْقبلة فتَجزمها ، من ذلك قوُل هللا تعالى : « إال»وأّما  ِإالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ
 فَجْزمُ  [73األنفال : ] (اْْلَْرِض َوَفساد  َكِبْي  
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 ي أ ُّ اجلَزاء.اليت ه«  ن» ، كما تفعل« ِ الَّ »ب  (َتُكنْ ) و (تَ ْفَعُلوهُ )
تكون بمعنى غير ، وتكون بمعنى سوى ، وتكون بمعنى لكن ، وتكون بمعنى لما ،  التي هي لالستثناء فلها َمعاٍن :« إال»وأما 

 وتكون بمعنى االستثناء الَمْحض.

 .«إال»من كالم ليس في أّوله جحد فاْنِصب ما بعد « إال»وقال أحمد بن يحيى : إذا استثنيت ب 

 تَثنيت بها من كالم أَوله َجحد فاْرفع ما بَعدها.وإذا اسْ 

ُهمْ ):  عزوجلوهذا أكثر كالم العرب ، وعليه العمل ، من ذلك قولُه  فنَصب ألنه  [249البقرة : ] (َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًَّل ِمن ْ

 ال َجحد في أوله.

ُهمْ )وقال تعالى :   فرفع ألن في أَّوله الَجحد. [66النساء : ] (ما فَ َعُلوُه ِإالَّ َقِليل  ِمن ْ

 وقِْس عليها ما َشاكلها.

 وقال :

وه و  ه َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريريريريريريريريارقريريريريريريريريريريريريريريريريري  لُّ َأ   مريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْرقريريريريريريريريريريريريَ اِن   يريريريريريريريريريريريريك  اّل الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ ر أَبريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
رقدان ، ، كأنه قال : ما أَحٌد إال ُمفارقُه أخوه إال ، الف« إال»قال الفَّراء : الكالم في هذا البيت في معنى َجحد ، ولذلك رفع ب 

 ؛ وقال لَبيد :« ما أحدٌ »فجعلهما ُمترِجماً عن معنى 

ه  تَّ مريريريريريى الريريريريرييريريريريريُو غريريريريريَ يريريريريريْ لريريريريريَ ْتي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريو كريريريريريريريان غريريريريريَ

  
ر    وادل  اّل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِرُ  الريريريريريريريريريريذَّكريريريريريريريريريريَ ع اَّريريريريريريريريريريَ  َوقريريريريريريريريريريْ

  
 جعله الخليُل بدالً من معنى الكالم ، كأنه قال : ما أحٌد إال يتغيّر من وقع الحوادث ، إال الصارُم الذََّكر.

اء ، في قول هللا   [.22 األنبياء :] (َلْو كاَن ِفيِهما آهِلَة  ِإالَّ هللاُ َلَفَسَدات):  عزوجلوقال الفَرَّ

 هللا لفَسدتا.« ِسَوى»في هذا الموضع بمنزلة سوى ، كأنك قلت : لو كان فيهما « إالّ »قال : 

 ولو كان فيهما ِسَوى هللا لفَسدتا. ما فيهما آلهة إال هللا ، قلت : وقد قال بَعُض النحويّين : معناه :

 وقال الفراء : َرْفعه على نِيّة الَوصل ال االنقطاع من أّول الكالم.

ُهْم َفَّل ََتَْشْوُهمْ )وأما قوله تعالى :   [.150البقرة : ] (لَِئَّلَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّة  ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمن ْ

 .(َفَّل ََتَْشْوُهمْ )فإنه ال ُحّجة لهم  (ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا)قال الفراء : معناه ، 

وهذا كقولك في الكالم : الناُس كلهم لك حامُدون إال الظَّلم لك المعتدي ، فإن ذلك ال يُْعتّد بِتَْركه الحمد ، لموضع العداوة ، 

ي ظالماً.  وكذلك الظالم ال ُحجة له ، وقد ُسّمِ

 قلت : وهذا صحيح ، وإليه ذهب الّزجاج ،
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ف ال بع  ذكره قول أيب ع بي أب ، واأَل فش : ال ول  عل ي يف هذا واضريريريريريٌح ، املع  : ل اّل يكون لللاِس عليكم 
 مس جة  ال َمن ظلم  مستجاجه فيما ق  وضح له ، كما ت ول : ما لك علّي مس ّجٌة  ال اليتُّلم ، و ال أن َتيْتلم .

ةٌ إال ُظْلمي. المعنى : ما  لك علّي ُحجةٌ ألبتة ، ولكنّك تَظلْمني ، وما لك علي ُحجَّ

ُحجَّتُ ُهْم داِحَضة  ِعْنَد )وإنما ُسّمي ُظْلمه ها هنا ُحجةً ، ألن المحتّج به َسماه ُحجةً ، وُحجته داحضةٌ عند هللا ، قال هللا تعالى : 
يت ُحجة ، إال  [16الشورى : ] (َرِبِ ِمْ   أنها ُحجة ُمْبطل ، فليست بُحجة موجبة حقّاً.، فقد ُسّمِ

 وهذا بيان شاٍف إن شاء هللا.

ها هنا بمعنى سوى ، المعنى « إال»، فمعنى  [56الدخان : ] (ال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اْْلُوىل)وأما قولُه تعالى : 

 أي : ال يَذوقون سوى الَمْوتة األولى.« ال يذوقون»: ال يَذُوقون فيها الموت البتة ، ثم نوى تكرير 

 [.22النساء : ] (َوال تَ ْنِكُحوا ما َنَكَح آابؤُُكْم ِمَن النِ ساِء ِإالَّ ما َقْد َسَلفَ )وكذلك قوله تعالى : 

 ما قد سلف. أَراد : سوى

 [.98يونس : ] (فَ َلْو ال كاَنْت قَ ْريَة  آَمَنْت فَ نَ َفَعها ِإْياُِنا ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنسَ )وأما قوله تعالى : 

معناه : فهاّل كانت قرية آمنت ، أي : أهل قرية آمنوا. والمعنى معنى النَّفي ، أي فما كانت قرية آمنوا عند نُزول العَذاب بهم 

، استثناء ليس من األَول ، كأنه قال : لكن قوُم يُونس لما آمنوا ، وذلك أنّهم انقطعوا  (ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنسَ )ها. ثم قال : فنَفَعها إيمانُ 

 من سائر األمم الذين يَْنفعهم إيمانهم عند نُزول العذاب بهم.

 ومثله قوُل النابغة :

ع مريريريرين َأمسريريريريريريريَ    ه جريريريريوا   ومريريريريريريريا  لريريريريرَّبريريريريْ يريريريريريريريَ    َأعريريريريْ

  
لريريريريريريهريريريريريريريا  (1)   ال أألوارِّي   يريريريريريريِّ    (2)أْل   مريريريريريريريا أ بريريريريريريريَ

  
 فنصب أوارّي على االنقطاع من األّول.

 وهذا قول الفَراء وغيره من ُحذّاق النَّحويِّين.

 وأَجازوا الّرفع في مثل هذا ، وإن كان الُمْستثنى ليس من األول ، وكان أوله منفياً ، يَجعلونه كالبدل ؛ ومن ذلك قوله :

 ليس هبا أَنِيس   بْل أب  وَ 
__________________ 

 وانيتر التعليق ا يت. (19ص )« ديوان اللابغة الذبياين»، وامل به من « أواروي»( يف امل بوع : 1)
 « :ال يوان»( هذا ص ر ، والذي قبله عجز ، و ا يف 2)

ة    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريه  مسريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريْب الريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل مريريريريريريريريلريريريريريريريريه د عريريريريريريريريابريريريريريريريريَ

  
م  أنَّ الريريريريريريريريريريريريوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريون  و   لريريريريريريريريريريريريَ  أعريريريريريريريريريريريريْ

  

اَس دالال  وابريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريا  وقريريريريريريريريريريريريريال     فريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون  )بريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريق  جمريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريا    هريريريريريريريريريري    (مريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريريريَه يريريريريريريريريريريريَ
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  اّل الَيعافت  و اّل الِعيس  
 ليست اليعافير والعيس من األَنيس ، فرفعهما ، َوَوْجه الكالم فيهما النَّْصب.

 [.14 ص :] (ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسلَ )مثل قول هللا تعالى : « لما»بمعنى « إال»وأما 

 (.إن ُكلّهم لما كذب الرسل)وهي قراءة عبد هللا : 

 وتقول : أَسألك باهلل إال أَْعَطيتني ، ولَما أَْعطيتني ، بمعنًى واحد.

تَرفع به العرب وتَْنصب ، لُغتان فصيحتان ، وهو قولك : أتاني إخوتك إاّل أن يكون وقال أحمد بن يحيى : وَحرف من االستثناء 

 زيداً ، وزيٌد.

 فمن نَصب أراد : إال أَن يكون األَْمُر زيداً.

 هاهنا تامة ، مْكتفية عن الخبر باسمها ، كما تقول : كان األَمر ، كانت الِقّصة.« كان»ومن رفع به جعل 

تين أو ثالثاً أو أربعاً.« إالّ »ستثناء إذا َوقع ب وسئل هو عن حقيقة اال  مكّرراً مرَّ

إذا ُجزت األّول بمعنى األّول ، « إال»فقال : األّول َحطٌّ ، والثاني زيادة ، والثالث َحّط ، والرابع زيادة ، إال أن تجعل بَعض 

 فيكون ذلك االستثناء زيادةً ال غير.

 األولى : إنها تكون بمعنى الواو ، فهو خطأ عند النَّحويين.« إال»قال : وأّما قول أبي ُعبيدة في 

 عنِّي ، أي أَْمسك وُكّف. إليك العرب تقول :: إلى 

 كذا وكذا ، أي ُخْذه ؛ وقال القُطامّي : إليك وتقول :

لريريريريريريريريلريريريريريريريريا يريريريريريريريريار ذو الريريريريريريريريَعضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال  قريريريريريريريري    ذا الريريريريريريريريتريريريريريريريريَّ

  
ا    لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريك ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَق هبريريريريريريريريريريا ِذرَاعريريريريريريريريريريَ

  
 : اْشتَغل بنَفسك وأَقبل عليها ؛ وقال األَعشى يُخاطب عاذلته : ، فمْعناه إليك وإذا قالوا : اْذهب

لْ  ا مريريريريريريريريريريا ِ لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريك أَْدركريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريرياْذهريريريريريريريريريريَ

  
ايف   فريريريريريريريريَ كريريريريريريريريم   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريِ يريريريريريريريريْ َ اين مريريريريريريريرين هريريريريريريريريَ  ُ  عريريريريريريريريَ

  
 [.187البقرة : ] (ُثَّ َأَتُّوا الصِ ياَم ِإىَل اللَّْيلِ ) انتهاء غاية ، كقوله تعالى : إلى وقد تكون

 معناه : مع أموالكم. [.2النساء : ] (َوال ََتُْكُلوا َأْمواهَلُْم ِإىل َأْمواِلُكمْ )، كقول هللا تعالى : « مع»بمعنى « إلى»وتكون 

المائدة : ] (فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ )وأما قول هللا تعالى : 

 ها هنا ، وأَْوَجبُوا َغسل الَمرافق والكعبَْين.« مع»بمعنى « إلى»، فإن أبا العباس وغيره من النحويين جعلوا  [6

 اليُد من أَطراف األصابع إلى الكتف ، وقال محمد بن يزيد وإليه ذهب الّزجاج :
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رافق و 
َ
الكعبان دا لة  يف َ  ي  الي  والّرِجل ، كانه والّرِْجل من األصريريريريريابع    َأصريريريريريل الفخذين ، فلما َكانه امل

دا لة  فيما ي غسريريريريريل و ارجة  مما ال ي غسريريريريريل. ولو كان املع  : مع املرفق ، مل يكن يف املرافق فائ أب ، وكانه الي  
 كلها َي  أن ت غسل ، لكله ملا قيل :    املرافق ، اقت  عه يف الَغسل من مَس ِّ املرافق.

 ، فانظر فيه إن طلبت زيادة في البيان.« تفسير حروف المختصر»ثر من هذا في وقد أشبعت القول بأك

مدينة مرو ، فإذا أتى  إلى َمْرو ، فإذا أتى أدناها فقد أتى َمْرو ؛ وإذا قال : إلى ابن ُشميل عن الخليل : إذا استأجر الرجل دابّة

 باب المدينة فقد أتاها.

 أي : إن المرافق فيما يُْغسل. [6المائدة : ] (َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفقِ )وقال في قوله تعالى : 

 هما حرفان قُرنا ، والالم الم الملك ، والياء ياء اإلضافة ، وكسرت الالم من أجل الياء.« : لي»وقال اللّيث في قولك : لي 

 ْملُه ِدبَاغ.، َشَجٌر َوَرقُه وحَ  األاََلء قال :: ألى 

 وهو ال يَزال أَخضر شتاًء وَصْيفاً.

 .أاََلءة والواحدة :

 وتأليفها من الم بين َهمزتين :

 ، أي َمْدبُوع باألاََلء. َمأْلوء يقال : أَديم

 .باألاََلء ، َمْدبُوغ َمأْلًى ابن األعرابي : إِهابٌ 

ْفلي.  أبو عمرو : من الشَّجر الّدِ

ْفلى. اآلآءو،  األاَلءو  ، بوزن العَاعاء ، والَحْبن ، ُكلّه الّدِ

 .األاَلء أبو زيد من الشجر :

 ، بوزن أاََلَعة. أاَلءة الواحدة :

 وهي شجرة تُشبه الرأس ال تَتَغَيَُّر في القَيظ ، ولها ثَمرة تُْشبه ُسْنبل الذَُّرة ، وَمْنبتها الّرْمل واألودية.

، غير أنها أصغر منها ، تُتََّخذ منها الَمساويك ، وثَمرتها مثل ثمرتها ، وَمْنبتها األودية  األاَلء قال : والسَّالمان نحٌو من

 والصحاَرى ، وقال َعبد هللا بن َغنمة يذكر قَتْل بِْسطام :

َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  لريريريريريريريريريريريى األالءأب مل يريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريخريريريريريريريريريريريّر عريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريل    ٌف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريِ يريريريريريريريْ ه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريلريريريريريريريَ بريريريريريريريِ  كريريريريريريريأّن جريريريريريريريَ

  
 .آءة ، فالواحدة : اآلء وأّما

 َمراتع النعام.وهو من 

اَْلءُ  : (1)أبو عمرو   : القَْرُح التَّامُّ. الألَّ

 ، بوزن اللَّعَا : الثور الَوْحِشّي. الألى أبو ُعبيد :

__________________ 
 (. بياري)،  (ألى)مادأب « اللسان»( مكان هذا يف 1)
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َى َشِمر ، عن أبي عمرو :  ؟أي بقرتك هذه ؟: البَقر ، وحكى : بَِكْم آلَك هذه الألَّ

ّرماح :  وقال الّطِ

ٌة هبريريريريريريريا تريريريريريريريغريريريريريريريى َريريريريريريريريّ بريريريريريريريْ ى ال يريريريريريريريري  ر الريريريريريريريألَّ هريريريريريريريْ يتريريريريريريريَ  كريريريريريريريَ

  
ِن   َواجريريِ ه يف بريري  ريريون الةريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه و ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريَّ لريريريريريريريَّ عريريَ  لريريَ

  
َىو  : بوزن اللَّعا : اإلْبطاء. الألَّ

ً  يقال :  ، إذا أَْبطأ. التأى يَْلتئيو،  ألًىو،  ألَى يأَلى ألْيا

ْى قال الليث : لم أسمع العرب تَجعل ً  َمْعرفة ، يقولون : الألَّ  فَعَلت ، أي بعد َجهد ومَشقّة. ألْي عرفُت ، وبعد أليا

ً  ويقال : ما كدت أحمله إال  .ألْيا

 : اإلبطاء واالْحتباس ؛ وقال ُزَهير : الألْي قال أبو ُعبيد :

اَر بع  َتوّهم     َفأْل   عرفه  ال َّ
 ، بوزن لَعّاء ، وَكِره قَْول الناس : ألّال. لئَّاء : وسمعت الفَّراء يحكي عن العرب أنها تقول لصاحب اللُّؤلؤ : (1)قال 

 ألّال. ، معروف ، وصاحبه : اللُّؤلؤ اللَّيث :

 قال : وحذفوا الهمزة األخيرة حتى استقام لهم فَعّال ؛ وأَْنشد :

ر كريريريريريريريريريْ ر بريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريْ ل الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ ن عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ  د رَّأٌب مريريريريريريريريريِ

  
ال  مل  هريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريَ 

  
اس ، وَحْذُوهما في القياس واحد. ْمسم : َسمَّ  قال : ولو ال اعتالل الَهمزة ما َحسن َحذفها ، أال ترى أنهم يقولون لبيَّاع الّسِ

 قال : ومنهم من يَرى هذا خطأ.

 ، بوزن اللِّعالة : ِحْرفَةُ اللَّئَّال. اللِّئالةوقال : 

 النَّجم. تأَلأل ويُقال :

 الناُر ، إذا اْضَطرمت. تأَلألتو

 ، إذا توقَّدت. ألأَلْةً  النارُ  ألأْلَت يقال :

 الفُور بأذنابها ، وذلك كلّه من اللَّْمع. ألألَت ويقال : ال أفعل ذاك ما

 بَِذنبه. ألأْل ويقال للثور الَوْحشّي :

 اللُّوبياء. : ِلياءة واحدته :ـ  اللِّيَاء : (2)الفّراء 

بِيّة الَمليحة : كأنّها  َمْقشورة. ِلياءة ويقال : للصَّ

 : النّعم. (3) األاَلءو

 .إِلًىو،  أَلًىو،  أَْلوو،  أَْليٌ و،  إِْليٌ  واحدتها

 وقال النابغة :

لوك هلم
 
 ه م  امللوك وأَبْلاء امل
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__________________ 
 (. بياري)،  (ألأل)مادأب « اللسان»( مكان هذا يف 1)
 (. بياري)،  (ليأ)« اللسان»يف  (اللياء)( مكان هذا املادأب 2)
 (. بياري)،  (أال)« اللسان»( مكان هذا      ر هذه املادأب يف 3)
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 اللَِّعمو َفْضٌل على اللَّاس يف اأَلالء 
اة لُّوةاألَ  وَمجامرهم»في الحديث : و  .«غير ُمَطرَّ

 قال أبو ُعبيد : قال األصمعّي : وهو العُود الذي يُتبّخر به.

بت.  وأَراها كلمة فارسيةٌ ُعّرِ

ة.  قال أبو ُعبيد : وفيها لُغتان : األَلُّوة ، واألُلُوَّ

 ، واألُِليَّة : اليَِمين. األَْلوة أبو ُعبيد :

 وتأَلّى يتألّى تألِّياً ، وائتلى يَأتلي ائتالًء.والفعل : آلى يُْؤلي إِيالء ، 

 اآلية. [22النور : ] (َوال َيََْتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكمْ )قال هللا تعالى : 

 وقال الفراء : االئتاِلء : الَحلف.

فق على ِمْسَطح بن أُثاثة وقَرابته أن أبا بكر َحلف أاّل يُنْ  وقرأ بعض أهل المدينة وال يتأّل وهي ُمخالفة الكتاب ، من تألّيت ، وذلك

 الذين ذكروا عائشة ، فأَنزل هللا هذه اآلية ، وعاد أبو بكر إلى اإلنفاق عليهم.

 وأخبرني الُمنذري ، عن أبي طالب ، في قولهم : ال َدَرْيت وال ائْتَلَْيت.

 وال قَصَّرت في الطَّلب ليكون أشقى لك ؛ وأَْنشد :أَلَوت : قَصَّرت ، فيقول : ال َدَرْيت  ، افتعلت ، من : ائتليت قال الفراء :

ا ريريريريريريريريريريريريريريريريرية  نَفسريريريريريريريريريريريريريريريريريه و   مريريريا املرء  مريريريا دامريريريه مس ةريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْ رك أطريريريريريريريريريريريريراف ا ريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريوب وال  ِ      ريريريريريريريريريريريري 

  
 قال : وقال األصمعيُّ : هو من : ألوت الشيء ، إذا استَطعته ، فيقول : ال َدَرْيت وال اْستطعت أن تدري ؛ وأَنشد :

َت ُْ  لريريريريريْ َي فريريريريريريَ ْومريريريريريِ اأَب قريريريريريريَ عريريريريريريريَ غريريريريريي َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريَ بريريريريريريْ  فريريريريريمريريريريرين يريريريريريريَ

  
ي   لريريريريريِ ْؤتريريريريريَ وُّاِء هريريريريريريريل هريريريريريو مريريريريري  عريريريريريودا     اجلريريريريريَْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، أي قَصَّرت. ألوت من : [.22النور : ] (َوال َيََْتِل ُأوُلوا اْلَفْضلِ )وقال أبو ُعبيدة : 

 قلت : والقَْول هو األَّول.

 : العطية ؛ وأَْنَشد : األْلوواالستطاعة ،  : األْلوو: االجتهاد ،  األَْلووالَمْنع ،  : األَلوو: التَّقصير ،  األَْلو ابن اإلعرابّي :

لريريريريريريريريريريريريريَّ ا   هريريريريريريريريريريريريريَ وك  ال مريريريريريريريريريريريريري   أ ريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريري   ال ألريريريريريريريريريريريريري 

  
بريريريريريريريريائريريريريريريريريِل و   ل  َوثريريريريريريريرييريريريريريريريريق الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ جريريريريريريريريْ َ  َأيب عريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريِ

  
 أي : ال أُْعطيك إاّل سيفاً وتُرساً من ِجْلد ثَور.

 أتاني فالٌن فما ألوت َردَّه ، أي ما اْستَطعُت.قال : والعرب تقول : 

 وأتاني في حاجة فأَلوت فيها ، أي اْجتهدت فيها.

 َجْهداً ، والعامة تقول : ما آلوك َجْهداً ، بالكاف ، وهو خطأ. ألوتُ  أبو حاتم ، عن األصمعي : يُقال : ما

رون في فَسادكم. أي : [118آل عمران : ] (ال َيَُْلوَنُكْم َخباالً ) ثعلب ، عن ابن األعرابي : قوله تعالى :  ال يُقَّصِ
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 ، من األضداد. األْلو وأخبرني الُمنذري ، عن أبي الهيثم ، قال :

 يقال : أاَل يَأْلُو ، إِذا فَتر وَضعُف ؛ وكذلك : أَلَّى وائْتَلَى.

 ، إذا اجتهد ؛ وأنشد : تَأَلَّىو،  أَلَّىو،  أاَلَ و

 أَْلو  أَتَلَِّه حنن ِجَياٌع أيَّ و   
 معناه : أّي َجْهد َجَهَدْت.

 أبو عبيد ، عن أبي عمرو : أَلَّْيت ، أي أَبطأت.

بِيع بن َضبُع الفَزاِرّي :  قال : وسألني القاسم بن َمْعن عن بَْيت الرَّ

 ما َأّ  َبِ َّ وال َأَسا  وا و   
 أَلَوت ، أي : أَْبطأت. فقلت : أَبطأوا. فقال : ما تََدع شيئاً ، وهو فَعَّلت ، من :

 وقال غيُره : هو من األُلُّو ، وهو التَّْقِصير.

 وقوله :

هريريريريريريريريريرير   و  ذا هريريريريريريريريريريي َأظريريريريريريريريريريْ راء ال أَتْلريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريِ غريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرية  تريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ْن عريريريريريريريريريَ را  وال مريريريريريريريريريِ  َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : ال تُطيق ؛ يُقال : هو يَأْلُو هذا األَمر ، أي : يُِطيقه ، ويَْقَوى عليه.

ر.ويُقال : إنّي ال   آلُوك نُْصحاً ، أي : ال أَْفتُر وال أُقَّصِ

 أآلء ، بوزن ألعاع.ـ  ويُقال : البَقرة :ـ  ، وهو الثَّور الألي : جمع (1)اللحياني 

 ثعلب ، عن ابن األعرابّي : آلة ، وأاَلة ، بوزن لَعاة وَعالة.

 ة.، وأُلُّوة ، وِليّة ، ولُوّ  أَلُّوة اللحياني : يقال لَضرب من العُود :

ة :  ؛ وأَنشد : أاََلِوية وتجمع : أَلُوَّ

هريريريا اَقْي ذي َقضريريريريريريريريريريريريريريني  ةريريريريريريريريريريريريريري   بسريريريريريريريريريريريريريريريريرياَقنْي سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رَا  ة   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريْ  أَبعريريريريريريريريريريريريواِد َرنريريريريريريريريريريريريْ   َأو َأاَلِويريريريريريريريريريريريريَ

  
 اإلنسان. أَْليةوالشاة ،  أَْليَة اللّيث : يُقال :

كيت : هي  .أَلَيات النّْعجة ، مفتوحة األلف. والجمع : أَْلية وقال ابن الّسِ

 ، فإنهما خطأ. إِْليَة ، وال ِليّة وال تَقُل :

 ، مثل : ُعْمٌي. أُْليٌ  . وِكباُش ونِعَاجأَْليا ونَْعجة .أَْليَان ، َمْقصور. وكبش األُلَى ، بَيّنة أَْليَانة ونعجة .أَْليان ويُقال : َكْبش

 للّحمة التي تحتها.الِخْنصر : ا أَْليَة الليث :

 اليَد. أَْلية وهي

ُجل من َمْجلسه حتى يَقوم من»في الحديث :  الِقبَُل ؛ وجاء ، بكسر الهمزة : اإلْلية ابن األعرابي : أي :  ، «نَْفسه إْلية ال يُقَام الرَّ

 من قِبَل نَْفسه.

 ، أي : من تِْلقاء نَْفسه. إْليَةٍ  قلت : وقال غيره : قام فالن من ذي

 بال ألف. ، نَْفسه ِليَة ُروي عن ابن ُعمر : أنه كان يقوم له الرجُل منو
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 قلت : كأنه اسٌم من : َوِلي يَلي ، مثل :

__________________ 
 (. بياري)،  (ألى)« اللسان»( هذه مكاَنا يف 1)
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َيه ، من : َوَ ى َيِةي.  الةِّ
 ، فقُلبت الواو َهمزة : ِوْليَة فأصلها : إْليَة ومن قال :

 ، لألَْليتين. أْليان أبو زيد : هما

 ؛ وأَْنشد : أْلية وإذا أفردت الواحدة ، قيل :

يريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريٌة واقريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريٌة يف رَكريريريريريريريريريريريريريريْ   عريريريريريريريريريريريريريريِ  ظريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ يريريريريريريريريريريريرياه اْر ريريريريريريريريريريريرياج الريريريريريريريريريريريريَوطريريريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريريريرتريريريريريريريريريريريريج  ألريريريريريريريريريريريريْ

  
 وكذلك : هما ُخْصيان.

 الواحدة : ُخْصيَة.

 معنيان.وأّما اللِّيّة بغير همز ، فلها 

ُجل وخاّصته ؛ وأَْنشد :  قال ابن األعرابي : اللِّيّة : قرابةُ الرَّ

ِ ارا   تريريريريريريريريريه اغريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ ْ  بريريريريريريريريريِ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريمريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريَ

  
ا  امريريريريريريريريريَ أل  يريريريريريريريريري ا  َو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريك قريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريَ

  
 .األَلُّوة قال : واللِّيّة أيضاً : العُود الذي يُْستَْجمر به. وهي

 تََكبَّر.، إذا  أَلَىوويقال : ألى : أْبطأ. 

 قلت : وهذا َغريب.

ُجُل الكثيُر اإليمان.  األَِليّ  ابن األْعرابّي :  : اإليمان. األَلَىو: الرَّ

 ؛ وأَنشد :« الذين»، بمعنى  األُلَىو

   فإّن األ َ   ل َّّف من  ل هاِ م 
 [.10وبة : الت] (ال يَ ْرقُ ُبوَن يف ُمْؤِمٍن ِإالًّ َوال ِذمَّةً )قال هللا جّل وعّز : : ألل 

 .(ِإالًّ َوال ِذمَّةً )ُروي عن ُمجاهد والشَّعبّي : 

م به. : اإللّ  وقال أبو إسحاق : قال أبو ُعبيدة : ة : ما يُتََذمَّ مَّ  العَْهد. والذِّ

مة : اإللّ  وقال الفَّراء :  العَْهد. : القَرابة. والذِّ

 : الَحِلف. اإلل وقال أبو إسحاق : وقيل :

 من أسماء هللا.وقيل : هو اسٌم 

قال : وهذا عندنا ليس بالَوجه ، ألن أسماء هللا تعالى َمْعروفة ، كما جاءت في القُرآن وتُليت في األَخبار ، ولم نَسمع الّداعي 

 ، كما يقول : يا أهلل ، ويا رحمن. إلّ  يقول في الدُّعاء : يا

 شيء.عندي ، على ما تُوجبه اللُّغة : تَحديُد ال اإللّ  قال : وحقيقة

 : الَحْربة ، ألنها محّددة. األلّة فمن ذلك :

 ، إذا كانت محّددة. ُمَؤللَّة ومن ذلك : أُذُنٌ 

 يخرج في َجميع ما فُّسر من العَْهد والقَرابة والِجوار ، على هذا.« اإلل»ف 
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 أنه قد حّدد في أْخذ العَهد. ، فتأويله : إلّ  إذا قُلت في العَهد : بينهما

 ِجَوار يحاّد اإلنسان. ، فتأويله : إل الِجوار : بينهماوإذا قلت في 

 وإذا قلته في القَرابة ، فتأويله : القرابة التي تحاّد اإلنسان.

اِعية البعيدة األُلّة َسلمة ، عن الفَراء ،  : الرَّ
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َْرعى من الرُّعاأب.
 امل
 : القَرابة. األلّةو

 .«إِلِّكم َعجب َربُّكم من»:  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي 

ثون َرَوْوه : من ، بالفتح ، وهو أْشبه بالمصادر ، كأنه  أَلِّكم من ، بكسر األلف ، والَمْحفوظ عندنا : إلِّكم قال أبو ُعبيد : الُمحّدِ

 أراد : من ِشّدة قُنُوطكم.

ُجل َصْوتَه بالدُّعاء ، ويَجأر ؛ وقال الُكَميت : أَِليالً و،  أَلاَلً و،  أّل يَئِّل أالًّ  ويجوز أن يكون من قولك :  ، وهو أن يرفع الرَّ

لريريريريريريريريمريريريريريريريرية  و  يتريريريريريريريريْ رْبَاَء مريريريريريريريري  ه يف غريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريا أَنريريريريريريريريْ  أَنريريريريريريريريْ

  
ل    هريريريريريريريا الريريكريريريريريريرياعريريريريريريريِ   الريريف ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريْ لريريَ ْه أَلريريَ   ذا َدعريريريريريريريَ

  
أن يُريد حكايةَ أصوات  أَلَلَْيها قوله :المصدر ، ثم ثنّاه كأنهُ يريد : صوتاً بعد َصْوت ، ويكون  األلل أنه يُريد أَلَلَْيها فقد يكون

 النِّساء إذا َصَرْخن.

 ، إذا أَْسرع. يَُؤلّ و يئل في السَّْير ألّ  السُّرعة ؛ يُقال : في غير هذا : األل قال : وقال األصمعي :

 ، إذ َصفا وبََرق. يَُؤّل أاَلَّ  لَْونُه ألّ  وكذلك :

 وقال أبو ُدواد يصف الفرس والوحش :

هريريريريريريريريريا رِيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ؤ ّل فريريريريريريريريريَ ّن هبريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْزهتريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريَ

  
واِدي   ّن غريريريريريريريريريريَ ع رَايريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريْ ن لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريِ

  
كيت :  : الَحْربة. األُلّة ابن الّسِ

 .األَلّ  وجمعها :

 .باأللّة ، إذا َطعَنه ألّه يَُؤلّه أاَلًّ  ، مصدر : األَلّ وقال : 

ياح. األلّ و  : الّصِ

 ؛ وأَْنشد : أَِليالً و،  أَلاَلً و أّل يَئِّل أاَلًّ  يقال :

    ذا َدَعه أَلََلْيها 
 قال : ثَنَّى الَمصدر ، وهو نادر.

 : الدُّبَْيلة. األَِليلةووقال : 

ِغير. األَلَلَةُ ووقال :   : الَهْودج الصَّ

 : العَْهد. اإللّ و: الِحْقد ،  اإللّ و

 : األَّول ؛ وأَنشدنِي الُمفّضل : األُلّ و

ٌة ُّ ّل  وقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْن ُّ مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل    هريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريان تريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريْ  هبريريريريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

َر األ ل   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريادي ا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
وا  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ وا َأاَل مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  َأاَل مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
مل ، ثم يجلس على أحد َطَرفَيها جم بيان يَْجتمعون فيأخذون َخَشبَةً فَيَضعونها على قَْوٍز ِمن الرَّ اعةٌ ، قال : وهذا يَعني لُعبةً للّصِ

ماعةٌ ، فأّي الجماعتين كانت أَْوزن اْرتفعت األُخرى ، فينادون أصحاَب الطرف اآلخر : أال ُحلُّوا ، أي َخفِّفوا وعلى اآلخر ج

 ِمن َعددكم حتى نُساويكم في التَّْعديل.

ْحلُوقة. ها العرُب : الدَّْوَداة ، والزُّ  قال : وهذا التي تَُسّمِ
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ى : أُْرُجوحة الحضر المطّوحة.  قال : وتُسمَّ



5595 

 

 : حبٌل بَعََرفات. أاََلل يرهُ :غ

 : األَنِين ؛ وأَْنشد : األَِليلُ و

   أَما َتراين َأْ َتِكي األَلِياَل 
ين ؛ َووْجَها ُكّل شيٍء عريض. األلاََلنو،  األلَلوقال :  ّكِ  : َوْجَها الّسِ

 : اسم من أسماء هللا ، بالعبرانيّة. إيلوقال : 

 ، كقولك : َعبد هللا ، وُعبيد هللا. إسماعيلو،  إسرائيل فِقيل :قلت : وجائز أن يكون أُعرب 

كيت ، عن أبي عمرو : له الَوْيل   .األِليلوابن الّسِ

 : األنين ؛ وأَْنشد : األليلوقال : 

   له بَع  نريْوما  الع يون أَلِيل   
ع وأَنِين.  أي : توجُّ

 األْسناُن على باِطن الفَم. ، وهو أن تُْقبِل أَلَلو يَلَل اللِّحياني : في أسنانه

 القَِصير األْسنان. األيَلُ  غيره :

 ؛ وقال لَبِيد : اليُلُ  والجمع :

 األَيّل  و   ي ْكِلح اأَلْرَوق ملهم 
 ابن التَّاَلل ؛ وأَنشد : األاَلل اللِّحياني : وهو الضَّاَلل ابن

اللريريريك سريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدرا   بحريريريريه تريْلهض يف ضريريريريريريريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اَلَل ابريريريريريريريريرين    رِ  ّن الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  األالل فريريريريريريريريريأَْقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
: اللَّحمتان الُمتطابقتان في الَكتِف ، بينهما فَجوةٌ على َوجه الكتف ، يَسيل من بينهما ماء إذا ِميزت  األَلاََلن ابن األعرابي :

 إحداهما عن األخرى.

 ، أي : أَْهدى َشّراً منها. أَلَلَْيها ناألصمعي ، عن امرأة من العرب قالت البنتها : ال تُهدي إلى َضّرتك الَكتِف فإِّن الماء يَجري بي

ى : قَّى ، وهي كالشَّحمة البَيضاء تكون في َمْرجع الَكِتف ، وعليها أُخرى مثلُها تسمَّ  الَمأتَى. قلت : وإحدى هاتين اللَّحمتين الرُّ

جوع. األَْولُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :: آل   الرُّ

 .آل يَُؤول أَْوالً  وقد

 : بُلوغ ِطيب الدُّْهن بالِعالج. األَْولُ و

 ، إذا َخثُر. يَُؤول أَْوالً  القَطران آل األصمعّي :

 ، إذا أَْصلحه وَساَسه ؛ قال لَبِيد : يَُؤوله إيَالةً  مالَه آلوقال : 

ْرب كريريريريرِيريريريريلريريريريريريرية   يريريريريريريرية  وضريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ و  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريافريريريريِ بريريريري   ِبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  امريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ر  أتاتلريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َؤتريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : أَْصلحته. ، أي أُْلته إنما هو تفتعله من

 وعلينا ، أي ُسْسنا وساُسونا. إيلو أُْلنا قلت : ومنه قولهم :

ْطب في آخر َجْزئها : قد  َخثُرت. ، أي : آلت تَُؤول أَْوالً  ويقال ألَْبوال اإلبل التي َجزأت بالرُّ
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 ؛ وقال ذو الّرمة : آيلة فهي

وبريريريريريريريه و  كريريري  ح سريريريريريريريريريريريريريريريريري  ن  يريريريريريريريل  كريريريريريريريالريريريَوْرس َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريِ

  
لّ  و بريريريِس   حريريريريريريريِ مريريريَ ى مريريرين م ضريريريريريريريريريريريريريريريريْ وَن اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريري   مريريري 

  
بع ، أي َرجع. آل ويُقال : طبخت النَّبيذ حتى  إلى الثُّلث ، أو الرُّ

 : الشخص. اآلل عمرو ، عن أبيه :

 .آلَة : األحوال ؛ جمع : اآللو

 : السَّراب. اآللوقال : 

د ؛ ومنه قوله :: الخشب  اآللو  المجرَّ

    ٌل على  ل  َ ّمل  اَل 
 السراب ؛ والثالث : الَخَشب. : الرجل ؛ والثاني : األول ، فاآلل

 : اآلل وقال أحمد بن يحيى : اختلف الناس في

 النبي : من اتّبعه ، قرابةً كان أو َغير قَرابة. آل فقالت طائفة :

 غير ُمتَّبع.: ذو قَرابته ُمتَّبعاً كان أو  آلُهو

 واألهل ، واحد. اآلل وقالت طائفة :

ر قالوا : اآلل واحتّجوا بأن  ، فكان الهمزة هاء ، كقولهم : َهنَْرت الثَّوب وأَنَْرتُه ، إذا جعلت له َعلماً. أَُهيل إذا ُصغِّ

 .أَُوْيل : آل وَروى الفَّراء ، عن الكسائي في تَْصغير

واألهل أصلَْين لَمعنَيْين ، فيدخل في الصَّالة كّل من اتبع النبّي  اآلل لّة وصارقال أبو العبّاس : فقد زالت تلك الع

 ، قرابةً كان أو غيَر قرابة. وسلمعليههللاصلى

 ؟محمد آلُ  َمن ، «محمد آل اللهم َصّلِ على محمد وعلى»:  وسلمعليههللاصلىقول النبّي  وَروينا عن الشافعّي أنه ُسئل عن

 ؟أَْهلٌ  لَكَ أَ : أهله وأزواجه ، كأنه ذهب إلى أن الرجل يُقال له :  آله ٍل :فقال : ِمن قائ

 فيقول : ال ، وإنما يعني أنه ليس له َزْوجة.

قال الشافعي : وهذا َمْعنًى يحتمله اللِّسان ، ولكنه معنى كالم ال يُعرف إال أن يكون له َسبب من كالم يدلُّ عليه ، وذلك أن يُقال 

الكالم أنه أراد : ما تزوجت. أو يقول الرجل : أَْجنبت من أهلي ، فيُعرف  بأّول فيقول : ما تأّهلت ، فيُعرف ؟تزّوجتللرجل : 

ْوجة.  أن الجنابة إنما تكون من الزَّ

ُجُل فيقول :  إلى : أهل البَيت له. ، فإنّما يَْذَهب الناس في هذا األْهل ببلد كذا فأنا أُزور أهلي ، وأنا كريم أَهلي فأّما أن يبدأ الرَّ

 محمد : أهُل ِدين محّمد. آل قال : وقال قائٌل :

ْل ِفيها ِمْن ُكلٍ  َزْوَجنْيِ اثْ َننْيِ َوَأْهَلكَ ):  السالمعليهقال هللا لنُوح  قال : ومن َذهب إلى هذا أَْشبه أن يقول :  [40هود : ] (اْحِْ

 ِإنَُّه َلْيَس ِمنْ )، فقال تبارك وتعالى :  [45 ود :ه] (َربِ  ِإنَّ اْبِِن ِمْن َأْهِلي)، وقال نوح : 
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 أي : ليس من َأهل ِديلك. [46هود : ] (َأْهِلكَ 
 الذين أَمرناك بَحْملهم معك. أَهلك قال الشافعي : والذي نَذهب إليه في َمعنى اآلية أّن َمْعناه : إنه ليس من

 ؟فإِن قال قائٌل : وما َدّل على ذلك

فأَعلمه أنه أَمره بأن يحمل من أهله َمن لم يَْسبق عليه القوُل  [40هود : ] (َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْولُ )قيل : قولُه : 

 [.46هود : ] (ِإنَُّه َعَمل  َغْْيُ صاِلحٍ ) من أهل الَمعاصي ، ثم بين ذلك فقال :

 : قرابته التي يَْنفرد بها ُدون غيرها ِمن قَرابته.محمد  آل قال الشافعي : وَذهب ناٌس إلى أن

الرجل َولده الذين إليه نَسبهم ، ومن يُْؤويه بيتُه ِمن َزْوجة أو َمملوك أو مولًى أو أحد َضّمه عيالُه ، وكان هذا  آل قال : وإذا ُعدّ 

أراد هللا من هذا ثم رسوله إال بُسنة رسول هللا  في بعض قَرابته من قبل أبيه ُدون قرابته من قبل أمه ، لم يجز أن يُْستدل على ما

 .وسلمعليههللاصلى

دقة ال تَِحّل لمحّمد  دقة وُعّوِضوا منها الُخمس ،  آل محّمد ، دّل على أن آلوفلما قال : إّن الصَّ مت عليهم الصَّ ُمحمد هم الذين ُحّرِ

 .وسلمعليههللاصلىوهم َصليبة بني هاشم ، وبني المّطلب ، وهم الذين اصطفاهم هللا من َخلقه بعد نبيّه 

 قلت : قد أخبرنا بجميع ذلك األوزاعّي عن َحرملة ، عن الشافعي.

 ، واحد. اآللون األصمعي : السَّراب ، وأخبرني المنذري ، عن أبي الهيثم ، ع

 ، من الضُّحى إلى َزوال الشَّمس ؛ والسَّراب : بعد الّزوال إلى صالة العَصر. اآلل وخالفه غيره ، فقال :

كل شيء َشْخُصه. وأن الّسارب يَْخفض كلَّ شيء فيه  آلو، أي شخص ،  آلٌ  يَرفع ُكّل شيء حتى يصير له اآلل واحتّجوا بأن

 ر الصقاً باألرض ال َشْخص له.حتى يصي

: ُمْذ ُغْدوة إلى ارتفاع الضَُّحى  اآللُ  وأخبرني الُمنذري ، عن األعلم أبي بكر ، عن ابن َسالم ، عن يونس ، قال : قالت العرب :

 األْعلى ، ثم هو َسراب سائَر اليوم.

كيت : ، وهو يكون بالضُّحى ؛ والسراب : الذي يَْجري على : الذي يَرفع الشُّخوص  اآلل وأخبرني ، عن الحّراني ، عن ابن الّسِ

 َوجه األرض كأنه الماء ، وهو يكون نِْصف النهار.

ي : سراباً ، ألنه كالماء الجاِري.  قلت : وعلى هذا رأيت العرب في البادية. وهو صحيح ؛ ُسّمِ

مة :  وقال ِهشام ، أخو ذي الرُّ
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اَءهتريريريريريريم  بريريريريريريريَ ْي مريريريريريريريَ فريريريريريريريْ ريريريريريريريَ ر وا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريَ  مسريريريريريريريىّت  ذا أَمريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريِم و   راثريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريرياَج اجلريريريريريريريريريريَ رَّد ا ريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ   أَثريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريَ

  

فريريريريريريريرياء هبريريريريريريريريا يريريريريريريريريَل الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ رامريريريريريريريريِ اَل هريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ و اجلريريريريريريريريِ   لريريريريريريريري 

  
ُو   لريريريريريريريريري  ٌع غريريريريريريريريريت  جمريريريريريريريريريَْ اكريريريريريريريريريِ  َريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ َ

 عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى املريريريريريريريريري

  
 الِجمال : أي َردُّوها ِليَْرتحلُوا عليها. آلوا

 فيه َشراٌب أو َعصير ، أو نحو ذلك. يَُؤال على فِعَال : ِوَعاء اإليَال الليث :

 ؛ وأَْنشد : أُؤوله أَْوالً  الشَّراب أُْلت يقال :

ه  لريريريريريريريريريريريريريَ َُ وقريريريريريريريريريريريريري  أَُّْمريريريريريريريريريريريريريَ ا تريريريريريريريريريريريريريَ ّه ا ريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريَ

  
َ َل بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ِ َ ل  ِ َ الو    َأمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الشَّراُب ، إذا َخثُر وانتهى بُلوُغه وُمنتهاه من اإلسكار. آل قلت : والذي نَعرفه :

 الشَّراَب. أُْلتُ  وال يقال :

 .إِيَاالً و ْوالً آل يَُؤول أَ  ، مصدر : اإليَالو

 : سرير الَميت ؛ وأَْنشد بَيت َكعب بن ُزَهير : اآللة وقال األصمعي :

ه  تريريريريريريري  المريريريَ ل ابريريرين أ نريريريْ ريريريى و ن طريريريريريريريالريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريري 

  
ول    مريريريريريريريريري  ْ  ء  ريريريريريريريريريَْ ة  مسريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريومريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى  لريريريريريريريريريَ

  
 مكان وائل ؛ وأَنشد بعُضهم :،  آيل فالٌن من فالٍن ، أي َوأََل منه ونَجا ، وهي لغة األنصار ؛ يقولون : َرُجلٌ  آل غيره :

ْوقريريريهريريريريريريريا مريريريس فريريريريَ ْؤبريريري وب  مريريرين الةريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وذ بةريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريري   يريريريريَ

  
رِيريريريريريريريري     هريريريريريريريرياِر طريريريريريريريريَ رِّ الريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ ن مسريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا  َل مريريريريريريريريِ

  
 لَْحُم الناقة ، إذا َذهب ؛ وقال األْعشى : آلو

رَا لريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َأكريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  الهبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    فريريريريريريريريريريريريريريريريريريري ل مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أي : َذهب لحُم ُصْليها.

 األْوعال.: الذَّكر من  األيِّل الليث :

 .األيَايل والجميع :

ي :  إلى الجبال يَتحصَّن فيها ؛ وأَنشد : يَُؤول ، ألنّه أَياّلً  قال : وإنما ُسّمِ

وَِّل   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأّن يف أَْذانهبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ

  
ِل   روَن األَيريريريريريريريريِّ ف قريريريريريريريري  يريريريريريريريريْ س الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريَ  مريريريريريريريرين عريريريريريريريريَ

  
 .أُيَّلو،  أَيِّلو،  إيَّل وقال غيُره : فيه ثالث لُغات :

 . وهو األْرَوى.أيّلة ، الذَّكر. واألُنثى : األيّل ابن ُشميل :

 ، وأَْنشد َشِمٌر للَجْعِدّي : األُيّل أبو عبيد : هو

رهريريريريريريريريريريرياو  غريريريريريريريريريريريْ ّل الريريريريريريريريريريريرَباِذيريريريريريريريريريريرين  ثريريريريريريريريريريريريَ ْرَذْونريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريِ

  
اَل و   ل أ يريريريريريريّ يريريريريريريريْ ر الريريريريريريلريريريريريريّ رِبريريريريريريريه مريريريريريرين   ريريريريريريِ  قريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .األيَايل َشِربْت ألبان ، بوزن فُعَّل ، وقال : األُيّل قال َشمر :

 أبو نصر : هو البَْول الخائِر.وقال 

 ؛ والرواية : األيايل وقال أبو الهيثم : هذا محال ، ومن أين تُوجد ألبان
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 ق  َ رِبه من   ر الّليل أ ّيال و   
 ، إذا َخثُر. آل وهو : اللّبن الخاثر ، من

 .األيَايل : ألبان أُيّل قال أبو عمرو :

 وقال أبو نصر : هو البول الخائر ، بالفتح ،
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 من أبوال األ ْرويّة ،  ذا  ربْته املرأأب  اْغتلمه ن وقال الفرُّدق :
ؤ وا بريريريريريريريريريريريريريه و  ره  ذا اْرتريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريأّن  ريريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريريريِ

  
ل    بريريريريريريريريه عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريه األيريريريريريريريريِّ لريريريريريريريريِ ٌل هلريريريريريريريريم مسريريريريريريريري   َعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : هو ذو القَرن األْشعث الضخم ، مثل الثور األهلّي. األيّل ابن ُشميل :

 .األيايل وجمعه :

 مثال فُعَّل.،  أُيّل قال : ويقال له :

 : الَمْلجأ. الَمْوئِلو المآل الليث :: وأل 

 ، مثل َوَعْلت. وأَْلت : الَمْوئل يُقال من

 ، بوزن معاالً ؛ وأَنشد : مآالً  ، مثل ُعْلت أُْلت : المآل ومن

لريريريريريريريه  بريريريريريريريائريريريريريريريِ ن مسريريريريريريريَ تريريريريريريري ريريريريريريرييريريريريريريريع مريريريريريريري ال  مريريريريريريريِ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
م الريريريريريريريذَُّرى الَوِدِق   مريريريريريريرياء وال ع صريريريريريريريريريريريريريريْ  َطت  السريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 [.58الكهف : ] (َلْن َيَُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئَّلً ):  وقال هللا تعالى

 : الَمْنَجى ، وهو الَمْلجأ. الَمْوئِل قال الفراء :

 إلى َمْوضعه. يُوائِل والعرب تقول : فالن

 يريد : يذهب إلى موضعه وِحرزه ؛ وأَنشد :

يريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريَّ ك  ريريريريريريريريريريَ ْه نريريريريريريريريريريفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   ال واَءلريريريريريريريريريريَ

  
ِم   لريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريْ ني ومل تريريريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 .ِوئاالو،  َواَءل يُوائل ُمواَءلَةو،  َوأْلَةوَ  وأل يَئِل َوأاْلً  أبو الهيثم :

 ، مثل الَوْعلة ، أبعار الغنم واإلبل وأبوالها جميعاً. الَوأْلَة أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

 .ُموئِل المكان ، فهو أَوأل يقال : قد

 .الَوأَلةو الَوأْل وهو

 والَوْعل : الَمْلجأ. الَوأْل الليث :

 : ِضّد النَّهار. اللَّيل الليث :: ليل 

 .اللَّيل : ظالمُ  اللَّيلو

ياء.  والنّهار : الّضِ

 ، ويَوم. ليلة فإذا أفردت أحدهما من اآلخر قلت :

 .اللَّيالي ، أخرجوا الياء األخيرة من مخرجها في لُيَْيلة : ليلة وتصغير

 َمْقصور. ليالً  يقول بعضهم : إنما كان أصل تأسيس بنائها

رت : لَْيلية ، كانت في األصل : ليلة وقال الفراء :  .لُيَيلة ، ولذلك ُصغِّ

 ومثلها : الَكْيكة : البَْيضة ، كانت في األصل : َكْيكية ؛ وجمعها : الَكيَاكي.

 ؛ وقال الُكميت : لَْيٌل أليلو، إذا اشتَّدت ُظْلمتها ؛  لَيلة لَْيالء الليث : العرُب تقول : هذهوقال 
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 ليلهم األَْليل  و   
عر ، أما في الكالم ف   .«لَْياَلء»قال : وهذا في َضرورة الّشِ

 .اللَّيل ِصْرت في : أَْليْلتو: طويل ؛  لَيٌل الئِل النَّْضر :

 وقال في قوله :
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 لك ِّ َنَِْر و   َلْسه  بَِلْيِلّي 
 .اللَّْيل يقول : أسير بالنّهار وال أطيِق ُسَرى

 .اللَّيلةَ  قال : وإلى نِصف النهار تقول : فعلتُ 

 التي قد َمَضت. ِللَّْيلة فإذا زالت الشمُس قلت : فعلُت البارحةَ ،

 ُمْذ غدوةٍ إلى َزوال الشمس. في منامي ، الليلةَ  رأيت ابن نَجدة ، عن أبي زيد : العرب تقول :

 فإذا زالت الشمس قالوا : رأيت البارحةَ في َمنامي.

 التي تَِليه. الليلةُ  من يومك ، وهي اللَّيالي التي في السَّماء ؛ إنما تَعني : أَقربَ  الليلةَ  قال : ويقال : تَْقَدُم اإلبُل هذه

 التي تَْدخلها ، يُتكلَّم بهذا في النهار. الليلةَ  سماء ؛ يَْعني :التي في ال اللَّيلةِ  وقال أبو مالك : الِهالُل في هذه

 .اللَّيل وأفادنا الُمنذرّي ، عن أبي الهيثم : النّهار ، اسم ، وهو ضدّ 

 والنهار : اسم لُكل يوم.

 .ليلة : اسم لُكل الليلو

 .لَْيالنو لَيل ال يقال : نهاٌر ونهاران ، وال

 وتَثنيته : يومان ؛ وجمعه : أيّام.إنما واحد النَّهار : يوم ؛ 

 .ليالٍ  ؛ وجمعها : ليلة وضّد اليوم :

 .لُيَْيلة ، وتَْصغيرهم إيّاها : اللَّيالي في األصل ، يدل على ذلك جمعهم إياها : ليالة وكأن الواحدة

 قال : وربما َوضعت العرب النهار في موضع اليوم.

 الّصّمة :فيجمعونه حينئٍذ : نُُهراً ؛ وقال ُدريد بن 

ة  و غريريريريريريريريريارأب بريريريريريريريريريني الريريريريريريريريرييريريريريريريريريريُو و  تريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريريَ

  
رَّدِ   مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريا َومسريريريريريريريريْ ي بسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريري   عريريريريريريريريَ  تريريريريريريريري اركريريريريريريريريتريريريريريريريري 

  
ضد النهار ؛ كأنه  الليل ، وإنما اللّيلة ضّد اليوم ، واليوم ضد اللّيلة ، ألنّ  الليلةو، وكان حقّه : بين اليوم  الليلوفقال : بين اليوم 

 .اللّيل قال : بين النهار وبين

 تَستجيز في كالمها : تَعالى النهاُر ، في معنى : تعالَى اليوم.والعرب 

 ، هي الَخمر. لَيلى ابن األعرابي : أُمّ 

 : هي النّشوة ، وهو ابتداء السُّكر. ليلىو

 ، معروفة ، وهي إْحدى ِحَرار بالد العَرب. لَيلى وَحّرة

 من النَّْعمة والفُتُور. : من أسماء النِّساء ، معناه : أنها ذات نشوة ، لما فيها لَيلىو

ً  الَحْبلَ  لََوْيتُ  قال الليث :: لوى   .أَْلِويه لَيّا

ً و ليًّا الدَّْين لََوْيتوقال :   .«الواِجد ليّ »في الحديث : و؛  لَيّانا

 : الَمْطل ؛ وأَْنشد لألَْعَشى : اللّيّ  قال أبو ُعبيد :
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َتضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ِ  الريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريرياَر وأَقريريريريريريريريْ ويريريريريريريريلريريريريريريريَ  َديريريريريريريريْ لريريريريريريريْ  يريريريريريريريريَ

  
َ ا  عريريريريريريريريريريرياس  الريريريريريريريريريريريرُّقريريريريريريريريريريريَّ َذ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ ِ   ذا َوقريريريريريريريريريريريَ  َديريريريريريريريريريريريْ

  
ّمة :  وقال ذو الرُّ

اين  يريريريريريريريريريريَّ ني لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ ةٌ و تريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريِ  أنريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريَ

  
او   يريريريريريريَ ن    ذاَ  الِو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  التَّ ريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريِ  أ مْسسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ً  األْمَر عنه ، لَوى األصمعي :  .يَْلويه لَيّا

 بذلك األَْمِر ، إذا َذهب به. أَْلوى ويقال :

 َعَطف عليهم َوتََحبَّس.عليهم :  لَوىو

 على أَحد. يَْلوي ويُقال : ما

 ، َمْقصور. لَِوي يَْلوي لًَوى ويُقال في َوجع الَجْوِف :

 ، وذلك إذا ما اْعَوّج ؛ وقال العّجاج : يَْلَوى لًَوى ذنُب الفرس ، لَِوي ويقال :

   كالَكرِّ ال َ ْخٌه وال فيه َلو ى  
 ال َعَصٌل.و لًَوى يُقال منه : فرٌس ما به

 .لُيّ  ، من شاة لَيَّاء ، ونَْعجة أَْلَوى وقال أبو الهيثم : َكْبشُ 

 به العَْنقَاء الُمْغِرب كأنّها داهية. أَْلَوتْ  وقال األصمعي : من أمثالهم : أَْيهاتَ 

ر أَْصله.  ولم يُفّسِ

 بثَوبه ، إذا لَمع به. أَْلَوىو

 البَِعيُر بَذنبه. أْلوى وكذلك :

 ، إذا َجّف َزْرُعه. أَْلوى العباس :أبو 

 : َعطف على ُمْستَِغيث. أَْلوىو

 .اللَِّويّةَ  : أكل أَْلوىو

 األَِمير. ِلواء : خاط أَْلوىو

 : أَْكثر التمني. أَْلوىو

ِريخ. أَْلوى الليث :  بثَْوبه للصَّ

 المَرأةُ بِيَدها. ألوتو

 يَْنظر إليها.الحرُب بالسَّوام ، إِذا َذهبت بها وصاحبُها  ألوتو

 ً ُجل الصَّْعب الشديد اللَّجاجة : لتجدّن فالنا  بَِعيَد الُمستحر ؛ وأَْنشد فيه : أَْلوى أبو عبيد : من أمثالهم في الرَّ

رّ  حريريريريريريريريَ تريريريريريريريريَ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
 
عريريريريريريريرييريريريريريريريري  امل وى بريريريريريريريريَ  وجريريريريريريريري تريريريريريريريريَ  ألريريريريريريريريْ

  
رّ   ْت  و ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  مريريريريريريريرين  ريريريريريريريريَ لريريريريريريريريْ ل مريريريريريريريريا محريريريريريريريري ِّ  أمحريريريريريريريريْ

  
 .الَماَلِوي الكثير:  األَْلوى وأخبرني الُمنذري ، عن أبي الهيثم :

 على َخْصمه بالحّجة وال يَقَّر على شيء واحد. يَْلتوي شديد الُخصومة أَْلوى ويُقال : َرُجلٌ 

 ، وهو الذي يقال له بالفارسيّة : شخانيون. االلتواء : الشديد األْلوىو
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 الثّوَب : عصرتُه حتى خرج ما فِيه ِمن الماء. لويتوقال : 

ْملة. اللَِّوى األصمعّي :  : ُمْنقطع الرَّ

ْمل. ِلَوى فاْنِزلُوا ، وذلك إذا بَلَغوا أَْلَويتم يقال : قد  الرَّ

ُجِل ِلنَْفسه. اللَِّويّةو ْيف ، أو يَدَّخره الرَّ  : ما يُْخبأ للضَّ

 ؛ ومنه قوله : اللَوايَا وجمعها :
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ة  ِويريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريريك  لريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريْ ْرَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريذي و  ثريريريريريريريريريريَ

  
اركريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريْه لريريريريريريريريريريريه   ه األْذ ريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريْ  ولريريريريريريريريريريريِ

  
مينها إلينا ؟وَحواياك لََواياك وسمعت أعرابيّاً من بني ِكالب يقول ِلقَعيدةٍ له : أين  ؟أاَل تُقّدِ

 أراد : أين ما خبأت من ُشحيمة وقَِديدة وتمرة وما أشبهها من شيء يُدَّخر للحقُوق.

 : ما َجّف من البَْقل. اللَِّويّ و

 البَْقُل. أَْلَوى وقد

 .أَْلواءو،  أَْلِوية األمير : لواء عوجم

مل : ِلَوى وجمع  .أَْلواءو،  أْلوية الرَّ

 َخبَره ، إذا َكتمه. لََوىو

 : الُمعتزل ال يَزال ُمْنفرداً ؛ وأَْنشد : األَْلَوىو

وى  ْ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  األلريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌن تريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريري ِ   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا و جلريريريريريريريريريريريريريريريريريريِْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .لَيّاء قال : واألُنثى :

 .لَيَّاوات وإن شئت :؛  ِليّان ونسوة

جال  .أْلُوون والّرِ

جال ونعوتها ، وإن نعت قيل : ، ولكنهم استغنوا عنه  يلوى لوى والتاء والنون في الجماعات ال يمتنع منهما شيء من أسماء الّرِ

 رأسه. لََوى بقولهم :

 [.5المنافقون : ] (َلوَّْوا ُرُؤَسُهمْ ) المنافقين :؛ وقال هللا تعالى في ِذْكر  لَوى ومن جعل تأليفه من الم واو ، قال :

 .لََوْوا وقرىء :

 عنه ؛ وأَنشد : اْلتَوْيت عن هذا األمر ، إذا لَويتُ  الليث : يقال

ِويريريريريريريريريريريريريه  َوى يب األمريريريريريريريريريريريرير َأو لريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ   ذا الريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريريريريه   َر  ذ أ تريريريريريريريريريريريريِ ن أيريريريريريريريريريريريرين  يت األمريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريِ

  
 بن غالب : أبو قُريش. لُؤيّ و

كيت وغيره : هو   ، بالهمز. لُؤيّ  عامر بنابن الّسِ

 وعواّم الناس ال يَْهمزون.

ى ويقال :  عليه األَمر ، إذا َعّوصه. لَوَّ

 ، أي َشق بك ؛ وأَْنشد ابن األعرابي : تَْلِوئةً  هللا بك ، بالهمز لّوأ ويقال :

را  و  مريريريريريريرياَن جريريريريريريريابريريريريريريريِ عريريريريريريريْ ي بريريريريريريريعريريريريريريري  نريريريريريريريريَ  كريريريريريريريلريريريريريريريه أَرجريريريريريريريِّ

  
ر    ه جريريريريريريريريريابريريريريريريريريريِ نْي والريريريريريريريريريَوجريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريْ ّوأ  لريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ

  
 .اللَّْوأةوويقال : هذه وهللا الشَّْوَهة 

 ظهُره ، أي ما يَْصرعه أحد. يُْلَوى ويقال للرجل الشديد : ما

 : الثَّنايا التي ال تَْستقيم. الَماَلويو
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 َذنبَها. لوتوالناقة بَذنَبها ،  أَْلوت أبو ُعبيد ، عن اليَزيدّي :

ُجُل بَرأْسه ،  أَلوىو  رأَسه. لَوىوالرَّ

 لفرُس بأُذنه ، وَصّر أذُنَه.وأََصّر ا

 : القُْرب ، وأَنشد : اْلَوْليُ  أبو ُعبيدة وغيره :: ولى 
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 َ ّ  َوْ   اللَّوى  ّن اللريََّوى َقَذٌف وَ   
ْمي : المطر الذي يأتي بعد الَمطر. الَوْلي قال : وقال األصمعّي :  ، مثل الرَّ

ً  األْرضُ  ُوِليت يُقال :  .َوْليا

 ، مثل النَِّعّي. الَوِليّ  االسم ، فهوفإذا أردت 

 والنَّعّي ، االسم ؛ والنَّْعي ، المصدر.

ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ايب فريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريّ   لريريريريريريريريريريريَ رْع جريريريريريريريريريريريَ ة  متريريريريريريريريريريري ْ يريريريريريريريريريريريَ ِ  َولريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريِ

  
ر    مريريريريريريرياَك  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياكريريِ عريريْ يِّ نريريري  ه  مريرين َو ريريِْ  لريريِمريريريريريريريا نريريلريريريريريريريْ

  
 وف.منك ، أي َمعروفاً بعد َمْعر َوْليةً  ، أي أمطرني الَوْلي ِلني ، أْمٌر من

 : التابع الُمِحّب. الَوِليّ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 .فَْليتولّه أي من أحبّني وتواّلني ، «من كنت َمواله فعليٌّ مواله»:  وسلمعليههللاصلىقول النبّي  وقال في

 [.34القيامة : ] ((34َأْوىل َلَك فََأْوىل ))وقوله جّل وعّز : 

 األعرابي : هو تََهدُّد وَوِعيد.قال أبو العباس : قال ابن 

 معناه : قاربك ما تكره أي نزل بك يا أبا جهل ما تكره وقاربَك. (َأْوىل) قال : وقال أبو نَصر : قال األصمعي :

 وأنشد األصمعي :

نْي مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرياَدى بريريريريريريريريريريني هريريريريريريريريريرياَديريريريريريريريريريريريَ

  
الِل و   زيريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريَّ  َأْوَ  أن يريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : قارب أن يَِزيد.

 لك ، أَْحسن مّما قال األصمعّي. أَْولى العباس : لم يقل أحد فيقال أبو 

ره على ما فاته ، ويقول : يا َمْحروم ، أي شيء فاتك أَْولى قال : وقال غيرهما : ُجل آلخر يَُحّسِ  ؟، يقولها الرَّ

 [.72األنفال : ] (1)(ما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشْيءٍ )وقوله عّز اسُمه : 

 الفراء : يُريد : ما لكم من مواريثهم من شيء.قال 

 أعجُب إلّي من فتحها ، ألنها إنما تُفتح أكثر ذلك إذا أريد بها النُّصرة. ِواليتهم قال : وَكْسر الواو هاهنا من

 وكان الكسائي يَفتحها ويَذهب بها إلى النُّصرة.

 قلُت : وال أظنه َعِلم التَّفسير.

 الكسر ، وقد َسِمعناهما بالفتح وبالكسر في َمْعنَيْيهما جميعاً ؛ وأَْنشد : : َوِليتُه ِواَلية قال الفراء : ويختارون في

ٌ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّي واليريريريريريريريريريةٌ   َدعريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم فريريريريريريريريريهريريريريريريريريريم أَلريريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريمريريريريريريريريريوا ذاَك دائريريريريريريريريريِ   و   عريريريريريريريريريْ رهريريريريريريريريريم  أن يريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريَ

  
 وقال أبو العباس نحواً مما قال الفّراء.

 ، (َواليَِتِهمْ )وقال الزجاج : يُقرأ : 
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__________________ 
 .«(واليتكم)ما لكم من »( يف امل بوع : 1)
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 ، بفتح الواو وكسرها ، فمن فتح َجعلها من : اللُّصرأب واللَّس . (ِواَليتهمو )
 ، التي بمنزلة اإلمارة ، مكسورة. الِواليةوقال : 

 .(بَ ْعُضُهْم َأْوِلياُء بَ ْعضٍ )على اإليمان واجبة ، المؤمنون  الِواليةوقال : 

 .الَواَلية بَيِّن َوِليٌ 

 .الِواَلية بيِّن والٍ و

 أَمره ويَقُوم بِكفايته. يلي اليتيم الذي وليّ  : الوليّ و

 َعْقد النِّكاح عليها وال يَدعها تَْستَبِّد بعَْقد النِّكاح ُدونه. يَلي المرأة : الذي وليّ و

 بهذا األمر من فالن ، أي : أحّق به. أولى ويقال : فالن

 [.107المائدة : ]قال هللا َعّز وجّل : من الّذين استحّق عليهم األّولين  ، أي : األََحقّان ؛ األَْوليان وهما

 وبها قرأ أبو عمرو ونافع وَكثِير. ، عنههللارضيقرأ بها علّي 

 الَمْوُروث. َوليَّي أراد : اأْلَْولَيانِ  وقال الفراء : َمن قرأ

بالميت َمقام  األَْوليان المعنى : فَْليَقُم .(يَ ُقومانِ )، في قول أكثر البصريين ، يَرتفعان على البدل مّما في  اأْلَْولَيانِ  وقال الزّجاج :

 هذين الجائيين.

ِلين ردَّه على  لين. (الَِّذينَ )ومن قرأ األوَّ  وكأن الَمعنى : من الذين استَحّق عليهم أيضاً األوَّ

 ؛ وأنشد أبو زيد : صغيَرْين األَْوليان أرأيت إن كان بقول ابن عبَّاس : وهي قراءة ابن عبّاس ، وبها قرأ الكوفيون ، واحتجوا

م  ْ هتريريريري  ْوَُ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريم الريريريري ريريريريَ  فريريريريلريريريريو كريريريريريريريان َأْو  يريريريري  ريريريريْ

  
وَّعريريريريريريريريريريَ و   ْوَُ جريريريريريريريريريري  ْ  ك الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريّن َأْوَ  يريريريريريريريريريريَ

  
، وضرب بيده  أَْولَى في هذا حكاية ، وذلك أنّه كان ال يُحسن أن يَرمي ، وأحّب أن يُمتدح عند أصحابه ، فقال : أَولى قال :

 ، فحكي ذلك. أولى على األخرى ، وقال :

 [.4مريم : ] (َوِإِن ِ ِخْفُت اْلَمواِلَ ِمْن َوراِئي)وقال هللا تعالى : 

ه.قال الفراء : هم  جل وبنو َعّمِ  َورثة الرَّ

 ، واحد في كالم العرب. الَمْولىو الَوليّ وقال : 

 .«موالها أيما امرأةٍ نََكحت بغير إْذن»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبّي  قلت : وِمن هذا

 ، ألنّهما بمعنى واحد. وليها ورواه بعضهم

 ، له مواضع في كالم العرب : المولى ، قال : وأخبرني الُمنذرّي ، عن ابن فَهم ، عن ابن سالم ، عن يونس

ين : وهو المولى منها :  ذِلَك أبَِنَّ هللَا َمْوىَل )، وذلك قوُل هللا تعالى :  الولي في الّدِ
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 [.11 م  : ] ((11الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلكاِفرِيَن ال َمْوىل هَلُْم )
 .وليّه أي ، «َمن ُكنت َمواله»:  وسلمعليههللاصلىقوله  ومنه

 .أولياُؤهما أي : ، «هللا ورسوله مواِلي ُمَزينة وُجهينة وأَْسلَم وِغفار»:  وسلمعليههللاصلىقوله وقال : 

 [.5مريم : ] (َوِإِن ِ ِخْفُت اْلَمواِلَ ِمْن َوراِئي):  عزوجل: العََصبة ، ومنه قولُه  المولىوقال : 

ْهبِّي   يُخاطب بني أُميّة :وقال اللِّ

يريريريريريريريلريريريريريريريا والريريريريريريريِ ال  مريريريريريريريَ هريريريريريريريْ لريريريريريريريا مريريريريريريريَ مريريريريريريريِّ ِ  عريريريريريريريَ ال  بريريريريريريريَ هريريريريريريريْ  مريريريريريريريَ

  
وانَ   ونريريريريريري  وا ر َويريريريريريريريْ ا  كريريريريريريمريريريريريريريا كريريريريريريلريريريريريريتريريريريريريم تريريريريريريكريريريريريريَ  اْمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 : الحليف ، وهو من انضم إليك فعّز بِِعّزك واْمتَنع بَمنَعتك. المولىوقال : 

 .الَمواِلي : الُمْعتَق اْنتسب بنَسبك ، ولهذا قيل للُمْعتقين : الَمْولىو

 على ِستّة أْوجه : الَمْولى قال : قال أبو الَهيثم :

 عليك أَْمَرك. يَِلي : الذي الَمْولَىوالناصر ،  : الَمْولَىوابُن العَّم ، والعمُّ ، واألُخ ، واالْبُن ، والعََصبات كلهم ،  .المولى

 .أَْوِلياءوَ ،  وِليّ  ، في معنى : َوالء ، وقومٌ  َوالء قال : ورجل

 ، مصدر. الَواَلءو

 .يُواِليكو، وهو الذي يُسلم على يدك  مولى الُمواالة : الَمولىو

 النِّعمة ، وهو الُمْعتِق أَنعم على َعْبده بِعتْقه. مولى : المولىو

 : الُمْعتَق ، ألنه ينزل منزلة ابن العم ، يجب علَيك أن تَْنصره ، وتَرثه إن مات وال واِرَث له. المولىو

ه وجهك  [144البقرة : ] (فَ َوِل َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرامِ )، تكون إقباالً ، ومنه قولُه جّل عّز :  التَّوليةو ، أي : َوّجِ

 نحوه وتلقاَءه.

 [.148البقرة : ] (َوِلُكلٍ  ِوْجَهة  ُهَو ُمَولِ يها)كذلك قوله تعالى : وَ 

 قال الفراء : هو ُمْستقبلها.

 ، في هذا الموضع : إْقبال. التَّوليةو

ُتْم ُمْدِبرِينَ )، تكون انصرافاً ؛ قال هللا تعالى :  التّوليةوقال :   [.25 التوبة :] (ُثَُ َولَّي ْ

 [.111آل عمران : ] (يُ َولُّوُكُم اْْلَْدابرَ )وقال في موضع آخر : 

 هي ، هاهنا : انصراف.

 .التََّولِّي معنى :ب« التَّْوِلية»وقال أبو ُمعاذ النّحوي : قد تكون 

 ، بمعنى واحد. تولّيتو َولّيت يقال :

ّمة :  قال : وسمعت العرب تنشد بيَت ذي الرُّ
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ه  يَّ رَأيريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ لُّ الريريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ّول الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريِّ   ذا مسريريريريريريريريريَ

  
ر    َلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريَ ى يريريريريريَ حريريريريَ ْرن الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ يريريريريفريريريريريريريا  ويف قريريريريريَ لريريريريِ  مسريريريريَ

  
ل بالعَِشّي. ل الّظِ  أراد : تَحوُّ

 ، أي ُمتّبعها وراِضيها. متولّيها أي : [148البقرة : ] (ُهَو ُمَولِ يها)وقوله : 

 فالناً : اتَّبعته وَرِضيت به. تولَّيت

ْطب إذا أَخذ في الَهْيج : قد  .تَولىو،  َولى ويقال للرُّ

 : ُشْهبَتُه. تََولِّيهو

 رجالً آخر بذلك الثَّمن. تولّيها في البَيع : أن تَْشتَري ِسْلعةً بثمن َمْعلوم ثم التَّْوليةو

 .ِواليَتها فالناً عمل ناحيته ، إذا قلدته ولَّيت مصدراً ، كقولك :« التَّولية»ن وتكو

محمد ] (َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَ ْبِدْل قَ ْوماً َغْْيَُكمْ ) يكون بمعنى : اإلعراض ، ويكون بمعنى : االتّباع ؛ قال هللا تعالى :« التََّولِّي»و 

 ، أي : تُعرضوا عن اإلسالم. [38 :

ُْم ِمْنُكمْ )وأّما قوله تعالى :   ، معناه : من يَتَّبعهم ويَْنصرهم. [23التوبة : ] (َوَمْن يَ تَ َوهلَّ

ً  األمر توليتو  ِوزر اإلفك وإشاعته. َولي أي : [11النور : ] (تَ َوىلَّ ِكَْبَهُ )؛ قال هللا تعالى :  َوليته ، إذا توليا

لح ، ويكون له في أحدهما هوى المواالة ابن األعرابي :  ، أي يُحابيه. فيواليه : أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصُّ

 فالن فالناً ، إذا أََحبَّه. والى قال :

 َحواِشَي نَعَمكم من الِجلّة ، أي اعزلوا صغارها عن كبارها. والُوا َمعنى ثالث ، سمعُت العرَب تقول : للُمواالةو

 ؛ وأَْنشد بعُضهم : ها فتوالَتوالْينا

بريريحريريريريريريريه و  لريرييريريْ ريريى يف اجلريريمريريريريريريرياِل فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريْ ا  ريري  لريريريريريريريّ  كريري 

  
كريريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريريِ َ ن  ريريريريريريريريريريريِ ا  مريريريريريريريريريريريِ واَ  و هلريريريريريريريريريريريَّ اِ  تريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريِ

  
 ومنه قول األعشى :

ة  و  لريريريريريريريريبريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ وى َأجريريريريريريريريْ هريريريريريريريريا كريريريريريريريريانريريريريريريريريْه نريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريكريريريريريريريريلريريريريريريريريّ

  
ا  بريريريريريريريَ حريريريريريَ اِب فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريّي السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريَ َواِ َ رِبريريريريريْ  تريريريريريريَ

  
قاب : الذي نُتج في أول الربيع.   ، ثم يَْستمر على يُوالَى أَن يُْفصل عن أّمه فيشتد َولَُهه إليها إذا فَقدها أّول ما تواليهووِرْبعي الّسِ

 . ويُْصِحب ، أي يَْنقاد ويَْصبر بعد شدَّة َولهه لُمفارقته أُّمه.الُمواالة

 ت ماِلي ، واْزَدْلت ماِلي ، بمعنى واحد.مالي ، واْمتَزْ  توالَْيتُ  « :نوادر األعراب»وفي 

 جعلت هذه األحرف واقِعَة ، والظاهر منها أنها الزمة.

 .الَواليا : البَْرذعة ، وجمعها : الوليّةو

 : الُمتابعة. الَمواالةو

 .ينُمتواليَتْ  فالٌن بُرْمحه بين َصْيدين ، وعادى بينهما ، وذلك إذا تابع بينهما بَطْعنَتين والَى يُقال :

 ، أي تِباعاً. َواَلءً  ويُقال : أصبته بثالثة أَسهم
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 الكاتُب. واالها إلّي ُكتُب فالٍن ، أي تَتابَعت ؛ وقد توالتو

 ابن األعرابي في قول النَّمِر بن تَولب يَصف ناقةً سمينة نَحرها :

هريريريريريريريريريريريا اِوَد َريريريريريريريريريريريريّ  عريريريريريريريريريريرين ذاِ  َأْولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ارِهريريريريريريريرياو   فريريريريريريريريَ ح فريريريريريريريريوق  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريأّن لريريريريريريريريوَن املريريريريريريريريِ

  
 ، وهي البَراذع. بالَواَليا ، وهي البْرذعة. َشبّه ما تراكم عليها من الشحم الوليّة : جمع األَْولية قال :

 وقال األصمعي نَْحَوه.

كيت : وقال بعضهم : أراد أَنها أكلت  َرعت ما نَبَت َعْنها فََسِمنت. من المطر. أي : وليّ  بعد وليًّا وقال ابن الّسِ

ْحل ، فهي أَْشهر.« الوليّة»َجعلتها جمع إذا « الواليا»قلت :   ، وهي البَرذعة التي تَحت الرَّ

 ومنه قول أبي ذُؤيب :

 كريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريالَ  ر   وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا يف الريريريريريريريريريريريواَل 

  
رَّ ا ريريريريريريريريريري   ودِ   ُو مسريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريرياحنريريريريريريريريريريا  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الغاية ، إذا َسبق اآلخر إليها : وقال النابغة :أحُدهما على  فاستولى ويقال : اْستبق الفارسان على فرَسْيهما إلى أََمٍد تسابَقا إليه ،

   َسْبق اجلواد  ذا اْستريْوَ  على اأَلَمِ  
 على األَمد : أن يَْغلب عليه بَسْبقه إليه. استيالؤهو

 فالٌن على مالي ، إذا غلب عليه. استولى ومن هذا يُقال :

 وكذلك : اْستَْومى عليه ، بَمعناه.

؛ قال هللا « هال»وهما من الُحروف التي تعاقب فيها الالم والميم ، ومنها قولهم : لو ال فَعَْلت كذا ، ولوَما فعلت كذا ، بمعنى 

 ؛ َوقاَل َعبِيد : [7الحجر : ] ((7َلْو ما ََتْتِينا اِبْلَمَّلِئَكِة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي ))تعالى : 

ر ابريريريريريريريريريريرين أ ُّ  جريريريريريريريريريريريْ ا عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى مسريريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريريريو مريريريريريريريريريريريَ
  

ا  لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريي ال عريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريْ اُ تريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريَ

  
 األصمعّي : خالَْمتُه وخالَْلتُه ، إذا صادقته ؛ وهو ِخلِّي وِخْلمي.

 أبو زيد : الّروال ، والّروام : اللُّغام.

ا ،  أوليت ويقال : ا. أوليتهوفالناً َشرًّ  خيراً ، كقولك : ُسْمتُه خيراً وشرًّ

 معروفاً : أْسديته إليه. أوليتهو

 [.1الهمزة : ] ((1َوْيل  ِلُكلِ  مُهََزٍة ُلَمَزٍة )) و [1المطففين : ] ((1َوْيل  ِلْلُمَطفِ ِفنَي ))وقال هللا تعالى : : ويل 

 .«ِلْلُمَطفِِّفينَ »والخبر ، رفع لالبتداء ،  َوْيلٌ  قال أبو إسحاق :

قد  ، والرفع أجود في القرآن والكالم ؛ ألن المعنى : ويالً  على معنى : جعل هللا لهم« ويال»قال ولو كانت في غير القرآن لجاز 

 ثَبَت لهم هذا.

 : كلمةٌ تقال لكل من وقع في الويلوقال : 
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 عذاب أو َهلكة.
 في اللغة : الَهالك والعذاب.« الَويل»قال : وأصل 

 ْت من حّره قبل أن تبلغ قعره.واٍد في َجهنم لو أرسلت فيه الجباُل لماعَ  : الَويل ُروي عن َعطاء بن يسار أنه قال :و

. الويل وقال الليث :  : ُحلول الّشّرِ

 : البَِليّة والفضيحة. الَوْيلةو

 يا فَضيحتاه. ، فإنما يعني : ويلتاه وإذا قال القائل : يا

 [.49الكهف : ] (َّي َويْ َلَتنا ما هِلَذا اْلِكتابِ )وكذلك يُفسر قوله تعالى : 

 .الَوْيالت« : الويل»وقد تجمع العرب 

 .الَوْيل فالناً ، إذا أكثرت له من ِذْكر ويّلت ويُقال :

 .يَتَوايالن وهما

 ، كقولك : شغل شاغل. وائال له وْيالً  ويقال :

 ؛ قال ُرْؤبة : َولولَت ، قلت : َوْيلَها وإذا قالت المرأة : وا

أْق  ه مريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريريريريريري  ْولريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريَ

  
أْق  

َ
ه بريريريريريريريريعريريريريريريريري  املريريريريريريريري َولريريريريريريريريَ ى َولريريريريريريريريْ لريريريريريريريريَ كريريريريريريريريْ ة  ثريريريريريريريريَ ْولريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريَ

  
 .«له»وصلت ب « وي»كان أصلها « َويلة»وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي طالب النَّحوي : أن 

 ومعنى : وي : ُحْزن ، أُْخرج ُمخرج النُّدبة.

 وَعْولَه ، ونُِصبا على الذَّم والدُّعاء. َوْيلَه قال : والعْول : البكاء ، في قولهم ،

 .«األول»: من  األوائل الليث : (1)قال : ل أو

 فمنهم من يقول : تأسيس بنائه من َهمزة ، وواو والم.

 ومنهم من يقول : تأسيسه من واوين بعدهما الم.

 ولكل ُحّجة.

 وقال في قوله :

   َجَهاُ َ  ّث الوائال  أوا ره 
 .«األّوالت تحث»قال : ورواه أبو الدُّقَيش 

 ، بمنزلة : أَْفعل ، وفُْعلى. األولىو األَّولوقال : 

 .األوليات« : األولى»قال : وجمع 

 .األُولى مثل : األَكبر ، والُكبَر ، وكذلك« األَُول»على « : األّول»قلت : ويجمع 

منه « أفعل»يكون من همزة وواو والم ، فَينبغي أن « أّول»مجموعاً الليث : من قال : تأليف « أُّول»ومنهم من شّدد الواو من 

 أَأْوب. أأول ، بهمزتين ؛ ألنك تقول : آب يؤوب : :
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 (. بياري)،  (وأل)« اللسان»( مكان هذا يف 1)
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 .أَّول ، فقلبت إْحدى الهمزتين واواً ، ثم أُْدغمت في الواو األخرى ، فقيل :« أَأْول»واحتّج قائل هذا القول أن األصل كان 

 ، وأَدغم إحدى الواوين في األخرى وَشدَّدهما.« أفعل»إن أصل تأسيسه واوان والم ، جعل الهمزة ألف  ومن قال ،

 ً  .«أفعل»، على بناء  أَّول ويقال : رأيته عاما

 الليث : ومن نَّون حَمله على النّكرة ، ومن لم يُنون فهو بابُه.

 ، فَْوَعل. أّول ابن دريد :

 .أّول همزة ، وأُدغمت إحدى الواوين في األخرى ، فقيل : األُولى لبت الواوفقُ « َوّول»قال وكان في األصل 

 [.96عمران :  آل] (ِإَن َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة ُمبارَكاً )وقال الزّجاج في قول هللا تعالى : 

 ابتداء الشيء. في اللغة ، على الحقيقة :« أّول»قال : 

 يكون المبتدأ له آخر ، وجائز أاّل يكون له آِخر. قيل : وجائز أن

 ، وهو غير ُمْنقطع. أّول العدد ، والعدد غيُر ُمتناٍه ؛ ونعيم الجنة له أّول فالواحد

 ماٍل كسبته ، جائز أاّل يكون بعده َكْسب ، ولكن أراد : بل هذا ابتداء َكْسبي. أّول وقولك : هذا

 أملكه ُحّر ، فََملك َعْبداً ، لَعَتَق ذلك العبد ، ألنه قد ابتدأ الِمْلك.عبٍد  أّول قال : ولو قال قائل :

 هو البيت الذي لم يَكن الحّج إلى غيره. [96عمران :  آل] (ِإَن َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ )فجائز أن يكون قول هللا تعالى : 

لُ  إنه»:  عزوجلفي صفة هللا « األّول»ن ، في تفسير ، بإسناد حس وسلمعليههللاصلىجاء في خبر مرفوع إلى النبّي و ليس  اأْلَوَّ

 .«ليس بعده شيء (َواآْلِخرُ )قبله شيء ، 

 وال يجوز أن نَْعُدَو هذا التَّفسير.

في « أول»فُْعلى منه ، فكأنه « أُولى»و ؛  آل يؤول ، من :« أفعل»إنه « : األول»قلت : وقد قال بعض اللُّغويين في اشتقاق 

 .أّول ل : أَأْول ، فقُلبت الهمزة الثانية واواً ، وأُدغمت في الواو األُخرى ، فقيل :األص

 وُعزي هذا القوُل إلى سيبويه.

 ، إذا نجا وَسبَق. آل يؤول وكأنه من قولهم :

 ومثله : وأل يَئل ، بمعناه.

ل أبو زيد ، يُقال : لَِقيتُه عامَ  ل ، ويوم األوَّ  ، جّر آخره. األوَّ

 كقولك : أتيُت مسجَد الجاِمع.وهو 

 قلت : وهذا من باب إضافة الشيء إلى نَْعته.
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 .أّولهم الناس ، إذا جاء في أَّوليّة أبو زيد : يقال : جاء فالن في

 .«من كذا»يكون على ضربين : يكون اسماً. ويكون نَْعتاً موصوالً به  أّول وقال أبو العباس محمد بن يزيد :

 من أمس. أّولَ  من مجيئك ، وجئتك أّول منك ، وجاءني زيدٌ  أّولُ  قولك : هذا رجلٌ فأما كونه نعتاً ، ف

 وال آِخراً. كما تقول : ما تركت له قديماً وال حديثاً. أّوالً  وأّما َكْونُه اسماً ، فقولك : ما تركت

، وفي بال النُّعوت بمنزلة  «أفكل»وعلى أي الوجهين سّميت به رجالً انصرف في النكرة ، ألنه في باب األسماء بمنزلة 

 .«أحمر»

 ما أطلع َضبٌّ َذنَبه. أّولُ  وقال أبو الهيثم : تقول العرُب :

 يُقال ذلك للرجل يَصنع الَخْير ولم يكن َصنعَه قبل ذلك.

 ما أَطلع َذنبه. أّولُ  ، على معنى :« ذنبه»، وتَنصب « أّول»قال : والعرب ترفع 

 شيء أطلعه ذنبُه. أَول ، على معنى :« ذنبه» ويرفع« أول»قال : ومنهم من يرفع 

 صفة.« أول»، على أن يجعل « ذنبه»وينصب « أول»قال : ومنهم من يَْنصب 

ل ، على معنى : في« ذنبه»ويرفع « أول»قال : ومنهم َمن يَنصب   ذلك. أّول ما أَطلع َضبٌّ َذنبه ، أي في أوَّ

ل تأويالً أّول  ، فقيل : من« التأويل»وأّما   .يُؤّوِ

 ، أي َرجع وعاد. آل يَؤول وثاُلثية :

 والتَّغيير ، واحد. التأويل فقال :« التأويل»وُسئل أحمد بن يحيى عن 

 َجْمع معاٍن ُمشكلة بلفظ واضح ال إشكال فيه.« التأويل»الشيَء : َجَمْعتُه وأَْصلَحته ، فكأن  أُْلت قلت :

ل وقال بعُض العرب :  أْمَرك ، أي َجمعه.هللا عليك  أَوَّ

 هللا عليك َشْملَك. أَّول وإذا َدعوا عليه قالوا : ال

 هللا عليك ، أي َرّد هللا عليك ضالَّتك وَجَمعها لك. أَّول ويُقال في الدُّعاء للُمِضّل :

يته وَطلَْبتُه. تأّولت ويُقال :  في فالٍن األَْجَر ، أي تَحرَّ

 كالم الذي تَختلف معانيه ، وال يصح إال ببيان غير لفظه ؛ وأنشد :: تفسير ال التأويلو التأّول اللَّيث :

زيريريريريريريريريلريريريريريريريريه  لريريريريريريريريْ َربريريريريريريريريلريريريريريريريرياكريريريريريريريريم عريريريريريريريريلريريريريريريريريى تريريريريريريريريريَ  حنريريريريريريريرين ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريم عريريريريريريريريلريريريريريريريريى أَتِْويريريريريريريريريلريريريريريريريريه   رِبريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريالريريريريريريريرييريريريريريريريريوَُ َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 [.53األعراف : ] (َهْل يَ ْنُظُروَن ِإالَّ ََتِْويَلُه يَ ْوَم َيَِْت ََتِْويُلهُ )وأما قوله تعالى : 
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 إليه أمرهم ِمن البَعث. يَؤول معناه : هل ينظرون إاّل ماقال أبو إسحاق : 

 ، أي : ال يعلم متى يكون أَمر البعث وما [7عمران :  آل] (َوما يَ ْعَلُم ََتِْويَلُه ِإالَّ هللاُ ) هو قوله جّل وعّز : التَّأويل قيل : وهذا

، أي : آمنّا بالبَعث. وهللا  [7عمران :  آل] (ْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ َوالرَّاِسُخوَن يف اْلعِ )إليه األمر عند قيام الساعة إال هللا  يؤول

 أعلم.

 قلت : وهذا الذي قاله َحسن.

ال تَشابه فيه ، فهو مفهوم معلوم  (آَّيت  َُمَْكمات  ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتابِ )وقال غيره : أعلم هللا جّل ثناؤه أّن في الكتاب الذي أَنزله 

ر متشابهات تكلَّم فيها العلماء ُمجتهدين ، وهم يعلمون أن اليقين الذي هو الصواب ال يَعلمه إال هللا ، وذلك مثل ، وأنزل آياٍت أُخَ 

 وتكلَّم فيها من تكلَّم ، على ما أّداه االجتهاد إليه. تأويلها في المتأولون الُمشكالت التي اختلف

 وإلى هذا مال أبو بكر بن األنبارّي.

 .التَّأْويلوعن أبي الهيثم ، يقال : إنما طعام فالن القَْفعاء  وأخبرني الُمنذري ،

: نَْبت يَْعتلفه الِحمار ، والقَْفعاء : شجرة لها َشْوك. ويُضرب هذا للّرُجل إذا اْستَْبلد فَْهُمه. وُشبِّه بالحمار في  التأويلوقال : 

 َضعف َعقله.

وهما نَْبتان َمحمودان من َمراعي البَهائم ، فإذا أَرادوا أن  .التَّأْويلوْفعاء وقال أبو سعيد : العرب تقول : أنت في َضحائك بين القَ 

ُجَل إلى أنّه بَهيمة ، إال أنه ُمخصب ُموسَّع عليه ، َضربوا له هذا المثل.  يَْنسبوا الرَّ

 وأَنشد غيره ألبي َوْجزة :

اٌر َأطريريريريريريريريريريرياع لريريريريريريريريريريريه  يتريريريريريريريريريريريّ ْزب املريريريريريريريريريريريراتريريريريريريريريريريريع نريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريَ

  
ٌر   كريريريريريريريريريريريْ ّل رابريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريَ ن كريريريريريريريريريريري   أَتِْويريريريريريريريريريريريل  ومريريريريريريريريريريريِ

  
ْمل.« : التأويل»ورأيت في تفسيره أَّن   اسم بقَلة يُولع بها بَقر الوحش تَْنبُت في الرَّ

 فما َسِمعته إاّل في شعر أبي َوْجزة هذا ، وقد َرعاه.« التأويل»قلت : الَمْكر والقَْفعاء ، معروفان ، قد رأيتهما في البادية ، وأما 

 [.7عمران :  آل] (َوما يَ ْعَلُم ََتِْويَلهُ )وقال أبو ُعبيد في قول هللا تعالى : 

 إلى كذا ، أي صار إليه. آل يَُؤول : الَمرجع والَمصير ، مأخوذ من : التأويل

 : َصيَّرته إليه. أّولتهو

 وكان أبو ُعبيد يُنشد بيَت األَعشى :

هريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريّ ا كريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريه أَتَّول مسريريريريريريريريريري   عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى أَنريريريريريريريريريريّ

  
ا أتّول رِبريريريْ   بريريريريريريريَ حريريريَ ّي السريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ ريريريريريريرياب فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريريْ (1)عريريريِ

 

  
 إلى الِعَظم ، مثل السَّْقب يكون صغيراً ثم يَُشب فآل يعني : أّن حبها كان صغيراً 

__________________ 
 (   تالف يف لفيته.294)( ت  ُ هذا البيه يف ص 1)
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 مسىت يصت م ل أ ّمه.
جل : أهل بيته الذين يَئل إليهم ، أي يَلجأ إليهم. (1)قلت   : إِلَةُ الرَّ

 .«ِوْزنة»و « ِوْصلة»، أصلهما : « زنة»و « ِصلة» وإلة ، حرف ناقص ، أصله : ِوئْلة ، مثل :

 ، فقبلت الواو ياء. إولة إليهم ، وكان أصله : يَؤول الرجل ، فهم أصله الذين إيلة وأّما :

 ، فخففت.« إيلة»صل أو يجوز أن يكون األ

 إليها. يَُؤولون ، ألن أهلها أيلة : قرية عربيّة ، كأنها ُسميت : أَيْلةو

ُجل ، فقراباتُه. إيلة وأّما :  الرَّ

 وكذلك : َوْليته.

كيت : في أسنانه يَلل وأَلَل ، وهو أن تُقبل األَسنان على باطن الفم.  ابن الّسِ

 ان.: الطويل األسن األيَلُ  ابن األعرابّي :

ِغير األسنان ، وهو من األضداد ؛ وقال لَبِيد : األيَلّ و  : الصَّ

   (2)األَيّل و   ت ْكلح األْروق ملها 
 ، إذا خالفه. الواه ابن األعرابي :: ال 

 ال. ، أي قلت : الَوْيت َسلمة ، عن الفراء :

 قال : وقال ابن األعرابي : لَْولَْيت ، بهذا المعنى.

 العرُب إذا أرادوا تقليل ُمّدة فِعل ، أو ُظهور شيء َخِفّي ، قالوا : كان فِْعله َكاَل.وقال غيُره : 

مة :  وربما كّرروا فقالوا : كال وال ؛ ومنه قول ذي الرُّ

يريريريريال   لريريريريِ  أصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياب َ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  فريريريريبريريريريريريري ا كريريريريَ

  
اَلال  فريريريريريريريريريريريِ ر ه انريريريريريريريريريريريْ ّل سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريال وانريريريريريريريريريريريريْ

  
 وقال آخر :

   يكون ن زول ال ُو فيها كاَل واَل 
يت الءً  اللِّحياني ، عن الكسائي : يت ماًء حسنةً ، إذا كتبتَهما. لَوَّ  َحسنةً ، بالمد ، وَموَّ

 ُملّواة ، أي َمْكتوبة. الءٌ  قال : وهذه

 وقال أبو عمرو بن العالء في قوله :

ْم  جريريلريريريريريريريه نريريريَعريريَ عريريْ تريريريَ َل واسريريريريريريريريريريريريريريريْ ود ه ال الريريبريري خريريريريريريريْ  أيب جريري 

  
ْه   لريريريريريريريريَ وَع قريريريريريريريرياتريريريريريريريريِ لريريريريريريريريع اجلريريريريريريريري  ن فريريريريريريريريىت ال  ريريريريريريريريَْ  بريريريريريريريريه مريريريريريريريريِ

  
ر أبى ُجوُده قوَل « ال»قال : أراد : أبَى ُجوُده  ل اإلنسان ، كأنه إذا قيل له : ال تُْسرف وال تبذِّ هذه ، واْستَْعجلت « ال»التي تُبَّخِ

 فقال : نعم أفعل وال أترك الُجوَد.« نعم»به 

 حكى ذلك الّزّجاج ألبي عمرو ، ثم قال :

__________________ 
 (. بياري)،  (وأل)« اللسان»مكانه يف  ( لة)( الكالُ على 1)



5619 

 

 (. بياري)،  (أل)( مر م ل هذا يف 2)
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 .« :.. َأىب جود ه ال البخل» وفيه قوالن   ران ، على رواية َمن َروى
لة ، ك ول هللا تعا  : « ال»أمس  ا : أن معلاه : أىب ج ود ه الب ْخَل ، و عل  ُجدَ )صريريريريريريريريريريريريريريِ  (ما َمنَ َعَك َأالَّ َتس           ْ

 ما ملعك أن َتْسج . ، ومعلاه : [11األعراف : ]
 .«ال»من منصوباً بدالً « البخل»غير لَغو ، وأن يكون « ال»قال : والقول الثاني ، وهو عندي َحسن ، قال : أرى أن تكون 

 المعنى : أبى ُجوده ال ، التي هي للبُخل ، فكأنك قلت : أبى ُجوده البخل ، وعّجلت به نَعم.

 : اسم الشهر ، أحسبه ُروميًّا. أَْيلولو: أيلول 

 ؛ وكأنهما روميّان. إيليا : مدينة بيت المقدس ، ومنهم من يقصر فيقول : إيلياءو: إيلياء 

 َمعروف في البادية.: اسم جبل  يَْليَلو: يليل 

 : اسم سيٍف كان لعتّاب بن أَِسيد ، وابنُه القائل يوم الجمل : ولولو: ولول 

   َأان ابن َعّتاب  وَسْيفي َوْلَوْل  
 [.134النساء : ] (َأْن تَ ْعِدُلوا َوِإْن تَ ْلُووا):  عزوجلوقوله : تلو 

 الحاكم بقضيّته ، إذا دافع بها. بواوين ، من : لوى (َوِإْن تَ ْلُووا)قرأ عاصم وأبو عمرو : 

 بواو واحدة ، ففيه وجهان :« تلوا وإن»وأما قراءة من قرأ 

، بإِسكان  تْلؤا بواوين ، كما قرأ أبو عمرو وعاصم ، فأبدل من الواو المضمومة همزة ، فصارت «تَْلُووا» أحدهما : أّن أصله

، كما قيل في أَدُور : أَْدؤر ، ثم طرحت الهمزة ، فقيل  تلُو الالم ، ثم ُطرحت الهمزة وطرحت حركتها على الالم ، فصارت :

 أُدر.

 الشهادة فتُقيموها. تلوا والمعنى أن .«الليّ »من الوالية ، ال من « تلوا»والوجه الثاني : أن يكون 

 .وهذا كله صحيح في قول البصريّين

 اْللف والَّلم
 وقال ابن األنبارّي : العرُب تُدخل األلف والالم على الِفعل الُمْستقبل على جهة االختصاص والِحكاية ؛ وأَْنشد للفرزدق :

ه  هريريريريريريرياَدتريريريريريريري  ى  ريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه  َّريريكريريم الريري  ْضريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريا أَنريريريريريريريْ

  
َ ل و   يريريريريريريريريريل والذي الريريريريريريريريريرَّْأي واجلريريريريريريريريريَ  ال األصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 قال : وأَنشد الفّراء في مثله :

هُّ و نريريريريريريريّ   كريريريريريريريَ لريريريريريريريائريريريريريريريي  ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريرين اطريريريريريريريِّ  أ ريريريريريريريْ

  
ع    بريريريريريَّ تريريريريريريَ تريريريريريريَ لريريريريريهريريريريريريريا الريريريريرييريريريريريري  غريريريريريريريل عريريريريرين َذمسريريريريريْ  لريريريريريفريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، وهو ِفعل ُمْستقبل ، لما َوَصفنا.« يتتبع»فأدخل األلف والالم على 

عر ، يريد : الذي  ابن هانىء ، عن أبي زيد ، يقال : هذا اليَضِربك ، ورأيت اليضربك : يريد : الذي يَضربك. وهذا اْلَوَضع الّشِ

ْعر ؛ وأنشد المفضل :  َوضع الّشِ
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جريريريريريريم انطريريريريريري ريريريريريريريا   غريريريريريريض الريريريريريريعريريريريريري  لريريريريريريريا وأَبريريريريريريْ  يريريريريريريَ ريريريريريريول ا ريريريريريريَ

  
جريريريريريريريَ َّع    مريريريريريريريار الريريريريريريرييريريريريريريري  لريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو   اَّريريريريريريريِ     ربريريريريريريريِّ

  
 يريد : الذي يَُجدَّع.

 آخر حرف الَّلم
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 كتاب حرف النون

 أبواب املضاعف منه

 [ابب النون والفاء]

 ن ف
 [.نف ، فن : مستعملة]

ج :أخبرني : نف   السَِّويَق وَسِفْفتُه ، وهو نَفَْفتُ  الُمنذرّي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرويه ، عن الُمثنَّى ، عن المؤّرِ

 والسَّفيف ، ِلَسِفيف السَّويق ؛ وأنشد لرجل من أَْزد َشنُوءة : النَِّفيف

ا هبريريريريريم و  حريريريريريريريَ را  فريريريريري ريريريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تي مريريريريريَ  كريريريريريريريان َنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ِويريريريريريريق والريريريريريريبريريريريريري  ريريريريريريون  الريريريريريري  يريريريريريريف  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريِ ق  نريريريريريريَ وافريريريريريريِ  لريريريريريريَّ

  
 وقال : إذا َعُظم البطن وارتفع الَمعَدُّ ، قيل لصاحبه : ناتق.

 : الهواء. النَّْفنَف الليث :

ة : نَْفنف وكل شيء بينه وبين األرض َمْهًوى ، فهو مَّ  ؛ وقال ذو الرُّ

رِفريريريريريريريا   يريريريريريريريث م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رأب الريريريلريريريِّ هريريريريريريريا مريريرين مسريريري  ْرطريريريَ  تريريريرى قريريريري 

  
تريريريريريريريري ريريريريريريريريوَّ     لريريريريريريريريف يريريريريريريريريَ فريريريريريريريريْ ك  يف نريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريلريريريريريريريريى هريريريريريريريريَ

  
 : َمْهواةُ ما بَين ُكّل َجبَلَْين. النَّْفنَف أبو عبيد ، عن األصمعي :

 الَكبِد : نَواِحيها. نَفانف ابن ُشميل :

 الدار : نواِحيها. نَفانِفو

 .نَْفنَف َشِمر ، عنه : ُصْقع الجبل ، الذي كأنّه جداٌر َمْبنِيٌّ ُمْستٍَو :

 أيضاً : أسناد الَجبل التي تَْعلوه منها وتَْهبط منها. نَّْفنفالوقال : 

 .نَْفنَف قال : والركيّة من َشفتها إلى قَْعِرها :

 الَجبل ال تُنبت شيئاً ، ألنها خشنة غليظة بعيدة من األرض. نفَانِفو

 وأعلى البِئر إلى أسفل.: ما بين أَعلى الحائط إلى أسفل ، وبين السماء واألرض ،  النَّْفنَف ابن األعرابي :

 : الحال. الفَنّ  الليث :: فن 

 األَْموال ؛ وأنشد : فُنون النَّبات ، وأَصبنا فُنون : الضُّروب ؛ يقال : َرَعينا الفُنونوقال : 

ه  لريريريريريريريريانريريريريريريريريِ ر مريريريريريريريرين أَفريريريريريريريريْ هريريريريريريريريْ ه الريريريريريريريري َّ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريري  لريريريريريريريريَ

  
ربْ    كريريريريريريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريريريريريرين  انعريريريريريريريريريريريريريريم  مريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .فَنّ  بعد فنٍ  الكالم ، أي يشتّق في يفنِّن قال : والرجلُ 

 ، فِْعلك. التفنُّنوقال : 

ر التَّفنينوقال :   : فِْعُل الثوب إذا بَِلي فَتَفَزَّ
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 بعض ه من بعض من غت َتَة ُّق.
 : الغُْصن الُمستقيم ُطوالً وعرضاً ؛ وقال العجاج : الفَنَنُ وقال : 

 الَفَلن  الّةارِق  والَغْريبّ و   
 [.48الرحمن : ] ((48َذواات َأْفناٍن ))  :قال ِعكرمة في قول هللا جّل وعزّ و

 قال : ِظّل األْغصان على الِحيطان.

 وقال أبو الهيثم : فّسره بعُضهم ، ذواتا أَْغصان ؛ وفَّسره بعُضهم : ذواتا ألوان.

 ، كما قالوا : َسنٌّ وَسنَن ، وَعنٌّ وَعنَن. فَنَنو فَنّ  واحدها حينئذ :

 .فَنّ  «األلوان»بمعنى « األفنان»وقال غيره : واحد 

 .فَنَن ، فواحدها :« األغصان»وإذا أردت 

 .أفنان ذات : فَْنواء أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو : شجرة

 .فَنّاء قال أبو ُعبيد : وكان يَنبغي في التقدير :

 وفَْنواء : ذات أْفنان. فنّاء شجرة وأخبرني الُمنذري ، عن أحمد بن يحيى :

 ْنواء ، بالقاف ، فهي الطَّويلة.وأما : شجرة قَ 

لون أولُوو  .أفانِين في حديث أهل الجنة : ُمْرٌد ُمَكحَّ

 يريد : أولو ُشعور وُجَمم.

 ، وهو الُخْصلة من الّشعر ، ُشبِّه بالغُصن ؛ قال الشاعر : فَنَن : جمع أفنانو؛  أفنان : جمع أفانينو

   يريلريْف ضن أفلان الّسِبي  والع َذر 
 الخيل ونَْفضها ُخصل َشعر نواصيها وأَذنابها.يصف 

 وقال المّرار :

َُّ الريريريريريريريريريريريَولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريرياأ  عريريريريريريريريريريريالقريريريريريريريريريريرية  أ

  
ِس   لريريريريريريِ خريريريريريريْ  

غريريريريريريرياُ املريريريريريري ك كريريريريريريريالريريريريريري ريريريريريريَّ لريريريريريريريان  رأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أَفريريريريريريْ

  
 يعني : ُخصل ُجّمة رأسه حين َشاب.

 : الشَّعر الطويل الَحسن. الفَْينان أبو زيد :

 زائدة.، والياء « الفنن»من « فيعال»قلت : هو 

 فالٌن َرأْيَه ، إذا لَّونه ولم يَثْبت على رأي واحد. فَنّن ويقال :

 من الكالم واعتراض وعنَن ؛ وأنشد أبو زيد : فُنون ِمعَنٌّ : ذو ِمفَنٌ  وَرَجلٌ 

ْه  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ّن لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌة مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 : المرأة الكبيرة السيِّئة الُخلق. الُمفَنِّنة أبو زيد :

 .ُمفَنِّن وَرُجلٌ 
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ِفيق ، وهو َعْيب. التَْفنين ثعلب ، عن ابن األعرابي :  : البُقعة السَّخيفة الّسمجة في الثَّوب الصَّ

ُجل السَِّريّ   في الثَّواب. كالتَّْفنين وفي قول أبَان بن عثمان : َمثَل اللَّحن في الرَّ
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 : الَحيّة. األُفنون ابن األعرابي :

 : الَجْرُي الُمختلط ، من َجْري الفرس والناقة. األُفنونوالغُصن الُملتّف.  : األُفنونو: العجوز الُمِسنَّة.  األُفنونو

 : الكالم الُمثَبَّج ، من كالم الِهْلبَاَجة. األُفنونو

 من الدهر ، وفَْينةً من الدهر ، وَضْربةً من الدَّهر ، أي َطرفاً من الدهر. فَنَّةً  والعرب تقول : كنت بحالة حسنة

 : العَنَاء. الفَنّ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

ُجَل : فَنَْنتُ   ، إذا َعنَّْيته ؛ وقال الراجز : أفُنّه فنًّا الرَّ

ا لريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريرية عريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريرو  فريريريريريريريريريريريريَ ْن البريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريَ  أَلجريريريريريريريريريريريْ

  
ر هريريريريريريريريريريريريا د هريريريريريريريريريريريريْ  انَّ   هريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريىت يريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريوَن مريريريريريريريريريريريريَ

  
 : الطَّْرُد. الفَنّ  ُعبيد ، عن أبي عمرو :أبو 

 اإِلبَل. يَفُنّ  وهو

 : الَمْطل. الفَنّ  ابن هانىء ، عن أبي زيد :

َق إبلَه كسالً وتَوانِياً. فَْنفَن ابن األعرابي :  الّرُجل : إذا فَرَّ

 أبو ُعبَيد : اليَفَن : الَكبِير ؛ وقال األْعشى :

ر فريريريريريريريرييريريريريريريريريمريريريريريريريريا َمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى و  هريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا  ن أَرى الريريريريريريريري َّ

  
ْن   فريريريريريريريريريريريَ اِرف  أو يريريريريريريريريريريريريَ ْن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريريريادر مريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريري 

  
 ابن األعرابي : من أسماء البقرة : اليَفَنَة ، والعَجوز ، واللِّْفت ، والطَّْغيَا.

 الليث : اليَفَن : الشَّيخ الفاني.

 فيه أَْصلية.« الياء»وقال : 

 وأَْباله. فنَّه ألّن الدهر، « يفعل»وقال بعُضهم : بل هو على تقدير 

 [ابب النون والباء]

 ن ب
 [.نب ، بن : مستعمالن]

ً  التَّيسُ  نَبّ  الليث :: نب   .يَنُِب نَبِيبا

 التُّيُوس. نَبِيبَ  عندي تَنِبُّوا قال ُعَمُر ِلَوْفِد أهل الُكوفة ، حين َشَكوا سعداً : ليكلِّْمني بعُضكم والو

ُجل ، إذا َهَذى عند الِجماع. نَبَّب عمرو ، عن أبيه :  الرَّ

 ، إذا َطّول َعَمله وَحسَّنه. نَْبنَبو

باء. البَنَّة الليث :: بن   : ريُح َمرابض الغَنَم والبَقر والّظِ

 َطيِّبة من َعْرف تُفّاح أو َسفَْرجل. بَنَّة تقول : أجد لهذا الثَّواب

يح الطيِّبة. البَنّة أبو عبيد ، عن أبي عمرو :  .بِنَان وجمعها : : الّرِ

يح الطيِّبة وَغير الطيِّبة.« البَنَّة»أبو حاتم ، عن األصمعي :   ، تُقال في الّرِ
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 : اللُّزوم. اإلْبنان الليث :

 السَّحابةُ ، إذا لَِزمت ودامت. أَبَنَّت يقال :

ة : أَْبنَْنت أبو عبيد : مَّ  بالمكان : أقمت به ؛ وقال ذو الرُّ

 َباءأب طَيٌِّ    أَبَن هبا َعْود  امل
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 بمكان كذا ، أي ُمِقيماً. ُمبِنًّا ويقال : رأيت حيًّا

ُهْم ُكَل بَنانٍ ) وقال أبو إسحاق في قول هللا تعالى :  [.12األنفال : ] (َواْضرِبُوا ِمن ْ

 .بَنَانة« : البَنان»قال : واحد 

 ومعناه هاهنا : األصابع وَغْيرها من جميع األعضاء.

 بالمكان.« أَبَنَ » من قولهم :« البنان»اْشتقاق قال : وإنما 

 به يُْعتمل ُكّل ما يكون لإلقامة والحياة. البَنانو

ْجلَين. البَنان الليث :  : أَطراف األصابع من اليَدين والّرِ

 في كتاب هللا : الشَّوى ، وهي األَيدي واالْرُجل.« البَنان»و 

 : اإلصبع الواحدة ؛ وأَنشد : البَنانةوقال : 

ه  انريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ رمريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريِ ّم َأكريريريريريريريريريريريريْ  ال هريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   انريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريَ يّ  فريريريريريريريريريريريريوقريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريس َّريريريريريريريريريريريريَِ  لريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي ليس ألحد عليهم فَضل قِيَس إْصبع.

 : حيٌّ من اليَمن. بُنَانةوقال : 

وضة الُمْعِشبة. البَنانة عمرو ، عن أبيه :  : الرَّ

 : اإِلْصبَع ُكلها. البَنانة وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي الَهيثم :

 وتُقال للعُقدة العُْليا من اإلْصبع ؛ وأَْنشد :

 َ رَّف  
   ي بّلغلا ملها الَبلان  امل

ف بالِحنّاء.  والُمطّرف : الذي طّرِ

 .بَنانة قال : وكل َمْفصل :

 : صوت الفُحش والقََذع. البَْنبَنَة عمرو ، عن أبيه :

ُجل ، إذا تكلّم بكالم الفُحش ، وهي بَْنبَن ابن األعرابي :  .البَْنبَنة الرَّ

 وأَنشد َشمر :

يريريريريريريريريريم وغريريريريريريريريريتهريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريا يف متريريريريريريريريريَِ  فصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار ثريريريريريريريريريَ

  
ت هريريريريريريريريا  ان عريريريريريريريريِ بريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَ ة أيتريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا بريريريريريريريريِ يريريريريريريريريّ  َعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .بَْنبَان يعني : ماًء لبني تميم يقال له :

 : التَّثْبيت في األمر. التَّْبنينوقال : 

 : الُمتثبِّت العاقِل. البَنِينو

ْرق من الشَّحم. البِنّ  ء :الفرا  : الّطِ

 .بِنّ  على بِنٌ ويُقال للدابة إذا َسمنت : َركبها ِطْرق 

 : الموضع الُمْنتن الّرائحة. البِنُ و
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ً  ُروي عن عمر أنه قال : حتى تكونواو  واحداً. بَنَانا

 قال أبو ُعبيد : قال ابن َمهدي : يعني شيئاً واحداً.

 أراد عمر ، وال أحسب الكلمة عربيّة ، ولم أسمعها إال في هذا الحديث.قال أبو ُعبيد : وذاك الذي 

 [ابب النون وامليم]

 ن م
 [.مستعمالن]نم ، من : 
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 ، هما االسم. النَِّميمو،  النَِّميمة قال الليث :: نم 

 .نّمام والنَّْعت :

ا والِفعل : ً و نََم يَنِّم نَمًّ  .نَِميمةً و نَِميما

 : صوُت الِكتابة. النَِّميمةوقال : 

 ويُقال : هو َوْسواس َهْمس الَكالم ؛ ومنه قولُه :

تريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريِّ  و  يريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريرين قريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريِ   مريريريريريريريريريري   منريريريريريريريريريريَِ

  
ع    ّش وأَقريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ْشٌء َأجريريريريريريريريريريريْ ه جريريريريريريريريريريريَ  يف كريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريّ

  
 على القانِص. نَمّ  وقال األصمعي : إنه سمع ما

 : الصوُت الخِفّي ِمن حركة شيء أو َوْطء قََدم. النَّميمة وقال غيره :

 .يَنُمّ و نَّم يَنِمّ  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 الفّراء ِمثله.

 واألصل بالّضم.

يُح ُدقَاَق التُّراب. تُنَْمنِم : خُطوط ُمتَقاربة ِقَصاٌر ِشْبهَ ما النّْمنَمة الليث :  الّرِ

 .نَْمنََمةٌ  قال : ولُكل َوْشي

 : البَياُض الذي يكون على أَْظفار األْحداث. النِّْمنمُ وقال : 

ع َمْقبُِضها بُسيُور نِْمنِمة الواحدة :  : ُمنَْمنَمة ؛ قال ُرؤبة يصف قَْوساً ُرّصِ

   َرْصعا َكَساها ِ َية  مَنِيَما 
 أي : نَقَشها.

 : ُمنَقَّش. ُمنَْمنَم وكتابٌ 

 : اللّْمعة من بَياض في َسواد ، أو َسواد في بَياض. النَّمةُ  ابن األعرابّي :

 : القَْملة. النَِّمةو

 [.160األعراف : ] (َوأَنْ َزْلنا َعَلْيِهُم اْلَمنَ ):  عزوجلقال هللا : من 

 الّسماء ، إذ هم في التِّيه ، وكان كالعَسل الحاِمس حاَلوةً. من كان يَْسقط على بَنِي إسرائيل المنّ  قال الليث :

ّجاج : ُجملة و  هللا به مّما ال تَعب فيه وال نََصب. يَُمن في اللُّغة : ما« المنّ »قال الزَّ

 شيء كان يَْسقط على الشجر ُحْلٌو يُْشرب. المنّ  قال : وأهل التَّفسير يقولون : إنّ 

 ويقال : إنه التَُّرْنَجبيِن.

 .«الَمنّ  الَكْمأة من»:  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و

 غير تَعَب. من هللا به َمنّ  ما وصفنا : أنه مّما« الَمنّ »ومعنى 

الذي كان يَْسقط على بني إسرائيل ،  بالَمنّ  إنما َشبّهها:  «المنّ  الكمأةُ من» وسلمعليههللاصلىقوله  وقال أبو ُعبيدة : المعنى في

يُْصحبون وهم بأَْفنِيَتهم فَيَتناولُونه ، وكذلك الَكمأة ال َمُؤونةَ فيها بَبذٍر وال ألنه كان يسقط على بني إسرائيل عفواً بال ِعالج ، إنما 

 َسْقٍى.
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بما أَْعطيت  تَُمنّ  هاهنا : أن« الَمنّ »ف  [264البقرة : ] (ال تُ ْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم اِبْلَمِن َواْْلَذى)وأّما قول هللا جّل وعّز : 

 وتعتدّ 
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 ْعت اد.به ، كأنك  منا ت ص  به اال
دقة. الَمنّ  واألَذى : أن تُوبِّخ الُمْعَطى ، فأَْعلم هللا أنّ   واألذى يُْبطالن الصَّ

 أي : ال تُْعِط شيئاً ُمقدَّراً لتأُخَذ به ما هو أكثر منه. [6المدثر : ] ((6َوال ََتُْنْن َتْسَتْكِثُر ))قال هللا تعالى : 

 به عليهم. يَُمنّ  ، أي ال [8فصلت : ] (نٍ هَلُْم َأْجر  َغْْيُ ََمُْنو )وقوله تعالى : 

 وقيل : غير َمْقُطوع.

 : الذي يَْسقُط من الّسماء. فالَمنّ  قلت :

 : العََطاء. الَمنّ و: االْعتِداد.  الَمنّ و

 : القَْطع. الَمنّ و

 ألحد منهم عليه. ِمنّة على عباده وال الِمنَّة المعطي ابتداء. وهلل ومعناه : .الَمنّان ومن صفات هللا تعالى :

جال : الَمنين عمرو ، عن أبيه : ِعيف.  من الّرِ  ، أي أَْخلَق وتَقَطَّع ؛ وأَْنشد : َمنِين : القوي. وَحْبلٌ  الَمنينوالضَّ

ِلني  و   
َ
 مل َ   ِّ ع َ    امل

 : العَِطيّة. الِمنّةوقُّوة : ال الُمنَّةو .َمنِين : الغُبَار. ويُقال للثَّوب الَخلق : الَمنِينو

 : االْعتِداد. الِمنّةو

ِعيف. الَمْمنُون أبو عمرو :  : الضَّ

 : القَِوّي. الَمْمنونو

 .أَْمنان ، الذي يُوزن به. وجمعه :« الَمنَا»، لغة في  الَمنّ  غيره :

 ، جمعَه : أَْمنَاء.« َمنَا»ومن قال 

تكون اسماً ، وتكون َجْحداً ، وتكون اْستفهاماً ، وتكون شرطاً ، وتكون معرفة « من» َسلمة ، عن الفَراء ، عن الكسائي ، قال :

، وتكون نكرة ، وتكون للواحد ، وتكون لالثنين ، وتكون خصوصاً ، وتكون لإلْنس والمالئكة والجن ، وتكون للبهائم إذا 

 ُخلطت بغيرها.

 وأنشد الفَّراء فيمن َجعلها اسماً :

لريريريريريريريريريوا األانَُ ومريريريريريريريريريَ  ْم َفضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريْ اَنريريريريريريريريريَ  را عريريريريريريريريري   ن بريريريريريريريريريَ

  
َزمريريريريريريريريريا  ومسريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريمريريريريريريريريرياو   ة َُّمريريريريريريريريريْ ْوا  ريريريريريريريريريكريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريَ

  
 َخفض ، ألنه قَسم ، كأنه قال : فََضل بنو هاشم سائر الناس ، وهللا الذي بَرى ُعْبَدانَُهْم.« من»قال : موضع 

 قلت : هذه الُوجوه التي ذكرها الكسائي َمْوُجودة في الكتاب.

 فكقولك : والّسماء وَمْن بناها. معناه : والذي بَناها.أما االسم المعرفة : 

 ، الَمْعنى : ال يَْقنَط. [56الحجر : ] (َوَمْن يَ ْقَنُط ِمْن َرْْحَِة رَبِ ِه ِإالَّ الضَّالُّونَ )والَجحد كقول هللا تعالى : 

 ؟واالستفهام كقولك : َمن تَْعني بما تقول

 فهذا شرط ، وهو عام. [7الزلزلة : ] ((7ْثقاَل َذرٍَّة َخْْيًا يَ َرُه )َفَمْن يَ ْعَمْل مِ )والشرط كقوله تعالى : 
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 [.44الروم : ] (َوَمْن َعِمَل صاحِلاً َفِلَنْ ُفِسِهْم َْيَْهُدونَ )ومن الجماعة كقوله تعالى : 
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 [.82األنبياء : ] (َوِمَن الشَّياِطنِي َمْن يَ ُغوُصوَن َلهُ )وكقوله تعالى : 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيكَ )وأّما الواحد ، فقوله تعالى :   [.42يونس : ] (َوِمن ْ

 ولالثنين كقوله :

ونريريريريريريريريري    ْ تريريريريريريريريريَ  ال  ريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريرياَل فريريريريريريريريريِإْن عريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريَ

  
اِن   بريريريريريريريَ حريريريريِ َل مريريريرين  ِذئريريريريريريري   َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريَ ْن مريريريريِ ريريريريريريريْ كريريريري   تريريريريَ

  
 ونَْفسه.ألنّه نَواه « َمن»وهو فعل ل « يصطحبان»قال الفَّراء : ثنَّى 

 [.31األحزاب : ] (َوَمْن يَ ْقُنْت ِمْنُكنَّ ّلِِلَِّ َوَرُسوِلهِ )وقال في جميع النساء : 

 ابتداء غاية ، وتكون بعضاً ، وتكون ِصلَة.« من»َسلمة ، عن الفراء : تكون 

يَْعزب عن ِعلمه َوْزُن َذّرة ؛ وأَنشد لداية ، أي : ما  [61يونس : ] (َوما يَ ْعُزُب َعْن رَبِ َك ِمْن ِمْثقاِل َذرَّةٍ ):  عزوجلقال هللا 

 األحنف فيه :

ه و لريريريريريريريريريريريريريِ رجريريريريريريريريريريريريريْ ٌف بريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريَ  هللا لريريريريريريريريريريريريريو اَل مسريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   لريريريريريريريريِ ْن مريريريريريريريريِ ريريريريريريريريْ كريريريريريريريريم مريريريريريريريريِ يريريريريريريريريانريريريريريريريريِ تريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريا كريريريريريريريريان يف فريريريريريريريريِ

  
 هاهنا.« صلة»قال الفراء : من 

 على جميع الَمحاّل ، إاّل على الاّلم والياء.« ِمن»قال : والعرب تدخل 

 ، أداة ؛ قال القَطامّي.« من»و اسم ، « عن»عليها ؛ ألن « عن»، وال تدخل « عن»على « من»وتُدخل 

   ِمن َعن َ ني اَّ برييَّا َنيْترأٌب قريَبل  
 يُقال : ما رأيته من سنة ، أي ُمْذ سنة ؛ وقال ُزهير :« ُمذْ »موضع « ِمن»أبو ُعبيد : العرُب تَضع 

ر جريريريريريريريريريريريريريريْ ة اَّريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريّ  ملريريريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريريري ِّ ر بريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريري 

  
ر    ن َدهريريريريريريريريريريريْ ج  ومريريريريريريريريريريريِ جريريريريريريريريريريريَ ن مسريريريريريريريريريريريِ ن مريريريريريريريريريريريِ َويريريريريريريريريريريريْ  أَقريريريريريريريريريريريريْ

  
 أي : ُمذ ِحَججٍ.

 بمعنى : الالم الزائدة ؛ قال الشاعر :« من»وتكون 

َلى َعَرْفه ال َِّ رَا أَ     ِمن  ل لَيريْ
 ؟أَراد : اآلل لَْيلى

الزخرف : ] ((60 اْْلَْرِض ََيُْلُفوَن )َوَلْو َنشاُء جَلََعْلنا ِمْنُكْم َمَّلِئَكًة يف )بمعنى البَدل ، قال هللا تعالى : « من»وتكون 

60.] 

 َمعناه : ولو شئنا لجعلنا بدلكم.

 ؛ قال أبو ذؤيب : الَمنِية تُذكَّر وتُؤنث ، فمن ذّكره أَراد بها الدَّهر ، ومن أَنَّث أَراد بها« الَمنون»وقال الفَراء : 

َل ون أ  
 رَيْبها تريَتوجَّْع و من امل

 أيضاً. الّمنانة على َزْوجها. وهي تَُمنّ  المرأة تَتََزّوج على مالها ، فهي أبداً :  الَمنونوقال : 

 .َمنّانة وقال بعض العرب : ال تَتَزّوَجّن حنّانةً وال
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 : العَْنَكبُوت. الِمنَنَةُ  أبو عمرو :

 ولم يَْبق للثالثّي الّصحيح كلمة ُمْستعملة في َحْرف النون.
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 ابب املعتل من حرف النون

 (وايء) ن ف
 نفى ، ناف ، فنا ، فان ، إنف ، ينف ، أفن ، وفن ، فون ، فنو ، نفو ، إفن.

 : اسُم َجبٍل في البادية. يَنُوف: ينف 

ُجَل وغيَره نَفَْيت اللّيث :: نفى  ً  الرَّ َفْوا ِمَن اْْلَْرضِ ): قال هللا تعالى :  َمْنِفيّ  ، إذا َطَرْدته ، فهو نَْفيا  [.33المائدة : ] (َأْو يُ ن ْ

 قال بعضهم : معناه : َمن قَتله فََدُمه َهَدٌر ، أي ال يُطالب قاتلُه بَدِمه.

َفْوا ِمَن اْْلَْرضِ )وقيل :  ين. (َأْو يُ ن ْ هوا منها ال يُتْركون فاّرِ  : يُقاتلون حينما تَوجَّ

ج نَْفيهم وقيل :  ن ، إال أن يَتُوبوا قبل أن يُْقَدر عليهم.، إذا لم يْقتلوا ولم يأُخذوا ماالً ، أو يُخلَّدوا في الّسِ

اني الذي لم يُْحِصن : أن نَْفيو  من بلده الذي هو به إلى بلد آَخر سنةً. يُْنفَى الزَّ

 وهو التَّْغِريب الذي جاء في الَحديث.

 .ٍت وماتع ، وهما ُمَخنّثان كانا بالَمدينةِهي بِنَْفي وسلمعليههللاصلىأَمر النبّي  الُمخنَّث : أن يُطرد من ُمدن الُمسلمين ، كما نَْفيو

ً  الشيء نفيت ويُقال :  ، إذا َرَدْدته. نُفَايةو أَْنِفيه نَْفيا

 القَِليل ، مثل : البُراية والنُّحاتة. الَمْنِفيّ  : النُّفايةو

 الماء ، ما اْنتَضح منه إذا نُزع من البئر بالدَّلو والِقَرب ؛ ومنه قوُل الراجز : نَِفيُ و

ّي  فريريريريريريريريريريريريِ ه مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريريريريأّن مريريريريريريريريريريريريَ

  
ِوّي   رايف عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَّ ول   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين طريريريريريريريريري 

  

 مواقع  الّ ْت على الصفّي 

 الماء على َظِهره إذا تََرشَّش ، لملُوحته. نَِفيّ  وهذا ساٍق كان أسود الِجلدة يَْستَِقي من بئر ِمْلح ، فكان يَْبيَضّ 

 من شيء ِلرَداءته. نُفي ، هما اسم ما النِّْفوةو،  النِّْفية أبو زيد :

 ؛ وقُصاص الشَّعر : ُمقَدَّمه. النَّافِية ابن ُشميل : يقال للدائرة التي في قُصاص الشَّعر :

رة تُتخذ من ُخوص النَّْخل. النُّْفيَةو،  النَِّفيّة ابن األعرابي :  : ُسفرة ُمدوَّ

 .النَّفيّة النَّبِيّة ، وهيوعوام الناس بالحجاِز يسّمونها : 

شاُء ِمن الماء. نَفاه والنَّثِّي ، هو ما النَِّفيّ  اللحياني :  الّرِ

 قال : والفَنَا والثَّنا : فِناء الدار.

يح : ما نَِفيّ  الليث :  من التراب في أُصول الِحيطان ونحوه. نَفى الّرِ
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 الِقْدر. نَِفيّ والَمطر ؛  نفيّ  وكذلك :

 الرجُل َعن األَرض. نَفَى أبو ُعبيد :

 أنا ؛ وقال القُطامّي : نَفَْيتهو

يريريريريريريريريال   تريريريريريريريريِ م قريريريريريريريريَ بريريريريريريريريح جريريريريريريريرياراكريريريريريريريري  يريريريريريريريريا  و فريريريريريريريريأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  انفريريريريريريريريِ

  
َرا  زَادوا يف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريعريريريريريريريريريه َوقريريريريريريريريريريْ ّم فريريريريريريريريريريَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال الليث نَْحَوه.

ً  الشيءُ  نَفَى يُقال :  ، أي تَنَّحى. يَْنفى نَْفيا

قول محمد بن كعب القُرظّي لعمر بن عبد العزيز حين استُْخلف  ْشعاّن ؛ ومنه، إذا ثار وا يَْنِفي َشعَُر فالن نَفَى ومن هذا يُقال :

 أي ثار وَشِعث. ، من َشعرك نَفَى فقال : أنظر إلى ما ؟فرآه َشِعثاً ، فأدام النظر إليه ؛ فقال له عمر : ما لك تديم النظر إليّ 

 عن أن يكون له ولداً. نَفاه فالٌن من ولده ، إذا انتفى ويقال :

 فالٌن من فالٍن ، واْنتَفل منه ، إذا َرِغب عنه أَنَفاً. ْنتفىاو

 ، إذا تساقط. نفَىوَشعُر اإِلنسان ،  اْنتفىو

 ورُق الشجر ، إذا تساقط. انتفىو

 من مائه فأََساله ؛ وقال ساعدة الُهذلّي : نَفَى السَّحاب : ما نَفَيانو

ة لِّ عةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريّ فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريان  كريريريريريريريريري  ر و بريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريْ

  
تصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ     تريريريريريريريريريونريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريَ وق مريريريريريريريريري   فريريريريريريريريرياملريريريريريريريريرياء  فريريريريريريريريريَ

  
 .نَفَيانهُ  السَّْيل ، فهو ما فاض من ُمجتمعه كأنه يجتمع في األنهار واإلخاذات ، ثم يَفيض إذا َمألها ، فذلك نَفيان وأما

قة. واحدتها : النَّفأ األصمعي :  .نُْفأة من النَّبت : الِقَطع المتفّرِ

 ، إذا أَْشَرف. أنافو،  ناف: ناف 

 ، بتَشديد الياء ، أي زيادة. نَيِّفويقال : هذه ِمئة « ناف» ومن

 ، وهو لَحن عند الفُصحاء. نَْيفووعواّم الناس يخفّفون ويقولون : 

يين والكوفيين أن  لناه من أقاويل ُحذّاق البَصّرِ  من واحدة إلى ثالث.« النَّيِّف»وقال أبو العبّاس : الذي َحصَّ

 أَربع إلى تِْسع.قال : والبِْضع ، من 

تِّين ونحوها ، إذا زاد عليها. نَيَّف ويقال :  فالٌن على الّسِ

 البِناء. أنافوالجبل ؛  أنافوهذه الدراهم على مئة ،  أنافت الليث : يقال :

 .ُمنِيف فهو َجبَلٌ 

 ، أي طويل. ُمنِيف وبناء

 ، أي طويل في ارتفاع. نِيَافٌ  ، وَجمل نِياف وناقة

 إذا ارتفع في َسْيره ؛ وأَْنشد :« فَْيعال»، على  نَيَّاف وبعضهم يقول : جملقال : 

   يريْتبعن نّياف الّضحى َعزاِهاَل 
 ويُروي : زيّاف الضُّحى ، وهو عندي أَصّح.
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 : السَّنام العالي. وبه النَّْوف ابن األعرابي :
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 الِبَكاِ ّ. نريْوفٌ    ِّي
 : بُظارة المرأة. النَّْوفوقال : 

 ؛ قال طرفة يصف الخيل : لُمنِيف ويُقال لكل شيء مشرف على غيره : إنه

ع  و  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َواد  تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   أانفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْه هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رْ   ذِّبريريريريريريريه عريريريريريلريريريريريهريريريريريريريا الريريريريري  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريذوع   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   كريريريريريَ

  
 ، ألنه زائد على العَْقد. نَيِّفوومنه يُقال : عشرون 

 .نَيِّفووكذلك : أْلف 

 ، إال بَعد ُكل َعْقد. نَيِّف وال يُقال :

 ، الفَْضل. النَّيِّف وقال األصمعي :قال : 

 في َمْوضعه. النَّيِّفَ  يُقال : َضع

 العدُد على ما تَقُول. نَيَّف وقد

 : الَمّص من الثَّْدي. النَّْوف المؤّرج :

 : الصَّْوت. النَّْوفو

بُعة نافت يقال : ً  الضَّ  .تَنُوف نَْوفا

 ا عنه.قلت : وهذان الحرفان ال أَحفظهما ، وال أدري من رواهم

 ، إذا أَكل. ويَْصلُح في الشُّرب. نَئِف يَْنأَف أبو ُعبيد ، عن الفراء :

 في الشَّراب إذا اْرتوى. نَئِف قال : وقال أبو عمرو :

مان. الفَْينة الكسائي وغيره :: فين   ، الوقت من الزَّ

َصَرفته في حالي الَمعرفة والنكرة ، وإن أخذته من ، وهو الغُصن ، « الفَنَن»، من  فَْينان قال : وإن أخذت قولهم ، َشعَر

 فَْعالن وفَْعالنة ، فصرْفته في النكرة ، ولم تَْصرفه في المعرفة. ، وهو الوقت من الزمان ، ألحقته بباب :« الفَْينة»

 ً  بعد الوقت ، وال أَريم االختالف إليه.، أي آتِيه : الِحين بعد الحين ، والوقت  الفَْينة بعد الفينةَ  أبو َزيد : يَقال : إني آلتي فالنا

 .فانٍ  ، فهو فَنَى يَْفنَى فَنَاءً  : نقيض البَقَاء ، والِفْعل : الفَنَاء الليث :: فنا 

ُجلُ  فَنِي غيره :  : فَنَاءهو، إذا َهرم وأَْشرف على الَمْوت ؛ وقال لَبيد يَصف اإلنساَن  يَْفنَى الرَّ

يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريوثريريريريريريريريريٌة ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريبريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ

  
ل  و   بريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ َ   ذا مريريريريريريريريريا َأ ريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريأتريريريريريريريريريه اَّريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريَ

  
 أي : يَْهرم فيموت ، ال بُد منه ، إذا أخطأته أسباُب الَمنايا في شبِيبته وقبل َهَرمه.

 .األَْفنِية : َسعةٌ أَمام الدَّار. وجمعه : الِفناء

 .فِْنوٌ ومن الناس وأَْعناء ، أي أَْخالط. الواحد : ِعْنٌو ،  أْفناء ابن األعرابي : بها

 الناس. أَفناء رُجٌل من الناس. وال يُقال في الواحد : أْفناء وقال أبو حاتم وأبو الَهْيثم : يُقال : هؤالء من

اٌع.  وتفسيره : قوم من ها هنا وها هنا نُزَّ
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 ولم نَْعرف لها واحداً.

 : ذات أَفَناٍن. فَْنواء أبو عمرو : شجرة

 ، َمْقصور : ِعنَُب الثَّْعلَب. ويُقال : نَْبت آخر ؛ وقال ُزَهْير : الفَنَاء أبو ُعبيد ، عن األصمعّي :

زِل   لريريريريريريريريْ لِّ مريريريريريريريريَ ِن يف كريريريريريريريري  هريريريريريريريريْ تريريريريريريريريا  الريريريريريريريريعريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريأّن فريريريريريريريري 

  
م   لريريريريريريريريريا مل حيريريريريريريريريري َ ريريريريريريريريريَّ ن بريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريَ   الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريَ َزلريريريريريريريريريْ  نريريريريريريريريريريَ

  
 ابن األعرابي : أَْنشد قول الراجز في ِصفة راعي َغنَم :

لريريريريريْ  اهريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريري  ْرِب قريريريريري  َدمريريريريريَّ ا  لضريريريريريريريريريريريريريريَّ    الَعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  اهريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريَ ه هللا قريريريريريريريريريريري  أَفريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريْ ول لريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريري 

  
ليت ربِّي قد أَْهلكها ودّماها ، أي  أحدهما : أنّه َجعل َعصاه ُصْلبة ، ألنه يحتاج إلى تَْقويمها ، وَدعا عليها فقال : فيه َمْعنيان :

 َسيّل َدَمها بالضَّرب لِخالفها عليه.

، أي : كساها « بالضرب قد َدّماها»أي ال تُحوجه إلى ضربها ، فعصاه باقية. قوله « ُصلب العصا»الثاني في قوله والوجه 

يها ُكّل َضرب من النَّبات. َمها بالشَّْحم ، ألنه يَُرّعِ َمن ، كأنه َدمَّ  الّسِ

 لب حتى تَْغُزر وتَْسَمن.، وهو ِعنَب الثَّع الفَنَا أَْنبت لها ، أي :« أفناها ليت هللا قد»وأما قوله 

 : نَْبت أْصفر وأحمر. األفانيوقال : 

 .أَفَانِية واحدته :

 ، فهو الَحَماط. األفاني أبو عبيد ، عن أبي عمرو : وإذا يَبس

 نَْبت من ذُكور البَْقل ، وإذا يَبِس تناثر َوَرقُه.« : األفاني»قلت : هذا َغلط ، ألن 

 الَحلَمة وال َهْيج لها ، ألنها من اْلَجْنبة.وأما الَحماط ، فهو 

 : البَقَرة. الفَنَاة أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

 .فَنَوات وجمعها :

 ، أي َسكَّْنتُه. فانَْيتُه قال : وقال األموّي :

 : الُمداراة ؛ وأَْنشد : الُمفاناة غيره :

   كما يري َفاين الةُّم وَس راِئ  ها 
 ، أي ما يقومون عليه وال يُْصِلحونه. يُفَانُونه َمْيدع : بنو فالن ما يُعانُوُن مالَهم والأبو تراب ، عن أبي السَّ 

جال : الذي ال َزْوَر له وال َصيُّور ، أي : ال رأَي له  الَمأفون أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :: أفن  ، والمأفوك ، جميعاً ، من الّرِ

 يُْرَجع إليه.

قِين تُعَفِّي عنوأخبرني أبو الحسن الَمزنّي  قين يَْستر ُحْمق  .أَْفن األَفِين ، عن أحمد ابن يحيى أنه قال : ُوْجدان الرَّ معناه : أن الرَّ

 األْحمق.

ً  اإلبلَ  أَفَْنتُ  أبو عبيد ، عن األصمعي :  ، إذا َحلَْبت ُكّل ما في َضْرعها ؛ وأَْنَشد للُمخبَّل : أْفنا
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ك  يريريريريريريريريريالريريريريريريريريريَ ه أَْروى عريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا ذا أ فريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريري   أَفريريريريريريريريريريْ

  
هريريريريريريرياو   يريريريلريريري  لريريريريريريريْه أَْرىب عريريريلريريريى الريريريَوطريريريريريريريْ  مسريريريِ يريريريِّ   ن مسريريري 

  
 والتَّْحيين : أن تُْحلب في كل يوم وليلة مرةً واحدة.

 ، كأنه نُزع عنه َعْقلُه ُكلّه. مأفون قلت : ومن هذا قيل لألحمق :

 .(1): نَْقص اللَّبَن  األْفن ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 َعْقله ؛ وقال الُكَمْيت يمدح زياد بن َمْعِقل األَسِدّي : تَأْفِن ي َخْصلة، أ آفِنةٌ  ويُقال : ما في فالنٍ 

ةٌ  ْ ق  ِفلريريريريريريريَ ك عن اسريريريريريريريريريريريريريريم الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  مريريريريريريريا مَسوَّلَتريريريريريريريْ

  
   ِ بريريريريريريريَ رّبْ   لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ وب ومريريريريريريريا نريريريريريريريَ يريريريريريريري   مريريريريريريرين الريريريريريريريعريريريريريريري 

  
لتك عن الزيادة خصلة تْنقُصك ، وكان اسمه زياداً.  يقول : ما حوَّ

ً يُْؤفَن  الرجلُ  أُفِن أبو زيد :  ، وهو الذي ال َخْير فيه. َمأفون ، فهو أْفنا

 .أُنوف ، معروف. وجمعه : األَْنف الليث :: أنف 

 أن يَُضام. أنِفاً يَأَنَف ، إذا كان األْنف وَرجَل َحِميّ 

ً  وقد  .أَنَفَةً و أَنِف يَأْنَف أَنَفا

 .األنِف في الحديث : كالَجملو

 الِخَطاُم. أْنفَه قال أبو ُعبيد : هو الذي َعقر

 ، فهو ال يَْمتنع على قائده في شيء ، للَوجع الذي به. أنفه وإن كان من ِخَشاش أو بَُرة أو ِخَزامة في

 ، ألنه َمْفعول به. مأنُوف قال : وكان األصل في هذا أن يُقال له :

 كما يقال : َمْصدور وَمْبطون ، للذي يَشتكي َصْدره أْو بَْطنه.

 : الذَّلُول. نِفُ األ قال : وقال بعضهم :

 وال أرى أْصله إال من هذا.

ُجَل : ضربتُ  أنَْفت الفَّراء :  .أْنفَه الرَّ

 .أْنفَه الماُء ، إذا بَلَغ أَنَفهو

 وَطلَبت أماِكَن لم تكن تَْطلُبها قبل ذلك. أُنوفها اإلبُل ، إذا وقع الذُّبَاُب على أنِفَت وقال بعض الِكالبيّين :

 يُْؤذيها بالنَّهار ؛ وقال َمْعِقل بن َرْيحان : األنفُ و،  األنَفُ  وهو

َرأب  و  ري وَدوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريْ ّل مريريريريريريريريريريريريَ وا كريريريريريريريريريريريري  رِّبريريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريريريَ

  
ت    فريريريريْ ريريريريِ هريريريريريريريا الريريريريتريريريريريَّ َ عريريريري  ِل يريريريريريَ ريريريريريريريْ حريريريريريريريْ ف  و كريريريريريريريالريريريريفريريريريَ  األنريريريريَ

  
 البَِعيُر الَكأل ، إذا أَجَمه. أنِف وقد

 فكرَهتْه ؛ وقال ُرْؤبة :فَْحلَها ، إذا تبيّن َحْملُها  تَأَنَف وكذلك المرأة ، والناقة والفرس ،

__________________ 
، وهو كالُ م حم وسريريريريريريتأيت العبارأب يف موضريريريريريريعها يف املادأب ا تية من قول ابن األعرايب « قال : واألنف السريريريريريريي »( بع ه يف امل بوع : 1)
 (.314ص )
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ا ومريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريُّ َف الريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريّ  مسريريريريريريريريريريريريىت  ذا مريريريريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريريريريِ

  
او   ومريريريريريريريريريَ ْيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  َة والريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريْ َ  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريَ

  
ّمة : أنِفَ  األعرابي :ابن   : أَجم ؛ ونَئِف : َكِره ؛ قال ذو الرُّ

َرأب   يريريريريمريريريريريريريا  وب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ى  ريريريريَِ مريريريريَ هريريريريْ ْه  ِرَ. الريريريريبريريريريري   َرعريريريريريريريَ

  
او   اهلريريريريريريري  هريريريريريريريا ِنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريْ فريريريريريَ اء مسريريريريريىت  نريريريريريريَ عريريريريريريريَ مريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 َرعي ما َرَعتْه ، أي تَأِْجمه. تَأْنف أي : صيّرت النِّصاُل هذه اإلبَل إلى هذه الحالةَ 

 فرسي هذه البلدة ، أي اْجتَوت َكألها فُهِزلَت. فَتْ أنِ  وسمعُت أعرابيًّا يقول :

كيت : َرُجلٌ   .األْنف : َعِظيم أُنَافِيٌ  ابن الّسِ

ً  اإلبُل ، إذا َوِطئت كألً  أنَفَت وقال :  .أُنُف ، وهو الذي لم يُْرَع. يقال : َرْوَضةٌ  أُنُفا

 الشُّْرُب بها. استُْؤنِف : لم يُْشرب بها قبل ذلك ؛ كأنّه أُنُف وكأس

 .أْنفَه ، إذا ضربتَ  أَنَْفتُهو

اعيةَ نَِصالُها ، وذلك أن يَْيبَس َسفَاها فال تَْرعاها اإلبُل وال غيُرها ، وذلك في آخر الَحّر ،  آنَفَتِ  ويقال : هاج البُْهَمى حتى الرَّ

 َرْعيها ، أي تَْكرهه. تأنف فكأنها جعَلتْها

 ، إذا اْستَْقبَلته. أنفتهاستواألْمَر ،  ائْتَنفتُ  ويقال :

 الشيء. أْنف وهو من :

لُه. أَْنفو  ُكّل شيء : أوَّ

 الشّد ، أي أّوله. أَْنف يُقال : هذا

 البرد : أّولُه. أنفو

 المطِر : أول ما أَْنبت ؛ وقال امرؤ القَيس : أنفو

ه  فريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري  يف أَنريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريري  غريريريريريريريريريريريريَ ا حيريريريريريريريريريريريريَْ

  
رّ   وٌك ممريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريري  ق  األيريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريل  ريريريريريريريريريريريريريريَْ  المسريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ُخّف البَعير : َطرف َمْنسمه. أَنّفو

 الَجبل : ناِدٌر يَْشَخص منه. أَْنف ابن الّسكيت :

 الناب : طرفُه حين يَْطلُع. أْنفو

 البرد : أشّده. أْنفو

 الّشد : أََشّده. أْنفو

ي   ؛ وقال ابُن أحمر : أنفان« : األنف»والعرب تُسّمِ

ه  ه الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريِّ ريريريريريريريريرياع كريريريريريريريريريأنريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريَ وف أبَنريريريريريريريريريريْ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريم    عريريريريِ ا  كريريريريَ ْر  الريريريريلَّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريرين الريريريريرَّْو. مريريريرين فريريريريريَ

  
 ، أي َكِرهُت ما قُْلت لي. األنَف من قولك أَشدَّ  أَنِْفت أبو زيد :

 : السيّد. األَْنف ابن األعرابي :

 ، أي : ُمْذ َساعة. [16محمد : ] (ما ذا قاَل آنِفاً )وقال في قول هللا َجّل وعّز : 
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 وقال الزّجاج : أي : ماذا قال الساعة.

ً » قال : ومعنى  الشيء ، إذا اْبتدأتَه. استأنفتُ  ، من قولك : «آنِفا

 فالمعنى : ماذا قال في أّول َوْقٍت يَْقُرب منَّا.

 ً ً  الليث : أتيت فالنا  ، كما تقول : من آنفا
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 ذي قري ب ل.
ً  فالٌن مالَه أَنَّف وقال غيُره : ً و،  تأنيفا  الَكأل ؛ وأَنشد : أُنُف ، إذا َرعاها آنَفها إينافا

فريريريريريريريريريريريرية   َؤنريريريريريريريريريريريريَّ ة مريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريَّ  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  بريريريريريريريريريريريريذي ثريريريريريريريريريريريريريَ

  
ؤ هريريريريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريريريريَ ا وَأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   قريريريريريريريريريريريريريريِ  ألريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وقال ُحميد األْرقط :

ر   هريريريريريريريريريريريريريْ ٌر لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريس هلريريريريريريريريريريريريريّن مريريريريريريريريريريريريريَ رائريريريريريريريريريريريريريِ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر    ٌل وأَفريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريريّن نريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَتَنريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 العدو والسَّير.، هذان الضربان من  األنف أي : َرْعيُهّن الَكأل

 ، إذا بَكَّر نباتُها. أَنِيفة ويُقال : أرض

 بالد هللا ، أي : أَْسرعها نَبَاتاً. آنَفُ  وهذه

ي مالَه ِمئْنَافٌ  األصمعي : َرُجلٌ   الَكألَ. أُنُفَ  : يَُرّعِ

ً  الّشهواتِ  لتتأنَّف إنها ويُقال للمرأة إذا حَملت فاشتد َوَحُمها وتََشّهت على أهلها الشيَء بعد الشيء :  .تأنُّفا

 وأَنِيث. أَنِيفُ  ويقال للحديد الليِّن :

م الرائحة فَيَتْبعها. أَْنفَه ويقال : فالٌن يَتَّبع  ، إذا كان يَتشمَّ

وا : األْنفيّ  الناقة ، وهم بَْطن من بني َسْعد بن َزيد مناة ، قالوا : فالنٌ  أنف وإذا نَسبوا إلى بني  ُحطيئة لهم :، لقول ال أَْنِفيّين ، ُسمُّ

م و قريريريريريريريريريريريوٌُ هريريريريريريريريريريريم  األنريريريريريريريريريريريف   ْت هريريريريريريريريريريري   األذانب  غريريريريريريريريريريريَ

  
او   بريريريريريريريَ نريريريريريريريَ ف الريريريريريريلريريريريريريرياقريريريريريريرية الريريريريريريريذَّ  مريريريريريرين ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوِّي أبنريريريريريريْ

  
 الِقلّة في ُكل شيء. : الَوْفنَة ثعلب ، عن ابن األعرابي :: وفن 

 : النَّْقص في ُكل شيء. التّوفُّنو

ن وقال :: فون   : البَركة وُحْسن النََّماء. التّفَوُّ

 : المرأة العربيّة. الفَْنوةو: فنو 

ُجُل ، إذا َصِحب أَْفنىو  النَّاس. أَْفناء الرَّ

 : الَخْرَجة من بَلد إلى بَلد. النّْفوة: نفو 

 ذلك ، وقِفّان ذلك ، وِغفّان ذلك ، أي على حين ذلك. إفّان وقال أبو عمرو : أتَْيتُه على: افن 

 قال : والغَين ، في بَني ِكالب.

 [النون والباءابب ]

 (وا يء) ن ب
 نبأ ، ناب ، أنب ، وبن ، بني ، بان ، أبن.

 ، أي ما فيها أحد. وابِنٌ  اللِّحياني : ما في الدَّار: وبن 

 األَذى. : الَوْبنة ثعلب ، عن ابن األعرابي :
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 : الَجْوَعة. الَوْبنةو

 وأَْنشد :: َضْرٌب ِمن الِعْطر يُضاهي الِمْسك ؛  األناب وقال :: أنب 

رب  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ّل  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   اأَلاَنِب و فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اِب   لريريريريريريريريريريريَ ن َذَرى األعريريريريريريريريريريريْ َ  َّ مريريريريريريريريريريريِ ْرمريريريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريَ

  
 .باألناب يعنى : جاريةً تَعُّل َشعَرها
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 : الباِذْنجان. األنَبوقال : 

كيت : ً  فالٌن فالناً ، إذا َعنَّفه ، أنَّب ابن الّسِ  .تَأْنِيبا

 والتَّثْريب : أشد العَْذل.، والتَّوبيخ ،  التّأنيب غيره :

 : ما بين العُْقدتَين في القَصب والقَنَاة. األُْنبُوب : (1)الليث 

 القَْرن : ما فوق العُقد إلى الطَّرف ؛ وأَْنشد : أَنُبوبو

   بَسِل   أ نْبوبه ِمْ َرى 
 العّجاج يَصف ُورود العَْير الماَء :؛ وقال  أنَابيب قال : ويقال ألَشراف األَرض إذا كانت َرقَاقاً ُمْرتفعة :

   بك ّل أ نْبوب له اْمِت ال  
ّمة :  وقال ذو الرُّ

ْه  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ الُ    ل والريريريريريريريريْ ه اأَلعريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريّ   ذا امسريريريريريريريريْ

  
واِرِف   يريريريريريريريريون الريريريريريريريريعريريريريريريريريَ و  لريريريريريريريريعريريريريريريريري  بريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  َأانبريريريريريريريرييريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ

  
 أي : تُنكرها َعين كانت تَْعرفها.

 وهو الطَّريق. .األُْنبُوب األصمعي : يُقال : اْلزم

 لزم الَمْنَحر ، وهو القَْصد.وا

 : اْرتفع. نَبا أبو زيد :: نبا 

 ، إذا َوِرم. نَباووربَا اْلُخَراج 

ا بَصره عن الشيء نَبا الليث :  ، مّرةً واحدةً. نَْبوةً و،  نُبُوًّ

 السَّْيُف عن الضَّريبة ، إذا لم يَِحْك فيها. نَباو

 فالٌن عن فالٍن ، إذا لم يَْنقَد له. نَباو

 بفالن منزلُه ، إذا لم يُوافقه ، وأَْنشد : نَباو

 ِ ذا نَبا بك َمْلزٌِل فريَتحوَّل و   
ْحل على الظَّهر ، قيل :  ؛ وأَنشد : نَبَا وإذا لم يَْستمكن السَّْرُج أو الرَّ

   ع َذاِفر  يريْلبو أَبمْسلاء الَ َتْ  
ُجُل أَْكلَةً إن أَْصبح منهاابُن بُزْرج :  ً  أََكل الرَّ  من أَْكلٍَة أَكلتُها ، أَي َسِمْنت منها. نَبَْوت . ولقدلَنَابِيا

 وأَكل أَكلةً َظهر منها َظْهرهُ ، أي َسِمن منها.

 بي فالٌن ، إذا َجفانِي. نَبا ابن ُشميل :

 : الَجْفوة. النَّْبوةو

 سأَْلته ، أي ال يَْمنَعك. في يَديك إنْ  يَْنبُو ويُقال : فالٌن ال

 بي تلك األَْرُض ، أي لم أَجد بها قَراراً. نَبتو

 اإلقامة. : النَّْبوةو: الَجْفوة.  النَّْبوةواالْرتفاع.  : النَّْبوة ثعلب ، عن ابن األعرابي :
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كيت :  ، هو : َمن أْنبأ عن هللا ، فترك َهمزه. النَّبِيّ  ابن الّسِ

__________________ 
 (. بياري)،  (ن )« اللسان»( مكان الكالُ من هلا      ر املادأب يف 1)
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، وهي االرتفاع من األرض الرتفاع قدره وألنه َشرف على سائر الخلق ، فأصله « النَّباوة»و « النَّْبوة»قال : وإن أخذته من 

 غير الَهمز.

 وقال في قول أوس بن َحَجر :

ا   بريريريريريريريريريريريح َرمتريريريريريريريريريريريْ   د قريريريريريريريريريريرياَق اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى أَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
   ِ ِاّ مريريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرياثريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرياَن الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الرمل الُمْجتمع. : المكان الُمرتفع. والكاثب : النَّبي قال :

 من الِحجارة إذا نََجلتها الَحوافر. نَبا : ما النَّبِيّ  وقيل :

 : الطَّريق. النَّبِيّ  وقال الكسائي :

 : ُطرق الُهدى. األَنبياءو

َطْرح الهمزة ، وقد همز جماعةٌ من أَهل المدينة َجميع ما في « األنبياء»و « النَّبيين»القراءة الُمْجتمع عليها في وقال الزّجاج : 

 ، أي أخبر.« أنبأ»و « نبأ»القُرآن من هذا ، واشتقاقه من 

 ثل : َظريف وُظرفاء.فجمعه : فعالء ، م« فعيل»قال : واألجود ترك الهمز ، ألن االستعمال يُوجب أن ما كان مهموزاً من 

 ، بغير همز. أنبياءو نبيّ و، نحو : َغنِّي وأغنياء ، « أفعالء»فإذا كان من ذوات الياء فَجمعه 

 ، كما تقول في الصحيح ، وهو قليل. نُبَآءو نبيء فإِذا همزت ، قلت :

 قالوا : خميس وأَخمساء ، ونَصيب وأَنصباء.

 همزة لكثرة االستعمال.مما تُرك « أنبأت»من « نبي»فيجوز أن يكون 

فعة»من « فعيال»، إذا ارتفع ، فيكون  نبا ينبو ويجوز أن يكون من :  .«الّرِ

 أي الّطريق. ؟النَّبِيّ  قال أبو معاذ النَّحوّي : سمعت أَعرابيًّا يقول : من يُدلني على

ْعت أبا هالل يقول : ما كان بالبصرة رُجٌل أعلم َسمِ  حدثنا ابن منيع : قال : حدثنا علّي بن سهل ، عن أبي َسلمة التَّبوذكّي. قال :

ت به. النَّباوة من ُحميد بن هالل ، َغير أنّ   أَضرَّ

 قلت : كأنه أراد : أّن َطلب الشَّرف أَضّر به.

ً  وسلمعليههللاصلى النبيّ  في الحديث : َخَطبو : موضٌع بالطائف أيضاً ، معروف : النَّباوةو  من الطائف. بالنّبَاوة يوما

 ومن مهموزه
ً  على القَوم نَبَأتُ  قال أبو زيد : يقال :: نبأ   ، إذا َطلعت عليهم. أَْنبَأُ نَْبئا

 من أرٍض إلى أرض أُخرى ، إذا خرجت منها إليها ؛ قال َعدّي بن زيد يَِصف فرساً : نَبَأْتُ  ويُقال :
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اه الريريريريريريريريريريريرَّ و  رِّي  ريريريريريريريريريريري 
َ

جريريريريريريريريريريرية  املريريريريريريريريريريري عريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ

  
رَاِق   خريريريريريريريريريريريريْ اىِبء املريريريريريريريريريريريريِ ْ ال   لريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ ِ  عريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريْ

  
 الثور ، خرج ِمن بَلٍد إلى بَلد.« : النابىء»أراد ب 

 ، أي خبراً. نَبأ : الَخبر. وإّن لفالن النَّبأ الليث :

 .اْستَْنبَأْتهو،  أَْنبأتهو،  نبّأته والِفعل :

 .األَْنبَاء والَجميع :

 : الصَّوُت ليس الّشديد ؛ وأنشد : النَّْبأةوقال اللّيث : 

أأب   بريريريريريريريريريريْ ْه نريريريريريريريريريريريَ نَّ و  َنسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ زعريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ  أَفريريريريريريريريريريْ

  
اء    را  وقريريريريريريريريريريريري  َدان اإلْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اص  َقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .نَْبأة أردت : آنست صاحبَ 

ُجَل  نَابأْت ويُقال : مة يَْهجو قوماً : نَابأنِيوالرَّ  ، إذا أَخبرتُه وأَخبرك ؛ قال ذو الرُّ

يريريريريريريريريون  ذا  واُّ ْرق  الريريريريريريريريعريريريريريريريري  َرقريريريريريريريري  م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريرياَوْرهتريريريريريريريريَ

  
وا  َذبريريريريريري  م كريريريريريريريَ بريريريريريريريْ   َأو اَنأْبهتريريريريريريَ رِق  الريريريريريريعريريريريريريَ  مريريريريريريريا َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 : تركُت ِجوارهم وتباَعْدُت عنهم. نابأتهم وقيل :

 .النُّبوة الكذّاب ، إذا اّدَعى تنبّأ ويقال :

الين الكذَّابين تَنَبّأ ، كما بنبيّ  وليس  .الُمتنبِّئين ُمَسْيِلمة الكذّاب وغيره من الدجَّ

 [.66 القصص :] ((66فَ َعِمَيْت َعَلْيِهُم اْْلَنْباُء يَ ْوَمِئٍذ فَ ُهْم ال يَ َتساَءُلوَن ))ل هللا تعالى : وقو

اء : يقول القائل : قال هللا تعالى : كيف قال ها  [27الصافات : ] ((27َوَأقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعلى بَ ْعٍض يَ َتساَءُلوَن )) قال الفَرَّ

فَ ُهْم ال )َعِميت عليهم اْلُحَجج يومئذ فسكتوا ، فذلك قوله :  قال أهل التَّفسير : إنه يقول : ؟(فَ ُهْم ال يَ َتساَءُلونَ )هنا : 
 .(يَ َتساَءُلونَ 

 عن هللا تعالى. أنباء ، ألن الحجج« النبأ»، وهي جمع  أنباء قلت : الُحَجج

 : الناقةُ الُمِسنّة. النابو .أْنياب والجمع : كَّر ، من األسنان ؛: ُمذ النَّاب الليث :: نوب ـ  نيب

ً  ويُجمع :  .أْنيابو نِيَبا

 : َسيِّد القوم وكبيُرهم. النابو

 : الناِزلة. النائبةو

 : نََزل. نوبةً  هذا األمرُ  ناب يقال :

 الدَّْهر. نابَتْهم نوائبُ و

 ، إذا قام مقاَمك. نِيَابةً  عنّي فالن في هذا األمر نَابَ و

 ، إذا تاب ورجع إلى الطاعة. ُمنيب فالٌن إلى هللا إنابة ، فهو أنابو

 .نَوبة بعد نَْوبةً  ، إذا قُْمتُما به نَتناوبه الَخْطَب واألَْمرَ  تَناَوْبناو
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ُجل القَْوم ، إذا أتاهم مرةً بعد َمّرة. انتابو  الرَّ

 .لنَْوبته  منّا، أي تأتي ُكالًّ  تَتناوبنا ويقال : الَمنايا

 .نَُوب : النَّْوبة وجمع
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 وقال غيره في قول أبي ذَُؤيب :

هريريريريريريريا عريريريَ رْج  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ل  مل يريريريريَ حريريريريريريريْ تريريريريريريريه الريريريلريريريَّ عريريريْ   ذا َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِل و   وب  عريريريريريريواسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ه نريريريريريري  يريريريريريريريْ فريريريريريريهريريريريريريريا يف بريريريريريريريَ  مسريريريريريريريالريريريريريريَ

  
 لم يَْرج : لم يُباِل. قال أبو ُعبَيد.

 َخِليّتها.، من النَّحل ، ألنها تعود إلى  نائب : جمع النُّوبوقال : 

ى : ً  وقيل : الدَّْبر يُسمَّ  ، وهم ِجْنس من السُّودان. بالنُّوبة ، لَسوادها ، ُشبِّهت نُوبا

 وأَْنشد أبو بكر قوَل َجميل :

َذى  لريريريريريريريرية  لريريريريريريريري ريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ َ  بريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ى هللا يف عريريريريريريريريَ  َرمريريريريريريريريَ

  
واد  و   يريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ ّر مريريريريريريريريرين أَنريريريريريريريريريْ  يف الريريريريريريريريريغريريريريريريريريري 

  
 قومها وساداتها ، إذ حالوا بينها وبين زيارتي. أْنياب : ساداتُها ، أي : رمى هللا بالَهالك والفساد في أنيابها قال :

 وقوله :

   َرمى هللا يف َعي  بري  َيلة  لَ َذى 
 !كقولك : ُسبحان هللا ما أحسن عينيها

 !وهوت أُّمه ما أْرَجله !ونحٌو منه : قاتله هللا ما أشجعه

 ْرثي إخوتها :وقالت الِكندية تَ 

وا ّرِعريريريريري  هريريريريريم يريريريريريوَُ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  و  أ مريريريريريهريريريريريم مريريريريريريريا ذامريريريريري   هريريريريريَ

  
ا  رَّمريريريريريريريَ يريريريريريريرياب جمريريريريريريريَْ   َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان مريريريرين أَنريريريريْ لريريريريريَ  بريريريريِ

  
 : ما كان منك َمِسيرةَ يوم وليلة. النَّْوبُ  أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

 يَعهد إليها يَنالها. يَنُوبها : القََربُ  النَّْوب وقال ابن األعرابّي ، فيما َروى َشمر عنه :

 ، واحد. النّوبوقال : والقََرب ، 

 أبو عمر : والقََرب ، أن يأتيها في ثالثة أيام َمّرةً.

 ؛ ومنه قوُل لَبيد : يَْنتابه ، أن يَْطرد اإلبل باكراً إلى الماء فيُمسي على الماء النَّْوب وقال ابن األعرابي :

ه  هبريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريِ فريريريريريريريريرير كريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ   مسريريريريريريريريري ى بريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريَ

  
َر َ مل   ْو   مريريريريريريريريريريريريريريري ِّ وال قريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِس نريريريريريريريريريريريريريريريريَ  متريريريريريريريريريريريريريريري ْ

  
كيت :  ، القُْرب ؛ وأنشد ألبي ذؤيب : النَّْوب وقال ابن الّسِ

ْوب   ه  لريريريريريريريريريريريريذِكريريريريريريريريريريريريره مريريريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريريريت نريريريريريريريريريريريريريَ  أرِقريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريري     ي  نريريريريريريريريَ ريريريريريريريريِ ْو ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ تريريريريريريريرياج مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريمريريريريريريريريا يريريريريريريريريريَ

  
 الزّمارة من القَصب الُمثقَّب.« : الموشيّ »أراد ب 

 .نائب : النَّْحل : جمع : النُّوبوقال : 

 لَك ، أي ال قُوة لك. نَْوبة ل : أصبحت الويُقا

 له ، أي ال قّوة له. نَْوبَ  وكذلك : تركتُه ال

 .ُمنِيب النَّْضر : يُقال للمطر الَجْود :

 َحَسٌن ، وهو ُدون الَجْود. ُمنيبٌ  وأَصابنا َربِيٌع ِصْدقٌ 
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 فالٌن ، إذا لَزم الطاعةَ. نابَ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 [.54الزمر : ] (َوأَنِيُبوا ِإىل رَبِ ُكمْ ) تاب فرجع ؛ قال هللا تعالى :، إذا  أنابو
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 ويَتنازلون ، ويَتطاعمون ، أي يأكلون عند هذا نُْزلَة وعند هذا نزلةً. يتناوبون ابن ُشميل : يقال للقوم في السَّفر :

 : الطَّعام يَصنعه لهم حتى يَْشبعوا. النُّْزلةو

 .النَّْوبة ٍن نُْزلتنا ، وأكلنا عنده نُْزلتنا ، وكذلكيقال : كان اليوم على فال

 ، أي َطعام يَْوم. نَْوبة يَنُوبها على كل واحد منهم التَّناُوبو

 .نَُوب ، النَّْوبة وجمع ،

ً  الليث :: بنى   ، َمْقصور. بِنًىو،  بِنَاءً و،  بَنَى البَنّاء البِنَا بَْنيا

 .البِْنية : الكعبة ؛ يقال : ال ورّب هذه البِْنيةو

 .«االبن»، مصدر  البُنّوةوقال : 

 ، إذا ادََّعْيت بُنُّوته. تَبَنّيته ويقال :

 .«األعراب»، نحو األَْعرابي ، ينسب إلى  أَبناويو بنوي « :األبناء»والنّسبة إلى 

 فالن ، لغتان ، وهما لُغتان جيدتان. نةاب فالن ، وهذه بِْنت هذه وقال أبو العباس ثعلب : العرُب تقول :

 فالن ، فهو خطأ ولحن. اْبنة ومن قال :

 .«االبن»بْنٌو ، أو بَنٌَو ، واأللف ألف وصل في  كان في األصل :« ابن»وقال الزّجاج : 

 بَيِّن البُنُّوة. ابن يقال :

 ويُحتمل أن يكون أصله : بَنَياً.

ً »عوا ، كأنهم جم بَنون قال : والذين قالوا :  .«فَعَل»أو « فِْعل»، َجمع  أبناءو؛  بَنُون « :بَنيا

 .«فِْعالً »تُدل على أنه يستقيم « بنت»و قال : 

 .«فعل»إلى « فَعَلَ »كما نُقلت أُخت من « فِْعل»نُقلت إلى « فَعاَلً »ويجوز أن يكون 

 .بَنَات فجمعت :على لَفظها ، إنما ُرّدت إلى أصلها ، « بْنت»فليس بجمع « بنات»فأما 

 فَعَلَة ، مما حذفت الُمه.« : بنت»على أن أصل 

 الواو.« ابن»قال : واألخفش يختار أن يكون المحذوف من 

 قال : ألنه أكثر ما يُحذف الواو ِلثقَلها ، والياء تحذف أيضاً ألنها تثقل.

و يل قاطع على اإلجماع ؛ يقال : يَديت إليه يَداً. قد أجمعوا على أن المحذوف منه الياء ، ولهم دل« يَداً »والدليل على ذلك أن 

 محذوف منه الياء.« َدمٌ »

ة ، والتَّثْنِيَة : فَتَيان.« البُنُّوة»و   ليس بشاهد قاطع للواو ، ألنهم يقولون : الفُتُوَّ

 يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياء ، وهما عندنا ُمتساويان.« ابن»ف 

 أنشدني ابن األعرابي لرُجٍل من بني يَْربُوع :قال َشمر : 

  



5654 

 

ك ال سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياَء فريريريريريريريري ريريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياءين  ْن يريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريك    غريريريريريريريريريريريريريت راِع   لريريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريريْ رك  أ بريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  

حريريريريريريريريريريريريريريريريرية أو واقريريريريريريريريريريريريريريريريريِ    لريريريريريريريريريريريريريريريريريْ     أيب طريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريرياع   ْن لريريريريريريريريلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ لريريريريريريريريَ ري فريريريريريريريرياعريريريريريريريريْ مريريريريريريريريْ  ذاك عريريريريريريريريَ

  
 .«بنين»، تصغير  أُْبيني قال

 .«تَرُموا َجْمرة العَقَبة حتى تَْطلُع الشَّْمسال  أُبَْينى»:  وسلمعليههللاصلىقال النبّي و

 : األْبنيَة من الَمَدر والصُّوف. البِنَى ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 من الَكَرم ؛ وقال الُحطيئة يَمدح قوماً : البِنَى وكذلك :

  َ وا الريريريريبريريريريِ لريريريري  ْوا َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريَ ْومريريريريي  ن بريريريريريَ  أولريريريري ريريريريريريريك قريريريريريَ

  
ْوا و ن و    عريَ ريريريريريريريَ  وا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ُّوا ن عريريريريريريرياهريريريريريريريَ  وا َأْوفريريَ

  
ْكبَة. بُني : الهيئة التي البِْنية ، مثل ِرشوة وِرشا ، كأنّ  بِنَىو بِْنية وقال غيره : يقال  عليها ، مثل الِمْشية والّرِ

 صوقه بها.على وترها ، وذلك أن يكاد يَْنقطع وترها في بَْطنها من لُ  بَنَت ، وهي التي البانِيَة أبو ُعبيد ، عن الفراء : من الِقسي :

 ؛ وأَنشد : بانِيَة ، يُريدون : باناة وّطيىء تقول : قوسٌ 

ن َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريم    عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار.  َُّْورَاَء مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رِْه   ْتَ  اَنأب  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى َوتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، فهي التي بانت من وترها ، وكالهما َعْيب.« البائنة»قال الفراء : وأما 

 على أهله ؛ وقال : بَنى : العَُروس الذي البانيو

 يَلو  كأنّه ِمْصبا   ين    
ْور. : البَواِنيوأبو عبيد ، عن أبي عمرو :   أضالع الزَّ

 قال أبو ُعبيد : ويُقال : ألقى فالن أْرواقه.

 ، وألقى عصاه ، إذا أقام بالمكان واطمأّن. بَوانِيه وألقى

 البيت ، وهو ِرَواقه.« َرْوق»قلت : واألَْرواق : جمع 

 .«بَوانيه أَلقى الشام»قوله في « البواني»وأما 

 الياء قبل النون ، كان حسناً.« بوائنه»فإِن ابن جبلة : هكذا رواه عن أبي عبيد ، النون قبل الياء ، ولو قيل 

 ، وهو اسم ُكل عمود في البَيت ما خال َوَسط البيت ، الذي له ثالث طرائق.« البَُوان»والبوائن : جمع 

كيت : يقال :  الن على أهله ، وقد َزفّها ، واْزَدفّها.ف بَنى ابن الّسِ

 بأهله ، وليس من كالم العَرب. بنى والعامة تقول :

ً  أَْبنَيتُ  ويقال :  ؛ ومنه قوُل الشاعر : يَْبنيه فالناً بَْيتاً ، إذا أعطيته بيتا

رءا   نْي امريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ ل الريريريريريريريريريغريريريريريريريريرييريريريريريريريريريث  أَبريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريو َوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اد  َ َق جبريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريْ ة سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريانريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريري 
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 اْمرءاً َسْحق بِجاد ، بعد أن كانت له قُبّة. ألَْبنَين ، أي : لو اتصل الغيث« َوصل الغيث»الّسكيت : قوله قال ابن 

بنه فيتّخذ  من َسحق بِجاد ، بعد أن كانت له قُبّة. بناءً  يقول : يُِغرن عليه فيَُخّرِ

ت بها على ذوي القباب فأخذت قبابَهم حتى تكون البُُجد وقيل : يَصف الخيل فيقول : لو َسّمنها الغيُث بما يُنبت لها الكأل ألََغرْ 

 بعدها. أبنيةً  لهم

 .تُْبنِي والعرب تقول : إّن الِمْعَزى تُْبهي وال

 .األْبنية المعنى : أنها ال ثَلّة لها حتى تُتّخذ منها

 .األبنية وقيل : المعنى أنها تَْخرق البُيوت بوثْبها عليها ، وال تُعين على

يف فإنها تكون وافية الشُّعور ، واألكراد  ْرد وأهل الّرِ وِمْعزى األعراب ُجْرٌد ال يَطول شعرها فيُْغَزل ، وأما ِمْعزى بالد الصَّ

ون بُيوتَهم من شعرها.  يَُسوُّ

يب ثم يُْعتَصر ُدْهنها ِطيباً. (1)والبانَةُ   : شجرةٌ لها ثمرة تَُربَّب بأفاويه الّطِ

 وجمعها : الباُن.

 .َمْبناة النِّْطع. ويقال : الِمْبناة بو ُعبيد :أ

 : العَْيبة. الِمْبنَاة قال : وقيل

، فقالت : لم يكن من الصالة شيء أْحرى أن  وسلمعليههللاصلىقال ُشريح بن هانىء : سألت عائشة عن صالة رسول هللا و

رها من صالة العشاء. قالت : وما رأيتُه ُمتَِّقياً األرض بش  .بِنَاءً  يء قّط إال أني أذكر يَوم َمَطٍر فإنا بََسْطنا لهيَُؤّخِ

 ، أي : نِْطعاً ، وهو ُمتّصل بالحديث.« بناء»قال َشِمر : قولها 

 .بِناء قال : وقال أبو َعدنان : يُقال للبيِت : هذا

: من أدم كهيئة القُبّة تجعلها المرأة في ِكْسر بَْيتها تسُكن فيها ، وعسى أن يكون لها غنم  الَمْبناة أخبرني عن الَهوازني ، قال :

 فَتْقتصر بها دون الغنم لنفسها وثيابها.

 ولها إزار في وسط البيت من داخل يُكنّها من الحّر ومن واِكف المطر ، فال تُبلَّل هي وثيابها.

 بغة :قال َشِمر : وأقرأنا ابُن األعرابي للنا

يريريريريور هريريريريريريريا ِ يريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريرياأب  جريريريريريريريَ بريريريريْ هريريريرير مريريريريَ  عريريريريلريريريريى ظريريريريَ

  
ع    وف هبريريريريريريريا َوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريلريريريريريريَّ ريريريريريرييريريريريريريمريريريريريريرية  ئريريريريريريِ  يريريريريريريَ ريريريريريري 

  
 : قُبّة من أَدم. الَمْبناة قال :

: حصير ، أو نْطع يَْبسطه التاجر على بَْيعه. فكانوا يجعلون الُحُصَر على األَنطاع يَُطوفون بها ، وإنما  الَمبناة وقال األصمعي :

 : ألنها تُتَّخذ من أدم يُوصل بعُضها إلى بعض ؛ وقال جرير : َمْبناة ُسّميت :

__________________ 
 (. بياري)،  (بني)يف « اللسان»( ذكرها 1)
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م  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  مريريريريريريريريا يريريريريريريريريْ  َرجريريريريريريريريعريريريريريريريريْه وفريريريريريريريريودهريريريريريريريريم  بريريريريريريريريتريريريريريريريريريَ

  
اُِ   ِ  َُّْدهريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريرياين يف بريريريريريريريريريريريريريريَ

َ
َرُّ وا املريريريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 منها بَْيٌت. يُْبنى تعطي من الثلّة ما، أي ال  تُبني قال أبو الهيثم : في قولهم : الِمعزى تُْبهي وال

 بيتاً. يَْبني فالناً بيتاً ، أي أعطيته ما أبنيتوقال : 

 َغْيالن ، فإنها إذا َجلست بنت وروى َشِمر أن ُمخنّثاً قال لعبد هللا بن أبي أُمية : إن فتح هللا عليكم الطائف فال تُْفلتّن منك باديةَ 

 تَغَنَّْت ، وإذا اضطجعت تَمنَّت ، وبين رجليها ِمثل اإلناء الُمْكفأ.، وإذا تكلّمت  تَبَنَّت

جت بين ِرْجلَيها.« تَبَنَّت إذا قعدت»قال َشمر : سمعُت ابن األعرابّي يقول في قوله :   ، أي : فرَّ

 جت.، وهي القُبة من األَدم ، إذا ُضربت وُمدَّت األَطناب فانفر« الَمْبناة»قلت : كأنه يَجعل ذلك من 

 وكذلك هذه إذا قَعَدت تَربَّعت وفّرجت ِرْجلَيها.

 ، يعني : ِضَخم َرَكبها ونُهوده كأنه إناء َمْكبُوب.« بين ِرْجليها مثل اإلناء الُمْكفأ»وقوله 

 ، إذا َعُظم من األكل ؛ وأَْنشد : يَْبنيه بِناءً  لَْحَم فالٍن طعاُمه ، بنى وقال أبو زيد : يقال

ه   هريريريريريريريريريريا والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريريريَ ِويريريريريريريريريريريق  َّريريريريريريريريريريَْ َ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريَ

  
ه    راق الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريَ َه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريِ َ   ريريريريريريريريريري ْ  كريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريَ

  
 لحَم فالٍن طعاُمه ، إذا َسّمنه وَعظَّمه. بَنى من قولهم.« تَبَنّت إنها إذا قَعدت»قلت : وجائز أن يكون معنى قول المخنّث 

 فالٌن على أَْهله. بَنى َضرب عليها بَْيتاً ، ولذلك قيل : وكان الرجل إذا َجمع إليه أهله

ً  الحقّ  بان يُقال :: بون ـ  بين  .بائِن ؛ فهو يَبين بَيَانا

 [.2،  1الزخرف : ] ((2( َواْلِكتاِب اْلُمِبنِي )1حم ))، بمعناه ؛ ومنه قولُه تعالى :  ُمبين ؛ فهو أبان يُبين إبانةو

 ُكّل ما يُحتاج إليه. ُمبين هو ((2َواْلِكتاِب اْلُمِبنِي ))وقيل : 

 .(تِْلَك آَّيُت اْلِكتاِب اْلُمِبنيِ )وقال الزّجاج في قوله تعالى : 

 ، بمعنى واحد. أبانوالشيُء  بان يُقال :

 .أَبَْنتُهوالشيُء ،  بان قال : ويقال :

أن نُبوة النبّي  ُمبينوالحق من الباطل ، والحالل من الحرام ،  نُمبيوخيره وبركته ،  ُمبين ، أي إنه مبيِّن «مبين»فمعنى 

 قصص األنبياء. ُمبينوحّق ،  وسلمعليههللاصلى

 .«الُمبين»أيضاً ، بمعنى « الُمستبين»قلت : ويكون 

 ، أبانو،  بَيّنوالشيء ،  بان يُقال :
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تبانو   بكسريريريرير الياء وتةريريريري ي ها ،  ع  : [34اللور : ] (ُمبَ يِ ناتٍ آَّيٍت ) ،  ع  وامس  ن ومله قوله تعا  : اسريريريريْ
 .م تريبرييِّلا 
 .بَيَّنها إن هللا بفتح الياء ، فالمعنى :« ُمبَيَّنات»ومن قرأ 

بح لذي َعينين ، أي بَيَّن ومن أمثال العرب : قد  .تَبيَّن الصُّ

ْنساَن ))وقال الزّجاج في قوله هللا تعالى :   [.4،  3 الرحمن :] ((4َمُه اْلَبياَن )( َعلَّ 3َخَلَق اْْلِ

 كّل شيء. بيانُ  ، أي : علّمه القُرآن الذي فيه (َعلََّمُه اْلَبيانَ )،  وسلمعليههللاصلىالنبّي  هاهنا :« اإلنسان»قيل : إنه َعنى ب 

 .السالمعليهوقيل : اإلنسان ، هاهنا : آدم 

، جعله مميزاً حتى  (َعلََّمُه اْلَبيانَ )اسماً لجنس الناس جميعاً ، ويكون على هذا المعنى : « اإلنسان»ويجوز في اللغة أن يكون 

 وتَمييزه من جميع الحيوان. ببَيانه انفصل اإلنسان

 يَكون واقعاً.« االستبانة»و قلت : 

وََكذِلَك نُ َفصِ ُل اآْلَّيِت َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي )قال هللا تعالى : لك :  تبَيَّن الشيء ، إذا تأّملته حتى استبنتُ  يقال :
َسبيل  بان ؛ وإذا استبانة ، أي لتزداد (َسِبيُل اْلُمْجرِِمنيَ )أنت يا محمد  (َوِلَتْسَتِبنيَ )، المعنى :  [55األنعام : ] ((55)

 َسبِيل المؤمنين منهم. بان المجرمين فقد

 .(َوِلَتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنيَ )وأكثر القُّراء قرءوا 

 ، حينئذ ، تَكون غير واقع. االستبانةو

 األمر ، يكون الزماً وواقعاً. تبيّن األمر ، أي : تأملته وتوّسمته ؛ وقد تبيّنت ويقال :

 ، الزم وُمتعّد. تَبيَّن ، أي بَيَّنته فَبَيَّن وكذلك :

لك فيه ُكّل ما تحتاج إليه أنت وأّمتك  بُيِّن ، أي : [89النحل : ] (َونَ زَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبياَّنً ِلُكلِ  َشْيءٍ ) وقوله جّل وعّز :

ين.  من أمر الّدِ

 وهذا من اللّفظ العاّم الذي أُِريد به الخاص.

ً  الشيءَ  بَيَّنت والعرب تقول : ً و تَْبيينا  ، بكسر التاء. تِْبيانا

 بكسر التاء يكون اسماً في أكثر كالم العَرب.« تِفعال»و 

 ، بفتح التاء ، مثل : التَّكذاب ، والتَّْصداق ، وما أشبهه.« تَفعال»فأما المصدر فإنه يجيء على 

 ، وال يُقاس عليهما. التِّبيانووجاء في المصادر حرفان نادران ، وهما تِْلقاء الشيء ، 

 َوْجهين ُمتضادَّين :، في كالم العرب ، جاء على  البَْينو
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  ع  : الِفراق ن ويكون  ع  : الَوْصل.« الَبني»يكون 
ُتْم تَ ْزُعُمونَ )قال هللا تعالى :  َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم ما ُكن ْ  [.94األنعام : ] (َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ

ً « بَْينَُكمْ » :قرأ نافع وَحفص ، عن عاصم والكسائي   .، نَْصبا

 رفعاً.« بَْينُكم»كثير وأبو عمرو ، وابن عامر وحمزة وقرأ ابُن 

 ، أي َوْصلُكم. بَْينُكم وقال أبو عمرو : لَقد تَقَطَّع

 .بينكم العباس َروى عن ابن األعرابي أنه قال : معناه : تَقَطَّع الذي كان فإن أبا« بَْينَُكمْ »قرأ ومن 

 .بَْينَُكمْ  ما كنتم فيه من الشَّركة (َلَقْد تَ َقطَّعَ )وقال الزّجاج : من فتح فالَمعنى : 

 .«بَْينكم لقد تقّطع ما»وُروي عن ابن مسعود أنه قرأ : 

 .«بَْينَُكمْ »قرأ واعتمد الفَّراء وغيُره من النحويين قِراءة ابن مسعود ، لمن 

 .بَينكم ، كقولك : مالم يَُجز إال بموصول « بَْينَُكمْ »من قرأ  وكان أبو حاتم يُنكر هذه القراءة ويقول :

 قال : وال يجوز َحذف الموصول وبقَاء الصلة ، وال يُِجيز العرُب : إّن قام زيٌد ، بمعنى : إّن الذي قام زيد.

 قلت : أجاز الفَراء ، وأبو إسحاق النحوّي النَّْصب ، وهما أعلم بالنَّحو من أبي حاتم.

ُتُموَّن ُفرادى َكما َخَلْقناُكْم َأوََّل َمرٍَّة )في ذلك أن هللا خاطب بما أَنزل في كتابه قوماً مشركين ، فقال : والوجه  َوَلَقْد ِجئ ْ
ُْم ِفيُكْم  َنُكمْ َوتَ رَْكُتْم ما َخوَّْلناُكْم َوراَء ظُُهورُِكْم َوما َنرى َمَعُكْم ُشَفعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأِنَّ  (ُشرَكاُء َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ

 [.94األنعام : ]

رك  ِلَما َجرى من ذْكر الشُّركاء ، فاْفهمه.« الشرك»، فأضمر  بينكم أراد : لقد تقطع الّشِ

ُجلين بين ويقال :  بَعيد. بَْونٌ وبَعيد ،  بَْين الرَّ

نَ ُهْم َمْوِبقاً )وأما قوله تعالى :   .[52الكهف : ] (َوَجَعْلنا بَ ي ْ

 من العذاب ما يُوبقهم ، أي يُهلكهم. بينهم فإّن الزجاج قال : معناه : جعلنا

نَ ُهمْ )وقال الفراء : معناه :  صفة « بين»لهم يوم القيامة ، أي : هلكاً. وتكون  (َمْوِبقاً )تواُصلَهم في الدُّنيا  ، أي : (َجَعْلنا بَ ي ْ

 وسط ، وِخالل. بمعنى :

ً  بهايد الناقة عن جن بانت ويقال :  .تبِين بُيونا

ً  الخليطُ  بانو  ؛ قال الّطْرماح : بَينُونةو يَبين بَْينا

ل ونة     أ َذن ال اوي بِبرييريْ
 أخبرني الُمنذري ، عن أبي الهيثم ، أنه
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  مّية قال : الكواك  البا نيا  ، هي اليت ال تَلزل هبا مَشس وال َقمر ،  منا يري ْهَت ى هبا يف الرَب والبحر ، وهي 
ال     ، وفيه  َبنْي  ، ومه ُّ الةريريريريريريريريريريريريريمال ملها ، أّوهلا ال     ، هو كوك  ال يريز ول ، واجَل ي والَفْرق ان ، وهو

 بَلا  نَعش الصُّغرى.
اسماً حقيقيّاً رفعتَه باالبتداء. وإن كان اسماً « بينا»وقال أبو عمرو : سمعت المبرد يقول : إذا كان االسم الذي يجيء بعد 

 .«بين»في هذه الحال بمعنى « بينا»يًّا َخفضته ، وتكون َمْصدر

وإن كان « بينا»قال : فسألت أحمد بن يحيى عنه أُْعلمه ، فقال : هذا الّدر ، إاّل أن من الفُصحاء َمن يرفع االسم الذي بعد 

 مصدريًّا ، فيُلحقه باالسم الحقيقي ؛ وأنشد بيت الخليل بن أحمد :

َ  بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريه  وهبريريريريريريريريريريريريَْ  لريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريْ ه بريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريِ

  
ه    يريريريريريريريريريريْ وَّ. الريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريَ  َذهريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريِ  وتريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
 وجائز : وبَْهجتُه.

 فاالسم الذي بعده مرفوع ، وكذلك الَمْصَدر.« بينما»قال : وأما 

 من الرجال : الفَصيح. البَيِّن وقال الليث :

 : الفَصاحة. البَيانو

 : فَصيح. بَيِّن كالم

 .«فتَبَيَّنوا من هللا والعَجلة من الشَّيطان التَّْبيين أال إن»:  وسلمعليههللاصلىقال النبّي و

 : التثّبت في األمر والتأنّي فيه. التَّْبيين قال أبو عبيدة : قال الكسائي وغيره :

 [.94النساء : ] (ِإذا َضَربْ ُتْم يف َسِبيِل هللِا فَ تَ بَ ي َُّنوا)وقُرىء قول هللا تعالى : 

 ، والمعنيان ُمتقاربان.« فتثبَّتوا»وقرىء : 

، قُرىء بالوجهين « تَثَبَّتوا»و ،  [6 الحجرات :] (ِإْن جاءَُكْم فاِسق  بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا)الُحُجرات  (1)وكذلك قوله تعالى في َسجدة 

 أيضاً.

جال : البَيِّن َشِمر ، قال ابن ُشميل : تَج.السَّْمح اللِّسان ، الفصي من الّرِ  ح الظَّريف ، العالي القليل الرَّ

 ؛ وأنشد َشمر : أَبيناء وقوم

ي  تريريريريريَ ريريريريريِ لريريريريريْ ِاُّ ويريريريريريريَ َر الريريريريريغريريريريريَ عريريريريريْ ق  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ لريريريريريْ ريريريريريِ  قريريريريريريري  يريريريريريريَ

  
يريريريريريريري     اك وهريريريريريو  ريريريريريَ ريريريريريِ فريريريريريريريّ نيِّ السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  عريريريريريلريريريريريى الريريريريريبريريريريريَ

  
 ، وهو اإلبطاء.« الألي»قوله : يلتئي ، أي : يُبطىء ، من 

 .«لَِسْحراً  البَيان إن من»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي و

 ، هو : الفهم وذكاء القَلب مع اللََّسن. البيان قال أبو ُعبيد :

ذي الفَصاحة أنه يَمدح اإلنسان فيُصدَّق فيه حتى يَْصِرف القُلوب إلى قوله وُحبّه ، ثم يَذُّمه  بيان قال : ومعناه : أنه يَبلغ من

 تى يصرف القلوب إلىفيصدَّق فيه ح

__________________ 
 .«سج أب براءأب: »(335ص )( كذا يف امل بوع ، وسيكرر ذلك يف 1)
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 .«لِسْحرا   البيان  ن من»قوله :  قوله وب غضه ، فكأنه َسحر السامعني بذلك ، وهو وجه
 : اسم قرية على ِسيف البحر ناِحية اليمن. أَْبين وَعدن

 الِفراق.:  البَْين ابن الّسكيُت :

 : الِقْطعة من األرض قدر َمّد البَصر ؛ وأنشد البن ُمْقبل : البِينو

غريريريريريريريريال بريريريريريريريريه  ت أبريريريريريريريريوال  الريريريريريريريريبريريريريريريريريِ ْ ْرِو محريريريريريريريريِ ن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريلريريريريريريريريا  لريريريريريريريريا  ذلريريريريريريريريك الريريريريريريريريبريريريريريريريريِ َه َوهريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ  أّ  َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ

  
 شيء ليس بَحزن وال سهل. بينهماواألَرضين ، يكون المكان َحزناً وبقُربه رمل  بين : الفَصل البِين وقال أبو مالك :

 الناحية. : البِينُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 : قَدر مّد البَصر ِمن الطَّريق. البِينو

 .بِين كل أَْرَضين يُقال له : بَْين وقال الباهلّي : وفَْصل

 .«ُشْعبتان من النِّفاق البَيانوالَحياء والِعّي ُشْعبتان من اإليمان ، والبَذاء »أنه قال :  وسلمعليههللاصلىعن النبّي و

 وقال غيره في قوله :

يريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ْذمريريريريريريريريريريريِ ونريريريريريريريريريريرية ال تريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريْ    رِيريريريريريريريريريريريَح بريريريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريريَّ صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
وان امل ِه أبَلريريريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ُعمان والبَحرين ، َوبِيء. بين : موضعٌ  بَْينونة

 التي ال يُصيبها رشاؤها ، وذلك ألن ِجراب البِئر ُمْستقيم.، وهي  بَيُونٌ  وقال أبو مالك : بِئْرٌ 

يقة األسفل ؛ وأنشد : البَيُون وقال غيره :  : البِئر الواسعة الرأس الضَّ

ْوتريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ود وين  ك لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو َدعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   نريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
وِن   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  زع بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َُّْورَاء  ذا   مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

   ل له  لَبَّيْه ِلمن َيْ ع وين 

جرابها َعَوج. والَمْنزع : الموضع الذي يَْصعد فيه الدَّْلو إذا نُزع من البئر ، فذلك الهواء هو فجعلها : َزْوراء ، وهي التي في 

 الَمنزع.

 الُمْستقى الَحْبَل في ِجرابها لعََوجٍ في ُجولها ؛ قال جرير يصف َخْيالً وَصهيلها : يُبين ، وهي التي بَيُون وقال بعضهم : بِئْرٌ 

عريريريريريريرييريريريريريريري  كريريريريريريريأ يتريريريريريريرير الريريريريريريريبريريريريريريريَ ن لريريريريريريريلريريريريريريريلريريريريريريريَّ فريريريريريريريْ لريريريريريريريِ اَيةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  منريريريريريريريّ

  
اِن   ن األ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريريَ وائريريريريريريريريريريريريريريِ ا بريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَ   رانَنريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أراد : كأنها تَصهل في بئر َدُحول ، وذاك أغلظ ِلَصهيلها.

 بماٍل ، فيكون له على ِحَدةٍ. يُبِيناه إلى أبََوْيه ، وذلك إذا طلب إليهما أن البائِنَة أبو زيد ، يقال : طلب فالن

 إاّل من الوالدين ، أو أحدهما. البائنة قال : وال تكون

 .إبانةً  أبواه أَبانه وقد

ً  هو بذلك ، بان حتى  .يَبيُن بيونا
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سمعُت النُّعمان بن بَِشير يقول : سمعُت  حّدثنا عبد هللا بن ُعروة ، عن يوسف ، عن َجرير ، عن ُمغيرة ، عن الشَّعبي : قال :

، وَطلَبَْت َعْمرةُ إلى بَِشير بن َسعد أن يُْنِحلَنِي نَْخالً من ماله ، وأن يَْنَطِلق بي إلى رسول هللا  وسلمعليههللاصلىرسوَل هللا 

فقال  ؟هذا أَبَْنت ُكلَّ واحٍد منهم بمثل الذي أَبَْنت نعم. قال : فهل قال : ؟هل لك معه َولٌَد غيره»فيُْشهده ، فقال :  وسلمعليههللاصلى

 أوالدكم في النَّْخل كما تحبّون أن يَْعِدلوا بين ال أَْشهد على هذا ، هذا َجْوٌر ، أَْشِهد على هذا غيري ، اْعدلوا فإنّي : ال. قال :

 .«في البِّر واللّطف بَْينكم

 تُْفرده. به ، أي : تُبينه أي : هل أعطيت ُكلَّ واحد ماالً  ؟ُكّل واحد أَبَْنت قوله : هل

 .البائنة واالسم :

جت : قد ابن ُشميل :  .بانَتْ  يُقال للجارية إذا تزوَّ

ْجَن. بِنَ  وُهّن قد  ، إذا تزوَّ

جها وصارت إلى َزْوجها. أبانهاوفالٌن بِْنته ،  بَيَّنو  ، إذا زوَّ

ِغيرة. : البَْونة أبو العبَّاس ، عن ابن األعرابّي :  البِْنت الصَّ

 : الفَِصيلة. البَْونَةو

 : الِفَراق. البَْونَةو

 أعرف ؛ وقيل : أَْعلم. البائن أمثال العرب : اْستُ ومن 

 أي : من َوِلي أمراً وماَرَسه فهو أعلم به مّمن لم يَُماِرْسه.

 .البُيَّن : الذي يَقوم على يَمين الناقة إذا َحلَبها. والجميع : البائنو

 ٌب واآلخر ُمْحِلب. والُمِعين هو الُمْحِلب.والُمْستَعلي ، هما الحالبان اللّذان يَْحلُبان الناقة ، أَحُدهما حالِ  البائنو

 ، عن يمين الناقة يمسك العُْلبة. البائنو

 والُمْستَعلي : الذي عن شمالها ، وهو الحالب.

 العُْلبة إليه ؛ قال الُكميت : البائنُ  يرفع

يريريريريريريريريريريريريا   ئريريريريريريريريريريريريٌن  لريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريريريَ ر م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َبةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
رَارَا  نْي أبْن ال غريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريرين اَّريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 .َمأبُون بَخْيِر وبَِشّرٍ ، أي : يَُزّن به. فهو يُْؤبَن يُقال : فالنٌ الليث : : أبن 

 .أُبَن : ُعقدة في العََصا. وجمعها : األُبنةوقال : 

 ؛ كقولك : ليس فيه َوْصمة. أُْبنَة ويُقال : ليس في َحَسب فالنٍ 

 بَشّر. يُْؤبنوبَخْير ،  يُْؤبَن عمرو ، عن أبيه : يقال : فالنٌ 

داً ، فهو في الشّر ال َغْير. يُْؤبن فإذا قلت :  ، مجرَّ

 : مجلُسه مجلس ِعْلم وحياء ال وسلمعليههللاصلىفي حديث ابن أبي هالة في صفة مجلس النبّي و
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 أي ال ت ذكر فيه الّلساء ، وي صان جَمِْلس ه عن الرََّفث وما يريْ بح َنْةر ه. ، فيه اَّ ُر ت ؤبن تري ْرفع فيه األصوا  ، وال
عر إذا وسلمعليههللاصلىوي عن النّبي رُ و  فيه النِّساء. أُبِنَت أنه نهى عن الّشِ

 الرُجَل بكذا وكذا ، إذا أْزنَْنته به. أبَْنت قال َشمر :

 ، إذا َرَميته بقبيح وقذْفته بُسوء. آبنُهو،  آبِنه الّرجل أبَْنت وقال ابن األعرابي :

 ال تُرمى بُسوء وال تُعاب ، وال يُذكر منها القَبِيُح وما ال يَْنبغي مما يُْستَْحيا منه. :، أي « فيه الُحرم تؤبن ال»قال : ومعنى 

 الغَِليظ الثَِّخين. من الطَّعام والشَّراب :« فَِعل»، غير ممدود األلف ، على  األَبِن وقال ابن األعرابي :

 : العَيب في الَحسب والعُود. األُبنةو

 وقول ُرؤبة :

 اْمَ   بالال  َغْت ما م َؤبَِّن  و   
 : َمِعيب. ُمَؤبَّن قال ابن األعرابّي :

 وخالفه غيره.

 ، ألنه يَُزّن بالعَْيب القَبيح. َمأْبون وقيل للَمْجبُوس :

 العصا ، ألنها َعْيٌب فيها.« أُْبنة»وكأّن أصله من 

ُجل أَبّْنت ي عمرو :أبو عبيد ، عن أب ً  الرَّ م ابن نَُوْيرة : تَأْبينا  ، إذا َمَدْحتَه بعد َموته ؛ وقال ُمتّمِ

ك   ني هريريريريريريريالريريريريريريريِ رِي بريريريريريريريتريريريريريريريْأبريريريريريريريِ رِي ومريريريريريريريا َدهريريريريريريريْ مريريريريريريريْ عريريريريريريريَ  لريريريريريريريَ

  
او   عريريريريريريريريريَ اب فريريريريريريريريريَأْوجريريريريريريريريريَ ا َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َزعريريريريريريريريريا  ممريريريريريريريريريّ  ال جريريريريريريريريريَ

  
 اقتفاء األثر ؛ قال أَْوس : : التّأبين قال أبو عبيد : قال األصمعي :

 هريريريريريريريريريريريذاَك راكريريريريريريريريريريريٌ   يريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريول لريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريرّا  ون

  
ف    لريريريرييريريريريريريرياء واقريريريريِ ْخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريوق عريريريريَ ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َؤبريريريريِّ  يريريريريري 

  
 يَِصف العَْيَر.

 ، التّباعه آثار فِعاله وَصنائعه. مؤبِّن وقيل لمادح الَميت :

 : الثناء على الّرجل في الَموت والحياة. التَّأبين وقال َشمر :

 الشيء : وقته. إبّانو

طب ،  إبّان يقال : أتانا فالن  الَحّر أو البرد ، أي أتانا في ذلك الوقت. إبّانواْختراف الثمار ،  إبّانوالرُّ

ّمة يَِصف َعْيراً وَسِحيلَه :  وقال ذو الرُّ

لريريريريريريريةٌ  ني أ بريريريريريريريْ بريريريريريريرييريريريريريريريّ يريريريريريريريه مريريريريريريرين بريريريريريريريني الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريلريريريريريريريِّ  تريريريريريريري 

  
هريريريريريريريا  يريريريريريلريريريريري  حريريريريريِ وٌُ  ذا مريريريريريريريا اْرتريريريريريريريّ  فريريريريرييريريريريريهريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َنريريريريريَ 

  
: العُْقدة ، وَعنى بها ها هنا : الغَْلَصمة. والنَُّهوم : الذي يَْنِخط ،  األُْبنةوللَّْحى. بين الّصبّيين ، وهما طرفا ا« العَْير»تُغنِّيه ، يعني 

 .األْبنة أي يَزفر ؛ يقال : نََهم ونَأم فيها في

 والسَِّحيل : الصَّوت.

 : جبالن في البادية ، ذكرهما ُمْهلهل ؛ وقال : أَبَانَانو
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بريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريا نْي جريريريريريريريريريريريريرياء خيريريريريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريريريو أبَ نريريريريريريريريريريريريريَ

  
  ُِ َ ف  ريريريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريريريريِ ل مريريريريريريريريريريريريا أنريريريريريريريريريريريريْ  ر مريريريريريريريريريريريريِّ

  
 : اسٌم. أَبَانو

 ما يعرف ابالبن والبنت
ين : آدم  ابن األعرابي : ابن  .السالمعليهالّطِ

 َمالط : العَُضد. ابنو

 ُمخّدِش : رأس الَكتِف ؛ ويقال : إنه النُّْغض أيضاً. ابنو

 النَّعَامة : َعْظم الّساق. ابنو

ْجل.النَّعامة : ِعْرق في  ابنو  الّرِ

ة الّطريق. ابنو  النَّعامة : َمَحجَّ

 النّعامة : الفرُس الفاِره. ابنو

 النَّعامة : الساقي الذي يكون على َرأس البِئر. ابنو

ُجل العالم هو :  ويُقال للرَّ

 َزْوَملتها ، أي العاِلم بها. ابنوَمِدينتها ،  ابنوثَراها ،  ابنوُسْرُسورها ،  ابنوبُْعثُطها ،  ابنوبَْجدتها ،  ابن

ْرص. ابنو  الفَأرة : الّدِ

نَّور : الّدِرص أيضاً. ابنو  الّسِ

 أَْحمر في ِشْعره. ابن الناقة : البابُوس. ذكره ابنو

 َمخاض. ابن الَخلّة : ابنو

 ِعْرس : السُّْرُعوب. ابنو

ْرو. ابنو  الجَرادة : الّسِ

 اللَّْيل : اللِّّص. ابنو

 اللِّّص أيضاً. الطَّريق : ابنو

 َغْبراء : اللِّّص أيضاً. ابنو

 وقيل في قول َطرفة :

   رأيه  ب  َغرْباء ال يري ْلكر ون  
وا : بَني َغْبراء ، للُزوقهم بغَْبراء األَرض ، وهو تُرابها. عاليك الذين ال ماَل لهم ، ُسمُّ  إّن بني غبراء اسٌم للصَّ

 .أراد أنه َمشهور عند الفُقراء واألْغنياء

ْفقة يَتَناهدون في السَّفَر.  وقيل : بنو َغبراء : هم الرُّ

ّح. ابنو  إاَلهة ، وأاََلهة : َضوء الشمس ، وهو الّضِ

 الُمْزنة : الهالل ؛ ومنه قوله : ابنو
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   رأْيه  اْبَن م ْزنَتها جاحِنَا 
 الَكَروان : اللَّْيل. ابنو

 الُحبَارى : النَّهار. ابنو

رة :  ابنو ة.تُمَّ  طائر. ويقال : التُّمرَّ

 األرض : الغَدير. ابنو

 طاِمر : البُْرُغوث. ابنو

 طاِمر : الَخسيس من الناس. ابنو

 بَّي ، ُكلّه الَخِسيس من الناس. ابنوَهّي ،  ابنوبَيّان ،  ابنوَهيَّان ،  ابنو
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 .(1)النّخلة : الدُّجى  ابنو

 النَّخلة الطَّويلة.اليَْحنة : السَّْوط. واليَْحنة :  ابنو

 األسد : الشَّْيع ، والَحْفص. ابنو

بَّاح. ابنو  الِقرْد : الَحْوَدل ، والرُّ

 البََراء : أول يَْوم من الّشهر. ابنو

 الماِزن : النَّْمل. ابنو

 الغُراب : البُّج. ابنو

 الفوالي : الجاّن. يعني : الحيّة. ابنو

 القاويّة : فَرخ الحَمام. ابنو

 الفاِسيَاء : القََرْنبي. ابنو

 الَحرام : السَّال. ابنو

 الَكْرم : الِقْطف. ابنو

ْيحان. ابنو ة : ُغصن الرَّ  الَمَسرَّ

 َجاَل : الّسيِّد. ابنو

 َدأْية : الغُراب. ابنو

 أَْوبر : الَكْمأة. ابنو

 قِتْرة : الحيّة. ابنو

ْبح. ابنو  ذُكاء : الصُّ

 البَِغيّة. ناب تُْرنَى : ابنوفَْرتَنى ،  ابنو

ُجل الَحِذر. ابنو  أَْحَذار : الرَّ

ُجل الكثيُر الَكالم. ابنو  أَْقوال : الرَّ

 الفاَلة : الِحْرباء. ابنو

 الطَّْود : الَحجر. ابنو

 َحِجير : الليل التي ال يُرى فيها الِهالل. ابنو

 آوى : َسبٌُع. ابنو

 لَبُون : من أوالد اإلبل. ابنوَمخاض ،  ابنو

قاء :  األَِديم. ابن ويُقال للّسِ

 ثالثة آِدمة. ابنوأديَمين ،  ابن فإذا كان أكبر ، فهو :
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ب وأخبرني المنذرّي ، عن أبي الهيثم أنه قال : يقال : هذا ابنُك ، ويُزاد فيه الميم فيقال : هذا اْبنُمك. فإذا زيدت فِيه الميم أُعر

ت النون والميم ، وأعرب بَضم النون وضم الميم ؛ ومررت باْبنِِمك وأريت اْبنََمك ، تُتْبع من مكانَْين ، فقيل : هذا اْبنُُمك ،  فُضمَّ

 النون الميم في اإلعراب ، واأللف مكسورة على كل حال.

ومنهم من يُعربه ِمن مكاٍن واحد ، فيُعرب الميم ألنها صارت آخر االسم ، ويدع النون مفتوحةً على كل حال ، فيقول : هذا 

 اْبنَُمك ، وهذا اْبنَُم زيد ، ومررت باْبنَم زيد ، ورأيت ابنَم زيد ؛ وأَْنشد :

لريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريرياء  ْ ان بريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ ّرِق و َولريريريريريريريريريَ  ابريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريري 

  
مريريريريريريريا  لريريريريريَ  فريريريريريريريَأكريريريريريِرُْ بريريريريريلريريريريريريريا مسريريريريريريرياال  وَأكريريريريريُر بريريريريريلريريريريريريريا ابريريريريريريْ

  
 وزيادة الميم فيه كما زادوها في : َشْدقم ،

__________________ 
 .( بياري)، « ال ينء« : »اللسان( »1)
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 وُّ ْرقم ، وَ ْجعم ، للوع  من اَّّيا .
 ويُقال فيما يعرف ببنات :

 بَنات الدَّم : بنات أَْحمر.

 وبنات الُمْسنَد : ُصروُف الدَّْهر.

 وبَنات ِمعًى : البَعَر.

 وبَنات اللَّبن : ما َصغُر منها.

مة :وبنات النَّقَا : هي الُحْلكة ، تَُشبَّه بهن بَنان العََذارى ؛ قال ذو   الرُّ

   بَلا  اللريَ ا َ َْفى ِمرارا  وَتيْتهر  
 وبنات َمْخٍر ، وبناُت بَْخٍر : سحائب يأتين قُبُل الصَّيف ُمْنتَصبات.

 وبنات َغير : الَكِذب.

 وبنات بِئس : الدَّواهي ؛ وكذلك : بنات َطبق ، وبنات بَرح ، وبنات أَْوَدك.

 الَجْبل : الصََّدى. ابنةو

 النساء ، ويقال : خيل نُِسبت إلى فَحل يقال له : أَْعنق.وبنات أْعنق : 

 وبنات َصهَّال : الَخْيل.

 وبَنات َشّحاج : البِغال.

 وبنات األْخِدرّي : األُتْن.

 وبنات نَعش : من الكواكب الّشماليَّة.

 وبنات األرض : األنهار الصغيرة.

 وبنات المنَى : اللَّيل.

ْدر : الُهموم.  وبنات الصَّ

 الِفَراش. الِمثال : النِّساء. والِمثال : وبنات

 وبنات طارق : بَنات الُملوك.

 وبَنات الدَّّو : َحمير الَوْحش.

 وهي بنات َصْعدة أيضاً.

 وبنات ُعْرجون : الشَّماريخ.

 وبنات ُعْرهون : الفُْطر.

 [ابب النون وامليم]

 (وايء) ن م
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 أمن ، نأم ، منأ ، أنم ، منا ، مين ، إنما. نمى ، نوم ، نيم ، منى ، مأن ، يمن ، ينم ، ونم ،

 : ما على َظهر األرض من َجميع الَخْلق. األَنام الليث :: أنم 

 .األَنِيم قال : ويجوز في الّشْعر :

 هم : الِجّن واإلنس. [10 الرحمن :] ((10َواْْلَْرَض َوَضَعها ِلْلََّنِم )) وقال الُمْفسرون في قول هللا تعالى :

فَِبَأيِ  آالِء رَبِ ُكما ):  [12الرحمن : ] (َوالرَُّْيانُ ) إلى قوله :« األنام»على ما قالوا أن هللا تَعالى قال بعقب ِذكره والّدليل 
ابِن ) ْنساَن ِمْن َصْلصالٍ )ولم يَْجِر للجّن ِذْكٌر قبل ذلك ، إنما َذكر الجاّن بعده ، فقال :  [13الرحمن : ] ((13ُتَكذِ   َخَلَق اْْلِ
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 ا ية. [15،  14الرمحن : ] ((15( َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمْن مارٍِج ِمْن َّنٍر )14اْلَفخَّاِر )كَ 
 والجّن واإلنس ، هما الثَّقاَلن.

 وقيل : جاز ُمخاطبة الثَّقَلين قبل ِذكرهما معاً ، ألنهما ذُكرا بعقب الخطاب ؛ كما قال المثقَّب العبدّي :

مريريريريريريريريريريريريه    أَْرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا أَدري  ذا  ريريريريريريريريريريريريََّ

  
يريريريريريريريريريريريريري    لريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريَ ْتَ أيريريريريريريريريريريريريريّ  أ ريريريريريريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريريريريريَ

  

غريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريه  تريريريريريريريريريريريريريريريَ  أا ريريريريريريريريريريريريريريريت الريريريريريريريريريريريريريريريذي أان أَبريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
يريريريريريريريريري    غريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ ر الريريريريريريريريريذي هريريريريريريريريريو يريريريريريريريريريريَ  أُ الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
 فقال : أيهما ، ولم يَجر للشّر ِذكر إال بعد تمام البيت.

ً  األَسدُ  نأم أبو زيد :: نأم   ، وزأر يَْزأر َزئِيراً. يَْنئِم نَئِيما

ئِير.، أهون من  النَّئِيمو  الزَّ

كيت : يقال : أَْسكت ت الضَّعيف. النّئِيم ، مهموزة مّخففة الميم ، وهو من نَاَمته ابن الّسِ  ، وهو الصوَّ

 ويقال : ناّمته بالتَّشديد ، فيجعل من المضاعف ، وهو ما يَنّم عليه من َحركته.

 البُوم أيضاً ؛ ومنه قول الشاعر : نأم ويقال :

 لضَُّوعا    اّل نَِ يم الب ُو وا
ُجلَ  مأْنتُ  أبو زيد :: * مأن  ً  الرَّ  ، وهو ما بين ُسّرته وعانَته وُشْرُسوفه. مأنَته ، إذا أَصبت أْمأَنُه َمأْنا

 ، وال شأْنت شأنَه ، وال اْنتبلت نَْبله ، أي ما انتبهت له وال احتفلت به. َمأَْنت َمأْنه ويقال : ما

 ، أي لم أُْعمل فيه. مأنت مأنه األَْمُر وما شأنت شأنه ، والوقال الفراء : أتاني هذا 

 وقال مرةً أخرى : أي ما َعِلمت ِعْلمه.

 قال : ومثلُه : ما َربأت َرْبأه.

أخبرني الُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي ، يقال : ما شأنت شأنه ، وال َمأَلت مأْله ، وال ُهْؤت َهْوأَه ، وال ربأت ربأه ، 

 ، أي ما َشعرت به. َمأنت َمأْنه نَبَْلت نَْبله ، وال وال

 : أسفل السُّرة. المأنةوقال : 

 ، أي بِعْلمه. بَِمأْنه ، أي ما َعِلمُت ِعْلمه. وهو مأنت َمأْنه وقال أبو تراب : سمعت أعرابيًّا من بني ُسليم يقول : ما

 ، أي : من غير أن تهيّأت ، وال أَْعددت ، وال عملت فيه. َمأنت َمأْنه وقال َشمر ، قال الفّراء : أتاني وما

 ونحَو ذلك قلت.

 َشمر ، عن ابن األعرابي : أنه أَنشده قوَل الَمّرار :

ّرِسريريريريريريريريريريريريريريريريريوا يريريريْ ريريريريريريريا  فريريري ريريريريريريريالريريريوا عريريريَ  فريريريتريريريهريريريريريريرياَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريوا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريرَِّس   ة  لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ ن غريريريريريريريريريريت متريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريِ

  
  نَظر.: تهيئة وال فِْكر وال تَْمئنة قال ابن األعرابي :
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ئنة»وقد ذهب أبو ُعبيد ب   التي في حديث ابن مسعود.« الَمئِنّة»في بيت الّمرار إلى « التمَّ

 .(1)وقد ذكرته فيما تقدم وبيّنت وجه الصواب فيه 

 .الَمُؤونة القوَم ، من : مأنت أبو عبيد ، عن الكسائي :

 ومن تَرك الهمز قال : ُمْنتهم أَُمونهم.

 في األصل َمْهموزة.« المؤونة»على أن قلت : وهذا يدل 

ً  من : ُمْنته أُمونَه« فَعُولة» الَمؤونة وقيل :  الْنضمام واوها ، وهذا حسن.« مؤونة»، وُهمزت  َمْونا

ن : اسم ما المائِنة وقال الليث :  .«المؤونة»، أي يُتكلَّف ، من  يُموَّ

 الصَّدر : لحمة َسِمينة أسفل الصَّدر كأنها لَحمةٌ فَْضٌل. مأنةوقال : 

ْفِطفة. مأنة وكذلك :  الّطِ

 : ما بين السُّّرة والعَانة. المأنة قال َشمر : قال ابن األَعرابي :

 : وأَنشد : ُمُؤنو،  مأنات ويُجمع :

ٌه  ّن  ريريريريريريريريري ْ ني وهريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريرين السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَّ  ي ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ر   راضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا   اأَل هريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ؤ ن و عريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  

 املريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
ْفِطفة ؛ وأَْنَشد : المأنة أبو عبيد ، عن أبي زيد :  : الّطِ

ِ ي  ِ يريريريريريريريريريرية  فريريريريريريريريريريَأهريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريْ ِه مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريري 

  
اُِ   لريريريريريريريريريريَ ع السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ أان  أو قريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريَ

َ
 مريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريري

  
 الِجْلُد أّول ما يُْدبغ ، ثم يكون أَفِيقاً ، ثم يكون أَِديماً. « :فعيلة»، على  الَمنيئة أبو ُعبيد وغيره :: منأ 

 .«فعلته»وافقتُه ، مثال :  منأتُهو

 الَمْدبَغَة. : الَمنيئة وقال األصمعّي والكسائّي :

كيت ، عن األصمعّي : باغ. الَمنيئة ابن الّسِ  الِجْلُد ما كان في الّدِ

 فإنِّي أَفَِدة. َمنيئتي وبَعثت امرأة من العَرب بِْنتاً لها إلى جارتها ، فقالت : تقول لك أُّمي : أعطني نَْفساً أو نَْفسين أَْمعَس به

كيت :  وأَْنشد ابن الّسِ

َرْ   ة  كريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريرييريريريريريريريريري ريريريريريريريريريَ َ
ْرَ  املريريريريريريريريري   ذا أنريريريريريريريريريه  كريريريريريريريريريَ

  
َ ا  فريريريريريريريريريران  و ئريريريريريريريريريمريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريَ اكريريريريريريريريريا  هلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريرين َُّعريريريريريريريريريْ

  
ً  فالنٌ  أِمن قال اللِّحيانّي :: أمن  ً و،  يَأْمن أَْمنا ً و،  أََمنا  .أََمنَةً و،  أََمانا

 [.11األنفال : ] (يُ َغشِ يُكُم النُّعاَس َأَمَنًة ِمْنهُ ِإْذ )؛ قال هللا تعالى :  آِمن فهو

 فعلت ذلك َحَذر الشَّّر. ألنه َمْفعول له ، كقولك :« أََمنة»نصب 

 قال ذلك الزّجاج.

 يأمنه ، للذي أَُمنَة وقال اللّحياني : رجل

__________________ 
 (. بياري)، وسيأيت ، « أن»(  به 1)
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 ته.اللاس  وال خَيافون غائلَ 
ب بشيء. أََمنة ويقال : َرجل ق بُكل ما يَسمع وال يكذِّ  ، بالفتح ، للذي يصّدِ

 أيضاً : إذا كان يَطمئن إلى ُكل أحد. أََمنةً  وُرجل

 .أََمان من ذاك ، أي : في أَْمن قال : وسمعت أبا زياد يقول : أنت في

ً  فالٌن العدوَّ  آمن ويقال :  .ُمْؤَمن والعدوّ  .فأَِمَن يَأَْمن .إيمانا

 .نُْؤمنُك أي : ال [94النساء : ] مؤمنا قال : وقرأ أبو جعفر الَمِدنّي لستُ 

ً  قال : ويقال : ما كان فالن  .أِمينا

 .أُمن يَأُْمن أَمانةً  ولقد

 ، أي : له ِديٌن ؛ وأَْنشد أبو ُعبَيد : أُّمانٌ  وإنّه لرجلٌ 

ْ   الريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريَر و  هريريريريريريريريريريريِ  األ َُّ لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه   رابريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ْور ودا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  اَن مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وتأويله : [3التين : ] ((3َوهَذا اْلبَ َلِد اْْلَِمنِي )): بمعنى واحد ، ومنه قول هللا تعالى :  أَِمينٌ و أَِمنٌ  قال اللِّحياني : رُجلٌ 

 ؛ وأَْنشد : اآلِمن

ك أنريريريريريريريريّ   َم َوحيريريريريريريريريْ لريريريريريريريريمريريريريريريريريي   َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريْ  أمل تريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريري    ون  ريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا  ال أ ريريريريريريريريري  ه   ريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريَ

  
 .آِمنِي يريد :

ان التاجر»قال َشمر : قال أبو نصر في قوله :   .األِمين ، هو« األُمَّ

ّي. األُّمان وقال بعضهم :  : الذي ال يكتب ، ألنه أُّمِ

 : الزّراع. األُّمان وقال بعضهم :

كيت :وأنشد ابن   الّسِ

ي  ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ
َ
ن دواء امل ه مريريريريريريريريريرين أَمريريريريريريريريريريْ رِبريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه كريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْرِي   مريريريريريريري  عريريريريريريريْ وَّ طريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

َ
ى امل ْ عريريريريريريريَ  يريريريريريريري 

  
 مالي ، ولم يفّسر. أَْمن أعطيت فالناً ِمن« : نوادر األعراب»وقرأت في 

 قلت : كأن معناه : من خالص مالي ، ومن خالص دَواء المشي ؛ قال الُحَوْيدرة :

لريريريريريريريريريا و  ِن مريريريريريريريريريالريريريريريريريريريِ ي آبمريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريانريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ ابريريريريريريريريريَ  َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي و   عريريريريريريريريريِ اَ  ونريريريريريريريريريَ َّ جريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريّرِمريريريريريريريريريَ ّر يف اهلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريَ  َنريريريريريريريريريِ 

  
 مالنا ، أي : بخالص ماِلنا. بآِمن قلت : ونَِقي

 الَوثيقة. األَمينة : وهي أَُمون الليث : ناقة

 ، كما يقال : ناقة َعُضوب وَحلُوب.« مفعول»جاء في موضع « فعول»قال : وهذا 

: بقصر األلف.  أمين فِيه لُغتان : تقول العرب :« : آمين»الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب وقال الزّجاج في قول القارىء بعد 

 : بالمد ؛ وأَنشد في لُغة َمن قَصر : آمينو

ه  ٌل  ذ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريتريريريريريريري  حريريريريريريري   تريريريريريريريبريريريريريريرياعريريريريريريريَ  مريريريريريريريِ ِّ فريريريريريريري  ريريريريريريريْ

  
َ ا  عريريريريريريريريريْ ني فريريريريريريريريريزاد هللا  مريريريريريريريريريا بريريريريريريريريرييريريريريريريريريريلريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريري   أَمريريريريريريريريريِ
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 « :آمين»وأَنشد في لغة َمن َمّد 
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بريريريريريريريريريَ ِّ  لريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريا أَبريريريريريريريريريَ ا    رّب ال َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَّ   مسريريريريريريريريري 

  
او   يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريْ ا  قريريريريريريريريريريال  مريريريريريريريريريريِ م هللا عريريريريريريريريريريَ ْرمسريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريَ

  
ً »موضوٌع موضع « َصهْ »قال : ومعناهما : اللهم استجب ، وهما موضوعان في موضع اسم االستجابة ، كما أن   .«ُسكوتا

النون فُتحت اللتقاء قال : وحقّهما من اإلعراب الوقف ، ألنهما بمنزلة األصوات ، إذ كانا غير مشتقّين من فعل ، إال أن 

 الساكنين ، ولم تكسر النون لثقل الَكسرة بعد الياء ، كما فتحوا : أين ، وكيف.

 اسم من أسماء هللا. : أمين يُروى عن مجاهد أنه قال : قلت :

لَُرفع إذا أُجري ولم يكن وليس يَِصّح ما قال ِعند أهل اللغة أنّه بمنزلة : يا هللا ، وأضمر : استجب لي ، ولو كان كما قال 

 منصوباً.

حدثني الُمنذري ، عن أبي بكر الخطابّي ، عن محمد بن يوسف العضيضي ، عن المؤمل بن عبد الرحمن ، عن أبي أُمية ، و

 .المؤمنين : خاتَُم رّب العالمين على عباده آمين أنه قال : وسلمعليههللاصلىعن سعيد الَمْقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبّي 

معناه : أنّه طابع هللا على عباده ، ألنه يدفع به عنهم اآلفات « : خاتم رب العالمين آمين» قال أبو بكر : في تفسير قوله :

 والباليا ، فكان كخاتم الكتاب الذي يَُصونه ويمنع من إفساده ، وإظهار ما فيه لمن يكره علمه به ، ووقوفه على ما فيه.

 نة.: درجة في الجّ  آمين ُروي حديٌث آخر عن أبي هريرة أنه قال :و

 قال أبو بكر : معناه : أنه حرف يَْكتسب به قائلُه درجةً في الجنّة.

 قال : هو : اللهم اْستَجب.« آمين»كان الحسن إذا ُسئل عن تفسير وقال : 

 كذلك تكون.« : آمين»وقيل : معنى 

 ؛ وأَْنشد : المؤتمن : األَِمين وأخبرني الُمنذري ، عن الحّراني ، عن ابن السكيت ، قال :

   مسلفه  يلا  ال أ  ون أَِمي   
 أي : الذي يَأْتمنني.

 ، بقصر األلف ، وإن شئت َطّولت. آمين قال : وسمعت أحمد بن يحيى يقول : إذا دعوت قلت :

 وقال : وهو إيجاب ، رب اْفعل.

 اسم من أسماء هللا تعالى.« األمين»وُروي من عدة ُطرق أن 

ً آمن  فهو مصدر :« اإليمان»وأما   .ُمؤمن ؛ فهو يُؤمن إيمانا

قاَلِت اْْلَْعراُب آَمنَّا ُقْل ََلْ )معناه : التَّْصديق ؛ وقال هللا تعالى : « اإليمان»واتفق أهل العلم من اللُّغويين وغيرهم أن 
 [.14الحجرات : ] (تُ ْؤِمُنوا َولِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا
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 ؟من الُمسلم ، وأين يستويان الُمؤمن صلوهذا موضع يَحتاج الناس إلى تفّهمه ، وأين يَْنف

، وبه يُحقَن الدَّم ، فإن كان مع ذلك اإلظهار اعتقاد  وسلمعليههللاصلىفاإلسالم إظهار الُخضوع والقَبول لما أتى به النبّي 

ر مرتاب وال شاك باهلل ورسوله ، غي المؤمن مسلم ، وهو مؤمن هو ، الذي يُقال للموصوف به : اإليمان وتصديٌق بالقلب فذلك

 المؤمن ، وهو الذي يَرى أن أداء الفرائض واجٌب عليه ، وأن الجهاد بنفسه وماله واجٌب عليه ، ال يدخله في ذلك َريب ، فهو

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبلِل َوَرُسوِلِه ُثَّ ََلْ يَ ْراتبُوا)وهو الُمسلم حقًّا ؛ كما قال هللا تعالى :  َوجاَهُدوا أبَِْمواهلِِْم  ِإَّنَّ
، فهم  ُمْؤمنون أي : أولئك الذين قالوا إنّا [15 الحجرات :] ((15َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل هللِا ُأولِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن )

 الصادقون.

ق ،  فذلك الذي يقول : أَسلمت ، فأما من أظهر قبول الشَّريعة واستسلم لدفع المكروه ، فهو في الظاهر ُمْسلم وباطنُه َغير مصّدِ

يقاً ، ألن قولك : اإليمان ألن َصّدقت ،  بكذا وكذا ، فمعناه : آمنت باهلل ، أو قال قائل : آمنت ال بّد من أن يكون صاحبه ال صّدِ

ْياُن يف قُ ُلوِبُكمْ )، فقال :  اإليمان فأخرج هللا تعالى هؤالء من قوا إنما  [14الحجرات : ] (َوَلمَّا َيْدُخِل اْْلِ ، أي : لم تصّدِ

ذاً من القتل.  أَْسلمتم تعوُّ

ذاً  مؤمن ُمبطن من التَّصديق مثل ما يُظهر ، والُمسلم التاّم اإلسالم ُمْظهٌر الطاعة فالمؤمن بها ، والمسلم الذي أظهر اإلسالم تعوُّ

 في الحقيقة ، إال أّن ُحكمه في الظاهر ُحْكم الُمسلمين. مؤمن غيرُ 

لم يختلف أهل  [.17يوسف : ] (َوما أَْنَت ِبُْؤِمٍن لَنا َوَلْو ُكنَّا صاِدِقنيَ )الى حكايةً عن إخوة يوسف ألبيهم : وقال هللا تع

ق لنا.  التفسير أن معناه : وما أنت بمصّدِ

 ق بلسانه ، فقد أّدىهللا عليها ، فإذا اعتقد التَّصديق بقلبه كما صدَّ  ائتمنه التي األمانة الدُّخول في ِصْدق اإليمان واألصل في

 هللا عليها وهو ُمنافق. ائتمنه التي لألمانة ، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤدٍّ  مؤمن وهو األمانة

أحدهما : أن يكون منافقاً يَْنضح عن  هو إظهار القول دون التصديق بالقَلب ، فإنه ال يَخلو ِمن وجهين : اإليمان ومن زعم أن

 اً لهم.المنافقين تأييد

 أو يكون جاهالً ال يَعلم ما يَقوله وما يُقال له ، أَخرجه الجهل واللَّجاج إلى ِعناد الحق وتَرك قَبُول الصواب.

يغ والبدع. و  أعاذنا هللا من هذه الصفة وجعلنا ممن َعلم فاْستعمل ما َعِلم ، أو جهل فتعلّم ممن علم ، وسلّمنا من آفات أهل الزَّ

 .(َونِْعَم اْلوَِكيلُ َحْسبُ َنا هللاُ )
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َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبلِل َوَرُسوِلِه ُثَّ ََلْ يَ ْراتبُوا َوجاَهُدوا أبَِْمواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم )وفي قول هللا تعالى :  يف َسِبيِل هللِا ِإَّنَّ
هو الُمتضمن لهذه الصفة ، وأن من لم يتضّمن « المؤمن»ما يبيّن لك أن  [15الحجرات : ] ((15ُأولِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن )

 في كالم العرب تجيء لتثبيت شيء ونفي ما خالفه. وال حول وال قوة إال باهلل.« إنما»، ألن  بمُؤمن هذه الصفة فليس

 ؟اإليمان وقال النضر : قالوا للخليل : ما

 فقال : الطَُّمأنينة.

 ؟مؤمن للخليل : تقول : أناقال : وقالوا 

 قال : ال أقوله. وهذه تزكية.

د نَْفسه بقوله :  اْلُمْؤِمنُ و َشِهَد هللاُ أَنَُّه ال ِإلَه )وبقوله :  [163البقرة : ] (َوِإهلُُكْم ِإله  واِحد  ): من أسماء هللا تعالى ، الذي َوحَّ
 [.18آل عمران : ] (ِإالَّ ُهوَ 

 الَخْلق من ُظلمه. آمن هللا : الذيفي صفة  اْلُمْؤِمنُ  وقيل :

 أولياَءه عذابَه. آمن : الذي اْلُمْؤِمنُ  وقيل :

 : الذي يصدق عباَده ما َوعدهم. اْلُمْؤِمنُ  قال ابن األعرابي : وقيل :

فات هلل تعالى ، ألنه َصدَّق بقوله ما دعا إليه عباَده من تَوحيد ، وألنه ظلمه ، وما وعدنا من البعث الَخْلق من  آَمن وُكّل هذه الّصِ

ق َوعده ال شريك له. آمن ، والجنة لمن  به ، والنار لمن كفر به ، فإنه ُمصّدِ

 فالن. استأمنني ويقال :

 ً  .فآَمنته أُومنه إيمانا

ُْم ال َأْْياَن هَلُمْ )وقُرىء في َسجدة بَراءة :   [.12التوبة : ] (ِإِنَّ

 الُمسلمين لم يَفُوا وَغَدروا. آَمنُواوأجاُروا فمن قرأ بكسر األلف ، فمعناه : إنهم إذا 

 .األمانةو، ها هنا : اإلجارة  اإليمانو

:  وسلمعليههللاصلىحدثنا السعدي ، َحدثنا البكائي ، حدثنا عبد هللا ، عن أبي هالل ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول هللا 

 .«د لهله ، وال دين لمن ال َعهْ  أمانة لمن ال إيمان ال»

ً  اإلمام والّداعي أّمن ويقال :  .آِمين ، إذا قال بعد الفراغ من أم الكتاب : تَأِْمينا

ُروي عن ابن عبَّاس وَسعيد بن  فقد [72األحزاب : ] (ِإَّنَّ َعَرْضَنا اْْلَمانََة َعَلى السَّماواِت َواْْلَْرضِ )وأما قول هللا تعالى : 

 ، هاهنا : الفرائض التي افترضها هللا على ِعباده. األمانة ُجبير ، أنهما قاال :

ف ثواب الطاعة وعقاب الَمْعصية.و  قال ابن عمر : ُعرضت على آدم الطاعة والَمْعصية ، وُعّرِ

قه ، فمن عليها ولم يُظهر عليها أحداً من َخل ائتمنه النِّية التي يَْعتقدها اإلنسان ، ألن هللا ، هاهنا : األمانة والذي عندي فيه : أن

 ، ومن أَْضمر األمانة أَْضمر من التّوحيد والتصديق مثل ما أظهر ، فقد أّدى
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عليه فهو  ا متن ومل يؤّدها ، وك ل من  ان فيما األمانة التكذي  وهو مصريريري ِّق  لّلسريريريان يف اليتاهر ، ف   محل
 مسامل.

ْنسانُ )واإلنسان في قوله تعالى :  ق ، وهو الظلوم  ، [72األحزاب : ] (َوَْحََلَها اْْلِ الجهول  (1)هو : الكافر الشاّك الذي ال يُصّدِ

لِيُ َعذِ َب هللاُ اْلُمناِفِقنَي َواْلُمناِفقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرِكاِت َويَ ُتوَب هللاُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي )، يدلّك على ذلك قوله تعالى : 
 [.73األحزاب : ] ((73)َواْلُمْؤِمناِت وَكاَن هللاُ َغُفورًا رَِحيماً 

ً  أن يَجد صحابةً ، آمن اللحياني : يقال : ما  ، أي : ما وثق. إيمانا

 ، عنده : الثقة. اإليمانو

ق باهلل وُرُسله. مؤمن ابن األنباري : رجل  : مصّدِ

 وأَنشد : [.61التوبة : ] (ِلْلُمْؤِمِننيَ يُ ْؤِمُن اِبلِل َويُ ْؤِمُن )بالشيء ، إذا صّدقت به ، قال هللا تعالى :  آمنتو

ا و  ل  مريريريريريريريريلريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريْ لريريريريريريريرياو مريريريريريريريرين قريريريريريريريريريَ ْومريريريريريريريري   قريريريريريريريري  كريريريريريريريريان قريريريريريريريريريَ

  
ون لريريريريريريريريريريألواثن قريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريل   ريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريَّ ا   ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ

  
 صّدقناه. محمدا ، أي : آمنّا معناه : ومن قبل

 قال : والمسلم : الُمخلص هلل العبادة.

 .«َخْيراً  نََمىوليس بالكاذب من أَصلح بين الناس ، فقال خيراً »، أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروينا عن النبّي : نمى 

 ، إذا بلّغته على وجه اإلصالح وطلب الخير. أَْنميه حديث فالن إلى فالٍن ، نَميت قال أبو عبيد : قال األصمعي : يقال :

 خيراً ، أي أَبلغ خيراً وَرفع خيراً. نمىوقال : ومعنى قوله : 

 ؛ ومنه قوُل النابغة الذُّبياني : نََمْيته شيء َرفَْعته ، فقدوُكل 

 ا ِْ الَ ت ود على َعْتانة  أ ج ِ  و   
 .يَْنمي الِخضاُب في اليد والشَّعر ، إنما هو ارتفع وعال وزاد ، فهو نََمى قال : ولهذا قيل :

 لغة.« ينمو»وزعم بعض الناس أن 

يت ن قولك :، فم التَّْنمية قال األصمعي : وأّما يه تَْنميةً  الحديث نَمَّ  ، بأن يُبَلِّغ هذا عن هذا على وجه اإلفساد والنَّميمة. أُنَّمِ

 وهذه مذمومة ، واألُولى َمحمودة.

 مشّددة ، بما وصفت ، وال اختالف بين أهل اللغة فِيه.« نميت»مخففة ، وبين « نميت»والعرب تفّرق بين 

 إذا ارتفع إليه في النَّسب. فالٌن إلى فالن ، انتَْمى ويقال :

 َجدُّه ، إذا َرفع إليه نسبه ؛ ومنه قوله : نماهو

   مَناين    الَعْلياء ك لُّ َ َْي ع 
__________________ 

 .«امليتلُو»( يف امل بوع : 1)
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 .اْنتماء وُكّل ارتفاع :

 فالٌن فوق الوسادة ؛ ومنه قوُل الَجْعدي : انتمى يقال :

اَل ريريريريريريريريا ذا  راش عريريريريريريريريَ مريريريريريريريرييريريريريريريريريا فريريريريريريريريوق الريريريريريريريريفريريريريريريريريِ تريريريريريريريريَ  انريريريريريريريريريْ

  
رْبِ   ك  وعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَ  تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوُّع  َرّ  رِيريريريريريريريريريِح ِمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .نامية ، وهي األَْغَصان. واحدتها : النّوامي ابن األعرابي : عن المفّضل ، قال : يقال للَكرمة : إنها لكثيرة

 عاِطبَة. ، فهي : النوامي وإذا كانت الكرمة كثيرة

 .أُْنِميواه فقال له : إني أرمي الّصْيد فأُْصِمي في حديث ابن عباس : إن رجالً أتو

 .أَْنَمْيت فقال : ُكْل ما أَْصَميت وَدع ما

: أن يرميه فيَغيب عن عين الّرامي ويموت وهو ال  اإلنماءوواإلصماء : أن يَْرميه فيَقتله على المَكان بعينه قبل أن يَِغيب عنه. 

 يراه ، فيجده ميتاً ، وال يجوز أكله ألنّه ال يؤَمن أن يكون قتله غيُر َسهمه الذي رماه به.

 الّرميّةَ. أَْنميت يقال :

 لّرامي.، أي : غابت وارتفعت إلى حيث ال يراها ا نََمت تَْنمى قد فإن أردت أن تجعل الفعل للّرِميّة ، قلت :

 قلت : قال امرؤ القَيس :

تريريريريريريريريريريريريريريه  يريريريريريريريريريريريريريريّ ي َرمريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريريو ال تريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريَ

  
رِْه   فريريريريريريريريريريريريريريَ ن نريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ  مريريريريريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريريريه ال عريريريريريريريريريريريريريري 

  
 فالناً في النسب ، أي َرفَْعته. نََمْيت وقال الليث :

 في نََسبه. فانتمى

ً  الشيءُ  تنّمىو يا  ، إذا ارتفع ؛ قال القَُطاِمّي : تَنّمِ

ى  مريريّ ل ذلريريريريريريريك قريريريريريريري   تريريلريريَ يريريريريريريريْ بريريح سريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريَأصريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  اعريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريَ زِلريريريريريريريريريريريه يريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ ن كريريريريريريريريريريريان مريريريريريريريريريريريَ     مريريريريريريريريريريريَ

  
 وصامت. نامٍ  قال : واألشياء كلّها على وجه األرض :

 : مثل : النبات والشجر ونحوه. فالناِمي

 والصامت : كالحجر والَجبل ونحوه.

 من اإلبل : السَّمينة. النّاميةو

 َسِمنت.الناقةُ ، إذا  نََمت يُقال :

 أي بَخْلقه. ، «هللا بنامية ال تُمثِّلوا»الحديث :  : الَخْلق ؛ ومنه النامية َسلمة ، عن الفّراء ، قال :

لفالن ، وأَْمَديت له ، وأْمضيت له ، وتفسير هذا : تَْركه في قليل الخطأ حتى يبلغ به أقصاه ، فيُعاقب  أَْنميتُ  وقال غيُره : يقال :

 حب الخطأ فيه ُعْذر.في موضع ال يكون لصا

يّ  ، عن األصمعّي : (1)أبو ُعبيد   الفَلس ، بالّرومية ؛ وقال النابغة الذُّْبيَاني : : النُّّمِ

__________________ 
 (. بياري)،  ( )« اللسان»( الكالُ من هلا      ر املادأب ساقه ابن مليتور يف 1)
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َرْب و َع هلريريريريريريريريريرياو  ي مل  ريريريريريريريريريريَْ ْه َوهريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريرياَرفريريريريريريريريريريَ

  
ت    ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ّي سريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريِّ افريريريريِ   لريريريريلريريريريُّ ن الريريريريَفصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريِ

  
ي وقال َشمر :  : فُلوٌس ِمن َرَصاص. النُّّمِ

ي وقال بعضهم : ما كان من الدَّراهم فيه َرصاص أو نُحاس ، فهو  .نُّمِ

 وكانت بالِحيرة على َعهد النُّعمان بن الُمنذر.

يّ و ُجل : نُحاسه وَطْبعه ؛ قال أبو َوْجزة : نُّمِ  الرَّ

ه  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريو ال و  فريريريريريريريريريريْ َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريريته لريريريريريريريريريريَ

  
ني و   عريريريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ه الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريِّ  عريريريريريريريريريريرين منريريريريريريريريريريري ِّ

  
ُجلُ  نام يُقال :: نوم  ً  الرَّ  ، إذا َرقَد. نائم . فهويَنَام نَْوما

 الشاة وغيُرها من الحيوان ، إذا ماتَت. نامتو

 أي : اْقتُلوهم. ، فأَنيموهم في حديث علي : إنه حّث على قتال الخوارج فقال : إذا رأيتُموهمو

 : الَميتة. النائمة قال الفراء :

 : الُجثّة. الناميةو

 السُّوق وَحُمقت ، إذا َكَسدت. نامت أبو عبيد ، عن أبي زيد :

 الثَّْوب والفَْرُو ، إذا أَْخلَق. نام وقال غيره :

 : القَِطيفة. الَمنامةو

ً  : مصدر : الَمنامو ً و يَنام نَوما  .َمناما

مو،  نُّوامو،  نِيام« : النائم»وجمع   ينام : نَُومةٌ  ، وَرُجلٌ  النَّْوم : كثير نَْومانُ  ، وَرُجلٌ  نَْومٌ  ، وامرأة نَْومٌ  ، وقوم نَْومٌ  ، ورجل نُوَّ

ْكر. نَُومة كثيراً ، وَرُجلٌ   ، إذا كان خاِمل الذِّ

مان ُكلُّ مؤمنو  ، أولئك َمصابِيح العُلماء. نَُومة في الحديث : إنّما يَْنُجو من َشّر ذلك الزَّ

ْكر الغاِمض في النّاس ، الذي ال يَْعرف الشَّرَّ وال أَْهلَه. النَُّومة قال أبو ُعبيد :  : الخاِمُل الذِّ

 ، أي : ُمغَفَّل. نَُوَمةو نَِويمٌ  اللَّيث : رجل

 إليه. تَنِيمُمسْ  فالٌن إلى فالن ، إذا أَنِس به واطمأَّن إليه ، فهو اْستَنام ويقال :

 إليه ، بهذا الَمْعنى. نامَ  وقال بعضهم : يقال :

 وأقرأني الُمنذرّي ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي أنّه أَنشده :

م أنريريريريريريريريريريّ  غريريريريريريريريريريت  انئريريريريريريريريريريم  لريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريه تريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ لّ    ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريانريريريريريريريريرية أَنريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ     م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، أي : غير واثق به. نائم قال : غير

 يخاطب ِذئْباً.واألَْنيب : الغَليظ الناب ، 

ُجُل ، بمعنى : استنام وقال غيره :  ؛ وأَْنشد : للنَّوم َشْهوةً  تناوم الرَّ

    ذا اْستلاُ راعه اللَِّجّي 
 فقال : الذي يَْسُكن في ؟النَُّومة ُروي عن ابن عباس أنه قال لعلي : ما قال َشِمر :
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 الِفْتلة فال يريْب و مله  يء.
 المبارك : هو الغافل عن الشَّّر.قال : وقال ابن 

 وقيل : هو العاجز عن األُمور.

 وقيل : هو الخامل الذّكر الغاِمض في الناس.

 .نام قال َشِمر : وُكّل شيء َسكن ، فقد

 الّسماُء الليلة َمطراً. نامت وما

 أيضاً ، إذا َسكن ؛ قال العّجاج : اْستَنامو

   (1)   ذا اْستلاُ راعه اللَِّجّي 
 الماء ، إذا دام وقام. نامو

 ، حيث يَقُوم. منامهو

 : النّْعمة التاّمة. النِّيم : عمرو ، عن أبِيه : (2)نيم 

 : َضْرٌب من الِعضاه ؛ قال الُهذلّي : النِّيمو

هريريريريريريريريريريريريار  لريريريريريريريريريريريريه  وش  ذا أَدَّ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريري     يريريريريريريريريريريريريريَ

  
ِم   تريريريريريريريريَ يريريريريريريريريم  ومريريريريريريريرين كريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريعريريريريريريريري  الريريريريريريريريّ قريريريريريريريريُّ  مريريريريريريريرين نريريريريريريريريِ

  
 الِعَضاه.والَكتَم : شجرتان من  النِّيمو

 : الفَْرو. النِّيم أبو ُعبيد : عن أبي الحسن األعرابي ، قال :

ّمة : النِّيمو مال إذا جرت عليه الّريح ؛ وأَنشد لذي الرُّ  أيضاً : الدََّرج الذي في الّرِ

عريريريريريريرية   مريريريريريَّ لريريريريريَ ا يف مريريريريري  ل  عريريريريريلريريريريريريريّ يريريريريريريريْ لريريريريريى الريريريريريلريريريريريَّ  مسريريريريريىّت اَنريريريريريْ

  
يريريريريريريريريريم    َوأب  نريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريريْ ن هريريريريريريريريريَ ل اأَلِدمي هلريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ

  
 ه نَُوام ، وهو مثل الّسبات يكون من داٍء به.ويقال : أَخذ

ْدر. النِّيم أبو نصر :  : الفَْرو القَِصير إلى الصَّ

 ، أي : نِصف فرو ، بالفارسية ، قال ُرؤبة : نِيم قيل له :

او   قريريريريريريريريريريريريريري  أَرى ذاك فريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريريَ ومريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريمريريريريريريريَ اِب نريريريريريِ بريريريريريريريَ نِي الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ نْي مريريريريرين لريريريريريِ ْكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريري 

  
ر أنه الفَْرو.  وفُّسِ

ى من ُجلود األرانب ، وهو غالي الثَّمن. النِّيم وقيل :  : فَْرٌو يَُسوَّ

 ، إذا كنت تَأْنس به وتَْسُكن إليه. نِيِمي ويُقال : فالنٌ 

 أي : في َعْينك. [.43 األنفال :] (ِإْذ يُرِيَكُهُم هللاُ يف َمناِمَك َقِليَّلً )وقال الليث : في قول هللا تعالى : 

 بها. تَنام الحسن أن معناها : في َعْينك التيُروي عن  وقال الزّجاج :

 قال : وكثير من أهل النحو َذَهبُوا إلى هذا.

 ، أي : في َعْينك ، ثم حذف َمنامك ومعناه عندهم : إذ يُريكهم هللا في َموضع
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__________________ 
 (. بياري)( مر هذا قبل ذلك ب ليل ، ويف مكانه األول أورده ابن مليتور 1)
 (. بياري)وذكره كله يف األول  (نيمو ) (نُو)ابن مليتور بني (  ع 2)
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 م  اَمه.« امللاُ»وأقاُ « املوضع»
ؤيا على أَصحابه ،  النَّوم رآهم في وسلمعليههللاصلىقد جاء في التفسير أّن النبّي  وهذا َمْذَهٌب َحَسٌن. ولكن قليالً ، وقَّص الرُّ

 هللا.صدقت ُرْؤياك يا رسول  فقالوا :

ُتْم يف َأْعُيِنُكْم َقِليًَّل َويُ َقلِ ُلُكْم يف َأْعُيِنِهمْ )قال : وهذا الَمذهب أَْسوغ في العََربيّة ، ألنه قد جاء :   (َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقي ْ

 فدّل هذا على أّن هذا ُرؤية االلتقاء وأّن تلك ُرْؤية النَّوم. [44األنفال : ]

 الرجل ، إذا تَواضع هلل. امن ابن األعرابي :

 .«البََركة»، نظير  اليُْمن الليث :: يمن 

ُجُل ، فهو يَُمن يقال  .َمْيُمون الرَّ

 [1مريم : ] ((1كهيعص ))أخبرني الُمنذري ، عن أبي الهيثم أنه قال : روى َسعيد بن ُجبير ، عن ابن عباس أنه قال في و

 عزيٌز صادٌق. يَمينٌ  هو : كاٍف هادٍ 

 يمين أول اسمه« الياء»، وجعل « هاد»أول اسمه « الهاء»، وجعل « كافٍ »أول اسم هللا « كاف»أبو الهيثم : فجعل قولَه قال 

ً  هللاُ اإلْنَسانَ  يََمن ، من قولك : ً و يَْيُمنه يَْمنا  .َمْيمون ، فهو يُْمنا

  رؤبة :، يكونان بمعنى واحد ، كالقدير والقادر ؛ وأنشد قولَ  اليامنو فاليمين قال :

   برييريَْتك يف اليامن بريْيه األْ َن  
 ، وهللا أعلم.« اليمن»مشتقاً من  اليمين فجعل اسم

 صادقاً. « :الصاد»و عزيزاً ، « : العين»قال : وجعل 

 .يَمين يقال لليد اليُمنى : ، في كالم العرب ، على وجوه : اليَمينوقلت : 

 : القوة ؛ ومنه قوُل الّشماخ : اليمينو

و مريريريريريريريريريري  ّي َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ة اأَلْوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ رابريريريريريريريريريريَ  رأيريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريَ

  
رِيريريريريريريريريريريرين   لريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريع الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَ ْتا  مريريريريريريريريريريري      ا ريريريريريريريريريريريَ

  

جريريريريريريريريريريريريْ    مريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريريريريريريا رايريريريريريريريريريريريريٌة ر فريريريريريريريريريريريريِ

  
مريريريريريريريريريريريريرينِي    تريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ ريريريريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريرابريريريريريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريَ

  
 أي : بالقُوة.

 وقال : بمنزلة َحَسنة.

 .اليُْمن ، يَْعني : أَْيمن اليَِمين ويقال : قَِدم فالٌن على

 .باليُْمن ، أراد :« باليمين تلّقاها عرابة»قال : وقوله 

 .اليُْمنى وقيل : أراد : باليَد

 وقيل : أراد : بالقُوة والحّق.

ُتْم ََتُْتونَنا َعِن اْلَيِمنيِ )وأما قوله تعالى :   [.28الصافات : ] (ِإنَُّكْم ُكن ْ

ين فتُروننا أّن الّدين  قال الزّجاج : هذا قَول الُكفَّار الذين أضلّوهم ، أي : كنتم تَْخدعوننا بأقوى األسباب ، فكنتم تأتوننا من قِبل الّدِ

 والحق ما تُضلوننا به.
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: ِمن  [17األعراف : ] (آَلتِيَ ن َُّهْم ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْْياِِنِْم َوَعْن َْشائِِلِهمْ )وكذلك قيل في قوله تعالى : 

 قِبَل ِدينهم.

،  (َوِمْن َخْلِفِهمْ )، أي : ألُْغوينهم حتى يكذّبوا بما تقّدم من أُمور األُمم السابقة ،  (آَلتِيَ ن َُّهْم ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهمْ )وقال بعضهم : 

، أي : ألُّضلنهم فيما يعلمون ألَْمر الَكسب ، حتى يُقال فيه : ذلك بما  (َوَعْن َأْْياِِنِْم َوَعْن َْشائِِلِهمْ )حتى يكذبوا بأمر البَعث ، 

 كسبت يداك ، وإن كانت اليَدان لم تَْجنيا شيئاً ، ألن اليَدين األصل في التصّرف ، مثالً لجميع ما ُعِمل بغيرهما.

 ، وقيل : بالقُّوة. بيَمينه أحدهما : ، ففيه أقاويل : [93الصافات : ] ((93َفراَغ َعَلْيِهْم َضْرابً اِبْلَيِمنِي ))وأما قوله تعالى : 

 [.57األنبياء : ] ((57َواَتلِل َْلَِكيَدنَّ َأْصناَمُكْم بَ ْعَد َأْن تُ َولُّوا ُمْدِبرِيَن )) التي َحلف حين قال : بيَمينهووقيل : 

 .اليُمن أصحابي : أَْدخْلُت عليهم يََمْنتوقال اليزيدي : 

ً أْيمنهم يُمْ  وأنا  .يُْمنَةً و نا

 وَشأمُت أصحابي : أَْدخلُت عليهم الشُّْؤَم.

 وأنا أَْشأَمهم ُشْؤماً ، وَشئِمت عليهم ، وأنا َمْشؤوم عليهم.

 قال : وشأمتهم : أخذت على َشمائلهم.

 ويَسرتهم : أخذت على يَسارهم ، يَْسراً.

ته وأنّه وأُْختاً له َخَرجا يَْرعيان ناِضحاً لهما ، وأّن أُّمهما في حديث ُعمر حين ذكر ما كان فيه من القََشف والِقلّة في جاهليَّ و

َدتْها  من الَهبيد ُكّل يوم. بِيَُمْينَتَْيها َزوَّ

 ، على تصغير التّرخيم. يَُمْينَْيها ، لكن قال :« يمين»بالتشديد ؛ ألنه تَصغير  بيَُميِّنَْيها قال أبو ُعبيد : َوجه الكالم :

، ولم يقل : يَديها ، وال َكفَّيها ، ألنه لم يُرد أنها َجمعت َكفَّيها ثم أعطتهما بجميع الكفّين ، ولكنه إنما أراد أنها  يَُمْينَيها وإنما قال :

 .يَِمينان ، فهاتان بِيَمينها أَعطت ُكّل واحد كفًّا واحداً 

 .يَُميِّنَْيها وقال شمر : قال غير أبي ُعبيد : إنما هو

 ُت من يَزيد بن هارون.قال : وهكذا سمع

 ويَْسرةً. يَْمنةً  أَعطى إنما هي فِعل :« المينة»، ألن  يَُمْينَتَْيَها قال َشمر : والذي أختاره بعد هذا :

َمْبسوطةً إلى طعام أو غيره فأْعطيت بها ما َحملته  بيَمينك قال : وسمعُت من لَقيت من َغَطفان يتكلّمون فيقولون : إذا أَْهَويت

أعطاه قَْبضةً من الطعام ؛ وإن َحثَى له بيده ، فهي  من الطَّعام ؛ فإن أعطاه بها َمْقبوضةً قال : يَْمنةً  فإنك تقول : أَعطاه َمْبسوطة

 الَحثْيَة ، واْلَحْفنَة.

 .يَُمْينَتَْيها قلت : والصواب عندي ما َرواه أبو ُعبيد :
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، ثم  يَُمْينة« : اليمنة»، فصغّر  بِيَمينها يمنةً  أنها أعطت ُكلَّ واحد منهماأراد : « يَْمنَتَْيها»وهو صحيح كما َروى ، وهو تصغير 

 .يَُمْينتين ثناها فقال :

 وهذا أحسن الوجوه مع الّسماع.

 لئن كنت اْبتليت لقد عافَْيت ، ولئن ُكنت أََخْذت لقد أَْبقَيت. لَْيُمنُك في حديث ُعروة بن الّزبير أنه قال :و

 هللا ، كان يحلفون بها. يمين ، وهي كقولهم : يَمين ، إنما هي أْيُمنُكو،  لَْيُمنُك لهقال أبو ُعبيد : قو

 قال امرؤ القَيس :

ر  قريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريِ ا   ني  هللا أَبريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريريَ

  
ك وَأْوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِ  و   َ يريريريريريريريْ ي لريريريريريريريَ َرب وا رأسريريريريريريريريريريريريريريِ  لو ضريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 هللا. بيمين فحلف

ً  «اليمين»ثم تجمع   ؛ كما قال ُزهير : أَْيمنا

لريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريم  ا ومريريريريريريريريريريِ ٌن مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريّ مريريريريريريريريريريع أ ريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريري 

  
اء    ور هبريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريري ِّمريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريرية متريريريريريريريريريريريريَ  ْ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريري 

  
 يا رب ، إذا خاطب ربَّه. أَْيُمنكوهللا أفعل كذا وكذا ،  أيمنوهللا فيقولون :  بأَْيمن ثم يحلفون

 .لَْيُمنُك فعلى هذا قال ُعروة :

 ، فقالوا :« لم يكن»كالمهم وخّف على ألسنتهم حتى َحذفوا النون كما حذفوها من ثم كثر في « هللا أَيمن»هذا هو األصل في 

 هللا. أَيم ، وكذلك قالوا :« لم يك»

 وفيها لغات سواها.

 ، لم ُضّمت النون.« أْيُمنُك»قلت : أحسن أبو عبيد في جميع ما قال ، إال أنه لم يُفَّسر قوله : 

َعِظيمة ، وكذلك : لَعَْمرك  أَْيُمنك فألَيمنكَ و ثان ، فقيل : يَمينٌ  لعمرك ، كأنه أُضمر فيها :قال : والعلّة فيها كالعلّة في قولهم 

 فَلَعَْمرك َعِظيم.

 قال : قال ذلك الفراء واألحمر.

كأنه قال : وهللا الذي ال إله إال هو  [87 النساء :] (هللاُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو لََيْجَمَعنَُّكمْ ) وقال أحمد بن يحيى في قوله تعالى :

 ليجمعنَّكم.

 هللا ، وهيم هللا. أيم وقال غيره : العرب تقول :

 األصل : أيمن هللا ، وقَلبت الهمزة هاء ، فقيل : َهيم هللا.

 هللا ليفعلّن كذا. مُ  وربما اكتفوا بالميم وَحذفوا سائر الحروف ، فقالوا :

 هللا. أَْيمنوهللا ،  يمين وهي لغات كلّها ، واألصل :

اليد ، وكانوا يَْبسطون أيمانهم إذا َحلفوا ، أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا ، ولذلك  يمين ، باسم : يمين وقال بعضهم : قيل للحلف :

 قال ُعمر ألبي بكر : اْبُسط يدك أبَايْعك.

ً »أن  قلت : وهذا صحيح ، وإن صح  «يمينا
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 فهو اَّلف  هلل. ، عباس من أ اء هللا ، كما روي عن ابن
ً »غير أني لم أسمع   في أسماء هللا إال ما رواه عطاء بن السائب ، عن ابن ُجبير ، عنه ، وهللا أعلم.« يمينا

ً  والعرب تقول : أخذ فالن  وأَخذ يَْسرة. يَْمنة وأخذ يساراً ، وأخذ يمينا

 .اليَمين في كتاب هللا : أصحاب الميمنة وأصحاب

 فالن : أَخذ ذاَت اليمين. تَيامنو

 وتياسر : أخذ ذات اليَسار.

ً  بأصحابك ، وشائِم بهم ، أي : ُخذ بهم ياِمن الحّراني ، عن ابن الّسكيت ، يقال :  وشماالً. يمينا

 بهم ، وال تَياسر بهم. تيامن وال يقال ،

 ، إذا أَتَوا اليَمن. أَْيَمنُواوالقوُم  تيامن ويُقال :

،  تياَمن فتظن أنه أَخذ عن يَمينه ، وليس كذلك معناه عند العرب ، إنما يقولون :« تيامن»عاّمة تغلط في معنى ابن األنبارّي : ال

 ، إذا أخذ عن يمينه ، وشاءم ، إذا أخذ عن شماله. يامنوإذا أَخذ ناحية اليمن ، وتشاءم ، إذا أخذ ناحية الشام ، 

 .«ْحِريّةً ثم تشاَءمت فتلك َعْيٌن ُغَدْيقَةإذا نَشأت بَ »:  وسلمعليههللاصلىقال النبّي 

 أراد : إذا ابتدأت الّسحابة من ناحية البَحر ثم أخذت ناحية الّشام.

ُجل   أيضاً ، إذا أراد اليَمَن. أيمنو يامنوقال :  !، إذا أَراد اليمين أيمنوويقال : أشأم الرَّ

 .يََمنو،  يَمين ويقال : لناحية اليَمن :

 .يَمينيّ  قالوا :« اليمين»إلى وإذا نَسبو 

 .يَمانٍ  قالوا :« اليمن»وإذا نسبوا إلى 

 : ضرٌب من بُرود اليمين. اليَمنةو،  اليُْمنةوقال : 

 ، ألنها تلي يمين الَكعبة. يََمنٌ  وقيل لناحية اليمن :

 كما قيل لناحية الشام : شام ، ألنها عن ِشمال الكعبة.

 .«يمانِية واْلِحْكمة اإليمان يَمانٍ » وهو ُمقبل من تَبوك : وسلمعليههللاصلىقال النبّي و

 ومبعثه ، ثم هاجر إلى المدينة. وسلمعليههللاصلىبَدا من مكة ، ألنها مولد النبي  اإليمان قال أبو ُعبيد : إنما قال ذلك ألَن

 واتصل بها : التهائم. اليمين مكة من أرض، ولهذا ُسّمي ما ولي  اليمن ويقال : إن مكة من أرِض تهامة ، وتهامة من أرض

 ، على هذا. اإليمان يمانٍ  ، فقال : يمانية فمكة على هذا التفسير

 اإليمان ، فنُسب اإليمان ، وهم نَصروا يَمانُون َعنى بهذا القول األَنصار ، ألنهم وسلمعليههللاصلىوفيه وجه آخر : أّن النبّي 

 إليهم.
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 وهو أحسن الُوجوه عندي.

، هم أَْلين قلوباً وأَرق  اليَمن أتاكم أهلُ »:  اليمن أنه قال لّما َوفد عليه َوْفدُ  وسلمعليههللاصلىحديُث النبّي  قال : ومما يُبيِّن ذلك

 .«يمانِية والحكمة اإليمان يَمانٍ  أفئدة ،

 .«اليَمن»، منسوب إلى  يمانٍ  وقولهم : َرُجل

ً  يمنيّ  كان في األصل ،  قبل النون ، وحذفوا ياء النِّْسبة. ، فزادوا ألفا

 وتهامة ، كانت في األصل تََهمة ، فزادوا ألفاً ، فقالوا تَهام.

 وهذا قول الخليل وسيبويه.

ك به. يُتَيّمن ويقال : فاٌل   برأيه ، أي يُتبرَّ

نو  : الَموت. التَّيَمُّ

ن يقال : ً  فالنٌ  تَيمَّ نا  ، إذا مات. تَيَمُّ

 إذا ماَت في قَبره ؛ وقال الجعدّي : يمينَه يَُوسَّدواألصل فيه أنّه 

َ ه  لريريريريريريريريريْ َْب وجريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريْ   ذا مريريريريريريريريريا رأيريريريريريريريريريه املريريريريريريريريريرء عريريريريريريريريريَ

  
ن أَْرَو     رْ   قريريريريريريريريريري مي  فريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريُّ  كضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْرح :  الِجْلد. َعْلبى : اشتّد ِعلباُؤه وامتّد. والضَّ

ً  هللا يَمنَه ، وقد مياِمين« : الميمون»وجمع   .َمْيُمون ، فهو يُمنا

 .َميامن : الميمنة ، وجمع اليامن وهللا

 : ُعْشبة. اليَنَمة: ينم 

بِّي بعد العَتَمه ، وأُكّب الثُّمال فوق األََكمه. اليَنَمه : أنا اليَنَمة والعرب تقول : قالت  ، أَْغبُق الصَّ

 : ُعْشبة إذا َرَعتها الماشيةُ َكثُرت َرْغوة ألبانها في قِلّة. اليَنَمة

 اْعمل ما تُْحسن. ، أي : اْمأن َمأْنك أبو سعيد : يقال :: مأن  (1)

 ، أي : أحسنه. أمأنه ويقال : أنا

 وكذلك : أْشأَْن َشأَنك ؛ وأَْنشد :

ه  مريريريريريريريَ لريريريريريريْ َرْر   عريريريريريريِ ر أقريريريريريريريْ ه  اأَلمريريريريريريْ مريريريريريريريْ لريريريريريريِ   ذا مريريريريريريريا عريريريريريريَ

  
اَل ال أَدَّعريريريريريريريي مريريريريريريريا و   هريريريريريريريْ ه جريريريريريريريَ أَنريريريريريريري  ه  أَمريريريريريريريْ  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  

مريريريريريريريه  لريريريريريريْ رىء  يريريريريريريومريريريريريريريا  يريريريريريري ريريريريريريول بريريريريريريعريريريريريريِ  كريريريريريريفريريريريريريى  مريريريريريريْ

  
اَل و   لريريَمريريريريريريريه َفضريريريريريريريريريريريريريريريريْ عريريْ ا لريرييريريس يريريريَ ه عريريمريريريريريريريّ كريريريريريريري   َيسريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ً  : الَكِذب ، يُقال : الَمْين: مين   ، أي كاذب. مائن ، فهو مان يَمين َمْينا

 الُوّد ، إذا كان غير صادق الُخلّة ؛ ومنه قول الشاعر : ُمتماين وفالن

هريريريريريريريريم  ْ ي أ مريريريريريريريريِّ ا جريريريريريريريري  َّ مريريريريريريريريا ثريريريريريريريريَ يريريريريريريريري  لريريريريريريريريِ َ  عريريريريريريريريَ  ر َويريريريريريريريريْ

  
ن    تريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريايريريريريريريريريريريِ   لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا ولريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرين و ّدهريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريري 

  
 ويروى : ُمتَيامن ، أي : مائل إلى اليَمن.

ً  فالٌن أهلَه مان : (2)ويُقال   ، إذا عالهم. يَُمونهم َمْونا
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__________________ 
 (.330ص : )الساب ة  (مأن)اتبعة تكملة ملادأب  ( )
 (. بياري)( هذا من الواوي ، وكذا ذكره ابن مليتور ، 1)
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 .َمُمون ، فهو يَُمان فالنٌ  ِمينو

رع. مان ابن األعرابي :  ، إذا َشّق األْرض للزَّ

كة التي يُحرث بها. المانُ  وقال أبو عمرو :  : الّسِ

ن وقال ابن األعرابي :  : كثرة النَّفقة على الِعيال. التموُّ

نو  : كثرة األَوالد. التَّومُّ

َجاج الذي يُعمل الّزجاج منه ، َمْمُدود. الِميناء : (1)وقال الفَّراء   : َجْوهر الزُّ

 : الموضع الذي تُْرفأ إليه السُّفن ، يُمد ويُقصر ، والقصر فيه أكثر ؛ وأْنشد في الَمّد : الميناو

ا اهلريريريريريريري  لريريريريريريريا   ريريريريريريريِ
َ
تريريريريري ريريريريريلريريريريريريريه ُِ املريريريريري  فريريريريريلريريريريريمريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ن  ألَ و   َرفريريريريريريريْ ني  َأ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريِ ه  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريْ ال قريريريريريريريري   محريريريريريريريْ

  

لريريريريريريريريريريريريريه  َزعريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريرياء   جريريريريريريريريريريريريريَ رن  ملريريريريريريريريريريريريريِ  أتطريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ون  و   حريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريري  حلَّ مريريريريريريريريريرين َأمحريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريرينَّ  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ، مقصور ، الموضع الذي تُرفأ إليه السفن ، يكتب بالياء. المينىووقال الفراء : 

 .َمنَوان : بفتح الميم مقصور : الذي يُوزن به ، يُكتب باألَلف ، ويثنّى ، فيقال : الَمنَاو: منى 

 قاله ابن الّسكيت.

 ِميل ، أي بقَْدِر ميل. بَمنَى قال : ويقال : هو ِمنّي

 داره ، أي بِحذائها. بَِمنَى وحكى الفراء : داري

 ، بالياء : القََدر. الَمنَىوقال : 

 يَُسّرك ، أي قَّدر هللا لك ما يَُسّرك ؛ قال َصخر الغَّي :هللا لك ما  َمنَى وقد

  َ
َ
 لريريريريعريريريريمريريريريرو َأيب عريريريريمريريريريرو لريريريري ريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريه املريريريري

  
   ِ وَُّى لريريريريريريريريريه  أَلهريريريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ َ ل  يريريريريريريريريري      جريريريريريريريريريَ

  
 أي ، ساقه القََدر.

 ؛ وأَْنشد : يَْمنيه هللاُ لك الَموت َمنَى وقد

لريريريريريريريه و  عريريريريريريَ ْن لةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييء  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوف أَفريريريريريريريْ  ال تريريريريريري ريريريريريريولريريريريريريَ

  
اين  

َ
ِ  لريريريريريريريريريريك املريريريريريريريريريري َي مريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَْ القريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريىت تريريريريريريريريريري 

  
ر لك القادر.  أي : ما يقُّدِ

 وقال اآلخر :

ا َ  لريريريريريريريريريريَ َ
يريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريري القريريريريريريريريريريِ ْه لريريريريريريريريريريك أن تريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
الِل   هريريريريريريريريريريرير اَّريريريريريريريريريريريَ  أ مسريريريريريريريريريريرياَد أ مسريريريريريريريريريريرياَد يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 أي : قدرت لك األْقدار.

 األعرابي ، قال : قال الشَّرقي بن القُطامي :ابن األنباري : أخبرني ثَعلب ، عن ابن 

 : األََجل. الِحمامُ و: األَحداث.  الَمنايا

مان. الَمنونو: القََدر.  الَحتْفو  : الزَّ

 .الَمنِيّة : الموت. وكذلك : الَمنا الليث :
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 ، يَْمنوهو يمنيه هللا بُحبّها َمناه اللِّحياني :

__________________ 
 (. بياري)، « و « : »اللسان»( مكان هذا يف 1)
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 .َمْلوا  و  َمْليا   أي : ابتاله حب بها ،
َؤاسي وأبو زيد : يقال : هو ً  قال الرُّ  ، للِمكيال الذي يَكيلون به السَّْمن وغيره. أَْمناءو،  َمنوانو،  َمنا

 وقد يكون من الحديد أَْوَزاناً.

 نَّان ، وأَْمنان.وبنو تَميم يقولون : هو : َمنٌّ ، وم

 ، مقصور : موضع معروف بمكة. ِمنى الليث :

 يَُراق. بها من الدَّم ، أي : يُْمنى لما« ِمنى»ُسّميت 

 [.37 القيامة :] (ِمْن َمِِنٍ ُْيْىن)قال هللا تعالى : 

 ، ُمشدَّد. الَمنِي قال أُبو ُعبيد : قال أبو عمرو :

ُجل  َمنَّى يقال :  ، بمعنى. الَمِنيّ  ، من أَْمنَىوالرَّ

 .«ِمنَى»هللا الشيء : قَّدره. وبه ُسميت  َمنَى وروي أبو العباس ، عن ابن األعرابي :

ي :  به ، أي : ذُبح. ُمنِي ، ألن الَكْبش ِمنى وقال ابن ُشميل : ُسّمِ

 .«المنايا»وقال ابن ُعيينة : أُخذ من 

نىيَ  ، وهو ما الُمْنية بضم الميم ، فجمع :« الُمنى»وأما  ُجل.  تَمَّ  : أُفُعولة. األُْمنِيّةوالرَّ

 .األمانِيّ  وجمعها ،

 .«فُعلة»، على  ُمْنية وقال اللّيث : ربّما ُطرحت األلف فقيل :

 .ُمنى وجمعها :

 ، على : أْفعُولة. أُْمنية ويقال :

 وأضاحٍ وأضاحّي ، لجمع األُثفية واألُضحيّة.، مخفّفة ، كما يُقال : أثاٍف وأثافّي ،  أمانٍ و، مشددة الياء ،  أمانيّ  ويجمع

 ؟، وذلك ما لم يَعلموا أبها َحْمٌل أم ال ُمْنيتها أبو عبيد ، عن األصمعي : يقال للناقة أول ما تُضرب : هي في

 البِْكر : التي لم تحمل قبل ذلك عشر ليال. ُمْنيةو

 الثِّْني ، وهو البطن الثاني خمس عشرة ليلة. ُمنيةو

 ؟ي ُمنتهى األيّام ، فإذا َمضت ُعرف أالقٌح هي أم غير القحقيل : وه

بعد أربع عشرة وإحدى وعشرين ، والُمِسنّة  تُْستَْمنى وأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : البِْكر من اإلبل

 بعد سبعة أيّام.

قُر بها ، فإن اكتاَرْت بَذنبها أو عقدت رأسها وَجمعت بين أن يأتي صاحبُها فيَضرب بيده على َصالها ، ويَنْ  االستمناءوقال : 

 قُْطريها ُعِلم أنّها القح.

 وقال في قول الشاعر :
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امسريريريريريريريا  بعريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريابعريريريريريريرية    قريريريريريريريامريريريريريريريه ت ريريريريريريريريك َل ريريريريريريريَ

  
ور  و   تريريريري  لريريريريريريريْ  َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ نْي   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريبريريريريريريريٌة والريريريري ريريريريَ  الريريريريعريريريريَ

  
 قال : َمستور ، إذا لقحت ذهب نشاُطها.

الهريريريريريريريريريريا وهريريريريريريريريريريي عريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريري أبٌ  ا بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريّ

  
ور    جريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريْ ْذراء مريريريريريريريريريَ ار  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريَ ْور  عريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريَ

  
،  أَْمتنيها الناقةَ  اْمتَنيت الِقالص ِلَسبع خطأ ، إنما هو : تَْمتنى الِقالُص ، ال يجوز أن يُقال : تُْمتَنَى وقال َشمر ، قال ابن ُشميل :

 .ُمْمتَناة فهي

، إذا  ُمْمتنية ، فهي اْمتَنَتو،  ُمْمنٍ و ُمْمنية ، فهي ْمني إْمناءً تُ  الناقةُ ، فهي أَْمنَت قال : وقُرىء على نُصير وأنا حاضر ، يقال :

 ، على أْن الِفعل لها ُدون راعيها ؛ وأنشدنا في ذلك لِذي الّرمة : ُمْنيتها كانت في

تريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريه  ا  ريريريريريريريريري ْ مريريريريريريريريريَ رف لريريريريريريريريريِ وِج ومل تريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريري   نريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريا  يريريريريلريريريري  لريريريريِ يَّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريه مريريريريريريرياتريريريريريريريْه ومسريريريريَ تريريريريِ   ذا نريريريري 

  
واة :   له. تَْمتني ، بالياء ، ولو كان كما َروى َشمر لكانت الرواية : لما يُْمتنى لمافرواه هو وغيره من الرُّ

 له. يُْمتنى له ، أي : لم تحمل الحمل الذي يُْمتنى وقوله : لم تُْقرف : لم تَُدان لما

 وأنشد نُصير لذي الّرمة أيضاً :

تبريريريريريريريان الَفحريريريريريريريل  بعريريريريريريري  امْتلريريريريريريريائهريريريريريريرياو   مسىّت اسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ف مريريريريريريريا   يريريْ وهلريريريريريريريامريرين الصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ن ومسريري  حريريْ  الريرياليت لريريَ ريريِ

  
 هي. امتنائها أي : بعد

 الناقة : األيام التي يُْستَبرأ فيها لَقاحها من حيَالها. ِمنيةوالناقة ،  ُمنْية وقال ابن الّسكيت : قال الفراء :

 .ُمْنيَتها ويقال : الناقاة في

حم قبل  الُمْنية وقال أبو ُعبيدة : خاضه في الرَّ  أن يتغيّر فيصير َمِشيجاً.: اضطراب الماء واّمِ

 .ُمنيتها له فيُحتاج إلى معرفة يُمتْنى له : يصف البَيضة أنها لم تُْقرف ، أي لم تجامع لما يُْمتنى وقوله : لم تُْقرف لما

 .منى القوم ، إذا نزلوا امتنى ابن السكيت : قال يونس : يقال :

 .ِمنى القوُم ، إذا نزلوا أمنى وقال ابن األعرابي :

 : المداراة. الُمماناةو: قِلّة الغَيرة على الُحَرم.  الُمماناة رو ، عن أبيه ، قال :عم

 : المكافأة. الُمماناةو: الُمعاقبة في الّركوب.  الُمماناةو: االنتظار.  المماناةو

 ، والُمماذي. الُممانيوالُمماذل ،  ثعلب ، عن ابن األعرابي : يقال للّديوث :

 الّسكيت : أنشدني أبو عمرو :وقال ابن 

ِم  هريريريريريريَ لريريريريريريريْ لريريريريريريريْ   َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياه لريريريريريريلريريريريريريمريريريريريري ريريريريريريّي مريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ِم   َجسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ َ  الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ اين عريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريس  ريريريريريريريريريريَ 

  
 مذ اليوم ، أي انتظرتك. مانيتك قال : ويقال : قد

 : الُمطاولة ؛ قال َغيالن بن ُحَريث : الُمماناةو
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رَاٌر فريريريريريريريريريإنريريريريريريريريري   كريريريريريريريريرين فريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا هريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريإن ال يريريريريريريريريريَ

  
ف    ْول  ريريريريريريريريائريريريريريريريريِ يريريريريريريريريهريريريريريريريريا    اَّريريريريريريريريَ انريريريريريريريريِ  ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل   ريريريريريريريري 

  
 وأنشد أيضاً :

ْوِن و  يريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريِ اعريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريَ ه  ملريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريْ  جريريريريريريريريريريري 

  
ْوين   يريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريْ فريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريِ ن َأجريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريِ

  
 أي : عاقبوني.

 الُمجازاة. ، والِقناوة : الِمناوة وقال أبو سعيد :

 ، وألَْقنُونَّك قِنَاَوتك. ِمنَاَوتكألَْمنُونّك  يقال :

 : حديُث النّفس بما يكون وبما ال يكون. التَّمنِّي وقال أبو العبّاس أحمد بن يحيى :

 .«أحُدكم فَْليَْستكثر فإنما يسأل ربَّه تمنَّى إذا»في الحديث : و: السُّؤال للرّب في الحوائج ،  التمنِّيوقال : 

 : تمنَّىو: إذا تال القُرآن.  تَمنّىو .«القََدر»وهو « الَمنا»الشيء ، أي : قّدرته وأحببُت أن يَصير إلّي ، من  تمنّيت قال أبو بكر :

 كذب وَوضع حديثاً ال أَْصل له.

 ؟تَمنَّْيته وقال َرُجٌل البن َدأب ، وهو يحّدث : هذا شيء َرَوْيته أم شيء

 معناه : افتعلته واْختلقته وال أْصل له.

َوما َأْرَسْلنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبٍ  ِإالَّ ِإذا َتََىنَّ َأْلَقى الشَّْيطاُن يف ) : التالوة : قال هللا تعالى : التمنِّيوقال : 
 ، أي : في تالوته ما لَيس فيه. [52الحج : ] (ُأْمِنيَِّتهِ 

 : الَكِذب. التمنّيوقال : 

 الكالم وال اْختَْلقته. هذا تمنَّيت يقول الرجل : وهللا ما

ُهْم ُأمِ يُّوَن ال يَ ْعَلُموَن اْلِكتاَب ِإالَّ َأماِنَ )وقال تعالى :   [.78البقرة : ] (َوِمن ْ

 قيل : معناه : ال يَْعلمون الكتاب إال تالوةً. قال أبو إسحاق : قالوا فيه قولَين :

 ، أي : إاّل أكاذيب. (ِإالَّ َأماِنَ )وقد قيل : 

 هذا القوَل ، أي : تَْختَلقه. تَْمتَني والعرب تقول : أنت إنما

، وهذا استعمل في كالم الناس ،  يتمنّاه نُسب إلى أن القائل إذا قال ما ال يَعلمه فكأنه إنما« أماني»قال : ويجوز أن يكون 

 .أْمنية ذه، وه ُمنى فيقولون للذي يقول ما ال حقيقة له وهو يحبه ، هذا

يت :  أن يُوقّاه. تمنّى ، وإذا مّر بآية عذاب تمنّاها ، ألّن تالي القرآن إذا مّر بآية رحمة أُمنية قلت : والتالوة ُسّمِ

 [.20النجم : ] ((20َوَمناَة الثَّالَِثَة اْْلُْخرى )): اسم َصنم كان ألهل الجاهليّة ؛ قال هللا تعالى :  َمناة

 وقيل في قول لَبِيد :

َلا  َتاِلع فَأَ ن 
َ
   َدرس امل

 المنازل ، فَرّخمها ؛ كما« : بالَمنَا»إنّه أراد 
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 قال العّجاج :
   قواطلا  مّكة من و ْرق اََِّما 

 أراد : الحمام.

ر لها. ُمنِي ويقال : رت له وقُّدِ  ببلّية ، أي : اْبتُلي بها ، كأنما قُّدِ

 اْختبرته.، أي  َمنَْوتهوالرجل ،  َمنيت ويقال :

 الذّباُب ، وَذقَط ؛ وأَْنشد : َونَم أبو ُعبيد :: ونم 

 لريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريري  َوَ  الريريريريريريريريريريريذُّ ب  عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريىتَّ 

  
َ ادِ   يريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريه نريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريَ  املريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريأّن َونريريريريريريريريريريريريريِ

  
 من العَمل.« إنّ »أصلها : ما ، َمنعت « إنما»قال النَّحويون : : إنما 

 له :إثباٌت لما يُذكر بعدها ونَْفٌي لما سواه ؛ كقو« إنما»ومعنى 

 (1) ......  منريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياو 
  

لريريريريريريي    يريريريريريريري  افريريريريريريع عريريريريريرين َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياهبريريريريريريم أان أو مريريريريريريِ ريريريريريريْ

  
 المعنى : ما يُدافع عن أَحسابهم إالَّ أنا ، أو من هو ِمثْلي.

__________________ 
البن هةريريريرياُ مع  ريريريريرمسه حمليي ال ين « أوضريريريريح املسريريريريالك»من قصريريريريي أب للفرُّدق انيتر علها أان الذائ  اَّامي الذمار و منا ...  ( أوله :1)

 (.95/  1)عب  اَّمي  
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 ابب اللفيف من حرف النون

َّنء ، َنى ، أىن ، آن ، وأن ، نوى ، أون ، َّنَّن ، إن ، أين ، أَّين ، اآلن ، إيوان ، أوان ، نون ، وين ، 
 وَّن.

 .«ناع»، بوزن  ناء: ناء 

 ، إذا نهضَت به ُمثْقاَلً. نَوًءا به أَنوء بالِحْمل ، وأنا نُْؤت يد : يقال :قال أبو ز

 به. نُْؤت الِحمل ، أَي : أَناَءنِي ويقال :

 ، إِذا َسقَط. يَنُوء نوًءا النجمُ  ناءو

 .«األَْنواءوالطَّعن في األَْنساب ، والنِّياحة ،  ثالث من أَمر الجاهليّة :»في الحديث : و

، ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أَزمنة السَّنة كلها من الصَّيف والشتاء والربيع والخريف ،  األنواء قال أبو عبيد :

يسقط منها في ُكل ثالَث عشرة ليلة نجٌم في المغرب مع ُطلوع الفجر ويَطلع آخر يقابله في الَمشرق من ساعته ، وكالهما معلوم 

ى.  مسمًّ

 ها مع انقضاء السنة ، ثم يرجع األمر إلى النجم األول مع استئناف السنة الُمقبلة.وانقضاء هذه الثمانية والعشرين كلّ 

وكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا : ال بُدَّ من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح ، فينُسبون كل غيث 

بَ  بنَْوء يكون عند ذلك النجم ، فيقولون : ُمطرنا َماك.الثريّا والدَّ  ران والّسِ

 .نَْوء ، واحدها : األنواء فهذه

ي ، أي : نَهض وَطلع ، وذلك  ينُوء نوًءا الطالُع بالَمشرق ، ناء ، ألنه إذا سقط الساقط منها بالَمغرب نَْوءاً  قال : وإنما ُسّمِ

ي النجُم به. النَّْوء النُّهوض هو  ، فُسّمِ

 عند نُهوضه. يَنُوء وكذلك ُكّل ناهض بثَقل وإبطاء ، فإِنه

 السُّقوط.« : النَّوء»وقد يكون 

ّمة :« النَّوء»قال : ولم أسمع أن   السُّقوط ، إال في هذا الموضع ؛ قال ذو الرُّ

هريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريري  أل   قريريريريريريريريريريِ راهريريريريريريريريريريا فريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريوء أب  ريريريريريريريريريريْ  تريريريريريريريريريريَ

  
ر  و   هريريريريريَ بريريريريريريْ تريريريريريريَ ريريريريريريريري   فريريريريريريَ َ  عريريريريرين قريريريريريَ َويريريريريريْ  مَتْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي اهلريريريريري 

  
ي منازل القمر ، وهي معروفةٌ عند العرب وغيرهم من الفُرس قال شمر : هذه الثمانية والعشرون ، التي أراد أبو عبيد ، ه

 والروم والهند ، لم يختلفوا في أنها ثمانية وعشرون.

ومية والفارسية ُمتَرجمة.  قال : وقد رأيتها بالهنديّة والرُّ
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َراع ، قال : وهي بالعربيّة فيما أخبرني به ابن األعرابّي : الشَّرطان ، والبَِطين ، والنَّْجم ، والدَّ  بَران ، والَهْقعة ، والَهْنعة ، والذِّ

بَانى ، واإلْكليل ، وا ماك ، والغَْفر ، والزُّ ْرفة ، والعَّواء ، والّسِ لقَْلب ، والشَّّولة والنَّثْرة ، والطَّْرف ، والَجْبهة ، والخراتان ، والصَّ

ر ، والنَّعائم ، والبَْلدة ، وَسْعد الذَّابح ، وَسْعد بُلَع ، وَسعْ  د السُّعود ، وَسْعد األَْخبية ، وفَْرَغ الدَّْلو الُمقَدَّم ، وفرغ الدَّْلو المؤخَّ

 والُحوت.

 بَْعضها ، وهي معروفة في أشعارهم وَكالمهم. باألنواء العرُب بها ُكلها ، إنما تذكر تَْستَنىء قال : وال

 .نَْوء حتى يكون معه َمطر ، وإال فال نوء وكان ابن األعرابي يقول : ال يكون

 نُوعان ؛ قال ابن أحمر : ، مثل : نُوآنو،  أنواء «النوء»قال : وَجمع 

يريريريريريبريريريريريتريريريريريريريه   الريريريريريفريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل  الريريريريريعريريريريريريريادل اهلريريريريريريريادي نريريريريري ريريريريريِ

  
ر  و   َ ريريريريريريريَ

حريريريريريريري  املريريريريريريري تريريريريريريريلريريريريريريرياء  ذا مريريريريريريريا يريريريريريريريريَ ريريريريريريريْ  املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 .نَْوُءه : الذي يُْطلب الُمستناء

 قلت : معناه : الذي يُْطلب ِرْفُده.

رتان. أنواؤهوابن هانىء ، عن أبي زيد : أول المطر الوسّمي ؛   : العَْرقوتان الُمؤخَّ

 قلت : هما الفَْرغ المؤّخر.

راعان ونَثْرتهما ، ثم الَجْبهة ، وهي آخر الشَّتوّي وأول الدفئي  أنواؤهوثم الشَّرط ، ثم الثُّريّا ، ثم الشَّتَوّي ،  : الَجوزاء ، ثم الذِّ

ْيفّي  قيب. أنواؤهو، ثم الصيفي ، والصَّ  السماكان ، األول األعزل واآلخر الرَّ

وما بين الّسماكين َصْيف ، وهو نحو من أربعين يوماً. ثم اْلَحِميم ، وهو نحو من عشرين ليلة عند ُطلوع الدَّبران ، وهو بين 

 ضر ، ثم َعْرقوتا الدَّْلو األُوليان.: النَّْسران ؛ ثم األخ أَنواؤهو. ثم الخريفي ، نَْوء الصيف والخريف ، وليس له

 قلت : وهما : الفَرغ الُمقدَّم.

 قال : وكل َمطر من الوسمّي إلى الدَّفئّي َربيع.

أال  !نَْوَءها أبو عبيد : ُسئل ابن عباس عن رجل جعل أمَر امرأته بيدها ، فقالت له : أَنت طالٌق ثالثاً. فقال ابن عباس : َخطَّأ هللا

 ثالثاً.َطلّقت نفسها 

 أي : أخطأها الَمُطر.

 .«الَخِطيطة»، جعله من  نوءها ومن قال : َخطَّ هللا

 الَمطر. نَْوء النُّهوض ، ال« النوء»قال أبو سعيد : معنى 

إلى ُكّل ما تَْنويه ، كما تقول : ال َسّدد هللا فالناً  نَْوءهاو: نُهوض الّرجل إلى كل شيء يطلبه ، أراد : َخّطأ هللا َمْنهضها  النَّوءو

 لما يَْطلُب.

 وهي امرأة قال لها زوُجها : طلّقي نفسك.

 فقالت له : طلَّْقتُك ، فلم ير ذلك َشْيئاً ،
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 ولو َعَ له ل اله : طَل ه نفسي.
من قال : ُسقينا بالنَّجم فقد آمن بالنَّجم وَكفر باهلل ، ومن »:  وسلمعليههللاصلىقول النبّي  ل الزّجاج في بعض أَماليه : وذكروقا

 .«قال َسقانا هللا فقد آَمن باهلل وَكفر بالنَّجم

 ُمطرنا بُطلوع نَجم وُسقوط آخر. كذا ، أي : بنوء قال : ومعنى : ُمطرنا

 حقيقة ُسقوط نجم في المغرب وُطلوع آخر في المشرق.، على ال النوءو

 ، والطالعة في المشرق هي البوارح. األَْنواء فالّساقطة في المغرب هي

 ، ارتفاع نجم من المشرق وُسقوط نظيره في المغرب ، وهو نَظير القول األول. النوء قال : وقال بعضهم :

 ناء ا تأويله : أنه ارتفع نجم من الَمشرق وَسقط نظيره في المغرب ، أي : ُمطرنا بماالثُّريّا ، فإنم بنوء فإذا قال القائل : ُمطرنا

 به هذا النَّْجُم.

فيها ، ألن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بُسقُوط نجم هو فِعل النجم ،  وسلمعليههللاصلىقال : وإنما َغلَّظ النبيُّ 

قوله وفق ُسقوَط ذلك النجم ، يجعلون النُّجوم هي الفاعلة ، ألن في الحديث دليالً على هذا ، وهوال يجعلونه ُسْقيا من هللا ، وإن وا

 .«من قال ُسقينا بالنَّجم فقد آمن بالنجم وَكفر باهلل: »

لم يَْقصد كذا وكذا ، ولم يُرد ذلك المعنى ، ومراده : أنا مطرنا في هذا الوقت ، و بنوء وقال أبو إسحاق : وأما من قال : ُمطرنا

 ؟جاء عن عمر أنه اْستَْسقى بالُمَصلَّى ثم نادى العبّاَس : كم بَقي من نوء الثريّا جائز ، كماـ  وهللا أعلمـ  إلى فعل النَّجم ، فذلك

 فقال : إن العُلماء بها يزعمون أنها تعترض في األُفق َسبعاً بعد وقوعها ، فو هللا ما مضت تلك السَّبع حتى ِغيث الناس.

 فإنما أراد : كم بقي من الوقت الذي َجرت به العادةُ أنّه إذا تم أتى هللا بالَمطر.

َوََتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ) ، أَنه قال : في قوله تعالى : موسلعليههللاصلى، عن النبّي  عنههللارضيُروي عن علي و قال :
بُوَن )  كذا وكذا. بنوء قال : تقولون : ُمطرنا [.82 الواقعة :] ((82ُتَكذِ 

 : وتجعلون ُشكر رزقكم الذي يَرزقكموه هللا التَّكذيب أنه من عند الرزاق ، وتجعلون الرزق من عند غير هللا ، (1)[معناه]قلت 

زق من عند هللا جلَّ وعّز ، وجعل النَّجم وقتاً وقّته هللا تعالى للغَْيث ، ولم يجعل الغَيث الرزاق  ، وذلك كفر ؛ وأّما من جعل الّرِ

 رجوت أال يكون مكذّباً ، وهللا أعلم.

__________________ 
 (.نوأ)« اللسان»( ُّ دأب من 1)
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 تَّمييز.وهو معنى ما قاله أبو إِسحاق وغيره من ذوي ال

 في َغْيبوبة هذه النجوم. األنواء وقال أبو زيد : هذه

ةِ )وقال الفراء في قول هللا تعالى :   [.76القصص : ] (ما ِإنَّ َمفاُِتَُه لَتَ ُنوأُ اِبْلُعْصَبِة ُأوِل اْلُقوَّ

 بالعُصبة : أن تُثقلهم. نَْوؤها قال :

 تُميلهم من ثِقلها. العُصبة ، أي : تُنيء والمعنى : أن مفاتحه

 [.96الكهف : ] (آُتوِن أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطراً )بهم ، كما قال هللا تعالى :  تنوء قلت :« الباء»فإذا أدخلت 

 والمعنى : آتوني بِقْطر أُْفِرْغ عليه.

 زدت على الفعل ألفاً في أّوله.« الباء»فإذا حذفت 

 ؛ كما قال الراجز :« المفاتح»بَمفاتحه ، فحّول الِفْعل إلى  لَتَنوء َرُجٌل من أَهل العربيّة : ما إّن العُصبةقال الفراء : وقد قال 

ر ْه  خريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريْ راجريريريريريريريريريريريا  لريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرمٌي مريريريريريريريريريريريَ   ّن سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ر ْه   هريريريريريريريريريريَ نْي   ذا مريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريَْ ى بريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريَْ

  
ُجَل َجِهَل الَمعنى ؛ وقد أْنشدني بعُض العرب :بهذا ، فهو َوْجه ، وإاّل فإ« آتوا»وهو الذي يَْحلَى بالعين ، فإن كان ُسمع   ن الرَّ

ْه  لريريريريريريريريري   مسريريريريريريريريريىّت  ذا مريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريتريريريريريريريريريأمريريريريريريريريريه مريريريريريريريريريواصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ْه و   لريريريريريريريريري  مريريريريريريريريرياِل كريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريِ ّق الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  انء يف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 يعني : الرامي لّما أخذ القوس ونَزع ماَل عليها.

 ؛ كما قالت العرب :« َساَءك» ل ، من ذلك ، إال أنه أَْلقى األلف ، ألنه ُمتْبَعٌ  ناءكوقال : ونرى أن قول العرب : ما ساءك 

 أكلت طعاماً فهنأَني وَمَرأني.

 .أناءكومعناه ، إذا أُفرد : أَْمرأني ، فحذف منه األلف لما أُتْبِع ما ليس فيه األلف ، ومعناه : ما ساءك 

ُجل الذي قال إنه من أهل العربيّة : أبا الحسن األخفش.  قلت : وأرى الفَّراء َعنَى بالرَّ

 الَمْيل في ِشّق.« النوء»وأصل قلت 

 أماله. الناهَض ، أي : أناء به ، ألنه إذا نَهض به وهو ثَقيل ناء وقيل : لمن نهض بحمله :

 وكذلك النَّجم ، إذا َسقَط ، مائٌل نحو َمغيبه الذي يَغيب فيه.

 وقول ذي الّرّمة في َوصف الجارية :

   تلوء أب  راها 
 إلى األرِض لضخمها وكثرة لَْحمها في أردافها. وهذا تحويل للِفْعل أيضاً. تُنيئها هو َعجيزتها ،البيت معناه : أن أُخراها ، و

ً  اللَّحم ناء أبو زيد : يقال :  .يَنيء نَْيئا

 نَهىَء اللَّْحُم. ، إذا لم تُْنضجه. وكذلك : إناءةً  أنا أنأتُهو
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 .«النُّيُوع»، بوزن  النُّيُوءووهو لحٌم بَيِّن النُّهوء 

 ، فيحذفون الهمزة ، وأصله الَهمز. نِيّ  قلت : والعرب تقول : لحمٌ 

 .نِيءٌ  والعرب تقول للبَّن المحض :

 فإذا َحُمض فهو نَضيج ؛ وأَْنشد األَصمعّي :

الٌُ  رين غريريريريريريريريريريريري    ذا مريريريريريريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريه   كريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريريريريج    زقّ  فريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريه ينٌء أو َنضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 الَمْطبوخ.« : النَّضيج»تَْمَسْسها الناُر ، وب خمراً لم « : بالنِّيء»قال : أراد 

قاء. النِّيء وقال َشمر :  من اللَّبن : ساعةَ يُْحلب قبل أن يُْجعل في الّسِ

 قاله ابن األعرابّي.

 .«نيًّا»، لم يَْهمز  نِيًّاو يَنُوء نَْوءاً  اللحمُ  ناءوقال َشمر : 

 اللَّحم.، بفتح النون ، فهو الشحم دون  النَّي فإذا قالوا :

 .أَْنآء ، بوزن النّْعي ، فهو الحاجز َحول الَخْيمة. وجمعها : (1) النُّْؤي وأّما

ي حول خبائه إْنء نُْؤيك ويُقال : ً  ، كقولك : اْنع نُعيك ، إذا أمرته أن يُسّوِ  ُمِطيفاً به ، كالطَّْوف يَصرف عنه ماَء المطر. نُْؤيا

 ألتّي.، هو : ا النُّْؤي والنُّهْير : الذي دون

 .نَْوا نُْؤيَكم . وللجماعة :نَيَا نُْؤيَكما ولالثنين : .َن نُْؤيَك ومن تَرك الهمز قال :

 : البُْعد. النَّأْيُ و، إذا أَْبعدته.  أنأيته إنئاء ، بوزن : نَعَى يَْنعى ، فََمْعناه : بَعُد. وقد : نأى يَْنأى وأّما :

جل إذا تكبّر وأَْعرض   بَِجانِبه. نَأَى بَوْجهه :ويقال للرَّ

 نّحاه. جانبَه من َوراء ، أي : أَنأى ومعناه : أنه

ْنساِن َأْعَرَض َوََنى ِبانِِبهِ )قال هللا تعالى :  جانِبَه عن خالقه ُمتغانياً عنه  أنأى ، أي : [83اإلسراء : ] (َوِإذا أَنْ َعْمنا َعَلى اْْلِ

 ُمْعِرضاً عن ِعبادته وُدعائه.

 ُمنذري ، عن المبّرد ، أنه أَْنشده :وأخبرني ال

رأب   فريريريريريريْ َ اي بريريريريريريِ ريريريريريريَ ح صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريِ  أعريريريريريريرياذَل  ن ي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا   رِيريريريريريريريريريريريريريريِ رِي وقريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريري ا   ين ُّائريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ِزْدته فزاد ، ونَقَْصته فنقص. أحدهما : أنه بمعنى : أَبعدني ، كقولك : ، فيه وجهان : نآنِي قوله :

 بمعنى : نَأى عنَّي.« نآني»والوجه الثاني في 

ً  الدمع عن خّدي بإصبعي نأيت وقد قال الليث : يُقال :  ؛ وأَْنشد : نَأْيا

  ذا ما اْلت يلا ساَل ِمن َعرَباتِلا
__________________ 

 (. بياري)،  ( ى)« : اللسان»( مكان هذا يف 1)
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ل ها  أَلصاِبعِ     بِي   يري ْلَأى َسيريْ
 .«لنأيا»، افتعال من « االبتغاء»، بوزن  االنتياءوقال : 

 ، على فُعَل. نًُوى الِخباء : نُْؤي ويُجمع

ً  وقد  .آنتأيت نُْؤيا

 : موضعه ؛ قال الّطرّماح : الُمْنتأىو

   م لتأى كالَ ْرِو َرْهَن انْ الُِ 
 : األتّي الذي هو ُدون الحاجز ، فقد أخطأ ؛ قال النابغة : النُّْؤي ومن قال :

  نري ْؤٌي كِجْذُ اََّْوِ. أَثْلم  اِ ع  و   
 وإنما يَْنثلم الحاجز األتِّي.

 وكذلك قوله :

 نري ْؤي م َع ريَل  و َسْفع على  س  و   
 والُمعَثْلب : الَمْهدوم ، وال يَْنهدم إال ما كان شاخصاً.

 ، على القَْلب.« باع»، إذا بَعُد ، وناء عنِّي ، بوزن  يَْنأَى فالنٌ  نأى والعرب تقول :

 .«راعني»، وراءني ، بوزن « رعاني»ومثله : رآني فالن ، بوزن 

 .(1)ورأى  نأى ومنهم من يُميل أوله فيقول :

كيت : يقال ، ُجل ناوأت ابن الّسِ  ، إذا عاَدْيته. نَِواءً و َمناوأةً  الرَّ

 إليه ، أي : نهض إليك ، ونَهضت إليه ؛ وأَنشد غيره : نُْؤتوإليك ،  ناء وأصله الهمز ، ألنه من :

ؤْ  ذا أنريريريريريريريريريه انوأ  الريريريريريريريريريرِّ  لريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريرياَل فريريريريريريريريريلريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريَ

  
ل    وامريريريريريريريريِ رون  الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ ك الريريريريريريريري ريريريريريريريري  رَّتريريريريريريريريْ نْي غريريريريريريريريَ ْرنريريريريريريريريَ  بريريريريريريريري ريريريريريريريريَ

  

ا  الريريريريريريريذي بريريريريريريريه و  ْرن  الريريريريريلريريريريريِّ ريريريريريريريَ وي قريريريريريريَ تريريريريريَ  ال َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
وء   لريريريريريريريريري  ل  و تريريريريريريريريريريَ ْؤ  مريريريريريريريريريائريريريريريريريريريِ مريريريريريريريريريا نريريريريريريريريريري  ْرٌن كريريريريريريريريريلريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريَ

  
 : الُمعاداة. الُمناوأةو النِّواءو

 ُمعاداةً لهم. أي : ، ألهل اإلسالم نِواءً وفي الحديث في الخيل : ورُجٌل َربطها فَْخراً وِرياًء و

 .النَّأنأَة ُطوبَى لمن مات في ُروي عن أبي بكر الّصديق أنه قال :: نأنأ 

 ، مهموزة ، ومعناها : أّول اإلسالم. النأنأة قال أبو عبيد : قال األصمعي : هي

 الضَّْعف.« النأنأة»نه كان قَبل أن يَْقوى اإلسالم ويكثر أهله وناصُره ، فهو عند الناس َضعيف ، وأصل إنما ُسّمي بذلك أل

ٌ  وَرجل  : ضعيف ؛ قال امرؤ القَيس : نَأنأ

ة  ِ   لريريريريريريريريريريّ ٌ   ريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريْ رك مريريريريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريَ

  
رْ و   فريريريريريريريريرياظ وال مَسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال َ    عريريريريريريريريريلريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريِ

  
لُسلَيمان بن ُصَرد ، وكان تخلّف عنه يوَم الجمل ثم أتاه ، فقال له علّي  عنههللارضيقوُل علّي  قال أبو عبيد : ومن ذلك

 ؟وتَراَخْيت فكيف رأيت ُصْنع هللا تَنَأنأَت : عنههللارضي



5700 

 

 ، يريد : َضعُفت« تنأنأت»قوله 

__________________ 
 (. بياري)،  ( ى)« اللسان»(    هلا يلتهي ما ورد يف 1)
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 واْسَ َْ ْيه.
 ، إذا نَهنْهتَه عما يُريد وَكففته ، كأنه يريد : إني َحملته على أن َضعف عما أراد وتراخى. نأنأة الرجلَ  نأنأت وقال األُموي :

 ، بالمّدِ والقصر. نأنَاءو،  نَأنأ وقال اللِّحيانّي : َرجلٌ 

 دافعت ؛ وأَْنشد :، أي : « فاعلت»: ناَءيت عنك الشَّرَّ ، على  (1)وقال الكسائي 

ْه و  لريريريريريريريريَ  أطريريريريريريريريفريريريريريريريريأ  نريريريريريريريريتاَن اَّريريريريريريريريروب وقريريريريريريريري  عريريريريريريريريَ

  
م فريريريريريريريريتريريريريريريريري ريريريريريريريريرَّبريريريريريريريريريواو   ْرهبريريريريريريريريَ ه  عريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريم مسريريريريريريريريَ  انَءيريريريريريريريريْ

  
 قال : والنَّأي ، لغة في : نُْؤي الدَّار.

 وكذلك : النِّئي.

ً »نُْؤيَاناً ، بوزن « النُّؤي»ويُجمع   ، وأَْنآء.« نُْعيَانا

ً آن يَُؤون أَ  : ثعلب ، عن ابن األعرابّي : يؤونآن   ، إذا استراح ؛ وأَْنشد : ْونا

ْوين  س لريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريريَ َه اَّريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريْ تَّ   بريريريريريريريريريريريريِ  غريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوِن   الف  اجلريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريرياِ  وا ريريريريريريريريريريريْ رُّ الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  مريريريريريريريريريريريَ

  

 َسَفٌر كان قَِليَل األْوِن  و   

ً  أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : فاهيَة والدََّعة. أُْنُت أَُؤون أَْونا  ، وهي الرَّ

 واِدع. ، أي :« قاعد»وهو َرُجٌل أئِن ، مثل 

كيت : بَْيننا وبين مكة َعْشر ليالٍ   ، أي : واِدعات. آئِنات ابن الّسِ

 على نفسك ، أي : اْرفُق بها في السَّير. أُن ويُقال :

 على نفسك ، أي : اتَِّدْع. أُن وتقول له أيضاً إذا طاش :

ن ويقال :  على قَْدرك ، أي : اتَّئد على نَْحِوك. أَّوِ

ً  وقد ن تَأِْوينا  .أَوَّ

 .األَْونان وقال األصمعي : يُقال للِعْدلين يُْعكَمان :

نَ  قال ابن األعرابي : َشِرب حتى  ، وَحتَّى َعدَّن ، وحتى كأنّه ِطَراٌف ؛ قال ُرْؤبة : أَوَّ

   ِسر ا وق  َأوَّن أَتِويَن الع   ْق 
 إذا ُعِدال على الدابّة. ْونيناألَ  وصف أُتناً َوَردت الماء فَشربت حتى امتألت َخواصُرها ، فصار الماء مثل

ن وقال ابن األعرابي :  : امتالء البَطن. التَّأوُّ

 : َضْعف البَدن والرأي ، أي ذلك كان. التَّوؤنو

 ، وهو األَْحمق. أنٌ وَ : مأخوذ من قولهم : رجل  التّوّؤن قلت :

 رواه أبو ُعبيد ، عن الفراء ، عن ابن الّسكيت.

نوا يقال :  في َسيركم ، أي : اْقتَِصدوا. أَّوِ

__________________ 
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 (. بياري)،  ( ى)« اللسان»( مكانه يف 1)
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ْفق.« األَْون»من   وهو : الّرِ

 ، أي : اْقتصدت. أّونت وقد

 َخْيٌر من َعّبٍ َحْصحاص. آئنٌ  ويقال : ِرْبعٌ 

 قلت : الَوأْبة ، بالباء : ُمقاربة الَخْلق.

 الحمقاء.، بالنون :  (1)والوأنة 

كيت : امرأة َوأْنة ، إذا كانت ُمقاربة الَخْلق.  ابن الّسِ

ُجل والمرأة ، يَْعني : الُمْقتدر الَخْلق.  وقال اللّيث : الوأنةُ ؛ َسواء فيه الرَّ

 : شبه أََزج غير َمسدود الَوْجه. اإلوانو

 ، لغة ؛ وأنشد : اإليوانو

 والرَّحيان    يوان ِكْسرى ذي الِ َرى 
 ، مثل : ِخوان وُخُون. أُُون «اإلَوان»وجماعة 

 ؛ وأَْنشد : إيواناتو،  أواوين« : اإليوان»وجماعة 

   َ  َّه نريَوى َمن َأْهل ه  إليوان  
 .إيوانات اللِّجام : إيوان قال : وجماعة

 : من أعمدة الِخبَاء. اإلوان وقال غيره :

 ؛ قال الّراعي يَْذكر اْمرأة : إَوان :قال : وكل شيء َعمدت به شيئاً فهو 

تريريريريريريريريهريريريريريريريريا الهريريريريريريريريا  واانن السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريه ورِجريريريريريريريريْ بريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريَ

  
ت هريريريريريريريا مسىت يكريريريريريريريّل َقعود هريريريريريريريا  اهريريريريريريريا اسريريريريريريريريريريريريريريْ  َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 تُحّرك استها على البَعير. أي : ِرْجالها َسندان الستها تَْعتمد عليهما. وقوله : َعصاها استُها ، أي :

 : الَحين والزمان. األَوان الليث :

 البرد ؛ قال العّجاج : أوانُ  تقول : جاء

   هذا أوان اجِلّ   ذ َجّ  ع َمْر 
 .آونة : األوان وجمع ،

كيت ، عن الكسائي ، قال : قال ابن جامع : هذا  ذلك. إوان ابن الّسِ

 ذلك ، بالفتح. أوان والكالم :

 .آونة ، بمعنى : آئنة بعد آئنة وقال أبو عمرو : أتَْيتُه

فة ، ألنه  اآلن : سلمة ، عن الفراء ، قال : (2)اآلن  ، حرف بُني على األلف والالم ، ولم يُْخلعا منه وتُرك على مذهب الّصِ

فتركوهما على َمذهب األداة ، واأللف والالم لهما غير « اللذين»و « الذي»صفة في المعنى واللَّفظ ، كما رأيتهم فَعلوا ب 

 مفارقة ؛ ومنه قول الشاعر :

 األالء يعلمونك ملهم    فإنّ 
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 .«أوال»فأدخل األلف والالم على 

 ثم تركها مخفوضةً في موضع النصب ، كما كانت قبل أن تدخلها األلف والالم ؛ ومثله قوله :

__________________ 
 (. بياري)،  ( ى)« اللسان»( مكانه يف 1)
 (. بياري)،  (أين)يف  (ا ن)( ساق ابن مليتور الكالُ على 2)
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ه و  لريريريريريريريَ بريريريريريريريْ ِس قريريريريريريريَ ه الريريريريريرييريريريريريريوَُ واأَلمريريريريريريْ ِبسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   يّن مسريريريريريري 

  
ر ب    غريريريْ  بريريريبريريريريريريريابريريريريريريريك مسريريريىّت كريريريريريريرياد  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريس  تريريريريَ

  
 ، ومثله قوله :« األاُلء»ثم تركه مخفوضاً على جهة « أمس»فأدخل األلف والالم على 

 ج نَّ ا اُِّ  ُِّ به ج ل وان و   
 أدخلتهما فلم يُغيِّراها. بأنها كانت منصوبةً قبل أن تدخل عليها األلف والالم ، ثم« اآلن»فمثل 

ياح ؛ « : الراح»فحذف منه األلف ، وغيّرت واوها إلى األلف ، كما قالوا في « أوان»إنما كان « اآلن»قال : وأصل  الّرِ

 وأَْنشد أبو القَمقام :

ة َ يريريريريريريريريريريريريَّ واء غريريريريريريريريريريريري  ّي اجلريريريريريريريريريريريريِ اكريريريريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريأن مريريريريريريريريريريريريَ

  
ل   فريريريريريريريَ لريريريريريْ فريريريريريَ  

ْوا  لريريريريريّرِ   املريريريريري اوى تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريَ  َنةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ياح»فجعل   كما قالوا : َزَمن ، وَزَمان.« فعَال»، ومرة على جهة « فَعَل»مرةً على جهة « األوان»و « الّرِ

لك أن تفعل ، أدخلت عليها األلف والالم ، ثم تركتها على مذهب  آن أصلها من قولك :« اآلن»قالوا : وإن شئت جعلت 

 ، وهو وجه َجيد.« فَعل»فأتاها النصب من نَْصب  «فَعَل»

 فكانت كاالسمين ، وهما َمْنصوبتان. ، عن قِيل وقال وسلمعليههللاصلىنَهى رسول هللا  كما قالوا :

 ولو َخفَْضتهما ، على أنهما أُخرجتا من نِيّة الِفعل إلى نيّة األسماء ، كان صواباً.

 ُدبَّ ، وبعٌض : ِمن ُشّبٍ إلى ُدّبٍ. وسمعت العرب يقولون : من ُشبَّ إلى

 ومعناه : فَعل مذ كان صغيراً إلى أن َدّب كبيراً.

 نَصيُر إليك. اآلنَ  ، مبنّي على الفتح ، تقول : نحن من اآلن وقال الخليل :

فدخلت األلف والالم لإلشارة إلى لم تَْعهده قبل هذا الوقت ، « اآلن»و ألن األلف والالم إنما يَْدُخالن لْعهٍد ، « اآلن»فنفتح 

الوقت ، والمعنى : نحن من هذا الوقت نفعل. فلما تضّمنت معنى هذا َوَجب أن تكون َموقوفة ، ففُتحت اللتقاء الساكنين ، وهما 

 األلف والنون.

 ى جهة الحكاية.، وأن األلف والالم دخلت عل« آن»إنما كان في األصل « اآلن»قلت : وأنكر الّزجاج ما قال الفَراء أن 

 إذا سّميت به شيئاً ، فجعلته مبنيًّا على الفتح ، لم تدخله األلف والالم.« قام»وقال : ما كان على جهة الحكاية ، نحو قولك 

 مبنّي على الفتح ، وَذهب إليه ، وهو قوُل ِسيبويه.« اآلن»ثم ذكر قول الخليل 

 ، بالهمزة والالم ساكنة. اآلن قالوا : فيه ثالث لغات : [71البقرة : ] (قِ اآْلَن ِجْئَت اِبحلَْ ):  عزوجلوقال الّزجاج في قوله 

 .آلن وقالوا : أاَلن ، متحركة الالم بغير همز ، وتُْفصل ، قالوا : ِمن
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 ولغة ثالثة : قالوا : الَن جئت بالحق.

 .اآلنَ  كقولك : ِمن: منصوبة النون ، في جميع الحاالت ، وإن كان قبلها حرف خافض ،  اآلنوقال : 

فأُْسقطت « األوان»بالُمضمر ، وعالمةُ النصب فيه فتُح النون ، وأصله : « اآلن»وانتصاب  فقال :« اآلن»وذكر ابن األنباري 

 األلف التي بعد الواو ، وجعلت الواو ألفاً ، النفتاح ما قَبلها.

 بالِفعل الماضي ، وترك آخره على الفَتْح.لك أن تفعل ، فسّمى الوقت  آن قال : وقيل : أصله :

 ؛ وأنشد ألبي صخر : اآلن يا هذا ، وعلى الجواب األول : من اآلنَ  قال : ويقال على هذا الجواب : أنا ال أكلمك من

ا تريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريتَّ آلِن مل يريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريريريِ  كريريريريريريريريريريريريريريأَنريريريريريريريريريريريريريريّ

  
رو   ن مريريريريرين بريريريريريعريريريريريريري ان َعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رَّ لريريريريريلريريريريريريري اَريريريريريريْ  قريريريريريريري  مريريريريريَ

  
 فيهما.« اآلن»، بَنصب  اآلنَ  ، أي : ما جئت إال أواَن اآلنَ  وما جئت إالتَعلم ،  أوان اآلنَ  وقال ابن ُشميل : هذا

أَْنشدك هللا هل تعلم أنّه فَرَّ يوم أُحد ، وغاب عن بَْدر وعن بَيعة الّرضوان ؛ فقال ابن  سأل رجٌل ابن عمر عن ُعثمان ، قال :و

ُهمْ َوَلَقْد َعفَ )يقول :  عزوجلعمر : أّما فَراره يوم أُحد فإن هللا  ، وأّما َغيبته عن بَدر ، فإنه  [155آل عمران : ] (ا هللاُ َعن ْ

 َمعك. تآلن اذهب بهذه وكانت مريضةً ، وذكر ُعْذره في ذلك ثم قال : وسلمعليههللاصلىكانت عنده بِنت رسول هللا 

، « حين»، وفي « اآلن»يَزيدون التّاء في ، وهي لغة معروفة ،  اآلن يريد :« تآلن»قال أبو ُعبيد : قال األُموي : قوله 

 .«تِحين»و ، « تأَلن»ويحذفون الهمزة األولى ، فيقال : 

 قال : وأْنشد ألبي َوْجزة :

ف   نَي مريريريريريريريريا مريريريريريريريرين عريريريريريريريرياطريريريريريريريريِ ون  ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريعريريريريريريريرياطريريريريريريريريفريريريريريريريري 

  
ِم و   عريريريريريريريريِ ن مريريريريريريريري  ريريريريريريريريْ عريريريريريريريريمريريريريريريريريون َُّمريريريريريريريريان مريريريريريريريريا مريريريريريريريريِ   ريريريريريريريريْ

 املريريريريريريريري

  
 وقال آخر :

 َصّليلا كما ََُّعمه َتاَلان و   
واية : العاطفونه ، فيقولون : جعل الهاء صلة ، وهو في وسط الكالم قال : وكان  الكسائي واألحمر وغيرهما يَْذهبون إلى أن الّرِ

 ، وهذا ليس يُوجد إالَّ على السَّْكت.

 قال : فحّدثت به األُموّي فأَْنكره.

 ألن[ 3ص : ] (َوالَت ِحنَي َمناصٍ )قوله :  قال أبو ُعبيد : وهو عندي على ما قال األُموّي ، وال ُحّجة لمن احتج بالكتاب في

 (َّي َويْ َلَتنا ما هِلَذا اْلِكتابِ )، ألنهم كتبوا مثلها منفصالً أيضاً مّما ال ينبغي أن يفصل كقوله : « حين»التاء ُمْنفصلة من 

 .«هذا»والاّلم ُمْنفصلة من  [49الكهف : ]

 في األصل [3ص : ] (َوالَت ِحنيَ )قلت : والنَّْحويون على أن التاء في قوله تعالى : 
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ؤنَّ ة.
 
 هاء ، و منا هي : َواَله ، فصار  اتء للم رور عليها ، كالتا   امل

 من كتاب الالم ، بما فيه الكفاية إن شاء هللا تعالى.« ال»وقد ذكرت أقاويلهم في باب 

 ، تنقل الالم وتكسر الدال وتُدغم التنوين في الاّلم. اآلن : َمَرْرُت بَِزْيدأبو َزيد : العرب تقول 

َعُثونَ )قال أبو إسحاق في قوله تعالى : : أيان  َن يُ ب ْ  ؟أي :ال يعلمون متى البَْعث [21النحل : ] (َوما َيْشُعُروَن َأَّيَّ

 ر األلف ، وهي لغة لُسلَيم.بكس« يُْبعثون إيّان»وقال الفّراء : قرأ أبو َعبد الرحمن السُّلمي 

 .أََوان والكالم : ؟ذاك إوان قال : وقد سمعت العرب تقول : متى

 ؟أي : متى فعلت ؟فعلت هذا أيان قلت : وال يجوز أن تقول :

يِن ))وقال تعالى :  َن يَ ْوُم الدِ   ال يكون إال استفهاماً عن الوقت الذي لم يَِجىء. [12الذاريات : ] ((12َيْسئَ ُلوَن َأَّيَّ

 ، وقت من األَْمكنة. أين : الليث : أين

 فيكون ُمْنتصباً في الحاالت كلها ، مالم تَْدخله األلف والالم. ؟فالن أين تقول :

كا  أين وقال الزجاج : الجتماع الساكنين ، ونُصبا ولم يُْخفضا من ، وكيف : حرفان يُستفهم بهما ، وكان حقّهما َمْوقُوفين فحّرِ

 أجل الياء ، ألن الكسرة مع الياء تَثْقُل والفَتحة أَخّف.

: في  [69طه : ] (َوال يُ ْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأتى)قال األخفش في قول هللا تعالى :  وأخبرني الُمنذرّي ، عن ثعلب أنه قال :

 ؟أتى أين حرف ابن َمْسعود :

 ال تَعلم. أين ول العرب : جئتُك منقال : وتق

 أين ال تعلم ، فإنما هو جواب َمن لم يَْفهم فاستفهم ، كما يقول قائل : أين قال أبو العباس : أّما ما ُحكي عن العرب : جئتك من

 ؟الماء والعُشب

 : اإلعياء وليس له فِْعل. األين أبو عبيد ، عن أبي زيد :

ً آن  ثعلب ، عن ابن األعرابي :  ، من اإلعياء ، وأنشد : يئين أْينا

    اّن وَربِّ ال  ل   الضَّواِمر 
 إنّا ، أي : أَْعيَْينا.

 : اإلعياء ، وال يُشتّق منه فِعل إاّل في الّشْعر. األين الليث :

كيت :  واألَيم : الذكر من الحيّات. األَن َشمر ، عن أبي َخْيرة ؛ والحراني ، عن ابن الّسِ

 : ُكل َحيّة : أَْيم ، ذكراً كان أو أُْنثى. وقال ابن ُشميل
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 وربما ُشدد فقيل : أيّم ؛ قال الُهذلي :

    للَّْيل َمْورَِد َأميِّ  م تريَغّضف 
 وقال العجاج :

 َبْ َن َأمْي وَقواما  ع ْسل جا  و   
 جماعة. ، واألُيوم : األُيون وقال أبو َخيرة :

آل ] (قُ ْلُتْم َأىنَّ هذا)أحدهما : أن تكون بمعنى : متى ، قال هللا تعالى :  ولها َمعنيان :: أداة ،  أنَّى قال بعضهم ::  (1)أنى 

 ؟وكيف هذا ؟أي : متى هذا [165عمران : 

 [.52سبأ : ] (َوَأىنَّ هَلُُم التَّناُوُش ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ )بمعنى : من أين ؛ قال هللا تعالى : « أنَّى»وتكون 

 ذلك.يقول : من أين لهم 

 وقد جمعهما الشاعر تأكيداً فقال :

 ِمن أين  َبك ال ََّرب  و   َأّ  
ُتْم ِمثْ َلْيها قُ ْلُتْم َأىنَّ هذاأَ )وقال هللا تعالى :  يَحتمل الوجهين : قلتم :  [.165 آل عمران :] (َوَلمَّا َأصابَ ْتُكْم ُمِصيَبة  َقْد َأَصب ْ

 ؟ويكون : قُلتم كيف هذا ؟من أين هذا

 أي : من أين لك هذا. [37آل عمران : ] (قاَل َّي َمْرَيُ َأىنَّ َلِك هذا)عالى : وقوله ت

 ؟من أَين شئت ؟شئت أَنَّى من ؟ومن أين ؟، معناها : كيف أنى وقال الليث :

 وقال في قول َعْلقمة :

ه و  مريريريريريريري  عريريريريريَ م مريريريريري  ريريريريريْ لريريريريريْ ْوَُ الريريريريريغريريريريري  ِم يريريريريريريَ لريريريريريْ م  الريريريريريغريريريريري  عريريريريريَ  مريريريريري  ريريريريريْ

  
ر وُ    روُ   ريريريريريريريريريريريريريريريريَْ حريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ه واملريريريريريريريريريريريريريريريري وجريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أ َّ تريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ه ه ؟أراد : أينما توجَّ  ؟وكيفما توجَّ

 [.25عبس : ]( 25)صببنا الماء صبّا  أنّى قال ابن األنبارّي : وقرأ بعضهم :

 ؟: أين أنَّى معنى :تاّم ، و «َطعاِمهِ » قال : من قرأ بهذه القراءة قال : الوقف على

 من أّي َوْجه َصبَْبنا الماء ؛ وأَْنشد : إال أّن فيها كنايةً عن الُوجوه ، وتأويلها :

 ِمن أَين  َبك ال ََّرب  و   أّ  
 .إنًىو،  إْنيٌ  ساعاته. واحدها : الليل : آناء قال أهل اللغة : [.130 طه :] (َوِمْن آَّنِء اللَّْيلِ )وقول هللا تعالى : 

 فهو مثل : نِْحي وأَنحاء.« إنيٌ »فمن قال 

 ، فهو مثل : ِمعى وأَْمعاء ؛ قال الشاعر : إنًى ومن قال :

َتعل     بك ّل  ينْ  َقَضاه هللا يريلريْ
 ، بسكون النون. إْني الليل ، على ثالثة أوجه : آناء كذا رواه ابن األنبارّي. وقال : واحد :
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 ، بكسر األلف. إنىو

 ف.: بفتح األل أنًىو

 وقوله :

   فوَرَدْ  قبل  َ  صَحاهبا 
__________________ 

 (. بياري)، « اللسان»مع اَّروف الليلة يف   ر كتابه  (أ )( أفرد ابن مليتور الكالُ على 1)
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 وقاله األصمعي. .أَنًىو،  إنًى يُروى :

 .إْنو «اآلناء»وقال األخفش : واحد 

 « :اإلنَى»وأَنشد ابن األعرابي في 

ر هريريريريريريريريْ لريريريريريريريريهريريريريريريريريا يف نصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريف  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه محريريريريريريريريَ  أمتريريريريريريريريَّ

  
ِويريريريريريريريريريريريريريريل  و   ل اَّريريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريريال     طريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريريَْ

  
جل ، أي : انتظرته وتأّخرت في أمره ولم أَْعجل. تأنيت قال أبو بكر في قولهم :  الرَّ

 ؛ قال ابن ُمْقبل : أَنِيّ  ويقال : إّن َخير فالن ِلبَطيء

حريريريريريرييريريريريريريرية ا بريريريريريريعريريريريريريري  تضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريري  ن أنريريريريريريِ    امسريريريريريريتريريريريريريمريريريريريريلريريريريريريْ

  
ارِيريريريريف مريريريرين   رمريريريري ريريريريريريريل املريريريريخريريريريريريريَ جريريريريَ الن أو هريريريريَ يريريريريْ  جريريريريَ

  
ث متلبِّث ، متأنٍ  قال : ورجل  .آنَيتو،  أنّيت ، أي متمّكِ

 ، من بلوغ الشيء ُمنتهاه ، َمْقصور يكتب بالياء. األنَى قال ابن األنبارّي :

 ؛ وقال : أَنَى يَأنِي وقد

ُ  و   بيُو َأ     ِلك ّل مساِملة متَا
 أي : أَْدرك وبَلغ.

 أي : غير ُمْنتظرين نُْضَجه وبُلوغه. [53األحزاب : ] (َغْْيَ َّنِظرِيَن ِإَّنهُ )وقوله تعالى : 

 ، إذا نَضج. أنى يَأْنِي تقول :

يٍم آنٍ )وقال تعالى :   قيل : هو الذي انتهى في الحرارة. [.44 الرحمن :] (َوَبنْيَ ْحَِ

 أي : ُمتناهية في شّدة الحرارة. [5الغاشية : ] (5) (ُتْسقى ِمْن َعنْيٍ آنَِيةٍ )وكذلك قوله تعالى : 

، وآن لك يَئين ،  يَأني لك أنَى ، وفيه لُغات : يُقال : أَنى يَأنِي هو من : [16الحديد : ] (ََلْ َيَِْن ِللَِّذيَن آَمُنواأَ )وأما قوله تعالى : 

 لك. أَنَى ونال لك ، وأنال لك أن تفعل كذا ، كله بمعنى واحد ، وأجودها :

 قال الزّجاج : ومعناها كلّها : حان لك يَِحين.

 ونحو ذلك قال الفَّراء في اللغات الثالث.

 ، إذا تأّخر عن َوقته ؛ ومنه قوله : يَأني أُنِيًّا الشيءُ  أَنَى الليث ، يقال :

 ال قريَفار  و الزَّاد ال  ن  و   
 أي : ال بطيء وال َجِشٍب غير َمأُدوم.

 ، إذا تمّكث واْنتَظر. يتأنَّى فالن تأنَّى يُقال :ومن هذا 

 : األَناء والتُّؤدة ، قال العّجاج ، فجعله األَناة ، من : األَنَىوقال : 

 َُّاَيل اَّّق اأَل ر و   طال األانء 
 .األَناة وهي :
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كيت :  ، ويُفتح فيمّد ؛ قال الُحطيئة :من السَّاعات ، ومن بُلوغ الشيء ُمنتهاه ، َمقصور ، يُكتب بالياء  اإلنى ابن الّسِ

ل  و  يريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريَ اء    سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ه  الريريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ   نريريريريريريريريريريَ

  
عريريريريريريريريريريريريريرى فريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريال يب األاَنء     أو الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ

  
 روى أبو َسعيد بيت الُحطيئة :
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 أنريَّْيه الَعَةاء    س َهيل و   
 بتشديد النّون.

 الطَّعاَم في النار ، إذا أََطْلت ُمْكثه. أنَّْيت قال : ويقال :

 الشيء ، إذا قَّصرت فيه.في  أنَّْيتو

 .«وآَذْيت آنَْيت رأيتُك» قال لرُجل جاء يوم الجمعة يتخطَّى ِرقَاب الناس : وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إّن النبّي و

رت المجيء وأَْبطأت. آنيت قال أبو عبيد : قال األصمعّي :  ، أي أَخَّ

 .ُمتأَنٍ  ومنه قيل للُمتمّكث في األُمور :

 ، بمعنى واحد. أَنَّيتو،  آنَْيتو، إذا َرفق.  تأنّى ابن األعرابي :ثعلب ، عن 

 بفالن ، أي : لم أُْعِجْله. اْستأنَْيتَ  الليث : يقال :

 في أَْمرك ، أي : ال تعجل ؛ وأَْنشد : اْستَأن ويقال :

هريريريريريريريريا فريريريريريريريرير يف أمريريريريريريريريورك كريريريريريريريريلريريريريريريريريّ يتريريريريريريريريْ تريريريريريريريريأن تريريريريريريريريَ  اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ِل و   وى فريريريريريريريريريتريريريريريريريريريوكريريريريريريريريريَّ ه عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريى اهلريريريريريريريريريَ َزمريريريريريريريريريْ   ذا عريريريريريريريريريَ

  
 : التَُّؤدة. األَناةو

 من النِّساء : التي فيها فُتور عن الِقيام. األَناة أبو ُعبيد ، عن األصمعي :

 والَوْهنانة ، نحوها.

 .أَنَوات . والجمع :أَنَاة اللَّيث : يُقال للمرأة الُمباركة الحكيمة الُمواتية :

 : إنما هي الَوناة ، من الضَّْعف ، فهمزوا الواو.قال : وقال أهُل الكوفة 

 وقال أبو الّدقَيش : هي الُمباركة.

 رداء وأَْردية. ؛ مثل : اآلنية ، ممدود : واحد : اإلناءو

 .«فاعلة»، على فواعل ، جمع  األواني : اآلنية ثم تجمع

رها إذا  تُْؤن ويقال : ال  أَْمَكنَتْك.فُْرَصتك ، أي : ال تؤّخِ

رته ، فقد  .آنَْيته وكل شيء أَخَّ

 ، أي َرِزينة ال تَْصخب وال تُْفحش ؛ قال الشاعر : أناة وقيل : امرأة

ك  ريريريريريريريريريريه ثريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريريريا  أانأٌب كريريريريريريريريريريأّن املِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ل و   ِث الريريريريريريرَّمريريريريريريريْ ّل يف َدمريريريريريريريِ ى الريريريريريري ريريريريريريريَّ زَامريريريريريريَ  رِيريريريريريريَح  ريريريريريري 

  
 .التَّوانِيو: الفَتْرة في األْعمال واألمور  الَونَى الليث :: يني ـ  ونى

 في أَْمره ، أي ال يَْفتُر وال يَْعِجز. يَني تقول : فالٌن الَ 

ً  يقال :  .وانٍ  ، فهو َونَى يَنِي وْنيا

 يَْفعل كذا وكذا ، بمعنى : ال يَزال ؛ وأَْنشد : يَنِي ويُقال : فالٌن ال

هريريريريريريريريريم   جريريريريريريريريريِّ وا حبريريريريريريريريريَ ون  ذا طريريريريريريريريريافريريريريريريريريري  لريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريمريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريَ

  
كريريريريريريريريري    ارَايريريريريريريريريريهريريريريريريريريريتريريريريريريريريريِّ تريريريريريريريريريَ ه هللا َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ  ون لريريريريريريريريريِ

  
 ، إذا أَْعيت ؛ وأَنشد : وانيةٌ  وناقة
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 وانية  ََُّجْر   على َوَجاَها و   
 ، وهي اللّْؤلُؤة. ونِيّة : واحدته : الَونى قال ابن األنباري : قال أبو العبَّاس :
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 .َونِيّة ، ال : وناة« : الَونى»قلت : واحدة 

 : الدُّّرة ؛ قال أَْوس بن َحَجر : الَونِيّة األعرابي :ثعلب ، عن ابن 

ر   ة اتجريريريريريريريِ يريريريريريريريّ ه َونريريريريريريريِ ه كريريريريريريريمريريريريريريريا مسريريريريريريريَ ريريريريريريريَّ  فريريريريريريريحريريريريريريري ريريريريريريريَّ

  
وائريريريِف    ّض مريريريلريريريهريريريريريريريا الريريري ريريريَّ هريريريريريريريا فريريريريريريرياْرفريريريَ مريريري  يتريريريْ ى نريريريَ  َوهريريريَ

  
 ، للدُّّرة. الَوناةو الَونِيّة عمرو ، عن أبيه ، هي

يت :  ، لثَقبها. َونِيّة وقال ابن األعرابي : ُسّمِ

 ، كأنها الدُّّرة. نَاةوَ  وقال غيره : جارية

 : التي فيها فُتور ِلنَْعمتها. الَوناةو

ل ِمن داٍر إلى داٍر غيرها ، كما النََّوى الليث :: نوى   األعراُب في باِديَتها. تَْنتوي : التَّحوُّ

 القوُم ، إذا انتقلوا من بَلٍد إلى بَلد. اْنتَوىو

 ، واحد. النَّوىو،  النِّيّةو

 ، وأَْنشد : النَّوى والعرُب تّؤنث :

   َعَ ْته نِيٌَّة علها َقذ وف  
رّماح :  قال الّطِ

ونريريريريريريريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريريريَ اِوي بريريريريريريريريريريريريريريريريِ   َذن الريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َ اُ  

 
رِيريريريريريريريريريريع املريريريريريريريريريري ه مريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ  ظريريريريريريريريريريَ

  
 : الذي أَْزمع على التحّول. النَّاِوي

 .النِّيَّة : النَّوىو: البُعد.  النَّوىو

 بلد غير البلد الذي أَنت فيه ُمِقيم.، ُمخفَّفة ، ومعناها : القَْصد ل النِّيَة وهي :

 َوجه كذا ، أي يْقصده ، من َسفر أو َعمل. يَْنوي وفالنٌ 

 : الَوجه الذي يَْقصده. النَّوىو

 ؛ قال الشاعر : نَواتُكو، َونِيَّتك ،  نَواك وفالنٌ 

اَليت  يت وصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريَّ يريريريريريريريمريريريريريريرية   ريريريريريريري  ْه أ مريريريريريريريَ َرمريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وْ  و   وايت و نريريريريريريريريريريريريريَ وي كريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ ا تريريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريريّ

  
 ، أي حاجة. نِيّةو،  نَواة ويُقال : لي في بني فالنٍ 

 هللاُ ، بمعنى : َحِفظك هللا ؛ وأَْنشد : نَواك وقال الفّراء :

واَك هللا  لريريريريريرَّ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ن نريريريريريَ رو َأمْسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ مريريريريريْ    عريريريريريَ

  
مريريريريريريريَ ِ و   الَُ عريريريريريلريريريريريى األَنريريريريري ريريريريريريرياء والريريريريري ريريريريريَّ ر السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  اقريريريريريْ

  
 قَصْدت قَْصده فتبّركت باسمه. به إبراهيم ، أي : ناويتُ  « :إبراهيم»ُسليم الْبٍن له سّماه قال : وقال أعرابّي من بني 

 .«الّرُجل خيٌر ِمن َعمله نّية»في الحديث : و

 .«َحَسنةً فلم يَْعملها ُكتِبت له َحسنة ، وَمن عملها ُكتبت له َعْشراً  نَوى من»:  وسلمعليههللاصلىلقول النبي  وليس هذا بمخالف

العمل هلل بطاعته ما بقي ، وإنما يخلّده هللا  يَْنويواإليمان ما بقي ،  يَْنوي أنه:  «المؤمن خيٌر من عمله نِية»قوله :  والمعنى في

 الثبات على اإليمان وأَداء نَوىوال بعمله أال ترى أَنه إِذا آمن  النيّة جّل وعّز بهذه
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 له فيها أنه يعملها هلل ، فهو يف اللار. نّية يَعمل ال اعا  والال اعا  ما بَ ي ، ولو عاش مائة سلة 
 وإن لم يعمل األعمال ، وأداؤها ال يَنفعه دونها. الناوي : َعمل القلب ، وهي تنفع النّيةو

 .«الرجل خيٌر من عمله نِيَّة»قوله :  فهذا معنى

ْدق يُ  جل يُْعرف بالّصِ اِدُق. النّوى ْضَطّر إلى الكذب ، قولهم : ِعندَ قال أبو ُعبيد : ومن أمثال العرب في الرَّ  يَْكذبك الصَّ

ة العَبد الذي ُخوطر صاحبُه على كذبه.  وذكر قِصَّ

لين من داٍر إلى أُخرى. النََّوىو  : ها هنا : َمِسير الحّي ُمتحّوِ

كيت ، قال :  .تَْنويهو: الوجه الذي تُريده  النَّوىو النِّية وأَخبرني الُمنذري ، عن الحّراني ، عن ابن الّسِ

 ؛ وأَْنشد : نِيّته نِيّتك : صاحبُك الذي نَِويّكوقال : 

ِوي و  ه  ْذ د كريريريريريريريريريريني   نريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريَ

  
ي   ي لريريريريريريريه الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريِ حريريريريريريِ تريريريريريريَ لريريريريريريريْ ّي يريريريريريريريَ  أّن الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريِ

  
 َصِحبه هللا. ويكون : َحِفظه هللا. هللاُ ، أي : نَواه قال : وَحكى الفَّراء :

 .نِيّةٌ َمْنِويّةو،  َمْنِويٌ  قال : ورجلٌ 

 إذا كان يُصيب النُّْجعة الَمْحموَدة.

جت امرأة  وسلمعليههللاصلىفي حديث َعبد الرحمن بن عوف : أّن النبّي و رأى عليه َوَضراً من ُصفرة فقال : َمْهيَم. فقال : تَزوَّ

 .«أَْوِلْم ولو بشاة»من ذهب. فقال :  نَواةٍ  من األنصار على

ى  ؛ يعني : نواة عبيد : قوله : على قال أبو ى األربعون : أَوقيّة ، والعشرون نَشًّا.« نواة»خمسة دراهم ، فسمَّ  ، كما تُسمَّ

 النَّواةواألوقية أربعون ، والنَّّش عشرون ،  قال : حّدثني يحيى بن سعيد ، عن ُسفيان ، عن َمنصور ، عن مجاهد ، قال :و

 خمسة.

 من َذهب. نواة من يُدّل على أنّه تَزّوج امرأةً على َذهب قيمته َخْمسة دراهم ، أال تراه قال : علىقلت : ولفظ حديث عبد الرح

 ؟ورواه جماعةٌ عن ُحميد ، عن أنس. وال أَدري ِلَم أَْنكره أبو ُعبيد

 قال : ثالثة َدراهم. ؟من َذهب نَواة وقال إسحاق : قلت ألحمد بن َحنبل : كم َوْزن

 : خمسة دراهم. النواة إسحاق :قال : وقال لي 

 مثَل قول أبي ُعبيد سواًء.« النواة»وقال الُمبرد في تَفسير 

 َخمسة َدراهم. بالنّواة وقال : العرُب تعني

 ومن َذهب قِيمتُها َخْمسة دراهم ، وه نَواة قال : وأصحاب الحديث يَقُولون : على
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   أ وغل .
 .نََواه ، وذلك إذا أكلت التَّمر َوجمعت أَْنَويتهو،  نََوْيت النَّوى وقال غير واحد :

ت الليث :  .النََّوى والجميع : .نََويات . وثالثنََواتها ، إذا َعقَدت أَْنَوتوالبُسرة ،  نَوَّ

 : َمْخِفض الجارية ، وهو الذي يَْبقى من بَْظرها إذا قُِطع الُمتْك. النََّوىوقال : 

 .نًَوى ُج لنا ِمنوقالت أعرابّية : ما تََرك النَّخْ 

 .ناِوية أبو ُعبيد ، عن األصمعي : إذا َسِمنت الناقة ، فهي

 .نَوت تَْنِوي نَيًّا وقد

 ؛ قال أبو النَّجم : نَِواءٌ  وُهن نُوقٌ 

يريريريريريريريريريرياد ه  ؤ وب جريريريريريريريريريريِ ر ال تريريريريريريريريريريريَ َكسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ
 
 َأو كريريريريريريريريريرياملريريريريريريريريريري

  
َواء  ْت  نريريريريريريريريريريريريريريريريريِ واِ َ وهريريريريريريريريريريريريريريريريريي غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   اّل غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 الشَّْحُم.، االسم ، وهو  النِّيّ  قال أبو الدُّقَيش :

 ، هو الِفعل. النَّيّ و

 ، إذا كثر نِيّها. نَيًّا الناقة نَوت يقال :

 .النِّيّ و،  النَّيّ  وقال الليث :

 : اللحم ، بكسر النُّون. النِّيّ  وقال غيره :

 : الشَّحم. النَّيّ و

ُجل ، إذا كثرت أَْسفاُره.  أَْنَوىوالحاجات. والَونى : َضْعف البَدن.  : النَّوى ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : ، إذا  أَنوىوالرَّ

 تباعد.

ىو،  نََوىو،  أَْنَوىو  .النَّوى ، إذا أَْلقى نَوَّ

ىو،  نََوىو،  أَْنوىو  .النِّيّة ، من نَوَّ

ىو،  نَوىو،  أَْنوىو  ، في السَّفَر. نَوَّ

 وأَْنشد :

ك أَنريريريريريريريريريريريه  زون يف أَثريريريريريريريريريريرير الْ  نريريريريريريريريريريريّ حريريريريريريريريريريريْ
َ

 املريريريريريريريريريريري

  
م   هريريريريريريريريريريريريم تريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريِ ِويريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريْ ّي فريريريريريريريريريريريريإن تريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريَ

  
 نََوْوا كما تَْنو فِراقَك فإن نَْووا أحدهما : يقول : قد قال : فيه َمعنيان : ؟قال ابن األعرابي : قلت للُمفضَّل : ما تقول في هذا البيت

 تُقم فال تَْطلُبْهم.

 تُِقم ُصُدور اإلبل في َطلبهم ؛ كما قال اآلخر : نََوْوا كما تَْنو السَّفَر ، فإن نََوْوا والثاني : قد

   أِقم هلا ص  وَرها   َبْسَبس  
 الشَّعر الضَّعيف. وقال ابن األعرابّي : الَوْنوة : االسترخاء في العَقل. والَونى : الضَّْعف. والنَّّن :

ْنج الذي يُْضرب باألصابع ، وهو الونج ، مشتّق من   كالم العَجم.والَوّن : الصَّ

 : َونَْيت في األمر : فَتَرت. (1)أبو ُعبيد 
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 وأَْونَْيت غيري.

 ، أي صاحب أَمرهم ُمْنتويهمو،  ناويهموالقوم  نَِويّ  فالنٌ « : نوادر األعراب»وفي 

__________________ 
 (. بياري)، « و »( هذا مكانه : 1)
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 ورأيهم.
 [.1القلم : ] ((1ما َيْسُطُروَن )ن َواْلَقَلِم وَ )قال هللا جّل وعّز : : نون 

 وتُظهرها ، وإظهارها أَعجب إلّي ، ألنَّها ِهجاء والِهجاء كالموقوف عليه وإن اتََّصل. النون قال الفراء : لك أن تُدغم

 ومن أخفاها بناها على االتِّصال.

اء بالَوْجهين جميعاً.  وقد قرأ القُرَّ

 عليه َسْبع أََرضين. الُحوت الذي ُدِحيت« ن»التفسير أن جاء في  قال أبو إسحاق :

 .الدَّواة« : ن»التفسير ، أن جاء في و

 ولم يجىء في التفسير كما فُسرت حروف الهجاء.

، ولو أريد به : الدواة والحوت ، لُكتب  «ن» فيه غير الهجاء ، أال ترى أن ُكتَّاب المصحف كتبوه ال يجوز« ن َواْلقَلَمِ »قلت : 

 .نون :

، َمجهورة ذات ُغنّة ، وهي تخفى مع حروف الفم خاصة ، وتبين مع  النّون ابن األنبارّي في باب إخفاء النّون وإظهارها :وقال 

 حروف الحلق عامة ، وإنما خفيت مع حروف الفم لقربها منها ، وبانت مع حروف الحلق لبُعدها منها.

 ؟ومن جاء ؟ومن كان ؟لك أنها من ُحروف الفم ، كقولك : من قالعند الحروف التي تُقاربها ، وذ النون وكان أبو عمرو يخفي

 على اإلخفاء. [160األنعام : ] (َمْن جاَء اِبحلََْسَنةِ )قال هللا تعالى : 

وأما بيانها عند حروف الحلق الّستة ، فإن هذه الستة تباعدت من َمخرجها ولم تكن ِمن قَبيلتها وال من حيِّزها ، فلم تخف فيها 

 ا لم تُْدغم فيها.كما أنه

وكما أن حروف اللسان ال تُدغم في حروف الَحلق لبُعدها منها ، وإنما أُْخفيت مع حروف الفم كما أُدغمت الالم وأخواتها ، 

 ، من علّي ، من عليك. (َمْن َحرََّم زِيَنَة هللاِ )كقولك : من أجلك ، من هنا ، من خاف ، 

 معهما. النون والخاء مجرى القاف والكاف في إخفاءقال : ومن العرب من يُجري الغين 

 وقد حكاه النَّضر عن الخليل.

 قال : وإليه ذهب ِسيبويه.

 إن شئت أَخفيت ، وإن شئت أَبَْنت. [46الرحمن : ] ((46َوِلَمْن خاَف َمقاَم رَبِ ِه َجنَّتاِن ))قال هللا تعالى : 

 : الكلمة ِمن الصَّواب. النُّونة ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 : النُّْقبة التي تكون في َذقَن الّصبّي الصَّغير. النُّونةو

مواو دوها لئال تُصيبه العَين. ، نُونته في حديث عثمان أنه رأى َصبِيًّا َمِليحاً فقال : وّسِ  أي : َسّوِ
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، فلما كان يوم « النون ذا»ْدر وأخذ منه سيفَه : سيٌف كان لمالك بن ُزهير ، أخي قيس بن زهير ، فقتله َحمل بن بَ  النون وذو

 ، وفيه يقول الحارث : النون الَهباءة قتل الحارث بن ُزهير َحَمل بن بدر وأخذ منه ذا

ون مريريريريريريريريريريريري ِّ و  ربهريريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريان  الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريُّ  خيريريريريريريريريريريريري 

  
اَلِل و   َرق ا ريريريريريريريريريريريريريِ ه عريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريريريريا أ عريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريري 

  
 نه قَْسراً.أي : ما أُعطيته مكافأة وال َمودَّة ، ولكني قتلت َحمالً وأخذتُه م

ألنه َحبسه « النون ذا»، سّماه هللا  السالمعليههو : يونس  [87األنبياء : ] (َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضباً )وقول هللا تعالى : 

 في جوف الحوت الذي التقمه.

 : الُحوت. النُّونو

 ؛ ومنه قوله : النُّونَْين ويقال للسَّيف العَريض المعطوف َطَرفي الظُّبة : ذو

ا لريريريريريريريَ يريريريريريريريريْ ريريريريريريريري   ذا الريريريريريريريتريريريريريريريريَ ريريريريريريريَ ك يف الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريري  َريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريَ

  
ْرب َُّيريريريريريريريريريريريْ  و   ونريريريريريريريريريريرينْي يريريريريريريريريريريريوَُ اَّريريريريريريريريريريريَ  ذو الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريّ

  
 : تنوين االسم إذا أَْجَريته. التَّْنوينو

ً  الّرُجل أنّ  قال أبو زيد :: أن   بمعنى واحد.نَئِيتاً ،  نَأََت يَْنئِتوأَنِيتاً ،  أَنَت يَأنِتو،  يَئِن أَنِينا

 : كثير الكالم والبَّث والشُّْكوى. وال يُْشتّق منه فِْعل. أُنَنَة الليث : َرُجلٌ 

ً  يُقال :« األنين»ومن   .أَنَّةً و،  أَنًّاو،  أّن يَئِن أَنِينا

 تَْليِينها.، ألن الهمزتين إذا اْلتقتا فَسكنت األخيرةُ اْجتمعوا على  إينَنْ  وإذا أََمْرت قُلت :

 وأما في األمر الثاني فإِنه إذا سكنت الهمزة بَقي النُّون مع الهمزة وذهبت الهمزة األولى.

جل : إنّي ويقال للمرأة :  اْقِرْر ، وللمرأة : قِّري. ، كما يُقال للرُّ

 ، إذا َصبَّه. يُؤنّه الماءَ  أنَ  أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي :

 ماًء ثم أَْغِله ، أي : ُصبَّه وأَْغِله. نّ أُ  وفي بعض أخبار العرب :

كيت : يُقال : ما له حانّة وال  ، أي ما له ناقة وال شاة. آنَّة ابن الّسِ

 في السماء نَْجٌم ، أي : ما كان في السماء نجم ؛ وما َعّن في السماء نجم ، أي : ما َعرض ؛ وبما أنّ  قال : ويقال : ال أفعله بما

 ، أي : ما كان في الفُرات قطرة. في الفُرات قَطرة أنّ 

ُجل َمئِنّة في حديث ابن مسعود : إّن طول الصالة وقَِصر الُخْطبةو  بيان منه. أي : ، من فِْقه الرَّ

 لخليق أن يفعلوا ذلك : وأَْنشد : أن يفعلوا ذلك ، بمعنى : إنهن لِمئَّنةو إنهاوأَن يَفعل ذلك ،  لَِمئّنة قال أبو زيد : إنه

لريريريريريريريريزل مريريريريريريريرينو  ل  نريريريريريريريريزلريريريريريريريريه  بريريريريريريريريه  مريريريريريريريريَ َوى  ريريريريريريريري ْ  هريريريريريريريريَ

  
اِ    لريريريريريريريريريّ  ريريريريريريريريريِ

َ
راصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريري  املريريريريريريريريري ة مريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريِ
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 بريريريريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريرياوُّ   عريريريريريريريريريريريريرين أو  وكريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريِ ه 

  
اِ    يريريريريريريريريريريريريّ اب اََّةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ   يّن كريريريريريريريريريريريريذلريريريريريريريريريريريريك رَكريريريريريريريريريريريريّ

  
 أولى ، حكاية عمرو ، عن أبيه.

 ، والعَْدقة ، والشَّّوزب ، واحد ؛ وقال ُدَكين : الَمئِنةو األنّة

ر وس  ي عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى َدرّاجريريريريريريريريريريرية  ريريريريريريريريريريريَ  َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريِ

  
وِس   ني رَكريريريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  وبريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريَ ْعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   مريريريريريريريريريريريَ

  

   َمِ لَّة ِمْن قريَلِه الّلفوِس 

والَخروس : « َمِظنّة»، ودّل ذلك على أنه بمنزلة  ِلمئِنّة مكان من هالك النفوس : تفسير يقال : مكان من َهالك النفوس. وقوله :

 البَْكرة التي ليست بصافية الصَّْوت. والَجروس ، بالجيم : التي لها صوت.

 ، فقلت : هو كقولك عالمة ، وخليق.« َمئِنّة»وقال أَبو عبيد : قال األصمعي : سألني ُشعبة عن 

 قال أبو زيد : هو كقولك : َمْخلقة ، وَمْجَدرة.

 ل أبو عبيد : يَعني أن هذا مما يُْعرف به فِقه الرجل ويُستدّل به عليه.وقا

 له ؛ وأَنشد للَمّرار : َمئِنَّة قال : وكل شيء دلّك على شيء فهو

وا ّرِسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ر ا فريريريريري ريريريريريريريالريريريريريوا عريريريريريَ وا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريرياَمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريتريريريريريَ

  
رَِّس   عريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريرية لريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريت مريريريريريريريريريري  ْت متريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريرين غريريريريريريريريريريَ

  
، َصِحيح ، وأما احتجاجه برأيه ببيت الَمّرار في  الَمئِنّة د ، في تفسيرقلت : الذي رواه أبو ُعبيد ، عن األصمعي ، وأبي زي

 َمْفعلة ليست بأَصلية.« مئنّة»أصلية ، وهي في « التمئنة»، فهو َغلط وَسهو ؛ ألن الميم في  للَمئِنّة التَّْمئنة

 .«مأن»وقد فسرت بيت الَمّرار في باب 

 أن يفعل ذلك ، وَمِظنَّة أن يفعل ذلك ، وأَْنشد : َمئِنّة فإن اللحياني قال : هو« مئنة»وأما 

لريريريريريريريريريريريج  يِّ األَبريريريريريريريريريريريْ تريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريرياال  لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريريِ   ّن اكريريريريريريريريريريريْ

  
ِج و   زجريريريريريريريريريريريريريَّ

 
را  يف اَّريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريريِ  املريريريريريريريريريريريريري يتريريريريريريريريريريريريريَ  نريريريريريريريريريريريريريَ

  

   َمِ ّلة من الَفعال األْعوج 

تُعاقب فيها الظاء الهمزة ، منها قولهم ، ألنه ذكر حروفاً « المظنة»عند اللّحياني ُمبدل الهمزة فيها من الظاء في « َمئِنّة»فكان 

 : بيت َحسن األَْهرة والظَّهرة ، وقد أَفر وَظفر ، أي : َوثب.

 الثقيلة تكون منصوبة األلف ، وتكون مكسورة األلف ، وهي التي تَْنصب األسماء.« إن»قال الليث : قال الخليل : : إن 

ه ، أو كانت ُمستأنفة بعد كالم قديم وَمضى ، أو جاءت بعدها الم مؤكدة يُْعتمد قال : وإذا كانت ُمبتدأة ليس قبلها شيٌء يُعتمد علي

 عليها ، ُكسرت األلف ، وفيما سوى ذلك تُنصب األلف.

 إذا جاءت بعد القول وما تصّرف من القول ، وكانت حكايةً لم يقع عليها القوُل وما تصرف منه ، فهي« أنّ »وقال الفّراء في 
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بتها ، وذلك م ل قول هللا تعا  :  مكسريريريريريريريريريورأب ، و ن كانه َوال َُيُْزْنَك قَ ْوهُلُْم ِإَن اْلِعزََّة ّلِِلَِّ )تريْفسريريريريريريريريريتا  لل ول َنصريريريريريريريريريَ
يعاً   [.65يونس : ] (مجَِ

يعاً )وكذلك الَمعنى استئناف ، كأنه قال : يا محمد ،   .(ِإَن اْلِعزََّة ّلِِلَِّ مجَِ

 كسرتها ، ألنها بعد القول على الحكاية. [157النساء : ] ( ِعيَسى اْبَن َمْريََ َوقَ ْوهلِِْم ِإَّنَّ قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيحَ )وكذلك 

فإنك فَتحت األلف ، ألنها ُمفَّسرة ل  [117المائدة : ] (ما قُ ْلُت هَلُْم ِإالَّ ما َأَمْرَتِِن ِبِه َأِن اْعُبُدوا هللاَ )قال : وأما قوله تعالى : 

 قد َوقع عليها القوُل فنصبها ، وموضعها نَْصب.« ما»و ، « ما»

 ً  ألنها فَسَّرت الكالم ، والكالم َمْنصوب.« أنّ »عاقل ، فتحت  أنَّكوأباك شريٌف ،  أنّ  ومثله في الكالم : قد قلت لك كالماً َحسنا

 .ولو أردت تكرير القول عليها َكَسْرتها

الناس خارجون  أنّ  بعد القول مفتوحة ، إذا كان القول يُرافعها ؛ من ذلك أن تقول : قوُل عبد هللا ُمذ اليوم« إنّ »قال : وقد تكون 

 ، كما تقول : قولُك ُمذ اليوم كالٌم ال يُْفهم.

 على األسماء والّصفات فهي ُمشدَّدة.« إنّ »وقال الليث : إذا وقعت 

قد كان كذا وكذا ، تخفّف من أجل  أن بلغني رف ال يتمكن في ِصفة أو تَصريف فخفِّفها ، تقول :وإذا وقعت على فعل أو ح

كان َزْيٌد  إنما ، كقولك :« الهاء»أو على « ما»، ألنها فِعل ، ولو ال قد لم تَْحسن على حال من الِفعل حتى تعتمد على « كان»

 كان أخو بكر غنِيًّا. أنه غائباً ، وبلغني

دها إذا اعتمَدْت. أنه ذلك بلغنيقال : وك  كان كذا وكذا ، تشّدِ

 ُرّب رجل ، فتخفّف. إنْ  ومن ذلك قولك :

 ُرّب رُجل ، شدَّْدت. إنه فإذا اعتمَدت قلت :

 بك ، وأََشباهها. إنّ وفيها ،  إنّ ولك ،  إنّ  وهي مع الّصفات مشّددة :

 التَّثقيل ، واألخرى التخفيف.إحداهما  المشددة :« إنّ »قال : وللعرب لغتان في 

 فأّما من َخفّف فإنه يَرفع بها.

هم الثقيلة. أن إال  ناساً من أهل الحجاز يخفِّفون ويَنصبون على توُّ

 خفَّفوا ونَصبوا. [111 هود :] (َوِإَن ُكَّلًّ َلمَّا لَيُ َوفِ يَ ن َُّهمْ )وقرىء : 

 وأْنشد الفَّراء في تَْخفيفها مع الُمْضمر :

ك تريريريريريري   فريريريريريريلريريريريريريو أَنريريريريريريريْ  يف يريريريريريريُو الريريريريريريرَّ ريريريريريريرياء سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَلريريريريريريْ

  
ِ يريريريريريريريريريريق    ل وأنريريريريريريريريريريه صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ك مل َأ ريريريريريريريريريريْ راقريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريِ

  
 وأْنشد القوَل اآلخر :
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لريريريريريريريريريون  ْرمريريريريريريريريريِ
 
ف  واملريريريريريريريريري يريريريريريريريريريْ م الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريري ريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ

  
اال  ه مشريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريّ ٌق وهريريريريريريريريريريريريريريَ رّب أفريريريريريريريريريريريريريريْ   ذا اغريريريريريريريريريريريريريريْ

  

رِيريريريريريريريريريريريريريٌع  يريريريريريريريريريريريريريٌث مريريريريريريريريريريريريريَ ك َربريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريٌع وغريريريريريريريريريريريريريَ  أبنريريريريريريريريريريريريريْ

  
مريريريريريريريريريرياالو   لريريريريريريريريريرياك تريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريون الريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريِّ ْ مريريريريريريريريريريا  هريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريِ

  
« أن»العرب تخفِّف  إنّ  فيما َروى عنه الُمنذري ، قال : أهُل البصرة غير سيبويه وَذويه يقولون :وقال أبو طالب النّحوي ، 

 الشديدة وتُعملها ؛ وأَنشدوا :

رو  حريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ رق الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ه  م ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  َوجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
اِن   يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ ْ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأْن ثريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فخفَّف وأَعمل.« كأنّ »أراد 

 وتُعملها إاّل مع الَمكنّى ، ألنه ال يتبيّن فيه إعراب ، فأّما في الظاهر فال.« أن»وقال الفَّراء : لم نسمع العرب تُخفّف 

 إنو»قال :  كأنه ، (لَيُ َوفِ يَ ن َُّهمْ )ب  (ُكَّلًّ )فإنهم نَصبوا  (َوِإَن ُكَّلًّ َلمَّا لَيُ َوفِ يَ ن َُّهمْ )وأّما من َخفف :  ولكن إذا خفّفوها َرفَعوا

 .«ليوفينهم ُكال

 زيٌد لقائم. إنْ  لَصلح ذلك ، تقول :« لك»قال : ولو ُرفعت 

فحكيُت  فإن أبا إسحاق النَّحوي اْستَقصى ما قال فيه النَّحويون ، [63طه : ] (ِإْن هذاِن َلساِحرانِ )وأما قول هللا تعالى : 

 كالَمه.

 .«هذان لساحران إنّ »قال : وقرأ المدنيون والكوفّيون ، إاّل عاصماً : 

 .«إنْ »بتخفيف  «إِْن هذانِ » وَروى عن عاصم أنه قرأ

 .«هذا لساحران إنْ »وُروي عن الخليل 

هذان  إنّ »قال أبو إسحاق : والحّجة في « هذين»ونصب « أنّ »، بتَشديد « هذين لساحران إنّ »قال : وقرأ أبو عمرو : 

ف االثنين في الرفع والنصب بالتشديد والرفع ، أن أبا ُعبيدة روى عن أبي الخّطاب أنه لُغة ِلكنانة ، يجعلون أل« لساحران

 والخفض على لفظ واحد ، يقولون : رأيت الزيدان.

 وروى أَهل الكوفة والكسائي والفَراء أنها لُغة لبني الحارث بن كعب.

 هذان لساحران. إنّه قال : وقال النحويّون القُدماء : هاهنا هاء ُمضمرة ، المعنى :

 لمعنى : نعم هذان لساحران ؛ وأنشد :، ا« نعم»في معنى « إن»قال : وقال بعضهم : 

الو  ٌ  قريريريريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   ربْ  فريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه  نريريريريريريريريريريريريريَ  َك وقريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريَ

  
« الذين»وقال الفراء في هذا : إنهم زادوا فيها النون في التثنية ، وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر ، كما فعلوا في 

فع والنَّصب   والجر.فقالوا : الذين ، في الرَّ

 فهذا جميع ما قال النحويّون في اآلية.

 ، وأن الالم« نعم»وقعت موقع « أن»قال أبو إسحاق : وأجودها عندي أن ، 
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 وقعه موقعها ، وأن املع  : نعم هذان هلما سامسران.

 والذي يلي هذا في الجودة َمْذهب بني كنانة وبَْلحارث بن كعب.

 أُجيزها ، ألنها خالف الُمْصحف.فأّما قراءة أبي عمرو فال 

 .«إِْن هذاِن لَساِحرانِ » :قال : وأَستحسن قراءة عاصم والخليل 

 على ما تقول. إنّهولكذلك ،  إنه ، والمراد :« إنّه»وقال غيره : العرُب تجعل الكالم مختصراً ما بَْعَده على 

تقع في موضع من القرآن َمْوِضَع « إن»بي زيد ، أنه قال : الخفيفة ، فإن المنذرّي َروى عن ابن اليَزيدي ، عن أ« إن»فأما 

، معناه : ما من أهل  [159النساء : ] (َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِه قَ ْبَل َمْوتِهِ )، َضْرُب قَْوله تعالى : « ما»

 الكتاب.

 أي : ما كنّا فاعلين. [17األنبياء : ] (نيَ اَلَتََّْذَّنُه ِمْن َلُدَّنَّ ِإْن ُكنَّا فاِعلِ )ومثله : 

، المعنى ، لقد  [108اإلسراء : ] (ِإْن كاَن َوْعُد رَب ِنا َلَمْفُعوالً )، َضْرُب قوله تعالى : « لقد»في موضع « إن»قال : وتجيء 

 كان من غير شك من القوم.

 [.76 اإلسراء :] (َوِإْن كاُدوا َلَيْسَتِفزُّوَنكَ )،  [73 اإلسراء :] (َوِإْن كاُدوا َليَ ْفِتُنوَنكَ )ومثله : 

ُتْم ُمْؤِمِننيَ )، َضْرُب قوله تعالى : « إذ»بمعنى « إن»وتجيء   [278البقرة : ] (ات َُّقوا هللَا َوَذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِ اب ِإْن ُكن ْ

 المعنى : إذ كنتم مؤمنين.

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبللِ فَ ُردُّوُه ِإىَل هللِا َوال)وكذلك قوله تعالى :   معناه : إذ كنتم. [59النساء : ] (رَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

 أيضاً.« إذ»بفتح األلف وتَخفيف النون ، قد تكون في موضع « أن»و قال : 

 (ِن اْسَتَحبُّواال تَ تَِّخُذوا آابءَُكْم َوِإْخواَنُكْم َأْولِياَء إِ )، من ذلك قولُه تعالى : « إذا»بَْخفض األلف تكون موضع « إن»و 

 [.23التوبة : ]

 .«إذا»من َخفضها جعلها في موضع 

 .«إذ»وَمن فتحها جعلها في موضع 

ْر ِإْن نَ َفَعِت الذ ِْكرى )) ثعلب ، عن ابن األعرابّي في قوله تعالى :  [.9األعلى : ] ((9َفذَكِ 

 .«قد»في معنى « إن»قال : 

 زيد ، بمعنى قد قام زيد.قام  إن وقال أبو العبّاس ، العرُب تقول :

 وقال الكسائي : سمعتُهم يقولونه فظننته شرطاً ، فسألتهم فقالوا : نريد : قد قام زيد ، وال نريد : ما قام زيد.

الخفيفة أُّم اْلَجزاء ، والعرب تُجازي بحروف االستفهام ُكلّها وتجزم الفعلين : الشرط والجزاء ، إال « إن»وقال الفراء : 

 ، فإنهما يَرفعان ما يليهما.« هل»و « األلف»
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فقال : إذا فعلتهما جميعاً.  ؟كلمت أخاك ، فأنت طالق ، متى تَْطلُق إن دخلت الدار ، إن وسئل ثَعلب : إذا قال الّرجل المرأته :

مسألةُ محال ، ألّن البُسر  احمّر البُْسر. فقال : هذه إن قال : ألنه قد جاء بَشرطين. قيل له : فإن قال لها : أنت طالق ؟قيل له : ِلم

 ال بُّد من أن يَحمّر.

 قيل له : فإن قال : أنت طالق إذا اْحَمّر البُسر. قال : هذا شرط صحيح ، تطلُق إذا احمّر البُسر.

ُجل المرأته : أنِت طالق ال يُطلِّقها بموته أو  لم أُطلِّقك ، لم يَْحنث حتى يُعلم أنّه إن وقال الشافعي : فيما أثْبت لنا عنه : إْن قال الرَّ

 بموتها.

 وهو قول الكوفيّين.

 ولو قال : إذا لم أطلّقك ، ومتى ما لم أُطلّقك ، فأنت طالق ، فسكت ُمّدة يمكنه فيها الطالق ، ُطلّقت.

 .«َعنَا»، بوزن  أنَا لُغات ، وأجودها : أنّك إذا َوقَْفت عليها قُلت :« أنا»للعرب في : أنا 

 فَعَْلت ذاك ، بوزن : َعَن فَعَْلت ذاك. أَنَ  عليها قلت :وإذا َمَضيت 

نة ، مثل : ك النون في الَوصل وهي ساكنة من مثله في األسماء غير المتمّكِ  إذا تَحّرك ما قبلها.« كم»و « من» تُحّرِ

 فعلت ذاك ، فيثبت األلف في الوصل وال يُنّون. أنا ومن العرب من يقول :

 وهي قليلة ، فيقول : أْن قُلت ذاك.ومنهم من يسّكن النون ، 

 قُلته ؛ قال َعِدّي : آنَ  وقُضاعة تَُمّد األلف األُولى :

ة   جريريريريريريريريريريّ يريريريريريريريريريريه  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريري  َن ذ و عريريريريريريريريريريَ    لريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريْ    ْر   مسريريريريريريريريريواَ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ىَت أرى  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريَ

  
 وقال العَُديل فيمن يُثبت األلف :

اين  غريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريان ملريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريَ ْ ل الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريِّ  أان عريريريريريريريريريريريَ

  
رفريريريريريريريريريريريريو   بريريريريريريريريريريريرينيِّ فريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريْ

 
ْ ل املريريريريريريريريريريريري  ين أان الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريَ

  
 في التّثنية والجمع.« نحن»، ويَصلح « نحن»ال تَثْنية له من لفظه إال ب « أنا»و 

 .«أنا»فقالوا : أنتما ، ولم يثنوا « أنت»فإن قيل : لَم ثَنَّوا 

 ، لرُجل آخر ، لم يُثنّوا. أناو أنا قيل : لَما لم تجز :

 لرجٍل : أنت وأنت ، آلخر معه ، فلذلك ثُنِّي.ألنك تُجيز أن تقوَل « بأنتما»فثنّوه « أنت»وأما 

 إنّنا ، فكثرت النونات ، فحذفت إحداها ، وقيل : إنّا. ، وكان في األصل :« إنا»فتثنية « إنّي»وأما 

ُكمْ ):  عزوجلوقوله  على النون  «إِنَّا» على االسم في قوله «إِيَّاُكمْ » المعنى : إنّنا وإنكم ، فعطف [.24سبأ : ] (َوِإَّنَّ َأْو ِإَّيَّ

 واأللف ، كما تقول : إني وإيّاك.

 معناه : إنّي وإنّك ، فافهمه ؛ وقال :
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لريريريريريريريا بريريريريريريريعريريريريريريري كريريريريريريريم  يريريريريريريريْ تريريريريريريريريَ َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريلريريريريريريريا  ريريريريريريري  ريريريريريريريّ   اّن اقريريريريريريريريْ

  
تريريريريريريريمريريريريريريريلريريريريريريريه فريريريريريريريجريريريريريريريارِ   رأب وامسريريريريريريريْ  فريريريريريريريحريريريريريريريمريريريريريريريلريريريريريريريه  بريريريريريريريريَ

  
 في البيت.« إني»تثنية « إنا»

 اسم قرية َمْعروفة تُتاخم َكْربالء. نينوى :

 ؛ وأَْنشد : الَوْين سَّوداء. وجمعه :: الِعنَبة ال الَوْينة: وين 

   كأنه الَوْين  ذ َي ْ  الَوْين  
 يَصف َشْعر امرأَة.

 : اْسم َموضع. يَيَن قال أبو عمرو :: يين 

 بينهما واو ، وهي مّدة. نونان حرف فيه النُّون الليث :: النون 

 ، كان صواباً. نن ولو قيل في الشعر :

 جزماً.« نون»وقرأ أبو عمرو 

ا.« : نون»وقرأ أبو إسحاق   جرًّ

: لك أن تدغم النون األخيرة وتُظهرها ، وإظهارها أعجب إلّي. ألنها هجاء ، والهجاء  [1القلم : ] (ن َواْلَقَلمِ )وقال الفَراء 

 كالموقوف عليه ، وإن اتَّصل.

 ومن أخفاها بناها على اآلتصال.

 وقد قرأ القُّراء بالَوجْهين جميعاً.

 األعمش وحمزة يُبِينانها ، وبعضهم يترك البيان.وكان 

 تزاد في األسماء واألفعال.« النّون»وقال النحويون : 

ي به. أما في األسماء فإنها تزاد أوالً في :  تفعل ، إذا ُسّمِ

 وتُزاد ثانية في : ُجْندب ، وَجْندل.

 وتُزاد ثالثة في : َحبَنطى ، وَسَرندى ، وما أْشبهه.

 رابعة في : َخْلبن ، وَضْيفن ، وَعْلجن ، وَرْعشن.وتُزاد 

 وتُزاد خامسة في : مثل : عثمان ، وُسلطان.

 وتُزاد سادسة في : زعفران ، وَكْيذُبان.

 وتُزاد سابعة في مثل : ُعبَْيثران.

 وتُزاد عالمة للصَّرف في كل اسم منصرف.

 وتُزاد في األفعال ثقيلةً وَخِفيفة.

 الجمع ، وفي األمر في جماعة النِّساء.وتُزاد في التّثنية و

حدثنا عبد هللا ، عن حمزة ، عن عبد الرزاق ، عن معمر والثَّوري ، عن األعمش ، عن أبي َظبيان ، أن ابن عباس قال : أول 

 ؟ما َخلق هللا َخلق القلم فقال له : اكتب ، فقال : إي َرّب ، وما أكتب
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 النُّون ، ثم بسط األرض عليها فاضطربَ  النون ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم خلقفقال : القدر. قال : فكتب في ذلك اليوم 

 [.1القلم : ] ((1ن َواْلَقَلِم َوما َيْسُطُروَن ))فمادت األرض ، فخلق هللا الِجبال فأثْبتها بها. ثم قرأ ابن عبّاس : 
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 : ما يَْكتبون. (َوما َيْسطُُرونَ )قاال : الدَّواة والقَلم.  [1: القلم ] (ن َواْلَقَلمِ ) باإلْسناد عن الَحسن وقَتادة في قوله :و

ْدق منهم :  قال أبو تُراب : وأَْنشدني جماعةٌ من فُصحاء قيس وأَهل الّصِ

ْه  مريريريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريريريريَ  مسريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريٌة َدلريريريريريريريريريريريريريوك ال  ريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   ونريريريريريريريريريريَ ني الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريُّ ألى مريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريرياء كريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريريَ

  
 الّسمكة. : النونة يَْعرفوها ، وقالوا :فلم « كعين الموله»فقلت لهم : رواها األصمعي 

 وقال أبو عمرو : الُموله : العَْنكبوت.
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 حرف الفاء
ذهبت العربيّة مع الحروف التي مرت فلم يَْبق للفاء إال اللّفيف وأحرف قليلة من الُمعتل  قال ابن الُمَظفّر : قال الخليل بن أحمد :

 ، وهي :

 فُّم ، فأم ، فوم ، فَمٌ 

 ، في النََّسق. فُمّ وومن المضاعف : ثُم : فم  

 زيداً ، وثُّم زيداً ، بمعنى واحد. فُمَ  يُقال : رأيت عمراً 

 وثُم ، من ُحروف النَّسق. فُمّ  وقال الفَّراء :

 : وطاٌء يكون للَمشاِجر. الِفئام أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :: فأم 

 على وزن فُعُم ؛ قال لَبِيد :،  فُُؤم وجمعه :

ا  ذا مريريريريريريريريريريريريرياو  جريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريْ  أَْربريريريريريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريريريريريارس  اهلريريريريريريريريريريريريريَ

  
اُِ   ر   لريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريِ

َ
ر  امل  تريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَّ

  
َّم وقال غيره : َهْودجٌ  ىء ُمفَأ  ؛ وأنشد قوَل ُزَهير : بالِفئَام ، ُوّطِ

   على ك لِّ قريْيّ  َقِةي  م ْفأَُِّ  
َّم ورواه غيُره : قشيب  .ُمْفأ

 يع الدَّْلو.: تَوس التَّْفئيمو

 الدَّْلو ، وأَْفعمته ، إذا َمألْتَه. أفأمت يُقال :

َّمة وَمَزادةٌ  عت بِجْلد ثالث. ُمفَأ  ، إذا ُوّسِ

كيت : عند فالن  ، وهم الجماعة ؛ وأنشد غيره : فِيام من الناس ، والعامة تقول : فِئامٌ  الحّراني ، عن ابن الّسِ

ٌُ يريْلهض ون    ِفَ اُ      ِفَ ا
 وصأْمت ، إذا َرِويَت من الماء. فأَْمت بو عمرو :وقال أ

 وروى ابن الفرج البن األعرابّي في باب الصاد والفاء : فَئِْبت وَصئِْبت ، إذا رويَت من الماء.

 : أن تمأل الماشية أَفواَهها من العُشب ؛ وأنشد : التفاؤم قال أبو عمرو :

ْه  مريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريَّ ل  عريريريريريريريريريريا   َتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ه بريريريريريريريريريريَرمريريريريريريريريريريْ  ظريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
ْه   أمريريريريريريريريريري  فريريريريريريريريريريْ ي  تريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريان  وَنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريِّ  يف صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 في الشَّراب وَصئِمت ، إَِذا َكرعت فيه نَفَساً. فئِمت وقال أبو تراب : سمعُت أبا السَّميدع يقول :

 اإلناء ، إذا أَْفعمته وَمألته. فأمت قلت : وكأنّه من :
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 ن األعرابي : فَئِب وَصئِب ، إذا َرِوي من الماء.وأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن اب

 قلت : وهي ُكلها لغات ، القاف والفاء والميم.

ً  ابن ُشميل ، يُقال : قَطعوا الشاة: فام   ، أي قَِطعاً ِقَطعاً. فُوماً فُوما

 : السُّكرّى. الفاِميّ  الليث :

 قلت : ما أراه َعربيّاً َمْحضاً.

 [.61البقرة : ] (َوُفوِمها َوَعَدِسها)لى : وقال الفراء في قول هللا تعا

 ، فيما يذكرون : لغةٌ قديمة ، وهي الِحْنطة والُخبز ، جميعاً قد ذُِكَرا. الفُوم قال :

موا قال : وقال بعضهم : سمعُت العرب من أهل هذه اللُّغة يقولون :  لنا ، بالتَّشديد ، يُريدون : اْختبزوا لنا. فَّوِ

 بالثاء.« و»قال : وهي في قراءة عبد هللا 

 وكأنه أشبه المعنيين بالّصواب ، ألنه مع ما يُشاكله من العَدس والبَصل.

 والعرب تُبدل الفاء ثاء فيقولون : َجَدف وجدث ، للقَْبر ؛ ووقع في عافور ّشر ، وعاثور ّشر.

 : الِحْنطة. الفوم الزّجاج :وقال 

 ويقال : الُحبوب.

 .الفُوم الِحنطة ، وسائر الُحبوب التي تُختبز يَْلحقها اسمُ  « :الفوم»ال اختالف بين أهل اللُّغة أّن 

الغذاء. وهذا ها هنا : الثُّوم ، فإن هذا ال يُعرف. وُمحال أن يَطلب القوُم طعاماً ال بُّر فيه ، وهو أَْصل « الفوم»قال : ومن قال 

 يَقطع هذا القول.

 ، للِحْنطة. الفُومووقال اللِّحياني : هو الثُّوم 

 ، وهو الِحْنطة. الفُوم قلت : إن كان قرأ ابن مسعود بالثاء فمعناه :

 ، مفتوح الفاء مخفف الميم. فمٌ  : قال الفّراء : يُقال : هذا (1)ابن الّسكيت : فم 

ً  وكذلك في النَّصب والَخفض : رأيت  .بِفَمٍ  ، ومررت فما

ً  ، ورأيت بفُم ، ومررت فُمٌ  ومنهم من يقول : هذا  .فُما

 فيَضم الفاء في كل حال ، كما يَفتحها في كل حال.

ا تَشديد الميم فإنه يَجوز في الشعر ؛ كما قال :  وأمَّ

     ليتها ق  َ َرجه من ف ّمه  
ه ولو قال : من  ، لجاز. فَّمِ

 ، فإنما يقال في اإلضافة ، إال أن العّجاج قال : فاو،  فيو،  فُو قال : وأّما :

__________________ 
 (. بياري)،  (فوهو )،  (فم)هذا كله يف ماديت « اللسان»( أورد 1)
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 فا و    ال  من َسْلمى  ياِ يم 
 قال : وربما قالوا ذلك في غير اإلضافة ، وهو قليل.

 حذفت الهاء من آخرها.« الفَْوه»بنائها  ، فإن أصل فيو،  فاو،  فو الليث : أّما :

 وُحملت الواو على الرفع والنَّصب والجّر ، فاجترت الواو ُصروَف النحو إلى نفسها ، فصارت كأنها مّدة تَتبع الفاء.

يَْسقطن مع  وإنما يستحسنون هذا اللفظ في اإلضافة ، أما إذا لم تُضف فإن الميم تُجعل عماداً للفاء ، ألن الياء والواو واأللف

دت الفاء بالميم ، إال أن الشاعر قد يضطر إلى إفراد ذلك بال ميم ، فيجوز  التَّنوين ، فكرهوا أن يكون اسم بحرف مغلق ، فعّمِ

 في القافية ؛ كقوله :

    ال  ِمن َسْلمى  يا يَم وفا 
،  فَيِّهٌ  ُحذفت من آخرها : قولُهم للّرُجل الكثير األكل :« هاء»،  فيو،  فاو،  فوو،  فم : في قلت : ومّما يَُدّل على أن األصل

 .فَيِّهةٌ  وامرأة

كيت : َرُجلٌ   : عظيم الفَم طويل األْسنان. أَْفوه ابن الّسِ

شاء فيها. فوهاء وكذلك : َمحالَة  ، إذا طالت أسنانها التي يَجري الّرِ

ه وَرُجلٌ   : َحسن الكالم. فَيِّهٌ و،  ُمفَوَّ

ً  الفَّراء : أَْلقَيت على األديم َدْبغةً ، والدَّْبغة : أن تُْلِقي عليهسلَمة ، عن  ً  ِمن دباغ َخِفيفة ، أي : فما  من ِدبَاغ ، أي نَْفساً. فَما

 وَدبَْغتُه نَْفساً ، ويُجمع : أْنفُساً ، كأْنفُس النّاس ، وهي المّرة.

 ين :أخبرني الُمْنذري ، عن ثَعلب عنه ، قال أبو ُزبيد يصف ِشْبل

اَعهمريريريريريريريا تفريريريريريريرياهريريريريريريريا فلم يريْ  ع َرضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ    اسريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ٌ  وال قريريريريريريريَ ْع    عريريريريريريريْ بريريريريريريريُّ  ال  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  عريريريرين الريريريريتَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
من بعد الِعظام ، والتَّحلُّم ، مثله. والقَْدع : أن تُدفَع عن األمر تُريده  اْستَفاها ؛ يقال : : اشتّد أكلُها. والتََّصبُّب : اكتساء اللَّحم للّسِ

 قََدعته فقُدع قَْدعاً.

 .اْستفاه : َجيِّد األكل. وقد فَيّه وَرُجلٌ 

 .ُمْستَِفيه وهي

ُجل قولُهم :  ؛ تريد : فَا الّداهية. فاَها لفيك قال أبو ُعبيد : قال أبو زيد : من أمثالهم في الدُّعاء على الرَّ

 قال : وَمعناه : الَخيبةُ لك.

 األرَض. بفيك قال أبو ُعبيد : وأصله أنه يُريد : َجعل هللا

 األثلب والَحجر ؛ وأَْنشد : بفيك األرض ، يُقال : بفيك يقال :وكما 

 فريريريريريريريري ريريريريريريريريلريريريريريريريريه هلريريريريريريريريا فريريريريريريريرياهريريريريريريريريا لريريريريريريريريفريريريريريريريرييريريريريريريريريك فريريريريريريريريإَنريريريريريريريريا

  
 قريريلريري وص امريريرىء قريريريريريريريارِيريريريريريريريك مريريريريريريريا أَنريريريريريريريه مسريريريريريريرياِذر ْه  

  
قوله ، غير ُمنّون ، إنما يريدون : الدَّاهية ، وصار بدالً من اللفّظ ، بقوله : َدهاك هللا ، يدلّك على ذلك  فاَها لفيك وقال سيبويه :

: 
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لريريريريريريريريريريريريريريريوو 
َ

ن َدواهريريريريريريريريريريريريريريريي املريريريريريريريريريريريريريريري  داهريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريرية مريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
اهلريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياس  ال فريريريريريريريريريريريَ ْرهريريريريريريريريريريريَ  ن يريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  فجعل للّداهية :  .فما

 وقال آخر :

 لريريريريريري ريريريريريرين مريريريريريريريالريريريريريريريٌك أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى ذلريريريريريرييريريريريريريال  لريريريريريري ريريريريريريرياملريريريريريريريا

  
   ِ ْت  ئريريريريريريريريِ اهلريريريريريريريريا غريريريريريريريريَ ى لريريريريريريريريلريريريريريريريرييت ال فريريريريريريريريَ عريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 لها ، أي : للداهية. فَم أراد : ال

 وأْنشد َشمر للُكميت :

رىَب و  رأبال أقريريريريريريريريريريريريريول لريريريريريريريريريريريريريذي قريريريريريريريريريريريريري   و صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
   ِ يريريريريريريريك عريريريلريريريى مسريريريريريريريال  مريريرين الريريريعريريريَ ريريريريريريريَ ا لريريريفريريريِ  فريريريريريريرياهريريريريريريريَ

  
 باألرض. فاك ، منّونة ، أي : ألصق هللا فاهاً بفيك وقال َشمر : قال ابن األعرابي :

 قلت : وقد َمّر الحرف مشبعاً في كتاب الهاء.

 ابب حروف اللفيف من الفاء
 أّف.ـ  آفـ  وفاـ  فيـ  فوـ  فوفـ  فيفـ  فأفأـ  فأىـ  فاء

 [.226البقرة : ] (فَِإْن فاُؤ فَِإنَّ هللَا َغُفور  رَِحيم  )قال هللا تعالى : : فاء 

 [.48النحل : ] (يَ تَ َفي َُّؤا ِظَّللُُه َعِن اْلَيِمنيِ )وقال هللا تعالى : 

 [.7الحشر : ] (ما َأفاَء هللاُ َعلى َرُسوِلهِ )وقال هللا تعالى : 

جوع.في كتاب هللا تعالى على « فالفيء»  ثالثة معان ، َمرجعها إلى أصل واحد ، وهو الرُّ

وذلك أن المولي َحلف أاَل يطأَ امرأتَه ، فجعل هللا له  (فَِإْن فاُؤ فَِإنَّ هللَا َغُفور  رَِحيم  )قال تقّدس ِذكره في الُمولين من نسائهم ، 

، أي : رجع عّما َحلف عليه ِمن أاّل يُجامعها إلى  فاء ُمّدة أربعة أشهر بعد إيالئه ، فإن جامعها هي في األربعة األشهر فقد

ِجماعها ، وعليه ِلْحنثه كفّارةُ يَمين ، وإن لم يُجامعها حتى تَنقضي أربعة أشهر من يوم آلَى ، فإن ابن عباس وجماعةً من 

ثيرة من أصحاب رسول هللا الصحابة أوقعوا عليها تْطليقةً ، وَجعلوا عزيمة الطالق انقضاء أربعة أشهر. وخالفهم الجماعة الك

، أي  يَفيء وغيرهم من أهل الِعلم ، وقالوا : إذا آنقضت أَربعة أشهر ولم يُجامعها ُوقَِّف الُمولي ، فإّما أن وسلمعليههللاصلى

 يجامعها ويكفِّر ، وإما أن يُطلِّق.

جوع إلى ما َحلف عليه أال يَفعله. الفيء فهذا هو  من اإليالء ، وهو الرُّ

، وهو الظل « الفيء»، تفاعل من  التَّفيّؤ فإِنْ  [48النحل : ] (يَ تَ َفي َُّؤا ِظَّللُُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّماِئلِ )قول هللا تعالى :  وأما

 بالعشّي.

 الظالل : ُرجوعها بعد انتصاف النّهار ، وانتعال األشياء ِظاللَها. تَفّيؤو



5732 

 

 ال يكون إاّل بالعشي ، والّظل بالغداة ، وهو ما لم تَنَْله الشمس. التفيَّؤ أنه قال :وأخبرني المنذري ، عن أبي طالب النحوي ، 

 بالعَشي : ما انصرفت عنه الشَّمس. الفيءو

 قال : وقد بَيَّنه الشاعر فقال :

َت يعريريريريريريريريه  َحى َتسريريريريريريريريريريريريريريْ ّل ِمن بريْرد الضريريريريريريريريريريريريريريُّ  فال اليتريريريريريريريِّ

  
ذوق  و   ّي تريريريريريريريَ ْرد الريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن بريريريريريريريريَ يء مريريريريريريريِ  ال الريريريريريريريفريريريريريريريَ

  
 وأخبرني الُمنذري ، عن الحراني ، عن ابن السكيت نحَوه.

 ؛ وأنشد : فُيوءو،  أفياء« : الفيء»قال : وجمع 

ه  لريريريريريريريَ رُِ َأهريريريريريريريْ  لريريريريريريريعريريريريريريريمريريريريريريريري ألنريريريريريريريه الريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريريه أ كريريريريريريريْ

  
ِل و   يريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريه  أَلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريري   يف أَفريريريريريريريريريريريْ  أقريريريريريريريريريريريريْ

  
 قال : والظل : ما نَسَختْه الشمس.

 نَسخ الشمَس. : ما الفيءو

 ، وَعِرقة ، وَصّف. فَْيءٌ  ابن األعرابي عن المفّضل ، يقال للِقْطعة من الطَّير :

 [.7الحشر : ] (ما َأفاَء هللاُ َعلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرى)وأما قول هللا تعالى : 

دينه بال قِتال ، إّما بأن يُْجلَوا عن أوطانهم ويَُخلّوها ما رّد هللا تعالى على أَهل ِدينه من أَموال َمن خالف أَهل « : الفيء»فإن 

 للُمسلمين ، أو يُصالحوا على ِجزية يَُؤّدونها عن ُرؤوسهم ، أو ماٍل غير الجزية يَْفتدون به من َسفك دمائهم.

 في كتاب هللا.« الفيء»فهذا المال ، هو 

هُ )قال هللا تعالى :  أي : لم تُوجفوا  [6الحشر : ] (ْم َفما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوال رِكابٍ َوما َأفاَء هللاُ َعلى َرُسوِلِه ِمن ْ

 عليه خيالً وال ركاباً.

أموالهم من  وسلمعليههللاصلىنزلت في أموال بَني النّضير حين نَقضوا العَهد وَجلَْوا عن أوطانهم إلى الشام ، فقسم رسول هللا 

 النخيل وغيرها في الُوجوه التي أراه هللا أن يَْقسمها فيها.

كاب. الفيء وقِسمة  غيُر قِسمة الغَنيمة ، التي أْوجف هللا عليها بالخيل والّرِ

 قد بَيّنت جماع ذلك فيما َمّر من الكتاب.و

ً  الرجوع ، كما أعلمتك ، ُسّمي هذا المال :« : الفيء»وأصل   ، ألنه رجع إلى المسلمين من أموال الُكفّار َعْفواً بال قتال. فيئا

 ع إلى الطاعة.أي : تَرج [9الحجرات : ] (َحَّتَّ َتِفيَء ِإىل َأْمِر هللاِ )وكذلك قوله تعالى في قِتال أهل البَغي 

، وذلك أنه تُْعلَفه الّدواّب فتأكله ، ثم يَخرج من بُطونها كما كان نَِديًّا ؛ وقال علقمة  فَْيئة ويقال لنَوى التَّمر ، إذا كان ُصْلباً : ذو

 بن َعبدة يَصف فرساً :

ءأب كَعصا اللَّه ّي غ ّل هلا  س الَّ
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َ ة من َنوى قري رّان َمْعج وُ    ذو فرييريْ
 أحدهما : أنه أَدخل َجْوفَها نَوى من نَوى نَِخيل قُّران حتى اشتَد لَْحُمها. تفسيَرْين : .«.. ذو فَْيئة ُغّل لها. ..» : ويفّسر قوله

 والثاني : أنه ُخِلق لها في بَطن حوافرها نُسوٌر ِصالٌب كأنّها نوى قُّران.

 ومنه قول الراجز :المرأةُ لزوجها ، إذا تكّسرت له تدلُّالً ؛  تفيأَت ويقال :

ر فريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريَأ  ذا  الريريريريريريريريريريريري َّالل وا ريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريّ  تريريريريريريريريريريريريريَ

  
رّ   عريريريريريريريريِ ْ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريعريريريريريريريريابريريريريريريريريس  جريريريريريريريريايف الريريريريريريريري َّالَل مريريريريريريريري 

  
 : األَفَى : الِقَطع من الغيم ، وهي الِفَرق يَِجئْن قَِطعاً كما هي. (1)قال النضر 

 قلت : الواحدة : أَفَاة.

 ويقال : َهفاة ، أيضاً.

 ، إذا أراد أمراً فَعدْلتَه إلى أمر غيره. إفاءةً  على األَْمر ،فالناً  أفأتُ  وقال أبو زيد : يقال :

 .الفيء ، وهي الَمْقنؤة ، من الَمْفيؤة وقال الليث :

 وقال غيره : يقال : َمْقنأة ، ومْقنُؤة ، للمكان الذي ال تَْطلُع عليه الشَّمس.

 بالفاء ، لغير الليث ، وهو يُشبه الصَّواب.« مفيؤة»ولم أَسمع 

ً  إلى األمر فِئت د : يقال :أبو زي  ، إذا َرَجعت إليه. فَْيئا

ً  على القوم أفأتو  ، إذا أخذت لهم َسلَب قوم آخرين فِجئْتهم به. فيئا

ً  عليهم أفأتو ً  ، إذا أخذت لهم فيئا  أُخذ منهم. فيئا

 .فاَءتْ  وقال النَّضر : يُقال ِلْلَحديدة إذا َكلّت بعد ِحّدتها : قد

ُجل ، إذا فَلَقتَه بالسَّيف. فَأَْوت أبو زيد :: فأى   رأَس الرَّ

 .فَأَْيته وكذلك :

ّمة : الفَأْوُ  وقال أبو ُعبيد :  : ما بين الَجبَْلين ؛ قال ذو الرُّ

   مسىت اْنفَأى الَفْأو  عن َأْعلاقها َسَحرا 
مة : طريق بين قاَرتين بناح الفَأوو، أي : انكشف.  اْنفأَى قوله : يّان  فأو ية الدَّّو بينهما فَجٌّ واِسٌع ، يقال له :، في بَيت ذي الرُّ الرَّ

 ؛ وقد َمَرْرُت به.

 الِفْرقة من النّاس.« : ِفعَة»، بوزن  الِفئةو

 رأسه ، أي : َشققته. فأيت مأخوذة من :

 فنُقص.« فِْعلة»، بوزن  فِئْوة وكانت في األصل

 .فِئَاتو،  فِئُون« : الفئة»وجمع 

ماغ. فأَْيتهورأسه ،  فأوت الليث : يُقال  ، وهو َضْربك قِْحفَه حتّى يَْنفرج عن الّدِ

 : االنْفراج. االْنِفياءو

__________________ 
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 (. بياري)،  (أىف)« اللسان»( مكان ما قاله اللضر يف 1)
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 ، وهم طائفة من الناس.« الِفئة»قال : ومنه اشتُق اسم 

 ، في الكالم كأّن الفاء تَْغلب على اللِّسان. الفَأْفأة الليث :: فأفأ 

 .فَأْفأةً  فالٌن في كالمه ، فَأْفأ تقول :

 .فَأفاءة ، وامرأة فَأْفاء وَرُجلٌ 

 .«الفاء»: التَّْرديد في  الفَأْفأة وقال المبّرد :

 ، يُمّد ويُْقصر. فَأْفَاءو فأْفأ اللّحيانّي ، يُقال : َرُجلٌ 

 لَمفازة التي ال ماء فيها ، مع االْستواء والسَّعة.: ا الفَْيف الليث :: فيف 

 .الفَْيفاء وإذا أُنِّثت ، فهي :

 .الفَيافي وجمعها :

 .أَْفيافو،  فُيوف« : الفيف»وجمع 

يح. فَْيف قلت : وبالدَّهناء َموضٌع يقال له :  الّرِ

ج : ياح ؛  الفَْيف قال َشمر : وقال المؤّرِ  وأَنشد ِلعَْمرو ابن َمْعديكرب :من األرض : ُمختلَف الّرِ

كريريريريريريريريريريريريم  رب  عريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريم أنريريريريريريريريريريريريّ خريريريريريريريريريريريريْ
 

رب املريريريريريريريريريريريري  َأ ريريريريريريريريريريريريْ

  
ج   لريريريريريريريريَ ْم  لريريريريريريريريفريريريريريريريريَ تريريريريريريريري  ف الريريريريريريريريرِّيريريريريريريريريح أ بريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريوَُ فريريريريريريريريريَ

  
 الريح : موضٌع معروف ؛ قال ذو الّرمة : فيف ويُقال :

يريريريريريريريةٌ و  انريريريريريِ ٌ   ريريريريريريريَ هريريريريريريريْ و هبريريريريريم صريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريري   الريريريريريرَّكريريريريريريريْ  يريريريريريعريريريريريْ

  
يريريريريريريريم    لريريريريريريريِ ْ ذيريريريريريريريل الريريريريريريريرِّيريريريريريريريح منريريريريريريريِ فريريريريريريريا  عريريريريريريريلريريريريريريرييريريريريريريريه لريريريريريريريِ يريريريريريريريْ  فريريريريريريريريَ

  
 .الفَيافي : الصحراء الَمْلساء ؛ وجمعها : الفيفاء وقال غيره :

 ؛ وأَْنشد : فَْيفٌ  وقال أبو عمرو : ُكّل طريق بين َجبَلين :

   َمِهيل  أَْفياف  هلا ف يوف  
ّمة :  وقال ذو الرُّ

او  حريريريريولريريريريريريرية اََّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ رَبأب األَفريريريرييريريريريريريرياف َمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ غريريريريْ  مريريريري 

  
ِف   فريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريِ ولريريريريريريرية  لصريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ْوصريريريريريريريريريريريريريريريري  يريريمريريهريريريريريريريا مريريَ  َد مريريِ

  
 : البعيدةُ من الماء. الفَْيفاء وقال أبو َخْيرة :

ياح.« الفيفاءو« »الفَْيف»وقال شمر : والقَول في   ما ذكره الُمؤّرج من ُمْختَلف الّرِ

 : ضرٌب من ُعْصب البُرود. األفواف الليث :: فوف 

 .ُمفَّوف ، وبُْرد أفواف يُقال : بُْردٌ 

 .الفُوفة ، مصدر : الفَْوفوقال : 

 عنِّي بَخْيٍر وال َزْنَجر. فافَ  يقال : ما

 وذلك أن تسأل رجالً فيقول بُظفر إبهامه على ُظفر سبّابته : وال مثل ذا.

 .الفُوفة واالسم منه :

نجرة»وأّما   فما يأُخذ بَْطُن الظُّفر من طرف الثنية إذا أخْذتها به.« الزَّ
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قيقة تكون على النَّواة. الفُوفة عن ابن األعرابي :ثعلب ،   : الِقْشرة الرَّ

 قال : وهي الِقْطمير أيضاً.

 ثياٌب ِرقاٌق من ثِياب اليَمن الفُوفوقال : 
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 م وّ اأب.
 ونحَو ذلك حكى َشِمٌر عنه.

ف ، بضم الفاء ، وبُرد الفُوف وعن أبي حاتم :  .ُمفَوَّ

 : البَياض الذي يكون في أظفار األَْحداث. الفُوف عنه ، عن الفراء :قلت : وروى أصحاُب أبي ُعبيد 

ف ومنه قيل : بُْردٌ   .ُمفَوَّ

 ، بالّضم. الفُوف وقال َشمر : هو

 فلم يعرفه ؛ وأَنشد :« الفُوف»قال : وسألت ابن األعرابي عن 

 أنه ال تري ْغلني ع  ف وفَا و   
ة الليث :: فو   األرض تُْصبغ بها الثياب.: ُعروق تُْستَخرج من  الفُوَّ

 يقال لها بالفارسية : ُروبِين.

 ولفظها على تقدير : ُخّوة ، وقُّوة.

 .الَمفَاِوي ، من َمْفواة ولو َوصفت بها أرضاً ال يُزرع فيها غيُره ، قلت : أرضٌ 

ى وثَْوبٌ  ة»، ألن الهاء التي في  ُمفَوَّ  ليست بأصليّة ، بل هي هاء التأنيث.« الفُوَّ

فَات.« في»الليث : : في   حرٌف من ُحروف الّصِ

الدار ، أي : داخل الدار ، وَوسط  في ، كقولك : عبُد هللا« داخل»، وتأتي بمعنى « وسط»تأتي بمعنى « في»وقال غيره : 

 الدار.

 [.71 طه :] (َوَْلَُصلِ بَ نَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ )بمعنى ، على ، قال هللا جّل وعّز « في»وتجيء 

 المعنى : على ُجذوع النخل.

 معهن. ، أي : [16نوح : ] (َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً ) قوله تعالى : في وقال ابن األعرابي

كيت : جاءت   ؛ قال الَجْعدّي :« مع» بمعنى :« في»وقال ابن الّسِ

رْكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  و  نْي يف بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ْو   ذراعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
   ِ كريريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ِل املريريريريريريريريريريريريريري ؤ  َرهريريريريريريريريريريريريريريِ ْؤجريريريريريريريريريريريريريري      جريريريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو النَّْجم :

ع  ْ فريريريريريريريريريَ لَّ مريريريريريريريريريَ وَع كريريريريريريريريري  ْ فريريريريريريريريريع عريريريريريريريريريلريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا اجلريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريَ

  
ِع   ال  أَْربريريريريريريريريريَ  َعْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريون ب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريا  يف  ريريريريريريريريريَ

  
 أراد : مع خاليا.

 قول َعْنترة : في وقال األصمعي

ة   ْرمسريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريه يف سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ٌل كريريريريريريريريريريأّن ثريريريريريريريريريريِ  بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ

  
ْوأَُِ   تريريريريريريريَ ه لريريريريريرييريريريريريريس بريريريريريريِ بريريريريريريريْ اَل السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ عريريريريريريريَ َذى نريريريريريريِ  حيريريريريريريري ْ

  
 قال : معناه : كأن ثيابه على َسرحٍة.
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 أي : يكثركم به ؛ وأنشد : [11الشورى : ] (َيْذَرؤُُكْم ِفيهِ )قول هللا تعالى :  في وقال الفراء

يريريريريريريريري   وَرهريريريريريريريريْ ريريريريريريريريه و  بريريريريريريريريَ  أَْرغريريريريريريريري   فريريريريريريريرييريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريرين عريريريريريريريري 

  
ْلِبس  لسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه  أَْرغريريريريريريريَ   و    لكن هبريريريريريريريا عن سريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أرغب بها.أي : 

 بُوِرَك َمْن يف النَّارِ )قوله تعالى :  في وقيل
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 أي : ب ورَِك َمن على اللَّار ، وهو هللا َجّل وَعّز. [8اللمل : ] (َوَمْن َحْوهَلا
 .وافٍ  ؛ فهو َوفَا يَِفي َوفَاءً  الليث : يُقال :: وفا 

 وتَّم. َوفَى وكل شيء بَلغ تمام الكمال ، فقد .وافٍ  ِريُش الجناح ، فهو َوفىو

 .وافٍ  ، يَعني : أنه ِدْرهم يَِزن ِمثْقاالً. وَكْيلٌ  وافٍ  وكذلك : ِدْرهم

 : ِدْرهٌم ودانِقَان. الوافِي وقال َشمر : بلغني عن ابن ُعيينة ، قال :

 ِمثْقاالً. وفَى وقال غيره : هو الذي

 .َوفاء : ذو َوفِيٌ  وَرُجلٌ 

فيع من قولهم :« الوفاء»: معنى  الَوفاء أبو بكر : قولهم : لَِزمقال  ،  وافٍ  الشَّعَُر فهو َوفى في اللغة : الُخلق الشَّريف العالي الرَّ

 إذا زاد.

 قال ذلك أبو العبّاس.

 .وافَْيت أُوافِيو،  أَفِي له بالعهد َوفَْيتوَ قال : 

 وأَْنشد :باللَّفاء ، أي : بدون الحق ؛  الوفاء واْرَض من

 ال مَسيتِّي اللَّفاء وال اَ ِسيس و   
 إْنساناً في الِميعاد. تُوافي : أن الُموافاةو

 .وافَْيتُه تقول :

 أَْجره. وفَّيتهوَحقَّه ،  أَْوفيته ويُقال :

 .ُموفٍ  على َشرف ِمن األرض ، إذا أْشَرْفت عليه. فأنا أْوفَْيتو

 البازي ، إليناس الطَّير أو غيره.فوقه  يُوفِي : الموضع الذي الميفاةو

 على شرف ؛ قال ُرؤبة : يُوفي على األشراف ، إذا لم يَزل لَِميفاء وإنه

   أبل  ِميفاء ر  س فوره 
 هللا ، إذا قَبض نَْفسه. توفّاهوفالن.  تُوفيو: الَمنِيّة.  الوفاةو

 من َعدد أَيّامه وُشُهوره وأعوامه في الّدنيا. ُمدَّته التي ُكتبت اْستيفاء الميت ، بمعنى : تََوفِّي وقال غيره :

 ، إذا أخذته ُكلّه. اْستْوفيتهوالماَل منه ،  تََوفَّْيت ويُقال :

 َعدد القوم ، إذا َعَدْدتَهم كلهم ؛ وأَْنشد أبو ُعبيدة ِلَمنظور الَوْبرّي : تَوفَّْيتو

يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا مريريريريريريريريريرين َأمسريريريريريريريريريري    ّن بريريريريريريريريريري  اأَلْدُر لريريريريريريريريريريَ

  
ٌش يف او   ريريريريريريريريريريريريْ اهريريريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريريري  وفريريريريريريريريريريريّ َ دْ ال تريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريَ

  
 بهم َعَدَدهم. تستوفي أي : ال تجعلهم قريٌش تمام عددهم ، وال

ا)ومن هذا قوُل هللا جّل وعّز :  ْنيا. يستوفي أي : [42الزمر : ] (هللاُ يَ تَ َوىفَّ اْْلَنْ ُفَس ِحنَي َمْوَِ  ُمدد آجالهم في الدُّ

 تماَم َعَدِدهم إلى يوم القيامة. يَستوفي وقيل :

 وقت َعقله وتمييزه إلى أن نام. اْستيفاء النائم ، فهو تََوفِّي وأّما
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 العََدد. تَْوفية هو من : [11السجدة : ] (ُقْل يَ تَ َوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوتِ )وقال الزّجاج في قوله تعالى : 

 تأويله : أَن يَْقبض أَرواحكم أجمعين فال ينقُص واحد مْنكم.

 منه ما لي عليه. تأويله : لم يَْبق عليه شيء. توفَّيتون ، من فال اْستوفيت كما تقول : قد

 به ، سواء. أَْوفيتوَ بالعهد ،  َوفَيت أبو ُعبيد ، عن الكسائي وأبي ُعبيدة :

 .أَْوفَىو،  َوفَى وقال َشمر : يُقال :

 يَْغدر.لنا فالٌن ، أي : تَّم لنا قولُه ولم  َوفَى فإنه يقول : تَّم ، كقولك :« َوفَى»من قال 

 هذا الطَّعَام قَِفيزاً ، أي : تم قفيزاً ؛ وقال الُحطيئة : َوفَىو

   َوىف َكْيل ال نِي   وال َبَكرا  
 أي : تَمَّ.

ه ولم يَْنقُص منه شيئاً. أوفاني فمعناه :« أوفى»ثم قال : ومن قال :   حقَّه ، أي : أتَمَّ

بالعهد ،  أوفيت باطٌل ال معنى له ، إنما يُقال :« أوفى»و « وفى»في  وقال أبو الهيثم فيما َرّد على َشمر : الذي قال َشمر

 بالعهد. َوفَيتو

 (َوَأْوُفوا اِبْلَعْهدِ ) و [1المائدة : ] (َأْوُفوا اِبْلُعُقودِ )وكل شيء في كتاب هللا تعالى من هذا فهو باأللف ؛ قال هللا تعالى : 

 [.34اإلسراء : ]

 تَّم. الشيُء ، أي : َوفَىوالكيُل ،  َوفى ويُقال :

 [.181الشعراء : ] (َأْوُفوا اْلَكْيلَ ) أنا : أَتَْمْمتُه ؛ قال هللا تعالى : أْوفَيتهو

أي تمت الِعّدة  ، «َسْبعين أُّمةً أنتم َخيرها وأَْكرمها على هللا َوفَيتم إنكم» أنه قال : وسلمعليههللاصلىيُْروى عن النبّي وقال : 

 َسبعين أُّمة بكم.

 لي فالٌن بما َضِمن لي. وفى قال : وأما قولهم :

 له بكذا ؛ قال األَْعشى : َوفَّيتوله بكذا وكذا ،  أوفيت فهذا من باب :

 قبلك ما أَْوىف الرُّقَاد  جبارأب  و   
 ، أي : بلّغ. [37النجم : ] ((37َوِإْبراِهيَم الَِّذي َوىفَّ ))وقال الفَّراء في قول هللا تعالى : 

 يريد : بلّغ أن لَْيست تَزر وازرةٌ ِوْزَر أُخرى ، أي : ال تحمل الوازرة َذْنب غيرها.

إبراهيم ما أُِمر به ، وما اْمتحن به من َذبح ولده ، فعزم على ذلك حتى فَداه هللا بذبح عظيم ، واْمتُحن  وفّى وقال الّزجاج :

بر على َعذاب   قَومه ، وأُمر باالختتان فاْختَتن.بالصَّ

 ، ألن الذي امتحن به من أعظم الِمَحن.« َوفى»، وهي أبلغ من  َوفَّى قيل :
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 الذي يأخذ الحّق ويُْعطي الحق. : الوفي ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال :

 : َطبَق التَّنُّور. الِميفَى قال :

ْوَدق. ِميفَاك وقال َرُجٌل من العَرب لّطباخه : َخلِّب  حتى يَْنَضج الرَّ

ْوَدق : واء. قال : َخلِّب ، أي : َطبِّق. والرَّ  الّشِ

 .الِميفَى وقال أبو الخّطاب : البيت الذي يُطبخ فيه اآلُجر يقال له :

 قال ذلك ابن ُشَميل.

 حقَّه. أَْوفيته التي يَكتبها كتّاب دواوين الَخراج في ِحسابهم ، فهي عندي مأخوذة من قولك :« الُموافاة»وأما 

 بمعنى : أْفعلت ، وفَعَّلت ، في حروف بمعنى واحد.« فاعلت»وقد جاء 

 يُقال : جارية ُمناعمة وُمنعَّمة.

 وضاعفت الشيء ، وأضعفته ، وَضعَّفته ، بمعنى.

 وتعاهدت الشيء وتعّهدته.

 وباعدته ، وبَعّدته ، وأْبعدته.

بته.  وقاَرْبت الصبيَّ ، وقَرَّ

 لشيء ، ويُْعطيني.وهو يُعاطيني ا

 قال بِْشر بن أبي خازم :

ة قريريريريريريريريريريريرياُ فريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريّ  كريريريريريريريريريريريريأن األ ريريريريريريريريريريريريْ

  
وايف   ٌأ مريريريريريريريريريريريريريري  ن َداَلهلريريريريريريريريريريريريريريا َر ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َِّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ؛ وأَنشد :« مفاجىء»، مثل  ُموافٍ  قال الباهلّي :

هريريريريريريريريريريرياو   كريريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريريا وافريريريريريريريريريريرياك يريريريريريريريريريريريُو لريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريَ

  
َ َبريريريريريريريريريريِّ    ٌ  مريريريريريريريريريري  رأب عريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريريريِ ش َوجريريريريريريريريريريْ ن ومسريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريِ

  
 أّمه.جسُمه جسم  وافى : قد موافٍ  وقيل :

 صار مثلَها.

 : َعرض ُمْفسٌد لما أَصاب من شيء. اآلفة الليث :: آف 

لَف ،  آفةُ  ويقال :  الِعْلم النِّْسيان. آفةوالظَّرف الصَّ

 .إفُوا قد على قَوم ، قيل : اآلفة قال : وإذا َدخلت

 .إيفُوا ويُقال في لُغة :

 ، مثل : َمعيف. َمئيف الطَّعام ، فهو إيف ابن بُُزْرج :

 قال : وِعيه ، فهو َمعُوه ، وَمعيه ، وَمْعُهوه.

 األلف ُممالة بينها وبين الفاء ساكن يُبَيِّنه اللّفظ ال الَخّط.« إفوا»قلت : وقول الليث 

 .آفة ، أي : أصابتْه َمْؤوف الكسائي : َطعام

َهْرمُها)قال هللا تعالى : : أف   [.23اإلسراء : ] (َفَّل تَ ُقْل هَلُما ُأٍف َوال تَ ن ْ
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لك ،  أُفِ ولك ؛  أُفًّاولك ،  أُفَ  ست لُغات : يُقال :« أفّ »أخبرني الُمنذري ، عن أبي طالب ، عن أبيه ، عن الفّراء ، قال : في 

 لك. أفٌ ولك ،  أفُ ولك ؛  أُفٍ و

 .إفَّةو أفَّة وزاد غيره :



5743 

 

 إال الّرفع والنَّصب.« أفّة»قال الفّراء : وال تقل في 

 ، بالتَّْنوين. أُفٍ و، بالكسر بغير تنوين ،  أُفِ  فأما القراءة فقُرىء :قال الفّراء : 

نوه كما قالت  فمن َخفَض ونّون َذهب إلى أنها صوت لم يُعرف معناه إال بالنُّطق به ، فََخفضوه كما تُخفض األصوات ، ونَوَّ

 لصوت الضَّحك.العرب : سمعت طاٍق طاٍق ، لصوت الضرب ؛ ويقولون : سمعت تٍَغ تَغٍ ، 

نوه وَخفَضوا قالوا : ، على ثالثة أحرف ، وأكثر األصوات على حرفين ، مثل َصٍه ، وتَغٍ ، وَمٍه ، فذلك الذي  أُفِ  والذين لم يُنَّوِ

 يُخفض وينون ، ألنّه متحرك األول ، ولسنا بُمضطرين إلى حركة الثاني من األدوات وأَشباهها ، فخفض بالنون.

 لهم : ُمّد ، وُرّد ، إذ كانت على ثالثة أَْحرف.بقو« أُف»وُشبهت 

 من ِريح َوَجدها. يتأفّف قال : والعرُب تقول : َجعل فالنٌ 

 .أُف أُف معناه : يقول

 وال قُفًّا. أُفًّا وُحكي عن العرب : ال تقولنَّ له

ً  وقال ابن األنبارّي : من قال   للكافرين.لك ، نََصبه على مذهب الدُّعاء ، كما يقال : ويالً  أُفا

 ويٌل للكافرين. ، َرفَعه بالالم ، كما يقال : أُفٌ  ومن قال :

 لك ، َخفضه على التشبيه باألصوات ، كما يقال : َصٍه وَمٍه. أُفٍ  ومن قال :

 لك ، أضافه إلى نَْفسه. أُفيِ  ومن قال :

 .«هل»و ، « بل»و ، « كم»و ، « من»لك ، َشبّهه باألدوات ، ب  أُفْ  ومن قال :

ةٌ  أُفٌ  قال أبو طالب :و  .تُفَّةٌ ولك وتُفٌّ ؛ وأُمَّ

 وسخ األذن ؛ والتُّّف : وسخ األَْظفار. األُفّ  وقال األصمعي :

 يُقال ذلك عند استقذار الّشيء ، ثم كثُر حتى استعملوه في كل ما يتأذّون به.

 ، وهو الشيء القليل.« األَفف»، معناه : قلّة ، وتُف ، إتباع ، مأخوذ من  أُف قال : وقال غيره :

 .األُفوفة لك ، فذلك أُف ، وهو الذي ال يَزال يقول لبعض أمره : أُفوفة أبو الهيثم بخّطه البن بُُزْرج ، يقال : كان فالن

تضيق صدراً به ، أي : ال تَْستَثْقل شيئاً من أمرهما و [23اإلسراء : ] (َفَّل تَ ُقْل هَلُما ُأفٍ )قال القُتيبي ، في قول هللا تعالى : 

 وال تُغلظ لهما.

 له. أُفّ  قال : والناس يقولون لما يكرهون ويَْستَثقلون :

 وأصل هذا نَْفخك للشيء يَْسقط عليك من تراب أو رماد ، وللمكان تُريد إماطة



5744 

 

 اأَلذى عله ، ف يله لكل م ْسَت  ل.
 النَّتن.« أفّ »وقال الزّجاج : َمعنى 

م إذا كبرا وأَسنَّا ، بل تَولَّ ِخْدمتهما.ومعنى اآلية : ال تَقُل لهم  ا ما فيه أَدنى تَبرُّ

 الضَّجر. : األففُ  ثعلب ، عن ابن األعرابي :

جال. اليأفوف أبو عبيد ، عن أبي عمرو :  ، واليَْهفوف : الحديد القَلب من الّرِ

 : العَيِي الَخّوار ؛ وأَْنشد للراعي : اليأفوفووقال األصمعي : 

ه  لريريريريريريريريري  ائريريريريريريريريريِ وٌف مشريريريريريريريريريَ ش أَيفريريريريريريريريري  يريريريريريريريريريْ ر الريريريريريريريريريعريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَّ غريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريري 

  
ل   عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريي وال َيصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  أيىَب املريريريريريريريريريوّدأب ال يريريريريريريريريريري 

  
ر العَيش ، أي : ال يكاد يُصيب من العيش إال قليالً ، أُخذ ِمن   .«الغمر»قوله : ُمغَمَّ

 وقيل : هو الُمغفّل عن ُكّلِ عيش.

 ذاك ، كل ذلك قُيَِّد. تَئِفَة ، وعلى ذاك أَفَف ذاك ، وعلى تَئِفّة ذاك ، وعلى إفّان ويقال : جئت على

 تَئفّةوذاك ، وِعّدان ذاك ،  أَفَفوذاك ،  أفَّانوذاك ،  إفّان وأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي : يقال : أتاني على

 ، بمعنى واحد. تَئِفَتهوذاك ، 

 آخر حرف الفاء
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 حرف الباء
َمضت العربيّة مع سائر الُحروف ، فلم يبق للباء مضاعف ، وال صحيح وال معتل وال ابن الُمظفر ، قال أبو عبد الرحمن : قد 

 ُرباعي ، وبقي منه اللَّفيف وأحرف من المعتل ُمعربة ، مثل : البوم ، ولميبة ، وهي فارسيّة ؛ وبَمَّ العُود ، ويَبَْنبَم ، موضع.

 عربّي.، فهو الذكر من الهام ، وهو « البوم»قلت : أما : البوم 

 باللَّيل ، إذا كان يَِصيح. بُوم بَّوام يُقال :

 « :يَبَْنبَم»وذكر ُحميد بن ثور : يبنبم 

يةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   زاع بريريريريريريِ تريريريريريريْ  أبجريريريريريريْ لريريريريريريريَّ   ذا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريه غريريريريريريَ

  
ا  مريريريريريريريَ بريريريَ لريريريريْ بريريريريَ لريريرييريريريريريريريث أو مريريرين يريريريريَ ن تريريريريَ ريريريْ خريريريريريريريل مريريريِ  أو الريريريلريريريّ

  
رّماح فقال :« : بَمّ »و : بم   مدينة بكَرمان ، ذكرها الّطِ

َلتلا يف ََبّ  أ    َكْرمان َأْصِبحي لَيريْ
 العُود ، الذي يُْضرب به ، فهو أَحد أوتاره ، وليس بعربّي.« بم»وأما 

 ابب اللفيف من حرف الباء
 وبا.ـ  وابـ  ابىـ  آبـ  أبـ  بياـ  بابـ  بوـ  بأىـ  باءـ  بيـ  بب

ألُْلحقّن آخر النّاس بأولهم حتى يكونوا بَيَّاناً روى َزيد بن أَسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه قال : لئن ِعْشت إلى قابل : بب 

 واحداً.

 قال أبو ُعبيد : قال عبد الرحمن بن َمْهِدّي : يَْعني : شيئاً واحداً.

 قال أبو ُعبيد : وذاك الذي أراد. وال أحسب الكلمة عربيّة ، ولم أسمعها في غير هذا الحديث.

ً »وقال أبو سعيد الضَّرير : ال نَعِرف   في كالم العرب ؛ والصحيح عندنا : بَيَّاناً واحداً.« بَبّانا

 قال : وأصل هذه الكلمة أن العرب تقول إذا ذكرت َمن ال يُعرف : هذا هيّان بن بيّان ، كما يُقال : طاِمر بن طاِمر.

ل أحداً على أحد.  قال : فالَمعنى : ألُسّويّن بينهم في العَطاء ، فال أُفّضِ

 ، بباءين ، حرف رواه هشام بن سعد وأبو َمْعشر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : سمعت عمر. بَبّاء قلت :

فوا ،  واة ال يُخطئون فيُصّحِ  ووإن لم يكن عربيًّا َمحضاً فه« بَبّان»و ومثل هؤالء الرُّ
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ع  
َ
 .(1)َصِحيح هبذا امل

 ، والنون أصلية ، وال يُصرف منه فِْعل.« فَعّال»، ويُقال على تقدير « فَْعالن»، على تقدير  ببّان وقال الليث :

 في معنى واحد.« البأج»و قال : وهو 

قلت : وكان َرأْي ُعمر في أعطية الناس التفضيل على السَّوابق ، وكان رأي أبي بكر التَّْسوية ، ثم َرجع عمر إلى رأي أبي بكر 

 ، واألصل في رجوعه هذا الحديث.

 يَقُول ذلك. سمعت محمد بن إسحاق السَّعدي

 ، كأنها لغة يَمانية. بَبَّانوقلت : 

 ، يُوصف به األَحمق. بَبَّة الليث :

ي : بَبَّة وكان َرُجٌل من قُريش يقال له :  .بَبّة ، وكان في ِصغَره كثير اللحم ، فلذلك ُسّمِ

 السَِّمين.: الغاُلم السائِل ، وهو  البَبّ  وَروى أبو العباس ، عن ابن األعرابّي ، قال :

 ، إذا َسِمن. تببّب وروى عمرو ، عن أبيه ، يُقال :

 ؛ وأَنشد المرأة تُرقِّص ابنها : بَبّة وقال ابن األعرابي : يُقال للشاّب الُممتلىء البَدن نَْعمة وَشباباً :

ْه  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ َن بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ألنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ْه   َ بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  

ْه  بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ َرمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري َ كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َل الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ّ  َأهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ 

  
جال. البَيّ  أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي : قال :بي   : الَخِسيس من الّرِ

 وكذلك ، ابن بَيّان ، وابن َهيّان ، كله الَخِسيس من الناس ونحو ذلك.

 .بيّان ، وَهيّان بن بيّ  قال الليث في كتابه : َهّي بن

ق سائُر ولد آدم ، فلم يَُحسَّ منه َعْيٌن وال أثٌر وفُقد. من« بَيّ  َهّي بن»قال : ويُقال : إن   ولد آدم ، َذهب في األرض كما تَفَرَّ

 .بَيّاكوأَخبرني الُمنذرّي ، عن أبي طالب ، أنه قال في قولهم : َحيّاك هللا 

 أْضَحكك. « :بَيّاك»قال : قال األصمعّي : معنى 

 أَضحكك. فقال : ؟بَيَّاك ؛ فقال : وما بَيّاكوذكر أبو ُعبيد أن آدم لما قُتل ابنُه َمكث مائة سنٍة ال يضحك ، فقيل له : َحيّاك هللا و

 رواه بإسناد له عن َسعيد بن ُجبَير.

 « :بياك»قال أبو طالب : وقال اآلخر في 

__________________ 
ليس كما ظن ، وهو مس يث مةريريريهور رواه أهل اإلت ان ، وكأَنا »عن األُّهري قال :  (91/  1)البن األثت « اللهاية»( العبارأب يف 1)

 .«لغة  انية ومل تغش  يف كالُ مع  ، وهو البأج   ع  وامس 
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 الُّدواج الكالُ.« بيَّاك»معلاه : بريّوأك َمْلزال  ، ف ال : 
 : قَصدك بالتحيَّة ؛ وأَْنشد : بَيَّاك ّي :قال : وقال ابن األعراب

يريريريريريريريريريريريريريم  ا متريريريريريريريريريريريريريَِ ا أ ريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريريريَ  ملريريريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريم   ز الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريِ حريريريريريريريريريِ  أعريريريريريريريريري ريريريريريريريريريى عريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريلريريريريريريريريريَّ

  
 وقال آخر :

ا وفريريريريريريريريَ كريريريريريريريري  هريريريريريريريريا عريريريريريريريري  ْوضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ا مسريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريَ   تريريريريريريريريه تريريريريريريريريريَ

  
ا  وفريريريريريريريَ فريريريريريري  فريريريريريريوف القريريريريريريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  مريريريريريريِ ريريريريريريريْ

  
 أي : تعتمد َحْوَضها.

بك ؛  بَيَّاك وقال أبو مالك :  وأَْنشد :: قَرَّ

عريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريا ا هلريريريريريريريريريريريم  ذ نريريريريريريريريريريريزلريريريريريريريريريريريوا الريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريّ  بريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  امريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ اَء والسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ حريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريْ َ

َ  واملريريريريريريريريريري بريريريريريريريريريريْ  الريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريِ

  
 الشيء وبَيّنته ، إذا أَْوضحته. بَيَّْيت ويُقال :

 : التَّْبيِين من قُرب. التّْبيِيُ و

 َجبٍَل.من قِبَل واٍد أو َسنَد  يَتَبّوءون : منزل القوم حيثُ  الَمباءةو الباءة الليث :: باء 

 ويُقال : ُكّل َمْنزل يَْنزله القوم ؛ قال طرفة :

ٌل وهلريريريريريريريريريريريم  هريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريو الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريرياءأب سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريِّ

  
ر  ش َوعريريريريريريريِ َه يف َومسريريريريريريريْ ٌل  ن  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريْ بريريريريريريري   سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 أيضاً : َمْعطن القوم لإلبل حيث تُناخ في الَموارد. الَمباءةوقال : 

 ، أي أَنَْخنَا بعَضها إلى بعض ؛ وأنشد : إباءة اإلبل أبأنا يقال :

لريريريريريريريريريريريريِ  تأبٌ مسريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريان بريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريريريريِ

  
ِق   يريريريريريريريريريريريريريِّ ن  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريري ن يف عريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريِ  يريريريريريريريريريريريريري 

  
 الَمنزل. : الَمباءة أبو عبيد ، عن األصمعي :

 فالن منزالً ، إذا اتَّخذه. تبّوأ وقال أبو حاتم ، عنه : يقال :

أْتهو  َمْنِزالً. بَوَّ

 القَْوَم َمْنِزالً. أبأت قال : وقال أبو زيد :

 ، وهي الَمراُح الذي تَبيت فيه. الَمباَءة ، إذا َرَدْدتها إلى أُبيئها إباءةً  اإلبَل ، فأنا أبأتو

ئَ ن َُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرفاً )وقال الفَّراء في قول هللا تعالى :   [.58العنكبوت : ] (َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت لَنُ بَ وِ 

 الً ، سواء ، معناهما : أنزلته.منزالً ، وأَثَْويته منز بَّوأته يُقال :

 بالمكان : أَقَْمت به. أبأت وقال األخفش :

 بَْيتاً : اتّخذت لك بَْيتاً. بَّوأكو

 أي : اتَِّخَذا. [87يونس : ] (َأْن تَ بَ وَّءا ِلَقْوِمُكما ِبِْصَر بُ ُيواتً )وقوله تعالى : 

أتهموالقوم َمنزالً ،  أبأت أبو َزيد : ً  منزال ، بَوَّ  ، إذا نَزلت بهم إلى َسنَد َجبل أو قِبَل نَْهر. تَْبِويئا
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 ، وهو الَمنزل. الَمباءة قال : واالسم :

ه تَبَّوأ َشِمر ، عن الفراء ، يقال :  فالن منزالً ، إذا نَظر إلى أسفل ما يَُرى وأَشّدِ
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ذه.  استواء  وأَْمكله ِلَمبيته فا َّ
 وأَصلح. : هيّأ تَبَّوأ قال َشمر : وقد قالوا :

أو  : نَزل وأقام. تَبَوَّ

 قال : والمعنيان قريبان.

ْوم فإنه له وَجاء الباءة َمن استطاع منكم»:  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و ج ، وَمن لم يَْستطع فعليه بالصَّ  .«فَْليَتَزوَّ

 النَِّكاح والتَّْزويج.« : الباءة»أراد ب 

 ، أي : على النِّكاح ؛ وأَْنشد : الباءة حريٌص علىوقال األصمعي : يُقال : فالٌن 

ا ّلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ كريريريريريريريريريريريارا  هبريريريريريريريريريريريا وعريريريريريريريريريريري  ِرس أَبريريريريريريريريريريريْ عريريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريريري 

  
ا  َرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْرس   َءأب   ذ َأعريريريريريريريريريريريريريريْ  أكريريريريريريريريريريريريريريرُ  عريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .باءة قلت : ويُقال : للجماع نفسه :

أها ، ألّن من تزوج امرأة باءة المنزل ، ثم قيل ِلعَْقد التّزويج :« : الباءة»واألصل في   َمْنِزالً. بَوَّ

 : النِّكاح ، والهاء فيه زائدة. الباءة َسلمة ، عن الفّراء :

 .الباه والناس يقولون :

 : مقوالٌت ُكلّها. الباهو،  الباءةو،  الباء أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي ، قال :

 : النِّكاح. الباء ابن األنباري :

 لقصر ، أي : على النِّكاح.، بالهاء وا الباهو،  الباءةو،  الباء يُقال : فالٌن حريٌص على

 : الجمع. الباءو: الواحدة.  الباءةو

 ؛ وأَْنشد :« الباآت»على « الباءة»قال : وتُجمع 

بريريريريريريريريريريريريريا   هريريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريريرّاكريريريريريريريريريريريريري   ذو الريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريَّ  أييريريريريريريريريريريريريريّ

  
غريريريريريي صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريَ  الريريريريريبريريريريريريريا ِ    بريريريريريْ   ن كريريريريريلريريريريريريريه تريريريريريريَ

  

   فاْعِم     هاتيكم األبيا  

 َسْوء ، أي : بحال َسْوء. بِبِيئة فالنٌ  بَاء وقال أبو زيد : يقال :

 في فالة ، أي : تذهب. تُبِيء ويُقال : في أرض فالن فالةٌ 

 [.90البقرة : ] (فَباُؤ ِبَغَضٍب َعلى َغَضبٍ )وقال أبو إسحاق في قوله تعالى : 

 ، في اللغة : اْحتَملوا. باُءوا قال :

 بهذا الذَّْنب ، أي : اْحتَملتُه. بُؤت يُقال :

 بِغَضب ، أي : بإثم اْستَّحقوا به النار ، على إثم تقّدم اْستَحقّوا به أيضاً النار. باءوا وقيل :

 : رجعوا. باءوا وقيل :

 ، إذا أَقَرَّ به. بَْوءاً  به يبُوءوبإثمه ،  باء وقال األصمعي :

 بِشْسع نَْعل ُكلَيب. بُؤ ارث بن َعبَّاد حين قتله :فالٌن بفالٍن ، إذا كان ُكْفئاً له يُْقتل به ، ومنه قول الُمهلهل البن الح باءوقال : 
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 معناه : كن ُكْفئاً ِلِشْسع نَْعله ال ِلَدمه.

 بذَنبه : اْحتمله ، وصار الُمْذنب َمأَْوى الذَّْنب. باء قال الزّجاج : معنى :
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 منزالً ، أي : جعلته : ذا َمْنزل. بَّوأتهو

 ، إذا اْعتََرْفَت به. بَْوًءا به أبُوء بالذَّْنب بُْؤتُ  وقال أبو زيد :

 الرُجل بصاحبه ، إذا قُتل به. باءَ و

 قال َصْخر الغَّي يَْمدح َسْيفاً له :

ه و  يريريريريريريريريبريريريريريريريريتريريريريريريريري  ْه َ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ِلصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارُِ  أ  ريريريريريريريريْ

  
لريريريريريريريريريريرية ر بريريريريريريريريريريريَ     تريريريريريريريريريريريْ و  يف مريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريْ  أَبريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريض مريريريريريريريريريريريَ

  
 الَخِشيبة : الطَّبع األول قبل أن يُْصقل ويُهيّأ.

يريريريريريريريريريريريريريريوف أَرْ  ْو   عريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريه سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ي ومل َأكريريريريريريري  أجريريريريريريريِ     فريريريريريريريِّ َح مسريريريريريريريىتَّ  َء كريريريريريريريَ (1)يريريريريريريريَ

 

  
 مرجعاً. ، أي : مباَءةً  َكفِّي ، أي : صار كفِّي له باء فلوت : اْنتَفيت. أَْريح ، من اليمن.

 ، أي سواء. بَواء قال أبو بكر : قال أبو العبّاس ، قال أبو ُعبيدة : يُقال : القوم

 هو بكفء. ، أي : ما بِبَواء ويقال : ما فالٌن لفالنٍ 

 : السَّواء. البَواءُ وفالن بفالٍن ، إذا قُتل به وصار َدُمه بَِدمه.  باء وقال األخفش : يُقال

 .بََواء يقال : القوُم على

 ، أي : على َسواء. بََواء وقَسم المال بينهم على

 فالنَاً بفالٍن : قَتَْلتُه به. أبأتُ و

ٌل ، وكان ألحد الَحيّين َطْوٌل على اآلخرين ، فقالوا : ال نَْرضى حتى يُقتل بالعَبد في الحديث أنه كان بين َحيَّين من العرب قِتاو

 .يَتباَءوا أن وسلمعليههللاصلىمنّا الُحّر منهم ، وبالمرأة الّرُجل. فأَمرهم النبّي 

 .«يتباعوا»، بوزن  يتباءوا قال أبو ُعبيد : هكذا ُروي لنا :

 .«القَول»مثل : يتقاولوا ، من « يتباوعوا»، بوزن  يتباوءوا والصواب : عندنا

يعني : أنها ُمتساوية في الِقصاص ، وأنه ال يُْقتص للمجروح إاّل من جارحه  ، «بََواء الجراحات»في حديث آخر أنه قال : و

 مقتل توبة بن الُحَميِّر : ؛ وقالت ليلى األخيلية في البَواء الجاني عليه ، وال يؤخذ إال مثل جراحته سواء ، وذلك :

كريريريريريريريريم  َواء  فريريريريريريريريِإنريريريريريريريريّ لريريريريريريريريى بريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريْ كريريريريريريريرين الريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريِإن تريريريريريريريريَ

  
رِ   ْوِف بريريريريريرين عريريريريريريريامريريريريريريِ م  َل عريريريريريريَ  فريريريريريريىت مريريريريريريريا قريريريريريريتريريريريريريلريريريريريريتريريريريريري 

  
 قال : وأْنشدني األحمر لرُجل قَتل قاتل أخيه :

ه  لريريريريريريريَ َه مريريريِ ريريريريْ ؤ  مريريريرىء  َلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريري ريريريلريريريريريريريه  لريريريريريريريه بريريري 

  
او   مريريريريريريريَ عريريريريريريرياان  ملريريرين يريريريَ ريريريلريريريريريريري   الريريريريريريري َّ لريريريْ   ن كريريريلريريريريريريريَه قريريريري 

  
 َحَسبك َمْقنعاً لُكل َمْن َطلبك بثأٍْر فلسَت ِمثَل أَِخي.يقول : أنت وإن كنت في 

 فالناً بفالن ؛ قال ُطفَيل الغَنَوي : أباء وإذا أَقَّص السُّلطاُن رجالً برُجل ، قيل :

__________________ 
 (.بوأ)« اللسان»( هذا البيه اتبع للذي قبيله ، و عها ابن مليتور يف 1)
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الاَن مريريريريريرين الريريريريريري ريريريريريريُو تريريريريريريْ هريريريريريريم  أ ء بريريريريريري ريريريريريريَ فريريريريريريَ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريْ

  
ِ  و   لريريريريريريريريَّ كريريريريريريريريَ ت  مريريريريريريريري  ّ  مريريريريريريريرين َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا ال يريريريريريريريريري 

  
ه ،   ، وأَْصبره. أَباءهوقال أبو ُعبيد : قال األحمر : فإِن قتله الّسلطاُن بقَود ، قيل : قد أقاد السَّلطاُن فالناً ، وأَقَصَّ

 .أبأته أُبيئه إباءةً  وقد

كيت في قول ُزهير بن أبي ُسْلَمى :  وقال ابن الّسِ

    ِ ر وا هريريريريريريريريريريَ ْعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرا  َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم أََر مريريريريريريريريريريَ

  
ه  و   يريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريرياء  مل أََر جريريريريريريريريريريريرياَر بريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريريريَ  ي سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 ، أي : يُتَبّوأ ، تُتَّخذ امرأته أَْهالً. يُستباء قال : الَهِدّي : ذو الُحرمة. وقوله :

، وذلك أنه أَتاهم يُريد أن يَْستجير بهم فأخذوه وقتلوه « القََود»، يريد : « البَواء»، من  يُْستباء قال : وقال أبو عمرو الشَّيباني :

 بَِرُجل منهم.

مح نحو الفارس ، إذا َسدَّدته قَْصده وقابَْلته به. بَّوأت يقال :الليث :   الرُّ

 أْكفاء ونَُظراء. في هذا األمر ، أي : بََواء ويُقال : هم

 واحد ، أي : أَجابُوا ُكلّهم جواباً واحداً ؛ وأنشد للتَّغلبّي : بَواء وقال أبو الدُّقيش : كلّمناهم فأَجابوا عن

لريريريريريريريريوكٌ  ا مريريريريريريريري  تريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريي َأال تريريريريريريريريلريريريريريريريريتريريريريريريريريهريريريريريريريريي عريريريريريريريريلريريريريريريريريّ   وتريريريريريريريريريَ

  
أه الريريريريريريريريريريري َُّ  لريريريريريريريريريريري َُّ   بريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريا ال يريريريريريريريريريريريري  ارِمريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريَ

  
 دماؤهم بدماء من قتلوه. تَبوء الدَّم بالّدِم ، أي : ِحذاَر أن يَْبؤؤ ويُروى : ال

 ، غير مهموز : ِجلد ُحوار يُْحشى تَْبناً تُْظأر عليه ناقة فَتْرأمه. البَوّ  الليث :: بو 

َماد :  األثافِّي. بَوّ  قال : والرَّ

ُجل األَْحمق. البَوي وقال ابن األعرابي :  : الرَّ

 : التهَّيؤ للحملة في الَحْرب. الَوبّ : وب 

 ، إذا تهيّأ للَحْملة. َوبّ ويقال : َهّب ، 

 ، فقُلبت الهمزة واواً.قلت : األصل فيه : أب 

 ، إذا َعزمت على الَمسير وتَهيّأت ؛ قال األْعشى : أَبَْبت أؤّب أَبًّا وقال أبو ُعبيدة :: أب 

كريريريريريريم  وكصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارُِ   رِمريريريريريريْ ه  ومل َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ َرمريريريريريريريْ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وى َكةريريريريريريريريريريريريريريريريريريحريريريريريريريا    بريريريريريريرياو أٌ  قريريريريريريري  طريريريريَ ْذهريريريريَ يريريريريريريريَ  َأَب لريريريريِ

  
باء : إن أصابت الماء فال َعباب ، وإن لم تُصب الماء فالوأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : يُقال   للّظِ

 له ولم تَتهيَّأ ِلَطلبه. تأتَبّ  ، أي : لم أَباب

 : ما تأكله األَْنعام. األبّ  قال الفَّراء : [.31 عبس :] ((31َوفاِكَهًة َوَأابًّ ))وقوله تعالى : 

 تَعتلفه الماشية.: جميع الكأل الذي  األبّ  وقال الزّجاج :

 .األبّ  قال َعطاء : كل شيء يَْنبت على وجه األرض ، فهوو



5753 

 

 ؛ وأنشد بعضهم : : ما أكلت األنعام األبّ وقال مجاهد : الفاكهة : ما أكله الناس ؛ و

ٌ  دار ان ٌس وَنريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريريريريريْ ْذمريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريريريريريريريريريِ

  
رَع  و   كريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
 لريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريا األّب بريريريريريريريريريريريريريريريريريريه واملريريريريريريريريريريريريريريريريريري

  
 ، إذا َحّرك. أبّ  ثعلب : عن ابن األعرابي :

 ، إذا َهزم بَحْملة ال َمكذوبةَ فيها. أَبّ و

 فالٌن يَده إلى سيفه ، أي : َردَّ يَده ِليَْستلّه. أَبَ  الليث : يُقال :

 ، إذا فَخرت عليهم. بأواً  على القوم أَبأى بأوت أبو زيد :: بأى 

ً ووقال اللّحياني : بَأَوت أَْبأَى بَأْواً ،   ، لغتان. بَأَْيت أبأَى بَأْيا

 ، يُمد ويُْقصر ، وهي العظمة. والبأْو ، مثله. البَأَواء سلمة ، عن الفراء :

 ؛ وأَْنشد أبو حاتم :« بَْعواً »، مثال : بَعَى يَْبعى ، بأْواً ، مثل  بَأَى يَْبأَى أبو ُعبيد ، عن الكسائي :

عريريريريريريريريريَ ّ  فريريريريريريريريري ن مريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريك مريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريَ َأْي بريريريريريريريريريِ بريريريريريريريريريْ  إن تريريريريريريريريريريَ

  
ْتِ   لريريريريريريريمريريريريريريرياء  جريريريريريريريَ ك الريريريريريريريعريريريريريريري  ل َتصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريري ريريريريريريريَ  يريريريريريريريريَ ريريريريريريري 

  
 ، وليست بجيِّدة.« أبعو»أبؤو ، مثل  بأَوت وقال بعضهم :

 به ، بوزن : بَعى به ، إذا َشّق به. بأى ، أي شّق شيئاً. ويقال : بأى ثعلب ، عن ابن األعرابي :

 راء ، ورأى. ، كما قالوا :« بأى»ذا تكبر ، كأنه مقلوب من ، إ« باع»بوزن  باء َسلمة ، عن الفراء :

َ  بأبي أنت ، ومعناه : أفديك بأبي ، فُيشتْق من ذلك فِعل ، فيُقال : : قول اإلنسان لصاحبه : البأبأة الليث :: بأبأ   به. بأْبَأ

 التّأسيس.قال : ومن العرب من يقول : وإبابَا أنت ، جعلوها كلمةً مبنيّة على هذا 

 قلت : وهذا كقوله : يا َوْيلتا ، معناه : يا ويلتى ، فقُلبت الياء ألفاً ، وكذلك : يا أَبتَا ، معناه : يا أبتى.

 .«يا أبَت إنِّي رأْيتُ »وعلى هذا توّجه قراءة من قرأ : 

 أراد : يا أبتا : وهو يريد يا أبتي ، ثم َحذف األلف.

 ، معناه ، يا بِأبي. بَابَا زة ياء ، واألصل : ياومن قال : يا بِيَبَا : حّول الهم

 .بَأبَأ يُبَأبىء بَأْبَأَةً  والِفعل من هذا :

 : ممدود : ترقيص الَمرأة ولَدها. البأباء عمرو ، عن أبيه :

نور ، وهو الِغّس ؛ وأَنشد ابن األعرابّي لرجل في الخيل : البأباءو  : َزْجر الّسِ

ن و  تريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريرياَُّيريريريريريريريريريريريريريريْ ّن أهريريريريريريريريريريريريريريل  مريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريَ  هريريريريريريريريريريريريريري 

  
نْي و   ْأبريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريريريَ ن أهريريريريريريريريريريريريريريريريل مريريريريريريريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ـ فيهما صلة ، معناه : أنهن« ما»و أي : يقال لها : يأبى فرسي ، نّجاني يوم كذا ، 
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   الّصّا ، وقوله : يتماَُّين ، أي : يتفاضْلن.أهل للم لاغاأب هبذا الكالُ ، كما ي رقَّ ري  يع  ا يل
يت : تَبأبأت تَبَأْبُؤاً  أبو عبيد ، عن األموي : ّكِ  ، إذا َعَدْوت ؛ وأْنشد ابن الّسِ

ْؤبريريريريريريريريريريريريريريريؤٌ و  ه بريريريريريريريريريريريريريريريري  ْأبريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
جريريريريريريريريريريريريريريريؤ ه و   ٌأ َأمسريريريريريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريريرياَ ه مسريريريريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
كيت : يه. يُبأْبئه وقال ابن الّسِ  فرح. أحجؤه ، أي : أفرح به. : تفديته. وَحجأَ ، أي : بئباؤهوسيّد كريم.  : بؤبؤ : يُفّدِ

 : إنسان العين الذي به تُبصر. البؤبؤو

 ِصْدق ، أي : في أَْصل ِصْدق. بُْؤبؤ وفالن في

كيت : يُقال :: أبا  ُجلَ  أَبَْوتُ  قال ابن الّسِ ً  ، إذا كنَت له آبوه الرَّ  .أبا

 ، أي : يَْغذوه ويُربِّيه. أٌب يَأْبُوه ويُقال : ما له

 : كرهته. آباه إباءً  الشيء أَبَْيتوقال : 

ً  أبو ُعبيد : ً  ، أي اتخذت تأَبَّْيت أبا يتو،  أبا متوأُّماً ،  تأَمَّ  عّماً. تَعَمَّ

ً  ، أي يكون لك يأْبُوك وأَخبرني المنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي : فالن  أبا ؛ وأَْنشد لشريك بن َحيَّان العَنبرّي يَهجو أبا

 نَُخيلة :

رِيريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ َّ 
 

هريريريريريريريريريريريريذا املريريريريريريريريريريريري    أَيريريريريريريريريريريريريُّ

  
ا  يريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريَ لِّ عريريريريريريريريريريرين أَبريريريريريريريريريريريِ نيِّ لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريا ومسريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريَ

  

يريريريريريريريريكريريريريريريريريا ْزٌن فريريريريريريريريِ ّك مسريريريريريريريريَ ى أو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ   ذا انريريريريريريريريريْ

  
او   ز وكريريريريريريريَ عريريريريريريريْ ن يريريريريريريريريَ  قريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَلريريريريريريريلريريريريريريريا عريريريريريريريلريريريريريريريك مريريريريريريريَ

  

فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريم يريريريريريريريريريريريريَ     أب  فريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ

  
ن   ة مريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريري   أَ   ريريريريريريريريريريَْ وكريريريريريريريريريريافريريريريريريريريريرياطريريريريريريريريريريْ  أيبريريريريريريريريريري 

  

 ادَّع يف َفصيلة تري ْؤويكا و   

 ، أي : يَْغذوه كما يَغذو الوالُد ولَده. إباوةً  هذا اليَتيم يأْبُو الليث : يُقال : فالن

ً  أبو ُعبيد ، عن اليزيدّي : ما كنتَ  ة ، ولقد أبا  .أَبيت أُبُوَّ

 وما كنت أُّماً ، ولقد أَِمْمت أُُمومةً.

يت.وما كنَت أخاً ، ولقد  يت وتأَخَّ  أَخَّ

ً  وقال غيره : ما كنت  .أَبَْوت ، ولقد أبا

 وما كنت أخاً ، ولقد أََخْوت.

 وما كنت أُما ، ولقد أََمْوت.

 ، ألبيه وأُّمه. أَبَواه ويقال : هما

 .أَبَاه وجائز في الشعر : هما

 .أَبَْيه وكذلك : رأيت

 .أَبَويه واللغة العالية : رأيت

 بالنون.« األب»يُجمع قال : ويجوز أن 
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 .األبون ، وهم آباؤكم ، أي : أبونكم فيُقال : هؤالء

 ، بالمد. اآلباء هؤالء « :األب»قلت : والكالم الجيّد في جمع 

 ، كما يقولون : هؤالء ُعمومتنا وُخؤولتنا ؛ وقال« فعولة»على « األب»أكرم اآلباء ، يجمعون  أُبُّوتنا ومن العرب من يَقول :
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 : أَِبني «األب»فيمن  ع الةاعر 
ْرَ ْل  ن الريريريريريريريريري ريريريريريريريريريِّ ن د َويريريريريريريريريريْ ِوي مريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريْ  أقريريريريريريريريريبريريريريريريريريريل يريريريريريريريريريريَ

  
فريريريريريريريريريريريريريري َّى  ألبريريريريريريريريريريريريريريني و   و يريريريريريريريريريريريريريري   ا ريريريريريريريريريريريريريرياْل و هريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ين تَِربَت يَداك»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىُروي عن النبّي   .«تُنكح المرأة لمالها وحسبها ، عليك بذات الّدِ

 قال أبو ُعبيد : هذه كلمة جاريةٌ على لسان العرب يقُولونها وال يُريدن وقُوع األمر.

 لك ، َمدح ؛ وال أُّم لك ، ذمٌّ. أبَ  لك ، وال أبا قال : وزعم بعُض العلماء أّن قولهم : ال

 ُوضع موضع المدح أيضاً ، واحتج ببيت َكعب بن سعد الغَنوي يرثي أخاه :« ال أُم لك»ُعبيد : وقد وَجدنا قال أبو 

ح  غريريريريريريرياد    بريريريْ ه مريريريريريريريا يريريريبريريريعريريريريريريريث الصريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ  هريريريو  أ مريريريريريريريّ

  
ؤدي الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريل مسريريريريريريريريريريني يريريريريريريريريريريؤوَب و    مريريريريريريريريريرياذا يريريريريريريريريريري 

  
ُجل في هذا من المدح  وإنما رد أبو الهيثم به على أبي ُعبيد قوله وقال : إنما معنى هذا كقولهم : ويح أُّمه ، وويل أُّمه ، وليس للرَّ

 ما ذهب إليه ، وليس يشبه هذا قولهم ، في : ال أُمَّ لك.

 قال أبو الهيثم : إذا قال الّرُجل للرجل ، ال أُمَّ لك ، فمعناه : ليس لك أُمٌّ ُحّرة ، وهو َشتْم.

 واألَشراف. وذلك أّن بَني اإلماء لَْيسوا بَمْرِضيِّين وال ِحقين بِبَني األْحرار

 قال : وال يقول الرجُل لصاحبه : ال أّم لك ، إال في َغضبه عليه وتَْقصيره به شاتماً له.

 لك ، فلم يترك له من الشَّتيمة شيئاً. أبا وأّما إذا قال : ال

 لشانْيك ، وما أشبه ذلك. أبَ  لشانيك. وال أبا وإذا أراد إكرامه قال : ال

 لك. فقال : معناه : ال كافَِي لك. أَبا ُشميل أنه سأل الخليَل عن قول العرب : ال روى إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن

 وقال غيره : معناه : أنك تُْجَزى أمرك ، وهذا أَْحمد.

 قولهم : ال أُم لك ، أي : أنت لَقيط ال تُعرف لك أُّم.

 لك ، َكلمةٌ تَْفصل بها العرُب كالَمها. أبا وأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن سلمة ، عن الفراء ، قال : قولهم : ال

 لك ، وال أبك ، بغير الم. أَبَ  وقال المبّرد : يُقال : ال

ً  أخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : ً و،  اْستَئِب أَبا ً و،  اْستأبِْب أَبا ، واْستَئّم أُّماً ، واْستَأَْمم أُّماً ،  تأََب أَبا

 ً م أّما  .وتأَمَّ

د  ياًء ، كما « الواو»أصله : أبو ، فزادوا بدل « األب»والفعل منه ، وهو في األصل غير مشّدد ، ألن « األب»قلت : وإنما ُشّدِ

 قالوا : قِّن ، للعبد ، وأصله : قِْنٌي.
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 يّد ، فشّدد الدال ، ألّن أصله : يَْدٌي.« : اليد»ومن العرب من قال ل 

 الحارث : كنية األسد. أبو قولُهم : باألب ومن الَمكنِيّ 

ئب. أبوو  َجعدة : كنية الذِّ

 ُحَصين : ُكنية الثَّعلب. أبوو

 َضَوطرى : األحمق. أبوو

 ُحباحب : للنار التي ال يُنتفع بها. أبوو

 ُجخادب : للجراد. أبوو

 بَراقش : لطائر ُمبَْرقش. أبوو

 قَلَمون : لثوٍب يتلّون ألواناً. أبوو

 َجبل بمّكة.قُبيس :  أبوو

 ، وهو الَحْيض.« الدَّرس»دارس : ُكنيته الفَْرج ، من  أبوو

 َعْمرة : كنيته الُجوع ؛ قال : أبوو

   مَسّل أب و َعْمرأب َوْس  مس ْجَريت 
 مالك : ُكنية الهرم ؛ وقال : أبوو

ْرنريريريريريريريريريري   جريريريريريريريريريريَ واين هريريريريريريريريريريَ  أ  مريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريك   ّن الريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريريريريَ ك دائريريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريريّ  أ  مريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريك   يّنِ َأظريريريريريريريريريريريريري 

  
 .آبَى ، َمْنقوص. وتَيس : يَأْبَى أَبىً  التَّْيس ، وهو أَبَى : أبو زيد : يُقال : يأبىـ  أبى

؛ وذلك أن يَشم التَّيس من الِمعزى األهليّة بَْول األُْرِويّة في مواطنها فيأخذه من ذلك داٌء  أُْبو . وأَْعنُزأُْبوٍ  ، في تُيوس أَْبواء وَعْنز

 تُله الداُء فال يكاد يُْقدر على أكل لحمه من َمرارته.في رأسه ونُفَّاخ فَيرم رأسه ويق

 : األُباء الضأُن من ذلك ، غير أنه قلّما يكون ذلك في الضأن ؛ وقال ابن أحمر لراعي َغنم له أَصابها أَبِيت وربّما

ه  ْل فريريريريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريريريريّ اُّ  تريريريريريريريريريريريريَ َكريريريريريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريريريريريّ كريريريريريريريريريريريريَ  أقريريريريريريريريريريريريول  لريريريريريريريريريريريريِ

  
ا  يريريريريريريريريَ واجريريريريريريريريِ  أىب  ال أظريريريريريريريريّن الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَن مريريريريريريريريلريريريريريريريريه نريريريريريريريريَ

  

ى فريريريرييريريريريريريريا لريريريريريريريِك مريريريرين أَْروى تريريريريعريريريريريريري مريريريريَ ه  لريريريريعريريريريَ  اَديريريريريريريريْ

  
او   يريريريريريريريريريريريريَ ال  ورامريريريريريريريريريريريريِ الَّ   مريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريريِ ه كريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريْ  القريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ، مقصور ، وهو أن تشرب أبوال األَْرَوى فيُصيبها منه داء. األبَى أبو عبيد ، عن أبي زياد الِكالبي واألَحمر : أخذ الغَنم

داع فال إذا َشّمت الماعزةُ  وأخبرني الُمنذري ، عن أبي الهيثم ، قال : الّسْهليَّة بَول الماعزة الَجبليّة ، وهي األْرويّة ، أَخذها الصُّ

 .أَبِيت تَأْبَى تكاد تَبرأ ، فيقال :

 خطأ ، إنما هو تشّم ؛ كما قال أبو َزيد.« تَْشرب أبوال األْروى»قلت : قوله 

 وكذلك سمعُت العرب.

كيت ، في قول العَرب : إذا   اللَّعن. أَبَيت َحيَّا أحُدهم الملك ، قال :الحّراني ، عن ابن الّسِ

 أن تأَتي من األمور ما تُْلعن عليه. أبيت قال :

 مفتوح العين في الماضي والغابر ، إال وثانيه أو ثالثه أحد« فَعَل يَْفعَل»قال : وقال الفَّراء : لم يجىء عن العرب َحرٌف على 
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 اندرا . ، فإنه جاء َأىَب أَيْىَب  مس روف اَّلق ، غت :
 قال : وزاد أبو عمرو : َركن يَْرَكن ، أيضاً.

 وخالفه الفَّراء فقال : إنما يُقال : َرَكن يَْرُكن ، وَرِكَن يَْرَكن.

، وقاَله يَْقاله ،  أَبَى يَأْبَى مّما ليس المه أو عينه من ُحروف الحلق إاّل :« فَعَل يَْفعَل»وقال أحمد بن يحيى : لم يُسمع من العرب 

 شى يَْغشى ، وَشَجى يَْشَجى.وغَ 

 وزاد المبّرد : َجبَى يَْجبَى.

قلت : وهذه األحرف أكثر العرب فيها على : قَلَى يَْقِلي ، وَغِشي يَْغَشى ، وَعشى الليل يَْعشو ، إذا أظلم ، وَشجاه يَْشجوه ، 

 وَشِجي يَْشجى ، وَجبَا يَْجبِي.

 أن يُضام. يَأْبَى َشديد ، إذا كان إباء ، ذو أبِيّ  ويُقال : رجلٌ 

 شديد. إبَاء : ذو أَبَيَان وَرُجلٌ 

ً  عليه تأَبّى ويُقال :  ، إذا اْمتنع عليه. تأَبِّيا

يم. أَبَى ، إذا أبّاء ورُجلٌ   الضَّ

 الطَّعام فال يَْشتهيه. يَأَبى ، إذا كان أُبَاءٌ  ويُقال : أخذه

 ينزل فيه إال بتَْغرير.الماء ، أي امتنع أن  آبى وقال بعُضهم :

ر بنفسه ، أي خاطر بها.  وإن نزل في الركيَّة ماتٌح فأَِسَن ، فقد َغرَّ

 ، أي : نقَص. آبى وقال أبو عمرو :

 رواه عن الُمفضل ؛ وأنشد :

هريريريريريريرياو  تريريريريري  لريريريريريي ولريريريريريكريريريريريْن َوَُّعريريريريريْ يريريريريريْ ْه  ريريريريريَ بريريريريريريريَ لريريريريريِّ  مريريريريريريريا جريريريريري 

  
ا  اهلريريريريريريريريريري  تريريريريريريريريريريَ ّر هبريريريريريريريريريريا يريريريريريريريريريريومريريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريري ىَب قريريريريريريريريريريريَ  ت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : فأَنّى قَتَالها ، أي : من أنَّى قَتَالها. وَرواه أبو نَْصر ، عن األصمعي

 : السَّنِق من اإلبل. األَبِي ، قال : أبيه وروى أبو عمر ، عن أحمد بن يحيى ، عن عمرو ، عن

 : الُمْمتنعَة من العَلف ِلَسنَقها ، والُممتنعة من الفحل لقلّة َهَدمها. األبيّ و

 ماء.: القليل من ال الُمْؤبِي قال : وقال بعُضهم :

 ، أي : ما يقل. يُْؤبَى وحكى : عندنا ماٌء ما

 .ُمْؤبىً  شمر ، عن ابن األعرابي : يقال للماء إذا انقطع : ماء

 ، أي ال تنقطع. تُْؤبى ويقال : عنده َدراهم ال

 : ال تَْنقطع. تُْؤبى وركَّية ال

 الفصيُل عن لبن أمه ، أي اتَّخم عنه ال يَْرضعها. أوبِىو

 : القليل. الُمْؤبِي األعرابي :وقال ابن 

ً  األرضُ  َوبئت أبو زيد : يُقال :: وبا   .تَْوبأ َوبَأ

 ، إذا كثر َمرُضها. َوبِئة ، وأرض َمْوبُوءة وهي أرض
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ُ  األرضُ  َوبِئت وقال القُشيريون :  .أَْوبأت إيباءً و،  تِيبَأ

 ، إذا َسنِق آلْمتِالئه. ُموبىً  وهو فصيل

 ، َمن َشربه مرض. َوبىء ، أي وبىءمُ  وقال اللّحياني : ماء

 .َمْوبوءةو، على فعلة ،  َوبئة قال َشمر : وقال ابن ُشميل : أرض

 ، إذا َكثر مرضها. َوبئت وقد

 .«فعيلة»، على  َوبيئة ويقال :

 ال تُحمد عاقبته. وبيء والباطل

 .«فعيلة»: على  وبيئةو، « فعلة»، على  وبئة أبو ُعبيد ، عن الكسائي : أرضٌ 

أْس. وبَأْتُ وابن بُُزْرج : أَْومأت بالعَينين والحاجبَين ،   باليَدين والثَّوب والرَّ

 المتاع ، وَعبَأته ، بمعنى واحد. وبأتوقال : 

 إليه ، مثل : أومأت إليه. وبأت أبو عبيد ، عن الكسائي :

ً  الغائب آب يقال :: آب   .يَُؤوب إيابا

اء :   ، إذا َرَجع. مآباو؛  أيبةو؛  أوبةوقال الفَرَّ

 .إيابه الغائب ، أي : أوبة ويُقال : ِلتَهنئك

 : الَمرجع. المآبو

ً  الشمس آبتو  ، أي : في مغيبها ؛ وقال تُبّع : مآبها ، إذا غابت في تؤوب مآبا

غريريريرييريريريريريريري  الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريس عريريريريلريريريريريريري  مريريريريريريري هبريريريريريريريا  فريريريريرأى مريريريريَ

  
ْرمريريريريريريريريريريَ ِ   لريريريريريريريريريري   وَ    مسريريريريريريريريريريَ ني ذي  ريريريريريريريريريري   يف عريريريريريريريريريريَ

  
 .«تائبون لربِّنا حامدون آيبون»أنه كان إذا أقبل من َسفر قال :  وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و

 أي : ُحسن المرجع الذي يَصير إليه في اآلخرة. [40و 25ص : ] (َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَّن َلُزْلفى َوُحْسَن َمآبٍ )وقال تعالى : 

 وجه. ِمن ُكل ، أي : أوب ويقال : جاء الناس من كل

 ذراَعي هذه الناقة ، وهو َرجعها قوائمها في الّسْير. أْوبَ  ويقال : ما أحسن

ً  وقال َشمر : كل شيء يَرجع إلى مكانه فقد  ، إذا رجع. آب يَُؤوب إيابا

ِب َمَعُه َوالطَّْْيَ )وقال هللا تعالى :   [.10سبأ : ] (َّي ِجباُل َأوِ 

 .«معه أُوبي يا جبال»وقرأ بعضهم : 

بِي َمعَهُ » قرأفمن  عي معه التَّْسبيح. «أَّوِ  ، معناه : َرّجِ

 فمعناه : ُعودي معه في التَّسبيح كلّما عاد فيه.« معه أُوبي»ومن قرأ 

 : الراحم. األّواب قال قوم : َسبعة أقوال :« أّواب رجل»قال أبو بكر : في قولهم 

 : التائب. األّواب وقال قوم :
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 : الُمسبِّح. اباألوّ  وقال َسعيد بن ُجبير :

 : الذي يُْذنب األّواب وقال ابن المسيّب :
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   يَتوب ،   ي ْذن    يَتوب.
 : الُمطيع. األّواب وقال قتادة :

 وقال ُعبيد بن ُعمير : الذي يَْذُكر َذْنبه في الخالء فَيْستغفر هللا منه.

 والّطاعة.: الرّجاع الذي يَرجع إلى التوبة  األواب وقال أهل اللُّغة :

 [.32ق : ] (ِلُكِل َأوَّاٍب َحِفيظٍ )، إذا رجع : قال هللا تعالى :  آَب يؤوب من :

 قال َعبيد :

ؤ وب و  بريريريريريريريريريريريريريريريريرية يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ّل ذي غريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  كريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ؤ وب و    غريريريريريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريريريريري   املريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  ال يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 منها َعقابيل ، أي : راجعه. تأّوبه وقال :

بو مؤتاب وائْتابهم ، فهو تأّوبهم وقال غيره : يُقال للرجل يَرجع باللّيل إلى أهله : قد  .متأّوِ

 ، في كالم العرب : َمسير النهار ُكلّه إلى اللّيل. التأويبو

 .أَّوب يَُؤّوب تَأْويبا يُقال :

 النهار كلّه بالتّسبيح إلى الليل ؛ قال سالمةُ بن َجْندل : أوبي والمعنى : يا جبال

ْومريريريريريريريريريريريان  يريريريريريريريريريريريوُ  مريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريا  وأنريريريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريريريرية  يريريريريريريريريريريريريَ

  
ْت     األعريريريريريريريريريريريريَ اء أَتْويريريريريريريريريريريريري  و    يريريريريريريريريريريريريوُ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : أن يسير النهار وينزل الليل. التأْويب أبو ُعبيد ، عن أبي عمرو :

ً  القوم أّوب وقال أبو مالك :  ساُروا بالنّهار. ، أي : تأَويبا

 قال : وأسأُدوا ، إذا ساُروا باللَّْيل.

ب وُحَجيرهاثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : يُقال أنا ُعذيقها  ب الُمرجَّ  .الُمَؤوَّ

ر الُملَْملم. الُمؤوب قال :  : الُمدّور المقَوَّ

 وكلّها أمثال.

 : َرْجع األيدي والقوائم في السَّير ؛ قال كعب بن ُزهير : األَْوبوقال : 

ه  رِقريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريا وقريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ  كريريريريريريريريريَأّن أوب ِذراعريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريل  و   ور الريريريريريريريريعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريريِ ع  لريريريريريريريري ريريريريريريريري  فريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريَ  قريريريريريريريري  تريريريريريريريريريَ

  

َ ْي انقريريريريريريريريريرية   ولريريريريريريريريريرية  أْوب  يريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريْ  مشريريريريريريريريريريَْ ريريريريريريريريريرياء مريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريل    ٌ  مريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريرياكريريريريريريريريريِ كريريريريريريريريريْ ه وجريريريريريريريريرياَوهبريريريريريريريريريا نريريريريريريريريري   انمسريريريريريريريريريَ

  
كب في السَّير ؛ وأَْنشد : الُمَؤاوبةوقال :   : تَباِري الرَّ

  ْن ت ؤاوبه  َِْ ه ِم ريَوَ  و   
 [.25الغاشية : ] ((25ِإنَّ ِإلَْينا ِإَّيَِبُْم ))وقال الفراء في قول هللا تعالى : 

 الياء ، والتّشديد فيه خطأ.قال : هو بتَخفيف 

 بالتّشديد.« إيّابهم»وقال الّزجاج : قرىء 
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ً  قال : وهو مصدر :  .آب يَُؤوب ، على معنى : فَْيعل فِيعاال ، من : أَيّب إيّابا

ً  واألصل :  ، فأُدغمت الياء في الواو ، وانقلبت الواو إلى الياء ، ألنها ُسبقت بُسكون. إيوابا

 «إيّابهم»أ قلت : وال أدري َمن قر
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 .خمّففا  « ِ  هَب مْ »وال  رّاء على  لّتة ي  ، 
 البئر ومثابتها : حيث يجتمع إليه الماء فيها. مآبةوقال : 

أبعدك هللا ، دعاء عليه ، وذلك إذا أمرته بُخّطة فعصاك ثم وقع فيما يكره ، فأَتاك فأَخبرك  هللا ، أي : آبك وقال أبو زيد : يقال :

 هللا ؛ وأْنشد : آبك ك تقوُل له :بذلك ، فعند ذل

يريريريريريريريريريريريريا  بريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريرَّأب اّل والريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ  فريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريك هريريريريريريريريريريريريَ

  
ول   فريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريك غريريريريريريريريريريريري  ّم ويف األّ ُ عريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريِ  تريريريريريريريريريريريري 

  
 وقال آخر :

فريريريريريريريريرية   لريريريريريريريريريْ ه مسريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريْ ه  لريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ك أاّل كريريريريريريريريري   فريريريريريريريريري بريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريا  بريريريريريريريَّ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

 
لريريريريريريري ريريريريريريريه الريريريريريريريّراتَج امل لريريريريريريرييريريريريريريريه وأغريريريريريريريْ  عريريريريريريريَ

  
جوع. ، أي : األوبة أبو عبيدة : هو سريع  الرُّ

 .األْيبَة فيقولون : سريعوقوم يحّولون الواو ياء ، 

 [.17ص : ] (داُوَد َذا اْْلَْيِد ِإنَُّه َأوَّاب  )وقال هللا تعالى : 

: الحفيظ الذي ال يَقوم  األّواب حدثنا أبو زيد ، عن عبد الجبار ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن ُعمير ، قال :

 عن مجلسه حتى يَْستغفر.

 : الكثيُر الّرجوع. باألّوا وقال الّزجاُج :

اب. األّوابو  : التوَّ

 ، أي : من كّل ناِحية. أَْوب ويُقال : جاء القوُم من كل

ً  ورمينا  ، أي رشقاً أو رشقين ؛ قال ذو الّرمة يصف صائداً : أَْوبين أو أوبا

ْه  ه مسىت  ذا مريريريريريريريا َتودَّفريريريريريريريَ ْخصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  َطَوى  ريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اهلريريريريريريريا  فريريريريريريريَ ّل َأْوب نريريريريريريريِ يريريريريريريريلريريريريريريرية مريريريريريريرين كريريريريريريري   عريريريريريريريلريريريريريريريى هريريريريريريريِ

  
ائد مرةً بعد أَخرى. من ُكلعلى  ، أي : من ُكل َوْجه ؛ ألنه ال مكمن لها  أَوب هيلة : أي : على فَزع وَهول ِلما مّر بها ِمن الصَّ

 من كل وجه ، عن يَمينها وعن ِشمالها ومن َخلفها.

ت سنابُِكه. وإنّه يَئِب َوأْبةً  الحافِرُ  َوأَب الليث :: وأب   الحافِر. لوأْب ، إذا اْنَضمَّ

 : َشديد. َوأْبٌ  وحافرٌ 

كيت : حافرٌ   ، إذا كان قَْدراً ، ال واسعاً َعريضاً وال َمْصُروراً. َوأْبٌ  ابن الّسِ

 .الَوأْب ، من : الحافر َوئيبة وقِْدرٌ 

 وقِْدٌر َوئِية ، بياءين ، من : الفَرس الوآة.

 : العَْيب : وأَْنشد : اإلبَة أبو ُعبيد :

 ارَا عو   َعَصنْب بَرْأسه  بَة  
 ، وهو العَيب.« اإلبة»، مأخوذ من  ُوأَبة االستحياء ، وأصلها : : التَُّؤبَةُ  وقال أبو عمرو الشَّيباني :

 ذيقال أبو عمرو : تَغدَّى عندي أعرابّي فَِصيح من بني أََسد ، فلما َرفع يَده قُلت له : اْزَدد ؛ فقال : وهللا ما طعامك يأبا عمرو ب

 ، أي : ال يُْستَحيا ِمن تُؤبة
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 أكله.
ُجل من الشيء اتَّأَب وقد َّئِب الرَّ  ، إذا أَنِف. َوأَب يَئِب وقد .«الوأب»و ، « اإلبة»، وهو افتعال ، من  ُمتَّئِب ، فهو يَت

 الّرجل ، إذا فعلت به فعالً يُْستحيا منه ؛ وأنشد َشمر : أوأبتو

بريريريريريريريريريريريريريريا  و  وئريريريريريريريريريريريريريريِ
 

ىٌء عريريريريريريريريريريريريريرين املريريريريريريريريريريريريريري   يّن لريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ؤ ْه   ْرتريريريريريريريريريريريريريَ َأى مريريريريريريريريريريريريَ   ذا مريريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريريرَّطريريريريريريريريريريريرييء امنريريريريريريريريريريريريْ

  
 : قَِعيرة. َوأْبة ابن شميل : رّكية

 : ُمفَْلطحة واِسعة. َوأْبة وقَْصعة

 ، في الحدود والحساب ونحوه : الغاية. البابةو .التَّْبِويب : معروف ، والفعل منه : البابُ  الليث :: بيب ـ  بوب

 الحاِجب. : البّوابو: من ثُغور اْلَخَزر.  باب األَبوابو: ثَغر من ثُغور الّروم.  البابةو

 ، بإظهار الواو ، وال يُقلب ياء ، ألنّه ليس بَمْصدر َمْحض ، إنّما هو اسم. بَِوابة لقيل :« فِعَالة»ولو اْشتَّق منه فِعل على 

ون الساقي الذي يَُطوف عليهم بالماء :قال : وأه ً  ل البَْصرة في أسواقهم يُسمُّ  .بَيَّابا

ة ، وهو البِيُب. باب ثعلب :  فالٌن ، إذا َحفَر ُكوَّ

ْنبور ، والثَّْعلَب ، والَمثْعب ، واألْسُكوب. البِيبُ  وقال في موضع آخر : ة الحوض ، وهي َمسيل الماء ، والصُّ  : ُكوَّ

ً تَ  أبو ُعبَيد : ابا ْبت بَوَّ ً  ، أي : اتَّخذت بَوَّ ابا  .بَوَّ

 ، أي : بأُعجوبة ؛ وأَْنشد قول الَجعِدّي : بِبَابِيَّة وقال أبو مالك : يُقال : أتانا فالنٌ 

واو  بريريريريريريريريريريريريريري  جريريريريريريريريريريريريريريَ ة  فريريريريريريريريريريريريريرياعريريريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريريريّن  بريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ا  عريريريريريريريريريريريريريريرياهلريريريريريريريريريريريريريريري  ت وأفريريريريريريريريريريريريريريريْ  مسريريريريريريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريريريريريريث ق ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 : َعِجيبة. بابيّة

 : َهدير الفَحل في تَْرجيعه تكرار له ؛ قال ُرْؤبة : البابيّة الليث :

   بريْغَبغة  مر ا وَمر ا  بِيَّا 
 وقال أيضا :

  ْ بريريريريريريريريريريِ اٌر بريريريريريريريريريريَ س  هريريريريريريريريريري َّ يريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريا َأعريريريريريريريريريريْ وقريريريريريريريريريري   َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
   ْ تريريريريريريريريريريَّ ريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريه ال تريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريَ   ذا دعريريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريريا أَقريريريريريريريريريريريْ

  
 : اسم ؛ وأْنشد : بَْيبةو

ٌُ ِمن جاِر بريْيبة انِقع  و     ماَر َد
 ، وفيه يقول قائلُهم : ببابَْين وبالبَْحرين موضٌع يُعرف

ْم  نْي وجريريريريريريريريريريريريَ نْي  بريريريريريريريريريريريريَ ور  بريريريريريريريريريريريريَ ن بريريريريريريريريريريريري    ن ابريريريريريريريريريريريريْ

  
ْم و   ر اأَلجريريريريريريريريريَ حريريريريريريريريرياه    قريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريْ  ا ريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  تريريريريريريريريريريَ

  

ْم و  مريريريريريريريريريان  يف ر وس اأَلكريريريريريريريريريَ غريريريريريريريريريْ ة  الريريريريريريريريري ُّ  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَّ

  
ْم   ل  الريريريريريريريريريرَّ ريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريْ يريريريريريريريريري  رأب  أعريريريريريريريريريْ  خم ْضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ُجُل ، إذا َحمل على العَُدّو. بَّوبَ وعمرو ، عن أبيه :   الرَّ

 : الفالة ، وهي الَمْوَماة. البَْوبَاةو

 .بابَتِي قال ابن األنباري في قولهم : هذا من
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كيت وغيره :  ، عند العرب : الوجه الذي أُريده ويَْصلُح لي. البابة قال يَعقوب بن الّسِ

 : الَخْصلة. البابَة وقال أبو العَميثل :

 الِكتاب : ُسُطوره. بابات وقيل :

 ؛ وأْنشد ِلتَميم بن ُمْقبل : أبوابو،  باباتو،  بابة

    تَّ     الِكَتاب ِهجائَيا 
 قال : معناه : تخيّر هجائي من ُوجوه الِكتاب.

 ، فمعناه : من الوجه الذي أُريده ويَْصلُح لي. بابتي فإذا قال الناس : من

 .البِيبَةو،  البِيب ثْعب الذي يَنصب منه الماء إذا أُْفرغ من الدَّلو في الحوض. وهو: المَ  البِيبَة قال ابن ُدريد :

 ، عند العرب : الذي ليس فيه أحد ؛ قال ابن أبي َربِيعة : اليَبَاب : يَبَاب قال أبو بكر ، في قولهم : خرابٌ : يبب 

نْي لريريريريريريو يَبّ  يريريريريريريَّ لريريريريريريَ م  لريريريريريريبريريريريريريري  ى الريريريريريريّرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريَ  مريريريريريريريا عريريريريريريَ

  
َع   ا َ َن َرجريريريريريريريريريريريريْ اَلُِ أو لريريريريريريريريريريريريو َأجريريريريريريريريريريريريَ  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  

ا تأب فريريريريريريريالصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ر ذي الريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريإ  قصريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
بريريريريريريريريريا َ   يريريريريريريريريريس يريريريريريريريريريَ ف أَْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى مريريريريريريريريرين األَنريريريريريريريريريِ  لريريريريريريريريريِ

  
 معناه : خالياً ال أَحد به.

 : الخالي الذي ال شيء به. اليَباب وقال شمر :

 قال الُكميت :« خراب»، إتباع ل  يَباب يقال : خراب

ْر    لريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريف مريريريريريريريريريريَ اب  مريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريِ

  
اِل مل متريريريريريريريريريريَ    خريريريريريريريريريريَ وف السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  خريريريريريريريريريريَّ  بريريريريريريريريريريه أ نريريريريريريريريريري 

  
ط ، أي : لم تُْمسح. والتَّْمخيط : خلة إذا ولدت. لم تُمخَّ  َمْسح ما على األنف من الّسِ

 َغْيِرك. َوْيبو،  َوْيبَك سلمة ، عن الفراء ، قال الكسائي : من العرب َمن يقول :: ويب 

ً  ومنهم من يقول :  لَزيد. وقد مّر تفسيره.ويالً  لزيد ، كقولك : َوْيبا

 أبتدىء باسم هللا. معنى االبتداء ، كأنه قال :« هللا بسم»في  للبَاء وقال النَّحويون : الجالب: الباء 

ألَن معنى  [151آل عمران : ] (َأْشرَُكوا اِبللِ )في قول هللا تعالى « الباء»معناها : اإللصاق ، وَدخلت « الباء»وقال سيبويه : 

 لإِللصاق والِقران. الباءوقَرن باهلل غيره ، وفيه إضمار ، « : أشرك باهلل»

 قرنت به وكيالً. ومعنى قولهم : َوّكلت بفالن ، معناه :

 َروى مجاهد عن ابن عمر أنه قال :و

ثم يرجع متنّكباً قوسه ـ  ي : إذا أصاب الهدفيعنـ  رأيته يَشتّد بين الَهَدفَْين في قميص فإذا أصاب َخْصلةً يَقُول : أنا بها ، أنا بها

 حتى يَُمر في السُّوق.

 وقال شمر ، قوله : أنا بها ، يقول :
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 صامسبها.
فذكر أّن رجالً ظاَهر من امرأته ثم وقع عليها. فقال له النبّي  وسلمعليههللاصلىفي حديث َسلمة بن صخر أنه أتى النبّي و

 .«فقال : نعم ، أنا بذلك ؟ك يا َسلمةلعلّك بذل»:  وسلمعليههللاصلى

 يقول : لعلّك صاحُب األمر.

 ؟في حديث ُعمر أنه أُتي بامرأة قد َزنت ، فقال لها : َمْن بكو

 ؟يقول : من صاُحبك

 قال شمر : ويُقال : لما رآني بالسَّالح ِهِرب.

الح ، ولما رآني صاحَب ِسالح ؛ قال ُحميد :  معناه : لما رآني أقبلت بالّسِ

َليها فردَّ  خمافة      رأَْت  حَببريْ
 أراد : لّما رأتني أَقبلت بحبلَْيها.

ألنها َحُسنت في قوله : ومن يُرد  «بِإِْلحادٍ » في قوله« الباء»أدخل  [25الحج : ] (َوَمْن يُِرْد ِفيِه ِبِِحْلاٍد ِبظُْلمٍ )وقوله تعالى : 

 بأن يُلِحد فيه.

 إلى المعنى ، ألن المعنى : يَْرَوى بها عباُد هللا.« بالباء»، قيل : ذهب  [6اإلنسان : ] (ُد هللاِ َيْشَرُب ِِبا ِعبا)وقولُه تعالى : 

 [.1المعارج : ] ((1َسَأَل ساِئل  ِبَعذاٍب واِقٍع )) وقال ابن األعرابّي في قول هللا تعالى :

 أراد ، وهللا أعلم : سأل عن عذاب واقع.

، كأنه قال : « في»، بمعنى  الباء[ 6،  5القلم : ] ((6( أِبَيِ ُكُم اْلَمْفُتوُن )5 َويُ ْبِصُروَن )َفَستُ ْبِصرُ )وقيل في قوله تعالى : 

 في أيكم المفتون.

للُمبالغة في  (َكفى اِبللِ )في قوله « الباء»: َدخلت  [166و 79النساء : ] (وََكفى اِبلِل َشِهيداً )قال الفَراء في قول هللا تعالى : 

على صاحب الّظرف والنُّبل « الباء»فأَْدخلوا  !وأَْنبِل بعبد الرحمن !أَظرْف بعَبد هللا الَمْدح والداللة على قَصد َسبيله ، كما قالوا :

 للُمبالغة في الَمدح.

 لقُْلت : كفى هللاُ َشِهيداً.« الباء»لهذا المعنى ، ولو أَسقطت « الباء»أدخلوا  !وَحسبك بصديقنا !وكذلك قولهم : ناهيك بأخينا

 [.166و 79النساء : ] (وََكفى اِبلِل َشِهيداً ) َوقع في قوله تعالى :« الباء»قال : وموضع 

 على الحال من هللا أو على القَْطع. (َشِهيداً )وقال أبو بكر : انتصاب قوله 

ْرهم»الشاهدين ، فيجري من الَمْنصوبات َمْجرى ويجوز أن يكون َمْنصوباً على التَّفسير معناه : كفى باهلل من  في قولهم : « الّدِ

 عندي عشرون ِدْرهماً.

 ، أي : َسْل عنه خبيراً يُخبرك ؛ وقال علقمة : [59الفرقان : ] (َفْسَئْل ِبِه َخِبْياً )وقيل في قوله تعالى : 

 فريريريريريريريريريإن تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأَلريريريريريريريريريوين  لريريريريريريريريريّلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء فريريريريريريريريريِإنريريريريريريريريري  

  
بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريري      بصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريٌت أبَْدواء الريريريريريريريريريريلِّسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء طريريريريريريريريريريَ
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 أي : تسأَلوني عن النِّساء.
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 قالَه أبو ُعبيد.

 ، أي : ما َخدعك عن ربّك الكريم واإليمان به. [6االنفطار : ] (ما َغرََّك ِبَربِ َك اْلَكِريِ )وقال تعالى : 

 أي : خدعكم عن هللا واإليمان به والطاعة له الشيطاُن. [14الحديد : ] (َوَغرَُّكْم اِبلِل اْلَغُرورُ )وكذلك قوله : 

وأخبرني الُمنذري ، عن ثعلب ، عن َسلمة ، عن الفراء ، قال : سمعُت رجالً من العرب يَقُول : أرجو بذاك. فسأَلته ؛ فقال : 

 أرجو ذاك.

 وهو كما تقول : يُعجبني بأَنك قائم ، وأريد ألذهَب ، معناه : أريد أَْذهب.
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 امليمحرف 

 [ابب اللفيف من حرف امليم]
 ماء.ـ  ويمـ  يومـ  آمـ  مأـ  أماـ  يمـ  أمّ ـ  أّما ، إّماـ  ماـ  أمْ ـ  وأمـ  ماءـ  مأَىـ  مياـ  مواـ  مومـ  ميم

 قال الليث : قال أبو عبد الرحمن : قد فنيت العربّية فلم يَبق للميم إال الَّلفيف.

 هجاء ، لو قصرت في اضطرار ِشْعر جاز.: حرف  الميم قال الليث :: ميم 

 .ِمْم ِممْ  زعم الخليل أنه رأى يمانياً ُسئل عن هجائه ، فقال : بابا ،

 قال : وأصاب الحكاية على اللَّفظ ، ولكن الذين مّدوا أَْحسنوا الحكاية بالَمّدة.

 .«الَجلَمين»، هما بمنزلة النُّونين من  الميمانوقال : 

يقال : وكان الخليل يُ   ُمْطبقة ، ألنّك إذا تَكلّمت بها أَْطبقت. الميم سّمِ

حاح الّستة الُمْذلَقة التي هي في َحْيزين : َحيز الفاء ، واآلخر حيّز الالم. الميموقال :   من الحروف الّصِ

 وجعلها في التأليف الحرف الثالث للفاء والباء ، وهي آخر الحروف من الحيز األول ، وهذا الحيّز شفوّي.

 : البِْرَسام. الُموم الليث وغيره ::  موم

 .َمُموم يُقال : رجلٌ 

ً  وقد ً و ِميم يُمام ُموما  .َمْوما

 ألنه مفعول به ، مثل بُْرِسم ؛ قال ذو الرمة يصف صائداً :« يموم»وال يكون 

لريريريريريريريريابريريريريريريريريكريريريريريريريريهريريريريريريريريا س رِكريريريريريريريريزا  مريريريريريريريرين سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ وجريريريريريريريريَّ   ذا تريريريريريريريريَ

  
وُ     

 أو كريريريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريَ  أر. أو بريريريريريريريريه املريريريريريريريري

  
الّصياد يُذهب نفسه إلى السماء ويفغر إليها أبداً لئال يجد الوحُش نَْفَسه فينفر ، وَشبّهه بالُمبَْرَسم ، والَمزكوم ، ألن ومعناه : أن 

كام ُمْفغر.  البِْرسام ُمْفِغٌر والزَّ

 .«الُموم»، من  َمُموم ، فهو ِميم الحراني ، عن ابن السكيت :

 الفالة التي ال َماء بها وال أنيس بها. : الَمْوماة قال شمر ، قال ابن ُشميل :

 قال : وهي جماع أسماَء الفلوات.

 : الجماعة. الَمواِميو

 .َمْوَماةً  ويُقال : علونا

 .َمْوَماة وأرض

 ، مثل السَّباِسب. الَمواِمي وقال أبو ُعبيد :

 .الَمْوماةو،  الَمْوماء وقال أبو َخْيرة : هي
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 ة ، والَهْوماة.وبعضهم يقول : الَهْوم

 وهو اسم يَقع على جميع الفلوات.

 والبَْوباة ، بالميم والباء. الموماة يُقال لها : وأخبرني الُمنذرّي ، عن المبّرد ، أنه قال :

 .مامة : اسم أُّم َعمرو بن ماَمةو

 : الِمرآة ، كأَنها نُِسبت إلى الماء. الماويّة األصمعي :: موا 

 : البِلَّور. الماِويّة وقال اللّيث :

 .ماويّات ويُقال : ثالث

 .ُمْمَواة ولو تُكلِّف منه فِْعل ، لقيل :

 .ماويّة ، فقُلبت المّدة واواً فِقيل :« مائية»، كانت في األصل  ماويّة قلت :

 .ماويّة ورأيت في البادية على جاّدة البَْصرة َمْنهلة بين َحفَر أبي موسى ويَْنسوعةَ ، يقال لها :

 : من أسماء النِّساء ؛ وأْنشد ابن األعرابي : ماويّةو

تريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأب    مريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوَي   ربريريريريريريريريريريريريريريريريريريّ

  
ِم   يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْذعريريريريريريريريريرية  ملريريريريريريريريريريِ واَء كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
م. ماويّة أراد :  ، فَرخَّ

 : اسم امرأة. ميّة الليث :: ميا 

 .َميَّة وزعموا أّن الِقردة األُنثى تسمى :

 ويقال : َمنَّة.

 .َميّ  ويُقال في االسم :

قاء مأَْوت زيد ، يقال :أبو : مأى  ً و،  َمأْواً  الّسِ  : إذا وسَّعته فجعلتَه واسعاً. مأَيته مأْيا

قاء. تمأَّى وكذلك : الوعاء. ويُقال  الّسِ

ً  فهو ًءاو يَتمأَّى تمئِّيا  ، إذا ما مددتَه فاتَّسع. تََموُّ

 : النّميمة بين القَوم. الَمأَى وقال الليث :

 بين القوم : أَْفسدت. مأَيت أبو ُعبيد ، عن األصمعي :

 بينهم ، إذا ضربت بعَضهم ببعض. مأَوت الليث :

 ، إذا َدببت بينهم بالنَّميمة ؛ وأْنشد : مأَيتو

و نريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريرا   و   مريريريريريريريريريريريَأى بريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريم أ ريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مريريريريريريريريريريريريريريريريريَأَءا  َزْل ذا منريريريريريريريريريريريريريريريريريَِ  مل يريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َّاَءة وامرأة  : نّمامة ، مثل : منَّاعة. َمأ

 .يَْمأَى وُمستقبله :

 .«واو»، ُحذفت من آخرها  المائة الليث :

 .الِمئُون والجميع : ؟«ياء»هو أو « واوٌ »أوقيل : حرف لين ال يُْدرى : 
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كيت :  .مائةً  الدراهُم ، إذا صارت أمأَت ابن الّسِ

 أنا. أمأَْيتهاو

 قال : وتقول : ثَلثمائة.

 ؛ قال ُمَزّرد :« مع»، مثال  ِمىءٍ  كان جائزاً ، أَو ثالث« معين»، مثال  مئين ولو قلت : ثالث

حريريريريريريريريِق عريريريريريريريريمريريريريريريريريامريريريريريريريريةو  ْت سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريا َُّوَّد وين غريريريريريريريريَ

  
ف  و   ّي وُّائريريريريريريريريِ  َعْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريىء  مريريريريريريريريلريريريريريريريريهريريريريريريريريا َقسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ
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 ، لجاز.« معاة»، بوزن  مئات قال : ولو قلت :

 .َمْمئيّون وهم .َمأَْيتَهم ، فقد مئة َشمر ، عن ابن األعرابي : إذا تَّممت القوم بنفسك

 .ُمْمأَْون فهم .أَْمأَيتهم فإن أَتمَمتهم بغيرك ، فقد .ُمْمُؤون ، فهم أَْمئَاهمو

 أْفعلتهم. ، باأللف ، مثل : فأمأيتُهم أبو ُعبيد ، عن الكسائي : كان القوم تِْسعةً وتِْسعين

 آلفتهم.« : األَْلف»وكذلك في 

 وأَْلفاً. مائةً  ، وأْلفُوا ، إذا صاُروا أَْمأَْوا وكذلك إذا صاروا هم كذلك ، قلُت : قد

 ماعت تَُموع. وهو الضُّغاء ، إذا صاَحت. ، مثل : تَُموء الِهّرة ماءت اللحياني :: ماء 

 .«َمعُوع»، بوزن  َمُؤوء وقال : ِهّرةٌ 

 .«فُعال»، على  الُمواء وصوتها :

نّور. أَْموأَ  عمرو ، عن أبيه :  : إذا صاح ِصيَاح الّسِ

نَّْور. .«الماعيّة»، بوزن  المائِيّة األعرابي : هي وقال ابن  يقال ذلك للّسِ

ً  : الُموافَقَةَ. والويمة : التهمة. أبو عبيد ، عن أبي زيد : الَوأْمة أبو العبّاس ، عن ابن األعرابي :: وأم   ُمواَءمةو،  واَءْمتُه وئاما

 ، وهي الُموافقة ، أْن تَفعل كما يَفعل.

 لهلك اللِّئام. الِوئام لو ال أمثالهم في الُمياسرة : قال أبو عبيد : من

 : الُمباهاة. الوئاموقال : 

ك يقول : إن اللِّئام ليسوا يأتون الجميل من األُمور على أنها أخالقُهم ، وإنما يفعلونها مباهاة وتََشبُّهاً بأهل الكرم ، ولو ال ذل

 لهلكوا.

 هذا قول أبي ُعبيدة.

ْحبة والِعشرة لكانت  « :الوئام»ُعلمائنا فيُفَّسرون وأما غيره من  الُموافقة ، يقولون : لو ال ُموافقة الناس بعضهم بعضاً في الصُّ

 الَهلَكة.

 قال أبو ُعبيد : وال أحسب األصل كان إاّل هذا.

 .امتُؤو،  تَوائم . والجميع :توأمة وهذه .تَوأم ؛ وهذا تَْوأمان : يُقال لهما : (1)ابن الّسكيت 

 .ُمتْئِم المرأة ، إذا ولدت اثنين في بَْطن واحد. فهي أتأمت وقد

 : ولدان معاً. التَّوأم الليث :

 .توأمتُه هذه ، وهذه تَوأم ، ولكن يُقال : هذا توأمان وال يُقال : هما

 .تَْوأم فإذا ُجمعا ، فهما

كيت.  قلُت : أخطأ اللَّيث فيما قال ، والقوُل ما قال ابن الّسِ

__________________ 
 (. بياري)و   هذا أ ار األُّهري بع  قليل ،  (أتُ)( أورد هذا ابن مليتور يف 1)
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 وهذا قول الفَّراء والنَّحويين الذين يُوثق بِعْلمهم.

 .توأم قالوا : يُقال للواحد :

 ، إذا ولدا في بَطن واحد ؛ قال َعْنترة : توأمان وهما

ه يف  يريريريريريريريريريريابريريريريريريريريريريَ ٌل كريريريريريريريريريريأّن ثريريريريريريريريريريِ ْرمسريريريريريريريريريرية  بريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْوأُ   ه لريريريريريرييريريريريريريس بريريريريريريتريريريريريريريَ بريريريريريريريْ عريريريريريريريال السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ َذى نريريريريريريِ  حيريريريريريريري ْ

  
فك أّن التاء ُمْبدلة من الواو.  قلُت : وقد ذكرُت هذا الحرف في كتاب التاء ، فأعدت ِذْكره ألعّرِ

 ، في األصل : َوْولَج ، وهو الِكنَاس.« التَّْولج» َوْوأم ، في األصل ، وكذلك :« التوأم»ف 

 وهو الِوفاق.، « الِوئَام»وأصل ذلك من 

ً  ويُقال : فالٌن يُغَنِّي ِغنَاءً   ، إذا وافق بعُضه بعضاً ولم تَْختلف ألْحانُه ؛ قال ابُن أَْحمر : ُمتوائِما

ل  وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياقريريريريريريريهريريريريريريريا يريريريريريريريْ ه بريريريريريريريلريريريريريريريَ  أََرى انقريريريريريريرييت مسريريريريريريريلريريريريريريريَّ

  
ِم   وائريريريريريريريريريِ تريريريريريريريريريَ  

م املريريريريريريريريري جريريريريريريريريريَ ْوج األعريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريرياٌء كريريريريريريريريريمريريريريريريريريريَ  غريريريريريريريريريِ

  
ٌم ، أي : (1)وقال أبو َعمرو   : ُمنكرة : وأَْنشد : لَيَاٍل أُوَّ

ْم  يريريريريريريريريريريريل غريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ ا رأيريريريريريريريريريريريه   ريريريريريريريريريريرير الريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَّ  ملريريريريريريريريريريريّ

  
يريريريريريريريريريريريريريك األ َوُْ و   يريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريريريِ ا  مسريريريريريريريريريريريريريْ ى لريريريريريريريريريريريريريَ  أَنريريريريريريريريريريريريريّ

  
م أبو ُعبيد : م»، مثل  الُمَؤوَّ أس.« : المعوَّ  العظيم الرَّ

 قبيلة من الَحبش ؛ وأَْنشد : « :يَْوأم»و الُمنذرّي ، عن الطُّوسي ، عن الَخّراز ، عن ابن األعرابّي :  (2)وأخبرني 

ُْ و  ْوَأ  أنريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريم قريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريٌة مريريريريريريريريريريريريريرين يريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريلريريريريريريريٌة مريريريريريريرين الريريريريريريرييريريريريريريريْم   فريريريريريريريِ م سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  جريريريريريريرياء  بريريريريريريريكريريريريريريري 

  
 : المشّوه الَخلق. الُموأَّم قال

 أَّمه هللا ، أي : َشّوه َخْلقه.وَ 

ه.، أي : إنك« يَْوأم من»وقوله   م ُسودان فََخْلقكم ُمَشوَّ

 واألَْين ، جميعاً : الحيّة. األَْيم أبو عبيد :: آم 

 واألْين والثُّْعبان : الذكران من الحيات ، وهي التي ال تَُضّر أحداً. األْيم قال َشمر : قال أبو َخْيرة :

 ، ذكراً كانت أو أُنثى. أَيم قال : وقال ابن ُشميل : كل حيَّة

 ، كما يُقال : َهيِّن وَهْين. أيِّم يل :وربما شدد فق

 [.32النور : ] (َوَأْنِكُحوا اْْلََّيمى ِمْنُكمْ )وقال هللا تعالى : 

 قيل في تفسيره : الحرائر.

 : القَرابات : اآلبنة والخالة واألخت. األيامىو

__________________ 
 (. بياري)،  (أُو)( أورد هذا ابن مليتور يف 1)
 (. بياري)،  (وأُ)( هذا مما أورده ابن مليتور يف 2)
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ج. أيّمة ، وللمرأة أَيّم وأخبرني الُمنذرّي ، عن أبي العبّاس ، عن ابن األعرابي ، يُقال للرجل الذي لم يتزوج :  ، إذا لم تتزوَّ

 : البِْكر والثَّيِّب. األيّموقال : 

ُجلُ  آم قال : ويقال :  م تكن له َزْوجة.، إذا ل يَئِيم أْيمةً  الرَّ

 وكذلك المرأة ، إذا لم يكن لها َزْوج.

ذ من وسلمعليههللاصلىفي الحديث إّن النبّي و  وهي طول العُْزبة. ، والعَْيمة األْيمة كان يَتَعوَّ

كيت : فالنة ، فقُلبت الياء  أيَايم واألصل : .األيَامى ، ال امرأة له ؛ والجمع : أيِّم ، إذا لم يكن لها زوج ؛ ورجل أَيِّم ابن الّسِ

 وُجعلت بعد الميم.

ً و تَئِيم أَْيمةً  المرأة آمت وقد ً  المرأة ، إذا َمَكثا تأيَّمتوالّرُجُل زماناً ،  تأيَّمو ؛ أَْيما جان. أيّاما  وزماناً ال يتَزوَّ

جال وتدع النِّساء بال أزواج. َمأْيَمة والَحْربُ   ، أي : تقتل الّرِ

 .أيِّمات ، ونساء أيِّمون ، ورجال أيِّمان ، ورجالن أيِّم : رجلابن األنبارّي 

 .األَْيَمةو األيُوم : بَيِّن أُيَّمٌ و

 : الدُّخان ؛ وأَْنشد ألبي ذُؤيب : اإليَام وقال ابن األعرابي :

ز   يريريريريريريريريريريريريَّ اَلهريريريريريريريريريريريريا  إلَ ُ  ريريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريريريَ

  
ا  ا واكريريريريريريريريريتريريريريريريريريري ريريريريريريريريرياهبريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريا   عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا ذهلريريريريريريريريريُّ  ثريريريريريريريريري 

  
ً  الدُّخانُ  آم يقال :  .يَئيم إياما

ُجلُ  آم وقد ، فهو ِشّدة العََطش ؛ األُوام قال : وأما ً  الرَّ  .يَُؤوم أْوما

 : العطش ، ولم يَذكر له فِْعالً. األوام أبو ُعبيد ، عن أبي زيد :

 فقُلبت الياء ُجعلت بعد الميم.« األيّم»، جمع  أيايم ، كان في األصل : األيامىو

كيت.  قاله ابن الّسِ

 وعاٌم ، أي : َهلكت امرأته. آمٌ  قال : ويُقال : ما له

 ، فجعلت الياء ألفاً. أيم وكان القياس أن يُقال :

 .آم يَئيم أَْيمة وقد

 هلكت ماشيته حتى يَِعيم إلى اللّبن.« : عامٌ »ومعنى 

 : َهلكت امرأته. أَْيمان ، وَعْيمان أَْيمان وقال أبو زيد : يُقال َرُجلٌ 

كيت :ابن  جان. تأيّموالمرأة ،  تأيّمت الّسِ  الرجُل زماناً ، إذا مَكثا ال يَتزوَّ

 ، مثل أُِعيمها. أُئِيمها المرأة ، مثل : أََعْمتها ، فأنا أَأَْمتُ  قال :

جال وتَدع النِّساء بال أزواج. َمأْيَمة والحرب  ، أي : تقتل الّرِ

 انت بغير َزْوج.، إذا ك تأيّمت ، وقد أيِّم الليث : يُقال امرأة

 وقيل ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها ،
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 وهي تصلح لألُّواج ، ألن فيها س ْؤرأٌب من  باب ن قال ر  بة :
   مغايرا  أو يريْره  الّتْأيِيما 

 وقوله :

هريريريريريريريريريريا الْ و  ا يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريأى جبريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريري  دفريريريريريريريريريريِّ  كريريريريريريريريريريأمنريريريريريريريريريريّ

  
َؤوَُِّ   ّي مريريريريريريريري  زِج الريريريريريريريريَعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن هريريريريريريريريَ ي مريريريريريريريريِ  َومْسةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 أراد : من حاٍد َهِزج العَشّي بُحدائه.

 : الُمباراة. الُمواءمة الليث :

ينة ؛ قال الَمّرار : تَُوائِم قال : ويُقال : فالنة  َصواحباتها ، إذا تكلّفت ما يتكلَّفن من الّزِ

حريريريريريريريريريريى  ْومريريريريريريريريريريا  الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ ن بريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريواَءمريريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريا    رْ مَسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريِ س ا ريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريري َّّل واأل نريريريريريريريريريريْ

  
 ، في المعنى تكون رّداً على االستفهام على ِجَهتَْين : أَمْ  قال الفَّراء :: أم 

 .«أم»إحداهما : أن تُفارق معنى 

 واألخرى : أن تَستفهم بها على ِجهة النَّسق الذي يُْنوى بها االبتداُء ، إال أنه ابتداٌء ُمتَّصل بكالم.

( 1اَل ))، من ذلك قوله جّل وعّز : « هل»أو ب « األلف»فلو ابتدأت كالماً ليس قبله كالم ، ثم استفهمت لم يكن إال ب 
وليس فيها استفهام « أم»فجاءت  [3،  1 السجدة :] (( َأْم يَ ُقوُلوَن اْفَتاهُ 2تَ ْنزِيُل اْلِكتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِ  اْلعاَلِمنَي )

 يل على أنه استفهام مبتدأ على كالم قد سبقه.، فهذا دل

 [.108البقرة : ] (َأْم ُترِيُدوَن َأْن َتْسئَ ُلوا َرُسوَلُكمْ )قال : وأما قوله تعالى : 

 ََلْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللاَ أَ )فإن شئت جعلته استفهاماً مبتدأ قد سبقه كالم ، وإن شئت قلت : قبله استفهام فَُرد عليه ، وهو قوله تعالى : 
 [.106البقرة : ] (َعلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  

ُهْم ِمَن اْْلَْشراِر َأَتََّْذَّنُهْم ِسْخِرَّيًّ )وكذلك قوله تعالى :   [.63،  62 ص :] (ما لَنا ال َنرى رِجااًل ُكنَّا نَ ُعدُّ

 فإن شئت جعلته استفهاماً ُمبتدأ على كالم قد َسبقه كالم.

 [.62ص : ] (ما لَنا ال َنرى)وإن شئت جعلته َمْرُدوداً على قوله : 

 (َأْم َأََّن َخْْي  )ثم قال :  [.51 الزخرف :] (لَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َوهِذِه اْْلَِْناُر ََتِْري ِمْن َُتِِْت أَ )ومثله قوله تعالى : 

 [.52 الزخرف :]

 فالتفسير فيهما واحد.

 فيقولون : هل لك قِبلنا حق .«بل»على جهة « أم»إذا َسبقها استفهام ، وال يصلح فيه « أم»العرب  قال الفراء : وربما جعلت

 ؟أنت رجل معروف بالظلم أم

 يُريدون : بل أنت رُجٌل َمْعروف بالظُّلم ؛ وأَنشد :
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ه  وَّلريريريريريريريَ غريريريريريريَ ى تريريريريريريريَ مريريريريريريَ لريريريريريريْ  فريريريريريريو هللا مريريريريريريريا أَْدرِي َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
يريريريريريريريريريريريري     بريريريريريريريريريريريريِ ل   ّ  مسريريريريريريريريريريريريَ ُو أُ كريريريريريريريريريريريري   أُ الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَّ
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.  يريد : بَْل ُكلٌّ

 ، وسنذكره في موضعه.« أو»قال : ويَفعلون مثل ذلك ب 

 و: ؟عمرو أم ، إذا كانت َمْعطوفة على لفظ االستفهام ، فهي معروفة ال إشكال فيها ؛ كقولك : أَزْيٌد أحسن أم وقال الزّجاج :

 ؟كذا أم أكذا خير

 .«ألف االستفهام»، ومعنى « بل»ال تقع عطفاً على ألف االستفهام ، إال أنها تكون غير مبتدأة ، فإنها تؤذن بمعنى وإذا كانت 

 [.108البقرة : ] (َأْم ُترِيُدوَن َأْن َتْسئَ ُلوا َرُسوَلُكمْ )ثم ذكر قول هللا تعالى : 

 تُريدون أن تسألوا.أَ قال المعنى : بل 

 [.3،  1السجدة : ] (( َأْم يَ ُقوُلوَن اْفَتاهُ 2ْنزِيُل اْلِكتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِ  اْلعاَلِمنَي )اَل ت َ )وكذلك قوله تعالى : 

 المعنى : بل يقولون افتراه.

 ، حرف أحسن ما يكون في االستفهام على أوله ، فيصير المعنى كأنه اْستفهام بعد اْستفهام. أم وقال الليث :

 .«بل» بمعنى« أم»قال : ويكون 

 وهي لغة حسنة من لُغات العرب. ؟ِعندك غداء حاضرٌ  أم ، كقولك :« ألف االستفهام»بمعنى « أم»ويكون 

 قلت : وهذا يجوز إذا َسبقه كالم.

نُطعم  أم نحن خرجنا خياَر الناس ، أم لغة يمانية ، يقول قائلهم : (1)مبتدأة للكالم في الخبر ، وهي « أم»قال الليث : وتكون 

 نضرب السهام ؛ وهو يُْخبِر. أم الطعام ،

 تكون زائدةً ، لغة ألهل اليمن ؛ وأَْنشد :« أم»قال أبو زيد :  وروى ابن اليزيدي ، عن أبي حاتم ، قال :

ا ي َرَقصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريِ ن أُ مريريريريريريريا كريريريريريريريان َمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    َدهريريريريْ

  
ا  يت تريريريريريريريريرقُّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريل قريريريريريريريري  تريريريريريريريريكريريريريريريريريون ِمةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
م ،  ما كان َمشيي َرقَصاً ، أي : كنت أترقَّص وأنا في َشبِيبتي واليوَم قد أَْسنَْنت حتّى  زائدة ؛ أراد :« أم»و أراد يا َدهناء ، فَرخَّ

 صار َمشيي َرقَصا.

 بلغة أهل اليمن بمعنى : األلف والالم.« أم»وقال غيره : تكون 

 .«ليس من اْمبِّر اْمِصياٌم في اْمَسفَر»في الحديث : و

 السَّفر.أي : ليس من البّر الصيام في 

التي قّدمنا ذكرها ؛ وأَْنشد أبو « أم»قلت : واأللف فيها ألف وصل ، تُكتب وال تُظهر إذا ُوصلت ، وال تُقطع كما تُقطع ألف 

 ُعبيد :

بريريريريريريريريريريريري    عريريريريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريريريريِ يريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريي وذو يريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريِ  ذاك  ريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   مريريريريريريريَ لريريريريريريِ ِف واْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريْ ْرمريريريريريريي َورائريريريريريريي  ْمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريَ

  
__________________ 

 (.435/  8)« العني»وامل به يف « هم»( يف امل بوع : 1)
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م ، فافهمه.  أال تَراه كيف َوصل الميم بالالَّ

 قلت : والوجه أاّل تثبت األلف في الكتابة ، ألنّها ميم ُجعلت بدل األلف والالم ، للتَّْعريف.

 تكون للمميِّزين.« من»و لِجّن واإلنس ؛ إذا ُجِعلت اسماً هي لغير الُمميِّزين من ا« ما»قال أهل العربيّة : : ما 

َوال تَ ْنِكُحوا ما َنَكَح آابؤُُكْم ِمَن النِ ساِء ِإالَّ ما )، من ذلك قولُه تعالى : « من»في موضع « ما»ومن العرب من يَستعمل 
 التقدير : ال تَنكحوا َمن نكح آباؤكم. [22النساء : ] (َقْد َسَلفَ 

 ، معناه : من طاب لكم. [3النساء : ] (فَاْنِكُحوا ما طاَب َلُكمْ )وكذلك قوله تعالى : 

باً « ما»تكون  وروى َسلمة ، عن الفَراء ، قال الكسائي : اسماً ، وتكون َجْحداً ، وتكون استفهاماً ، وتكون َشْرطاً ، وتكون تعجُّ

 ، وتكون ِصلَةً ، وتكون َمْصدراً.

 َزْيد صديقنا. إنماوَوجهك القمر ،  كأنما تمنع العامَل عمله ، وهو كقولك :« ما»: وقد تأتي قال محمد بن يزيد 

 ُجعلت للِفْعل.« ما»أُدخلت فيها  فلما رّب : وضعت لألسماء ، [2الحجر : ] (ُرَِبا يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا)قلت : ومنه قوْله تعالى : 

 فتكون صلةً ؛ كقوله :« ربت»و « رب»ب « ما»وقد توصل 

تريريريريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريريريريا غريريريريريريريريريريريريريريريريريريارأب    مريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِوّي   رُّبريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
َيسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِم   ْذعريريريريريريريريريريِة  ملريريريريريريريريريريِ واء كريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ عريريريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 يُريد : يا ربّت غارة.

 المعنى : بِنَْقضهم ميثاقهم. [.155 النساء :] (فَِبما نَ ْقِضِهْم ِميثاقَ ُهمْ )صلة يُراد بها التأكيد ، كقوله تعالى : « ما»وتجيء 

 أي : فاصدع باألَمر. [94الحجر : ] (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )لى : وتكون مصدراً ؛ كقوله تعا

 أي : وَكْسبه. [2المسد : ] ((2ما َأْغىن َعْنُه مالُُه ، َوما َكَسَب ))وكقوله تعالى : 

 [.175البقرة : ] (َفما َأْصََبَُهْم َعَلى النَّارِ )التَّعجب ؛ كقوله تعالى : « ما»و 

 ؟قَولك في كذلك ما كقولك :« ما»واالستفهام ب 

 ِمن هللا لعباده على َوجهين : هو للُمؤمن تَْقرير ؛ وللكافر تَْقريع وتَْوبيخ.« ما»واالستفهام ب 

ره  [18و 17طه : ] (( قاَل ِهَي َعصايَ 17َوما تِْلَك بَِيِميِنَك َّي ُموسى )):  السالمعليهفالتَّقرير ، كقوله تعالى لُموسى  قَرَّ

لها َحيَّة.هللا أنها عَ   صًى كراهية أن يَخافها إذا َحوَّ

 [.2فاطر : ] (ما يَ ْفَتِح هللاُ ِللنَّاِس ِمْن َرْْحٍَة َفَّل َُمِْسَك هَلا َوما ُْيِْسْك َفَّل ُمْرِسَل َلهُ )والشَّرط ؛ كقوله تعالى : 

ُهمْ )والجحد ؛ كقوله تعالى :   [.66النساء : ] (ما فَ َعُلوُه ِإالَّ َقِليل  ِمن ْ
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ْ لَنا ما َلْوُِنا) ؛ كقوله تعالى :« أي»بمعنى « ما»وتجيء  المعنى : يبين لنا أّي شيء  [69البقرة : ] (قاُلوا ادُْع لَنا رَبََّك يُ َبنيِ 

 .«لونها»في هذا الموضع َرفع ، ألنه ابتداء ، وُمرافعها قوله « ما»و  ؟لونها

 ما تَْنوي به مذهب الجزاء ، كأنه : من خطيئاتهم فيما صلة« ما»تَجعل  [25نوح : ] (ُأْغرُِقواَمَّا َخِطيئاَِِْم ) الفراء : و

 أُغرقوا.

 وكذلك رأيتها في ُمصحف عبد هللا ، وتأخرها دليل على مذهب الجزاء.

 .«قَضيتَ  ما أي األجلين»ومثلها في مصحفه : 

 تكن أكن ، ومهما تقل أقُل. حيثما أال ترى أنك تقول :

، فإِذا كان استفهاماً لم يوصل « ما»ُوصل الجزاء ب  [110اإلسراء : ] (َأَّيًّ ما َتْدُعوا فَ َلُه اْْلََْساُء احْلُْسىن)وله تعالى : وق

 يُوصل إذا كان جزاء ؛ أَْنشد ابن األعرابّي قوَل حّسان : إنماو، « ما»ب 

ِ يريريريريريريريريٌث  اِش مسريريريريريريريريَ ْن َرقريريريريريريريريَ ّث مريريريريريريريريِ ن غريريريريريريريريَ   ن يريريريريريريريريكريريريريريريريري 

  
افريريريريريريريريبريريريريريريريريمريريريريريريريريا أيكريريريريريريريريل اَّريريريريريريريري يريريريريريريريريث  السريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ    مريريريريريريريرييريريريريريريريريلريريريريريريريَ

  
 .ربما ، أي : فبما قال :

 قلت : وهو َمعروف في كالمهم قد جاَء في شعر األعشى وغيره.

 ؟تستحي من هللا أما استفهام جحود ؛ كقولك :« أَما»وقال الليث : أما 

 إنه لرجل َكِريم. أما تأكيد للكالم ولليمين ، كقولك :« أما»قال : وتكون 

 لو علمُت بمكانك ألزعجنّك منه. أما وهللا لئن َسهرت ُكل ليلة ألَدعنّك نادماً ؛ أَما وفي اليمين كقولك :

 : وافتاقهما أماو  إما
 « :أّما»و « إّما»قال الكسائي في باب  أبو العباس ، عن َسلمة ، عن الفراِء ، قال :

 مفتوحة.« أّما»إذا كنت آمراً ، أو ناهياً ، أو ُمخبراً ، فهي 

 بكسر األلف.« إّما»ُمشترطاً أو شاكاً أو مخيِّراً أو مختاراً ، فهي وإذا كنت 

 زيد فقد َخرج. أّماوالَخمر فال تَْشربها ،  أماوهللا فاْعبد ،  أما قال : وتقول من ذلك في األول :

 تَْشتمّن زيداً فإنه يَْحلُم عنك. إّما قال : وتقول في النوع الثاني ؛ إذا كنت ُمشترطاً :

ا في الشّك : ال أَْدري من قاموتقول   عمرو. إّماوزيٌد  إمَّ

 النَّحو. إّماوالِفقه :  إّما وتقول في التَّخيير : تعلّم

 أن أبِيعها. إّماوأن أَْسكنها  فإّما وتقول في المختار : لي بالكوفة داٌر وأنا خارج إليها

 نشد الكسائيالشرطية. قال : وأ إّما بمعنى :« إّما»قال : ومن العرب من يَجعل 
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 لصامس  هذه اللغة ،  ال أنه أب ل  مس ى امليمني  ء  :
لريريريريريريريا  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريه نريريعريريريريريريريامريريتريريهريريريريريريريا    لريرييريريريريريريريه مريريريريريريريا أ مريريّ

  
ة   ريريريريريريريريريريريريريريريا    انرِ   لريريريريريريريريريريريريريريريّ    ريريريريريريريريريريريريريريريا    جريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 فافتحها مع األسماء واكسرها مع األفعال ؛ وأَْنشد :« أما»و « إّما»وقال المبّرد : إذا أتيت ب 

ا أقريريريريريريريريريمريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريرو  مريريريريريريريريريّ ا أنريريريريريريريريريه ذا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أمريريريريريريريريريّ

  
َذر    فريريريريريريريريريريريظ مريريريريريريريريريريريا أتيت ومريريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريريَ  فريريريريريريريريريريرياهلل حيريريريريريريريريريريريَْ

  
 ألنها وليها االسم. وقال :« أنت أماو»مع الفعل ، وفتحت « أقمت إما»كسرت 

   أ    را ة أّما أْنه ذا نَفر 
 المعنى : إذا كنت ذا نفر. قاله ابن َكيسان.

َب َوِإمَّا َأْن )، مثل قوله تعالى : « ما»التي ضّمت إليها « إن»التي للتَّخيير ُشبهت ب « إما»وقال الزّجاج :  ِإمَّا َأْن تُ َعذِ 
 [.86الكهف : ] (تَ تَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسناً 

 .«إلى»كتبت باأللف ، ألنها لو ُكتبت بالياء ألَْشبهت « إال»كتبت باأللف لما وصفنا ، وكذلك 

، المعنى : إذ كنت قائماً « إذ»عوضاً من الفعل ، وهي بمنزلة « ما»المفتوحة ُضمت إليها « أن»هي « اأمّ »قال البَصريون : 

 فإِني قائم معك ؛ ويُْنشدون :

   أ    را ة أّما أنه ذا نفر 
 انطلقت اْنطلقت معك ؛ وأَْنشدوا : إّما قالوا : فإن ولي هذه الفعل ُكسرت ، فقيل :

 م ر ال أّما أَْنه و    ّما أقمه 
 فَكسر األُولى وفتَح الثانية.

 تذهبّن فإنّي معك. إّما فإن ولي هذه المكسورة فعل ُمستقبل أحدثت فيه النون ، فقلت :

 يَأُْكلك الذئب فال أَبكيك. إّما فإن َحذفت النون َجزمت ، فقلت :

 [.3اإلنسان : ] ((3ًا َوِإمَّا َكُفورًا )ِإَّنَّ َهَديْناُه السَِّبيَل ِإمَّا شاِكر )وقال الفراء في قول هللا تعالى : 

 ها هنا تكون جزاء ، أي : إن شكر وإن َكفر.« إّما»قال 

ُِبُْم َوِإمَّا يَ ُتوُب َعَلْيِهمْ )التي في قوله تعالى : « إّما»قال : ويكون على  فكأنه قال : َخلَقناه شقيّاً أو  [106التوبة : ] (ِإمَّا يُ َعذِ 

 سعيداً.

جل الُمِسنّة. : األُم العبّاس ، عن ابن األعرابي :أبو : أم   امرأة الرَّ

 ، الوالدة من كل الَحيوان. األمو

ي ويُقال : ما هو أَّمِ  ؟وما َشكلي وَشكله ؟أَمُّ

 ومنه قول الشاعر : ؟أي : ما أَْمري وأَْمره لبُعده منّي ، فلَم يتعّرض لي

او فريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريا أَمضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي  ش ملريريريريريريريريريريريّ ُّ الريريريريريريريريريريريَومسريريريريريريريريريريريْ  َأ

  
رَّع يف ذ    فريريريريريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريريريري   تريريريريريريريريريريريريريريريَ ةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

َ
يِت امل   ابريريريريريريريريريريريريريريَ

  



5781 

 

 



5782 

 

 ؟أي : أَْيهات منك ذات ِعْرق ؟ذات ِعْرق أمّ ووقال ابن بُُزْرج : قالوا ما أَّمك 

هات ، هي الوالدة ؛ والجمع األُم قال الليث :  .األُمَّ

 ؛ قال : أُّمات وتجمع من البهائم : ؛ أّمهات من اآلدميّات :« األُم»وقال غيره : تُجمع 

َذر يف  ريريريريريريريريريريريريِ اع  ه أ عريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريْ

  
اِ  الريريريريريريريريريريريريريريريريّرَِ ِع و   يريريريريريريريريريريريريريريريريه أمريريريريريريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريريريريريريَّ   ن مريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ً  فالن تأّمم الليث : يقال : ً  اتخذها لنفسه ، أي : أُّما  .أُّما

، ألن تأسيسه من َحْرفين صحيحين ، والهاء فيه أصلية ، ولكن العرب حَذفت تلك الهاء  أّمة في كل معانيها :« األم»وتفسير 

 إذا أمنوا اللَّْبس.

 .أَمْيمة « :أُمّ »قال : ويقول بعُضهم في تَصغير 

 ، تُرد إلى أصل تأسيسها. أَُمْيهة والصواب :

 نشد :؛ وأَ « أّمات»صغّرها على لفظها ، وهم الذين يقولون « أُميمة»ومن قال 

وَه  ن الريريريريريريريريريريريو جريريريريريريريريريريري  حريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريا  قريريريريريريريريريريريريَ   ذا األمريريريريريريريريريريريّ

  
ا  كريريريريريريريريريريريريريريَ اتريريريريريريريريريريريريريريِ الَُ أب مريريريريريريريريريريريريريريّ َه الريريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريريَّ َرجريريريريريريريريريريريريريريْ  فريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؛ وأَْنشد : أُّمهة ؛ ومنهم من يقول : أُّمة ومنهم من يقول : ، وهي األْصل ؛ أُمّ  قال ابن كيسان : يُقال :

ة  لريريريريريريريريك طريريريريريريريرياملريريريريريريريريا تريريريريريريريريهريريريريريريريريا عريريريريريريريرين أ مريريريريريريريريَّ لريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريَّ  تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
ار هريريريريريريريا  لريريريريريريريوُّع يف اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواق عريريريريريريريلريريريريريريريهريريريريريريريا عريريريريريريريِ  تريريريريريريري 

  
 لك ، فألحقها هاء التأنيث. أُم يُريد : عن

 وقال آخر :

   أ مَّهيت  ل ف  والياس َأيب 
 .أُّمات ومنهم من يقُول :« أّمهات»فأّما الجمع فأكثر العرب على 

 وهو : القَْصد.« األُم»واألصل « األُمهات»وقال المبّرد : الهاء من حروف الّزيادة ، وهي مزيدة في 

 .«األمهات»مزيدة في « الهاء»الصواب ، أن قلت : وهذا هو 

 كقول عدّي بن زيد :« أم»وقال الليث : من العرب َمن يَحذف ألف 

ُّ َُّْي      أيّها العائ  عل ي 
ي ذلك الشيء : ا واعلم أن كل شيء يُضم إليه سائر ما يليه فإن العرب تسّمِ ماغ ؛ وَرُجٌل  أُم ، من ذلك : أُمًّ الرأس ، وهو الّدِ

ماغ. أُمَ  وم ؛ والشّجة اآلّمة : التي تبلغَمأْمُ   الّدِ

 .الَمأْموم : األَميمو

ؤوس ؛ قال : األَُمْيمةوقال   : الحجارة التي تُْشدخ بها الرُّ

يريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريرين األهريريريريريريريريريريريريرياو و  لريريريريريريريريريريريريريَّ  يريريريريريريريريريريريريريوَُ جريريريريريريريريريريريريريَ

  
جريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريا    لريريريريريريريريريريريريريريْ

َ
ائريريريريريريريريريريريريريريِم و  ملريريريريريريريريريريريريريري   ألمريريريريريريريريريريريريريريَ
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 ابْلم املكىن  
 التّنائف : المفازة البعيدة. أُموقال : 

 القَُرى : َمكَّة. أمو

 ما حولها من القُرى. أُم وُكل مدينة ، هي

 الِكتَاب : ُكل آية محكمة من آيات الشرائع واألحكام والفرائض. أُمو

ألنها هي المتقّدمة أمام كل ُسورة في جميع الصلوات ، وابتدى بها في  ، «الكتاب هي فاتحة الكتاب أُم إن»جاء في الحديث : و

 وهي القرآن العظيم.الُمصحف فقّدمت ، 

 فقال : هي اللوح المحفوظ. [.4الزخرف : ] (َوِإنَُّه يف ُأِم اْلِكتاِب َلَديْنا)وأما قوله تعالى : 

 الكتاب : أَصل الكتاب. أُم قال قتادة :

 الكتاب ، القرآن من أوله إلى آخره. أُمّ  عن ابن عبّاس :و

، هاوية ، وهي النار  أُمه التي يأوي إليها ، كما يأوي الرجل إلى أُمه أي : [9القارعة : ] ((9فَأُمُُّه هاِويَة  ))وقوله تعالى : 

 يهوي فيها من يدخلها ، أي : يَهلك.

 ساقطة. رأسه هاوية فيها ، أي : فأم وقيل :

ْمح : لواُؤه وما لُّف عليه من ِخرقة ؛ ومنه قول الشاعر : أُمو  الرُّ

ه و  ح فريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريه أ مريريريريريريريريريريريّ لريريريريريريريريريريريا الريريريريريريريريريريريرُّمريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
َوْل   ي ومريريريريريريريا طريريريريريريرياَل الريريريري ريريريريِّ ِ  الريريريريعريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ن يريريريريريريريَ  مريريريريِ

  
؛ وأَْنشد  أُمتهم وأخبرنا عبد الملك ، عن الربيع ، عن الشافعي ، قال : العرُب تقول للرجل يلي طعام القوم وخدمتهم : هو

 للشَّْنفرى :

وهتريريريريريريريريم و   أ ُّ عريريريريريريريرييريريريريريريريريال قريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريري   تريريريريريريريريريَ ريريريريريريريري 

  
ه   لريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريه وأَقريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريَ م أَتريريريريريريريريريريريريريْ َ هتريريريريريريريريريريريريْ   ذا مسريريريريريريريريريريريريَ

  
ُجُل : هي  َمثْواه. أُم قال : ويُقال للمرأة التي يأوي إليها الرَّ

 .«الخبائث أُم اتقوا الخمر فإنها»في الحديث : و

 الخبائث : التي تجمع ُكل خبيث. أم وقال شمر :

 مع كل َشّر على َوجه األرض.الشر ، فهي تَج أُمّ  إذا قيل : قال : وقال : الفصيح في أعراب قَيس :

 الخير ، فهي تَجمع ُكّل َخير. أُمّ  وإذا قيل

 لُكل شيء ، هي المَجمع له والَمَضّم. األم قال : وقال ابن شميل :

ماغ. أُمو  الرأس ، هي الخريطة التي فيها الّدِ

 النُّجوم : الَمَجّرة. أمُ و

 الطريق. أُمّ  ه ُطرق ِصغار فاألعظمالطَّريق : ُمعظمها ، إذا كان طريقاً عظيماً وحول أمُ و
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 اللَُّهْيم : هي الَمنِيّة. أمّ و

 َخنُّور : الِخْصب. أمّ و

 .(1)جابر : الُخبز  أمّ و

ة. أمّ و  َصبَّار : الَحرَّ

 ُعبَيد : هي الصَّحراء. أمّ  وُروي عن َعمرو ، عن أبيه ، أنه قال :

َحى. أمّ و  َعِطيّة : الرَّ

 الشَّْمس.َشْملة :  أمّ و

 الُخْلفُف : الدَّاهية. أمّ و

 ُربَْيق : الحرب. أمّ و

 لْيلى : الَخْمُر. وليلى : النَّشوة. أمّ و

 َدْرز : الدُّنيا. أمّ و

 بَحنة : النَّخلة. أمّ و

 ِسرياح : الجرادة. أمّ و

 عامر : الَمْقبُرة. أمّ و

 جابر : السُّْنبلة. أمّ و

 ِطْلبة : العُقاب. أمّ و

 َشْعواء. أمّ  وكذلك :

 وافرة. أمّ  حباب : هي الدُّنيا ؛ وهي أمّ و

 زافرة : البَْين. أمّ و

 َسْمحة : العَْنز. أمّ و

 الِعيَال. أمّ ودسمة ،  أمّ وبيضاء ،  أمّ وُعْقبة ،  أمّ وِغياث ،  أمّ  ويُقال ِلْلِقْدر :

يت رجالً  أمّ و  ِجرذان لم تَْصرفه. بأُم ِجْرَذان : النَّخلة ، وإذا َسمَّ

 تسعين. أمّ  طبيخة ، وهي أمّ وَعزمة ،  أمّ وَعقاق ،  أمّ وُسويد ،  أمّ وبِيص ، خَ  أمّ و

 ِحْلس : األثان. أمّ و

بُع. أمّ وعمرو ،  أمّ و  عامر : الضَّ

 الَوْجه ، يعنون : ُسنَّته وُصورته. أّمة ابن هانىء ، عن أبي زيد ، يقال : إنه لحسن

 الَوجه. أّمة وإنه لقبيح

 .أُّمة المنُذري ، عن ثعلب ، عن ابن األعرابي ، قال : يُقال للرجل العالم :وأخبرني 

 : الجماعة. األُّمةوقال : 
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 : الرجل الجامع للَخْير. األُّمةو

 : الطاعة. األُمةو

ُجل : َوجهه وقاَمتُه. أُّمةو  الرَّ

جل : قَْوُمه. أُّمةو  الرَّ

ِخّي. اإلّمةو  ، بالكسر : العيش الرَّ

ة وقال أبو الهيثم : فيما أخبرني عنه المنذري ، قال :  : الِحين. األُمَّ

 [.45يوسف : ] (َوادََّكَر بَ ْعَد ُأمَّةٍ )وقال الفراء في قوله تعالى : 

 قال : بعد حيٍن من الدَّْهر.

ين. األُّمةوقال أبو الهيثم :   : الّدِ

__________________ 
 .«السُّلبلة»ستأيت هذه الكلية  ع  : ( 1)
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 : الُمعلِّم. األُّمةو

 [.120النحل : ] (ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن ُأمًَّة قانِتاً )وقال الفراء في قوله تعالى : 

 معلِّما للخير. أُّمة قال :

 مثل : السُّنّة والِملّة.، وهي  [22الزخرف : ] (ِإَّنَّ َوَجْدَّن آابَءَّن َعلى ُأمَّةٍ )وروى َسلمة ، عن الفراء : 

 .أََمْمت ، وهي الطريقة ، من :« إّمة على»وقرىء 

 !إّمته يقال : ما أحسن

 أيضاً : الملك والنَّعيم ؛ وأَْنشد لعدّي بن َزيد : اإلّمةوقال : 

لريريريريريريريريريريريريك واإلُّ 
 

ال  واملريريريريريريريريريريريري    بريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريري  الريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريَ

  
بريريريريريريريريريريريريريريريريور  م  هريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريرياك الريريريريريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريريريريريري   أب وارهتريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 الُملك ونعيمه. إمامة قال : أراد :

 ، أي : كانو على دين واحد. [213 البقرة :] (كاَن النَّاُس ُأمًَّة واِحَدًة فَ بَ َعَث هللاُ النَِّبيِ نيَ )وقال أَبو إسحاق في قوله تعالى : 

ة : في اللغة أشياء ، فمنها ؛ أن األُّمةوقال :   : الدين ، وهو هذا. األُمُّ

 : القامة ؛ وأنشد : األُّمةو

رمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي ن و  عريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياويريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية اأَلكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْم   وال األ مريريريريريريريريريريَ  ن مِسسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريان الريريريريريريريريريريو جريريريريريريريريريريوه طريريريريريريريريريريِ

  
 أي : طوال القَامات.

 ، أي : قرون. أُمم ، من الناس ، يُقال : قد َمَضت األُّمةوقال : 

 [.120النحل : ] (َحِنيفاً ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن ُأمًَّة قانِتاً ّلِِلَِّ ): الرجل الذي ال نَظير له ، ومنه قوله تعالى :  األُّمةو

ةً » وقال أَبو ُعبيدة : معنى قوله ً  أي : كان «كاَن أُمَّ  : النِّعمة. األُّمةو. إَماما

 ، أي : ِخْصب. آمةومن العَيش ؛  إّمة أبو ُعبيد ، عن أبي زيد : هو في

 ، بتخفيف الميم : َعْيب ؛ وأُْنشد : آمةوقال شمر. 

هْ  ن مريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريريريريريال  أَبريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريّ  مريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال   ّن فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريري 

  
، راجع إلى الخير والنّعمة ، ألن بقاء قُوته من  بإِّمةٍ  وذكر أبو عمرو الشَّيباني أن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القُوة : فالن

 أعظم النِّعمة.

 .«القَْصد»كله من قال : وأَصل هذا الباب 

 إليه ، إذا قَصدته. أممت يقال :

 في الّدين ، أن َمقصدهم مقصٌد واحد.« األّمة»فمعنى 

 في النِّعمة ؛ إنما هو الشيء الذي يَْقصده الخلق ويَْطلُبونه.« اإلّمة»ومعنى 

 الناس ؛ قال النابغة :في الرُجل الُمنفرد الذي ال نَظير له : أّن قَْصده ُمنفرد من قصد سائر « األمة»ومعنى 
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 هو طائع و هل أَيْ ن ذو أ ّمة و   
 .إّمة ويُروى : ذو
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 ، فمعناه : ذو ِدين. أّمة فمن قال : ذو

 ، فمعناه : ذو نعمة أُسديت إليه. إّمة ومن قال : ذو

 القامة ، سائر َمْقَصد الجسد.« : األُّمة»قال : ومعنى 

 ، أَي : قصدت.« أممت»فليس يخرج شيء من هذا الباب عن معنى 

 إذا صلّى بنا. بإمامته حسن القيام ، أي : اإلّمة هذا َحسن إمامنا ويقال :

 وقال أبو إسحاق : قالوا في معنى اآلية غْيَر قوٍل.

رون َمن أَطاع بالجنّة ويُنذرو (فَ بَ َعَث هللاُ النَِّبيِ نيَ )قال بعضهم : كان الناس فيما بين آدم ونوح ُكفَّاراً   ن َمن َعصى بالنار.يُبّشِ

 .(فَ بَ َعَث هللاُ النَِّبيِ نيَ )قال آخرون : كان جميع َمن مع نوح في السَِّفينة ُمؤمناً ثم تَفّرقوا من بعده عن ُكْفر ، و

 من بعده. (النَِّبيِ نيَ ) وإبراهيم  (فَ بَ َعَث هللاُ )قال آخرون : الناس كانوا كفّاراً وقال : 

 ، يَقع على الكفّار وعلى الُمؤمنين.فيما فسروا « األّمة»و قلت : 

ُهْم ُأمِ يُّوَن ال يَ ْعَلُموَن اْلِكتاَب ِإالَّ َأماِنَ )وقال هللا تعالى :   [.78البقرة : ] (َوِمن ْ

ولد ، أَي : ال يكتب ، فهو في أنه ال يكتب على ما  أُّمه المنسوب إلى ما عليه َجبَلَتْه في اللغة :« األمي»قال أبو إسحاق : معنى 

 الخبر.« منهم»و باالبتداء ، « أميون»عليه. وارتفع 

 ، ألن الكتابة مكتسبة ، فكأنه نُسب إلى ما ُولد عليه ، أي : هو على ما ولدته أُمه عليه. أُمي وقال غيره : قيل للذي ال يكتب :

 ار.وكانت الكتابة في العرب في أهل الطائف تعلّموها من رجل من أهل الحيرة ، عن أَهل األنب

 من الرجال : العَيِّي القليل الكالم الجافي الجْلف ؛ وأَنشد : األّمي قال أبو زيد :

رِ ّ و  ود بريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريريريريريريريريا كريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  ال َأعريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ا  يريريريريريريريريريريريريَّ بريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريرية والصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ هريريريريريريريريريريريريْ  أمريريريريريريريريريريريريارس الريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريَ

  

ّيا و     الَعَرب امللفَّه األمِّ

 اللّسان.، ألنه على ما َولدته أُمه عليه من قلة الكالم وُعْجمة  أّمي قيل له :

، ألن أُمة العرب لم تكن تكتب وال تقرأ المكتوب ، بعثه هللا رسوالً وهو ال يكتب  األُمي : وسلمعليههللاصلىوقيل للنبي محمد 

تال عليهم كتاب هللا منظوماً مع أميته بآيات  وسلمعليههللاصلىوال يقرأ من كتاب ، وكانت هذه الخلة إحدى آياته الُمعجزة ، ألنه 

ل ألفاظه.مف  صالت ، وقصص مؤتلفات ، ومواعظ حكيمات ، تارة بعد أخرى ، بالنَّظم الذي أُنزل عليه ، فلم يغيّره ولم يبّدِ

 وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونَقص ، فَحِفظه هللا
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جّل وعّز على نبّيه كما أَنزله ، وَأ نه من سريريريريريريريريائر َمن بع ه  ليهم هبذه ا ية اليت  َين بيله وبيلهم هبا ، ويف ذلك 
َك ِإذًا اَلْراتَب اْلُمْبِطُلوَن ))أَنزل هللا تعريريريريريا  :  ُه بَِيِمين    ِ ِه ِمْن ِكت    اٍب َوال ََتُط    ُّ ُلوا ِمْن قَ ْبل    ِ َت تَ ت ْ  ((48َوم    ا ُكن    ْ

 [.48العلكبو  : ]
يقول جّل وعّز : لو كنت تتلو من الكتاب ، أو تخط الرتاب الُمبطلون الذين كفروا ، ولقالوا إنه َوجد هذه األقاصيص مكتوبة 

 فحفظها من الكتب.

 .أُّمته الليث : ُكل قوم نُسبوا إلى نبي فأُضيفوا إليه ، فهم :

ن آمن به أَو كفر. أُمة وقيل :  محمد : ُكل من أَرسل إليه ممَّ

 على ِحدة. أُمة قال : وكل جيل من الناس ، فهم :

َوما ِمْن َدابٍَّة يف اْْلَْرِض َوال طاِئٍر َيِطُْي ) على حدة ؛ قال هللا تعالى : أُّمة وقال غيره : كل جنس من الحيوان غير بني آدم
 اآلية. [38األنعام : ] (ِبَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمم  َأْمثاُلُكمْ 

 دون معنى. في معنى«  أَُمٌم أَْمثالُُكمْ إِالَّ »ومعنى قوله : 

 يريد : وهللا أَعلم : أَن هللا خلقهم وتعبّدهم بما شاء أن يتعبَّدهم به من تَسبيح وعبادة َعِلمها منهم ولم يُفقِّهنا ذلك.

 .«ود بَهيمتُسبِّح ألَمرُت بقَتْلها ، ولكن اْقتُلوا منها ُكلَّ أَسْ  أُّمة لو ال أَن الكالب»جاء في الحديث : و

 .باإلمام : االئتمام اإلّمة الليث :

 .باإلمامة هذا المسجد من فالن ، أَي : بإِّمة يُقال : فالن أَحقّ 

 والحالة. اإلَمامة : الهيئة في اإلّمة قلت :

 الناس في الصالة. أمّ  ، أي : حسن الهيئة إذا اإلّمة يُقال : فالن َحسن

 كانوا على الّصراط المستقيم أو كانوا ضالّين.به قوٌم  ائتم : كل من اإلمامو

ً  أُمته إَمام وسلمعليههللاصلىوالنبّي   بُسنَّته التي َمضى عليها. االئتمام ، وعليهم جميعا

 َرعيّته. إَمام والخليفة :

 الُمسلمين. إَمام والقرآن :

 الغاُلم في الَمكتب ، ما يتعلّمه ُكلَّ يوم. إَمامو

وقالت طائفة  .بإِمامهم قالت طائفة ، [71 اإلسراء :] (يَ ْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَّنٍس ِبِِماِمِهمْ ) في قول هللا تعالى :وقال ابن األعرابّي 

 دينهم وَشرعهم. :

 وقيل : بكتابهم الذي أحصى فيه عملهم.

 أي : قاتلوا ُرؤساء الكفّار وقاَدتهم الذين ُضعَفاُؤهم تَبع لهم. [12التوبة : ] (َفقاتُِلوا َأِئمََّة اْلُكْفرِ )وقول هللا تعالى : 

 على َحْرفين. (أَِئمََّة اْلُكْفرِ )وقرىء قوله تعالى : 
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 فأكثر القُراء قرؤوا : أيِمة ؛ بهمزة واحدة.

ةَ  وقرأ بعضهم :  ، بهمزتين. أَئِمَّ

 وكل ذلك جائز.

 لنا : هذا أََومُّ من هذا.ق اإلمامة وقال أبو إسحاق : إذا فَضلنا رجالً في

 وبعضهم يقول : هذا أَيَّم من هذا.

 مثله : مثال وأَمثلة.« إمام»أأِْمَمة ، ألنه جمع « : أئمة»قال : واألصل في 

، فأبدلت العرب من الهمزة  أَئّمة ولكن الميمين لّما اجتمعتا أُْدغمت األولى في الثانية ، وأُلقيت حركتها على الهمزة ، فقيل :

 كسورة الياء.الم

 من هذا ، جعل هذه الهمزة كلّما تحركت أَبدل منها ياًء. أَيَمّ  قال : ومن قال : هذا

، فلم يمكنه أن يبدل منه ألفاً الجتماع الساكنين ، فجعلها واواً مفتوحة ؛ « أَأَمّ »من هذا ، كان عنده أَصلها  أََومُ  والذي قال : فالن

 أوادم.« : آدم»كما في جمع 

 القياس.وهذا هو 

 بدالً الزماً.« أَيّمة»قال : والذي جعلها ياء قال : قد صارت الياء في 

 وهذا مذهب األخفش.

 واألول مذهب المازنّي ، وأظنه أَقيس المذهبين.

 باجتماع الهمزتين ، فإنما يُحكى عن أبي إسحاق : فإِنه كان يجيز اجتماعهما ، وال أَقول إنها غير جائزة.« أئمة»فأما 

 والذي بدأنا به هو االختيار.

ُما لَِبِإماٍم ُمِبنيٍ )وقال الفَّراء في قوله تعالى :  يقول : في طريق لهم يَُمرون عليها في أَْسفارهم. فجعل  [79الحجر : ] (َوِإِنَّ

ً  الطَّريقَ   ويُتّبع. يَُؤمّ  ، ألنه إَماما

 ، بمعنى : القُّدام. األمام الليث :

 : يَْقُدمهم.القوم ، أي  يَُؤم وفالن

 ، بالرفع ، إذا جعلته اْسماً. أماُمك ويقال : َصدرك

 ، بالنصب ، ألنه ِصفة. أماَمك وتقول : أخوك

 وقال لَبيد ، فجعله اْسماً :

ه   فريريريريريريعريريريريريريري ْ  كريريريريريريال الريريريريريريفريريريريريريْرجريريريريريريني َ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أنريريريريريريريّ

  
هريريريريريريريريا   فريريريريريريريري  لريريريريريريريريْ افريريريريريريريرية  ريريريريريريريريَ هريريريريريريريرياو مريريريريريريريريوَ  املريريريريريريريريخريريريريريريريريَ  أَمريريريريريريريريامريريريريريريريري 

  
ها ، وهما أمامها وخلفها ، تحسب أنه ألهاه ِعماٌد مولى مخافتها ، أي : يصف بقرةً وحشيّة غّرها القنّاص فعَدت ، وِكال فَْرَجي

 ولّي َمخافتها.

 أي : يتقّدمهم. يُؤمّ  قال أبو بكر : معنى قولهم : فالنٌ 

 القوم ، إذا تَقدَّمهم. إمام ، يقال : فالن« األمام»أُخذ من 

م لهم.هو  القوم ، معناه : إمام وكذلك قولهم : فالن  المتقّدِ
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 إمام رئيساً ، كقولك : اإلمام ويكون
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سلمني.
 
 امل

 [.71اإلسراء : ] (يَ ْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَّنٍس ِبِِماِمِهمْ )ويكون : الكتاب ؛ قال هللا تعالى : 

ُما لَِبِإماٍم ُمِبنيٍ )الطريق الواضح ، قال هللا تعالى : « : اإلمام»ويكون  المثال ، وأنشد « : اإلمام»ون ويك [.79 الحجر :] (َوِإِنَّ

: 

 أبريريريريريريريريريريريريريريريريوه قريريريريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريه وأبريريريريريريريريريريريريريريريريو أبريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريه 

  
وا جمريريريريريريريريريريري  اَّريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريرياأب عريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريى ِ مريريريريريريريريريريرياُِ    بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريَ

  
 معناه : على مثال ؛ وقال لَبيد :

  مام ها و لك ّل َقوُ  س لَّة و   
كيت ، قال :  ، هو القَْصد. األَمُ  الحّراني ، عن ابن الّسِ

ً  يقال :  ، إذا قََصْدت له. أممته أُؤمه أّما

او  : إذا َشَجْجته. أََممته أَمًّ

ة ةٌ  وَشجَّ  .آمَّ

 ، بين القريب والبَعيد. األََمموقال : 

 ً ً  ويقال : َظلَمت ظلما  ؛ قال ُزهير : أََمما

ِليريريريريريريريل  هبم   كريريريريريريريأن َعْي  وقريريريريريريري  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريال السريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
م    م  لريريريريريريريريريريريريو أَنريريريريريريريريريريريريم أَمريريريريريريريريريريريريَ تأب مريريريريريريريريريريريريا هريريريريريريريريريريريري   َوجريريريريريريريريريريريريِ

  
 قَْصُد ُمقَاِرب.، أي :  ُمَؤامٌ  ويقال : هذا أمر

 وأَنشد : الليث :

ا مريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريْ ني سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريَ  تسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريألريريريريريريريريري   بريريريريريريريريريرامريريريريريريريريريَ

  
ا  يريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريا  َأممريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  لريريريريريريريريريريو أَنريريريريريريريريريريا تريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريْ

  
ر وال  .أََمم أراد : لو طلبت شيئاً يقرب ُمتناوله ألْطلَْبتُها ، فأما أن تطلُب بالبلد القَفر السَّْلجم ، فإنه غير ُمتَيَّسِ

ا ويقال : مته أََمْمتُه أمًّ ْمتُه يَمامةً. ، وتَيَمَّ ا ، وتَيَمَّ مًّ  تَيَمُّ

ْمته»قال : وال يَعرف األصمعّي   بالتّشديد.« أَمَّ

ْمتهو،  أََمْمتُه ويُقال : ْمتهو،  أَمَّ مته ، بمعنى واحد ، أي : توخيته وقََصْدتُه. تأَمَّ  ، وتَيَمَّ

م بالصَّعيد ، مأخوذ من هذا.  والتَيمُّ

ي ؛ قال األعشى :عند عوام الناس « التيّمم»وصار   الَمْسح بالتراب ، واألصل فيه ، القَْصد والتوّخِ

مريريريريريريريريريريريه قريريريريريريريريريريرييسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا  وكريريريريريريريريريريريم د ونريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريَ

  
َزْن   ه  ذي  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريَ هريريريريريريريريْ  مريريريريريريريرين األر. مريريريريريريريرين مريريريريريريريريَ

  
وا ، بمعنى واحد ، ثم ذكر سائر الُّلغات. أَّموا اللّحياني ، يقال :  ، ويَمُّ

 ٌح ِعْندهم.لك ، فإِنه َمدْ  أُم الليث : إذا قالت العرب للرجل : ال

 لك : ذّم. أُمَ  وقال أبو ُعبيد : َزعم بعُض العلماء أن قولهم : ال أبا لك ، وال أب لك : مدح ؛ وأن قولهم : ال
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 لك ، قد ُوضع موضع الَمدح ؛ قال َكْعب الغَنوّي : أُمّ  قال أبو ُعبيد : وقد وجدنا قولهم : ال

بريريريح غريريريريريريرياد    عريريريريريريريث الصريريريريريريريريريريريريريريريريريُّ بريريريْ ه مريريريريريريريا يريريريريَ و  أ مريريريريريريريّ  هريريريَ

  
ؤَ و   ؤوب  مريريريريريريريريرياذا يريريريريريريريريريري   ّدي الريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريل  مسريريريريريريريريريني يريريريريريريريريري 
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، والَويل لها ،  أُمه ، وَهوت أّمه ، ويل أُمه قال أبو الهيثم : وأين هذا مّما ذهب إليه أبو ُعبيد ، وإنما معنى هذا كقولهم : ويح

حرة ،  أُمٌ  مذهب : ليس لكلك ، في  أم لك ، ألن قوله : ال أُم وليس في هذا من المدح ما َذهب إليه ، وليس يُشبه هذا قولهم : ال

جُل لصاحبه : ال لك  أُم وهذا السّب الصريح ، وذلك أن بني اإلماء عند العرب َمْذُمومون ال يَلحقون ببني الحرائر ، وال يقول الرَّ

راً به شاتماً له.  ، إال في غضبه عليه ُمقّصِ

 الشَّتيمة َشيئاً.قال : وأما إذا قال : ال أَبا لك ، فلم يَتْرك من 

 : البَحر الذي ال يُْدرك قَْعره وال َشّطاه. اليَمُ  الليث :: يم 

 : لُّجته. اليَمُ  ويقال :

ُجل ، فهو يُمَ و  ، إذا وقع في البَحر وَغِرق فيه. َمْيُموم الرَّ

 الساحُل ، إذا َطما عليه البحُر فغَلَب عليه. يُمَ  ويُقال :

ً » روف ، وأصله بالسُّريانية ، فعّربته العرب ، وأصله :: البَحر ، وهو مع اليَمّ  قلت :  .«يَما

 على ما كان ماؤه ِمْلحاً ُزعافاً ، وعلى النَّهر الكبير العَْذب الماء.« اليم»ويقع اسم 

ماؤه َعذب ، وهو نَهر النّيل بمصر ، و اليَمّ  وأُمرت أُم ُموسى حين َولدتْه وخافت عليه فِرعون أن تجعله في تابوت ثم تَقذفه في

« : اليم»فجعل له ساحالً ؛ وهذا كله دليٌل على بُطالن قول الليث في  [39طه : ] (فَ ْليُ ْلِقِه اْلَيُم اِبلسَّاِحلِ )؛ قال هللا تعالى : 

 إنه البحر الذي ال يُدرك قَْعره وال َشطَّاه.

 : من الَحمام التي تكون في البُيوت ، والحمام : اليَمام من الطَّير ، فإن أبا ُعبيد قال : سمعُت الكسائي يقول :« اليمام»وأما 

 البّري.

ي. اليمام قال : وقال األصمعي :  : َضْرب من الحمام ؛ بَّرِ

 فُكل ما كان ذا َطوق ، مثل القُْمرّي والفاختة.« الحمام»وأما 

ا»َخال كات وهي القرية التي قَصبتها : َحْجر ، يقال : إن اسمها فيما « اليمامة»وقال غيره في  يت :« َجوًّ باسم امرأة  يمامة فُسّمِ

 ، وهللا أعلم.« يمامة»كانت تَسكنها ، واسمها 

 : المرأة ذاُت العُبوديّة. األَمة قال الليث :: أما 

ة وقد أَقّرت  .باألُُموَّ

 ، وأَْنشد : آمٍ  ، وثالث إْموانو،  إماء« : األمة»وقال غيره : يُقال لجمع 

عريريريريريريريريريريريريريريريامَتْةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي هبريريريريريريريريريريريريريريريا ر بريريريريريريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريريريريريَّ

  
ر  َي ا ُ الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريزَّوافريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ُِ متريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ
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 ، كالنَّخلة والنَّْخل ، والبَْقلة والبَْقل. األََمة : جمع اآلم وقال أبو الهيثم :

 أَمة ، حذفوا المها لّما كانت من حروف اللين ، فلما َجمعوها على مثال : نَخلة ونخل ، لَِزمهم أن يقُولوا : أَْموة «األمة»وأصل 

، فكرهوا أن يجعلوها على َحرفين ، وكرهوا أن يردُّوا الواو المحذوفة لّما كانت في آخر االسم ، الستثقالهم السكوت على  آمو

 فاً ، فيما بين األلف والميم.فجعلوها أل« الواو»، فقدموا « الواو»

 .آمٍ  وقال الليث : يُقال : ثالث

 .«أْفعُل»وهو على تقدير 

 .أَْمُويٍ  قلت : لم يزد الليث على هذا ، وأُراه ذهب إلى أنه كان في األصل : ثالث

ال ، وأُراه ُجمع على على أن األلف « أَْفعُل» والذي حكاه لي الُمنذرّي أصّح وأَقيس ، ألني لم أَر في باب القلب حرفين ُحّوِ

كما يقال في جمع « الميم»فانكسرت « آُمو»من « الواو»وحذف « أفعل»، واأللف الثانية فاء « أْفعُل»ألف « آم»األولى من 

 ثالثة أَْجُرٍو ، فلما ُحذفت الواو ُجّرت الراء. ثالثة أَْجٍر ، وهو في األصل :« ِجْرو»

 والذي قاله أبو الهيثم قول َحَسن.

فَعَلة ، متحركة العَين ، وليس شيء من األسماء على حرفين إاّل وقد َسقط منه حرف يُستَدّل عليه « : أَمة»المبرد : أصل  قال

 .إِْمَوان لقولهم :« واو»الذاهب منها « أَمة»بجمعه أو تَثنيته ، أو بفعل إن كان ُمشتقَّاً منه ، ألن أقّل األصول ثالثة أحرف ، ف 

كة.فَ « : أمة»و قال :   عَلة ، متحّرِ

، كما  إِْموان ثم قالوا : .«أَْفعُل»على « فَْعلة»، كما يقال : أَكمة وأكم ، وال يكون « أَْفعُل»، ووزن هذا  آمٍ  ويُقال في جمعها :

 قالوا : إْخوان.

 هللا. أَمة وقال ابن كيسان : تقول : جاءتْني

 هللا. أمتا وإذا ثَنّيت قلت : جاءتني

 هللا ، على النَّقص. أَمات هللا ، ويجوز : أََمواتوهللا ،  إِْموانوهللا ،  إَِماء تكسير : جاءتنيوفي الجمع على ال

ً  لزيد ، ورأيت آمٌ  ويُقال : هن  لزيد. بآمٍ  لزيد ، ومررت آما

 .األُْموانو،  اإلْموانو،  اإلماء فإذا كثرت : فهي

ة ، ولقد أمةً  أبو ُعبيد : ما كنتِ   .أََمْوِت أُُموَّ

يتِ  ، ولقد أَمة وما كنتِ   .أُُمّوة ، أَِميتو،  تأمَّ

ً  إليه ومأت أبو ُعبيد ، عن الفَّراء :: ومأ   .أَْومأت ، مثل : أَمأ َوْمئا
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 قال : وأَنشدني القَنَانِّي :

   ما كان  اّل َوْمؤ ها  َََّْواِجِ  
كوع والسُّجود. يُومئ كمابرأسك أو بيدك ،  تُومئ : أن اإليماء الليث :  المريض برأسه للرُّ

 ال ؛ قال ذو الرّمة. برأسه ، أي قال : أومأ وقد تقول العرب :

راهتريريريريريريريريريا قَّ عريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريري  ذ ّب الريريريريريريريريريبريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريامريريريريريريريريريا  تريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريريِ

  
ِع   وانريريريريريريريريريريريِ

َ
ز  كريريريريريريريريريريريإ ريريريريريريريريريريرياء الريريريريريريريريريريريرُّ  وس املريريريريريريريريريريري هريريريريريريريريريريريْ  بريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريَ

  
 وأَْنشد ابن ُشميل :

َذر مريريريريريريريريريريريريريريريا أَرى  لريريريريريريريريريريريريريريريه َأمسريريريريريريريريريريريريريريريْ  قريريريريريريريريريريريريريريري  كريريريريريريريريريريريريريريري 

  
ْه   وامريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَأان الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريغريريريريريريريريريريريريريريريريريريري اأَب مريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
 ُمعاينه. : ُمَواِمئه قال النَّضر : وَزعم أبو الَخطَّاب :

 ، إذا َغلب عليه. اْستَومىووقال الفّراء : استولى علّي األمر ، 

كيت : يُقال : َذهب ثوبي فما أدري ما كانت  ، وما أَدري من أَلْمأ عليه. واِمئته ابن الّسِ

 وهذا قد يُتكلّم بغير جحد.

 ، مثل : أَوحى يُوحي ، وَوحى. َومى يَميو،  وميأَْومى يُ  وقال الفّراء :

 بالشيء ، إذا َذهب به. ومأ ويقال :

 ، على مثال العامة : اإلمة ، وهي الِخْصب. اآلمة أبو ُعبيد ، عن أبي َزيد ، قال :: آم 

 : العيب ، وأَْنشد : اآلمة وقال شمر :

عْ  ه الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ال  أَبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ْه   لريريريريريريريريريريريريريريريه  مريريريريريريريريريريريريريريريَ  ن  ّن فريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريريريريريريا قريريريريريريريريريريريريريريري 

  
بِّي : ما يَْعلَق بُسّرته حين يُولَد. اآلَمة الليث :  من الصَّ

 ويُقال : ما لُّف فيه من ِخْرقة وما َخرج معه ؛ قال حّسان :

اِوُّ  و  رورأب يف مريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريريَ ْوء وَدأب مريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ ِ   ومريريريريريريريريرية مل تريريريريريريريريري  ْرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   آبمريريريريريريريريريتريريريريريريريريريهريريريريريريريريريا مريريريريريريريريريَ

  
 العَْيب. : اآلمة وروى ثعلب ، عن ابن األعرابّي :

 ، فقَلب. أَيِّم أراد : .آمٍ  : العُّزاب ، جمع اآلَمةو

 : (1)وقول النابغة 

ة   ْرن أَْرمريريريريريريريريريريريريريريامسريريريريريريريريريريريريريريا  وهريريريريريريريريريريريريريرين آبمريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريريريريريِ  أ مريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ذارِ   لريريريريريريريريريريرية اإلعريريريريريريريريريريريْ يتريريريريريريريريريريريّ ّن مريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريريريْ جريريريريريريريريريريريَ  َأعريريريريريريريريريريريْ

  
 يريد : أنهن ُسبِين قبل أن يُْخفضن ، فجعل ذلك َعْيباً.

 ، وإن الشُّعراء لم تدع في نسائك ُمتََرقَّعاً. بآمتهنّ  فقال الكلبي : إّن نسائيودعا جريٌر رُجالً من بني َكلب إلى ُمهاجاته ، 

ة.  أراد : أن نساءه لم يُهتْك ِستْرهن ، ولم تذكر سوآتهن بُسوء ، وأنهن بمنزلة التي ُولدْت وهي غير َمْخفوضة وال ُمْفتَضَّ

__________________ 
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 .( بياري)،  (أُر)« اللسان»( مكان هذا يف 1)



5798 

 

 اليوم الكون ؛ يقال : نِعم األخ فالن في : اليومو .األيّام ، مقدار من ُطلوع الشمس إلى ُغروبها ؛ والجميع : اليوم الليث :: يوم 

 ، إذا نزل بنا ، أي : في الكائنة من الكون إذا حدثت ؛ وأَْنشد :

   نِْعم أ  و اهلَْيجاء يف اليريْوُِ الَيِمي  
 .«األينق»و « العشيّ »، فقَلبه كما قلبوا  اليَوم اليَْوم يشتّق من االسم نعتاً فكان حدُّه أن يقول : فيقال : أراد أن 

 ، لُطول شّره على أهله. أياييم ذو يومو،  أيّام ذو يوم الّشديد : لليوم وتقول العرب

في موضع واحد ، واألولى « واواً »و « ياءً »، ولكن العرب إذا وجدوا في كلمة  أَْيوام في أصل البناء :« األيّام»و وقال : 

منهما ساكنة ، أدغموا إحداهما في األخرى ، وجعلوا الياء هي الغالبة ، كانت قبل الواو أو بعدها ، إال في كلمات شواذّ تُْرَوى 

 مثل : الفتوة ، والهّوة.

َسبق أحدهما اآلخر بسكون ، فإن « واو»و « ياء»فأجاب : إن ُكل  ؟«الواو»لم ذهبت « أيام»قال ابن كيسان : وُسئل عن 

 في ذلك الموضع.« ياء»تصير « الواو»

 ، ومثلها : سيّد ، وميت ، األصل : َسْيود ، وَميِوت. أيوام أصلها :« أيام»وتُدغم إحداهما في األخرى ، من ذلك 

 ، ولو أعلُّوهما لقالوا : صيّب ، وحيّة.فأكثر الكالم على هذا إاّل حرفين : َصْيوب وَحْيوة 

 وأما الواو إذا َسبقت فقولك : لويته ليّاً ، وَشويته َشيّاً ؛ واألصل : َشْوياً ، ولَوياً.

 ؟اليَْوم اليَْوم وُسئل أبو العبّاس أحمد بن يحيى عن قول العَرب :

 .ْوم اليَْوماليَ  فقالوا :« الواو»، ثم َخفّفوا  اليَوم اليَِوم فقال : يُريدون :

ِم هللاِ )وقال الفَراء في قوله تعالى :  ْرُهْم أبََِّيَّ فهم بما نَزل بعَاٍد وثَمود وغيرهم من العذاب ،  [5إبراهيم : ] (َوذَكِ  يقول : َخّوِ

 وبالعفو عن آخرين ، وهو في المعنى كقولهم : خذهم بالشّدة واللِّين.

 .«الوقائع»، في معنى  األيام الحّراني ، عن ابن الّسكيت : العرب تقول :

 وقائعها ؛ وأْنشد : العرب ، يريد : بأيّام يُقال : هو عالم

 يف م ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير ِتسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريةٌ وقريريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريريع 

  
َرأبْ و   ل كريريريريريريريريريريريريريانريريريريريريريريريريريريريه الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  يف وائريريريريريريريريريريريريريِ

  
 .«األيام»تِسع ، ألّن الوقيعة أنثى ، ولكنّه ذَهب إلى  فقال : تسعة ، وكان ينبغي أن يقول :

 الوقائع والنِّعَم. بمعنى :« األيام»وقال َشمر : جاءت 

 حروبهم كانت نهاراً ، وإذا كانت ليالً ذكروها ، كقول لَبِيد :دون ِذكر الليالي في الوقائع ، ألن  األيام قال : وإنما قّصوا

  



5799 

 

رْ   ْرقريريريريريريريريريريوب مسريريريريريريريريريريىّت غريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريري   لريريريريريريريريريريَ

  
ل   كريريريريريريريَ ى وَرهريريريريريريْ  ابريريريريريرين  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ عريريريريريريَ فريريريريريرير يريريريريريريري  عريريريريريريْ  جريريريريريريَ

  
َم هللاِ ) قال مجاهد في قول هللا تعالى :و  [.14الجاثية : ] (ِللَِّذيَن ال يَ ْرُجوَن َأَّيَّ

 قال : نِعَمه.

 وقال شمر في قولهم :

 يوُ  ِطعان و   يوماه يريْوُ َن ى  
 بُؤس. يومونعيم  يوم : يوماهو

 ، ها هنا : بمعنى الدهر ، أي : هو َدْهَره كذلك. فاليوم

حدثنا الُمنذري ، عن مكين ، عن عبد الحميد بن صالح ، عن محمد بن أبان ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن ُجبير ، عن ابن و

ِم هللاِ )في قوله تعالى :  وسلمعليههللاصلىلنبّي عباس ، عن أُبّي بن كعب ، عن ا ْرُهْم أبََِّيَّ  : أيامه»قال :  [5إبراهيم : ] (َوذَكِ 

 .«نِعمه

 وأما قول َعمرو بن ُكلثوم :

 أّ ُ للا غر  طوال و   
 الوقائع التي نُصروا فيها على أَْعدائهم. وقوله : أيّام فإنه أراد

هريريريريريريريريريريريريريا  يريريريريريريريريريريريريريْ ْومريريريريريريريريريريريريريَ ّر يريريريريريريريريريريريريريريَ  َأغريريريريريريريريريريريريريواه هلريريريريريريريريريريريريرياو  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
اَل   ز  حبريريريريريريريريريريريريريريريْ ج   ريريريريريريريريريريريريريريريََ لريريريريريريريريريريريريريريريريْ بريريريريريريريريريريريريريريريه عريريريريريريريريريريريريريريريَ  رَكريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ين. يَْوَمي َدهرها ، كأنه قال : شر أيّام أراد : شر  َدْهرها الشَّرَّ

 وهذا كما يقال : إن في الّشر خياراً.

 التُّهمة. : الَوْيمة ثعلب ، عن ابن األعرابي :: ويم 

 محذوفة.« هاء»صل زيادة ، وإنما هي َخلف من : َمدَّتُه في األ الماء الليث :: الماء 

 .ِميَاه ، وفي الجمع :« ُمَويه»وبيان ذلك أنه في التصغير : 

 .بمائها ، كبني تميم ، يَعنون : الرّكية ماءة قال : ومن العرب من يقول : هذه

 كثير ، على قياس : شاة وشاء. ماءو، َمْقصورة ،  ماةَ  فمنهم من يَرويها ممدودة ، ومنهم من يقول :

 ، كما ترى. ماء ، فثقلت الهاء مع الّساكن قبلها فقلبوا الهاء مّدة ، فقالوا :« تاه»، بوزن  ماه« : الماء»قلت : أصل 

ً  عذبة. ويُجمع : ُمَوْيهة الركيّة ، وهذه ماهت فالن َرِكيَّة ، وقد أَماه والدليل على أن األصل فيه الهاء قولُهم :  .مياها

 بأكثر من هذا الشَّرح.« الهاء»وقد ذكرت هذا في معتل 

 حكاية أصوات الشاء والّظباء ، قال ذو الّرمة : ، الميم ُممالة واألَلف ممدودة : الماءو

   داع  ي لاديه  سم املاِء َمبريْغ وُ  
 َحسنة ، إذا كتبتها. َمّويت ماءً  وقال الكناني :
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َؤاسي ، يقال : هذه قصيدةوحكى اللّحياني عن   .«ال»، ولَوويّة ، إذا كانت على « ما»: قافيتها  َموويّة الرُّ

 ، والئيّة والويّة ، ويائية وياويّة. ماويّةو مائّية وقال غيره : قصيدة

 وهذا أَقيس.

 ، فقُلبت الَمّدة واواً ؛ كما يقال : شاِوّي. مائية : المرآة ، أصلها الماويّةو

الصافي ،  الماء لصفائها ، وأن الصور ترى فيها كما ترى في الماء بتشديد الياء ، هي المرآة ، نُسبت إلى« يةالماوّ »وقال : 

 والميم أصلية فيها.
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 ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبسْ 
 كتاب احلروف اجلوف

 يقال للياء والواو واأللف : األحرف الجوف.

عيفة الهوائية.وكان الخليل يُسّميها الحروف   الضَّ

يت  ُسميت جوفاً ألنه ال أحياز لها ، فنسبت إلى أحيازها كسائر الحروف التي لها أَحياز ، إنما تخرج من هواء الجوف ، فسّمِ

 مرة ُجوفاً ، ومرة هوائية.

 وُسميت ضعيفة النتقالها من حال إلى حال عند التصّرف باعتالل.

، ويكون لها أفعال ، أو يكون أسماء وأدوات ، ثم أَذكر هجاءها منفردة ومعروفة بمعانيها  قلت : وأنا أبدأ بتفسير ما يأتلف منها

 ، لتقف عليها إن شاء هللا تعالى.

 أَبنية أفعاهلا وأَسائها

 وا   أو     أوْ    أيْ    أي     وي   وأى   أوى
 ومعناها في العطف وغيره.: الواو 

 اليائي.« فعل»األلف مهموزة وساكنة « فعل»

ً  إلى منزلهِ  أوى تقوُل العرب :: أوى   .يَأوي أُويّا

 .إيواءً  أنا آويتهو

 هذا الكالم الجيد.

 فالناً ، إذا أنزلته بك. أَويت ومن العرب من يقول :

 .آويتها اإلبل ، بمعنى أََويتو

 أفعلته ، بمعنى واحد.، بالمد ، على  آويتهو، بالقصر ؛  أََويته وأقرأني اإليادي عن َشمر ألبي ُعبيد ؛ يقال :

 إلى فالن ، بالقصر ال غير. أويتوقال : 

 .آويت ؛ بقصر األلف ، بمعنى أويت وأخبرني المنذري ، عن أبي الهيثم أنه أنكر أن يقال :

 إليه. أويت فالناً ، بمعنى : أويت قال : ويقال :

 هذه اللغة ، وهي صحيحة.ـ  هللارحمهـ  قلت : ولم يَحفظ أبو الهيثم
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اها عنوس اإلبل الّصحاح ،  مأوى معت أعرابيّاً فصيحاً من بني نُمير كان اْستُرعي إبالً ُجْرباً ، فلما أراحها َملََث الّظالِم نَحَّ

 .أُوِوي ولم يقل : ؟هذه اإلبل الُموقَّسة آوي ونادى عريَف الحّي وقال : أال أين

واة عن النبّي و  .«الضالّة إاّل ضالّ  يأوي ال»أنه قال :  وسلمعليههللاصلىروى الرُّ

 هكذا رواه فُصحاء الُمحّدثين ، بفتح الياء.

 وهو عندي صحيح ال ارتياب فيه ، كما رواه أبو ُعبيد عن أَصحابه.

 ، بالهاء. مأواة وسمعُت الفصيح من بني كالب يقوُل لمأوى اإلبل :

يوأَخبرني المنذري ، عن المفضل ، عن أبيه ، عن الفراء ، أنه قال :  ،  مأِوي اإلبل : َمأْوى ذُكر لي أنَّ بعض العرب يُسّمِ

 بكسر الواو.

اإلبل ، وهما  َمأِْويوقال : وهو نادر ، ولم يجىء في ذوات الياء والواو : َمْفِعل ، بكسر العين ، غير حرفين : َمأْقِي العين ، 

 نادران.

 ، وُموٌق ومأٌق. مأَوى واللغة العالية فيهما :

ً  « :العاوي»مثال « اآلوي»ويُجمع  ً »، بوزن  أُِويّا  ؛ ومنه قوُل العّجاج :« ُعِويّا

   كما ي  اين اَِّ أ األ ِوّي  
 .متأّوياتو متأّوية شبّه األثافي واجتماعها بحدأ انضمت بعضها إلى بعض ، فهي

 .«تفاعلت»على « تعاوت»، بوزن  تآَوت قلت : ويجوز :

 ، إذا تقارب للبُرء. آَوىو،  تآَوىو،  أََوىوح ، الجر تأّوى « :نوادر األعراب»وقرأت في 

ي في ُسجوده حتى َكنّا وسلمعليههللاصلىفي الحديث : إن النبي و  له. نَأْوي كان يَُخّوِ

ومّده بمنزلة قولك : كنّا نرثي له ، ونرّق له ، ونُشفق عليه من شّدة إقالله بَْطنَه عن األرض « له نأوي كنا»قلت : معنى قوله 

 َضبُعَيه عن َجْنبيه.

 ، إذا َرثَيت له. مأواةو،  َمأويةو،  أيّةو،  أويةً  له آوي له أََوْيت يقال :

 ؛ وقال : استيواء ، أي استرحمته ، استأويتهو

 لو أيّنِ اْستْأَويريت ه ما َأوى لِيا و   
 وقال اآلخر :

ة   فريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراَن هلل أَيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  أراين وال كريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري 

  
يريريريريريريريِل   لريريريريريِ ه  غريريريريريَت مريريريريري  بريريريريريريريْ فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريي لريريريريري ريريريريريريري  طريريريريريريريالريريريريريَ لريريريريريَ  لريريريريريِ

  
 لنفسي ، نصبه ألنه َمْفعول له. أيّة أي : غير ُمْقلق من الفزع. أراد : ال أكفر هللا

 : ضوؤها ؛ قال : آياتهاوالشمس ،  أياةو

   َس ته   أب الةَّمس  ال لِ َاتِه 
 ، اإِلياو، بالمد ؛  (1) األياء ويقال :

__________________ 
 (.أ )( أورد ابن مليتور هذا يف 1)
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  ل صر.
 ولم أسمع لهما فعالً.

، كله  إياةو، مكسور األلف مقصور ،  اإلياو: مفتوح األول ممدود ؛  األياء وأخبرني الُمنذري ، عن أحمد بن يحيى أنه قال :

 واحد : ُشعاع الّشْمس وضوؤها.

 َروى ذلك الفراء ، عن الكسائي ؛ وأنشد :

س اإللريريريريريريريري ريريريريريريريرياتريريريريريريريريه  مريريريريريريريريْ ه   أَب الةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ تريريريريريريريريْ  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريلريريريريريريريريرييريريريريريريريريريه إب ريريريريريريريريري   كريريريريريريريريريْ ّف ومل يريريريريريريريريري   أ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 ، ِلتَريع إلى صوتك ؛ ومنه قول الشاعر : آُووه ، إذا َدعوتَها : تأَِويةً  بالخيل أَّويتُ  وروى ابن ُشميل عن العرب :

ه  ر  جلريريريريريريريَِ   قريريريريريريرياس  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواهريريريريريريلريريريريريريري   يف مسريريريريريريرياضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
الفريريريريريريريريه  و و   يريريريريريريريري  ريريريريريريريريال لريريريريريريريريلريريريريريريريريخريريريريريريريرييريريريريريريريريل يف َأسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 قلت : وهو َمعروف ِمن دعاء العَرب َخْيلَها.

ً  األصمعي وغيره ، يُقال :: وأى   ، إذا َضمنت وَوعدت ؛ وأَْنشد أبو ُعبيد : وأيت أَئِي َوأْيا

هريريريريريريريْ ه و  ه بريريريريريريريعريريريريريريريَ هريريريريريريري  َوأَيريريريريريريريْ ه  ذا عريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  مريريريريريريريا  ريريريريريريري 

  
عريريريريريريريريا  و   ّر  ذ جريريريريريريريرياء قريريريريريريريريانريريريريريريريريِ ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريَ

 
ُر امل  مل أمسريريريريريريريريْ

  
ً  لك به على نفسي َوأَْيت الليث : يقال :  .أَيَا واالثنين : .أَهْ  . واألمر :َوأْيا

 .أَْوا والجميع :

 ، وتَْسكت. تَأَهْ  ، وتسكت ؛ وال أَهْ  تقول :

 وهو على تقدير : عه ، وال تَعَه.

 َمررت قلت : إ بَِما وعدت ، إيَا بِما وعدتما ، كقولك : عِ ما يُقال لك ، في الُمرور.وإن 

 : الفرس السَّريع الُمْقتدر الَخْلق. الَوأَىو

 ، بالهاء ؛ وأَْنشد : الوآة والنَّجيبة من اإلبل يقال لها :

تريريريريريريريريريهريريريريريريريريرياو  رضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ هريريريريريريريريريا  ذا َأعريريريريريريريريريْ  يريريريريريريريريري ريريريريريريريريريول انعريريريريريريريريريتريريريريريريريريري 

  
ِل   رأب الريريريريريريريريريريريَوعريريريريريريريريريريريْ خريريريريريريريريريريريْ  هريريريريريريريريريريريذي الريريريريريريريريريريريو أب كصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ياشي :  الِقدر. َوئيّة الدُّرة ، مثل : : الوئيّة وقال القُتيبي : قال الّرِ

 قلت : ولم يضبط القُتيبي هذا الحرف ، والصواب الَونِيّة ، بالنون : الدُّرة ، وكذلك الَونَاة ، وهي الدُّرة الَمثْقوبة.

 فهي الِقدر الكبيرة.« الوئيّة»وأما 

 وهي الواسعة.« فَِعيلة»، على  الَوئِيّة قال أبو ُعبيد : قال أبو عمرو : من القُدور :و

 وقال األصمعي مثله ؛ وأنشدنا :

ةو  يريريريريريريريَّ حريريريريريريريان َوئريريريريريريريِ ْحصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ْ ر كريريريريريريريرأل الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  قريريريريريريريِ

  
يريريريريريريريريريريريا  عريريريريريريريريريريري  اهلريريريريريريريريريريري  وِّ األاثفريريريريريريريريريريريِ  أ ريريريريريريريريريريريه هلريريريريريريريريريريريا بريريريريريريريريريريريَ

  
 ، وَوئِيبة. َوئِيّة وأخبرني الُمنذري ، عن أبي الهيثم ، أنه قال : قِْدر

 ، وهو الضَّخم. الَوأَى ، فهي من الفرس« وئيّة»فمن قال : 

 ومن قال : َوئيبة ، فهو من الحافِر الَوأْب.
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 والِقدح الُمقعَّب يُقال له : َوأٌْب ؛ وأَْنشد :
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   جاء ِب ْ ر  َوأْبة التَّْصعي  
 .ُمتَّئٍ  ، فهو اتَّأَى يَتَّئي : وأى يئي واألفتعال من :

 .ُمْستَْوءٍ  ، فهو اْستوأى يَْستوئي واالستفعال منه :

 .«الَوْيل»: يكنى بها عن  َوي الليث :: وي 

القصص : ] (َوْيَكَأَن هللَا يَ ْبُسُط الرِ ْزَق ِلَمْن َيشاءُ )الُمخفَّفة والمشّددة ؛ وقال هللا تعالى : « كأن»على « وي»وقد تدخل 

82.] 

 ، ثم تبتدىء فتقول : كأن. وي ول :قال الخليل : هي َمْفصولة ، تَقُ 

 !أما ترى ما بين يديك َويْ  ، كقولك للرجل :« كأن»ُمنفصلة من « وي« : »ويكأن» وقد ذكر الفَراء قول الخليل هذا ، وقال :

 لظّن والِعْلم.في المعنى : ا« كأن»و ، وهو تعّجب ؛  (َوْيَكَأَن هللَا يَ ْبُسُط الرِ ْزَق ِلَمْن َيشاءُ )، ثم استأنف  وي فقال :

 قال الفَراء : وهذا وجه يَستقيم ، ولو تكتبها العرُب ُمْنفصلة.

 فوصلوها لكثرتها.« باْبنُؤمّ »ويجوز أن يكون َكثر بها الكالم فُوصلت بما ليست منه ، كما اجتمعت العرب على كتاب 

 قلت : هذا صحيح ، وهللا أعلم.

 ووجوهها أي
 ثالثة أُصول :« أي»والُمبّرد أنّهما قاال : ل ُروي عن أحمد بن يحيى 

 تكون استفهاماً ، وتكون تعّجباً ، وتكون شرطاً ؛ وأَنشد :

ٌح   أ ّ  فريريريريريريريريريعريريريريريريريريريلريريريريريريريريريه فريريريريريريريريريإنريريريريريريريريريّ  لريريريريريريريريريك كريريريريريريريريريا ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
يريريريريريريرياأب وأََُّْددِ و    عريريريريريريلريريريريريريى انريريريريريريتريريريريريري ريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريك يف اَّريريريريريريَ

  
ً  : ، كأنه قال« فإنني»على النَّسق ، على موضع الفاء التي في « وأزَدد»وقاال معاً : جزم قوله   تَْفعل أُْبغضك وأََزدد. أيّا

 [.10المنافقون : ] (َفَأصَّدََّق َوَأُكنْ )وهو مثل معنى ِقراءة من قرأ : 

دَّق وأَُكن. رني أَصَّ  فتقدير الكالم : إن تَُؤّخِ

لِنَ ْعَلَم ) ه قوله تعالى :استفهاماً لم يعمل فيها الِفعل الذي قبلها ، وإنما يَرفعها أو يِنصبها ما بعدها ؛ ومن« أي»قاال : وإذا كانت 
 [.12الكهف : ] (َأُي احلِْْزَبنْيِ َأْحصى ِلما لَِبُثوا َأَمداً 

 بخبر االبتداء. رفع« أَْحصى»و َرفٌع ، « أَيُ »ف قال المبّرد : 

 .«أحصى»يرافعه « أي»وقال ثعلب : 

ً  وقاال : عمل الِفعل في المعنى ال في اللفظ ، كأنه قال : لنعلم  ، ولنعلم أحَد هذين. أيّ  من أيّا

َقِلُبونَ )قاال : وأما الَمنصوبة بما بعدها ، فقوله تعالى :  َقَلٍب يَ ن ْ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأَي ُمن ْ نََصب  [227الشعراء : ] (َوَسي َ

 «أيًّا»
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َ ِلب ونَ » ب  .«يريلريْ
 .أَيُّهم معنى االستفهام ، وذلك إن أردته جائز ، يقولون : ألضربنّ ، إذا أَْوقَعت الِفعل المتقّدم عليها َخرجت من  أي وقال الفَّراء :

 يقول ذلك ألّن الضرب ال يَقع على اسٍم يأتي بعد ذلك استفهام ، وذلك أن الضَّرب ال يقع على اثنين.

 [.69مريم : ] ((69ِعِتيًّا ) ُثَّ لَنَ ْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِ  ِشيَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْْحنِ ):  عزوجلقال : وقول هللا 

 أَوقع عليها النَّْزَع ، وليس باستفهام ، كأنه قال : لنستخرجن العاتي الذي هو أشّد.« أيا»من نصب 

فع ، وعليه القُّراء ، على ما قّدمنا ذكره من قول ثَْعلب والُمبّرد.  ثم فّسر الفَراء وجه الرَّ

تعجباً لم يُجاز بها ؛ ألّن التعجب ال « أي»فهي على مذهب الذي قال : وإذا كانت إذا كانت جزاًء « أي»و وقال الفَّراء : 

 ؟جارية زينب أيّ ورجل زيد ؛  أيّ  يُجازى به ، وهو كقولك :

 .أيّونو،  أيّانو،  أيّ  قال : والعرب تقول :

 .أيّاتو،  أيّتانو،  أيّة ثنّوها وجمعوها وأنّثوها ، فقالوا :« أيّا»إذا أفردوا 

 النِّساء. أيو ؟الرجال أيّ و ؟المرأتين أيّ و ؟الرجلين أيّ  أضافوها إلى ظاهر أفردوها وذّكروها ، فقالوا : وإذا

 ، للمرأتين. أيتهماو،  أيّهما وإذا أضافوا إلى الَمْكنِّي الُمَؤنّث ذّكروا وأَنّثوا ، فقالوا :

 [.110 اإلسراء :] (َأَّيًّ ما َتْدُعوا)وقال تعالى : 

 ُزهير في لُغة من أَنّث :وقال 

 َُّّود وك اْ تياقا  أَيَّة  َسَلك وا و   
 ُوجهة َسلكوا ، فأنّثها حين لم يُِضْفها. أيّة أراد :

ً  قال : ولو قُْلت :  كان جائزاً. ؟وجه سلكوا أيّ  َسلكوا ، بمعنى : أيّا

ً  ويقول لك قائل : رأيُت ظبياً ؛ فتُِجيبه :  ؟أيّا

 ؟أَيَّْين ؛ فتقول :ويقول : رأيت َظْبيَْين 

 ؟أيّات ويقول : رأيت ِظباًء ؛ فتقول :

 ؟أيّةً  ويقول : رأيت ظبيةً ؛ فتقول :

. قال : وإذا سألت الرجل عن قبيلته ، قلت :  الَميِّيُّ

 .األيِّيّ  وإذا سألته عن ُكورته ، قلت :

 بياءين َشِديدتَْين. ؟أْنت أَيِّيٌ و ؟وتقول : َميِّيٌّ أنت

 يُريد. أيّهم ما أدرك يركب على أيّهم وحكى الفّراء عن العرب في لُغَيَّة لهم :

 وقال سيبويه : سألت الخليل عن قوله :
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ي مريريريريريريريريريريريريا  رّا  و فريريريريريريريريريريريريأَيريريريريريريريريريريريريِّ ك كريريريريريريريريريريريريان  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  أَيريريريريريريريريريريريريّ

  
راهريريريريريريريريريريا  َ ريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريرية ال يريريريريريريريريريريَ

يريريريريريريريريريريَق    املريريريريريريريريريري  فسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
 فَعل هللا به.فقال : هذا بمنزلة قول الّرُجل : الكاذُب منِّي ومنك 

ُكْم َلَعلى )وقال غيره : إنما يُريد أنك شّر ، ولكنه َدعا عليه بلَفظ هو أحسن من التَّصريح ، كما قال هللا تعالَى :  َوِإَّنَّ َأْو ِإَّيَّ
 [.24سبأ : ] (ُهدًى َأْو يف َضَّلٍل ُمِبنيٍ 

 وأنشد المفّضل :

ي  ُ  أيريريريريريريريريريريّ كريريريريريريريريريريم و لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  عريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريم األَقريريريريريريريريريريوا  أَيريريريريريريريريريريّ

  
ر  َأوْ   م  بريريريريريريريريريريريريَ  عريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريريريَ  ىَف وفريريريريريريريريريريريرياء  وَأظريريريريريريريريريريريريْ

  
 معناه : علموا أني أوفى وفاًء وأنتم أظلم.

 ، خبرها.« شر»و ، نَسق عليه ،  أيّكو، « كان»موضع رفع ، ألنه اسم « أي»ما وأيك ،  فأيّي قال : وقوله :

 قال : وقوله :

   فِسيق    امل امة ال يراها 
 : َعمي ، دعاٌء عليه. أي

ً  هللاأبو زيد : َصِحبه  ه. أيّا  ما تََوجَّ

ه.  يريد : أينما توجَّ

 ، هي بمنزلة : َمتَى. أيّان وقال اللَّيث :

 قال : ويختلف في نونها ، فيقال : أصليّة ، ويقال : زائدة.

واو ، فالتَقَْت ياٌء ساكنة بعدها « أوان»، وتركوا همزة « أيّ »من « الياء»أي أَوان ، فخفّفوا « : أيان»وقال الفَّراء : أصل 

 .«الياء»في « الواو»فأُدغمت 

 حكاه عن الكسائي.

 الناس. أيّهاوالمرأة ،  أيتهاوالرجل ،  أيّها وأما قولهم في النّداء :

الزمة ، « أي»صفة ل « الرجل»و الرجل ، ألنه مناَدى ُمفرد ،  أيّها : اسم ُمْبهم مبني على الضم ، من : أي فإّن الزجاج قال :

وبين « يا»، فال يجمع بين « الرجل»تنبيه بمنزلة التَّعريف في « يا»أَْقبل ، وال يجوز : يا الرجل ، ألن الرجل  يأيها تقول :

للتَّْنبيه ، وهي عوض من اإلضافة في « أي»الزمة ل « ها»و ، « أي»ب « األلف والالم»فتصل إلى « األلف والالم»

 ُوصلت إليه.« أي»و ، « الرجل»، والُمنادى في الحقيقة  أن تكون مضافة إلى االستفهام والخبر« أي»، ألن أصل « أي»

صفة ، ف « الرجل»و تنبيه ، « ها»و اسم منادى ، « أي»و نداء ، « يا»الّرجل ، ف  يأيها وقال الكوفيون : إذا قلت :

 ناقصة ال تتم إال بالّصالت.أسماء « الذي»و « من»و « ما»و « أيا»بالتّنبيه ، فصار اسماً تاّماً ، ألن « أي»َوصلت « الواو»

 تفسير لمن نودي.« الّرجل»ويقال : 

 ساكنة الياء أي
 ؟مفتوحة ساكنة ما يكون بعدها« أي»قال أبو عمرو : سألت الُمبّرد عن 

 فقال : يكون الذي بعدها بدالً ، ويكون
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 مستأنفا  ، ويكون َمْلصو  .
 ترِجماً ، ويكون ُمستأنفاً ، ويكون نَصباً بفعل ُمضمر.يكون ما بعدها مُ  قال : وسألت أحمد بن يحيى ، فقال :

 : زيٌد. أي تقول : جاءني أخوك ،

 : زيداً. أي ورأيت أخاك ،

 : زيٍد. أي ومررت بأخيك ،

 : زيداً. أيوزيٌد ،  : أي وتقول : جاءني أخوك ، فيجوز فيه :

 زيٌد. أيوزيداً ،  أيوزيٍد ،  أي ومررت بأخيك ، فيجوز فيه :

 زيٌد. أي زيداً ، ويجوز : أي ويقال : رأيت أخاك ،

 ، ِبعىن نعم إي
 وهللا. إي المعنى : [53يونس : ] (ُقْل ِإي َوَربِ  ِإنَُّه حَلَق  ): يمين ؛ قال هللا تعالى :  إي الليُث :

 ، المعنى : نَعم َوَربِّي. [53يونس ] (ِإي َوَربِ  ِإنَُّه حَلَق  )وقال الزّجاج في قوله َجّل وعّز : 

 ونحو ذلك َرَوى أحمد بن يحيى ، عن ابن األعرابي.

 وهذا هو القول الصحيح.

 : ومعانيها أو
، وتكون بمعنى « متى»، وتكون بمعنى « بل»تكون تخييراً ، وتكون َشّكاً ، وتكون بمعنى « أو»قال أبو العبّاس ثعلب : 

 .«الواو»

 وتكون شرطاً.وقال الكسائي وحده : 

 « :الواو»وأنشد أبو زيد فيمن جعلها بمعنى 

رٌ و  َ فريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريِ  قريريريريريريريريريري  َُّعريريريريريريريريريريمريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريى أَبيّنِ

  
جريريريور هريريريريريريريا  ْفسريريريريريريريريريريريريريريريريريي تريريري  ريريريريريريرياهريريريريريريريا أو عريريريلريريرييريريريهريريريريريريريا فريريري  لريريريريَ  لريريريِ

  
 معناها : وعليها.

 وأْنشد الفراء :

ا تريريريريريريريريريريريريريريريريريريَل َأو رَُّامريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ   ّن هبريريريريريريريريريريريريريريريريريريا َأكريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
ا  ان اهلريريريريريريريريريريريريريامريريريريريريريريريريريريريَ فريريريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريري  ويريريريريريريريريريريريريرير ن يريريريريريريريريريريريريريريَ   ريريريريريريريريريريريريري 

  
 إنما هي : ويزيدون. [147الصافات : ] (ِإىل ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيزِيُدونَ )وقال أبو زيد في قول هللا جّل وعّز : 

قال : تفسيره : وأن  [.87هود : ] (َصَّلُتَك ََتُْمُرَك َأْن َنْتَُك ما يَ ْعُبُد آابُؤَّن َأْو َأْن نَ ْفَعلَ أَ )وكذلك قال في قوله تعالى : 

 نفعل.

يزيدون عندكم ،  أو[ 147 الصافات :] ((147َوَأْرَسْلناُه ِإىل ِماَئِة أَْلٍف َأْو َيزِيُدوَن ))فراء في قوله جل وعز : وقال ال

 هؤالء مائتا ألف. فيجعل معناها للمخاطبين ، أي : هم أصحاب شارة وزّي وَجمال رائع ، فإذا رآهم الناس قالوا :
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 الذي عليه أَن يُؤّديه. ، فهم فَْرُضه« ِمائَِة أَْلفٍ إِلى »المبّرد : وقال أبو العباس 
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يقول : فإن زادوا باألوالد قبل أن يُْسِلموا فاْدُع األوالد أيضاً ، فيكون دعاُؤك لألوالد نافلة لك ال يكون  (َأْو َيزِيُدونَ )وقوله : 

 عليك فَْرضاً.

ُتْم مَ ) قلت : وأّما قوله تعالى في آية الطهارة : ْرضى َأْو َعلى َسَفٍر َأْو جاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم َوِإْن ُكن ْ
 التي تُعرف بواو الحال.« الواو»فهو بمعنى  [43النساء : ] (النِ ساءَ 

 المعنى : وجاء أَحد منكم من الغائط ، أي : في هذه الحالة.

 وال يجوز أن يكون تَْخييراً.

 فهي معطوفة على ما قبلها بمعناها. [43النساء : ] (َمْسُتُم النِ ساءَ َأْو ال)وأَما قوله تعالى : 

ُهْم آَثاً َأْو َكُفوراً )وأما قوله تعالى :   [.24اإلنسان : ] (َوال ُتِطْع ِمن ْ

ير إذا قلت : ال تُطع زيداً وعمراً ، فأطاع أحدهما كان غ« الواو»، ألن « الواو»ها هنا أوكد من « أو»فإن الزجاج قال : 

ُهْم آَثاً َأْو َكُفوراً )عاٍص ، ألنه أَمره أاّل يُطيع االثنين ، فإذا قال :  قد َدلّت على أن كل واحد منهما « أو»، ف  (َوال ُتِطْع ِمن ْ

 أهل ألن يْعصى.

 تُعطيني ، وإال أن تُعطيني. أو فهو كما تقول : ال أزال ُمالزمك« حتى»إذا كانت بمعنى « أو»وقال الفراء : 

َِبُمْ )قول هللا تعالى :  ومنه  [.128 آل عمران :] (لَْيَس َلَك ِمَن اْْلَْمِر َشْيء  َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يُ َعذِ 

 معناه : حتى يتوب عليهم ، وإال أن يَتُوب عليهم ؛ ومنه قوُل امرىء القيس :

اول م ْلكا  أو َ  و  فيري ْعذرا     حي 
 معناه : إال أن يَُموت.

 ؟عمرو أو الشّك ، فهو كقولك : خرج زيدوأما 

 من حروف العطف ، ولها ثالثة معان :« أو»وقال محّمد بن يزيد : 

 امرأة ؛ فهذا َشّك. أو عمراً ، وجاءني رجل أو قصده أحدهما ، وذلك كقولك : أتيُت زيداً  أو تكون ألحد أمرين عند شّك الُمتكلم

 اشرب اللبن ، أي : ال تجمعهما ، ولكن اختر أيّهما ِشئت. أو كفأما إذا قَصد أحدهما ، فكقولك : كل الّسم

 اكُسني ثوباً. أو وكذلك : أعطني ديناراً 

السُّوق ، أي : قد أذنت لك في هذا الضَّرب من  أو ابن ِسيرين ، وأِْت الَمْسِجد أو وتكون بمعنى اإلباحة ، كقولك : جالس الحسن

 عمراً ، أي : ال تجالس هذا الضرب من الناس. أو س زيداً الناس ؛ وإن نهيته عن هذا قلت : ال تجال

ُهْم آَثاً َأْو َكُفوراً )وعلى هذا قولُه تعالى :   أي : وال تُطع [24اإلنسان : ] (َوال ُتِطْع ِمن ْ
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 وامس ا  ملهما ، فاْفهمه.
و « الفاء»يها ألف االستفهام كما َدَخلت على مفردة َدَخلت عل« واو»إنها « ولم يأتهمأ»و  «َولَْم يََرْواأَ »وقال الفراء في قوله : 

 .«ال»و « ثم»

 ما بنَجد قرظة ، أي : آلتينّك حقّاً ، وهو توكيد. أو ما بنَجد قرَظة ، وآلتينّك أو وقال أبو زيد : يُقال : إنه لفالن

 َحسنة. أوّ  اسماً ، ثقّلت واوها ، فقلت : هذه« أو»قال النّحويون : إذا جعلت : أو  

 جانباً. األوّ  وتقول ، دع

 إذا جعلته اسماً ؛ قال أبو زيد :« لوَّ »تقول ذلك لمن يستعمل في كالمه : اْفعَْل كذا أو كذا ، وكذلك تثقل 

    ّن ليريْتا  و ّن َلو ا َعلاء  
 :من كذا ، بواو ثقيلة ، هو بمعنى : تشّكى مشقّة أو هّم أو ُحزن ؛ وأَْنشد بعضهم  أَوِّ  وقول العرب :

رى  ذا مريريريريريريريريريا ذكريريريريريريريريريرهتريريريريريريريريريا  فريريريريريريريريريأوِّ مريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريذِّكريريريريريريريريريْ

  
اءِ و   عريريريريريريريريريريْ  أْر.  بريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريَ  مريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريري 

  
 وقال أبو زيد : أنشدنيه أبو الجّراح :

   فََأّوِه من الذكرى  ذا ما ذكرهتا 
ى ، وال يقولها بالهاء.« : يَتَفعّل»مقصوراً ، أن يقول في « أَّوهِ »قال : ويجوز في الكالم لمن قال :   يتأَوَّ

ةٌ  وقال المازني : دت. أِوَوةٌ  ، من الِفْعل ، وأصله : أَوَّ  ، فأدغمت الواو في الواو وُشّدِ

 ، زيدت هذه األلف ، كما قالوا : َضرب حاقَّ رأسه ، فزادوا هذه األلف. أَّوة وقال أبو حاتم : هو من الفعل : فَْعلةٌ ، بمعنى :

 بمنزلة قول الشاعر :« أّوة»قال : وليس 

 أتوَّه  هة الرَّج ل اَّزين   
 أَصليّة.« تأوه»زائدة ، وفي « أَّوة»ألن الهاء في 

 ال ترى أنهم يقولون : أوتا ، فيقلبون الهاء تاًء.أ

 فاعول ؛ والهاء فيه أصلية. ، بوزن : عاووه ، وهو من الِفْعل : آُووه قال أبو حاتم : وقوٌم من العرب يقولون :

ة ممدود ، خطأ ؛ إنما هو : : آّوة ة :وقال أبو طالب : قول العامّ   : أَْوة منه ، بقصر األلف. أَو من كذا ، آؤَّ

 وروى أبو العبَّاس ، عن ابن األعرابي إذا قال الرجل : أَّوة من كذا : َرّد عليه اآلخر : عليك أَْوَهتُك.

 وقال الفراء : أْنشدني أبو ثروان :

جريريريريريريريريريريران يريريريريريريريريريريُو لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريا  أوِّ مريريريريريريريريريرين اهلريريريريريريريريريريِ

  
اءِ مريريريريريريريريريريريريريرين و   ول أَر. دوَنريريريريريريريريريريريريريريا و ريريريريريريريريريريريريريريَ  طريريريريريريريريريريريريريري 

  
ه»و ، « فأَْوه»قال : ويروى :   .«فأَّوِ

تَك ، فيجعلونها  وقال غيره : أّوة : فَْعلة ، هاؤها للتأنيث ، ألنهم يقولون : سمعت أَوَّ
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 اتء.
ة ، بمنزلة :  ةً لك.« فَْعلة»وكذلك قال الليث : أوَّ  ، أَوَّ

 روا الهاء وبينّوها.وقال أبو زيد : يُقال : أَْوِه على زيد ، كس

تَا وقالوا :  َعليك ، بالتاء ؛ وهو التلّهف على الشيء عزيزاً كان أو َهيِّناً. أوَّ

ة قال أبو عمرو الشيباني ؛ فيما َروى ثعلب عن عمرو ، عن أبيه :  : الداهية ، بضم الهمزة. األُوَّ

ةٌ  قال : ويقال : ما هي إال  يا فتى ، أي : داهية من الدواهي. األَُوو من أُوَّ

، بالواو  األَُوو كالحرف الصحيح في موضع اإلعراب ؛ فقالوا :« الواو»قال : وهذا من أَغرب ما جاء عنهم حين َجعلوا 

 الصَّحيحة.

 !فالناه وا : حرف نُدبة ، كقول النادبة : وا قال الليث :: وا 



5813 

 

 ابب اْللفات ومعانيها
 ثالثة وتَتَبعها الباقيات : األلفات عن أحمد بن يحيى ، ومحمد بن يزيد ، أَنهما قاال : أُصول َروى أبو عمرو ،: ألف 

 أْصلية ، وهي في الثالثي من األسماء ؛ ألف

باعّي. ألفو  قطعية ، وهي في الرُّ

 َوْصليّة ، وهي فيما جاوز الّرباعّي. ألفو

 ؛ وما أشبهه. إْلفٍ إْلٍف و،  أِلٍف أِلفٍ  قاال : فاألصلية مثل :

 وما أشبهه.« أحمر»و « أحمد» ألف والقطعية ، مثل :

 .«استخراج»و « استنباط» ألف والوصلية ، مثل

 ، وفيما زاد عليه مثل« أحسن» ألف ، وفي الرباعي إذا كانت قطعية مثل« أكل» ألف وهن في األفعال إذا كانت أصلية مثل

 وصلية.، إذا كانت « استدرج»و « استكبر» ألف

 تكون بين اآلدميّين ، يقولها بعُضهم لبعض استفهاماً. االستفهام ثالثة : ألف قاال : ومعنى

 وتكون من الجبّار لوليّه تقريراً.

 وِلعدّوه توبيخاً.

 [.116 المائدة :] (أَْنَت قُ ْلَت ِللنَّاسِ أَ ):  السالمعليهفالتّقرير ، كقوله تعالى للمسيح 

بهم بما اّدعوا عليه.قال أحمد بن يحيى : إنم  ا وقع التَّقرير لعيسى ، ألّن ُخصومه كانوا ُحُضوراً ، فأراد هللا من عيسى أن يكذِّ

أَنْ ُتْم أَ )، وقوله تعالى :  [153الصافات : ] ((153َأْصَطَفى اْلَبناِت َعَلى اْلَبِننَي )) وأّما التّوبيخ لعدّوه ، فكقوله تعالى :
اأَ ) ، و [140البقرة : ] (َأْعَلُم َأِم هللاُ   [.72الواقعة : ] (أَنْ ُتْم أَْنَشْأُتْ َشَجَرََ

 .األلفات قلت : فهذه أُصول

 وللنحويّين ألقاٌب أللفات غيرها ، وأنا ذاكرها لك فتقف عليها :

 الفاصلة ، وهي في موضعَْين : األلف فمنها :

الجمع وبين ما بعدها ، في مثل : كفروا ، « واو»صل بها بين الجمع ليُف« واو»التي يُثبتها الكتبة بعد  األلف إحداهما :

 وشكروا.

 التي في مثل : يَْغزوا ، األلف وكذلك
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 وَيْ عوا.
 الفاِصلة. األلف وإذا استغنى عنها ، التصال المكنى بالِفعل ، لم تَثبت هذه

الثقيلة ، كراهة اجتماع ثالث نونات في مثل  التي فَصلت بين النون ، التي هي عالمة اإلناث ، وبين النون األلف واألُخرى :

 بين النونين. ألف قولك للنّساء ، وأنت تأمر : اْفعلناّن ، بكسر النون وزيادة

العبارة ، ألنها تعبِّر عن المتكلم ، مثل قولك : أنا أفعل كذا ، وأنا أستغفر هللا ، وتسّمى : العاملة ، وقد َمر ذكر  ألف ومنها :

 فيها ، فيما تقّدم من الكتاب.اللغات التي 

تدخل في األفعال واألسماء ، مما ال  ألف وما أشبهها ، وهي كل« فاعول»و « فاعل» ألف الَمجهولة ، مثل األلف ومنها :

 أصل لها ، إنما تأتي إلشباع الفتحة في الِفعل واالسم.

بعدها ،  األلف لما لزمتها الحركة لسكون« اواً و»وهي إذا لَزمتها الحركة تِصير واواً ، كقولك : خاتم وخواتم ، صارت 

 الجمع ، وهي مجهولة أيضاً. أَلف التي بعدها هي األلفو

 الِعوض ، وهي المبدلة من التَّنوين الَمنصوب ، إذا وقفت عليها ، كقولك : رأيت زيداً ، وفعلت خيراً ، وما أشبهها. ألف ومنها :

 تحة القافية وفتحة هاء المؤنث :توصل بها ف ألف الّصلة ، وهي ألف ومنها :

 فأما فتحة القافية ، فمثل قوله :

    نه س عاد وأَمسى مسبلها انريَ  عا 
 بعدها. بألف فوصل فتحة العين

 التي بعد النون األخيرة هي ِصلة لفتحة النون : األلف : [10األحزاب : ] (َوَتظُنُّوَن اِبلِل الظُُّنوَّنَ )ومنه قوله تعالى : 

 [.18اإلنسان : ] (َسْلَسِبيَّلً ) و [15اإلنسان : ] (َقوارِيَرا)ولها أخوات في تواصل اآليات ، كقوله تعالى : 

 وأَما فتحة هاء المؤنث ، فقولك : ضربتها ، ومررت بها.

لصلة في أَواخر ا أَلفوالوصل إنما اْجتلبت في أَوائل األسماء واألفعال ،  أَلف الصلة ، أَن أَلفوالوصل  أَلف والفرق بين

 األسماء كما تَرى.

 النون الخفيفة ، أصلها الثقيلة إال أنها خففت ؛ ومن ذلك قوُل األعشى : أَلف ومنها

ْ رين وهللا فامْحََ ا و   
 
 ال َ ْم  امل

 .األلف بالنون الخفيفة ، فوقف على

 وقال آخر :

ريو  س وِعةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ن عريريريريريريريريريَْ َ ا ابريريريريريريريريريْ ْت  بريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريَ  قريريريريريريريريري 

  
ان فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريه   ومريريريريريريريريريريَ تريريريريريريريريريريااتن قريريريريريريريريريري   الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ

  
 .األلف أراد : قومن ، فوقف على

 وقال :
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مريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريْ ل  مريريريريريريريريريا مل يريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريه اجلريريريريريريريريرياهريريريريريريريريريِ  حَيْسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
مريريريريريريريا  ه مريريريريريريعريريريريريريمريريريريريريّ خريريريريريريريا  عريريريريريريلريريريريريريى كريريريريريريرسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريّ يريريريريريريْ   ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 ألنه أراد : ما لم يعلمن.« يعلم»فنصب 

 .باأللف بالنون الخفيفة ، فوقف

 وقال أبو عكرمة الّضبّي في قول امرىء القيس.

 ِذْكرى مَسبي  وَمْلزل   ِقفا نريْبك ِمن 
 من النون الخفيفة ، كقولك : قُوماً ، أراد : قُومن. األلف أراد : قِفن ، فأبدل

 [.24ق : ] (أَْلِقيا يف َجَهنَّمَ )قال أبو بكر : وكذلك قوله تعالى : 

 أكثر الرواية أّن الِخطاب لمالك خازن َجهنم وحده ، فبناه على ما وصفناه.

 وملَك معه ، وهللا أَعلم. وقيل : هو خطاب لمالك

 الجمع ، مثل : مساجد ، وجبال ، وفُرسان ، وفواِعل. ألف ومنها :

 فالن أَكرم منك ، وأألم منك ، وفالن أجهل الناس. التَّْفضيل والتصغير : كقولك : ألف ومنها :

 النداء ، كقولك : أزيد ، تُريد : يا زيد. ألف ومنها :

 كقولك : وا زيداه.النّدبة ،  ألف ومنها :

 .«الدال»التي بعد « األلف»أعني 

أبو َعْمراه ، زيدت الهاء على المّدة في االْستنكار  االستنكار ، إذا قال الرجل : جاء أبو عمرو ، فيُجيب الُمجيب : ألف وتُشاكلها

 ، كما زيدت في : وا فالناه ، في النُّدبة.

 ساء.التأنيث ، نحو مدة : حمراء ونُف ألف ومنها :

 : َسكرى ، وُحْبلَى. ألف ومنها :

ويقول : إن ُعمرا ، فيمدها « عمر»التَّعايي ، وهو أن يقول الرجل : إن ُعمر ، ثم يُْرتَج عليه كالُمه ، فيقف على  ألف ومنها :

 ُمستمدًّا لما يفتح له من الكالم ، فيقول : ُمنطلق. المعنى : إن عمر ُمنطلق ، إذا لم يَتعَاَي.

 ليمتّد الصوت. باأللف ، فيمد فتحة الميم« ُعمر»ذلك في التَّرخيم ، كقولك : يا ُعما ، وهو يريد  ويفعلون

 دانَاق.« : الدانَق»خاتام ، ول « : الخاتم»الَكْلكال ، ويقولون ل « : الكلكل»المّدات ، كقول العَرب ل  ألفات ومنها :

 واو ، والكسرة بالياء.، والضمة بال باأللف قال أبو بكر : العرب تصل الفتحة

 قوُل الراجز : باأللف فمن َوْصلهم الفتحة

كريريريريريريريال  لريريريريريريريْ ّر  عريريريريريريريلريريريريريريريى الريريريريريريريكريريريريريريريَ ه وقريريريريريريري   ريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  قريريريريريريريري 

  
اِ    ه عريريريريريريريريريريرين جمريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريْ    انقريريريريريريريريريريرييت مريريريريريريريريريريريا جريريريريريريريريريريري 

  
 وقال آخر : .باأللف أراد : على الَكلكل ، فوصل فتحة الكاف

   هلا َمْتلتان  يتااتكما 
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 أراد : َخَظتا.

 بالواو : ما أَْنشده الفراء :وِمن َوْصلهم الضّمة 

وَدا ْرقريريريريريريريريريريريري  مَّ أن يريريريريريريريريريريريريريَ را  هريريريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريريريريْ  لريريريريريريريريريريريريو أْن عريريريريريريريريريريريريَ

  
وَدا  عريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريري  َ

َزَر املريريريريريريريريري ّ  املريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ ض فةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   فريريريريريريريريرياَنريريريريريريريريريْ

  
 أراد : أن يَْرقُد ، فوصل ضّمة القاف بالواو. وأنشد أيضاً :

تريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريُّ  هللا يريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريم أاّن يف تريريريريريريريريريريريريَ

  
ور    وانريريريريريريريريريلريريريريريريريريريا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   يريريريريريريريريريوَُ الريريريريريريريريريفريريريريريريريريريراق      ريريريريريريريريريْ

  

ِ  اهلريريريريريريو  يريريريريريريْ ريريريريريريمريريريريريريريا يريريريريريريريَ ريريريريريريْ ري أنريريريريريريّ  مسريريريريريريَ  وى َبصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ور  يتريريريريري  و فريريريريريريريأنريريريريريْ وا أْدنريريريريري  لريريريريريكريريريريري  ن مسريريريريرييريريريريري ريريريريريمريريريريريريريا سريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ  مريريريريِ

  
 أراد : فأنظر.

 وأنشد في َوصل الكسرة بالياء :

لريريريريريريريريريريريريريريريريرييضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِل  هريريريريريريريريريريريريريريريريريْ    بريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  ال عريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ّن الريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريا    بريريريريريريريريريريريحريريريريريريريريريريريه  كريريريريريريريريريريريالةريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ  َأصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ

  
 أراد : بنضال. وقال :

   على َعجل م ِّ أطأطىء  ِ يماِ  
 أراد : شمالي ، فوصل الكسرة بالياء.

لة ، وهي كل األلف ومنها : كتان كقولك : ألف المحوَّ  قال ، وباع ، وقضا ، وغزا ، وما أْشبهها. أصلها الياُء والواو الُمتحرَّ

 التَّثنية ، كقولك : يجلسان ، ويذهبان. ألف ومنها :

يدان ، والقَمران. التَّثْنية في األسماء ، كقولك : ألف ومنها :  الزَّ

 وسمعتُهم يقولون : أَيَا أياه أَْقبل ، وزنه : َعيَا َعيَاه.قال أبو زيد : 

 أحدهما : أن تكون في أوائل األسماء الُمفردة. القطع في أوائل األسماء على وجهين : ألف وقال أبو بكر األنباري :

 والوجه اآلخر : أن تكون في أوائل الجمع.

فال تجدها فاء ، وال عيناً ، وال الماً ؛ من ذلك قوله جّل  األلف ر ، بأن تَمتحنفالتي في أوائل األسماء تَعرفها بثباتها في التَّْصغي

 في قطع ، وتصغيره : أَُحْيسن. األلف[ 14المؤمنون : ] (فَ َتباَرَك هللاُ َأْحَسُن اخْلاِلِقنيَ )وعّز : 

 ليست فاًء ، وال عيناً ، وال الماً. األلف وتقول في مثاله من الِفعل : افعل ، فتجد

 [.86النساء : ] (َفَحيُّوا أبَِْحَسَن ِمْنها)وكذلك قوله تعالى : 

القطع ليست : فاًء ، وال عيناً ، وال الماً ،  ألفومن الفعل ، « فاء»الوصل  ألف الوصل أن ألفوالقطع  ألف والفرق بين

 الجمع في الّستَة. ألف والالم التي هي للتعريف ، تقول : األبوان واألزواج ، وكذلك األلف وتدخل عليها

 : ابن ، وابنة ، وابنين ، وابنتين ، وامرىء ، وامرأة ، واسم ، واست. ألف الوصل في أوائل األسماء فهي تسعة ، ألفات وأما
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 في االبتداء وتحذف في الوصل. األلف فهذه ثمانية تكسر

 ، و (الرَّْْحنُ )ساقطة في الوصل ، كقولك :  التي تدخل مع الالم للتَّعريف ، وهي مفتوحة في االبتداء األلف والتاسعَة :

 في الوصل وتنفتح في االبتداء. األلفات ، تسقط هذه (احْلَاقَّةُ ) ، و (اْلقارَِعةُ )

 ابب الياآت وألقاِبا الِت تعرف ِبا
 التأنيث في مثل : اْضربي ، وتَضربين ، ولم تَضربي. ياء فمنها :: الياء 

 ِذْكرى ، وسيما.« ياء»و َعْطشى ؛ يقال : هما ُحْبليان ، وَعْطشيان ، وُجماديان ، ُحْبلى ، و« ياء»وفي األسماء : 

 التَّثنية والجمع ، كقولك : رأيت الزيَدْين. ياء ومنها :

لة في القوافي ؛ كقول النابغة : ياء ومنها :  الّصِ

     دار َميَّة  لَعْلياء فالسَّلِ ي 
 فوصل كسرة الدال بالياء.

ِكَذابا. أراد أن يُظهر األلف التي في ضاربته في  اإلشباع في الَمصادر والنُّعوت ؛ كقولك : كاذبته كيذاباً ، أراد : ياء ومنها :

 ، لكسرة ما قبلها. ياءً  المصدر ، فجعلوها

 فأَْشبَعوا بالياء.« فَِعل»، وبناء « ِمْفِعل»أرادوا بناء « عجيب»و « مسكين» ياء ومنها :

لة ، مثل ا الياء ومنها :  فقُلبت ياًء لكسر ما قبلها.« واو»الميزان ، والميعاد ، وقيل : وُدعي ، وهي في األصل « ياء»لمحوَّ

 َزيد.أزيد ، ويقولون :  يا النّداء ؛ كقولك : ياء ومنها :

، وألحق بها هاء  بياء أْلَحسنيْه ، مّد النون االستنكار ، كقولك : مررت بالَحسن ، فيقول الُمجيب ُمستنكراً لقوله : ياء ومنها :

 الوْقف.

 التّعايي ، كقولك : مررت بالََحسني ، ثم تقول : أخي بَني فالن. ياء ومنها :

دون « يا»بِّْشر ، يمّدون ألف  يا مّد الُمنادى ، كندائهم : ياء ومنها : ، يمّدون « بيشر يا» بياء ويمدونها.« بِْشر« »باء»ويُشّدِ

 ُمْنذر. يا ُمْنذير ، يريدون : يا كسرة الباء بالياء ، فيجمعون بين ساكنين ؛ ويقولون :

 بِْشر. يا يمّدونها بها ، يريدون : الياء بشير ، فيكسرون الشين ويُتبعونها يا ومنهم من يقول :

 بَْيطار ، وما أشبهها.« ياء»و َصْيقل ، « ياء» الفاصلة في األبنية ، مثل : الياء ومنها :

 الهمزة ، في الخّط مرة ، وفي اللفظ أخرى. ياء ومنها :

 شركائهم ، وأولئك ، وما أشبهها. ، وكذلك من : ياء قائم ، ومائل ، ُصورت الهمزة« : ياء»فأّما الخط : فمثل 
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 َمرايا ، اجتمعت همزتان فَليَّنوهما وجعلوا إحداهما ألفاً.« : المرآة»خطايَا ؛ وفي جمع  « :الخطيئة»وأّما اللفظ فقولهم في َجمع 

 ُشيَْيخ.« : شيخ»َذيّا ، وفي تَصغير « : ذا»ُعَمير ، وفي تصغير « : عمرو»التَّْصغير ، كقولك في تَصغير  ياء ومنها :

 الخامي ، والسادي ، للخامس والسادس ، يفعلون ذلك في القوافي وغير القوافي.الُمبدلة من الم الِفْعل ، كقولك :  الياء ومنها :

 الثَّعالي ، يريدون : الثعالب ؛ وأَْنشد : ياء ومنها :

 ِلَضفاِدي َ َّه نَ اِنق  و   
 يريد : ِلَضفادع.

 وقال اآلخر :

ّ  أربريريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريريٌة ِفسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياٌل    ذا مريريريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريريريري 

  
زْوجريريريريريريريريريِك  ريريريريريريريريريامريريريريريريريريريٌس وأبريريريريريريريريريوك سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياِدي    فريريريريريريريريريَ

  
 الساكنة تُترك على حالها في َموضع الَجزم في بعض اللغات ؛ وأَْنشد الفراء : الياء ومنها :

مريريريريريريريريريريريريريى أ لريريريريريريريريريريريريريْ  مل أيتريريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريريك واألنريريريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريريرياء تريريريريريريريريريريريريريريَ

  
ون بريريريريريريريريريريريريريريري  َُّ دِ   بريريريريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريريريريريا القريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريَ

  
 وهي في موضع جزم. ومثله قوله :« يأتيك»في  الياء فأثبت

   ه ّزِي  ليك اجِلذَْع َي ِْلْيِك اجَلَ  
 ووجه الكالم : يُْجنبك.

 ؛ وأَنشد :« الواو»وقد نَقلوا مثل ذلك في 

تريريريريريريريريريريذرا   عريريريريريريريريريريْ َه مريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريجريريريريريريريريريريوَ  ُّّ ن   جريريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ

  
جريريريريريريريريريو ومل تريريريريريريريريريَ َِع   و ُّّ ن مل هتريريريريريريريريريَْ جريريريريريريريريريْ  مريريريريريريريريرين هريريريريريريريريريَ

  
، المعنى  [25النمل : ]اسجدوا هلل  يا وحذُف المنادى وإضماره ، كقول هللا تعالى ، على قراءة َمن قرأ : أالّ ومنها : ياء النِّداء ، 

 هؤالء اسجدوا ؛ وأَْنشد : يا : أال

يريريريريريريريريرياان   ريريريريريريريريرييء هبريريريريريريريريريم  بريريريريريريريريريْ    قريريريريريريريريرياتريريريريريريريريريَل هللا صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ

  
ن َُّنريريريريريريريريريريْ   هلريريريريريريريريريريا وارِي   ني مريريريريريريريريريريِ لريريريريريريريريريريَ يريريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريريريريَ ُُّ اهلريريريريريريريريريري   أ

  
 قوم ، قاتل هللا صبياناً. يا كأنه أراد :

 ومثله قوله :

كريريريريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريريريريه  فريريريريريريريريريريريريريْ    مريريريريريريريريريريريريرين رأى  رقريريريريريريريريريريريريريا  أ كريريريريريريريريريريريريريَ

  
هريريريريريريريريريريريرية اأَلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ ِ   بريريريريريريريريريريريريْ ي وجريريريريريريريريريريريريَ  بريريريريريريريريريريريريني ِذرَاعريريريريريريريريريريريريَ

  
 ؟إخوتي ، فلما أقبلوا عليه قال : من رأَى يا قوم ، يا كأنه دعا :

َّي َويْ َلَّت ) و [30يس : ] (َّي َحْسَرًة َعَلى اْلِعبادِ )نداء ما ال يُجيب تنبيهاً لمن يَْعقل ؛ من ذلك قول هللا تعالى :  ياء ومنها :
سل صار َحْسرةً عليهم ، فنُوديت تلك الحسرةُ تنبيهاً  [72هود : ] (أَِلُد َوَأََّن َعُجوز  أَ  والمعنى : أن استهزاء العباد بالرُّ

رين. ال  ، أين أنت فهذا أوانك ، وكذلك ما أشبهه. (َّي َحْسَرًة َعَلى اْلِعبادِ ) معنى :للُمتحّسِ

 ؛ وأَنشد بعضهم : ياآت تدل على أفعال بعدها في أوائلها ياآت ومنها :
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يريريريريريريريريريريم عريريريريريريريريريرياَك كريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريف ال  لريريريريريريريريريريِ  مريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريّ

  
ّ  عريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريه جريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريري  ه  ذا    لريريريريريريريريريريريريريريْ ريريريريريريريريريريريريريَ  يريريريريريريريريريريريريريريَ

  

اب   لفه  ْذ رَاَ      ي ّذَرى ال ُّ

 ينقّد جلده إَذا يُْذَرى التراُب َخْلفه.أراد : كيف ال 

 الجزم الُمرسل والَجزم الُمْنبسط. ياء ومنها :

 الجزم الُمرسل فكقولك : أَقضي األمر ، وتحذف ألن قبل الياء كسرة تَخلُف منها. ياء فأما

سرة تكون عوضاً منها ، فلم تَْسقط الجزم الُمنبسط فكقولك : رأيت عبدي هللا ؛ ومررت بعبدي هللا ، لم تكن قبل الياء ك ياء وأما

 وُكسرت اللتقاء الساكنين ، ولم تَسقط ألنه ليس منها َخلف.

زائدة في حرف رباعّي أو خماسّي أو ثالثّي ،  الياء أخبرني الُمنذرّي ، عن الحّراني ، عن ابن الّسكيت ، قال : إذا كانت

 ، فقالوا : اْلخوزالن ، والقهقران ، ولم يثبتوا الياء ، فإذا ثَنّته العرُب أَسقطتفالرباعّي : كالقَْهقرى ، والَخْوَزلى ، وبَعير َجْلعبى 

مع األلف ، وذلك أنهم  الياء فيقوال : الخوَزليان ، وال القَْهقريان ، ألن الحرف كّرر ُحروفه ، فاْستثقلوا مع ذلك جمع الياء

 األولى. الياء طتالخوَزليين ، فثقُل وسق يقولون في نَصبه لو ثُنّي على هذا :

 الَجمزان ، والَوثبان ، ورأيت الَجمَزْين والَوثَْبين. الَجمَزى والَوثَبى ، ثم ثَنَّوه فقالوا : وفي الثالثي إذا ُحّركت حروفُه ُكلها :

 كتبت إحداهما ألفاً لثقلها. الياآن للتأنيث ، فإذا اجتمع بالياء كتبته ياآن قال الفراء : ما لم يَجتمع فيه

 الواواتابب 
 ، لها معان مختلفة ، لُكل معنى منها اسم تُعرف به. الواوات: الواو 

 الجمع ، كقولك ، اضربوا ، ويَضربون. وفي األسماء : الُمسلمون. واو فمنها :

يُعطف بها جملة ُجمل ، وال تَدّل على الترتيب في  الواو في المعطوف ، أن« الفاء»العطف ، والفرق بينها وبين  واو ومنها :

 تَقديم الُمقّدم ذكره ، وتأخير المؤّخر ذكُره.

 الفاء فإنها يُوصل بها ما بعدها بالذي قبلها ، والمقّدم هو األّول.« أما»و 

 قال الفراء : إذا قلت : ُزرت عبد هللا وزيداً ، فأيهما ِشئت كان المبتدأ بالزيارة.

 زرت عبد هللا فََزْيداً ، كان األول هو األول واآلخر هو اآلخر. وإذا قلت :

« الواو»ف  [2،  1الطور : ] ((2( وَِكتاٍب َمْسُطوٍر )1َوالطُّوِر ))القسم تَخْفض ما بعدها ؛ قال هللا تعالى :  واو ومنها :

 التي في
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الع ف ، أال ترى أنه لو ع ف  لفاء كان  واو هي (وَِكتابٍ )اليت هي يف  الواوو ال سريريريريريريريريريريم ،  واو هي« ال ور»
 1الذار   : ] ((2( فَاحْلاِمَّلِت ِوْقرًا )1َوالذَّاِرَّيِت َذْروًا ))ال ي سريريريريريريم هبا ، ك وله تعا  : « الفاء»و جائزا  ، 

 فهو  يء   ر أ قِسم به.  لواو غت أنه  ذا كان  لفاء فهو م ّتصل  ليمني األو  ، و ذا كان [2، 
 االستنكار ، إذا قلت : جاءني الحسن ، قال الُمستنكر : اْلحَسنُوه. وإذا قلت : جاءني َعْمرو ، قال : أعْمروه ، يمدّ  واو :ومنها 

 ، والهاء للوقفة. بواو

لة في القوافي ؛ كقوله : واو ومنها :  الّصِ

   ِقف  ل ِّ ر اليت مل يَعفها الِ َ م و 
 تَّم بها وزن البَْيت. بواو فُوصلت ضمة الميم

 البُْرقُوع ، والُمْعلُوق. اإلشباع ؛ مثل قولهم : واو ومنها :

 ؛ وأنشد غيُره :« أنظر»وحكى الفراء : أَنظور ، في موضع 

   لو أّن َعْمرا  هّم َأن يريْرق وَدا 
 على ما يُنصب به الفعل.« يرقودا»، ونََصب  بالواو أراد : أن يرقد ، فأشبع الضمة

 التَّعايي ، كقولك : هذا عمرو ، فيستمّد ، ثم يقول : ُمنطلق. واو : ومنها

 وقد مضى بعض أخواتها في باب األلفات والياآت.

 أيَا قُورط ، يريد قُْرطاً ، فمّدوا ضّمة القاف ليمتّد الصوُت بالنداء. َمّد االسم بالنداء ؛ كقولهم : واو ومنها :

 ، النضمام الطاء قبلها ، وهي من : طاب يَطيب. واواً  بى ، أصلها : طيِبى ، فقلبت الياءالُمحّولة ، نحو ، ُطو الواو ومنها :

 الُموقنين ، والموسرين ، أصلها : الُمْيقنين ، من : أيقنت ، والُمْيسرين ، من : أَْيسرت. واو ومنها :

اللتقاء الساكنين ، ألن قبلها  الواو فأسقط [4اإلسراء : ] (اً َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبْي )الجزم الُمرسل ؛ مثل قوله تعالى :  واو ومنها :

 َضّمة تخلفها.

َلُونَّ يف َأْمواِلُكمْ ) الُمْنبسط ؛ كقوله تعالى : الواو ومنها َجزم َوَحّركها ألن قبلها فتحة  الواو فلم يُسقط [186آل عمران : ] (لَتُ ب ْ

 ، وال تكون ِعوضاً منها.

هكذا أخبرني الُمنذرّي به ، عن أَبي طالب ، وقال : إنما يَسقط أحد الساكنين إذا كان األول من الجزم الُمرسل انكسر ولم يسقط. 

 قبلها فتحة ، وياء قبلها كسرة ، أو ألف قبلها فتحة. َواو والجزم الُمرسل كل

 لالثنين : اضربا الرجل ، َسقطت األلف عند التقاء الساكنين ، ألن قبلها فتحة فهي خلف منها.فاأللف كقولك 
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 األبنية ، مثل الَجورب ، والتّورب ، للتّراب والجورب ، وما أشبهها. واوات ومنها :

 الهمزة في الخّط واللّفظ. واو ومنها :

 ّمتها.لض َواواً  فأما الخط ، فقولك : هذه شاؤك ، صورت الهمزة

 وأما اللفظ فقولك : َحمروان ، وسوداوان.

 وما أَشبهها.« السَّماوات»ومثل قولك : أعيذك بأَْسماوات هللا ، وأبناوات سعد ، ومثل 

 النُّدبة. واووالنداء ،  واو ومنها :

 فأما النّداء ، فقولك : وا زيد.

 ُغربتاه.وأما النّدبة ، فقولك ، وا َزيداه ، وا لهفاه ، وا 

القلم : ] (ِإْذ َّندى َوُهَو َمْكُظوم  )الحال ، كقولك : أتيتُه والشمس طالعة ، أي : في حال طلوعها ؛ قال هللا تعالى :  َواو ومنها :

48.] 

تك ، واآلن وأنت فارغ. واو ومنها :  الوقت ، كقولك : اعمل َوأنت صحيح ، أي : في وقت ِصحَّ

 الصَّرف. واو الحال. ومنها : واو الوقت ، وهي قريبة من واو فهذا

 َمعطوفة على كالم في أوله حادثة ال تَْستقيم إعادتُها على ما ُعطف عليها ؛ كقوله :« الواو»قال الفراء : الصَّرف أن تأتي 

ه  لريريريريريريريريريَ ق  وأتيتَ مريريريريريريريريريِ ريريريريريريريريريريْ لريريريريريريريريري  ه عريريريريريريريريرين  ريريريريريريريريري  لريريريريريريريريريْ  ال تريريريريريريريريريريَ

  
م    ه عريريريريريريريرييتريريريريريريريرييريريريريريريريريِ لريريريريريريريريْ عريريريريريريريريَ  عريريريريريريريرياٌر عريريريريريريريريلريريريريريريريرييريريريريريريريريك  ذا فريريريريريريريريريَ

  
، فلذلك ُسّمي َصْرفاً ، إذ كان معطوفاً ولم يَْستقم أن يُعاد فيه الحادث « وتأتي مثله» على :« ال»أال ترى أنه ال يَجوز إعادة 

 الذي فيما قبله.

 ومنها : التي تدخل في األجوبة فتكون جواباً مع الجواب ، ولو ُحذفت كان الجواب ُمكتفياً بنفسه ؛ وأنشد الفراء :

ونريريريريريريريريريريريريكريريريريريريريريريريريريم   لريريريريريريريريريريريريه بريريريريريريريريريريريري  ريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريِ  مسريريريريريريريريريريريريىت  ذا قريريريريريريريريريريريريَ

  
م  أبريريريريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريريريرياء و   وارأيريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريري  بريريريريريريريريريريريريريريريُّ  كريريريريريريريريريريريريريريريم  ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ّن لريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريرياو  جريريريريريريريريريريريَ ر املريريريريريريريريريريريِ هريريريريريريريريريريريْ م ظريريريريريريريريريريريَ لريريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريري   قريريريريريريريريريريريَ

  
  ّن الريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريم الريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرياجريريريريريريريريريريريريز  ا ريريريريريريريريريريريريَْ    

  
 أراد : قلبتم.

 ومثله في الكالم : لما أتاني وأثب عليه.

 كأنك قلت : وثبت عليه.

 .«إذا»و « حتى»و « لما»قال : وهذا ال يجوز إال مع 

 ؟الواو الحمد ، ما هذهاألصمعي قال : قلت ألبي َعمرو بن العالء : َربّنا ولك 

 فقال : يقول الرجل للرجل : بِْعني هذا الثوب ، فيقول : وهو لك.

 أصله يريد : هو لك ؛ وقال أبو كبير الُهذلي :

 فإذا وذلك لَيس  ال مِسيَله
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  ذا َمضى  يٌء كأن مْل يري ْفَعلِ و 
 أراد : فإذا ذلك ، يعني َشبابه وما مضى من أيام تمتُّعه.

 ْسبة.النِّ  واو ومنها :

بَا»أخوي ، وإلى « : أخ»حكى أبو عبيد ، عن اليَزيدي ، عن أبي عمرو بن العالء ، أنه كان يقول : يُْنسب إلى  ِربَوّي ، « : الّرِ

« : أب»عشوّي ، وإلى « َعِشيّة»الحجاز : ُعْلِوّي ، وإلى « عالية»بَنَِوّي ، وإلى  « :ابن»أَُخوّي ، وإلى « : أخت»وإلى 

 أبَِوّي.

تاُلبس الجزاء ، ومعناها : الدوام ؛ كقولك : ُزْرني وأَزوَرك ، وأزوُرك ، بالنصب  َواو الدائمة ، وهي كل الواو ومنها :

 والرفع.

 زيارتك علّي واجبة أُديمها لك على ُكّل حال. فالنصب على الُمجازاة ، وَمن َرفع فمعناه :

 واوِ  َدخلت في أحد الحرفين الُمْشتبهين لُيفرق بينه وبين الُمْشبه له في الخّط ، مثل واو الفارقة ، وهي ُكل الواو ومنها :

ْربَةِ ) ؛ قال هللا تعالى :« أولى» واوو« أولئك» في الخط ليَفرق بينها وبين ما  الواو : زيدت فيها [31النور : ] (َغْْيِ ُأوِل اْْلِ

 إلي ، وإليك. شاكلها في الصورة ، مثل :

أثْقل  «ُعمر»، ألن « ُعمر»دون « عمرو»وزيدت في  .«عمر»و « عمرو»فإنها زيدت لتفرق بين « عمرو» واو ومنها :

 .«عمرو»من 

 ابب تصريف أفعال حروف اللني وغْيها
: َدّولت داالً ، وقَّوفت الواو والياء ، كقولك  ففي فِعله لغتان :« ألف»الِّلحياني عن الكسائي : ما كان من ثالثة أحرف وسطه 

يت « الواوات»فإنها بالياء ال غير ، لكثرة « الواو»قافاً ، أي كتبتهما : إال  ، فتقول فيها : َويَّْيت واواً حسنة ، وغيره يقول : أَوَّ

يت.  ، وبعضهم يقول : َووَّ

اة ، مثل  اة»الكسائي : تقول العرب : كلمة ُمَؤوَّ  .«الواو» ، أي : مبنيّة من بنات« ُمعَوَّ

اة ، من بنات  «الواو»غيره كلمة : ُمَؤيّاة ، من بنات   .«الياء»وكلمة ُميَوَّ

 قلت : أُيَيَّة.« الياء»قلت : أَُويَّة ؛ وإذا صغرت « الواو»وإذا َصغَّرت 

 ، ويائيّة ، على الياء.« الواو»غيره : هذه قصيدة واويّة ، إذا كانت على 

 .«ياعك»وأشبهت ياَءك ، بوزن ويقال : أشبهت ياؤك يائِي ، 

 .«ياَعيّ »فإذا ثَنّيت قلت : ياَءّي ، بوزن : 

 وقال الكسائي : جائز أن تقول : يَيَّيت ياًء حسنةً ، إذا كتبتها.

يت واواً َحسنة.  وكذلك : ووَّ

 وأما األلف فتأليفها من : همزة ، والم ، وألف.

ً »وقيل : إنها ُسميت   ألنها تألف« ألفا
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ْل ق.اَّروف ، و 
َ
 هي أك ر اَّ روف د  وال  يف امل

 ويقولون : هذه أِلٌف ُمَؤلَّفة.

 من أسماء هللا تعالى ، وهللا أعلم بما أَراد.« األلف»أن  [1البقرة : ] ((1اَل )) وقد جاء عن بعضهم في قوله تعالى :

يا ،  ، نحو :« الياء»ع في التَّصريف إلى في الهجاء ال تعتمد على شيء بعدها تَرج« واو»و « ياء»وقال الخليل : وجدُت ُكلَّ 

 وفا ، وطا ، ونحوه.

 ابب ما جاء يف تفسْي احلروف املقطعة
 : ثالثة أقوال : الم ، المص ، المر ، وغيرها مثل :روي عن ابن عباس في الحروف الُمقطعة ، 

هو الكتاب الذي عند هللا  وسلمعليههللاصلىأحدهما : أن هللا تعالى أقسم بهذه الحروف ، وأن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد 

 ال شك فيه.

 [.2،  1البقرة : ] (( ذِلَك اْلِكتاُب ال رَْيَب ِفيهِ 1اَل ))قال هذا في قوله تعالى : 

 مقطع في اللفظ موصول في المعنى.« الرحمن»الثاني : أن : الر ، حم ، ن ، اسم القول و

 : أنا هللا أعلم وأرى. الثالث : الم ، معناهالقول و

 قَسم. (( ذِلَك اْلِكتابُ 1اَل ))روي عن عكرمة : و

اسم من  عن ابن عباس : الر :حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الزعفراني ، عن يحيى بن عباد ، عن شعبة ، عن السدي ، و

 األعظم. أسماء هللا ، وهو االسم

 أسماء هللا. قتادة : الم : اسم منقال و

بن واقِد ، قال : أخبرني أُبَّي ، عن يزيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : حدثنا محمد : حدثنا ابن قنبر ، عن علي بن حسين و

 حروف معّرفة. الر ، الم ، حم :

ثنا به. قال أُبّي : فحّدثت به األعمش ، فقال :  عندك مثل هذا وال تُحّدِ

يس ، وجميع واسم من أسماء القرآن ، وكذلك : حم ،  : الم :عن قتادة ، قال  حدثنا ابن َهاجك ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ،و

 ن من حروف الهجاء في أوائل السُّور.ما في القرآ

حدثنا محمد ، قال : حدثنا عبيد هللا بن ُحريت العتكي ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن أبي َعوانة ، عن إسماعيل بن و

هللا مقطعة  الر ، فقال : هي اسم من أسماءوالم ، والقرآن ، نحو : حم ، ونحو : ص ، فواتح  سالم ، قال : ُسئل عامر عن

 بالهجاء ، إذا وصلتها كانت اسما من أسماء هللا.
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ْحمنُ ثم قال   ، هذه فاتحة ثالث سور ، إذا جمعتهن كانت اسماً من أسماء هللا. عامر : الرَّ

حفص ، عن بشر بن بكر ، عن أبي بكر بن أبي َمْريم ، عن َضْمرة بن حبيب ، حدثنا أبو اإلصبع المصري ، عن شبيب بن و

 ذلك ، وهي ثالثة عشر حرفاً ، إن فيها اسم هللا األعظم. الم ، وأشباهوالمص ، وإّن : المر ،  قالوا :وحكيم ، وراشد بن سعد ؛ 

 : اسم من أسماء القرآن. مجاهد : المروى ابن نجيح ؛ عن و

هللا : وحدثنا إبراهيم بن هانىء : حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي قال أبو عبد 

قال : هذه األصول الثالثة من التسعة والعشرين حرفاً ، ليس فيها حرف إاّل وهو مفتاح اسم من أسماء  «الم» العالية في قوله

 هللا تعالى.

  وهو في آالئه وبالئه ؛ وليس فيها حرف إال وهو في ُمّدة قوم وآجالهم.قال : وليس فيها حرف إال

، « هللا»قال : وقال عيسى بن عمر : أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في ِرزقه كيف يَْكفُرون به ؛ فاأللف مفتاح اسمه 

لطف هللا ، والميم مجد هللا ؛ واأللف واحد ،  فاأللف آالء هللا ، والالم .«مجيد»، وميم مفتاح اسمه « لطيف»وال ِمْفتاح اسمه 

 والالم ثالثون ، والميم أربعون.

عبد األعلى ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : حدثنا ابن كثير ، عن الثوري ، عن  قال محمد : وحدثنا ُعبيد هللا بن َجرير :

 حم : آية.والم : آية ، 

، عن أبي ُعبيدة ، أنه قال : هذه الحروف الُمقَطعة حروف الهجاء ، وهي افتتاح  وأخبرني المنذري ، عن أبي فهم ، عن األثرم

 كالم.

 وقال األخفش نحَوه.

 ودليل ذلك أن الكالم الذي ذُكر قبل السُّورة قد تَّم.

المعجم لتدّل أن  حروف« ن»و « يس»و « ق»و « ص»و « كهيعص»و  «الم»و « المص»و  «الر»قُطرب أن وزعم 

مؤلّف من هذه الحروف المقّطعة ، التي هي حروف : ا ، ب ، ت ، ث ، فجاء بعضها متقطَّعاً وجاء تماُمها مؤلف هذا القرآن 

 ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يَعقلونها ال ريَب فيه.

ال َتْسَمُعوا هِلَذا )يتفّهموه حين قالوا : زعم أنه يجوز أن يكون لّما لغَا القوُم في القرآن فلم :  «الم»ولقُطرب قوٌل آخُر في 
 ، أنزل عليهم ِذْكر هذه الحروف ، ألنهم لم يعتادوا الخطاب بتقطيع الحروف ، فسكتوا [26فصلت : ] (اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيهِ 
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ة عليهم أَثْبه ملا  عوا اَّروف طمعا  يف اليتَّفر  ا حيبون ، ليفهموا بع  اَّروف ال ر ن وما فيه ، فتكون اَّجّ 
 ،  ذا َجح وا بع  تفّهم وتعلم.

أنا هللا أعلم ، وأن كل حرف منها :  «الم»وهو أن معنى وقال أبو إسحاق : المختار من هذه األقاويل ما ُروي عن ابن عباس ، 

 له تفسير.

 منها ؛ وأَنشد :قال : والّدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدّل به على الكلمة التي هو 

   ق له هلا ِقفي ف اله ق 
 فنطق بقاف فقط ، يريد : قالت أقف.

 وأنشد : أيضاً :

وا أالات مريريريريريريريريريريريريريريريري   انَديريريريريريريريريريريريريريريريريتريريريريريريريريريريريريريريريريهريريريريريريريريريريريريريريريريم أن َأجلريريريريريريريريريريريريريريريريِْ

  
ا  هريريريريريريريريريريريريم َأاَلفريريريريريريريريريريريريَ وا  ريريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريا  كريريريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريريّ  قريريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريري 

  
 قالوا جميعاً : أاَل فاْرَكبُوا. ؟اَل تركبونأقال : تفسيره : نادوهم أن ألجموا ، 

 .«قاف»، كما نَطق األول ب « فا»و « تا»فإنما نطق ب 

 قال : وهذا الذي أختاره في معنى هذه الحروف ، وهللا أعلم بحقيقتها.

 ُروي عن الّشعبي أنه قال : هلل في كل كتاٌب ِسرٌّ ، وسره في القرآن ُحروف الهجاء المذكورة في أوائل السُّور.و

جمع النحويون أن حروف التهّجي ، وهي األلف والباء والتاء والثاء ، وسائر ما في القرآن منها ، أنها مبنيَّة على الوقف وأ

 وأنّها ال تُعرب.

 أنك تقّدر أن تسكت على كل حرف منها ، فالنَّطق بها : ألف الم ميم.« الوقف»ومعنى 

بُني العدد على السَّكت ، أنك تقول فِيها بالوقف مع الجمع بين الساكنين ، والدليل على أن حروف الهجاء مبنيّة على السكت كما 

ألف وصل ، وتذكر الهاء في « اثنين»وألف « اثنين»كما تقول إذا عددت : واحد ، إثنان ، ثالثة ، أربعة ، فتقطع ألف 

ر السكت لقلت : ثالثة ، كما تقول : ثالثة ي .«أربعة»و ، « ثالثة» ا هذا. وحقّها من اإلعراب أن تكون َسواكن ولو ال أنك تقّدِ

 األواخر.

وَشْرح هذه الحروف وتفسيرها أن هذه الحروف ليست تجري مجرى األسماء المتمكنة واألفعال المضارعة التي يجب لها 

ب منه الجيم اإلعراب ، وإنما هي تقطيع االسم المؤلّف الذي ال يجب اإلعراب إال مع كماله ، فقولك : جعفر ، ال يجب أن تُعر

 وال العين وال الفاء وال الراء ، دون تكميل االسم.

 وإنما هي حكاية ُوضعت على هذه الحروف ، فإن أجريتها مجرى األسماء وحدَّثت عنها قلت : هذه كاٌف حسنة ،
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 وهذا كاٌف مَسَسن.
 وكذلك سائر حروف المعجم.

 ى الَحْرف.فمن قال : هذه كاف ، أنّث لمعنى الكلمة ؛ ومن ذكَّر فلمعن

 واإلعراب وقع فيها ألنك تُخرجها من باب الحكاية ؛ قال الشاعر :

   كافا  وميَمنْي وسيلا  طاِ َا 
 وقال آخر :

   كما بري يِّله كاٌف تل و  وميم ها 
ين في َمعنى الحرف.« طاسما»فذكَّر  ين ، وجعل الّسِ  ألنه جعله صفة للّسِ

 ألنه َذهب بها إلى الكلمة.« الكاف»وقال : كاف تلُوح ، فأنّث 

 وإذا عطفت هذه الحروف بعضها على بعض أعربتها : فقلت : ألف وباء وتاء وثاء ، إلى آخرها.

 وكذلك العدد إذا َعطفت بعضها على بعض أعربتها ، فقلت : واحد ، واثنان ، إلى آخرها.
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 أبواب اهلمز
 مرةً ألفاً ، ومرة ياًء ، ومرة واواً.اعلم أن الهمزة ال هجاَء لها ، إنما تكتب 

 واأللف اللينة ال َحرف لها إنما هي جزٌء من مدة بعد فتحة.

 والحروف ثمانية وعشرون حرفاً ، مع الواو واأللف والياء ، وتتم بالهمزة تسعة وعشرين حرفاً.

تَّحقيق ، تعتّل فيها ، فأُلحقت باألحرف المعتلة والهمزة كالحرف الصحيح ، غير أن لها حاالت من التَّْليين والَحْذف واإلبدال وال

 الُجوف ، وليست من الجوف إنما هي حلقية في أقصى الحلق.

 ولها ألقاب كألقاب الحروف :

 فمنها : همزة التأنيث ، كهمزة العَُشراء ، والنّفساء والُخششاء.

الوطاء ، والطواء ؛ ومنها : الوصاء ، والباء ، والواء ، ومنها : الهمزة األصليَّة في آخر الكلمة ، مثل : الحفاء ، والبواء ، و

 واإليطاء في الشعر. هذه ُكلها همزها أْصِلّي.

 ومنها : همزة المّدة الُمبدلة من الياء والواو ، كهمزة : السماء ، والبكاء ، والكساء ، والدعاء ، والجزاء ، وما أشبهها.

 ، نحو : همزة : وائل ، وطائف ، وفي الجمع ، نحو : كتائب ، وسرائر.ومنها : الهمزة الُمجلبة بعد األلف الساكنة 

 الشمأل ، والشأمل ، والغرقىء. ومنها : الهمزة الزائدة ، نحو همزة :

 ومنها : الهمزة التي تُزاد لئال يجتمع ساكنان ، نحو : اطمأّن ، واشمأز ، وازبأر ، وما شاكلها.

 ، وللرجلين : قوأل ، وللجميع :« قولىء» لغة لبعض دون بعض ، نحو قولهم للمرأَة :ومنها : همزة الوقفة في آخر الِفعل ، 

 قولؤ ، وإذا وصلوا الكالم لم يَهمزوه ، وال يهمزون إال إذا وقفوا عليها.

 ومنها : همزة التوّهم ، كما َروى الفراء عن بعض العرب أَنهم يهمزون ما ال همز فيه إذا ضارع الَمهموز.

 ذهبت إلى أَّن مرثية الميت منها.« رثأَت اللبن»امرأَة من َغنِّي تقول : رثأت َزوجي بأَبيات ، كأَنها لّما َسمعت :  قال : وسمعت

 يذهب« لبأت»و يقال في َدفع العَطشان عن الماء ، « حألت»قال : ويقولون : لبّأَت بالحج ، وحألت السويق ، فيغلطون ، ألن 
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 هبا    الّلبأ.
 استنشيت ، ذهبوا به إلى قولهم : نشأ السحاب. استنشأَت الريح ، والصواب :وقالوا : 

 ومنها : الهمزة األصلية الظاهرة في اللفظ ، نحو همزة : الخبء ، والدفء ، والكفء ، والعبء ، وما أشبهها.

 ومنها : اجتماع الهمزتين في كل واحدة ، نحو همزتي : الرئاء ، والحلوئاء.

 يجوز همز يائه ، والمدة األخيرة فيه همزة أصليّة ، من : ضاء يضوء ضوءاً ؛ وأنشد أحمد بن يحيى فيمن فال« الضياء»وأما 

 َهمز ما ليس بَمهموز :

ي بريريريريريريريري ريريريريريريريرير نريريريريريريريريعريريريريريريريريمريريريريريريريريان مسريريريريريريريريائريريريريريريريريرا  و   كريريريريريريريريلريريريريريريريريه أرجريريريريريريريريِّ

  
ر    لريريريريريريريريريريّوأ  لريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريني واألَنريريريريريريريريريريف مسريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريِ  فريريريريريريريريريريَ

  
 أراد : لّوى ، فهمز.

ْفع وأثبتوها في النصب ، إال الكسائي قال : والناس كلهم يقولون : إذا كانت الهمزة طرفاً وق بلها ساكن َحَذفوها في الَخفض والرَّ

 وَحده فإنه يُثبتها ُكلَّها.

 قال : وإذا كانت الهمزة ُوْسطى أجمعوا كلّهم على أاّل تَْسقط.

 ؟.قال : واختلف العلماء بأّي ُصورة تكون الهمزة

 الجماعة.فقالت طائفة : تكتبها بحركة ما قبلها ، وهم 

 وقال أصحاب القياس : تكتبها بحركة نفسها.

 واحتجت الجماعة بأّن الخّط ينوب عن اللّسان ، وإنما يلزمنا أن نتوّهم بالخّط ما نَطق به اللسان.

 قال أحمد بن يحيى : وهذا هو الكالم.

 ابب : اجتماع اهلمزتني هلما معنيان
ُْم َأْم ََلْ تُ ْنِذْرُهْم ال يُ ْؤِمُنونَ أَ )قال هللا تعالى :   [.6البقرة : ] (أَْنَذْرََ

 وَهمزه والكسائي. قرأ به عاصم« أَْنَذْرتَُهمْ أَ » فيقرأ :من القُراء من يُحقق الهمزتين ، 

 بهمزة مطّولة.« آنذرتهم»وقرأ أبو عمرو : 

 [.116المائدة : ] (سِ أَْنَت قُ ْلَت ِللنَّاأَ ) وكذلك جميع ما شاكله نحو قوله تعالى :

 [.64ـ  60النمل : ] (ِإله  أَ )،  [72هود : ] (أَِلدُ أَ )

لة.  وكذلك قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب بهمزة مطوَّ

 بألف ساكنة بين الهمزتين ، وهي لغة سائرةٌ بين العرب ؛ قال ذو الرّمة :« آأنذرتهم»وقرأ عبد هللا بن أبي إسحاق : 

المسريريريريريريريل   أ  ظريريريريريريريبريريريريريريرييريريريريريريرية الريريريريريريريَوعسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء بريريريريريريريني مسريريريريريريري 

  
فريريريريريريريريريريا  أنريريريريريريريريريريه أُ أ ُّ سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريامل و    بريريريريريريريريريريني الريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريَّ

  
 وقال آخر :
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ه فريريريريعريريريريرفريريريريتريريريريريريريه  تريريريريريريري  تةريريريريريريريريريريريريريريريريريريرفريريريريريْ اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريْ ه فريريريريريريريَ لريريريريريريريْ  تريريريري ريريريريريريريالريريريريَ

  
لريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريه  أنريريريريريريريريريريه ُّيريريريريريريريريريري   األرانريريريريريريريريريريِ     فريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري 

  
 وأنشد أحمد بن يحيى :

َروا فريريريريريريريريكريريريريريريريرياهريريريريريريريرية   رق  ذا مريريريريريريريريا الريريريريريريريري ريريريريريريريريُو َأجريريريريريريريريْ   ريريريريريريريريِ

  
ْردا  لريريريريريريريريريريريريريون أُ قريريريريريريريريريريريريريِ عريريريريريريريريريريريريريْ ر   ّ ه يريريريريريريريريريريريريريريَ  تريريريريريريريريريريريريريذكريريريريريريريريريريريريريَّ

  
 الزّجاج : زعم سيبويه أن من العرب من يحقِّق الهمزة وال يجمع همزتين ، وإن كانتا من كلمتين.وقال 

 قال : وأهل الحجاز ال يخفّفون واحدة منهما.

 قال : وكان الخليل يَرى تَخفيف الثانية ، فيجعل الثانية بين الهمزة واأللف ، وال يجعلها ألفاً خالصة.

 فقد أخطأ من جهتين : قال : ومن جعلها ألفاً خالصة

 إحداهما : أنه َجمع بين ساكنَْين.

كة قبلها ألفاً ، والحركة الفتح.  واألخرى : أنه أبدل من همزة متحّرِ

 « :سأل»قال : وإنما َحّق الهمزة إذا تحّركت وانفتح ما قبلها أَن تُجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ، فتقول في : 

 بِيس.« يئس»روف ؛ وفي  « :رؤف»سال ؛ وفي 

 وهذا في الخط واحد ، وإنما تحكمه الُمشافهة.

 أن تخفّف األُولى. [18محمد : ] (فَ َقْد جاَء َأْشراُطها)قال : وكان غير الخليل يقول في مثل قوله تعالى : 

 يحقِّقون الثانية ويخفّفون األولى.« فقد جا أشراطها»وقال سيبويه : جماعة من العرب يقرؤون 

 ال : وهذا مذهب أبي عمرو بن العالء.ق

 قال : وأّما الخليل فإنه يقرأ بتحقيق األولى وتخفيف الثانية.

أأدم ، « : آدم»قال : وإنما اخترت تخفيف الثانية ، الجتماع الناس على بدل الثانية في قولهم : آدم ، وآخر ، ألن األصل في 

 أَأْخر.« : آخر»وفي 

 الخليل أَقيس ، وقول أبي عمرو جيّد أيضاً.قال الزّجاج : وقول 

، وإذا كانتا  [33النور : ] (َعَلى اْلِبغاِء ِإْن َأَرْدَن َُتَصُّناً )قال : وأما الهمزتان إذا كانتا مكسورتين نحو قوله تعالى : 

على »مزة األولى منهما ، فيقول ، فإِن أبا عمرو يُخفف اله [32 األحقاف :] (َأْولِياُء ُأولِئكَ )مضمومتين ، نحو قوله تعالى : 

بين الهمزة والياء ويكسرها ؛ ويجعل الهمزة في قوله  «اْلبِغاءِ » فيجعل الهمزة األولى في« أوليا أولئك»و ، « البغا إن أَردن

 األولى بين الواو والهمزة وبضّمها. «أَْوِلياُء أُولئِكَ » تعالى :

 أقوال : قال : وجملة ما قال النحويون في مثل هذا ثالثة
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بني اهلمزأب وبني اَّرف الذي  أمس ها : وهو مذه  ا ليل ، أن  عل مكان اهلمزأب ال انية  زأب بني بني أع  :
 .(َأْولِياُء ُأولِئكَ )مله مسركتها ، فإذا كان مضموما  ج عل اهلمزأب بني الواو واهلمزأب ، ف ال : 

 وأما أبو عمرو فيقرأ على ما ذكرنا.

 إسحاق وجماعة من القراء فإنهم يَجمعون بين الهمزتين.وأما ابن أبي 

 فأكثر القُراء على تحقيق الهمزتين. [13البقرة : ] (السَُّفهاُء َأال) وأما اختالف الهمزتين ، نحو قوله تعالى :

« السُّفَهاُء أاَل»والهمزة ، فيقول الواو وأما أبو عمرو فإنه يحقَِّق الهمزة الثانية في رواية سيبويه ، ويخفّف األولى فيجعلها بين 

 فيخفّف الثانية. «ِمَن السَّماِء إِنْ »ويقرأ 

ُتْم َمْن يف السَّماِء أَ )يَجعلون الهمزة الثانية واواً خالصة ؛ وفي قوله تعالى : « السفهاء وال»وأما سيبويه والخليل فيقولون  َأِمن ْ
 ياًء خالصة. [1الملك : ] (َأنْ 

 ي هذا الباب.فهذا جميع ما جاء ف

 ابب ما جاء عن العرب يف ُتقيق اهلمز وتليينه وُتويله وحذفه
 قال أبو زيد األنصاري : الهمز على ثالثة أوجه : التحقيق ، والتخفيف ، والتحويل.

 في موضعها ، كقولك« العَين»فالتحقيق منه أن تعطي الهمزة حقها من اإلشباع ، فإذا أردت أن تعرف إشباع الهمزة فاجعل 

، فأنا أخبع وأقرع ، وأنا خابىء وقارىء ، نحو : « قرعت»، وقرأت ، بوزن « خبعت»قد خبأت لك ، بوزن « : الخب»من 

 خابع ، وقارع.

 فُخذ تحقيق الهمز بالعين كما وصفت لك.

زاً تصّرف في وجوه قال : والتخفيف من الهمزة ، إنما سّموه تخفيفاً ألنه لم يُعط حقّه من اإلعراب واإلشباع ، وهو ُمْشرب هم

العربيّة بمنزلة سائر الحروف التي تحّرك ، كقولك : خبأت وقرأت ، فجعل الهمزة ألفاً ساكنة على ُسكونها في التحقيق ، إذا 

 كان ما قبلها مفتوحاً.

، « يقرا»و « ايخب»وهي كسائر الحروف التي يدخلها التحريك ، كقولك : لم يَخبا الرجل ، ولم يقرا القرآن ، فيكسر األلف من 

 لم يَْخبِيَّرُجل ، ولم يَْقر يَْلقرآن ، وهو يخبو ويَقرو ، فيجعلها واواً مضمومة في اإلدراج. لسكون ما بعدها ، فكأنك قلت :

ة ما أخباه وأقراه ، فتحّرك األلف بفتح لبقيّ  فإِن وقفتها جعلتها ألفاً ، غير أنك تهيئها للضَّمة من غير أَن تظهر ضمتها ، وتقول :

 ما فيها من الهمزة ، كما َوصفت لك.
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، كقولك : قد َخبَيت المتاع ؛ فهو مخبّي ، َوهو يَخباه ، « الواو»و « الياء»قال : وأّما التَّحويل من الهمز فأَن تحّول الهمزة إلى 

 فاْعلم.

 ح.فيجعل الياَء ألفاً حيث كان قبلها فتحة ، نحو ألف : يسعا ، و: يخشا ؛ ألن ما قبلها مفتو

 قال : َوتقول : رفوت الثوب َرفواً ، فحّولت الهمزة واواً ، كما ترى.

وتقول : لم يخب عني شيئاً ، فتسقط موضع الالم من نظيرها من الِفْعل ؛ لإلعراب ، وتدع ما بقي على حاله متحركاً ، وتقول : 

 ما أخباه ؛ فتسكن األلف المحّولة كما أسكنت األلف من قولك : ما أخشاه.

 يلؤم ، كأنك قلت : يَلعم ، إذا كان بخيالً ؛ واألسد يَْزئر ، كقولك : يزعر. : ومن محقّق الهمز قولُك للرجل : قال

فإِذا أردت التَّخفيف قلت للرجل : يَلُم ، ولألسد : يَزر ؛ على أن ألقيت الهمزة من قولك : يلؤم ويزئر ، وحركت ما قبلها 

 ا قبلها ساكناً.بحركتها على الضم والكسر ، إذا كان م

فإِذا أردت تحويل الهمزة منهما قلت للرجل : يَلُوم ، فجعلتها واواً ساكنة ، ألنها تَبعت الضمة ؛ ولألسد : يزير ، فجعلتها ياء 

 للكسرة قبلها ، نحو : يبيع.

اكن قبلها ، كقولك للرجل : وكذلك كل همزة تبعث حرفاً ساكناً َعدلتها إلى التخفيف ، فإِنك تلقيها وتحّرك بحركتها الحرَف الس

سل ، فتحرك ما  يسل ، فتحذف الهمزة وتحرك موضع الفاء من نظيرها من الفعل بحركتها ، ألنه ساكن ؛ كقولك في األمر :

 قبل الهمزة بحركتها ، وأسقطت ألف الوصل إذ تحرك ما بعدها.

 وإنما يجتلبونها لإلسكان ؛ فإِذا تحرك ما بعدها لم يحتاجوا إليها.

 ، وأنت تأمر : ارأ ، كقولك : اْرع َزيداً.« رأيت»ن المحقق باب آخر : وهو قولك من وم

 فإذا أردت التخفيف قلت : َر َزْيداً ، فتسقط ألف الوصل لتحّرك ما بعدها.

نعيك ، إذا أمره قال أبو زيد : وسمعت من العرب من يقول : يا فالن نُويك ، على التخفيف ، وتحقيقه : اْنأَ نُْؤيك ، كقولك : اْنع 

 أن يجعل حول خبائه نؤياً كالّطوق يَْصرف عنه ماء المطر.

ومن هذا الباب قولك : رأيت الرجل ، فإذا أردت التخفيف قلت : رايت ، فحركت األلف بغير إشباع همز ، وال تسقط الهمزة 

 ألن ما قبلها متحرك.

 وتقول للرجل : ترأى ذلك ، على التحقيق.
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 العرب في : يرى ، وترى ، وأرى ، ونرى ، على التخفيف.وعاّمة كالم 

قال : وتقول : رأب القدح ، فهو مرؤوب ، بوزن : مرعوب ، ومروب ، على التخفيف ، لم تزد على أن ألقيت الهمزة من 

 الكلمة وجعلت حركتها بالضّم على الحرف الساكن قَبلها.

وياء التصغير ال يَعتقبن الهمز في َشيء من الكالم ، ألن « فعيل» وياء« مفعول»و « فعول»قال أبو زيد : واعلم أن واو 

، فإذا عدلتها إلى التخفيف قلت : هذه خطية ، جعلت « خطيعة»هذه خطيئة ، بوزن  األسماء طّولت بها ، كقولك في التحقيق :

، فجعلت الهمزة واواً للضمة  رجل خبو حركتها ياء للكسرة ، وتقول : هذا رجل خبوء ، كقولك : خبوع ، فإذا خفّفت قلت :

التي قبلها ، وجعلتها حرفاً ثقيالً في وزن حرفين مع الواو التي قبلها ، وتقول هذا ، متاع مخبوء ، بوزن مخبوع ، فإِذا خففت 

 قلت : متاع مخبو ، فحولت الهمزة واواً للضمة قبلها.

تها إلى التخفيف قلت : براو ، فتصير الهمزة واواً ، ألنها أبو زيد : تقول : رجل براء من الشرك ، كقولك : براع ، فإذا عدل

 مضمومة.

 وتقول : مررت برجل براي ، فتصير ياء على الكسرة ، ورأيت رجالً برايا ، فتصير ألفاً ألنها مفتوحة.

وقبلها ألف  ومن تحقيق الهمز قولك : هذا غطاء ، وكساء ، وخباء ، فتهمز موضع الالم من نظيرها من الفعل ، ألنها غاية

 ساكنة ، كقولك : هذا غطاع ، وهذا كساع ، وهذا خباع ، فالعين موضع الهمزة.

فإذا جمعت االثنين على سنة الواحد في التحقيق قلت : هذان غذاآن ، وكساآن ، وخباآن ، كقولك غطاعان وكساعان وخباعان ، 

 فتهمز االثنين على سنة الواحد.

 و ، وكساو ، وخباو ، فتجعل الهمزة واواً ألنها مضمومة.وإذا أردت التخفيف قلت : هذا غطا

وإن جمعت االثنين بالتخفيف على سنة الواحد ، قلت : هذان غطاآن ، وكساآن ، وخباآن ، فتحرك األلف التي في موضع الالم 

 من نظيرها من الفعل بغير إشباع ، ألن فيها بقية من الهمزة وقبلها ألف ساكنة.

همزة ، قلت : هذا غطاو ، وكساو ، وخباو ، ألن قبلها حرفاً ساكناً وهي مضمومة ، وكذلك : القضاء ، هذا فإذا أردت تحويل ال

 قضاو ، على التحويل ، ألن ظهور الواو ها هنا أخف من ظهور الياء.

 وتقول في االثنين إذا جمعتهما على سنة
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  ويل الواو : غ اوان ، وكساوان ، و باوان ، وقضاوان.
 زيد : وقد سمعت بعض بني فزارة يقول : هما كسايان ، وخبايان ، وقضايان ، فيحول الواو إلى الياء. قال أبو

 قال : والواو في هذه الحروف أكثر في الكالم.

 كقولك : من َعنت. ؟ومن تحقيق الهمز قولك : يا زيد من أنت

وحركت ما قبلها « أنت»؛ ألنك أسقطت الهمزة من  فإذا عدلت الهمزة إلى التخفيف قلت : يا زيد من نت ، كأنك قلت : نعنت

 بحركتها ، ولم يدخله إدغام ألن النون األخيرة ساكنة واألولى متحركة.

 وتقول : من أنا ، كقولك : من عنا ، على التحقيق.

 ركتها.فإِن أردت التخفيف قلت : يا زيد من نا ، كأنك قلت : يا زيد منا ، ألنك أسقطت الهمزة وحركت ما قبلها بح

فإذا أردت اإلسكان قلت : يا زيد منا ، أدخلت النون األولى في األخيرة ، وجعلتهما حرفاً واحداً ثقيالً في وزن حرفين ، ألنهما 

خففوا الهمزة من : لكن أنا ، فصارت  [38الكهف : ] (لِكنَّا ُهَو هللاُ َربِ  )متحركان في حال التخفيف ، ومثله قول هللا تعالى : 

 ، كقولك : لكننا ، ثم أسكنوا ، بعد التخفيف. فقالوا : لكنا.« الكن ن»

 قال : وسمعت أعرابياً من قيس يقول : يا أب أقبل ، وياب اقبل ، ويا أبة أقبل ، ويابة أقبل ، فألغى الهمزة من كل هذا.

 إياْوأْيت ، كقولك : اْفعْوعيت.« : رأيت»ومن تحقيق الهمزة قولك : اْفعوعلت ، من 

عدلته إلى التخفيف قلت : إيويت وحدها ، وويت ، واألولى منهما في موضع الفاء من الفعل ، وهي ساكنة ، والثانية هي فإذا 

 الزائدة ، فحّركتها بحركة الهمزتين قبلها ، وثقل ظهور الواوين مفتوحتين ، فهمزوا األولى منهما.

 كقولك : ذهب زيد ووافد ؛ وقدم عمرو وراهب. ولو كانت الواو األولى واو عطف لم يثقل ظهورها في الكالم ،

 ُموعوعى. قلت : ُموأَْوئى ، كقولك :« وأيت»من « ُمْفعوعل»قال : وإذا أردت تحقيق 

فإذا عدلت إلى التخفيف قلت : ُمواِوي ، فتفتح الواو التي في َموضع الفاء بفتحة الهمزة التي في موضع العين من الفعل ، 

 الثانية ، وهي الزائدة ، بكسر الهمزة التي بعدها.وتكسر الواو 

 قال أبو زيد : وسمعت بعض بني عجالن بن قيس يقول : رأَيت ُغالِميَّبَْيك.

 إلى الياء ، ويدخلونها« أبيك»وفي « أسد»ورأيت ُغاَلميََّسد. تحّول الهمزة التي في 
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فييْتهر  ء ث يلريرية يف وُّن مسرفني ، كريريأنريريك قلريريه : رأيريريه اليت هي نفس اإلعراب « الغالمني»يف اليريرياء اليت يف 
 غالميبيك ، ورأيه غالميَّس .

هذه وأبة ، وهذه امرأة شأبة ، فهمزوا األلف منهما ، وذلك أنه ثقل عليه إسكان  قال : وسمعت رجالً من بني كلب يقول :

كاً ؛ وأنشد الفَّراء :  الحرفَْين معاً. وإن كان الحرف اآلخر منها متحّرِ

ا بريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريا لريريريريريريريريريري ريريريريريريريريريري  رأيريريريريريريريريريريه  عريريريريريريريريريريَ جريريريريريريريريريريَ    عريريريريريريريريريريَ

  
ا  بريريريريريريريريريريريريريَ ان يسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوق أَْرنريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريريريريريريَّ ار قريريريريريريريريريريريريريريَ  محريريريريريريريريريريريريريِ

  

 أّمها  اط مها أن تذهَبا و   

 وقال أبو زيد : أهل الحجاز إذا اضطروا نَبَروا.

لها ياء. ْيت ، فلم يهمز وَحوَّ  قال : وقال أبو عمرو الهذلي : قد توضَّ

 وكذلك ما أشبه هذا.

ت في معتالت كل  كتاب ما يهمز مّما ال يهمز ، تمييزاً ال تتعذّر عليك معرفته ، وحقّقت ما يجب تحقيقه في قلت : وقد ميزَّ

 مواضعه من أبواب المعتالت ، وفصَّلت ما ال يهمز مّما يهمز تفصيالً يقف بك على الصواب إذا أتت بك القراءة عليها.

حتى يَْعسر على الناظر فيه تمييز ما ال يهمز مما ال يهمز ، وأما الليث بن المظفّر فإنه خلط في كتابه الَمهموز بما ال يُهمز ، 

 الختالط بعضه ببعض.

 وهلل الحمد على حسن توفيقه وتَسديده.
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 [خاَتة الكتاب]
وقد َحرصت أاَل أُودعه من كالم العرب إاّل ما صّح لي سماعاً ، من أعرابّي « تهذيب اللغة»وهذا آخر الكتاب الذي سّميته 

 وظاً إلمام ثِقة ، َحسن الّضبط ، مأموٍن على ما أَّدى.فَصيح ، أو محف

وأّما ما يقع في تضاعيف الكتاب ألبي بكر محمد بن ُدريد الشاعر وللّيث ، مّما لم أحفظه لغيرهما ، فإني قد ذكرت في أَول 

وظة إلمام من أَئمة اللغة ، الكتاب أني واقف حروف َكثيرة لهما ، وأنه يجب على الناظر فيها أن يَفحص عنها ، فإن وجدها محف

 أو في شعر جاهلّي ، أو بدوّي إسالمي ، َعِلم أنها َصِحيحة ؛ وإذا لم تصّح من هذه الجهة توقّف عن تصحيحها.

التي َرواها أبو ُعمر الزاهد َوأَودعها كتابه ، فإني قد تأّملتها ، وما عثرت منها على كلمة مصّحفة ، أو لفظة « النوادر»وأما 

 عن وجهها ، أو محرفة عن معناها.ُمزالة 

ووجدُت ُعظم ما َرواه ألبي عمرٍو الشَّيباني ، وابن األعرابي ، وأبي زيد ، وأبي عبيدة ، واألصمعي ، محفوظاً من ُكتبهم 

 المعروفة لهم ، والنوادر التي َرواها الثقات عنهم.

 وليس يَخفى ذلك على َمن درس ُكتبهم وُعني بحفظها والتفقّد لها.

لم أذهب أَنا فيما أَلّفت وَجمعت في كتابي هذا مذهب من تصدَّى للتأليف فجمع ما جمع من ُكتب لم يُحكم معرفتها ، أَو لم و

له ، وإكمال ما لم يكّمله ، حتى أَفضى به الحال إلى  يَسمعها ممن أَتقنها ، وحمله الجهُل وقلّةُ المعرفة على تَحصيل ما لم يحّصِ

 يَّر فأخطأ.أن َصّحف فأكثر ، وغَ 

ولّما رأَْيت ما أَلّْفه هذه الطبقةُ ، وجنايتهم على لسان العرب الذي نَزل به الكتاب َوَوردت السنن واألخبار ، وإزالتهم لُغات 

العرب عن صيغة أَلسنتها ، وإدخالهم فيها ما ليس منها ، علمُت أَن المميّزين من ُعلماء اللغة قد قلّوا في أَقطار األرض. وأَن 

 درس تلك الكتب ربما اغتّر بها واتّخذها أُصوالً فبنى عليها ؛ فألّفت هذا الكتاب وأَعفيتُه من
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ستفحش 
 
من اَّةو ، وبّيله فيه الصواب من ا  أ ، بَ  ر معرفيت ، ون يته من التصحيف املغّت ، وا  أ امل

زال عن جهته.
 
 والتَّغيت وامل

فون ، ولو أَني كثّرت كتابي هذا وَحشوته بما ح وته دفاتري ، َواشتملت عليه الكتب التي أَْفسدها الوّراقون ، وغيَّرها المصّحِ

 لطال الكتاب وتضاعف على ما انتهى ، وكنت أَحد الجانين على لسان العرب.

د برأفته زللنا بمنّه وَرحمته.  وهللا يُعيذنا من ذلك ، ويوفّقنا للّصواب ، ويؤم بنَا َسْمت الحق ، ويتغمَّ

أيها الناظر في كتابي هذا أني ال أَّدعي أني َحصَّلت فيه لغات العرب كلّها ، وال َطِمعت فيه ، غير أني اجتهدت أن يكون  واعلم

 ما دّونته مهذباً من آفة التصحيف ، منقىًّ من فساد التَّغيير.

وْليَتَثبَّث فيما يخطر بباله ، فإنه إذا فعل ذلك بان له الحّق وانتفع فمن نظر فيه من ذوي الَمعرفة فال يَعجلن إلى الرد واإلنكار ، 

 بما استفاد.

ومهما قصرنا عنه فإنما هو العجز اإلنسان عن الكمال ، وما كان من إحساس فبتوفيق هللا وتسديده ، والنية في كل ذلك منها 

 االجتهاد في بلوغ الحق.

عظم لي األجر على حسن النية ، وال يحرمني ثواب ما توّخيته من النَِّصيحة ألهل العلم واألدب أَسأَل هللا ذا الَمّن َوالطَّْول أَن يوَ 

، وإياه أَسأَل ُمبدياً وُمعيداً أن يصلّي على محمد النبي وعلى آله الطيبين أطيب الصالة وأزكاها ، َوأن يُحلنا دار كرامته ، 

 َوُمستقر رحمته ، إنه أكرم مسؤول ، َوأقرب ُمجيب.
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 كلمة الناسخ
وافق الفراغ من كتابته صبيحة الجمعة الثامن من ذي الحجة سنة ست  قال كاتب األصل المنقول منه هذه النسخة المباركة :

عشرة وستمائة للهجرة المباركة ، على يد العبد الضعيف ياقوت بن عبد هللا الرومي األصل ، البغدادي المنشأ الحموي المولى. 

 سيئاته وغفر له خطيآته.تجاوز هللا عن 

وكتب منه خمس عشرة مجلدة من خط مصنف الكتاب أبي منصور ، جزاه هللا خيراً ، ثم أحيل بينه وبين الباقي ، فأتمه من 

 نسخ قد قرئت على المصنف ، أو قوبلت بأصله.

فظات بغير صح لتعرف وقد كتب على لفظات كانت بخط المصنف : كذا ، وصح ، لئال يظن أنها من وهم الكاتب ، وعلى ل

 صحتها.

وكان ينظر حال الكتبة من خط المصنف والنسخ المقابلة بها في نسخ ، فوجد فيها زوائد كثيرة جيدة مفيدة ، فكتب بعضها في 

 المتن ، وأعلم عليه عالمة الزيادة ، وكتب بعضها على طرر الكتاب طلباً لتكملة الفائدة.

نظر في هذا الكتاب ، وهو حامد هلل شاكر آلالئه ، مبتهل إليه أن يصلي على خيرته من ورجا من هللا الثواب والدعاء ، ممن ي

على »خلقه ، وصفوته من عماده : محمد النبي األكرم ، والرسول المبجل األعظم ، وعلى آله ويسلم ، ويكثر من وصلى هللا 

 والحمد هللا حمداً كثيراً ، دائماً أبداً. .«سيدنا محمد وآله وسلم



5839 

 



5840 

 

 ْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ بِ 
 املنه  العام لكتاب َذيب اللغة

 يتَّبع خمارج احلروف. وَتليفها :   1
 ا ي. ع ح ه خ غ / ق ك / ج ش ض / ص س ز / ط د ت / ظ ذ ث / ر ل ن / ف ب م / و

 وقد نظمها أبو الفرج سلمة بن عبد هللا المعافري في قوله :

ر وِف ا ْن مسريري  ائريريلريريِي عريريَ ا  سريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريَ نْيِ د ْونريريكريريَ  لريريعريريَ

  
اء    ا َوٌُّْن وِ مْسصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ هريريريريريريريريَّ مريريريريريريريريَ ة  ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ بريريريريريريريريَ  يف ر تريريريريريريريريريْ

  

اء   اء  وا ريريريريريريريريريريريريريَ اء    َّ اهلريريريريريريريريريريريريريَ نْي  واَّريريريريريريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريريريَ

  
اء  و   فريريريريريريريريَ اف  َأكريريريريريريريريْ اف    َّ الريريريريريريريريكريريريريريريريريَ نْي  والريريريريريريريري ريريريريريريريريَ  الريريريريريريريريغريريريريريريريريَ

  

او  هريريريريريريريَ عريريريري  بريريريريريَ تريريريريريْ اد  يريريريريريَ نْي    َّ الضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَّ م  والةريريريريريريريريريريريريريريريريريريِّ  اجلريريريرييريريريريْ

  
اء    ا طريريريريريريريريَ َ هريريريريريريريريَ عريريريريريريريريْ نْيٌ َوُّاٌي بريريريريريريريريريَ اٌد وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ  صريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريَ

  

ٌل و  تَّصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريِ اء  مريريريريريريريريري  اء    َّ الريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريَّ  الريريريريريريريريريَّ ال  والريريريريريريريريريتريريريريريريريريريَّ

  
ا رَاء    َ هريريريريريريريريريريريريريَ عريريريريريريريريريريريريريْ اِء َذاٌل واَثٌء بريريريريريريريريريريريريريريَ  ِ لريريريريريريريريريريريريرييتريريريريريريريريريريريريريَّ

  

اء  و  اء  والريريريريريريريريريريبريريريريريريريريريريَ ْون    َّ الريريريريريريريريريريفريريريريريريريريريريَ ُ  والريريريريريريريريريريلريريريريريريريريريريريُّ  الريريريريريريريريريريالَّ

  
اء  و   ْوُّ  والريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريَ مريريريريريريريريريري  هريريريريريريريريريريْ

َ
م  والريريريريريريريريريريَواو  واملريريريريريريريريريري يريريريريريريريريريريْ  املريريريريريريريريريريِ

  

 َيري نظام أبواب الكتاب على الوجه التاِل :   2
 أوالً : المضاعف.

 ثانياً : أبواب الثالثي الصحيح.

 ثالثاً : أبواب الثالثي المعتل.

 رابعاً : أبواب اللفيف.

 خامساً : الرباعي مرتباً على أبوابه.

 سادساً : الخماسي بدون أبواب.
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 فهرس اْلبواب اللغوية للجزء اخلامس عشر من َذيب اللغة
 5163 الذال مسرف من املعتل ال الثي أبواب

 5163 والراء الذال  ب

 5169 والالُ الذال  ب

 5172 واللون الذال  ب

 5177والفاء الذال  ب

 5178 والباء الذال  ب

 5183 وامليم الذال  ب

 5190 الذال مسرف لفيف  ب

 5206 الذال من الر عي  ب

 «اللغة هتذي » من ال اء كتاب

 43 لراءوا ال اء  ب
 5208 والالُ ال اء  ب

 5213 واللون ال اء  ب

 5215 والفاء ال اء  ب

 5216 والباء ال اء  ب

 5218 وامليم ال اء  ب

 5222 ال اء مسرف من الصحيح ال الثي أبواب

 5222 والراء ال اء أبواب

 5235 والالُ ال اء  ب

 5247 واللون ال اء  ب

 5255 ال اء من املعتل ال الثي أبواب
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 5255 والراء ال اء  ب

 5269 والالُ ال اء  ب

 5278 واللون ال اء  ب

 5291 والفاء ال اء  ب

 5293 والباء ال اء  ب

 5301 وامليم ال اء  ب

 5305 ال اء مسرف من اللفيف  ب

 5310 ال اء مسرف من الر عي

 «اللغة هتذي » من الراء كتاب

 5311 واللون الراء  ب

 5311 والفاء الراء  ب

 5334 وامليم الراء  ب

 5344 الراء مسرف من الصحيح ال الثي  ب

 5344 والالُ الراء أبواب

 5350 واللون الراء أبواب

 5363 والفاء الراء أبواب

 5365 امليم مع والباء الراء  ب

 5368 املعتل ال الثي أبواب

 5369 واللون الراء  ب

 5382 والفاء الراء  ب

 5394 والباء الراء  ب

 5422 وامليم الراء  ب

 «اللغة هتذي » من الالُ كتاب

 5479 واللون الالُ  ب
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 5479 والفاء الالُ  ب

 5484 والباء الالُ  ب

 5492 وامليم الالُ  ب

 5501 الالُ مسرف من الصحيح ال الثي أبواب

 5501 واللون الالُ أبواب

 5516 والفاء الالُ أبواب

 5517 امليم مع والباء الالُ  ب

 5520 الالُ مسرف من املعتل ال الثي أبواب

 5520 واللون الالُ  ب

 5523 والفاء الالُ  ب

 5536 والباء الالُ  ب

 5552 وامليم الالُ  ب

 5568 الالُ مسرف لفيف  ب

 اللون مسرف كتاب

 5622 والفاء اللون  ب

 5625 والباء اللون  ب

 5628 وامليم اللون  ب

 5635 اللون مسرف من املعتل  ب

 5644 والباء اللون  ب

 5668 وامليم اللون  ب

 5635 اللون مسرف من لفيفال  ب

 5728 الفاء مسرف

 5745 الباء مسرف

 5769 امليم مسرف
 466 ف اجلوفكتاب اَّرو 
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 466 أبلية أفعاهلا وأ ائها
 476  ب األلفا  ومعانيها

 490 أبواب اهلمز
 499  امتة الكتاب
 501 كلمة اللاسخ

 

 


